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خالل احتفال »نفط الكويت« بذكرى إطفاء آخر بئر مشتعلة

الرشيدي: »أوپيك« تضمن استقرار »النفط« على املدى البعيد
أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير 
م.بخيــت  واملــاء  الكهربــاء 
الرشــيدي أن دول »أوپيــك« 
وخارجهــا ســتبحث خــال 
اجتماعها املقبل في ڤيينا عن 
آلية دائمــة للتواصل ملراقبة 
االنتاج والوصول الى استقرار 
البعيد  املــدى  األســواق على 
وهناك أكثر من بديل ســوف 

تتم مناقشته.
تصريحات الرشيدي جاءت 
علــى هامــش احتفال شــركة 
نفط الكويت أمس مبناســبة 
اطفــاء آخــر بئــر مشــتعلة 
بسبب الغزو العراقي الغاشم 
بحضــور الرئيــس التنفيذي 
ملؤسســة البتــرول الكويتية 
نزار العدساني وقيادات القطاع 

النفطي.
الرشيدي استقرار  وتوقع 
أســواق النفــط حتــى نهاية 
العام بفضل االتفاق التاريخي 
لدول »أوبك« وخارجها قائا، 
»املخزونــات اليوم مســتقرة 
بفضل هــذا االتفاق التاريخي 

واألسواق مستقرة«.
وأوضح الرشيدي ان اجتماع 
»أوبك« سيعتمد على اجتماع 
اللجنة املنبثقة الذي يســبقه 
وتقريره بخصوص مدى حاجة 
األسواق سواء ملزيد من النفط 
اخلــام أو اذا كان هناك فائض 
سواء في االنتاج أو املخزونات، 
مشــيرا الــى أن اجتماع جلنة 
مراقبــة االنتاج في ابوظبي ١١ 
نوفمبر بهدف متابعة االنتاج 
فــي دول »أوپيــك« وخارجها 

للتعــرف على مــدى االلتزام 
باالتفــاق الــذي مت فــي ڤيينا 
بداية ٢٠١٧ ومراقبة االســعار 
والتزام الدول باحلصص، قائا، 
»االلتزام بحدود ١٠٠% ونتوقع 

استمراره«.
من جهة ثانية، قال الرشيدي 
فــي كلمته خــال احلفــل ان 
الكويت حتتفل في 6 نوفمبر من 
كل عام بذكرى اطفاء آخر بئر 
مشتعلة، مشيرا الى ان عملية 
االطفاء متت في فترة قياسية 
ال تتعدي ٧ شهور بعد ان كان 
تقييم معظم اخلبراء العامليني 
في مجال مكافحة حرائق اآلبار 
يتوقع خمس سنوات كأقل فترة 
زمنية إلطفاء هذا العدد احملترق 

انبعاث كميات هائلة من الدخان 
والغازات السامة«.

وأشــار الــى انه وبســبب 
ضخامة وحجم اآلبار النفطية 
احملترقة قدر اخلبراء أن اطفاءها 
سيحتاج الى سنوات لكن مع 
ذلــك متت الســيطرة على كل 
احلرائــق النفطية في غضون 
٢4٠ يوما فقط، وذلك من خال 
مشــاركة ٢٧ من فرق االطفاء 
العامليــة متيز منها أداء فريق 
االطفــاء الكويتي الذي أدهش 

اجلميع.
وقال انه ومع الوقت، جنحت 
فرق االطفاء التي جاءت من عدة 
دول في زيادة معدل اطفاء اآلبار 
احملترقة من ثــاث في اليوم 

خال شهر مايو ١99١ الى ثماني 
آبار يوميا في أكتوبر ١99١.

وأوضح ان الشركة بذلت 
وال تزال جهودا جبارة إلصاح 
األضرار البيئية الهائلة التي 
جنمت عن احلرائق النفطية. 
وسعت مجموعة تأهيل التربة 
وفرقها الى اعادة تأهيل البيئة 
الكويتيــة وإعادة اســتخدام 
أو تدوير النفايــات النفطية 
وإصــاح التربــة امللوثة من 
خــال برامج توفــر الفرصة 
لبناء خبرات محلية واملساهمة 
الوطنــي  االقتصــاد  فــي 
واستراتيجية ترمي الى حتقيق 
معدالت انتاج مستدامة ورفع 
مستوى الوعي العام بأهمية 

من اآلبار الضخمة.
الكويــت  أن  الــى  وأشــار 
احلبيبــة محظوظــة بأبنائها 
لــوال جهودهــم  هــؤالء »اذ 
وتضحياتهم ملا كنا حيث نحن 
اليوم ولذا نتقدم لهم بالشكر 
اجلزيل على قيامهــم بالعمل 
املطلوب ملساعدة الكويت على 
الوقوف شامخة مرة أخرى«.

وأضــاف »اليــوم نعــود 
بالزمن الــى تاريخ 6 نوفمبر 
١99١ وهو تاريخ مجيد شــهد 
نهاية عملية التدمير املتعمدة 
لـــ ٧٢٧ بئرا نفطيــة كويتية 
اشــتعلت فيهــا النيــران منذ 
٢١ فبرايــر ١99١ فكانت كارثة 
بيئية غير مســبوقة تضمنت 

احلفاظ على البيئة.
وأعرب الرشيدي عن شكره 
فرق االطفاء العاملية التي هبت 
ملســاعدة الكويــت فــي وقت 
احلاجــة فقــد كانــت اجلهود 
اجلماعية مفيــدة في التغلب 

على هذه الكارثة البيئية.
مــن جهتها قالت رئيســة 
مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 
حلمايــة البيئة وجــدان علي 
العقاب انه لوال تبني صاحب 
السمواالميرالشــيخ صبــاح 
األحمد ملبادرة املجتمع املدني 
الكويتية مبنع استخدام البيئة 
في احلروب مــا خرج قرارها 
األممي »وما كنا نحتفل اليوم 
وما تعافت البيئــة الكويتية 
بالقدر الذي نــراه اليوم رغم 
املبذولــة  اجلهــود املضنيــة 
مــن القطاعــات املعنيــة بــل 
ومــا خرجــت البيئــة في أي 
مكان بالعالــم من الصراعات 
العسكرية فإنه الفضل األميري 
وننســبه ألهله وهو صاحب 

السمو األمير«.
وأشارت الى انه وعندما أقرت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم 
6 نوفمبر من كل عام يوما دوليا 
ملنع استخدام البيئة في احلروب 
والنزاعات العسكرية وهو مشروع 
القانون الذي قدمته الكويت لألمانة 
العامة لألمم املتحدة ووافقت عليه 
األمم املتحدة وفقا ملبادرة منظمات 
مدنية كويتية في طليعتها جمعية 
حماية البيئة ملا ملسته من أهمية 
وضرورة ملحــة وانتصار للحق 
واملطلب الكويتي العادل جاء هذا 
القرار بعدما أصبحت البيئة ضحية 

أولى ومباشرة للحروب.

بخيت الرشيدي
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الشركة حققت 11.3 مليون دينار إيرادات

4.7 ماليني دينار أرباح »جلوبل« خالل 9 أشهر
أعلــن بيت االســتثمار 
العاملي )جلوبل(، في بيان 
صحافي أمس عن نتائجه 
املالية للتسعة أشهر األول 
مــن ٢٠١٨ املنتهــي في 3٠ 
ســبتمبر ٢٠١٨ محققا ٧.4 
مايني دينار أرباحا صافية 
مقارنة مع 3.5 مايني دينار 
وإجمالي إيرادات ١١.3 مليون 
دينــار. أما اإليــرادات من 
الرســوم والعموالت، فقد 
بلغــت ٧.١ مايــني دينــار 
ما ميثل 6٢% مــن إجمالي 

اإليرادات.
وحققــت إدارة األصول 
إيرادات ٧.3 مايني دينار، 
فيما بلــغ اجمالي األصول 
املدارة لصالح العماء ٨٨٠ 

مليون دينار.
وخال هذه الفترة، متكن 
فريــق إدارة أصول امللكية 
اخلاصة من التخارج بنجاح 
من 3 شــركات ومت توزيع 
حوالــي ١٠٠ مليون دوالر 
على العماء املستثمرين في 
صندوق »جلوبل لاستحواذ 
الكامل« وصندوق »جي أم 
أف آي«، ويعمــل الفريــق 
حاليا على تخارجات أخرى.

وقام فريق إدارة األصول 
العقارية بتوسيع وتنويع 
العقارية لتشمل  محفظته 

غــرب أوروبــا مــن خال 
االســتحواذ على عقار في 
قطاع اخلدمات اللوجستية. 
كمــا أنهى الفريــق بنجاح 
التخــارج مــن أول عقــار 
مت متلكــه ضمــن برنامج 
االســتثمار العقــاري فــي 
اململكة املتحدة في سبتمبر 
٢٠١5 واملؤجر إلى شــركة 
خدمــات املاحــة اجلويــة 
الوطنيــة محققــا إجمالي 
عوائد للعمــاء ٢3.١%، أي 
مبعدل عائد داخلي 3.١٠% 
سنويا خال فترة االستثمار 
متضمنة التوزيعات النقدية 
التي حصل عليها العماء 

9.3% سنويا.
أما فريــق إدارة أصول 
احلاالت اخلاصة، فقد أبرم 

اتفاقية إلدارة محفظة أصول 
بقيمــة 9٠ مليــون دوالر 
ملجموعــة إقليميــة بهدف 
تعزيز قيمتهــا والتخارج 
مــن مكوناتها مبــا يضمن 
األمثــل  العائــد  حتقيــق 
متاشيا مع األهداف واخلطة 
االستراتيجية املتفق عليها 

مع العميل. 
االســتثمارات  أمــا 
املصرفية، فحققت إيرادات 
بلغــت ٠.44 مليون دينار 
من ثاث صفقــات اندماج 
واســتحواذ فــي القطاعني 
املالــي والتصنيــع وجــار 
العمل على عدد من الصفقات 

األخرى. 
الوساطة  وعلى صعيد 
املاليــة، ركــزت جلوبــل 
جهودها على تنمية أعمال 
الوساطة املالية للمؤسسات 
وهــي اليوم فــي جهوزية 
كاملة لاستفادة من التحسن 
املتوقعة في السيولة بعد 
إدراج بورصة الكويت في 
مؤشــر فوتســي لألسواق 
الناشئة في سبتمبر ٢٠١٨. 
وقد حقق قطاع الوســاطة 
املاليــة إيــرادات بلغــت ١ 

مليون دينار.
اجلهــود  أدت  وقــد 
املتواصلــة التــي تبذلهــا 

التكاليف  الشركة لترشيد 
إلى انخفاضها  التشغيلية 
١.٨ مليون دينار أو ما يعادل 
٢٢% لتصل إلى 6.5 مايني 

دينار.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قال رئيس مجلس 
اإلدارة فيصــل صرخــوه: 
»نحن فخورون بهذه النتائج 
املالية التي تعكس خبرات 
الفريق وكفاءاته وجهوده 
فــي تنفيــذ اســتراتيجية 
التي تركــز على  األعمــال 
األداء والعماء. ومن خال 
التعاون الوثيق مع املساهم 
اجلديــد،  االســتراتيجي 
نتطلع إلى حتقيق املزيد من 
اإلجنازات ومواصلة حتقيق 
النتائج املالية اإليجابية في 

املستقبل«.
بــدوره، قــال الرئيــس 
الربيع:  التنفيذي سليمان 
»على الرغم من التحديات 
التي نواجهها سواء بسبب 
األوضاع اجليوسياســية 
املتقلبة في املنطقة أو عملية 
التغيير في هيكل مساهمي 
الشركة، فقد شهدت األشهر 
التسعة األولى تنفيذ العديد 
من الصفقات واســتقطاب 
عماء جــدد باإلضافة إلى 

حتقيق نتائج إيجابية«.

سليمان الربيعفيصل صرخوه

صرخوه: نتطلع 
للمزيد من 

اإلجنازات وحتقيق 
نتائج مالية إيجابية 

في املستقبل

880 مليون دينار 
إجمالي األصول 
املدارة لصالح 

العمالء

الذويخ: ملتقى االستثمار يدعم 
العالقات املصرية ـ الكويتية

القاهرة ـ ناهد إمام

أكد سفيرنا لدى مصر السفير محمد صالح الذويخ أن هذا 
امللتقــى يدعم التعاون املصري- الكويتي »ملتقى األشــقاء«، 
موضحا أن االجتماع الثالث ملجلس التعاون املصري- الكويتي 
يشكل منصة مهمة في إبراز اجلوانب االقتصادية واالستثمارية 

بني الكويت ومصر.
وأضاف السفير لـ »األنباء« أن فعاليات امللتقى أيضا ستساهم 

في تدعيم العاقات األخوية البناءة بني البلدين الشقيقني.

السفير محمد الذويخ

لبنان يبدأ التنقيب عن الغاز نهاية 2019
رويترز: قال النائب الثاني حلاكم مصرف 
لبنان املركزي ســعد عنداري خال مؤمتر إن 
باده تتوقــع بدء التنقيب عــن الغاز بنهاية 
٢٠١9، وهو ما سيســتغرق ما بني ثاث وأربع 
سنوات، وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده 

شركة النفط الفرنسية العماقة توتال.
وكانت السلطات اللبنانية وافقت في مايو 
املاضي على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم 
مكون من توتال الفرنســية وإيني اإليطالية 

ونوفاتك الروسية.
وكان وزير الطاقة واملياه اللبناني سيزار 
أبي خليل كشف أواخر مارس املاضي عن موعد 
انطاق عمليات حفر أول بئر نفط في لبنان، 
قائا »ســتحفر أول اآلبار في ٢٠١9، وسيكون 

لدينا االكتشاف التجاري األول، ونذهب لتطوير 
احلقول وإنتاج النفط«.

ولفت إلــى أن لبنان »يعــول على القطاع 
ليصبح قاطرة لاقتصاد من خال تأمني مصدر 

طاقة محلي، أقل تكلفة وأقل تلويثا«.
وأعلن أبي خليل أن هيئة إدارة قطاع البترول 
»تدرس أسس االستكشاف التي قدمتها الشركات 
والتي سترفع إلى وزير الطاقة للموافقة عليها 
أو إدخال التعديات التي تراها الهيئة والوزارة 

مناسبة«.
وأكد أن الهدف من إطاق دورة التراخيص 
كان »تثبيت حقنا باستثمار مواردنا البترولية 
على مساحة مياهنا البحرية الكاملة، وحتقيق 

اكتشاف جتاري بشكل سريع«.

ال نتحدث عن 
األسعار وهدفنا 

استقرار األسواق 
مبا يدعم 

املستهلك واملصدر 
واملستثمر 

شكاوى املقاولني القانونية
في الكويت.. إلى زيادة

املطالبات والقضايا أصبحت »واقعاً افتراضياً« في املنطقة

محمود عيسى

حذر املدير العام للشرق األوسط في شركة 
االستشارات اإلنشائية Driver Trett بيتر باناثي 
من أن الكويت بحاجة لالستعداد ملواجهة زيادة 

املطالبات الناجمة عن نزاعات العقود.
وكان باناثي واحدا من أربعة خبراء قانونيني 
شاركوا في حلقة نقاشية حلل النزاعات في مؤمتر 
قادة البناء الذي نظمته مجلة كونستراكشن ويك 

في الكويت لعام 2018.
وقد انضم إلى باناثي في احللقة النقاشية كل 
من الشريك في شركة HFW للخدمات القانونية 
 Pinsent مايكل سيرجنت، والشريك في مجموعة
Masons للبناء واالستشارات والنزاعات جوناثان 
كولير، واملدير االقليمي في اإلمارات بشركة 
Bryan Cave Leighton Paisner ريتشارد ديفيس.
وأثناء اختتام اجللسة ولدى تركيز اخلبراء 
القانونيني األربعة على االجتاهات التي اعتبروها 
مسببة للنزاعات القانونية، توقع باناتي أن يرى 
»زيادة في توجه املقاولني للمطالبات القانونية« 

في الكويت.
وأضاف: اننا كجهة تراقب املوضوع من وجهة 
نظر جتارية »الحظنا في العامني املاضيني على 
وجه التأكيد وبشكل خاص في اإلمارات زيادة 
في مطالب املقاولني، ومع اننا نرى القليل جدا 
من ذلك في الكويت، إال أن ما أالحظه اآلن ان 

هذا التوجه قادم الى الكويت«.
وســلط باناثــي الضوء على مــا يتطلبه 

حتقيق رؤية الكويت اجلديدة من حجم هائل 
من العمل والعمالــة الالزمة قائال: ان ذلك قد 
يضطر شركات املقاوالت لالنصياع والتوقيع 
على عقود تنطوي على »شــروط صعبة« قد 
جتعل من الصعوبة مبكان على هذه الشركات 
»استرداد كامل التكاليف التي تتكبدها من خالل 
تنفيذ األوامر التغييرية«. وملا كانت شــركات 
املقاوالت عاجزة عن استرداد هذه التكاليف، فقد 
أصبحت املطالبات والقضايا »واقعا افتراضيا« 

في الشرق األوسط.
وقال اخلبراء القانونيون في حلقتهم النقاشية 
إن املطالبات املتعلقة باإلنشــاءات غير شائعة 
في الكويت، وهو ما يعزى جزئيا إلى عدم فهم 
نوع األحداث التي تشكل تأخيرا في التنفيذ. 
واجمعوا على أن اجلهات صاحبة املشاريع ال 
تتفهم في كثير من األحيان أن املشروع ميكن 
أن يواجه اضطرابا دون تأخير، وأن املطالبات 
ميكن أن تنشأ بسبب اخلسائر في اإلنتاجية 
أيضا، وليس فقط جراء تكاليف القوى العاملة.
وقال مايكل سيرجنت أثناء اختتام النقاش 
ان هذه القضية أظهرت األسباب التي تبني ان 
التحكيم اليزال شكال غير شعبي من اشكال 
حلول النزاعات في البالد، مضيفا أن هذا تسبب 
في الكثير من القلق في الكويت وأعتقد انه خلق 
مخاوف من أن وجود شرط حتكيم في العقد 
قــد ال يكون بالضرورة في مصلحة أصحاب 
املشاريع، السيما اذا كان التحكيم سيؤول الى 

مثل تلك النتيجة بالنسبة لهم.

50 مليار دوالر حجم سوق املرافق والعقارات في اخلليج

الشركات النفطية الكويتية تتمتع بنظام شفافية متطورة
محمود عيسى

اعتبــرت صحيفــة »أراب 
نيوز« ان الشــفافية ســلعة 
نــادرة عندمــا يتعلــق األمر 
النفــط  بعمليــات شــركات 
الوطنية فــي الدول املصدرة 
للنفــط »أوپيــك«، حيــث ال 
يتوافر ســوى النزر اليسير 
من املعلومات عــن االوضاع 
املالية لهذه الشركات التي تدير 

اضخم حقول النفط في العالم.
ولكن الصحيفة استدركت 
في حتليل بقلم املعلق النفطي 
املتخصص في شؤون »أوپيك« 
وائل مهدي بالقول ان الكويت 
يوجــد فيهــا نظــام متطور 
للشــفافية واالفصاح، يتيح 
فرصــة لاطاع علــى االمور 
املالية للشركات النفطية، وهذا 
من شانه إعطاء فكرة عما هي 
عليه األمور بالنسبة أعضاء 

آخرين في منظمة »أوپيك«.
الكاتــب ان ديوان  وقــال 
احملاسبة أصدر مؤخرا تقريرا 
مثيرا عن تكلفة انتاج النفط 
في الكويت، حيث شــكك في 
الزيــادات التــي طــرأت على 
التكاليف في السنوات األخيرة.

واستعرض مهدي اثنتني من 
السمات الرئيسية في التقرير 
أوالها ان تكلفة إنتاج النفط 
الكويت  الطبيعي في  والغاز 

آخذة في االرتفــاع، والثانية 
التبايــن الكبيــر بــني تكلفة 
انتاج برميــل النفط وتكلفة 
انتاج برميل مكافئ من الغاز 
الطبيعي، حيث ارتفع متوسط 
التكلفة بالنســبة للنفط في 
السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة 
١١.5% عن السنة املالية السابقة 
ليصــل إلى ١.١5 دينار وميثل 
هذا الرقم متوسط اإلنتاج من 
جميع احلقول الكويتية. لكن 

حتى تلك التكلفة املنخفضة 
النتاج النفط من حقل برقان 
ارتفعت بنســبة ٢٠.٧3% عما 
كانت عليه في الســنة املالية 

.٢٠١٧/٢٠١6
وأبدى الكاتب دهشته من 
ان تكلفة انتــاج البرميل من 
حقل برقان كانت اقل من ١٠٠ 
فلس او ما يعادل 33 ســنتا، 
ما يجعلها اقل تكلفة انتاجية 

في العالم.

قــدرت شــركة بيمكــو 
إلدارة العقــارات املتكاملــة 
حجــم ســوق إدارة املرافق 
والعقارات مبفهومه الواسع 
الذي يشمل املباني احلكومية 
املختلفة والعقارات اخلاصة 
املتنوعــة واملوزعــة علــى 
مختلف األنشــطة في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
مبا يزيد على 5٠ مليار دوالر 

لعام ٢٠١٨.
وأوضحت سهى الشايب 
مديــر تطوير األعمــال في 
الشركة أن قطاع إدارة املرافق 
فــي دول مجلــس التعاون 
اخلليجي حقق معدالت منو 
هائلة في السنوات القليلة 

املاضيــة، بســبب ارتفــاع 
اإلنفاق على البنية التحتية 
في جميع أنحاء املنطقة، نتج 
عن التطور السريع للعقارات 
والبنيــة التحتية املتطورة 
مثــل املطــارات والطــرق 
واملوانئ والسكك احلديدية.
الشــايب أن  وتوقعــت 
إدارة  يتواصل منو ســوق 
املرافق والعقارات في املنطقة 
خــال الفتــرة املقبلــة مع 
اســتمرار النمو في الطلب 
على هذا النوع من اخلدمات 
مدفوعــة بتواصــل فــورة 
البناء واإلعمار واملشروعات 
اإلنشــائية فــي جميع دول 

املنطقة.


