اإلمارات :إصدار أول سندات اتحادية بـ  4مليارات دوالر

الخميس  08ربيع األول 1443هـ
 14أكتوبر 2021م -العدد 4415

قال وكيل وزارة المالية اإلماراتية ،يونس حاجي الخوري :إن بالده تلقت طلبات بنحو  22مليار دوالر لالكتتاب في السندات االتحادية التي طرحتها بقيمة  4مليارات دوالر،
مشيرا إلى إقبال كبير من المستثمرين األميركيين واآلسيويين على السندات الطويلة األجل .وأضاف خالل مؤتمر صحافي أن اإلقبال الكبير على باكورة إصداراتها االتحادية
يدل على الجدارة االئتمانية العالية التي تتمتع بها الدولة في األسواق العالمية ،كما أن التصنيف االئتماني المرتفع للدولة منح هذه السندات ميزة تنافسية عالية .وذكر أن
اإلمارات طرحت سندات ألجل  10أعوام بمليار دوالر بعائد  70نقطة أساس فوق عائد السندات األميركية عند األجل نفسه.

بفضل الرقابة املاهرة من قبل «الكويت املركزي» واملصدات املالية املتينة
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«الغرفة» استقبلت نائب رئيس
الوزراء وزيرة خارجية «كوسوفو»

«التمويل الدولي» :النظام املصرفي الكويتي
حافظ على رسملة قوية وسيولة وفيرة

جانب من اللقاء

معهد التمويل الدولي  :IIFاستمر النظام المصرفي
الكويتي في المحافظة على رسملة قوية وسيولة
وفيرة بفضل الرقابة الماهرة من قبل بنك الكويت
المركزي والمصدات المالية القوية.
واض��اف المعهد في تقرير إن ارتفاع أسعار النفط
ي ��وس ��ع ال� �ف� �ج ��وات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ي��ن ال �م �ص��دري��ن
والمستوردين للنفط ف��ي ال�ش��رق األوس��ط وشمال
أف��ري �ق �ي��ا .وذك ��ر ال�م�ع�ه��د أن ال�م�ن�ط�ق��ة م��ن ال�م�ت��وق��ع
أن ت�س�ج��ل ن �م��وا ب�ن�س�ب��ة  %2.3ه ��ذا ال �ع��ام و%4.3
ف��ي  2022بعد انكماش مجمع ف��ي الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  %3.8في العام الماضي.
وأض��اف «يستمر االنتعاش االقتصادي في كسب
ق ��وة دف ��ع ،ل�ك��ن ال�ت�ب��اي��ن ف��ي آف ��اق االق �ت �ص��اد الكلي
ظ�ه��ر ف��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ...زادت االخ �ت��اف��ات ف��ي األداء
االقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة
للنفط اتساعا».
وقال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع
أن تشهد ف��وائ��ض ف��ي م �ي��زان ال�م�ع��ام��ات ال�ج��اري��ة

أسعار النفط توسع الفجوة
بني املستوردين واملصدرين
في الشرق األوسط
تبلغ  165مليار دوالر ه��ذا ال�ع��ام و 138مليارا في
ال �ع ��ام ال �م �ق �ب��ل ،ب �ع��د ع �ج��ز ب �ل��غ س �ت��ة م �ل �ي��ارات في
ال �ع��ام ال�م��اض��ي ،اس�ت�ن��ادا ل�ت��وق��ع س�ع��ر للنفط عند
 71دوالرا للبرميل ه��ذا العام و 66دوالرا للبرميل
العام المقبل.
وم��ن المتوقع أن ترتفع األص ��ول األجنبية العامة
ل� � ��دول ال �خ �ل �ي ��ج ،م �ن �ه��ا االح� �ت� �ي ��اط� �ي ��ات األج �ن �ب �ي��ة
وص �ن��ادي��ق ال � �ث ��روات ال �س �ي��ادي��ة ،ألك �ث��ر م ��ن ث��اث��ة
تريليونات دوالر بحلول نهاية  2022أي ما يعادل
 %170من الناتج المحلي اإلجمالي.
وال �ع �ك��س ص �ح �ي��ح ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل ��دول ال �م �س �ت��وردة

الغانم مديرًا إداريًا جديدًا
لـ «طلبات» الكويت
أعلنت «طلبات «عن انضمام بدر
ال �غ��ان��م م��دي� ً�را اداري � ��ا «ط�ل�ب��ات»
ً
ال �ك��وي��ت خ�ل��ف��ا ل�ل�م��دي��ر ال�ح��ال��ي،
م �ح �م��د ي � �ل� ��درم ال� � ��ذي س �ي �ت��ول��ى
ً
ً
م �ن �ص �ب ��ا إق �ل �ي �م �ي ��ا ف� ��ي ال �ف �ت��رة
ً
ال � �ق ��ادم ��ة ل� �ي� �ك ��ون م � �س � ��ؤوال ع��ن
عمليات التطوير االستراتيجية
في طلبات.
وق ��ال ��ت ش ��رك ��ة « ط �ل �ب��ات « ف��ي
بيان صحافي :إن الغانم ينضم
اليوم إل��ى فريق طلبات الكويت
ب � �ع ��د خ � �ب� ��رة ط ��وي � �ل ��ة وم� �ع ��رف ��ة
واس� � �ع � ��ة ف � ��ي ال� � �س � ��وق ال �م �ح �ل��ي
والتجارة االلكترونية السريعة
والذي قاد بنجاح إطاق طلبات
م� ��ارت  -ذراع ط �ل �ب��ات ل�ل�ت�ج��اره
ال �س��ري �ع��ة  -ف��ي ك��ل م��ن ال�ك��وي��ت
وق �ط��ر وال �ب �ح��ري��ن ك �م��دي��ر ع ��ام،
ً
موضحة أن الغانم يملك رصيدا
ً
ح� ��اف� ��ا م� ��ن االن � � �ج� � ��ازات ول ��دي ��ه
اهتمام كبير بالشركاء وتطوير
وت �ح �س �ي��ن ت �ج��رب��ة ال�م�س�ت�خ��دم،
كما له قدرة عظيمة في تطوير
وت�ح�س�ي��ن ال �ك �ف��اء ة ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �م �س �ت��وي��ات.
م � ��ؤك � ��دة أن ال � �ش� ��رك� ��ة ت� �ث ��ق ف��ي
خبرته الستكمال مسيرة محمد
يلدرم وقيادة السوق الكويتي.
وب� � �ه � ��ذه ال� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ع� �ل ��ق ب ��در
ً
ال � �غ� ��ان� ��م ق� � ��ائ� � ��ا«:خ� � ��ال ال �س �ن��ة
ال � �م� ��اض � �ي� ��ة ح � �ق� ��ق ف � ��ري � ��ق ع �م��ل
ط �ل �ب��ات إن � �ج� ��ازات ع�ظ�ي�م��ة رغ��م
ال� � �ظ � ��روف االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ال �ت��ي

بدر الغانم
م� � ��ر ب � �ه� ��ا ال� � �ع � ��ال � ��م ب� �ش� �ك ��ل ع� ��ام
وال �م �ع��وق��ات وال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
مرر بها قطاع توصيل الطلبات
االس�ت�ه��اك�ي��ه ب�ش�ك��ل خ ��اص في
الكويت ،حيث قام الفريق بقيادة
م �ح �م��د ي� �ل ��درم وب� � ��روح ال �ق �ي��ادة
التي يتمتع بها بتجاوز كل تلك
العقبات وت�ق��دي��م أف�ض��ل تجربة
ل �م �س �ت �خ ��دم �ي �ن ��ا وال� �م� �س ��اه� �م ��ة
ف ��ي ال �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى س��ام�ت�ه��م
والبقاء في منازلهم آمنين»
وأض � � � � � � ��اف ال� � � �غ � � ��ان � � ��م« :ك� ��ون � �ن� ��ا
ش��رك��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ت�ج��ارة
االلكترونية الرائدة في الكويت
وال �م �ن �ط �ق��ة ف ��إن م��وق �ع �ن��ا ي�ح�ت��م
ع �ل �ي �ن��ا ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�م�خ�ت�ل�ف��ة المنظمة
ل� � �ل� � �س � ��وق وم � � � ��د ي � � ��د ال� � �ت� � �ع � ��اون
ل��ارت �ق��اء ب��ال �س��وق آلف ��اق أوس��ع

ل �خ �ل��ق ف � ��رص أك� �ب ��ر ل �ش��رك��ائ �ن��ا
م��ن المطاعم وم�ح��ات التجزئة
المختلفة .حيث سنقوم بالتقدم
ب �ع��دد م ��ن ال� �م� �ب ��ادرات ل�ل�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�م�ج�ت�م��ع ال�م��دن��ي
ت �ه��دف ال��ى ت�ط��وي��ر ه��ذا ال�ق�ط��اع
وخ � �ل� ��ق ف� � ��رص أع� � �م � ��ال ج ��دي ��دة
وتنظيم القطاع»
ه� � ��ذا ،س �ي �س �ت �م��ر م �ح �م��د ي �ل��درم
بدعمه ف��ري��ق «ط�ل�ب��ات» الكويت
أث � �ن� ��اء ان� �ت� �ق ��ال ��ه إل � ��ى دوره ف��ي
المكتب اإلقليمي في دبي حيث
ً
س �ي �ك��ون م� �س ��ؤوال ع ��ن ع�م�ل�ي��ات
ال�ن�م��و ف��ي أرج ��اء اإلق �ل �ي��م ،وق��ال
في كلمةٍ له:
ُّ
«أود أن أع � � � ّ�ب � � ��ر ع � � ��ن ش� �ك ��ري
وام�ت�ن��ان��ي لجميع م��ن زاملتهم
اثناء فترتي في طلبات الكويت،
وع� �ل ��ى رأس � �ه� ��م زم ��ائ ��ي ف��ري��ق
ع� �م ��ل ط� �ل� �ب ��ات ال� �ك ��وي ��ت وك ��ذل ��ك
ج�م�ي��ع ش��رك��ائ �ن��ا م��ن ال�م�ط��اع��م،
م � � �ح� � ��ال ال� � �ت� � �ج � ��زئ � ��ة وش� � ��رك� � ��ات
توصيل الطلبات االستهاكية.
ك �م��ا اود ان اق � ��دم رس ��ال ��ة ش�ك��ر
ال��ى زب��ائ�ن�ن��ا ال �ك��رام وال��ى عموم
الشعب الكويتي على االستقبال
الرائع وكرم الضيافة»
واض��اف ي�ل��درم« :أش�ع��ر بالفخر
ب� ��أن � �ن� ��ي ق � � � ��دت ف � ��ري � ��ق ط� �ل� �ب ��ات
ال � �ك� ��وي� ��ت ،وال � �ت� ��ي ت �ع �ت �ب��ر أح ��د
أه ��م األس � ��واق ل �ل �ش��رك��ة ،ك �ي��ف ال
وال �ك��وي��ت ك��ان��ت ال �ب��داي��ة لقصة
نجاح طلبات».

للنفط مثل مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس
وال �س��ودان فالعجز المجمع ف��ي م�ي��زان المعامات
ال �ج��اري��ة س �ي��زي��د إل ��ى  35م �ل �ي��ار دوالر ه ��ذا ال �ع��ام
م��ن  27مليارا ف��ي  2020ف��ي حين ي��رج��ع ب��األس��اس
الرتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع
السياحة.
وس �ت �م �ث��ل األص � � ��ول األج �ن �ب �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ف ��ي ال� ��دول
ال �م �س �ت��وردة ل�ل�ن�ف��ط  %15.5م ��ن ال �ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي
اإلجمالي المجمع هذا العام ،وفقا للمعهد.
ول� �ي ��س م ��ن ال �م �ت��وق��ع أن ي� �ع ��ود ق� �ط ��اع ال �س �ي��اح��ة،
ال �م �س��ؤول ع ��ن ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي
اإلجمالي في ه��ذه ال��دول ،لمستوياته قبل جائحة
فيروس كورونا قبل عام .2023
وق� ��ال ال�م�ع�ه��د «ارت� �ف ��اع ال�ن�م��و ف��ي ه ��ذه ال� ��دول في
 2022سيكون مدفوعا باالستثمارات والصادرات.
لكن ذل��ك ل��ن ي�ك��ون كافيا لخفض م�ع��دالت البطالة
ال �م��رت �ف �ع��ة ال �ت��ي ت �ب �ل��غ ف ��ي ال �م �ت��وس��ط  %14وب�ي��ن
الشباب  %28وهو أعلى معدل بطالة في العالم».

الكويتيون خامس
مشتر للعقارات
أكبر ٍ
بتركيا
أظ�ه��رت بيانات احصائية تركية أن
الكويتيين جاؤوا في المرتبة الخامسة
م��ن ح�ي��ث ش ��راء األج��ان��ب للعقارات
بتركيا في سبتمبر الماضي.
وأوض�ح��ت البيانات ال�ت��ي أصدرتها
مؤسسة االحصاء التركية ان المواطنين
الكويتيين اشتروا  281عقارا خالل
ال�ش�ه��ر ل�ي�ح�ت�ل��وا ال�م��رت�ب��ة ال�خ��ام�س��ة
بعد االيرانيين الذين تصدروا قائمة
الترتيب بشراء  1323عقارا ،في حين
جاء العراقيون ثانيا بشراء  990عقارا
ثم ال��روس ب�  540عقارا واألل�م��ان ب
 298عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن العدد االجمالي
لمبيعات العقارات لألجانب في تركيا
خ��الل سبتمبر الماضي بلغ 6630
عقارا مسجال ارتفاعا بنسبة  25٫8في
المئة مقارنة بالشهر ذاته في .2020
وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر
المدن التركية بيعا للعقارات لألجانب
اذ بلغ ع��دد العقارات المبيعة 2995
عقارا ،تلتها «أنطاليا» بعدد  358عقارا
ثم العاصمة «أنقرة» ب�  408عقارات.
وذكرت ان إجمالي عدد العقارات التي
بعيت لألجانب منذ مطلع العام الحالي
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة سبتمبر ال�م��اض��ي بلغ
 37479عقارا مسجال زيادة بنسبة
 43٫2في المئة مقارنة بالفترة ذاته من
العام الماضي.

استقبل عبدالوهاب الوزان – النائب األول
لرئيس غ��رف��ة ت�ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت و
فهد ال�ج��وع��ان – ال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي للرئيس،
ص �ب��اح ام ��س األرب� �ع ��اء دون �ي �ك��ا ج�ي��رف��اال
– ش��وارت��ز – ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء وزي��رة
الخارجية بجمهورية كوسوفو ورافقها
لولزيم مييكو  -سفير جمهورية كوسوفو
ل��دى المملكة العربية السعودية ،وحضر
اللقاء حمد العمر – نائب مدير عام الغرفة
ومسؤولو االدارة التنفيذية.
ب��داي��ة رح��ب عبدالوهاب ال ��وزان بالوزيرة
والوفد المرافق لها ،ثم تطرق الى طبيعة
ال �ع��اق��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال�م�ش�ت��رك��ة وسبل
تطوير وتنمية عجلة ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري،
ً
م�ش�ي��را إل��ى أهمية تعريف ق�ط��اع األع�م��ال
ال �ك��وي �ت��ي ب�ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال ف ��ي ج�م�ه��وري��ة
ك��وس��وف��و وع� ��رض ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� �م� �ت ��اح ��ة ف �ي �ه ��ا م � ��ن خ ��ال
اق��ام��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة المختلفة
م �ث��ل ال� �ن ��دوات وال �م��ؤت �م��رات وال �م �ع��ارض
ً
ال �ت �ج��اري��ة ،م��ؤك��دا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ال�غ��رف��ة
لتقديم خدماتها المتاحة كافة في سبيل
تحقيق االهداف االقتصادية المنشودة.
ومن جانبها أعربت الوزيرة عن امتنانها
ً
ل �ل �غ��رف��ة ع �ل��ى ح �س��ن االس �ت �ق �ب��ال ،م�ش�ي��رة
ال��ى اهتماها ب��االل�ت�ق��اء بالقطاع الخاص
ال �ك��وي �ت��ي واالس� �ت� �م ��اع ال� ��ى رؤي� �ت ��ه ح��ول
س� �ب ��ل ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع� ��اق� ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال�م�ش�ت��رك��ة ،ك�م��ا أك ��دت أن ح�ك��وم��ة ب��اده��ا
تعمل ج��اه��دة على تحسين بيئة األعمال
واستغال الثروات الطبيعية التي تتمتع

« »Open Source Engineersفاز
باملركز األول في مسابقة القطاع النفطي

م .فراس السالم

م .جراح الرويح

أع�ل�ن��ت وزارة ال�ن�ف��ط ع��ن ن�ت��ائ��ج الفائزين
ب �م �س��اب �ق��ة ال �ت �ح ��ول ال ��رق �م ��ي ل� �ع ��ام 2021
بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية
ع�ب��ر موقعها اإلل�ك�ت��رون��ي ،وه��ي منافسة
ف ��ري ��دة ل �ت �ط��وي��ر ح �ل��ول م �ب �ت �ك��رة ل�ل�ت�ح��ول
الرقمي لتحديات النفط وال�غ��از ف��ي دول��ة
ال �ك��وي��ت ب��اس �ت �خ��دام ب ��واب ��ة IIOT Edge
ال� ��رائ� ��دة ف ��ي ال �ص �ن��اع��ة –  .Agoraتسعى
ال� � � ��وزارة م ��ن خ� ��ال ال �م �س��اب �ق��ة ال �م��ذك��ورة
الس � �ت � �ق � �ط ��اب ال � � �م � � �ب� � ��ادرات وال � �م � �ش ��اري� ��ع
الخاصة بالذكاء االصطناعي باستخدام
تكنولوجيا  Edgeلتحويل عمليات النفط
والغاز بما في ذلك خفض المدة الزمنية،
ت �ق �ل �ي��ل ال� �م� �خ ��اط ��ر ال �م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ص �ح��ة
والسامة والبيئة  ،خفض تكاليف تشغيل
ال �ع �م �ل �ي��ات وزي � � � ��ادة وت �ح �س �ي��ن اإلن� �ت ��اج
وق ��د ت��م تقسيم ال�م�ت�س��اب�ق�ي��ن ل �ع��دة فئات
تشمل الطلبة والعاملين في وزارة النفط

وفد جامعة الكويت يشارك في «إكسبو دبي» باملشروع الوطني
للقمر االصطناعي الكويتي األول «»KUWAIT SAT1

د .هالة الجسار

ذك��رت مديرة المشروع الوطني للقمر االصطناعي وعضو
هيئة التدريس بقسم الفيزياء الدكتورة هالة خالد الجسار
أن فريق المشروع الوطني للقمر االصطناعي الكويتي األول
« »KUWAIT SAT1ي �ش��ارك ض�م��ن وف��د دول ��ة ال�ك��وي��ت في
معرض اكسبو دبي الدولي  2020وذلك خال الفترة من 17
إلى  23أكتوبر الحالي ضمن فعاليات أسبوع الفضاء.
وأوض�ح��ت د .الجسار أن ال��وف��د يتكون م��ن ط��اب وطالبات
ال �م �ش��روع ب��اإلض��اف��ة إل��ى أس��ات��ذة وم�ه�ن��دس�ي��ن م��ن جامعة
الكويت وع��دد م��ن موظفي إدارة ال�ع��اق��ات العامة واإلع��ام
في الجامعة.
وأش� � ��ارت د .ه��ال��ة ال �ج �س��ار إل� ��ى أن ال� �ه ��دف م ��ن ال �م �ش��ارك��ة
بالمشروع الوطني للقمر االصطناعي الكويتي والذي ترعاه

ً
بها كوسوفو خاصة في المجال الزراعي
حيث تمتلك مساحات زراعية كبيرة غير
مستغلة ،وت�ط��رق��ت ال��ى بعض األول��وي��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ك �ت �خ �ف �ي��ض ن �س �ب��ة ال �ب � ًط��ال��ة
وتوفير ف��رص عمل مناسبة ،منوهة الى
ً
أن غالبية شعب كوسوفو دون ال 35عاما
وهم ذوو مستوى تعليمي مرتفع وكفاءة
عالية ،األمر الذي يجعل العنصر البشري
أحد أهم الموارد التي يمكن توظيفها في
مجال التصنيع.
وب� � � � � � � ��دوره ،أوض� � � � ��ح ف � �ه� ��د ال� � �ج � ��وع � ��ان أن
اح� �ص ��اءات ال �ت �ج��ارة ال��رس�م�ي��ة ت�ش�ي��ر ال��ى
أن ح�ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ي��ن ال�ك��وي��ت
وكوسوفو دون المستوى المأمول وه��ذا
يتطلب مضاعفة ال�ج�ه��ود المشتركة في
ً
سبيل رف��ع الميزان التجاري ،م��ؤك��دا على
استعداد القطاع الخاص الكويتي في عمل
ش��راك��ات تجارية واستثمارية م��ع نظيره
ال�ك��وس��وف��ي ف��ي ح��ال ت��واف��ر بيئة األع�م��ال
المناسبة.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه  ،أوض � ��ح س �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة
ك��وس��وف��و أن ب � ��اده ت ��دخ ��ل ف ��ي ع�ض��وي��ة
اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى
( )CEFTAوالتي تهدف الى تسهيل حركة
ال �ت �ج��ارة م��ع دول أوروب � ��ا ال�غ��رب�ي��ة ،األم��ر
ال ��ذي ي�ع�ت�ب��ر م �ي��زة ي�م�ك��ن اس�ت�غ��ال�ه��ا في
حركة النقل ال�ت�ج��اري ،وم��ن ناحية أخ��رى
ً
أش��ار ال��ى أن��ه سنويا يتم ادخ��ال مايقارب
ً
 35أل �ف��ا م��ن ال�ع�ن�ص��ر ال�ش�ب��اب��ي ف��ي س��وق
العمل مما يجعل كوسوفو وجهة واع��دة
لمجاالت التصنيع المختلفة.

بشكل أساسي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون
م��ع م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ف��ي وزارة ال ��دف ��اع وم�ع�ه��د األب �ح��اث
العلمية والهيئة العامة لاتصاالت وتقنية المعلومات هو
اب��راز دور جامعة الكويت في مجال بناء ال�ق��درات الوطنية
وتأهليهم في مجال تصميم وتصنيع تكنولوجيا الفضاء
والذي يتماشى مع رؤية الكويت .2035
ونوهت د .الجسار على أنه سيتخلل المشاركة في معرض
اكسبو دبي الدولي  2020إلقاء محاضرات بشكل يومي من
قبل أساتذة وطلبة المشروع الوطني ليتعرف زوار المعرض
على القمر االصطناعي الكويتي األول «»KUWAIT SAT1
ع ��اوة ع�ل��ى األن�ش�ط��ة البحثية وال�ع�ل�م�ي��ة المتعلقة بعلوم
الفضاء في جامعة الكويت.

م .عبدالمحسن القناعي
وم��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول وش��رك��ات �ه��ا ال�ت��اب�ع��ة
(م ��وظ� �ف ��ي ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت وش��رك��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ش��رك��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج) ب��اإلض��اف��ة ال��ى
معهد األبحاث الكويتي.
وي �ض��م ال�ف��ري��ق ال �ف��ائ��ز ب��ال�م��رك��ز األول –
الميدالية الذهبية  -بفئة الموظفين ثاثة
م �ه �ن��دس �ي��ن ك��وي �ت �ي �ي��ن م ��ن ش��رك �ت��ي ن�ف��ط
ال �ك��وي��ت وش��رك��ة ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج ال�ك��وي�ت�ي��ة
التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية.
ش ��ارك م��ن ش��رك��ة ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج الكويتية
المهندس ف��راس ع��ادل السالم وم��ن شركة
ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت ال �م �ه �ن��دس ع �ب��دال �م �ح �س��ن
محمد القناعي والمهندس ج��راح محمد
الرويح.
بينما حل فريق ماسترز بالمركز الثاني
(ال �م �ي��دال �ي��ة ال �ف �ض �ي��ة) وف ��ري ��ق Team A
بالمركز الثالث (الميدالية البرونزية).

