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الشركات السعودية في المقدمة بـ  38.9% و»زين« السادسة في القائمة

ارتفاع الرسملة السوقية ألول 500 شركة عربية %16.2

»البابطين« تستعد إلطالق »نيسان« باترول الجديدة

تستعد شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطنيـ  الوكيل 
احلصري لسيارات نيسان في الكويتـ  الستقبال سيارة 
الدفع الرباعي األكثر انتظارا في املنطقة »نيسان باترول 

.»2010
على مدى 50 عاما وأكثر كانت الريادة رديفا لنيسان 
باترول، االسم األســـطوري الذي طاملا ارتبط بالتعامل 
املذهل مع وعورة الطرقات والوصول إلى أي مكان وفي 
أي زمان، فاستحق بجدارة لقب بطل الدروب دون منازع. 
واليوم، يعـــود باترول في جيله الســـابع اجلديد كليا 
متابعـــا لتراثه الغني مبنصة جديـــدة وتصميم جديد 
 V8 ومقصـــورة داخلية األكثر رحابة ورفاهية، ومحرك
عمالق قوي وناقل حركة أوتوماتيكي رائع بسبع سرعات 
مع وضعية نقل احلركة يدويا ونظام جديد أيضا للقيادة 

بالدفع الرباعي.
ميثل اليوم باترول الطراز الرئيســـي ضمن مركبات 
الدفع الرباعي الرياضية متعددة االستخدامات ذات احلجم 
الكبير من شركة نيسان موتور احملدودة، ليتفوق على 
منافسيه بفضل أداء رائد للمحرك ضمن فئة ومستويات 
متقدمة من الرفاهية والراحة ومزيج ذكي من التكنولوجيا 

اجلديدة التي تدعم جتربة القيادة الكلية وتعززها.
تصميم خارجي جديد كليا مشـــابه لنسمة منعشة 
وســـطح جديد مفتول العضالت غير حاد أكثر نعومة 
من ذي قبل، رائع اجلمال يضيف إحساسا باحلداثة إلى 
معادلة التصميم بينما يحافظ على حضورها املسيطر على 

الطريق ومقصورة داخلية متت ترقيتها بشكل ملحوظ 
باستخدام اجللد الوثير واألملنيوم املصقول واحلشوات 
اخلشبية بطراز إبداعي وجودة عالية ليتمتع بها جميع 
أفراد العائلة حيث منتهى الرحابة والراحة للمقاعد مع 
مساحة اكبر للقدمني تزيد بـ 100 ملم، مما يجعل باترول 
تتفوق متاما على كل املنافسني.ويأتي محرك V8 اجلديد 
كليا على رأس قائمة التجهيـــزات املتقدمة، مما يجعل 
باترول اآلن األقوى في فئته. محرك عمالق ســـعة 5.6 
ليترات مزود بنظام حتكم مغاير برفع الصمامات ونظام 
حقن مباشر للوقود بقوة 400 حصان وعزم تدوير 560 

نيوتن متر.
من جهة أخرى، متت ترقية نظام باترول بشكل كامل 
إلرساء معايير جديدة وحتقيق اجناز يعد األول من نوعه 
في العالم. يستخدم باترول نظام التحكم الهيدروليكي 
بحركة الهيكل الذي يحافظ على الوضع املسطح للمركبة 
مع التفـــاف أدنى للهيكل خالل تغيير خطوط الســـير 
واملنعطفات على الطريق، بينما يوفر مســـتوى متقدما 
من الراحـــة في القيادة داخل املدينة وثبات متميز على 
الطرق الوعرة والرمليـــة بفضل نظام التعليق اجلديد 
املســـتقل للدفع الرباعي الـــذي مت تطويره من تركيبة 
احملور الصلب ويشـــمل حزمة أوضـــاع الدفع الرباعي 
املتفاوتة لتغيير مواضع القيادة على الدروب الرملية، 
الطرق العادية، الثلوج والصخور بسهولة وأمان وسرعة 
ومهارة خاصة في الطـــرق الرملية والترابية متاما كما 

يفعل سائقو الراليات.
إلى جانب ذلك، يستخدم باترول اجلديد نظام مراقبة 
ضغط الهواء في اإلطارات املعدل مع مؤشـــر النخفاض 
الضغط، بحيث يطلق صوتا لطيفا يعلم السائق بدرجة 
الضغط املناســـبة. وكذلك نظام املكابـــح املعدل األكثر 
فعالية وأفضل أداء ضمن فئته من املركبات وذلك بفضل 
الداعم الهيدروليكي اجلديد للمكابح وترتيبات املسماك 
اجلديد املؤلف من أربعـــة مكابس في األمام مع أقراص 

كبيرة قياس 358 ملم.
ويذخر نيســـان باترول اجلديـــد كليا باجنازات هي 
األولى من نوعها في العالم. مشـــغل أقراص دي.ڤي.دي 
مع شاشـــة لعرض نظام نيسان املالحي ونظام الرؤية 
الشاملة AVM والعديد من الوظائف األخرى، وشاشتني 
بنظـــام ترفيهي كل واحدة قيـــاس 7 بوصات موجودة 
في كل ســـنادة رأس للمقعد األمامي، 6 وسائد هوائية 
ونظام معدل كليا للتحكم بدرجة احلرارة في املقصورة 
الداخلية يعد اجنازا رياديا على مستوى العالم، يطلق 
عليه الفتحة الســـتارية، فضال عن صندوق التبريد في 
الكونسل الوســـطى بني املقعدين األماميني يتسع لست 
عبوات ســـعة 600 مل.وموجز القـــول وبفضل مزاياه 
الكثيرة من محرك V8 عمـــالق اقتصادي، وتكنولوجيا 
للقيادة الذكية على الطرق الوعرة ومستويات متقدمة 
من الرفاهية والراحة، فإن نيســـان باترول رائد حقيقي 

ضمن فئته وبطل الدروب دون منازع.

»ڤيڤا« تطلق خدمة البالك بيري 
على خطوط الدفع المسبق بعرض مميز

أطلقت شركة »ڤيڤا« لالتصاالت خدمة البالك بيري 
على خطوط الدفع املسبق، بعرض مميز وذلك تلبية 
الحتياجات عمالئها، وحرصا منها على تسهيل ومرونة 
اختياراتهم. وقالت مديرة إدارة التسويق في »ڤيڤا« 
رنا الرشيد: »متاشيا مع هدفنا بجعل كل شيء ممكنا، 
تقدم »ڤيڤا« لعمالئها احلاليني الفرصة للحصول على 
أفضل قيمة مضافة ممكنة مع خدمة البالك بيري«.إذ 
أصبح باستطاعة عمالء الدفع املسبق أسوة بعمالء 
الدفع اآلجل وعبر جهاز البالك بيري، تصفح اإلنترنت 
والتواصل بوســــاطة البريد االلكتروني أو احملادثة 
بواسطة املســــنجر اخلاص بالبالك بيري، باإلضافة 
إلى تنزيل البيانات وذلك وفق تعرفة تناسب جميع 
اإلمكانيات املادية واملداخيــــل. هذا فضال عن خدمة 
اجلي بي إس GPS وخرائط البالك بيري والوسائط 
اإلعالميــــة املتعــــددة باإلضافة إلى خدمة الرســــائل 
وحلــــول تطبيقات األعمال ناهيــــك عن Facebook و
Twitter واأللعاب ومشاهدة أفالم الڤيديو مما يسمح 
لهــــم مبتعة التواصل على مدار الســــاعة، كما ميكن 

رنا الرشيدللعمالء متابعة أعمالهم إلى جانب الترفيه.

االتحاد العربي للتنمية العقارية 
يعّين  سعود صاهود رئيسًا فخريًا له

عني املكتب التنفيذي واملؤسسون لالحتاد العربي 
للتنمية العقارية سعود صاهود املطيري رئيسا فخريا 

ملكتب االحتاد في الكويت.
وبهذه املناسبة قال املطيري في تصريح صحافي 
له، إنه لشرف كبير لي أن اتقلد هذا املنصب، وأعدكم 
بالعمل جاهدا مع االخوة أعضــــاء املكتب التنفيذي 
واملؤسســــني على دعدم املكتب فــــي الكويت ليكون 
في طليعة املكاتب في الــــدول العربية، مضيفا »ان 
التنمية العقارية هدف نسعى من خالله حلل املشكلة 
االسكانية في البالد العربية عامة والكويت على وجه 
اخلصوص«. وفي الســــياق ذاته، أعلن املطيري أن 
لدى االحتاد خطة شاملة حلل املشكلة االسكانية في 
الكويت، مؤكدا انها لن تكلف الدولة شــــيئا، متعهدا 
في الوقت ذاته بأنه ســــيتم البدء بتنفيذ تلك اخلطة 
على أرض الواقع مبجرد إقرارها رسميا وخالل عام 
واحد فقط. واكد املطيري دعمه جلهود مكتب االحتاد 
العربي للتنمية العقارية في الكويت برئاســــة غدير 
غازي الصقعبي، مشيرا إلى الدور املهم والبارز الذي 
يقوم به هذا االحتاد التابع للجامعة العربية، في مجال 

التنمية العقارية.
من جانبها، أكدت رئيسة االحتاد العربي للتنمية 
العقاريــــة في الكويت غديــــر الصقعبي أن انضمام 
سعود صاهود املطيري ليكون رئيسا فخريا لالحتاد، 

يعتبــــر اضافة نوعية لعمل االحتاد، وذلك ملا يتمتع 
به من خبرة واســــعة في مجال املشــــاريع العقارية 
الكبيرة في الكويت، فضال عن االسهامات املتعددة في 
املشــــاريع االمنائية العقارية، والتي أثرت في تطور 

معالم الكويت احلديثة.

سعود صاهود املطيري

الذي  الترتيب السنوي  أظهر 
تعده مجلة »االقتصاد واألعمال« 
ألول 500 شركة عربية مدرجة ان 
الرسملة السوقية ألول 500 شركة 
عربية مدرجة ارتفعت خالل العام 
املاضي الى 809.8 مليارات دوالر. 
وأظهر الترتيب ان 500 شــــركة 
عربية مدرجة تشــــكل نحو %90 
من الرسملة السوقية للبورصات 
العربية ارتفاع الرسملة السوقية 
لهذه الشركات خالل العام املاضي 
الى 809.8 مليــــارات دوالر بنمو 
16.2% عن 2008. وذكر ان الشركات 
السعودية حلت في املرتبة االولى 
بحصــــة قدرها نحــــو 38.9% من 
الرسملة السوقية تلتها  اجمالي 
الشــــركات االماراتية والشركات 
القطرية التي تفوقت للمرة االولى 

على الشركات الكويتية.
وأضاف ان قطــــاع املصارف 
واملؤسسات املالية ال يزال يستأثر 
باحلصة الكبرى بنحو 38.4% من 
الرسملة السوقية حيث  اجمالي 
تراجع قليــــال مقارنة بعام 2008 
البتروكيماويات  لصالح قطاعي 

واالتصاالت.
وأشار الى ان شركة »سابك« 
السعودية جاءت في املركز االول 
تالها مصرف الراجحي وشركة 
االتصاالت السعودية واتصاالت 
االماراتية والصناعات القطرية 
وزين الكويتية. ولفت الترتيب 
الى انه علـــى الرغم من اهمية 
معيار الرســـملة السوقية فإن 
االنظـــار تتجه الى مؤشـــرات 
ربحية الشركات وحجم ديونها 
وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

واحلصول على متويل تشغيلي 
في ظل التشدد املتزايد للمصارف 
املالية  وتراجع شهية االسواق 
الســـيما بعد النظـــر الى 2010 
باعتبارها »سنة امتحان« لتحديد 
التي متكنت  العربية  الشركات 
املالية  من اســـتيعاب االزمـــة 

العاملية.
واوضــــح ان فتــــرة حرجــــة 
ستواجهها الشــــركات تتمثل في 
الفارق الزمني بني النمو االقتصادي 
املدفوع باالنفاق احلكومي ومعاجلة 

الشركات الوضاعها. ورأت املجلة 
ان اداء الشركات في 2010 »سيكون 
افضل من العام املنصرم في ضوء 
عودة النشاط الى االقتصاد العاملي 
والعربي وجتدد ثقة املستثمرين 
باالسواق املالية في ظل انحسار 

االزمة املالية العاملية«.
بيــــد ان املجلــــة ربطت زخم 
االنتعاش املتوقع وقوته بعوامل 
اساسية عدة بدءا بأسعار النفط 
التي تنعكس مباشرة على ايرادات 
الدول النفطية ووضع موازناتها 
العامة. واضافت ان درجة استعداد 
املصارف على االقراض تشكل عامال 
اساسيا آخر وراء عودة النشاط 
الى االقتصــــادات احمللية في ظل 
استمرار حذر معظم املصارف في 
هذا املجال وتركز حركة التسليف 
لديها حاليا على العمالء املعروفني 
لديها. وفي هذا االطار نقلت عن 
عدد من اخلبراء القول ان »العام 
احلالي سيكون عاما صعبا اخر 
بالنسبة ملعظم املصارف العربية 
وان كان يتوقــــع ان يكون افضل 

قليال من العام املاضي«.

تحت شعار »مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت«

» كويت إكسبو« تنظم منتدى لمشاريع التنمية
املنتدب لدى  العضــــو  صرح 
شــــركة كويت إكســــبو لتنظيم 
املعــــارض واملؤمتــــرات م. فؤاد 
أثناء لقائه باألمني  الوهيب بأنه 
العام الحتــــاد غرف دول مجلس 
التعــــاون اخلليجــــي بالدوحــــة 
عبدالرحيم النقي مت االتفاق على 
تنظيم منتدى ملشــــاريع التنمية 
في الكويت حتت شعار »مشاريع 
التنمية بوابة مستقبل الكويت« 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشــــؤون التنمية 
ووزير الدولة لشــــؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد واملزمع إقامته 
في فنــــدق الكورت يارد ماريوت 
ـ قاعة الرايــــة ـ الكويت.وأضاف 
الوهيــــب أن فكرة املنتدى جاءت 
في هذه املرحلة املفصلية التي متر 
بها الكويت من تاريخها االقتصادي 
حيث يتزامن كساد األسواق احمللية 
مع اســــتمرار األزمة االقتصادية 

العاملية. ويضاف إليه تأخر معظم 
مشاريع التنمية في البالد لعدة 
أسباب من أهمها: الوضع السياسي 
الذي دعا إلــــى توقف الكثير من 
هذه املشــــاريع ولكــــن تغير هذا 

املشهد السياسي بتشكيل احلكومة 
اجلديدة أظهر الرغبة اجللية بالبدء 
التنموية وهنا  بتنفيذ املشاريع 
تولدت الفكرة بالتنسيق فيما بني 
احتاد غرف دول مجلس التعاون 

اخلليجي وشركة كويت إكسبو 
لتنظيم منتــــدى جلمع اجلهات 
املهتمة من طــــرف القطاع العام 
والقطــــاع اخلاص لتبادل االفكار 
وإيجاد أفضل الوسائل للتعاون 
فيمــــا بينهمــــا لتحقيــــق أفضل 
النتائج املبتغــــاة. وأكد الوهيب 
أن شركة كويت إكسبو حرصت 
علــــى أن يكون هذا املنتدى فعاال 
فقد دعت بعض الوزراء للحضور 
واملشاركة باحلوار وكذلك بعض 
النواب أعضاء مجلس  الســــادة 
األمة وكذلك متت دعوة الســــادة 
رؤساء غرف التجارة بدول اخلليج 
العربي للحضور والتعرف على 
خطة التنمية التي ســــتوضحها 
احلكومة من خالل هذا املنتدى، وقد 
تقرر انعقاد املنتدى ملدة يوم واحد 
املنتدى معرض مدته  ويصاحب 
ثالثة أيام تعرض فيه الشركات 
قدراتها واستعداداتها للمشاركة 

في مشاريع التنمية.

م.فؤاد الوهيب موقعا االتفاقية مع عبدالرحيم النقي

حصة أول 10 شركات من مجموع الرسملة السوقية ألول 500 شركة عربية مدرجة )٪(


