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»نيسان« تكشف عن »تاونبود« الكهربائية الجديدة

كشفت شركة نيسان النقاب خالل معرض باريس للسيارات وللمرة 
األولى مركبة جتريبية تقدم فكرة وافية حول خطط نيس����ان لتعزيز 
تواجد املركبات منعدمة االنبعاثات في أسواق العالم، وتسمى السيارة 
التجريبية اجلديدة »تاونبود« وتتميز بتصميمها اجلذاب ومقصورتها 

الفسيحة والعملية.
صممت السيارة التجريبية لتقدم مفهوم التنقل دون انبعاثات إلى 
اجليل املستقبلي من رجال األعمال االبداعيني والتقنيني، فهي أكثر من 
مجرد سيارة أو مجرد مركبة من طراز »فان« � وتفتح عصرا جديدا من 
السيارات اجلميلة وذات االستخدامات املرنة التي تقدم أساليب التنقل 

بالسيارات الكهربائية إلى اجلمهور على نطاق واسع.

»نيسان - ليف«

تواصل نيسان جهودها في مجال انتاج السيارات منعدمة االنبعاثات، 
وتعرض سيارتها اجلديدة »نيسان - ليف« للمرة األولى في معرض 
باريس للس����يارات قبيل تس����ليم الدفعة األولى من هذه السيارة إلى 

عمالئها في القارة األوروبية.
وتعتبر س����يارة »نيسان - ليف« مركبة كهربائية 100% ودون أي 
انبعاثات وتتميز بانخفاض تكاليف تش����غيلها. كما أنها أول س����يارة 
كهربائية ذات تصميم خاص وأنتجت على نطاق واسع وتباع بسعر 
معق����ول، وهي األولى ضمن مجموعة من الس����يارات الكهربائية التي 

تنوي نيسان انتاجها.
زودت السيارة مبحرك كهربائي في مقدمة املركبة طورته نيسان، 
يقوم بدفع العجلتني األماميتني. ويولد احملرك الكهربائي قوة 80 كيلو 
واط و280 نيوتن/ متر من عزم التدوير ليحقق س����رعة قصوى تبلغ 

140 كيلومترا في الساعة )90 ميال(.
وتكفي البطارية في حال شحنها بالكامل ملدى يبلغ 160 كيلومترا، 

ما يعني تلبية متطلبات 80% من العمالء في أوروبا.
ويعمل احمل����رك الكهربائي على بطاريات ليثي����وم - أيوم املرققة 
وتبلغ طاقته����ا أكثر من 90 كيلو واط. وركب����ت البطارية املؤلفة من 

48 قطعة حتت مقاعد الس����يارة وأرضيتها، كما ميكن استخدام الطاقة 
املع����اد توليدها من خالل عملية الفرمل����ة والقيادة من خالل حتويلها 

نحو البطارية لضمان أقل هدر للطاقة.
تبقى نيسان ميكرا اجلديدة مخلصة لألجيال السابقة من هذه املركبة، 
فقد قاومت زيادة أبعاد نظيراتها، ولكن بفضل الهندسة الذكية قدمت 
لنا مقصورة فسيحة. ومثل سابقاتها، تتمتع »نيسان – ميكرا« اجلديدة 

بتحكم رشيق وممتع للقيادة بفضل منصتها اجلديدة.
تتوافر الس����يارة مبحرك بنزين جديد بثالث أسطوانات وسعة 1.2 
ليتر، واالنبعاثات املجتمعة ال تشكل أكثر من 115غ/كم واستهالك الوقود 
ال يزيد على 5 ل/100كم، وس����يتم تدشني تقنية احلقن املباشر في هذه 
املركبة خالل الربيع القادم، التي ستعمل بدورها على تقليل االنبعاثات 
وتخفيض اس����تهالك الوقود أكثر من ذي قبل، كما سترفع مستويات 
األداء. ومثل سابقتها، تشمل »نيسان – ميكرا« اجلديدة تقنيات مفيدة 

وابداعية تخفف ضغوط القيادة على شوارع املدن. 

»نيسان – جوك«

يتزامن معرض باريس للسيارات مع بدء تسليم سيارات »نيسان 
– جوك« للعمالء في أوروبا، وتنتمي هذه املركبة اجلديدة كليا إلى فئة 

»الكروس أوفر« الرياضية الصغيرة. 
وتصل »نيسان – جوك« املصنعة في بريطانيا إلى باريس بعد أن بلغت 
طلبياتها األولية أكثر من 22500 طلبية ما يعني أن مشتري السيارات 
في أوروبا متحمسون لقيادة مركبة »الكروس أوفر« املدمجة، وتتميز 
»نيسان – جوك« بأنها نسمة منعشة في فئة السيارات الصغيرة التي 
اتسمت بفقدان أصالة التصاميم، وكثالث سيارة في مجموعة سيارات 
الكروس أوفر من نيسان، تعزز »نيسان – جوك« ريادة العالمة التجارية 
من خالل تقدمي موديالت تلبي احتياجات العمالء األوروبيني، اجلدير 
بالذكر أن 80% من مشتري »نيسان – جوك« لم يسبق لهم شراء سيارات 
نيسان، وهي نفس النس����بة التي حققتها سيارة »نيسان – قاشقاي« 

احلائزة جوائز عديدة.

خالل معرضها في باريس للسيارات 2010

..ويقدم لعمالئه خصومات من »هوليدي إن الكويت«
أعلن بن����ك برقان عن توفيره 
جلميع عمالء البنك ميزة احلصول 
على خصومات وعروض وخدمات 
حصرية من هوليدي إن الكويت.

ويتضم����ن الع����رض اخلاص 
احلصول فورا على خصم مقداره 
25% من جمي����ع مطاعم هوليدي 
إن. كما يتمتع العمالء بخصم %25 
للطلبات اخلارجية، هذا باإلضافة إلى 
خصم مقداره 20% حلفالت الزفاف 
و10% خصم على حجوزات الغرف 
مع أسعار وعروض خاصة على 
عضوية النادي الصحي في الفندق. 
الشراكة  وفي تعليقها حول هذه 
اجلديدة قالت مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
بنك برقان منيرة املخيزمي: »إننا 
في بن����ك برقان نحرص على بذل 
اجلهود املستمرة لنقدم لعمالئنا 
قيمة مضافة تعزز مزايا االستفادة 
من العالقة املصرفية بينهم وبني 

متابعتنا لبناء ش����راكات مع عدد 
من احملالت واملؤسسات التجارية 
وغيره����ا لنق����دم لعمالئنا كل ما 
التميز والفائدة  يعود عليهم في 

بنك برقان. ويحظى عمالؤنا على 
العروض  الدوام بأنسب وأفضل 
اخلاصة واخلصومات من مختلف 
األنشطة التجارية وذلك من خالل 

والتوفير«. وأضافت املخيزمي أن 
هناك العديد من العروض احلصرية 
والسارة التي نس����تعد لتقدميها 

حلاملي بطاقات بنك برقان.

سيارة نيسان التجريبية اجلديدة

عروض حصرية من »برقان« لفندق هوليدي إن الكويت

لجنة المناقصات تطرح 
21 مناقصة جديدة

»المركزي« يرفض طلب 
»الخليجي« و»نور« 

شراء 10% من أسهمهما

أعلن���ت جلن���ة املناقصات 
املركزية عن طرحها 21 مناقصة 
لعدد من ال���وزارات والهيئات 
احلكومي���ة، حي���ث طرح���ت 
االدارة العامة لالطفاء مناقصة 
تركيب وتشغيل اجهزة شبكات 
وكمبيوتر وملحقاتها لالدارة 

العامة لالطفاء.
اللجن���ة ان وزارة  وذكرت 
الكهرب���اء وامل���اء طرح���ت 3 
مناقصات جديدة لتوريد محوالت 
توزيع كهربائية مغمورة بالزيت 
وكذلك توري���د وصالت حليم 
كيبالت ضغط عال باالضافة الى 
توريد فيوزات متنوعة لشبكات 

التوزيع الكهربائية.
اللجنة في كش���ف  وبينت 
املناقص���ات املطروحة بتاريخ 
26 اجل���اري ان وزارة التربية 
طرحت مناقصتني لتنفيذ أعمال 
الضيافة بدي���وان عام الوزارة 
واملواق���ع التابع���ة لها وكذلك 
مناقصة ملش���روع توفير أثاث 

مدرسي ومكتبي.
وذك���رت اللجن���ة ان باقي 
املناقصات موزعة على وزارات 
الدفاع واملالية واألوقاف وجامعة 
املوانئ  الكوي���ت ومؤسس���ة 

الكويتية.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن بنك الكويت املركزي 
أفاد بع���دم املوافقة على طلب 
جتديد  سريان املوافقة لكل من 
شركة بيت االستثمار اخلليجي 
وش���ركة نور لالستثمار على 
ش���راء ما ال يتجاوز 10% من 

أسهمهما املصدرة.
أن���ه ميكن  البيان  وذك���ر 
القيام بالبيع  للشركتني فقط 
من رصيد األس���هم املشتراة 
املتوافرة لديهما وذلك ملدة ستة 
أشهر، حيث ان ذلك األمر يتطلب 
ضرورة االلت���زام مبا وضعه 
البن���ك املركزي م���ن ضوابط 
وشروط في شأن متلك الشركة 
إلى  املساهمة ألسهمها إضافة 
ضرورة االلتزام  بأحكام املادة 
115 مكرر من قانون الشركات 
التجارية وأحكام القرار الوزاري 
رقم 10 لسنة 1987 وتعديالته 
مبوجب القراري���ن الوزاريني 
رقم 11 لس���نة 1988  ورقم 273 

لسنة 1999. 

العجيل: قرار »برقان« بإصدار السندات يترجم 
جهوده لتعزيز رأس المال ودعم نمو أعماله

أعلن بنك برقان، أحد البنوك الرائدة واألكثر 
ديناميكية في الكويت والذراع املصرفية التجارية 
لشركة املشاريع الكويتة )كيبكو(، عن جناحه في 
إصدار سندات ثانوية بقيمة 400 مليون دوالر 
بقصد تعزيز قاع���دة رأس املال. وقد قوبل هذا 
اإلصدار بحماسة العديد من مستثمرين متنوعني 
والذين تقدموا بعدد 140 أمر شراء مشكلني بذلك 

طلبا جتاوز املعروض بواقع 3.5 أضعاف.
ويعتبر ه���ذا اإلصدار األول م���ن نوع������ه 
بالنس���ب����ة لبنك برق���ان ال���ذي يطرحه في 
األس������واق العاملية وكذلك أول إصدار من نوعه 
يعلن خارج الكويت وهو أيضا أول إصدار من 
نوعه يعلن في منطقة دول مجلس التعاون في 

عام 2010.
وق���ال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل »ان قرار 
البنك بإصدار هذه السندات يأتي ترجمة جلهوده في تعزيز رأس 

املال ودعم مستوى منو أعماله الذي يشهده«.

وتابع »ستستخدم حصيلة العوائد من هذا 
اإلصدار في تقوية أعمال البنك محليا بش���كل 
أكبر باإلضافة إلى دعم إس���تراتيجية التوسع 
التي تبناها في استهداف األسواق الواعدة ذات 
النمو املرتفع في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا«.
واضاف ان اإلصدار سيكون حتت إدارة مشتركة 
بني كل من: »جي بي مورغان«، وش���ركة كيبكو 
إلدارة األصول )كامكو(، و»مورغان س���تانلي« 
وبنك س���تاندرد تشارترد، وتاريخ االستحقاق 
سيكون في 29 سبتمبر 2020 وهو عمر السندات  

مع سعر فائدة ثابت %7.875.
ويتمت���ع بنك برقان بتصني���ف A2 من قبل 
وكالة موديز وكذلك صنفته وكالة ستاندرد آند 
بورز BBB+، بينما أعلنت الوكالتان أن اإلصدار سيصنف على 
أس���اس A3 بالنس���بة لوكالة موودي . وتصنيف BBB بالنسبة 

لوكالة ستاندرد آند بورز.

نجح في إصدار سندات ثانوية بقيمة 400 مليون دوالر

ماجد العجيل


