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يمتاز بمرونته وبحجمه الصغير عالوة على سعره المميز

»الوطنية لالتصاالت« تطلق جهاز الراوتر المتنقل األحدث في الكويت
البالول: الشركة حريصة على االستثمار في الخدمات والمنتجات المبتكرة إلبقاء عمالئها على تواصل بآخر التطورات التكنولوجية

اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تقدمي 
جهاز الراوتر املتنقل والذي ميتاز مبرونته وبحجمه 
الصغير، عالوة على توفره بسعر مميز. وبناء عليه، 
بإمكان عمالء الوطنية اليوم ضمان تواصلهم عبر 
ش���بكة االنترنت سواء من منازلهم أو في املخيم 

والديوانية وحتى اثناء رحالتهم البحرية.
واوضحت الش���ركة في بيان صحافي ان هذه 
اخلطوة تأتي في اطار حرصها على متييز عمالئها 
واالس���تجابة الى طلباتهم وابقائهم على تواصل 
عبر شبكة االنترنت في كل مكان، مشيرة الى ان 
الراوتر الذي تطرحه الشركة اليوم يتمتع مبميزات 
عدة، حيث انه يضمن لك فترة اس���تخدام زمنية 

تصل الى 5 س���اعات متواصلة ومن دون انقطاع 
وميكن إعادة ش���حنه مثل الهات���ف النقال عالوة 
على سرعته العالية، كما ان الراوتر اجلديد يتيح 
استخدام الشبكة من قبل أكثر من خمسة أشخاص 
عبر أجهزة احلاسوب في الوقت نفسه مع معايير 

آمان عالية.
وحول املنتج اجلديد، قال مدير العالقات العامة 
في الشركة عبدالعزيز البالول »ان الوطنية حريصة 
على االس���تثمار في اخلدمات واملنتجات املبتكرة 
لكي تبقي عمالءها على تواصل بآخر التطورات 
التكنولوجية في عالم االتصال عبر شبكة اإلنترنت، 
ولكي نكسب رضا عمالئنا دائما فإننا مستمرون 

ف���ي البحث ع���ن املنتجات التي به���ا من املرونة 
والتمي���ز الكثير. نحن على ثقة م���ن أن الراوتر 
النقال الالسلكي سوف يغني جتربة عمالئنا في 
اتصالهم على شبكة االنترنت«. وبني ان الراوتر 
املتنقل اجلديد من الوطنية لالتصاالت متاح اليوم 
لعمالء الشركة مقابل عرض خاص عند االشتراك 
بخدمة االنترنت Wnet من فئة عالية السرعة، الفتا 
الى انه »بهذا يستطيع العمالء اآلن التمتع باملرونة 
في التجول والتنقل من مكان الى آخر مع ضمان 
تواصل مستمر وسريع عبر االنترنت، وهذا اجلهاز 
هو احلل االفضل عند التنقل، ورحالت التخييم، 

كما في االجتماعات وغيرها«.

جنود الودعاني

عبدالعزيز البالول

»التجاري« يعرض خدماته المصرفية
على طلبة كلية الدراسات التكنولوجية

قال البن���ك التجاري الكويتي انه في إطار خطته التوس���عية 
لتعزيز التواصل الدائم مع ش���ريحة الش���باب مبختلف املعاهد 
واجلامعات، قام فريق املبيعات التابع لقسم التسويق والبحوث 
للبنك بالتواج���د بكل من كلية الدراس���ات التكنولوجية )البنني 
والبنات( حتى يكون قريبا من الطلبة واطالعهم على مزايا حساب 
»@Tijari« املتعدد املزايا باإلضافة إلى اخلدمات التي يخدم شريحة 

الشباب والشابات.
وأوض���ح البنك في بيان صحافي ان موظف���ي املبيعات قاموا 
بتقدمي ش���رح تفصيلي للطلبة والطالبات عن املزايا والعروض 
التسويقية املتوافرة فقط حلاملي بطاقات حساب Tijari@ وكيف أن 
عمالء حساب »Tijari@« يحظون بالعديد من العروض الترويجية 
املصممة خصيص���ا لتلبية احتياجاته���م ومتطلباتهم على مدار 
العام وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارات لعدد من اجلامعات 
اخلاصة واملعاهد التطبيقية وخصوصا في فترة التسجيل للطلبة 
املس���تجدين بهدف الوصول إلى أكبر قدر من املنفعة واالستفادة 

جلميع الطلبة والطالبات.
وأكد البنك انه يولي أهمية خاصة لشريحة الشباب من خالل 
تواج���ده الفعال ف���ي مختلف املعارض التي تول���ي اهتماما بفئة 
الش���باب، وكذلك مشاركته الفاعلة في تنمية املفاهيم االقتصادية 
من خالل احملاضرات التي يقدمها في اجلامعات واملعاهد واملدارس 

مما يساهم في زيادة الوعي املصرفي لدى الشباب.

جانب من موظفات »التجاري« في كلية الدراسات التكنولوجية »بنات«

خالل الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل

»برقان الديرة« تنظم مؤتمر ومعرض 
»Before & After«

من قب���ل العديد م���ن اجلهات 
املش���اركة في املعرض حينما 
طرحت الفكرة عليهم، خاصة ان 
املعرض سيضم احدث التقنيات 
والتطورات في مجال العمليات 
التجميلية، كما »يهتم ويناقش 
ما يش���غل بال الكثيرين اآلن، 
سواء كانوا رجاال او نساء، وهو 
موض���وع التجميل، فالتجميل 
اصبح مطلب���ا للكثيرين ويتم 
بالكثي���ر م���ن الوس���ائل عبر 
اجلراحات او االجهزة البسيطة 

واملعقدة.

اعلنت مؤسسة برقان الديرة 
 لتنظي���م املعارض واملؤمترات 
انها س���تنظم مؤمتر ومعرض 
»Before & After« خالل الفترة 
من 7 الى 9 نوفمبر املقبل وذلك 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الس���اير واجلمعي���ة الطبي���ة 

الكويتية.
وبهذه املناسبة، قالت مدير 
عام مؤسسة برقان الديرة، جنود 
الودعاني، في تصريح صحافي ان 
 »Before & After« معرض ومؤمتر
يعد اول معرض ومؤمتر طبي 
التجميل،  متخصص بعمليات 
حيث يجمع املهتمني بهذا املجال 
من مستش���فيات متخصصة 
وعيادات طبية ومراكز صحية 
وش���ركات خدمات ومنتجات 
طبية وعيادات جتميل االسنان 
ومستحضرات العناية بالبشرة 
وشركات التجميل، مشيرة الى 
ان املعرض يستهدف التواصل 
مع الزوار واملهتمني بالعمليات 
التجميلي���ة وعال���م التجميل، 
وايض���ا التعري���ف باخلدمات 

اجلديدة والتقنيات املتطورة.
واشارت الى التفاعل الكبير 

»المالحة العربية«: 3203 حاويات 
وصلت إلى موانئ الكويت في سبتمبر 

كونا: قالت شركة املالحة العربية املتحدة ان 3203 حاويات وصلت 
الى موانئ الكويت عبر اربع من السفن التابعة لها في شهر سبتمبر 
املاضي من مختلف مناطق التجارة العاملية. واضافت الشركة في 
بيان صحافي امس ان عدد احلاويات التي نقلتها سفن الشركة من 
منطقة الشرق األقصى الشهر املاضي بلغ 1351 حاوية بينما نقلت 
من اوروبا 784 حاوية. وذكرت ان عدد احلاويات املنقولة الش���هر 
املاضي من منطقة البحر املتوسط بلغ 364 حاوية ومن الهند 356 
حاوية بينما بلغ عدد حاويات سفن الشركة من الواليات املتحدة 

285 حاوية ومن منطقة اخلليج العربي 65 حاوية.


