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 بدأت اخلطوط اجلوية القطرية بتسيير رحالتها 
إلى العاصمة املجرية بودابست لتسجل بذلك إجنازا 

جديدا ضمن استراتيجيتها التوسعية. 
 وتعد العاصمة املجرية وجهة القطرية رقم 23 
في أوروبا ورقم 97 ضمن شبكة خطوطها العاملية 
التي ش���هدت انضمام 12 وجهة جديدة إليها على 
مدار ال� 12 ش���هرا املاضية، كانت من بينها س���ت 
وجهات أوروبية. وستختتم القطرية السنة املالية 
2011/2010 بتدشني رحالت إلى وجهتني أوروبيتني 
أخريني هما بروكسل )31 يناير( وشتوتغارت )6 
مارس(.  وترأس الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية 
القطرية أكبر الباكر، وفدا رفيع املستوى على منت 
الرحلة االفتتاحية شمل السيد الزلو زابو، سفير 
جمهورية املجر إل���ى قطر، إضافة إلى ممثلني من 
وسائل اإلعالم العاملية وعدد من موظفي الشركة، 
وكان بانتظار الرحلة رقم QR943 حفل استقبال 
شمل ترحيبا تقليديا بقوس من املياه، وصرح الباكر 
خالل مؤمتر صحافي عقد في بودابست امس بأن 
إطالق الرحالت األسبوعية األربع متثل خطوة هامة 

في توسعات القطرية عبر القارة األوروبية. 
 وأضاف »لم يعد املسافرون املجريون بحاجة 
للتوجه إلى املطارات األوروبية املزدحمة للوصول 
إلى وجهات في الش���رق األوس���ط ومنطقة آسيا 
واحمليط الهادئ، وفي املقابل، سيستفيد املسافرون 

من هذه املناطق من اخلدمات اجلديدة إلى جمهورية 
املجر«. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي ملطار 
بودابست جوست المرز: »يسعدنا الترحيب بأول 
رحل���ة للخطوط اجلوية القطرية من الدوحة إلى 
بودابس���ت، إنه إلجناز مهم في تاريخ املطار إذ ان 
هذا اخلط س���يربط بودابست مبنطقة مهمة جدا � 

منطقة اخلليج. 
وقال المرز »توفر رح���الت القطرية املنتظمة 
خيارات واس���عة للمس���افرين من رجال األعمال 
والس���ياح ليس فقط إلى منطقة الشرق األوسط 
عبر الدوحة وحسب وإمنا إلى شبه القارة الهندية 
وجنوب شرق آسيا وأستراليا كذلك. وفي املقابل، 
سيحظى املس���افرون في منطقة اخلليج بوجهة 
س���ياحية رائعة وس���ط أوروبا من خالل اخلدمة 

اجلديدة«.
وتعد القطرية شركة الطيران اخلليجية الوحيدة 
احلائزة تصنيف 5 جنوم التي تسير رحالتها إلى 
بودابست، وتسير الناقلة إلى بودابست طائرتها 
احلديثة من طراز إيرباص A320 التي تضم درجتني 
عل���ى متنها. وتضم درجة رجال األعمال 12 مقعدا 
فيما تضم الس���ياحية حتى 132 مقعدا، وتتوافر 
في كلتا الدرجتني شاشات تلفزيونية خلف جميع 
املقاعد ميكنهم من خاللها مش���اهدة أكثر من 700 

برنامج سمعي وبصري. 

عبداحلكيم اخلياط إلى اليسار وعبدالرزاق جواهري

أحد الفائزين يتسلم جائزته

والبن���ى التحتية والتطوير 
العقاري واإلنتاج الصناعي 
في استثمارات وأنشطة بيتك 

� البحرين. 
 وقال خالل لقائه جواهري: 
منذ إطالقها خدمات واي ماكس، 
حرصت مينا تيليكوم على 
أن تلع���ب دورا بارزا وكانت 
لها فرصة فريدة للمساهمة 
بقدر كبير في دعم مس���يرة 
التطوير والتقدم التكنولوجي 
في اململكة وإعطاء زخم وقيمة 
مضافة في هذا املجال وإبراز 
دور اململك���ة عل���ى الصعيد 
الذي  الوق���ت  العامل���ي، في 
حرصت فيه على تعزيز قطاع 

االتصاالت وجعله مزدهرا. 
يذكر أن حلول مينا تيليكوم 
تتضمن على سبيل املثال كال 
من خدمة الوصول إلى شبكة 
االنترنت ذات سرعة عالية مع 
سعات حتميل غير محدودة 
وبس���رعة مخصصة تصل 
إلى 150 ميغابت في الثانية، 
باإلضافة إلى حلول الشبكات 
 ،)VPN(االفتراضية اخلاصة
وخدمة االختيار املسبق للناقل 
 ،)CPS( الدولية للمكامل���ات 
وخدمة الدوائر الدولية اخلاصة 
املؤجرة )IPLC(، وخدمة تبادل 
وتراسل البيانات واملعطيات 
عبر بروتوكوالت اإلنترنت 
املتع���ددة )MPLS( ومرك���ز 

االتصاالت.

تعلي���م أفض���ل ألبنائه���م 
ومستوى معيشي أكثر راحة 
بفضل ضمان اس���تمرارية 
المكافآت شهرا بعد آخر لمدة 

250 شهرا.
ويعتب���ر »حصادي« هو 
الجوائ���ز األول في  برنامج 
المتوافق مع أحكام  الكويت 
الشريعة االسالمية والوحيد 
الذي يقدم جوائز أسبوعية 
وشهرية ذات قيمة أكبر من 
مجموع مبالغ جوائز البرامج 
إلى  األخ���رى. وباإلضاف���ة 
مجموع���ة الجوائز الجذابة، 
يمكن للعمالء الذين يمتلكون 
أرصدة كبي���رة أن يختاروا 
مزايا فريدة أخرى مثل خطط 
التوفير االستثمارية، ميزة 
الش���يك المرتب���ط بأرصدة 
حسابات التوفير االستثمارية 
التمويلية،  الخدمات  لديهم، 
بطاقات االئتمان ذات التسديد 
الشهري المرن، باإلضافة إلى 
أحدث الخدم���ات المصرفية 
اإللكتروني���ة عب���ر موق���ع 
البنك على شبكة اإلنترنيت 
أو عب���ر مركز االتصال على 

مدار الساعة.
وت���م تط�وي���ر برنامج 
جوائ���ز »حص���ادي« ليلبي 
متطلبات األفراد من أصحاب 
الروات���ب ليزيد من فرصهم 
في الحص���ول على الجوائز 
الكبيرة والجذابة، باإلضافة 
إلى تمتعه���م بأحدث المزايا 
المصرفية التي يوفرها لهم 

البنك األهلي المتحد.
 الجدير بالذكر أن جميع 
س���حوبات حصادي تجرى 
تحت تدقيق ممثلين من وزارة 
التجارة والصناعة وممثلين 
مستقلين من شركة التدقيق 

أرنست ويونغ.

أعلن البنك األهلي المتحد عن 
أسماء الفائزين في السحوبات 
األسبوعية لحساب »الحصاد 
االسالمي« التي أجريت بتاريخ 
12 و19 يناير 2010 � 2011، حيث 
فاز بالجائزة األسبوعية الكبرى 
بقيمة 25 ألف دينار نقدا كل من: 
محمد جاسم خالد، آدم يعقوب 
أحمد الصالح، عبدالنبي محمد 
علي، بلقيس أحم���د فخروه، 
كرس���توفر فرانسيس بريتو، 

مشاري عبدالرحمن البحر.
وأش���ار البي���ان الصحافي 
الصادر ع���ن البنك الى أنه قد 
فاز أيضا بجوائز نقدية قيمة 
كل منه���ا 1000 دينار نقدا كل 
من: نج���وى بدر مبارك عطية 
الفضلي، بدر يحيى عيس���ى 
العت���ال، محمد عبداهلل عازب 
العجمي، حسن محمد عباس 
ابراهيم، أمل كمال عبدالرحيم، 
باني كافتييل كور أشرف، مريم 
عبدالمحسن شاهين، مريم على 
الحواج، طالل حسين عبدالعزيز 
العصفور، عقال قاسم سرحان، 
عايشة جاس���م خالد، عباس 
منصور علي حسين سرحان، 
جمال يوسف عبداهلل بوعالي، 
مريم علي عبدالرحمن الصباغ، 
عبدالمجيد محمد علي غلوم، 
سالمة صياح سالم المطرفي، 
صالح سعد صالح البكر، أميل 
عبدالشاهد، عيسى راشد حسن 
العربي، أفراح علي ماجد أحمد، 
اياد عبدالعزيز عبداهلل السماك، 
علي محمد حسن المهنا، يوسف 
علي، انتص���ار محمود محيي 
الدين احمدي، علي ش���بيب، 
شيماء محمد علي أكبر محمد، 
حاجي عبدالملك )فازمرتين(، 
مهين رضا حسن البناي، أكرم 
العلمي، حس���ن شهاب، محمد 
خالد عب���داهلل القبندي، عالء 

على حد سواء.
إدراج  البي���ان أن  وأضاف 
الحياة«  جائزة »راتب م���دى 
بقيمة 250.000 دينار بش���كل 
ش���هري زاد من ف���رص الفوز 
بالجائ���زة الكبرى، بحي�ث لن 
يضطر العم���الء إلى االنتظار 
مدة 3 أش���هر أو أكثر للتأهل 
الكبرى. لقد أضافت  للجائزة 
جائ���زة راتب مدى الحياة إلى 
برنامج جوائز حصادي قي�مة 
كبي����رة إل��ى عمالء حس���اب 
التوفير االستثماري )حساب 
الحصاد اإلس���المي( حيث تم 
توزيع أكثر من 10 ماليين دينار 

حتى اآلن.
أتاحت جائزة »راتب  ولقد 
مدى الحياة« الشهرية للفائزين 
إمكانية امت���الك منزل أفضل، 

من خالل 28 جائزة أسبوعية 
تبلغ قيمته���ا 100.000 دي�نار 
كل أس���بوع وجوائز شهرية 
الحياة،  عبارة عن راتب مدى 
مما س���يجعل الف���وز بجوائز 
أكبر وأكثر أفضل من أي وقت 

مضى.
 وما يميز برنامج الحصاد 
االس���المي ويجعله أكثر جذبا 
هو فرصة الف�وز بجوائز أكبر 
وأكثر بفضل 3 جوائز أسبوعية 
كبرى قيم���ة كل منها 25.000 
دينار، باإلضافة إلى 25 جائزة 
إضافية بقيمة 1.000 دينار. أما 
بالنسبة للجوائز األسبوعية 
الكبرى فإنها ستمنح أصحاب 
حس���اب التوفير االستثماري 
)حس���اب حصادي اإلسالمي( 
الحاليين والجدد فرص الفوز 

حس���ن أحمد ه���ارون، محمد 
عبداللطي���ف ادريس، محمود 
محمد حس���ن خليل، يوسف 
صالح يوس���ف الفضالة، على 
جاسم الزيني، عادل محمد حسن 
عايد، أنيتا ماسكرنهاس، علي 
راشد عبداهلل الرندي، بهامبري 
بونيت، صالحة علي حس���ن 
شاكر، هدى عبدالرسول الزيرا، 
ابراهيم علي حسن يعقوب، علي 
كاظم عطية، صالح علي حسن 
بطي، بدرية علي حيدر، منصور 
مبارك النعيمي، شيماء حسن 
درويش محمد، ش���مس القمر 

ضياء القمر.
 ويق���دم برنام���ج الحصاد 
االس���المي الجديد م���ن البنك 
االهلي المتحد لعمالئه الكثير 
مما يطمحون لتحقيقه، وذلك 

والهواتف النقالة. 
 ومن جانبه أش���اد العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي في 
البحري���ن عبداحلكيم  بيتك- 
اخلياط بنمو وتوس���ع أعمال 
الش���ركة م���ن حي���ث  وأداء 
النوعية والكم وزيادة حصتها 
الس���وقية في فترة قياس���ية 

العالية  التكنولوجي���ا  بفضل 
التي تستخدمها واالهتمام الكبير 
نحو خدمة العمالء بأفضل ما 
وصلت إليه شركات االتصاالت 
وأنظمتها املتطورة على مستوى 
العالم، مشددا على األولوية التي 
القطاعات االقتصادية  حتتلها 
احليوية مثل الطاقة واالتصاالت 

بس�رعات تصل إلى 18ميغابت 
مع البيانات الصوتية املتقدمة 
النط���اق ملختلف  الواس����عة 
العم���الء، مما يجع���ل البنية 
التحتية ملينا تيليكوم متوافقة 
مع أح���دث التقنيات املتطورة 
ألجه���زة املس���تقبل، مبا فيها 
الكمبيوت���ر احملمولة  أجهزة 

قال نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
مينا تيليك���وم اململوكة لبيت 
الكويتي–البحرين  التموي���ل 
البحرين( عبدالرزاق   � )بيتك 
جواه���ري ان إس���تراتيجية 
االستثمار املستمر في التقنية 
احلديثة التي تتبناها الشركة 
املتخصصة في مجال االتصاالت 
السلكية والالسلكية زادت من 
عدد مش���تركيها إل���ى 57 ألف 
مشترك بحجم استثمارات تزيد 
على 100 مليون دوالر، وحققت 
لها سبقا كبيرا، إذ انها أول شركة 
في العال���م تطلق خدمة الواي 
الوطني  ماكس على املستوى 
باستخدام تقنية الواي ماكس 

.802.16e
وأضاف جواهري في تصريح 
صحافي مبناسبة متديد عقد 
»اخلدمات املدارة« بني ش���ركة 
مينا تيليكوم وموتوروال في 
مجال تخطيط وتصميم ونشر 
وإدارة ش���بكة ال���واي ماكس 
WiMAX النقالة وشبكة النظم 
الفرعية للوسائط املتعددة عبر 
 )IMS( بروتوك���ول اإلنترنت
وف�قا ملعي���ار e802.16، في كل 
أرجاء مملكة البحرين، إن هذه 
اخل�طوة من شأنها متكني مينا 
تيليكوم من مواصلة توسيع 
ش�بكة الواي ماكس وجتهيزها 
بامل�زيد م���ن القدرات املتقدمة 
فض�ال عن توفير خدمة السلكية 

»القطرية« تطلق رحالتها إلى بودابست

جانب من املؤمتر الصحافي بني اجلانبني القطري واملجري 

»مينا تيليكوم« المملوكة لـ »بيتك ـ البحرين«
تستثمر100 مليون دوالر بمجال االتصاالت

مددت العمل بعقد »الخدمات المدارة« مع »موتوروال« 

»المتحد« يعلن الفائزين بالجوائز األسبوعية 
في برنامج الحصاد اإلسالمي الجديد لـ 2011

برنامج الجوائز األول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

جواهري: 57 ألف مشترك وانفردنا عالميا بإطالق تقنية »الواى ماكس« الجديدة 

عثمان توفيقي

»iPhone«و »iPad« لمستخدمي »iAhli« األهلي« يطلق«
تأكيدا الهتمامه بتوفير أحدث تقنيات 
الخدمة المصرفية، أعلن األهلي الكويتي عن 
 iPad لمستخدمي أجهزة iAhli إطالق برنامج
و iPhone وذلك عن طريق تحميل البرنامج 
 Apple مجانا على هذه األجهزة من موقع
Store مم���ا يوفر لهم إمكانية الدخول الى 
موقع البنك األهلي الكويتي واالستفادة من 
الخدمات المصرفية واإلخبارية والعروض 

والمعلومات الخاصة بالبنك.
ومن جانبه صرح رئيس قنوات االتصال 

عثمان توفيقي بأن تلك الخطوة تأتي في 
طرحه لبرنامج iAhli استجابة الى التطور 
التكنولوجي وات��ساع شريحة مستخدمي 
أجهزة iPhone و iPad في الكويت، األمر الذي 
دفع البنك ليؤكد من جديد على اس�تراتيجية 
التطور المستمر التي ينت�هجها البنك في 

تقديم خدماته مدعمة بالسرعة واألمان.
ويوفر البرنامج الجديد إمكانية االطالع 
على الكثير من المعلومات كمتابعة حركة 
الحس���اب والمعلومات الخاصة ببطاقات 

االئتمان ومستحقاتها.
المتوافرة  الجديدة  الخدمة  كما تشمل 
على أجهزة iPad و iPhone خدمات أخرى 
يحصل عليها المس���تخدم بس���رعة ومن 
دون جهد مثل المعلومات الخاصة بمواقع 
فروع البنك المنتشرة في مناطق الكويت 
المصرفية  القروض والعروض  وحاسبة 
الجديدة وأسعار صرف العمالت، باالضافة 
الى امكانية معرفة حالة الطقس ومواعيد 

الصالة.

الصبيح: »بيت السيولة« التابعة لـ »بيتك«  
تحقق 6.5 ماليين دينار أرباحًا

عقدت شركة بيت السيولة، 
اململوكة لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك(، جمعيتها العمومية للسنة 
املالية املنتهية في 30 س���بتمبر 
أقر املس���اهمون  2010، حي���ث 
بنود ج���دول أعم���ال اجلمعية 
والذي تضم���ن تقريري مجلس 
اإلدارة والرقابة الشرعية للسنة 
املالي���ة املاضية، وتقرير مراقب 
احلسابات، وامليزانية العمومية 

وحساب األرباح واخلسائر.
كما اعتمد املساهمون توصية 
مجل���س اإلدارة باس���تقطاع ما 
نس���بته 10% من أرباح الشركة 

حلساب االحتياطي االختياري، واعتمدوا توصية 
املجل���س بتوزيع أرباح نقدية عن الس���نة املالية 

املاضية بواقع 5% من رأسمال الشركة.
من جانبه قال رئيس مجلس اإلدارة عبد الناصر 
الصبيح في كلمته للمساهمني، ان الشركة حققت 
منوا جيدا في كل املؤش���رات املالية للسنة املالية 
التي تغطي الفترة من بداية أكتوبر 2009 حتى 30 
ديسمبر 2010، مؤكدا أن الشركة جنحت في إيجاد 
موطئ قدم لها وفرض اسمها في األسواق العاملية 
عموما وفي قطاع السوق املالية واالئتمانية العاملية 

خصوصا في ظل هذه التحديات.
وأضاف الصبيح قائال: ارتفع إجمالي األصول 
مببلغ 1.883 مليون دينار عن العام السابق، ليبلغ 
113.529 مليون دينار، كم���ا ارتفع إجمالي حقوق 
املساهمني في الش���ركة خالل العام املالي املنتهي 
في 30 سبتمبر 2010، ليبلغ 110.578 ماليني دينار 
بزيادة قدرها 3.169 ماليني دينار. وتابع الصبيح 
قائال: بلغ إجمالي اإليرادات للسنة املالية املاضية 
7.188 ماليني دينار، شكلت إيرادات االستثمار نسبة 
40% من جملة هذه اإليرادات مببلغ 2.848 مليون 
دينار، وبزيادة قدرها 206% مقارنة بالعام السابق، 
شكلت إيرادات الصكوك منها نسبة 50%، كما بلغت 
نسبة إيرادات األتعاب والعموالت املتعلقة بعمليات 
خدمات ادارة األصول واالستش���ارات املالية التي 
تقوم بها الش���ركة لصالح الغي���ر نحو 22.5%من 
إجمالي إيرادات العام مببلغ 1.614 مليون دينار، في 
حني بلغت إيرادات التوظيفات املالية 1.321 مليون 

دينار لتش���كل نسبة 18.4% من 
إجمالي إيرادات العام، فيما بلغ 
إجمالي املصروفات الفعلية 2.204 

مليون دينار.
وأوضح الصبيح انه في ضوء 
هذه املؤشرات املالية فقد حققت 
الشركة ربحا إجماليا عن السنة 
املالية املنتهية في 30 س���بتمبر 
2010 بل���غ 6.469 ماليني دينار، 
وبلغ العائد على حقوق املساهمني 
6%، والعائد على إجمالي األصول 
5.7%، وبن���اء على هذه النتائج 
أوصى مجل���س اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية على املساهمني بواقع 

.%5
 GE ولفت الصبيح الى أن شركة جنرال إلكتريك
Capital Corp أولت »بيت السيولة« ثقتها من خالل 
تكليفها باملشاركة في تنظيم إصدار صكوك ميثل 
األول من نوعه في أسواق الواليات املتحدة األميركية 
بقيمة 500 مليون دوالر في نوفمبر 2009 مت تصنيفها 
من قبل وكالة التصنيف الدولية ستاندرز اند بورز 
S&P ب� A، تبعه تكليف مؤسسة التمويل الدولية 
IFC، والتي متثل الذراع االس���تثمارية التمويلية 
للبنك الدولي التابع لألمم املتحدة، لبيت السيولة 
باملش���اركة في تنظيم وإصدار صكوك وكالة لها 
بقيمة 100 مليون دوالر مت تصنيفها من قبل وكالة 
التصنيف الدولية موديز Moody's ب� Aaa. وأضاف 
قائال: من جانب آخر قدمت »بيت السيولة« بالتعاون 
مع Citi Bank خدماتها االستش���ارية والفنية لبنك 
املشاركة الكويتي � التركي )بيتك � تركيا( لتنظيم 
أول صفقة إصدار صكوك في أسواق تركيا بقيمة 

100 مليون دوالر في أغسطس 2010.
على صعيد متصل أعرب الصبيح عن أمله في 
إقرار قانون الصكوك اإلسالمية في أقرب وقت ممكن 
لتنظيم عملية إصدار الصكوك في السوق الكويتي، 
مؤكدا أن هذا التطور من ش���أنه أن يوسع وينوع 
خيارات التمويل املتاحة، في وقت يبدو فيه السوق 
احمللي في أمس احلاجة لذلك من أجل دعم مشاريع 
خطة التنمية الطموحة، وحتى تتاح الفرصة كاملة 
الستغالل اإلمكانيات واخلبرات الهائلة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية في هذا اجلانب.

عمومية الشركة تقر توزيع 5% نقدًا

عبدالناصر الصبيح


