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أك���د أكثر من 80 ش���ركة ومؤسس���ة جتارية 
متخصصة مشاركتها في معرض الغذاء الرمضاني 
الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي 
خالل الفترة من 29 اجلاري الى 10 أغسطس املقبل 

على ارض املعارض الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة، قال مدير املعرض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي عماد الهارون ان معرض 
الغذاء الرمضاني اعتادت على إقامته سنويا الشركة 
قبيل حلول ش���هر رمضان الفضيل ملساعدة زوار 
أرض املعارض من مواطنني ومقيمني على توفير 
احتياجاتهم الرمضانية التي يشتد عليها الطلب 
في هذا الشهر الكرمي حيث جاء موعد إقامته العام 
احلال���ي مبكرا متزامنا مع القدوم املبكر للش���هر 

الفضيل.
وأوضح ان معرض الغذاء الرمضاني للعام 2010 سينطلق برعاية 
وحضور وكيل وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 
وبحضور حشد من مسؤولي وأصحاب الشركات املشاركة، وبرعاية 
جتارية من كل من: »جلوريا جينز كافيه«، و»كاريبو كافيه«، وشركة 

الكويت للزراعة.

واشار الى ان معرض الغذاء الرمضاني يعتبر 
من أكثر املعارض ش���عبية وجذب���ا للزوار نظرا 
الرتباطه بقدوم حدث دين���ي عظيم يحتل مكانة 
كبيرة بني جموع املواطنني واملقيمني وينتظر قدومه 

كل شرائح املجتمع.
ولفت الى ان استعدادات ترتيب وإقامة معرض 
الغذاء الرمضاني تباشرها شركة معرض الكويت 
الدول���ي منذ وقت مبكر نظرا لإلقبال الكبير الذي 
يتسم به هذا املعرض من قبل الشركات واملؤسسات 
التجارية الراغبة في املش���اركة سواء احمللية او 
الدولية منها، حيث يشكل املعرض مهرجانا متنوعا 
تتنافس فيه عشرات الشركات على توفير كل ما 

يحتاجه املواطنون واملقيمون في شهر رمضان.
وأش���ار الهارون الى ان الش���ركات املش���اركة 
ستس���تعرض مختلف أنواع املواد الغذائية الرئيسية والسلع التي 
يكثر استهالكها في شهر رمضان من هريس وحلوى ونقل ومكسرات 

ومتور وغيرها من السلع.
مهنئا اجلميع بقرب حلول شهر رمضان الكرمي، ومتمنيا التوفيق 

والنجاح لكل الشركات الراعية واملشاركة في املعرض الكبير.

عماد الهارون

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخاب مجلس إدارة جديديرعى افتتاحه وكيل الشؤون في 29 الجاري

الهارون: أكثر من 80 شركة ومؤسسة تجارية
تشارك بمعرض الغذاء الرمضاني 2010

»خباري« تعيد جدولة ديونها مع البنوك
وتدرج في البورصة خالل 6 أشهر

البدء في تنفيذ مشروع مدينـة المستقبـل
»خباري الفحيحيل« قبـل نهاية العـام الحالي

مركبات الدفع الرباعي من »مرسيدس ـ بنز«
تخوض غمار التحدي في األردن

»سامسونج« تطرح كاميرات رقمية حديثة بالكويت
أعلنت شركة سامسوجن لإللكترونيات عن طرحها أحدث عائلة 
من الكاميرات الرقمية في الكويت واملزودة بشاشتني LCD أمامية 
وخلفي���ة، PL100 وPL150، باإلضافة إل���ى كاميرا WB650 املزودة 

بقوة تكبير عالية.
وفي ه���ذا الصدد، قال مدير عام قس���م التصوير الرقمي لدى 
 PL150و PL100 سامس���وجن اخلليج رام موداك: »جتم���ع كاميرات
بشاشة LCD املزدوجة وكاميرا WB650 بقوة التكبير العالية من 
سامس���وجن، بني جتربة التصوير التفاعلية واملواصفات احلديثة 

التي تتيح التقاط صور احترافية متقنة بسهولة كبيرة«.
واضاف: »لقد قمنا بتطوير وتعزيز مواصفات العدسات وإعادة 
دراس���ة تقنية زاوية التصوير وتطوي���ر تصميم الكاميرا لنوفر 
للمستخدم كاميرا س���هلة االستخدام بأداء متميز يجب أن توفره 
جمي���ع الكاميرات الرقمية، وتلبي مجموع���ة الكاميرات اجلديدة 
حاجة املس���تخدم لكاميرا تضم جمي���ع املواصفات � فهي مريحة 
وسهلة االستخدام، وفي الوقت نفس���ه أنيقة وممتعة � وهذا هو 

جوهر التصوير«. 

»الوطني« يعلن الفائز بحملة »حول راتبك«
أعلن بنك الكوي���ت الوطني عن اختتام 
حملته غير املسبوقة حتت شعار »حول راتبك 
وقد تربح 5000 دينار« بإجراء السحب الثامن 

واألخير في مقر البنك الرئيسي مؤخرا.
 وتس���تهدف هذه احلملة الضخمة التي 
كانت قد انطلقت في 7 مارس املاضي إتاحة 
الفرصة أمام جميع عمالء حس���اب الراتب 
اجلدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى 
بن���ك الكويت الوطني لدخول سلس���لة من 
السحوبات األسبوعية الثمانية التي جرى 
تنظيمها على امتداد فترة هذه احلملة والفوز 
بجوائ���ز نقدية قيم���ة كل منها 5000 دينار 
أسبوعيا.  وقد فاز العميل: عمر عبدالرحمن 
صالح بجائزة السحب الثامن واألخير وقدرها 
خمسة آالف دينار. وقال عمر، الذي يعمل مدير 
في شركة جتهيزات غذائية، إنه لم ميض على 
انضمامه لعمالء حساب الراتب لدى الوطني 
سوى عدة أشهر، حيث إنه قام منذ قرابة 3 
أشهر بتحويل راتبه إلى بنك الكويت الوطني 
وذلك رغبة منه في االستمرار بالتعامل مع 

بنكه املفضل.
وأعرب عن سعادته البالغة بفوزه بجائزة 

ال� 5000 دينار، وقال: »ال يسعني اآلن سوى 
أن أتوجه بالش���كر واالمتنان اجلزيل لبنك 
الكويت الوطني، وال أعتقد انه ميكنني في 

حال من األحوال التفكير في بنك آخر.. فما 
أجده لدى الوطني ليس مبقدور أي بنك آخر 

أن يقدمه لي«.

الفائز عمر صالح يتسلم جائزته من مديرة املنطقة غدير العوضي

عاطف رمضان
إدارة  توقع رئيس مجلس 
شركة خباري القابضة مساعد 
املخيط����ر أن تتم عملية إدراج 
الشركة في البورصة الكويتية 
خالل ال� 6 شهور املقبلة، مشيرا 
إلى أنه مت احلصول على حكم 
قضائي في تاريخ 24 مايو 2010 

إلدراج الشركة.
وأض���اف املخيط���ر خالل 
عمومية الشركة التي عقدت أمس 
بنسبة حضور بلغت 75.5% أن 
نسبة عقارات الشركة بلغت %88 
من قيمة املوجودات كما بلغت 
نسبة االستثمارت املالية 11% من 
قيمة املوجودات وهو الدافع الذي 
جعل الشركة في حالة استقرار 

في ظل االزمة االقتصادية.
وأش����ار إلى انه جار عملية 
إعادة جدولة ديون الشركة مع 
البنوك، وان نسبة الضمانات 
لدى الشركة وصلت إلى %130 
وانه مت االنتهاء من 90% من هذه 

املفاوضات مع البنوك.
من جهة أخرى ذكر املخيطر 
أن الشركة حرصت خالل 2009 
ف����ي تفعيل  على االس����تمرار 
استراتيجيتها من اجل تسريع 
اجناز مشروع مدينة املستقبل 

»خبارى الفحيحيل«.
وقال إن����ه مت عمل تصميم 
جديد لهذا املشروع لتكون نسبة 
اكبر  التجارية فيه  املس����احة 
لتحقيق مردود عال، الفتا إلى 
انه من املتوقع البدء في تنفيذ 
املشروع قبل نهاية العام احلالي، 
مبينا أن املشروع ينفذ على عدة 
مراحل، وان املرحلة االولى له 
ستستغرق 3 سنوات وأن تكملة 
املشروع بالكامل ستستغرق 7 

غيرت مرسيدس � بنز النظرة 
السائدة عن مجموعاتها الفخمة 
من مركب���ات الدفع الرباعي من 
خالل تنظيم فعالية على الدروب 
الوعرة ف���ي األردن ملدة ثالثني 

يوما.
وش���ارك في احلدث حوالي 
200 صحافي ومشتري أساطيل 
وممثلي ما بعد املبيعات وموظفي 
املبيعات في صاالت العرض من 
منطقة الشرق األوسط والذين 
متتعوا بفعالية شملت خوض 
الدروب الوعرة في املنطقة التي 

حتيط بالبحر امليت.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
املبيعات والتسويق لسيارات 
مرسيدس � بنز – الشرق االوسط 
فرانك بيرنتالر: »كان هدفنا إن 
نبني ألكبر ع���دد من الناس ان 
مجموعتنا من س���يارات الدفع 
الفخمة ليست خاصة  الرباعي 
بالط���رق املمهدة فق���ط بل انها 
متتل���ك امكاني���ات كبيرة على 
الطرق الوعرة أيضا«، وأضاف: 
»اعتقد إنن���ا حققنا هذا الهدف 
حيث أعجب ضيوفنا بأداء هذه 
الطرق  السيارات على مختلف 
الوعرة مبختلف تضاريس���ها 

القاسية«.
وأوضح: »رغم ان الكل اراد 
قيادة السيارة جي � واغون اال 
ان الذين قادوا جي ال كي دهشوا 
من قدراتها على الطرق الوعرة، 

سنوات.
وأشار إلى أن التمويل سيتم 
توفيره إما م����ن خالل البنوك 
احمللي����ة او اخلارجي����ة او من 
خالل املشاركة من قبل اجلهات 

املساهمة في املشروع..
وأوضح ان موجودات الشركة 
بلغت 120.38 مليون دينار في 
31 مارس 2009 مقارنة ب� 141.82 
مليون دينار كم����ا كان في 31 
ديسمبر 2008 في حني بلغت 
حقوق املس����اهمني 40 مليون 
دينار مقارنة ب� 63.88 مليون 

دينار.
وقال إن لدى الشركة برجا في 
شارع احمد اجلابر مكونا من 120 
دورا وهو في طور االنتهاء حاليا 
وعملية التشغيل والتأجير ستتم 
خالل ستة أش����هر، مضيفا ان 
للشركة مجمع مناور في منطقة 
الفروانية وكانت هناك شركة 
متخصص����ة تتولى إدارته من 

حيث الصيانة وجمع االيجارات 
وغيرها لكن مت إنهاء العقد مع 
هذه الشركة وتولت »خباري« 

القابضة إدارته.
وقال إن للش����ركة عقارات 
في منطقة الشرق قيد التطوير 
الش����ركة مبحاوالت  وقام����ت 
العق����ارات املجاورة  مع مالك 
لها لتحويل ه����ذه املنطقة من 
استثماري الى جتاري وبالتالي 
رفع س����عر االرض ف����ي هذه 

املنطقة.
وأوضح انه كان للش����ركة 
أرض مس����احتها 10 آالف متر 
مربع في منطقة الري ومت بيعها 
منذ عامني وكانت قسيمة انتفاع 
الش����ركة  )صناعية( وحققت 
ارباحا منها، وقال ان للشركة 
ارضا مس����احتها 39 ألف متر 
مربع في س����لطنة عمان فهي 
في منطقة صاللة التي ازدهر 
فيها سوق العقار ونسبة الطلب 

على عقارات مرتفعة فيها وكان 
من املخطط إنشاء شقق فندقية 
مع مجمع ترفيهي وجتاري لكن 
مع األزمة االقتصادية تأجل هذا 
االمر ومتى توافر التمويل من 
البنوك احمللية فسيتم بناء هذه 

االرض.
ووافقت عمومية الشركة على 
بنود جدول أعمالها التي تضمنت 
عدم توزيع أرباح وعدم صرف 
مكافأة ألعضاء مجلس االدارة 
اقتراح مجلس  واملوافقة على 
االدارة بدفع املساهمني نصيب 
الس����هم من الزكاة عن السنة 
احلالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 وانتخ����اب مجلس ادارة 
جديد للسنوات الثالث املقبلة، 
وهم ش����ركة صواف العقارية 
وشركة صواف العاملية العقارية 
وشركة دار االستثمار وشركة 
القابضة وشركة جزيرة  الدار 

عوهة للمقاوالت الزراعية.

اال ان كل الس���يارات كانت ذات 
أداء فاق التوقعات وشعر جميع 
ضيوفنا بأنهم سفراء ملجموعتنا 

من سيارات الدفع الرباعي«.
وأب���دى جميع املش���اركني 
اعجابهم بالسيارات التي قادوها 
في الفعالية والتي شملت ثالثة 
جي � واغون وأربعة من الفئة 
� ج���ي ال واربعة من الفئة � ام 

ال وستة من الفئة � جي ال كي 
اجلديدة األنيقة والساحرة والتي 

كانت جنمة احلدث.
وخالل الفعالية التي أقيمت 
في اخفض نقطة على وجه األرض 
بدأ السائقون قيادة السيارات من 
مستوى 388 مترا حتت سطح 
البح���ر وقادوا حت���ى االرتفاع 
األقصى البال���غ 859 مترا فوق 

سطح البحر، وقاد الضيوف عبر 
10 دفعات مسافة اجمالية بلغت 
أكثر من 25 الف كيلومتر منها أكثر 
من 3000 متر عبر الطرق التي 
سبقت الفعالية والتي أعدها مدير 
الشؤون اللوجستية للسيارات 
دنكن باربر وفريقه املكون من 
كارل ترنك وخبير الطرق الوعرة 

األردني فؤاد خليل.

أداء سيارات الدفع الرباعي من مرسيدس ـ بنز على الطرق الوعرة في األردن فاق التوقعات بقوتها وفخامتها

)قاسم باشا(جانب من عمومية »خباري« القابضة


