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عصام امليلم

عبدالرزاق جواهري عبداحلكيم اخلياط

مجسم يوضح مشروع الشركة في مسقط تصميم عصري ملجمع الشركة في بريطانيا

مجمع اكنان السكنى في منطقة الساملية

جانب من جلسات املؤمتر

ماكيت ملشروع الشركة في البحرين

»النخيل العقارية« تنجز المرحلة الثانية من »حي أكنان«

من أوائل املباني الذكي���ة باملنطقة، كونه مزودا بأحدث 
األنظمة واخلدمات التي تعمل على راحة قاطني املجمع، 
ويشتمل على مكاتب بإجمالي مساحة تصل إلى 10 آالف 
متر ومحالت جتارية مبساحة 1300 متر، هذا باالضافة 

إلى صالة متعددة األغراض ومواقف للسيارات.
وفى مملكة البحرين تنفذ الشركة مشروع برج النخيل 
والواقع في منطقة السيف بالقرب من البنوك واملجمعات 
التجارية الرئيسية، وهو عبارة عن برج إداري وسكني 
عالي املستوى، يحتوي على مساحات خاصة باملكاتب، 

ومساحات أخرى للشقق السكنية.
واشار امليلم إلى أن شركة النخيل املتحدة العقارية تقوم 
بخدمات إدارة مشاريع بيت التمويل الكويتي )بيتك( داخل 
الكويت مثل معارض السيارات في الشويخ والضجيج 
والفروع املصرفية ف���ي مختلف املناطق، باإلضافة إلى 
البنايات السكنية واملجمعات التجارية، وتوفر خدمات 
أخرى مثل إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع 
العقارية مع العمالء أفرادا وشركات ومن خالل إداراتها 
املختلفة مثل إدارة تنفيذ املشاريع وإدارة اخلدمات العقارية 
التي تقوم بتس���ويق وإيجار املشاريع اخلاصة بشركة 
النخيل العقارية أو بيتك والعمالء اآلخرين، وتقوم إدارة 
تطوير املشاريع بدراسة ومتابعة كافة أعمال التصميم 
للمش���اريع العقارية اخلاصة بشركة النخيل والعمالء، 
كما تدير هذه اإلدارة مش���اريع االس���تصناع مع بيتك 
وعمالئه، ف���ي الوقت الذي تقوم فيه إدارة االس���تثمار 
العقاري بالبحث عن الفرص االستثمارية املتميزة ذات 
الربحي���ة العالية واملخاطر احمل���دودة عن طريق متلك 
وبيع وشراء وتطوير العقارات واألراضي سواء داخل أو 
خارج الكويت، مشددا على أن من أهداف شركة النخيل 
املتحدة العقارية، االلتزام بضوابط اجلودة ومدة التنفيذ 
في إدارة املشاريع العقارية للشركة وعمالئها، واإلبداع 
واالبتكار في تطوير املشاريع العقارية املتميزة واقتناص 
الفرص االستثمارية في مجال العقار لتحقيق مستوى 

عال من الربحية.

املتحدة الذي تساهم فيه مع ش���ركة املثنى لالستثمار 
ومستثمرين آخرين وهو عبارة عن مبنى متكامل يحتوي 
وحدات سكنية ومحالت جتارية ومكاتب على مساحة 92 
ألف متر مربع، ومشروع مجمع املثنى سكوير التجاري 
في العاصمة العمانية مسقط في قلب املنطقة التجارية 
للعاصمة وبالقرب من س���وق مس���قط لألوراق املالية، 
وهو عبارة عن مجمع جتاري ومكاتب، ومملوك لشركة 
املثنى-عمان والتابعة لشركة النخيل املتحدة العقارية 
وشركة املثنى لالس���تثمار، يتكون من 7 طوابق ما بني 
مكاتب ومحالت جتارية وسرداب مواقف السيارات وتبلغ 
مس���احة أرض املش���روع نحو 5 آالف متر مربع، ويعد 

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
النخيل املتحدة العقارية اململوكة ل� »بيتك« عصام امليلم 
إن الش���ركة أجنزت املرحلة الثانية ملشروع حي أكنان 
السكني مبنطقة الساملية وتتكون من برجني، األول سكني 
بارتفاع 19 دورا يحتوي على 192 شقة سكنية مبساحات 
مختلفة عبارة عن غرفة وغرفتني و3 غرف، والثاني برج 
العي���ادات الطبية املكون م���ن 11 دورا و22 عيادة طبية 
وصيدلية، باإلضافة إلى مبنى النادي الصحي واحملالت 
التجارية، و4 ڤلل )Town Houses( مكونة من دور أرضي 
ودور أول، باإلضافة إلى مجموعة من اخلدمات الراقية 
مثل أحواض السباحة واإلنترنت ومركز تسلية لألطفال 

وخدمات األمن، ومواقف السيارات لكامل املشروع.
وأضاف أن املشروع الذي يعد أهم املشاريع املتميزة 
واملتكاملة واململوكة للش���ركة يتميز مبوقعه احليوي 
على شارع عمرو بن العاص القريب من املنطقة التجارية 
مبنطقة الساملية، ومت االنتهاء في وقت سابق من املرحلة 
األول���ى منه ممثلة في 2 برج س���كني م���ن 18 و19 دورا 
بإجمالي 136 شقة سكنية مبساحة 120م² للشقة الواحدة، 
مت تزويدهما بأرقى اخلدمات ومبستوى عاملي منها نظام 
ستاليت مركزي، ونظام للتحكم بحركة الدخول واخلروج 
للمبنى، باإلضافة إلى انترنت لكل ش���قة، وناد صحي، 
ومركز لرعاية األطفال، وخدمات أمنية و4 مصاعد لكل 

برج بسرعة 2.5 م/ث.
وأشار امليلم إلى أن تخطيط وبناء واجناز مجمع اكنان 
الس���كنى قد جاء تنفيذا لرسالة الشركة التي تتمثل في 
املساهمة الفعالة في النهضة والتنمية باملجال العقاري 
وذلك من خالل تطوير وتس���ويق املش���اريع العقارية 
وتقدمي الفرص االس���تثمارية املتميزة والتي توازن بني 
معدالت املخاطر والعوائد واخلدمات العقارية املبتكرة 

بأسلوب عالي املهنية.
وقال إن شركة النخيل املتحدة العقارية لديها العديد من 
املشاريع القائمة على تطويرها وتنفيذها خارج الكويت 
ومنها مشروع فينزل ريتش في مدينة بريستول باململكة 

ارتفاع عدد المشتركين في »مينا تليكوم«
تجاوزوا الـ 33 ألفًا خالل عام من إطالق خدمة »الواي ماكس برودباند«

الالسلكية أن حتقق ذلك، مع 
حرية تنقل كاملة عالوة على 

تقدمي املزيد من اخلدمات«.
وخالل هذا العام، قامت مينا 
تليكوم بتقدمي مجموعة واسعة 
من منتجاتها وخدماتها، مثل 
خدم����ة واي ماكس مينا هوم 
التي تق����دم للزبائن  لألفراد، 
العدي����د من الع����روض التي 
تفي باحتياجات جميع فئات 
التحميل  إل����ى  املس����تخدمني 
بسعات كبيرة وممارسة ألعاب 
الكمبيوت����ر عب����ر اإلنترنت، 
الهاتف  إل����ى خدمة  باإلضافة 
عبر بروتوكول االنترنت، عالوة 
على خدم����ة واي ماكس مينا 
بزنيس للش����ركات التي تقدم 
س����عة غير محدودة للتحميل 
مقرونة بخدمة هاتفية متكاملة 
وخيار خدمة البداالت اخلاصة، 
وبإمكان املستخدمني من األفراد 
والش����ركات احلص����ول على 
س����رعات عالية تصل إلى 15 
ميغابايت في الثانية. وللشركة 
حاليا العديد من الفروع موزعة 
في مواقع رئيسية في اململكة 
تش����مل مركز التجارة العاملي 
البحرين، ومرفأ البحرين املالي، 
وكونتري مول � البديع، ومجمع 
التأمينات وبيت����ك أوتومول 

واحملرق ومدينة عيسى.

يتمت����ع بها عمالؤن����ا حاليا، 
وبالطبع، حتسبا الحتياجات 
العمالء املتنامية«. وباإلضافة 
إلى التوس����عة احلالية، قامت 
مين����ا تليكوم أيض����ا بزيادة 
السرعات املتوافرة في جميع 
املناطق عالوة على ضخ املزيد 
من االستثمارات لتفادي وصول 
القدرة االستيعابية للشبكة إلى 
حدودها القصوى قبل الوقت 
احملدد. كما قامت مينا تليكوم 
بتعزي����ز محفظ����ة منتجاتها 
وخدماته����ا لقط����اع األعمال 
والش����ركات من خالل توفير 
التقني����ات واحللول  أح����دث 
ب����دءا من الش����بكات اخلاصة 
االفتراضية واخلطوط الدولية 
اخلاصة املؤجرة وتقدمي حلول 
متقدم����ة خلدم����ات الصوت 
والبداالت عالوة على خدمات 

االنترنت املخصصة.
في ه����ذا الصدد، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب ملينا تليكوم وممثل بيت 
التموي����ل الكويتي � البحرين 
عبدال����رزاق جواهري »نحن 
نعيش في عالم يسير بخطى 
سريعة وديناميكية. والناس 
البرودباند  يريدون خدم����ات 
بش����كل فوري وفي كل مكان. 
وبإمكان خدمات الواي ماكس 

أعل����ن العض����و املنت����دب 
التنفي����ذي لبيت  والرئي����س 
التموي����ل الكويتي � البحرين 
ورئي����س مجل����س إدارة مينا 
تليك����وم عبداحلكيم اخلياط 
أن عدد املش����تركني في خدمة 
الواي ماكس برودباند قد جتاوز 
33 ألف مش����ترك خالل السنة 
األولى من إطالق هذه اخلدمة 
في مملكة البحرين، وأن الشركة 
قامت بتوسعة شبكتها وزيادة 
قدرتها االستيعابية بنسبة %50 
إضافية وذلك الستيعاب العدد 
املتزايد من املشتركني. وأضاف 
»لقد ش����هدنا زيادة كبيرة في 
ع����دد املش����تركني، األمر الذي 
يشير بوضوح إلى األداء القوي 
لعملياتنا في البحرين«. وتابع 
»لق����د متكنا من جتاوز جميع 
التوقعات وحققنا في عام واحد 
ما كان من املفترض أن يتحقق 
في ثالث����ة أعوام«. ويأتي هذا 
التصريح متزامنا مع اإلعالن 
عن فوز مينا تليكوم بجائزة 
أفضل مزود خلدمة اإلنترنت 
لعام 2009 في الشرق األوسط 
وأفريقي����ا، أثناء حفل توزيع 
جوائز كومس إم إي آي السنوي، 
وجائزة أفض����ل مزود خلدمة 
اإلنترنت مخصص����ة لتقدير 
واالعتراف بجهود الش����ركات 
التي قادت معدالت منو انتشار 
اإلنترن����ت ومتكنت من زيادة 
قاع����دة مش����تركيها من خالل 
توفير خدمات ممتازة وباقات 
مبتكرة الجتذاب املستخدمني. 
واختتم اخلياط تصريحه قائال 
»إننا في مينا تليكوم نراقب 
بعناية وح����رص احتياجات 
املتنامية يوما  قاعدة عمالئنا 
بعد يوم، وعلى هذا النحو، قمنا 
بتعزيز قدرة شبكتنا وتوسعتها 
بنسبة 50% وذلك للحفاظ على 
جتربة استخدام االنترنت التي 

مكون من برجين أحدهما سكني واآلخر طبي وخدمات أخرى بمنطقة السالمية

مؤتمر الصناعات النفطية يوصي بإجراء دراسات على عينات النفط لتقليل الخسائر
محمود فاروق 

اختتم املؤمتر واملعرض األول 
النفطي����ة الصغيرة  للصناعات 
واملتوس����طة أعمال����ه أمس بعدة 
توصي����ات متعلق����ة بالتحديات 
التي يواجهه����ا القطاع الصناعي 
والس����يما النفط����ي حيث أوصى 
املؤمتر بضرورة التعاون بني دول 
اخلليج بغية تأمني ازدهار الصناعة 
النفطية في املنطقة بشكل خاص، 
فضال عن اهمية دور القطاع اخلاص 
والشركات في منوها وانتشارها 

على املستوى االقليمي. 
واشارت التوصيات إلى ضرورة 
القيام بأبحاث ودراسات دقيقة على 
عينات النفط التي مت استخراجها 
ليتم حتدي����د نوعيتها وجودتها 
القي����ام باس����تخراج النفط  قبل 
بكميات كبيرة االمر الذي يساهم 
بفعالية في تقليل الوقت والتكلفة 
واجلهد املبذول م����ن قبل االيدي 
العاملة والكوادر املرتبطة بذلك.

خصوصا ان نوعية النفط واملواد 
الى ظهور  املستخرجة قد تؤدي 
مشكالت متعددة تختلف باختالف 

نوعية اخلام املستكشف.
وكشف املشاركون في اجللسة 
اخلتامية للمؤمتر عن احتياطي 
دول اخلليج من النفط حتى نهاية 
العام 2008 ال����ذي بلغ نحو 486 
مليون برميل، أي ما يقارب %41.5 
من احتياطي العالم، الذي قدر ب� 

بأي تقنية او طرق متوافرة.

أغنى المناطق

كما استعرض مدير قسم االدارة 
الفنية في منظمة »اوابك«، د.محمد 
مختار اللبابيدي واقع الصناعات 
النفطية والغاز الطبيعي في دول 
مجلس التعاون، أن دول اخلليج 
تعتب����ر من اهم وأغن����ى املناطق 
النفطي����ة على مس����توى العالم، 
بل انها منجم من الذهب االسود، 
وحتت����ل مركزا متقدم����ا في هذا 

املجال.
البح����ث وعملي����ات  وع����ن 
االستكش����اف النفطية، اكد املدير 
الفني في منظمة »اوابك« ان الدول 
اخلليجية استثمرت في مشاريع 
ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز 
انها  ومش����تقاتهما، خصوص����ا 
ساهمت في نشوء عدد كبير من 
الشركات املعنية او املرتبطة بهذه 

القطاعات.
ومن املوضوعات التي ناقشها 
اللبابيدي  في محاضرته، تطرق 
النفط،  ال����ى عملي����ات تكري����ر 
واالس����مدة،  البتروكيماوي����ات 
االستثمار في املشروعات النفطية 

في الوقت الراهن واملستقبل.

قبل التنقيب

قال االستاذ املس����اعد ومدير 
البترولية  مركز االستكش����افات 

1164 ملي����ون برميل، في حني ان 
مخ����زون الغاز الطبيعي في دول 
اخلليج بل����غ 42.2 تريليون متر 
مكعب، ما يوازي 23.4 تريليون 
من املخزون العاملي، الذي يقدر ب� 

171.1 تريليون متر مكعب.
اما بالنسبة لالنتاج، فقالوا ان 
دول اخلليج انتجت ما يقارب 18.2 
مليون برميل يوميا في نهاية عام 
2008، ما يوازي 19.2% من املجموع 
العاملي العام، مب����ا يعادل 258.8 
مليار متر مكع����ب من الغاز، أي 

حوالي 8.4% من املعدل العام.
هذا وقد حظي املؤمتر مبشاركة 
خبراء من عشر دول من مختلف 
مناطق العالم حيث متت مناقشة 
مجموعة من االبحاث والدراسات 
املتخصصة في مجال الصناعات 
العاملي  النفطية على الصعيدين 
واالقليمي، وجاء في مقدمه أوراق 
العمل اخلتامية أمس ورقة عمل 
بعنوان صناعة النفط والغاز في 
منطقة اخلليج العربي عرضها مدير 
الفني في منظمة االقطار  املكتب 
العربية املنتجة واملصدرة للنفط 
)أوابيك( د.محمد مختار اللبابيدي، 
في حني عرضت البروفيس����ورة 
ش����ريفة عبداحلميد من ماليزيا 
الزئبق  ورقة بحثية عن مخاطر 
املوجودة ف����ي النفط والغاز، أما 
االس����تاذ املس����اعد ومدير مركز 
النفطية واالنتاج  االستكشافات 

واالنت����اج للدراس����ات واالبحاث 
د.محمد رضا كمال����ي ان الدورة 
االنتاجية للحقل النفطي تنقسم 
الى ارب����ع مراحل اساس����ية هي 
التنقيب والتطوير واالستخراج 
واخيرا عملية تهيئة احلقل لتركه 
واغالقه باساليب )صديقة للبيئة( 
واشار الى ان تخصص الكيمياء 
االرضية البترولية )اجليوكيمياء 
البترولية( يستخدم ملعاجلة وحل 
املشاكل التي ترتبط بكل مرحلة 

من املراحل السابقة الذكر.
التي ترتبط   وعن املخاط����ر 
النفط  التنقيب ع����ن  بعملي����ات 
والغاز أوضح د.كمالي أنه ميكن 
تقليلها او تفاديها من خالل جمع 
املعلومات عن جيوكيمياء النفط 
وعلم طبقات االرض وجيوفيزياء 
االرض والتي ميكن االستفادة من 
تفاصيلها عند التنقيب في مواقع 
جديدة او اخرى جار العمل الفعلي 
فيها او ثالثة انتهت فيها عمليات 
التنقيب ومت وضع اشارات محددة 

تدل على ذلك.
وبغية تقليل تكاليف عمليات 
التنقيب واالنتاج في احلقول بني 
كمالي انه لك����ي يتم حتقيق ذلك 
يجب ان يتضمن املوقع اشارات 
واضحة والتي تتخذ شكل خزانات 
خضراء اللون تدل اما على عمليات 
التنقيب املس����بق في احلقل وإما 

على عدمها.

ومرافق املعاجلة، وفقا ملدى تركيز 
عناصرها في املواد اخلام.

وفي الس���ياق نفسه، شددت 
البروفيس���ور عبداحلمي���د الى 
خطر الزئبق على صحة االنسان 
وسالمته، لدرجة انه يؤدي في 
بعض احلاالت الى املوت، فضال 
عن ت���آكل االعضاء والتس���مم، 
او تعط���ل املع���دات والتقنيات 
املس���تعملة كحد ادنى، كما انه 
يقلل من سرعة سير العمل في 

املنشآت او وحدات معينة، فضال 
عن انه يلوث البيئة، وأوضحت 
أن هناك دراس���ات محدودة عن 
مدى تأثير الزئبق على خزانات 
الهيدروكربونات، بينما يستهني 
كثيرون من هذه املخاطر ألسباب 
مختلف���ة، ويقللون م���ن اهمية 
الى  املوضوع، بس���بب احلاجة 
اس���تخراج الزئبق وقوة الطلب 
عليه، بغية االستفادة منه بشتى 
الطرق، واحلرص على االستعانة 

للدراس����ات واالبح����اث في ايران 
د.محمد رض����ا كمال����ي فقد قدم 
ورقة عمل تناولت موضوع دور 
جيوكيمياء البترول في االستكشاف 
والتطوي����ر للحقول النفطية مبا 

يتناسب وحماية البيئة.

مشتقات الغاز

ذكرت البروفيسور في قسم 
الكيمياء في جامعة مااليا املاليزية، 
د.شريفة بي بنتي عبداحلميد في 

محاضرتها ان عناصر ومركبات 
الزئب���ق العضوية موجودة في 
الغاز الطبيعي والنفط في عدد 
العالم، وتكون  كبير م���ن دول 
بشكلها الصلب في الغاز الطبيعي، 
في حني يتكثف بأنواع اخرى مثل 
العناصر االيونية واملعدنية، غير 
انها ح���ذرت من مخاطر التلوث 
الذي يسببه الزئبق، وخصوصا 
في املنشآت واملنصات البحرية، 
الهيدروكربونية  املواد  وجتهيز 

مشاريع مهمة في 
بريطانيا ومسقط 

والبحرين ونسعى 
لدور أكبر بالكويت


