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اليورو ارتفع أمام الدينار

الخميس  03محرم 1440هـ
 13سبتمبر 2018م  -العدد 3477

استقر سعر صرف ال��دوالر األميركي مقابل الدينار عند مستوى  0٫302دينار في حين ارتفع
سعر اليورو إلى  0٫350دينار مقارنة بأسعار صرف يوم االثنين .وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه االسترليني ارتفع إلى 0٫394
دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى  0٫310دينار وبقي الين الياباني عند مستوى
 0٫002دينار دون تغيير.

لتحقيق التنافس والتوازن في أسعار بيع الرمال

تقي  :توزيع  108دراكيل جديدة بمساحة  4.27ماليني متر
كتب محمد المملوك

ك �ش��ف م��دي��ر ع� ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة عبد
الكريم تقي ،عن توزيع  108مواقع جديدة لمقالع
ال��رم��ال «دراك �ي��ل ال��رم��ل» ،مبينا أن��ه سيتم اإلع��ان
ع��ن األس �م��اء ال �ت��ي تنطبق عليها ال�م�ع��اي�ي��ر خ��ال
أسبوعين من اآلن.
وأض��اف تقي خ��ال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ،أم ��س،،ف ��ي م �ق��ره��ا ال��رئ �ي��س ،أن
إجمالي عدد المتقدمين يبلغ نحو  350طلبا ،وأن
القاعدة العامة ه��ي أن ك��ل طلب يعد مقبوال شرط
استيفاء متطلبات التخصيص.
وق��ال تقي أن ال�ع��دد الحالي للمواقع المستخدمة
ً
ي�ب�ل��غ  30م��وق �ع��ا ،ب�م�س��اح��ة إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ 5٫347
م��اي �ي��ن م �ت��ر م ��رب ��ع ،ف�ي�م��ا ت�ب�ل��غ م �س��اح��ة ال �م��واق��ع
الجديدة اإلجمالية  4٫27مايين متر مربع ،مشددا
على أن عملية التخصيص الجديدة ستخلق مجاال
للسوق المفتوح وتطلق روح المنافسة فيه.
ً
ً
مبينا أنها ستوفر عرضا كبيرا من الرمال لجميع
المشاريع الحالية والمستقبلية فضا ان أنها تعد
ف��رص��ة ل�ل�ت�ن��اف��س واالس �ت �ث �م��ار ب�م��ا ي �خ��دم ال�ك��وي��ت
ضمن قواعد معينة.
وأضاف تقي أن هذه الدفعة والتي سيكون موقعها
ف��ي منطقة ال�م�ط��اع ،ه��ي األول��ى م��ن دف�ع��ات أخ��رى
ً
س�ي�ت��م اإلع� ��ان ع�ن�ه��ا ت �ب��اع��ا ف ��ور اس �ت��ام ال�م��واق��ع
ً
م��ن ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ،م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للصناعة تعمل وبالتنسيق مع بلدية الكويت في
ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ع�ل��ى تجهيز ال�م��واق��ع المخصصة
لهذا النشاط.
وأض��اف تقي :المواقع الجديدة ضمن التوزيعات
ً
ال �ح��ال �ي��ة س �ت �ك��ون ف ��ي ال� �م� �ط ��اع ،ون �ن �ت �ظ��ر ق��ري �ب��ا
االن�ت�ه��اء م��ن تخصيص م��واق��ع ج��دي��دة ف��ي منطقة

تقي متو�سطا ً خاطر والوتار
الوفرة وشمال غرب منطقة كبد ،ثم المواقع األخرى
في جنوب منطقة الخيران ،النعايم ،االبيرق ،غرب
وسط منطقة الصابرية وموقع آخر في شمالها.
وأكد تقي على أن التوزيعات الجديدة تأتي ضمن
ج �ه��ود ال�ح�ك��وم��ة ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب��اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وول� ��ي ال�ع�ه��د
سمو الشيخ ن��واف األح�م��د وس�م��و رئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء الشيخ ج��اب��ر ال�م�ب��ارك ،نحو فتح األس��واق
والتي ستسهم في خلق تنافسية أكبر في السوق
ال�ك��وي�ت��ي ،وس �ت��ؤدي بالنهاية إل��ى تحسين ج��ودة
المنتجات الناتجة ع��ن ه��ذه ال��دراك�ي��ل ،وك��ذل��ك من
ً
المتوقع أن تسهم بتخفيض األسعار ،نظرا لزيادة

تدشني « بورصة أكاديمي» قريبًا
أع �ل �ن��ت ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت ع ��ن ق� ��رب إط��اق �ه��ا
ل� �ب ��واب ��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة رق �م �ي ��ة م �ج��ان �ي��ة ج ��دي ��دة
ت �ح��ت م �س �م��ى «ب� ��ورص� ��ة أك� ��ادي � �م� ��ي» ،ب �ه��دف
ت�ع��زي��ز م �ب��ادئ وأس ��س ال�م�ع��رف��ة ال�م��ال�ي��ة بين
المستثمرين الجدد والمحترفين.
وي�ع��د ال�ه��دف م��ن إط��اق «ب��ورص��ة أك��ادي�م��ي»
ً
ً
ه��و أن تصبح م �ص��درا م��وث��وق��ا للمعلومات،
ً
وم�ت��اح��ا للمقبلين على االس�ت�ث�م��ار م��ن أجل
م �س ��اع ��دت �ه ��م ع �ل ��ى ات � �خ� ��اذ ق � � � ��رارات س�ل�ي�م��ة
وتفادي المخاطر ،وستقدم بورصة أكاديمي
م� �ع� �ل ��وم ��ات م� �ف� �ي ��دة ح � � ��ول اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات
االستثمار وطرق تقييم الفرص االستثمارية
ً
ً
ال �م �ت��اح��ة .وس �ت �ض��م أي �ض ��ا ش ��رح ��ا ل�م�ف��اه�ي��م
م��ال �ي��ة م �ت �ع��ددة ي�س�ت�ف�ي��د م�ن�ه��ا ال �م �ب �ت��دؤون،
وتشمل قائمة باألدوات االستثمارية المتاحة
في السوق وتقديم توجيهات بشأن التخطيط
المالي.

وت�ق��دم المنصة التعليمية االلكترونية نظام
ت��داول افتراضي ،يتيح للمستخدمين فرصة
ت �ع �ل��م ت �ق �ن �ي��ات ال � �ت� ��داول ب �ش �ك��ل واق� �ع ��ي ،مع
م ��راع ��اة ت�ب�س�ي��ط ب �ع��ض ال� �م ��واد ال �م �ق��دم��ة من
خ � ��ال ف �ي ��دي ��وه ��ات وص� � ��ور ورس � � ��وم ب�ي��ان�ي��ة
ً
وعروض توضيحية متعددة ،علما بأن نظام
ال � �ت� ��داول االف� �ت ��راض ��ي ي �ع �ك��س ح ��ال ��ة ال �س��وق
الفعلية من حيث سعر السهم ووضع السوق
بشكل عام.
وم ��ع ب��واب �ت �ه��ا ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ج ��دي ��دة ،ت�ه��دف
ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت إل ��ى س��د ال �ف �ج��وة المعرفية
ف ��ي ال � �ت � ��داول وال� �خ� �ب ��رة ب ��ال� �ش ��ؤون ال �م��ال �ي��ة،
والتي تعد أح��د العوامل الرئيسة التي تدفع
المستثمرين األف��راد إل��ى المشاركة في سوق
رأس ال� �م ��ال .وس�ت�ع�م��ل األك��ادي �م �ي��ة ك�م�ص��در
م ��وث ��وق ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ح �ي��ث ي�م�ك��ن ل��ألع�ض��اء
الوصول إلى أحدث األدوات والموارد.

أع �ل ��ن رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة م �ع �ي��ار م �ح��اس �ب��ة ال ��زك ��اة
بجمعية المحاسبين وال�م��راج�ع�ي��ن د .ري��اض
م �ن �ص��ور ال �خ �ل �ي �ف��ي أن ال �ج �م �ع �ي��ة أط �ل �ق��ت أول
ش�ه��ادة ت��دري��ب مهنية متكاملة ف��ى فقه الزكاة
ومهارات حساب زكاة الشركات باسم «محاسب
زك ��اة م�ع�ت�م��د» . Certified Zakat Accountant
وأوض� ��ح ال�خ�ل�ي�ف��ي أن ه ��ذه ال �ش �ه��ادة المهنية
تأتي في إطار خدمة فريضة الزكاة في الكويت
والعالم ،وهي تمتاز بلغة وسيطة تجمع بين

األس� ��س ال �ش��رع �ي��ة وال�م�ح��اس�ب�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
واالقتصادية المتعلقة بكيفية حساب الزكاة
ل�ل�ش��رك��ات واألف � ��راد ف��ي ال�ع�ص��ر ال �ح��دي��ث ،كما
أن� �ه ��ا ت �س �ت��وع��ب ال �م �ش ��ارك �ي ��ن ع �ل ��ى اخ �ت ��اف
تخصصاتهم ال�ع�ل�م�ي��ة وخ�ب��رات�ه��م الوظيفية
من خال لغة سهلة وواضحة ،وتستعين على
ذلك بالخرائط الذهنية والمخططات والشرائح
ال �ت��ي ت �ق��رب ن �ظ��ام ال ��زك ��اة وأح �ك��ام �ه��ا ب�ص��ورة
احترافية ومعاصرة.

َّ
«املحاسبني» تنظم دورة فى الزكاة

(ت�سوير علي املو�سى)
ً
ال�ك�م�ي��ة ال �م �ع��روض��ة ب��ال�ض�ع��ف ت�ق��ري�ب��ا ع�م��ا ك��ان��ت
موجودة عليه في السابق.
وقال تقي أن عدد المواقع التي ستكون مخصصة
للشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال
«ال ��دراك� �ي ��ل» ض �م��ن أغ��راض �ه��ا ال �ت �ج��اري��ة ،س�ي�ك��ون
ً
 90م��وق�ع��ا بمساحة أجمالية تبلغ  4مايين متر
ً
مربع ،فيها سيتم تخصيص  18موقعا ألصحاب
تراخيص المنشآت الصناعية بمساحة إجمالية
تبلغ  270ألف متر مربع.
ً
وقال تقي أن عدد الدراكيل الحالية يبلغ  ،30موزعة
ما بين  27دركال بمساحة  4٫707مايين متر مدبع
في المناطق الشمالية ،و 3دراكيل بمساحة  640ألف

ً
متر مربع ،مشيرا إلى أن هذه التوزيعة هي األولى
للهيئة العامة للصناعة لهذا النشاط منذ انتقاله
إليها عام .2005
وذك� ��ر ت �ق��ي ان ال � �  242ط�ل�ب��ا ال�م�ت�ب�ق�ي��ة ،قسائمهم
ج� ��اه� ��زة وف � ��ي ان� �ت� �ظ ��ار اس �ت �ك �م��ال �ه��م ل �م �ت �ط �ل �ب��ات
التخصيص ،مبينا أن منطقة ال��وف��ره بها مساحة
تصل إلى  85مليون متر مربع ستفي باالحتياجات.
وفيما يتعلق بمدة التخصيص للمواقع الجديدة،
أش��ار تقي إل��ى أنها ستكون لمدة  3س�ن��وات قابلة
ل�ل�ت�م��دي��د أو ال �ت �ج��دي��د ح �س��ب ت �ق��دي��ر «ال �ص �ن��اع��ة»
وبعد ت��واف��ر جميع ش��روط التخصيص والتمديد
والتجديد ،أم��ا فيما يتعلق بالجهات المستفيدة
م �ن �ه��ا ،أوض� ��ح أن �ه��ا س �ت �ك��ون ألص �ح��اب ت��راخ�ي��ص
ال �م �ن �ش��آت ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ال� �ش ��رك ��ات وال �م��ؤس �س��ات
المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة
والشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال
ضمن أغراضها التجارية.
وع ��ن أب ��رز ال �ش��روط ال �م �ق��ررة ع�ل��ى ال�م�خ�ص��ص ل��ه،
قال تقي أنه ال يجوز تأجيرها من الباطن ،ويجب
أن تكون التراخيص الخاصة به سارية المفعول،
وأال تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية على
أصحاب العاقة ،وال يجوز إقامة أية منشآت دائمة
أو ثابتة «منشآت خرسانية أو مبان من الطابوق»
ع�ل��ى ال�م��وق��ع المخصص وي�س�م��ح ب��إق��ام��ة منشآت
غ �ي��ر دائ �م��ة ب �ش��رط م��واف �ق��ة «ال �ص �ن��اع��ة» ال�ك�ت��اب�ي��ة
المسبقة ،واالل �ت��زام ب�ح��دود القسيمة المخصصة،
وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة من
أجله.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن ال� �ش� �ب ��اب غ� �ي ��ر غ ��ائ �ب �ي ��ن ع� ��ن ت�ل��ك
ال �م �ش��روع��ات إذ خ�ص�ص��ت ل�ه��م ال�ه�ي�ئ��ة م�س��اح��ة ال �
 10ف��ي ال�م�ئ��ة ال�م�ت�ع��ارف عليها ب�م��وج��ب ال�ق��ان��ون
لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الروضان  ...خلق
تنافسية في السوق
أض � � ��اف ت� �ق ��ي أن س� �ع ��ي وح � � ��رص وزي� ��ر
التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة
الهيئة خالد الروضان لفتح السوق أمام
مستفيدين جدد وخلق تنافسية أكبر له،
ساهما باإلسراع من االنتهاء من توزيع
الدفعة األولى وتجهيز الدفعات القادمة،
ً
مشيرا إل��ى أن ال��وزي��ر ح��ري��ص على فتح
م�ج��االت االستثمار الصناعي أم��ام أكبر
شريحة ممكنة من المواطنين.

مهلة شهر للمخالفني
شددت الهيئة على ضرورة التزام الشراكات
والمؤسسات المخصص لها دراكيل الرمل
ب�ج�م�ي��ع ال �ض��واب��ط وال� �ش ��روط ال� � ��واردة في
ال �ق��رار ال � ��وزاري  2018/4علما ب��ان��ه س��وف
يتم منح المخالفين للوائح والشروط مهلة
لمدة شهر لالتزام بجميع الضوابط قبل
البدء باجراءات السحب ،ما عدا المخالفات
ال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب��اس �ت �غ��ال ال �ق �س �ي �م��ة ف ��ي غ�ي��ر
االغ � � ��راض ال �م �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا أو ت��أج �ي��ره��ا
م ��ن ال �ب��اط��ن ف��إن��ه ف ��ي ه� ��ذه ال �ح��ال��ة س��وف
يتم سحب القسيمة المخصصة مباشرة
دون تنبيه او ان��ذار أو ات�خ��اذ أي اج��راءات
قضائية وتطبيق جميع الجزاءات المقررة.

«الوطني لالستثمار» طرحت خدمة التداول
عبر املوبايل في األسهم األميركية واألوبشن
أط �ل �ق��ت ش ��رك ��ة ال ��وط �ن ��ي ل��اس �ت �ث �م��ار ألول م��رة
ً
ً
ً
تطبيقا ال�ك�ت��رون�ي��ا ذك �ي��ا ل�ل�ت��داول ف��ي ال�ب��ورص��ة
األم �ي��رك �ي��ة ل�ب�ي��ع وش � ��راء األس �ه��م وت � ��داول ع�ق��ود
األوب�ش��ن ،وذل��ك تلبية لرغبة عمائها المحليين
مع ضمان األمان والجودة.
ومن خال هذا التطبيق المبتكر الذي تم تطويره
ب��االس�ت�ع��ان��ة ب��أح��دث م��ا ت��وص�ل��ت ل��ه التقنية في
ه ��ذا ال �م �ج��ال ت��وف��ر ش��رك��ة ال��وط �ن��ي ل��اس�ت�ث�م��ار
ت �ج��رب��ة ت �ف��اع �ل �ي��ة م� �ب ��اش ��رة وم� �م� �ي ��زة م� ��ن خ��ال
ال� �ت ��داول ف��ي س ��وق األس �ه��م األم �ي��رك �ي��ة واالط ��اع
على حسابات التداول واإللمام بالمعلومات حول
حركة السوق والرد على استفسارات العماء من
خ��ال ف��ري��ق وس�ط��اء متخصص ف��ي ه��ذا المجال
لمساعدة العميل على ال �ت��داول وال�ح�ص��ول على
العديد من المميزات األخرى.
ويتميز التطبيق االلكتروني الجديد المقدم من
ش��رك��ة ال��وط�ن��ي لاستثمار بسهولة االس�ت�خ��دام
ح�ي��ث ي�م�ك��ن للعميل ال��دخ��ول ع��ن ط��ري�ق��ة تقنية
البصمة التي تعد األكثر امانا ،فضا عن المرونة
التي يتميز بها التطبيق في تنفيذ اوام��ر البيع
وال�ش��راء ومتابعة اس�ع��ار االس�ه��م واالط ��اع على
اخ� �ب ��ار ال� �س ��وق األم �ي��رك��ي ب �ش �ك��ل ل �ح �ظ��ي ،وذل ��ك
ض �م��ن س�ي��اس�ت�ه��ا ال��رام �ي��ة ال ��ى خ��دم��ة ك ��ل ف�ئ��ات
ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن ب�ش�ك��ل ي�ع�ك��س ال�م�ه�ن�ي��ة وال�خ�ب��رة
ال �ك �ب �ي��رت �ي��ن ،وال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى ارض � ��اء مختلف
شرائح العماء.
وب � �ه� ��ذه ال� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ،ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ال � � �ت� � ��داول ف��ي
ش��رك��ة ال��وط �ن��ي ل��اس �ت �ث �م��ار ط � ��ارق ال �ش �ه��اب ان
إط � ��اق خ ��دم ��ة ال � �ت� ��داول ف ��ي االس� �ه ��م األم �ي��رك �ي��ة

الشهاب :التطبيق
الجديد يعد نقلة
تكنولوجية في قطاع
خدمات التداول اإللكتروني
عبر املوبايل
واالوب� � �ش � ��ن ع �ب��ر ت �ط �ب �ي��ق ال� �ك� �ت ��رون ��ي ذك � ��ي ي�ع��د
إضافة جديدة إل��ى منصة أعمال شركة الوطني
ل��اس�ت�ث�م��ار ال�م�ت�ن��ام�ي��ة ،ح �ي��ث ي�ع�ت�ب��ر التطبيق
نقلة تكنولوجية ل�م��ا يتميز ب��ه م��ن س�ه��ول��ة في
االستخدام بمستويات فائقة من الدقة والمتابعة
بفضل فريق متخصص يقدم الخدمة بدقة عالية.
وأض � ��اف ال �ش �ه��اب ،أن ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ج��دي��د م�ت��اح
ل�م�خ�ت�ل��ف ال �ش ��رائ ��ح م ��ن ال�م�ق�ي�م�ي��ن ف ��ي ال �ك��وي��ت
سواء كانوا مواطنين أم أجانب حيث يصل الحد
األدن��ى لفتح الحساب  25أل��ف دوالر أميركي عن
طريق جميع البنوك الكويتية ،فضا عن مميزات
خ ��اص ��ة س �ت �ك��ون م �ت��اح��ة ل �ع �م��اء ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
الوطني تتعلق بتحويل األم��وال من حساباتهم
م �ج��ان��ا وب �ش �ك��ل ف� ��وري وال �ع��دي��د م ��ن ال �م �م �ي��زات
االخرى.
وأك��د الشهاب ان ل��دى شركة الوطني لاستثمار
ف��ري�ق��ا متخصصا ي�ت��اب��ع طبيعة ال �ت��داوالت في

ال �س��وق األم �ي��رك��ي ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت �ق��دي��م خ��دم��ة
اس �ت �خ��راج ال�م�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا ال�ع�م��اء
التخاذ القرار االستثماري المناسب.
وح� ��ول االج � � ��راء ات ال�م�ت�ب�ع��ة الس �ت �خ��دام تطبيق
الوطني لاستثمار اوضح الشهاب :يقوم العميل
ال��راغ��ب ف��ي االستثمار ب��ال��دخ��ول إل��ى APP store
في اجهزة أي فون أو  google playلألجهزة التي
تعمل بنظام اند رويد ويقوم بالبحث عن تطبيق
 NBK Capital -Internationalيتبع خطوات سهلة
تتعلق ب��إدخ��ال ب�ي��ان��ات��ه وم�ع�ل��وم��ات��ه األس��اس�ي��ة
م ��ن خ ��ال ال� ��رد ع �ل��ى ع ��دد م ��ن األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي تم
وضعها للتعرف على العميل ،ثم يجرى الطلب
م��ن العميل بتحويل المبلغ المطلوب لكي يبدأ
ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ال� � �ت � ��داول وف � ��ق ال �ت �ع �ل �ي �م��ات واألط � ��ر
الموضوعة .
وتتمتع شركة الوطني لاستثمار بخبرة تمتد
إل ��ى  13ع��ام��ا ف��ي ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال� �ت ��داول حيث
تقدم خ��دم��ات ت��داول متكاملة تتضمن حسابات
ً
وأص � � � ��وال م �ن �ف �ص �ل��ة ب ��ال �ك ��ام ��ل وم �س �ج �ل��ة ب��اس��م
ال �ع �م �ي��ل ،وت �ن �ف �ي��ذ ال �ص �ف �ق��ات ب��أف �ض��ل األس� �ع ��ار
ال�ع��ادل��ة ،وسهولة تحويل األم ��وال بين الحساب
المصرفي وح�س��اب ال �ت��داول ،وت ��داول إلكتروني
بدعم فريق من الوسطاء المختصين المتواجدين
خال ساعات تداول السوق األميركي وساعات ما
قبل /ما بعد ال�س��وق ،وإمكانية ت��داول مجموعة
متنوعة من األصول ،وإمكانية التداول بالدوالر،
اليورو ،الجنيه اإلسترليني والفرنك السويسري
والين الياباني وغيرها من العمات الرئيسية،
باإلضافة إلى تقييمات فورية للحساب .

ضمن عقد لبناء  6قوارب إرشاد و 4لألطقم

«جراندويلد» تطلق أول سفينة لـ «نفط الكويت» ملهام الدعم البحري

اح� �ت� �ف� �ل ��ت ك � ��ل م � ��ن ش� ��رك� ��ة ن� �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت وش ��رك ��ة
ج��ران��دوي �ل��د ل�ب�ن��اء ال�س�ف��ن وم �ق��ره��ا دول ��ة اإلم� ��ارات
ب�ت��دش�ي��ن وإن � ��زال ال�س�ف�ي�ن��ة األول� ��ى ل�ل��دع��م ال�ب�ح��ري
ض �م��ن ال �ع �ق��د ال� ��ذي ت��م ت��وق�ي�ع��ه ل �ب �ن��اء س �ت��ة ق ��وارب
إرش ��اد وأرب �ع��ة ق ��وارب ل�ل�ط��اق��م ل�ص��ال��ح ش��رك��ة نفط
ال�ك��وي��ت ،ف��ي م ��ارس ال�م��اض��ي .وس�ي�ت��م االن�ت�ه��اء من
تسليم السفن التسع المتبقية في شهر يونيو.2019
وقد تم تدشين وإنزال أول القوارب الذي تم تصميمه
ً
خ �ص �ي �ص��ا وف � ��ق ال �م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ف �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ل�ب��ي
احتياجات شركة نفط الكويت ،قبل الموعد المحدد
م ��ن دون ت��أخ �ي��ر ،وف� ��ق م �ع��اي �ي��ر ه �ي �ئ��ة ال�ت�ص�ن�ي��ف
البريطانية «لويدز ريجستر» لضمان توفير أعلى
معدالت الكفاءة والتشغيل والسامة.
وخال حفل تدشين القارب «بحرة» ،صرح م .جمال
ً
العبكي ،المدير العام لشركة جراندويلد قائا« :نحن
فخورون بتدشين أول القوارب قبل الموعد المحدد
ب��أس�ب��وع�ي��ن ،ألن أي ت��أخ�ي��ر ف��ي ت��زوي��د ش��رك��ة نفط
الكويت بالسفن التي تحتاجها لتلبية احتياجات
عمائها ق��د ي��ؤث��ر بشكل كبير ع�ل��ى ري��ادت�ن��ا وثقة
ع �م��ائ �ن��ا ب� �ج ��ودة خ��دم��ات �ن��ا .وه ��ا ن �ح��ن اآلن ن�ق��وم
بتعويم السفينة بنجاح ،ونؤكد لشركة نفط الكويت
وج �م �ي��ع ع �م��ائ �ن��ا ب ��أن أه ��م م ��ا ت�ت�م�ي��ز ب ��ه ش��رك�ت�ن��ا
ه��و السرعة الكبيرة ف��ي تنفيذ المشاريع واالل�ت��زام
الصارم بمواعيد التسليم ،من دون المقايضة على

الخام الكويتي ارتفع

العبكي و ال�سواغ خالل عملية ت�سليم �سفينة لنفط الكويت
ج��ودة التصنيع وق��وة اللحام ،السيما وأننا نمتلك
أك �ب��ر م �س��اح��ة م �غ �ط��اة ل �ب �ن��اء ال �س �ف��ن وال � �ق ��وارب في
المنطقة ،وه��و ما يضمن ق��وة اللحام ومتانته ألنه
ً
يكون محميا من التعرض للرياح أثناء التصنيع،
وهو ما يؤثر بشكل كبير على قوة السفينة وعمرها
التشغيلي».
وأض � ��اف ال �ع �ب �ك��ي« :ل �ق��د ت �ط ��ورت ال �ش��رك��ة لتصبح
ً
ً
واح � � ��دة م ��ن أه � ��م ال� �ش ��رك ��ات رس� ��وخ� ��ا وت� �ن ��وع ��ا ف��ي
ً
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ن�ق��دم�ه��ا ل�ل�ق�ط��اع ال �ب �ح��ري م�ح�ل�ي��ا

�سورة جماعية

ً
ودوليا .ونعد جميع عماؤنا بأن نحافظ على ريادة
خدماتنا ألن ما يميزنا حتى يومنا هذا هو االبتكار
واإلب��داع ،فنحن نطور تصاميمنا للسفن باستمرار
ً
وف� �ق ��ا الس �ت �ه��اك �ه��ا ل �ل ��وق ��ود وك �ف��اء ت �ه��ا وق��درت �ه��ا
باإلضافة إلى تنوع المهام التي تقوم بها».
وم��ن جهته ،ص��رح سامي ال �ص��واغ ،مدير مجموعة
العمليات البحرية ف��ي ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت« :يأتي
ق � � ��رار ش ��رك ��ة ن �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت ب �ب �ن ��اء ع� �ش ��رة ق � ��وارب
«ل��إرش��اد وال�ط��اق��م» ف��ي ال��وق��ت المناسب ،إذ تشهد

األسواق العالمية تحسنا ألسعار البترول ،وبالتالي
ف��إن ه��ذا ال�ت��وس��ع ف��ي أس �ط��ول ال�ش��رك��ة سيساعدها
ع �ل��ى اس �ت �غ��ال االن� �ت� �ع ��اش ال � �ق ��ادم ب��أق �ص��ى درج ��ة
لتحقيق ال�ع��وائ��د واستيعاب الطلب المتزايد على
الطاقة».
وأوض ��ح ال �ص��واغ« :وب��ال�ت��ال��ي ف��إن ه��ذا ال�ت��وس��ع في
ً
أس� �ط ��ول ال �ش��رك��ة ي��أت��ي ت ��واف �ق ��ا م ��ع خ �ط��ة ال �ش��رك��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب��ال��وص��ول إل ��ى م �ع��دل إن �ت��اج 3٫65
ً
مايين برميل من النفط يوميا بحلول عام .2020

ارت� �ف ��ع س �ع��ر ب��رم �ي��ل ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
تداوالت يوم الثاثاء  62سنتا ليبلغ 75٫50
ً
ً
ً
دوالرا أميركيا مقابل  74٫88دوالرا للبرميل
في تداوالت أمس األول وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وك��ان��ت أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ارت �ف �ع��ت ب��أك �ث��ر من
اث�ن�ي��ن ف��ي ال�م�ئ��ة اول م��ن أم��س م��ع تعرض
الصادرات اإليرانية لضغط جراء العقوبات
األميركية على قطاع النفط وبعدما أشارت
توقعات إلى نمو إنتاج النفط في الواليات
المتحدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في
السابق م��ا أث��ار م�خ��اوف بشأن المعروض
من الخام.
وارت� �ف� �ع ��ت ال �ع �ق��ود اآلج� �ل ��ة ل �خ ��ام ال �ق �ي��اس
ال �ع��ال �م��ي م��زي��ج ب��رن��ت  1٫69دوالر أو ما
يعادل  2٫2في المئة في التسوية إلى 79٫06
ً
دوالرا للبرميل بينما سجلت العقود اآلجلة
ل �خ��ام غ� ��رب ت �ك �س��اس ال��وس �ي��ط األم �ي��رك��ي
ً
 69٫25دوالرا للبرميل بارتفاع ق��دره 1٫71
دوالر أو ما يعادل  2٫5في المئة.

