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وقفات 
في خطة التنمية

ان احلديث في خطط التنمية يطول خاصة مع وجود خطة 
تنموية جديدة تأخذنا الى آفاق مستقبل ال نراه بوضوح من 
موقعنا هذا ولكن ما نعلمه عنها بعض التصريحات الرسمية 

وغير الرسمية وما نعلمه عن تاريخ التخطيط واخلطط التنموية 
ايضا بعض التصريحات الرسمية وغير الرسمية، اما االجنازات 

مبؤشراتها فال ترى في واقعنا امللموس ولم توثق في تاريخ 
الزمن ايجابا او سلبا فكل ما منلكه تصريحات، وأود ان أشير 

في هذا املقال الى ان التنمية البشرية في مفهومها املوسع يجب 
ان تتعدى املنظور الواحد عند التخطيط االستراتيجي على 

املستوى الوطني واقصد باملنظور الواحد منظور احلكومات 
فقط، التنمية البشرية من وجهة نظري هي مؤشر في حد ذاته 

لنجاح التنمية الوطنية او ما يعرف بالتنمية الشاملة والتي 
عادة ما تنهض بالدول والشعوب كوحده كلية متكاملة، فال 

توجد تنمية بشرية مهما كانت خططها واستراتيجياتها ذكية 
اال وهي معدة ومرتبطة بعناصر التنمية الوطنية بل وتتعداها 
في الربط الى عناصر ومقومات التنمية العاملية، فالعالم يرتبط 

ببعضه البعض ويتأثر بتقدم او تخلف بعضه البعض. فتطوير 
واعداد القوة البشرية في اي دولة اليوم هو تطوير للقوة 

البشرية االنسانية جلميع العالم، لذلك تتحدى الشعوب بعضها 
وتتنافس بينها لصبغة كفاءاتها البشرية بصبغة النمو املخطط، 

فالتنافس عنصر هام للتكامل العاملي فالكل في سفينة احلياة 
مرتبط ومتأثر ويؤثر .نعم ان التنمية البشرية كمصطلح بات من 

الضرورة اليوم ان يفعل مبعناه االوسع في املشاركة في اعداد 
اخلطط التنموية واملشاركة في احملاسبة عليها، فالقضية تتعدى 

الشعارات غير املدروسة او البرامج املتناثرة من هنا وهناك 
والتي تدعي استقطاب الشباب واخلبرات او برامج دعم العمالة 
الوطنية دعما ايجابيا او ماليا فقط او تستهدف صياغة اهداف 

انشائية مكتوبة في استراتيجية ال ترى اال في ادراج بعض 
املسؤولني او مانشيتات بعض الصحف، واهلل ال اعلم حقيقة 

االمر وحقيقة القناعة عند بعض املسؤولني، هل اخلطط التنموية 
وحتديدا التنمية البشرية فيها هي قناعة اصيلة واطار للعمل في 
بلدنا ام عادة اجرائية ال تسمن وال تغني من جوع؟ وانصح قبل 

االجابة ان اسأل االخوة صناع التنمية في سنغافورة واليابان 
ودبي عن حقيقة االمر وعن سر النجاح والتفرد؟ فلتراجع 
مساعي التخطيط الوطني ولتحدد محاورها الرئيسية على 

سبيل املثال منها محور التنمية البشرية ومحور البنى التحتية 
واملشاريع والبنى التكولوجية ومنها محور التنمية االقتصادية 

والتمكني وخطة الدفاع الوطنية ومنها الشفافية واملؤسساتية 
واالصالح السياسي واالقتصادي ومنها تعزيز الثقافة والهوية 

الوطنية والصحة والتعليم ومحور الشراكة والتعاون العاملي 
وغيرها من احملاور الرئيسية والتي تعتبر بوابات االهداف 

االستراتيجية، الذي يريد اجناح اخلطط االستراتيجية وخطط 
التنمية الوطنية يسعى الى حتقيق التنمية البشرية كمحور 

عمودي ألي نهضة ومنو، واال فسنلجأ الى املزيد من استقدام 
العمالة الوافدة واملزيد من مناقصات املشاريع الضخمة والتي 

سيستفيد منها األجنبي وتقلل فرص قطاعنا اخلاص اال اذا 
شرعت قوانني مسؤولة تلزم الشراكة االجنبية بشراكة القطاع 
اخلاص ونسب حقيقية إلدماج العمالة الوطنية املتخصصة في 
تلك املشاريع الضخمة، فليراجع صناع التنمية بوصلة اخلطة 

التنموية املقترحة للتعرف على املسار الصحيح وليعيدوا 
وبصوت مسموع قراءة التاريخ ومؤشرات االجنازات ليكون 

لهم النجاح استحقاقا وليس شعارا واعالنا كاذبا او وهميا، 
فليشارك صناع التنمية الشعب وال اقصد ممثلي الشعب فقط 
ألهمية التوجه ولتجنب اخفاقات اخلطط السابقة والتي نفذها 
املسؤولون وراقبها نواب االمة، ولتوضح االدوار املرجوة على 
مستوى الفرد كل فرد، ففي قضية التنمية كل مواطن مسؤول 

عن وطنه ومسؤول عن العالم مادام حيا يرزق، ان الفرص 
التنموية وفيرة لكن النظرة الشمولية شحيحة والشراكة 
االجتماعية نادرة مع االسف، فلتكن دعوتنا صوتا جهورا 

ملسؤولي صناعة التنمية، اسألوا أنفسكم اين شراكة املواطنني 
في التنمية وما ادوارهم املنشودة، وما محاور االهتمام؟ 

اسألوهم قبل ان تساءلوا. وليحفظ اهلل الكويت وليحفظ أميرها 
وشعبها ومستقبلها. 

واهلل ولي السداد

خدمات إعالنية

»الرائد العقارية« تطرح مشاريع في عمان مبعرض »املسار«
التعاون اخلليجي على شراء 
األراضي في الس���لطنة هو 
محدودية مساحات األراضي 
في معظم دول اخلليج والتي 
تعتب���ر ش���حيحة للغاية 
مقارنة باملساحات الشاسعة 
ف���ي الس���لطنة، معتبرا أن 
سلطنة عمان من كبرى دول 
اخلليج منحا للتس���هيالت 
العقارية للخليجيني، حيث 
العمانية  العق���ارات  تتميز 
بانخفاض أسعارها ووجود 
العديد من األماكن احلافلة 
بجمال الطبيعة وسحر اآلثار 
التاريخي���ة وتنوع الفرص 
االستثمارية، وبالتالي جند 
أن عددا كبيرا من اخلليجيني 
يرغبون في متلك األراضي 
والعقارات في جميع مناطق 

السلطنة.

494 عقارا ثم محافظة مسقط 
الشرقية،  ومحافظة جنوب 

وذلك بتملك 256 عقارا.
ولف���ت إل���ى أن إقب���ال 
املستثمرين اخلليجيني على 
ش���راء األراضي والعقارات 
بالسلطنة يرجع إلى حزمة 
م���ن العوام���ل يأت���ي على 
رأسها سالسة قوانني متلك 
اخلليجيني للعقار العماني، 
ناهيك عن االستقرار األمني 
واالقتصادي الذي تش���هده 
الب���الد، فضال ع���ن مرونة 
القوانني وانخفاض أسعار 
العق���ارات مقارن���ة بدول 
مجلس التع���اون اخلليجي 
البالد للمخططات  وتوفير 
واألراضي، مشيرا إلى أن من 
أبرز األسباب التي أدت إلى 
إقبال مواطني دول مجلس 

أن الكويتيني يتصدرون قائمة 
اخلليجيني املتملكني للعقارات 
في سلطنة عمان بواقع 1877 
عقارا من أصل 3571 ألف عقار 
متلكها مواطنو دول مجلس 
التعاون اخلليجي في العام 
2013 وفقا للبيانات املتاحة 
تالهم مواطنو دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وذلك بتملك 
1222 عقارا، ثم مواطنو دولة 
قطر والبحرين، وذلك بتملك 
269 عق���ارا و119 عقارا على 
التوال���ي وأخي���را مواطنو 
العربية السعودية،  اململكة 
وذلك بتملك 84 عقارا فيما 
تتركز االستثمارات العقارية 
اخلليجي���ة بالس���لطنة في 
محافظ���ة ش���مال الباطنة، 
وذلك بتملك 1663 عقارا تالها 
محافظة ظفار، وذلك بتملك 

جيدة للنمو، كما أنه يتمتع 
بقوة شرائية جيدة، مشيرا 
إلى أن الشركة ستطرح خالل 
مشاركتها في املعرض أراضي 
وعقارات في سلطنة عمان 
وفي املناطق االستراتيجية 
العاصمة  في السلطنة مثل 
مس���قط وب���ركاء وصاللة، 
بأسعار تنافسية وتسهيالت 

حصرية لعمالء املعرض. 
وأوض���ح العمران���ي أن 
الش���ركة س���تطرح أيضا 
عقارات بعوائد تتراوح بني 
10% و12%، الفتا إلى أن السوق 
العقاري في س���لطنة عمان 
يشهد انتعاشا ملحوظا، معلال 
ذلك بأنه أحد أبرز األسواق 
جاذبية للتدفقات االستثمارية 
القادم���ة م���ن دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مشيرا إلى 

الرائد  أعلن���ت ش���ركة 
العقارية مشاركتها في معرض 
املس���ار للعقار واالستثمار 
الذي تنظمه مجموعة املسار 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الراية  الكويتية في قاع���ة 
بفندق كورت يارد ماريوت 
بالكويت خالل الفترة من 4 

إلى 7 يناير 2015.
العمراني  وق���ال رائ���د 
رئيس مجل���س اإلدارة في 
ش���ركة الرائد العقارية في 
تصريح صحافي ان الشركة 
متخصصة في بيع وشراء 
العقارات  وإدارة وتطوي���ر 
في س���لطنة عمان ومتتلك 
خبرة كبيرة في هذا املضمار 
وبالتالي فإنها حريصة على 
تسويق مشاريعها في السوق 
الكويت���ي الذي يوفر فرصا 

رائد العمراني

»كميفك«: انكسار السوق بسبب ضغوط بيعية بصورة عشوائية
املالية بتراجع نسبته %4.9. 
اليومي  هذا وبلغ املتوسط 
لكمية األسهم املتداولة 211.28 
مليون سهم بارتفاع نسبته 
32.6%، كما منا املتوس���ط 
اليومي لقيمة التداول بنسبة 
53.6% ليسجل 113.97 مليون 

دوالر.
وفي ظل تفاقم خس���ائر 
النفط، تكبد مؤشر  اسعار 
املالي خسائر  س���وق دبي 
عنيفة حيث تزايدت عمليات 
البيع يوما بعد يوم وسط 
حالة من اخل���وف وغياب 
الدعم من املؤسسات واحملافظ 
االستثمارية قبل أن تختلف 
الص���ورة ي���وم اخلميس. 
فبعد ان وصلت االسهم الى 
مس���تويات متدنية مغرية 
للشراء، عمت موجة شراء 
قوية مختلف قطاعات السوق 
الذي سجل يوما تاريخيا من 
املكاس���ب إذ ارتفعت جميع 
االسهم النشطة في السوق 
الى مستوى  ليقفز املؤشر 
3.426.70 نقط���ة مقلص���ا 
نسبة خسائره االسبوعية 

الى %4.7. 

ويبدو أن توقيت إدراج سهم 
VIVA جاء غير مناس���با إذ 
كان من املتوقع انه سيعزز 
من ثقة املستثمرين ويبث 
جرعة تفاؤل في السوق، إال 
أن االنهيار الذي يعم االسواق 
العاملية واخلليجية حال دون 
ذلك. وفي نهاية االس���بوع، 
استطاع املؤشر العام للسوق 
ان يعدل من مساره والتقاط 
أنفاسه قليال إذ شهدت معظم 
االسهم عمليات شراء يوم 
اخلميس قلص���ت من حدة 
اخلس���ائر االسبوعية. وقد 
أنه���ى املؤش���ر الس���عري 
تداوالت االس���بوع مستقرا 
عند مستوى 6.230.09 نقطة 
مس���جال تراجعا أسبوعيا 
أما املؤشر  نس���بته %3.6. 
الوزني ومؤش���ر كويت 15 
فقد انخفضا بنس���بة %4.8 
و6% على التوالي. هذا وقد 
تظلل���ت جمي���ع قطاعات 
الس���وق باللون االحمر، إذ 
كان في مقدمة اخلاس���رين 
مؤش���ر قط���اع االتصاالت 
بنسبة انخفاض بلغت %16 
يليه مؤشر قطاع اخلدمات 

ومؤش���ر بورصة البحرين 
فكانا أقل اخلاسرين.

وألقت االزمة في أسواق 
النفط بظاللها الثقيلة على 
أداء سوق الكويت لالوراق 
املالية حيث تعرض السوق 
خالل االس���بوع لتراجعات 
حادة بسبب الضغوط البيعية 
الكثيفة والتي متت بصورة 
عشوائية على معظم االسهم. 

اليوم األخير، استقرت جميع 
أسواق االس���هم اخلليجية 
نهاية االسبوع في املنطقة 
احلمراء يتصدرها مؤش���ر 
بورصة قطر يليه مؤش���ر 
سوق دبي املالي ومؤشر سوق 
املالية ثم  الكويت لالرواق 
مؤشر سوق مسقط لالوراق 
املالية تباعا. اما مؤشر سوق 
املالية  ل���أوراق  أبوظب���ي 

قال التقرير االس���بوعي 
الكويت والشرق  لش���ركة 
املالي  األوسط لالس���تثمار 
»كميفك« ان حدة التدهور في 
أسواق النفط تفاقمت، حيث 
هبطت االسعار ساحبة معها 
نزوال استقرار أسواق االسهم، 
وبشكل خاص في دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وس���ط 
هذا االنهي���ار وما نتج عنه 
ارتباك، تكبدت أسواق  من 
االس���هم اخلليجية خسائر 
فادحة خالل تداوالت مطلع 
إذ تآكلت مكاسب  االسبوع 
العام 2014 وب���دأت موجة 
التراج���ع بقضم مكاس���ب 
السابق. وعادت بعد  العام 
ذلك االسواق الى االنتعاش 
إذ تراجعت حدة اخلس���ائر 
لتجتاح أسواق االسهم يوم 
اخلميس موجة شراء قوية 
مصحوبة بزيادة النش���اط 
على االسهم القيادية فتمكنت 
املؤشرات من االرتداد صعودا 
وبش���كل ملحوظ معوضة 
جزءا من اخلسائر التي منيت 
بها من���ذ بداية أزمة النفط. 
الرغم من مكاس���ب  وعلى 

تنظمه »إسكان جلوبال« ويواصل فعالياته بالتعاون مع »مول 360«

شركات عقارية جديدة تعرض منتجاتها في األسبوع العقاري

مبنطقة الس����املية ويتكون 
من  14 دورا ومعلق وسرداب 
مواقف للسيارات ويتكون 
من  42 وحدة سكنية وتتميز 
املشاريع باملواقع احليوية 
وحتقيقا ملبدأ الشركة التي 
تسعى إليه وهو الشفافية 
وااللتزام مع عمالئها مت إجناز 
85% من مجمع املس����تثمر 
السكني 4 طبقا للمواصفات 
واملواعيد التي التزمت بهما 

الشركة مع عمالئها.
وأضاف الراشد قائال إن 
الشركة تأسست عام 2002م 
ملواكب����ة التطور الس����ريع 
وتنوع الفرصة االستثمارية 
في أنشطة السوق العقاري 

داخل الكويت.

راكو مسكو

بدوره صرح املدير العام 
في شركة راكو مسكو جروب 
ناصر الراش����د إن الشركة 
القت إقب����اال كبيرا من قبل 
املستثمرين في العقار احمللي 
الكبير،  عل����ى مش����روعها 
مشروع ش����اليهات ميرميد 
في منطقة اخليران في مدينة 
صباح األحمد البحرية لؤلؤة 
اخليران املرحل����ة األولى، 
وتقوم الشركة بطرح املرحلة 
3 و4 م����ن املش����روع خالل 

املعرض.
إل����ى  الراش����د  ولف����ت 
أن ه����ذا املش����روع يعتبر 
الكويت لالستثمار  واجهة 
إلى  واالس����تجمام، مشيرا 
أن الش����ركة استخدمت هذا 
الشعار لشاليهات مرميد كون 
أن املدينة توفر اس����تثمارا 
بعوائ����د مرتفعة وبالوقت 
نفسه الراحة واالستجمام. 

ملساعدة املالك وتتميز الڤلل 
بأمن وحراسة على مستوى 
عال مع تشطيب كامل، ومن 
ناحية أخرى تتميز األراضي 
بأنها جاه����زة للبناء ولها 
ترخيص س����كني مع بنية 
حتتي����ة. يختل����ف منتجع 
الصف����وة باطاللته الرائعة 
على س����حر طبيعة مدينة 
فيس����يكو. ويقدم مشروع 
الصف����وة للم����الك حري����ة 
اختيار الڤيالت من مجموعة 
مميزة م����ن التصاميم التي 
تتناسب مع الذوق العربي 

اخلليجي. 
وأكد على أن عيون العالم 
تتجه نحو البوسنة والهرسك 
حاليا إلعجابهم بنجمها الذي 
يسطع ويكبر يوما بعد يوم 
في عالم االستثمار العقاري، 
ومن هذا املنطلق تس����عى 
إلى  العقارية  مسلك اخلير 
حتوي����ل مدينة س����راييڤو 
عاصمة اجلمال األوروبي، 
لذلك تقوم بتسويق مشروع 
املميز في  منتجع الصفوة 
قلب أوروبا خالل فعاليات 

املعرض.

أمان واستثمار

ب����دوره أعل����ن املدي����ر 
أمان  التنفي����ذي لش����ركة 
واستثمار للخدمات العقارية 
مش����عل الراش����د عن البدء 
في أعمال مجمع املستثمر 
السكني )5( للشقق التمليك 
مبنطقة حولي ويتكون من  
15 دورا ومعلقا وس����ردابا 
مواق����ف للس����يارات وهو 
عبارة عن 45 وحدة سكنية 
استثمارية وأيضا مت البدء 
مبجمع املستثمر السكني 6 

املعارض واألسواق العقارية. 
ومن هذا املنطلق متكنت من 
كس���ب عضوية »محترفي 

العقارات الدولية«. 
إلى أن »مجموعة  يشار 
العربية« متتلك  الش����بكة 
عددا من املشاريع العقارية 
املدرة ف����ي كل من الواليات 
املتحدة األميركية وإسبانيا 
وبريطاني����ا، وذات عوائد 

وأرباح آمنة.

مسلك الخير

من جانبه قال مدير عام 
شركة مسلك اخلير العقارية 
إيهاب عالم إن مشاركة »مسلك 
اخلير« في االسبوع العقاري 
تتضمن طرح مجموعة من 
املش����اريع املمي����زة ومنها 
»منتج����ع الصف����وة« الذي 
يتميز بأنه استثمار حقيقي 
بأسعار مميزة وعروض على 
األس����عار ال تقبل املنافسة، 
حيث يبدأ سعر املتر من 8 
دنانير لأراضي الس����كنية 
داخل املنتجع ويوجد أيضا 
تسهيالت في الدفع من دون 
فوائد جلميع اجلنس����يات 
واجلدي����ر بالذكر أن تكلفة 
املش����روع تقدر ب� 4 ماليني 

دينار. 
وقال إن ما مييز مشروع 
أنه ملكية خاصة  الصفوة 
لشركة وإدارة كويتية ومت 
اختيار املوقع بعناية حتى 
يتناسب مع متطلبات الذوق 
العرب����ي واخلليجي، حيث 
يتك����ون من: مطاعم، كوفي 
شوب، حدائق، سوبر ماركت، 
أماكن ألعاب لأطفال، مالعب 
كرة قدم وس����لة ومسبح، 
باإلضافة إلى مكتب سياحة 

للشركة بأدائهم وخدمتهم 
املمي���زة لعمالئن���ا الكرام 

بتواجدنا في البوسنة.

الشبكة العربية

م���ن جهته أك���د املدير 
التنفيذي ملجموعة الشبكة 
العربي���ة العقاري���ة عمرو 
علي، على حرص »الشبكة 
العربي���ة العقاري���ة« على 
املش���اركة في أكب���ر وأهم 
الفعاليات احمللية واإلقليمية 
والدولية، وذلك سعيا منها 
لتطوير سوق العقار ودعمه 
ملنتجات ومشاريع مبتكرة، 
وتقدمي فرص اس���تثمارية 

وسكنية.
وأشار إلى أن دول اخلليج 
عموما والكويت خصوصا 
تتمتع بقدرة شرائية ومالءة 
مالية عالي���ة، والعديد من 
الكويتي���ني  املس���تثمرين 
واخلليجي���ني يرغبون في 
االس���تثمار في مش���اريع 
عقارية، س���واء في داخل 
الكويت أو خارجها، لذلك فإن 
»مجموعة الشبكة العربية« 
تط���رح العديد من الفرص 
االستثمارية والسكنية سعيا 
منها لتقدمي أفضل اخلدمات 
واملنتجات العقارية املبتكرة 
للعمالء واملستثمرين، وذلك 
مبا متتلكه م���ن منظومة 
املديري���ن  متكامل���ة م���ن 
التنفيذيني واملستش���ارين 
العقاري���ني ذوي اخلبرات 
الواسعة، واملهنية العالية، 
وذلك انطالق���ا من أهدافها 
واستراتيجيتها في حتقيق 
رغبات العمالء واملستثمرين، 
إلى جانب تعزيز حضورها 
القوي واملتميز في مختلف 

أش���ادت مجموع���ة من 
الش���ركات املش���اركة في 
فعاليات االسبوع العقاري 
ال���ذي تنظم���ه »إس���كان 
بالتع���اون مع  جلوب���ال« 
مول 360 باحلضور الكثيف 
للفعاليات التي انطلقت بداية 
االسبوع املاضي في واحد 
من أفخم وأكبر املجمعات 

التجارية في الكويت.
فقد أكد مدير عام شركة 
العقاري���ة م.علي  الدي���ار 
الفرارجي على أن »االسبوع 
العقاري« يعد فرصة مناسبة 
للقاء من جديد مع العميل 
الكويتي الباحث عن الفرص 
االستثمارية املميزة، الفتا 
إلى أن »الديار« تطرح من 
خالل مشاركتها في املعرض 
فرصة استثمارية مناسبة 
من خ���الل منتجع »اليجا« 
الواقع في قلب س���راييڤو 
وال���ذي يع���د أول منتجع 

كويتي في إليجا.
وأضاف أن »اليجا« أول 
منتجع مبلكية كويتية من 
دون وس���يط عقاري وأن 
مميزات املنتزه اليجا ليست 
فقط في مصداقية ش���ركة 
الديار وخبرتها في تسويق 
وبيع أكثر من 800.000 متر 
من األراضي املرخصة للبناء 
وعدد املش���اريع السكنية 
التي قامت بتسويقها بناء 
العقارات للعمالء  وتسليم 
سواء في جمهورية البوسنة 
أو تركيا أو سلطنة عمان، 
ولكن هناك مي���زة املوقع 
الفري���د للمنتج���ع والذي 
يتوس���ط مدينة سراييڤو 
باطالل���ة خالب���ة وس���ط 
الطبيعة واألنهار وفقط 4 كم 
من املطار ودقائق من سنتر 
املدينة القدمية أو األسواق، 
إلى ذلك املساحات  وأضف 
املتنوعة من الڤلل املنفصلة 
والڤلل املزدوجة والشقق 
بأسعار تنافسية وتصميمات 
هندسية ومعايير أمن طبقا 
العاملية. وإن  للمواصفات 
فريق املبيعات بشركة الديار 
العديد من  واحلاصل على 
الدورات التدريبية واخلبرة 
الكبي���رة في العقار احمللي 
والدولي ه���م دواعي فخر 

علي الفرارجيعمرو علي مشعل الراشدإيهاب عالم ناصر الراشد

»األولى للوقود«: افتتاح محطة 
علي صباح السالم.. قريباً

»اخلليج«: 10 فائزين جدد في »الدانة«

أعلنت الشركة األولى للتسويق احمللي للوقود عن قرب افتتاح 
محطتها في منطقة علي صباح السالم مقابل اجلمعية التعاونية، 
بعد العمل على تطوي����ر البنية التحتية واخلارجية فيها والتي 
متحورت حول رفع الكفاءة ومستوى السالمة البيئية عبر تركيب 
نظام VSR II أو نظام اس����ترجاع األبخرة وهو اجليل الثاني من 
أنظمة تقليل انبعاث األبخرة، حيث يقوم هذا النظام باسترجاع 
األبخرة املتصاع����دة من خرطوم التزود وم����ن فتحات تنفيس 
اخلزانات وإعادة تكثيفها للخزان حتت درجة برودة مناس����بة، 
ما ينفي املخاطر البيئية بامتياز، كما شملت أعمال التطوير في 
احملطة أيضا إنشاء غرفة خاصة لتجميع الوقود حول اخلزانات 
في حالة احلوادث االنسكابية وذلك درءا لأخطار التي ميكن أن 
تنتج عن ذلك. وبإجناز هذه اخلطوة فإن محطة علي صباح السالم 
هي ثامن محطة تخضع لتركيب هذا النظام احلديث املعتمد على 
التكنولوجيا املتطورة ألنظمة استرجاع األبخرة، ما يضع الشركة 

»األولى للوقود« في مركز الريادة بتطوير احملطات.

أعلن بنك اخلليج في 14 ديس���مبر اجلاري عن 10 فائزين 
جدد بالسحوبات اليومية حلساب الدانة، ومتنح السحوبات 
اليومية حلس���اب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار 
ل���كل فائز خالل أيام العمل والفائزون هم: احمد طارق حبيب 
عرب، عماد رزق رزق، نايف مبارك س���عد املعوشرجي، فضل 
إسماعيل عبداهلل مراد، هنادي طالب محمد البرغوثي، يعقوب 
يوس���ف عبدالرحمن الكويران، عائشة محمد عبداهلل الرباح، 
مجاهد محمد عيشان اجلش، جناة محمد حسن عبداحلسني، 

نفيسة القيصي.
يتضمن برنامج سحوبات الدانة املجدولة لعام 2014 سحوبات 
الدانة يوميا على جائزتني قيم���ة كل منهما 1000 دينار )أيام 
العمل(. وس���يتم إجراء الس���حب األخير، على جائزة قدرها 
مليون دينار، بتاري���خ 8 يناير 2015، إلعالن مليونير الدانة، 
باإلضافة إلى اجلوائز النقدية الكبرى البالغة قيمتها 50 ألف 

د.ك. و250 ألف د.ك.


