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افتتح فرع البنك الـ 15 في مؤسسة املوانئ 

اجلراح: »الدولي« مستعد لتمويل مشاريع التنمية شريطة موافقة »املركزي«
مكانة »الدولي« كمؤسسة مالية 
رائدة تسعى إلى توسيع وتعزيز 
احلصة الس����وقية التي شهدت 
من����وا ملحوظا خ����ال الفترة 

املاضية.
وذكر أن البنك يعمل حاليا 
بروح جديدة، وهو في هذا اإلطار 
يسعى إلى إرساء مجموعة من 
املعايير والقواعد التي تضمن 
العمل  التمي���ز في  له حتقيق 
واالبتكار، وهي اخلطوات التي 
س���تضمن لعملياته وخدماته 
املصرفية أن تنال رضا العماء 

عند إجناز معاملتهم املالية.
شريف حمدي  ٭

خال جتربته املصرفية الرائدة 
يسعى إلى تزويد عمائه بأدوات 
ومنتجات مصرفي���ة مبتكرة 
تعتمد على مدى احتياجاتهم 
وتطلعاتهم مبا يتناسب مع روح 
وإيقاع العصر اجلديد، مضيفا 
أن جميع فروع البنك تستقبل 
العماء وفق منظور هذه الرؤية 

املتطورة.
وكشف اجلراح أن إستراتيجية 
البنك اجلديدة قد وضعت ضمن 
أهدافها نشر املزيد من الفروع مع 
نشر ماكينات صرف آلي جديدة 
في العديد من املواقع احليوية، 
مش����يرا إلى أن هذا سيعزز من 

عمائه من الشركات واملؤسسات 
واألفراد في هذه املنطقة احليوية 
من خال تقدمي أحدث اخلدمات 
املصرفي���ة، والتي تتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسامية.
ولفت ال���ى ان البنك اعتمد 
خطة توسع طموحة في السوق 
الكويتية، وذلك لزيادة سلسلة 
فروعه اخلدماتية، الفتا الى أن 
فرع مؤسسة املوانئ الكويتية 
هو الفرع رقم 15، ويستعد البنك 
إلى فتح 4 أفرع أخرى في أكثر 
من منطقة خال العام احلالي 

 .2011
وأشار إلى أن »الدولي« ومن 

لاستراتيجية اجلديدة والتي 
يسعى من خالها إلى توسيع 
قاعدة عملياته وزيادة سلسلة 
فروعه للوص���ول إلى تغطية 

جميع املناطق. 
وزاد بقول���ه: »بنك الكويت 
الدولي ملتزم أمام عمائه بتقدمي 
خدمات مصرفية رائدة عالية 
املستوى، وهو وفي إطار حتقيقه 
لهذا االلتزام يسعى إلى زيادة 
سلسلة فروعه حتى يكون عند 

أقرب نقطة من عمائه«.
واوض���ح اجل���راح أن فرع 
بنك الكويت الدولي اجلديد في 
املوانئ سيخدم قطاعا عريضا من 

الرضا على مسيرة البنك منذ 
الى إسامي كأول بنك  حتوله 
يخطو هذه اخلطوة، الفتا الى 
انه اكثر البنوك اإلسامية منوا 
في الكويت، مشيرا الى ان هناك 
استثمارات تقدر بنحو 3 مايني 
دينار غير متوافقة مع الشريعة 
اإلس���امية لم يت���م التخلص 
منها حتى اآلن، غير ان الهيئة 
الشرعية بالبنك أمهلتنا عامني 
للتخلص منه���ا، الفتا الى انه 
جار العمل على التخلص منها 

دون خسائر.
وأكد اجلراح أن خطوة افتتاح 
فرع جديد للبنك تأتي تنفيذا 

صحافية على هامش افتتاح فرع 
البنك اجلديد أمس في مؤسسة 
املوانئ مبنطقة الشويخ بحضور 
العاصمة الشيخ على  محافظ 
اجلابر الصباح ورئيس مؤسسة 
املوانئ الكويتية الشيخ د.صباح 
جابر العلي، ان البنك حقق منوا 
في االرباح وصل الى 300% من 
خال بل���وغ األرباح في العام 
املاضي 16.7 مليون دينار مقارنة 
مع خسائر في 2009 بلغت 8.2 
مايني دين���ار، معربا عن أمله 
في ان يس���تمر أداء البنك على 

هذه الوتيرة.
وأك���د ان هن���اك حالة من 

قال رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الدولي الش���يخ محمد 
اجلراح ان البنك لم يشارك حتى 
اآلن في خط���ة التنمية، مؤكدا 
على استعداد البنك للمشاركة 
في متويل مشاريعها شريطة 
احلص���ول عل���ى موافقة بنك 
الكوي���ت املرك���زي فضا عن 
ترسية املشروع على الشركة 
املتقدمة للحصول على متويل، 
مش���يرا في هذا اإلطار الى ان 
البنك قادر على املشاركة سواء 
كانت املبالغ 100 أو 200 مليون 

دينار. 
وأوضح اجلراح في تصريحات 

الشيخ د.صباح جابر العلي والشيخ محمد اجلراح أمام الفرع اجلديد في مؤسسة املوانئ الشيخ علي اجلابر والشيخ محمد اجلراح يقصان شريط االفتتاح

املباش����ر مع  البارزة والتواصل 
صناع القرار والعاملني في القطاع 
العقاري وكذل����ك ضمان حتقيق 
الوعي الكامل لشركاتهم بالسوق 
العارضني  أب����رز  العقاري. ومن 
الكبار: شركة آبار العقارية وهي 
جزء من ش����ركة آبار لاستثمار، 
واحدة من كبريات الشركات في 
مج����ال التطوير العق����اري، التي 
ستقدم ملفا اس����تثماريا متكاما 
في املعرض ملش����روعات تغطي 
قطاعات السياحة والتجارة واملباني 
الس����كنية، ومن تلك املشروعات 
آبار  التي س����تعرضها  الب����ارزة 
العقارية في منصتها في املعرض: 
»جزيرة الرمي« و»شاطئ الراحة« 

و»سرايا« و»الروضات«.
ق����ال مدير عام  من جانب����ه، 
أبوظبي« كريس  »سيتي سكيب 
س����بيلر: »إنه من الرائع أن نرى 
العقارية في املنطقة  الش����ركات 
والعالم تنظر بشكل إيجابي وعملي 
إلمارة أبوظبي، باإلضافة إلى ذلك 
العارضني اليزالون يخفون  فإن 
في جعبتهم الكثير من املفاجآت 
واإلعانات حيث ان مس����تويات 
النش����اط واحلراك عالي����ة، لهذا 
فإننا نتوقع 4 أيام مليئة باإلثارة 

والنشاط هذا العام«.

دورته اخلامسة في الفترة من 17 
الى 20 أبريل املقبل، حيث سيشارك 
ع����دد كبير من كب����ار العارضني 
من املنطق����ة والعالم في احلدث 
العقاري األبرز، كما أعلن العديد من 
املشاركني عن خططهم لاستفادة 
من منصة »سيتي سكيب« العاملية 

تتركز عيون خبراء العقارات 
على امتداد العالم في الفترة احلالية 
على العاصمة اإلماراتية أبوظبي مع 
استعداد عدد من الشركات لإلعان 
عن استثماراتها في معرض سيتي 

سكيب أبوظبي 2011.
وستجري أنشطة املعرض في 

افتتاح معرض »سيتي سكيب« أبوظبي

البنك يعتزم تدشني 
4 أفرع جديدة

 في 2011

»هيونداي توسان« تنال لقب 
»أفضل سيارة كروس أوفر للعام«

بها »توسان 2010«، محرك »ثيتا« 
من 4 أسطوانات بسعة 2.0 � 2.4 
إما بناقل حركة  ليتر، واملتوفر 
يدوي ذي 5 س���رعات أو بناقل 
حركة آلي ذي 6 س���رعات، قادر 
على تسيير املركبة ملسافة قصوى 
بأقل اس���تهاك للوقود، ليجعل 
منها الس���يارة االكثر مبيعا في 
فئتها. إلى جانب وجود س���قف 
بانورامي ونظ���ام هاتف يعمل 
بتقنية Bluetooth وشاشة عرض 
ماحية تعم���ل باللمس ونظام 
الدخول والتشغيل دون مفتاح.
جتدر اإلشارة إلى أن توسان 
قد مت تزويدها بكل مستلزمات 
الركاب  الازمة لسامة  التقنية 
وحمايتهم من الصدمات األمامية 
واخللفية واجلانبية، كما تعتمد 
أنظمة تقنية مبتكرة مبا في ذلك 
 VDC نظام التحكم بثبات املركبة
الذي يساعد على حتسني ثبات 
املركبة على الطرقات وتخفيف 
االنزالق، ونظام التحكم بالفرامل 
الس���رعة في  للمحافظ���ة على 
املنعطفات DBC، ونظام املساعدة 
على التحكم ف���ي القيادة الذي 
يحول دون رجوع السيارة إلى 
اخللف على املنعطفات، باإلضافة 
إلى إشارة التوقف الطارئ التي 
تطلق مصابيح اإلنارة التحذيرية 
لتنبيه السائقني في اخللف في 

حال ضرورة التوقف السريع.

التجارية خال العامني املاضيني 
رواجا وتقدما ملحوظا بقدر ما 
أجنزته عامات منافسة أخرى 
خال عقدين، فمركبات هيونداي 
اليوم أصبحت ذات أفضل تصميم 
أداء واألكثر انس���يابية  وأعلى 

وثبات أثناء القيادة.
فسيارة توسان املعدلة تعديا 
شاما داخليا وخارجيا متيزت 
بتصميمها وجودتها بشكل عام، 
املتفوقة  إلى جانب مواصفاتها 
س���واء من حيث االنسيابية أو 
القيادة أو اجلودة، ليوفر للعماء 
مزاي���ا ذات قيمة تفوق تكلفتها 
مبواصفات سيارات الدفع الرباعي 

املنافسة لها وبسعر أفضل.
ومن بني امليزات التي تتمتع 

حققت هيونداي جناحا جديدا 
 2011 بحصول سيارتها توسان 
املعدلة على لقب »سيارة كروس 
أوفر للعام«، من مجلة »ويلز« 
األسبوعية في اإلمارات العربية 
املتحدة. وذلك مبقارنتها مع أقوى 
العامات التجارية للسيارات من 

حيث التصميم والفئة.
وحقق���ت عام���ة هيونداي 


