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في إطار سعيه املتواصل 
نحو تقدمي احللول واخلدمات 
الرقميــة األكثر  املصرفيــة 
تطورا لعمالئــه، أعلن بنك 
الكويــت الوطني عن زيادة 
 NBK Geo) انتشــار خدمــة
Alerts) اخلاصــة بتســلم 
اخلصومــات  إشــعارات 
والعروض احلصرية لتشمل 
العديد من مراكز التســوق 
ووكاالت بيع السيارات في 

الكويت.
 NBK) وتتوفــر خدمــة
لــكل عمــالء   (Geo Alerts
الوطني، فبمجـــرد حتميل 
أو حتديــث برنامــج خدمة 
املوبايــل  الوطنـــــي عبــر 
وتفعيل تســلم اإلشعارات، 
ســيكون مبقدور عمــــــالء 
البنك تسلم إشعارات حول 
واخلصومــات  العــروض 
املتوافــرة عبر املوبايـــــــل 
لدى مواقـــع محددة وأثناء 
تسوقهم بالقرب منها والتي 
تشمل مئات احملالت التجارية 
باإلضافة إلى مطار الكويت 

شاركت شركة االتصاالت 
الكويتية (stc)، في واحدة 
مــن أهــم الفعاليــات التي 
أقيمت ملشــغلي االتصاالت 
علــى مســتوى العالم، قمة 
«عالم أفضــل ٢٠٢٠»، التي 
استضافتها شركة هواوي. 
وقد بحثت القمة االفتراضية، 
التي انضم إليها اآلالف من 
احلاضرين في أكثر من ٨٠ 
بلدا، سبل تطبيق تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بهدف 
تعزيــز النمــو االقتصادي 
اجلديــد فــي عصر مــا بعد 
اجلائحــة احلاليــة. ومــن 
النشطة،  خالل مشــاركتها 
اســتغلت stc هذه الفرصة 
لعرض إمكاناتهــا في عالم 
اجليل اخلامس ٥G وخاصية 
الولوج املخصص خلطوط 
الهاتف الشخصية ومجموعة 
حلول االتصال عالي السرعة 
التي توفرها الشركة حاليا 
لعمالئهــا من قطاع األعمال 
B٢B. كما تعد خدمات اجليل 
اخلامس املعززة وذات الولوج 
الواحدة  املخصص للجهــة 
من أفضل حلول تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التي 
تلبي متطلبات املشروعات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 

العميل هي إحدى اخلدمات 
املتطورة التي مت إضافتها إلى 
البرنامج، حيث يعد الوطني 
أول بنك يطلق هذه اخلدمة 

في الكويت.
وأضــاف قائال: نســعى 
باستمرار إلى تطوير برنامج 
خدمة الوطني عبر املوبايل 
عــن طريق إضافــة خدمات 
جديدة مبتكرة وكذلك تطوير 
اخلدمات القائمة سعيا منا 
نحو تلبية احتياجات عمالئنا 
ومنحهم باقــة متكاملة من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 

املتميزة بني أيديهم.
أن  النصــف  وأوضــح 
الوطنــي يواصــل توفيــر 
املزيد من اخلدمات الرقمية 
املتطــورة لعمالئــه بفضل 
النجاحات التي يحققها البنك 
في مسار تنفيذ استراتيجية 
نحو التحول الرقمي والتي 
أرست دعائم قوية من البنية 
التحتية التكنولوجية الالزمة 

لتوفير تلك اخلدمات.
وأكــد النصف أن قنوات 

عملياتهم بنجاح.
وخــالل هــذا احلــدث، 
عرضت stc خلطواتها نحو 
متكني التحــول الرقمي في 
الكويت عبر االســتفادة من 
املبتكرة  التحتيــة  بنيتهــا 
مــن  فريــدة  ومجموعــة 
عــروض اخلدمــات. حيــث 
كانت الشــركة أول مشــغل 
محلي ينشر تغطية اجليل 
اخلامس على مستوى البالد 
في يونيــو ٢٠١٩، فيما يعد 
معلما حاسما من اإلجنازات 
التــي حتققت لتقدمي أفضل 
خدمات اجليل اخلامس في 
الكويت. ولتعزيز شبكتها، 
شاركت شــركة االتصاالت 
باقــة مــن  الكويتيــة مــع 
املبتكرين املعترف بهم عامليا 
في قطاع االتصاالت، لعرض 
خبراتهــا في مجــال تعزيز 
الشــبكات وسياســة خدمة 
E٢E QoS. وكشــركة رائدة 
تركــز على دفع االبتكار من 
خالل تطبيق أحدث التقنيات، 
مرتكزة على رؤيتها املتعلقة 
بتقدمي أفضل جتربة لعمالئها 
الكرام في مختلف القطاعات 
مثل البنوك والنفط والغاز 
وغيرهــا. وتعليقــا علــى 
املشــاركة، قــال مديــر عام 

البنــك االلكترونيــة لعبت 
دورا هامــا فــي تلبية كافة 
احتياجــات عمالئنــا خالل 
التي  األوقات االســتثنائية 
مررنــا بها كمــا أنها وفرت 
بدائل فعالة وعملية للفروع 
خاصة مــع بلوغ املعامالت 
اإللكترونية مستوي قياسي 

خالل األشهر املاضية.
اجلدير بالذكر أن برنامج 
خدمة الوطني عبر املوبايل 
شــهد إضافــة العديــد مــن 
اخلدمات اجلديدة والتي من 
أبرزها: تقدمي طلب للحصول 
على قرض أو بطاقة ائتمانية، 
االئتمانــي  احلــد  زيــادة 
للبطاقــات االئتمانية، فتح 
حساب جديد أو وديعة ألجل 
في نفس الوقت، حتديثات 
على الساعات الذكية، تفعيل 
احلسابات املجمدة عن طريق 
البرنامج دون احلاجة لزيارة 
الفرع، التحويل للحسابات 
االســتثمارية، إنشاء طلب 
حتويل دائــم التمتع مبيزة 

النمط الليلي.

 stc مبيعــات الشــركات في
مشاري احلمد: تعد الكويت 
أحد أهــم األســواق الرائدة 
فــي مجال خدمــات النطاق 
العريض MBB على مستوى 
العالم، حيث تتجاوز حركة 
البيانات لكل مســتخدم ما 
يقدر بـ ٦٠ جيجابايت شهريا، 
وهي النسبة األعلى مقارنة 
بالدول األخرى. وبناء على 
هذه اإلحصائية، من املهم أن 
نركز علــى تطوير عروض 
النطاق العريض اخلاصة بنا 
من أجل حتقيــق النمو في 
قاعدة عمالء االتصال بنجاح. 
وقــد وفرت لنا قمــة «عالم 
أفضل ٢٠٢٠» منصة مبتكرة 
لعــرض تقدمنــا وعروض 
خدماتنا لتلبية طلب السوق 
احمللية. وأضاف: ستلعـــــــب 
شــبكات ٥G دورا مهمــا في 
تشــكيل وتســريع املســار 
الرقمي عبر  التحــول  نحو 
مختلف الصناعات. هدفنا هو 
توفير أحدث احللول املبتكرة 
وجتربة مستخدم استثنائية 
ليس فقــط للعمالء األفراد، 
ولكن للشــركات أيضا، مع 
التركيز بشــكل خاص على 
نشــر أســرع لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

 Tالدولــي مببنى الــركاب ١
.Tومبنى الركاب ٤

وبهذه املناسبة أعلن نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية في 
بنك الكويت الوطني هشام 
 NBK النصف قائال: تعد خدمة
Geo Alerts لتسلم إشعارات 
واخلصومــات  العــروض 
عبر برنامج خدمة الوطني 
عبــر املوبايــل وفقــا ملوقع 

فــي أطــر زمنيــة أســرع 
وباستخدام احلد األدنى من 
 ،٥G DA الكابالت. وسيوفر
الذي يعد جتربة مســتقرة 
الشــركات الصغيرة  متنح 
واملتوســطة اتصاال سريعا 

.GTM عبر اتصاالت
كمــا يعــد ٥G DA الــذي 
توفــره stc اخليار األفضل 
للشــركات الكبيــرة نظــرا 
لقدرته على أن تكون مبنزلة 
الوصلة أساســية للشبكة 
واألليــاف االحتياطية. وقد 
قدمت الشركة هذه اخلدمات 
للعديــد مــن العمــالء فــي 
مختلــف القطاعات لتعزيز 

«الوطني» يعلن عن زيادة تغطية
NBK Geo Alerts وانتشار خدمة

stc تشارك في قمة «عالم أفضل ٢٠٢٠»
كشفت عن مجموعة من حلول االتصال لقطاع األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطةلتسلم إشعارات اخلصومات والعروض عبر املوبايل

احلمد: القمة أتاحت لنا استعراض تطورات األعمال وقدراتنا في مجال التحول الرقمي

مشاري احلمدهشام النصف

اسم «واجونير» يعود كامتداد
للفخامة ضمن عالمة «جيب»

«برقان» ينظم سحب «الثريا للراتب» ويعلن الفائز

«اخلليج» يعلن الفائزين بسحب «الدانة» األسبوعي

تشكل «جراند واجونير 
كونسبت» اجلديدة كليا التي 
مت طرحها في ديترويت عودة 
رمز أميركي كالسيكي فاخر، 
لتشكل بذلك تعبيرا معاصرا 
عن أروع ما ميكن أن تقدمه 
الســيارة الرياضية رباعية 

الدفع األصيلة.
ومع الكشف عن «جراند 
واجونير كونسبت» اجلميلة 
واملتطورة، ينطلق قسم فاخر 
ممتــد مــن عالمــة «جيب» 
حتــت عالمــة «واجونير»، 
ومن شأنها أن تقدم تعريفا 
«الفخامــة  ملبــدأ  جديــدا 
األميركيــة» وتوفر جتربة 
فريدة ال سابق لها للعمالء. 
ويقول كريستيان مونييه، 
الرئيس العاملي لعالمة جيب 
في مجموعة فيات كرايسلر 
للســيارات: يشــكل جراند 
واجونير كونسبت اجلديدة 
اخلطوة األولى في والدة اسم 
واجونير من جديد، وهو رمز 
أميركي معروف واستثنائي. 
ومع اعتماد الدفع الكهربائي 
لكل طراز من طرازات جيب 
في السنوات القليلة املقبلة 
ومع إعادة طرح واجونير، 
نحقق توســعا ســريعا في 
فئات جديــدة وفي مجاالت 

أكثر فخامة.
وأضــاف قائال: إن اســم 
واجونيــر مترســخ بــدون 
شك في تاريخ عالمة جيب 
األسطورية وإرثها الفريد في 

أعلــن بنــك برقــان عن 
فوز زينة هيثم رأفت النمر 
بجائزة بقيمة ١٠٠٠٠ دينار 
الثريا  في ســحب حســاب 

للراتب الشهري.
وأوضح البنك أنه ميكن 
فتــــــح حســاب «الثريــا» 
للراتــب بالدينــار الكويتي 
أو غيــره من العمالت، وأنه 
مينــح صاحبــه العديد من 
املميــزات، ومنها احلصول 
على قرض أو بطاقة ائتمانية 

أجرى بنك اخلليج في 
يوم األحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ 
سحب الدانة األسبوعي عن 
الفترة من ٣٠ أغسطس - ٣ 
سبتمبر ٢٠٢٠، وأعلن عن 
الفائزين اخلمسة  أســماء 
الذيــن حصــل كل منهــم 
علــى ١٠٠٠ دينــار. وفيما 
الفائزيــن  أســماء  يلــي 
اخلمسة: جواد حسني محمد 
عبدالرضا، حنان حســني 
سيد عطا عبدالوهاب، دانة 
عادل عيسى العبداجلليل، 
محمــد ياســرمحمد علــي 

كشــفت طيران اإلمارات 
النقــاب عــن أنهــا أعــادت 
لعمالئها حتى اآلن ما يزيد 
على ٥ مليارات درهم قيمة 
طلبــات اســترجاع متعلقة 
بجائحة «كوفيد-١٩»، محققة 
بذلك تقدما كبيرا وقويا في 
التزامهــا بإكمــال املطالبات 
املقدمــة. وأجنــزت طيران 
اإلمارات تسوية أكثر من ١٫٤ 
مليون طلب اســترداد منذ 
مارس، وهــو ما ميثل ٩٠٪ 
من املطالبات، ومبا يشــمل 
جميع الطلبات الواردة من 
العمالء حــول العالم حتى 
نهاية شهر يونيو، باستثناء 
بعض احلاالت التي تتطلب 
مزيدا من املراجعة اليدوية.

وسخرت طيران اإلمارات، 
منذ اندالع اجلائحة، موارد 
إضافية لزيادة قدرتها على 
الطلبات، وتواصل  تسوية 
العمــل أيضا مع شــركائها 

بعد وصول الهاتف الرائد 
هاتف +P40 Pro الذي طال 
انتظاره من هواوي، ال يسعنا 
إال أن نكشــف عــن بعــض 
أسراره املذهلة، حيث يأتي 
الهاتف بتصميم مبتكر  هذ 
ال مثيل له، معبأ مبجموعة 
شــرائح لدعم شبكة اجليل 
اخلامس، وبطارية كبيرة مع 
HUA- شاحن فائق السرعة
WEI SuperCharge ســلكي 
 Ultra والســلكي، وكاميــرا
التــي   Vision Leica Penta
تتفــوق في كل ســيناريو، 
 SuperZoom Array ومصفوفة
من العدســات القادرة على 
تقريب رقمــي ما يصل إلى 
100x كحد أقصــى والعديد 
من امليزات املثيرة لالهتمام.
ويأتي هذا الهاتف الرائد 
HUAWEI Quad- مع شاشة
 Curve Overìow Display
الكبيرة بقياس 6.58 بوصات 
املنحنية قليال من املركز إلى 
اجلوانب األربعة، وتختفي 
املنحنيات في التصميم خللق 
شعور جتربة بال حدود مع 
شكل مريح للحمل. اما ظهر 
الهاتــف فهو مصنــوع من 

السيراميك بتقنية النانو.
ومت تصميم هذا الهاتف 
ليوفــر لــك اتصــاال فائــق 
السرعة في جميع األوقات. 
كمــا يأتــي الهاتف مــزودا 
بشبكة Wi-Fi 6 Plus للتمتع 
بتجربة شــبكة متســارعة 
Su- ويتضمــن أيضا نظام

perCool 4 في 1 الذي يحافظ 

الراقيــة واملتطورة، مبا في 
ذلــك مجموعة دفــع تعمل 
بالطاقة الكهربائية وأنظمة 
دفع رباعي متطورة للسير 
الوعــرة،  الطرقــات  علــى 
وشاشة للركاب هي األولى 
من نوعها في سيارة رياضية 
رباعية الدفع وتشكل جزءا 
من مجموعة ال مثيل لها من 
املزايا الفاخرة والراقية في 

املقصورة.
وأضاف مونييــه قائال: 
ألكثر من ربع قرن أنشــأت 
واجونير وجراند واجونير 
فئــة جديدة من الســيارات 
األميركيــني  للمســتهلكني 
باعتبارهــا ســيارة الدفــع 
الفاخــرة األروع  الرباعــي 
أيامها. ويشــكل جراند  في 
واجونير كونسبت اجلديد 
تعبيرنا املعاصر لهذا الرمز 

وان اجلائزة الكبرى لسحب 
الدانة السنوي ستكون ١٫٥ 
مليــون دينار، وســيعقد 
السحب في تاريخ ١٤ يناير 

كل طلــب اســترداد مهــم 
لدينا، ونبذل قصارى جهدنا 
لتســوية الكم الهائل وغير 
املســبوق الذي تسبب فيه 
الوبــاء. معظــم املطالبــات 
واضحة ومباشــرة، ونقوم 
مبعاجلتهــا بســرعة. لكن 
هنــاك حــاالت تســتغرق 
مــن موظفينــا وقتــا أطول 
ملراجعتها يدويــا وإكمالها. 

مــع ثبــات جلميــع الصور 
واملقاطع بشكل كامل.

وبغض النظر عن ظروف 
اإلضــاءة. صــور أو مقاطع 
فيديو بدقة عالية الوضوح 
زوايــا  ذات  لقطــات   ،DR
عريضة، صور من مســافة 
قريبة، صور بتأثيرات بوكيه 
أو أي ســيناريو تصويــر 
Ultra Vi- تواجهــه كاميــرا
sion Leica Penta تتفــوق 

في جميعها.
 Ultra-Wide وتدعـــــــم
Cine Camera تسجيــــــل 
مقاطــع فيديو بدقــة عالية 
الوضوح 4K HDR باإلضافة 
إلى التصويــر في اإلضاءة 
املنخفضــة. ميكنــك أيضا 
جتميد الوقت مع تســجيل 
البطيئة  فيديــو باحلركــة 
جدا بسرعة 7680 إطارا في 
الثانية، قم بتسجيل مقطع 
يظهر ظاهرة طبيعية، مثل 
قطرة تسقط على الزجاج. 
ويحتــوي الهاتــف على 

الدائم، وهو يعطي فكرة عن 
الطريقة التي ســنغير فيها 
املقاييس في مجال السيارات 
الرياضيــة رباعيــة الدفــع 
الفاخــرة. وظهرت ســيارة 
الواليات  «واجونيــر» فــي 
املتحدة األميركية عام ١٩٦٢ 
كطراز لعام ١٩٦٣ وكانت أول 
سيارة رباعية الدفع بناقل 
حركة أوتوماتيكي، فكانت 
الرياضية  الســيارات  أولى 
الدفــع احلديثــة.  رباعيــة 
وشــكلت ســيارة «جرانــد 
واجونير» لعام ١٩٨٤ بداية 
السيارات الرياضية رباعية 
الدفع الفاخرة، بعدما منحت 
الشراة مزيجا غير مسبوق 
من التجهيزات القياسية، مثل 
التنجيــد باجللد والتكييف 
الهوائــي وراديو ســتيريو 
AM/FM/CB وعــزل إضافي 
للصوت، مع زيادة ملحوظة 
في الطاقة احلصانية وعزم 
الــدوران. ومــن املتوقع أن 
تصل النســخ التجارية من 
سيارتـــــــي «واجونيـــر» 
و«جرانــد واجونيــر» إلــى 
صــاالت العرض فــي العام 
املقبــل. وســيتم تصنيعها 
في مدينــة وارين في والية 
ميشيغان قرب وسط مدينة 
ديرتويت. وســيضم سقف 
«جراند واجونير كونسبت» 
الزجاجــي خريطة تعرض 
ديترويت واملنطقة احمليطة 

بها.

تناسب احتياجاته، باإلضافة 
إلى ذلــــــك االســتفادة من 
العروض واخلصومات على 

مدار العام.
وميكن للعمالء الراغبني 
في فتح حساب الثريا للراتب 
زيــارة أقرب فرع من فروع 
بنك برقان واحلصول على 
املعلومات الالزمة، أو االتصال 
مبركــز خدمة العمــالء، أو 
زيــارة املوقــع اإللكتروني 

.(www.burgan.com)

٢٠٢١، وستكون آخر فرصة 
للمشاركة فيه عبر اإليداع 
في حســاب الدانة يوم ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢٠.
ويشــجع بنك اخلليج 
علــى  الدانــــــة  عمــالء 
زيــادة فــرص فوزهم عن 
طريق زيــادة املبالغ التي 
يتم إيداعها في احلســاب، 
باســتخدام خدمــة الدفــع 
اجلديــدة  اإللكترونــي 
املتاحة عبر موقـــع البنك 
اإللكتروني وتطبيــــــــق 

الهواتف الذكية.

نحن ممتنون لعمالئنا على 
صبرهم وتفهمهم». 

البطيئة  العــودة  ومــع 
لفتح أسواق السفر العاملية، 
تواصــل طيــران اإلمــارات 
تدريجيا استئناف تشغيل 
عمليات الركاب حول العالم، 
مع اتخاذ جميع االحتياطات 
والتدابير االحترازية الكفيلة 
باحملافظة على صحة وسالمة 

عمالئها وموظفيها.
وأطلقت طيران اإلمارات 
سلسلة من املبادرات الرائدة 
في الصناعة لبث الطمأنينة 
والثقة في نفــوس العمالء 
بــدءا مــن  عنــد ســفرهم، 
الســالمة احليوية  تدابيــر 
في كل خطوة من رحلتهم، 
وتوفيــر التغطيــة الطبية 
مجانا ملن تظهر عليه أعراض 
أثناء رحلته  «كوفيــد-١٩» 
بعيــدا عــن وطنــه، وحتى 

سياسات احلجز املرنة.

أماميــة مزدوجــة  كاميــرا 
تتضمـــــن كاميــــــــرا 32 
ميجابكســل وكاميــرا عمق 
IR وميكن لكاميرا السيلفي 
التقاط صور ثابتة، باإلضافة 
إلى تســجيل مقاطع فيديو 
 HDR عاليــة الوضوح بدقة
التــي جتلــب تفاصيل   4K
أدق - حتى التقاط الفروق 
الدقيقــة في نســيج اجللد 

والشعر والرموش.
HUA- ويستشعر محرك
عصــرا   WEI XD Fusion
جديدا من التصوير بالذكاء 
االصطناعــي، وذلك بفضل 
 Kirin 990 مجموعة شرائح
 P40 5، والتي متنح هاتفG
+Pro األساس املثالي إلنتاج 
تصوير استثنائي، إلى جانب 
الــذكاء االصطناعي، يجمع 
اجليل الثالث من التصوير 
بالــذكاء االصطناعــي بــني 
الــذكاء االصطناعي  قدرات 
واخلوارزميــات لتحســني 

معاجلة الصور.

معيداً معه واحداً من أهم رموز الرفاهية األميركية الشهيرة

الفائقــة واألصالة  القدرات 
واحلرية، وتسمح لنا عودة 
هذا االسم بالدخول إلى مجال 
أكثر فخامة مع مســتويات 
التفاصيــل  مــن  جديــدة 
والســالمة  التصميميــة 
املتقدمــة والتكنولوجيــا. 
وإذ تشتهر ســيارات جيب 
العاليــة والكفاءة  بقدراتها 
واألداء فــي مختلــف فئات 
الســيارات الرياضيــة ذات 
الدفــع الرباعي، ســتصبح 
سيارات واجونير مجموعة 
من الطــرازات التــي حتدد 
مــن جديد مفهــوم الفخامة 
األميركية، مما يجعلها املعيار 
في التطور واألصالة وقدرة 

التنقل احلديثة.
وتتميز «جراند واجونير 
كونسبت» مبجموعة واسعة 
التكنولوجيــا  مــن مزايــا 

جزماتي، ضياء عبدالرحمن 
حمد الهدلق.

هــذا، وقــد أعلــن بنك 
اخلليج عن أن الدانة كبرت، 

لتسهيل عمليات رد األموال 
الذيــن حجــزوا  للعمــالء 
رحالتهــم مــع الناقلــة من 
خالل وكالء السفر، مبا في 
ذلــك إتاحة تســوية املبالغ 
املستردة مباشرة عبر أنظمة 

.GDS احلجز العاملية
وقال تيم كالرك، رئيس 
طيران اإلمــارات: «التزامنا 
جتــاه عمالئنــا ال يضاهى. 

على برودة درجات احلرارة 
أثناء استخدام الهاتف.

ومع سعة البطارية 4200 
مللــي أمبيــر في الســاعة، 
اطمئن، ستحصل دائما على 
الطاقة الكافية إلكمال ما تبدأ. 
عالوة على ذلك، ليس عليك 
القيــام بذلك عندمــا يكون 
هاتفك متصال بشاحن، يأتي 
 HUAWEI P40 Pro+ هاتف
HUA- مزودا بشاحن سلكي

WEI SuperCharge بقدرة 40 
HUA- واط وشاحن السلكي

 WEI Wireless SuperCharge
بقــدرة 40 واط، وكالهمــا 
يشحن هاتفك مبعدل سريع.
 P40 Pro+ ويأتي هاتف
 SuperZoom مزودا مبصفوفة
Array التي تتكون من عدسة 
تقريب بصري 10x وتقريب 
هجــني 20x وأقصى تقريب 
 ،100x رقمــي يصــل حتــى
توفر هذه العدسات جتارب 
تصوير وفيديــو مذهلة - 
حتى في اإلضاءة املنخفضة 

«طيران اإلمارات» ترد لعمالئها ٥ مليارات درهم

هواوي +P40 Pro.. تصميم مبتكر بتقنيات مذهلة

أجنزت ٩٠٪ من طلبات االسترداد

خطوات تفعيل NBK Geo Alerts وبدء تسلم اإلشعارات
- حتديث برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل

- مبجرد حتديث البرنامج ستظهر رسالة لتفعيل خدمة 
NBK Geo Alerts، يجب الضغط على «موافق» 

- إذا مت رفض اخلدمة مســبقا، ميكن تفعيلها من خالل 
الذهــاب إلعدادات البرنامج واختيار «تفعيل إشــعارات 

.«NBK Geo Alerts خدمة
- عنــد الدخول بعد التحديث ألول مرة، ســتظهر على 
الشاشة رسالة لإلعالم عن خدمة «NBK Geo Alerts» تطلب 
السماح للبرنامج بتحديد موقعك. اضغط على «موافق».

- ســتظهر لك رســالة تطلب منك الســماح باستخدام 
البلوتوث اخلاص بجهازك، اضغط على «موافق».

- ستظهر رسالة تطلب منك حتديد موقعك بعد االشتراك 
فــي اخلدمة حتى عندما ال تســتخدم البرنامج. اضغط 

على «تشغيل دائما»
- لتســلم اإلشعارات، البد من التأكد من تشغيل خدمة 

البلوتوث والواي فاي.
- ستبدأ بتســلم اإلشعارات مبجرد أن تكون قريبا من 

أحد احملالت املشاركة.


