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أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات رسميا امس 
عن بدء عمليات التشغيل التجاري ملجمع العطريات 
التابع للشركة الكويتية النتاج البرازيلني، وبقيمة 2 
مليار دوالر، يقع املجمع الذي ينتج مادتي البرازيلني 
والبنزين طبقا ألفضل املعايير الصناعية في منطقة 
الشعيبة الصناعية بالكويت، وتصل الطاقات اإلنتاجية 
احلالية إلى 829 الف طن متري سنويا من مادة البرازيلني 

و393 الف طن متري سنويا من مادة البنزين.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة الكويتية النتاج البرازيلني محمود 
القطان: »هذا االجناز ميث���ل حلظة تاريخية لعمالء 
الشركة الكويتية النتاج البرازيلني واملساهمني وقطاع 
الطاقة بشكل عام ألنه يؤس���س منشآت للعطريات 

البتروكيماوية الول مرة في الكويت«.

»إيكويت« تبدأ تشغيل مجمع العطريات الجديد بقيمة 2 مليار دوالر

جانب من أعمال البناء في املشروع م.سلوى ملحس
عبدالعزيز البالول 

بار اريكسون

»المزايا« تنجز 87% من »كلوفر كلينيك«  
»كلوفر كليني����ك« مركزا للصحة 
الدورية،  املخص����ص للمعاين����ة 
وتشخيص األمراض بشكل مبكر، 
واكتشاف التشوهات اجلينية التي 
قد حت����دث أمراضا مس����تقبلية، 
ومعاجل����ة البدان����ة، واالهتم����ام 
بالصحة اخلارجية كقوة الشعر 

واألظافر وصحة اجللد وغيرها.
 وأضاف����ت ملح����س: »كلوفر 
كلينيك هو من املش����اريع املهمة 
بالنسبة للكويت ألنه جاء ليسد 
احلاجة املتنامية للمشاريع الطبية 
املتخصصة في ظل تقدم وتطور 
القطاع الطبي في الدول املجاورة 
والدول العربية وذلك لألهمية التي 
يتمتع بها هذا القطاع. كذلك يشكل 
كلوفر كلينيك أهمية خاصة للمزايا، 
ألنه من املشاريع املدرة للدخل الذي 
سنقوم بجني عوائده خالل الربع 
الثالث من 2010، والتي من املتوقع 
أن تكون عوائد جيدة، وستضاف 

إلى ميزانية عام 2010«.
ويتألف »كلوفر كلينيك« من 
19 طابقا مبساحة 600 متر مربع 
للطابق الواح����د خلدمة العيادات 
مبختلف مساحاتها والتي تتنوع 
بني 200 و300 وحتى 600 متر مربع، 
الى جانب مبنى مالصق مؤلف من 
7 أدوار خلدمة ال� »بوتيك كلينك« 
وميتد على مساحة 130 مترا مربع 
للطابق الواحد، عالوة على طابق 
الطبية،  متخصص للمختب����رات 
وآخر لالشعة الطبية، وآخر كمركز 

صحي للعالج »الطبيعي«، 

»كلوفر كلينيك«. كما قررت املزايا 
إضافة قسم متخصص لعمليات 
الواحد، وعيادات األسنان،  اليوم 
واألطف����ال، واألم����راض اجللدية 
الباطنية  واللي����زر، واألم����راض 
وغيرها من التخصصات التي تلبي 

احتياجات كل العمالء. 
وسيضم »كلوفر كلينيك« أيضا 
مجموعة من التخصصات الطبية 
التي تطرق أبواب الكويت للمرة 
األول����ى، حيث مت تأجي����ر عيادة 
متخصصة بأم����راض إضطرابات 
النوم مجهزة بأحدث األس����اليب 
والتقني����ات العالجية. إلى جانب 
جتهيز املختبر احلي الذي سيكون 
على اتصال وتعاون وتواصل مع 
أهم املختبرات في العالم للحصول 
على نتائج الفحوصات والتحليالت 
املخبرية بأس����رع وق����ت ممكن. 
إلى ذلك، فقد استقطب  باإلضافة 

بأنفسنا من خالل التعاقد مع شركات 
عاملية في املجال، كما قمنا بتجهيز 
املباني املتخصصة بأحدث التقنيات 
وسنقوم باختيار كوادر ذات خبرة 
عالية في املجال الطبي إلشغالها. 
وقد حرصنا أن يضم املش����روع 
إلى جان����ب العيادات املتخصصة 
الت����ي تتنوع مبس����احاتها لتلبي 
جميع احتياجات الكوادر الطبية 
املتنوعة، مركزا لألشعة، وصيدلية 
متطورة، والبوتيك كلينيك الذي 
يخدم الطب التجميلي ويحافظ على 
اخلصوصية التامة، وقد مت لهذه 
الغاية تخصيص مداخل منفصلة 

لزائري هذه العيادات«.
وتسعى املزايا حاليا للحصول 
على رخصة مركز طبي متخصص 
لتتمكن من توسيع قاعدة األطباء 
املتخصصني من الكويتيني وغير 
الكويتيني املنضوين حتت سقف 

واملتخصصني ملعاينة املزايا التي 
يتمتع بها املشروع والوقوف عند 
التش����طيب  مواصفاته وعمليات 
الطبية  العي����ادات  ف����ي  اجلارية 
واملرافق التابعة له مثل مركز األشعة 
والصيدلي����ة والطوابق اخلاصة 
بعيادات »البوتيك كلينيك«، والتي 
تقوم بها املزايا بعد سلس����لة من 
الدراسات واألبحاث والتعاقد مع 

بيوت اخلبرة في املجال. 
وفي هذا اإلط����ار، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي في املزايا القابضة 
م.سلوى ملحس: »ستتعاون املزايا 
في مهام إدارة كلوفر كلينيك مع 
كفاءات طبية متخصصة في إدارة 
املش����اريع الطبي����ة. وألننا نريد 
لكلوفر كلينيك أن يكون مشروعا 
متخصصا بكل ما للكلمة من معنى، 
إلى إسقاط مهمة تشطيب  عمدنا 
العيادات عن األطب����اء وقمنا بها 

تستعد شركة املزايا القابضة 
إلدخ����ال حتفة معماري����ة جديدة 
ومشروع عقاري مميز إلى منطقة 
اجلابرية ف����ي الكويت، وذلك من 
خالل مشروع كلوفر كلينيك الذي 
سيكون عند إجنازه أعلى برج بني 
مجموع����ة املبان����ي املتواجدة في 
املنطقة، كما سيكون أول مشروع 
طب����ي متكام����ل يحم����ل مفاهيم 
جديدة حول التطوير العقاري في 
القطاع الطب����ي إلى الكويت التي 
الطبية  العقارية  تفتقد املشاريع 
املتخصصة واملبنية في األساس 

خلدمة القطاع الطبي وتوابعه. 
وأعلنت الشركة إجناز ما يفوق 
87% من األعمال اإلنشائية اخلاصة 
مبشروع كلوفر كلينيك، االستثمار 
األول للش����ركة في مجال الرعاية 
الطبية والواقع على مساحة 4000 
متر مربع في منطقة اجلابرية التي 
تع����د من أكثر املناطق حيوية في 
قلب الكويت، كما أجنزت نس����بة 
كبيرة من أعمال التشطيب للعيادات 
واملرافق الصحية التابعة للمشروع 
استعدادا لتسليمه خالل الربع األول 
من 2010. وقبيل إجناز املشروع 
كامال، ارتفع »كلوفر كلينيك« بني 
مجموع املباني الواقعة في اجلابرية 
ليكون أعلى برج بينها، حيث وصل 

ارتفاعه إلى 100 متر.
 وتقوم املزايا حاليا بالتحضير 
لليوم املفتوح الذي ستقيمه الشركة 
في املشروع خالل االسابيع القليلة 
القادمة وتستضيف فيه االطباء 

»الوطنية لالتصاالت« تقّدم خدمة كأول برج طبي متخصص بارتفاع 100 متر وتسليم المشروع في الربع األول من 2010
»بّدل رقمك بسهولة من دون تعقيدات«

بار اريكسون رئيساً تنفيذياً لـ »هيتس تيليكوم«

لعمالئنا ترتكز على احلصول دائما 
على خدمات تتص����ف بالفعالية 
الس����هولة. ويهمنا  واملرونة كما 
التأكيد عل����ى أن الوطنية تتفهم 
جيدا احتياجات عمالئها إلى تبسيط 
تعقيدات التواصل اليومي مبا ال 
يحت����اج بذل الكثي����ر من اجلهود 
للمس����اهمة في تعزيز خبراتهم 

في صناعة االتصاالت«.
وأضاف البالول قائال: »للراغبني 
من عم����الء الوطنية باالنتقال من 
شبكة اتصاالت الى أخرى يتوجب 
عليهم فقط ارسال رسالة قصيرة ب� 
Sub IMT الى الرمز 1443 من الرقم 
اجلديد، حيث ستصل املشترك بعدها 
رسالة تفيد بتفعيل اخلدمة. عندها 
يقوم العميل بتوجيه االتصاالت 
الواردة إلى الرقم القدمي على الرقم 
اجلديد. هذا وتكون اخلدمة فعالة 
ملدة 90 يوما وهي قابلة للتجديد 

بعد ذلك. 

كما ان اريكسون شغل العديد من 
املناصب في مجالس إدارة الشركات 

الوطنية والدولية. 
التحق اريكسون بشركة  وقد 
تيليا لالتصاالت السويدية – أكبر 
شركة في الدول االسكندنافية حيث 
عملت على اس����تثمار ما قيمته 2 
مليار دوالر س����نويا – والتي مت 
خصخصتها وحتويلها من شركة 
حكومية إلى شركة خاصة وبلغت 
قيمتها السوقية أكثر من 15 مليار 
دوالر في 4 سنوات. وعملت شركة 
تيلي����ا خ����الل تلك الفت����رة على 
االستثمار في أكثر من 20 شركة 
عاملية خالل الفترة من 1989 الى 
1995، ومتكنت م����ن الدخول في 
شراكات إستراتيجية مع شركات 
عاملية كشركة تيليفونيكا، وشركة 
االتصاالت السويس����رية وشركة 

االتصاالت الهولندية. 

كان الوضع سابقا عند االنتقال من 
رقم نقال إلى آخر.

 وبهذه املناس����بة ق����ال مدير 
الوطنية  ف����ي  العامة  العالق����ات 
البالول  لالتصاالت عبدالعزي����ز 
»مع إطالقنا للخدمة اجلديدة نكون 
قد استجبنا الى متطلبات جديدة 

الكبيرة  الش����ركات  إل����ى  إضافة 
املختلفة في قطاع االتصاالت.

اريكس����ون عدة  فيما ش����غل 
مناصب منها 4 مناصب كرئيس 
تنفيذي ومنصب كرئيس العمليات 
ومنصب كنائب الرئيس التنفيذي، 

أعلنت الوطنية لالتصاالت عن 
تقدميها خدمة ريادية جديدة تتسم 
 ،I Move To باملرونة والفعالية وهي
التي تسمح للعمالء باالنتقال من 
رقم نقال إلى آخر من دون احلاجة 
إلى إخطار املتصلني، وتتسم اخلدمة 
اجلديدة بالسهولة املطلقة لالنتقال 
بفعالية من ش����بكة اتصاالت الى 
أخرى من دون أي رسوم إضافية. 
كما تلغي احلاجة الى إرسال العديد 
من الرسائل سواء إلى األصدقاء أو 

العائلة إلبالغهم بالرقم اجلديد. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس انه ومع هذه اخلدمة املبتكرة 
التي تقدمها الوطنية للمرة األولى 
حصريا في سوق الكويت، ميكن 
للعمالء االطمئن����ان، على أنه في 
حال انتقالهم إلى شبكة اتصاالت 
أخرى فان قائمة االتصاالت اخلاصة 
بهم لن تتأثر ولن يكونوا بحاجة 
إلعادة إدخال األرقام من جديد كما 

أعلنت شركة هيتس تيليكوم 
القابضة عن تعيني بار اريكسون، 
رئيسا تنفيذيا لها وذلك ضمن خطة 
التطوير التي تنتهجها الشركة منذ 
عام تقريبا استعدادا إلطالق مزيد 
من الش����بكات التابعة في أسواق 
أفريقيا وغيرها. وتعمل »هيتس« 
حاليا على تفعيل خطة لالنتشار في 
عدد من األسواق الناشئة مبا يوفر 
لها أهدافها التوسعية مبا يتواكب 
مع التطورات التي نتجت عن األزمة 
العاملية، فيما يأتي تعيني  املالية 
اريكسون للمس����اهمة في تنفيذ 

تلك اخلطة.
وميلك اريكس����ون – سويدي 
اجلنسية – خبرة تفوق 20 عاما في 
مجال اإلدارة في قطاع االتصاالت، 
وتنوع����ت خبراته ف����ي كثير من 
الشركات لتشمل الشركات حديثة 
النش����أة، وخصخصة الشركات، 

»شورى لالستشارات« الشرعية تصدر التوصيات  
الختامية للمؤتمر الفقهي الثالث

منها وبيان ما يتعارض منها وما ال يتعارض مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة. 

وأضاف���ت الش���ركة أن »املؤمتر تضمن ثالث 
جلس���ات عمل ناقشت بحوثا هامة متعلقة بعدة 
موضوع���ات فقهية مالي���ة معاصرة« متثلت في 
ثالثة محاور رئيسية هي خالصة ما مت التركيز 

عليه أثناء املؤمتر والتي منها:
عبء اإلثبات في دعاوى التعدي والتفريط في 
املضاربة والوكالة في االستثمار للشيخ عبداهلل 
بن منيع وبحث للشيخ د. نزيه كمال حماد وبحث 
للشيخ د.حسني حامد حسان وبحث للشيخ د.عبد 

الستار أبو غدة.

أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن توقيع 
عقد مع »بيتر اليف« التابعة ملجموعة عيسى صالح 
القرق، الش����ركة املتخصصة في توفير التجهيزات 
املنزلي����ة الراقي����ة، وذلك لتوريد مع����دات املطابخ 
ملشروعها »ڤلل أكاسيا«. وبهذه املناسبة قال مدير 
إدارة اإلنش����اءات في أبيار أمني الشنطي إن الشركة 
تفخر بالتعاون مع »بيتر اليف«، وباختيار مطابخ 
سي ماتيك األملانية التي ستلبي احتياجات السكان 
من املطاب����خ العصرية في منازلهم الفاخرة، وتأتي 
هذه املبادرة في إطار الرؤية التي أردناها ملشروع ڤلل 
أكاسيا كمكان يجمع بني الفخامة والرفاهية. حيث 
ميثل الصورة احلديثة ملش����اريع التطوير العقاري 

التي تضفي جماال وراحة وهدوءا.
من جهته قال مدير عام التجزئة والتسويق لدى 
مجموعة عيسى صالح القرق املالكة لسلسلة متاجر 

بيتر اليف املوزعة ملنتجات سي ماتيك األملانية آجاي 
ديال نحن س����عداء للمشاركة في مثل هذا املشروع 
احلصري في دبي. وڤلل أكاس����يا تقدم مباني ذات 
اجل����ودة العالية، وتوقيع ه����ذا العقد الذي يعكس 
مدى اهتمام وحرص أبيار للتجهيزات املنزلية ذات 
اجل����ودة العالية التي لم تعد مجرد إضافة عصرية 

وإمنا ضرورة مهمة وملحة في أي مشروع. 
وتابع ديال قائال »إن االستثمار في املطابخ التي 
تتميز بأفضل التصاميم والتقنيات املتقدمة، والتي 
تستخدم أفضل املواد سيزيد من قيمة تلك املشاريع، 
وهو متاما ما تعد به عالمة »سي ماتيك« التجارية، 
مضيفا أن مطابخ سي ماتيك ستكون سمة أساسية 
في 50 فيال فاخرة، ومؤش����را واضح����ا لنمط تلك 
املن����ازل، والتي جتمع ب����ني التصميم األنيق ومواد 

عالية اجلودة واالتقان. 

أصدرت شركة شورى لالستشارات الشرعية 
البيان اخلتامي الذي تضمن القرارات والتوصيات 
التي خرج بها املؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات 
املالية االس���المية الذي نظمته الشركة بالتعاون 
مع هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
االس���المية وذلك في الفترة من 3 الى 4 نوفمبر 
2009.  وقالت الشركة في بيان صحافي مبناسبة 
إصدار تلك التوصيات أن املؤمتر شهد حضور عدد 
كبير من الشخصيات اإلسالمية الدولية املتخصصة 
في مجال املعامالت املالية حيث ناقش���ت أوراقا 
علمية متخصصة في املعامالت املالية املعاصرة 
اخلاصة باألزمة املالية وموقف الفقه االس���المي 

»أبيار« تختار مطابخ »سي ماتيك« لتوريد 
معدات المطابخ لمشروع »ڤلل أكاسيا«

من اليسار إلى اليمني: خديجة أوريك وفيصل مالك وأمني الشنطي وأجاي ديال وباوان ساهني وأناميكا برييادارشي


