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فاضل البغلي

بطاقة استيعابية 1.6 مليون حاوية والشركة اتخذت قرارًا بالتركيز على منطقة الخليج والشرق األوسط

البغلي لـ »األنباء«: »كي جي إل للموانئ« تبدأ التشغيل 
التجاري لميناء دمياط في الربع الثاني من 2011

توقع رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة كي 
جي ال للموانئ الدولية فاضل 
البغلي ان يبدأ التشغيل التجاري 
مليناء دمياط في الربع الثاني من 
2011، الفتا الى ان الشركة تسعى 
لزيادة رأس���مالها بنسبة %125 
ألكثر من هدف من بينها متويل 

مشروع ميناء دمياط.
وأوضح البغلي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان مؤشرات 

االكتتاب في زي���ادة رأس املال 
ايجابي���ة وتدل على ان تغطية 
مقدار الزيادة ستتم خالل املدة 
احملددة، الفتا الى ان باب االكتتاب 
مفتوح للمس���اهمني اجلدد الى 

جانب املساهمني احلاليني.
البغل���ي قائال  واس���تطرد 
ان مش���روع ميناء دمياط من 
املش���اريع احليوية بالنس���بة 
للشركة، وس���ينعكس بشكل 
ايجاب���ي على ايراداتها بدءا من 

العام املقبل.
واضاف ان املشروع سيدعم 
النشاط االقتصادي املصري كونه 
سيزيد من الطاقة االستيعابية 
العاب���رة، خاصة ان  للبضائع 
اكبر  ميناء دمي���اط يعد م���ن 
محطات احلاويات في ش���رق 

البحر االبيض املتوسط.
الطاقة  ان  البغل���ي  وذك���ر 
االس���تيعابية للمش���روع عند 
الفعلي  التجاري  التشغيل  بدء 

ستتراوح بني 1.5 و1.6 مليون 
حاوي���ة، الفتا ال���ى ان الطاقة 
االستيعابية القصوى للمشروع 
ه���ي 4 ماليني حاوي���ة منطية 

بحلول 2015.
وأش���ار الى ان ك���ي جي ال 
للموانئ اتخذت قرارا بالتركيز 
خ���الل الفت���رة احلالي���ة على 
منطقة اخلليج العربي ومنطقة 
الش���رق االوسط، وذلك بسبب 
ان املشاريع املتعلقة بتشغيل 

وتطوير املوانئ تتطلب تدفقات 
نقدي���ة ورؤوس أموال طائلة، 
الفت���ا الى ان هناك صعوبة في 
توفير االموال الالزمة للتوسع 

مع استمرار االزمة املالية.
ولفت البغلي في هذا السياق 
الى ان الشركة ستبدأ في دراسة 
الدخول في مش���روعات موانئ 
جديدة عندما تتحسن االوضاع، 
مشيرا الى ان املؤشرات تدل على 
ان نهاية العام احلالي قد تشهد 

التحس���ن والتعافي من  بداية 
األزمة.

الموانئ األفريقية

وح���ول اس���تهداف املوانئ 
االفريقية قال البغلي ان افريقيا 
هي القبلة االقتصادية اجلديدة، 
وبالتالي فهي محط اهتمام دائما، 
الفتا الى ان الشركة في انتظار 
بوادر انفراجة لتبدأ في العودة 

لتوسعة نشاطها مجددا.

مخاوف من ارتفاع طن الحديد إلى 400 دينار خالل العام الحالي ميزانية 2009 تحمل 10 فلوس خسارة

وزير التجارة يدرس استيراد حديد التسليح من تركيا
لتالفي تكرار أزمة ارتفاع األسعار

الجعفر لـ »األنباء«: »جبلة« ترتب ألكثر 
من تخارج في الكويت وخارجها

في الوقت الراهن.
املالية  النتائ���ج  وح���ول 
للشركة التي تنتهي ميزانيتها 
السنوية في 31 مارس اجلاري 
كشف اجلعفر ان الشركة حققت 
خسائر تقدر ب� 10 فلوس للسهم 
سيتم االعالن عنها بعد انتهاء 

السنة املالية للشركة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
جبل���ة القابض���ة محمود 
عاش���ور اجلعفر ان الشركة 
ترتب ألكثر م���ن تخارج من 
الكويت  اس���تثمارات لها في 
وخارجها خالل املرحلة املقبلة، 
الفتا إلى أنه سيتم الكشف عن 
اي فرصة تخارج عندما تتبلور 

في شكلها النهائي.
واوضح اجلعفر في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الشركة ال 
تتعجل في اتخاذ قرار تخارج 
من أي استثمار لديها، كونها ال 
تنوي التخارج لتوفير سيولة 
ولكنها تس���عى لذلك عندما 
حتقق ارباح���ا وعوائد جيدة 

من هذه االستثمارات.
ولف���ت ال���ى ان الش���ركة 
 ترك���ز حاليا على املش���اريع 
القائمة والت���ي حتقق عوائد 
ان  ال���ى  مش���يرا   جي���دة، 
انش���طة جديدة  التفكير في 
مستمر ولكن ال يوجد جديد 

عاطف رمضان
في محاولة من وزارة التجارة والصناعة للحد من ارتفاع 
اسعار الحديد وتالفي ازمة االسعار التي شهدتها الكويت قبل 
وق����وع االزمة العالمية، يقوم وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون بجهود حثيثة لتالفي ازمة ارتفاع اس����عار تلوح في 

االفق.
فقد علمت »األنباء« ان هناك شركات تسعى لرفع اسعار 
حديد التسليح، االمر الذي دفع وزير التجارة والصناعة احمد 
اله����ارون لعقد اجتماعات مع بعض ش����ركات الحديد البرام 
عقود معها بموجبها يتم اس����تيراد الحديد بأسعار مناسبة 
ومدعومة لمدة 3 س����نوات، وذلك لتالفي تكرار ازمة ارتفاع 

اسعار الحديد.
واضاف����ت المصادر ان الوزير اله����ارون تلقى من بعض 
الشركات عروضا كان اقلها سعرا قدره 325 دينارا للطن، وان 
الوزير رفض هذا الس����عر وحذر من  انه في حال عدم نزول 
االسعار عن 325 فإن الوزير سيفتح المجال للحديد المستورد 

من خالل شركات محلية تستورد من الخارج للوزارة.
واش����ارت المصادر الى ان الوزير حاليا يدرس الحصول على حديد مس����تورد من تركيا او بعض الدول 
االخرى. وكش����فت المصادر ان احدى الش����ركات المحلية اجتمعت مع الوزير مؤخ����را وانه في حال اخفقت 

المحاوالت ولم تتوصل الوزارة الى حل يرضي كل االطراف 
فإن التجارة ستتجه للحديد المستورد من الخارج.

من جهة اخرى، ذكرت المصادر ان اس����عار المواد االولية 
قفزت منذ يومين الى 100 دوالر، االمر الذي س����يلقي بظالله 

على اسعار الحديد.
وتوقع����ت المص����ادر بل����وغ س����عر ط����ن  الحدي����د في 
الكوي����ت عل����ى الم����دى البعي����د  ال����ى 400 دين����ار للطن 
الع����ام  او  الحال����ي  الع����ام   الواح����د  وتحدي����دا  خ����الل 

المقبل.
ويتراوح س����عر طن الحديد حاليا فيم����ا بين 240 و250 

دينارا تقريبا.
وقالت المصادر ان اسعار الحديد ارتفعت عالميا وان الكويت 

ستتأثر بهذا االرتفاع، خاصة انها تستورد الحديد.
وطالبت المصادر وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير 

الحديد وكذلك حديد السكراب.
واش����ارت الى ان الس����ماح بتصدير  حديد السكراب امر 
يس����اهم في ارتفاع االس����عار. ولفتت المصادر الى انه مع زيادة الطلب على حديد التس����ليح خالل 2010 مع 
تنفيذ الدولة خطة التنمية امر س����يلقي بظالله على اسعار الحديد باالرتفاع. واشارت المصادر الى انه البد 

ان تبادر الحكومة ممثلة في »التجارة« اليجاد الحلول لهذه المشكلة.

100 مليون دينار 
األصول المتوقعة  لدمج 

»منشآت« و»صكوك«
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع��ة ان عملي��ة التقييم 
ألصول ش��ركتي »منش��آت« 
القابضة  العقارية و»صك��وك« 
ستنتهي خالل الشهرين املقبلني 
على أقصى تقدير، على ان يخرج 
للنور خالل الربع الثالث من العام 
احلالي. وقالت املصادر ان قيمة 
 االصول للش��ركة اجلديدة بعد 
الدمج س��تكون في حدود 100 
مليون دينار حس��ب التوقعات 
الش��ركتني  املبنية على أصول 
احلالية سواء في الكويت أو في 
اخل��ارج. واضافت املصادر ان 
شركة »منشآت« متلك عقارات 
مهمة في كل م��ن مكة واملدينة 
أما  السعودية،  العربية  باململكة 
»صكوك« فتملك أصول عقارية 

مهمة في الكويت.

مشروع الوقود البيئي سيكون له حصة األسد

30 مليار دوالر مشاريع »البترول الوطنية« حتى 2015
أحمد مغربي

كشف مصدر مس���ؤول في شركة البترول الوطنية ان قيمة 
المش���اريع التي تنوي الشركة تنفيذها ضمن الخطة الخمسية 

للقطاع النفطي تقدر ب� 30 مليار دوالر.
واشار الى ان الشركة بصدد 
المش���اريع  العديد من   طرح 
التي  الحال���ي،  الع���ام  خالل 
سيكون لها نصيب االسد من 
اجمالي قيمة المشاريع والتي 
سيكون في مقدمتها مشروع 
البيئ���ي والمصفاة  الوق���ود 
الهندس���ة والتوريد  وأعمال 
واإلنشاء لمصنع غاز البترول 
المسال الرابع في مصفاة ميناء 

االحمدي.
وأوضح المصدر المسؤول 
 ف���ي »البت���رول الوطني���ة« 
الش���ركة  ان  ل���� »األنب���اء« 
العديد من دراس���ات   تجري 
المزيد   الجدوى حاليا لطرح 
الجدي���دة  المش���اريع   م���ن 
ومش���اركة الشركات الزميلة 
الت���ي تق���ع تح���ت مظل���ة 
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
في أي مشاريع تنوي طرحها 
مثلما تفعل مع ش���ركة نفط 
الكويت وصناعة الكيماويات 

البترولية.
وبين المصدر المسؤول ان 

مصافي الش���ركة الثالث لها نصيب هي االخرى من المشاريع 
حيث تلتزم الشركة بطرح مش���اريع للصيانة لكل من مصفاة 

ميناء عبداهلل واالحمدي والشعيبة.
 واش���ار الى ان الش���ركة طرحت بالفعل أكث���ر من مناقصة 
خالل الرب���ع االول من العام 
 الحالي مث���ل مناقصة اعمال 
الصيانة الميكانيكية لمصفاة 
 الش���عيبة والتي ستتجاوز 
قيمتها ال���� 30 مليون دينار 
 وكذل���ك مناقص���ة تصمي���م 
 وتصني���ع وتركيب عدد )2( 
مدخنة جديدة في مصفاة ميناء 
عبداهلل والتي تقدر هي االخرى 
بقيمة ستتجاوز ال� 10 ماليين 

دينار.
وأشار الى ان الشركة لديها 
 مش���روعان مطروح���ان في 
 لجنة المناقص���ات المركزية 
حاليا االول هو خدمات النقل 
 البحري والب���ري لمفاعالت 
وأوعية الضغط العالي وأوعية 
الفحم لمشروع الوقود البيئي، 
الهندس���ية  وكذل���ك االعمال 
والتوري���دات واالنش���اءات 
والتشغيل لمش���روع انشاء 
مصنع جدي���د إلزالة الغازات 
الحمضية واعادة تأهيل المصنع 
الحالي إلزالة الغازات الحمضية 

بمصفاة ميناء االحمدي.

»نفط الكويت« تطرح مناقصة إنشاء 
خطوط أنابيب للنفط الخام 

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة أن شركة نفط الكويت 
طرحت أمس مناقصة انش��اء خطوط أنابيب تدفق النفط اخلام 
واألشغال املتصلة بها في منطقة جنوب شرق الكويت، مشيرة 

إلى أن آخر موعد لتقدمي العطاءات للمناقصة 9 مايو املقبل.
وذكرت املصادر أن املناقصة محددة على عدد من الشركات 
املؤهلة لتنفيذ هذه اخلطوط وأغلبها شركات محلية مثل شركة 
مش��رف للتجارة العامة واملقاوالت وشركة محمد عبد احملسن 
اخلرافي واوالده للتجارة العامة واملقاوالت واملنشآت الصناعية 
واملجموعة املشتركة للمقاوالت وشركة سبيك اخلليج للتجارة 
العامة واملقاوالت. وبينت املصادر أن املناقصة اجلديدة تأتي من 
منطلق سعي الش��ركة للوصول الى إنتاج 4 ماليني برميل من 
النفط يوميا في 2020 واالستمرار فيها إلى عام 2030، وكذلك 

الوصول الى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز في 2015. 
من جهة أخرى علمت »األنباء« أن ش��ركة البترول الوطنية 
طرحت هي االخرى مناقصة ألعمال صيانة الطرق في مصافي 
الشركة الثالث، مشيرة الى أن املناقصة محدودة على 16 شركة 

محلية متخصصة في عمليات اإلنشاء واملقاوالت.

وزارة التجارة تسعى للحد من ارتفاع أسعار احلديد

محمود عاشور اجلعفر


