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إستراتيجية »مؤسسة البترول« حريصة على حتقيق التوازن بني احتياجات العمل وصحة العاملني 

الزنكي: القطاع النفطي يتبع معايير عاملية في الصحة والسالمة والبيئة 
تستغرق س����نوات من الدراسات 
لإلنشاء ضاربا املثل بشركة اكسون 
موبيل عندما اس����تغرقت العديد 
من الس����نوات لتنفيذ مشروعها 
في الصني واحلصول على أفضل 
سلسة من القيمة املضافة، مؤكدا 
على ان البترول العاملية لن تتنازل 
عن جميع األمور التي طلبتها من 

الشركاء.
وحول املفاوضات التي جتريها 
الشركة حول عدد محطات الوقود 
في الصني قال حسني ان الشركة 
التزال ف����ي مرحل����ة املفاوضات 
إليج����اد مخ����رج لهذه املش����كلة 
لتعويض الش����ركة عن الس����عر 
املدعوم للمنتجات املكررة من قبل 
احلكومة الصينية، مشيرا الى أن 
الصني لديها التزام بالقيام بعمليات 

اإلنشاء في املصفاة حاليا.
وأوضح اس����ماعيل ان جتمع 
الذي نظمته  الصحة والس����امة 
الشركة بحضور القيادات النفطية 
التي  الفعالي����ات  اب����رز  يعد من 
حترص الش����ركة عل����ى تنفيذها 
وذلك لاهتمام بصحة العاملني في 
القطاع النفطي والتي تعد من أولى 
التي حترص  الكبيرة  األولويات 
البترول على تطبيقها،  مؤسسة 
مش����يرا الى ان ش����ركة البترول 
العديد  العاملية دأبت على تنفيذ 
من الفعاليات التوعوية التي من 
شأنها رفع كفاءة عوامل الصحة 

والسامة في القطاع.
وذك����ر ان تطوي����ر الصح����ة 
والسامة والبيئة يعد من أولويات 
ش����ركة البت����رول العاملية حيث 
حترص الشركة على تطوير النظم 
الصحية االدارية واالستثمارات 
الرأسمالية، حتى تستوفي الشركة 
النظم الصحية العاملية في القطاع 

النفطي.
أحمد مغربي  ٭

التي ستوفرها مؤسسة البترول 
لضمان استمرار املشروع، مشيرا 
الى أن هذه اخلطوة هي األهم في 
املشروع وذكر أن البترول العاملية 
س����تعود مرة أخرى الى مجلس 
إدارة مؤسسة البترول للموافقة 
على املش����روع بيد أنه عاد وأكد 
أن توقيع عقد الهندسة واإلنشاء 
غير ملزم للبترول العاملية بدون 
موافقة نهائية من املؤسسة عقب 

احلصول على التوقيع.
ولف����ت الى أن امل����دة الزمنية 
لصاحية الكفالة التي ستمنحها 
البترول للموافقة على  مؤسسة 
املضي قدما لتنفيذ مشروع ڤيتنام 

سوف تبلغ 40 شهرا.
وح����ول مصف����اة ومجم����ع 
بتروكيماويات الصني التي تخطط 
الشركة إلنش����ائه قال حسني ان 
هناك حتديات تواجه املش����روع، 
منوها الى ان البت����رول العاملية 
عقدت مؤخ����را لقاء مع ش����ركة 
سينوبيك الصينية لتوضيح ابرز 
الضمانات لسلسلة القيمة املضافة 
التي حترص الشركة على توافرها 
في املش����روع باالتفاق مع شركة 
البترولية  الكيماوي����ات  صناعة 
وشركة توتال الشريك االجنبى 
في املشروع. وعن سلسلة القيمة 
املضافة قال اسماعيل ان الشركة 
حترص على إقامة مصفاة بطاقة 
تكريرية تقدر بحوالي 300 ألف 
برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات 
الى  الس����نوي  إنتاج����ه  يص����ل 
مليون طن من البتروكيماويات، 
باإلضافة الى إنشاء شبكة تسويق 
للمنتجات، مشددا على أن الشركة 
حتافظ على جميع بنود سلسلة 
القيمة املضافة للمشروع. وبني ان 
مشكلة الوقت تعانى منها الشركة 
في تنفيذ مشروع الصني، مشيرا 
ال����ى ان كل املش����روعات الكبرى 

عبداهلل ستكون طاقتهما مجتمعه 
بحدود 800 ألف برميل يوميا وهو 
ما يعني مجموع 1.4 مليون برميل 

يوميا من الوقود النظيف.

مصفاة ڤيتنام والصين

من ناحيته قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
البترول الكويتية العاملية حسني 
اسماعيل ان املوافقة التي حصلت 
عليها شركة البترول العاملية من 
قبل مجلس ادارة املؤسسة ستكون 
البداية نحو املضي قدما نحو تنفيذ 
مشروع مصفاة ڤيتنام، متوقعا ان 
يتم توقيع عقد الهندسة والتوريد 

واإلنشاء خال الشهر اجلاري.
وتوقع اس����ماعيل أن يحصل 
التموي����ل الازم  الش����ركاء على 
ملصفاة ڤيتنام والذي يقدر بنحو 
5.2 مليارات دوالر خال األربعة 
أش����هر القادمة م����ن بنوك عاملية 
يابانية وكورية جنوبية باإلضافة 
الى البنك الدولي، مشيرا الى أن 
الش����ركة خاطبت بعض البنوك 
احمللية لتمويل املشروع وبعضها 

جتاوب. 
وبني أن شركة الشراكة لتنفيذ 
مصفاة ڤيتنام هي املسؤولة عن 
أخذ التمويل ال����ازم من البنوك 
البترول  العاملية وتبلغ حص����ة 
العاملية في املشروع 35%، نافيا 
وجود أي ش����رط جزائي لتنفيذ 
البنوك املمولة  املش����روع ولكن 
طلبت من جميع الشركاء كفاالت 
لضمان سير املشروع، مبينا أن 
العاملية سوف  البترول  ش����ركة 
متضي قدما في تنفيذ املش����روع 
وهذا الشرط ال ميثل للشركة أي 
البترول  مشكلة. وقال ان شركة 
العاملي����ة مع مؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة س����تذهب الى مجلس 
ال����وزراء للموافقة عل����ى الكفالة 

الى ان ش����ركة البترول الوطنية 
استشارت متخصصني يعرفون 
علميا ب�»مرخصي التكنولوجيا« 
وهناك اتص����ال مس����تمر معهم 
وأفادوا بعدم ط����رح تكنولوجيا 
جديدة في هذا املجال في اش����ارة 
ان املش����روعني صمما طبقا  الى 
التكنولوجية  ألحدث املواصفات 

املوجودة.
وأضاف: »نحن اآلن نعمل مع 
الشركتني املستشارتني من ناحية 
العمالة املطلوبة من املهندس����ني 
واملدراء ويتم اختيارهم ومن ثم 
سيس����اعدون الش����ركة في طرح 
املناقص����ات، كما بدأ التنفيذ بهما 
بالفعل ومتت الترسية على املقاول 
الذي س����يجهز املوقع بالنس����بة 
البيئي وفي مش����روع  للوق����ود 
املصفاة يتم حاليا جتهيز األرض 

وفقا للمواصفات املقررة«.
وعن املفاعات التي مت شراؤها 
في وقت سابق للمشروعني واذا ما 
كانت تعرضت ألي تلف أو تآكل 
خال الفترة املاضية قال العوضي 
»كل املفاع����ات محفوظ����ة بغاز 
النيتروجني وهناك عدادات قياس 
موجودة اضافة الى متخصصني 
يفحصونها دوريا للتأكد من نسبة 

الغاز املوجود ليحافظ عليها«.
وأضاف ان الشركات املصنعة 
للمفاعات تقوم بني فترة وأخرى 
بزيارات للتأكد من سامة املفاعات 
وبعد توقي����ع العقد مع املقاولني 
سيتولون هم مسؤولية احلفاظ 

على هذه املعدات. 
 وبخصوص الطاقة التكريرية 
بعد االنتهاء من املش����روعني واذا 
ما كان هناك تعدي����ل عليها قال 
العوضي: ستكون الطاقة 600 ألف 
برميل بالنسبة للمصفاة اجلديدة 
وبالنسبة ملشروع الوقود البيئي 
ف����ي مصفاتي األحم����دي وميناء 

جيدة ج����دا رمبا تكون أقل من 4 
مليارات دينار ملش����روع املصفاة 
اجلديدة وبح����دود 4.6 مليارات 
دينار ملشروع الوقود البيئي وهي 
امليزانية املرصودة لكل مشروع 

على حدة.
واكد العوضي ان االنخفاض 
في أسعار املشروعني ليس معروفا 
كم ستبلغ نسبته لكنه شدد على 
ان الشركة تس����عى دائما لتنبيه 
املقاولني الى ضرورة أال تتجاوز 
تكاليف االنش����اء للمش����روعني 
امليزانية املرص����ودة والتي متت 
دراستها قبل اكثر من سنتني ومن 
غير املتوقع ان تزيد ومن الصعب 
التنبؤ بتكلفة املشروعني بشكل 

نهائي جازم.
وأش����ار العوضي الى االنتهاء 
من توقيع العقود االستش����ارية 
ملشروعي املصفاة والوقود البيئي، 
موضح����ا انه يت����م حاليا تأهيل 
املقاول����ني وخال ثاثة أس����ابيع 
س����يتم االنتهاء منها وبعدها من 
املتوقع مع بداية العام اجلديد ان 
يتم طرح املناقصات الرئيس����ية 

للمشروعني للتنفيذ.
واعتب����ر العوضي العام 2013 
عاما سعيدا على القطاع النفطي 
كون املقاولني وصلوا الى مرحلة 
متقدم����ة في املش����اريع باململكة 
العربي����ة الس����عودية وجاهزين 
الستقبال املشروعني في الكويت 
ويعتبرونها فرص����ة جيدة لهم، 
مؤكدا على انه سيكون لديهم اهتمام 

كبير باملشاركة في املشروعني.
وح����ول ما اذا كان س����يحدث 
تغيير في مواصفات املشروعني 
بعد م����رور تلك الفترة التي رمبا 
تكون خالها دخلت تكنولوجيا 
جدي����دة ف����ي صناع����ة التكرير 
العاملية أكد العوضي انه لن يتم 
الى تغيير في املواصفات، مشيرا 

وحول تس����كني شواغر نواب 
األعضاء املنتدبني قال ان هناك جلنة 
تعمل على قدم وساق لانتهاء من 
تسكني الشواغر وعرضها للموافقة 
عليه����ا من قب����ل مجل����س ادارة 
املؤسسة، موضحا أن تسكني تلك 
الشواغر يكون بناء على معايير 
محددة تتبعها اللجنة في الكثير 
التي  الفنية واالدارية  من األمور 

حددها مجلس ادارة املؤسسة.

المصفاة والوقود

من ناحيته توقع نائب العضو 
املنت����دب الدارة املش����اريع ف����ي 
البترول الوطنية الكويتية حامت 
العوضي ان تقل تكلفة مشروعي 
املصفاة اجلديدة والوقود البيئي 
عن امليزانية املرصودة والبالغة 
8.6 ملي����ارات دينار، موضحا أن 
املؤش����رات جميعها تفي����د وأنه 
من املمكن احلصول على أسعار 

ق����ال الرئي����س التنفيذي في 
الكويتي����ة  البت����رول  مؤسس����ة 
فاروق الزنكي ان القطاع النفطي 
يتبع معايي����ر عاملية في الصحة 
والس����امة والبيئ����ة وذلك نظرا 
خلطورة األعم����ال التي تقوم بها 
الشركات داخل القطاع، موضحا 
أن استراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية املمت����دة الى عام 2030 
حريصة على حتقيق التوازن بني 
احتياجات العمل وصحة العاملني 

في القطاع.
حديث الزنكي جاء على هامش 
تنظيم شركة البترول العاملية لقاء 
تعريفيا حول الصحة والسامة 
البيئية والذي كان بعنوان »السمنة 
وخطورتها على االنسان« والذي 
حض����ره كب����ار قي����ادات القطاع 

النفطي.
الزنك����ي أن هناك  وأوض����ح 
استراتيجية للسامة والصحة في 
القطاع تلتزم بها الشركات التابعة 
في ظ����ل ارتفاع نس����ب االصابة 
بالضغط والسكر في الكويت والتي 
تتطلب ضرورة احلفاظ على صحة 
وسامة العاملني مبا يعزز قدراتهم 
في مجال األعم����ال التي يقومون 
بها، مش����يرا الى أن هناك تذكيرا 
مستمرا من قبل مسؤولي الشركات 
بضرورة العمل على توفير التوازن 

بني العمل والصحة. 
وأش����ار الزنكي الى أن هناك 
مستويات من الصحة والسامة 
الفنية  البيئية تتطلبها االدارات 
وغيرها لتحقيق الكفاءة املثلى في 
العمل، موضحا أن هذا املستوى 
عرض عليه من خال نقل التجارب 
العاملية واالقليمية املتطورة للقطاع 
النفطي وتطبيقها، مشيرا الى أن 
هناك ربطا ب����ني مكافآت موظفي 
القطاع النفطي ومبا يتم حتقيقه 

في هذا املستوى الصحي. 

الزنكي ملقيا كلمته

سامي الرشيد وحامت العوضي في مقدمة احلضور )هاني عبداهلل( فاروق الزنكي وسامي الرشيد وحسني إسماعيل والشيخ طال اخلالد في لقطة جماعية خال اللقاء التعريفي 

»الكويت الدولي« يستقبل عمالءه 
بالفحيحيل في فرعهم اجلديد

أعلن بنك الكويت الدولي عن انتقال فرع الفحيحيل ملوقعه 
اجلديد والكائن في مجمع ترك���ي ناصر الدبوس � الطريق 
الس���احلي مقابل مجمع الكوت، وذلك حرصا من البنك على 
أن يك���ون قريبا من عماءه بأكبر ق���در ممكن، لتقدمي أرقى 

مستويات اخلدمة.
وقالت املدي���ر العام لإلدارة املصرفي���ة لألفراد انتصار 
السويدي »استمرارا لتقدمي كل ما هو جديد في مجال الصيرفة 
اإلسامية واستيعابا ملتطلبات العماء، يسرنا استقبال عمائنا 
في املقر اجلديد للفرع في منطقة الفحيحيل في مجمع تركي 

ناصر الدبوس � الطريق الساحلي مقابل مجمع الكوت«.
وأضافت السويدي »ان املقر اجلديد للفرع يوفر للعماء 
جوا من الراح���ة بفضل موقعه املمي���ز وتصميمه املبتكر، 
لتقدمي خدم���ات ومنتجات »الدولي« املصرفية االس���امية 
للعماء، من خال فريق من املوظفني املدربني على مستوى 

عال من املهنية«.
واختتمت السويدي قائلة: »ان »الدولي« مستمر في حتقيق 
اس���تراتيجيته الهادفة الى التوسع اجلغرافي ليغطي البنك 
بخدماته ومنتجاته املصرفية اإلسامية كل مناطق الكويت، 
بهدف الوصول الى عمائه اينما كانوا وتقدمي أفضل اخلدمات 

الرائدة التي تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم املختلفة.
وميكن للجمهور التعرف عل���ى مزيد من اخلدمات التي 
يقدمها الدولي من خال زيارة موقع »الدولي« على ش���بكة 
االنترنت www.kib.com.kw أو متابعة صفحته على الفيسبوك 
facebook.com\alDawliBank أو على تويتر واالنستغرام @

alDawliBank أو االتصال على »الدولي وياك« 1866866.

الفرع اجلديد ل� »الكويت الدولي« في الفحيحيل

دبي تستقبل »كوستا أتالنتيكا« في أولى رحالتها البحرية إلى اإلمارة
التي تبل���غ حمولته���ا 53000 
وتتسعان ل� 2600 راكب و1680 
راكبا على التوالي. وتبدأ الرحات 
وتنته���ي في دبي، وتس���تغرق 
سبعة أيام جتوب خالها شواطئ 
مس���قط، وخورفكان، وخصب، 

وأبوظبي.
وقال، مدير املبيعات والتسويق 
لشركة »كوس���تا كروزيز« في 
الوس���طى، والش���رق  أفريقيا 
األوسط، والهند، داريو روستيكو 
ف���ي تعليق له بهذه املناس���بة: 
»تبقى دبي واالمارات على الدوام 
نقطة ثابتة في نشاطاتنا خال 
موسم الشتاء. ويسرنا في هذا 
اخلصوص االعان عن تسيير 
الس���فينة »كوس���تا فورتونا« 
خال املوسم القادم في املنطقة، 
وتعزيز عاقتنا املتميزة مع دائرة 
التجاري،  السياحة والتسويق 
حيث نقوم بالتركيز على أسواق 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
والهند. ومن هنا نعاود التأكيد 
على روح الريادة واالبتكار وذلك 
أيام،  باطاق رحلة ملدة خمسة 
تتيح لس���كان االمارات العربية 
املتحدة واملنطقة فرصة الصعود 
والن���زول الس���تراحة قصيرة 

مبرونة وساسة«.

حفل غداء لكل املدعوين.
وقال املدير التنفيذي لقطاع 
سياحة األعمال بدائرة السياحة 
والتسويق التجاري حمد محمد 
بن مجرن، ف���ي تعليق له بهذه 
املناسبة: »ان وصول هذه السفينة 
الى دبي يؤكد مجددا املكانة التي 
وصلته���ا االمارة كوجهة عاملية 
مميزة للسياحة البحرية، مشيرا 
الى أن ما حققت���ه دبي في هذا 
القطاع خال الس���نوات العشر 
املاضية يفوق ما حققته أي وجهة 
سياحية أخرى نتيجة لاهتمام 
الكبير الذي أولته دائرة السياحة 
التج���اري بقطاع  والتس���ويق 
الس���ياحة البحري���ة وللخطط 
التسويقية القوية التي انتهجتها 
الدائرة بالتعاون مع املسؤولني 

في القطاع. 
وتعم���ل دائ���رة الس���ياحة 
والتس���ويق التج���اري جاهدة 
على استقطاب املزيد من مشغلي 
الس���ياحية  الرحات  خط���وط 
البحرية على الدوام، وتتطلع الى 

موسم سياحة بحرية ناجح.
وتقوم كوستا كروزيز بتسيير 
رحاتها البحرية على منت كوستا 
الت���ي تبلغ حمولتها  أتانتيكا 
85.700 طن وكوس���تا كاسيكا 

التجاري اهتماما كبيرا بها، ففي 
الدائرة أول  عام 2001 أنش���أت 
مرسى خاص للسياحة البحرية 
في ميناء راش���د وفي عام 2010 
الدائرة بافتتاح مرس���ى  قامت 
السياحية يتمتع  جديد للسفن 
بطاقة استيعابية كبيرة ويضم 
أحدث املرافق املخصصة الستقبال 

السفن السياحية.
الس���ياحة  ونظم���ت دائرة 
التجاري بالتعاون  والتسويق 
مع كوس���تا كروزي���ز مؤمترا 
صحافي���ا بهذه املناس���بة على 
منت السفينة، وبحضور ممثلني 
الدوائر احلكومية  من مختلف 
كاالدارة العامة لاقامة وشؤون 
األجانب، وجمارك دبي، وموانئ 
دبي العاملي���ة، والقيادة العامة 
لشرطة دبي، وس���لطة مدينة 
دبي املاحية، حيث قام أعضاء 
الوفود املش���اركة ف���ي املؤمتر 
بتب���ادل الهداي���ا التذكارية مع 
قبطان الس���فينة احتفاال بأول 
رس���و لها في دبي، كما حضر 
املؤمتر الصحافي ممثلني عن عدد 
من الشركات اخلاصة، واجلهات 
املعنية، وحشد من ممثلي وسائل 
االعام، ومت عقب املؤمتر تنظيم 
رحلة على منت السفينة تخللها 

شركة »رويال كاريبيان«، وابتداء 
من هذا املوسم بدأت شركة »تي 
يو آي«، من اتخ���اذ دبي مركزا 
لنشاطاتها. كما أن هناك مباحثات 
متواصلة مع الشركات التي تنظم 
رحات للسياحة البحرية لبدء 
نش���اطها في دبي، اذ ان وجود 
كبرى الشركات العاملية في اإلمارة 
حاليا يشكل عامل جذب للشركات 

األخرى.
وأض���اف: تلعب الس���ياحة 
البحري���ة دورا رئيس���يا ف���ي 
أبدت  الس���ياحة، ولقد  صناعة 
الس���ياحة والتس���ويق  دائرة 

الس���ياحة  احتفل���ت دائرة 
والتس���ويق التج���اري بدب���ي 
بإط���اق أولى رحات س���فينة 
»كوستا أتانتيكا« إلى دبي يوم 
13 اجلاري، وتقوم الشركة هذا 
املوسم بتسيير سفينتني من دبي 
هما »كوستا كاسيكا« و»كوستا 
أتانتيكا« في املنطقة بش���كل 
أسبوعي بنمو بلغت نسبته %15 
مقارنة مع رحات املوسم املاضي 
2012/2011، مبا يؤكد التزام شركة 
كوستا كروزيرز والتي تعد من 
كبريات شركات السفن السياحية 
االيطالية والرائدة عامليا بتعزيز 
نشاطاتها في املنطقة للعام السابع 

على التوالي. 
من جانبه، قال مدير عام دائرة 
الس���ياحة والتسويق التجاري 
خالد أحمد بن سليم ان البرامج 
التحتية  التس���ويقية والبنية 
والتسهيات التي توفرها اإلمارة 
أدت الى دفع العديد من شركات 
السياحة البحرية باختيار دبي 
نقطة انطاق لتسيير بواخرهم 

في املنطقة.
وذك���ر ان ش���ركتي »عايدا« 
و»كوستا كروز« العامليتني بدأتا 
عملياتهما السياحية البحرية عام 
2006 لتنضم اليهما في عام 2010 

العوضي: طرح 
املناقصات الرئيسية 
ملشروعي »املصفاة 
اجلديدة« و»الوقود 

البيئي« مع بداية 
العام املقبل 

إسماعيل: ال يوجد 
شرط جزائي ملصفاة 

ڤيتنام

» بوبيان« يتلقى رسالة شكر من اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفيات 
تلقى بنك بوبيان رسالة شكر من اجلمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في املستشفيات KACCH تقديرا منها لدور البنك 
من خالل حملة »معا نرسم االبتسامة« التي نظمها البنك 

على مدار 3 سنوات وتتضمن تنظيم زيارات لفريق 
خدمة املجتمع في البنك ألجنحة األطفال في املستشفيات 

احلكومية.
وقال البنك في بيان صحافي ان رسالة الشكر تعتبر كبيرة 
في معناها خصوصا أنها تضمنت لوحة فنية تبرز مواهب 

أطفال يعول عليهم املجتمع الكويتي الكثير فبالرغم من 
معاناتهم وذويهم من املرض إال أنهم حاولوا نسيان هذه 

املعاناة من خالل إبراز مواهبهم.
وأضاف البنك انه بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية 

األطفال في املستشفيات KACCH جنح على مدار 3 أعوام 
في حملته »معا نرسم االبتسامة« والتي تتمثل في زيارة 

جميع أقسام األطفال في املستشفيات احلكومية واخلاصة 
على مدار العام وفق جدول زمني محدد مسبقا.

وال يقف األمر فقط عند توزيع الهدايا العينية على األطفال 
بل يقوم أعضاء فريق خدمة املجتمع من املتطوعني من 

اجلنسني بقضاء بعض الوقت مع األطفال حيث يتم وضع 
برنامج ترفيهي كامل يشارك فيه املتطوعون واملوظفون 

جميع األطفال العديد من األنشطة واملسابقات.
ومن خالل التعاون مع KACCH يقوم البنك بتركيب 
مجموعة من األجهزة التعليمية والترفيهية وأجهزة 

الكومبيوتر في االستراحات املخصصة لألطفال وذلك 
حتى ميكنهم قضاء وقت ممتع ومرح خالل تواجدهم في 

املستشفيات املختلفة.
يذكر أن بنك بوبيان من خالل هذه احلملة قام بزيارة 

العديد من املستشفيات أبرزها مستشفى البنك الوطني 
لألطفال وابن سينا والفروانية واجلهراء والعديد من 

املستشفيات احلكومية.


