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 منال املطر 

د.محمد الفزيع

رقية الرشدان

صورة جماعية ملتطوعي سباق »الوطني« للمشي

 مركز التسجيل في سباق »الوطني« للمشي

)أحمد باكير( د.محمد الفزيع يلقي محاضرة عن اإلجارة ملجموعة من الطلبة واملوظفني 

سكوت جيجنهامير متبرعا بالدم

قال بنك الكويت الوطني ان 
جميع املعطيات تؤكد أن سباق 
الوطني السنوي السادس للمشي 
املقرر انطالقه يوم السبت املوافق 
27 مارس اجلاري سيسجل أرقاما 
قياسية جديدة، في الوقت الذي 
بلغ فيه عدد املشاركني املسجلني 
رس���ميا حتى تاريخه أكثر من 

2000 متسابق. 
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس انه يتوقع جلموع املشاركني 
أن ينطلقوا برفق���ة العديد من 
الش���خصيات العام���ة وكب���ار 
املس���ؤولني والقياديني في بنك 
الكويت الوطني، وفي مقدمتهم 
الرئيس التنفيذي عصام الصقر 
على خط السباق من أمام املركز 
العلمي في الساملية وفي محاذاة 
أجمل البقاع الشاطئية في الكويت 
على امتداد شارع اخلليج العربي 
وسط مراقبة واهتمام العشرات 
م���ن املتطوعني وموظفي البنك 
الوطني، وتش���جيع اجلماهير 
واالقارب واالصدقاء احملتشدين 

على امتداد خط السباق.
وبهذه املناسبة قالت مديرة 
العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني منال املطر »من الواضح 
أن سباق الوطني السنوي للمشي 
يشهد إقباال جماهيريا متزايدا عاما 
إثر عام، ونحن مسرورون للغاية 
للنهوض بدورنا في تنظيم هذه 
الرياضية والصحية  التظاهرة 
الشعبية واالرتقاء بها إلى آفاق 
أوس���ع، ونحن نتوقع مشاركة 

تشهد ارض املعارض الدولية 
مبش����رف يوم االربعاء املقبل 
انطالق انش����طة دورة جديدة 
ف����ي سلس����لة دورات معرض 
العطور وادوات التجميل الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي حتت رعاية وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد 
الطبطبائي وتستمر انشطته 
خالل الفترة من االربعاء املقبل 

حتى 4/3 املقبل.
وتقول مسؤولة املعرض لدى 
شركة معرض الكويت الدولي 
رقية الرشدان ان دورة املعرض 
املقبلة قياسية بكل املقاييس، 
حيث اجتذب املعرض للمشاركة 
في����ه اكبر عدد من الش����ركات 
ووكالء العطور على املستوى 

أعداد كبيرة من املتسابقني الذين 
بلغ عدد املسجلني منهم رسميا 
حتى اآلن أكثر من 2000 متسابق 
وما يزال يفصلنا أسبوع كامل 

عن بداية السباق«.
التزامنا  وأضافت املطر »ان 
الثابت بقضايا املجتمع ورفاهيته 
هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا 
نحرص على إعطاء هذه التظاهرة 
املتمثلة بسباق الوطني للمشي 
وتنظيمه���ا بص���ورة منتظمة 
سنويا، على أن سباق الوطني 
لهذا العام يتميز بتعدد وتنوع 
االنشطة الترفيهية والتوعوية 
املصاحبة له، السيما أن سباق 
هذا العام يأتي ضمن حملة شاملة 
للتوعية بصحة الكلى وس���بل 
احملافظة عليها من خالل جتنب 
الوزن واتباع أس���اليب  زيادة 
غذائي���ة وصحي���ة تأت���ي في 
مقدمتها ممارسة الرياضة واملشي 

احمللي واالقليمي، حيث وصل 
عدد الشركات املشاركة والراعية 

الى نحو 121 شركة.
وق����د ج����اءت للمش����اركة 
باملعرض ش����ركات من مملكة 
العربية  البحري����ن واململك����ة 
الس����عودية ودول����ة االمارات 
العربية املتح����دة فيما اعلنت 
مش����اركتها تقريب����ا جمي����ع 
الشركات والوكالء العاملون في 
الكويت مبجال العطور وادوات 

التجميل.
وستس����تعرض الشركات 
املشاركة العطورات الشرقية 
والبخور ودهن العود والورد 
وخلط����ات املجموعات املميزة 
ودهن العود والورد وخلطات 
املمي����زة للعطر  املجموع����ات 

باعتبارهما من أهم السبل الفعالة 
ملكافحة األمراض واحلفاظ على 

اللياقة املناسبة. 
هذا وتتواصل عمليات تسجيل 
املشاركني الراغبني في املشاركة 
الرياضية  التظاه���رة  في هذه 
الفري���دة من نوعها في الكويت 
داخل املركز العلمي في الساملية 
يوميا من الساعة التاسعة صباحا 
التاس���عة مساء وحتى  وحتى 
يوم اجلمعة املوافق 26 مارس 
باإلضافة إلى عمليات التسجيل 
في الفترة املس���ائية في موقع 
السينما في االڤنيوز والوحدة 

الش����رقي وكذل����ك العطورات 
الغربية بأنواعها ومبتكراتها 
ومواد التجميل واالكسسوارات 
النس����ائية ول����وازم جتهي����ز 

التي جتوب  املتنقلة للتسجيل 
مختلف املناطق التي تتواجد فيها 
كبريات الش���ركات في الكويت 
وذلك متهيدا النطالقة هذا السباق 
الذي تتنافس فيه س���بع فئات 
عمرية من الرجال والنساء للفوز 
باجلوائز والهدايا القيمة املقدمة 
الوطن���ي، باالضافة  البنك  من 
إلى فرصة دخول السحب على 
سيارة ميني كوبر اجلديدة لكل 
مش���ارك يقوم بوضع الكوبون 
داخ���ل صندوق الس���حب عند 

التسجيل.
وس����وف تكون نقطة بداية 

الصالونات.
وقد اعلنت رعايتها للمعرض 
كل من: شركة امل الكويت، شركة 
شارمل باريس، مؤسسة اجمل 
العاملية، الشركة العربية الدولية 
للعود، مؤسسة نيوكالسيك، 
ش����ركة نخبة العود، ش����ركة 
زه����ور الريف، بودي س����نتر 
برفي����وم واطي����اب اخلزامى، 
واطياب املسرة، وشركة عرب 
ليمتد ج����روب، وفوتوجيت، 
وعطورات احلرمني، وش����ركة 
الطارش للعطور وشركة مكة 

للعطور.
وتقول الرشدان ان معرض 
العط����ور ميثل اق����دم واعرق 
املع����ارض املتخصص����ة التي 
دأبت عل����ى تنظيمها واقامتها 

س����باق الرجال من أمام املركز 
العلمي، في حني ستكون نقطة 
انطالق سباق النساء من أمام 
مارينا كريسنت، على أن تكون 
نقطة النهاية واحدة للجميع في 
اجلزيرة اخلضراء، أما بالنسبة 
لألطف����ال واليافع����ني أعضاء 
نادي أصدقاء زينة فس����تكون 
نقطة االنطالق داخل اجلزيرة 
اخلضراء. وسوف يقام في نهاية 
الس����باق حفل لتكرمي العشرة 
الفائزي����ن من كل فئة في إطار 
برنامج ترفيهي ممتع للمشاركني 

وعائالتهم.

شركة معرض الكويت الدولي 
منذ انطالقها قبل نحو 30 عاما، 
كما يشمل املعرض حدثا جتاريا 
مهما تترقبه الشركات العاملة 
القطاع وكذلك زوار ارض  في 

املعارض.
الرشدان ان يزور  وتتوقع 
املعرض ما ال يقل عن 50 الف 
زائر قياس����ا بعدد الزوار التي 
اعتاد اس����تقبالهم املعرض في 

كل دورة.
ابوابه  وس����يفتح املعرض 
الس����تقبال ال����زوار على مدى 
فترتني صباحية من الس����اعة 
9.30 الى الساعة 1 واملسائية من 
الساعة 5 الى الساعة 10 ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الساعة 

5 الى الساعة 10.30.

»الوطني«: عدد المشاركين 
في سباق المشي تجاوز الـ 2000 

الرشدان: دورة جديدة من معرض العطور
وأدوات التجميل تنطلق بأرض المعارض األربعاء

..وحساب »لك« يحتفل بعيد األم في »دين أند ديلوكا«
أعلن بن���ك الكويت الوطني أنه س���يقوم بتهنئة 
األمهات في عيدهن وذل���ك بدفع مبلغ 10 دنانير من 
قيمة فواتيرهن التي يتم سدادها بواسطة بطاقة لك 
تيتانيوم ماس���تركارد لدى تناولهن الطعام في دين 

أند ديلوكا خالل يوم 21 مارس اجلاري.
وفي هذا السياق قالت املديرة التنفيذية لدى مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية بالبنك ابتهاج الرومي: 
يحرص حساب لك على ابتكار وتطوير عروض مجزية 
وغير مسبوقة تس���تجيب ملتطلبات حياة عميالتنا 
وتناسب أمناط معيشتهن املميزة، وقد حرصنا هذا 

العام وبالتعاون مع ش���ركاء حس���اب لك أن نكافئ 
األمهات ونحتفي بهن في هذا اليوم وذلك بدفع مبلغ 
10 دنانير من قيمة أي فاتورة لدى تناولهن الطعام 
ف������ي دين أند ديلوكا، ونتمنى جلميع األمهات عيدا 

سعي���دا.
وأضافت الرومي قائلة: »واغتنم هذه املناس���بة 
لتشجيع جميع السيدات اللواتي يرغنب باالستفادة 
من هذه العروض الش���هرية املغرية وغير املسبوقة 
في الكويت للمبادرة والتقدم بطلب استصدار بطاقة 
لك تيتانيوم ماستركارد للتمتع بكل املزايا التي تنعم 

بها عميالتنا حاليا«.
جتدر اإلش���ارة إلى أن حساب لك يتيح لعميالته 
احلصول على بطاقة لك تيتانيوم ماس���تركارد التي 
تعتبر األولى من نوعها في الكويت وتتيح حلامالتها 
االستفادة من املزايا واخلدمات واالمتيازات احلص���رية 
العديدة مثل خدمة اإليقاف املجاني للس���يارات في 
مجمعات التسوق الراقية في الكويت وخدمة الكونسيرج 
واخلصومات الفورية املجزية لدى العديد من منافذ 
البي���ع واملعارض والعالمات التجاري���ة الراقية في 

الكويت.

ينطلق 27 الجاري وتوقعات بتسجيله أرقامًا قياسية جديدة 

بمشاركة نحو 121 شركة ورعاية الوكيل الطبطبائي

»الوطنية« نظمت حملة التبرع بالدم 
البالول: أمر مشرف أن نرى هذا اإلقبال من الموظفين

الفزيع لـ »األنباء«: النظام االقتصادي 
اإلسالمي الكامل غير مطبق

عاطف رمضان
اكد استاذ الفقه املقارن مدير 
ادارة الرقابة الشرعية في شركة 
االمتياز لالستثمار د.محمد الفزيع 
ل� »األنباء« انه من االهمية مبكان 
ان يقوم الباحثون في االقتصاد 
االسالمي بالعمل على ايجاد نظام 
اقتصادي اسالمي كامل، مشيرا 
الى انه في الواق����ع هذا النظام 
االقتص����ادي االس����المي الكامل 
غير مطبق بش����كل تام، مطالبا 
بض����رورة العمل الخ����ذ ادوات 
التمويل االسالمي املوجودة حاليا 
والعمل بها وان يبذل الباحثون 
في االقتصاد االس����المي مزيدا 
من اجله����د اليجاد مجموعة من 
ادوات التمويل االسالمي، كذلك 
تقدمي معاجلات لتعثر تنفيذ هذه 
االدوات، ج����اء ذلك عقب انتهاء 
دورة االجارة واالجارة املنتهية 
بالتمليك الت����ي القاها د.الفزيع 
يوم االربعاء املاضي والتي نظمها 
نادي التمويل االسالمي في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

اف����اد د.الفزي����ع بأن  وق����د 
احملاضرة الت����ي القاها في هذه 
الدورة كان����ت بعنوان االجارة، 
مشيرا الى ان هناك انواعا متعددة 
لالجارة وانها ن����وع من انواع 

التمويل االسالمي.
وقد تط����رق د.الفزيع خالل 
الى بعض املشكالت  احملاضرة 
التي مي����ر بها ه����ذا النوع من 
التمويل وبني بعض التطبيقات 
املوج����ودة ف����ي الكويت ودول 

املجلس.
وتط����رق كذل����ك د.الفزي����ع 

الدارة جامع����ة اخلليج التاحة 
الفرص����ة للط����الب القامة مثل 
هذه البرامج املتعلقة بالتمويل 

االسالمي.
من جانبه قال رئيس نادي 
التمويل االسالمي بجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا عبدالوهاب 
العثمان ان النادي سيقدم مفاجآت 
خالل الفترة املقبلة، مشيرا الى 
ان الهدف من هذه الندوة تثقيف 
الطلبة واملوظف����ني باالقتصاد 
والتمويل االسالمي الذي له صدى 

كبير في مختلف الدول.
واش����ار العثم����ان ال����ى ان 
املش����اركني في هذه الدورة من 
الط����الب واملوظفني فاق عددهم 
ال����� 100 ش����خص، موضحا ان 
الطالب املشاركني في الندوة من 
جامعة اخلليج وبعض اجلامعات 
األخرى. وف����ي االطار ذاته افاد 
رئيس العالقات العامة في نادي 
التمويل االسالمي عبداحملسن 
االبراهيم ان هناك صدى واقباال 
كبيرين على مثل هذه الدورات 
املتعلقة باالقتصاد االس����المي، 
مش����يرا الى انه عمل »مشرف« 
وان دول العالم اصبحت تشيد 
بهذه الصناعة املالية االسالمية 
الت����ي اثبتت جدارتها وجناحها 

خالل الفترة االخيرة.
اجلدير ذكره ان املدير العام 
في ش����ركة رقابة لالستشارات 
املالية االسالمية - ليدز بريطانيا 
د.عبدالباري مشعل القى محاضرة 
يوم اخلمي����س املاضي بعنوان 
برنامج التمويل باملرابحة للواعد 

بالشراء.

الى احتس����اب ارب����اح التمويل 
باالجارة وآلية تنفيذ هذا العقد 
واالش����كاليات الشرعية حولها 
والتأمني على العني املستأجرة.

واشاد د.الفزيع بطالب جامعة 
اخلليج، مؤك����دا ان لديهم املاما 
التمويل،  علميا جي����دا بعل����م 
مشيرا الى ان مثل هذه املعلومات 
يحتاجونها في دراس����تهم وفي 
حياته����م العملية بعد تخرجهم 
وانخراطه����م في س����وق العمل 
س����واء في البنوك او الشركات 

االستثمارية او العقارية.
وب����ني ان ن����ادي التموي����ل 
االس����المي نش����اطه اجتماعي 
داخل جامع����ة اخلليج ويديره 
مجموع����ة من ط����الب اجلامعة 
وله هيئة استش����ارية تضم 4 
دكاترة يرسمون البرنامج العلمي 
للنادي، كما يقوم الطلبة بتنفيذ 

هذا البرنامج.
واعرب د.الفزيع عن شكره 

نظم���ت الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت وبالتعاون مع بنك 
الدم املركزي في الكويت، حملة 
خاصة للموظفني للتبرع بالدم 
وذلك في مبناها الرئيسي يوم 
اخلميس املنصرم، وذلك انطالقا 
من مس���ؤوليتها االجتماعية 
واس���تمرارا في تق���دمي الدعم 
والعطاء جلميع أفراد املجتمع 
وتعزي���زا ملفه���وم الش���راكة 

املجتمعية.
وإميانا منه���ا بضرورة أن 
يكون لها دور فعال في املجتمع، 
ومن أجل تشجيع العاملني من 
املوظفني في الشركة على بذل 
املزيد من العطاء نحو مجتمعهم، 
انطلقت حملة الوطنية للتبرع 
بالدم به���دف انقاذ العديد من 
األش���خاص ممن هم في أمس 
احلاجة لنقل دم خاصة أولئك 
الذي���ن يحمل���ون فصيلة دم 

نادرة.
وحول مالمح احلملة والهدف 
منها، أكد مدير العالقات العامة 
ف���ي »الوطني���ة لالتصاالت« 
عبدالعزي���ز البالول قائال »ان 
حملة »الوطنية« للتبرع بالدعم 
نظمت خصيصا ملوظفي الشركة 
وهي حتمل أهداف���ا نبيلة في 
طياتها ترتكز وبشكل أساسي 
على إنق���اذ أرواح العديد من 
املرض���ى واحملتاجني لنقل دم 
إنهاء  وبالتالي املس���اعدة في 

معاناتهم«.
وأعرب البالول عن ارتياحه 
في ظل جتاوب موظفي الشركة 
وحماسهم للتبرع بالدم وقال 
مؤكدا »انه أمر مشرف أن نرى 
عددا كبي���را من املوظفني ممن 
حرص���وا على املش���اركة في 
احلملة والتبرع بالدم ملساعدة 

احملتاجني وإنهاء معاناتهم«.

التبرع بالدم  وخالل حملة 
قام الطاقم الطبي في بنك الدم 
املركزي بتوفير املعدات الطبية 
الالزمة في حني قام املسؤولون 
على احلملة في الشركة بتوفير 
األجواء الالزمة لراحة املتبرعني 
وتزويدهم باملعلومات الالزمة 

عن عملية التبرع.
وكبادرة مش���جعة من قبل 
الوطنية لالتصاالت، مت قياس 
أكثر نسبة متبرعني من كل قسم 
بهدف تكرمي أكثر قسم سجل 
أكثر نسبة تبرع بني األقسام 

األخرى.
واض���اف: إن التبرع بالدم 
عمل نبيل نابع من اإلحساس 
بواجبن���ا واملس���ؤولية نحو 
املجتمع وأف���راده، والوطنية 
تعمل جاهدة لتعزيز هذا املبدأ 
من خالل تشجيع اجلميع على 
التبرع بالدم وزيادة الوعي بني 
أفراد املجتمع الكويتي من أجل 
الدعم املطلوب لكل من  تقدمي 
إلى املس���اعدة وإنقاذ  يحتاج 
العدي���د م���ن املرضى  أرواح 

املصابني بأمراض مزمنة.

بمشاركة موظفي الشركة وبالتعاون مع بنك الدم

خالل دورة تدريبية بجامعة الخليج عن »اإلجارة« ضمن أنشطة نادي التمويل اإلسالمي


