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تغييرات أمنية إلصدار تراخيص دخول األفراد واملركبات ملصفاة األحمدي
أصدرت مصفاة ميناء األحمدي مجموعة من التغييرات الكبيرة في إجراءات إصدار تصاريح 
الدخول لألفراد واملركبات في املصفاة.
ووفقا ملصادر نفطية مطلعة في شركة البترول الوطنية فإن مصفاة ميناء األحمدي أصدرت 
تعميما يتضمن مجموعة من اخلطوات الواجب اتباعها إلصدار تراخيص الدخول للمصفاة 
والتي من أهمها أخذ املوافقة األمنية من أمن املنشآت التابعة لوزارة الداخلية.

130 ألف دينار لتركيب
 مواقف ذكية في »املجمع النفطي«

وافقت جلنة املناقصات املركزية مؤخرا ملؤسسة البترول 
الكويتية ومن خالل الدائرة التجارية واخلدمات املساندة على 
إنشاء وحدتني لنظام مواقف السيارات الذكي في مجمع القطاع 
النفطي، حيث متت ترسية املشروع رسميا على شركة املجموعة 

الدولية للمشاريع الصناعية مببلغ 130 ألف دينار.
ووفقا ملصادر نفطية مطلعة في مؤسسة البترول الكويتية 
لـ »األنباء« فإن املؤسسة حددت فترة 6 أشهر من تاريخ توقيع 
العقود لتوريد املواقف وتركيبها وتشغيلها، على أن تكون فترة 
الصيانة والضمان سنة كاملة من التركيب، لتصبح املؤسسة 
بذلك أول جهة حكومية تشرع رسميا في استخدام النظام الذكي 

للحد من االختناقات املرورية التي تشهدها مناطق الكويت.
هذا ويشمل مشروع املواقف الذكية على وحدتني.

وذكرت املصادر ان الوحدة الرأسية من نظام املواقف الذكي 
ســـتحتوي على 12 سيارة، وســـيعمل النظام آليا في إدخال 
واسترجاع السيارة مبتوسط وقت ال يتخطى الـ 120 ثانية. 

وأشـــارت الى أن أعمال التصميم للمشروع تشمل تصميم 
القواعد اخلرسانية للمشـــروع وتقدمي املخططات التنفيذية 
للهيكل احلديدي املســـتخدم ويحتوي املشروع على تصميم 
تفصيلي لألجزاء الكهربائية وأجهـــزة التحكم باإلضافة الى 
أعمال مكافحة احلريق، وتركيب جهـــاز للتحكم الذاتي وهو 
يشـــمل جهازا لتنزيل الســـيارة في حالة انقطاع الكهرباء أو 

حدوث أي عطل ميكانيكي.

منوذج للمواقف الذكية 

4 ندوات تعريفية 
لنظام تقييم األداء اجلديد

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة نفط الكويت 
ستجرى 4 ندوات تعريفية للموظفني خالل األسبوع اجلاري حول 

نظام تقييم األداء النصف السنوي اجلديد 2015 – 2016.
وذكرت املصادر ان الندوات ستنظم من قبل مجموعة املوارد 
البشرية في »نفط الكويت« ابتداء من يوم االثنني املقبل حتى 
يوم اخلميس، ومت تقسيم الندوات لتشمل كل مديريات الشركة 

املختلفة لضمان حضور أكبر عدد من املوظفني والعاملني.
وأشارت الى ان الندوة التعريفية األولى من املقرر ان تنظم 
في مركز احلباري في مدينة األحمدي وسيحضرها العاملون 
في املبني الرئيســـي واملجموعات التي يقع مقرها في مدينة 
االحمدي، على ان يكون اليوم التالي )الثالثاء( خاصا بالعاملني 
في مديرية شمال الكويت، وسيكون اليوم الثالث )االربعاء( 
خاصا مبوظفي غرب الكويت، امـــا اليوم األخير )اخلميس( 

فسيختص بالعاملني في مديرية جنوب وشرق الكويت.

مصفاة األحمدي تنتج البيتومني
 من النفط الكويتي

أعلن نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء األحمدي التابعة 
لشركة البترول الوطنية الكويتية مطلق العازمي، أن املصفاة 
جنحت في إنتاج مادة البيتومني حسب املواصفات القياسية 
من النفط اخلام الكويتي للتصدير KEC بدال من نفط االيوسني 
املستخرج من حقل الوفرة، وذلك للمرة األولى في تاريخ الشركة، 
مضيفا ان هذا النجاح سيؤمن استمرار مادة البيتومني الالزمة 

لتنفيذ مشاريع الدولة املختلفة.
وأوضح العازمي في بيان صحافي أصدرته شركة البترول 
الوطنية الكويتية أن هذا اإلجناز الوطني يضاف الى ســـجل 
إجنازات املصفاة، وسيؤثر إيجابا على تنفيذ الكثير من مشاريع 
الدولة التي تتضمنها خطة التنمية ومنها تطوير شبكة الطرق 
وإنشـــاء البنية التحتية للمدن السكنية اجلديدة وغيرها من 

املشاريع.
وزاد نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء األحمدي قائال: 
إن اإلدارة العليا في شـــركة البترول الوطنية قامت بتشكيل 
فريق من املهندســـني والفنيني من جميع دوائر مصفاة ميناء 
األحمدي، حيث متكن هذا الفريق وبعد أن عمل على مدار الساعة 
من إجراء الدراســـات الفنية والهندسية والتحاليل املخبرية، 
وأجرى جتارب حول إنتاج مادة البيتومني من مصادر نفطية 
غير مصدرها من احلقول املشـــتركة، مضيفا أن الفريق جنح 
في إجراء جتربة عملية إلنتاج مادة البيتومني مستخدما النفط 

الكويتي للتصدير.
وأشـــار العازمي إلى ان توفير هذه املادة من مصفاة ميناء 
األحمدي، يعتبر جناحا في مواجهة حتديات أخرى مثل صعوبة 
استيرادها جراء ارتفاع أســـعارها عامليا، ولعدم وجود بنية 

حتتية خاصة تستلزمها عملية استيرادها.

مطلق العازمي

تسّلم مستشفى األحمدي 
اجلديد في 2016

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة ان شركة 
نفط الكويت قررت متديد عقد تســـليم مستشفى 
األحمدي اجلديد الذي تنفذه شركة سيد حميد بهبهاني 
إلى نهاية العام احلالي، وذلك حلني االنتهاء من بعض 

األعمال التي طلبتها الشركة من املقاول.
وقالت املصادر ان الشركة أصدرت مؤخرا أمرا 
تغييرا بقيمة 2.2 مليون دينار أي ما يعادل %2.6 
من قيمة العقد األصلي، وذلك ليقوم املقاول مبقتضى 
األمر التغيري بتنفيذ بعض األعمال في مشـــروع 

املستشفى.
وتوقعت املصادر ان يتم تشغيل املستشفى خالل 
الربع األول من 2016 لتخدم بذلك 150 ألف شخص 

من منتسبي القطاع النفطي وعائالتهم.

دعت 20 شركة لتقدمي عروضها املالية لعقد سيمتد ملدة 5 سنوات

»البترول الوطنية« تطلب آالف العمال لـ »الوقود البيئي«

الوطنيـــة«، حيـــث متت 
ترسية تلك احلزم بقيمة 

3.48 مليارات دينار.
ومتت ترسية احلزمة 
الرابعـــة واألخيـــرة من 
املشـــروع في 13 اجلاري 
بقيمـــة 475 مليون دينار 
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وقـالت املصادر ان توقيع 
عقـود مشروع مصفاة الزور 
يعتبـــر خطوة مهمة نحو 
املـضي قدمــــا فـي تنفيذ 
هـذا املشروع الـحيوي الذي 
سيرفـع الـطاقة التكريرية 
البالد  اإلجمـالية ملصافي 
بنحـــو 615 ألـــف برميل 

يوميا.

الـتحالفات الـفائزة باحلزم 
الرئيسية للمشروع بداية 
شــــهر أكتوبـــر املقبـــل، 
حيث يتـــم حاليا االنتهاء 
من اإلجـــراءات املطلوبة 
لتوقيع العقـــود، على ان 
يكـــون التوقيع بعد إنهاء 
الفائزة من كل  التحالفات 
اإلجـــراءات والضمانـــات 
البنكية اخلاصـــة باألداء 

وبوالص التأمني.
هذا وقـــد وافقت جلنة 
املناقصـــات املركزية في 
28 يوليـــو املاضـــي على 
ترســـية أعمـــال احلزمة 
الثالثة  الثانيـــة،  األولى، 
واخلامسة ملشروع مصفاة 
التوصيات  الزور بحسب 
التي تقدمت بها »البترول 

الكويت،  التنمية في  خطة 
وهو جزء من إستراتيجية 
مؤسسة البترول الكويتية 
لعام 2030، ومت تقســـيم 
مناقصاته إلى 3 حزم تنفذها 
3 حتالفـــات عاملية، األولى 
حزمة مصفاة ميناء عبداهلل 
»1« بكلفة 1.7 مليار دينار، 
والثانيـــة حزمـــة مصفاة 
ميناء عبـــداهلل »2« بكلفة 
962 مليون دينار، في حني 
متت ترسية حزمة مصفاة 
ميناء األحمدي بـ 1.36 مليار 

دينار.

مصفاة الزور

من جهة ثانية توقعت 
املصادر ان يتم توقيع عقود 
مشروع مصفاة الزور مع 

سنوات ويهدف إلى توريد 
مهندسني وفيني مختصني 
التركيـــب  فـــي عمليـــات 
واإلنشاء للمعدات بخبرة 
متراكمة تتراوح بني 5 و10 
سنوات، أما مدير املشروع 
فال بد أن يتمتع بخبرة 15 
بـ  عاما ومهندس املشروع 

10 سنوات خبرة.
ووفقا لبنود التعاقد التي 
تطلبها البترول الوطنية في 
الفنية  العمالة  عقد توريد 
املاهـــرة ملشـــروع الوقود 
البيئي فإن العامل سيتقاضى 
15 دينـــارا يوميا، على أن 
يتقاضى مدير املشروع 250 

دينارا يوميا.
يذكر ان مشروع »الوقود 
البيئي« يعد من أكبر مشاريع 

علمـــت »األنبـــاء« من 
مصادر نفطية مســـؤولة 
في شركة البترول الوطنية 
الكويتية أن نسبة اإلجناز 
في مشروع الوقود البيئي 
إلى 30%،  وصلت حاليـــا 
وكل أعمال املشروع تسير 
وفق املخطط لها، مبينة ان 
العاملية املنفذة  التحالفات 
للمشروع قامت بشراء كل 
املعدات الرئيسية للوحدات 
وبدأت عمليـــات التصنيع 
في كبرى املصانع العاملية 
املتخصصة وسيتم تسلم 
تلك املعدات خالل األسابيع 

املقبلة.
وأضافت املصادر انه مت 
تركيب الهيـــاكل الفوالذية 
في املواقع اإلنشـــائية في 
مصفاتي األحمدي وميناء 
عبداهلل، وشددت املصادر 
علـــى أن الشـــركة انتهت 
من %45 مـــن املخططات 
الوقود  الرئيسية ملشروع 
البيئي. وذكرت املصادر ان 
»البترول الوطنية« طرحت 
مناقصة إضافية ملشـــروع 
الوقود البيئي تختص بتقدمي 
الهندسة والشراء  خدمات 
واإلنشاء االحتياطية ملشروع 
الوقـــود البيئي واخلاصة 
أيد عاملـــة ماهرة  بتقدمي 
للعمل في املشـــروع تقدر 
باآلالف وتوفير معدات البناء 
العمالة،  والتشـــييد لتلك 
حيث مت دعوة 20 شـــركة 
محلية وخليجية وعاملية 
للمشـــاركة فـــي العروض 
املالية اخلاصة بالعقد في 
موعد أقصاه مت حتديده في 

األول من سبتمبر املقبل.
وأشـــارت املصـــادر ان 
الشركة سوف تستفيد من 
العمالة فـــي تصنيع  تلك 
األنابيب وتركيبها وطالء 
وعـــزل وحلـــام وجلفنة 
األنابيب وتركيب السقاالت، 
باإلضافة إلى مهندسني في 
الكهرباء وامليكانيكا، وسيتم 
جلب تلك العمالة املاهرة من 

دول جنوب شرق آسيا.
وبينت املصادر ان مدة 
تنفيـــذ العقد متتـــد إلى 5 

جلب آالف العمال للعمل في مشروع الوقود البيئي مبصفاتي األحمدي وميناء عبداهلل

»نفط الكويت« طلبت 10.8 ماليني دينار للمقاول

محطة تعزيز غاز غرب الكويت حتتاج 25 مليون دينار إلنهاء املشروع

العمل واملواصفات اخلاصة 
مبواصفات الغاز، حيث إن 
الغاز املصاحب املستخرج 

من غرب الكويت حامض.
من جهـــة ثانية، ذكر 
لــــ »األنبـــاء«  مصــــدر 
الغــــاز فـي  مبجموعـــة 
»نفـــط الكويـــت« انه مت 
إعـــداد املواصفات الفنية 
والتصاميـــم األولية لهذا 
املشـــروع متاشـــيا مـــع 
املتطلبات وحسب البيانات 
واملعلـومات املتوافرة حينها 
مـن قبـل الشـــركة ونظرا 
للمســـتجدات واإلضافات 
الـتي تـم الـحصول عليها 
عــــن طبيعــــة املمكــــن 
مت تعديـــل نطـــاق العمل 
في املشـــروع ومـــن تلك 
ارتفاع نسبة  املستجدات 
الكبريت وتضاعف كميات 
املياه. ومن املتوقع االنتهاء 
من املشروع خالل السنة 

املالية 2015/2016.

الغاز في غرب الكويت يعد 
واحدا من املشاريع الضخمة 
التي تعـــول عليهـــا نفط 
الكويت لرفـــع انتاج الغاز 
ابرز  املصاحب، وفيما يلي 
التي مر  تفاصيل واملراحل 

بها املشروع: 
 متت ترسية مشروع 
الغاز  محطة تعزيز 
رقم 171 على شركة سايبم 
االيطالية ومت توقيع العقود 

في شهر يونيو 2010.
التعزيـــز  محطـــة 
ســـتكون بطاقة 125 
مليون قدم مكعبة من الغاز 
اليوم مزودة  احلمضي في 
بكمبورسورات ذات الضغط 
العالي واملنخفض على أن 
تأتي إمدادات الغاز من مراكز 
جتميع أرقـــام 16 و17 و27 

و28.
 خـــالل الدراســـات 
التفصيلية للمشروع، 
مت تعديـــل نطـــاق 

علمـــت »األنبـــاء« من 
مصادر نفطية مسؤولة أن 
الكويت طلبت  شركة نفط 
أمر تغييري بقيمة  إصدار 
10.8 ماليني دينـــار ملقاول 
تنفيذ مشروع إنشاء محطة 
تعزيـــز الغاز اجلديدة رقم 
171 في غرب الكويت وذلك 
لتغطية تكاليف متديد العقد 

ملدة عامني و3 أشهر.
وقالت املصادر إن املبلغ 
اإلجمالي الذي طلبته »نفط 
الكويت« للمقـــاول لتمديد 
العقد مـــن مارس 2013 إلى 
يونيو 2015 يبلغ 25 مليون 
دينار تقريبا، مشيرة إلى انه 
سيتم تغطية مبلغ 13 مليون 
دينار من املبلغ االحتياطي 
واملبلـــغ املتبقي عن طريق 
أمر تغييري يقيمه  إصدار 
10.8 ماليني دينار مطلوب من 

جلنة املناقصات املركزية.
ووفقـــا للمصـــادر فإن 
مشـــروع محطـــة تعزيز 

احدى محطات تعزيز الغاز التابعة لشركة نفط الكويت

30% نسبة اإلجناز 
في املشروع.. 

واالنتهاء من %45 
من املخططات 

الرئيسية 
لـ »الوقود«
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