
ق��ال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
امل��س��ان��دة ف��ي ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية 
عبدالعزيز الدعيج ان الربع االخير من العام 
اجل��اري س��وف يشهد نقلة نوعية في عدد 
من مشروعات الشركة ، مؤكدا ان منتجات 
مشروع الوقود البيئي تعتمد في االساس 
على كونها تتالءم مع املتطلبات العاملية 
والبيئة النظيفة حيث تعتمد املناقصات 
في املشاريع على مخصصات وميزانيات 
ضخمة ترصد للصحة والسالمة واالم��ن 

والبيئة .
واضاف الدعيج في تصريحات صحافية 
على هامش املؤمتر التمهيدي لإلعالن عن 
اط��الق املؤمتر العاشر للصحة والسالمة 
والبيئة واحلماية من املخاطر الذي تنظمه 
اجلمعية االم��ري��ك��ي��ة ملهندسي السالمة 
فرع الكويت    برعاية وزي��ر النفط ووزير 
الكهرباء واملاء يومي السابع عشر والثامن 
عشر من ديسمبر املقبل الدعيج ان هناك 
متابعة مستمرة العتماد التوعية في مجاالت 
الصحة والسالمة والبيئة عبر فرق مختصة 
تعمل على تطبيقها وفق اح��دث التطورات 

التي وصلت اليها عامليا ،موضحا ان خطط 
املشاريع لدي البترول الوطنية تصب في 

قوالبها االيجابية .
وذك��ر ان امل��ؤس��س��ات النفطية حترص 
دائما على املشاركة في ه��ذا املؤمتر نظرا 
ألهميته االساسية في اجناز املشاريع ،حيث 
تعد البرامج التوعوية في املؤمتر ركيزة 
اساسية في القطاع لنفطي سواء على صعيد 
املشاريع او املقاولني، مبينا ان التفاعل مع 
اجلمعية يأتي من قبل الشركة كجزء حيوي 
لسد الثغرة التوعوية للعاملني في مجال 

الصحة والسالمة .
وق��ال الدعيج ان نقل املعلومات ورفع 
مستوي االداء للكوادر الوطنية الكويتية 
العملة في الشركات النفطية للتعرف على 
املستجدات احلديثة والتعرف عليها بات 
من االول��وي��ات التي حت��رص عليها شركة 
البترول الوطنية ، موضحا ان الشركة 
تشجع على التعاون من تلك الفعاليات من 
قبل التزامها ومسئوليتها لترسيخ قواعد 

االمن والسالمة وتطبيقها بالوجه االمثل .
وذكر ان التجارب السابقة في املشاريع 

النفطية الضخمة تضع الشركات النفطية 
امام مسئولة كبري لالستثمار كافة التجارب 
العاملية في ه��ذا املجال مبا يحقق االه��داف 
املنشودة كونها متثل صلب العمل في القطاع 
النفطي وهي ليست للترفيه ، مشيرا الى ان 
بعض اجلهات تعتبر ان االم��ن والسالمة 

دورا ثانوية رغم انه ميثل هدفا استراتيجيا 
واولية قصوي واجبة التطبيق نظرا ملا يهتم 

به العالم ويعتبره من االولويات .
وامل��ح الدعيج ال��ى ان الوعي ال يقتصر 
على توجيه العاملني بل يرتقي الى املسولني 
واالجارين والقياديني لعدم تأخير املشاريع 
مع ضرورة التحلي بالصبر وتطبيق اليات 
االم��ن وال��س��الم��ة وال��وع��ي ، متمنيا جناح 

املؤمتر وحتقيقه لألهداف املرجوة .
وم��ن جانبه ق��ال رئ��ي��س مجلس ادارة 
اجلمعية االمريكية ملهندسي السالمة فرع 
الكويت املهندس فاضل العلي ان القوانني 
املوضوعة امام الشركات النفطية واملقاولني 
لديها تهدف الى تقليص احل��وادث في اطار 
االل��ت��زام بقواعد ومعايير االم��ن والسالمة 
لتحقيق التقدم  خ��الل االجن��از للمشاريع 
القائمة واجلديدة مبينا ان القطاع النفطي 
خصص اقسام وادارات تعمل على تطبيق 
املعاير ورصد النتائج ، معربا عن املة في 

انخفاض معدل االصابات .
واض�����اف ال��ع��ل��ي ان م��ؤمت��ر ال��ص��ح��ة 
والسالمة واالمن واحلماية من املخاطر في 
نسخته العاشرة يعد مؤمترا عامليا نظرا الن 
املتحدثني واملشاركني في املؤمتر ميثلون 
دوال عاملية مثل الواليات املتحدة وبريطانيا 
واملانيا وماليزيا وسنغافورة باإلضافة 
الى دول اخلليج ،ومن الدول العربية هناك 

متحدثني من مصر الى جانب متحدثني من 
الكويت حيث روعي ان تطرح اوراق العمل 
واملناقشات خالل فترة العمل التي تعقد على 
مدار يومي 17 و 18 ديسمبر املقبل، ان يتم 
طرح كل ما جديد وحديث في مجال الصحة 

والسالمة وكذلك لم تناقش في السابق .
وتوقع العلي ان يصل ع��دد املشاركات 
في املؤمتر ال��ى اكثر من 400 جهة عاملية 
واقليمية ومحلية ، موضحا ان هناك ما 
ي��ق��ارب 40 ش��رك��ة م��ش��ارك��ة ف��ي املعرض 
املصاحب للمؤمتر فضال عن ورش العمل 
الستعراض اخ��ر املستجدات في الصناعة 

العاملية والتي تهدف لتدريب العاملني في 
املجال النفطي والصناعي وتأهيلهم وفق 
اخر التطورات وهي فرصة كبري للمختصني 
واملوظفني لقطاع الصحة والسالمة والبيئة 

في الشركات النفطية من اجل ترقية االداء .
واملح الى ان املناقشات في ورش العمل 
تسبق املؤمتر واملعرض بيوم وتعبه بيومني 
من اجل تعزيز االداء لدي العاملني واملقاولني 
ف��ي ش��رك��ات القطاع النفطي ، داع��ي��ا كافة 
وسائل االع��الم لتفعيل مسؤولياتهم جتاه 
هذه الفعليات الهامة التي تغطي اهم قطاعات 

الدولة .  

خالل اإلعالن عن املؤمتر العاشر للصحة والسالمة والبيئة برعاية وزير النفط

2019 الدعيج : نقلة نوعية ملشروعات »البترول الوطنية« في الربع األخير من 

مسؤولو القطاع النفطي وجمعية مهندسي السالمة 
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متخصصون: مشروع املنطقة الشمالية يحقق 
األمن اإلقليمي بالتكامل االقتصادي

اختير من بني مئات املشاريع الصغيرة احمللية

»التعاون اخلليجي« يكرم »مصنع عبدالوهاب« 
2019 كأفضل مشروع صغير في 

ه��ّن��أت وزارة ال��ت��ج��ارة، مصنع عبدالوهاب 
ألعمال تعبئة وتغليف املواد الغذائية مبناسبة 
فوزه كأفضل مشروع صغير خالل العام ٢٠١٩ 
املقدمة من قبل مجلس التعاون ل��دول اخلليج 
العربية، خ��الل االح��ت��ف��ال التكرميي العاشر 
للمشروعات الصغيرة املتميزة ال��ذي أقيم في 

سلطنة عمان في سبتمبر املاضي.
وقالت أن تكرمي هذا املشروع الصغير وهو 
أحد املشاريع املميزة املمّولة من قبل الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، لهو مدعاة للفخر للصندوق الوطني 
ولكل أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
مشيراً إلى أن “مصنع عبدالوهاب” أحد املشاريع 
التي أثبتت متيزها وجناحها خالل الفترة املاضية 
م��ن خ���الل ت��وس��ع��ات��ه امل���دروس���ة وت��ن��وع��ه في 

املنتجات واخلدمات التي يقدمها.
بدوره، أهدى رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس 
مصنع “عبدالوهاب” خالد البديني اجلائزة إلى 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د ال��ذي ق��ام بإنشاء ال��ص��ن��دوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة ودعمه 

املستمر والغير محدود للشباب وللمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، وسمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األح��م��د الصباح، ورئ��ي��س مجلس األم��ة 
مرزوق الغامن لدعمه إصدار التشريعات الالزمة 
للمشروعات الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك على 
توجيهاته بدعم قطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ووزي��ر التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشؤون اخلدمات خالد الروضان الذي 

كان داعماً رئيسياً لنا.
وأضاف: اإلجناز مفخرة للكويت ولنا، ويزيدنا 
إصراراً وشغفاً في املضي قدماً في تطوير العمل 
وخلق املزيد من التوسعات املدروسة في الكويت 
وخ��ارج الكويت. وق��ال البديني: أتقدم بالشكر 
جلميع اجلهات التي ساهمت بنجاحنا عبر دعمها 
لنا، علي رأسها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ممثالً مبديرها 
السابق عبدالله اجل��وع��ان واحل��ال��ي إبراهيم 
الكندري، الهيئة العامة للغذاء، وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، الهيئة العامة للقوى العاملة 

وكذلك احتاد اجلمعيات التعاونية.
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الدعيج متحدثا خالل املؤمتر

.. وحتتفي بعودة سمو األمير 

اح��ت��ف��ت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية 
الكويتية ب��ع��ودة صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجلابر 
الصباح حفظه الله ورعاه ساملا معافى 
من رحلة عالجه في اخل��ارج، وترجمت 
الشركة والعاملون فيها محبتهم لألمير 
وابتهاجهم بعودته إل��ى بلده وشعبه 
بعرض تهنئة مع صورة مكبرة لسموه 
على شاشة العرض اخلارجية العمالقة 

ال��ت��ي تغطي ال��واج��ه��ة األم��ام��ي��ة ملبنى 
الشركة الرئيسي باألحمدي.

وتبلغ مساحة هذه الشاشة حوالي 
2400 م��ت��را مربعا، وه��و م��ا يجعلها 
األكبر حجما على مستوى الكويت، ويتم 
العرض عليها ليال ب��إض��اءات مدهشة، 
بحيث يشاهدها القادمون إل��ى مدينة 
األحمدي، كما يلحظها بوضوح العابرون 

على طريق امللك فهد.

البترول الوطنية

والسالمة   األمن  معاير  أفضل  تطبيق   : الفاضل 
ل����ل����ق����ط����اع ال����ن����ف����ط����ي وال�����ص�����ن�����اع�����ي ب����ال����ك����وي����ت

أك��د متخصصون كويتيون أن   
مشروع املنطقة االقتصادية الشمالية 
من شأنه حتقيق األمن اإلقليمي من خالل 
التكامل االقتصادي واالتصال خصوصا 
أن الكويت معبر استراتيجي على طريق 
احلرير وتأمني الفرص بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي ودول اجلوار وخلق 
ف��رص عمل جديدة للشباب الكويتيني 

وتنويع الدخل للبالد.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��ش��ارك��ة ه���ؤالء 
املتخصصني ف��ي لقاء مفتوح بعنوان 
)ق��ان��ون م��ش��روع املنطقة االقتصادية 
الشمالية( ونظمته جمعية الصحفيني 
الكويتية واالحتاد العام لعمال الكويت 
واحت���اد نقابات العاملني ف��ي القطاع 
احلكومي بالتعاون مع جهاز تطوير 

املدينة االقتصادية الشمالية.
ولفتوا إلى أن املشروع يهدف كذلك 

إلى استثمار العقول االقتصادية وخلق 
ف��رص عمل جديدة للشباب الكويتيني 
وهو مبنزلة طوق جناة للمستقبل بعيدا 

عن النفط كمصدر أحادي للدخل.
وفي هذا الشأن قالت عضوة املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية الكويتي سارة 

أكبر خالل اللقاء إن املنطقة االقتصادية 
الشمالية هدفها فتح االستثمار للعديد 
من األراض��ي واجل��زر وأن تكون مركزا 

جتاريا إقليميا.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��ض��و ال��ف��ري��ق 
االقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة 
القروي إن املشروع مبنزلة “طوق جناة 
ملستقبل الكويت بعيدا عن النفط” مشيرا 
إل��ى أن ال��ب��الد ستكون على املستوى 
العاملي معبرا استراتيجيا والوصول 
إلى طريق احلرير والدخول في شراكات 
جديدة مثل الصني وبريطانيا والواليات 

املتحدة األمريكية.
من ناحيته ق��ال اخلبير الدستوري 
وأستاذ القانون العام محمد الفيلي إن 
فكرة املنطقة االقتصادية متاحة ويجب 
أن تنشأ لها لوائح أو قانون مع احملافظة 

على مبدأ املساواة وعدم اإلخالل به.

جانب من اللقاء املفتوح

43 صفقة  »كامكو«: إمتام 
ناجحة  في أسواق الدين 
7.6 مليار دوالر  بقيمة 

جنحت شركة كامكو لالستثمار ، الشركة ال��رائ��دة في 
مجال اخلدمات املالية وإحدى أكبر الشركات االستثمارية في 
املنطقة من حيث حجم االصول املدارة،  في امتام  43 صفقة 
استثمارية في أسواق الدين بقيمة 7.6 مليار دوالر أمريكي 

تقريًبا منذإطالق مجموعة أسواق رأس مال الدين. 
على مدار العامني املاضيني فقط، امتمت الشركة بنجاح 
إدارة 7 صفقات في قطاع اص��دارات السندات والصكوك، 
بقيمة 2.2 مليار دوالر من مما وضع الشركة في موقع متميز 
بني أكثر مديري األص��ول وشركات اخلدمات االستثمارية 

املصرفية في املنطقة، نشاطاً.
مؤخراً وتقديراً ألداء كامكو املتميز في هذا القطاع، تسلم 
رئيس  أس��واق رأس مال الدين في كامكو عمر زين الدين، 
ونائب الرئيس في أسواق رأس مال الدين بدر ناصر الغامن 
، جائزة “أفضل بنك إلصدارات الدين في الشرق األوسط - 
لعام 2019” نيابة عن الشركة، وذلك في حفل توزيع جوائز 
جلوبال فاينانس ال� 21، الذي أقيم في 19 أكتوبر في نادي 

الصحافة الوطني في واشنطن العاصمة، بالواليات املتحدة.
وف��ي معرض تعليقه على أداء مجموعة أس��واق رأس 
مال الدين في كامكو ، قال زين الدين: “ينبع جناحنا من 
امكانات فريق عملنا املتميز وقدرتنا على قيادة العديد من 
مسارات العمل في وقت واحد بطريقة احترافية، في الوقت 
املناسب وباستخدام مواردنا املتنوعة، مبا يحقق اهداف 
عمالئنا. كالعب ب��ارز في أس��واق رأس م��ال الدين احمللية 
واإلقليمية ، لن نأل جهداً في سبيل مواصلة توجيه عمالئنا 
وتقدمي املشورة القيمة، عبر مختلف الصفقات املعقدة وكذلك 
تزويدهم بحلول فريدة من نوعها من خالل استراتيجيات 

التمويل البديلة. “

خالد البديني عقب استالم اجلائزة

البورصة تنهي تعامالتها في املنطقة اخلضراء
انهت بورصة الكويت تعامالتها أمس االثنني 
على ارتفاع املؤشر العام 5ر13 نقطة ليبلغ 
مستوى 7ر5750 نقطة بنسبة ارتفاع 24ر0 

في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 5ر167 مليون 
سهم متت من خالل 6392 صفقة نقدية بقيمة 
7ر22 مليون دينار كويتي )نحو 18ر77 مليون 

دوالر امريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر1 نقطة 

ليصل الى مستوى 7ر4734 نقطة بنسبة 03ر0 
في املئة من خ��الل كمية أسهم بلغت 8ر127 
مليون سهم متت عبر 4101 صفقة بقيمة 5ر7 

مليون دينار )نحو 5ر25 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 5ر19 نقطة 
ليصل ال��ى مستوى 5ر6271 نقطة من خالل 
كمية اسهم بلغت 6ر39 مليون سهم متت عبر 
2291 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار )نحو 

6ر51 مليون دوالر(..


