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»نفط الكويت« تحصد جائزة
أفضل مشروع نفطي لـ 2010

وفق دراسة مسحية أجرتها الشركة

»مشاريع الخليج العقارية«: 2011 يشهد وفرة 
في المساحات التأجيرية للمكاتب بالعاصمة

حصلت شركة نفط الكويت 
على جائزة »أفضل مش���روع 
نفطي للعام 2010« وهي جائزة 
تقدم للم���رة األولى من مجلة 
الش���رق  »النف���ط والغاز في 
األوس���ط« وذلك عن »برنامج 
تطوير حقول شمال الكويت« 
والذي قادته بنجاح مش���هود 
نائب العضو المنتدب لمديرية 
ش���مال الكويت في الش���ركة 

حسنية هاشم.
هذا وقد قدمت هاش���م هذه 
الجائ���زة الم�ميزة إلى رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

لش���ركة نفط الكويت س�����ام�ي الرش�يد للدعم 
الالمحدود الذي قدم�ته ادارة الشركة للمديرية 

وب�األخ�ص له�ذا الم�شروع.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن جائزة 
الشرق األوسط للنفط والغاز تهدف إلى االحتفال 
بالتميز في الصناعة النفطية في المنطقة، وهي 
تبحث عن األفضل بين الشركات والمشاريع والتي 
تخطت في انجازاتها المتوقع منها، كما تبرز هذه 
الجائزة الجهود البارزة وراء كل انجاز من قيادات 
عليا تحدت الصعوب���ات التقنية المحدودة في 
المنطقة، لتماثل تلك المنجزة من قبل الشركات 
العالمية بكل خبراته���ا وتقنياتها وميزانياتها 

الضخمة.
وهذه الجائزة العالمية والتي تمنح لبرامج 
الحفر والهندسة والمشاريع والتشغيل والصحة 
والسالمة والبيئة، اشترك في المنافسة عليها لعام 
2010 مع شركة نفط الكويت، كل من شركة أرامكو 
السعودية وش���ركة أدنوك اإلماراتية. ومقارنة 
بتلك المش���اريع الضخمة، كان مشروع تطوير 
حقول الشمال هو األول والمميز بينها من حيث 

الحجم والتحديات الفريدة من نوعها.
ولم يكن هذا اإلنجاز الكبير للصناعة النفطية 
الكويتية، وليد المصادفة أو المفاجأة، بل كان 
نتيجة طبيعية لتضافر الجهود المميزة لفريق 

عمل من أفضل العناصر البشرية 
الوطنية على مستوى الشركة. 
وعملوا جميعا بروح التحدي 
واإلخالص لتحقيق إنجاز كان 
حلما صعب المنال منذ عشرات 

السنين.
الفائز بالجائزة  والبرنامج 
كان يتضمن وبتحد كبير، حفر 
كمية ضخمة من اآلبار بأنواعها 
المختلفة والتي تتعدى 100 بئر 
وفي فترة زمنية محدودة جدا، 
من إنتاجي���ة عمودية وأفقية، 
وآبار ضخ للتخلص من المياه 
المصاحب���ة، وكذلك آبار ضخ 

للحفاظ على ضغط المكامن.
كما ان توصيل هذه اآلبار لمراكز التجميع كان 
في سباق مع الزمن وتحد لكل األرقام القياسية 

العالمية المعروفة.
فتوصي���ل تل���ك اآلبار والذي تع���دى مئات 
الكيلومترات من أنابيب ومس���ارات ومشعبات 
نفطية، يجب أن يكون مخططا له بطريقة تضمن 
الحفاظ على سالسة اإلنتاج اآلنية وتحقيق أهداف 
شركة نفط الكويت االستراتيجية بعيدة المدى 

من حقول شمال الكويت.
وتلك األعمال كانت متزامنة مع إنشاء مركزين 
جديدين تم إنشاؤهما في وقت قياسي آخر وقبل 
الموعد المخطط لهما. وذلك الستيعاب الكمية 
الجديدة والضخمة من النفط. في تحد هو األول 
من نوعه على مستوى الشركة من ناحية جهود 
التنس���يق وتوزيع الموارد والطاقات البشرية 

منها والمعدات.
ولم تكن تلك األعمال لتتجاوز سالمة العاملين 
والتأثير على البيئة بأي شكل من األشكال، بل 
كانت كل معايير الصحة والسالمة والبيئة مطبقة 
وبكل حذافيرها، لتكون جميع المؤشرات أفضل 
من مثيالتها في الشركات العالمية والتي عملت 
في ظروف أقل قسوة وشدة وتحديا في الصحة 

والسالمة والبيئة.

عن برنامج تطوير حقول شمال الكويت

حسنية هاشم

محمد النوري 

عبداهلل اجلدعان 

)محمد ماهر(عزة الشناوي تسلم جابر الكاظمي جائزة أفضل شريك ميكروسوفت 

محمد خنفر

مضيفا أن العام احلالي سيشهد 
افتتاح بع���ض األبراج اجلديدة 
مبناطق مختلفة من مدينة الكويت 
التي ستزيد املعروض، باالضافة 
الى األسباب األخرى التي أثرت 
بشكل غير مباش���ر على قطاع 
العقار بش���كل عام ومنها نسبة 
النمو الس���كاني التي انخفضت 
ايضا من 11.2% في عام 2004 إلى 

5%، في عام 2009.
ولف���ت النوري ال���ى أن هذا 
التغير احلاصل في السوق أدى 
إلى أن أغلب الشركات العقارية 
ومالك األبراج التجارية صارت 
تعتمد على تس���ويق املساحات 
املصاحبة له���ا خدمات على أن 
تك���ون هذه اخلدم���ات متميزة 

الجتذاب املستأجرين. 

المبتكرة، ونحن لسنا بمنأى عن 
العمارة  التقنيات، ومنها  هذه 
المتعددة  الخضراء بإمكاناتها 
التي تأتي كفكر معماري وبيئي 
جديد يهدف الى تالفي المشكالت 
البيئية وتعتبر والدة عصرية 
لمفاهيم اس���تعملها اإلنسان 
منذ القدم ف���ي مبانيه، ومنها 
الس���طح األخضر الذي يعمل 
على الح���د من ارتفاع درجات 
الحرارة الناشئ عن السطوح 
الخرسانية، فضال عن استيعاب 
مياه األمطار وتخفيف العبء 
عن شبكات الصرف الصحي، 
كما تشمل اس���تخدام تقنيات 
توليد الطاقة من خالل الجدران 
الشمس���ية وتس���خين المياه 
بالطاقة الشمسية، واستخدام 
الطبيعية  التهوي���ة  أنظم���ة 
وحركة الهواء، وأنظمة التبريد 
بواسطة الماء شديد البرودة كما 
هو الحال في مش���روع تبريد 
الضواحي وغيرها من األنظمة 
والحلول. وبين أن شركة عربي 
من اعرق الشركات المحلية في 
مجال المعدات والمواد الهندسية 
سواء لالستخدامات السكنية أو 
التجارية أو الصناعية لمدة 48 
عاما، حيث تقدم الشركة معدات 
المياه )صحي، حريق،  ومواد 
تكييف، بنية تحتية( ومعدات 
تنظيف وغسيل الواجهات ومواد 
الزراعة وعدد كهربائية ومواد 
كيميائية وغيرها من المواد ذات 
الجودة العالية وتوفر الشركة 
المميزة  البيع  خدمات ما بعد 

والمتنوعة للعمالء.

الكويت. وذكر النوري انه في عام 
2008 كان املتر التأجيري بنحو 12 
دينارا ثم انخفض إلى 6.5 دنانير 
ف���ي الربع الثالث من عام 2010، 

الضواحي هو إنشاء محطات 
تبريد مركزية تقوم بضخ الماء 
الش���ديد البرودة عبر بايبات 
خاصة، مرتبطة بمراوح بتقنية 
الغرف،  عالية تق���وم بتبريد 
دون الحاج���ة لوضع وحدات 
التكيف العادي���ة او المركزية 
المبان���ي، وبذلك يمكن  أعلى 
التقليل من االنبعاث الغازي من 
أجهزة التكيف إضافة الى توفير 
المشروع  ان  الطاقة، واضاف 
القى نجاحا باهرا في عدة مدن 
اللؤلؤة في  وآخرها جزي���رة 
قطر والتي تتم عملية التبريد 
فيها بالكامل عن طريق تقنية 
تبريد الضواحي، مشيرا الى ان 
المش���روع له مردود كبير في 
التقليل من مستوى استهالك 
الكهرباء من جهة والمحافظة 
على البيئ���ة. وقال: ان الغرب 
المج���اورة على مدار  والدول 
السنوات القليلة الماضية طور 
العديد من المفاهيم والتقنيات 

قال املدير العام لشركة مشاريع 
اخلليج العقارية محمد النوري إن 
سعر املتر التأجيري للعقارات في 
قلب مدينة الكويت قد انخفض 
بنس���بة 50% بحس���ب دراسة 

مسحية قامت بها الشركة.
النوري في تصريح  وتوقع 
صحافي أن تشهد الفترة املقبلة 
توافر كمية كبيرة من املساحات 
التأجيرية للمكاتب في العقارات 
املنتشرة في العاصمة، األمر الذي 
قد يؤدي إلى صعوبة في تسويقها 
من قبل الش���ركات واملؤسسات 
االستثمارية التي تتملك أصوال 
في هذه املنطقة، وعزى السبب 
في ذل���ك إلى قل���ة الطلب على 
قطاع املكاتب وتوافر عدد ضخم 
من األبراج التجارية في مدينة 

أعرب���ت ش���ركة عربي عن 
سعادتها إلقامة منتدى الكويت 
لتبريد الضواحي، والذي يرعاه 
الكهرب���اء والماء د.بدر  وزير 
الشريعان ويفتتح صباح غد، 
ويستمر لمدة يومين بمشاركة 
الخبراء والشركات العاملة في 

صناعة التبريد والطاقة.
وبهذه المناسبة، قال مدير 
المبيع���ات العامة باإلنابة في 
الشركة محمد خنفر: »ان رعايتنا 
لهذا الحدث الدولي الهام والذي 
يقام في الكويت جاء لقناعتنا 
التام���ة باالهتمام بالمؤتمرات 
والمعارض التي تحد من التلوث 
البيئي وتوفير الطاقة، مضيفا 
ان من أهم مميزات مش���روع 
تبريد الضواح���ي هو تقليل 
الكربون  انبعاث ثاني أكسيد 
في الجو مثلما يحدث من أجهزة 
التكيف الحالية سواء المركزية 
منه���ا او العادية والتوفير في 
التكلف���ة االبتدائي���ة وخفض 
تكاليف الصيانة العالية وتوفير 
في المساحة، حيث يعتبر هذا 
النظام صديقا للبيئة«، مؤكدا 
ان شركة عربي ستقوم بتنفيذ 
مشاريع كبرى في هذا النطاق 
التقنية حيز  حال دخول هذه 
التنفي���ذ من خ���الل وكالئها 
الغربيي���ن األكثر كف���اءة في 
المجال كمضخات  العالم بهذا 
جراندفوس والمبادالت الحرارية 
ايكونستو  ألفاالفال ومحابس 

وغيرها.
وأضاف خنفر في تصريح 
صحاف���ي ان نظ���ام تبري���د 

»عربي« ترعى منتدى تبريد الضواحي
يفتتح غدًا برعاية وزير الكهرباء والماء وبمشاركات عالمية

»زين« توّقع بروتوكول تعاون مشترك
 مع »Cubical Services« إلدارة وتنفيذ المشاريع

»زاك سولوشنز« تحصد جائزة أفضل شريك
لـ »ميكروسوفت« في قطاع التعليم بمنطقة الخليج

ال���دور في تعزي���ز العالقة 
ب���ن الش���ركة والبيئة التي 
حتتضنها. اجلدير بالذكر أن 
هذه املبادرة تعمل على توفير 
مدير أعمال خاص ملس���اندة 
صاح���ب العمل ف���ي تنفيذ 
الروتينية  امله���ام  ومتابعة 
نيابة عنه، ليوفر وقته وجهده 
أم���ور ومهام  للتركيز على 
أكثر أهمية، كما أنه سيتلقى 
مساعدة في الدراسة األولية 
للمش���روع والتي تتضمن 
التوقع���ات املالي���ة للعوائد 
وأسس التشغيل والتسعير، 
باإلضافة إلى املس���اعدة في 
إجناز جانب م���ن اخلدمات 

الروتينية األخرى. 

زين ستتابع عن كثب املشاريع 
املختارة مع شركةكيوبيكال، 
مبينا أن املش���اريع س���تكون 
عل���ى  وموزع���ة  متنوع���ة 
قطاعات مختلفة مثل قطاعات 
التكنولوجيا، واإلعالم، والترفيه 
والصحة، والتجارة والتعليم.
وأفاد بأن »زين« ستستمر 
في تدعيم شراكتها مع املجتمع 
والتي تهدف م���ن خاللها إلى 
تعزيز مسؤولياتها االجتماعية، 
مشيرا إلى أن الشركة تقع عليها 
مسؤولية كبيرة كونها واحدة 
م���ن املؤسس���ات االقتصادية 
الكبيرة، وهي تعمل على أداء 
هذه الرس���الة على أكمل وجه 
لقناعتها الشديدة بأهمية هذا 

الت���ي وضعتها  القيم  تؤصل 
ملسؤوليتها االجتماعية.

وق���ال املدي���ر التنفي���ذي 
للعالقات واالتصاالت في شركة 
زين عبداهلل اجلدعان: »تعتز 
شركة زين مبثل هذه املبادرات، 
وخصوصا التي تهتم كثيرا بفئة 
الش���باب«، مبينا أن مثل هذه 
املشاريع ستعود باملنفعة العامة 
عل���ى فكر وس���لوك العناصر 

الوطنية الشابة.
وأضاف بقوله: »ان مثل هذه 
املبادرات ستعمل على تنمية 
القدرات واملهارات اخلاصة بهذه 
الفئ���ة العمرية التي تس���تهل 
حياتها العملية، كما أنها توفر 
له���م املناخ الصح���ي والبيئة 

اخلصبة التي تضمن لهم التنفيذ 
السليم ألعمالهم«.

وكشف اجلدعان أن شركة 

أحمد مغربي 
فازت شركة زاك سولوشنز 
بجائزة أفضل ش���ريك لشركة 
ميكروسوفت في قطاع التعليم 
الخلي���ج وذلك نظرا  بمنطقة 
إلنجازات الشركة الكبيرة في 
قطاع التعليم وقيامها بتنفيذ 
النوعية  المشروعات  عدد من 
الذكية  الم���دارس  في مج���ال 
والتعليم اإللكتروني في الكويت 
وتنفيذ مشروع البنية التحتية 
التكنولوجية لوزارة التربية.

وبهذه المناسبة عقد مؤتمر 
صحافي أمس لمنح شركة زاك 
سولوشنز جائزة أفضل شريك 
لميكروسوفت حضره كل من 
مدير عام ميكروسوفت الكويت 
م. إيه���اب مصطف���ى ومديرة 
قطاع التعليم بمنطقة الخليج 
عزة الشناوي ومن شركة زاك 
سولوشنز كل من رئيس مجلس 
اإلدارة جاب���ر الكاظمي ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب م.أشرف أبو الخير.
وتأتي هذه الجائزة لتضاف 
إلى العديد من الجوائز حصلت 
عليها ش���ركة زاك سولوشنز 
من كبريات الشركات العالمية 
وذلك لتميزهم في تنفيذ عدد 
من المشاريع النوعية وخاصة 

في قطاع التعليم. 
وف���ي هذا الس���ياق قال م. 
إيهاب مصطفى »نحن سعداء 
بتكريم واحد من أبرز شركائنا 
في الكويت وفي المنطقة، ونحن 
فخورون بتعاوننا مع شركة زاك 
سولوشنز التي تقدم نموذجا 
للش���ركة الوطني���ة المتميزة 
التكنولوجيا والتي  في قطاع 
تؤكد أن شركاء ميكروسوفت 
المحليين يمكنهم تنفيذ مشاريع 

بها زاك كما أحب أن أوجه الشكر 
إلى فريق العمل القائم على قطاع 
التعليم والذي بذل مجهودات 
جبارة لكي يكون كل مشروع 
ينفذ بهذا المستوى الراقي من 
الجودة ونتمنى أن نرى طلبتنا 
في القريب العاجل يستفيدون 
من هذه الطفرة التكنولوجية في 
التعليم والتي تؤهلهم للمنافسة 

في سوق العمل.
من ناحيته وجه نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

عمالق���ة وبأعلى مس���تويات 
الجودة العالمية. 

من جانبه قال رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة زاك سولوشنز 
جابر الكاظمي ان الشركة تفخر 
بهذا التكريم من ميكروسوفت 
التي نعتز بشراكتنا معها على 
مدى أكثر من 10 سنوات، موضحا 
ان هذا التكريم يدفعنا إلى بذل 
المزيد من الجهد في خدمة قطاع 
التعليم بالكويت باإلضافة إلى 
القطاعات األخرى التي تتواجد 

في شركة زاك سولوشنز م.أشرف 
أبو الخير الشكر لميكروسوفت 
على هذا التكري���م الذي يأتي 
بعد جهد ش���اق قام به فريق 
العديد  عمل رائع، تغلب على 
من الصعوبات والتحديات من 
أجل أن تخرج المشاريع بهذه 
الصورة المشرقة، مشيرا الى أن 
الفترة المقبلة ستشهد المزيد 
من التعاون مع ميكروسوفت 
وكبرى الشركات العالمية من 
أجل المزيد من النجاحات في 

مختلف القطاعات.
من جانبه���ا قالت مديرة 
قط���اع التعلي���م بالخلي���ج 
بميكروسوفت عزة الشناوي 
ان ميكروسوفت ملتزمة بدعم 
قطاع التعليم في الكويت عن 
البرامج  العديد م���ن  طريق 
والحل���ول الت���ي تهدف إلى 
تشجيع الطلبة على اإلبداع 
واالبتكار من أجل إعداد جيل 
قادر على استيعاب وتطويع 

أحدث تكنولوجيا العصر. 

أعلن���ت ش���ركة زي���ن عن 
توقعيها بروتوكول تعاون مع 
شركة Cubical Services إلدارة 
الذي  التعاون  املشاريع، وهو 
سيفتح املجال أمام العديد من 
الش���باب من اجلنسن لتنمية 
أفكارهم وابتكاراتهم في تنفيذ 
املشاريع اخلاصة بهم عند بدء 

حياتهم العملية.
وذكرت شركة زين في بيان 
صحافي أنه���ا وجدت في هذا 
التع���اون فرصة لتقدمي الدعم 
الوطنية  واملساندة للعناصر 
الش���ابة الت���ي متتل���ك رؤية 
وطموحا، مبين���ة أنها رحبت 
كثيرا باملبادرة التي حملتها معها 
شركة Cubical Services والتي 

لمساندة الشباب الكويتي في مشاريعهم الخاصة عند بدء حياتهم المهنية

لتنفيذها مشروع البنية التحتية التكنولوجية لوزارة التربية 

بعد النجاح الذي حققته عبر إطالقها على أجهزة »آي فون«

»بيتك«: خدمة »التمويل أون الين«
متوافقة اآلن مع جميع أجهزة الهاتف النقال

الفوزان: البنك عمد إلى توسيع شريحة المستفيدين من عمالء البنك بعد نجاح المرحلة األولى
العميل م���ن تنفي���ذ عمليات 
فعلية وليس مجرد استعراض 
معلومات، مشيرا في هذا الصدد 
ال���ى أنه س���تتم إتاح���ة هذه 
اخلدمات على الهواتف احملمولة 
وفق تصميم فني مريح، حرصا 
على راحة العمالء وتوخي أي 
صع���اب حت���ول دون حتقيق 
أقصى استفادة من تلك القنوات 

التكنولوجية الهامة.
ي�����ذك���ر أن���ه ف�����ي حال 
الدخول الى ه���ذه اخلدمة من 
خ���الل متصف���ح اله�����ات���ف 
الن�����قال سيكون على العم���يل 
 m.kfh.com فق�����ط أن ي����دخل
ف���ي »متويل أون  وال���دخول 
الين« باستخدام اسم املستخدم 
اخلاص به دون احلاجة الى طلب 
اسم مس���تخدم جديد أو كلمة 
مرور جديدة لتفعيل اخلدمة.

»بيت���ك« لهذه احللول املصرفية 
املتط���ورة لعمالئه يأتي تعزيزا 
لريادته في مجال األخذ بتطبيقات 
احلل���ول االلكتروني���ة املبتكرة 
والتي أهل���ت »بيتك« للحصول 
على جائزة أفض���ل بنك إقليمي 
في مجال تطبيق التقنية احلديثة 
من قبل أعرق املؤسسات العاملية 
املتخصصة واحملايدة، إضافة الى 
حتقيق أهدافنا في توسيع شريحة 
عمالئنا محليا وخارجيا مستعينن 
بوسائل التقنية العاملية احلديثة، 
حيث دأب »بيتك« على تقدمي ما 
هو جديد ومتط���ور وفق أعلى 
معايير األمان والسرية املصرفية 

العاملية.
وذكر الفوزان أن هذه اخلدمة 
مميزة وغير مسبوقة في الكويت، 
حيث يعد »بيتك« أول من يقدمها 
بهذه االحترافية تلبية ملا يحتاجه 

التجارية  تفاصي���ل الصفق���ات 
وتسوية األقساط، عرض تفاصيل 
صفقات العميل العقارية، التبرع 

للجان اخليرية.
وأشار الفوزان الى أن إطالق 

احملمول رغبة منه في إفادة أكبر 
عدد ممكن من العمالء، بعد النجاح 
الكبير الذي حققته املرحلة األولى 
حيث احتل البرنامج املرتبة األولى 
في برامج التمويل محليا في اليوم 

 .app store األول لنشره عبر
وأوضح الفوزان في تصريح 
صحاف���ي، أن اخلدم���ة املطورة 
تتيح للعميل االستفادة من عدة 
مزايا أهمها إظهار كشف احلساب 
والودائ���ع، متابع���ة معام���الت 
البطاقات االئتمانية وتس���وية 
املبالغ بن  مستحقاتها، حتويل 
حس���اباته، حتوي���ل مبالغ الى 
حسابات عمالء »بيتك« اآلخرين، 
حتويل املبالغ ملستفيدين محلين 
ودولين، دفع فواتير مستحقة، 
إضافة الى عمليات التحويل الى 
حساب بيتك للتداول، اإلبالغ عن 
البطاقة، عرض  فقدان أو سرقة 

أعلن بي���ت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن تطوير خدمة »التمويل 
أون الين« لتتعرف اخلدمة تلقائيا 
على اإلعدادات واألبعاد اخلاصة 
بشاشة متصفح االنترنت اخلاصة 
بكافة أجه���زة الهاتف النقال أيا 
كان نوعه���ا أو مواصفاتها، بعد 
أن كان قد بدأ تطبيق هذه اخلدمة 
عبر أجهزة آي فون في املرحلة 
األولى، ليتيح »بيتك« بهذا التطور 
غير املسبوق بن البنوك احمللية 
لعمالئه وغيرهم االستفادة من 
مجموع���ة من خدماته املصرفية 
املتنوعة عب���ر أجهزتهم النقالة 

مجانا.
وقال مساعد املدير العام للقطاع 
املصرفي محمد ناصر الفوزان، إن 
»بيتك عمد إلى توسيع شريحة 
املستفيدين بإحلاق هذه اخلدمة 
املميزة إل���ى كافة أجهزة الهاتف 

محمد الفوزان


