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أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي عن امتام استعداداتها 
النط���اق دورة جدي���دة في 
سلسلة دورات معرض الغذاء 
الرمضاني 29 يوليو اجلاري 
وتستمر أنشطته الى العاشر 
من أغسطس املقبل، حيث تقيمه 
وتنظمه الشركة حتت رعاية 
وحضور وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل محمد 
الكندري على ارض املعارض 

الدولية مبشرف.
املناسبة، قال مدير  وبهذه 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي عماد الهارون 
ان عدد الش���ركات التي أكدت 
مشاركتها باملعرض حتى اليوم 
قد وص���ل الى ما يزيد عن 85 
شركة ومؤسسة جتارية محلية 
ودولي���ة متخصص���ة جاءت 
التي  املنتجات  تستعرض كل 
يحتاجها املواطن واملقيم خال 
شهر رمضان الكرمي الذي جاء 
مبكرا هذا العام ولهذا السبب 
قررت ادارة الش���ركة التبكير 
الذي  املع���رض  اقامة  مبوعد 
يترقبه اآلالف من زوار ارض 
املعارض سنويا ليقام في هذا 

التزاما تاما  باملعرض ملتزمة 
امام ادارة الشركة بعدم جتاوز 
األسعار املعلنة واملتداولة قبل 
حلول الشهر الكرمي والتي تبيع 
بها في معارضها الدائمة، مشيرا 
الى ان معرض الغذاء الرمضاني 
يأتي في الوقت الذي تكثف فيه 
جميع اجلهات املعنية باألسعار 
في الكويت جهودها الرامية الى 
احلفاظ على مستويات معقولة 
من األسعار بعيدا عن الزيادات 
املغالى فيها وغير املبررة والتي 
الش���ركات  اليها بعض  تلجأ 
دون مراعاة لألعباء املعيشية 
التي يتكبدها املستهلك طوال 

العام.
الش���ركات  وتس���تعرض 
املشاركة كل السلع املتداولة في 
شهر رمضان الكرمي الرئيسية 
منه���ا وتل���ك الت���ي يحرص 
املسلمون على تداولها بكثرة 

في تلك االيام املباركة.
اجلدير بالذكر أن املعرض 
سيستقبل زواره بالصالة رقم 
4 على مدى فترتني صباحية من 
الساعة 9:30 الى الساعة 1:00 
ظهرا ومسائية من الساعة 5:00 

الى الساعة 10:30 مساء.

التوقي���ت الذي يائم احلاجة 
اليه من جميع الزوار.

وأوضح ان معرض الغذاء 
الرمضاني للعام احلالي يقام 
حتت الرعاي���ة التجارية لكل 
م���ن ش���ركة جلوري���ا جينز 
كافيه وكاريبو وشركة الكويت 
للزراعة، وأشار الى ان قائمة 
الشركات املشاركة تضم كوكبه 
كبيرة من الشركات التجارية 
العريق���ة والتي حترص على 
االلتقاء مع زوار ارض املعارض 
في هذا الوقت من كل عام، الفتا 
الى ان الش���ركات املش���اركة 

يقام خالل الفترة من 29 الجاري إلى 10 أغسطس المقبل

أرض المعارض تستعد النطالق معرض
الغذاء الرمضاني بمشاركة 85 شركة تجارية

29.5 مليون دوالر األرباح الصافية
لـ  »الخليج الدولي« في النصف األول

اعلن بنك اخلليج الدولي عن 
أرباح صافية بلغت بعد  حتقيق 
استقطاع الضرائب 56.3 مليون 
الستة األولى من  دوالر للشهور 
2010، مقارنة مع خس����ائر بلغت 
22.5 ملي����ون دوالر خال الفترة 
املقابلة من العام املاضي، وقد بلغت 
األرباح الصافية خال الربع الثاني 
من العام احلالي 29.5 مليون دوالر، 
أي بزيادة مقدارها 10%عن أرباح 

الربع األول.
واوضح البنك في بيان صحافي 
أنه سجل دخا تشغيليا بلغ 63.5 
مليون دوالر خال النصف األول 
من العام احلالي، وقد بلغ الدخل 
التشغيلي في الربع الثاني 32.9 
ملي����ون دوالر، بزيادة بلغت %8 
عن الربع األول. وبلغ صافي دخل 
الفوائد، وه����ي كبرى فئات دخل 
البن����ك، 87.3 مليون دوالر خال 
الشهور الس����تة، بتراجع مقداره 
23% مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي.
ويع����زى ه����ذا التراج����ع الى 
اإلج����راءات الت����ي نفذه����ا البنك 
لتقليل حجم املخاطر واملديونية 
ف����ي امليزانية العام����ة من جهة، 
الفائدة بشكل  وانخفاض أسعار 
قياسي من جهة أخرى، وقد بلغ 
صافي دخ����ل الفوائد خال الربع 
الثاني 44.1 مليون دوالر، مسجا 
زيادة طفيفة مقارنة بالربع األول 

م����ن العام. أما ايرادات الرس����وم 
فبلغت 16.9 مليون دوالر، متراجعة 
مبقدار 14% مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي بسبب انخفاض 
الرس����وم م����ن أنش����طة األعمال 
املصرفية االستثمارية. ويعكس 
هذا االنخفاض في الرسوم تراجع 
األعمال االستشارية للشركات في 
املنطقة نتيجة لألوضاع االقتصادية 

السائدة.
وبلغ اجمالي مصاريف البنك 
50.7 مليون دوالر خال النصف 
األول، بتراجع مقداره 9.6 مايني 
دوالر أو 16% مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي. 
واوض����ح البن����ك ف����ي بيانه 
الصحافي ايضا ان مت خال النصف 
األول الع����ام احلالي خصم مبلغ 
4 مايني دوالر فقط ملخصصات 
اخلس����ائر، ويعك����س انخفاض 
احلاجة لوضع مخصصات اضافية 
التي تبناها  االجراءات املتحفظة 
البنك عند حتديد املخصصات خال 
عام 2009. فيما بلغ اجمالي أصول 
مجموعة بنك اخلليج الدولي في 
نهاية النص����ف األول 15.8 مليار 
دوالر، ومتيزت أصول البنك في 
نهاية هذه الفترة مبستوى سيولة 
عال وذلك كإجراء احترازي بسبب 
التي  األوضاع احلرجة واملتقلبة 

تشهدها األسواق.
وقد بلغ مجموع النقد واألصول 

السائلة األخرى وااليداعات لدى 
البنوك 5 مليارات دوالر، تشكل 
32% من اجمالي األصول. وفي 30 
يونيو 2010 بلغ حجم األوراق املالية 
االستثمارية، التي تتألف أساسا 
من سندات دين عالية التصنيف 
والسيولة ملؤسسات مالية عاملية 
ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، 

2.3 مليار دوالر.
أما القروض والسلفيات فبلغت 
8.2 مليارات دوالر، بتراجع مقداره 
1.1 مليار دوالر عن مستواها في 
نهاية ع����ام 2009. نتيجة لذلك، 
تراجعت نسبة حجم القروض الى 
حقوق امللكية قليا عن النس����بة 
املستهدفة، وهي 5 مرات. وبلغت 
الى ودائع  القروض  نسبة حجم 
العماء والتمويل ألجل 81%، وهي 

نسبة محافظة وحكيمة.
اما عن حج����م التمويل ألجل 
الذي حصل عليه البنك فقد بلغ 
3.2 مليارات دوالر، بزيادة بلغت 
200 مليون دوالر عن مستواه في 
البنك  العام املاضي، وكان  نهاية 
قد طرح بنجاح في ابريل املاضي 
سندات مقومة بالريال السعودي 
بلغ����ت قيمتها 3.5 مليارات ريال 
)933 مليون دوالر( ومدتها خمس 
سنوات، ويزيد هذا املبلغ بهامش 
مري����ح عن التموي����ل ألجل الذي 
استحق في ش����هر ابريل وبلغت 

قيمته 800 مليون دوالر.

بعد تسجيل مخصصات بمبلغ 7.4 ماليين دينار لتعزيز المركز المالي للبنك

القاضي: 3 ماليين دينار صافي أرباح »بوبيان«
للنصف األول و30.2% معدل كفاية رأسمال البنك

أعلن بنك بوبيان عن حتقيق صافي ربح 
قدره 3 مايني دينار خال النصف األول 
من العام احلالي مقارنة بصافي خسارة 
قدره 11.7 مليون دينار عن نفس الفترة 
من العام املاضي، منها 1.4 مليون دينار 

ربحية في الربع الثاني من 2010.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ابراهيم 
القاضي في بيان صحافي ان هذه النتائج 
ناجتة عن أرباح البنك التش���غيلية بعد 
تسجيل مخصصات عامة وحتوطية مببلغ 
7.4 ماي���ني دينار لتعزي���ز املركز املالي 

للبنك.
واضاف أنه من املؤش���رات االيجابية 
امللحوظة زيادة صافي إيرادات التمويل 
لتصل إلى 13.6 مليون دينار عن النصف 
األول مقارن���ة ب���� 10.9 مايني دينار عن 
النصف األول من عام 2009 وبنسبة منو 
قدرها 24.7%، باإلضافة إلى زيادة ودائع 
العماء حيث بلغ���ت 820 مليون دينار 
عن النصف األول من عام 2010 مقارنة ب� 
726 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 

  1.2 مليار دينار 
إجمالي أصول البنك 

بنمـو 24% وحقـوق 
الملكيـة ترتفـع
إلى 237 مليـونا

زيادة صافي إيرادات التمويل إلى 13.6 مليون دينار مقارنة بـ 10.9 ماليين وبنسبة
نمو قدرها 24.7% و زيادة ودائع العمالء لتسجل 820 مليون دينار بنمو نسبته %13

بلغ معدل كفاية رأس���مال البنك %30.32 
مقابل احلد األدنى املطلوب من قبل بنك 

الكويت املركزي وهو %12.
اجلدي���ر بالذكر أن بنك بوبيان قد بدأ 
العام احلالي مدفوعا مبجموعة من العوامل 
االيجابية لعل اهمها دخول مساهمني جدد 
في هيكل ملكية البنك على رأس���هم بنك 
الكوي���ت الوطني وامت���ام عملية زيادة 
راس���مال البنك الى جانب االستراتيجية 
اجلديدة للبنك التي عم���ل على اعدادها 
واحد من اكبر بيوت االستشارات العاملية 
بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته 
التنفيذية، باالضافة الى استقطاب فريق 
فني اداري محترف من افضل اخلب��رات 

املصرفي��ة.
وكان البنك قد حصل على جائزة افضل 
بنك اس���امي في الكويت لعام 2010 من 
مجل���ة »اربيان بزن���س« تقديرا على ما 
حققه خال الفترة االخيرة من تطورات 
ايجابية سواء على مست���وى التشغي����ل 

او الربحي��ة. 

2009 وبنسبة منو قدرها %13.
واوضح أن إجمالي أصول البنك كما 
في نهاية النصف األول من عام 2010 قد 
بلغ 1.2مليار دينار مقارنة ب� 943مليون 
دينار في نهاية النص���ف األول من عام 

2009 وبنسبة منو قدرها %24.
وبني أن إجمالي قيمة حقوق امللكية في 
البنك ارتفع ليصل إلى 237 مليون دينار 
في نهاية النصف األول من عام 2010 مقارنة 
ب� 129مليون دينار والذي ترتب عليه أن 

صممت لمواكبة مناخ منطقة الخليج حصرياً

»البابطين« تطلق رينو فلوينس 2011 الجديدة

شريف حمدي
أطلقت ش���ركة عبداحملسن البابطني 
س���يارة »رينو فلوينس« 2010 اجلديدة 
التي ابتكرت ومت تصميمها ملواكبة مناخ 
منطقة اخللي���ج حصريا، حيث أضحى 
بوسع عش���اق رينو في الكويت جتربة 
األداء املتميز لسيارة الصالون اجلديدة 
»رينو فلوينس« عنوان الراحة ومنتهى 
األناقة التي صممت ملنطقة اخلليج بشكل 
خاص وذل���ك بعد وصولها الى معارض 
شركة عبد احملسن عبدالعزيز البابطني 

الوكيل احلصري املعتمد في الكويت.
روعي في تطوي���ر »رينو فلوينس« 
ظروف القيادة احمللية واحتياجات عشاق 
رينو وتطلعاتهم من جهة وتعزيز ريادة 
السيارات الفرنسية في الكويت ومنطقة 
اخلليج على غرار سيارة »رينو سافران« 

من جهة ثانية.
وبهذه املناسبة أعرب مدير عام املبيعات 
لعمليات السيارات في شركة عبد احملسن 
عبدالعزيز البابطني عصام س���امة عن 
ثقته بأن إطاق »فلوينس« من شأنه أن 
يسهم في زيادة مبيعات »رينو« عموما، 
وتعزيز املكانة الرائدة لعامة »رينو«بشكل 

خاص. 
وأضاف س���امة »نح���ن بحاجة إلى 
مجموعة من املنتجات تناس���ب أسواق 
الكويت واملنطقة لتحقيق ما نصبو إليه 

من جناح«.
من جهته قال غازي البابطني � إدارة 
تطوير العمل لعمليات السيارات في شركة 
عبد احملسن عبدالعزيز البابطني: »مت ضخ 

استثمارات ضخمة في تصميم وتصنيع 
»رينو فلوينس« لضمان توفير أفضل ما 
لدى »رينو« من أسلوب فرنسي عصري 

مميز، وتقنية وأداء لدى نيسان«. 
و أضاف البابطني أن جميع السيارات 
التي نقدمه���ا لعمائنا، يت���م اختبارها 
وجتهيزها وفقا الحتياجاتهم وتوقعاتهم. 
ولقد تخطت »رينو فلوينس« من حيث 
تطويرها وتصميمها املائم للمنطقة غيرها 

من السيارات.
وجتس���د »فلوينس« اجلديدة أقصى 
مستوى من متعة القيادة بفضل مجموعة 
من اخلصائص االستثنائية: شكل انسيابي 
رش���يق، تصميم رحب أنيق، وتقنيات 
للسامة واألمان تعد األحدث ضمن فئتها، 
فضا عن محرك فريد يحقق التوازن التام 
بني القوة والكفاءة في استهاك الوقود.

وظهرت »رينو فلوينس« ألول مرة في 
دولة االمارات خال معرض دبي الدولي 
للس���يارات في ديسمبر 2009، وحظيت 
وقتها ب���ردود فعل إيجابية وإعجاب كل 
من شاهدها. ويأتي دخولها الى األسواق 
العاملية في أعقاب اطاق »رينو سانديرو 

هاتشباك« الشهر املاضي.
ويبدو أن األبعاد الواسعة لسيارة »رينو 
فلوينس« اجلديدة والتي تبلغ 4.620 ملم 
طوال و1.809 ملم عرضا، ستجعلها واحدة 
من أكبر السيارات حجما في فئتها، موفرة 
مزيدا من املساحة الداخلية للركاب، مبا 
في ذلك مساحة واسعة ملرفق اليد تبلغ 
1.480 ملم في املقاعد األمامية و1.475 ملم 

في املقاعد اخللفية.

وباعتبار تصميمها الذي يائم مناخ 
الكويت ومنطقة اخلليج، لم تدخر الشركة 
األم »رينو« جهدا لضمان نظام للتبريد 

الداخلي أكثر كفاءة.
وحتوي »رينو فلوينس« جهازا لضبط 
درجة احلرارة كإحدى املواصفات القياسية، 
وآخر أوتوماتيكيا ثنائي املنطقة لضبط 
درجة احلرارة حيث يس���اعد الس���ائق 
والراكب األمامي على اختيار درجة احلرارة 
املائمة وسرعة املروحة املفضلة، بينما 
القابلة للضبط  الفتحات اخللفية  توفر 
والتعديل أيضا التوازن التام بني املقصورة 

األمامية أو اخللفية للسيارة.
وتتوافر »رينو فلوينس« بخيار من 
محركني قويني يعدان نتاج حتالف »رينو 
ونيسان« س���عة 1.6 ليتر و2 ليتر على 
التوالي. كاهما مس���حوب بناقل حركة 
متغير باستمرار CVT مينح أفضل اقتصاد 
ممكن في استهاك الوقود وبأعلى أداء. 
ترافق هذه القوة ساسة ال تضاهى في 
األداء على الطرقات بفضل مهارة مهندسي 
»رينو« في اجلمع بني القيادة االستثنائية 
ومنتهى الدقة في الس���ير، وأقل قدر من 

الضوضاء واالهتزاز عند التوقف.
وعلى غرار جميع س���يارات »رينو«، 
تأتي »فلوينس« اجلديدة مجهزة مبجموعة 
من مزايا األمان والسامة تلبي توقعات 
أكثر العماء تطلبا وإحلاحا: نظام منع 
اغاق املكابح »ABS« يتوافر قياسيا في 
هذه السيارة، نظام مساعد كبح الطوارئ 
»EBA«، نظام »ESC«لضمان اس���تقرار 
املركبة حتى في أصعب ظروف الطرقات 

)اختياري(، 6 وسائد هوائية، أحزمة أمان 
مزودة بثاث نقاط تثبيت مع مجس���ات 
للتضييق وحتديد الوزن، جهاز لتثبيت 
السرعة أثناء القيادة، وذلك كله لضمان 
توفير أعلى معايير السامة للسائق ومن 

معه.
ومتث���ل الراحة واملتعة ف���ي »رينو 
فلوينس« أم���را حيويا مما يعلل تواجد 
مجموعة متكاملة م���ن األجهزة صممت 
لتغدو كل رحلة مصدر س���عادة جلميع 
الركاب، ومتيزت أيضا بيس���ر وسهولة 
االستخدام، بطاقة دخول وتشغيل السيارة 
دون استخدام اليد مع غلق اوتوماتيكي، 
أنظمة غني���ة من اخلي���ارات الصوتية 
والس���معية مبا فيها صوت ثاثي فريد 
األبعاد من »Arkamys-R« االتصال بواسطة 
البلوتوث، مع وصلة خاصة للتوصيل 
والتشغيل الرقمي ونظام الصوت الرائد 

»Bose-R« هاي فاي.
وبهدف ضمان قوة حتمل »فلوينس«، 
خضعت الصالون اجلديدة لبرنامج اختبار 
قاس مت إج���راؤه محليا ألس���واق دول 
اخلليج، مع األخذ بعني االعتبار ضمان 
مراقبة اجلودة والقدرة على التحمل في 
مواجهة أصعب ظروف الطرقات وأكثرها 

قسوة.
ولتعزيز جتربة اقتناء »رينو فلوينس« 
شعارها تفادي املتاعب، فقد تقرر طرح 
السيارة كفالة ملدة 3 سنوات أو عند بلوغ 
مسافة 100 ألف كم، باإلضافة إلى مجموعة 
من مزايا خدمة ما بعد البيع ضمن برنامج 

رينو »العميل أوال«.

غازي البابطني يزيح الستار عن السيارة اجلديدة

فريق عمل »عبداحملسن البابطني« يتوسطهم غازي البابطني وعصام سالمة خالل إطالق السيارة اجلديدة

)سعود سالم(.. ومتوسطا عصام سالمة وإسماعيل جمعة وعمرو سامي حنبل


