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ينطلق في 30 الجاري وتشارك بمجموعة مميزة من العروض الحصرية في ندوة البنك العالمية يوم 2 فبراير المقبل

»الوطني« يستضيف خبير الطاقة العالمي
دانيال يرغين ليتحدث عن مستقبل الطاقة

»الوطنية لالتصاالت« ترعى معرض »إنفوكونكت 2011«

المضف يرعى اليوم افتتاح معرض الصناعات الكويتية  
بمشاركة 50 شركة محلية على أرض المعارض بمشرف

تشهد ارض المعارض الدولية بمشرف 
الي���وم افتتاح دورة جديدة في سلس���لة 
دورات معرض الصناعات الكويتية تحت 
رعاية وبحضور مدير عام الهيئة العامة 
المض���ف، حيث تقيمه  للصناعة د.علي 
وتنظمه ش���ركة معرض الكويت الدولي 
برعاية ومشاركة نحو 53 شركة صناعية 
كويتية وتستمر عروضه خالل الفترة من 

1/25 الى 2011/2/5.
وقد وجهت شركة معرض الكويت الدولي 
الدعوة لحضور مراسيم االفتتاح الى عدد 
من المعنيين بالشأن الصناعي في البالد، 
كما وجهت الدعوة لعدد من السفراء العرب 

واألجانب المعتمدين لدى الكويت.
وحرص على رعاية المعرض عدد من 
الجهات والش���ركات الصناعية الكويتية 
الرائدة ش���ملت: الهيئة العامة للصناعة 
وش���ركة االغذية الخفيفة )ميكي شبس( 
وش���ركة الصناعات الكويتي���ة القابضة 
ومصنع نعمة للفيبرجالس وشركة اسمنت 
الكويت وشركة مصنع ألمنيوم بهبهاني 
ومصانع الحساوي وشركة المراتب وأطقم 
الجلوس )صناعات الفارس( والش���ركة 
الكويتية لالغذي���ة )أمريكانا(، وجلوريا 

جينز كافيه.
وتستعرض الشركات الراعية والمشاركة 

كل قطاعات الصناعة الكويتية، حيث مواد 
البناء وأطقم الحمامات والرخام الطبيعي 
والصناعي وأجه���زة التكييف وخزانات 
المياه والمطابخ واالسمنت والديكورات 
والصناعات البالستيكية واأللمنيوم إلى 
جانب المواد الغذائية والمشروبات الغازية 

والمفروشات وغيرها.
هذا، ويفتح معرض الصناعات الكويتية 
أبوابه أمام جمهور الزوار على مدى فترتين 
صباحية من الساعة 9:30 الى الساعة 1:00 
ومسائية من الساعة 4:30 الى الساعة 9:30 
ويوم الجمعة فترة واحدة من الساعة 4:30 

عصرا الى الساعة 10:30 مساء. 

الزنكي يستقبل وفود الدول الصديقة

»مؤسسة البترول« تشارك في المؤتمر 
الدولي لمعهد إدارة المشاريع 

الحوطي: الكويت تدخل بنجاح 
في سوق النفط الجديدة

ت����رأس رئيس مجلس إدارة 
شركة التنمية النفطية والعضو 
املنتدب للتخطيط في مؤسسة 
البترول الكويتية هاشم الرفاعي 
وفد مؤسسة البترول الكويتية 
وش����ركاتها التابعة املشارك في 
املؤمتر الدولي الثالث عشر ملعهد 
إدارة املش����اريع - فرع اخلليج 
العربي ال����ذي انطلق أمس في 
مملكة البحرين املقام حتت رعاية 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء مملكة البحرين � 
في نسخته الثالثة عشرة حتت 
شعار »تعزيز القيمة واإلنتاجية 

من خالل إدارة املشاريع: الدروس املستفادة من مراحل االزدهار والتراجع« 
خالل الفترة بني 24 و26 يناير 2011. وسيترأس هاشم الرفاعي اجللسة 
االفتتاحية ألجندة عمل اليوم الثاني النشطة املؤمتر ويهدف املؤمتر 
إلى توفير الدعم االستراتيجي لبرامج التنمية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، في ضوء العمل على تلبية احتياجات قطاع إدارة املشاريع 
في املنطقة كما يحظى مبشاركة قرابة ألف من املهندسني واملخططني 
واألكادمييني واملديرين التنفيذيني ف����ي مجال اإلدارة، ومختصني في 
مجال إدارة املشاريع، وممثلني للقطاعني العام واخلاص في دول مجلس 
التعاون، وتغطي محاور املؤمتر قطاع اإلنشاء والبناء ضمن العديد من 
القطاعات األخرى مبا فيها اخلدمات املصرفية واالتصاالت والتمويل 
وتكنولوجيا املعلومات، إضافة إلى األبعاد البيئية والقيادية واإلنسانية 
إلدارة املشاريع.وإلى جانب قطاع البناء واإلنشاء، يستهدف »املؤمتر 
الدولي الثالث عشر ملعهد إدارة املشاريع - فرع اخلليج العربي« أيضا 
العامل����ني واملختصني في إدارة املش����اريع ضمن العديد من القطاعات 
األخرى مبا فيها التمويل واخلدمات املصرفية واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات. كما سيسلط احلدث الضوء على األبعاد البيئية واإلنسانية 
والقيادية إلدارة املش����اريع. كما تشارك مؤسس����ة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة في انشطة املعرض املقام على هامش املؤمتر بجناح 
خاص يعكس أوجه التطور في الصناعة النفطية الكويتية ويتضمن 

ممثلني من املؤسسة وكافة الشركات النفطية.

في إطار تعزيز عالقات املؤسس����ة 
التجارية واالقتصادية استقبل الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
فاروق الزنكي بحضور العضو املنتدب 
للعالق����ات احلكومي����ة والبرملاني����ة 
والعالقات العامة واالعالم الشيخ طالل 
اخلالد عددا من الوفود الدولية.وقد كانت 
وزي����رة العالقات احلكومية مبقاطعة 
ألبرتا الكندية ايريس ايفانس والوفد 
املرافق لها في مقدمة الزائرين، اعقبها 
زيارة س����فير جمهورية ليبيريا لدى 
الكويت كونيه بالكيت يرافقه القنصل 

العام جلواتي الفونسو نيمنه.
وخالل االس����تقبال ناقش فاروق 
الزنكي مع الوفود الزائرة سبل التعاون 
في الشؤون النفطية، اضافة الى تطورات 

اسواق النفط العاملية.

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عزمها 
املشاركة في املعرض السنوي ل� »انفوكونكت 
2011« والذي يقام سنويا محققا أعلى نسبة 
زوار كما يعرض أحدث التقنيات العاملية في 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
ومن املقرر انطالق انشطة املعرض في صالة 
رقم »6« بأرض املعارض في منطقة مشرف 
خ����الل الفترة املمتدة م����ن 30 يناير إلى 5 

فبراير 2011.
وكعادتها في كل عام، تنوى »الوطنية« 
تأكيد ريادتها ف����ي عالم االتصاالت بجلب 
وعرض احدث املبتكرات والتقنيات العاملية 
ولتجسد من خالله أجواء عصرية ومميزة 
داخل جناحها في املعرض الذي يحتل مساحة 
واسعة لضمان عرض أفضل خدماتها وأحدث 
عروضها، ولتواصل أسر أنظار وعقول عمالئها 
وجتعلهم باإلضافة الى اجلماهير احملتشدة 

يعيشون جتربة فريدة من نوعها.
وسيستمتع زوار املعرض خالل زيارتهم 
بخوض رحلة ممتع����ة في جناح الوطنية 
املكون من عدة محط����ات، تقدم كل محطة 
أحدث منتجات وعروض الوطنية املشوقة 
بشكل حي وراق، وسيستمتع الزوار كذلك 
بالتعرف عن قرب على آخر ما توصلت إليه 
الوطنية من ابتكارات وإبداعات من اخلدمات 
واملنتج����ات باإلضافة ال����ى عروض أخرى 
مغرية، وتضم احدث تكنولوجيا الهواتف 

النقال����ة والتصميمات 
اجلديدة، هذا باالضافة 
الى تلبي����ة احتياجات 
الزوار وبأسعار مناسبة 

للجميع.
كما تتعدد احملطات 
التي سيشملها اجلناح 
لتض����م ركن����ا خاص����ا 
ببرنامج مكافآت الوطنية، 
وآخر يضم ركنا ملشتركي 
برنامج Wink املخصص 
ألعابا  للشباب يش����مل 
الكتروني����ة والعدي����د 
من اخلدم����ات املمتعة 

والعروض املشوقة. 
ويضم اجلناح محطة أخرى خصصت 
فقط لعمالء الوطنية من V.I.P حيث ستقدم 
لهم خدمات خاصة مميزة وحصرية في أجواء 
من الفخامة والرقي، وفي ركن آخر سيستمتع 
الزائرون والعمالء بسماع األغاني واملوسيقى 
واالستمتاع بتجربة خدمة جديدة وحصرية 
لعم����الء الوطنية باس����م Backstage وذلك 

.Universal Music Group بالتعاون مع
كما سيستمتع زوار املعرض بزيارة ركن 
الصور اخلاص بالش����ركة حيث سيعرض 
جميع الصور وامل����واد اإلعالمية والتي مت 
ابتكارها على مدى السنوات املاضية والتي 

توضح اجنازات الشركة 
وتفوقه����ا في تقدمي كل 
إليه عمالؤنا  ما يتطلع 

ومشتركونا. 
وتعليقا على خطوة 
الوطنية لالتصاالت صرح 
املدير الع����ام والرئيس 
التنفيذي في الش����ركة 
س����كوت جيغنهامي����ر 
قائال: »درجت الوطنية 
على املشاركة في املعرض 
خالل السنوات األخيرة، 
اال ان احل����دث الق����ادم 
سيكون فرصة مثالية 
لع����رض منتجات وخدمات بش����كل خالق 
وغير مألوف لم يعتد عليه زوار املعرض 
من ذي قبل، وهذا يعد خطوة ضمن برنامج 
الوطنية الهادف الى خدمة عمالئها وتوفير 
احدث التقنيات لهم في عالم االتصاالت وهو 
جزء من طموحنا لنكون السباقني في عالم 

التكنولوجيا«.
واضاف جيغنهامير ان »معرض الوطنية 
املقبل س����يكون مليئ����ا باملتع����ة واإلثارة 
واملفاجآت السارة لعمالء الشركة حيث سيتم 
إطالعهم على اح����دث خدمات الوطنية في 
عالم االتصاالت باالضافة الى اس����تمرارها 
ف����ي برنامج مكافأتها الذي تؤكد من خالله 

تقديرها وامتنانها العميق للثقة التي أوالها 
العمالء لها بتقدمي املكافآت لهم وفقا للنقاط 
التي يجمعها العميل نتيجة الس����تخدامه 

خدمات الوطنية املختلفة«.
واشار الى ان املعرض سيكون أيضا فرصة 
ذهبية للمواطنني للتعبير عن مدى حبهم 
للكويت مبناسبة ذكرى استقاللها اخلمسني 
واملشاركة في مسابقة )GIVE Kuwait( حيث 
ميكنهم تسجيل أغنية مسموعة أو مرئية 
وذلك في االستوديو اخلاص الذي مت تصميمه 

لهذا الغرض ضمن جناح الوطنية.
وباالضافة الى ذلك سيكون هناك أيضا 
مجال للمرح واملتعة، حيث سيتمكن عمالء 
الوطنية من عش����اق األلعاب االلكترونية 
ممارسة هواياتهم واالستمتاع بالعروض 
املذهلة التي ستعلن عنها الشركة وامتالك 

الهواتف املفضلة لديهم.
ولم تنس الوطنية أن يشتمل جناحها 
على فقرات ترفيهية ومسابقات يومية وعلى 
فترتني صباحية ومسائية وسيحظى كل زائر 
بفرصة احلصول على جوائز قيمة وفورية.

ان معرض انفوكونكت 2011 الذي تشارك فيه 
الوطنية لالتصاالت هذا العام سيكون جديدا 
ومميزا، حيث سيوفر لزواره كل جديد في 
عالم التكنولوجيا وتقنية االتصاالت، كما 
سيوفر لهم الفرصة لالستفادة من خدمات 

الشركة الوطنية لالتصاالت.

يس����تضيف بن����ك الكويت 
الوطني خبي����ر الطاقة العاملي 
احلائ����ز جائ����زة »بوليت����زر« 
املرموقة د.داني����ال يرغني في 
ندوته العاملية التي ستقام مساء 
2 فبراير املقبل بعنوان »مستقبل 

الطاقة اجلديدة«. 
وسيتحدث يرغني في ندوته 
أمام عمالء البنك الوطني وكبار 
الضي����وف واملس����ؤولني عن 
مستقبل الطاقة وآخر املستجدات 
االقتصادي����ة  والتط����ورات 
واجليوسياسية على الساحة 
العاملية وتأثيراتها على منطقة 
الشرق األوسط، كما سيتناول 
العوامل الرئيسية احملركة لنمو 
املنطقة وتأثرها بتطور أسواق 

النفط العاملية.
ويعد د.دانيال يرغني مرجعا 
عامليا مرموقا في مجال الطاقة 
واالقتصاد والسياسات الدولية 
ويلعب دورا مهم����ا في قطاع 
الطاقة العاملي. وقد حاز جائزة 
 The بوليتزر العاملية على كتابه
 prize: The Epic Quest For Oil,
Money and Power )اجلائ����زة: 
ملحمة السعي إلى النفط، املال 
والسلطة( الذي نال شهرة عاملية 
واسعة وترجم إلى 17 لغة، كما 
أعيد نشره مؤخرا بطبعة جديدة 
محدثة، باإلضاف����ة الى جائزة 
الوالي����ات املتح����دة األميركية 
العمر في  ل� »إجنازات  للطاقة 
مجال الطاقة والترويج للتفاهم 

العاملي«.

تاريخ صناعة النفط.. والعالم

ويلخص د.يرغني في كتابه 
 The prize: The Epic Quest For Oil,
Money and Power تاريخ صناعة 
النفط منذ اكتشافه وحتى ما قبل 
حرب اخلليج األولى، مستعرضا 
ومحلال احملطات التاريخية التي 
رافقت تطور صناعة النفط على 
املستويات السياسة واالقتصادية 
واالجتماعية. وقد درس د.يرغني 
في كتابه املؤلف من نحو 800 
صفحة، العالق����ة الوثيقة بني 
تط����ور صناع����ة النفط ومنو 

الرأس����مالية احلديثة وصراع 
العاملي����ة على فرض  الق����وى 
سلطتها وتقوية نفوذها على 
العالم، وما رافق ذلك من حروب 
وأزمات سياس����ة واقتصادية 
طالت العالم في القرن العشرين، 
كما درس عالقة النفط بتطور 
املجتمعات وأمناط حياة األفراد 
فيها، ليعتمد هذا الكتاب سريعا 
كمرجع موثوق لتاريخ صناعة 
النفط وانعكاساتها السياسية 
واالقتصادي����ة واالجتماعية، 
ي����درس في كب����رى اجلامعات 

واملعاهد العاملية.

مؤلف وقيادي

ويحظى يرغني بشهرة عاملية 
واسعة كمؤلف وقيادي في مجال 
األعمال، وهو مؤسس ورئيس 
معهد كامبريدج ألبحاث الطاقة، 
أحد أهم املؤسسات االستشارية 
في هذا املجال. وقد ترأس يرغني 
في مسيرته املهنية الطويلة مركز 
أبحاث وتطوير استراتيجيات 
الطاقة  ل����وزارة  التابع  الطاقة 
األميركية، كما يشغل منصب 
عضو ف����ي املجل����س الوطني 

األميركي للطاقة.
وقد اختير يرغني ضمن أكثر 
500 شخصية مؤثرة في الواليات 
املتحدة األميركي����ة في مجال 
السياسات اخلارجية. كما يشغل 
حاليا مناصب قيادية في العديد 
من املؤسسات واملنظمات العاملية 

مثل مجلس األعمال األميركي 
الروسي، واملجلس االستشاري 
الطاقة  الدولي حول سياسات 
التاب����ع حلكومة س����نغافورة، 
واملجلس االستش����اري ملعهد 
ماستشوس����س للتكنولوجيا 
)MIT(، إلى جانب كونه محاضرا 
وضيف ش����رف في العديد من 
املعاهد واجلامعات املرموقة مثل 
مركز دراس����ات العوملة التابع 

جلامعة يال املعروفة.
وتأت����ي هذه الن����دوة التي 
ينظمها البنك الوطني في مقر 
العرب����ي للتنمية  الصن����دوق 
االقتصادي����ة واالجتماعية في 
الشويخ ضمن سلسة الندوات 
العاملية التي يواظب البنك على 
إقامتها سنويا لعمالئه وكبار 
الضيوف واملسؤولني، مستضيفا 
خاللها أهم الشخصيات والقيادات 
السياسية واالقتصادية املؤثرة 
عامليا من صناع قرار وخبراء 
دوليني. ومن هذه الشخصيات 
املرموقة، رئيسا الواليات املتحدة 
األميركية االسبقان بيل كلينتون 
وجورج ب����وش األب، ووزيرا 
اخلارجية األميركية االسبقان 
كوندوليزا رايس وكولن باول، 
وصانع »املعجزة السنغافورية« 
لي كوان يو، ورئيس مؤسسة 
بيمكو العاملية د.محمد العريان، 
واملفكر نس����يم طالب، صاحب 
الش����هير »البجع����ة  الكت����اب 

السوداء«.

 غالف أشهر كتب د.يرغنيد.دانيال يرغني

فاروق الزنكي والشيخ طالل اخلالد في لقطة جماعية مع الوفد الكندي

د.علي املضف 

� كونا: قال العضو  طوكيو 
املنتدب للتس����ويق العاملي في 
مؤسس����ة البترول عبداللطيف 
احلوطي ان الكويت جنحت في 
تنويع محفظة السوق من النفط 
اخلام واملنتج����ات النفطية مع 
احملافظة على املستوى احلالي 
حلجم الش����حن الى اليابان في 
ال����ذي اصبحت الصني  الوقت 
الرئيسة  والهند من االس����واق 

اجلديدة.
واوض����ح ف����ي مقابل����ة مع 
»كون����ا« انه »على الرغم من أن 
الطلب الياباني على النفط اخلام 

سيستمر في االنخفاض بسبب عوامل مثل التحول الى احلفاظ على 
الطاقة وادخال حتسينات كبيرة على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع 
النقل اال اننا نتوقع أن يستمر حجم الشحنات التي نقدمها عند حوالي 
300 ألف برميل يوميا لبعض الوقت«، ويقوم احلوطي بجولة في ثالث 

دول آسيوية اخذته حتى االن الى كوريا اجلنوبية وتايوان.
وقال احلوطي ان مؤسسة البترول الكويتية تهيمن حاليا على 8 
الى 10% م����ن واردات اليابان من النفط اخلام وتوفر حوالي 250 الى 
300 ألف برميل يوميا، مشيرا الى ان اليابان التزال أكبر مشتر للنفط 

اخلام الكويتي.
واوضح ان شحنات النفط اخلام الى اليابان وكوريا وتايوان بلغت 
نحو 800 ألف برمي����ل يوميا أو أكثر من نصف صادرات الكويت من 
النفط اخلام، مش����يرا الى ان صادرات الكويت تبلغ حوالي 1.3 – 1.5 
ملي����ون برميل يوميا م����ن اجمالي انتاجها البال����غ 2.2 – 2.5 مليون 

برميل يوميا.
واشار احلوطي الى انه »وفي الوقت نفسه نحن نعمل على تطوير 
أس����واق جديدة بفاعلية واختراق أسواق جديدة للنفط والغاز الذي 

ننتجه«.
واضاف احلوطي ان »صادرات اخلام الكويتي الى الهند بلغت بالفعل 
300 ألف برميل يوميا ومن املتوقع ان يرتفع طلبها على النفط والغاز 

الطبيعي املسال في السنوات املقبلة«.

هاشم الرفاعي عبداللطيف احلوطي

سكوت جيغنهامير 


