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فواز الدبوس يتسلم تكرمي »بيتك«

صورة الشيك التاريخي 

مساهمات تعليمية متعددة ومكثفة للبنك خالل 2010

محافظ العاصمة يشيد بجهود »بيتك« 
في دعم العملية التعليمية بمختلف مراحلها

بعد إصداره حكماً لصالحه

مستثمر كويتي يشيد بنزاهة القضاء السوري
دمشــــق ـ كونا: أشاد مستثمر 
كويتي امس بنزاهة وعدالة القضاء 
السوري بعد ان أصدرت محكمة 
النقض في الســــادس من الشهر 
اجلاري حكمــــا لصاحله يقضي 
بحبــــس املدعــــو غصاب هاشــــم 
عبدامللك )ســــوري اجلنســــية( 
ملدة عــــام الرتكابه جرم االحتيال 
وإلزامه بدفع 5 ماليني ليرة سورية 

للمدعي.
واعتبــــر عبداحلكيم الكندري 
في تصريح لـ »كونا« احلكم الذي 
حصل عليه حكما صارما يعكس 
مدى نزاهة وعدالة القضاء السوري، 
مؤكدا انه كان على ثقة كبيرة بان 
القضاء السوري سينصفه ويعيد 

احلق الى صاحبه.
واعتبر صدور مثل هذا احلكم 
بالغ األهمية »ويؤكد القدرة على 
نقــــض أي اجــــراء غيــــر قانوني 
ويؤكد عــــدم قانونية بيع املدعو 
غصاب عبدامللك مزرعة مبساحة 
105 دومنات ميلكهــــا دون علمه 
عام 2007 بســــعر يقل كثيرا عن 
سعرها احلقيقي واالحتفاظ بالقيمة 
البالغة 43 مليونا و500 الف ليرة 

سورية«.

وقال ان احملاكم السورية اصدرت 
لصاحله حتى اآلن 11 حكما موضحا 
ان هنــــاك قضية مدنية ســــتنظر 
امام احملكمة االبتدائية املدنية في 
منطقة »التل« بريف دمشــــق في 
20 يناير املقبل برئاســــة القاضي 
ياسر ميرخان للنظر في طبيعة 
االجراءات الالحقة في اعقاب صدور 
مثل هذا القرار مــــن قبل محكمة 
النقض متمنيــــا ان يصدر احلكم 
العادل السترجاع االرض وتعويضه 

عن اي أضرار حلقت به.
وأعرب الكنــــدري عن تقديره 

البالغ للحكومة السورية والقضاء 
السوري في احقاق احلق ودحض 
الظلم ورفعه عن املظلومني، مؤكدا 
ان صدور مثل هــــذا القرار يؤكد 
مدى حرص احلكومة الســــورية 
وبتوجيهات من الرئيس بشار األسد 
على حماية حقوق املســــتثمرين 
من خالل توفير بيئة استثمارية 
آمنة تســــاهم فــــي تطوير عجلة 

التنمية.
وثمــــن الكندري الــــدور الذي 
الكويتية  بذلته وزارة اخلارجية 
بتوجيهات من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وحسن متابعتها 

حليثيات القضية.
وأشاد في هذا اإلطار باجلهود 
التي بذلها سفيرنا لدى  احلثيثة 
سورية عزيز الديحاني والسفير 
العوضــــي وكذلك  الســــابق فهد 
القنصل السابق في السفارة ناصر 
القضية  فــــي متابعة  القحطاني، 
باهتمام كبير حيث كان لهما دور 
فعال وايجابــــي، معربا كذلك عن 
شكره لسفيري سورية في الكويت 
احلالي بسام عبداملجيد والسابق 

علي عبدالكرمي.

أشاد محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر بــــدور بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( في دعم العملية 
التعليمية مبختلف مراحلها وذلك 
خالل احلفل الذي نظمته جمعية 
كلية التربية بجامعة الكويت والذي 
أقيم برعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك في فندق املوڤنبيك 
لتكرمي املتفوقني واجلهات الداعمة 
ألنشــــطة الكلية، حيث مت تكرمي 
»بيتك« بدرع التميز تقديرا جلهوده 

في هذا املجال.
من جهــــة أخرى، نظــــم فرع 
األندلــــس محاضرة عــــن مفهوم 
االدخار لطالبات الصف التاســــع 
العارضية املتوسطة،  مبدرســــة 
الشباب  تناولت تعريفا بحساب 
»حســــابي« وآلية فتح احلساب 
مــــن خدمات  وطرق االســــتفادة 
»بيتك« اإللكترونية، باإلضافة إلى 
تقدمي مقترحات لترشيد اإلنفاق 
الشخصي للشباب والقدرة على 
توفير مبلــــغ من املــــال وكيفية 
استثماره في املستقبل.وقد ساهم 
»بيتك« خالل هذا العام في أنشطة 
تعليمية مختلفة حيث قدم دعما 
للعديد من مــــدارس الكويت من 

خــــالل توفير األجهــــزة اخلاصة 
التكنولوجيا احلديثة  باستخدام 
في التعليم، كما ســــاهم أيضا في 
نقل اخلبرة والتجربة املصرفية 
اإلســــالمية إلى الطلبة من حيث 
تثقيفهم بهــــا ودعم البرامج التي 
تهدف إلى توعية الطلبة بهذا املجال، 
حيث بنى جســــورا للتعاون مع 
أندية متخصصة في كلية العلوم 
اإلدارية وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا.كما حرص »بيتك« 

على املساهمة في تغطية أنشطة 
جامعة الكويت مبختلف كلياتها من 
خالل برنامج »بانوراما جامعية« 
والذي يعرض أسبوعيا على شاشة 
تلفزيون الكويت كما ســــاهم في 
توفير احتياجات الطلبة في كليات 
احلقوق والهندسة والصيدلة، كما 
نظم »بيتك« زيارة خاصة لطلبة 
جامعة ســــنغافورة اإلدارية في 
الكويت لتعريفهم بإجنازات »بيتك« 

والصناعة املصرفية اإلسالمية.

أعلن بنك الكويت الوطني ان 
جميع قنوات االتصال لديه على 
أهبة االستعداد لخدمة العمالء على 
مدار الساعة خالل عطلة رأس السنة 
الميالدية التي تبدأ اليوم وتستمر 

حتى يوم األحد المقبل.
وأكد مساعد مدير عام مجموعة 
الخدمات المصرفية الشــــخصية 
لدى بنك الكويــــت الوطني خالد 
العلي ان »الوطنــــي« قد قام بكل 
االستعدادات لخدمة جميع عمالئه 
على النحو األمثل من خالل توافر 
الخدمة الهاتفية واالنترنت وأجهزة 
السحب واإليداع اآللي على مدار 
الســــاعة خالل عطلة رأس السنة 

الميالدية.
وقال العلي في تصريح صحافي 
ان خدمة »الوطني« الهاتفية 1801801 
ستعمل على مدار الساعة لتلبية 
جميع احتياجات واستفســــارات 
العمالء خالل هــــذه الفترة فضال 
عــــن توافر الســــيولة والنقد في 
جميع أجهزة السحب واإليداع اآللي 
التابعة للوطني لتلبية احتياجات 

العمالء طوال الوقت.
وبين انه يمكن للعمالء إجراء 
معامالتهم وتنفيــــذ طلباتهم عن 
طريق خدمة الوطني أون الين عبر 
الوقت  المتوافرة طوال  االنترنت 
للعمالء عبر الموقع االلكتروني، 
مؤكــــدا ان »الوطنــــي« قــــد اتخذ 
جميع اإلجراءات واالحتياطـــات 
العمالء خالل  لخــدمة ومساعدة 

هذه العطلة.

أجهزة السحب اآللي والخدمة الهاتفية واإلنترنت

صدر في أكتوبر 1953 بقيمة 10 آالف روبية

خدمات »الوطني« متوافرة على مدار الساعة
خالل عطلة رأس السنة الميالدية

..والبنك يكشف عن شيك تاريخي ليوسف محمد الشمالي
كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة تاريخية نادرة عمرها أكثر من سبعة وخمسني 
عاما، تؤرخ لعالقة البنك القدمية مع كبار الشخصيات الكويتية املؤثرة في االقتصاد 
الكويتي. وتتمثل هذه الوثيقة في شيك مصرفي يوثق إلحدى املعامالت األولى التي 
متت من خالل »الوطني« بني إدارة معارف الكويت ويوسف محمد الشمالي.ففي الثامن 
عشــــر من أكتوبر عام 1953، أصدرت إدارة معارف الكويت، صاحبة احلساب اجلاري 
لدى »الوطني« رقم 0464، الشيك رقم 55633، بقيمة 10.000 روبية، ألمر يوسف محمد 
الشمالي، صاحب احلساب رقم 0692، الذي جيير الشيك بتوقيعه بتاريخ 19 أكتوبر 
1953، ألمر سعود العبدالعزيز العبد الرزاق.وذكر »الوطني« أن طرفي الشيك من أوائل 
عمالئه، فإدارة معارف الكويت )وزارة التربية حاليا( ويوسف محمد الشمالي كانا من 
أوائل من بادر إلى فتح حسابات لدى »الوطني« في الشهور األولى التالية الفتتاحه في 
نوفمبر عام 1952، مشيرا الى انه إذ ينشر هذه الوثائق فإنه يفخر بعالقاته التاريخية 

مع مؤسسات الدولة ورجاالتها من رواد التعامل املصرفي في الكويت.
يذكــــر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ في أرشــــيفه مبجموعة قيمة من الوثائق 
والسجالت التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الكويت االقتصادي واملالي منذ عام 1952، 
كمــــا تؤرخ في الوقت ذاته لكبار رجاالت الكويت وجتارها والذين قامت على أكتافهم 

اللبنات األولى لنهضة الكويت احلديثة.

خالد العلي

مكينة السحب اآللي

عبداحلكيم الكندري


