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نقلت مجلة »ميد« عن 
مص���ادر مطلعة انه مت 
اختيار مكتب االستشارات 
االسترالي  الهندس���ية 
بارس���ونز«  »ورل���ي 
لتصميم منشآت جديدة 
إلنتاج النفط في شمال 

الكويت.
وذك���رت املجل���ة ان 
شركة الهندسة والتصميم 
االسترالية هي واحدة من 
ثالث شركات تستخدمها 
ش���ركة نف���ط الكويت 
كمديرة مشروع ومتعهد 
تصميم. والش���ركتان 
االخريان هم���ا »فلور« 
األميركي���ة و»أمي���ك« 

البريطانية.
مهم���ة  وس���تكون 
الش���ركة اعداد مخطط 

ملنشآت جديدة إلنتاج النفط الثقيل من حقول العبدلي والرتقة 
والروضتني والصابرية. وبعد امتام الدراسة ستطرح للمناقصة 
صفقة لبناء وتشغيل املنشآت التي ستكون بنية حتتية مؤقتة 
الختبار اجلدوى االقتصادية للمشروع. أما مناقصة املنشآت الدائمة 
فستطرح الحقا. وكانت شركة نفط الكويت تعتزم تكليف شركة 
نفط عاملية باالشراف على تطوير احلقول ولكنها عدلت عن ذلك 
بسبب اخلشية من املعارضة السياسية إلشراك شركات النفط 

االجنبية الكبرى.
وأضاف���ت املجلة ان 
ش���ركات نف���ط عاملية 
التزال مهتمة بالتوصل 
اتفاقي���ة جديدة  ال���ى 
معززة للخدمات التقنية 
لالشراف على التطوير 
الش���روط  كان���ت  اذا 

مناسبة.
وكانت مجموعة داتش 
ش���ل قد وقعت اتفاقية 
خدمات كهذه في فبراير 
تقضي بأن تساعد شركة 
نفط الكويت في تطوير 
الغ���از  وادارة حق���ول 

اجلوراسية الشمالية.
وس���تعني االتفاقية 
الش���ركتين في  تعاون 
انتاج كميات غير معلنة 
من الغاز غير المصاحب 

من تلك الحقول.
وكان أجل اتفاقيات خدمات فنية بني مؤسسة البترول الكويتية 
وش���ركات اجنبية مثل بريتيش بتروليوم وشل البريطانيتني 
وتوتال الفرنسية قد انتهى بني اغسطس 2008 ويوليو 2009. 
وأشارت املجلة الى ان مديرا لشركة نفط اجنبية كان قد أعرب 
ف���ي 2009 عن أمل ضئيل بتوقيع اتفاقية معززة جديدة، وذلك 

بسبب املعارضة السياسية لها.

تنطلق أنشطته في مارس الجاري

»زين« ترعى مبادرة مشروع »إنجاز ـ شباب«
في موسمه التدريبي الثاني

أعلنت ش���ركة زين عن رعايتها للموس���م 
التدريبي الثاني ملشروع »اجناز � شباب« والذي 

تنطلق أنشطته في مارس اجلاري.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أنها 
رأت في هذا املشروع الذي يبدأ موسمه الثاني 
التدريبي للعام الثاني على التوالي فرصة جيدة 
نحو تعزيز اجلهود لرعاية مهارات الش���باب 
ومس���اعدتهم في االنخراط في س���وق العمل 

التجاري مع املرحلة العمرية املقبلة.
وأوضح���ت أنها قام���ت برعاية هذا املؤمتر 
انطالقا من اهتمامها الكبير بفئة الشباب التي 
متثل نواة املجتم���ع، ولقناعتها بان مثل هذه 
املشاريع تقدم مناذج رائعة للحياة العملية وفي 

نفس الوقت تعمل على تشجيع العمل احلر.
وفي هذا السياق قال مدير العالقات واالتصاالت 
في الش���ركة وليد اخلشتي ان زين من جانبها 
ستقدم الدعم الكافي لهذه املبادرات خصوصا أن 
الشركة ملست جهودا نبيلة وراء هذا املشروع 
الهادف، مش���يرا إلى أن زين ملتزمة برسالتها 
االجتماعية بالش���كل الذي يرض���ي طموحها 
ويرضي في نفس الوقت رغبات املجتمع الذي 

تخدم فيه.
وأوضح أن مثل هذا املشروع سيعود باملنفعة 
العامة على فكر وسلوك العناصر الشابة التي 
متثل األمل املقبل ملجتمعاتنا، مبينا أن الركائز 
التي سيتعرف عليها الشباب في هذا املشروع 

س���تعمل على تنمية القدرات واملهارات متهيدا 
إلكسابهم اخلبرات الالزمة عند البدء في احلياة 

العملية املليئة بالتحديات.
وبني أن النقاشات واحملاضرات التي سيلقيها 
مجموعة من النخبة في جميع املجاالت سيكون 
لها دور كبير في صقل مهارات الش���باب، كما 
أنها ستقدم لهم دليال تعريفيا لقدراتهم وكيفية 

استخدام هذه القدرات في مجاالت العمل.
ووعد اخلشتي بأن حتافظ الشركة على أن 
تلعب دورها االجتماعي على أكمل وجه لقناعتها 
الش���ديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز العالقة 
بني الش���ركة واملجتمع، وتعزيز االتصال مع 
اجلهات والهيئ���ات العامة النافعة التي تؤدي 

رسالة مكملة حتمل نفس احملتوى.
وأشار إلى أن اهتمام الشركة بفئة الشباب ال 
يقف على املساهمات االجتماعية فقط، مبينا أن 
زين خصصت مجموعة من اخلدمات لهذه الشريحة 
الكبيرة ف���ي املجتمع، ابتداء من خدمات الصوت 

إلى خدمات تكنولوجيا نقل املعلومات.
وأضاف »لقد بادرت زين بإطالق مجموعات 
خدماتية رائعة تتناسب مع أسلوب احلياة السريع 
للشباب، وفي نفس الوقت تتقابل مع طموحاتهم، 
خصوصا ان فئة الشباب هي املستخدم األول 
لتكنولوجيا االتصاالت اآلن«، مش���يرا إلى أن 
الشركة ستواصل إبداعاتها وابتكاراتها مبا يلبي 

رغبات وطموحات عمالئها.

وليد اخلشتي وعبدالرحمن الرشيدي أثناء اللقاء التعريفي في »إجناز ـ شباب«

جانب من أعمال مشاريع »املزايا«

الكويت تسعى لتطوير حقول النفط واملنشآت التابعة لها في شمال البالد

الضميري: الشركة تستكمل أعمال المرحلة الثانية من مشروع »الڤيال السكني«

»المزايا« تنجز 85٪ من مشروع  »بزنس أفنيو« بدبي 
والتسليم بالربع الثالث 

االتصال املتطورة واحلديثة، 
ووس���ائل احلماي���ة واألم���ن 
املتواف���رة، ومراكز  واملراقبة 
االعم���ال، وغرف االجتماعات، 
البي���ع بالتجزئة..  ومراك���ز 

وسواها«.
يذكر أن مش���روع »الڤيال 
الس���كني« يقع في دبي الند، 
على طريق العني عند املخرج 
18، وتبلغ تكلفة املشروع مليار 
درهم إماراتي، واملشروع عبارة 
عن بيئة سكنية ممزوجة بكل 
الطبيعة من احلدائق  حاجات 
الترفيه  اخلض���راء وأماك���ن 
واملس���اجد واألندية الصحية 
املرافق األساسية  وغيرها من 
والترفيهية، وإلى جانب حرص 
املزايا على تنفيذ بناء املشروع 
الداخل���ي واخلارج���ي بأعلى 
املواصفات، فقد قامت مصممة 
الديكور العاملية »بيرال ليتشي« 
بوض���ع التصامي���م الداخلية 
املبتكرة لتنفيذ املشروع. كما 
التصميم  املزايا جمال  توجت 
املعم���اري بتصامي���م داخلية 
مميزة وأناقة مبتكرة في اختيار 
املفروشات اخلاصة بكل ڤيال.

أما مش���روع »مزايا بزنس 
افنيو« فيضم ثالثة أبراج خلدمة 
قط���اع املكاتب التجارية يصل 
ارتفاعها الى 44 طابقا. هذا، وقد 
مت، مع اوائل 2007، بيع برجني 
من األبراج الثالثة في حني اعلنت 
املزايا عزمها االحتفاظ بالبرج 
الثالث من املشروع كاستثمار 
طويل االمد، حيث تنوي ادارته 
التأجي���ر ليصبح احد  بنظام 
االصول املدرة للدخل في دبي، 
وكانت اجلدوى االقتصادية لهذه 
املشاريع قد متت دراستها وفقا 
جلداول التدفق املالي، حيث يتم 
تنفيذ ه���ذه االبراج من عوائد 
البيع الت���ي مت حتقيقها، االمر 
الذي يوظ���ف كاف���ة عناصر 
املشروع لتنفيذه دون استنفاد 

موارد الشركة.

باالستجابة لذلك ضمن املعايير 
التي تتوافق مع مفهوم املشروع 
وروحيته املستوحاة من نظام 
»سانتا فكتوريا« املعماري ووفقا 
للش���روط املرجعية للمطور 
الرئيس���ي وهي ش���ركة دبي 
للعقارات، حيث راعى التصميم 
مساحات الڤلل املختلفة لتخدم 
أكبر ش���ريحة من الراغبني في 
السكن أو االستثمار، وهو اليوم 
عبارة عن بيئة س���كنية راقية 
وسط طبيعة خالبة يبرز فيها 
التصاميم ومراعاة  اإلبداع في 

كل األذواق«.
وحول مشروع بزنس أفنيو 
قال الضميري »تعد هذه األبراج 
منظوم���ة متكاملة تقدم أعلى 
مس���تويات اخلدمات املختلفة 
للمس���تثمرين وجتار اجلملة 
والتجزئة ورجال األعمال... بدءا 
باملوقع عند بحيرات اجلميرا 
وشارع الشيخ زايد، وعلى مقربة 
منه تقع مدينة االعالم وقرية 
إلى جانب مواصفات  املعرفة، 
البناء العالية اجلودة وتقنيات 

املش���اريع في شركة املزايا في 
دبي فتحي الضميري إن األعمال 
في كل مشاريع املزايا املتواجدة 
في دبي جارية على قدم وساق، 
حيث تقوم الشركة بتسليم ما مت 
إجنازه من املشاريع إلى أصحابه، 
فور إمتام كل التفاصيل املتعلقة 
بهذا املوضوع. ومشروع الڤيال 
هو من املشاريع التي حرصنا 
على مشاركة أصحاب الوحدات 
بآرائه���م وتطلعاته���م وقمنا 

وغيره���م. وكان���ت املزايا قد 
أجنزت األعمال التطويرية في 
املرحلة األولى البالغ عددها 104 
ڤيالت، وباشرت بتسليمها إلى 
أصحابها، كما انتهت »املزايا« من 
اعمال التطوير والبناء اخلاصة 
ب���� 110 ڤيالت تش���كل املرحلة 
الثاني���ة وأجنزت ما يقارب ال� 
70% من األعمال املتعلقة ببقية 
الڤلل والبالغ عددها 306 ڤيالت 
س���كنية، وهي تع���د املرحلة 

األخيرة من املشروع. 
باملقابل، أمتت املزايا اجناز 
م���ا يقارب ال���� 85% من أعمال 
البناء اخلاصة مبشروع بزنس 
أفنيو، وجتري أعمال التشطيب 
الداخلية على قدم وساق على 
أمل أن يتم االنتهاء من املشروع 
املكون من ثالثة أبراج بارتفاع 
44 طابقا للبرج الواحد وكلفة 
مليار ورب���ع املليار درهم إلى 
الثالث  الرب���ع  أصحابه خالل 

للعام 2010.
وفي هذا السياق قال نائب 
رئي���س أول ألعم���ال تنفي���ذ 

أعلنت شركة املزايا القابضة 
البن���اء  مواصلته���ا ألعم���ال 
واإلجناز والتس���ليم اخلاصة 
بكل مش���اريعها في إمارة دبي 
حيث تس���ير األعمال في كافة 
مراحلها على قدم وساق، وتقوم 
الشركة حاليا باستكمال تنفيذ 
مشروع »الڤيال السكني«، في 
مرحلته الثانية، بعد أن تسلمت 
املرحلة االولى من املقاول خالل 
النصف الثاني من 2009 والبالغة 

104 ڤيالت. 
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحاف���ي أمس انها تس���تعد 
لالنتهاء من مش���روع بزنس 
أفنيو الواقع في بحيرات اجلميرا 
واملكون من ثالثة أبراج خلدمة 
قط���اع املكاتب التجارية خالل 

الربع الثالث لعام 2010.
ويتزام���ن س���ير هذي���ن 
املش���روعني مع موجة حتسن 
عاملي���ة تش���هدها القطاع���ات 
االقتصادية املختلفة في العالم 
ارتفاع في أس���عار  نتج عنها 
النفط، وحدت نسبيا من تذبذب 
العمالت وأسواق األسهم، كما 
شهدت املنطقة بوادر استقرار 
أكبر بدأت تظهر في األس���واق 
العقارية مبا فيها س���وق دبي 
العقاري، الذي بدأ يشهد سوق 
العقارات السكنية والتجارية 
فيه���ا بع���ض االس���تقرار في 
الربع األخير من 2009، حيث 
شهدت تعامالت البيع والشراء 
ارتفاعا نسبيا في  في السوق 
نهاية العام نظرا لظهور بوادر 
انتعاش اقتصادي وحتس���ن 
ظروف منح الرهن العقاري من 

قبل املؤسسات املالية.
ويق���ع مش���روع »الڤي���ال 
السكني« في دبي الند، ويضم 
205 ڤي���الت س���كنية مصممة 
وفق تصامي���م عصرية رائدة 
تتناس���ب مع حاج���ات كافة 
السكان من مواطنني ومقيمني 
ورج���ال أعمال ومس���تثمرين 

فتحي الضميري

تصميم أسترالي لمنشآت نفطية شمال الكويت

.. وتطوير كويتي ـ سعودي مشترك لحقل الدرة
ذكرت مجلة »ميد« ان الكويت واململكة العربية السعودية متضيان 
قدما في خطط لتطوير حقل غاز الدرة على احلدود البحرية املشتركة 

بينهما.
ونقلت املجلة عن مصدر قريب من املش����روع ان ش����ركة اخلفجي 
للعمليات املش����تركة الكويتية � الس����عودية عينت شركتني عامليتني 
للهندس����ة والتصميم إلعداد خطة تطوير للحقل، وأضاف املصدر ان 
احدى الشركتني متخصصة في خدمات احلقول النفطية، بينما تتمتع 
األخرى بس����معة جيدة في مجال تصميم وإنشاء البنى التحتية في 

البحر، وأكد املصدر ان العمل بدأ بالفعل في إعداد اخلطة.
واضافت املجل����ة ان اخلطوة التالية بعد انتهاء الدراس����ة هي ان 
يقرر الش����ريكان في املشروع ما اذا كانا س����يطوران احلقل ومن ثم 
طلب دراسة تغذية كاملة وتعيني متعهد لألعمال الهندسية والشرائية 

واإلنشائية.
وتخضع ش����ركة اخلفجي إلدارة مشتركة من شركة نفط اخلليج 
الكويتية وشركة عمليات ارامكو اخلليج السعودية، وهما متفرعتان 

عن شركة البترول الوطنية في كل من البلدين.
ويعتقد ان شركة البترول الكويتية حريصة جدا على دفع عملية 
تطوير احلقل بسبب حاجتها الى مزيد من الغاز لالستهالك الداخلي 
في توليد الكهرباء وإنتاج البتروكيماويات. ويأتي معظم إنتاج الكويت 
من الغاز من احلقول املصاحبة، حيث يستخرج الغاز كجزء من عملية 
استخراج النفط، أما غاز حقل الدرة فهو غير مصاحب وسيستخرج 
مبعزل عن النفط. وتخطط الكويت إلنتاج أكثر من مليار قدم مكعبة 
من الغاز غير املصاحب يوميا بحلول عام 2015. وأوضحت املجلة ان 
احلقل كان مثار جدل في املاضي بسبب ادعاء إيران ان لها حقوقا فيه، 
كما انه ليس واضحا ما إذا كانت الكويت واململكة العربية السعودية 

قد توصلتا الى اتفاق حول ملكية احلقل.


