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مؤلف من 19 طابقًا على مساحة 4 آالف متر مربع ويجمع عيادات متخصصة تحت سقف واحد

الساير يدّشن مركز »كلوفر سنتر« التابع لـ »المزايا القابضة«

ملحـــس: 
يقـدم  المركــز 
حزمــة كبيــرة 
الخدمـات  مــن 
للمستثمــريـن 
يـن  جـر لمستأ ا و

لألطفال الذي���ن يتوقع وفاتهم 
وه���م في س���ن الطفولة، كذلك 
يقدم الدعم أيضا لعائالتهم في 
مناخ عائلي حميم. كما يشتمل 
املركز على مرافق عناية يومية 
لأللعاب واالستجمام باإلضافة إلى 
مراكز سكنية للراحة والطوارئ 
والعناي���ة الصحي���ة املتقدمة. 
وتهدف فكرت���ه أن يكون بيتا 
بديال عن البيت األصلي لألطفال 
وعائالتهم الذين يحتاجون الى 

الدعم ليحيوا حياة كرمية .
وفي اخلتام مت توزيع دروع 
الس���اير  الوزير  تكرميية على 
الس���اير من قبل  ومارغري���ت 
رشيد النفيسي، كما مت تسليم 
دروع تكرميية لرعاة املهرجان 

اخليري.

المشروع في سطور

يذكر أن كلوفر سنتر حقق 
نس���بة تأجير عالية وجنح في 
استكمال كل التجهيزات جلميع 
اخلدمات التي يوفرها على سبيل 
مركز إمياجز لألشعة الذي يضم 
واح���دا من أحدث أجهزة الرنني 
املغناطيسي في العالم، واالول 
من نوعه في الش���رق األوسط، 
وعيادة جلوبال مي���د كلينيك 
لألم���راض اجللدي���ة والعناية 
بالبش���رة واملختبرات الطبية، 
وصيدلية كلوفر احلديثة لتوفير 
اخلدم���ات الطبية والدواء على 
مدى 24 س���اعة، وعيادة »كيدز 
س���مايل« التي تعن���ى بتوفير 
اخلدم���ات والع���ادات الصحية 
الس���ليمة لألطف���ال، وعي���ادة 
باقي لتجميل األس���نان، وكذلك 
»دنتال الوجن« للعالجات الطبية 
والتجميلية اخلاصة باألسنان، 
الوالدة، وكذلك  ومركز حديثي 
مركز األمراض العصبية، ومركز 
جراح���ة العظام، وعيادة األنف 

واألذن واحلنجرة.
وميتد مجمع »كلوفرسنتر«، 
على مساحة 4000 متر مربع في 
منطقة اجلابرية، ويتألف من 19 
طابقا مبس���احة 600 متر مربع 
للطابق الواحد خلدمة العيادات 
مبختل���ف مس���احاتها والت���ي 
تتنوع ب���ني 200 و300 وحتى 
600 مترمربع، الى جانب مبنى 
مالصق مؤلف من 8 أدوار خلدمة 

ال� »بوتيك كلينيك«.

24 س���اعة إلى جانب مساعدة 
األطباء في العمليات التسويقية 
لعياداتهم وخدماتهم سواء داخل 

الكويت أو خارجها.
الذي  إلى اإلقبال  وأش���ارت 
شهده املشروع من قبل األطباء 
والش���ركات الطبية لالستثمار 
في كلوفر سنتر وإلى السياسة 
املزايا في اختيار  اتبعتها  التي 
مستثمريها، حتى وصلت نسبة 
التأجير اليوم إلى ما يزيد على 
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المشاكل الصحية

وفي كلمتها، قالت رئيس���ة 
مشروع »بيت عبداهلل« مارغريت 
الساير: »إننا نثمن هذه املبادرة 
املزايا  الطيبة من قبل ش���ركة 
والتي ستساهم في رسم البسمة 
الكثير من األطفال  على وجوه 
وعائالتهم، كما ستس���اهم في 
تس���ليط الضوء عل���ى العديد 
من املش���اكل الصحية التي قد 
يتع���رض لها األطف���ال حديثو 
التي  الكبيرة  الوالدة والرعاية 
إليه���ا وعائالتهم  يحتاج���ون 
لتخطي هذه املش���اكل والعبور 
إل���ى بر األم���ان. وإننا في بيت 
عبداهلل كما العديد من املؤسسات 
واجلمعيات غير الربحية بحاجة 
إلى دعم ورعاية مادية ومعنوية 
متواصل���ة من جمي���ع اجلهات 
العامة واخلاصة ملساعدتنا في 
االستمرار واستكمال دعمنا ملن 

هم بحاجة إلى الرعاية«.
وأضاف���ت: »إن فك���رة بيت 
عبداهلل تكمن في إنش���اء مركز 
للعم���ل التطوعي لتقدمي الدعم 

االختصاصات واالستشارات مبا 
يعود بالفائدة على املريض. 

وكشفت عن حزمة كبيرة من 
اخلدمات املقدمة من قبل املزايا 
جلميع املستثمرين واملستأجرين 
في املشروع مبا في ذلك خدمات 
ما بعد التأجي���ر، معلنة التزام 
الشركة بتوفير خدمات الصيانة 
واحلراسة والنظافة على مدار 

املعدات الطبية في العالم.
وأشارت الى ان أنظمة التعاطي 
مع األطب���اء وكيفية انضوائهم 
حتت مظلة كلوفر سنتر ملمارسة 
مهامه���م وهذا النظ���ام يعد من 
األنظمة املبتكرة في إدارة املرافق 
الطبية حيث يتيح املجال أمام عدد 
كبير من أصحاب اخلبرات لتقدمي 
خدماتهم للمرضى ويضمن تنوع 

القطاع اخلاص  رسخ مشاركة 
في عملية التنمية في الكويت، 
ومن شأنه أن يفتح الباب أمام 
املزيد من القطاعات االقتصادية 
الدولة للدخول في  العاملة في 
استثمارات تنموية متنوعة تعود 
الكويت وشعبها  بالفائدة على 

الطيب«.
واعتبر النفيسي أن »املزايا« 
كانت س���باقة ف���ي العديد من 
املش���اريع التي طرق���ت أبواب 
قطاع���ات متنوعة كان لها األثر 
اإليجابي على األس���واق داخل 
الكويت وخارجها، والش���ركة 
ماضية في سياس���تها لناحية 
تنوي���ع املش���اريع واألص���ول 
واالستثمارات وأساليبها بشكل 
يحقق إس���تراتيجية الش���ركة 
ويتماشى مع اخلطط االقتصادية 

في الكويت.

مسيرة المشروع

الرئي���س  وقدم���ت نائ���ب 
التنفي���ذي لتطوي���ر األعم���ال 
والتس���ويق في ش���ركة املزايا 
القابضة م.سلوى ملحس عرضا 
متكامال عن املش���روع، عرضت 
خالله مسيرته باإلضافة الى شرح 
مزاي���اه ومواصفاته واجلوانب 
الت���ي يختلف بها عن غيره من 
املشاريع الطبية، إذ يجمع حتت 
س���قف واحد مجموعة مختلفة 
من العيادات واملراكز الطبية من 
مختل���ف االختصاصات والتي 
يوجد بعضها للمرة األولى في 
الكويت، كما أن املشروع يضم 
نخبة من األطباء من داخل الكويت 
وخارجها ومجموعة من أحدث 

أحمد يوسف
أم���س وزير الصحة  افتتح 
د.هالل الساير مركز كلوفر سنتر 
للعيادات الطبي���ة، الذي قامت 
بتطويره شركة املزايا القابضة، 

كمشروع طبي متكامل.
وعقب االفتتاح أثنى الساير 
في كلمته عل���ى أهمية خطوة 
»املزايا« وجرأتها في افتتاح هذا 
الصرح الطبي، مش���يرا الى أن 
االستثمار في القطاع الطبي غالبا 
ال يكون ضمن إس���تراتيجيات 
الشركات العقارية للتطوير، كون 
طبيعة هذه املش���اريع تختلف 
عما اعتادت عليه هذه الشركات 
لناحية تطوير الشقق واملكاتب 
التي تدر  الترفيهية  واملشاريع 
عوائد كبيرة في فترات زمنية 

قصيرة.
وأكد وجود رؤية لدى شركة 
املزايا تتلخص في إدراكها احلاجة 
إلى تأس���يس مجمع���ات طبية 
متخصصة تتبع أعلى معايير 
اجلودة وتوفر خدماتها بسهولة 
ويس���ر لكل الطبقات الشعبية 
م���ن خ���الل األس���عار املقبولة 
التي  الطبية  واالختصاص���ات 
تواك���ب أحدث م���ا توصل إليه 

العلم في العالم.
وأكد الساير سياسة حكومة 
الكويت ووزارته التي تش���جع 
القطاع اخلاص في  استثمارات 
القط���اع الطبي وتوف���ر له كل 
إلى جانب  التسهيالت املمكنة، 
خطة الوزارة لتش���ييد العديد 
م���ن دور الرعاي���ة الصحي���ة 
واملستش���فيات واملستوصفات 
الطبي���ة املتخصص���ة والت���ي 
س���تتوزع على مختلف مناطق 
الكويت لتوفير العناية والرعاية 

الصحية الالئقة لكل مواطن.

أهمية المشروع

من جانبه، قال رئيس مجلس 
النفيسي: »إنه  اإلدارة رش���يد 
لشعور عظيم ان نلتقي بكم اليوم 
في ربوع مشروع كلوفر سنتر 
الذي يحتل مكانة خاصة في قلب 
كل فرد من عائلة املزايا سواء من 
قسم الدراسات الذي استخلص 
حاجة الكويت إلى مجموعة من 
املش���اريع الطبية املتخصصة، 
أو مجلس اإلدارة واملس���اهمني 
الذين باركوا خطوة االستثمار 
في القطاع الطبي، إلى املصممني 
واملهندسني واملقاولني والعمال 
الذين ش���هدوا حلظ���ة بلحظة 
البنيان وه���و يرتفع، إلى  هذا 
العاملني في التجهيز والتسويق 
الذين أبدع���وا في األفكار حتى 
إلى إجناز صرح  اليوم  وصلنا 
طبي معماري يس���تحق الثناء 

والتقدير«.
وأضاف: »لقد اعتبر الكثيرون 
أن خط���وة »املزاي���ا« لناحية 
االس���تثمار في املج���ال الطبي 
الكثير  هي خطوة جريئة فيها 
من املخاطرة، لكننا اعتبرناها 
حتديا مدروس���ا وكنا على قدر 
أثبتت خطوتنا  التحدي، حيث 
اجلريئ���ة صوابيتها، وها نحن 
لقطة خارجية ملركز كلوفر سنترنحتفل اليوم بهذا اإلجناز الذي 

رشيد النفيسي يقدم درعا تذكارية للدكتور هالل الساير

النفيسي مكرما مارجريت الساير م.سلوى ملحس

)قاسم باشا( د.هالل الساير ورشيد النفيسي خالل افتتاحهما مركز كلوفر سنتر


