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لقطة جماعية تضم الطلبة املتدربني جانب من التدريب في فرع »استار بكس«

..وأخرى تهتم بترتيب املالبسإحدى املتدربات تتابع عملية البيع

»الشايع« تختتم برنامج التدريب الصيفي للشباب
اختتمت ش����ركة محمد حمود 
الشايع برنامج التدريب الصيفي 
للشباب، الذي شارك فيه مجموعة 
كبيرة من الشباب ممن عملوا في 
محالت ومطاعم الشركة ومقاهي 
ستاربكس املوجودة في عدد من 

املجمعات التجارية.
والحظ مرتادو احملالت واملقاهي 
في املجمع����ات التجارية املختلفة 
خالل فترة الصيف املتدربني وهم 
يقدمون املساعدة للزبائن ويوفرون 
احتياجاتهم، في مشهد يتكرر منذ 
أكثر من عام، حيث يلتحق الشباب 
بالبرنامج الكتس����اب اخلبرة في 

قطاع التجزئة.
ويس����تقبل املتدربون الزبائن 
بحم����اس من����ذ اللحظ����ة االولى 
لدخولهم احملل، ويقدمون لهم كل 
أنواع املساعدة خالل ساعات عملهم 
املوزعة وفق جدول زمني يومي 
ميتد طيلة ش����هر كامل، يلتزمون 
خالله بساعات محددة يحصلون 
بعدها على شهادات تفيد بانضمامهم 

للبرنامج.
ويحرص عدد من املتدربني على 
بالبرنامج نظرا  االلتحاق سنويا 
للخبرة التي يحصلون عليها والتي 
ميكن أن تؤهلهم للعمل في قطاع 
التجزئة مس����تقبال، أو الكتساب 

مهارات التعامل مع الزبائن.

وبينت س����ارة اللوغاني وهي 
متدربة في فوت لوكر إن جتربة 
العمل الصيفي في محالت الشايع 
جعلتها أكثر ثقة في التعامل مع 
اآلخرين، من خالل التجربة اليومية 
مع الزبائن ومع املوظفني وحتمل 
مس����ؤوليات العم����ل. أما س����ارة 
النصر اهلل فق����د خاضت جتربة 
أخرى مختلفة من خالل التدريب 
في دي����ن ديلوكا، حيث عملت في 

املقهى تستقبل طلبات الزبائن.
وقالت »قبل التحاقي بالبرنامج 
كنت خجولة ال أعرف كيف اتعامل 
مع اآلخرين أما اآلن فإن البرنامج 
منحني ثقة أكب����ر، باالضافة الى 
الطب����خ والتحضير وهي  خبرة 
امور تشجعني على االلتحاق مرة 
اخرى بالبرنامج. والتحق سليمان 
املضيان املت����درب في محل ريفر 
ايالند بالبرنامج للمرة الثانية بعد 
أن كان متدربا العام املاضي حيث 
قال »اكتسبت مهارة إدارة االعمال 
من خ����الل املتابعة اليومية وحل 

املشكالت التي قد تطرأ«.
وأض����اف أن »العمل من خالل 
برنامج التدريب الصيفي شجعني 
على التقدمي للعمل في الش����ركة 
كموظف رس����مي خصوصا مع ما 
ملسته من تعاون من قبل االدارة 

واملوظفني«.

وقال مدير اخلدمات املساندة 
في ش����ركة محمد حمود الشايع 
سعود الزبن »يتسم هذا البرنامج 
الصيفي بأهمية كبيرة بالنس����بة 
لهؤالء الشباب حيث ميضون خالله 
أوقاتا ممتعة ومفيدة، ويكتسبون 
مهارات عدي����دة ميكن أن تؤهلهم 

إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة ملا أبداه من تعاون 

في حتقيق أهداف البرنامج.
وفي لقاءات متفرقة مع عدد من 
املتدربني، أبدوا حماسهم للبرنامج 
ورغبتهم في تكرار التجربة التي 
أضافت لكل منهم خبرة جديدة من 

الحقا لدخول سوق العمل بكفاءة 
واقتدار. وقد متكن املتدربون من 
اس����تقطاب اهتم����ام عمالئنا مبا 
أبدوه من حيوية ونشاط وجدية 

في العمل«.
الزب����ن ان »االهتمام  وأضاف 
ال����ذي يبديه الطلب����ة للعمل في 

خالل االلتزام بالبرنامج والتعامل 
مع شرائح مختلفة من الزبائن.

وقال����ت جنان الش����طي وهي 
متدربة في محل مذركير »التحقت 
في البرنامج للمرة األولى بعد أن 
قرأت عنه ف����ي الصحف احمللية 
وش����جعني أهلي لالنضمام حتى 

احملالت التي تديرها الشركة محفز 
لالستمرار به كل عام حتى يتيح 
الفرصة للشباب الكتساب مهارات 
جديدة ويتيح الفرصة للش����ركة 
الكتشافها واستقطابها في املستقبل 

ضمن أسرة الشركة«.
وتوجه الزبن بالش����كر جلهاز 

أكتسب خبرات جديدة«.
وتابعت »استفدت كثيرا خالل 
ه����ذه املدة فهي جتربة مميزة لي، 
وردود فعل الناس كانت مشجعة 
أيضا حيث يتحم����س لنا الكثير 
ممن نلتقي معهم حني يعرفون أننا 

متدربون ولسنا موظفني«.

الزبن: البرنامج يؤهل الطلبة للعمل في قطاع التجزئة بكفاءة واقتدار

فريق تفتيش البورصة يكتشف مخالفات لشركات 
مديرة لمحافظ الغير تتعلق باإلفصاح والشفافية

محمود فاروق
أبلغت مصادر بسوق الكويت 
لألوراق املالية »األنباء« بأن فريق 
البورصة للتفتيش على شركات 
االستثمار كش����ف عن مخالفات 
لشركات مدرجة جتاوزت بشكل 
واض����ح القرارات الص����ادرة من 
جلنة السوق املتعلقة باإلفصاح 
والشفافية، إلى جانب عدم إفصاح 
الشركات أو نشر توضيح بشأن 
صفقات تداوالتها التي اجرتها على 
أسهم ش����ركتهم من دون إفصاح 
إلدارة البورصة، مما يعد مخالفة 

ملعايير الشفافية.
وكشف تقرير جلنة التفتيش 
الش����ركات  أن  انتهت منه،  الذي 

املتجاوزة خالفت نص املادة )10( 
من قرار جلنة الس����وق رقم )5( 
لسنة 2005، والتي تنص على أنه 
»ال يجوز للشركة املديرة حملافظ 
الغير أن تقوم بترتيب صفقات 
تستعمل فيها حسابات عمالئها 
بهدف حتديد أسعار االقفال لألوراق 
املالية محل التعامل، كما ال يجوز 
لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم 
أو ميكن لها أن تعلم أنها ستكون 
الطرف اآلخر فيها، وال يعتد مبثل 
هذه الصفقات في احتساب العمولة 
أو قيمة احملفظة أو سعر اإلقفال« 
م����ن خالل قيام الش����ركات بعقد 
صفقتني على سهم للصفقة األولى 
وبعدد آخر للصفقة الثانية، حيث 

كان حساب الشركات هو الطرف 
البائع وحساب العمالء هو الطرف 
املشتري، علما بأن جميع احملافظ 

تدار من قبل الشركات.
وأوص����ى فري����ق التفتي����ش 
بضرورة أن يتعني على الشركات 
املخالفة االلتزام بأحكام قرار جلنة 
السوق رقم )5( لسنة 2005 املتعلق 

باملادة )10( واملادة )15(.
وتوقعت املص����ادر ان توجه 
عقوبات للشركات املذكورة تتراوح 
بني الغرام����ة القصوى واإليقاف 
حلني ورود بيان����ات توضيحية 
الت����ي قامت بها  حول العمليات 
على اسهمها خالل النصف األول 

من العام احلالي.

خالفت نص المادة )10( من قرار لجنة السوق رقم )5( لسنة 2005

فيصل املزيني 

المزيني: 28% عوائد صندوق التجاري االستثماري
أسواق املال لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بأنه حقق مركزا متقدما 
بني الصناديق االستثمارية املماثلة 
لثالثة شهور متتالية حيث حقق 
عائدا على االستثمار منذ بداية 
الع���ام بل���غ 32.42% كما في 16 
أغسطس 2009 متفوقا بذلك على 
أداء مؤشرMSCI اخلليجي الذي 
حقق عائدا بلغ 17.37% للفترة 

املماثلة. 
ب���أن االدارة  وتابع املزيني 
تتبع سياسة استثمارية مدروسة 
ومتحفظة تق���وم على اقتناص 
الفرص االس���تثمارية املتوافرة 
مع مراعاة وقياس نسبة املخاطر 
بعناية.  أما بالنسبة ألداء سوق 
املالية فذكر  ل���ألوراق  الكويت 
املزين���ي ان نش���اط االس���بوع 
السابق اختلف عن االسابيع التي 
س���بقته حيث منت فيه أحجام 
التداول بش���كل ملحوظ نتيجة 
الذي شهدته مجموعة  النشاط 
من األسهم الثقيلة بقيادة سهم 

شركة زين. 

قال عضو اجله���از اإلداري 
للصناديق االستثمارية لدى شركة 
التجاري لالستثمار فيصل املزيني 
ان صندوق التجاري االستثماري 
أمواله في سوق  الذي يستثمر 
الكويت لألوراق املالية قد حقق 
مرك���زا متقدما ب���ني الصناديق 
االس���تثمارية املماثل���ة ألربعة 
شهور متتالية حيث حقق عائدا 
على االستثمار منذ بداية العام 
بلغ 28.06% كما في 16 أغسطس 
2009 متفوقا بذلك على أداء مؤشر 
جلوبل احمللي الذي حقق عائدا 
بلغ 7.88%، وأداء مؤشر الشركة 
الكويتية لالستثمار الذي حقق 
عائدا بلغ 8.33%. اما بالنس���بة 
ألداء املؤشرين السعري والوزني 
لس���وق الكويت لالوراق املالية 
فقد حقق���ا عائدا يبل���غ %2.12 
و12.79% عل���ى التوالي للفترة 
املماثلة، كما أش���ار املزيني الى 
صندوق التجاري االسالمي الذي 
يستثمر في الشركات املتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية واملدرجة في 

سوق الكويت لألوراق املالية بأنه 
قد حقق عائدا على االستثمار منذ 
بداية العام بلغ 10.64% كما في 
16 أغسطس 2009 متفوقا بذلك 
على أداء مؤشر جلوبال االسالمي 
الذي حقق أداء سلبيا بلغ %1.10 

منذ بداية العام. 
 ولف���ت املزين���ي أيضا الى 
صن���دوق التج���اري لالس���هم 
اخلليجي���ة الذي يس���تثمر في 


