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الشمري: جلنة 
العمليات املشتركة 
في اخلفجي جتتمع 
مارس املقبل حلل 

اخلالفات

5 مليارات دوالر 
لتطوير إنتاج النفط 

الثقيل  

الشركات السياحية مهتمة فقط بالسياحة اخلارجية!
 اتفاقية شراكة جديدة مع اجلانب السعودي في الوفرة أبريل املقبل

»نفط اخلليج«: مخزون 25 مليار برميل 
في مكمنني للنفط الثقيل 

األيوسني، وكل ما مت إنتاجه 
حت����ى اآلن ال يتعدى %10، 
مبينا أنه مت إجناز التجربة 
األولية اخلاصة باملشروع 
وقرار االستثمار النهائي في 

الربع األول من 2016.
وقال إن املشروع الثالث 
في منطق����ة الوفرة عبارة 
إدارة مي����اه اخلزان  ع����ن 
بكلف����ة إجمالية قدرها 75 
مليون دينار لتصفية املياه 
النفطية طبقا  اآلب����ار  من 
ملواصف����ات الهيئة العامة 
للبيئ����ة، حيث إنه بحلول 
2022 قد يصل معدل إنتاج 
مي����اه اآلبار إل����ى مليوني 

برميل يوميا.
إنه م����ن املتوقع  وقال 
إرسال 40 مهندسا من الشركة 
خارج الكويت للتدريب على 
أحدث التقنيات في مصانع 
شيفرون املنتشرة عامليا، 
مضيف����ا أن الش����ركة في 
طور حتديث مبنى جتميع 
املركز الرئيسي في الوفرة 
بالتعاون مع شركة »اس. 
الكوري����ة اجلنوبية  كيه« 
لتحديثه بقيمة 50 مليون 
دين����ار على أن يبدأ العمل 
في الربع الثاني من 2014، 
الربع  ويكون االنتهاء في 

الثاني في 2017. 
املالحظ����ات  وح����ول 
املتكررة من ديوان احملاسبة 
بشأن هجرة النفوط، بني أن 
هناك جلنة برئاسة نائب 
الرئيس التنفيذي للشؤون 
املالية واإلدارية الشيخ علي 
الصباح لدراسة مالحظات 
الديوان واجلهات الرقابية، 
وأن هناك اجتماعا أسبوعيا 
لدراس����ة كل مالحظ����ات 
التدقيق لوض����ع احللول 

لتلك املالحظات.
وحول وجود خالفات في 
مناطق العمليات املشتركة 
في منطق����ة اخلفجي، أكد 
أن هناك خالفا صحيا بني 
اجلانبني، موضحا أن اللجنة 
العليا التنفيذية للعمليات 
املشتركة ستعقد اجتماعا 
في م����ارس املقب����ل وذلك 
حلل اخلالفات اإلدارية بني 

اجلانبني.
إن����ه مت توقيع  وق����ال 
اتفاقية اخلطة اخلمس����ية 
ملنطق����ة عمليات اخلفجي 
الكويتي  ب����ني اجلانب����ني 
والسعودي في 5 ديسمبر 
2013، مبينا أن قيمة املشاريع 
املتوقع تنفيذها تصل إلى 
4.4 ملي����ارات دوالر في 5 
أرامكو  سنوات مع شركة 
املمثل����ة للجانب  اخلليج 

السعودي.
وح����ول مش����روع نقل 
حصة الكوي����ت من الغاز 
والغاز املس����ال املنتج في 
عمليات اخلفجي املشتركة 
الش����مري إن هناك  ق����ال 
مشروعا قيد التنفيذ خاصا 
بالش����ركة الكويتية لنفط 
إنها تتحمل  اخلليج حيث 
كل تكاليف����ه، الفتا إلى أن 
املشروع يقوم على متديد 
خط أنبوب 12 بوصة بري 
وبحري من عمليات اخلفجي 
املشتركة إلى الكويت بطول 
106 كيلومترات وذلك لنقل 
حصة الكوي����ت من الغاز 
والغاز املس����ال املنتج في 
عمليات اخلفجي املشتركة 
والذي يقدر ب� 40 مليون قدم 
غاز مكعبة يوميا وحوالي 
4700 برميل من الغاز املسال 

يوميا.

املياه، مبينا أن  لتصريف 
الالزمة  الكهربائية  الطاقة 
للتش����غيل بح����دود 100 
ميغاوات لتشغيل مولدات 
البخار، وقال إنه من املتوقع 
إنتاج 80 ألف برميل يوميا 
في 2022، كاشفا عن أن قيمة 
املرحلة األول����ى لتطوير 
النفط الثقيل تقدر قيمتها 
بحوالي 5 مليارات دوالر.

وتابع الش����مري قائال: 
»إننا اليوم ننتج 200 ألف 
برميل موزعة على 70 ألفا 
من النفط الثقيل و130 ألفا 
من النفط اخلفيف وحصة 
الكويت منها 100 ألف برميل 
يوميا«، موضحا أن النفط 
الثقيل ف����ي تراجع وأغلب 
املكامن  الوفرة من  كميات 
عب����ارة ع����ن نف����ط ثقيل 
ولدين����ا أكثر من 25 مليار 
برميل متواجدة في مكامن 

أحمد مغربي

التنفيذي  الرئيس  قال 
في الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج علي الش����مري إن 
الشركة تعمل مع الشريك 
السعودي ممثال في شركة 
شيفرون السعودية على 
إجناز االتفاقية اجلديدة التي 
حتكم العالقة املشتركة بني 
اجلانبني في منطقة الوفرة 
نظ����را لق����دم االتفاقيات 
احلالية منذ 1956 ولم يتم 
حتديثها حتى اليوم ملواكبة 
املستجدات، متوقعا أن يتم 
أبريل  اجناز االتفاقية في 

املقبل.
الش����مري في  وأوضح 
تصريح على هامش مؤمتر 
السالمة التاسع للمقاولني 
الذي نظمته عمليات الوفرة 
املش����تركة التابعة لشركة 
نف����ط اخللي����ج أن هناك 
عمال شاقا ومضنيا إلجناز 
االتفاقي����ة نظ����را لوجود 
قوانني مختلفة بني البلدين 
وحاجتها إلى توافق وزارتي 

النفط واخلارجية عليها.
وأشار الشمري إلى أنه 
مت إجن����از أول مرحلة من 
االتفاقية اخلاصة مبشروع 
إنتاج النفط الثقيل ملرونة 
العمليات في منطقة الوفرة، 
مش����يرا إلى أن إجناز تلك 
االتفاقية س����يعود بالنفع 
على املش����اريع املشتركة 
وتفتح املجال أمام الدولتني 
جللب أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجي����ا في صناعة 
النفط والغاز، مما يس����هم 
في خطط اإلنتاج والتشغيل 
الفن����ي للمنطقة وتطوير 

العنصر البشري.
وكشف أن املرحلة املقبلة 
سيكون بها 288 بئرا منتجة 
وحوال����ي 133 بئرا للحقن 
و67 بئرا للمراقبة و5 آبار 

علي الشمري ملقيا كلمته خالل املؤمتر أمس 

جانب من مؤمتر السالمة التاسع للمقاولني

الهندي »ساتيا ناديال« رئيساً تنفيذياً لعمالق التكنولوجيا »ميكروسوفت«
البرمجيات وتسعى حملاكاة 
جناح أبل ف��ي املزاوجة بني 
الرائجة  خدمات االنترن��ت 

واألجهزة اجلذابة.
التي  الرؤي��ة  تل��ك  لكن 
وضعها في العام املاضي باملر 
املتقاعد ال تلقى تشجيعا من 
املس��تثمرين الذين يأملون 
أن تتوقف مايكروس��وفت 
امللي��ارات على  إنف��اق  عن 
األجهزة احملمولة - كما في 
استحواذها على نوكيا - أو أن 
تبتكر منتجات جديدة ملنافسة 
الشركتني الرائدتني في القطاع 

أبل وغوغل.
وقال س��يد باراخ احمللل 
في شركة الصناديق مكادمز 
راي��ت ري�غان »م��ن زاوية 
نظ��ر أوس����ع ال أتوق���ع 
تغيرا كبيرا.. االستراتيجية 
املوضوعة ف��ي 2013 حتدد 

وجهة الشركة«.
ش��دد غيت��س - ال��ذي 
سيعود ملقر مايكروسوفت 
في ريدموند بوالية واشنطن 
األميركي��ة بع��د أن تعه��د 
ب��أن يخصص ثل��ث وقته 
ملنصبه اجلديد مستش��ارا 
للرئيس التنفيذي - على أن 
خبرة ناديال في احلوس��بة 
الس��حابية تؤهله ألن يأخذ 
بيد مايكروسوفت إلى حلبة 

احلوسبة احملمولة.
وق����ال: ميلك س��اتيا 
اخللفي��ة املناس��بة لقي��ادة 
الش��ركة في تل��ك احلقبة.. 
نواجه حتديا في احلوس��بة 
احملمولة. هن��اك فرصة في 

احلوسبة السحابية.

مجلس اإلدارة.
وتقول مص��ادر إن تلك 
املهمة الشاقة أبعدت مرشحني 
للوظيفة منهم رجل  آخرين 
التغيير املجرب آالن مواللي 

من فورد موتور.
وس��يخلي غيتس مقعد 
رئيس مجلس اإلدارة لزميله 
داخل املجلس جون تومسون. 
وبه��ذا يتغي��ر احلرس في 
الش��ركة التي تأسست قبل 
39 عاما وساهمت في ثورة 
لكنها  الكمبيوتر الشخصي 
تعاني من أزمة هوية للمدى 
الطويل بع��د أن فاتها قطار 

ثورة احلوسبة احملمولة.
وقال بيل جورج أس��تاذ 
االقتص��اد بجامعة هارفارد 
السابق  التنفيذي  والرئيس 
لشركة ميدترونيك: إنها إدارة 
ثالثية للشركة: ساتيا كرئيس 
تنفيذي جديد وبيل كمستشار 
للمنتجات وجون تومسون 
رئيسا ملجلس اإلدارة، الكثير 
انس��جام  يعتمد على مدى 

الثالثة معا.
الذي  الكبي��ر  »الس��ؤال 
يش��غلني هو هل يس��مح 
لساتيا حقا بإجراء التحوالت 
التي حتتاجها مايكروسوفت 
سواء على مستوى املنتجات 

أو األشخاص؟«.
وأغلقت أسهم مايكروسوفت 
منخفض��ة 0.4% عند 36.35 
دوالرا ف��ي ناس��داك ام��س 

االول.
وترك��ز مايكروس��وفت 
اجلدي��دة عل��ى »األجه��زة 
واخلدم��ات« ال ترخي��ص 

التغيير بينما املؤسس املشارك 
بيل غيتس والرئيس التنفيذي 
السابق ستيف باملر يرقبانه 

عن كثب.
وسيحمل ناديال الرئيس 
السابق ألنشطة املؤسسات 
التجارية عل��ى عاتقه املهمة 
الضخمة الستكشاف وجهات 
جديدة - لكن في وجود غيتس 
كمستشار له وبإستراتيجية 
وضعها باملر بالتنس��يق مع 

وقد جاءت هذه اخلطوة 
في الوق��ت الذي تواجه فيه 
الش��ركة منافسة في جميع 

أعمالها.
تراه��ن  ذل��ك،  ال��ي 
مايكروس��وفت على مزيج 
من الدماء القدمية واجلديدة 
التكنولوجيا  إلنعاش شركة 
الرائدة، لكن قد يجد الرئيس 
التنفيذي اجلديد ساتيا ناديال 
صعوب��ة في الدف��ع باجتاه 

في الهند يطلق عليه اس��م 
« Cyberabad، وق��د انضم 
لفريق عمل ميكروس��وفت 

لتحتل الصدارة. 
وهو صاحب مبدأ كيفية 
استخدام التكنولوجيا واخلبرة 
في جميع أنحاء العالم والتي 
حتتاجه��ا »ميكرس��وفت« 
خ��الل املرحلة القادمة حيث 
انه��ا بص��دد التوس��ع في 

ابتكاراتها.

لدى ميكروس��وفت عمالقة 
أكثر من  التكنولوجيا من��ذ 
عقدين من الزمن، وكان يقود 
أعمال مش��اريع البرمجيات 
حيث تول��ى منصب رئيس 
واداوات  خ��وادم  أعم��ال 
الكمبيوتر للش��ركات لدى 
ميكروسوفت حتى عام 2013، 
كما انه من أصل هندي من 
والية حيدر اباد وخريج مركز 
التكنولوجيا ف��ي حيدراباد 

مدحت فاخوري ووكاالت

أعلنت شركة »ميكروسوفت« 
عمالقة البرمجيات عن تعيني 
نائب الرئيس التنفيذي »ساتيا 
ناديال« رئيسا تنفيذيا جديدا 
لها خلفا ل� »ستيف باملر«، كما 
افادت الشركة بان »بيل غيتس« 
سيصبح مستش��ار الشركة 
للتكنولوجيا وس��يحل محله 
»جون طومس��ون« � عضو 
مجلس اإلدارة والذي قاد عملية 
البحث عن رئيس تنفيذي جديد 
للش��ركة � كرئي��س مجلس 
إدارة، وع��ن تعيني »س��اتيا« 
قال »بيل غيتس« في بيان له 
في هذا الش��أن: »خالل هذا 
الوق��ت من التحول، ال يوجد 
ش��خص أفضل من »س��اتيا 
ناديال« لقيادة »مايكروسوفت«. 
وص��رح »نادي��ال« الذي كان 
رئيس إدارة تكنولوجيا تشغيل 
خوادم الكمبيوتر للش��ركات 
قائال: »جزء كبير من وظيفتي 
هو تسريع قدرتنا على تقدمي 
منتجات مبتكرة لعمالئنا بشكل 

أسرع«.
وجاءت تلك اخلطوة بعدما 
سعت الشركة ملدة خمسة أشهر 
إليج��اد من يخل��ف الرئيس 
التنفيذي »ستيف باملر« الذي 
املاضي  أوضح في أغسطس 
أنه س��يتقاعد في غضون 12 

شهرا.

من هو الرئيس الجديد 
لمايكروسوفت؟ 

انه »س��اتيا ناديال« البالغ 
م��ن العمر 46 عام��ا، ويعمل 

ساتيا ناديال الرئيس التنفيذي اجلديد مليكروسوفت )وسط( إلى جانب مؤسس ومستشار الشركة للتكنولوجيا بيل غيتس وإلى جانبه ستيف باملر في مقر الشركة بواشنطن

مهرجان هال فبراير معقباً على مقال نشرته »األنباء«:

الشركة العمالقة 
متفائلة بتطبيق 

استخدام التكنولوجيا 
في جميع أنحاء 

العالم

املهمة شاقة 
وأبعدت رجل التغيير 
املجرب في »فورد«

مستثمرون 
يطالبون بتوقف 
»ميكروسوفت« 

عن محاكاة »آبل«

خريج مركز التكنولوجيا Cyberabad في حيدر اباد

حضور كثيف لفعاليات »هال فبراير« 

العلي���ا تبذل جهودا  اللجنة 
السياحة  مضنية لتنش���يط 
الداخلية خالل ش���هر واحد 

فقط.
ونشكركم على تعاونكم 
البن���اء واملس���تمر للنهوض 

مبهرجان هال فبراير.

املهرجان وفعالياته على مدار 
15 دورة.

ونود أن نشكر األخ كمال 
كبشة على مقترحاته رغم أن 
هذا األم���ر الذي يتحدث عنه 
غير واقعي فلم نر أو نسمع 
يوما عن أن الشركة ومكاتب 
السياحة التي يعمل بها قامت 
بدورها في جذب السياح إلى 
الكويت، دائما اقتصر عملها 
خالل س���نوات طويلة على 

السياحة اخلارجية.
وإبراز الوجهات السياحية 
املختلفة في دول العالم دون أي 
دور يذكر في تنشيط السياحة 
الداخلية ف���ي الكويت، وكنا 
نتمنى ون���ود أن تلفت نظر 
األخ الفاضل إلى أن ش���ركات 
الس���ياحة لم تقم بدور يذكر 
في تنش���يط سوق السياحة 
الداخلي وذلك لعدم متاشيه 
مع اهداف وسياس���ة غالبية 

الشركات.
ولألس���ف فإن األخ كمال 
كبشة جتاهل اجلهود الكبيرة 
الت���ي تبذلها اللجن���ة العليا 
ملهرجان هال فبراير بالتعاون 
مع الشركة الكويتية للخدمات 
السياحية على مدار سنوات 
طويلة في تشجيع السياحة 
الداخلية، حيث مت هذا العام 
طرح عروض خاصة باملهرجان 
ألول مرة في الفنادق وتذاكر 
طيران بأس���عار تنافس���ية 
وتش���جيعية مميزة لإلخوة 
اخلليجي���ني واملقيمني بدول 
اخلليج حلض���ور الفعاليات 
بأسعار تبدأ من 100 دينار ملدة 
ثالثة أيام مع اإلقامة وتذاكر 
الطي���ران وذلك بالتعاون مع 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية التي تعد من الرعاة 
الرئيس���يني للمهرجان منذ 
الترويج  انطالقت���ه به���دف 
واس���تقطاب الس���ائحني من 

اخلليج.
وقد تفاعلت معظم فنادق 
الكويت مع اللجنة العليا ل�»هال 
فبراي���ر« في تق���دمي خدمات 
مميزة وعروض خاصة لزوار 
الكويت خالل فترة املهرجان 
في حني لم نر تعاونا يذكر من 
مكاتب السياحة في املشاركة 
في تنشيط السياحة الداخلية 
ط���وال 12 ش���هرا في حني أن 

ردت اللجنة االعالمية إلدارة 
مهرجان هال فبراير على مقال 
نشرته »األنباء« بعدد االثنني 
املاضي بعنوان: أين شركات 
الس���ياحة من »هال فبراير«؟ 
وجاء فيه التفاصيل التالية:

لقد أسعدنا اهتمام »األنباء« 
البالغ برعاي���ة مهرجان هال 
فبراير 2014 باعتباره مهرجانا 
تس���ويقيا يهدف إل���ى إبراز 
اسم الكويت وتنشيط قطاع 
البالد باإلضافة  التجزئة في 
إلى دوره الترفيهي والترويحي 
والثقافي والسياحي خالل فترة 
إقامة املهرجان مما يساهم في 
أن تكون الكويت عنصر جذب 
سياحي خالل تلك الفترة التي 
تش���هد العديد من املناسبات 

الوطنية.
وقد س���عى املهرجان منذ 
اليوم األول النطالقته عام 1999 
للتواصل مع جميع القطاعات 
الدولة والقطاع  ومؤسسات 
اخلاص وذلك من خالل تبني 
املب���ادرات من جميع  جميع 
اجلهات وذلك من أجل النهوض 
بالفعاليات خاصة أن القائمني 
على املهرجان يؤمنون بدور 
النهوض  القطاع اخلاص في 
بالبالد إال أننا فوجئنا مبقال 
نش���ر في جري���دة »األنباء« 
بتاريخ 3 فبراير 2014 العدد 
رقم 13627 في صفحة السياحة 
رقم 32 والتي حتدث فيها كاتب 
املقال عن غياب لرؤية واضحة 
املعالم من جانب اللجنة العليا 
للمنظمة املهرجان جتاه شركات 
السياحة التي من املفترض أن 
تكون الشريك االستراتيجي 
وهذا األم���ر يجافي احلقيقة، 
اللجن���ة لم تتلق  أن  خاصة 
يوم���ا أي مقترح أو رؤية أو 
طلب للمشاركة رغم أن أبوابها 
مفتوحة للتعاون مع أي مبادرة 
من أي طرف إال أنه لألسف هناك 
من يكتفي بالكالم والشعارات 
دون أن يقدم ش���يئا ملموسا 
على أرض الواقع، ونحن في 
اللجنة العليا سعينا على مدار 
سنوات طويلة إلى الشراكة مع 
العديد م���ن اجلهات اخلاصة 
واحلكومية من أجل االستفادة 
من خبراته���م ومقترحاتهم 
وكانت لتلك الشراكات العديد 
من اإليجابيات ف���ي تطوير 

 يقولون كالمًا 
وشعارات دون تقدمي 

شيء ملموس على 
أرض الواقع!

إدارة املهرجان 
لم تتلق مقترحًا أو 
رؤية من شركات 

السياحة.. رغم أبوابها 
املفتوحة

»الكويتية« قدمت 
عرضًا جلذب السياح 

بـ 100 دينار لـ 3 أيام 
مع الفندق

املهرجان سعى منذ 
انطالقته لشراكة 

مع قطاعات الدولة 
والقطاع اخلاص.. 

فماذا فعلتم؟


