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فواز كرامي
التنفيذي في  الرئي���س  قال 
شركة شمال افريقيا عماد الصالح 
ان مجموع���ة »روك���و فورتيه« 
س���تقوم بإدارة مجمع أسوفيد، 
وهو عبارة عن مجمع كبير يضم 
فندقا من فئة 5 جنوم يحتوي على 
90 غرف���ة صممت جميعها على 
غرار األجنحة الفندقية املتكاملة، 
وملعب���ا للغولف وناديا صحيا 
في مدينة مراكش املغربية، ومن 
املقرر ان يفتتح املجمع أبوابه في 

العام 2011.
حديث الصالح جاء امس في 
مقر بنك برقان خالل استعراض 
كل من الرئيس التنفيذي ملجموعة 

فنادق »روكو فورتيه«، روكو فورتيه، والصالح ملشروع منتجع أسوفيد 
في مدينة مراكش املغربية خالل مؤمتر صحافي عقد أمس.

وأضاف الصالح »يعتبر مجمع أس���وفيد هو األول من نوعه في 
املغرب، إذ يضم أيضا 80 ڤيال فخمة متتاز مبس���احات كبيرة تزيد 
عن الهكتار تتاح حاليا للبيع. وس���تقوم مجموعة »روكو فورتيه« 
بإدارة جميع اخلدمات ملالك الڤلل مبا فيها خدمات التصميم الداخلي 

وإدارة اإليجار«.
وأشار إلى أن شركة »شمال إفريقيا القابضة«، التابعة ملجموعة 
»كيبكو« هي الشريك الرئيسي في بيع وتطوير قسم الڤلل اخلاصة 
ضم���ن املجمع. وتتميز هذه الڤلل بتصاميمه���ا الرائعة التي متزج 
بني التصاميم املغربية التقليدية واللمسات العصرية، وقد مت بناء 
هذه الڤلل ضمن مجمعات صغيرة يضم كل واحد منها من 6 إلى 9 
ڤلل، وذلك بهدف احلفاظ على املناطق البيئية. وسيتم االنتهاء من 
األعمال اإلنشائية للمجموعة األولى من الڤلل ضمن مشروع أسوفيد 

في صيف العام 2010«.
وقال الصال���ح »باعتباره 
احدى أبرز الوجهات السياحية 
في العالم، يوفر مجمع أسوفيد 
الذي تبلغ كلفته 200 مليون 
يورو فرصة اس���تثمار مميزة 
لشركة شمال افريقيا القابضة. 
وسنتمكن من خالل شراكتنا 
مع مجموعة »روكو فورتيه« 
ف���ي العمل عل���ى تصميم هذا 
املنتج���ع العصري من تزويد 
مالك الڤلل بأعلى مس���تويات 
من الفخامة والعصرية والراحة 
على بعد دقائق فقط من احدى 
أبرز املدن وأكثرها حيوية في 
العال���م. ويأتي تطوير مجمع 
أس���وفيد كنتيجة طبيعية للطلب الكبير الذي تش���هده الوجهات 
الس���ياحية الفخمة واملتميزة على مدار العام والتي يتم تصميمها 
وإدارتها وفقا ألرقى املس���تويات العاملية وإننا سعداء جدا بكوننا 

جزء من هذا املشروع«.
وفي معرض وصفه ملش���روع مجمع أس���وفيد، قال بول إيريك 
جاري، رئيس مجمع أسوفيد »توفر ڤلل أسوفيد ملالكها فرصة فريدة 
للحي���اة العصرية في مراكش بكل م���ا متتاز به من حداثة وفخامة 
وراحة مطلقة. كما يوفر املنتجع ملالك الڤلل أربعة طرز هندس���ية 
ومعمارية مميزة استوحى كل منها تصاميمه من اللمسات احمللية 
والتقليدية التي تتميز بأحدث التقنيات والتصاميم. إنها حقا جنة 
اهلل على األرض«. وأضاف جيري أن كل الڤلل تضم حدائق فسيحة 
متتاز جميعها بأحدث التقنيات وأفضل التشطيبات مبا فيها أحواض 
سباحة كبيرة قابلة للتدفئة. وتدرج جميع اخلدمات التقنية، واألمنية، 

واللوجستية ضمن ملكية مجمع أسوفيد لهذه الڤلل«.

روكو فورتيه وعماد الصالح يستعرضان املنتجع اجلديد في املغرب

بدر املخيزمي والسفير الكويتي الشيخ عزام مبارك الصباح يقصان شريط االفتتاح

أكبر الباكر متوسطا فتحي الشهاب وبارت فوس خالل املؤمتر الصحافي في جوا

»بيتك ـ البحرين« يفتتح فرعه الجديد
 ومعرض »بيتك« أوتومول الثاني للسيارات في المنامة

»القطرية« تدشن أولى رحالتها إلى جوا الهندية
واصل����ت اخلطوط اجلوي����ة القطرية 
عملياتها التوسعية في الهند وذلك بإطالق 
ثاني خط لها خالل أس����بوعني إلى جوا � 
الوجهة الشاطئية املثالية للعطالت.  ويأتي 
إطالق خط الدوحة � جوا مع بداية موسم 
الشتاء للعطالت الذي تشهد فيه هذه الوجهة 
تدفق السياح من أوروبا. وتوفر القطرية من 

أوروبا روابط جوية ممتازة إلى جوا. 
 QR224 ووصلت رحل����ة القطرية رقم
إلى مطار دابولي����م الدولي في جوا قادمة 
م����ن الدوحة ف����ي وقت مبك����ر من صباح 
اليوم وعل����ى متنها وفد من املس����ؤولني 
في الشركة يترأس����هم السيد أكبر الباكر، 
الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية، 
وبصحبتهم عدد من الصحافيني من وسائل 
اإلعالم العاملية قدموا في ضيافة الناقلة.
وتعد القطرية أول ش����ركة طيران عاملية 
تقدم خدمة متكاملة على منت رحالتها تصل 

إلى جوا. وتس����ير الشركة على هذا اخلط 
طائرة إيرباص من طراز A320 املكونة من 
درجتني: درجة رجال األعمال ب� 12 مقعدا 

والدرجة السياحية ب� 132 مقعدا. 
ومع إطالق خط جوا اجلديد، باإلضافة 
إلى خط آمرتس����ار قبل أسبوعني، يرتفع 
مجمل عدد رحالت القطرية إلى الهند إلى 
64 رحلة أس����بوعيا موزعة على 10 مدن.  
وتس����ير القطرية حاليا رح����الت يومية 
بدون توقف من الدوحة إلى كل من دلهي 
ومومباي وتشناي وحيدر أباد وأحمد أباد 
وترفاندرم وكوتشني وكوزيكود باإلضافة 
إلى أربع رحالت أس����بوعيا إلى آمرتسار 
وجوا.  وقال الباكر خالل مؤمتر صحافي عقد 
في باجناي، عاصمة جوا، »يسر اخلطوط 
اجلوية القطرية أن تعزز وجودها في هذا 
البلد الرائع مع وصول أولى رحالتها إلى 

جوا«.

»إيكويت« تحقق 20 مليون ساعة عمل آمنة

أكثر من 80 شركة ومؤسسة محلية ودولية
تستعرض منتجاتها بمعرض البناء واإلعمار 2009 

يواصل معرض البناء واالعمار انشطته ويستقبل 
زواره بأرض املعارض الدولية مبشرف وسط اهتمام 
ملحوظ من االوساط التجارية حيث تستعرض اكثر 
من 80 شركة ومؤسسة جتارية أحدث منتجاتها في 
مجال البناء واالعمار.وجولة سريعة بني أجنحة 
املعرض يكتشف الزائر أنه أمام اكبر تشكيلة من 
منتجات ومعدات البناء احلديثة حيث تستعرض 
شركة السيف العاملية خدماتها اخلاصة في مجال 
معدات املياه للڤلل اخلاصة واملجمعات السكنية 
والتجارية واجلهات احلكومية حيث متثل الشركة 
العديد من الشركات االوروبية واألميركية والكورية 

واملتخصصة في مجاالت امليكانيك والبناء.
وتس����تعرض الجني للمعادن أحدث املوديالت 
الرئيس����ية والدرابزينات  والتصاميم لالب����واب 

واالسوار اخلارجية وس����ط عروض خاصة غير 
مسبوقة فيما تقدم ش����ركة الزامل منتجاتها من 
خزانات مي����اه الزامل حيث متثل »الزامل« احدى 
العالمات التجارية التي متلكها مجموعه شركات 
أحمد صفر بالكوي����ت حيث يتم تصنيع وحدات 
اخلزان����ات بتقنية القولب����ة )قطعة واحدة بدون 
فواصل أو توصيالت( من م����ادة البولي ايثيلني 
املضادة للبكتيريا والطحالب وذات املتانة العالية 

وسهلة التركيب.
ويس����تقطب جناح ش����ركة رهام الزوار أمام 
معروضات الش����ركة التي تنوعت مابني ماكينات 
ضخ املياه وتنقيتها والسخانات املركزية والفالتر 
الرملية وفالتر هانويل املميزة الى جانب جميع 

انواع االنابيب الصحية.

مشروعني عقاريني على مستوى 
اخلليج وهما درة البحرين وديار 
احملرق، وقد امتد نش���اطه إلى 
أسواق خارجية، حيث انشأ بنكا 
اسالميا في األردن برأسمال 50 
مليون دوالر وساهم في شركة 
إلى  عقارية بتركي���ا باإلضافة 
استثماراته في بريطانيا وجنوب 

شرق آسيا.
وبعد ذل���ك قاموا بجولة في 
املعرض حيث أب���دوا تقديرهم 
البحرين   � وإعجابهم ب�»بيتك« 
على توفير مث���ل هذا املعرض 
املتطور ف���ي العاصمة املنامة. 
ويقع معرض »بيتك« أوتومول 
اجلديد على مساحة تزيد عن ألف 
متر مربع، ويوفر املعرض الذي 
يتمتع مبوقع استراتيجي مساحة 
وافرة ملواقف سيارات العمالء، 
ويحتوي على فرع متكامل لبيت 
� البحرين،  التمويل الكويت���ي 
إل���ى جهازي صراف  باإلضافة 
آلي أحدهما مخصص لس���ائقي 
الس���يارات واآلخر موجود في 

صالة املعرض. 

بشكل عام ودور وأعمال »بيتك« 
- البحرين بشكل خاص، مشيدا 
في الوقت نفسه مبا حققه بيتك- 
البحرين من اجنازات وجناحات 
منذ تأسيسه قبل 7 سنوات على 
صعيد السوق احمللي في البحرين 
اكبر  حيث يتص���دى لتنفي���ذ 

وشدد املخيزمي على األهمية 
الكبي���رة التي يوليه���ا« بيتك 
للبحرين كس���وق واعد ومركز 
مهم للمعامالت املالية اإلسالمية 
في املنطقة ف���ي ظل دعم كبير 
وتفهم من حكومة اململكة لطبيعة 
وأهمية العمل املالي االس���المي 

تهدف إلى زيادة قنوات التوزيع 
والتواصل لتلبي���ة احتياجات 
املتزايدة«. وأكد  قاعدة عمالئنا 
التزام بي���ت التمويل الكويتي 
التوس���ع في  اس���تمرار خطة 
البحري���ن وثبات مش���اريعه 

واالستمرار فيها.

افتتح بيت التمويل الكويتي 
� البحرين، أمس، فرعه اجلديد 
ومعرض »بيتك« أوتومول الثاني 
للسيارات بشارع املعارض في 
العاصم���ة البحريني���ة املنامة 
بحض���ور ومش���اركة رئي���س 
مجلس إدارة بيتك - البحرين 
بدر املخيزمي وس���فير الكويت 
الشيخ عزام مبارك الصباح لدى 
البحرين واملدير التنفيذي للرقابة 
املصرفية في مصرف البحرين 
املرك���زي خالد حم���د وأعضاء 
مجل���س إدارة البنك وعدد من 
الرؤساء التنفيذيني للبنوك وكبار 

رجال األعمال.
وق���ال املخيزمي ف���ي كلمة 
مبناسبة االفتتاح: »يسعدني أن 
الفرع اجلديد  افتتاح  أعلن عن 
ومع���رض »بيت���ك أوتومول« 
في ش���ارع املعارض وذلك بعد 
معرضنا األول في منطقة سترة، 
حيث سيعزز هذا الفرع حضورنا 
وتواجدنا بالقرب من عمالئنا. 
ويأتي هذا الفرع اجلديد كجزء 
من خطة التوس���ع للبنك التي 

على مدار 36 شهراً

»شمال أفريقيا القابضة« تستعرض مع »روكو فورتيه«
تطورات منتجع »أسوفيد« في مراكش

»معجزة الشفاء« حازت شهادة »توثيق الجودة«
أعلنت شركة عسل معجزة الشفاء أنها حصلت 
على شهادة توثيق اجلودة )احلالل( من قبل مركز 
بحوث االغذية في ماليزيا والدول اآلسيوية. وقال 
املدير االقليمي لش���ركة »معجزة الشفاء« محمد 
قاس���م املجددي في تصريح صحافي ان ش���هادة 
توثيق اجلودة ش���هادة معترف بها حول العالم 
العتمادها على تطبيق املعايير الدولية، مش���يرا 
الى ان الش���هادة تؤكد تفوق الش���ركة في مجال 
صناعة امل���واد الغذائية املميزة باجلودة العالية، 
وخصوصا منتجات عسل النحل الطبيعية، كما 
تؤكد على ان الشركة تسير في االجتاه الصحيح 
من حيث احلفاظ على اجلودة العالية في جميع 
منتجاتها للوص���ول الى العاملية في اطار اخلطة 
االستراتيجية التي وضعتها الشركة خالل املرحلة 

املقبلة. واضاف ان حصول »معجزة الش���فاء« على هذه الش���هادة 
سيزيد احلصة السوقية التي تستحوذ عليها الشركة في االسواق 
اآلسيوية ومختلف االسواق االخرى، مشيرا الى أن منتجات شركة 

»معجزة الشفاء« تعتبر من أولى الصناعات الغذائية 
الكويتية التي تتواجد بقوة في دول جنوب آسيا 
والقت اقباال كبيرا نظ���را ملا تتميز به من جودة 
عالية وأسعار مناسبة.وعلى الصعيد املعنوي فان 
الشهادة تؤكد على املصداقية التي تتبعها الشركة 
مع عمالئها، الفتا ال���ى ان ادارة توثيق البحوث 
التي منحت الشهادة للشركة معترف بها رسميا 
وش���عبيا في جميع البلدان اآلسيوية مما سيزيد 
االقبال على منتجات الش���ركة مستقبال. واوضح 
املجددي ان »معجزة الشفاء« تعد اول شركة كويتية 
حتصل على شهادة توثيق اجلودة وهي من ارفع 
الش���هادات خصوصا في دول شرق آسيا، مؤكدا 
انه للحصول على هذه الشهادة خضعت منتجات 
الشركة لعمليات تقييم دقيقة من قبل إدارة توثيق 
البحوث اآلسيوية في ماليزيا والتي تضم فريقا متكامال في مختلف 
التخصصات حتت اش���راف مباشر من رئيس مجلس ادارة توثيق 

البحوث اآلسيوية.

وحتقيق هذه االمور دليل على التزام شركة ايكويت، 
كش����ركة كويتية تصل فيها نسبة العمالة الوطنية 
الى اكثر من 55%، بافضل املعايير الصناعية العاملية 
املتعلقة بالس����المة املهنية مما يعزز االداء التجاري 
للشركة«. تعتبر شركة ايكويت للبتروكيماويات من 
املؤسسات العاملية في إنتاج البولي إيثيلني واإليثيلني 
جليكول. وتأسست الش����ركة في العام 1995، وهي 
حاليا مشروع مشترك بني شركة صناعة الكيماويات 
البترولية وشركة داو للكيماويات، وكذلك شركة بوبيان 
للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية. وبدأت شركة ايكويت عمليات اإلنتاج في 
ش����هر نوفمبر 1997، وهي اليوم تخدم أسواق آسيا 
والشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا، وتعمل على تلبية 
الطلب العاملي س����ريع النمو على املواد البالستيكية 

والكيميائية عالية اجلودة.

ايكوي����ت  ش����ركة  أعلن����ت 
للبتروكيماويات أمس عن حتقيقها 
ل� 20 مليون ساعة عمل آمنة وذلك 
بتاري����خ 27 أكتوب����ر 2009 دون 
تسجيل أي حالة تستدعي الغياب 
عن العمل، وبهذه املناس����بة، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت 
حمد التركيت »لقد كان حتقيق هذا 
اإلجناز حتديا حقيقيا مع وجود 
قوة عاملة يص����ل قوامها تقريبا 
3 آالف موظ����ف ومقاول يعملون 
جنبا الى جنب في مختلف مواقع 
الش����ركة على مدى اكثر من ثالث 
سنوات لتشغيل وصيانة املصانع 
احلالية اضافة الى اطالق املصانع 

اجلديدة«. واضاف التركيت »وال ميكن لنا إال الشعور 
بالفخر واالعتزاز جتاه هذه االجنازات التي جتس����د 
بشكل واضح وملموس الدور الرائد لشركة ايكويت 
في تطبيق ضوابط السالمة املهنية كمثال يحتذى به 

في قطاع البتروكيماويات«.
من جهته، قال مدير إدارة الصحة والسالمة والبيئة 
في شركة إيكويت يوسف هاشم الغربللي »مت الوصول 
الى 20 مليون ساعة عمل آمنة نتيجة للجهود املتفانية 
التي بذلها جميع العاملني في الش����ركة من موظفني 
ومقاولني على مدى أكثر من 36 شهرا«، مشيدا بدور 
املوظفني واملقاولني في تبني السالمة املهنية كأولوية 
ال غنى عنها. واش����ار الغربللي »ارتبط هذا االجناز 
بالعديد من التحديات التي منها تدريب وضمان تقيد 
العمالة التابعة للمقاولني باجراءات السالمة املهنية، 

البالغة كلفته 200 مليون يورو وافتتاحه في 2011

يوسف الغربللي حمد التركيت

محمد املجددي

)أحمد باكير(


