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لقطة جماعية من مجمع دور رعاية األيتام ودار املسنني

جانب من قرقيعان »برقان« في دور الرعاية ونادي املعاقني

محمد يوسف مستعرضا أهداف الصندوق

بسبب تراجع قطاعات البنوك والخدمات المالية واالتصاالت

يسعى لضم صناديق خليجية في المستقبل القريب

»المركز«: 6% تراجع أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني

يوسف: »صندوق.كوم« يشمل
 68 صندوقًا استثماريًا لـ 21 شركة كويتية

الريس: »القطرية« تعتزم إطالق
 6 خطوط جديدة بداية أكتوبر المقبل

جميع القطاعات تقريبا انخفاضا 
سنويا خالل الربع الثاني، وكان 
من أكبر املتراجعني قطاعا البنوك 

واالتصاالت.
كذلك شهدت البنوك اإلماراتية 
مخصصات أعلى من السابق خالل 
الربع الثاني كان على رأسها بشكل 
خاص بنك اإلمارات، دبي الوطني 
وبنك أبوظبي التجاري، وتواجه 
البنوك مخاوف رئيسية ناجمة 
عن انكشافها على مجموعة دبي 
العاملية وعلى أصول الشركات 
املتعلقة باملجموعة وسط تشديد 

البنك املركزي لضوابطه.

قطر وعمان والبحرين

الش���ركات  أرباح  انخفضت 
القطري���ة والعمانية بنحو %19 
و20% عل���ى التوال���ي، متأثرة 
باألداء الضعيف للقطاعات غير 
املصرفية التي تراجعت أرباحها، 
ومع ذلك فإن أرباح الش���ركات 
البحرينية سجلت منوا سنويا 

بنحو %29.
 في حني س���جلت القطاعات 
املصرفية ف���ي كل من البحرين 
وعمان وقطر منوا سنويا بواقع 
40% و39% و15% عل���ى التوالي 
خ���الل الرب���ع الثان���ي لتؤكد 
عل���ى انتعاش اجت���اه األرباح، 
وانخفضت األرب���اح اإلجمالية 
للشركات القطرية بسبب تراجع 
أرباح شركة صناعات قطر على 

نحو خاص.

الصناديق االستثمارية في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
وتقدمي كل القيم واألخبار جلميع 
املس����تخدمني من دون مقابل في 
سعيه وراء خدمة سوق الصناديق 
االس����تثمارية في الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
sundoog.« ولفت يوسف الى ان
com« يقدم هذه اخلدمات مجانا 
للمستخدمني واملستثمرين والهدف 
م����ن ذلك هو ملء الف����راغ الناجت 
عن عدم توافر ه����ذه املعلومات 

للمستثمرين في الوقت احلالي.
اما فيما يتعلق بعدد الصناديق 
االستثمارية فأوضح ان »صندوق.
كوم« يش����مل ما ال يق����ل عن 68 
صندوقا اس����تثماريا عن طريق 
نطاق االستثمار في السوق النقدي، 
سوق السندات، العقار، البورصة 
الكويتية، واالسهم العاملية، مشيرا 
الى ان الصناديق املعلن عنها في 

املوقع هي ل� 21 شركة كويتية.
وقال يوسف ان »صندوق. كوم« 
يتطلع إلضافة املزيد من الشركات 
االستثمارية في الكويت الى املوقع، 
هذا وس����يتم التوج����ه الى دول 
التعاون اخلليجي سعيا  مجلس 
لتحقيق اهدافه في خدمة املجتمع 

االستثماري واملستثمرين.

اعتب���ارا من 17  وبوخارس���ت 
يناير من الع���ام املقبل وأخيرا 
إلى شبكة  ستنضم بروكس���ل 
العاملية للقطرية في  اخلطوط 

أواخر نفس الشهر.
هذا وقد حضر الغبقة مجموعة 
من رجال األعمال واالقتصاديني 
واإلعالمي���ني وتخلله���ا إجراء 
سحوبات على الكروت الشخصية 
للضيوف احلاضرين حيث قدمت 
للفائزين تذاكر للسفر على درجة 

رجال األعمال.
جدير بالذكر أن »القطرية« 
ضم���ن  اآلن  حت���ى  أطلق���ت 
إستراتيجيتها التوسعية هذا العام 
سبع خطوط جديدة انطالقا من 
الدوحة، هي: بنغالورو وكوبنهاغن 
وأنقرة وطوكيو وبرشلونة وساو 
باولو وبوينس آيرس. وتعتزم 
القطري���ة رفع مع���دل رحالتها 
إلى عدد من خطوطها  وسعتها 
احلالية. وتغطي شبكة خطوط 
القطري���ة العاملية 92 وجهة في 
أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 
وجنوب آسيا والشرق األقصى 
الش���مالية واجلنوبية  وأميركا 

وأستراليا.

نتائجه، فقد انخفضت بواقع %44 
على األس���اس السنوي بسبب 
األداء اخلافت ملعظم القطاعات، 
ومع ذلك فإن أرباح قطاع البنوك 
تابعت ارتفاعها خالل الربع الثاني 

والنصف األول من 2010.

اإلمارات

الش���ركات  أرباح  انخفضت 
اإلماراتية بنس���بة 36% خالل 
الرب���ع الثاني م���ن 2010 على 
األساس السنوي وبنسبة %12 
في النصف األول من العام احلالي 
على األساس السنوي، وسجلت 

االقتصادية املتعلقة بالصناديق 
االستثمارية ومدرائهم، باالضافة 
ال����ى ان املوقع مدع����م باللغتني 
العربي����ة واالجنليزية. واوضح 
ان »صندوق.كوم« يشمل جميع 
البيانات املتعلق����ة بالصناديق 
االستثمارية كأهداف الصندوق، 
صافي القيم احلالية، نسب تغير 
صافي القيمة منذ التأسيس، بحيث 
يوفر للمستثمر كافة املعلومات 
املطلوبة بسهولة ويسر، كما يهدف 
»صندوق.كوم« إلى احتواء جميع 

إستراتيجيتنا للنمو بإطالق ست 
خطوط جديدة على مدار أربعة 
أشهر، مش���يرا إلى انه اعتبارا 
من 12 أكتوبر املقبل ستباش���ر 
بخط بوكيت وف���ي 21 نوفمبر 
هانوي وني���س اعتبارا من 24 
نوفمب���ر وكل من بودابيس���ت 

تعثرت عن سداد 15.7 مليار دوالر 
يعود نحو 5 مليارات دوالر منها 
تقريبا لصالح بنوك سعودية 

حتى أواخر 2009.

الكويت

لفت التقري���ر إلى أن أرباح 
مجموعة زين للربع الثاني من 
2010 استفادت من األرباح التي 
جنتها وبلغت 2.65 مليار دوالر 
من بيع عملياتها التشغيلية في 
إفريقيا. وباستثناء هذه املكاسب، 
الكويتية،  أرباح الشركات  فإن 
والتي أعلن منها فقط 45% عن 

من خالل رسم توضيحي يبني صافي 
القيمة للصناديق والتوزيعات التي 

خضع لها الصندوق.
وذكر ان من ضمن املميزات ان 
املوقع يجري مقابالت مع مدراء 
الصنادي����ق ويوف����ر معلومات 
ع����ن آخ����ر أخب����ار الصنادي����ق 
االستثمارية، كما ان هناك قسما 
كامال للتوعية االستثمارية وكذلك 
املصطلحات االس����تثمارية فيما 
يعمل املستخدم واملستثمر بدراية 
كاملة عن استثماره، وآخر االخبار 

وتصنيف اخلمس جنوم.
وتابع: »ووفقا إلستراتيجيتنا، 
البحث عن أسواق  س���نواصل 
جديدة دون تردد، فنحن دوما 

نبحث عن فرص جديدة«.
وأفاد بأن »القطرية« تعتزم 
اتخ���اذ خطوة جدي���دة ضمن 

السعودية دعما من قطاع السلع 
بقي���ادة »س���ابك«، التي بلغت 
أرباحها ع���ن النصف األول من 
العام احلالي نح���و 2.8 مليار 
دوالر، حيث استفادت الشركة 
من انتعاش أسعار السلع والطلب 
املرتفع على األسمدة والبالستيك 

خاصة من آسيا.
وعل���ى العك���س م���ن ذلك، 
انكمش���ت أرباح قطاع البنوك 
بواق���ع 10% في الرب���ع الثاني 
والنصف األول من 2010، وذلك 
بسبب انكشاف املصارف على 
مجموعتي سعد والقصيبي التي 

االستخدام ومصمم للمستخدمني 
املهنيني في الصناعة املالية.

واشار يوس����ف الى ان هناك 
عددا من املميزات ميكن ان يحصل 
عليه����ا زائر املوق����ع وهي جمع 
املتعلق����ة بالصندوق  املعلومات 
في موقع الكترون����ي واحد، كما 
انه من السهل البحث عن املعايير 
املطلوبة، فضال عن ان املوقع يوفر 
املعلومات التاريخية لكل صندوق 
منذ تأسيسه، باالضافة الى امكانية 
املقارنة بني الصناديق االستثمارية 

القطرية سترفع معدل رحالتها 
إلى العديد من األسواق الرئيسية 
مثل باريس ومدريد وستوكهولم 
وأثينا وزيورخ ومصر لتتيح 
لعمالئها مزيدا م���ن اخليارات 
واملرونة عند الس���فر على منت 
رحالتنا احلائ���زة جوائز عدة 

أشار تقرير 
صادر عن املركز 
الكويتي  املالي 
إل���ى أن أرباح 
الشركات في دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي انخفضت بواقع %6 
على األساس الفصلي و7% على 
األساس الس���نوي، لتصل إلى 
10.7 ملي���ارات دوالر في الربع 
الع���ام احلالي على  الثاني من 
ضوء االنخفاض الذي ش���هدته 
قطاعات االتصاالت واخلدمات 

املالية والبنوك.
وقال التقرير انه بعد مضي 
شهرين من نهاية الربع الثاني 
أعلن���ت 75% م���ن الش���ركات 
اخلليجية عن أرباحها، مضيفا 
أن النصف األول من 2010 استفاد 
من األرباح العالية خالل الربع 
األول من العام ذاته والتي أدت 
إلى ارتفاع األرباح بنسبة %13 
على األساس السنوي لتصل إلى 

22 مليار دوالر.

السعودية

وقال تقرير »املركز« إنه على 
األساس السنوي، فقد منت أرباح 
الشركات السعودية، التي أفصح 
منها 89% ع���ن نتائجه، مبعدل 
25% خالل الربع الثاني من 2010، 
وكانت نتائج النصف األول من 
العام احلالي أكث���ر تفاؤلية إذ 
ارتفعت األرباح بنس���بة %42 
سنويا، وتلقت أرباح الشركات 

شريف حمدي
أفاد مدير التس����ويق للموقع 
االلكت��رون����ي صن��دوق.ك����وم 
)sundoog.com( محمد يوس����ف 
بأن املوقع عبارة عن مظلة جتمع 
معلومات الصناديق االستثمارية 
من مختلف الشركات واملدراء في 
مكان واحد بحيث يتيح للمستثمر 
البحث ع����ن املعلومات املطلوبة 

بسهولة ويسر.
وقال يوسف ان الفكرة نشأت 
من احلاج����ة الى وج����ود قاعدة 
بيانات جتمع معلومات الصناديق 
االستثمارية من مختلف الشركات 
واملدراء في مكان واحد بحيث يتيح 
للمستثمر البحث عن املعلومات 
املطلوبة، الفتا الى ان الراغب في 
االستثمار يقضي وقتا طويال في 
احلصول على املعلومات من كل 
مدير صن����دوق على حدة، فضال 
عن قدرته اصال في احلصول على 
تلك املعلومات، وكذلك فان هناك 
حاجة الى حتلي����ل تلك البيانات 
املجمعة واملقارنة بينها للوصول 
الى افضل اختيار استثماري وهو 
ما دف����ع القائمني على املوقع الى 

سرعة الشروع فيه.
واضاف ان مصممي املوقع عملوا 
الكتروني سهل  على خلق موقع 

منى الدغيمي
أكد نائب أول رئيس اخلطوط 
اجلوية القطرية لشبه اجلزيرة 
العربي���ة وإيران وبالد الش���ام 
واليمن علي الريس على أهمية 
الس���وق الكويتي���ة بالنس���بة 
للقطري���ة قائال »نس���ير على 
خط الدوحة � الكويت بطرازات 
مختلفة من طائرات اإليرباص 
A320 لنوفر بذلك أقصى درجات 
الراحة واخلدمات لركابنا األعزاء 
له���م روابط ممتازة  كما نوفر 
إلى مختلف وجهاتنا في أوروبا 
والشرق األوسط وافريقيا وأميركا 
الش���مالية واجلنوبية وجنوب 

آسيا وآسيا باسيفيك«.
وأضاف الريس في كلمة ألقاها 
خالل الغبقة الرمضانية للشركة 
التي تقيمها للسنة اخلامسة على 
التوالي: »الوصول من الكويت 
إلى الدوحة في غاية الس���هولة 
فنحن نسير بني البلدين 28 رحلة 
في األس���بوع أي أربع رحالت 
يوميا مما يوفر روابط ممتازة 
للمسافرين إلى العديد من وجهات 

العمل والترفيه حول العالم«.
الناقلة  أن  الريس  وكش���ف 

حققت أعلى النتائج ضمن فئة سيارات الصالون المدمجة

تصنيف 5 نجوم لـ »ستروين C4« الجديدة

»برقان« يحتفل بالقرقيعان في مجمع دور الرعاية
 والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين

أعلنت »س����تروين C4« اجلديدة عن حصولها 
على تصنيف 5 جنوم من »EURO NCAP« النافذة 
ف����ي عالم تصنيف الس����يارات، كما حصدت %97 
من النقاط املمنوحة لألنظمة املس����اعدة، محققة 
بذلك أعلى النتائج ضمن فئة س����يارات الصالون 

املدمجة.
وجتسد ستروين C4 اجلديدة العديد من املزايا 
وخيارات التقنيات احلديث���ة، وفي مقدمتها قمة 
التوازن على الطرقات ومنتهى تكنولوجيا القيادة 
املساعدة ومنها نظام املكابح اإللكتروني، نظام املكابح 
الطارئ، نظام مراقبة االحتكاك االلتصاقي الذكي، 

.»»SEP مضافا إليه برنامج الثبات اإللكتروني
كما تتس���م س���تروين C4 اجلديدة بكثير من 
خصائص السالمة واألمان بعد أن زودت مقصورة 
الركاب ب� 6 وس���ائد هوائية موزعة على السائق 

والراكب األمامي وفي اجلوانب وعلى الساتر.
وقد فازت ستروين C4 اجلديدة بهذا التصنيف 

املميز بفضل ما اشتملت عليه من أنظمة مساعدة 
للقي���ادة ، فضال عن متيزها بالعدي���د من املزايا 
األخرى اهمها ما تشتمل عليه من ابتكارات متقدمة 
وخدم���ات ذكية تضمن راحة الب���ال لكل من قائد 
السيارة ومن معه، ومن هذه املزايا واخلصائص: 
نظام »الترا س���اوند« ملراقبة النقاط الغير مرئية 
الفريد من نوعه في عالم الس���يارات، حيث يعمل 
هذا النظام االس���تثنائي على حتذير السائق من 
تواجد س���يارة أخرى ضمن نظ���ام النقاط امليتة 
غير املرئية بظهور عالمة برتقالية في زاوية مرآة 

الرؤية اخللفية.
باالضافة الى خدمة »اللمس اإللكترونية« وتشمل 
اإلتصال الطارئ وحتديد مكان التواجد في احلوادث 
الطارئة وعلى مدار ال� 24 ساعة طيلة أيام األسبوع، 
ومتكن هذه اخلدمة من حتديد مكان تواجد السيارة 
أو اي سيارة أخرى يراها السائق عند حدوث حادث 

طارئ طلبا للمساعدة.

األيام املباركة ولنمنحهم حلظات 
التي تبقى  جميلة من السعادة 

في ذاكرتهم.
وكان بن���ك برق���ان قد حقق 
ف���ي برامج  حضورا ملموس���ا 
الرعاي���ة والدع���م ال���ذي قدمه 
للعديد من اجلهات واألنش���طة 
التي تعن���ى بالرعاية الصحية 
وخاصة لألطفال، وحظيت هذه 
املس���اهمات على الدوام بتقدير 
املسؤولني ومؤسسات املجتمع 
األهلي في الكوي���ت ملا أجنزته 
كمبادرات نوعية تتبناها مؤسسة 
مصرفية رائدة في القطاع اخلاص 
ليكون مساهما في ازدهار ورفاه 

وصحة الوطن.

ومشاركة األطفال فرحتهم بهذه 
املناسبة.

وعن أهمية هذه الزيارة قال 
رئيس مديري التسويق بالوكالة 
في بنك برقان بشير جابر: لقد 
اهتم البنك بهذه الزيارة واعتبرها 
م���ن صميم اهتمام���ه وبرامجه 
للمسؤولية االجتماعية، وميتد 
ه���ذا االهتمام والتركيز في بنك 
برقان ليشمل مختلف شرائحه 
االجتماعية وفئاته، ولذلك آثرنا 
أن يك���ون احتفالنا بالقرقيعان 
مشاركة مع القائمني على مجمع 
التابع  الرعاية االجتماعية  دور 
ل���وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل لنش���اركهم بهجة هذه 

اعلن بنك برق���ان عن دعمه 
ورعايته للعديد من األنش���طة 
النوعي���ة في احلي���اة اليومية 
للمجتمع، ومنها حفل القرقيعان 
الرمضاني حيث اختار  التراثي 
البنك أن تك���ون احتفاالته في 
مجمع دور الرعاية التابع لوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
في الصليبخ���ات وذلك لتعزيز 
التواصل معهم ومنحهم فرحة 
االبتسامة واملرح في هذا اليوم 
الذي ينتظره جميع األطفال في 

الكويت كل رمضان.
واوض���ح البن���ك ف���ي بيان 
صحافي أنه انطالقا من التزامه 
املستمر مبسؤوليته االجتماعية، 
العالقات  إدارة  فإن فريقا م���ن 
العامة بالبنك قام بزيارة مجمع 
دور الرعاية ومركز رعاية األيتام 
ودار املسنني الذي ينضوي حتت 
مظلة املؤسس���ات االجتماعية 
ودور الرعاي���ة اخلاص���ة التي 
تديرها وتش���رف عليها وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل، 
حيث شملت هذه الزيارة أيضا 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
واوضح البنك انه جريا على 
عادته ومتابع���ة اللتزامه جتاه 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة، 
قام البنك هذا العام بدعم احتفاالت 
الكويتي  للن���ادي  القرقيع���ان 
الرياض���ي للمعاقني عن طريق 
توفير علب القرقيعان للمساهمة 
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