
اليورو انخفض أمام الدينار
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار عند مستوى 0٫303 دينار في حين انخفض اليورو الى 

0٫343 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.  
 وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه 
اإلسترليني استقر عند مستوى 0٫400 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0٫305 

دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0٫002 دينار دون تغيير. 
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د. نايف احلجرف م�ستقبالً ال�سفري الإماراتي

جانب من الحتفالية

اس��ت��ق��ب��ل وزي����ر ال��م��ال��ي��ة د. ن��اي��ف ال��ح��ج��رف 
س��ف��ي��ر ج���م���ه���وري���ة ك���روات���ي���ا ل�����دى ال��ك��وي��ت 
أم��ي��ر م��وه��اري��م��ي، وذل����ك ب��م��ن��اس��ب��ة ت��ول��ي��ه 
هذا المنصب وبدء مهام عمله في الكويت. 
ك��م��ا ت��م خ���ال ال��ل��ق��اء م��ن��اق��ش��ة س��ب��ل تعزيز 
العاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 

في المجاالت التجارية واالستثمارية.
ك���م���ا اس���ت���ق���ب���ل د. ال����ح����ج����رف س���ف���ي���ر دول�����ة 
اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة ل����دى ال��ك��وي��ت 
ص���ق���ر ال����ري����س����ي، وذل�������ك ب���م���ن���اس���ب���ة ت��ول��ي��ه 

م���ن���ص���ب���ه ال����ج����دي����د وب�������دء م����ه����ام ع���م���ل���ه ف��ي 
الكويت.

واستقبل وزي���ر المالية سفير الجمهورية 
ل��دى الكويت م��اري ماسدوبوي،  الفرنسية 
وت���م خ���ال ال��ل��ق��اء م��ن��اق��ش��ة آخ���ر ال��ت��ط��ورات 
الخاصة بعقد ال��دورة الرابعة عشرة للجنة 
ال����وزاري����ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة، 
والتطرق الى مشاركة الكويت في االجتماع 
القادم لنادي باريس للدول الدائنة، والمقرر 
عقده في مدينة باريس بشهر مايو المقبل.

���م���ت ش���رك���ة ال����ب����ت����رول ال���وط���ن���ي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
َّ
ن���ظ

حفلها السنوي الثاني عشر لتكريم الفائزين 
ال��ص��ح��ة  ف����ي م���ج���ال  ال��م��ت��م��ي��ز  ب���ج���ائ���زة األداء 
وال��س��ام��ة والبيئة، وذل��ك على مستوى مواقع 
ودوائر وأقسام الشركة، الى جانب المشاركات 
ال��خ��ارج��ي��ة م���ن ال��ه��ي��ئ��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة 
وال���م���دارس ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��ت��رب��ي��ة وم����دارس 
ال����خ����اص����ة وال����ج����ام����ع����ات  ذوي االح����ت����ي����اج����ات 

وشركات القطاع الخاص.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي 
للشركة وليد خالد البدر أهمية ه��ذه الفعالية 
التي أصبحت حدثا بارزا يعكس التزام الشركة 
بجوانب السامة في جميع أعمالها. وأض��اف 
ان العمل على تحسين ثقافة الصحة والسامة 
والبيئة بين موظفي الشركة وأف���راد المجتمع 
ككل، يأتي ضمن أول��وي��ات ال��ش��رك��ة، وف��ي اط��ار 

وفائها بمسؤوليتها االجتماعية.
تخلل ال��ح��ف��ل ع���رض أله���م ان���ج���ازات وم��ب��ادرات 
ال�����ص�����ح�����ة وال������س������ام������ة وال�����ب�����ي�����ئ�����ة خ���������ال ع�����ام 

ال��س��ام��ة ندا  2019/2018 قدمته مهندس أول 
ال��ص��ال��ح، ال��ت��ي أش���ارت ال��ى اح���راز ال��ش��رك��ة عدة 
ج��وائ��ز عالمية خ��اص��ة بالسامة منها جائزة 
أف��ض��ل أداء م���ن م��ج��ل��س ال��س��ام��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي، 
وال���ت���ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ك���ل م����ن: م��ص��ف��اة م��ي��ن��اء 
عبدالله، والمبنى الرئيسي، ودائرتا المشاريع 

والتسويق المحلي.
ك��م��ا ق��دم��ت د. ري��ت��ا رح��م��ة م���ن م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت 
لألبحاث العلمية عرضا حول الجهود المبذولة 
للحد من التلوث البيئي، فيما استعرض عدد 
م���ن ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة ال���ش���رق األوس�����ط األم��ي��رك��ي��ة 
نتائج دراس���ة أج��روه��ا ع��ن كيفية التعامل مع 

المخاطر الناتجة عن الصناعات النفطية.
وف���ي ال��خ��ت��ام ق���ام ال��ب��در ب��ت��وزي��ع ال��ج��وائ��ز على 
ال���ف���ائ���زي���ن ف����ي ف���ئ���ات ال����ج����ائ����زة ال�����ث�����اث، وه���ي 
الذهبية والفضية والبرونزية، كما شهد الحفل 
توزيع الجوائز على األطفال من أبناء العاملين 
الفائزين ف��ي مسابقة أفضل »ب��وس��ت��ر« يتعلق 

بالسامة.

الحجرف استقبل سفراء اإلمارات 
وكرواتيا وفرنسا

»البترول الوطنية« احتفت بتوزيع 
الجائزة للصحة والسالمة والبيئة

 T5 مبنى طيران الجزيرة الجديد 
حصد جائزتي »ميد« 

ح��������ص��������دت ش��������رك��������ة ط������ي������ران 
ال�����ج�����زي�����رة ج����ائ����زت����ي »م����ي����د« 
)MEED( ألف����ض����ل م���ش���روع 
ل��ل��ن��ق��ل وأف���ض���ل ال��م��ش��روع��ات 
الصغيرة لعام 2019 كليهما 
ال��ك��وي��ت، وذل��ك  على مستوى 
ض�����م�����ن ال����ت����ق����ي����ي����م ال����س����ن����وي 
ل����ج����ودة ال���ب���ن���اء وال���م���ش���اري���ع 
ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط وش��م��ال 
أفريقيا والذي تقوم به لجنة 
»م������ي������د« ال�����ت�����ي ت����ض����م ن��خ��ب��ة 
م���ن ال������رواد ف���ي م��ج��ال ال��ب��ن��اء 
وال���ت���ع���م���ي���ر، وذل�������ك م����ن أج���ل 
اخ����ت����ي����ار أف����ض����ل ال���م���ش���اري���ع 
ضمن ع��دة فئات وم��ن جميع 

أنحاء المنطقة.
وق������ال رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة 
طيران الجزيرة، مروان بودي: 
»ن��ف��خ��ر ف���ي ط���ي���ران ال��ج��زي��رة 
ب��أن ن��ك��ون أول ش��رك��ة طيران 
ف����ي ال����ش����رق األوس�������ط ت��م��ت��ل��ك 
وت����دي����ر م��ب��ن��ى رك������اب خ���اص 
ب����ه����ا وال�����������ذي ي���ح���ق���ق ال����ي����وم 
ال��ت��ي سعينا إليها  األه�����داف 

م����ن ت���ط���وي���ره. ي��ت��م��ي��ز م��ب��ن��ى 
ب��ك��ون��ه   T5 ال����ج����زي����رة رك�������اب 
ت��ج��رب��ة سفر  ل��ي��وف��ر   

ً
مصمما

س��ري��ع��ة وس��ل��س��ل��ة ألك���ث���ر من 
 ،

ً
3 م���اي���ي���ن م���س���اف���ر س���ن���وي���ا

س������واء ك����ان����وا م���س���اف���ري���ن م��ن 
وإلى الكويت أو يعبرون عبر 
المطار لتغيير طائرتهم إلى 

وجهتهم التالية. 
وم��ن جانبه، أوض��ح الرئيس 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي 
ل��اس��ت��ش��ارات ال��ه��ن��دس��ي��ة، م. 
ط�������ارق ش���ع���ي���ب، ق����ائ����ا: »م���ن 
خ��ال خ��ب��رة المكتب العربي 
ال��ع��ري��ق��ة ف���ي م���ج���ال ال��ع��م��ارة 
والهندسة والتخطيط، والتي 
ت���م���ت���د ألك����ث����ر م�����ن 50 ع���ام���ا، 
استطعنا أن نحقق هذا الفوز 
ال��ك��ب��ي��ر ض��م��ن ج��وائ��ز »م��ي��د« 

السنوية المرموقة. 

شاركت في معرض القاهرة الدولي

 »التجارة«: فتح أسواق جديدة
للمنتج الكويتي في مصر

القاهرة- »كونا«: أكدت وزارة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة ال��ح��رص ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة 
ف����ي ال����م����ع����ارض ال���خ���ارج���ي���ة ب���م���ا م��ن 
شأنه الترويج للمنتج الكويتي وفتح 

اسواق جديدة له.
وق����ال م��دي��ر ادارة ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة 
ب�������ال�������وزارة ف���ه���د ب����اق����ر ع���ل���ى ه���ام���ش 
مشاركة ال���وزارة بجناح في »معرض 
ال����ق����اه����رة ال�������دول�������ي«: إن ال�����ه�����دف م��ن 
ال�����م�����ش�����ارك�����ة ف������ي ال�����م�����ع�����رض ت���ق���وي���ة 
وتعزيز العاقات التجارية مع مصر 
وت���ط���وي���ره���ا وزي��������ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل 

التجاري بين البلدين.
واضاف باقر في تصريح ل� )كونا( ان 
»المشاركة السنوية في المعرض من 
ش��أن��ه��ا ف��ت��ح اس����واق ج��دي��دة للمنتج 
الكويتي كما تعد فرصة جيدة لعقد 
صفقات تجارية السيما ان مصر هي 
بوابة العرب الى افريقيا«. واوضح ان 
الجناح الكويتي يتضمن منتجات 11 

ش��رك��ة كويتية تمثل ارب��ع��ة قطاعات 
ص���ن���اع���ي���ة ه�������ي: ال���ب���ت���روك���ي���م���اوي���ات 
وق����ط����اع االن�����ش�����اءات وق����ط����اع ال���م���واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال����م����واد ال��ص��ح��ي��ة مشيدا 
ب���االق���ب���ال »ال���ك���ب���ي���ر وال���م���م���ي���ز« ال����ذي 
ح��ظ��ي ب��ه ال��ج��ن��اح ال��ك��وي��ت��ي للتعرف 
ع��ل��ى ال��م��ن��ت��ج��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ن قبل 
المسؤولين والمختصين وكذلك من 

عامة الجمهور.
ب���دوره ق��ال م��راق��ب ال��م��ع��ارض ب���وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية عبدالله 
ال��م��ط��ي��ري ل���� )ك����ون����ا(: »ان ال��م��ش��ارك��ة 
ب�����ال�����م�����ع�����رض ه��������ي ت����ط����ب����ي����ق ف���ع���ل���ي 
لاتفاقيات الثنائية مع مصر« مشيرا 
ال�����ى ن���وع���ي���ة ال���ق���ط���اع���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة 
الكويتية المشاركة والتي »جاءت بعد 
بحث متطلبات السوق المصرية الننا 

نعتبرها بوابة للسوق االفريقية«.
ورأى ال��م��ط��ي��ري ان ال��م��ع��رض محفل 
اق�����ت�����ص�����ادي وس�����اح�����ة ي���ل���ت���ق���ي ف��ي��ه��ا 

رج�����ال ال���م���ال واالع����م����ال م���ن مختلف 
ال������دول ال���م���ش���ارك���ة ك��م��ا ي��ت��ي��ح ف��رص��ة 
للتعرف على منتجات االخرين وعقد 

الصفقات واالتفاقيات.
واش�������اد ب���ال���دع���م ال������ذي ي���ق���دم���ه وزي����ر 
ال����ت����ج����ارة وال���ص���ن���اع���ة وزي�������ر ال���دول���ة 
ل����ش����ؤون ال����خ����دم����ات ال���ك���وي���ت���ي خ��ال��د 
ال�������روض�������ان وك�����ذل�����ك وك����ي����ل ال����������وزارة 
المساعد لشؤون المنظمات الدولية 
وال����ت����ج����ارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���ش���ي���خ ن��م��ر 
الصباح للترويج للمنتج الكويتي في 
ال��داخ��ل وال��خ��ارج. واك��د ان ه��ذا الدعم 
ادى ال��ى ب��ل��ورة مقترح اق��ام��ة معرض 

للمنتجات الكويتية ف��ي مصر تحت 
م��س��م��ى »ص���ن���ع ف����ي ال���ك���وي���ت« وآخ����ر 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���م���ص���ري���ة ف����ي ال��ك��وي��ت 
ت��ح��ت مسمى »ص��ن��ع ف��ي م��ص��ر« يتم 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��م��ا س���ن���وي���ا ب���ال���ت���ن���اوب ف��ي 
ال��ب��ل��دي��ن الشقيقين م��ع��رب��ا ع��ن االم��ل 
ف�����ي ان ي���ل���ق���ى ه������ذا ال���م���ق���ت���رح ق���ب���ول 

المسؤولين من الجانب المصري.
وك��������ان وزي��������ر ال����ت����ج����ارة وال���ص���ن���اع���ة 
المصري عمرو نصار افتتح االربعاء 
الماضي معرض القاهرة ال��دول��ي في 
دورته ال� 52 بمشاركة نحو 300 شركة 

تمثل دواًل عدة منها الكويت.

باقر واملطريي يف جناح الكويت

جناح الكويت يف معر�ض القاهرة الدويل

»الصناعة« احتفت باليوم العربي للتقييس

تقي: املواصفات العربية املوحدة تخدم املستهلك
ت��ح��ت��ف��ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع المنظمة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة وال���ت���ع���دي���ن ب���ال���ي���وم ال��ع��رب��ي 
للتقييس ال���ذي ي��واف��ق 25 م���ارس م��ن ك��ل ع���ام، وق��د اخ��ت��ارت 
اجهزة التقييس العربية في اطار اللجنة االستشارية العليا 
للتقييس االحتفال بهذه المناسبة للعام 2019 تحت شعار 
»المواصفات القياسية وال��ث��ورة الصناعية« التي تعبر عن 
اه��م��ي��ة ال����دور ال����ذي تلعبه ال��م��واص��ف��ات ال��ق��ي��اس��ي��ة ف��ي ه��ذه 
ال��ث��ورة واث��ره��ا ف��ي تغيير صناعة السلع. وق���ال عبدالكريم 
تقي عبدالكريم م��دي��ر ع��ام الهيئة ال��ع��ام��ة للصناعة ان��ه قد 
جرت العادة في كل عام ان تختار المنظمة العربية للتنمية 
ال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ع��دي��ن »إي���دم���و« ش���ع���ارا ي��ت��م ال��ت��رك��ي��ز عليه 
خ���ال ال���ع���ام، الي���ض���اح دور ال��ت��ق��ي��ي��س واالج���ه���زة ال��وط��ن��ي��ة، 
ومساهمة منها ف��ي نشر ال��وع��ي باهمية ومنافع التقييس 
ودوره ف���ي ال��ت��ج��دي��د واالب���ت���ك���ار ودع����م االق��ت��ص��اد وح��م��اي��ة 
البيئة والمستهلك، حيث ي��ه��دف االح��ت��ف��ال باليوم العربي 
للتقييس الى نشر التوعية بالتقييس، وبيان اهميته على 

المستوى ال��ع��رب��ي، وتوضيح ال���دور ال��م��ح��وري ال���ذي تلعبه 
ف��ي دع���م التنمية الصناعية واالق��ت��ص��ادي��ة، وج����دوى تبني 
مواصفات قياسية عربية موحدة بين ال��دول العربية، لدعم 
التجارة البينية بينها كأداة ضرورية البد منها لدعم منطقة 
ال��ت��ج��ارة ال��ح��رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ب��رى. واوض����ح ان ال��م��واص��ف��ات 
القياسية العربية ال��م��وح��دة تساعد ف��ي نشر افضل الطرق 
للممارسة الجيدة التي تصب في خدمة المستهلك وحماية 
ص��ح��ت��ه وس���ام���ت���ه ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ال���م���ص���درون م���ن ت��س��وي��ق 
منتجاتهم وتوفر المعلومات المتعلقة بالمتطلبات التقنية 
وال��م��واص��ف��ات ال��خ��اص��ة بمنتجاتهم ف��ي اس����واق التصدير 
وه��ذا يستدعي اج��راء عمليات التقييم بمطابقة هذه السلع 
والمنتجات والخدمات لتلك المتطلبات وبالتالي الحصول 
على شهادة مطابقة من قبل جهات محايدة للتأكد من كفاءة 
العاملين وحياديتهم وكفاءة المختبرات واالج��ه��زة وطرق 
واج����راءات الفحص المتبعة وم��دى م��واءم��ة اج���راءات تقييم 

.
ً
المطابقة لاجراءات المعمول بها دوليا

عبدالكرمي تقي

»أمنية« ينشر الوعي 
البيئي في البورصة  

أع��ل��ن م���ش���روع »أم��ن��ي��ة« ع���ن إط����اق ش��راك��ة 
بيئية مع بورصة الكويت، بهدف نشر الوعي 
البيئي في المجتمع، وجاء ذلك ضمن زيارة 
للبورصة  المشروع  القائمون على  بها  ق��ام 
وه���م: س��ن��اء ال��غ��م��اس وف���رح ش��ع��ب��ان وذل��ك 
بحضور فهد الرشيد، خالد الحليبي، ثنيان 

اليوسف.
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ثمنت  ال��ج��ان��ب  ه���ذا  وف���ي 
ل����م����ش����روع »أم����ن����ي����ة« س����ن����اء ال����غ����م����اس ف��ي 
ال��ت��ع��اون المثمر مع  ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ه��ذا 
ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت، وال����ذي ي��أت��ي ن��ح��و العمل 
التي نسعى من  البيئية  أهدافنا  إلى تحقيق 

خالها ضمن إطار المساهمة المجتمعية. 
وأضافت أن هذا التعاون مختلف، واألول من 
انها  الكويت، حيث  نوعه من خ��ال بورصة 
المنشأة  ه��ذه  ف��ي  ب��ت��واج��دن��ا  ان��ط��اق��ة مهمه 

الحيوية. االقتصادية 
ول��ف��ت��ت ال��غ��م��اس إل����ى م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل من 
النفايات من  لفرز  البيئي  ال��وع��ي  أج��ل نشر 
الحكومي  القطاعين  بالتعاون مع  المصدر، 

والخاص وجميع شرائح المجتمع.

الغمال�ض والر�سيد

املانع: محور استجواب »الصندوق 
الوطني« أثر سلبًا في الشركات الصغيرة 

كتب محمد المملوك 

ن��اق��ش ال��م��ش��ارك��ون خ���ال م��ؤت��م��ر »ال��م��ش��روع��ات 
ال���ص���غ���ي���رة وال���م���ت���وس���ط���ة م����ا ب���ي���ن ال��ت��ش��ري��ع��ات 
وال����ق����رارات« وال����ذي ع��ق��د ف��ي م��ق��ر مجموعة رواد 
االعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء 
ام��س االول، مؤكدين ان اداء بعض ن��واب مجلس 
االم�����ة ل���م ي��ك��ن ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��م��ط��ل��وب ت��ج��اه 
دع���م وم��س��ان��دة اص��ح��اب ال��م��ش��روع��ات الصغيرة 

والمتوسطة  الحيوي والتنموي.
وأع����رب����وا ع���ن اس��ف��ه��م ل��م��ا ب����در م���ن ب��ع��ض ن���واب 
م��ج��ل��س االم�����ة خ����ال اس���ت���ج���واب وزي�����ر ال��ت��ج��ارة 
والصناعة خالد ال��روض��ان م��ن اساليب ال ترقى 
ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة ادت ال������ى ت����ده����ور ان���ش���ط���ة ب��ع��ض 
ال��ش��رك��ات ذات االن��ش��ط��ة المتعلقة بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ج��راء التشهير البرلماني 
ل��ه��ا. وق�����ال ع��ض��و م��ج��ل��س ادارة م��ج��م��وع��ة رواد 
االع����م����ال م. س��ع��ي��د ال���م���ان���ع ان اس���ت���ج���واب وزي���ر 
ال���ت���ج���ارة وال���ص���ن���اع���ة خ���ال���د ال�����روض�����ان ان��ع��ك��س 
 على اداء انشطة بعض الشركات المدرجة 

ً
سلبا

ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ح��ي��ث ت��راج��ع��ت م��ب��ي��ع��ات��ه��ا خ����ال االي�����ام القليلة 
ال��م��اض��ي��ة ب��س��ب��ب ت��ب��اي��ن االراء ف���ي ث��ق��ة مجلس 
االم���ة لتراخيصها واع��م��ال��ه��ا، موضحا ان رؤي��ة 
بعض نواب مجلس االمة بأهمية ودور منظومة 
ال��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة بمختلف 
قطاعاتها يتطلب وقفة جماعية من رواد االعمال 
وال��م��ب��ادري��ن لتغيير وج��ه��ة النظر السلبية لدى 
ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال�����ى ال����ص����ورة االي��ج��اب��ي��ة 
وال����م����وض����وع����ي����ة ح���ي���ث ان ه������ذا ال����ق����ط����اع اس���س 

اقتصادات بعض  الدول المتقدمة والعظمى.
واوض�����������ح ال�����م�����ان�����ع خ��������ال ال����م����ؤت����م����ر ان ق���ط���اع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل احد اهم 
رك��ائ��ز ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم واالس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي 
واالجتماعي لما يثمر من خلق فرص عمل كبيرة 
تقلص االعباء عن كاهل الميزانية العامة للدولة 
ما يتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية 
ض���������رورة دع������م ق����ط����اع ال����م����ش����روع����ات ال���ص���غ���ي���رة 
والمتوسطة بجميع السبل النجاح رواد االعمال 

والمبادرين وليس إلفشالهم.

جانب من موؤمتر رواد الأعمال


