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 «األولوية للسيارات» تدشن مقرها الجديد في الري
 قالت شـــركة االولوية للسيارات انها افتتحت 
مقرها الرئيسي مؤخرا مبساحة ٧٥٠ مترا مربعا 
ومبوقع مميز وسهل التوصل اليه، حيث يقع في 
الشارع املتفرع من الدائري الرابع بني وكالة نسيان 

ووكالة شفروليه باجتاه مجمع األڤنيوز.
  واكد مدير التأجيـــر مصعب اخلارجي حرص 
الشركة منذ البداية على توفير افضل سبل الرفاهية 
لعمالئها، وتعتبر هذه اخلطوة وهي االنتقال الى مقر 
جديد واكبر خطوة نحو االفضل في تقدمي اخلدمات 
اخلاصة باالجارة، حيث يتميز املوقع بوجوده في 
منطقة الري والتي تعتبر منطقة متخصصة في 
سوق السيارات وهذا ما تسعى له «االولوية» في 

تعزيز تواجدها بالسوق احمللي.
  واوضح اخلارجي ان املقر اجلديد يشمل معرض 
سيارات مبساحة ٢٥٠ مترا مربعا مما يتيح للعميل 
معاينة السيارة التي يرغب في استئجارها، حيث 
واجهت في الســـابق العمالء بعض الصعوبة في 
االنتقال من منطقة املرقاب في مدينة الكويت الى 

منطقة الري ملعاينة السيارة لدى الوكيل.
  واشار الى ان االدارة بكل اقسامها موجودة في 
املقر اجلديد خلدمة العميل حيث ميكنك بدء وانهاء 
املعاملة في املكان نفسه، وهذا اهم هدف سعت اليه 

الشركة لتسهيل اجراءات املعاملة.
  جدير بالذكر ان مهمة شركة االولوية للسيارات 
تتمحور حول الســـعي جلعل استئجار السيارات 
الفاخرة جتربـــة فريدة، واالجتهاد لتكون الرائدة 
في مجال االجارة الفاخـــرة في الكويت وذلك من 
خالل حرفية العمل وتقدمي افضل اخلدمات حيث 

االولوية دائما للعميل.
  اضافة الى ذلك، تتواجد شركة االولوية للسيارات 
في ٦ مراكز في السوق احمللي، وهي املقر الرئيسي 
اجلديد في منطقة الري وكذلك لديها ٣ نقاط تواجد 

في وكالة أودي لدى شـــركة فؤاد الغامن واوالده 
للسيارات وموقع آخر في «لكزس الساير» وكذلك 
لـــدى لنكولن في املجموعة العربية للســـيارات، 
يضـــاف الى ذلك مركزيـــن متخصصني في البيع 
ومتواجدين في منطقة شـــرق وحتديدا في شارع 
خالد بن الوليد واملوقع اآلخر في منطقة الساملية 

شارع قطر.
  من جانب آخر، قد تتشابه اخلدمات املقدمة في 
سوق تأجير السيارات اال ان شركة االولوية تسعى 
الى التميز والتفرد في تقدميها، حيث توفر الشركة 

باقة من اخلدمات املميزة مثل:
  ـ توفير باقة حصرية من الســـيارات الفاخرة 

ذات املواصفات العالية.
  ـ خدمة االجارة التشغيلية للمدد الطويلة (سنة 

ـ سنتني).
  ـ تقدمي جتربـــة فريدة من اخلدمات املصاحبة 

للتأجير.
  ـ خدمة مركز االتصال احملترف.

  ـ مركز خدمـــات التأجير والعمليات على مدار 
الساعة وطوال االسبوع.

  ـ امكانية اختيار السيارة املؤجرة حسب رغبة 
العميل.

  ـ بيع وشراء السيارات الفاخرة.
  وتلك اخلدمات نابعة من فريق متخصص ميتلك 
خبرة كبيرة في تأجير وبيع الســـيارات ومعرفة 

احتياجات العميل.
  وقال اخلارجي ان الشـــركة ستســـعد بزيارة 
الراغبني في االستئجار حيث ميكنهم التعرف على 
مفهوم مميز عن االجارة لدى «االولوية للسيارات»، 
وملزيد من املعلومات عن آخر عروض الشركة، ترحب 
افرعنا بالزوار وكذلك مركز االتصال ٢٢٢٥٢٥٢٥ او 
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 سامي الرشيد

 بطاقة إنتاجية قدرها ١٢٠ ألف برميل يوميًا

 الرشيد: بدء التشغيل التجريبي لمنشأة اإلنتاج المبكر  
 قال رئيس مجلـــس االدارة 
والعضو املنتدب لشـــركة نفط 
الكويت سامي الرشيد ان منشأة 
االنتاج املبكر للنفط في شـــمال 
الكويت بدأت مرحلة التشـــغيل 
التجريبي بعد اكتمالها ميكانيكيا 
مستهدفة طاقة انتاجية قدرها ١٢٠ 
الف برميل يوميا. واضاف الرشيد 
في تصريح لـ (كونا) امس ان هذه 
املنشأة سترفع الطاقة االنتاجية 
اليومية حلقول الشمال من ٧٠٠ 
الف برميل يوميا في الوقت احلالي 
الى ٨٢٠ ألف برميل بعد تشغيلها 

كاملة في املستقبل القريب.
   واوضح ان الشركة اعتمدت 
فـــي املقام االول علـــى جهودها 
الذاتية في رفع الطاقة االنتاجية 
لبعض حقول الشمال مع وجود 
بعض اخلبرات االجنبية.  وذكر 
ان موضوع االستعانة بشركات 
اجنبية فـــي مشـــاريع مماثلة 
اليزال قائما نظرا الى مساهمته 
في حتقيق استراتيجية الشركة 
«لكن بنموذج وطرح مختلف عن 
الســـابق بعد مرور ١٧ عاما على 
طرحه اول مرة عام ١٩٩٣». يذكر 

ان شركة نفط الكويت تستهدف 
الوصول الى قدرة انتاجية تبلغ 
٤ ماليني برميـــل يوميا بحلول 
عـــام ٢٠٢٠ وجنحت في اكتوبر 
املاضي بالوصـــول الى انتاج ٣ 
ماليـــني برميل يوميا في جتربة 
فعلية ناجحة بعد تدشـــني عدة 
مشـــاريع اســـتراتيجية لزيادة 

الطاقة االنتاجية.
  من جهة أخرى، قالت مؤسسة 
البترول الكويتية امس ان سعر 
الكويتي تراجع  النفـــط  برميل 
٢٫٢٢ دوالر فـــي تعامالت امس 

االثنني ليســـتقر عند مســـتوى 
٨٠٫١٩ دوالرا للبرميـــل مقارنة 
بتعامالت يـــوم اجلمعة املوافق 
١٢ نوفمبر والبالغ ٨٢٫٤١ دوالرا 
للبرميل. ويأتي تراجع اســـعار 
النفط اخلام وسط ارتفاع الدوالر 
األميركي امام العمالت الرئيسية 
في سوق العمالت وذلك بسبب 
عزوف املستثمرين عن املخاطرة 
بسبب تنبئهم بفشل خطة انقاذ 
البنـــوك االيرلندية حيال وقف 
ازمة الديون من االنتقال الى دول 

اوروبية اخرى. 

 «أوابك» تعقد اجتماعًا في القاهرة الشهر المقبل
ــام منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول   ــتـ  أ.ش.أ: أكد عباس النقي أمني ع  الكوي

ــتركة في قطاع الصناعات النفطية  ــاريع مش «أوابك» أهمية التعاون العربي في اقامة مش
والوصول الى تكامل في قطاع الطاقة.

ــتعقد اجتماعا على مستوى    وقال النقي في تصريح صحافي امس ان منظمة أوابك س
الوزراء في القاهرة في ديسمبر املقبل للتباحث في كل ما يهم قطاع صناعة النفط والغاز 

ومتويل بعض املشاريع في عدد من الدول العربية ممولة من شركات املنظمة.
  وتأسست «أوابك» عام ١٩٦٨، وتهدف املنظمة التي تتخذ من الكويت مقرا لها إلى تعزيز 
ــال صناعة البترول واحملافظة على مصاحلها  ــر التعاون بني الدول األعضاء في مج أواص
ــتهالك بشروط عادلة ومقبولة  ــواق االس وتوحيد اجلهود لتأمني وصول البترول الى أس
ــم املنظمة كال من الكويت  ــتثمار في صناعة النفط.وتض ــر الظروف املالئمة لالس وتوفي
ــعودية وليبيا واالمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين واجلزائر ومصر وسورية  والس

والعراق، اضافة الى العديد من الشركات التي تدعم جهودها في مجال النفط. 
ــغل الكويتي عباس النقي منصب األمني العام للمنظمة اعتبارا من أول من مارس    ويش
ــغل عدة مناصب بالكويت منها وكيل وزارة النفط من ٤ يوليو  ــبق له أن ش ٢٠٠٨، وقد س

١٩٩٤ وحتى ١٩ فبراير ٢٠٠٧. 

 «ايفا» تتسلم اجلائزة

 أعلنت شركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
عن اختيار مجلس األعمال السياحية 
في جنوب أفريقيا ملنتجعها ذي اخلمس 
جنوم، «فيرمونت زميبالي»، كأفضل 
استثمار فندقي جديد في أفريقيا لعام 

.٢٠١٠
  وقد أعلن مؤمتـــر جوائز افريقيا 
الستثمارات الضيافة الفندقية، والذي 
أقيم مؤخرا، تفوق منتجع «فيرمونت 
زميبالي» على غيره من املنافسني الرواد 
في هذا املجال مبا فيهم «راديسون لو 
داكار»، «كريستال تاورز وسبا كايب 
تاون»، ليستأثر بلقب أفضل استثمار 

فندقي جديد في افريقيا لعام ٢٠١٠.
  وقال رئيس «ايفا لالســـتثمارات 
الفندقيـــة» املعنيـــة بتوجيه جميع 
التشـــغيلية لشـــركة «ايفا  األصول 
للفنـــادق واملنتجعات»، جو ســـيتا 
«يعد منتجـــع «فيرمونت زميبالي» 
احد أضخم االستثمارات السياحية في 
مقاطعة «كوازولو ناتال» على االطالق، 
ونحن سعداء بأن نراه يصبح احد اكبر 
الوجهات السياحية بهذه السرعة، كذلك 

فخورون بالتقدير الذي ناله املنتجع 
من قبل «TBCSA» وهذه اجلائزة».

   وأضاف: «لقد تعـــزز وجود إيفا 
للفنادق واملنتجعات في جنوب أفريقيا 
بشكل ثابت منذ استثمارنا األول في 
عـــام ٢٠٠٤، إذ مع منتجع «زميبالي» 
الســـاحلي، وبحيرات «زميبالي» في 
كوازولوـ  ناتال، ومنتجع ليجيند غولف 
أند ســـفاري في ليمبوبو واملشروع 
العقاري في بوشدندال، يصبح البلد، 
تقريبا، مبثابة مصدر ال ينضب للفرص 
التطويرية، ونتطلع لالســـتمرار في 
أعمالنا احلالية في املنطقة لسنوات 

عديدة قادمة».
   مـــن جانبه، رحب رئيس مجلس 
إدارة مجلس األعمال السياحية جلنوب 
أفريقيا مماتساتسي ماروبو، بالفائزين 
بهذه اجلائزة، وقال: «انه على الرغم 
من هذه األوقـــات العصيبة التي مير 
العالم، كان هؤالء املســـتثمرون  بها 
مستعدين لالستثمار في أفريقيا واظهار 
إميانهم القوي مبستقبل السياحة في 

القارة األفريقية».

   اجلدير بالذكر أن منتجع «فيرمونت 
زميبالي» يقع على الساحل الشمالي 
ملقاطعة كوازولوناتـــال املطلة على 
احمليـــط الهندي، ويبعد مســـافة ٤٥ 
كيلومترا شمال دوربان و١٠ دقائق فقط 
من مطار كينغ شاكا الدولي اجلديد.

   ويوفر املنتجع ذو اخلمس جنوم 
لرواده قمة الرفاهية والفخامة، مبا فيها 
املرافق اخلاصة الستضافة املؤمترات 
واالجتماعات، والنادي الصحي العاملي 
ويلو سترمي سبا، والنادي الشاطئي 
احلصـــري، والعديد من املطاعم التي 
تقدم أشـــهى وألذ األطبـــاق العاملية 

واملشروبات املنعشة على اختالفها.
  باإلضافة إلـــى مجموعة من أفخم 
الشـــقق الفندقية ونـــادي العضوية 
احلصري الذي يعتبر األول من نوعه 
في أفريقيا ـ فيرمونت هريتج باليس 

زميبالي.
   كما يقع املنتجـــع ضمن منتجع 
زميبالي الســـاحلي، والذي يشـــمل« 
التاريخي  فيرمونت زميبالي لودج» 
ونادي زميبالـــي للغولف مع ملعب 

يتألـــف مـــن ١٨ حفرة مـــن تصميم 
توم فيســـكوف، ويقدم هذا املشروع 
االستثماري ذو املعايير العاملية أيضا 
خيارات استثمارية عدة للتملك احلر 
الفندقية، والڤلل  لألراضي، والشقق 
اخلاصة واملكاتب، وأما ملعب الغولف 
اخلاص مـــن تصميم غـــاري بالير، 
والذي سيشـــكل أساسا قويا ملنتجع 
بحيرات زميبالي املجاور، فمازال قيد 

اإلنشاء.
   وقـــد افتتح منتجـــع «فيرمونت 
زميبالي»، املنتجع البحري األول من 
نوعه على الساحل األفريقي اجلنوبي، 
في مايو ٢٠١٠ باجمالي استثمار قدره 
١٠٢٫٦ مليـــون دوالر، وخلق وظائف 
مباشرة حلوالي ١٢٠٠ موظف ووظائف 
غير مباشـــرة حلوالي ٢٠٠٠ موظف 

خالل عملية اإلنشاء.
  وحاليا يضم املنتجع ٢٥٠ موظفا 
ثابتا لتلبية متطلبات ٨٧ غرفة و٦٧ 
جناحا فاخرا، ويعتبر هذا املشروع أكبر 
مشروع استثماري سياحي تقوم به 

شركة أجنبية في جنوب أفريقيا. 

 المشروع يعتبر األول من نوعه على الساحل األفريقي الجنوبي

 فوز منتجع «فيرمونت زيمبالي» التابع لـ «إيفا للفنادق» 
  بجائزة أفضل استثمار فندقي جديد في أفريقيا لـ ٢٠١٠


