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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية مع فريق كافيه ٣١٢

«التجاري» يستقبل فريق عمل «كافيه ٣١٢»
انطالقا مــن حرصه على 
االهتمــام بجميــع شــرائح 
املجتمــع ودعــم املشــاريع 
الصغيرة، السيما املشروعات 
التي يقــوم عليها ذوو الهمم 
ومتحدو اإلعاقــة، قام البنك 
التجاري بالتعاون مع «كافيه 
٣١٢»، املقهى األول من نوعه في 
الكويت والذي يدار بالكامل من 
قبل ذوي الهمم، لتقدمي القهوة 
واملأكــوالت اخلفيفة جلميع 
موظفــي البنك، وذلك ملدة ١٠ 
أيام في مقر البنك الرئيســي 
ومبنى البنك الواقع بشــارع 

بيروت.
وفي هذا الســياق، قالت 
نائــب املديــر العــام قطاع 
أماني  التواصل املؤسســي 
الورع: يأتي تعــاون البنك 
التجاري الكويتي مع «كافيه 
٣١٢» حتــت مظلة برنامجه 
للمســؤولية االجتماعيــة، 
والذي يحرص من خالله على 
متكني ذوي الهمم ودعم كل 
املبادرات التي تســاعد على 
تنميــة قدراتهــم، وتدفعهم 
نحو تأســيس حياة مهنية 
ناجحــة، حرصا مــن البنك 
على تأصيل النظرة اإليجابية 

من خالل العديد من البرامج 
املعــدة خصيصا  واملبادرات 
من أجل االرتقــاء باجلوانب 
االجتماعيــة والعملية لذوي 

الهمم.
الفعاليــة،  وفــي ختــام 
القائمون على «كافيه  توجه 
٣١٢» بالشكر للبنك التجاري 
الكويتي على حسن االستضافة 
والتفاعل من قبل موظفي البنك 
مع اخلدمات واملنتجات التي مت 
تقدميها من قبل الفريق العامل 

في «كافيه ٣١٢» من ذوي الهمم، 
وباملثل توجهت أماني الورع 
بالشكر إلى فريق «كافيه ٣١٢» 
على جهودهم وتعاونهم مع 
املوظفــني، مؤكدة اســتمرار 
«التجاري» فــي التعاون مع 
اجلهات واملؤسسات املختلفة 
بهدف دعم وتشجيع املشاريع 
الصغيرة في القطاع اخلاص 
علــى املســاعدة فــي نهوض 
فــي  االقتصــادي  النشــاط 

الكويت.

فريق عمل كافيه ٣١٢

جتاه فئة ذوي الهمم بتوفير 
كل ســبل الدعــم والرعاية 
الكفيلــة مبنــح هــذه الفئة 
فرص االنخراط ضمن نسيج 
املجتمع ودمجهم مع اقرانهم 
األصحاء وتأهيلهم للتغلب 
على التحديــات واملعوقات 

التي تواجههم.
وتابعت، مبينة أن فئة ذوي 
الهمم ومتحدي اإلعاقة عادة 
ما حتظى بالرعاية والدعم من 
قبل «التجاري» لتفعيل دورهم 

١٠٦ شركات مسجلة بنظام «OTC».. بنمو ٢٠٪
أصدرت «املــوازي دوت 
كوم» املنصــة املتخصصة 
في توفير معلومات وبيانات 
الشــركات املســاهمة غيــر 
املدرجــة اخلاضعــة لنظام 
تــداول أوراق املاليــة غيــر 
املدرجة (OTC) في بورصة 
الكويت، تقريرها الســنوي 
عن ٢٠٢١ الذي حمل عنوان 
«التحديات والفرص.. منصة 
أو تــي ســي ٢٠٢١» بهــدف 
تســليط الضــوء على أبرز 
التــي عاصرها  التطــورات 
نظــام (OTC) خــالل ٢٠٢١ 
الرئيســية  واالجتاهــات 
ألنشطة التداول عبر النظام 
مع التركيــز بصفة خاصة 
علــى أداء الشــركات األكثر 
نشاطا خالل العام املاضي.

وأشار التقرير إلى كيفية 
تطــور نظــام (OTC) منــذ 
تدشينه في ٢٠١٨، حيث ارتفع 
عدد املشــاركني فيه ليصل 
إلــى ١٠٦ مشــاركني بنهاية 
٢٠٢١ بنمــو ٢٠٪ مقارنة بـ 

٨٨ مشاركا في ٢٠١٨. 
وأكد التقرير أنه على مدار 
الســنوات القليلــة املاضية 
الحظنــا أن الشــفافية فــي 

عائلية أو ناشئة.
وتطرق التقرير ألنشطة 
التداول عبــر النظام خالل 
أنــه مــع  ٢٠٢١، موضحــا 
عودة احليــاة إلى طبيعتها 
بعــد اجلائحة، فقد شــهدت 
تداوالت األوراق املالية غير 
املدرجة في بورصة الكويت 
أداء أفضــل مقارنة بـ ٢٠٢٠ 
حيث بلغت قيمة التداوالت 
١٧٠٫٢ مليــون دينار بزيادة 
١٣٫٧٪ عــن ٢٠٢٠، أمــا مــن 
حيث كمية األسهم املتداولة، 
فقد مت تداول ٤٫٦٥ مليارات 
سهم في ٢٠٢١، وهو ما ميثل 
زيادة ١٤٤٪ عن ٢٠٢٠ و٢٨٫٥٪ 

عن ٢٠١٩. ومت تداول جميع 
هذه األسهم من خالل ٥٫٦٧٤ 
صفقة فــي ٢٠٢١ بنمو ٥٣٪ 
مقارنة بعدد الصفقات التي 
متت في ٢٠١٩ وأقل بنســبة 
٤٦٪ عن املستويات املسجلة 
في ٢٠٢٠ الذي كان يتم خالله 
تداول ســهم شركة بورصة 

الكويت بالنظام. 
وعلى الصعيد القطاعي، 
بني التقرير أن قطاع اخلدمات 
النصيــب  اســتحوذ علــى 
األكبر من قيمــة التداوالت 
وعــدد الشــركات املتداولة 
باســتحواذه علــى أكثر من 
نصف قيمة تداوالت السوق 
وبنسبة ٥٢٪، إذ بلغ إجمالي 
قيمــة التــداول فــي قطــاع 
اخلدمات ٨٨ مليون دينار. 

اجلديــر بالذكر أن أغلب 
املنضمني اجلــدد إلى نظام 
تداول الشركات غير املدرجة 
(OTC) والتداوالت بصفقات 
Hybrid فــي ٢٠٢١ كانوا من 
قطاع اخلدمات. لذا، جند ان 
قطاع اخلدمات ازداد أهميته 
على النظام وذلك بحســب 
عدد املشاركني، باإلضافة إلى 
قيمة وحجم أنشطة التداول.

«املوازي» نشرت تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١ بعنوان «التحديات والفرص»

شعار شركة املوازي دوت كوم

عــرض األســعار وااللتزام 
بعــرض األســعار الفورية 
الطلبات وسهولة  وســجل 
التداول في نظام (OTC) قد 
انعكســت ايجابــا على ثقة 
املستثمر، اذ أصبحت املنصة 
حتظــى باهتمــام شــريحة 
واســعة مــن املســتثمرين 
وذلــك للبحث عــن الفرص 
باإلضافــة  االســتثمارية 
الــى كونها أفضل وأســهل 
وســيلة لتخارج املساهمني 
أو تلبيــة تطلعاتهم بزيادة 
رؤوس أموال شركاتهم مع 
مستثمرين جدد، سواء كانت 
شركات مساهمة غير مدرجة 

منذ سبعينيات القرن املاضي، والكويت كانت سبّاقة في إنشاء 
مواقع للترفيه، والسياحة بدأت بتأسيس شركة للمشروعات 
السياحية احلكومية عام ١٩٧٦، وشملت حينها أبراج الكويت، 
والنوادي البحرية مثل الشــعب والفحيحيل ونادي اليخوت 
ومسنة بنيد القار والشــعب، ومن ثم إنشاء منتجع اخليران 
البحري، باإلضافة إلدارة وجتهيز شواطئ بحرية مثل شاطئ 
العقيلة والواجهة البحرية وحديقة الشعب وأماكن ترفيهية أخرى 
كاملدينة الترفيهية في الدوحة، ومجمع أحواض الســباحة في 
شارع اخلليج العربي، وحديقة الكيبل بارك باجلزيرة اخلضراء 

وغيرها من أماكن ومواقع ترفيهية وبحرية.
هذه الشركة كانت تدير وتشرف على كل ما سبق، واستفاد 
من خدماتها املميزة الكثير من املواطنني واملقيمني، وذاع صيتها 
في أرجاء املنطقة، لتستقبل منشآتها الترفيهية والبحرية في كل 
عام العديد من الزوار القادمني من دول اخلليج العربي لقضاء 

أوقات ممتعة خالل تواجدهم في الكويت.
«املشروعات السياحية» إحدى الشركات التي متكنت حتقيق 
أهدافهــا بنجاح، وهذا دليل علــى أن الكويت متتلك مقومات 
للمشروعات السياحية، لكن ولألسف في السنوات األخيرة مت 
تنسيق الكثير من هذه املواقع الترفيهية والسياحية كحديقة 
الشــعب الترفيهية واملدينة الترفيهيــة، ومت إهمال الواجهات 

البحرية وغيرها من األماكن الترفيهية.
الرئيس التنفيذي الســابق لشركة املشروعات السياحية 

الكويتية خالد عبداهللا الغامن كان قد أفاد بأن من أهم املعوقات 
التي تعطل املشاريع السياحية في البالد عدم وجود اهتمام 
واعتراف من الدولة بأهمية السياحة، والدليل تنقل تبعية قطاع 
الســياحة بني وزارات الدولة، وعدم وجود متخصصني بهذا 
اجلانب بشكل يلقى الدعم واملساندة بأسلوب متطور ومتقدم، 
فهناك من يفيد بأن األحوال اجلوية غير مالئمة للسياحة في 
الكويت وخاصة بداية الصيــف، حيث األجواء احلارة وهذا 
قــد يكون صحيحا نوعا ما، ولكن هناك دول اخلليج العربي 
تتمتع بذات املناخ ومع ذلك جتاوزت هذه الفكرة، وأسســت 
مرافق ســياحية مجهزة غير آبهة بعقبة املناخ احلار؛ لتكون 
مكانا مناســبا للزوار في كل عطلــة، تلك الدول جنحت في 
ذلك؛ ألنها تعاملت مع الســياحة كصناعة واستثمار، وأزالت 
مختلــف املعوقات ولنا في دول اجلــوار مثل أعلى لو أردنا 

إصالح القطاع السياحي!
لذلك.. اقترح على احلكومة الكويتية إعادة النظر واالهتمام 
بصناعة السياحية عن طريق اختيار إدارة كويتية ذوي خبرة 
وكفاءة يكون اهتمامهم مبصلحة الوطن إلدارة شركة بحجم 
املشروعات السياحية وحتقيق أهدافها دون تدخل من املتنفذين 
وذوي املصالح الشخصية الذين أفسدوا السياحة في الديرة، 
إلى جانب االهتمام باجلزر الكويتية كمواقع ترفيهية سياحية 
واالهتمام بالشواطئ وجتهيزها للترفيه، لتكون مصدر دخل 

قومي للكويت، وهذا ما نرجو رؤيته في احلكومة اجلديدة.

املستشار الكويتي

تشجيع السياحة 
داخل الكويت.. 

ممكن أم ال؟

 Abumishari١@yahoo.comالدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير اداري وموارد بشرية 

قمة األعمال العربية - التركية الثانية 
انطلقت مبشاركة ١٣٠٠ رجل أعمال

غازي عنتاب - تركيا - محمد راتب 

انطلقــت في والية غازي 
عنتــاب جنوبي تركيا، أمس 
السبت، قمة األعمال العربية 
- التركية الثانية (ibf)، حتت 
رعاية وزارة التجارة التركية، 
وبتنظيــم جمعيــة رجــال 
األعمال والصناعيني املستقلني 
«موصياد»، مبشــاركة أكثر 
من ١٣٠٠ رجــل أعمال تركي 

وعربي.
وحضــر افتتــاح القمــة 
وزير التجارة التركي محمد 
مــوش، ووالي غازي عنتاب 
داود غل، ورئيسة بلدية غازي 
عنتاب الكبرى، فاطمة شاهني، 
ووزير التجارة العراقي عالء 
اجلبوري، باإلضافة إلى عدد 
من النواب في البرملان التركي.
وخــالل االفتتــاح دعــا 
الرئيس املؤســس ملوصياد 
ورئيــس منتــدى األعمــال 
الدولي أرول يارار إلى الوثوق 
بتركيــا فهي دولة تكبر ولن 
يســتطيع أحد أن يوقفها أو 
يعرقل مسيرتها، مشيرا إلى 
اســتقبالها املاليــني من دول 
عربية وخاصة من ســوريا 
قدموا اخلير الكثير لها، وكثير 
منهم من رجال األعمال، وهذا 
اخلير سيعود بالفائدة على 

اجلميع. 
وقال إن املنتجات التركية 
أصبحت تصــدر إلى جميع 
دول العالم، األمر الذي يدفعنا 
ألن نعــزز أعمالنا التجارية 
واالقتصاديــة مبــا يعــود 
بالفائــدة علينا جميعا عربا 
وأتراكا، متحدثا عن التاريخ 
املشترك والوحدة اإلسالمية 

املميزة. 
وكان رئيس «موصياد»، 
بني في تصريحات ســابقة، 
أن القمة «ستشــهد التوقيع 
على نظام جديد يعتمد على 
التصدير، كمــا أن اجلمعية 
تعمل علــى اقتصاد صديق 
للبيئــة مع اهتمــام بالتغير 

املناخي».
ومــن جهته، أكد الرئيس 
محمــود  ملوصيــاد  العــام 
أصمــاي، أن تركيــا حتتــل 
مركزا استراتيجيا جذابا في 
العالم وهي تعد اليوم فرصة 
كبيرة للراغبني باالستثمار، 
مشــيرا إلى أن لــدى العرب 
واألتــراك تاريخــا مشــتركا 
يدفعنــا لتعزيــز عالقاتنــا 

مسيرتنا املشتركة.
بدورها، رحبت رئيســة 
بلدية غازي عنتــاب فاطمة 
شاهني برجال األعمال األتراك 
والعــرب فــي واليــة غازي 
عنتــاب، مبينــة أن اإلميــان 
والعبــادة واألخــالق نقــاط 
ثالث تعطينا قوة هائلة حال 
التمســك بها، وهو ما يأمرنا 
به القــرآن الكــرمي، مضيفة 
بأن اجلغرافيــا التي نعيش 

عليها هي قدرنا، وســنعمل 
على إثبــات صوابية الكلمة 
الشهيرة للرئيس رجب طيب 
أردوغــان أن العالم أكبر من 

٥ دول. 
وبدوره، ذكر وزير التجارة 
العراقي عالء أحمد اجلبوري 
أن هذا اللقاء التجاري الكبير 
في غــازي عنتــاب يأتي في 
ظرف اقتصادي اســتثنائي، 
صحيــة  عامليــة  وأزمــات 
وسياسية ومناخية وغيرها، 
واصفا إياها باألزمات املركبة 
التي تدعونا لنعتمد منوذجا 
اقتصاديــا جديدا مبنيا على 

مفهوم التعاون. 
أننــا نســعى  وأضــاف 
خلطوات أكبر وأوسع لرجال 
األعمال العراقيني في تركيا، 
وندعــو ملزيــد مــن العمــل 
املشــترك العربــي التركــي، 
والتعاون في كافة املجاالت.

وتعــد القمــة مــن أبــرز 
األحداث االقتصادية في والية 
غازي عنتاب، والتي شهدت 
تطــورا صناعيا كبيرا خالل 
السنوات املاضية، وحتولت 
لتصبح أحد أهم املدن التركية 

على صعيد الصناعة.

جمعية رجال األعمال والصناعيني املستقلني «موصياد» نظمتها في «غازي عنتاب»

جانب من احلضور

االقتصاديــة فــي مختلــف 
القطاعات واملجاالت. 

الصناعــات  أن  وذكــر 
التركية املختلفــة والكثيرة 
اســتطاعت أن تثبت نفسها 
وقيمتها في كل أنحاء العالم، 
ولقاؤنا هــو للتأكيد مجددا 
أننا نعمل معا نحو مستقبل 
أفضل وســنتابع معــا ولن 
نســتكني ولن نضعف مهما 
كانت الضغوط علينا لعرقلة 

«نفط الكويت»: خطوط تدفق بـ ١٠٩ ماليني دوالر
محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد ان شــركة الدار 
للهندســة واإلنشــاءات قدمــت أدنــى 
العروض املالية ملشروع خطوط تدفق 
الغاز شمالي الكويت تنفيذا للمناقصة 
التــي كانت قــد طرحتها شــركة نفط 
الكويت، وبلغت قيمة العرض ١٠٩٫٤٣ 
ماليــني دوالر وفقــا للمعلومات التي 
حصلت عليها شركة ميد بروجكتس 
التــي تتتبع نشــاط املشــروعات في 

املنطقة.
ويشمل نطاق العمل في مشروع إنشاء 

خطوط تدفق الغــاز واألعمال املرتبطة 
بها في منطقة شمال الكويت بناء شبكة 
خطــوط التدفق وتركيــب التوصيالت 
اخلطوط الساخنة والصمامات وتركيب 
صمامات أمان الســطح ونظــم التحكم 
واللوحات ومضخات التعزيز واالعمال 
املدنيــة وأعمــال األنابيــب والتصنيــع 

واالعمال املرتبطة بها.
وفيما يلي قائمة بالشــركات التي 
تنافست على املشروع وقدمت عروضها 
على النحو التالي: شركة الدار للهندسة 
واإلنشاءات بقيمة ١٠٩٫٤٣ ماليني دوالر، 
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 

بقيمــة ١٢٠٫٥٦ مليون دوالر، شــركة 
مجموعــة اجلزيرة العامليــة للتجارة 
العامة واملقاوالت بقيمة ١٢٥٫٧٨ مليون 
دوالر، شــركة الهندســة امليكانيكيــة 
واملقاوالت بقيمة ١٢٧٫٠٦ مليون دوالر، 
شــركة الصناعات الهندســية الثقيلة 
وبناء الســفن بقيمــة ١٣٥٫٢٩ مليون 
دوالر، شركة الغامن انترناشنال للتجارة 
العامة واملقاوالت بقيمة ١٤٦٫٤١ مليون 
دوالر، شــركة جلف ســبيك للتجارة 
العامة واملقاوالت بقيمة ١٤٦٫٨٥ مليون 
دوالر وأخيرا شركة كولني إنسات بقيمة 

١٧٨٫٤٧ مليون دوالر.

«ريالينس» تقدم جتهيزات غذائية  لـ «احلفر البحري»
أعلنت شــركة «ريالينس 
العاملية للتجهيزات الغذائية» 
عن فوزها لتنفيذ عقد خدمات 
الدعم اللوجستي (جتهيزات 
غذائية وخدمــات فندقية في 
مواقع احلفر البحري بتعاقد 
متكامل طويل األمد مع شركة 
«كوســيل» الصينيــة وفقــا 
للمعايير العاملية لشركة نفط 
الكويت. وبهذه املناسبة، أكد 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
«ريالينــس العامليــة» أمجــد 
الصالح أن الشركة التي متثل 
احــدى الشــركات الوطنيــة 
املتخصصــة، وقعــت العقــد 
مع «كوسيل» الصينية عقب 

الكويت بقيمة ١٨١ مليون دينار، 
موضحا ان العقد يضمن تقدمي 
اخلدمات املســاندة ووجبات 

التغذيــة لكــوادر العمــل من 
مهندسني وفنيني ومتخصصني، 
اخلدمــات  الــى  باإلضافــة 
اللوجستية املصاحبة للبيئة 
البحريــة النظيفــة. وأوضح 
الصالــح فــي بيــان صحافي 
أن حصول شركة «ريالنس» 
على هذا العقد كشركة وطنية 
تتعاقد من خالل شركات عاملية 
كبــري، إمنــا يعكــس الثقــة 
الكبيرة ألداء خبرات وأعمال 
الشــركة، مؤكدا ان ريالينس 
ذات قــدرات تنافســية عالية 
ملواكبــة املشــاريع التنموية 
والكبرى املدرجة حتت رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.

الصالح متوسطاً مسؤولي «ريالينس» و«كوسيل» عقب توقيع العقد

اختيارها من قبل «هالبيرتون» 
العاملية التي فازت بعقد مشروع 
احلفر البحري من شركة نفط 

فاطمة شاهنيعالء اجلبوريمحمد موش

أديب غازي ورئيس بلدية أورفا واحملامي حمود عبدالوهاب والزميل محمد راتب

تركيا دولة غنية بالفرص
أكد رئيس جمعية موصياد الكويت أديب غازي في 
تصريح لـ«األنباء» أن قمة األعمال العربية التركية 
الثانية (ibf) في غازي عنتاب تهدف إلى تعزيز أواصر 
العالقات املتينة بني رجال األعمال في الكويت وتركيا 
والدول العربية، ورفــع حجم التبادل التجاري، مع 
توفيــر املزيد مــن الفرص التجارية واالســتثمارية 

لرجال األعمال.
وذكر أن تركيا دولة غنية بالفرص واالستثمارات، 
ولدى رجال األعمال في الدول العربية ومنها الكويت 
رؤى للشــراكة االســتراتيجية ودفع عجلة التنمية 
جــرى تقدميهــا إلى جانب تبــادل اخلبرات وعرض 

أبرز اإلجنازات على مختلف الصعد. 


