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الس����مو  صاح����ب 
األمير هو والد اجلميع، 
ولقد جمع من اخلبرات 
واحلكمة م����ا يؤهله إن 
شاء اهلل إلى قيادة حكيمة 
للكوي����ت وإلى مزيد من 
التقدم واالزدهار ويذكرني 
هنا عندما كنت أقرأ، أيام 
إعداد رسالتي للدكتوراه، 
كتاب الدكتورة جناة عبد 
القادر اجلاس����م الرائع 
تاريخ بلدي����ة الكويت، 
أن صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح االحمد 

ترأس جلن����ة للتطوير واإلصالح اإلداري 
بالبلدية باخلمس����ينيات، وقد تكون هذه 
اللجنة لم تؤت أكلها ولكن البد أنها أكسبت 
صاحب الس����مو األمير خبرة ومتيزا في 
مجال التحديث اإلداري، ووضع صاحب 
السمو األمير رؤيته بتحويل الكويت إلى 
مركز مالي وإداري عاملي شيء رائع ولكنه 
كما ذكرنا في مقال سابق بحاجة إلى آلية 
تنفيذ، واليوم نقترح على س����موه إنشاء 
مركز دراسات اقتصادي في الكويت، يقوم 

بالتالي:
� إع����داد الدراس����ات االقتصادي����ة عن 
الكويت ودول املنطق����ة، وكيفية التكامل 

االقتصادي.
� استقطاب الباحثني االقتصاديني العامليني 
لعمل دراساتهم في الكويت وعن الكويت 
وكيفية حتويلها إلى مركز مالي وإداري.

� إقامة مكتبة كبيرة عينية والكترونية 
تضم أمهات الكتب في املجالني االقتصادي 
واإلداري، وتزود الباحثني باالقتصاد واإلدارة 

باملعلومات املطلوبة.
� تق����دمي الدع����م املال����ي لالقتصاديني 
الكويتي����ني إلقامة أبحاثه����م االقتصادية 
واإلدارية، والعمل على طبع أو نشر هذه 

األبحاث.
� نشر مجلة الكويت االقتصادية واإلدارية 
والتي تنشر فيها البحوث العلمية، واألخبار 

االقتصادية واإلدارية لكبار الكتاب.
� إقامة دراسات للرأي، بصورة دورية 
تخدم العاملني في هذا املجال وأيضا تنفيذ 
االس����تبيانات للباحثني وحتليلها مقابل 

رسوم رمزية.
� عمل اش����تراكات للباحثني الكويتيني 
الذين لديهم دراسات منشورة أو مقاالت 
في املجال اإلداري واالقتصادي وتزويدهم 

باملعلومات العلمية واملقاالت لبحوثهم.
الكوي����ت االقتصادية  � عمل جائ����زة 
للمتميزي����ن في املجال احملل����ي والعربي 
والدولي في أبحاثهم االقتصادية واإلدارية 

واخلدمة اإلنسانية.
� عمل اإلحصائي����ات بصورة مفصلة 
عن االقتص����اد الكويت����ي واألداء اإلداري 
للقطاعني احلكومي واخلاص، ونشر هذه 

اإلحصائيات.
� بن����اء مركز معلومات وداتا بيس عن 
العلماء والباحثني االقتصاديني واإلداريني 

على املستويني احمللي واإلقليمي.
� إنشاء مركز محاضرات متميز للمؤمترات 
ولورش العمل واحملاض����رات وتأجيرها 
بصورة رمزية للمستفيدين منها سواء على 
املستوى احلكومي أو القطاع اخلاص وميكن 

هنا لس����موه االستعانة 
بالدعم املالي من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، 
وهذه أحالم االقتصاديني 
واإلداريني في الكويت فهل 
تتحقق على يد سموه. 

 إقامة مؤتمر عربي 
للتنمية البشرية:

خالل دراستي لوضع 
التنمية البش����رية على 
مستوى العالم العربي، 
ذهلت من انحدار مستوى 
التنمية البشرية لدينا، 
فالدول العربية في ذيل قائمة الدول في دليل 
األمم املتحدة للتنمية البشرية، وتتصدر 
الكويت وقطر الدول العربية في التنمية 
البش����رية حيث حتتل الكويت املركز 32، 
وقطر املركز 33، ومن اإلحصائيات املخيفة 
للعالم العربي في التنمية البشرية أن العالم 
العربي يضم أكثر م����ن 100 مليون أمي، 
و100 مليون عاطل، واألمية منتشرة بشكل 
أكبر بني النساء والالتي هم يفترض فيهن 
تربية األجيال، و20% من العرب يعملون 
والباقي في بطال����ة مطبقة، وأيضا متثل 
الطبقة الفني����ة واملهنية فقط 8 – 9% من 
العاملني العرب، والتعليم في العالم العربي 
في انحدار على مس����توى اجلودة وعلى 
مستوى حتقيق األهداف ومقابلة احتياجات 
االقتصاد، والعمر املتوقع لإلنسان العربي 
عند والدته 60 عاما بينما يبلغ في الدول 
االس����كندنافية والتي تتصدر قائمة األمم 
املتحدة في التنمية البشرية 90 عاما، و%70 
من العالم العربي يحصل����ون على مياه 
صحية وغيرها من اإلحصائيات ... ولقد 
تبنى سموه قمة العرب االقتصادية والقت 
جناحا كبيرا، واآلن تصلنا األخبار حول 
عمل شركة كبرى للمشروعات الصغيرة 
تنفيذا لتوصيات املؤمتر بإقامة صندوق 
للحي����اة الكرمي����ة مبقترح م����ن الكويت 
والذي رصد ل����ه 1000 مليار دوالر والذي 
تبرعت فيه الكوي����ت بقيمة 500 مليون 
والسعودية 500 مليون أخرى، وأنا هنا 
أدعو س����موه إلى تبني قمة عربية أخرى 
للتنمية البشرية، تقر فيها إستراتيجية 
ملدة عشر س����نوات للتنمية البشرية في 
العالم العربي هدفها الرئيسي نشر التعليم 
والقضاء على األمية، وتوفير العمل للعمال 
العرب، وتوفير الرعاية الصحية السليمة، 
وتوفير أساسيات احلياة من مياه وغذاء 
ومسكن، ويتم إنشاء هيئة عربية للتنمية 
البش����رية، يكون مقرها الكويت وتوضع 
لها موارد مالية ال تق����ل عن 1000 دوالر، 
تقوم الس����عودية والكوي����ت وبقية دول 
اخلليج بالتبرع لهذه الهيئة والعمل على 
إدارتها، ويفضل هنا االستعانة باخلبرات 
الدولية باإلدارة والتنمية وال يقتصر على 
اخلبرات العربية إذ يجب أن نعترف بعدم 
قدرتنا على إدارة التنمية البشرية حاليا 
ويجب االستفادة من اخلبرات أوال والنجاح 
ومن ثم االس����تقالل بإدارتنا، وكلنا األمل 
بسموه باالستجابة لهذين النداءين املهمني 
مع اس����تعدادنا لتزويد سموه مبزيد من 

التفاصيل متى ما طلب منا ذلك. 
 qualitykw60@gmail.com 

بقلم: د.وليد الحداد

يوسف احلربش

 )أحمد باكير(حمد التركيت متوسطا يوسف العتيقي وأحمد احلبيب ودان جياس وعبدالكرمي مبارك وعلي احلمد

جانب من توقيع العقد

بنك محلي إسالمي يطلب ضمانات إضافية لتمويل زين ـ أفريقيا

االكتتاب: بزيادة رأسمال »األهلي« منتصف أبريل

نداء إلى سمو األمير
بإنشاء مركز الكويت االقتصادي

احمد يوسف
قالت مصادر مطلعة ان النصف الثاني من ابريل املقبل 
سيش����هد بداية االكتتاب في زيادة رأس����مال البنك االهلي 
بنسبة ال� 25% والتي اقرها في اجلمعية العمومية األخيرة 
للبنك. وقالت املصادر ل�� »األنباء« ان البنك قد انهى جميع 
اإلجراءات اخلاصة بزيادة رأسمال وفي انتظار صدور قرار 

وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بذلك.

وأشارت املصادر الى انه من املتوقع اكتمال اكتتاب البنك 
وفقا ملساهمات املالك االستراتيجيني في البنك.

وبذلك يدخل في رأس����مال البنك األهل����ي عقب انتهاء 
االكتتاب حوالي 28.83 مليون دينار مش����كلة نسبة %25 
من رأس����ماله البالغ 115.29 مليون دينار لتصل الي 144.11 

مليون دينار باصدار 288.23 مليون سهم جديد.
وكانت عمومية البنك االخيرة وافقت علي طرح االسهم 

لالكتتاب بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس للسهم مضافا إليها 
عالوة اصدار مقدارها 250 فلسا، وذلك للمساهمني املسجلني 
في سجالت البنك في اليوم السابق ملوعد استدعاء زيادة 
رأس املال. يذكر ان هذه الزيادة تأتي تلبية ملتطلبات خطط 
النمو االستراتيجي ولدعم املركز املالي للبنك مبا يساهم في 
التوسع في متويل االنشطة األساسية في املجاالت االقتصادية 

املختلفة، ومبا يحقق مصلحة املساهمني والعمالء.

في اجتماع أمس ضم مسؤولي »بهارتي« والبنك

رجال أعمال كويتيون وخليجيون يؤسسون
 بنكًا استثماريًا إسالميًا في جنوب أفريقيا بمليار دوالر

»مراقبي الحسابات«: شك حول صالحية 
مبدأ استمرارية بيت التمويل الخليجي

عمومية »التجاري الدولي« في مارس

ذك����رت البورصة عطفا على اعالنه الس����ابق بتاريخ 2010/2/15 
واخلاص بالبيانات املالية السنوية لبيت التمويل اخلليجي، فقد افاد 
البنك بان   تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية 
التالية: دون التحفظ في رأينا، نلفت االنتباه الى االيضاح رقم 2)ب( 
في البيانات املالية  املجمعة والذي يناقش عدم تأكد جوهري يتعلق 
بحاجة املجموعة للسيولة وكفاية   الرأسمال القانوني والذي قد يشير 
الى شك حول صالحية مبدأ االستمرارية املستعمل في اعداد البيانات 
املالي����ة املجمعة، وخطة االدارة للتعامل مع هذا املوضوع مبينة في 

االيضاحات رقم 40 )ب( و41 في البيانات املالية املجمعة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية للبنك التجاري الدولي سوف تنعقد يوم االربعاء املوافق 
2010/3/17 حيث س����يتم خاللها مناقشة توصية مجلس االدارة عن 
السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 بتوزيع ارباح نقدية   بنسبة 

15% من القيمة االسمية للسهم )78 فلسا لكل سهم(.

منى الدغيمي
بدأ رجال أعمال ومستثمرون خليجيون بخطوات تأسيس بنك 
استثماري إسالمي برأسمال يقارب مليار دوالر في جنوب أفريقيا 
ومن املتوقع تقدمي طلب رس���مي للسلطات احلكومية هناك خالل 
االس���بوع املقبل. وف���ي تصريح خاص ل� »األنب���اء« قال املفوض 
بإجراءات تأس���يس البنك ومستشارهم القانوني سعد الريس: ان 
تأس���يس »البنك« يأتي في وقت استثماري مهم خاصة أن جنوب 
أفريقيا حتت���ل مكانه جتارية مهمة حيث يخطط العديد من رجال 

األعمال للدخول في أسواقها عبر بوابات جتارية مختلفة. 
وأوضح ان تأسيس البنك سيشكل إضافة كبيرة ونوعية لشبكة 
املصارف خارج دول اخلليج، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن 

إستراتيجية مؤسسات استثمارية خليجية للتوسع في استثمارات 
ناجحة على املستويني اإلقليمي والعاملي. وأكد الريس ان الدراسات 
التي استقر عليها املؤسس���ون أن تأسيس البنك يأتي على ضوء 
التحوالت الكبيرة التي يشهدها االقتصاد في جنوب أفريقيا والدول 
املجاورة بصفة عامة والقطاع املالي واملصرفي بصفة خاصة إذ تتجه 
جنوب أفريقيا نحو انفتاح اقتصادي كبير واستقطاب مؤسسات مالية 
عمالقة من دول اخلليج وآسيا ملمارسة نشاطها املالي واالستثماري 
هناك. وكش���ف أن رأس���مال البنك الذي يقارب املليار دوالر سيتم 
جمعه من خالل اكتتاب خاص وداخلي، مؤكدا أنه بعد تقدمي الطلب 
للس���لطات احلكومية في جنوب افريقيا س���يتم البدء باإلجراءات 

القانونية الالزمة للتأسيس وفق قنواتها القانونية.

محمود فاروق
اجتمع���ت أمس ش���ركة بهارتي الهندية مع أح���د البنوك احمللية 
االسالمية بشأن متويل صفقة زين � افريقيا حيث أفادت مصادر ذات 
صلة ل� »األنباء« بأن البنك االس���المي اشترط قبول 3 طلبات ضمن 
ضمانات التمويل إال انها رفضت من قبل بهارتي نظرا لصعوبة تنفيذ 
تلك الطلبات � حس���ب قول املصدر � مبين���ة أن على بهارتي العودة 
م���رة أخرى إلى مباحثاته���ا مع البنوك األجنبية قب���ل أن تلجأ إلى 
إصدار حقوق أولوية أو تخصيص أس���هم تفضيلية لشركة سنجتل 

السنغافورية التي متلك 32% في بهارتي، وقد مت االجتماع مبشاركة 
مسؤولني من شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« على اعتبار انها 

مستشارة ومديرة الصفقة.
واجلدير بالذكر ان »زين« و»بهارتي ايرتل الهندية« قامتا بتحديد 
تاريخ 25 مارس كتاريخ اخير البرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 10.7 
ملي���ارات دوالر، علما ان التراجع عن امتام البيع س���يكلف الطرف 
املتراجع 150 مليون دوالر، وهو ش���رط جزائي مت اعتماده في عقود 

البيع االبتدائية.

القضاء اإلداري يؤيد حكمًا لصالح
 »ستار الين« ضد وزارة الداخلية 

التركيت: »إيكويت« ربحت 4.4 مليارات دوالر منذ إنشائها في 1996 وحتى اليوم 
أحمد مغربي

ق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة ايكويت 
للبتروكيماويات حمد التركيت ان أرباح ايكويت 
بلغت 4.4 مليارات دوالر منذ إنش���ائها في عام 
1996 وحتى اليوم، موضحا أن أرباح الش���ركة 
منذ إنشائها فاقت رأس املال مبقدار 6 أضعاف، 
مبينا أن الشركة دفعت أيضا 5 مليارات دوالر 
كالتزامات 89% منه���ا للمقاولني احملليني و%11 

الستيراد املواد من اخلارج.
حديث التركيت ج���اء خالل مؤمتر صحافي 
عقدته الشركة مبناسبة اقتراب موعد االفتتاح 
الرس���مي يوم الثالثاء املقبل لعدد من مشاريع 
البتروكيماويات التي تديرها ش���ركة ايكويت 
والتي تندرج حتت مظلة ما يعرف مبش���روع 

)ايكويت 2(.
وأكد أن هذه األرقام تعكس مدى االس���تفادة 
التي حتققت لالقتصاد الوطني من هذا املشروع 
الكبير مش���يرا إلى أن 55% من عمالة الش���ركة 
مواطنون كويتيون كما أن بعض اإلدارات تصل 

نسبة العمالة الوطنية فيها إلى %90.
وأوضح أن مبيعات الشركة السنوية للجهات 
الكويتية املصنعة للبالستيك قد زادت بنسبة 
200% حيث كان استهالك املصانع احمللية في عام 
1997 يقدر ب� 13 ألف طن وأصبح حاليا يقدر ب� 
35 ألف طن وذلك بقيمة تفوق 30 مليون دوالر، 
مضيفا أن هذا األمر جتس���يد واقعي ألحد أهم 
األهداف من وراء تأس���يس شركة ايكويت وهو 

دعم الصناعات التحويلية في الكويت.
وعن أس���باب انخفاض أرباح ايكويت خالل 
العام املاضي بنس���بة 25% أرجع التركيت هذا 
االنخفاض إلى قلة الطلب التي مرت بها االسواق 
العاملية نتيجة األزمة املالية التي مرت بها االسواق 
العاملية، مشيرا إلى أن أرباح الشركة املقدرة ب� 
510 ماليني دوالر باألساس مرتفعة بنسبة %30 

عن التي وضعتها الشركة كتوقعات.
وعن كميات الغاز الالزمة لتشغيل املصانع 
خالل فترة الصيف املقبل خاصة ان هناك مخاوف 
من شح في كميات الغاز باإلضافة إلى احتماالت 
انقطاع الكهرباء قال التركيت ان عقد ايكويت مع 
مؤسسة البترول ملزم في هذا األمر وفي حالة ما 
اذا حدث انخفاض في كميات الغاز فان املؤسسة 

ان نسبة التلوث في حدود املعدالت العاملية.
وحول التحديات التي تواجه الش���ركة فيما 
يخص توفير احتياجاتها من الغاز الالزم لعمليات 
التشغيل وإمكانية مواجهة نقص في اإلمدادات 
أوض���ح التركيت ان الش���ركة أبرمت اتفاقا مع 
مؤسسة البترول الكويتية لتوفير احلد االدنى 
من احتياجات الش���ركة من الغاز وفقا لشروط 

العقد اخلاص بذلك.
وأضاف أن الش���ركة لم تعان من نقص في 
إمدادات الغاز ونتوقع عدم حدوث ذلك في الفترة 
املقبلة نظرا حلرص وزارة الكهرباء على ترشيد 
االستهالك ومن ثم توافر الغاز بكميات مناسبة 

للشركة.
وحول الشراكة مع شركة »الكربون األخضر« 
أوضح التركيت ان ايكويت تسعى الى تطبيق فكرة 
هي االولى من نوعها مبنطقة اخلليج من خالل 
إعادة استخدام غاز ثاني اكسيد الكربون وتقليل 
االنبعاثات الضارة من مصانعها قدر املستطاع 
وتطبيق تكنولوجيا حديثة للمحافظة على نظافة 
البيئة وس���المتها، مبينا أن تكلفة املشروع لم 
حتدد بعد وجار دراس���ة الفك���رة بالتعاون مع 

الشركة سالفة الذكر.
وحول املنافسة املتوقعة مع الشركات االخرى 
خاصة في ظل األوضاع احلالية قال التركيت ان 
الشركة تأخذ بعني االعتبار كل الوسائل الكفيلة 

ملتزمة باحلد االدنى بالعقد.
وبني أن مصانع الش���ركة التش���غيلية في 
الش���عيبة بها 1400 عامل والى اليوم لم تسجل 
أي حالة تلوث ألي عامل خالل فترة عمل الشركة 
املمتدة ألكثر من 14 عاما، باإلضافة إلى أن الشركة 
تقوم بعملية مسح تقدر مساحتها بأكثر من 20 
كيلومترا مربعا ش���ماال وجنوبا وشرقا وغربا 
ملنطقة املصانع في الشعيبة، موضحا أن نسب 
التلوث في املنطقة احمليطة في املصانع في احلدود 
املعقول���ة الن أي صناعة ينت���ج عنها ملوثات 
ولكن األهم احملاوالت الدؤوبة لتقليل االنبعاثات 

الضارة من املصانع.
وقال ان ايكويت متكنت من حتقيق 21 مليون 
ساعة عمل آمنة دون أن حتدث أي إصابة متنع 
صاحبها م���ن العمل في اليوم التالي، مؤكدا ان 
هذا العنصر )اي عنصر السالمة( هو العنصر 
رقم 1 الذي تركز عليه الش���ركة وتوليه عناية 

خاصة.
وحول ما يثار من مش���كالت بيئية بس���بب 
التلوث في املنطقة احمليطة مبصانع الشركة في 
منطقة الشعيبة الصناعية قال التركيت ان الشركة 
حريصة كل احلرص على نظافة وسالمة البيئة 
احمليطة وقد استعانت الشركة بعدة مؤسسات 
بيئية عاملية لقياس نسبة التلوث في مصانعها 
واملنطقة احمليطة بها وتبني من نتائج الدراسات 

بضمان منافس���ة جيدة ملنتجاتها في األسواق 
العاملية واس���تطاعت ايكويت بيع كامل إنتاج 
العام املاضي، وتستهدف رفع الطاقة اإلنتاجية 
في املصانع الثالث���ة الى نحو 95% خالل العام 

احلالي.

أنجح المشاريع

من جانبه أوض���ح نائب العض���و املنتدب 
لالوليفين���ات في الش���ركة الكويتية لصناعة 
الكيماويات البترولية يوسف العتيقي أن مشروع 

ايكويت يعد من اجنح املشاريع.
 مبينا أن مش���اركة القطاع اخلاص الكويتي 
فيه تهدف إلى تنمي���ة وتدعيم القطاع اخلاص 

احمللي.
وحول الشراكة مع شركة داو وهل هناك إمكانية 
إحياء تلك الش���راكة بعد توقف مشروع - كي 
داو - ق���ال العتيقي ان الوضع مع داو كيمكالز 
ما زال مجمدا حتى االن وال يوجد أي جديد على 
صعيد الش���راكة وال نرغب في اخلوض في أي 
تفاصيل أخرى، أما ما يخص الغرامات والشرط 
اجلزائي مع داو فهو محل التقاضي بني الطرفني 

واألمر يأخذ مجراه.
كما اوضح العتيقي أن نسبة تشغيل مجمع 
العطريات تتخطى حاليا ال� 70% وذلك بعد التوقف 
الذي أصاب احدى وحدات املجمع والتي مت على 

أثرها توقيف املجمع ملدة أسبوع كامل.
وقال العتيقي آن الشركة تخطط حاليا للوصول 
إلى نسبة تشغيل تقدر ب� 100% مع بداية مارس 
املقبل، موضحا أن 95% من مشروع العطريات 
موجود في ايكويت و5% منه موجودة في مصافي 
املؤسسة مبيناءي األحمدي وعبداهلل حيث ان 
الغرض من التواجد ف���ي امليناءين هو تخرين 
مادة النفثا املستخرجة من املجمع، وبالتالي أي 
خلل في تخزين النفثا يحدث ارتباكا في املجمع 

وبالتالي تقرر الشركة إغالق املجمع.
وبني أن الش���ركة ستنفق حوالي 5 مليارات 
دوالر إلنشاء مصنع ثالث لالوليفينات، متوقعا 
استكمال خطط إنشاء املصنع خالل العام احلالي، 
مبينا أن طاقة املصنع اإلنتاجية ستصل إلى أكثر 
من مليون طن متري سنويا من االثيلني وينبغي 

أن يكون التشغيل في عام 2015.

صرح احملامي الشريك ب�»املركز للمحاماة« يوسف احلربش بأن الدائرة 
االستئنافية برئاسة املستشار محمد جاسم بن ناجى حكمت بتأييد احلكم 
الصادر من محكمة أول درجة بإلغاء القرار اإلداري السلبي الصادر من 
وزارة الداخلية برفض الترخيص لشركة ستار الين للنقل بتسيير سيارات 
الشركة وباصات الشركة داخل الكويت )باصات النقل عام( وإلزام وزارة 
الداخلية إعطاءها الترخيصات املطلوبة، وكانت احلكومة قد طعنت في 
ذلك احلكم باالستئناف بطلب الغائه ورفض دعوى شركة ستار الين، إال 
أن الدائرة االدارية مبحكمة االستئناف قضت برفض االستئناف وتأييد 
احلكم املستأنف. ووصف احلربش ذلك احلكم بانه عادل وأنصف الشركة 
وأعاد إليها حقوقها القانونية في تسيير خطوط النقل العام، وأن الشركة 
س����وف تقوم برفع دعوى تعويض تطلب فيها احلكم لها مبا حلقها من 
أضرار، علما بأن شركة ستار الين شركة مملوكة لشركة رحال اللوجستية 

وهي إحدى الشركات الزميلة لشركة دار االستثمار.

مملوكة لشركة رحال اللوجستية الزميلة لـ »دار االستثمار«

اعلنت شركة جاسم للنقليات واملناولة املتخصصة 
في النقل انها فازت بعقد مدته أربع س���نوات من شركة 
ايكويت للبتروكيماويات لتوفير خدمات الشحن والنقل 

البري احمللي لعمليات الشركة من ميناء الشعيبة.
وقال رئيس مديري العمليات في شركة جاسم للنقليات 
واملناولة اندرياس موهر في بيان صحافي ان فوز الشركة 
بهذا العقد جاء بعد منافس���ة مع كبرى ش���ركات النقل 

احمللية في الكويت.
وأضاف أن العقد الذي يستمر أربع سنوات ابتداء من 
يناير املاضي يشتمل على تقدمي خدمات نقل احلاويات 
من ميناء الشعيبة الى شركة »إيكويت«، وأوضح موهر 
ان سجل الشركة يحفل بالعديد من املشروعات في قطاع 
النفط والغاز مع عدد من كبريات الش���ركات في السوق 
حيث تأتي اخلدمات التي تقدمها الشركة لصالح ايكويت 
في إطار إستراتيجيتنا التوس���عية املستمرة والرامية 
الى دخول أس���واق جديدة في قط���اع النقليات محليا 

وإقليميا.

»جاسم للنقليات والمناولة« 
تفوز بعقد من »إيكويت«

االقتصاديةالسلة 
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