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استمرت 56 يوماً بكلفة 4 ماليني دينار

ً العازمي: »مصفاة األحمدي« تنتهي من صيانة وحدات بطاقة 270 ألف برميل يوميا
األولى له وقد تعرف خاللها على 
كيفية تطبيق إجراءات السالمة 
على أرض الواقع وإلزام جميع 

العاملني باتباعها.
وأوض����ح أن احلفاظ على 
سالمة العاملني واملعدات يأتي 
على رأس أولويات العمل أثناء 
عملية الصيان����ة، الفتا إلى أن 
فريق العمل ق����ام خالل فترة 
الصيانة بتنفيذ جميع مراحل 
الصيان����ة اخلاص����ة بالوحدة 
التابع����ة للفريق بأعلى جودة 
في ظل اجلدول الزمني احملدد 

سلفا.
م����ن ناحيته، أك����د مراقب 
عملي����ات فاي����ز املطي����ري أن 
الفري����ق الواحد  العمل بروح 
كان أه����م عوامل جناح عملية 
الصيانة الشاملة بنجاح ودون 
خس����ائر، الفتا إلى ان هذه هي 
التي يشارك فيها  املرة األولى 
في الصيانة الدورية الشاملة 

كمراقب عمليات.
وقال املطيري ان الصيانة 
الش����املة متت بكل سالس����ة 
ويس����ر نتيجة اإلعداد اجليد 
»ولم تصادفنا أي مشاكل كبيرة 
صعب علينا حلها«.جتدر اإلشارة 
الى ان مصفاة ميناء األحمدي 
البترول  إحدى مصافي شركة 
الوطنية الكويتية وتعتبر من 
أكبر املصافي في الشرق األوسط 
حيث تقدر طاقتها التكريرية 
بنحو 470 ألف برميل يوميا، 
وتقس����م وحداته����ا إلى ثالث 
أقس����ام: RMP وFUP ومصنع 

إسالة الغاز.

الت����ي خضعت ضم����ن أعمال 
الصيانة الشاملة ملصفاة ميناء 
األحمدي بلغ أكثر من ألف معدة 
وآلة منها 224 وعاء و241 مبادال 
حراريا و25 مضخة و313 صمام 
أمان للحماية من الضغط و33 

فرنا.
وأكد العازمي أن للصيانة 
الشاملة أهمية كبيرة للعاملني 
في املصف����اة فهي تتيح املجال 
لتعلم الكثير حول خصائص كل 
مهمة من املهام وأدوار العاملني 
اليومية ومسؤولياتهم، واصفا 
إياها بفرص����ة ذهبية خاصة 
للمهندس����ني والفني����ني اجلدد 
تتاح مرة كل أربع سنوات لرؤية 
املعدات من الداخل واالحتكاك مع 
أصحاب اخلبرة لصقل املهارة 

وكسب املعرفة.
ولفت إلى أن إدارة املصفاة 
استغلت فرصة الصيانة الشاملة 
لتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع 
وحدة التكسير الهيدروجيني، 
مشيرا إلى أن هذا املشروع يهدف 
إلى رفع كفاءة التشغيل واإلنتاج 
وحتس����ني معايير الس����المة 
للمفاعل بتكلفة بلغت 2.2 مليون 
دينار ومت تنفيذه خالل 32 يوما.

من جهته، قال مهندس الصيانة 
سلمان باقر إن عمليات الصيانة 
في املصف����اة يتم التركيز فيها 
على س����المة العاملني وحماية 
املعدات واألصول والتأكيد من 
تطبيق جميع إجراءات السالمة 
اخلاصة بشركة البترول الوطنية 
الكويتية، مشيرا إلى أن مشاركته 
في الصيان����ة األخيرة تعتبر 

أحمد مغربي

كشف نائب الرئيس التنفيذي 
ملصفاة ميناء األحمدي في شركة 
البترول الوطنية الكويتية مطلق 
العازمي أن املصفاة انتهت مؤخرا 
من تنفيذ عمليات صيانة شاملة 
لوحدات FUP والتي استمرت ملدة 
56 يوما بكلفة تقديرية بل�غت 
4 ماليني دينار، مبينا أن الطاقة 
اإلنتاجية لوحدات FUP تبلغ 
تقريبا 270 ألف برميل يوميا.

وأوضح العازمي خالل مؤمتر 
إدارة املصفاة  صحافي عقدته 
مبناسبة انتهاء أعمال الصيانة 
الشاملة لوحدات مصفاة األحمدي 
أن ه����ذه الصيانة تدخل ضمن 
اخلطة اخلمسية للصيانة في 

مصفاة ميناء األحمدي.
وبني أن الصيانة الش����املة 
للوحدات تعتب����ر أكثر أنواع 
الصيانة أهمية نظرا لعدد اآلالت 
املشمولة في الصيانة وحجم 
العمالة املشاركة، الفتا إلى أن 
عدد العاملني في الصيانة الشاملة 
وصل وقت الذروة إلى أكثر من 

900 مهندس وفني وعامل.
ولف����ت إلى ان����ه مت توزيع 
وحدات/مصانع )FUP( والتي 
بلغت 25 وحدة على 5 فرق عمل 
باإلضافة إلى فريق عمل الورشة 
باملصفاة، مش����يرا إلى أن فرق 
العمل أدارها منس����ق الصيانة 
م.أحمد إسماعيل رئيس فريق 
املعدات ال����دوارة في حني كان 
رأس كل فري����ق عمل مهندس 
صيانة.وذك����ر أن عدد املعدات 

وحدة تقطير النفط اخلام اخلامسة

لقطة جماعية خالل وضع حجر األساس للمشروع 

مطلق العازمي

3.6% و0.4% منو املؤشرين الوزني والسعري على التوالي

»املركز«: حتسن أسواق املنطقة مع انتعاش أسعار النفط
درجتي تصني���ف أبوظبي 
إلى هوامش  وقطر، مشيرة 
األم���ان اخلارجي���ة واملالية 
القوية ف���ي ظل التراجع في 
عوامل احلماية من انخفاض 

أسعار النفط.
حصل���ت 7 من 9 من دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا على تصنيف بدرجة 
استثمارية، بينما مت تصنيف 
مصر واألردن )وهما دولتان 
للمنتج���ات  مس���توردتان 
الهيدروكربوني���ة( بدرج���ة 
تصنيف مضاربة. ووفقا ملا 
أورده صندوق النقد الدولي، 
ستشهد جميع دول اخلليج 
العربي، عدا الكويت، عجزا ماليا 
هذه السنة. وقد قدر الصندوق 
خسائر دول مجلس التعاون 
اخلليجي الست مجتمعة من 
اإليرادات النفطية ب� 300 مليار 
دوالر. وسيؤدي خفض درجة 
التصنيف االئتماني لسلطنة 
عمان ومملك���ة البحرين إلى 
زيادة تكلفة حصولهما على 
قروض وصعوب���ة تضييق 
فجوة العجز املالي اآلخذة في 

االتساع في الدولتني.

كبيرا منذ شهر يونيو بسبب 
الزي���ادة في حج���م اإلنتاج 
العاملي والت���ي تزامنت مع 
تراج���ع في حج���م الطلب، 
عل���ى الرغم م���ن االنتعاش 
اجلزئي لألسعار في األسابيع 
القليلة األخيرة. وقامت هيئة 
التصنيف االئتماني بخفض 
توقعاتها ملتوسط سعر خام 
برنت إلى 55 دوالرا للبرميل 
للعام 2015، مقارنة بتوقعاتها 
الت���ي بلغت 105  الس���ابقة 
دوالرات للبرميل. كما خفضت 
س���تاندرد آند ب���ورز درجة 
تصنيف البحرين بالعمالت 
األجنبية والعملة احمللية على 
إلى  الطويل والقصير  املدى 
 ،2-BBB/A م���ن BBB-/A3
وتصنيف سلطنة عمان إلى 
A-/A-2 م���ن A/A-1، وذلك 
افتراضات أسعار  بناء على 
املدى املتوسط.  النفط على 
كذلك قام���ت الهيئة بتغيير 
نظرته���ا للمملك���ة العربية 
السعودية إلى »سلبي«، بينما 
أك���دت تصنيفها ألكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم. كما 
أكدت هيئة التصنيف أيضا 

العربية  القابضة )اململك���ة 
الس���عودية( بنسبة 17% في 
فبراير مع إعالن الشركة عن 
خططها لبيع أس���هم في عدد 
كبير من الشركات اخلاصة من 
خالل إصدار طروحات أولية 
العام في األسواق  لالكتتاب 
احمللية والعاملية. كما ارتفعت 
أسهم شركة زين )الكويت( 
بنسبة 11.5% في شهر فبراير 
بعد دخول الكويت والسودان 
في مباحثات للمساعدة على 
إعادة توطني مبلغ 280 مليون 
دوالر من السودان خالل العام 

.2015
وقامت ستاندرد آند بورز، 
فيما يعتبر من أكبر التغييرات 
التي جتريها أي هيئة تصنيف 
ائتماني في منطقة اخلليج، 
بخفض درج���ات تصنيفها 
ونظرته���ا لعدد م���ن الدول 
املنتجة للنف���ط في منطقة 
الشرق األوسط، ومنها اململكة 
العربية السعودية ومملكة 
البحرين، مبررة ذلك بالتراجع 
احلاد في أس���عار النفط في 
الفترة األخيرة. وكانت أسعار 
النفط اخلام قد شهدت تراجعا 

النف����ط آخذ في النمو، بينما 
استمر سعر النفط فوق 60 
دوالرا للبرمي����ل على مدى 
معظم الشهر. وارتفع الطلب 
الواليات  ف����ي  البنزين  على 
املتحدة األميركي����ة وحدها 
بحوالي 500.000 برميل في 
اليوم تقريبا في يناير نتيجة 
انخفاض األسعار. وأدى تزايد 
الطلب من املصافي األوروبية 
وتوقف اإلنت����اج الليبي إلى 
تس����ريع ارتفاع س����عر خام 

برنت. 
وأض���اف تقرير »املركز« 
أن أسهم الشركات املمتازة قد 
شهدت أداء إيجابيا لهذا الشهر 
حيث أنه���ت جميعها تقريبا 
الش���هر على ارتفاع. وكانت 
الشركة السعودية للكهرباء 
)اململكة العربية السعودية( 
األفضل أداء بني أسهم الشركات 
ف���ي املنطقة، حيث  املمتازة 
سجلت مكاسب بنسبة %22 
بع���د صدور مرس���وم ملكي 
باإلعالن عن سداد دفعة عالوة 
بقيمة تتراوح  بني 150 مليون 
و200 ملي���ون دوالر. وكذلك 
ارتفعت أسهم شركة اململكة 

القوي  السابقة، بفعل األداء 
للعمليات احمللية واالستحواذ 
الناجح على حصة بنسبة %53 

في شركة املغرب تليكوم. 
وعلى صعيد آخر، أعلنت 
هيئة السوق املالية السعودية 
أنها تس���ير وفق���ا للجدول 
الزمني احملدد لفتح أسواقها 
أمام املستثمرين األجانب في 
النصف األول من هذه السنة، 
وهي خطوة م���ن املتوقع أن 
إلى تضمني س���وق  ت���ؤدي 
األسهم الس���عودية )تداول( 
في مؤش���ر مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشونال لألسواق 
الناشئة. وإلى ذلك، تراجعت 
سوق األس���هم املصرية في 
فبراي���ر في ظ���ل الضبابية 
السياسية والنتائج املتدنية 
للربع الرابع من السنة والتي 
أدت إلى اإلقبال على البيع في 

األسواق.
وذكر التقرير أن سعر خام 
برنت ارتفع بنسبة 18% في 
فبراير ليغلق عند 63 دوالرا 
للبرميل. ووفقا ملا صرح به 
الس����عودي،  البترول  وزير 
ف����إن الطل����ب العامل����ي على 

العربية الس���عودية )%4.9( 
الش���هر.  أداء لهذا  األفض���ل 
وأغلق مؤش���ر ستاندرد آند 
بورز ألسواق مجلس التعاون 
اخلليجي الشهر عند 124 نقطة، 
ارتفاعا في فبراير  مس���جال 
بنس���بة 4.4% وحتسنا منذ 
بداية السنة حتى اآلن بنسبة 

.%7.3
وأضاف التقرير أن أسواق 
اإلمارات قد حققت انتعاش���ا 
لتتحول من اجتاهها الهبوطي 
إلى »املسار الطبيعي اجلديد« 
لفترة ما بع���د األزمة املالية 
العاملية، حيث سجل سوق دبي 
املالي ارتفاعا بنسبة 5.2% في 
فبراير بفعل انتعاش أسعار 
النفط واألداء اجليد ألس���هم 
القط���اع العق���اري. وارتفع 
أداء بورصة أبوظبي بنسبة 
5.2% بعد أن أعلنت اتصاالت، 
وهي أكبر شركة اتصاالت في 
اإلمارات، عن زيادة في أرباحها 
بنس���بة 9% لش���هر فبراير، 
وأرباح صافية للربع الرابع من 
العام 2014 بلغت 572 مليون 
دوالر، أي بزيادة بنسبة %45 
مقارنة بنفس الفترة من السنة 

أصدرت شركة املركز املالي 
الكويت���ي )املرك���ز( مؤخرا 
تقريره���ا الش���هري ح���ول 
األس���واق، الذي تقوم خالله 
بتحلي���ل أداء البورصات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا وأسواق األسهم العاملية 

لشهر فبراير. 
وأش���ار التقري���ر إلى أن 
املؤشرين الوزني والسعري في 
الكويت قد ارتفعا بنسبة %3.6 
و0.4% على التوالي، يعززهما 
ارتفاع أس���عار النفط اخلام. 
وكانت البورصة الكويتية قد 
شهدت إقباال متزايدا في فبراير، 
واستطاعت بعض الشركات 
املمتازة اجتذاب املستثمرين 
بإعالنها عن توزيعات أرباح 

نقدية كبيرة.
وذكر التقرير أن أس���واق 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
قد أنهت ش���هر فبراير على 
ارتفاع مع صعود سعر خام 
برنت بنس���بة 18%. واقتصر 
الش���هر على  التراجع خالل 
املؤش���ر املصري )-%5.2(، 
بينما كانت أسواق دبي )%5.2( 
وأبوظب���ي )5.2%( واململكة 

بدء األعمال اعتباراً من الشهر اجلاري وتسليم املشروع في الربع األول من 2016

»نفط اخلليج« تطور منفذ النويصيب البري
أقامت الشركة الكويتية لنفط 

اخلليج حفل وضع حجر 
األساس ملشروع تطوير 

منفذ النويصيب البري وهو 
املشروع الذي ترعى الشركة 

تنفيذه، وذلك بحضور 
رئيسها التنفيذي علي دغيم 
الشمري، ومحافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، ووكيل 

وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، وممثلي 

اإلدارة العامة للجمارك، وعدد 
من قيادات الوزارة، واإلدارة 

التنفيذية بالشركة.
وفي كلمته االفتتاحية خالل 

حفل وضع حجر أساس 
املشروع أكد علي الشمري 

أن الشركة تقوم بتنفيذ 
هذا املشروع كجزء من 

مسؤولياتها كشركة نفطية، 
وانطالقا من إميانها بدورها 

بأن تكون عونا للحكومة 
لتقدمي خدمات تسهل أمور 
املواطنني السيما أن منفذ 

النويصيب البري يعد مركزا 
حيويا مير به آالف املسافرين 

سنويا ومنهم موظفو 
الشركة.

وأوضح خالل كلمته أن 
الهدف من هذا املشروع 

احليوي هو تيسير عبور 
السيارات واحلافالت العامة 
والشاحنات وحتسني بيئة 
العمل واخلدمات األخرى 

باملنفذ، باإلضافة إلى تطوير 
منشآته مبا يعكس الصورة 

احلضارية ألهم املنافذ البرية 
في دولتنا احلبيبة، وميثل 

نقلة نوعية في تسهيل 
حركة املرور البري لضيوف 

الدولة. وأضاف قائال »إن 
تطوير منفذ النويصيب ما 

هو إال ثمرة جهود متواصلة 
مع قيادات وزارة الداخلية 

لتنفيذ املشروع في هذا املنفذ 
احلدودي احليوي الذي يعتبر 

واجهة حضارية للكويت«. 
كما أشاد خالل كلمته 

بالتعاون املثمر الذي ملسته 
الشركة منذ بداية فكرة 

املشروع من مختلف جهات 
الدولة املعنية وعلى رأسها 
وزارة الداخلية، واإلدارة 

العامة للجمارك، األمر الذي 
أسهم كثيرا في تسهيل مهمة 

الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
وبرهن على مدى تفاني تلك 

اجلهات في القيام بدورها 
الوطني.

كما أعلن الرئيس التنفيذي 
للشركة الكويتية لنفط 

اخلليج خالل كلمته أنه سيتم 
بدء األعمال باملنفذ اعتبارا 

من الشهر اجلاري، على أن 
يتم االنتهاء منها وتسليم 

املشروع في الربع األول من 
عام 2016. 

وتوجه الشمري بالشكر إلى 
كل من الفريق سليمان فهد 
الفهد، واللواء أنور الياسني 

وخالد السيف، ولرجال 
اإلدارة العامة للجمارك 
األوفياء على جهودهم 

احلثيثة وتعاونهم البناء مع 
فريق عمل الشركة املنفذة ـ 

شركة الغامن الدولية ـ في هذا 
املشروع.

كما شهدت مراسم احلفل 
كلمة للفريق سليمان الفهد 
وكيل وزارة الداخلية أشاد 

خاللها بتعاون الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج وما 

ميثله هذا التعاون من معنى 

عميق ملفهوم الشراكة 
املجتمعية، وما كان لها من 
سبق دائم في دعم مختلف 
قطاعات اخلدمات األمنية. 
وأعرب عن عميق شكره 

وتقديره للمساهمة النبيلة من 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 

في هذا املشروع احليوي 
الذي يعطي املثل والقدوة 

ملا يجب أن تكون عليه 
املشاركة املجتمعية الفعالة 

في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير، قائد 
العمل اإلنساني، وسمو ولي 
العهد، وسمو رئيس مجلس 

الوزراء ملواصلة مسيرة البناء 
والعطاء.

كما تضمنت فعاليات 
احلفل كذلك تقدمي محمد 

خليل مدير دائرة املساندة 
الهندسية شرح عن مراحل 

املشروع واخلطة الزمنية 
لتنفيذه والنتائج املتوقعة 

منه. وتوقيع عقد املشروع 
بني الشركة الكويتية لنفط 

اخلليج وشركة الغامن الدولية، 
ثم تنفيذ مراسم وضع حجر 

أساس املشروع، وتكرمي 
اجلهات املشاركة في املشروع 
والتي شملت كال من محافظة 

األحمدي، ووزارة الداخلية، 
واإلدارة العامة للجمارك، 

وشركة الغامن الدولية.

العودة: 52 مليون دينار حجم أعمال  »كي دي دي بي« 
أحمد مغربي

قال املدير العام لشركة »كي دي دي بي« 
لإلنشاءات واملقاوالت التابعة لشركة بيت الطاقة 

القابضة زياد العودة ان حجم أعمال الشركة 
حاليا يقدر بقيمة 52 مليون دينار، متوقعا ان 

يصل حجم أعمال الشركة إلى 200 مليون دينار 
مطلع 2016، مبينا ان الشركة تعمل في أكثر من 

6 مشروعات مختلفة مع شركة البترول الوطنية 
ونفط الكويت ونفط اخلليج.

وأوضح العودة في تصريح للصحافيني على 
هامش مشاركة الشركة في مؤمتر ومعرض النفط 

والغاز الذي تنظمه شركة نفط الكويت حاليا في 

ارض املعارض في مشرف، أن الشركة قامت 
مؤخرا بزيادة رأسمالها من مليون الى 3 ماليني 

دينار، باإلضافة الى تغير في االسم والعالمة 
التجارية، مشيرا الى ان أعمال »كي دي دي بي« 
مع نفط الكويت تتركز في أعمال صيانة خطوط 

األنابيب واستقدام العمالة الفنية املتخصصة 
ملشروعاتها املختلفة، الفتا الى أن الشركة تنفذ 
مشروع مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 

لتركيب األنابيب في محطة الزور الشمالية 
اجلديدة.

ولفت العودة الى ان املرحلة املقبلة ستشهد توقيع 
عدد من املشاريع مع نفط الكويت بقيمة تتجاوز 

12 مليون دينار.

زياد العودة

900 مهندس وفني 
وعامل شاركوا 

في عمليات
 الصيانة الدورية 

لـ 25 وحدة
جانب من قص شريط مشروع تطوير منفذ النويصيب البري

الشمري: املشروع 
يهدف إلى تيسير 

عبور السيارات 
واحلافالت العامة 

والشاحنات 
وحتسني بيئة 
العمل باملنفذ

300 مليار دوالر 
انخفاض إيرادات 
دول »التعاون« 

مجتمعة من هبوط 
أسعار النفط

عجز مالي لدول 
اخلليج باستثناء 

الكويت خالل 2015


