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طرح 30% من »ماكسيس« المملوكة 
بالكامل لـ »بيناريانج الماليزية« لالكتتاب 

من المتوقع أن تحصد 10% من المبيعات هذا العام

»مازدا cx7« جمعت بين األناقة واالنسيابية والثبات
أزاحت الشركة الكويتية الستيراد السيارات، 
 CX-7 الشايع والصقر، الستار عن سيارة مازدا
2010 لتطرحها في السوق بداية من األسبوع 
اجلاري. وبهذه املناسبة دعت الشركة مجموعة 
من الصحافيني والعمالء األوفياء ملازدا إلجراء 
جتربة قيادة مازدا CX-7، وكان لـ»ألنباء« فرصة 
لتتعرف عن قرب على مزايا ومتعة قيادة مازدا 
CX-7 حيث اجمع كلهم أنها سيارة جمعت بني 

مميزات 3 وهي اجلمالية والقوة والثبات. 
ــيارة اجلديدة  رافقنا في جولة جتربة الس
املدير العام للشركة الكويتية الستيراد السيارات 
- كايكو )الشايع & الصقر( فوميو توني، ونائب 
املدير العام أشيش تاندون، باإلضافة إلى فريق 
كايكو، وبدأت الرحلة من معرض الشركة الكائن 
في منطقة الري الى منتجع Sea Shell مبنطقة 

ــي نهاية الرحلة  ــافة 71 كم. وف اجلليعة، ملس
حرص فوميو توني على االستماع لتعليقات 
 CX-7 ــني، معربا عن ثقته بأن مازدا الصحافي
 SUV كسيارة رياضية متعددة االستخدامات
بثالث فئات وسعرها التنافسي فإنه من املتوقع 
لها أن حتصد 10% من مبيعات هذا القطاع في 
غضون عام، مؤكدا انه سيتم إطالقها للجمهور 
 CX-7 يوم 16 نوفمبر اجلاري. وعن أهم مزايا
ــال مدير مبيعات مازدا محمد عثمان انه مت  ق
تصميمها وتطويرها كي تلبي جميع احتياجات 
محبي مازدا في جميع األسواق العاملية، مشيرا 
الى انها أكثر السيارات التي يستمتع بها على 
مستوى العالم، باإلضافة الى املزايا الديناميكية 
ــوة احملركة وقوة  ــي تصل ذروتها في الق الت

اجلير والشاسي.

اوضح تقرير لـ »جلوبل« ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصـــاالت الخليجي أنهى تداوالت 
هذا األسبوع مسجال انخفاضا بنسبة %2.02 

وصوال إلى مستوى 292.52 نقطة.
وقد فقد المؤشـــــر المذكـــور الكثير من 
أرباحه التي جناهـــا منذ بـداية العام 2009 
لتصل إلى مـــا نســـبته 12.58%، هذا وقــد 
انخفض إجمالي القيمة الســـوقية للقطاع 
بمقدار 1.96 مليار دوالر وصوال إلى 94.92 

مليار دوالر. 
واضـــاف التقرير ان قطـــاع االتصاالت 
الخليجي شهد انخفاضا في أنشطة التداول 
هذا األســـبوع، حيث ارتفعت كمية األسهم 
المتداولة بنسبة 20.05% وصوال إلى 90.59 
مليون ســـهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
353.09 مليون دوالر أي بارتفاع نســـبته 

7.83% مقارنة باألسبوع السابق. 
هذا وقد تصدر ســـهم شركة االتصاالت 
الســـعودية( قائمة األسهم  المتنقلة )زين 
من حيث الكمية المتداولة مستحوذا على ما 

نسبته 40.31% )36.51 مليون سهم(.
بينـما تصدر الســــهم نفـســـه قــائــمة 
األســــهــم من حيـــث القيـمـــة المــتداولة 
مســتحوذا على ما نسبتــه %29.29 )103.41 

ماليين دوالر(. 
وعن أخبار شركات القطاع قال التقرير ان 
الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتكاملة 
)دو( عثمان سلطان قال إن الشركة تأمل في 
أن تتلقى ردا حكوميا حول االمتياز الحكومي 
الذي يتوجب على الشركة دفعه نهاية العام 

الحالي.
 كما اعتبر طرح »ماكسيس« لالكتتاب العام 
اكبر اكتتاب لشركة اتصاالت في آسيا منذ عام 
2000. حيث قامت شركة مجموعة بيناريانج 
الماليزية القابضة التي تملك 100% من أسهم 
ماكسيس الماليزية بطرح 2.250 مليون سهم 
من أسهم شركة ماكسيس لالكتتاب العام اى 
ما يعادل 30% من أســـهم الشركة االجمالي 

البالغ 7.500 ماليين سهم.

 » جلوبل«: أسواق الخليج تخسر 7.2% بأكتوبر
وآمال االنتعاش االقتصادي تزداد زخماً

تراجعا منذ اقفاالت النصـــف األول، حيث بلغت 
القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق املالية في 
10 نوفمبر 2009 ما يقارب 32.11 مليار دينار، فاقدة 

ما نسبته 3.93% منذ بداية العام 2009.
وبني التقرير ان الشركات الكويتية استحوذت مع 
نهاية جلسة يوم الثالثاء املوافق 10 نوفمبر 2009 
على ما نسبته 90.27% من إجمالي القيمة السوقية 
لسوق الكويت لألوراق املالية. لتستحوذ الشركات 
غير الكويتية على البقية، أي ما نسبته 9.73%، ولم 
يتغير توزيع القيمة السوقية للشركات املدرجة 
في سوق الكويت بشـــكل ملحوظ بني القطاعات 
الثمانية مقارنة مع ديسمبر 2008، حيث استأثر 
قطاع البنوك على أعلى نسبة والتي بلغت %32.89 
من إجمالي القيمة السوقية، تبعه قطاع اخلدمات 

الذي استحوذ على ما نسبته %28.22.
وقد شهد قطاع االســـتثمار تراجعا في نسبة 
استحواذه من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت 
لألوراق املالية حيث كانت نســـبة االستحواذ كما 
في 31 ديســـمبر 2008 قد بلغت 13.26% لتنخفض 
بعد ذلك إلى أدنى مســـتوياتها خالل العام احلالي 
مع نهاية جلســـة تداول يـــوم الثالثاء املوافق 10 
نوفمبر، حيث بلغت نسبة االستحواذ 10.55%، على 
الصعيد نفسه، سجل قطاع اخلدمات منوا ملحوظا 
في نســـبة استحواذه من إجمالي القيمة السوقية 
حيث ارتفعت مع نهاية جلسة يوم الثالثاء املاضي 
إلى ما نسبته 28.22% بعد أن كان مستحوذا على 

ما نسبته 23.64% مع نهاية العام 2008. 

الكويت لألوراق املالية العام اجلديد في أوج األزمة 
املالية العاملية ليفقد ما يقارب من 7.66 مليار دينار 
كويتي من قيمته السوقية خالل 15 جلسة األولى 
باستثناء جلستني فقط متكن السوق خاللهما من 
تسجيل ارتفاع في القيمة. ومنذ بداية العام حتى 10 
نوفمبر 2009 لم يستطع مؤشر جلوبل العام احلفاظ 
على وتيرة واحدة أكثر من 6 جلسات متتالية سواء 
باالرتفاع أو االنخفاض، حيث سجل السوق صعودا 
لستة جلسات متتالية بعد االنخفاض املخيف في 
جلسات بداية العام، وحتديدا خالل الفترة بني 25 
يناير و1 فبراير 2009 وهي أطول فترة اســـتطاع 
مؤشـــر جلوبل العام خاللها أن يثبت قدميه منذ 

بداية العام احلالي.
وبعد األحـــداث الدراماتيكية خـــالل تداوالت 
اجللسات األولى للعام 2009، قال التقرير ان حدة 
التراجـــع هدأت خالل الربع األول من العام 2009، 
إال أن تذبذب األداء كان سيد املوقف. وقد استطاع 
ســـوق الكويت لألوراق املالية أن يتماسك للمرة 
األولى مع نهاية اقفـــاالت النصف األول من العام 
احلالي حيث ارتفعت القيمة السوقية للمرة األولى 
على صعيد أدائه منذ بداية العام بنســـبة %1.25 
بتاريخ 27 مايو2009 ومن ثم منهيا النصف األول 
من العام 2009 مرتفعا بنسبة 5.71%، هذا واستمرت 
القيمة الســـوقية في االرتفاع حتى إقفاالت الربع 
الثالث. لترتفع معها مكاسب السوق إلى ما نسبته 
6.63%، ليأتي شهر أكتوبر من العام احلالي محمال 
باخلسائر، حيث سجل السوق خالله وللمرة األولى 

ذكر تقرير بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( في نظرة 
عامة على أســـواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
لشهر أكتوبر 2009 - ان أداء أسواق دول التعاون 
قد تراجع خالل شـــهر أكتوبر املاضي، حيث أنهت 
جميع أسواق دول التعاون تعامالت الشهر متكبدة 
خسائر. وشهد سوق الكويت أكثر اخلسائر وسط 
األسواق املناظرة، حيث انخفض بنسبة 7.2% خالل 
الشهر. ومن ناحية أخرى، بقي السوق السعودي 
مرنا للغاية من ناحية التغير الشهري، حيث شهد 
انخفاضا هامشـــيا بلغت نسبته 0.9% خالل شهر 
أكتوبر، ومع بدء موســـم اإلعالن عن أرباح الربع 
الثالث من العام 2009 احلالي خالل هذا الشهر، أولى 
املستثمرون اهتماما بالغا إلعالنات أرباح الشركات 

وأعادوا ترتيب محافظهم تبعا لذلك. 
وقال التقرير ان اآلمال بأن االنتعاش االقتصادي 
قد اســـتعاد زخمه، وارتفعت أسعار النفط خالل 
األسابيع األخيرة، مدعومة إلى حد كبير بالنتائج 
اجليدة التي حققتها الشركات في الواليات املتحدة، 
مما عزز التفاؤل بشأن انتعاش االقتصاد العاملي.

واضاف ان الســـوق العماني حـــل في املرتبة 
الثانية، بانخفاض بلغت نســـبته 3.3% خالل هذا 
الشهر. ونتيجة لالنخفاض احلاد الذي شهده السوق 
الكويتي، حتول إلى األداء السلبي  متراجعا بنسبة 
1.3% منـــذ بداية العام وحتـــى تاريخه، ومن بني 
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي، بقي السوق 
السعودي األفضل أداء من حيث العائد منذ بداية 
العام وحتى تاريخه، إذ سجل مكاسب بلغت نسبتها 
30.5%، في حني بقي السوق البحريني األسوأ أداء 
من حيث العائد منـــذ بداية العام وحتى تاريخه، 

حيث تراجع بنسبة %14.2.
وتوقع التقرير أنه، مع املضي قدما سوف تواصل 
عوامل مثل أسعار النفط والتحركات التي تشهدها 
األسواق العاملية في التأثير على اجتاه البورصات 
في املنطقة كما نتوقع أن تشـــهد األسواق نشاطا 

خاصا لألسهم املتداولة.
وقال التقرير ان سوق الكويت لألوراق املالية 
مر خالل العـــام 2009 بالعديد من املعطيات التي 
تأثر بها بشكل جلي وواضح، حيث استقبل سوق 

بعد أخذ تأثير انخفاض قيمة استثمارات في محافظ مالية بـ 9.7 ماليين 

الخرافي: »أمريكانا« تربح 16.7 مليون دينار
للتسعة أشهر بواقع 43 فلسًا للسهم

»الخليج« يعلن فائزي سحب الدانة األسبوعي

ملتقى لالستثمار الخليجي بالمغرب 19 الجاري
يلتئم شمل رجال األعمال املغاربة واخلليجيني 
يومي 19 و20 اجلاري  بالرباط في إطار الدورة 
الثانية مللتقى االستثمار اخلليجي، مببادرة من 
املنظمة العربيـــة للتنمية الصناعية والتعدين 
ووكالة اخلليج العربي لإلعالم واالتصال، لبحث 
آفاق االســـتثمار في اململكة املغربية مبشاركة 
الهيئـــات االقتصاديـــة واملؤسســـات التجارية 
واالستثمارية وخبراء وأكادمييني وباحثني إللقاء 
الضوء على تداعيات األزمة االقتصادية واملالية 
العاملية وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي واململكة املغربية، وبالتعاون 
مع عمالة الصخيـــرات متارة والوكالة املغربية 
لتنمية االستثمارات والغرفة التجارية األميركية 

ومؤسسة أوكسفورد بزنس غروب.
وبهذا الصدد أوضحت سمية امليمني مديرة 
العالقات العامة واإلعالم ملجموعة املستثمرون، 
أنه سيشارك األمني العام ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول عباس علي نقي ورئيس الهيئة 
العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي علي بن سعيد 
الشرهان ورؤساء الغرف التجارية والصناعية 
اخلليجية وخليفة جاسم الكواري املدير التنفيذي 
لالستثمارات املشتركة مبؤسسة قطر القابضة 
)ذراع االستثمارات اإلستراتيجية واملباشرة جلهاز 
قطر لالستثمار( التي يصل حجم أصولها املالية 
إلى 60 مليار دوالر، باإلضافة إلى رجال األعمال 

من املغرب ودول مجلس التعاون اخلليجي.

أعلن بنـــك اخلليج عن أســـماء 
الفائزين في سحب الدانة األسبوعي، 
أمانـــي عوض عبداهلل  حيث نالت 
الشويش اجلائزة الكبرى وقدرها 10 
آالف دينار، بينما فاز كل من: جاسم 
سراب محمد أمير، نواف فهد سالم 
العجمي، خلف نصراهلل عبداهلل عبيد، 
ستبال ســـينغ أناند و/أو هاربندار 
كور وعبدالعزيز علي محمد حيدر 

بجائزة قدرها الف دينار.
يتعني على عمالء البنك إيداع مبلغ 
قدره 400 دينار فقط لفتح حساب 
الدانة الذي سيؤهلهم تلقائيا للدخول 
في السحوبات األسبوعية، الشهرية 

والسنوية حلساب الدانة.

خصوصا بعد شــــهرتها باحملرك 
ذي قدرة 244 حصانا وذي احلقن 

املباشر والشاحن التوربيني.
وتقدم الشايع بالشكر جلميع 
عمالء الشركة مؤكدا التزام »كايكو« 
باالســــتثمار في البنــــى التحتية 
املهنية لتزويد عمالئها  والعمالة 
بأفضل املنتجات واخلدمات دائما 
بالتوافق مع فلسفة عملها البسيطة 

»العميل هو رقم 1«.
العام  املدير  قـــال  من جانبه 
لكايكو »الشايع والصقر« فوميو 
 2010 CX-7 توني ان السيارة مازدا
اجلديـــدة كليا صممت خصيصا 
كي جتمـــع بني إثارة الســـيارة 
الرياضية وقدرات السيارة العملية 
لتكون النتيجة سيارة متداخلة 

األوجه.
وأضاف تونــــي، خالل عرض 
السيارة في معرض الشركة الكائن 
بالرى، ان مــــازدا CX-7 هي حقا 
طراز عاملي شــــامل، الفتا الى أنها 
حققت مبيعات تقدر بأكثر من 188 
ألف وحدة منذ إطالقها في أكثر من 
50 دولة، وتلقت عددا من اإلشادات 
من أكثر 15 متخصصا في تقييم 

السيارات املرموقة حول العالم.
 CX-7 وأوضح توني أن مازدا
اجلديدة أنيقــــة ومفعمة باالثارة 
على غرار سيارات الدفع الرباعي 
مع محرك بالشــــاحن التوربيني 
يولد 244 حصانا، ونظام احلقن 
املباشر DISما يؤمن قيادة ناعمة 
وسلســــة، مع تأمني رؤية أفضل 
للطريــــق من قمــــرة القيادة مما 
تزيد من السالمة في ظل الظروف 

املرورية الصعبة. 

من مبدأ اإلصالح الصحيح والدقيق 
من الزيارة األولى«. 

وأشــــار الى أن »كايكو« تقوم 
حاليا بترميم مرافقها بشكل دائم، 
مع االلتزام بتقدمي أفضل واسرع 
خدمات لعمالء الشركة على مدار 
السنة، مشــــيرا إلى افتتاح مركز 
خلدمة ما بعد البيع في العارضية 
على مساحة 4500 كم2 أوائل العام 

املقبل. 
الشايع  وفي ختام كلمته قام 
باإلعالن عن إطالق الشركة للجيل 
الثاني من السيارة مازدا زووم.. 

زووم، وهي مازدا  CX-7، الفتا إلى 
أنه قد سبق ومت اطالق هذه السيارة 
بنجاح عبر 50 دولة وحصدت ما 
يزيد على 15 جائزة حول العالم. 
ولفت الشايع إلى أن السيارة 
»مــــازدا CX-7« صممت بشــــكل 
تســــتهدف بــــه طلبــــة اجلامعة 
الذين يبدأون  واخلريجني اجلدد 
خطواتهم اجلديــــدة في حياتهم 
املهنية، حيث يفتخرون بامتالك 
ســــيارة رياضية عصرية مدمجة 
تتناسب مع منط وسلوك حياتهم، 
متوقعا انتشار السيارة بشكل جيد 

لزيوت موبيل لعام 2008، باإلضافة 
إلى اســــتكمال منتجات ميشلني 
وأبولو من اإلطارات مسيرتها في 
ركب النجاح في السوق الكويتية 

بحصة نسبتها %10. 
وتابع: »تقوم الشــــركة حاليا 
بعمل دراســــات عن مدى ارضاء 
العمالء، وكلها تســــير باجتاه أن 
»كايكــــو« قريبة من املركز األول، 
التقدير  بالــــغ  وتثمــــن بشــــكل 
التعليقات اإليجابية لعمالئها والتي 
تعكس ثقتهم مبنتجاتها اجلديدة، 
وأفضل جودة للخدمة والتي تنطلق 

منى الدغيمي 
أكد الرئيس التنفيذي للشركة 
ـ  السيارات  الكويتية الســــتيراد 
كايكو )الشايع والصقر( يوسف 
الشايع استحواذ الشركة على نسبة 
15% من حصة السوق اخلليجية 
ملبيعات مازدا، الفتا الى أنها النسبة 
األعلى منذ 8 سنوات، لتأتي الشركة 
كثالث أفضل وكيل بعد السعودية 

واإلمارات. 
وأضاف الشــــايع في تصريح 
خاص للصحافيني خالل احتفال 
 2010 CX-7 الشركة بإطالق مازدا
اجلديدة، أن مبيعات بيجو تشهد 
أيضا زيادة ملحوظة خالل اخلمس 
سنوات املاضية، وحققت الشركة 
نســــبة 14% من حصة الســــوق 
اخلليجية، آخذين بعني االعتبار 
عدد الســــكان في الكويت وحجم 
سوق السيارات التي تشكل فقط 

9% من السوق اخلليجية. 
انه بالرغم من األوقات  وقال: 
التي تشــــهدها ســــوق  الصعبة 
إال أن قطاعي  الســــيارات حاليا، 
التأجير واملناقصات يعمالن بشكل 
جيد، مشــــيرا إلى امتالك الشركة 
ألسطول يزيد على 5000 سيارة، 
تخدم عمالء الشركة من الشركات 

واملؤسسات احلكومية واألفراد.
ارتباط  إلــــى  الشــــايع  ولفت 
الشركة مع 32 من مراكز اخلدمة 
الوقود  املنتشــــرة في محطــــات 
للتســــهيل على عمــــالء التأجير 
الفلتر والزيت مالءمة مع  تبديل 

منط حياتهم املنشغل. 
وأشــــار إلى حصول »كايكو« 
مؤخرا علــــى جائزة أفضل موزع 

أعلن رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للشركة 
الكويتية لألغذية »أمريكانا« مرزوق اخلرافي ان الشركة 
حققت صافي ربح لألشهر التسعة املاضية املنتهية في 
2009/9/30 بواقع 16.7 مليون دينار أي 43 فلسا للسهم 
الواحد وذلك بعد أخذ تأثير انخفاض قيمة استثمارات 
في محافظ مالية بقيمة 9.7 ماليني دينار أي ما يعادل 24 
فلسا للسهم الواحد. وأضاف اخلرافي ان ارباح الفترة 
نفسها من العام املاضي قد بلغت نحو 38 مليون دينار 
بواقع 97 فلسا للسهم الواحد متضمنة 26 فلسا أرباح 
وتقييم استثمارات احملفظة املالية محسوبة على أساس 

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة.
من جهة أخرى اوضح بيان للبورصة ان الشــــركة 
ربحت للربع الثالث 4.48 ماليني دينار بواقع 12 فلسا 
للســــهم الواحد مقارنة بـ 4.9 ماليني دينار أي 13 فلسا 

مرزوق اخلرافيللسهم الواحد خالل الفترة نفسها من العام املاضي.

جانب من تسلم اجلائزة

)محمد ماهر(سيارة مازدا »CX-7« اجلديدة   فوميو توني خالل جتربته السيارة اجلديدة

الشايع: »كايكو« ثالث أفضل وكيل خليجي لـ»مازدا«
» 2010 CX - 7 « أكد استحواذها على 15% من حصة السوق الخليجية خالل حفل إطالق

إقفال المؤشرالبلدتقــرير
المؤشر

أداء الشهر 
)في المائة(

 أداء العام
)في المائة(

-14.2-122.11.4مؤشر جلوبل لألسهم البحرينيةالبحرين
-1.3-203.77.2مؤشر جلوبل العامالكويت
16.8-6.354.93.3مؤشر مسقطعمان
11.7-576.12.4مؤشر جلوبل العام لسوق قطرقطر

30.5-6.268.60.9مؤشر تداولالسعودية
24.8-7.430.11.6مؤشر بنك أبوظبي الوطنياإلمارات

يومًا مفتوحًا ملوظفي شركة الصنـاعـات الوطـنية
ــة  ــن ــج ــل أقـــــامـــــت ال
االجتماعية والرياضية 
بــشــركــة الصناعات 
الوطنية اليوم املفتوح 
ــة  ــرك ــش ملـــوظـــفـــي ال
وعــائــاتــهــم مبدينة 
الكويت الترفيهية، 
وذلك للعام الثالث على 
التوالي، والذي تضمن 
الفعاليات  العديد من 
واألنــشــطــة الفنية 
والترفيهية. وقد شرف 
ــذا اليوم  فعاليات ه
باحلضور السيد/ خالد 
عــبــدالــرزاق العيسى 
- املــديــر التنفيذي 
ــوارد البشرية  ــم ــل ل
ــــة  ــون اإلداري ــشــئ وال
والــذي رحب بالسادة 
ــن احلــضــور  ــوظــف امل

وفي مقدمتهم املهندس/ هال أبو رمح 
التنفيذي ملجموعة مصانع  - املدير 
ميناء عبداهلل، كما تقدم بجزيل الشكر 

إلى إدارة مدينة الكويت الترفيهية على 
حسن استقبالهم ملوظفي الشركة وإلى 
اللجنة االجتماعية والرياضية  أعضاء 

املنظمة لهذا اليوم الترفيهي.

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية
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