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السعد: »البترول الوطنية« تنفذ مشروعين
للغاز بقيمة 410 ماليين دينار بحلول 2013

للنفط تبلغ 3 ماليني برميل بنهاية 
العام احلال����ي، و4 ماليني برميل 
يوميا ف����ي 2020، وكذلك تطوير 
الغاز املصاحب واحلر، والتوسع 
في الطاقة التكريرية الى حد أقصى 
1.4 مليون برميل يوميا ومبستوى 
حتويلي مرتفع. باالصافة الى رفع 
معدل االنتاج من خارج الكويت الى 
100 الف برميل يوميا كحد ادنى 
بنهاية العام 2010، مع العمل على 
زيادة الطاقة االنتاجية الى 200 ألف 
برميل يوميا لنفس الفترة، فضال 
عن الدخول في فرص استثمارية 
مجدية جتاريا في مجال التكرير 

والتصنيع خارج الكويت.
وعن املش����اريع املس����تقبلية 
للمؤسسة، قالت انها تنوي بناء 
الكويت  مراكز جتميع في شمال 
ومحط����ات تعزيز الغ����از، وبناء 
مصفاة الزور اجلديدة، وتطوير 
انتاج املصافي احلالية، وانش����اء 
وحدتني النتاج غاز البترول املسال، 
ومصن����ع االوليفين����ات الثالث، 
ومصنع جديد لتعبئة اسطوانات 
الغاز في ش����مال الكويت، وبناء 
مصفاة في الصني وڤيتنام متكاملة 
مع مجمع للبتروكيماويات ومرافق 

تسويق.
كما اشاد رئيس مجلس ادارة 
ش���ركة الصناع���ات الهندس���ية 
الس���فن جحيل  الثقيل���ة وبناء 
اجلحيل، باهتمام وحرص مؤسسة 
البترول الكويتية على دعم املنتج 
والصناعات احمللية وذلك من خالل 
اإلستراتيجية العامة التي اقرتها 
املؤسس���ة حتى 2030، الفتا الى 
انها أخذت على عاتقها من خالل 
الشركات التابعة وضع بنود واليات 

جديدة لدعم الصناعة الوطنية.

مهام املركز هو تطبيق توصيات 
البترول فيما يتعلق  مؤسس����ة 
بتوفي����ر البيانات واإلحصائيات 
الوطنية،  للش����ركات واملصانع 
النش����رة االلكترونية  وإص����دار 
الدورية، وعقد لقاءات تنويرية، 
وإجراء دراسات ميدانية، مساعدة 
الوطنية في  الشركات واملصانع 
عرض منتجاتها، تنسيق أعمال 
املجلس االستش����اري، باإلضافة 
إل����ى املس����اعدة ف����ي التأهي����ل 

والتسجيل.
وتطرق ليري خالل العرض 
الذي قدمه حول دور مركز اخلدمة 
في تنفيذ آلية تش����جيع املصنع 
واملق����اول واملورد احملل����ي، إلى 
توصيات محور جودة املنتجات 
واخلدمات ومحور تشجيع املنتج 
واملق����اول احملل����ي، وتوصيات 
محور الصحة والسالمة البيئية، 
إل����ى توصيات محور  باإلضافة 
التنسيق والتخطيط للمشاريع 

املستقبلية.

خطة المؤسسة

من جانبها قالت نائب العضو 
املنتدب للتخطيط في مؤسس����ة 
البترول الكويتية وفاء الزعابي، 
ان املؤسس����ة لديها دور مهم في 
املس����اهمة ف����ي دعم وتنش����يط 
االقتصاد احمللي، وتطوير وتنمية 
القوى العاملة الوطنية، واحملافظة 
على اخلب����رة التجارية والفنية 
املتعلقة  العالية وادارة الشؤون 
بالصحة والسالمة والبيئة بشكل 

فعال.
اخلط����ة  ع����ن  وحتدث����ت 
االستراتيجية للمؤسسة والتي 
تشمل الوصول الى طاقة انتاجية 

إل����ى تطوير الصناع����ة النفطية 
والتنمية بشكل عام في الكويت، 
وأضاف أن قيادات القطاع النفطي 
حرصت على مواكبة خطة الدولة 
اإلمنائية وذلك بعقد تلك اللقاءات 
والندوات لتدعيم التواصل وتبادل 
األفكار مع ش����ركاء العمل، فيما 
يخص اجلانبني من أعمال وخدمات 

ومشاريع حالية ومستقبلية.
وأوضح السعد ان »البترول 
الوطنية« تهدف إل����ى فتح أفاق 
جديدة مع القطاع اخلاص للتعاون 
املش����ترك فيما بينهم، عمال على 
تعزيز مسيرة تلك الشراكة والتي 
انطلقت من توصيات مؤسس����ة 
البترول الكويتية التي دعت الى 
توفير آلية لدعم الصناعة الوطنية 
في القطاع النفطي.  وأشار إلى ان 
الشركة كانت سباقة في تطبيق 
التوصيات من خالل إطالق برنامج 
»الشراكة مع املوردين واملقاولني 
واملصنعني احملليني« في نوفمبر من 
عام 2007، والذي بدوره اسفر عن 
انشاء مجلس الشراكة مع املوردين 
واملقاولني. من ناحيته طالب رئيس 
مجلس احتاد الصناعات الكويتية 
حسني اخلرافي بضرورة اعطاء 
الكاملة للقطاع اخلاص  الفرصة 
للمشاركة في املشاريع النفطية، 
خصوصا ان هناك مشاريع تفوق 
قيمته����ا 22 ملي����ار دينار خالل 
اخلم����س س����نوات املقبلة، وبني 
اخلرافي استعداد احتاد الصناعات 
الكويتية للمش����اركة في تطوير 

املصافي النفطية.

توفير البيانات

من جانبه قال رئيس مركز خدمة 
املوردين محمود ليري، ان من ابرز 

أحمد مغربي 
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة البترول الوطنية اسعد 
السعد ان الشركة تستعد لتنفيذ 
مشروعني جديدين خاصني بالغاز 
الطبيعي تبلغ قيمتهما اإلجمالية 
حوالي 410 ماليني دينار، مبينا أن 
املشروع األول عبارة عن خط رابع 
للغاز وستكون كلفته 260 مليون 
دينار، واملشروع الثاني هو مشروع 
وحدة معاجلة الغاز احلمضي بكلفة 
قدرها 150 مليون دينار، مبينا أن 
املشروعني يجب أن يكونا جاهزين 

في نهاية عام 2013.
 حديث السعد جاء على هامش 
تصريح للصحافيني خالل ندوة 
آلية تش����جيع القط����اع اخلاص 
التي  النفطي����ة  في الصناع����ات 
الوطنية  البترول  نظمتها شركة 
أمس بالتنسيق مع غرفة جتارة 
وصناعة الكويت واحتاد الصناعات 
الكويتية. وبني السعد أن مشروع 
اخلط الرابع للغاز يتضمن إنشاء 
خط جديد ملعاجلة الغاز وحتويله 
إلى س����ائل وطاقت����ه االنتاجية 
الطاق����ات اإلنتاجية  س����توازي 
للخطوط الثالث����ة القائمة حاليا 
وفي حدود 850 مليون قدم مكعبة 
يوميا، مبينا أن الش����ركة تلقت 
عروضا من الشركات بشأن تنفيذ 
هذا املشروع عن طريق املناقصة 
وستتم عملية الترسية في وقت 

قريب على الشركة الفائزة.
وأفاد بان املشروع الثاني هو 
مشروع إنشاء وحدة ملعاجلة الغاز 
احلمضي الذي يتم استخراجه من 
اآلبار الواقع����ة في غرب الكويت 
وزيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع 
املوجود حاليا لهذا الغرض لتصل 
إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا، 
مبينا أن الش����ركة ستقوم خالل 
فترة قريبة باستدراج العروض 

بشأنه.
 وش����دد الس����عد على اهتمام 
الش����ركة بتطبيق مبدأ املشاركة 
مع القطاع اخلاص من املوردين 
واملقاول����ني واملصنعني احملليني، 
مشيرا إلى عزم الشركة على املضي 
قدما في ه����ذه العالقة واالرتقاء 
به����ا وذلك من خالل العمل ضمن 
مجلس الشراكة االستشاري والذي 

مت انشاؤه حديثا. 
وقال السعد ان الشركة تسعى 

األول إلنشاء خط رابع للغاز بـ 260 مليوناً والثاني لمعالجة الغاز الحمضي بـ 150 مليوناً

)سعود سالم( جانب من احلضور ويبدو حسني اخلرافي  أسعد السعد 

»إتش بي« تطلق جياًل جديدًا
من خوادم »بروليانت« للشركات المحلية

»إتش بي« حللول مقاربة البنية 
التحتية التي تكامل بني اخلوادم 
وأجهزة التخزين واألجهزة الشبكية 
وموارد املنشأة في بيئة مشتركة، 
مما يساعد على االستجابة السريعة 
ملتطلبات األعمال. وتوفر خوادم 
»إتش بي بروليانت« وحدات بناء 
منفصلة قائمة على معايير محددة 
تتيح للعمالء إنشاء بنية حتتية 

متقاربة.
وتاب����ع: متتلك »إت����ش بي« 
محفظة متكاملة من حلول مقاربة 
البنية التحتي����ة التي تكامل بني 
أنظمة اخلوادم احلالية وأجهزة 
التخزين والشبكات وموارد اإلدارة 
في بيئ����ة مش����تركة. وبوصفها 
رائدة س����وق لغة x86 على مدى 
54 ربعا متتاليا، بحسب البيانات 
ربع السنوية ملؤشر مؤسسة »إي 
دي س����ي لألبحاث« الذي يرصد 
 Worldwide( س����وق اخل����وادم
 ،)Quarterly Server Tracker Q409
تواصل »إتش بي« االبتكار وإدخال 
حتس����ينات جذرية عل����ى األداء 
وتعزيز العائد على االس����تثمار 
بالنس����بة للعمالء. واستطاعت 
»إتش بي« اليوم إرس����اء معايير 
جديدة على صعيد قدرات اخلوادم، 
ونواصل املضي على طريق االبتكار 
والتميز في القطاع من خالل خوادم 
اجلي����ل التالي التي س����نوفرها 

للشركات في الكويت.

في الكويت عبر نظام تقني عالي 
الكفاءة، الفتا إلى أن هذه اخلوادم 
تتيح للعم����الء االرتقاء مبعايير 
االداء الى آفاق جديدة. وباالضافة 
الى ذلك، تساعد اخلوادم على احلد 
من معدل استهالك الطاقة بشكل 
أفضل مقارنة باألجيال السابقة، 
مما يحق����ق للش����ركات احمللية 
 )ROI( عائدات اعلى على االستثمار
ويعزز سهولة ومرونة ادارة هذه 

النظم.
واض����اف: تس����هم خ����وادم 
»بروليانت ج����ي 7«، التي توفر 
أداء أقوى ب� 23 مرة، مجتمعة مع 
معاجل����ات »إيه إم دي أوبتيرون 
6100« في زيادة الكفاءة التشغيلية 
بصورة كبيرة. وتتضمن املجموعة 
 »G7 HP ProLiant DL165« خوادم
و»G7 HP ProLiant DL385« متعددة 
 HP« إلى جان����ب خادم املداخل، 
ProLiant SL165z G7« املكشوف 

والقابل للتوسعة. 
وكشف رشاد انه من املتوقع 
 HP ProLiant« أن تتوافر منصات
 »SL165z G7«و »DL385«و »DL165
في مختلف أنح����اء العالم خالل 
الشهر القادم الفتا الى ان أسعار 
خ����وادم »HP ProLiant G7« تبدأ 
من 965 دوالرا وتختلف األسعار 

اعتمادا على مواصفات محددة.
وافاد بان خ����وادم »إتش بي 
بروليانت« تندرج ضمن محفظة 

منى الدغيمي
قال مدير وحدة أعمال األجهزة 
اخلادمة املعيارية في »إتش بي« 
الشرق األوس����ط أحمد رشاد ان 
احلصة السوقية ملبيعات »اتش 
بي« في الكويت جتاوزت نسبة 
الكويت  أن  إل����ى  46%، مش����يرا 
وقطر تعدان من األسواق عالية 
النم����و مقارنة بالدول اخلليجية 

األخرى.
وأضاف رش����اد في تصريح 
خ����اص للصحافيني على هامش 
مؤمتر صحافي نظمته ش����ركة 
»اتش بي« الشرق االوسط حول 
مشاريعها في الكويت ان شركة 
»اتش بي« تتعامل بنسبة 90% مع 
القطاع احلكومي في الكويت ألنه 
يستأثر بنسبة هامة من مشاريع 

البنية التحتية.
ب����ي«  وأوض����ح ان »ات����ش 
تس����تهدف قطاع����ني هامني هما 
الصحة والتعليم ملا يتطلبه هذان 
القطاعان من األجهزة واخلدمات 
التكنولوجيا، مستدركا بان قطاع 
االتصاالت من القطاعات املستهدفة 
ملا يشهده من تطور وما يتطلبه 
من معاجلات تكنولوجيا تواكب 

طفرة تطوره.
وعقب مدير قسم تطوير األعمال 
في شركة اي ام دي زيد غطاس ان 
العالم اليوم أصبح شبيها بقرية 
صغيرة نتيج����ة تطور االتصال 
املتعدد الوسائط، مشيرا إلى أن 
البرمجيات واملعاجلات  شركات 
التكنولوجي����ا تعمل على تلبية 
حاجيات الشركات من اخلدمات 

التكنولوجية.
وتاب����ع: ان اختي����ار الكويت 
لتسويق اخلدمات اجلديدة لم يأت 
من فراغ ب����ل لكونها من البلدان 
املستهدفة تكنولوجيا ملا تشهده 
من تطور على مس����توى بنيتها 

التحتية.

الخوادم الجديدة

وقال أحمد رشاد ان »إتش بي« 
قامت بطرح ثالثة خوادم جديدة 
من ط����راز »بروليان����ت جي 7«، 
مصممة خصيصا لدعم منو االعمال 

توفر للعمالء أداء قويًا وعائدًا أكبر على االستثمار والحد من معدل استهالك الطاقة

)كرم دياب( أحمد رشاد وزيد غطاس خالل املؤمتر الصحافي 

من اليسار جورج كوبر ووزير املالية النمساوي وسفير النمسا بالكويت ولي شيف خالل اطالق الرحلة

كوبر يتوسط فريق عمل »الوطنية«

الخطوط الوطنية تطلق أولى رحالتها إلى ڤيينا 

السياحية الشهيرة دار األوبرا، 
كاتدرائية القديس ستيفن، القصر 
اإلمبراطوري Hofburg وطريق 
eكRingstra الذي يضم مجموعة 
رائعة من املعالم، مثل مس���رح 
 Burgtheater احملكمة اإلمبراطوري

ومبنى البلدية.

إلى مطار ڤيينا الدولي ومبواعيد 
تناسب الضيوف املسافرين من 

وإلى الكويت. 
وتعد ڤيينا من أكثر املدن جذبا 
للسياح في العالم لغناها الثقافي 
والتراثي وقد مت اختيارها املدينة 
األفضل للمعيشة على مستوى 

العالم للعام اخلامس على التوالي، 
كما تعتبر أكثر مدن العالم جاذبية 
للمشاهير املوسيقيني. تشتهر 
العاصم���ة ڤيينا بأج���ود أنواع 
القهوة واحللوى النمساوية من 

بينها كعكة زاخر الشهيرة.
ومن بني أشهر األماكن األثرية 

األوروبية بعد إس���طنبول منذ 
إطالق أول���ى رحالتها في يناير 
2009. ومن املقرر أن يضم اجلدول 
اجلديد ثالث رحالت أسبوعيا من 
الكويت إلى ڤيينا في أيام األحد 
واألربعاء واجلمعة انطالقا من 
مبنى الشيخ سعد للطيران العام 

فواز كرامي
أطلقت اخلطوط الوطنية أولى 
رحالتها إلى العاصمة النمساوية 
الساحرة ڤيينا من مبنى الشيخ 
س���عد للطيران العام في مطار 
الكويت الدولى إلى مطار ڤيينا 
الدولي امس بع���د إعداد املبنى 
خصوصا احتفاال بهذه املناسبة 
الداخل واخلارج  بتزيينه م���ن 
باألعالم النمساوية والكويتية.

ووقفت في استقبال الضيوف 
مضيفات يرتدين الثوب التقليدي 
النمس���اوي ويقدم���ن القه���وة 
وأشهر أنواع احللوى النمساوية 
للضيوف املس���افرين على منت 
أولى الرحالت إلى ڤيينا وتخلل 
االحتفال موسيقى البيانو الراقية 
الت���ي عزفت أش���هر مقطوعات 
م���وزارت وغيره���ا من أش���هر 
املوسيقيني الذين عاشوا وأبدعوا 
أشهر املقطوعات املوسيقية في 

ڤيينا. 
املالية  حضر احلفل وزي���ر 
النمساوي رينهولد الباتكا وسفير 
النمسا لدى الكويت ماريان واربا 
والرئي���س التنفيذي للخطوط 
الوطنية جورج كوبر إلى جانب 

الفريق اإلداري وفريق العمل.
وتعتبر ڤيينا الوجهة احلادية 
عشرة للخطوط الوطنية وثاني 
وجهات الناقلة املتميزة إلى القارة 

ن بأعالم البلدين احتفاالً بالحدث مبنى الشيخ سعد للطيران العام تزيَّ


