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 املزيد من الرحالت ومواقيت مناسبة جلميع املسافرين

 «طيران اجلزيرة» تزيد رحالتها ملوسم الصيف
  ابتداًء من ٢٧ اجلاري

الرحالت ومواقيت تخدم اجلميع، 
توفر طيـــران اجلزيرة أفضل 
قيمة على اإلطالق للمسافرين، 
باإلضافة إلى امكانية السفر مع 
٤٠ كيلوغراما مجانا إلجمالي وزن 
األمتعة املسجلة وبصفة دائمة 
إلى جميع الوجهات، ووجبات 
ومرطبات مجانية للمسافرين 
على الدرجة السياحية، ووجبات 
من اختيار املسافرين على درجة 
رجال األعمال، ونســـبة التزام 
مبواعيد جدول السفر من األعلى 
في الشرق األوسط والتي فاقت 

نسبة ٩٥٪.
  يذكر أن طيـــران اجلزيرة 
حائزة جائزة «أفضل شـــركة 
طيـــران» لعـــام ٢٠١٠ قدمتها 
«مجلـــة أرابيـــان بيزنـــس»، 
باإلضافة إلى اجلائزة الذهبية 
من قبل «ماجنوم أوبس أووردز 

.«٢٠١٠
  وتشغل الشركة رحالت إلى 
١٧ وجهة في الشـــرق األوسط 
وشـــمال أفريقيا خالل موسم 
الشتاء لعام ٢٠١١/٢٠١٠ والتي 
تضم وجهات رجـــال األعمال 
مثل:دبي والبحرين، والوجهات 
األكثر طلبا في الشرق األوسط 

مثل: بيروت.

أو التسوق، أو زيارة عائالتهم 
وأصدقائهـــم، أو قضاء عطلة 
قصيرة لالســـترخاء في دبي، 
دمشق، جدة، اسطنبول أو أي 
من الوجهات السبع عشرة التي 
تشـــغل إليها طيران اجلزيرة 
رحالتهـــا، ويضـــم اجلـــدول 
اجلديـــد رحالت إلـــى الوجهة 
املوسمية اسطنبول مع رحالت 
أسبوعية من أبريل إلى أكتوبر 
لقضاء عطلة الصيف أو عطلة 
نهاية األســـبوع في العاصمة 

السياحية.
  وباإلضافـــة إلى زيادة عدد 

 أعلنـــت شـــركة طيـــران 
اجلزيـــرة أنها قامـــت بزيادة 
عـــدد الرحالت التي تشـــغلها 
خالل موسم الصيف ابتداء من 
٢٧ مارس اجلـــاري مع إطالق 
الوجهة  إلى  رحالت أسبوعية 
املوسمية اسطنبول وزيادة عدد 
الرحالت إلى دبي ودمشق وجدة، 
موفرة بذلك املزيد من اخليارات 
للمسافرين وحرية االختيار بني 

مواقيت تناسب اجلميع.
  وقالـــت الشـــركة في بيان 
صحافي انها زادت عدد الرحالت 

على النحو التالي:
  ٭ دبـــي: زيـــادة أربع رحالت 
يومية يوما اخلميس والسبت 
للوجهة املثالية لعطالت نهاية 

األسبوع.
  ٭ اسطنبول: رحلتان أسبوعيا 

لقضاء عطلة سياحية.
  ٭ جدة: رحالت يومية من وإلى 

الكويت عدا يوم اجلمعة.
  ٭ دمشق: رحلتان إضافيتان 
أسبوعيا ليصل عدد الرحالت 
التي توفرها الشـــركة إلى ١٢ 

رحلة أسبوعية.
انـــه مع جدول    وأوضحت 
الصيف، يستطيع املسافرون 
السفر ليوم كامل بغرض العمل 

 إحدى طائرات «طيران اجلزيرة»

 «بيتك» يبدي استعدادًا ملساعدة «التطبيقي»
  في تقنية املعلومات واتخاذ القرار

واملجتمعية األخرى.
  وكان «بيتـــك» قـــد حصل 
عام ٢٠١٠ علـــى جائزة أفضل 
تطبيق ملشـــاريع مســـتودع 
البيانات املجمعة على مستوى 
منطقة الشـــرق األوســـط من 
قبل مؤسســـة Sybase إحدى 
كبريـــات املؤسســـات العاملية 
املتخصصة فـــي مجال قواعد 
البيانات وتقنيـــة املعلومات، 
وذلك بعد انتهـــاء «بيتك» من 
هذا املشروع وتطبيقه بكفاءة 
وحرفية عاليتني من بني جميع 
عمالء املؤسســـة في مختلف 
أسواق املنطقة. وأضاف عبداهللا 
أنه قد مت كتابـــة ورقة علمية 
تبني احللول االبتكارية التي قام 
بها فريق بيتك بتطويع التقنية 
لتطبيـــق مســـتودع البيانات 
املجمعة واالستفادة املثلى من 
هذه التكنولوجيا، ولقد نشرت 
هذه الورقة العلمية احملكمة في 
مجلة TDWI واملتخصصة في 
علوم وتطبيقـــات ذكاء أنظمة 
 Business Intelligenceالعمـــل
البيانات املجمعة  ومســـتودع 

.Data Warehouse

املراحل املختلفة  مســـتعرضا 
لهذه التجربـــة والتي انطلقت 
منذ العام ١٩٩٥ ونفذت داخليا 
من خالل كوادر «بيتك» التقنية، 
واستعرض العقبات التي واجهت 
التغلب عليها  الفريق وكيفية 
ومـــا أبدتـــه اإلدارة العليا من 
دعم واهتمام للمشـــروع حتى 
التطبيق  الى مرحلة  الوصول 
التي أثبتت جناحا اســـتقطب 
الدولية  اهتمـــام املؤسســـات 
املتخصصة في قواعد البيانات 

وتقنية املعلومات.
  وأضاف عبداهللا: ان «بيتك» 
قدم كذلك رؤيته املســـتقبلية 
فـــي مجـــال قواعـــد البيانات 
وتطبيقـــات املعلومات ودعم 
القرار، حيث يستهدف تطبيق 
تقنية مستودع البيانات املجمعة 
مساعدة قطاعات بيتك في أخذ 
القرارات املناسبة، مشيرا الى أن 
بيتك عرض التعاون مع الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي وذلك 
بتقدمي جتاربـــه وخبراته في 
هذا املجـــال، كما أبدى «بيتك» 
استعداده للتعاون وتقدمي العون 
الفني للمؤسســـات احلكومية 

التقارير   قال مدير وحـــدة 
املركزية بقطـــاع تكنولوجيا 
التمويل  املعلومات في بيـــت 
الكويتي (بيتك) أحمد عبداهللا، 
ان وفدا من مركز دعم القرار في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
برئاســـة د.فيصل العنزي زار 
قطاع تكنولوجيا املعلومات في 
«بيتك» لالطالع على جتربته 
الرائدة في مجـــال دعم القرار 
والوقوف على االجنازات الفريدة 
التي حققهـــا «بيتك» وصوال 
الى إنشـــاء مستودع للبيانات 
املجمعة، والتي توجت بحصول 
البنك على جائزة أفضل تطبيق 
في هذا املجال على مســـتوى 
املؤسســـات في منطقة الشرق 

األوسط.
  وأوضح عبداهللا في تصريح 
صحافي أن قطاع تكنولوجيا 
املعلومات قدم عرضا وافيا لوفد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
حول جتربة «بيتك» في مجال 
دعم اتخـــاذ القرار والتي متتد 
لنحو عقدين، باإلضافة للتعرف 
على جتربته في إنشاء مستودع 
متكامـــل للبيانـــات املجمعة، 

 أحمد عبداهللا

 النفط الكويتي 
يرتفع

   إلى ١٠٥٫٠٤ 
دوالرات للبرميل

 قالت مؤسسة البترول الكويتية 
ان ســــعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع مبقدار ١٫٧٥ دوالر في تداوالت 
يوم اخلميس املاضي ليبلغ مستوى 
١٠٥٫٠٤ دوالرات للبرميل مقارنة 
بـــــ ١٠٣٫٢٩ دوالرات للبرميل في 

تداوالت امس األول.
  وارتفعت أســــعار النفط بعد 
التي شهدتها  التطورات األخيرة 
منطقة الشرق األوسط السيما ان 

تركيز املســــتثمرين والعالم عاد 
الى األحــــداث اجلارية في ليبيا، 
الكارثــــة احلاصلة في  متجاوزا 
اليابان األمر الذي ساهم في رفع 

اسعار النفط.
النفط    وانخفضت صــــادرات 
الليبية بشــــكل تدريجي منذ بدء 
األزمة لتصبح شبه معدومة خالل 
الفترة املاضية ما دفع بالعديد من 
الدول املنتجــــة للنفط بتعويض 

هذا النقص في اإلنتاج السيما ان 
املخاوف من نقص االمدادات ساهمت 
منذ بداية األزمة برفع أسعار النفط 
اخلام لتتجاوز ١٠٠ دوالر. وقدرت 
وكالة الطاقة الدولية حجم نقص 
اإلنتاج الليبــــي من النفط اخلام 
بسبــب األزمــة احلـاصلــة هناك 
بـ ١٫٣ مليون برميل يوميا اذ تعتبر 
ليبيا ثالث اكبر منتج للنفط في 

القارة االفريقية. 

VIVA لتكن من مزّودي
سّجل عبر موقعنا لُتزّودنا بخدماتك

المعتمدين، تفضل   VIVA لتصبح من مزودي 
وسجل   www.viva.com.kw موقعنا  بزيارة 

بيانات شركتك.


