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 أعلنت شـــركة سامســـوجن لإللكترونيات عن إطالق أول هاتف 
فـــي العالم يتميز بأحدث إصدار من نظام Android من «Google» في 
 ،Nexus S منطقة اخلليج، حيث قامت كل من الشركتني بتزويد جهاز
الذي يعمل بنظام Android ٢٫٣، بأرقى التكنولوجيات املذهلة وأحدث 
التجهيزات. وبهذه املناسبة، قال رئيس قسم الهواتف 
النقالة في سامسوجن لإللكترونيات 
يونغ وو جون: «عملت سامســـوجن 
مع Google بشكل وثيق لتوفير أفضل 
جتربة للعمالء من خالل الهاتف الذكي 
املزود بنظام Android، وكان هدفنا من 
خالل العمل مع Google يتمثل في االرتقاء 
بنظام Android وإبداع هاتف ذكي يجمع 
بني الفعالية املتفوقـــة وتوفير جتربة 
مذهلة للمســـتخدم. ومن الرائع أن نرى 

هذه الشراكة تثمر نتائج هائلة».
  وأضاف وو جون: «كانت سامســـوجن 
متحمســـة للعمل مـــع Google إلبداع أول 
 ٢٫٣ Android جهاز يعمل بنظام التشـــغيل
الذي طال انتظاره، ويعتبر Nexus S دليال 
قويا على التزام سامسوجن وGoogle بتوفير 

األولى في السوق وإطالق املنتجات التي تتميز ددالتكنولوجيـــات 
بنظام التشـــغيل Android املبتكر، ويجمع Nexus S بني التجهيزات 
والتكنولوجيات األفضل في فئتها من سامسوجن، وامليزات املمتعة 
اجلديدة، وحتديثات نظام Android ٢٫٣ (Gingerbread) ملنح العمالء 
 Super AMOLED جتربة فريدة في عالم الهواتف الذكية». وبفضل شاشة
الفائقة التي تعمل باللمس، يوفر Nexus S جتربة مشاهدة استثنائية، 
تتميز شاشة Contour Display التي يبلغ قياسها ٤ بوصات بتصميم 
منحن يوفر مزيدا من األناقة والراحة عندما يالمس وجه املستخدم. 
كما يتمتع Nexus S بتقنية (NFC) التي تســـمح للمستخدم بقراءة 
املعلومات املوجودة على األشياء التي نشاهدها في حياتنا اليومية 

.NFC مثل امللصقات واإلعالنات املدمجة مع رقائق
  ومن خالل معالج تطبيقات سامسوجن الذي تبلغ سرعته ١ جيجا 
هيرتز، يحقق Nexus S عرضا متميزا ثالثي األبعاد للصور، ووقتا 
أســـرع في التحميل والتنزيل، ودعما حملتوى الوســـائط املتعددة 

عالية الوضوح. 

«GOOGLE»سامسوجن» و» 
 «NEXUS S» تطرحان  

 قالت املدير التنفيذي لشركة باور بالس، الشركة املنظمة وصاحبة 
اسم سوبر براند بازار هبة عفيفي ان «سوبر براند بازار ٣» عاد إلى 
عمالئه من جديد، مشـــيرة الى ان كل شـــخص يستطيع ان يجد في 
التسوق متعة ويرغب دائما في أن يجد أحدث األزياء ولكن يجد ذلك 
لشكل اكبر لدى «سوبر براند بازار ٣» الذي سينطلق في ٢٤ اجلاري 
حيث األسعار في غاية الروعة. وأضافت 
في تصريح صحافي: «ان سوبر براند بازار 
أصبح جزءا منا ال نستطيع أن نتخلى عنه 
وخاصة بعدما أصبح معروفا في السوق 
وله قاعدة عمالء عريضة تزيد يوما بعد 
يوم». وبّينت: «هذه املرة كسبنا عمالء 
جددا تابعوا معارضنا من البداية وهاهم 
اآلن معنا يضيفون جديدا إلى معرضنا 
بتنوع وجمال معروضاتهم فيضيفون 
قوة لسوبر براند بازار نظرا لقوة أسماء 
عمالئنا في السوق الكويتي». وأوضحت: 
«من منا ال يبحث عن اجلودة ولكن بسعر 
مميز سواء رجال أو نساء، فجميعنا نرغب 
في أن نقتني ثيابا واكسسوارات وغيرها من ماركات عاملية ولكن قد 
يكون السعر في بعض األحياء حاجزا أو يكون التوقيت غير مناسب 

وأحيانا كثيرة نرغب في شراء شيء معني ونحتار من أين».

 هبة عفيفي

 «سوبر براند بازار٣»
  يعود لعمالئه في ٢٤ اجلاري

 «التجاري» يشارك في معرض
  «صناع املستقبل وفرص العمل»

 اعلن البنك التجاري الكويتي انه شارك في معرض صناع االقتصاد 
وفرص العمل الســـادس عشـــر الذي نظمته كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت وذلك خالل الفترة من ١٤-١٧ مارس اجلاري . وفي 
هذا السياق صرحت مساعد املدير العام- إدارة املوارد البشرية هدي 
صادق بأن مشاركة «التجاري» في معرض كلية العلوم اإلدارية جاءت 
انطالقا من إميانه بأهمية دعم الشباب الكويتي، وحتفيزهم للعمل 
في مؤسســـات القطاع اخلاص، وحرصه على استقطاب وتوظيف 
الكوادر الوطنية املؤهلة من مخرجات التعليم، إضافة الى رغبة البنك 
اجلادة في التعاون الفعال مع املؤسسات احلكومية في مجال التصدي 
لظاهرة البطالة، موضحة أن «التجاري» دأب على املشاركة بصورة 
فعالة في هذا املعرض الذي يشكل فرصة سانحة لاللتقاء مع الطلبة 

واخلريجني، وذلك لتعريفهم مبزايا العمل في القطاع اخلاص. 

 موظف «املوارد البشرية» في جناح «التجاري» باملعرض

 «الكيماويات البترولية» حتصل على شهادة
  أحسن املنشآت ذات املخاطر املنخفضة  

التابعة  واحلجر الصحـــي 
للحكومة االسترالية، حيث 
تعزز هذه الشهادة من وضع 
الشركة في التصدير للسوق 
األسترالي ملا لهذا السوق من 
أهمية إستراتيجية والذي يعد 
أحد أهم األسواق العاملية، كما 
أنه يعد حكرا على الشركات 
التي تتمتع بهذه الشـــهادة. 
وأشار إلى تنامي الطلب على 
منتجات األسمدة في العالم 
نظرا لتزايد االســـتثمارات 
الزراعية، الفتا إلى أن منظمة 
«الفاو» التابعة ملنظمة األمم 
املتحدة قد وصفت األسمدة 
النيتروجينية  الصناعيـــة 
وغيرها بالسلع اإلستراتيجية 
العامليـــة الرتباطها باألمن 

الغذائي العاملي.

واخلليجية.
  وقالت ان «اجلهاز اإلداري 
لبنك الكويت الوطني يتميز 
الثاقبة،  بخبرته ورؤيتـــه 
إلـــى جانب اســـتراتيجيته 
أن  إلى  الواضحة»، مشيرة 
إدارة املخاطر لديه قوية وعلى 
قدر كبير من االســـتقاللية. 
وقالت «موديـــز» ان موقع 
«الوطني» املهيمن في السوق 
احمللي وتوســـعه اإلقليمي 
يجعالنـــه أفضـــل بنك في 
القطـــاع املصرفي من حيث 

تنوع مصادر الدخل.
«الوطنـــي»  أن    ورأت 
في وضع جيد لالســـتفادة 
التي ســـتنجم  الفرص  من 
عن تســـارع وتيرة اإلنفاق 
احلكومي، كما قام البنك برفع 
حصته في بنك بوبيان إلى 
٤٧٫٣٪، ما من شأنه أن يوفر 
له فرصا إضافية للنمو في 

املدى املتوسط.

تصريح صحافي ان الشركة 
تعد من أوليات الشـــركات 
العاملية في تصنيف منشآتها 
من قبل خدمـــات التفتيش 

املصرفي الكويتي، وبنسبة 
تغطية تفوق ٢٠٠٪.

   وأضافـــت «موديز» أن 
«الوطني» استطاع أن يحافظ 
على جودة أصوله املرتفعة في 
ظل تدهور البيئة االقتصادية، 
وهـــو األقل انكشـــافا على 
الشـــركات املتعثرة محليا 
وإقليميا بني جميع منافسيه. 
وأكدت أن «الوطني» يتمتع 
بسمعة ممتازة ومستويات 
مريحة من السيولة وفعالية 
الدولية  املعايير  عالية بكل 

 أعلنت شـــركة صناعة 
الكيماويـــات البترولية عن 
الشـــهادة  حصولهـــا على 
الذهبيـــة املســـتوى األول 
وذلك حتـــى ٧ مايو ٢٠١٤، 
كأحسن املنشآت ذات املخاطر 
املنخفضة إلنتاج وتخزين 
وتصدير اليوريا احلبيبية، 
باإلضافة إلى حصولها على 
درع التكرمي الصاحلة لغاية 
أكتوبر ٢٠١٦ من قبل خدمات 
التفتيش واحلجر الصحي 
التابعة للحكومة االسترالية. 
وبهذه املناســـبة، قال نائب 
العضو املنتدب لألسمدة جهاد 
احلجي إن حصول الشركة 
على هذه الشهادة ما هو إال 
تتويج جلهود العاملني ودعم 
العمالء. وأوضح احلجي في 

 أكدت وكالــــة «موديز» 
للتصنيــــف االئتمانــــي أن 
الكويت  بنــــك  تصنيفــــات 
الطويلة األمد عند  الوطني 
Aa٢ تعكس قوة مؤشراته 
املاليــــة وجــــودة أصولــــه 
املرتفعة ورســــملته القوية 
وحصته األكبر في السوق 
احمللي، كمــــا تعكس أيضا 
نظرتهــــا إلى قــــوة وخبرة 
جهازه اإلداري واستراتيجيته 

الواضحة.
   وقالـــت «موديـــز» في 
الكويت  تقرير لها عن بنك 
الوطني صدر أمس ان «أصول 
الوطني أظهرت متانة فريدة 
بني أقرانه، ونتوقع أن حتافظ 
علـــى جودتهـــا املرتفعة»، 
مشيرة إلى أن نسبة القروض 
املتعثرة من إجمالي محفظة 
القروض لم تتجاوز ١٫٦٥٪ 
لـــدى «الوطني» مقارنة مع 
٩٪ فـــي املتوســـط للقطاع 

 جهاد احلجي يهدي مها مال حسني الشهادة 

 إلى جانب رسملته القوية وخبرة جهازه اإلداري وإستراتيجيته الواضحة

 «موديز»: تصنيفات «الوطني» املرتفعة تعكس
  قوته املالية وجودة أصوله األفضل في الكويت


