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إغالق مناقصة الوقود 
البيئي نوفمبر املقبل.. 

وانسحاب حتالف 
»كي بي آر« للتنافسية 

بني املقاولني

أرض املصفاة تعتبر 
من التربة اخلفيفة 
»السبخة« وحتتاج 

معاجلة ستمتد إلى 
سنة ونصف السنة

الشركة تعمل 
حاليًا على بناء 

4 محطات وقود 
جديدة وأخذنا 
موافقات لبناء 

3 محطات

»مؤسسة البترول« تعيد تشكيل بعض مجالس اإلدارات في الشركات التابعة
قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماع عقده أمس برئاسة نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في املؤسسة نزار محمد العدساني اعادة تشكيل بعض مجالس االدارات في الشركات 
التابعة وتعيني اثنني من نواب االعضاء املنتدبني. وقال رئيس مجلس ادارة شركة ناقالت النفط الكويتية 
والعضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة واالعالم واملتحدث الرسمي للقطاع 
النفطي الشيخ طالل اخلالد لـ »كونا« انه تقرر تعيني كل من خالد العجيل نائبا للعضو املنتدب للمالية 
وباسم العيسى نائبا للعضو املنتدب للتدريب ونقل احمد املضف الى شركة البترول الكويتية العاملية.

الرئيس التنفيذي لـ »البترول الوطنية« أكد في حوار لـ »األنباء« أن املناقصات الرئيسية للمصفاة اجلديدة ستكون بداية 2014

املطيري: املصافي لم تحُدّث منذ 25 عاماً والوقود البيئي سيحدث طفرة
الصناعة الالحقة ولكن يجب 
أن يتم التركيز على الصناعة 
األساسية، والش���ركة تعمل 
حاليا على بناء 4 محطات وقود 
جديدة وأخذنا موافقات لبناء 3 
محطات جديدة ليصبح إجمالي 
التابعة  الوقود  عدد محطات 
للش���ركة 46 محطة، وشركة 
األولى لديها حاليا 41 محطة 

والسور 40 محطة.

ما حجم االستهالك احمللي من 
املشتقات البترولية؟

الس���وق احمللي يستهلك  ٭ 
يوميا ما يعادل من 300 إلى 
ألف برمي���ل يوميا من   400
الطاقة التكريرية البالغة حاليا 
936 ألف برميل يوميا، وزيادة 
االستهالك احمللي من املشتقات 
يقابلها إنشاء املصفاة اجلديدة 
إلنتاج وقود حملطات الكهرباء 
ذي محتوى منخفض للكبريت 
وكميات اكبر ستصل إلى 215 
ألف برميل في اليوم لتواكب 
الطلب على الطاقة في الكويت 
والتوسع العمراني باإلضافة 
إلى مشروع اس���تيراد الغاز 
الذي سينشأ  الدائم  املس���ال 
بج���وار املصف���اة اجلدي���دة 
ألنه س���يكون مشروعا قائما 

بذاته.

ما خطط الشركة إلنشاء 
مرافق دائمة الستيراد الغاز 

وما وضع املنشأة احلالية في 
األحمدي؟

٭ املنش���أة الدائم���ة للغاز 
املسال سيمكنها استيراد 1500 
مليون قدم مكعبة يوميا من 
الغاز املسال، وهذا سيواكب 
الطلب املتزايد على الغاز من 
الكويت، واملنش���أة احلالية 
من مصفاة األحمدي تعتبر 
اس���تيرادا مؤقتا إلى أن يتم 
بناء املنش���أة الدائمة بجوار 
املصفاة اجلديدة، وحس���ب 
اخلطة املوضوع���ة يتوقع 
االنته���اء من املش���روع في 
2020 ألننا في مرحلة ما قبل 
الدراسات الهندسية، والشركة 
لديها منشآت الستيراد الغاز 
املسال خالل موسم الصيف 
وتوجد جلنة الطاقة التابعة 
ملؤسسة البترول ووجدت هذه 
اللجنة أن أفضل السبل هو 
استيراد الغاز كطاقة نظيفة 
واقتصادية لتلبية الطلب فتم 
حتديث مرفأ الزيت اجلنوبي 
ف���ي مصف���اة األحمدي فهي 
منشأة متوسطة األمد حلني 
إنشاء منشآت دائمة طويلة 
األمد، فحاليا املنشآت مرخصة 
وتعمل حتى عام 2015، وجار 
حتديثها لتعم���ل حتى عام 
2020 و2025 فاملصنع القائم 
موجود ويعمل بطاقة من 300 
إلى 500 مليون قدم مكعبة 

في اليوم.

ونأمل أن تك���ون هناك قدرة 
تنافسية أفضل من السابق.

ما آخر التطورات في مشروع 
خط الغاز الرابع واخلامس؟

٭ مشروع خط الغاز اخلامس 
يأتي ليواكب زيادة إنتاج الغاز 
في شركة نفط الكويت، ومت 
االنتهاء من الدراسات الهندسية 
األولية، وبعد مراجعة الدراسة 
النهائية سنذهب ألخذ املوافقات 
النهائية لطرح املشروع من 
مجلس إدارة البترول الوطنية 
ومن ثم مجلس إدارة مؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة، ولدى 
الشركة مشاريع قائمة حتت 
التنفيذ وهو مش���روع خط 
الغاز الرابع، واملش���روع في 
مراحل متقدم���ة من التنفيذ، 
ويتوقع االنتهاء منه في بداية 
2014 ويت���م بدء التش���غيل 
في خ���ط الغ���از الرابع بعد 
التجربة بش���هرين، ويوجد 
لدى الش���ركة حاليا مشروع 
الغازات احلمضية في مصفاة 
األحمدي، وهي وحدة جديدة 
ويتم حتديث الوحدة احلالية 
ملعاجلة الغ���ازات احلمضية 
القدمي���ة واملتوق���ع االنتهاء 
منهما من نوفمبر 2014، ويوجد 
مشروع إنشاء خزانات جديدة 
للغاز املسال وهو في مرحلة 
التنفيذ ويتوقع االنتهاء منه 

في ديسمبر 2014.

هناك تأخير من املقاول لتنفيذ 
إنشاء اخلزانات للغاز املسال 

في األحمدي، فما تعليقك؟
٭ طبعا بالنسبة للتأخير فإن 
الشركة لديها فريق للمشروع 
يقوم بإدارة املشروع والعمل 
املقاول،  بش���كل يومي م���ع 
وعندما تتم مالحظة أي تأخير 
في املش���روع تقوم الشركة 
بالتدخل، وقمنا بالتدخل مع 
املقاول املس���ؤول عن تنفيذ 
اخلزان���ات ومت وضع خطة 
الوقت الضائع،  الس���ترجاع 
وأؤك���د أن التأخي���ر حت���ت 
الس���يطرة، ومت وضع خطة 
الس���ترجاع التأخي���ر وقمنا 
ببعض اإلجراءات لدعم املقاول 
حس���ب اإلجراءات املعتمدة 
لتطوير عمله حسب اخلطة 

البديلة التي وضعت.

ما تقييم الشركة خلصخصة 
محطات الوقود وما خطط 

الشركة لبناء وحتديث 
احملطات التابعة إلدارتها؟

اخلصخص���ة  جترب���ة  ٭ 
أعط���ت 40 محطة وقود لكل 
من شركتي األولى والسور، 
والشركة يوجد حتت إدارتها 
حاليا 39 محطة، وبالنهاية فإن 
خصخصة األنشطة التي تعتبر 
غير أساسية لعمليات الشركة 
خطوة جيدة ويفضل أن تنمى 

املشروع بناء على املستجدات 
اجلديدة لعملية إصالح التربة 

في موقع املصفاة.
متى سيتم طرح املناقصات 
الرئيسية ملشروع املصفاة 

اجلديدة؟
٭ من املتوقع أن يتم الطرح 
الرئيس���ي في يناي���ر 2014، 
املناسب للطرح  الوقت  وهذا 
ويتوقع االنتهاء من األعمال 
امليكانيكية للبناء والتشييد 
في س���بتمبر 2018، ثم يتبع 
هذا عملية التشغيل التجريبي 
التي تتراوح بني 3 و 6 أشهر، 
وفي النهاية سيكون تشكيل 
مش���روعي املصفاة والوقود 
متزامنني مع بعضهما بعضا 
والفارق سيكون من 3 إلى 4 

أشهر تقريبا.

بالنسبة للتحالفات التي 
ستؤهل ملشروع املصفاة، 

هل ستكون نفسها ملشروع 
الوقود البيئي؟

٭ نحن قمنا بتأهيل شركات 
وحتالفات عاملية للمشروعني، 
لديها القدرة على تنفيذ مشاريع 
مليارية بهذا احلجم، فكان باب 
التأهل مفتوح جلميع الشركات، 
ومع هذا ف���إن املجال ال يزال 
مفتوحا أمام الشركات الراغبة 
في التأهل ملش���روع املصفاة 

لتقدمي أوراقها واعتمادها.

كيف ترى الشركة وضع 
السوق العاملي من تنفيذ 

مشروعي الوقود واملصفاة 
وفقا للميزانية املوضوعة من 

قبل؟
٭ بالنس���بة ملشروع الوقود 
البيئي فإن التنافسية ستكون 
فيه كبيرة بني التحالفات، ومت 
عمل دراسة سابقا في السوق 
املقاولني من  العاملي وقدرات 
الهندس���ة  تنفيذ مش���اريع 
والتوريد والتركيب، فوجدنا 
أن عام 2013 هو املناسب لتنفيذ 
املشاريع، ونتمنى أن تكون 
األس���عار أفضل من املتوقع، 

٭ بالنس���بة ملشروع الوقود 
البيئ���ي فتم طرحه رس���ميا 
في جلنة املناقصات املركزية 
والش���ركة قام���ت بتأهيل 7 
حتالفات عاملية للمشروع بعد 
انسحاب حتالف عاملي، وهذه 
التحالفات أبدت استعداداتها 
للمشاركة في املشروع، ومت 
طرح املش���روع في 28 ابريل 
املاضي، متوقعني اإلغالق في 
نوفمبر املقبل وبعدها ستتم 
عملية التقييم وإعالن الفائزين 
ف���ي املناقص���ة، والش���ركة 
تتوقع االنتهاء من العمليات 
امليكانيكي���ة للمش���روع في 
منتصف 2018 وبدء التشغيل 
الذي يتراوح بني 3 و 6 أشهر، 
فنحن نأمل في نهاية عام 2018 
أن يعمل املشروع بكامل طاقته 

التكريرية.

ما األسباب وراء انسحاب 
حتالف من الوقود البيئي؟

٭ حتالف »كي بي آر« كمقاول 
رئيسي مع شريك صيني ابلغ 
الشركة كتابيا بانسحابه من 
مشروع الوقود البيئي ومت إبالغ 
جلنة املناقصات املركزية بهذا 
األمر، وأسباب االنسحاب ترجع 
إلى التنافسية بني التحالفات 

املؤهلة للمشروع.

إذن، ما آخر التطورات في 
مشروع املصفاة اجلديدة؟

٭ الشك أن مشروع املصفاة 
اجلديدة اس���تراتيجي ومهم 
للدولة وستنتج وقودا صديقا 
للبيئة متمثال في زيت الوقود 
ذي مستوى كبريت منخفض، 
باإلضافة إلى منتجات أخرى 
ستصدر خارج الكويت، ونقوم 
حاليا بالتحضير ألرض املصفاة 
التي تعتبر من التربة اخلفيفة 
)السبخة( التي حتتاج معاجلة 
والتي ستأخذ من سنة إلى سنة 
ونصف، فتحضيرات األرض 
ستس���تغرق وقتا، لذا قررنا 
أن يكون الطرح بعد سنة من 
اآلن، وال يوجد تأخير في طرح 

RMP وقد اكتمل في عام 1986 
مشروع اإلضافات اجلديدة في 
املصفاة وهو ما يعرف باسم 
FUP، وجاء التحديث األخير 
البنزين  لتحس���ني منتجات 
الرص���اص في  اخلال���ي من 
عام 1988، وفي مصفاة ميناء 
عب���داهلل مت إج���راء حتديث 
شامل للمصفاة وبناء الوحدات 

احلديثة في عام 1988.
وف���ي املجمل، ف���إن آخر 
حتديث ملصافي الكويت كان 
منذ أكثر من 25 عاما، وخالل 
هذه الفترة حدث تغيير كبير 
العاملية سواء  في املتطلبات 
للجازولني أو البنزين وأيضا 
الديزل والكيروسني، وحدث 
تغيير كبير في اخلواص أو ما 
يسمى »خواص املنتج« ومنها 
البيئية  استحدث املتطلبات 
البيئية، فنحن  للمش���تقات 
املنتجات  عملنا على تطوير 
البترولية ولكن ليس بالصورة 
املطلوبة، فجميع دول أوروبا 
حالي���ا تبحث ع���ن منتجات 
بترولية »يورو 4«، فالكويت 
اليورو 4 جزئيا، ومع  تنتج 
مشروع الوقود البيئي سنواكب 
التطور العامل���ي في التكرير 
ونفتح أسواقا عاملية جديدة 
خاصة وان األسواق احلالية 
التي تعتمد عل���ى منتجاتنا 
النفطية ب���دأت تضمحل من 

فترة ألخرى.
وللتأكيد فإن نسبة الكبريت 
في الديزل في االش���تراطات 
الدولية الس���ابقة كانت تقدر 
بنحو 2000 جزء في املليون 
وكانت هذه متطلبات سابقة 
ونزلت هذه النسبة إلى 1500 
ج���زء في امللي���ون ووصلت 
إلى »يورو  حاليا في أوروبا 
4« وهي نس���بة 10 جزء في 
البيئي  الوقود  املليون، فمع 
النسبة من  إلى هذه  سنصل 

املتطلبات العاملية.

ما آخر التطورات في مشروع 
الوقود البيئي؟

املنتدب إلى الرئيس التنفيذي 
في 27 مايو املاضي، ونأمل أن 
تكون هذه اخلطوة دفعة نحو 
الطريق الصحيح وان تنقل 
القطاع النفط���ي نحو العمل 
بشكل أفضل وان يكون التغيير 
للصال���ح الع���ام ولالقتصاد 

الكويتي.

ما الدور الذي يقوم به رئيس 
مجلس اإلدارة وفقا للهيكلة 

اجلديدة؟
البترول تعمل  ٭ مؤسس���ة 
حاليا على فصل الصالحيات 
املالية واإلدارية بني منصبي 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي، وهذا سيصدر قريبا، 
وسيكون صفة رئيس مجلس 
اإلدارة إش���رافية وس���يقوم 
باإلش���راف على السياسات 
العام���ة واعتماد املش���اريع 
الكبرى، وسيتم ترك اإلشراف 
اليوم���ي للش���ركة للرئيس 

التنفيذي.

ما املزايا الفنية ملشروع 
الوقود البيئي؟

٭ ش���ركة البترول الوطنية 
تنظر دائما إلى املش���روعني 
الكبيري���ن وهما مش���روعي 
البيئ���ي واملصفاة  الوق���ود 
اجلديدة، ويعتبر مش���روع 
الوقود البيئي من املش���اريع 
املهمة لنقل الشركة نقلة نوعية 
في تكرير املنتجات البترولية 
املطابقة للمواصفات العاملية. 
وللتوضي���ح، فإن الش���ركة 
متتلك 3 مصاف هي مصفاة 
ميناء األحمدي الكبرى بطاقة 
تكريرية تبلغ 466 ألف برميل 
يوميا، ومصفاة ميناء عبداهلل 
بطاقة 270 ألف برميل يوميا 
ومصفاة الشعيبة بطاقة 200 

ألف برميل.
وعندما نالحظ املشاريع 
التطويرية الكبرى التي حدثت 
في مصفاة األحمدي فأنها متت 
ف���ي عام 1984 وج���اء بعدها 
حتديث كبير وهذا ما يسمى 

من رحم الشدائد ولد، ومن 
ترب���ة اإلرادة اخلصبة بنى 
املستحيل، ومن قلب صحراء 
الصب���ر القاحلة فجر ينابيع 
الفرج واخلير ليؤهل لقيادة 
واحدة من أهم شركات القطاع 
النفطي، ان���ه محمد املطيري 
الذي تدرج في العمل مبصافي 
الكويت لينهل من بحور معرفة 
النفط في  تكرير وصناع���ة 
الكويت الكثير يأتي اليوم على 
قمة الهرم في شركة البترول 

الوطنية رئيسا تنفيذيا.
»األنباء« أجرت لقاء صحافيا 
مطوال مع الرئيس التنفيذي 
اجلدي���د لش���ركة البت���رول 
الوطنية محمد املطيري، الذي 
أكد فيه على أن مشروع الوقود 
البيئي سيحدث طفرة كبيرة 
التي  الثالث  ملصافي الشركة 
لم يجر حتديث لها منذ أكثر 

من 25 عاما.
وأوضح املطيري أن الشركة 
تقوم حاليا بالتحضير ألرض 
املصفاة التي تعتبر من التربة 
اخلفيفة )السبخة( التي حتتاج 
معاجلة والتي س���تأخذ من 
سنة إلى سنة ونصف السنة، 
فتحضيرات األرض ستستغرق 
وقتا، عل���ى أن يكون الطرح 
بعد س���نة من اآلن،  وأوضح 
انه ال يوجد تأخير في طرح 
املشروع بناء على املستجدات 
اجلديدة لعملية إصالح التربة 

في موقع املصفاة.
وذكر أن الشركة تنوي بناء 
منشأة دائمة الستيراد الغاز 
املسال ستكون بجانب مشروع 
املصفاة اجلديدة س���يمكنها 
من استيراد 1500 مليون قدم 
مكعبة يوميا من الغاز املسال، 
وهذا سيواكب الطلب املتزايد 
على الغاز من الكويت، وفيما 

يلي التفاصيل:

في البداية نود التعرف على 
الهيكل اجلديد للشركات 

النفطية؟
٭ ه���ذه التنظيم���ات الت���ي 
ص���درت من قبل مؤسس���ة 
الكويتية واملتمثلة  البترول 
إدارة املؤسس���ة  في مجلس 
الهدف منه���ا حوكمة القطاع 
النفطي والش���ركات النفطية 
وذلك تنفيذا ملرسوم بقانون 
رقم 25 لسنة 2012 للشركات 
التجارية، فقد مت فصل رؤساء 
الش���ركات  إدارات  مجال���س 
النفطية عن منصب العضو 
املنتدب أو الرئيس التنفيذي 
حسب املسمى اجلديد، فمنصب 
الرئيس ملجلس اإلدارة حسب 
الهي���كل اجلديد للش���ركات 
النفطية يعتبر إشرافيا وأصبح 
منصب الرئيس التنفيذي هو 
األهم في التنفيذ واإلش���راف 
اليوم���ي للعمل. وصدر قرار 
تغيير املسميات من العضو 
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في شمال الكويت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 250 مليون قدم مكعبة

»نفط الكويت« أجنزت مشروع منشأة 
محطة تعزيز الغاز 132 بقيمة 800 مليون دينار

في الوقت الذي تستعد فيه 
ش���ركة نفط الكويت لزيادة 
كمي���ات اإلنتاج م���ن الغاز 
املصاحب واحل���ر لتغطية 
احتياجات محطات الكهرباء 
وتوفير الكميات من اإلنتاج 
خالل فترات الصيف، كشف 
مصدر نفطي رفيع املستوى 
ل� »األنباء« عن اجناز الشركة 
ملشروع منشأة محطة تعزيز 
الغ���از رقم 132 في ش���مال 
إنتاجية  الكوي���ت بطاق���ة 
يومية تبلغ 250 مليون قدم 

مكعبة.
وأوضح املصدر أن املشروع 
العمل فيه 3  الذي استغرق 
سنوات وشارف على االنتهاء 
بلغ���ت تكلفت���ه املالية 800 
مليون دوالر إلنشاء محطة 
تعزيز جديدة حتمل رقم 132 
وتطوير وإدخال حتسينات 
على محطة التعزيز رقم 131 

في منطقة شمال الكويت.
الكويت«  وذكر أن »نفط 
بدأت في مراحل التش���غيل 
التجريبي للمشروع بالتعاون 
مع املقاول املكلف بالتنفيذ، 
مؤك���دا ارتف���اع اإلنتاج في 
احملطة م���ن الغاز املصاحب 

إلى وحدة إلزالة املاء من الغاز. 
الغاز  وبني ان محطة تعزيز 
132 ستعمل إلى جانب محطة 
التعزيز رقم 131 حيث تتولى 
سحب الغاز من مراكز التجميع 
ذوات األرقام 15 و23 و24 و25، 
ومن ثم إع���ادة توزيعه على 
مختلف أنحاء البالد الستخدامه 
 ، في االحتياج���ات املختلفة 
مشيرا إلى أن محطة التعزيز 
ستكون مهمتها استقبال الغاز 
من مراكز التجميع وضغطه 

يوميا الذي سيضخ من املنشأة 
إلى الشبكة الرئيسية للغاز 
التي بدورها تقوم بضخه إلى 

املستهلكني.
وأضاف أن محطة تعزيز 
الغاز اجلديدة ستعمل على 
الغاز  الكاملة من  االستفادة 
املصاحب ويعمل املقاول حاليا 
على جتربة الكمبروسورات 
ذات الضغط العالي واملنخفض 
على أن يزود كل منها مبحرك 
غاز توربيني مستقل باإلضافة 

وفصل ناجت التكثيف من تيار 
الغ���از وإزالة املاء من كل من 
الغاز املضغوط وناجت التكثيف 
واستقبال املكثفات القادمة من 

مراكز التجميع وإزالة املاء. 
وذكر أن شركة نفط الكويت 
كانت قد أهلت 16 شركة عاملية 
للتنافس على املش���روع ومت 
طرحه في 5 ابريل 2009 ومت 
غلق باب تقدمي العطاءات في 16 
أغسطس 2009 ومتت ترسية 

املشروع في نهاية 2009.

.. والشركة توقّع 3 عقود لتوريد منصات حفر بقيمة 71.8 مليون دينار
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة 

أن شركة نفط الكويت قامت بتوقيع 3 
عقود بقيمة 71.8 مليون دينار مع الشركة 

الوطنية للحفريات واخلدمات العمانية 
لتوريد منصات حلفر اآلبار.

وقالت املصادر ان الشركة قامت بتوقيع 
العقود مع الشركة خالل األسبوعني 

املاضيني على أن تقوم الشركة مبباشرة 
أعمالها امليدانية بداية الشهر املقبل 

واملتمثلة في توريد منصات حفر عميقة 
قوتها 3 آالف حصان، مشيرة إلى أن العقد 

سيغطي عددا من املديريات في الشركة.
وذكرت املصادر أن نفط الكويت ماضية 

في تنفيذ برامج احلفر واالستكشاف 
سواء للنفط أو الغاز خالل السنوات 

املقبلة وذلك لزيادة اإلنتاج النفطي حسب 
إستراتيجية 2020 إلنتاج 4 ماليني برميل 

يوميا.

النفط الكويتي 
يرتفع  الى 102.11 دوالر

»كوفبيك« تسعى إلى زيادة 
إنتاجها النفطي  بـ %20 

ليصل إلى 95 ألف برميل بنهاية 2013

قالت مؤسس����ة البترول الكويتية أمس: إن سعر 
برميل النفط الكويتي ارتفع 2.13 دوالر في تداوالت 
امس األول ليستقر عند مستوى 102.11 دوالر مقارنة 

ب99.98 دوالرا في تداوالت اخلميس.
وكانت اس����عار النفط ارتفعت في اسواق النفط 
العاملية أمس االول بسبب القلق بشأن االضطرابات 
التي تسود املنطقة حاليا.كما ساهم في ارتفاع اسعار 
النفط يوم امس األول استمرار ضعف سعر صرف 

الدوالر.

قال مصدر نفطي مس���ؤول في الشركة الكويتية 
لالستكش���افات البترولية اخلارجية»كوفبيك«، إن 
الشركة تس���عى الى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 
20% خالل الع���ام احلالي ليصل إلى 95 ألف برميل 

يوميا بنهاية 2013.
وذك���ر املصدر أن اخلطة تصب���و إلى إنتاج 15 � 
20 ألف برمي���ل إضافية خالل األعوام املقبلة، لرفع 
اإلنتاج احلالي الذي يتراوح بني 75 و 80 ألف برميل 
مكافئ يوميا من عمليات الش���ركة على مس���توى 
العالم، مش���يرا إلى أن الشركة تسعى إلى مضاعفة 
االحتياطيات احلالية من النف���ط املكافئ مبا يدعم 
اخلطة اإلستراتيجية للكويت واخلاصة بزيادة القدرة 

اإلنتاجية.
وأوضح املصدر أن كوفبيك لديها خطط طموحة 
تسعى من خاللها الى الدخول في مناطق استكشافية 
جديدة أو االس���تحواذ على أصول نفطية، مبينا أن 
الشركة تتبع في سياساتها االستكشافية اخلارجية 
الدخول في شراكات مع الدول والشركات احلكومية 

باعتبارها املسؤول عن ذلك اجلانب في بلدانها.
من جهة أخرى، ذكر أن الشركة تركز حاليا على 
دول جنوب شرق آسيا واستراليا من خالل الدخول 
في فرص استثمارية واعدة وجيدة تدر عوائد مالية 
للشركة في هذه الدول، السيما انها تتمتع باستقرار 
سياسي واقتصادي مقارنة بدول الشرق األوسط التي 

تشهد حالة من عدم االستقرار منذ فترة طويلة.
وقال ان الشركة لديها خطط طموح للغاية وتفرض 
على »كوفبيك« املزيد من العمل لبلوغ هذه األرقام، 
وذلك من خالل تكثيف العمل، مش���يرا الى ان هذه 
اإلستراتيجية ستفرض أعباء مالية كبيرة على الشركة 
بالتزامن مع ارتفاع أس���عار النفط وهو ما سيجعل 

عملية التوسع أمرا مكلفا للغاية.

٭ ترقيات في البترول الوطنية: جتري شركة البترول 
الوطنية حاليا عملية مقابالت واسعة مع عدد من املديرين 

في الشركة متهيدا لترقيتهم إلى منصب نائب العضو 
املنتدب، وأجرى املقابالت الرئيس التنفيذي محمد 

املطيري خالل األسبوعني املاضيني متهيدا لرفع األسماء 
املرشحة إلى مؤسسة البترول العتمادها.

٭ مسابقة »صور قطاعك«: أطلقت شركة خدمات القطاع 
النفطي مسابقة حتمل اسم »صور قطاعك« ورصدت 

لهذه املسابقة جوائز قيمة للغاية للمراكز الفائزة، ومن 
هنا نؤكد على أن هناك أماكن حساسة للغاية في القطاع 

النفطي ال ينبغي تصويرها للحفاظ على منشآتنا 
النفطية.

٭ تقنية املعلومات: اتخذت دائرة تقنية املعلومات في كل 
من شركتي خدمات القطاع النفطي وصناعة الكيماويات 
البترولية اجراءات فاعلة للحد من التهديدات التي تلقاها 

القطاع النفطي الختراق أجهزته يوم اخلميس املقبل.

البير وغطاه


