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بعد أن خضعت للصيانة الدورية

ارتفاع القيمة السوقية للقطاع 569.93 مليون دوالر وصواًل إلى 104.42 مليارات

ضمن مبادراته لدعم القطاع الصحي

الفالح: طائرات »الكويتية« الخمس 
تعود للخدمة بعد ثبوت سالمتها

»جلوبل«: مؤشر أداء قطاع االتصاالت الخليجي
ينهي 2010 على تراجع بـ %0.54

»بيتك« يزود مركز صباح الناصر الصحي 
بجهاز تعداد رقمي

بادر بي���ت التمويل الكويتي 
»بيتك« بتزوي���د مركز صباح 
الناص���ر الصحي، بجهاز تعداد 
رقمي متطور ليساعد املركز على 
تنظيم وترتيب دخول املرضى 
الطبي���ة املختلفة،  للعي���ادات 
ومس���اهمة منه في دعم املركز 
لتقدمي أفضل اخلدمات الصحية 

للمستفيدين.
تأتي هذه املبادرة من منطلق 
الت���زام »بيتك« بدع���م القطاع 
الصحي والذي جتلى في العديد 
من املبادرات ملساعدة العديد من 

الطبية واملستش���فيات  املراكز 
داخل وخ���ارج الكويت القتناء 
أفض���ل األجه���زة ومتابعة آخر 
االكتشافات، وتنظيم احلمالت 
التثقيفية التوعوية للوقاية من 
بعض األمراض، كما تنسجم مع 
الدور االجتماعي الذي يضطلع به 
»بيتك« جتاه مؤسسات املجتمع 

الكويتي.
من جانبهم، أعرب مسؤولو 
الناصر الصحي  مركز صب���اح 
ومراجعوه في لقاءات مع موظفي 
الدبوس واحمد  ف���واز  »بيتك« 

التركيت خالل االحتفال بتشغيل 
النظ���ام عن تقديره���م ملبادرة 
»بيتك« التي توفر عليهم الوقت 
واجلهد وتساعد على انتظام سير 
العمل، مشيدين في هذا الصدد 
مبساهمات »بيتك« في دعم القطاع 
الصحي في الكويت عموما، والتي 
القطاع  تعد منوذجا ملساهمات 
اخلاص لرفع مستوى اخلدمات 
الصحية في الب���الد، مبا متثله 
من انعكاسات ايجابية مباشرة 
على صحة املجتمع واملساهمة 

في تطوره.

هذا الفحص، مشيرا الى انه لن 
يكون هناك أي تأخير اعتبارا من 
الغد، مؤكدا عدم جلوء املؤسسة 
لتأجير أي طائرات من شركات 

طيران اخرى.
وكانت مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية أعلنت ان شركة 
ايرب���اص االوروبية طلبت من 
املؤسسة فحص بعض االجهزة 

في طائراتها )ايرباص 300(.
وقالت املؤسس���ة في بيان 
صحافي ان هذا الطلب جاء بناء 
على عدة مالحظات كانت دائرة 
الهندسة قد رفعتها الى الشركة 
ما حدا باملؤسسة الى إدخال هذه 
الطائرات وعددها خمس طائرات 
الى الصيانة الفورية إلخضاعها 

لهذا الفحص.

في كافة محافظات منطقة اجلوف 
)القريات، دومة اجلندل وسكاكا(، 
وفي جميع محافظ���ات منطقة 
احلدود الشمالية )عرعر، رفحاء 
وطريف(، وكذلك في محافظات 
)الدائر، الدرب والريث( مبنطقة 
جازان، وذلك بعد اجتياز الشركة 
الفني  التقييم  جلميع عناص���ر 
واملال���ي ولتقدميها ألقل عرض 
للدعم املالي املطلوب لتنفيذ هذا 
املش���روع بقيمة 39.99 مليون 
ريال. في حني حصلت ش����ركة 
االتصاالت املتكاملة )دو( على 
جائزة اإلجناز في قطاع تقنية 
املعلوم����ات واالتصاالت للعام 
2010 من مجلة أخبار كمبيوتر 
في الش����رق األوسط اليوم عن 
فئة »أفض����ل تطبيق في قطاع 
االتص����االت للعام 2010« وذلك 
بحضور أكثر من 500 مشارك من 
مختلف املؤسسات والشركات. 
كما أعلنت شركة زين الكويتية 
أنها ينتظر ترخيصا من وزارة 
املواصالت إلطالق اجليل الرابع 
والذي يقضي بتوسعة التعريف 
ليشمل تقنيات مثل واي ماكس 
وتقنية التطور بعيد املدى وتقنية 

حزمة البيانات عالية السرعة.
النورس  هذا وأعلنت شركة 
أنها تعتزم استثمار 150 مليون 
ريال عماني )390 مليون دوالر( 
خالل العام���ني املقبلني في إطار 
اإلفادة من الف���رص املتاحة في 
العريض ضمن  النط���اق  قطاع 
خدم���ات اإلنترنت ف���ي قطاعي 

األعمال واملناطق السكنية.

الشركة
الكمية 

المتداولة

إجمالي الكمية 
المتداولة لكل 

سوق خليجي

النسبة من إجمالي 
الكمية المتداولة لقطاع 

االتصاالت الخليجي
30.65%41.820.501673.066.660شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(

2.87%3.915.0001.071.242.500شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
4.79%6.531.327673.066.660شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

5.65%7.714.650565.392.257مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(
3.86%5.271.594673.066.660شركة االتصاالت السعودية

2.02%2.757.129673.066.660شركة احتاد عذيب
)Du( 44.38%60.553.493565.392.257شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة

1.86%2.534.85860.235.553فودافون قطر
0.24%330.70139.088.373الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(

0.15%206.14760.235.553شركة اتصاالت قطر )كيوتل(
0.07%100.0001.071.242.500الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(

1.73%2.358.00020.142.068شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(
1.72%2.346.14039.088.373الشركة العمانية القطرية لالتصاالت )النورس(

136.439.5402.429.167.411املجموع

واس���تأنفت رحالتها بصورة 
طبيعية.

واعتذر الفالح للمس���افرين 
الذين تأخرت رحالتهم بسبب 

لالتصاالت )بتلكو( في ش���راء 
حصة الشركة من زين الكويت. 
بينما جاء سهم شركة االتصاالت 
املنتقلة زين األكثر تراجعا متصدرا 
قائمة األسهم من حيث االنخفاض 
فاقدا ما نسبته 3.13% من قيمته 

ليغلق عند 7.75 دنانير.
القطاع،  ومن أخبار شركات 
وقعت شركة االتصاالت السعودية 
وثيقة تعاون مشترك مع شركة 
العاملي���ة أطل���ق عليها  أوراكل 
الفن���ي املتقدم وتتضمن  الدعم 
االتفاقي���ة نقل خبرات ش���ركة 
أوراكل وتوطينه���ا في ش���ركة 
االتص���االت الس���عودية، ونقل 
املعرفة، والتدري���ب على رأس 
العمل، وترس���يخ أسس تقدمي 
الدع���م الفني جلمي���ع منتجات 
شركة أوراكل التي منها على سبيل 
املثال أنظم���ة العناية بالعمالء، 
واألنظم���ة املالي���ة واإلداري���ة، 
وأنظمة شؤون املوظفني، وأنظمة 
التجارة االلكترونية وغيرها من 
منتجات الش���ركة، كما تتضمن 
االتفاقي���ة تب���ادل اخلبرات في 
مجال معاجلة وإصالح األعطال 
في قواعد البيانات واألنظمة في 
حال وجودها. كما أعلنت شركة 
الس���عودية  املتنقلة  االتصاالت 
)زي���ن( ع���ن فوزه���ا بتنفي���ذ 
املشروع رقم 2 اخلاص باخلطة 
التش���غيلية األول���ى لصندوق 
اخلدمة الشاملة بهيئة االتصاالت 
وتقنية املعلومات، الذي يهدف إلى 
تقدمي خدمات االتصاالت الصوتية 
واالنترنت ذات النطاق العريض 

أكد رئيس مجل���س االدارة 
والعضو املنتدب في مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح سالمة طائرات املؤسسة 
اخلمس )ايرب���اص 300( التي 
خضعت للصيانة الدورية صباح 
اليوم، مشيرا الى عودتها للخدمة 

بشكل طبيعي.
وقال الفالح ل� »كونا« أمس ان 
الطائرات اخلمس التي خضعت 
للفح���ص الفني بتوصية من 
دائرة الهندسة وشركة ايرباص 
ف���ي اطار صيانته���ا الدورية 
أثبتت سالمتها وعدم وجود 

أي أعطال فيها.
واضح ان الطائرات اخلمس 
ع���ادت للخدمة مرة أخرى عند 
الساعة السابعة من مساء أمس، 

ق���ال التق�رير 
األس���ب���وعي 
لشرك����ة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( حول 
أداء قطاع االتصاالت اخلليجي ان 
مؤشر جلوبل اخلليجي لالتصاالت 
أنهى تداوالت األسبوع املنتهي في 
30 ديسمبر 2010 مسجال تراجعا 
بلغت نسبته 0.54% وصوال إلى 
مس���توى 317.01 نقطة، في حني 
ارتفع إجمالي القيمة الس���وقية 
للقطاع بواق���ع 569.93 مليون 
دوالر وصوال إلى 104.42 مليارات 

دوالر.
وأضاف التقرير انه وعلى الرغم 
من أن إعالن ش���ركة االتصاالت 
خالل األسبوع أنها بلغت مراحل 
متقدمة في مفاوضاتها مع عدد من 
البنوك احمللية والعاملية من اجل 
توفير التمويل الالزم لالستحواذ 
على نسبة من شركة زين، كان 
له أث���ر إيجابي واضح على أداء 
السهمني خاصة خالل منتصف 
األسبوع وبالتحديد في جلسة يوم 
27 ديسمبر، إال أن إعالن شركة 
الفوارس عن تقدمي استئناف في 
قضيتها ضد شركة زين أثرا سلبا 
على الشركة القيادية في املؤشر 

خالل نهاية األسبوع.
التداول  وش���هدت أنش���طة 
أداء سلبيا حيث تراجعت كمية 
األس���هم املتداولة بنسبة بلغت 
إل���ى 136.44  22.32% وص���وال 
ملي���ون س���هم بإجمال���ي قيمة 
تداوالت بلغ���ت 300.05 مليون 
أقل بنسبة %43.83  دوالر وهو 
عن القيمة املتداولة خالل األسبوع 
الكمية  السابق. وقد استحوذت 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 5.62% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نس���بته %5.25 
املتداولة في  القيمة  من إجمالي 
األسواق اخلليجية. هذا واصل 
سهم شركة اإلمارات لالتصاالت 
املتكاملة تصدره قائمة األسهم 
من حيث الكمية املتداولة حيث 
ت���داوالت هذا  اس���تحوذ خالل 
األسبوع على ما نسبته %44.38 
م���ن إجمالي الكمي���ة املتداولة، 
بينما تصدر شركة موبيلي قائمة 
األس���هم حيث القيمة املتداولة، 
حيث استحوذ خالل تداوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته %32.05 

من إجمالي الكمية املتداولة.
من جهة أداء األسهم من حيث 
تغير السعر السوقي، سجل سهم 
البحرينية لالتصاالت  ش���ركة 
)بتلكو( الصع���ود األكبر خالل 
تداوالت هذا األسبوع بارتفاعه 
بنسبة بلغت 3.24% ليغلق عند 
0.51 دينار بحريني، وذلك بعد 
أن انتش���رت بعض االش���اعات 
حول رغبة الش���ركة البحرينية 

حمد الفالح 

عبداهلل احلوقل مدير الفرع الرئيسي يسلم أحد الفائزين جائزته

موظفا »بيتك« وأمني املركز

العجمي واملضف يكرمان يوسف القالف

BEST فريق مشروع

الفائزة صديقة إسماعيل تستلم جائزتها من شيماء القاسم مديرة فرع الدعية

لتحفيز العمالء على إتمام المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت

3 من عمالء »الوطني« يفوزون بجوائز قيمة 
في السحب الثاني من حملة »استخدم الوطني أون الين«

»البترول الوطنية« تحتفل بإنجاز مشروع
إعادة هيكلة إجراءات دائرة الموارد البشرية

على مس���توى القطاع النفطي 
احمللي واإلقليم���ي عن طريق 
استخدام هذه التطبيقات والنظم 

املتقدمة.
وكان ف���ي مقدم���ة حضور 
احلف���ل نائب رئي���س مجلس 
اإلدارة ونائب العضو املنتدب 
ملصفاة ميناء األحمدي أس���عد 
املنتدب  السعد، نائب العضو 
للمشاريع حامت العوضي، نائب 
العضو املنتدب ملصفاة الشعيبة 
أحمد اجليماز، وشركاء املشروع 
وليد العصيمي وفيصل حداد 
ممثلني عن »ارنست اند يونغ« 
الش���ركة  وعدد م���ن موظفي 
املعني���ني، حيث ش���هد احلفل 
تكرمي فريق مشروع إعادة هيكلة 
إجراءات دائرة املوارد البشرية 
وجميع من أسهم في إجنازه من 
موظفي الشركة وفريق الشركة 

االستشارية للمشروع.

احتفل���ت ش���ركة البت���رول 
الوطنية الكويتية بإجناز وتطبيق 
جميع مراحل مشروع إعادة هيكلة 
البشرية  املوارد  إجراءات دائرة 
الذي أطلقته قبل عامني بالتعاون 
مع املستشار العاملي »آرنست آند 

يونغ«.
ويأتي هذا املشروع متسقا مع 
الرؤي���ة اجلديدة التي تضمنتها 
استراتيجية القطاع النفطي حتى 
عام 2030، حيث يتضمن ميكنة 
إجراءات أقس���ام دائ���رة املوارد 
البشرية، وإدراج إضافات جديدة 
على النظام اآللي املستخدم حاليا 
لتنفيذ إجراءات التوظيف، تخطيط 
الوظائف  العاملة، تقييم  القوى 
والهي���اكل التنظيمية، ش���ؤون 
الترقيات  األداء،  إدارة  املوظفني، 
والروات���ب، النق���ل والتدري���ب 
وعالقات العامل���ني، وهو ما من 
شأنه أن يس���هم بشكل ملحوظ 
في حتسني جودة العمل وتوفير 
الوقت واجلهد املبذول إلجنازه.

وخالل االحتفال الذي أقيم بهذه 
املناسبة في نادي الشركة، أثنى 
نائب العضو املنتدب للشؤون 
املالية واإلدارية بالش���ركة فهد 
العجم���ي على اجلهود املبذولة 
من قبل فريق املشروع في شركة 
البترول الوطنية، وكذلك فريق 
»ارنس���ت اند يونغ«، مش���يدا 
بتع���اون املوظف���ني وتظاف���ر 
التي س���اهمت في  جهوده���م 
إجناح املش���روع وتنفيذه في 
وقت قياسي، حيث أظهرت جميع 
األطراف املشتركة في املشروع 
تفانيا كبيرا يس���تحق الشكر، 
وأك���د العجمي حرص البترول 
الوطنية الدائم على تبني مختلف 
البرامج التي من شأنها تطوير 
مهارات موظفيها وقدراتهم على 
اختالف مستوياتهم الوظيفية، 
مشيرا إلى كونها إحدى الشركات 
السباقة في مواكبة عجلة التطور 

فاز ثالث���ة من عم���الء بنك 
الكويت الوطني الذين يستخدمون 
خدمة الوطني أون الين إلجناز 
معامالتهم املصرفي���ة بجوائز 
قيمة في السحب الثاني من حملة 
»استخدم الوطني أون الين«. وقد 
ضمت مجموعة الفائزين لسحب 
شهر ديسمبر كال من فضيلة طالل 
مشلش وغازي الكاظمي وصديقة 

محمد اسماعيل.
الوطني   وقالت مديرة خدمة 
أون الين في بنك الكويت الوطني 
هالة الش����عيبي ان »احلملة التي 
أطلقها الوطني بعنوان »معامالتنا 
املصرفية عبر اإلنترنت س����هلة، 
عملي����ة، آمنة ومجاني����ة« تهدف 
إلى تشجيع ومكافأة عمالئنا ممن 
يواظبون على اس����تخدام خدمة 

»الوطن����ي أون الي����ن« املصرفية 
اإللكترونية إلجن����از معامالتهم 
املصرفية عبر االنترنت. وتتيح 
هذه احلملة ملس����تخدمي الوطني 
أون الين الفوز بأجهزة آيفون 4 
شرط أن يقوم العميل بإجراء ثالثة 
معامالت مصرفية على األقل خالل 

شهر واحد«.
وق����د أع����رب الفائ����زون لدى 

حضورهم إلى املبنى الرئيسي للبنك 
الستالم جوائزهم عن إعجابهم مبا 
توفره لهم خدمات الوطني أون الين 
املصرفية عبر شبكة اإلنترنت من 
أمان ودقة وسرعة في إجناز مختلف 

معامالتهم املصرفية.
املعام����الت املصرفية  وتتميز 
عبر الوطني أون الين على املوقع 
االلكتروني www.nbk.com بأقصى 

درجات السرية واألمان، باإلضافة 
أنها خدمات مجانية باملطلق  إلى 
وهي في متناول جميع العمالء في 
أي وقت ومن أي مكان، مع اإلشارة 
إلى أن أن البنك لن يطلب من عمالئه 
مطلقا اإلفصاح عن أية تفاصيل أو 
بيانات شخصية وسرية تخص 
حساباتهم عبر الهاتف أو اإلمييل 

.SMS أو الرسائل الصوتية

تقـريـر


