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تعليقاً على تكهنات برفضه قانون هيئة سوق المال

 226 مليون دوالر إيراداتها في النصف األول وأصولها تتجاوز نصف المليار دوالرحققت أرباحاً بلغت 47.5 ألف دينار بواقع 0.82 فلس مقارنة بـ 34 مليون درهم خالل الفترة المماثلة من العام الماضي

إلجراء فحوصات طبية لموظفيها وتوفير أفضل بيئة عمل لهم

أكد أنه من ضمن أولويات أجندة اللجنة المالية

المري لـ »األنباء«: مجلس األمة ليس عدوًا 
لالقتصاد وقراراته تستند إلى مهنيين 

العربيد: »دانة غاز« تحقق  أرباحًا صافية
 بـ 392 مليون درهم في الربع الثاني

الكندري: »حيات لالتصاالت« 
تخطط لتطوير أنشطتها

 أعلن����ت ش����ركة حي����ات 
لالتصاالت )حيات كوم( عن 
حتقيقها أرباحا إجمالية بلغت 
47.5 ألف دينار ما يعادل 0.82 
فلس ربحية للسهم الواحد في 
النصف األول من العام 2009 
وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 
391.2 ألف دينار ما يعادل 6.5 
فلوس ربحية للسهم في الفترة 

ذاتها من العام 2008.
وص����رح رئي����س مجلس 
اإلدارة ف����ي ش����ركة حي����ات 
لالتصاالت طارق الكندري بأنه 
على الرغم من تراجع األرباح 

ف����ي النصف األول من العام 2009 مقارن����ة بنفس الفترة من العام 
2008 إال أن الشركة استطاعت أن تطفئ اخلسائر التي تكبدتها في 
الرب����ع األول من العام 2009 وحتقق أرباحا في الربع الثاني لتعلن 
في نهاية األمر عن حتقيق أرباح إجمالية في النصف األول مشيرا 
إلى أن الش����ركة تنظر إلى النتائج اإلجمالية لنهاية كل عام وليس 

نهاية كل ربع من العام.
وأضاف الكندري أن أرباح الشركة تشغيلية نتيجة للمشاريع 
القائمة والتي تدر عوائد ثابتة موضحا أن إجمالي حقوق املساهمني 
حقق منوا جيدا بنسبة 11.2% حيث بلغ 8.506.889 دينارا في النصف 
األول م����ن العام 2009 مقارنة ب� 7.649.640 دينارا في الفترة ذاتها 
من العام 2008 كما شهد إجمالي املوجودات منوا جيدا بلغ %13.05 
حيث ازداد من 15.548.557 دينارا في النصف األول من العام 2008 

إلى 17.578.508 دنانير في النصف األول من العام 2009.
وأوضح أن مجلس اإلدارة يخطط حاليا وبجدية لتطوير أنشطة 
الش����ركة والتحول من مجرد شركة تبني شبكات اتصاالت وتوفر 
جتهيزات إلى أكبر ش����ركة تش����غل وتدير هذه الشبكات لصاحلها 
مضيفا أن توس����ع الشركة في البحرين وافتتاحها فرعا في املنامة 
كان ملجاورة شركة زين نظرا لكثرة األعمال واالرتباطات معها الفتا 
إلى أن العام 2009 سيكون استكماال لعمليات التوسع واالنتشار في 
األسواق األفريقية واملجاورة.ولفت الكندري إلى أن حيات لالتصاالت 
انتهجت أسلوبا جديدا ملواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية التي 
يعيشها السوق حيث تتمتع الشركة بوجود كوادر وكفاءات بشرية 
لديهم القدرة على النهوض بأعمالها وتطويرها ومواجهة أي معوقات 
ومواكبة أي توس����عات في املرحلة املقبلة مشيرا إلى أن األزمة لم 
يكن لها أثر كبير على شركات االتصاالت بشكل عام والدليل هو ما 
تشهده حاليا من قيام شركات عدة تعمل في هذا القطاع باستكمال 
خططها التوس����عية اخلارجية.وأكد الكندري أن حيات لالتصاالت 
قامت بالتوسع على صعيد شريحة العمالء حيث بدأت بالتعامل مع 
القطاع احلكومي بش����كل أكبر السيما مع تزايد دور هذا القطاع في 
األزمات حيث يبرز دوره بشكل جلي لتعويض ما يفقده االقتصاد 

من دماء على وقع انعكاسات األزمة املالية العاملية.

باهبري: 513 ألف دوالر أرباح »هيتس تيليكوم« 
للنصف األول وتسعى لتنفيذ توسعاتها مستقبالً

334 مليون دوالر إيرادات العمليات التشـغيلية في عامها األول
إجمالـي الموجودات ينمو بنسـبة %13 
ليتجاوز الـ 17.5 مليون دينار في النصف األول 

»الوطنية لالتصاالت« تستقبل الحملة الوطنية الصحية

استقبلت الشركة ال�وطني��ة لالتصاالت احلملة 
الوطنية الصحية )Gethealthykuwait.com(، التي 
تواصل سعيها لرفع املستوى الصحي في الكويت 
والتي تنظمها كل من شركة دايت كير ومستشفى 
طيبة، إلجراء فحوصات طبية وتقدمي استشارات 
صحية ملوظفي الش���ركة، حيث شارك أكثر من 

180 موظفا.
وقال مدير العالقات العامة في الشركة الوطنية 
لالتصاالت، عبدالعزيز البالول: »لتوفير أفضل 
بيئ���ة عمل ملوظفينا، يج���ب أن نبدأ بصحتهم، 
واحلملة الوطنية الصحية تقدم لنا هذه الفرصة 
من خالل اخلدمات التي توفرها، نشكر اخصائيي 
احلملة الذين قدموا لنا الفحوصات واالستشارات 
كما نش���كر موظفينا على تفاعلهم مع رس���الة 

احلملة«.
وقال مدير العمليات في شركة »دايت كير« 
سامي البدر: »النتائج التي حصلنا عليها خالل 
هذه األس���ابيع الس���بعة ش���جعتنا على اكمال 
مس���يرتنا في التواصل م���ع املجتمع، لذلك مع 
اطاللة ش���هر رمضان املبارك، نقدم استشارات 
وبرامج غذائية صحية متوازنة تس���اعد نظام 
اجلسم على تأدية وظيفته على أكمل وجه وهي 
من الدعامات األساسية التي متنحنا حياة صحية 

مليئة باحليوية والنشاط«.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع التش���غيل في 
مستش���فى طيبة راشد الفضالة: »نشكر شركة 
الوطنية لالتصاالت على حسن استقبالها لفريق 
احلملة وعلى تفاعله���ا معنا، ونتمنى أن نلقى 
املزيد من القابلية من الشركات األخرى واألفراد، 
خصوصا في ش���هر رمضان الكرمي الذي ننظم 

خالله العديد من النشاطات«. 
ولتشجيع املجتمع على اتخاذ خطوات لتغيير 
منط حياتهم توفر احلملة الوطنية خصومات على 
البرامج الغذائية املتوازنة لدى شركة دايت كير 

جلميع املشتركني في احلملة الوطنية ومن جانبها 
قدم مستش���فى طيبة خصومات تصل إلى %50 
على الفحوصات الطبية للمشتركني وخصومات 
على العدي���د من العيادات الطبية، ويحصل كل 
مش���ترك في احلملة الوطنية على االستشارات 
الصحية من اخصائ���ي التغذية لدى دايت كير 
ومستشفى طيبة خالل فترة عضويته باإلضافة 
الى املشاركة في األنشطة الرياضية االسبوعية 

املنظمة من قبل احلملة الوطنية الصحية
ولتحفيز وتشجيع املش���تركني في احلملة 
الوطنية فأمام كل مشترك الفرصة للفوز باجلائزة 
الكبرى حيث يتم تقييم نتائج املش���اركني عن 
طريق أخذ النسبة املئوية خلسارة الوزن ما بني 
وزن املشارك قبل املشاركة في احلملة ووزنه بعد 
انتهاء فترة عضويته، ومتنح اجلائزة لصاحب 
أعلى نسبة وهي عبارة عن تذكرة سفر إلى أحد 
أجمل جزر العالم، جزيرة بالي في اندونيسيا، 

مع اإلقامة في منتجع خمس جنوم.
وس���بق أن زار اخصائي���و التغذية للحملة 
الوطنية الصحية - احلملة الصحية األولى من 
نوعها في الكويت واملنطقة التي تهدف حملاربة 
أمراض السمنة والسكر من خالل تقدمي فحوصات 
طبية واستشارات صحية فورية ألكبر عدد من 
افراد املجتمع الكويتي - املؤسسات والشركات 
واملراكز التجارية وغيرها من األماكن العامة، كما 
أنها أعلنت في آخر مؤمتر صحافي لها عن النتائج 

التي مت تسجيلها منذ بداية احلملة.
وقد أعلنت احلملة الوطنية أنه خالل األسابيع 
السبعة النطالقها خس���ر املشاركون في برامج 
التغذية للحملة إجمالي 360 كيلوغراما، فيما أكد 
فريق احلملة أن 27% من 1400 شخص مت فحصهم 
خالل الفترة ذاتها، كانوا معرضني للسكري و%31 
يعانون من ارتفاع في نسبة الكوليسترول في 

الدم.

الزلزلة: التصويت على قانون
 هيئة سوق المال نوفمبر القادم

 منى الدغيمي
توقع وزير التجارة والصناعة األسبق النائب 
د.يوس����ف الزلزلة ان قانون هيئة سوق املال 
سيكون جاهزا للتصويت في شهر نوفمبر املقبل. 
وقال في تصريح خاص ل� »األنباء« ان هذا القانون 
كان من املفترض ان يصوت عليه قبل العطلة 
الصيفية، الفتا الى انه يتصدر أولويات أجندة 

اللجنة املالية في الوقت احلاضر.
واضاف قائال: »أمتنى ان تتم املناقشة على 
القانون مع احلكومة في أس����رع وقت ممكن« 
موضحا ان مشروع قانون هيئة سوق املال قد 
وضع منذ 2006 واكتملت جميع القضايا املرتبطة 
به وتابع: »كنا نتمنى ان يصوت عليه من قبل 
املجلس السابق لكن لألسف«، مشيرا الى ان الوقت 
قد حان للتصويت عليه، وقال »ان اللجنة املالية 
على مس����توى متميز ولن تتهاون في سن هذا 

القانون الذي سيخدم حتما سوق الكويت لألوراق 
املالية واالقتصاد الكويتي«. يذكر ان احلكومة قد 
وافقت سابقا على معظم ما جاء في قانون هيئة 
س����وق املال املقدم من قبل جلنة سوق الكويت 
لألوراق املالية مع اضافة تعديلني على مادتني 
من مواده. هذا وقد ناقشت اللجنة املالية السابقة 
بحضور وزير التجارة والصناعة األسبق أحمد 
باقر أهم املالحظات املرفقة مع املشروع املقدم من 
احلكومة حول قانون سوق املال حيث ناقشت 
اللجنة باب العقوبات بحضور املستشار فيصل 
املرشد لربط قانون العقوبات مع القوانني املنظمة 
للعقوبات وأخذ اآلراء بهذا الشأن. مع االشارة 
الى ان اجلمعية االقتصادية كانت قد أبدت رأيها 
حول أهمية هذه املواد والتأكيد عليها مع تسهيل 
االجراءات مقابل تغليظ العقوبات »لوضع حد 

للتالعب بالسوق«.

 منى الدغيمي
راجت خالل األسبوع املاضي 
شائعات داخل السوق الكويتي 
حول إمكاني���ة رفض مجلس 
األمة لقانون هيئة سوق املال 
في دورت���ه القادمة وعن مدى 
تأثير هذه الشائعات على مجرى 
التداوالت داخل السوق كشف 
اإلدارة  نائب رئيس مجل���س 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
نور لإلس���تثمار ناصر املري 
في تصريح خاص ل�»األنباء« 
أن مجل���س األم���ة ليس عدوا 
لالقتصاد احمللي، مشيرا بقوله: 
»املجلس حريص على سالمة 
االقتصاد أكثر من االقتصاديني 

أنفسهم«.
وأضاف امل���ري أن من حق 
املجلس أن يرفض أي قانون أو 
أن يقبله، الفتا إلى أن أي قرار 
ل� »األمة« يستند الى مهنيني. 
أو  القانون  وأوضح أن رفض 
إلغائه لن يؤثر على التداوالت 
احلالية للس���وق، مشيرا إلى 
أن البورص���ة تعمل حاليا في 

أعلنت ش����ركة دانة غاز عن 
الثاني  املالي����ة للربع  نتائجها 
املنتهي ف����ي 30 يونيو 2009، 
أرباح����ا صافية بلغت  محققة 
392 ملي����ون درهم خالل الربع 
الثاني، مقارنة ب�34 مليون درهم 
خالل الفترة املماثلة من العام 
املاض����ي، لتؤكد على مدى قوة 
عمليات الشركة واستراتيجية 
تطوي����ر األعمال التي تنتهجها 
التحديات االقتصادية  في ظل 

الراهنة.
وبلغت إيرادات الشركة من 
مبيعات املنتجات الهيدروكربونية 
نحو 303 مالي����ني درهم، فيما 
بلغت األرب����اح اإلجمالية نحو 
97 مليون درهم، بزيادة بلغت 
بالفترة  نس����بتها 31% مقارنة 
املماثلة م����ن العام املاضي، في 
إلى  منو يعزى بشكل رئيسي 
مبيعات املكثفات التي حققتها 
الش����ركة في عملياتها بإقليم 

كردستان العراق.
إيرادات  الش����ركة  وحققت 
إجمالية قدرها 550 مليون درهم 
خالل األشهر الستة األولى من 
الع����ام واملنتهية في 30 يونيو 
أرباحا إجمالية  2009، محققة 
قدرها 165 مليون درهم، فيما بلغ 
صافي األرباح نحو 360 مليون 
درهم، في حني بلغت العائدات 
قبل اس����تقطاع قيم����ة الفوائد 
واالستهالك واإلطفاء وضريبة 
الدخل نحو 1027 مليون درهم، 
أي ما يزيد على ثالثة أضعاف 
الفترة  العائدات احملققة خالل 

املماثلة من العام املاضي. 
وأسهمت عمليات دانة غاز 
في مصر بقوة في حتقيق هذه 
النتائج، حيث توجت دانة غاز 
عمليات إنتاج الغاز والنفط خالل 
الرب����ع الثاني من العام احلالي 
بتحقيق إنتاج قدره 3.19 ماليني 
برميل من النفط املكافئ، حيث 
أس����هم دخول حقلي الباسنت 
وس����ندس في طور اإلنتاج في 
إعطاء دفعة قوية ملعدالت إنتاج 
الش����ركة خالل الرب����ع الثاني، 
لترتف����ع من 30 ألف برميل من 

أعلن رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة »هيتس تيليكوم القابضة« 
د.س���لطان باهبري عن حتقيق 
الش�ركة إلي�رادات جي��دة تقدر 
ب� 226 مليون دوالر خالل األشهر 
الس���تة املنتهية في 30 يونيو 

املاضي.
وأفاد بأن هيتس جنحت في 
جتاوز النصف األول بأرباح تقدر 
ب� 513 ألف دوالر أميركي أي ما 
يعادل 0.217 فلس للسهم الواحد 
الفتا إلى أن الشركة حرصت على 
املضي في توس���عاتها وتنفيذ 
عمليات التش���غيل وفق اخلطة 

املوضوعة.
وقال باهبري في بيان صحافي 
ان »هيتس« أثبتت قدرتها على 
التعامل حتت أي ظروف بداية من 
عامها التشغيلي األول املنتهي في 
31 ديسمبر 2008 والذي حققت فيه 
نحو 334 مليون دوالر إيرادات 
تشغيلية حتمل مؤشرات على 
أن هذه الشركة ستعبر إلى حيز 
شركات االتصاالت املتميزة في 

املنطقة خالل فترة قريبة.
ولفت إلى أن إجمالي أصول 
الشركة جتاوز نصف املليار دوالر 
ما يعادل نحو 150 مليون دينار 
وس���ط توقعات بان تتضاعف 
ه���ذه األصول خالل الس���نوات 
القليلة املقبلة خاصة وان عددا 
من ش���ركاتها اإلقليمية سوف 
تدخل حيز التشغيل عن قريب، 
مم���ا س���ينعكس عل���ى حقوق 
املساهمني واإليرادات واألرباح 
التشغيلية أيضا، منوها إلى أن 
حقوق املس���اهمني حتى نهاية 
العام املاض���ي 2008 بلغت 358 
ملي���ون دوالر أي ما يعادل 103 

ماليني دينار.
وأشار إلى كما أن هيتس غينيا 
والتابعة بنس���بة 51% لش���ركة 
هيت���س تيليكوم قد أجرت أول 
مكاملة ناجحة لها في األس���بوع 
األول من ش���هر مايو الس���ابق 
الش���بكات  ويتوقع اس���تكمال 

ظل عدم وج���ود قانون لهيئة 
املال ولسنوات عديدة.  سوق 
واستدرك املري بانه في حال 
إقرار قانون هيئة سوق املال من 
قبل املجلس في دورته القادمة 
فمن ش���أن ذلك أن يحسن من 
التداوالت احلالية،  مس���توى 
الفتا إلى أن رفضه س���يصيب 

االقتصاديني باإلحباط.
جتدر اإلش���ارة أن أستاذة 

النفط املكافئ يوميا إلى 37 ألف 
برميل من النفط املكافئ يوميا، 
كما تابعت الشركة جناحها خالل 
الفترة في عمليات احلفر  هذه 
واالستكش����اف وذلك بإضافة 
اكتشاف غازي جديد وثالث آبار 
تقييمية، كان لها تأثير إيجابي 
على النتائج، حيث مت حتقيق 
اكتش����اف في البئر »توليب1« 
الواقع في قطاع غرب القنطرة 
في منطق����ة دلتا النيل مبصر. 
وم����ن املتوق����ع أن يضيف هذا 
االكتش����اف نحو 27 مليار قدم 
مكعبة من الغاز إلى احتياطيات 
الش����ركة في مص����ر، أما اآلبار 
الثالث: »سندس2«،  التقييمية 
»الباسنت3« و»سلمى دلتا2«، 
فقد أكدت م����دى إمكانية زيادة 

احتياطيات الشركة. 
وحققت الش����ركة بعد ذلك 
اكتشافني غازيني آخرين، بعد 
فترة وجي����زة من انتهاء الربع 
الثاني، في بئري »شراباص1« 
و»سما1« في قطاعي غرب املنزلة 
التوالي.  القنطرة، على  وغرب 
وتبلغ االحتياطيات التقديرية 
لهذين االكتشافني نحو 76 مليار 
قدم مكعبة من الغاز، منها 28 
مليار قدم مكعبة من الغاز من 
بئر »ش����راباص1«، و48 مليار 
قدم مكعبة م����ن الغاز من بئر 

»سما1«. 
وكانت شركتا دانة غاز ونفط 
الهالل ق����د أبرمتا، خالل الربع 
الثاني من الع����ام، اتفاقية مع 

وبدء التش���غيل الثاني اعتبارا 
من شهر أكتوبر القادم علما بأن 
هيتس غينيا هي املشغل الثاني 
في سوق غينيا االستوائية بعد 

شركة أوراجن.
 وتوقع باهب���ري أن بداية 
التشغيل في غينيا االستوائية 
ستحمل العديد من التطورات 
االيجابية على مستوى هيتس 
تيليكوم وذلك أن هيتس غينيا 
تعمل ف���ي دولة غنية باملوارد 
الطبيعي���ة وتتمتع مبعدالت 
ARPU هي األعل���ى في القارة 
األفريقي���ة كما أنها س���تقوم 
بكسر احتكار خدمات االتصاالت 

االقتصاد ف���ي جامعة الكويت 
د.أماني بورسلي سبق أن دعت 
مسؤولي السلطتني التشريعية 
والتنفيذية إل���ى إعادة النظر 
في مسودة قانون هيئة سوق 
امل���ال ومراجع���ة م���واده مبا 
يحقق الضم���ان التام ملصالح 
املستثمرين. وأوضحت بورسلي 
في أكثر من مناسبة بقولها »إن 
إقرار هذا القانون مبا تضمنه 
من م���واد قاصرة تش���ريعيا 
س���يفتح املج���ال الس���تمرار 
العديد من اخطاء املمارسة في 
سوق األوراق املالية ومينحها 
الصفة الش���رعية«. كما أكدت 
في تصريحات صحافية عديدة 
عل���ى أن »من األمور التي البد 
مراجعتها في مسودة القانون 
أنه���ا لم متنح الهيئة س���لطة 
اقتراح أي قوانني وتشريعات 
ضرورية لتحقيق أهداف القانون 
كما أنها لم متنح الهيئة سلطة 
التصديق على معايير مؤسسات 
التصنيف االئتماني لتتماشى 

مع املعايير العاملية«.

ش����ركة »أو أم في« أوبسترمي 
إنترناشيونال وشركة »أم أو إل« 
الهنغارية للنفط والغاز، تقضي 
باستحواذ الشركتني األوروبيتني 
على حصة م����ن حصص دانة 
غ����از ونفط الهالل في ش����ركة 
»بيرل بيتروليوم«. ومبوجب 
هذه الصفقة، باتت شركة »بيرل 
بتروليوم« مملوكة بنسبة %40 
إلى شركة دانة غاز و40% إلى 
ش����ركة نفط الهالل، و20% إلى 
شركتي »أو أم في« و»أم إو إل«، 
مناصفة. وقد أسهمت الصفقة 
الهامة في إعط����اء دفعة قوية 
للش����ركتني في حتقيق دخول 
قوي إلى أسواق الغاز األوروبية 

الكبرى والواعدة. 
وفي تعليق له حول نتائج 
الثاني للعام 2009، قال  الربع 
الرئيس التنفيذي لشركة دانة 
غاز أحم����د العربيد: إن األرقام 
تتحدث عن نفسها، فقد شهدت 
الفت����رة حتقيق إجنازات  هذه 
هامة للشركة، السيما في إقليم 
كردستان العراق، حيث أبرمت 
الشركة هناك اتفاقيات شراكة 
اس����تراتيجية مع شركتني من 
كب����رى الش����ركات الرائدة في 
قطاع النفط والغاز في أوروبا 
الوس����طى، هم����ا: »أو أم في«، 
أكبر شركة صناعية منساوية 
مدرج����ة، وش����ركة »أم أو في« 
للنفط والغاز وهي أكبر شركة 

هنغارية مدرجة. 
واض����اف العربي����د قائ����ال: 
»وفي مصر تابعنا النجاح في 
عمليات االستكشاف وحتقيق 
زيادة كبيرة في معدالت اإلنتاج. 
ويسرني أن أعلم املساهمني بأن 
معدل إنتاجنا في مصر قد ارتفع 
خالل النص����ف األول من العام 
2009 إلى ما يزيد على 37000 
برميل من النفط املكافئ يوميا، 
مقارنة مبعدل يومي قدره 31650 
مع نهاية العام 2008، فيما يتيح 
اكتشاف »سما1« فرصة حتقيق 
زيادة إضافية في اإلنتاج ليصل 
إلى 40 أل����ف برميل من النفط 

املكافئ يوميا«.

املتنقلة للسوق مع تقدمي خدمات 
جديدة للعمالء.

 وذكر أن إدارة الشركة أصابت 
خ���الل العام املاض���ي 2008 في 
اس���تثمار الفرص الكبيرة التي 
جنحت في اقتناصها في سنتها 
األولى من خالل عمليات االستحواذ 
والصفقات املتميزة التي نفذتها 

في كثير من األسواق. 
ومن ناحية أخرى، حتدث 
باهبري عن مستقبل هيتس وما 
إذا كانت هناك خطة للتخارج 
التابعة  الش���ركات  من بعض 
حيث قال: »ان الشركة تسعى 
إلى زي���ادة حجم عملياتها في 
األسواق التي انطلقت فيها أخيرا 
وفق خطة االنتشار اجلغرافي 
التي تتبعها من خالل شبكات 
مت تشغيل بعضها بالفعل، أما 
فيما يخص التخارجات، فهناك 
إس���تراتيجية س���وف تتضح 

معاملها في الوقت املناسب«.
وعل���ى صعي���د األداء املالي 
املتوقع للش���ركة خ���الل العام 
احلالي توقع باهبري أن يكون 
األداء متوازنا إلى حد كبير، وان 
كانت تداعيات األزمة املالية التزال 
حاضرة على كل األصعدة محليا 

وإقليميا وعامليا.

ناصر املري

أحمد العربيد

طارق الكندري
د.سلطان باهبري

عبدالعزيز البالول في جانب من احلملة الوطنية الصحية

العمالء يتمتعون بميزة إرسال الرسائل بكلفة 0.90 ريال

»كيوتل« تخفض تكلفة رسائل الوسائط 
المتعددة الدولية في رمضان

مبناسبة حلول ش����هر رمضان املبارك، ستخفض كيوتل 
تكلفة خدمة رسائل الوسائط املتعددة، بحيث يتمكن العمالء 
من إرسال التهاني واملباركات بحلول الشهر الفضيل محليا 
ودوليا ألكثر من 700 شبكة اتصاالت دولية مقابل تكلفة تبلغ 
0.90 ريال قطري للرس����الة. وقد اكتسبت رسائل الوسائط 
املتعددة كوسيلة لتبادل التهاني مع األهل واألصحاب شعبية 
متزايدة خالل األعوام القليل����ة املاضية، إذ متكنهم من دمج 
الصور والصوت والڤيديو والرس����ائل النصية الطويلة في 
رسالة واحدة. وفي شهر رمضان املبارك حتديدا، يتبادل الناس 
الرس����ائل التي تتضمن الصور والرسوم واالشكال واآليات 
القرآنية الكرمية، ورسائل التهنئة في أول أيام رمضان، وفي 

أيام عيد الفطر أيضا.
كما يزداد استخدام رسائل الوسائط املتعددة لتبادل اآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة واألدعية واألناشيد مع 

الكثير من األصدقاء وأفراد األسرة.
وإدراكا من كيوتل للطلب املتنامي على هذه اخلدمة، قررت 
الشركة تخفيض تكلفة خدمة رسائل الوسائط املتعددة لتصبح 
تكلفة الرسالة الواحدة 0.90 ريال قطري. طوال اليوم خالل 
شهر رمضان وعيد الفطر. وتعمل الشركة حاليا مع شركات 
االتصاالت في أكثر من 200 دولة لتمكني عمالئها من إرس����ال 

رسائل الوسائط املتعددة دوليا.
وسيسري هذا العرض اخلاص برسائل الوسائط املتعددة من 
16 أغسطس حتى 15 أكتوبر، بحيث يشمل الفترة التي تسبق 

حلول شهر الصيام، والفترة التي تلي عيد الفطر السعيد.
ويأتي تخفيض تكلفة هذه الرسائل لكي تضمن الشركة 
تطبيق التعرفة ذاتها س����واء في الرسائل املرسلة محليا أو 
دوليا، بحيث تتيح كيوتل ألكبر عدد من الناس إرسال رسائل 
الوس����ائط املتعددة لعائالتهم وأصحابهم ف����ي أي مكان في 
العالم، وقتما أرادوا ذلك. ويقول عادل املطوع، املدير التنفيذي 
ملجموع����ة االتصال والعالقات في كيوتل: »تبادل التهاني مع 
األهل واألصدقاء هي واحدة من أهم العادات املتبعة في شهر 
رمضان املبارك، لذا تعمل كيوتل على متكني جميع عمالئها من 
التواصل مع أصدقائهم وأفراد عائالتهم خالل الشهر الفضيل. 
وقد استعنا بش����بكتنا الدولية الواسعة من الشركاء لتقدمي 
هذا العرض للجمهور، ونأمل في أن تسهم في إشاعة البهجة 

في قلوبهم في الشهر العظيم«.
ولكي يتمكن العميل من إرسال رسائل الوسائط املتعددة 
ميكنه وبكل بساطة استخدام جهاز هاتف مهيأ إلرسال واستقبال 
هذا النوع من الرسائل، وأن يعمل على تشغيل إعدادات رسائل 
الوسائط املتعددة وحزمة )GPRS )MMS/GPRS على هاتفه. 
ميكن احلصول على إعدادات رس����ائل الوسائط املتعددة من 
خالل إرسال كلمة ALL إلى رقم 92072. وسترسل كيوتل تذكيرا 
خاصا بشهر رمضان للعمالء الذين ال توجد لديهم مثل هذه 
اإلعدادات، حتى يتمكنوا من الدخول إلى مواقع اإلنترنت التي 

تدعم خدمة رسائل الوسائط املتعددة. 


