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 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان فنية البورصة حتضر 
لعقد اجتماع  خالل األسبوع اجلاري، وذلك بعد تأجيل االجتماع 
الذي كان مقررا انعقاده قبل االعياد الوطنية بســــبب ارتباطات 
بعض األعضاء. وذكرت املصادر انه من املقرر أن تناقش اللجنة 
عدة أمور من أبرزها توصية اللجنة املتعلقة باستحداث مؤشر 
جديد للســــوق قائم على قياس اداء ١٥ سهما قياديا، فضال عن 

بحــــث اجراءات ما بعد التداول فيما يتعلق باالجراءات التي من 
شأنها الفصل بني التسويات النقدية وتسويات املنحة.

  ولفتت الى ان اللجنة ستناقش ايضا االستراتيجيات التقنية 
والفنية اخلاصة بتطوير انظمة التداول خاصة مع قرب تطبيق 
املرحلة األولى من نظام ناسداك اومكس في يوليو املقبل، على 
أن ترفع توصياتها الى جلنة الســــوق التي ســــتعقد اجتماعها 

خالل ايام. 

 فنية البورصة  تلتئم لبحث المؤشر الجديد وإجراءات ما بعد التداول

 أكدت لـ «األنباء» أهمية العنصر البشري في الفترة المقبلة

  أول وكيلة مساعدة في «التجارة» سميرة الغريب: 
إنجاز خطة التنمية مطلب ضروري

 المصفاة ستخضع ألعمال صيانة دورية ستبدأ في ١٠ مارس الجاري

  العتيقي لـ «األنباء»: توقف إمدادات «البروبلين» 
  من «األحمدي»  يوقف مصنع «البولي بروبلين» لمدة ٤٥ يومًا 

 مع «نفط الكويت» لتوريد أنابيب حفر وتبطين 

  زيادة عقد لـ «نابيسكو» بقيمة ٢٫٤ مليون دوالر 
 أحمد مغربي 

  قال مصـــدر نفطي مطلع في 
شـــركة نفط الكويت أن الشركة 
اتخذت قرارا األســـبوع املاضي 
بزيـــادة عقد قد وقعتـــه مؤخرا 
الوطنية للخدمات  الشـــركة  مع 
البتروليـــة «نابيســـكو» وذلك 
لتغطية تكاليف أعمال مطلوبة في 
العقد، مشيرة إلى أن نفط الكويت 
قررت زيادة العقد بحوالي ١٦٫٥٪ 
من قيمتها األصلية أي ما يعادل 
٢٫٤ مليون دوالر. وأوضح املصدر 

أن العقد يختص بتوريد أنابيب حفر وتبطني بقياســـات مختلفة مع 
 اكسسواراتها ملدة ٤٠ أسبوعا، وكانت شركة نابيسكو قد فازت به في 

٢٤ يونيو املاضي بعد حصولها على اقل األسعار لهذه املناقصة 

 الكويت ليست بصدد زيادة حصتها اإلنتاجية في «أوپيك» 
 أحمد مغربي

  كشف مصدر نفطي رفيع املستوي في 
مؤسســـة البترول الكويتية أن الكويت لم 
ترفع حصتها املقررة من إنتاج النفط من 
قبل منظمة الدول املصدرة للنفط (أوپيك) 
البالغة حاليا ٢٫١٢ مليـــون برميل يوميا، 
نافيا في الوقت نفســـه التصريحات التي 
نشرت مؤخرا عن ضخ الكويت املزيد من 

النفط لتعويض اإلنتاج الليبي.
  وقال املصدر لـ «األنباء» ان الكويت لديها 

الطاقة اإلنتاجية لضـــخ املزيد من النفط 
للتخفيف من حدة توتر ســـوق النفط إذا 
توقف إنتاج ليبيا، مشددا علي عدم تلقي 
الكويت أي طلب من «أوپيك» لزيادة حصتها 

املقررة.
  وأوضح أن الكويت في حالة ما اذا تلقت 
أي طلب من املنظمة لزيادة حصتها فإنها 
لن تتأخر في تنفيذ هذا الطلب الســـيما ان 
الكويت من أكثر الدول األعضاء في «أوپيك» 

التزاما باحلصص اإلنتاجية. 

 أحمد مغربي
  كشف نائب العضو املنتدب 
لالوليفينات في شركة صناعة 
البترولية يوسف  الكيماويات 
الشــــركة ستغلق  أن  العتيقي 
مصنع البولي بروبلني ملدة ٤٥ 
يوما بسبب توقف إمدادات املواد 
اخلام «البروبلني» من مصفاة 
األحمدي التي ستخضع ألعمال 
صيانــــة دورية ســــتبدأ في ١٠ 

مارس اجلاري.
  وأوضح العتيقي في تصريح 
لـ «األنباء» أنه لن يكون هناك 

نقص في اإلمدادات خالل فترة 
اإلغالق، السيما ان الشركة أخبرت 
عمالءها منذ عدة شهور مبوعد 
اإلغالق اخلارج عن ســــيطرة 
صناعة الكيماويات البترولية، 
مشيرا الى أن الشركة ستنتهز 
الفرصة وستقوم بأعمال  هذه 

صيانة بسيطة للمصنع.
  وذكر العتيقي أن الشــــركة 
لديها مخزون من مادة البولي 
بروبلني ستقوم بتوزيعه طوال 
فترة اإلغالق لسد العجز الذي 
ســــينتج عن عمليات التوقف 

التي تأمل الشركة أال تزيد عن 
املخطــــط له من قبــــل مصفاة 
األحمدي التابعة لشركة البترول 

الوطنية.
  وأشار العتيقي إلى أن الشركة 
تدرس توســــعة املصنع خالل 
الفتــــرة املقبلــــة، ولكن خطط 
التوسع مرتبطة بشكل أساسي 
البروبلني،  مــــادة  مبدى توافر 
مشيرا إلى أن السعة اإلنتاجية 
ملصنع البولــــي بروبلني تقدر 
بحوالي ١٥٠ ألف طن، ويعتبر 
املصنع من أهم املصانع التابعة 

للشــــركة في منطقة الشعيبة 
الصناعية.

  جتدر االشارة الى ان البولي 
بروبلني عبارة عن لدائن ملدنة 
حراريا تصنع كيميائيا وتستخدم 
في نطاق واسع من التطبيقات 
مثل مواد التغليف والنســــيج 
املستخدم في املالبس الداخلية 
احلرارية والســــجاد وااللعاب 
واحلاويــــات مبختلف االحجام 
والتجهيزات املخبرية ومكبرات 
الســــيارات  الصــــوت واجزاء 

واالوراق النقدية اللدائنية. 

مشيرة إلى ان املشروع يهدف إلى 
املســــاهمة في دفع عجلة التنمية 
االقتصاديــــة بالكويت وحتقيق 
الكويت  رفاهية املستهلك وجعل 
نقطة التقــــاء حلركة التجارة في 
منطقة اخلليج العربي وذات دور 
ريادي في حركة التبادل التجاري 
إقليميا وعامليــــا لتحقيق توازن 
اقتصادي وطني، ومركزا جتاريا 

جلذب االستثمارات اخلارجية. 
  وقالت إنها عندما كانت تشغل 
التطوير  إدارة  منصــــب مديــــرة 
والتدريب كانت تركز على تطوير 
موظفي الوزارة من خالل إعدادهم 
إلى مستوى  وتأهيلهم للوصول 
متقدم مــــن األداء في العمل وذلك 
من خالل إحلاقهم ببرامج تدريبية 
في عدة مجاالت تساهم في صقل 
وتنمية قدراتهم في العمل. وتدرجت 
الغريب في الوزارة في عدة مناصب 
بدءا مبوظفة ثم رئيســــة قســــم 
ومراقبة ثم مديرة إدارة التطوير 
االداري والتدريب إلى أن أسند اليها 
منصب وكيل مساعد بالوزارة خالل 

االسبوع املاضي. 

 عاطف رمضان 
  للمرة األولى في تاريخ وزارة 
التجــــارة والصناعة يتم إســــناد 
منصب وكيل مســــاعد إلى امرأة 
حيث وافق مجلس الوزراء األسبوع 
املاضي في اجتماعه على مشروع 
مرســــوم بتعيني سميرة الغريب 
وكيال مساعدا في الوزارة وقد كانت 
الغريب تشغل منصب مديرة ادارة 
التطوير والتدريب في «التجارة» 
علما أنها حققت جناحا في العديد 

من امللفات التي أوكلت إليها.
  في تصريح خاص لـ«األنباء» 
أكدت الوكيل املســــاعد في وزارة 
التجارة والصناعة سميرة الغريب 
أنها أول سيدة أيضا تدخل حتت 
قبة مجلس األمة، مشيرة إلى أنها 
أول باحثــــة اقتصادية عملت في 

مجلس األمة عام ١٩٨٥.
  وأعربت الغريب عن شــــكرها 
لوزير التجــــارة والصناعة الذي 
التي  بـ«التجــــارة»  املرأة  أنصف 
النسائي فيها  العنصر  يستحوذ 
على أكثر من ٥٠٪ مقارنة بأعداد 

املوظفني من الرجال.
  ولفتت الغريب إلى أن الوزير 
الهارون أعاد الثقة مجددا للموظفني 
بالوزارة عندما راعى التسلســــل 

الوظيفي في الترقيات.
الغريب عن بعض    وكشــــفت 
أهدافها املستقبلية قائلة: سأنظر 
بعــــني االعتبار إلــــى إجناز خطة 
التنميــــة والتركيــــز أيضا على 

العنصر البشري في الوزارة.
  وأوضحت أن هناك مشــــاريع 
التنمية،  متعددة مرتبطة بخطة 
مؤكدة أن إزالة املعوقات واملشكالت 
التي تعترض طريق تطوير العمل 
بالوزارة أمر ضروري إلى جانب 
النظر بعني االعتبــــار إلى توفير 
املناخ النفسي املناسب للموظفني 

ومنحهم حقوقهم املالية.

  وذكرت الغريب أن وزير التجارة 
والصناعة ركز على هذا اجلانب 
حيث أرسل كتابا إلى ديوان اخلدمة 
املدنية بشــــأن منح املوظفني في 
الوزارة حقوقهم بالنسبة ملوضوع 
الكــــوادر املالية أســــوة باجلهات 

احلكومية األخرى في الدولة.
  من جهة أخرى أفادت الغريب 
بأن الوزارة مســــتمرة في تنفيذ 
مشروع قياس األداء املؤسسي في 
اجلهاز احلكومــــي للعام احلالي، 

 سميرة الغريب

 يوسف العتيقي 

 وفد كويتي برئاسة «التجارة» ناقش استكمال 
قانون حماية المنافسة الخليجي الموحد

  
  عاطف رمضان

ــة مدير  ــت «األنباء» من مصادر ان وفدا من الكويت برئاس   علم
حماية املستهلك في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ومشاركة 
الهيئة العامة للصناعة، وغرفة جتارة وصناعة الكويت حضر االسبوع 
املاضي اجتماع وفود دول مجلس التعاون اخلليجي باالمانة العامة 
ــتكمال قانون حماية  ــة واس لدول املجلس في مدينةالرياض ملناقش
ــة اخلليجي املوحد. واضافت املصادر الى انه مت اجناز هذا  املنافس
القانون بشكل كامل تقريبا ومتت مراجعة نصوصه حيث عرض على 

وزراء التجارة بدول املجلس واحيل مرة ثانية الى اللجنة الفنية.


