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»التجارية العقارية« تستعد الفتتاح فندق »ميسوني«

تعديل تصنيف »وثاق للتأمين التكافلي« إلى BB مستقر

اس���تقبل رئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
للش���ركة التجارية العقارية، املالكة لفندق ميس���وني، 
عبدالفتاح معرفي، الرئيس واملدير التنفيذي ملجموعة 
فنادق »ريزيدور« كيرت ريتر، حيث تفقدا فندق ميسوني 
الكوي���ت وقاما بجولة في أرجائه اس���تعدادا الفتتاحه 

املرتقب.
ويعد فندق ميسوني الكويت ثاني فندق مليسوني في 
العالم، ويقع على مقربة من منطقة التسوق الرئيسية 

ملدينة الكويت، ويطل على اخلليج العربي.
ويعد الفندق جزءا من مشروع السيمفوني، وهو مركز 
محالت فاخرة للتسوق باإلضافة الى املكاتب، ويتكون 
الفن���دق من أكثر من 18 طابقا، بحي���ث يوفر 169 غرفة 
وجناح، باإلضافة الى مطعم���ن، فضال عن تخصيص 

1500 متر مربع ملنتجع صحي فاخر. 

أعلنت وكالة »س���تاندارد اند ب���ورز« العاملية 
للتقييم االئتماني عن تعديل تصنيف شركة وثاق 
للتأمن التكافلي الى » -BB مس���تقر« مبا يعكس 
الق���وة املالية ودرجة امل���الءة االئتمانية الطويلة 

األمد للشركات. 
وبهذه املناس���بة، قال مدير عام ش���ركة وثاق 
للتأمن التكافلي ماجد يوس���ف العلي إنه بالرغم 
من ظروف األسواق احمليطة إال أن الشركة حافظت 
على مستوى عملياتها وبدأت أعمال جتارية جديدة 

في مصر وتنميتها بالشكل املرضي.
وأكد العلي ف���ي تصريح صحاف���ي أن وكالة 
»س���تاندرز اند بورز« قام���ت باملراجعة الدورية 
ألعمال الشركة، حيث قررت منح »وثاق للتأمن« 

 ،BB حالة مس���تقر بعد درجة سلبي في تصنيف
مش���يرا الى ان الوكالة أكدت أن جميع املراجعات 
التي متت تتفق مع هذا التصنيف، مشيرا إلى أن 
وكالة »ستاندرز اند بورز« ترى أن »وثاق« تعمل 
في السوق معتمدة على مواردها املالية والرأسمالية 

بشكل مستقل.
وب���ن أن هذا التعديل يعكس التزام الش���ركة 
مبستوى عال من معايير التصنيف املهني واجلودة، 
ومتطلباتهم���ا طبقا للمنهجية املعتمدة من وكالة 
»ستاندارد اند بورز«، إضافة إلى مدى التزام الشركة 
بإس���تراتيجياتها في ظل هذه املنافسة في قطاع 
التأمن، لتعزيز وجودها واحملافظة على مكانتها 

من خالل أنشطتها. 

عبدالفتاح معرفي وكيرت ريتر في جناح دورو )اجلناح الرئاسي(

مجدي الغنام مع طلبة »الوطنية« املتخرجني

ماجد العلي

ضمن برنامجها السنوي للمنح الدراسية

»الوطنية لالتصاالت« تحتفل باستكمال 
اثنين من موظفيها دراستهما الجامعية والعليا

استراتيجيها التي يتقدمها رفع 
املس���توى املعيش���ي للعاملن 
لديها وتوفير كل جديد في عالم 
تكنولوجيا االتصاالت وتقدمي 

العروض املغرية لعمالئه. 
وش���دد على حرص الشركة 
الرقي باملس���توى املهني  على 
بالفائدة  ملوظفيها مبا ينعكس 
اجلمة على املجتمع الكويتي أوال 
وقطاع االتصاالت ثانيا، وسبيلها 
الى ذل���ك تبني آخ���ر البرامج 

التدريبية واألفكار اإلبداعية.

الى االرتق���اء باجلوانب الفنية 
والعملية للعامل���ن بها، األمر 
الذي من شأنه تعزيز وتطوير 
مواهبهم وتطوير قدراتهم في 

مجال تخصصهم. 
وأكد أن »الوطنية لالتصاالت« 
وضعت نصب عينيها االرتقاء 
باجلانب العلمي ملوظفيها، األمر 
الذي سيعود بالنفع عليها في 
نهاية األمر، كما سيضاعف من 
اجلانب التنافسي بن موظفيها 
لتحقيق األه���داف املرجوة في 

الشركة مجدي الغنام الطالبن 
اخلريج���ن مبناس���بة إنه���اء 
دراستهما، متمنيا لهما التوفيق 
والنجاح في املرحلة املقبلة من 
حياتهما املهنية والتي سيكون 
لها مردود طيب على أدائهما في 

الشركة.
وأك���د الغنام ف���ي تصريح 
صحافي أن برنامج املنح الدراسية 
في الشركة الوطنية لالتصاالت 
يعد اس���تثمارا جي���دا للقوى 
الش���ركة ويهدف  البشرية في 

الوطنية  الش���ركة  احتفلت 
لالتص���االت بتخريج اثنن من 
موظفيها الطلب���ة، كانا قد ناال 
منحا دراسية من الشركة إلنهاء 
دراستهما اجلامعية والعليا ضمن 
برنامجها السنوي اخلاص باملنح 

الدراسية.
 حيث نال املوظف عمر فاروق 
درجة املاجستير في إدارة األعمال 
أما  من جامعة »ماس���ترخت«، 
عادل العبدالسالم فقد نال درجه 
البكالوري���وس في تكنولوجيا 
املعلوم���ات والكمبيوت���ر من 

اجلامعة العربية املفتوحة.
الس���نوي  البرنامج  ومينح 
للمنح الدراس���ية في الوطنية 
لالتص���االت موظفيها الفرصة 
إلنه���اء دراس���اتهم اجلامعية 
والعليا داخل جامعات معترف بها 
سواء في الكويت أو في اخلارج، 
ويحتفظ الطلبة املسجلون في 
تلك املنح بوظائفهم حيث يتم 
تخفيض ساعات العمل لهم لكي 
يتمكنوا من حتمل أعباء الدراسة 
واحلصول على التخرج بدرجات 

متقدمة.
وهنأ مدير عام إدارة املوارد 
البشرية والشؤون اإلدارية في 

»مواقع« تقدم حلواًل متكاملة 
للتسويق اإللكتروني 

رسالتها التي طاملا اتخذت من 
التفرد واالستثنائية والتميز في 
اخلدمات معايير متقدمة عاملية 
هدفا للفوز بثقة عمالئها وكسب 

تقديرهم واحترامهم. 
وبن الباوي أن هذه اخلطوة 
متقدمة جدا في مجال اخلدمات 
االلكترونية حيث تشمل اخلدمة 
اجلديدة جميع اخلدمات اخلاصة 
بالتسويق اإللكتروني املقدمة من 
كبريات الشركات العاملية مثل 
شبكة »غوغل« اإلعالنية وشبكة 
»ياهو« وغيرهما مثل »مكتوب 
دوت كوم« و»ياهو ميل« وغيرها 
باإلضافة إلى شبكة »إم إس إن« 
)msn( اإللكترونية »وهوت ميل« 
التابعة ملايكروسوفت باإلضافة 
إلى ال� »فيس بوك« واملئات من 
املواقع احمللية من جرائد ومواقع 

جتارية وأعمال وترفيه.
وأش���ار الباوي إلى انه من 
خالل هذه اخلدمة يستطيع عمالء 
شركة »مواقع« استهداف جميع 
مستخدمي شبكة اإلنترنت في 

الكويت واخلليج والعالم.

أعلن���ت الش���ركة الوطنية 
للمواقع اإللكترونية )مواقع(، 
إحدى الشركات الكويتية الرائدة 
في قطاع تقدمي احللول املتكاملة 
للمواقع اإللكترونية على شبكة 
اإلنترنت، عن إطالق هوية مطورة 
خلدماتها للتسويق اإللكتروني 
كعالمة مميزة خلدمتها اإلعالمية 
إلكتروني���ا »أدز  واإلعالني���ة 
»بع���د تطوير ه���ذه اخلدمات 
 لتش���مل جميع أوجه صناعة 
اإلعالن على ش���بكة اإلنترنت 

.»www.onlineadz.com«
وق���ال الرئي���س التنفيذي 
لشركة مواقع محمد الباوي ان 
تقدمي هذه اخلدمة اجلديدة يأتي 
من حرص »مواقع« على مواكبة 
تطلعات قاعدة عمالئها العريضة 
املكونة من كبرى وأهم شركات 
ومؤسسات املنطقة والتي تغطي 
مختلف األنش���طة والقطاعات 
االقتصادية املتنوعة، مش���يرا 
الى أن ذلك يتناس���ب مع منو 
أعمالها وتطور أنشطتها سعيا 
أهدافها وحتقيق كل ما  لبلوغ 
تطمح إليه من تقدم وجناح تدعم 

به عمالءها.
وأضاف الباوي أن »مواقع« 
إلى تقدمي هذه اخلدمة  تتطلع 
اخلاصة بالتسويق اإللكتروني 
لتض���اف بذلك إلى م���ا تقدمه 
»مواقع« من خدمات الكترونية 
استثنائية متكاملة على شبكة 
اإلنترنت تشمل تصميم وتطوير 
مواقع الشركات واملؤسسات، 
وتوفير خدم���ات أنظمة إدارة 
املواق���ع اإللكترونية، مش���يرا 
إل���ى أن هذه اخلط���وة الرائدة 
إط���ار حتقيق  تن���درج ضمن 

محمد الباوي 

»بوبيان« يرعى كتاب 
»إبداع االقتصاد اإلسالمي« الطالبي

اعلن بنك »بوبيان« 
اختتام أنشطة مؤمتر 
الراب���ع«  »اجتاه���ات 
ال���ذي تن���اول األزمة 
العاملية  االقتصادي���ة 
من منظور االقتصاد 
اإلس���المي، ونظمته 
العلوم اإلدارية  كلية 
بجامعة الكويت مؤخرا 

برعاية بن���ك »بوبيان« وعدد من املؤسس���ات والبنوك الكويتية 
األخرى وذلك للعام الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى، ثمنت شعبة االقتصاد اإلسالمي الطالبية في 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، رعاية بنك »بوبيان« لكتاب 
»إبداع االقتصاد اإلس���المي« الذي أعلنت الش���عبة خالل املعرض 
املصاحب للمؤمتر عن قرب إصداره، حيث يتناول الكتاب أساسيات 
مجال االقتصاد اإلسالمي بأسلوب مبتكر يخاطب العقول الشبابية 

وكل من يود تعلم اجلانب النظري والعملي في هذا املجال.
وثمنت شعبة االقتصاد اإلسالمي بكلية العلوم اإلدارية رعاية بنك 
»بوبيان« للكتاب وتبنيه للفكرة ودعمه لها من البداية السيما وان 
ذلك يأتي في إطار مساندة البنك ملثل هذه املشاريع الطالبية القيمة 
والتي تس���عى من خاللها إلى تقدمي منوذج متميز للعمل الطالبي 

التطوعي يخدم بتوعية الطلبة مبكونات االقتصاد اإلسالمي.
ومن املتوقع ان يصدر الكتاب خالل الربع األول من العام املقبل 
حيث سيتم توزيعه على املهتمن بالتعرف على االقتصاد اإلسالمي 
في ظل التطورات العديدة التي يش���هدها حاليا والتوقعات بنمو 

مختلف قطاعاته خالل السنوات القليلة املقبلة. 
يذكر ان وحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك »بوبيان« 
وبالتعاون مع اللجنة الشرعية، س���تقوم باإلشراف على إصدار 
الكتاب ومراجعته مراجعة دقيقة للتأكد من صحة ودقة املعلومات 

التي سترد فيه.


