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فاروق الزنكي للصني.
القنص���ل الصق���ر  وكان 
قد زار مدين���ة جانغ جيانغ 
قبل اس���بوعني التقى خاللها 
عمدة املدينة روان ري شانغ 
واملس���ؤولني عن املش���روع 
املش���ترك حيث اثنى العمدة 
خ���الل اللق���اء عل���ى اهتمام 
املسؤولني في القطاع النفطي 
الكويتي على جناح املشروع 
وعل���ى ما بذل���وه من جهود 
حثيثة وللزي���ارات املتعددة 
ملوقع املشروع للوقوف على 

آخر املستجدات بشأنه.
كما اعرب روان عن تطلعه 
ال���ى عقد اتفاقي���ة توأمة مع 
مدينة االحمدي الكويتية وعن 
سعادته مبس���توى التعاون 
والتفاهم والتميز في العالقات 
الودي���ة والطيبة التي جتمع 
البلدين عموما والتي تعتبر 

مثاال يحتذى. 
الوطنية  اللجنة  ان  يذكر 
للتنمية واالصالح الصينية 
منح���ت في م���ارس املاضي 
النهائي���ة القامة  موافقته���ا 
املشروع بني مؤسسة البترول 
الكويتية وشركة »سينبوك« 
الصينية على جزيرة دونغهاي 
مبقاطع���ة غواندونغ جنوب 
الص���ني وهو يض���م مصفاة 
بطاقة 300 ألف برميل يوميا 
ومجمع اثيلني طاقته مليون 

واجتذب اآلالف من الزوار طوال 
فترة اقامته حيث جتد األسرة 
كل ما حتتاجه في فترة ما قبل 
حلول ش���هر رمضان املبارك 
حيث توفر الشركات املشاركة 
جميع احتياجات األسرة حتت 

سقف واحد.
الدهي���م ان  وأوضح���ت 
جميع املؤشرات تدل على ان 
املعرض سيحقق في دورته 
املقبلة جناحات غير مسبوقة 
وذلك من خالل عدد وطبيعة 
الشركات املشاركة وتوقيت 

اقامة املعرض.
ان  ال���ى  جتدر االش���ارة 
الش���ركات املش���اركة ف���ي 
املعرض ستستعرض جميع 
انواع السلع الغذائية احمللية 
واألجنبي���ة املس���توردة من 
معلب���ات ومنتج���ات األلبان 
واللحوم واألس���ماك والسلع 
األساس���ية م���ن أرز وزيوت 
ومستلزمات الشهر الكرمي من 
مكسرات ومشروبات الى جانب 
جميع أنواع األواني املنزلية 
من صيني وزجاجيات وأواني 

أملنيوم وصوان.

خالل الشهر اجلاري لتلبية دعوة رسمية من »البترول العاملية«

يقام على أرض املعارض 17 يوليو املقبل

لتبادل اخلبرات واملعلومات في املجال الصناعي

الصقر: زيارة الوفد الصيني للكويت 
ستتناول مشروع املصفاة واتفاقية التوأمة

الدهيم: أكثر من 100 شركة أكدت 
مشاركتها في معرض الغذاء واألواني

»جويك« توقع مذكرة تفاهم مع املعهد 
الكوري لالقتصادات الصناعية والتجارة

»هيئة االستثمار املصرية«: تأسيس 289 شركة 
متنوعة النشاط خالل األسبوعني املاضيني

وقع����ت منظم����ة اخلليج لالستش����ارات 
الصناعية »جوي����ك« مذكرة تفاهم مع املعهد 
الك����وري لالقتصادات الصناعي����ة والتجارة 
»KIET«، لوضع إطار للعمل لتسهيل التعاون 
والتنسيق وخللق اس����تراتيجية تعاون بني 
الطرفني، وذلك ي����وم أمس األحد 29 مايو في 

مقر املنظمة في الدوحة.
ووقع على املذكرة من جانب »جويك« األمني 
العام املس����اعد لقطاع املعلوم����ات الصناعية 
والدراسات أحمد ضيف وذلك نيابة عن األمني 
العام عبدالعزيز بن حمد العقيل، ومن اجلانب 
الكوري رئيس املعه����د الكوري لالقتصادات 

الصناعية والتجارة بيونغ جون سونغ.
وقد اتفقت »جويك« مع الوفد الكوري ضمن 

مذكرة التفاهم، على عمل دراسات مشتركة في 
املواضيع األساس����ية التي تتعلق باالقتصاد 
وتنمية الصناعة، إضافة إلى مشاركة الطرفني 
في عمل الندوات ف����ي القضايا ذات االهتمام 
املشترك املتعلقة بالتعاون االقتصادي والتنمية 
الصناعية، كما جرى االتفاق بني الطرفني على 
تبادل اخلبرات والزيارات بهدف الترويج للتبادل 
األكادميي، إلى جانب االستفادة من اخلبرات 
املتاحة لدى كل جان����ب لتعزيز القدرات في 

البناء املؤسسي.
وقد قام الوفد الكوري عقب توقيع املذكرة 
بجولة في املنظمة اطلع خاللها على األقسام 
التي تضمه����ا وعلى اخلدمات الت����ي تقدمها 

»جويك«.

العامة لالستثمار واملناطق  الهيئة  أعلنت 
احلرة أن األس���بوع املاضي شهد تأسيس 140 
شركة جديدة مقابل 149 شركة تأسست خالل 
األسبوع الس���ابق عليه مبعدل يومي بلغ 28 
شركة يوميا في املتوسط ليصل إجمالي عدد 
الش���ركات التي مت تأسيس���ها إلى 289 شركة 

متنوعة النشاط.
وقالت الهيئة إن الشركات التي مت تأسيسها 
شملت 3 شركات زراعية و23 صناعية وواحدة 
سياحية و52 خدمية و9 في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات و4 إنشائية و39 متعددة 

النشاط.
وقد تنوعت األش���كال القانونية للشركات 

اجلديدة ما بني 35 ش���ركة مس���اهمة مصرية 
و39 شركات ذات مسؤولية محدودة و11 شركة 
تضامن و15 شركات توصية بسيطة و40 منشأة 

فردية.
وأش���ارت الهيئة إلى أن إجمالي رأس املال 
املصدر لهذه الش���ركات 177 مليون جنيه في 
مقابل 243 مليون جنيه رؤوس أموال مصدرة 
في الشركات اجلديدة التي مت تأسيسها خالل 

األسبوع السابق عليه.
وتوفر الشركات اجلديدة التي مت تأسيسها 
حوالي 2534 فرصة وتشمل 548 فرصة عمل 
في مجال اإلدارة و129 زراعية و331 هندسية 

و39 طبية و22 سياحية و146 حرفية.

طن س���نويا بتكلفة تس���عة 
مليارات دوالر.

وكان���ت ش���ركة البترول 
الكويتية ق���د مثلت الكويت 
في مفاوضات ماراثونية مع 
السلطات الصينية املختصة 
للوصول الى اتفاق بشأن هذا 
املشروع الضخم الذي يتضمن 
ايضا انش���اء ش���بكة توزيع 

للمنتوجات النفطية.

الدهي���م  واختتم���ت 
الش���ركة  تصريحاته���ا بأن 
مازالت ترحب بأي مشاركات 
ترد التاحة الفرصة امام اكبر 
عدد من الشركات للمشاركة 
في هذا احلدث الكبير لزيادة 
زخمه وحجم العروض املقدمة 

خالله.

قال القنصل العام للكويت 
في مدينة غوانغزو الصينية 
عبدالوهاب الصقر ان زيارة 
الوفد الصيني من مدينة جانغ 
جيانغ للكويت خالل االسبوع 
الثان���ي من الش���هر اجلاري 
تكتسب أهمية خاصة لكونها 
تتناول مس���تجدات مشروع 
املصفاة املش���ترك واتفاقية 

التوأمة مع مدينة االحمدي.
واوضح الصقر في تصريح 
ل� »كون���ا« ان الوفد الصيني 
برئاس���ة س���كرتير احلزب 
الشيوعي ملدينة جانغ جيانغ 
ليو سياو خوا وبعض رجال 
االعمال وبعض السياسيني في 
االدارات احلكومية التابعة لها 
حيث تأتي الزيارة تلبية لدعوة 
البترول  رسمية من ش���ركة 

الكويتية العاملية.
وق���ال ان احملادث���ات بني 
اجلانب���ني س���تتناول بعض 
النهائية ملش���روع  التفاصيل 
املصفاة ومجمع البتروكيماويات 
البلدين ووضع  املشترك بني 
ج���دول زمن���ي لالج���راءات 
األساسية والفنية للمشروع 
قبل أن يتم تدشينه في نهاية 
العام احلال���ي او بداية العام 
املقب���ل وذلك خ���الل الزيارة 
املرتقبة لنائب رئيس مجلس 
التنفيذي  االدارة والرئي���س 
الكويتية  البترول  ملؤسس���ة 

أكدت أكثر من 100 شركة 
ومؤسسة جتارية متخصصة 
مشاركتها في معرض الغذاء 
واألواني الرمضاني الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدول���ي على ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة 

من 17 الى 29 يوليو املقبل.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التسويق واملبيعات لدى شركة 
معرض الكويت الدولي باسمة 
الدهيم ان الشركة قد شارفت 
على االنتهاء من التحضيرات 
الالزمة للمعرض الكبير الذي 
دأبت على اقامته في هذا الوقت 
من كل عام منذ ما يزيد على 
15 عاما حي���ث يعد معرض 
الغذاء واألواني الرمضاني بعد 
تطويره من أجنح املعارض 
الغذاء  املتخصصة في مجال 
واألواني ويعتبر حدثا مهما 
عل���ى خارطة املع���ارض في 
الكوي���ت ملا يضمه من كبرى 
الشركات املتخصصة في مجالي 
الغذاء واألواني املنزلية حيث 
حقق املعرض على مدى دوراته 
الس���ابقة جناحات ملحوظة 

عبدالوهاب الصقر

باسمة الدهيم

أصدرت تقرير أدائها التشغيلي لشهر أبريل 2011

»اجلزيرة« أكبر مشغل على أغلبية اخلطوط التي تخدمها
أص���درت ش���ركة طي���ران 
اجلزيرة امس التقرير الشهري 
عن أدائها التشغيلي لشهر أبريل 
2011 ال���ذي أظهر أن الش���ركة 
اس���تحوذت عل���ى حص���ص 
تش���غيلية قيادية خالل شهر 
أبريل املاضي وذلك على أغلبية 

اخلطوط التي تخدمها.
وقد واصلت طيران اجلزيرة 
االستحواذ على حصص قيادية 
على شبكة خطوطها منذ شهر 
يوليو من ع���ام 2009 بفضل 
القيم���ة املضافة الت���ي قامت 
بتوفيرها للمسافرين وجدول 
التزام  رحالت مميز ومع���دل 
مبواعيد السفر الذي بلغ نسبة 
95% ف���ي ابريل ما يجعلها من 
الناقالت األكثر التزاما مبواعيدها 

في الشرق األوسط.
وأشار التقرير إلى أن طيران 
اجلزيرة نقلت خالل شهر أبريل 
86.420 مس���افرا عبر ش���بكة 
خطوطها، ومنهم 26.375 مسافرا 
نقلتهم بني الكويت ومدن دول 
املش���رق، 18.601 مس���افر بني 
الكوي���ت ووجهاتها في مصر، 
الكويت  37.416 مس���افرا بني 
ودول اخلليج، و4.028 مسافرا 
الكويت وامل���دن األخرى.  بني 
ويعتمد التقرير الشهري لطيران 
اجلزيرة على إحصائيات اإلدارة 

أعلن���ت ش���ركة إيكوي���ت 
أنها سترعى  للبتروكيماويات 
فعالي���ات االحتف���ال بالي���وم 
العاملي ملكافحة املخدرات الذي 
الوطنية  اللجن���ة  س���تنظمه 
للوقاية م���ن املخدرات في 26 

يونيو اجلاري.
وبهذه املناسبة أكد أمني عام 
اللجنة الوطني���ة للوقاية من 
املخدرات د.أحمد السمدان على 
أن الدعم املوصول الذي تقدمه 
شركة إيكويت للبتروكيماويات 
للجنة يدل على الوعي الكامل 
ملس���ؤولي الش���ركة بتحم���ل 
املس���ؤولية واملشاركة البناءة 
والفعالة ف���ي توعية املجتمع 
الكويتي من مخاطر املخدرات.

جاء ذلك خالل استقبال أمني 
عام اللجنة الوطنية د.السمدان 
ملدير العالق���ات احلكومية في 
شركة إيكويت للبتروكيماويات 
محمد غريب حامت، حيث قدمت 
إيكويت دعما ماديا للجنة لرعاية 
فعاليات االحتفال باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات الذي ستنظمه 

اللجنة.
وش���دد الس���مدان على أن 
شركة إيكويت تعتبر منوذجا 

وكشف التقرير لشهر أبريل 
أن طيران اجلزيرة كانت أكبر 
ناقلة كويتية إلى البحرين خالل 
الش���هر حيث استحوذت على 
حصة تشغيلية بلغت نسبة 
21%، وكذل���ك إل���ى دبي حيث 
استحوذت على حصة تشغيلية 

بلغت نسبة %18.6.
يذكر أن طي���ران اجلزيرة 
أطلقت ف���ي يوم 18 مايو أولى 
رحالتها بني الكويت والقاهرة، 
الش���ركة بإضافة  وس���تقوم 
احصائي���ات خ���ط الكويت-

القاهرة في تقرير ش���هر مايو 
من عام 2011.

وب���دأت طي���ران اجلزيرة 
التش���غيل إلى القاهرة مبعدل 
عش���ر رح���الت أس���بوعية 
للمسافرين حتى 16 يونيو حني 
ستقوم بتكثيف عددها إلى 21 

رحلة أسبوعية.
ويش���ار ال���ى أن طي���ران 
اجلزيرة حائ���زة على جائزة 
»أفضل شركة طيران« لعام 2010 
قدمتها »مجلة أرابيان بيزنس«، 
باإلضافة إلى اجلائزة الذهبية 
من قبل »ماجنوم أوبس أووردز 
2010«، وتشغل الشركة رحالت 
إلى 18 وجهة في الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا خالل موسم 

الصيف 2011.

من جانبه، قال مدير العالقات 
احلكومية والشاملة في شركة 
إيكويت محمد غريب حامت ان 
الشركة تس���عى دائما خلدمة 
املجتم���ع في ش���تى املجاالت، 
موضح���ا ان رس���الة ورؤية 
الشركة تتضمن خدمة ومساندة 
املجتمع الكويتي في قضية تعد 
من أهم القضاي���ا التي يعاني 
منها العالم أجمع وهي قضية 
املخدرات للحفاظ على شباب 
الوطن ووقايته من هذه اآلفة.

وبني حامت ان هذه الرعاية تأتي 
انطالقا من املسؤولية املجتمعية 
جتاه التنمية املستدامة سعيا 
الشراكة خلدمة  إلكمال رسالة 
املجتمع الكويتي، حيث حترص 
الشركة على دعم جهود اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات 
ف���ي التوعي���ة واإلرش���اد من 
مخاطر املخ���درات، من خالل 
رعايته���ا ألنش���طة االحتفال 
باليوم العاملي ملكافحة املخدرات، 
إيكويت في  مؤكدا استمرارية 
دعم اجلهود التوعوية لسنوات 
مقبلة من أجل احلد من هذه اآلفة 
الس���يئة في املجتمع الكويتي 

وفي العالم بأسره.

دمشق، ونسبة 100% على خطي 
الكويت � حلب والكويت � دير 
الزور كون طي���ران اجلزيرة 
التي تخدم  الوحي���دة  الناقلة 
وجهتا حل���ب ودير الزور من 

الكويت.
كم���ا اس���تحوذت طيران 
اجلزيرة على حصة قيادية بني 
الكويت واملدن التي تخدمها في 
مصر، مستحوذة على نسبة %44 
على خط الكويت � االسكندرية، 
ونسبة 67% على خط الكويت � 
أسيوط، ونسبة 88% على خط 
الكويت � األقصر، ونسبة %43 

على خط الكويت � سوهاج.

للبتروكيماوي���ات الهتمامها 
مبث���ل ه���ذه القضاي���ا املهمة 
التي مت���س املجتمع الكويتي، 
وخص بالشكر مدير العالقات 
احلكومية بالشركة محمد غريب 
حامت الهتمامه الدائم بنش���اط 

اللجنة.

العامة للطيران املدني الكويتي 
املس���تقلة التي تصدر شهريا، 
الرحالت  التقري���ر  ولم يضم 
الرياض وجدة  إلى مدينت���ي 
كون شركة طي����ران اجلزيرة 
محدودة بعدد املقاعد املسموح 
لها مقابل الش���ركات الكويتية 

األخرى.
وذكر التقرير أن الش���ركة 
استحوذت على حصص قيادية 
إلى وجهات دول املشرق، حيث 
بلغت حصتها على خط الكويت 
� بيروت نس���بة 38%، ونسبة 
36% على خط الكويت � عمان، 
ونسبة 50% على خط الكويت � 

يحتذى به في دعم املش���اريع 
التوعوي���ة واالجتماعي���ة في 
املجتمع ويشار إليها بالبنان على 
املستوى االقتصادي واإلنساني 

واالجتماعي.
وخت���م الس���مدان متوجها 
إيكوي���ت  بالش���كر لش���ركة 

د. أحمد السمدان يتسلم شيك الرعاية من محمد غريب حامت

إيكوي����ت  ش����ركة  قال����ت 
انه����ا قامت  للبتروكيماوي����ات 
بتوفير أكثر من 43 مليون دوالر 
من خالل تطبيق منهجية ال� 6 
سيجما في تش����ييد العديد من 

املشاريع.
وخالل رعاية شركة ايكويت 
ال� 6 سيجما،  ملؤمتر تطبيقات 
قال مس����اعد الرئيس التنفيذي 
لتطوير االعمال في شركة ايكويت 
طارق جعفر انه منذ قيام الشركة 
بتطبيق منهجية ال� 6 سيجما في 
عام 2006، فقد مت إشراك أكثر من 
35% من مواردها البش����رية في 

النظريات غير العملية، بل هو 
منظومة عملية متكاملة تعتمد 
العلمية  الوسائل  مجموعة من 
بهدف تطوير خاصية املنتجات او 
تقليص النفقات من خالل حتسني 
جودة النتائج املتوخاة من األداء 
بواس����طة حتديد وإزالة جميع 
نقاط الضعف واخللل وتقليل 
التف����اوت في جمي����ع قطاعات 

العمل«.
وقامت شركة ايكويت وخالل 
املؤمتر باس����تعراض مجموعة 
من مشاريعها التي مت تنفيذها 
باستخدام مبادئ ال� 6 سيجما.

الرائدة عامليا تقوم  الش����ركات 
بتطبيق هذا النظام«.

انه »نظرا الرتباط  وأوضح 
هذه املنهجية الدولية بالعديد من 
القطاعات في شركة ايكويت مثل 
العمليات الصناعية واملجاالت 
املالية  الهندس����ية والش����ؤون 
والتسويق وخدمة العمالء، اضافة 
الى الصحة والسالمة والبيئة، 
فقد قامت الشركة بإطالق وتنفيذ 
أكثر من 130 مشروعا تتناول هذه 

املجاالت املختلفة«.
وقال جعف����ر: »ال يعد نظام 
ال� 6 سيجما مجرد مجموعة من 

ال� 6 سيجما،  مختلف مشاريع 
حيث يتم تطبيق هذه املنهجية 
في جميع دوائر الشركة الفنية 

وغيرها.
واض����اف جعف����ر بالق����ول: 
»بصفتها من الرواد في تطبيق 
أنظمة ال� 6 سيجما في الكويت، 
قامت ش����ركة إيكويت برعاية 
هذا املؤمتر من منطلق مشاركة 
خبراتها ف����ي هذا املجال إضافة 
ال����ى إلقاء الضوء عل����ى املزايا 
الناجتة عن تطبيق هذا النظام 
العاملي الفعال في تطوير أفضل 
املمارسات املهنية حيث ان غالبية  طارق جعفر

جعفر: »إيكويت« وّفرت أكثر من 43 مليون دوالر
 باستخدام نظام الـ »6 سيجما«

..والشركة ترعى احتفاالت اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

الشركة حققت نسبة 
التزام مبواعيد السفر 

بلغت %95

نقلت 86.420 مسافراً 
خالل شهر أبريل

حصص طيران اجلزيرة لشهر أبريل 2011 على الوجهات التي تشغل إليها
حصة اخلطوط اجلوية حصة طيران اجلزيرةالوجهة

الكويتية
حصة الناقالت األخرى

Aly+HBE 30.4%25.28%44.3%وجهة اإلسكندرية
--100%وجهة حلب
35.2%29.33%35.5%وجهة عمّان

32.8%-67.2%وجهة اسيوط
65%14.2%20.8%وجهة البحرين
37%24.7%38%وجهة بيروت
13.9%36.4%49.8%وجهة دمشق

--100%وجهة دير الزور
63.7%17.7%18.6%وجهة دبي

IST + SAW 81.3%-18.7%وجهة اسطنبول
11.9%-88.1%وجهة األقصر
70.82%-29.18%وجهة مشهد

33.40%23.44%43.16%وجهة سوهاج
املصدر: تقرير اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتي حلركة املسافرين خالل شهر أبريل 2011


