
الجمعة 27 نوفمبر 2009   19اقتصاد

األفضل في قطر ضمن فئة الخدمات المصرفية لألفراد

»ايوا غلف« توفر الفرصة لعمالء »زين« بتصميم  عبداهلل أحمد السعيد فاز بمبلغ 125 ألف دينار 
»MMS« بطاقة المعايدة الخاصة بهم عبر الـ »الوطني« أجرى السحب الشهري لـ »الجوهرة« 

اختتم بن���ك الكويت الوطني بنجاح 
باهر مؤخرا انش���طة س���حب اجلوهرة 
لشهر نوفمبر 2009، وقد شهد هذا اليوم 
العديد من املفاجآت والعروض واألنشطة 
الترفيهية، واستجابة ومشاركة كبيرتني 
من جانب عمالء بنك الكويت الوطني ورواد 
األڤنيوز على حد سواء حيث مت توزيع 
هدايا فورية للرابحني من بطاقات الوطني 

املسبقة الدفع وهدايا أخرى متعددة.
وقال البنك في بيان صحافي انه مت في 
هذا اليوم اإلعالن عن أسماء الفائزين املائة 
بجوائز سحب اجلوهرة حيث فاز عميل 
بنك الكويت الوطني القاصر عبداهلل أحمد 
عبدالرحمن السعيد ب� 125 ألف دينار وهي 
اجلائزة األولى لسحب حساب اجلوهرة 
الشهري وقد فاز باجلائزة الثانية وقدرها 
7500 دينار زهير إبراهيم عبداهلل العباد، 
فيما فاز باجلائزة الثالثة وقدرها 3000 
دينار محمد أحمد أحمد احلمد، كما حصل 
الفائزون الباقون على 97 جائزة نقدية 

أخرى قيمة كل منها 400 دينار. 
وفي إش���ارة إلى النجاح الكبير الذي 
حققه السحب الذي مت في األڤنيوز، قال 
نائب مدير مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني، عبداهلل 
التويجري ان بنك الكويت الوطني على 
الدوام سباق في طرح اخلدمات الفريدة 
واملبتكرة والتي حتمل الكثير من القيمة 
املضافة للعمالء، مش���يرا إلى أن اإلقبال 
املتزايد من جانب عمالء البنك ومشاركتهم 
في مثل هذه األنش���طة من أهم األسباب 
التي جتعل البنك الوطني اخليار األول 

واألفضل للعمالء. 
وقال والد القاصر عبداهلل الس���عيد 

الفائز باجلائزة األولى وقدرها 125 الف 
دينار إنه يعتز بعالقته مع بنك الكويت 
الوطني والتي ترجع إلى سنوات عديدة، 
وأش���ار إلى أنه ال يتعامل مع أي بنوك 
أخرى س���وى البنك الوطن���ي نظرا ملا 
يلقاه من تعامل جي���د وخدمات عديدة 
ومتميزة من جانب الوطني. وأضاف بأنه 
قام بفتح حس���اب ادخار وشراء شهادة 
جوهرة قبل عدة سنوات البنه عبداهلل 
الذي كان عميال حلساب زينة، مؤكدا أنه 
فوجئ مع جميع أفراد العائلة بنبأ فوز 
ابنه باجلائزة األول���ى ألنهم لم يكونوا 
يتوقعون الفوز أو يترقبونه. وختم قائال 
ان الفرحة عمت جميع أفراد العائلة. أما 
فيما يخص اخلطط املستقبلية الستثمار 
قيمة اجلائزة، فق���د أوضح بأن التفكير 
احلالي يتركز حول االدخار ألجل مستقبل 
عبداهلل الذي ال يزال يافعا. وقال إن هناك 
احتماال أيضا باس���تثمار جزء من قيمة 

اجلائزة في أوجه اخلير.
هذا ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه 
مزايا عدي���دة أخرى، وإلى جانب متيزه 
كحساب دون فوائد، فإنه متاح للمواطنني 
واملقيمني على حد س���واء ويؤهل جميع 
عمالئ���ه تلقائيا للدخول في الس���حب 
الش���هري واحلصول على فرصة للفوز 
بإحدى اجلوائز املائة املخصصة لكل سحب 
شهري حيث يجري إيداع اجلوائز تلقائيا 
في حس���ابات الفائزين في اليوم التالي 
للسحب. وتبعا لذلك فكلما ازداد رصيد 
العميل 50 دينارا إضافية، ازدادت فرصه 
بالفوز، علما بأن حساب اجلوهرة يتيح 
للعميل إجراء عمليات السحب واإليداع 
ف���ي أي وقت من األوق���ات ولدى أي من 

فروع الوطني العديدة. 
هذا وقد فاز ب� 400 دينار كل من عايضة 
مزيد هالل العتيبي، مشعل وحيد جاسم 
املجيد، حس���نية عبداهلل عباس، جابر 
نايف عب���داهلل العتيبي، مينى س���عيد 
محمد رزق، خلف مشعان ملوح سالمة، 
وحيد محمود حالوى، حسني عفر غثيث 
اخللف، لؤي جواد حس���ن احملسن، بدر 
النصراهلل، ليو شومني،  يوسف محمد 
كراوفورد ويلسون دسوزا، ملياء فاضل 
عباس، صبيحة نواز محمد نواز، أحمد 
عدنان خزمة، القاصر دانا عدنان محمد، 
مها على حس���ن العجمى، علي ابراهيم 
جاسم صادقي، منال فهد حبيني املطيري، 
ثنيان خالد الغامن، بالل أحمد شعيب، وفاء 
محمد عبداهلل االمير، غنيم نطالن جعيثن 
الرش���يدي، راندوالف نورونها سانتان 
فيكتور، سليمان خالد عبداهلل السبت، منى 
ناجي احمد املليفي، شذر خشان سلطان 
العنزي، سكينة ابوالقاسم عزيز رحمان، 
عبدالعزيز علي محمد حيدر، بدر ناصر 
على سعيد، وائل منصور عبداهلل املنصور، 
اسامة محمود الوزير، مساعد يوسف احمد 
املطاوعة، محمد عمر فطيم، احمد مرتضى 
نصر اهلل، تهاني مصلط فهد العجمي، رميا 
احمد عبداللطيف العدساني، خيرية محمد 
ياسني املدني، فاطمة جعفر عباس غلوم، 
محمد بندر مهال املطيري، عبداهلل على 
عبداهلل الطراروة، هنري رودريجوز جي 
ار، سميرة على سليمان علي، ناديا محمود 
دسوقي علي، القاصر جاسم عبداالله محمد 
رفيع، جفران احلق بركات رياسات خان، 
بشار حمدي شكيب عطعوط، اتني جولكا، 
محمد عيد شوميي العازمي، عبداهلل محمد 

عبداهلل باق���ر، عبدالرحمن محمد رضا 
الصايغ، فالح مهدي س���ليمان الشمري، 
شيخة احمد فيصل الثويني، فالح علي 
عبدالهادي العجمي، محمد ناصر صالح 
الركف، ميالي���ل مثاي تنبي، جمال علي 
طه عثمان، فاطمة محمد س���الم التمتام، 
هيا عبدالعزيز فيصل الثويني، غس���ان 
طه حافظ، صالح عبداهلل عثمان، أنوار 
أحمد صالح الشمري، فاطمة عيد ناصر 
الشريع، عبدالعزيز علي عباس بهبهاني، 
انور حس���ني جمعة شعبان علي ميرزا، 
فاطمة علي فهد احلويل، طارق احمد جاسم 
احليدر، القاصر يوسف عبداللطيف يوسف 
العتيقي، حسام الدين حسني عبدالرحمن 
بشارة، سمر حسني العلي مصطفي محمد 
سلطان بشير، القاصر فيصل رشيد محمد 
البداح، داود احمد يعقوب العلي، بدرية 
حس���ني حجي علي بوعباس، عبدالرضا 
مطر احم���د رجب، عبداهلل محمد صالح 
القطان، فخرية اسماعيل ابراهيم اسماعيل، 
ميثم كاظم عبداحلسني محمد، فاضل خلف 
علي محمد، هناء محمد تقي محمد جواد 
معرفي، انور محمد جاسم احلمدان، جناح 
عبداجلبار محمد عبدالرحيم، عبدالرحمن 
عبداهلل محمد الشويالن، شايع عبدالهادي 
سيف الهاجري، جمال، يوسف عبدالوهاب 
الدواس، ماخي جاني راجو تاكو، هشام 
محمد حامد البيار، الهام حس���ن حسن 
سليمان، سناء علي زعيتر، سندس خليل 
ابراهيم كابلي، محمد صفر عباس بلوشى، 
سعود عبداهلل احمد البناي، منى بهجت 
الشوا، فكرية خليل ابواحلسن القائد، ربى 
محمد صالح مصباح قنيبي، محمد فالح 

راشد بدر وسعود خالد احمد العلي.

مسؤول بمنظمة »يونيدو« يشيد بجهود الكويت
 لتطوير الصناعة وتقليص االعتماد على النفط 

احلمامات � كونا: أش���اد مدير برنامج 
القطاع  السياس���ات الصناعية وتطوير 
املتح���دة للتنمية  اخلاص مبنظمة األمم 
الصناعية )يونيدو( د.محمد األمني الضاوي 
بجهود الكويت واستراتيجاتها االستشرافية 
والفعالة لتطوير القطاع الصناعي بهدف 
تنويع الصادرات وتقليص االعتماد على 

النفط.
جاءت تصريحات الضاوي على هامش 
متثيله للمنظمة في املنتدى الدولي الرابع 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال للجميع 
)تونس زائد 4( التي اختتمت أعماله مبدينة 

احلمامات التونسية.
وقال الضاوي في تصريح ان »التعاون 

بني الكوي���ت و»يونيدو« يش���هد تطورا 
ملحوظا مبا يعزز اجلهود الكويتية ملزيد من 
النهوض بالصناعات املختلفة واالستئناس 
بتجارب ه���ذه املنظمة الدولية في العالم 

السيما في ادماج القطاع اخلاص«.
وأوضح أنه سيقوم في هذا االطار مع 
وفد مشترك من املنظمة والبنك االسالمي 
للتنمي���ة بزيارة للكوي���ت يومي 14 و15 
ديس���مبر املقبل لبحث الس���بل الكفيلة 
لتعزيز عالقات التعاون والش���راكة بني 
»يوني���دو« والكويت مع هذه املؤسس���ة 
املالية التنموية املهمة الس���يما في مجال 
دعم وتطوير الصناعة وتنويع الصادرات 

الكويتية لتقليص االعتماد على النفط.

وقال الضاوي ان الكويت تقوم بجهود 
كبيرة في هذا املجال لدعم قدرات املنشآت 
الصناعي���ة الس���يما من خ���الل حتقيق 
املزيد م���ن ادماج القطاع اخلاص في هذه 
االستراتيجية التنموية الفعالة وذلك في 
اطار التعاون الثالثي بني »يونيدو« والبنك 
االس���المي للتنمية من جهة الكويت من 

جهة أخرى.
وذكر أن الزيارة تهدف أيضا الى اعداد 
دراسة استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير 
القطاع الصناعي ودعم دور القطاع اخلاص 
في هذا املجال، مضيفا أن البنك االسالمي 
للتنمية »يرغب في أن تكون هذه الدراسة 
في الكويت دراسة منوذجية للرجوع اليها 

عند القيام بدراس���ات ومش���اريع مماثلة 
ألهداف مماثلة ل���دول أخرى في مجلس 

التعاون اخلليجي«.
وشدد على أن االندماج املالي والنقدي 
املرتقب من خالل الوحدة النقدية القادمة 
ل���دول املجلس من ش���أنه أن يعزز هذه 
اجلهود ويزيد في نسق التكامل االقتصادي 
والتجاري وهو م���ا يدعم عملية التكامل 

الصناعي أيضا بني دول املجلس.
وقال د. الض���اوي ان جتربة الوحدة 
النقدية األوروبية ساعدت كثيرا دول االحتاد 
األوروب���ي في مواصلة التطور الصناعي 
والتكنولوج���ي وأثبتت صح���ة التوجه 
اخلليجي العربي الطموح في هذا املجال.

ف����از موقع بنك الدوح����ة اإللكترون����ي بجائزة أفضل 
موقع مصرفي على اإلنترنت في قطر ضمن فئة اخلدمات 
املصرفية لألفراد من قبل جلنة جوائز املواقع اإللكترونية 
املصرفية في حفل أقيم في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال 
بالعاصم����ة اللبنانية بيروت بتاري����خ 20 نوفمبر 2009. 
وقد تسلم اجلائزة نيابة عن البنك الشيخ محمد بن حمد 
آل ثاني، املس����اعد التنفيذي ل����دى اإلدارة العامة في بنك 
الدوحة. وقد عقد حفل توزيع اجلوائز على هامش املؤمتر 
املصرفي العربي الس����نوي الذي عقد في الفترة من 19 إلى 
20 نوفمبر اجلاري في بيروت. وقد حضر احلفل الفائزون 
باملسابقة، وشخصيات مهمة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ومسؤولون حكوميون، باإلضافة إلى لفيف من 
رجال االقتصاد، واألكادمييني، والديبلوماسيني، واملصرفيني، 
ورجال االجتماع، واإلعالم، وغيرهم من الضيوف من املنطقة 
العربية. وقد شهد هذا احلدث الضخم توزيع اجلوائز ثم تاله 

حفل عشاء كبير باإلضافة إلى انشطة ترفيهية أخرى.
وقد أعلنت جلنة املواقع اإللكترونية املصرفية أنه قد 
مت اختيار ما يزيد على 300 موقع إلكتروني ملسابقة جوائز 
املواقع اإللكترونية املصرفية لعام 2009 في الفئات التالية: 
البنوك التجارية وخدمات الش����ركات، والبنوك اخلاصة 
واالس����تثمارية، والبنوك التي تق����دم اخلدمات املصرفية 
لألفراد، والبنوك اإلسالمية، والبورصات. وقد فاز باجلوائز 

45 رابحا من كل من البحرين، ومصر، واألردن، والكويت، 
ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر، واململكة العربية السعودية، 

واإلمارات العربية املتحدة.
من جهته، حتدث الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، 
رئيس مجل����س إدارة بنك الدوحة، بهذه املناس����بة قائال: 
»الي����زال بنك الدوحة هو البنك الرائد في توفير اخلدمات 
املصرفية عبر اإلنترنت في هذه املنطقة، وسنعمل باجتهاد 
على حتسني وجتويد تلك اخلدمات مع احلفاظ على توفير 
كل وس����ائل األمن واحلماية التي ستكفل لعمالئنا الكرام 
القيام بخدمات مصرفية آمنة. كما نعمل على التقريب بني 
تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصاالت التقليدية، وسبق 
أن قدمنا العديد من قن����وات اخلدمات املصرفية املختلفة 
التي تتفوق على تل����ك التي تقدمها البنوك األخرى وذلك 
خلدمة عمالئنا، باإلضافة إلى توسعاتنا املختلفة للوصول 

بخدمتنا املصرفية إلى جميع العمالء«.
وأضاف: »يعد بنك الدوحة أحد البنوك الرائدة في دولة 
قطر ودول مجلس التعاون اخلليجي، ونحن نسعى دائما 
لتوسيع شبكة فروعنا في جميع أنحاء هذه املنطقة. ولدينا 
س����جل فاخر مليء بخدماتنا املتميزة ومنتجاتنا املبتكرة 
املقدمة لعمالئنا الكرام. ويعكس هذا السجل مدى اهتمامنا 
بتقاليد ثقافتنا وهو ما نسعى إلى حتقيقه وكسبه من خالل 
تركيز جهودنا على االس����تماع لعمالئنا ومن ثم تزويدهم 

باخلدمات واملنتجات التي يحتاجون إليها«. وأعرب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة ر.سيتارامان، عن سعادته 
بهذه املناس����بة قائال: »تعكس هذه اجلائزة الدور القيادي 
والريادي الذي يحتله بنك الدوحة على صعيد نشر احللول 
التي تتمحور حول املستهلك، وشدد على التزامه باحلفاظ 
على هذا الدور. وتؤكد اجلائزة الدور الريادي لبنك الدوحة 
في استخدام احللول التي توفرها التقنيات املتمحورة حول 
املستهلك في دولة قطر. وقد كان بنك الدوحة على الدوام 
رائدا في طرح املفاهيم والتكنولوجيا اجلديدة في قطر. فقد 
كان البن����ك األول في تقدميه للخدمات التي تعود بالراحة 
على العمالء مثل خدمة الرسائل املصرفية القصيرة، وخدمة 
اإلنترنت املصرفي الش����املة، والفروع املتنقلة، وخدمات 
احلواالت اإللكترونية.. الخ. وتشمل خدمة اإلنترنت املصرفي 
الت����ي يقدمها بنك الدوحة مجموعة ش����املة من اخلدمات 
املصرفية التي يقدمها لألفراد والش����ركات على حد سواء، 
والتي تتكون من باقة ش����املة ملعاجلة الطلبات مباشرة 
على اإلنترنت«.  ولزيارة موقع بنك الدوحة اإللكتروني، 
قم بالدخ����ول إلى العنوان www.dohabank.com.qa. يأخذ 
بنك الدوحة متطلب����ات وذوق وتوقعات العمالء في عني 
االعتبار عند تصميمه للموقع اإللكتروني. كما يطرح البنك 
حضوره الدولي من خالل الفروع واملكاتب اخلارجية في 

مواقع مت حتديدها حول العالم.

أعلن���ت ش���ركة اي���وا غلف 
املتخصص���ة في خدمات القيمة 
املضافة للهوات���ف املتنقلة عن 
تقدمي خدمة مميزة عبر رسائل 
الوسائط املتعددة MMS حصريا 
لعمالء ش���ركة زين لالتصاالت 
املتنقل���ة خالل عي���د األضحى 

املبارك.
وفي هذا الس���ياق قال مدير 
التس���ويق اإلقليمي للش���ركة 
غسان رحيم إنه سيتاح لعمالء 
ش���ركة زي���ن تصمي���م كارت 
التهنئة اخلاص بهم مبناس���بة 
عيد األضحى مستخدمني أجمل 
اخللفيات وخطوط عربية مصممة 
عن طريق أشهر اخلطاطني في 
الكويت وإرساله إلى من يرغبون 
في تهنئتهم بهذه املناسبة بحيث 
التي تناس���بهم  العبارة  يحمل 
من خ���الل اختيار الكلمات التي 
يريدونها والصور والتعبيرات 

املختلفة.
انه بإم���كان عمالء  وأضاف 
زين إرس���ال رس���الة قصيرة 
حتمل كلمات املعايدة املطلوبة 
إلى الرقم 90302 بحيث ميكنهم 
احلصول على الكارت اخلاص بهم 
ومن ثم إرساله ملن يحبون من 
الكويت  األقارب واألصدقاء في 
وحول العالم، مشيرا إلى أن سعر 

الرسالة 500 فلس.
واش���ار إل���ى ان مث���ل هذه 
التقنيات واخلدمات اجلديدة التي 
تقدمها الشركة إمنا هي تهدف في 
املقام األول إلى تقوية األواصر 
االجتماعية بني أفراد املجتمع من 
خالل منحهم فرصة التواصل عبر 
رسائل خاصة من تصميمهم حيث 
تعبر عن مشاعرهم ملن يحبون 
وليست تلك الرسائل التقليدية 
التي باتت شكال متعارفا عليه.

وأشار إلى أن الشركة تعتبر 
من أول من قدم هذه اخلدمة عبر 
تقنية MMS إل���ى جانب كونها 
األولى في خدمات رسائل التهنئة 
باملناسبات املختلفة في منطقة 

الشرق األوسط.
هذا بجان���ب أن هذه اخلدمة 
بأس���لوبها اجلديد تنف���رد بها 
الش���ركة وتعتبر حصرية لها 
ولعمالء زين ف���ي الكويت إلى 
الدول  جانب عمالء الشركة في 

التي تتواجد فيها في املنطقة.
وأض���اف أن اخلدمة تتميز 
إلى جانب سهولة  ببس���اطتها 

التعامل معها من أي ش���خص 
ومن مختلف األعمار.

يذكر في هذا اإلطار أن الشركة 
حقق���ت إجنازا جدي���دا يضاف 
إلى سلسلة إجنازاتها حيث مت 
اختيارها من قبل ش���ركة زين 
املتنقل���ة كإحدى  لالتص���االت 
أفضل شركة في إيرادات اخلدمات 
املضافة للربع الثالث من العام 

احلالي.
وحول أبرز خدمات الشركات 
في الفترة املقبلة قال رحيم إن 
األش���هر القليلة املقبلة ستشهد 
طرح املزيد من اخلدمات اجلديدة 
والتي يعتبر بعضها جديدا متاما 
على السوق الكويتي الذي يعد 

من أنشط وأسرع أسواق املنطقة 
منوا في مج���ال خدمات القيمة 
املضاف���ة التي تقدم عبر أجهزة 

الهواتف املتنقلة.
وأضاف أن نوعية اخلدمات 
الت���ي تقدمها الش���ركة مقارنة 
بالشركات األخرى تتميز بكونها 
األقرب للعمالء واألكثر قبوال من 
مختلف الشرائح على اختالف 
مراحلها العمري���ة، حيث دائما 
ما تلبي متطلباتهم ورغباتهم، 
السيما أن الهاتف النقال لم يعد 
مجرد وسيلة الستقبال وإرسال 
املكاملات والرسائل بل بات ميثل 
محورا أساس���يا حلياة اإلنسان 

اليومية.

شعار زين التجاري غسان رحيم

الشيخ محمد بن حمد آل ثاني يتسلم اجلائزة

أحد الفائزين من عمالء »الوطني« متسلما جائزته بدر املطوع يسلم اجلائزة لوالد الفائز األول عبداهلل أحمد عبدالرحمن السعيد

»نوكيا سيمنس« تفوز بعقد إسناد 
أعمال في افريقيا من »زين«

هلسنكي ـ رويترز: قالت شركة نوكيا سيمنس نتوركس 
لتشييد البنية األساسية لالتصاالت امس اخلميس إنها فازت بأكبر 
صفقة السناد أعمال في أفريقيا حتصل عليها وانها ستستعني 

بنحو 350 من موظفي شركة زين الكويتية لالتصاالت.
وذكرت الشركة أنها مبوجب الصفقة ومدتها خمس سنوات 
ستقوم بتحديث وتعزيز قدراتها وإدارة معدات في كينيا وتنزانيا 
ــعة ماليني مشترك في زين،  وأوغندا حيث يوجد أكثر من تس

كما ستستبدل بعض معدات زين مبعداتها اخلاصة.
ــيمنس نتوركس في بيان »يعد هذا العقد  وقالت نوكيا س
ــناد أعمال حتصل عليه الشركة في املنطقة وهو  أكبر عقد اس
ــال املبادلة بني  ــات من نوعها في مج ــد من أولى الصفق واح
ــركات االتصاالت في السنوات  املوردين بافريقيا«. وتقوم ش
األخيرة باسناد بعض أو كل أعمال شبكاتها لشركات تصنيع 
املعدات مثل نوكيا سيمنس نتوركس واريكسون التي تستخدم 
ــغيل  هذه العقود في خفض تكلفة االنتاج وابقاء تكاليف تش

الشبكات منخفضة.

موقع بنك الدوحة اإللكتروني يفوز بالجائزة األولى
ضمن جوائز المواقع اإللكترونية المصرفية لـ 2009


