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»الخطوط الوطنية« تطلق موقعها اإللكتروني بحلة جديدة

»شارب« تطلق تكنولوجيا البالزما كالستر
المقاومة لڤيروس إنفلونزا الخنازير بالكويت

وباإلضافة إلى خدمات احلجز 
وتسجيل الدخول للطائرة عبر 
االنترنت، ميكن لضيوف املوقع 
التحدث مباش���رة  اإللكتروني 
م���ع فريق اخلط���وط الوطنية 
خلدمة الضيوف عبر االنترنت 
للحصول على أجوبة فورية حول 
حجوزاتهم أو غيرها من اخلدمات 
املتميزة، كما يستطيع املسافرون 
االشتراك في النشرة اإللكترونية 
ملوافاتهم بآخر أخبار اخلطوط 
الوطنية وما تقدمه من عروض 

عبر البريد اإللكتروني.
الوطنية   وتأمل اخلط���وط 
من الضيوف الكرام االس���تفادة 
الكاملة م���ن صفحة إبداء اآلراء 
التي يتضمنه���ا املوقع اجلديد 
الطيران  للتفاع���ل مع ش���ركة 
وإرسال اقتراحاتهم ومالحظاتهم، 
مما يجعل عملية التواصل بني 
الطيران  املس���افرين وش���ركة 
املتمي���زة أكثر س���هولة من أي 

وقت مضى.

املنتجات بالتعاون مع  لتسويق 
منظم����ات الدراس����ات االكادميية 
ب����أن تكنولوجيا  العال����م  حول 
البالزماكالس����تر تستطيع احلد 
من نش����اط 28 نوعا مختلفا من 
امليكروبات املؤذية احملمولة في 
اجلو، إضافة إل����ى تقليل عدوى 
الڤيروس����ات احملمولة في اجلو 
البشر  انفلونزا  لساللة ڤيروس 
املوس����مية اضافة ال����ى ڤيروس 
انفلونزا الطيور H5N1، وڤيروس 
كورونا وڤيروس السارس وشلل 
االطف����ال وڤيروس كوكس����اكي. 
وختاما نستطيع القول ان شركة 
شارب دأبت خالل سنني عدة على 
املضي دائما ف����ي البحث العلمي 
املرافق لكل تطور تكنولوجي لتقدم 
في الوقت ذاته أفضل التكنولوجيا 
املتطورة مراعية في الوقت ذاته 
كل الشروط الصحية لتأمني بيئة 

نظيفة.

مينحهم املوقع بحلته اجلديدة 
الق���درة على التحك���م بطريقة 
حجزهم، وتسجيلهم، وتفاعلهم 
وتواصلهم مع اخلطوط الوطنية، 
وذل���ك بغض النظ���ر عن مكان 

تواجدهم وساعة اتصالهم«.

لتواكب التطور الذي يسعى له 
املتميزون وبالش���كل  ضيوفها 
الذي ميكنهم من تسلم املعلومات 
واستخدامها مما يجعل هذا املوقع 
اإللكتروني املعزز الوسيلة املثالية 
لهم إلعداد إجراءات سفرهم. إذ 

ويسهل من جتربة سفرهم.
وتعليقا على حتديث املوقع 
قالت مديرة التسويق اإللكتروني 
في اخلطوط الوطنية مي العويش 
الوطنية  »لقد طورت اخلطوط 
موقعها عبر ش���بكة اإلنترنت 

ما نسبته 95% من الڤيروس اجلديد 
H1N1 احملمول في اجلو خالل 40 
دقيقة. كما اثبتت شارب من خالل 
البحثي املش����ترك  النهج  اعتماد 

)مقطر في وع����اء بيتري( خالل 
ساعتني )تركيز االيونات: حوالي 
300000 أيون/سم3(، كما عملت 
أيونات البالزماكالستر على إخماد 

العالم. كم����ا اثبتت هذه التجربة 
أن أيونات البالزماكالستر تعمل 
على إخماد ما نسبته 99.9% من 
العالق   H1N1 الڤيروس اجلدي����د

الوطنية  أطلقت اخلط���وط 
موقعها على ش���بكة االنترنت 
بحلة جديدة حيث يكن لضيوف 
اخلط���وط الوطني���ة تصف���ح 
املوقع اجلدي���د من خالل زيارة 
www. العن���وان اإللكترون���ي
wataniyaairways.com، ومينح 
املوقع اإللكتروني اجلديد لعمالء 
الش���ركة نفس مستوى اخلدمة 
املتميزة والسهولة التي اعتادوا 
أثناء س���فرهم على منت  عليها 

اخلطوط الوطنية.
ان املظهر  الش���ركة  وذكرت 
اجلديد الذي اتخذه املوقع يجعل 
أكثر سهولة حيث  اس���تخدامه 
تتوافر في���ه معلومات مفصلة 
املتنامية  الوجهات  حول قائمة 
التي تقصدها اخلطوط الوطنية 
فضال عن جداول رحالتها، كما 
ميكن للضيوف استخدام املوقع 
اإللكترون���ي حلج���ز تذاكرهم 
وتسجيل الدخول واألمتعة عبر 
االنترنت مما يوفر عليهم الوقت 

عمر راشد
أعلن����ت ش����ركة ش����ارب عن 
إط����الق تكنولوجيا تقنية الهواء 
البالزم����ا كالس����تر والتي اثبتت 
كفاءتها في القضاء على ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير بشكليه العالق 
واحملمول في اجلو. حيث اعلنت 
شركة شارب في املؤمتر اخلامس 
الجهزة شارب اجلديدة واخلاصة 
بعميلها في الكويت شركة عيسى 
حسني اليوسفي، والذي من خالله 
اعلنت الشركة ان شارب اثبتت من 
خالل دراستها بالتعاون مع شركة 
Retro screen Virology احملدودة، 
وهي ش����ركة معتم����دة عامليا في 
مجال علم الڤيروسات بأن أيونات 
البالزماكالستر عالية التركيز تقلل 
 H1N1 من عدوى ڤيروس االنفلونزا
اجلديد العالق واحملمول في اجلو 
 H1N1 املشار إليه فيما يلي باسم(
اجلديد( ألول مرة على مستوى 

موقع »اخلطوط الوطنية« اجلديد

جانب من التكرمي

جانب من عمليات الفحص في »الكويتية«

زياد عواد متسلما جائزة أفضل مدير للصناديق اإلسالمية 

جانب من املؤمتر الصحافي

»جلوبل« تحصد جائزة أفضل مدير  للصناديق اإلسالمية 
عوائد تنافسية للعمالء. 

يذكر أن جلوب���ل تدير حاليا عددا م���ن الصناديق 
اإلسالمية بدءا من العقارات وامللكية اخلاصة واألسهم. 
تشمل قائمة الصناديق التي تديرها جلوبل »الصندوق 
العقاري اخلليجي« الذي أطلق عام 2005 بهدف االستفادة 

من الطفرة في األسواق العقارية في منطقة اخلليج.
 ويركز الصندوق على فرص النمو واالستحواذات 
في القطاع الس���كني لذوي الدخل املتوسط في منطقة 
دول مجلس التعاون. ويبلغ معدل العائد الداخلي غير 
احملقق حالي���ا 18% ومع ذلك فإن مدير الصندوق واثق 
من أن معدل العائد الداخلي التراكمي س���وف يتجاوز 
20% عند التخارج من االستثمارات. وقد وزع الصندوق 

ملستثمريه ما يقارب 60% من رأسمال الصندوق. 
وعلى صعيد آخر مت إطالق صندوق »جلوبل لألسهم 
السعودية – النور« والذي تتوافق أحكامه مع الشريعة 
اإلس���المية في 7 مارس 2007. يستثمر الصندوق في 
األسهم املدرجة في سوق املال السعودي والذي تتوافق 
أحكامه مع الش���ريعة اإلسالمية، وسجل أداء تنافسية 

منذ تأسيسه. 
اجلدي���ر بالذكر كذل���ك أن جلوبل ته���دف دوما إلى 
تق���دمي قيمة مضافة لعمالئها من خ���الل التركيز على 
األنشطة األساسية للشركة والتي تشمل إدارة األصول 

واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية.  

وجه اخلصوص، باإلضافة إلى أنها تتمتع بسجل حافل 
من حي���ث توفير قيمة مضافة م���ن خالل طرح أدوات 

استثمارية متعددة. 
واشار الى وجود منو في فرص االستثمار اإلسالمي 
في األسواق اإلقليمية والعاملية، وأن العديد من األدوات 
االستثمارية تنمو باستمرار وفاعلية مما يجعل من هذا 
السوق سوقا واعدا وجذابا. مضيفا أن جلوبل تهدف دائما 
إلى طرح منتجات وخدمات إسالمية مبتكرة وحتقيق 

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( عن حصوله 
على جائزة »أفضل مدير للصناديق اإلسالمية« في منطقة 
الشرق األوسط في احلفل الذي نظمته شركة نسيبا في 

اململكة العربية السعودية األسبوع املاضي. 
وقد تسلم اجلائزة رئيس إدارة األصول في جلوبل 
في السعودية زياد عواد خالل حفل أقيم بهذه املناسبة 
في فندق الفيصلية في الرياض بحضور لفيف من كبار 

الشخصيات االقتصادية احمللية والدولية. 
وبهذه املناسبة قال عواد »نشعر بالفخر للتقدير الكبير 
الذي حصلنا عليه كأفضل مدير للصناديق اإلسالمية«. 
وع���زا هذا النجاح إلى االلتزام املس���تمر والعمل اجلاد 
ال���ذي يقوم به فريق إدارة األصول في إدارة العديد من 
الصنادي���ق وبأصول متنوعة والتي تتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية. 
وأضاف بأن هذه اجلائزة ما هي إال شهادة على قدرات 
جلوبل في مجال إدارة املنتجات االستثمارية اإلسالمية 
في منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إذ اليزال 
الطلب على مثل هذه املنتجات كبيرا وفرص النمو في 

االستثمار اإلسالمي واعدة. 
وأش���ار الى أن ه���ذا اإلجناز هو نتيج���ة خلبراتنا 
الكبي���رة والناجحة في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والش���رق األوسط وشمال إفريقيا حيث تتمتع جلوبل 
بعالقات واس���عة وموارد ضخمة في دول اخلليج على 

في حفل تكريم ضباط مرور ودوريات العاصمة

اللواء الدوسري: »بيتك« استمر في خط 
رسالته االجتماعية رغم األزمة المالية

اشاد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
مدير االدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري 
بجهود بيت التمويل الكويتي »بيتك« في االداء العام 
لتطبيقه مفهوم املسؤولية االجتماعية وباالخص فيما 
يتعلق بالتوعية املرورية من خالل مساهماته املستمرة 
في هذا املجال، مبينا ان االميان النابع من اهمية تطبيق 
هذا املفهوم هو ما يجعل »بيتك« منوذجا مثاليا للقطاع 
اخلاص الداعم للمجتمع. وفي حفل تكرمي نظمه »بيتك« 
للضب����اط املتميزين باالدارة العامة للمرور واالدارة 
العامة للدوريات في محافظة العاصمة وحضره نائب 
رئيس مجلس االدارة في »بيتك« س����مير النفيسي 
والرئيس التنفيذي محمد سليمان العمر ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات د.مصطفى الزعابي 
وعدد من الضباط ومساعدي املدير العام في »بيتك« 
اوضح اللواء الدوسري ان هذه املبادرة هي االولى من 
نوعها وان استمرارية املؤسسات رغم تأثيرات االزمة 
املالية في دعم املجتمع يعبر عن متيز عدد كبير من 
القطاعات االقتصادية في متاسكها وتعزيز مركزها 
املالي ملواصلة مسيرتها لتكون مصدر امان واطمئنان 
للمتعاملني معها وكذلك لضمان استمرارية رسالتها 
االجتماعية. من جانبه اكد الرئيس التنفيذي محمد 
سليمان العمر اهمية دور رجال االمن فيما يقدمونه من 

جهد يوفر الطمأنينة الفراد املجتمع كما انهم اصبحوا 
صمام االمان لالقتصاد في حفظ حقوق املتعاملني مما 
يدعونا الى االستمرار في دعمهم وتكرمي تلك اجلهود 
وتثمينها مبا يحقق لهم احلافز لالستمرار في العطاء 
الذي ينعكس على تطور املجتمع نفسه. حضر اللقاء 
مساعد مدير عام االدارة العامة للمرور العميد احسان 
العويش ومدير عام االدارة العامة للدوريات العميد 
سعود احلسيني ومساعده العميد زهير النصر اهلل 
ومن »بيتك« مساعد املدير العام لقطاع التمويل عماد 
الثاقب، ومساعد املدير العام للقطاع املصرفي محمد 
الفوزان ومساعد املدير العام للقطاع التجاري احمد 
اخلالد ومساعد املدير العام لقطاع اخلدمات املساندة 

عبدالعزيز اجلابر.
وفيما يلي اسماء الضباط املكرمني: العقيد توحيد 
الكندري، املقدم علي مبارك العتيبي، املقدم يوسف 
فالح الهمالن، الرائد ناصر علي العتال، النقيب خالد 
عبداهلل العدواني، النقيب محمد جاسم التنيب، النقيب 
حمد عبداهلل الرويح، النقيب جراح احمد الهاش����ل، 
مالزم اول عايض منيع البصمان، مالزم اول احمد علي 
العرادي، مالزم اول محمد عبدالعزيز النامي، مالزم 
اول يوس����ف يعقوب الرجيب، مالزم اول صقر خالد 

السجاري، مالزم اول شايع نايف ابو شيبة.

كانت »اخلطوط اجلوية الكويتية« 
تخدم ش���بكة محدودة في منطقة 
الشرق األوس���ط. واليوم تشغل 
الشركة أسطوال يضم 17 طائرة، 
تصل إل���ى 46 دولة ف���ي جميع 
أنح���اء العالم. وتلتزم الش���ركة 
بتوفير أرقى اخلدمات ومستويات 
الراحة للمسافرين، بينما تستمر 
بوضع عامل الس���المة ضمن أحد 
أهم أولوياتها. وينعكس ذلك من 
خالل حصولها على شهادة هيئة 
الرقاب���ة الفيدرالية األميركية في 
استيفاء شروط السالمة وشهادة 
قواعد وأنظم���ة مجموعة االحتاد 

األوروبي.

وزنه اخلفيف الذي ال يتجاوز 8.3 
باوند وال يتطلب كيبالت توصيل. 
وباس���تخدام ه���ذه األجهزة، بات 
بإمكاننا الي���وم تخزين البيانات 
 bitmap أو jpeg بعدة صيغ مث���ل
أو Mpeg على نظام كبير للذاكرة، 
باإلضافة إلى سهولة نقل البيانات 
عبر بطاقة ذاكرة فالش. وتسمح 
س���هولة اس���تخدام هذه األجهزة 
بتعزيز إجراءات التدريب وتسريع 
الوقت الذي تستغرقه إلى أقصى 
حد ممكن وبزيادة إنتاجية املفتشني 
الفنيني لدينا من خالل االستفادة 
من اإلمكانيات التشغيلية للجهاز«. 
وعند تأسيسها خالل العام 1954، 

أعلنت شركة »اخلطوط اجلوية 
الكويتية« ع���ن اختيارها لنظام 
الڤيديو املرئي XL Go من »جي إي 
لتقنيات الفحص واالستشعار، في 
خطوة تهدف إلى دعم نظام الفحص 
الدقيق ألسطول طائراتها، ويتضمن 
ه���ذا النظام احملم���ول خصائص 
متطورة ملعاجل���ة الصور ونقل 
البيانات، األمر الذي يس���اهم في 
تعزيز إنتاجي���ة وكفاءة عمليات 
»اخلطوط اجلوية الكويتية«، فضال 
عن حتقيق التوافق مع التشريعات 
العاملية لس���المة الطيران املدني.  
هذا وحترص »اخلطوط الوطنية« 
بشكل رئيسي على الفحص الدوري 
والشامل لهياكل الطائرات واحملركات 
واألجزاء. ويعتبر الفحص البصري 
عن بعد أحد املهام األساسية في أي 
برنامج روتيني لصيانة محركات 
 XL الطائ���رات. وتتمي���ز أجهزة
GO بس���هولة حملها وخفة وزنها 
وصورها العالية التركيز، مقارنة 
مع أجهزة الڤيديو املرئي األخرى 
املتوافرة في األسواق، مما يتيح لها 
تولي مهام الفحص حتى في األماكن 
التي يصعب الوصول  الصغيرة 
إليها.  وبهذه املناسبة قال املهندس 
الكويتية«  في »اخلطوط اجلوية 
 XL Go عادل خل���ف فرج ان جهاز
احملمول يعتبر حال مثاليا لعمليات 
الفحص اخلاصة بالطائرات، بفضل 

)فريال حماد(

»الكويتية« تختار أنظمة الفحص البصري
عن بعد من »جي إي لتقنيات الفحص واالستشعار«


