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أكد مدير إدارة العالقات العامة 
عبدالعزيز البالول في »الوطنية 
لالتصاالت« بالقول: »ان طلبتنا 
هم عم����اد املس����تقبل ونعول 
عليهم دائما ونث����ق بقدراتهم 
في حتمل مس����ؤولية بناء غد 
مشرق ومس����تقبل باهر، ولن 
الوطنية جه����دا في دعم  تألو 
الطلبة والش����باب في مختلف 
القطاع����ات«. وهنأ البالول في 
تصريح صحافي جميع الطلبة 
ممن سيحتفلون بتخرجهم من 
املراحل الثانوية هذا العام، قائال: 
»نشعر بالفخر ونحن نشارك 
هؤالء الطلبة فرحتهم بالتخرج 
ونهنئهم على مثابرتهم وتفوقهم 
ومتنياتنا لهم مبستقبل أكادميي 

باهر«.
وقد أثنى ع����دد من إدارات 
الثانوية على مبادرة  املدارس 
»الوطنية لالتصاالت« وتقدمت 
بالشكر واالمتنان للمسؤولني 
في إدارة الش����ركة على نهجها 
الدؤوب واملتميز في دعم جميع 

أفراد املجتمع.
»الوطني����ة«  وس����ترعى 

خالل هذا العام نحو املزيد من 
النتائج اإليجابي����ة للعمليات 
االستكشافية التي نقوم بها حاليا 
في مصر في حقلي »أبوسنان« 
و»املنطق����ة أ«. وتبل����غ حصة 
»كويت إنرجي« في امتياز »شرق 
رأس قطارة« نسبة 49.5%، أما 
النسبة 50.5% املتبقية فهي ملك 
شركة »إيناب سيبترول« التابعة 
لشركة »إيناب« التشيلية، وهي 
املشغل لالمتياز. ومتت عملية 
احلفر في بئر »ش����بل � 1« على 
عمق 4.400 مت����ر وقد أظهرت 
نتائج االختب����ارات األولية أن 
معدل االنتاج اليومي في البئر 
بلغ 600 برميل من النفط، فيما 
متت عملية احلفر في بئر »شرق 
شبل � 1« على عمق 4.100 متر 
وكان معدل اإلنتاج اليومي خالل 
االختبارات األولية قد بلغ 1.500 

برميل من النفط.

وأكدت اخلالد ان الش����ركة 
كانت ومات����زال تعمل مبهنية 
عالية جعلتها تكسب مصداقية 
كبيرة جتاه املؤسسات واملجتمع 
املدن����ي، الفت����ة ال����ى أن نظام 
»أسيكو« للبناء والذي يتكون 
من عناصر إنشائية مت تصنيعها 
م����ن اخلرس����انة اخللوية في 
مصانع »أسيكو« أثبت جدارته 
وفاعليته، حيث استطاع خالل 
الفترات املاضية أن يحقق قفزة 
نوعية ويحصل على شريحة 

كبيرة من العمالء.
وأضاف����ت قائل����ة: »نحن 
النظام س����يكون  أن  متأكدون 
ه����و النظ����ام املعتم����د ألن����ه 

انطالقًا من دعمها جليل املستقبل وطوال يونيو اجلاري

االكتشاف احلادي عشر منذ 2008

بعد 18 شهراً من بدء املشروع

»الوطنية لالتصاالت« حتتفل مع طلبة 
الثانوية وترعى عددًا من حفالت التخرج

»كويت إنرجي« تكتشف بئري نفط
بشرق رأس قطارة في مصر

»أسيكو لإلنشاءات« تسّلم
مشروع شيفرون اإلسكاني

احتفاالت التخرج في املدارس 
التالية: مدرسة الرؤية وثانوية 
دعيج الصباح، وثانوية احمد 
الربع����ي وثانوي����ة فلس����طني 
وثانوية عيسى احلمد وثانوية 
عبداهلل الرجيب باإلضافة إلى 

مدرسة اجلهراء املتوسطة.

األمثل للمؤسسات والعائالت 
الى  الكويتية«. جتدر اإلشارة 
أن ال� 30 ڤيال الس����كنية متثل 
املرحلة الثانية من مشروع بناء 
مدينة سكنية لشركة شيفرون، 
حيث مت تنفيذ املرحلة األولى 
واملكونة من 20 ڤيال س����كنية 
م����ع بنيتها التحتية خالل مدة 
زمنية قاربت 14 شهرا وبقيمة 
إجمالية جتاوزت مليونني و250 

ألف دينار.

في إطار مس����ؤوليتها نحو 
املجتمع وتعزيزا لقطاع التعليم 
ف����ي الكويت، أعلنت الش����ركة 
الوطنية لالتصاالت عن رعايتها 
لعدد من حفالت تخرج املدارس 
الثانوية واملقرر تنظيمها خالل 

يونيو اجلاري.
وتأت����ي ه����ذه اخلطوة في 
إطار استراتيجية »الوطنية« 
الهادفة إلى دعم جيل الشباب 
نحو مستقبل أفضل ومساندتهم 
ملواصلة مسيرتهم نحو النجاح 
والتف����وق، كما ج����اءت رعاية 
»الوطني����ة« حلف����الت تخرج 
الطلب����ة من منطل����ق تقديرها 
ملواهبه����م واجنازاته����م وبث 
املزيد من روح التفاؤل وحثهم 
على املزيد من اجلهد واملثابرة 
وأكدت »الوطنية لالتصاالت« 
انها ستواصل جهودها الواضحة 
وااللت����زام بوعده����ا نحو دعم 
التعليمي واملؤسسات  القطاع 
التعليمية في الكويت وتشجيع 
االبداع واالبتكار  الشباب على 

في كافة املجاالت.
املبادرة  وتعليقا على هذه 

أعلنت شركة »كويت إنرجي« 
امس عن اكتش����اف بئري نفط 
جديدتني وهما بئري »شبل � 1« 
و»شرق شبل � 1« الواقعتني في 
امتياز »شرق رأس قطارة« في 
الصحراء الغربية مبصر، ليصل 
بذلك عدد االكتشافات التي قامت 
بها الشركة في مصر منذ عام 

2008 إلى 11 اكتشافا نفطيا.
وبهذه املناسبة، قالت نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفي����ذي في ش����ركة كويت 
أكبر: تضيف  إنرجي، س����ارة 
»كويت إنرجي« اليوم إجنازين 
النجاحات  إلى سجل  جديدين 
النفطية التي قامت بها في مصر 
ليصل عدد االكتشافات النفطية 
إلى 11 اكتشافا خالل ثالثة أعوام 
فقط، ونشكر احلكومة املصرية 
وشركاءنا على دعمهم املتواصل 
لنا طوال هذه الفترة، ونتطلع 

أعلن����ت ش����ركة أس����يكو 
لإلنشاءات عن حتقيقها جناحا 
جديدا يض����اف إلى إجنازاتها، 
الش����ركة من  انته����ت  حي����ث 
النهائية اخلاصة  التشطيبات 
مبشروع شيفرون اإلسكاني، بعد 

18 شهرا من بدء املشروع.
ويتكون املش����روع من عدد 
30 ڤيال سكنية صممت ونفذت 
وفق أعلى املعايير الدولية، حيث 
بلغت القيمة اإلجمالية للمشروع 

4 ماليني و470 ألف دينار.
الش����ركة بعمل  وقد قامت 
التحتية اخلاصة  البنية  كامل 
باملشروع من شوارع ومتديدات 
كهربائية وكل األعمال األخرى 
املتعلقة بأعمال البنية التحتية 
مما يجعل »أس����يكو« منظومة 
ق����ادرة عل����ى تنفيذ  متكاملة 
املشاريع الكبرى بكل سهولة.

من جانبه����ا، قالت رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة أسيكو 
لإلنشاءات م.غيداء غسان اخلالد 
ان مشروع »شيفرون« يعتبر 
أحد املشاريع العديدة التي قامت 
شركة أسيكو بتنفيذها سواء 
على الصعيد احمللي أو اإلقليمي، 
مشيرة الى ان هذه ليست املرة 
األولى التي تكسب فيها شركة 
»أسيكو« ثقة الشركات العاملية 
لتنفيذ مشاريعها في املنطقة.

عبدالعزيز البالول

سارة اكبر

م.غيداء اخلالد مع فريق عمل »أسيكو«

جانب من املشروع

أعلنت فنادق ماريوت الكويت 
أمس عن إطالق »بطاقة النخبة« 
التي توف���ر حلامليها امتيازات 

عديدة.
وأعرب املدي���ر العام لفنادق 
ماريوت الكوي���ت جورج عون 
عن س���عادته بتق���دمي وإطالق 
هذه البطاقة اجلديدة ألول مرة 
في الكويت لتمنح حامليها من 
ضيوف فنادق ماريوت الكثير من 
املزايا السيما حصول الضيوف 
عند استخدامها في كل من فندق 
جي دبليو ماريوت وفندق كورت 
يارد ماري���وت على خصومات 
كبيرة ومزايا ذات قيمة مضافة 
لالس���تمتاع باخلدمات الرفيعة 
املس���توى في فن���ادق ماريوت 

الكويت.
و أضاف خالل مؤمتر صحافي 
عقده فندق ماريوت الكويت أمس: 
ان بطاقة النخبة تقدم خصومات 
تتراوح بني 20% للضيوف الذين 
يزورون أيا من مطاعم املاريوت 
وحدهم، ويرتفع اخلصم ليصل 
إل���ى 50% عندما يك���ون لعدد 

شخصني أو أكثر.

لضيوف فنادق ماريوت الكويت 
خالل موس���م الصي���ف لتلبي 

توقعاتهم.
إلى  وتاب���ع: »إننا نتطل���ع 
الترحيب بضيوفنا لنبذل أقصى 
اجلهود لنوفر لهم جتربة فريدة 
لتناول أشهى الوجبات في أرقى 

األجواء«.
وأضاف: ميكن االستفادة من 
النخبة عند زيارة  مزايا بطاقة 
أي من مطاعم فندق كورت يارد 
ماريوت مثل س���ول & سبايس 
املطعم الهندي، تيراميسو كافيه 
ومطعم األتريوم، وكذلك مطاعم 
فندق ج���ي دبليو ماريوت مثل 
تراس غريل، ال براسري، مطعم 
كاي الياباني، كافيه رويال ومقهى 
الفنجان. لإلشارة أنه للحصول 
على املزيد من املعلومات حول 
بطاقة النخبة ميكن للضيوف أن 
يستفسروا من موظفي االستقبال 
في أي من فنادق ماريوت الكويت 
وكذلك تعبئة النموذج اخلاص 
بطل���ب البطاقة التي س���تكون 

قيمتها 75 دينارا في السنة.
منى الدغيمي  ٭

أي من فنادق ماريوت، إضافة إلى 
العديد من املزايا االخرى.

وم���ن جهته أوض���ح مدير 
إدارة املطاعم زياد وطفي انه مت 
تطوي���ر مجموعة من العروض 

كما يحص���ل الضيوف على 
كوبونات للنادي الصحي مجانا، 
وكوبونات إفطار أو غداء في أي 
من املطاعم، وجلس���ات مساج، 
وإقامات مجانية لشخصني في 

)محمد ماهر( جانب من إطالق »بطاقة النخبة«  

فنادق ماريوت الكويت تطلق »بطاقة النخبة« للخصومات

في ندوة عقدها الصالون اإلعالمي

التركيت: األوضاع السياسية »قّزمت« تطوير صناعة البتروكيماويات 
 وأضاعت فرصًا استثمارية واعدة على الكويت وأبنائها

أكد كل من الرئيس التنفيذي 
لشركة إيكويت للبتروكيماويات 
حمد التركي���ت ونائب رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة ش���ركة 
بوبيان للبتروكيماويات دبوس 
الدبوس أنه يجب على صانع 
القرار ضرورة النظر لصناعة 
البتروكيماويات بصورة أكبر 
نظ���را ألهمية ه���ذه الصناعة 
وتأثيرها على االقتصاد الكويتي 

بشكل مباشر.
وأك���د الرئي���س التنفيذي 
لشركة ايكويت حمد التركيت 
خالل ندوة الصالون اإلعالمي 
أول من أمس أن الشركة تعتبر 
أول استثمار كويتي بعد التحرير 
البتروكيماويات،  في صناعة 
الفتا الى أن هناك أكثر من 50 
ألف مواطن يس���تثمرون فيها 
بشكل مباش���ر، حيث أوضح 
أن استثمار الشركة يقوم على 
حتويل الغاز إلى مواد كيماوية 

مصنعة.
وأكد التركيت أن حتويل جزء 
من الصناعة النفطية إلى شركات 
تنتج منتجات بتروكيماويات 
هو توجه صحيح يجب التركيز 
عليه ودعمه أيضا وأن الشراكة 
األجنبية في هذا املجال شيء 
ايجاب���ي، الفتا إلى أن »أرامكو 
السعودية« دخلت في شراكات 
مع شركات عاملية من أجل زيادة 
االس���تثمار في هذه الصناعة 

والتوسع فيها.

86% نسبة التكويت

وأضاف التركيت أن الكويت 
ال حتت���اج إلى امل���ال ولكنها 
حتتاج إلى اخلبرات أكثر، وأن 
نسبة التكويت في الشركة قد 
وصلت إلى 86% وذلك يعتبر 
أحد املكاسب املهمة التي حققتها 
إلى  إيكويت، باإلضافة  شركة 
أن الشركة تضخ ما يزيد على 
مليار دوالر سنويا في السوق 
الكويتي، مش���يرا إلى أنه »لو 
كان هن���اك أكثر م���ن إيكويت 
الكويتي الختلفت  في السوق 

األمور«.

6 مليارات دوالر أرباح

ولف���ت التركي���ت إل���ى أن 
استقاللية ايكويت في قراراتها 
بنسبة 100% حققت أكثر من 6 
مليارات دوالر أرباحا وتساهم 
في تش���غيل 80% من مقاولي 
السوق الكويتي في مجال النفط 

ومستلزماته.
ورغم كل ذلك فمازالت الكويت 
بعيدة عن املنافسة اخلليجية 
ف���ي إنت���اج البتروكيماويات 
فالسعودية تنتج ما يقارب ال� 
70 مليون طن، بينما الكويت 
ال يتعدى إنتاجها الس���نوي 5 
ماليني طن وهي نسبة ليست 
باجليدة وال تدخل الكويت في 
أي منافسة في هذا املجال إلى 

اآلن.

3 مصانع خارج الكويت

من جانبه، أكد نائب رئيس 
شركة بوبيان للبتروكيماويات 
دبوس الدبوس أن الطلب العاملي 
البتروكيماوية  املنتجات  على 
إنتاجها، مما  يفوق مع���دالت 
يعني أن هذه الصناعة سوف 
ازدهارا وستحقق منوا  تشهد 
كبي���را في قادم األي���ام، األمر 
الذي يبعث على التفاؤل الكبير 
مبستقبل هذه الصناعة، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن القطاع 
اخلاص ق���د دخل ف���ي مجال 
التحويلية، رغم  الصناع���ات 

ألن هناك من يتكلم في املجال 
وهو ليس مبتخصص فيه وال 
يدري خباياه وال تفاصيله، ولو 
نظرنا الى قطر والس���عودية 
واإلمارات فكل هذه الدول دخلت 
في ش���راكات مع شركة داو إال 
الكويت مع العلم أن سهم الشركة 
في الس���وق آخذ في االرتفاع، 
واخلليج مبجمل���ه ينتج 105 
ماليني طن من البتروكيماويات 
نصيب الكويت منها 5 ماليني 
طن فقط وهذا ما يجل الكويت 
خارج املنافسة من األساس في 

هذا املجال«.
وأضاف التركيت أنه عندما 
يتم إلغاء مشروع ما فينبغي 
دراسة ذلك ومعرفة ملاذا ألغي 
املشروع والوقوف على ايجابيات 
وسلبيات القرار، مؤكدا أن شركة 
إيكويت قد استفادت كثيرا من 
شراكتها مع شركة داو في نقل 
اخلبرات التقنية والفنية بدرجة 

كبيرة.
من جانبه، تساءل دبوبس 
الدبوس نائب رئيس ش���ركة 
بوبي���ان للبتروكيماويات عن 
عدم االس���تفادة من التجارب 
الس���عودية  الناجح���ة، ففي 
مث���ال في كل عام نس���مع عن 
مشروع بتروكيماويات جديد، 
أمام  فالسعودية تفتح املجال 
هذه الصناعة من أجل مساهمة 
أكب���ر في الس���وق إضافة إلى 
التأثير االيجابي على االقتصاد 

وعلى املواطن أيضا.
كما أش���ار الدبوس إلى أن 
القرار داخل مؤسسة البترول 
بطيء ج���دا، بحي���ث يحتاج 
القرار إلى ثقافة مغايرة لتلك 
املوجودة في التعامل مع مثل 
هذه القرارات التي تخص صناعة 

البتروكيماويات.
وحول خصخص���ة قطاع 
التركيت  البتروكيماويات قال 
إن »الكوي���ت ال يصلح لها إال 
اخلصخصة، ولكن اخلصخصة 
البعيدة عن املفاهيم العاطفية، 
امللتزمة بحقوق املوظف الكويتي 
بحيث ان الدولة عندما تشرع في 
خصخصة قطاع ما فإنها تضع 
شروطها اخلاصة بنسبة العمالة 
الوطنية وهذا هو الهاجس األكبر 
ال���ذي يلعب عليه اإلعالم ضد 

عملية اخلصخصة«.
عمر راشد   ٭

الدولة أن ينظروا بعني االعتبار 
واملصلح���ة إلى هذه الصناعة 
نظرة متفتحة ومس���تقبلية، 
البيروقراطي���ة  معتب���را أن 
والواقع السياس���ي ينعكسان 
سلبا على هذه الصناعة املهمة 

واملربحة.

»الداو« قتل سياسيا

وحول مشروع الداو قال حمد 
التركيت »مش���روع الداو قتل 
سياسيا، وكل ما مت قوله عن 
هذا املش���روع ليس صحيحا، 

السياسية على  التجاذبات  أن 
الساحة الكويتية تعوق كثيرا 
عملية التقدم االقتص����ادي في 
الك���ويت بشكل عام وأنه في 
مقابل مصنع واحد مت إنشاؤه 
في الكويت أنش���أنا 3 مصانع 

خارج الكويت.
وأكد الدب���وس أن االهتمام 
بصناعة البتروكيماويات حتديدا 
سينعش السوق وسيساهم في 
حتريك عجلة االقتصاد الكويتي 
بسرعة نحو األفضل، وناشد 
القرار في  الدبوس أصح���اب 

حمد التركيت ودبوس الدبوس خالل الندوة ويبدو ماضي اخلميس  )قاسم باشا(

صفقة »الداو« قتلت 
سياسيًا وأتساءل 

ملاذا ألغي املشروع 
رغم أهميته؟!

الدبوس: صناعة 
البتروكيماويات حتتاج 
إلى نظرة »جتريدية« 

»محايدة« من 
صانعي القرار للحاق 
بركب التطور عامليًا 

وخليجياً

6 مليارات دوالر أرباح 
»إيكويت« وتساهم 

في تشغيل %80 
من مقاولي السوق 

في مجال النفط 
ومستلزماته

»إيكويت« ليست طرفًا في قضية »الداو«

العتال: 1.6 مليار دوالر
استثمارات »الداو« سنويًا

أكد حمد التركيت أن »إيكويت« ليست طرفا في قضية »الداو«، 
ولكن هناك رغبة من قبل الداو لالستمرار في الكويت، كما أن 

موظفينا تلقوا تدريبا جيدا في الداو مما يعكس هذا احلرص على 
االستمرار في الكويت وحسن النوايا كذلك«.

وقال التركيت انه من الصعب ان تقوم صناعة على الغاز بنسبة 
100% خصوصا أن الغاز في اخلليج أصبح تاريخا، في إشارة منه 

إلى تناقص مخزون الغاز في اخلليج، مؤكدا على أن االعتماد األكبر 
سيكون على املواد السائلة أكثر من الغاز.

شهدت الندوة مداخلة من قبل جمال العتال مدير شركة 
داو كيميكال في الكويت الذي أكد على أن الداو عندما نوت 

االستثمار في الكويت فإنها كانت تنشد من وراء ذلك االستقرار 
واالستمرار، مشددا على أن العالقة بني الداو والكويت عالقة 

متينة وهي أكبر من مجرد مشروع أو صفقة فهذه عالقة 
استمرت ألكثر من 15 عاما.

وأضاف العتال ان الداو كشركة عمرها في األسـواق يزيد 
عن 114 عاما وليس هناك شركة تستمر كل هذه السنوات في 
األسواق العاملية إال إذا كانت شركة كبرى وتقوم على أسس 
سليمة وصحيحة، مشيرا إلى أن الداو عندما تنوي أن تبني 

مصنعا مثال فإنها ال تدخر جهدا أبدا في أن يكون هذا املصنع 
مثال في كل تفاصيله.

كما أكد العتال على أن تأسيس الداو ملكتب في الكويت هو خطوة 
من أجل التواصل األسرع واألحسن مع األولويات الكويتية بالنسبة 

للمواطن وللسوق الكويتية بشكل عام، وأن الداو تستثمر أكثر 
من 1.6 مليار دوالر سنويا وهذا استثمار ليس بالقليل، مضيفا أن 
وجود مكتب دائم للداو في الكويت يساعد الشركة على االقتراب 

من السوق الكويتي ومن اهتمامات املواطن الكويتي ومعرفة 
متطلباته بشكل مباشر.


