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األولى في خدمة اإلنترنت محليًانظرًا لإلقبال المرتفع وابتداء من 16 سبتمبر الجاري

وسط عمليات جني األرباح وانخفاض القيم والكميات المتداولة

»طيران الجزيرة« توّسع شبكتها اإلقليمية 
مع إضافة رحالت جديدة إلى جدة

»ڤيڤا« تطرح أحدث باقة لخدمة اإلنترنت
 في المنطقة بسرعة تصل إلى 21.6 ميغابايت

اعلنت شركة ڤيڤا لالتصاالت عن 
طرحها أحدث باقة خلدمة االنترنت 
في املنطقة يوم األحد وذلك للوفاء 
بوعودها الت����ي قطعتها لعمالئها 
بتقدمي كل ما هو متفرد ومتميز في 
مجاالت االتصاالت.وبهذه املناسبة 
أكد الرئيس التنفيذي لشركة ڤيڤا 
لالتص����االت م.جني����ب العوضي 
أن »ڤيڤا« قامت بتطوير ش����بكة 
االنترنت لديها لتصل إلى سرعات 
خيالية تقدر ب� 21.6 ميغابايت في 
الثانية وهو آخر ما توصلت إليه 
تكنولوجيا اجليل الثالث، وقد أثبتت 
جناحا منقطع النظير لدى جتربتها 
في 60 موقع����ا في الكويت، بينما 
بلغت الس����رعة في باقي املناطق 
14.4 ميغابايت في الثانية.وكشف 
العوضي أن جن����اح هذه التجربة 
حتم على »ڤيڤا« تطوير اللمسات 
األخيرة على الشبكة ليصبح بإمكان 
عمالئها التمتع بسرعات تصل إلى 
ما ب����ن 21.6 و 14.4 ميغابايت في 
الثانية واحلصول عليها من أفرع 

»ڤيڤا« املنتشرة في املنطقة األسبوع 
املقب����ل. ومن املهم أن نذكر هنا أن 
هذه الس����رعات متثل الذروات في 
أوقات معينة كم����ا هو مطبق في 
االنترنت املتنقل. وأن الس����رعات 
الفعلية للخدمة قد تختلف نظرا 
لتكوين الشبكة واألجهزة والبرامج 

والظ����روف احمللي����ة وغيرها من 
العوامل.وبن الرئيس التنفيذي ل� 
»ڤيڤا« لالتصاالت أن إصرار العمالء 
املس����تمر للحصول على األفضل 
وأحدث اخلدمات والس����رعات في 
االنترنت كان الدافع الرئيس وراء 
تقدمي »ڤيڤا« لباقة خاصة ومتطورة 

هي األولى من نوعها في املنطقة.
ووعد العوضي عمالء »ڤيڤا« 
مبفاجآت مماثلة وخدمات غير عادية 
تطرحها الش����ركة خلدمة عمالئها 
لتثبت جلميع مستخدميها قدرتها 
على التفرد واملنافسة وتقدمي أفضل 

اخلدمات لعمالئها.

»الخليج« يعلن الفائزين  بالسحب األسبوعي لـ»الدانة«

ذكر تقرير شركة غلف انفست 
أن مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد انخفاضا في جميع 
الرئيس���ية، حيث  مؤش���راته 
انخفض املؤشر السعري بواقع 
176.1- نقطة وبنسبة 2.21-% 
كما انخفض املؤشر الوزني بواقع 
9.63- نقطة وبنسبة 2.06-%. 
وذلك لعدة عوامل أهمها، انخفاض 
األس���واق اخلليجية والعاملية 
تزامنا مع انخفاض أسعار النفط 
التي أثرت بش���كل سلبي على 
مؤشرات سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة. كما انخفض الس���وق 
خالل األسبوع بسبب عمليات 

جني األرب���اح وانخفاض القيم 
التي أدت  املتداول���ة  والكميات 
إلى هدوء التداوالت على األسهم 
القيادية والتشغيلية خصوصا 
سهم زين بعد انعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية للشركة 
التي أقرت إلغاء احلدود القصوى 
مللكية األشخاص والشركات في 

أسهمها.
 وأض���اف التقرير أن قطاع 
اخلدمات تص���در أعلى تداول 
بنسبة 39.3% من إجمالي القيمة 
املتداولة لألسبوع، حيث شهد 
سهم زين تداوال ب� 82.7 مليون 
سهم بقيمة 123.6 مليون دينار، 

وأيضا شهد سهم أجيليتي تداوال 
ب� 17.2 مليون سهم بقيمة 21.2 
ملي���ون دين���ار، وح���ل قطاع 
االستثمار ثانيا بنسبة %25.7 
وذلك بسبب التداول على سهم 
ايفا حيث تداول ب� 145.4 مليون 
سهم بقيمة 19.6 مليون دينار، 
وشهد سهم الديرة تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 163.3 مليون سهم 
بقيمة 19.2 مليون دينار، ولقد 
حل قطاع البنوك ثالثا بنسبة 
13.5% وذلك بسبب التداول على 
سهم بيتك حيث تداول ب� 18.3 
مليون س���هم بقيمة 23 مليون 
دينار وشهد سهم بنك بوبيان 

ت���داوال ملحوظا حيث تداول ب� 
36.2 مليون س���هم بقيمة 19.7 

مليون.
وتوقع التقرير أنه في حالة 
املؤش���ر تخطى املؤش���ر نقطة 
املقاومة األولى والنفسية عند 
8.000 نقطة ليستمر على االجتاه 
التصاع���دي متجها نحو نقطة 
املقاوم���ة الثانية عن���د 8.200 
نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم 
والكمي���ات املتداول���ة، وان لم 
يحصل ذل���ك فمن املمكن نزول 
املؤشر عن نقطة الدعم األولى 
عند 7.765 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.500 نقطة. 

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين في 
سحب الدانة األسبوعي حيث نالت فخرية 
زيد خلف النقيب الجائزة الكبرى وقدرها 
10000 دينار، بينما فاز كل من: عبد الجليل 
عبد الستار المؤمن، هادي مسعود محمد 
الهاجري، منيرة عايض حباب الرشيدي، 
كل يحيى أفرند وشامونا باشير موجال 

محمد نعيم بجائ���زة قدرها 1000 دينار. 
م���ع إطالق حملة الدانة الجديدة س���وف 
يتعين على عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 
400 دينار كويتي فقط وهو الحد األدنى 

لفتح حساب الدانة.
 وبمجرد إبقاء هذا الحد األدنى سيدخل 
العميل تلقائيا في السحوبات األسبوعية، 

الشهرية والسنوية. ويتميز سحب الدانة 
ع���ن غيره من الس���حوبات بأنه ال يمنح 
العميل فرصة توفير النقود فقط، بل يمنحه 
أيضا فرص متعددة للفوز في السحوبات 
األسبوعية، الشهرية والسنوية مع العلم 
أنه كلم���ا زاد المبلغ المودع وطالت مدة 

بقائه، زادت الفرص المتاحة للفوز.

أعلنت شركة طيران اجلزيرة التي تتخذ 
من الكويت مقرا له����ا، عن اضافة رحلتن 
اضافيتن من الكويت إلى مدينة جدة باململكة 
العربية السعودية، نظرا لإلقبال املرتفع. 
وميكن لضيوف طيران اجلزيرة السفر إلى 
جدة، وهى ثاني أكبر مدن اململكة العربية 
السعودية، خمس����ة أيام في األسبوع، من 
االثنن إلى اخلميس، والسبت، وذلك ابتداء 
من 16 اجلاري. وقد متت إضافة الرحلتن 
اإلضافيت����ن إلى جدة، إضاف����ة إلى اخلط 
احلالي إلى العاصمة الس����عودية الرياض 
الذي يشغل مرتن في األسبوع. هذا وقال 
الرئيس التنفيذي ل����دى طيران اجلزيرة 
ستيفان بيتشلر: »إن خط الطيران املباشر بن 
الكويت وجدة بات واحدا من أكثر اخلطوط 
طلبا في شبكتنا، وقد قمنا بإضافة رحالت 
إضافية اس����تجابة للطلب املتزايد من قبل 
الركاب. وسيتم تسيير الرحالت اإلضافية 
تلبية الحتياجات العدد املتزايد من املسافرين 
من رجال األعمال ب����ن الكويت وجدة. إن 
زيادة عدد الرحالت إلى الوجهات الهامة مثل 
جدة هو دليل على التزامنا بخدمة ضيوفنا 

الكرام في املنطقة«.

جاذبية في التصميم ملواكبة احتياجات الشباب

الجدول الحالي
وصولمغادرةإلىمنالترددانتهاء فيابتداء منرقم الرحلة

11251350جدةالكويت202.4.60 سبتمبر22 أغسطس492

14351640الكويتجدة202.4.60 سبتمبر22 أغسطس493
12351500جدةالكويت242.4.60 أكتوبر21 سبتمبر492
15001750الكويتجدة242.4.60 أكتوبر21 سبتمبر493

رحالت جديدة
وصولمغادرةإلىمنالترددانتهاء فيابتداء منرقم الرحلة

10451310جدةالكويت24000.1.3 أكتوبر16 سبتمبر492

14101610الكويتجدة24000.1.3 أكتوبر16 سبتمبر493

الجدول الشتوي
وصولمغادرةإلىمنالترددانتهاء فيابتداء منرقم الرحلة

12151440جدةالكويت271234.6 مارس25 أكتوبر492

15301730الكويتجدة271234.6 مارس25 أكتوبر493

 MINI Coupé Concept عرض جديد لمفهوم
يبدو أن سيارة MINI تزداد حس���نا وتألقا مع مرور الزمن ففي 
األسبوع ذاته الذي احتفلت فيه MINI بعيد ميالدها اخلمسن، نشأت 
رؤية باهرة عن الطريقة التي ستتطور فيها مجموعة هذا الطراز في 
املستقبل: MINI Coupé Concept. إنه نظرة MINI عن سيارة رياضية 
مبقعدين خالية من أي مس���اومة ستعرض في معرض فرانكفورت 

للسيارات املقبل بن 17 و27 سبتمبر 2009.
ويأتي مصدر استيحاء أحدث طرازات MINI Coupé Concept من 
الدافع األساس���ي الذي مييز كل س���يارة من سيارات MINI: حماس 
القيادة وإبراز السيارة املثالية بتجربة ال مثيل لها وجتعل كل رحلة 

عاملا مفعما باملتعة.
س���يطرح طراز MINI Coupé Concept مجموعة كبيرة من املزايا 
املصممة لقيادة رياضية وطموحة بحق. إذ ستنحصر السيارة في 
مقعدين محققة بذلك فلس���فة البنية اخلفيفة الوزن لتلبي بالتالي 
كل املتطلبات املثالية التي تتميز بها سيارة كوبيه دينامية وشديدة 
النش���اط. وبفضل املقاييس الصغيرة، وتوزي���ع حمل ممتاز على 
احملورين ومرك���ز ثقل منخفض، جتتمع الظ���روف املواتية لترفع 

الرشاقة التي عهدناها في MINI إلى مستوى لم نعهده.

وتقول سارة كليبرت، مديرة مجموعة MINI لدى BMW في الشرق 
األوسط: »يعج طرازMINI Coupé Concept بنفحات MINI في مزاياها 
لكن���ه في الوقت عينه يضفي بعدا جدي���دا والفتا في التصميم إلى 
أسطورة MINI. إنه تصميم يعطي انطباعا جيدا عن الشكل الذي قد 

تتخذه عائلة MINI في املستقبل«.
صممت هذه الس���يارة الستيعاب حتى أقوى احملركات املتوافرة 
حاليا في مجموعة MINI. ومع احملرك سعة 1.6 ليتر مع تيربو الذي 
 MINI Coupé تستطيع سيارة ،MINI John Cooper Works جنده في
Concept تقدمي أداء يخطف األنف���اس، مع 211 حصانا وعزم أقصى 
يبلغ 260 نيوتن مت���ر ميكن رفعه من خالل وظيفة Overboost إلى 

250 نيوتن متر.
في الوقت عينه، يتبع هذا النموذج من MINI استراتيجية التنمية 
EfficientDynamics التي تعتمدها مجموعة BMW. فمع متعة قيادة 
أعلى وانبعاثات أدنى، تشكل MINI Coupé Concept خير مثال على 
هذه الفلس���فة التي تبرزها MINI من خالل استراتيجية االستدامة 
لديها وعنوانها MINIMALISM. وال شك في أن MINI الصغيرة هذه 

ستحدث تأثيرا كبيرا في معرض فرانكفورت للسيارات.

»ڤيڤا« تطرح أحدث خدمات اإلنترنت األحد املقبلم.جنيب العوضي

»غلف إنفست«: انخفاض األسواق الخليجية 
والعالمية  والنفط انعكس سلبيًا على البورصة


