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الـسـحـابـة. و قـال فـيـصل مـال الـله
عـلومـات لدى رئـيس فريق تـقنـيـة ا
"إيـكـويـت في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إن شـــــركـــــته حـــــددت ثـالثــــة
ــبـادرة هي تــعـزيـز أهــداف لـهـذه ا
اإلنتـاجيـة ودفع عجـلة الـدخول إلى
أســــواق جــــديـــــدة ودعم الـــــنــــمــــو
ــســتــدام وأضــاف: "مع الــتــحـول ا
الرقمي إلـى منصـة "هانا إنـتربرايز
كالود" مـن "إس إيه بـي" لـــــديـــــنـــــا
ـكن أن احلـلــول الـسـحـابـيـة الـتي 
ــيـة تــدمِج وتـبــسّط نــظــمـنــا الــعـا
وتثري عالقاتـنا مع العمالء وتدفع
ـنـافـســة الـتـجـاريـة قـدرتـنـا عــلى ا
ونـحن حـريـصـون عـلى دعم أهـداف
النمـو االقتصـادي الواردة في رؤية
الكـويت اجلـديدة  ?2035بوصـفـنا
شـركة رائـدة في مـجال االبـتـكار في
البالد". وتـشغِّل مجـموعـة "إيكويت"
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ـية أعـلنت مـجمـوعة "إيـكويت" الـعا
ــنـتــجــة لــلـبــتــروكـيــمــاويـات عن ا
رحلـة التالـية من شـراكتها إطالق ا
مع "إس إيه بي" في إطار مساعيها
و أعـمالها التجارية الرامية لدفع 
ـــيــة ودعم أهــداف الـــتــنــويع الــعــا
االقــــتـــــصــــادي الــــواردة في رؤيــــة
الــكـويت اجلــديـدة  .2035ويــتـوقع
ـديريـن التـنفـيذي ـئة من ا  94 با
في شـــــركــــات عــــامــــلــــة بــــقــــطــــاع
الـــبــتـــروكـــيــمـــاويــات ذي الـــقــدرة
التنافسية العالية زيادة االستثمار
في القدرات الرقمية خالل السنوات
الـثالث القـادمة وفـقـاً لتـقريـر صدر
حــديــثــاً عن شــركــة "أكــســنــتــشــر".
وتــتـمـتع شـركـة "إيــكـويت" بـالـقـدرة
عـلى مــتـابـعــة أعـمـالــهـا الـتــجـاريـة
بـــوضــوح كــامل فـــضالً عن إجــراء

حتـــلــــيالت فـــوريــــة لـــلـــبــــيـــانـــات
التـشغـيليـة وذلك بفـضل شراكـتها
طــــويــــلـــة األمــــد مـع "إس إيه بي"
ــيــة إحــدى أبــرز الــشـــركــات الــعــا
ـتـخـصـصـة في الـتـحـول الرقـمي. ا
وتــعـمـل تـطــبــيــقـات األعــمــال لـدى
الـــشـــركـــة عـــلى مـــنـــصـــة "هـــانـــا"
لـلـحــوسـبـة داخل الـذاكـرة من "إس
إيـه بي" لــــــدى أكــــــثــــــر من 2,000
مـوظف في "إيـكـويت" الـتي تـعـتزم
اآلن نـقل تـطـبــيـقـاتـهــا إلى مـنـصـة
"هانـا إنتـربرايـز كالود" السـحابـية
ـتـجـانـسـة والـقـابـلـة للـتـوسع من ا
"إس إيه بي". وتسـتـطيع "إيـكويت"
حتس التكالـيف وتوسيع نطاقها
ـسـتـقـبـلـية لـتلـبـيـة االحـتـيـاجـات ا
ـــاذج األعــــمـــال لألعــــمـــال ودفـع 
وذج ـبتـكـرة وذلك بـاستـخـدام  ا
الـنـفـقات الـتـشـغـيـلـيـة الـقـائم عـلى
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طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.
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الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .
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انقـرة - أ. ف. ب -  تـراجعت نـسـبة الـتـضخـم في تركـيـا بشـكل طـفيف
اضي بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ  14عاما في نوفمبر إال الشهر ا

ئة وفقا الحصاءات صدرت األربعاء. أنها بقيت مرتفعة بحدود  12با
ـواد االسـتـهـالكيـة ارتـفـعت وذكـر مـعـهـد االحـصـاء التـركـي أن أسـعار ا
ـئــة مـن سـنــة ألخــرى في كــانــون األول/ديــســمــبـر بــنــســبـة  11,92بــا
بانـخفـاض ضئـيل عن نسـبة  12,98التي بـلغـتهـا في نـوفمـبر وهـو أعلى

معدل سنوي يتم تسجيله منذ العام .2003
ـئة فـي ديـسـمـبر وبـلـغت نـسـبـة الـتضـخـم عـلى أسـاس شـهري  0,69بـا
مقارنة بتـشرين الثاني حيث سُـجلت أعلى ارتفاعـات باألسعار في قطاع

البس. النقل فيما تراجعت أسعار ا
ركـزي الـتـركي إلى أن يـبلغ مـعـدل الـتضـخم سـنـويا ـصـرف ا ويهـدف ا
ئـة إال أن األرقام الصـادرة خالل األشهـر األخيرة تـشير إلى خمسـة با
ـصـرف لم يـبـد أي نـية لـرفع أسـعـار الـفـائدة أن الواقـع غيـر ذلك. لـكن ا
واجـهة التضـخم في وقت يخشى الـرئيس التركي رجب بشكل ملـموس 

طيب اردوغان أن يؤدي رفع تكاليف اإلقراض الى وضع حد للنمو.
وأفاد خبراء اقتصاد من مصرف "كيو ان بي فاينانسبنك" في اسطنبول
ئة هي أعـلى نسبـة للتـضخم يتم تـسجيلـها في نهـاية العام أن  11,92با

منذ .2003
ـعــدل عـشـري خالل الـنـصف األول من وتـوقـعـوا اسـتـمــرار الـتـضـخم 
 2018اذ قد يحتاج الى وقت أطول لالنخفاض في حال استمر ضعف

الليرة التركية.
وقـال اخلبـيـر االقـتـصـادي من مـركـز "كـابيـتـال ايـكـونـومـيـكس" في لـندن
وليـام جـاكسـون في رسـالة لـلـعمالء "نـعـتقـد أن الـتضـخم سـيخف خالل
عدالت قبـلة (...) ومع ذلـك يرجح أن يـبقى الـتضخـم الكلـي  األشهـر ا

عشرية حتى آخر العام اجلاري".
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إسالم أبـاد - أ. ف. ب. أعــلـنت بـاكــسـتـان أنــهـا سـتــسـمح بـاســتـخـدام
رتبطـة باالستيـراد والتصديـر واألنشطة عامـالت ا اليوان الصـيني في ا
االستثـماريـة في حترك أشار خـبراء اقـتصاد األربـعاء إلى أنه سـيسهل

مشروعًا استثماريًا صينيًا ضخمًا.
ــركـزي الـثالثـاء أن وأفـاد بـيـان صــادر من "مـصـرف دولـة بــاكـسـتـان" ا
منـشآت القـطاعـ اخلاص والـعام قـد تسـتخدم الـيوان لـلتـجارة الـثنـائية
واالستثمار. وأضاف أنه "وفقًا لقواعد الـنقد األجنبي احلالية  اعتماد
اليوان الصيني كعملة أجنبية في تعامالت النقد األجنبي في باكستان".
وأكد أنـه "في إطـار األنظـمـة في بـاكـسـتـان فإن الـيـوان الـصـيـني مـساو
لــلـعــمالت الــدولــيــة األخــرى مـثـل الـدوالر األمــيــركي والــيــورو والــيـوان

الياباني".
صرف أنه في ضوء مـشروع صيني ضـخم للبنى الـتحتية في وأوضح ا

دى على البلدين". باكستان سيأتي التحرك األخير "بفوائد بعيدة ا
ــمـر االقـتــصـادي الــصـيـني وأشـاد مــسـؤولـون بــاكـسـتــانـيــون مـرارًا بـا
الباكـستاني وهـو مشروع كـلفته  54مليار دوالر  إطالقه عام 2013

لربط غرب الص باحمليط الهندي عبر باكستان.
ويأمل اجلـانب الـباكـستـاني بـأن تسـاعد مـحـطات الـطاقـة وخـطوط الـنقل
زمنة شروع عـلى تخفـيف أزمة الطاقـة ا التي سيتم بـناؤها كـجزء من ا

التي تعاني منها باكستان.
ـسؤول عن ـسـتـشار احلـكـومي الـسـابق ا ورحب احملـلل االقتـصـادي وا
ركزي الـباكستاني معتبرًا صرف ا الية سلمـان شاه بقرار ا سائل ا ا
ــمـر االقــتـصـادي أن تالفي الـتــعـامالت بــالـدوالر في تــطـبــيق مـشـروع ا
الصيني البـاكستاني "سيـسهل األمور بشكل كـبير جدًا". وأشار إلى أن
حتــول االقـتــصــاد الــصـيــني إلـى أحـد أكــبــر اقــتـصــادات الــعــالم يــبـرر

استخدام العملة الصينية.

الـتـنـفـيـذي لشـركـة "إس إيه بي" في
ـشرق اخلـلـيج وشـمـال إفـريـقـيـا وا
الــعـربي وبــاكـسـتــان أن "إيـكـويت"
ية في تبـدي التـزاماً بـالريـادة العـا
االبتكار عبر استخدام منصة "هانا
إنـتـربــرايـز كالود" من "إس إيه بي"
لــلـحــد من الــتــعــقـيــدات واخملــاطـر
ــعــلــومــات ــرتــبــطــة بــتــقــنــيــة ا ا
وحتس التكـاليف وقال: "نحرص
على تعميق شراكتنا وتبادل أفضل
ـــيــة في مــجــال ــمـــارســات الــعــا ا
البـتروكيـماويات لـتتمـكن "إيكويت"
مـن احلـــصـــول عــلـى تـــطـــبـــيـــقــات
هـمـة التي األعـمـال التـخـصصـيـة ا
ــكـــنـــهـــا الــعـــمل بـــبـــســاطـــة في
السحابة وبالتالي ستكون الشركة
ـوظـفـ لـزيادة قـادرة عـلى تـفريغ ا
قرر تركيـزهم على االبتـكار". ومن ا
أن تــبـحث شــركـة "إيــكـويت" خالل

ـقــبــلــة اعـتــمــاد حــزمـة األشــهــر ا
بـرمـجـيــات األعـمـال الـعــامـلـة عـلى
مـنــصـة  S/4HANAلــلـتـحــلـيالت
الفورية لـلبيانات من "إس إيه بي".
ـكن حلـزمـة بـرمـجـيـات األعـمال و
هذه دعـم التـطبـيقـات التـخصـصية
ــالـــيــة فـي مــجـــاالت الــبـــيــانـــات ا
ـسـتـودعـات وسالسل الـتـوريـد وا
فضالً عن ربـطها بـأحدث التـقنيات
بتكـرة اخلاصة بإنـترنت األشياء ا
والـذكاء االصـطـنـاعي وتـعلم اآلالت
وقــواعــد بـــيــانــات سالسـل الــكــتل

 .( (بلوك تش
 وتعتـبر "إيكـويت" أحد أقدم عمالء
"إس إيـه بي" في الــــشــــرق األوسط
وشمال إفريـقيا وكانت شرعت في
رحـــلـــة الـــتـــحـــول الـــرقـــمي عـــبـــر
بــــــرنــامج "شـــركــاء الــنــجــاح" في

العام .1998

مــجـــمــوعــة واســعـــة من مــنــشــآت
الـصنـاعات الـكيـمـاوية في الـكويت
وأمريكـا الشمالـية وأوروبا والتي
تنتج سنوياً أكثر من  5مالي طن
ـنـتـجــات الـقـائــمـة عـلى مـادة مـن ا
. وتـعتـبـر "إيكـويت" ثاني اإليـثيـل
ادة غاليكول أكبر منتج في العالم 
اإليـــثــيـــلـــ وهــو ســـائل ســـمــيك
يـستـخـدم أساسـاً كمـضـاد للـتجـمّد
وفي صنـع أليـاف البـوليـستـر. كما
تـنــتج الـشــركـة عــدداً من مـركّــبـات
ـسـتــخـدمـة في الـبـولي إيــثـيـلــ ا
مـجـموعـة واسـعة من الـتـطبـيـقات
تشمل مـنتجات الـتعبئة والـتغليف
لـلــمــواد الـغــذائـيــة الســتـخــدامـات
ـسـتهـلـك والـتـغـليف الـصـناعي ا
ـنــتــجـات واألغـطــيــة الـزراعــيــة وا
الـطـبــيـة ومـنــتـجـات الـنــظـافـة. من
ــديـر جــهــته أكـد جــرجي عــبـود ا

اخلـــصـــائص الــديـــنـــامــيـــكـــيــة
واالقـــتـــصــــاديـــة في اســــتـــهالك
ـزيـد مـن االعـتـمـاد الـوقــود مع ا

على التقنيات احلديثة. 
وعــلى الــصــعــيـد الــتــصــمــيـمي
تـتـمـيز الـسـيـارة اجلـديـدة - كـما
يتضح مـن الرسوم التي نـشرتها
ــانـــيـــة - من خالل الـــشـــركـــة األ

ــــقــــدمـــة مــــصــــابــــيح  LEDبـــا
ــؤخـرة كــمـا تــزخـر الــسـيـارة وا
ـقصـورة قـيـادة حـديـثـة والتي
Golf اسـتعـارتـهـا من شـقيـقـتـها

اجلديدة. 
وتـوفـر الـسـيارة نـظـامي أبـل كار
بالي وأنـــــدرويـــــد أوتـــــو لـــــدمج

الهواتف الذكية.

bŽu Ë  UH «u  sKFð sſU  fJ u

…b¹b'« UN² ½ sŽ nAJ «
{ بـرل - (د ب أ): أفـادت مجـلة
"أوتــو مـــوبــيـل بــرودكـــشن" بــأن
شـــركــة فــولـــكس فــاجـن تــخــطط
لكـشف النقاب عـن اجليل اجلديد
من أيقـونتـها  ?Jettaوذلك خالل
مــشـــاركــتــهـــا ضــمن فـــعــالــيــات
مـــــعـــــرض ديـــــتـــــرويت الـــــدولي
للـسيارات في الـفترة من  13إلى

 28يناير
اجلــــــــــــــــــــــــــاري.
وأشــارت اجملــلــة
ــتـخـصـصـة في ا
أخبـار السـيارات
Jetta إلــــــى أن 
اجلــــــــديــــــــدة من
توقع أن تعتمد ا
على مـحرك تـربو
ســـعـــة  1.4لـــتـــر
150 وبــــــــقـــــــوة 
حصـان تتـضافر
جــهـوده مع نـاقل
حـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
أوتــــومــــاتـــيــــكي
ثـماني الـسـرعات
أو يــــــــــــــــــــــــــدوي
ســــــــــــــــــــــــداســي
الـــــــســـــــرعـــــــات.
وتعـتمد الـسيارة
اجلــــديــــدة عــــلى
مــنـصــة فــولـكس
MQB? فـــــــاجن
ـنحـها وهـو ما 
ــــــــــــــزيـــــــــــــد مـن ا

الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي

ليرة سورية

بسم الله الرحمن الرحيم

W¹eFð

واساة للزميل »d¹«“ qOŽULÝ رئيس حترير تتـقدم (الزمان) بأحر التـعازي وا
جريدة (الصباح اجلديد )

ولى عـز وجل أن يـسـكـنه فـسـيح جـناته لـوفـاة شـقـيقه √wK?Ž —– u?Ð سـائـلـ ا
ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان 

إنا لله وإنا اليه راجعون 

 ·dýô« n−M « w   «—UÞù«Ë WOÞUD*«  UŽUMBK  W UF « W dA «

 t¹uMð

تنوه الـشركة اعاله الـى تعديل مـدة اعالن تمــديـد الـفـــــرصـة االســـــــــــتثـمارية
(1 /ص.م.ط/ 2017) لـيكون تاريخ آخـر موعد لقـبول العروض قـبل نهاية الدوام

الرسمي ليوم 2018/1/16 بدال من 2018/2/5
 ”bMN*«

 dÐUł dO ô« b³Ž ÷U¹—

 …—«œô« fK−  fOz—Ë ÂUF « d¹b*«

ÎUOLÝ— sýbð WŠËb «

‰UL² ≈ bFÐ “UſdD

ÃU b½≈ WOKLŽ
{ الـدوحة - أ. ف. ب. أعـلنت الـدوحة امس اكـتمـال عمـلية
دمج عـمالقـتي الـغـاز الـسـابقـتـ في االمـارة الـغـنـيـة "قـطر
غـاز" و"رأس غاز" في كـيان جـديد حتت مـسمى "قـطرغاز"

في خطوة تهدف الى توفير مئات مالي الدوالرات.
تـأتي الـوالدة الـرسـمـيــة لـشـركـة "قـطـرغـاز" في خـضم أزمـة
دبـلــومـاســيــة بـ قــطــر وجـاراتــهـا الــســعـوديــة واالمـارات
والبحرين التي قطعت عالقاتها معها في اخلامس من يونيو
عـلى خـلــفـيـة اتـهــامـهـا بـدعـم "االرهـاب" وهـو اتـهــام تـنـفـيه

الدوحة.
تـعـد قـطـر الــتي تـبـلغ مـسـاحـتـهـا  11الـفـا و 600كـلم مـربع
سـال. وقد ي االول لـلغـاز الـطبـيـعي ا ـصـدر العـا ـنتج وا ا
سـاهمت االرباح الـتي حصلتـها االمارة من قـطاع الغاز في

جعلها احد أغنى دول العالم.
قـال الـرئيـس التـنـفـيـذي لـشـركـة "قـطر لـلـبـتـرول" احلـكـومـية
ــسـؤولــة عـن قــطــاع الــطــاقـة فـي االمــارة ســعــد شــريـده ا
الــكـعــبـي في مــؤتــمـر صــحــافي فـي الــدوحـة "نــعــلن والدة
+قـطـرغاز+". وذكـر ان عـملـيـة دمج "قطـر غـاز" و"راس غاز"
في الـكيـان اجلديـد ستسـاعد االمـارة على تـوفيـر نحو 545
مـلـيـون دوالر سـنـويـا. وكـانـت الـدوحـة اعـلـنت في ديـسـمـبـر
 2016عن عملية الدمج التي أشارت حينها الى انها حتتاج
 12شـهرًا لكي تكتمل. وكانت "قطر غاز" أكبر شركة منتجة
ـسال في الـعـالم. اما "راس غـاز" فـكانت لـلغـاز الـطبـيـعي ا
سال رتـبطة بالـغاز الطبـيعي ا تـشرف وتدير كل االنـشطة ا
في االمــارة. تـاتي خــطـوة دمج الــشـركـتــ في وقت حتـاول
قـطــر ومـعــهـا دول اخلــلـيـج االخـرى الــتـأقــلم مع انـخــفـاض
اسـعار النفط. وتستعد الدولة اخلليجية الستضافة مونديال
 ?2022الـذي ســيــقــام لــلـمــرة االولى فـي مـنــطــقــة الــشـرق

االوسط وشمال افريقيا.
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النسخة اجلديدة من فولكس واغن

نتجة للبتروكيمياويات اجتماع مجموعة ايكويت ا


