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 تنزيالت «إيكيا» لموسم الشتاء تقترب من انتهائها
 قّدمت من خاللها عددًا كبيرًا من المنتجات بأسعار مذهلة

 ١٫٤ مليار دينار صافي أرباح «مؤسسة البترول»
  في الـ ٩ أشهر المنتهية من العام المالي الحالي

التنفيذي  الرئيـــس   أعلن 
البترول  باإلنابـــة ملؤسســـة 
الهاجري ان  الكويتية علـــى 
املؤسسة حققت خالل األشهر 
الـ ٩ من العـــام املالي احلالي 
«٢٠١١/٢٠١٠» نتائـــج ماليـــة 
مجزية، إذ بلغ صافي األرباح 
٥ مليارات دوالر أي ما يعادل 
١٫٤ مليار دينار بزيادة قدرها 
١٣٤٪ عن أرباح املوازنة املقدرة 
عن الفترة نفسها وبزيادة تبلغ 
٥٥٪ عن األرباح احملققة للفترة 

نفسها من العام املاضي.
  وأضاف الهاجري في تصريح 
صحافي انه يتوقع أن حتقق 
املؤسسة أرباحا واعدة في نهاية 
السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك 
وفقا للدراســـات والتوقعات 
باستمرار معدالت الطلب العاملي 

والنمو االقتصادي.
  وأفاد بأن هذا اإلجناز حتقق 
نتيجة لتضافر جهود جميع 
العاملـــني واملوظفني بالقطاع 
النفطـــي والعمـــل واملثابرة 
بإخالص مما ترتب عليه حتسني 
األداء وتشغيل العمليات بكفاءة 

عالية.
  اجلدير بالذكر ان العمليات 

التشغيلية متثل ٧٨٪ من صافي 
األرباح والنسبة املتبقية والبالغة 
إيـــرادات  ٢٢٪ متثـــل صافـــي 

االستثمارات.
  من جهة اخرى، أعلن رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة التنمية 
النفطيـــة والعضـــو املنتـــدب 
للتخطيط في مؤسسة البترول 
الكويتية هاشم الرفاعي عن فوز 
جناح املؤسسة وشركاتها النفطية 
التابعة باجلائزة األولى ألفضل 
جناح مشارك في أنشطة املؤمتر 
واملعرض الدولي الـ ١٣ ملعهد إدارة 
املشاريع ـ فرع اخلليج العربي 

 اعلنت شركة «ايكيا» الكويت عن اقتراب تنزيالتها ملوسم الشتاء 
من نهايتها، تقدم الشــــركة من خاللها عــــددا كبيرا جدا من املنتجات 
بأسعار مذهلة مما يعد اختيارا ال يقاوم ملنتجات عالية اجلودة كأثاث 

«ايكيا» الكويت.
  وقالت الشــــركة في بيان صحافي انه ميكن للزبائن عند زيارتهم 
معرض «ايكيــــا» الكويت، التجول واالختيار بني مجموعة واســــعة 
ومتنوعة من أجمل املنتجات تتصف باألناقة والعملية في وقت واحد، 

وذلك بأسعار منخفضة خاصة بهذه التنزيالت.
  ويقدم معرض «ايكيا» الكويت لزواره أكثر من ٢٠٠٠ منتج مختلف 
ليضمن توفير أنسب احللول واالختيارات التي تلبي جميع أذواق الزبائن 
وتناسب منازلهم ومساحاتها. وتتنوع السلع املشمولة بالتنزيالت بني 
غرف اجللوس، غرف النوم، حلول ومنتجات التخزين، اكسسوارات 
احلمام، أثاث غرف األطفال، أواني مسلتزمات الطهي، أقمشة الستائر، 

منتجات واكسسوارات الديكور الداخلي، اإلضاءة وغيرها الكثير. 

 حتت رعاية وحضور وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
تنطلق يوم السبت املقبل أنشطة 
«معرض مسباح» األول من نوعه 
في منطقة الشرق األوسط ككل 
واألكبر على مستوى دول اخلليج 
العربـــي وذلك بحضـــور عدد 
كبير من الشخصيات املرموقة 
وأصحـــاب املتاجر العريقة من 

داخل الكويت وخارجها.
  وقال رئيس اللجنة التنظيمية 
عبد اللطيف أحمد الصراف إن 
املعرض سيستمر ملدة ثالثة أيام 
متتالية خالل الفترة من ٢٩ إلى ٣١ 

يناير اجلاري، موضحا أن الدعوة 
مفتوحة أمـــام جميع املواطنني 
واملقيمني حلضـــور فعالياته، 
خاصة أنه ينفـــرد بعرض ٨٠ 
مســـباحا نادرا وأثريا تعرض 
ألول مـــرة، إلـــى جانب عرض 
تشكيلة واســـعة من املسابيح 
التي تتميز بدقة التصنيع اآللي 
اليدوية للمعاينة  أو الصناعة 
وللبيع، وسيختتم املعرض في 
اليـــوم الثالث مبزاد علني على 
مجموعة من القطع الثمينة التي 
من املتوقع أن ترتفع أسعارها 
الساعة خاصة  مع تزايد دقات 

أن كل مسباح منها ميثل قطعة 
فنية قائمة بذاتها.

  وأضاف الصراف في تصريح 
صحافي أن املعرض سيتضمن 
أيضا بعض املقتنيات الشخصية 
القدمية،  القطـــع  لهواة جمـــع 
وسيتم توضيح الطرق املختلفة 
والعادات والتقاليد في الصناعة 
اليدوية أو اآللية للمسابيح مع 
شرح طريقة نحت وتصنيع املواد 
اخلام اخلاصـــة بهذه الصناعة 
في ركن خاص من املعرض مما 
سيفتح املجال لتبادل اخلبرات 
واملعلومـــات بشـــكل موســـع 

وسيســـاعد على زيادة الوعي 
واملعرفة بهذه الهواية لدى اجليل 
اجلديد. واشار الصراف الى ان 
كلمة مســـباح هي كلمة عربية 
قدمية تعني العابد الذي يسبح 
اهللا بصورة دائمـــة، وذكر ان 
سكان اخلليج تربطهم  باملسباح 
عالقة خاصة، فهم ضالعون في 
معرفة انواعه وفوائده، وقد ال 
جتد خليجيا من دون مسباحه 
فهو دائما يفرك حباته ويشـــم 
رائحتها، وأحيانـــا يقوم بعّده 
علما بأنـــه يعرف ان عددها اما 

٣٣ او ٩٩ حبة. 

املنعقد في البحرين برعاية رئيس 
الوزراء البحريني الشيخ خليفة 
بن سلمان آل خليفة، والذي حمل 
شعار «تعزيز القيمة واإلنتاجية 
من خالل إدارة املشاريع.. الدروس 
املســـتفادة من مراحل االزدهار 
والتراجع»، حيث انعقد في الفترة 

من ٢٤ ـ ٢٦ اجلاري.
  وأكد الرفاعـــي أهمية تبادل 
اخلبـــرات بني الدول املشـــاركة 
فـــي املؤمتر خاصة فيما يتعلق 
العمل  بأســـاليب ومنهجيـــات 
التعاقد  املختلفـــة، وأســـاليب 
التحديات  التغلب على  وكيفية 
النفطية،  التي تواجه الصناعة 
مشيرا إلى أن املؤمتر ميثل أهمية 
كبرى ملؤسسة البترول الكويتية، 
خاصة ان القطـــاع النفطي في 
الكويت يستعد لتنفيذ عدد من 
املشـــروعات الضخمة املرتبطة 
بإســـتراتيجية املؤسسة ٢٠٣٠، 
التـــي تتبعها  التنمية  وخطط 
الدولة، ومن تلك املشاريع إنشاء 
اخلط اخلامـــس للغاز وتطوير 
البحرية والتوسع في  املنشآت 
الصناعات البتروكيماوية، عالوة 
على مشـــروع املصفاة الرابعة 

ومشاريع حتسني البيئة. 

 العمليات التشغيلية تمثل ٧٨٪ منها

 على الهاجري

 عبد اللطيف الصراف

 «معرض مسباح» يعرض ألول مرة ٨٠ مسباحًا نادرًا وأثريًا

يوميًا
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 سامحني

8:00 مساًء
بين أخطاء الماضي وصحوة الضمير
هل يجد من يسامحه ؟

التركي المسلسل 


