
االربعاء  14 ابريل 2010   43اقتصاد

»رواج« و»دارات« 
تطرحان مشروع 

»ريف عّمان«
أعلنت ش����ركة رواج عن 
تسويق أحد املشاريع األردنية 
ألول مرة في السوق الكويتي 
خالل األي����ام القليلة املقبلة، 
حيث ستقوم »رواج« بطرح 
مش����روع »ريف عّمان« الذي 
يقع ف����ي محافظة جرش في 
األردن والذي تقوم بتطويره 
حاليا شركة دارات العقارية، 
إحدى شركات دارات األردنية 
القابضة، وستقوم بطرحه في 
السوق الكويتي للراغبني في 

التملك.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أمس أن »ريف عّمان« 
يقع في قرية جبة في محافظة 
جرش وعلى بعد 17 كم فقط 
من العاصمة عمان، ويحيط به 
مليون متر مربع من أشجار 
البلوط، املعروف����ة باملنطقة 
باس����م »امللول«. واملش����روع 
عبارة ع����ن 51 مزرعة وبيت 
ريفي في منطقة ذات إطاللة 
جبلية خضراء بالكامل، وهي 
منطقة معروفة بنمو أشجارها 
ونباتاتها طبيعيا. وبينت أن 
املشروع يوفر خدمات األمن 
الزراعة،  النظافة،  واحلماية، 
الصيان����ة، وبنية حتتية من 

ضمنها الطرق املعبدة.

3 من عمالء »الوطني« يفوزون بجوائز
في حملة خدمات البنك المصرفية عبر اإلنترنت

»بيتك«: المشروعات الناجحة بدأت
صغيرة وبأيدي شباب كويتيين

املعام���الت املصرفي���ة للبنك 
الوطني عبر الوطني أون الين 
تتميز بأقصى درجات السرية 
أنها  إل���ى  واألم���ان باإلضافة 
خدمات مجانية باملطلق وهي 
في متناول عمالء الوطني في أي 
وقت ومن أي مكان. ويحرص 
بنك الوطني على تذكير عمالئه 
بصورة دوري���ة منتظمة على 
أهمية االلتزام بإجراءات األمان 
التي تتطلبها خدمة الوطني أون 
الين حيث ان البنك لن يطلب 
من عمالئه مطلقا اإلفصاح عن 
أي تفاصيل أو بيانات شخصية 
وسرية تخص حساباتهم عبر 
الرسائل  أو  أو اإلمييل  الهاتف 

.SMS الصوتية

ان���ه ال يس���تطيع ان  اجلوي 
يخفي إعجابه مبا يقدمه البنك 
الوطني من خدمات ومزايا فريدة 
إلى ان بنك  لعمالئه، مش���يرا 
الكويت الوطني ينفرد بالكثير 
من اخلدمات التي يتيحها لعمالئه 
من خالل الوطني أون الين وفي 
مقدمتها خدمات سداد األقساط 

مع الكثير من الشركات.
الفائز عبداهلل  أع���رب  كما 
األمير عن ارتياح���ه البالغ ملا 
توفره ل���ه خدمة الوطني أون 
الين من أمان وسرية وسرعة 
في إجناز مختل���ف التعامالت 
الس���اعة  املصرفية على مدار 

وطيلة أيام األسبوع.
جتدر اإلشارة إلى أن جميع 

أذهب إل���ى فرع البنك الوطني 
من أجل إجناز أي معاملة ألنني 
أقوم بإجناز كل تعامالتي عن 
طريق الوطني أون الين مبنتهى 
السهولة والس���رعة واألمان، 
الس���يما عمليات التحويل بني 
حس���اباتي املختلفة، تس���ديد 
البطاقات االئتمانية  مدفوعات 
املصرفي���ة ومراجعة تفاصيل 
العمليات وكشف احلساب إضافة 
إلى عمليات التحويل من حسابي 
لدى الوطني في الكويت إلى بنك 

الكويت الوطني في لبنان«.
وفي اإلطار ذاته، قال الفائز 
عمرو الشامي، الذي يعمل مدير 
مبيع���ات لدى وكال���ة يعيش 
للس���ياحة والس���فر والشحن 

العام الدراسي.
يذكر أن »بيتك« أصدر قبل 
أيام تقريرا ش���امال إلجنازاته 
في اجلان���ب االجتماعي خالل 
العام املاضي وقد حظي التقرير 
بإشادة العديد من القياديني في 
الدولة على مستوى القطاعني 
احلكومي واخلاص، كما يسعى 
»بيتك« إلى تعزيز أدائه في هذا 

الدور خالل العام احلالي.

التعليمية.
وأضاف الش���امري إلى أن 
االستراحتني صممتا بأسلوب 
يتماش���ى مع الطراز احلديث 
حيث تش���تمل كل منهما على 
مصل���ى وط���اوالت خاص���ة 
للدراسة، كما مت توفير شاشات 
تلفزيونية وجلسات خاصة 
متكن الطلب���ة والطالبات من 
إقامة األنشطة املختلفة طوال 

من جهته، أشاد رئيس اللجنة 
الطالبية بجمعية القانون سعود 
الشامري بدعم »بيتك« والذي 
سيوفر للطلبة أجواء دراسية 
أفضل من خالل االس���تراحة، 
والتي س���يتم افتتاحها خالل 
الكلية،  أيام بحضور قياديي 
مشيرا إلى أن هذه اخلطوة تعبر 
عن املشاركة احلقيقية للقطاع 
اخلاص في تنمية ودعم العملية 

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
عن فوز 3 عمالء للبنك ينجزون 
أغل���ب معامالته���م املصرفية 
عبر خدم���ة الوطني أون الين 
بجوائز قيمة في السحب األول 
الترويجية اجلديدة  بحملت���ه 
إلى تش���جيع عمالئه  الرامية 
على استخدام خدمات الوطني 
املصرفية عبر شبكة اإلنترنت 
»وطني أون الين« أكثر لزيادة 
فرصهم للدخول في الس���حب 
والفوز بجوائز قيمة اشتملت 
على كمبيوت���ر محمول جديد 
»Netbook« وجه���از e-GO من 
شركة زين مع اشتراك مجاني 

ملدة عام كامل.
وذك���ر البن���ك ان مجموعة 
الفائزين ال� 3 لس���حب ش���هر 
ابريل ضمت كال من عمرو خالد 
رفيق الشامي من األردن، وليد 
محمد احلاج سليمان من لبنان 
وعبداهلل محمد حسن األمير من 

السعودية.
وقد أعرب الفائزون ال� 3 لدى 
حضورهم إلى املبنى الرئيسي 
للبن���ك لتس���لم جوائزهم عن 
إعجابهم مبا توفره لهم خدمات 
الوطني أون الي���ن املصرفية 
عبر ش���بكة اإلنترنت من أمان 
ودقة وسرعة في إجناز مختلف 

تعامالتهم املصرفية.
وق���ال الفائز ولي���د احلاج 
س���ليمان الذي يعمل صحافيا 
لدى جريدة اجلريدة: »نادرا ما 

قال مدير إدارة التس���ويق 
والعالقات العامة بالوكالة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
سعيد توفيقي إن الدور الذي 
يضطلع ب���ه »بيتك« في دعم 
التعليمية وتوجهات  العملية 
وزارتي التربية والتعليم العالي 
لالرتق���اء بها يجس���د إحدى 
الركائز األساسية في منظومة 

املسؤولية االجتماعية.
ومبناسبة جتهيز »بيتك« 
استراحتني لطلبة وطالبات كلية 
احلقوق بجامعة الكويت أوضح 
توفيقي أن اهتمام »بيتك« بتلك 
الشريحة هو ارتباط مخرجاتها 
التعليمية بكل قطاعات الدولة 
احلكومية واخلاصة، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تعتبر مكملة 
ألنشطة أخرى ينظمها »بيتك« 
بالتع���اون مع مختلف كليات 

اجلامعة.
وأك���د عل���ى أن دعم طلبة 
اجلامعات واملعاهد مبختلف 
األنش���طة يعبر عن االهتمام 
بالعنصر البشري وتوفير كافة 
الس���بل التي تساعده لالبداع 
في مجاله، مبين���ا أن العديد 
من املشروعات الناجحة اليوم 
بدأت صغيرة وبأيدي شباب 
كويتيني في مقتبل العمر وهذا 
ما نتمناه من العنصر الوطني 

إلثبات ذاته.

ممثلة البنك الوطني مكرمة وليد سليمان أحد الفائزين

وليد اخلشتي مكرما الرائد عبداالله العبدالسالم

وزير الداخلية لدى استقباله يعقوب الشرهان

سعيد توفيقي يقدم شيك الدعم للشامري وإلى ميينه يوسف الرويح

الخشتي: طموح »زين« في تنفيذ القرارات أوصلها
لمكانة مرموقة في قطاع االتصاالت الخليجي والعالمي

الشرهان: »سيتي جروب« في طريقها
 لالستحواذ على شركة في قطاع النقل باألردن 

استقبلت شركة زين وفدا من وزارة الداخلية � إدارة 
اإلعالم األمني، وذلك لتكرمي الش���ركة تقديرا للجهود 
الكبيرة التي تبذلها في س���بيل دعم برامج ونشاطات 

وزارة الداخلية.
وقام مدير العالق���ات واالتصاالت في زين الكويت، 
وليد اخلشتي باستقبال الوفد في مقر الشركة، وأشاد 
الرائد عبداإلله العبدالسالم بالدعم املتواصل الذي تقدمه 
الشركة وعبر عن شكر الوزارة وتقديرها للدور الريادي 
ال���ذي تقوم به زين الكويت من س���بل الدعم واجلهود 
املبذولة تأكيدا على ح���رص زين املتواصل واهتمامها 
الدائم وخاصة في نشر رسائل التوعية بأسبوع املرور 

وخطة رقم الطوارئ اجلديد. 
وأضاف اخلشتي في بيان صحافي أمس ان الشركة 
تبحث دائما عن أفضل الطرق التي تضمن لها حتقيق 
أهدافها وتفعيل مبدأ الشراكة مع اجلهات املختلقة من 
املجتمع، وهي تعتمد ف���ي ذلك على طموحها وجرأتها 
ف���ي تنفيذ قراراتها، وهذا بدوره ما أوصلها إلى املكانة 
املرموقة التي حتتلها اآلن في قطاع االتصاالت ليس في 

املنطقة فحسب بل على النطاق العاملي أيضا.
 وختم بقوله »إن الشركة تولي أهمية خاصة لدعم 
جميع املشروعات التي تساند املجتمع وتقدم له قيمة 
مضاف���ة خصوصا أنه الش���ريك األول ف���ي اإلجنازات 
والنجاحات التي حققتها الش���ركة وجعلها تصل إلى 

هذه املكانة التي هي عليها«.

أشاد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد باجلهود 
التي بذلتها ش���ركة سيتي جروب في سبيل بناء مبنى مركز شرطة 
الش���امية ومركز خدمة املواطن بتكلفة بلغت 700 ألف دينار، وذلك 

خالل لقائه مع رئيس مجلس ادارة الشركة يعقوب الشرهان.
وخالل اللقاء أوضح الشيخ جابر اخلالد قائال: »يشرفنا استضافة 
يعقوب الشرهان كما يسعدنا انتهاز الفرصة للتقدم بجزيل الشكر 
إليه ولش���ركة س���يتي جروب على اجلهود املبذولة لتطوير مرافق 
الوزارة احليوية ونتطلع للمزيد من التعاون في سبيل تطوير قطاع 
النقل العام في الكويت واحلد من االزدحام املروري من خالل توفير 

وسائل مواصالت جماعية آمنة وفي متناول يد اجلميع«.
من جانبه قال الشرهان: »يسرنا أن تتاح لنا هذه الفرصة إلظهار 
التزامنا نحو احلكومة واملجتمع الكويتي ككل مشيرا الى ان »مشروع 
بناء مركز الش���رطة ومركز خدمة املواطن جزء من جهود الش���ركة 
املبذولة بالتعاون مع احلكومة الكويتية لالستثمار في قطاع النقل 

العام«. 
هذا وقد قدم وزير الداخلية ليعقوب الشرهان درعا تذكارية. 


