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43.28 دوالر للبرميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليصل إلى 
43.28 دوالر، مقابل 43.26 دوالر يوم االثنني املاضي، وذلك 

وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، تراجعت أسعار النفط بأكثر من %1 ألول مرة في 
3 جلسات متتالية عند تسوية تعامالت أمس، وسط استمرار 

مخاوف فيروس ك��ورون��ا. وتستمر املخاوف ذات الصلة 
بالوباء في الضغط على األسواق وإثارة القلق بشأن تعافي 

االقتصاد العاملي وبالتبعية الطلب على اخلام.
وكانت أسعار اخلام ارتفعت خالل التعامالت مع التفاؤل 
بشأن اقتراب تشريع إغاثة جديد بقيمة تريليون دوالر لدعم 

تعافي االقتصاد األمريكي.
وأنهت عقود خام برنت جلسة أمس منخفضة 19 سنتاً 
لتسجل عند التسوية 43.22 دوالر للبرميل، في حني هبطت 
عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتاً 

لتصل إلى 41.04 دوالر للبرميل.

ناقش امل��ش��ارك��ون ف��ي ن��دوة » صعوبات 
وحت��دي��ات ألص��ح��اب امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة » والتي نظمتها املنظمة الدولية 
لتمكني املرأة ، مجموعة من اإلشكاليات التي 
تواجه أنشطتهم وأعمالهم مطالبني األجهزة 
امل��ن��وط��ة ب��ال��دول��ة ض���رورة وض��ع احللول 
العاجلة وتذليل كافة العقبات لدعم وتنمية 

قطاع املشروعات الصغيرة .
وق��ال امل��دي��ر الشريك ملجموعة الياقوت 
والفوزان القانونية ،خليفة الياقوت ، أن هناك 
3 عناصر أساسية للمشروعات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة تتمثل ف��ي دوره����ا وأهميتها 
االقتصادية وكيفية حمايتها ،مبيناً أن القانون 
عرفها بأنها املشاريع التي ال يتجاوز رأس 
مالها 500 ألف دينار وعدد عمالها ال يتجاوز 
إل 150 عامل ، كما وأن املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة تدخل في نطاق املشاريع التجارية 
وأض��اف الياقوت أن نسبة كبيرة من  فئة 
الشباب في الكويت هي التي تعمل في قطاع 
امل��ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة الف��ت��اً إلي 
أن املساواة املطلقة في إيقاف القروض ملدة 
6 اشهر لألفراد وللشركات واملشاريع غير 
معقول وهي مفسدة مطلقة ويجيب ان يكون 
هناك توصيف واض��ح وح��زم��ة اقتصادية 
جادة ،ويجب علي البنوك أن تخصص أدارة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة خلدمتهم 
ومساندتهم كونهم يستحقون الدعم سواء 
في تأجيل ال��ق��روض أو تخفيض أو تأجيل 

اإليجارات .
وقال الياقوت إن مشروع قانون اإلفالس 
خصص بنود وم���واد للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة منوهاً إل��ي ان القانون ق��دم إلي 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة مساهمات 
وإعفاءات كي ال يتعرضوا لإلفالس متمنيا أن 

يري القانون النور في وقت قريب، مضيفاً أن 
كل مبادر ومشروع يحتاج إلي كيان قانوني 
وليس مستشار قانوني حيث أن البنيان القوي 
يحمي الشركة من الكثير من اإلشكاليات التي 
ميكن وأن حت��دث في املستقبل حيث حتتاج 
الشركات إلي عقود مع مستثمرين  واتفاقيات 
وصفقات وهي حتتاج إلي قانوني خبير جتنباً 

للوقوع في األخطاء .
وذك���ر أن ت��أه��ي��ل امل��ب��ادري��ن وأص��ح��اب 
االبتكارات واألفكار ، من قبل احلكومة يجب أن 
يتمثل في الدعم واملساندة واحلماية من أجل 
دفع قطاع املشاريع الصغير ة واملتوسطة إلي 
النجاح وليس العكس لعرقلتهم وتعطليهم 
ومن ثم الزج بهم في السجون وبالتالي تدمير 

املشاريع وتخويف املبادرين وتهديد االقتصاد 
مشيراَ إل��ي أن جائحة ك��ورون��ا أث��رت علي 
الشركات واملكاتب والدور القانونية وغيرها 
فكيف باملشاريع الصغيرة التي تعتبر هيا 

األجدر بالدعم والتحفيز االقتصادي 
وض��رب الياقوت مثاالً للدول اخلارجية 
التي تساند املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ومنها سويسرا التي قدمت دعما لنحو 590 
ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وبدون 
ف��وائ��د م��ن أج��ل حماية االق��ت��ص��اد وحماية 
املبادرين ودعمهم متسائال عن دعم الدولة 
للشباب واملشاريع بدال من اخلالفات واجلدل 

حول التحفيز 
ومن جانبه أكد الشريك والرئيس التنفيذي 

لشركة كي بي سوفت داود معرفي أن العالم 
انتهي من وق��ت اإلج���راءات الصحية وب��دأت 
ال��دول تدخل في العمل واحل��ي��اة الطبيعية 
،مبيناً أن القروض والتسهيالت واحملفزات 
الكويتية غير جيدة ولم حتقق الهدف املنشود 
، موضحا أن إشكالية اإلي��ج��ارات وغيرها 
من احلزمة االقتصادية لم تخدم املشاريع 
وال الشباب ول��م حتقق أي خطوة في النمو 
االق��ت��ص��ادي الف��ت��اً إل��ي ان معظم اإلج���راءات  
التي تسعي ال��دول��ة التخاذها معطلة ولم 
تتقدم خطوة واح��دة لدعم وإجن��اح املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة . 
وأش��ار معرفي إل��ي أن بند املناقصات في 
امل��ش��اري��ع احلكومية وف��ق تعديل القانون 

74لسنة 2019 والذي اقر ملساندة املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة يكاد ال يخدم أي مشروع 
حيث أن املبادر يحتاج إلي مخاطبة املوظفني 
ف��ي احل��ك��وم��ة م��ن أج���ل توعيتهم بحقوقه 
في املناقصات جلهلهم بالقانون وتلك هي 
التحديات مطالبا  األجهزة احلكومية بضرورة 
توعية املوظفني بحقوق ومتطلبات وإعفاءات 
امل��ب��ادري��ن م��ن ق��ط��اع امل��ش��اري��ع الصغيرة 

واملتوسطة .
وفي ذات السياق أوضحت عضو مجلس 
إدارة جمعية الشفافية الكويتية أسرار حيات 
، أن أكذوبة  » صنع بالكويت »  ال جتد حماية 
ودع���م ف��ي امل��ش��اري��ع حيث أن االب��ت��ع��اد عن 
احلوكمة والشفافية بالصندوق الوطني 

ل��رع��اي��ة امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة واملتوسطة 
يعرقل منو تلك املشاريع والسيما ما يحقق 
أهداف املشاريع وفق خطة واضحة وما يدعم 
التسويق م��ن قبل الصندوق لتنمية ق��درة 
التنافسية.وأفادت أن احلوكمة مبفهومها 
تعمل علي حتقيق األه���داف بأسلوب مهني 
وأخ��الق��ي بكل مهنية وشفافية ف��ي توفير 
اخل��دم��ات احلكومية ، م��ؤك��دة أن املساءلة 
والشفافية غير متوفرة في األجهزة احلكومية 
ب��ال��دول��ة وه��و م��ا ي��ع��وق حتفيز وتشجيع 
الشباب لالنخراط في القطاع احلر متسائلة 
عن سبب عدم دعم االقتصاد وحتقيق التكامل 
والتوازن في املشاريع االقتصادية والتنموية 

بالبالد.

أنهت بورصة الكويت جلسة أمس 
األربعاء باللون األحمر، حيث انخفض 
مؤشرها العام %1، وت��راج��ع السوق 
األول %1.34، وهبط الرئيسي 0.08%، 
وانخفض »رئيسي 50« بنسبة 0.39%.

وارتفعت سيولة البورصة بنحو 
%9.4 إلى 29.73 مليون دينار مقابل 
27.18 مليون دينار باألمس، كما صعدت 
أح��ج��ام ال��ت��داول %6.7 إل��ى 133.29 
مليون سهم مقابل 124.98 مليون سهم 

بجلسة الثالثاء.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات هبوطاً 
بصدارة البنوك ال��ذي تراجع 1.71%، 
بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى 
يتصدرها اخلدمات االستهالكية بنمو 

نسبته 1.26%.
وجاء سهم »اإلمناء« على رأس القائمة 
احل��م��راء لألسهم املُ��درج��ة بانخفاض 
نسبته %8.31، ف��ي��م��ا ت��ص��در سهم 
»التخصيص« القائمة اخلضراء ُمرتفعاً 

بنسبة 6.27%.
وحقق سهم »الكويت الوطني« أنشط 

سيولة بالبورصة بقيمة 6.49 مليون 
دينار ُمتراجعاً %1.37، بينما تصدر 
سهم »األول��ى« نشاط الكميات بتداول 

38.5 مليون سهم ُمرتفعاً 0.72 باملائة.

على اجلانب اآلخ��ر، أعلنت بورصة 
الكويت بأن شركة شمال ال��زور األولى 
للطاقة واملياه قد تقدمت بطلب حتديد 
ب��دء ت��اري��خ اإلدراج ف��ي ال��س��وق األول 

اعتباراً من 16 أغسطس 2020، وعليه 
متت املوافقة على هذا الطلب.

وبذلك سيكون تاريخ إدراج أسهم 
»شمال ال��زور« في السوق األول ضمن 
قطاع املنافع، وال��ب��دء ب��ت��داول أسهمها 
اع��ت��ب��اراً م��ن ي���وم األح���د امل���واف���ق 16 

أغسطس 2020.
ووفقت الشركة أوضاعها مبا يواكب 
االش��ت��راط��ات اخل��اص��ة ب�����اإلدراج في 
البورصة مبا في ذلك تقدمي بيانات مالية 
حديثة وآخر سجل للمساهمني. وجتدر 
اإلشارة إلى أن شركة شمال الزور األولى 
للطاقة واملياه، هي الشركة املالكة حملطة 
الطاقة واملاء التي تعرف مبحطة الزور 

الشمالية.
وقد حدد رأسمال الشركة مببلغ 110 
ماليني دي��ن��ار، م��وزع��اً على 1.1 مليار 
سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 
ال��واح��د، حيث سبق مت ط��رح %50 من 
مجموع األسهم اإلجمالية بقيمة مقدارها 
55 مليون دينار لالكتتاب العام جلميع 

املواطنني الكويتيني.

16 أغسطس إدراج أسهم »شمال الزور«

مؤشرات البورصة تتراجع عند اإلغالق.. والبنوك يقود الهبوط
اع��ت��م��د مجلس إدارة ال��ش��رك��ة الكويتية 
للمقاصة ق���راراً باختيار فهد عبد الرحمن 
املخيزمي ليتولى مهام رئاسة املجلس خلفاً 
لصالح السلمي الذي تقّدم باستقالته قبل أيام، 
فيما يتولى طالل بدر البحر مهام نائب الرئيس.

جاء قرار املجلس الذي انعقد نهاية األسبوع 
املاضي بإجماع اآلراء ما يعكس توافقاً على 
تعيني املخيزمي بهذا املوقع االستراتيجي، وذلك 
ملا يتمتع به من خبرات متراكمة في شؤون املال 
واألعمال، وقدرته الفائقة على إدارة الكيانات 

االستثمارية املتنوعة.
ومي��ل��ك املخيزمي خ��ب��رة واس��ع��ة بشؤون 
أس��واق امل��ال اكتسبها من واق��ع األعمال التي 
ي��ش��ارك فيها بشكل دائ���م بحكم مواقعه 
املختلفة التي يشغلها في العديد من الشركات 

واملجموعات املالية واالستثمارية.
ويشغل املخيزمي حالياً منصب الرئيس 
التنفيذي بشركة االستثمارات الوطنية الرائدة 
في إدارة األصول االستثمارية سواء لصاحلها 
أو لصالح الغير، فيما متتد اخلبرات العملية 
للمخيزمي إل��ى أكثر م��ن 25 ع��ام��اً ب��دأت منذ 

العام 1994 وحتى اآلن، قضاها في العديد من 
املواقع الوظيفية منها في شركة االستثمارات 

الوطنية.

فهد املخيزمي رئيسًا ملجلس إدارة 
»الكويتية للمقاصة«

فهد  املخيزمي

أع��ل��ن��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 
للتأمينات االج��ت��م��اع��ي��ة، امس 
األربعاء، عن أدائها االستثماري 
للربع األول م��ن السنة املالية، 
محققة أرباحاً بلغت 7.34 مليار 
دوالر للفترة من 1 أبريل إلى 30 
يونيو 2020؛ مما يعكس كفاءة 
فريق االستثمار اجلديد وفعالية 
السياسة االستثمارية اجلديدة 
التي بدأت املؤسسة بتنفيذها منذ 

.2017
وبحسب بيان »التأمينات« 
ق��ال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام لشؤون 
االس��ت��ث��م��ار وال��ع��م��ل��ي��ات في 
امل��ؤس��س��ة، رائ���د ال��ن��ص��ف: »ه��ذا 
األداء املتميز ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ت��ق��ل��ب��ات ال��س��وق ال��ن��اجت��ة عن 
جائحة )كوفيد 19( واحل��روب 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني االق��ت��ص��ادات 
ال��ع��ظ��م��ى ه���و ث���م���رة اجل��ه��ود 
التي قامت بها اإلدارة اجلديدة 
للمؤسسة وجل��ن��ة االستثمار 
وفريق االستثمار اجلديد املكون 
من أكثر من 76 موظف استثمار 
كويتي متخصص. ال شك أن هذا 
األداء هو نقطة حتول في تاريخ 

املؤسسة االستثماري«.
وأوض��ح النصف أن من أبرز 
النتائج االستثمارية للمؤسسة 
خ���الل ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام 
اجل����اري ه��و ال��ن��ج��اح املستمر 
الستراتيجية تخفيض معدل 

األموال غير املستثمرة من 37.2% 
من إجمالي أص��ول املؤسسة كما 
في 31 مارس 2017 إلى 11.5% 
من إجمالي أص��ول املؤسسة كما 

في 30 يونيو 2020.
وأض��اف: »منذ 2017 وجلنة 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي امل��ؤس��س��ة تتبع 
استراتيجية استثمارية واضحة 
تهدف إلى حتقيق عوائد مجدية 

مبعدل مخاطر منخفض«.
وتابع النصف: »من ركائز هذه 
االستراتيجية هو التعامل فقط 
مع أفضل شركات إدارة احملافظ 
املصنفة في ال��دول التي نستثمر 
ب��ه��ا وتخفيض م��ع��دل األم���وال 
غير املستثمرة، ال��ذي انخفض 

م��ن %37.2 م��ن إجمالي أص��ول 
امل��ؤس��س��ة، ك��م��ا ف��ي 31 م��ارس 
2017 إل��ى %11.5 من إجمالي 
أصول املؤسسة كما في 30 يونيو 
2020 وحسب اخلطة املعتمدة 
ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى ال��وص��ول إلى 
نسبة أصول نقدية أو شبه نقدية 
أق��ل م��ن %4 بحلول 31 م��ارس 

.»2021
وأش����������ار إل�������ى أن ه����ذه 
االستراتيجية يتم مراجعتها 
بشكل دوري ل��ألخ��ذ باالعتبار 
تطورات األسواق العاملية، وال شك 
أن املؤسسة اليوم ب��دأت بقطف 
ثمار االستراتيجية االستثمارية 

اجلديدة للمؤسسة.

أرباح »التأمينات« الكويتية تتجاوز 
7.3 مليار دوالر خالل الربع األول

خالل ندوة حتديات أصحاب املشاريع الصغيرة

احلزمة االقتصادية ..عدم جدية ومعاناة املبادرين مكانك راوح

أعلنت مؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية 
أمس انتهاء األعمال الرئيسية في مرافق 
مستشفى الكويت امليداني بنطقة مشرف 
»م��ع تبقي بعض االعمال البسيطة وهي 
قيد االستكمال« وتسليمه لوزارة الصحة 
الكويتية مشيرة ال��ى أن��ه يعتبر »مدينة 

صحية متكاملة«.
وأوضحت املؤسسة في بيان ل� )كونا( 
أن القطاع النفطي الكويتي ممثال بكل من 
شركة نفط الكويت والشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة )كيبك( 
استكمل املساعي اجلهود التي مت بذلها 
ملساندة جهود الدولة في مواجهة جائحة 

كورونا املستجد )كوفيد – 19(.
وأفادت أن القطاع يتوج حرصه الكبير 
ومنذ بداية أزمة )كورونا( على تخصيص 
كافة م���وارده وتوفيرها ملساندة جهود 
السلطات الكويتية السيما العاملة في 
املجال الصحي وذل��ك جتسيدا لرسالته 
في خدمة دولة الكويت وأداء مسؤوليته 

االجتماعية على أفضل وجه.
وذك��رت أن العمل في املشروع انطلق 
بناء على ق��رار من مجلس ال��وزراء بهدف 
دعم ق��درات الدولة حيث مت البدء بتنفيذ 
املشروع في أرض املعارض مبنطقة مشرف 
بسواعد كويتية وبقدرات القطاع النفطي 

وحده دون االستعانة بأي طرف خارجي.
وأك���دت أن��ه مت تنفيذ العمل بسرعة 
ق��ص��وى وف��ي وق��ت قياسي م��ع احلفاظ 
على أفضل ج��ودة ف��ي العمل ليأتي هذا 
املشروع متكامال ويشكل بحد ذاته مدينة 
طبية متكاملة ل��ن تقتصر على جهود 
مكافحة )كوفيد – 19( بل ميكن أن تتوسع 
باملستقبل ملواجهة أي أزم��ة قد تشهدها 

البالد في هذا املجال.
ولفتت الى أنه منذ صدور قرار مجلس 

الوزراء رقم 485 بتكليف مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة لها تنفيذ 
أعمال املستشفى امليداني مت على الفور 
تشكيل فريق عمل ضم نخبة من العاملني 
الكويتيني م��ن الشركتني إلجن��از العمل 
وذلك حتت إشراف ومتابعة وزارة الصحة 
وبالتنسيق مع كافة جهات الدولة ذات 

الصلة.
وأضافت أن األعمال ب��دأت فعليا في 7 
أبريل املاضي حيث تولت )كيبك( أعمال 
اإلنشاء املدنية والتجهيزات الفنية املساندة 
ف��ي ح��ني ت��ول��ت )ن��ف��ط ال��ك��وي��ت( جتهيز 
األس���رة وامل��ع��دات الطبية والتجهيزات 
املرفقة وذلك استنادا إلى خبرتها الكبيرة 
في إدارة مستشفى األحمدي على مدى عدة 

عقود.
وبينت أن��ه مت في ه��ذا السياق جتهيز 
ال��ص��االت رق��م 4 و5 و6 و8 وتوفير كل 
املتطلبات لتصبح غرفا متكاملة جاهزة 
الستقبال املرضى تتسع ألكثر من 1200 
سريرا وهي أكبر طاقة استيعابية من حيث 
األس��رة ألي مستشفى في دول��ة الكويت 
في حني بلغت الطاقة السريرية لوحدة 
العناية املركزة أكثر من 250 سريرا وهي 
بدورها أكبر طاقة استيعابية على مستوى 

الكويت.
وقالت إنه بعد ذلك صدر قرار آخر عن 
مجلس ال��وزراء بإنشاء مبنى سكن خاص 
للطاقمني الطبي والتمريضي والعمال 
الفنيني العاملني في املستشفى امليداني فتم 
على الفور البدء بذلك بهدف التنفيذ السريع 

للمبنى املذكور.
وذكرت أن املستشفى يتضمن صالة رقم 
4 التي حتتوي اكثر من 250 سريرا مع 
جميع املعدات واألجهزة الطبية احلديثة 
ووحدة الغازات الطبية اخلاصة بها فضال 

عن مكاتب إداري���ة وغ��رف تعقيم خاصة 
مع امل��راف��ق اخلاصة وم��ول��دات الكهرباء 
االحتياطية.وأضافت أن هذا العمل بأكمله 
مت تنفيذه في غضون ثالثة أسابيع فقط 
وسلمت ل)ال��ص��ح��ة( مبينة ان القطاع 
النفطي يقوم حاليا باملزيد م��ن تطوير 
الطاقة السريرية االستيعابية لتصبح 

»جميع األسرة وحدة عناية مركزة«.
وأوضحت أن الصالة رقم 8 تبلغ طاقتها 
االستيعابية 373 سريرا ومت استكمال 
األعمال املدنية والكهربائية وتكنولوجيا 
املعلومات ونظام التهوية اخلاص بالصالة 
فضال ع��ن جتهيزها ب��األس��رة وامل��ع��دات 
الطبية احلديثة ووح��دة الغازات الطبية 
وم���ول���دات ال��ك��ه��رب��اء االح��ت��ي��اط��ي��ة ومت 
تسليمها إلى وزارة الصحة بغضون ثالثة 

أسابيع.
وأش���ارت إل��ى أن الصالة رق��م 5 تبلغ 
طاقتها االستيعابية 208 أس���رة ومت 
فيها استكمال أع��م��ال الهندسة املدنية 
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واملتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات ونظام التهوية واملرافق اخلاصة 
بها كما يجري العمل حاليا على جتهيز 
الصالة باألسرة واملعدات الطبية احلديثة 
ووحدة الغازات الطبية ومولدات الكهرباء 

االحتياطية.
وقالت: إن الصالة رقم 6 تبلغ طاقتها 
الطاقة االستيعابية 406 أس��رة حيث مت 
استكمال األع��م��ال املدنية والكهربائية 
وتكنولوجيا املعلومات ونظام التهوية 
اخل��اص بالصالة وج���اري العمل حاليا 
على جتهيزها باألسرة واملعدات الطبية 
احلديثة ووحدة الغازات الطبية ومولدات 

الكهرباء االحتياطية.
أما فيما يتعلق بسكن الطاقمني الطبي 
والتمريضي وس��ك��ن ال��ع��م��ال فقد بينت 

املؤسسة أنه مت استكمال أعمال الوحدات 
السكنية والبالغ عددها 234 للطاقم الطبي 
املشرف على إدارة املستشفى ومبا يتسع ل 
170 طبيبا و388 ممرضا وممرضة و258 

عامال فنيا.
وأض��اف��ت أن��ه يجري حاليا استكمال 
األعمال وتأثيث املساكن بجميع املفروشات 
واملتطلبات اخل��اص��ة ل��غ��رف اخل��دم��ات 
واستراحات الطاقم الطبي وقد مت تسليم 
)بلوك أ( ل��وزارة الصحة في حني ما تبقى 
من بلوكات فيجري حاليا التنسيق مع 
وزارة الكهرباء وامل���اء لتوصيل التيار 

الكهربائي لتلك املساكن.
وبينت أن��ه يتم حاليا تنفيذ األعمال 
املتعلقة بباقي املباني وهي مبنى الصيدلية 
املركزية وتبلغ مساحته 680 مترا مربعا 
وق��د مت البدء فعليا بتنفيذه على أن يتم 
استكماله في غضون شهر ليتم استغالله 
كمختبر   ومخازن طبية ومكاتب إداري��ة 

وغرف تبريد ومنطقة حتميل.
وقالت: إن من تلك املباني أيضا مبنى 
اخل��دم��ات امل��رك��زي وتصل مساحته إلى 
1690 مترا مربعا وق��د مت ال��ب��دء فعلياً 
بتنفيذه على أن يتم استكماله في فترة 
شهر ليتم استغالله كمكاتب إدارية وغرف 
اجتماعات ومخازن وورش عمل وغرف 
تغذية وثالجة للموتى، إضافة الى مبنى 
وح��دة الغازات الطبية.وأشارت إلى أنه 
مت استكمال أعمال وحدة الغازات الطبية 
لصالة رقم 4 مبساحة 210 أمتار مربعة 
ومت تشغيلها وتسليمها ل��وزارة الصحة 
وي��ج��ري العمل على إن��ه��اء اإلج����راءات 
التعاقدية لتنفيذ أع��م��ال مبنى وح��دة 
الغازات الطبية للصاالت 5 و6 مبساحة 
315 مترا مربعا ليتم تسليمها إلى الوزارة 

الحقاً.

»الصحة« لـ  وتسليمه  امليداني  الكويت  مبستشفى  الرئيسية  األعمال  تنهي  الكويتية  »البترول«   
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أسرار حيات داود معرفي خليفة الياقوت
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 معرفي : مبينًا القروض والتسهيالت واحملفزات 
املنشود الهدف  حتقق  ولم  جيدة  غير  الكويتية 


