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جانب من صناديق الهدايا الفاخرة

باتريك مرفيل

منظر عام لسفينة »بريليانس أوف ذا سيز« التي ستصل إلى منطقة اخلليج

»الدر المنثور للعود والبخور« تطرح 
صناديق هدايا مميزة في شهر الخير

»اإلدارة المتكاملة البديلة« التابعة
لـ »مان« تطرح صندوقها العالمي األول

»الجميح« السعودية تفتتح أول معرض مستقل 
في الشرق األوسط للسيارات المستعملة 

افتتحت شركة اجلميح للسيارات أول معرض 
مس���تقل في الشرق األوسط للس���يارات الفخمة 
املستعملة من جنرال موتورز. ويقع هذا املعرض 
احلديث في الرياض باململكة العربية السعودية 
وسيعرض سيارات مستعملة من عالمات جنرال 

موتورز الفخمة – كاديالك وهامر وساب.
ويتوافر ل���دى اجلميح معارض للس���يارات 
املس���تعملة املعتمدة من عالمتي شفروليه وجي 
إم سي، ولكنها ارتأت توسيع عروضها للعمالء عبر 
افتتاح معرض مستقل للسيارات الفخمة املستعملة 
من جنرال موتورز. وبهذه املناس���بة، قال س���ام 
معتوق، مدير السيارات املستعملة املعتمدة لدى 
شركة اجلميح للسيارات: »قام اجلميح باستثمار 
كبير في إنشاء معرض مستقل للسيارات الفخمة 
املس���تعملة من جنرال موت���ورز، وذلك من أجل 
الوصول إلى أولئ���ك العمالء من ذوي التوقعات 

العالية في السيارات واخلدمات«.
الس���يارات  افتت���اح اجلميح ملعرض  وميثل 
املستعملة الفخمة أحدث إضافة إلى برنامج جنرال 
موتورز للسيارات املستعملة املضمونة املتنامي. 
ويعتبر البرنامج األضخم في جميع أنحاء املنطقة 
للسيارات املس���تعملة املضمونة واملدعومة من 

الصانع في الشرق األوسط، وهو مستمر في النمو. 
ويوجد حالي���ا 22 معرضا ومن املتوقع منو هذا 

العدد ليصبح 27 بحلول نهاية العام احلالي.
وفي هذا اإلطار، قال مدير السيارات املستعملة 
املعتمدة وإعادة التس���ويق في الش���رق األوسط 
نايجل كيللو، : »يأتي ه���ذا النمو املذهل نتيجة 
تزايد الطلب على السيارات املستعملة ذات اجلودة 
العالية، حيث تخضع جنرال موتورز س���ياراتها 
املستعملة الختبار صارم يتألف من 110 نقاط لضمان 
س���المتها واعتماديتها. وتبحث تلك االختبارات 
عن أي عالمات على االستهالك والتي من املتوقع 
السيارات املس���تعملة. والسيارات  وجودها في 
التي تنجح في هذه االختب���ارات الصارمة فقط 
هي التي تس���تحق أن حتمل لقب سيارات جنرال 

موتورز املعتمدة«.
ولتجربة ش���راء أكثر إرضاء وشمولية، تأتي 
أيضا كل سيارة مستعملة ومعتمدة بقيمة مضافة 
تتمثل في اخلدمات املدعومة من الصانع. وتشتمل 
تلك اخلدمات على ضمان إقليمي شامل وضمان 
رضاء ملدة س���بعة أيام وخدم���ة جنرال موتورز 
للمساعدة على الطريق طوال 24 ساعة وفحص 

مجاني بعد 1.500 كلم.

مشددا على أن الشركة لن تألو 
جهدا في توفير كل ما يتناسب مع 
أذواق ومحبي العطور والبخور في 
كل املناسبات، حيث حترص على 
أن تكون الهدايا املقدمة من قبلها 
تتسم برفعة الذوق وذات جودة 
عالية في االنتقاء، وتكون كذلك 
من آخر ما توصلت إليه ابتكارات 
اخلبراء واملتخصصني في صناعة 

الهدايا والعطور.
الطراروة عن سعادته  وعبر 
بالثق����ة التي حتظى به����ا »الدر 
املنثور« من جانب عمالئها ومحبي 
اقتناء منتجاتها، مؤكدا أن الشركة 
ل����ن تدخر جهدا من أجل احلفاظ 
على هذه الثقة وس����تمضي قدما 
نحو تقدمي كل ما هو جديد ومميز 

في عالم الهدايا والعطور.

الكيان اجلديد.  يقدمها ه���ذا 
كما أن جمع فرق االس���تثمار 
التي متتل���ك خبرات فذة مع 
مس���تويات احلوكم���ة التي 
تتوافر في املؤسسات وهيكل 
يدعم املس���ؤولية واملساءلة 
الواضح���ة ه���و بالضبط ما 
يبحث عنه املس���تثمرون في 

الوقت الراهن«.
وأضاف املدي���ر العام في 
إنفس���تمنتس جون  »م���ان 
روزي���ل«: »لقد تأثر تصميم 
»مان دايركش���نال« بش���كل 
مباشر باإلجراءات احملسنة 
إلدارة االستثمارات واحملافظ 
املطبقة في الشركة اجلديدة. 
كما أن اس���تخدام احلسابات 
املدارة يتبع فلسفة الشركة 

املتكاملة اجلديدة«.
وقال الرئيس التنفيذي في 
»مان إنفس���تمنتس« الشرق 
األوسط باتريك مرفيل: »ألن 
توقعات النمو االقتصادي على 
املديني القصير واملتوسط تظل 
غير واضحة، فإنه من الصعب 
على املس���تثمرين أن يقرروا 
كيف يوزعون استثماراتهم. 
ولكن هذه الظروف من املمكن 
أن توفر كما كبيرا من الفرص 
الس���تراتيجيات االستثمار 
املوجهة مع زيادة التقصيرات 
في السوق واجتاهات األسعار. 
وبالتالي، فإننا نتوقع أن يلقى 
»مان دايركشنال ليمتد« إقباال 

كبيرا«.

قال مدير عام شركة الدر املنثور 
للعود والبخور ضرار الطراروة 
أن ش����هر رمضان املب����ارك يعد 
من األش����هر التي تتمتع مبكانة 
مميزة بني شعوب العالم اإلسالمي 
اجمع، كما انه من األشهر الهامة 
للشركات العاملة في مجال البخور 
والعطور والهدايا، مبينا أن »الدر 
املنثور« حترص خالل هذا الشهر 
الكرمي على تلبي����ة كافة رغبات 
عمالئها الذين عودتهم على التميز 
دائما، لذلك حرصت الشركة على 
استحداث صناديق هدايا مميزة 
للمناس����بات وخصوصا ش����هر 
الفضيل وق����د جلبت  رمض����ان 
الش����ركة 6 أنواع م����ن صناديق 
الفاخرة واملميزة، تلبية  الهدايا 
لرغبات عمالء الشركة حيث تعود 
املجتمع الكويتي على االهداءات 
خصوصا في شهر اخلير ملا لهذا 
الش����هر الكرمي من عادات مميزة 

في املجتمع الكويتي.
وأش����ار الط����راروة إل����ى أن 
صناديق الهدايا اجلديدة التي مت 
طرحها تتميز بان أسعارها مناسبة 
جدا ومنافسة في نفس الوقت وفي 
متناول اليد، كما أنها تتميز بجودة 
عالية وأناقة في التصميم، وهذا 
ليس بغريب على »الدر املنثور« 
التي عودتنا على متيز منتجاتها 
دائما وحرصها على إرضاء جميع 

أذواق عمالئها.
وأوضح الطراروة إن صناديق 

أعلنت شركة اإلدارة املتكاملة 
لالستثمارات البديلة اجلديدة 
التابعة ل� »مان« أمس عن طرح 
صندوقها األول الذي يستفيد 

من حماية رأس املال.
ويتي���ح صن���دوق »مان 
دايركشنال ليمتد« للمستثمرين 
االستفادة من قدرات مجموعة 
أب���رز مديري  مختارة م���ن 
االستثمارات املوجهة، وذلك 
من خالل محفظة استثمارية 
مرنة ومدارة على نحو فعال 

ونشط.
صمم »مان دايركش���نال 
يتج���اوز  لك���ي  ليمت���د« 
الس���ائد  الغم���وض احلالي 
في السوق ويلبي متطلبات 
املستثمرين من حيث توفير 
املزيد من الشفافية والتحكم 
والسيولة. ويتيح الصندوق 
للمستثمرين إمكانية االستفادة 
من استراتيجيات االستثمار 
املوجهة وهي استراتيجيات 
تس���عى للتربح من الظروف 
االقتصادية الغامضة وأيضا 
توفر عائدات ثابتة على املدى 
الطويل. وتسعى استراتيجيات 
االس���تثمار املوجه���ة جلني 
األرباح من توجهات األسعار، 
سواء كانت صعودا أو هبوطا، 
في مختلف األسواق العاملية 
وأيض���ا من فئ���ات األصول 
كما أنها ق���ادرة على التربح 
م���ن تقصي���رات واجتاهات 

األسواق.
ويس���تفيد املنت���ج م���ن 

الهدايا التي أعدتها »الدر املنثور« 
خصيصا للش����هر الك����رمي تأتي 
تفهما منها لعظم هذه املناس����بة 
ورفعة مكانتها لدى عامة املسلمني 
والكويتيني ولكثرة الزيارات في 
هذا الشهر الفضيل حيث يحرص 
الناس على تقدمي الهدايا وغالبا 
ما تكون هذه الهدايا من العطور 
والبخور. وأكد الطراروة حرص 
الشركة على طرح كل ما يناسب 
ال����ذوق الرفيع ويعبر عن روعة 
االنتقاء في اختيار علب العطور 
والبخ����ور والهداي����ا، مبينا أن 
الشركة جهزت مجموعات كبيرة 
من صناديق الهدايا نظرا للطلب 
املتزايد عليها وملا حتظى به من 
قبول واسع وإعجاب لدى الراغبني 

في إهدائها أو شرائها.

الق���درات احملس���نة إلدارة 
احملاف���ظ االس���تثمارية في 
الش���ركة اجلدي���دة إذ ان���ه 
النشطة  يستفيد من اإلدارة 
للمحافظ االستثمارية وأيضا 
من إجراءات املراقبة. واألهم 
من ذلك، ولكي يعكس املنتج 
املتغيرة، فقد  أحوال السوق 
مت إنشاء احملفظة لكي تكون 

مرنة حتديدا.
وهذا سيس���مح ل���� »مان 
إنفستمنتس« بإعادة توزيع 
األصول على نحو سريع وفقا 
للتوجهات مع نشوء وتطور 

الفرص.
ق���ال رئيس االس���تثمار 
هيربرت آيتم، : »نحن سعداء 
ألن الشركة اجلديدة لإلدارة 
املتكامل���ة البديلة قد دخلت 
التشغيل وبأن  بالكامل حيز 
املستثمرين أصبح بإمكانهم 
التي  املزايا  اآلن االنتفاع من 

تتميز بجودة عالية وأناقة في التصميم وبأسعار مناسبة جدًا وفي متناول اليد

من خالل محفظة استثمارية مرنة ومدارة على نحو فّعال ونشط

بمثابة جزء من توسع برنامج جنرال موتورز للسيارات المستعملة المضمونة

»LG« تطلق موقعها في منطقة الخليج بحّلته الجديدة

الموانئ الخليجية تستعد الستقبال أكبر سفينة ركاب سياحية بالمنطقة
ومن املتوقع أن تش���هد إمارة 
أبوظبي زيادة بنس���بة 60% في 
حركة املسافرين على منت السفن 
السياحية خالل موسم العام 2009 

و2010. 
وقبل عودتها إلى دبي تبحر 
»بريلينانس« باجتاه ميناء سلمان 
في مملكة البحرين التي تس���ير 
بخط���ى حثيث���ة لتطوير قطاع 
السياحة فيها، حيث انه يساهم 
بنح���و 12 % ف���ي املنتج احمللي 

اإلجمالي في البالد. 
وقال كبير اخصائيي تسويق 
القط���اع الس���ياحي ف���ي وزارة 
الثقاف���ة واإلعالم ف���ي البحرين 
عيسى حساني: »تساهم الرحالت 
الترفيهية بشكل كبير  البحرية 
في تطوي���ر القطاع الس���ياحي 
في اململكة. ترسو على شواطئ 
البحرين حاليا 3 سفن سياحية 
في األس���بوع، ما ميثل 120 ألف 
راكب في العام الواحد. ونأمل مع 
وصول سفينة »بريليانس« إلى 
اململكة أن نضاعف هذا العدد خالل 

السنوات القليلة املقبلة«.
املديرة  من جانبه���ا، قال���ت 
اإلقليمية لشركة »رويال كاريبيان 
انترناشيونال« في منطقة أوروبا 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا 
هيلني بيك: »حققنا حجوزات جيدة 
على رحالت »بريليانس اوف ذا 
س���يز« وجاء أكثر من 60% من 
عمالئنا من اململكة املتحدة تلتها 
أميركا فأملانيا، كما اننا نش���هد 
إقباال جيدا من منطقة الش���رق 
األوسط. ومن خالل اإلبحار في 
منطقة اخللي���ج نحظى بفرصة 
جيدة لع���رض املزايا واخلدمات 
التي توفرها »بريليانس« وتعريف 
ضيوفنا في املنطقة باألنش���طة 
الس���ياح  التي تنتظر  املمتع���ة 
عل���ى م���نت الرح���الت البحرية 

الترفيهية«.

السياحية القاصدة دبي بدءا من 
الشهر اجلاري. 

وبعد مغادرتها دبي، ستتوجه 
»بريليانس اوف ذا س���يز« إلى 
العاصمة العمانية مسقط. ومن 
جانبه رح���ب مدير األنش���طة 
الس���ياحية في وزارة السياحة 
العمانية خالد الزدجالي، بانطالق 
عمليات شركة »رويال كاريبيان 
انترناشيونال« في منطقة اخلليج، 
مشيرا إلى أهمية هذه اخلطوة في 
تعزيز قطاع الرحالت السياحية 
في منطقة اخلليج عامة وسلطنة 

عمان على وجه اخلصوص. 
وبعد مسقط تتوجه السفينة 
إلى الفجيرة وترس���و بعدها في 
أبوظب���ي. وتتوقع هيئة  ميناء 
أبوظبي للسياحة، اجلهة املشرفة 
على قطاع الس���ياحة في اإلمارة 
أن يصل عدد القادمني عبر منفذ 
أبوظبي البحري إلى أكثر من 200 
ألف مسافر خالل  املوسم املقبل، 
والذي ميتد من نهاية نوفمبر 2009 

ويستمر لبداية مايو 2010. ويشار 
إلى أن ميناء أبوظبي استقبل في 
الفترة ذاتها من العام املاضي ما 

يقرب من 125 ألف مسافر.
وقال نائ���ب مدير عام هيئة 
أبوظبي للعمليات السياحية أحمد 
حسني، : »ننتظر وصول سفينة 
»بريليانس اوف ذا س���يز« إلى 
ميناء أبوظبي ونتطلع للترحيب 
بطاقم السفينة واملسافرين على 
متنه���ا بحفاوة تعكس حس���ن 
الضيافة الذي تشتهر به أبوظبي 
وحتى نعطيه���م فكرة عن غنى 
املوروث الثقافي التي حتظى به 

اإلمارة«.
وأضاف: »يساهم إدراج أبوظبي 
ضم���ن الوجهات الت���ي تزورها 
السفينة في تعزيز إستراتيجيتنا 
لتنشيط حركة السياحة البحرية 
وترسيخ حضور اإلمارة كوجهة 
العالم،  س���ياحية رائدة ح���ول 
الكبيرة  والتعريف باإلمكانيات 

التي تقدمها لزوارها«. 

على الضيافة املتميزة التي تخص 
دبي بها زوارها والدور الذي تلعبه 
على خارطة الوجهات السياحية 

العاملية«. 
وتتوق���ع دائ���رة الس���ياحة 
التجاري في دبي،  والتس���ويق 
اجلهة املشرفة على ميناء السفن 
الس���ياحية في اإلمارة، أن تزداد 
أعداد مسافري الرحالت السياحية 
في دبي لتصل إلى 260 ألف مسافر 
هذا العام. وتتوق���ع الدائرة في 
العام القادم أن تزداد أعداد السفن 
الس���ياحية التي ت���زور اإلمارة 
بواقع 99 س���فينة، أي نحو 383 

ألف مسافر. 
ويشغل مبنى الركاب اجلديد 
في ميناء دبي مساحة 3800 متر 
مرب���ع، وهو مصمم ليتعامل مع 
ثالث أو أربع سفن في وقت واحد. 
املبنى  املتوق���ع أن يكتمل  ومن 
بحلول شهر يناير من العام 2010 
حتى ذلك التاريخ فإن هناك مبنى 
مؤقتا سيغطي احتياجات السفن 

 تستعد موانئ دول اخلليج 
الس���تقبال أكبر س���فينة ركاب 
س���ياحية ف���ي منطقة الش���رق 
األوس���ط، حيث ستصل سفينة 
س���يز«  ذا  اوف  »بريليان���س 
والتي تشغلها »رويال كاريبيان 
انترناشيونال«، أكبر شركة عاملية 
متخصصة في إدارة وتش���غيل 
إلى  العمالقة،  السفن السياحية 
موانئ اإلمارات وعمان والبحرين 

اعتبارا من شهر يناير املقبل. 
تص���ل  أن  املق���رر  وم���ن 
إلى ميناء دبي في  »بريليانس« 
18 يناير 2010، تنطلق بعدها في 
رحالت سياحية لسبع ليال إلى 
اخلليج وبحر عمان، تزور فيها 
موانئ مسقط والفجيرة وأبوظبي 
والبحرين. وبوصول الس���فينة 
إلى ميناء دبي تنطلق رس���ميا 
عمليات شركة »رويال كاريبيان 
انترناشيونال« في أسواق الشرق 

األوسط. 
الس���لطات احمللية  وتعم���ل 
ف���ي املوان���ئ اخلليجي���ة على 
اتخاذ مجموعة م���ن اإلجراءات 
والتسهيالت والقيام بالتحضيرات 
الالزمة للتأكد من حتقيق أعلى 
درجات السالسة واالنسيابية في 
حركة السياح، خاصة مع توقع 
ارتفاع أعداد املسافرين على منت 
الرحالت البحرية السياحية خالل 

السنوات القادمة. 
التنفيذي لقطاع  املدير  وقال 
سياحة األعمال في دائرة السياحة 
والتسويق التجاري في دبي حمد 
بن مجرن: »حتمل واجهة مبنى 
ال���ركاب اجلديد ف���ي ميناء دبي 
الطاب���ع العرب���ي املعاصر الذي 
تشتهر به اإلمارة. نهدف بشكل 
أساسي إلى تعزيز البعد التراثي 
الغني ال���ذي تنعم به إمارة دبي 
والدور الذي لعبته كمركز بحري 
هام، باإلضافة إلى تسليط الضوء 

كشفت »LG Electronics« أمس عن احللة اجلديدة ملوقعها اإللكتروني اخلاص 
مبنطقة اخلليج www.lge.com/ae. ويتيح املوقع للمستخدم التفاعل مع العالمة 
التجارية لشركة LG والتعرف على باقة منتجاتها ومشاركة هذه املعلومات عن 

طريق أحدث استخدام ألحدث الوسائل التفاعلية واألدوات اإللكترونية.
وقال، رئيس ش���ركة LG Electronics اخلليج إتش إس بايك: »لقد أصبحت 
شبكة اإلنترنت محطة مهمة بالنسبة للمستهلكني في البحث واحلصول على 
املعلوم���ات اخلاصة بالعالمات التجارية ومنتجاتها. لذلك فمن األهمية مبكان 
أن تعمل الشركات على تضمني مواقعها على شبكة االنترنت بأكبر قدر ممكن 
من املعلومات التي ميكن الوصول إليها بسهولة عن طريق األدوات التفاعلية. 
ومن املمكن لزوار املوقع www.lge.com/ae االس���تفادة من الوظائف املتكاملة 
التي يوفرها مركز خدمة LG على ش���بكة االنترنت وحتميل البرمجيات وأدلة 

.»LG االستخدام دون احلاجة إلى زيارة البوابة اإللكترونية ملركز خدمة
وتش���مل اإلضافات اجلدي���دة على املوقع خاصية البح���ث املعزز وأدوات 
التشارك، واخلدمات املتكاملة، وخدمات الدعم، فضال عن مجموعة متنوعة من 
وظائف الوس���ائط املتعددة التي تضفي مزيدا من الغنى والتنوع على املوقع 
وتتيح للمستخدم منصة تفاعلية للمشاركة وتبادل املعلومات. ويتضمن املوقع 
أيضا صفحات خاصة بتشكيلة منتجات »LG« في فئة احلياة الصحية إلتاحة 
الفرصة أمام زوار املوقع للتعرف على مزايا وفوائد هذه املنتجات وأثرها على 

تعزيز صحة املستخدم.

يتضمن أحدث التقنيات واألدوات التفاعلية

»المركز«: عمليات التجميع على أسهم مجموعة االستثمارات
تثير الشك وتدفع بالبعض إلى وجود عملية بيع قريبة

ذكر تقرير املركز املالي أن سوق الكويت لألوراق املالية 
شهد انخفاضا في مؤشريه متأثرا بالنزول في األسواق 
اخلليجية والعاملية وانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 
70 دوالرا بعدما استقرت عليها فترة طويلة، فبلغ املؤشر 
الوزني 458.28 نقطة بانخفاض قدره 2.1%، كما انخفض 
املؤش���ر السعري بنس���بة 2.2% ببلوغه 7788.2 نقطة، 
لتتقلص أرباح املؤش���رين الوزني والسعري منذ بداية 
السنة إلى 12.7% و0.1% على التوالي، وكما في األسابيع 
املاضية استمرت السيولة باالنخفاض، فانخفضت القيمة 
بنسبة 17.6% لتصل إلى 431.38 مليون دينار فيما ارتفعت 

الكمية بنسبة 7.8% لتبلغ 1.67 مليار سهم.
وأفاد التقرير بأن األسابيع املاضية كانت التداوالت على 
زين هي األبرز وشكلت 30% من إجمالي تداوالت السوق 

على الرغم من تأكيد رئيس مجلس اإلدارة في اجلمعية 
العمومية غير العادية على عدم وجود أي عرض لشراء 
حصة في زين األم مع وجود مفاوضات بش���أن افريقيا 
ونفي اتصاالت اإلمارات رغبتها في الشراء حاليا حيث 
تأثرت بعدها تداوالت السهم مقارنة باألسابيع املاضية، 
وإن كانت التصريح���ات أوضحت بعض ما يدور حول 
الش���ركة إال أن عمليات التجميع على أس���هم مجموعة 
االس���تثمارات الوطنية تثير الشك وتدفع بالبعض إلى 
االعتقاد بوج���ود عملية بيع قريبة، كما تأثر الس���وق 
بعمليات البيع على قطاع البنوك وأجيليتي والتي جرت 

املؤشر للنزول.
وحول إعالنات الشركات قال التقرير ان شركة عارف 
أعلنت عن نتائجها نصف الس���نوية بتحقيقها خسائر 

للنص���ف األول من العام احلالي بلغت 38 مليون دينار 
مقابل ربح بل���غ 27.5 مليون دينار لنفس الفترة للعام 
املاضي علما أن خس���ارة السهم بلغت 36 فلسا واحتل 
قطاع اخلدمات املرتبة األولى لهذا األس���بوع من حيث 
قيمة التداول األسبوعية بنسبة 39.3% مدفوعا بارتفاع 
التداول على أسهم زين وأجيليتي بنسبة 34% من إجمالي 
تداوالت الس���وق، وجاء قطاع االستثمار باملركز الثاني 

بنسبة 25.7% مدفوعا بارتفاع التداول على ايفا.
ومن الناحية الفنية، يحظى املؤش���ر السعري بدعم 
عند مس���توى 7700 و7750 نقطة بينما يواجه مقاومة 
عند مس���توى 7850 و7900 نقطة، بينما يحظى املؤشر 
الوزني بدعم عند مستوى 445 و450 فيما يواجه مقاومة 

عند مستوى 460 و465 نقطة.

أكد أن عمليات البيع على قطاع البنوك »وأجيليتي« جّرت المؤشر للنزول


