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النوري: »الكويتية ـ السورية« تنّفذ مشروع »يعفور« 
بدمشق بتكلفة تتراوح بين 80 و 90 مليون دوالر

مأمن، باإلضافة الى أن اجلهود 
التي أخذتها ش���ركات  الكبيرة 
االستثمار قد أتت بثمارها وجنبت 

بعضها تداعيات األزمة.
وأكد على اجلهود التي بذلتها 
شركتا جلوبل ودار االستثمار 
للخروج من األزمة، بالتعاون مع 
بنك الكويت املركزي وانها مثال 

جيد في التعامل مع االزمة.
وتوق���ع ح���دوث بع���ض 
االندماج���ات خالل 3 س���نوات 
املقبل���ة، باإلضافة الى تصفية 
بعض الشركات املتعثرة والتي ال 

متكنها ظروفها من االستمرار.
ودعا الن���وري الى ضرورة 
االهتمام بالعنصر البشري الذي 
يقود الشركات الى بر األمان في 
حال حدوث األزمات، باإلضافة 
الى التركيز على دراسة املخاطر 
املتوقعة وكيفية التعامل معها 

لتجنبها.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
للشركة قد وافقت على توصيات 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع ارباح 
عن 2009 باإلضافة الى شراء %10 

من أسهم الشركة.

»مرافق« تعد من املس���اهمات 
الرئيس���ية واملهمة في محفظة 
الكويتية � الس���ورية، ونتوقع 
ان تدخل بقوة في مجال حتلية 
املياه من خالل خبرة الش���ريك 
الرئيسي في الكويت شركة محمد 

عبد احملسن اخلرافي.
وقال ان الشركة تتطلع الى 
الفوز مبشروع للكهرباء وتوليد 
الطاق���ة من الري���اح، وهو احد 
املجاالت التي تعمل فيها شركة 
اخلرافي ش���ام لتطوير املرافق 

»مرافق«.
وعلى صعي���د األزمة املالية 
العاملية، أكد النوري ان تداعياتها 
مازالت مستمرة خصوصا على 
االقتصادات العاملية، وفيما يخص 
شركات االستثمار احمللية فقد 
له���ذه الظروف  تأثرت نتيجة 
ال���ى انخفاض قيمة  باإلضافة 
الى  الذي دعاها  األصول، األمر 

عدم توزيع أرباح.
وقال ان الكويت في الطرق 
للخروج من أوضاع األزمة، وان 
الكويت  ف���ي  القطاع املصرفي 
نتيج���ة حلجم املخصصات في 

من رأسمال الش���ركة الوطنية 
البالستيكية والتي  للصناعات 
يبلغ رأسمالها 4.5 ماليني دوالر، 
حيث بلغت أرباحها 2.7 مليون 
دوالر عن 2009 وسيتم توزيع 

50% من األرباح احملققة.
وق���ال ان الش���ركة لديه���ا 
مساهمات في 4 مشاريع واعدة 
في س���ورية تتمثل في حدائق 
الناصر، ش���ركة اخلرافي شام 
لتطوي���ر املراف���ق »مراف���ق«، 
وبنك البركة سورية، ومشروع 

كيوان.
وأشار إلى ان تغطية االكتتاب 
في بنك البركة س���ورية كانت 
جيدة، حيث متت تغطية رأس 
املال بنس���بة أكث���ر من %400، 
وسيبدأ نشاطه خالل سبتمبر 
املقب���ل، باإلضافة ال���ى افتتاح 
عدة فروع قد تصل الى 6 افرع 
خ���الل 2010 و10 أف���رع خالل 
2011، باإلضاف���ة الى كونه احد 
اهم املشاريع بالنسبة للشركة 

في سورية.
وأك���د الن���وري ان ش���ركة 
اخلرافي ش���ام لتطوير املرافق 

أحمد يوسف 
ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
مجموعة الكويتية � الس���ورية 
القابض���ة محم���ود النوري ان 
الش���ركة تأخذ بع���ني االعتبار 
تطبيق معايير الشفافية واملعايير 

اخلاصة باحملاسبة الدولية.
جاء ذل���ك أمس عقب انعقاد 
اجلمعي���ة العمومي���ة العادية 
للش���ركة بنس���بة حض���ور 
بلغت 63.29%، مش���يرا إلى أن 
إستراتيجية الشركة خالل اخلمس 
س���نوات املقبلة س���تركز على 
الى  العقاري، باإلضافة  القطاع 

االهتمام باملشاريع القائمة.
الن���وري ان حتقق  وتوقع 
أرباحا جيدة نتيجة  الش���ركة 
ملشاريعها في س���ورية والتي 
أرباح  س���تمكنها من توزي���ع 

مناسبة على املساهمني.
وعن أداء الشركة خالل 2010، 
قال النوري ان الشركة ماضية 
في تنفيذ مشروع يعفور السكني 
بالقرب من دمشق بكلفة تقدر بني 
80 و90 مليون دوالر ويتكون 
من 134 شقة سكنية، باإلضافة 

الى ناد صحي متكامل.
وأضاف ان الشركة حصلت 
على املوافقات اخلاصة باملشروع، 
وان العم���ل جار م���ع املكاتب 
التصاميم،  االستشارية لوضع 
ومن ثم االتفاق مع املقاولني لبدء 

عمليات التنفيذ.
وأك���د ان الدراس���ة القائمة 
على املشروع تشير الى إمكانية 
حتقيق عوائد جيدة واالنتهاء منه 

في غضون ثالثة أعوام.
وعن باقي مشاريع الشركة، 
قال النوري ان الش���ركة متتلك 
حصة 10% في فندق الفورسيزن 
بدمشق بكلفة 96 مليون دوالر، 
وان الفندق قد حقق 13.6 مليون 
دوالر أرباحا عن 2009، ويتوقع 
ان يحقق مزيدا من األرباح خالل 

.2010
الش���ركة لديها  ان  وأضاف 
أيضا مس���اهمة بنس���بة %40 

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة وإستراتيجيتها تتبنى القطاع العقاري

)أحمد باكير( محمود النوري مترئسا عمومية الشركة  

توقعات بحدوث اندماجات خالل 3 سنوات وتصفية بعض الشركات 
المتعثرة والتي ال تمكّنها ظروفها من االستمرار

أطلقت »نيسان« و»طيران اإلمارات« 
برنامجا ترويجيا مشتركا بطابع 
ياباني، احتفاال ببدء تس����يير 
رحالت طي����ران اإلمارات 
اليابانية  العاصم����ة  إلى 
طوكي����و اعتب����ارا من 
28 ماي����و.. واختارت 
الشركتان طابعا مميزا 
لهذه املناسبة، من خالل 
استضافة مجموعة من 
اليابانيني  الرسامني 
الذي����ن  املعروف����ني 
سيحضرون خصيصا 
من اليابان للمشاركة 
ف����ي ه����ذه احلمل����ة 
الترويجية. وس����وف 
تضع ش����ركة نيس����ان 
ثالث سيارات دفع رباعي من 

باترول« 2010 اجلديدة والتي تعرف ب� »بطل الدروب«، طراز »نيسان 
حتت تصرف طيران اإلمارات خالل أيام احلملة حيث س����يقوم هؤالء 

الرسامون بتزيينها برسومات فن »املاجنا« الياباني الشهير. 
واحتفاال بهذه احلملة املشتركة، ستخصص طيران اإلمارات منطقة 
تفاعلية للعمالء على ممشى اجلميرا الشهير الكائن في »جميرا بيتش 
ريزيدانس« بدبي، بدءا من يوم اخلميس املقبل املوافق 15 أبريل )نيسان( 
وملدة ثالثة أي����ام متتالية، حيث 
ميكن للجمهور من جميع األعمار 
املشاركة في هذا احلدث والتمتع 
مبشاهدة سيارات نيسان باترول 
التي سيتم طالؤها بفن »ماجنا« 

املميز. 
وس����وف تقوم كل من إذاعتي 
»دبي 92« و»الرابعة 4« بتغطية 
هذه احلدث ط����وال يوم اجلمعة 
عبر ب����ث مباش����ر، كما س����يتم 
تق����دمي مجموعة من اجلوائز إلى 
اجلمهور على م����دار أيام احلملة 
الثالثة. وتشمل اجلوائز ملصقات 
بطابع »ماجنا« وتذاكر دخول إلى 
مدينة ألعاب كيدزانيا، باإلضافة 
إلى قسائم بقيمة 500 درهم ميكن 
استخدامها لشراء تذاكر سفر على 
طيران اإلمارات. كما سيجرى سحب 
على تذكرتي سفر ذهاب وعودة 
إلى طوكيو على الدرجة السياحية 

مقدمة من طيران اإلمارات. 
التس����ويق  وقال مدي����ر عام 
واالتصاالت في »نيسان« الشرق 
األوس����ط مون����ال زي����دان: »من 

الطبيعي جدا أن تضم شركتان رائدتان في مجلس التعاون اخلليجي 
والياب����ان جهودهما للترويج عن فصل جديد من التعاون بني اإلمارات 

واليابان«.
وأوضح نائب رئيس العمليات التجارية لطيران اإلمارات في اإلمارات 
العربية املتحدة خالد باجلافلة: »أعلنت طيران اإلمارات في مناس����بات 
عدة عن نيتها إطالق رحالت مباشرة من دون توقف إلى طوكيو، أحد 
أبرز املراك����ز االقتصادية في العالم. ونحن عل����ى ثقة من أن رحالتنا 
اخلمس األسبوعية املباشرة ستكون مبثابة همزة وصل بالغة األهمية 

بني هاتني املدينتني احليويتني«.
وتابع قائال: »تواصل طيران اإلمارات جهودها في الترويج حملطاتها 
الث����الث في اليابان مبا في ذلك خط دب����ي � طوكيو. وفي الوقت الذي 
نبحث فيه دوما عن طرق مبتكرة للتواصل مع عمالئنا، جاء تعاوننا مع 
شركة نيسان من أجل تطوير مفهوم فريد يعكس قيم هاتني الشركتني 
الرائدتني. وأدعو املقيمني في دولة اإلمارات للتوجه إلى »جميرا بيتش 

ريزيدانس« في نهاية هذا األسبوع لالستمتاع بعرضنا املثير«.
ويجس����د فن ال� »ماجنا« رس����وما هزلية ومطبوعات لشخصيات 
كرتوني����ة، يطلق عليها في بعض األحيان »كوميكو« باللغة اليابانية. 
ويعاصر هذا الفن األس����لوب الفني الذي مت تطويره في اليابان أواخر 
القرن التاسع عش����ر. ويذكر أن األسلوب احلالي لفن ال� »ماجنا« ظهر 
بعد احلرب العاملية الثانية بوقت قصير، وال يزال يحافظ على أصول 

بدايات الفن الياباني.
«نيسان باترول« اسم مرادف لقمة املتانة واالعتمادية واجلودة على 
الطرق الوعرة، ويحتل مكانة خاصة في قلوب أجيال من عش����اقه في 
مجلس التعاون اخلليجي. إنها سيارة دفع رباعي أسطورية بحق، جرى 
صقل قدراتها طوال أكثر من خمسة عقود من الزمن، لتستطيع التوجه 
إل����ى أي مكان في أي زمان. لذلك، تتألق مبكانة مميزة كس����يارة الدفع 
الرباعي الرائدة عند نيسان، ومتتاز بتاريخ عريق وشعبية هائلة في 
الشرق األوسط، تعود جذورها إلى خمسينيات القرن املاضي. وتعتبر 
»نيس����ان باترول« بالنسبة إلى الكثير من العمالء في الشرق األوسط 
س����يارة كبرت معها األجيال، بحيث أصبح جزءًا ال يتجزأ من النسيج 

االجتماعي والثقافي في الدول العربية.
وتطل »نيسان باترول« 2010 اجلديدة بالكامل مبزايا رائدة تدفعها 
نحو قمة فئتها بكل ثقة، فهي متت����از بتصميم جديد نضر وتوضيب 
مذه����ل، مع محرك جديد قوي ولكن فعال من ثماني اس����طوانات على 
ش����كل »V« بقوة 400 حصان، باإلضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية 
من سبع سرعات. كما تتألق السيارة بتقنيات تعتمد للمرة األولى في 
العال����م، نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل )HBMC(، باإلضافة 

إلى مستويات أعلى من الفخامة والراحة.
ومن اجلدير بالذكر أن نيسان أجرت على باترول اجلديدة أكثر من 
13.000 ساعة اختبار في الصحارى والطرقات العربية، لضمان جدارة 
وأداء يليقان بلقب »بطل الدروب«. وقد بدأت بالوصول حاليا املجموعة 
األولى من س����يارات باترول إلى صاالت عرض نيسان للبيع بالتجزئة 

في مجلس التعاون اخلليجي. 
وتس����ير طيران اإلمارات خمس رحالت أسبوعيا بدون توقف إلى 
طوكيو أيام اخلميس واجلمعة والسبت واألحد واالثنني. ويتم توفير 
هذه اخلدمة باستخدام طائرة البوينج 777-300 إي آر بتوزيع الدرجات 
الثالث، تتضمن ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة األولى، و42 مقعدا في 

درجة رجال األعمال، باإلضافة إلى 304 مقاعد في الدرجة السياحية.

»نيسان« و»طيران اإلمارات« تنظمان حملة 
ترويجية ذات طابع ياباني في دبي

فجر جديد ينتظر »نيسان«
تنتظر »نيس��ان« فجرا جديدا خالل نهاية األس��بوع، مع انطالق اجلولة 
األولى من بطولة العالم »جران توريزمو1 لالحتاد الدولي للسيارات« اجلديدة 

بالكامل للعام 2010 على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.
وقد باتت س��يارة نيسان جي تي � آر حاضرة خلوض غمار هذا التحدي 
العاملي مع فريقي سباق مستقلني، بعد موسم من التطوير مع فريق »جيغاوايف 
موتورسبورت«. والفريقان اللذان يعتمدان سيارة نيسان جي تي � آر في هذه 
البطولة اجلديدة هما »سومو باور جي تي« و»سويس رايسنغ تيم« وسيتولى 
قيادة س��يارة فريق »سومو باور« رقم 23 سائقان ماهران جدا، هما األملاني 
»مايكل كروم« الذي سابق بالسيارة في 2009، ومتسابق السيارات الرياضية 

البارع االسكتلندي »بيتر دامبرك«.
أما بالنس��بة لس��يارة جي تي � آر الثانية رقم 22 اخلاصة بفريق »سومو 
باور«، فس��تكون مصدرا ملنافسة شرس��ة إلى السيارة 23، خاصة أن مهمة 
قيادتها ستعهد إلى بريطانيني ناجحني جدا في سباقات السيارات الرياضية، 
هما »وارن هاغز« وبطل »جران توريزم1 لالحتاد الدولي للس��يارات« السابق 
»جام��ي كامبل � والتر«. وقال كامب��ل � والتر أثناء التجارب اليوم على حلبة 
مرسى ياس: »أكملت اختبارين مع فريق »سومو باور« وسيارة نيسان جي 

تي � آر حتى اآلن، وقد أحرزنا تقدما واعتدت على العمل مع وارن هاغز.


