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الهدية لـ »األنباء«: 16 ألف اتصال تستقبلها بدالة »101« يوميًا
تسـجيل المكالمـة بيـن الموظـف والمتصل للحـّد مـن ظاهـرة المعاكسـات والمضايقات

البدالة تسـمح بالبحث عن جميع األرقام األرضية والنقالة وال نحجب إال األرقام السرية

مدير إدارة الخدمات الهاتفية في حولي أكد أنه ال نية لتغيير رقمها حاليًا

ما جديد بدالة )101(؟
طبع���ا اجلدي���د فيه���ا هو 
املكاملة بني املوظف  تس���جيل 
واملتصل وذلك للحد من ظاهرة 
املعاكس���ات واملضايقات التي 
يتعرض لها املوظفون مؤكدا 
انه في الس���ابق لم يكن يوجد 
نوع من هذا التسجيل ولكن اآلن 
اصبح التسجيل عنصرا مهما 
حتى نستند إليه ونرجع إليه 
في حال وجود ش���كوى سواء 

من املتصل أو املوظف.
كم يبل��غ ع��دد العاملني في 

البدالة؟
هناك 220 موظفا يعملون 
بنظام الشفتات والورديات في 
بدالة الساملية والقرين بوجود 
رؤساء اقسام ومشرفني واملوظف 
في الدقيقة الواحدة يتلقى أكثر 

من 5 اتصاالت.
مل��اذا يش��كو املتصلون من 
التأخي��ر ف��ي ال��رد م��ن قبل 

املوظفني؟
طول االنتظار سببه كثرة 
االتص���االت حيث ان املوظفني 
ال يس���تطيعون مجاراة كثرة 
املتعاقب���ة ألنهم  االتص���االت 

قلة واملوظفون عليهم ضغط 
كبير، حيث يستقبلون الهواتف 
األرضية والنقاالت واملكاملات 

الدولية.
ك��م مكاملة تس��تقبلونها في 

اليوم الواحد؟
هناك من 15 الى 16 الف مكاملة 
الواحد والعمل يتم  اليوم  في 
على مدار ال� 24 ساعة يوميا.

ما املشاكل التي تواجهكم؟
بع���ض كبار الس���ن عندما 
يطلبون أرقاما يصعب عليهم 
كتاب���ة هذه االرقام بس���رعة، 
الهاتف  وكذلك من يس���تعمل 
وهو يقود السيارة الى جانب 
املتكرر م���ن االطفال  االزعاج 

بشكل يومي.
كيف يت��م التعام��ل مع مثل 

هؤالء املزعجني؟
اي معاكسة يتم رفع أمرها الى 
وكيل الوزارة التخاذ االجراءات 
الالزمة بح���ق املزعج ومن ثم 

تؤخذ االجراءات املعتادة.
كم يستغرق استخراج الرقم 

من وقت؟
من 40 إلى 50 ثانية واقل.

متى تأسست بدالة )101(؟

زهرة اخلرجي مع األطفال خالل احلفل توزيع هدايا القرقيعان

أبل: مساعدة األسر المحتاجة ماديًا وتوفير العالج الالزم لهم
بشرى شعبان

جريا على عادتها الس���نوية 
في شهر اخلير نظمت اجلمعية 
الثقافية االجتماعية النسائية حفل 
قرقيع���ان البناء نادي األمل في 
مركز حسني مكي جمعة للجراحة 
التخصصي���ة برعاية وحضور 
الفنانة زه���رة اخلرجي والتي 
استطاعت م��ن خ��الل تعامله��ا 
م��ع االطفال رسم االبتسامة على 

وجوه هؤالء االطفال. 
وقالت عضو اللجنة الصحية 
ف���ي اجلمعي���ة عزي���زة ابل ان 
اجلمعية ممثلة باللجنة الصحية 
على تواصل دائم مع نادي االمل 
النفس��ي  الطب  ونادي اصدقاء 

الجمعية الثقافية االجتماعية نظمت احتفااًل بالقرقيعان لألطفال المرضى

)خديجة عبداهلل(املشاركون في املعرض خالل قطع كعكة احلفل

العسعوسي: النهوض بدور المرأة وتفعيل أدائها في سوق العمل
زينب أبوسيدو

حتت رعاية د.روال دش����تي، افتتح 
نادي سيدات االعمال واملهنيات، اجلزء 
الثاني من املعرض االول لعضوات النادي 
على جس����ر املارينا. وتنوعت عروض 
املشاركات البالغ عددهن 12 مشاركة ما 
بني االزياء، وخدمات االطعمة، واملعاهد 
الصحية ومجموعة من املبادرات املميزة 
للعضوات، اضافة للقسم اخلاص »أوج« 
والذي يتضم����ن عروض مجموعة من 
الكتب االدبي����ة والتعليمية، وهي من 
اصدار عضوات الن����ادي من الكاتبات 
الكويتيات والعربيات، وكذلك املصورة 
مها العسكر وسليمان السالحي. وقامت 
كل من الكاتبات هبة بوخمسني، وجميلة 
سيد علي، ونسرين طرابلسي بتوقيع 

بعض من كتبهن االدبية والثقافية. وأكدت 
نائب رئيس النادي معالي العسعوسي 
ان نادي سيدات االعمال واملهنيات � فرع 
الكويت � والذي يقع حتت مظلة اجلمعية 
االقتصادية الكويتية هو فرع من منظمة 
عاملية تابعة ملنظمة االمم املتحدة، وهي 
منظمة عريقة يعود تأسيسها لعام 1930، 
وتنتش����ر فروعه في أكثر من 80 دولة 
حول العال����م، وقالت ان النادي يهدف 
للنهوض بدور املرأة وتفعيل أدائها في 
س����وق العمل من خالل تأهيلها مهنيا 
وتشجيعها معنويا من خالل انخراطها 
في العمل احلر واملش����اريع الصغيرة 
واملتوسطة احلجم وبناء عالقاتها مع 
نظيراتها من النس����اء املتميزات حول 

العالم.

خالل افتتاح القسم الثاني من معرض نادي سيدات األعمال والمهنيات التابع للجمعية االقتصادية الكويتية

خاص��ة ان االمر ال يقتصر فقط 
على تنظيم احلفالت بل ال نتردد 
في توفير اي دعم لهؤالء املرضى 

وأسرهم سواء كانوا مواطنني 
او مقيمني.

اب���ل: نعمل ايضا  واضافت 

على مساعدة ومساندة االسرة 
العالج.  ف���ي  احملتاج���ة ماديا 
العيد  انه خالل  الى  واش���ارت 

اللجنة بزي���ارة املرضى  تقوم 
في املستشفى وتقدمي التبريكات 

والعيدية لهم.

م.أحمد الهدية متحدثا الى الزميل فرج ناصر

البدالة تعمل منذ الستينيات 
حت���ى يومن���ا ه���ذا وال���كل 

يعرفها.
هل النظام لديكم يتحمل كافة 

املكاملات التي ترد إليكم؟
نعم يتس���ع النظ���ام لدينا 
جلميع هواتف الكويت ونحن 
كبدالة نعطي جميع االرقام لكل 
من يريد ذلك ما ع���دا االرقام 
الس���رية الت���ي ال تظهر على 
الشاشة وهناك من املشتركني ال 
يرغبون بإعطاء هواتفهم وبذلك 
ال نق���وم بتنزي���ل الهاتف في 

البدالة وال حتى في الدليل.
ه��ل هن��اك م��ن امتي��ازات 

ملوظفي البدالة؟
املوظف يعمل على مدار 6 
ساعات ويأخذ بدل سماعة وبدل 

عالوة.
وهل من ش��روط للعمل في 

البدالة؟
البد م���ن احلص���ول على 
دورة مأم���ور بدالة وان يكون 
لدى املوظف خبرة في االتصال 

الدولي.
هل املبنى كاف للعاملني؟

مت تقس���يم بدالة »101« الى 

معروف منذ زمن طويل ويعرفه 
الصغير قبل الكبير.

هل أعداد العاملني في البدالة 
كاف؟

العدد ليس كافيا وقد طلبت 
زيادة في اختصاصات معينة 

وللعاملني في البدالة.
هل من خدمة اخرى توفرونها 

للمشترك غير نظام البدالة؟
نعم هناك الدليل الذي يوزع 
باملجان وباستطاعة املشترك 

بسبب ضغوط االتصاالت.
ه��ل هن��اك تطوي��ر للبدالة 

مستقبال؟
هذا م���ن اختصاص اجلهة 
الفنية ونظم املعلومات وهي 
ذات االختصاص بذلك ونحن 
ليس لنا دراية بذلك في الوقت 

احلالي.
ك��م قيم��ة ب��دل الس��ماعة 

للموظف؟
يبلغ بدل السماعة للموظف 

قسمني جزء في القرين ويخدم 
مناطق مبارك الكبير والفروانية 
واألحمدي واالتصاالت الواردة 
في ه���ذه احملافظ���ات وباقي 
احملافظات مع األجهزة النقالة 
الدولي على مقسم  واالتصال 

الساملية.
هل هناك ني��ة لتغيير الرقم 

»101«؟
إطالقا ف���ي الوقت احلالي، 
مش���يرا الى ان الرق���م »101« 

احلص���ول علي���ه ف���ي افرع 
املقاسم في احملافظات وكذلك 
مواقع االنترنت للوزارة وكذلك 
الصحافة حيث يوجد بها ارقام 

مهمة.
ه��ل م��ن كلم��ة توجهونها 

للمتصل؟
على املتصل أن يكون جاهزا 
حتى ال يعطل املوظف، وكذلك 
التنبيه على األطفال عدم االزعاج 
موضحا ان تأخير املوظف بالرد 

15 دينارا ملن لديه شهادة مأمور 
بدالة.

كم عدد األجه��زة التي يعمل 
عليها املوظفون؟

عدد األجهزة 60 جهازا، 40 
منها في بدالة الساملية و20 في 

بدالة القرين.
كم ع��دد العاملني ف��ي بدالة 

القرين؟
هن���اك 35 موظفا يعملون 

بنظام الورديات.

نطالب المتصل بأن يكون جاهزاً لتسجيل  أي رقم يطلبه حتى ال يعطل الموظف عن العمل

فرج ناصر

»شكرا النتظاركم مازاال موظفونا مشـغولني« هذه العبارة او النغمة تسمعها كثيرا لدى اتصالك ببدالة »101«. »محادثتكم مع موظف اخلدمة يتم تسجيلها« 
وأيضا هذه العبارة حفظت عن ظهر قلب لدى املتصلني واالستفسار او السؤال في بدالة »101«. هموم البدالة وعدد العاملني فيها وأسباب التأخير في الرد وعدد 
املكاملات التي تسـتقبلها هذه البدالة بشكل يومي واملشـاكل التي تواجه العاملني فيها وكيفية التعامل مع املزعجني واخلطوات التي حتد من املعاكسني 
كان لـ »األنباء« لقاء مع مدير إدارة اخلدمات الهاتفية في محافظة حولي م.أحمد الهدية الذي أكد ان البدالة تستقبل من 15 إلى 16 ألف اتصال يوميا، الفتا الى 
ان طـول فترة االنتظار من املتصلني تعود إلى الضغوط الكبيرة من االتصاالت، مناشـدا املتصلني أن يكونوا جاهزين لكتابة االرقام التي يريدونها حتى ال يطيلوا 

فترة االنتظار، فإلى تفاصيل احلوار:


