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9.75 مليارات دوالر تحويالت

المصريين العاملين بالخارج خالل عام
مجموعة األوراق تقدمت بكتاب رسمي للبورصة 

لشراء 5% من »زين« بعد تعديل آلية الشراء

»المدد« تعلن مشاركتها 
في معرض البناء واإلعمار

وسط إقبال جماهيري ملحوظ على زيارة المعرض ومشاركات قياسية غير مسبوقة

»طيران اإلمارات« تنتقد التحالفات التجارية

وس���ط اقب���ال جماهي���ري 
ملحوظ يواصل معرض البناء 
المعارض  واالعمار على ارض 
الدولية بمش���رف انشطته في 
الذي  الناجح  اعقاب االفتت���اح 
اقامته ش���ركة معرض الكويت 
الدولي االحد الماضي تحت رعاية 
وبحضور وزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

صفر.
المع���رض   ويس���تعرض 
نحو 80 شركة محلية ودولية 
متخصص�ة احدث منتجات البناء 

ومستلزمات االعمار.
وبهذه المناسبة وصف مدير 
عام شركة المدد للتجارة العامة 
والمقاوالت حاتم الزعبي معرض 
البن���اء واالعمار بأنه المعرض 
الوحيد الذي يهتم بإبراز معدات 
المياه مقارنة مع اي من المعارض 

االخرى التي تش���هدها الكويت 
في هذا المجال على مدار العام 
وذلك من حيث عدد المشتركين 
من نفس المجال في المعرض، 
وحضور الجمه���ور ومتابعته 
الى  المعرض،  اقام���ة  لتوقيت 
جانب التوقيت المناسب إلقامة 

المعرض.

جديد المعرض

وحول الجديد الذي تطرحه 
الش���ركة بجناحه���ا على زوار 
المعرض قال الزعبي ان الشركة 
تقدم الكفاالت االضافية وطويلة 
االمد على اعمالها والتي تصل 
الى 5 س���نوات، واصفا سوق 
م���واد البناء ف���ي الكويت بأنه 
الحال���ي يعتبر من  في الوقت 
االس���واق النشطة في المنطقة 
ويتميز بسهولته وذلك لمعرفة 

معظم المستهلكين بدقائق المواد 
الخاصة بالبناء ومعدات المياه 
مما يسهل على الشركة عملية 

البيع والصيانة.

كفاالت إضافية

وحول الجديد الذي تطرحه 
الش���ركة بجناحه���ا على زوار 
المعرض قال الزعبي ان الشركة 
تقدم الكفاالت االضافية وطويلة 
االمد على اعمالها والتي تصل 
الى 5 س���نوات، واصفا سوق 
م���واد البناء ف���ي الكويت بأنه 
الحال���ي يعتبر من  في الوقت 
االس���واق النشطة في المنطقة 
ويتميز بسهولته وذلك لمعرفة 
معظم المستهلكين بدقائق المواد 
الخاصة بالبناء ومعدات المياه 
مما يسهل على الشركة عملية 

البيع والصيانة.

دبي � رويترز: قال رئيس طيران اإلمارات تيم 
كالرك في تصريحات نشرت امس إن شركته لن 
تدخل أي تحالفات تجارية ألنها تضر بالقدرة 

التنافسية.
وأضاف تيم كالرك في حديث الحدى الصحف 
االماراتي���ة أن طيران اإلم���ارات تفضل العمل 
منف���ردة إذ ان التحالفات قد تضر بمس���توى 

جودة خدماتها.وطيران اإلمارات أكبر ناقل في 
الشرق األوسط ليس عضوا ف��ي أي تح��الف 
لش��ركات الطي��ران العالمي��ة مث��ل ون وورلد 

أو ستار االينس.
وجاءت تصريحات كالرك في وقت يتواصل 
فيه النزاع بش���أن خط���وط الرحالت الجوية 

والمنافسة.

غصن يشكك في إمكانية توجه أي شركة كبرى 
لصناعة السيارات للتصنيع في الدول العربية

85% من مصانع الذهب السعودية
تسرح موظفيها وتغلق أبوابها

قطر مهتمة بشراء »كريستي« للمزادات

واشنطن � يو.بي.آي: انتقد الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية 
ورينو الفرنسية كارلوس غصن تأخر الدول العربية في االنتقال نحو 
السوق املشتركة قائال: إن ذلك لن يشجع أي شركة سيارات كبرى على 
افتتاح مصانع فيها.وأكد غصن في حديث ضمن برنامج »أسواق الشرق 
األوسط« الذي بثته »سي.إن.إن« األميركية على كالم سابق له منذ فترة 
أنه سيمتنع عن فتح مصانع جديدة في الشرق األوسط قبل قيام سوق 
مشتركة حقيقية، وقال »أعتقد أن هذه السوق يجب أن تفتح واألمر ال 

يتعلق بقرارات احلكومة بل مبا يحصل على أرض الواقع«.
وشكك غصن في إمكانية دخول أي شركة كبرى لصناعة السيارات 
إلى ميدان التصنيع في الدول العربية »قبل أن تظهر س����وق مشتركة 

وتقوم السلطات بفرضها فعال«.
وحدد سبب ذلك بالقول »مصانع السيارات يجب أن تنتج على األقل 
200 ألف س����يارة سنويا، وال توجد سوق عربية واحدة قادرة مبفردها 

على استيعاب هذا العدد لذلك البد من قيام سوق مشتركة«.

الرياض � د.ب.أ: أكد رئيس جلنة الذهب واملجوهرات بغرفة الشرقية 
عبداللطيف بن احمد النمر أن 85% من مصانع الذهب السعودية سرحت 
موظفيها وأوقفت العمل في األنشطة الصناعية بسبب حالة العزوف التي 
تضرب مبيعات الذهب املصنع في اململكة.وقال إن بقية املصانع أوقفت 

خطوط إنتاجها بسبب املخاوف من ضعف القدرة الشرائية احمللية.

لندن � د.ب.أ: أعلن أمير قطر الش���يخ حمد ب���ن خليفة آل ثاني 
اهتمام بالده بش���راء دار »كريستي« للمزادات العلنية في لندن في 

حال سنحت لها الفرصة بذلك.
وقال أمير قطر في مقابلة مع صحيفة »فاينانشال تاميز« البريطانية 
نشرتها امس إنه لن يتردد في التقدم لشراء الدار إذا أتيحت الفرصة.
وأضاف أن قطر تبني متحفا ميكن أن تس���اهم فيه دار »كريستي«، 

باتصاالتها الواسعة، إلى حد كبير.

 محمود فاروق
أبلغت مصادر مس���ؤولة في 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
»األنباء« بأن مجموعة األوراق 
املالية تقدمت امس بكتاب رسمي 
إلدارة البورصة تطلب فيه شراء 
نسبة 5% من اسهم شركة »زين« 

طبقا للوائح والقوانني، مبينة ان 
مجموعة األوراق قامت بتعديل 
البند املتعلق بآلية شراء االسهم 
البورصة  ادارة  بعد ان رفضت 
طلبها امس األول بس���بب ذلك 
البن���د، واف���ادت املص���ادر بأن 
مجموعة األوراق قامت بتعديل 

البند املذكور املتعلق بنقل ملكية 
االسهم عبر آليات البورصة وأن 
يتم إجراء مزاد علني لشراء نسبة 
5% وفقا للوائح التي تتفق مع 

متطلبات البورصة.
وأكدت أن عملية الشراء ستتم 
وفق أنظمة البورصة املتبعة في 

مثل هذه الصفقات حيث سيتم 
الدفع وف���ق ما هو متبع وليس 
مقدما كم���ا اوردت األوراق في 

طلبها امس األول.
من جانب آخر، قالت مصادر 
إن اللج���ان املختص���ة في مثل 
هذه الصفقات ستناقش الكتاب 

الرسمي اليوم لتبت فيه، ومن ثم 
ترفعه الى مدير عام السوق لتتم 
املوافقة عليه بشكل رسمي حتى 
يتسنى ملجموعة االوراق ان تطلب 
الكويتية للمقاصة  من الشركة 
فتح محافظ بيع وش���راء وفق 

اآلليات املتبعة للصفقات.

ألمانيا تصر على مطلبها بسحب حق التصويت 
من الدول التي تنتهك معاهدة استقرار اليورو

األلمان يحققون حلم السيارة التي تسير دون سائق
هامب��ورغ � د.ب.أ: متك��ن فريق من العلماء 
األملان من تطوير سيارة ذاتية القيادة مزودة بتقنية 
استشعار متقدمة متكن السيارة من التحرك بشكل 
مستقل وسط املرور، مبشرة بعصر سنرى فيه 

السيارات تتحرك بنفسها دون قائد.
ويحلم فريق العلماء في أن يتحول مصطلح 
الس��يارة آلية القيادة إلى جزء معتاد من حياتنا 
اليومية. الس��يارة التي أطلق عليها »إم إي جي« 
اختص��ارا ل� »مي��د إن جرمان��ي« أو صنع في 
أملانيا، قادرة على رصد حركة السيارات األخرى 
والدراجات واملارة أيضا، ومن ثم تستطيع التعامل 

بشكل آمن مع املواقف املرورية املعقدة.
و»إم إي جي« تستطيع التعرف على إشارات 

املرور وخطوط املسارات على الطريق كما »تعرف« 
كيفية تطبيق القواعد املرورية مبا في ذلك قاعدة 
حق الطريق.ثالث كاميرات ڤيديو وماسحات ليزر 
متعددة ورادار، كلها تس��مح حلاسب آلي داخل 
السيارة بحس��اب ووضع منوذج ثالثي األبعاد 
للطريق وتقييم احلالة املرورية، وميكن التحكم 
في السيارة باس��تخدام أجهزة الهاتف اخللوي 
مث��ل آي باد.ويفترض الباحث��ون أنه مع وجود 
رؤية بعيدة املدى للس��يارات ذاتي��ة القيادة مع 
تكنولوجيا احملرك الصديق للبيئة ومع دمج هذين 
العنصرين معا في شكل سيارات خضراء )صديقة 
للبيئة(، سيكون هناك اشكال جديدة من التفاعل 

بني اإلنسان واآللة.

لوكسمبورغ � د.ب.أ: رغم املعارضة القوية لعدد 
من الدول في االحتاد األوروبي أصرت أملانيا على 
مطلبها بسحب حق التصويت من الدول التي تنتهك 

معاهدة استقرار منطقة اليورو بشكل مؤقت.
وقال وزير اخلارجية األملاني جيدو فيستر فيله 
امس في لوكسمبورغ: »إننا نعلم أيضا أنه عندما 
ال يفي شخص بالتزاماته فإنه ليس من العدل أن 

يتمكن من استخدام حقوقه«.
وأضاف الوزير: »احلقوق والواجبات متالزمتان، 
وهذا يسري على األمور الشخصية، لكنه موجود 
أيضا في السياسة وفي أوروبا«.ويساور بعض 
الدول مخاوف من املطالب األملانية � الفرنس���ية 
بإجراء تعديل حول هذا الشأن في معاهدة االحتاد 

األوروبي.

القاهرة � كونا: أكد تقرير البنك املركزي املصري 
أن اجمالي قيمة حتويالت املصريني العاملني باخلارج 
بلغ أكثر من 9.75 مليارات دوالر خالل العام املالي 
2009 - 2010.وأوضح التقرير الشهري الصادر امس 
ع����ن البنك املركزي أن حتويالت املصريني العاملني 
باخل����ارج بلغت 1.85 مليار دوالر خالل الربع األول 
م����ن العام املالي 2009 � 2010 ثم تراجعت في الربع 

الثاني الى 1.72 مليار دوالر.
ولفت التقرير الى ان التحويالت عادت الى معدلها 

التصاعدي مرة أخرى لتبلغ 2.86 مليار دوالر للربع 
الثال����ث لتصل الى 3.29 ملي����ارات دوالر في الربع 

الرابع للعام نفسه.
وبذل����ك يبلغ اجمالي التحوي����الت حوالي 9.75 

مليارات دوالر خالل العام املالي 2009 � 2010.
وذكر التقرير ان صافي االحتياطات الدولية لدى 
البنك املركزي املصري ارتفع من 35.2 مليار دوالر 
في نهاية يونيو 2010 الى 35.5 مليار دوالر في نهاية 

أغسطس 2010 بزيادة قدرها 305 ماليني دوالر.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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