
 على األسواق الخليجية
ً
األجواء المتوترة انعكست سلبيا

«الوطني لالستثمار»: المكاسب السنوية للسوق الكويتي عند مستويات إيجابية هذا العام
قــــال تــقــريــر صـــــادر عـــن شــركــة 
الــوطــنــي لــالســتــثــمــار، إن أســـواق 
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
أنهت شهر سبتمبر في المنطقة 
الحمراء،  بسبب األجواء المتوترة 
التي شهدتها المنطقة في أعقاب 
الهجوم الذي تعرضت له مصافي 
تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 

«أرامكو» السعودية. 
ــفـــض  ــــريـــــر، انـــخـ ووفـــــــــــق الـــــتـــــقـ
ــدرد آنــــــد بــــــورز»  ــانـــ ــ ــتـ ــ ـــر «سـ ــؤشـ مــ
لــألســواق الخليجية بنسبة 1.2 
فــــي الـــمـــئـــة، وتــــأثــــر مــــؤشــــر دول 
مجلس التعاون الخليجي بشكل 
خــاص بالتراجعات التي حدثت 
فـــي ســوقــي أبــــو ظــبــي والــكــويــت، 
إذ  انخفض المؤشر العام لسوق 
أبوظبي لـــألوراق المالية بنسبة 
2.10 فــي الــمــئــة ومــؤشــر األســهــم 
الكويتية بنسبة 4.42 فــي المئة 

خـــالل شــهــر سبتمبر. ومـــع ذلــك، 
تــظــل مــكــاســب الـــســـوق الــكــويــتــي 
السنوية عند مستويات إيجابية 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام حـــتـــى نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر، كــمــا انــخــفــض مــؤشــر 
بورصة البحرين لجميع األسهم 

بنسبة 1.08 في المئة. 
وكانت قطر أفضل أداء في دول 
مجلس التعاون الخليجي خالل 
هـــذا الــشــهــر، إذ ارتــفــعــت األســهــم 
القطرية بنسبة 1.31 فــي المئة، 
تلتها المملكة العربية السعودية 
الــتــي اســتــطــاع ســوقــهــا اســتــعــادة 
الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــكــبــدتــهــا بــعــد 
هجمات 14 سبتمبر على منشآت 
«أرامـــكـــو» ليتعافى بشكل مطرد 
ليرتفع بنسبة 0.90 في المئة، ثم 
سوق دبي بنسبة 0.81 في المئة.

ـــواق  ــ ــردت األســ ــ ــتـ ــ ، اسـ
ً
عـــالـــمـــيـــا

الــعــالــمــيــة عــافــيــتــهــا خــــالل شهر 

سبتمبر على أمل أن يتم التوصل 
ــو مــؤقــت  ــ ــاري ولـ ــاق تــــجــ ــفــ ــى اتــ ــ إلـ
على األقل بين الواليات المتحدة 
ــدة  والــــصــــيــــن وســـــــط تــــــراجــــــع حــ

التصعيد الكالمي بين البلدين. 
 
ً
ــواق تــلــقــت دعــمــا ــ وكـــانـــت األســ
 مـــــن الــــبــــنــــك الــــمــــركــــزي 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ

ــك االحـــتـــيـــاطـــي  ــ ــنـ ــ األوروبــــــــــــــي وبـ
الــــفــــدرالــــي إذ قــــــام كــــال الــبــنــكــيــن 
المركزيين بخفض أسعار الفائدة 

في منتصف سبتمبر. 
 MSCI AC World وارتفع مؤشر
بنسبة 1.91 في المئة خالل الشهر 
 بنسبة 0.53 

ً
لكنه ال يزال متراجعا

في المئة للربع الثالث. 
وأشــار التقرير إلى أنه ال تزال 
الــتــوتــرات التجارية هــي المحرك 
 
ً
األكثر قوة في السوق، خصوصا
أن تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى االقـــتـــصـــاديـــن 
ــزداد  ــدأ يــ ــيـــركـــي بــ الــعــالــمــي واألمـ

. وخــالل شهر سبتمبر، 
ً
وضــوحــا

قام االحتياطي الفدرالي بخفض 
سعر الفائدة المستهدف بمقدار 
25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح 
بين 1.75 في المئة و2.0 في المئة، 
 إلى آثار التطورات العالمية 

ً
مشيرا

ــات االقــــتــــصــــاديــــة  ــعــ ــوقــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
والضعف المستمر فــي مستوى 
التضخم. وفي الواقع، ال يزال معدل 
التضخم أقل من هدف االحتياطي 

الفدرالي بنسبة 2.0 في المئة.

المؤشرات األميركية

وأغلقت المؤشرات األميركية 
الرئيسية في المنطقة الخضراء 
لهذا الشهر لكن دون أعلى مستوى 
لها في منتصف سبتمبر. وارتفع 
مـــؤشـــر S&P 500 ومــــؤشــــر داو 
الصناعي بنسبة 1.72 في المئة 

و1.95 فـــي الــمــئــة عــلــى الــتــوالــي 
لــيــغــلــقــا الـــربـــع الــثــالــث بمكاسب 
محدودة بنسبة 1.2  في المئة لكل 
منهما. لكن أداء مــؤشــر نــاســداك 
 شهر سبتمبر 

ً
بالكاد كان إيجابيا

إذ أغلق عند 0.46 في المئة وذلك 
بعد انخفاضه بنسبة 2.4 في المئة 
 عــن أعلى مستوى إغــالق 

ً
تقريبا

خالل الشهر عند 8.194.47. 

األسواق األوروبية 

في أوروبا، عاد البنك المركزي 
ــــي إلـــى ســيــاســة التحفيز  األوروبــ
المالي إذ قام بتخفيض مستوى 
الــفــائــدة بــمــقــدار 10 نــقــاط أســاس 
إلى - 0.5 في المئة، كما أعلن أنه 
سيستأنف برنامج شراء السندات 
واألدوات المالية األخـــرى بقيمة 
 من 

ً
 اعتبارا

ً
20 مليار يورو شهريا

نوفمبر. وأرجــــع البنك المركزي 
التباطؤ في أوروبـــا إلــى الضعف 
السائد في التجارة الدولية وبيئة 
عـــدم الــيــقــيــن الــعــالــمــي الــــذي طــال 
أمدها. كذلك خفض البنك المركزي 
األوروبـــــــي تــوقــعــات نــمــو الــنــاتــج 
المحلي اإلجمالي األوروبــي لعام 
2019 إلى 1.1 في المئة من 1.2 في 
المئة وعام 2020 من 1.4 في المئة 

إلى 1.2 في المئة.

األسواق الناشئة

كـــــان أداء األســـــــــواق الــنــاشــئــة 
 باإلجمال وأقــل من أداء 

ً
مختلطا

نــظــرائــهــا الــعــالــمــيــيــن. إذ ارتــفــع 
مـــــؤشـــــر MSCI EM لـــــألســـــواق 
الناشئة بنسبة 1.69 في المئة، في 
MSCI Asia ex- حين ارتفع مؤشر

Japan بنسبة 1.44 في المئة خالل 

الشهر لكن أداء المؤشرين ال يزال 
 للربع الثالث عند 5.11 في 

ً
سلبيا

المئة و5.34 في المئة على التوالي. 
ومـــن بين األســــواق الـــبـــارزة في 
منطقة األسواق الناشئة كان مؤشر 
بورصة إسطنبول 100 في تركيا 
الذي بنسبة 8.60 في المئة ومؤشر 
Nifty50 الهندي الذي ارتفع بنسبة 
 Ibovespa 4.09 في المئة، ثم مؤشر
البرازيلي الذي ارتفع بنسبة 3.57 
في المئة وبورصة تايوان بنسبة 

1.99 في المئة.
وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وشمال إفريقيا، انخفض مؤشر 
S&P Pan Arab بنسبة 0.87 في 
 بــتــراجــع الــمــؤشــر 

ً
الــمــئــة، مــتــأثــرا

الــمــصــري بنسبة 3.89 فــي المئة 
ــد  ــاعـ خـــــــــالل ســـبـــتـــمـــبـــر مـــــــع تـــصـ
الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة فـــي نهاية 

الشهر.

«Zain Great Idea» زين»: انطالق المعسكر التدريبي لـ»
تشرف عليه نخبة من األكاديميين من كبريات المؤسسات التعليمية اإلقليمية والعالمية 

ــن» انــــطــــالق الــمــرحــلــة  ــ ــ ــة «زيـ ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
األولى - المعسكر التدريبي - من برنامجها 
المبتكر «Zain Great Idea» لتسريع وتطوير 
المشاريع التكنولوجية الناشئة بنسخته 
ــــن خـــاللـــه  ــذي اســـتـــضـــافـــت مـ الــــخــــامــــســــة، الـــــ
اللقاء التنويري األول بحضور المبادرين 
وأصــحــاب األفــكــار المبتكرة، ويــشــرف على 
محتواه األكاديمي نخبة من المتخصصين 
والمدربين من كبريات المؤسسات التعليمية 

اإلقليمية والعالمية. 
وقــالــت الشركة، فــي بيان صحافي أمــس، 
ــلـــنـــت اإلطــــــــالق الـــرســـمـــي لــلــنــســخــة  إنــــهــــا أعـ
الخامسة من برنامجها المبتكر على هامش 
 في مركز زين 

ً
الفعالية التي أقامتها أخــيــرا

لإلبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، 
وشهدت حضور مجموعة من الشخصيات 
الــبــارزة في مجتمع ريــادة األعمال الكويتي 
والــمــبــادريــن مـــن خــريــجــي الــنــســخ الــســابــقــة 
 مــن أكثر 

ً
مــن الــبــرنــامــج، الـــذي يعتبر واحــــدا

 
ً
الـــمـــبـــادرات الــتــي أطــلــقــتــهــا الــشــركــة نــجــاحــا
فــي بيئة األعــمــال كجزء مــن استراتيجيتها 
المتكاملة لــدعــم االبــتــكــار وريــــادة األعــمــال، 
 جديدة أمام مجتمع 

ً
وتفتح من خالله آفاقا

ــكـــويـــت. وأفـــــــادت بــأن  ــال فـــي الـ ــمــ ريــــــادة األعــ
المشاركين المؤهلين سيخوضون مرحلة 
المعسكر التدريبي فــي الــكــويــت، على مــدار 
فــتــرة دراســـيـــة تستمر ثــالثــة أســابــيــع بمقر 
الشركة الرئيسي في الشويخ، إذ سيتعرفون 
من خالل منهج أكاديمي مصمم بعناية على 
أساسيات تسريع المشاريع التكنولوجية 
الناشئة، وذلــك في ورش عمل ومحاضرات 
تخصصية يــديــرهــا ويــشــرف عليها نخبة 
مــن المتخصصين والــمــدربــيــن مــن كبريات 
المؤسسات التعليمية اإلقليمية والعالمية 

 IE Businessتــشــمــل جــامــعــة ســتــانــفــورد و
School وشــــــركــــــات اســــتــــثــــمــــاريــــة مــحــلــيــة 
ومبادرين من الساحة المحلية واإلقليمية 

والعالمية. 
وأوضــحــت الــشــركــة أنــهــا أطــلــقــت برنامج 
ZGI لــلــمــرة األولــــى فــي عـــام 2010 كــمــبــادرة 
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة تـــهـــدف إلــــى دعــم 
الشباب لمساعدتهم على تحويل أحالمهم 
في عالم ريــادة األعــمــال إلــى حقيقة، وكانت 
زين األولــى على مستوى المنطقة في طرح 
برنامج متكامل مــن مثل هــذا الــنــوع، وبعد 

قرابة 10 أعــوام من إطالقها لهذه المبادرة، 
نجحت الشركة في تأهيل أكثر من 500 مبادر، 
وسافرت إلى أربع دول حول العالم، وأخذت 
 نحو 

ً
 مبدعا

ً
 كويتيا

ً
بيد ما يقارب 70 مبادرا

آفــــاق جـــديـــدة، بــدفــع أفــكــارهــم الـــواعـــدة إلــى 
أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة 

فاعلة في السوق.
وعلى مدى أربعة مواسم سابقة ناجحة، 
احــتــضــنــت «زيـــــن» مـــن خــــالل هــــذا الــبــرنــامــج 
ودربــت مئات الشباب الكويتيين المبدعين 
مــمــن لــديــهــم مــشــاريــع صــغــيــرة ومــتــوســطــة 
ــن»  ــذا الــــيــــوم، إذ تــضــع «زيــ نــاجــحــة حــتــى هــ
تــشــجــيــع مــجــتــمــع ريــــــادة األعــــمــــال الــمــحــلــي 
ـــة فــــي مــقــدمــة  ـــالزمــ ــده بــــالــــمــــوارد الــ ــ ــزويــ ــ وتــ
أولــويــاتــهــا، إذ أطلقته بالتعاون مــع كــل من 
مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف 
إلى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 Mind The Bridge فــي الــكــويــت، ومؤسسة
االستشارية العالمية التي تسعى إلى توفير 
بيئة عملية ذات مــعــايــيــر عــالــمــيــة للشباب 
البـــتـــكـــار وتـــســـريـــع مــشــاريــعــهــم الــصــغــيــرة، 
ومقرها وادي السيليكون، وتوجد في كل من 

سان فرانسيسكو ولندن.

المبادرون وأصحاب األفكار المبتكرة خالل اللقاء التنويري 

VIVA تطلق حملتها التوعوية 
للوقاية من سرطان الثدي 

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، إطالق 
حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي تحت 
 مع الحملة 

ً
مظلة «ألننا نهتم» خالل أكتوبر، تزامنا

التوعوية العالمية.
وقامت VIVA بتغيير صورة الملف على جميع 
منصاتها بمواقع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بضم 
شعارها إلى الشعار العالمي للحملة، الذي يتمثل 
بــالــشــريــط الـــــوردي، كــمــا ســتــقــوم بنشر نصائح 
ألطباء متخصصين طوال شهر أكتوبر، تهدف إلى 
زيادة الوعي حول أهمية الوقاية والفحص المبكر 
وتثقيف السيدات حول مخاطر سرطان الثدي، 
وزيادة معرفتهن بعالماته وأعراضه، وتمكينهن 

من معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي.
حت دانة الجاسم، المديرة العامة إلدارة  وصرَّ
اتصاالت الشركات في VIVA: «نسعى إلى تثقيف 
موظفينا بمعلومات ونصائح قّيمة تشجع على 
ضـــرورة الكشف المبكر، مــا يساعد على تقليل 
احتمالية اإلصابة بمرض السرطان وانتشاره». 

 
ً
وأضافت: «تندرج هذه الحملة التوعوية، فضال

 VIVA عن أنشطة وفعاليات أخرى، ضمن برنامج
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، الــــذي يــدعــم مختلف 
المبادرات في مجاالت الصحة والتعليم والبيئة 
والــريــاضــة وريــــادة األعـــمـــال، ونــحــن نتطلع إلــى 
المزيد من األحداث التفاعلية والمفيدة التي تعود 

بالنفع على موظفينا والمجتمع».

دانة الجاسم

«أسيكو» تعرض خدماتها وعروضها في مول ٣٦٠
ــو الــمــجــمــوعــة»  ــكـ ــيـ أعــــــدت «أسـ
ــرا جــنــاحــا خـــاصـــا بــهــا في  مـــؤخـ
مـــول 360، بــهــدف اســتــقــبــال زوار 
المول وتعريف الجمهور بمجال 
عمل الشركة وقطاعاتها المختلفة 
والــمــتــرابــطــة، إلــــى جـــانـــب عــرض 
خدماتها ومنتجاتها المتكاملة 

أمامهم.
وتمتد هذه الفعالية التعريفية 
ــر، حـــيـــث يــقــوم  ــتــــوبــ حـــتـــى 20 أكــ
ــيــــعــــات يـــومـــيـــا  ــبــ ــمــ ــنــــدســــو الــ ــهــ مــ
بالترحيب بـــزوار جناح «أسيكو 
الــمــجــمــوعــة» ودعــوتــهــم للتعرف 
عــلــى ســلــســلــة مــنــتــجــات الــشــركــة 

المتكاملة للبناء.
كما يتواجد فريق هندسي من 
قطاع «أسيكو البيوت» لتعريف 
الــمــواطــنــيــن المقبلين عــلــى بناء 
منازلهم الجديدة بكل الخدمات 
االستشارية والهندسية وحلول 
البناء الذكية التي يقدمها القطاع 
ة، وكيفية توفير  بمنتهى الكفاء
الــمــواد التي تــم اعتمادها كمواد 
مدعومة مقدمة لمواطني السكن 
الخاص، داعيا إياهم لزيارة جناح 
«أسيكو» لالستفادة من العرض 
الــخــاص والحصري الــذي تقدمه 
«البيوت» لزوار الجناح خصيصا 

عند التعاقد لبناء سكن خاص.
وتسعى «أسيكو المجموعة» 
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ دائــــــــمــــــــا، مـــــــن خـــــــــالل مـ

الــفــعــالــيــات، إلـــى الـــوصـــول ألكبر 
شـــريـــحـــة مــمــكــنــة مــــن الــمــجــتــمــع 
الـــكـــويـــتـــي، والـــمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل 
فعال فــي إيــجــاد وتوفير الحلول 
الــمــبــتــكــرة والــمــســتــدامــة لتنمية 

البيئة المبنية في الكويت.
ــارة  ــ ــــى زيــ وتــــدعــــو الـــجـــمـــيـــع إلــ
جــنــاحــهــا فـــي مــــول 360 بـــالـــدور 
األرضـــــــي، بـــالـــقـــرب مـــن بـــوابـــة 3، 
للتعرف على سلسلة مواد البناء 
المتكاملة الــتــي تــوفــرهــا الشركة 
والــمــصــنــعــة مــحــلــيــا فـــي مصانع 
«أسيكو المجموعة» بأعلى معايير 
الــجــودة والمطابقة للمواصفات 

المحلية والعالمية.

كــمــا تــدعــوهــم لــالســتــفــادة من 
الخدمات المتكاملة التي يقدمها 
قــطــاع «أســيــكــو الـــبـــيـــوت»، والــتــي 
تشمل خــدمــات التصميم الفريد 
وخـــدمـــات التنفيذ الــتــي سيقوم 
ــات بـــشـــرح  ــعــ ــيــ ــبــ ــمــ ــو الــ ــنــــدســ ــهــ مــ
عملياتها تفصيليا، فــضــال عن 
خدمات التشطيب الكامل، وااللتزام 
بالتسليم على المفتاح خالل فترة 
زمنية قياسية بــحــدود 7 أشهر، 
إلى جانب شرح إمكانية التوسعة 

المستقبلية وترميم المنشآت.
ومن خالل زيارة جناح «أسيكو 
المجموعة» في 360 مول سيتمكن 
ــزوار مــن معرفة كــل التفاصيل  الــ

عــن منتجات الــشــركــة المتكاملة 
لــــلــــبــــنــــاء وكــــيــــفــــيــــة تــصــنــيــعــهــا 
وسهولة توريدها، والتي تشمل 
-عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال– منتجات 
االســمــنــت ذات الـــجـــودة الــعــالــيــة 
بمختلف أنواعه، والتي خصصت 
ا من إنتاجه لتلبية  الشركة جــزء
احـــتـــيـــاجـــات ســـكـــن الــمــواطــنــيــن 
(المدعوم)، إضافة إلى الخرسانة 
ــيـــض  ــزة والــــطــــابــــوق األبـ ــاهــ ــجــ الــ
ر للطاقة، والبالط 

ّ
العازل والموف

الـــمـــتـــداخـــل بــمــخــتــلــف األشــــكــــال 
واألحــجــام واأللـــوان، والخرسانة 
مــســبــقــة الـــصـــب بــخــطــوط إنــتــاج 

متنوعة. 

جناح «أسيكو» في المعرض

«طيران الجزيرة» تكشف عن 
«الدرجة السياحية المميزة»

كشفت شركة طيران الجزيرة، أمس، عن «الدرجة السياحية 
م لركابها أسعار تذاكر تنافسية،  المميزة» الجديدة التي تقدِّ
والعديد من الخدمات اإلضافية المجانية، عالوة على وزن 40 

 للحقائب المسموحة. 
ً
كيلوغراما

وأضافت الشركة هذه الدرجة الجديدة إلى تقسيمة مقصورة 
طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A320neo، والتي تتكون 
 من 

ً
من ثالث درجــات، ستخدم بها الرحالت إلى لندن اعتبارا

27 الجاري.
وتمنح «الــدرجــة السياحية المميزة» كــذلــك مساحة مقعد 
أمامية وفرة تبلغ 31 بوصة، إضافة إلى كون المقعد المتوسط 
خــالــيــا، لتوفير مــزيــد مــن الــراحــة والخصوصية، وكــاونــتــرات 
مخصصة لــركــاب هــذه الــدرجــة لتسجيل حقائبهم، وأولــويــة 
الصعود إلى الطائرة، ووجبة ساخنة مجانية على متن الرحلة. 
وتمت إضافة هذه الدرجة الجديدة خلف مقاعد درجة األعمال. 
ــا الــدرجــتــان األخـــريـــان، فــهــمــا: درجــــة األعـــمـــال، والــدرجــة  أمـ
السياحية، حيث توفر درجــة األعمال مقاعد بمساحة أمامية 
 لوزن الحقائب 

ً
وفرة تبلغ 33 بوصة، إضافة إلى 50 كيلوغراما

المسموح بــه، وأولــويــة الصعود إلــى الطائرة ووجبة ساخنة 
مجانية على متن الطائرة. وتبلغ المساحة األمامية للمقعد 
في الدرجة السياحية 30/29 بوصة، في حين تتوافر للركاب 
على الــدرجــة السياحية مجموعة متنوعة مــن الــوجــبــات من 

قائمة الجزيرة كافيه.
وستصل رحالت طيران الجزيرة إلى مطار غاتويك - الصالة 
الجنوبية فــي لــنــدن، حيث يمكن لــلــركــاب أخــذ قــطــار غاتويك 
إكسبريس للوصول مباشرة إلى وسط لندن. وستقوم الشركة 
 بمواعيد مناسبة تقلع من الكويت في 

ً
بتسيير رحالتها يوميا

الصباح المبكر للوصول إلــى لندن عند وقــت الــغــداء، أو بعد 
الظهر أيام السبت.
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ً
 ذهبيا

ً
«جنيد للعطور» راعيا

لمعرض الخريف
أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة جـــنـــيـــد 
لــلــعــطــور، مــشــاركــتــهــا كــــراٍع 
ذهــبــي فــي مــعــرض الخريف 
للعطور، الــذي تقيمه شركة 
معرض الكويت الدولي على 
ــمــــعــــارض الـــدولـــيـــة  أرض الــ
بــمــشــرف، فــي الــفــتــرة مــن 24 
ــتـــى 6 نــوفــمــبــر  الـــــجـــــاري حـ
المقبل، وسط مشاركة حشد 
من شركات العطور المحلية 
واإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة من 
ــات  ــاركــ ــمــ مـــمـــثـــلـــي وكــــــــالء الــ
ــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
فــــــــــــــي قــــــــــــطــــــــــــاع الــــــــعــــــــطــــــــور 
ونــفــائــس الــطــيــب والــبــخــور 

ومستحضرات التجميل.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قـــال 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
جنيد للعطور حــمــد جنيد 
إن الـــشـــركـــة حـــريـــصـــة عــلــى 
المشاركة في هذا المعرض 
ــا،  ــامــ ــــن 28 عــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ مــ
لــتــقــدم مــنــتــجــاتــهــا الــفــاخــرة 
من عطورات تناسب وتالئم 
جــــمــــيــــع أذواق عـــمـــالئـــهـــا، 
ـــمــــوعــــة مــن  إذ تـــــطـــــرح مــــجـ
مــنــتــجــاتــهــا لـــهـــذا الــمــوســم 
تــشــمــل تــشــكــيــلــة مــــن أجــــود 

ــور  ــخــ ــبــ ــيــــب والــ ــطــ أنـــــــــــواع الــ
التي تالئم مختلف األذواق 
ــا،  والـــفـــصـــول، مــثــل عــطــر رفـ
وسفاير، وإحساس، وسحر، 
ــافـــــة إلــــــى أجـــــــود أنــــــواع  إضـــ
الـــعـــود الــطــبــيــعــي والــبــخــور 

والمباخر.

«الكيماويات البترولية» تدعم حملة جمعية 
الهالل األحمر «تبرع لتعليمهم»

قــــــــــدمــــــــــت شــــــــــركــــــــــة صـــــنـــــاعـــــة 
الكيماويات البترولية دعما ماديا 
لــحــمــلــة جــمــعــيــة الــــهــــالل األحـــمـــر 
الكويتي «تبرع لتعليمهم»، التي 
تهدف إلــى تعليم أكثر مــن 5000 
طــالــب وطــالــبــة، مــن خــالل تغطية 
تكاليفهم الدراسية على مدار العام 
الدراسي، كما نظمت الشركة حملة 
تبرع للعاملين، إلتــاحــة الفرصة 
لهم للمساهمة فــي دعــم الحملة، 
وتشجيعا لهم للتبرع، من خالل 
حملة خاصة تستمر حتى نهاية 

أكتوبر 2019.
يــأتــي ذلــك فــي إطـــار مسؤولية 
الــشــركــة المجتمعية، والــتــزامــهــا 
ــيــــريــــة  بــــــدعــــــم الــــــــمــــــــبــــــــادرات الــــخــ

واإلنسانية. 
وقــــــــالــــــــت مــــــــديــــــــرة االتـــــــصـــــــال 
ــات  ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ـــ»الـ ــ ــات بـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
الــبــتــرولــيــة»، م. عبير مــعــرفــي، إن 
هــــذا الــتــبــرع يـــأتـــي مــســاهــمــة من 

الشركة، لدعم جهود الجمعية في 
العمل اإلنــســانــي، مــؤكــدة حرص 
الشركة على أداء دورها في خدمة 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وتــــقــــديــــم يــــد الـــعـــون 
لــمــن هـــم بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة في 
مختلف القضايا واالحتياجات 
اإلنسانية داخــل الكويت، مشيدة 
ــــدور الــكــبــيــر الــــــذي تـــقـــوم بــه  ــالـ ــ بـ

«الهالل األحمر» في تحسين حياة 
المحتاجين.

رت معرفي عن سعادتها،  وعبَّ
ــكـــون الـــشـــركـــة تــمــثــل جــــــزءا من  بـ
هــذه الحملة، مشيرة إلــى أن دعم 
الــــمــــبــــادرات الــتــعــلــيــمــيــة يــحــظــى 
ــــدى «الـــكـــيـــمـــاويـــات  بــــاألولــــويــــة لــ
البترولية»، لما له من دور في خلق 

جيل متعلم وواٍع يسهم في ُصنع 
مستقبل مشرق لألجيال القادمة، 
وأن الـــشـــركـــة تــتــطــلــع لــمــواصــلــة 
ــتــــعــــاون وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لــهــذه  الــ
القضايا اإلنسانية التي تتبناها 
س صورة  «الهالل األحــمــر»، وتكرِّ
الكويت كعاصمة للعمل الخيري 

واإلنساني.

جانب من زيارة «الكيماويات البترولية» لـ «الهالل األحمر» لتقديم الدعم 

القطان: «الركب للنفط والكهرباء» تشارك 
في مؤتمر الكويت للنفط والغاز

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة الــــــركــــــب 
لـــخـــدمـــات الــنــفــط والــكــهــربــاء 
ــــا فــــــــي مــــعــــرض  مـــــشـــــاركـــــتـــــهـ
ــمـــــر الـــــكـــــويـــــت لــلــنــفــط  ــؤتـــ ومـــ
والــغــاز، الــذي تنظمه جمعية 
ــرول، تــحــت  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــنـــدســـي الـ ــهـ مـ
رعاية رئيس مجلس الــوزراء 
سمو الشيخ جــابــر الــمــبــارك، 
وبحضور الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة الــبــتــرول الكويتية 
هــــــاشــــــم هـــــــاشـــــــم، وقـــــــيـــــــادات 
القطاع النفطي، من 14 إلى 16 
الجاري، في أرض المعارض.

وصــــــــــرح رئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة «الـــركـــب» ســعــد الــقــطــان 
بأن معرض ومؤتمر الكويت 
ــــط والــــــــــغــــــــــاز يـــحـــظـــى  ــفـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
بــاهــتــمــام كبير مــن الــشــركــات 
النفطية الوطنية واألجنبية 
العاملة بقطاع النفط والغاز 
والصناعات الالحقة المتعلقة 

بالقطاع للمشاركة بقوة في 
فعالياته.

ــلــــى أن  وشـــــــــدد الــــقــــطــــان عــ
المعرض والمؤتمر يعد حدثا 
ــا، حــيــث يــشــهــد تــســابــقــا  ــامـ هـ
ــن قـــبـــل الــجــهــات  مـــلـــحـــوظـــا مــ
الـــمـــهـــتـــمـــة بـــالـــمـــشـــاركـــة فــيــه 
مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا، 
ــا لـــــــه مـــــــن أهـــمـــيـــة  نــــــظــــــرا لـــــمـــ
وخــــصــــوصــــيــــة فـــــي مــــجــــاالت 

النفط والغاز والطاقة.
ــد الــقــطــان أن مــشــاركــة  ــ وأكـ
«الــركــب» في معرض ومؤتمر 
الــكــويــت للنفط والــغــاز تأتي 
إيــمــانــا مــنــهــا بــمــا يــحــظــى به 
الـــمـــعـــرض مــــن اهـــتـــمـــام قــــادة 
ورؤســـاء الــشــركــات العالمية، 
والــخــبــراء وأصــحــاب األعــمــال 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
والــطــاقــة، ونــظــرا الســتــشــراف 
الــحــدث آلفــاق المستقبل، من 

خــــالل الــمــوضــوعــات الــجــادة 
ــلـــنـــقـــاش،  ــا لـ ــهــ ــطــــرحــ الـــــتـــــي يــ
والمتعلقة بمستقبل الطاقة 
في المنطقة اإلقليمية والعالم.

وأضاف أن إقامة المعرض 
تهدف الــى إلقاء الضوء على 

األنشطة القائمة على صناعة 
النفط والــغــاز، والــتــطــرق الى 
أحــــدث مــا تــوصــل الــيــه العلم 
ــذا الـــمـــجـــال، مــبــيــنــا ان  ــ فــــي هـ
أهــمــيــتــه تــكــمــن فــــي الــمــكــانــة 
ــويــــت  ــكــ ــا الــ ــهـ ــبـ ــتـــسـ ــكـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
اقليميا وعالميا باحتضانها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ أهـــــــــم الــــــمــــــعــــــارض الـ
ــالــــم،  ــعــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــ
ــعـــل «مــــعــــرض ومـــؤتـــمـــر  ولـــجـ
الـــــكـــــويـــــت لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز» 
ــــن أهــــــم الـــمـــعـــارض  واحـــــــــدا مـ

المتخصصة في المنطقة.
ــعـــرض  ـــــــى أن مـ وأشـــــــــــار إلـ
ومؤتمر الكويت للنفط والغاز 
يمثل نقطة التقاء لعدد كبير 
مــــن الـــجـــهـــات والـــمـــؤســـســـات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال صــنــاعــة 
النفط والغاز، ومنها شركات 
محلية وإقليمية وعالمية في 

هذا الحدث المتخصص.
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