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»الوطني« يبدأ العمل بأحدث
نظام مصرفي إلكتروني في العالم

5 شركات تعلن رعايتها لمعرض التصميم الداخلي

األخرى وأعمال احلديد املشغول 
والستانلس ستيل، والشتر بكل 

أنواعه وأشكاله.
أما مدير عام شركة روك ويد 
للديكور والتصميم الداخلي جان 
رزوق فقال: إنها املشاركة األولى 
لشركتنا في املعرض والتي نتمنى 
من خاللها حتقيق تواصل جديد 
مميز م����ع الزوار م����ن جهة ومع 
الشركات األخرى من جهة ثانية، 
مش����يرا إلى أن الشركة ستعرض 
خدماتها في مق����اوالت وتصميم 
وتنفيذ أعم����ال الديكور الداخلي 
إلى عرض  واخلارجي، باإلضافة 
بعض املنتجات احلديثة واجلميلة 
في مجال تكسية احلوائط الداخلية 
واخلارجية. من جهته قال مدير عام 
شركة توب روك جاسم سراب: إن 
جناح مشاركتنا األولى في املعرض 
شجعنا على املشاركة مرة ثانية 
حيث كانت اخلدمات والنتائج في 
ال����دورة األولى ملعرض التصميم 
الداخلي وتنسيق املواقع ممتازة 

وأكثر من رائعة.

و30% على املطابخ السعودية، و%15 
على املطابخ احمللية الصنع، و%30 
على االجهزة واإلكسس����وارات«، 
مشددا على ان جمعية املهندسني 
من اجلمعيات التي لها مصداقية 
لدى املواطنني واملقيمني بالكويت، 
خاصة انها تضم نخبة من أبناء 

الوطن املتميزين علميا وثقافيا.
أم����ا مدير عام ش����ركة روائع 
الثريا لصناعات األملنيوم واحلديد 
املشغول ظهير مصطفى خميس 
فق����د أكد أن الش����ركة ومن خالل 
هذه املشاركة األولى لها تهدف إلى 
التعريف مبنتجاتها حيث انها من 
الشركات املعتمدة في مجال صناعة 
األملني����وم في الكوي����ت وتتعامل 
الشركة بشكل أساسي في توريد 
وتركيب جميع أعم����ال األملنيوم 
من أبواب، وش����بابيك، وس����كاي 
اليت، وش����تر، ومطابخ، وكارتن 
وول، وستراكشر جالس، وأعمال 
الدرابزينات الداخلية واخلارجية 
سواء كانت أملنيوم أو مع إضافة 
الزجاج وجميع تركيبات األملنيوم 

أعلنت مجموعة من الشركات 
املتخصصة انضمامها ومشاركتها 
في مع����رض التصمي����م الداخلي 
وتنس����يق املواقع الثاني »إن آند 
أوت« الذي تنظمه رابطة املعماريني 
الكويتية في جمعية املهندس����ني 
بالتعاون م����ع مجموعة األنظمة 
الهندسية حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة 
لش����ؤون اإلسكان الش����يخ أحمد 
الفهد، في الفت����رة من 24 الى 28 
اجلاري في قاعة املعارض بجمعية 

املهندسني.
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام 
شركة كاربت الند للتجارة العامة 
املتخصصة ف����ي توريد وتركيب 
جميع أن����واع األرضيات الفاخرة 
رضا اكوان، مشاركة الشركة في 
املعرض للمرة األولى، مشيرا الى 
أن الشركة ستعرض منتجاتها التي 
الرول، والسجاد  تشمل: السجاد 
والبالطات، وسجاد قطع واملصنوع 
باليد، وأرضيات من الفينيل والربل، 
إلى مجموعة واس����عة  باالضافة 
من أرضي����ات الباركيه الطبيعي 
والصناعي وتشكيلة واسعة من 
ورق اجلدران وأقمش����ة الستائر 

والتنجيد.
م����ن جهته، ق����ال املدير املالي 
واإلداري لشركة مطابخ الفارسي 
مصطفى كامل إن الفرصة املواتية 
من خ����الل هذا املع����رض لعرض 
منتجات مطابخ الفارسي من مطابخ 
أملنيوم ومطابخ خشبية وستانلس 
س����تيل ومغاس����ل الضيوف من 
مادة »ديبونت � كوريان« التي مت 
اعتمادها ألسطح املطابخ ومغاسل 
الضيوف وكاونترات االستقبال 
املكاتب  الديكور ومقابلة  وأعمال 
االستش����ارية املشاركة باملعرض 
باالضاف����ة إل����ى اجلمه����ور الذي 
يحض����ر للمعرض. وع����ن موقع 
املهندس����ني  املعرض في جمعية 
أوضح كامل بالقول: »انه ال بأس 
بها بع����د تعديل املوقع املخصص 
الالزمة  التجهيزات  للمعرض من 
مثل أرضية املعرض والتكييف، 
مضيفا أن »عروضا خاصة ستقدم 
لزوار املعرض من الشركة وهي: 
أثن����اء فترة  خصوم����ات خاصة 
العرض. 50% على املطابخ االيطالية 

ابتداء من غد لتقديم أفضل الخدمات للعمالء

مطابخ الفارسي و»كاربت الند« و»توب روك« وروائع الثريا و»روك ويد«

بالنسبة لل� »كي نت« أو نقاط 
البيع املختلفة.

التويج����ري أن  وأوض����ح 
خدم����ة »وطن����ي أون الي����ن« 
اإللكترونية س����تكون متاحة 
م����ن أجل االستفس����ارات فقط 
خ����الل فترة االنتق����ال للنظام 
اجلديد بينما ستكون عمليات 
السداد والتحويل النقدي متاحة 
للعمالء اعتبارا من يوم األحد، 
كما أن جميع بطاقات الوطني 
االئتماني����ة س����تعمل بصورة 
طبيعية وكاملعتاد خالل عملية 

االنتقال.
وش����دد التويجري على أن 
جميع موظفي اخلدمة الهاتفية 
بالبنك »هال وطني« سيكونون 
على أمت االستعداد لإلجابة عن 
كافة استفسارات عمالئنا خالل 
هذه الفترة على مدار الساعة من 

خالل 1801801. 

أعلن بن����ك الكويت الوطني 
عن بدء تطبيق نظامه املصرفي 
األساسي اجلديد، اعتبارا من غد، 
حيث س����يمكن تطبيق النظام 
املصرفي اجلديد البنك من تلبية 
احتياجات عمالئه بصورة أفضل 
وتقدمي خدمات ذات معايير عاملية 

مبزيد من السرعة واملرونة.
وبهذه املناس����بة قال نائب 
مدير ع����ام مجموعة اخلدمات 
الش����خصية لدى  املصرفي����ة 
بنك الكوي����ت الوطني عبداهلل 
التويجري إن الهدف الرئيسي 
من إطالق وتطبيق هذا النظام 
األساسي اجلديد هو تقدمي أفضل 
اخلدمات للعمالء، موضحا أن 
عملية االنتقال إلى النظام اجلديد 
والتي س����تجري خالل عطلة 
نهاية األسبوع لن يكون لها أي 
تأثيرات تذك����ر على العمليات 
املصرفية اليومية للعمالء حيث 

ستواصل أجهزة الوطني للسحب 
اآللي عملها كاملعتاد خالل هذه 
الفترة، في حني س����يكون من 
املتع����ذر إجراء عمليات اإليداع 
النقدي فقط لغاية يوم األحد، 
كما أن جميع بطاقات السحب 
اآللي س����تعمل كاملعتاد سواء 

من اليمني عبداهلل الرشدان وأمين الهرمي وإبراهيم املفرج

العمر والفوزان يشاركان األطفال هواية الرسم محمد العمر وسط مجموعة من األطفال وموظفي »بيتك«

عبداهلل التويجري

العمر: تجربة »نادي بيتي« أثبتت استيعاب األطفال
لمفاهيم ومتطلبات العمل المصرفي 

ارتفاع مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت الخليجي 
بنسبة 0.99% ليصل إلى 300.56 نقطة

»رواج« توقع عقد وكالة تسويق  وبيع مشروع بيوت سنان الريفي

الق���وة االئتمانية  نظرا لتصنيف 
للشركة والذي صنفته الوكالة عند 
)A( إضافة إلى حصول الشركة على 
دعم قوي من احلكومة السعودية 

التي متتلك 70% منها.
وبني التقرير ان شركة اتصاالت 
قطر كيوتل أعلنت عن شراكة جديدة 
مع مجموعة فيرجني وستس���تهل 
الشراكة العاملية اجلديدة عملياتها من 
خالل إطالق شركة فيرجني موبايل 
قطر، مع امكانية التوسع في مواقع 
أخرى ضمن نطاق عمليات »كيوتل« 

اجلغرافي.
وذكر التقرير ان شركة اتصاالت 
مصر أعلنت عن فوز التحالف املكون 
من البنك األهلي املصري وبنك مصر 
الوطني »املرتبني  أبوظب���ي  وبنك 
الرئيس���يني« بترتي���ب وضم���ان 
تغطية التمويل ال���الزم من خالل 
قرض مشترك طويل األجل بقيمة 
إجمالي���ة تبلغ 7.2 مليارات جنيه، 
يشمل ش���ريحة بالعملة األجنبية 
مببل���غ 300 ملي���ون دوالر، وذلك 
في واحدة من أكبر صفقات متويل 
الشركات التي يتم تغطيتها بالكامل 

خالل عام 2010.

الوفاء بالتزاماتها بالعملة األجنبية 
عند مستوى )A+/Stable/A-1( وهو 
ما يعني أن الشركة قادرة على الوفاء 
بصورة قوية بأية التزامات بعمالت 

أجنبية لها. 
وقال���ت »س���تاندرد آند بورز« 
تعليقا على تصنيفها الصادر أمس 
إنها أبقت على تصنيف االتصاالت 
الس���عودية اللتزاماتها اخلارجية 
بالعملة األجنبية عند هذا املستوى 

بيت ثان إلى احلاجة للدخول 
آمنة  في اس����تثمارات عقارية 
حتقق للش����ريحة املستهدفة 
عوائد مجزية على املدى الطويل 

والقصير.

الوطنية لالتصاالت )الوطنية( جاء 
األكثر ارتفاعا بصعوده بنسبة بلغت 
4.71% ليغلق عند 1.780 دينار، بينما 
كان سهم شركة فودافون قطر أكبر 
املتراجعني بانخفاضه بنسبة %4.74 

ليغلق عند 9.05 رياالت قطرية.
وذكر التقرير ان وكالة التصنيف 
آند  الدولية )س���تاندرد  االئتماني 
بورز( أبقت تصنيفها االئتماني لقدرة 
ش���ركة االتصاالت السعودية على 

الشركة وباالستعانة بإمكانياتها 
التسويقية والبيعية تستقطب 
مش����اريع مميزة تلبي طلبات 
الكويتي  الس����وق  وحاجيات 
للعقار الدولي من رغبة في متلك 

سهم شركة فودافون قطر وشركة 
االتصاالت املتنقلة )زين السعودية( 
تصدر قائمة األسهم من حيث الكمية 
حيث استحوذا خالل تداوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته 19.89% لكل 
منهما، بينما تصدر سهم شركة احتاد 
اتصاالت )موبايلي( قائمة األسهم 
من حيث القيمة مستحوذا على ما 

نسبته %21.98. 
وبني التقرير ان س���هم الشركة 

طائرات مث����ل طيران اجلزيرة 
وطيران الوطنية.

وبهذه املناسبة، قالت نائبة 
مدير التسويق والعالقات العامة 
بشركة رواج نوف الودعاني ان 

قال تقرير بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ان مؤشر جلوبل اخلليجي 
لالتصاالت أنهى تداوالت األسبوع 
املنتهي في 13 مايو اجلاري مرتفعا 
بنسبة 0.99% وصوال إلى مستوى 
300.56 نقطة، وارتفع إجمالي القيمة 
الس���وقية للقطاع بواقع 957.46 
إلى 97.52  مليون دوالر وص���وال 

مليار دوالر. 
وأوض����ح التقري����ر أن قطاع 
االتصاالت اخلليجي شهد صعودا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 7.77% وصوال إلى 82.02 
ملي����ون س����هم بإجمال����ي قيمة 
تداوالت بلغ 322.12 مليون دوالر 
أي بارتفاع بلغت نسبته %3.27 
مقارنة باألس����بوع السابق. وقد 
استحوذت الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت على ما نسبته 2.45% من 
إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية. بينما استحوذت القيمة 
املتداولة للقطاع على ما نسبته 
4.09%من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية. 
واش���ار التقرير الى ان كال من 

من جهته، أش����ار عبداهلل 
الرشدان الى أن املشروع يتميز 
باملوقع االستراتيجي لقربه من 
مدن رئيسية ومطار دولي ويقع 
املشروع على تلة جبل خالبة 
ومت ترتيب وحداته الس����كنية 
بارتفاعات متفاوتة تدريجية 
بش����كل يتمتع في����ه كل بيت 
بإطاللة على بحيرة مائية تشتهر 
به����ا مدينة صبنجه وطولها 5 
كلم، وفي مجم����ل حديثه ذكر 
أن املشروع سيحوي مساحات 
خضراء شاسعة باإلضافة إلى 
توافر مسبح داخلي للسيدات، 
وخارجي خاص بسكان بيوت 
املشروع ومطعم وناد صحي، 
كما أن متوسط مساحة األرض 
لكل وحدة 400 متر مربع تقريبا 
س����يبنى عليها بيت ذو طابع 
ريفي بتش����طيبات راقية على 
مساحة بناء صافية تبدأ من 130 

مترا مربعا على طابقني.

مت توقيع عقد توكيل بيع بني 
شركة رواج للتسويق العقاري 
العقارية تقوم  وشركة سنان 
من خالله شركة رواج بتسويق 
مش����روع بيوت سنان الريفي 
اململوك لشركة سنان العقارية 
بتركيا، هذا وقد مثل ش����ركة 
رواج في توقيع العقد مديرها 
العام أمين الهرمي وعن شركة 
س����نان مديرها العام عبداهلل 

الرشدان.
الش����ركة في بيان  وذكرت 
صحافي ان املش����روع يقع في 
مدينة صبنجه في منطقة سكاريا 
التابعة ملدينة إسطنبول عاصمة 
تركيا التجارية وتبعد عن مدينة 
اس����طنبول األوروبية 110 كلم 
وتقع على بعد 15 كلم من كل من 
مدينة سكاريا التجارية ومدينة 
أزميت الصناعية وأقرب مطار 
لها ه����و مطار صبيحة الدولي 
على بعد 70 كلم، وفيه تهبط 

التنفيذي  الرئي���س  ش���دد 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
محمد العمر على أهمية تعليم 
األطفال العمليات املصرفية بشكل 
مبسط وبطرق سهلة تتناسب 
م���ع أعماره���م، وتدريبهم من 
خالل أدوات ووس���ائل محببة 
إلى نفوسهم على إجراء بعض 
املعامالت مثل السحب واإليداع 
واالس���تعالم ع���ن الرصي���د 
واستخدام البطاقات البالستيكية 

وغيرها.
وأوضح العمر ان العمل املالي 
والبنك���ي أصبح م���ن مكونات 
الثقافة األساس���ية للش���خص 
العادي ومن مستلزمات احلياة 
اليومية لتداخل���ه مع مختلف 
اهتمامات وتطلعات الفرد وتوفير 
احتياجاته، مش���يرا إلى أهمية 
توعية أطفالنا فهم نواة املستقبل 

وأعمدته بالدور املتعاظم للبنوك 
في احلياة االقتصادية وتأثيراتها 
االجتماعي���ة م���ن اآلن، حت���ى 
يكونوا على مس���توى عال من 
الفه���م واإلدراك ولديهم القدرة 
عل���ى التعام���ل م���ع التقنيات 
العمل  والتطورات احلديثة في 
املصرفي مستقبال، بشكل ميكنهم 
م���ن توظيفها خلدم���ة أهدافهم 
وتطلعاتهم واملساهمة بدور في 
الكويت وتعزيز بنيتها  تنمية 

االقتصادية.
وأضاف العم���ر في كلمة له 
مبناسبة افتتاح املوسم اجلديد 
ل� »نادي بيتي الصغير« لألطفال 
أعضاء حساب »بيتي« للصغار 
في فرع الفيح���اء حتت عنوان 
»حساب بيتي.. مستقبل مشرق« 
ان البنوك اإلسالمية نقلت مفهوم 
االدخار وحي���ازة أموال األفراد 

الراغب���ني في احملافظ���ة عليها 
أرب���اح، من  واحلص���ول على 
النطاق التقلي���دي الضيق إلى 
آفاق أوسع بحيث أصبح املدخر 
مش���اركا مبا يضعه في البنك 
االس���المي من أموال في أعمال 
التنمية وتطوير الوطن وخدمة 
حركة املجتمع التي تعتمد على 
عجلة االقتصاد بشكل اساسي، 
البنوك اإلسالمية  حيث تتبنى 
مفاهيم عديدة مثل اعمار األرض 
والعدالة واملساواة واملسؤولية 
للم���ال وااللتزام  االجتماعي���ة 
واألمانة، متحدث���ا إلى األطفال 
»اعلموا أن كل دينار تدخرونه 
له دور في بناء الوطن وخدمة 
اقتصاده وبناء مشاريع منتجة، 
نحن نقدم لك���م أرباحا.. نعلم 
ذلك.. لكن هدفنا اكبر.. نعمل على 
أن تساهم مدخراتكم في توفير 

احتياجاتكم في مجاالت التوظيف 
والتعليم والصحة واحلياة في 
مجتمع حديث يتمتع باالستقرار 
والنمو وأساسهما االقتصاد القوى 
والعمل املنتج واملشاريع الكبرى 
التي حتقق قيمة مضافة اقتصاديا 
واجتماعيا، املستقبل لكم وانتم 
اصحابه.. وكل دينار تدخرونه 
لبنة في بناء وطننا الكويت الذي 

يستحق منا الكثير. 
وقد شارك األطفال في حوار 
مفت���وح إلثراء ش���خصيتهم 
وحتفيز قدراتهم مع عدد من 
مسؤولي بيتك- حول تعريف 
البنوك ودورها واخلدمات التي 
يقدمها بيتك-مبا في ذلك أنواع 
احلسابات والبطاقات املصرفية 
واملنتجات واخلدمات األخرى 
التي تناسب احتياجات مختلف 
العمالء على تباين  ش���رائح 

مراحلهم العمرية، ثم انخرطوا 
في اجلانب العملي الذي أعقب 
النقاش ومت خالله تدريبهم على 
بعض العمليات املصرفية بشكل 
مبس���ط وتعريفهم بالبعض 
اآلخر من خالل مناذج تقريبية 
الفكرة ورس���خت  وضح���ت 
املفهوم ف���ي أذهانهم، وأعقب 
ذلك مساحة مفتوحة من الوقت 
ملمارسة الهوايات احملببة إلى 
نف���وس األطفال مثل الرس���م 
والقراءة حيث عبروا جميعا 
الغامرة بهذه  عن س���عادتهم 
التجربة املتميزة وابدوا شكرهم 
وتقديرهم لالهتمام الكبير الذي 
يوليه »بيتك« لشريحة األطفال 
بأشكال عديدة حتقق جميعها 
إلى  للطفل السعادة وتضيف 
معلوماته حصيلة قيمة تفيده 

حاضرا ومستقبال. 

بمناسبة افتتاح الموسم الجديد لـ »نادي بيتي الصغير«

»زين السعودية« و»فودافون قطر« يتصدران قائمة األسهم النشطة

يقع في مدينة صبنجه بمنطقة سكاريا التابعة لمدينة إسطنبول

جان رزوق ظهير خميس

مصطفى كامل رضا أكوان


