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وهيرن دنير مترئسا الوفد األرجنتينيعبدالوهاب الوزان مترئسا اجلانب الكويتي

على هامش زيارة وفد مقاطعة سانتافي األرجنتينية غرفة التجارة

الوزان: مشكلة الشحن تعرقل التبادل التجاري 
واالقتصادي بين الكويت واألرجنتين 

فواز كرامي
أكد نائب رئيس غرف���ة جتارة وصناعة الكويت 
عبدالوهاب الوزان على إمكانية وجود فرص استثمارية 
متبادلة بني الكويت واألرجنتني في حال التغلب على 
صعوب���ات النقل بني البلدين، مش���يرا الى أن حجم 
التبادل التجاري بني البلدين لم يرق بعد ملس���توى 

الطموح.
وأضاف الوزان على هامش زيارة محافظ مقاطعة 
سانتافي األرجنتينية هيرن دنير إلى الكويت أن هناك 
الكثير من املعوق���ات أدت إلى ضعف حجم التبادل 
التجاري واالقتصادي بني البلدين منها وأهمها مشكلة 
الشحن من وإلى األرجنتني باإلضافة الى عدم وجود 
برتوكوالت حتكم العالقة بني رجال األعمال في البلدين 

وتذلل الصعوبات التي قد تواجه االس���تثمارات بني 
اجلانبني. واس���تعرض ال���وزان العديد من الفرص 
االستثمارية التي من املمكن أن تكون بداية للتعاون 
بني البلدين سواء على املستوى احلكومي أو مستوى 
القطاع اخلاص، مش���يرا الى أن الكويت مقبلة على 
تنفيذ خطة تنموية طموحة توفر العديد من فرص 
االستثمار في مجاالت البنية التحتية والصرف الصحي 

والطاقة وغير ذلك.
وأش���ار الوزان الى أن مجال���ي الزراعة والثروة 
احليوانية من أهم املجاالت التي ميكن االستفادة منها 
في الكويت متوقعا ان تتغير صورة التعاون التجاري 

واالقتصادي بني البلدين في املستقبل القريب.
من جانبه قال محافظ مقاطعة سانتافي هيرن دنير 

ان حجم التبادل التجاري واالقتصادي بني البلدين 
البد أن يتغير في املستقبل القريب.

واستعرض الفرص االستثمارية العديدة املتوافرة 
لدى دولة االرجنتني حيث أكد أن مجال الثروة احليوانية 
والزراعة من أهم املجاالت التي تعتمد عليها األرجنتني 
كمورد رئيس للدخل في ظل وفرة األرض الزراعية 
والثروة احليوانية مؤكدا انها تسعى جاهدة لتذليل 

الصعوبات أمام املستثمرين.
وبني أن األرجنتني بصفة عامة ومقاطعة سانته 
فيه بصفة خاصة تسعى جلذب املستثمرين العرب 
بصفة خاصة ملا يتميزون به من االهتمام باالستثمارات 
طويلة األجل والعمل على زيادة استثماراتهم بصفة 

مستمرة.

قرار إغالق المصانع الخمسة
يعكس تسييس المواقف

اعتبر احتاد الصناعات الكويتية أن قرار متديد اغالق 
املصانع اخلمسة الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية »أم 
الهيمان« ملدة أس���بوع اعتبارا من أول من أمس، يعكس 
اس���تمرار تناول قضية الصناع���ة الوطنية من منظور 
سياس���ي وليس فنيا دون األخذ بعني االعتبار األضرار 
املادية واملعنوية التي حلقت بتلك املصانع جراء تطبيق 

قرار اإلغالق.
وطالب االحتاد في بيان صحافي بضرورة أن جتري 
الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية)كجهة 
محايدة متخصصة( مقارنة دقيقة بني القراءات البيئية 
في األسبوع ما قبل اغالق تلك املصانع وبعده، واالعالن 
عن النتائج التي ستتوصل اليها اجلهتان حتى يتم اثبات 
اذا ما كانت تلك املصانع سببا في حدوث قضية التلوث 

التي تعمدت تفعيلها بعض األطراف السياسية.
وأك���د ان جميع املصانع التي تلقت مالحظات بيئية 
تعمل حاليا على تلبية االجراءات التي اشترطتها الهيئة 
العامة للبيئة من خالل تعيني مستشارين بيئيني معتمدين 
من قبل الهيئة العامة للبيئة اضافة الى تركيب معدات 
وفالتر لتنقية الهواء. وأشار الى أن الكتاب الذي أرسله 
وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهاورن الى املصانع 
اخلمسة لم يذكر فيه األسباب التي دعت الى اغالق تلك 

املصانع ونوع املخالفات.
وقال االحتاد ان احلكوم���ة قد تتحمل تكاليف مالية 
باهظة لتعويض أصحاب املصانع التي توقفت أعمالهم 
وفقدوا س���معتهم جراء تلك القرارات »غير املدروسة« 
مع العلم أن جميع املصانع قد أعطيت مخالفات نتيجة 

جتاوزات في البيئة الداخلية وليس اخلارجية.
ولفت الى أن الدراس���ة التي أصدرتها وزارة الصحة 
أك���دت ان األمراض الصحية هي األقل حدوثا في منطقة 

ام الهيمان وذلك على عكس ما أثاره البعض.
على صعي���د ذي صلة، اكد خب���راء بيئيون أن أهم 
مصادر التلوث في منطقة الشعيبة الصناعية تعود الى 
عمليات استخراج البترول وجتميعه ومصافي تكريره 
والش���عالت األرضية املستخدمة في حريق الفائض من 
الغاز الطبيعي املس���تخرج من البترول اخلام ومصانع 

متعددة لألسمدة الكيماوية.

.. وتلتقي أعضاء الغرفة
للتباحث حول ُسبل التعاون

التقى النائب الثاني لرئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبدالوهاب الوزان والوفد املرافق له مؤخرا برئيسة جمهورية 
ليبيريا ايلني جونسون سيرليف والوفد املرافق لها في اطار 
زيارتها الرس��مية للبالد.وألقى ال��وزان كلمة رحب خاللها 
برئيس��ة ليبيريا والوفد املرافق لها، ثم شرح اخلدمات التي 
تقدمه��ا الغرفة العضائها ودوره��ا في دعم القطاع اخلاص 
وخدمة منتس��بيها من خالل توفير املعلومات واالحصاءات 

وغيرها من البيانات عن الدول املختلفة.
واشار الى ضرورة تبادل املعلومات االقتصادية بني البلدين 
التي تهدف الى زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري، واكد 
على تطلع اصحاب االعمال الكويتيني إليجاد فرص استثمارية 
في افريقيا تأتي متاش��يا مع الرغبة االميرية في اس��تغالل 
الفرص االستثمارية املتميزة في القارة االفريقية. من جانبها، 
ألقت رئيس��ة جمهورية ليبيريا كلمة اوضحت فيها اجلهود 
التي بذلت خالل االعوام االربعة املاضية العادة تهيئة البنية 
التحتية وتشجيع االستثمار االجنبي، واشارت الى ان هناك 
فرصا استثمارية في مختلف املجاالت في ليبيريا منها في 
قطاع الطاقة وانشاء املوانئ وتكرير املياه. واكدت على وجود 
فرص متميزة في القطاع الزراعي للقهوة والفواكه االستوائية 
والثروة الس��مكية واالستيراد وذلك لوجود ثروات طبيعية 

ومناخ مالئم يساعد على توافر هذه املوارد الطبيعية.
واضاف��ت ان ليبيريا تروج لهذه الفرص االس��تثمارية 
وجتري مباحثات مع عدد من الدول لتش��جيع االس��تثمار 
االجنب��ي في البالد، داعية الى تش��كيل وفد جتاري كويتي 
لزيارة ليبيريا بعد تزويد الغرف��ة باملعلومات الوافية عنها، 
مؤكدة على وجود عوامل عديدة جتذب املستثمر القتناص 
هذه الفرص منها وجود اس��تقرار سياسي والتمتع بعالقة 

وثيقة مع الدول املجاورة.

»اتحاد الصناعات« بحث سبل التعاون
االقتصادي المشترك مع األرجنتين

»بيتك« يطلق جائزة للمبتكرين 
بعد أن كّرم الصحافة االقتصادية و3 كويتيين فازوا في جنيڤ

جانب من لقاء احتاد الصناعات مع الوفد االرجنتيني 

.. وتستمع لشرح من كالوديا لوبوشينسكاالرئيسة ايلني جونسون متجولة في »مول 360«

جانب من تكرمي كويتيني من أصحاب االختراعات

استقبل احتاد الصناعات الكويتية أمس وفدا 
رفيع املستوى يرأسه حاكم مقاطعة سانتافي في 
األرجنتني هيرن دنير، حيث بحث اجلانبان الكويتي 
واألرجنتيني سبل التعاون االقتصادي املشترك في 

كثير من املجاالت وحتديدا الصناعية منها.
وفي هذا اإلطار، أكد نائب رئيس مجلس ادارة 
احتاد الصناعات الكويتية مشاري حمادة على أهمية 
تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين 
واالستفادة من املواد اخلام التي تنتجها مقاطعة 

سانتافي خصوصا واألرجنتني عموما.
من جانبه، قال حاكم مقاطعة سانتافي األرجنتينية 
هيرن دنير ان بالده تس���عى ال���ى ابرام اتفاقيات 
اقتصادية وجتارية لتعزي���ز التبادل االقتصادي 
املشترك بني البلدين، داعيا الكويت الى االستفادة 
من املواد الغذائية التي تنتجها بالده، خصوصا مع 

تنامي حاجة العالم للغذاء للضعف تقريبا.
وبني أن الكويت لديها حصة قليلة من صادرات 
سانتافي، اذ ال تتجاوز حجمها ال� 700 الف دوالر، 
مضيفا ان صادرات مقاطعة سانتافي تشكل %20 
من حجم صادرات األرجنتني بينما حتتل الدول 
العربي���ة املرتبة األولى من صادرات س���انتافي 

بنسبة %80.
وقد قدم الوفد االرجنتيني الذي يتكون من 11 
عضوا، عرضا تفصيليا عن الفرص االستثمارية 
في األرجنتني سواء من خالل االستثمار في املواد 
الكيماوية والبتروكيماوي���ات واحلديد والصلب 
والبرمجيات واملناطق الصناعية أو في منتجات 
األلبان واللحوم والفواكه واخلضراوات واملناحل 
واألثاث واألخشاب والقطن واملنسوجات واملالبس 

اجلاهزة.

استقبل مول 360 أحدث املجمعات التجارية الراقية في الكويت، 
رئيسة جمهورية ليبيريا ايلني جونسون سيرليف التي تزور 
البالد حاليا وذلك برفقة املستش���ار في الديوان األميري محمد 

أبو احلسن.
حيث قام فريق االدارة لدى مول 360 باستقبالها اثناء زيارتها 
التي هدفت الى التعرف على احدث مراكز التسوق في الكويت، 
وقامت ادارة املول باطالعها على التصاميم الهندس���ية الفريدة 

والدقيقة للمول والتي أش���ادت بها رئيسة ليبيريا، كما عبرت 
عن اعجابها باألجواء اخلالبة التي تضفيها احلدائق املعلقة على 
زوار املول، وباملركز الترفيه���ي العائلي، »انفنتي« الذي صمم 
بأحدث ما توصلت اليه التكنولوج�ي���ا في عال���م التس���لي���ة 

والترفي��ه.
وتعليقا على الزيارة، قالت مديرة التسويق في املول، كالوديا 
لوبوشينسكا: يسرنا ان نعبر عن فخرنا بزيارة رئيسة جمهورية 

ليبيريا ايلني جونسون سيرليف ملول 360 خالل زيارتها الرسمية 
للكويت، يعد م���ول 360 املوقع األمثل الذي يعكس النمو الذي 
يشهده قطاع التجزئة في الكويت ملا مينحه لزواره من جتربة 

تسوق فريدة تضاهي املجمعات التجارية العاملية.
وأضافت: لق���د صمم مول 360 ملنح زواره جتربة تس���وق 
راقية في الكويت وأصبح يعد وجهة التس���وق األكثر متي���زا 

وجاذبي���ة.

اعلن بيت التمويل الكويت���ي )بيتك( اطالق 
جائزته التي حتمل اسم »جائزة بيتك للمبدعني« 
لتش���مل أصحاب االختراعات واالبتكارات الذين 
يتميزون مبا يقدمونه من عطاء واجناز في مجاالت 
جديدة ترفع اسم الكويت وتضيف قيمة للمجتمع 
ومتثل منوذجا يحتذى أمام األجيال الصاعدة في 

العمل املخلص الهادف والفكر املستنير.
واوضح »بيت���ك« في بيان صحافي أن تكرمي 
ثالثة من أصح���اب االختراعات الكويتيني الذين 
حصلوا على امليدالية الذهبية في معرض جنيڤ 
لالختراعات وهم: سعود املطيري وفهد الهويشل 
وعبدالعزيز العريعر، كان إيذانا بانطالق اجلائزة 
بشكل كامل بعد أن سبق ذلك مقدمات منها »جائزة 
بيتك � لإلبداع الصحافي« التي مت توزيعها في وقت 
سابق بالتعاون مع جمعية الصحافيني في حفل 
كبير حضره أعم���دة العمل االعالمي في الكويت 

واحملتفى بهم من الصحافيني.
ولفت الى ان جائزة بيتك لإلبداع متثل مساهمة 
في تكرمي وتقدير امللكات املبدعة لدى الش���باب 
الكويتي من اجلنسني وسوف تقدم لهم جوائز قيمة 
تقديرا جلهودهم، مشيرا الى ان »بيتك« يهدف الى 
جعل االختراع الذي يعد شكال من أشكال التغلب 
على الظروف وقهر العوائق وأحد سبل تسهيل 
احلياة سلوكا وفكرا دائما خاصة لدى الشباب مبا 
يس���اهم في بناء شخصيتهم املستقلة وتوظيف 
قدراتهم واألهم تعزيز والئهم للوطن باستشعارهم 

ألهمية ما يقدمونه من ابتكارات خلدمة الكويت 
وصورتها في احملافل الدولية.

واضاف أنه يضع االبت���كار واإلبداع أولوية 
أساس���ية في أسلوب عمله القائم على التفرد في 
الطرح ويقدر كثيرا أصحاب السلوك املبدع املنتج 
الذين يضيفون للحياة من عصارة جهدهم ليعيش 
اآلخرون في عالم أفضل وفى ظروف أحسن، وقد 
جنحت العديد من اخلدمات واملنتجات التي قدمها 
»بيتك« وكانت من نتاج أفكار مبدعة واقتراحات 
وتصورات ايجابية م���ن موظفيه، وأحدثت أثرا 
ملموس���ا على جوانب العمل املختلفة وبعضها 
اعتب���ر مبثابة نقلة نوعية ف���ي العمل املصرفي 

واالستثماري بشكل عام.
وكان »بيتك« قد طرح جائزته لإلبداع الصحافي 
بالتعاون مع جمعية الصحافيني لتكرمي املتميزين 
من الصحافي���ني االقتصاديني في مج���ال املقال 
والتحقيق واخلبر والتحليل، وحاز عدد من العاملني 
باألقسام االقتصادية في الصحف احمللية العديد 
من اجلوائز بعد أن مت تقييم األعمال املقدمة إلى 
جلنة مستقلة من قبل جمعية الصحافيني الكويتية 
مما وفر للجائزة مصداقية وشمولية في تناول 
جوانب العم���ل الصحافي األمر الذي انعكس في 
صورة إش���ادة كبيرة من رجال اإلعالم مببادرة 
»بيتك« التي تتحول اآلن إلى أفق أوس���ع يشمل 
مجاالت أخرى في املجتمع وفي مقدمتها أصحاب 

االختراعات.

»المستقبل لالتصاالت« توقع عقد شراكة 
مع »ديفاينس« للتكنولوجيا 

صالح العوضي مصافحا سامباث ثورمالي عقب توقيع االتفاقية

قال���ت ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت العاملية انه في إطار 
الدراسات املس���تمرة وحرص 
التطوير املستمر  الشركة على 
وتلبية احتياجات العمالء بسوق 
الكويت، مت توقيع عقد شراكة 
مع شركة ديفاينس للتكنولوجيا 
وذلك لتقدمي حلول ذكية مبتكرة 
في مجال أنظم���ة تكنولوجيا 

املعلومات.
وفي هذا الصدد، قال املدير 
التنفيذي ملجموعة املس���تقبل 
العاملي���ة صالح  لالتص���االت 
العوضي انه: »من خالل خبرات 
قطاع تكنولوجي���ا املعلومات 
بشركة املستقبل لالتصاالت، ومن 
التام الحتياجات  خالل تفهمنا 
سوق الكويت دخلنا في اتفاقية 
HOV- تعاون مشترك مع شركة
ITS لتق���دمي منتجات وخدمات 
في هذا املج���ال، واليوم وقعنا 
عقدا هاما لشراكة مع ديفاينس 
للتكنولوجي���ا أحد أكبر بيوت 
اخلبرة في مجال تقدمي احللول 
املبتكرة في أنظمة تكنولوجيا 
املعلومات وهذه اخلطوة تعتبر 
ضم���ن اط���ار خط���ة التطوير 
والتنمية التي نتبعها من خالل 
ف���ي تق���دمي اخلدمات  التنوع 

واملنتجات«.

من جانبه، قال املدير التنفيذي 
لشركة »ديفاينس تكنولوجي« 
سابو سوبرمانيان ان: »جناحاتنا 
انطلق���ت من الهند ثم الواليات 
املتحدة األميركية وأوروبا، وأنه 
يسرنا أن نطرح أفضل اخلدمات 
واحللول املبتكرة بسوق الكويت 
وال���ذي ميث���ل خط���وة مهمة 
الستراتيجياتنا مبنطقة الشرق 
األوسط، وأنه لفخر لنا أن يكون 
ذلك من خالل شركة املستقبل 
لالتص���االت إحدى الش���ركات 
الرائ���دة في قط���اع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات والشريك 

االستراتيجي بالكويت ونعد بأن 
نقدم حلوال مبتكرة ذات قيمة 

مضافة«.
وق���ام بتوقيع العقد كل من 
املدير التنفيذي والعضو املنتدب 
العاملية  ملجموع���ة املس���تقبل 
لالتصاالت ص���الح العوضي، 
ونائ���ب رئي���س ديفاين���س 
الش���رق  للتكنولوجيا ملنطقة 
األوس���ط س���امباث ثورمالي 
الذي علق عق���ب توقيع العقد 
بالقول: »اننا سعداء جدا بتوقيع 
الش���راكة مع املس���تقبل  عقد 

لالتصاالت.

في إطار زيارتها الرسمية للكويت وللتعرف على أحدث ما وصل إليه قطاع التجزئة

رئيسة ليبيريا زارت »مول 360«


