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د.عبدالباري مشعل

جانب من احلملة الترويجية حلساب الشباب املقدمة من البنك التجاري

Galaxy SPICA هاتف سامسوجن اجلديد

»التجاري« يعرض »حساب الشباب«
في جامعات الكويت الخاصة

لجنة المناقصات 
تطرح 24 مناقصة جديدة

كش���فت جلنة املناقصات 
املركزية التابعة ملجلس الوزراء 
عن طرح 24 مناقصة متنوعة 
لبع���ض اجله���ات احلكومية 
حيث تقدمت وزارة االش���غال 
العام���ة مبناقص���ة توري���د 
وتركيب وتش���غيل وصيانة 
ش���بكة الس���لكية فضال عن 
اعمال لصيانة عاجلة وطارئة 

ملتفرقات طرق ف���ي محافظة 
حولي واستحوذت وزارة الدفاع 
على 8 مناقصات، اما ش���ؤون 
القص���ر فكانت لديها مناقصة 
غير مج���زأة لتوفير اخلدمات 
واخرى لشؤون الزراعة متعلقة 
بتطوير نظام جغرافي لقطاعي 
الث���روة احليواني���ة والثروة 
السمكية، وكانت لوزارة االعالم 

مناقصتان متعلقتان بتوريد 
اجهزة التصميم الرقمي الدارة 
هندسة االستديوهات والنقل 
التلفزيون  اخلارجي بقط���اع 
بوزارة االعالم واخرى الستئجار 
وتوري���د زين���ة، ومناقصات 
اخرى لكل من الطيران املدني 
وجامعة الكويت والكهرباء واملاء 

ومؤسسة البترول الكويتية.

في إطار تعزيز أساليب التواصل مع العمالء 
ضمن خطة تس���ويقية ش���املة، نظ���م البن��ك 
التج���اري الكويتي حملة ترويجية حلس���اب 
الشباب @Tijari من خالل تواجده في العديد من 
جامعات الكويت اخلاصة سعيا لتحقيق أهدافه 

في جذب عمالء جدد. 
وأكد مدير– إدارة التسويق حم���د العيسى إن 
هذه احلملة كفيلة بإعطاء فرصة لك���ل طال���ب 
لفتح حساب »الشباب« من خالل التع���رف عل���ى 
املمي���زات الت���ي يقدمها البنك، مضيف���ا ب���أن 
حس������اب @Tijariيخص فئ��ة الشباب اللذين 
تت��راوح أعمارهم ب�ني 14 إلى 21 سنة، للسع���ي 
على تنمي���ة الوعي املصرفي لدى الش���ب���اب 

وتنظي���م اجلوانب املالية ألعمالهم املهنية في 
املستقبل.

وذكر العيسي بأن العرض صمم فقط للطلبة 
امللتحقني باجلامعات اخلاصة، حيث رصد البنك 
التجاري العديد من الهدايا يحصل عليها الطلب 
عند فتح احلساب )تذكرتان مجانيتان لدخول 
السينما من سينكسيب، والتمتع بعروض مغرية 
من كل من »كوزمو، زيبارت، شركة عيسى حسني 

اليوسفي، بست لاللكترونيات(.
ولقيت هذه احلملة استحس���انا من زائري 
املعرض الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على 
تفاصيل حملة »@Tijari« والتواصل مع البنك 

التجاري الكويتي.

 Galaxy SPICA تدعم إطالق هاتف سامسونج VIVA 
Google والمطور من Android المدعوم بنظام التشغيل

»رقابة لالستشارات الشرعية« ترعى المؤتمر اإلسالمي 
للهيكلة المالية وإدارة المخاطر في البحرين

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
يذكر أن شركة أدفانتج املنظمة 
للمؤمتر، ونظرا ألهمية احلدث، 
تقوم بتنظي����م املؤمتر بالتعاون 
مع عدد من املؤسسات اإلسالمية 
الوكالة اإلس����المية  الكبرى مثل 
الدولية للتصنيف وهيئة احملاسبة 

التفصيلية ومراجعة النظم اآللية 
للمنتجات املالية اإلسالمية. 

وقد حازت رقابة خالل الفترة 
القصي����رة من عمره����ا عضوية 
 CIPAFI، مؤسس����ات دولية مثل 
AAIOFI، كما ح����ازت ثقة بعض 
 CIPE املؤسس����ات الدولي����ة مثل
التابعة لوزارة اخلارجية األميركية 
للقيام بالتدريب في مجال حوكمة 
املصارف اإلسالمية في األسواق 
الناشئة. وتقدم الشركة خدمات 
أمانة الهيئة الشرعية، والتدقيق 
الداخل����ي، والتدقيق  الش����رعي 
الش����رعي اخلارج����ي وخدم����ات 
هيئ����ات الرقابة الش����رعية لعدد 
من املؤسس����ات املالية اإلسالمية 
حول العالم. وتتميز شركة رقابة 
بتنفيذ عقود التدريب املتخصص 
في املصرفية اإلسالمية لعدد من 

املؤسسات املالية اإلسالمية.

واملراجع����ة للمؤسس����ات املالية 
البحرين واملجلس  اإلسالمية - 
العام للبنوك واملؤسسات املالية 
اإلسالمية. وجتدر اإلشارة إلى أن 
شركة رقابة لالستشارات أنشئت 
في الربع األخي����ر من عام 2007 
، كش����ركة خاصة ذات مسؤولية 
محدودة مس����جلة في بريطانيا 
لتكون اإلطار املؤسسي الستيعاب 
الرؤية االسترتيجية للدكتور عبد 
الباري مشعل جتاه العمل في مجال 

االستشارات املالية اإلسالمية. 
وقد اجتهت شركة رقابة بعد 
تأسيسها لسد الثغرة التي تعاني 
منها الصناعة املالية اإلسالمية على 
مس����توى تصميم برامج التحول 
إلى املصرفية اإلسالمية، وتقدمي 
خدمات الهيكلة للصكوك واملنتجات 
واالستشارات املتخصصة في مجال 
السياس����ات واإلجراءات  تطوير 

على األزمة االقتصادية واالئتمانية 
العاملية احلالية وانعكاساتها على 
املؤسسات االقتصادية اإلسالمية.  
وفي سياق متصل أكد مشعل أن 
دور ومصداقية االقتصاد اإلسالمي 
برزا بش����كل كبير أثن����اء األزمة 
االئتمانية الراهنة بعد أن ثبت أن 
مبادئ وأسس وتطبيقات االقتصاد 
اإلسالمي توفر احلماية احلقيقية 
واألكيدة من املشاكل والعقبات التي 
طفت على السطح وأدت إلى حدوث 
األزمة العاملية التي مازلنا نعاني 

من آثارها إقليميا ومحليا. 
رقاب����ة  مش����اركة  وتأت����ي 
لالستشارات الشرعية في رعاية 
املؤمتر في سياق نشاط الشركة 
الهادف إلى زيادة الوعي بأحكام 
وتعام����الت الفق����ه االقتص����ادي 
اإلس����المي وتطبيقاته املختلفة 
في املؤسسات املالية العاملة وفقا 

أعلنت شركة أدفانتج لتنظيم 
املعارض واملؤمترات عن انضمام 
شركة رقابة لالستشارات الشرعية 
إلى قائمة الرعاة الرسميني للمؤمتر 
املالية  العاملي اإلسالمي للهيكلة 
الذي سيعقد في  وإدارة املخاطر 
مملكة البحرين يومي 10 و11 مارس 
2010. وفي هذا اإلطار صرح، املدير 
العام لشركة رقابة د. عبدالباري 
مشعل، بأن مشاركة رقابة في رعاية 
هذا املؤمتر املهم املخصص ملناقشة 
هيكلة الديون واملخاطر في بعدها 
االقتصادي اإلسالمي تأتي انطالقا 
من قناعة الشركة بأهمية مناقشة 
مثل هذه القضايا املهمة واملعاصرة 
وإيجاد احللول واملخارج العصرية 
املتوافق����ة مع أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية الغراء من أجل تعزيز 
االقتصاد اإلسالمي والنهوض به 
ملواكبة املرحلة احلالية والتغلب 

مشعل: مهتمون بإيجاد الحلول والمخارج العصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 VIVA تس���اهم ش���ركة
لالتصاالت بإطالق هاتف 
سامسوجن Galaxy SPICA في 
الكويت، املدعوم من نظام 
التشغيل Android واملطور 

.Google من شركة
وأعرب الرئيس التنفيذي 
جني���ب   VIVA لش���ركة 
العوضي عن سعادته بأن 
تكون VIVA أول مشغل في 
الكويتي يطرح  الس���وق 
 Galaxy هاتف سامس���ونغ
SPICA، الذي يعمل بنظام 

.Android التشغيل
ويتميز اجلهاز اجلديد 
بشاشة عرض تعمل باللمس 
معدة مسبقا من قبل شركة 
VIVA خلدم���ة اإلنترن���ت 

السريعة.
ويوفر هاتف Galaxy SPICA مجموعة متنوعة 
من خدمات االتص���ال باالنترنت باالضافة الى 

انه محمل مسبقا بتطبيقات 
 Google مبا فيه���ا Google
Maps وGoogle Search و
Gmail فضال عن موقع بث 
مقاط���ع الڤيديو الش���هير 

.YouTube
وهو جهاز عصري مزود 
بأحدث تقنيات التكنولوجيا 
 VIVA ومجهز بجميع خدمات
املمتعة، ليستهدف رجال 
األعمال والشباب على حد 
سواء، ويوفر لهم اتصاال 
باالنترن���ت اينما وحيثما 

وجدوا.
وتقدم VIVA خدمة الهاتف 
الذك���ي من خ���الل باقتني: 
األولى MB 100 والثانية 500 
MB، لدى فروعها كافة مبا 
فيها فروع VIVA في املطار ومجمع املارينا ومجمع 
األڤنيوز وبالتعاون مع اكس سايت X-Cite وهال 

.Hala Telecom تيلكوم

»معجزة الشفاء« شاركت في أنشطة 
يوم الصحة الثالث بمؤسسة البترول

ش���اركت ش���ركة »عسل 
معجزة الشفاء« إحدى الشركات 
الرائدة في مجال صناعة املواد 
الغذائية في الكويت ومنطقة 
اخلليج في فعاليات يوم الصحة 
الثالث الذي اقامته مؤسس���ة 
البت���رول الكويتي���ة في بهو 
املجم���ع النفطي حتت عنوان 
»معا.. من أجل حياة افضل« 
حتت رعاية الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية سعد 
الشويب، ونظمته جلنة االعالم 
واحلوافز التابعة للجنة العليا 
للصح���ة والس���المة والبيئة 

برئاس���ة نائب العضو املنتدب للعالق���ات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واالعالم الشيخ فيصل اجلابر االحمد الصباح، 
وتضمنت انشطة يوم الصحة الثالث اقامة محاضرات توعوية من 
قبل مجموعة من املتخصصني في مجال الصحة العامة والتغذية، 
واقامة معرض للمنتجات الغذائية الصحية شاركت فيه العديد من 
الشركات، كما تخلله اجراء بعض الفحوصات الطبية مثل فحص 

السكري والكوليسترول مجانا.
 واعرب املدير اإلقليمي لش���ركة »معجزة الشفاء« محمد قاسم 
املجددي عن سعادته مبشاركة »معجزة الشفاء« في هذه الفعالية 
الهامة واملتميزة، والتي استقطبت كبرى الشركات ذات االختصاص 
لعرض منتجاتها، مش���يرا الى ان معرض املنتجات الغذائية القي 
قب���وال كبيرا من العاملني في املجمع النفطي وتوافد عليه حش���د 
كبير من موظفي مؤسسة البترول الكويتية للتعرف على املنتجات 

الصحية.
 واش���ار املجددي الى ان الش���ركة عرضت خالل يوم الصحة 
الثالث احدث منتجاتها في مجال التغذية الس���ليمة للحفاظ على 
صحة االنسان وهذا هو الهدف الذي تسعى »معجزة الشفاء« الى 
حتقيقه على الدوام اذ ان الش���ركة ال تالو جهدا في جلب منتجات 
مميزة بجودة عاملية حتافظ على صحة االنسان، وحتقق له اسلوب 
تغذية سليمة، الفتا الى اهمية اتباع النظم الغذائية السليمة التي 

حتافظ على صحة اإلنسان.
 واوضح املجددي أن منتجات شركة »معجزة الشفاء« تعتبر 
من أولى الصناعات الغذائية الكويتية التي تتواجد بقوة في هذه 
احملافل واملناسبات، حيث دائما تالقي اقباال كبيرا نظرا ملا تتميز 
به من جودة عالية، وأس���عار مناسبة، مؤكدا ان منتجات الشركة 
تخضع بصفة دائمة لعمليات تقييم دقيقة من قبل مؤسسات عاملية 
مرموقة في ادارة اجلودة، وهو ما أهل الشركة للحصول على العديد 

من اجلوائز االقليمية والعاملية في اجلودة وسالمة املنتجات.
 وقال املجددي ان جميع منتجات شركة »عسل معجزة الشفاء« 
تصن���ع من مواد عضوية طبيعية خالية من االضافات الصناعية 
واملواد احلافظة، وهذا ما اكده استمرار حصول الشركة على العديد 
من الشهادات من جهات عاملية مرموقة مشهود لها بالكفاءة، ويدعمه 
ايض���ا االقبال على منتجات الش���ركة في جميع املناس���بات التي 
تشارك فيها، والذي فاق التصور في اسوق مشبعة بجميع انواع 
املنتجات املثيلة، مؤكدا ان عمالء »معجزة الشفاء« يستطيعون أن 
يكونوا على ثقة بأن الشركة حتافظ على أعلى املعايير والكفاءة 

واملسؤولية في جميع منتجاتها.

عرضت منتجاتها بمعرض المجمع النفطي

جنيب العوضي 

محمد املجددي


