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د.علي املضف وأنور اليتامى يتبادالن وثائق العقد

جانب من املؤمتر الصحافي

 )محمد ماهر(.. ويتصافحان عقب التوقيع

جانب من أعمال تنفيذ املرحلة الثالثة من »األڤنيوز«

»هيئة الصناعة« توقع عقد إعداد المخطط الهيكلي
لـ »الشدادية« مع جامعة الكويت واإلنجاز خالل 9 أشهر

المضف: 200 مليون دينار تكلفة مشروعي الشدادية والنعايم وتخصيص قسائم الشدادية بداية 2011

شريف حمدي
أفاد مدير ع����ام الهيئة العامة 
للصناعة د.علي املضف بأن الهيئة 
ماضية في تنفيذ 3 مشاريع صناعية 
استراتيجية ضمن اخلطة التنموية 
للدولة، الفتا إلى أن تلك املشاريع 
هي مش����روع منطقة الش����دادية 
النعامي  الصناعي����ة، ومش����روع 
والسكراب، باالضافة الى مشروع 

املجمع التكنولوجي الصناعي.
وقال د.املضف في تصريحات 
صحافية على هام����ش االجتماع 
الذي أقيم أمس مبناس����بة توقيع 
عقد ب����ن الهيئة العامة للصناعة 
اعداد  الكويت بش����أن  وجامع����ة 
الهيكل����ي  ومراجع����ة املخط����ط 
ملنطقة الش����دادية الصناعية: ان 
إجمالي تكلفة مشروعي الشدادية 
والنعامي س����يتجاوز 200 مليون 
دينار، ولم يحدد تكلفة مش����روع 
املجمع التكنولوجي كونه اليزال 
قيد الدراس����ة ولم تتحدد تكلفته 

النهائية بعد.
واوضح في هذا السياق ان الهيئة 
ستتحمل تكلفة هذه املشاريع في 
البداية على ان تسند مهام االدارة 

والتشغيل للقطاع اخلاص.
وحول توقيع العقد مع جامعة 
الكويت أشار إلى أن العقد سيختص 
به حتديدا مكتب االستشارات التابع 
الهندسة والبترول جامعة  لكلية 
الكويت، وسيكون املكتب معنيا 
بإعداد ومراجعة املخطط الهيكلي 
والتصميم الهندسي األولي وإعداد 

أعلنت شركة املباني حتقيقها أرباحا صافية بلغت 10.3 مالين دينار 
بربحية للس���هم الواحد بلغت 20.7 فلسا في النصف األول مقارنة بنحو 
10.2 مالين دينار عن الفترة املماثلة من العام املاضي بربحية للسهم بلغت 
حينها 20.34 فلس���ا، وقالت الش���ركة في بيان صحافي أمس ان مجموع 
األص���ول في النصف األول من العام احلالي ارتفع مبعدل 12% ليصل الى 
241.1 مليون دين���ار مقارنة بنحو 215.1 مليون دين���ار للفترة ذاتها من 
العام املاضي وارتفع مجموع حقوق املس���اهمن بنس���بة 8% لتصل الى 
116.7 مليون دينار مقارنة ب� 108.1 مالين دينار. وأكدت الشركة في بيانها 
على ان النتائج االيجابية التي حققتها في النصف االول من العام احلالي 
تعكس السياسة املتميزة التي تنتهجها والتي متكنها من تنفيذ مشاريعها 
وخططها قصيرة وطويلة املدى رغم اس���تمرار حالة عدم االستقرار في 
االقتصادات احمللية والعاملية. وبينت أنها ماضية في اجناز املرحلة الثالثة 
من مشروع األڤنيوز التي بدأ العمل بتنفيذها منذ أكتوبر 2009 وقد حققت 
تقدما في اجناز املش���روع مبا نسبته 25% وسيتم البدء بتسليم عدد من 
احملالت الى املس���تأجرين في النصف الثاني من العام احلالي واألول من 
العام املقبل. يذكر أن تكلف���ة بناء املرحلة الثالثة من األڤنيوز تصل الى 
150 مليون دينار وميتد املش���روع على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع 

وتبلغ مساحة البناء 420 ألف متر مربع.

املوجودة لدى اجلامعة. 
من جانبه افاد أمن عام جامعة 
الكويت د.أنور اليتامى بأن حلظة 
توقيع العقد املش����ار إليه تعتبر 
حلظة تاريخية جلامعة الكويت، 
وإجنازا آخر يضاف إلى صفحات 

إجنازات اجلامعة. 
واستعرض اليتامى دور اجلامعة 
التنموي واملجتمعي موضحا أنها 
وقعت مؤخرا عقدا لتقدمي خدمات 
صحية ملستشفى مبارك التعليمي، 
باإلضافة إلى عقد آخر للمساهمة 
في عدة مش����اريع بيئية، وأخيرا 
العقد مع الهيئة العامة للصناعة 
والذي يعد فرصة كبيرة لكوادر 
اجلامعة وخبراتها لإلس����هام في 
مش����اريع التنمية لدولة الكويت، 
متمنيا أن يكون هذا اإلسهام عند 

حسن ظن اجلميع بهم. 
من جهته قال عميد كلية الهندسة 
والبترول د.طاه����ر الصحاف ان 
الكلية تقدم خدمات متنوعة ملختلف 
هيئات الدولة وهي تقوم بدورها 
على أكمل وجه في هذا املجال، الفتا 
الى ان اجلامعة تسعى لالستفادة 
من الطاقات املتوافرة لديها من خالل 
نقل وتبادل اخلبرات، مشيرا الى 
ان مكتب االستشارات في الكلية 
عندما يوقع مث����ل هذه العقود ال 
يعني ان الكفاءات املوجودة بكلية 
الهندسة والبترول فقط هي التي 
تعم����ل ولكنها تتعاون مع كليات 
أخ����رى لتقدمي أفض����ل اخلدمات 

للجهات التي تتعامل معها.

وثائق ومستندات التأهيل املسبق 
ومستندات طرح الثقة )تصميم � 
بناء( ملنطقة الشدادية الصناعية 
العط����اءات والتوصية  وتقيي����م 

بالترسية.
وذك����ر أن قيمة العقد تتجاوز 
350 ألف دينار ومدته 9 أشهر، الفتا 
إلى أن طرح املناقصة سيتم فور 
االنتهاء من البنية التحتية للمنطقة 
التيتقع على مساحة 5 مالين متر 
مربع وحتتوي على 1062 قسيمة 
صناعية حسب املخطط الهيكلي، 
الفتا الى ان مساحات تلك القسائم 
تتراوح بن 1000 متر مربع و10.000 

متر مربع. 

وتوقع املضف أن تبدأ الهيئة 
في تخصيص القسائم بداية العام 
املقبل، مشيرا إلى أن تلك القسائم 
مختلفة الصناع����ات وأغلبها من 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة، 
معربا عن أمل����ه أن تكون منطقة 
الش����دادية الصناعية من أفضل 

املناطق الصناعية في الكويت. 
وب����دد املخاوف الت����ي تنتاب 
البع����ض م����ن مج����اورة املناطق 
أو  الصناعي����ة ملناطق س����كنية 
تعليمية سواء أمنيا أو اجتماعيا 
وبيئيا، بقوله ان الدراسة املختصة 
باملشروع تطرقت إلى هذا اجلانب 
بشكل تفصيلي وكان هناك حرص 

على ابتعاد مقر اجلامعة عن املنطقة 
الصناعية بقدر كاف. 

واش����ار في هذا الس����ياق الى 
ان الدراس����ات املرورية أخذت في 
احلس����بان هذا األم����ر أيضا بعن 
أنواع  إل����ى  االعتب����ار، باإلضافة 
الصناعات في تلك املنطقة ستكون 

غير ضارة للبيئة. 
وأكد د.املضف أن الهيئة مقبلة 
على إنشاء مناطق صناعية جديدة 
باإلضاف����ة إل����ى مناط����ق أخرى 
تكنولوجية ستحرص في تنفيذها 
على التعاون مع جامعة الكويت 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
لالستفادة من القدرات واخلبرات 

»أبيكورب« ترفع أرباح النصف األول
95% إلى 47 مليون دوالر

الكويت تملك فيها %17

أعلنت الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
)ابيك���ورب(، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد 
األطراف تعود ملكيته للدول العش���ر األعضاء في 
منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )أوابك(، 
اليوم ع���ن حتقيق أرباح صافية بقيمة 47 مليون 
دوالر للنصف األول من عام 2010، وبزيادة قدرها 
95% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. ومتلك 

حكومة الكويت 17% من أسهم شركة ابيكورب.
وفي تعليق له على هذه النتائج، قال الرئيس 
التنفيذي واملدير العام ل� »ابيكورب« أحمد بن حمد 
النعيمي: »تعكس الزيادة الكبيرة في صافي أرباح 
الشركة، متانة أسسها املالية التي مكنتها من جتاوز 
آثار األزمة املالية التي عصفت بأس���واق االئتمان 
والسيولة النقدية. وقد استطاعت »ابيكورب« الوفاء 
بالتزاماتها املالية في ذروة األزمة اعتمادا على مواردها 

الذاتية،  ومع نهاية شهر يونيو 2010، ارتفع إجمالي 
إيرادات »ابيكورب« الى 52 مليون دوالر بنس���بة 
75% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. هذا 
وقفزت أصول الشركة إلى 4.3 مليارات دوالر من 
4.1 مليارات دوالر بتاريخ 31 ديس���مبر 2009، كما 
ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة إلى 1.069 
مليار دوالر بعد أن كان 1.002 مليار دوالر في نهاية 
عام 2009. اجلدير ذك���ره أن »ابيكورب« قد نالت 
دعما قوي���ا بحصولها، هذا العام وألول مرة، على 
تصنيف ائتمان���ي )A1( عن الديون طويلة األجل، 
وتصنيف Prime-1 عن الديون قصيرة األجل من 
وكالة »موديز إنفيسترز سيرفيس«، وتشترك في 
ملكيتها حكومات الدول العشر األعضاء في منظمة 
أوابك ومنها: اململكة العربية الس���عودية )%17(، 

اإلمارات العربية املتحدة )17%(، الكويت )%17(.

مجموع األصول ارتفع 12% خالل 6 أشهر

»المباني« تربح 10.3 ماليين دينار للنصف األول 
وتنجز 25% من المرحلة الثالثة »األڤنيوز«


