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»زين سيتي« تستعد ألكبر مزاد على الخطوط الماسية

جديدا في االتصاالت من خالل 
زين سيتي، فاإلقبال الكبير من 
عمالء زين ومن اجلمهور يعكس 
جناح الش����ركة في تقدمي أكبر 
تشكيلة من اخلدمات والعروض 
املميزة التي تتناسب مع العمالء 

من األفراد والشركات«.
وأضاف أمني »نحن نتوقع أن 
يتضاعف عدد الزوار للمعرض 
الع����ام، خصوص����ا وأن  ه����ذا 
ثورة االتص����االت وتكنولوجيا 
بات����ت متثل حاجة  املعلومات 
للعديد من العمالء، بعدما كانت 
في الفترات الس����ابقة دربا من 
الترفيه فقط«، مش����يرا إلى أن 
الش����ركة فطنت إلى أهمية هذا 

واحد، ونحن هنا وفي معرض 
زين سيتي نحقق ذلك، مبينا أن 
هذه النوعية من املعارض توفر 
ملتقى جماهيريا غير مسبوق بني 
الشركة وشركائها من املوزعني 

والعمالء في آن واحد.
وعلى جانب آخر أوضح أمني 
بقوله »سيش����هد مس����اء اليوم 
السابع من املعرض وحتديدا يوم 
األربعاء املقبل مزادا كبيرا على 
مجموعة من اخلطوط املاسية، 
ويصل عددها إلى 27 رقما ماسيا 
ويتق����دم هذه القائمة املاس����ية 
أرق����ام 90000000، 90000009، 

.90009000
وبني أن الراغ����ب في اقتناء 

اخلط الفائز من هذه اخلطوط 
املاس����ية سوف يقوم بإرسال 
رسائل نصية ورسائل مصورة 
على مدار العام على شبكة زين 
مجان����ا، باإلضافة إلى التمتع 
بخدمة البالك بيري محليا على 

مدار العام.
اجلدير بالذكر أن معرض 
»زين سيتي« والذي يقام في 
أرض املعارض في منطقة مشرف 
ف���ي الصال���ة )8( يحمل معه 
العديد من املفاجآت والعروض 
والت���ي أعدتها زين خصوصا 
لعمالئها ولزوار املعرض وهذه 
العروض تشمل خدمات الصوت 
الكمبيوتر  والبيانات وأجهزة 
الهواتف  احملمولة، وأجه���زة 
الذكية بألوان لم تطرح بها من 

قبل في السوق الكويتي.

التغير في منط استخدام الهاتف 
النقال، ومن ثم قامت بصياغة 
عروضها حتى تتواءم مع هذه 

االجتاهات اجلديدة.
وذكر أن مفاجآت زين سيتي 
مستمرة، ومع كل يوم جديد من 
أيام املعرض ستزداد العروض 
املميزة، خصوصا أن اجلمهور 
الزائر سيكون محاطا بعروض 
غير مسبوقة في سوق االتصاالت 
في الكويت، واملقدمة من مجموعة 
كبيرة م����ن املوزعني املعتمدين 

للشركة.
وأكد بقوله »ان زين تبحث 
دائما عن كيفية جمع كل رغبات 
وطموحات العمالء حتت سقف 

خط ماسي، ما عليه إال أن يقوم 
بسحب كراسة الشروط للتعرف 
على كيفية دخ����ول املزاد الذي 
تنظمه شركة املجموعة الكويتية 
للمزادات العلنية ومن ثم يستطيع 
دخول املزاد في الصالة رقم )8( 
في أرض املعارض في مشرف.

وكشف أمني أن جميع األرقام 
املاس����ية ف����ي املزاد س����تتمتع 
مبكامل����ات محلية مفتوحة على 
شبكة زين ملدة عام، كما أن جميع 
األرقام ستتمتع أيضا بخدمات 
نقل املعلوم����ات بحد أقصي 5 
الواحد  جيجابايت في الش����هر 

ملدة عام أيضا.
وتابع بقوله »كما أن صاحب 

كشفت شركة زين أن معرضها 
السابع »زين سيتي« واملقام حاليا 
على أرض املعارض في منطقة 
مشرف حقق رقما قياسيا في عدد 
الزوار مع انقضاء اليوم الثالث 
عل����ى افتتاح مدينة زين، حيث 
بلغ عدد الزوار حتى يوم السبت 

املاضي أكثر من 100 ألف زائر.
وذكرت الش����ركة ف����ي بيان 
صحافي ان األيام الثالثة األولى 
من افتتاح املعرض إقباال كبيرا 
من اجلمهور، مبينة أن الشركة 
ملست تفاعال كبيرا من اجلمهور 
العروض واملفاجآت  الزائر مع 
التي تقدمها مع شبكة  الكثيرة 

موزعيها.
التنفي����ذي  املدي����ر  وق����ال 
للمبيع����ات في الش����ركة نقيب 
أمني »نعتق����د أننا نقدم مفهوما 

الشركة تتحدث بلغة الماس األربعاء المقبل في أرض المعارض

حضور كبير ملتابعة احد العروض في »زين ستي« وكيل وزارة املواصالت وم. خالد الهاجري في افتتاح املعرض 

 »الكويتية للخدمات الطبية« ستبدأ 
تشغيل المستشفى الدولي العام المقبل 

أحمد مغربي 
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
في الشركة الكويتية للخدمات 
الطبية خالد السميط ان الشركة 
انتهت من أعمال البناء الخاصة 
بالمستشفى الدولي وتم تشكيل 
الخاصة  الفنية  اللجان  جميع 
بتجهي���زات المستش���فى من 
األجه���زة الطبي���ة والمعدات، 
متوقعا االنتهاء من كل أعمال 
اإلنشاءات والتجهيزات وتعيين 
الكوادر الطبية واإلدارية خالل 
العام الحالي تمهيدا لبدء العمل 
في المستش���فى خ���الل العام 

المقبل.
وأوض���ح الس���ميط خالل 
العادية  العمومي���ة  الجمعية 
وغير العادية للش���ركة والتي 
انعقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت 79.8% أن إجمالي أصول 
الشركة ارتفع الى 22.1 مليون 
دينار في نه��اية 2009 مقارنة 
ب� 13.9 مليون دينار خالل العام 

2008 بزي��ادة قدرها %58.4.
وبين الس���مي��ط أن صافي 
أرب����اح الشركة بلغ 1.5 مليون 
دينار في 2009 مقارنة بأرباح 
ق�����درها 1.4 مليون دينار في 
2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 
7.4%، وبلغ معدل العائد على 
السهم خالل العام المالي الماضي 
16.16 فلسا للسهم الواحد مقابل 
16.02 فلسا للس���هم الواح���د 

خالل العام 2008.
وأشار الى أن إجمالي حقوق 
الملكية بميزانية 2009 بلغت 
7.5 ماليين دين���ار مقابل 6.3 
ماليي���ن دينار في 2008 وذلك 
بزيادة قدرها 19.7%، مشيرا الى 
أن إيرادات التشغيل بلغت 11.8 
مليون دينار مقابل 10.3 ماليين 
دينار في 2008 وذلك بنس���بة 

زيادة قدرها %11.6. 
الجميعة  هذا وقد وافق���ت 
العمومية العادية للشركة على 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
وافقت على عدم توزيع أرباح 
عن السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2009 وكذلك صادقت 
على الميزانية الختامية للسنة 
المالية المنتهية، ووافقت على 
اقتراح مجلس ادارة الش���ركة 
بزي���ادة رأس الم���ال من 7.6 
الى 11.6 مليون  ماليين دينار 
دينار نقدا وعلى دفعة واحدة 
وذلك بزيادة قدرها 4 ماليين 
دينار تطرح على المساهمين 
المس���جلين بسجالت الشركة 
في اليوم السابق ليوم استدعاء 
زيادة رأس المال بقيمة اسمية 
100 فلس للسهم الواحد ومن 

دون عالوة اصدار.
الجمعي�������ة  وانتخب���ت 
العمومي���ة للش���ركة أعضاء 
ادارة جديد للسنوات  مجلس 

الثالث المقبلة.

لربط دول الخليج ببعضها ومع أوروبا عبر إيطاليا

»جي بي آي«  توّقع اتفاقية إنزال الكيبل البحري في إيران

التقرير األس����بوعي  ذكر 
لشركة بيان لالس����تثمار ان 
أس����واق األس����هم اخلليجية 
اجتمعت مؤشراتها في املربع 
االحمر، فيما شكلت بورصة 
قطر استثناء وحيدا بعد أن سجل مؤشرها منوا محدودا.

وهيمن التراجع كذلك على نشاط التداول بأسواق األسهم 
اخلليجية، حيث سجل مجموعا كميات وقيم التداول على 
مستوى األسواق تراجعا مقارنة باألسبوع قبل املاضي، كما 
تراجع كالهما على مستوى كل سوق على حدة باستثناء 

السوق املالية السعودية.
وأضاف التقرير ان األسبوع املاضي شهد إعالن صندوق 
النقد الدولي عن توقعات إيجابية بش����أن منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، حيث توقع الصندوق معدل منو 
لهذه املنطقة يبلغ 4.5% في املتوسط للعام 2010، وإن حذر 
الصندوق من التأثيرات الس����لبية التي قد تنشأ من أزمة 
ديون مجموعة دبي العاملية، وكذلك من تأثر املنطقة بوتيرة 
انتعاش االقتصادات املتقدمة. من جهة أخرى حافظ النفط 

على مستويات سعرية فوق 80 دوالرا.
وعلى صعيد أداء األسواق، قال التقرير ان األسبوع املاضي 
شهد اس����تمرار السجال حول مشروع قانون اخلصخصة 
ف����ي الكويت بعد أن أقره مجلس األمة في مداولته األولى. 
وكان منتصف األسبوع قد ش����هد تدافعا حادا للمتداولني 
نحو البيع العشوائي ما كبد السوق خسائر كبيرة، وتأثر 

السوق س����لبا كذلك بتأخر الش����ركات املدرجة عن إعالن 
نتائجها عن الربع األول لعام 2010 وهو األمر الذي زاد من 

حالة الترقب بالسوق.
من ناحية أخرى، تكبدت الس����وق املالية الس����عودية 
خسارة ملؤشرها بنهاية األسبوع املاضي، حيث شهد السوق 
ضغوطا بيعية ش����ملت معظم القطاع����ات بقيادة قطاعي 
املصارف والبتروكيماويات، وقد فاقم من خسائر السوق 
ظه����ور بعض إعالنات الربع األول والتي لم تكن على قدر 
توقعات املتداولني. أما سوق البحرين لألوراق املالية، فقد 
عانى مؤش����ره من خسارة طفيفة على اثر ظهور ضغوط 

بيعية على أسهم املصارف واالستثمار.
فيما متكنت بورصة قطر من اإلفالت من موجة اخلسائر 
التي ضربت أسواق األسهم اخلليجية بعد أن سجلت منوا 
ملؤش����رها وإن كان محدودا، وذلك عل����ى الرغم من ظهور 
ضغوط بيعية في بداية األس����بوع عل����ى قطاعي البنوك 
والتأمني. غير أن الس����وق شهد موجة شرائية بخاصة في 
آخر جلستني شملت معظم األسهم، عززتها إعالنات بعض 
الشركات عن نتائج إيجابية للربع األول من عام 2010، وقد 
أسهمت رؤوس األموال األجنبية في تلك احلركة الشرائية، 
وهو األمر الذي مكن السوق من جتاوز خسائر اجللسات 
السابقة. أما سوقا اإلمارات فتشاركا في تسجيل التراجع، 
حيث حتول سوق دبي املالي إلى تسجيل خسارة سنوية 
مجددا. وقد تأثر السوقان بانتشار أخبار عن رفض دائني 
مجموعة دبي العاملية لسعر الفائدة املقترح على الديون. 

وهو األمر الذي انعكس على السوق في شكل موجة بيعية 
قادها قط����اع العقار على الرغم من نفي ذلك اخلبر الحقا. 
وقد سادت حالة من الترقب لنتائج الربع األول في السوقني 
وانعكس ذلك التحفظ في شكل تراجع في نشاط التداول 

كان قويا في سوق دبي املالي.
وس����جلت جميع مؤشرات أس����واق األسهم اخلليجية 
خسائر أسبوعية باستثناء مؤشر بورصة قطر الذي حقق 
مكسبا بسيطا بنهاية األسبوع. وتصدر سوق دبي املالي 
األسواق التي س����جلت انخفاضا ملؤشراتها، وذلك بعد أن 
هبط مؤشره بنسبة 3.38% مغلقا عند مستوى 754.96.1 
نقطة، وقد تراجع املؤشر في ظل األداء السلبي الذي شهدته 
غالبية قطاعات السوق وفي مقدمتهما قطاع االتصاالت. أما 
املرتبة الثانية، فشغلتها السوق املالية السعودية، حيث 
أنهى مؤش����رها تداوالت األسبوع مسجال خسارة نسبتها 
2.33%، بعدما أغلق عند مستوى 730.12.6 نقطة، وقد سجل 
املؤشر تلك اخلسارة حتت ضغط من تراجع معظم قطاعات 
السوق والتي كان أبرزها انخفاضا قطاع االتصاالت وتقنية 
املعلومات. بدوره شغل سوق الكويت لألوراق املالية املرتبة 
الثالثة، وذلك بعد أن تراجع مؤش����ره بنسبة 1.76% منهيا 

تداوالت األسبوع عند مستوى 254.8.7 نقطة.
 م����ن جهة أخرى، أنهى مؤش����ر بورصة قطر تداوالت 
األسبوع مس����جال ارتفاعا بنس����بة 0.21% حني أغلق عند 
مس����توى 642.95.7 نقطة، وذلك بدع����م من منو قطاعي 

اخلدمات والبنوك.

أعلنت شركة جلف بريدج إنترناشونال )جي.بي.آي( 
عن توقيع عقد اتفاق إنزال كيبل لالتصاالت البحري اخلاص 
بها في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مع شركة البنية 

التحتية لالتصاالت في إيران وذلك في 21 أبريل.
وتتماش���ى خطة جي.بي.أي إلنزال كيبل االتصاالت 
البحري في إيران متاما مع اخلطط االستراتيجية التي 
وضعتها ش���ركة البنية التحتي���ة لالتصاالت في إيران 
لتوسيع شبكة اتصاالتها. وسوف تساعد االتفاقية على 
توفير الربط املباشر والفوري إليران مع العديد من البلدان 
في آس���يا الوسطى من ضمنها باكس���تان، أفغانستان، 

تركمنستان، أذربيجان، أرمينيا وتركيا.
وس���يمنح كيبل االتصال البحري اخلاص ب� »جلف 
بريدج إنترناشونال« مشغلي وشركات االتصاالت االخرى 

في املنطقة والعالم تنوعا في اخليارات واملرونة وجودة 
خدمات عالية. ستعمل منظومة كوابل جي.بي.أي التي 
تعتمد على أحدث تقنيات كوابل األلياف البصرية البحرية 
على ربط دول اخلليج مع بعضها وستوفر ربطا فوريا 
ومباش���را مع العالم عبر إيطاليا في أوروبا وعبر الهند 
في آسيا.  وفي هذا اإلطار قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لش���ركة جي.بي.أي حم���د املناعي معلقا على 
توقيع االتفاقية مع ش���ركة البنية التحتية لالتصاالت 
في إيران »يعد إنزال كيبل اتصاالت جي.بي.أي البحري 
في إيران جزءا من خطة الشركة والتزامها الكامل بربط 
اخلليج مع باقي العالم عبر شبكة كوابل اتصاالت موثوقة 

وفعالة«.
بدوره صرح العضو املنتدب وعضو مجلس اإلدارة 

في ش���ركة البنية التحتية لالتصاالت في إيران محمود 
خوس���رافي معلقا على إنزال الكيبل البحري اخلاص ب� 
جي.بي.أي في إيران »يسرنا أن تقوم جي.بي.أي بإنزال 
كيبلها البحري في إيران والذي سيش���كل إضافة كبيرة 
وتوس���عا مهما للربط الدولي إلي���ران«. ومن املقرر أن 
تب���دأ منظومة كوابل جي.بي.أي العم���ل في العام 2011 
وقد صمم���ت لتعمل ملدة 25 عاما.  علم���ا أن املنظومة 
تربط جميع دول اخلليج عبر حلقة رئيس���ية تزيد من 
مرونة خدمات االتصاالت.هذا وقد صممت منظومة كوابل 
جي.بي.أي لتوفر سعة 5 تيرابيت في الثانية على بعض 
املس���ارات، وبالتالي س���يكون لديها القدرة على تلبية 
الطلب املتزايد على حركة االتصال الصادر والوارد من 

وإلى منطقة اخلليج.

»بيان«: التراجع هيمن على أسواق الخليج باستثناء قطر 
تأثراً بتحذير صندوق النقد من آثار سلبية قد تنشأ من أزمة ديون دبي

حمد املناعي

أمي�ن: أكثر م�ن 100 ألف زائ�ر حتى الي�وم الثالث من افتت�اح المعرض

تق�رير

مسؤول رفيع في »أجيليتي«: 
لم يتم التوصل لتسوية

أحمد يوسف
نفى مسؤول رفيع املستوى في شركة »أجيليتي« 
التوصل التفاقية تسوية مع احلكومة األميركية، وقال 
املس���ؤول في اتصال هاتفي ردا على املعلومات التي 
انتشرت حول التوصل الى تسوية: »انني كمسؤول 
في الشركة اذا لم تكن لدي معلومات حول هذا األمر 
فان هناك امرا خطأ، مش���يرا الى انه لم يتم التوصل 
الى تسوية في الشهور املاضية، فكيف سيتم التوصل 

لتسوية حاليا«؟


