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ضرار رزوقي أحمد الهارون

تكّرس مكانتها عبر تقديم خدمات جديدة ألول مرة بالكويت

عن فئة القطاع التجاري والمؤسسات في الكويت

»الوطنية لالتصاالت« تطرح خطًا جديدًا كليًا للشباب

»برقان« يحصل على جائزة المواقع اإللكترونية 
للبنوك من األكاديمية العربية لجوائز اإلنترنت

املصرفية، والذي من ش���أنه أن 
يقدم للعمالء من األفراد والشركات 
خدمات مصرفية ميسرة تلبي 

احتياجاتهم أينما كانوا.
املواق���ع  وته���دف جائ���زة 
اإللكترونية للبنوك لتكون دافعا 
ومش���جعا خللق وتطوير عالم 
العاملني  مصرفي في متن���اول 
ف���ي هذا القط���اع، وفي متناول 
العمالء من أصحاب احلسابات، 
واملتعاملني في األسواق املالية، 
وكذلك جميع املهتمني بالش���أن 
املصرفي واملالي للمساعدة في 
توفي���ر الوقت عليه���م وإجناز 

أعمالهم بطريقة تالئمهم.
كما ته���دف هذه اجلائزة إلى 
الترويج لإلبداع الفكري والروح 
البنوك  التنافس���ية في عال���م 

واخلدمات املصرفية.

ملا يحتاجه الزائر للموقع سواء 
أكان يبحث عن معلومة معينة 
أو يود إجراء معاملة مصرفية أو 
إرسال استفسار. كما أن التنوع 
في املعلومات ساعد البنك على 
تفعيل وسيلة تواصلية تساعد 
املس���تثمرين والعمالء وكذلك 

وسائل اإلعالم وغيرهم«.
وحضر حفل توزيع اجلوائز 
جمي���ع اجلهات واملؤسس���ات 
املرشحة، إضافة إلى كبار الضيوف 
من مختلف القطاعات التجارية، 
وشخصيات حكومية وممثلني عن 
وسائل اإلعالم وضيوف آخرون 

من العالم العربي.
وكان���ت جائ���زة املواق���ع 
اإللكترونية للبنوك قد تأسست 
به���دف تكرمي التمي���ز واإلبداع 
في قطاع البنوك واملؤسس���ات 

اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
التي يقدمها البنك عبر موقعه. 
وميكن تفسير هذا اإلقبال الكبير 
الس���تخدام وزيارة هذا املوقع 
نتيجة للبساطة في تصميمه وما 
يوفره من سهولة عملية مالئمة 

العام 2007 وتطويره في العام 
2008. ولقد الحظنا خالل السنوات 
القليلة املاضية أن هناك ارتفاعا 
كبيرا جدا في عدد الزيارات التي 
متت إلى هذا املوقع، إضافة إلى 
قيام الكثير من العمالء باستخدام 

أعلن بنك برقان عن حصوله 
على جائزة في مسابقة جوائز 
أفضل موقع إلكتروني وذلك عن 
فئة القطاع التجاري واملؤسسات 

في الكويت.
وجرت أنشطة هذه املسابقة 
ف���ي 20 اجلاري ف���ي العاصمة 
اللبناني���ة بيروت، وقام رئيس 
وحدة االتصاالت التسويقية في 
بنك برقان بشير جابر بتمثيل 
البنك في هذه املناسبة وتسلم 

اجلائزة.
وقال رئيس مديري التسويق 
في بنك برقان فادي مطر: »يشرفنا 
تسلم هذه اجلائزة من األكادميية 
العربي���ة جلوائز اإلنترنت. لقد 
استطاع موقعنا اإللكتروني أن 
يسجل إقباال واستحسانا إيجابيا 
وملحوظا منذ إعادة إطالقه في 

لتلبية مصال����ح كل عمالئنا«. 
وأضاف: »وكما وعدنا عمالءنا 
س����ابقا، فقد أعددن����ا باقة من 
املفاجآت خالل احتفاالتنا بالذكرى 
العاشرة النطالقتنا بالكويت وهي 
مناسبة فريدة إلطالق برنامج 
يعتبر األول م����ن نوعه خاص 
الكويت، فترقبوا  بالشباب في 

منا املزيد فقد بدأنا للتو«.
ومرة أخرى تبرهن الوطنية 
لالتص����االت على أنها ش����ركة 
اتصاالت رائدة بالكويت واملنطقة 
مبا تقدمه من عروض وخدمات 
متنوع����ة ذات خيارات مختلفة 
تضعها في متناول جميع عمالئها 
سواء من ذوي الدفع املسبق أو 

اآلجل.

اجلودة جلميع شرائح املجتمع 
الكويتي. فخدمة Wink تختلف 
كليا عن عروض الدفع املسبق 
الس����ابقة اذ تق����دم باقات دفع 
مخفضة باالضافة الى عدد من 
اخلصوم����ات احلصرية والتي 
تصل إلى 20% في عدد من املتاجر 

في الكويت.
وفي هذا السياق حتدث، مدير 
العالقات العامة عبدالعزيز البالول 
قائال: »باعتبارنا من رواد قطاع 
االتصاالت في الكويت واملنطقة، 
فإن الوطنية لالتصاالت تسعى 
دائما لإلبداع في ابتكار خدماتها 
لتلبي احتياج����ات ومتطلبات 
جميع الفئ����ات العمرية. كما أن 
مجموعة خدماتن����ا قد صممت 

وفي االطار ذاته، تتماش����ى 
خدمة Wink اجلديدة مع وعود 
الوطنية بتقدمي خدمات عالية 

خصوصا لفئة الش���باب، وهي 
تعتب���ر األولى م���ن نوعها في 

الكويت.
الى ذلك، تتواصل تقدميات 
املمي���زة، فمن خدمة  الوطنية 
Maxpress املمي���زة واحلصرية 
إلى عمالء الدفع املس���بق حيث 
متكنهم من احلصول على رصيد 
إضاف���ي مجاني مل���دى احلياة 
لتمنحهم الفرصة للتواصل على 
مدار الساعة، الى Wink اخلدمة 
املتميزة والتي أطلقتها الوطنية 
حديثا لتلبي متطلبات الشباب 
وتغذي احتياجاتهم من خدمات 
نقال نوعية وغير مسبوقة، وهي 
متاحة لكل العمالء ش���رط أن 

يكونوا من فئة الشباب.

التزامها باحلرص  في اطار 
دائما على تقدمي أفضل املنتجات 
واخلدم���ات لعمالئه���ا، عمدت 
اتخاذ  الى  الوطنية لالتصاالت 
مبادرات نوعية في متييز قاعدة 
العمالء من ذوي الدفع املسبق 
لكي تك���رس مكانته���ا املميزة 
كأفضل مزود اتصاالت وخدمات 

النقال.
الذي  الباهر  النج���اح  فبعد 
حققت���ه خدم���ات Maxpress و
Xpress وضمن استراتيجيتها 
الهادفة لتنويع خدماتها وتلبية 
احتياج���ات جمي���ع عمالئها، 
أعلنت الوطنية لالتصاالت عن 
إطالقها خدم���ة Wink اجلديدة 
كليا مبفهومها والتي قد صممتها 

عبدالعزيز البالول

بشير جابر متسلما جائزة البنك

»كويت إنفست« تتفاوض مع شركة عالمية
لالستشارات لوضع دراسة اندماجها

رزوقي: وفد كويتي برئاسة الهارون 
سيشارك في مؤتمر منظمة التجارة العالمية

 محمود فاروق
علم���ت »األنباء« من مص���ادر ذات صلة ان 
شركة »كويت إنفست« تتفاوض حاليا مع شركة 
استشارات كبرى لوضع دراسة شاملة لعملية 
االندماج بني الثالث ش���ركات )كويت انفست 
والدولية للتمويل وجيزان(، مبينا ان التفاوض 
س���ينتهي قبل نهاية العام احلالي لتتم عملية 
الدمج بداية العام املقبل – حسب قول املصدر. 

واضافت املصادر ان مجلس ادارة الشركة يعكف 
حاليا على حتديد ما إذا كان الدمج سيتم بشكل 
كلي أو على خطوات متتالية. واشارت املصادر 
الى ان كويت انفس���ت لي���س لديها أي عقبات 
مصرفية جتاه سداد التزاماتها للبنوك الدائنة، 
في اشارة من املصدر الى الوضع املالي اجليد 
الذي تتمتع به الشركة مقارنة بالشركات املدرجة 

بسوق الكويت لألوراق املالية.

جنيڤ � كونا: أعلن املندوب 
الدائم للكويت لدى األمم املتحدة 
واملنظم���ات الدولية في جنيڤ 
السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي 
ان الكويت ستشارك في املؤمتر 
الوزاري السابع ملنظمة التجارة 
العاملية الذي س���يفتتح أعماله 
االثنني املقبل بوفد رفيع املستوى 
برئاسة وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون وممثلني عن وزارة 
التج���ارة  اخلارجي���ة ووزارة 
البترول  والصناعة ومؤسسة 
الكويتية. وأكد السفير رزوقي 
ل� »كونا« أهمية املؤمتر الوزاري 

السابع ملنظمة التجارة العاملية لدعم العمل اجلماعي 
اجلاد إلخراج االقتصاد العاملي من أزمته احلالية 
وتوجيهه نحو النمو والتنمية. وأوضح املندوب 
الدائم للكويت ان املؤمتر سيمنح املشاركني فيه 
فرصة ملعرفة آخر التطورات بش���أن املفاوضات 
القائمة ما بني الدول الصناعية والدول النامية في 
اطار برنامج عمل »جولة الدوحة للتنمية« الذي 
أطلقته منظمة التجارة العاملية في شهر نوفمبر 
عام 2001. وذكر ان الوف���ود العربية في املؤمتر 
ستعلن في البيانات الصادرة عنها أهمية اعتماد 
اللغة العربية كلغة رس���مية في منظمة التجارة 
العاملية الى جانب اللغات االجنليزية والفرنسية 
واالس���بانية ملا لهذا األمر من أهمية لتفعيل دور 
املجموعة العربية في املنظمة ولرفع مستوى الوعي 
العام بشأن أهدافها وأنشطتها. وقال ان الكويت 
ترأس���ت جلنة مصغرة من الس���فراء العرب في 
جنيڤ قامت بإجراء اتصاالت مع مدير عام املنظمة 
وسفراء الدول واملجموعات الرئيسية للحصول على 
اإلجماع الالزم لتعديل النظام األساسي للمنظمة 
مبا يس���مح بدخول اللغة العربية كلغة عاملة. 

وأوض���ح ان الكويت كانت من الدول املؤسس���ة 
ملنظمة التجارة العاملية وذلك إميانا منها بضرورة 
تس���هيل التبادالت التجارية بني األمم مبا يحقق 
الفائدة ملصالح اجلميع وخصوصا الدول النامية 

والتي تعتمد على تصدير املواد األولية. 
وأضاف رزوقي ان الكويت كانت مركزا جتاريا 
منفتحا عبر مراحل تاريخية عديدة نظرا ملا تتمتع 
به م���ن موقع جغرافي متمي���ز وقوانني جتارية 
عادلة عالوة على عراقة املعرفة بالعمل التجاري 
الدولي عبر أجيال متعاقب���ة من التجار ورجال 

االع���مال.
وأشار الى ان الكويت أحرزت تقدما في تبني 
عدد من القوانني والتشريعات التي حترر التجارة 
من القيود، موضحا ان الكويت تعمل على تذليل 
الصعوبات كي تتماش���ى قوانينها مع التزاماتها 
أمام منظمة التجارة العاملية. وأعرب رزوقي عن 
أمله في ان تس���اهم مش���اركات الدول خالل هذا 
املؤمتر في تضييق الفجوة ما بني الطرفني بشأن 
القضايا اخلالفية السيما ما يتعلق منها بالدعم 

واملساعدات لقطاع الزراعة.


