
خدمات اقتصادية
االربعاء 8 يونيو 2016

35

د.بدر العيسى يسلم جائزة التميز للمهندس هيثم الرفاعي

ناصر املناعي

تطلق مشروع »براند سيتي« بتكلفة 35 مليون دينار

»بوبيان للخرسانة« حتصد جائزة التميز
للعام الثاني على التوالي

»التسهيالت« تعلن مواعيد عملها خالل شهر رمضان
 »تيماس العقارية« تطرح مشاريع جديدة

في أملانيا وتركيا ودبي

حصل����ت ش����ركة بوبيان 
للخرسانة على شهادة التميز 
عن عام 2015 من معهد اخلرسانة 
األميركي � فرع الكويت وذلك 
عن دورها في مش����روع مقر 
الهيئة العامة لالستثمار اجلديد 
كمزود رئيسي للخرسانة في 
املشروع لعام 2015. وحصلت 
الشركة على اجلائزة لعام 2010 
عن مش����روع مبنى التجارية 
العقارية ف����ي مدينة الكويت 
ولع����ام 2014 عن مش����روع 
األڤنيوز � املرحلة الثالثة. وفي 
هذا الصدد، قال مدير املشاريع 
في شركة بوبيان للخرسانة 
اجلاهزة م.عبداحملسن الرفاعي 
ان احلص����ول عل����ى اجلائزة 
املبذولة  كان ثمرة اجله����ود 
من فريق العمل والتي تكللت 
بالنجاح مع استخدام احدث 
التقني����ات في مج����ال صب 
 stationary اخلرس����انة مث����ل
pump للوصول لالرتفاعات 
العالية في املشروع، باإلضافة 
الستخدام نظام إدارة املركبات 
اآلل����ي اخل����اص بالعمليات 
واستمرارية وتواصل عمليات 
توريد اخلرس����انة للمشروع 
لتفادي أي تأخير في مراحل 

التسهيالت  أعلنت شركة 
التجارية »التس����هيالت« عن 
مواعي����د عملها خالل ش����هر 
رمضان املبارك، حيث ستكون 
مكاتب الش����ركة مفتوحة من 
األحد إلى اخلميس بني الساعة 
العاشرة صباحا وحتى الثالثة 
والنصف بعد الظهر الستقبال 
العمالء وتق����دمي معامالتهم 
ودفع األقس����اط، واضعة في 
تصرفه����م أفض����ل اخلدمات 
املميزة الت����ي يتوقعونها من 
الشركة. وبهذه املناسبة، قال 
ناصر علي املناعي، مس����اعد 
التنفيذي للتسويق  الرئيس 
في شركة التسهيالت التجارية 
»التسهيالت«: »ال يسعنا في 
هذه املناسبة، إال أن نتقدم بأحر 

تعتزم شركة »تيماس 
العقارية« إطالق مجموعة 
جديدة من املشاريع العقارية 
في العديد من دول العالم 
مثل أملاني���ا وتركيا ودبي 
وذلك في اطار استراتيجيتها 
التوسعية خالل عام 2016، 
باإلضافة ال���ى رغبتها في 
توفير كل اخلدمات العقارية 

املتميزة لعمالئها.
وبه���ذه املناس���بة قال 
عضو مجلس ادارة شركة 
تيم���اس العقاري���ة احمد 
عاش���ور ان الشركة لديها 
مشروعان عمالقان سيتم 
البدء ف���ي تنفيذهما قريبا 
وهم���ا مش���روع »بران���د 
أملانيا وتركيا  سيتي« في 
ودبي باإلضافة الى مشروع 
بالك فورست ومنطقة مطار 
اس���طنبول اجلدي���دة في 
الى ان هذه  تركيا، مشيرا 
املشاريع اجلديدة تأتي عقب 
جناح شركة تيماس خالل 
اخلمس سنوات األخي����رة 
في حتقيق قف���زة نوعي���ة 
كبيرة جعلتها حتتل مكانة 
متقدم���ة ب���ني الش���ركات 
الكويتية في قطاع العقار، 
الى  وه���و م������ا دفعه���ا 
التوسع في اسواق جديدة 
لتق���دمي افض���ل خدمات 

لعمالئها.
وأض���اف عاش���ور: ان 
مشروع براند سيتي عبارة 
عن مجموعة من العقارات 
أملانيا وتركيا  الفاخرة في 
ودبي وتبلغ تكلفة املشروع 
35 مليون دينار، مشيرا الى 
ان فكرة املش���روع ترتكز 
على قيام ش���ركة تيماس 
ببناء الوحدات الس���كنية 
واالنتهاء من تشطيبها ثم 
االتفاق مع كبرى الشركات 
العاملية للمفروشات لفرش 
تل���ك الوحدات على احدث 

طراز.
وأوض���ح ان الش���ركة 
س���تق��وم بعم���ل خط���ة 
تس���ويقية للمشروع في 
جمي���ع دول العال���م ومن 

صب اخلرس����انة السيما ان 
اخلرس����انة تعتب����ر عصب 
املشاريع الهندسية احلديثة.

وأض����اف م.الرفاع����ي أن 
ه����ذه اجلائزة متن����ح منذ 15 
س����نة بالكويت، حي����ث بدأ 
معه����د اخلرس����انة األميركي 
� ف����رع الكويت مبن����ح هذه 
اجلائزة واله����دف من ورائها 
هو تشجيع التميز واالبداع في 
العمالقة  العمرانية  املشاريع 
الطابع اخلاص، مركزا  وذات 
بالدرجة األولى على اخلرسانة. 
فقد حصلت هذا العام الهيئة 
العامة لالستثمار على جائزة 

التهاني وأطيب األمنيات إلى 
عمالئنا من مواطنني ومقيمني 
مبناسبة حلول الشهر الفضيل 
متمن����ني لهم صوم����ا مقبوال 
وذنبا مغفورا، وأضاف املناعي 
»نرح����ب بعمالئن����ا باملكتب 
الرئيسي في شرق، إلى جانب 
فروعنا في منطق����ة حولي، 
الفحيحي����ل،  الصليبخ����ات، 
اجله����راء«. »أم����ا بخصوص 
ممثلي الش����ركة لدى وكاالت 
ومعارض السيارات والتي يبلغ 
عددها 21 مكتبا فحسب مواعيد 
العمل الصباحية واملس����ائية 
لدى املعارض، وهذا سعيا من 
الشركة لتعزيز التواصل التام 
مع العمالء ووكالء السيارات«. 
وميكن للعمالء تقدمي الطلبات 

خالل كل فروع الشركة في 
العديد من الدول، مش���يرا 
ال���ى ان املش���روع يتميز 
بروعة التصميم اخلارجي 
اخلض���راء  واملس���احات 
ال���ذكاء في  الى  باإلضافة 
االستغالل األمثل للمساحات 

الداخلية للشقق.
 كما يضم املشروع ناديا 
اجتماعيا متكامال وحمامات 
سباحة ومالعب رياضية 
ونوادي صحية باإلضافة 
الى موالت جتارية كبرى 
تضم اهم العالمات التجارية 

واملاركات العاملية.

 بالك فورست

ان  الى  ولفت عاش���ور 
الثاني للشركة  املش���روع 
هو مشروع »بالك فورست« 
ومنطقة مطار اس���طنبول 
اجلديدة وه���و من اضخم 
التي  العقارية  املش���اريع 
ستتم في تركيا وهو عبارة 
عن 7 آالف وحدة س���كنية 
سيتم تأسيسها وتشطيبها 
بالكام���ل، مش���يرا الى ان 
انطالقة املش���روع ستبدأ 
في ش���هر اغسطس املقبل 

التمي����ز كمال����ك للمش����روع 
ومكتب كيو انترناش����يونال 
كونس����لتنس )استش����اري 
التصميم واالشراف(، والشركة 
املتحدة األولى للتجارة العامة 
واملقاوالت )املقاول الرئيسي(، 
باإلضاف����ة لش����ركة بوبيان 
للخرس����انة اجلاهزة )مورد 
اخلرسانة(. وقد اقيم االحتفال 
في قاعة عبداحلسني معرفي 
الكبرى في فندق راديس����ون 
بلو ي����وم الثالثاء 2016/5/17 
حت����ت رعاية وزي����ر التربية 
ووزيرالتعلي����م العالي د.بدر 

العيسى.

بس����هولة لدى أي من فروع 
الشركة املنتشرة في الكويت 
املبيعات  ومن خالل موظفي 
ل����دى معارض  املتواجدي����ن 
وكاالت ومكاتب الس����يارات، 
الطلبات  وكذلك ميكن تقدمي 
الدفعات الشهرية  وتس����ديد 
ألقساطهم واالس����تعالم عن 
الرصيد وتاريخ اس����تحقاق 
القسط التالي من خالل املوقع 
www. االلكتروني للش����ركة

cfc-kw.com وكذلك من خالل 
استخدام التطبيق اجلديد عبر 
املتوافقة مع  الذكية  األجهزة 
 Google«و »App Store« أنظمة
الت����ي تتس����م باألمن   »Play
والسهولة واملرونة، مما يوفر 

الوقت واجلهد.

وستس���تمر فترة اإلنشاء 
28 ش���هرا أي ان األعم���ال 
اإلنشائية س���يتم االنتهاء 

منها في بداية عام 2019.
وأكد عاشور ان الشركة 
س���تعتمد خطة تسويقية 
متكاملة للمش���روع خالل 
الفترة املقبل���ة في معظم 
دول العالم حيث س���تقوم 
الش���ركة بتقدمي عروض 
ضخمة لعمالئها املتميزين 
من خالل ط���رح وحدتني 
عقاريت���ني بس���عر وحدة 
الى  واحدة، هذا باإلضافة 
تقدمي العديد من التسهيالت 

في السداد.
وأض���اف عاش���ور ان 
الش���ركة تركز مشاريعها 
ف���ي تركيا لكونها س���وقا 
واع���دا كما انه���ا أصبحت 
م���ن أكبر ال���دول اجلاذبة 
لالس���تثمارات اخلليجية 
بع���د ان تقدمت اقتصاديا 
الى املراتب العشرين األوائل 
على مستوى العالم، كما ان 
عوائد االستثمار في تركيا 
الس���نوات املاضية  خالل 
حققت أعلى املس���تويات 

في العالم.

احتفاالً مبضي 30 عاماً على تعيينها الوكيل احلصري لـ BMW في الكويت

»علي الغامن وأوالده« تقدم 12 سيارة BMW للفائزين في سحوبات مايو
أعلنت شركة علي الغامن 
الوكيل احلصري  وأوالده، 
 BMW، MINI، لس���يارات 
 ،Rolls-Royce، Land Rover
وMcLaren ف���ي الكوي���ت، 
األسبوع املاضي عن أسماء 
الفائزين بآخر ثالث سيارات 
BMW في س���حوبات شهر 
مايو، والتي تعد احتفالية 
للشركة مبناسبة مرور 30 
عاما على شراكتها مع صانع 

السيارات األملانية الرائد. 
احلمل���ة  واختتم���ت 
الترويجية مبفاجأة سارة، 
حيث فازت انتصار العنزي 
بسيارتي BMW الفئة الرابعة 
كوبيه وBMW X3 في نفس 
السحب الذي جرى في األول 
من يونيو حتت إشراف وزارة 

التجارة والصناعة.
وف���ازت كذلك س���الفة 
علي بس���يارة BMW الفئة 

اخلامسة.
بذلك وصل عدد السيارات 
التي فاز بها عمالء الشركة 
إلى 12 سيارة في السحوبات 
التي جرت على مدى أربعة 

أسابيع بني 11 مايو و1 يونيو 
2016.  وقال يوسف القطامي، 
املدي���ر العام لش���ركة علي 
.. ويحالفها احلظ لتفوز أيضا بسيارة الـ X3الغامن وأوالده للس���يارات: 

انتصار العنزي الفائزة بسيارة الفئة الرابعة غران كوبيه

املشاريع اجلديدة 
تأتي عقب جناح 
»تيماس« خالل 
السنوات األخيرة 
في حتقيق قفزة 

نوعية كبيرة

سالفة علي الفائزة بسيارة الفئة اخلامسة

»في شركة علي الغامن نسعى 
دوما إلى أن يكون عمالؤنا 
جزءا من االحتفال بنجاحاتنا، 
وقد القت حملة مايو رواجا 

كبيرا فاق التوقعات.
الفائزين  نهنئ جمي���ع 
م���ن  باملزي���د  ونعده���م 
العروضات الش���يقة خالل 

األشهر القادمة«.
في ش���هر مايو، منح كل 
 BMW عميل اشترى سيارة
أو BMW M أو MINI الفرصة 
لدخول السحب مع املشترين 
في األسبوع السابق للفوز 
بسيارة BMW الفئة الرابعة، 
الفئ���ة   BMW أو س���يارة
 BMW اخلامس���ة أو سيارة

.X3
أنفق  وحصل كل مشتر 
مبلغ���ا يت���راوح بني 8000 
و14999 دينارا على قسيمة 
واحدة لالشتراك بالسحب، 
بينما حصل مشتري سيارة 
 MINI أو BMW M أو BMW
بقيمة بني 15000- 24999 

دينارا على قسيمتني.
أما املشترون الذين أنفقوا 
أكث���ر م���ن 25000 دينار، 
فحصلوا على ثالث قسائم 
ضاعف���ت فرصه���م للفوز 

بسيارة BMW جديدة.

»الدولي« يرعى ويشارك دورة الروضان
الرمضانية اخلامسة لكرة القدم

إميانا منه باملكانة الكبيرة لألنشطة الرياضية وضرورة 
تنمية مواهب الشباب مبا هو مفيد ومثمر، أعلن بنك 

الكويت الدولي عن رعايته ومشاركته في دورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصاالت 

املغلقة للسنة اخلامسة على التوالي.
وتأتي هذه الرعاية مواكبة لرسالته الهادفة وخططه الرامية 
إلى دعم جميع الفعاليات املجتمعية الهادفة التي تستقطب 

جميع فئات املجتمع مبا فيها األنشطة الشبابية، الرياضية، 
اإلنسانية، الثقافية وغيرها.

وبهذه املناسبة، أكد مدير وحدة االتصال املؤسسي في البنك 
نواف ناجيا على حرص الدولي لتشجيع قطاع الرياضة 

والشباب الذي يأتي من منطلق برنامجه للمسؤولية 
االجتماعية، وخصوصا أن هذه الدورة تلقى إقباال جماهيريا 

كبيرا على مر السنني من قبل عشاق كرة القدم محليا 
وإقليميا ما جعلها حدثا رياضيا هاما على أكثر من صعيد. 

كما أشار ناجيا إلى أن مشاركة الدولي ال تقتصر على رعاية 
الدورة فحسب، بل بانضمام فريق الدولي لكرة القدم إلى 

الفرق املتنافسة والذي يضم نخبة من جنوم كرة القدم 
الكويتية والعاملية وقد فاز فريق الدولي في أولى مبارياته 

باألمس على فريق وزارة الدفاع بنتيجة 0-3. 
وأعرب ناجيا عن اعتزازه بالدور احملوري الذي يلعبه 
الدولي في دعم ورعاية العديد من األنشطة املجتمعية 

وخصوصا الرياضية منها ملا لها من دور كبير في تعزيز 
لياقتهم البدنية والفكرية وبالتالي تسهم في تطوير كفاءتهم 

ومهاراتهم. 
وختــــم ناجيا بالقول إن الدولي يخصص مجموعة 

متنوعة من البرامج واألنشطة والفعاليات الرمضانية الهادفة 
املوجهة للعمالء واملوظفني، سواء كانت دينية، رياضية، 

ثقافية وغيرها التزامــــا مبسؤولياته جتاه املجتمع 
فريق البنك الدوليوأفراده.

ضمن برنامجه للمسؤولية االجتماعية


