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وفي هذه املناسبة قال 
رئيس مجلس إدارة البنك 
فهد بودي: »إن مشاركتنا 
في ه����ذه املنظمة تأتي 
ضم����ن اس����تراتيجية 
النهوض  ف����ي  البن����ك 
املالية  بقطاع اخلدمات 
اإلسالمية املتنامية، كما 
أننا نهدف بذلك إلى خلق 
جسور للتواصل ما بني 
الشرق والغرب ما يربط 
العاملية  بني املؤسسات 
التي تطمح إلى املشاركة 
ف����ي مج����ال االقتصاد 

اإلس����المي وتوفير األراضي اخلصبة لها 
وذلك من خالل العمل مع املنظمات األوروبية 
واحلكومية لتطوير القوانني لتتناسب مع 

هذه االهداف.

ب����ودي:  وأض����اف 
وتطوي����ر  »االبت����كار 
العاملي����ة  املنتج����ات 
واإلسالمية هما أساس 
البن����ك. كما أن  عم����ل 
والش����ركات  البن����وك 
الفرنسية أظهرت اهتماما 
كبيرا بأسواق رأس املال 
اإلسالمية باالضافة إلى 
إدارة األصول واخلدمات 
االستشارية الشرعية، 
األمر الذي اس����تقطبهم 
للعمل م����ع بنك »غيت 
هاوس« وذلك ملدى قدرته 
على نس����ج خبرته املهنية في قطاع املال 

والشريعة االسالمية.
التنفي����ذي لبنك »غيت  الرئيس  وقال 
هاوس« ريتشارد توماس: »إن القطاع املالي 

تكرمي املليونير اجلديد بحضور كبار مسؤولي بنك الدوحة

فهد بودي

م.خالد الهاجريكمران صديقيشيخة البحر

أخبار الشركات

»بيت السيولة« لطرح إصدارين 
من الصكوك اإلسالمية خالل شهرين

سهم »إيكاروس« يربح 6 فلوس

»تواصل تلكوم« تحدث ثورة 
في اتصاالت البيانات  بالخليج

مياه »أوجو«.. في السوق

احمد يوسف
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« 
بأن شركة بيت ادارة السيولة التابعة 
الكويت����ي )بيتك(  التمويل  لبن����ك 
بصدد االنتهاء من اللمسات النهائية 
الصدارين جديدين م����ن الصكوك 

االسالمية.
وأكدت املصادر أن هذين اإلصدارين 
يأتيان لصالح جهات دولية تعمل في 
مجال اخلدمات واألنشطة اخلدمية.
ورفض����ت املصادر اإلفصاح عن 
حجم اإلصداري����ن املبدئي متعذرة 

بضرورة موافقة اجلهات املعنية.
وأضافت انه سيتم جمع حجم هذه 
الصكوك من دول اخلليج ومن ثم من 
دول العالم الراغبة في االستثمار في 
الصكوك االسالمية. وقالت املصادر 
ان عملية البدء في تسويق الصكوك 
ستكون خالل الشهرين املقبلني حاملا 
تنتهي الشركة من تسويق صك بقيمة 
100 مليون دوالر. وأوضحت املصادر 
ان سوق إصدار الصكوك االسالمية 
قد عادت له احلياة بشكل قوي في 

الوقت احلالي.

أحمد مغربي
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
أن شركة ايكاروس للصناعات النفطية 
استفادت من حتسن السوق السعودي 
وخاص����ة قط����اع البتروكيماويات 
الذي قاد البورصة السعودية خالل 
األس����ابيع املاضية الى مس����تويات 
نقطية جديدة لم يصل اليها منذ فترة، 
موضحة أن الشركة استفادت من هذا 
االرتفاع والذي انعكس باإليجاب على 
الس����هم أمس في البورصة ليسجل 

أعلى ارتفاع منذ شهر ونصف الشهر 
بالغا مس����توى 120 فلسا ورابحا 6 

فلوس للسهم.
وتوقعت املصادر أن حتقق الشركة 
نتائج جيدة جدا خالل الربع الثالث 
لتعوض اخلس����ائر التي منيت بها 
خ����الل الربع����ني االول والثاني من 
التحسن  العام احلالي، مرجعا هذا 
الى حتسن األس����واق العاملية وبدأ 
التعافي االقتصادي في املنطقة بشكل 

عام.

ش����ركة  أعلن����ت 
تلك����وم  تواص����ل 
ملؤسس����ة  واململوكة 
اخلليج لالس����تثمار، 
الوطني����ة  والش����ركة 
التكنولوجيا  ملشاريع 
عن إط����الق عملياتها 
وإمتام التشغيل الكامل 
لش����بكة االتص����االت 
اإلقليمي����ة اخلاص����ة 
الت����ي تعمل عبر  بها 

 ،MPLS بروتوكوالت االتصال املتعددة
والتي مكنت الشركة من توفير أحدث 
خدمات االتص����ال املبتكرة في نقل 
وتبادل البيانات إلى الشركات العاملة 
في مجلس دول التعاون اخلليجي، 
واملؤسسات اإلقليمية والعاملية التي 
تعمل في باقي مناطق الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. 
وستعمل الش����بكة القائمة على 
خدمة MPLS من خالل مركز عمليات 
الش����بكة )NOC( ف����ي الكويت عبر 
استخدامها ألحدث أنواع التكنولوجيا 
من أنظم����ة CISCO. كما ستفس����ح 
قدراتها اخلاصة بنقاط وجودها في 

كل م����ن دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي 
الش����ركة  أمام  املجال 
لعرض نطاق واسع من 
حلول اتصال البيانات 
للمؤسسات واجلهات 
احلكومية مدعومة من 
قبل خدمات شاملة ذات 
قيمة مضافة. وأصبحت 
الشركة اليوم قادرة على 
توريد خدمات الربط في 
حوالي 80 دولة عبر القارات اخلمس 
بفضل شراكاتها االستراتيجية مع 
مشغلني رئيسيني دوليني لشبكات 

الربط في مختلف أنحاء العالم. 
وف����ي هذا اإلطار، ق����ال الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة اخلليج لالستثمار 
ورئيس مجلس إدارة شركة تواصل 
تلكوم هش����ام الرزوق����ي: »متكنت 
الش����ركة من خالل إطالق شبكتها 
اإلقليمية MPLS وعملياتها من تعزيز 
دور الكوي����ت بصفتها محورا مهما 
لالتصاالت ل����دول مجلس التعاون 
البحر  اخلليج����ي ومنطقة ش����رق 

األبيض املتوسط«.

الريادة  أعلنت شركة 
الوكيل احلصري ملاء أوجو 
)OGO( الغني باألوكسجني 
ع����ن ب����دء مبيعاتها في 
الس����وق الكويتي، حيث 
يعتبر السوق الكويتي من 
أرقى األسواق اخلليجية 
نظرا ملا يتمتع به املستهلك 
الكويتي من  في السوق 
ذوق راق ومتميز باإلضافة 
إلى حرصه على ش����راء 

املنتجات الفريدة.
حيث يعتبر ماء أوجو 
)OGO( ماء األوكس����جني 
الكويت،  ف����ي  الوحي����د 

وه����و عبارة عن م����اء ينابيع نقي 
خفي����ف ومنعش ومع����زز بكميات 
كبيرة من األوكس����جني )يعادل 35 
ضعف األوكسجني املوجود في املاء 
العادي( مما يساعد على االستفادة 
منه بشكل سريع وعال، ومن فوائد 
املنتج: يساعد على تنشيط الدورة 
الدموية وعملية التنفس، يحسن أداء 
التركيز والتنبيه والذاكرة، يساهم في 
تغذية البشرة وجتديدها وترطيبها 
لتبدو شابة ومشرقة، عنصر مهم 
إلمداد عضالت الرياضيني مبا حتتاجه 
من األوكسجني للقيام بتحرير طاقة 
اجلس����م، يخفف من عملية اإلجهاد 
ويساعد على استعادة الطاقة بشكل 
أس����رع، وال توجد أي آثار جانبية 
إطالقا عند شرب ماء أوجو، وميكن 

شرب أي كمية منه بشكل يومي.
ومن مميزات املنتج: يتميز ماء 
أوجو بشكل فريد وبتصميم عصري 
مبتكر من ابتكار املصمم الفرنسي 
الش����هير، )Ito Morabito( صاحب 
العالمة التجارية )ORA-ITO(، والذي 

صمم العديد من التصاميم لشركات 
 LV, LOREAL, GUCCI( عاملية مثل
And Cartier(، وتوج ذلك باحلصول 
على جائزة األوسكار في عام 2002 

ألفضل تصميم.
ويحرص الكثير من املش����اهير 
الش����هير  القدم  مثل الع����ب ك����رة 
»ديڤيد بيكام« على شرب ماء أوجو 
لالستفادة من فوائده العديده، حيث 
يباع أوجو ف����ي محالت راقية مثل 
»سيلفرجس« و»هارودز« في لندن 
وفندق »بالزا أثني« في باريس، ولدى 
معظم األسواق العاملية مثل: أميركا 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا 
والنمسا والسويد واليابان والصني 
وهونغ كوجن وسنغافورة وتركيا. 
وميكن للمستهلك احلصول على ماء 
أوجو )OGO( عبر العديد من املطاعم 
والكافيه����ات والفنادق واجلمعيات 
داخل دولة الكويت، حيث تتميز عبوة 
ماء أوجو بش����كلها الكروي املشابه 
لزجاجة العطر الراقية، والتي متيزه 

عن باقي عبوات املياه األخرى.

هشام الرزوقي

أول تقنية للدفع بواسطة الهاتف النقال بتوقيع »الوطني«
البحر: »الوطني« سباق دائمًا في مواكبة أحدث التطورات التقنية لتعزيز خدماته

صديقي: تعاوننا مع »الوطني« و»زين« يهدف إلى تقديم كل ما هو جديد من تقنيات للعمالء
الهاجري: االتفاق يأتي انسجامًا مع جهود »زين« و»الوطني« و»ڤيزا« لتقديم أحدث الخدمات

األولى في الشرق األوسط وفترة التجربة انطلقت مع بداية أكتوبر ولمدة 6 أشهر بتعاون البنك مع »زين« و»ڤيزا«

بنك الدوحة يعلن المليونير السابع
الدوح����ة حفال  نظم بن����ك 
كبيرا ف����ي مجمع اخلور بقطر 
الس����ابع  املليونير  الختي����ار 
ملسابقة »مليونير الدوحة«، وقد 
أجري السحب بحضور حشد 
كبير من الزائرين من مختلف 
اجلنسيات، وقد حضره أيضا 
عدد من مسؤولي إدارة حماية 
املستهلك، وكبار موظفي بنك 
الدوحة، باإلضافة إلى املدققني 

الداخليني وموظفي البنك.
 وكان اس����م الفائز س����عيد 
احلظ هو أي. أم. أي آيكي، علما 
بأن بنك الدوحة قام بإجراء 4 
سحوبات أخرى حلساب توفير 

»مليونير الدوحة«.
التنفيذي  املدير  وقد رحب 
للخدمات املصرفية لألفراد نبيل 
طبارة، بالضيوف املش����اركني 
وألقى خطاب����ا افتتاحيا، تاله 
ع����رض موجز ع����ن املنتجات 
املقدمة  الترويجية  والعروض 
من قبل البن����ك، ومتيز احلفل 

بتقدميه عروضا خاصة من قبل 
فنانني شباب من مجمع اخلور 
باإلضافة إلى منح خمس جوائز 

للضيوف عبر سحب خاص.
 وقد هنأ طب����ارة الفائزين 
وحتدث مبناس����بة هذا احلدث 
قائ����ال: »م����ازال هن����اك ثالثة 

سحوبات مليونية أخرى سيتم 
اإلعالن عنها من قبل بنك الدوحة 
وذلك قبل نهاية هذا العام. ونحن 
نشجع العمالء على االستثمار 
في برنامج »مليونير الدوحة« 
للتوفير وذلك جلعل أحالمهم 
حقيقة واقعية، هذا وقد شهد 

البرنامج جناحا هائال واستفاد 
عمالؤنا بشكل كبير ليس فقط 
من خالل اجلوائز النقدية املقدمة 
إليه����م وإمنا أيض����ا من خالل 
الترويجية املختلفة  احلمالت 
املعدة لهم من قبل البنك«.  وقد 
انتهى العرض بتهنئة الضيوف 

الهدايا  املش����اركني وبتق����دمي 
املجانية، وأعقبه حفل عشاء. 
وقد شوهد في احلفل مسؤولو 
بنك الدوح����ة وهم يتحاورون 
مع الضيوف املشاركني ويردون 
على استفس����اراتهم املتعلقة 

بالبنوك.

بنك »غيت هاوس« ينضم لمنظمة باريس يورو بليس
أعلن بنك »غيت هاوس« اململوك بالكامل 
لش����ركة بيت األوراق املالية عن انضمامه 
ملنظمة باريس ي����ورو بليس، التي تهدف 
إلى التسويق للعاصمة الفرنسية باريس 
كمركز مالي وبذلك يكون أول مؤسسة مالية 
اسالمية تدعى وتنضم للمنظمة التي تعد 
محورا اساس����يا في السياسة االقتصادية 
في فرنس����ا واصحاب القرار في احلكومة 

الفرنسية.
وبنك »غيت هاوس« حاصل على ترخيص 
كامل من قبل هيئة اخلدمات املالية في اململكة 
املتحدة كبنك استثماري شامل، االمر الذي 
يخول����ه للعمل مع عم����الء وبنوك اخرى 
في أوروبا من خالل مجموعة واس����عة من 
املنتجات التي تتضمن خدمات االستشارات 
الشرعية واخلدمات العقارية وإدارة الثروات 
وإدارة األصول والصناديق وأنشطة اخلزانة 

املالية وأسواق رأس املال.

اإلسالمي لديه مستقبل مشرق في فرنسا 
خاصة مع وجود عدد كبير من املس����لمني 
فيه����ا وما تتميز به من روابط جتارية في 
هذا القطاع املهم. باإلضافة إلى دعم احلكومة 
الفرنس����ية وجهود منظمة باريس يورو 
بليس في تطوير البنية التحتية لالقتصاد 

اإلسالمي في فرنسا«.
ومن أعمال البن����ك خالل عضويته في 
باريس يورو بليس املشاركة في املنتديات 
املالية الدولية في باريس واخلارج ومقابلة 
أعض����اء املنظمة وتب����ادل اخلبرات معهم 
باإلضافة إلى االجتم����اع مع أهم األعضاء 
املؤثرين في نش����اط الس����وق مثل ال زارد 
وسوس����يتي جينيرال، بي ان بي باريبا، 
كاليو، البنك الفرنسي املركزي، ناتيكسيس، 
توتال، موديز، الني اند اوفري، دي تي زي 
إلدارة األصول وذا بانكينج كوميش����ن اند 

ايه ام اف.

أعلن بنك الكويت الوطني عن طرح أول 
تقنية للدفع االلكتروني الالسلكي بواسطة 
النقال بش���كل جتريبي،  الهاتف  جهاز 
انترناش���يونال«  وبالتعاون مع »ڤيزا 
الش���ركة الرائدة عامليا في تقدمي حلول 
الدفع االلكتروني وشركة »زين« الرائدة 
في مجال االتصاالت في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، وتعتبر هذه أول جتربة 
حية الستخدام تقنية الدفع االلكتروني 
 PayWave NFC بواسطة الهاتف النقال

على مستوى الشرق األوسط.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني شيخة البحر: »يحدونا 
الكثير من االعتزاز في بنك الكويت الوطني 
لطرح جتربة أول تقنية للدفع الالسلكي 
بواسطة جهاز الهاتف النقال في الشرق 
األوسط، وذلك في إطار سعينا املستمر 
واملعهود لتقدمي أفضل اخلدمات املالية 
وأكثرها شمولية جلميع شرائح عمالئنا 
عالوة على حرصنا على أن نكون سباقني 
في مواكبة أحدث التطورات واملبتكرات 
التقنية التي من شأنها تعزيز خدماتنا 
ومتكيننا من تطوي���ر وطرح منتجات 

مبتكرة.
والشك أن شراكتنا الوثيقة مع كل من 
ڤيزا إنترناشيونال وزين توفر لنا قاعدة 
صلبة لطرح هذه التقنية املبتكرة للدفع 
الالسلكي بواسطة جهاز الهاتف النقال 

ووضعها في متناول عمالئنا.
وإنه ملن دواعي س���رورنا أن نتيح 
لعمالئنا االس���تفادة من مزايا السهولة 
واملرونة وراحة البال لدى س���داد قيمة 
اليومية بواسطة هواتفهم  مشترياتهم 
احملمولة ع���الوة على االس���تفادة من 
العروض الترويجية من خالل امللصقات 
اإلعالنية الذكية في الوقت الذي يتمتعون 
فيه بنفس مستويات األمان املعهودة في 

جميع عمليات بطاقات فيزا الوطني«.

فترة التجربة

وستبدأ فترة التجربة التي تستغرق 
ستة أشهر لهذه التقنية اجلديدة اعتبارا 
من شهر أكتوبر 2009 ولغاية إبريل 2010 
وذلك باستخدام تقنية التواصل الالسلكي 
القصير املدى NFC التي توفرها شركة 
VIVOtech حيث س���يكون مبقدور 500 
شخص مختارين من حاملي بطاقات ڤيزا 
الوطني زين دفع قيمة أي عمليات شراء 
وتسوق يجرونها لدى مواقع ومنافذ بيع 
محددة ف���ي األڤنيوز، أضخم املجمعات 
التجارية في الكويت، وذلك مبجرد مترير 
هواتفهم احملمولة من طراز نوكيا 6212 
أمام أجهزة الدفع املخصصة لهذا الغرض، 

علما بأن فترة التجربة 
هذه ستستخدم نفس 
تقنية الشرائح الذكية 
الت���ي توف���ر أقصى 
درجات احلماية واألمان 
جلميع بطاقات الوطني 

االئتمانية.
وتتيح هذه التجربة 
حلاملي بطاقات الوطني 
تنزي���ل  املختاري���ن 
تفاصيل حساب بطاقات 
زين ڤيزا اخلاصة بهم 
مباش���رة على أجهزة 
هواتفهم احملمولة من 
طراز نوكيا 6212 وعلى 

شبكة زين. 
وحاملا يتم حتميل 
احلساب الشخصي على 
جهاز الهاتف احملمول 
يصبح بإمكان العمالء 
القيام بأي عمليات شراء 
لدى أي من املعارض 
التجاري���ة املائ���ة في 
األڤنيوز وسداد قيمتها 
عن طريق مترير أجهزة 
نوكيا احملمولة لديهم 

عبر أجهزة ق���راءة مترير أجهزة نوكيا 
 payWave احملمولة لديهم عبر أجهزة قراءة
لدى نقاط البيع هذه. ومن جانبه، قال 
مدير عام ڤيزا إنترناش���يونال ملنطقة 
مجلس التعاون اخلليجي، شرق املتوسط، 
العراق وباكستان كمران صديقي: »مع 
تواصل عملية التحول من أساليب الدفع 
الدفع اإللكتروني،  إلى أساليب  النقدي 
حرصت ڤيزا إنترناشيونال على توسيع 
نطاق خدماتها ومنتجاتها عبر قناة الهاتف 
النقال بغية توفير خدمات أكثر سرعة 

وكف���اءة وأمانا على 
صعيد عمليات الدفع. 
ونح���ن مس���رورون 
جدا لشراكتنا مع بنك 
الكويت الوطني وزين 
م���ن أجل ط���رح أول 
جتربة لهذه اخلدمة في 
أسواق منطقة مجلس 
التع���اون اخلليج���ي 
ووضعه���ا بداية في 
متن���اول عمالء البنك 
الكويت.  الوطني في 
وق���د كش���فت أحدث 
األبحاث لسوق بطاقات 
الڤي���زا أن قرابة %80 
م���ن الكويتيني الذين 
اس���تطلعت آراؤه���م 
أب���دوا اهتماما كبيرا 
بفكرة استخدام تقنية 
payWave على هواتفهم 
احملمولة. ونحن، تبعا 
لذلك، نعتقد بأن تقنية 
الوطن���ي عبر  ڤي���زا 
 payWaveالهاتف النقال
س���تالقي إقباال كبيرا 
من جانب املستهلكني 
الكويتيني الذين يتطلعون الس���تخدام 
التقنيات واملبتكرات اجلديدة التي تضفي 
املزيد من اخليارات والراحة على أمناط 

وأساليب حياتهم.

تقنيات جديدة

وق����ال الرئيس التنفي����ذي في زين 
الكويت م. خال����د الهاجري: »يأتي هذا 
االتفاق احلصري انس����جاما مع جهود 
زين املتواصل����ة لتقدمي أفضل وأحدث 
ما مت التوصل إليه من تقنيات لقاعدة 

عمالئها املتزايدة باطراد.
ولم تعد الهوات����ف احملمولة مجرد 
أدوات إلجراء واستقبال املكاملات، بل إنها، 
وبفضل االستثمار املتواصل في مجال 
االبتكارات، آخذة في التحول إلى قاعدة 
للتقنيات اجلدي����دة على غرار عمليات 

الدفع والسداد عن قرب«.
وتعتمد تقنية الدفع بواسطة الهاتف 
النقال على توفير ما يعرف باللوحات 
أو »امللصقات اإلعالني����ة الذكية« لدى 
احملالت التجارية املشاركة بحيث ميكن 
ملستخدمي هذه التقنية تعبئة هواتفهم 
النقالة بالعروض املقدمة من تلك احملالت 
التجارية وبطاقات ڤيزا مس����بقة الدفع 
املجانية وذلك مبجرد مترير الهاتف عبر 

هذا امللصق اإلعالني الذكي.
كما س����يكون مبقدور مس����تخدمي 
هذه التقنية اختيار البطاقة االئتمانية 
)الشهرية أو مسبقة الدفع( التي يرغبون 
باستخدامها في عمليات الدفع. وجتدر 
اإلش����ارة إلى أن عملية تس����جيل قيمة 
املش����تريات على حس����اب مستخدمي 
هذه التقنية اجلدي����دة جتري بصورة 
مشابهة متاما لعملية تسجيلها املتبعة 
بالنسبة ملستخدمي بطاقات االئتمانية 
التقليدي����ة.  ومن خالل ه����ذه التجربة 
س����يقوم كل من بنك الكويت والوطني 
وزين وڤيزا بتجميع االنطباعات الفعلية 
للمستخدمني عبر مجموعة واسعة من 
عوامل القياس التي تش����مل مدى قبول 
العمالء إلجراء التعامالت الالسلكية عبر 
تقنية جهاز الهاتف النقال، واألفضلية 
التي يوليها العميل لبطاقة االئتمان أو 
بطاقة ڤيزا املس����بقة الدفع لدى إجراء 
عمليات الدفع باإلضافة إلى رصد ردود 
الفعل واالس����تجابة حي����ال امللصقات 

اإلعالنية الذكية وقسائم الدفع.

الهاتف املستخدم لتشغيل اخلدمة


