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أحد أضخم املشاريع اإلنشائية في الكويت.. ويشكل معلمًا من معالم البالد احلديثة

»الوطني« مينح عقد املقاوالت الرئيسي ملقره اجلديد إلى »األحمدية«

املقر اجلديد لبنك الكويت الوطني يعتبر معلما جديدا من معالم الكويت ابراهيم دبدوب وعصام الصقر يتوسطان املشاركني في حفل التوقيع

منح بن���ك الكويت الوطني 
الش���ركة االحمدية للمقاوالت 
املق���اوالت  والتج���ارة عق���د 
الرئيسي ملشروع املقر اجلديد 
للبنك الوطني الذي س���يكون 
من أضخم املشاريع االنشائية 
احلالية في الكويت وسيشكل 
صرحا معماريا ومعلما من معالم 
البالد بتص���ميمه وهندس���ته 
ومواصف���ات���ه العاملي���ة، مبا 
يجس���د املكانة املرموقة التي 
يحتلها بن���ك الكويت الوطني 
على الساحة املصرفية احمللية 

واالقليمية.
وجرى توقيع العقد في املبنى 
الرئيسي للب���نك الوطني أول 
من أم�������س )األحد( بحضور 
نائب رئيس مجل��س ادارة بنك 
الكويت الوطني ناصر مساعد 
التنفيذي  الس���اير والرئيس 
ملجموعة بنك الك��ويت الوطني 
ابراهي���م ش���ك�ري دب�����دوب 
التنفيذي  الرئي���س  ونائ���ب 
للمجموعة عص��ام جاس������م 
التنفيذي  الصقر والرئي���س 
لبنك الكويت الوطني - الكويت 
ش���يخة خالد البحر، ورئيس 

الش���ركات  أبرز  مجموعة من 
االنشائية العاملية. 

ويتميز املشروع الذي يعتبر 
من أضخم املشاريع االنشائية 
احلالية في الكويت مبواصفاته 
األكثر تطورا ومراعاة للشروط 
البيئية باالضافة الى تصميمه 
املبتكرة  األني���ق وهندس���ته 
وأنظمت���ه الذكية ومواصفاته 
التي تراعي أفضل معايير األمن 

والسالمة عامليا. 
الب���رج  وتبل���غ مس���احة 
االجمالي���ة 120 ألف متر مربع 
بارتف���اع 300 متر، ويقع في 
قلب احلي امل��الي للك���ويت في 

منطقة شرق.
ويحت���وي املق���ر اجل��ديد 
على قاعة ضخمة لالحتفاالت 
وعدد من املراف���ق العامة الى 
ج���انب مت��حف البنك الوطن��ي 
الذي س���وف يتم���يز بنوعية 
مقتنياته التاريخية احلصرية 
من وث���ائق وس���جالت تؤرخ 
لفترة هامة من تاريخ الكويت 
االقتص���ادي واملالي ومحطات 
هامة في تاريخ البنك الوطني 

منذ العام 1952.

وقد مت ترس���ية العقد على 
الش���ركة األحمدية للمقاوالت 
ف���ازت في  والتج���ارة بعدما 
املناقص���ة الت���ي تقدمت اليها 

مجلس ادارة الشركة األحمدية 
للمق���اوالت والتج���ارة أحمد 
الثويني ونائب رئيس مجلس 

االدارة اياد الثويني.

ناصر مساعد الساير وأحمد الثويني خالل توقيع العقد 

املقر الرئيسي 
اجلديد للبنك الوطني 

يتميز بهندسته 
ومواصفاته العاملية 

وأنظمته الذكية
األكثر تطوراً

والصديقة للبيئة

»X-Change« برقان« يطلق بطاقة«
 ويتم منح العمالء مجموعة 
مختارة من العمالت الرئيس���ية 
البطاقة، تشمل  عند اس���تخدام 
الدوالر األميركي، اليورو، اجلنيه 
االس���ترليني، الريال السعودي، 
الدرهم االماراتي، اجلنيه املصري، 

والبيزوس الفلبيني.
الراغبني في احلصول  وعلى 
على بطاقة »X-Change« متعددة 
اتب���اع ثالثة خطوات  العمالت، 
س���هلة وهي الدخول على موقع 
البنك االلكتروني لوضع بياناتهم 
الشخصية، وتعبئة البطاقة بأي من 
العمالت املتوافرة، وتسلم البطاقة 

من اقرب فرع لبنك برقان. 

 »X-Change« صممت بطاقة
متع���ددة العمالت الت���ي اطلقها 
بنك برقان مؤخرا لتكون الرفيق 
املثالي أثناء السفر، فهذه البطاقة 
التي ميكن استخدامها من خالل 
23 مليون موقع حول العالم، مت 
تصميمه���ا خصيصا لتتماش���ى 
م���ع كل احتياجات املس���افرين، 
حيث بامكانهم توفير من %5-3 
من قيمة املش���تريات في كل مرة 
يتم استخدام البطاقة فيها وذلك 
النها حتافظ على سعر الصرف 
عند التعبئة مم���ا ميكن العمالء 
من االستفادة من سعر الصرف 

لعمالتهم املفضلة. 

أوضاع املنطقة خيمت على مفاوضاتها مع الشركات العاملية للتأمني

توفيق: »غزال للتأمني« تنجح في جتديد عقود إعادة التأمني
مع »السويسرية إلعادة التأمني« للعام الثالث على التوالي
لشركة غزال للتأمني من قبل. 

وأضاف توفي����ق أنه اذا كانت 
ش����ركة غزال للتأمني في بداياتها 
تعتمد في جذبها لشركات عاملية 
مرموقة لتجدي����د اتفاقياتها على 
الس����معة اجليدة التي يتميز بها 
مالك غزال للتأمني، وعلى اخلبرات 
اإلداري����ة الطويلة التي تنفرد بها 
إدارتها التنفيذية املتخصصة في 
القطاع االقتصادي احليوي،  هذا 
فانها بات����ت الي����وم تعتمد على 
املالية ونوعية عمالئها  صالبتها 
وحج����م أرباحها وتدني نس����بة 
تعويضاته����ا. وأوضح توفيق أن 
شركة غزال للتأمني استطاعت أن 
تقنع شركات اعادة التأمني العاملية 
التجاري معها  التعامل  مبواصلة 
رغم الغموض الذي يكتنف مستقبل 
عدد من دول املنطقة، وذلك بالتأكيد 
عل����ى منو املركز املالي للش����ركة 
خالل الس����نوات الثالث املاضية، 
وانخفاض نسبة التعويضات من 

إجمالي اإليرادات السنوية. 
وقال توفي����ق ان هذه األرقام 
تعكس متانة شركة غزال وقدراتها 
أو اخلبراتي����ة ونوعية  الفني����ة 
عمالئها، مبينا أن أرباح غزال قاربت 
املليوني دينار مقابل تعويضات لم 
تتجاوز 30% من هذه األرباح، وهذا 
ما تبحث عنه شركات اعادة التأمني 
العاملي����ة، لتكون لهذه االتفاقيات 
انعكاسات ايجابية مستقبلية على 

شركة غزال محليا واقليميا. 

وأضاف توفيق أن االضطرابات 
السياسية املس����تمرة في منطقة 
الشرق األوسط ومنها شمال أفريقيا 
وسورية واليمن وعمليات القرصنة 
البحري����ة عند الق����رن األفريقي، 
إضافة الى األحداث السياسية التي 
ش����هدتها الكويت خالل الشهرين 
األخيرين، كلها انعكست سلبا على 
اقتصادات دول املنطقة وبالتالي 
على العالق����ات الثنائية بني عدد 
من شركات تأمني محلية كل على 
حدة من جهة وبعض شركات إعادة 
التأمني األجنبية من جهة أخرى، 
وهي شركات عاملية انسحب بعضها 
من اتفاقيات التغطيات التأمينية 
في الس����وق احمللية حتى تستقر 
األوضاع وحتى ال تتكبد شركات 
إعادة التأمني خسائر غير متوقعة 

أو غير محسوبة املخاطر. 
وأكد توفيق أن ش����ركة غزال 
للتأمني متكنت من اقناع الشركة 
التأمني ليس  السويسرية إلعادة 
مبواصلة جتديد تغطياتها التأمينية 
النظر ع����ن فكرة  فقط، وغ����ض 
االنس����حاب من بعض التغطيات 
التأمينية فحسب، بل استطاعت أن 
جتذبها نحو تغطية مجاالت تأمينية 
أخرى هامة أيضا، مثل تأمني آثار 
احلرب والتأمني على أجسام السفن 
وغيرها من مجاالت التأمني التي 
رفضت الشركة السويسرية العادة 
التأمني أن تغطيها لشركات تأمني 
أخرى، كما انه����ا لم تكن تغطيها 

جنحت شركة غزال للتأمني في 
جتديد عقود إعادة التأمني للسنة 
الثالثة على التوالي بعد مفاوضات 
غير تقليدية مع شركات إعادة تأمني 
عاملية، ومنها الشركة السويسرية 
إلعادة التأمني التي تعتبر إحدى 
كبرى ش����ركات إعادة التأمني في 

العالم. 
وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي للشركة غزال داوود سالم 
توفيق ف����ي تصريح صحافي ان 
املفاوضات التي جرت مع واحدة من 
أعرق وأكبر شركات إعادة التأمني 
العاملي����ة، لغ����رض جتديد عقود 
وثائق التأمني مع عدد من شركات 
التأمني، لم تكن كسابقاتها  إعادة 
من املفاوض����ات نتيجة لألوضاع 
السياس����ية املتوترة في عدد من 

دول املنطقة ومنها الكويت.

داوود توفيق


