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أعلنت شركة اخلليج للتأمني 
عن مش����اركتها ف����ي معرض 
الكوي����ت الدولي للس����يارات 
الذي تقيمه   ،»2011 »سيارات 
شركة معرض الكويت الدولي، 
خ����ال الفترة م����ن 12 إلى 18 
ديس����مبر اجلاري على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وقد ص����رح نائب املدير 
الع����ام عدن����ان البغلي بأن 
مش����اركة »اخلليج للتأمني« 
في هذا املعرض تأتي انطاقا 
من أهمية هذا احلدث بسبب 
وكاالت  اغل����ب  مش����اركة 

السيارات فيه، هذا باإلضافة إلى انه فرصة جيدة للتواصل مع 
العماء واطاعهم على خدماتنا والعروض املقدمة من الشركة، 
مؤكدا أن »اخلليج للتأمني« س����تواصل املشاركة في مثل هذه 
املعارض نظرا ألهميتها ولتعريف املستهلك بكل ما هو جديد 

في عالم التأمني اخلاص بالسيارات.
وأضاف السيد عدنان أن شركة اخلليج للتأمني وكما عودت 
عماءها على طرح كل ما ه����و جديد في مثل هذه التجمعات، 
فإنها س����تطرح خال املعرض عرضها املميز الذي يتيح لكل 
من يقوم بعمل تأمني شامل ملركبته خال فترة انعقاد املعرض 
عبر كل أفرع الشركة واملركز الرئيسي، أو عبر موقع الشركة 
االلكتروني www.clickgic.com احلص����ول مجانا على وثيقة 
»تأمني أعطال املركبة على الطريق«، والتي تشتمل على تقدمي 
عدد من اخلدمات املساعدة املهمة على الطريق خلدمة السيارة 
املؤمن عليها، ومنها خدمة س����حب الس����يارة عند تعطلها أو 
تعرضه����ا حلادث، خدمة فتح أقفال الس����يارة عند الضرورة، 
املساعدة في تبديل إطار السيارة، خدمة املساعدة في حال نفاذ 
الوقود، تشغيل السيارة في حالة ضعف البطارية، باإلضافة 

إلى خدمات أخرى مميزة.
وأشار السيد عدنان إلى أن الشركة تولي خدمة التأمني على 
السيارات اجلديدة أهمية خاصة، من خال طرح مزيد من املزايا 
اإلضافية والقيم املضافة مصاحبة للمشتركني في هذه اخلدمة، 
مؤكدا أن »اخلليج للتأمني« تركز على جذب العماء من خال 
العديد من املزايا اإلضافية والتطوير في كفاءة وجودة العمل 

التأميني، وطرح خدمات مبتكرة على الدوام.

»هيئة الصناعة« توقع عقدًا مع جامعة الكويت إلعداد دراسة
جدوى اقتصادية لمشروع منطقة النعايم بتكلفة 1.95 مليون دينار

هذا العقد يأتي لتأكيد دور اجلامعة 
في خدمة املجتمع والتنمية وجميع 
القطاعات االقتصادية، فاجلامعة 
رائدة ف����ي املجتمع الكويتي ولها 
أعمال مميزة ويكفي أن مت اختيارها 
ضمن افضل عش����ر جامعات في 

منطقة الشرق االوسط.
وأضاف أن اجلامعة تس����عى 
خلدمة التنمية واالس����تثمار وان 
يكون له����ا دور في خطة التنمية 
مبا لها من خبرات ألعضاء هيئة 
التدريس الذين يقدمون جهودها 
الجناح خطة التنمية إلدارة عجلة 
التنمية في الباد، مشيرا الى أن 
لدين����ا طفرة في املش����اريع التي 
تنفذها اجلامعة من مليون دينار 
العام املاضي إلى ستة مايني خال 

العام احلالي.
املدير  ق����ال نائب  من جانبه، 
العام لشؤون الصادرات ورئيس 
جلنة منطق����ة النعامي الصناعية 
صقر العنزي ان التكلفة االجمالية 
ملشروع النعامي تبلغ 160 مليون 
دينار وتش����مل البني����ة التحتية 
للمنطقة شاملة اخلدمات الضرورية 
للمنطقة عبر متويل ذاتي لهيئة 

الصناعة.
وأكد العميد املساعد للتخطيط 
والتطوير املهني في جامعة الكويت 
بكلية الهندسة والبترول )مكتب 
االستشارات والتطوير املهني( د.آدم 
املا أننا نحرص في عملنا مع هيئة 
الصناعة على العمل مبهنية عالية 
الثبات جدارتنا ودورنا في خطة 
التنمية، حيث يوجد لدينا العديد 
من املش����اريع التي نشرف عليها 
مع الهيئة الع����ام للبيئة والهيئة 
العام����ة للصناع����ة غيرهما من 
الهيئات، فعملنا ال يقتصر فقط على 
تخريج طاب بل نسعى ملساعدتهم 
ومساعدة املجتمع من خال توفير 
وخلق فرص وظيفية وصناعية 
خلريجي اجلامعة. واضاف أن جزءا 
من مخرجات الدراسة التي تعدها 
كلية الهندسة مع هيئة الصناعة 
هو كيفية ادخال القطاع اخلاص 
في املشروع وفق نظام ال� B.O.T أو 
B.B، وكذلك تقييم التكلفة الكلية 
للمشروع. وقال ان عمل اجلامعة 
يتماش����ى مع خطة التنمية التي 
تهدف إلى تنمية املوارد البشرية، 
حيث قام مركز االستشارات بتدريب 
1500 مهندس س����نويا في جميع 
القطاع����ات احلكومي����ة والقطاع 
اخل����اص، الفتا إلى أننا نس����عى 
إلى تأهيل فريق العمل املمثل من 
الهيئة العام للصناعة للقيام بدوره 
في املستقبل باالمساك باملشاريع 
والتخطيط لها وتنفيذها، وذلك عبر 
ادخال كوادر وطنية ذات مهارات 
عالية في اجلهات احلكومية لتنفيذ 

املشاريع املستقبلية.

وأش����اد املضف باجلهود التي 
بذلتها جلنة النعامي وجلنة البيوت 
االستشارية التي تعمل بديناميكية 
في املشاريع التي توجه لهم وذلك 
بناء على توجيهات من نائب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد 
ال����ذي ال يتواني في دعم االجهزة 
احلكومي����ة، كما اثنى على جهود 
مكتب االستشارات والتدريب املهني 
في اجلامعة الذي عمل مبهنية عالية 
في مشروع الش����دادية، والتزامه 
باجل����دول املهني واش����راك هيئة 
الصناعة في كل القرارات اخلاصة 

باملشروع.
العام  ق����ال األمني  من جانبه، 
جلامعة الكويت د.أنور اليتامي ان 

الشدادية،  التحتية ملنطقة  البنى 
الفتا إلى أن البنك الدولي عمل مع 
الهيئة ملدة عامني في اعداد دراسة 
لقانون الصناعة واالئحة التنفيذية، 
وقدم العديد من االقتراحات التي 
التنمية وديناميكية  تخدم خطة 
الهيئة والت����ي تعمل عليها  عمل 
االدارة القانونية لتحديد أولويات 
التغير املطل����وب في نظم الهيئة 
والتي ستعرض على مجلس إدارة 
الهيئة لرفعها للفتوى والتشريع 

ثم رفعها ملجلس الوزراء.
وع����ن دور هيئة الصناعة في 
انها  ق����ال املضف  التنمية،  خطة 
تهدف إلى رف����ع الناجت الصناعي 
إلى 12% خال أربع سنوات وهذا 

تنفيذ هذه املشاريع، موضحا أن 
الهيئة كانت تود أن تشارك القطاع 
اخلاص في هذه املش����اريع، لكن 
الس����رعة في االج����راءات تطلبت 
ان تق����وم بها الهيئ����ة، مؤكدا أنه 
على املدى البعيد ستتم مشاركة 
القطاع اخلاص في املشاريع التي 
تقوم بها الهيئة، حيث انها لديها 
توجه إلنشاء ش����ركات مساهمة 
عامة إلدارة املش����اريع بالتعاون 
مع القط����اع اخلاص، حيث نؤمن 
بأنه األقدر على القيام بهذه املهام 
من خال التنفيذ والصيانة لهذه 

املشاريع.
وعن ع����دد الطلب����ات املقدمة 
للقسائم الصناعية، قال املضف انها 

أمر ليس بالسهل ألنه خال 40 عاما 
وصلنا إل����ى 4%، وهو األمر الذي 
ميثل حتديا أمام الهيئة، الفتا إلى 
أن الهيئة بدأت في طرح مشاريع 
تنموية واقامة مجمع تكنولوجي 
س����يطرح قريبا باالضافة جلذب 
املزيد من االستثمارات في القطاع 

الصناعي.
وأك����د املضف أن����ه مت تنفيذ 
مش����اريع صناعية خ����ال العام 
املاض����ي بقيمة 500 مليون دينار 
وذلك في اطار خطة التنمية، وهذا 
العام لدى الهيئة حتد آخر بإدخال 
نصف مليار دينار استثمارات في 
القطاع الصناعي، وبتجهيز منطقة 

الشدادية سنصل إلى هذا الرقم.

ذاته سيش����ارك رئيس جمعية 
العاقات العامة البحرينية د.فهد 
ابراهيم الش����هابي بورقة عمل 
بعنوان »اإلعام االجتماعي في 
خدمة اإلعام االقتصادي«، كما 
ستشارك استاذ العاقات العامة 
الكويت د.هبة خليفة  بجامعة 
املسلم بعنوان »تأثير الصورة 
النمطية على مش����روع خطة 
الكويت« ويشارك  التنمية في 
اإلعامي مني����ر يونس رئيس 
قسم االقتصاد في جريدة القبس 
بورقة عمل بعنوان »الصحافة 
واألزمة والدروس املستفادة«.

 واش����ار ال����ى ان الباح����ث 
االقتصادي عامر التميمي يشارك 
بورقة عم����ل بعنوان »االرتقاء 
املهني في اإلعام االقتصادي« كما 
يشارك استاذ العاقات العامة 
بجامعة الكويت د.أحمد الشريف 
بورق����ة عمل بعن����وان »كيفية 
توظيف اإلع����ام االقتصادي«، 
الواقع  لتس����ليط الضوء على 
الباد وتعزيز  االقتصادي في 
اجلاذبية االقتصادية، وسيشارك 
استاذ العاقات العامة بجامعة 
الكويت د.سمير محمد حسني 
بورقة عمل عن أساليب تفعيل 
دور اإلعام االقتصادي في تعزيز 
جهود اخلطة اإلمنائية اخلمسية 

الكويتية.
أول  مس����ؤول  ان  وذك����ر 
االتصاالت والعاقات اخلارجية 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا – مجموعة البنك الدولي 
واشنطن حافظ الغويل سيشارك 
في ن����دوة ح����ول دور اإلعام 

ومسؤوليته.
 واض����اف ان مدي����ر ع����ام 

اإلعام في مكتبة االسكندرية 
العربية  في جمهورية مص����ر 
د.خالد عزب يشارك في أنشطة 
املؤمتر بورقة عمل حتت عنوان 
»إدارة االعام والعاقات العامة 
في الش����ركات واملؤسسات....
تس����اؤالت حول بناء الصورة 

االعامية«.
ادارات   وش����دد عل����ى ان 
اإلعام االقتصادي واالجتماعي 
والعاقات العامة أصبحت أعمق 
ال����رؤى املعاصرة  في حتقيق 
وأوسع في التخطيط والتنفيذ 
لدرجة أنها تفوقت على الكثير 
من اإلدارات التي كانت أهم منها 
في السابق، مؤكدا على ان هذه 
االدارات هي أس����اس جناح أي 
مؤسس����ة أو قطاع في الدولة 
اليها وتعطى  ان يلتف����ت  أما 
األهمية لها من املس����ؤولني في 
هذه القطاعات حتى يبرز دورها 

املغيب عن املجتمع. 
 وقال ان املؤمتر سيش����كل 
قاعدة جديدة للمهتمني باملجال 
اإلعامي من خال االطاع على 
آخر التط����ورات التي توصلت 
الث����ورة املعلوماتية في  اليها 
قان����ون االتصال، مش����يرا الى 
أهمية مشاركة طلبة قسم االعام 
بجامع����ة الكويت ف����ي املؤمتر 
لاستفادة من البحوث وأوراق 
العمل واخلبرات التي ستقدم، 
الفت����ا الى ان أنش����طة املؤمتر 
ستتضمن معرضا مصغرا يبرز 
نشاطات جمعية العاقات العامة 
الكويتية لتعريف رواد املعرض 
للدور املهم لهذا القطاع احليوى 
في ابراز جناح����ات وتطورات 

اجلهات العاملة بها. 

ولتف���ادي مواط���ن الضعف 
واإلخفاق، مما يساهم في حتقيق 
التنمية املستدامة دون مشاكل 
تذكر، الفتا الى أهمية التعامل 
بشفافية في االعام االقتصادي 
كونه املؤشر احلقيقي لنجاح 
ورفعة االقتصاد واملجتمع في 
أي دولة، مشيرا الى ان املؤمتر 
سيتضمن 4 جلسات وسيقوم 
بإدارتها كل من د.يوسف حمد 
االبراهيم املستشار االقتصادي 
لصاحب السمو األمير، ووزير 
املالية الس���ابق بدر مش���اري 
احلميضي وم.هشام سليمان 
العتيبي رئيس مجلس االدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
البحرية،  املقاوالت واخلدمات 
اضافة الى عضو مجلس األمة 

شريف حمدي
أفاد رئيس جمعية العاقات 
العام����ة الكويتية بدر املديرس 
بأن مؤمتر اإلعام االقتصادي 
الذي يقام حتت ش����عار »دعم 
الكويت كمركز مالي اقتصادي 
وجتاري مرموق« سيكون برعاية 
سامية من حضرة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد ، 
مشيرا الى ان املؤمتر سينعقد 
على مدار يومي 13 و14 ديسمبر 

اجلاري.
وقال املدي���رس في مؤمتر 
صحافي انعق���د أول من أمس 
للكش���ف عن تفاصيل أنشطة 
العاقات  املؤمتر ان جمعي���ة 
العامة تقوم بتنظيم هذا املؤمتر 
سعيا لتحقيق الرغبة األميرية 
الرامية الى حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري، مش���يرا 
الى ان ه���ذا الهدف الس���امي 
جاء متوافق���ا مع اإلطار العام 
لتوجيهات اخلطة التنموية التي 
تشمل تطوير جميع القطاعات 
واملؤسسات احلكومية واألهلية 

في الدولة.
 ولف���ت املدي���رس الى ان 
العديد من  املؤمتر سيتضمن 
اجللسات النقاشية والعديد من 
البحوث والدراسات التخصصية 
في مج���ال اإلعام االقتصادي 
واالجتماعي وذلك لتقدمي العلم 
واملعرفة واخلبرة للمجتمع في 
هذا الشأن، الفتا الى ان أوراق 
العمل والدراسات والتوصيات 
سيتم طبعها في كتاب يقدم الى 
مختلف املؤسسات بالدولة وذلك 
للدفع بعجلة التنمية، مما يؤكد 
الدور املهم ملؤسسات املجتمع 

د.روال دشتي.

11 ورقة عمل
واشار املديرس الى ان هناك 
11 ورقة عمل سيتم طرحها خال 
أنشطة املؤمتر وهي: املهنية في 
وس����ائط اإلعام وسيطرحها 
رئيس مجلس ادارة شركة الشال 
لاستثمار جاسم خالد السعدون، 
واألمن الغذائي في الوطن العربي 
وسيطرحها املستشار االقتصادي 
في الصندوق الكويتي للتنمية 
العربي����ة د.عبد  االقتصادي����ة 
الكرمي ص����ادق، وورقة اإلعام 
املهنية واحلرية »التجربة  بني 
الكويتية« أعدها استاذ االجتماع 
ف����ي جامع����ة الكوي����ت محمد 
غ����امن الرميحي، وف����ي الوقت 

املدني وخاصة جمعيات النفع 
العام في املجتمع.

 واضاف املديرس قائا: اننا 
الى  نهدف من خ���ال املؤمتر 
تفعي���ل دور العاقات العامة 
واثراء مجاالت العاقات العامة 
واإلعام بنوعية من أوراق العمل 
لباحثني متخصصني كما نهدف 
الكثير من اخلبرات  ابراز  الى 
واألفكار املعاصرة املبدعة في 
املجاالت املهمة للفرد واملجتمع 

ومؤسسات الدولة املختلفة.
 وأكد أهمي���ة دور اإلعام 
االقتصادي في عملية حتليل 
املشاريع املهمة في الدولة وفي 
نقل املعلومات التي تشير الى 
نقاط الق���وة والضعف في أي 
مش���روع بهدف لفت األنظار 

تتراوح بني 2500 إلى 3000 موافقة 
منها 2000 للصناعات الصغيرة 
والتي يتراوح رأسمالها من 50 إلى 
250 ألف دين����ار، وهذه املوافقات 
مت اقرارها في الس����نوات السابقة 
ومت ايقافها اآلن، حيث ان االجتاه 
لتنفيذ املشاريع التي تخدم توجه 

خطة التنمية.

دراسة للخطة

وعن التعاون مع البنك الدولي، 
أوضح املضف أن البنك قام بدراسة 
جيدة خلطة التنمية ووضع مخطط 
تنظيمي لها ومت اس����تكمال عمله 
عن طريق جامعة الكويت العداد 
وثائ����ق املناقصة اخلاصة بطرح 

الناجت احملل����ي، باإلضافة إلدخال 
استثمار صناعي سنوي بحدود 
نصف مليار دينار، ولذا ستتوجه 
الهيئ����ة إلى مش����اريع ذات كثافة 
رأسمالية وتكنولوجيا عالية تعتمد 
على تقليل عدد العمالة باإلضافة 
إلى األولويات األخرى التي سيقرها 

مجلس إدارة الهيئة.
وأش����ار املض����ف أن متوي����ل 
املناطق الصناعي����ة يعتمد على 
التموي����ل الذاتي للهيئة ولكن مع 
كبر حجم املشاريع سنقدم ملجلس 
الوزراء طلبا لوضع آليات جديدة 
لتمويل هذه املشاريع عن طريق 
وزير التج����ارة والصناعة، الفتا 
إلى ان الهيئة تس����عى إلى سرعة 

أحمد مغربي
وقعت الهيئة العامة للصناعة 
الكويت ممثلة في كلية  وجامعة 
الهندس����ة والبت����رول � ومكت����ب 
االستشارات والتطوير املهني عقدا 
العداد دراس����ة جدوى اقتصادية 
ملش����روع منطق����ة النع����امي على 
مساحة 8 كيلومترات مربعة منها 
� منطقة صناعية،  6 كيلومترات 
وكيلومتري����ن � منطقة س����كراب 
بتكلف����ة 1.95 مليون دينار وملدة 

420 يوما أي حوالي 14 شهرا.
وأكد مدير عام هيئة الصناعة 
د.علي املضف أن العقد سيش����مل 
اعداد دراس����ة ج����دوى للمنطقة 
التي تق����ع على بعد 35 كيلومترا 
من اجلهراء بجنوب غرب الكويت، 
شاملة دراس����ة تسويقية وبيئية 
وفح����ص تربة وحتدي����د نوعية 
الصناعات واعداد خريطة )مستر 
بان( ومخطط����ا هيكليا واعتماد 
هذه الوثائق من اجلهات احلكومية 
وطرح هذه املنطقة ملناقصة عقب 

االنتهاء من الدراسة.
وأشار املضف أن هذا هو التعاون 
الثاني مع كلية الهندس����ة، حيث 
سبق توقيع عقد منذ شهرين العداد 
التحتية  البنى  وثائق مناقص����ة 
ملنطقة الشدادية الصناعية، متوقعا 
أن يتم طرحها خال أشهر قليلة، 
مضيفا أن منطقة النعامي ستوفر 4 
مايني متر قسائم صناعية، حيث 
سيتم استغال 25% من املنطقة في 

البنى التحتية.

المخطط الهيكلي

وأوضح املض����ف أن املخطط 
الهيكلي ملنطقة الش����دادية جاهز 
وس����يتم طرحه خال شهر مايو 
أو يونيو 2011 لبدء تنفيذ البنية 
التحتية وستوفر نحو 1000 قسيمة 
صناعية، وسوف يتم عرض االمر 
على مجل����س إدارة الهيئة القرار 
خطة توزيع القسائم بالتوازي مع 
تنفيذ البنية التحتية وسرعة اجناز 
القسائم الصناعية، مؤكدا أن منطقة 
الشدادية ستس����اهم في انفراجة 
في توزيع القسائم والقضاء على 

ندرتها التي نعاني منها حاليا.
وزاد أن منطقة النعامي سوف 
الشدادية في توطني  تساهم بعد 
الصناعات الثقيلة التي بها بعض 
املشاكل البيئية وحتتاج إلى مناطق 

بعيدة عن املناطق السكنية.
وعن أولوية توزيع القس����ائم 
الصناعية قال املضف ان مجلس 
االدارة هو الذي سيحددها ولكن 
الهيئة لديها اولويات خاصة بخطة 
التنمية التي صادرت بقانون ووافق 
عليها مجلس األمة، وهي تشجيع 
االستثمار الصناعي، ورفع نسبة 
الناجت الصناعي من 4 إلى 12% من 

على مساحة 8 كيلومترات مربعة ولمدة 14 شهرًا

المض�ف: منطقة النعايم س�توفر 4 ماليين متر قس�ائم صناعية وس�يتم اس�تغالل 25% من المنطقة ف�ي البنى التحتية
الصناع�ة لهيئ�ة  ذات�ي  تموي�ل  عب�ر  دين�ار  ملي�ون   160 تبل�غ  النعاي�م  لمش�روع  اإلجمالي�ة  التكلف�ة  العن�زي: 

لقطة جماعية تضم اجلانبني عقب توقيع االتفاقية

عدنان البغلي

د.علي املضف ود.أنور اليتامى يوقعان العقد 

انطالق مؤتمر اإلعالم االقتصادي 13 الجاري
تحت شعار »دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي تجاري مرموق« ويناقش 11 ورقة عمل

»الخليج للتأمين« تشارك
 في معرض الكويت الدولي للسيارات

يقام 12 الجاري على أرض المعارض 

)أنور الكندري(املديرس متوسطا محمد غريب حامت ومشعل الديحاني

)قاسم باشا(.. ويتبادالن وثائق العقد


