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رحب بزيارة الرئيس األرمني األولى إلى الكويت

 قيومجيان: نسعى لتطوير العالقات
 بين الكويت وأرمينيا

»جلوبل«: 8.4 مليارات دوالر مبيعات الخليج 
من البتروكيماويات خالل الربع الثالث

قال تقرير بيت االس����تثمار العاملي »جلوبل« 
حول قطاع البتروكيماويات اخلليجي ان ايرادات 
مبيع����ات البتروكيماويات مبنطقة دول مجلس 
التع����اون اخلليجي خالل الربع الثالث من العام 
2009 ارتفعت لتصل الى 8.4 مليارات دوالر مسجلة 
ارتفاعا بنسبة 15.2% عن مستوى الربع الثاني 
من العام 2009، في حني ارتفعت الربحية بنسبة 
51.8% عن مستواها في الربع الثاني من العام 2009 
بالغة 1.4 مليار دوالر خالل الربع الثالث من العام 
2009. ولكن، بقيت عوامل أخرى غير العناصر 
األساسية، كتكاليف عكس االنخفاض في القيمة، 
متثل عنصرا أساسيا في حتسن ربحية القطاع 
مقارنة بالربحية املسجلة في الربع الثاني من العام 
2009. وارتفع معدل اس����تهالك البتروكيماويات 
في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي خالل 
التسعة اشهر األولى من العام 2009 عن مستوى 

40 ال����ى 55% املرصود في الربع الرابع من العام 
.2008

واستنادا الى تقديرات جلوبل، يتوقع أن يتراوح 
معدل استهالك البتروكيماويات في املنطقة خالل 
الربع الثالث من العام 2009 بني 35 و56%، وهو 
ما يتوقعه »جلوبل« أن يبقى عند املستوى ذاته 

خالل الربع الرابع من العام 2009.
وقال التقرير انه خالل الربع املعني في الدراسة، 
سجلت اسعار نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعا 
وصوال الى 68.2 دوالرا للبرميل وهي تعتبر أعلى 
بنسبة 14.7 و16.9% عن مستواها في الربع الثاني 
من العام 2009 والربع الرابع من العام 2008 على 
التوالي. ودعم االرتفاع في اس����عار النفط اخلام 
زيادة أس����عار الغاز لتصل الى ما متوسطه 4.0 
دوالرات لكل مليون وح����دة حرارية بريطانية 

خالل الربع الثالث من العام 2009.

رح����ب رج����ل االعم����ال كارو 
قيومجيان بزيارة الرئيس االرمني 
سيرج سركيس����يان الى الكويت 
واعتبره����ا زيارة تاريخية كونها 

االولى لرئيس ارمني للبالد.
واعرب قيومجيان عن امله في 
ان تكون الزيارة دافعا نحو حتسني 
� االرمنية  الكويتي����ة  العالق����ات 
وتطويرها في جميع املجاالت بني 
البلدين مبا يعود على الش����عبني 
الصديقني بالتنمية واالزدهار، الفتا 
من جهة اخرى الى ان العالقة بني 
جميع االرمن في الكويت وارمينيا 
متينة وحميم����ة وتربط االرمن 

بتاريخ اجدادهم ووطنهم.
واك����د ان العالقة بني الدولتني 
ممتازة، حيث حرص وزير اخلارجية 
االرمني على زي����ارة الكويت في 
السنوات املاضية، كما زارها رئيس 
البرملان االرمني عام 2006 ووقع 
الطرفان اتفاقيات تعاون مشتركة 
في املجاالت الثقافية والتجارية.

ودعا قيومجيان رجال االعمال 
واملستثمرين الكويتيني الى زيارة 
ارمينيا واالس����تثمار فيها وذلك 
لوجود قوانني مشجعة للمستثمرين 
ومجاالت استثمار واسعة وواعدة، 
خصوصا في صناعة الس����ياحة 
الدقيقة  والتعدين والصناع����ات 

واملواد الغذائية، كما دعا الشعب 
الكويتي الى اختيار ارمينيا وجهة 
املقبلة  الس����نة  سياحية مفضلة 
بفضل الطبيع����ة اخلالبة وتنوع 
الترفيهية  الس����ياحية  امل����زارات 

والعالجية والضيافة االرمنية.
وتعليقا على االتفاق التركي � 
االرمني االخير بتطبيع العالقات بني 
البلدين، اكد قيومجيان وقوفنا الى 
جانب توجهات احلكومة االرمنية 
ودعمها بأي وسيلة ملصلحة ازدهار 
ارمينيا والعمل معا لرفع ش����أن 
بالدنا وحماي����ة مصاحلها دائما 
رغم ان االتفاق التاريخي ال يلبي 
طموحات شعبنا خصوصا ارمن 

املهجر. ويبلغ عدد اجلالية االرمنية 
ف����ي الكويت نحو خمس����ة آالف 
ينحدرون من جنسيات مختلفة، 
منها اللبنانية والسورية وااليرانية 
واالميركية والكندية واالوروبية 
وميتهنون مهنا مهمة وتخصصات 
مميزة، فمنهم احملامون والدكاترة 
واجلامعيون واملهندسون واالطباء 
واملستش����ارون واالقتصادي����ون 

واحلرفيون املعروفون.
وشدد رجل االعمال السوري 
االرمني على ان والء االرمن الوطانهم 
احلالية ال ينازعه انتماؤهم القومي 
االصلي مهما تعاظم، اذ لم يبخل 
االرمني على وطنه بروحه ودمه 

وال بالغالي والنفيس.
وعبر قيومجيان عن ش����كره 
وامتنانه للكويت حكومة وشعبا 
على التس����امح واحملب����ة اللذين 
جتدهما اجلالي����ة االرمنية، فهم 
يعيش����ون في س����الم ومحبة مع 
اخوانهم الكويتيني، ويتمثل ذلك 
جليا من خالل الكنيسة واملدرسة 
اخلاصتني بهم، وان كنا نأمل من 
احلكومة الكويتية تخصيص قطعة 
ارض لبناء الكنيسة االرمنية، حيث 
ان الكنيس����ة احلالي����ة هي مبنى 
مؤجر وصغير ال يستوعب اعداد 

االرمنيني.

كارو قيومجيان

الشركة تحتفل بمرور 75 عامًا على تأسيسها في 22 ديسمبر المقبل

الرشيد: »نفط الكويت« ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها
إلنتاج 4 ماليين برميل نفط يوميًا في 2020 

تكتل استثماري سعودي يؤسس
شركة تطوير عمراني برأسمال مليار دوالر »دو« تستثمر 680 مليون دوالر لتعزيز 

شبكتها في 2010

ضمن مساعيها لتعزيز خدماتها

دبي � رويترز: تعتزم شركة االمارات لالتصاالت 
املتكاملة )دو( الت���ي أعلنت عن أرباح فصلية 
قياسية استثمار ما يصل الى 2.6 مليار درهم 
)680.8 مليون دوالر( في 2010 ضمن مساعيها 

لتعزيز خدماتها على مستوى البالد.
وارتفعت أرباح الشركة التي كسرت في 2007 
احتكار مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
ال���ى أكثر من مثليها في الربع الثالث من العام 
مدفوعة بزيادة 51% في عدد املشتركني الفعليني 

في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
من جهة أخرى، تتوقع شركة دبي لالستثمار 
ان تصل أرباحها في الربع األخير من العام الى 
نحو 300 ملي���ون درهم )81.70 مليون دوالر( 
مبساعدة أداء وحدات التصنيع وتسليم مشروع 

عقاري.
وقال الرئيس التنفيذي للش���ركة خالد بن 
كلبان أمس ان الربع األخير سيكون أفضل من 

الفترة نفسها في 2008.

الرياض � يو.بي.آي: أعلن تكتل 
اس����تثماري س����عودي عن انشاء 
ش����ركة تطوير عمراني في اململكة 
برأس����مال يبلغ 3.7 مليارات ريال 
)ملي����ار دوالر( تعمل على تطوير 
مشاريع التطوير الشامل في عدد 
من املدن الرئيسية في البالد. وقال 
التأسيسية لشركة  اللجنة  رئيس 
»دار زميه« القابضة أحمد اليوسف 
في تصريحات صحافية ان انشاء 
الشركة يأتي في الوقت الذي يحتاج 
فيه السوق السعودي الى منتجات 

عقارية تغطي الطلب املتزايد على 
الس����كنية بشكل خاص  الوحدات 
وعلى مختل����ف املنتجات األخرى 
بش����كل عام. من جهة أخرى، أعلن 
بنك االس����تثمار ش����عاع كابيتال 
ومقره دبي أمس تقلص خسائره 
في الربع الثالث بفضل عوامل من 
بينها حتسن السيولة النقدية وأداء 
بعض القطاعات. وأعلن البنك انه 
سجل خسائر صافية قدرها 269.7 
مليون درهم )73.45 مليون دوالر( 

في الربع الثالث.

 أحمد مغربي 
كش���ف رئيس مجلس االدراة والعضو املنتدب لش���ركة نفط الكويت 
م.س���امي الرشيد أن الش���ركة ماضية في تنفيذ اإلستراتيجية الطموحة 
ضم���ن برنامج عمل احلكومة للوصول إل���ى إنتاج 4 ماليني برميل يوميا 
بحلول العام 2020 وإنتاج مليار ق���دم مكعبة من الغاز واضعني في عني 
االعتبار املتغيرات العاملية. وأوضح الرشيد خالل مؤمتر صحافي عقدته 
الش���ركة أمس لإلعالن عن الترتيبات اخلاصة باحلفل الذي سوف تقيمه 
الش���ركة مبناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الش���ركة حتت رعاية سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في 22 ديسمبر املقبل أن مسيرة الشركة 
الطويلة كانت ومازالت مليئة بالتحديات والصعوبات كما هي أيضا زاخرة 
باالجنازات والنجاحات بفضل الطاقات البشرية التي توالت على الشركة 
ومازال الطريق أمامها طويال لتحقيق ما نصبو اليه من طموحات. وأشار 
إلى أن البرامج واملشاريع الرئيسية للشركة مت إدراجها ضمن برنامج عمل 
احلكومة والذي مت تقدميه ملجلس األمة مؤخرا، الفتا إلى أن مجلس إدارة 
مؤسس���ة البترول اعتمد مؤخرا استراتيجية 2030 والتي مت فيها مراعاة 
املتغيرات العاملية، مؤكدا أن هذه اإلس���تراتيجية تنتظر موافقة املجلس 
األعلى للبترول وباقي اجلهات الرسمية عليها. وعن احتفال الشركة مبرور 
75 عام على تأسيسها قال الرش���يد »ليس من املبالغة القول ان تأسيس 
الشركة في العام 1934 كان مبثابة العالمة البارزة ونقطة التحول في تاريخ 
الكويت املعاصر حيث أصبحت دولة عصرية متطورة«، مش���يرا إلى ان 
جلنة خاصة مت استحداثها لهذه التظاهرة أعدت برنامجا حافال لالحتفاء 
باملناس���بة مبا يليق بالرعاية السامية بحيث يسهم االحتفال في تسليط 
الضوء على تاريخ الشركة والدور الذي تلعبه في دعم االقتصاد الوطني. 
من جانبه استعرض املتحدث الرسمي لشركة نفط الكويت ورئيس اللجنة 
املنظمة للحفل خالد ماضي اخلميس إجنازات الشركة منذ بدايتها وحتى 
اليوم مؤكدا أن جناح احلفل يرجع لعدة أسباب األول الرعاية واحلضور 
السامي ألمير البالد لهذا االحتفال. والسبب الثاني هو العالقة املتميزة بني 
املجتمع الكويتي واملنظومة الكويتية ككل وشركة نفط الكويت املسؤولة 
ع���ن 90% من الدخل الكويتي. وأضاف اخلمي���س أن هناك عالمات فارقة 
في تاريخ الشركة سيتم التطرق لها حيث سيتم تخصيص قبة مجسمة 
ومضيئة احتفاال باملناسبة حتكي تطوراتها منذ التأسيس، كما سيتضمن 
احلفل القاء الكلمات الرس���مية وتكرمي رؤس���اء مجالس اإلدارة السابقني 

وهناك اوبريت وطني وعرض فيلم وثائقي.

)سعود سالم(م.سامي الرشيد وخالد ماضي اخلميس خالل املؤمتر الصحافي 

جانب من احلضور

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة املمار�س العام وال�سكر

م��ع��اجل��ات ت��ق��ومي��ي��ة ث��اب��ت��ة  پ 

ومتحركة

تن��ظي��ف وتبيي����ض الأ�س���ن���ان  پ 

باأحدث الط�رق 

ح�س���وات جتميلي���ة وت�س��كي����ر  پ 

امل�سافات بني الأ�سنان

پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

د. منى ال�سعار

 zoom3 تبييــ�ض الأ�ســنــان

اأحدث اأنظمة جتميل الأ�سنان

علج الع�سب واجلذور العفنة 

التقومي الوقائي وتطبيق الفلورايد للأطفال

)TMJ( علج ا�سطرابات املف�سل الفكي

الرتكيبات الثابتة واملتحركة التجميلية 

ا�ستخدام نظم تعقيم مركزية

عــلج وجتـمــيـل الأ�ســنــان

حويل- املغرب ال�سريع - ت: 22621126

فتـح ملــف وك�ســف الأ�سنـان جمانًا عند عمل علج للأ�سنان

ابت�سامة هوليودية جل�سة واحدة بدون اأمل

VENEER
Before
After

اأ�سعــار
تناف�سية


