
اقتصاد
الثالثاء 6 نوفمبر 2012

31
أكد على هامش مؤمتر »مشاريع الطاقة والبنية التحتية« أن 50% من امليزانية سيتم صرفها على مشاريع االستكشاف واإلنتاج

الزنكي: 100 مليار دوالر ميزانية املشاريع النفطية املرصودة لـ 5 سنوات

الشركة في املنطقة الشمالية للبالد، 
حيث يتركز النفط والغاز باالضافة 
إلى مش����روع كبير سيتم طرحه 
خارج إطار املشاريع املزمع طرحها 
خالل العام املقبل وهو مشروع الغاز 
احلر، مشيرا إلى أن مراكز التجميع 
تضم النفط والغاز واملاء حيث انها 
من منتجات اآلبار النفطية، مؤكدا 
على أن انتاج املنطقة الشمالية من 
النفط قد عاد إلى وضعه الطبيعي 

بعد حادثة التسرب النفطي.
من جهته، اوضح رئيس مجلس 
إدارة شركة »ميد إيفنتس« إدموند 
أوسوليفان ان املؤمتر يوفر منوذجا 
للتواصل البناء والنقاش الفعال بني 
مختلف املعنيني بتطوير مستقبل 
الكويت ويش����كل احلدث فرصة 
للتواصل املباش����ر بني املشاركني 
الرؤس����اء  العالقات مع  وتوطيد 
التنفيذيني ونواب الرؤساء ورؤساء 
مجلس اإلدارة ضمن أهم القطاعات 

التنموية والهيئات احلكومية.
وأضاف قائال: استنادا إلى النجاح 
الكبير ال����ذي حققه العام املاضي 
متت توس����عة املؤمتر ليتضمن 
التوضيحية  العروض  مزيدا من 
املوجهة للعمالء وحتليل دراسات 
احلال����ة التي تفضي مبجملها إلى 
فتح الباب واسعا أمام املزيد من 
الفرص الواعدة كما يسهم التركيز 
على البيانات التفصيلية ألبحاث 
الس����وق واملعلومات والتوقعات 
التي تقدم مبجمله����ا حملة وافية 
حول مستقبل قطاع املشاريع في 
اثراء احلوار خالل ثالثة أيام من 

اجللسات النقاشية التفاعلية.
الى ان بيان����ات ميد  واش����ار 
إنسايت كشفت أن شركة البترول 
الوطنية الكويتية واجلهاز الفني 
التنموية  لدراس����ة املش����روعات 
واملبادرات سيكونان أكبر عميلني 
مستقبليني من حيث قيمة األعمال 
اجلاري تنفيذها حاليا في اشارة الى 
ان املؤمتر يتخلله مناقشة العديد 
من املواضيع الهامة منها برنامج 
مشاريع رأس املال لدى شركة نفط 
الكويت وآخر التطورات في مشاريع 
مبادرات الطرق واجلس����ور التي 
تعمل وزارة األشغال العامة على 

تنفيذها.
اجلدي����ر بالذك����ر ان املؤمتر 
يستقطب أكثر من ثالثني شخصية 
متخصصة من املتحدثني باإلضافة 
إلى ما يزيد على 200 مشارك من 
املوفدين احملليني والعامليني ويتم 
خالل����ه التعري����ف بالفرص التي 
تتيحها املش����اريع الت����ي يجري 
تنفيذه����ا ضمن قطاع����ات النفط 
والغ����از والطاقة واملياه والبالغة 
قيمتها 55 مليار دوالر بحس����ب 

الشركة املنظمة للمؤمتر.
ويتضمن املؤمتر الذي يستمر 
على م����دى أربعة أيام دراس����ات 
متخصصة وعروضا توضيحية 
هامة باإلضافة إلى جلسات النقاش 
والتواصل وورش العمل التفاعلية 
بهدف العمل على إيجاد حلول عملية 
ألهم وأعقد التحديات التي يواجهها 

القطاع في املرحلة الراهنة.

أحمد يوسف  ٭

بشكل كامل.

مشاريع »نفط الكويت«

من جانبه، ق����ال نائب رئيس 
مجل����س االدارة ونائ����ب العضو 
املنتدب للشؤون الفنية في شركة 
نفط الكويت مازن السردي ان كلفة 
املشاريع الرأسمالية الكبرى املنتظر 
طرحها في ش����ركة نفط الكويت 
خالل العام املقب����ل 2013 تتراوح 
ب����ني 9 و10 مليارات دوالر، مؤكدا 
على اهمية املنهج وطريقة العمل 
التي ستتبعها الشركة خالل الفترة 
املقبلة في تنفيذ مشاريعها، واضاف 
السردي أن الشركة ستعمل على 
تنفيذ مشروعاتها بطريقة تسليم 
املفتاح، وان »نف����ط الكويت« قد 
ادخلت ع����ددا من التعديالت على 
هذه الطريقة لتقليل نسبة املخاطر 

باملشاركة مع مقاولي املشاريع.
وأش����ار السردي إلى أن »نفط 
الكويت« تعمل على البحث املستمر 
في املعوقات التي تقف أمام تنفيذ 
املشاريع واالنتهاء منها في الوقت 
احملدد، موضحا ان أهم هذه املعوقات 
التي تسببت في تأخير املشاريع 
تكمن في عدم التعامل مع املشروع 
كبرنامج متكامل، الفتا إلى أن جميع 
املش����اريع التي تنفذها الشركات 
النفطية تبدأ بدراسات جيولوجية 
وحفر وآبار خالل العام األول، ثم 
تبدأ بعد ذلك مرحلة إعداد التصاميم 
للمش����اريع، تليها خطة التنفيذ، 
مبين����ا أن امليزاني����ات ال توضع 
اال م����ع نهاية التصميم وهي آخر 

املرحلة.
واش����ار إلى أن االدارات العليا 
في الش����ركات في العالم ال تركز 
على املشاريع اال بعد بدء االنفاق 
أو الصرف بامليزانيات الكلية، وأن 
امليزانيات الكبرى للمشاريع توضع 
بعد التصميم وهي دائما ما تكون 

مرحلة متأخرة.
وأوض����ح الس����ردي أن العمل 
العمل  في برامج املشاريع يشبه 
في س����باق التتابع حي����ث انه إذا 
تأخر آخر املتسابقني تأخر كامل 
الفريق، مشددا على ضرورة النظر 
إلى العمل في املش����اريع النفطية 
بنظرة متكاملة وشاملة، مؤكدا أن 
مؤسسة البترول الكويتية وشركة 
نفط الكويت تسيران وفق خططها 
االستراتيجية املوضوعة، مؤكدا 
أن »نف����ط الكويت« لم تتأخر في 
أي من مشاريعها بالرغم من فترة 

الركود العاملي.
وتوق����ع الس����ردي أن تطرح 
»نفط الكويت« عددا من املشاريع 
الضخمة خالل الفترة املقبلة وأن 
جمي����ع التصاميم واخلطط لتلك 
املش����اريع جاهزة للطرح حاليا، 
متوقعا أن يبلغ حجم تلك املشاريع 
التي ستطرحها الشركة خالل الفترة 
املقبل����ة والبالغة نح����و 3 مراكز 
للتجميع في منطقة شمال الكويت، 
طاقة اجمالية لكل مركز بنحو 100 
ألف برمي����ل يوميا، باالضافة إلى 
مشروع شبكة أنابيب ممتدة من 
ش����ركة نفط الكويت إلى املصفاة 

اجلديدة.
وأض����اف أن معظم مش����اريع 

وأوضح أن الوضع حاليا ممتاز 
لتنفيذ إس����تراتيجية املؤسس����ة 
املوضوعة منذ 5 س����نوات، وأن 
التنفيذية ملش����روعي  االجراءات 
املصفاة اجلديدة والوقود البيئي 
ق����د بدأت بالفع����ل، باالضافة الى 
استمرار مش����اريع االستكشاف 
واالنت����اج، والي����وم نحن بصدد 
تنفيذ مشاريع اضافية فيما يتعلق 
بالغاز احلر، موضحا ان مشاريع 
االستكشاف واالنتاج تتطلب وقتا 

وصبرا لتنفيذها.
وأشار الزنكي الى ان مشروعي 
املصفاة اجلديدة والوقود البيئي في 
مرحلة البداية وانه قد مت االنتهاء 
من عقد مستشار املشروع ومتت 
الترس����ية على ش����ركتني ما يعد 
مؤش����را جيدا، مضيف����ا ان هناك 
اجراءات كثيرة ستصل في نهايتها 
املناقصات واالجراءات  الى طرح 
النهائية خالل نهاية العام احلالي 

او بداية العام املقبل.
واكد على ان ميزانية املشروعات 
معتمدة منذ فترة ولكن املش����كلة 
كانت في التنفيذ، غير ان املؤسسة 
امليزانية املرصودة  تس����ير وفق 
وطبقا لالس����تراتيجية املرسومة 

حتى 2030، بكل وضوح.
وق����ال الزنك����ي ان اج����راءات 
املشاريع يتم اعتمادها سنويا بيد 
انه اوضح ان امليزانية املرصودة 
هي تكاليف هذه املش����اريع لكن 
يجب تقدميها س����نويا العتمادها 
حس����ب االجراءات، وردا على اذا 
ما ل����م يعتمدها مجلس االمة قال 
هذا امر آخ����ر، معتبرا ان املؤمتر 
فرصة جيدة للمعنيني واخلبراء 
النفطيني ملعرفة آخر املستجدات 
في املشاريع سواء املتعلقة بالطاقة 
أو البنية التحتية في الكويت، من 

خالل مؤمتر »ميد« السنوي.
وح����ول ابرز املش����اريع، قال 
الزنكي ان ابرزها املصفاة والوقود 
البيئي، متوقعا ان متضي املشاريع 
طبقا للخطة املرسومة، وان املردود 
من الوقود البيئي قد يوفر وقودا 
صديقا للبيئة واالستغناء عن بعض 
النفوط املس����تغلة النتاج الطاقة 
ما يعني وجود مردود اقتصادي 

ومردود بيئي في الوقت ذاته.
وتوقع ان يبدأ طرح املشاريع 
وفقا للخطة املرسومة، مؤكدا على 
ان قطار اخلطة يسير في الطريق 
الصحي����ح، وان ه����ذا يعد اجنازا 

كبيرا.
وقال انه بالتعاون مع املستشار 
س����يتم جتهيز املستندات الالزمة 
وطرح املناقصات، مشيرا الى ان 
القطاع اخلاص لديه فرصة جيدة 
في هذه املشاريع التي تعد جزءا 
من اس����تراتيجيتنا لدعم القطاع 
اخلاص وستكون هناك مشاركة 
جيدة تؤكد ان القطاع النفطي يسير 

وفق اخلطط املرسومة له.
الغاز من  وبخصوص تسرب 
البئر في حقل الروضتني، قال ان 
هناك اجراءات نسير فيها وتخطينا 
مرحلة اخلطر وهناك سيطرة كاملة 
الغاز  البيئي����ة على  الناحية  من 
املتسرب )كبريتيد الهيدروجني(، 
موضحا ان االنتاج عاد الى طبيعته 

التابعة  التش����غيلية للش����ركات 
للمؤسس����ة، باعتب����ار ذلك احد 
املبادرات املتفرعة من إستراتيجية 
املؤسس����ة طويلة األمد واملتعلقة 
بإدارة املصادر الكربوهيدرونية.

ال����ى ان هذا  الزنكي  واش����ار 
يستهدف التقليص إلى احلد األدنى 
املمكن من االنبعاثات احلرارية، وقد 
مت بالفعل اختيار موقعني إلقامة 
مشروعات طاقة شمسية جتريبية 

ضمن قطاع النفط.
وأكد على أن حتقيق هذا الهدف 
بزيادة مليون برميل من اإلنتاج 
اليومي احلالي بحلول عام 2020 
واحملافظة على هذا املستوى من 
اإلنت����اج حتى ع����ام 2030 يعتمد 
على جناح تطبيقات التكنولوجيا 
املتقدمة على جانبي اإلنتاج احملسن 
واملعزز. عالوة على ذلك، فإن إنفاقنا 
على املش����روعات املستقبلية في 
غضون السنوات اخلمسة املقبلة 
سيبلغ نحو 100 مليار دوالر، %60 
منها سيتم إنفاقها على مشروعات 
الداخ����ل واخلارج،  ف����ي  اإلنتاج 
يضاف إلى ذلك، تصاعد التكاليف 
التشغيلية مع مرور الوقت حلقولنا 
التي تأخذ في النضوج عاما بعد 

عام.
وقال الزنكي انه ال ميكن مواجهة 
هذه التحدي����ات الكبرى والتغلب 
عليه����ا مبفردنا ألنن����ا نعتقد أن 
إقامة شراكات مع شركات نفطية 
كبرى تقوم على أساس املصالح 
املشتركة للجانبني هي األساس، 
ألنه����ا متكننا من االس����تفادة من 
التطورات واالبتكارات التكنولوجية 
احلديثة لتحقي����ق هدفنا بزيادة 
اإلنتاج، فضال عما يؤمنه لنا ذلك 
من إمكاني����ة الوصول إلى الطاقة 
احلديثة املمكن استخدامها، وضمان 
مستقبل في عالم الطاقة أكثر إشراقا 

للجميع.
واضاف: إذا نظرنا إلى اآلفاق 
اخلاصة بصناع����ة النفط والغاز 
جن����د أنها قد تط����ورت وحتولت 
التكنولوجي����ا والواقع  بفض����ل 
انه خالل التاريخ البش����ري فإن 
تطبيق����ات التكنولوجيا اجلديدة 
حلل املشاكل ظلت على الدوام تؤتي 
ثمارها بتحقيق احللول، مؤكدا على 
أن الكوي����ت توفر فرصة عظيمة 
الذي يعتبر  القطاع اخلاص  أمام 
احملرك لتنويع االقتصاد الكويتي، 
خاصة أن التكنولوجيا مبفردها لن 
تكون كافية ان لم تصحبها املعرفة 
واخلبرات، وميكن اكتساب األخيرة 
من خالل الشراكات مع الشركات 
التي  الكبرى والشركات  النفطية 
تقدم اخلدمات النفطية باإلضافة 
إلى املؤسس����ات العلمية العاملية 

الكبرى.
وف����ي تصريح����ات صحافية 
على هام����ش املؤمتر، قال الزنكي 
ان ميزاني����ة املش����اريع النفطية 
املرصودة تبلغ نح����و 100 مليار 
دوالر يتم اعتمادها سنويا طبقا 
آللي����ة معتمدة، وان 50% من هذه 
امليزانية سيتم صرفها علي مشاريع 
االستكش����اف واإلنت����اج وباقي 
التكرير  امليزانية على مش����اريع 

والبتروكيماويات.

سلط الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
الكويتية ونائب رئيس  البترول 
مجلس اإلدارة فاروق الزنكي الضوء 
على دور التكنولوجيا كأحد احللول 
الطاقة وعلى  املستقبلية ملشاكل 
وجه اخلصوص لتحقيق أهداف 
مؤسسة البترول الكويتية املتعلقة 
بالنفط والغاز حتى 2030 والتي 

تعتبر اآلن في مرحلة التنفيذ.
وقال الزنك����ي، خالل افتتاحه 
امس مؤمتر مشاريع الطاقة والبنية 
التحتية بتنظيم من شركة »ميد 
إيفنت����س«، ان الصناعة النفطية 
تواج����ه حتديات غير مس����بوقة 
نتصدى لها بأقصى جهودنا ملواجهة 
متطلبات هذه املرحلة من الطاقة 
وضمان حتقيق احتياجات الطلب 
الذي تصحبه  املتزايد  املستقبلي 
تقلبات في أس����عار النفط وإدارة 

املصادر غير التقليدية للطاقة.
واضاف قائال: إن العالم يستهلك 
الي����وم حوالي 320 مليون برميل 
نف����ط يوميا، وسيس����اهم النفط 
والغاز في توفير حوالي 50% من 
الطلب العاملي للطاقة بحلول عام 
2020، وهذا يعني زيادة تتجاوز 
40 مليون برميل يوميا من النفط 
والغاز يتعني تأمني إنتاجها حتى 

ذلك العام.
وتابع بالقول: ان هذه التحديات 
الهائلة جعلتنا نعيد التفكير في 
أفضل املمارسات التي نطبقها في 
هذه الصناعة والبحث عن حلول 
جريئة ومتحررة من خالل اإلبداعات 
وتطبيقات التكنولوجيا واإلمكانات 

اإلدارية.
وأعرب الزنكي عن إميانه بان 
التكنولوجيا عامل رئيسي وانها 
قادرة على ردم الفجوة بني العرض 
والطلب وجتاوزها فضال عن حتقيق 
أهدافنا اإلستراتيجية الرامية إلى 
تعزيز اإلنتاج ليصل إلى 4 ماليني 
برميل يوميا، مع العمل في الوقت 
ذاته على حتقيق عمليات إحالل 
احتياطيات جديدة بدل املستنزفة 
بنسبة 100%، إلى جانب ذلك العمل 
على تهدئة املخاوف املتعلقة بحماية 

البيئة ومتطلباتها.
وأكد على انه من اجل حتقيق 
ه����ذا الهدف، فقد يس����تدعي ضخ 
استثمارات ضخمة والتزامات كاملة 
من األفراد واملؤسسات، نحو هذا 

الهدف.
واضاف بقوله »نحن بحاجة 
إلى ضمان تفهمنا لتداعيات ونتائج 
القرارات االستثمارية ذات املدى 
البعيد التي نتخذها اليوم، وعلينا 
أن ننظر إلى األمام، وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن قطاع األبحاث والتطوير 
يلعب دورا أساس����يا في التعامل 
مع االحتياجات املس����تقبلية من 
خالل تطبيقات املعرفة واملهارات 
واألدوات املناسبة والالزمة لتطوير 
البنية التحتية والشركات وتطوير 

الطاقات فيها«.
واضاف قائال: من الداللة على 
ذلك، مستوى اإلنفاق امللحوظ على 
األبحاث والتطوير الذي تقوم به 
الشركات النفطية العاملية، والذي 
ارتفع في املتوس����ط بنسبة %16 
من املصروفات التشغيلية للعام 
املاضي، وعلى ذلك فإننا نقوم حاليا 
بإنشاء مركز رئيس����ي لألبحاث 
والتطوير مهمته تطوير احللول 
التكنولوجية بغية حتقيق األهداف 
الت����ي تضمنتها إس����تراتيجيتنا 
الطموحة، وستبلغ االستثمارات 
في هذا املركز أكثر من 1.5 مليون 
دوالر، على أن يتم تأسيسه خالل 
فترة تتراوح بني 3 و5 س����نوات 

مقبلة.
وحتدث الزنكي عن قطاع الطاقة 
الشمسية بقوله: »ان اجلميع يعلم 
أنها أصبح����ت تلعب اآلن دورا ذا 
أهمية متزايدة في مواجهة الطلب 
الطاقة، وتناغما مع  العاملي على 
هذا التوجه، فقد اتخذت مؤسسة 
البترول الكويتية قرارا استراتيجيا 
إلدارة مواردها من الهيدروكربون 
من خالل طرح تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية، لتحل محل جانب الوقود 
املس����تخدم حاليا ف����ي العمليات 

جانب من احلضور في افتتاح املؤمتر فاروق الزنكي متحدثا خالل املؤمتر  )سعود سالم(

قالت الشركة األولى لتسويق 
الوقود انها طرحت بطاقات الوقود 
للدفع املسبق في معظم محطاتها، 
مواصلة بذلك سلسلة خدماتها 
التي تأتي  املتتالي����ة،  اجلديدة 
اس����تجابة ملا يحقق احتياجات 
العم����الء وتطلعاته����م. ومتتد 
البطاقات  صالحية اس����تخدام 
املسبقة الدفع من فترة ستة أشهر 
إلى س����نة، وقد جاء طرحها في 
احملطات مؤخرا تلبية الحتياجات 
العم����الء الذي����ن يرغب����ون في 
احلص����ول على ه����ذا النوع من 
البطاق����ات. وتعليقا على طرح 
هذه البطاقات اجلديدة، أكد نائب 
الرئي����س للعمليات في »األولى 
لتس����ويق الوقود« عبداحملسن 
خاجة قائال »ان األولى تواصل 
ب����ذل اجلهود احلثيث����ة لتقدمي 
خدمات مميزة تناس����ب جميع 

شرائح املجتمع، وتعد الشركة 
العروض  عمالءها بطرح أقوى 
دائما وأفضل اخلدمات لتناسب 

جميع فئات املجتمع«.
وأضاف بالقول »باتت بطاقات 
الدفع املس����بق متوافرة اآلن في 
املنتش����رة في  معظم محطاتنا 
جميع أنح����اء الكويت، وتتطلع 
األولى لالستمرار في تبوؤ املوقع 
الريادي في الس����وق الكويتي، 
وذلك عبر طرح أحدث التقنيات 

وأكثرها ابتكارا«.
الش����ركة  أن  بالذكر  اجلدير 
األولى لتسويق الوقود تستثمر 
في اكتش����اف أس����اليب جديدة 
وفعالة لتحسني جتربة العمالء في 
احملطات، وتتضمن احللول الذكية 
التي تطبقها »األولى«  اجلديدة 
تركيب خراطيم مضخات وقود 

قابلة للسحب للجهتني.

»األولى لتسويق الوقود« توفر بطاقات الدفع املسبق في محطاتها

أبو السعود: »دريك آند سكل« تنافس 
على مشاريع البنى التحتية في الكويت

كشف املدير التنفيذي في شركة دريك آند سكل للمياه 
والطاقة، توفيق ابو السعود عن أن الزيادة املستمرة في 

مشاريع حتديث البنية التحتية واالستثمارات العقارية في 
الكويت ساهمت إلى حد كبير في خلق املزيد من الفرص 

الواعدة لتوسيع نطاق حضور الشركة ضمن القطاعات ذات 
معدالت النمو العالية، مبا في ذلك 

قطاع تطوير السكك احلديدية 
ومعاجلة املياه وإنشاء مرافق 

الرعاية الصحية والضيافة وقطاع 
املشاريع التعليمية والسكنية 

والتجارية.
وأشار ابو السعود على هامش 

املؤمتر إلى أن مشروع سكة 
احلديد الكويتية، الذي تقدر 
تكلفته بـ 7 مليارات دوالر 

واملقرر إدماجه بشبكة السكك 
احلديدية اخلليجية، سيكون 

مبثابة محرك منو قوي من شأنه 
حتفيز إطالق املزيد من مشاريع البنية التحتية في جميع 

أنحاء الدولة وبالتالي دفع الطلب على اخلدمات املتخصصة في 
األعمال امليكانيكية والكهربائية والصحية واملقاوالت املدنية 

والسكك احلديدية واملياه والطاقة املقدمة من »دريك آند سكل 
الكويت«.

وقال انه وبالنظر إلى سجلنا احلافل بالنجاح واإلجناز على 
مستوى رفد السوق الكويتية بأفضل احللول الهندسية 
املتكاملة واملطابقة ألعلى املعايير العاملية، ميكننا التأكيد 

على أننا على أمت االستعداد لضمان احلصول على عقود 
مشاريع ضخمة لزيادة حصتنا السوقية في الكويت. ولفت 

الى اخلبرة الكبيرة والواسعة واملعرفة املعمقة باملتطلبات 
الفنية واالحتياجات احمللية وديناميكيات السوق الكويتية 

واملكانة التي تتمتع بها »دريك آند سكل الكويت« باعتبارها 
املزود املفضل للحلول املتكاملة لدى أبرز املطورين والهيئات 

احلكومية الرئيسية.
وتابع ان »دريك آند سكل الكويت« وعلى مدى األعوام القليلة 
املاضية تولت مسؤولية تنفيذ وإجناح عدد من أهم املشاريع 

املعقدة والكبيرة في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي، 
األمر الذي مينحنا ميزة تنافسية لدعم مبادرات تطوير 

البنية التحتية الرئيسية مثل »مشروع سكة حديد الكويت« 
الذي سيتم دمجه في نهاية املطاف بشبكة السكك احلديدية 

اخلليجية«، وافاد بأن الشركة متكنت من احلفاظ على تاريخ 
حافل باإلجناز املستمر واألداء القوي في الكويت، إذ تعتبر 

اجلهة املسؤولة عن تطوير محفظة من أبرز املشاريع الهندسية 
الرائدة منذ العام 2004، مبا فيها »مركز التدريب اخلاص« 

التابع لـ »الهيئة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي« في منطقة 
الشويخ، احلرم اجلامعي للبنني في كلية التربية األساسية في 
منطقة العارضية الصناعية ومكتب ديوان احملاسبة بالكويت.

وبني ان الشركة جنحت عبر تأسيس شراكات استراتيجية متينة 
وعالقات قوية مع اجلهات احلكومية الرئيسية وكبرى شركات 

التطوير العقاري في الكويت، في ترسيخ مكانتها الرائدة 
في مجال توفير احللول الهندسية عاملية املستوى وأنظمة 

التصميم والهندسة والبناء املتكاملة اخلاصة باألعمال امليكانيكية 
والكهربائية والصحية واملقاوالت املدنية واملياه والطاقة.

واشار الى ان »دريك آند سكل الكويت« متتلك تقنيات هندسية 
حصرية وفريدة من نوعها، السيما في مجال أعمال الهندسة 

امليكانيكية والكهربائية والصحية واملقاوالت املدنية واملياه 
والطاقة.

واشار ابو السعود الى ان الشركة حترص على احلفاظ على 
عالقات استراتيجية متينة مع أبرز مطوري العقارات من 

القطاعني العام واخلاص.

توفيق أبو السعود

»اخلليج« الراعي البرونزي للمؤمتر 
أعلن بنك اخلليج عن رعايته البرونزية للمؤمتر الثامن 

ملشاريع الطاقة والبنية التحتية في الكويت الذي تنظمه شركة 
ميد سنويا.

وتعليقا على هذه املشاركة، قال رئيس املديرين العامني 
والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج ميشال العقاد »انه من 

دواعي اعتزازنا أن نشارك 
في هذا املؤمتر السنوي الهام 

الذي يستقطب أبرز املسؤولني 
احلكوميني وكبار رموز القطاع 
اخلاص، كما يعتبر هذا املؤمتر 
أفضل جتمع إلجراء مناقشات 
واسعة النطاق حول االقتصاد 

وكيفية املضي قدما، فضال 
عن التحديات والفرص املهمة 

املرتبطة بالتطور املستمر الذي 
يشهده قطاع الطاقة في الكويت«.

واكد بنك اخلليج انه يواصل 
املشاركة في املؤمترات املالية 

الرئيسية التي تركز على تعزيز االقتصاد الوطني، وتسلط 
الضوء على أوجه القصور التي جتب معاجلتها.

ميشال العقاد
السردي: كلفة 

املشاريع املنتظر 
طرحها في شركة 
نفط الكويت خالل 
العام املقبل 2013 
تتراوح بني 9 و10 

مليارات دوالر

العالم يستهلك اليوم 
حوالي 320 مليون 

برميل نفط يومياً

»نفط الكويت« تعمل 
على البحث املستمر 

في املعوقات التي 
تقف أمام تنفيذ 

املشاريع


