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ليكون أكبر المنخفضين بين أسهم قطاع االتصاالت الخليجية

لدورها البارز في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات

يتيح لعمالئه الفوز بأكبر جائزة سحب منفردة بالشرق األوسط

»الوطني« يكافئ عميالت »لِك«
بعرض حصري في كل شهر

سهم »زين« يتراجع 2.22% متأثرًا باستقالة البراك
و»كيوتل« األكثر ارتفاعًا لألسبوع الثالث بـ %3.33

»تآزر للتأمين التكافلي« تحصل على لقب
 أفضل شركة تأمين إسالمي بالخليج

حصلت شركة تآزر للتأمني 
اإلسالمي التكافلي على جائزة 
ولق����ب »أفضل ش����ركة تأمني 
إسالمي« وهي إحدى اجلوائز 
الرفيعة جلوائز املس����ؤولية 
االجتماعي����ة للش����ركات وفقا 

ملقاصد الشريعة اإلسالمية.
وقد مت منح اجلائزة لشركة 
الش����ركة  تآزر تقديرا اللتزام 
املتواص����ل نح����و موظفيه����ا، 
وعمالئها والبيئة واملجتمعات 
الش����ركة  الت����ي تعم����ل فيها 
إضافة إلى مبادرات املسؤولية 
االجتماعية اجلديدة التي أطلقتها 
الشركة مؤخرا، ويتضمن ذلك 
منتج صدقة تآزر وهو أول منتج 
تأميني خيري من نوعه أصدرته 
تآزر في شهر رمضان من العام 
2009. ويساعد برنامج صدقة 

املتبرعني على ادخار تبرعات 
منتظمة تس����تثمرها تآزر في 
صنادي����ق خاصة وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية وذلك لعدة 
سنوات، وبعد انقضاء هذه املدة 
يتم نقل رأس املال املتراكم إلى 
اجلهات اخليرية التي يختارها 
املتبرع. وفي حال وقوع ظروف 
لم تك����ن في احلس����بان متنع 
املتب����رع من القي����ام مبثل هذا 
التبرع )مثل العجز أو املرض 
املستعصي(، فسوف تواصل 
تآزر القيام بالتبرعات املنتظمة 
بالنيابة ع����ن املتبرع ومن ثم 
ضمان تسلم اجلهات اخليرية 

للتبرعات في كل األحوال.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة 
شركة تآزر الشيخ د.عبدالعزيز 
بن نايف العريعر، في تعليقه 

على الفوز باجلائزة قائال: »إننا 
فخورون باحلصول على هذه 
اجلائزة القيمة التي تؤكد أننا 
على املسار الصحيح وتشجعنا 
عل����ى مواصلة بناء ش����ركتنا 

بأسلوب أخالقي ومسؤول«.
جدير بالذكر أن جائزة مقاصد 
الشريعة اخلاصة باملسؤولية 
االجتماعية للشركات تقوم على 
تنظيمها مؤسس����تان رائدتان 
في مج����ال صناع����ة التمويل 
اإلسالمي وهما دينار استاندرد 
ودار االس����تثمار وقد اجتذبت 
هذه اجلائزة ما يزيد على 170 
ش����ركة من كبرى املؤسسات 
املصرفية اإلسالمية في العالم. 
ومتنح هذه اجلائزة للشركات 
لقاء املشروعات والبرامج في 
مجال املس����ؤولية االجتماعية 
إلى ذلك  للش����ركات، وإضافة 
تقوم هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسس����ات املالية اإلسالمية 

بدعم تلك اجلائزة. 
وقد صرح س����عادة د.سيد 

ف����اروق كبي����ر مستش����اري 
التأسيس والشؤون القانونية 
بدار االس����تثمار قائ����ال: »إنه 
ليش����رفنا حتقيق شركة تآزر 
التزامها بتطوير صناعة التأمني 
بالتوازي مع مبادئ املسؤولية 
االجتماعي����ة والتع����اون الذي 
يحثنا عليه اإلسالم. ومن بني 
املالية اإلسالمية  املؤسس����ات 
نظرنا إلى العالم فوجدنا أن تآزر 
تقدم مجموعة من النماذج التي 
يحتذى بها فيما يتعلق بأنواع 
التمويل  التي على  األنش����طة 
اإلسالمي تشجيعها ومساندتها 
مبا في ذلك اس����تغالل القوى 
والقدرات اخلاصة بالنظام املالي 
املعاص����ر وذلك من أجل إعادة 
العدل  الث����روة وإقامة  توزيع 

االجتماعي االقتصادي«.

ق���ال التقرير األس���بوعي 
لشركة بيت االستثمار العالمي 
ان مؤش���ر جلوب���ل لقط���اع 
الخليجي ش���هد  االتص���االت 
أداء إيجابي���ا بنهاية تداوالت 
الماضي مس���جال  األس���بوع 
ارتفاعا بنسبة 0.49% وصوال 
إلى مس���توى 275.80 نقطة. 
هذا وقد ارتفع إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع 433.15 
مليون دوالر وصوال إلى 89.49 

مليار دوالر.
وقد تركزت دائرة الضوء 
خالل تداوالت األس���بوع على 
خبر استقالة العضو المنتدب 
-نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة االتصاالت  المتنقلة 
البراك. وقد  )زين(، د.س���عد 
تأثر السهم سلبا ليكون أكبر 
المنخفضين خالل األسبوع بين 
بقية أس���هم قطاع االتصاالت 
منخفضا بنسبة 2.22% ليغلق 

عند 0.880 دينار.
ه���ذا وق���د ش���هد قط���اع 
االتص���االت الخليجي تراجعا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث انخفضت كمية األسهم 
المتداول���ة بنس���بة %22.12 
وص���وال إل���ى 62.20 مليون 
س���هم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغ���ت 221.49 مليون دوالر 
أي بانخفاض بلغت نس���بته 
30.20% مقارن���ة باألس���بوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
المتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 2.02% من إجمالي 
الكمية المتداولة في األسواق 
الخليجية. بينما اس���تحوذت 
القيمة المتداولة للقطاع على 
ما نس���بته 4.77% من إجمالي 

المتداولة في األسواق  القيمة 
الخليجية.

وقد تصدر س���هم ش���ركة 
المتنقل���ة )زين  االتص���االت 
الكويت( قائمة األسهم من حيث 
الكمية والقيمة المتداولة هذا 

األسبوع مس���تحوذا على ما 
نسبته 34.25% )21.30 مليون 
س���هم( بقيمة )65.98 مليون 
دوالر( أي ما نسبته %29.79.

من جهة أخرى، جاء سهم 
شركة اتصاالت قطر )كيوتل( 

األكثر ارتفاعا لألسبوع الثالث 
على التوالي بارتفاعه بنسبة 
بلغت 3.33% ليغلق عند 155.10 

رياال سعوديا.
ومن أخبار شركات القطاع 
فقد ذكرت مؤسس���ة اإلمارات 

لالتص���االت كبرى ش���ركات 
االتصاالت في اإلم���ارات أنها 
قامت بش���راء حصة إضافية 
تقدر ب� 18% في شركة أتالنتيك 
تيليكوم وذلك بقيمة 75 مليون 
دوالر مم���ا س���يرفع حص���ة 
اتصاالت اإلمارات بالشركة إلى 
100% وكانت الشركة قد رفعت 
حصتها في اتالنتيك تيليكوم 
اإلفريقية إلى 82% وذلك في مايو 
2008. و»أتالنتيك تيلكوم« هي 
شركة إفريقية في ساحل العاج، 
تمتلك حصص أغلبية متفاوتة 
في سبع شركات اتصاالت في 
إفريقية  العاج، ودول  ساحل 

أخرى.
كما ارتفعت أرباح ش���ركة 
اتصاالت اإلماراتية، المشغل 
الهاتف في  الرئيسي لخدمات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
خالل عام 2009 إلى 8836 مليون 
دره���م )1.23 درهم للس���هم( 
بنسبه قدرها 4% عن النتائج 
المحققة لنفس الفترة من عام 

.2008
ه���ذا وق���د ذكرت ش���ركة 
موتوروال األميركية االربعاء 
الماض���ي انه���ا وقعت صفقة 
الدوالرات مع شركة  بماليين 
الكويتية  المتنقلة  االتصاالت 
)زين( لتوسعة شبكة خدمة 
الهاتف المحمول لتشمل مناطق 
الريف في نيجيريا كبرى دول 

إفريقيا سكانا.
البحرين  كما ذكرت شركة 
لالتصاالت )بتلكو( انها سددت 
جميع الديون التي عليها بسبب 
شراء شركة االتصاالت »أمنية« 
األردنية، وانها ستستثمر نحو 
البنية  65 ملي���ون دوالر في 
التحتية ف���ي البحرين، وهي 
المركز الرئيسي، الذي تحصل 
المجموعة المكونة من 7 شركات 
على نحو 70% من الدخل، ونحو 

75% من مجمل األرباح.

»كواليتي نت« تعلن الفائزين
 بالسحب الثالث بمعرض إنفوكونكت

أعلنت ش���ركة كواليتي نت اسماء الفائزين بالسحب اليومي الذي جتريه في معرض انفوكونكت، 
حيث اش���تمل الس���حب الثالث الذي قامت به بتاريخ 2 فبراير على 10 فائزين حصلوا على مجموعة 

متنوعة من اجلوائز.
وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب الثالث وجوائزهم:

»الخليج« يعيد طرح حساب الدانة

معرض العقار المصري في الكويت ينطلق 
مارس المقبل للعام الثالث على التوالي

 القاهرة ـ هناء السيد
أش���ادت رئيسة مجلس ادارة الشركة املصرية 
� العربية للمباني احلديث���ة والتعمير REC منى 
عبود مبا يشهده س���وق العقار بانتعاش خاصة 
بعد االزمة االقتصادية العاملية، مشيرة الى اهمية 
معرض العقار املصري ال���ذي يقام للعام الثالث 
عل���ى التوالي بالكويت مارس املقبل ويعد فرصة 

للبائع واملشتري.
واكدت عبود ان املعرض يعد من اهم املعارض 
العقارية العربية وتع���د الكويت من اولى الدول 
املستثمرة في املجال العقاري ولديها خبرات طويلة 
في هذا املجال، وذكرت ان املعرض يضم عددا من 
كبرى الش���ركات املصرية والكويتية التي تعمل 

في مجال العقار.
وقال���ت ان معرض العقار املصري يأتي ضمن 
اجلهود املبذولة لترس���يخ العالقات االقتصادية 
املتميزة بني البلدين، وهذا يدل على اندماج املصالح 
املصري���ة � الكويتية التي متيزت عبر الس���نوات 
املاضية. مش���يدة بجهود سفيري مصر والكويت 

لتقدمي كل التسهيالت إلقامة املعرض.
وذكرت ان املعارض العقارية عليها دور كبير 
ومهم في تنشيط القطاع العقاري، فهي أداة تسويقية 
فعالة، ففي دول اخرى يعتبر قطاع املعارض من 
القطاع���ات املهمة في دعم اقتصادها والكويت في 
الس���نوات االخيرة بدأت تشهد متيزا واضحا في 
قطاع املعارض حيث بدأت تستحوذ على ما يقارب 
ال� 40% على مستوى املعارض التي تقام مبنطقة 
اخلليج، مما يدل على استهداف السوق الكويتي من 
جهة ومتتعه بالنشاط االقتصادي من جهة اخرى، 

فضال عن متتعه بقوة شرائية هائلة.
وأش���ارت عبود الى ان السوق املصري يتمتع 

بالسهولة واملرونة في التعامالت، مما يجعله سوقا 
متميزا فعليا كسوق نشط استثماري على مستوى 
منطقة الش���رق االوسط، وذكرت ان االستثمارات 
الكويتية في مصر هي االعل���ى نتيجة للعالقات 

الطيبة بني البلدين.
وأضافت ان س���وق العق���ار املصري  لم يتأثر 
كثيرا بعوام���ل األزمة املالية العاملية التي ضربت 
االقتصاد العاملي، وهذا نتيجة الرتفاع الطلب أساسا 
على الوحدات السكنية ونتيجة ايضا لزيادة عدد 
الس���كان الذي كان العامل االبرز في احلفاظ على 
قيمة العقارات في القطاع العقاري بعكس االسواق 
املجاورة التي تكبدت خسائر كبيرة في قيمة العقار 
نفس���ه، فضال عن ان احلكومة املصرية تش���جع 
االس���تثمار في شتى القطاعات ومن بينها القطاع 
العقاري الذي تعمل على دعمه لضمان االستقرار 
االجتماعي لالسرة املصرية وتعمل على التسهيل 

على املستثمر من خالل فكرة الشباك الواحد.
واكدت ان املعرض العقاري املصري بالكويت 
يطرح خالله اجلديد من مش���اريع الشركة ومنها 
مشروع »جاردن هيلز« مبحافظة 6 أكتوبر ويضم 
4200 وحدة سكنية كإسكان فوق املتوسط ويقدم 

تسهيالت بالسداد دون فوائد.
ووصفت عبود املعرض بأنه س���يكون بوابة 
الكويتيني واملصريني املقيمني بالكويت الى السوق 
العقاري املصري وفرصة لالطالع على سوق العقار 
املصري، وأشارت الى ان معارض العقار املصرية 
التي تق���ام على ارض الكوي���ت مبعايير اجلودة 
واالمان وتخضع لنظم رقابية صارمة، حيث انها 
تالقي االهتمام من قبل اجلميع سواء من املسؤولني 
في البلدين أو اجلمهور الكبير الذي يحرص على 

التوافد على املعرض.

أعاد بنك اخلليج طرح حساب »الدانة« الشهير، 
الذي يتيح لعمالئ���ه فرص الفوز بأكبر جائزة 
سحب منفردة على مس���توى الشرق األوسط، 
إضاف���ة الى الكثير من الف���رص األخرى للفوز 

بجوائز نقدية على مدار العام.
وتتوافر الفرص���ة اآلن لعمالء بنك اخلليج 
للدخول في س���حوبات اسبوعية وربع سنوية 
وسنوية على جوائز حس���اب الدانة، وكبادرة 
حسن نية من البنك جتاه العمالء احلاليني، قام 
البنك بترحيل كل فرص الفوز املتراكمة لهم في 
عام 2009 الى س���حوبات عام 2010، ومن املزايا 
املضافة اجلديدة انه قد أصبح بإمكان عمالء بنك 
اخلليج فتح حساب الدانة عن طريق اإلنترنت، 
كما مت تخفيض احلد األدنى لفتح احلساب الى 

200 دينار.
ويقدم حس���اب الدانة من بنك اخلليج حاليا 
سحوبات أسبوعية على جائزة بقيمة 1000 دينار، 
حيث سيتم إجراء السحب األسبوعي األول يوم 
األح���د املقبل، اما العمالء املؤهلون للدخول في 
السحوبات ربع السنوية، فلديهم الفرصة للفوز 
بجائزة قيمتها 125 ألف دينار في السحب الذي 
س���يتم في نهاية الربع األول من العام احلالي، 
بينما تبلغ جائزة السحب للربع الثاني من العام 
250 ألف دينار، وأخيرا جائزة املليون دينار في 

نهاية الربع األخير من العام.
وهناك طرق عديدة إليداع األموال من خالل 

مختلف القنوات املتاحة للتيسير على العمالء، 
حيث ميكنهم إيداع األموال من خالل استخدام 
أجهزة الس���حب اآلل���ي، واخلدم���ة املصرفية 
اإللكتروني���ة، واخلدم���ة املصرفي���ة الهاتفية، 
والكاونترات املوج���ودة في عدد من املجمعات 
التجارية، او من خالل زيارة اي من فروع البنك 
البالغ عددها 50 فرعا، كما ميكن للعمالء طلب 
تعليمات دفع ثابتة من حساباتهم األخرى لدى 
بنك اخلليج الى حساب الدانة، وذلك باستخدام 
حلول اخلدمة املصرفية اإللكترونية او اخلدمة 
املصرفية الهاتفي���ة من بنك اخلليج، كما يتيح 
حساب الدانة االستفادة من عدة خدمات فريدة، 
تشمل بطاقة السحب اآللي لإليداع احلصري في 
حساب الدانة، والتي تساعد أصحاب احلسابات 
على إيداع أموالهم بكل سهولة، اضافة الى خدمة 
احلاسب اإللكتروني ملساعدة العمالء في احتساب 

فرصهم للفوز بجائزة الدانة.

أطلق بنك الكويت الوطني 
مؤخ���را حمل���ة حس���اب لك 
الترويجي���ة »وجبتك علينا« 
التي استهدفت مكافأة عميالت 
حساب لك بخصومات مغرية 

وحصرية في كل شهر.
وأتاح هذا العرض لحامالت 
بطاقات لك تيتانيوم ماستركارد 
أو  االس���تمتاع بوجبات غداء 
عشاء فاخر يوم الخميس الفائت 
في مطاعم آشاز، توتالي فيش 
والفورنو من مجموعة الشايع 
واالستفادة من خصم بقيمة 10 
دنانير عل���ى قيمة أي فاتورة 
يتم سدادها بواسطة بطاقة لك 

تيتانيوم ماستركارد.
باإلضاف���ة إلى هذا العرض 
س���وف يحصل���ن على خصم 
بنسبة 10% من قيمة الفاتورة 
على ش���كل نقاط من برنامج 
الوطني بحيث يمكن  مكافآت 
ل���ك أن يلمس���ن  لعمي���الت 
بصورة مباشرة ما يحمله لهم 
هذا الحساب من مزايا وقيمة 

مضافة.
وقالت المدير التنفيذي لدى 
الخدمات المصرفية  مجموعة 
ابتهاج  الش���خصية بالبن���ك 
الرومي: »يحرص حس���اب لك 
على ابت���كار وتطوير عروض 

مجزية وغير مسبوقة تستجيب 
لمتطلب���ات حي���اة عميالتنا 
وتناس���ب أنماط معيش���تهن 
المميزة، وأدعو جميع عميالتنا 
لترقب عروضنا الشهرية القادمة 
واالستفادة مما تقدمه لهن من 
مزايا وفوائد ومفاجآت عديدة 
حيث اننا نحرص على التعاون 
والدخ���ول في ش���راكات مع 
مجموعة منوعة من المعارض 
البي���ع والمطاع���م  ومناف���ذ 
إليهن والتي ستتيح  المحببة 
لهن االستفادة من خصومات 
مجزية ل���دى القيام بعمليات 
التسوق أو تناول الطعام في 

هذه المواقع«.

وأضاف���ت الروم���ي قائلة: 
»واغتنم هذه المناسبة لتشجيع 
جميع السيدات اللواتي يرغبن 
في االستفادة من هذه العروض 
المغري���ة وغي���ر  الش���هرية 
المسبوقة في الكويت للمبادرة 
والتقدم بطلب استصدار بطاقة 
لك تيتانيوم ماستركارد للتمتع 
بجمي���ع المزايا التي تنعم بها 

عميالتنا حاليا«.
ويمكن للراغبات في اإلطالع 
عل���ى المزيد م���ن المعلومات 
بشأن عرضنا الشهري الحالي 
والعروض المقبلة زيارة موقعنا 

.NBK.com على
وتجدر اإلشارة إلى أن حساب 
لك يتيح لعميالته الحصول على 
بطاقة لك تيتانيوم ماستركارد 
التي تعتبر األولى من نوعها 
الكويت وتتيح لحامالتها  في 
االستفادة من المزايا والخدمات 
واالمتيازات الحصرية العديدة 
مثل خدمة اإليق���اف المجاني 
للسيارات في مجمعات التسوق 
الراقي���ة في الكوي���ت وخدمة 
الكونس���يرج والخصوم���ات 
العديد  المجزية لدى  الفورية 
البي���ع والمعارض  من منافذ 
الراقية  التجارية  والعالم���ات 

في الكويت.

ابتهاج الرومي

د.عبدالعزيز العريعر

سحب اليوم الثالث 2 فبراير 2010
رقم الجائزةنوع الجائزةاسم الفائز

اجلائزة األولىالب توب نوع Alienwareناصر عبداهلل محمد
اجلائزة الثانيةقسيمة عرض سفر سياحي بقيمة 400 د.كاحمد شاب املهند

اجلائزة الثالثةإقامة مجانية مبنتجع اجلون بالكويتيوسف مجهيم مهنا السهلي
اجلائزة الرابعةإقامة مجانية مبنتجع اجلون بالكويتجاسم محمد جواد

اجلائزة اخلامسةإقامة مجانية مبنتجع اجلون بالكويتهيا ذكر اهلل جاسم ذكر اهلل
اجلائزة السادسةجهاز Xboxاحلميدي مطر املطيري

اجلائزة السابعةقسيمة تذكرة سفرمحمد مبارك علوش املطيري
اجلائزة الثامنةقسيمة تذكرة سفرنبيل علي عيسى

اجلائزة التاسعةجهاز نقال BlackBerryسعود محمد سعود
اجلائزة العاشرةمشغل ميديا MP4عبدالرحمن احمد عبدالرحمن

تقــرير

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية
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