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الفليج: ليس أقل 
من 10% عوائد 

متوقعة من استثمار 
»الوطني لالستثمار« 

مع »طيبة«

دور قيادي لـ »الوطني« 
في االتفاق مع 

»الصاحلية« على إعادة 
األموال للمساهمني 

حرصًا منه على مصالح 
عمالئه

الفضالة: دخول 
»الوطني لالستثمار« 

كشريك لنا في 
2011 ميثل أهمية 
قصوى في تطوير 

عملنا الطبي

كشفت خالل عمومية الشركة عن االستعانة بخبرات عاملية ملعرفة جدوى املشروع

بنسبة 42% وعن طريق صندوق الفرص االستثمارية الكويتي

البحر: »الصاحلية العقارية« متلكت »العاصمة العقارية«
بشراء كامل حصص املساهمني الراغبني في البيع

»الوطني لالستثمار« تستثمر في مستشفى طيبة

جمي���ع مس���اهمي ش���ركة 
العقاري���ة كتابيا  العاصمة 
بع���رض ش���ركة الصاحلية 
لشراء حصصهم، فأبدى نحو 
99% منهم رغبتهم بالبيع، ومت 
إمتام نقل ملكية هؤالء لصالح 
شركة الصاحلية العقارية يوم 
اخلميس املاضي بعد موافقة 

اجلهات الرسمية.
البح���ر ف���ي  وتقدم���ت 
خت���ام تصريحها بالش���كر 
إلى جميع مس���اهمي شركة 
العاصمة العقارية، الس���يما 
العقارية،  شركة الصاحلية 
والقائمون عليها الذين أبدوا 
حرصا كبيرا على عدم حتمل 
أي من املس���اهمني أي ضرر 

جراء توقف املشروع.
عمر راشد  ٭

االستثنائي، قام املركز الطبي 
بتوسيع املبنى مضيفا إدارات 
وأقسام جديدة مجهزة بأحدث 
املعدات الطبية احلديثة ليتغير 
التوس���عة حجم  تبعا لهذه 
العمل واسم املركز ليصبح 
»مستش���فى طيبة«، وبهذا 
يصبح مستشفى طيبة أول 
مستشفى خاص في محافظة 
مب���ارك الكبير يقدم خدمات 
طبية ش���املة ملعاجلة 725 
إلى  مريضا يوميا باإلضافة 
الزيارات اخلارجية لألطباء.

ويقدم مستش���فى طيبة 
خدمات طبية فائقة اجلودة 
يقوده���ا فري���ق م���ن كبار 
االستش���اريني املتخصصني 
الوس���ائل  مدعومني بأحدث 

الطبية.
إلى  ويهدف املستش���فى 
تقدمي خدمات صحية متكاملة 
ذات جودة عالية ضمن إطار 
دور املؤسسات الصحية في 

تنمية املجتمع.
ونظرا إلستراتيجية شركة 
عالج للخدمات الطبية وسعيها 
الرواد في  الدائم لتكون من 
خلق حي���اة أكثر صحة في 
املجتمع حصل مستش���فى 
طيبة على ش���هادة اجلودة 
 ،JCIA في الرعاي���ة الصحية
ويعد »مستشفى طيبة« هو 
الكويت  األول على مستوى 
الذي يحصل على هذه الشهادة 
التقييم األول  األميركية من 
وبأعلى النس���ب في منطقة 
الشرق األوس���ط، مما يؤكد 
على اإلمكانيات العالية التي 
يتمت���ع بها املستش���فى في 
مجال الرعاية الطبية وتوفير 
الس���المة واألمان للمرضى، 
هذا باإلضافة إلى قيام شركة 
عالج للخدمات الطبية مؤخرا 
بافتتاح مركزين جديدين في 
الفروانية والفنطاس للتوسع 
في تقدمي أفض���ل اخلدمات 

الطبية في الكويت.
منى الدغيمي  ٭

وقد أفاد هؤالء بأن الظروف 
االقتصادية السائدة وزيادة 
املع���روض من املس���احات 
التأجيرية املماثلة في السوق 
أثر سلبا على جدوى املشروع 

ككل.
البح���ر بدور  وأش���ادت 
بنك الكوي���ت الوطني الذي 
لم يدخر وس���عا في رعاية 
مصالح عمالئه وحرصه على 
استرداد أموالهم، مما أسهم في 
التوصل إلى اتفاق مع شركة 
الصاحلية العقارية على إعادة 
رؤوس األموال املكتتب بها 
كاملة، وعاون على هذا أيضا 
حرص شركة الصاحلية على 
عدم حتمل املساهمني أي ضرر 

جراء توقف املشروع.
أنه مت إخطار  وأوضحت 

وحتديث مستش���فى طيبة 
في الكويت من خالل إنشاء 
عيادات جديدة وتطوير مرافق 

املستشفى احلالي.
وأضاف د.الفضالة، »نحن 
فخ���ورون ج���دا لتوس���يع 
شراكتنا مع واحدة من شركات 
االستثمار األكثر جناحا في 
املنطقة وإننا نعتبر دخول 
الوطني لالستثمار  ش���ركة 
التابعة للبنك الوطني كشريك 
لنا ف���ي س���نة 2011 مرحلة 
مفصلية رابعة لشركة عالج 
وذا أهمية قصوى في تطوير 
عملنا الطبي ونشعر بالفخر 
واالعتزاز أن تختار الشركة 
مستشفى طيبة لالستثمار في 
املجال الطبي من عدة خيارات 

أخرى متاحة لها«.
وتاب���ع: »إننا نعتز بهذه 
الثق���ة ونتمن���ى أن تكون 
ش���راكتنا إضاف���ة جدي���دة 
للخدمات الطبية في القطاع 

الطبي اخلاص«.
وأشار الفضالة إلى أن أكثر 
من 7 شركات استثمارية رغبت 
في االستثمار في مستشفى 
طيب���ة إال أن االختي���ار كان 
للوطني لالستثمار ملا تتميز 
به من ثقة ومتيز على مستوى 

السوق الكويتي والعاملي.
وعن تعاون املستشفى مع 
شركة سفار كابيتال كمستشار 
مالي، قال د.الفضالة، »نحن 
سعداء للغاية أيضا لتعاوننا 
مع ش���ركة سفار كابيتال ملا 
لديها من سجل حافل وخبرة 
طويلة في تنظيم املشاريع 
على أعلى املستويات العاملية 

واإلقليمية«.
جت���در اإلش���ارة إلى أن 
مستش���فى طيبة، الذي يعد 
الرائدة في  من املستشفيات 
الرعاية الصحية في الكويت، 
تأسس عام 2002 باسم »طيبة 
كلينك« لتقدمي خدمات طبية 

صحية شاملة.
وبعد 4 سنوات من النجاح 

أوضحت رئيس مجلس 
العاصم���ة  ش���ركة  إدارة 
العقارية ش���يخة البحر: ان 
ش���ركة الصاحلية العقارية 
التي متلك 50% من رأسمال 
شركة العاصمة العقارية قامت 
بشراء كامل حصص املساهمني 
الراغبني ببيع أس���همهم في 
شركة العاصمة، بعدما تقرر 
توقيف مشروع »العاصمة« 
بس���بب تداعي���ات األزم���ة 
االقتصادية وبعض العقبات 
التي انعكست سلبا  احمللية 
على جدواه االقتصادية، إلى 
جانب العوائق البيروقراطية 
احمللي���ة التي أدت إلى تعثر 
املشروع رغم أهميته واجلهود 
املضنية التي بذلت في سبيل 

إجناحه«.
وبينت في تصريح على 
هامش عمومية الشركة، أن 
املشروع الذي أطلقته الشركة 
في 2006 كان مخططا له أن 
يكون من املشاريع احليوية 
الكبرى والهامة في الكويت، 
ولم تدخر الشركة جهدا في 
إجناح املشروع، لكن جهودها 
املستمرة لم تفلح في تذليل 
جميع العقبات أمامه، والسيما 
البيروقراطية، مما  العوائق 

أسفر عن توقف املشروع.
البح���ر: ان  وأوضح���ت 
أم���ام ما اس���تجد م���ن هذه 
إدارة  األوضاع، قرر مجلس 
العقارية  العاصمة  ش���ركة 
االس���تعانة بخبراء ماليني 
محايدين م���ن ذوي الدراية 
الس���تطالع رأيهم والتعرف 
على اجل���دوى االقتصادية 

احلالية للمشروع.

أعلن���ت ش���ركة الوطني 
 )NBK Capital( لالس���تثمار
أمس أنها أمتت رابع استثمار 
له���ا في الكوي���ت من خالل 
صندوق الفرص االستثمارية 
الكويتي الذي تديره الشركة 
وذلك بحصولها على حصة في 
شركة عالج للخدمات الصحية 
)الت���ي متتل���ك مستش���فى 

طيبة(.
وبهذه املناس���بة كش���ف 
التنفيذي لش���ركة  الرئيس 
الوطني لالس���تثمار صالح 
الفليج أن حصة الشراكة مع 
شركة عالج للخدمات الصحية 
قدرت بنحو 42%، مش���يرا 
إلى أن العائدات املتوقعة من 
هذا االستثمار ليس أقل من 
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وأوض���ح ف���ي تصريح 
خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته »الوطني لالستثمار« 
أن اختي���ار االس���تثمار في 
»مستشفى طيبة«، جاء بعد 
دراسة اجلدوى االقتصادية من 
الطيبة  االستثمار والسمعة 
التي يتميز بها د.سند الفضالة 
في القطاع الصحي والتطور 
الناجح الذي شهده املستشفى 

منذ تأسيسه.
وم���ن جانبه ق���ال نائب 
البديلة  رئيس االستثمارات 
في شركة الوطني لالستثمار 
أحم���د الف���الح، ان صندوق 
الفرص االستثمارية الكويتي 
يسعي ملساندة شركة عالج 
للخدمات الصحية في خطة 
التوس���عة وذل���ك من خالل 
العائدات لتحسني  استثمار 
خدمات ومنشآت املستشفى 

احلالية.
وأضاف الفالح: »أن استثمار 
الصندوق في مستشفى طيبة 
التزام  يس���لط الضوء على 
»الوطني لالستثمار« املستمر 
للش���راكة مع املؤسس���ات 
الناجحة ف���ي قطاع الرعاية 

الصحية احليوي.
وأوضح أن استثمار الوطني 
لالس���تثمار في مستش���فى 
طيب���ة يعد ثاني اس���تثمار 
لش���ركة الوطني لالستثمار 
في قط���اع الرعاية الصحية 
في أعقاب استثمار صندوق 
امللكية اخلاصة بشركة دونيا 

غوزفي تركيا«.
الفالح أن صندوق  وذكر 
الفرص االستثمارية الكويتي 
سبق أن استثمر في املجال 
التكنولوجي واملجال التعليمي 
واقتح���م املج���ال الصحي 
بالش���راكة مع »مستش���فى 
طيبة« من جهته قال، الرئيس 
التنفيذي ملستش���فى طيبة 
د.سند الفضالة، ان املشاركة 
االستثمارية ملستشفى طيبة 
مع شركة الوطني لالستثمار 
أتت من حرص شركة عالج 
للخدمات الصحية لتطوير 

)سعود سالم( شيخة البحر تترأس عمومية الشركة  

)كرم ذياب( صالح الفليج وأحمد الفالح خالل املؤمتر الصحافي  


