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»الوطني«: عطلة مجانية لعمالء »الذهبي« عند شراء 

»كاديالك« بالتعاون مع »يوسف أحمد الغامن وأوالده«
باإلضافة إلى دعوة غداء لشخصني 

وجلسة استجمام مجانية. 
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
»الذهبي« مخصص لش����ريحة 
مميزة م����ن عم����اء »الوطني« 
حي����ث يقدم البن����ك لهم أفضل 
املنتج����ات واخلدم����ات املعدة 
لتلبي����ة احتياجاتهم ومنحهم 
كل االهتم����ام الازم، وذلك عبر 
تخصي����ص مس����ؤول مصرفي 
ش����خصي لرعاية وإدارة جميع 
تعاماتهم املصرفية عاوة على 
ما يوفره لهم من عروض حصرية 

ومزايا تفضيلية مغرية.

يحرص دوما على مكافأة عماء 
حساب »الذهبي« بأفضل العروض 
احلصري����ة واملزايا التفضيلية 
مبا يتناسب وأسلوب حياتهم، 
باإلضافة إل����ى تقدمي اخلدمات 
املصرفي����ة املتمي����زة املصممة 
خصيصا لتلبي����ة متطلباتهم 

واحتياجاتهم املالية«.
ويتيح ه����ذا العرض لعماء 
حساب »الذهبي« أن يستمتعوا 
بقيادة سيارة كادياك واحلصول 
على إقامة مجانية خال نهاية 
األس����بوع في ڤي����ا راقية في 
فندق ومنتجع هيلتون الكويت، 

يقدم بن����ك الكويت الوطني 
عرضا حصري����ا جلميع عماء 
حس����اب »الذهب����ي« يتيح لهم 
االس����تمتاع بعطل����ة ف����ي ڤيا 
خاص����ة ف����ي فن����دق ومنتجع 
هيلتون الكويت عند ش����رائهم 
سيارة كادياك، وذلك بالتعاون 
مع ش����ركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده، ويستمر هذا العرض 

حتى 31 يناير 2012. 
وقال مساعد مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني محمد 
محمد العثمانالعثم����ان: »إن البن����ك الوطني 

ترعى هذا احلدث انطاقا من دورها 
الرائد في تبني أحدث التطبيقات 
التكنولوجية، ولبحثها املستمر 
عن تقدمي كل ما هو جديد وحديث، 
مبينة أن ه����ذه التجربة الرائعة 
الكويت ألول  التي تس����تضيفها 
م����رة تبرز والدة عصر جديد من 
التكنولوجيا. وأوضح أن الشركة 
سوف تعزز من سياستها الرامية 
إل����ى توفير املزيد من التطبيقات 
التكنولوجية احلديثة والتركيز 
على تعزيز اجلوان����ب الثقافية، 
والتي باتت سمة وعامة تصاحب 
جميع أساليب احلياة في الوقت 
الراهن، مضيفة أنها ستظل عند 
وعدها بتكثيف جهودها لتحقيق 

رغبات وطموحات عمائها.

جميع وج����وه التكنولوجيا التي 
تعامل معها اإلنسان وتآلف معها 
خال العقد املاضي، حيث سيرى 
اجلمهور كائنات من عالم اخليال 
والطبيعة تتفاعل مع اجلمهور على 
أرض مول 360 في مشهد حقيقي، 
وسيستمتع الزوار بهذه التقنية 

اجلديدة ألول مرة في الكويت.
وق����ال مدي����ر إدارة العاقات 
واالتص����االت في الش����ركة وليد 
اخلشتي »من لديه شغف وفضول 
باكتشاف هذا العالم، ويتجول معه 
في مول 360 في مش����هد واقعي 
ستظ����ل ذك�����رياته حتمله طيلة 
العمر، فما علي����ه إال بزيارة هذا 
احلدث واالستمتاع بعالم اخليال 
احلقيقي«. وذكر اخلشتي أن »زين« 

كشفت شركة زين أكبر شبكة 
اتصاالت في الكويت أنها ستدفع 
عماءها إل����ى حدود عالم اخليال 
واألساطير في رحلة استكشافية 
حقيقية ستستمر على مدار أربعة 
أي����ام متواصلة م����ن 22 الى 25 
ديسمبر اجلاري، في واحدة من 
التكنولوجيا على  أغرب جتارب 
اإلطاق، وذلك عندما تستضيف 
 Augmented حدث »احلقيقة املدمجة
Reality« اعتبارا من يوم الغد في 
مول 360.  وذكرت الش����ركة أن 
احلدث الذي ستضيفه من خال 
 »National Geographic Channel«
س����يعرض وجها جديدا من هذه 
التكنولوجي����ا املتقدم����ة، والتي 
وصفها الكثيرون بأنها تتفوق على 

وليد اخلشتي

»زين« تدفع عمالءها في رحلة استكشافية 
داخل حدود عالم جديد من اخليال

»اخلليج« يعلن فائزي السحب األسبوعي لـ »الدانة «
أجرى بنك اخلليج السحب 
التاس���ع واألربعني  األسبوعي 
حلساب الدانة 2011 معلنا بذلك 
عن أس���ماء 10 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها ألف 
دينار، والفائ���زون هم: حنان 
عب���داهلل بعق���وب، خالد أحمد 

صال، محمد علي خميس علي، 
نادية راشد الشرهان، أحمد فؤاد 
العوضي، عبودة عمران أحمد، 
عب���داهلل علي عب���داهلل، هاني 
عبدالرحم���ن ش���هرور، الزين 
محمد أحمد ياسني وناصر عوض 

سليمان عوض. أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن حتقيقها اجنازا 
جديدا يضاف إلى سجلها احلافل باإلجنازات إذ قامت الشركة 
بتصدير أكبر شحنة من سماد اليوريا في تاريخها من مصنع 

شركة اخلليج للبتروكيماويات بالبحرين إلى جمهورية باكستان 
اإلسالمية وذلك ضمن اتفاقية التسويق املبرمة فيما بينها وبني 
شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات »جيبيك«، وقد جتاوزت 

كمية الشحنة التي مت نقلها على ظهر إحدى البواخر 47 ألف طن 
متري.  وبهذه املناسبة أعربت رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

املنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية مها مال حسني عن 
سعادتها بهذا اإلجناز الذي يعد حتديا جديدا للشركة في سعيها 
إلى تزويد عمالئها بجميع متطلباتهم ليس فقط من ناحية جودة 

املواد املنتجة بالشركة، بل كذلك في القدرة على تصدير الشحنات 
الكبيرة، األمر الذي يعود مبردوده اإليجابي على العمالء من حيث 

اإلسهام في خفض النفقات، والسيما مصاريف النقل.

»الكيماويات البترولية« تصدر أكبر 
شحنة يوريا في تاريخها إلى باكستان 

مها ما حسني

النفط الكويتي 
يتراجع 

لـ 101.89 دوالر
قالت مؤسسة البترول الكويتية 
ان سعر برميل النفط الكويتي 

تراجع 88 سنتا في تداوالت 
امس في بداية تداوالت 

االسبوع ليستقر عند مستوى 
101.89 دوالر للبرميل مقارنة 
بـ 102.77 دوالر للبرميل في 
تداوالت يوم اجلمعة املاضي.

وفد نفطي رفيع املستوى شارك في مجلس البترول العاملي بالدوحة 

الرشيدي: 40 مليار دوالر استثمارات »البترول الوطنية«  
على مشروعي املصفاة والوقود البيئي ومشاريع الغاز 

تسهيل استقبال شحنات الغاز 
املستوردة والتي تعتبر أساسية 
في تأمني تشغيل محطات توليد 
الطاقة في الكويت، وخاصة في 
فصل الصيف الذي يشكل وقت 
الذروة في اس����تهاك الكهرباء. 
وركز الهاجري على التعقيدات 
التي تنطوي عليها هذه العملية 
التي تس����توجب إعادة تسييل 
الغاز والنقل من ناقلة الى أخرى 
قبل ضخ الغاز املسال في شبكة 

األنابيب.
كما ق����دم مهن����دس أول في 
مش����روع الوقود النظيف وائل 
اجلاس����م ورقة عمل أبرز فيها 
األهمي����ة التي يتمت����ع بها هذا 
املش����روع، والذي ينطوي على 
تطوير مصفاتي ميناء عبداهلل 
وميناء األحمدي من الناحيتني 
الكمية والنوعية إلنتاج وقود 
منخف����ض الش����وائب وصديق 
للبيئة، بحيث يلبي الش����روط 

املتشددة لألسواق العاملية.

في مجال قط����اع تكرير النفط 
وإس����الة الغاز هي: توفير أمن 
الطاقة للس����وق احمللية، إيجاد 
العمل لقوة  االستثمار وفرص 
العم����ل الوطنية، توافر الوقود 
الصديق للبيئة والذي يستوفي 
مواصف����ات ي����ورو 4 والتكامل 
مع قطاع صناع����ة الكيماويات 
البترولية وإقامة املنشآت الازمة 
لتصنيع الغاز الذي ينتجه قطاع 
اإلنتاج التابع للمؤسسة وحتسني 
النطاق  التنافسية على  القدرة 
العاملي واحملافظة على املستويات 
املتطورة ف����ي مجاالت الصحة 

والسامة وحماية البيئة.
من جانبه، قدم رئيس فريق 
العمليات »املنطقة 8« في مصفاة 
مين����اء األحمدي خالد الهاجري 
ورق����ة عم����ل ح����ول اجله����ود 
واالس����تثمارات الت����ي وظفتها 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
إلعداد الرصي����ف اجلنوبي في 
مصفاة ميناء األحمدي من أجل 

أعلن����ت مؤسس����ة البترول 
الكويتية أن وفدا رفيع املستوى 
من املؤسسة شارك في مجلس 
البترول العاملي الذي انعقد في 
العاصمة القطرية الدوحة خال 
الفترة بني 4 و8 ديسمبر اجلاري، 
حيث شارك في اجتماعات املجلس 
وفد برئاسة وزير النفط د.محمد 
التنفيذي  البصيري والرئيس 
للمؤسسة فاروق الزنكي وعدد 
من كبار املسؤولني في مؤسسة 
البترول الكويتية والش����ركات 

النفطية التابعة لها.
البترول  ومن جانب شركة 
الكويتي����ة ش����ارك  الوطني����ة 
وفد مكون م����ن رئيس مجلس 
املنتدب فهد  اإلدارة والعض����و 
العجمي، ونائب العضو  سالم 
املنتدب للتخطيط والتسويق 
الرشيدي، وعدد  احمللي بخيت 
الفرق في  الفنيني ورؤساء  من 

الشركة.
وق����د قدم الرش����يدي خال 
اجتماعات املؤمتر عرضا تفصيليا 
تناول فيه خصائص ومنجزات 
مصافي الشركة الثاث منذ 1949، 
مرك����زا على التعقي����دات الذي 
تنط����وي عليه صناعة التكرير 
وخاصة في ض����وء مواصفات 
النفط الكويتي الذي يغلب عليه 

طابع النفط الثقيل.
وأوضح الرشيدي أن شركة 
البترول الوطنية الكويتية تلعب 
دورا حيويا في صناعة تكرير 
النفط وإسالة الغاز في الكويت 
الطاقة للسوق  من أجل توفير 
احمللي، وكذلك للوفاء بالتزامات 
الكويتية في  البترول  مؤسسة 

األسواق العاملية.
وق����ال إن قط����اع التكري����ر 
يواجه حتديات تستدعي متيز 
عملي����ات املصافي وش����مولية 
االس����تراتيجيات، مما يش����كل 

األساس للنمو الدائم.
أن  الرش����يدي  وأوض����ح 
البترول  استراتيجية مؤسسة 
إلى رفع طاقة  الكويتية تهدف 
التكرير  ف����ي مجم����ع  التكرير 
التابع لشركة البترول الوطنية 
الكويتية إلى 1.4 مليون برميل 
يوميا بحلول عام 2017، بحيث 
تس����توفي متطلبات األس����واق 
احمللية والعاملية، وسوف يصبح 
ذلك ممكنا بالنس����بة لش����ركة 
البترول الوطنية الكويتية، مع 
تنفيذ املشروعني العماقني اللذين 
تخطط للبدء بتنفيذها عما قريب 
وهما: مشروع الوقود النظيف، 
ومش����روع املصف����اة اجلديدة. 
موضحا أن حجم االستثمارات 
الازم����ة لهذي����ن املش����روعني 
باإلضاف����ة إلى مش����اريع الغاز 
املختلفة سوف تصل إلى حوالي 

40 مليار دوالر.
وقال ان أهم مرتكزات اخلطة 
االستراتيجية 2030 للمؤسسة 

تبادل الدروع التذكارية بني البصيري واجلانب القطري


