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»البورصة« تتراجع عند اإلغالق واملؤشر الرئيسي ُيخالف االجتاه
تراجعت ب��ورص��ة الكويت ف��ي خ��ت��ام جلسة أمس 
االثنني، حيث هبط مؤشرها العام 0.32  %، وانخفض 
السوق األول 0.45 %، وتراجع »رئيسي 50« بنسبة 
0.09 %، بينما خالف املؤشر الرئيسي االجتاه ليرتفع 

وحيداً بنحو 0.06 %.
وتقلصت سيولة البورصة بواقع 14.1 % لتصل إلى 
38.93 مليون دينار مقابل 45.34 مليون دينار ، كما 

هبطت أحجام التداول 5 % لتصل إلى 321.95 مليون 
سهم مقابل 338.73 مليون سهم بجلسة سابقة .

وسجلت م��ؤش��رات 7 قطاعات انخفاضاً بصدارة 
التكنولوجيا بتراجع نسبته 1.23 %، فيما ارتفعت 
م��ؤش��رات 4 قطاعات أخ��رى يتصدرها التأمني بنمو 

اقتربت نسبته من 4 %.
وج��اء سهم »م��ع��ادن« على رأس القائمة احلمراء 

لألسهم املُدرجة بانخفاض نسبته 8 % تقريباً، بينما 
تصدر سهم »فنادق« القائمة اخلضراء ُمرتفعاً بحوالي 

.% 10
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 
9.29 مليون دينار ُمتراجعاً 1.02 %، فيما تصدر سهم 
»آن ديجيتال« نشاط الكميات بتداول 58.82 مليون سهم 

ُمرتفعاً 7.94 %.

قال رئيس فريق األبحاث والتكنولوجيا 
حتت السطحية بالوكالة ومنسق التحول 
الرقمي في مجموعة اإلب��داع والتكنولوجيا 
ف��ي شركة نفط الكويت م.ح��م��د الرشيدي 
أن ال��ش��رك��ة جنحت ف��ي رب��ط نحو 1000 
بئر نفطي مب��ش��روع احلقل الرقمي الذكي 
)كوديف(، مشيرا إلى أن نحو 50 % من آبار 
النفط التابعة للشركة تعمل حت��ت مظلة 
التحول الرقمي وسنعمل خالل العام املقبل 
على رفع تلك النسبة إلى 80 %، ومستقبال 
نهدف إلى تضمني كافة اآلبار النفطية ضمن 
املنظومة الرقمية باستثناء حقل برقان الكبير 
ال��ذي يحتاج إل��ى تنفيذ بعض القواعد في 

التحول الرقمي نظراً لضخامة أعداد اآلبار.
حديث الرشيدي جاء خالل مشاركته في 
ندوة افتراضية نظمتها إدارة العالقات العامة 
في وزارة النفط بعنوان »التحول الرقمي في 
شركة نفط الكويت« وشارك فيها عدد كبير 

من املوظفني في الوزارة.
وق��ال الرشيدي  إن التحول الرقمي في 
شركة نفط الكويت والقطاع النفطي الكويتي 
عموماً سيزيد م��ن ف��رص العمل مستقبال 
وليس كما يعتقد البعض في فقدان العديد من 
الوظائف، مشيرا الى ان التطور التكنولوجي 
يحتاج الى جيل جديد من األي��دي البشرية 
تتمتع مبهارات إدارة بالذكاء االصطناعي 
بشرط أن تكون مدربة ومؤهلة لتنفيذ هذه 
األعمال احلساسة، مشددا على ض��رورة أن 
تقوم جامعات الكويت واملعاهد املتخصصة 
في تخريج دفعات من الطالب يتمتعون بهذه 
املهارات الستفادة السوق احمللي منها خالل 

العامني املقبلني.
 وذك��ر الرشيدي أن شركة نفط الكويت 
ممثلة مبجموعة التكنولوجيا واالب��ح��اث 
ترصد ميزانية ضخمة لتنفيذ مشاريعها 
سنوياً وتعتبر من ضمن أولويات الشركة 

الرئيسية.
 وقال الرشيدي ان جتربة احلقل الرقمي 
املتكامل )ال��ذك��ي( اثبتت كفاءتها في إدارة 
احلقول النفطية وحتسني انتاجية االب��ار 
والتعرف السريع على املشاكل وحلها، مشيرا 
الى ان تعميم التجربة في كافة حقول نفط 

الكويت سيكون نواة اساسية لتنفيذ اخلطة 
االستراتيجية للشركة و الوصول باإلنتاج 

الى اخلطط املوضوعة.
 وبني أن جتربة تطبيق نظام احلقل الذكي 
في الكويت بدأت قبل فترة وان حتويل جميع 
احلقول ال��ى ذكية سيستغرق من ع��ام الى 
عامني وستصبح كلها متصلة بغرفة القرارات 

املركزية.
 واش��ار ال��ى ان تطبيق ه��ذه التجربة له 
فاعلية وفوائد حيث يوفر هذا النظام الوقت 
واجل��ه��د وامل���ال وي��زي��د م��ن أع��م��ار املكامن 
البترولية كما يزيد من انتاج النفط وأيضا 

يحد من احلوادث النفطية.
 وف��ي س��ؤال ح��ول م��دى استفادة شركة 
نفط الكويت من تكنولوجيا اجليل اخلامس 
وإنترنت األشياء في ادارة املنشآت النفطية 
ق��ال ال��رش��ي��دي ان ال��ش��رك��ة ن��ف��ذت م��ؤخ��راً 
مشروع جتريبي ونال استحسان كبير ولكن 
يحتاج الى تشديد أكبر في األمن السيبراني 

للمعلومات منعا لالختراق، مشيرا إلى أن 
إنترنت األشياء ميكنه تسهيل عمليات احلفر 

ومراقبة خطوط اإلنتاج.
 وقال ان كلفة انتاج برميل النفط في شركة 
نفط الكويت تتراوح بني 5 إلى 10 دوالرات 
للبرميل وأن التحول الذكي والتكنولوجي 
يساعد بشكل كبير ال��ى تخفيض الكلفة 
النهائية للبرميل او احملافظة عليها دون 
ازدي��اد سنوي، خصوصا وان التوسع في 
التحول الرقمي لآلبار يعطي الشركة صورة 
كاملة ح��ول كمية املياه في اآلب��ار وحتسني 

االنتاجية.
واستعرض الرشيدي في بداية الندوة 
االفتراضية الثورات الصناعية في العالم 
ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر والتي 
بدأت في الثورة الصناعية االولى عندما مت 
اختراع عملية التصنيع امليكانيكي عن طريق 
املياه والبخار ، والثورة الصناعية الثانية 
التي بدأت في القرن العشرين عندما مت اتباع 

عملية التصنيع الشامل باستخدام الكهرباء 
ومحركات االحتراق تزويد اآلالت بالطاقة 
، ثم ال��ث��ورة الصناعية الثالثة التي قامت 
في فترة السبعينات وشملت تقدمي االمتتة 
وال��رج��ل اآلل��ي حيث تشكل اإللكترونيات 

وتكنولوجيا املعلومات واحلواسيب.
 وذك���ر أن ال��ث��ورة الصناعية الرابعة 
التي ب��دأت في العام 2005 وضعت العالم 
أم��ام ض��رورة االعتماد على أنظمة اإلنتاج 
االلكتروني امللموس التي تهدف ال��ى ربط 
عاملي االنتاج امل��ادي واالفتراضي واجلمع 
بني عمليات التحويل الرقمي وتكامل سالسل 
القيمة واملنتجات واخلدمات الى جانب ذلك 
فإن تكنولوجيا املعلومات واآلالت واإلنسان 
مرتبطني معا ويتفاعلون في الوقت احلقيقي 
مما يؤدي إلى خلق طريقة تصنيع مخصصة 
ومرنة مع كفاءة في استخدام املوارد وهو ما 

يعادل املصنع الذكي.
وقال الرشيدي أنه على الرغم من وجود 

مصطلحات أخرى مثل »اإلنترنت الصناعي« 
أو »املصنع الرقمي«، إال أنها ال تعطي نظرة 
شمولية مثل مصطلح ال��ث��ورة الصناعية 
الرابعة، فبينما رك��زت ال��ث��ورة الصناعية 
الثالثة على أمتتة اآلالت الفردية والعمليات 
، جتمع الثورة الرابعة بني التحول الرقمي 
الشامل لكافة األص��ول املادية والتكامل في 
املنظومة الرقمية مع الشركاء في سلسلة 
القيمة. ويعزز توليد، وحتليل، وإيصال 
البيانات بسالسة املكاسب التي وعدت بها 
ال��ث��ورة الصناعية ال��راب��ع��ة، وال��ت��ي تنشر 
مجموعة كبيرة من التقنيات احلديثة خللق 

القيمة.
 وذك���ر أن محركات ال��ث��ورة الصناعية 
الرابعة )التحول الرقمي( تشمل التحول 
الرقمي والتكامل لسالسل القيمة العمودية 
واألف��ق��ي��ة وال��ت��ح��ول الرقمي ف��ي املنتجات 
واخل��دم��ات وتطوير من���اذج أع��م��ال رقمية 

للوصول الى العمالء.
وأش��ار إلى أن تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة تعمل على حتقيق قفزات كبيرة في 
األداء وتعزيز العالقات الرقمية مع املزيد من 
العمالء والتركيز على األفراد والثقافة لدفع 

عجلة التحول الرقمي.
وق���ال ان ال��ث��ورة الصناعية بالشرق 
االوس���ط وص��ل��ت ال��ي��وم ال��ى %41 وخ��الل 
السنوات اخلمس املقبلة ستصل إلى 62% ، 
أما في العالم فوصلت نسبتها اإلجمالية الى 

33 % وستصل إلى %72 خالل 5 سنوات.
 وب��ني ان التحول الرقمي يحقق قفزات 
كبيرة في األداء حيث يخفض التكلفة بنحو 
%3.8 أي م��ا ي��ع��ادل خفض ف��ي التكلفة 
عامليا بواقع 17.3 مليار دوالر ، وزي��ادة في 
اإلي��رادات بواقع 16.9 مليار دوالر من خالل 
خلق من��اذج أعمال جديدة وط��رح منتجات 
وخ��دم��ات رقمية ج��دي��دة وت��ق��دمي بيانات 
وحتليالت كبيرة على شكل خدمات ومنتجات 
مصممة ح��س��ب ال��ط��ل��ب واق��ت��ن��اص ف��رص 
األعمال ذات الهوامش الربحية العالية بفضل 
حتقيق فهم أعمق للعمالء من خالل حتليل 
البيانات وزيادة حصة السوق من املنتجات 

األساسية.

 وب��ني الرشيدي أن 20 % من الشركات 
لديها إدارة متخصصة في حتليل البيانات 
وتقدم اخلدمات للعديد من الوظائف داخل 
الشركة ، ونحو 22 % من الشركات عملت 
على دمج حتليل البيانات في وظائف محددة 
، ونحو 29 % من الشركات تعتمد على قدرات 
مختارة ومؤقتة للموظفني األف��راد لتحليل 
البيانات ، كما أن 16 % من الشركات تفتقر 
لوجود قدرات حتليل للبيانات االساسية كما 
أن 12 % من الشركات تلجأ لتعهيد خدمات 
حتليل البيانات وتنفيذها إلى مزود خدمات 

خارجي.
 وذكر أن مخطط جناح شركة نفط الكويت 
ف��ي التحول الرقمي يعتمد على التقنيات 
واخلبرة والتخطيط، مشيرا الى أن الشركة 
تعمل على التخطيط االستراتيجية الثورة 
الصناعية ال��راب��ع��ة اخل��اص��ة واستحداث 
مشاريع جتريبية أولية وحتديد القدرات 
التي يحتاجها العمالء والتحول ملؤسسة 

رقمية وتخطيط منهجية ملنظومة األعمال.
 من جانبها، قالت مديرة العالقات العامة 
واإلع��الم في وزارة النفط الشيخة متاضر 
خ��ال��د االح��م��د ال��ص��ب��اح ان ش��رك��ات النفط 
أصبحت مطالبة بتوظيف التكنولوجيا 
في معظم أعمالها سعياً منها إلى السيطرة 
وخ��ف��ض التكلفة وحت��س��ني أداء عملياتها 

وتوفير الوقت واجلهد.
وذك���رت الشيخة مت��اض��ر خ��ال��د األحمد 
الصباح ف��ي مداخلة لها خ��الل ال��ن��دوة، أن 
تنظيم وزارة النفط للندوة االفتراضية عن 
التحول الرقمي في شركة نفط الكويت تهدف 
إلى االطالع على أحدث التكنولوجيا املتبعة 
واكتساب اخلبرات واملمارسات الضرورية 
ف��ي م��ج��االت احلفر واالستكشاف وإنتاج 

النفط والغاز.
وقالت ان تنظيم مثل هذه الندوات يهدف 
كذلك إلى االستفادة املتبادلة واالط��الع على 
أفضل املمارسات بني وزارة النفط ومؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك 
متاشياً مع التوجهات االستراتيجية للقطاع 
النفطي في تعزيز روح املبادرة واالبتكار 

والبحث لدى العاملني.

أنهت كامكو إنفست، شركة مالية 
إقليمية غير مصرفية ت��دي��ر أص��والً 
لصالح العمالء تعد من األكبر حجماً 
في املنطقة، بنجاح عملية التخارج من 
أح��د األص��ول امل���دارة لصالح العمالء 
وهو مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة 
أمازون في اسكتلندا – اململكة املتحدة، 
لتحقق عائداً على االستثمار لصالح 
العمالء جتاوز نسبة العائد الداخلي 

السنوي املستهدف.
وقد حقق االستثمار في العقار عائداً 
إجمالياً بنسبة 27.9 في املائة خالل 
فترة االستثمار، مبعدل عائد داخلي 
بلغ 8.08 ف��ي امل��ائ��ة ش��ام��الً العوائد 
النقدية بنسبة 6.5 في املائة سنوياً 
والتي مت توزيعها على العمالء بشكل 
ربع سنوي. ومن املتوقع توزيع املبلغ 
الناجت من عملية التخارج على العمالء 
على مرحلتني بتاريخ أكتوبر ونوفمبر 
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ُيعد العقار أكبر مخزن للتعبئة 
وال��ت��وزي��ع لشركة أم���ازون، ويتمتع 
مبوقع مثالي في دنفرملني، اسكتلندا، 
حيث يقع املخزن على بعد 15 دقيقة 
م��ن محطة ويفرلي املركزية للسكك 
احلديدية في إدنبرة. وباعتباره أحد 
م��راك��ز ال��ت��وزي��ع الرئيسية لشركة 
أم�����ازون ف��ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، يتم 
اس��ت��خ��دام ال��ع��ق��ار لتخزين وتسليم 
مجموعة واسعة من البضائع. وتوظف 
ش��رك��ة أم����ازون م��ا ي��ق��رب م��ن 2100 
موظف في املخزن املعني وميثل حجم 
األعمال حوالي 38 في املائة من 143 
مليون طرد يتم توزيعه في اسكتلندا 

من قبل أمازون سنوياً.
وق��ال محمد فهد العثمان، رئيس 
تنفيذي لالستثمارات العقارية في 
كامكو إنفست، “متثل ه��ذه الصفقة 
تخارجاً ناجحاً آخر لصالح عمالئنا 
مما يضيف إجن��ازاً إضافياً إلى سجلنا 
احل��اف��ل ب��االجن��ازات وي��ع��زز مكانتنا 
كالعب رئيسي ف��ي س��وق العقارات 

التجارية امل��درة للدخل. إن التخارج 
في مثل ه��ذه ال��ظ��روف غير املستقرة 
ف��ي ال��س��وق نتيجة ف��ي��روس كورونا 
وتداعياته على االقتصادات احمللية 
والعاملية يؤكد متانة إستراتيجيتنا 

لالستثمار العقاري.«
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ظ����روف ال��س��وق 
ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ص��اح��ب��ت عملية 
االستحواذ نتيجة خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت���اد األوروب�����ي، ف��إن عملية 
التخارج الناجحة قبل نهاية خطة 
العمل الرئيسية وس��ط حت��ٍد منهجي 
جديد متمثل بجائحة ك��ورون��ا يؤكد 
ويعزز استراتيجية االستثمار املرنة 
التي تنتهجها كامكو إنفست وجودة 
منتجاتها. ع��الوة على ذل��ك، أصبحت 
القطاعات األساسية املستهدفة من 
املكاتب واخلدمات اللوجستية في املدن 
اإلقليمية االستراتيجية ف��ي اململكة 
امل��ت��ح��دة ذات أهمية م��ت��زاي��دة حيث 
أصبحت تدابير الوقاية من جائحة 
كورونا سارية على مستوى العالم. 
وعليه، ميكن أن تستمر عملية تفضيل 
شاغلي وم��وظ��ف��ي امل��ك��ات��ب امل��ؤج��رة 
للمكاتب البعيدة عن املدن ذات الكثافة 
السكانية العالية وبالتالي تغيير 
املشهد العام لقطاع العقارات املكتبية. 
إن التركيز املستمر على العقارات 

املؤجرة إلى جهات تتمتع مبركز مالي 
قوي انعكس بشكل إيجابي على أداء 
العقارات وساهم في احلفاظ على قيم 

األصول وإيراداتها من اإليجارات.
بدوره قال زياد شهاب، نائب رئيس 
أول لالستثمارات العقارية في كامكو 
إن��ف��س��ت، »إن ال��ت��خ��ارج ال��ن��اج��ح هو 
نتيجة مراقبة فعالة للسوق من قبل 
فريق االس��ت��ث��م��ارات العقارية ال��ذي 
متكن من الكشف عن مثل هذه الفرصة 
اجلذابة واغتنامها خالل بيئة األعمال 
الصعبة. يعد ه��ذا ال��ت��خ��ارج خطوة 
مهمة في سجل إجنازات كامكو إنفست 
ويعزز جناح استراتيجيتنا الفعالة 

إلدارة االستثمارات«.
يتضح ه��ذا بشكل خ��اص من خالل 
عملية االستحواذ األخيرة التي قامت 
بها كامكو إنفست في اململكة املتحدة 
في يوليو 2020 والتي تضمنت ثالث 
ع��ق��ارات مكتبية تقع ف��ي بريستول 
وهاملتون )ب��ال��ق��رب م��ن جالسجو( 
وتشيرتسي )بلدة في ضواحي لندن(. 
حتافظ الشركة على التزامها بتطوير 
منصتها العقارية الدولية من خالل 
اتباع االستراتيجية ذاتها في عمليات 
االستحواذ في املستقبل. ع��الوة على 
ذل��ك، أدى الضغط املالي الناجم عن 
االحتياطات وال��ق��ي��ود ج��راء جائحة 

كورونا إلى ح��دوث اختالالت في قيم 
العقارات مما يوفر فرص لالستحواذ 
ويحسن من مستوى العوائد احملتملة. 
وعليه حت��رص كامكو إنفست على 

مراقبة دقيقة للسوق لتحديد الفرص.
واخ��ت��ت��م ال��ع��ث��م��ان ح��دي��ث��ه ق��ائ��الً: 
»ن��ق��در اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها جميع 
األط���راف امل��ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه الصفقة 
منها بنك رسملة لالستثمار بصفته 
مستشار االستثمار املشارك. سنستمر 
ف��ي استكشاف ال��ف��رص املتميزة في 
ال��ع��ق��ارات ال��ت��ج��اري��ة امل���درة للدخل 
واملؤجرة إلى جهات تتمتع مبركز مالي 
قوي بهدف توسيع منصتنا العقارية 
الدولية مبا يتماشى مع االستراتيجية 

املعتمدة.«
وتدير كامكو إنفست حالياً 1.12 
مليار دوالر أمريكي من خ��الل أربعة 
عشر عقاراً موزعة في الواليات املتحدة 
األمريكية واململكة املتحدة وأوروب��ا 
ومؤجرة إلى شركات مرموقة تتمتع 
بالقوة املالية واالئتمانية. وتدر هذه 
األص��ول عوائد نقدية مقدرة مبعدل 
8 في املائة سنوياً. وقد أنهى الفريق 
بنجاح التخارج من خمسة عقارات 
لصالح عمالئه محققاً م��ع��دل عائد 
صافي على حقوق امللكية بلغ 9.17 

في املائة.

27.9 في املائة بعائد بلغ 

»كامكو إنفست« تتخارج بنجاح من مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة »أمازون« 

أعلنت شركة حديد الكويت )الشركة املتحدة 
لصناعة احلديد( ، أن حتولها الرقمي مع شركة 
التكنولوجيا العاملية »إس إي��ه ب��ي« ي��ُع��زز من 
اإلنتاجية ويقدم مستويات جديدة من الكفاءة في 

التصنيع.
وج��اء هذا اإلع��الن على لسان يوهان هينينج، 
رئيس تقنية املعلومات بشركة حديد الكويت 
وشركة إس إيه بي خالل مؤمتر التحول الرقمي 
)DX( وال��ذي جمع ق��ادة األعمال والتكنولوجيا 
في الكويت. وبهذه املناسبة، قال آن��دي فروميل، 

املدير التنفيذي لشركة »إس إيه بي« في الكويت: 
»ُتظهر حديد الكويت كيف أن إعادة تصميم األعمال 
والتحول الرقمي هي محاور رئيسية تدعم الشركة 
في حتقيق رؤيتها في أن تصبح رائدة في صناعة 
الصلب من خالل االستثمار في التكنولوجيا وقيادة 

التغيير«.
 وأض��اف فروميل: »تقدم رؤية الكويت 2035 
فرًصا كبيرة للهيئات احلكومية لالستفادة من 
اخلدمات اإللكترونية لتحسني حياة الناس اليومية 

ومساعدتهم على توفير الوقت واملال.«

»حديد الكويت« تتحول رقميًا بالتعاون 
مع »إس إيه بي« لدفع عجلة التصنيع

آندي فروميل

أعلن بنك اخلليج أن الفرصة األخيرة للمشاركة 
في سحب حساب الدانة السنوي هي غًدا األربعاء 
امل��واف��ق 30 سبتمبر 2020، للفوز باجلائزة 
السنوية الكبرى للحساب وه��ي 1،500،000 
دينار كويتي، بعد أن أعلن بنك اخلليج عن زيادة 
قيمتها أثناء احلفل السنوي السابق عندما كانت 
اجلائزة 1،000،000 دينار كويتي، لتصبح اليوم 
من أكبر اجلوائز املرتبطة بحساب مصرفي عاملًيا. 

وسيجري السحب في يوم 14 يناير 2021.
ودع��ا محمد القطان، املدير العام للمجموعة 
املصرفية ل��ألف��راد ف��ي بنك اخلليج امل��واط��ن��ون 
واملقيمون في الكويت لالستفادة من هذه الفرصة 
قائاًل: »أعلنا العام املاضي عن زيادة قيمة اجلائزة 
السنوية حلساب الدانة، وها نحن اليوم نصل إلى 
املوعد األخير للمشاركة في هذا السحب الكبير. 
وبهذه املناسبة أود أن أذك��ر عمالء بنك اخلليج 

بإمكانية فتح حساب الدانة واإليداع فيه إلكترونًيا 
عن طريق تطبيق بنك اخلليج.«

»اخلليج«: غًدا آخر فرصة 
للمشاركة في سحب الدانة السنوي

50 باملئة من آبار النفط التابعة للشركة تعمل حتت مظلة التحول الرقمي أكد أن نحو 

الرشيدي:  »نفط الكويت« جنحت في ربط  ألف بئر مبشروع »كوديف«

أعلنت الشركة األول���ى للتسويق 
احمللي للوقود عن إعادة إطالق خدمة 
ال��ت��زود ب��ال��وق��ود ف��ي محطة حولي 
الواقعة على ال��دائ��ري الثالث وذلك 
عقب انتهاء أعمال التجديد املتعقلة 
مبنطقة ال��وق��ود كما س��وف يستطيع 
العمالء في وقت قريب من االستفادة 
من خدمات غسيل السيارات التي بدأ 

العمل على تطويرها وم��رك��ز خدمة 
السيارات والسوق املركزي، وكانت 
»األولى للوقود« قد عملت على إغالق 
منطقة التعبئة بالوقود منذ بداية شهر 
فبراير من ه��ذا العام من اج��ل تطوير 
شامل للمحطة وفقا خلطتها الرامية 
إلى حتويل كافة محطاتها إلى محطات 

متعددة اخلدمات.

وحول إعادة افتتاح احملطة وخطتها 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ص���رح ع���ادل العوضي 
ال��رئ��ي��س التنفيذي للشركة قائال: 
»كما وعدت األولى روادها في تطوير 
احمل��ط��ات وحت��وي��ل��ه��ا إل���ى محطات 
متعددة اخلدمات قمنا بإعادة افتتاح 
محطة حولي بعد تطويرها بالكامل 
طبقا للمعايير املعتمدة من الشركة 

»األولى للوقود«، كما مت إضافة سوق 
م��رك��زي و وخ��دم��ة س��ي��ارات وخدمة 

غسيل السيارات .« 
وتوجه العوضي بالشكر اجلزيل 
للجهات احلكومية البلدية واإلطفاء 
وشركة البترول الوطنية الكويتية 
لتعاونهم وك��ذل��ك لشركة الشارقة 

الدولية للتجارة العامة واملقاوالت.

»األولى للوقود«  تعيد افتتاح محطة حولي أمام العمالء

محمد القطان
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