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أداء متباين للسوق في األسبوع األول من 2010

أتسو كوساكا متسلما اجلائزة

تقـرير

»جلوبل«: اهتمام المستثمرين بأسهم الشركات
ذات القيمة السوقية الصغيرة وراء ارتفاع البورصة

اوضح تقرير صادر عن بيت 
العاملي )جلوبل( ان  االستثمار 
سوق الكويت لألوراق املالية بدأ 
العام اجلديد مسجال أداء باهتا، 
لكن بعد ذلك اس���تعاد السوق 
عافيته، منتهجا أداءه التصاعدي 

خالل 3 جلسات متتالية.
فقد استطاع السوق أن يسجل 
أرباحا بنهاية األس���بوع األول 
من العام متاش���يا م���ع النظرة 
املستقبلية املتفائلة للمستثمرين 
جتاه االقتص���اد العاملي والذي 
بدوره ادى إلى ارتفاع األس���هم 
العاملية. فوفقا ألداء مؤشر جلوبل 
العام، الذي يق���وم بقياس أداء 
السوق بناء على طريقة الوزن 
السوقي لألسهم املدرجة، ارتفع 
سوق الكويت مبقدار 0.17% خالل 
إلى 186.56  األس���بوع وصوال 

نقطة.
في حني شهد املؤشر السعري 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
ارتفاع هامش���يا مبق���دار 6.30 
إلى  نق���اط )0.09%( وص���وال 
7011.6 نقطة. وقد وصلت القيمة 
السوقية مع نهاية األسبوع إلى 
30.29 مليار دينار. في حني مال 
معامل انتشار السوق قليال نحو 
املتراجعة مع تراجع  الشركات 
64 سهما مقابل ارتفاع 62 سهما 
من إجمالي 148 سهما مت تداولها 

خالل األسبوع.
هذا وشهد السوق خالل العام 
2009 إدراج 6 شركات فقط، وهو 
ما يعد أقل عدد منذ العام 2001، 
علما أن 3 شركات أدرجت ضمن 
املوازي وذلك باملقارنة  السوق 
مع 22 ش���ركة )12 ش���ركة في 
الس���وق امل���وازي( مت إدراجها 

العام السابق.
هذا وس���جل نشاط التداول 
أداء مختلطا بنهاية األس���بوع، 
حيث توجه اهتمام املستثمرين 
على أسهم الشركات ذات القيمة 
الس���وقية الصغيرة. فقد بلغ 
اجمالي كمية التداول األسبوعي 
1.72 مليار سهم )بزيادة بلغت 
16.46%( بإجمال���ي قيمة بلغت 
210.67 مليارات دينار )متراجعا 
بنسبة 12.92%(. هذا وقد تصدر 
قطاع االستثمار قائمة القطاعات 
الكمية،  األكثر تداوال من حيث 
حائ���زا ما نس���بته 41.90% من 
التداول األسبوعي، أي  إجمالي 
ما مقداره 722.62 مليون سهم.

هذا وقد جاء س���هم ش���ركة 
االستش���ارات املالي���ة الدولية 
األكثر ت���داوال من حيث الكمية 
في السوق بإجمالي تداول بلغ 
262.32 مليون سهم، ممثلة ما 

الكويتي األكث���ر ارتفاعا ضمن 
القطاع محققا مكاس���ب بلغت 

نسبتها %3.64.
أم���ا بالنس���بة املؤش���رات 
املتراجعة، فقد جاء مؤشر جلوبل 
لقطاع اخلدمات أكثر اخلاسرين 
متراجعا بنس���بة 0.84%، على 
الرغم من ظهور س���همني ضمن 
الش���ركات  ف���ي قائمة  القطاع 
األكثر ارتفاعا خالل األس���بوع، 
حيث ان األداء السلبي للقطاع 
يعزى في األس���اس إلى تراجع 
قيمة سهم ش���ركة زين، كبرى 
الش���ركات املدرجة في السوق، 
بنسبة 2.94% إال أن ارتفاع سهم 
شركة مجموعة عربي القابضة 
بنسبة 16.36% وسهم مجموعة 
خدمات احلج والعمرة بنس���بة 
15.69%، قلص من خسائر القطاع.
هذا وجاء قطاع الصناعة ثاني 
أكبر القطاعات من حيث اخلسارة 
فاقدا ما نسبته 0.64% من قيمته. 
فقد جاء سهم الشركة الوطنية 
أكبر  للصناعات االس���تهالكية 
اخلاسرين في القطاع، كما تصدر 
قائمة الشركات األكثر تراجعا في 
السوق فاقدا ما نسبته %18.75 

من قيمته.
وبالنظر إلى أداء مؤش���رات 
جلوبل املتخصصة، فقد شهدت 
أداء مختلطا خالل األسبوع، حيث 
سجل مؤشر جلوبل ألكبر عشر 
شركات ارتفاعا بنسبة %0.45، 
كما أضاف مؤشر جلوبل اإلسالمي 
ما نسبته 2.66% إلى قيمته. في 
حني فقد مؤشر جلوبل ألصغر 
عشر شركات ما نسبته %2.37 

من قيمته.

اجتازت نيسان جي تي- آر 
»خط نهاية العام 2009« في املركز 
األول بعدما حصدت اثنتني من 
أعرق اجلوائز اإلعالمية في عالم 
السيارات في املنطقة. فقد فازت 
سيارة نيسان الرياضية اخلارقة، 
املناسبة لكل شخص وألي زمان 
ومكان، بجائزتي »سيارة العام 
العام 2009  2009« و»س���يارة 
الرياضية« من مجلة »كار ميدل 

ايست«. 
وقال املدير اإلداري لش���ركة 
نيسان الش���رق األوسط، أتسو 
الذي تسلم اجلائزتني  كوساكا، 
أثناء حف���ل أقيم في دبي في 15 
ديسمبر: »حصدت نيسان جي 
تي- آر عددا كبيرا من اجلوائز 
منذ إطالقها الرسمي في فبراير 
هذا العام. لقد توجب على هذه 
الرياضي���ة اخلارقة  الس���يارة 
التغلب على منافسني متميزين في 
التصفيات النهائية للفوز بجائزة 
س���يارة العام، ونحن فخورون 
للغاية بتقييم جلنة حتكيم مجلة 
كار ميدل ايست التي صنفت جي 

تي- آر في املركز األول«.
ج���رى اختيار نيس���ان جي 
تي- آر »سيارة العام« من بني 
مجموعة من عش���رة منافسني، 
كل منهم فائ���ز بفئته. وفي هذا 
السياق، قال توم بيرد، رئيس 
حترير مجلة كار ميدل ايس���ت: 
»كل سيارة فائزة ضمن فئتها هي 
سيارة رائعة بالفعل، باألخص 
ألن العام 2009 كان استثنائيا من 
ناحية السيارات اجلديدة املمتازة 
التي مت تدش���ينها خالله. لكن 
يجب أن يكون ثمة فائز واحد، 
سيارة واحدة تتفوق على جميع 

أقرانها«.
اجلدير بالذكر أن نيسان جي 
تي- آر سبق أن حازت عددا من 
التقديرات من مجالت في الشرق 
األوسط، مثل جائزة »سيارة العام 

اظهرت نتائج بحوث اجراها 
الطرقات  خبراء السالمة على 
في الواليات املتحدة األميركية 
ان مقاعد االطفال املثبتة بشكل 
صحي���ح ميك���ن ان تخفض 
الوفيات بني االطفال بنس���بة 

تصل الى %70.
وفي ه���ذا االطار تس���عى 
شفروليه الى ان يحظى اآلباء 
واألمهات الذين يزورون جناح 
شفروليه، رقم 80 بقاعة زعبيل، 
في معرض دبي الدولي العاشر 
للسيارات، الذي سيمتد من 16 
� 20 ديسمبر، بفرصة ملشاهدة 
كيفية احملافظة على س���المة 
اطفاله���م اثناء القي���ادة على 
الطريق، وذلك باختيار مقعد 
الس���يارة الصحيح ألطفالهم 

وتركيبه بالشكل السليم.
وفي جناح شفروليه، سيقوم 
طاقم من املدربني املتخصصني 
بتوجيه ارشادات الى االطفال 
واألهل حول االستخدام الصحيح 

ملقاعد السالمة لألطفال.
واستنادا الى هيئة الصحة 
في أبوظبي، متتلك دولة االمارات 
العربية املتح���دة حاليا أعلى 
مع���دل وفيات على الطرق في 

العالم.
ويضيف معرض السيارات 
الى النجاح الذي حققته حملة 
Safe Kids »اربط احلزام« عبر 

 Super-Car »الرياضية اخلارقة
of the Year من النسخة العربية 
ملجلة »بي بي س���ي توب جير« 
BBC Top Gear، وجائزة »سيارة 
العام« من مجلة كار ميدل ايست. 
كما حصلت السيارة أيضا على 
»جائزة أكثر تكنولوجيا تطورا 
)سيارة العام في اليابان 2008-
2009(«، وفازت بجائزة سيارة 
»موت���ور ترند« للع���ام 2009 
املتح���دة األميركية(  )الواليات 
 Motor Trend Car of the 2009
Year™ )USA(، باإلضافة إلى عدد 

من اجلوائز األخرى املرموقة.
هذا وقد جرى تطوير نيسان 
جي تي- آر ضمن فهم وتقدير 
جديدين للقوى الطبيعية لألرض، 
وهي اجلاذبي���ة وقوة القصور 
الهوائية، ثم  الذاتي والدينامية 
ترجمت هذه القوى إلى تصميم 
جدي���د كلي���ا يعزز م���ن تدفق 
الهواء ومتاس���ك اإلطارات على 

الطريق.

كم���ا مت���ت إع���ادة النظ���ر 
الرئيسية  بديناميكية السيارة 
وتواصلها مع السائق، لينتج عن 
ذلك مقومات جديدة و»تواصل بني 
 Human-Machine »اإلنسان واآللة
Interface )HMI( لم يس���بق أن 
اعتمدت سابقا. وقد جرى دمج 
النظريات جميعها بعضها  هذه 
مع البعض اآلخر ملوازنة كل من 
»السرعة مع االقتصاد باستهالك 
الوقود« و»القوة مع االنبعاثات 
املتقدم مع  املتدني���ة« و»األداء 

السالمة«.
وتتوافر سيارة نيسان جي 
تي- آر في عدد محدود من »مراكز 
 Nissan High»نيسان لألداء املتقدم
Performance Centers مبواق���ع 
مخت���ارة عبر منطقة الش���رق 
األوس���ط، وقد عرضت نيسان 
نس���خة القمة متفوقة األداء من 
نيسان جي تي- آر، وهي نسخة 
SpecV، أثناء معرض دبي الدولي 

للسيارات 2009.

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
برعاي���ة ش���فروليه، والت���ي 
انطلقت في دبي خالل نوفمبر 
2008، وشهدت احلملة عروضا 
تفاعلية مباش���رة ف���ي مراكز 
التسوق واملدارس حول اإلمارات 
العربية املتحدة، ويتمثل الهدف 
املطلق للحملة في اس���تصدار 
قوانني تفرض استخدام مقاعد 

األطفال في جميع أنحاء الشرق 
األوسط.

 Safe Kids وانطلق برنامج
ف���ي اإلمارات  »اربط احلزام« 
العربية املتحدة برعاية شفروليه 
ومؤسسة Safe Kids حول العالم 
الوطنية  الهيئة  بالشراكة مع 
للمواص���الت ومنظم���ة األمم 
املتحدة للطفولة � يونيسيف.

الكويتي���ة لألغذية )أمريكانا(، 
أكبر ش���ركة أغذي���ة من حيث 
القيمة السوقية، بنسبة %2.74، 
كما ساهمت أرباح سهم شركة 
الغذائية والبالغة  دانة الصفاة 
12.07%، في ارتفاع املؤشر بهذه 
القيمة. هذا وجاء قطاع البنوك 
احملرك األساسي للسوق بإضافته 
1.36% إلى قيمت���ه. فقد تراجع 
سهم واحد فقط ضمن مكونات 
املؤشر. حيث ش���هد سهم بنك 
اخلليج تراجعا بنسبة %1.67، 
في حني جاء سهم بيت التمويل 

تداوال من حيث القيمة في القطاع 
ببلوغ قيمة األسهم املتداولة عليه 
19.34 مليون دينار هذا وأضاف 
السهم ما نسبته 7.02% إلى قيمته 

خالل األسبوع.
واضاف التقرير ان قطاعات 
السوق شهدت تباينا في ادائها 
األس���بوعي مع ارتفاع قطاعني 
فقط لنهاية األسبوع. فقد جاء 
مؤشر جلوبل لقطاع األغذية أكثر 
الرابحني لهذا األسبوع، بإضافة 
ما نس���بته 2.44% إل���ى قيمته 
مدفوعا بارتفاع س���هم الشركة 

نسبته 15.21% من إجمالي األسهم 
املتداولة لهذا األسبوع. كما حاز 
السهم أكثر التداوالت من حيث 
القيمة في السوق ببلوغ قيمة 
األسهم املتداولة عليه 24.18 مليون 
دينار وقد أنهى الس���هم تداوله 
مرتفعا بنسبة 6.59%. بالنظر 
إلى إجمالي القيمة املتداولة، حاز 
قطاع اخلدمات الصدارة مع تداول 
69.18 مليون دينار في القطاع 
ممث���ال ما نس���بته 32.84% من 
إجمالي التداول األسبوعي. وقد 
كان سهم شركة أجيليتي األكثر 

مع تراجع 64 سهمًا مقابل ارتفاع 62 من إجمالي 148 سهمًا تم تداولها خالل األسبوع

»زين ـ الكويت« األكثر تداواًل بقطاع االتصاالت الخليجي
و»موبايلي« تستحوذ على 51.77% من القيمة المتداولة

فيه خدمات اإلنترنت املتحرك 
عالية الس����رعة للجيل الثالث 
وذلك بعد أن أعلنت »اتصاالت« 
إطالق اخلدمة رسميا في البرج 
واملنطقة احمليطة به، لتضيف 
بذلك رقما قياسيا جديدا لسلسلة 
األرقام العاملية التي يتمتع بها 

البرج.
كما انتهت هيئة تنظيم قطاع 
االتصاالت من تقييم العرض 
املقدم لرخصة البث التلفزيوني 
للهوات����ف املتحركة التي تقدم 
لها ائتالف في ش����هر أكتوبر، 
بحس����ب ما أفاد بيان صحافي 
للهيئة. ويضم االئتالف مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
وش����ركة اإلمارات لالتصاالت 
املتكاملة )دو( وشركة أبوظبي 
لإلعالم ومؤسسة دبي لإلعالم 
وشركة »اإلمارات لالتصاالت 
والتكنولوجي����ا«، وهي جزء 
من »استثمار تيكوم« وشركة 
MBC. وأيضا أنهت هيئة تنظيم 
الثاني  االتصاالت في النصف 
من ع����ام 2009 القيام بفحص 
ميدان����ي لش����بكات الهوات����ف 
املتحركة »اجليل الثاني واجليل 
الثال����ث« للمرخص����ني لديها � 
شركتي »اتصاالت ودو« � وعمل 
دراسة ومقارنة ألداء الشبكات 
واخلدم����ات املقدمة من قبلهما 
وذلك في إطار سعيها وحرصها 
على توفير أفضل وأحدث خدمات 
املتنقلة وش����بكات  الهوات����ف 
احملمول لقطاع االتصاالت في 

دولة اإلمارات.

التقري����ر  قال 
االس����بوع���ي 
لشركة بي������ت 
االس����تثم����ار 
العاملي )جلوبل( ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت اخلليجي شهد 
أداء إيجابيا بنهاية تداوالت أول 
أسبوع خالل العام 2010 مسجال 
ارتفاعا بنسبة 1.11% وصوال إلى 

مستوى 283.25 نقطة. 
هذا وقد ارتفع إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع مليار 
دوالر وصوال إلى 91.91 مليار 
دوالر.  وأضاف التقرير ان القطاع 
شهد صعودا في أنشطة التداول 
هذا األس����بوع، حيث ارتفعت 
املتداولة بنسبة  كمية األسهم 
8.29% وصوال إلى 60.03 مليون 
س����هم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغت 331.23 مليون دوالر أي 
بارتفاع بلغت نس����بته 57.76 
% مقارنة باالس����بوع السابق. 
وقد استحوذت الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت على ما نسبته 
الكمية  2.26% م����ن إجمال����ي 
املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته %8.44 
من إجمالي القيمة املتداولة في 
األس����واق اخلليجية.  هذا وقد 
تصدر سهم شركة االتصاالت 
الكويت( قائمة  املتنقلة )زين 
األسهم من حيث الكمية املتداولة 
هذا األسبوع مستحوذا على ما 
نسبته 27.46% )16.48 مليون 
سهم( بينما تصدر سهم شركة 

هذا األس����بوع بجنيه مكاسب 
بنس����بة 7.14% ليغل����ق عن����د 
46.50 ري����اال س����عوديا. ومن 
أخبار ش����ركات القطاع أعلنت 
الرائدة  مجموعة زين الشركة 
في تقدمي خدم����ات االتصاالت 
املتنقل����ة في منطقة الش����رق 
األوسط وأفريقيا، عن توسيع 
قاعدة األسواق األفريقية التي 
تستفيد من خدماتها املصرفية 
املتنقلة، وذل����ك بإضافة دول 
ماالوي، النيجر، وسيراليون.

كم����ا كش����ف جره����ام مار 

الرئي����س التنفيذي لڤودافون 
عن خطط الشركة املستقبلية 
خالل عام 2010 ونيتها لتوسيع 
شبكتها وادخال خدمات جديدة 
ومستحدثة واالنتقال من مرحلة 
البداية إلى مرحلة الكفاءة خالل 
2010 معتبرا ان 2009 كانت سنة 
واعدة غيرت من شكل صناعة 
االتصاالت ف����ي قطر وأدخلت 

املنافسة القوية إلى السوق.
هذا وقد أصب����ح برج دبي 
هو امل����كان األول ف����ي منطقة 
الشرق األوس����ط الذي تتوافر 

احتاد اتصاالت )موبايلي( قائمة 
األسهم من حيث القيمة املتداولة 
هذا األسبوع مستحوذا على ما 
نسبته 51.77% )171.49 مليون 

دوالر.
من جهة أخرى، جاء س����هم 
املتنقلة  ش����ركة االتص����االت 
)زي����ن( األكث����ر تراجعا خالل 
هذا األسبوع بانخفاضه بنسبة 
بلغت 2.94% ليغلق عند 990 
فلسا. بينما تصدر سهم شركة 
إحتاد اتصاالت )موبايلي( قائمة 
األسهم من حيث االرتفاع خالل 

إنجاز ثنائي لسيارة نيسان »جي تي- آر« 
في جوائز مجلة »كار ميدل إيست« لـ 2009

حصدت جائزتي »أفضل سيارة رياضية« و»سيارة العام« 

خالل معرض دبي الدولي العاشر للسيارات

»رينو« تحصد جائزة »حدث العام 2009«
تكريمًا ألدائها في معرضها رينو للفورموال 1

»شفروليه« تعرض االستخدام اآلمن 
لمقاعد األطفال في السيارات

حصدت رينو جائزة حدث العام خالل حفل 
توزيع جوائز »كار ميدل ايس���ت 2009«، وذلك 
تكرمي���ا لالداء املذهل ال���ذي قدمته في معرض 
رينو للفورم���وال 1 ابريل املاضي، حيث ابهرت 
عشاق السيارات في دبي باالداء الالفت وعروض 
القي���ادة الرائعة التي قدمها عدد من س���ائقيها 

احملترفني واملهرة.
وترمي جوائ���ز »كار ميدل ايس���ت« مجلة 
الس���يارات الرائدة في املنطقة الى تكرمي كل ما 
هو مميز في عالم الس���يارات باملنطقة، ومت هذا 
العام تقدمي 15 جائزة فردية الى الفائزين خالل 
حفل خاص اقيم االس���بوع املاضي في وس���ط 

برج دبي.
وبحسب جلنة التحكيم، فقد كان هذا احلدث 
مليئا باالث���ارة واحلماس والعروض اجلريئة، 
مبا في ذلك وضع سيارة فورموال 1 داخل سكي 
دبي، مما جعل من مع���رض رينو للفورموال 1 

حدثا متميزا ومذهال بكل املقاييس.
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لرينو 
اخلليج محمد بناني: يسعدنا ويشرفنا ان نفوز 
بهذه اجلائزة الرائعة، وقد شكل معرض رينو 
للفورموال 1 في دبي احد ابرز واجنح املعارض 
التي نظمتها رينو واكثرها طموحا في العام 2009، 
وس���ررنا كثيرا ان يحظى هذا املعرض باهتمام 
واعجاب الكثير من الناس، وان يتم تكرمي اجلهود 

الكبيرة التي بذلت لتنظيم هذا احلدث.
وقد استقطب معرض رينو آالف املتفرجني 
ممن جاءوا ليشاهدوا عروض الفورموال 1 بكل 
تفاصيلها ويستمتعوا بأداء ومهارات سائقي رينو 
للفورم���وال 1، والذين اذهلوا جمهور املتفرجني 
بعروض قيادة غاي���ة في الروعة واالثارة على 
منصة شيدت خصيصا على ارتفاع 6 بوصات 
فقط من الس���طح املائي الذي يش���كل جزءا من 

بحيرة دبي مول.

النسبة املئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت اخلليجية
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