
تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم 
امل��ع��ارض وامل���ؤمت���رات إلط���اق أق��وى 
امل��ع��ارض العقارية الرمضانية على 
اإلطاق “ املعرض الرمضاني للعقارات 
الكويتية والدولية” بحلته اجلديدة، 
ويجمع حتت سقفه 35 شركة عقارية 
محلية ودول��ي��ة ستقدم أفضل وأق��وى 

املشاريع العقارية محليا وعامليا.
وستحضر “إكسبو سيتي” لهذا 
املعرض مجموعة متنوعه من العروض 
والدعايات اجلديدة في عالم املعارض، 
منها س��ح��وب��ات على ص��ك��وك ل��ل��زوار 

واملشترين في املعرض.

إكسبو سيتي
وأوض����ح ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في 
“إكسبو سيتي” إيهاب جابر أن الشركة 
أخذت على عاتقها ان جتعل من املعرض 
الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية 
الذي يعد املعرض األقوى على اإلطاق 
في عالم املعارض العقارية الكويتية 
معرضا ف��ري��دا م��ن نوعه وال���ذي يقدم 

فرص تناسب جميع الشرائح.
وأكد جابر ان وبقيادتها وفريق عملها 
احمل��ت��رف، قامت بوضع أف��ك��ار جديدة 
إلقامة املعرض، وال��ذي سينطلق خال 
الفترة من 5 إلى 8 يونيو املقبل، في فندق 
الريجنسي، منها طرق تسويقية واسعة، 
ومشاركة أبرز الشركات العقارية في 
السوق احمللي، والتي تربعت على عرش 
الشركات العقارية الرائدة في الكويت 
ليقدمون أفضل م��ا لديهم “حصريا” 

خال فترة املعرض.
وأكد جابر ان هذا األمر ليس بجديد 
على “إكسبو سيتي” في أن جتمع أفضل 
الشركات العقارية احمللية والعاملية، 
وجتلب معهم مشاريع عماقة تليق 
بسمعه الشركات وامل��ع��رض معا، في 

حني أن حجم املشاريع التي ستقدم خال 
امل��ع��رض سيكون األول م��ن نوعه في 
تاريخ املعارض العقارية التي تقيمها 
الشركة كون ان هذه املشاريع في أغلب 
دول العالم، منها عقارات فلل وشقق 

وشاليهات وأراضي.
وق��ال جابر “ امل��ع��رض الرمضاني 
للعقارات الكويتية والدولية يأتي في 
فترة أصبح فيها االستثمار في العقار 
أفضل استثمار س��واء ف��ي الكويت أو 
خارجها، وأن أكثر املستثمرين يفضلون 
االستثمار العقاري، وق��د يساهم هذا 
التوجه في اجناح املعرض بشكل كبير 
بعد ان اظهرت قطاعات كثيرة ومنها 
البورصة انها غير آمنة، وان القطاع 
العقاري هو األكثر أمانا من أي قطاع 
آخر”. وبني جابر ان جميع االحصائيات 
ت��دل على أن معدل النمو ف��ي القطاع 

ال��ع��ق��اري كبير وج���اء بسبب توجه 
املستثمرين شراء عقار محلي أو عاملي، 
في حني ان كثير من صغار املستثمرين 
يفضلون القطاع العقاري عن غيره ملا 
له من أرب��اح مضمونة في وقت قصير 

بحسب السوق احملدد أو العقار املميز.
وأكد ان جميع املستثمرين في القطاع 
العقاري ومن قاموا بشراء عقار خال 
السنوات القليلة املاضية حققوا ارباحا 
جيدة بفضل اختيارهم اجلديد في شراء 
عقار من املعارض العقارية التي تقيمها 
الشركة ومن الشركات التي تقدم أيضا 

عروضا مغرية تناسب الشرائح كافة. 
وبني جابر أن الشركة ستقدم خال 
املعرض مجموعة كبيرة وج��دي��دة من 
الشركات العقارية احمللية والدولية 
حتت سقف واحد، لتقوم بعرض أفضل 
وأقوى مشاريع لها أمام اجلمهور، الفتا 

إلى أن الشركة تتميز مبعارض عقارية 
فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت 
املناسب واملميز في الوقت نفسه، وأيضا 
في املكان الذي يليق مبعارض الشركة 

وهو فندق الريجنسي.

أفرست بالس 
من جهة أخرى أعلنت شركة أفرست 
باس مشاركتها في املعرض الرمضاني 
للعقارات الكويتية والدولية  وأوضحت 
نائبة مدير إدارة املبيعات في الشركة 
سعاد أمبارك  أن “ أفرست باس” قد 
ب��دأت حاليا بالتوسع في مجال البناء 
والتطوير العقاري، واخذت اجتاه آخر، 
بحيث تكون الشركة مطورة وليست 

مسوقة للمشاريع.
ول��ف��ت��ت أم���ب���ارك إل���ى أن ال��ش��رك��ة 
تطرح حاليا أحد املشاريع اجلديدة في 
جمهورية مصر العربية، وهو مشروع 
»بريف غرين إفرست«، مشيرا إلى أن 

الشركة هي املطور والشريك للمشروع.
وأض��اف��ت “  يتميز امل��ش��روع مبوقع 
متميز ع��ل��ى ام��ت��داد ش���ارع التسعني 
اجلنوبي عند تقاطع ش��ارع التسعني 
م��ع محور محمد جنيب مباشرة أم��ام 
ال��ه��اي��دب��ارك، وي��ب��ع��د ع��ن اجل��ام��ع��ة 

األميركية 5 دقائق فق”.
ولفتت إلى أن مساحة املشروع 15 
ف��دان��اً ويتكون م��ن 32 بناية سكنية 
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بني 
150 و250 متراً، ويتميز باخلصوصية 

التامة والتصميم العصري. 
وأكدت ان املشروع متكامل اخلدمات، 
ول��ك��ل بناية حديقة خ��اص��ة وم��واق��ف 
س��ي��ارات، كما يشتمل امل��ش��روع على 
ح��م��ام��ات س��ب��اح��ة للصغار وال��ك��ب��ار 
وماعب أطفال ومجمع جتاري وحضانة 
أطفال ومركز صحي ورياضي، باإلضافة 

إل��ى خدمة األم��ن واحل��راس��ة على مدار 
الساعة. 

وق��ال��ت :إن »إف��رس��ت ب��اس« ب��دأت 
نشاطها م��ن خ��ال ع��دة م��ش��اري��ع في 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، ومت��ي��زت ب��دق��ة االخ��ت��ي��ار 
ملشاريعها املجدية واملضمونة التي 
يطمح لها العميل، كسكن الطلبة في 
مدينة نيوكاسل ونظام املخازن ومواقف 
السيارات، ملا يتمتع به هذا االستثمار 

بكثرة الطلب عليه، ومشروع الشركة 
مبنطقة ال��ف��رج��ان ف��ي دب��ي وج��زي��رة 
النخلة والتي تعتبر معلماً من معالم 
العالم، مبا يتميز به من الشكل الهندسي 

الرائع الفريد.
وكشف أن ه��ذه ال��وح��دات مفروشة 
بالكامل على أعلى مستوى، كما تطرح 
مشروعاً في بورصة »جوروكا« وشقق 
متليك مجهزة بالكامل مع ضمان عائد 

إي��ج��ار س��ن��وي��اً. وأض��اف��ت أن الشركة 
ستطرح مشروعاً في جمهورية مصر 
العربية في القاهرة اجلديدة »التجمع 
اخل��ام��س«، بأسعار مغرية ومناسبة 
للجميع وبطرق سداد مختلفة، كما تقوم 
بتسويق مشاريع جديدة في الكويت 
ف��ي منطقة اخل��ي��ران، وه��ي ع��ب��ارة عن 
شاليهات وعمارات سكنية في املهبولة 

والفنطاس والساملية.
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سعاد أمبارك إيهاب جابر

أكد سفير بلجيكا لدى الكويت 
أن��دي دي��ت��اي على عمق وتطوير 
العاقات ب��ني الكويت وبلجيكا 
وال��ت��ي تتمتع بعاقات متميزة 
ومتطورة بشكل الف��ت ، قائًا إن 
العاقات التجارية واالستثمارية 
ب��ني البلدين متطورة ومتزايدة 

بشكل الفت. 
وق���ال دي��ت��اي ف��ي تصريحات 
صحافية على ه��ام��ش افتتاحه 
أول�����ى ف�����روع م���ح���ات س��ي��ري��ن 
شيكوليت بالكويت أن هناك تنوع 
ف��ي العاقات ب��ني تطور صناعة 
البتروكيماوية وتصدير املعدات 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي منتجات 
استهاكية للمواطن الكويتي 

تناسب أذواق املجتمع. 
وق��ال إن هناك زي���ارة مرتقبة 
ستتم على مستوى نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير اخلارجية 
الكويت إلى بلجيكا خال الفترة 
املقبلة والتي سيتم خالها االلتقاء 
بعدد من مسؤولني في الشركات 
البلجيكية ورجال األعمال لدراسة 
ال��ف��رص وامل��ش��اري��ع ال��ت��ي ميكن 
للجانب البلجيكي املساهمة بها 
في املشاريع النفطية وغيرها وفق 
الفرص املطروحة في خطة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. 

تعاون نفطي
واس��ت��درك دي��ت��اي ب��ال��ق��ول إن 
هناك تعاوناً في القطاع النفطي 

بني البلدين كون شركة البترول 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ؤس��س��ة 
البترول)Q8( متتلك شبكة كبيرة 
من محطات الوقود داخل بلجيكاً ، 
كما أنها ترتبط بعقود مع املصافي 
داخل بلجيكا وخارجها في أوروبا. 
وق�����ال إن ح��ج��م ال��ع��اق��ات 
التجارية ب��ني الكويت وبلجيكا 

تصل إلى 300 مليون يورو سنوياً 
، كما نسعى لتعزيزها وتطويرها 
في الفترة املقبلة من خال الفرص 
الكامنة واملتزايدة التي يتمتع بها 
االقتصاد الكويتي وال��ت��ي ميكن 
للشركات واملشاريع املساهمة بها. 
وأوض������ح أن ال��ش��ي��ك��والت��ه 
البلجيكي صناعة متأصلة وتعد 

األفضل على مستوى العالم بسبب 
مكوناتها ال��ت��ي ال تخلو م��ن أية 
إضافات تؤدي إلى السمنةوكذلك 
الرت���ب���اط م��واص��ف��ات��ه��ا برغبة 
واحتياجات الشعوب على مستوى 
العالم في الفترة الراهنة ، موضحاً 
أن تلك النوعية من الشيكوالته 
ت��رت��ب��ط ب��ع��ق��ود م��ع جمهورية 

الكونغو الستيراد أفضل أن��واع 
الكاكاو على مستوى العالم. 

رابع مستورد
وم�����ن ج���ان���ب آخ������ر، وص���ف 
املدير العام في محات “سيرين 
شيكوليت” حلمي شعراني افتتاح 
احملل باحلدث الافت في الكويت 
كون الكويت راب��ع أكبر مستورد 
ل��ل��ش��ي��ك��والت��ه البلجيكية على 
مستوى العالم والتي تعد األفضل 
ع��امل��ي��اً.  وأوض���ح أن هناك خطة 
للتوسع في الفترة املقبلة تصل 
إل��ى 4 ف��روع أخ��رى ، موضحاً أن 
مصنع الشركة يقوم بتصنيعها 
وفق املواصفات العاملية املعترف 
بها على مستوى العالم.    ولفت 
شعراني إلى أن املواطن  الكويتي 
يرغب دائماً بالبضائع ذات اجلودة 
العالية وهذا ما متتاز به املنتجات 
البلجيكية بشكل عام والشيكوالته 
البلجيكية بشكل خ��اص ، مبيناً 
أن العاقات بني البلدين متأصلة 
ومتتد ألكثر من نصف قرن. وقال 
شعراني إن نوعية عماء “سيرين 
شيكوليت” مميزين كون منتجاتنا 
تخاطب تلك النوعية بشكل متميز 

على املدى البعيد. 
وقال إن العاقات الثنائية طيبة 
للغاية على ال���دوام خاصة وأن 
ال��ع��اق��ات الثنائية ب��ني البلدين 
متميزة وق��وي��ة على املستويني 

االقتصادي والسياسي.

شبكة واسعة من محطات الوقود لشركة البترول العاملية بها

300 مليون يورو حجم التبادل التجاري بني الكويت وبلجيكا

»تصوير : محمد صابر« السفير البلجيكي وحلمي شعراني خال افتتاح املعرض  

استقبل محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت 
املهنا وف��دا م��ن بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
ضم املدير التنفيذي للعاقات العامة واالع��ام 
للمجموعة في “بيتك”، يوسف عبد الله الرويح، 
الى جانب فريق العاقات العامة في البنك، وذلك 
لدعم التعاون بني “بيتك” واحملافظة ومتابعة 
االستعدادات بني اجلانبني طيلة ايام شهر رمضان 

املبارك.
وثّمن احملافظ خال حديثه مع وفد “بيتك”، دور 
“بيتك” االجتماعي في رمضان، مشيدا باملساهمات 
املتعددة التي يقدمها البنك للمجتمع ف��ي كافة 
املجاالت، والتي تؤكد حرصه الدائم على املشاركة 

واالهتمام بالقضايا التي تهم افراد املجتمع.
ونوه بأهمية دعم التعاون في عدة مجاالت مبا 
يصب مبصلحة املواطنني، مشيرا ال��ى ان جهود 
“بيتك” املبذولة خلدمة املجتمع تعكس االولوية 
الكبيرة التي يضعها البنك للمسؤولية االجتماعية، 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات والهيئات الرسمية. 

من جانبه، أب��دى الرويح استعداد “بيتك” التام 
خلدمة املجتمع وتقدمي خدمات عديدة حملافظة 
العاصمة، مشيرا الى ان “بيتك” سيقوم بتوزيع 
وجبات االفطار طيلة اي��ام شهر رمضان املبارك، 
باالضافة الى العديد من االنشطة والفعاليات التي 
سينظمها البنك ضمن اط��ار برنامجه الرمضاني 

“تواصل باخلير في شهر اخلير 3”.
وأعرب الرويح عن تقديره للتعاون الكبير الذي 
يبديه محافظ العاصمة، مبا يعزز من دور “بيتك” 

االجتماعي ويساهم بدعم املجتمع بشتى املجاالت.
ويتضمن برنامج “بيتك” التطوعي في رمضان، 
انشطة ومساهمات توعوية وإنسانية واجتماعية 
متعددة، تؤكد حرص البنك على االلتزام برسالته 
االجتماعية واالنسانية مبا يرسخ مفهوم املسؤولية 
االجتماعية، ويهدف الى دعم كافة مبادرات العمل 
التطوعي واالن��س��ان��ي، واالل��ت��زام ال��ت��ام بخدمة 
املجتمع دعماً ألواصر التواصل بني البنك واملجتمع 

مبختلف الشرائح.

وفد »بيتك« يزور محافظ العاصمة

“بيتك” محافظ العاصمة مستقبا وفد 

ق��ام فريق العاقات العامة ف��ي بيت التمويل 
الكويتي “بيتك” بزيارة ن��زالء مركز مكي جمعة 
ملرضى السرطان، في اطار برنامجه الرمضاني الذي 
اطلقه انطاقا من مسؤوليته االجتماعية وإميانا 
بأهمية عيادة املريض وتعزيز قيم التواصل مع كافة 

فئات املجتمع.
وهنأ فريق “بيتك” نزالء املركز مبناسبة حلول 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك مساهمة ب��إدخ��ال البهجة 
وال��س��رور عليهم وتخفيف آالمهم في جو أسري 
متلؤه األخوة واحملبة، مما كان له األثر الطيب عليهم 
في هذه األيام املباركة، حيث قدم فريق “بيتك” هدايا 

رمضانية للمرضى مع التمنيات بالشفاء والصحة 
والعافية للجميع.

ويحرص “بيتك” سنويا في شهر رمضان على 
تنظيم فعاليات وزي��ارات تهدف الى تعزيز اواصر 
الصلة مع املجتمع ونشر البهجة وال��س��رور بني 

أبنائه.
وت��ؤك��د م��ب��ادرات وانشطة “بيتك” التوعوية 
واإلنسانية واالجتماعية املتعددة، حرص البنك على 
االلتزام برسالته االجتماعية واالنسانية مبا يرسخ 
مفهوم املسؤولية االجتماعية، ويهدف الى دعم كافة 

مبادرات العمل التطوعي واالنساني.

... و يزور نزالء »مكي جمعة«

جانب من الزيارة وتوزيع الهدايا

ق��ال نائب الرئيس التنفيذي 
ملصفاة ميناء عبد الله في شركة 
البترول الوطنية الكويتية مطلق 
العازمي ان املصفاة تقوم حاليا 
بأعمال الصيانة الشاملة لعدد من 
وحداتها متوقعا إعادة تشغيل هذه 
الوحدات في السادس من يونيو 

املقبل.
 واض��اف العازمي في تصريح 
صحافي ام��س  السبت ان بداية 
أعمال الصيانة لهذه الوحدات كان 
في الثاني عشر من مايو اجلاري 
على أن تستمر أعمال الصيانة 26 

يوما.
 وأوض���ح أن عملية الصيانة 
تتم حسب اخلطة اخلمسية والتي 
ت��وض��ع ب��ش��ك��ل دق��ي��ق ومفصل 
وبالتنسيق مع كل اجلهات املعنية 

داخل وخارج الشركة.
واش������ار ال����ى أن امل��ي��زان��ي��ة 
املرصودة لهذه الصيانة تقدر ب 
950 ألف دينار كويتي )حوالي 

1ر3 مليون دوالر أمريكي(.
وأكد حرص اإلدارة والعاملني 
ع��ل��ى ال��دق��ة ف��ي م��واع��ي��د إغ��اق 
ال���وح���دات وص��ي��ان��ت��ه��ا وإع����ادة 
تشغيلها وف���ق أح���دث معايير 
اجلودة العاملية ومعايير الصحة 
والسامة والبيئة وذلك لتحقيق 

املستوى األمثل من األمن والسامة 
ونسب االعتمادية األفضل اجلميع 

العاملني واملعدات.
 ولفت العازمي ال��ى ان أعمال 
التنسيق والتدابير التي تسبق 

أع��م��ال الصيانة الشاملة م��ا بني 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
وم��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية 
م��ن أج���ل ت��ع��دي��ل خ��ط��ط اإلن��ت��اج 
وال��ت��ص��دي��ر وتلبية احتياجات 

السوق العاملي واحمللي وحتقيق 
العوائد االقتصادية املرجوة متت 
بالشكل األمثل وعلى قدر كبير من 

االحترافية.
 وذك���ر أن م��ن ال��وح��دات التي 

ستتوقف عن اخلدمة إلجراء اعمال 
الصيانة والتفتيش وحدة الفحم 
ووحدتني ملعاجلة النافثا ووحدة 
التقطير الفراغي ووحدة معاجلة 
وق��ود الطائرات ووح��دة معاجلة 

الديزل.
 واوض����ح ان���ه سيتم حتديث 
وت��ط��وي��ر أن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ك��م في 
غ��رف امل��راق��ب��ة اخل��اص��ة ببعض 
الوحدات مشيرا الى ان هذه الفترة 
تعتبر ف��رص��ة سانحة لتحقيق 
رؤي���ة ال��ش��رك��ة بتعزيز ق���درات 
ال���ك���وادر الكويتية ال��ش��اب��ة من 
خال مشاركتهم بأعمال الصيانة 
املختلفة بهدف تدريبيهم ميدانيا 
واكسابهم اخلبرات العملية التي 
ستنعكس بشكل إي��ج��اب��ي على 

مستقبلهم املهني.
 وذك��ر أن أعمال الصيانة هذه 
املرة تتضمن ربط مشروع الوقود 
البيئي مبصفاة ميناء عبدالله حيث 
انها من الفرص التي مت التخطيط 
لها بالتنسيق مع إدارة املشروع 
لعمليات ربط املشروع باملصفاة 
وبأقل قدر من املخاطر التي تترتب 
ع��ل��ى ت��ل��ك األع���م���ال م��ش��ي��را ال��ى 
املصفاة نفذت 461 نقطة ربط مع 
مشروع الوقود البيئي من اصل 

520 نقطة.
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