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)قاسم باشا(لقطة جماعية لفريق العمل اجلديد للشركة

)قاسم باشا(..بورسلي متبادال وثائق العقود مع اس تي نام نبيل بورسلي والشيخ علي الصباح ورئيس شركة دايو الكورية خالل املؤمتر الصحافي

لقطة جماعية تضم فريق عمل الشركتني عقب توقيع االتفاقيتني

أنور اجلودر

»مول 360« يستقطب عالمات تجارية جديدة 
اعل���ن م���ول 360 تق���دمي 
الراقية  أحدث مراكز التسوق 
في الكوي���ت، وذلك من خالل 
استقطاب أربعة متاجر عاملية 
جديدة منها العالمة التجارية 
الش���هيرة »Marni«، وعمالق 
 »Cortefiel« األزياء اإلس���باني
 Sacoor« باإلضاف���ة ملجموعة
Brothers« العاملي���ة، ومصنع 
العاملي الساعات السويسري 

. IWC
 وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التس����ويق في املول كالوديا 
لوبوشينسكا: »نسعى جاهدين 
الس����تقطاب أفخ����ر العالمات 
التجاري����ة العاملي����ة في مول 
360 ومواكبة كل ما هو جديد 

في عالم األزياء واملوضة، وذلك حرصا منا على 
ارضاء املتسوق صاحب الذوق الرفيع ليستحق 
جتربة تسوق متميزة تضاهي تلك التي توفرها 
مراكز التسوق العاملية، حيث تشهد املتاجر التي 
يضمها مول 360 تزايدا مستمرا وافتتاح العديد 
منها بشكل منتظم ومن هنا فنحن مننح زوارنا 
مزيدا من اخليارات لتلبي����ة احتياجاتهم خالل 

مواسم التسوق املقبلة«. 
جتذب »Marni« أصحاب الذوق الرفيع الباحثني 
ع����ن اجل����ودة والفخامة مبا توف����ره من أحدث 
التصاميم اإليطالي����ة وتتضمن أحدث موديالت 
املالبس النسائية كذلك األحذية واإلكسسوارات، 
وتتواجد العالمة التجارية ل� »Marni« في العديد 

من مراكز التسوق الراقية حول العالم. 
 »Cortefiel« باإلضافة الى العالم����ة التجارية
املتجر االسباني الشهير واملتميز بأناقة مالبسه 
الرجالية العصرية والتي تتمتع بجوده عالية، 
وبذلك تلبي متطلب����ات الباحثني عن التميز في 

عالم األزياء الرجالية. 
أما مجموعة »Sacoor Brothers« العاملية فتعرض 
مفهوما جديدا ورائدا في عالم األزياء. فقد ارتبطت 
تلك العالمة التجارية بالعديد من املشاهير حول 
العالم مقدمة خطوط جدي����دة في عالم املوضة 
تضمنت تشكيالت مبتكرة للرجال والنساء فضال 

عن األحذية واالكسسوارت. 
ويضم مول IWC« 360« الش����ركة الرائدة في 

صناعة الساعات السويسرية ذات اجلودة والدقة 
العالية التي ترضي أذواق عشاق الساعات بنوعية 
موديالت متميزة مقرونة بأرقى مستويات اخلدمة. 
توفر هذه التش����كيلة الرائعة من الساعات مزايا 
وخصائ����ص مبتكرة يحبذها عش����اق الرياضة 
والباحثني عن ساعة جتمع بني املتانة والتصميم 

اجلذاب.
ويضفي افتتاح املتاجر اجلديدة قيمة عالية 
إلى مرافق التسوق والترفيه املميزة التي يوفرها 
م����ول 360. هذا باإلضافة إلى تش����كيلة املطاعم 
واملقاهي املتنوعة التي يس����تضيفها املول مثل 
Signor Sassi:، b+f Open Flame Kitchen ال����ذي 
سيتم افتتاحه قريبا في منطقة احلدائق املعلقة 
بامل����ول. ومن املطاعم الفريدة التي يضمها املول 
 The Meat وتتواج����د في في الكوي����ت ألول مرة
Company، Wagamama، وYo Sushi، باإلضاف����ة 
إلى عدد من األس����ماء احمللية املبتكرة من بينها 
 Lifeصباح ومساء، و ،Lets Burger ،زهر الليمون

.with Cacao
ويضم مول 360 مرافق ترفيهية مبواصفات 
وتقنيات عاملية ومن بينها صاالت بولينغ صممت 
 »Freeze Club« �على أعلى معايير باالضافة الى ال
ومركزInfunity الترفيهي العائلي كما يضم 15 صالة 
عرض سينمائي مجهزة بأحدث تقنيات الصوت 
والصورة منها شاشتان بتقنية العرض الرقمي 

.»IMAX« �وشاشة ال

الساعات السويسرية العاملية تنضم لـ »مول 360«

يعقوب السهيل يفوز بالسحب السابع 
لحملة »حول راتبك مع الوطني«

عندما اتصل به أحد موظفي البنك 
ليبلغه بأنه قد ربح 5000 دينار 
وعندما وصل لتسلم اجلائزة كان 
سروره بسبب املفاجأة، وأوضح 
أنه يعتزم إيداع املبلغ في حساب 
للتوفير لدى بنك الكويت الوطني 
قائال: »وسوف أستغله حني يأتي 
وقت زواجي«. اجلدير بالذكر انه 
سيجري السحب الثامن واالخير 

في يوم 7 يوليو املقبل.

راتبه وذلك بس���بب حبه لبنك 
الكويت الوطني ملا ميتلكه من 
سمعة طيبة وباعتباره أفضل 
بنك في الكويت والشرق األوسط، 
ولدى استقبال مسؤول خدمة 
العمالء له أخبره بالعرض احلالي 
وهو »حول راتب���ك وقد تربح 
5000 دينار«، حيث أنه لم يتوقع 
إطالقا أن يك���ون أحد أصحاب 
احلظ السعيد ولم يصدق األمر 

إقبال كبير، قام بنك  وسط 
الكويت الوطني بإجراء السحب 
السابع حلملته غير املسبوقة 
حتت ش���عار »حول راتبك وقد 
تربح 5000 دينار«، وتستهدف 
هذه احلملة الضخمة التي كانت 
قد انطلقت في7 مارس املاضي 
وتستمر لغاية 03 يونيو اجلاري 
إتاحة الفرصة أمام جميع عمالء 
حس���اب الراتب اجل���دد الذين 
إلى  يقومون بتحويل رواتبهم 
الكوي���ت الوطني لدخول  بنك 
سلسلة من السحوبات األسبوعية 
الثمانية التي سيجري تنظيمها 
على امتداد فت���رة هذه احلملة 
والفوز بجوائز نقدية قيمة كل 
منها 5000 دينار أسبوعيا، وقد 
فاز العميل: يعقوب يوسف حمد 
السهيل بجائزة السحب السابع 

وقدرها خمسة آالف دينار.
وقال يعقوب يوسف السهيل، 
الذي يعم���ل باحثا قانونيا في 
قس���م التحقيق���ات، إن���ه لدى 
زيارته مؤخ���را إلى أحد فروع 
بنك الكوي���ت الوطني لتحويل 

الفائز يعقوب السهيل يتسلم جائزته من املدير اإلقليمي بدر املطوع

محافظ المركزي يستعرض في روما غدًا
دروس السياسة النقدية من األزمة

الكويت كونا: يش����ارك 
املركزي  البن����ك  محاف����ظ 
العبدالعزيز  الشيخ سالم 
الثانية للنظام  الندوة  في 
األوروبي رفيعة املستوى 
التي ينظمها البنك املركزي 
األوروبي وبنك ايطاليا في 
العاصم����ة االيطالية روما 

غدا.
وتأتي هذه املش����اركة 
تلبية لدعوة رسمية من كل 
من رئي����س البنك املركزي 
األوروب����ي ومحافظ بنك 
ايطالي����ا )البن����ك املركزي 
االيطال����ي( إضاف����ة إل����ى 
البنوك املركزية  محافظي 
النقد في دول  ومؤسسات 
التع����اون لدول  مجل����س 

اخلليج العربية.
وقال بنك الكويت املركزي في بيان صحافي 
أمس ان الندوة تهدف الى تنمية العالقات وتبادل 
اآلراء بني محافظي البنوك املركزية ومؤسسات 
النقد في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
وبني البنك املركزي االوروبي ومحافظي البنوك 
املركزية في بع����ض الدول االوروبية في منطقة 

اليورو.
واوضح البيان ان الندوة ستركز عبر جلساتها 
الثالث على مناقشة العديد من املوضوعات ذات 
االهتمام املش����ترك، واهمها اجللسة االولى التي 
التطورات االقتصادية واملالية  ستتناول احدث 
ف����ي دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

وفي منطقة اليورو.

واضاف ان محافظ بنك 
الكويت املركزي سيساهم 
من خالل اجللسة االولى في 
الندوة في مناقشة احدث 
تلك التطورات االقتصادية 

واملالية.
وبني ان اجللسة الثانية 
ستناقش الدروس املستفادة 
م����ن االزمة املالية بش����أن 
االس����تقرار املالي والرقابة 
املصرفية، في حني ستناقش 
التحديات  الثالثة  اجللسة 
الراهنة بش����ان السياسة 
النقدية وسياس����ة س����عر 
الصرف ف����ي دول مجلس 
ل����دول اخلليج  التع����اون 
العربية وسيكون محافظ 
بنك الكويت املركزي متحدثا 
رئيسيا في هذه اجللسة وسيركز على موضوع 
بعن����وان »دروس للسياس����ة النقدية من االزمة 

املالية«.
وقال البيان انه في نهاية الندوة س����يتم عقد 
مؤمتر صحافي يضم كال من رئيس البنك املركزي 
االوروب����ي ومحافظ بن����ك ايطاليا ومحافظ بنك 
الكويت املركزي بصفته رئيسا للجنة محافظي 

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وذكر انه سيشارك في الندوة كل من محافظي 
البنوك املركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية ومحافظي البنوك 
املركزية في منطقة الي����ورو اضافة الى ممثلني 
رفيعي املستوى عن املفوضية االوروبية واالمني 

العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

خالل مشاركته في الندوة الثانية للنظام األوروبي

الشيخ سالم العبدالعزيز

الجودر: »الوطنية لألوفست« حريصة على اعتماد معايير الحوكمة 
وتشجيع الشركات األجنبية على سرعة تنفيذ التزاماتها

»ناقالت النفط« توقّع عقد بناء ناقلتين لمشتقات النفط

أحمد مغربي
وقعت شركة ناقالت النفط الكويتية 
أمس عقد بناء ناقلتني ملش���تقات النفط 
»Aframax« م���ع ش���ركة داي���و الكورية 
اجلنوبية لبناء السفن والهندسة البحرية 
بقيمة 144 مليون دوالر للناقلتني اللتني 
تبلغ سعة كل ناقلة منهما على 110 آالف 
طن من احلمولة الساكنة القادرة على نقل 
النفط اخلام إلى كافة دول العالم مبا في 
ذلك الواليات املتحدة األميركية كما يجري 
تنفيذ مشروع بناء أربع ناقالت نفط خام 

.»VLCC« عمالقة
املناس���بة قال رئيس مجلس  وبهذه 
اإلدارة في شركة ناقالت النفط الكويتية 
نبيل بورسلي خالل مؤمتر صحافي عقدته 
الش���ركة أمس ان األهداف الرئيسية من 
املرحلة الثانية من مشروع بناء حتديث 
األسطول تتمثل في احلفاظ على الغطاء 

اإلستراتيجي من النقل البحري ملؤسسة 
البترول الكويتية ودولة الكويت وتوفير 
البحري للمؤسسة  النقل  أفضل خدمات 
من خالل اجلودة والكفاءة واحلفاظ على 
سمعة الش���ركة وتوفير وتعزيز فرص 

عمل للكويتيني.
وأشار إلى أن الشركة بدأت في إجناز 
املرحل���ة الثانية من حتديث األس���طول 
وذلك ضمن املراحل الثالثة التي اعتمدتها 
مؤسسة البترول الكويتية إلستراتيجية 
2020 ومتديدها إلى 2030 إلنتاج 4 ماليني 
برميل من النفط يوميا، موضحا أن سعر 
التعاقد لكل ناقلة يبلغ 71.960 مليون دوالر 
وسيتم التسليم خالل عام 2012، وقد مت 

طرح املناقصة في سبتمبر 2009.
وأوضح بورس���لي أن مش���روع بناء 
الناقالت هو جزء من خطة ناقالت النفط 
القائمة التي تتمثل بتحديث األسطول عن 

الناقالت األحادية البدن  طريق استبدال 
واملتقادمة بناقالت ثنائية البدن وحديثة، 
وهذا جزء من متطلبات مؤسسة البترول 
الوطنية في هذا العصر من الوعي البيئي 
الذي يتطلب أن تك���ون جميع الناقالت 
ثنائية البدن ذات مس���توى عال من أجل 

اإلبحار إلى جميع أنحاء العالم.
 كما تعتزم الش���ركة زي���ادة تعزيز 
األسطول من خالل التخطيط لبناء تسع 
ناقالت جديدة، أربعة منها ناقالت مشتقات 
نفط »MR« وأربع���ة أخرى ناقالت نفط 
خام عمالقة »VLCC« باإلضافة إلى ناقلة 

.»Aframax« مشتقات نفط
 وأشار إلى أن »ناقالت النفط«، أثبتت 
أنها على مستوى عال في تنفيذ مشروع 
بناء عشر ناقالت خالل املرحلة األولى من 
مش���روع بناء الناقالت اجلديدة، وقد مت 
االعتراف بذلك عامليا عندما حازت ناقلتان 

من ناقالت الشركة جائزة أفضل الناقالت، 
ولذلك تعمل الش���ركة جاهدة وتطمح أن 
حتذ الناقالت اجلديدة التي سيتم بناؤها 

حذو الناقالت التي مت تسلمها.
وأضاف أن امتالك الناقالت اجلديدة ال 
يخفض من مستوى عمر الناقالت التابعة 
للشركة بل انه سيزيد من القدرة التنافسية 
لألسطول في السوق العاملي كما أنه سيوفر 
الغطاء اإلستراتيجي للكويت، واشار إلى 
أن هذا املشروع ميثل استثمارا رأسماليا 
كبيرا لذلك يجري حاليا إبرم عقود البناء 
مع شركة دايو فقط بعد سلسة من عمليات 
التقييم الفني والتجاري الدقيقة والصارمة 

وذلك من خالل طرح مناقصة عاملية.
هذا وقد حضر مراسم توقيع االتفاقية 
رئيس مجلس ادارة شركة دايو الكورية 
اجلنوبية اس تي نام والس���فير الكوري 

لدى الكويت مون ينغ هان.

الشركات االجنبية املتعاقدة على 
سرعة تنفيذ التزاماتها. 

وبنينّ الفائدة املتبادلة املتحققة 
للمجتمع الكويتي بكامل شرائحه 
والشركات االجنبية امللتزمة ب� 
»االوفس����ت« من خالل تأسيس 
مشاريع »االوفست« املشتركة، 
والتي تدعم خطة التنمية بكامل 
قطاعاتها واملشاريع التي ستنشأ 
في إطار قانون اخلصصة، وفي 
الوق����ت ذات����ه تتي����ح الفرصة 
للش����ركات األجنبية امللتزمة ب� 
»االوفست« لتوسيع أنشطتها 
ودخول السوق احمللية وخلق 
عالقات استثمارية طويلة املدى 
مع شركاء جدد، متوقعا في نهاية 
كلمته أن يكون للش����ركة دور 
حيوي في اطار االستراتيجية 
االقتصادية العليا للبالد، خاصة 
ان����ه مؤمن بالك����وادر الوطنية 
القيادية والفنية خاصة الشبابية 
في الشركة وانه على ثقة في انهم 
سيتمكنون من اقناع املستثمر 
األجنبي بتنفيذ تطلعات مجلس 
الش����راكة  ف����ي حتقيق  اإلدارة 
احلقيقية مع الشركات امللتزمة 
األجنبية مبا يحق����ق االزدهار 

املنشود.
جتدر االشارة إلى أن الشركة 
الوطنية ل� »االوفس����ت« شركة 
حكومية مس����اهمة مقفلة ذات 
مسؤولية محدودة مملوكة للهيئة 
العامة لالستثمار بغرض ادارة 
الكويتي  برنامج »االوفس����ت« 
نيابة عن وزارة املالية وفق عقد 
االدارة املبرم بني الطرفني، والذي 
مبوجبه باشرت الشركة اعمالها 
في سبتمبر 2006 الستكمال االطر 
االداري����ة واملالي����ة واالجراءات 
الالزمة وجتهيز  التأسيس����ية 
مقرها واختيار طاقمها الوظيفي، 
وتزامن ذلك مع االعالن عن اصدار 
الدليل اجلديد للخطوط العريضة 
الجراءات برنامج »االوفس����ت« 

الكويتي.

األساسي من وراء إقرار برنامج 
»االوفست« منذ البداية.

خطة التنمية

وأض����اف ان خط����ة التنمية 
بالكويت دخلت في طور التنفيذ 
وانه يجب علينا كشركة وطنية 
مساهمة توجيه التزامات الشركات 
األجنبية لتنفيذ بعض مشاريع 
اخلطة الن مس����اهمة الشركات 
األجنبية العاملية س����واء كانت 
مادية أو معنوية س����يكون له 
أثره االيجابي في برنامج العمل 
التنفيذي. وس����تخطو الشركة 
خطواتها األولى لتعزيز س����بل 
التعاون مع جميع املس����ؤولني 
للمس����اهمة في اجلهود القائمة 
ضم����ن البرنام����ج التنفي����ذي 
للحكومة وعلى رأسهم الشيخ 
أحمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزير الدولة لشؤون التنمية، 
مؤكدا على أن الشركة حريصة 
على اعتم����اد معايير احلوكمة 
في تطبي����ق هذه االجراءات مبا 
يضمن املصلحة الوطنية ويشجع 

دليل اخلطوط العريضة الجراءات 
برنامج »االوفست« الكويتي رقم 
9 � 2007 وب���دء العمل مبوجب 
تعليم���ات وتوصي���ات اللجنة 
وخصوصا في املشاركة في خطة 
التنموية )2011/2010- الكويت 

.)2014/2013
 وأكد ان الش���ركة ستحرص 
على حتفيز الشركات األجنبية 
امللتزمة إلنشاء شراكات حقيقية 
مس���تدامة ف���ي الكويت وليس 
اعتبار تنفيذ التزام »االوفست« 
محطات عابرة وكان هذا هو الهدف 

وذلك ملس���اعدتها في استيفاء 
هذه االلتزامات من خالل إنشاء 
مشاريع يتم اختيارها على اساس 
مدى حتقيقه���ا لالهداف الثالثة 
املرجوة من برنامج »االوفست« 
، والتي تش���مل نق���ل وتوطني 
التكنولوجيا احلديثة بالكويت، 
خل���ق فرص عم���ل للمواطنني، 
وتوفير مجاالت لتدريب وتعليم 

الكوادر احمللية.
ال���ى أن »الوطنية  واش���ار 
لألوفست« متثل جتربة فريدة 
من نوعها في البالد، اذ الول مرة 
تقوم ش���ركة بأخذ دور احدى 
االدارات احلكومي���ة، بعد أن مت 
نقل برنامج »االوفست« من عهدة 
وزارة املالية اليها، وأشاد بتوجهها 
لالخذ بأساليب وممارسات اداء 
االعمال وفق مفاهيم عمل القطاع 
اخلاص، والتي ترتكز على معايير 
الكف���اءة والش���فافية واملهنية 

وخدمة العمالء. 
ومن جهة اخرى أوضح اجلودر 
مالمح توجهات املجلس اجلديد 
واإلدارة التنفيذي���ة منها انه مت 
تشكيل جلنة من أعضاء مجلس 
اإلدارة معنية بإعادة دراسة معايير 

محمود فاروق 
كش���ف رئيس مجلس ادارة 
الشركة الوطنية ل� »االوفست« 
أنور اجلودر عن موافقة الهيئة 
العام���ة لالس���تثمار على دعم 
الشركة من خالل جذب الشركات 
احلكومي���ة للعم���ل معها وفق 
املعايير اجلديدة التي وضعتها 
لبرنامج »االوفست« ، مبينا أن 
الهيئة ستقوم بالدور التسويقي 
مله���ام عم���ل الش���ركة ودورها 
الرئيس���ي في تنمي���ة وتطوير 
عمل شركات القطاع اخلاص التي 
ستقوم بالدخول في مناقصات 

تنفيذ خطة التنمية.
 وش���دد اجلودر على هامش 
املؤمتر الصحافي الذي عقد امس 
لإلعالن عن توجه���ات مجلس 
اإلدارة اجلديد لالس���تفادة من 
التزامات »االوفست« في توسيع 
القاعدة االقتصادية وتوفير املزيد 
الفرص االستثمارية وفتح  من 
مجاالت أوسع للعمل في املجتمع 
الكويتي على ضرورة فتح قنوات 
االتصال مع جميع املؤسس���ات 
اإلعالمية نظرا للدور املهم الذي 
يلعبه االعالم خاصة خالل الفترة 
احلالية التي حتتاج إلى املصارحة 
عن جميع احلقائق التي تتعرض 
لها جميع الشركات احمللية، وقال 
انه رغم ما لدى الكويت من أدوات 
للتمويل وتطور وتكنولوجيا في 
العديد من املجاالت إال أنها تعتبر 
»في آخر الركب مقارنة بالدول 

التي تعمل بنظام األوفست«.
الذي من  الهدف  واستعرض 
الش���ركة والدور  أجله أنشئت 
املناط  التنموي واالقتص���ادي 
به���ا من خ���الل توليه���ا إدارة 
برنام���ج »االوفس���ت« وتنفيذ 
اإلج���راءات املتعلقة به، وتقدمي 
التس���هيالت والدعم املطلوبني 
للش���ركات األجنبي���ة امللتزمة 
ب�»االوفس���ت«، والتي تكون قد 
حازت عقودا من جهات حكومية، 

أكد أن الكويت في آخر الركب مقارنة بالدول التي تعمل بنظام »األوفست«

بقيمة 144 مليون دوالر مع »دايو« الكورية الجنوبية والشركة تسعى لبناء 9 ناقالت جديدة


