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بتحالف مع »شل« وشركة صينية وفي عمق مياه يصل لـ 1331 مترًا

»SC60« كوفبيك« تبدأ حفر البئر األولى بعقد«
شرق جزيرة باالوان الفلبينية أبريل المقبل

دقيق قبل البدء في عملية حفر 
البئر األول���ى واملقدر لها خالل 

شهر ابريل املقبل.
وحول طبيعة النفط املوجود 
العقد، قالت املصادر  في موقع 
الوقت  انه يصعب حتديده في 
الراهن وهو األمر الذي ستتضح 
معامله خالل عملية احلفر ومع 
بدء ظه���ور الكميات األولى من 
النفط، معتبرة ان املوقع شديد 
التنبؤ مبا  الصعوبة ويصعب 
يحتويه م���ن كميات نفطية أو 
رمبا من كميات غاز، ومش���يرة 
الى احتماالت وجود كميات من 

الغاز فوق النفط.
وعن م���دة التنقيب وصوال 
البئر األولى، قالت  ملا حتتويه 
املصادر ان األمر قد يس���تغرق 
ما بني 40 يوما وشهرين وذلك 
مع إجراء عمليات االختبار على 

نوعية املستكشف من البئر.
وبينت املصادر ان »كوفبيك« 
تولي اهتماما خاصا بهذا العقد، 
الس���يما انه من أصعب العقود 
اخلاص���ة بالتنقيب ف���ي املياه 
العميقة، ومشيرة الى ان الشركة 
انتهجت مبدأ االستفادة من جميع 
التجارب التي تخوضها وهو ما 
ينعكس عليها في املستقبل في 
العقود املش���ابهة، ومؤكدة ان 
التي س���تحصل عليها  اخلبرة 
الشركة ومن خالل التعاون مع 
شركة ش���ل العاملية ممثلة في 
الفلبني« ستكون  تابعتها »شل 
لها فوائد مستقبلية في العقود 
اجلديدة التي ستبرمها في املجال 

نفسه.

زكي عثمان ـ فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر 
نفطي���ة مس���ؤولة ان ش���ركة 
البترولي���ة  االستكش���افات 
اخلارجية )كوفبيك( تس���تعد 
خالل الفت���رة املقبلة للبدء في 
عمليات التنقيب عن النفط في 
املياه بجزيرة باالوان الفلبينية 
.»SC60« وذلك من خالل العقد

وقالت املصادر ان »كوفبيك« 
أج���رت عمليات املس���ح ثالثي 
األبعاد عل���ى موقع العقد وهو 
شرق جزيرة باالوان خالل العام 
2007 والتي اظهرت وجود كميات 
الغاز  النف���ط ورمبا  جيدة من 

الطبيعي.
وأش���ارت الى ان عمق املياه 
االقليمية في موقع العقد والذي 
ستبدأ عمليات احلفر به خالل 
ش���هر ابريل املقبل تصل ال���ى 
1331 مترا وهو ما يعتبر من أعمق 
التي ستعمل فيها  املياه  مواقع 
»كوفبيك« عل���ى مدار تاريخها 
الطوي���ل في التنقي���ب باملياه، 
موضحة ان عمليات احلفر ستتم 
من خالل نوع خاص من احلفارات 
البحرية القادرة على الوصول الى 
أعماق املياه الستخراج النفط.

وبين���ت املصادر ان طبيعة 
العقد تتضم���ن وجود حتالف 
ثالثي ب���ني ش���ركات فلبينية 
وصيني���ة للتنقيب عن النفط، 
موضح���ة ان حصة »كوفبيك« 
م���ن العقد هي 30% في حني ان 
نصيب شركة »شل« الفلبني هو 
55% وهي ايضا املشغل الرئيسي 
للعقد عل���ى ان تكون احلصة 

إجراءات التحوط واالستعداد قبيل 
التنقيب، فضال عن احضار حفار 
خاص يس���تطيع الوصول لهذه 
األعماق من املي���اه والتي تصل 

الى 1331 مترا.
وذكرت املصادر ان املس���احة 
االجمالية للعقد »SC60« ش���رق 
جزيرة ب���االوان الفلبينية تصل 
الى 525 كيلومت���را مربعا وهي 
ايضا مس���احة كبي���رة مما دفع 
التحالف إلمتام دراس���ته بشكل 

هذا التاريخ وهو يقوم بعمليات 
الترتي���ب للب���دء ف���ي عمليات 

التنقيب.
وحول املدة الزمنية الطويلة 
التي استغرقت قبل حتديد موعد 
احلفر في ش���هر ابري���ل املقبل، 
قال���ت املص���ادر ان موقع العقد 
في املياه االقليمية يعتبر صعبا 
للغاية نظرا للعمق الكبير الذي 
س���تتم فيه عملية احلفر وهو 
األمر الذي اس���تدعى املزيد من 

املتبقية والبالغة 15% من نصيب 
شركة جنوب الصني.

وأوضحت املصادر ان التحالف 
قد استعان بشركة فرنسية في 
13 يوليو من العام 2007 إلجراء 
عمليات املس���ح ثالث���ي االبعاد 
على موقع العقد حيث استعانت 
الشركة الفرنسية بسفينة خاصة 
إلمتام ه���ذه العملية وهو ما مت 
اجنازه في 9 أغسطس من العام 
نفسه، مضيفة ان التحالف ومنذ 

مساحة العقد تغطي 525 كيلومترًا مربعًا.. وحّفار خاص إلتمام العملية األولى من نوعها واألصعب في تاريخ »كوفبيك«

مدة الحفر بين 40 يومًا وشهرين واختبارات الحقة لتحديد نوعية النفط المستخرج واحتماالت وجود غاز
شركة فرنسية استعانت بسفينة خاصة إلجراء عمليات المسح ثالثي األبعاد في يوليو 2007

»كوفبيك« تستعد للتنقيب عن النفط في أعماق مياه »الفلبني«

للرقابة على ميزانيات الشركات في النواحي المالية والفنية

»المحاسبين« ترفع قانونًا لمجلس األمة
لتأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة

محمود فاروق
كش����فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن توجه 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية لرفع قانون 
إلنشاء هيئة للمحاسبة واملراجعة مبجلس األمة خالل 
األيام املقبلة وذلك لعدم متكن اجلمعية من ممارسة 

دورها الرقابي كونها جمعية نفع عام.
وبينت املصادر ان الهدف الرئيس����ي من القانون 
الرقابة على عمل الش����ركات واداراته����ا أثناء األزمة 
وغيرها، نظرا لعدم وجود ادارة للرقابة املتخصصة 
في النواحي املالية والفنية بوزارة التجارة والصناعة 
وللتدقيق في امليزانيات املالية للشركات فضال عن عدم 
وجود كوادر مؤهلة للتدقيق، موضحة ان األوضاع 
املالية احلالية للشركات حتتاج الى رقابة أكثر فاعلية، 
مش����ددة على االبتعاد عن رؤي����ة انعقاد اجلمعيات 
العمومية بوجود العديد من توكيالت املساهمني لإلدارة 

للحض����ور نيابة عنهم فقط، األم����ر الذي أفقد الدور 
املطلوب في محاسبة مجالس ادارات الشركات على 
جميع ما يتعلق بعمل الشركة وخصوصا العمليات 
املشبوهة التي يشوبها العديد من األمور املبهمة وغير 
الواضحة فيما يتعلق بتخارجات الشركة – على حد 

قول املصادر.
وأفادت املصادر بأن املطالبة بإقرار قانون خاص 
لهيئة احملاسبة تأتي ألهمية تفعيل الدور الرقابي على 
أداء الشركة ولتوضيح جميع االستفسارات من جانب 
املس����اهمني وتفعيال ملبدأ الشفافية واإلفصاح سواء 
لصغار املساهمني أو للمس����تثمرين الذين يشكلون 
حتالفا يصل الى النسبة القانونية املطلوب الوصول 
اليها كنسبة مساهمة في الشركة، حتى يستطيعوا 
التقدم بشكاوى رسمية في القضاء إذا ما ثبت تواطؤ 

إدارة الشركة في أي عملية مشبوهة.

التسوية قدرت بـ 600 مليون والمفاوضات تجري على 230 مليون دوالر

فرص إيجابية دفعت »أجيليتي«
لتأجيل قضيتها إلى 29 الجاري

الهارون يؤجل قرارات لجنة التجارة
بشأن العقار  إلى نهاية مارس المقبل

محمود فاروق ـ فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان الفرص 
االيجابية لوصول شركة اجيليتي مع وزارة الدفاع 
االميركية الى تسوية دفعت اجلانبني الى تأجيل 
جلس���ة القضية القائمة بني الطرفني الى يوم 29 

اجلاري بناء على طلب كل منهما.
واشارت املصادر الى ان هناك احتماالت كبيرة 

للتوصل الى تسوية قبل املوعد املقرر.
في الس���ياق ذاته، قالت مصادر بأجيليتي ان 
التسوية من املقرر ان تتم مببلغ وقدره 600 مليون 
دوالر، في حني ان الشركة تتفاوض على دفع مبلغ 
مبدئي يصل الى 230 مليون دوالر بشرط السماح 
لها بالدخول في املناقصات التي س���تجرى خالل 

العام احلالي.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
بأن وزي����ر التج����ارة والصناعة 
أحمد الهارون قام بتأجيل صدور 
توصيات جلن����ة التجارة املكلفة 
بتنظيم السوق العقاري إلى نهاية 
مارس املقبل وذلك ملزيد من الدراسة 

حول بعض توصيات اللجنة.
ولفتت إل����ى أن التأجيل جاء 
بسبب حساسية توصيات اللجنة 
جتاه نسبة السمسرة التي يطالب 
البعض برفعها إلى مستويات %2 
بدال من نس����بة 1% احلالية، وذلك 
بسبب تداعيات رفع تلك النسبة 

على السوق. وأشارت إلى أن من بني 
األمور التي أدت إلى التأجيل قضية 
حتديد ش����هور تنظيم املعارض 
العقارية خ����الل العام وعدد تلك 
املعارض والتي أثارت الكثير من 
الش����ركات  االعتراضات من قبل 

املنظمة للمعارض العقارية.


