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 »الزياني« تعلن وصول الدفعة األولى
من سيارات »فيراري كاليفورنيا«

الوصالت في اخللف(، ونسخة متطورة من نظام »إف 
- 1 تراك« للمحافظة على متاس الس���يارة مع األرض، 
ومكابح »برميو« بأقراص من سيراميك الكربون شديد 
الصالبة، وتش���ترك »كاليفورنيا« مع شقيقاتها ضمن 
تشكيلة فيراري احلالية)430، 599، 612( بهذه امليزة 

اإلضافية. 
من جانبه قال مدير عام شركة الزياني ديريك دافيز 
بكل ثقة فإن »سيارة فيراري كاليفورنيا الفارهة اجلديدة 
سترضي حتى العمالء املتطلبني من خالل متعة قيادتها 
وما توفره من املعاييرالقصوى لألمان والراحة، واألمر 
غير املفاجئ أن يزداد عدد عمالئنا املالكني لس���يارتهم 

اخلاصة من فيراري بعد القيام بتجربتها«.

وفي هذا السياق قال مدير تسويق فيراري في شركة 
الزياني نادر جابر منذ انطالق س���يارة »كاليفورنيا« 
في يناير 2009 ول���دت الكثير من االهتمام واحلماس 
بني عش���اق السيارات في الس���وق الكويتي، ويسرنا 
أخيرا البدء بتس���ليم الس���يارات اجلديدة من فيراري 

ملالكها اجلدد.
وجريا على التقاليد العريقة التي متيز فيراري، فإن 
هذا الطراز يزخر أيضا باخلصائص املبتكرة واالبداعية، 
حيث مت تزويد السيارة مبحرك جديد من ثماني اسطوانات 
يعمل بنظام احلقن املباشر للوقود، وعلبة تروس بسبع 
سرعات، مع دواسات لزيادة السرعة مركبة على عجلة 
القيادة على غرار سيارات الفورموال1، ونظام تعشيق 

مزدوج جديد، باإلضافة إلى نظام تعليق 
جديد )يتضمن تفريعتني 

ثنائيتني في األمام 
متعددة  وآلي���ة 

أعلنت شركة الزياني عن وصول الدفعة األولى من 
س���يارات فيراري كاليفورنيا هذا الشهر وذلك بعد أن 
مت تقدمي س���يارة فيراري كاليفورنيا للسوق الكويتي 
في شهر يناير املاضي والقت ردود الفعل املثيرة جتاه 
هذه الس���يارة والكم الهائل من الطلبات لهذه التحفة 
الرياضية. وذكرت الش���ركة في بي���ان صحافي أمس 
أن العمالء املتشوقني الذين كانوا قد حجزوا السيارة 
استطاعوا  تسلم تلك السيارة التي استولت حقا على 
خيالهم، موضحة أن فيراري »كاليفورنيا« هي سيارة 
استثنائية بكل املقاييس واملعايير ومبتكرة بكل مافي 
الكلمة من معنى، فقد استوحت فلسفتها املبتكرة من 
مفهوم روح ومشاعر وتاريخ وماضي أملع سيارة على 
االطالق، انها سيارة فيراري العريقة »250 كاليفورنيا« 

والتي قدمت للمرة األولى في العام 1957.
 وفي حني بدأت »كاليفورنيا« مس���يرتها كسيارة 
أنيقة مكشوفة مصممة للقيادة الرياضية على حلبات 
السباق، فقد اكتس���بت على مر السنني مكانة خاصة 
كنموذج للسيارة التي جتمع بني األداء الرياضي الباهر 

ومزايا األناقة واحلرفية واإلتقان.
وتنضم السيارة اجلديدة »كاليفورنيا« إلى 
تشكيلة موديالت »احلصان اجلامح« املزودة 
مبحرك ثماني االسطوانات والتي توفرها فيراري 
حاليا، وهي في معظمها موديالت فائقة األداء، 
كما تنضم »كاليفورنيا« إلى فئة سيارات »جي 
تي« التي تصنعها فيراري، وعلى رأسها طراز 
»612 سكاجلييتي« املجهزة مبحرك مزود بعدد 
12 اسطوانة، وعلى الرغم من تصنيفها كسيارة 
جتوال فاخ���رة، إال أن فيراري »كاليفورنيا« 
وريثة ساللة ولدت على حلبات السباق، إنها 
سيارة متطورة إلى أبعد احلدود، ومن شأنها 

أن تف���وق توقعات نخبة النخب���ة من العمالء 
األكثر تطلبا، السيما أنها جتمع في آن معا بني 
األداء الرياض���ي املميز ومتع���ة القيادة الفائقة 

عند االستخدام اليومي، إنها بحق سيارة فارهة 
حتتضن ركابها بأعلى مستويات الراحة والرفاهية 

والفخامة.
وتتوافر سيارات كاليفورنيا حصريا بسقف معدني 
متحرك قابل للكش���ف وفق أحد طرازي���ن: إما الطراز 
التقليدي املزود مبقعدين أماميني مع ركن خلفي دون 
مقاعد، أو الطراز املعدل +2 الذي مت جتهيز ركنه اخللفي 

مبقعد مخصص لشخص أو شخصني إضافيني. 
باألضافة إلى أسلوب تصاميم فيراري الكالسيكي 
املعروف، ففي املقصورة استعملت املواد املمتازة بتناغم 
رائع وجميل من قبل صناع فيراري املبدعني املاهرين 
حيث شملت امللحقات واألجهزة اجلديدة كاملقاعد واملقود 
ولوحة العدادات، مع ضمان أقصى الديناميكية الهوائية 
احملسنة لضمان وتأكيد بأن هذه السيارة مريحة وممتعة 

للقيادة.

مكملة مسيرة أفضل السيارات المكشوفة المصممة للقيادة الرياضية على حلبات السباق

 »جلوبل«: تراجع القيمة السوقية لقطاع
االتصاالت الخليجي بمقدار 84.31 مليون دوالر

وصواًل إلى 96.4 مليار دوالر ومسجاًل انخفاضًا نسبته 0.09% األسبوع الماضي

قطاع االتصاالت استحوذ على 3.34% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية

جناح »بيتك« في مجمع الكوت

سيارات كاليفورنيا مزودة بسقف معدني متحرك قابل للكشف 

قال تقرير بيت االس����تثمار 
العاملي )جلوبل( في رصده عن 
أداء قطاع االتصاالت اخلليجي 
خالل األسبوع املاضي أن مؤشر 
جلوبل لقطاع االتصاالت اخلليجي 
أنهى تداوالت األسبوع األول من 
شهر أغس����طس واملنتهي في 6 
أغسطس 2009، مسجال انخفاضا 
بنسبة 0.09% وصوال إلى مستوى 
297.07 نقطة مقارنة مع إقفال 
األسبوع السابق املنتهي في 30 

يوليو 2009. 
وبني التقرير ان إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع تراجع مبقدار 
84.31 مليون دوالر وصوال إلى 
96.4 مليار دوالر، موضحا انه 
هدأ نش���اط التداول على اسهم 
شركات القطاع، حيث تراجعت 
كمية األس���هم املتداولة بنسبة 
13.83% مقارنة باألسبوع السابق 
إل���ى 175.49 مليون  وص���وال 

سهم.
واشار التقرير إلى ان القيمة 
املتداولة تراجعت بنسبة %11.78 
لتبلغ 832.42 مليون دوالر خالل 
الفترة ذاتها. وقد اس���تحوذت 
الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت 
على ما نسبته 3.34% من إجمالي 
املتداولة في األس���واق  الكمية 
اخلليجية. بينما اس���تحوذت 
القيمة املتداول���ة للقطاع على 
ما نس���بته 10.51% من إجمالي 
املتداولة في األس���واق  القيمة 

اخلليجية. 
وذكر التقرير ان سهم شركة 
احتاد عذيب شهد تداوالت كثيفة 
هذا األسبوع مستحوذا على ما 
نس���بته 32.77% )57.51 مليون 
سهم( و36.16% )301.01 مليون 
دوالر( من إجمالي كمية وقيمة 
األسهم املتداولة على التوالي، وقد 
أنهى السهم املذكور األسبوع على 
تراجع فاقدا ما نسبته 8.73% من 
قيمته ومغلقا عند سعر 18.30 

رياال سعوديا. 
ولفت التقرير إلى ان س���هم 

العمانية لالتصاالت  الش���ركة 
)عمانتل( تصدر قائمة األسهم 
األكثر ارتفاعا بصعوده بنسبة 
5.57 في املائة ليغلق عند سعر 
1.40 ري���ال عمان���ي. واجلدير 

بالذكر أن الشركة قد أعلنت هذا 
األسبوع عن تراجع أرباحها خالل 
العام احلالي  النصف األول من 
2009 بنس���بة طفيفة بلغت %2 
وصوال إلى 73.04 مليون ريال 

عماني مقارنة بنفس الفترة من 
العام السابق.

أخبار شركات القطاع

ضم���ت ش���ركة دو، مزود 

خدمات االتص���االت المتكاملة 
في اإلمارات، وش��ركة »بي سي 
س���ي دبليو« العال�مية، إحدى 
الشركات الت��ابعة للموفر األول 
لخدمات االتصاالت الس���لكية 
والالس����لكية في هونغ كونغ 
وهي ش�رك�ة بي س�ي سي دبليو، 
جهوده�ما إل���ى مج�موعة »إم 
بي س���ي« اإلعالم��ية عرب�ي��ا، 
لتحقيق نقل�ة نوع��ية ألعم��ال 
المجموع���ة تدخ��له���ا عصرا 
جديدا للب�ث اإلعالم�ي يم��تاز 
التق�نيات  بال��تق���ارب بي���ن 
المختلفة. وتمثلت النتيجة في 
بناء شركة IP واح�دة متقاربة 
مرنة تغطي الش���رق األوسط 
وأوروبا وإفريقيا وشمال أميركا. 
تعت���زم اتص���االت للخدمات 
القابض���ة الحصول على %25 
من دخلها عبر عوائد من خارج 
المؤسسة األم، اتصاالت، خالل 
العامين المقبلين. وذلك انسجاما 
مع إستراتيجيتها الرامية إلى 
العمل وفقا لسياسات السوق 

ومتطلباته.

 »بيتك« يعرض منتجاته التجارية
والمصرفية في »كونا« ومجمع الكوت

  موظف�و البنك قدموا عرضًا مفصاًل لمجموع�ة متميزة من الخدمات
كمرابحة المواد اإلنش�ائية والقوارب واألجه�زة الكهربائية واإللكترونية

ش����ارك بيت التمويل الكويتي )بيتك( ممثال 
بالقطاع التجاري في جناح تسويقي خاص ملوظفي 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( وجناح تسويقي 
آخر ف����ي مجمع الكوت، وذل����ك بهدف التعريف 
بسلة اخلدمات واملنتجات في إطار تعزيز أساليب 
التواصل مع العمالء ضمن خطة تسويقية شاملة 
تستهدف الوصول لشرائحهم املختلفة في أماكن 
تواجدهم وتقدمي معلومات ورؤية ش����املة عن 

»بيتك«.
وتواج����د »بيتك« في مبن����ى »كونا« ومجمع 
الكوت خالل األيام املاضية بغرض تسويق خدمات 
ومنتجات القطاع التجاري عبر فريق وحدة البيع 
املباشر والذي يعمل على تقدمي معلومات واضحة 
للعمالء بالرد على استفساراتهم مع إبراز الرؤية 
الشاملة حول »بيتك« وخدماته ومنتجاته وأسلوب 
عمله وخصوصية أدائ����ه، بهدف مواكبة الطلب 
وتس����هيل إجراء املعامالت في اقرب مكان ممكن 
للعميل، مما ساهم في حتقيق انطباع ايجابي لدى 
موظف����ي »كونا« أو رواد مجمع الكوت من خالل 
التواصل املباش����ر معهم، ويؤدي إلى استقطاب 

شرائح مهمة من العمالء.
وقدم موظفو »بيتك« عرضا مفصال ملجموعة 
متميزة من اخلدمات مثل مرابحة املواد اإلنشائية 
الكهربائي����ة وااللكترونية  والقوارب واألجهزة 
باإلضافة إلى مرابحة األثاث وخدمات السيارات 
اجلديدة واملستعملة، عالوة على عرض األسس 
والثوابت الشرعية التي ينطلق منها عمل بيتك 
والتي ميزت مسيرته على مدى 30 عاما اتسمت 
بااللتزام الش����رعي وتطوير س����لة متنوعة من 
اخلدمات واملنتج����ات جعلت العميل يجد كل ما 

يحتاجه في »بيتك«.
ولقيت عروض املوظفني استحسانا من املوظفني 
والزائرين الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على 
تفاصي����ل احلملة اجلارية حاليا وتتخذ ش����عار 
»املرابح����ة = املعادلة الرابحة«، وابدوا إعجابهم 
بهذه اخلطوة املتميزة الت����ي عبرت عن اهتمام 
»بيتك« بعمالئه وتبنيه خلطط وبرامج تسويقية 
جديدة ذات بعد متطور تعزز من ريادته وحصته 
السوقية، ويعتزم »بيتك« تكرار التجربة في أماكن 

أخرى خالل الفترة املقبلة.

عبر فريق »البيع المباشر« للتعريف بسلة الخدمات والمنتجات
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النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات  االتصاالت الخليجية

فيراري كاليفورنيا الجديدة كليا 

إل�ى  تنض�م  »كاليفورني�ا« 
تشكيلة موديالت الحصان الجامح« 
الم�زودة بمحرك 8 اس�طوانات


