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»سيمفوني ستايل«  يجري تدريبات اإلخالء 
لقياس اجلاهزية في حاالت احلرائق

ــة  ــي ــؤول ــس ـــق امل ـــري نــظــم ف
االجتماعية والفريق األمني في 
فندق سيمفوني ستايل الكويت، 
احد فنادق مجموعة راديسون 
كوليكشن، تــدريــبــات واسعة 
ــــراءات إخــاء  الــنــطــاق على إج
املبنى أثناء احلرائق مبشاركة 
ــم املــوظــفــن.  ــاق الــضــيــوف وط
وانطلقت هذه املبادرة متاشياً 
مــع مــبــدأ “التفكير بالناس” 
ــذي يــنــدرج ضمن أساسيات  ال

مسؤولية الفندق االجتماعية. 
في البداية، مت إباغ الضيوف 
واملــوظــفــن بخطة التدريبات 
ــددة، وذلــك قبل قرع جرس  احمل
اإلنـــــذار واإللــتــقــاء فــي نقطة 
التجمع. وتــولــى املــديــر العام 
بيتر شولر مسؤولية اإلشراف 
على سير عملية اإلخـــاء، كما 
ــق على  ــري ــف شــجــع أعـــضـــاء ال
اإلبــاغ عن ماحظاتهم والبقاء 
على تواصل مع زمائهم لضمان 
ـــراءات والتدريبات  تنفيذ اإلج

على نحو مثالي.
ــة  ــي ــؤول ــس ــج امل ــه حـــافـــظ ن
االجتماعية في فندق سيمفوني 
ستايل الكويت على الركيزة 
األساسية “التفكير بالناس” 
من خال التزامه بتوفير بيئة 
آمنة لضيوفه املميزين، والتي 
ــا مــعــيــاراً مهماً  ــدوره تــرســي ب

فــي مسيرته احلافلة، وتعزز 
من مكانته كاسم رائــد في عالم 
الضيافة النزيهة. هذا ويشّكل 
“التفكير باملجتمع” و”التفكير 

بالبيئة” إلــى جانب “ التفكير 
بالناس” الــركــائــز األساسية 
لبرنامج املسؤولية االجتماعية 

في الفندق.

جانب من التدريب

لتركيب محطة معاجلة النفايات اإلكلينيكية

»معادن« توقع عقد مزايدة مع الصحة بـ2.9 مليون دينار
ـــادن  ـــع ـــة امل ـــرك ـــت ش ـــع وق
والــصــنــاعــات التحويلية عقد 
مزايدة مع وزارة الصحة، بقيمة 
ــار كويتي  ــن 2.88 مــلــيــون دي
)9.49 مليون دوالر(، على مدار 

10 سنوات.
وحسب بيان معادن لبورصة 
ــاء، فإن  ــع ــس األرب الــكــويــت، أم
املزايدة تتعلق بتوريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة وإدارة محطة 
معاجلة النفايات اإلكلينيكية 
الناجتة عن املؤسسات العاجية 

بالقطاع األهلي “كبد3”.
ونوهت الشركة في البيان 
بأنه ال ميكن حتديد األثر املالي 
للصفقة على البيانات املالية 

للشركة حالياً.
وكانت معادن حتولت سلبياً 
في نتائج الربع الرابع من العام 
املاضي، مسجلة خسائر بقيمة 
324 ألف دينار، مقابل أرباح 
الربع املقارن من 2017 والبالغة 

72.08 ألف دينار.

»احتاد الشركات«: صدور العدد رقم 
6 »يونيو2019« ملجلة »املستثمر«

افتتح الــعــدد صالح صالح 
السلمي رئيس احتــاد شركات 
االستثمار، حيث تناول بالشرح 
جوانب هامة عدة تخص خطة 
الكويــت للتطوير االستراتيجي 
والتنمية الشاملة حتى عام 
2035، مشيرا الى أن الكويت 
تقف على أعتاب مرحلة تنموية 
هامة. وضمن هذا اإلطــار، نقلت 
املجلة عن اخلبير االقتصادي 
ملنطقة الشرق األوســط وشمال 
إفــريــقــيــا فــي مــعــهــد التمويل 
ــــي، ضــــــرورة اعــتــمــاد  ــــدول ال
ــي جــزء  االقــتــصــاد الــكــويــتــي ف
كبير من خطته على قدرته على 
ــرادات  التنويع في تدفقات اإلي
واجــتــذاب االستثمار األجنبي 

والنمو في القطاع اخلاص. 
وفــي السياق ذاتــه، تطرقت 
ـــى ضــــرورة تنويع  املــجــلــة ال
ـــاد الـــوطـــنـــي ضمن  ـــص ـــت االق
استراتيجية التنمية الوطنية 
فــي الكويت، مــن خــال مقابلة 
مع الدكتور خالد مهدي، األمن 

العام لألمانة العامة للمجلس 
الوطني للتخطيط والتنمية، 
بــدولــة الــكــويــت، الستعراض 
املـــشـــاريـــع الـــقـــادمـــة بــقــيــادة 
ــاع اخلــــاص ومــشــروع  ــط ــق ال
املنطقة الشمالية ملدينة احلرير 
والتعديات املقترحة على قانون 
اخلصخصة وقــانــون اإلفــاس 
والفرص املتاحة للمستثمرين 

احمللين واألجـــانـــب. واعقبت 
املجلة هذه املقابلة بأخرى مع 
ــوي،  ــوس ــورة فــاطــمــة امل ــت ــدك ال
مؤسسة مشروع “كفو” للثروة 
البشرية، حول تطوير اقتصاد 
الــكــويــت املستقبلي مــن خال 

شبابها.
 وغطى العدد كذلك، اهتمام 
الكويت املتزايد باالستثمارات 
الثنائية في مجاالت جديدة، مع 
التركيز على التجارة مع تركيا، 
حيث ارتفع حجم التجارة بن 
تركيا والكويت بنسبة 140% 
فــي العقد األخــيــر. كما تطرق 
العدد إلى متفرقات اخري شملت 
تبني دولــة الكويت لاقتصاد 
الرقمي، حيث أورد انها قطعت 
فيه شوطاً عريضاً. كذلك، ناقش 
العدد ارصــدة الطاقة العاملية، 
حسبما عرضته الوكالة الدولية 
للطاقة من حيث إمدادات الطاقة 
ونــســب استهاكها، فــي 150 
ــة ومنطقة من أكبر الــدول  دول

املنتجة للطاقة.

صالح السلمي

»VIVA« تزود وزارة اإلعالم 
5G بتقنية اجليل اخلامس 

ــاالت  ــص ــة اإلت ــرك أعــلــنــت ش
الكويتية VIVA، عن توقيع 
مــذكــرة تفاهم لــتــزويــد وزراة 
اإلعــام بتقنية اجليل اخلامس 
5G، لتشكل نقلة نوعية ورائدة 
فـــي مـــجـــال اإلعـــــام الــرقــمــي 

واحلديث.
ــّرح  وفـــي هـــذه املــنــاســبــة ص
ـــر الــدولــة  ـــام ووزي وزيـــر اإلع
لــشــؤون الشباب محمد ناصر 
عبد الله اجلبري قائًا: “ هذه 
التجربة تأتي في إطــار الرؤية 
السامية لكويت جديدة 2035 
الــتــي أطلقها حــضــرة صاحب 
الــســمــو أمــيــر الـــبـــاد املــفــدى 
الشيخ صباح األحــمــد اجلابر 
الصباحـ  حفظه الله ورعــاه ، 
وفــي تهيئة بيئة تقنية وبنية 
حتتية تكنولوجية تتماشى مع 
التطلعات املستقبلية تعكس 
الوجه احلضاري لدولة الكويت.
ــري “أن كـــوادر  ــب ـــال اجل وق
وزارة اإلعـــام عملوا على أن 
ـــــى في  تــكــون الـــــــوزارة األول
الكويت التي تستفيد من شبكة 
اجلــيــل اخلــامــس الــتــي تساهم 

ـــال مــن مواقع  ــودة اإلرس فــي ج
مختلفة في الكويت عبر األجهزة 
التي تعمل على اإلنترنت والتي 
أضــافــت ســرعــة وجـــودة لنقل 
الصوت والصورة، مشيراً إلى 
أن “التشغيل التجريبي يأتي 
ــاداً بتوجيهات سمو  ــرش ــت اس
الشيخ /جــابــر املــبــارك احلمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ـ حفظه الــلــهـ  ودعـــوة سموه 

اجلهات احلكومية إلى اإلستفادة 
ــس  ــام مـــن شــبــكــة اجلـــيـــل اخل

ومواكبة التكولوجيا احلديثة. 
وختم اجلــبــري قــائــاً “بأن 
وزارة اإلعام ماضية في تنفيذ 
خططها التطويرية مــن حيث 
التكنولوجيا وحتديث األجهزة 
وكذلك تهيئة وتدريب العنصر 
البشري الوطني وتذليل كافة 
ــي قـــد تعترض  ــت الــعــقــبــات ال

طريقه.”
من جهته قال املهندس مزيد 
ــي، الــرئــيــس التنفيذي  ــرب احل
ــاالت الكويتية  ــص لشركة اإلت
VIVA قــائــاً: “نحن كشركة 
ــي الكويت  إتــصــاالت رائــــدة ف
ـــط، نفخر بأن  والــشــرق األوس
ــاقــن لــلــتــعــاون مع  نــكــون ســّب
مــرفــق حكومي مميز كـــوزراة 
اإلعام وتزويده بأحدث احللول 
التكنولوجية الرقمية، خصوصاً 
في بعد إطاقنا لشبكة اجليل 
ـــس 5G جتــــاريــــاً في  ـــام اخل
الكويت، وستكون وزارة اإلعام 
أول جهة حكومية تستفيد من 

هذه التقنية.”   

مزيد احلربي

اخلطوط القطرية تطلب شراء
777 إف للشحن 5 طائرات بوينج   

ــة  ــوي ـــوط اجل ـــط قـــالـــت اخل
ـــس  األربـــعـــاء في  الــقــطــريــة أم
مــعــرض بــاريــس اجلـــوي إنها 
ـــراء خــمــس طــائــرات  طلبت ش
ـــن طـــــراز 777إف  ــج م ــن ــوي ب
للشحن في الوقت الذي تسعى 
فيه للتوسع في أنحاء العالم. 
ــت أنــهــا تتوقع تسليم  ــاف وأض
ــام املقبل.  ــع ــي ال ــرات ف ــائ ــط ال
وذكرت بوينج أن قيمة الصفقة 
تبلغ 1.8 مليار دوالر باألسعار 

إحدى طائرات القطريةاملعلنة.

»جي إف إتش« توقع اتفاقية 
لتشغيل فندق بالبحرين

وقعت مجموعة جي إف إتش املالية املدرجة بسوق دبي 
والبحرين اتفاقية تعاون مع مجموعة “H إلدارة الفنادق 

واملنتجعات”.
ومبوجب هذه االتفاقية، سوف تقوم مجموعة H إلدارة 
الفنادق واملنتجعات بتشغيل فندق مبشروع الهاربر رو، 

طبقاً لبيان لبورصة البحرين.
وفي بيان آخر لسوق دبي املالي، أشارت جي إف إتش أنه 

مت إجناز 60 باملائة من إنشاءات الفندق.
ُيذكر أن مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة 

البحرين، سوق دبي املالي، وبورصة الكويت.
و تراجعت أرباح شركة جي إف إتش املالية بنسبة 41.4 
باملائة خال الربع األول من عام 2019 لتصل إلى 21.362 
مليون دوالر، مقابل 36.479 مليون دوالر خال الربع األول 

من عام 2018.

تراجع معدل التضخم
 في اململكة املتحدة

تراجع معدل التضخم في اململكة املتحدة خال الشهر 
املاضي وفقاً لتوقعات احملللن ، وكشفت بيانات صادرة عن 
هيئة اإلحصاءات الوطنية، اليوم األربعاء، أن مؤشر أسعار 
املستهلكن في اململكة املتحدة ارتفع خال مايو  املاضي 
بنحو 2 باملئة على أساس سنوي وفقاً للتوقعات، في مقابل 

زيادة بنسبة 2.1 باملئة في أبريل  السابق له.
ويعد معدل التضخم عند مستوى 2 باملئة هو مستهدف 
بنك إجنلترا الذي من املقرر أن يعقد اجتماع سياسته النقدية 

غداً وسط توقعات اتخاذه قرار بتثبيت معدل الفائدة.
ــارت البيانات إلى انخفاض أسعار خدمات النقل  وأش
ــى جــانــب هــبــوط أسعار  ـــوي، إل ــاص النقل اجل بشكل خ
السيارات كأسباب رئيسية وراء انخفاض معدل التضخم 

البريطاني في الشهر املاضي.
وعلى اجلانب اآلخر ساهم ارتفاع أسعار بعض األلعاب 
واألثاث وخدمات التأثيث واإلسكان في تعويض االنخفاض 

في األسعار األخرى.
وفــي سياق منفصل كشفت البيانات االقتصادية أن 
أسعار املنتجن في اململكة املتحدة زادت بنسبة 1.8 باملئة 
على أساس سنوي خال الشهر املاضي، وهو مستوى أدنى 

من املسجل في أبريل السابق له عند 2.1 باملئة.

جتارة أبوظبي خليجيًا ترتفع  
7.7 باملئة بالربع األول

ارتفع إجمالي التجارة اخلارجية في إمارة أبوظبي مع 
دول اخلليج خال الربع األول من عام 2019، بنسبة 7.7 

باملائة، على أساس سنوي.
وبحسب إحصائية نشرها موقع  “معلومات مباشر”، 
فبلغت جتارة أبوظبي اخلليجية نحو 18.222 مليار درهم 
خال الفترة، مقابل نحو 16.918 مليار درهم خال فترة 

الربع األول من عام 2018.
وبحسب اإلحصائية، سجلت الصادرات اإلجمالية لدول 
اخلليج نحو 7.725 مليار درهم، مقابل 6.550 مليار درهم 

بنفس الفترة من العام املاضي، بزيادة 18 باملائة.
وزادت واردات أبوظبي من اخلليج بنفس النسبة 18 
باملائة، حتى وصلت إلى 4.154 مليار درهم، مقابل 3.985 

مليار درهم بنفس الربع من عام 2018.
أما عن السلع املعاد تصديرها لدول اخلليج، فقد بلغت 
6.343 مليار درهــم، مقابل 6.383 مليار درهــم بالفترة 

املقارنة من العام املاضي، بانخفاض 0.6 باملائة فقط.
وتبن أن إمـــارة أبوظبي صــدرت سلعها ألربــع دول 
خليجية تصدرتها السعودية بقيمة 5.905 مليار درهم، ثم 

الكويت بقيمة 957.160 مليون درهم.

جذبا وحتفيزا لالستثمار.. وسعيا نحو تطوير اخلدمات واألنشطة واملنشآت السياحية

سلطنة عمان تقدم إعفاءات ضريبية 
لالستثمارات السياحية في مسندم

ثّمنت وزارة السياحة في 
ســلــطــنــة ُعـــمـــان الــتــوجــيــهــات 
الــســامــيــة لــصــاحــب اجلــالــة 
ــن سعيد  ــوس ب ــاب الــســلــطــان ق
ــم حــــول تــقــدمي حــزمــة  ــظ ــع امل
ــاءات تشمل الرسوم  ــف مــن اإلع
والــضــرائــب على املستثمرين 
الــراغــبــن فــي إقــامــة مشاريع 
سياحية جــديــدة فــي محافظة 
مــســنــدم اســتــثــنــاًء مــن بعض 
األنــظــمــة املــعــمــول بها فــي هذا 
الشأن بهدف تنشيط اجلانب 

السياحي في احملافظة.
وقضت التوجيهات السامية 
لصاحب اجلالة سلطان ُعمان 
بأن يتم إعفاء املستثمرين اجلدد 
من الرسوم اجلمركية املترتبة 
عــلــى مـــواد الــبــنــاء واألدوات 
والــتــجــهــيــزات الــتــي يتطلبها 
املشروع السياحي أثناء فترة 
التشييد، واإلعفاء من الرسوم 
ـــــددة بــــ 4%  الــســيــاحــيــة احمل
إضافة إلى إعفائهم من الرسوم 
البلدية احملددة بـ %5 وضريبة 
الــدخــل على الــشــركــات البالغ 
قدرها %15 بــدًءا من التشغيل 
ـــدة 10  الفعلي لــلــمــشــروع ومل
سنوات، حيث سيتم تفعيل هذه 
اإلعفاءات اعتباًرا من أول يونيو 

احلالي بالتعاون مع اجلهات 
ذات العاقة.  

وفي هذا الشأن قال املهندس  
محمد بــن مــحــمــود الــزدجــالــي 
مدير عــام خدمات املستثمرين 
وإدارة اجلودة بوزارة السياحة 
ـــان: “تؤكد  ـــم فـــي ســلــطــنــة ُع
التوجيهات السامية لصاحب 
اجلــالــة السلطان قــابــوس بن 
ــرص  ــى ح ــل ــم ع ــظ ــع ســعــيــد امل
احلكومة الرشيدة وجهودها 
ــة نــحــو تــعــزيــز مكانة  ــي ــرام ال
السلطنة الريادية في مختلف 
الــقــطــاعــات وحتــقــيــق أهــدافــهــا 

التنموية، والتي تشمل تعزيز 
القطاع السياحي باعتباره أحد 
القطاعات اإلقتصادية الواعدة 
ضمن اخلطة اخلمسية التاسعة 
)-2016 2020( التي تهدف 
إلى تنويع القاعدة اإلقتصادية 
ومصادر الدخل لتقليل االعتماد 

على النفط.”
ــات  ــدم وأكــــد مــديــر عــــام خ
املستثمرين وإدارة اجلـــودة 
بــــوزارة الــســيــاحــة العمانية 
على أهمية متكن ودعم القطاع 
اخلــــاص بــاعــتــبــاره مساهماً 
رئيساً في تنفيذ االستراتيجية 
الُعمانية للسياحة، مؤكداً أن 
مجموعة اإلعفاءات التي تفضل 
بها صــاحــب اجلــالــة ستشكل 
نقلة نوعية نحو جذب وحتفيز 
االســتــثــمــارات السياحية في 
محافظة مــســنــدم، وستحدث 
ــوراً ملموساً فــي مستوى  ــط ت
اخلدمات واألنشطة واملنشآت 
السياحية واملرافق الترفيهية 
فــي هــذه احملافظة ذات املوقع 
ــي تتمتع  ــت االســتــراتــيــجــي وال
مبــقــومــات ســيــاحــيــة متنوعة 
ومــتــفــردة اقليميا، مبــا يحقق 
ـــداف استراتيجية  مكامن وأه

تطوير محافظة مسندم.

محمد الزدجالي

30 باملئة   15 إلى  »آبل« تدرس نقل 
من إنتاجها خارج الصني

ـــادت تــقــاريــر صحفية أن  أف
شركة “آبل” تــدرس نقل جزء 
من أعمالها من الصن إلى جنوب 
شــرق آسيا، حيث أنها تستعد 
إلعــادة هيكلة ساسل التوريد 

لديها.
وذكــــرت صحيفة “نيكي” 
اآلسيوية نقاً عــن مــصــادر لم 
تسمها أمس األربعاء أن “آبل” 
طلبت من مورديها األساسين 
تقيم التكلفة املترتبة على نقل 
ــى 30 باملئة من  15 باملئة إل
طاقتها اإلنتاجية من الصن إلى 

جنوب شرق آسيا.
ــاف أشخاص مطلعون  وأض
على األمــر للصحيفة أن قــرار 
“آبل” نابع من متديد النزاع 
التجاري بن واشنطن وبكن، 
مشددين على أن احلل التجاري 
لن يؤدي إلى تغير قرار الشركة.

وأكد املصدر على أن الشركة 
األمريكية وجـــدت أن مخاطر 
االعتماد بشدة على التصنيع في 

الصن كبيرة وتتزايد.
ــة أن  ــف ــي ــح ــص وتـــابـــعـــت ال
الشركات الرئيسية املسئولة 

عن جتميع مكونات آبل” مثل 
“فاكس كون” و”بيجاترون” 
و”ويسترون” متت مطالبتهم 
بتقييم اخليارات املتاحة لنقل 

األعمال خارج الصن.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن دول 
مثل فيتنام واملكسيك والهند 
واندونيسيا وماليزيا هم من 
ضمن الوجهات التي يتم النظر 
فــي أمــرهــم بهدف نقل األعمال 

لديهم، وأن الهند وفيتنام حتديداً 
من بن أفضل اخليارات بالنسبة 

ملصنعي الهواتف الذكية.
وتعاني نحو نصف الواردات 
الصينية لــلــواليــات املتحدة 
ــن تــعــريــفــات جــمــركــيــة، كما  م
أن الرئيس األمــريــكــي دونالد 
ــوم في  ــرس تــرامــب رفــع تلك ال
الشهر املاضي من 10 باملئة إلى 

مستوى 25 باملئة.

بتروناس وأرامكو تبدآن تشغيل وحدة 
تكسير النفتا مبصفاة جديدة في ماليزيا

قالت مصادر مطلعة أمــس  األربعاء إن شركة 
النفط احلكومية املاليزية بتروناس وأرامــكــو 
السعودية بدأتا العمليات في وحدتهما اجلديدة 
لتكسير النفتا والبالغة طاقتها 1.2 مليون طن 

سنويا.
وذكــرت املصادر أنه جرى استيراد النفتا هذا 
الشهر خصيصا لوحدة التكسير التي بدأت العمل 
في الفترة األخيرة، ولكن لم يتسن التأكد من إطار 

زمني محدد.
ــاس حــتــى اآلن عــلــى طلب  ــرون ــت ـــم تـــرد ب ول

بالتعليق.
ووحــدة التكسير جــزء من املــشــروع املشترك 

لتكرير النفط والبتروكيماويات البالغة قيمته 2.7 
مليار دوالر، والذي ُيعرف باسم مشروع التطوير 
املتكامل للتكرير والبتروكيماويات )رابيد(، في 

بنجيراجن بوالية جوهور في جنوب ماليزيا.
ـــى ســلــســلــة من  وتــكــســر الـــوحـــدة الــنــفــتــا إل
الهيدروكربونات، معظمها مــن اإليثيلن الــذي 

ُيستخدم باألساس في إنتاج اللدائن )الباستيك(.
ــد أيــضــا مــصــفــاة تبلغ  ــي ــروع راب ــش ويــضــم م
طاقتها 300 ألف برميل يوميا فضا عن خطوط 
البتروكيماويات املتعددة التي ميكنها إنتاج 
ما إجماليه 7.7 مليون طن سنويا من املنتجات 

البتروكيماوية.


