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البنك األهلي راعيًا ذهبيًا 
لملتقى الكويت المالي

٤٢٤٫٨ ألف حاوية مكافئة صادرة وواردة
في ميناءي الشويخ والشعيبة بالنصف األول

أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية عن تسجيل 
حاويات مكافئة صادرة وواردة في ميناءي الشويخ 
والشـــعيبة خالل النصف األول من العام احلالي 
املنتهي في ٣٠ ســـبتمبر والتي بلغت ٤٢٤٫٨ ألف 

حاوية مكافئة.
وأوضحت املؤسسة في بيان صحافي أن عدد 
احلاويات الواردة بلـــغ ٢١٥٫٢ ألف حاوية مكافئة 
فيما وصل عدد احلاويات املكافئة الصادرة ٢٠٩٫٦ 

ألف حاوية. وأشار البيان إلى أن إجمالي احلموالت 
الصادرة والواردة بلغ ١٣٫٨ مليون طن حيث وصل 
حجم احلموالت الواردة ١١٫٨ مليون طن مقابل ١٫٩ 

مليون طن حموالت صادرة.
وأضاف أن أجمالي عدد السفن الداخلة واخلارجة 
من امليناءين خالل النصف األول بلغ ١١٩٢ سفينة، 
مشيرا إلى أن عدد السفن الواردة وصل الى ١٠٩٢ 

مقابل ١٠٠ سفينة صادرة.

اعلن البنك األهلي الكويتي 
عـــن رعايته الذهبيـــة مللتقى 
الكويت املالي الذي سيعقد في 

األول والثاني من نوفمبر.
وحول مشاركة البنك األهلي 
في هذا امللتقى االقتصادي فقد 
صرح أمني ســـر مجلس إدارة 
البنك األهلي عبداهللا األسطى 
قائال: «مما ال شك فيه أن البنوك 
تلعب دورا مهما في دفع عجلة 
الوطنـــي واإلقليمي  االقتصاد 
النمو واالســـتقرار  وتعزيـــز 
االقتصادي. وتأتي هذه الرعاية 
انطالقا من حرص البنك األهلي 

على املشاركة في امللتقيات االقتصادية واملالية 
املهمـــة التي تلقي الضوء علـــى التحديات التي 
تواجه الصناعة املصرفيـــة احمللية والعربية، 
وتضع احللول للمشـــاكل التي تواجه الصناعة 

املصرفية واالقتصاديات العربية».
وأضاف قائال: «تبـــرز أهمية هذا املؤمتر في 
مناقشـــته لآلثار التي جنمت عن األزمة املالية 
العاملية وفي إلقاء الضوء على املشاكل والتحديات 
التي تواجه القطاعات املالية واالقتصادية العربية 
وكيفية اخلروج من األزمة ووضع االستراتيجيات 
واحللول املناسبة لتفادي تكرار حدوث مثل تلك 

األزمات».
وســـيتناول امللتقى العديد من املوضوعات 
ذات الصلة باألزمة املالية العاملية وآثارها على 
االقتصادات العربية مثل مستجدات األزمة والدروس 
املســـتفادة منها وكيفية جتاوز األزمة وحتريك 
الدورة االقتصادية مجددا ومخاطر املرحلة املقبلة 

املالية واحلاجة  الرقابة  ودور 
إلى مبـــادرات جديـــدة إلنقاذ 
العربية،  وحتفيز االقتصادات 
واستراتيجيات التنمية اجلديدة 
الوحـــدة االقتصادية  وأهمية 

العربية.
كما ســـيتطرق امللتقى إلى 
إعـــادة النظر فـــي قواعد عمل 
األسواق املالية العربية وآليات 
احلد مـــن األزمات املتكررة في 
أسواق األسهم ودور املصارف 
املركزيـــة واجلهـــات الرقابية 
األخرى وكيفية احملافظة على 

االستقرار املالي.
وســـيتم التركيز على التحديات التي تواجه 
املصارف العربية مثـــل البيئة التي تعمل فيها 
املصارف في الســـنوات املقبلة واآلثار املتوقعة 
لألزمة وكيفية التعامل مع األصول املتأثرة باألزمة 
وتعزيز سياســـات إدارة املخاطر باملؤسســـات 

املالية.
وسيناقش امللتقى أيضا االنعكاسات املتوقعة 
لشح التمويل على حركة املشاريع وما مصادر 
التمويـــل البديلـــة ودور احلكومات وصناديق 
التنمية اإلقليمية، وكيف ميكن تطوير ســـوق 
فاعل للسندات. كما سيلقي املؤمتر الضوء على 
اجتاهات االستثمار العاملي واإلقليمي والفرص 
املتاحة للمستثمرين واالستراتيجيات املناسبة 
للصناديق الســـيادية العربيـــة وكيفية تفادي 
اخلســـائر الكبيرة التي تعرضـــت لها محافظ 
االستثمار الســـيادية وتقييم أداء االستثمارات 

العربية في العالم العربي.

عبداهللا األسطى

دان ريدر متسلما اجلائزة

ضم ٨٠ شركة ومشروعًا لشباب كويتيين أقيمت بقدراتهم الذاتية 

«بيتك»: المشاركة بمعرض «بصمتي كويتية»
تقدير ألصحاب المشاريع الصغيرة ودورهم االقتصادي 

٤٥٪ انخفاضًا بتكاليف مشاريع النفط والغاز في الخليج 
تراجعت تكاليف االنشاءات 
في قطاع النفط والغاز اخلليجي 
بنسبة أكثر من ٤٥٪ منذ الذروة 
التي بلغتها في يوليو ٢٠٠٨. ففي 
صفقات الهندسة واملشتريات 
واالنشاءات يتقاضى متعهدو 
النفط والغاز في الوقت احلاضر 
٤٠ دوالرا على كل ساعة عمل 

مقابل ٧٥ دوالرا في ٢٠٠٨.

وذكر تقريـــر ملجلة «ميد» 
ان شـــركات النفـــط الوطنية 
في اخلليج اســـتفادت ايضا 
من انخفاض بنسبة ٦٠٪ في 
تكاليـــف االنابيـــب واملعدات 
الفتـــرة ذاتهـــا. وجاء  خالل 
هذا االنخفـــاض في التكاليف 
نتيجة النهيار اســـعار النفط 
منذ صيف العام املاضي، مما 

جعل شركات النفط الرئيسية 
تتردد في االستثمار في مشاريع 
جديدة. وكانت اسعار النفط قد 
بلغت ذروتها في يوليو ٢٠٠٨ 
بـ ١٤٧ دوالرا للبرميل قبل ان 
تهوي في فبراير ٢٠٠٩ الى اقل 
من ٣٥ دوالرا للبرميل بسبب 

االزمة املالية العاملية.
ومنحـــت شـــركات النفط 

الوطنية فـــي اململكة العربية 
الســـعودية واالمارات عقودا 
بإجمالـــي ٢٨٫٢ مليـــار دوالر 
في االشهر التسعة االولى من 

 .٢٠٠٩
انه  الى  وتشير املعلومات 
في االمارات وحدها ســـتمنح 
شركات النفط احلكومية عقودا 
اضافية بـ ١٨ مليار دوالر قبل 

نهاية الربـــع الثاني من ٢٠١٠ 
لالستفادة من انخفاض تكلفة 

املشاريع.
النفط  وستمنح شـــركات 
الكويت وقطر  فـــي  الوطنية 
واململكة العربية الســـعودية 
عقودا أخرى ملشاريع بتكلفة 
٣٨٫٩ مليـــار دوالر قبل نهاية 

.٢٠١٢

من االتحاد الخليجي للبتروكيماويات

«أبيات» تقيم محاضرة عن التمديدات الصحية لعمالئها

هذا البرنامج بكونه فريدا من نوعه من ناحية 
سعيه إلى غرس ثقافة امللكية واملساءلة على 
جميع املستويات من كبار رجال األعمال في 
الشركة وصوال إلى العمال التنفيذيني. حيث 
تضمن هذه املبادرة أن يكون كل من التقييم 
السنوي واملكافآت والفرص الوظيفية أمورا 
جوهرية للحفاظ على بيئة عمل آمنة. وتأتي 
املســـاءلة في املقام األول، حيث يحدد قادة 
االعمال رؤيتهم حول األداء املرجو وتوفير 
املوارد الالزمـــة لتحقيقه، إلى جانب اعتبار 
أنفسهم واملؤسسة مسؤولني عن حتقيق أهدافنا 

للصحة والسالمة في جميع األوقات.
هذا وتهدف مبادرة «االلتزام ببيئة عمل 
آمنة متاما» التي بدأت داو تنفيذها عام ٢٠٠٦ 
إلى نشر رسالة «ال مزيد من اإلصابات» عن 
طريق التركيز بشـــكل خاص على إجراءات 
سالمة متميزة في جميع املصانع واملكاتب 
وأماكن العمل. ويهدف البرنامج إلى: التشجيع 
على رفع مستوى وعي املوظفني وقدرتهم على 
التحديد االستباقي ورفع التقارير وتصحيح 
املخاطر التي تواجه الســـالمة أو ممارسات 
العمل غير اآلمنة ضمن موقع العمل، جعل 
معايير الســـالمة في العمل مصدرا للفخر 
التنافســـية  بالنســـبة للموظفني وتعزيز 
الصحيـــة للوصول إلى مراحـــل أعلى من 
الســـالمة والتعريف بإجراءات التدخل من 
أجل السالمة ومساهمات املوظفني في تعزيز 
أداء السالمة بني جميع العاملني في املوقع، 
وبني جميع موظفي داو بهدف رفع مستوى 
وعي املوظفني بالسالمة وتشجيع ممارسات 

العمل اآلمنة.

محمـــل اجلد. وكجزء مـــن أهدافنا اخلاصة 
باالســـتدامة لعام ٢٠١٥ ومبـــادرة «االلتزام 
ببيئة عمل آمنة متاما»، نواصل البحث عن 
سبل لتحسني معايير سالمة صارمة لدينا. 
وإنه لفخر لنا جميعا في داو أن نحصل على 
هـــذه اجلائزة، ذلك أن كل واحد منا قد أبدى 
التزامه الشـــخصي مببادرة «االلتزام ببيئة 

عمل آمنة متاما».
وفي ســـياق توضيحه ملبادرة «االلتزام 
ببيئة عمل آمنـــة متاما»، قال ريدر: «يتمتع 

حصلـــت شـــركة داو للبتروكيماويات، 
إحدى الشـــركات الكبرى في مجال العلوم 
والتكنولوجيا، على جائزة الريادة واالبتكار 
في مجال الصحة والســـالمة والبيئة التي 
يطلقها االحتـــاد اخلليجي للبتروكيماويات 
للمرة األولى، وذلك تقديرا اللتزامها بأفضل 
املمارسات في مجال الصحة والسالمة والبيئة 

في جميع أعمالها.
وقد مت تسليم اجلائزة خالل مؤمتر اخلليج 
للبتروكيماويات للصحة والسالمة والبيئة 
الذي اختتم أعماله مؤخـــرا، وهو جزء من 
مؤمتر بيتكيم أرابيا السنوي الرابع الذي نظمه 
االحتاد العاملي للتكرير. هذا وقد شملت اجلائزة 
عددا من الشركات التي أسهمت بشكل كبير 
في حتسني معايير الصحة والسالمة والبيئة 
في منطقة الشـــرق األوسط. وقد قبل مدير 
خدمات األعمال التجارية والبيئة والصحة 
والســـالمة في داو الهند والشـــرق األوسط 
وأفريقيا فرانك لويجكس تسلم هذه اجلائزة 
التي مت تقدميها تقديرا للمبادرة املبتكرة التي 
أطلقتها الشركة بعنوان «االلتزام ببيئة عمل 

آمنة متاما».
وجاء حفل توزيع اجلوائز في أعقاب عرض 
بعنوان «اجليل القادم من ممارسات الصحة 
والســـالمة والبيئة: قيادة تطوير مســـتدام 
لألعمـــال» قام بتقدميه مديـــر مراكز خبراء 

السالمة في شركة داو دان ريدر.
وتولي شركة داو االهتمام األكبر لسالمة 
موظفيها ومقاوليها واملجتمعات التي تعمل 
ضمنهـــا دائما، ويأتي الفـــوز بهذه اجلائزة 
املرموقة دليال على أخذنا لهذا االلتزام على 

اقامت شـــركة أبيات التي متتلك اكبر 
معرض في الشـــرق االوسط ملواد البناء 
والتشطيب، محاضرة خاصة بالتمديدات 
الصحية في مقر أبيات الرئيسي في منطقة 
الشـــويخ الصناعية حضرها مدير ادارة 
العمليات وعالقات العمالء للشركة عبداهللا 
حسني غضنفر ومدير مبيعات مواد البناء 

سالمة الدرعاوي.
وشملت احملاضرة التي ألقاها مسؤول 
مبيعات قسم التمديدات الصحية بأبيات 
هشـــام اســـماعيل العديد من املواضيع 
ومنهـــا نبذة عن املنتجـــات املتنوعة في 
قسم التمديدات الصحية وتطبيقا عمالي 

لعملية تركيب البايبات اخلضراء.
ادارة  املناســـبة صرح مديـــر  وبهذه 

العمليات وعالقات العمالء لشركة أبيات 
عبداهللا حسني غضنفر بـ«انه نظرا للنجاح 
الذي تلقاه احملاضرات التي تنظمها أبيات 
بالتعاون مع جمعية املهندسني الكويتية 
للمواطنني من اصحاب السكن اخلاص على 
مدى االشـــهر املاضية، فقد قررنا تطوير 
هذه احملاضرات لتشـــمل فئة جديدة من 
عمالء أبيات ونهدف من خاللها الى اعالم 
املقاولـــني بأحدث املنتجات في الســـوق 
وزيادة وعيهم بطرق التركيب الصحيحة 
وتعريفهم باملميزات واخلدمات التي نقدمها 
لهم فـــي أبيات مبا يعـــود بالفائدة على 

املستهلك».
يقع معرض أبيات على مساحة تفوق 
الــــ ٢٠ ألف متر مربع ويضم اكثر من ١٥ 

ألـــف منتج من مواد البناء والتشـــطيب 
التي يحتاجها العميل الكمال مراحل بناء 
بيته كالســـيراميك واالبـــواب والنوافذ 
واملطابخ املميزة ولوازم الكهرباء والتكييف 
والتمديدات الصحية عالية اجلودة واالضاءة 
وأطقم احلمامات وورق اجلدران واالصباغ 
وغيرها من املـــواد واملنتجات التي يتم 

اختيارها بدقة لضمان جودتها العالية.
وباالضاف الى املنتجات، تقوم أبيات 
بتوفير خدمـــات مميزة خاصة ألصحاب 
السكن اخلاص ومشاريع البناء من عمالئها 
ومنها خدمة العميل املميز وخدمة التوصيل 
والتركيب املجاني والكفالة الشاملة وخدمة 
التصاميم ثالثية األبعاد وخدمة التمويل 

مع ضمان أقل األسعار.

الشيخة امل الصباح تتوسط موظفي «بيتك» بجناحه

«داو» تفوز بجائزة الريادة واالبتكار
في مجال الصحة والسالمة والبيئة للمرة األولى

بالشباب الكويتي، فقد قدم بيتك 
تذاكر طيــــران مجانية للطلبة 
الدارســــني في مملكة البحرين 
ورعى أنشطة الطلبة الكويتيني 
في الواليات املتحدة، كما نظم 
العديد من اللقاءات والزيارات 
إلى مراكز جتمع الشباب سواء 
في اجلامعة للدراسة أو مراكز 
التدريب التي تســــاعدهم على 

التأهل لسوق العمل.

لالقتصاد بدال من تعطيلها.
 وتأتــــى مشــــاركة «بيتك» 
فـــــي مــعــــرض «بصمـتــــي 
كويتية» بعد ان رعى وشارك 
مؤخرا في معرضي «ديرتي» 
يــــا كويــــت» وهما  و«عمــــار 
يهدفــــان إلــــى دعــــم القدرات 
الشابة املنتجة، وتنسجم مع 
سياق دائم من التواجد الفاعل في 
املناسبات واألحداث التي تتعلق 

لدى الشباب الكويتي، يستقطب 
تقدير بيتك واهتمامه، متاشيا 
أيضا مع التوجه العاملي الذي 
يحظى باهتمام كبير في الدول 
املتقدمة ويهدف لتنمية قدرات 
األفراد على املشاركة في النشاط 
االقتصادي مهما كانت إمكانياتهم 
صغيرة أو محدودة، من خالل 
توفير األجواء واملجاالت التي 
تساهم في جعلهم قدرات مضافة 

نفسها ومن خالل أفكار ذاتية 
مبتكرة، خاصة ان بيتك يقوم 
عمله فــــي الدرجة األولى على 
املبدع وطرح  الفكر االبتكاري 
رؤى وحلول ومنتجات وخدمات 
جديدة، لــــذا فان التوجه نحو 
العمل املنتــــج واالعتماد على 
الــــذات واالســــتغالل األمثــــل 
املهارات  لإلمكانيات وتوظيف 
خلدمة التطلعات املســــتقبلية 

أشــــادت رئيســــة جمعية 
شباب الكويت الوطنية الشيخة 
أمل احلمــــود الصباح بحرص 
الشباب  «بيتك» على تشجيع 
الكويتي وإطالق قدراته اإلبداعية 
واملساعدة على إجناح أنشطته، 
مبا يوفر مجاالت عمل جديدة 
للشباب ويعزز قدرات القطاع 
اخلاص وأصحاب املشــــاريع 
الصغيــــرة، حيث كان «بيتك» 
البنك الوحيد الذي رعى وشارك 
في جنــــاح متميز في معرض 
«بصمتى كويتية» مبشــــاركة 
أكثر مــــن ٨٠ شــــركة كويتية 
بإدارة ومسؤولية قدرات شابة 
كويتية، قدمت منتجاتها التي 
تطرح ألول مــــرة في مجاالت 
متعددة وحازت إعجاب الزوار 
ومرتادي املعرض، وشــــجعت 
مجموعات من الشباب لالحتذاء 
مبثل هذه النماذج االيجابية التي 
تقوم بأعمال صغيرة، ولكنها 
مؤثرة في أكثر من مجال جتاري 

ونشاط تسويقي وخدماتي. 
وعبرت مشاركة «بيتك» في 
معرض «بصمتي كويتية» عن 
عمق اهتمامه بهذا اجلانب املؤثر 
في شخصية شريحة كبيرة من 
الشباب تتطلع إلى بناء مستقبل 
وحياة عمليــــة باالعتماد على 


