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شركة البترول الكويتية العاملية: نعمل على توسيع عملياتنا في أوروبا
اك��د الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الكويتية العاملية نبيل بورسلي ان الشركة 
تقوم حاليا بتوسيع عملياتها ف��ي اوروب��ا 

وخارج اوروبا وفي مناطق النمو املرتفع.
 ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة االن��ب��اء 
الكويتية )ك��ون��ا( على هامش مشاكته الى 

جانب وفد من الشركة في حفل استقبال اقامته 
سفارة دولة الكويت لدى بروكسل مساء امس 

االول مبناسبة االعياد الوطنية لدولة الكويت.
 وه��ن��أ ب��وري��س��ل��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ق��ي��ادة 

وحكومة وشعبا بهذه املناسبة الغالية.
 وقال انه متواجد في اوروبا في رحلة عمل 

لدعم االستراتيجية اجلديدة لعمل الشركة 
لعام 2040.

 واض���اف “لدينا استراتيجية طموحة 
جدا لزيادة كمية املنتجات البترولية القادمة 
ال��ى اوروب����ا م��ن خ��ال نظامنا ف��ي الكويت 
وايضا املنتجات البترولية من خارج الكويت 

لتسويقها هنا من خال شبكتنا اللوجستية 
القوية”.

واوض���ح ب��ورس��ل��ي ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
االه��داف وراء رحلته االوروب��ي��ة التي تشمل 
املنشآت التجارية التابعة للشركة في إيطاليا 

وأملانيا واسبانيا واململكة املتحدة وبينو.
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صناعية   وبحيرات  خضراء  مساحة  والباقي  22باملئة  مساحة  على  تقع 

»جراند بالزا  دشنت  الميرادا املستقبل«  في معرض  »عمار يامصر«

رفع نائب رئيس نقابة العاملني 
بشركة ايكويت للبتروكيماويات 
طارق الفارس أسمى آيات التهاني 
وال��ت��ب��ري��ك��ات ال���ى م��ق��ام حضرة 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد  وسمو عهده االمني الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
ال���وزراء وعموم الشعب الكويتي 
مبناسبة األعياد الوطنية ممثلة في 

عيدي التحرير واالستقال .
وق����ال ال���ف���ارس ف���ي تصريح 
صحفي ان الكويت في عهد صاحب 
السمو امير الباد املفدى الشيخ 
صباح االحمد - حفظه الله - خطت 
خطوات واسعة في مجاالت البناء 

والتنمية علي مختلف االصعدة 
وخاصة البنيان في االنسان فهو 
الثروة االغلى التي ميتلكها وطننا 

احلبيب .
ولفت الى ان شركة ايكويت كأحد 
النماذج للشركات الوطنية العماقة 
والتي جتسد الشراكة املتميزة بني 
احلكومة والقطاع اخل��اص حققت 
1.13مليار دوالر أمريكي أرباحا 

ص��اف��ي��ة ع��ن ع���ام 2017 مرتفعة 
بنسبة 66 ف��ي املئة مقارنة بعام 

.2016
واك���د ال��ف��ارس ان ه��ذا اإلجن��از 
التاريخي لم يكن يتحقق اال بفضل 
مناخ اقتصادي وسياسي يشجع 
ع��ل��ى التنمية وال��ت��ط��ور وال��ب��ن��اء 
والتميز في ظل قيادتنا احلكيمة 
وكذلك بفضل شباب كويتي وطني 
مبدع استطاع بإخاصه وكفاءته 

حتقيق هذه القفزة في منو الشركة .
وه��ن��أ ال��ف��ارس ب��ه��ذه املناسبة 
ادارة الشركة وجميع العاملني بها 
علي حتقيق تلك األرباح القياسية 
داعيا العمال الى مواصلة النجاح 

والتميز.
وط���ال���ب ال���ف���ارس ف���ي خ��ت��ام 
تصريحاته ادارة شركة ايكويت 
باستمرار ال��ت��ع��اون ب��ني االدارة 
والنقابة مل��ا ل��ه م��ن وق��ع ايجابي 
يحقق النجاح والتميز للجميع 
واالستجابة ملطالب العاملني  و 
االه���ت���م���ام  ب��ال��ع��ن��ص��ر ال��وط��ن��ي 
واعطائه  الفرصة كاملة إلثبات 
كفاءته وحتقيق ما يصبوا اليه من 
طموحات وامال لبناء وطننا الغالي 
داع��ي��ا الله ع��ز وج��ل ان ي��دمي على 
الكويت االف��راح واألعياد وان تظل 
واحة أمن وامان واستقرار وازدهار 
في ظل القيادة احلكيمة حلضرة 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االح��م��د وس��م��و ول��ي ع��ه��ده االم��ني 
الشيخ ن���واف االح��م��د - حفظهما 

الله .

نائب رئيس نقابة الشركة هنأ القيادة السياسية مبناسبة األعياد الوطنية

واضح منوذج  ايكويت  شركة  الفارس: 
اقتصاديا الكويت  نهضة  على 

طارق الفارس

شاركت شركة »جراند بازا« لاستثمار 
العقاري والسياحي في معرض  عمار يامصر  
من تنظيم الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
امل���ع���ارض »UNIEXPO » ف��ي دورت���ه 
التاسعة عشرة باحدث مشاريعها  الميرادا 
املستقبل وال��ذي يقع على مساحة 77 فدان 
ويضم 2600 وحدة علي مساحات تتراوح 
115 متر الى 260 متر مربع  بتقسيط علي 
6 اع��واان مبقدم 10 % .  وقال عمرو سمير 
الرشيدي نائب مدير التسويق  في” جراند 
باز” التي يترأس مجلس اداراتها املهندس 
شريف ف��اروق عثمان  ان املشروع  يقع في 
أرق��ى مناطق القاهرة اجلديدة وه��و عبارة 
عن كمبوند سكني و يتميز ايضا بالواجهات 
احلديثة وهي تقع علي مساحة %22 والباقي 
مساحة خضراء وبحيرات صناعية  ومول 
جت��اري وت��راك للدراجات ون��ادي  ومسجد 

وحضانة لاطفال .
وزاد ال��رش��ي��دي  ان امل��ش��روع الم��ي��رادا 

املستقبل يبعد 3 دقائق عن العاصمة االدارية 
اجلديدة التي يتم انشائها حاليا الفتا الى 

ان��ه يتوقع اق��ب��اال كبيرا على امل��ش��روع في 
ظل احلدمات املميزة التي يقدمها  املشروع 

ف��ي التفرد ف��ي التصميم والفيو اخلارجي 
واالعتماد على  عمليات البناء الذكية باالضافة 
الى االستفادة من النجلح الكبير الذي حققه 
مشروع الميرادا  بالتجمع اخلامس الذي مت 
االنتهاء منه وبيعه بالكامل والذي كان عنوانا 

مميزا للشركة جراند بازا 
أضاف  الرشيدي ان خطط شركه  جراند 
ب��ازا في 2018 هو النمو  والتوسع لتبيه 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��اء او راغ��ب��ي ال��س��ك��ن و 
االس��ت��ث��م��ار  مب��ص��ر  حيث م��ن امل��اح��ظ  ان 
س��ي��اس��ة ال���دول���ه ووزارة األس��ت��ث��م��ار 
و اإلس��ك��ان  بجمهوريه مصر العربيه ان 
يكون العقار سلعه يتم تصديرها وذلك من 
خ��ال امل��دن اجل��دي��دة وب��األخ��ص العاصمه 
االداري��ه اجلديدة ول��ذا حترص الشركه في 
الفترة القادمة علي تقدمي  افضل اخلدمات 
واالستشارات العقاريه وباألخص خدمات 
مابعد البيع حتي حتافظ علي الثقه الكبيرة 

مع العماء واملطورين.

جناح معرض جراند بازا في معرض عمار يامصر

اختتم بيت التمويل الكويتي “بيتك” مشاركته في 
فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الكويت الوطني 
للجواد العربي 2018 ال��ذي اقيم في املربط الرسمي 
للجواد العربي في دولة الكويت “بيت العرب”، وذلك 
خ��ال منافسات بطولة ك��أس األمم للخيل املصرية 
املشمولة برعاية سامية من صاحب السمو أمير الباد 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
وشهدت املنافسات أداء رائعا من مختلف املشاركني 

وحضورا مميزا للجماهير الذين استمتعوا مبتابعة 
العروض املميزة واملنافسات القوية بني 172 من اخليل.

وت��أت��ي رع��اي��ة “بيتك” ملهرجان الكويت ال��دول��ي 
للجواد العربي، ضمن اطار املسؤولية االجتماعية للبنك 
واحل��رص على دع��م االنشطة والفعاليات الرياضية 
التي تقام على ارض الكويت، حيث متثل فرصة مهمة 
لاحتكاك وتبادل اخلبرات بني الرياضيني الكويتيني 

ونظرائهم من الدول املشاركة.

ف��ع��ال��ي��ات  ف����ي  م���ش���ارك���ت���ه  اخ���ت���ت���م  »ب���ي���ت���ك« 
العربي للجواد  الكويت  مهرجان 

في إطار املبادرات االجتماعية التي يطلقها خالل شهر فبراير من كل عام

مبنى »الوطني«  يتزين بعلم الكويت احتفااًل باألعياد الوطنية
ف��ي إط����ار م��ش��ارك��ت��ه لاحتفال 
مبناسبة الذكرى السابعة واخلمسني 
الستقال الكويت والذكرى السابعة 
والعشرين لتحريرها، ومبناسبة 
م��رور 12 ع��ام��اً على تولى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه الله، تزين املبنى الرئيسي لبنك 
الكويت الوطني بألوان العلم الوطني 
كتقليد سنوي يحرص على القيام 
به تعبيراً عن روح االنتماء للكويت 

والوفاء لها.
وقد دأب البنك الوطني على إطاق 
العديد من املبادرات االجتماعية خال 
شهر ف��ب��راي��ر م��ن ك��ل ع��ام مبناسبة 
عيدي الوطني والتحرير باإلضافة إلى 

األغاني الوطنية التي تسهم في تعزيز 
الشعور الوطني واالعتزاز بالثقافة 
احمللية والعادات االجتماعية، وذلك 
تعبيرا عن أهمية هذه املناسبة وقيمتها 
وما تعكسه من دالالت تاريخية، حيث 
أطلق البنك ه��ذا العام أغنية “اطلع 
اليف” التي يهديها للكويت بصوت 

الفنان بشار الشطي.
ويفخر الوطني بدوره االجتماعي 
املواكب دائماً ملختلف املناسبات وذلك 
مب���وازاة دوره املصرفي وتاريخه 
الذي ميتد ألكثر من 65 عاماً في خدمة 
الكويت، حيث ك��ان شريكاً أساسياً 
في مرحلة تأسيس الكيان احلقيقي 
لاقتصاد الوطني في ستينيات القرن 

املاضي، ولعب دوراً وطنياً بارزاً أثناء 
فترة الغزو ومرحلة التحرير.

وي����ح����رص ال���ب���ن���ك ال���وط���ن���ي 
على امل��ش��ارك��ة الفاعلة ف��ي مختلف 
املناسبات واألعياد الوطنية وذلك في 
إطار التزامه مبسؤوليته االجتماعية 
ودع���م وخ��دم��ة املجتمع. وي��ذك��ر أن 
سجل بنك الكويت الوطني في األعمال 
الوطنية الفنية الناجحة كبير وحافل، 
السيما وأنها القت رواج��اً هائاً على 
مواقع التواصل االجتماعي وحققت 
معدالت قياسية من املشاهدات، فما 
زال أوبريت حبيبتي يا كويت يعد أحد 
أبرز األعمال الوطنية، الذي مت إطاقه 

مقر بنك الكويت الوطنيقبل سنوات.


