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عبدالعزيز اخلالدي

مها الغنيم

الدوالر يعزز موقعه جتاه باقي العمالت الرئيسية

جانب من عملية السحب

»الشايع والصقر« للمرة الثانية تهنئ الفائزين
في السحب الثاني لمهرجان إطارات ميشالن

الكويتي����ة  الش����ركة  أقام����ت 
الس����يارات )الشايع  الس����تيراد 
والصق����ر( وامل����وزع احلص����ري 
إلطارات ميش����ان داخل الكويت 
الس����حب الش����هري الثاني ضمن 
انشطة مهرجان عروض ميشان 
واملقام في الفترة من 26 مايو وحتى 
31 أغسطس 2009، هذا وقد أقيم 
السحب الثاني في معرض الشركة 
الرئيس����ي لإلطارات في الشويخ 
ش����ارع كندادراي في يوم السابع 
والعشرين من يوليو 2009 في متام 
الساعة السابعة مساء، وبحضور 
كل من السيد عبدالعزيز أشكناني 
التجارة والصناعة،  ممثل وزارة 
واملدير العام للش����ركة الكويتية 
الستيراد السيارات فوميو توني 
وصادق علي مدير قطاع الزيوت 
الكويتية الستيراد  الش����ركة  في 
السيارات )موبيل وإسو( نائبا عن 
فيكاس أناند مدير إطارات ميشان 

وأحمد فاروق مس����اعد التسويق 
والعاقات العامة بالشركة.

وكان هناك 6 م���ن الفائزين 
عل���ى موعد مع احلظ الس���عيد 
وه���م: خالد فه���د العلي كوبون 
رقم 0518 وفاز بتذكرة سفر إلى 
)بانكوك/ سنغافورة/ كواالملبور(، 
ضحى حمود األذينة كوبون رقم 
5849 وفازت هي األخرى بتذكرة 
إلى )بانكوك/ سنغافورة/  سفر 
كواالملبور(، وأحمد عبيد الرشيدي 
كوبون رقم 07506 وفاز بتلفزيون 
سامسوجن 32 بوصة LCD وشاندرا 
سانكارياه كوبون رقم 1072 وفاز 
بتلفزيون سامسوجن 32 بوصة 
LCD، ويوسف ثنيان مفرج الدملاني 
كوبون رقم 08120 وفاز بتلفزيون 
سامسوجن 32 بوصة LCD، ومحمد 
عبدالرحيم عبدالكرمي كوبون رقم 
07684 وفاز بتلفزيون سامسوجن 

.LCD 32 بوصة

أما عن العماء الذين لم يحالفهم 
احلظ في هذا السحب فمازال أمامهم 
الس����حب  فرصة ثالثة وذلك في 
الكبير والذي س����يقام في الثاني 
من سبتمبر 2009 حيث سيكون 
هناك 7 من عماء ميش����ان على 

موعد مع احلظ السعيد.
بالذكر أن جميع عماء  جدير 
ميشان عند شرائهم أي إطارات 
ميشان بقيمة 40 دينارا أو أكثر 
يحق لهم فرصة الدخول في السحب 
الشهري وميكن أن يربحوا جوائزنا 
املذهلة وهي واحد من 12 تلفزيون 
سامسوجن 32 بوصة LCD أو واحدة 
من 6 تذاكر سفر إلى )بانكوك أو 
س����نغافورة أو كواالملب����ور( هذا 
باإلضافة إلى اجلائزة الكبيرة وهي 
سيارة مازدا3 هاتشباك )إيجار ملدة 
عام كامل( مع اجازة الصيف لكي 
يسافر العديد من العائات من أجل 

االستمتاع بإجازة الصيف.

أعلنت عن خسائر بـ 98.6 مليون دينار عن النصف األول واستمرارها في تحقيق األرباح في األعمال األساسية

الغنيم: »جلوبل« قادرة على التحدي رغم عدم توصلها 
إلى شروط متفق عليها في  إعادة الجدولة

وعلى الرغم من ذلك، بلغت تكاليف التشغيل األخرى 
ش���املة االستهاك 9.6 مايني دينار وهي أعلى مما كانت 
علي���ه في النصف األول من الع���ام 2008 جراء التكاليف 
غي���ر املتكررة واملرتبطة بعملية إعادة الهيكلة مع زيادة 
التكاليف الناجمة عن االستحواذات التي قامت بها الشركة 

في النصف الثاني من العام 2008. 
وفي الوقت ذاته انخفضت تكاليف املوظفني بنس���بة 
14.6% خال الربع الثاني كما انخفضت تكاليف التشغيل 
األخرى بنسبة 11.2% مقارنة بالربع األول من العام 2009 

نتيجة للجهود املبذولة في ترشيد التكاليف. 
اس���تمرت »جلوبل« طوال الفترة املاضية في الوفاء 
وااللتزام بدفع خدمة الدين عند استحقاقها وهي مع ذلك 
تظل واثقة بأن العمل اجلماعي مع جميع األطراف سيؤدي 
إلى التفاهم حول حلول إلعادة جدولة املديونية للشركة 

في املستقبل القريب. 
وفي معرض تعليقها على هذه النتائج صرحت رئيسة 
مجلس اإلدارة والعضوة املنتدبة في جلوبل مها الغنيم 
كانت »بالرغم من أنه مازالت نتائج الشركة في النصف 
األول متأثرة بالتقلب واالنخفاض الذي شهدته األسواق 
إال أن���ه بالتأكيد وتيرة االنخف���اض تباطأت خال الربع 
الثاني مما ميكننا من التقدم بثقة أكبر«. وتابعت »ستظل 
اإلدارة عاكفة على تعزيز األنش���طة التشغيلية املعتمدة 
على الرسوم مثل إدارة األصول واالستثمارات املصرفية 
والوساطة املالية ألنها جزء ال يتجزأ من مستقبل ربحية 

»جلوبل«.
وقال���ت »هذا باإلضافة إلى ان إميانها التام بأن تقوية 
املركز املالي للشركة وحتسني التدفقات النقدية من أولويات 

العمل املطلوبة في املرحلة احلالية«.
وتابعت الغنيم قائلة »على الرغم من أننا لم نتوصل 
لش���روط متفق عليها في عملية إعادة اجلدولة، إال أنني 
على ثقة تامة بأننا على قدر التحدي وسنخرج من فترة 
االضطرابات السوقية هذه أكثر قوة وقادرين على خدمة 
عمائنا بفاعلية أكثر مما س���بق مع تقدمي قيمة مضافة 

للمساهمني في الشركة«.

على مس���اهميها وكان آخرها توزي���ع صندوق اإلجارة 
العقاري ملنطقة الشرق األوس���ط وشمال افريقيا أرباح 
نقدية بواقع 6.5% عن الربع الثاني من العام 2009 والذي 
يعد التوزيع الثال���ث للصندوق منذ اإلغاق النهائي في 

سبتمبر 2008.
كما قام صندوق جلوبل لاستحواذ الكامل بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع 3%، وصندوق جلوبل القناص 2 بتوزيع 15.3 
مليون دوالر على حاملي الوحدات بعد حتقيق أرباح من 

بضعة استثمارات قام بها الصندوق. 
عملت »جلوبل« في اآلونة األخيرة حتديدا على تخفيض 
تكاليف التش���غيل، حيث انخفضت تكاليف املوظفني في 
النص���ف األول م���ن العام 2009 بنس���بة 53% عما كانت 
علي���ه في النصف األول من الع���ام 2008 لتصل إلى 4.6 

مايني دينار. 

احملافظة على معظم مكاسبه، 
إال أنه أقفل مساء اجلمعة على 

 .1.4191
وعلى صعيد العملة اليابانية 
قال التقري����ر ان أداءه متباين، 
وبع����د أن وص����ل إل����ى أفضل 
أوضاعه خال األسبوع، وهو 
94.36 مقابل الدوالر، تخلى الني 
الياباني عن بعض مكاسبه وأقفل 
عند مستوى 97.59 يوم اجلمعة. 
وسار الفرنك السويسري على 
خطى العمات الرئيسية األخرى 
من حيث حتقيق بعض املكاسب 
الدوالر،  الصافية على حساب 

حي����ث ب����دأ تداوله ف����ي بداية 
األسبوع بسعر 1.0675 وتقدم 
إلى مستوى 1.0563 يوم االثنني 
وأقفل بسعر 1.0812 في نهاية 
األسبوع، في حني جرى تداول 
الدوالر االسترالي ضمن نطاق 
ضيق حيث كان أعلى مستوى له 
0.8471 وأدنى مستوى 0.8340 
خال األسبوع، قبل أن يقفل في 

نهاية األسبوع بسعر0.8373.
ال����ى ان  التقري����ر  ولف����ت 
الش����ركات والبنوك الرئيسية 
في شتى أنحاء العالم تواصل 
إعان نتائجها نصف السنوية 

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( أمس عن نتائج 
الشركة لألشهر الس���تة املاضية واملنتهية في 30 يونيو 

.2009
وتشكل هذه النتائج صافي دخل من األنشطة التشغيلية 
املعتمدة على الرسوم )إدارة األصول واالستثمارات املصرفية 
والوساطة املالية( والتي تأثرت باخلسائر من االستثمارات 
واخلسائر التي تكبدتها الش���ركات التابعة مما أدى إلى 

حتقيق خسارة إجمالية.
وساهمت الرسوم والفوائد والتوزيعات النقدية بحوالي 
18.2 مليون دينار من دخل التشغيل خال النصف األول من 
العام 2009. وبناء عليه، فقد حققت »جلوبل« 8.1 مايني 

دينار أرباحا من إدارة األصول والوساطة املالية.
هذا وانخفض إجمالي صافي اخلسارة في الربع الثاني 
بنسبة 58% ليصبح 29.0 مليون دينار مقارنة بخسائر 
الربع األول من العام 2009، فيما بلغ إجمالي اخلس���ائر 
الصافية في النصف األول من العام احلالي 98.6 مليون 

دينار أي 0.080 دينار خسارة لكل سهم.
وأدت اخلس���ائر احملققة واخلس���ائر غير احملققة من 
املخصصات إلى انخفاض قيمة محفظة استثمارات الشركة 
والعقار وأثر على الدخل التشغيلي مبا قيمته 44.0 مليون 

دينار.
هذا وقد بلغت اخلسائر الناجمة عن حصص في الشركات 
التابعة 29.4 مليون دينار والتي انخفضت في الربع الثاني 
من العام 2009 لتصل إلى 1.5 مليون دينار مقارنة بخسائر 

27.9 مليون دينار في الربع األول من العام احلالي.
وعلى الرغم من اخلسائر في النصف األول من العام 
2009، فقد بلغ إجمالي أصول الشركة 1.011.3 مليون دينار 

وبلغت حقوق املساهمني 213.0 مليون دينار.
هذا وقد بلغ إجمالي األصول املدارة ملصلحة العماء في 
30 يونيو املاضي 2.074.7 مليون دينار، حيث استمرت 
أنش���طة وأعمال إدارة األصول تتمت���ع باملرونة الكافية 
وحققت العديد من الصناديق االستثمارية التي تديرها 
أداء فاق كل مؤشرات القياس اخلاصة بها. من جهة أخرى، 
قام عدد من الصناديق االستثمارية بتوزيع أرباح نقدية 

األسواق المالية رّكزت على اجتماعات البنوك المركزية في كل من أوروبا والمملكة المتحدة

الفايز: المستثمر بحاجة إلى تنويع المصادر اال ستثمارية

»الوطني«: الدوالر عزز موقعه بعد إعالن بيانات الوظائف األميركية

 دراسة: إنشاء سوق ثانوية للصكوك بالسعودية غير كاف

لع����ام 2009، مما يعكس األداء 
املتباين في غمرة أس����وأ ركود 
اقتص����ادي يواجهه العالم منذ 

احلرب العاملية الثانية.
ففي باريس، أعلن بنك بي أن 
بي باريبا، أكبر البنوك الفرنسية 
من حيث القيمة الس���وقية، أن 
أرباحه ارتفعت بنسبة 6.6% في 
الربع الثاني من الس���نة حيث 
بلغت 1.60 مليار يورو حيث أدى 
شراء البنك ألصول بنك فورتيس 
إلى تعزيز أرباحه، وقد صرح بنك 
بي أن بي باريبا أن استحواذه 
على أصول رئيس���ية مملوكة 
الذي  لبنك فورتيس األوروبي 
يواجه مصاعب مالية قد ساهم 
في تعزيز هذا األداء اإليجابي، 
وقال إن عملية تكامل أنش���طة 
فورتيس مع عمليات بي أن بي 

باريبا تسير بشكل سلس. 
من جهة أخرى، قال التقرير 
ان بنك أتش أس بي سي أعلن 
يوم االثنني املاضي عن تراجع 
أرباحه بنسبة 51%، إال أن سعر 
س����هم البنك ارتفع بشكل حاد 
على اثر إعانه أن القطاع املالي 
قد جتاوز أس����وأ مراحل أزمة 
االئتم����ان. وبلغت أرباح البنك 
خال الس����تة أشهر األولى من 
الس����نة 5 مليارات دوالر قبل 
حسم الضريبة، مقارنة ب�10.2 
مليارات دوالر خال الفترة ذاتها 

من السنة املاضية. 

األسواق.نت: قالت دراسة حديثة انه على 
الرغم من منو س���وق الصكوك في اململكة 
منوا كبيرا خال السنوات املاضية، باإلضافة 
الى انه قادر على ان يصبح وسيلة متويل 
رئيسية للشركات ومدخا لتنويع احملافظ 
اال ان  االستثمارية بالنسبة للمستثمرين، 
إنشاء سوق ثانوية للصكوك تعمل آليا بنظام 
أوامر البيع والشراء لن يؤدي مبفرده الى 

احداث حتول في سوق الصكوك.
وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة جدوى 
لاستثمار حول فرص سوق الصكوك في 
اململكة العربية السعودية والتحديات التي 
تواجهه »أنه���ا تعتبر خطوة ضمن عملية 
طويلة تستهدف تعزيز سوق الدين للمملكة. 
ويعتبر إجراء عمليات تطوير في س���وق 
الصكوك من حيث االنتشار والعمق مسألة 
في غاية األهمية، لكن من غير املعروف املدى 

الزمني الذي قد تستغرقه هذه العملية«.
وأوضحت الدراسة ان الظروف احلالية 
التي تشهد صعوبة في احلصول على التمويل 
ستقود الى تسريع عملية انتشار الصكوك 

وتطويرها.
وجاء في الدراس���ة ان س���وق الصكوك 
العاملية تضرر كثيرا باألزمة املالية العاملية، 
حيث هبطت قيمة الصكوك في الفصل األخير 
من ع���ام 2008 مبا يعادل 0.9 مليار دوالر، 
وهو مس���توى يقرب من أدنى مستوياتها 
خال 4 سنوات حسب تقديرات بلومبرغ. 

كما تراجعت األسعار بنسبة 18% في نفس 
الفصل تاها انخفاض آخر بنس���بة 5% في 

منتصف فبراير.
وأوضحت الدراسة تراجع إصدار الصكوك 
في عام 2008 إثر تفاقم املشاكل في القطاع 
املصرفي وتشكيك الفقهاء في توافق بعض 
صيغ الصكوك مع الضوابط الشرعية، ثم 
حتس���نت أوضاع السوق في 2009 بسبب 

اإلصدارات الضخمة خارج دول اخلليج.
أما في اململكة، فقد كان تأثير األزمة املالية 
على الصك���وك متفاوتا، فمن جهة ضعفت 
شهية املس���تثمرين للمخاطرة، ومن جهة 
أخرى جلأت الشركات الى البحث عن موارد 
متويل جاذبة. وقامت العديد من الشركات 
بتوفير حاجتها م���ن التمويل عبر إصدار 

الصكوك.
وبحسب الدراسة، فايزال سوق الصكوك 
في السعودية وليدا، حيث لم تطرح حتى اآلن 
غير 5 صكوك للجمهور أصدرتها شركتان 
هما سابك والكهرباء باإلضافة الى عمليات 
الطرح اخلاص التي أصدرها البنك السعودي 
الهولندي وش���ركة دار األركان ومجموعة 

بن الدن.
يذكر ان هيئة سوق املال السعودية اطلقت 
»تداول« في 13 يونيو نظاما جديدا لتداول 
األسهم إدراكا منها للحاجة الى تعزيز سوق 
االئتمان، ويعمل هذا الس���وق بنظام البيع 
والش���راء االلكتروني، ويحقق هذا النظام 

كفاءة عالية، اال ان عيبه الوحيد يكمن في 
عدم قدرته على تنفيذ صفقات كبيرة حيث 
يضطر املستثمرون في حال رغبوا في تداول 
كميات كبيرة الى قبول سعر غير مناسب 
نظرا لغياب صناع السوق، لذلك يتم تداول 
الكميات الكبيرة خ���ارج البورصة لتفادي 

هذه املخاطرة.
وخلصت الدراسة الى عدد من التحديات 
التي يواجهها سوق الصكوك في اململكة، وهي: 
غياب العمق، ضعف املقدرة على تس���ييل 
البشرية املؤهلة،  الكوادر  الصكوك، نقص 
عدم االمل���ام الكافي باملنتج، وغياب معايير 

شرعية موحدة.
وفي حديث لقناة »العربية« مع رئيس 
قسم األبحاث لشركة جدوى لاستثمار هيثم 
الفايز، أوضح ان الظروف اآلن مواتية لتحقيق 
دفعة قوية لسوق الصكوك في السعودية، 
مش���يرا ان املستثمر السعودي بحاجة الى 

تنويع املصادر االستثمارية في السوق.
وأوضح الفايز ان تلك الظروف هي إمكانية 
التنبؤ بالعائد اخلاص بالصكوك ألنه يكون 
ثابتا ومعروفا، حيث ان العائد مربوط بسعر 
الس���ايبور مضافا اليه هامش ربح معني، 
والعامل الثاني يكمن في املش���اكل املتعلقة 
مبصادر التمويل التقليدي، حيث ان اغلب 
الشركات تبحث عن مصادر متويل لها، ومن 
املعروف ان املصادر التقليدية كالبنوك تعاني 

من بعض املشاكل.

قال التقرير االسبوعي لبنك 
الكويت الوطني حول اس����واق 
العمات ان الدوالر عزز وضعه 
على اإلقفال إل����ى جانب أرباح 
الش����ركات واملؤسسات املالية 

العاملية الكبرى.
وأض����اف التقرير ان تركيز 
األس����واق املالية انصب خال 
األس����بوع عل����ى اجتماع����ات 
البن����وك املركزية ف����ي كل من 
أوروبا واململكة املتحدة ووضع 
البطالة ف����ي الواليات املتحدة 
األميركي����ة، الفتا ال����ى انه في 
بداية األس����بوع، تقدم الدوالر 
على عمات الشركاء التجاريني 
الرئيسيني للواليات املتحدة في 
أعقاب صدور تقرير بأن أصحاب 
األعمال قاموا بتسريح عدد أقل 
من املوظفني مم����ا كان متوقعا 
خال ش����هر يوليو، أما اجلنيه 
انه  التقرير  اإلسترليني، فقال 
قدم أداء قويا في مطلع األسبوع 
مرتفعا إلى 1.7043 مقابل العملة 
األميركية، إال أنه خسر بعض 
مكاسبه بعد اجتماع بنك اجنلترا 
يوم اخلميس وأقفل بسعر1.6685 
في نهاية األسبوع، كما سجل 
اليورو ارتفاعا واضحا على مدى 
األسبوع املاضي، فبعد أن افتتح 
يوم االثنني بسعر 1.4270 مقابل 
الدوالر، س����جل تقدما ملحوظا 
العملة األميركية  على حساب 
ووصل إلى 1.4445 واس����تطاع 

دول الخليج مازالت مستمرة في عمليات التوسع في طاقتها اإلنتاجية

الفزيع: »أوپيك« تعيش في وضع حرج بسبب تذبذب
 األسعار وابتعادها عن أساسيات السوق النفطية

 كونا: قالت وكيل وزارة النفط للشؤون االقتصادية 
نوال الفزيع أمس ان اسعار النفط متر مبرحلة من 

التذبذب الشديد منذ ما يقرب من شهرين.
 وأوضحت الفزيع ان هناك عوامل عديدة تدعو 
أسعار النفط لارتفاع وأخرى تدعوها لانخفاض، 
مشيرة الى ان املشكلة تكمن في تأثر السوق النفطية 
بدرجة كبيرة بالعوامل البعيدة عن أساسيات السوق 
النفطية ومن ضمنها العرض والطلب واملخزونات 

وغيرها.
 واضافت ان منظمة الدول املصدرة للنفط »أوپيك« 
تعيش منذ س����نتني في وضع حرج بسبب تذبذب 
األسعار وابتعاد هذه األسعار عن أساسيات السوق 
النفطية التي عادة ما يأخذها وزراء أوپيك في االعتبار 

عند اتخاذ قرارات بشأن اإلنتاج.
وأكدت ان التزام دول أوپيك مبا مت االتفاق عليه 

م����ن تخفيضات في نهاية العام املاضي هو التزام جيد خصوصا دول 
اخلليج التي يتعدى التزامها نس����بة 90% بينما توجد دول اخرى اقل 
التزاما، مبينة ان موضوع االلتزام امر يؤثر على اجلميع ألنه يرتبط 
باألس����عار. واضافت ان تقييد اإلمدادات الذي نفذته دول أوپيك خال 
الفترة املاضية اثر بش����كل ايجابي على اسعار زيت الوقود والنفوط 

الثقيلة املنتجة في هذه املنطقة.
واشارت الى ان اسعار النفط تسير منذ نهاية العام املاضي وبداية 
العام احلالي في خط صاعد لكن ذلك لم مينع من وجود مراحل تراجعت 
فيها االسعار لكنها ظلت عموما خال الشهرين االخيرين تتراوح بني 

65 و70 دوالرا للبرميل.
 وحول تأثير األزمة املالية العاملية على اسعار النفط قالت الفزيع 
ان هذه االزمة اثرت س����لبا على البنوك وارباح الش����ركات وخفضت 
الس����يولة في ايدي املضاربني الذين انسحبوا بشكل كبير من السوق 

وهو ما ادى الى تراجع االسعار بعد ان بلغت ذروتها 
في يوليو 2008.

واكدت ان ذلك تزامن مع ضعف الطلب من دول 
وكتل عاملية رئيس����ية خصوصا الدول الصناعية 
مبينة ان الطلب العاملي يشهد حاليا نوعا من التحسن 

خصوصا من دول آسيا السيما الهند والصني.
وقالت ان الدول الصناعية مازالت تشهد تراجعا 
في منو الطلب على النفط ومن املتوقع ان يستمر هذا 
التراجع الى نهاية العام احلالي مع بعض التوقعات 
التي تشير الى حتسن الطلب في الدول الصناعية في 
العام املقبل 2010.  وحول العوامل املؤثرة في حركة 
اسعار النفط اكدت الفزيع ان هذه األسعار تتأثر الى 
حد كبي����ر باألخبار املتعلقة باالنتعاش االقتصادي 
ونسب البطالة في الدول الصناعية الكبرى خصوصا 
الواليات املتحدة باإلضافة الى حركة الدوالر فكلما 

انخفض الدوالر ارتفعت أسعار النفط في املقابل.
واش����ارت الى ان العوامل اجليوسياس����ية تؤثر ايضا بشكل كبير 
في الوقت احلالي في اس����عار الدول ومن ضمن هذه العوامل التوترات 
األمنية االخيرة في نيجيريا التي تعتبر مصدرا رئيسيا للنفط لدول 

افريقيا باالضافة الى الوضع السياسي في ايران.
واضافت ان السوق يتأثر ايضا في الوقت احلالي مبستوى املخزونات 
لدى الدول الصناعية سواء كان مخزون النفط اخلام او مخزون زيت 
الوق����ود وقد وصل مخزون اخلام في الوقت احلالي الى 62 يوما وهو 
مس����توى عال جدا مقارنة باملعدل التاريخي عند 53 يوما فقط مشيرة 

الى ان ارتفاع املخزون يؤثر سلبا على اسعار النفط.
 واكدت ان هناك تقارير تقول إن هذا املخزون ميكنه ان يكفي هذه 
الدول طوال فترة الشتاء مشيرة الى ان هذه التقارير ال تأخذ في االعتبار 

امكانية انخفاض درجة احلرارة بشكل غير اعتيادي.

يقام بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية متخصصة

الخالدي يرعى اليوم افتتاح معرض
الغذاء الرمضاني بأرض المعارض الدولية

والس����عودية ودبي واليمن 
العربية  وجمهورية مص����ر 
واالردن وفلس����طني ومملكة 
البحرين باالضافة إلى العديد 

من املنتجات االوروبية.
 وسيفتح املعرض ابوابه 
ام����ام زواره عق����ب االفتتاح 
الرسمي الذي دعت اليه الشركة 
حشدا من السفراء وامللحقني 
العرب واالجانب  التجاريني 
املعتمدين لدى الكويت. ويضم 
املع����رض املنتجات الغذائية 
التغليف  بأنواعه����ا ومكائن 
ولوازمها ومع����دات جتهيز 
الغذائية  امل����واد  وتصني����ع 
وشركات التجهيزات الغذائية 
االلب����ان واللحوم  وصناعة 

والدواجن ومشتقاتها.
وتستقبل الصالة رقم 6 
زوار املعرض على مدى فترتني 
صباحية من الساعة 9.30 الى 
الساعة 1 ومسائية من الساعة 
5 الى الساعة 10 ويوم اجلمعة 
فتره واحده من الساعة 5 الى 

الساعة 10.30.

الغذائية االساسية  الس����لع 
األخرى م����ن ارز ومعكرونة 
ومعلب����ات وهري����س ودهن 

وزيت وسكر وغيره. 
ويقول مدير املعرض لدى 
شركة معرض الكويت الدولي 
ان املش����اركة  الهارون  عماد 
ف����ي املعرض ه����ذا العام قد 
اتسعت دائرتها لتضم شركات 
متخصصة جاءت من كل من 
سورية وباكس����تان وإيران 

يرعى وكيل وزارة التجارة 
الوكيل  والصناع����ة باالنابة 
املس����اعد لش����ؤون التجارة 
اخلارجية عبدالعزيز اخلالدي 
اليوم افتتاح مع��رض الغذاء 
الرمضان����ي ال����ذي تق���يمه 
وتنظمه ش����ركة مع�����رض 
الكويت الدول����ي على أرض 
الدولية مبش����رف  املعارض 
اليوم وتستمر عروضه حتى 

21 أغسطس اجلاري.
وزوار أرض املع����ارض 
الدولية عل����ى موعد ملتابعة 
معروض����ات أكثر م����ن 100 
شركة محلية ودولية حيث 
تستعرض اجلديد في عالم 
االغذية من منتجات غذائية 
مصنع����ه محليا وغيرها من 
املعروضات الغذائية االجنبية 
املماثلة والتي متثل في مجملها 
ما يحتاجه املواطن طوال شهر 
الكرمي حيث ترتفع  رمضان 
مع����دالت الطلب على س����لع 
بعينها يقبل عليها املواطنون 
خال هذه الفترة \إلى جانب 

ارتفاع عدد المصارف 
المفلسة بأميركا لـ 72

يو.بي.آي � إياف: ارتفع عدد 
املصارف األميركية املفلسة إلى 
72 هذا العام بع���د إعان ثاثة 

مصارف محلية إفاسها. 
ونقلت ش���بكة »سي.إن.ان« 
اإلخباري���ة األميركية امس عن 
شركة ضمان الودائع الفدرالية ان 
مصرفني في فلوريدا هما »فرست 
س���تايت بنك أوف ساراسوتا« 
وكوميونيتي ناشونال بنك أو 
»ساراسوتا كاونتي«، ومصرف 
في أوريغن ه���و »كوميونيتي 
فرست بنك أو براينفيل« أقفلت 

أبوابها اول من أمس.
وأوضحت الشركة ان مصرف 
»س���تيرنز بن« في مينيسوتا 
سيستحوذ على أرصدة املصرفني 
املفلسني في فلوريدا وسيستحوذ 
مصرف »هوم ف���درال بنك« في 
إيداه���و على أرص���دة املصرف 
املفلس في أوريغن. وس���يكلف 
إفاس املصارف الثاثة اخلزينة 
األميركية 185 مليون دوالر.  ومع 
إغاق املصارف الثاثة يرتفع عدد 
املصارف التي أقفلت أبوابها في 
الواليات املتحدة منذ بداية العام 

2009 إلى 72 مصرفا.

نوال الفزيع


