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خالل عطلة العام الجديد

»الوطني« جمع بين الشايع والبابطين 
منذ عام 1953

الخدمة الهاتفية والسحب اآللي واإلنترنت 
في خدمة عمالء »الوطني«

أكد نائ����ب مدير عام اخلدمات املصرفية 
الشخصية لدى بنك الكويت الوطني عبداهلل 
النجران التويج����ري، أن البنك قد قام بكل 
االس����تعدادات خلدمة جمي����ع عمالئه على 
النحو األمثل من خالل توافر اخلدمة الهاتفية 
واالنترنت وأجهزة الس����حب واإليداع اآللي 
على مدار الساعة خالل عطلة العام اجلديد 
القادمة واملستمرة من اليوم اجلمعة حتى 

يوم األحد 3 يناير.
وأك����د التويجري أن خدم����ة »الوطني« 
الهاتفية الشخصية 1801801 ستعمل أيضا 
على مدار 24 س����اعة لتلبية كل احتياجات 
وخدمات واستفس����ارات العمالء خالل هذه 
الفترة فضال عن توافر السيولة والنقد في 
جميع أجهزة السحب واإليداع اآللي التابعة 
للوطني لتلبية احتياجات العمالء طوال الوقت 

سواء السحب أو اإليداع النقدي. كما ميكن 
للعمالء إجراء معامالتهم وتنفيذ طلباتهم عن 
طريق خدمة الوطني أون الين عبر االنترنت 
املتواف����رة طوال الوقت للعمالء عبر املوقع 
االلكتروني www.nbk.com، وأكد التويجري أن 
الوطني قد اتخذ كل اإلجراءات واالحتياطات 
خلدمة ومساعدة العمالء خالل هذه العطلة، 

متمنيا للجميع عطلة سعيدة.

شريف اخلولي

عبداهلل التويجري

»األوسط« يتواصل مع عمالئه 
على مدار الساعة عبر 54 جهازاً 

االنترنت لعمالئه الدخول للموقع 
ومتابع���ة املعام���الت املصرفية 

املختلفة خالل هذه الفترة.

قال نائب املدير العام للخدمات 
املصرفية بالوكالة في بنك الكويت 
والشرق االوسط شريف اخلولي 
ان البنك جهز فريق عمل متكامال 
الدراة اخلدمات املصرفية الشخصية 
للعمالء من خالل أجهزة السحب 
وااليداع اآللي املستمرة على مدار 
الساعة والتي تبلغ 54 جهازا منتشرا 

في جميع مناطق الكويت.
وأضاف ان اخلدمات التي تقدم 
الى العم���الء عبر خدمة »حياكم« 
عل���ى هاتف رق���م 1812000 تعمل 
خالل الساعة ومتنحك سهولة في 
معامالت���ك املصرفية في أي وقت 

ومن أي مكان.
وق���ال: كما يتي���ح موقع بنك 
الكويت والش���رق االوس���ط على 

أخبار الشركات

»المستقبل لالتصاالت« تفتتح معرضًا 
جديدًا في العزيزية بمنطقة المنقف

أعلن����ت ش����ركة 
املستقبل لالتصاالت 
FCC، وه����ي م����وزع 
معتمد لهواتف نوكيا 
أنها  واكسسوارتها، 
افتتح����ت معرض����ا 
العزيزية  جديدا في 
املنقف،  في منطق����ة 
وبذلك ارتفعت شب 
ك����ة معارضه����ا في 
الكويت  محافظ����ات 

إلى 36 معرضا.
العملي����ات بقطاع  وقال مدي����ر 
املبيعات بشركة املستقبل لالتصاالت 
FCC س����ليمان احلمدان إن املعرض 
اجلدي����د يض����م أح����دث املنتجات 
واالكسسوارات ذات الصلة بهواتف 
نوكيا، فضال عن خدم����ة الصيانة 

السريعة خلدمة أهالي املنطقة.
وذك����ر ان املع����رض اجلديد مت 
اختياره ضمن خطة مدروسة للتوسع 
اجلغرافي ف����ي املناطق ذات الكثافة 
السكانية لتقدمي خدمات الشركة إلى 

مختلف شرائح املجتمع هناك.
وأوض����ح احلم����دان أن معرض 
العزيزية  املستقبل لالتصاالت في 
مينح الزائرين فرصة االستفسار عن 
خدمات الشركة من قبل موظفني فنيني 
مختصني، وعلى مستوى مهني رفيع 
من التدريب، حيث تدربوا في مركز 

املستقبل التدريبي في الكويت.
وأردف قائ����ال إن زائر املعرض 
يستطيع »االستفادة من خدمة تسديد 

فواتي����ر الهواتف أو 
فتح خطوط جي اس 
ام )GSM( جدي����دة 
س����واء كانت مسبقة 
الدفع أو غير مسبقة 
الدف����ع«. وق����ال إن 
املعرض زود بجهاز 
e-charge للش����حن 
اآلل����ي وه����و جهاز 
يدوي صغير إلعادة 
تعبئ����ة جميع أنواع 
بطاقات الدفع املسبق 
في الكويت، وه����و فكرة بديلة عن 
البالستيكية  الدفع املسبق  بطاقات 
والورقية، والتي جتعل باستطاعة 
موزعي الهواتف املتنقلة في الكويت 
اقتنائه لالستغناء عن بيع بطاقات 
الدفع املس����بق التقليدية«. وأضاف 
احلمدان إنه برغم األزمة املالية العاملية 
 FCC إال أن شركة املستقبل لالتصاالت
قد »افتتحت منذ بداية 2009 تسعة 
معارض جديدة باإلضافة إلى افتتاح 
س����تة ورش صيانة خدمة سريعة، 
مشيرا إلى ان هدف الشركة افتتاح 
معارض أخرى في الشهور القليلة 
املقبل����ة من 2010«. وأش����ار إلى أن 
املستقبل لالتصاالت حتاول من خالل 
افتتاحها لهذه املعارض في الكويت أن 
»تلبي اإلقبال امللحوظ من قبل العمالء 
عل����ى منتجاتها وخدماتها املتنوعة 
في جميع املناط����ق وهو ما يعكس 
النمو املدروس  العمالء وحالة  ثقة 

واالستقرار املالي بالشركة«.

سليمان احلمدان

كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة تاريخية يعود تاريخها 
الى ما قبل 57 عاما، تتمثل في شيك مصرفي حرر بتاريخ 17 يناير 
1953، تؤرخ هذه الوثيقة لواحدة من تلك العالقات التجارية التي 
جمع���ت كال من البابطني والش���ايع وكالهما من الرواد ومن أهم 
عمالء الوطني الذين يفخر بهم كونهما بادرا الى فتح حساباتهما 
لدى البنك في األيام األولى الفتتاحه في ش���هر نوفمبر من العام 

.1952
فقد دشن عبد احملسن عبدالعزيز البابطني التعامل على دفتر 
شيكاته األول واخلاص بحسابه اجلاري لدى الوطني رقم 0170، 
وذل���ك بإصدار أول ش���يك منه بقيم���ة 5000 روبية، ألمر محمد 
احلمود الشايع، الذي طلب بدوره قيد املبلغ في حسابه اجلاري 

رقم 0087، أيضا لدى الوطني.
جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يحتفظ في أرشيفه 
مبجموعة قيمة من الوثائق والس���جالت التي تؤرخ لفترة مهمة 
م���ن تاريخ الكويت االقتصادي واملالي منذ عام 1952، كما تؤرخ 
في الوقت ذاته لكبار رجاالت الكويت وجتارها والذين قامت على 

أكتافهم اللبنات األولى لنهضة الكويت احلديثة.

وفد اقتصادي
 يبحث مشروع 

»جوراسيا« السياحي
ــق ـ كونا: بحث وفد من  دمش
الشركة املتحدة للترفية والسياحة 
التابعة ملجمع االسواق برئاسة رئيس 
ــس االداراة والعضو املنتدب  مجل
ــياحة  ــور مع وزير الس عادل عم
السوري سعد اهلل آغة القلعة أمس 
ــركة  االول العرض املقدم من الش
إلقامة مشروع »جوراسيا« السياحي 
ــق الدولي.  على طريق مطار دمش
ــا لبيان صحافي  وأكد عمور وفق
رغبة الشركة بإجناز مشروع طريق 
املطار بأسرع مدة ممكنة، مشيرا إلى 
ان الشركة اشترت األرض ووضعت 
ــة وقامت بتأمني  املخططات الالزم
ــيدا بالتطور  مكونات املتحف مش
ــورية في مجال  ــهده س الذي تش

السياحة.

سورية تنفذ مشروع 
الطريق السريع

بتمويل كويتي
دمشق ـ كونا: نفذت سورية 
49% من مشروع الطريق السريع 
الذي يربط بني محافظتي احلسكة 
ودير الزور بتمويل شركة اخلرافي 
ــهر  ــة، بلغ حتى نهاية ش الكويتي
نوفمبر املاضي اكثر من مليار و503 
ماليني ليرة سورية )الدوالر يساوي 

حوالي 45.5 ليرة(.
وقال مدير فرع املؤسسة العامة 
للمواصالت في محافظة احلسكة 
م.ملكي برو في تصريح صحافي 
ان القيمة االجمالية للمشروع تبلغ 
ثالثة مليارات و240 مليون ليرة، 
ــريع  ــيرا الى ان الطريق الس مش
يختصر املسافة بني احلسكة ودير 

الزور بحوالي 40 كيلومترا.
واوضح أن العمل في املشروع 
ينقسم الى قسمني األول يتضمن 
ــق املزدوج  ــل الطري ــادة تأهي اع
ــول 10.5 كيلومترات  ــي بط احلال
يبدأ عند نقطة تقاطع طريق املدينة 
الصناعية بدير الزور ويتألف من 
أربعة مسارات مساران لكل اجتاه 
بحيث يبلغ العرض االجمالي 24.5 

مترا.
وأضاف م.برو أن املرحلة الثانية 
تتضمن انشاء طريق سريع مفرد 
بطول 88.963 كيلومترا الى نقطة الـ 
47 في محافظة احلسكة اضافة الى 
وصلة الشدادي بطول 2.3 كيلومتر 
ــة الـ 47 ليصبح الطول  في منطق
ــق املفرد 91.263  االجمالي للطري

كيلومترا .

باسمة الدهيم

الدهيم: تمديد فترة  معارض 
»العطور« و»الساعات« و»االستهالكي«

أرض  تس����تقبل 
املع����ارض الدولي����ة 
مبشرف االيام االولى 
الع����ام اجلديد  م����ن 
ملح����وظ  بنش����اط 
وحركه دؤوبة، حيث 
تختتم أربعة معارض 
جتاري����ة متخصصة 
أنش����طتها بنج����اح 
وإقبال جماهيري كبير 
هي معارض »اخلريف 
للعطور« وذلك في 3 

يناير و»الساعات« 3 يناير و»اخلريف 
االستهالكي« 9 يناير و»نهاية العام« 
2 يناير. وبهذه املناسبة تقول مديرة 
ادارة التس����ويق والعالقات العامة 
باسمة الدهيم انه في الصاالت أرقام 
5، 6، 7 تتواصل أنشطة دورة قياسية 
في سلسلة دورات معرض اخلريف 
للعطور، حيث تواصل أكثر من 100 
شركة ووكيل عطور محلي وشركات 
خليجية استعراض اكبر تشكيلة من 

العطور الغربية والشرقية.
ويقام معرض اخلريف للعطور 
برعاي����ة كل من: الش����ركة العربية 
الدولية للعود ومؤسسة أجمل العاملية 
واطياب اخلزامي وش����ارمل باريس 
للتجمي����ل وبودي س����نتر برفيوم 
وصالون حنان دشتي والرصاصي 
دبي وزه����ور الري����ف ودار الطيب 
وأطياب املسرة وجرين الين وعرب 

ليمتد جروب.
والزائر ملعرض اخلريف للعطور 
يكتشف احلجم الهائل للمعروضات 
التي تستعرضها الشركات املشاركة 
من عطورات غربية وعطورات شرقية 
وبخور وأطياب ودهن العود والورد 
وخلطات املجموعات املميزة للعطر 
الشرقي ومواد التجميل واالكسسوارات 

النس����ائية ول����وازم 
جتهيز الصالونات.

الدهيم  وتتاب����ع 
موضحة ان الشركات 
تتسابق  املش����اركة 
على تقدمي العروض 
املمي����زة  اخلاص����ة 
والهداي����ا الى جانب 
ط����رح جديد أش����هر 
العاملي����ة  امل����اركات 
للعطور إميانا منها 
باملكانة الكبيرة التي 
يتمتع به����ا املعرض على س����احة 
املعارض في املنطقة. واذا كان العطر 
الغربي ظل متسيدا قطاع العطور، 
إال أن الفترة احلالية تشهد ازدهارا 
أمام  الش����رقية  ملموس����ا للعطور 
رغبة الزبائن ف����ي العودة للعطور 
الطبيعي����ة دون إضافات كيماوية، 
بل ان شركات العطور الغربية بدأت 
الى تطعيم عطورها بخامات  تلجأ 

عطرية شرقية محببة.
الدهي����م تصريحاتها  وتواصل 
مشيرة الى ان الصالة رقم )8( تضم 
أكبر جتمع لشركات الساعات، حيث 
يقام معرض الساعات 2009 مبشاركة 
نحو 30 شركة ووكيال محليا ألشهر 
ماركات الس����اعات العاملية تش����مل 
الساعات السويس����رية واليابانية 
والفرنسية واألميركية وغيرها من 
امل����اركات العاملي����ة ومعرض نهاية 
العام. أما الصال����ة رقم )4( فتضم 
معرض اخلريف االس����تهالكي وهو 
من املعارض التي يقبل عليها زوار 
أرض املعارض حبا في التسوق عبر 
معارض متنوعة املعروضات، إذ يضم 
معرض اخلريف االستهالكي تشكيلة 
هائلة من املعروضات املختلفة التي 

تلبى احتياجات كل افراد االسرة.


