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المطوع: سنناقش أبرز إفرازات األزمة العالمية على الصناعة المالية اإلسالمية

»المدينة للتمويل« ترعى مؤتمر 
المؤسسات المالية اإلسالمية

.. و»الفنار« ترعى المؤتمر
المطر: نسعى القتناص فرص استثمارية في األسواق

قالت شركة الفنار لالستثمار انها اعتادت 
على رعاية املؤمتر الدولي للمؤسسات املالية 
اإلس����المية، الذي سيقام هذا العام يومي 11 
و12 يناير اجلاري حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون 
اإلسكان الش����يخ أحمد الفهد بعنوان »أبرز 
إفرازات األزمة العاملية على الصناعة املالية 
اإلسالمية« وبهذه املناس����بة جدد الرئيس 
التنفيذي لشركة الفنار فيصل عبداهلل املطر 
حرص الشركة على املساهمة في تطوير ودعم 
مثل هذه األنشطة االقتصادية املهمة، نظرا 
لألهمية التي توليها الفنار في االطالع وتبادل 

جتارب املؤسسات املالية الزميلة. وقال املطر: 
مشاركة الفنار في رعاية أنشطة هذا املؤمتر 
تنطلق من أهمية املوضوع الرئيسي الذي 
ستتم مناقشته، وهو »أبرز إفرازات األزمة 

العاملية على الصناعة املالية اإلسالمية«.
وأضاف: أن الفنار تولي هذا موضوع أهمية 
قصوى، حيث انها تسعى دائما إلى الوقوف 
على آخر مستجدات الصناعة املالية اإلسالمية 
خاصة في ظل الظروف املالية العاملية التي 
تعصف بجميع املؤسسات املالية سواء كانت 
إس����المية أو تقليدية، مشيرا إلى أن الفنار 
تعتمد على التنوع في روافدها االستثمارية 
وتعدد أنشطتها وأغراضها مما جعلها مبعزل 

إلى حد كبير عن تأثير األزمة الراهنة.
وأضاف املطر إن مشاركة الفنار ورعايتها 
للمؤمتر مساهمة فاعلة منها من أجل معرفة 
أب����رز إفرازات األزمة العاملية على الصناعة 
املالية اإلسالمية كاحلوكمة وإدارة املوجودات 
واملطلوبات مذكرا بأن األهداف التي حددها 
القائمون على املؤمتر تواكب آخر املستجدات 
س����واء على الساحة احمللية أو اإلقليمية أو 
الدولية. حيث س����يتم تناول تلك القضايا 
بأسلوب علمي فني من قبل عدد من اخلبراء 
ومن ثم ليتم طرح الرؤى الشرعية املتعلقة 
بتلك اإلف����رازات من قبل ع����دد من العلماء 

األفاضل.

أعلنت شركة املدينة للتمويل واالستثمار عن رعايتها 
املؤمتر الدولي العاش���ر للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
والذي سيعقد في الفترة بني 11 إلى 12 الشهر اجلاري، 
في فندق ماريوت كورت يارد � الراية، برعاية الش���يخ 
أحمد الفهد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان، والذي يشارك فيه العديد من املؤسسات 
املالية اإلس���المية واجلهات البحثية وكذلك اإلشرافية 
ملناقش���ة أبرز إفرازات األزمة العاملي���ة على الصناعة 
املالية اإلس���المية وذلك بحض���ور العديد من الوزراء 
والشخصيات وقيادات العمل املصرفي واملالي اإلسالمي 
وبدعم ورعاية املؤسسات املالية اإلسالمية في الكويت 

ودول مجلس التعاون اخلليجي. 
ومن جانبه قال رئيس مجلس اإلدارة خالد املطوع 

إن مشاركة شركة املدينة ورعايتها لهذا املؤمتر وسواه 
من املؤمترات التي تعقد داخل الكويت وخارجها نابع 
من حرصها على املساهمة في تطوير الصناعة املالية 

اإلسالمية.
وأض���اف أن مما مييز هذا املؤمتر أوراق العمل التي 
ستناقش مجموعة من القضايا واالشكاالت التي تواجه 
الصناعة املالية اإلسالمية في ظل تطورات األزمة املالية 
العاملية وما فرضته من تداعيات، ومن أبرز هذه القضايا 
احلوكمة، واستراتيجيات التمويل واالستثمار والرفع 
املالي في املؤسس���ات املالية اإلسالمية«، كما يتضمن 

املؤمتر ورشتي عمل متخصصتني.
وأعرب املطوع عن ثقته في ان املؤمتر مبا سيتضمنه 
من انشطة ومناقشات وتوصيات ستكون له مساهمته 

النشطة في هذا املجال.

جهاز اإلسقاط الضوئي

فيصل عبداهلل املطر

شيفروليه كروز تفوز بجائزة أفضل
سيارة عائلية صغيرة من »ميدل إيست كار«

تفوقت شيفروليه كروز املدمجة اجلديدة بالكامل 
وذات القيمة العالية على املنافسة وفازت بجائزة 
أفضل سيارة عائلية صغيرة للعام 2009 من مجلة 
ميدل إيست كار. وبهذه املناسبة، قال مدير النشر في 
مجلة »ميدل إيست كار« فيليب مور: »أثبتت كروز 
أنها سيارة عاملية مبميزات ذات مستوى عاملي. فإن 
مظهرها اجلذاب وتقنياتها العالية تتكامل مع أدائها 
الرائع. وأهم ما في األمر أنها سيارة فائزة من جميع 
النواحي«. ورفعت كروز اجلديدة بالكامل معايير 
سيارات السيدان املدمجة عبر مستويات جديدة من 
العناية بالتفاصيل والتجهيزات، مما يجعلها تتفوق 

بامتياز على جميع منافساتها في الفئة.

واستحوذت كروز بالفعل على إعجاب العمالء 
من العائالت الصغيرة والش���باب، وذلك مع أكبر 
رحابة خلفية في الفئ��ة ومقصورة داخلية تدغدغ 

احلواس وقيم���ة ال تض��اهى مقاب���ل الثم��ن.
وتتوافر كروز مبستويني من التجهيزات LS و
LT، وتأتي مجهزة مبحرك بترول من 4 اسطوانات 
 DOHC وبسعة 1.8 ليتر ومزود بكامات رأسية مزدوجة
لتوليد قوة تبلغ 140 حصانا )صافي(. وتش���تمل 
خيارات علب التروس على علبة تروس يدوية من 
خمس نسب وناقل حركة أوتوماتيكي جديد بالكامل 
من ست نسب، مما يوفر قيادة أكثر نعومة وكفاءة 

أعلى في استهالك الوقود من نظيراتها.

تستعرض مستقبل الترفيه المنزلي بمعرض »إلكترونيات المستهلك 2010«

سامسونج تكشف النقاب عن تطبيقات 
أجهزة العرض ثالثية األبعاد

»إيكيا« تعرض منتجاتها العالية الجودة بأقل األسعار
يوفر معرض ايكيا مجموعة كبيرة وواس���عة 
جدا من املنتجات األنيقة بتصاميمها العملية وذلك 
بأقل األسعار لتوفر للجميع فرصة اختيار ما يلبي 
احتياجاتهم وأذواقهم، وتوفر تنزيالت نهاية العام 
م���ن ايكيا لزبائنها فرصة ش���راء أجود املنتجات 
بخصومات كبيرة، وال يتميز عالم منتجات ايكيا 
بالتنوع واجلمال فحسب، بل يوفر للزبائن انسب 
احللول لكل ركن في املنزل، اما املنتجات املشمولة 
بالتنزيالت الكبرى فتضم غرف اجللوس وغرف 

النوم وحلول التخزين واكسسوارات احلمام وغرف 
االطفال، واألدوات املطبخية واألقمشة والديكورات 

واإلضاءة وغيرها الكثير.
ويقدم معرض ايكيا لزبائنه منتجات حتمل معها 
اجلودة والقيمة معا لتشكل افضل ما ميكن شراؤه 
بهذه القيمة املادية، ومتن���ح التنزيالت اجلديدة 
فرصة الش���راء حيث جعلت منتج���ات ايكيا اقل 
س���عرا لتجعل اختيارك ملا حتب امرا في متناول 

يديك خالل هذه التنزيالت.

تلفزيون ثالثي األبعاد

مقصورة جديدة للسيارة شيفروليه كروز 

شيفروليه كروز اجلديدة
خالد املطوع

سامس���وجن  اس���تعرضت 
لإللكتروني���ات مجموع���ة من 
أجهزتها اجلديدة ثالثية األبعاد، 
باإلضافة إلى متجر التطبيقات 
املستند إلى تكنولوجيا التلفزيون 
فائق الوضوح HDTV، ومجموعة 
الكتب  املبتكرة لقراءة  األجهزة 
اإللكترونية. وقد كشفت سامسوجن 
النق���اب عن أح���دث ابتكاراتها 
التكنولوجية اليوم خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته مبناسبة 
الدول���ي إللكترونيات  املعرض 
املس���تهلك ف���ي الس فيجاس. 
وتقديرا إلجنازاتها املبتكرة، فقد 
منح احتاد إلكترونيات املستهلك 
لشركة سامسوجن هذا العام 23 
جائ���زة مرموقة لالبتكار، منها: 
ثالث جوائز ألفضل منتج مبتكر، 
وثالث جوائز تكرميا لتصاميم 
صديقة للبيئة، وثالث جوائز عن 
أجهزة التلفزيون فائق الوضوح 
بشاش���ات LED، وجائ���زة عن 

أجهزة التلفزيون فائق الوضوح 
بشاشات البالزما، وثالث جوائز 
عن مش���غالت أقراص بلو راي، 
وواحدة ع���ن أجهزة املس���رح 
املنزلي، وجائزتان عن مشغالت 

املوسيقى الرقمية، واثنتان عن 
الكتميرات الرقمية، وواحدة عن 
ثالجة، وستة عن هواتف نقالة 
وواح���دة عن شاش���ة للعرض 

املتعدد.

صورة استثنائية وخيارات توصيل متنوعة

HS200 تطرح جهاز اإلسقاط الضوئي الجديد LG
أعلن����ت LG Electronics عن 
إطالق جهاز اإلسقاط الضوئي 
HS200 الذي يتميز بخفة الوزن 
التصميم، ويعتبر هذا  وأناقة 
اجلهاز مثاليا لعرض أي نوع 
من أنواع احملتوى بفضل نوعية 
التي يوفرها  الرائعة  الصورة 
مع تكنولوجيا معاجلة الضوء 
الذي ال  الرقمي����ة والس����طوع 
إلى 200  يضاهى والذي يصل 

شمعة.
 LG وق����ال رئي����س ش����ركة
Electronics اخللي����ج إتش إس 
بايك، : »ينصب اهتمام LG على 
توفير جتربة مثالية للعمالء. 
وحاليا يتم اس����تخدام أجهزة 
اإلسقاط الضوئي في العروض 
التقدميية للشركات وإعالنات 
املتاج����ر أو لالس����تخدام على 
الصعيد الشخصي مثل عرض 
ألعاب الڤيديو أو صور أجهزة 
الهاتف احملمول على احلائط. 
وبال شك فإن جهاز HS200 من 
LG يوفر أفضل جتربة مشاهدة 
في جميع األوقات كما أنه يعكس 
التزامنا املستمر بتعزيز مكانتنا 
العرض  في أس����واق أجه����زة 

الضوئي«.
ويس����تطيع جهاز اإلسقاط 
الضوئي اجلدي����د HS200 من 
LG عرض صورة مثالية، وذلك 

وضوح أكبر للحواف مع تقنية 
تعزيز احلواف من أجل حتكم 
دقيق ومستقل باأللوان. وبفضل 
تقنية توس����يع النطاق ملنصة 
الوسائط املتعددة 1.3 يقوم هذا 
اجلهاز اجلدي����د بفصل األلوان 
على الشاشة وتوفير سالسة في 

تدرجات األلوان بدقة تامة.
ويعتب���ر جهاز اإلس���قاط 
الضوئي النحيف HS200 جهازا 
استثنائيا على صعيد املواصفات 
الداخلي���ة والتصميم  التقنية 
اخلارجي، حيث مينحه الشكل 
اجلديد م���ع اخلطوط احمليطة 
والواجهة الزرقاء الالمعة أناقة 
ال حدود لها فضال عن إمكانية 
اس���تعمال���ه في كل مك��ان مع 
وزن يص��ل إل���ى 800 غ���رام 

فق��ط.
كما يتضمن اجلهاز واجهة 
سهلة االستخدام مت تصميمها 
مع ألوان أكثر إشراقا ونعومة 
وأيقونات فري���دة من نوعها. 
وميكن للمستخدم الوصول إلى 
القوائم التفصيلية ببساطة عن 
طريق اختي���ار الرمز املطلوب 
من القائمة الرئيسية. كما يتيح 
 )OSD( تصميم شاشة العرض
سهولة ومتعة أكبر في تشغيل 
اجلهاز واستخدامه عن طريق 

واجهة املستخدم.

بفضل نسبة التباين العالية التي 
تصل إلى 2.000:1 كما يستطيع 
اجلهاز مع شريحة معاجلة الضوء 
الرقمي����ة توفير نوعية صورة 

استثنائية وألوان حية. كما يتيح 
محرك XD امل����زدوج تصحيحا 
مثاليا لأللوان بحيث يتم عرض 
صور طبيعية وواقعية. وعالوة 

على ذلك، يعمل محرك األلوان 
الداخلي املتط����ور على تعزيز 
األلوان ببراعة وخلق ألوان بشرة 
طبيعية ودافئة فضال عن إعطاء 


