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النفط الكويتي انخفض
 1.48دوالر ليبلغ  50.09دوالراً

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  1.48دوالر يف تداوالت ام�س
الأول ليبلغ  50.09دوالر ًا امريكي ًا مقابل  51.57دوالر ًا للربميل
يف تداوالت االثنني املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية .ويف اال�سواق العاملية انخف�ضت �أ�سعار
النفط يف ظل ارتفاع �سعر �رصف الدوالر وال�شكوك ب�ش�أن التزام
الدول املنتجة للنفط باتفاق خف�ض االنتاج .وانخف�ض �سعر
برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج برنت  1.3دوالر لي�صل
عند الت�سوية الى م�ستوى  53.64كما انخف�ض �سعر برميل اخلام
االمريكي  1.14دوالر لي�صل الى م�ستوى  50.82دوالر ًا.

قيمته  3,2مليارات درهم

دودسال اإلماراتية تفوز بعقد
لبناء خط أنابيب مصفاة الزور
ف��ازت �رشكة دود���س��ال التي
تتخذ م��ن دول���ة الإم����ارات
العربية املتحدة مقر ًا لها
بعقد قيمته  3.2مليارات
دره���م ،لبناء خ��ط �أنابيب
لنقل النفط اخل��ام والغاز
مل�صفاة الزور يف الكويت –
ح�سبما �أوردت جملة ميد نق ً
ال

عن م�صادر لها.
ويت�ألف امل�رشوع من جمموعة
من خطوط الأنابيب التي يبلغ
طولها الإجمايل حوايل 350
كيلومرت ًا لتوفري � 615ألف
برميل يومي ًا من النفط اخلام
و 300مليون قدم مربعة يومي ًا
من الغاز.

�أعلن معهد البرتول االمريكي ام�س الأول �أن خمزونات النفط يف
الواليات املتحدة ارتفعت  1.5مليون برميل خالل الأ�سبوع املنتهي
يف ال�ساد�س من يناير ،بينما �أ�شارت توقعات املحللني �إلى ارتفاع
قدره � 900ألف برميل ،وذلك بعد هبوط يف الأ�سبوع ال�سابق له
بحوايل  7.4ماليني برميل .وارتفعت خمزونات البنزين 1.69
مليون برميل خالل الأ�سبوع املا�ضي يف حني ارتفعت خمزونات
نواجت التقطري – التي ت�شمل وقود التدفئة والديزل –  5.48ماليني
برميل .ومن املنتظر �صدور القراءة الر�سمية– التي يرتقبها
امل�ستثمرون عن كثب – من قبل �إدارة معلومات الطاقة االمريكية.

سعر سلة خامات أوبك تراجع
إلى  51.46دوالراً للبرميل
اعلنت منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط «�أوب��ك» ام�س ان �سعر
�سلة خاماتها تراجع ام�س
الأول بواقع  1.39دوالر لي�صل
ال��ى  51.46دوالرا للربميل
مقابل  52.85دوالرا للربميل
االثنني املا�ضي.
وذك��رت ان املعدل ال�سنوي
ل�سعر ال�سلة للعام املا�ضي
بلغ  40.76دوالرا للربميل.
وت�ضم �سلة (اوب��ك) التي تعد
مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة

االنتاج  12نوعا وه��ي خام
(�صحارى) اجلزائري وااليراين
الثقيل و(الب�صارة) العراقي
وخام الت�صدير الكويتي وخام
(ال�سدر) الليبي وخام (بوين)
النيجريي واخل��ام البحري
ال��ق��ط��ري واخل����ام العربي
اخل��ف��ي��ف ال�����س��ع��ودي وخ��ام
(مريات) واخل��ام الفنزويلي
و(ج��ي�را�����س����ول) االن���غ���ويل
و(اوري����ن����ت) االك������وادوري
ومينا�س االندوني�سي.

أوبك لخفض اإلنتاج
يغادر البالد ال�سكرتري العام
ملنظمة ال��دول امل�صدرة للنفط
�أوب���ك حممد باركيندو والوفد
املرافق عقب زي��ارة ا�ستمرت 3
�أيام ت�رشف خاللها بزيارة �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.
وقالت وزارة النفط �إن زيارة
ال�سكرتري العام ملنظمة �أوبك
حممد باركيندو تعد الزيارة
الر�سمية الثانية ل��ه للكويت
وال��ت��ي بحث خاللها م��ع وزير
النفط ووزي��ر الكهرباء واملاء
ع�صام امل��رزوق �آلية عمل جلنة
مراقبة الإن��ت��اج التي ترت�أ�سها
الكويت ،مو�ضحة �أن الزيارة

• بدر الدرزي

اجتهت �أ�سعار النفط لالرتفاع
يف التعامالت الآ�سيوية ام�س
رغ��م ا�ستمرار �صعود ال��دوالر
وتزايد ال�شكوك ب�ش�أن التزام
منتجي �أوب��ك باتفاق املنظمة
اخلا�ص بخف�ض الإنتاج.
ارت��ف��ع��ت ع��ق��ود خ���ام برنت
القيا�سي %0.22؛ م��ا يعادل
� 12سنت ًا �إل��ى  53.76دوالر ًا
للربميل.
و�صعدت عقود اخلام االمريكي

%0.30؛ ما يعادل � 15سنت ًا �إلى
 50.97دوالر ًا للربميل.
وق��ال زام��ل العتيبي ،املحلل
ب�أ�سواق ال�سلع� :إن �صعود ام�س
ميثل تغطية مل��راك��ز خا�رسة
لبع�ض امل�ستثمرين ،م�شري ًا �إلى
�أن ال�شكوك حيال التزام �أع�ضاء
م��ن �أوب���ك ب��االت��ف��اق الأخ�ي�ر،
و�أب��رزه��ا العراق التي �أعلنت
يف وقت مت�أخر عن عزمه زيادة
ال�صادرات من ميناء الب�رصة

تراجعت االكت�شافات من االحتياطيات
النفطية اجلديدة �إلى �أدنى م�ستوياتها
منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،وذلك
على خلفية الهبوط احل��اد يف نفقات
اال�ستك�شاف والتنقيب اخلا�صة بال�رشكات
النفطية على مدار العامني املا�ضيني.
و�أظهرت بيانات وود ماكينزي �أن �رشكات
النفط اكت�شفت حوايل  3.7مليارات برميل
من النفط التقليدي خالل عام ،2016
بانخفا�ض ق��دره  %14مقارنة بعام

وعلقت هدى خالل زيارتها للمبنى الرئي�سي للبنك لت�سلم
جائزتها بالقول يف البداية اعتقدت ب�أنها كانت مزحة
من �أحد �أ�صدقائي ولكني فوجئت بفوزي يف ال�سحب،
وكان علي الت�أكد من فوزي مرتني .وخالل �سحب مليونري
الدانة ،ويف موقع احلدث مت الفوز بجوائز نقدية يف
�سحب ح�ساب  redوالراتب من بنك اخلليج ت�صل �إلى
 1000دينار لكل منها .يتيح ح�ساب � redأو ح�ساب
الراتب للعمالء اجلدد الذين يقومون بفتح ح�سابات لأول
مرة وحتويل �إعاناتهم الطالبية �إلى بنك اخلليج فر�صة
الت�أهل لدخول ال�سحوبات للفوز بجوائز نقدية.

 VIVAتتبع نهج ًا متكام ً
ال في تنفيذ

نشاطات المسؤولية االجتماعية

 VIVAرعاية بالتينية ،و�سي�شارك
فيه العديد من املت�سابقني من
داخل وخ��ارج الكويت� ،إلى ن�رش
التوعية الريا�ضية وال�صحية يف
ن�سيج املجتمع الكويتي ،وت�سليط
ال�ضوء على تبني �أ�ساليب احلياة
ال�صحية ال�سليمة ،وخدمة برامج
تعزيز ال�صحة يف الكويت.

عقود خام برنت القياسي
صعدت  12سنت ًا إلى  53.76دوالراً
الرئي�سي يف فرباير املقبل ال
ت��زال ت�ضغط على املعنويات
بال�سوق.
و�أ�شار العتيبي �إلى �أن بيانات
معهد البرتول االمريكي مل تُ �سهم
يف زيادة خ�سائر ال�سوق التي
ني بها بالأم�س ،وذل��ك بعد
ُم َ
ارتفاع املخزونات الأ�سبوعية.
وبح�سب بيانات حديثة للمعهد،
ف�إن خمزونات اخلام زادت بنحو
 1.5مليون برميل يف الأ�سبوع

برميل خالل عام 2016

• ممثلو بنك اخلليج مع الفائزة

• أمين املطيري

• عصام املرزوق مستقبالً محمد باركيندو

املنتهي يوم ال�ساد�س من يناير
احلايل ،بالغة  484.3مليون،
خمالفة للتوقعات بارتفاعها
 1.2مليون برميل.
وقال بدر الدرزي ،املحلل الفني
ب�أ�سواق ال�سلع� :إن النفط ما زال
يف اجت��اه �صاعد يف ظ��ل عدم
تخليه عن م�ستوى  51دوالر ًا،
م�ؤكد ًا على �أن اخرتاقه للم�ستوى
املذكور �سيغري النظرة الفنية
للخام �إلى �سلبية.

شركات النفط اكتشفت  3.7مليارات

في سحب حساب  redالشهري

دعت �رشكة االت�صاالت الكويتية
 ،VIVAجميع املهتمني بالأن�شطة
وامل�����س��اب��ق��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة �إل��ى
امل�شاركة يف م��اراث��ون �سبارك
 ،2017الذي �سيقام ال�سبت املقبل
يف املارينا كري�سنت يف منطقة
ال�ساملية ،وينظّ مه مركز �سبارك
الريا�ضي ،حتت رعاية ال�شيخ
�سلمان احلمود وزير الإعالم ووزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،وبح�ضور
ال�شيخ �أحمد املن�صور مدير عام
هيئة ال�شباب والريا�ضة.
وينطلق ماراثون  2017 Sparkعند
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �صباح ًا،
و�سيكون مق�سم ًا على �أربع فئات5 :
كيلومرتات 10 ،كيلومرتات21 ،
كيلومرتات و 42كيلومرت .وتبلغ
قيمة اجلوائز التي �ستوزع على
الفائزين � 100ألف دوالر �أمريكي،
وذلك يف حفل ختامي عند ال�ساعة
الواحدة ظهر ًا.
ويهدف هذا املاراثون الذي ترعاه

خ�ص�صت للمتابعة والتوا�صل
واالطالع على الآلية التي �أقرتها
املنظمة يف امل�ؤمتر الوزاري 71
التي اقرت خف�ض الإنتاج من دول
داخل املنظمة وخارجها.
و�أ�ضافت �أن الزيارة تعزز تفعيل
�أطر التعاون امل�شرتك بني الكويت
واملنظمة وت�ؤكد على التقدير
الكامل لدور الكويت البارز فيها،
م�شرية �إلى �أن تلك الزيارة ت�أتي
تتويجا لدور الكويت الرائد يف
املحافل الدولية  ،ال �سيما و�أنها
حملت على عاتقها امل�س�ؤولية
الكاملة ملراقبة ق��رار املنظمة
بخف�ض الإن��ت��اج يف ظل تر�أ�سها

للجنة مراقبة الإن��ت��اج النفطي
العاملي.
ولفتت �إل���ى �أن زي���ارة حممد
باركيندو �إلى الكويت تخللتها
زيارة الوفد �إلى منظمة الأقطار
امل�صدرة للبرتول �أوابك وزيارة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،
ف�ضال عن جولة قام بها باركيندو
والوفد املرافق يف مركز الكويت
العلمي ودار الآث��ار الإ�سالمية ،
م�شريا �إل��ى �أن باركيندو �أعرب
عن �سعادته الكبرية بزيارة تلك
املناطق  ،معتربها �أماكن �شاخمه
تدل على تاريخ وح�ضارة الكويت
املا�ضية واحلا�رضة.

رغم استمرار شكوك تقييد اإلنتاج

بنك الخليج استقبل الفائزة

�أ�سفر �سحب مليونري الدانة من بنك اخلليج الذي اعتربته
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية �أكرب جائزة مرتبطة
بح�ساب م�رصيف� ،إلى الإعالن عن العديد من الفائزين.
كما ا�ستقبل بنك اخلليج ه��دى ح�سني حممد حممد،
الفائزة الأخ�يرة يف �سحب ح�ساب  Redال�شهري لعام
 2016يف املبنى الرئي�سي للبنك لت�سلم جائزتها ب�شكل
ر�سمي .وهن�أت منال بركات ،مدير -اخلدمات امل�رصفية
ال�شخ�صية لدى بنك اخلليج ،هدى على فوزها مببلغ
 1000دينار خالل �سحب مليونري الدانة الذي �أجري يف 5
يناير يف جممع الأفنيوز.

www.alshahedkw.com

باركيندو بحث مع المرزوق آلية

معهد البترول األميركي :ارتفاع

مخزونات الخام بأكثر من التوقعات

اقتصاد

ويف ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال �أمين
امل��ط�يري ،م��دي��ر �أول ات�صاالت
ال����شرك��ات يف  :VIVAرعايتنا
لهذا احل��دث املميز ال��ذي يجمع
ب�ين ال�صحة وال��ري��ا���ض��ة ي�أتي
�ضمن برنامج  VIVAللم�س�ؤولية
االجتماعية� ،إذ حتر�ص VIVA
على دعم الأن�شطة والفعاليات التي
تهدف �إلى خدمة املجتمع ون�رش
التوعية بني �أبنائه.
يذكر �أن � VIVAس ّباقة دائم ًا يف
دعم ال�صحة والريا�ضة الكويتية
والعاملية ،فهي الراعي الر�سمي
وراع
لدوري كرة القدم الكويتي،
ٍ
لنادي مان�ش�سرت يونايتد منذ عام
 2011ونادي ريال مدريد منذ عام
 ، 2014وذلك لإتاحة الفر�صة �أمام
ال�شباب الكويتي ليكونوا �أكرث
قرب ًا من �أع��رق ن��وادي كرة القدم
يف العامل عرب �أكادمييتي VIVA
ري��ال مدريد و VIVAمان�ش�سرت
يونايتد.

 ،2015وهو ما يقل عن ع�رش املتو�سط
ال�سنوي منذ عام .1950
ومن جانبه �أو�ضح �أن��درو الث��ام نائب
رئي�س ال�رشكة� ،أن هذا الرتاجع ي�أتي
على خلفية ت��راج��ع �إن��ف��اق ال�رشكات
النفطية على �أن�شطة التنقيب من 100
مليار دوالر يف � 2014إل��ى ح��وايل 40
مليار دوالر العام املا�ضي.
و�أ�شارت �أي�ض ًا بيانات وود ماكينزي �إلى
تراجع عدد الآبار اجلديدة �إلى  431بئرا

خالل عام  ،2016وهو ما ميثل حوايل
ثلث �أعدادها قبل عامني.
وطبق ًا لتقديرات ماكينزي ف�إن ا�ستمرار
هذا املعدل الهزيل من االكت�شافات قد
يكون ل��ه ت��أث�ير �سلبي على م�ستقبل
ا لإمدادات العاملية من النفط يف غ�ضون
� 5إل��ى � 10سنوات ،متوقعة �أن ي�شهد
املعرو�ض العاملي نق�ص ًا يقدر بنحو
 4.5ماليني برميل/يومي ًا بحلول عام
.2035

عمليات البيع الحادة
دفعت نايمكس
إلى التراجع %2,2

تراجعت �أ�سعار النفط خالل تداوالت ام�س
الأول وزادت خ�سائرها ب�ضغط من عمليات
البيع احل��ادة وارتفاع ال��دوالر االمريكي
بالإ�ضافة �إلى ال�شكوك حول التزام كبار
منتجي اخلام التفاق �أوبك بخف�ض الإنتاج.
وحتى الآن �أ�شارت العديد من التقارير �إلى
التزام عدد من �أع�ضاء �أوبك مثل ال�سعودية
بح�ص�صهم امل��ق��ررة �ضمن ات��ف��اق خف�ض
الإنتاج ،غري �أنه مل يت�ضح حتى الآن ما �إذا
كان منتجون �آخرون �سي�سلكون نف�س النهج
من عدمه.
و�سوف ت�صدر غدا �إدارة معلومات الطاقة
بيانات املخزون االمريكي و�سط توقعات
بارتفاع قدره  1.2مليون برميل خالل الأ�سبوع
املنتهي يف ال�ساد�س من يناير.
وتوقعت �إدارة معلومات الطاقة يف تقريرها
ال�شهري ارت��ف��اع متو�سط �سعر ناميك�س
�إل��ى  52.50دوالر ًا للربميل هذا العام من
تقديراتها ال�سابقة يف دي�سمرب عند 50.66
دوالر ًا ،كما تتوقع ارتفاع متو�سط �سعر
اخلام االمريكي �إلى  55.18دوالر ًا للربميل
يف عام .2018
وعند الإق��ف��ال ،تراجعت العقود الآجلة
لـناميك�س ت�سليم فرباير بن�سبة � %2.2أو 1.14
دوالر و�أغلقت جل�سة نيويورك عند 50.82
دوالر ًا للربميل ،لي�سجل اخل��ام االمريكي
بذلك �أدنى �إغالق له منذ  7دي�سمرب املا�ضي.
وانخف�ضت �أي�ض ًا العقود الآجلة خلام برنت
القيا�سي ت�سليم مار�س عند الت�سوية بن�سبة
� %2.4أو  1.30دوالر لتغلق جل�سة لندن
عند  53.64دوالر ًا للربميل ،وهو اي�ض ًا �أدنى
�إغالق منذ ال�سابع من ال�شهر املا�ضي.

لتواكب أحدث التطورات العالمية

يطور خدمته المصرفية عبر الموبايل
الوطني
ّ
لتتوافق مع نظام البصمة

ي��وفّ ��ر بنك الكويت الوطني لعمالئه �أح��دث
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية التي تعمل
على الأجهزة الذكية ،ويحر�ص على تطويرها
با�ستمرار لتنا�سب جميع �أنظمة الت�شغيل
وحتديثاتها ،وذل��ك يف �إط��ار حر�ص الوطني
على تلبية االحتياجات امل�رصفية للعمالء داخل
الكويت ويف اخلارج على مدار ال�ساعة ويف �أي
مكان وبكل �رسعة ومرونة.
وطرح البنك خدمته امل�رصفية عرب املوبايل
وطور التطبيق ليتوافق مع نظام
بحلة جديدة
ّ
الب�صمة ،وذلك لأجهزة �أبل الذكية ،بحيث يتيح
التحديث اجلديد للعمالء ت�سجيل الدخول �إلى
خدمة الوطني عرب املوبايل بطريقة �آمنة و�أ�رسع
من �أي وقت م�ضى وبخطوة واحدة ،حيث يقوم
امل�ستخدم بتعديل �إع���دادات ت�سجيل الدخول
لت�صبح عن طريق الب�صمة بد ًال من كلمة ال�رس �أو

رمز املرور ،على �أن يكون الهاتف الذكي مزود ًا
بهذه امليزة يف �إعداداته امل�صنعية الأ�سا�سية.
�إن هذه اخلطوة املتقدمة تخت�رص الكثري من الوقت
واجلهد وتلبي احتياجات العمالء امل�رصفية
بطريقة �أ�رسع و�أكرث �أماناً ،كما ت�ؤكّ د من جديد
ري��ادة الوطني يف �سوق اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية وم��رون��ة خططه اال�سرتاتيجية
الهادفة �إلى تطوير خدماته الإلكرتونية ب�شكل
م�ستمر لتلبية متطلبات قاعدة عمالئه املتنامية
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات وفق �أعلى معايري الأمان
املطبقة عاملياً.
ب�إمكان عمالء بنك الكويت الوطني الآن ت�سجيل
ال��دخ��ول �إل��ى خدمة الوطني ع�بر املوبايل
بخطوة واحدة من خالل الب�صمة واال�ستفادة من
اخليارات واخلدمات اجلديدة املبتكرة ،مثل
خيار اللغة والتعرف على العرو�ض واملحال

امل�شاركة يف برنامج مكاف�آت الوطني وخيار
الكامريا التفاعلية لتحديد مواقع �أجهزة الإيداع
النقدي اجلديدة� ،إل��ى جانب مواقع ال�سحب
الآيل وال��ف��روع ومواعيد العمل� .إ�ضافة �إلى
�إجناز املعامالت امل�رصفية التي ت�شمل االطالع
على ر�صيد احل�ساب ،والبطاقة االئتمانية،
وحتويل الأموال داخل الكويت وخارجها وتقدمي
طلب للح�صول على دفرت �شيكات وك�شف ح�ساب
وت�سديد فواتري البطاقات االئتمانية وفواتري
الهاتف النقال و�إر�شادات ال�سفر ل�ضمان �أمان
العمالء �أثناء �سفرهم ،وغريها من اخلدمات
املختلفة.
وتتوفر هذه اخلدمة �إلى جانب خدمة الوطني
امل�رصفية عرب الإنرتنت على خمتلف الأجهزة
الذكية مثل �أندرويد و�أبل لتكون مبتناول اجلميع
مهما تنوعت وتعددت ا�ستخداماتهم.

المعرض يقام بمشاركة  80شركة  16الحالي

بويكر ومامز الكورية تشاركان
في هوريكا الكويت 2017

�أع��ل��ن��ت ��شرك��ة ل��ي��درز غ��روب
ل�لا���س��ت�����ش��ارات وال��ت��ط��وي��ر عن
ان�ضمام ك��ل م��ن �رشكة بويكر
و�رشكة مامز الكورية العاملية
�إل��ى معر�ض هوريكا الكويت
 2017الذي ينطلق خالل الفرتة
م��ن � 16إل���ى  18احل���ايل حتت
رع��اي��ة وح�ضور وزي��ر الإع�لام
ووزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�شيخ �سلمان احلمود يف �صالة
رق��م  8ب���أر���ض امل��ع��ار���ض يف
منطقة م�رشف ،مب�شاركة �أكرث
من � 80رشكة وم�ؤ�س�سة تعمل يف
جم��االت ال�ضيافة وال�صناعات
الغذائية والتجهيزات الفندقية
ال�سياحة والنقل والطاقة.
ويف ه��ذا االط���ار ،ق��ال ال�رشيك
الإداري يف �رشكة بويكر �إبراهام
ه�لال �إن معر�ض هوريكا يعد
املن�صة املتخ�ص�صة لقيادة دفة
قطاعات حيوية ت�ؤثر يف خمتلف
نواحي احلياة ،كما �أن��ه ي�سهم
ب�شكل فعال يف تعزيز التقدم
الذي ت�شهده الكويت يف جماالت

ال�ضيافة وال�صناعات الغذائية،
ف�ضال عن �أنه يدعم خطط الدولة
لتنويع م�صادر الدخل وتنمية
قطاع ال�سياحة وتوفري فر�ص عمل
لل�شباب ،م�شيدا بجهود �رشكتي
ل��ي��درز غ��روب وهو�سبيتاليتي
�سريفي�زس يف تنظيم هذا املعر�ض
وا�ستقطاب عدد كبري من اخلرباء

واملتخ�ص�صني من خمتلف دول
العامل للم�شاركة يف فعالياته
املميزة.
وحتدث �أبراهام عن �رشكة بويكر،
مبينا �أنها مل تغب يوم ًا عن تقدمي
�أف�ضل و�أحدث اخلدمات يف جمال
ال�صحة العامة على م�ستوى منطقة
ّ
ال�رشق الأو�سط ،م�شريا �إلى �أنها

• نبيلة العنجري مع فريق شركة مامز

• إبراهام هالل

تقدم خدماتها ب�أعلى م�ستوى من
الكفاءة والدقة يف كثري من دول
املنطقة ،ومنها الكويت ،لبنان،
الإم������ارات ،ق��ط��ر ،ال�سعودية
والأردن.
من جانب �آخر� ،أعلنت �رشكة مامز
الكورية العاملية �إلى املعر�ض،
حيث تعد مامز لإدارة املخلفات
الغذائية وبقايا الطعام �إحدى
ال����شرك��ات ال��رائ��دة يف كوريا
اجلنوبية يف جمال التخل�ص من
بقايا الأطعمة ب��أح��دث النظم
التكنولوجية ،وقد اختارت هذه
ال�رشكة امل�شاركة يف معر�ض
هوريكا الكويت باعتباره �أحد
�أه��م املعار�ض املتخ�ص�صة يف
جم��ال ال�ضيافة على م�ستوى
منطقة ال�رشق الأو�سط.
ومن املنتظر �أن تقدم مامز خالل
املعر�ض اخ�تراع��ا ج��دي��دا من
ن��وع��ه ،وه��و جهاز ي�ساعد يف
املحافظة على البيئة والتخل�ص
من بواقي الأطعمة يف املنازل �أو
املطاعم �أو الفنادق.

