
أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة األول����ى 
للتسويق احمللي للوقود عن 
قرب إعادة إطالق خدمة التزود 
بالوقود في منطقة اجلابرية 
والتي تعتبر احملطة السادسة 
عشر ذات اخل��دم��ات املتعددة 
واملتطورة وذلك بعد االنتهاء من 
أعمال التجديد املتعقلة مبنطقة 
الوقود كما سيتم افتتاح خدمة 
غسيل السيارات اآللي للعمالء 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��رك��ز خلدمة 

السيارات وسوق مركزي.
وح���ول ق��رب إع���ادة افتتاح 
احملطة صرح ع��ادل العوضي، 
ال��رئ��ي��س التنفيذي للشركة 
ق��ائ��ال: “ إن��ن��ا حريصون على 
تقدمي أفضل خدمة لعمالئنا 
ع��ب��ر م��ح��ط��ات ذات خ��دم��ات 
متعددة وحاليا قاربت األعمال 
التطويرية في محطة اجلابرية 
ع��ل��ى االن���ت���ه���اء ل��ي��ت��م إع����ادة 
افتتحاها لعمالئنا الكرام حيث 
مت االنتهاء بناء منطقة الوقود و 
محطة غسيل السيارات ومركز 
خ��دم��ة ال��س��ي��ارات وال��س��وق 

املركزي.”
وأضاف “بذلك تستمر الشركة 
بخطتها التطويرية التي بدأتها 
بتطوير محطاتها وتأتي محطة 

اجلابرية بعد بناء وتطوير عدة 
محطات ه��ي م��ب��ارك العبدالله 
وكبد وغرب الشعيبة والعمرية 
وال��ق��ص��ر وق��رط��ب��ة واخل��ال��دي��ة 

والعارضية الصناعية و الشهداء 
والفنطاس والفحيحيل وبيان 
و علي صباح السالم ومبارك 

الكبير واملسيلة. “

العوضي : حريصون على تقدمي أفضل خدمة لعمالئنا

»األولى للوقود« تعيد افتتاح محطتها 
النموذجية السادسة عشرة »اجلابرية« قريبا

أكد أن مشروع الشركة بالسعودية يشهد  إقباال متزايدا

عبد الغفار: »دار اجلوار« سوقت غالبية 
الوحدات مبشروعها في مكة املكرمة   

قال نائب املدير العام في شركة  
دار اجل��وار العقارية ، عماد عبد 
ال��غ��ف��ار، ان ال��ش��رك��ة جنحت في 
ت��س��وي��ق غ��ال��ب��ي��ة ال���وح���دات في 
باكورة مشاريعها في السعودية 
وهو فندق دار اجلوار اململوك لها 
بالكامل والذي يقع في مكة املكرمة 
بحي العزيزية ويبعد عن احلرم 
أقل من ثالث كيلومترات، كما يبعد 
أقل من 1000 متر عن محبس اجلن 

على الطرق العام شارع الهدا .
وأش��ار العبد الغفار في بيان 
صحافي ، الى أن مشروع الشركة 
ف��ي اململكة العربية السعودية 
ي��ش��ه��د  إق��ب��اال م��ت��زاي��دا م��ن قبل 

العمالء الكويتيني واخلليجيني 
، م��وض��ح��ا ان ال��ف��ن��دق يتمي\ز 
مب��وق��ع اس��ت��رات��ي��ج��ي وي��ت��ك��ون 
من 21 دوراً، ويحتوي على 80 
جناحاً و60 غرفة، ويتسع لنحو 
1000 ح��اج، باإلضافة ال��ى دور 
للمناسبات ودوري���ن بالسرداب 
ملواقف السيارات، ودور ارضي 
ل��الس��ت��ق��ب��ال، ودور م��ص��ل��ى، 

باإلضافة إلى خدمات املطاعم .
 وأكد عبد الغّفار أهمية دخول 
الشركة ال��ى ال��س��وق السعودي  
تنفيذاً خلططها التوسعية في  دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي 
بدأتها خالل العام املاضي ، إذ ميثل  

ه��ذا الفندق ب��اك��ورة مشاريعها 
التوسعية ويتمّيز بفخامته وجودة 

خدماته ذات املستوى العالي . 
وأضاف عبد الغفار قائال “ الى 
جانب ال��س��وق ال��س��ع��ودي تعمل 
شركة دار اجل��وار العقارية على 
زيادة حجم أعمالها في تركيا عبر 
مشاريع وف��رص عقارية مجدية 
للعمالء خصوصا بعد االق��ب��ال 
الذي شهده كل من مشروع “تارا 
سيتي” الذي  يقع بقلب اسطنبول 
االورب��ي��ة بتقسيم على بعد عشر 
دقائق سيرا على االقدام من ميدان 
تقسيم الشهير ويتكون من 4 ابراج 
مزودة بكافة اخلدمات و3 طوابق 

من احمل��الت التجارية وع��دد 363 
من الوحدات ، 

و م���ش���روع “ناتورا دوج���ا 
سيتي”  األك��ب��ر ل����دى  لشركة 
دار اجل��وار العقارية بالعاصمة 
التركية أنقرة على مساحة 124 
ال��ف متر م��رب��ع وه��و ع��ب��ارة عن 
مدينة متكاملة وتتكون من 1500 
شقة و60 فيال و3  موالت جتارية 
وفندق خمس جنوم وشقق فندقية 
ومستشفى وكلية دراس��ات حيث 
الشركة وح��دات سكنية بأسعار 
تنافسية على مستوى السوق 
الداخلي واخلارجي باإلضافة الى 

تسهيالت في السداد.

“اجلابرية” الشركة تفتتح  

عماد عبد الغفار

األول من نوعة في الكويت

»التنظيف«: إعالن املقبولني في مختبر 
5 نوفمبر االبتكار 

قال  الرئيس التنفيذي للشركة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��ف  محسن 
بوشهري ، أن الشركة ستعلن 
أسماء أصحاب الطلبات الفائزة 
ف��ي م���ب���ادرة مختبر االب��ت��ك��ار 
األول من نوعة في الكويت في   
5 نوفمبر املقبل ، على أن يبدأ 
البرنامج ال���ذي يستمر مل��دة 5  

أسابيع في 12 من الشهر نفسه .
وأش���ار  بوشهري خ��الل لقاء 
مفتوح للرد على استفسارات  
املتسابقني واملهتمني باملبادرة 
إل��ى أن��ه ي��درك متاماً أن الشباب 
لديه أف��ك��ار خالقة ومبدعة ، ال 
ينقصها غير امل��س��اع��دة لتظهر 
للنور ، مضيفاً أن الشركة إمنا 
تبنت هذه الفكرة إلميانها التام 
بفكر وإب���داع الشباب ، وكذلك 
إمياناً منها بضرورة املساهمة 
في التنمية املستدامة التي تسعى 

الكويت إلى دفعها قدماً .
وق��ام��ت ال��ش��رك��ة ممثلة في 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للشركة 

محسن ب��وش��ه��ري ومجموعة 
بيركلي لألبحاث وشركة كويت 
فنتشرز إلدارة املشاريع بالرد 
على األسئلة واالس��ت��ف��س��ارات ، 
والتي ق��ام بطرحها املتسابقني 

ب��خ��ص��وص م��ش��روع “مختبر 
االبتكار” .

وت��رك��زت أسئلة املتسابقني 
على كيفية اختيار املتسابق ، 
وك��ي��ف��ي��ة م��س��اع��دت��ه ، وكيفية 

تدريبه ، وفترة االحتضان بعد 
نتيجة القبول ، وأسئلة أخرى 
تتعلق ب��احمل��ف��ظ��ة ، واألف��ك��ار 
األكثر قبوالً . اجلدير بالذكر أن 
الشركة الوطنية للتنظيف كانت 

قد أصدرت “مختبر االبتكار” في 
وقت سابق ، وهو األول من نوعه 
في الكويت، حيث تواصل قبول 
طلبات التقدمي حتى 26 أكتوبر 

اجلاري.
وك��ان��ت ال��ش��رك��ة ق��د وقعت 
اتفاقية م��ع مجموعة بيركلي 
لألبحاث وشركة كويت فنتشرز 
إلدارة املشاريع إلط��الق املختبر 
، وذل��ك انطالقاً من مسؤوليتها 
ال��وط��ن��ي��ة الح��ت��ض��ان األف��ك��ار 
الشبابية املتعلقة باختصاصها 
ال��ذي يتعلق باملجاالت اخلدمية 
على أن تخصص محفظة لهذه 
املشروعات ال يوجد بها رأس مال 
محدد ، تتبنى األفكار ، وتقف مع 
الشباب أصحاب هذه األفكار التي 
م��ن املمكن أن تنجح ، والفكرة 
التي تنجح سيتم دعمها ، وإعطاء 
صاحبها دورة مكثفة يتعلم فيها 
ويصقل مواهبه حتي يتمكن من 
إمتام مشروعه ، وكل على حسب 

املشروع ، وكم يحتاج ؟

جانب من اللقاء املفتوح

»بيكر هيوز«: مشروعات الكويت النفطية 
تعزز القيمة املضافة للنفط احمللي 

أكد املدير االقليمي لشركة )بيكر 
ه��ي��وز( العاملية التابعة لشركة 
)جنرال الكتريك( في شمال اخلليج 
وتركيا سفيان كنون امس  االربعاء 
ان املشروعات النفطية “الضخمة” 
التي تنفذها دول��ة الكويت حاليا 
“ستعزز من القيمة املضافة للنفط 

احمللي”.
وأوض�����ح ك��ن��ون ف���ي تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على 
هامش فعاليات مؤمتر ومعرض 
الكويت الثالث للنفط وال��غ��از ان 
“الكويت متلك رؤية ايجابية كبيرة 
وتعد من املناطق ذات النمو املرتفع 
في املشروعات النفطية مما يؤهلها 
ببلوغ  استراتيجيتها  لتحقيق 
مستوى االنتاج ال��ى اربعة ماليني 

برميل يوميا”.
وأف��اد بأن )بيكر هيوز( وغيرها 
م��ن ال��ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ف��ي دول��ة 
الكويت تتعاون مع شركات النفط 
احمللية بغية “حتقيق التكامل ومن 

ثم بلوغ االهداف املرجوة”.
وذكر ان الشركة املعروفة ب)بي 
إت��ش ج��ي إي��ي( العاملة ف��ي مجال 
تقدمي احللول الرقمية واخلبرات 
للشركات النفطية اصبحت بعد 
اندماجها مع )جنرال الكتريك( في 
يونيو امل��اض��ي شركة “متكاملة” 
ت��ق��دم ج��م��ي��ع االع���م���ال املتعلقة 
بالصناعة النفطية بداية من التنقيب 

واالكتشاف حتى مرحلة التصدير.

وأش��ار الى ان “استكمال صفقة 
االن��دم��اج ب��ني وح��دة اع��م��ال النفط 
والغاز مع )جنرال الكتريك( جاء 
اس��ت��ج��اب��ة حل��اج��ة ع��م��الء القطاع 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ق��ل��ب��ات وامل��ت��غ��ي��رات 
املستمرة فيه ومساعدتهم على 
تعزيز احللول الذكية ضمن اطار 

عملياتهم”.
وأض��اف كنون ان )بيكر هيوز( 
تعد “الشركة الوحيدة” التي تقدم 
سلسلة متكاملة من اخلدمات خالل 
عملية االن��ت��اج ف��ي ق��ط��اع النفط 
وال��غ��از فضال ع��ن مساهمتها في 
ادارة االن��ش��ط��ة النفطية بدرجة 

عالية م��ن االم���ان. وش��دد على ان 
“الشركة لديها القدرة على تقدمي 
قيمة استثنائية للعمالء في مختلف 
م��راح��ل العمل م��ن خ��الل توظيف 
تقنيات االنترنت الصناعي التي 
تقوم على تكامل البيانات الضخمة 
والتحليالت املتقدمة م��ع االالت 
وامل���ع���دات ال��ص��ن��اع��ي��ة وحتقيق 
التحول الرقمي في عمليات اصول 

القطاع”.
من جهته اوض��ح مدير خدمات 
احلقول النفطية لدى )بيكر هيوز( 
عماد العجمي في تصريح مماثل ان 
“الشركة تتعاون حاليا مع شركة 

نفط الكويت في اطالق اول مثقاب 
حفر تكيفي مع النظام الدوار القابل 
للتوجيه” الفتا الى ان “الكويت هي 
الدولة االول��ى اقليميا التي تطلق 

هذا النظام”.
وأض����اف ال��ع��ج��م��ي ان )بيكر 
هيوز( و)جنرال الكتريك( تعمالن 
ف��ي مجال الصناعة النفطية منذ 
اكثر م��ن 100 ع��ام ف��ي نحو 120 
دول��ة ولديها نحو 70 ال��ف عامل 
حول العالم مبينا انها تتواجد في 

دولة الكويت منذ نحو 40 عاما.
وأوض����ح ان ال��ش��رك��ة تتعاون 
م��ع م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية 

وشركاتها التابعة في العديد من 
امل��ش��روع��ات ولعل اب��رزه��ا )احلفر 
االف��ق��ي( و)امل��ض��خ��ات الغاطسة( 
اللذان تستخدم فيهما التكنولوجيا 
امل��ت��ط��ورة م��ع اخل��ب��رات الكبيرة 
االمر الذي يساعد على انتاج النفط 
بأقل كلفة وافضل ج��ودة فضال عن 
املساهمة في حتقيق استراتيجية 
البالد الرامية لبلوغ مستوى االنتاج 
ال��ى 4 ماليني برميل يوميا بحلول 

.2020
وذكر ان “حقول النفط الكويتية 
م��ن احل��ق��ول ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي يعود 
االن��ت��اج فيها ال��ى ال��ع��ام 1936 ما 
يجعلها تواجه بعض التحديات التي 

نقدم لها احللول الذكية لتجاوزها”.
وأشار العجمي الى ان “انخفاض 
اسعار النفط باالسواق العاملية كان 
له تأثير على عدد كبير من الشركات 
في العالم ما جعل ه��ذه الشركات 
تسعى ال���ى تقليل الكلفة لسعر 
البرميل” الفتا ال��ى “كلفة انتاج 
برميل النفط الكويتي تظل من اقل 

املعدالت في العالم”.
ولفت الى ان “النجاح الذي حققته 
الشركة في التعاون مع مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
جاء بفضل التقنيات املبتكرة الذكية 
التي تساعد على حتقيق مستويات 
افضل في االداء وايجاد حلول ذكية 
تعمل على حتسني الكفاءة وخفض 

تكلفة االنتاج”.

بعض موظفي بيكر هيوز

أعلن “العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا”، 
املعلم ال��ع��م��ران��ي اجل��دي��د ال���ذي ينفرد مبوقعه 
االستراتيجي ضمن آخ��ر قطعة أرض مخصصة 
للبناء ف��ي منطقة “ممشى ش��اط��ئ جميرا”، عن 
منح عقد األعمال اإلنشائية الرئيسية إلى شركة 

“مالتيبلكس لإلنشاءات احملدودة”. 
وباشرت “مالتيبلكس” فعلياً األعمال اإلنشائية 
ف��ي امل��ش��روع متعدد االس��ت��خ��دام��ات وامل��ؤل��ف من 
برجني توأم مبساحة بناء إجمالية تبلغ 257 ألف 
متر مربع. وتتضمن عناصر املشروع إنشاء طوابق 
القبو والطابق األرضي ومنصة البوديوم، إضافة 

إلى الطوابق ال� 77 العليا مبا في ذلك السطح. 
ويضم املشروع كاًل من فندق “العنوان جميرا 
منتجع وسبا” ال���ذي يشتمل ع��ل��ى 217 غرفة 
وج��ن��اح��اً، و”العنوان رزي��دن��س��ز جميرا منتجع 
وسبا” للشقق الفندقية بتصاميمها املستوحاة من 
مفاهيم La Dolce Vita، وشقق “ذا رزيدنسز 
جميرا دبي” السكنية غير املفروشة. وسيحتضن 
البرجان الواقعان في منطقة شاطئية ساحرة تزدان 
بالتصاميم األنيقة، العديد من املرافق مبا في ذلك 
منتجع “ذي سبا” الصحي من “العنوان”، واملطاعم 

واملقاهي الراقية، واملنافذ التجارية، باإلضافة إلى 
العديد من اخليارات الترفيهية وإمكانية الوصول 

مباشرة من املشروع إلى الشاطئ املجاور. 
بهذه املناسبة قال ماركوس تروسكوت، العضو 
املنتدب لشركة “مالتيبلكس الشرق األوسط”: 
“نحن ف��خ��ورون بلعب دور ج��وه��ري ف��ي إنشاء 
مشروع مبثل هذه األهمية، وحريصون على التعاون 
مع فريق العمل الستكمال األعمال اإلنشائية في 

’العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا‘ بنجاح”. 
من جانبه ق��ال مايك ف��راي��زر، العضو املنتدب 
لشركة “ميراج للتطوير والترفيه” املسؤولة عن 
إدارة املشروع: “يأتي تعيني ’مالتيبلكس‘ مقاوالً 
رئيسياً في أعقاب االنتهاء مؤخراً من أعمال الدعائم 
واألس��اس��ات في موقع امل��ش��روع. ونحن على ثقة 
بأن ’مالتيبلكس‘ ستقدم خدمات شاملة ومتكاملة 
لشركة ’العني للعقارات‘ املالكة للمشروع، ونتطلع 
قدماً إلى مشاركة كافة املعنيني مبا في ذلك املقاولون 
والفرق االستشارية لضمان تنفيذ األعمال وفق 
أعلى معايير التميز ليثري ’العنوان رزيدنسز 
 جميرا منتجع وسبا‘ األف��ق العمراني الساحر 

ملدينة دبي”.  

»العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا« يعني شركة 
»مالتيبلكس لإلنشاءات« مقاواًل رئيسيًا للمشروع

املركز يواصل نشاطه االجتماعي

»سلطان« يستضيف محاضرة للتوعية حول سرطان الثدي
نظم مركز سلطان في فرعه في سوق شرق محاضرة 
للتوعيةحولهذا امل���رض.  ه��ذا وق��د مت��ت احمل��اض��رة 
بالتعاون مع كل مناحلملة الوطنية للتوعية مبرض 
السرطان )ك��ان(، مستشفى املواساة وعيادة جارالله 
األملاني التخصصي حيث تكاتفت جهود جميع األطراف 
من أجل توعيةوتثقيف النساءبخطورة  هذا املرضوعمل 
الفحوصات الدورية للكشف املبكر عنه والتخفيف من 

وطئه ومدى أهمية اتباع منط غذاء صحي.
يعتبر مرض سرطان الثدي هو األكثر شيوعاً بني 

النساء، لذلك، رّك��زت احمل��اض��رة على كيفية تفادي 
املرض والكشف املبكر عنه. وأثناء خطابه، حتدث السيد 
مكرم مالعب -املدير التجاري ملركز سلطان- قائاًل: 
“ مبناسبة شهر التوعية ملرض سرطان الثدي، أراد 
مركز سلطان أن يظهر دعمه لكل املصابني به من خالل 
تنظيم مختلف الفعاليات لتزويد عمالئنا الكرام بكافة 
املعلومات الالزمة حول أهمية الكشف املبكر وماهّية 

الفحوصات املمكن إجرائها”.
وأضاف أيضا “لطاملا سعى مركز سلطان إلى أن ميد 

عميالته وموظفاته بحلقة متكاملة من العناية والتي 
تترجمها حمالت التوعية التي نقودها باإلضافة الى 
حرصنا على نشر ثقافة  العيش بطريقة صحية واتباع 
عادات غذائية سليمة من خالل تقدمي مختلف اخليارات 

املتنوعة من املنتجات العضوية والصحية”.
وك��ان من ضمن املتحدثني في احملاضرة الدكتورة 
جنالء السيد-اختصاصيةفيالطبالباطنيوأخصائيةعل
اج��األورام- في مستشفى حسني مكي جمعة للسرطان 
والتي قدمتللحاضرين معلومات قيمة عن بوادر أعراض 

ومراحل املرض املبكرة وأهمية عمل الفحوصات الذاتية 
واملختبرية بشكل دوريلما لها من تأثير كبير في الكشف 
عن االصابة باملرض في مراحله األول��ى مما يزيد من 

نسبة الشفاء. 
وم��ن جانبها، أع��ط��ت ال��دك��ت��ورة اآلء ال��ع��وض��ي -
أخصائية التغذية مبستشفى املواساة-  معلومات غنية 
عن طرق العناية بالصحة املختلفة وخاصة اتباعنظام 
غذائي قلوي من أجل تفادي تكّون خاليا سرطانية في 

اجلسم. 
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أنهت بورصة الكويت تعامالتها 
ام���س  األرب���ع���اء ع��ل��ى انخفاض 
مؤشرها السعري 6ر29 نقطة 
ليصل إل��ى مستوى 66ر6618 
نقطة بنسبة هبوط بلغت 45ر0 
املئة. في املقابل انخفض املؤشر 
ال��وزن��ي 87ر0 نقطة ليصل إلى 
4ر431 نقطة بنسبة هبوط بلغت 
2ر0 في املئة كما انخفض مؤشر 
)كويت 15( بواقع 04ر0 نقطة 
ليصل إلى 37ر1008 نقطة بنسبة 
هبوط “طفيفة”. وشهدت اجللسة 
تداول 5ر86 مليون سهم متت عبر 
3294 صفقة نقدية بقيمة بلغت 
14 مليون دي��ن��ار كويتي )نحو 

7ر45 مليون دوالر أمريكي(.
وتابع بعض املتعاملني إفصاحا 
عن انسحاب شركة )الثمار( من 

السوق اعتبارا من يوم غد اخلميس 
ع��الوة على افصاح من بنك وربة 
بشأن تصنيفه االئتماني وإعالن 
تأكيد شركة )املعادن( عن تواريخ 

استحقاقات األسهم.
كما ت��اب��ع ه���ؤالء إفصاحا عن 
النتائج ربع السنوية لصناديق 
اس��ت��ث��م��اري��ة ل��ش��رك��ات )امل��رك��ز( 
و)ب���ي���ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي( 
و)امل����ال( ع��الوة على إع��الن بنك 
ورب��ة بشأن نتائجه املالية عن 
ف��ت��رة التسعة اش��ه��ر األول���ى من 
العام احلالي وال��ذي حقق خاللها 
أرباحا صافية بلغت 7ر4 مليون 
دينار كويتي )نحو 3ر15 مليون 
دوالر أم��ري��ك��ي(. وك��ان��ت أسهم 
شركات )أهلية ت( و)بوبيان د 
ق( و)أرزان( و)املركز( و)نفائس( 

األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم 
)منشآت( و)م��ن��ازل( و)صكوك( 
و)االم��ت��ي��از( و)االس��ت��ث��م��ارات( 

األكثر تداوال.
واستهدفت الضغوطات البيعية 
وعمليات جني األرباح أسهم العديد 
من الشركات في مقدمتها )أرجان( 
و)ال��ه��الل( و)أم���وال( و)كميفك( 
و)ساحل( في حني شهدت اجللسة 
ارتفاع أسهم 31 شركة وانخفاض 
أس��ه��م 63 ش��رك��ة ف��ي ح��ني كانت 
هناك 28 شركة ثابتة من إجمالي 

122 متت املتاجرة بها.
واس��ت��ح��وذت ح��رك��ة مكونات 
م��ؤش��ر أس��ه��م )ك��وي��ت 15( على 
3ر13 مليون سهم متت عبر 786 
صفقة نقدية بقيمة 1ر8 مليون 

دينار )نحو 4ر26 مليون دوالر(.

البورصة تنهي تعامالتها على 
0.45 باملئة  انخفاض املؤشر السعري 

جانب من تداوالت البورصة 


