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أكبر: 80 مليون دوالر أرباح »كويت إنرجي« 
المتوقعة مع نهاية العام

67.8 مليون دوالر إيرادات الشركة في النصف األول

فيها باالضافة الى متلك حقوق 
التش���غيل في 14 منها، ولفتت 
اكب���ر الى ان »كوي���ت انرجي« 
توظف ما يق���ارب 300 موظف 
إدارة فري���ق ذي كفاءات  حتت 
وخبرات عاملية في القطاع. وقد 
حققت الشركة أرباحا منذ عامها 
األول وتواصل منوها باإللتزام 
بأفضل معايير الصحة والسالمة 
في اإلدارة البيئية واالجتماعية 

لعملياتها«.
من جانبه���ا، توقعت رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
الكيماويات  لش���ركة صناع���ة 
البترولي���ة مها مال حس���ن ان 
تصل الكلفة االجمالية ملشروع 
»االولفين���ات 3« الى 5 مليارات 
دوالر بعد االنتهاء من الدراسات 
مع مؤسسة البترول الكويتية، 
الفت���ة الى ان الش���ركة تدرس 
في الوق���ت الراهن انواع اللقيم 
اخلاصة باملشروع، باالضافة الى 
املكان الذي س���تختاره الشركة 
لتنفيذه، الفتة الى ان نهاية العام 
النهائي لالنتهاء  احلالي املوعد 
الدراس���ات املؤهلة لتنفيذ  من 

املشروع.

اخلاص حتى يلعب دورا اكبر في 
االقتص���اد وتنفيذ اخلطط التي 
تن���وي احلكومة تنفيذها خالل 
الفترة املقبلة، مش���يرة الى ان 
القطاع اخلاص على مس���توى 
العالم له دور رئيسي وفعال في 

اقتصاديات دول العالم. 
وقالت اكبر ان »كويت إنرجي 
الش���ركات املس���تقلة  تعد من 
النفط والغاز  القليلة في قطاع 
من الشرق األوسط التي تستثمر 
في املنطقة. مبينة امتالكها ل� 41 
أصال في عدد من الدول التي تعمل 

محمود فاروق
كشفت نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
أكبر عن  كويت إنرجي س���ارة 
إجمالي إيرادات الشركة للنصف 
االول من العام احلالي والذي يقدر 
ب���� 67.8 مليون دوالر، متوقعة 
ارباحا تزيد عن 80 مليون دوالر 

مع نهاية العام.
واضافت اكبر في تصريحات 
صحافية عقب الغبقة الرمضانية 
التي اقامتها الشركة اول من امس 
ان اجمالي انتاج الشركة من النفط 
اخلام من جميع مواقعها املنتشرة 
حول العالم تقدر ب� 14 الف برميل 
يوميا، مبينة ان االحتياطي املؤكد 
واحملتمل للشركة يصل إلى 51.2 

مليون برميل.
وأوضحت ان آخر بئر مت حفره 
ف���ي مصر »زهرة 2« في منطقة 
القطارة ينتج حاليا 2500 برميل 
يوميا متثل حصة الشركة منه 
700 برميل يوميا، الفتة الى ان 
الشركة س���تبدأ عمليات احلفر 
في بئر بوس���نان خالل الفترة 

املقبلة.
وطالبت اكبر بتشجيع القطاع 

سارة أكبر متحدثة خالل الغبقة

عروض خاصة بشهر رمضان

»علي الغانم وأوالده« تطلق برنامج 5X5 للكفالة 
والصيانة المجانية على سيارات الند روفر

أعلنت ش���ركة علي الغامن وأوالده للس���يارات، 
الوكيل احلصري لسيارات الند روفر في الكويت، 
عن اطالق برنامج 5X5 للكفالة والصيانة املجانية 
على جميع سيارات الند روفر وذلك مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.
 وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه املبادرة 
تأتي كجزء من التزامها مبنح عمالئها جتربة امتالك 
ممتعة لسيارات الند روفر وتوفير أقصى مستويات 

اخلدمة.
واوضحت انه اعتبارا من بداية ش���هر رمضان 
املبارك وحتى نهايته، سيقدم هذا البرنامج لعمالء 
سيارات الند روفر كفالة وصيانة دورية مجانية منذ 

تاريخ شراء أي من سيارات رينج روفر، ورينج روفر 
س���بورت، والند روفر LR4 والند روفر LR2، وملدة 
خمسة أعوام أو ألول 123.000 كلم من عمر السيارة، 
كما تقدم الشركة خدمة التسجيل لدى املرور مجانا 

لكل عميل يشتري إحدى هذه السيارات.
واضافت أن هذه املبادرة تعكس حرص شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات والتزامها بوضع العمالء 
في قمة سلم أولوياتها وجتسيد ذلك بتوفير خدمات 
م���ا بعد البيع ومنافع تهدف إل���ى االرتقاء بتجربة 

امتالكهم لسيارات الند روفر وإثرائها.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام مجموعة السيارات 
لدى شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، محمد فهد 

الغامن: »تأتي هذه املبادرة نتيجة مباشرة لسعينا 
املس���تمر واملخلص ملنح عمالئنا الرضا الكامل في 
امتالكهم لسيارات الند روفر، فنحن ال نقدم سيارات 
عالية اجلودة فحسب، بل أيضا نوفر املزيد من املزايا 
القيمة لعمالئنا من حيث اخلدمة حتى يكون قرارهم 

بامتالك إحدى سياراتنا مجزيا وذا قيمة«.
واضاف: »تقوم الند روفر بتصنيع أفضل السيارات 
في العالم املالئمة ملختلف أنواع التضاريس، وتشهد 
الش���ركة حاليا منوا كبيرا على الصعيدين العاملي 
واإلقليمي، كما سيشهد العام املقبل إضافة جديدة إلى 
 Evoque عائلة رينج روفر وهي رينج روفر إيفوك

اجلديدة كليا«.

»أرامكو« و»إكسون« 
تجددان مصفاة ينبع 

في عام 2013

برميل النفط يرتفع 
90 سنتًا ليستقر عند 

70.35 دوالرًا

رويترز: ق����ال مصدر مطلع 
إن ش����ركتي أرامكو السعودية 
واكس����ون موبي����ل تعتزم����ان 
إغ����الق مصفاتهم����ا ف����ي ينبع 
البالغ����ة طاقتها اإلنتاجية 400 
ألف برميل يوميا في عام 2013 
وذلك لتش����غيل مشروع جديد 

للوقود النظيف. 
وقال املصدر الذي طلب عدم 
كشف هويته إن االغالق سيبدأ 
عند فبراير 2013 تقريبا ويستمر 

من أربعة إلى خمسة أسابيع. 
وأضاف »معظم أجزاء املصفاة 
ستكون مغلقة بسبب مشروع 

الوقود النظيف«. 
وكان مس����ؤول تنفيذي من 
وحدة الكيماويات لشركة اكسون 
موبي����ل قال الع����ام املاضي إن 
املشروع لن يغير طاقة املصفاة، 
وتوقع بدء تش����غيل املشروع 

بحلول 2012.

كونا: قالت مؤسسة البترول 
الكويتية ان سعر برميل النفط 
الكويتي ارتفع 90 س���نتا في 
تعامالت امس االول ليستقر 
عند مس���توى 70.35 دوالرا 
للبرمي���ل مقارن���ة بتعامالت 
يوم امس االول البالغة 69.45 

دوالرا.
وبهذا املستوى من السعر 
اصبح س���عر النفط الكويتي 
ضمن املعدل الذي تس���تهدفه 
منظمة )أوپك( السعار النفط 
والذي يتراوح ما بن 70 و80 

دوالرا للبرميل.


