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الموسى: معرض »انفوبيز 2010« يلبي 
احتياجات الجهات الرسمية والشركات 

مجموعة الراية تنظم معرضًا ومؤتمرًا دوليًا
عن التمويل واإليجارة وخدمات التأمين

عاطف رمضان
االدارة  أعلن رئيس مجلس 
والعضو املنتدب لشركة جلوبل 
كونكش����ن منصور املوسى عن 
اقام����ة مع����رض انفوبيز 2010 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل 
الفترة من 31 يناير الى 4 فبراير 
2010 على ارض املعارض الدولية 
ومبش����اركة اجله����از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وعدد كبير 
من الوزارات والهيئات احلكومية 
املهتمة بتطبيق مشروع احلكومة 
االلكترونية وع����دد من كبرى 

شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
واضاف املوسى خالل اللقاء التنويري ملعرض 
انفوبيز الذي عقده امس بحضور ممثلي الصحافة 
احمللية: ان هذا املعرض يقام بدعم وتعاون عدد من 
اجلهات مثل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وشركة معرض الكويت الدولي والشركات الراعية. 
واستطرد املوسى قائال: لقد وضعنا خطة اعالمية 
واعالنية مكثفة للترويج للمعرض جلذب اكبر عدد 
ممكن من الزوار م����ن قطاع االعمال والتي تتضمن 
سلسلة من املقاالت الصحافية واالعالن املباشر في 
الصحف وتخصيص موقع على االنترنت لتسجيل 
الزوار ودعوات مباشرة ألكثر من 5000 شخص من 
مدراء ومتخصصني واستشاريني ورجال اعمال كما 
نتوقع ان يساهم معرض انفو � كونكت والذي يقام 

بنفس الفترة والذي استقطب في 
دورته املاضي����ة بحدود 280 الف 
زائر، في جذب عدد كبير من الزوار 
مع احلرص على الس����ماح للزائر 
املناس����ب بدخول قاعة املعرض. 
وأعرب املوسى عن شكره وتقديره 
لس����مو رئيس ال����وزراء لرعايته 
للمعرض، كما اعرب عن شكره ايضا 
لعدد من اجلهات والش����خصيات 
التي أس����همت الجن����اح معرض 
انفوبيز 2010. ومضى قائال: دأبت 
الشركة على بذل اجلهود املتواصلة 
لتنظيم معرض جتاري متخصص 
واحترافي في تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت خلدمة قطاع األعمال ليلبي احتياجات 
اجلهات الرسمية والش����ركات العامة واخلاصة من 
متوس����طة وكبيرة وقد قامت الشركة بتنظيم مثل 
هذا املعرض بالسابق بنسبة جناح مقبولة. وأشار 
املوسى الى انه بالرغم من بعض الصعوبات املتمثلة 
في توفير املرافق واخلدمات املناسبة ملثل هذا النوع 
من املعارض استمرت الشركة في االستثمار والعمل 
على توفير مقومات اقامة وتنظيم معرض جتاري 
متخصص لقط����اع األعمال من فريق عمل احترافي 
ذي خبرة وموقع تتوافر فيه املس����احات املناسبة 
 Trade( واخلدمات ووسائل جذب الزوار املناسبني
Visitors( تشجع الشركات املتخصصة التي تستهدف 
قطاع االعمال من مؤسسات وشركات متوسطة وكبيرة 

على املشاركة.

أعلنت ش���ركة مجموعة 
الراية عن تنظيمها معرضًا 
التمويل  ومؤمترا دوليا عن 
التأمني  وااليجارة وخدمات 
خالل ش���هر ابريل املقبل في 
الكويت بحضور ومشاركة 
مؤسسات مالية عاملية وعربية 
وش���خصيات  وخليجي���ة 
اقتصادية عاملي���ة ومحلية 
لبحث اآلث���ار املترتبة على 
ضع���ف خط���وط وأدوات 
التموي���ل واالئتمان احلالية 
التي أدت إلى تباطؤ االقتصاد 
وتراجع معدالت النمو بشكل 

كبير.
 ص���رح بذلك رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
مجموعة الراية عدنان احلداد، مضيفا أن هناك 
صعوبة شديدة حاليا في احلصول على قروض 
أو متويل جديد بش���كل عام جلميع املشاريع 
املختلفة التي تريد الشركات أو االفراد إقامتها 
وهذا نتيجة لالزم���ة املالية العاملية التي أملت 
باجلميع وأدت إلى ضعف الثقة في املس���تثمر 
الذي يريد التمويل إضافة إلى ان املؤسس���ات 
املالية من بنوك وشركات متويلية بدأت تتبنى 
سياس���ات أكثر حذرا وحيطة حيث بدأ يحدث 
هذا حتى على املستوى العاملي وليس الكويت 
فقط وأصبحت البنوك والشركات االستثمارية 
والتمويلية تطلب أحيانا كثيرة ضمانات أكبر 
مقابل منحها القروض أو املوافقة على التمويل 
الي مستثمر مبينا أنه ال داعي للخوف أو القلق 
الن أساسيات االقتصاد الكويتي قوية ومتينة 
ولم تتغير في ظل األزمة املالية حيث لم يكن 
هناك تعثر في سداد القروض أو ظهور حاالت 
إفالس أو تغير في الطل���ب كما حدث لبعض 
الدول األخرى وبالرغم من تلك النتائج الطيبة 
إال انه سيس���تمر تش���دد االئتمان في الكويت 
نتيجة التباطؤ األخير في النشاط االقتصادي 
لعدة ش���هور أخرى وسيصبح احلصول على 
متويل للمشاريع أكثر صعوبة وكلفة مما كانت 

عليه في السابق.
وأكد احل���داد ان املؤمتر يهدف إلى معاجلة 
تلك اجلزئي���ة وتوضيحها والعمل أيضا على 
طرح أدوات متويلية جديدة وكذلك على كيفية 
فتح طرق خلطوط ائتمانية جديدة لتنش���يط 
االقتصاد بجميع قطاعاته التي عانت من تأخر 

وبطء شديد في معدالت منوها 
حيث تأخرت مشاريع كثيرة 
في البالد بسبب ضعف األدوات 
التمويلية حي���ث عانت اغلب 
القطاعات االقتصادية من الركود 
فالقطاع العقاري والس���ياحي 
والصحي واملالي كلها حتتاج 
إل���ى خارطة جديدة تنفذ على 
اعل���ى املس���تويات للنهوض 
بشكل كامل باالقتصاد، مشيرا 
إلى أن التأمني في الكويت بدأت 
دائرته تتسع وتتشعب اهدافه 
سنة بعد سنة ودخلت شركات 
التأمني التكافلي التي تعتمد على 
التأمني االسالمي بجوار  نظام 
الش���ركات التقليدية في ه���ذا املضمار وخالل 
السنوات األخيرة تأسست شركات تأمني عدة 
تقوم على النظام االسالمي وهذا يعني ان السوق 
الكويتي اليزال قادرا على استيعاب العديد من 

تلك الشركات.
 وقال احلداد ان ثقافة االدخار لدى املجتمع 
الكويتي ضعيفة وغير منتش���رة بني شرائح 
املجتمع بالشكل الكافي، هذا أدى إلى زيادة اإلنفاق 
االستهالكي الذي أصبح يطغى على ما عداه في 
االقتصاد املجتمعي بجميع شرائحه لذلك جتد 
احلاجة ماسة إلى اخذ قروض إلقامة مشاريع 
وفي املقابل ال جتد اجلهة املانحة بسهولة لذلك 
سيعمل املعرض هنا على جتميع تلك الشرائح 
وجها لوجه وحتت سقف واحد لتبادل املصالح 
دون إضرار أحدهما باآلخر وس���تقوم شركات 
التمويل واإلجارة والتأمني والبنوك بعرض أفضل 
ما لديها على املستفيدين مباشرة حيث يعتبر 
هذا املعرض فريدا من نوعه ويقام ألول مرة في 
الكويت واملنطقة وسيقام املعرض بجوار املؤمتر 
الذي يبحث في أساسيات املشكلة وتقدمي خارطة 
مالية تستطيع املؤسسات املالية كافة استخدامها 
خاصة وان املؤمتر س���يكون حافال باجللسات 
النقاشية واحلوارية واخلروج بتوصيات تطبق 
على ارض الواقع مقدما تصورا جلميع األوضاع 
االقتصادية حيث سيكون املؤمتر واملعرض الذي 
تقيمه شركة مجموعة الراية فرصة لبحث كل 
هذه املعوقات والتحديات السابقة لعرضها على 
املس���ؤولني في البالد في نهاية املؤمتر التخاذ 
خطوات عملية وجادة حللها والبحث بش���كل 

جاد بأال يبقى الوضع على ما هو عليه. 

وجهنا دعوات ألكثر من 5 آالف مدعو 
من مديرين ورجال أعمال ومتخصصين

الحداد: أساسيات االقتصاد الكويتي 
قوية ومتينة ولم تتغير 

خالل لقاء تنويري أعلن عن إقامته 31 الجاري بأرض المعارض

خالل شهر أبريل المقبل بمشاركات عالمية وعربية وخليجية

)كرم دياب( جانب من املؤمتر الصحافي  

منصور املوسى

عدنان احلداد

إطالق طرازين جديدين من »ميني 50« بالكويت

كشفت ميني، السيارة صغيرة 
احلجم وقوية الش���خصية، عن 
طرازين جديدي���ن تطلقهما في 
مجموعت���ني محدودتني احتفاال 
بذكرى عيدها اخلمسني. أما الكشف 
عن طرازي ميني 50 كامدن وميني 
50 مايفي���ر فجرى للمرة األولى 
في الش���رق األوسط في معرض 
دبي الدولي للسيارات، وقد وصل 
الطرازان إلى الكويت في شركة 

علي الغامن وأوالده للسيارات. 
وبينما تترجم ميني 50 مايفير 
التي تستعيد بإطاللتها 50 سنة 
تشكل نصف قرن من تاريخ ميني 
الس���يارات، تعكس  في صناعة 
ميني 50 كامدن نظرة مستقبلية 
للسنوات اخلمسني املقبلة مليني. 
الطرازان اس���مي  ويحمل هذان 
ضاحيت���ني ش���هيرتني في لندن 
تعتب���ران من أب���رز املواقع في 
العاصمة البريطانية وتشتهران 
برقيهما وأسلوبهما الرفيع. ويذكر 
أن كال من ميني 50 مايفير وميني 
50 كامدن تتوافران بخياري احملرك 

كوبر وكوبر إس. 

وقال السيد يوسف القطامي، 
املدير العام ش���ركة علي الغامن 
وأوالده للس���يارات: »إن إطالق 
طرازي ميني 50 مايفير وميني 
50 كامدن يعبر بشكل واضح عن 
اإلرث العظيم وقوة تطلعات عالمة 
ميني التجارية إلى املستقبل، فكل 
سيارة متتاز بتفاصيل تصميمها 
الفريد، باإلضافة إلى األداء املمتاز، 
وس���هولة التحك���م بالس���يارة 
واألمان. كم���ا نتوقع أن يحصد 
هذان الطرازان شعبية باهرة بني 

عشاق ميني في الكويت«.

ميني 50 مايفير

ال ش���ك في أن مايفير تشكل 
مرادف���ا للراحة والرق���ي، بينما 
تستوحي الس���يارة التي تطلق 
مبناسبة عيد ميني أبرز مالمحها 
من ميني الكالسيكية التي أطلقت 
عام 1982 وتعيد ترجمة التصميم 
القدمي بأسلوب معاصر بامتياز. 
طلي هيكل ميني 50 مايفير باللون 
البني أو بلون الشوكوالته الساخنة 
مع سقف أبيض وإطار بحجم 17 

»احلوارات« ميكن أن تطلب من 
الس���ائق ربط ح���زام األمان أو 
تعلمه بحرارة السيارة أو مبعدل 

الوقود. 
إلى ذلك، تبرز ميني 50 كامدن 
إذ متتاز بألوانها الالفتة من الفضي 
واألبيض واألس���ود التي تسلط 
السيارة  الضوء على خصائص 
التقنية والرياضية. كما أن الهيكل 
املطلي بالفضي األبيض املعدني 

يقابله سقف باألبيض. 
فضال على ذلك، نذكر اإلطار 
املصنوع من مزيج معدني خفيف 
يبل����غ حجمه 17 انش����ا، إضافة 
إلى إطار فض����ي ثالثي األبعاد 
على الكتف����ني اجلانبيني لغطاء 
احملرك، وغطاء املرآة اخلارجي 
ال����ذي، وعلى غ����رار ميني 50 
مايفي����ر، ميتاز بخط من لونني 
يتراوحان بني الفضي واألبيض 
الناصع. أما داخل سيارة ميني 
50 كام����دن فيتمتع أيضا بأكثر 
األلوان تناقضا بحيث يجمع ما 
بني األسود الفحمي واألسطح التي 
متزج م����ا بني الفضي واألبيض 

إنشا من املزيج املعدني اخلفيف 
باللون األبيض، بينما يتمتع غطاء 
احملرك بخطني ثالثيي األبعاد بلون 
الكراميل املعدني يكمالن إطاللة 
السيارة محدودة اإلصدار. وميتد 
هذا املزيج من األبيض والكراميل 
إلى داخل السيارة مع استخدام 
مواد خاصة وملسات أخيرة مميزة 

من التخاريج. 

ميني 50 كامدن

من أبرز ما مييز طراز ميني 50 
كامدن، نذكر نظام مراقبة املهمة 
الذي يستخدم للمرة األولى على 
اإلطالق ف���ي أحد طرازات ميني. 
وهذا النظام عبارة عن جهاز مبتكر 
يتحدث مع السائق ويتفاعل مع 
املعلومات التي يوفرها له. ويعمل 
هذا النظام على معاجلة وتقييم 
مجموعة واس���عة من إش���ارات 
الس���يارة والقي���ادة والظروف 
احمليطة بالسيارة، ومينح بالتالي 
الس���ائق املعلومات واإلرشادات 
املناسبة بأسلوب فريد وخاص 
مبيني، على سبيل املثال، بعض 

على لوح����ة أجهزة القياس في 
الس����يارة.  إلى ذلك، إن الئحة 
اخلصائص االستثنائية املصممة 
لراح���ة الركاب ف���ي إصدارات 
ميني 50 كامدن ال تتوقف هنا 
بل تواصل م���ع نظام الصوت 
املمتاز من Harmon Kardon الذي 
يحدد معايير جديدة لالستمتاع 
 USB باملوسيقى فضال على منفذ
يضم واجهة بينية خاصة ألي 

 .Apple iPod بود
يتوافر كال الطرازين بإصداري 
كوبر وكوبر إس. وتأتي سيارة 
ميني كوبر إس مبحرك سعة 1.6 
ليتر مثل سيارتي كوبر وكوبر 
إس ويجمعان بامتياز بني الرشاقة 
الفائقة واالستهالك املثالي للوقود 
ومعدل جيد لالنبعاث احلراري. 
أما احملرك، الرباعي األسطوانات، 
فتبلغ قوته 175 حصانا، بسرعة 

قصوى 238 كلم/ساعة. 
وسوف يتوافر طرازا ميني 
50 مايفير ومين���ي 50 كامدن 
لدى شركة علي الغامن وأوالده 

للسيارات ملدة محدودة فقط.

»كامدن« و»مايفير« يحطان بمعرض »علي الغانم وأوالده للسيارات«

سيارة ميني 50 مايفير »قمة األناقة والتقليد« وسيارة ميني 50 كامدن »تقدم رياضي متواصل« وفي اإلطار شعار ميني

السردي: المشروع ساهم في إنتاج ما يزيد على 80 مليون برميل من مراكز التجميع 

 وأخرى ملازن السردي درع تكرميية من بتروفاك لسامي الرشيد

لقطة جماعية يتوسطها سامي الرشيد ومازن السردي   )أحمد باكير(

الرشيد: »نفط الكويت« لديها اإلمكانيات والتقنيات الالزمة 
لمرحلة اإلنتاج من حقل المطربة شمال غرب الكويت

أحمد مغربي 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
أن  الرشيد  الكويت س����امي  نفط 
حقل املطربة اجلديد شمال غرب 
الكويت سيبدأ اإلنتاج منه بعد 4 
س����نوات وذلك لعدم االنتهاء بعد 
من مرحلة حفر اآلبار االستكشافية 
التي ستحدد احلقل، موضحا أن 
شركة نفط الكويت لديها اإلمكانيات 
والتقنيات الالزمة ملرحلة اإلنتاج 
وستشارك فيها الشركات األخرى 
التي لديها عق����ود حاليا مع نفط 
الكويت.  وأعرب الرش����يد خالل 
حفل أقامته شركة بتروفاك مساء 
أمس االول مبناسبة االنتهاء من 
مشروع حتديث املرافق )إي إف- 
1500( وحضره ممثلون من شركة 
نفط الكويت واملقاولون املشاركون 
في املشروع، عن سعادته بإمتام 
املشروع بدون حتقيق أي إصابات 
وتس����ليمه في الوقت احملدد له، 
موضح����ا انه يأت����ي ضمن خطة 
نفط الكويت الطامحة إلى حتديث 

وتوسعة منشآتها النفطية.
 وتوقع الرش����يد أن تس����تمر 
أسعار النفط في مستوى 80-70 
دوالرا للبرميل إل����ى نهاية العام 
وذلك وفقا ألراء العديد من احملللني، 
مرجعا ذلك الى عدم وجود زيادة في 
مستوى الطلب الذي يتأثر بتعافي 
االقتصاد العاملي من األزمة املالية 

العاملية التي شهدها مؤخرا.

اإلنتاج من المشروع

من جهته ق����ال نائب العضو 
املنت����دب للخدمات النفطية مازن 
السردي ان املشروع ساهم في إنتاج 
ما يزيد على 80 مليون برميل من 
مراكز التجميع جي سي 3و4 و6 
وجي إس 7 و8 و21 و23 وبي إس 
140 و150.  واستعرض السردي 
حتديات املشروع في أرقام حيث 
قال ان املش����روع شهد 26 مليون 
س����اعة عمل خالية من اإلصابات 
و500.5 وصل����ة لألنابيب إلدماج 

سمعان في كلمته ان الشركة حتتفل 
في هذه املناسبة بحدثني هامني هما 
االنتهاء من املش����روع ومرور 75 
عاما على إنشاء شركة نفط الكويت 
التي دخلت معها بتروفاك في عدة 
مشروعات منذ بدأ عملها منذ أكثر 

من عشر سنوات في الكويت.
 ولفت إلى أن املشروع يهدف 
إلى تعزيز مستويات السالمة في 
إنتاج  التش����غيل ملرافق  عمليات 
النفط والغاز القائمة، باإلضافة إلى 
تركيب مرافق جديدة التي من شأنها 

أن تعزز القدرات اإلنتاجية. 
وأشار إلى أنه قد مت التخطيط 
لتحقيق أهداف املشروع من خالل 
سلسلة معقدة من التعديالت بدءا 
من استبدال ونقل جميع خطوط 
النفط والغاز حت����ت األرض إلى 
فوق األرض، واستبدال توصيالت 
كهربائي����ة مختارة، والتأس����يس 
إلطالق نظام جديد لرصد النيران 
والغازات، باإلضافة إلى إنشاء نظام 

إغالق طوارئ جديد.
وأضاف قائال: »مت تعني وإعداد 
تصميمات ملرافق اإلنتاج النفطي 
اجلديدة لتعزيز القدرات حتى 300 
الف برميل يومي����ا باإلضافة إلى 
إحالل أنظمة غاز وأنظمة استعادة 
مكثفات جديدة محل ضواغط الغاز 

القائمة«.

التعديالت التي أدخلت على املرافق 
القائمة وشكلت هذه العملية مخاطر 
عالية جدا، حيث استمرت عملية 
احلد من املخاطر بدءا من الدراسات 
االس����تقصائية واس����عة النطاق 
لواجهات املرافق القائمة، ومرورا 
باختبار كل وصلة من الوصالت 

اإلضافية قبل إعادة التشغيل. 
وبني أنه من أب����رز التحديات 
التي واجه����ت العمل أيضا العمل 
على التكامل الس����لس للغاية بني 

الترقيات ومرافق اإلنتاج اجلديدة 
من جه����ة ومرافق اإلنتاج القائمة 
مع أدنى حد من تعطيل اإلنتاج، 
واس����تخدام هياكل تقوية أرضية 
منوذجية حول حاويات التشغيل 
خللق ممرات أنبوبية فوق األرض 
مع عدم التأثير على نظام األنابيب 
حتت األرضي القائم والعامل حلني 
النظام فوق األرضي  بدأ تشغيل 
بعد االنتهاء منه.  وأضاف أنه مت 
تركيب نظام حتكم جديد باملرافق 

اجلدي����دة ونقل جميع توصيالت 
الرقابة القائمة على نظام املراقبة 
اجلديد، وقد تضاعف تعقيد هذه 
العملية املعقدة بطبيعتها نتيجة 
عدم وج����ود مس����تندات متعلقة 
القائ����م والعامل بالفعل  بالنظام 

منذ مدة طويلة. 

تعزيز مستويات السالمة

ب����دوره قال املدي����ر التنفيذي 
لعمليات مجموعة بتروفاك مارون 

خالل حفل أقامته شركة بتروفاك بمناسبة االنتهاء من مشروع تحديث المرافق »إي إف - 1500«


