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 الحوطي: الكويت تستأنف وارداتها 
  من الغاز الطبيعي المسال في مارس المقبل

 «التجارة» تحّصل ٤٢٫٦ ألف دينار 
  من عروض التخفيضات التجارية في ٢٠١٠

نحو ٣٠٠ مليون دوالر علـــى احلكومة خالل 
العام املاضي، مضيفا ان الشركة تقوم مبراجعة 
ما اذا كانت ستشـــتري شـــحنات اضافية من 
الغاز الطبيعي املســـال من شركائها احلاليني 
ام من البورصة النفطية اعتمادا على األسعار 

املعروضة.
  وكانت الكويت اســـتوردت اول شحنة من 
الغاز الطبيعي املســـال في شهر سبتمبر من 
العام ٢٠٠٩، ووقعت املؤسسة صفقة تزودها 
بالغاز الطبيعي املسال ملدة أربعة أعوام في العام 
٢٠١٠ مع شركة «رويال دوتش شل» و«ڤيتول» 
للطاقة خالل الفترة من شهر ابريل وحتى أكتوبر 

من العام ٢٠١٣.
  من جهتها، قالت مديرة التخطيط والتسويق 
في ادارة التسويق الدولية أسماء القالف التي 
ترافق احلوطي في اجلولة اآلسيوية ان خطة 
شركة البترول الكويتية اخلمسية املمتدة من 
٢٠١٦ الـــى ٢٠٢٠ واســـتراتيجيتها على املدى 
الطويل خالل العام ٢٠٣٠ ســـتتضمن مشاريع 
مصاف جديدة مهمة يتوقع من خاللها ان تقوم 
شركة البترول الوطنية الكويتية بانتاج غاز 
الوقود لوزارة الكهرباء واملاء في مصفاة محطة 

الزور. 

 طوكيو ـ كونا: 
توقع العضو املنتدب 
التســـويق  لقطاع 
العاملي مبؤسســـة 
الكويتية  البترول 
عبداللطيف احلوطي 
ان تستأنف الكويت 
الغاز  وارداتها من 
الطبيعي املســـال 
مبكـــرا ليتـــم ذلك 
في منتصف شهر 

مارس املقبل.
  وقـــال احلوطي 
الذي يقوم بزيارة 

لليابان في جولة آســـيوية تشمل ايضا كوريا 
اجلنوبية وتايوان ان احلدث املهم واألبرز لهذا 
الصيف هو تقدم وزارة الكهرباء واملاء بطلب 
لزيادة واردات الغاز الطبيعي املسال الحتياجات 
تشـــغيل محطات توليد الكهرباء احمللية لهذا 

الصيف وملدة ثالثة أعوام أخرى.
  وأوضح ان وزارة الكهرباء واملاء الكويتية 
طلبت اســـتيراد الغاز الطبيعي املسال خالل 
الفترة ما بني منتصف مارس ومنتصف نوفمبر 
املقبلني مقارنة بالفترة ما بني شـــهري ابريل 

وأكتوبر من العام املاضي.
  وأضاف ان ذلك يتطلب استيراد ما بني عشرة 
الى ١٤ شحنة زائدة من الغاز الطبيعي املسال 
حملطات توليد الكهرباء خالل الصيف موضحا 
ان الكويت استوردت خالل العام املاضي ٥٥٠ 
مليون قدم مكعبـــة يوميا من الغاز ضمن ٣٣ 

شحنة من الغاز الطبيعي املسال.
  وسيمكن استيراد شحنات اضافية من الغاز 
الطبيعي املســـال شركة البترول الكويتية من 
زيادة فائض الوقود واملنتجات النفطية األخرى 
املتوافرة للبيع مما سيعود بعائدات اكبر على 

احلكومة الكويتية.
  وقال احلوطي ان مؤسســـة البترول وفرت 

املدن األوروبية  إلى ٢٩  ضيوفها 
اجلاذبة عبر ڤيينا وذلك بجدول 
رحالت يناسب احتياجات جميع 

املسافرين من وإلى الكويت.
  ويتكون أسطول الشركة من 
أربع طائـــرات جديدة من طراز 
ايرباص A٣٢٠ تضم ١٢٢ مقعدا 
فخما موفرة بذلك أقصى درجات 
الراحـــة للضيوف املســـافرين 
مقارنة مع أي شركة طيران أخرى 
تعتمد بأسطولها على هذا النوع 
من الطائرات. ويتمتع املســـافر 
على مـــنت اخلطـــوط الوطنية 
بأعلى مســـتوى مـــن اخلدمات 
أثناء الرحالت تتضمن الضيافة 
والترفيـــه. وتســـير اخلطوط 
الوطنية رحالتها بشكل حصري 
انطالقا من مبنى الشـــيخ سعد 
للطيران العام لتقدم من خالله 
مســـتويات غير مســـبوقة من 

اخلدمات الراقية لضيوفها. 

الذين ساندوا املعهد وأعانوه على 
رسالته، ســـواء كان ذلك بدعم 
مـــن وحدات القطـــاع املصرفي 
لهذا املعهد، أو بدعم من أساتذته 
وخبرائه وباحثيه ومستشاريه 
والعاملني به، الذين جعلوا هذا 
املعهد كبيرا في دوره، عظيما في 
رسالته، مجددا في إجنازاته، رغم 
أنه مبقاييـــس املنظمات يعتبر 
منظمـــة صغيـــرة إال أنه كبير 
بجهود هـــؤالء، وصدق إميانهم 
برسالة املعهد، لذا يسعدني في 
هذه املناسبة أن أسجل خالص 
الشـــكر والتقدير لفريق العمل 
باملعهـــد واألســـاتذة األجـــالء، 
وإلدارات املصارف احمللية، كما 
أتقدم بالشـــكر إلى محافظ بنك 
الكويت املركزي ورئيس مجلس 
إدارة معهد الدراسات املصرفية 
الشيخ سالم الصباح، واإلخوة 
اإلدارة  األفاضل أعضاء مجلس 

على دعمهم املستمر للمعهد.
  واختتم كلمته متمنيا التوفيق 
املهنيـــة والعملية  في احليـــاة 
للخريجـــني، وأن يضعوا نصب 
أعينهم ان تخرجهم وحصولهم 
الدراسية ليس  على شـــهادتهم 
هو نهاية املسار، بل هو البداية 
احلقيقية لالستفادة مما مت اكتسابه 
من مهارات وخبرات علمية وعملية 
الدراســـة، لتطبيقه  خالل فترة 
في احلياة املهنية، واالســـتعداد 
ملواجهة املنافسة والتحديات في 

مجال العمل. 

 محمود فاروق
  أكـــد مدير معهد الدراســـات 
ان  الرفاعي  املصرفية د.يعقوب 
املنظمات احلديثة وفى مقدمتها 
املؤسســـات املصرفية أصبحت 
مطالبـــة بتوفير فرص التطوير 
والتنمية للعاملني بها من خالل 
تخطيط دقيق ملساراتهم الوظيفية 
وحتليل شامل ملا يتطلبه التقدم 
على هذه املســـارات من مهارات 
وقدرات وتعليم وتدريب، مبينا أنه 
لم يعد كافيا للمصرفيني أن يقفوا 
عند حد ما أو ينتظروا ما يقدم لهم 
من فرص للتنمية تعرضها عليهم 
إدارات التدريب واملوارد البشرية، 
بل أصبح لزاما عليهم أن يعرفوا 
ثغرات املعرفة، وفجوات املهارة 
والقدرة فـــي إعدادهم ويبادروا 
إلى سد هذه الثغرات والفجوات 
انطالقا مـــن إميانهم وحرصهم 
الذاتية، والتدريب  التنمية  على 

والتطوير املستمر.
  وأضاف الرفاعي في كلمة ألقاها 
على هامش حفل تخرج متدربي 
معهد الدراســـات املصرفية لعام 
٢٠١٠/٢٠٠٩ أن معهد الدراســـات 
املصرفية بذل جهودا حثيثة كي 
يتيح الفـــرص للخبرات احمللية 
لتتولى دورها في تطوير الصناعة 
الكويتيـــة، ومع ذلك  املصرفية 
فإن املعهد مهما حسنت نواياه، 
وتعاظمـــت إمكاناته، فإن قدرته 
اإلبـــداع والتطوير تظل  علـــى 
رهنا باســـتمرار وحدات القطاع 

مباشرة وسريعة، وما من سبيل 
ملعاجلة هذه التأثيرات وتوظيفها 
واإلفادة منها إال بتطور مواز في 
تكنولوجيـــا التعليم والتدريب 

ووسائطه وأساليبه».
  واســـتطرد قائال: «إذا كانت 
التهنئة واجبة إلخواننا وأخواتنا 
مـــن اخلريجـــني واخلريجات، 
واملتفوقـــني واملتفوقـــات، فان 
الشـــكر نهديه، ونســـجله بكل 
تقديـــر وامتنـــان ألولئك الذين 
كانوا وراء هذا اجلهد، ونحن بذلك 
نعود بالفضل إلى أهله، من بعد 
فضل اهللا سبحانه وتعالى، إلى 

أن يكـــون القطاع املصرفي بيئة 
حاضنة ومواتية ملخرجات هذا 
املعهد يتعهدها بالرعاية والتنمية، 

والتوجيه والتطوير».
  وتابع قائـــال: «إن لقاءنا هذا 
العام، يأتي وقد تعانق في مساحة 
من الزمن مع العيد الـ ٢٠ للتحرير، 
والعيـــد الـ ٥٠ لالســـتقالل، لقد 
تعانـــق ذلك كله مـــع املتغيرات 
العديدة، واملستجدات التي يصعب 
جتاوزها، أو جتاهل آثارها، خاصة 
مـــا يتعلق بالتطـــور الهائل في 
تقنيات املعلومات، وهو تطور يؤثر 
على الصناعة املصرفية بصورة 

لـــدوره  فـــي دعمها  املصرفـــي 
ورسالته، وأن تنقل للمعهد نبض 
البنوك مـــن احتياجات التعليم 
والتدريب والبحوث، واملعلومات 
واالستشارات، فما قام املعهد إال 
لتلبية هذه االحتياجات املتجددة 
واملتطورة، وال سبيل لإلبداع في 
تطوير هذه االحتياجات وتوفيرها 
إال بـــأن يكون معهد الدراســـات 
املصرفية امتدادا مؤسســـيا لكل 
بنـــك، فيمـــا يطلبـــه ويحتاجه 
من أوجه اإلبـــداع والتطوير في 

الصناعة املصرفية.
  وأضـــاف: «يحدونا األمل في 

  وفي ٢٨ يناير ستقلع الرحلة 
نفسها في متام الساعة ١:٠٠ ظهرا 
لتصل القاهرة الساعة ٣:٠٠ بعد 
الظهــــر حســــب التوقيت احمللي 

للقاهرة.
  وبدوره أوضح رئيس القطاع 
التجاري فــــي اخلطوط الوطنية 
جون مورغــــان ان هذه الرحالت 
اإلضافية تأتي تلبية للطلب املتزايد 
الوطنية  من ضيوف اخلطــــوط 
للسفر إلى القاهرة، قائال «ملست 
رحالتنا خالل هذه الفترة نسبة 
إشــــغال مرتفعة بلغت ٩٨٪ مما 
دفعنا لزيادة عــــدد رحالتنا إلى 
الطلب  القاهرة متاشــــيا مع هذا 
املتزايد وتلبيــــة لرغبة ضيوفنا 
في هذا الوقت من العام الذي تقضي 
فيه األســــر إجازة منتصف العام 

الدراسي».
  إلى جانب الرحالت اإلضافية، 
تسير اخلطوط الوطنية رحلتني 

يوميــــا إلى القاهــــرة و٣ رحالت 
أسبوعية إلى شرم الشيخ بجداول 
ســــفر مناســــبة تلبــــي تطلعات 
املسافرين سواء بهدف السياحة 

أو األعمال.
الراغبني    وبإمكان الضيــــوف 
فــــي إجــــراء احلجــــوزات زيارة 

www. موقع الشركة اإللكتروني
wataniyaairways.com أو االتصال 
مبركز خدمة الضيوف على الرقم ١١٨ 
أو من القاهرة على٠٢٣٣٠٢٩٦٢٧/٢٨. 
كما ميكن احلجز أيضا من خالل 
فــــروع اخلطــــوط الوطنيــــة أو 
عن طريق أي من وكالء الســــفر 

املعتمدين.
  وتعد اخلطوط الوطنية أفضل 
شركة طيران كويتية توفر خدمات 
متكاملة ومتميزة لضيوفها. بدأت 
اخلطوط الوطنية تسيير رحالتها 
في يناير من ٢٠٠٩ برحالت مباشرة 
إلى العديد من الوجهات املرغوبة 
وذات الطلب املتزايد، إذ تســــير 
رحالتها إلى بيروت، القاهرة، دبي، 
اسطنبول، شرم الشيخ وڤيينا. 
وترتبط اخلطوط الوطنية باتفاقية 
شراكة الرمز املشترك واإلنترالين 
جتمعهــــا مــــع شــــركة اخلطوط 
النمســــاوية متيحة بذلك إيصال 

 أعلنت اخلطوط الوطنية، أفضل 
شركة طيران كويتية، عن إضافة 
١١ رحلــــة إلى جدول رحالتها إلى 
القاهرة خالل عطلة الربيع املدرسية 
وذلك نتيجة للطلب املتزايد  على 

السفر إلى القاهرة.
  ومن املقرر ان تضاف الرحالت 
خالل الفترة من ٢٦ يناير إلى ١٢ 
فبراير املقبل متاشــــيا مع الطلب 
القاهرة خالل  إلى  الكبير للسفر 

هذه الفترة.
  وأضافت اخلطــــوط الوطنية 
الرحلة رقم KW ٥٠٠٥ إلى جدول 
رحالتها أيام ٢٦ و٢٧ و٢٩ يناير 
باإلضافــــة إلى أيــــام ١ و٢ و٣ و٤ 
و٥ و١٢ فبراير حيث تقلع الرحلة 
من مبنى الشــــيخ سعد للطيران 
العام في متام الســــاعة ٣:٣٠ بعد 
الظهر لتصل إلى القاهرة في متام 
الساعة ٥:٢٥ مساء حسب توقيت 

القاهرة.

 كونـــا: قالت وزارة التجـــارة والصناعة ان 
الرســـوم التي حصلتها مـــن طلبات عروض 
التخفيضات التجارية التي تقدمت بها منشآت 
جتارية محلية العام املاضي بلغت ٤٢٦٧٠ دينارا 

من ٦٢٢٨ طلبا.
  واوضح مدير ادارة حماية املستهلك بالوزارة 
راشد الهاجري في تصريح لـ «كونا» ان الرسوم 
التي تتقاضاها الوزارة مقابل اجناز معامالت 
التخفيضات تتراوح بـــني ٥ و١٠ دنانير وفق 
اللوائح املنظمة، مضيفا ان قسم التخفيضات 
واالسعار في االدارة وهو القسم املعني باجناز 
معامالت التخفيضـــات التجارية يقدم جميع 
التســـهيالت للمتقدمني بهدف تقدمي العروض 
التخفيضية للمستهلكني بأفضل صورة معربا 
عن شـــكره للعاملني باإلدارة على ما قاموا به 

من جهود في هذا املجال.
  وافاد الهاجري بان الوزارة تولي هذه املعامالت 
اهمية خاصة لكونها تســـهم في تقدمي السلع 
اجليدة للمستهلكني بأسعار مخفضة وهو مطلب 
مهم في االسواق احمللية مبينا أن ادارة حماية 
املستهلك تعمل على نشـــر التوعية التجارية 
بني املستهلكني كي ال يكونوا فريسة سهلة ملن 
تسول لهم انفسهم حتقيق ارباح سريعة على 

حساب صحة وسالمة املستهلكني.
ســـالح املســـتهلك  توعيـــة  ان    وذكـــر 
 مهـــم في حمايتـــه واحملافظة على اســـتقرار 
األســـواق احمللية ألنه يعد احملور االساســـي 
للعملية التجارية مؤكـــدا ان الوعي التجاري 
لدى املســـتهلك الكويتي في تنام مستمر وهو 

مؤشر يدعو للتفاؤل. 

 «الكهرباء» تقدمت بطلب لزيادة واردات الغاز

 عبر ٦٢٢٨ طلبًا

 عبداللطيف احلوطي

 جون مورغان

 «الوطنية» تطرح ١١ رحلة إضافية إلى القاهرة
 بمناسبة عطلة الربيع

 الرفاعي: المؤسسات المصرفية مطالبة بتوفير فرص التطوير 
والتنمية للعاملين بها عبر تخطيط دقيق لمساراتهم الوظيفية

 أكد على هامش حفل تخرج متدربي معهد الدراسات المصرفية أن المعهد امتداد مؤسسي لجميع البنوك المحلية

 (محمد ماهر) الرفاعي وقيادات املعهد يسلمون أحد اخلريجني شهادته

 الياقوت متوسطا املكرمني

 «بوبيان» يكرم العاملين في الخدمات العامة و«الهندسية»
 قـــام بنك بوبيان بتكرمي العاملني في اخلدمات العامة واخلدمات 
الهندسية وذلك تقديرا من االدارة العليا للجهود التي بذلوها خالل 
عام ٢٠١٠ في اطار حـــرص ادارة البنك على دعم وتقدير جميع من 

يشارك في رفع مستوى اخلدمات التي يقدمها البنك لعمالئه.
  وقال مدير عام مجموعة الشؤون االدارية في البنك وليد الياقوت 
في كلمة القاها خالل االحتفال الذي اقيم بهذه املناسبة ان موارد البنك 
البشرية تعتبر الركيزة االساسية الي جناح يحققه البنك واحملرك 
الرئيســـي وراء اجنازاته. وشـــدد الياقوت على ان ادارة البنك لن 
تتوانى في توفير كل اشكال الدعم ملوظفي البنك مقدما الشكر جلميع 
العاملني في اخلدمات العامة واخلدمات الهندسية على ما يبذلونه من 
جهد في سبيل حتقيق االجنازات التي حتقق اهداف البنك وجتعله 
واحدا من ابرز البنـــوك احمللية. واضاف ان بنك بوبيان يعتبر من 
اكثر مؤسسات القطاع اخلاص التي تولي مواردها البشرية اهتماما 
خاصا اميانا منها بضرورة توفير االجواء املساندة لالبداع واالجناز 

ومبا ينعكس في النهاية على نتائج البنك وخدمة العمالء.
  وأشار الى ان العام املقبل سوف يشهد افتتاح املزيد من الفروع 
اخلاصـــة ببنك بوبيان وهو ما يتطلـــب جهودا مضاعفة من جميع 
العاملني في البنك، مضيفا ان الشـــهر املقبل سيشهد أيضا احتفال 
الكويـــت بذكرى االســـتقالل والتحرير حيث اســـتعد البنك لهاتني 

املناسبتني بالشكل الذي يوازي اهميتهما. 

 «الخليج» يطرح حملة تسويقية مشتركة 
  مع المجموعة العربية للسيارات (فورد)

 «مراكز العقارية»: انتهاء المرحلة األولى
  من مشروع بورتو طرطوس بسورية

 افادت شركة مراكز التجارية العقارية في بيان 
صحافي بأن شركة مجموعة عامر املصرية املطور 
الرئيسي ملشروع بورتو طرطوس بسورية قد انتهت 
من اجناز املرحلة االولى للمشروع، علما ان «مراكز» 

متتلك ١٠٪ من اسهم الشركة املالكة للمشروع وهي 
انترادوس للتطوير الســــياحي والتي يشغل فيها 
عبداحلميد دشتي منصب نائب رئيس مجلس االدارة 

ممثال عن شركة «مراكز العقارية». 

 البنك يعرض مجموعة من الخصومات لعمالئه عند شراء سيارات فورد الجديدة

 تمتلك ١٠٪ من أسهم الشركة المالكة للمشروع

 علي شلبي  صالح الزعابي 

واسعة من سيارات فورد ذات 
اجلودة العالية». 

املزيـــد عن عرض    ملعرفة 
العربية للسيارات  املجموعة 
(فـــورد) أو أي مـــن منتجات 
وخدمات بنك اخلليج والعروض 
األخرى، ميكن للعمالء زيارة 
أحد فروع بنك اخلليج البالغ 
أو االتصال  عددها ٥٢ فرعـــا 

باخلدمة الهاتفية املصرفية. 

معرض فورد واالستفادة من 
هذه احلملة. 

التنفيذي  املديـــر    وأضاف 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية صالح الزعابي كذلك، 
نشعر باالعتزاز للعمل جنبا 
إلى جنب مع املجموعة العربية 
للسيارات بهدف تزويد عمالئنا 
بالفرصة للحصول على املزيد 
من اخلصومات على مجموعة 

  أعلن بنك اخلليج اليوم عن 
طرح أحـــدث حملة ترويجية 
مشتركة مع املجموعة العربية 
للسيارات (فورد) من ١٥ يناير 
وحتى ٢٨ فبراير، والتي توفر 
لعمالء بنك اخلليج وأي عمالء 
يزورون صاالت العرض الفرصة 
للحصـــول علـــى خصومات 
مختلفة على أحدث مجموعة من 
سيارات فورد من خالل معرضي 

فورد بالشويخ واألحمدي. 
  وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك اخلليج علي شـــلبي: 
«تعزز هذه احلملة الترويجية 
التـــزام البنـــك جتـــاه جميع 
عمالئه، فضـــال عن تزويدهم 
مبجموعات شاملة من احللول 
التي صممت خصيصا الستيفاء 
متطلباتهم احملددة. ويتيح هذا 
العرض للعمالء احلصول على 
خصومات مختلفة عند شراء 
سيارة فورد. كما نشجع جميع 
عمالء بنك اخلليج على زيارة 

 العبداهللا: سعيد 
بالسعر الحالي للنفط

  
ــال وزير النفط ووزير    رويترز: ق
اإلعالم الشيخ احمد العبداهللا انه سعيد 
ــعر احلالي للنفط والذي يقارب بالس

 الـ ٩٠ دوالرا للبرميل، وقال الشيخ احمد 
للصحافيني ان قرار أوپيك بشأن االنتاج 
سيتوقف على ظروف السوق ومدى 

االلتزام من  جانب الدول املنتجة. 

 العبداهللا: سعيد 
بالسعر الحالي للنفط


