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»الوطنية لالتصاالت« تزور دور رعاية المسنين
شاركتهم فرحة الشهر الفضيل

جانب من زيارة »الوطنية لالتصاالت«

عمال بتعاليم شهر رمضان املبارك التي توصي 
بالتواصل وتعزيز أواصر العالقات االجتماعية، 
زار فريق من ش���ركة الوطني���ة لالتصاالت دار 
العجزة في 19 اجلاري حيث حرص الفريق على 
مشاركة املس���نني فرحة الشهر الكرمي من خالل 
إضفاء ملس���ات من احلب والرعاية على حياتهم 
في هذه األي���ام الفضيلة. هذا وترأس فريق من 
العالق���ات العامة باإلضافة إلى عدد من موظفي 
الشركة حيث أمضى ساعات قيمة مع املسنني ومت 
تقدمي هدايا متنوعة لهم وحرص على أن يشعر 
كل مس���ن بأنه مميز وبأن املجتمع برمته يهتم 
بشأنه. وحول الزيارة أكدت »الوطنية لالتصاالت« 
عمق الهدف الذي نظمت من أجله الزيارة والذي 
تسعى من خالله الى إدخال البهجة واألمل على 

حياة املسنني ولنقول لهم اننا دائما متواجدون 
لرعايتهم وتلبية احتياجاتهم، معربة عن سعادتها 
البالغة بهذه الفرصة التي فتحت املجال للتواصل 
مع ه���ذه الفئة من املجتمع ف���ي أجواء متلؤها 
السعادة وفي هذا الشهر املبارك. الى ذلك شكر 
القائمون على املؤسسة »الوطنية« على مبادرتها 

منوهني بجهودها في هذا اإلطار.
جتدر اإلش���ارة الى أن الوطنية، على عهدها، 
تكثف من نش���اطها االجتماعي واخليري خالل 
ش���هر رمضان املب���ارك حيث تتخ���ذ املبادرات 
اإلنسانية حرصا منها على أن تنال جميع فئات 
املجتمع الكويتي كل رعاية واهتمام منها وذلك 
الى بنود إستراتيجيتها للمسؤولية  باالستناد 

االجتماعية.

15.6 مليار دوالر حجم سوق تطبيقات الهواتف
المتحركة بالشرق األوسط بحلول 2013

تش���ير التوقعات إلى أن حجم تطبيقات الهواتف املتحركة ومبيعاتها س���يصل بحلول العام 2013 
إلى 15.65 مليار دوالر، وذلك وفقا لتقرير نشرته شركة »ريسيرتش تو غايدانس«، التي قالت ان ذلك 
س���يدفع مصنعي األجهزة في منطقة الشرق األوسط لالستعداد الستقبال هذا النمو الكبير املتوقع في 

قطاع االتصاالت.
وأشارت الى انه في الوقت الذي يحرص فيه املستهلكون في املنطقة على احلصول على أعداد متزايدة 
من التطبيقات واحملتويات اإللكترونية للهواتف النقالة، فإن العديد من املتاجر الكبرى في قطاع االتصاالت 

تركز اهتمامها على تلبية متطلبات هؤالء املستهلكني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت ان هناك العديد من العوامل التي تس���هم في ارتف���اع منو الطلب على تطبيقات الهواتف 
املتحركة في منطقة الش���رق األوسط، ويأتي في مقدمتها الفرص الكبيرة غير املستكشفة بعد، وتوسع 
شبكات اجليل الثالث من الهواتف النقالة، باإلضافة إلى الزيادة املتسارعة في عدد مستخدمي الهواتف 

الذكية.
ووفقا لتقرير، فإن سوق الهواتف الذكية في العالم سجل منوا بأكثر من 56% خالل الربع األول من 
2010، وخالل فترة أطول بقليل ستصبح مناطق الشرق األوسط وأفريقيا من بني أكبر أسواق الهواتف 

الذكية في العالم مبعدل منو سنوي مركب يصل إلى 39% خالل السنوات ال� 4 املقبلة.

جانب من االجتماع

لتبسيط اإلجراءات وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين

الهارون يترأس اجتماعًا لبحث استكمال
الربط اآللي بين التجارة والشؤون والبلدية

ت���رأس وزي���ر التج���ارة 
الهارون  والصناع���ة أحم���د 
اجتماعا أمس تناول مشروع 
الربط اآللي بني وزارة ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
وأنظمة التراخيص التجارية 
املرتبطة بها من جهة وبلدية 
الكوي���ت م���ن جه���ة أخرى، 
حيث مت بحث املعوقات التي 
تواجه عملية الربط فيما بني 
هذه اجلهات من أجل تبسيط 
االجراءات والنظم املعمول بها 
مبا س���اهم في تسهيل اجناز 
وتق���دمي اخلدمات للمواطنني 

بأسرع وقت ممكن.
يأتي هذا االجتماع تنفيذا 
لبرنامج األداء احلكومي وخطة 
التنمية، حيث سادته اجواء 
التوافق والتفاه���م فيما بني 
العمل،  بآلية  اجلهات املعنية 
اذ مت االتفاق على تشكيل فريق 
عمل ملتابعة واجناز املشروع 
واالنته���اء منه خالل نوفمبر 
املقبل، على أن يترأس فريق 
العمل رئيس اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات م.علي 

الش���ريدة وعضوية كل من: 
التج���ارة والصناعة،  وزارة 
ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وديوان اخلدمة املدنية، 

وبلدية الكويت.
التجارة  أثنى وزي���ر  وقد 
والصناعة على اجلهود املبذولة 
من اجلهات املشاركة في هذا 
العم���ل وحثهم على س���رعة 
التطبيق مب���ا يحقق الفائدة 

وتقدمي اخلدمات للمواطنني.
حضر االجتماع كل من وكيل 

الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
الكن���دري  والعم���ل محم���د 
ورئي���س اجله���از املرك���زي 
لتكنولوجيا املعلومات م.علي 
الشريدة ووكيل ديوان اخلدمة 
الرومي ومدير  املدنية محمد 
ع���ام بلدية الكوي���ت م.أحمد 

الصبي���ح والوكيل املس���اعد 
لديوان اخلدمة املدنية طارق 
الزيد والوكيل املساعد بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
القط���ان والوكيل  عواط���ف 
املس���اعد لش���ؤون الشركات 
التج���ارة والصناعة  بوزارة 

جمال الشايع والوكيل املساعد 
للش���ؤون االداري���ة واملالية 
توفيق الزايد والوكيل املساعد 
التجارية  للسجل والعالمات 
شاكر الصالح ورئيس مكتب 
االستثمار ورأس املال األجنبي 
والشيخ مشعل جابر األحمد.

أحمد الهارون

»الكاظمي العالمية« تشارك
 في مؤتمر ومعرض الكويت األول لوسائط النقل

مطار دبي يكسر حاجز 
الـ 4 ماليين مسافر في شهر

الين عند أعلى مستوى في 15 عامًا ألول مرة في تاريخه 
أمام الدوالر وفي 9 أعوام أمام اليورو

لن����دن � رويترز: قفز الني أمس إلى أعلى مس����توى في 15 عاما أمام 
الدوالر وأعلى مستوى في تس����عة أعوام أمام اليورو بعد تنفيذ أوامر 

بيع لوقف اخلسائر عند مستوى 107.00 ينات.
وتراجع الدوالر إلى أدنى مس����توى في 15 عاما عند 84.58 ينا على 
منص����ة إي.بي.اس للتداول اإللكتروني بينما انخفض اليورو إلى أدنى 
مستوى في تسع سنوات عند 106.80 ينات مخترقا املستوى احملدد في 
أوامر بيع لوقف اخلس����ائر عند 107.00 وهو ما قال متعاملون إنه دفع 

الدوالر إلى مزيد من التراجع.
وتراجع اليورو أيضا إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدوالر عند 

1.2614 دوالر على منصة إي.بي.اس.
من جهة أخرى تراجع اجلنيه االس����ترليني إلى أدنى مس����توى في 
ش����هر مقابل الدوالر امس متأثرا بتصريحات مارتن ويلي عضو جلنة 
السياس����ة النقدية ببنك اجنلترا املركزي الذي قال إن بريطانيا تواجه 

خطر الركود.
وقال متعاملون إن تراجعا في أس����عار األس����هم األوروبية � وهو ما 
ينبئ بتراجع في اقدام املستثمرين على املخاطرة � يفرض ضغوط بيع 

إضافية على االسترليني الذي يعتبر عملة عالية املخاطر.
ودفعت تصريحاته االسترليني لالنخفاض نحو 1% إلى 1.5373 دوالر 

وهو أضعف سعر له منذ أواخر يونيو.

»كريدي سويس« يوصي بالتعرض االنتقائي ألسهم 
3 شركات خليجية للبتروكيماويات

العاملية عن  الكاظم���ي  اعلنت مجموع���ة 
مشاركتها في مؤمتر ومعرض الكويت االول 
لوسائط النقل، مشيرة الى ان هذه املشاركة تعد 
فرصة لتنمية عالقات الشركة مع عمالئها في 

السوق وتوسيع نشاط اعمالها مستقبال.
ولفتت املجموع���ة، في بيان صحافي، الى 

انها ترتبط بش���بكة من الش���ركاء العامليني 
وتعمل على توس���يع انش���طتها لتكون من 
ابرز الشركات العاملة في قطاع النقل البحري 
والشحن واخلدمات اللوجستية ومبا ميكنها من 
تعزيز تواجدها باالسواق احمللية واالقليمية 

والعاملية.

دبي � األسواق.نت: كسر مطار دبي الدولي 
ألول مرة في تاريخه حاجز ال� 4 ماليني مسافر في 
شهر واحد، وذلك بعد أن بلغ عدد املسافرين في 
يوليو املاضي 4.3 ماليني مسافر، وفقا إلحصاءات 

مؤسسة مطارات دبي.
وبحسب بيان صدر امس، فقد سجل مطار دبي 
منوا قياسيا في أعداد املسافرين وحجم الشحن 
في شهر يوليو، حيث أظهرت اإلحصاءات ارتفاع 
أعداد املس���افرين إلى 4.307 ماليني مسافر في 
يوليو، بزيادة 14.3% مقارنة مع يوليو 2009.

وساهم شهر يوليو في ارتفاع اجمالي أعداد 
املسافرين الذين استخدموا املطار خالل السبعة 
أشهر األولى من العام احلالي إلى 26.862 مليون 

مسافر بزيادة 16% مقارنة مع الفترة املناظرة 
من العام 2009.

ف���ي مقدمة  الوجه���ات األوروبية  وجاءت 
الوجهات التي خدمها املطار بنمو 219% في إعداد 
املسافرين مقارنة مع يوليو 2009، تلتها الوجهات 
اآلس���يوية بنمو قدره 34% ودول الكومنولث 
الروس���ي بزيادة 29% مقارنة مع يوليو 2009 
نتيجة التوسع الكبير واخلطوط اجلديدة لكل 

من طيران االمارات وفالي دبي.
 وعلى صعيد الش���حن سجل مركز الشحن 
في املطار منوا ب� 23.5% في يوليو حيث صعد 
حجم البضائ���ع التي متت مناولتها الى 197.8 

ألف طن.

األس���واق.نت:   � دب���ي 
أوصى بنك كريدي س���ويس 
بالتعرض االنتقائي ألس���هم 
العاملية  الس���عودية  الشركة 
للبتروكيماويات »س���بكيم« 
وصناع���ات قط���ر واملتقدمة 

للبتروكيماويات.
البنك ف���ي تقييمه  ولفت 
البتروكيماويات في  لشركات 
الشرق األوسط، الى انه يرجح 
االجتاه الهبوطي للقطاع خالل 
الفترة املقبلة، وذلك بس���بب 
تزايد الشكوك واملخاوف بشأن 
منو االقتص���اد العاملي. وأكد 
انه وضع افتراضات متحفظة 
بالنس���بة لتوقعات األسعار، 

وهياكل التكلفة والتقييم.
الس���عر  البنك  وخف���ض 
املستهدف لسهم صناعات قطر 
من 143 رياال قطريا الى 121 رياال، 
بينما رفع الس���عر املستهدف 
لسهم »سبكيم« الى 29 رياال من 

26.1 رياال بسبب إزالة الغموض 
املتعلق بتكاليف مجمع االسيتيل 
وارتف���اع اس���عار »امليثانول« 
وحدد الس���عر املستهدف لسهم 
املتقدم���ة للبتروكيماويات عند 

23.6 رياال.
وبالنسبة للمخاطر املتعلقة 
البتروكيماويات، فقد  بقط���اع 
انه  أوضح »كريدي س���ويس« 

النفط  يتوقع حت���رك أس���عار 
اخلام في نطاق ضيق مع وصول 
األسعار احلالية الى املستويات 

العليا من نطاق التداول.
ورأى ان اخلط���ر يكمن في 
هبوط اسعار النفط اخلام الذي 
سيؤدي الى تراجع في هوامش 
منتجات االيثيلني، والبروبيلني 

والهيدروكسيل.

داوود توفيق

قالت ش���ركة غزال للتأمني 
ان جريدة »املصرية لألخبار« 
اختارت العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي للشركة داوود سالم 
توفيق كأحد أفضل الرؤس���اء 
التنفيذيني في قطاع التأمني في 

الشرق األوسط للعام 2010. 
وأشارت الش���ركة في بيان 
صحافي ال���ى أن داوود توفيق 
يعتبر من أوائ���ل الذين عملوا 
في قط���اع التأمني في الكويت، 
ومن القالئل الذين ساهموا في 
خلق قيمة مضافة لهذا القطاع. 
العلمية  فاس���تطاع بإمكاناته 
والعملية وبقدراته اإلدارية في 
قطاع التأمني حتديدا أن يساهم 
في رسم طريق جناحه التأميني 

خالل العقود املاضية. 
وبينت الشركة انه كان إلدارة 
املتميزة لدائرة احلياة  توفيق 

أول شركة تأمني متخصصة في 
قطاع الصحة في الكويت وإعطاء 
دفة قيادة الشركة لداوود توفيق 
لتميزه وجناحه امللحوظ في هذا 
املجال. وأكدت انه بسبب اخلطط 
واالستراتيجيات الناجحة التي 
وضعها توفيق موضع التنفيذ 
وبتعاون فرق العمل التي كانت 
تعمل معه اس���تطاعت الشركة 
في العام 2006 أن حتقق أرباحا 
تشغيلية للشركة فاقت %300، 
باإلضافة إلى تكوين احتياطيات 
تأمينية قوية لتكون دعما للشركة 

أمام أي التزامات طارئة. 
الش���ركة بيانها  واختتمت 
بالق���ول ان ه���ذه اإلجن���ازات 
التأمينية كان لها األثر املباشر في 
اختياره كأفضل رئيس تنفيذي 
بقطاع التأمني في الشرق األوسط 

للعام 2010.

والصحة خالل العام 1998 وقدرة 
هذه اإلدارة على حتقيق عوائد 
تشغيلية مجزية، أن اتخذ مجلس 
إدارة شركة وربة للتأمني قرارا 
بتأسيس شركة متخصصة في 
مجال التأم���ني الصحي لتكون 

وفقًا لـ »المصرية لألخبار«و تقديرًا إلنجازاته في الكويت

اختيار داوود توفيق أفضل الرؤساء التنفيذيين
لقطاع التأمين في الشرق األوسط لـ 2010

ارتفاع صادرات الكويت النفطية للصني بنسبة %35.5

من النفط الخام خالل يوليو الماضي

35.5% نسبة ارتفاع صادرات الكويت إلى الصين 
طوكيو � كونا: ارتفعت صادرات الكويت من النفط اخلام الى 
الصني بنسبة 35.5% في يوليو املاضي عما كانت عليه منذ عام 

واحد الى 826 ألف طن ما يعادل 195 ألف برميل يوميا.
ووفقا لبيانات نشرتها االدارة العامة للجمارك في الصني فان 
صادرات الكويت الى الصني تشكل نسبة 4.3% من اجمالي واردت 

الصني من النفط مقارنة بنسبة 3.1% بشهر يوليو 2009.
ويبلغ اجمالي صادرات النفط اخلام الكويتية الى الصني في 
الش���هور الس���بعة االولى من العام احلالي 85ر5 مليون طن ما 
يعادل 202 ألف برميل يوميا بارتفاع بلغت نس���بته 25.3% عن 

نفس الفترة من العام املاضي 2009.
وتراج���ع اجمالي واردات الصني م���ن النفط اخلام في يوليو 
بنسبة 3.2% عما كان عليه من عام مضى الى 4.49 ماليني برميل 

يوميا.
واس���تعادت السعودية موقعها كأول ممول للصني من النفط 
اخلام على الرغم من ان صادراتها تراجعت بنسبة 13.3% عن العام 
املاض���ي 2009 الى 965 الف برميل يوميا تتبعها أنغوال بتراجع 

بلغت نسبته 28.8% الى 536 ألف برميل يوميا.
وحتتل ايران املرتبة الثالثة وتراجعت صادراتها النفطية الى 
الصني كذلك بنسبة 7.6% الى 481 ألف برميل فيما احتلت الكويت 
املرتبة السابعة على قائمة الدول املصدرة للنفط الى الصني في 
يوليو املاضي، تعد الصني ثاني اكبر مس���تهلك للنفط اخلام في 

العالم بعد الواليات املتحدة.


