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«Shipa» التابعة لـ «أجيليتي»
تفتتح مركزين لتلبية الطلبات في دبي

«لوتس الغامن» أصبحت أقرب لعشاقها اآلن
«برقان» يعّني خلود الفيلي رئيسًا

لدائرة االتصاالت والعالقات للمجموعة

تقي: «الصناعة» تصدر أول شهادة اعتماد  وفقاً 
للمواصفة الدولية في نطاق اختبارات املياه

 Shipa منصــة  أعلنــت 
ألجيليتـــــــي  التابعــــــة 
واملتخصصــة فــي تقــدمي 
اللوجستيـــــــــة  احللــول 
الرقميــة وخدمــات التجارة 
اإللكترونيــة، عــن افتتــاح 
مركزين متطوريــن لتلبية 
طلبات التجارة اإللكترونية 
فــي دبــي، إلدارة عمليــات 
الشراء عبر اإلنترنت وخدمات 
التوصيل للعمالء في اإلمارات 
والسعودية والكويت وقطر 
والبحرين. وسيمكن املركزان 
- من موقعيهما في املنطقة 
احلــرة بجبل علــي ومجمع 
دبي لالستثمار - العالمات 
التجارية العاملية واإلقليمية 
واحمللية من التوسع بسرعة 
لالستفادة من النمو الهائل في 
مبيعات التجارة اإللكترونية 
في جميع أنحاء دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويقع مركزي Shipa لتلبية 
الطلبات اإللكترونية في كل 
من املنطقة احلرة بجبل علي 

حرصا منهــا على أن تصبح أقرب 
لعشاقها، وبهدف تقدمي جتربة مميزة 
وحقيقية لعمالئها، أعلنت لوتس الغامن، 
الوكيل احلصري لسيارات لوتس في 
الكويــت، عــن تواجدهــا حصريا في 
معرض مبجمع 360 املرحلة الثانية، 
خالل الفترة 31 ينايرـ  17 فبراير، حيث 
ستقوم بعرض أحدث إصداراتها اخلاصة 
املجهزة بأحدث التقنيات والتصاميم 
احلصرية، واملقرونة مبزايا تكنولوجية 
متقدمة جتعلها من أنســب ســيارات 
السباق. وإذ تدرك لوتس متاما حاجة 
عمالئها للقيادة بأســلوب مميز، فهي 
سيارة تصنع يدويا من قبل مهندسني 
محترفني في اململكــة املتحدة، وتقدم 
لوتس سيارات مخصصة بالكامل ذات 
طابع شخصي يتناسب مع احتياجات 
محبي هذه العالمة التجارية، كما توفر 
الشــركة إمكانيــة تعديــل التصاميم 
اليدوية خللق سيارة فريدة من نوعها 
صنعت لتتالءم مع متطلبات كل عميل، 
إذ إن إحدى ركائز لوتس األساسية التي 
لطاملا اســتقطبت عمالءها هي الطابع 

الفريد الذي لطاملا متتعت به. 
وتعتبــر لوتــس واحدة مــن أكثر 
الشركات املصنعة للسيارات الرياضية 
شــهرة في العالــم، فهي حتتل طليعة 
فئة الهندسة خفيفة الوزن، كما تعتبر 
سيارة لوتس ســيارة سباق صممت 
خصيصا لهواة السباقات. ويؤكد على 
ما سبق اجلوائز العديدة التي فاز بها 
فريق لوتس في عدد كبير من سلسلة 
رياضــــــة السيــــــارات، مبا في ذلك 
F1، وIndie Car وغيرهــا من ســباقات 
السيارات الرياضية. كما تعد احللبة 
الهــدف األول لهذه الســيارة، ويعزى 
ذلك إلى تفاصيلها الدقيقة وتصميمها 
الديناميكي الهوائي، فسيارات لوتس قد 
وجدت لتخوض غمار احللبات ولتمنح 

محبي السباقات متعة قل نظيرها.
وميكن للعمالء االستفادة من عروض 
لوتس الغامن من خالل زيارة صالتنا 
في مجمع 360 او معرضنا في الشويخ، 
والتمتع بأعلى مستويات اخلدمة والدعم 
الختيار ما يتالءم متاما مع تطلعاتهم 

من السيارات التالية: 
األيقونــة Evora 400 التــي جتمع 
بني األداء العالي والتحكم املتطور جدا 
الذي لطاملا اشتهرت به لوتس. وتتمتع 
هذه السيارة الرياضية بامتياز بوزن 
خفيف وبشاسيه من األملنيوم الصلب 
ممــا مينح Evora 400 قدرات أكبر في 
القيادة وسرعة قصوى تصل إلى 300 
كم/ س وتسارع من 0-100 كم/س في 
4.2 ثوان، كما تشــمل محرك ســوبر 
تشارج V6 سعة 3.5 ليترات قادرا على 
إطالق قوة ســحب تبلغ 400 حصان 

أعلن بنك برقان عن تعيني 
خلــود الفيلــي، في منصب 
رئيــس دائــرة االتصــاالت 
والعالقات، حيث ســتكون 
مسؤولة عن تطوير وقيادة 
جميع مهام دائرة االتصاالت 
للمجموعــة  والعالقــات 
مــع التركيز علــى العالمة 
التجاريــة ومكانــة البنــك 
الرائدة في السوق، كما أنها 
ستتولى أيضا مهام العالقات 
العامــة واإلعــالن من خالل 
التواصل املستمر مع أصحاب 
الشأن لضمان تطوير وتنفيذ 

استراتيجية البنك.
وفي هذه املناســبة، قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي  ورئيس اجلهــاز 
للمجموعة، مسعود حيات: 
نود أن نرحب بخلود الفيلي 
بانضمامها إلــى عائلة بنك 
برقــان، حيــث إنهــا تتمتع 

العامة  الهيئــة  أصدرت 
للصناعة أول شهادة اعتماد 
وفقــا ملتطلبــات املواصفة 
الدولية في نطاق اختبارات 
املياه والتي حازتها شــركة 
الدولي في  الكويت  مختبر 
٢٠ ينايــر ٢٠٢١، بحضــور 
مديــر عــام الهيئــة العامة 
للصناعــة عبدالكرمي تقي، 
وعدد من قيادات ومسؤولي 
الهيئة وممثلني عن الشركة 

احلاصلة على الشهادة.
وقالت الهيئــة في بيان 
صحافــي، إنــه مت تســليم 
شــهادة االعتماد وشــهادة 
نطــاق االعتمــاد لرئيــس 
مجلس إدارة شركة مختبر 
الكويت للمياه وهي خطوه 
كبيــرة ومتميزة بالنســبة 
العامــة للصناعة  للهيئــة 
التي شهدت تقدما كبيرا في 

التمويــل  حصــد بيــت 
الكويتــي (بيتــك) جائــزة 
«أفضــل بنــك فــي اخلزانة 
وإدارة النقــد» فــي الكويت 
من مجلة غلوبال فاينانس 
العاملية املرموقة، وذلك ضمن 
النسخة الـ ٢١ من تصنيفات 
جوائــز غلوبــال فاينانس 
الســنوية ألفضــل بنــوك 
ومزودي خدمــات اخلزينة 

وإدارة النقد.
وقــال مدير عــام خزانة 
الكويــت في «بيتــك» أحمد 
عيســى الســميط، إن فوز 
«بيتك» بجائزة «أفضل بنك 
في اخلزانة وإدارة النقد» في 
الكويت من غلوبال فاينانس، 
يعكس املكانة الرفيعة التي 
يتمتع بهــا البنك في مجال 
وإدارة  اخلزانــة  خدمــات 
النقد، مشــيرا الــى انه فوز 
مستحق يتوج جناح جهود 

عامليا. ويقدم املركزان خدمات 
التخزين للبضائع اخلاضعة 
وغيــر اخلاضعة للرســوم 
اجلمركية، وخدمات مراقبة 
وجتديــد املخزون للبضائع 
الواردة جــوا وبحرا وإدارة 
التســلم، وخدمات  عمليات 
التخزيــن، والتعبئة وإدارة 
املرجتعات مع إمكانية الربط 
واحملاكاة مع أنظمة التشغيل 

تامة بأن ستكون لها بصمة 
ومساهمة فعالة في حتقيق 
أهداف البنك من خالل وضع 
اخلطط واالســتراتيجيات 
الالزمــة لتعزيــز العالمــة 
التجاريــة ملجموعــة بنــك 
برقان، وباسمي وباسم جميع 
العاملني في البنك نتمنى لها 

دوام التوفيق.
وتتمتع الفيلي بخبرات 
محلية وعاملية في مجاالت 
االتصــاالت  منهــا،  عــدة 
والعالقات العامة، التخطيط 
االســتراتيجي، املسؤولية 
للشــركات،  االجتماعيــة 
إدارة املشــاريع، اتباع نهج 
القيادة القائمة على االستدامة 
وغيرها الكثير. كما شغلت 
العديد من املناسبات في عدة 
مؤسسات وشركات مرموقة 
مثــل «ايكويت»، «مجموعة 
زين»، «الوطنية لالتصاالت» 

الصناعيــة  واخلدمــات 
وفريــق املشــروع لنظــام 
االعتمــاد محمــد العدواني 
وم.معصومة أكبر وم.سارة 
الوزان وم.ســارة البلوشي 
احلشــان  وم.عبــداهللا 

من خدمات ومنتجات أسواق 
املال ومنتجات النقد األجنبي، 
وذلــك لتســهيل األنشــطة 
اخلاصة بالعمالء، باإلضافة 
الى تزويدهم بتقارير يومية 
عن آخر تطورات األســواق 
العامليــة، وتقــدمي حلــول 

والتطبيقات التابعة للعمالء 
النقــل  ومــزودي خدمــات 
الدولي وشركات  والشــحن 

التوصيل احمللي.
كما تشمل خدمات القيمة 
 ،Shipa املضافة التي تقدمها
احللول الرقمية لتلبية طلبات 
التجــارة اإللكترونية والتي 
ميكن تطويرها لتناسب كافة 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجــي. تتضمــن هــذه 
احللول إمكانية الوصول إلى 
أكثر من ١٫٢ مليون متر مربع 
من املســتودعات، وخدمات 
الوساطة اجلمركية، وخدمات 
الســريع للبضائــع  النقــل 
اخلاضعة للرسوم اجلمركية، 
وخدمــات التوصيــل للميل 
 Shipa األخيــر التــي تقدمها
للتوصيل عبر أســواق دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
والتي تتضمن خيارات الدفع 
نقدا أو مــن خالل البطاقات 
عند التسليم، أو الدفع املسبق 

عبر اإلنترنت.

 V6 هذه السيارة مبحرك سوبر تشارج
بقوة 410 حصان وسرعة قصوى تصل 
إلى 280 كم/ س وتســارع من 100-0 
كــم/س في 3.3 ثوان. كما مت تزويدها 
بعجالت خفيفــة الوزن للغاية قياس 
17 إنشا في األمام و18 إنشا في اخللف.

و«تركابيتــال لالســتثمار» 
وهــي شــركة تابعــة لبيت 
التمويل الكويتي، و«وكالة 

األنباء الكويتية - كونا».
وحتمــل الفيلي شــهادة 
بكالوريوس اآلداب في العلوم 
السياســية مــع تخصــص 
مساند في األدب اإلجنليزي 
من جامعة الكويت. وتشغل 
حاليــا منصــب عضــو في 
الدولية للعالقات  اجلمعية 
العامة (IPRA) لتمثل غرب 
آسيا، إلى جانب عضويتها في 
املنظمة العربية للمسؤولية 
االجتماعيــة ومقرها مملكة 
البحريــن. وشــاركت فــي 
برنامج مؤسســة تومسون 
رويتــرز، كمــا نالت جائزة 
«فيوليــت ديكســون» مــن 
املجلس الثقافي البريطاني 
في إطار منحة تشــيفنينج 

الدراسية.

العبدالهــادي  وم.عايشــة 
وزهرة الصراف، كما حضر 
من شــركة مختبر الكويت 
الدولــي (LABCO) رئيــس 
مجلس إدارة الشركة خالد 
فيصل الغيــص، والرئيس 
لطفــي  آيــات  التنفيــذي 
ومساعد مدير اجلودة كرمي 
موســى. وفي هذا السياق، 
قــال عبدالكــرمي تقــي إن 
صــدور الشــهادة يأتي في 
أهــداف  حتقيــق  ســبيل 
الهيئــة العامــة للصناعــة 
وفقــا الختصاصاتهــا فــي 
مجال االعتماد الدولي ومنح 
خدمــات االعتمــاد جلهات 
تقومي املطابقة املختلفة في 
إمكانية  الكويــت لتعزيــز 
جهات تقومي املطابقة على 
تقدمي خدمــات موثوق بها 
للمستفيدين وللمستهلكني.

ماليــة مبتكــرة تناســبهم، 
البنــك منتجات  كما يقــدم 
الصكوك وخدمات حســاب 
املقاصة، والتسوية باليورو، 
العمــالت  وشــراء  وبيــع 
الذهب،  األجنبية، وحساب 
 KFH) ومنصة بيع العمالت
Global)، ومنتــج مبادلــة 
األربــاح (PRS)، ومنتــج 
الوعد بالشراء، وغيرها من 
اخلدمات واملنتجات في مجال 

اخلزانة.
ولفــت الــى أن «بيتــك» 
ميتلك فريقا مدربا وذي خبرة 
متميزة من الكفاءات الوطنية 
الشابة يتمتع باملهنية العالية 
والدراية الكافية إلدارة جميع 
أنشطة اخلزانة والعمل على 
خدمــة العمــالء باالعتمــاد 
التكنولوجية  على احللول 
املتطورة التي يوظفها البنك 

لتعزيز كفاءة األداء.

حضور حصري في مجمع ٣٦٠ حتى ١٧ فبراير

مبســاحة ٦٠٠٠٠ متر مربع 
وفي مجمع دبي لالســتثمار 
مبســاحة ٢٠٠٠٠ متر مربع، 
ويقدمان معا ما يقدر بألفي 
و١٠٠٠٠  تخزيــن  موضــع 
صندوق تخزيني وميتازان 
التشغيليـــــــة  باخلبــرات 
والتكنولوجيــات احلديثــة 
التــي توفرهــا أجيليتــي، 
الشركة اللوجستية الرائدة 

وعزم يوازي 410 نيوتن متر.
Exige 350 التــي جتمــع بني القوة 
واألداء العالي والسرعة. ويتميز شكلها 
اخلارجــي بلونهــا البرتقالــي الزاهي 
واملتناسق مع تصميم داخلي من اللون 
األسود األنيق مع تطريز برتقالي، وتزأر 

بخبرة طويلة متتد إلى أكثر 
من ٢٥ عاما في عدة مجاالت 
وقطاعــات. كمــا يأتــي هذا 
التعيني إميانا من إدارة البنك 
بدعمهــم للكــوادر الوطنية 
الكويتية التي تتمتع بالعديد 
من املؤهالت، فنحن على ثقة 

هذا املجال علــى الرغم من 
الظروف الراهنة التي واكبت 

تفشي ڤيروس كورونا.
حضر تســليم شهادات 
االعتماد من الهيئة كل من: 
نائب املدير العام للمواصفات 

«بيتك» في تقدمي حلول مالية 
ومصرفية مبتكرة ومنصات 
رقمية متطورة للعمالء في 
مجــال اخلزانة وفــق أعلى 

معايير اجلودة. 
أن  الســميط  وأضــاف 
«بيتك» يوفر باقة متنوعة 

«بيتك» يحصد جائزة «أفضل بنك في اخلزانة 
وإدارة النقد» في الكويت من «غلوبال فاينانس»

أحمد السميط

خلود الفيلي

عبدالكرمي تقي متوسطا قيادات الهيئة والشركة احلاصلة على شهادة االعتماد

الصقر: أزمة لبنان املالية تتطلب تضافر اجلهود 
املشتركة إلعادة إنعاش اقتصادها

اســتقبل رئيس مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت محمد الصقر أمس، 
القائم باألعمال بسفارة لبنان 
لدى الكويت املستشار هادي 
هاشــم، وحضر اللقاء مدير 

عام الغرفة رباح الرباح.
وقالت «الغرفة» في بيان 
صحافــي، إن الصقــر رحب 
باملستشار هادي هاشم وبحث 
معه ســبل تعزيز العالقات 
االقتصادية وتنشيط التبادل 
التجاري وإقامة مشروعات 
اســتثمارية مشــتركة بــني 
البلدين الشقيقني، وأوضح 
أن الغرفة على تواصل دائم 
مع نظرائها بالغرف اللبنانية 
وأنها على استعداد تام لتقدمي 
كافة خدماتها لقطاع األعمال 
اللبناني، واستقبال الوفود 

من أزمــة اقتصادية ومالية 
يتطلــب تضافــر اجلهــود 
املشــتركة في ســبيل إعادة 

إنعاش االقتصاد اللبناني.

من جانبه، أكد املستشار 
هادي هاشم سعي السفارة 
التبــادل  لتنميــة  الدائــم 
التجاري القائم بني البلدين 
في شــتى القطاعات، وأشار 
إلــى أهمية العمل املشــترك 
بني الغرفة والسفارة لتنمية 
التعــاون الثنائــي وزيــادة 
املشــتركة،  االســتثمارات 
وذلك من خالل تبادل زيارات 
الوفود التجارية بني الطرفني 
واستعراض اإلمكانات التي 
يجــب اســتغاللها لتعزيــز 
التجاريــة. وفي  العالقــات 
نهايــة اللقاء، أعرب هاشــم 
عن خالص امتنانه وتقديره 
لغرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويت على تعاونها الدائم، 
وما تقدمه من خدمات لتعزيز 
التعاون الثنائي بني البلدين.

أكد أن «الغرفة» تتواصل بشكل دائم مع نظيرتها اللبنانية لتقدمي خدماتها لقطاع األعمال اللبناني

التجاريــة متى ما ســنحت 
الظروف  الفرصة وتهيــأت 
الصحية العاملية، مشيرا الى 
أن ما مير به لبنان الشقيق 

محمد الصقر خالل اســتقباله القائم باألعمال بســفارة لبنان لدى الكويت 
املستشار هادي هاشم

الفارس: الكويت تدعم كل قرارات «أوپيك+» 
إلعادة التوازن لسوق النفط

شارك وزير النفط وزير 
الكهربــاء واملــاء د.محمــد 
الفارس في اجتماع اللجنة 
الوزارية املشــتركة ملراقبة 
اإلنتاج «JMMC»، والذي عقد 
أمــس عبر تقنيــة االتصال 

املرئي.
الفــارس، قبيــل  وقــال 
مشــاركته فــي االجتمــاع، 
وفق بيان صحافي صادر عن 
وزارة النفط، إن استراتيجية 
«أوپيــك+» وااللتــزام غير 
املسبوق بتخفيض اإلنتاج 
إلــى اخلفــض  باإلضافــة 
الطوعــي الــذي قامــت بــه 
اململكة العربية الســعودية 
الشــهرين  الشــقيقة خالل 
اجلاري واملقبل بواقع مليون 
برميل يوميا دعمتا أسواق 

وذكــر أن األســــــــواق 
العاملية للنفط متر مبرحلة 
تصحيحية نتيجة لقرارات 
التي  التاريخية  «أوپيك+» 

انعكست إيجابا على إعادة 
التوازن ألسواق النفط.

وشــدد الفارس على أن 
الكويــت تدعــم كل قرارات 
«أوپيــك+» الهادفــة إلعادة 
التوازن لسوق النفط وضبط 
ميــزان العــرض والطلــب، 
حيث إن الكويت تؤيد العمل 
اجلماعي عبــر التوافق بني 
الدول داخل منظمة «أوپيك» 
وأيضا التعاون املشترك من 

خالل إطار «أوپيك+».
ويضم وفد الكويت الى 
االجتماع إضافة الى الوزير 
الفــارس كال مــن محافــظ 
الكويت لدى «أوپيك» هيثم 
الغيــص، واملمثــل الوطني 
للكويت لدى «أوپيك» محمد 

الشطي.

«JMMC» خالل مشاركته باجتماع اللجنة الوزارية املشتركة ملراقبة اإلنتاج

النفط بشكل كبير، وذلك على 
الرغم من التداعيات السلبية 
جلائحة كورونا على معدالت 

االستهالك العاملي.

د.محمد الفارس


