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  ف��ن��دق أوال���ف نقلة نوعية ف��ي مفهوم السياحة بالطائف

يعتب����ر فن����دق أوال����ف مبجمع قل����ب الطائف اح����د أفخم 
واكب����ر الفن����ادق مبحافظ����ة الطائ����ف باململك����ة العربية 
السعودية،وسيكمل الفندق )األعلى بالطائف( عامه األول 
في شهر أغسطس القادم وميثل الفندق والوحيد بالطائف 
ال����ذي مت تصنيفه كفندق 5 جنوم من قب����ل الهيئة العليا 
للسياحة واآلثار طابعا خاصا في عالم الفندقة ففضال عن 
تعدد أدواره حتى 30 طابق����ا يتميز الفندق بوجود مهبط 
للطائرات وكذلك يوجد به مطعم دوار يعد األكبر واألحدث 
باملنطقة، كما يتميز الفندق ومن خالل جتهيزاته املختلفة 
باالعتماد على التقنيات احلديثة والتي مت تطويعها خلدمة 
نزالء الفندق وال����ذي يجدون كل عناية واهتمام من حلظة 
مرورهم بخدمة االستقبال وحتى مغادرتهم للفندق. فندق 
أوالف يضم ب����ن جنباته الفخم����ة 260 غرفة من ضمنها 
أجنح����ة ملكية وغ����رف وخدمة جاك����وزي داخل كل غرفة  
التي تدار بالكامل وفق احدث تكنولوجيا إضافة إلى وجود 
نادي صحي متكامل وكذلك صاالت للحفالت واالجتماعات 
خلدمة رجال األعمال. ويرتبط الفندق بأكبر مول بالطائف 

)مول قل����ب الطائف ( مما ميكن قاطنيه م����ن ارتياد املول 
ط����وال الوقت ويجعل من مهمة التس����وق يس����يرة. ويعد 
اس����م "اوالف" عالمة جتارية جديدة ومسجلة لشركة هاند 
إلدارة الفنادق واملنتجعات وهو أول فندق تديره الش����ركة 
والتي تعتبر شركة س����عودية متخصصة باداره الفنادق 
واملنتجع����ات والت����ي حت����رص دائما عل����ى مواكبة احدث 
التخصص����ات في مجال الفندقة والس����ياحة. وقال رئيس 
ش����ركة العبيكان القابضة الشيخ /عبد القادر العبيكان أن 
الشركة حترص على تقدمي كل ماهو مميز في عالم التسوق 
والترفيه وذلك من خالل املشاريع التي تقيمها الشركة كما 
انه مت االنتهاء من اإلعداد ملهرج����ان صيف 1430ه� والذي 
يض����م العديد من املفاجآت والفعاليات التي لم تش����هد لها 
الطائ����ف مثيل من قبل من اجل إرض����اء مصطافي املدينة. 
ومن أهم املفاجآت لهذا العام هي الس����حب علي 7 سيارات 
فاخرة والعديد من اجلوائ����ز والهدايا التي تقدم ألول مرة 
بالطائف. وأخيرا وع����د علي مغنية مدير عام فندق اوالف 

بتسخير كافة خدمات الفندق خلدمة الزائر.

»جلوبل«: من خالل 158.18 مليون سهملتلبية االحتياجات المالية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية

»الوطني« جدد دعمه لجامعة الكويت برعاية
معرض التصميم الخاص بكلية الهندسة والبترول

ارتفاع القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي
لتسجل 95.49 مليار دوالر بنهاية تداوالت األسبوع

جدد بن����ك الكوي����ت الوطني 
مؤخرا دعمه جلامعة الكويت من 
الفعالة ورعايته  خالل مشاركته 
ملعرض التصميم اخلاص لفصل 
الربيع الذي نظمته كلية الهندسة 
مؤخرا، وذلك بحضور عميد كلية 
الهندسة وأعضاء الهيئة التدريسية 
الذين حرصوا على تهنئة الطلبة 
على إجنازاتهم خالل هذا الفصل 
الدراس����ي والتي جتس����دت من 
خالل املش����اريع املعروضة خالل 
املعرض. وقالت املديرة التنفيذية 
لدى مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية بالبنك ابتهاج الرومي 
إن بنك الكويت الوطني كان على 
الدوام س����باقا في جتسيد دعمه 
التعليمية  للمؤسسات والهيئات 
واألكادميية ومساندته لألنشطة 
الطالبية املختلف����ة، عالوة على 
اهتمام����ه بتلبي����ة احتياج����ات 
األجيال الشابة من الطلبة سواء 
خالل مسيرتهم الدراسية أو لدى 
شروعهم في دخول سوق العمل 
املهني����ة. وقد  ومعت����رك احلياة 
تولت ف����رق العاملني لدى البنك 
الوطني مم����ن تواجدوا الرد على 
استفسارات وأسئلة الطلبة حول 
مختلف املس����ائل الت����ي يتوجب 
عليهم مواجهتها عقب تخرجهم 
في اجلامع����ة وعرضوا أمامهم ما 
أعده الوطني من برامج تستهدف 
الطلبة اخلريجني في  مس����اعدة 
مرحلة التحول واالنتقال من مقاعد 
الدراس����ة في اجلامعات واملعاهد 
العليا املختلفة إلى خضم احلياة 
املهنية والوظيفية مسلطني الضوء 
بصورة خاصة على حزمة البرامج 
الت����ي يقدمها لهم بداية حس����اب 
الش����باب ومن ث����م البرامج التي 
يتيحها حساب املستقبل للموظفني 
اجلدد م����ن خريج����ي اجلامعات 

واملعاهد العليا.
جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت 
الوطني كان قد أقام فرعا خاصا له 
داخل احلرم اجلامعي في الشويخ 
خلدمة وتلبية االحتياجات املالية 
لطلبة جامع����ة الكويت وأعضاء 
التدريس����ية واإلدارية،  الهيئتني 

قال تقرير ص���ادر عن بيت 
االس���تثمار العامل���ي »جلوبل« 
ان معظم مؤش���رات األس���واق 
اخلليجية قفزت باستثناء السوق 
البحرين���ي إلى األمام بدعم من 
العاملية  النفط واألسهم  أسعار 
حيث أنهى مؤشر جلوبل لقطاع 
االتص���االت اخلليجي تداوالت 
األسبوع املاضي مسجال ارتفاعا 
بنسبة 7.18% ليغلق عند 302.39 
نقطة مقارنة مع إقفال األسبوع 
قبل املاض���ي، ويجدر الذكر ان 
املؤشر املذكور قد سجل مكاسب 
ممتازة على صعيد أدائه منذ بداية 

العام احلالي بنسبة %16.37.
وق���ال التقري���ر ان إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع مع نهاية 
األس���بوع قد بلغ 95.49 مليار 
دوالر بينما بلغت الكمية املتداولة 
على أس���هم شركات االتصاالت 
اخلليجية 158.18 مليون س���هم 
مسجلة انخفاضا بنسبة %5.15 

عن األسبوع الذي سبقه.
من جانب آخ���ر، انخفضت 
املتداولة بنسبة %0.67  القيمة 
لتبلغ 644.93 مليار دوالر خالل 

الفترة ذاتها.
هذا وقد اس���تحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 3.33% من إجمالي 
املتداولة في األس���واق  الكمية 

اخلليجية.
القيمة  بينم���ا اس���تحوذت 
املتداولة للقطاع على ما نسبته 
7.91% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.
وقد تصدر س���هم ش���ركة 
زي���ن )الكويت( قائمة أس���هم 
ش���ركات االتصاالت اخلليجية 
األكثر ت���داوال من حيث الكمية 
والقيمة حيث استحوذت على 
ما نسبته 67.45% من إجمالي 
الكمية املتداولة )106.69 ماليني 
سهم(، وما نسبته 67.14% من 

لالتصاالت )بتلكو( انها تتوقع 
الهندية  بدء نشاط ش���ريكتها 
الهاتف احملمول اس  التصاالت 
تل في الرب���ع األخير من العام 

.2009
وقد ذكرت الشركة في ابريل 
املاض���ي ان صافي أرباح 2009 
اذا كانت  س���يتوقف على م���ا 
عمليات الشركة الهندية ستبدأ 
في الربع االخي���ر أم في الربع 

االول من 2010.
كما ذكرت مؤسسة التمويل 
الدولي  البنك  الدولي���ة -ذراع 
� يوم  القطاع اخلاص  إلقراض 
الثالثاء املاضي انها قدمت قرضا 
قيمته 90 مليون دوالر وجمعت 
70 مليون دوالر اخرى من بنوك 
جتارية ملساعدة ش���ركة زين 
التصاالت الهاتف احملمول على 

توسيع شبكتها في غانا.
في حني أعلنت ش���ركة »ئي 
مارين ش.م.خ«، عن عودة طاقم 
سفينة »نيوا«، بعد اجناز مهمة 
دامت 3 اشهر، قام خاللها بتمديد 
كاب���ل بحري يص���ل طوله إلى 
5.000 كيلومتر وبعمق 5.400 
كيلومتر على امتداد س���واحل 

شرق افريقيا.
كما أك���د املدير العام للهيئة 
العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 
في اإلمارات العربية املتحدة أن 
الهيئة لن تق���ف عائقا أمام أي 
ع���روض جديدة س���تتقدم بها 
شركتا »اتصاالت« و»دو« وذلك 
بالنسبة للعروض الصيفية أو 
العروض املنوي طرحها خالل 

شهر رمضان.
من جان���ب آخر، توقع فريد 
فريدوني نائب الرئيس التنفيذي 
لألعم���ال التجارية في »دو« أن 
يتراوح عدد املشتركني في خدمة 
»دو.تي.ڤي« ب���ني 80 و85 ألف 

مشترك بنهاية العام احلالي.

ارتفاع احتياطيات
األردن بالعملة األجنبية

� رويترز: أظهرت  عمان 
بيانات البنك املركزي األردني 
أمس ان احتياطيات األردن 
الصافية بالعملة األجنبية 
ارتفعت إلى مستوى قياسي 
بل���غ 9.2 مليارات دوالر في 
نهاية يوني���و باملقارنة مع 
6.6 مليارات دوالر في الفترة 
نفسها من العام املاضي مع 
تدفقات جيدة بالعملة احمللية. 
وأرجعت بيانات البنك املركزي 
التي حصلت عليها رويترز 
االرتفاع في االحتياطيات إلى 
تدفقات رأسمالية قوية على 
السياحة  مدى 12 شهرا من 
وحتويالت العاملني باخلارج 
واالس���تثمارات األجنبي���ة 
البيانات  املباشرة.وأظهرت 
الرس���مية األولية كذلك ان 
االحتياطيات بالعملة األجنبية 
بلغت 9.5 مليارات دوالرا في 
15 يوليو 2009 باملقارنة مع 
8.8% في الفترة نفسها قبل 
عام. وبلغت احتياطيات البالد 
بالعملة األجنبية 7.7 مليارات 

دوالر في نهاية عام 2008.

باإلضافة إلى الدور الذي ينهض به 
هذا الفرع على صعيد توفير أجواء 
مشجعة حتفز الطلبة على تنمية 
وترويج مواهبهم على مقربة من 
أجواء العمل املصرفي الفعلي وذلك 
عبر إتاحة الفرصة أمامهم لعرض 
هذه اإلبداعات على اجلمهور داخل 

فرع الوطني في اجلامعة.
كما يتيح حس����اب الش����باب 
العديد من  الطلب����ة  لعمالئه من 
العروض الشيقة بداية من فرصة 

فريدة للتدريب في فروع الوطني 
العاملية خ����ارج الكويت. وأيضا، 
فقد عمد حس����اب الش����باب إلى 
مكافأة كل عميل يقوم بترش����يح 
اثنني م����ن أصدقائ����ه أو معارفه 
الطلبة لفتح حس����اب الش����باب 
مبنح الثالثة معا بطاقة مس����بقة 
الدفع لدخول الس����ينما بقيمة 3 
دنانير كويتية لكل منهم. وإضافة 
إلى ذلك التخفيضات على تذاكر 
السينما خالل شهر يوليو.ويتمتع 

حساب الش����باب املعد خصيصا 
خلدمة وتلبية االحتياجات املالية 
لعمالئه من الطلبة الذين تتراوح 
أعمارهم بني 17 و23 عاما بشعبية 
واس����عة في أوساط الشباب، في 
حني مت إعداد حساب املستقبل من 
الوطني ملساعدة وتلبية احتياجات 
اخلريجني واملوظفني اجلدد الذين 
يتطلعون لالستفادة من اخلدمات 
واملزايا التي يقدمها لهم البنك األكثر 

أمانا في الشرق األوسط.

إجمالي القيمة املتداولة )432.99 
مليون دوالر( في القطاع.

وق���د أنهى الس���هم املذكور 
تداوالت األسبوع مرتفعا بنسبة 

17.65% ليغلق عند 1.200 دينار 
مس���جال الصعود األكبر ضمن 
القط���اع. وعن أخبار ش���ركات 
القطاع فقد ذكرت شركة البحرين 

الكميةالشركة
المتداولة

النسبة من اجمالي الكمية المتداولة 
لقطاع االتصاالت الخليجي

1.14%1.799.707شركة االتصاالت السعودية
2.48%3.916.942مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(

67.45%106.685.000شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
2.22%3.510.246شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

16.13%25.518.927شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(
0.17%264.294شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

DU 2.73%4.314.115شركة االمارات لالتصاالت املتكاملة
6.52%10.311.813شركة احتاد عذيب

0.24%387.500الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(
0.84%1.330.304الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(

0.09%140.793شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(
100.00%158.179.641املجموع

القيمة المتداولةالشركة
 )الدوالر األميركي(

النسبة من إجمالي القيمة المتداولة 
لقطاع االتصاالت الخليجي

4.01%25.881.350شركة االتصاالت السعودية
1.69%10.891.645مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(

67.14%432.993.252شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
5.28%34.036.803شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

11.77%75.918.797شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(
1.39%8.937.347شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

DU 7.18%46.310.913شركة االمارات لالتصاالت املتكاملة
0.48%3.099.843شركة احتاد عذيب

0.35%2.250.465الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(
0.68%4.392.627الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(

0.03%214.106شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(
100.00%644.927.148املجموع

موظفو الوطني في جناح البنك املشارك مبعرض التصميم

جناح الوطني حاضر في كلية الهندسة والبترول للتواصل مع الطلبة


