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الصالح: »جلف سات لالتصاالت« تشارك 
في معرض دبي العالمي »كابسات«

 قال���ت مديرة التس���ويق 
واملش���اريع اخلاصة بشركة 
»جلف سات لالتصاالت« لينا 
الدورة السادسة  ان  الصالح 
ملعرض كابس���ات دبي 2010 
وال���ذي أقيم خالل الفترة من 
2 الى 4 م���ارس اجلاري في 
مركز دبي التج���اري العاملي 
لعرض أح���دث تقنيات البث 
التلفزيوني عب���ر االنترنت 
وخدمة التليفزيون املتحرك، 
استقطب العديد من الشركات 
العاملية املتخصصة لالستفادة 
من التكنولوجيا املتقدمة لهذا 

القطاع احليوي.
أن  الصال���ح  وأضاف���ت 
جناح ش���ركة »جلف سات« 
حقق جناحا متميزا من خالل 
اإلقبال غير املسبوق من قبل 
زوار املع���رض عل���ى جناح 
الش���ركة، الذي احتوى على 
ع���رض للقن���وات الفضائية 
التلفزيونية التي متتلكها أو 
تديرها الشركة، واستخدامها 
أحدث تقنيات البث الفضائي 
من خالل االنترنت أو عن طريق 
األقمار الصناعية واحملطات 
األرضية التي متتلكها »جلف 
سات« وحرصها الشديد على 
االلتزام مبتطلبات اجلودة في 
قطاع اإلعالم، ويتجلى ذلك من 
خالل النجاح املتواصل للشركة 
بصفتها األبرز في مجال قطاع 
البث اإلعالمي في الكويت ودول 
مجل���س التع���اون اخلليجي 
القوي  إلى دخولها  باإلضافة 

العربية، مشيرة  لألس���واق 
إلى أنها تهدف من خالل هذه 
املشاركة إلى تسويق منتجاتها 
اجلديدة والتي مت عرضها في 

جناح الشركة.
 وأكدت أن الشركة قد جنحت 
السابقة في  خالل مشاركاتها 
املعرض بالتواصل مع الزوار من 
جميع أنحاء املنطقة اخلليجية 
والعربية، مما أدى إلى حتقيق 
تغطية إعالمية شاملة وأتاح 
الفرصة لتسليط الضوء على 
عروضه����ا املتخصص����ة، من 
خالل احلرص على املشاركة 
السنوية في هذا املعرض والذي 
يعد م���ن أهم وأكبر املعارض 
املتخصصة وقد أدى احلضور 
املميز جلناح الش���ركة خالل 
ال���دورات املاضية إلى تقدير 
الذين أظهروا  عمالء الشركة 
اهتماما كبيرا باخلدمات التي 

تقدمها شركة »جلف سات«.

منتجات نافيستار انترناشيونال ناصر محمد الساير ومساعد بدر الساير وفيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير وأرشاد خان و برناردو فالنزويال خالل توقيع االتفاقية

سناء جمعة

لينا الصالح

مجموعة الساير توّقع اتفاقية مع »نافيستار إنترناشيونال« األميركية
في س����عيها املس����تمر لتقدمي 
أفضل املنتجات في السوق الكويتي 
الساير بالتوقيع  قامت مجموعة 
على اتفاقية مع شركة نافيستار 
انترناشيونال Navistar وهي شركة 
أكبر  دولية معترف بها بوصفها 
منتج للش����احنات ف����ي الواليات 
املتحدة األميركية، وتقدم أفضل 
الش����احنات على اإلطالق، ولديها 
الشاحنات  مجموعة متكاملة من 

لتلبية جميع االحتياجات.
ومت توقيع االتفاقية بحضور 
ناصر محمد الساير ومساعد بدر 
الساير وفيصل بدر الساير ومبارك 
ناصر الس����اير، والعضو املنتدب 
انترناشيونال  لشركة نافيستار 
أرشاد خان ونائب الرئيس لشركة 
نافيستار انترناشيونال برناردو 
فالنزويال الذي أوضح أن الشركة 
فخورة بأنها في الواليات املتحدة 
األميركية تصنع أفضل الشاحنات 
املدعوم����ة بأفضل خدمات ما بعد 
البيع، مستدركا بأنه وبالتعاون 
مع ش����ريكنا اجلديد في الكويت 
مجموعة الس����اير وشركة بحرة 
التجارية، ميكننا أن نعدكم بأننا 
سنقدم نفس مس����توى اخلدمات 
الكويت ونضمن حتقيق هذا  في 
الوع����د بامتياز، ونعتزم أن نبيع 

لضم����ان تفوقنا في خدمة ما بعد 
البيع »هذا ما أكده ناصر الساير. 
وبدوره أضاف مبارك الساير أن 
»اتفاق الشركة مع شركة نافيستار 
انترناش����يونال ما هو اال جوهرة 
اخرى في تاج مجموعة الس����اير، 
ونحن مسرورون للحصول على 
حق توزيع منتجاتها في الكويت، 

في حقول النفط.
الش����راكة  وأضاف خ����ان أن 
انترناش����يونال  بني نافيس����تار 
ومجموعة الساير تشكل عنصرا 
قويا سيستفيد العمالء من عمقه 

ونطاقه بجدارة.
وتفخر مجموعة الساير بجودة 
املنتج����ات التي يوفرها الس����وق 

الشركة ستعمل على إمداد السوق 
الكويتي بشاحنات نافيستار التي 
طال انتظاره����ا بالكويت، معززة 
البيع،  بخدمات متميزة مل����ا بعد 
وبأس����عار منافس����ة، وقد جربت 
ش����احنات نافيس����تار فعليا في 
املنطقة من خالل تشغيل 20.000 
ش����احنة مت اختبارها في كل من 

في الكويت بالقدر الذي يستوعبه 
الس����وق من منتجات وشاحنات، 
فخط انتاجنا يتنوع بني الشاحنات 
املتوسطة والثقيلة واحلافالت، إن 
استراتيجيتنا في املرحلة األولية 
القطاع احلكومي من  تس����تهدف 
خالل املشاركة في مناقصات توريد 
معدات كشاحنات ومعدات احلفر 

وس����وف ندعمها بكل ما منلك من 
امل����وارد للتغلب عل����ى العالمات 
التجارية املنافس����ة، ونحن ندرك 
ان الطريق وعرة ومليئة بالعقبات، 
ومع ذلك فإننا سنضع جهودنا معا 
لنحول هذا االتفاق الى عمل ناجح 

يتغلب على كل العقبات«.
الس����اير ان  وأض����اف مبارك 

الكويت����ي، وأيضا تفخر باخلدمة 
التي تقدمها لعمالئها ما بعد البيع 
قائال: »ان رضا عمالئنا هو هدفنا 
الرئيسي في أي عمل جتاري نسعى 
اليه، ومبا ان ش����احنات ومعدات 
نافيس����تار انترناشيونال جديدة 
على السوق الكويتي فسنعمل على 
الغيار  ضمان توفير جميع قطع 

العراق وأفغانستان،  السعودية، 
وهذه الشاحنات مجهزة مبحركات 
قوية ميكنها حتمل درجات احلرارة 
العالية واألجواء شديدة البرودة 
مما يبره����ن على أن ش����احنات 
نافيس����تار قد صممت للعمل في 

مختلف الظروف اجلوية«.
وأض����اف »ان ش����ركة بحرة 
الساير لهما  التجارية ومجموعة 
باع طويل وخبرة في مجال املعدات 
الثقيلة والشاحنات وهما على أمت 
االستعداد واجلاهزية لتولي مهام 
توزيع وبيع وصيانة ش����احنات 
نافيس����تار. وبذلك فإن ش����ركة 
نافيستار انترناشيونال ستستفيد 
وبشكل كامل من جميع اإلمكانات 
والتجهيزات التي تقدمها مجموعة 

الساير.
الكويتية  الس����وق  إن  وق����ال 
متطلبة للجودة لذلك فإنه ينظر 
إلى شاحنات وحافالت نافيستار 
انترناش����يونال عل����ى أنها احلل 
النقل،  ل����كل احتياج����ات  األمثل 
وبوجود مجموع����ة من متنوعة 
املنتجات مدعومة باخلدمة األفضل 
التي متتاز بها مجموعة  للعمالء 
الس����اير وبذلك فإن هذه الشراكة 
ستصنع ثورة حقيقية في السوق 

الكويتية.

لتقديم أفضل المنتجات في السوق الكويتي

تتطلع لزيادة حجم تداوالتها في أسواق األوراق المالية اإلقليمية

»كفيك« ترفع ملكيتها في »عقارات الكويت« إلى %5
برأسمال 333 مليون دوالر

»التمويل الخليجي« ينشئ
 بيت التمويل السوري

»النخيل لإلنتاج الزراعي« تربح
 مليون دينار وتوصي بتوزيع 8% نقدًا

قال بي����ت التمويل اخلليج����ي )متويل خلي����ج( انه في 
مراحل متطورة لتأس����يس واحد من اكبر البنوك االسالمية 
في اجلمهورية العربية السورية حتت مسمى بيت التمويل 
الس����وري، وس����يقوم بيت التمويل اخلليجي وبشراكة مع 
مجموعة من رجال االعمال في س����ورية من ذوي اخلبرة في 
مجال الصناعة والتمويل والتجارة بالعمل على إنشاء بيت 
التمويل الس����وري ليكون احد اكبر البنوك االس����المية في 
سورية برأس����مال تبلغ قيمته 15 مليار ليرة سورية اي ما 

يعادل 333 مليون دوالر.
وذكر سوق الكويت لالوراق املالية ان بيت التمويل اخلليجي 
س����يبدأ في عملية طرح االكتتاب العام حال احلصول على 
املوافقة النهائية من مصرف س����ورية املركزي بنسبة %30 
من رأس املال و10 للش����ركاء السوريني و60% لبيت التمويل 

اخلليجي ومؤسسات مالية واستراتيجية ومستثمرين.

ذكر سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة النخيل لالنتاج 
الزراعي افادت ب���ان مجلس االدارة قد اجتمع اخلميس املاضي، 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 

في 2009/12/31.
 حيث حققت الشركة ارباحا بلغت 1.06 مليون دينار بربحية 
للسهم الواحد بلغت 20.45 فلسا مقارنة بأرباح بلغت 308 آالف 
دينار ع���ن الفترة ذاتها من العام 2008 بربحية للس���هم بلغت 

3.02 فلوس.
واوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع 8% كأرباح نقدية على 

املساهمني املسجلني بسجالت الشركة.

عمومية »اتحاد الصناعات« 21 الجاري
صرح احتاد الصناعات الكويتية بان عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية الثامنة عشرة لالحتاد 
مببنى غرفة جتارة وصناعة الكويت، وذلك يوم 
االحد املوافق 21 اجلاري في متام الساعة السادسة 
مس���اء للنظر في جدول االعمال الذي سيتضمن 
املوافقة على تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية 
2009، اعتماد امليزانية واحلساب اخلتامي للسنة 
املالية املنتهية، وتقرير مراقب احلسابات، ابراء ذمة 
اعضاء مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية، 

وكذلك بحث االقتراحات املقدمة من السادة االعضاء 
واختيار مراقب حس���ابات للسنة املالية اجلديدة 

.2010
واش���ار االحتاد في تصريحه الى ان اجلمعية 
العمومية هي صاحبة السلطة العليا لالحتاد، وهي 
تتألف من املؤسس���ات والشركات الصناعية التي 
امضت في عضوية االحتاد مدة س���نة على االقل 
ش���ريطة ان يكونوا قد س���ددوا جميع إلتزاماتهم 

املالية املنصوص عليها في هذا النظام.

وقال���ت: »فيما متت���د فترة 
تعافي السوق، سنواصل التطلع 
الفرص االستثمارية  انتهاز  إلى 
القصيرة واملتوسطة املدى التي 
تخدم منهجنا االستثماري احملافظ، 
وآخذي���ن بعني االعتبار الفرصة 
املقدمة لن���ا والوقت التي تتقدم 

به«.
هذا وقد تأسس���ت الش���ركة 
الكويتية للتمويل واالس���تثمار 
)كفي���ك( ع���ام 2000 وتض���م 
عملياتها اخلدمات االستثمارية 
وإدارة األص���ول باإلضاف���ة إلى 
خدمة التداول التي حازت املرتبة 
الثالثة عام 2009 في حجم عمليات 
التداول والتي متلك حصة سوقية 

نسبتها %12.

الكويتية  الش���ركة  أعلن���ت 
للتمويل واالستثمار »كفيك« امس 
عن رفع ملكيتها في شركة عقارات 
الكويت، وهي شركة مدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية، إلى 
5% من خالل شراء أسهم عقارات 
الكويت خ���الل فترة تداول يوم 

اخلميس املاضي.
وكانت »كفيك« قد حافظت على 
ملكية نس���بتها 3.6% في شركة 
الكويت خالل األش���هر  عقارات 

الستة األخيرة.
وقالت الرئيس التنفيذي في 
كفيك، سناء جمعة: »لقد كنا نتطلع 
إلى زيادة حجم تداوالتنا في سوق 
الكويت لألوراق املالية الذي شهد 
عوائد مجدية في أداء التداوالت 

ولكننا كنا ننتظر التداول بأسهم 
ذات أساس���يات قوية في الوقت 

املناسب بالسعر املناسب«.


