
عقدت شركة الوطني لالستثمار بالتعاون 
م��ع جمعية اخلليج للسندات والصكوك 
امل��ؤمت��ر ال��راب��ع ل��س��وق رأس م���ال ال��دي��ن 
الكويتي، حيث اقيم هذا احلدث في الكويت 
بحضور متنوع من ممثلي القطاع احلكومي 
واخلاص الذين متت دعوتهم للمشاركة في 

املؤمتر.
وب��ه��ذه املناسبة ص��رح ران��ي سلوانس 
مدير عام اخلدمات املصرفية االستثمارية 
ف��ي ش��رك��ة ال��وط��ن��ي ل��الس��ت��ث��م��ار: “نحن 
ف��خ��ورون للغاية بشراكتنا م��ع جمعية 
اخلليج للسندات وال��ص��ك��وك، حيث تأتي 
رعايتنا لهذا املؤمتر هذا العام من منطلق 
مساهمتنا في تطوير سوق راس مال الدين 
في الكويت مبا يهدف إلى خلق بيئة مشجعة 
للمصدرين واملستثمرين للمشاركة في سوق 

متنوع وقوي.
وأش��ار سلوانس إلى أن حجم إص��دارات 
أس���واق ال��دي��ن ف��ي منطقة اخلليج بلغت 
نحو 530 مليار دوالر خالل ال� 10 سنوات 
املاضية أي منذ ع��ام 2009، علماً بانه مت 
إصدار أكثر من نصفها خالل الثالث سنوات 
املاضية، الفتاً إلى ان ارتفاع حجم اإلصدارات 
م��ن��ذ ع���ام 2016 ي��ع��ود إل���ى اإلص�����دارات 
السيادية التي نفذتها حكومات دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والتي شكلت أكثر من 65 

٪ من إجمالي اإلصدارات خالل هذه الفترة.
وأكد سلوانس على ان نشاط أسواق راس 
مال الدين في املنطقة انعكس بشكل مشابه 
على السوق الكويتي، حيث مت إصدار نحو 
24 مليار دوالر من إص���دارات الدين على 

م��دار ال��� 10 س��ن��وات املاضية، %70 منها 
أصدرت خالل الثالثة أعوام املاضية أي منذ 
عام 2016، حيث يشكل اإلص��دار السيادي 
لدولة الكويت في عام 2017 نحو %47 من 
القيمة املصدرة منذ تلك الفترة. ومع ذلك، 
فقد انخفضت القيمة املصدرة خالل 2018 
بنسبة %87 الى ما يعادل 1.3 مليار دوالر 

فقط. 
من جانب اخر ش��ارك زيد عصام الصقر 
مدير اخلدمات املصرفية االستثمارية في 
شركة الوطني لالستثمار مع مجموعة من 
القياديني في سوق راس مال الدين الكويتي 
في حلقة نقاشية عقدت على هامش املؤمتر، 

استعرضوا خاللها أخ��ر أوض���اع السوق 
احمللي ألدوات الدين، حيث أش��اروا إلى ان 
اليزال السوق بحاجة الى التنويع بتشكيلة 

ونوعية املصدرين. 
وأشار الصقر خالل مشاركته في احللقة 
النقاشية الى االهتمام املتزايد عند بعض 
املؤسسات احلكومية والشركات الكويتية 
الرائدة للحصول على تصنيفات ائتمانية 
كخطوة أول��ى ملشاركتهم في أس��واق راس 
مال الدين، مبيناً انها خطوة إيجابيه للتنوع 
في املصدرين واالستمرار في تنمية السوق 

الكويتي. 
م��ن ناحية أخ��رى أك��د د. س��ع��ادة شامي 

كبير االقتصاديني ملجموعة بنك الكويت 
الوطني خالل املؤمتر أن هناك تباطؤ عاملي 
طال العديد من االقتصادات الكبرى، مشيراً 
إلى أنه من املرجح أن يتم تعديل تقديرات 
النمو ال��ص��ادرة عن صندوق النقد الدولي 

والبالغة %3.5 في عام 2019، موضحاً أن 
منو االقتصاد األمريكي تراجع مع تالشي 
أثر خفض الضرائب، ورفع أسعار الفائدة 

وتداعيات احلرب التجارية.
وأشار إلى أن دول اخلليج ستبقي مبنأى 

عن ه��ذا التباطؤ خاصة وأنها تتأثر فقط 
بانعكاس ه��ذا التباطؤ على أسعار النفط 
وال��ت��ي تشير التوقعات إل��ى بقاؤها عند 
مستوياتها احلالية باإلضافة إل��ى أسعار 

الفائدة التي ستظل أيضاً مستقرة هذا العام. 

70 باملئة منها خالل السنوات الثالث املاضية

10 سنوات 24 مليار دوالر حجم إصدارات الدين الكويتية خالل  »الوطني لالستثمار«: 

للتقييس  العربي  باليوم  حتتفل  الصناعة”  “هيئة 

 تقي : تبني مواصفات قياسية عربية 
موحدة لتعزيز التجارة البينية

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة عبد الكرمي تقي عبد 
الكرمي  أن هناك دوراً متنامياً 
ومتزايداً بالتقييس واألجهزة 
الوطنية ودورها املهم في نشر 
الوعي بأهمية ومنافع التقييس 
ودوره في التجديد واالبتكار 
ودعم االقتصاد وحماية البيئة 

واملستهلك. 
وأش���ار تقي في،تصريح 
ص��ح��اف��ي، مبناسبة احتفال 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للصناعة 
بالتعاون مع املنظمة العربية 
للصناعة والتعدين باليوم 
العربي للتقييس 25 مارس 
اجل��������اري حت����ت ش����ع����ار “ 
املواصفات القياسية والثورة 
الصناعية” أش��ار إل��ى أهمية 
الدور الذي تؤديه املواصفات 
واملقاييس  في حتقيق الثورة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ع��رب��ي��اً وع��امل��ي��اً 
وأث��ره��ا امل��ت��زاي��د ف��ي تغيير 

القطاع الصناعي. 
وق����ال إن االح��ت��ف��ال بهذا 
اليوم يهدف إلى نشر التوعية 
بأهمية التقييس على املستوى 
العربي ، ودوره احملوري الذي 
يؤديه في التنمية الصناعية 
واالق��ت��ص��ادي��ة ، داع���ي���اً إل��ى 
ض�����رورة ت��ب��ن��ي م��واص��ف��ات 
قياسية عربية م��وح��دة بني 

ال��دول العربية لدعم التجارة 
البينية بينها ك��أداة ضرورية 
البد منها لدعم منطقة التجارة 

احلرة العربية الكبرى. 
وأضاف تقي لقد مت اختيار 
ه��ذا اليوم ليتزامن مع ذكرى 
ت��أس��ي��س امل��ن��ظ��م��ة العربية 
للمواصفات واملقاييس التي 
مت تأسيسها ف��ي 25 م��ارس 
ع��ام 1968 ب��ال��ق��اه��رة ضمن 
أجهزة جامعة الدول العربية 
والتي أدت منذ تأسيسها دوراً 
مهماً في النهوض بالتقييس 
واألنشطة املرتبطة به وبيان 
أهميته في التنمية الصناعية 

، مضيفاً بالقول إن املنظمة 
العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين تعاونت مع أجهزة 
التقييس العربية على إعداد 
وإصدار املواصفات واملقاييس 
وتنفيذ املشروعات التي تهدف 
إل��ى تعزيز دور التقييس في 

املجاالت املختلفة. 
وأوض��ح مدير ع��ام الهيئة 
العامة للصناعة أن املواصفات 
القياسية العربية امل��وح��دة 
تساعد في نشر أفضل الطرق 
وامل��م��ارس��ات التي تصب في 
خ��دم��ة امل��س��ت��ه��ل��ك وح��م��اي��ة 
ص��ح��ت��ه وس���الم���ت���ه ح��ت��ى 
يتمكن املصدرون من تسويق 
منتجاتهم ، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
املساهمة في توفير املعلومات 
التقنية واملواصفات اخلاصة 
باملنتجات في أسواق التصدير 
، األمر الذي يساعد في إجراء 
عمليات التقييم مبطابقة السلع 
أو األنظمة اخل��اص��ة ب���إدارة 
اجلودة واإلدارة البيئية والتي 
تتطلب اعتماد جهات محايدة 
للتأكد م��ن ك��ف��اءة العاملني 
وحياديتهم وكفاءة املختبرات 
واألج��ه��زة وط���رق اج���راءات 
الفحص املتبعة ومدى موائمة 
اج������راءات ت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة 

لإلجراءات املعمول بها دولياً.

عبد الكرمي تقي

راني سلوانس و زيد الصقر و د. سعادة شامي
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إص���دارات  حجم  دوالر  مليار   530 س��ل��وان��س: 
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الصقر: اهتمام واسع لدى املؤسسات احلكومية 
االئتمانية بالتصنيفات  الكويتية  والشركات 

شامي: دول اخلليج مبنأى عن تباطؤ االقتصاد 
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31 مارس 25 الى  من 

»الراية املتحدة« تعرض 
خدماتها لقطاع األعمال

في ال� »جايت مول« 
تستند شركة الراية املتحدة، 
في استراتيجيتها التنموية على 
تعزيز عالقاتها م��ع شريحة 
عمالئها ف��ي املجتمع الكويتي 
ال���ذي���ن ت��ن��ت��ه��ج م��ع��ه��م م��ب��دئ 
الشفافية وابقائهم على اطالع 
دائ��م على آخ��ر ابتكاراتها من 
اخل��دم��ات واملنتجات اخلاصة 
بتطوير االعمال وتنويع مصادر 
ال��دخ��ل. وب��ن��اء عليه، يتواجد 
فريق عال املهنية من الشركة في 
اجلايت مول على م��دار أسبوع 
من 25 مارس وحتى ال 31 منه 
ف��ي رك��ن خ���اص، يستقبل فيه 
ع��م��الءه وال��زائ��ري��ن ليقدم لهم 
كافة ال��ش��روح��ات ح��ول أعمال 
الشركة ومنتجاتها في األسواق 
التي تتمتع الشركة فيها بتواجد 
ن��وع��ي أب��رزه��ا س���وق اململكة 
العربية ال��س��ع��ودي��ة، السوق 
امل��ص��ري��ة، ال���س���وق ال��ت��رك��ي��ة 

واألسواق األوروبية.
وفي هذا اإلطار، حتدث عدنان 
ال��س��ال��م، ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة ال��راي��ة املتحدة، قائال: 
“نحرص على التقاء عمالئنا 
بشكل مباشر ب��ني ح��ني وآخ��ر 
لكي نعزز أواصر العالقات بيننا 
ونطلعهم على سير االعمال في 
الشركة جلهة ط��رح منتجات 
وخ����دم����ات ج���دي���دة ت��ن��اس��ب 
تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم 
الس��ي��م��ا وأن ال��ش��رك��ة تسير 
تصاعديا وت��درس حاليا عددا 
من املشاريع التوسعية املميزة. 
وخ���الل ف��ت��رة ال��ع��رض، سوف 
يحرص فريق عمل الشركة على 
اإلجابة على كافة االستفسارات 
وتقدمي االس��ت��ش��ارات املتعلقة 

باألعمال”. وأض���اف السالم 
مشيرا الى النمو املتصاعد الذي 
تشهده عمليات شركة الراية 
املتحدة بكافة أفرعها في الكويت 
واخل��ارج،  السيما اثر تأسيس 
مجموعة الراية القابضة التي 
ت��ع��م��ل حت��ت راي��ت��ه��ا ، وال��ت��ي 
جن��ح��ت ف��ي االس��ت��ح��واذ على 
حصة استثمارية في مجموعة 
ميداف القابضة في مصر وتضم 
حتت رايتها العديد من الشركات 
العاملة في قطاعات االستثمار 
وامل��ال وغيرها من القطاعات،  
وع��ل��ى ش��رك��ة ال��س��الم للمواد 
الغذائية ال��ت��ي حتمل تواقيع 
م��ارك��ات عاملية م��وث��وق��ة، مما 
يعزز اجتاه الشركة الى تنويع 
مصادر الدخل وتقليل املخاطر 
وال��ع��م��ل وف��ق شفافية مطلقة 
ومصداقية تتوافق مع تطلعات 
العمالء الى جهة أعمال موثوقة 
ت��ؤم��ن ل��ه��م ع��وائ��د مستدامة 

ومضمونة. 

عدنان السالم

»الكويتية« نظمت رحلة تثقيفية 
لثانوية أم عامر للبنات

ضمن سعيها لتطبيق برنامجها للمسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه امل��ج��م��ت��ع، نظمت شركة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية رح��ل��ة تثقيفية 
مدرسية لطالبات ثانوية أم عامر للبنات في 
مقر املبنى الرئيسي للشركة، حيث مت استقبال 
الطالبات وتقدمي الضيافة املناسبة لهم، كما 
تخللت الرحلة زيارة إلى معرض الشركة حيث 
تعرف الطالبات على تاريخ اخلطوط اجلوية 
الكويتية منذ التأسيس م��روراً مبراحل بناء 
وتطوير الشركة واسطول طائراتها منذ النشأة 
وفترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت 

وصوالً إلى الفترة احلالية.
وب��ه��ذا ال��ش��أن، عبر مدير دائ���رة العالقات 
العامة واإلع���الم فايز العنزي ع��ن سعادته 
باستقبال بناتنا الطلبة من ثانوية أم عامر 
للبنات، مشيراً إلى أن تلك الزيارة فرصة ثمينة 
للطالبات للتعرف على تاريخ اخلطوط اجلوية 
الكويتية وما وصلت إليه اليوم، حيث أن تلك 
الرحلة تعتبر تثقيفية إلى حد كبير خصوصاً 
ان اخلطوط اجلوية الكويتية حتتفل اليوم 
بذكرى م��رور 65 عاماً من التأسيس منذ عام 
1954، وتاريخها مليء باحلقبات الزمنية التي 
يشهد عليها التاريخ كونها الناقل الوطني لدولة 
الكويت ودائماً وما زالت تعتبر جزء ال يتجزأ من 

الشارع الكويتي.
وأضاف العنزي قائالً: “سعياً منها لتطبيق 

برنامجها اخل��اص باملسؤولية االجتماعية 
م��ن حيث دع��م وتشجيع التعليم وأبنائنا 
وبناتنا الطلبة واملنظومة التعليمية في البالد، 
حترص اخلطوط اجلوية الكويتية على تنظيم 
مثل ه��ذه ال��رح��الت ف��ي معارضها لتغرس 
الطموح واملعلومات عند الطلبة مبا يساعدهم 
في اكتشاف مواهبهم وميولهم منذ الصغر، 
وهذه الرحالت املدرسية تعد طريقة تشويقية 
وغير تقليدية لتكسرالروتني اليومي اخلاص 
بالدراسة وفيها فائدة كبيرة للطلبة سواء 
كانت الرحلة علمية، ثقافية او ترفيهية تنعكس 
على الطالب بشكل إيجابي وتزيد من مخزون 

معلوماتهم عن ناقلهم الوطني لدولة الكويت”.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال���زي���ارة، ال��ت��ق��ط الطالبات 
ص���وراً ت��ذك��اري��ة بجانب مجسم أول طائرة 
“كاظمة” مع التوضيح لهم باختالف أسماء 
الطائرات واحجامها والتدرج بالزي للمضيفني 
واملضيفات، كما قام القائمني على ثانوية أم 
عامر للبنات بتكرمي اخلطوط اجلوية الكويتية 
ممثلة يوسف الظفيري، متقدمني لهم بجزيل 
الشكر على تلك الرحلة التثقيفية املفيدة للطلبة، 
معربني عن خالص امتنانهم للخطوط اجلوية 
الكويتية على حسن االستقبال والضيافة 
واجلهود احلثيثة في توثيق تاريخ الشركة 
االم��ر ال��ذي أض��اف متعة ترفيهية على هذه 

الرحلة.

“الكويتية ثانوية أم عامر للبنات تكرم 

Wi-Fi قوية  الباقات تضم أجهزة ذكية تغطي كافة أنحاء املنزل بشبكة 

»زين« ُتطلق باقات جديدة ضمن 
Zain LIFE محفظة 

أعلنت زي��ن عن إط��الق باقات جديدة ضمن 
محفظة Zain LIFE خلدمات وحلول أسلوب 
احلياة الذكي، وهي الباقات التي تضم مجموعة 
من األجهزة الذكية واحللول املُبتكرة من شركة 
TP-Link الرائدة عاملياً في مجاالت االتصاالت 

الالسلكية. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن إطالق 
 Zain LIFE الباقات اجلديدة ضمن محفظة
ي��أت��ي ف��ي إط���ار خططها االستراتيجية التي 
تسعى من خاللها إلى التحّول إلى املزّود املتكامل 
لنمط احلياة الذكي، وهي اخلطط التي ترتكز 
ح��ول ري��ادة التحول الرقمي ومتكني املجتمع 
من االستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذك��اًء دون 

احلاجة للتقّيد مبكان أو زمان محدد، وتطويع 
التكنولوجيا احلديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة 
وأكثر فعالية.  وبينت زين أن الباقات اجلديدة 
– التي تأتي مع تركيب مجاني - ُتقّدم أجهزة 
Mesh Deco M9 Plus و Mesh Deco M5
من شركة TP-Link الرائدة عاملياً في مجاالت 
االتصاالت الالسلكية، وهي األجهزة املُصممة 
Wi- �خصيصاً لتوسيع نطاق تغطية شبكة ال
Fi في جميع أنحاء املنزل مما يوّفر شبكة قوية 
تربط جميع زواي��ا املنزل معاً لتجربة إنترنت 
انسيابية من غير انقطاع، ه��ذا باإلضافة إلى 
إمكانية ربط جميع أجهزة املنزل الذكي داخل 

املنزل معاً والتحكم بها بكل سهولة.

»Ooredoo«   توقع 
شراكة استراتيجية مع
» Z Services  « 

أعلنت Ooredoo الكويت  
ع��ن توقيع ات��ف��اق استراتيجي 
م��ع شركة Z Services ممثلة 
بشركة Z Scaler لتقدمي خدمات 
SaaS ل��أم��ن ال��س��ي��ب��ران��ي في 
الكويت. ستمنح ه��ذه الشراكة 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ش���رك���ات 
ف��ي ال��ك��وي��ت مجموعة متنوعة 
م��ن احل��ل��ول األمنية السحابية 
والقائمة على االتصاالت السلكية 
والالسلكية املقدمة من شركات 
االت��ص��االت، مم��ا مي��ّك��ن العمالء 
م��ن ض��م��ان األم����ن السيبراني 
دون احلاجة إلى تكاليف البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة. وق����ال أم���ني ت���ازي، 
رئيس قطاع اإلستراتيجية في 
Ooredoo الكويت: “يسعدنا أن 
نعلن عن شراكتنا اإلستراتيجية 
مع Z Services وأن نكون شركة 
اإلتصاالت األولى والوحيدة في 
الكويت التي توفر أعلى درجات 
وض��واب��ط األم��ن السيبراني “. 
وأض���اف ت���ازي، “ يعتبر األم��ن 

السيبراني خطر م��ت��زاي��د على 
األعمال؛ ومن خالل االستفادة من 
 ، Z Services احللول األمنية من
سنتمكن من مساعدة عمالئنا على 
تأمني بياناتهم من خالل هيكلة 
أمنية   سحابية داخ��ل الكويت،. 
وه���ذه خ��ط��وة مهمة ف��ي مسيرة 
Ooredoo ال��رائ��دة ف��ي مجال 

التحول الرقمي واألمن”.

أمني تازي

»سيمفوني«: »سيكس 
سينسيز« يفوز  بجائزة 

»أفضل سبا فندقي 
»2019 لعام 

أعلن فندق سيمفوني ستايل الكويت، عن 
ف��وز منتجعه ال��راق��ي سيكس سينسيز سبا 
بجائزة “أفضل سبا فندقي لعام 2019” في 
اإلصدار الثاني من جوائز ’بروفيشنال بيوتي، 
مجلس التعاون اخلليجي‘، وذلك ضمن حفل 
رسمي أقيم في فندق إنتركونتيننتال فستيفال 

سيتي، في دبي.
وحصدت الوجهة املرموقة ه��ذه اجلائزة 
تقديراً للجهود االستثنائية التي تبذلها لترك 
بصمة متميزة في مجاالت االهتمام باجلمال 
ومنتجعات السبا والعناية بالشعر واألظافر 
م��ن خ��الل منتجعها سيكس سينسيز سبا 
املذهل، والذي يتميز بتصاميم عصرية وملسات 
فريدة تعبق بأصالة الثقافة الكويتية، موفراً 
أجواًء مريحة مفعمة بالدفء والسكينة تالئم 

سحر الفندق االستثنائي. 
هذا ويعتبر منتجع سيكس سينسيز سبا 
في فندق سيمفوني ستايل الكويت املالذ املثالي 
للصحة واجلمال ومن��ط احلياة، حيث يوفر 
لضيوفه جتارب منعشة استثنائية متنحهم 
إحساساً ال مثيل له من االسترخاء واستعادة 

النشاط.

»األولى للوقود«: 
بطاقاتنا ُتقبل في 
محطات »البترول 

الوطنية« قريبًا 
في سياق سعي “أولى للوقود” إلى تقدمي 
اخلدمات واحللول التنقية عن طريق طرحها 
لبطاقات الوقود الذكية التي يتم العمل بها 
في جميع محطات الشركة ص��رح املهندس 
ع��ادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة 
األولى للتسويق احمللي للوقود” سيتم قريبا 
قبول البطاقات اخلاصة “باألولى” في جميع 
احملطات التابعة لشركة البترول الوطنية 
الكويتية )KNPC( وف��ق��ا مل��ا ات��ف��ق عليه 
الطرفان  مبا يخدم العمالء الكرام من التنوع 

في اخلدمات واخلدمات املضافة”.
وتابع “انه بطاقات “أولى للوقود” تصدر 
بفئات متنوعة حيث صممت ه��ذه الفئات 
لتناسب متطلبات العميل، وميكن إستخدامها 
لتعبئة الوقود و خدمة غسيل السيارات مما 
يساهم بتعزيز موقع الشركة ال��ري��ادي في 
السوق الكويتي، كما ميكن للعمالء متابعة 
حركة البطاقات بشكل دوري وتفصيلي 
وإع���ادة شحن البطاقة باملبلغ امل��رغ��وب به 
عن طريق املوقع اإللكتروني التابع للشركة    
)www.oula1.com( مم��ا يسّهل إدارة 

املصروفات بشكل مباشر وسهل”.

»VIVA«  تودع املؤسس 
والرئيس التنفيذي سلمان البدران

 ،VIVA ودعت شركة االتصاالت الكويتية
املؤسس والرئيس التنفيذي املهندس سلمان بن 
عبد العزيز البدران، في حفل غداء حضره مجلس 
اإلدارة وعائلة VIVA، في فندق فورسيزونز 

الكويت.
استهل محمد ب��ن عبد احمل��س��ن العساف، 
الرئيس التنفيذي بالوكالة والرئيس التنفيذي 
للقطاع امل��ال��ي لشركة اإلت��ص��االت الكويتية 
VIVA، احلفل بكلمة مؤثرة أثنى فيها على 
مسيرة ال��ب��دران خ��الل عشر سنوات حيث قدم 

الكثير من اجلهود وحقق العديد من اإلجنازات، 
مؤكداً على أن VIVA ستستمر في هذا النهج 

لتثبيت موقعها الريادي في املنطقة.
ب����دوره، أل��ق��ى ال��دك��ت��ور محمود أح��م��د عبد 
الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة اإلتصاالت 
الكويتية VIVA كلمًة أش��ار فيها إل��ى ال��دور 
الكبير الذي لعبه البدران أثناء مرحلة تأسيس 
VIVA في تذليل العقبات وتضافر اجلهود 
إلطالق العمليات التشغيلية في سوق اإلتصاالت 

الكويتي.


