
اقتصاداالثنين 28 يونيو 2010 40

أعلنت شركة هيونداي موتور، أحد 
اكبر الرعاة والشركاء لكأس العالم 2010، 
عن افتتاح ساحات املشجعني وهي نشاط 
خارجي نظمته الشركة في أكبر الشوارع 
وافتتحته مع انطالقة املباراة االفتتاحية 
لتصفيات كأس العالم بني فريقي جنوب 
أفريقيا واملكسيك في جوهانسبرغ بجنوب 

أفريقيا.
وتوفر »هيونداي« ملشجعي ومحبي 
كرة القدم حول العالم فرصة االستمتاع 
مبباري���ات كأس العالم من خالل وضع 
شاشات عمالقة في أماكن عامة مخصصة 
وذلك في 32 مدين���ة كبرى مختارة من 
19 دول���ة وذلك على م���دى 19 يوما من 
املباريات واملنافسات الكروية لهذا احلدث 

الرياضي العاملي. 
وتتيح هذه الشاش���ات التواصل مع 
جميع املباريات واألنشطة الرئيسية لهذه 
البطولة لتتيح لعشاق الكرة ومشجعي 
الفرق العيش في جو احتفالي وحماسي 

من التشجيع واملشاهدة.
وباالضافة إلى تشجيع الفرق الوطنية 
لكل مدينة ودولة، فإن حضور عش���اق 
كرة القدم والزوار إلى هذه األماكن العامة 
املخصصة لذلك سيوفر لهم كذلك فرصة 

متابعة مختلف األنش���طة التي جتري في جنوب 
أفريقي���ا من برامج وحفالت موس���يقية وغنائية 

وحلظات التكرمي وتوزيع اجلوائز.
وس���يتم في كل س���احة إطالق برامج خاصة 
للحضور تتضمن اختيار أفضل مشجع للمباراة 

حيث سيتم مشاهدة الفائزين على هذه الشاشات 
العمالق���ة، إضافة إلى منافس���ات خاصة أطلقتها 
هيونداي حتت ش���عار »كن هناك مع هيونداي« 
والتي سيتم من خاللها توزيع العديد من اجلوائز 

عروض مميزة للهواتف اجلديدةاشرف فواخرجي ومحمد مكي واحمد ميوت بجوار الهاتف اجلديدالكبرى والقيمة.

»هيونداي« تواكب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا

مسؤولو »املزايا« و»املفيد« بعد توقيع عقود التأجير

عبدالعزيز أبوشنب وسانديب سيغال خالل املؤمتر الصحافيسانديب سيغالعبدالعزيز أبوشنب أشرف فواخرجي

Galaxy s وهاتف.. عرض الهواتف اجلديدة

احمد ميوت وعبدالعزيز ابوشنب ومحمد مكي عقب اطالق الهاتفني أونور وسانديب سيغال واحمد ميوت خالل احلدث

Wave هاتف

»المزايا« تمنح »المفيد« عقد تجهيز وتشغيل وإدارة صيدلية »كلوفر«
بعد نحو ثالثة أشهر من طرح مشروع 
»كلوفر كلينيك«، أول مجمع طبي متكامل 
في الكويت لاليجار، اعلنت شركة المزايا 
القابضة ع���ن تأجير أكثر م���ن 50% من 
المشروع الذي يعد االستثمار األول للشركة 
ف���ي مجال الرعاية الطبي���ة والواقع على 
مساحة 4000 متر مربع في منطقة الجابرية 
الت���ي تعد من أكث���ر المناطق حيوية في 
قل���ب الكويت، وقد تنوع���ت العقود بين 
مجموعة من أعرق وأهم األسماء والعالمات 
التجارية في المجال الطبي وبين مجموعة 
من االختصاص���ات الفريدة والجديدة في 

الكويت.
هذا وقد منحت »المزايا« شركة »المفيد« 
عقد تجهي���ز وتش���غيل وإدارة صيدلية 

»كلوفر«.
واشارت الشركة في بيان صحافي الى أن 
فكرة المشروع تتمحور حول اقامة مجمع 
طبي متكامل يجمع بين العيادات الطبية 
المتخصصة ومراكز العالج ومستوصف 

شامل، ويستقطب األطباء المتخصصين 
ضمن قطاعين اثنين، األول يشمل األطباء 
الذين يحملون رخص���ا تخولهم مزاولة 
نشاطهم بشكل مباشر ضمن عيادات خاصة، 
والثاني يطول االطباء الذين يرغبون في 
الطبي  المس���توصف  العمل ضمن نظام 
المتخصص الذي س���يفتح أبوابه ضمن 

المشروع.
وفي هذا االط���ار، قالت نائب الرئيس 
التنفيذي في المزايا القابضة م.س���لوى 
ملحس: »اننا في المزايا قد رسمنا صورة 
متكاملة لهذا المشروع العقاري الطبي بناء 
على دراسة مستفيضة لواقع القطاع الطبي 
في الكوي���ت ورؤية واضحة لما يمكن أن 
تكون عليه المشاريع الطبية المتكاملة«، 
مضيف���ة »اننا وضعنا خطة مس���تقبلية 
متوازنة لكلوفر كلينيك تتمحور حول النمو 
التدريجي للمشروع بما يتالءم مع رغبات 
وتطلعات األطباء والطاقم الطبي العامل فيه، 
وذلك من خالل اضافة بعض المرافق الطبية 

التي تثبت ضرورتها وأهميتها للس���وق 
الكويتي، او من خ���الل توفير القطاعات 
الطبية التي تس���مح لألطباء الكويتيين 
بالعمل فيها ضمن نظام الوقت المستقطع 
في المستوصف، ليكون بذلك كلوفر كلينيك 
مش���روعا متكامال يوفر الرعاية الصحية 

ألهل الكويت والبلدان المجاورة«.
من جانبه، قال الشريك المدير لشركة 
»دلتاميد - Deltamed« د.إياد صايمة، التي 
كانت قد عينتها ش���ركة المزايا في وقت 
سابق لتقديم االستشارات المرتبطة بجميع 
الخدمات الطبية الخاصة بمشروع »كلوفر 
كلينيك«: »من��ذ بداية كلوفر كلينيك، كنا 
نتوقع النجاح لهذا المشروع وذلك بسبب 
الحاجة القصوى ال���ى مثل ه��ذا المجمع 
الطبي المتخصص في الكويت ال��ذي يقدم 
خدمات���ه وفق أعل�����ى المعايير الطبي��ة 
العالمي��ة لناحي���ة كف��اءة الطاقم الطبي 
الحديثة والمعدات  الطبي��ة  والتجهيزات 
المتطورة وغي��ره، ونحن نتوقع أن يكون 

المشروع صرح��ا طبيا من الطراز األول 
يلبي حاج���ات الناس من داخ���ل الدولة 

وخارجها«.
وفي السياق ذاته، قال مدير عام شركة 
»المفيد« د.أنور التركي: »ان االستثمار في 
مش���روع جديد يعد دائما خطوة جريئة، 
لكننا على ثقة أن خطوة افتتاح صيدلية 
كلوفر ستكون خطوة ناجحة جدا تهدف الى 
النمو في قطاع الصيدليات وتقديم أفضل 
الخدمات للعيادات الطبية المتواجدة في 
المشروع ولسكان منطقة الجابرية الذي 
تضم كثافة س���كانية كبي���رة بحاجة الى 
توفير الخدمات الطبية والدواء على مدى 
24 ساعة متواصلة، وسنعمل على تقديم 
بعض األفكار المبتكرة في خدمة العمالء مثل 
خدمة الخط السريع الذي يخول المشتري 
أخذ احتياجاته دون الحاجة الى التوقف 
والدخول الى الصيدلية، مما يوفر الوقت 
والجهد ويراعي حاجة المريض المستعجلة 

الى الدواء«.

احد اهم عناصر النزاهة في اخالقيات 
العمل هو التعاطي السليم حلامل املسؤولية 
م���ع مواطن تض���ارب املصال���ح التي قد 
يتعرض لها في إطار اعماله اما من وجهة 
نظر الش���خص او املؤسسة التجارية او 

املجتمع ككل.
ميكن تعريف تعارض املصالح باحلالة 
التي تتأثر فيها قدرة املوظف على التعاطي 
مع احلدث مبهنية »يعني تهفه نفس���ه«، 
حيث يترت���ب على قرار املوظف مصلحة 
مادية او معنوية تهمه ش���خصيا او احد 
اقاربه او اصدقاءه املقربني وتكون نتيجة 
القرار سلبية بالنسبة للشركة التي يعمل 

بها او لعمالء الشركة.
يتحمل املوظف في موقع املس���ؤولية 
ضمان عدم وجود اي تعارض للمصالح في 
االعمال التي يؤديها، ففي العديد من احلاالت 
ال يكون تع���ارض املصالح ظاهرا للعيان 
او معروفا في املجتمع احمليط باملوظف، 
ويكفي ان تكشف قضية واحدة »من هذا 
العي���ار الثقيل« لتهز ثق���ة اجلميع ليس 
باملوظف فحسب بل في اجلهاز التنفيذي 

ككل واملؤسسة التي يعمل لديها.
> كي���ف ميك���ن جتن���ب تع���ارض 

املصالح؟
# من الطبيعي ان يتعرض املوظف بشكل 
عام ملواقف تتضارب فيها مصالح العمل 
مع مصالح شخصية، فاملوظف يعيش في 
املجتمع الذي يعمل فيه والذي تتشابك فيه 
املصالح باستمرار، حيث ان الوازع االخالقي 
اساسي في ضمان عدم استغالل املوظف 
ملوقعه، ولكن يجب ان تتوفر آلية محددة 
مثل تنبيه املوظف وتدريبه على احلاالت 
التي قد تتع���ارض فيها املصالح، وتقدمي 

حوافز مادية ومعنوية حتمي املوظف من 
االغراءات املرتبطة باستغالل الوظيفة.

على الرغم من ان القانون وحده ليس 
ضمانا كافيا لتجنب تضارب املصالح، اال 
ان وجود نص قانوني واضح يحمل تعريفا 
لتضارب املصالح واحلاالت التي يتوجب 
على املوظف اشهار معلومات متعلقة باملهمة 
التي يقوم بها، باالضافة لعقوبات واضحة 
في حال حدوث خلل ما، يشكل خطوة مهمة 
على طريق جتنب تعارض املصالح. كما ان 
ذلك سيساهم في نشر الوعي حول الظاهرة 
واملس���اعدة على حتريك قضايا قانونية 

واجتماعية ضد تعارض املصالح.
فعزيزي القارئ حتى لو اتخذ املوظف 
القرار الصائب وحافظ على مصلحة العمل 
فمن املمكن ان تتأثر س���معة املوظف بأي 
ش���بهة حول تعارض املصالح ان لم يتم 
االعالن عن هذا التعارض، فخير وس���يلة 
لتجنب مكامن الش���بهات هي اعتماد مبدأ 
الش���فافية والوضوح في مبررات القرار 

الذي مت اتخاذه.
تثير شبهات تعارض املصالح شكوكا 
ح���ول املؤسس���ة وليس ح���ول املوظف 
فقط وقد ت���ؤدي الى عواقب وخيمة منها 
القانونية والتهديد باالفالس،  املس���اءلة 
لذا تتحمل املؤسس���ة وجهازها التنفيذي 
مسؤولية خاصة في الرقابة على االجراءات 
وسالمتها، وعليها تطوير وتطبيق ميثاق 
اخالقي لالجراءات االدارية التي تقع حتت 

مسؤوليتها.

وفي النهاية..

دعوة م���ن »ايديليت���ي« لالميان بأن 
»مصلحتي من مصلحة شركتي«.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

تعارض المصالح التجارية..

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

»هيونداي« توفر شاشات عمالقة في 32 مدينة
حول العالم لمشاهدة كأس العالم

»وهران التجارية« تحتفل بإطالق هاتفي
»Galaxy S«و »Wave« سامسونغ

الڤيديو عالية الوضوح وتصفح 
االنترنت وقراءة الكتب اإللكترونية 

املفضلة.
وتسمح مجموعة متنوعة من 
 Android من GoogleTM تطبيقات
MarketTM للمستخدمني باحلصول 
على املزيد من املزايا والتشويق 

في جتربتهم للهاتف الذكي.
كما يتمي����ز Galaxy S بكونه 
يغط����ي جميع جوان����ب احلياة 
بطريق����ة ذكي����ة وش����يقة. فإلى 
الالس����لكي مع  التكامل  جان����ب 
مجموعة متنوع����ة من األجهزة 
األخرى، كاحلواس����يب الدفترية 
والتلفزيونات والكاميرات، فإن 
املركز االجتماعي Social Hub عالي 
التطور يصل املستخدمني بسرعة 
وكفاءة بعالم متكامل من التواصل 

االجتماعي والبريد اإللكتروني.

 Galaxy S احمللي����ة. وينقل هاتف
املستخدم إلى عالم من الوسائط 

املتعددة الغنية.
 AMOLED حيث تقدم شاشة
الفائقة بعرض 4 إنش جودة عرض 
ال تضاهى مع قدر أقل من االنعكاس 
وزوايا املشاهدة احلرة وسرعة 

فائقة في التجاوب مع اللمس.
أم����ا تقني����ة mDNIe )محرك 
الصور الطبيعية الرقمية املتنقل(، 
وهي التقنية املستخدمة في أفضل 
أجهزة التلفزيون ذات شاش����ات 
 ،LEDو LCD الكريس����تال السائل
فتعم����ل على تعزي����ز الوضوح 
لتجربة ال مثيل لها في استعراض 
الصور ومقاطع الڤيديو والكتب 

اإللكترونية.
كما تعمل على خلق بيئة مثالية 
لتسجيل وحترير وعرض مقاطع 

عالية الوضوح واحملتوى الواقعي 
الغني. ويقدم Social Hub إمكانية 
التواص����ل الدائم في الش����بكات 
االجتماعية مما يسمح للمستخدمني 
باالستمتاع باالتصال املستمر مع 
أصدقائهم وزمالئهم وعائالتهم في 

أي مكان وأي وقت.
 Social Hub يس����مح تطبيق
للمس����تخدم ب����إدارة احتياجات 
االتصال بكفاءة من خالل إتاحة 
وصول تفاعلي وموحد إلى رسائل 
البريد اإللكترون����ي وتطبيقات 
التراسل الفوري ومواقع التواصل 

االجتماعي.
 Social ويعمل على تعزيز مزايا
 ،UI 3.0 TouchWiz تطبيق Hub
والذي يقدم جتربة فائقة ال تضاهى 
للمستخدمني. ميكن حتديد توافر 
Social Hub بحسب حاجة األسواق 

باستخدام برنامج التشغيل اجلديد، 
كما أنها إشارة إلى التزام سامسونغ 
نحو مجموعة برامج التش����غيل 
املفتوحة في قط����اع االتصاالت 
املتنقلة، ومن جهة أخرى، تعكس 
كذلك التحديات والفرص اجلديدة 
أم����ام املطورين، كما أن  املتاحة 
املستهلكني الباحثني عن الترفيه 
سيتمكنون من االستمتاع بها عند 

طرح برنامج التشغيل.
 ويعتب����ر جه����از wave م����ن 
سامس����ونغ أول جهاز في العالم 
يطبق معايير Bluetooth® 3.0 و

802.11n WiFi، اما بالنسبة لهاتف 
سامسونغ Galaxy S القائم على 
تقنية AndroidTM فانه يضم شاشة 
AMOLED فائق����ة بعرض 4 إنش 
ومعالج تطبيقات بقدرة 1 غيغا 
هيرتز يسمح بتطبيقات الڤيديو 

قامت شركة وهران التجارية، 
املوزع املعتمد لهواتف سامسونغ 
النقالة في الكويت بإطالق هاتفي 
 »Galaxy S«و »Wave« سامسونغ
ف����ي حفل ضخم اقي����م في فندق 
الكوي����ت للتعريف  ش����يراتون 
مبميزات الهواتف الذكية اجلديدة 

من سامسونغ.
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
شركة وهران التجارية عبدالعزيز 
ابوش����نب ان هذي����ن الهاتف����ني 
اجلديدي����ن يعدان ثورة في عالم 
االتصاالت من حيث ش����مولهما 
لتطبيقات تساعدنا في مختلف 
االنشطة اليومية على مدار الساعة 
ابعادا جديدة في عالم  ومتنحنا 
االتصاالت م����ن خالل مواصفات 
وتطبيقات جديدة قامت ش����ركة 
سامس����ونغ للهواتف بإضافتها 

لهذين الهاتفني الذكيني.
وذكر ابوشنب ان »سامسونغ 
للهواتف النقالة« تسعى الى زيادة 
الكويتي  الس����وق  مبيعاتها في 
وزيادة حصتها السوقية من %16 

الى 30% بنهاية عام 2010. 
من جانبه قال مدير عام قسم 
الهواتف النقالة لدى »سامسونغ 
ان  اخلليج« سانديب س����ايغال 
التزاما تاما  »سامسونغ« تلتزم 
جت����اه س����وق الهوات����ف الذكية 
لتقدم الهاتف الذكي الذي يناسب 
املستخدمني واس����اليب احلياة، 
وتقوم هذه االس����تراتيجية على 
ضرورة توفير االجهزة والتطبيقات 
واخلدمات التي تالئم كافة الشرائح 
لتمكني املستخدمني من احلصول 
على املعلومات واالتصاالت التي 

متنحهم جتربة عالية القيمة.
 واضاف قائال: يهدف مفهوم 
»هاتف ذكي حلياة ذكية« الى تقدمي 
جتربة الهواتف الذكية التي تتسم 
بالبس����اطة والتنظيم والتكامل، 
فاحلياة الذكي����ة متتاز باملرونة 
والتنوع مما يسمح للمستهلكني 
بتصميم جتربة خاصة بهم بناء 
على احتياجاتهم وهذه الفلسفة 
جتسد توجه سامسونغ نحو بناء 
طبقة جديدة من الهواتف الذكية 
التي ستمنح املستخدمني جتربة 

مذهلة ال تضاهى.
 وعن مواصفات هذه االجهزة 
ق����ال مدي����ر املبيع����ات االقليمي 
لدى سامس����ونغ اخلليج اشرف 
فواخرجي ان هاتف سامس����ونغ 
»Wave« يقدم اول شاش����ة فائقة 
الوض����وح في العال����م من خالل 
شاشة Super AMOLED لشاشة 
اكث����ر وضوحا وألوان����ا متألقة 

بانعكاس اقل.
وبفضل زوايا املشاهدة احلرة 
والس����رعة الفائقة في التجاوب 
من خالل تل����ك التقنية املتميزة، 
فان شاشة Wave من سامسونغ 
تقدم جودة ال مثيل لها للصورة 
من حيث عرض الصور ومقاطع 

الڤيديو.
وب����ني ان اس����م ب����ادا يعني 
»احمليط« باللغ����ة الكورية، وقد 
إلى  وقع عليه االختي����ار ليرمز 
اإلمكانيات املتنوعة وغير احملدودة 
من التطبيقات التي ميكن ابتكارها 

يعدان ثورة في عالم االتصاالت من حيث شمولهما تطبيقات متعددة وأبعاداً جديدة


