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قام البنك التجاري الكويتي 
في إطار حملته »ال يطوفك عرض 
السنة« التي أطلقها في مايو 2010 
بالتعاون مع اخلطوط اجلوية 
القطرية وش���ركة ماس���تركارد 
العاملية مبكافأة الدفعة الثالثة من 
العمالء الذين استخدموا بطاقاتهم 
االئتمانية الصادرة من »التجاري« 
خالل سفرهم على منت اخلطوط 
اجلوية القطرية خالل موس���م 
الصيف، وذلك باسترداد نسبة 
تصل إلى 5% من قيمة مشترياتهم 
عند استخدام بطاقات املاستركارد 
في اخلارج، باإلضافة إلى استرداد 

نسبة تصل إلى 15% من قيمة تذاكر السفر.
وقال املدير التنفيذي بإدارة التسويق واملبيعات في البنك رمزي 
الصبوري في تصريح صحافي: »لقد جنح البنك التجاري عند طرحه 
حملة »ال يطوفك عرض الس���نة« في ش���هر مايو 2010 اخذين بعني 
االعتبار موسم العطلة الصيفية. حيث استمتع العديد من العمالء 
بالس���فر منذ انطالق احلملة في مايو وحتى انتهائها بالسفر ألكثر 

من مرة على منت اخلطوط اجلوية القطرية«.
ولفت إلى تلقي إدارة البنك العديد من االتصاالت من العمالء الذين 
عبروا عن شكرهم وتقديرهم لطرحه هذه احلملة التي أدخلت على 
قلوبهم السعادة لدى اكتشافهم حتويل مبلغ من املال إلى أرصدتهم 

من جانب البنك. متمنني استمرار مثل هذه احلمالت التسويقية.
وأش���ار الى القول: »لقد أتت هذه احلمل���ة بثمارها املجزية اثر 
ش���راكتنا مع اخلطوط اجلوية القطرية، ومضاعفة قاعدة عمالئنا 
الذين اختاروا أوجه س���فرهم على منت اخلطوط القطرية خالل عام 
2010 واستخدامهم لبطاقات التجاري االئتمانية«، مشيرا إلى متيز 
وانفراد البنك التجاري بتقدمي مثل هذا العرض الذي يكافئ عمالءه 
على مشترياتهم، واستمتاعهم برحالتهم مع عائالتهم، حيث يحظى 
عم���الء البنك التجاري بعروض وحم���الت ترويجية مختلفة معدة 

خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومطالباتهم احلياتية طوال العام.

 )متين غوزال(جانب من املؤمتر الصحافي

عن طريق ڤيينا واعتبارًا من 31 الجاري

شراكة بين »الوطنية« و»النمساوية« 
لتوفير 19 محطة أوروبية جديدة بأسعار تنافسية

منى الدغيمي
أعلنت اخلطوط الوطنية عن 
توقيع اتفاقيتي الرمز املش���ترك 
واإلنترالين مع اخلطوط اجلوية 
النمساوية الناقل الرسمي للنمسا، 
تتيحان خيارات س���فر متعددة 
لضيوف اخلطوط الوطنية بإضافة 
19 محطة أوروبية جديدة سهلة 
الربط عن طريق ڤيينا وذلك بداية 

من 31 أكتوبر اجلاري.
املناس���بة قال رئيس  وبهذه 
املنتدب  اإلدارة والعضو  مجلس 
الوطني���ة  لش���ركة اخلط���وط 
ان اختيار  البح���ر  عبدالس���الم 
اخلطوط النمساوية لعقد الشراكة 
معها لم يكن اعتباطيا، بل استغرق 
وقتا في البحث عن الشريك الذي 
املناسبة  تتوافر فيه املواصفات 
لتوفير الراحة والرفاهية لعمالء 

»الوطنية«.
البح���ر على هامش  وأضاف 
املؤمتر الصحافي أمس أن الشراكة 
مع الناقلة النمساوية هي خطوة 
إستراتيجية في مسيرة اخلطوط 
الوطني���ة لتقري���ب الوجه���ات 
األوروبية من ضيوفها بأس���عار 

جدا تنافسية.
وأشار البحر إلى أن الشركات 
التي توفر خدمة السفر املباشر إلى 
أوروبا من الكويت ال تتعدى أربع 
شركات لذلك عمدت »الوطنية« 
إلى تقريب اخلدم���ة من العميل 
الكويتي السيما بالنسبة للوجهات 
األوروبية األكثر اس���تقطابا مثل 

لندن وباريس.
وأكد البحر أن اخلطوط الوطنية 

ذات اخلدمات املتميزة، إننا على 
قناعة بأن الش���راكة مثالية لكال 
الطرفني حيث ستمنح للضيوف 
املسافرين على منت كل من اخلطوط 
الوطنية والنمس���اوية خيارات 
أوسع من احملطات الرئيسية في كل 

من أوروبا والشرق األوسط«.
وكشف رئيس القطاع التجاري 
لي ش���ايف أن اجلدول الصيفي 
للخطوط الوطنية س���يكون فيه 

3 وجهات جديدة.
وجتدر اإلشارة إلى أن اخلطوط 
الوطنية تقوم بتشغيل ثالث رحالت 
أسبوعية بني مبنى الشيخ سعد 
للطيران العام ومطار ڤيينا الدولي 
ومن املقرر أن تضيف 3 رحالت 
جدي���دة إلى ڤيين���ا عبر بيروت 

لتخدم بها السوق اللبناني.
أما احملطات التس���ع عش���رة 
اجلديدة التي أضافتها االتفاقية إلى 
قائمة وجهات اخلطوط الوطنية 
فه���ي تتضمن العدي���د من املدن 
الرئيسية واحملببة للمسافرين 
كلندن، باريس، ميالن، زيورخ، 
جنيڤ، بروكسل، صوفيا، براغ 
ووجهات أخرى عديدة وبأسعار 

تنافسية تبدأ من 99 دينارا.
الرمز  اتفاقية  وسوف تشمل 
املش���ترك الرحالت املباشرة بني 
بيروت وڤيينا والتي سيتم إطالقها 
اعتبارا من 31 أكتوبر اجلاري مما 
املتميزة  الناقل���ة  مينح ضيوف 
إلى  الس���فر  إمكانية  في بيروت 
سبع محطات جديدة من بيروت 
إلى ڤيين���ا وغيرها من الوجهات 

األوروبية.

قادرة على خوض معركة املنافسة 
من منطلق نوعية اخلدمات التي 
تتميز بها والسيما خدمة الدرجة 
السياحية املميزة، مشيرا إلى أن 
الناقلة »الوطنية« هدفها تسهيل 
حركة رجال األعم���ال من داخل 
وخارج الكوي���ت وترجمة رؤية 
الكويت  الس���مو بجعل  صاحب 

مركزا ماليا وجتاريا.
وأثن���ى البحر على ما حققته 
اخلط���وط الوطنية خالل س���نة 
ونصف من تأسيس���ها الفتا إلى 
أن الشركة تفكر بجدية في توسيع 
خطوطه���ا عبر عقد ش���راكة مع 
شركات أخرى لربط خطوطها نحو 

األميركتني والشرق األقصى.
وتابع: »نتمنى أن تنمو هذه 

الشراكة ومن ضمن خطط الشركة 
التوسع أكثر«.

وكش���ف البحر أن »اخلطوط 
الوطنية« ال تته���اون في تلبية 
رغبات ضيوفها وتخطط في الربط 
بني خطوطها عبر حتالفات ليكون 
لها تواج���د داخل منطقة املغرب 

العربي.
وردا عل���ى س���ؤال ع���ن نية 
اخلطوط الوطنية زيادة رأسمالها 
قال البحر ان الشركة في الوقت 
احلالي ال نية لها في زيادة رأسمالها 
من منطلق أن الظروف االقتصادية 
العامة ال تشجع على ذلك، مضيفا: 
»طموحنا أن نكبر بنسق أسرع 

لكن بخطوات مدروسة«.
وأض���اف ف���ي كلمت���ه خالل 

املؤمت���ر: »من���ذ بداية تش���غيل 
رحالتنا املباشرة إلى ڤيينا خالل 
العام احلالي، أصبحت العاصمة 
النمساوية إحدى أكثر الوجهات 
رواجا وجاذبية لضيوف الناقلة 
املتميزة، وبعد توقيع هذه االتفاقية 
سوف يتمكن ضيوفنا من الوصول 
عبر ڤيينا إلى تسع عشرة محطة 
أوروبي���ة بعد أقل من س���اعتني 
ترانزيت في مطار ڤيينا الدولي 
لتعد بذلك بوابة دخول لضيوفنا 

إلى أنحاء أوروبا«.
من جانبه قال عضو املجلس 
التنفي���ذي للخط���وط اجلوي���ة 
النمساوية أندرياس بييرويرث: 
»يشرفنا إبرام اتفاقية شراكة مع 
شركة الطيران الكويتية الوحيدة 

»التجاري« يكافئ
 الدفعة الثالثة  من عمالئه

رمزي الصبوري

.. ويرعى دورة كرة القدم
لموظفي »هيئة الصناعة«

قام البنك التجاري الكويت���ي برعاية بطولة كرة القدم اخلاصة 
مبوظفي الهيئ���ة العامة للصناعة، والتي نظمها ديوان احملاس���بة 
حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف، وتعد 
رعاية البنك لألنشطة الرياضية مبادرة يحرص البنك عليها دائما 
ليؤك���د حرصه على التواجد الدائم والدع���م من جهة باالضافة الى 
توطيد العالقات املتميزة القائمة بني البنك والهيئة ودعمه املتواصل 
جلميع النش���اطات من جهة اخرى، واميانا من البنك بدور الرياضة 

لصحة افضل.
وقد أقيمت البطولة في مالعب الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في منطقة الس���رة وشارك فيها املوظفون والعاملون في الهيئة من 
هواة كرة القدم وقد مت توزيع كؤوس وميداليات للمشاركني باالضافة 

الى سحوبات وجوائز للحضور.

فريق القدم لـ »هيئة الصناعة« مع املضف

وليد اجلمال 

محمد املشلوم

محمد الصفار 

اعلنت شركات جنا املتحدة 
العاملي���ة ورفيرا  واورجين���ال 
والدقة العقارية، عن انضمامها 
ال���ى الش���ركات املش���اركة في 
الكويتية  العق���ارات  مع���رض 
الدولية خالل الفترة من 25 إلى 
28 أكتوبر اجلاري، حتت رعاية 
التجارة والصناعة أحمد  وزير 
الهارون والذي تنظمه مجموعة 
اكسبو سيتي لتنظيم املعارض 

واملؤمترات.
وفي ه���ذا الصدد، قال املدير 
العام للش���ركة وليد اجلمال ان 
الشركة وضعت نصب أعينها أن 
تكون في مقدمة الشركات املتميزة 
التي تقدم منظومة متكاملة من 
احلل���ول واخلدم���ات العقارية 
والتس���ويقية احلقيقي���ة على 
مستوى عال من االحتراف، اتبعت 
منذ تأسيسها سياسة قائمة على 
تقدمي اخلدمات املتنوعة واملميزة 
من خالل املشاريع العقارية التي 
تناسب جميع الشرائح وحتقق 
عائدا استثماريا بفترات زمنية 

قصيرة. 
وأضاف ان مش���اركة »جنا« 
في املعرض س���تتضمن عرض 
وطرح مجموعة من املش���اريع 
العقارية املميزة في عدد من الدول 
العربية، من بينها مشاريع في 
مصر واألردن واملغرب واسبانيا، 
مشيرا الى ان أول هذه املشاريع 
هو مشروع منتجع النور بالزا 
� منتج���ع كليوبات���را ريزورت 
وثاني هذه املشاريع فهو مشروع 
برج جول���دن هاوس الواقع في 
منطقة العصافرة باإلسكندرية، 
وهو عبارة عن برج على الطراز 
األوروبي يضم ش���ققا متنوعة 
وثالث املشاريع التي تطرق لها 
اجلمال فهو مشروع منتجع رويال 
باالس الواقع في مدينة الغردقة 
ذات الطبيعة الساحرة، الفتا إلى 
أن هذا املشروع عبارة عن وحدات 
سكنية متنوعة للتملك احلر، فضال 
عن مجموعة أخرى من املشاريع 
هناك منها )منتجع كرير الكيلو 
34 الساحل الش���مالي � سيلفر 
بيتش الكيلو26 � بيتش هاوس 
إلى جانب  العجمي(،  الكيلو23 
م���زارع وادي النطرون � جرين 
الند والتي هي عبارة عن مجموعة 
من املزارع للتمليك مت تقسيمها 
إلى خمس���ة أفدنة ومضاعفاتها 
تصلح ألكثر من نشاط. وحول 
مشاريع الشركة في املغرب قال 
ان الش���ركة تطرح مشروعا في 
مدينة متسنا التي تقع على بعد 
12 كيلومترا من العاصمة الرباط 
أما أحدث مشاريع الشركة فهو 
مش���روع منتجع سياحي كامل 
الفندقي���ة في منطقة  اخلدمات 
فلنسيا مبقاطعة اوربيسا ديل 

مار باسبانيا.
ومن جهة اخرى، قال املدير 
التسويقي ملؤسسة رفيرا للتجارة 

العامة واملقاوالت محمد الصفار 
ان املؤسس���ة تعتب���ر إح���دى 
املؤسسات الكويتية الرائدة في 
عالم االستثمار املالي والعقاري 
والسياحي داخل وخارج الكويت 
وعل���ى مس���توى دول اخلليج 
العرب���ي وال���دول العربية مثل 
مص���ر واألردن ولبنان وغيرها 

من البلدان العربية. 
واضاف: »من نشاطاتنا بيع 
وتسويق األراضي والعقارات في 
اإلمارات العربية املتحدة، وبيع 
وتس���ويق العقارات واألراضي 
والش���اليهات والڤلل السياحية 
والشقق في مصر وبيع وتسويق 
الس���كنية  العقارات واألراضي 
والزراعي���ة  واالس���تثمارية 
والتجاري���ة في س���لطنة عمان 
باإلضاف���ة إلى بيع وتس���ويق 
األراض���ي باململك���ة األردني���ة 

الهاشمية«.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
لش���ركة الدق���ة العقارية وليد 
الصفران ان الش���ركة تأتي في 
مقدمة الشركات العقارية العاملة 
في اململكة العربية الس���عودية 
السيما وحيث التنوع االراضي 
السكنية والتجارية واالستثمارية 

والزراعية والصناعية.
وبني ان الشركة قامت بتجهيز 
بعض املعروضات في دول مجلس 
التعاون والدول العربية من أهمها 
اململكة العربية السعودية وسلطنة 
عم���ان واألردن ومصر بجميع 
محافظاتها، وذلك مبس���احات 
مختلفة وبأسعار مغرية تناسب 
مع جميع الشرائح وبتسهيالت 
ممتازة أو نظام التقسيط بدون 

أرباح وذلك من اجل املس���تثمر 
الكويتي واخلليجي.

كما اكدت ش���ركة مجموعة 
انتهت  أنها  العاملية  اوريجينال 
من عمليات البناء االساسية في 
النموذجي منتجع  مش���روعها 
»سرايا اخليران« في مدينة صباح 
االحمد البحرية � املرحلة االولى، 
في الوقت الذي ال تزال الشركة 
تعمل وفق رؤيتها االستثمارية 
اجلدي���دة الت���ي اطلقتها خالل 
الفترة االخيرة حتت شعار »متلك 
واستثمر«، والتي تطرح الول مرة 

بأسلوب حديث ومبتكر.
ومبناس���بة اشتراك الشركة 
الكويتية  العقارات  في معرض 
والدولي���ة، قال املدير التنفيذي 
في الش���ركة محمد املشلوم ان 
الش���ركة في املراح���ل النهائية 
من عملي���ات بناء وتش���طيب 
مشروعها النموذجي في منطقة 
اخليران املعروف باسم »سرايا 

اخليران«.
واكد أن الشركة حرصت على 
أن تكون التش���طيبات النهائية 
متوافق���ة م���ع املواصفات التي 
اختارها الزبائ���ن وتلبي متاما 
احتياجاتهم، واصفا منتجع سرايا 
اخليران الس���احلي بأنه عبارة 
عن واحة من الس���حر واجلمال 
يتمتع بإطاللة فريدة متتد على 
االفق البعيد، مشيرا الى انه رغم 
ان العدد املتبق���ي من الڤلل في 
املش���روع محدود ج���دا غير ان 
الش���ركة حاولت تغيير مفهوم 
التسويق وابتكار فلسفة جديدة 
رمبا تطرح الول مرة في الكويت 
اطلق عليها »متلك واستثمر«. 

واوضح ان منتجع س���رايا 
اخلي���ران يع���د من املش���اريع 
النموذجية في الكويت ويتمتع 
مبزايا فريدة جتعله احد افضل 
املشاريع الس���كنية املطلة على 
البحر، حيث يقع املش���روع في 
منطقة اخليران وميثل املرحلة 
االولى من مشروع آللئ اخليران، 
ويتكون من ش���اليهات تتمتع 
بإطالل���ة ممي���زة عل���ى البحر 
وصممت برؤية هندسية حتاكي 
روعة املكان، واعتبر املش���روع 
مفخرة املشاريع العقارية املطلة 

على البحر في الكويت.

4 شركات جديدة تنضم للمشاركين 
في معرض العقارات الكويتية الدولية

صالح السلمي

أعلن رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة كويت 
انفست القابضة صالح السلمي، 
ان عملي���ة دم���ج كل من كويت 
انفست وشركة جيزان القابضة 
والشركة الدولية للتمويل تسير 

وفق اجلدول الزمني املعد لها. 
واوضح السلمي في تصريح 
صحافي تعقيبا على االعالن عن 
الصيغة النهائية للدمج وموافقة 
مجالس ادارة الش���ركات الثالث 
عليها االس���بوع املاضي، قائال: 
»ملسنا ردود فعل ايجابية عقب 
االعالن عن موافقة مجالس ادارة 
الشركات الثالث على الدمج، والذي 
يخلق تناغما بني انشطة الشركات 
الثالث ويجمعها في كيان واحد 
قادر على املنافس���ة واالستمرار 
في ظل اوضاع االس���واق املالية 
املتقلبة«، مش���يرا الى ان الدمج 
الالزمة للتوسع  السيولة  يوفر 
في اعمال الشركة ووضع اخلطط 

املستقبلية للنمو.
واض���اف: »ان ه���ذا الدم���ج 
فريد من نوعه في الكويت بكل 
شكل من االش���كال، فهو يجمع 
ثالث شركات مدرجة في سوق 
اثنتان  املالية،  الكويت لالوراق 

مختلفة ف���ي كيان واحد، والذي 
من ش���أنه تعزيز اداء الش���ركة 
ووضعها التنافسي بني الشركات، 
كذلك يجعل االيرادات والتدفقات 
النقدية حتت سيطرة ادارة واحدة، 
ومن ثم تكون االدارة اكثر كفاءة 
في توزيع املوارد واخلبرات دون 
تك���رار املهام، كل هذا س���يؤدي 
الى متتع الشركة بسمعة اقوى 
واداء افض���ل وبالتالي حتقيق 
عائ���دات اكبر وتوزيعات افضل 
للمس���اهمني«. واختتم السلمي 
تصريحه بالقول: »يحزننا رؤية 
اس���م كويت انفست يختفي عن 
شاشات التداول في سوق الكويت، 
وعزاؤنا في ذل���ك هو احملافظة 
على حقوق مساهمينا واالستمرار 
في تطبيق الرؤية االستراتيجية 
للمرحوم جاسم محمد البحر في 
دمج شركات مجموعةايفا، والذي 
بدأت املجموعة بتنفيذه قبل بداية 
االزمة املالية بفترة«، مؤكدا: »لقد 
عملنا ومازلنا نعمل لتحقيق ما 
ه���و افضل ملس���اهمينا، ونحن 
على ثقة من ان الدمج س���يزيد 
التشغيلية ويحقق  العوائد  من 

ربحية افضل للمساهمني«.

منها ش���ركات قابضة، لكل منها 
نش���اطها املختلف، حيث تقوم 
كويت انفس���ت بتوفير خدمات 
الوساطة املالية، والدولية للتمويل 
مختصة في التمويل والقروض 
االستهالكية لالفراد والشركات، 
بينم���ا تقوم جي���زان القابضة 
باالستثمار في القطاع العقاري. 
الى خلق شركة  الدمج سيؤدي 
خدمات مالية تتنوع انش���طتها 
بني التمويل والوس���اطة املالية 
وادارة االصول«. وأشار الى انه: 
»من اهم ما يوفره الدمج جتميع 
اخلبرات املتمي���زة في قطاعات 

دمج فريد من نوعه في سوق الكويت لألوراق المالية

السلمي: مستمرون في تنفيذ رؤية 
جاسم البحر في دمج شركات »ايفا«

الهارون: المغرب يتمتع بإمكانيات
لجذب رؤوس األموال الكويتية

التقى نظيره المغربي أحمد الشامي

)قاسم باشا(أحمد الهارون مع وزير التجارة املغربي أحمد الشامي والوفد املرافق له

عاطف رمضان
أكد وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ان املغرب ميتلك 
مؤهالت كبيرة ومهمة قادرة على 
جذب استثمارات كبيرة، معربا 
عن أمله أن تتضافر جهود البلدين 
في مجال االس���تثمار من خالل 
االس���تفادة من رؤوس األموال 
الكويتية  واخلبرة واالمكانيات 
التي يزخر بها املغرب بغية اجناز 

مشاريع واعدة في املستقبل.
جاء ذلك خالل اجتماعه امس 
التج���ارة والصناعة  مع وزير 
والتكنولوجيات احلديثة املغربي 

أحمد رضا الشامي حيث بحث 
الوزيران سبل تعزيز العالقات 
االقتصادي���ة والتجاري���ة بني 
البلدين، وناقشا بعض القضايا 
املتعلقة بتنمية التبادل التجاري 
وتعزيز التع���اون في قطاعات 
اقتصادية مختلفة مما سيسهم 

في دعم اقتصاد البلدين.
الوزي���ران خالل  وتط���رق 
االجتماع إلى سبل دعم تعاون 
القطاع اخلاص في كال البلدين 
وتعزيز التواصل بينهما والتعاون 
في القطاع االستثماري وتبادل 

الفرص االستثمارية.

من جانبه، أكد وزير  التجارة 
والصناع���ة والتكنولوجي���ات 
الشامي  احلديثة املغربي أحمد 
أهمية تعزيز التعاون االقتصادي 
والتجاري الثنائي واالرتقاء بهذا 
العالقات  الى مستوى  التعاون 
السياسية املمتازة بني البلدين 
الش���قيقني، معربا ع���ن تطلع 
املغ���رب ال���ى توس���يع قاعدة 
التعاون االقتصادي والتجاري 
وتعميق العالقات املتميزة على 
املستوى السياسي بالتطابق التام 
في وجهات النظر حول القضايا 

العربية واالسالمية والدولية.

 »TPAO« بالتعاون مع شركة البترول التركية

»كويت إنرجي« تفوز بعقود تطوير  
حقلي الغاز »سيبا« و»المنصورية« في العراق

صورة من خبر »األنباء« في عدد 2010/9/16

أعلنت ش����ركة كويت إنرجي 
انفردت بنشره  امس وتأكيدا ملا 
»األنب����اء« في عدد 16 س����بتمبر 
املاضي أنها فازت بعقود تطوير 
حقلي الغاز »سيبا« و»املنصورية« 
في العراق على مدى 20 عاما وذلك 
في الدورة الثالثة للمناقصات على 
ثالثة حقول للغاز التي طرحتها 
وزارة النفط العراقية، حيث يقع 
حقل »سيبا« في محافظة البصرة 
فيما يقع حقل »املنصورية« في 

محافظة ديالى.
وأوضحت الش����ركة في بيان 
انها قدم����ت مناقصة  صحاف����ي 
للحقل����ني بالتعاون مع ش����ركة 
التركية »TPAO«، وهي  البترول 
شركة نفط مملوكة من احلكومة 
التركية، مش����يرة الى ان »كويت 
إنرجي« ستكون الشركة املشغلة 
حلقل »سيبا« بحصة مشاركة تبلغ 
60% فيما ستشارك شركة البترول 
التركية بحصة 40%، وفيما يتعلق 
بحقل »املنصورية«، فس����تكون 
ش����ركة البترول التركية مشغل 
احلقل بحصة تبلغ 50%، فيما تبلغ 
حصة كوي����ت إنرجي في احلقل 
30% وحصة ش����ركة »كوريا غاز 
كوربوريشون« )كوجاس( %20.

وقد مت تقييم املناقصات على 
الش����ركة بالدوالر  أجور ربحية 
لكل برميل نف����ط مكافئ، وعلى 
حد االنتاج اليومي باملليون قدم 

مكعبة من الغاز اجلاف، وكان أجر 
ربحية الشركة حلقل »سيبا« 7.50 
دوالرات لكل برميل نفط مكافئ، مع 
انتاج يومي يصل إلى 100 مليون 
قدم مكعبة من الغاز اجلاف، أما 
بالنسبة حلقل »املنصورية«، فكان 
األجر 7 دوالرات لكل برميل نفط 
مكافئ، مع انتاج يومي يصل إلى 
320 مليون قدم مكعبة من الغاز 
اجلاف. وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة كويت إنرجي، د.منصور 
أبوخمس����ني: »يعد اليوم خطوة 
مهمة واجناز جديد لكويت إنرجي، 
وذلك بعدما عملت الشركة خالل 
األعوام الثالثة املاضية للحصول 

على مثل هذه العقود في العراق، 
ونتطلع اليوم لبدء شراكة مثمرة 
وطويلة م����ع احلكومة العراقية 
لتطوير موارد الغاز الطبيعي في 
البالد ووضع خبراتنا وامكانياتنا 
التقني����ة في خدم����ة انتاج الغاز 
الطلب  الع����راق من  الحتياجات 

احمللي أوال والطلب اخلارجي«.
وقد شاركت 13 شركة في هذه 
املناقصة التي تضمنت ثالثة عقود 
لتطوير ثالثة حقول للغاز وهي 
»عكاس« و»سيبا« و»املنصورية«، 
إل����ى أن  التقدي����رات  وتش����ير 
االحتياط����ات اإلجمالية للحقول 
11 تريليون قدم  الثالثة تتجاوز 

مكعبة من الغاز.


