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التركيت: دعم القطاع النفطي من أسس نجاح »إيكويت«

قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت حمد التركيت 
ان االجنازات العاملية للش���ركة نتاج للدعم الالمحدود 
الذي تتلقاه من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 

التابعة.
وخالل حفل لتك���رمي بعض القيادات النفطية التي 
لعبت دورا حيويا في حتقيق اهداف ش���ركة ايكويت 
خالل 2009 واثناء فترة التش���غيل التجاري لوحدات 
االنتاج اجلديدة، اضاف التركيت ان هذا التكرمي تطبيق 
لفلسفة مش���اركة النجاح مع جميع اجلهات املرتبطة 

بالشركة، مشيرا الى ان هذا الدعم الذي تتلقاه الشركة 
منذ التأسيس يؤكد الدور احليوي للمؤسسة وشركاتها 
التابعة في تقدم قطاع الصناعة الكويتي واميانها بان 
الصناعة البتروكيماوية من افضل بدائل تنويع مصادر 
الدخ���ل لبلدنا العزيز الكوي���ت مبا يعود باخلير على 
الوطن واملواطنني ودعم مشاريع التنمية االقتصادية 
والصناعية في الكويت لبن���اء اقتصاد وطني يكرس 

مفهوم التنمية املستدامة.
من جانبه، قال مدير وحدة االيثيلني في شركة ايكويت 

محمد الشمري ان التعاون والتنسيق بني شركة ايكويت 
وشركات القطاع النفطي قد وصل الى درجة كبيرة من 
التكامل نتيجة لرغبة اجلميع في حتقيق ما فيه مصلحة 
هذا الوطن املعطاء من خالل البذل والعطاء، مضيفا ان 
هذا التعاون قد ساهم بفعالية في احملافظة على االداء 
املتميز لشركة ايكويت ووضعها في مصاف الشركات 
العاملية. وتضمن االحتفال تكرمي مجموعة من القيادات 
النفطية منهم رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة نفط الكويت سامي الرشيد ورئيسة مجلس اإلدارة 

والعضو املنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية 
مها مال حسني ونائب العضو املنتدب للتخطيط والغاز 
في ش���ركة نفط الكويت محمد حسني ونائب العضو 
املنتدب لعمليات التسويق في مؤسسة البترول الكويتية 
جمال اللوغاني وكذلك مجموعة من املديرين في شركة 

البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت.
وتعتبر شركة ايكويت للبتروكيماويات من املؤسسات 
الرائ���دة عامليا ف���ي إنتاج البولي إيثيل���ني واإليثيلني 

جليكول.

تأسست الشركة في العام 1995، وهي حاليا شراكة 
عاملية بني شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة 
داو للكيماويات، وكذلك شركة بوبيان للبتروكيماويات 

وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.
وبدأت شركة ايكويت عمليات اإلنتاج في شهر نوفمبر 
1997، وهي اليوم تخدم أسواق آسيا والشرق األوسط 
وأفريقيا وأوروبا، وتعم���ل على تلبية الطلب العاملي 
سريع النمو على املواد البالستيكية والكيميائية عالية 

اجلودة.

على هامش تكريم الشركة عدداً من القيادات النفطية

لقطة جماعية للمشاركني في التكرمي يتوسطها حمد التركيت وسامي الرشيد ومها مال حسني حمد التركيت مكرما سامي الرشيد

 »Tufts« بيان« استضافت طلبة من جامعة«

فيصل املطوع في لقطة تذكارية مع الوفد الطالبي

جانب من قص شريط االفتتاح

)كرم دياب(نزار املضف وم.عبداللطيف الدخيل خالل املؤمتر الصحافي

 كامل مهدي مسلما شيك اجلائزة إلى مشرف خان

املتخصصة التي تترجم املعرفة إلى 
حقيقة واقعية في العالم أمامنا.

وقد جاء الوفد الطالبي مبرافقة 
من قبل شمائل عبدالعزيز الشارخ 
وتضمن كال من خالد عبدالعزيز 
الشارخ، جونوثان غيل، ستيفانوس 
كرافاس، باتريشيا لطيف، تشاس 
موريسن، مارغريت أوكونير، سيث 

راو، وسبنسر راس.

على عاتق كل منهما.
هذا وقد تأسست جامعة تافتس 
»Tufts« في الع����ام 1852 من قبل 
Medford/« ف����ي»Charles Tufts«
Somerville« بالوالي����ات املتحدة 
األميركي����ة ولها تاريخ عريق في 
تخريج العدي����د من القياديني في 
القطاعني احلكومي واخلاص، كما 
تعرف ببرامجها املتميزة وأبحاثها 

استضافت شركة بيان لالستثمار 
اخلميس املاضي وفدا طالبيا من 
جامعة »Tufts« بالواليات املتحدة 
األميركي����ة ومن كلي����ات متعددة 
شملت العالقات الدولية واالقتصاد، 
العلوم السياسية والصحة املهنية، 
اجليولوجيا والدين، وذلك ضمن 
جولة استطالعية استهدفت التعرف 
على االقتصاد الكويتي بشكل عام 
وما يواجهه من حتديات بش����كل 

خاص.
وقد قام باستقبال الوفد رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة فيصل املطوع الذي عقد 
جلسة نقاشية تناول فيها االقتصاد 
الكويتي والتحديات التي يشهدها 
في احلقبة احلالية ومدى استعداده 
ملواجهة املستقبل مع عرض لبعض 

وسائل وسبل العالج. 
وقد طرح الطلبة عدة أسئلة كان 
من أبرزها دور القطاعني احلكومي 
واخلاص في تنمية االقتصاد احمللي 
ومحاولة حتديد املسؤوليات امللقاة 

»البحرين األولى« تفتتح مشروعها »مجال« 
بتكلفة 45 مليون دوالر

عمل البحرين األولى.
إنن���ا عل���ى يقني ب���أن تلك 
التط���ورات اجلوهرية س���وف 
تنطوي عل���ى تأثيرات إيجابية 
التخزين  ملموس���ة على قطاع 
واخلدمات اللوجستية في مملكة 

البحرين. 

خليفة بن سلمان ومطار البحرين 
الدولي.  وقد علق رئيس مجلس 
إدارة شركة مجال صالح الوهيب 
بأن استكمال مراحل التشييد في 
هذا املش���روع في الوقت احملدد 
وضم���ن امليزانية املعتمدة يعد 
إجنازا رائعا بكل املقاييس لفريق 

اعلنت شركة البحرين األولى 
للتطوير العقاري امس عن افتتاح 
املرحلة األولى من مش���روعها 
»مجال« بتكلفة تقارب على 45 
ملي���ون دوالر لتطوير خدمات 
اللوجستية،  التخزين واملرافق 
وذلك في ضوء استكمال مراحل 
اإلنش���اء الالزمة، وبذلك أصبح 
املشروع، ومقره في مرفأ البحرين 
الوقت  لالس���تثمار، جاهزا في 
احلاضر الستقبال املستأجرين 
الراغب���ني في االنتقال وش���غل 
مس���احات مختلف���ة ألغراض 
التخزين في هذا املشروع املصمم 

وفق أحدث تقنيات العصر.
ويأت���ي اإلعالن ف���ي أعقاب 
افتتاح مدينة سلمان الصناعية 
مبنطقة احلد، والذي من املتوقع 
أن يقوم بجذب استثمارات هائلة 
تربو على 8 مليارات دوالر ململكة 
البحرين في غضون الس���نوات 

القليلة القادمة.
 ومنذ تدش���ينها في أكتوبر 
2009، ملس���ت »مجال« اهتماما 
متناميا من قبل ش���ركات على 
املستوى احمللي والعاملي والتي 
أعربت عن رغبتها في احلصول 
على حلول متكامل���ة وحديثة 
القيمة  التخزين وخدم���ات  في 

املضافة.
يتميز مشروع »مجال« مبوقعه 
الفريد في مدينة سلمان الصناعية 
وبقربه من وس���ائل املواصالت 
الرئيس���ية التي ترب���ط ميناء 

المضف: المؤتمر الثالث للمنتدى الخليجي سيناقش 
دور المشاريع الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة 

»التجاري« يعلن الفائز بسحب »النجمة«

للطاقة بتشجيع استخدام نظام 
األبنية اخلضراء الصديقة للبيئة 
في ه���ذه املش���اريع التنموية 
احلكومية، وثانيها تبس���يط 
اإلجراءات احلكومية وتقليص 
الدورة املستندية لتنفيذ املشاريع 
احلكومي���ة التنموية، وثالثها 
مراجعة القوانني والتشريعات 
ذات العالقة بش���راكة القطاع 
اخلاص بالقطاع احلكومي مبا 
فيها حترير األراضي احلكومية 
والتي من شأنها أن تساهم في 
تشجيع القطاع اخلاص للدخول 
في املشاريع التنموية ومشاريع 
البنية التحتية والتي تعمل على 

توفير الفرص االستثمارية. 
جلسات المؤتمر

من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمنتدى اخلليجي 
لتطوير املشروعات م.عبداللطيف الدخيل انه مت حتديد 
جلس���تني رئيس���يتني في اليوم االول وذلك عقب حفل 
االفتتاح وستكون اجللسة األولى حتت عنوان »النظرة 
املستقبلية لشراكة القطاع احلكومي مع القطاع اخلاص 
في خارط���ة الطريق للمش���روعات وأثرها في حتقيق 
التنمية املس���تدامة« وسيتحدث في هذه اجللسة نخبة 
من املختصني على رأسهم رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح 
وعضو مجلس األمة ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
ورئيس جلنة الشباب والرياضة م.مرزوق الغامن ورئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة مجمعات األسواق 

توفيق اجلراح.
 وأوضح أن اجللسة الثانية ستكون حتت عنوان تبسيط 
اإلجراءات احلكومية للمشاريع التنموية وسيتحدث في 
هذه اجللسة نخبة من املختصني 
العام واخلاص،  القطاعني  في 
مشيرا الى أن اليوم سيعقد فيه 
جلستان: األولى ستكون حلقة 
نقاشية لتسليط الضوء على 
املشاريع التنموية ودور القطاع 
اخلاص في تنفيذها بنظام ال� 
B.O.T، واجللسة الثانية ستكون 
ورشة عمل لعرض التشريعات 
واحلوافز املطلوبة لإلكثار من 
بناء املش���روعات على أساس 

التنمية املستدامة.

انضم مشرف خان نور محمد إلى قائمة الفائزين بجائزة ال� 100 الف 
دينار في »حس����اب النجمة« بعد إعالن النتائج في الس����حب الذي أقيم 
 في املبنى الرئيس����ي للبنك حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة في

4 من يناير اجلاري. وعن تلقيه خبر فوزه قال مشرف خان: »إنها بالفعل 
مفاجأة سارة فعندما تلقيت اخلبر من موظفة البنك التجاري لم أصدق 
ما اسمع وطلبت منها إعادته أكثر من مرة ألتأكد من هذه املفاجأة التي 
 لم أكن أتوقعها، لذا كررت الس����ؤال هل أنت متأك����دة أني فائز بجائزة
ال� 100 ألف دين����ار، وعندما أكدت لي أني الفائز قلت لها انها جلبت لي 
احلظ اليوم بهذا اخلبر السعيد، فاحلمد والشكر هلل على هذه اجلائزة، 
فهي نعمة من اهلل بها علي من فضله. وعند سؤاله عن خططه املستقبلية، 
أش����ار إلى أن الشعور بالفوز يعطيه الدافع إليداع املزيد من املبالغ في 
حساب النجمة، وبالتالي احلصول على فرصة أكبر للفوز في السحوبات 

املقبلة التي جترى شهريا. 
وقال انه سيحتفظ مببلغ اجلائزة في حساب النجمة بانتظار عمل 

تخطيط جيد لالستفادة من هذا املبلغ.
وقد اس����تقبل مدي����ر أول قطاع اخلدمات املصرفي����ة لألفراد بالبنك 
التجاري كامل مهدي، الفائز مقدما له التهنئة وشيك اجلائزة. وقد أثنى 
مش����رف على مصداقية البنك وجهوده املبذولة بتقدمي أفضل اخلدمات 
واحللول املصرفية املتميزة التي تتناسب مع احتياجات عمالئه، مقدما 
الشكر جلميع العاملني في البنك التجاري على جهودهم إلرضاء عمالئهم 

وحتقيق أحالمهم من خالل اخلدمات املصرفية املتنوعة.

االمير الشيخ صباح األحمد في جعل الكويت مركزا ماليا 
واقتصاديا وما آلت اليه الظروف االقتصادية العاملية فقد 
ارتأت اللجنة املنظمة أن يكون املؤمتر احلالي لطرح دور 
القطاع احلكومي في دفع عجلة التنمية االقتصادية لدعم 
القطاع اخلاص من خالل طرح املشروعات التنموية التي 
تشتمل على التطوير العمراني والبنية التحتية واخلدمات 
والتكنولوجيا وغيرها من املشاريع. وأشار الى أن املؤمتر 
سيتناول أيضا طرق التصنيع وإدارة املرافق وتشغيلها 
والتي لها ارتباط كبير بالعائدات املتوقعة منها االقتصادية 
 )3e's( �واالجتماعية والبيئية أو ما اصطلح عليه عمليا ب
حيث متثل مقاييس ومعايير التطوير املستدام والذي يعمل 
على استمرار أداء دور القطاع اخلاص في خلق الفرص 
االستثمارية والذي بدوره ينعكس ايجابيا على االقتصاد 
احمللي.  وذكر أن مسارات املؤمتر ستركز على 3 محاور: 
أولها نشر ثقافة التنمية والتطوير املستدام ملشروعات 
القطاعني احلكومي واخلاص في ظل االستنزاف احلالي 

أحمد مغربي 
أعلنت اللجنة العليا املنظمة 
للمنت���دى اخلليج���ي لتطوير 
املشروعات عن انطالق احلملة 
اإلعالمية للمؤمتر السنوي الثالث 
للمنتدى والذي س���يعقد حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
للش���ؤون االقتصادية الش���يخ 
احمد الفهد حتت شعار »الرؤية 
املستقبلية للمشاريع احلكومية 
في حتقيق التنمية املس���تدامة« 
واملقرر عقده خالل الفترة من 16 

الى 17 فبراير املقبل.
 وبهذه املناس���بة قال رئيس 
املنت���دى اخلليج���ي لتطوي���ر 

املشروعات ومدير عام شركة ينوف للتدريب واالستشارات 
نزار املضف أن انطالق فكرة املنتدى اخلليجي لتطوير 
املشروعات جاءت بهدف تأسيس اجلسم املهني للقيادات 
اإلدارية والفنية في دول اخلليج، كون هذه الدول لها بيئة 
مش���تركة من احتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية 
فكان لزاما على العاملني في قطاع املشروعات أن يتناولوا 
س���بل تطويرها لتحقيق التنمية احلضرية واملستدامة 
ونقطة انطالق جديدة لبناء شراكات حقيقية تعمل على 
عملية حتديث وتطوير املشروعات للوصول إلى التميز 
في حتقيق اجلودة الشاملة. وأوضح املضف خالل مؤمتر 
صحافي عقد أمس أن استكمال مسيرتنا من خالل بلورة 
النتائج والتوصيات التي خرجت بها اللجنة العليا في 
املؤمت���ر االول الذي عقد في يناير 2008 واملؤمتر الثاني 
الذي عقد في ابريل 2009، واللذين القيا جناحا ملموسا 
وصدى طيبا لدى قطاعات املختصني واملهتمني بالقضايا 
االقتصادي���ة والتنمية في املنطقة، إضافة الى اهتمامات 

املؤسسات االقتصادية في دول 
اخلليج مما دعا الى اس���تحداث 
حلقة وص���ل لبلورة التوجهات 
والتوصيات وترجمتها في اطار 
تنفي���ذي من خالل اجللس���ات 
النقاشية والتعقيبات واستطالع 

اآلراء.
 وبني أنه انطالقا من مواكبة 
األحداث واحلرص على تطبيق 
التوصيات التي خرج بها املنتدى 
في الدورتني السابقتني وانطالقا 
ملواكبة توجهات صاحب السمو 

فبراير المقبل بمشاركة نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص 

الجهات الداعمة للمنتدى
ق��ال املضف ان اجله��ات الداعمة للمنتدى 
اخلليجي لتطوير املش��روعات هي مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون االقتصادية، 
ديوان اخلدمة املدنية، مكتب برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية )هابيتات( واجلهاز الفني 

لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات، موضحا 
ان الرعاة هم شركة زين لالتصاالت املتنقلة الراعي 
الذهبي، اخلطوط اجلوية الكويتية الناقل الرسمي، 
الرائدة للمش��اريع الراعي الفضي، وتلفزيون 

وجريدة الوطن الراعي اإلعالمي.


