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صرح املدير العام املساعد في 
غرفة جت����ارة وصناعة الكويت 
حمد العمر بان اوقات اس����تقبال 
املراجعني في شهر رمضان املبارك 
في املقر الرئيسي للغرفة ومختلف 
املبنى  فروعها ستكون كالتالي: 
الرئيسي وفرع الغرفة في محافظة 
اجلهراء )احلكومة مول � مقسم 
اجلهراء( وفرع الغرفة في محافظة 
األحمدي )احلكومة مول � مقسم 
جابر العلي( وكذلك فرع خيطان، 
سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 
الساعة 1.30 بعد الظهر، اما فرع 
مجمع الوزارات فإن أوقات العمل 

س����تكون اوقات العمل من الساعة 9 صباحا حتى 1 بعد الظهر، وفرع 
برج التحرير من الساعة 9.30 صباحا حتى الساعة 3.30 عصرا.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة اخلطيب الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

عاهد حممد �صالح اخلطيب

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بعد تراجع أرباحها الفصلية خالل العام الحالي 

»بهارتي« مهتمة بالحفاظ على هوامش األرباح

»نوكيا« تستبعد إطالق هواتف ذكية
 تعتمد على نظام »أندرويد«
هلس����نكي � أ.ش.أ: استبعدت ش����ركة »نوكيا« 
الفنلندي����ة، عمالق صناع����ة الهواتف احملمولة في 
العالم، إمكانية إطالق هواتف ذكية تعتمد على نظام 
تشغيل الهواتف احملمولة املفتوح املصدر »أندرويد«، 
وذلك لتركيزها عل����ى تعزيز مكانتها الضعيفة في 

السوق العاملي للهواتف الذكية.
وأوضح نيكالس سافاندر، نائب الرئيس التنفيذي 
للشركة، خالل جلسة أس����ئلة وأجوبة عبر شبكة 
»تويتر« للتدوين املصغر على اإلنترنت، أن الشركة 
لن تتجه إلى منصة »أندرويد« الس����تعادة وضعها 

الضعيف في السوق.
وعن إطالق الشركة لهاتف ذكي يعتمد على منصة 
»أندرويد«، قال سافاندر إن منصات الشركة »سيمبيان 
وميجو« تعطي أفضل التطبيقات التي تقدم القيمة 
املطلوبة، مش����يرا إلى أن منصة تطوير »كيو تي« 

سوف تلعب دورا رئيسيا نحو حتقيق ذلك.
وقد أثار دعم »نوكيا« املستمر ملنصة »سيمبيان« 
الش����كوك حول قدرتها على املنافسة مع الشركات 
املصنعة للهواتف الذكية املنافسة، مثل »ريسيرش 

إن موشن« الكندية و»أبل« األميركية.

وتعمل »نوكيا« حاليا على تطوير نظام التشغيل 
اخلاص بها »ميجو« مع شركة »إنتل« األميركية.

وقالت الشركة أيضا إنه بعد الهاتف الذكي »إن8«، 
سوف تعمل جميع الهواتف الذكية في املستقبل على 
منصة »ميجو«، مش����يرة إلى أنه س����يتم استخدام 
منصتي تشغيل »سيمبيان3« احلالية و»سيمبيان 
4« القادمة على جميع الهواتف احملمولة ذات الفئات 

من املنخفضة إلى املتوسطة.
كما وقعت ش����ركة »مايكروسوفت« األميركية، 
عمالق صناعة البرمجيات في العالم، اتفاقا مع شركة 
»بوليكوم« األميركية املتخصصة في حلول مؤمترات 
الڤيديو، تقدمي تكنولوجيا االتصاالت املوحدة إلى 
الشركات. وس����تتيح تلك الصفقة للشركتني تقدمي 
تكنولوجيا االتصاالت املوحدة إلى جميع الشركات، 
ابتداء من الش����ركات الصغيرة وحتى املؤسس����ات 
العمالقة. وقد مت التوصل إلى هذا االتفاق االستراتيجي 
املتعدد السنوات بهدف إنتاج حلول مؤمترات الڤيديو 
لكل من املؤسس����ة التجارية واحلكومة. ووفق هذا 
االتفاق، أصبحت »بوليكوم« جزءا من قسم أعمال 

حلول مؤمترات الڤيديو ملايكروسوفت.

نيودله���ي � رويترز: ذكرت 
شركة بهارتي ايرتل الهندية أن 
اهتمامها سينصب على احلفاظ 
على هوامش األرباح مع انحسار 
حرب األس���عار العنيفة خالل 
الفت���رة املقبلة خاص���ة بعدما 
أعلن���ت ع���ن تراج���ع األرباح 

الفصلية مبقدار الثلث.
وفي مواجهة منافسة محتدمة 
في سوق محلية مزدحمة تراهن 
بهارتي على الفرص في افريقيا 
حيث يقل مستوى انتشار الهاتف 
احملمول البالغ 32% عن نظيره 
في الهند البالغ 54% وحيث يوجد 

منافسون أقل.
وشملت نتائج بهارتي عملياتها االفريقية اجلديدة التي دخلت ميزانيتها العمومية 23 يوما فحسب 
في ربع الس���نة املنتهي في يونيو. كانت بهارتي استحوذت على النشاط من مجموعة زين الكويتية 

مقابل تسعة مليارات دوالر في يونيو لتصبح خامس أكبر مشغل للهاتف احملمول في العالم.

يهدف إلى تدشين نظام يربط بين الشرق والغرب

»مدى لالتصاالت« تشارك في تحالف إقليمي إلنشاء 
كابل بري لخدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت

أعلنت شركة مدى لالتصاالت 
عن مش���اركتها في انضمامها 
الى  التفاقي���ة دولية ته���دف 
تأسيس حتالف اقليمي بغرض 
انش���اء كابل متعدد اخلدمات، 
وذلك مبشاركة كل من شركة 
»زي���ن – األردن« و»اتصاالت 
– اإلم���ارات«، و»موبايل���ي – 
الس���عودية«، و»االتص���االت 
و»الس���ورية  األردني���ة«، 
لالتصاالت« باإلضافة إلى شركاء 

أوروبيني.
ويصل طول هذا الكابل البري 
إلى 4 آالف كيلومترا، وسيعمل 
على توفير خدمات االتصاالت 
وخدمات االنترنت عالية اجلودة 
جلميع املس���تخدمني في هذه 

البلدان والدول احمليطة بها.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفي���ذي ف���ي ش���ركة مدى 
لالتصاالت تشارلز احلاج: »ان 
الشبكة اجلديدة ستعمل على 
توفير اتصال عالي الس���رعة 
باالنترن���ت يلبي االحتياجات 
املتزاي���دة في املنطقة، ويعمل 
على توفير تنوع أكبر جلميع 
املش���غلني من ناحي���ة تقدمي 
اخلدم���ات، وحماية خلدماتهم 
من االنقطاع الناجت عن الضرر 
الذي قد يلحق أحيانا بأنظمة 

الكابالت في أعماق البحر«.
وأضاف: »تأتي هذه املبادرة 
اجلديدة للربط بني مش���تركي 
االنترنت في املنطقة عبر كيبل 
عالي الس���عة في إطار حرص 
الريادة في  ش���ركة مدى على 
إطالق أحدث خدمات تكنولوجيا 
املعلومات في اململكة األردنية 
الهاشمية«، مبينا ان هذا الكيبل 
ال���ذي يرب���ط االردن بالدول 

املج���اورة وأوروبا س���يؤمن 
لعمالئنا وسيلة اتصال بسرعات 
عالية للغاي���ة«. ومن جانبه، 
قال املدير العام في شركة مدى 
اإلبراهيم إن  لالتصاالت أحمد 
مشاركة ش���ركة مدى في هذه 
االتفاقية الدولية إلنشاء شبكة 
كيبل إقليمي تعزز من العمليات 
التشغيلية والتواجد اجلغرافي 
الكبير للش���ركة، الفتا الى أن 

هذه املش���اركة والتي تدخلها 
»مدى« مع حتالف من شركة زين 
األردن ستعزز من مساعيها نحو 
تأسيس منصة اتصاالت متكاملة 
لربط مسارات دول املنطقة مع 
بقية دول العالم. واشار الى أن 
الش���ركة  هذه االتفاقية تعطي 
فرصة جيدة للمشاركة في تقدمي 
خدمات النطاق العريض وضمان 
وجود مسارات متعددة حلركة 

عبور املعلومات والبيانات في 
دول املنطقة، الفتا إلى أن الشركة 
متلك خبرة عريضة في هذا املجال 
خصوص���ا أنها جنحت من قبل 
في ربط شبكة األلياف الضوئية 
التابعة لها مع شركة االتصاالت 
السعودية، بعدما قامت بتعزيز 
شبكة األلياف الضوئية اخلاصة 
بها لتصل إلى احلدود السورية 

عبر األراضي األردنية.

جانب من توقيع االتفاقية

إياد قدومي 

نهيل صوفان

أعلن مدير تطوير األعمال في 
شركة رواج للتسويق العقاري 
إياد قدومي مشاركة الشركة في 
معرض العقار الرمضاني الذي 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمت���رات خالل 
الفترة من 21 الى 24 اجلاري 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
وزير الدولة لشؤون التنمية 
الشيخ أحمد الفهد، ومبشاركة 
أكث���ر من 25 ش���ركة عقارية 

محلية وخليجية وعربية.
واضاف أن ش���ركة رواج 
ستعرض في جناحها مشاريعها 
الت���ي حازت وكالة  العقارية 
السابقة  الفترة  تسويقها في 
والتي تتميز بنس���بة إجناز 
عالية أو فترات تسليم قصيرة 
نس���بيا، باإلضافة إلى تنوع 
مواقعها جغرافيا حيث تتواجد 
هذه املشاريع في كل من مصر 
واالردن وقبرص وتركيا، فضال 
عن وحدات سكنية ببرج هاجر 

مبكة املكرمة.
واوضح أن مشاريع مصر 
العقارية عبارة عن مشروعني 
عقاريني تقوم ش���ركة أعيان 
لالستثمار بتطويرهما حيث 
يق���ع أحدهما وهو مش���روع 
مارفل سيتي في منطقة التجمع 
اخلامس بالقاه���رة اجلديدة، 
ويعد أقرب جتمع سكني ملقر 
اجلامع���ة األميركية اجلديد، 
ويتكون من شقق سكنية فاخرة 
مش���طبة بالكامل من اخلارج 
ونصف تشطيب من الداخل، أما 
مشروع جرين ويفز، فيقع في 
احلي السادس عشر من مدينة 

أعلن���ت ش���ركة خطوات 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ان 22 ش���ركة سورية أعلنت 
عن مش���اركتها رس���ميا في 
الدولي األول  التراث  معرض 
الذي يقام بالكويت الول مرة 
أكتوبر  وتنطلق أنشطته في 
املقبل برعاية وحضور الفريق 
عبداحلمي���د احلج���ي حيث 
يس���تمر املعرض ملدة خمسة 
أيام متواصلة خالل الفترة من 

9 الى 13 أكتوبر املقبل.
املناس���بة، أكدت  وبه���ذه 
رئيسة مجلس اإلدارة لشركة 
خط���وات نهيل صوف���ان ان 
معرض التراث الدولي يعد من 
املع���ارض املتميزة واجلديدة 
الكويتي  على السوق احمللي 

املشروع، وقد مت بيع وتسليم 
20% من وحدات املشروع ومت 
إجناز البنية التحتية على أعلى 

مستوى بالكامل.
أم���ا املش���روع اآلخر فهو 
مش���روع ڤلل منتج���ع صفا 
مبنطقة جرش والذي تطوره 
شركة دار اإلدارة التي دأبت على 
التفرد بتقدمي حلول إسكانية 
مميزة عبر تطوير مشاريع في 
ضواحي امل���دن ذات الطبيعة 
النش���اطات  اخلالب���ة ونقل 
احلضرية خ���ارج ازدحامات 
املدن إلى الريف وتوفير منتج 
عقاري بأعلى قيمة تنافسية في 
اجلودة والسعر. باإلضافة إلى 
أنه فرصة لالستثمار القصير 
األجل بإعادة البيع عند انتهاء 
املش���روع بالكامل واستثمار 
طويل األجل بإع���ادة تأجير 
وحداته بعائد ال يقل عن %7.

على صعيد آخر، ذكر قدومي 
أن مش���روع س���نان السكني 
الواقع في منطقة صبنجة في 
تركيا والتي تبعد 80 كم عن 
مطار صبيحة الدولي، وتتميز 
ڤيلل املشروع بإطاللتها على 
بحيرة صبنجة املشهورة ويضم 
املشروع 38 ڤيال مبساحة بناء 
إجمالية 180 مترا مربعا لكل ڤيال 
موزعة على دورين ومتوسط 
مساحة األرض لكل ڤيال 400 
متر مربع، باإلضافة إلى منطقة 
خدمات اجتماعية تضم حمام 
سباحة مغطى للنساء وآخر 
للرجال وناديا صحيا رياضيا 
مع توافر ممرات ومس���احات 
خض���راء ومس���احة أللعاب 
األطف���ال وهو محاط بس���ور 
يعطي نوعا من اخلصوصية 

للمشروع. 

املنتجات التراثية املختلفة التي 
تشتمل على االثاث والعطورات 
والتحف النادرة وكل ما يندرج 
حتت التراث. واشارت الى ان 
املعرض سيعطى زخما كبيرا 
للسوق احمللي وسوف يساهم 
في تنشيط احلركة االقتصادية 
في السوق، موضحة ان شركة 
خطوات تتطلع الى مشاركات 
واسعة في املعرض حتى يحقق 
االهداف املرجوة منه في زيادة 
احلرك���ة التجارية بني الدول 
وجعل الكويت نقطة االرتكاز 
لتل���ك احلركة حي���ث مازال 
الكويتي قادرا على  االقتصاد 
استيعاب الكثير من االنشطة 
واملهرجان���ات  واملع���ارض 

والفعاليات املختلفة. 

الشيخ زايد ومقابل مقر النادي 
األهلي اجلدي���د، ويتكون من 
ڤلل وش���قق في جتمع سكني 

مخدوم بالكامل.
وأشار الى أن مشاريع االردن 
املعروض���ة مت اختيارها من 
ضمن مشاريع عديدة لتميزها 
من حي���ث نوعي���ة التطوير 
واخلدمات، باإلضافة إلى متانة 
وكفاءة املطورين املختارين. 
حيث سيتم عرض مشروع ريف 
عمان الذي تطوره شركة دارات 
الريف العقارية التابعة لشركة 
دارات القابضة، ويقع املشروع 
في منطقة جوبا التابعة حملافظة 
جرش وقريبة جدا من العاصمة 
عمان، ويتمتع مبوقعه وإطاللته 
األخاذة التي تأسر القلوب قبل 
العقول. ويتكون املشروع من 
51 ڤيال على أراض زراعية تبدأ 
مساحتها من 3600 متر مربع 
ضمن مجمع مسور ويقدم كافة 
اخلدمات من حراسة ونظافة 
وزراعة وصيان���ة، باإلضافة 
إلى مجمع خدمي يشمل حمام 
سباحة وناديا صحيا ومحالت 
جتارية خلدمة م���الك منازل 

فيعد املع���رض من املعارض 
االقتصادي���ة املتخصصة في 
مجال التراث الدولي الذي يجمع 
شركات دولية ومحلية حتت 
سقفه لعرض افضل ما لديهم من 

ينطلق 21 الجاري برعاية الشيخ أحمد الفهد 

»رواج« تطرح مشاريع في مصر واألردن 
وقبرص وتركيا ومكة بمعرض العقار الرمضاني

22 شركة سورية تعلن عن مشاركتها
في أنشطة معرض التراث الدولي

»غرفة التجارة« تستقبل مراجعيها
من 9 صباحًا وحتى 1.30 بعد الظهر

 2.4 مليون دينار خسائر »أبيار« 
 اعتمد مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2010 خالل اجتماعه 
الثالثاء املاضي وق����د أظهرت البيانات حتقيقها خس����ائر بقيمة 2.4 
ملي����ون دينار مبا يعادل 2.3 فلس للس����هم مقارنة بأرباح قدرها 1.5 
مليون دينار مبا يعادل 2.08 فلس للس����هم للفترة املقارنة من العام 
2009 وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 44.1 لفترة ال�6 أشهر االولى 
من العام احلالي مقارنة ب� 56.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام 

املاضي وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 133.6 مليون دينار.

بعدما قامت الشركة المزودة بعدم مراعاة الذوق العام

»زين« تصدر قرارًا  بوقف خدمة إخبارية

»أعيان«: إرسال البيانات المالية
للربع الثاني إلى »المركزي« نهاية األسبوع

بانتظار موافقته واعتماده لبيانات الربع األول

أصدرت شركة زين لالتصاالت قرارا 
بوقف التعامل رسميا مع إحدى الشركات 
امل����زودة خلدمات القيمة املضافة، وذلك 
على أثر انتهاك األخي����رة للذوق العام 

وعدم مراعاة اآلداب العامة.
وأكدت الشركة في بيان صحافي أنها 
أوقفت اخلدمة اإلخبارية لتلك الشركة 
نهائيا، وبناء عليه س����وف تتخذ جميع 
اإلج����راءات القانوني����ة حلف����ظ حقوق 
مش����تركيها وحقوقها.  وأعربت »زين« 

عن أسفها عما بدر من مزودي هذه اخلدمة وذكرت 
أنها تتقدم ببالغ اعتذارها ملشتركيها جراء ما حدث، 
وأفادت الشركة بأن مسؤوليتها االجتماعية تأتي دائما 

قبل نشاطها التجاري، ومن مسؤولياتها 
وواجباتها احملافظ����ة على الذوق العام 
واآلداب مب����ا يتفق مع ع����ادات وتقاليد 
الكويتي. واش����ارت  وموروث املجتمع 
الش����ركة في بيانها الصحافي الى أنها 
ستس����تمر في مراقب����ة وتدقيق جميع 
اخلدمات ذات القيمة املضافة التي تتعاون 
فيها مع شركائها مبا يحفظ للمشتركني 
كامل حقوقهم األدبية واملعنوية، مشيرة 
ف����ي ذات الوقت إلى أنه����ا تعتز بجميع 
شركائها احلاليني وهي على ثقة بأن اجلميع لديه من 
الوعي الكافي لتفهم حساسية مثل هذه األمور عندما 

يتعلق األمر بخدمة جماهيرية واسعة االنتشار.

 أوضحت ش���ركة أعيان لإلجارة واالستثمار في بيان صحافي 
مقتضب أنه تعقيبا على ما نش���ر في بع���ض الصحف أمس من 
معلومات غير دقيقة حول بيان���ات الربعني األول والثاني للعام 
احلالي، فإن الش���ركة أرسلت بيانات الربع األول إلى بنك الكويت 
املركزي فعال، وانها بانتظار موافقة البنك املركزي عليها واعتمادها، 
أما فيما يتعلق ببيانات الربع الثاني فإن الشركة تتوقع إرسالها 

إلى البنك املركزي قبل نهاية األسبوع اجلاري.

حمد العمر

 هيوستون � رويترز: قال أكبر مسؤول أميركي عن جهود وقف تسرب 
نفطي من بئر تابعة لشركة »بي.پي« في خليج املكسيك إن عاصفة قادمة 
ستؤخر املرحلة األخيرة من جهود سد البئر ليومني أو ثالثة. وأوقفت 
»بي.پي« العمل في جهود إحداث بئر ثانوية لوقف أسوأ تسرب نفطي 
بحري في العالم قبل ساعات من إعالن املركز القومي ملواجهة األعاصير 

أن منخفضا مداريا تشكل فوق خليج املكسيك.
وتشير التوقعات إلى حترك املنخفض باجتاه الشمال الغربي عابرا 
مبوقع التس���رب قبل أن يحل في لويزيانا أو في مكان آخر على ساحل 
شمال ووسط خليج املكسيك مساء امس أو في ساعة مبكرة من صباح 
اليوم. وقال األمي���رال املتقاعد ثاد ألني للصحافي���ني بعد إعالن مركز 
األعاصير عن املنخفض املداري »هذا قد يؤخر املرحلة األخيرة من العمل 
ف���ي البئر الثانوية ليومني أو ثالثة«. وم���ن ناحية أخرى ذكرت هيئة 
قضائية خاصة أن قاضيا احتاديا في نيو أورليانز سينظر في دعاوى 
قضائية رفعها صيادون وعمال أصيب���وا في انفجار احلفار ديبووتر 
هورايزون التابع لش���ركة »بي.پي« في 20 أبريل املاضي مما أسفر عن 
مقتل 11 عامال وتسرب نفطي حتت سطح البحر. وجنبت »بي.پي« 32.2 
مليار دوالر لدفع تعويضات قانونية لكن محللني قالوا إن الرقم النهائي 
قد يكون أكبر من هذا بكثير. وتعتبر البئر الثانوية احلل األخير لسد 

بئر ماكوندو الواقعة على بعد 4000 متر حتت قاع البحر. 

عاصفة ستؤخر المرحلة األخيرة
 من  سد بئر »بي.پي«


