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اعلن البنك التجاري الكويتي 
انه ســــيجري اليوم السحب على 
«حساب النجمة» الشهري لعمالئه، 
والذي يجري كل أول احد من كل 
شهر، حيث يكون هناك ٨١ فرصة 
للفــــوز لعمالء البنك املشــــاركني 
بحساب النجمة لربح ١٠٠٫٠٠٠ دينار 
كجائزة أولــــى، وتتوزع اجلوائز 
الثمانون على النحو اآلتي: اجلائزة 
من الثانية إلى احلادية والعشرين 
قدرها ١٠٠٠ دينار، واجلائزة من 
الثانية والعشــــرين إلى احلادية 

والثمانني قدرها ٥٠٠ دينار.
وذكر البنك في بيان صحافي أنه 

باستطاعة أي شخص أن يفتح «حساب النجمة» بإيداع مبلغ ٥٠٠ دينار 
فقط في أي من فروع البنك التجاري الكويتي، فكلما ازداد رصيد حساب 
العميل في «حساب النجمة» ازدادت فرص الربح، حيث يحتسب كوبون 
للسحب مقابل كل ٥٠ دينارا باحلساب، كما يتميز هذا احلساب بأنه ميكن 
السحب واإليداع في أي وقت إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب آلي 
واحلصول على جميع اخلدمات املصرفية من خالله مثل خدمة التجاري 
اون اليــــن واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة الرســــائل 
القصيرة وكذلك استخدام احلساب إلصدار بطاقة ائتمانية مقابل حجز 

مبلغ في حالة عدم حتويل الراتب إلى حساب آخر في البنك.

حتـــت رعاية ســـمو ولي 
العهد الشـــيخ نواف االحمد 
تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي اســـتعداداتها القامة 
دورة جديـــدة في سلســـلة 
دورات معرض النفط والغاز 
والبتروكيماويات على ارض 
الدولية مبشـــرف  املعارض 
بحضور وزير النفط واالعالم 
الشيخ احمد العبداهللا وذلك 
خالل الفترة مـــن ١٨ الى ٢٠ 

اكتوبر املقبل.
وبهذه املناسبة قال نائب 
رئيس مجلس االدارة الرئيس 

التنفيذي لشـــركة معرض الكويـــت الدولي 
عبدالرحمن محمد النصـــار ان وزارة النفط 
تضامنا مع شركة معرض الكويت الدولي قد 
وجهت الدعوة للشركات والهيئات واملؤسسات 
النفطية واحمللية واالقليمية والعاملية للمشاركة 

في املعرض.
واوضح النصـــار في تصريح صحافي ان 
املعرض يهدف الى القاء الضوء على النشاطات 

القائمة علـــى صناعة النفط 
والغـــاز وجميـــع اخلدمات 
املتعلقة بها شاملة الدراسات 
اجليولوجية واالستكشافات 
امليدانية وعمليـــات االنتاج 
والتســـويق وجهود احلفاظ 
على البيئة وسالمة العاملني 

في القطاع.
واشـــار النصـــار الى ان 
املعرض سيساهم في ازاحة 
الستار عن كثير من املشاريع 
اقامتها في  اجلديدة املزمعة 
دول املنطقة وفرص االستثمار 
املختلفة املتاحة خاصة في تلك 
املرحلة الدقيقة التي تسعى كل دول املنطقة 
نحو تطوير منشـــآتها النفطية ومؤسساتها 

العاملة بالقطاع.
وبني انه من خالل مشاركة كبرى شركات 
النفط العاملية في املعرض فإن الفرصة متاحة 
للتعرف على احدث وسائل التعامل مع مشاكل 
النفطية ومعاجلتها والتعرف على  الصناعة 

خبرات اآلخرين في القطاع.

الكلمتان اللتان ألقاهما 
صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد مبناسبة العيد 
الكثير من  الوطني فيهما 
اخلطوط العريضة والتي 
يجب أن تكون خارطة طريق 
لكل من حكومتنا املوقرة 
على االخص ثم مجلســــنا 
العزيز، وأهم هذه القواعد 

في خطابيهما هي:
كلمة سمو االمير:

- نبــــذ الفرقــــة والتباعد 
التحزب  والترفــــع عــــن 
والقبليــــة  والتعصــــب 

فالكويت للجميع.
- تغليب املصلحــــة العامة واالرتقاء بحجم 

املسؤولية.
- االلتزام بأحكام الدستور.

- تقوية العالقة مع االشقاء واحللفاء.
- الشــــورى والدميوقراطيــــة هــــي قاعــــدة 
االدارة احلكومية والعالقة فيما بني الشــــعب 

واحلكومة.
- الكويت دولة قانون، يسود فيها القانون، 

والتحصن بسلطان القضاء.
- الترحيــــب بالرقابة واملســــاءلة في االطر 

الدستورية والقانونية.

كلمة سمو ولي العهد:

- االخذ بأســــباب التطــــور والرقي وحتقيق 
املزيد ملواكبة الدول املتقدمة، هو نهجنا الدارة 

الكويت.
- االستفادة من دراسة مسيرة الكويت بعد 

االستقالل وقدرتها على مواجهة العقبات.
- أهمية االعتماد على مبدأ العدالة االجتماعية 

واملشورة والتناصح.
- الدميوقراطية واستخدام االدوات الدستورية 

مبوضوعية يوفران املناخ املالئم للتنمية. 
- أهمية تنويع مصادر بديلة للدخل النفطي 

كمرتكز رئيسي خلططنا التنموية.
- التركيز على حتويل الكويت الى مركز مالي 
واداري من خالل تغيير بعض التشــــريعات 

واللوائح املساعدة على ذلك.
- أهميــــة تفــــادي االزمــــات االقتصاديــــة 

ورصدها. 

خارطة الطريق الحكومية 
من التوجيهات السامية:

١ - كلمة ســــمو االمير حــــول نبذ الفرقة 
والتعصب والقبلية وأن الكويت للجميع تتطلب 
اعادة تشكيل احلكومة احلالية والتي بنيت 
على أساس احملاصصة واملشاركة السياسية 
الى حكومــــة تكنوقراط توظف فيها املهارات 

واخلبرات والقدرة على االجناز.
٢ - أهمية اعادة هيكلة القوانني االدارية، 
لتحقق االنتاج والعدالة واجلدارة، واعادة نظم 
تعيني القيادات ووقف أسلوب تعيني املناصرين 

والبطانة وسياسة هذا ولدنا..!
٣ - التركيز على الرقابة االدارية، وأهمية 
وضــــع أدوات لقياس االداء واالعالن عن هذه 
الوزراء واملسؤولني على  االدوات ومحاسبة 
أســــاس النتائج واالهــــداف احملققة واملعلنة 

من احلكومة.
٤ - تطوير القضــــاء االداري، وتخفيض 
حتصني القرار االداري واتاحة الفرص للمواطنني 
والعاملني لالستفادة من الرقابة القضائية على 

اجلهاز االداري للدولة.
٥ - تغيير منهجية املسؤولني احلكوميني 
من االدارة بالتســــلط الى االدارة باملشــــاركة 
وفرق العمل والقرار اجلماعي وتضمني ذلك 

في قرارات وقوانني اخلدمة املدنية.
٦ - اعادة سياسة صندوق التنمية الكويتي 
على أساس بناء العالقة مع االشقاء واالصدقاء، 
وبناء مشاريعه وتركيزها على حاجات االمم 
والشعوب وأهمها القضاء على الفقر واجلهل 
وتوفير الوظائف، ووقف التركيز على البنية 

التحتية فقط.
٧ـ  ركز سمو ولي العهد عل التطوير، وهذا 
يتطلــــب من احلكومة أن تكــــون لديها خطة 
معلنة لتطوير اجلهاز اإلداري، وتبني الكفاءات 

واملتميزين واملبدعني والتركيز على ذلك.
٨ـ  التركيــــز علــــى مؤمتــــرات التنظيــــم 
التطبيقية  والتطور والدراســــات والبحوث 

على الكويت.
٩ ـ أهمية التركيــــز على تطبيق القوانني 
االقتصادية الصادرة وعدم تعطيلها وجعلها 
أولوية لدى احلكومة مثل قانون املنافســــة، 
قانون اخلصخصة، قانون هيئة أسواق املال، 

هيئة العمالة.
١٠ـ  االعتماد على التخطيط االستراتيجي، 
وإنشاء وحدات للتخطيط االستراتيجي على 

مستوى الدولة.
١١ ـ إنشاء مركز األزمات االقتصادية على 
مستوى وزارة املالية أو البنك املركزي، وإنشاء 
وحدات اقتصادية على مســــتوى مؤسسات 
الدولة املعنية بتحويل الكويت إلى مركز إداري 
وجتاري مثل البلدية، الشــــؤون، التخطيط، 

املالية.

عالوات وكوادر مجلس الوزراء 
تدمر اإلدارة الكويتية:

عاد مجلس الــــوزراء مجددا الى موضوع 
العــــالوات والكوادر والتفرقــــة غير املقبولة 
وغير املدروسة بني العاملني في الدولة، فقام 
بإقرار عالوات خاصة بالفتوى والتشــــريع، 
والبلدية والتحقيقات. ولقد ســــبق أن نوهنا 
عدة مرات إلــــى أن موضوع الكوادر ليس له 
صفــــة مهنية أو إدارية بــــل هو مدمر لإلدارة 

احلكومية، وكنت قد قرأت 
عدة تقارير للبنك الدولي 
يصف متييز العاملني في أي 
وزارة سواء كانوا محاسبني 
أو مهندسني أو غيرهم عن 
أي وزارة أخرى في الدولة 
بأن هذا عمل مدمر لإلدارة 
احلكومية ولقد كانت وصفة 
البنك الدولي للدول النامية 
السياسة  بوقف مثل هذه 
كشرط للمساعدات الدولية، 
الكوادر كلفت  وسياســــة 
الكويت الشيء الكثير ومنها 
هجرة العاملني في القطاع 
اخلاص إلى القطاع احلكومي، فلنتصور مهندس 
ذو خبرة بسيطة راتبه ٢٢٠٠ دينار في الوزارة 
هل يعقل أن يذهب إلى القطاع اخلاص الذي 
يتطلب مزيدا من اإلنتاجية، وحتقيق األهداف، 

وااللتزام بالدوام.
لقــــد أقــــرت احلكومة الكــــوادر بدون أي 
التزام باإلنتاجية وحتقيق النتائج واألهداف 
والقدرة على التميز واإلبداع، بل سعرت لألسف 
الشــــهادات ولم تسعر العمل، وخرقت قاعدة 
مهمة فــــي العمل اإلداري وهــــي األجر مقابل 
العمل، واألجر مقابل حتمل املسؤولية وحتقيق 
النتائج، وأيضا خرقت قاعدة العدالة واملساواة، 
فكيف ميكن أن يحصل فئة من العاملني على 
عالوات وزيادات دون فئــــة أخرى، مع أنهم 
الشهادات والتخصص، فهذه  يحملون نفس 
الزيادات غير دســــتورية ألنها تخالف قواعد 
العدالة واملساواة، وتخالف توجهات صاحب 
السمو األمير بالدعوة إلى العدالة واملساواة بني 

جميع املواطنني ومبدأ سيادة القانون.
إن هذه الزيادات والكوادر غير املدروسة 
لها كلفة مالية بعيدة املدى وهي القضاء على 
مســــتقبل أبنائنا في احلصول على وظائف 
حكومية خالل العشر سنوات القادمة ألن هذا 
فيه تضخيم للباب األول الذي يعاني أصال من 
التضخم. واحلل األسلم توجيه أبنائنا للعمل في 
القطاع اخلاص، وبناء العمل اإلداري احلكومي 
على قاعدة اإلنتاجية وحتمل املسؤولية وحتقيق 
األهداف من خالل أنظمة التوصيف والتقييم 
الوظيفي وغيرها مــــن األنظمة اإلدارية التي 
تؤكد على اجلدارة وحتمل املسؤولية اإلنتاجية، 
ومما يؤسفني أن مجلس اخلدمة املدنية من 
أعضائه من يحملون شهادات عليا من هارفرد، 
وشهادات عليا إدارية فكيف تطوف عليهم مثل 
هذه األمور، كيف تسمح لهم مهنيتهم باملوافقة 
عليها. انه الكســــب السياسي اآلني والسريع 
والذي صحيح له نتائج آنية سريعة ولكنه 
على املدى الطويل مدمر وله نتائج ســــلبية 
أثرها على املجتمع ككل وليس على من اتخذ 
القرار فقــــط. والقرار اإلصالحي قد يكون له 
ألم آني في املــــدى القصير ولكنه على املدى 
الطويل إيجابي وله ثماره على مســــتوى من 
أخذه وعلى مستوى املجتمع ككل والذي سيخلد 

صاحب هذا القرار.

مشاريع التنمية تبعد العمالة الكويتية:

كان املفروض بخطة التنمية أن توفر اآلالف 
من الوظائف للكويتيني، ولكن حتى تاريخه ومع 
توقيع املشاريع مبئات املاليني مع نفس الوكالء 
احملليني الذين يبعدون العمالة الكويتية من 
العمل في مؤسساتهم وال يطبقون نسب العمالة 
الصادرة من مجلس الوزراء بتواطؤ من وزارة 
الشؤون وغيرها من مؤسسات الدولة، لم يتم 
اإلعالن عن عدد العمالة الكويتية املستفيدة من 
هذه العقود الضخمة، ولقد سألت أحد العاملني 
في جلنة املناقصات عن تطبيق نسب العمالة 
الكويتية املفروض أن تطبق على هذه العقود 
مبئات املاليني والعقود املليارية، فقال هذا آخر 
شيء نسأل عنه في جلنة املناقصات وال يوجد 
من يهتم بهذا املوضوع لدينا، فحســــبنا اهللا 
ونعم الوكيل، يجب أن نلزم اخلبرات الغربية 
وغيرها ممن ينفذ مشاريعنا بتدريب الشباب 
الكويتي ومشاركتهم في تنفيذ هذه املشاريع 
لكسب اخلبرات، واجلانب اآلخر هو املشاركة 
في تنفيذ اخلطة فكان اجلميع يتوقع االستعانة 
باخلبرات الكويتية واملشاركة في تنفيذ اخلطة 
ألن جهاز التخطيط احلالي ال ميلك اخلبرات 
لتنفيــــذ خطة في هذه الضخامة، ولكن أيضا 
لألسف خاب الظن في ذلك. اخلطط التنموية 
يجب أن تشمل مشاركة جميع قطاعات املجتمع 
وخبراته كما حدث في ماليزيا، وسنغافورة 
وبناء اخلطــــط وتنفيذها بنــــاء على الوالء 
السياسي، والبطانة واجلماعة اخلاصة، هذا 
أمر مأخوذ خيره وال يصلح للتنمية، فيجب 
أن ننقل أنفسنا أيضا نقلة حضارية في إدارتنا 
لتنفيذ خططنا التنمويــــة، والفرصة عموما 
مازالت أمامنا فنحن أمام ثاني ســــنة تنفيذ 

وتصحيح األخطاء مازال في أيدينا؟
فأي مشــــروع تنموي كبير ال ينتج عنه 
توظيف للعمالة الكويتية وتوظيف خبراتنا 
واالستفادة من اخلبرات األجنبية، فهذا يسمى 
تنفيع وليس تنمية؟ وكنت كتبت هذه احملطة 
األسبوع املاضي ولم أطلع إال هذا األسبوع على 
مشروع ذخر، وهو مشروع جيد إن شاء اهللا 
وبالتوفيق للعاملني فيه، ولكن العدد صغير 
جدا كما لم توضح آلية وقواعد اختيار املشاركني 
باإلضافة إلى حصره في الشباب صغار السن، 
وهذا يرجعنا إلى املربع األول، واملفروض أن 
يكون هناك نظام الختيار القياديني وقواعد 
معلنة باإلضافة إلى االستفادة من اخلبرات، 
وإال سيصب مشروع ذخر في نفس خانة أنظمة 

القيادة البالية واملدمرة في اخلدمة املدنية؟

qualitykw٦٠@hotmail.com

السلة االقتصادية
الثاقب: حجم استثمارات «الخليجية المغاربية» في ليبيا 

والمغرب ال يزيد على ١٠٪ وال استثمارات في تونس والجزائر

أكد أنها مؤّمنة بالكامل من قبل المؤسسة العربية لضمان االستثمار

مساهمة الشركة في مشروع الجنزور في ليبيا ال تتجاوز نسبتها ٢٠٪ من رأسمال المشروع البالغة قيمته ٤٠ مليون دوالر
 شريف حمدي

أكد الرئيس التنفيذي للشركة 
اخلليجية املغاربية القابضة وليد 
الثاقب ان اســـتثمارات الشركة 
في دول املغرب العربي تقتصر 
على مشاريع تطوير عقاري في 
املغرب وليبيا فقط، وأنه ال توجد 
استثمارات للشركة في تونس 
واجلزائر، مشيرا الى ان اجمالي 
اســـتثمارات الشركة في هذين 
السوقني ال تتجاوز ١٠٪ من حجم 

استثماراتها.
الثاقب فـــي مؤمتر  وقـــال 
صحافي عقدته الشـــركة نهاية 
االسبوع املاضي بهدف طمأنة 
مساهميها بخصوص تأثير ما 
تشهده هذه املنطقة من أحداث 
على انشطتها ان ما تشهده هذه 
الدول من عدم اســـتقرار حاليا 
سيكون له بعض االثر السلبي 
على املدى القصير، نتيجة تعطل 
األعمال واالستثمارات في الفترة 
الراهنة، ولكننا نتوقع أن تشهد 
أســـواق هذه الدول انتعاشـــا 
وازدهارا كبيرين بعد استقرار 
األوضـــاع وقيام املســـؤولني 
بإصـــالح األوضاع االقتصادية 
الرفاهية  ألوطانهم وحتقيـــق 

لشعوبهم.
وأضـــاف قائال: «لقـــد قمنا 
منـــذ البداية بالتأمـــني الكامل 
على اســـتثماراتنا ومشاريعنا 
تأمينـــا كامـــال ضـــد احلروب 
واحلـــروب األهليـــة والتأميم 
واملصادرة والكوارث الطبيعية 
الطبيعية، لذلك فإننا ال  وغير 
نخشى من األحداث احلالية وال 
نتوقع أي نتائج سلبية لها على 
أعمالنا ومشاريعنا على املدى 

البعيد».
وحول مدى تأثر عمل الشركة 
من خالل مشروع اجلنزور جراء 
االحداث اجلارية في ليبيا طمأن 
الثاقب املساهمني إلى أن مساهمة 
اخلليجية املغاربية في مشروع 
اجلنزور ال تتجاوز نسبتها ٢٠٪ 
فقط من رأسمال املشروع البالغ 
قيمته ٤٠ مليون دوالر، مشيرا 
الى ان املشروع عبارة عن عقار 
سكني وإداري ومكاتب وان ارض 
املشروع مملوكة للشركة، وفيما 
يتعلق بحصة الشركة في هذا 
االســـتثمار وحصص اآلخرين 
فقال: هي مؤمن عليها بالكامل 
العربية لضمان  لدى املؤسسة 

االستثمار، الفتا الى ان التأمني 
يغطي جميـــع حاالت احلروب 
والكوارث وغيرها من األحداث، 
مشيرا الى اننفس األمر ينطبق 
على مشروع الشركة في املغرب 
أيضا، الفتا الى ان الشركة لديها 
مشروع في املغرب تقدر قيمته 
بـ ٣٢ مليون دوالر وهو في طور 
التصميم وحصة الشركة فيه 
٢٠٪، مؤكدا في هذا السياق عدم 
قلق الشركة على استثماراتها في 
ليبيا وأنه ليس هناك داع ألن 
يقلق املستثمرون واملساهمون 

على اإلطالق.

توزيعات نقدية

وذكر ان سوق الكويت لألوراق 
املالية اعتمد ميزانية الشركة لعام 
٢٠١٠ وتقرير مراقبي احلسابات 
وأفاد بأنها متوافقة مع املعايير 
املالية، كما  الدولية للتقاريـــر 
وجد أن تقرير مراقبي احلسابات 

للزيادة خالل املرحلة املقبلة.

أهم إنجازات ٢٠١٠

وقال ان أهم إجنازاتنا في العام 
٢٠١٠ هو اإلدراج الناجح للشركة 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
الذي شــــكل نقلة نوعية  األمر 
للشــــركة من حيــــث خضوعها 
لرقابة وتعليمات السوق وهو 
ما اكسبنا املزيد من املصداقية في 
التعاطي مع اجلهات املختلفة من 
بنوك وموردين ومقاولني وغير 
ذلك، وفتح أمامنا األبواب نحو 
آفاق أوسع للعمل واالستثمار.

وأضاف ان الشــــركة حققت 
أرباحا في العــــام ٢٠١٠ نتيجة 
لسياســــتها املالية التي متيزت 
باملرونة مبا يتناسب وأوضاع 
السوق، إضافة إلى ذلك استمرت 
الشركة في إجناز املراحل املقررة 
الســــتثماراتها املختلفــــة وفق 
إلى  اخلطط املوضوعة، مشيرا 

موافق ملعايير التدقيق الدولية 
وقانون الشركات التجارية، الفتا 
الـــى ان امليزانية موجودة اآلن 
لدى وزارة التجارة والصناعة 
ونحن بانتظـــار أن تنتهي من 

مراجعتها قريبا.
ولفت الثاقب الى ان الشركة 
أرباحا ســـنوية تعادل  حققت 
فلسني عن السنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وان هناك 
الشـــركة  إدارة  توجها ملجلس 
للتوصية بتوزيع منحة نقدية 
٥٪ بواقع ٥ فلوس لكل سهم وذلك 
بعد موافقة اجلمعية العمومية 
للشركة والتي يتوقع انعقادها 
في شهر مارس اجلاري، مبينا 
في هذا االطار ان الشركة قررت 
توزيع ٥ فلوس رغم انها حققت 
فلسني فقط نظرا لوجود ارباح 
مرحلة من سنوات سابقة وتوافر 
مالءة مالية لدى الشركة تقدر 
بنحو ٧٫٥ ماليني دينار مرشحة 

أن اخلليجية املغاربية على مدى 
سنوات عملها الست حافظت على 
حتقيقها لألرباح ســــنويا ولم 
تعان من أي خسائر أو مشاكل 
مادية مع أي طــــرف كان حتى 
أثناء اشــــتداد األزمة االئتمانية 
العاملية وانعكاساتها على القطاع 
الكويت والدول  فــــي  املصرفي 
األخرى التي ننشــــط بها، الفتا 
الى ان مــــن إجنازات اخلليجية 
املغاربية القابضة محافظتها على 
ميزانية نظيفة وخالية من أي 

قروض.
وأشــــار الى ان مجلس إدارة 
الشــــركة قام بإجراء نقاشــــات 
مســــتفيضة في الفترة املاضية 
حــــول التوجهات املســــتقبلية 
وبناء عليه فقد اعتمد سياسات 
واستراجتيات تتناسب واملرحلة 

املقبلة.

استقالة الثاقب

وحول استقالته من منصبه 
الثاقــــب «انني  بالشــــركة قال 
أفتخــــر بوجودي علــــى رأس 
الهرم التنفيذي لهذه الشــــركة 
الناجحة، لكننــــي تقدمت فعال 
باســــتقالتي إلى مجلس اإلدارة 
وستسري اعتبارا من تاريخ ٣١ 
مارس اجلاري، لقد قمت بقيادة 
اإلدارة التنفيذية في الشركة في 
سنوات التأسيس املضنية وأنا 
اليوم أفسح املجال أمام كفاءات 
أخرى لتتسلم دفة القيادة، ورغم 
أن هذا القرار كان صعبا علي إال 
أنني مرتاح جدا لوضع الشركة 
اليوم، إذ ان فيها كفاءات شابة 
قادرة على إكمال املسيرة بنجاح 
وعلى رأسها رئيس مجلس االدارة 
طالل اخلرافي والذي عني مؤخرا 
عضوا منتدبا، وم.ســــعد الزيد 
الذي ســــيقوم بأعمال الرئيس 

التنفيذي في الفترة القادمة.
وبرر القرار بأنه ليس مفاجئا 
بل على العكــــس، الفتا الى انه 
أبدى رغبته في االستقالة قبل 
اكثر من سنة لكن مجلس االدارة 
طلب تأجيلها حلني ادراج الشركة 
في الســــوق وعليــــه فقد تقدم 
باستقالته من هذا املنصب مرة 
اخرى لظروف خاصة في شهر 
املاضــــي، لكن مجلس  نوفمبر 
اإلدارة أّخر قبول االستقالة حتى 
بت فيها باجتماعه األخير ببداية 

شهر فبراير.

وليد الثاقب خالل املؤمتر الصحافي

لقطات من المؤتمر
 اوضح الثاقب انه ال توجد مشكلة فيما 
يتعلق مبشروع ضاحية كازابالنكا بسورية، 
وان الشركة ماضية في امتام املشروع، الفتا 
الى ان هناك خالفا مع بائع االرض الذي اخل 
بتعاقده معنا وان هذا اخلالف ســـيحل اما 

باحملاكم او بالصلح.
 اوضح ان مدة تنفيذ مشروع جنزور في 

ليبيا ١٩ شهرا وان املشروع في بدايات مراحل 
التنفيذ.

 قال الثاقب: انا اليوم مطمئن جدا للوضع 
املالي للشركة وســـير العمل في مشاريعها 
املختلفة، وارى مستقبال مشرقا وواعدا لها، 
فالشـــركة اليوم لديها مالءة مالية ممتازة 

وليس عليها اي ديون.

«التجاري» يجري اليوم السحب
على حساب «النجمة» الشهري

الجائزة األولى ١٠٠ ألف دينار

النصار: «معرض الكويت الدولي» تواصل 
استعداداتها لتنظيم معرض النفط والغاز

كلمتا سمو األمير وسمو ولي العهد 
خارطة طريق للحكومة والمجلس

يقام تحت رعاية سمو ولي العهد في ١٨ أكتوبر المقبل

محطات إدارية (٤)

«المستقبل لالتصاالت» تختتم زيارة 
لمعرض تكنولوجيا االتصاالت في برشلونة

أعلنت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت عن اختتام وفد 
الشركة لزيارة قام بها حلضور أنشطة معرض تكنولوجيا 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، الذي أقيم في برشلونة 
باسبانيا، والذي يعد أحد أهم املعارض العاملية في هذا املجال، 
حيث التقى الوفد مبسؤولي الشركات العاملية مثل أريكسون 
ونوكيا سيمينس وهاواوى الصينية التي تربطها عالقات 
وثيقة مع شــــركة املستقبل وشركاتها اخلمس التابعة في 
الكويت ودول اخلليج. وبهذه املناسبة، قال مدير العالقات 
العامة والتدريب باملجموعة ضياء أحمد في تصريح صحافي 
ان شركة املستقبل العاملية وشركاتها التابعة تولي اهتماما 

كبيرا باملؤمتــــرات واملعارض الدولية املتخصصة لالطالع 
على أحــــدث االبتكارات في قطــــاع تكنولوجيا االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات. وأضاف: «كما ان إرسال وفود من 
قياديي الشــــركة ملعارض ومؤمترات عاملية ذائعة الصيت 
يأتي لتعزيز عالقاتنا الدولية بالشــــركات العاملية خاصة 
احللفاء االستراتيجيني الذين تربطنا بهم مشاريع متنوعة 
في الكويت واألمارات وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة 
عمان واخلاصة بشبكات االتصاالت وصيانتها مبا يتوافق 
مع معايير اجلودة العاملية، وكذلك لتطوير خبرات وقدرات 
العاملــــني لدينا ونقل أفضل ما لــــدى الغرب من معلومات 

وخبرات ومنتجات إلى منطقتنا العربية في مجال تكنولوجيا 
االتصاالت». ولقد تضمن الوفد كال من مدير تطوير األعمال 
يوســــف عبد الالوي، واملدير اإلقليمــــي أحمد جمعة ومن 
شركة املستقبل الدولية لالتصاالت م.ناصر الهمالن، ومن 
قطاع تطوير األعمال باملستقبل لالتصاالت كل من بوسكو 
ايدون ومعز علي.  ومن املعروف أن شركة هاواوي العاملية 
لالتصاالت قد اختارت ٨ شــــركاء ذهبيني من بلدان العالم 
كافة، كان من بينها شركة املســــتقبل الدولية، من منطقة 
الشرق األوسط إلجناز مشروعات االتصاالت الكبرى اخلاصة 

بشركة هاواوي العاملية في املنطقة. 

بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد

عبدالرحمن النصار


