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مجسم لبرج املقام

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

حيات: »لؤلؤة العقارية« تعمل على إعادة تداول أسهمها
العجيل: الشركة تعزز أرباحها باستثمارات جيدة في 2009

أحمد يوسف
العام لش����ركة  املدير  أكد 
لؤلؤة الكويت العقارية احمد 
العجالن ان النيابة العامة قد 
حفظ����ت التحقيقات اخلاصة 
بالشركة فيما يتعلق بعالقاتها 
باملش����تقات املالي����ة مع بنك 

اخلليج.
ق����ال رئيس  ومن جانبه 
مجل����س االدارة محمد حيات 
أمس خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده عقب االنتهاء من 
العمومية للشركة،  اجلمعية 
العام����ة قد حفظ  النيابة  ان 
التحقيقات التي تخص الشركة 
واملتعلقة بعمليات خس����ائر 
نتيجة للتعامل في املشتقات 
املالية، اال أن الشركة حتى اآلن 
لم تطلع على محضر النيابة 
ملعرفة أسباب احلفظ، مشيرا 
الى ان حفظ النيابة جاء نتيجة 

ألسباب قانونية.
ان الشركة كانت  واضاف 
قد حصلت عل����ى قرض من 
بنك اخلليج بقيمة 11 مليون 
دوالر الستثمارها في املشتقات 
املالي����ة، ونتيج����ة لتخوف 
الش����ركة من مخاطر تقلبات 
العمالت  الفائدة على  أسعار 
البنك الدارة  األجنبية وّكلت 
هذه االستثمارات لالستفادة 
من األدوات املالية املعروضة 
كأداة حتوط من هذه املخاطر 
لثقتها في قدرة البنك على إدارة 
هذه األدوات، إال أن الش����ركة 
البنك بإغالق  فوجئت بقيام 
هذه األدوات دون موافقة من 
الشركة وتسجيل مبالغ على 
حساب الشركة دون مستندات 

تؤيد صحة هذه املبالغ.
وأملح الى أن هناك ثمة بوادر 
حتس����ن ملحوظ في أسواق 
العاملي����ة، فضال عن  األموال 
التحركات الرسمية في السوق 
احملل����ي مما يبش����ر بصفحة 
جديدة قد تفتح انتعاشا مقبال 

للشركة.
التنفيذية  اإلدارة  أن  واكد 
بالشركة تدرس حاليا كيفية 
عمل الش����ركة خ����الل الفترة 
املقبلة والتي من أهمها عودة 
التداول على س����هم الشركة 
الكويت لالوراق  في س����وق 
املالية، ودراس����ة ما اذا كانت 
هناك فرص ميكن للش����ركة 

املساهمة فيها.
وتوقع حي����ات ان حتقق 
الش����ركة نتائج مالية جيدة 
الثالث نتيجة  الرب����ع  خالل 

التي  التش����غيلية  العمليات 
تقوم بها الش����ركة في الوقت 

الراهن.
وقال الش����ك ان الش����ركة 
كغيرها قد تضررت من األزمة 
العاملية مم����ا اصابها  املالية 
بخسائر تقدر ب� 7.935 ماليني 
دينار مبا يعادل 31.54 فلسا 
للسهم مقارنة بأرباحها لنفس 
الفترة من العام املاضي ب� 4.27 

ماليني دينار.
العج����الن أن هذه  وأك����د 
اخلسائر ناجتة عن خسائر غير 
محققة من تقييمات لعقارات 
داخل الكويت وخارجها وكذلك 
اس����تثمارات غير محققة في 

أوراق مالية.
وأش����ار الى ان األزمة قد 
قطع����ت كل خطوط االئتمان 
والت����ي كان����ت الش����ركة في 

امس احلاجة اليها لتس����ديد 
التزامات عليها حل أجلها مما 
اضطر الشركة لتسييل بعض 
ممتلكاتها للوفاء بالتزاماتها.
ولف���ت الى ان الش���ركة 
قام���ت أيضا بعم���ل إعادة 
هيكل���ة جلمي���ع أصوله���ا 
والتزاماتها لتوفيق أوضاعها 
مع األوضاع احلالية حماية 
ملصلحة املساهمني، وقال ان 
الشركة انتهت من مشروع 
نادي القادسية ومت تأجيره 
بالكامل، الفت���ا الى ان هذا 
التأجي���ر س���ينعكس على 
عمليات الشركة التشغيلية 
خالل العام احلالي، وأضاف 
ان الشركة كذلك جنحت في 
تأجير احدى اس���تثماراتها 
العقارية الضافة قيمة مضافة 

في إيراداتها التشغيلية.

المشتقات المالية
اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
ان الش���ركة في انتظ���ار تقرير 
النيابة العامة لبيان بنود احلفظ 
القانوني فيما يخص الشركة من 
تعامالتها املالية في املش���تقات 
املالية، وأضاف انه بناء على بنود 
احلفظ التي قام���ت بها النيابة 
ستتخذ الش���ركة كل اجراءاتها 

مبا يحفظ حقوق املساهمني.

قانون »االستقرار«
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
رده على سؤال »األنباء« إذا ما 
كانت هناك نية لالس���تفادة من 
قانون تعزيز االستقرار في حال 
إقراره من مجلس األمة، فإن هذه 
األمر يرجع الى إدارة الش���ركة 
ويعتم���د على دراس���ة القانون 

وكيفية استفادة الشركة منه.

مالحظات التجارة
أبدى مندوب وزارة التجارة 
والصناع���ة عددا من املالحظات 
جاءت على النحو التالي: التأخير 
في تقدمي البيان���ات املالية عن 
الس���نة املالية املنتهي، تعهدت 
الش���ركة بتقدمي تفسير واضح 
لتأخير بياناتها املالية،حتفظت 
الوزارة على بعض البنود والتي 
رأت الش���ركة ان تتقدم الوزارة 
لهذه التحفظات حتى تستطيع 
الشركة الرد عليها، أكدت الوزارة 
التزامها بتقدمي حتفظاتها مكتوبة 

ومفسرة للشركة.

رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع يكشف عن تفاصيل وأسرار صفقة البيع والتخارج

التوتنجي: العملية التوسعية لبرج المقام 
ساهمت في ارتفاع أسعار األراضي والعقارات

كشف رئيس اللجنة التنفيذية بشركة برج املقام 
ونائب املدير العام للشؤون املالية بشركة مجمعات 
األسواق جمال التوتنجي أن اللجنة التنفيذية وبناء 
على التوجيهات االس����تراتيجية من اإلدارة العامة 
لش����ركة برج املقام منذ دخولها في االس����تثمار في 
مشروع برج املقام مبكة املكرمة بالتركيز على تسويق 
البرج بشكل كامل وذلك لتفادي كثير من الصعوبات 

في التعامل بالبيع للجمهور.
وأضاف التوتنجي في لقاء خاص للكش����ف عن 
تفاصيل وأس����رار صفقة بيع برج املقام التي متت 
مؤخرا انه بناء على تلك التوجيهات باشرت اللجنة 
عملها منذ ثالث س����نوات تقريبا في سبيل تسويق 
البرج، مشيرا إلى انه نظرا لضخامة حجم االستثمار 
في البرج فقد استغرقت عملية التسويق وقتا حتى 
تكلل هذا املجهود بالنجاح وبالثقة والدعم املستمر 
من الشركاء ليكون توقيع عقد بيع برج املقام نقطة 
حتول ايجابية وملموسة جدا واجنازا متميزا بكل 

املقاييس خاصة في ظل األزمة املالية العاملية.
وأش����ار التوتنجي إلى أن من أهم العوامل التي 
ساعدت في اإلسراع في إمتام تلك الصفقة العديد من 
العوامل االقتصادية تختص بها منطقة مكة املكرمة 
حتدي����دا، الفتا إلى أن أهم هذه العوامل املش����اريع 
التطويرية الكبرى للمشاعر املقدسة التي تقوم بها 
حكومة خادم احلرمني الشريفني بداية من مشروع 
إنشاء وتطوير جسر اجلمرات مبنطقة منى مرورا 
مبشروع توسعة الصفا واملروة وصوال للمشروع 
األكبر والضخم وهو التوس����عة الشمالية اجلديدة 
للحرم املكي والتي س����تضيف للحرم املكي مساحة 
إضافية تتجاوز 400 ألف متر مربع الذي أمر خادم 
احلرمني الش����ريفني بتنفيذها والتي مت على إثرها 

هدم وإزالة أكثر من ألف عقار.
وأضاف أن العملية التوسعية ساهمت في ارتفاع 
األسعار نتيجة لفقدان أكثر من 200 ألف غرفة من 
الغرف املتاحة في مكة كما ساهمت في ارتفاع أسعار 
األراضي والعقارات بشكل مذهل باملناطق املجاورة 
للحرم، مشيرا إلى انه نتيجة لالزمة االقتصادية فقد 
أثرت س����لبا على قدرة القطاع اخلاص بالسعودية 
على اس����تكمال تنفيذ العديد من املشاريع السكنية 

الكبيرة اخلاصة األخرى في مكة املكرمة.
وتابع: نعتقد أنها ستحتاج لفترة زمنية أطول 
بكثير مما كان مقدرا لها سابقا مما عمق بشكل اكبر 
من أزمة السكن مبكة املكرمة وقدرتها على استيعاب 

األعداد املتزايدة للحجاج واملعتمرين.
وأشار إلى انه باإلضافة إلى تلك العوامل هناك 
عام����ل مؤثر وحيوي جدا ف����ي التوفيق بإمتام تلك 
الصفقة وهو أن برج املقام هو أحد أهم األبراج متيزا 
مبشروع وقف امللك عبدالعزيز للحرمني الشريفني 
ويتكون من 45 طابقا تضم 1608 وحدة مس����توى 
5 جنوم قد مت االنتهاء من العمل فيه وأوش����ك على 
التشغيل خالل الشهور القليلة القادمة باإلضافة إلى 
املوقع االستثنائي جدا للمشروع وإطالالته الرائعة 

واملباشرة على الكعبة املشرفة.
وأضاف أن مكة املكرمة تعتبر أكثر أماكن العالم 
أمنا وأمانا لالستثمار نتيجة للزيادة املستمرة في 
أعداد احلجاج واملعتمرين مما يضمن التشغيل بشكل 
مستقر ومتزايد للمشروع، الفتا إلى أن كل هذا ساهم 
في اعتبار صفقة برج املقام فرصة استثمارية متميزة 

جدا في هذا التوقيت وفي ظل تلك العوامل.
وذكر أن املفاوضات مع املشتري استغرقت وقتا 
طويال للوصول إلى اتفاق نهائي حول كل الشروط 

املالية والتعاقدية.
وأشار إلى أن قيمة الصفقة اإلجمالية لبيع البرج 
بالكامل )بدون أثاث( مع حتمل املشتري لقيمة جميع 
األوامر التغيرية 2.675.000.000 مليار ريال سعودي 
أي ما يعادل 203 مالي����ني دينار، الفتا إلى انه نتج 
عنها ربح إجمالي مبا يعادل 21 مليون دينار، موضحا 
أن الصفقة تتميز بالتخارجات للعديد من األطراف 
وسوف يتم س����داد صافي قيمة الصفقة املستحق 
لش����ركة برج املقام على دفعات ملدة عام من تاريخ 
التوقيع. وأضاف التوتنجي أن شركاء مشروع برج 

املقام هم على النحو التالي:
شركة مجمعات األسواق نس����بة 25%، الشركة 
التجارية العقارية نسبة 30%، شركة االستثمارات 
الصناعية واملالية نسبة 10%، شركة مشاعر للحج 
والعمرة نس����بة 5%، شركة املسعى العقارية نسبة 

5%، مجموعة بن الدن السعودية نسبة %25.

...و2.1 مليون دينار صافي أرباح
»االستثمارات الصناعية« من تخارجها

3.02 ماليين دينار صافى أرباح »كفيك« 
أعلنت الش���ركة الكويتية للتمويل واالس���تثمار »كفيك« عن 
حتقيق صافي أرباح قدره 3.02 ماليني دينار في الربع الثاني من 
الع���ام 2009. وقد زادت إيرادات التمويل في الربع الثاني من 2.4 
مليون دينار إلى 3.5 ماليني دينار، كما منت األرباح احملققة من بيع 
االستثمارات مبقدار 5 ماليني دينار مقارنة بالربع األول من العام 
2009 وجنحت الشركة في التخارج من العديد من استثماراتها خالل 
الفترة محققة أرباحا قياسية وتشمل التخارج من كامل حصتها في 
مصرف الريان في قطر محققة أرباحا قدرها 1.5 مليون دينار، كما 
تخارجت الشركة من أحد استثماراتها في امللكيات اخلاصة وهو 

CNBC باكستان محققة أرباحا قدرها 160 ألف دينار.
وعل���ى صعيد آخر منت محافظ العمالء بنس���بة 9% كما منت 
إيرادات كفيك للوساطة املالية من عموالت الوساطة بنسبة %300 
في الرب���ع الثاني من العام 2009 مقارن���ة بالربع األول من نفس 
العام، وكذلك استطاعت كفيك للوساطة املالية حتقيق تقدم كبير 
في ترتيبها بني شركات الوساطة من حيث حصة السوق والتداول 
بصعودها من املركز السابع إلى املركز الثالث وذلك يرجع لزيادة 

حصتها السوقية باالضافة إلى دخول عمالء جدد.
وقد انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 7% وانخفضت قروض 
الشركة بنسبة 7% كما زادت معدالت السيولة والتدفقات النقدية 
في الشركة بأكثر من 239% وزادت حقوق املساهمني بنسبة %7.

السويدي: اإلمارات تشهد نموًا اقتصاديًا 
قويًا في 2010 مدعومًا بأسعار النفط

دبي � رويترز: قال محافظ البنك املركزي االماراتي س���لطان 
السويدي أمس إن اقتصاد االمارات سيشهد منوا اقتصاديا قويا 
في عام2010 بعد انكماش���ه في عام 2009 وذل���ك بفضل ارتفاع 
متوقع في أسعار النفط.  وقال احملافظ إن اقتصاد االمارات قوي 
وإن ارتفاع أس���عار النفط من جديد س���يدعم النمو االقتصادي 
املتوق���ع في العام املقبل.  وأضاف أن من ش���أن ضعف أس���عار 
النفط أن يؤثر س���لبا على النمو ويؤدي إلى انكماش اقتصادي 
في عام 2009.  وتأثرت منطقة اخلليج بدرجة كبيرة بانخفاض 
أسعار النفط مقتربة من 32 دوالرا للبرميل في ديسمبر املاضي 
بع���د أن بلغت ذروتها قرب 150 دوالرا للبرميل في منتصف عام 
2008.  وقال السويدي إنه يتوقع أن تنخفض أسعار النفط %30 
ه���ذا العام مقارنة بالعام املاضي وإنه يقدر أن يتراوح الس���عر 
املتوسط خالل 2009 بني 60 و63 دوالرا للبرميل، وبلغ متوسط 
س���عر النفط اخلام نحو 54.67 دوالرا منذ بداية العام انخفاضا 

من99.75 دوالرا في العام املاضي.
 وقال السويدي إن من الطبيعي أن ينخفض الناجت احمللي االجمالي 
لالمارات في ضوء هذه العوامل.  وأكد مجددا أن االمارات ستواصل 

ربط عملتها )الدرهم( بالدوالر األميركي رغم تقلبات العملة.

شملت بيع حصتها وحصة شركتها التابعة »المسعى العقارية«

العوضي: 2 مليون دينار أرباح »مشاعر«
حصتها من التخارج من البرج

أعلنت ش���ركة مجموعة 
خدم���ات احل���ج والعم���رة 
»مش���اعر« عن إمتام صفقة 
بيع حصتها وحصة شركاتها 
العقارية«  التابعة »املسعى 
والبالغة 10% في مشروع برج 
»املقام« في مكة املكرمة والتي 
بلغت قيمتها اإلجمالية 2.04 

مليون دينار.
التنفيذي  الرئيس   وقال 
في شركة مجموعة خدمات 
احلج والعمرة )مشاعر( جاسم 
محمد العوضي انه بفضل من 
اهلل استطاعت »مشاعر« أن 
أرباحا صافية بلغت  حتقق 
2.04 مليون دينار، موضحا أن 
حصة مشاعر في شركة برج 
املقام تصل إلى 5% فيما تصل 
حصة شركة املسعى العقارية 

التابعة ملشاعر %5.
وأش���ار العوضي الى أن 
هذه الربحية احملققة من هذه 

الصفقة سيتم احتسابها بعد 
حتصيل كافة دفعات الصفقة 
مؤكدا أنه سيتم سداد صافي 
قيمة الصفقة على ثالث دفعات 
ملدة عام عل���ى النحو التالي 
45% خالل العام 2009 و%55 
خالل الع���ام 2010، مؤكدا أن 
الشركة س���تقوم بتوظيف 

إيرادات الصفقة في مشاريع 
عقارية تتم دراس���تها حاليا 
لتحقيق أعلى العوائد املمكنة 

للمساهمني.
 وذك���ر أن امت���ام صفقة 
بيع مشروع برج املقام التي 
متت م���ع إحدى الش���ركات 
اخلليجية تتضمن بيع ستة 
أدوار كانت متتلكها »مشاعر« 
في برج املقام بسعر التكلفة 
والبال���غ 17.148.169 دينارا 
علم���ا بأن مش���اعر حتملت 
تكلفة مصاريف متويل األدوار 
والتي بلغت 1.885.359 دينارا، 
مضيفا أن هذا التخارج الذي 
جاء بعد مفاوضات كبيرة يعد 
جناحا كبيرا في ظل التداعيات 
السلبية لألزمة املالية العاملية 
التي ألقت بظاللها على كافة 
القطاعات في جميع األسواق 
سواء احمللية أو العاملية وأدت 
إلى تراجع أسعار العقارات.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان 
شركة االستثمارات الصناعية واملالية أفادت 
بأن شركة برج املقام والتي متتلكها بنسبة 
10% قد انتهت من توقيع عقد للبيع والتخارج 
من مشروع برج املقام � مكة املكرمة مع احدى 
الش���ركات، وبلغت قيمة الصفقة االجمالية 
لبي���ع البرج بالكامل دون أث���اث 2.6 مليار 
ريال س���عودي ما يعادل 203 ماليني دينار 
ونتج عنها ربح اجمالي مببلغ 275 مليون 
ريال سعودي تقريبا، مبا يعادل 21 مليون 
دينار، مع العلم انه سوف يتم سداد صافي 
قيم���ة الصفقة على ثالث دفع���ات ملدة عام 
بنسبة 45% خالل العام احلالي، بنسب %30 

و25% خالل العام 2010، وسوف يتم تسجيل 
األرباح الناجتة خالل العام 2010، وس���يتم 
تسجيل األرباح الناجتة لشركة االستثمارات 
الصناعية عن هذه الصفقة حس���ب نسبتها 
باملشروع 10% والتي تقدر مببلغ 2.1 مليون 
دينار تقريبا ضمن ايرادات الشركة للعام 2009 
وفقا للمعايير احملاسبية ووفقا للتسويات 

املنصوص عليها بعقد البيع.
وأفادت الش���ركة بأن ش���ركة برج املقام 
العقارية س���وف تثبت األرباح بالكامل في 

عام 2009 وسيتم التوزيع على الشركاء.
كما أفادت الشركة بأنها سوف تقوم باثبات 

األرباح وفقا ملتحصالتها من الصفقة.

فهد املخيزمي

بلغت أرباحها مليوناً وربع المليون دينار تقريباً عن العام الماضي

»جي دبليو ماريوت« يستقبل رمضان بعروض فريدة
اعد فندق جي دبليو ماريوت � الكويت برنامجا 
خاصا وحصريا لش���هر رمضان الفضيل يتضمن 
العديد من االنش���طة والعروض، وستكون قاعة 
اجلهراء الشهيرة في الفندق مكانا متميزا للراغبني 
بتناول وجبة االفطار والسحور في رمضان، حيث 
ستضم اشهى انواع اللحوم واحللويات واالطباق 
التقليدي���ة الرمضانية، اضاف���ة الى الدخول على 
س���حب خاص يوفر فرصة فريدة وكبيرة للفوز 

بسيارة فولكس واجن تيغوان اجلديدة.
»ان لشهر رمضان الفضيل عندنا مكانة خاصة 
نعززها بتوفير ارقى خدمات ومستويات الضيافة 
الكرمية، واننا نعمل ونس���عى ليكون لهذا الشهر 
ذكريات جميلة مبا نقدمه لضيوفنا وزبائننا«، هكذا 
يق���ول جورج عون، مدير عام الفندق، ثم يضيف 
»ويسرنا أن ندعو اجلميع لالنضمام إلينا في هذه 

البرامج والع���روض النوعية، كما ندعو ضيوفنا 
وزوارنا لالس���تمتاع بهذه البرامج وفرصة الفوز 
بسيارة فولكس واجن تيغوان اجلديدة«، وسيكون 
بوفيه قاعة اجلهراء متخصصا باألطباق الشرقية 
والعاملية إضافة إلى ركن خاص إلعداد وحتضير 
األطباق حس���ب رغبة الزوار والضيوف، وكذلك 
ركن املازات واملقبالت والشيشة واملوسيقى احلية 
العربية، بينما تكتمل املتعة بدخول السحب الكبير 
على سيارة فولكس واجن. أما قاعة الثريا فسيتم 
حتويلها إلى خيم���ة رمضانية بالطابع واألجواء 
التقليدية التراثية لتكون االختيار األنسب لدعوات 
األصدقاء والعائالت لقضاء أوقات ممتعة ولطيفة 
خالل أمس���يات رمضان واالستمتاع باملشروبات 
واملأك���والت الرمضانية من املطبخ العربي الغني 

بعبق أطباقه وتنوع اختياراته.

المخيزيم: »الوسيط لألعمال المالية« تستهدف 
التوسع في أسواق المنطقة وتعزيز مكانتها محلياً

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
الوس����يط لألعم����ال املالية فهد 
املخيزمي ان تذبذب اداء االسهم 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل الفترة املاضية كان له اثر 
بالغ على منو ارباح الشركة خالل 
العام املاضي خاصة في ظل هبوط 

قيم التداول في السوق.
األح����داث  أن  وأوض����ح 
الت����ي صاحبت  االس����تثنائية 
هبوط األسواق املالية واالقليمية 
واحمللي����ة اث����رت عل����ى مجمل 
املستثمرين في السوق احمللي 
مما أدى إلى تعثر بعض الشركات 
الكبيرة في تلبية عمليات سداد 
املبال����غ والتزاماتها مع بعض 

االطراف املدينة.
واض����اف ان هب����وط قي����م 
استثمارات الشركة انعكس على 
ميزانية الشركة بالسلب مما حد 
ارباحها بشكل كبير  من مجمل 

عن العام املاضي.
وبني ان الشركة عازمة على 

مواصلة جهودها للتوس����ع في 
املنطقة ولتعزيز مكانتها وسط 
اس����واق املنطق����ة وذلك ضمن 
خطتها لتعزيز ريادتها وادائها 

مقارنة باالسواق العربية.
وفي السياق ذاته قال العضو 
املنتدب بالشركة خليفة العجيل 
في تصريح ل� »األنباء« ان مجلس 
االدارة ق����رر تغيي����ر سياس����ة 
الشركة خالل العام احلالي من 

حيث التركيز على االستثمارات 
اجليدة التي لها عائد جيد وذلك 
لتعزيز االرباح في ظل تذبذب 

سوق الكويت لألوراق املالية.
وكشف العجيل عن حتقيق 
ارباح للشركة بلغت مليون وربع 
املليون دينار تقريبا عن العام 
املاضي بواقع 5 فلوس للسهم بعد 
اخذ املخصصات، حيث كانت من 
قبل 50 فلسا للسهم، مشيرا الى 
ان مجلس ادارة الشركة قرر عدم 
املالية  ارباح عن السنة  توزيع 

املنتهية في 31 ديسمبر 2008.
الش����ركة مازالت  أن  وأك����د 
حتتفظ مبكانتها ومركزها املالي 
وسط ش����ركات الوساطة حيث 
تعتب����ر األولى محليا من حيث 

حجم التداول والعموالت.
هذا وكانت اجلمعية العمومية 
للشركة وافقت على جميع بنود 
جدول اعماله����ا ومت انتخاب 4 
االدارة بجانب  اعضاء  ملجلس 
عضو احتياط للسنوات الثالث 

املقبلة.

جاسم العوضي

كويت إنرجي تكتشف حقاًل جديدًا
للنفط في شرق رأس قطارة

أعلنت شركة كويت إنرجي، احدى أكبر الشركات املستقلة في 
قطاع استكشاف النفط وإنتاجه في الشرق األوسط، عن اكتشاف 
حقل جدي���د للنفط وهو حقل الزهراء، أثناء عمليات التنقيب في 
شرق منطقة رأس قطارة في الصحراء الغربية في مصر، مبعدل 
إنتاج يومي يبلغ 2615 برميال من النفط اخلام، وتبلغ حصة كويت 
إنرجي 49.5% ف���ي هذا احلقل. وتعد منطقة ش���رق رأس قطارة 
أحد األصول التي استحوذت عليها شركة كويت إنرجي في شهر 
مارس من العام 2008 والتي تديرها ش���ركة سي بترول. يذكر أن 
هذا االستكشاف يعد الرابع للشركة منذ بدء عملياتها في مصر عام 
2006. ومتتلك شركة كويت إنرجي عشرة أصول استكشاف وإنتاج 
في خمسة امتيازات في مصر وقد أعلنت مؤخرا عن اكتشاف حقل 
جنوب شرق رنا وحقل جنوب شرق شهد في منطقة شرق رأس 
قطارة وحقل شقير في املنطقة أ في مصر. وبهذه املناسبة قال نائب 
الرئيس للعمليات في شركة كويت إنرجي محمد احلوقل: »يعود 
الفضل الكتشافاتنا املتواصلة في مصر إلى كفاءة واحترافية فريق 
عملنا في كويت إنرجي الذي أجنح جميع عملياتنا باستخدام أحدث 
التكنولوجيا في أماكن لم يوفق غيرنا في استكشافها«. وأضاف 

»إننا نفتخر بفريق عملنا في مصر وباكتشافاته األخيرة«.

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية الشركة

)احمد باكير(محمد حيات مترئسا املؤمتر الصحافي


