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استغرقت 38 يومًا بتكلفة 5.8 ماليني دينار 

الزنكي: إجناز الصيانة الشاملة ملصفاة الشعيبة
يجب أن حتتذيه املصافي األخرى

فاروق الزنكي وأسعد السعد يتوسطان فريق عمل »البترول الوطنية«   )محمد ماهر(

أك���د الرئي���س التنفي���ذي 
الوطنية  البترول  لمؤسس���ة 
فاروق الزنكي أن إنجاز الصيانة 
الشاملة في مصفاة الشعيبة 
يج���ب أن تحتذي���ه المصافي 
األخرى، مثمنا جهود العاملين 
بالمصفاة، وأن نجاح ش���ركة 
إلى  الوطني���ة يعود  البترول 
االنسجام التام بين فريق العمل 

فيها وقيادات الشركة.
ف���ي  الزنك���ي  وأض���اف 
تصريحات صحافية على هامش 
االحتفال بانتهاء أعمال الصيانة 
الشاملة لمصفاة الشعيبة أمس 
أن مؤسسة البترول الكويتية 
مستمرة في تنفيذ إستراتيجيتها 

طويلة األمد حتى 2030.
وأبدى الزنكي تفاؤله بإقرار 
المشروعين النفطيين الكبيرين 
خالل االجتماع المقبل للمجلس 
األعلى للبترول، مشيرا إلى أن 
اإلعالن عن تعيينات القيادات 
النفطية سيكون قريبا، نافيا 
وجود اتصاالت الستيراد الغاز 

من مصر حاليا.
من جانبه ثمن نائب رئيس 
مجلس اإلدارة ونائب العضو 
المنتدب لمصفاة ميناء األحمدي 
م.أس���عد السعد أن يتم إنجاز 
الش���املة لمصفاة  الصيان���ة 
الش���عيبة خالل 38 يوما بدال 
من 44 أي قب���ل موعدها ب� 6 

أيام.
وقال السعد في تصريحات 
عل���ى هام���ش االحتف���ال ان 
الشعيبة حققت أرباحا يومية 
خالل األيام الستة تتراوح بين 
مليون ونصف المليون دينار 
يوميا، مؤكدا أن ذلك يعد دليال 
على أهمي���ة عمليات الصيانة 

للمصفاة.

وبين ان هن���اك الكثير من 
أعمال الصيانة وتغيير الخطوط 
تمت في وقت قصير عن مثيالتها 
في فترات سابقة، مشيرا إلى أن 
عمليات التغيير بلغت مساحاتها 

14 كيلو طوال.
من ناحيته استعرض نائب 
العضو المنتدب لمصفاة ميناء 
الشعيبة أحمد الجيماز ما تم 
انجازه خ���الل أعمال الصيانة 
الش���املة للمصفاة،  الدورية 
الى ان اعمال الصيانة  مشيرا 
استغرقت 38 يوما بدال من 44 
يوما كما كان مخططا لها بدأت 
من 3 ابريل الماضي، الفتا الى 
ان اعمال الصيانة تكلفت 5.8 

ماليين دينار.
وقال أن فري���ق العمل في 
المصفى قد بذل جهودا كبيرة 
إلتمام عملية الصيانة في الوقت 
المناسب محققا وفرا في عدد 
األيام المخصص���ة للصيانة 
وهو ما يؤكد حرص العاملين 
على تحقيق أفضل أداء ممكن 
وذلك بالتزامن مع تنفيذ بعض 
المش���اريع الخاصة بتحسين 
جودة األداء في بعض الوحدات.
وتقدم الجيماز بالشكر الى كل 
العاملي���ن في مصف���اة ميناء 
الش���عيبة، مشددا على ان هذا 
االنجاز ما كان ليتحقق لوال روح 
عمل الفريق الواحد ومجهودات 
العاملين التي امتدت على مدار 

األربع والعشرين ساعة.
وقال ان هناك انجازات كثيرة 
تحققت ف����ي اعمال الصيانة منها 
تغيير ما يعادل 14 كيلومترا من 
األنابيب وعم����ل صيانة لوحدات 
اضافي����ة لم تك����ن مدرجة ضمن 

الخطة.
شريف حمدي  ٭

السعد مكرما أحمد اجليماز بحضور الزنكي

اجليماز مكرما أحد موظفي مصفاة الشعيبة

السعودية تعتزم بناء 16 مفاعاًل نوويًا بحلول 2030

صندوق النقد يتوقع أن ينمو االقتصاد السعودي 6.5% في 2011

»رينو« تطلق مشروعًا إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

دبي � رويترز: أفادت صحيفة 
سعودية نقال عن مسؤول كبير امس 
بأن السعودية تعتزم بناء 16 مفاعال 
نوويا بحلول عام 2030 وذلك بتكلفة 
قد تتجاوز ال� 100 مليار دوالر.وتبذل 
السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم جهودا حثيثة ملواكبة تسارع 
منو الطلب على الكهرباء.ويدرس 

البلد تعزيز طاقة التوليد احمللية 
باستخدام املفاعالت النووية.ونقلت 
صحيفة »عرب نيوز« عن عبدالغني 
مليباري منسق التعاون العلمي 
ملدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية 
واملتجددة قوله »بعد عشر سنوات 
سنكون قد انتهينا من بناء أول اثنني 
من املفاعالت«.ويتراجع كثيرون 

عن خطط للطاق����ة النووية بعد 
حادثة محطة فوكوشيما دايتشي 
اليابانية لكن دول اخلليج العربية 
الغنية بالنفط وعدد قليل من الدول 
األخرى مازالت تتطلع إلى القيام 
باس����تثمارات كبيرة في محطات 
للكهرباء النووية.وقال »بعد ذلك 
سننشئ مفاعلني اثنني كل عام إلى 

أن يصبح لدينا 16 مفاعال بحلول 
2030«.وقدر تكلفة املفاعل الواحد 
بنحو 7 مليارات دوالر، مضيفا أن 
اململكة بصدد وضع خطط املشروع 
النووي والتنس����يق مع الشركات 
املتخصصة.وقال إن اململكة تعتزم 
تلبية 20% من حاجاتها من الكهرباء 
باستخدام الطاقة النووية.ويقدر 

حجم منو الطلب عل����ى الكهرباء 
في اململكة بنس����بة 7 إلى 8% على 
مدى األعوام العشرة املقبلة.وكانت 
اإلمارات العربية املتحدة أرس����ت 
في ديسمبر 2009 عقدا لبناء أربع 
محطات نووية بقيمة 20.4 مليار 
دوالر على كونس����ورتيوم كوري 

جنوبي.

واش���نطن � رويت���رز: قال 
صن���دوق النقد الدولي اول من 
امس انه من املتوقع ان يسجل 
االقتصاد السعودي منوا قدره 
6.5%هذا العام ارتفاعا من %4.1 
في 2010.واضاف صندوق النقد 
في بيان صادر عنه ان املؤشرات 

الرئيسية للربع االول من 2011 
تظهر زيادة في قوة النش���اط 
االقتصادي ترجع الى زيادة في 
انتاج النفط واملزيد من االنفاق 

احلكومي.
وقال الصندوق دون ان يذكر 
تفاصيل انه من املرجح ان يرتفع 

التضخم في السعودية هذا العام 
الى حوالي 6%.واظهرت بيانات 
حكومية في 14 مايو املاضي ان 
التضخم السنوي زاد الى %4.8 
في ابريل بسبب ارتفاع تكاليف 
الغ���ذاء والنقل.وافاد صندوق 
النق���د الدولي ب���أن »االقتصاد 

السعودي يتجه الى حتقيق منو 
قوي متواصل«، ولم يشر بيان 
الصندوق الى آثار لالحتجاجات 
التي اجتاحت الشرق االوسط 
العام على  افريقيا هذا  وشمال 
اقتصاد اململكة.وقال صندوق 
النق���د ان»انت���اج النف���ط في 

الس���عودية يواص���ل االرتفاع 
لتعويض االنخفاض في االنتاج 
في اماكن اخرى باملنطقة«، مضيفا 
انه من املرجح ان تسجل امليزانية 
وميزان املعامالت اخلارجية في 
الس���عودية فائضا قويا وسط 

زيادة في انتاج النفط.

باري���س � كون���ا: اعلن���ت 
شركة رينو الفرنسية لصناعة 
الس���يارت اول م���ن امس انها 
ستطلق اكبر مشروع في قطاع 
العالم النتاج  الس���يارات في 
الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقالت رينو في بيان صحافي 
انها ستغطي اسطح مصانعها 
الستة بألوان الطاقة الشمسية 
وهو ما سيؤدي الى انتاج نحو 
60 ميغاواط من الكهرباء سنويا 
وتغطي احتياجات مدينة تضم 

15 الف نسمة.

واضافت انها تأمل عن طريق 
هذا املشروع الذي ستنتهي منه 
في فبراير من العام املقبل خفض 
االنبعاثات الكربونية الناجتة 
عن تشغيل مصانعها في فرنسا، 
مؤكدة ان هذا املش���روع يؤكد 
الطوي���ل االمد  الت���زام رينو 

ومحافظتها على البيئة.
الس���يارات  وتعتب���ر 
والش���احنات اح���د املص���ادر 
الغازية  االساسية لالنبعاثات 
املس���ببة لظاه���رة االحتباس 

احلراري.

بعد شطب 3 شركات خالل الفترة املاضية 

»أعيان كابيتال« خارج رقابة »املركزي«

دراسة: أكثر من 2600 شخص في أميركا 
تزيد ثروة كل منهم على 100 مليون دوالر

ال تغيير في املشتريات اخلليجية 
لسندات اخلزانة األميركية

كش����فت مصادر مطلعة ل����� »األنباء« أن بنك 
الكويت املركزي أرس����ل كتابا الحتاد الشركات 
االس����تثمارية يفيده بأنه مت شطب شركة أعيان 
كابيتال من سجل الشركات اخلاضعة حتت رقابته 

دون أن يوضح أسباب الشطب. 
ولفتت املصادر الى أنه بعد قيام البنك املركزي 
بشطب 3 ش����ركات خالل األيام القليلة املاضية، 

يصبح عدد الشركات اخلاضعة حتت رقابته 96 
شركة فقط بدال من 100 شركة بعد انضمام »أعيان 
كابيتال« إلى الشركات الثالث التي مت شطبها. 

يذكر أن الشركات التي مت شطبها من قبل بنك 
الكويت املركزي هي »الراية لالستثمار« و»غلف 

انفست« و»الدانة لالستثمار«.
عمر راشد   ٭

نيويورك � د.ب.أ: كش���فت دراسة حديثة 
ملجموعة »بوسطن كونسالتينغ« األميركية أن 
عدد األشخاص الذين تزيد ثروة كل منهم عن 
100 مليون دوالر وصل إلى الفني و692 شخصا 
في الواليات املتحدة التي احتلت املرتبة األولى 
على مستوى العالم من حيث أعداد االثرياء من 

هذه الشريحة.
وأظهرت نتائج الدراس���ة التي نشرت اول 
من امس أن عدد األثرياء من هذه الش���ريحة 
وصل في أملانيا إلى 839 مقابل 826 ش���خصا 

في السعودية.
ووصل عدد األثرياء من هذه الشريحة في 

الصني إلى 393 شخصا.
وكشفت الدراس���ة عن أن إجمالي إيداعات 
األفراد االملان وصلت إلى 5.2 آالف مليار يورو 
وتوقعت أن ترتفع هذه اإليداعات بنسبة %3.8 

سنويا حتى عام 2015.
في املقابل أشارت الدراسة إلى أن إيداعات 
الصينيني س���ترتفع من اآلن وحتى عام 2015 

بنسبة 14% سنويا والهنود بنسبة %18.

أبوظبي � رويت���رز: قال محافظ مصرف 
اإلمارات املركزي سلطان ناصر السويدي امس 
إن استراتيجية البنوك املركزية اخلليجية 
بشأن شراء س���ندات اخلزانة األميركية لم 

تتغير.
ونظرا لربط عمالت دول اخلليج بالدوالر 
وتسعير النفط مصدر الدخل الرئيسي لها 
بالدوالر، فإنه���ا تعد من أكبر حائزي أذون 

اخلزانة وسائر األصول األميركية.
البن���وك املركزية  وتتنامى مش���تريات 
اآلس���يوية من أصول االحتياطي األجنبي 

املقومة بالدوالر في مسعى لكبح ارتفاع أسعار 
عمالتها واحملافظة على القدرة التنافس���ية 

لصادراتها.
وأبلغ السويدي الصحافيني على هامش 
ورشة عمل مالية إنه ال يوجد في الوقت احلالي 
حترك قوي من جانب دول مجلس التعاون 
اخلليجي لشراء سندات اخلزانة األميركية 
بعد اس���تثمار بنوك مركزية آسيوية فيها، 
لكنه نفى أيضا أن يك���ون هناك أي تغيير 
في سياس���ة البنوك املركزية اخلليجية في 

هذا الصدد.

أكد أن تعافي الشركة مرهون باستقرار األوضاع األمنية

مسعود: 80 مليون دوالر خسائر
»مصر للطيران« في فبراير املاضي

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة 
لمصر للطيران حسين مسعود ان الخسائر 
التي تكبدتها الش���ركة خالل ش���هر فبراير 
الفائت بلغت 80 مليون دوالر، الفتا الى ان 
تعافي الشركة وعودتها مرة أخرى مرهونان 
بعودة استقرار الجوانب األمنية واالقتصادية 

والسياسية.
وأضاف المسعود خالل استقباله أعضاء 
الوفد اإلعالمي الكويتي ان الش���ركة تحاول 
جاهدة وضع الخطط والرؤى اإلستراتيجية 
طويلة وقصيرة المدى لتحس���ين خدماتها 
التي تقدمها للمسافرين على متن خطوطها، 
خصوصا في ظل الحالة التنافس���ية التي 
تش���هدها المالح���ة الجوية ف���ي المنطقة 

العربية.
واستعرض المسعود جملة من المواقف 
التي س���خرت فيها الشركة كامل امكانياتها 
لتلبية طلب المساعدة الذي أطلقه المصريون 
العاملون في ليبيا إبان األحداث األخيرة التي 
تشهدها ليبيا، مشيرا الى ان عدد الرحالت 
التي كانت توفرها الشركة يوميا يصل الى 

45 رحلة.
وقال المسعود »اننا نقوم حاليا بتسيير 

10 رح���الت بين الكويت ومصر ونتوقع ان 
نزيد الفترة المقبلة عدد الرحالت لنصل الى 
34 رحلة أسبوعيا بمعدل 3 رحالت يوميا، 
مؤكدا ان هذا الش���يء يدل على قوة ومتانة 

العالقة التي تربط البلدين.
كما أشاد بدور االستثمارات الكويتية في 
مصر ودعمها لمس���اندة االقتصاد المصري 
خ��الل الفت��رة الت��ي يم��ر بها حاليا، مثنيا 
على دور وإس���هامات ش���ركة الخرافي في 

مصر.
واشار الى ان الحياة بشكل عام في مصر 
تأثرت بأحداث الثورة وليس شركات الطيران 
فقط نتيج���ة حظر التجوال الذي وصل في 
بعض األوقات الى 18 ساعة، متوقعا ان يكون 
مردود الثورة كبيرا جدا خالل المرحلة المقبلة 
المتوقع ان  الديموقراطية والحرية  نتيجة 

تشهدها مصر قريبا إن شاء اهلل.
وبين ان دخول شركات منافسة في مجال 
المالحة الجوية سيصب في صالح المسافرين، 
مش���يرا الى ان الشركة ستقوم بتوفير 217 
رحلة بين مطارات مصر والكويت خالل موسم 

اإلجازات الصيفية لنقل المسافرين.
القاهرة ـ عبدالهادي العجمي  ٭

توقعات بعودة »مصر للطيران« إلى الربحية من جديد

شركة تركية تطمح لبناء ميناء الفاو
كشفت شركة تركية اول من امس اعتزامها الدخول 
في مفاوضات مع وزارة النقل العراقية لالستثمار 
في بناء ميناء الفاو الكبير مبدينة البصرة الواقعة 
على بعد 550 كلم جنوب العاصمة العراقية بغداد. 

وأوضح مدير شركة »كي.أس« التركية قهرمان 
صادق في البصرة أن شركته تخطط للتنافس على 

بناء ميناء الفاو الكبير شمال اخلليج العربي مبحفظة 
استثمارية دولية. وأضاف أن إستراتيجية موقع 

امليناء وتخطيط العراق إلنشاء موانئ جافة مؤشرات 
جاذبة في منطقة واعدة بالتنمية ومن املراكز التي 
ستحتل املرتبة األولى في االقتصاد العاملي خالل 

األعوام العشرة املقبلة.

أمير قطر يدشن محطة رأس قرطاس للطاقة
الدوحة � كونا: دّشن امير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمس محطة رأس قرطاس 
للطاقة والتي رفعت الطاقة الكهربائية الكلية 
بقطر الى حوالي تسعة آالف ميغاوات و325 

مليون غالون من املياه احملالة يوميا.
وقال وزير الطاق���ة والصناعة القطري 
د.محمد الس���ادة في تصريح صحافي بعد 
حفل التدش���ني ان الفائض بعد االستهالك 
يقدر ب� 2500 ميغاوات »وسيجعل قطر في 
موقع مريح منافس ويجعل فرص التنمية 

أكبر«.
وكش���ف عن خطط للمؤسس���ة العامة 
القطرية للكهرباء واملاء في مجالي الكهرباء 
واملاء ستعلن مبوجبها عن عدة مشاريع في 

هذا الصدد.
وأكد أن تلك اخلطط ليست مقتصرة على 
إنتاج وتوفير الكهرباء وامداد املياه بل تشمل 
كذلك مجاالت النقل والتوزيع، مشيرا الى أن 
معدل الطلب على الكهرباء واملياه القتصاد 
متنام بشكل مطرد كما تشهده قطر سيستمر 

في النمو.
وذكر أن الزيادة الس���نوية في استهالك 
الكهرب���اء واملياه بالدولة ال تقل عن 10% بل 
وصلت في العامني 2007/2006 إلى أكثر من 
16%.ويأتي تدشني احملطة بعد عام واحد من 
تدش���ني محطة مماثلة هي محطة مسيعيد 
للطاقة في 18 مايو 2010 والتي تبلغ طاقتها 

االنتاجية من الكهرباء 2007 ميغاوات.


