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طالبوا بضرورة التركيز على المشروعات النفطية المحلية المؤجلة وإعداد برامج خصخصة القطاع

نفطيون: إعادة هيكلة القطاع النفطي من أهم التحديات أمام الزنكي

في البداية متنى رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في شركة 
كويت انرجي د.منصور بوخمس����ن التوفيق وحس����ن األداء للرئيس 
التنفيذي اجلديد ملؤسس����ة البترول الكويتية فاروق الزنكي، متوقعا 
ان تتحقق في فترة واليته مزيد من النجاحات ويتم تنفيذ العديد من 

املشاريع الضخمة التي جتمدت خالل الفترة املاضية.
وأوضح بوخمس����ن ان تولي الزنكي دفة القيادة للمؤسسة سابقة 
تاريخية بتولي احد أبناء شركة نفط الكويت والبترول الوطنية مثل 
ه����ذا املنصب الرفيع وهو قرار صائب ج����دا خاصة ان الفترة احلالية 
تتطلب شخصا يتمتع بكاريزما هادئة للتغلب على العديد من املشاكل 

املوجودة داخل املؤسسة.
وقال بوخمسن ان الكويت بصورة عامة شهدت تغييرات كبيرة خالل 
الفترة املاضية وهناك شعور بل يقن لدى اجلميع ان البلد مقبل على 
مش����اريع ضخمة ستنفذ طبقا خلطة التنمية وهذا ما ولد لدى اجلميع 

حالة من التفاؤل بنهضة الكويت في جميع القطاعات.
وبن بوخمس����ن ان العالقة اجليدة التي تربط حاليا بن احلكومة 
واملجل����س قادرة على دفع املش����اريع النفطية لألمام خاصة ان الطاقم 
اجلديد ملؤسسة البترول الكويتية يعتبر من أكفأ العاملن في القطاع 

ولديهم خبرات تزيد عن 30 سنة في القطاع النفطي.

منافسة محدودة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكاروس للصناعات النفطية 
سهيل بوقريص ان تعين فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول 
الكويتية كان ش����به متوقع منذ أشهر خاصة ان املنافسة على املنصب 
كانت محدودة وكانت بن عنصرين من شركات املؤسسة، وكان القرار 
النهائي لوزير النفط واإلعالم الشيخ احمد العبداهلل في اختيار الزنكي، 

واصفا القرار باجليد.
ووج����ه بوقريص عددا من النصائح للزنكي أولها ان طريقة العمل 
في املؤسسة تختلف عن طبيعة العمل في الشركات نظرا لتشعب عمل 
املؤسس����ة في اكثر من نشاط وتناولها جلميع امللفات الساخنة، مبينا 
ان اي ش����خص يتولى هذا املنصب ينبغي ان مير مبرحلة من 3 الى 6 

أشهر ليستوعب آلية العمل اجلديدة.
وثاني هذه النصائح ان يتم اختيار فريق من املهنين األكفاء لشركات 
املؤسسة خاصة شركات االستكشافات والتكرير، وينبغي على الزنكي 
ان يس����تعن بلجنة اختيار القيادين املوجودة في املؤسسة، الن هذه 
اللجنة لديها أس����س ومعايير جيدة في اختيار القيادين، مشددا على 
ض����رورة ان يكون الفريق اجلديد متجانس����ا وان يعملوا جميعا نحو 

الصالح العام واالبتعاد عن الشخصانية.
وبن بوقريص ان الزنكي يعد شخصية فريدة من نوعها في القطاع 
لعدة أسباب، أهمها أنه يتمتع باحلس القيادي املطلوب في أي منصب 
تقلده منذ بداية عمله بالقطاع النفطي، كما أن لديه رؤية مس����تقبلية 
فنية حول واقع القطاع النفط����ي، فهو فني من الدرجة األولى وينظر 
لألمور بواقعية تامة لذلك كان سجله دائما حافال باالجنازات، والزنكي 
ليس لديه أي ميول سياس����ية أو حزبية واضحة كغيره من القيادين 
النفطين، خصوصا اإلسالمين منهم، مع ذلك ثمة اشاعات بأنه يحسب 

على التيار الليبرالي.
وطالب بوقريص بضرورة التركيز في املرحلة القادمة على املشروعات 
احمللية قبل التوسعات اخلارجية اجلديدة، وذلك لوجود حاجة ماسة 
إلى تطوير العمالة الوطنية وتطوير كفاءات جديدة تستطيع مواكبة 
التطورات الس����ريعة التي يش����هدها س����وق النفط وإدارة املشروعات 

اخلارجية التي تنوي املؤسسة البدء بها الحقا.

كفاءة نفطية

من ناحيت����ه قال رئيس مجلس اإلدارة في ش����ركة الصفاة للطاقة 
القابضة حامد البسام ان الزنكي من الكفاءات النفطية القليلة املوجودة 
في الكويت، فهو يستحق املنصب اجلديد وذلك نظرا لتقلده العديد من 
املناصب الرفيعة في الشركات النفطية والتي كان اهمها نفط الكويت 

كما كان على يده اكتشاف الغاز الول مرة في الكويت.
وبن البسام ان تعين الزنكي سيكون له انعكاس جيد على املشروعات 
النفطية املجمدة منذ س����نوات خاصة ان احلكومة لديها النية االكيدة 
لطرح العديد من املش����اريع النفطية والتي س����يكون للقطاع اخلاص 
نصيب ال بأس منه، مش����ددا على ضرورة حس����ن معاملة الش����ركات 
اخلاصة التي تتعامل مع الش����ركات احلكومية باعتبارها ش����ريكا في 

العمل وليس تابعا.
ونصح البسام فاروق الزنكي قائال: »ينبغي عدم االلتفات الى ضغوط 
ن����واب مجلس االمة او الوزراء غي����ر املتخصصن في القطاع النفطي، 
املناصب ال تدوم الحد والباقي هي السمعة اجليدة ولوال سمعة الزنكي 

اجليدة ما كان لوزير النفط ان يختاره في مثل هذا املنصب«.

عالمة بارزة

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة بتروانرجي لالستكشافات 
البترولية م.عبداحلس����ن شهاب ان قرار تعين الزنكي رئيسا تنفيذيا 
للمؤسسة س����يكون عالمة بارزة وفاصلة في تاريخ مؤسسة البترول 
خاصة انه الول مرة يش����غل منصب الرئي����س التنفيذي ابن من ابناء 

شركة نفط الكويت.
وأوضح الشهاب ان امكانيات الزنكي كبيرة جدا ويطمح العاملون 
في القطاع النفطي منه املزيد من النجاحات خالل الفترة املقبلة خاصة 
انه يتمتع بكاريزما ليبرالية هادئة س����تمكنه من تخطي العثرات التي 

قد تواجهه مستقبال.
من جانبه أعرب اخلبير النفطي كامل احلرمي عن أمله في أن تشهد 
مؤسس����ة البترول الكويتية اجنازا كبيرا في ظ����ل القيادة التنفيذية 

اجلديدة برئاسه فاروق الزنكي.
وأكد احلرم����ي على أن قرار التعين ال يعن����ي ان هناك تغييرا في 
السياس����ة النفطية للكويت، ولكن يعني أن هن����اك مزيدا من حتقيق 

االجنازات والطموحات املنتظرة.
وقال ان اخلب����رات املهنية واملقومات الش����خصية التي يتمتع بها 

الزنك����ي في إدارة املكامن النفطية والغ����از احلر، باإلضافة الى درايته 
الكاملة باملوج����ودات النفطية وخبرته العالية في اس����تخراج وإدارة 
النفط اخلام س����تجعل القطاع النفطي يطأ أولى خطواته على الطرق 

الصحيح منذ سنوات.
وأضاف ان هذه هي املرة األولى التي يتم فيها تعين رئيس تنفيذي 
في القطاع النفطي يتمتع بخبرات وإمكانيات فريدة في إنتاج واكتشاف 

النفط.
وأكد على ضرورة وجود رؤية مش����تركة وتكامل في فريق العمل 

اجلديد الذي سيتم اختياره من اجل حتقيق االجنازات.
وأشار إلى أن هناك العديد من املشاريع املتأخرة العالقة والتي البد 

من اإلسراع بها إلى األمام مثل اتفاقية الغاز احلر الذي مت اكتشافه خالل 
العام 2005 واملوقعة مع شركة شل ولم يتم حتقيق اي اجناز يذكر.

م����ن جانبه قال اخلبير النفطي حج����اج بوخضور ان أمام الرئيس 
التنفيذي اجلديد ملؤسس����ة البت����رول الكويتية ف����اروق الزنكي مهام 
جس����اما، مؤكدا على ان مهاراته الفري����دة التي يتمتع بها جتعله قادرا 

على حتقيقها.
وأكد على ان املهارات الكبيرة وتراكم خبرات سنوات عمله وتاريخه 
املشرف واملميز في مجال اإلنتاج النفطي جتعله أهال للمهمة اجلديدة والتي 

ننتظر ان يحقق منها قيمة كبيرة تضاف للقطاع النفطي بالكويت.
وأشار الى ان من بن املهام على رأس أولويات عمله، االهتمام بتطوير 

اآلبار وزيادة اإلنتاج النفطي بها وأيضا العمل على امللفات العالقة منذ 
سنوات مثل رفع الطاقة التكريرية، واملضي قدما في حتديث املصافي 

باإلضافة الى العمل على تسريع إنشاء مشروع املصفاة الرابعة.
وأضاف ان اخلطوة التالية تكمن في العمل على إعداد برامج خصخصة 
إنتاج البتروكيماويات وإعادة الهيكلة الشاملة لكل القطاع النفطي والتي 
تتطلب جهودا كبيرة إلعادة النش����اط مرة أخرى لهذا القطاع احليوي 

واألكثر حساسية في البالد.
وأك����د أيضا على ضرورة العمل على تطوير الكوادر البش����رية في 
املؤسسة بأفضل ما توصل اليه العلم احلديث في جميع املجاالت النفطية 

لضمان حتقيق طفرة واجناز في هذا القطاع األكثر أهمية.

 أحمد مغربي ـ أحمد يوسف

أجمع خبراء نفطيون على ان اختيار فاروق الزنكي لتولي منصب الرئيس التنفيذي في 
مؤسسة البترول الكويتية سيحدث طفرة حقيقية ملموسة لقطاع بالغ األهمية واحلساسية 

في الكويت. وأكدوا في لقاءات متفرقة مع »األنباء« على ان اخلبرات الكبيرة والفريدة التي 
يتمتع بها الزنكي كفيلة بإحداث اجنازات غير مسـبوقة في القطاع النقطي الذي شـهد 
خالل الفترة املاضية كثيرا من امللفات العالقة التي عرقلت مسيرة القطاع. وقالوا ان قرار 

التعيني يأتي خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح بعض مسارات القطاع النفطي وملواكبة 
مـا يحدث في العالم من تطـور. وأكدوا على أن قرار التعيني ال يعنـي ان هناك تغييرا في 
السياسة النفطية للكويت، ولكن يعني أن هناك مزيدا من حتقيق االجنازات والطموحات 

املنتظرة. وأشاروا إلى أن إعادة هيكلة القطاع النفطي تعد من أولويات العمل خالل الفترة 
املقبلة وذلك يأتي بعد تشكيل فريق العمل املعاون له على اجناز مهامه وامللفات العالقة. 

وفيما يلي التفاصيل:

بوخضور: 
ألول مـرة يتـم تعييـن رئيـس 
بخبـــرات  يتمتع  للمؤسسـة 
النفـط اكتشـاف  فـي  فريـدة 

الحرمي:
درايتـه الكــاملـة بالقطاعـات 
يخطو  القطاع  سـتجعل  النفطية 
أولى خطواته على الطرق الصحيح

شهاب:
إمكانياته كبيرة وتمتعه بكاريزما 
ليبراليـة هادئـة سـتمكنه من 
تخطـي تحديـات المؤسسـة

البسام:
النفطيـة  الكفـاءات  مـن   
ألول  الغاز  واكتشاف  القليلة 
الكويت فـي  يده  علـى  مرة 

بوقريص:
شـخصية فريدة ولديه حس 
مسـتقبلية  ورؤيـة  قيـادي 
القطاع واقـع  حـول  فنيـة 

بوخمسين:
الزنكـي يتمتـع بكاريزمـا هادئة 
تجعلـه يتغلـب على المشـاكل 
المؤسسـة داخـل  الموجـودة 

حجاج بوخضور كامل احلرمي عبداحلسني شهاب حامد البسام سهيل بوقريص د.منصور بوخمسني


