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التنفيذي  املدي����ر  صرح 
لشركة سنان العقارية عبداهلل 
الرشدان بأن األعمال اإلنشائية 
ملشروع سنان السكني قد بدأت 
وس����يتم االنتهاء من أعمال 
البني����ة التحتي����ة منتصف 
أكتوبر العام احلالي كما أنه 
سيتم البدء ببناء الڤلل مطلع 
الش����هر املقبل عل����ى أن يتم 
تسليم الڤيال العينة منتصف 
املقبل ثم تستكمل  ديسمبر 
األعمال اإلنشائية لباقي الڤلل 
ليتم تسليمها في أغسطس 

من العام املقبل.
وبني ان ش����ركة س����نان العقارية وهي شركة 
تركية مملوكة بالكامل ملس����تثمرين كويتيني قد 
اختارت بعناية موقع املشروع الذي يبلغ حجمه 
27.380 مت����را مربعا يتكون م����ن 38 ڤيال محاطة 
بسور خارجي باإلضافة إلى مبنى خدمات اجتماعية 
والذي يضم حمام س����باحة مغلقا للنساء وحمام 
س����باحة مفتوحا للرجال واألطفال وناديا صحيا 

وممشى ومالعب لألطفال.
وذكر ان املشروع يقع في منطقة صبنجة والتي 
تعد أقرب مصيف وأقرب مكان ملمارس����ة رياضة 
التزلج على اجلليد ملدينة إسطنبول حيث تبعد عن 
منطقة تقسيم 110 كيلومترات وعن مطار صبيحة 
الدولي 80 كيلومترا ويصلها طريق سريع ذو 3 
حارات علما ان مطار صبيحة تهبط فيه ش����ركة 

طيران اجلزيرة وشركة طيران الوطنية.
وتتميز املنطقة مبرتفعاته����ا اجلميلة املطلة 
على بحيرة يصل طولها إلى 5 كيلومترات علما ان 
املشروع يقع على ارتفاع 230 مترا عن سطح البحر 
مما مينحها إطاللة رائعة وسهولة الوصول إليها، 
كما تضم منطق����ة صبنجة العديد من املزروعات 
واألشجار وينابيع املاء الصاحلة للشرب، وأوضح 
الرشدان ان مشروع سنان السكني قد مت اكتشاف 
منبع ماء صالح للشرب فيه ومجرى نهري صغير 

أضافا قيمة للمشروع.
وأك����د ان جمهوري����ة تركيا تعد م����ن املناطق 
الس����ياحية العاملية والقريب����ة من الكويت حيث 
باإلمكان الوصول إليها خالل 3 ساعات عبر خطوط 
الطيران املختلفة وتتميز بروعة جمال الطبيعة 
األوروبية واجلو احملافظ الذي يتسم بسماع األذان 
وتوافر األكل احلالل كما أن مدينة إس����طنبول قد 
تطورت في الفترات األخيرة من حيث املجمعات 
التجارية واملتاحف التاريخية ومعارض الفنون 

واألماكن الطبيعية.
وأكد ان في الس����نوات ال� 3 األخيرة ش����هدت 

منطقة صبنجة تطورا ملحوظا من 
ناحية اخلدمات حيث مت افتتاح 
متاجر كارفور وميجروس كما مت 
افتتاح مجمع جتاري على بعد 15 
كيلومترا وجار خالل الشهر املقبل 
افتتاح املجمع الثاني، كما أن في 
منطقة إزميت التي تبعد قرابة 20 
كيلومترا عدة مجمعات واملعروفة 
»أوت لت م����ول« علما ان منطقة 
إزميت يقطنها 3 ماليني نس����مة 
وحتتوي على عدة مصانع وهي 
منطقة نشطة جدا، وأكد الرشدان 
ان منطقة صبنجة تضم مستشفى 
ومبنى للبلدية ومحالت ومطاعم 
تضم كافة اخلدمات، كما أن وسيلة املواصالت من 
تاكسي أو باصات نقل أو تأجير للسيارات متوافرة 
وكذل����ك مير في صبنجة القط����ار الذي يصل إلى 

مدينة إسطنبول.
محتويات الڤيال

وذكر أن كل ڤيال من ڤلل املش����روع مساحتها 
180 مترا مربعا وموزعة على دورين ولها إطاللة 
مميزة على البحيرة، كما أن لكل ڤيال حديقة تبلغ 
مساحتها ما بني 330 مترا مربعا وتصل إلى 550 
مت����را مربعا وهناك عدة تصميمات داخلية تتيح 
للعمي����ل خيارات أكثر، كما أوضح الرش����دان أن 
بعض الڤلل ميكن إضافة سرداب لها وإضافة حمام 
س����باحة خاص بها، وجميع الڤلل مبنية بطريقة 
اخلرسانة املسلحة ومحمية بعوازل ومبواصفات 

إنشائية عالية اجلودة.
تسويق المشروع

وقال ان املش����روع مت التركيز على تس����ويقه 
لشريحة الكويتيني وقد زارنا العديد من العمالء 
والذين أعجبوا مبوقع املشروع واطلعوا على التقدم 
اإلنش����ائي واختاروا ڤيالتهم من املوقع مباشرة، 
خصوصا ان أسعار الڤلل تعتبر في متناول اليد علما 
بأنه قد مت بيع ما يقارب 30% من املشروع ونتوقع 

إمتام بيع جميع الڤلل قبل نهاية هذا العام.
وأضاف ان شركة سنان العقاري قد عينت شركة 
رواج للتسويق العقاري وكيال تسويقيا لها علما 
ان مقر الش����ركة في برج الشهيد شارع خالد بن 
الوليد منطقة شرق، وأكد الرشدان ان شركة رواج 
ستشارك في معرض الكويت الدولي للعقار واملزمع 
إقامته في صالة 8 على أرض املعارض في مشرف 
بالفترة من 11 وحتى 15 أكتوبر 2010، وستعرض 
الوحدات املتبقية مبشروع سنان السكني مع باقة 

مميزة من املشاريع األخرى التي تسوقها.

)فريال حماد(مسؤولو الشركتني أمام وحدة املعاجلة عدنان الشاهني األول من اليمني وفرانك كرول ومحمود اجلعفر

إنتاج وحدة حاوية متنقلة لمعالجة النفايات السائلة وتدوير المياه باكورة التعاون بينهما

»الداو للمشاريع البيئية« توّقع عقد شراكة إستراتيجية مع »ترايتون ووتر« األلمانية
الجعفر: الوحدة تساهم في تغطية المشاكل البيئية الناتجة عن المصانعالشاهين: تطوير أول وحدة معالجة نفايات سائلة مصممة للمسالخ 

باإلضافة إل���ى تقنية حصرية في 
نظام املعاجلة باألغشية احليوية. 
وأش���ار الى ان جودة واقتصادية 
هذه الوحدة تكمن في مقدرتها على 
معاجلة النفايات السائلة الناجتة عن 
املصانع ومحطات غسيل السيارات 
ومراكز التنظيف واملسالخ وغيرها 
من املنشآت التي تستهلك كميات 
كبيرة من املياه أو التي ينتج منها 
ملوثات سائلة ال ميكن التخلص منها 
مباشرة في أنظمة الصرف الصحي، 
ومتكن الوحدة من معاجلة النفايات 
وإعادة استخدام املياه بغرض الري 

أو التنظيف.
وأفاد بأن هناك 3 فوائد بيئية 
واقتصادية ميكن حتقيقها من خالل 
استخدام هذه الوحدة هي تخفيض 
التكلفة الناجتة عن استخدام املياه 
بكثرة من خالل إعادة اس���تخدام 

املياه ألغراض متع���ددة، كما انها 
توفر على املصانع واملنشآت التي 
ينتج عن نش���اطاتها مياه ملوثة 
وحتتاج لنفق���ات لنقل هذه املياه 
لألماكن التي حددتها الهيئة العامة 
ال���ى ذلك فهذه  للبيئة، باإلضافة 
الوحدة تس���اهم في حماية البيئة 

من امللوثات اخلطرة. 
وأكد د. الشاهني على ان شركة 
الداو للمشاريع البيئية ستستمر 
خالل األشهر املقبلة في مسيرتها 
ملتابعة األبحاث والتطوير لتقدمي 
حلول بيئية جدية وفعالة ومتكاملة 
في املنطقة للحف���اظ على البيئة 
وحلماية املصادر احليوية والذي 

تعتبر املياه من أهمها.
وكشف عن وجود اتفاق مع احد 
املسالخ لتركيب الوحدة، مشيرا الى 
انه لم يتم طرح الوحدة رسميا في 

السوق احمللي، غير انه مت عرض 
مميزات الوحدة على عدد من اجلهات 
املعني���ة باس���تخدام الوحدة مثل 
املصانع والفنادق ومحطات غسيل 
السيارات وغيرها وهناك استحسان 
كبير يشير الى انه عند طرح الوحدة 
سيكون عليها اقبال. وبسؤاله عن 
تكلفة الوحدة اف���اد بأنه ال توجد 
وحدات جاهزة بأسعار محددة، الفتا 
الى ان تكلفة الوحدة يتم حتديدها 
بناء على زيارة للمكان الذي يرغب 
في استخدامها وبعد معاينة يتم من 
خاللها حتديد الطاقة االستيعابية 
للمكان ومن ث���م تصنيع الوحدة 
وبناء على ذلك يتم حتديد السعر. 
واستعرض د.الشاهني بعض االرقام 
املتعلقة باملياه في الكويت قائال: ان 
الفرد الواحد يستخدم من 450 الى 
470 لترا في اليوم، مشيرا الى انها 

كميات كبيرة بالنسبة للكويت التي 
تعتبر من الدول الفقيرة في املياه، 
الفتا الى ان هناك فرقا بني االستهالك 
اليومي والقدرة االنتاجية حملطات 
حتلية املياه في الكويت يقدر مبليون 
غالون واحلل ليس بزيادة االنتاج 

ولكن في اعادة االستخدام.
من جهته قال مستشار الشركة 
ورئيس مجلس ادارة شركة جبلة 
القابض���ة محم���ود اجلعفر انه ال 
التزام قانوني باس���تخدام  يوجد 
مثل هذه الوحدات في الكويت عند 
طرحها ولكن االلتزام البد ان يكون 
اخالقيا للحفاظ على البيئة، كما ان 
التكلفة التي  استخدامها يقلل من 
تتكبدها املنشآت التي حتتاج الى 
كميات هائلة م���ن املياه من خالل 

اعادة استخدامها مرة اخرى.
واضاف اجلعفر ان هذه الوحدات 

ليست حال جذريا ملشاكلنا البيئية 
ف���ي الكويت ولكنه���ا متثل جزءا 
رئيسيا من احلل، مشيرا الى انها 
ميكن ان تسهم في تغطية املشاكل 
البيئية الناجتة عن املصانع الثقيلة 
واخلفيفة في الكويت بنسبة تصل 

الى %90.
وبسؤاله عن امكانية استخدام 
املياه بعد معاجلتها للشرب، قال ان 
هذا االمر يحتاج الى فتوى تشريعية، 
خصوصا ان االمر يتعلق بأحكام 
الطهارة، ولكن ميكن استخدام املياه 
في الري والتنظيف. من جانبه قال 
الرئيس التنفيذي لشركة ترايتون 
ووتر األملانية فرانك كرول ان الشركة 
متتلك خبرة تتعدى عشرات السنني 
في هذا املجال ولها جتارب سابقة في 
املنطقة مع شركة ارامكو السعودية 

ملعاجلة امللوثات النفطية.

شريف حمدي
وقعت ش���ركة الداو للمشاريع 
البيئية عقد شراكة إستراتيجية مع 
شركة ترايتون ووتر األملانية والتي 
تعتبر من الشركات العاملية الرائدة 
املتخصصة في معاجلة املياه وإعادة 

تدوير النفايات السائلة.
وق���ال رئيس مجل���س االدارة 
والعضو املنتدب للشركة د. عدنان 
الشاهني في مؤمتر صحافي عقد امس 
لهذه املناس���بة ان شركة الداو هي 
إحدى الشركات الرائدة في القطاع 
البيئي في الكويت والتي تقدم حلوال 
بيئي���ة متكاملة في مجال معاجلة 
النفايات بجمي���ع أنواعها وإعادة 
تدويرها واس���تخدامها وذلك في 
قطاعات النفط والصناعة والزراعة 

واملياه والطاقة البديلة.
وأضاف الشاهني انه من خالل 
التعاون املشترك بني الشركتني مت 
تطوير أول وحدة معاجلة نفايات 
سائلة مصممة خصيصا للمسالخ 
ليتم استخدامها في الكويت، الفتا 
الى ان���ه مت عرض ه���ذه الوحدة 
الذي  العاملي  في معرض »آيفات« 
أقيم في 13 س���بتمبر اجلاري في 
مدينة ميونيخ األملانية، حيث القت 
الوحدة اهتمام واستحسان الزوار 

واملشاركني.
ولفت د.الش���اهني الى ان هذه 
الوح���دة تعتبر منوذجا فريدا من 
نوع���ه ألول خط إنتاج مش���ترك 
بني الش���ركتني ليت���م طرحه في 
منطق���ة اخللي���ج، وتتميز وحدة 
املعاجلة بالكفاءة العالية واملرونة 
النق���ل  االس���تيعابية وس���هولة 
واالس���تخدام حي���ث انها مصممة 
على شكل حاوية متنقلة حتتوي 
بداخلها على جميع األجهزة املطلوبة 

موقع بنك الكويت الوطني

لما تتميز به من سهولة وأمان من دون أي رسوم إضافية

أكثر من 100 ألف عميل للبنك الوطني 
يديرون حساباتهم إلكترونيًا عبر »الوطني أون الين«

كشف بنك الكويت الوطني أن 
أكثر من 100 ألف عميل لديه باتوا 
يديرون حس���اباتهم الكترونيا 
عن طري���ق خدمة الوطني أون 
الين مل���ا تتميز به هذه اخلدمة 
من سهولة وأمان وفاعلية على 
www. موقع البنك االلكتروني

.nbk.com
ويتوقع أن تش���هد خدمات 
الوطني االلكترونية مزيدا من 
اإلقب���ال واالهتمام كونها متثل 
مستقبل عالم اخلدمات املصرفية 

الشخصية.
 وبهذه املناس���بة، قال نائب 
مدير عام مجموع���ة اخلدمات 
املصرفي���ة الش���خصية ل���دى 
بنك الكوي���ت الوطني عبداهلل 
التويج���ري »إن أكث���ر من 100 
ألف من عم���الء البنك الوطني 
حاليا أصبحوا يديرون جميع 
معامالته���م املصرفية واملالية 
الكترونيا عن طريق »الوطني 
أون الي���ن«، ما يش���ير إلى أن 
خدمات بن���ك الكويت الوطني 
االلكترونية عبر االنترنت تلقى 
رواجا كبيرا لدى جمهور عمالئه، 

ملا تتمي���ز به هذه اخلدمات من 
سهولة وأمان، كما أنها مجانية 
بالكامل، وبالتالي فهي أكثر كفاءة 

وفاعلية للعمالء«.
وأك���د التويجري أن جتاوز 
عتبة ال� 100 ألف عميل يعتبر 
اجن���ازا غير مس���بوق محليا 
»وأنتهز ه���ذه الفرصة لدعوة 
جمي���ع عمالء البن���ك الوطني 
الس���تخدام خدمة الوطني أون 
الين عبر موقع البنك اإللكتروني 
www.nbk.com ملا تتميز به هذه 

اخلدمة من سهولة ومرونة«.
وأض���اف أن املوقع اجلديد 
التفاعلية  مبزاياه وخصائصه 
س���يجعل البنك أكثر قربا من 
عمالئه وجمهوره، كما سيوفر 
ملتصفحي���ه وزواره من عمالء 
البنك واجلمهور على املستويني 

احمللي واإلقليمي سهولة الوصول 
إلى املعلومات والبيانات حول 
مختلف املنتجات واخلدمات التي 
يوفرها البنك لعمالئه باإلضافة 
إلى أحدث التقارير االقتصادية 
واألخبار واملستجدات على صعيد 
أنشطة البنك وفعالياته املختلفة. 

ويش���مل موقع »الوطني أون 
الين« خدمات متنوعة كعمليات 
التحويل بني احلسابات املختلفة، 
البطاقات  وتس���ديد مدفوعات 
االئتمانية، وطلب كشف احلساب 
إضافة إلى فتح حسابات اضافية 

وغيرها.

عبداهلل التويجري

حمد مساعد الساير خالل إطالق املشروب اجلديد

»كاريبو كوفي« تطلق مشروب الشاي المثلج  الجديد
أعلنت ش����ركة كاريبو كوفي 
عن برنامج إطالق مشروب الشاي 
املثلج اجلديد بنجاح في سلسلة 
كاريبو كوفي املنتشرة في مختلف 
أنحاء الكويت. ويقدم هذا البرنامج 
5 نكهات جدي����دة مميزة من هذا 
املشروب بنكهة القرفة روويبوس، 
فانيال الرم����ان اوولونغ، كاراميل 
ايرل جري، بالك تاي، والش����اي 

التقليدي.
وبهذه املناسبة، أوضح العضو 
الساير  امتيازات  املنتدب لشركة 
حمد مساعد الس����اير قائال: »اننا 
في كاريبو كوفي نهتم دائما بأن 
نقدم لضيوفنا الكرام جتربة جديدة 
فريدة لالس����تمتاع بهذه النوعية 
الفاخرة من الشاي املثلج السيما في 
هذه االجواء املناخية في الكويت، 
ناهيك عن الطلب املتزايد على هذه 
النوعية من الشاي ورغبة ضيوفنا 
في تذوق كل ما هو مميز وجديد 
ف����ي هذا املجال، االم����ر الذي دفع 
الى ابتكار وتطوير هذه املنتجات 

اجلديدة«. 
وصرح مدير عام شركة امتيازات 
الساير بولس يونس قائال: »كاريبو 

اليوم  توظف كاريب����و كوفي 
اكثر من 6000 موظف وما يعادل 
500 موقع مملوكة للشركة في 16 
والية في الواليات املتحدة ومنطقة 

كولومبيا.
وفي نوفمب����ر 2005 افتتحت 
الس����اير أول  امتيازات  مجموعة 
كاريب����و كوفي خ����ارج الواليات 
املتحدة وقد مت ذل����ك بنجاح في 
الكويت مع بقاء هدف واحد وهو 
اخذ زبائنها في املنطقة الى جتربة 
كاملة غير مس����بوقة. امتد جناح 
كاريبو كوفي اليوم الى افتتاح 26 
موقعا في الكويت، 25 في اإلمارات، 
8 في البحرين، 2 في األردن، 1 في 
قطر، 2 في السعودية، 1 في عمان 
و1 ف����ي لبنان مع خطة مبضاعفة 
كاريبو كوفي في الشرق األوسط 
في األعوام املقبلة. هذا، وقد حازت 
كاريبو كوفي على اجلائزة الذهبية 
مبس����ابقة التذوق بني منافسيها 
التخصصية  املقاه����ي  من رابطة 
املتح����دة SCAAs لعام  بالواليات 
2008. للمزيد من املعلومات زوروا 
www. موقعنا على شبكة االنترنت

.cariboucoffee.com

كوفي من الشركات الرائدة وتستثمر 
مبالغ وجهودا طائلة بغية ابتكار 
وتطوي����ر منتجات جديدة مميزة 
تتجاوز توقعات ضيوفنا الكرام، 
بحرصها املتواص����ل على تقدمي 
جتربة جديدة افضل عند كل زيارة 

لضيوفنا الى مقاهينا«.
يذكر ان كاريبو كوفي الواسعة 
املتنوعة تضم تشكيلة منتجات 
تقليدية في حالوة مذاقها بنكهة 
الزهور والعس����ل ونكهات عديدة 
منعش����ة. ان عبق ه����ذه النكهات 
العط����رة هو بحق م����ا مييز هذه 

النكهات اجلديدة من الشاي املثلج 
الزبائن  التي جتعل من جترب����ة 
جتربة مميزة لهذه املنتجات والتي 
توفرها كاريبو كوفي من مختلف 
العالم كالصني وسريالنكا  انحاء 

والهند. 
كما ان منتجاتها طبيعية %100 
دون اي م����واد اضافية ومضادة 
لالكس����دة متام����ا وتس����اعد في 
الكوليسترول وضغط  تخفيض 
الدم، مصنوعة م����ن اجود املواد 
لتضمن اجلودة االفضل والتجربة 

االستثنائية الفريدة. 

وتق����دم كاريبو كوف����ي هذه 
النكهات املميزة من الشاي املثلج 
في جميع افرعها ومواقعها في كل 

من الكويت واالمارات. 
يذكر ان نش����أة كاريبو كوفي 
وتوس����عها في الش����رق األوسط 
جاءت نتيجة »جتربة جتعل اليوم 
أفض����ل »وتقوم بذل����ك من خالل 
توفير القه����وة فائقة اجلودة من 
حول العال����م وحتميصها ببراعة 
بكميات صغي����رة للحصول على 
افضل ما ميكن احلصول عليه من 

كل حبة.

األعمال اإلنشائية بدأت منذ منتصف يوليو ونتوقع التسليم أغسطس المقبل

الرشدان: إقبال متميز على مشروع 
»سنان« السكني في تركيا

مزايا وحدة المعالجة
أفاد الشاهني بأن املزايا االقتصادية للوحدة من حيث التكلفة 
تكمن في ان اس��عارها تنافس��ية وميكن اعادة استخدام املياه 
املعاجلة، كما ان استهالكها للطاقة الكهربائية منخفض واحتياجات 
تركيبها وتش��غيلها وصيانتها قليلة، فضال عن ان استهالكها 
للمواد وقطع الغيار قليل ايضا. وقال الشاهني ان الوحدة تتمتع 
بكفاءة عالية ومناسبة لطقس الكويت ومعدالت ازالة عالية لكل من 
CODوBOD، فضال عن التخلص من الرواسب الطينية، وامكانية 
استعمال املياه املعاجلة للري او التنظيف حسب متطلبات الهيئة 
العامة للبيئة، باإلضافة الى التحمل واملتانة والقدرة على العمل 
بش��كل متواصل. وأوضح الشاهني ان من مزايا الوحدة صغر 
احلجم لتوفير املكان وسهولة النقل، وانها أوتوماتيكية بالكامل 
ومثبتة داخل حاوية، وهي صديقة للبيئة حيث توفر استهالك 

الطاقة ومصادر املياه العذبة وال يصدر عنها أي انبعاثات.

عبداهلل الرشدان


