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أشرف أبواخلير

بخيت الرشيدي

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في ش����ركة زاك سلوشنز أشرف 
الذي  التكرمي  إن  أبواخلير  فتحي 
حصلت علي����ه من قبل ش����ركة 
ميكروسوفت العاملية مبنح الشركة 
جائزة أفضل شريك لها في قطاع 
التعليم في منطقة اخلليج يعتبر 
دافعا قويا لها لتنفيذ واالستمرار 
في مش����اريع عمالقة سواء على 
العاملي خالل  أو  املستوى احمللي 
الفترات املقبلة، وأن الشركة تسعى 
دائما الى أن تتبوأ مكانة مرموقة 
بني كبريات الشركات املتخصصة 
في مجالها نفسه. وأشار أبواخلير 
في بيان صحافي إلى ان هذا التكرمي 
جاء نظرا إلجنازات الش����ركة في 
قط����اع التعليم وقيامه����ا بتنفيذ 
عدد من املش����روعات النوعية في 
مجال امل����دارس الذكية والتعليم 
التكرمي  اإللكترون����ي، وأن ه����ذا 
يضاف إلى العديد من اجلوائز التي 
حصلت عليها الشركة من كبرى 
الشركات العاملية وذلك لتميزها في 
تنفيذ عدد من املشاريع النوعية 
خصوصا في قطاع التعليم. وقال 
إن هذا التكرمي الذي نعتز به والذي 
يأتي بعد جهد شاق قام به فريق 
عمل رائع، متغلبا على العديد من 
الصعوبات والتحديات من أجل أن 
تخرج املشاريع بصورة مشرقة، 
الفتا إلى أن الش����ركة ماضية في 
تنفيذ مش����اريع عمالقة في دول 
ع����دة منها تنزاني����ا نظرا ألهمية 
البلد وتطوير املشروعات هناك. 
وأك����د أن املناقصات واملش����اريع 
التي استطاعت الشركة اقتناصها 
خالل العام املاضي تدل على قدرتها 
ومتانتها ونيتها في التوسع سواء 
في دول اخلليج والشرق األوسط 
او أوروبا. ولفت أبواخلير الى أن 
الش����ركة لديها ما يقارب ال� 300 
مهندس فني ومستشار متخصص 
ولديهم قدرة على املنافسة وتنفيذ 
صفقات الش����ركة بأعلى مستوى 
وأنه����ا قادرة عل����ى التواصل مع 
عمالئها سواء داخل الكويت املقر 
الرئيسي لها أو عن طريق الفروع 
املنتشرة في عدة دول منها البحرين 
ومص����ر، وتابع قائال: »الش����ركة 
أصبح����ت متخصص����ة ومتميزة 
في مج����ال تكنولوجيا املعلومات 
واألبنية الذكية التي تعني التحكم 
الشبكة  االلكتروني والتحكم في 
ونظام االتصاالت وكذلك احلماية 
األمنية«. وبني أبواخلير ان الشركة 
اس����تطاعت احلصول على حزمة 
عق����ود ضخمة ف����ي كل من مصر 
وتنزانيا لتطبيق وحتقيق وحتويل 
املباني واملؤسسات سواء اخلاصة 
أو احلكومية إلى مبان ذكية، مشيرا 
في الوقت نفس����ه الى أن السوق 
املصري من األس����واق التي متتاز 
بقوتها وأن األزمات لن تؤثر على 

خطتنا التوسعية فيه.

أبوالخير: »زاك 
سلوشنز« تتوسع 

خليجيًا وعربيًا
»الكويتية للعطريات« تصدر أول شحنة من العطريات الثقيلة

اعلنت الشركة الكويتية النتاج البرازيلني، اململوكة 
بالكامل للشركة الكويتية للعطريات، عن تصديرها 
الول ش����حنة من نوعها من مادة العطريات الثقيلة، 
وبحجم 17 الف طن متري، حيث مت تصدير الشحنة 

لبعض عمالء الشركة في آسيا.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس ادارة الشركة 
الكويتية للعطريات بخيت الرشيدي: »انه بطاقة انتاجية 
تصل الى 80 الف طن متري سنويا، ستستمر الشركة 
الكويتي����ة النتاج البرازيلني في بيع مادة العطريات 

الثقيلة، وذل����ك بهدف تدعيم القيمة املضافة وزيادة 
العوائد املرتبطة بهذا املجال من قطاع العطريات«.

واضاف الرش����يدي في تصريح صحافي: »متثل 
هذه املادة التي استخدمت سابقا كبديل للوقود ضمن 
مجمع العطريات فرصة جتارية ناجحة تساهم كذلك 
في تقليل البصمة الكربونية بسبب التقليص االضافي 
النبعاثات ثاني اكسيد الكربون وذلك بفضل استخدام 
مواد الوقود النظيف«. واوضح انه باالضافة الى مادة 
العطري����ات الثقيلة، يقوم مجم����ع العطريات التابع 

للشركة الكويتية النتاج البرازيلني بانتاج 829 الف 
طن متري سنويا من مادة البرازيلني و393 الف طن 

متري سنويا من مادة البنزين.
وعبر الرش����يدي ع����ن خالص الش����كر والتقدير 
لشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة ايكويت 
للبتروكيماوي����ات لدورهما الفعال ف����ي انتاج مادة 

العطريات الثقيلة.
يذكر ان الشركة الكويتية للعطريات متثل شراكة 
بني شركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة %40 

وشركة البترول الوطنية الكويتية بنسبة 40%، بينما 
متتلك شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 

حصة ال� 20% املتبقية.
وتتولى ش����ركة ايكوي����ت للبتروكيماويات دور 
املشغل الوحيد لش����راكة ايكويت الكبير التي تضم 
الشركة الكويتية للستايرين والشركة الكويتية النتاج 
البرازيلني والشركة الكويتية لالولفينات ضمن مظلة 
عمليات متكاملة في منطقة الشعيبة الصناعية في 

الكويت.

ترسية عقد على 
»الشعيبة الصناعية« 
بـ 1.8 مليون دينار

تشكيل مجلس إدارة 
»إستراتيجيا لالستثمار«

أعلن���ت ش���ركة الش���عيبة 
الصناعية )ورقية( في بيان نشر 
على موقع البورصة أمس أنها قد 
تسلمت خطاب ترسية من احدى 
شركات تصنيع االسمنت باململكة 
العربية السعودية وذلك لتوريد 
اكياس ورقية لعام 2011 ومببلغ 
اجمالي ق���دره 1.8 مليون دينار 

وذلك ملدة سنة واحدة.  

أفادت ش���ركة استراتيجيا 
لالستثمار في بيان نشر على 
موقع البورصة بأنه بناء على 
العادية  اجتم���اع عموميته���ا 
املنعقدة في 27 يناير 2011 والذي 
مت فيه انتخاب اعضاء مجلس 
ادارة الش���ركة فقد مت تشكيل 
االدارة ليصبح على  مجل���س 
النحو التالي:  »مشعل احلبيب 
- رئيسا ملجلس االدارة، واحمد 
حسن نائبا للرئيس وعضوية كل 
من أماني العماني وعبداللطيف 
وليد النصف وحسان كمال بيه 
وسعود املنصور وعبداحملسن 

املطير«.


