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يص������در ه������ذا العدد اجلدي������د من مجل������ة »الصناعة 
والتنمية« في وق������ت يعصف بالعالم إعصار أزمة 
مالية عاملية انطلقت ش������رارتها األولى هناك 
في بالد العم س������ام، وتوال������ت تداعياتها في 
شكل أقرب ما يكون إلى قطع الدومينو املتساقطة، حيث بدأت تتهاوى 
كبرى املؤسس������ات املالية األميركية في مجاالت االستثمار واالئتمان والتأمني، 
وانسحبت التداعيات إلى أسواق املال في وول ستريت التي سرعان ما انتقلت 
عدوى تراجعها إلى أسواق املال األوروبية واآلسيوية لتنتقل بدورها إلى منطقة 
اخلليج والعالم العربي، حيث لم تسلم الكويت من تسونامي االنهيارات ليمنى 
س������وق الكويت لألوراق املالية بخس������ائر فادحة قدرتها املصادر املتخصصة 

بنحو 8 إلى 12 مليار دينار في أيام معدودة.
وفي الوقت الذي بدأ فيها خبراء االقتصاد يعلنون مرحلة من الكس������اد 
االقتصادي انعط������ف االقتصاد األميركي إليها رغ������م خطة اإلنقاذ املالية 
األميركية التي أقرتها حكومة واش������نطن ب��700 مليار دوالر لتمنى أسعار 
النف������ط العاملية بتراجع مخيف، فيفقد س������عر برميل النفط الكويتي أكثر 
م������ن 60٪ من قيمته التي بلغها، وحلق خالله������ا فوق ال�� 130 دوالرا قبل 

شهور معدودة.
وأمام كل هذه التداعيات يجد الصناعيون أنفس������هم وس������ط خضم 
األزمة العاملية وانخفاض سعر النفط وعدم التيقن من تاثيرهما على 

النشاط الصناعي.
ومواكبة لتلك األزمة املالي������ة العاملية الطاحنة حفل عددنا بأكثر 
من موضوع عن تداعيات األزمة ، واحتوى على اس������تطالع بش������أن 
استعدادات الكويت الستضافة أول قمة اقتصادية تقام على أرضها، 
وال تفوتنا مواصلة اس������تضافة جتربة حرفية مضيئة جديدة على 

صفحات املجلة إلى جانب االبواب الثابتة.

أسرة التحرير
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âjƒµdG ádhód »YÉæ°üdG π«dódG Qó°üJ áYÉæ°ü∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

إ1انا من الهيئة العامة للصناعة بأهمية تداول وتبادل 
املعلومات والبيانات الصناعية بشفافية عالية بني األوساط 
الصناعي  ®الدليل  يديكم  تقدم بني  أن  االقتصادية يسرها 
لدولة الكويت© وهو األول من نوعه منذ إنشاء الهيئة عام 

1ππ6م.
ويعد هذا الدليل الذي أجرى عملية مع صناعي واسعة 
األموال  ورƒو”  ال��ق��رار  ألص��ح��اب   Îمعتمدا  Îم��رج��ع��ا
ورج�������ال األع����م����ال م����ن داخ����ل 

وخارÃ الكويت، ومستنداÎ مهما ملؤسسات الدولة في مختلف 
قطاعاتها، وتأتي هذه اخلطوة الرائدة ضمن جهود الهيئة 
السياسات  لوضع  القرار  صانعي  أم��ام  األج��واء  تهيئة  في 
الصناعية في ضوء أحدÀ وأدق البيانات، 2ا يساهم في 
الترويج والتسويق للصناعات الو�نية واالستراتيجية. ويتي` 
الدليل الفرصة أمام القطاع الصناعي ا;لي لûعالن عن 
محليا  الو�نية  منتجاته  وإب��راز  وإحصاءاته  العامة  بياناته 
املنتجات  م��ن  مثيالتها  منافسة  م��ن  1كنها  0��ا  وع��امل��ي��ا، 

األجنبية تعريف بالدليل الصناعي∫
يتكون الدليل الصناعي لدولة الكويت من قسمني 

رئيسيني∫

∫‰Ë_« r�I�«
يتناول نبذة موجeة عن أهم املؤشرات االقتصادية 
والتنمية  للصناعة  العامة  بالهيئة  وتعريفا  للدولة 
تقدمها  التي   e��وا)��واف الصناعية  واالستراتيجية 
الهيئة للقطاع الصناعي، كما يتطرق إلى املس` امليداني 
للقطاع الصناعي في دولة الكويت، هذا باإلضافة إلى 

أهم اجلهات املعنية بالقطاع الصناعي.

∫w�U��« r�I�«
ثمانية  على  يشتمل  حيث  الرئيسي،  القسم  وه��و 
جميع  في  الصناعية  املنشPت  بيانات  تتضمن  فصول 
 .ISIC اآليسك  نEام  وفق  مقسمة  املختلفة،  األنشطة 
والتي 9ثل حصيلة املعلومات التي - جمعها خالل املس` 

امليداني للقطاع الصناعي.

∫WO�UMB�« ·d(«Ë  PAM*« æ
امل��ن��ش��أة ال��ص��ن��اع��ي��ة∫ ه��ي ك��ل م��ن��ش��أة ي��ك��ون غرضها 
منتجات  إلى  األولية  املواد  أو  األساسي %ويل اخلامات 
ك��ام��ل��ة ال��ص��ن��ع وي��دخ��ل ف��ي ذل���ك أع��م��ال امل���Ãe والفصل 

والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف.
ا)رفة الصناعية∫ هي كل نشاط في مجال اإلنتاÃ أو 
الصيانة يعتمد على املهارة الفنية اليدوية، وتستخدم اآللة 

فيه بشكل بسيط.
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WO�UHA�  U�UO��«Ë  U�uKF*« dO�u�� UNM� ÎU�U1≈

املنتجات ورج�������ال األع����م����ال م����ن داخ����ل  م��ن  مثيالتها  منافسة  م��ن  1كنها  0��ا  وع��امل��ي��ا، 
األجنبية تعريف بالدليل الصناعي∫

رئيسيني∫

والتنمية  للصناعة  العامة  بالهيئة  وتعريفا  للدولة 
تقدمها  التي   e��وا)��واف الصناعية  واالستراتيجية 
الهيئة للقطاع الصناعي، كما يتطرق إلى املس` امليداني 
للقطاع الصناعي في دولة الكويت، هذا باإلضافة إلى 

أهم اجلهات املعنية بالقطاع الصناعي.

∫w�U��« r�I�«
ثمانية  على  يشتمل  حيث  الرئيسي،  القسم  وه��و 
جميع  في  الصناعية  املنشPت  بيانات  تتضمن  فصول 

اآليسك  نEام  وفق  مقسمة  املختلفة،  األنشطة 
والتي 9ثل حصيلة املعلومات التي - جمعها خالل املس` 

امليداني للقطاع الصناعي.

∫WO�UMB�« ·d(«Ë  PAM*« æ
امل��ن��ش��أة ال��ص��ن��اع��ي��ة∫ ه��ي ك��ل م��ن��ش��أة ي��ك��ون غرضها 
منتجات  إلى  األولية  املواد  أو  األساسي %ويل اخلامات 
ك��ام��ل��ة ال��ص��ن��ع وي��دخ��ل ف��ي ذل���ك أع��م��ال امل���Ãe والفصل 

والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف.
ا)رفة الصناعية∫ هي كل نشاط في مجال اإلنتاÃ أو 
الصيانة يعتمد على املهارة الفنية اليدوية، وتستخدم اآللة 

فيه بشكل بسيط.
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∫W�UMBK� W�UF�« W�ON�« æ
 1ππ6 لعام ©µ6® ∫أنشئت 0وجب قانون الصناعة رقم
ميeانية  لها  مستقلة  اعتبارية  شخصية  ذات  عامة  وه��ي 

مستقلة.
البالد  النشاط الصناعي في  إلى تنمية  الهيئة  وتهد· 
والنهوض به واإلشرا· عليه حتى تتحقق أهدا· االقتصاد 

الو�ني.

∫w�UMB�« ŸUDIK� W�bI*« e�«u(« æ
تضمن قانون الصناعة رقم µ6 لسنة 1ππ6 مجموعة من 
ا)وافe التي توفرها الدولة للمستثمر الصناعي لتشجيعه 
 eوبقاء املشروعات الصناعية واستمراريتها ومن أهم ا)واف

والتشجيعات التي تقدمها الدولة في هذا املجال∫
املنا�ق  ال��ص��ن��اع��ي،  وال��ت��ش��ج��ي��ع  ح���واف���e ا)��م��اي��ة   ≠
واملاء  الكهرباء  خدمات  اجلمركية،  اإلعفاءات  الصناعية، 
والوقود، أفضلية املنتجات ا;لية في مشتريات ا)كومة، 
وزيادة  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��رواب��ط  تقوية  الصناعي،  التمويل 

مجاالت التعاون الصناعي.

∫X�uJ�« W�Ëb� WO�UMB�« WO�O�«d��ô« æ
لالستراتيجية  ا;ورية  الغاية  تتمثل  والهد·∫  الغاية 
التي   ©201µ  ≠  2000® للفترة  الكويت  ل��دول��ة  الصناعية 
اعتمدت من قبل مجلf إدارة الهيئة في %قيق األهدا· 

التالية∫
أوالÎ∫ إرسال دعائم قاعدة صناعية موسعة تتميe بروابط 

أمامية وخلفية قوية.
ثانياÎ∫ إعادة بناء الهيكل الصناعي وفق أولويات التنمية 

الصناعية ا;ددة لهذه اإلستراتيجية.
ثالثاÎ∫ تكوين قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية متقدمة.

∫WO�UMB�«  PAMLK� w�«bO*« `�*« æ
دولة  ف��ي  الصناعي  للقطاع  امل��ي��دان��ي  املس`  م��ش��روع 
رئيسية  أهدا·  لتحقيق  يكون وفق خطة محددة  الكويت 

وأساسية.
ميدانية  م��س��وح��ات  ث��الث��ة  ب��Sج��راء  الهيئة  ق��ام��ت  وق��د 
إنشائها في األعوام 200µ ،2003 ،2000 ويوض` اجلدول 

النمو في أعداد املنشPت الثالÀ سنوات املتتالية∫

 PAM*«  œb??????�
 P????????????A????????????M????????????*«

≤∞∞µ ≤∞∞≥ ≤∞∞∞

10π 107 ππ نشاط املواد الغذائية واملشروبات

2µ 22 1π نشاط املنسوجات وامللبوسات الصناعية اجللدية

100 102 π8 نشاط صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية واألثاÀ اخلشبي

78 81 7π نشاط صناعة الورق ومنتجات الورق

1µπ 127 113 نشاط الصناعات الكيماوية والفحم واملطاط والبالستيك

2¥7 2µ1 231 نشاط صناعة اخلامات التعدينية غير املعدنية

2πµ 28µ 26π نشاط الصناعات املعدنية واملاكينات واملعدات والصناعات املعدنية األساسية

18 10 10 صناعات %ويلية أخرى

1031 π8µ π18 اإلجمالي

∫w�UMB�« ŸUDI�U� WOMF*«  UN'« r�√ æ 
بنك الكويت الصناعي، غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
لتطوير  الكويتية  الشركة  الكويتية،  الصناعات  ا%��اد 
املشروعات الصغيرة، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
لالستشارات  اخلليج  منEمة  للدولة،  التنفيذي  للجهاز 
والتعدين،  الصناعية  للتنمية  العربية  املنEمة  الصناعية، 

®اليونيدو©،  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األ3  منEمة 
هيئة  ®األي���eو©،   fواملقايي للمواصفات  الدولية  املنEمة 
 ©GS® التعاون لدول اخلليج العربي fلدول مجل fالتقيي
الدستور  جلنة   ،©IML® للمترولوجيا  الدولية  املنEمة 
CDEX ALIMENT ARIUS، عالمة اجلودة  الغذائي 

الكويتية.
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9اش������يا مع اهتمامات بنك الكويت 
الصناع������ي وس������عيه الدائم ف������ي تقد. 
املناسبة  الدراسات ا)ديثة والتوصيات 
التي تس������اهم ف������ي تطوير اس������تراتيجية 
التنمية الصناعية واالرتقاء بأداء القطاع 
الصناعي في دول������ة الكويت، أعد البنك 
دراسة تفصيلية عن الصناعات التحويلية 
في الكوي������ت، حددت أولويات القطاعات 
الصناعية وتنميتها في املستقبل، وبينت 
واقع الصناعة في الكويت الذي 9ثل في 

التالي∫
≠ بلm عدد منشPت النشاط الصناعي 

باس������تثناء   200¥ ع������ام  منش������أة   µ¥3π
النف������ط ومنتجات   Ãقطاع������ي اس������تخرا
 hالتكرير، ويش������مل هذا الع������دد تراخي
املنشPت وا)ر· الصناعية الصادرة من 
الهيئة العامة لصناعة وتراخيh ا)ر· 

الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
≠ ساهم نش������اط الصناعة التحويلية 
®باس������تثناء قط������اع املنتج������ات البترولية© 
ف������ي الن������ا" ا;ل������ي بنس������بة متواضعة 
بلغ������ت 2]3٪، وفي الن������ا" ا;لي غير 
النفطي 6]6٪ ع������ام 200µ، حيث ارتفع 
م������ن 2π2[3 ملي������ون دينار ع������ام 2001 

إلى 7µ2[π ملي������ون دينار عام 200µ أي 
1]28٪ سنويا، وس������جل قطاع املنتجات 
الكيماوية والبتروكيماوية الeيادة الكبيرة 
لهذا النم������و بلغ������ت 6]266 مليون دينار 

خالل تلك الفترة.
≠ وصل عدد قوة العمل الكويتية في 
 8¥8µ 200 إلىµ النشاط الصناعي عام
كويتيا، و9ثل نس������بة π]8٪ من إجمالي 

قوة العمل في هذا النشاط.
≠ ارتفعت قيم������ة الصادرات الو�نية 
غير النفطية م������ن 320 مليون دينار عام 
2000 إلى 27¥ مليون دينار عام 200¥، 

WOz«cG�« œ«u*«Ë ¡UM��« œ«u�Ë W�ËULO�Ëd���«Ë W�ËULOJ�«  U�UMB�« UNL�√

 ..âjƒµdG ‘ á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG ..âjƒµdG ‘ á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG

É¡JÉjƒdhCGh É¡JÉeÉ¡°SEGh É¡JÉjó–É¡JÉjƒdhCGh É¡JÉeÉ¡°SEGh É¡JÉjó–
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احتلت منها صادرات املنتجات الكيماوية 
والبتروكيماوية 328 مليون دينار.

≠ ب������دأت املنتجات الصناعية ا;لية 
ا;ل������ي،  الس������وق  احتياج������ات  تغط������ي 
 Ãوخصوصا في املنتج������ات التي ال %تا
إل������ى التكنولوجي������ا املتط������ورة والعمال������ة 
الفني������ة الالزمة، حيث إن 28 منتجا يلبي 
 Õاحتياجات الطلب ا;لي بنس������بة تتراو
ب������ني 7µ٪ و 100٪، و¥± منتجا يلبي من 
 ٪2µ إلى ¥7٪ ، و16 منتجا يلبي من ٪µ0
 ،٪2µ و12 منتجا يلبي أقل من ،٪¥π إلى
وه������ذا يدل على أن اإلنت������اÃ ا;لي يلبي 

بنسبة جيدة احتياÃ السوق ا;لي.
وبينت الدراس������ة عناصر النجاÕ في 
إقامة الصناع������ات الواع������دة مثل توافر 
البني������ة التحتية، التمويل امليس������ر، توافر 
مواد أولي������ة محلية وق������وة العمل املؤهلة 
والدع������م ا)كوم������ي وجه������از إش������رافي 
متخص������h وتواف������ر التكنولوجي������ا، كما 
واجه������ت  الت������ي  التحدي������ات  وضح������ت 
الصناعية الكويتية في الس������نوات العشر 
املاضي������ة، مث������ل ع������دم توافر القس������ائم 
الصناعي������ة ، وتدن������ي كف������اءة اخلدمات 

وتدني مش������اركة  املس������اندة،  الرئيس������ية 
الكوادر الو�ني������ة املؤهلة، وضعف توافر 
املعلومات واإلحصاءات والتدني في دعم 
الص������ادرات و%س������ني اإلنتاجية  برامج 
وضع������ف االهتمام بالدراس������ات لعمليات 
االس������تثمار والتس������ويق، وغياب التنسيق 
الصناع������ي وا;ل������ي واالقليمي وضعف 

أساليب التسويق االستثماري.
بالقطاعات  االهتم������ام  ناحي������ة  ومن 
الصناعي������ة م������ن حي������ث كثاف������ة أع������داد 
القروض  وعدد  الصناعي������ة،   hالتراخي
الصناعية وعدد دراس������ات الس������وق التي 
أعده������ا البنك ف������ي الس������نوات األخيرة 
والتي عكس������ت رغب������ة املس������تثمرين في 
تنفيذ مش������اريع بالقطاع������ات الصناعية 
منتج������ات  صناع������ة  ج������اءت  املختلف������ة، 
اخلام������ات التعدينية غي������ر املعدنية مثل 
منتجات مواد البناء ف������ي املرتبة األولى، 
وتلتها صناعة املواد واملنتجات الكيماوية 
والبتروكيماوي������ة في املرتبة الثانية، وجاء 
في املرتبة الثالثة قطاع صناعة املنتجات 
املعدنية، ثم قطاع صناعة املواد الغذائية 
واملش������روبات في املرتبة الرابعة، واحتل 
املرتبة اخلامس������ة قط������اع صناعة الورق 
ومنتجات الورق والنش������ر، وف������ي املرتبة 
السادس������ة جاء قطاع صناعة اخلش������ب 

 fوهذا يعك ،Àواملنتجات اخلشبية واألثا
النشاط الكبير في قطاع التشييد والبناء 
واالهتمام باالس������تثمار ف������ي الصناعات 
 eالكيماوي������ة والبتروكيماوي������ة، ألنها تتمي

باخلصائh التالية∫
±≠ تعتمد على مادة أولية محلية هي 

النفط اخلام والغاز الطبيعي.
2≠ صناعة وس������يطة إنتاجية ترتبط 
مراحلها املختلفة بروابط رأسية، وبالتالي 
الق������درة عل������ى خلق ف������ر’ االس������تثمار 
الصناعي في املراحل اإلنتاجية السابقة 

والالحقة للصناعة.
3≠ تتمت������ع 0قدرة تنافس������ية عالية 
تتمث������ل في قدرته������ا التصديري������ة، نEرا 
العتباري������ن مهمني األول ه������و القرب من 
األس������واق، حيث يكمن الطل������ب في دول 
¬سيا الناشئة واملتقدمة والثاني∫ الشراكة 
األجنبية في االس������تثمار املباشر في هذه 

الصناعة.
¥≠ ألنها عالية الكثافة الرأس������مالية، 
وه������و أمر مطل������وب، وتس������ودها املعار· 
الفنية والتكنولوجيا املتقدمة، فهي مجال 
واسع ومهم لنقل واستيعاب التكنولوجيا 

ا)ديثة.
µ≠ تعتبر وسيلة فعالة لتنويع القاعدة 

اإلنتاجية النفطية وتوسيعها.
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واألولوية التالية هي 
صناع������ات قطاع املنتجات 
املعدني������ة، وهي صناعات 
منها   i������البع ف������ي  تلعب 
 Îاهرة وف������ورات ا)جم دورا�
مهما ف������ي حني أن األولوي������ة الرابعة 
تتمثل في الصناعات التي تش������بع حاجة 
استهالكية نهائية كصناعة املواد الغذائية 
واملشروبات ويتراوÕ حجم هذه الصناعات 
بني صناعات صغيرة ومتوس������طة وكبيرة 
وفق حجم العمالة املس������تخدمة، وتختلف 
وفورات ا)جم م������ن صناعة إلى أخرى 
في هذا القطاع الضخم، وهي صناعات 
من املفترض أن تش������بع حاجة أساس������ية، 
وله������ذا فهي مرتبط������ة باحتياجات األمن 

القومي.
وال شك أن هذه النتائج تعطي مؤشرا 
واضحاÎ إلى أن التوجه في االستثمارات 
الصناعي������ة يعك������f جليا واقع النش������اط 
الكبير في قط������اع التش������ييد والبناء في 
الكويت وكذل������ك اهتمام القطاع اخلا’ 
الكيماوية  الصناع������ات  باالس������تثمار في 

والبتروكيماوي������ة الالحق������ة للمجمع������ات 
تنفذها  الت������ي  الضخمة  البتروكيماوي������ة 

الدولة مع شركات عاملية أخرى.
وبناء على ما تقدم أوصت الدراس������ة 
عل������ى تفعي������ل برامج التنمي������ة الصناعية 
لتحقيق  االس������تراتيجية  اخلط������ة  وف������ق 
الرف������ع ا)قيقي في نس������بة مس������اهمة 
قط������اع الصناع������ة التحويلية ف������ي النا" 
 eيeا;ل������ي الكل������ي للدولة، وكذل������ك تع
التنافس������ية وتنمي������ة الصادرات،  القدرة 
وأخيرا’ زي������ادة القوى العاملة الو�نية 

بالصناعة، وباالس������تناد إلى أربعة معايير 
رئيس������ية حددتها الدراس������ة وهي توافر 
املواد األولية وتواف������ر الروابط األمامية 
واخللفي������ة للصناعة وارتفاع في نس������بة 
القيمة املضافة إلى اإلنتاÃ الكلي والكثافة 
 eالرأس������مالية، أوضحت الدراسة التركي
عل������ى ث������الÀ أولوي������ات، أوله������ا∫ صناعة 
املنتج������ات الكيماوي������ة والبتروكيماوي������ة، 
وثانيها∫ قطاع اخلام������ات التعدينية غير 
املعدنية ®مواد التشييد والبناء©، وثالثها∫ 

صناعة املواد الغذائية واملشروبات.
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  WI�UD*« —UA��� …—U�“
…œu'«  «d���� …—«œù

 …—«œ≈  d??�u??D??�  ŸËd???A???�  W??D??� s??L??{
 rOOI� —U??A??�??�??� ÂU???� …œu????'«  «d??�??�??�??�
 fK�� ‰Ëb� fOOI��« W�O� w� WI�UD*«
 ”bMN*«  WO�dF�«  ZOK)«  ‰Ëb??�  ÊËU??F??�??�«
  «d���� …—«œù …—U�e� rO�d�«b�� w���
 ≥∞≠≤∂ s??� …d??�??H??�« ‰ö??� p???�–Ë ¨…œu????'«
 oO�b��« qLF� ÂUOIK� p�–Ë ¨≤∞∞∏ d�u��√

Æ «d���*« …—«œù wK�«b�«

W�UMB�« W�O� ÂU� d�b� VzUM� b�b���«
 b�b���U�  wCI�  ≤∞∞∏  d�L���  ≤π  w�  ÍdO�√  Âu�d�  —b�
 l�—√  …b*  ÍeMF�«  dI�  W???�—«œù«Ë  WO�U*«  ÊËRAK�  ÂUF�«  d�b*«  VzUM�
 U�“d�√ ¨o�U� X�Ë w� W�œUO� V�UM� …b� ÍeMF�« qG�Ë ¨…b�b�  «uM�
 r� ¨W�OFA�« WIDM* W�UF�« …—«œù« w� W�UF�«  U�öF�«Ë rOEM��« d�b�
 p�–Ë W�ON�U� —«dI�« r�œË  U�uKF*« e�d� d�b�Ë Í—«œù« d�uD��« d�b�
 WO�U*«Ë W�—«œù« ÊËRAK� ÂUF�« d�bLK� ÎU�zU� w�U(« t�BM� rK��� Ê√ q��

Æ≤∞∞µ ÂU� cM�

W�UMB�« W�O� l� ÊËUF�� VE ZA VE
 tLEM� Íc�« ¡«dC)« …UO(« ÷dF� w� „—UA� W�UMB�« W�O�
 ¨÷—UF*«Ë  «d9R*« rOEM�Ë W�UF�«  U�öFK� VE ZA VE W�d�
 W�«d�« W�U� w� ≤∞∞π d�«d�� dN� s� ±±≠π 5� …b�L*« …d�H�« ‰ö�

ÆX�uJ�« œ—U�  —u�  u�—U� ‚bMH�
 ÷dF*« Green Life Expo ¡«dC)« …UO(« ÷dF� d��F�
 ¡uC�«  jOK�� v�≈  ·bN�Ë  ¨ZOK)«Ë  X�uJ�«  w� t�u�  s� ‰Ë_«
 ¡«dC)« …UO(« s� WI��M*« W��b(« rO�UH*« œUL��« WOL�√ vK�
 —UIF�« ¨“U??G??�«Ë jHM�« ¨W??�U??D??�«Ë ÁU??O??*« U??�“d??�«  ôU??�??*« q??� w??�
 ¨W�UMB�«  ¨UO�u�uMJ��«Ë   ôUB�ô«  ¨ ö??�«u??*«Ë  qIM�«  ¨¡UM��«Ë
 s� U�dO�Ë W�O�K� WI�bB�«  U��M*« ¨ U�UHM�« W'UF�Ë d�Ëb��«

ÆW�uO(«  U�UDI�«

w� „—UA� W�UMB�« W�O�
å U�UHM�« d�Ëb�Ë …—«œù w�U��« X�uJ�« d9R�ò

 w� W�UMBK� W�UF�« W�ON�« „—UA�
 …—«œù  w�U��«  X�uJ�«  ÷dF�Ë  d9R�
 d�“Ë W??�U??�— X??% ¨ U??�U??H??M??�« d??�Ëb??�Ë
 W�bK��«  ÊËRA� W�Ëb�«  d�“ËË  ‰UG�_«
 ±∂≠±¥ s� …d�H�« ‰ö� dH� q{U�Æœ
 Æ”U� Êu��œ«— ‚bM� w� ≤∞∞π q�d�«
 d�Ëb��« WOKL� qOFH� v�≈ ·bN� Íc�«

 w�O��«  w�u�«  …œU??�“Ë   U�UHM�«  …—«œ≈Ë
Æ”UM�« W�U� Èb� w�UI��«Ë

  U�UHM�« s� œdH�« ÃU��≈ Ê√ d�c�
 b�«Ë s� »—UI� U� mK�� X�uJ�«  w�
 W���  w�Ë  ¨UO�u�  Â«d??�  uKO�  nB�Ë
 ¨Èd�_«  ‰Ëb??�U??�  W�—UI�  Î«b??�  WO�U�
 WOHO� s??� Y??�??�??�« v??K??� l??�??� U??2

 ¨U�d�Ëb�Ë   U�UHM�«  s??�  …œU??H??�??�ô«
 ¨WO�—u�«   UHK�*«  d??�Ëb??�  ÎU�uB�
 Ác� ‰öG��« w� b�U� Íc??�«  d??�_«
 ÎU�uB�  ¨w??�U??�??�«  qJA�   UHK�*«
 r�UF�«  ‰Ëœ  d???�???�√  s???�  X??�u??J??�«  Ê√
 UNL�� l� W�—UI*U� ‚—uK� ÎU�«b���«

Æw�«dG'«

æ صقر العنeي
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 qL� W�—Ë nOC��� X�uJ�«
d�bB��«  «—UN� ‰u� WO�OK�

 WO�UMB�«   «—UA��ö�  ZOK)«  WLEM�  bIF�
 W�ON�« l??� ÊËU??F??�??�U??� ¨W??�Ëb??�« U??�d??I??�Ë ©p??�u??�®
 WO�OK�  qL�  W??�—Ë  X�uJ�«  w�  W�UMBK�  W�UF�«
 w� p�–Ë ¨ «—œUB�« Z�Ëd�Ë d�bB��«  «—UN� ‰u�
 w� ÂU�√ W�L� ‚dG���Ë q�I*« d�L�u� s� w�U��«

ÆX�uJ�« W�Ëœ
 ŸUD� w� d�bB��U� 5L�N*« W�—u�« ·bN���Ë
 ÷dF�Ë  ¨WO�d(«Ë  WD�u�*«Ë  …dOGB�«   U�UMB�«
 WIKF�*«  U�—UL*« qC�√Ë WO�U�_« d�bB��« ∆œU�*
 WOKL�  ÂU??9ù W�uKD*«   «œUNA�«Ë   «¡«d???�ù«Ë  ¨t�

Æd�bB��«
 V�—b� v�≈ WH�J*« WO��—b��« W�—u�« ·bN� UL�
 öC� ¨t�«œUN�Ë t�«¡«d�≈Ë d�bB��« vK� 5�—UA*«
 w�u�« dA�Ë ¨UO�Ëœ  U�öF�«  UJ�� oK� dO�O� s�
 q�«u��« Èd� œU��≈Ë ¨d�bB��«Ë o�u���«  «—UN0
 5�UDI�« s�  U�UMB�« w� 5�dL�*« s�—bB*« 5�
 wF{«ËË  U�b)« ÍœËe�Ë ¨WN� s� ’U)«Ë ÂUF�«
 ·bN� Íc????�« d????�_« ¨Èd????�√ W??N??� s??�  U??�U??O??�??�«
 d��√  WOLM��  ÊËUF��«  o??�√  lO�u�  v??�≈  tKL��  w�

Æw�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ  «—œUB�
 5�d�;« 5�—b*« s� œb� W�—u�« vK� ·dA�Ë

 œUB��ô«  ôU�� w� 5�dL�*« ¨…d�)« »U��√ s�
 UN��U�d�  wDG�Ë  ¨ «—œU??B??�«  Z??�Ëd??�Ë  o�u���«Ë
 WO�c�« …—«œù«  UO�U�√ qLA� —ËU;« s� W�uL��
 ¨W��d� d�bB� ‰UL�_ fO�Q��« WOHO�Ë ¨ «—œUBK�
 ¨WO�Ëb�«  ‚u��«   «—UN�Ë  d�bB��«  ‚«u�√  b�b%Ë
 nO�UJ�  WO�«eO�  l??{ËË   U��M*«  —U??F??�√  b??�b??%Ë
 œ«b�≈Ë ¡UM� ÎU�U��Ë ¨t�UO�¬Ë l�b�« ‚d�Ë ¨d�bB��«

Æd�bB��« qL� WD�
 œuN'«  —U??�≈  w�  WO��—b��«  W�—u�«  Ác??�  w�Q�Ë
 WO�UMB�«  WOLM��«  r??�b??�  åp??�u??�ò  UN�c��  w??�??�«
 s�  U�öD�«Ë  ¨w�OK)«  ÊËUF��«  fK��  ‰Ëœ  w�
  «—bI�  ¡U???I???�—ô«Ë  W??�d??F??*«  qI�  dO�O�  w??�  U???�—Ëœ
 v�≈  dEM�U�  UN�OL�√  “d��  UL�  ¨ U��R*«Ë  œ«d??�_«
 WD�u�*«Ë  …dOGB�«   U�UMBK�  b�«e�*«  w�UM��«
 fK�*« ‰Ëœ w�Ë ¨UO*U� w�UMB�« ÃU��ù« w� U�—ËœË
  «—bI�«  ¡UM�  r�œ  v�≈  WLEM*«  ·bN�  YO� ¨UC�√
 qI�  rOEM�  ‰ö�  s�   U��R*«  ÁcN�  W�d�bB��«
 W�Ëb�« q???�«œ —U??L??C??*« «c??� w??�  «—U???N???*«Ë W??�d??F??*«
  «Ëœ_«  s�  W�uL��  .bI�Ë  ¨WO�U�  s�  …b�«u�«
 qJA�   «—œU??B??�«  Z??�Ëd??�  UN�Q�  s??�  w??�??�«  WO*UF�«

Æ5�—UALK� qC�√

 d��√  WOLM��  ÊËUF��«  o??�√  lO�u�  v??�≈  tKL��  w�
Æw�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ  «—œUB�

 5�d�;« 5�—b*« s� œb� W�—u�« vK� ·dA�Ë

  «Ëœ_«  s�  W�uL��  .bI�Ë  ¨WO�U�  s�  …b�«u�«
 qJA�   «—œU??B??�«  Z??�Ëd??�  UN�Q�  s??�  w??�??�«  WO*UF�«

Æ5�—UALK� qC�√
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á£N èeÉfôH øe GhOÉØà°SG kÉHQóàe 161

∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN záÄ«¡dG{ `d ájƒæ°ùdG ÖjQóàdG

واصلت الهيئة العامة للصناعة اس������تكمال خط��ة التدري��ب 
لسن��ة 200πØ2008، والت��ي حرص��ت فيها الهيئة عل��ى تقدي��م 
اجلدي��د واملتط���ور م������ن البرام��ج التدريبي��ة، والت�ي تهد· إلى 
 eتطوير وتنمية الكوادر العاملة في الهيئة و%قيق األداء املتمي

للمو�ف وأعلى درجات اجلودة في العمل.
وق������د قام قس������م التدريب خالل النص������ف األول من خط��ة 
التدري��������ب الس������نوي��ة بتدريب ع������دد ®161© متدرب������ا موزعني 
على ع��������دد ®2µ© دورة محلي��ة تش������م��ل ال��������دورات التعاقدية 

والتخصصية والعامة. 
حيث ش������ملت ال��دورات التعاقدي��ة عل��ى سبي��ل املث��ال دورة 
اإلسعاف�ات األولية التي هدفت إل��ى التع�ريف باجلهاز التنفسي 
والدوري وكيفية اإلنعا‘ القلبي وكيفية دعم ا)ياة من خالل 
فح������h املصاب، ودورة مب��اد∆ تطوي���������ر املنا�ق ا)رة، حيث 
كان������ت تهد· إل�ى تنمي��������ة مه��ارات وكف��������اءات أعض��اء جلن��ة 
املنطقة ا)رة. كما ش������ملت الدورات التخصصية على سبي��ل 
املث��ال دورة نE��ام تأمي��������ن ائتمان الصادرات التي هدفت إلى 

أهمية أن��واع التصدي��ر ومخا�ره��ا والتسهي��الت الت��ي تقدمها 
املؤسس������ات، و كذلك دورة النE���ام املنس������ق لتصنيف وتبويب 
الس������ل���ع، حيث كانت ته��د· إل��ى التعري��ف بالنE��ام وأهداف��ه 
وهيكل�ة النE������ام وعالقته بالتصانيف الصناعي���ة، وأيضا دورة 
إدارة النفاي������ات الصناعي��������ة التي - فيه��������ا التع��ر· عل�ى كل 
مص������ادر النفاي��������ات الصناعي�ة وأنواعه��������ا وكمياته��ا و%دي��د 

الوسائل الفنية في معاجلة النفايات الصناعية.
كما ش������مل��ت ال��دورات العام��ة عل��ى س������بي��ل املث��ال إع��داد 
التقاري������ر ومحاض�������ر االجتماع������ات التي هدفت إل��������ى إب��راز 
أهمي��ة ه��ذه التقاري��ر واملراس��الت والكت��ب لتعريف اآلخري��ن 
باملنش��������أة، ودورة إدارة النE��م وتكنولوجي��������ا املعلوم��ات الت��ي 
ارتك�eت عل��ى مفه��وم املعلوم��ات وأنواعه��ا و¬ثاره��ا ف���ي اتخاذ 
القرار وأهمية ش������بك���ة االتص��االت ف��������ي املعلوم��ات اإلداري���ة 
وكيفي���ة تطبيقه���ا، ودورة إدارة املشروع�ات الت�ي هدف��ت إل���ى 
%قي��ق إمل��ام املش������اركي�ن 0�دى أهمية استخدام اإلدارة كأداة 

فعالة لتحقيق أهدا· املشروع.
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 ÷dF0 WOLM��«Ë W�UMBK� W�UF�« W�ON�« „—UA�
 WO�U��« t�—Ëb� ÂUIO� Íc�« ≤∞∞∏ ZOK)« w� lM�
 …d�H�« ‰ö� WOL�UN�« WO�œ—_« WJKL*« w� ÊU ÒL� w�
 ‰Ëœ  ·d�  œU??%«  rOEM��  ≤∞∞∏  d�L�u�  ±≥≠±∞  s�
 W�d� U�—Ëb� XHK� w��«Ë ¨w�OK)« ÊËUF��« fK��

ÆrOEM��U� Êœ—_« w� WO�Ëb�« ÷—UFLK� ZOK)«
 l�UD�«   «–  ÷—UF*«  b??�«  ÷dF*«  «c??�  d��F�Ë
 s�Ë ¨WO�UMB�«  U�UDI�« lOL� qLA� Íc�« ÂUF�«
 j�«Ëd�« …œU??�“Ë WOLM� w� UL�U�� ÊuJ� Ê√ q�Q�*«
 W�ËœË w�dF�« ZOK)« ‰Ëœ 5� W�—U���«Ë W�œUB��ô«
 W�—u��  WDO;«  ‰Ëb�«Ë  WOL�UN�«  WO�œ—_«  WJKL*«
 —«Ë“  s??�  ÊuJ��  w??�??�«  5D�K�Ë  ÊU??M??�??�Ë  ‚«d??F??�«Ë

Æ÷dF*«
 WKBHM�  ôU????� Àö???� w???� ÷d???F???*« ÂU??I??O??�Ë
 ÕUM'«  UNO�  q���Ë  ¨iF��«  l�  UNCF�  WD�«d��
 w�  UF�d�  «d��  ≤µ∏  mK��  ÷d??�  W�U��  w��uJ�«
 ÊUL� w� ÷—UFLK� «—«“ e�d� w� p�–Ë ¨A q�b*«

ÆÊœ—_U�

 WOLM��«Ë  W�UMBK�  W�UF�«  W�ON�«  X�b�  UL�
  PAMLK�  ÕU??M??'«  W??L??O??�  s??�  •±∞∞  W��M�  U??L??�œ
 u�Ë ¨W�ON�« r�œ ·b� oI�� Á—Ëb� Íc�«Ë ¨WO��uJ�«
 WO�OK)« ‚«u�_« v�≈ WO��uJ�«  U��M*U� ‰u�u�«

ÆWO�dF�«Ë
 ÃU��ù  ‰u�u�√  ∫s�  ö�  5�—UA*«  WLzU�  rC�Ë
 ÃU��ù W??O??M??�u??�« l??M??B??� W??�d??� ≠ d??�??A??�« `???z«d???�
 ”U�� W�d� ≠WO�U�e�« ·UO�_«Ë `K�*« pO��ö��«
 W�OFA�« W�d� ≠©U�ô® V�«dLK� ÁU�d�Ë .eN�« wK�
 ≠ ¡UM��«  œ«u*  WOM�u�«   U�UMB�«  W�d� ≠WO�UMB�«
 ¡UM��« œ«u�Ë WO�B�«  «Ëœú� ZOK)« T�«u� W�d�
 b�U� W�d� ≠ U�ËULOJK� WOK�_« W�dA�« ≠©ÊU�«u�√®
 ≠„UL�ú� WOM�u�« W�dA�« ≠ t�«u�≈Ë w�«d)« wK�
 qO�œ  W�d�  ≠  ©uJO�®  WOz«cG�«   U�UMB�«  W�d�
 VO�U�_«  lMB�  ≠WOzU�dNJ�«   U�UMBK�  —U??�??'«
 W��F�  W�d�  ≠  ©w�U�bF�«®  UN�“«u�Ë  WOJO��ö��«
 ÆÍ¬ Æw��«  U��M* ÁË—U� W�d� UNF�Ë 5�{Ëd�« ÁUO�

ÆÊœUF*«  U��M� W�d� ≠ w�

≤∞∞∏ d�L�u� ±≥≠±∞ …d�H�« ‰ö� ÊU ÒL� WM�b� w� ÂUIO�

 ÷dF0 WOLM��«Ë W�UMBK� W�UF�« W�ON�« „—UA�
 WO�U��« t�—Ëb� ÂUIO� Íc�« ≤∞∞∏ ZOK)« w� lM�
 …d�H�« ‰ö� WOL�UN�« WO�œ—_« WJKL*« w� ÊU ÒL� w�
 ‰Ëœ  ·d�  œU??%«  rOEM��  ≤∞∞∏  d�L�u�  ±≥≠±∞  s�
 W�d� U�—Ëb� XHK� w��«Ë ¨w�OK)« ÊËUF��« fK��

 WOLM��«Ë  W�UMBK�  W�UF�«  W�ON�«  X�b�  UL�
  PAMLK�  ÕU??M??'«  W??L??O??�  s??�  •±∞∞  W��M�  U??L??�œ
 u�Ë ¨W�ON�« r�œ ·b� oI�� Á—Ëb� Íc�«Ë ¨WO��uJ�«
 WO�OK)« ‚«u�_« v�≈ WO��uJ�«  U��M*U� ‰u�u�«

ÆWO�dF�«Ë

2008 è«∏ÿG ‘ ™æ°U ¢Vô©Ã ∑QÉ°ûJ âjƒμdG





 dO��  qJA�  r�U�  b??�  w��uJ�«  jHM�«  Ê√  w??�  p??�ô
 cM� t�UA��«  cM�  p�–Ë  ¨X�uJK�  W�œUB��ô«  …dHD�«  w�
 • π∞ s� d��√ qJA� ÂuO�« v�� ‰«“U�Ë ¨ U�U� ∂∞ s� d��√
 —UF�√ ŸUH�—«  l� s�«e� b�Ë ¨  X�uJK� w�uI�«  q�b�« s�
 U2 X�uJ�«  «œ«d�≈ b�«e� 5O{U*« 5�UF�« ‰ö�  jHM�«
 WO��uJ�«  W�UMB�«  d�uD�  ÂU�√  tO�«dB� vK�  »U��«  `��
 w�  U??C??�√Ë  ¨’U??�  qJA�  WODHM�«  W�UMB�«Ë  ÂU??�  qJA�
 w� 5K�UF�« V�«Ë— l�— ‰ö� s� X�uJ�« n�—UB� ŸUH�—«

ÆÂUF�« ŸUDI�«
 jHM�« —UF�_ «dO�� UF�«d�  bN� …dO�_« …d�H�« sJ�Ë
 s� q�« w� t�LO� s� • ¥∑ u�� bI� Íc�« w��uJ�«Ë w*UF�«
 w� 5�ËR�*« ÂU�√  U�b���« s� W�uL�� ÷dH� U2 dN�

ÆWK�I*« …d�H�« ‰ö� X�uJ�«
 oOI% ‰ö� s� nK*« «c� X��� åWOLM��«Ë W�UMB�«ò

  U�b% “d�« vK� ·u�uK� 5ODHM�« s� W�uL�� l� l�d�
 s�Ë ¨jHM�« —UF�√ l�«d� —«dL��« ‰U� w� WK�I*« WK�d*«
 cOHM� WHKJ� vK� Èd�√ W�Ë«“ s�Ë l�«d��« «c�  UO�U��«
 X�uJ�«  Ê√  `C��  YO�  ¨  WO�UMB�«Ë  WODHM�«  l�—UA*«
 —ôËœ  —UOK�  ±∏  u��  Í√  —UM�œ   «—UOK�  ∂  s�  d��√   b??�—
 Àö��«  «uM��« ‰ö� WO�UMB�« l�—UA*« s� œb� cOHM��
 WF�U�  …b??�b??�  d�dJ�  …UHB�  ¡U??A??�≈  UNM�  w??�??�«Ë  ¨WK�I*«
  U�ËULO�Ëd��K�  l�UB�  ¡UA�≈Ë   WOM�u�«  ‰Ëd���«  W�dA�
  U�ËULOJ�« W�UM� W�dA� WF�U� å≤ X�uJ�«ò ŸËdA� sL{
 WF�U��«  d�bB��« o�«d� WF�u�Ë Y�b% UC�√Ë WO�Ëd���«
 d�uD� w� r�U�O� Íc�« d�_« u�Ë ¨ X�uJ�« jH� W�dA�
 r�U��Ë  ¨WK�I*«  WKOKI�«   «uM��«  ‰ö�  WODHM�«   PAM*«
ÆjHM�« —UF�√ ŸUH�—« s� W&UM�« bz«uF�« rOEF� w� UC�√
∫ jHM�« —UF�√ l�«d� ‰u� ¡«—ü« qO�UH� wK� ULO�Ë

 dO��  qJA�  r�U�  b??�  w��uJ�«  jHM�«  Ê√  w??�  p??�ô
 cM� t�UA��«  cM�  p�–Ë  ¨X�uJK�  W�œUB��ô«  …dHD�«  w�
 • π∞ s� d��√ qJA� ÂuO�« v�� ‰«“U�Ë ¨ U�U� ∂∞ s� d��√

  U�b% “d�« vK� ·u�uK� 5ODHM�« s� W�uL�� l� l�d�
 s�Ë ¨jHM�« —UF�√ l�«d� —«dL��« ‰U� w� WK�I*« WK�d*«
 cOHM� WHKJ� vK� Èd�√ W�Ë«“ s�Ë l�«d��« «c�  UO�U��«

 ∞JÉμJh ∞«μàdG IQhöV âjƒμdG ⋲∏Y ¢VôØj §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ

ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG ⋲∏Y õ«cÎdG ™e á∏MôŸG RhÉéàd äÉ¡÷G πc

 ∞JÉμJh ∞«μàdG IQhöV âjƒμdG ⋲∏Y ¢VôØj §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ ∞JÉμJh ∞«μàdG IQhöV âjƒμdG ⋲∏Y ¢VôØj §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ ∞JÉμJh ∞«μàdG IQhöV âjƒμdG ⋲∏Y ¢VôØj §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ

á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ò«Øæà∏d ≥jô£dG ‘ ábÓª©dG ™jQÉ°ûŸG øe áYƒª›
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التنفيذي  البداية قال املساعد  في 
مؤسسة  مل���ش���اري���ع  امل���ن���ت���دب  ل��ل��ع��ض��و 
العالقات  وم��س��ؤول  الكويتية  البترول 
ا)كومية البرملانية واإلعالم باملؤسسة 
الشيa �الل اخلالد إن االرتفاع الكبير 
املاضية  األشهر  خالل  النفط  ألسعار 
النفط  أس��واق  في  نفسية  لعوامل  كان 
العاملية 2ا تسبب في حالة من الهلع 
إلى  وتسابقها  العاملية  النفط  ألس��واق 
بقدر  النفط  من  كبيرة  كميات  تخeين 
ما تستطيع، وهو ما انعكf على ارتفاع 
أسعار النفط بشكل قياسي ، مبينا أن 
تشير  كانت  الوقت  ذلك  في  التوقعات 
 fلتالم األسعار   eتقف أن  الحتماالت 

حاجe ال�200 دوالر.
التراجع ا)اد  ان  اخلالد  وأضا· 
ب��ش��ك��ل ع���ام والنفط  ال��ن��ف��ط  ألس��ع��ار 
�بيعية  نتيجة  خ��ا’  بشكل  الكويتي 
والتي  السابقة،  النفط  أس��ع��ار  لقفeة 
بلغت حاجe ال�0¥1 دوالرا خالل أشهر 
تراجعا  تشهد  ما  ع��ادة  والتي  الصيف 
في األسعار في حني تكون قفeة األسعار 

في فصل الشتاء ، ولكن ما يحدÀ اآلن 
هو عكf املتوقع، خاصة وإن األسواق 
يتeايد  التي  الشتاء  أشهر  على  مقبلة 
فيها الطلب ، معتبرا أن السعر العادل 

لبرميل النفط هو 80 دوالرا.
وع���ن ان��ع��ك��ا” ت��ل��ك اخل��ط��وة على 
أسعار  تراجع  إن  اخلالد  قال  الكويت، 
ميeانية  ع��ل��ى   fينعك س���و·  ال��ن��ف��ط 
ب��وض��وÕ على  ال��دول��ة، وال��ت��ي ستتجلى 
بالرواتب،  واخل��ا’  منها  األول  الباب 
م��ش��ي��را إل���ى أن ت��راج��ع األس���ع���ار عن 
في  الكويت  أن  يعني  ا)الي  املستوى 
دائ��رة اخلطر 2ا يتطلب شد ا)eام 
ودق ناقو” اخلطر حفا�ا على حقوق 

األجيال املقبلة.
مع  بالتكيف  مطالبون  أن��ن��ا  وأك���د 
األوضاع ا)الية والتركيe على املشاريع 
التنموية، وأيضا بتكاتف جميع اجلهات 
بالتكييف  لتجاوز هذا املوقف، وكذلك 
تنفيذ  ومواصلة  الراهنة  األوض��اع  مع 
مستقبل  ملصلحة  ال��ك��ب��رى  امل��ش��اري��ع 

الصناعة النفطية. 

VKD�«Ë ÷dF�«
من جانبه قال رئيf مجلf اإلدارة 
اخلليج  نفط  لشركة  املنتدب  والعضو 
النفط  أسعار  تراجع  إن  بدر اخلشتي 
الدول  قلق جلميع  مصدر  هو  العاملية 
املنتجة للنفط وليست الكويت فحسب 
والطلب  ال��ع��رض  م��س��أل��ة  أن  مبينا   ،
أو  ارتفاع  وراء  املباشر  السبب  ليست 
ومنها  العاملية  النفط  أسعار  انخفاض 

سعر برميل النفط الكويتي.
وأشار إلى أن القلق العاملي بسبب 
البنوك   iبع وإف��ال”  املالية  املشكلة 
والشركات العاملية السبب املباشر وراء 
مبينا   ، العاملية  النفط  أسعار  تراجع 
أن األوضاع العاملية قد انعكست على 
من  الرغم  على  النفط  أسعار  تراجع 
الذي يشهد في  الشتاء  اقتراب فصل 

الغالب ارتفاعا ألسعار النفط.
وبني أن تراجع أسعار النفط العاملية 
بان  وي��ت��ع��ل��ق  اي��ج��اب��ي  األول  ل���ه ش��ق��ان 
تقل  س��و·  اجل��دي��دة  النفطية  املشاريع 
تكلفتها بفضل تراجع أسعار املواد اخلام 
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ج��ن��ون��ي خ���الل األش��ه��ر ال��س��اب��ق��ة، وهو 
األم����ر ال����ذي ���ه��ر ج��ل��ي��ا ع��ل��ى ارتفاع 
تكاليف تنفيذ املشاريع اجلديدة، ومنها 
تعتeم  التي  اجل��دي��دة  املصفاة  م��ش��روع 
موافقة  وع��ق��ب  قريبا  تنفيذه  الشركة 
هذا  تكلفة  أن  مبينا   ، األم���ة   fمجل
املشروع قد قفeت بشكل خيالي من 2 
مليار دينار إلى µ مليارات دينار بسبب 
الناجتة  امل��ش��اري��ع  تنفيذ  تكلفة  ارت��ف��اع 
النفط،  أسعار  ارت��ف��اع  إل��ى  النهاية  في 
في  تسبب  االرت��ف��اع  ه��ذا  أن  موضحا 
جديد  نEام  اختيار  إل��ى  الشركة  جل��وء 
ال�»كوست  نEام  وه��و  امل��ش��روع،  لتنفيذ 
إلى  امل��ش��روع  تكاليف  دف��ع  أي  ب���ال”« 
املقاول املنفذ باإلضافة إلى هامg رب` 
محدد في العقد املوقع وهو األمر الذي 
خفi من تكلفة املشروع باإلضافة إلى 
 iوتخفي املشروع  ميeانية  في  التحكم 

التكلفة إلى ¥ مليارات دينار تقريبا.

السلبية  اجل��وان��ب  صعيد  على  أم��ا 
لتراجع أسعار النفط ، فال يختلف السعد 
امليeانية  أن  أك��د  حيث  سبقه،  م��ن  م��ع 
العامة للدولة هي املتأثر األكبر من هذا 
التراجع الذي يفرض على ا)كومة إعادة 
ترتيب بعi األمور املرتبطة باملصاريف 
العامة للدولة وبتنفيذ املشاريع التنموية 
اجلديدة خالل املرحلة املقبلة، وذلك في 

حال استمرار تراجع أسعار النفط.

WO�«eO*« ÷UH��«
التنفيذي   f��ال��رئ��ي ب��ني  م��ن ج��ان��ب��ه 
النفطية  للصناعات  اي��ك��ارو”  لشركة 
القياسي  الصعود  أن   hبوقري سهيل 
املاضية  املرحلة  خ��الل  النفط  ألس��ع��ار 
النفط  أس���واق  ملصلحة  صحيا  يكن  ل��م 
العاملية وال للدول املنتجة للنفط ، مشيرا 
إلى أن السعر املناسب للنفط يتراوÕ بني 

70 وπ0 دوالرا للبرميل.
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العاملية وهو األمر الذي 
إي���ج���اب���ا على   f��س��ي��ن��ع��ك
املصفاة  مشروع  ميeانية 
ال���راب���ع���ة اجل����دي����دة، وهو 
امل��ش��اري��ع ا;لية  اب����رز  اح���د 
الفترة  خ���الل  تنفذيها  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي 

املقبلة وعقب إقراره من مجلf األمة.
في حني أن الشق السلبي يتعلق بتأثر 
ميeانية الكويت من تراجع أسعار النفط، 
وتصل  كبيرة،  التراجع  نسبة  ان  خاصة 
القياسي  السعر  على  قياسا   ٪  ¥7 إل��ى 
الذي سجله برميل النفط الكويتي خالل 
دوالرا   12µ  mبل عندما  املاضية  الفترة 

للبرميل.
وأكد اخلشتي أن الكويت 0عeل عن 
العالم خالل  العاملية التي شغلت  األزمة 
الرغم  انه وعلى  مبينا   ، املاضية  الفترة 
من أن الكويت جeء من املنEومة العاملية 
ت��ل��ك األزمة  م��ن  امل��ت��وق��ع  ال��ت��أث��ر  أن  إال 
االقتصاد  على  للغاية  م��ح��دودا  سيبقى 
االقتصاد  مقومات  ان  خاصة  الو�ني، 
¬ثار  وت��ب��ع��ده نسبيا ع��ن  ق��وي��ة  ال��و���ن��ي 

األزمة املالية العاملية.

l�—UA*« WHKJ� l�«d�
بدوره قال نائب رئيf مجلf إدارة 
السعد  اس��ع��د  الو�نية  ال��ب��ت��رول  ش��رك��ة 
العاملية  النفط  أسعار  تراجع  موجه  أن 
القياسية  األسعار  لقفeة  �بيعية  نتيجة 
م��ن 2008  السابقة  األش��ه��ر  م��دار  على 
لم يسر بشكل  االرت��ف��اع  ه��ذا  أن  ،مبينا 
متواز مع عملية العرض والطلب العاملي 
انعكf اآلن على أسعار  للنفط وهو ما 
باألزمة  متأثرة  ب��ش��دة  لتتراجع  النفط 

االقتصادية العاملية.
املشاريع  أن  ال���س���ع���د  وأض��������ا· 
الصناعية بشكل عام واملشاريع النفطية 
من  األول  املستفيد  ه��ي  خ���ا’  ب��وج��ه 
ستتراجع  حيث  النفط،  أس��ع��ار  ت��راج��ع 
بشكل  قفeت  التي  اخل��ام  امل��واد  أسعار 

العاملية وهو األمر الذي 
إي���ج���اب���ا على   f��س��ي��ن��ع��ك
املصفاة  مشروع  ميeانية 
ال���راب���ع���ة اجل����دي����دة، وهو 
امل��ش��اري��ع ا;لية  اب����رز  اح���د 
الفترة  خ���الل  تنفذيها  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي 
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قد  العاملية  املالية  األزم���ة  إن  وق��ال 
ساهمت بشكل مباشر في تراجع أسعار 
أسواق  ت��أك��دت  أن  بعد  العاملية  النفط 

كميات  توفر  املنتجة  ال��دول  أن  الطاقة 
كبيرة من النفط، وبالتالي فليست هناك 
ف��ج��وة ب��ني ال��ع��رض وال��ط��ل��ب ك��م��ا كان 

 ™jQÉ°ûŸG :ó©°ùdG
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 70 ÚH ìhGÎj Ö°SÉæŸG

π«eÈ∏d kGQ’hO 90h

يدعي البعi من قبل، مؤكدا أن األزمة 
املالية أعادت أسعار النفط إلى وضعها 
الطبيعي وإن �لت سرعة تراجع األسعار 

اكبر 2ا هو متوقع.
وأكد بوقريh أن تراجع أسعار النفط 
العاملية سيكون ايجابيا ملصلحة املشاريع 
الصناعية اجلديدة خالل املرحلة املقبلة 
املواد  ألس��ع��ار  الكبير  االرت���ف���اع  ب��ع��د   ،
املاضية، وهو األمر  الفترة  اخلام خالل 
الذي سيدعم من تنفيذ مشاريع جديدة 
بالنسبة  املقبلة، و%ديدا  املرحلة  خالل 
بعد  إنشاƒها  امل��eم��ع  الرابعة  للمصفاة 
م��واف��ق��ة م��ج��ل��f األم����ة، وه���و املشروع 
ال��ص��ن��اع��ي األض���خ���م ب��ال��ك��وي��ت خالل 
القطاع   gوالذي سينع املقبلة  السنوات 

الصناعي الكويتي. 
متفق  اجلميع  أن   hبوقري بني  كما 
تتأثر  س��و·  ال��ك��وي��ت  ميeانية  أن  على 
العاملية،  ال��ن��ف��ط  أس��ع��ار  ب��ت��راج��ع  سلبا 
ال��ذي يفرض على ا)كومة  وه��و األم��ر 
العمل جاهدة بشكل سريع لتدارك هذا 
الرواتب األخيرة  زي��ادة  اجلانب في �ل 
اخلا’  األول  الباب  مصاريف  وارتفاع 

بالرواتب.
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∂æÑ∏d ‹É◊G QhódG ∫ƒM áæjÉÑàe AGQBG

IÒNC’G z…õcôŸG{ äGQGôb πX ‘ »YÉæ°üdG

  U�—UC*« s� w�UMB�« ŸUDI�« œUF��« s� r�d�« vK�
 q�u9 n�Ë  - t�√  ô≈   «—UIF�«Ë  rN�_«  ‚«u�Q�  WO�U*«
 W�Ëb�  …œU??�≈  ‰ö�  s�  WO�UMB�«   U��R*«Ë   U�dA�«
 pK��  …b??zU??H??�«  WCH�*«  WOJM��«   ö??O??N??�??�??�«  .b??I??�
 l�UB*«Ë   U�dAK�  s���   r??�Ë  ¨T�UH�  qJA�   UN'«
 ¨WO�UMB�«  WK�F�«  n�u��  ô  v��  WF�d�  qz«b�  oK�
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 ô  v�� WO�U�  …bzU�  V�M�  WOK;«  Ë√  WO�M�_«  „uM��«
 WHKJ� ŸUH�—«  vK� p�– fJFMO� U2 UNF�—UA� n�u��
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WO�U� ◊uG{
ا%اد  إدارة   fمجل  f��رئ��ي ي��ق��ول 
اخلرافي  حسني  الكويتية  الصناعات 
إن بنك الكويت الصناعي غير قادر في 
الوقت ا)اضر على تقد. التسهيالت 
البنكية املخفضة الفائدة بالشكل الذي 
يلبي احتياجات االستثمارات الصناعية 
مخالفاÎ بذلك املعايير التي وضعها بنك 
الكويت املركeي، 2ا انعكf ذلك على 
واحتياجاتها  للمصانع  ال��ع��ام  ال��وض��ع 
م��ن ش��راء امل���واد اخل��ام أو دف��ع رواتب 
املطلوبة  الغيار  أو شراء قطع  العاملني 
تبا�ؤ  على  ع��الوة  واملكائن،  للمعدات 
عجلة اإلنتاÃ 2ا سيؤثر في االنتاجية 

العامة للقطاع الصناعي في الكويت.
وت��اب��ع اخل��راف��ي ق��ائ��ال إن الوضع 
للربع  وأرب��اح��ه��ا  متني  للبنوك  امل��ال��ي 
ينبغي  ال  وبالتالي  ذلك،  أثبتت  الثالث 
إع��م��ال م��ب��دأ ال��ت��ش��دد وال��ت��ح��وط غير 

للمشاريع  ال��ق��روض  توفير  ف��ي  امل��ب��رر 
ال��ص��ن��اع��ي��ة، وخ��اص��ة ف��ي ���ل وجود 
الشركات  %��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��س��ي��ول��ة 
وامل��ؤس��س��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة، م���ؤك���داÎ أن 
موقف البنك الصناعي إذا استمر على 
ليست  صناعية  أزم���ة  فسيخلق  ذل��ك 
ال��ب��الد ف��ي ح��اج��ة ل��ه��ا اآلن ف��ي �ل 

بالعالم،  تعصف  التي  املالية  العاصفة 
استثماراتنا  في  مباشر  بشكل  وأث��رت 

داخل وخارÃ الكويت.
املصانع  أن  اخل���راف���ي  وأض������ا· 
الكويتية تتعرض لضغط مستمر خالل 
الفترة ا)الية من ارتفاع أسعار املواد 
األولية ومعEم مستلeمات اإلنتاÃ على 
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æ قرارات بنك الكويت املركeي تسعى )ماية املصار· ا;لية من تداعيات األزمة العاملية
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إال  عاملية،  أزم��ة  اعتبارها  من  الرغم 
أسعار  ف��ي  مباشر  بشكل  أث���رت  أن��ه��ا 
املواد املصنعة فجميعها عوامل تساعد 
على تقلh األوضاع املالية للمؤسسات 

الصناعية.
التجارة  غ��رف��ة  اخل���راف���ي  ودع����ا 
إلى  املعنية  اجل��ه��ات  وك��ل  وال��ص��ن��اع��ة 
إيجاد  في  واإلس���راع  التدخل  ض��رورة 
ح��ل��ول إلن���ه���اء ت��ل��ك األزم�����ة ال��ت��ي من 
امل��م��ك��ن أن ت��ت��ف��اق��م خ��اص��ة ف���ي �ل 

املرحلة ا)الية.

WO�UM� WOLM�
 fمجل f��وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي
الكويت  ببنك  املنتدب  والعضو  اإلدارة 

الصناعي
ع��ب��دا;��س��ن ا)��ن��ي��ف∫ إن���ه يجب 
االستثمار  ب���أن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ن��ك��ون  أن 
ف���ي ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي ي��خ��ت��ل��ف عن 
فهو  األخ��رى،  االقتصادية  القطاعات 
على  املستثمر  وص��ب��ر  %��م��ل  يتطلب 
املتغيرات  ومواكبة  �ويل،  زمني  مدى 

والتطورات املستجدة، خاصة في تقنية 
ومعار· الصناعة 0فهومها ا)ديث، 
املنافسة  مقومات  توافر  تتطلب  حيث 
ال��ذات��ي��ة ب��االن��ك��ش��ا· ع��ل��ى األس����واق 
اخلارجية، وهذا ال يأتي إال عند 9تعها 
االستمرارية  ل��ه��ا  ت��ض��م��ن  0��ق��وم��ات 
الناجحة  اإلدارة  في  واملتمثلة  والنمو 
 fاألس  Ãوانتها الرأسمالية،  والكثافة 
االقتصادية التي اعتمدت عليها دراسة 

جدوى املشروع.
يؤدي  البنك  أن  ا)نيف  وأض��ا· 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  ف���ي   Îم���ح���وري���ا  Îدورا
فاعلية   eيeتع إل��ى  ويسعى  الصناعية 
دوره لتدعيم القاعدة الصناعية بالبالد، 
لتنويع مصادر الدخل وتوسيع مجاالت 
املولدة  األخ��رى  االقتصادية  األنشطة 
البنك  م���ازال  بحيث  ال��و���ن��ي،  للنا" 
االجتاه  ف��ي  اخل���ا’  ال��ق��ط��اع  يساعد 
وتذليل  ال��ص��ن��اع��ي  االس��ت��ث��م��ار  ن��ح��و 
بتوفير  أم��ام��ه،  ال��ص��ع��اب  م��ن  الكثير 
اخلدمات املالية املتميeة، واملتمثلة في 
امليسر، وفي حeمة  الصناعي  التمويل 

املساندة  األخ��رى  املصرفية  اخلدمات 
التي  للتمويل الصناعي وفقاÎ للشروط 
هناك  أن  إال  امل��رك��eي  البنك  وضعها 
بعi العمالء ال تنطبق عليهم شروط 
املركeي أو البنك، وبالتالي ال نستطيع 
بتقد.  نقوم  كما  بSقراضهم،  نقوم  أن 
واملالية  الفنية  االستشارية  اخلدمات 
لعون  ال��الزم��ة  والتسويقية  واإلداري����ة 
متطلبات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  الصناعيني 
والتطور  ال��ن��م��و  و%��ق��ي��ق  أع��م��ال��ه��م 
الغايات  ي��ح��ق��ق  ف��ي ص��ن��اع��ات��ه��م 0��ا 
الصناعي  ال��ب��ن��ك  إل��ي��ه��ا  يتطلع  ال��ت��ي 
بالصناعات  بالنهوض  امل��ش��ارك��ة  ف��ي 

الو�نية.
حصل  الصناعي  البنك  أن  ي��ذك��ر 
على موافقة ا)كومة إلنشاء محفEة 
الشريعة  وف��ق��ا ألح��ك��ام  ت����دار  م��ال��ي��ة 
الصناعي  التمويل  ل��دع��م  اإلس��الم��ي��ة 
امليسر بقيمة 100 مليون دينار كويتي، 
وتوسيع   eيeتع شأنه  من  ال��ذي  األم��ر 
دور البنك وتنوع أدواته التمويلية لدعم 

املشاريع الصناعية في البالد.

إال  عاملية،  أزم��ة  اعتبارها  من  املساندة والتطورات املستجدة، خاصة في تقنية الرغم  األخ��رى  املصرفية  اخلدمات 
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العام  االم������ني  ق�����ال  ال���ب���داي���ة  ف����ي 
للجامعة العربية عمرو موسى ان القمة 
الكويت  في  عقدها  املقرر  االقتصادية 
محورا  ستتضمن  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  مطلع 
مهما بشأن االزمة املالية العاملية، حيث 
متعددة  ج���دول الج��ت��م��اع��ات  - وض���ع 
مشيرا  وامل��ال��ي��ة،  االق��ت��ص��اد  وزراء  م��ع 
ال���ى وج���ود م��ح��ور ¬خ���ر ي��ت��م��ح��ور حول 
لالزمة  املتوقعة  او  املترتبة  التأثيرات 

على االقتصادات العربية 
وقال إنه بحث مع القيادة السياسية 

بالكويت جدول اعمال القمة االقتصادية 
ودور  اعدتها  التي  والترتيبات  العربية 
املدني،  وامل��ج��ت��م��ع  اخل�����ا’  ال���ق���ط���اع 
وأضا·∫ كما بحثنا دور القطاع اخلا’ 
ودور املجتمع املدني وامورا اخرى تتعلق 
بالEر· اخلا’ الذي تنعقد فيه القمة 

االقتصادية العربية املقبلة.
بالترتيبات  يتعلق  ما  في  رأي��ه  وعن 
للقمة  ل��الع��داد  الكويت  اتخذتها  التي 
وصف موسى هذه الترتيبات ب� »املمتازة«، 
بذلتها حكومة  وقال هناك جهود �يبة 

دولة الكويت الستضافة هذه القمة.
وفي ما يتعلق باالزمة املالية ا)الية 
التي تشهدها االسواق العاملية قال موسى 
تعصف  التي  ا)الية  املالية  االزم��ة  ان 
عاملية«،  »ازم��ة  هي  العالم  دول  بجميع 
املجموعة  او 0��ق��دور  ب��ي��د   f��ل��ي وان���ه 
قمة  اجتماع  اي  وان  %لها  ان  العربية 
عربي ال يستطيع ان يحل االزمة املالية 

العاملية.

العربية  االقتصادية  القمة  ان  وقال 
املقبلة التي ستعقد في دولة الكويت في 
ال� 1π من يناير املقبل سو· تبحث ¬ثار 
الدول  على  العاملية  املالية  االزم��ة  ه��ذه 

االعضاء بجامعة الدول العربية.
القمة  اع��م��ال  ج���دول  ان  واض����ا· 
 fاالقتصادية العربية املقبلة قصير ولي
�ويال وهناك بنود عملية محددة العادة 
خلق حركة اقتصادية وتعاون بني الدول 

العربية في هذا اال�ار.

WO�uJ�  «œ«bF��«
سألت  وال���ت���ن���م���ي���ة«  »ال���ص���ن���اع���ة 
عن  ال��ش��م��ال��ي  امل��ال��ي��ة مصطفى  وزي����ر 
االقتصادية  للقمة  الكويت  استعدادات 

العربية فقال∫
 قمة الكويت االقتصادية ستركe على 
اخلا’  القطاع  وإش���راك  امل��ش��روع��ات 
سترسم  أنها  كما  التنمية،  عمليات  في 
االقتصادية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��س��ي��رة  م��الم��` 
املشتركة، ألنها 9ثل أهمية كبيرة للدول 
العربية في هذه املرحلة، وسيكون لهذه 
التكامل  لتحقيق  الكبير  ال���دور  القمة 
أهمية  إلى  مايدعو  العربي  االقتصادي 
القطاع اخلا’  دور  وض��رورة تشجيع  
ب��وص��ف��ه ق��ط��اع��ا ح��ي��وي��ا و%��ف��ي��eه على 
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الدخول في استثمارات 
كبيرة  ع��رب��ي��ة  وم��ش��اري��ع 
تعود بالنفع على املوا�ن 
محرك  ألن������ه  ال����ع����رب����ي، 

لالقتصاد.
العربية  ال���ق���م���ة  إن  وق�������ال 
والتنموية  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
جتاري  م��ع��رض  سيسبقها  ب��ال��ك��وي��ت 
منتجات  س����واء  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
الكبيرة  املنتجات  أو  اخل��ا’  القطاع 
التي تنتجها وسيسبق أيضا حوار بني 
2ثلي القطاع اخلا’ و2ثلي املجتمع 

املدني.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة 
أن  فيه  الشك  الطبطبائي 2ا  رشيد 
هذه القمة  استثنائية، وجاءت بناء على 
�لب من الكويت، ويجب أن يؤسf لها 
السيما   Õالنجا وسبل  مEاهر  جميع 
الكويت،  األولى في  للمرة  تعقد  كونها 
موضوعات  إلى  ستتطرق  أنها  خاصة 

اقتصادية تهم املوا�ن العربي.
 ودعا الطبطبائي إلى ضرورة توفير 
بالبنية  ل��الرت��ق��اء  ال��ت��ع��اون  ك��ل وس��ائ��ل 
االقتصادية العربية من خالل املشروعات 

التي تخدم املوا�ن العربي 0ا يحقق له 
الرفاهية، ويرفع من مستوى معيشته، ما 
وإعداد  مناسبة  ¬ليات  تكوين  يستدعي 
جيد لقمة تعقد في مرحلة مفصلية في 

عمر الدول العربية.

WLN� …uD�
ل��غ��رف��ة التجارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
استضافة  إن  الهارون  أحمد  والصناعة 
في  العربية  االقتصادية  للقمة  الكويت 
يناير املقبل جاءت بعد مبادرة من سمو 
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في  األح��م��د   Õصبا  aالشي ال��ب��الد  أمير 
القمة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د  املاضية،  القمة 
باالتفاق مع الشقيقة مصر، حيث لقيت  
العربية  ال��دول  من  مباركة  الدعوة  ه��ذه 
اعتمادا  باخلطوة  رحبت  حيث  قا�بة، 

من الدور التي تقوم به الكويت في شتى 
املجاالت السيما االقتصادية.

اخل��ط��وة شيئا  ه��ذه  تعتبر  وأض���ا· 
منها  تستفيد  أال  ونأمل  للكويت،  مهما 
العربية جميعها على  الدول  بل  وحدها، 

اعتبار أنها انطالقة للشراكة االقتصادية 
العربية التنموية الضخمة مثل مشروعات 
الكهربائي  وال��رب��ط  ا)��دي��دي��ة  السكك 
واملياه واألمن الغذائي، ويحتاجها الو�ن 

العربي.
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الهارون  وي��س��ت��ط��رد 
ق������ائ������ال ن�����ح�����ن ك���ق���ط���اع 
كثيرا  سنستفيد  خ���ا’ 
القمة  اس���ت���ض���اف���ة  م�����ن 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة، حيث 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ستستبق 
التجارية  ال��غ��ر·  وب��ال��ت��ع��اون م��ع ا%���اد 
من  ا)���ادي عشر  ف��ي  0��ؤ9��ر  العربية 
ش��ه��ر ن��وف��م��ب��ر ل��ي��ق��دم ال��ق��ط��اع اخلا’ 
على  ال��ت��ي سيطرحها  وإم��ك��ان��ات��ه  رƒي��ت��ه 
غرفة   fرئي أن  كما  االقتصادية،  القمة 
الغا+  ثنيان  علي  وال��ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 
بها   Ãس��ي��خ��ر ال��ت��ي  ال��ت��وص��ي��ات  سيلقي 
ال��ق��ط��اع اخل���ا’ ف��ي ه��ذا امل��ؤ9��ر أمام 
ال��ذي��ن سيحضرون  ال���رƒس���اء وامل���ل���وك  
القمة، وكذلك التوصيات التي يخرÃ بها 

املؤ9ر.  
ومن جهته قال رئيf مجلf اإلدارة 
العضو املنتدب في شركة ®¬جال العاملية© 
االستفادة  من  الب��د   Õال��رب��ا  eيeالع عبد 
القصوى من هذه القمة للشركات الكويتية، 
أن  اعتبار  على  منها  الصناعية  خاصة 
حeمة التسهيالت التي ستقدم للشركات 
ا;لية من خالل منحها أراضي صناعية 
لها  الكهرباء  وتوفير  املشروعات  إلقامة 
التي تساعد   hالتراخي وسرعة إصدار 
الشركات  ستغري   Ãاإلن��ت��ا زي���ادات  على 
الكويتية  ال��س��وق  دخ���ول  إل���ى  األج��ن��ب��ي��ة 
مصلحة  ف��ي  يصب  م��ا  فيها  لالستثمار 
الكويت التي ترغب في جني اكبر استفادة 
من استضافة القمة االقتصادية العربية، 
مع  وت��eام��ن��ا  أيضا  ا)كومة  على  ولكن 
هذه الفترة يجب أن تفت` املجال وتدعم 
إنشاء منا�ق صناعية على ا)دود في 

اجتاه بوبيان.
كما أكد الرباÕ أهمية إنشاء منا�ق 
إن  حيث  الشعيبة،  منطقة  في  صناعية 
ه��ذا ال��ه��د· سيمهد ال��ط��ري��ق أم���ام أي 
في  االستثمار  ترغب  عربية  استثمارات 
الصناعة حتى تستطيع الكويت مالحقة 

التطورات التي تشهدها الدول اخلليجية 
املجاورة التي استطاعت في خالل فترة 
استثمارات  تستقطب  أن  ج��دا  وج��ي��eة 

صناعية كبيرة مثل إمارة دبي.
في  اإلدارة   fمجل  fرئي واش��ت��رط 
الغذائية©  للتجهيeات  ®الو�نية  الشركة 
القمة  ت��ب��ح��ث  أن  ال�����ص�����را·  أح���م���د 
االقتصادية العربية إنشاء �رق برية بني 
الدول العربية على أسا” أن هذا األمر 
سيعeز ا)ركة التجارية والصناعية بني 
افتقاد  مستغربا  العربية،  االق��ت��ص��ادت 
معEم البلدان العربية امتالكها �رقا على 
مستوى عال تخدم تنقالت التجار وكذلك 
الصناعيني، كما أنه يجب االهتمام أيضا 
العربية   Tاملوان في  تقدم  التي  باخلدمة 
لرفع حجم التجارة البينية العربية الذي 
ال 1ثل حجم العالقات السياسية اجليدة 

بني الشعوب العربية.
و9نى رئيf اال%اد الكويتي لتجار 
ومصنعي املواد الغذائية عبدالله البعيجان 
على القمة أن تبحث في موضوع توحيد 

التي  األداة  ألنها   fواملقايي املواصفات 
التي  امل��ع��وق��ات  م��ن  جملة  حاليا  تشهد 
%ول بني دخول الصناعات العربية بني 
التعريفة  ك��ان��ت  بعدما   iالبع بعضها 

اجلمركية هي العائق.
العربية  الدول  أن  البعيجان  وأضا· 
خ��اص��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 9��ت��ل��ك ال��ك��ث��ي��ر من 
من  تستطيع  التي  الصناعية  املنتجات 
البيني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  زي���ادة  خاللها 
الذي نتمنى أيضا أن يتصدر األجندة في 
حجمه  بعد  ي��رق  لم  حيث  الكويت،  قمة 
أو  الشعوب  بني  السياسي  املستوى  إل��ى 

ا)كومات.
اآلن  ال���ع���ال���م  إن  ال��ب��ع��ي��ج��ان  وق�����ال 
البلدان  ب��ني  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  ع��ن  يبحث 
مازالت  والبيروقرا�ية  ال��ع��وائ��ق  ول��ك��ن 
ا)ركة  تدني  ف��ي   fالرئي السبب  ه��ي 
التجارية والصناعية بني الدول العربية، 
األم�����ر ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب %���دي���د  األ����ر 
املناسبة واملهيأة النسياب السلع ما يرفع 

من مستوى دخول املو�نني العرب.

:±GöüdG

 ¥ô```£dG øe ójõŸG

 õ`````jõ©àd  á`jÈdG

  ájQÉé``àdG á`cô◊G

:ìÉ`````̀ Hô`````̀ dG

 êhô`````̀ÿG π````̀eCÉ````̀f

 äÓ«¡````°ùJ á````eõëH

  á«YÉæ°üdG  äÉcöû∏d

ق������ائ������ال ن�����ح�����ن ك���ق���ط���اع 
كثيرا  سنستفيد  خ���ا’ 
القمة  اس���ت���ض���اف���ة  م�����ن 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة، حيث 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ستستبق 

Ÿö
Dت
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« أبراج » مياه شرب صحية 
ونقية بمواصفات عالمية

مياه شرب صحية مياه شرب صحية مياه شرب صحية  « أبراج »« أبراج »
ونقية بمواصفات عالميةونقية بمواصفات عالمية

W�uM�� ÂU��Q� ÎUO�u� Êu�d� n�√ ∂∞ v�≈ qB� WO�U��ù« UN��U�

اإلدارة   f��م��ج��ل  f��رئ��ي وي��ش��ي��ر 
 Ãواملدير التنفيذي لشركة مياه أبرا
إلى  جعفر  مصطفى   eمعت الدكتور 
أن الرƒية األساسية ا)الية للشركة 
 Ãأبرا مياه  أس��ا” جعل  تقوم على 
 Îهي االختيار األول للعميل، مؤكدا
في ذات الوقت على أن الشركة 
تبذل قصارى جهدها لتقد. 
مضافة،  ق��ي��م��ة  ذي  م��ن��ت��ج 
 fوذل���ك م��ن خ���الل تكري
جهود كل العاملني باملصنع 
من أجل التطوير واالبتكار، 
الوصول  بهد·  كله  وذل��ك 
اجلودة  عالية  مكونات  إل��ى 
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∫WOLM��«Ë W�UMB�« ≠ ’U�

 ¨åÃ«d�√ò ÁUO� W��F�� a�uA�« ¡UMO0 …d(« WIDM*« w� ÎUOM�Ë ÎUFMB� »dA�« ÁUO� W��F�� W��b(« UO�u�uMJ��« W�d� pK�9
 ÎUO�u� Êu�d� n�√ ∂∞ U�—«bI� WO�U��≈ W�UD� qLF�Ë ¨l�d� d�� ∂∞∞∞ U�—«bI� WO�UL�≈ W�U�� vK� lMB*« p�– lI� YO�

Æ U�u�U� µ WF� ÃU��≈ j� v�≈ W�U{ôU� ¨d�� ±[µ Ë ∞[µ v�≈ qB�� lH�d�Ë d�� ∞[≤∑µ s� √b�� W�uM�� ÂU��Q�
 WKHI� WO��u� WL�U�� W�d� UN�√ UL� ¨WO�U*« ‚«—Ë_« XO� W�dA� q�UJ�U� W�uK2 W�d� w� W��b(« UO�u�uMJ��« W�d�Ë
 w��u� r�U�� ≤∞∞∞ s� d��√ 5O�U(« UNOL�U�� œb� ÈbF�� w��«Ë ¨±π∏¥ ÂU� cM� WO�U*« ‚«—Ëú� X�uJ�« ‚u� w� W�—b�

Æœ«d�√Ë  U�d� rNMO�
 Á—b�Ë  ‰UL�√d�  ≤∞∞≤  WM� w� Ã«d??�√  ÁUO�  lMB� f�Q�  b�Ë
 W�“UG�«   U??�Ëd??A??*«Ë  ÁUO*«  W��F�Ë  lOMB�  ÷dG�  —UM�œ  U�uOK�
 ◊uD�  W�ö�  ÎUO�U�  lMB*«  pK�1  YO�  ¨ÊU��_«Ë  dzUBF�«Ë
 W�cF�«  ÁU??O??*«  s??�  wK;«  ‚u??�??�«  W�U�  w�K�  WO�Oz—  ÃU??�??�≈
 v�≈  t�U��M�  s�  ¡e??�  d�bB�  v??�≈  W�U{ùU�  ¨WO�B�«

ÆWO�—U)« ‚«u�_«

dHF� e�F�



علمياÎ ملياه الشرب ولالستخدامات 
األخرى.

مياه  مصنع   fتأسي ج��اء  لقد 
أب�����راÃ ب��ه��د· إن���ت���اÃ م��ي��اه شرب 
عالية  0��واص��ف��ات  ونقية  صحية 
اجلودة وبأحدÀ التقنيات واألنEمة 
 Ãاإلنتا عملية  9ر  حيث  العاملية، 
بعدد م��ن امل��راح��ل األس��اس��ي��ة قبل 
إلى  وخروجه  النهائي  املنتج  �هور 

املستهلك.

ÁUO*«  U�«e�
يعتمد  التي  املراحل  أول��ى  وفي 
خeانات  هناك  $د   Ãاإلنتا عليها 
كبيرة للمياه داخل املصنع، يتم فيها 
تخeين املاء اخلام بسعات تصل إلى 
 hحيث يتم فح ،Îمكعبا Î180 مترا
ف��ي ه���ذه اخلeانات  امل���اء  ع��ي��ن��ات 
إجراءات  خ��الل  م��ن  ي��وم��ي  بشكل 

عدة للتأكد من سالمة املياه وخلوها 
من الشوائب وامليكروبات.

wzUOLOJ�« h�H�«
الكيميائي   hالفح عملية  تتم 
ل��ل��م��اء ف���ي اخل����eان����ات م���ن خالل 
وبالتقيد  عالية،  تقنية  ذات  أجهeة 

 NSF ع��ل��ي��ه ش������روط h���0����ا ت���ن
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل هيئة 

الدواء والغذاء األميركية.

w�u�uO��« h�H�«
هي  البيولوجي   hالفح عملية 
إح����دى م���راح���ل ف��ح��h امل���ي���اه في 
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علمياÎ ملياه الشرب ولالستخدامات 

مياه  مصنع   fتأسي ج��اء  لقد 
أب�����راÃ ب��ه��د· إن���ت���اÃ م��ي��اه شرب 
عالية  0��واص��ف��ات  ونقية  صحية 
اجلودة وبأحدÀ التقنيات واألنEمة 
 Ãاإلنتا عملية  9ر  حيث  العاملية، 
بعدد م��ن امل��راح��ل األس��اس��ي��ة قبل 
إلى  وخروجه  النهائي  املنتج  �هور 

يعتمد  التي  املراحل  أول��ى  NSFعدة للتأكد من سالمة املياه وخلوها وفي 
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يتم  اخل��eان��ات، حيث 
 hالفح عملية  خ��الل 
عن  البحث  البيولوجي 
الكائنات ا)ية الدقيقة 
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل خ��ط��ورة على 

صحة اإلنسان.
وب��ع��د ال��ت��أك��د م��ن ص��ح��ة املياه 
ال���ت���ي ي��ت��م إدخ���ال���ه���ا إل����ى محطة 
التناض` العكسي حيث يتم سحب 
 Õالبكتيريا والشوائب وجميع األمال
ذل��ك إضافة  بعد  يتم  امل���ا’،  م��ن 
األمالÕ الضرورية للجسم بواسطة 
جهاز حقن األمالÕ، وبعد ذلك تتم 
ومن  ال��ك��ي��م��ائ��ي،   h��ال��ف��ح عملية 
فالتر  باستخدام  املياه  معادلة  ثم 

الكربون.

ÃU��ù« j�
م����ن سالمة  ال���ت���أك���د  وب����ع����د   
في  يتم  دقيق،  علمي  بشكل  املياه 

سعة  القناني  تعقيم   Ãاإلن��ت��ا خ��ط 
 Îامل��ع��ق��م مسبقا ب��امل��اء  غ��ال��ون��ات   µ
ب���األوزون على أرب��ع م��راح��ل، منها 
مرحلتان لتعقيم اجلدار اخلارجي، 
وم��رح��ل��ت��ان ل��ت��ع��ق��ي��م ال��ق��ن��ي��ن��ة من 
لتعبأ  غسلها  يتم  ثم  ومن  الداخل، 
0��ي��اه أب����راÃ ن��ق��ي��ة، و0��ع��دل 700 
 µ الواحدة سعة  الساعة  قنينة في 

غالونات.
 0[µ 27]0 وµ أما القناني سعة
و µ]1 لتر فيتم تصنيعها، ثم تعبأ 
ملصقات  ذل��ك  بعد  عليها  لتوضع 
أثناء سير عملية  أب��راÃ، وفي  مياه 
االن���ت���اÃ ي��ت��م ف��ح��h م��س��ت��وى املاء 
وإح���ك���ام إغ����الق ال��ق��ن��ي��ن��ة وج����ودة 
لون   hإلى فح باإلضافة  امللصق، 

و�عم املاء.

ÂU)« œ«u*«
التكنولوجيا  ش����رك����ة  ت����ق����وم 

امل���واد األولية  ب��اس��ت��ي��راد  ا)��دي��ث��ة 
عدة  من  للصناعة  الالزمة  اخلامة 
وشركات  وخليجية  أوروب��ي��ة  بلدان 
كويتية محلية، حيث يتم التحكم في 
 hجودة املواد اخلام من خالل فح
األغطية من حيث القطر واالرتفاع 
 hوال���وزن، وك��ذل��ك م��ن خ��الل فح
كما  التصنيع،  وبعد  قبل  القناني 
يتم فحh امللصق من حيث جودة 
الطباعة والطول والوزن والسماكة، 
ال��ك��رت��ون باإلضافة  وق��ي��ا” ج���ودة 
إلى فحh برادات املياه في املخeن 
وفي منازل الeبائن على حد سواء.

…œu'«  «œUN�
ونEراÎ إلى تطبيقها االشترا�ات 
وامل��ق��اي��ي��f امل��ع��ت��م��دة ع��امل��ي��اÎ فقد 
حازت مياه »أب��راÃ« أعلى شهادات 
اجل�����ودة ال��ع��امل��ي�����ة م���ن ق��ب��ل هيئة 
 NSF االمي��ركي���ة  والغ��ذاء  ال��دواء 
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 ،ISO22000 وeواألي HACCP و
كما أنها أصبحت أيضاÎ معتمدة من 
العاملية،   WQA و   IBWA قبل 
 fواملقايي امل���واص���ف���ات  وه��ي��ئ��ة 
دولة  في  اجل��ودة  ®عالمة  الكويتية 

الكويت©.

 U�uF*«Ë  öJA*«
لكن رئيf مجلf إدارة الشركة 
الدكتور معتe جعفر يؤكد أن الشركة 
ما زالت تعاني من عدد من املعوقات 
صغر  أبرزها  من  التي  واملشكالت 
ا)الية  وامل��خ��ازن  املصنع  مساحة 
ارتفاع  إل��ى  باإلضافة  ع��ام،  بشكل 
اإليجارات والرسوم التي تتقاضاها 
ا)رة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  إدارة 
والتي  املصنع©،  ضمنها  يقع  ®التي 

يدفعه  ما   Îكثيرا تفوق 
الشركة  م���ن���اف���س���و 

ا)رة  التجارية  املنطقة   Ãخار
واملصانع اخلليجية العاملة في 
دول مجلf التعاون اخلليجي، 

باإلضافة  %���E���ى،  وال���ت���ي 
إلى ذلك، بدعم مالي 
دولها،  م���ن  وم��ع��ن��وي 

يفقد شركة  الذي  األمر 
في  التنافسية  امليeة   »Ãأب��را«

سعر البيع.

‰U�ü«Ë  U�uLD�«
وتطم` شركة التكنولوجيا 

تعبئة  إل������ى  ا)����دي����ث����ة 
إلى  ال���ش���رب  م���ي���اه 

ا)��ص��ول على دع��م أكبر م��ن قبل 
وا)كومة  للصناعة  العامة  الهيئة 
بشكل عام، وذلك من خالل منحها 
قسيمة صناعية في منطقة صبحان 
الصناعية، وذلك الستيعاب الطاقة 
اإلنتاجية اجلديدة واملصنع اجلديد 

للشركة، ال سيما أنها في 
إلضافة   Îحاليا �ريقها 
م����ن����ت����ج����ات ج�����دي�����دة 
مشاريع  خ�����الل  م����ن 
مع  وم��ت��واف��ق��ة  مكملة 
اختصاصاتها ا)الية.



 äÉ°SÉµ©fG ∫ƒM âæjÉÑJ Ú«YÉæ°üdG äGôjó≤J

 á«°ùaÉæJh »YÉæ°üdG ´É£≤dG ≈∏Y á«ŸÉ©dG

 äÉ°SÉµ©fG ∫ƒM âæjÉÑJ Ú«YÉæ°üdG äGôjó≤J á«dÉŸG á`eRC’G

»æWƒdG èàæŸG

w�UMB�« ŸUDI�« w� l{u�« …—«œù o�d� qOJA� …—ËdC� «u��U�
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∫WOLM��«Ë W�UMB�« ≠ ’U�

 5KK;«Ë 5��«d*« qF� œËœ— XM�U��
  UO�«b�  ÊQA�  w�UMB�«  ŸUDI�«  w??�
 ŸUDI�« v??K??� W??O??*U??F??�«  W??O??�U??*«  W????�“_«
 WO�U��ù«Ë  W??O??�??K??�??�«  5???�  w??�U??M??B??�«
 dO�J�«  w�uJ(« —Ëb???�«  v??�«  …—U???�≈  w??�
 –UI�ù  Á–U??�??�«  W�uJ(«  vK�  V??�«u??�«
 W???�“_« p??K??�  U??O??�«b??� s???� W??�U??M??B??�«

ÆwM�u�« Z�M*« W�UL�Ë
 œ«u*«  —UF�√  ÷UH��«  s�  r�d�U��
 •≥∞Ë±∞ 5� iF��« U�—b� V�M� ÂU)«

 d�R� s� ÷UH��ô« «c� Ê√ ô≈ ¨U��dI�
 Z�MLK�  w??�??M??�_«  Z�M*«  WO��UM�  w??�
 …b� s??� w�UF� ‰«e???�  ô Íc???�«  w??K??;«

Æ…œ—u��*«  U��M*« 5�Ë tMO� W��UM*«
 WOzUL(«  «¡«d???�ù«  Ê√  «u??�??{Ë√Ë
 W�UL( vC� X�Ë Í√ s� W�uKD� X�U�

Æ—u�b��« s� WOM�u�« W�UMB�«
  —dC� 5O�UMB�« ‰«u�√ Ê√ v�≈ «Ë—U�√Ë
 ¨WO�U*«  ‚«—Ëú???�  X�uJ�«  W??�—u??�  w??�  …bA�
 WLzUI�«   «—UL���ô«  w�  d??�√  Íc??�«  d??�_«
 vK� Á—UL���« iF��« ÍuM� ÊU� U� p�c�Ë

ÆWHK���  U�UM� w� X�uJ�« ÷—√

 V�U'«  Ê√  v????�≈  Êu??K??K??;«  —U?????�√Ë
 Ê√ w???� q??�??L??�??� W?????�“_« w???� w??�U??�??�ù«
 W�K� X??�U??� W??�œU??B??�??�ô«  U??F??�d??A??�??�«
 rOEM� w� t�OL�_ vC� X�Ë Í√ s�
 W�U� W�uJ(«Ë dL���*« 5� W�öF�«
 w��«  WO�UMB�«  rzU�I�U�  oKF��  U??�
 œUB��ô«  —uD�  w�  W??�Ë«e??�«  d��  bF�
 —UF�√  ÷U???H???�???�«  q???� w???�  w??�??�u??J??�«

ÆjHM�«
 —UF�√ iH� dO�Q� iF��« bI��«Ë
 vK� U??�d??O??�Q??� w??� ÎU??O??*U??� ÂU???)« œ«u????*«
 ÊQ�  …—d��  w��uJ�«  œUB��ô«  WO��UM�
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WO�K�Ë WO�U��≈ V�«u�
ا%اد   f���رئ���ي رأى  ال���ب���داي���ة،  ف���ي 
 fمجل f���ال��ص��ن��اع��ي��ني األس���ب���ق ورئ���ي
أن  للكيماويات  ال��ص��ان��ع  مصنع  إدارة 
على  تأثيرها  في  العاملية  املالية  األزم��ة 
األول  ج��ان��ب��ان  لها  الكويتية  الصناعة 
أن  إل��ى  مشيرا  إيجابي،  واآلخ��ر  سلبي 
أسعار  أن  في  يتمثل  اإليجابي  اجلانب 
املواد اخلام املستخدمة في التصنيع لم 
تتأثر بشكل أو بPخر بالتطورات ا)ادثة 
العاملي بل انخفضت،  املالي  النEام  في 
وزيادة  التكلفة  ع��ل��ى   fسينعك وه���ذا 
جتاه  التنافسية  الو�ني  املنتج  ق��درات 

نEيره األجنبي.
وأشار الصانع إلى أن اجلانب السلبي 
في األزمة ينصب على اخلسائر الكبيرة 
البورصة،  في  الصناعيون  تكبدها  التي 
في  كبيرة  ضعف  حلقة  شكلت  وال��ت��ي 
االستثمارات الصناعية مستقبالÎ بشكل 
الدولة  ي��ج��ع��ل  ال����ذي  األم����ر  ب��Pخ��ر،  أو 
من  املستثمرين  هؤالء   iبتعوي مطالبة 
املباشر  غير  أو  املباشر  ال��دع��م  خ��الل 
لتمكينهم من الصمود في مواجهة تلك 

اخلسائر.
وأشار إلى أن املكاسب التي حققها 
التشغيلية  أع��م��ال��ه��م  ف��ي  ال��ص��ن��اع��ي��ون 
فقدان  بعد  معنى  ذات  غير  ت��ك��ون  ق��د 
أموالهم في البورصة، األمر الذي يضع 
رقبة هؤالء املستثمرين %ت رحمة تلك 
من  ذات��ه  الوقت  في  ويجعلهم  اخلسائر 
دون دعم حقيقي في مواجهة اآلخرين.

ال���دول���ة في  ال��ص��ان��ع دور  وان��ت��ق��د 
حماية املنتجات ا;لية، مشيراÎ إلى إن 
هناك الكثير من االمكانات لم تكتشف 
بعد في القطاع الصناعي الذي 1كن أن 
النا"  في  أعلى  مضافة  بقيمة  يساهم 

ا;لي االجمالي لو توافرات له الEرو· 
املناسبة.

وقال إن معEم التضخم الذي تعاني 
منه األسواق في الكويت سببه التضخم 
في  ا;لية  للمنتجات  أثر  وال  املستورد 

هذا الغالء.
ال��ع��م��ل ا)كومي  واج��ب��ات  وب��ش��أن 
إلى  الصانع  أش���ار  املقبلة،  الفترة  ف��ي 
املنتج  ح��م��اي��ة  1��ك��ن��ه��ا  ا)���ك���وم���ة  أن 
األداء  تنEم  استثنائية  بقوانني  ا;لي 
االقتصادي، وجتعل املستثمر ا;لي ذا 
أفضلية في الدخول باملناقصات العامة 
م��س��ت��وى األسعار  ل��ل��دول��ة س����واء ع��ل��ى 
امل��ق��دم��ة أو ف��ي اخل���ام���ات ال��ت��ي تقدم 

للمصانع ا;لية في التصنيع.
إن  بالقول  حديثه  الصانع  واختتم 
بشكل  يعتمد  الكويتية  الصناعة  تطور 
كبير على دعم املنتج الو�ني بشكل كبير 

خالل املرحلة املقبلة.
وتطرق رئيf مجلf اإلدارة والعضو 
الكويتية  ال��ب��ت��رول  ف��ي ش��رك��ة  امل��ن��ت��دب 
ال��ع��امل��ي��ة ح��س��ني إس��م��اع��ي��ل إل���ى تأثير 
األزمة املالية العاملية في أداء الصناعات 
البترول  مؤسسة  واستثمارات  النفطية 
الكويتية التي تقدر ب� 60 مليار دوالر في 
ال� µ سنوات املقبلة، حيث أشار إلى أن 
األزمة املالية العاملية ستخفi كثيراÎ من 
أسعار املواد اخلام التي ستدخل في تلك 
االس��ت��ث��م��ارات وم��ن ث��م %قق وف��را في 
النفقات، األمر الذي سينعكf على أداء 
خالل  القطاع  في  التنموية  املشروعات 

املرحلة املقبلة.
وأوض` إسماعيل أن أسعار ا)ديد 
تعد من املكونات الرئيسية في مشروعات 
 Îاملؤسسة  خالل املرحلة املقبلة، مشيرا
إلى أن استثمارات ناقالت نفط الكويت 
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الن���خ���ف���اض أس���ع���ار امل������واد اخل�����ام في 
املنتجات والصناعة بأن له أثرا إيجابيا، 
في  االنخفاض  إن  بالقول  ذل��ك   Îم��ب��ررا
املنتجات  يشمل  اخل���ام  امل����واد  أس��ع��ار 
ا;لية ال��ع��امل��ي��ة، وه��و م��ا س��ي��ؤدي إلى 

في  خلل  من  الكويتي  االقتصاد  معاناة 
عاملية،  مالية  أزم��ة  وج��ود  م��ع  هيكليته 
في   Îكبيرا  Îخ��ل��ال  Àال���ذي سيحد األم���ر 
أدائه عن أي دولة إقليمية أخرى، وأمل` 
الصناعي  ال��ق��ط��اع  أن  إل���ى  ب��وخ��ض��ور 
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البترولية  والكيماويات 
بهذه   Îإي���ج���اب���ا س��ت��ت��أث��ر 

االستثمارات.
وع����ن ت��وق��ع��ات ب����أداء 
ال��ن��ف��ط��ي��ة خالل  ال��ص��ن��اع��ات 
أداء  الفترة املقبلة، قال اسماعيل إن 
من  الكثير  سيحقق  النفطية  الصناعة 
العمل  في  التنموية  للمشروعات  اآلمال 
 Îاالقتصادي خالل املرحلة املقبلة، متوقعا
أن يتeايد عدد املشروعات النفطية التي 
االنخفاض  نتيجة  املؤسسة  بها  ستقوم 

في أسعار املواد اخلام.
 Ãاالق���ت���ص���ادي حجا أم����ا اخل��ب��ي��ر 
املالية  األزم��ة  تأثير  أن  ف��رأى  بوخضور 
األزمة  إن  إذ   ،Îسلبيا سيكون  العاملية 
س��ت��ؤدي إل���ى ت��راج��ع ف��ي ال��ط��ل��ب على 
املنتجات بسبب تراجع الطلب، وسيكون 
مواجهة  في  األفضلية  املستورد  للمنتج 
املنتج ا;لي من حيث اجل��ودة والسعر 
له ويأخذ حصة من  وستشتد منافسته 
ن��ص��ي��ب امل��ن��ت��ج��ات ا;��ل��ي��ة ف��ي السوق 

الكويتي.
 iي���ة البعƒواس��ت��غ��رب ب��وخ��ض��ور ر
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املشروعات التنموية.
الصناعة  أزم���ة  إن  بوخضور  وق���ال 
أو  القطاع  ه��ذا  ح��دود  عند  تتوقف  ال 
ذاك ولكن تeداد وتيرتها في العديد من 
وعلى  األخ��رى  االقتصادية  القطاعات 

رأسها القطاع املالي.
الكويتية  املهندسني  جمعية   fرئي
�الل القحطاني قال إن القطاع الهندسي 
واملشروعات الهندسية تضررا بال شك 
م��ن األزم���ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وتراجعت 
على  االقتصادي  النمو  وأصب`  وتيرتها 
أسعار  انخفاض  بسبب  التراجع  وش��ك 
النفط الذي سيؤدي إلى نقh اإليرادات 
امليeانية  في  سيؤثر  ما  للدولة،  العامة 
العامة للدولة، وهذا سيؤدي إلى تراجع 
في املشروعات التنموية في هذا القطاع 

الصناعي.
دور مفتقد  القحطاني، هناك  وقال 
ل��ل��دول��ة ف��ي م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات األزمة 
بالعمل  تقوم  أن  وعليها  العاملية،  املالية 
لألفراد  األم��ور  مجريات  توضي`  على 
املرحلة  خ��الل   Ãبالعال القيام  وكيفية 

املقبلة.

يحتاÃ إلى تشريعات عاجلة تنقذ القطاع 
املستوردة،  املنتجات  تنافسية  براثن  من 

وتعيد إليه ا)يوية املطلوبة.
استجابة  ب���طء  ب��وخ��ض��ور  وان��ت��ق��د 
 Îموضحا األزم��ة،  معاجلة  في  ا)كومة 

أن  استطاع  الفيدرالي  االحتيا�ي  أن 
1���رر خ��ط��ة اإلن��ق��اذ األم��ي��رك��ي��ة بقيمة 
700 مليار دوالر في يومني، في الوقت 
لعدة  ا)كومة  تشريعات  تتأخر  ال��ذي 
أعوام في ق��رارات مصيرية للعديد من 
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م��ا ه��و امل��ش��روع ال��ذي اخترته 
øملمارسة العمل ا)رفي ا)ر

 W�—Ë s� …—U�� u� w�ËdA� ≠
 rOLB��  …e???O???2  …—U?????$  ‰U???L???�√
 lD�Ë  eO2 —u??J??�œË  ÀU??�√  cOHM�Ë
 V�UM�� ŸËdA� u�Ë ¨…eO2 —uJ�œ
 WOLKF�«  w??�ö??�R??�Ë  w??�«d??�??�  l??�
ÆU�—ULF� U�bMN� qL�√ wM�√ YO�

للعمل  ج���ذب���ك  ال������ذي  م����ا   æ
øالصناعي أو ا)رفي ا)ر

 ”—U�√ Ê√ V�√ w�FO�D� U�√ ≠
 wM�√  r??�—  ¨w�HM�  ÍËbO�«  qLF�«
 V�J�  Í√  w???�  q??L??F??�«  l??O??D??�??�√
 W�d(«  q??C??�√  wMMJ�Ë  ¨w??�b??M??�
 Ê√  V??�√  ôË ¨w??�  ’U???)« qLF�«Ë

 w�U�uL�Ë  ÍdOJH�  s??�  b��  s??�  …d??�≈  X??%  qL�√
 ¨WO�d� WO�UM� …b�U�  v�≈  W�U� w�  W�Ëb�«  Ê√  UL�
 ¡w�  WO�UMB�«  W�Ëb�«  a�—U�  w�  WO�d(«  l�—UA*U�

ÆrN�
æ ه��ل ك��ان��ت ل��دي��ك و���ي��ف��ة ح��ك��وم��ي��ة ذات دخل 

øثابت
 qL�√ XM� U/≈Ë ¨j� W�uJ(« w� qL�√ r� U�√ ≠
 s� d��√ 5� qLF�« w� XKIM� b�Ë ¨’U)« ŸUDI�« w�
 V�J�  q��  WO�bMN�«  ‰UL�_«  w�  WBB���  W�d�

 W�dA�«Ë  WO�bMN�«   «—U??A??�??�ô«
 ¨«œu� ö??O??�Ë W??�—U??I??F??�«  W??�—U??�??�??�«
 ÊU� w� ’U)« d(« qLF�« sJ�Ë
 sJL�� r�Ë ¨bOF� s�“ cM� w�œË«d�
 s�  W??�U??)«   U�dA�«  w??�  qLF�«
 ¨Í—«d????�≈Ë  w??�e??�  s??�  wMOM��  Ê√
 w� w??K??L??� s???� ·b???N???�« ÊU???� b???�Ë
 …d�)« »U���√ u� ’U)« ŸUDI�«
 »U��√ l??� d??�U??�??*« „U??J??�??�ô«Ë

Æ‰UL�_«
æ ه����ل وج������دت ص���ع���وب���ة في 

øالتخلي عن و�يفتك
 s� q�U� qJA� XOK�� bI� ≠
 r�Ë ¨’U)« ŸUDI�«  w� w�HO�Ë
 ¨—«dI�« p�– –U��« w� W�uF� b�√
 …d��  ‰ö??�  wM�≈  –≈  ¨WKJA�  w??�  w�H�   b??�Ë  sJ�Ë
 X���√  UN�  W�“ö�«   «¡«d???�ù«Ë  WB�d�«  Ã«d���«
 ¨ÂUF�«  vK� b�e�  U�  v�≈   b��«  WK�u� ⁄«d??�  …d��  w�
 …d�H�« pK� X�eM��«Ë ÍœU� d�Q� „UM� ÊU� l�D�U�Ë

ÆŸËdALK� WBB��*« w�«d�b� q�
øكيف جاءتك فكرة مشروعك æ

 l� ‚u��U�  U??�ö??� w??� X??�U??� tK� b??L??(«Ë U??�√  ≠
 s�Ë  ¨W�—ULF*«  W�bMN�«  ‰U��  w�  ’UB��ô«  ÍË–
 v�≈  ÃU�%  X�uJ�«  Ê√   b??�Ë  w�  WOB�A�«  WF�U�*«

م��ا ه��و امل��ش��روع ال��ذي اخترته 
øملمارسة العمل ا)رفي ا)ر ¨«œu� ö??O??�Ë W??�—U??I??F??�«  W??�—U??�??�??�«
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 ¨Í—«d????�≈Ë  w??�e??�  s??�  wMOM��  Ê√
 w� w??K??L??� s???� ·b???N???�« ÊU???� b???�Ë
 …d�)« »U���√ u� ’U)« ŸUDI�«
 »U��√ l??� d??�U??�??*« „U??J??�??�ô«Ë

æ ه����ل وج������دت ص���ع���وب���ة في 

 s� q�U� qJA� XOK�� bI� ≠
 r�Ë ¨’U)« ŸUDI�«  w� w�HO�Ë
 ¨—«dI�« p�– –U��« w� W�uF� b�√
 …d��  ‰ö??�  wM�≈  –≈  ¨WKJA�  w??�  w�H�   b??�Ë  sJ�Ë
 X���√  UN�  W�“ö�«   «¡«d???�ù«Ë  WB�d�«  Ã«d���«
 ¨ÂUF�«  vK� b�e�  U�  v�≈   b��«  WK�u� ⁄«d??�  …d��  w�
 …d�H�« pK� X�eM��«Ë ÍœU� d�Q� „UM� ÊU� l�D�U�Ë

 s�  W??�U??)«   U�dA�«  w??�  qLF�«
 ¨Í—«d????�≈Ë  w??�e??�  s??�  wMOM��  Ê√

 l� ‚u��U�  U??�ö??� w??� X??�U??� tK� b??L??(«Ë U??�√  ≠
 s�Ë  ¨W�—ULF*«  W�bMN�«  ‰U��  w�  ’UB��ô«  ÍË–
 v�≈  ÃU�%  X�uJ�«  Ê√   b??�Ë  w�  WOB�A�«  WF�U�*«

 ¨ÂUF�«  vK� b�e�  U�  v�≈   b��«  WK�u� ⁄«d??�  …d��  w�
 …d�H�« pK� X�eM��«Ë ÍœU� d�Q� „UM� ÊU� l�D�U�Ë

 W�dA�«Ë  WO�bMN�«   «—U??A??�??�ô«
 ¨«œu� ö??O??�Ë W??�—U??I??F??�«  W??�—U??�??�??�«
 W�dA�«Ë  WO�bMN�«   «—U??A??�??�ô«
 ¨«œu� ö??O??�Ë W??�—U??I??F??�«  W??�—U??�??�??�«
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 äAÉL »Yhô``°ûe Iôµa

 …hó«dG πª©∏d »ÑM øe

 ¢TQƒd ¥ƒ°ùdG OÉ≤àaGh

 QƒµjódG º«eÉ°üJ IQÉ‚

Iõ````«ªŸG  á``«``Ñ°ûÿG

 iód  ¢SÉª◊Gh  ™«é°ûàdG  äó`̀Lh

 ‘ô◊G •É°ûædG á¶Øfi ‹hDƒ°ùe

 áYÉæ°üdG  áÄ«gh  »YÉæ°üdG  ∂æÑdÉH

 π«ë«ëØdG ™ª› ‘ IóMh »æàëæªa

É©Hôe  GÎe  70  áMÉ°ùÃ  ‘ô◊G
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 ¨WOMH�« Ë√ WO�A)«  «—uJ�b�« ‰UL�√
 vK� Âu??I??� w??�??�« W??�U??L??F??�« Ê≈ Y??O??�
 UNK� ‰UL�_« s� WO�uM�« Ác� cOHM�
 r�N� ôË ¨‚u��« VK� w�K� ô W�uO�¬
 X�√—Ë  ¨WOK;«  W�U)«   UH�«u*U�
 ŸUDI�«  «c??�  v??�≈  W�K�  W??�U??(«  Ê√
  «—uJ�b�U�  WIKF�*«  ‰U???L???�_«  s??�
 …dJH�«  ¡U????� U??M??� s???�Ë ¨W??O??�??A??)«

 W�uF�  „UM�  sJ�  r�  «cJ�Ë  Æ‚u??�??�«   U�UO��«  w�K��
  U�uFB�« U???/«Ë ¨ŸËd??A??L??K??�  W??O??�U??�_« …d??J??H??�«  œU??�??�ù

ÆUN� wKFH�« oO�D��« W�«b� l�  √b� WOIOI(«
æ ما اخلطوات التي خطوتها لتضع افكارك وأحالمك 

øعلى أرض الواقع
 VKD�  W�UMBK�  W�UF�«  W�ON�«  v??�≈  X�bI�  bI�  ≠
 5�  v??�≈  …d��  d??�_«  ‚dG��«Ë  ¨w??�d??(«  w�ËdA�  ¡b��
 w�d(« l??L??�??*« w???� w???� W??O??�d??� …b????�Ë h??O??B??�??� -
 ¨WO�U� dO� l�D�U� w�Ë ¨≤Â∑∞ mK�� UN��U�� qO�O�H�U�
 X�U�Ë  ¨ÂU??F??�«  vK�  b??�e??�  U??�  …d�H�«  Ác??�  X�dG��«  b??�Ë
 tOK� ¡UM�Ë ¨ŸËdALK� q�UJ�« ⁄dH��« wM� VKD�� ◊ËdA�«
 ¨„«c�¬ UN� qL�√ XM� w��« w�HO�Ë s� XKI��«  d�– UL�
 V�d*«  ◊dA�« U0—Ë w�U�_« ◊dA�« u� «c� ÊU� YO�
 s�¬  q??�œ  œu??�Ë  Âb??�  WOA� w�d(« qLFK�  ÂbI�� qJ�
 5�dI*«Ë  q�_«  …b�U�� ôu�  t�≈  –≈  ¨…UO(«  ¡U��_ wHJ�

ÆtOK� X�U� U2 W�uF� d��√ …d�H�« pK� X�UJ�

ساعدتك  ال���ت���ي  اجل���ه���ات  م���ا   æ
øوساندتك لتحقيق مشروعك

 w�UMB�«  pM��«  w�Q�  l�D�U�  ≠
 wMK�I��«  YO� ¨v???�Ë_«  W??�—b??�«  w??�
 ’d�Ë ¨`{«Ë ”UL�� tO� Êu�ËR�*«
Æw�U��√ lO�A�Ë wFO�A� vK� `{«Ë

 W�UMBK�  W??�U??F??�«  W�ON�«  p??�c??�Ë
 ô≈ wM�b�U� w??�??�«   U??N??'« s??� X??�U??�
 bI��« wM�√ dO� ¨lO�A��« s� b�e*« v�≈ lKD�√ XM� wM�√
 W�«b(  l�d�  hO�d��«  vK�  ‰uB(«  w�  dO�Q��«  Ê√

ÆX�uJ�« w� q�� s� UNIO�D� Âb�Ë w�ËdA� …dJ�
æ ما التسهيالت التي حصلت عليها من أي جهة من 

øاجلهات الرسمية
 …b�U�� v�≈ lKD�√ XM�Ë ¨UNMOF�  öON�� oK�√ r� ≠
 t�U�uL� t�b� b�b� ŸËdA� V�UB� w� w��uJ�« lL��*«
  U��R*«  r�œ  ÊËœ  s�  t�≈  –≈  ¨t�  ’U??)«  ÁdJ�Ë  …dO�J�«
 s�Ë  ŸËdA*«  qLF�  s�  ÎUC�√  ’U??)«  ŸUDI�«Ë  WO�uJ(«

Æ`�M� s�Ë dL���
  U��R*«Ë  ”U??M??�«  Ê√  b�bA�«  n�ú�  XE�ô  bI�
 »U��√  s�  5zb��*«  l�  q�UF��«  qCH�  ô  ÂU??�  qJA�
 ¨`O�B�« u� fJF�« Ê√ s� r�d�« vK� ¨…dOGB�« l�—UA*«
 5�  iF��«  U�bIF�  w��«  W�—UI*«  u�  ÎUC�√  wMH�R�  U�Ë
 Îôb�  wMN�«u�  …dO��  WKJA� w�Ë  wMOB�«  Z�M*«  w��M�

ÆlO�A��«Ë r�b�« wIK� s�

 Ió``fÉ°ùe ¤EG  ™``∏£JCG

 ‹ ™ªàéŸG ™«é°ûJh

 OÉ©àHG  ™``bGh  Ò``«¨Jh

 øY äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SÉædG

ÚFóàÑŸG ™e πeÉ©àdG
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æه���ل ش��ع��رت ف��ي ي���وم م��ن األيام 
و�يفة  ف��ي  العمل  ت��رك��ك  على  بالندم 

øثابتة ذات دخل ثابت
 dF�√ U/≈Ë ¨ÂbM�U� Î«b�√ dF�√ r� ô ≠
 V���√Ë  w�b� XII� wM�_ ¨d�H�U�
 ô≈ ÊU��ù« UN���J� ô WO�U{≈  «d��

Æd�U�*« „UJ��ô«Ë qLF�U�
 øإلى أين وصل مشروعك اليوم æ

øوما �موحاتك بشأنه
 t�«bF� XKL��« b� ŸËdA*« ÎUO�U� ≠
 …œb;«  UO�KD�« cOHM�� qLF�« U�√b�Ë
 o�«Ë  wM�_  ¨tK�«  Ê–S??�  ÕU�M�«  l�u�«Ë
 t�b�√  Íc?????�«  Z??�??M??*«  e???O???9Ë …œu???�???�

 ¨ Î«cOHM�Ë  ÎULOLB�  WzU*«  w�  WzU�  WB�U�  WO��u�  W�UMB�
 W�O�B�« …—U??A??�??�ô« Âb??I??� s??� „U??M??� Êu??J??� Ê√ v??M??9√Ë
 qLF�« Ê_ ¨w�ËdA� q�� W�U)« l�—UA*« iF� »U��_
 rAF�√Ë ÊU��ù« W�� vK� Î«—d{ qJA� tO� dL��*«Ë d�U�*«

Æ’uB)« «c� w� jAM� Ê« WOMF*«  UN'« s�
øهل من كلمة أخيرة æ

 w�ËdA� w� wM�N�«Ë w��«   U�uFB�« s� ÊU� bI� ≠
 w� U�d�«u� ÂbF� p�–Ë ¨ŸËdA*« ¡b�� W�uKD*« szUJ*« dO�u�
 r��Ë ¨d�uO�LJ�U� qLF� WMOJ*« –≈ ¨¡ö�Ë UN� b�u� ôË X�uJ�«
 s�Ë w�ü« V�U(« ‰ö� s� W�“ö�« rO�UB��U� U�b�Ëe�
 ¨Ÿu{u*« rOLB� o�Ë oO�b�« cOHM��U� WMOJ� ‰« ÂuI� r�

 ¡ö�u�« b�_ w�œ ‚u� s� d�U�*« œ«dO��ô« U�—d� UM� s�Ë
ÆWBB��� WO�U*√ W�dA� s�bL�F*«

 ‚UH�ô«  UN�   —d??�  w��«   U�IF�«  Èb??�≈  s�  ÊU�  bI�Ë
 r�  tMJ�Ë  ¨WMOJ*«  b??�—u??�??�  ZOK)«  w??�  s??�œ—u??*«  b??�√  l??�
 pM��« bL(« tK�Ë ¨tOK� oH�*« b�u*« w� rOK���U� Âe�K�
 Í√ qO�u�« rOK�� r�� rK� t�d��� WOKLF�« —«œ√ b� w�UMB�«
 ÂUEM�« o�Ë UNOK� oH�*« WMOJ*« rOK��� ÂuI� Ê√ q��  m�U��

ÆpM��« w� l��*«
 d�¬ qO�Ë s� b�b� s� Y���« WK�d� U�√b� UM� s�Ë
 YO�  WO�U{≈  dN�√  WO�UL�  u��  WK�d*«  pK�  X�dG��«Ë
 ŸËdA*«  w�  qLF�«   √b??�  «cJ�Ë  ¨tK�  bL(«Ë  ¨U�b�—u�  -

Æ…œËb��  U�KD�



ش������هدت أبو�بي خالل الفترة من 
26≠27 أغس������طf املاض������ي االجتماع 
األول للجنة اخلليجية الفرعية لألغذية 
ا;������ورة وراثي������اÎ وقد نE������م االجتماع 
جهاز أبو�بي للرقاب������ة الغذائية الذي 
يتولى أمانة اللجنة اخلليجية الفرعية 
لألغذية ا;ورة وراثي������اÎ برعاية هيئة 
التقييf لدول مجل������f التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وقد مثل دولة الكويت في االجتماع 
م. هاشمية رافع العنeي كبيرة مهندسي 
مواصفات ومقاييf، كما شاركت في 

االجتماع جميع دول مجلf التعاون.

∫ŸUL��ô« ·b� æ
± ≠ استعراض الوضع ا)الي لألغذية 

.Îوعامليا Îخليجيا Îا;ورة وراثيا
2 ≠ %ديد مجال عمل اللجنة.

3 ≠ اس������تعراض خط������ة عم������ل اللجنة 
اخلليجية الفرعية لألغذية ا;ورة 
وراثياÎ للع������ام 2008، ووضع تصور 

.200π خلطة عمل اللجنة لعام
¥ ≠ مقترÕ دولة الكويت بش������أن تنEيم 
ا;ورة  األغذية  وتداول  استخدام 

.fفي دول املجل Îوراثيا
µ ≠ مناقش������ة مقترح������ات اإلم������ارات 

العربية املتحدة.

 w???�  …c???��*«   U???O�u��«  s???�Ë  æ
∫ŸUL��ô«

± ≠ - االتف������اق عل������ى أن يكون مجال 
عمل اللجنة كما يلي∫

≠ مرجع لكل ما يتعلق باملواصفات 

الفني������ة  واللوائ������`  القياس������ية 
ا;ورة  لألغذي������ة  اخلليجي������ة 
وراثي������اÎ وإرش������ادات التطبي������ق 

اخلاصة بها.
≠ إع������داد املواصف������ات القياس������ية 

واللوائ` الفنية اخلليجية.
≠ التنس������يق مع اللجنة الرئيس������ية 
وعقد  عمله������ا  برنامج  بش������أن 

اجتماعاتها ورفع تقاريرها.
≠ نقط������ة االتص������ال م������ع اجلهات 
املعني������ة بدول اخللي������ج والدول 
اإلقليمية  واجله������ات  العربي������ة 
والدولي������ة ذات العالقة 0جال 
باألغذية  اخل������ا’   f������التقيي

.Îا;ورة وراثيا
≠ املش������اركة في اللجان واملؤ9رات 
والدولية  اإلقليمي������ة  والندوات 

ذات العالقة.
≠ التنس������يق مع اجله������ات واللجان 

اخلليجية ذات العالقة.
≠ القيام 0ا يوكل إليها من مهمات 
من اللجن������ة اخلليجية الغذائية 

الرئيسية.
≠ يج������وز للجنة إضاف������ة أي مجال 
عم������ل تراه ضرورياÎ مس������تقبال 

لûجراءات املتبعة.
 f2 ≠ اإليع������از ألمانة هيئ������ة التقيي
للتواصل مع األمانة العامة لدول 
اخلليج  ل������دول  التع������اون   fمجل
اس������تصدار  على  بالعمل  العربية 
قان������ون خليج������ي موح������د ووضع 
بش������أن  لذلك  املناس������بة  اآلليات 
املنتجات ا;ورة وراثياÎ 0ا يتوافق 

مع املواصفات القياسية واللوائ` 
الفنية اخلليجية واملراجع الدولية 
قر�اجنة  بروتوك������ول  فيه������ا  0ا 

للسالمة اإلحيائية.
3 ≠ وضع أسf خليجية موحدة عند 
القيام بتوعية املس������تهلك والقيام 
بحمالت إعالمية، وأن يدرÃ ذلك 
 Õضمن املواضيع التي سو· تطر

في ور‘ العمل املقبلة.
¥ ≠ أن تق������وم األمان������ة العامة لهيئة 
اللجن������ة  0خا�ب������ة   f������التقيي
اخلليجية لسالمة األغذية لوضع 
والتصدي������ر  االس������تيراد  ¬لي������ات 
املنتجات ا;ورة  والتتبع بش������أن 
وراثياÎ 0ا يتوافق مع املواصفات 
الفني������ة  واللوائ������`  القياس������ية 
اخلليجية واملراج������ع الدولية 0ا 
فيها بروتوكول قر�اجنة للسالمة 

اإلحيائية.
µ ≠ إنش������اء قاعدة بيان������ات خليجية 
للمنتجات ا;ورة وراثياÎ، على أن 
للمواصفات  تقوم هيئة اإلمارات 
واملقايي������f باقتراÕ ¬لية إلنش������اء 
قاع������دة بيان������ات الكتروني������ة مع 
التركيe ف������ي املرحلة األولى على 
القوانني والتش������ريعات واألنEمة 
 Îاخلاصة باألغذية ا;ورة وراثيا
بالتنسيق مع األمانة الفنية لهذه 

اللجنة.
6 ≠ ضرورة مشاركة الدول األعضاء 
0������ا ال يق������ل ع������ن عضوي������ن من 
املختص������ني بهذا املج������ال لتمثيل 

دولهم في اللجنة.
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وقعت هيئة التقييf لدول مجلf التعاون 
ع��ق��دا مع   ©GSO® ال��ع��رب��ي��ة  ل����دول اخل��ل��ي��ج 
اجلمعية الو�نية ملنEمات االختبار االسترالية 
0دينة  2008Ø8Ø2م   a��ب��ت��اري  ©NATA®
لتقد.  السعودية  العربية  اململكة  في  الرياض 
خ���دم���ات اس��ت��ش��اري��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي وضع 
االعتماد   e0رك اخلاصة  والوثائق  السياسات 
العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون   fمجل ل��دول 
هذا  إن���ش���اء  خ���ط���وات  أول����ى  ل��ب��دء   ©GAC®

.eاملرك
وبهذه املناسبة أقامت هيئة التقييf لدول 
مجلf التعاون لدول اخلليج العربية احتفالية 
األ�را·  من  كل  حضرها  العقد،  توقيع  ي��وم 
 fلدول مجل fاملشاركة. وقد مثل هيئة التقيي

األمني  العسكر  سعود   Øالسيد العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
العام باإلنابة للهيئة، ومثل الطر· الثاني السيدØ االن باترسون 
عضو مجلf اإلدارة املنتدب للجمعية الو�نية ملنEمات االختبار 

.©NATA® االسترالية
التحتية  البنية  بناء  على �ريق  اخلطوة 9ثل عالمة  وه��ذه 
للجودة في دول مجلf التعاون، حيث 1ثل نشاط االعتماد أحد 

األعمدة الرئيسية لهذه البنية، و1ثل الثقة واملصداقية لها.
وفكرة االعتماد هي فكرة موجودة منذ زمن ليf بالقليل في 
أذهان العاملني واملهتمني بأمان املنتجات واخلدمات التي تقدم 
للمستهلكني في دول مجلf التعاون لدول اخلليج العربية لتوفير 

أكبر قدر من الثقة واألمان، فيما يعرض عليهم من 
منتجات أو خدمات، وقد نضجت الفكرة أكثر وأكثر 
بعد اتضاÕ أهميتها في القضاء على عوائق التجارة 
البينية بني دول مجلf التعاون، وأيضا للتجارة مع 
الدول واألقاليم األجنبية إلى أن أصب` األخذ بها 
ضرورة حتمية بعد توقيع كل دول مجلf التعاون 
 ©WTO® العاملية  التجارة  اتفاقيات منEمة  على 
واتفاقياتها امللحقة اخلاصة بضرورة القضاء على 
املنتجات  تبادل  داع  دون  من  9نع  التي  العوائق 
واخلدمات فيما بني الدول، وكذلك إنشاء اال%اد 
اجلمركي ثم إ�الق مجلf التعاون لدول اخلليج 
بداية تطبيق  املوحد مع  للسوق اخلليجي  العربية 

نقطة الدخول األولى اعتبارا من ±2008Ø±Øم.
اعتماد   eمرك إنشاء  فكرة  9اما  تبلورت  وقد 
 fالتعاون بعد تنفيذ هيئة التقيي fخليجي على مستوى دول مجل
 fالتعاون لدول اخلليج العربية ملشروعها لوضع أس fلدول مجل
بالتعاون   RCAS اخلليجي  املطابقة  من  للتحقق  نEام  تطوير 
مع بيت خبرة دولي متخصh في املجال في الفترة من نوفمبر 
أسبوعا©  وس��ت��ني  الستة  ®م��ش��روع   2007 م���ار”  وح��ت��ى   200µ
 fوأسفر هذا املشروع الفريد من نوعه عن توصية أقرها مجل
وأعطى  والسابع،  الساد”  اجتماعيه  في   fالتقيي هيئة  إدارة 
الضوء األخضر للهيئة في اتخاذ كل اخلطوات والدراسات ليتم 
إنشاء مركe خا’ باالعتماد على مستوى دول املجلf ليقدم كل 
خدمات االعتماد بالتساوي لكل الدول األعضاء، وهذا كأفضل 

أكبر قدر من الثقة واألمان، فيما يعرض عليهم من وقعت هيئة التقييf لدول مجلf التعاون 

kGó≤Y ™bƒJ ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ¢ù««≤àdG áÄ«g
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أكبر قدر من الثقة واألمان، فيما يعرض عليهم من 
منتجات أو خدمات، وقد نضجت الفكرة أكثر وأكثر 
بعد اتضاÕ أهميتها في القضاء على عوائق التجارة 
البينية بني دول مجلf التعاون، وأيضا للتجارة مع 
الدول واألقاليم األجنبية إلى أن أصب` األخذ بها 
ضرورة حتمية بعد توقيع كل دول مجلf التعاون 

العاملية ® التجارة  اتفاقيات منEمة  على 
واتفاقياتها امللحقة اخلاصة بضرورة القضاء على 
املنتجات  تبادل  داع  دون  من  9نع  التي  العوائق 
واخلدمات فيما بني الدول، وكذلك إنشاء اال%اد 

أكبر قدر من الثقة واألمان، فيما يعرض عليهم من 

d��√ W�uBF� ÆÂ



البدائل اقتصاديا وفنيا وسياسيا، والبدء بالعمل به باالستعانة ببيت 
خبرة أجنبي.

خدمات  على  للحصول  العقد  ه��ذا   fالتقيي هيئة  وقعت  واليوم 
استشارية متخصصة في مجال إنشاء مركe االعتماد مع جهاز االعتماد 
االسترالي ®NATA© ®هيئة اعتماد املختبرات الو�نية© التي تعتبر من 

أقدم اجلهات العاملة في مجال االعتماد، وإلى جانب ذلك فهي القائمة 
1ثل  0��ا   ©ILAC® ال��دول��ي  املختبرات  اعتماد   fمجل أم��ان��ة  بأعمال 
من خالل  اختيارها   - وق��د  ال��دول��ي،  النطاق  على  مضافة  قيمة  من  لها 
مناقصة دولية - فيها النشر على عشرة من بيوت اخلبرة العاملية وفازت 
بها ®NATA© نEرا إلى التكامل عرضها الفني ووضوÕ األنشطة املقدمة 
وقوة فريق العمل وقصر املدة ا;ددة بأربعة شهور ميالدية، وهذا العقد يتي` 
للهيئة ا)صول على خبرة متخصصة وعاملية في مجال االعتماد 9كنها من 
من   ©NATA® وستقوم  دوليا،  بها  معتر·   fعلى أس االعتماد   eمرك إنشاء 
خالل العقد بعمل مس` لكل خبرات االعتماد املتاحة في دول مجلf التعاون 
0راجعة  ستقوم  وكذلك  اخلليجي،  االعتماد   eمرك إنشاء  في  بها  لالستفادة 
وتنقي` اتفاقية قانون إنشاء مركe االعتماد ليحتوي على كل املتطلبات الدولية 
 ،©ILAC® مة التعاون الدولي العتماد املختبراتEلالعترا· به فيما بعد من من
كما ستقوم ®NATA© بوضع الهيكل التنEيمي ملركe االعتماد و%ديد الو�ائف 
بوضع  كما ستقوم  اختيارها،   fوأس وكفاءاتها  مواصفاتها  به و%ديد  الرئيسية 
نEم وإجراءات العمل للمركe لتمكنه من البدء السريع في 2ارسة نشاط االعتماد 
في دول مجلf التعاون، 2ا سيمكنه من ا)صول على االعترا· الدولي في أقرب 

فرصة 2كنة.
بناء  وه��ي∫  رئيسية  مهمات  أرب��ع  في  االعتماد   e0رك املنا�ة  املهمات  وتقع 
الثقة بنتائج خدمات اجلهات املعتمدة من مركe االعتماد وتوقيع وإدامة اتفاقيات 
مجال  في  العاملة  واالقليمية  الدولية  واملنEمات  الهيئات  مع  املتبادل  االعترا· 
االعتماد وتلبية خدمات االعتماد ملتطلبات واحتياجات جهات التحقق من املطابقة 
وجميع اجلهات ذات العالقة باالعتماد في دول مجلf التعاون وحماية مصال` 

املستفيدين من خدمات االعتماد.
ومدة العقد املبرم أربعة شهور تبدأ من ±سبتمبر 2008م، وتنتهي في 31 
التوجيهية  اللجنة  اتفقت  وقد  مراحل.   fخم على  موزعة  2008م  ديسمبر 
و-  امل��ش��روع،  ملتابعة  مصغرة  جلنة  تشكيل  على  اخلليجي  االعتماد   eملرك
ترشي` ستة أعضاء من أعضائها الدائمني، بعضهم 1ثلون جهات االعتماد 
القائمة حاليا، وبعضهم 1ثلون الدول األعضاء للقيام خالل فترة املشروع 

باألعمال التالية∫
æ التعاون مع األمانة في متابعة اخلطة الeمنية للمشروع وملراحله.
æ مراجعة مخرجات مراحل املشروع ووضع مقترحات للتعديل 

إن لeم األمر واملوافقة عليها.
æ التعاون مع األمانة في تeويد اجلهة القائمة بالتنفيذ 

0تطلباتها من وثائق ومعلومات.
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¢ù∏éŸG ∫hód ¢ù««≤àdG áÄ«¡d

العربية  امل��م��ل��ك��ة  اس���ت���ض���اف���ت 
ال��س��ع��ودي��ة االج��ت��م�����اع ال���راب���ع عشر 
 fالتقيي ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ف��ن��ي   f��ل��ل��م��ج��ل
اخلليج  ل��دول  التعاون   fمجل ل��دول 
مدينة جدة خالل  في  وذلك  العربية 
شاركت  وقد   ،2008ØπØ3≠2 الفترة 
دول����ة ال��ك��وي��ت ب��وف��د ب��رئ��اس��ة نائب 
املواصفات  ل���ش���ؤون  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
 Ø”املهند ال��ص��ن��اع��ي��ة  واخل���دم���ات 
وعضوية  الفهد،  عبدالرحمن  خالد 

كل من مدير إدارة مختبرات اجلودة 
ومهند”  الله  مال  املهندسةØ عeيeة 
اختصاصي   f��وم��ق��اي��ي م��واص��ف��ات 
السلمان،  إبراهيم  عدنان   Ø”املهند
الدكتور  سعادة  االجتماع  ترأ”  وقد 
املدير   – ال��ك��واري  سيف  ب��ن  محمد 
للمواصفات  القطرية  للهيئة  ال��ع��ام 
ا)الية  ال�����دورة   f��رئ��ي  f��وامل��ق��اي��ي
كل  وفود  االجتماع  للمجلf، وحضر 
ال����دول األع��ض��اء و0��ش��ارك��ة األمني 

و2ثل   fالتقيي لهيئة  باإلنابة  العام 
التعاون   fمجل ل��دول  العامة  األمانة 

اخلليجي.
بعدة  االج�����ت�����م�����اع   Ãخ�������ر وق�������د 
املواصفات  مجال  في  منها  توصيات 
اللجان  املشاريع  اعتماد  واملعلومات، 
لعام  للمواصفات  اخلليجية  الفنية 
2008، حيث - اعتماد عدد ®618© 
خليجية  قياسية  م��واص��ف��ة  م��ش��روع 
منها  خليجية،  قياسية  كمواصفات 
عدد ®120© مشروعا مكلفة بها دولة 
مشاريع   ©7® ع��دد  اق���رار  و  الكويت، 
لوائ` فنية خليجية ورفعها لالعتماد 
من مجلf إدارة الهيئة املوقر.  وقد 
اقر ما جاء في محضر اللجنة العامة 
املشاريع  اعتماد  منها  للمواصفات 
وكذلك  ال��ف��ن��ي   fللمجل امل��رف��وع��ة 
الفنية  اللجان  تشكيل  على  املوافقة 

اخلليجية والفرعية اجلديدة.
 hيخ ما  في  السادة   gناق وقد 
مجال التحقق من املطابقة واملواضيع 
اخلاصة بها، مع دعم اللجان الو�نية 
وت��وف��ي��ر ال��دع��م ال��ف��ن��ي وامل�����ادي لها 

وتطوير مشاركة اجلهات املعنية.
وفي مجال القيا” واملعايرة فقد 
االعضاء  ال��دول  الفني   fاملجل حث 
التفاقية  ل��الن��ض��م��ام  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
 fتكري العمل  فريق  وعلى  ®امل��ت��ر©، 
يحقق  فيما  للعمل  واألول��وي��ة  اجلهد 

املصلحة املشتركة. 
وما يخh في مجال االعتماد فقد 
الفرصة  إت��اح��ة  على  األع��ض��اء  اتفق 
ملراجعة  األع���ض���اء  ل����دول  ال��ك��اف��ي��ة 
 eمرك قانون  ملسودة  النهائي  املشروع 
0ا  التعاون   fمجل ل��دول  االعتماد 

يحقق السوق املشتركة.
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عقدت اللجن������ة العامة للمواصفات 
 fاجتماعها العاشر في مقر هيئة التقيي
ل������دول مجل������f التعاون ل������دول اخلليج 
العربي������ة 0دين������ة الري������اض – اململك��ة 
العربي������ة الس������عودية الش������قيق��ة خالل 
وقد  2008Ø08Ø27≠26م،  م������ن  الفترة 
أش����������رفت أمان��ة اللجن��������ة التي تتوالها 
هيئ������ة التقييf على تنEي������م االجتماع، 
حي������ث ت������رأ” االجتماع الس������يدØ عبد 
الرحمن بن يوسف العبد اجلبار، مدير 
إدارة املواصفات بالهيئة العامة القطرية 

للمواصفات واملقاييf بدولة قطر.
 وش������ارك في االجتم������اع كل 2ثلي 
الدول األعضاء في هيئة التقييf لدول 
مجلf التعاون لدول اخلليج العربية مع 

.f2ثل األمانة العامة لهيئة التقيي
ومش������اركت دولة الكوي������ت بحضور 
املهن������د”Ø عدن������ان إبراهيم الس������لمان 
 f������ومقايي مواصف������ات  مهن������د” 

اختصاصي.
وفي االجتماع العاش������ر للجنة  اتفق  
أعضاƒها على رفع عدد 618 مش������روع 

مواصفة قياسية خليجية من خطة اللجنة 
لع������ام 2008 للمجلf الفن������ي لالعتماد 
كمواصفات قياس������ية خليجية منها 120 
مشروعاÎ مكلفة بها دولة الكويت، ورفع 
عدد 7 لوائ` فنية وتعديل عدد الئحتني 
فنيت������ني، وهي »خليط الeي������وت النباتية 
املعد للطع������ام« و »غطاء الرأ” للرجال 
– الشما⁄ القطني وشما⁄ عديد اإلستر 
واملخلوط  قطن وألي������ا· اصطناعية«، 
و- رفعها إل������ى الفني للموافقة على ما 
ج������اء بالتوصية. كما 9������ت املوافقة من 
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قبل أعضاء اللجن������ة على رفع املوضوع 
للمجل������f الفني املوق������ر باملوافقة على 
إنشاء اللجان الفنية اخلليجية والفرعية 

التالية∫
والتنس������يق بني أمناء اللجان الفنية 
واألعض������اء لتeوي������د 2ثل������ي الهيئة في 

اللج������ان بقائم������ة بالتقاري������ر املطلوب������ة 
وا;ت������وى الفني املطلوب ل������كل تقرير، 
وذلك لتطوير نEام التقارير االلكترونية 
في موق������ع الهيئة بحي������ث يغطي جميع 
احتياجات اللجان الفنية، وتكليف دولة 
الكويت باس������تكمال وضع اآللية لتكر. 
اللجان الفنية واملعايير و�ريقة قياسه. 
أيضا املوافقة عل������ى ما جاء من توصية 
اللجن������ة الفني������ة الكهربائي������ة بSص������دار 
 ©Amendments® تعدي������الت فني������ة
عل������ى املواصفات القياس������ية اخلليجية 
املعتم������دة وفق������اÎ لألس������لوب املتب������ع في 
املواصفات الدولية. كما وافقت اللجنة 
العامة للمواصفات على تغيير مس������مى 
اللجنة الفرعية للمواد املضافة وملوثات 
األغذي������ة لتصب������` اللجن������ة اخلليجي������ة 
وامللوثات  املضاف������ة  للم������واد  الفرعي������ة 
الكيميائية وامليكروبيولوجية لألغذية. 

ومن ناحية أخرى - تكليف األمانة 

 WP2π �������رس������ال خط������اب لSالعام������ة ب
إلحا�ة ال������دول األعضاء باالجتماعات 

التي تعقدها ودعوتها للحضور. 
وكذل������ك نEم������ت اللجن������ة العام������ة 
للمواصف������ات عملية دراس������ة املش������اريع 
بحيث يك������ون العدد املس������تهد· خلطة 
 Î200م هو 60 مش������روعاπ كل جلنة لعام
مقس������مة على ال������دول بالتس������اوي بقدر 

اإلمكان ووفقا لألولويات التالية∫  
≠ %دي������ث املواصف������ات املعتم������دة 

  .Îسابقا
≠ اإلعداد بالنسبة للمواصفات التي 

ليf لها مقابل دولي. 
القياس������ية  املواصف������ات  تبن������ي   ≠
الدولي������ة ®ISO ، IEC ، OIML© مع 

تعديالت. 
≠ تبن������ي املواصفات غي������ر الدولية 
بتعدي������الت أو م������ن دون تعديالت®مثل 

.©ASTM ، CEN ، BSI∫

أمانتهااسم اللجنةاللجنة

اللجنة الفنية اخلليجية ملواصفات معدات توليد ونقل وتوزيع 01
الكهرباء.

السعودية

اللجنة الفنية اخلليجية ملواصفات معدات إنتاÃ ونقل وتوزيع 02
املاء .

السعودية

اإلماراتاللجنة الفرعية ملواصفات املباني اخلضراء03

اإلماراتاللجنة الفرعية اخلليجية املواصفات املنتجات البترولية04
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نجاح المدير العالمي الجديد
IQGOE’G ∫ƒM ¬àaô©e ¤EG êÉà– …òdG Ée

?äÉaÉ≤ãdGh ∫hódGh äÉaÉ°ùŸG ÈY

 p�– ¨s�u�« œËb� —U�≈ q�«œ qLF�  U�dA�« bF� r�
 lC� U2 t�u��« WO*U� X���√  ULEM*« s� b�bF�« Ê≈
 ÊuKLF�  rN�UO�  rEF�  «uC�  s�c�«  UN�d�b�  vK�  U���
 œ«d�√ vK� 5�dA� rN�H�√ ÊËb�� Êü«Ë ¨…b�«Ë W�Ëœ w�
 ¨«b�√  UN�—U�e�  «u�uI�  r??�  U??0—  W�uM��  …b??�b??�  ‰Ëœ  w??�
 ‰Ëb�«Ë  U�U�*« d�� s�«e�� d�b� Ê√ V�� w*UF�« d�b*«
 Ê√  d�b*«  vK�  V��   U�U�*«  d��  …—«œù«  w�  ¨ U�UI��«Ë
  U�uFB�«  p�c�Ë  XO�u��«  ‚Ëd??�   U�uF�  l�  q�UF��
 rNCF�  W??�ƒ—  rNMJ1  ô  œ«d??�√  l�  qLF�«  bM�  WO�HM�«
 g�UM� Ê√ d�b*« vK� V�� ‰Ëb�« d�� …—«œù« w� ¨iF��«
 rEM�« p�c�Ë ‰UL�ú� WO����« WOM��« w� …dO��  UF�uM�

 WOF�dA��«Ë  WOLOEM��«  d??�_«Ë  W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«
  U�UI��«  d��  …—«œù«  w�  ¨WO�ULF�«Ë  WOK�_«   U�—UL*«Ë
  «bI�F*«Ë  ·«d????�_«  Á—U??�??�??�«  w??�  d??�b??*«  lC�  Ê√  V��
 W�UL� s� WO�UI� W�UL� eO9 w��«  UN�u��«Ë rOI�«Ë
 œ«d�√ l� qLF�« WO�U�— pK1 bF� r� Êü« d�b*« Ê≈ ¨Èd�√
 ¨tO�  gOF�  Íc??�«  w�UL��ô«  ÂUEM�«  fH�  w�  ÊuAOF�
 œ«d�√ l� qLF�« tOK� V�� q� ¨W�UI��«  w� tF� Êu�—UA�Ë
 —UJ�√ rN�b� ÊuJ� b�Ë q� ÆtM� WHK��� WLE�√ w� ÊuAOF�
 s�Ë ¨qLF�U� ÂUOI�« WOHO� ÊQA� t�b� UL� W�UGK� WHK���
 WO�U�  ôbF0 rN�U�UO��« l� »ËU��� Ê√ tOK� V�«u�«

ÆWO�U(« ‰UL�_« W�O� w� W�d��«

 U
اس

—œË
ير 

—UI
�  

IQGOE’G ∫ƒM ¬àaô©e ¤EG êÉà– …òdG ÉeIQGOE’G ∫ƒM ¬àaô©e ¤EG êÉà– …òdG Ée



WO�U�√  «—b� fL�
إن األفراد الذين يصلون إلى مناصب اإلدارة العاملية هم في 
األسا” مديرون فعالون في بلدانهم، و1لكون خمf قدرات 
إدارية أساسية، وتلك القدرات هي التي تعطيهم منeلة 2يeة 
في بيئات العمل ا;لية والعاملية ، ولكنهم عادة ما يحتاجون 
في   Õللنجا محورية ضرورية  ق��درات  أرب��ع  تطوير  في  للعون 

سياق اإلدارة العاملية. أما القدرات اخلمf األساسية فهي∫

 œ«d�_« …—«œ≈ vK� …—bI�« ≠±
املدير يجب أن تكون له قدرة %فيe األفراد ألداء أفضل 
أداء و�يفي 2كن، وكذلك ليتعاونوا ويؤثروا ويتأثروا ببعضهم 
البعi داخل وخارÃ املنEمة، ومعEم املديرين يعلمون كيفية 
القيام بذلك لو أن األفراد على بعد عشر خطوات أو حتى عشرة 
أميال، ولكن املهمة تeداد صعوبة لو تباعدت املسافات وتغيرت 
الدول والثقافات، ذلك أن املسافات قد تؤدى إلى اختال· في 
للعالم ا;يط بهم. وإن املديرين الذين  كيفية إدراك األف��راد 
غير  بطريقة  أف��راده��م  أو  عملهم  فريق  في  التأثير  يحاولون 
مستساغة لهؤالء الeمالء سو· يفشلون في إدارتهم لألفراد.

qLF�« Ë√ ¡«œ_« …—«œ≈ vK� …—bI�« ≠≤
لديهم  تكون  أن  املديرين  على  يجب  األداء  إدارة  اجل  من 
مهارات في اتخاذ القرار وكذلك املفاوضات وإدارة النeاعات 
إجراء،  التخاذ  املطلوبة  املعلومات  كم  معرفة  عليهم  ويجب   ،
القرار،  صنع  عملية  في  ¬خرين   Ãإدم��ا كيفية  معرفة  وكذلك 
وتكون لديهم القدرة على تعديل القرارات، وكذلك تكون لديهم 
الرغبة في اتخاذ قرارات قد تتطلب تغييرا مؤسسيا، وأيضا 

كما  اللحEية  القرارات  اتخاذ  مقدرة  لديهم  تتوافر  أن  يجب 
ذات  املجموعات  م��ع  التعامل  ق���درة  لديهم  تتوافر  أن  يجب 
إيجاد  اج��ل  م��ن  امل��ت��ع��ارض��ة  النEر  أو وج��ه��ات  االح��ت��ي��اج��ات 
قام  العامليني  املديرين  ح��ول  دراس��ة  في  اجلميع.  يرضي  حل 
القرار هي  اتخاذ  أن مهارة  اإلبداعية وجد  القيادة   eبها مرك
أهم محددات األداء املتميe، وذلك بغi النEر عما إذا كانت 

الو�يفة محلية أو عاملية.

 U�uKF*« …—«œ≈ vK� …—bI�« ≠≥
املديرون يجب أن تكون لديهم القدرة على اإلش��را· على 
وإح��داÀ حالة  بل  والعمل كمتحدÀ عن منEماتهم،  املعلومات 
من التواصل املعلوماتي عبر املنEمة، ولكن إدارة املعلومات ال 
الدول مختلفة  أن  األماكن، ذلك  الطريقة في كل   fبنف تعمل 
والثقافات لها قواعد مختلفة بشأن من لديه القدرة على امتالك 
املعلومات، ومتى يحدÀ ذلك وحول كيفية تناقل تلك املعلومات، 
كما أن لديهم أيضا أوجه 9ايe في لغاتهم فيما يتعلق باملعنى 
متفاوتة في  لديهم قدرات  وكذلك  للمعلومات  العا�في  واألثر 

إمكان تفهم الرسالة املنقولة لهم عبر املعلومات املتبادلة.

◊uGC�« l� nOJ��« …—b� ≠¥
الضغوط،  مع  التكيف  كيفية  تعلم  املديرين  كل  يجب على 
ذلك انه من املعتاد في عملهم قضاء ساعات �وال والتعامل مع 

مقادير هائلة من املعلومات وأداء األعمال على وجه السرعة.

qLF�« f�Q� W�dF*« …—b� ≠µ
إن الفهم القوي العميق لكيفية القيام باملهمات املوكلة لهم 
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املديرين،  كل  لدى  توافره  يجب  سام  أمر  هو 
ويختلف معنى املعرفة لكيفية أداء العمل بالنسبة 
العامليني، فيجب عليهم محاولة فهم  للمديرين 
ما الذي يريده املوردون واملشترون والeبائن ذوو 
اخللفيات الثقافية املتباينة، وما الذي سو· تسم` 

به أنEمة الدولة وما الذي تفرضه املسافات.

W�—u;«  «—bI�«
إن القدرات اإلدارية األساسية اخلمf السابق توضيحها 
تختلف  لكنها  والدولي،  ا;لي  السياقني  من  كل  في  مطلوبة 
ضرورية  ا;ورية  األرب��ع  القدرات  فان  وعموما  التطبيق  في 
يكون  ليf عندما  ولكن  عامليا،  العمل  يكون  للمديرين عندما 
العمل محليا، وتلك القدرات تساعد املديرين على التعامل مع 

السياق العاملي. هذه القدرات ا;ورية هي∫

WO�Ëb�« ‰UL�_U� W�dF*« ≠±
يجب أن يتوافر لدى املديرين فهم حقيقي لألعمال وكيفية 
القيام بها في كل البيئات واملواقع التي تعمل بها املنEمة، وعلى 

وتطويع  التكيف  على  القدرة  يعني  ذلك  فان  املوسع  املستوى 
أعمالك لبيئة الدول األخرى، بينما على املستوى املصغر فان 
ذلك يعني معرفتك بالقوانني والتاريa والعادات اخلاصة بكل 
العاملي يجب عليه  دولة تقع في نطاق مسؤوليتك. إن املدير 
بهم  ويشعر  خبراتهم  يعر·  أي   – بعمق  معه  العاملني  فهم 

و1ار” حياتهم.

w�UI��« nOJ��« ≠≤
مع  ي��ت��الءم  0��ا  سلوكه  تعديل  ال��ع��امل��ي  امل��دي��ر  على  يجب 
الثقافات املختلفة والتعامل مع االختالفات التي قد يواجهها، 
سلبيا  سلوكا  يسلك  أن  من  ب��دال  منها  التعلم  عليه  ويجب  بل 
نحوها، ويجب عليه تعلم التعبير عن تلك املشاعر والتعامل مع 

.Õاألمور التي تقلقه بكل وضو

—uEM*«  «– s� rKJ��« ≠≥
أخرى  ثقافة  من   hر شخEن وجهة  فهم  ان��ك %��اول  لو 
أن تستحضر  ذهنيا  األقل  القدرة على  لديك  تكون  أن  فيجب 
اإل�ار الثقافي في ذهنك عند محاولتك رƒية األمور من وجهة 
نEره، إن التكلم من ذات املنEور هو تقارب ثقافي، وهو جeء 
 eة والتمييE2ا يسمى »الذكاء الذاتي«أي القدرة على املالح
ودوافعهم  وحاالتهم  أمeجتهم   e9يي وخاصة  األف��راد،  بني  ما 

ونياتهم.

Ÿb�*« —Ëœ VF� vK� …—bI�« ≠¥
إن املبدع املاهر 1كنه جتربة أمور جديدة وخلق عالقات 
جديدة واقتنا’ الفر’ اجلديدة وإقناع اآلخرين باالشتراك 

فيها.
ان دور املبدع 1ثل القدرة على اخذ املعرفة، وكذلك األ�ر 
شيء  خلق  و  العاملي  العمل  خ��الل  من  اجل��دي��دة  والتوجيهات 
 fله، واألمر لي املكونة  اكبر وأعلى من مجرد أجeائه  جديد 

فقط اإلدارة في سياق عاملي بل السمو بها.

W9U�
تخيل أنك تقف أمام كرة أرضية و%دد مكان بلدك الذي 
تعيg فيه، واآلن تخيل الكرة األرضية تبدأ في الدوران. هنا 
تتحرك ا)دود والثقافات واألزم��ان ولكي تكون فعاال كمدير 
ال��دوار، وان  عاملي يجب أن تتوافق 0ا تعرفه مع هذا الكون 
بني  ما  بالتوفيق  للمديرين  تسم`  ا;��وري��ة  األرب��ع  ال��ق��درات 
املهارات التي 1لكونها بالفعل مع هذا الكون الدوار وبالتالي 

يصبحون مديرين عامليني أكفاء وفعالني.

 U
اس

—œË
ير 

—UI
�  

املديرين،  كل  لدى  توافره  يجب  سام  أمر  هو 
ويختلف معنى املعرفة لكيفية أداء العمل بالنسبة 
العامليني، فيجب عليهم محاولة فهم  للمديرين 
ما الذي يريده املوردون واملشترون والeبائن ذوو 
اخللفيات الثقافية املتباينة، وما الذي سو· تسم` 

به أنEمة الدولة وما الذي تفرضه املسافات.
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 qBH�«®  W??O??�U??M??B??�«  WOKBH�«  …d??A??M??�«   d??N??�√
 ±∞π≤ v�≈ WO�UMB�«  PAM*« œb� w� U�UH�—«  ©Y�U��«
 W�d� ¥∞≥∂ WO�UMB�« ·d(« œb� mK� ULMO� ¨…QAM�

Æw{U*« d�L��� dN� W�UN� w�
 w� WO�UMB�«  PAM*« œb� w� …œU�e�«  ¡U� b�Ë
 XGK� YO� ¨WFMB*« WO�U�_« WO�bF*«  U��M*« ŸUD�
 ¨w�U��«  qBH�«  w�  …QAM�  ≤∏∏  ??�  W�—UI�  …QAM�  ≤∏π
 ¨U�œ«b�√ fH� vK� XE�U� bI�  U�UDI�« w�U� U�√
 W�c�_«Ë ¨…QAM� ≤π d�U;«Ë r�UM*« ŸUD� mK� YO�
  U�u�K*«Ë  U�u�M*«Ë ¨…QAM� ±±∑ m���«Ë  U�ËdA*«Ë
 VA)« W??�U??M??�Ë ¨…Q??A??M??� ≤≥ W??�b??K??'«  U??�U??M??B??�«Ë
 W�U�D�«Ë  t�U��M�Ë  ‚—u??�«Ë  ¨ PAM�  ±±∞  t�U��M�Ë
  UI�A*«Ë   U??�ËU??L??O??J??�«  ŸU??D??�Ë  ¨…Q??A??M??�  ∏∑  d??A??M??�«Ë
 ≤¥ WO�U�_« WO�bF*«  U��M*«Ë ¨…QAM� ±µ¥ WODHM�«
 ±∞ u�� Èd�_« WOK�u���«   U�UMB�«  ŸUD�Ë ¨…QAM�

Æ…QAM� ±∞π≤ w�UL�ô« ÊuJ� p�c�Ë ¨ PAM�
 …œU???�“ b??N??� b??I??� W??O??�U??M??B??�« ·d????(« ŸU??D??� U???�√
 lH�—«Ë ¨W�d� ≥≤ …œU�e�« XGK� –≈ ¨U�œb� w� W�u�K�
 W�UN�  w??�  ¥∞∞¥  ??�  W??�—U??I??�  ¥∞≥∂  v??�≈  U??�œb??�  p??�c??�

Æw�U��« qBH�«
 WO�UMB�«   «œ—«u???�«  w�UL�≈  ŸU??H??�—«   dN�√  UL�
 mK�  b??�Ë  Æ«—U??M??�œ  ±∑∞  Ë  U??H??�«  ∂µ∑  Ë  U�uOK�  ≥≤≥  v??�≈
 pK�  UNM�   œUH��«  w��«  WO�dL'«   «¡UH�ô«  r��
 b�Ë  ¨«—U??M??�œ  ∏µπ  Ë  n??�«  ±∏≤  Ë  U�uOK�  ±∂ U??�U??M??B??�«
 ¨…QAM� ±≤π W�uML*« WO�dL'«  «¡UH�ô« s� œUH��«
 WO�U�ô«  WO�bF*«   U��M*«  ŸUD�  UN��bI�  w�  ¡U�

Æ…QAM� ≥∏?� WFMB*«
 W�UF�«  W�ON�U�  …œu????'«   «d??�??�??�??�   c??H??�  b???�Ë
 WMO�  ∂≤µ  u��  vK�  …œu??�  —U���«  ±±∞∂≤  W�UMBK�
 ≥∑π  ???�  ¡U�dNJ�«  ŸU??D??�  UN��bI�  w??�  ¡U??�  ¨WO�UM�

ÆWMO�
 ‰ö�  WI�UD�  …œUN�  ±µ¥≤  W�ON�«   —b??�«  b??�Ë
 œb�  mK�  YO�  w{U*«  d�L���  v�≈  uO�u�  s�  …d�H�«
 w�Ë ¨…œUN� ∂∏≤ uO�u� dN� w� W�d���*«  «œUNA�«
 ≥≤µ  d�L���  dN�  w??�  Ë  ¨…œU??N??�  µ≥µ  fD��√  dN�

Æ…œUN�
 ‰ö� …cHM*«  WO�dL'«   U�«d�ù«  œb�  mK�  b�Ë
 cHM� UNM� qB� ¨U�«d�«±≤∞≥∑ dO�_« ÍuM��« l�d�«

Æ ÎU�«d�« µ≥∏π vK� a�uA�«

—UM�œ ÊuOK� ±∂[± UNL�� mK� WO�dL�  «¡UH�S�  œUH��« WO�UM� …QAM� ±≤π
2%

0%
0% 0%

ا 
¡UB

ا�
Ë ر

U—ي
I�

ا 
¡UB

ا�
Ë ر

U—ي
I�

 qBH�«®  W??O??�U??M??B??�«  WOKBH�«  …d??A??M??�«   d??N??�√
±∞π≤ v�≈ WO�UMB�«  PAM*« œb� w� U�UH�—«  ©Y�U��«
 W�d� ¥∞≥∂ WO�UMB�« ·d(« œb� mK� ULMO� ¨…QAM�

Æw{U*« d�L��� dN� W�UN� w�

ICÉ°ûæe 1092 ¤EG á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG OóY ´ÉØJQG

ådÉãdG π°üØdG ájÉ¡æH áaôM 4036 â¨∏H á«YÉæ°üdG ±ô◊Gh

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000

    
     

   
      

  
   

   
   

  

2008

 

37%

 

 

2008

  

2%
0%

0%

7%

54%

0%

  

    

  

  



56 57الœbF ال�UلË  Yا(L�u� ≠ Êu�L�ر  ∏∞∞≥ الœbF ال�UلË  Yا(L�u� ≠ Êu�L�ر  ∏∞∞≥

  

2008

20082008

0 50 100 150 200 250 300

  

   

     

   

   

    2008

 2008

 

  

  

20082008

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

  

     

  

   

   

   
 2008

 2008

 

    

  

20082007

0 200 400 600 800 1000 1200

   

  

     

   

     

   

   

  

 2008

  2008   

 

  

1    2529331483701,657,419

22241468620 734

 
  

  
  

2008

2     2241468620,734

3   2262511831,256

4      10103562622178,131

5  3134225168451,125,842

6   1721842198844,210,994

7  44608694693,043,473

8   38421183001765,915,009

9 0000

129144323,657,17016,182,859

  
1 16165,655,779282,789

2 0000

3  23161,5548,078

4    455024,147,0071,207,350

5 1314120,405,9066,020,295

6  5260173,203,7318,660,187

71183,1934,160

129144323,657,17016,182,859

      

2008

  

  

  

     
2008

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

  

    

    

 








