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M1 Homage تطرح BMW 

في معرض دبي الدولي للسيارات

مما ال شك فيه أن جنمة منصة BMW ستكون 
سيارة M1 Homage، هذا الطراز الفريد الذي ينطلق 
في الشرق األوسط معيدا إحياء شعلة إرث رياضي 
مميز برز على ساحة صناعة السيارات الرياضية 
مع سيارة BMW M1 األولى التي أطلقت منذ أكثر 

من 30 عاما.
فقد كانت BMW M1 من تصميم جورجو جوجارو 
ترجمة للذروة في االمتياز وعربة مثيرة للعواطف 
مثالية حللبة السباق من دون أي مساومة. وهذا 
التصميم الذي يطلق تقديرا للس���يارة األصلية 
ميت���از بتصميمه العاطفي الذي يس���لط الضوء 
على التكنولوجيا ويدمجها في جماليات السيارة 

عامة.
وتعليقا على هذا الطراز الذي يستحوذ على 
االهتمام ويلفت األنظار، قال املدير العام ملجموعة 

BMW الش���رق األوسط فل هورتون »لقد شكلت 
BMW M1 سيارة رياضية فائقة القوة وال تعرف 
املساومة على اإلطالق، تنضح بالعشق، أما سالفتها 
BMW Turbo فمن تصمي���م بول براك فقد برزت 
فيها مجموعة من احللول التكنولوجية املبدعة 
التي وجدت في التصميم العاطفي تعبيرا لها. وإن 
هذا املزيج بالتحديد الذي يجمع بني التكنولوجيا 
والتصمي���م، والعقل والعاطفة، هو ما جتس���ده 
BMW M1 Homage«. وأضاف هورتون قائال »ميثل 
معرض دبي الدولي للسيارات بالنسبة لنا منصة 
مثالية نعرض منها ط���راز M1 Homage، والذي 
يش���كل شهادة على الدينامية واإلبداع في جودة 
التصميم الذي يتمتع به إرث السيارات الرياضية 
من BMW. كما اننا واثقون متاما من أنها ستكون 

جنمة المعة في معرض هذه السنة«.

BMW اجلديدة من M1 Homage

سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم العبداهلل يتوسط وليد اخلشتي وسعود الزبن

أكثر القطاعات تضررا من أزمة دبي هو العقار

الخشتي: »زين« تستثمر في العنصر البشري الوطني

»كولدويل بانكر«: »المكاتب« و»االستثماري« و»السكني« 
أبرز القطاعات المتضررة في دبي

ذك���ر التقري���ر العقاري لش���ركة كولدويل 
بانكر العاملية فرع الكويت ان تأثير االزمة 
التي متر بها امارة دبي اآلن سينصب على 
قطاعات عقارية محددة دون غيرها في سوق 
دبي العق���اري وأبرز تلك القطاع���ات )املكاتب � 
االس���تثماري � الس���كني( اما قطاعا اخلدمات والصناعي 
فسيكون تأثيرهما طفيف ال يتعدى 10% مقارنة بالتراجع 
املتوقع الذي ستشهده باقي القطاعات العقارية والذي قد 
يتراوح ما بني 20 و30% فوق نس���بة التراجع التي كانت 
قد وصلت اليه���ا والتي قدرت قبل اعالن ازمة دبي بنحو 
50% اي ان العقارات في دبي س���تتراجع بنسب تصل الى 

80% عن معدالتها وقت طفرة السوق.
ويشير التقرير الى ان هناك عقبات عدة ستواجه الشركات 
سواء العقارية او االستثمارية العاملة في سوق دبي خالل 
املرحلة املقبلة ابرزها تتعلق بتش���دد البنوك االماراتية 
واخلليجية بشكل عام في تقدمي التمويل واالقراض للمشاريع 
التي تقام في دب���ي نظرا لضعف جدواها االقتصادية في 

ظل تراجع الطلب على التأجير والتملك هناك، الى جانب 
ان هناك بنوكا ستبادر بطلب ضمانات ورهونات اضافية 
على م���ا منحته من قروض قبل االزم���ة، خاصة في ظل 
تراجع قيم االصول املرهونة لديها مقابل الديون لتضمن 
اقل نسب مخاطر ممكنة خالل الفترة املقبلة. ويؤكد التقرير 
ان العقارات التجارية واالستثمارية املدرة للدخل سيكون 
تأثيره���ا اقل من ذلك الذي س���تتعرض له العقارات غير 
املؤجرة والتي ستكون مشكلتها كبيرة نظرا لعدم وجود 
طلب على التأجير في ظل انكماش الش���ركات وتقليص 
اعمالها حيث سيكون مالك العقارات غير املؤجرة في ورطة 
لتعثر عملية التأجير وعدم قدرتهم على س���داد ما عليهم 

من التزامات جتاه البنوك وشركات التمويل.
وبني التقرير انه على الرغم من كبر حجم األزمة التي متر 
بها امارة دبي اآلن اال ان هناك يقني لدى اغلب املستثمرين 
بحلها ألن توظيف االموال كان في الطريق الصحيحة ولم 
تصرف في مضاربات وامنا صرفت على عمليات التطوير 
واالعمار وتنفيذ البنية التحتية ونسبة كبيرة منها اصول 

ملموسة اآلن، حيث تعتبر تلك االزمة هي ازمة وقت ليس 
اال، خاصة ان التخطيط والتنفيذ كانا متسرعني ويفوقان 
الق���درة املالية حلكومة دبي، األمر الذي جعلها غير قادرة 
على مواجهة األزمة املالية العاملية وجعلها األكثر تأثرا بها 
حيث يعتبر سوق دبي العقاري من اكبر االسواق تضررا 

على مستوى منطقة اخلليج والدول العربية.
واشار التقرير الى توقعات احملللني وخبراء االسواق 
املصرفية والعقارية والتي كانت قد اكدت قدوم ازمة مرتقبة 
لسوق دبي الذي شهد طفرة قياسية على صعيد مختلف 
القطاعات العقارية على مدار العش���رة اعوام املاضية، اال 
ان تأكيدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسير خطط 
التنمية ف���ي االمارة وفقا لبرنامج زمني يفوق احملدد لها 
كانت تطمئن املستثمرين في دبي حتى وقت قريب حلني 
جاء خبر اعالن عجز احلكومة عن س���داد الدين املستحق 
عليها في ديسمبر اجلاري والذي اكد شكوك اخلبراء ودفع 
في اجتاه تراجع االسعار، وهز ثقة الكثير من املستثمرين 

ملواصلة العمل في السوق.

احتمال تراجع أسعار العقارات في دبي قد يصل إلى حد %30
بنوك ستبادر بطلب ضمانات إضافية بسبب تراجع قيم األصول

الشركة تكّرم طلبة الكويت المتفوقين في كاليفورنيا

تأثر طفيف لقطاعي الخدمات والصناعي لن يتعدى %10

العناصر البشرية.
وبني أن ه���ذا بدوره يترجم 
مساعي زين احلثيثة في اعطاء 
الوطنية  األولوي���ة للعمال���ة 
والكوادر الشابة، مشيرا إلى ان 
زين تعرف رسالتها االجتماعية 
جيدا، ومدى املس���ؤولية التي 
تق���ع عل���ى عاتقه���ا ف���ي هذا 
اخلص���وص، ومن هذا املنطلق 
فهي حريص���ة على أداء دورها 
االجتماعي بالتوازي مع نشاطها 

التجاري«.
ووجه اخلشتي كالمه للطلبة 
احلضور وقال لهم »أنتم أبناء 
الكويت في اخل���ارج، وننتظر 
منكم الكثير، فأنتم جيل املستقبل 
القادم، وعلى هذا األس���اس لن 
أمل  نتوقف عن دعمكم، وكلنا 
أن حتققوا أهدافكم العلمية التي 
العبور نحو أهدافكم  هي صك 

العملية«.
الدولة  وأفاد بأن مؤسسات 
تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، 
فالطاقات الشابة بحاجة إلى من 
يتبناها وينميها، ولن جتد هذه 
الطاق���ات الطريق إلى اخلروج 
إال من خالل برامج املؤسسات 
االقتصادية الكبيرة في الدولة، 
موضحا أن زين بدورها أخذت في 
تنفيذ مجموعة من البرامج التي 
تصب في هذا االجتاه، وهي تعلم 
جيدا أنها تستثمر في أغلى وأهم 
البشري  العنصر  عنصر وهو 

الوطني.

على ما نسبته %53.57 )16.12 
مليون سهم( و%54.56 )54.31 
مليون دوالر( من اجمالي كمية 
وقيمة األس����هم المتداولة على 
التوالي، وقد أنهى السهم األسبوع 
منخفضا بنسبة 1% ليغلق عند 

0.990 دينار.
كما تصدر سهم شركة اتصاالت 
قطر »كيوتل« قائمة األسهم من 
حيث االرتفاع بصعوده بنسبة 
0.20% ليغل����ق عن����د 149 رياال 
قطريا، بينما كان سهم مؤسسة 
االمارات لالتصاالت »اتصاالت« 
المتراجعين هذا األسبوع  أكبر 
بانخفاضه بنسبة 8.41% ليغلق 

عند 10.35 دراهم اماراتية.
القطاع  وعن أخبار شركات 
قال التقرير ان شركة اتصاالت 
قطر كيوتل قد اعلنت أن شركة 
المالية  كيوتل انترناش����يونال 
المحدودة والمملوكة كليا لها، 
وتتبعها في الشروط واألحكام 
أنها ستقوم بسداد مبلغ 29.25 
مليون دوالر ألصحاب السندات 
المؤرخة بتاريخ 10 ديسمبر 2009 
)استحقاق 2014(، كما ستقوم 
أيضا بسداد مبلغ 23.625 مليون 
دوالر ألصحاب السندات المؤرخة 

بتاريخ 10 ديسمبر 2009.

أعلنت شركة زين عن تكرميها 
للطلبة املتفوقني خالل انشطة 
ال� 26 لالحتاد الوطني  املؤمتر 
الواليات  ف���رع  الكويت  لطلبة 
أقيم  املتحدة األميركية، والذي 
حتت رعاية سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في والية 

كاليفورنيا.
وذك���رت الش���ركة في بيان 
صحافي أنه���ا انتهزت الفرصة 
خالل حفل العش���اء الذي أقيم 
حتت رعايته���ا وقامت بتكرمي 
عشرة من الطلبة من املتفوقني، 
باإلضافة إل���ى توزيع عدد من 
اخلطوط املاسية وأجهزة البالك 
بيري خالل املسابقات التفاعلية 

التي شهدتها تلك األمسية.
واعتبرت الشركة هذا التكرمي 
واجبا عليها كمؤسسة وطنية 
تعرف جيدا أهمية االتصال مع 
أبناء الكويت في اخلارج، مشيرة 
إلى أنها ملست حالة كبيرة من 
التعاون خالل انسطة هذا املؤمتر 
سواء من قبل الطلبة أو من قبل 
السادة الضيوف من املسؤولني 
من القطاع اخلاص والعام والذين 
حضروا خصيصا للمساهمة في 
هذا احلدث السنوي الذي يعتبر 
مبثابة احتفالية وطنية من نوع 

خاص.
ومن ناحيته قال مدير إدارة 
االتصاالت واإلعالم في ش���ركة 
زين وليد اخلشتي خالل اخلطاب 
الذي ألقاه أم���ام احلضور »إن 

ق����ال التقري����ر االس����بوعي 
لشركة بيت االستثمار العالمي 
»جلوبل« ان مؤشر جلوبل لقطاع 
االتصاالت الخليجي أنهى تداوالت 
هذا األسبوع مسجال انخفاضا 
بنسبة 2.57% وصوال الى مستوى 

280.04 نقطة.
وذكر التقرير ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت قد تأثر بتراجع 
سهمي »اتصاالت« و»دو« بعد 
اع����الن تأجي����ل مجموعة دبي 
العالمية سداد ديونها، هذا وقد 
تراجعت أرباح المؤشر المذكور 
التي جناها منذ بداية العام 2009 
لتصل الى ما نسبته 7.77% هذا 
وق����د انخفض اجمال����ي القيمة 
الس����وقية للقطاع بمقدار 2.39 
مليار دوالر وصوال الى 90.87 

مليار دوالر.
وقد ش����هد قطاع االتصاالت 
الخليجي تراجعا في أنش����طة 
التداول هذا األسبوع، حيث ان 
كال من س����وق مسقط لألوراق 
المالي����ة  المالي����ة والس����وق 
الس����عودية كانا مغلقين خالل 

وتفعيل مبدأ الشراكة مع اجلهات 
املختلقة من املجتمع، وهي تعتمد 
في ذلك على طموحها وجرأتها 
في تنفيذ قراراتها، وهذا بدوره ما 
أوصلها إلى املكانة املرموقة التي 
حتتلها اآلن في قطاع االتصاالت 
ليس في املنطقة فحسب بل على 

النطاق العاملي أيضا«.
وأكد اخلشتي أن أنشطة هذا 
املؤمتر متث���ل حدثا اجتماعيا 
فريدا هدفه األساسي التواصل 

والتعارف على أفكار وأطروحات 
الشباب الكويتي الطموح، فإنه 
أشار في ذات الوقت إلى االهتمام 
الكبير الذي تبديه شركة زين 
جتاه الكوادر الوطنية الشابة، 
وعل���ى ه���ذا األس���اس تقوم 
باملشاركة في مثل هذه األنشطة، 
موضحا أن الشركة وفي موازاة 
ذلك تقوم باستقطاب العناصر 
الوطني���ة الش���ابة، إلميانه���ا 
بضرورة االستثمار في تنمية 

زي���ن حتركت للمش���اركة في 
ه���ذه االحتفالية م���ن منطلق 
الطالبي  القطاع  الوعي بأهمية 
والش���بابي، وأيضا من منطلق 
إميانها الشديد بأهمية التقارب 
مع أجيال املس���تقبل من أبناء 
الكوي���ت وخاص���ة أبناءها في 

اخلارج.
وأضاف اخلش���تي »تبحث 
شركة زين دائما عن أفضل الطرق 
التي تضمن لها حتقيق أهدافها 

السابق، وقد استحوذت الكمية 
المتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 2.43% من اجمالي الكمية 
المتداولة في األسواق الخليجية، 
بينما استحوذت القيمة المتداولة 
للقطاع على ما نس����بته %11.90 

من اجمالي القيمة المتداولة في 
األسواق الخليجية.

وتصدر سهم شركة االتصاالت 
الكويت( قائمة  المتنقلة )زين 
األسهم من حيث الكمية والقيمة 
المتداولة هذا األسبوع مستحوذا 

األسبوع الحالي وقد انخفضت 
المتداولة بنسبة  كمية األسهم 
58.10% وصوال الى 30.09 مليون 
سهم باجمالي قيمة تداوالت بلغت 
99.45 مليون دوالر أي بانخفاض 
نسبته 66.64% مقارنة باالسبوع 

 »بهبهاني للسيارات« تطرح إصدارًا خاصًا
من فولكس واجن طوارق 

كشفت ش����ركة بهبهاني للس����يارات مؤخرا عن 
إصدارها املثير واحملدود من فولكس واجن طوارق 

.Collectors Edition والتي اطلق عليها اسم
وتس����تهدف طوارق Collectors Edition العمالء 
الذين يبحثون عن س����يارات استثنائية من حيث 
املزايا الرياضية واألناقة والفخامة، حيث تبدو سيارة 
طوارق أكثر ديناميكية، بع����د تعزيزها مبجموعة 
التجهيزات اخلارجية التي متنحها مظهرا يس����هل 
التعرف عليه من خالل تعديالت معينة على هيكل 
الس����يارة. ومن ضمن اخلصائص اجلوهرية التي 
متيز س����يارة ط����وارق Collectors Edition املصدات 
املطلية بلون الس����يارة والتي يحمل اجلزء السفلي 
منها تصميما جديدا، باإلضافة إلى »diffuser« الناشر 
املوصول باملصد اخللفي وشبك املبرد األمامي املزود 
بخطوط مزدوجة مطلية ب� »الكروم«. وعند النظر 
إلى السيارة من اجلانب، يعمل كل من قوس العجالت 
السوداء الكبيرة إلى جانب اخلطوط اجلانبية التي 
حتمل لون السيارة على إضفاء ملسات متنح السيارة 
تصميما رائعا. وإضافة إلى ذلك، فإن العجالت املميزة 
»Casablanca« بقطر20 بوصة وزوائد الكروم املضافة 
إلى األبواب تعزز ملس����ة األناقة والروح الرياضية 
لسيارة طوارق. ويظهر الشعار على جانبي السيارة 
 Collectors Edition مشيرا إلى مجموعة جتهيزات فئة

الرياضية. 
وقال مدير وكالة فولك����س واجن لدى بهبهاني 
للسيارات عبداهلل علي: »نقدم اآلن لعشاق سيارة 
طوارق املزيد من اخليارات مبجموعة من التعديالت 
اخلارجية املتنوع����ة والتي تهدف لالرتقاء بتجربة 
قيادتهم لس����يارات فولكس واج����ن، ولتمزج األداء 

الرياضي مع روعة التصميم«.
باإلجمال يعد داخل مقصورة طوارق حتفة فنية 
من حيث التجهزات العملية، إذ يوفر أعلى مستويات 

الراحة والرحابة. وتتساوى جودة املواد املستخدمة 
مع التصاميم التقدمية، لتخلق جوا يجمع بني صالبة 
سيارة ال� SUV وأناقة السيدان الفاخرة وديناميكية 

السيارة الرياضية.
ولتأمني أعلى درجات السالمة، فإن طوارق مجهزة 
مبجموعة متكاملة من التقنيات احلديثة واملتطورة. 
فهي أول س����يارة SUV تتمتع قياسيا، بنظام مانع 
االن����زالق لدى الكبح الذي طورت����ه فولكس واجن 
ABSplus، يستطيع هذا النظام تقليص مسافة الكبح 
عل����ى الطرقات الوعرة كالرمل أو احلصى بنس����بة 

تصل إلى %20.
ومن االبتكارات أيضا، جند أحدث جيل من نظام 
التحكم بالس����رعة األوتوماتيكي ACC، الذي أصبح 
بإمكانه الكبح والتسريع، بحسب تعليمات السائق، 
ما يعزز الراحة خالل القيادة وخاصة خالل الرحالت 
الطويلة. كما ميكن لهذا النظام أن يقوم بالكبح الكلي 

إلى حالة التوقف إذا اقتدت احلاجة.
من املواصفات التقني����ة املتقدمة األخرى، نذكر 
أيضا وظيفة املسح األمامية املدمجة في نظام التحكم 
باملساحة األوتوماتيكي، الذي مينع التصادم. فهو 
يستخدم رادار خاص ملراقبة املسافات الفاصلة مع 
السيارات األخرى أمام الطوارق خالل القيادة. ولدى 
االقتراب من س����يارة أخرى عن كثب، يقوم النظام 
بتبليغ السائق على مرحلتني. ويتم حتضير السيارة 
للكبح القوي من قبل السائق، كما يتم تسليح املكابح 
للوقاية، وذلك في حاالت معينة، فيعمل النظام في هذه 

.)AWV( احلالة كوسيلة لتقليص مسافة الكبح
 Side Scan Lane وهناك نظام املس����ح اجلانب����ي
Change Assistance، نظام املس����اعدة خالل القيادة. 
ويقوم هذا النظام مبراقبة املساحات خلف الطوارق 
وبجانبها، ويعلم الس����ائق بخطر اصطدام محتمل 

بواسطة مصباح مؤشر على املرايا اخلارجية.

تضيف مزيدًا من الجاذبية 

 »جلوبل«: »زين الكويت« األكثر تداواًل
لكمية وقيمة أسهم االتصاالت الخليجية

»كيوتل« القطرية األعلى ارتفاعا بنسبة %0.20

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية

شركة االتصاالت السعودية %27.5

موبايلي %8.7

بتلكو %2.4

كيوتل %6.6
اتصاالت %22.3

%2.9 NMTC الوطنية
زين )الكويت( %16.2

عمان تل %2.8

%3.6 Du

زين )السعودية( %4.3

اتحاد عذيب %0.5

ڤودافون قطر %2.2
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