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أعلنت أمس باناسونيك عن إطالق أول 
الالسلكية  املنزلية  الس����ينمائية  أنظمتها 
املتكاملة في أسواق الكويت. وقالت الشركة 
العاملية العمالق����ة إن نظام SC-ZT1 يوفر 
ملستخدميه جتربة ترفيهية متكاملة، وهو 
كفيل بإبهار عشاق السينما ممن ال يرضون 
إال بتجربة مضاهية للتجربة السينمائية 

احلقيقية.
وقال مدير املنتجات لدى باناس����ونيك 
الشرق األوسط للتسويق هيتيش أوجها: 
»في اعتقادن����ا أن التقنية الفائقة مصممة 
لتمكني املستخدمني من حتقيق ما يتطلعون 
إليه بالشكل األمثل، وبفضل هذه التقنية 
الالسلكية الفائقة من باناسونيك، ستكون 
املنازل ف����ي الكويت على موعد مع جتربة 
ترفيهية الس����لكية ال مثيل لها في إبهارها 
ودقتها«. وتابع أوجها قائال: »وإذا ما أردنا 
أن نصف نظ����ام SC-ZT1 بإيجاز، ميكننا 
القول إنه ميثل نظاما سينمائيا فائقا ينقل 
التجربة السينمائية بكل إثارتها وروعتها 
إلى غرفة املعيشة في منازلنا. كما أن تقنية 
الس����ماعات العمودية ستوفر للمشاهدين 

درجة نقاء صوتية ال نظير لها«.
SC- وأوضحت باناس����ونيك أن نظام
ZT1 يتمي����ز بقدرته عل����ى توليد البيانات 
الصوتية غير املضغوطة عبر حزمة تردد 
الس����لكية 2.4 جيجاهيرتز تضمن درجة 

نقاء استثنائية.

كما تضمن السماعات األربع العمودية 
املثبت����ة داخل أعمدة نحيفة نظاما صوتيا 
متوازي����ا يوفر جترب����ة صوتية محيطية 

مجس����مة ومتوافقة مع نظام القنوات 7.1 
املتقدم.  كما تتحقق التجربة السمعية املثالية 
حتى عندما نتمدد أو جنلس أمام التلفزيون. 

ومبا أن الصوت يبث بتهيئة متوازية، فإنه 
يظل صافيا ونقيا دون تأثير يذكر الرتداد 
الصوت من سقف الغرفة أو أرضيتها. كما 
يتميز نظام SC-ZT1 بس����ماعاته املدعومة 
مبضخم صوت مدمج يبلغ قطره 12 س����م 
تقريبا، وهو متضمن في قائم الس����ماعة 
ويولد صوتا نقيا على امتداد نطاق عريض 
من الدرجات، بدءا من الترددات الصوتية 
اخلفيضة ووصوال إل����ى الصوت العميق 
واجلهير. كما يتواف����ق نظام SC-ZT1 مع 
تقنية »داون-فاير« احلديثة التي تضمن 
بث األص����وات العميق����ة واجلهيرة حتى 
ضمن املس����احة الضيق����ة. ورغم أن نظام 
SC-ZT1 من باناسونيك ثنائي السماعات 
غير أن التقنية االفتراضية املدمجة جتعل 
املستخدمني يس����تمتعون بالشكل األمثل 
 Dolby® TrueHD بالتجربة الصوتية احلية
 DTS™-HD والتجربة الصوتية احمليطية

وفق نظام القنوات 7.1 املتقدم.
كما ميكن للمستخدمني االرتقاء بالتجربة 
واحلرية الالسلكية املتاحة بإضافة تلفزيون 
»ڤييرا« ومش����غل أقراص »بلو راي« من 
باناس����ونيك، األمر الذي يجعلهم ميلكون 
نظاما سينمائيا منزليا السلكيا كليا يوفر 
التجربة الصوتي����ة واملرئية الفائقة دون 
أي متديدات س����لكية. كما تتوافر التجربة 
الصوتية فائق����ة الدقة حتى ضمن أضيق 

املساحات املنزلية املتاحة.

جانب من احلضور جانب من توقيع العقد بني شركة كابيتال العربية القابضة ومحافظة حلوان املصرية

أجهزة النظام السينمائي املنزلي الذي أطلقته »باناسونيك«

أحد فروع بنك الكويت والشرق األوسط املنتشرة في كافة املناطق

»باناسونيك« تدشن نظامًا سينمائيًا السلكيًا متكاماًل للمنازل »األوسط« يعلن عن فائري برنامج حصادي األسبوعي
النظام كفيل بتحويل المنازل إلى دور سينما مصغرة فازت بالجائزة الكبرى ابتسام النشيط بمبلغ 20 ألف دينار

أعل����ن بنك الكويت والش����رق 
األوس����ط عن س����حبه األسبوعي 
التاسع لبرنامج حصادي اجلديد 
حتى 5 اجلاري، وقد فازت باجلائزة 
األسبوعية الكبرى ابتسام صالح 
النشيط مببلغ 20000 دينار. وقد 
فاز مببل����غ 1000 دين����ار كل من: 
حبيب عبدالرسول حسن، محمد 
مبارك أحمد األحمد، احمد حمزة 
محمد حيدر، جعفر سلمان حبيب 
حسني وأحمد رجب خضر صالح. 
وتصل قيم����ة اجلوائز اإلجمالية 
لعرض حص����ادي واملقدمة خالل 
فترة احلملة الى 10 ماليني دينار، 
ويعد هذا البرنامج من أكبر عروض 
االدخار املطروحة لبرامج السحب 
في الكويت. ويتيح املوسم اجلديد 
حلصادي فرص ف����وز كبيرة في 
جميع س����حوباته حي����ث يخول 
برنامج حص����ادي العميل تلقائيا 
لدخول الس����حوبات ع����ن طريق 
إيداع مبل����غ 50 دينارا بحد أدنى 
في حساب حصادي، وكلما ضاعف 
إيداعاته تضاعف����ت معها فرص 
الفوز، ويتميز هذا العرض أيضا 
بعدم التزام العميل بتحويل راتبه 
للبنك للدخول في هذه السحوبات 

واملصنفة كالتالي:
أوال: 6 ماليني دينار راتب مدى 

أك����د الرئي����س التنفيذي في 
القابضة  العربية  شركة كابيتال 
محمود ف����راج أن املرحلة املقبلة 
اقتناص  التركيز على  ستش����هد 
العديد من الفرص االس����تثمارية 
الناجحة من خ����الل الدخول في 
حتالفات إستراتيجية وشراكات 
كبرى في املنطقة وذلك انطالقا من 
حرص الشركة على عملية تنويع 
املجاالت االستثمارية لتشمل جميع 
القطاعات االقتصادية واالستثمارية 
وتوزيعها جغرافيا مما يقلل من 
املخاطر ويضم����ن حتقيق أعلى 
العوائد التي تع����ود بالنفع على 
مس����اهمي الش����ركة وحلفائه����ا 
االستراتيجيني ويعزز من تواجد 

الشركة محليا وإقليميا.
وأوض����ح فراج ف����ي تصريح 
صحاف����ي عقب انعق����اد املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مبناسبة توقيع 
الشركة على عقد مشروعها اجلديد 
بجمهورية مصر العربية »دجلة 
س����فاري بارك« وذلك بالتعاون 
مع احلكوم����ة املصرية ممثلة في 
محافظة حلوان وحتت رعاية وزارة 
االستثمار املصرية ووزارة التجارة 
املصرية والذي يأتي ضمن نطاق 
التجارة واخلدمات والتي  مدينة 
تقيمها احلكومة املصرية مبحافظة 
حلوان بالتعاون مع كبرى الشركات 
العربية والعاملية، اوضح أن شركة 
كابيت����ال العربية القابضة تتجه 
حاليا للتركيز على االستثمار في 
الس����وق املصري ضمن خططها 
الرامية لتعزيز  االس����تراتيجية 
تواجده����ا في هذا الس����وق املهم 
وذلك من خالل التخطيط لتنفيذ 
العديد من املشاريع املستقبلية مع 
احلكومة املصرية والقطاع اخلاص 
في مصر حيث يأتي مشروع »دجلة 

والتجارية اضافة الى شبكة الطرق 
واملوانئ حي���ث مت اعتماد خطة 
التنمية من السيد رئيس مجلس 
الوزراء باعتبار حلوان »محافظة 

استثمارية صديقة للبيئة«.
واش���ار ان الهدف ليس بيع 
االراضي وامنا الدخول في شراكات 
حقيقية تقدم املنتج وتوفر فرص 
عمل وتعود بالنفع املباشر على 

املواطنني.
ومن جانبها ذكرت مستشارة 
وزير التجارة والصناعة املصري 
التي  الكلمة  الس���الب في  سحر 
ألقته���ا امام املؤمت���ر ان اهداف 
وزارة التجارة والصناعة املصرية 
تتمثل في تنمية التجارة الدولية 
والتي منت من 1.4 الى 8% سنويا 
إضافة الى توفير مليون فرصة 
عمل مباشرة مع زيادة استثمارات 
التج���ارة الداخلية الى 25 مليار 
جنيه مصري وهو بدوره ما يدعو 
الى عملية تشجيع االستثمارات 
العربية واالجنبية في هذا املجال 
م���ع حتدي���د االطار املؤسس���ي 
والتشريعي لها، مبينة ان توقيع 
هذه االتفاقيات يعد مبثابة انطالقة 
جديدة لالقتصاد املصري في هذا 
املجال وميثل موردا جديدا وبعدا 
للتعاون العربي واالقليمي على 

وجه اخلصوص.
وب���دوره ذكر رئي���س هيئة 
االس���تثمار املصري���ة م.عاصم 
ألقاها  الت���ي  الكلمة  رجب ف���ي 
امام املؤمتر أن سياس���ة الهيئة 
تقوم على تشجيع االستثمار في 
جمهورية مصر العربية وتسهيل 
االجراءات للمستثمرين اضافة الى 
تشجيع املشاريع التنموية التي 
شهد املؤمتر توقيع بروتوكوالت 

التعاون اخلاصة بها.

س����فاري بارك« واح����دا من اهم 
املشاريع السياحية في مصر كونه 
يعتبر أكبر مدينة ترفيهية وخدمية 
وجتارية في منطقة الشرق األوسط 
وتتضمن حديقة حيوان مفتوحة 
ومدينة م����اله متكاملة اخلدمات 
في منطقة الشرق األوسط حيث 
يتضمن املشروع منتجعا سياحيا 
كبيرا »رويال س����فاري« يحتوي 
على شاليهات وفنادق، مبينا ان 
الكلفة التقديرية لهذا املش����روع 
س����تبلغ نحو 4 ملي����ارات جنيه 
مصري وس����يتم تنفيذ املشروع 
على ارب����ع مراحل مدتها الزمنية 

نحو 6 سنوات.

فرص استثمارية واعدة

العربية  وأضاف أن »كابيتال 
القابضة« تقوم حاليا بالتعاقد مع 
استشاريني عامليني لعمل الدراسات 
التفصيلية والتصميمات النهائية 
للمش����روع حيث مت االتفاق مع 
البريطانية  شركة »شيبر فيلد« 

لتكون مبنزلة املطور الرئيس����ي 
للمش����روع وش����ركة »كي����وب« 
الهندسية املصرية  لالستشارات 
وذلك للقيام بأعمال الرس����ومات 
الهندس����ية للمشروع اضافة الى 
افريقية  شركة »لودج« اجلنوب 
ذات اخلبرة العريقة في هذا املجال 
بحيث تكون شركة كابيتال العربية 
القابضة هي قائد فريق التنفيذ من 
خالل شركتها التابعة شركة دجلة 
سفاري بارك والتي مت تأسيسها 

لهذا الغرض.
ووجه فراج دعوة للمستثمرين 
الكويتيني املهتمني باالستثمار في 
قطاعات الترفيه والفنادق للمشاركة 
في هذا املش����روع واملساهمة فيه 
والذي سوف يكون مبثابة وجهة 
سياحية جديدة في مصر تتمتع 
بأهمية خاصة نظرا ملا يتضمنه 
من مجموعة من اخلدمات املتكاملة 
والتي يبحث عنها املهتمون بهذا 
النوع من انواع السياحة الترفيهية 
وس����ياحة املغام����رات، مبينا ان 

املشروع يقع على مساحة كبيرة 
ويبعد عن منطقة املعادي املصرية 
بحوالي 10 دقائق وهي من ارقى 
املناطق السياحية والسكنية في 
مصر ومن املتوقع ان يصل عدد 
الزائرين للمش����روع حوالي 3.5 
ماليني زائر س����نويا وذلك وفقا 
للدراسات املبدئية التي مت اعداها 
لهذا الغ����رض. وذكر ان »كابيتال 
العربية القابضة« تلقت العديد من 
العروض من قبل بعض الشركات 
احمللية والعاملية للمش����اركة في 
هذا املشروع وهي حاليا في طور 
الدراسة انتظارا لقرار مجلس ادارة 
الش����ركة للبت ف����ي احدها وأخذ 

املوافقة عليه.
ومن جهة اخرى، اشار فراج الى 
ان شركة كابيتال العربية للتمويل 
واالستثمار وهي احدى شركات 
كابيت����ال العربية القابضة قامت 
باالس����تحواذ مؤخرا على بعض 
احلص����ص املؤث����رة والتي تزيد 
نسبتها على 20%في بعض الشركات 

املصرية العاملة في قطاع التعليم 
التعدين  وقطاع الصناعة مث����ل 
وصناعة البتروكيماويات وهو يعد 
توجها استراتيجيا للشركة لتنويع 
اس����تثماراتها ومجال نش����اطها، 
اضافة الى نشاطها العقاري والذي 
يعمل في العديد من االستثمارات 
الواعدة في مصر من خالل شركتها 
التابعة »بواب����ة مصر العقارية« 
الغرض  والتي مت تأسيسها لهذا 
وه����ي تعمل حاليا في العديد من 
املشاريع العقارية الكبرى في مصر، 
كما تقوم شركة كابيتال العربية 
للتمويل واالستثمار بالتفاوض مع 
احلكومة املصرية على مشروعني 
حيويني خلدمة قاعدة عريضة من 
الشعب املصري في مجال الرياضة 

ومجال املواقف الذكية.

دعوة للمستثمرين

وف���ي كلمت���ه للمؤمتر وجه 
محافظ حلوان د.حازم القويضي 
دعوته للمس���تثمرين بضرورة 

استغالل املزايا النسبية املوجودة 
في مصر كونه���ا تعد من أجمل 
املناطق الس���ياحية بالعالم ذات 
التاري���خ العري���ق ال���ذي ميثل 
حضارة سبعة آالف سنة اضافة 
الى وجود العدي���د من الثروات 
الطبيعية والفرص االستثمارية 
اجلاذبة خاصة محافظة حلوان 
والتي حتت���وي على العديد من 
الطبيعي���ة والغابات  احملميات 
املتحجرة واطاللة تبلغ نحو 3.6 
كيلومت���رات مربعة على هضبة 
الهرم الساحرة والتي يأمها السياح 
والزائرون من كل مناطق العالم 
واحتوائها على ميناء بري جلميع 
وسائل النقل صالح خلدمة االقليم 

وجمهورية مصر العربية.
الفرص  أن  القويض���ي  وبني 
االس���تثمارية والت���ي وقعته���ا 
محافظ���ة حل���وان م���ع كل من 
شركة كابيتال العربية القابضة 
ومجموعة الشايع الكويتية وبعض 
الكويتية االخرى تعد  الشركات 

من الفرص املتميزة والتي تاتي 
ضمن اتفاقيات اخرى سوف يتم 
التوقيع عليها تباعا وتعد مبثابة 
انطالقة جديدة لالقتصاد القومي 
املصري وتسهم في ايجاد فرص 
عمل للشباب وتوفير حياة كرمية 
ألبناء محافظة حلوان على وجه 
اخلصوص وتبلغ قيمتها حوالي 
40 مليار جنيه خالل 5 سنوات 
وتوفر 100 الف فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة للمواطنني.

خدمات جديدة

ولف���ت احملافظ الى انه ومنذ 
الوزراء في  صدور قرار مجلس 
هذا الش���أن فان محافظة حلوان 
قامت مبضاعفة اخلدمات بنسبة 
تف���وق 20%، مبينا ان احملافظة 
تعد منطقة جاذبة لالس���تثمار 
وحتتوي على مقومات استثمارية 
متعددة وجو معتدل ذي طبيعة 
خالبة واراض صاحلة لالستثمار 
داخل وخارج املناطق الصناعية 

بقيمة 1000 دينار لكل فائز.
ثالثا: 2 ملي����ون دينار جوائز 
متميزة و5500 جائزة و1000 جائزة 
بقيمة 1000 دينار، و1000 جائزة 
بقيمة 500 دين����ار، و1000 جائزة 
بقيمة 250 دينارا، و2500 جائزة 

بقيمة 100 دينار.

احلياة و2 جائزة بقيمة مليون دينار 
لكل فائز، و4 جوائز بقيمة 500000 
دينار لكل فائ����ز، وعدد 8 جوائز 

بقيمة 250000 دينار لكل فائز.
ثانيا: 2 ملي����ون دينار جوائز 
أسبوعية وعدد 80 جائزة بقيمة 
20000 دينار لكل فائز، و400 جائزة 

كابيتال العربية القابضة وّقعت عقدًا مع محافظة حلوان لتنفيذ مشروع »دجلة سفاري بارك«
تتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن مشروعين كبيرين في مجال الرياضة والمواقف الذكية

»الجمان«: 28% نسبة قروض الشركات المدرجة إلى موجوداتها
و52% حصة الشركات التي تقل نسبة اقتراضها عن المتوسط من اإلجمالي

يعادل 53% من شركات القطاع مقابل 15 شركة تقل 
نسبة مديونيتها إلى موجوداتها عن متوسط القطاع، 

وذلك مبا يعادل 47% من عدد شركات القطاع.
وأوضح أن عدد شركات قطاع األغذية يتساوى 
عددها البالغ 6 شركات � التي تزيد نسبة مديونياتها 
إلى موجوداتها مع الشركات التي تقل تلك النسبة 
عن املتوسط البالغ 17%، وذلك بعدد 3 شركات لكل 
جانب، أما قطاع���ا اخلدمات والصناعة، فيتقاربان 
ف���ي هذا املضمار بنس���بة 47 و46% من حيث عدد 
الشركات التي تزيد نسبة اقتراضها إلى موجوداتها 
عن متوسط كل قطاع والبالغ 26 و25% على التوالي، 
وبالتالي، ميكن اعتبار قطاعات األغذية واخلدمات 
والصناعة من القطاعات متوس���طة املخاطرة من 
حيث نس���بة القروض إلى املوج���ودات كما في 31 

مارس املاضي.
وفيما يتعلق بالقطاعات األقل مخاطرة ذكر التقرير 
ان قط���اع املوازي تصدر القائمة الذي يش���كل فيه 
عدد الش���ركات التي يفوق متوسط اقتراضها إلى 
موجوداتها 21% من إجمالي عدد الشركات املدرجة 
في هذا القطاع، ويليه قطاع التأمني بنس���بة %43، 
علما ان متوسط القروض إلى املوجودات لقطاعي 
املوازي والتأمني يبلغ 12 و3% على التوالي، وذلك 

كما في نهاية الربع األول من العام احلالي.

وأشار إلى قطاع العقار الذي جاء في املرتبة الثانية 
من حيث مس���توى املخاطرة وفقا ملعيار القروض 
مقابل املوجودات، حيث يبلغ عدد الش���ركات التي 
تفوق متوسط القطاع � والبالغ 27% � 17 شركة مبا 

44%، وذلك بعدد 23 شركة مقابل 19 شركة، والتي 
سجلت نسبا أقل من املتوسط مبا يعادل 45% من 
شركات القطاع، مما يعطي مؤشرا أوليا بأنه القطاع 

األكثر مخاطرة من حيث هذا املعيار.

غير مرتبطة بالسوق املالي الكويتي بشكل وثيق 
ناهيك عن عدم جتانسها.

وتفوق 55% من شركات االستثمار متوسط القطاع 
من حيث نسبة القروض إلى املوجودات والبالغة 

ذكر تقرير مركز اجلمان ان نسبة القروض إلى 
املوجودات في سوق الكويت لألوراق املالية بلغت 
28%، وذلك كمتوس���ط للشركات ككل، ويبلغ عدد 
الش���ركات التي يفوق معدلها املتوس���ط العام 77 
ش���ركة، وذلك مبا يعادل 48% من الش���ركات التي 
خضع���ت لهذا التحليل وعددها 161 ش���ركة، بينما 
تبلغ حصة الش���ركات التي تقل نس���بة اقتراضها 
إلى موجوداتها 52% من إجمالي الش���ركات، وذلك 
مبا يعادل 84 ش���ركة، ويعني ذلك أوليا أن نصف 
الش���ركات تقريبا ذات مخاطرة أعلى من املتوسط 
وفقا ملعيار نسبة القروض إلى املوجودات، بينما 
النصف اآلخ���ر منخفض املخاطرة وفقا لهذا املبدأ، 

وذلك في نهاية الربع األول 2009.
وأفاد التقرير بأن أعل���ى القطاعات املدرجة في 
س���وق الكويت لألوراق املالية من حيث متوسط 
نس���بة القروض إلى املوجودات قطاع االستثمار، 
وذلك مبعدل 44%، يليه قطاعات العقار واخلدمات 
والصناعة بنسبة 27 و26 و25% على التوالي، ومن 
أق���ل القطاعات في هذا املضم���ار التأمني واملوازي 
واألغذية بنس���بة 3 و12 و17% على التوالي، وذلك 
كما في نهاية الرب���ع األول 2009، علما انه لم يتم 
التعرض لقطاعي البن���وك وغير الكويتي في هذا 
التحليل خلصوصية األول، وكون الشركات الكويتية 

أكد أن نصف الشركات ذات مخاطرة أعلى من المتوسط والنصف اآلخر منخفض المخاطر

إحصائية وتحليل مختصر لنسبة القروض إلى الموجودات للشركات المدرجة وفقا لبيانات الربع األول 2009

 متوسط نسبة القروضالقطاع 
إلى املوجودات

نسبة القروض إلى املوجودات 
اإلجمالي 

نسبة الشركات 

أقل من أعلى من املتوسط أقل من املتوسط أعلى من املتوسط 
املتوسط 

%45%23194255%44االستثمار 

%57%34743%3التأمني 

%47%17153253%27العقار 

%54%13152846%25الصناعة 

%53%15173247%26اخلدمات 

%50%33650%17األغذية 

%79%3111421%12املوازي 

%52%778416148%28 املتوسط 


