
اقتصاد
اجلمعة 20 مايو 2011

32

البنك قّدم أحدث خدماته املصرفية والتمويلية في الوزارة

جتمع بني كفاءة األداء وروعة التصميم

»الوطني« يرعى املوقع اإللكتروني لالحتاد الوطني
لطلبة الكويت في الواليات املتحدة األميركية

العصفور: »الدولي« سجل إقبااًل كبيرًا
على عروضه احلصرية ملوظفي »املواصالت«

»سامسونغ« تطلق 3 كاميرات جديدة لعشاق التصوير في املنطقة

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
رعايته املوقع االلكتروني لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت في الواليات 
www.nuks.( املتحدة األميركية
org(، وذلك حرصا منه على دعم 

الشباب واخلريجني الكويتيني.
وقال مدير العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني عبداحملسن 
الرشيد ان رعاية الوطني للموقع 
اإللكتروني لالحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت في الوالي���ات املتحدة 
األميركي���ة تأتي في إطار اهتمام 
الوطني بدعم املسيرة التعليمية 
في البالد عبر املشاركة الفعالة في 
جميع األنشطة الطالبية املختلفة 
داخل الكوي���ت وخارجها، حيث 
ان هذا املوقع هو وس���يلة فاعلة 
للتقرب والتواص���ل بني الطلبة 

املغتربني.
الرشيد في تصريح  وأضاف 

للعديد من األنشطة التي يقيمها 
االحتاد او من خالل مشاركته في 
معرض الفرص الوظيفية للطلبة 
اخلريجني م���ن الواليات املتحدة 

االميركية.
العميق لبنك  وتقدم بالشكر 
الوطني ملس���اهمته في  الكويت 
تطوي���ر أداء االحت���اد اإلعالمي 
من خالل رعاي���ة موقع االحتاد 

االلكتروني.
اجلدي���ر بالذك���ر ان رعاي���ة 
»الوطني« للمؤمترات السنوية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية على 
مدى الس���نوات العديدة املاضية 
أصبحت م���ن العالمات والبنود 
املميزة على أجندة أنشطة الدعم 
والرعاي���ة التي تش���كل محورا 
رئيس���يا ضمن مسؤولية البنك 

االجتماعية.

الرسمي على شبكة االنترنت، الذي 
يعتبر الناف���ذة التي يطل عليها 
طلب���ة الكويت في أميركا ملعرفة 
آخر األخبار األكادميية واألنشطة 
االجتماعية، ل7يست بالغريبة على 
بنك الكويت الوطني الذي يعتبر 
من أكبر اجلهات الداعمة لشريحة 
الشباب التي يعتبر احتاد أميركا 

أحد ممثليها.
وأكد ان الحتاد أميركا جتارب 
وعالق���ة وطيدة مع بنك الكويت 
الوطني من خالل دعمه املس���بق 

صحافي ان ح���رص »الوطني« 
على تقدمي رعايته ودعمه ملختلف 
األنش���طة الطالبي���ة ينطلق من 
إميانه الراسخ بضرورة املساهمة 
في تفعيل وتطوير أداء مختلف 
املؤسس���ات املدنية في املجتمع، 
الكفاءات  وحرصه عل���ى دع���م 

والكوادر الوطنية الشابة.
من جهته أعلن أمني الصندوق 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
الواليات املتحدة االميركية  فرع 
ان رعاية »الوطني« ملوقع االحتاد 

عبداحملسن الرشيد

أعل���ن بنك الكوي���ت الدولي 
أن جناح���ه اخلاص ف���ي وزارة 
املواصالت وجد إقباال كبيرا على 
خدمات���ه املصرفية خالل الفترة 
التي تواجد فيها على مدار شهر، 
وهي الفترة التي قام من خاللها 
الزوار  البن���ك بتعريف  موظفو 
والعاملني في الوزارة على أحدث 
املنتجات واخلدمات التي يقدمها. 
وذكر »الدولي« أن اجلناح الذي 
تواجد في وزارة املواصالت هو 
تطبيق عملي لرسالة البنك التي 
يسعى من خاللها إلى أن يكون عند 
أقرب مسافة ممكنة من عمالئه، 
وقد انعكس ذلك من خالل إطالق 
حمالت تسويقية مكثفة مؤخرا 
وذل���ك من خالل سلس���لة نقاط 
التس���ويق التي دشنها في أكثر 
من مكان حيوي للترويج خلدماته 

املصرفية والتمويلية.
وقالت مساعد رئيس املدراء 
التنفيذيني في اإلدارة املصرفية 
لألفراد في البنك ضياء العصفور: 
الكويت  »ان فترة تواج���د بنك 
الدول���ي ف���ي وزارة املواصالت 
أعطت الفرصة إلدارات اخلدمات 
املصرفية والتمويلية للقاء موظفي 
الوزارة، ولتعريفهم عن  ورواد 
قرب بنوعية وطبيعة اخلدمات 

واملنتجات املميزة«.

س�ام��س����ون��غ  أط��لق����ت 
الش����ركات  لإللكترونيات، إحدى 
املتخصصة عامليا في قطاع تقنيات 
الوسائط الرقمية والتقارب الرقمي، 
مؤخرا أح����دث كاميراتها األنيقة 
 »ST95« :النحافة، وهي والفائقة 

.»ST30«و »ST90«و
وجتمع هذه الكاميرات جميع 
املمي����زات التي حتق����ق التصميم 
العص����ري واألداء املمي����ز في آن 

واحد.
ويأتي هذا االطالق تأكيدا لدور 
»سامس����ونغ« في إنتاج كاميرات 
العالي  ب����األداء  محمولة تتس����م 
والتصميم األنيق ملختلف عمالئها، 
وتزويدها بوظائف ومميزات عالية 
اجلودة تضمن ملستخدميها صورا 

ممتازة، عالية الدقة.
الفائق  التصميم  ومن خ����الل 
 »ST95« النحافة حتقق كاميرات
و»ST90« و»ST30« أداء عاليا عبر 
توفيرها لعدسات بقياسات مختلفة 
تناسب ميزات كل واحدة منها، فقد 
مت تزويد )ST90( بعدسة قياسها 
16.5، وفي )ST30( عدسة بقياس 
16.9، وأخ����رى بقياس 17 ملم في 

.)ST95(
ومت تصميم الكاميرات بحجمها 
الصغير ه����ذا من أج����ل حتقيق 
السهولة والفعالية في االستخدام 

لدى مستخدميها.
 »ST95« وتتواف����ر كامي����رات
و»»ST90 ب� 5 ألوان رئيسية هي: 
الفضي، واألزرق الغامق، والوردي، 

والبنفسجي، والبرتقالي.
كما تتفرد ST30  بتصميمها عبر 
الغطاء املعدني الذي يغطي هيكلها 
اخلارجي والذي يتوافر بألوان كثيرة 
تناسب ذوقك والتي تشمل اللون 
الفضي، واألس����ود، واألرجواني، 

والوردي، والليموني.
 وبفضل امليزات الرائدة التي 
تتمتع بها، توفر كاميرتا ST90 و

ST95 أداء متفوقا في جميع األوضاع 
مما يثمر في صور عالية اجلودة، 
وتشتمل هذه امليزات على عدسة 

عنصر الوقت واحداثا ملزيد من 
التفاعل اإليجابي.

وأك���دت العصف���ور أن بنك 
الكويت الدولي س���يظل يسعى 
باس���تمرار إلى تطوير منتجاته 
وخدماته املصرفية، وذلك في ظل 
سياس���ته الرامية إلى أن يكون 
اخليار املفضل للذين يرغبون في 

املعامالت املصرفية اإلسالمية.
اجلدير بالذكر أن بنك الكويت 
الدولي قدم مجموعة من احللول 
املصرفية التي تسهل كثيرا من 
عمليات تسديد الدفعات، كما أنه 
املنتجات  قدم سلة متنوعة من 
التمويلية، منها املرابحة بأنواعها 
على قطاعات العقارات والسيارات، 
الوكالة  إلى خدم���ات  باإلضافة 
في االستثمار واإلجارة املنتهية 
بالتمل���ك، هذا بخ���الف مزاولة 
عمليات التمويل اإلسالمي املختلفة 

والعديد من اخلدمات األخرى.
وم���ن املنتج���ات األخ���رى 
الت���ي يقدمها »الدول���ي« منتج 
املثمرة، والودائع  وديعة اجلود 
االس���تثمارية، وحساب األطفال 
)حب���وب(، وحس���اب الرات���ب 
للس���يدات )رمياس(، وحساب 
املميزة  املهن  الراتب ألصح���اب 
إلى خدمة  )النفيس(، باإلضافة 

صناديق األمانات.

أربعة أضعاف مقارنة مع الطرازات 
 4-MPEG التقليدية التي تدعم نظام

.MJPEG أو
ويعتبر تصوير الڤيديو عالي 
اجل����ودة وتبادله واالس����تمتاع 
به مع األصدق����اء ميزة ضرورية 
للمستخدم، وهذا ما توفره أحدث 
الط����رازات من فئ����ة ST لتضمن 
للمس����تخدم التقاط وإنشاء مواد 
مصورة مبنتهى السالسة من خالل 
وظائف التصوير عالي الوضوح 

وإعادة تشغيل مقاطع الڤيديو.
كما ترتقي كامي����را ST95 إلى 
مس����تويات جديدة ف����ي التفاعل 
مع املس����تخدم من خ����الل واجهة 
التي تعمل  الذكي����ة  االس����تخدام 
باللمس )Smart Touch 3.0( عبر 
 )LCD( شاشة الكريستال السائل
اللمسية متعددة املهام، وبذلك ميكن 
للمستخدم الوصول إلى اخلصائص 
الرئيسية واستخدامها بشكل سريع 
كما هي احلال في الهواتف الذكية 

العصرية.
الكاميرا  ولضم����ان حتقي����ق 
ملعايير األداء العالي الذي يتطلبه 
عشاق التصوير اليوم، تأتي فئة 
الفلتر الذكي  ST مزودة بوظائف 

واأللبوم الذكي.
الذكي صورة  الفلت����ر  ويوفر 
فني����ة وعالية اجل����ودة لكل من 
الثابتة والڤيديو، وذلك  اللقطات 
من خالل احلد من التأثيرات غير 
املرغوب فيها، والتباين اإلجمالي 
للصورة من خالل فلتر التصوير، 
الواسعة  الرؤية  وإعدادات زاوية 
)Fish-eye( إلضفاء ملسات أنيقة 
ومنقطع����ة النظير، كما أن جميع 
املواد املصورة، سواء مع األصدقاء 
أو في أعياد امليالد أو احلفالت مع 
األحب����اب، فتعمل وظيفة األلبوم 
الذكي عل����ى تصنيفها تلقائيا من 
خالل النوع والتاريخ وحتى من 
خالل التعرف على الوجه، وهكذا 
ميكن دائما إيجاد أفضل األصدقاء 
من بني الص����ور املفضلة مبنتهى 

السهولة واليسر.

والصناعية والتجهيزات املنزلية 
والسيارات واألجهزة وغيرها«.

وبين���ت أن »الدول���ي« م���ن 
املؤسسات املصرفية التي وضعت 
مجموعة من األسس واملبادئ التي 
حتكم وتنظم عالقته مع العمالء، 
وهو في هذا اخلصوص يسعى 
جاهدا ألن يكون عند أقرب مسافة 
من عمالئه، وذلك تقديرا ألهمية 

ال����ذي يتطلع إلي����ه عمالؤها بني 
التصميم العصري األنيق واملميزات 
املتقدمة لتوفير أداء عال ومميز، 
أن  وندرك في سامسونغ حقيقة 
التصميم الصغير احلجم واألنيق 
هو أهم ما يرغب فيه مستخدمو 
الكاميرات من عمالئنا وذلك بعد 
 ST70و ST60 ما حققته كاميرتان

من جناح باهر عامليا«.
واض����اف: »ل����ذا عملن����ا في 
سامس����ونغ على حتدي����ث األداء 
البص����ري ف����ي ه����ذه الكاميرات 
ووضع خطوط رفيعة في الهيكل 
اخلارجي تناسب ذوق وتطلعات 
عمالئنا في هذا الصدد، ومت كذلك 
تطوير تصامي����م هذه الكاميرات 
بعناي����ة فائقة لتحقيق س����هولة 
االستخدام والكفاءة لعمالئنا، األمر 
الذي سيوفر لهم جتربة تصوير 
 ST90 استثنائية«. وتشتمل كاميرتا
وST95 على منط تسجيل ڤيديو 
عالي الوضوح بدقة 720 بكسل، كما 
تدعم كاميرا ST95 نظام الضغط 
وإزالة الضغط بدرجة H.264، لتوفر 
قدرات تسجيل أطول بضعفني إلى 

العصف���ور في  وأوضح���ت 
تصريح صحافي بقولها: »حرصنا 
على تقدمي مجموعة من البرامج 
التمويلي���ة الت���ي تت���واءم مع 
احتياجات مختلف الفئات العمرية 
املواطنني والوافدين، والتي  من 
شملت اخلدمات التمويلية التي 
يقدمها البنك باإلضافة إلى احللول 
املبتكرة للمش���اريع اإلنشائية 

بعرض 26 مل����م مع قدرة تقريب 
بصري للصورة مبقدار خمس����ة 
 ،)5x( أضعاف الص����ورة العادية
لضم����ان التقاط جميع التفاصيل 
ضمن إطار الصورة مع توفير رؤية 

صور أفضل وأكثر وضوحا.
الكاميرتان  كما حتظى هاتان 
بوضوح فائق يبلغ 16 ميغا بكسل 
بالنسبة لكاميرا ST95 و14 ميغا 
بكس����ل لكاميرا ST90، مما يوفر 
الدقة والوضوح  صورا متناهية 

ضمن أي وسط أو محيط.
جتمع كاميرا ST30 بني التصميم 
اجل����ذاب واخلصائ����ص املتعددة 
التي تضمن ص����ورا رائعة أثناء 

احلركة.
وتأتي كاميرا ST30 ذات احلجم 
الصغير جدا مع عدسة بقياس 28 
ملم وقوة تقري����ب بصري تبلغ 

.3x
وفي تعليقه على هذا االطالق، 
قال املدير العام لقسم البصريات 
والسمعيات في سامسونغ اخلليج، 
بي جي كيم: »حتقق سامسونغ من 
خالل اطالق هذه الكاميرات التوازن 

جناح »الدولي« في وزارة املواصالت

كاميرات سامسونغ اجلديدة

غامن سعد سعيد املطيري، 
أمير مصطفى جمال الدين، 
بدرية جمعان محمد احلريتي، 
فؤاد فايز مدوس الرشيدي، 
طارق صالح رشيد الهليلي، 
بندر صالح املطيري، سعد 
جبارة قريع املري، س���عاد 
حمد حماد العازمي، باتورو 
سوبر اماتيام ريدي، حمود 
عبداهلل عيد الديحاني، حصة 
العوضي،  عبدامللك محم���د 
والء علي خلف اهلل، وباهان 

عبدالبصير سليم.
وحول هذه املسابقة أكد 
مدير إدارة العالقات العامة في 
الوطنية عبدالعزيز البالول 
على حرص »الوطنية« على 
مفاج���أة العمالء بكل ما هو 
ممتع وجديد، واضاف قائال: 
»نطرح اليوم هذه املسابقة 
وبكل فخر من أجل عمالئنا 
ول���ن نتوان���ى حلظة عن 
تقدمي املزي���د من العروض 
املبتك���رة مبا  واخلدم���ات 

يتناسب وتطلعاتهم«.

من الثقة.
ومت خالل االحتفال تكرمي 
البنك ممثال في ادارة االتصاالت 
والعالقات املؤسس����ية وذلك 
الت����ي يبذلها  تقديرا للجهود 
دائما في دعم مختلف االنشطة 
الرعاية  الت����ي تنظمه����ا دور 

االجتماعية.
ويعتبر بنك بوبيان سباقا 
في املشاركات االجتماعية للعديد 
من الفئات حيث شارك املسنني 
في الع����ام املاض����ي احتفالهم 
بيوم املسن العاملي كما شارك 

مع مسابقة »مايو« للرسائل القصيرة

أجهزة »iPad« وجوائز نقدية
لـ 17 فائزًا من »الوطنية لالتصاالت«

»بوبيان« يشارك منتسبي دور الرعاية 
االجتماعية فرحتهم في يوم اليتيم العربي

البال���ول جميع  وهن���أ 
الفائزي���ن في األس���بوعني 
املاضي���ني، وأك���د بقول���ه: 
»نتطلع إلى مكافأة املزيد من 
العمالء حتى نهاية الش���هر 

اجلاري«.

في االحتفالية السنوية لدور 
الرعاية اخلاصة التابعة لوزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وغيرها من االنشطة التي تدعم 

كافة فئات املجتمع.

الوطنية  أعلنت الشركة 
التزامها  لالتص���االت ع���ن 
بوعدها نح���و عمالئها في 
االس���تمرار بتق���دمي املزيد 
املفاج���آت واحلمالت  م���ن 
التش���ويقية، حيث أطلقت 
الفترة األخيرة مسابقة  في 
الرسائل القصيرة لشهر مايو 
اجلاري، والتي متنح العمالء 
الفرصة للفوز يوميا بجهاز 
iPad2 وجوائز أخرى نقدية 

قيمة كل منها 1000 دوالر.
وتع���د ه���ذه املس���ابقة 
التفاعلية اختبارا للمعلومات 
العمالء  العامة، حيث يكافأ 
بنق���اط مقاب���ل أجوبته���م 
الصحيحة وكلما زاد رصيد 
نقاط العمي���ل زادت فرص 

فوزه باملسابقة.
وقد فاز بجائزة ال� 1000 
دوالر كل من: مسلم محمد حمد 
البراك، وعيسى عبدالرضا 
عباس بلوشي، بينما فاز 15 
 ،iPad2 فائزا آخرين بجهاز
وهم: عطية عطية احمد دياب، 

اعل����ن بن����ك بوبي����ان عن 
الترفيهي  اللقاء  مشاركته في 
ال����ذي نظمت����ه دور الرعاي����ة 
االجتماعي����ة التابع����ة لوزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
الطفال ومنتس����بي احلضانة 
العائلي����ة وذوي االحتياجات 
اخلاصة واملس����نني الذي اقيم 
مبجم����ع دور الرعاية اخلاصة 
التابع للوزارة مبناس����بة يوم 

اليتيم العربي.
وقال البنك في بيان صحافي 
امس ان مشاركته تأتى في اطار 
مسؤوليته االجتماعية باعتباره 
بنكا يعمل وفق احكام الشريعة 
االس����المية وجزءا من القطاع 
اخلاص الذي يعتبر هذه الفئة 
جزءا اساس����يا في املجتمع ال 

غنى عنه في تطوره.
التي  ومتيزت املس����ابقات 
اقيمت لالطفال واملعاقني بروح 
املنافس����ة من خالل مجموعة 
ابرزت  التي  املتنوعة  الفقرات 
الواحد  التعاون للفريق  روح 
وخاصة املسابقات التي ساهمت 
في بث ال����روح الوطنية جتاه 
الكويت احلبيبة، كما مت توزيع 
الهدايا على جميع النزالء على 
فترات وهو ما س����اهم في رفع 
روحهم املعنوية ومنحهم املزيد 

عبدالعزيز البالول

جانب من تكرمي بنك بوبيان

اس���تقبل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان امس 
األول مستشار أول رئيس جمهورية بوروندي 

عبداهلل تابي، والسفير وج الرنت.
وفي بداية اللقاء رحب الوزان بضيفي الغرفة، 
معربا عن س���عادته بهذه الزيارة واس���تعداد 
الغرفة لتعزيز العالقات التجارية بني البلدين، 
مشيرا إلى غياب زيارة الوفود التجارية وإقامة 
املع���ارض، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة إملام 
املستثمر الكويتي بالفرص املتاحة والقوانني 
املنظم���ة للعمل التجاري في بوروندي، داعيا 
الشركات البروندية لالهتمام مبشاريع خطة 

التنمية في الكويت.
من جانبه، شكر الوفد الضيف، الغرفة على 
حس���ن الضيافة، معربا عن التطلع من خالل 
هذه الزيارة إلى البدء بإرسال الوفود التجارية، 
وتعريف املستثمر الكويتي بالفرص االستثمارية 

املتوافرة في جمهورية بوروندي.
وفي نهاية اللقاء أكد الوزان ان غرفة جتارة 
وصناعة الكويت ستقوم بتزويد الوفد الزائر 
بأسماء ومناطق الشركات الكويتية العاملة في 

قطاعي الطاقة والبترول.

يذكر انه من املقرر ان يقوم رئيس جمهورية 
بوروندي بزيارة لكويت خالل الش���هر املقبل 
مبعيته وفد من أصحاب األعمال بهدف تعزيز 
العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين.

من جهة اخ���رى، تس���تقبل غرفة جتارة 
وصناع���ة الكويت يوم 23 اجل���اري وفدا من 
جمهورية الصني برئاسة نائب املدير العام مبركز 

التجارة اخلارجية الصيني ليو جياين.
وفي هذا اإلطار، سيعقد لقاء للوفد الضيف 
مع الفعاليات االقتصادية الكويتية بهدف تقدمي 
ع���رض تفصيلي عن الدورة ال���� 110 ملعرض 
االستيراد والتصدير الصيني )معرض كانتون(، 
والذي س���يقام خالل النصف الثاني من العام 

احلالي في مدينة غوانزو الصينية.
اجلدير بالذكر، أن معرض كانتون يعتبر 
من أضخم املعارض التجارية التي تقام بالصني 
سنويا، حيث يشمل املعرض معظم القطاعات 
التجارية من أجهزة الكترونية وكهربائية، أدوات 
إضاءة، وسائل النقل وقطع غيارها، مواد بناء، 
مواد كيماوية، ديكور وأثاث منزلي ومكتبي، 
أقمشة ومالبس، أدوية ومستحضرات طبية، 

ومواد غذائية وغيرها.

جانب من املباحثات بحضور عبدالوهاب الوزان

خالل استقبال »الغرفة« املستشار األول لرئيس بوروندي

الوزان يدعو الشركات البوروندية
إلى االهتمام مبشاريع التنمية في الكويت


