
ك��رم��ت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية 
الكويتية ممثلة في رئيسها التنفيذي 
وليد خالد البدر والسفير الهند لدى 
الكويت السيد/ك جيفا ساغار  شركة 
“ ري��اي��ن��س العاملية” الكويتية 
ملبادرتها ع��ن عامي 2019-2018 
بتطبيق حلول متطورة للعناية بصحة 
األنسان الغذائية والبيئة والصناعية.

وبهذة املناسبة قال التنفيذى لشركة 
رياينس العاملية  امجد الصالح ان 
تكرمي “ رياينس “ جاء خال املؤمتر 
الذي نظمته جمعية الكويت الهندسية 
ملجموعة TEF و)جمعية مهندسي 
تاميلنادو في الكويت( مطلع الشهر 
اجلاري بفندق راديسون بلو،موضحاً 
أن ال��ت��ك��رمي ج��اء ملساهمة الشركة 
الكبيرة ف��ى التطوير والتميز في  
أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا 
في مجال خدمات التغذية و العمليات 
اللوجيستية املصاحبة واملطابقة 
ملقاييس العاملية في مجال تكنولوجيا 

الصحة والسامة والبيئة. 
وأضاف الصالح في بيان صحفي أن 

تقدير اجلهات العاملية واحمللية لشركة 
“رياينس العاملية” ف��ي الكويت 
ي��أت��ي كمحصلة مل��ج��ه��ودات كبيرة 
وواض��ح��ة بذلت م��ن كافة مسئولي 
الشركة والعاملني بها مما ساهم في 
حصولها على هذا املستوى من التفوق 
التشغيلي والهندسي لاختراعات 

التحويلية والطاقة املتجددة.
وذك���ر أن ال��ش��رك��ة  أجن���زت ع��دد 
كبير من املشاريع  من خال حتالفات 
إستراتيجية عاملية مع كبرى شركات 
البحث وال��ت��ط��وي��ر التقني املتجدد 
وب��راءة اإلختراعات التي تقوم بعمل 
حثيث ومكثف ملواكبة التطور السريع 
في العالم ألفضل ما توصل اليه العلم 

في مجاالت صحة األن��س��ان )الغذاء 
– البيئة – التكاليف( وغيرها من 

الفوائد الكبرى للقطاع التنموي. 
وأوض���ح أن م��ن أب��رز النظم التي 
ق��ام��ت رياينس العاملية بها خال 
الفترة املاضية )احل��م��ام��ات الذكية 
 )IOT( بنظم انترنت األشياء )املتنقلة
التحكم عن بعد ووسائل اعادة التدوير 
الغذائي لاستخدام في حتسني التربة 
و ال��ري و احل��د م��ن تكاليف امل��ي��اه و 
الكهرباء بالطاقة الضوئية و التعامل 
مع النفايات الضارة للبيئة و حلول 
الصرف الصحي الاهوائية العضوية 
والصديقة للبيئة باستخدام احدث ما 

توصلت له التقنيات العاملية .

وذك��ر الصالح أن تكرمي الشركة 
ج��اء عقب زي���ارات ميدانية م��ن قبل 
املجموعة الهندسية للتقييم ملواقع 
األعمال الشركة وذل��ك لتقييم نتائج 
أعمال تنفيذية فعالة ، مؤكداً ان تلك 
ال��زي��ارات اثبتت ال���دور ال���ذي تقوم 
ب��ه الشركة خلدمة امل��واق��ع البعيدة 
والنتائج املرضية التي ملسها خبراء 
هندسة البيئة والطاقة في الشركات 

التي تعمل لديها رياينس العاملية .
وأش���ار ال��ص��ال��ح ال��ى أن الشركة 
ق��ام��ت بتقدمي ش��رح واف���ي ع��ن هذه 
اإلختراعات والتطبيقات املهمة التي 
تواكب املستقبل واخلطط التنموية 
بالصحة والبيئة وح��ل��ول تخفيض 
تكاليف ال��ط��اق��ة واحل���د م��ن التلوث 
البيئي واالجابة على اإلستفسارات 
أمام احلضور لكبرى الشركات املعنية 
بالطاقة واخلدمات البيئية وخدمات 
االن��س��ان وذل��ك ب��دع��وة م��ن القائمني 
على التقييم لفريق الشركة حلضور 
املؤمتر العاشر لاختراعات التقنية 

وتطبيقها . 

اكد رئيس ال��وزراء االردن��ي عمر ال��رزاز 
أم���س  االث��ن��ني مت��ي��ز ال��ع��اق��ات الثنائية 
)االردن��ي��ة - الكويتية( في امل��ج��االت كافة 
مشيرا الى ان قطاع االعمال الكويتي مبادر 
رئيسي وشريك مهم في تعزيز االقتصاد 

االردني.
جاء ذلك في كلمة للرزاز خال اجتماعه 
مب��ق��ر رئ��اس��ة ال�����وزراء م��ع وف���د صناعي 
وجت��اري كويتي ترأسه سفير الكويت لدى 
االردن عزيز الديحاني وض��م املدير العام 
للهيئة العامة للصناعة عبدالكرمي تقي 
مبشاركة مسؤولني من القطاعني الصناعي 

والتجاري االردني.
وق��ال ال���رزاز ان العاقات ب��ني البلدين 
الشقيقني “اخوية وتاريخية” وتشهد تطورا 
ملموسا على االصعدة كافة منها اجلوانب 
االقتصادية واالستثمارية معربا عن االمل 
ان تثمر مثل هذه اللقاءات الثنائية زيادة 
ال��ت��ب��ادالت التجارية مب��ا يحقق املصلحة 

املشتركة.
واشاد باالستثمارات الكويتية التي تعد 
اكبر استثمارات لبلد عربي في االقتصاد 
االردن���ي مشددا على اهمية “البناء عليها 
وم��أس��س��ة ال��ع��اق��ة االق��ت��ص��ادي��ة لتحقيق 
االه���داف املشتركة على املستوى الطويل 

االمد”.
ولفت الى ان االقتصاد االردني حقق اخيرا 
“نقلة نوعية” على مؤشرات بيئة االعمال 
مؤكدا احل��رص “احلثيث” حلكومة باده 
على تطوير البنية االستثمارية وحتسينها 
جل��ذب م��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات االجنبية 
ومنها استثمارات القطاعني العام واخلاص 

الكويتي.
واضاف الرزار ان االقتصاد االردني بات 
محط انظار دول عظمى كالصني والهند اللتني 
تعتبران االردن “بوابة” ملرور بضائعهما 
ومنتجاتهما ال��ى دول االقليم موضحا ان 
باده مقبلة على مشاريع شراكة كبرى في 

قطاعات الطرق واملياه والسكك احلديد.
من جانبه اكد السفير الديحاني حرص 
القيادة السياسية العليا لدى البلدين على 
تطوير العاقات وتواصلها الفتا الى ان عدد 
االتفاقيات املبرمة بني البلدين والبالغ عددها 
اكثر من 73 اتفاقية في مختلف املجاالت منذ 
بداية العاقة الدبلوماسية “يعكس هذا 

احلرص ويؤكده”.
وذك��ر ان حجم االستثمارات الكويتية 
ف��ي االق��ت��ص��اد االردن����ي ال���ذي وص���ل ال��ى 
نحو 18 مليار دوالر امريكي في قطاعات 
مختلفة يعكس كذلك جانبا مهما من تطور 

العاقات مبينا سعي الكويت الى زيادة حجم 
االستثمارات وتفعيل االتفاقيات ذات الصلة.

وث��م��ن االه��ت��م��ام “البالغ واملستمر” 
م��ن احلكومة االردن��ي��ة بتذليل املعوقات 
والصعوبات ام��ام املستثمرين الكويتيني 
م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه احل��رص الكويتي 
على دعم االردن والوقوف معه في ازماته 

االقتصادية.
من جانبه اكد املدير العام للهيئة العامة 
للصناعة الكويتية عبدالكرمي تقي استهداف 
ق��ط��اع االع��م��ال الكويتي ال��ع��ام واخل��اص 
السوق االردنية وتنمية التبادل التجاري 

واالستثماري مبا يعزز االقتصاد االردن��ي 
وينعكس على اثراء االقتصاد الكويتي ايضا.

وأش����ار ت��ق��ي ال���ى ان���ه وج���د ف��ي االردن 
“اهتماما واسعا” باملنتج الكويتي ما يبشر 
مبستقبل واعد للعاقات االقتصادية بشقيها 
التجاري والصناعي الفتا ال��ى ان��ه المس 
تطلعات اردنية “كبيرة” نحو تعزيز بيئة 

االستثمار في اململكة وتسهيل اجراءاته.
وذكر ان الزيارة احلالية للوفد الصناعي 
وال��ت��ج��اري الكويتي تهدف بشكل رئيس 
الى ايجاد “كيان مشترك” يعزز العاقات 

االقتصادية وينميها في املستقبل القريب.

ب���دوره اك��د عضو مجلس ادارة احت��اد 
الصناعات الكويتية ناصر الشرهان احلرص 
على توطيد العاقات االقتصادية واللقاء مع 
القطاع الصناعي االردني ونقلها الى مراحل 

متقدمة.
واش���ار ال��ش��ره��ان ال��ى ان ال��وف��د ال��زائ��ر 
ل����اردن سيسعى ل��اط��اع ع��ل��ى ال��ف��رص 
االستثمارية الصناعية في االردن وتطوير 
ع��اق��ات عمل مباشرة م��ع رج���ال االع��م��ال 

االردنيني.
من جانبه اشاد وزير التجارة والصناعة 
والتموين االردني طارق احلموري بالتنسيق 

الثنائي في اجلانب االقتصادي مع الكويت.
وقال احلموري ان البلدين يسعيان لزيادة 
التعاون والنشاط املشترك الستهداف اسواق 

املنطقة االخرى.
ب��دوره اش��اد رئيس غرفة جت��ارة االردن 
العني نائل الكباريتي بالعاقات الثنائية 
مع غرفة جت��ارة وصناعة الكويت مؤكدا 
احلرص على االستفادة من “متيز” العاقات 
ب��زي��ادة االس��ت��ث��م��ارات الكويتية ف��ي دعم 

االقتصاد االردني.
وذكر الكباريتي ان االردن يتمتع باقتصاد 
مفتوح يجعل من القطاع اخل��اص شريكا 
اساسيا للدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية 

الكبرى.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة االردن 
رئيس غرفة صناعة عمان فتحي اجلغبير 
ان الكويت من ال��دول العربية “القليلة” 
التي حترص على تفعيل اتفاقيات التعاون 

املشترك دون وضع معوقات.
واض��اف اجلغبير ان ه��ذا احل��رص يؤكد 
“الرغبة اجلادة” للكويت بتحقيق تكامل 
اقتصادي عربي مثمنا املواقف السياسية 

واالقتصادية للكويت جتاه االردن.
وي��ش��ارك ال��وف��د الصناعي وال��ت��ج��اري 
برئاسة املدير العام للهيئة العامة للصناعة 
الكويتية عبدالكرمي تقي في ملتقى االعمال 
االردني الكويتي الذي تنظمه غرفتا صناعة 

وجتارة االردن على مدى يوم واحد.
ويشمل برنامج زي��ارة الوفد الكويتي 
ع��ق��د ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة م��ع امل��س��ؤول��ني في 
هيئة االستثمار االردنية ووزارة التجارة 
والصناعة والتموين ووزارة البيئة والزراعة 
واجلمارك االردنية ومسؤولني في املنطقة 

الصناعية املشتركة بني االردن والعراق.
وي��ض��م ال��وف��د ممثلني ع��ن غ��رف��ة جت��ارة 
وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت واحت����اد ال��ص��ن��اع��ات 
الكويتية وعددا من شركات القطاعني العام 

واخلاص الكويتي.

18 مليار دوالر الديحاني: حجم االستثمارات الكويتية باألردن وصل 

الرزاز: قطاع األعمال الكويتي شريك مهم في اقتصادنا

جانب من اللقاء

ري���������اي���������ن���������س ق���������دم���������ت وس�����������ائ�����������ل إع��������������ادة 
ال����ت����دوي����ر ال����غ����ذائ����ي واحل��������د م�����ن ت��ك��ال��ي��ف 
امل������ي������اه وال�����ك�����ه�����رب�����اء ب����ال����ط����اق����ة ال���ض���وئ���ي���ة 
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قالت شركة فاي دبي أن كثير 
م��ن عشاق السياحة يفضلون 
السفر ف��ي فصل اخل��ري��ف الى 
وج��ه��ات ذات مناخ معتدل فا 
ه��و ب��احل��ار اجل��اف وال البارد 
املمطر مما يجعله الوقت األنسب 

للسياحة والسفر. 
ومع ما يزيد على 90 وجهة 
م��ت��ن��وع��ة ف���ي اس���ي���ا، أوروب����ا 
وأف��ري��ق��ي��ا، ت��اق��ي ف���اي دب��ي 
تطلعات املسافرين التواقني 
الى استراحة” خريفية للتمتع 
بأجواء دافئة في وجهات خابة 
فتقدم باقة من أجمل الوجهات 
املنتشرة ف��ي مختلف ال��ق��ارات 
وال��ت��ي ميكن زيارتها ف��ي هذه 
ال��ف��ت��رة وال��ت��م��ت��ع ب��ع��ط��ل��ة ال 

تضاهى.
دب���ي: تعد دب��ي واح���دة من 
أه��م الوجهات السياحية على 
مستوى العالم ن��ظ��راً للتنوع 
الغني ال��ذي تتمتع به االم��ارة 
من حيث النشاطات والفعاليات 
التي تناسب جميع الزائرين 
س���واًء ك��ان��وا م��ن ال��ع��ائ��ات او 

االفراد.
سلطنة ُع��م��ان: واح���دة من 
أجمل الدول اخلليجية بطبيعتها 
اخلابة وشواطئها ذات املياه 

الصافية وال��واح��ات اخلضراء 
امل��ورق��ة، والينابيع اجلبلية 

اخلابة .
سيريانكا:سريانكا وجهة 
لعشاق الطبيعية ومل��ن يبحث 
عن استكشاف اماكن سياحية 
ج��دي��دة للسفر ح���ول ال��ع��ال��م، 
تعتبر من اهم وجهات السياحة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��غ��ن��اه��ا ب��امل��ن��اط��ق 
الطبيعية الساحرة التي مازالت 
محافظة على رونقها ولم تعبث 

بها يد االنسان بعد.
زجن����ب����ار: مت���ت���از ج��زي��رة 
زجن��ب��ار ف��ي تنزانيا بجمالها 
اخل���اب وال����ذي يشتمل على 
الشواطئ ذات الرمال البيضاء 

واش���ج���ار ال��ن��خ��ي��ل ال��ت��ي متأل 
ارج����اءه����ا وت��ع��ت��ب��ر امل��ق��ص��د 
ال��رئ��ي��س��ي للسياح ال��راغ��ب��ني 
باالستمتاع مبمارسة االنشطة 
امل��ائ��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��ال��غ��وص 
ورك���وب االم����واج والتجديف 

وغيرها الكثير.
فنلندا: منذ حلظة وصولك 
ال����ى ال��ع��اص��م��ة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة 
هلسنكي، ستسحرك الهندسة 
املعمارية الرائعة لهذه البلد 
التي جتمع بني نوعني؛ املباني 
امل��ت��أث��رة ب��ال��ع��م��ارة الروسية 
لكونها كانت فيما سبق ج��زءاً 
من روسيا واألخرى ذات الطابع 

املبتكر واحلديث. 

أجنزت مشاريع بتحالفات إستراتيجية عاملية في مجال البحث والتطوير التقني   

»البترول الوطنية« كرمت »رياينس« لتميزها بتطبيق 
حلول متطورة لصحة اإلنسان الغذائية والبيئة 

أمجد الصالح متحدثاً خال املؤمتر

90 وجهة متنوعة »فاي دبي«: 
في آسيا وأوروبا وأفريقيا

وليد البدر وك ساغار يكرمان أمجد الصالح

ق��ال تقرير كامكو ح��ول أداء أس���واق النفط 
العاملية نوفمبر 2019  : شهدت أسعار النفط 
مكاسب تدريجية منذ الشهر املاضي بعد اآلمال 
في التوصل إلى اتفاق جتاري جزئي محتمل بني 
الواليات املتحدة والصني واألنباء عن وصولها 
الى املراحل النهائية. هذا وقد كانت لتلك األخبار 
الوقع االيجابي على أس��واق األسهم األمريكية، 
حيث المست مستويات قياسية ودفعت األسواق 
اآلسيوية إل��ى أعلى مستوى في ستة أشهر. من 
املتوقع أن يوفر االت��ف��اق ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
والصني دفعة لتباطؤ منو الطلب على النفط، وذلك 
بناء على تصريحات األم��ني العام ملنظمة أوبك 
في اآلونة األخيرة. أما على جانب العرض، هناك 
تقارير تفيد بأن دول األوب��ك قد ال تنفذ تخفيًضا 
أعمق في العام املقبل بعد انتهاء االتفاقية احلالية 
حيث تتوقع تباطًؤا في اإلمدادات من املنتجني غير 

األعضاء في أوبك، وخاصة االنتاج الصخري.
أهمية الطلب على النفط كانت واضحة عندما 

كانت هناك إش���ارة طفيفة للعوامل التي تؤثر 
على الطلب أكثر من تلك األنباء املتعلقة بزيادة 
املخزونات إلى جانب اإلنتاج القياسي في الواليات 
املتحدة. من بني العوامل األخرى في جانب الطلب، 
التفاؤل الذي يحيط بقواعد وقود السفن اجلديدة 
القادمة للمنظمة البحرية الدولية في عام 2020 
والتي جتعل استخدام الوقود منخفض الكبريت 
أولوية بالنسبة لقطاع النقل البحري. باإلضافة 
إلى ذل��ك، تعزز الطلب على النفط من الصني مع 
افتتاح مصافي جديدة في الباد، حيث أظهرت 
البيانات اجلمركية زي��ادة في ال���واردات بنسبة 
ق��ارب��ت 11.5 ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس سنوي في 
أكتوبر 2019. وق��د أدى ذل��ك بشكل خ��اص إلى 
ارتفاع الطلب على النفط اخلام من الشرق األوسط. 
ووفًقا لوكالة الطاقة الدولية، كانت الصني أكبر 
مساهم في منو الطلب خال الربع الثالث من العام 
احلالي حيث أضافت 0.64 مليون برميل يوميا 

مقارنة بالعام السابق.

»كامكو«: النفط عند أعلى مستوى في 
 بحوث كامكو شهرين على وقع تراجع حدة احلرب التجارية
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»سيمفوني«: نوفر جتارب 
متنوعة لتناسب اجلميع

دع��ا فندق ’سيمفوني ستايل الكويت‘ضيوفه لاستمتاع 
ب��أوق��ات ال تنسى ضمن أج���واٍء مليئة بالبهجة  والضيافة 
اإلستثنائية. مع بدء األجواء الباردة نسبياً وقرب موسم األعياد 
توفر الوجهة املرموقة جت��ارب متنوعة لتناسب جميع أفراد 
العائلة منها  جتربًة إقامة  فريدة  وممتعة، وذلك عبر تصاميم 
الغرف واألجنحة الفريدة التي جتمع بني احلداثة واألصالة 
وتعكس ثقافة الكويت العريقة، وذات اإلطاالت البانورامية على 

اخلليج العربي الساحر.
ويوفر الفندق جتربة طعام مميزة عبر املأكوالت املتنوعة 
التي يقدمها من خال مطاعمه املختلفة، حيث سيتسنى للضيوف 
اإلستمتاع  ببوفيهات اإلف��ط��ار وال��غ��داء، والعشاء في مطعم 
’كوتشينا‘،الذي يقدم أشهى املأكوالت الشهيرة من املطبخ احمللي 
والعاملي ورك��ن السوشي وأرك��ان الطهي املباشر. كما ويقدم 
املطعم كل ليلة أربعاء أمسية املأكوالت البحرية حيث يحظى 
رواد املطعم بتجربة أشهى اإلختيارات من بوفيه املأكوالت 
البحرية الشهية واملطهوة بطرق مختلفة لتناسب جميع األذواق.

طيران اجلزيرة توقع اتفاقية مع إيرباص 
29 طائرة  لتوفير الدعم ألجزاء 

وّقعت طيران اجل��زي��رة، اتفاقية جديدة مع 
شركة “إيرباص” التي ستزودها بدعم متكامل 
ألج��زاء الطائرات لعدد يصل إل��ى 29 طائرة من 
طراز A320ceos و A320neos وذلك كجزء من 
 Flight Hour“ خدمات إيرباص املعروفة باسم
Services )FHS(”. ومت توقيع االتفاقية خال 
معرض دبي للطيران أمس االثنني 18 نوفمبر من 
قبل رئيس مجلس إدارة شركة طيران اجلزيرة، 
مروان بودي، واملدير التجاري لشركة “إيرباص”، 

كريستيان شيرير.
وس��ت��ق��وم ش��رك��ة “إيرباص” مب��وج��ب ه��ذه 
االتفاقية بتقدمي خدمة أج��زاء الطائرات والتي 
ستشمل توفير امل��خ��زون في القاعدة الرئيسية 
والتخزين واخلدمات اللوجستية وخدمة صيانة 

األجزاء والهندسة.

معلقاً على هذه االتفاقية، قال بودي: “يسرنا 
أن نوّسع شراكتنا مع شركة “إيرباص” التي 
متتد منذ ع��ام 2004 واالس��ت��ف��ادة م��ن اخلدمات 
ذات املستوى العاملي التي تتميز بها هذه الشركة 
وال��ت��ي متّكن ط��ي��ران اجل��زي��رة م��ن احل��ف��اظ على 
متّيزها التشغيلي. وَتْضمن هذه االتفاقية توافر 
أجزاء الطائرات بشكل فّعال لدعم توّسع أسطولنا 
الصغير والنامي، والذي بدوره يساهم في تعزيز 
أداء الشركة ونسبة التزامها مبواقيت السفر 

املتمّيز.”
وم��ن جانبه، ق��ال رئيس قطاع اخل��دم��ات في 
إي��رب��اص رمي���ي م���اي���ارد: “نحن س��ع��داء ج��داً 
بالترحيب بطيران اجل��زي��رة كعضو جديد في 
خ��دم��ات Flight Hour Services اخلاصة 

بإيرباص. 


