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»الوطني« يعلن الفائزين بسحب الجوهرة 

»المستقبل الدولية لالتصاالت« أقامت دورة االتصال والتواصل الفّعال

.. وتقدم دورات 
تدريبية مجانية 

لعمالئها
التدريب  ق��ال مدي��ر 
والتطوير الوظيفي ضياء 
أحمد إن شركة املستقبل 
ستق���دم  لالتص���االت 
تدريبية  دورة  لعمالئه��ا 
مجاني��ة ملش��تري هاتف 
نوكيا N900 اجلديد الذي 
احلاس��وب  يتمتع مبزايا 
احملمول )الب توب( فضال 
هاتفية  مواصف��ات  ع��ن 

مميزة. 
وأض��اف قائ��ال: »ان 
الهاتف املذكور هو مبنزلة 
»جهازين في واحد« وهو 
ما يلب��ي احتياجات كثير 
من املس��تخدمني. مشيرا 
إل��ى أن ال��دورات جاءت 
كمبادرة من الش��ركة في 
توطي��د عالقتها بعمالئها 
وكقيمة مضافة جلملة ما 
تقدمه من خدمات متنوعة 
ومطلوب��ة ألفراد املجتمع 
مش��يرا  ومؤسس��ات��ه، 
إل��ى أن الش��ركة تق��در 
من  الطويل��ة  الس��نوات 
املتميزة  والعالقات  الوالء 
الوقت  وحان  عمالئها  مع 
ألن ت��رد له��م اجلمي��ل 
وبأسل��وب يواكب العاملية 
ف��ي ف��ن التواص��ل مع 
العمالء«. وذكر أن دورات 
لالتصاالت  املس��تقب��ل 
يقدمها مهنيون مختصون 
الش��ركة،  لدى  يعمل��ون 
وذل��ك إلط��الع العم��الء 
الفنية  التفاصي��ل  عل��ى 
واخلدم��ات التي يحتويها 
هاتف نوكيا N900، وهو 
دور تق��وم ب��ه الش��ركة 
لرف��ع الوع��ي باملنتجات 
استفادة  أفضل  وحتقيق 
ممكنة م��ن الهواتف. وال 
يقتص��ر دورها على بيع 
الهاتف وإمنا حترص على 
أن يك��ون هن��اك تواصل 
مفيد خلدم��ة متتد إلى ما 
بعد البي��ع، لتحقيق رضا 
العمالء. وهو دور تثقيفي 
عامة  بصورة  تكنولوجي 

جلميع أفراد املجتمع.
الهاتف  مزاي��ا  وع��ن 
قال إنه يق��وم على فكرة 
عم��ل أكث��ر م��ن مهم��ة 
املتقدم  ومثل احلاس��وب 
بس��رعة عالي��ة ووظائف 

.Multitasking

أقامت شركة املستقبل لالتصاالت 
الدولي����ة دورة تدريبية بعنوان 
»مهارات االتصال والتواصل الفعال« 
وذلك للصف الثاني من املديرين 
واملهندسني في الشركة، يأتي ذلك 
في إطار برنامج تدريبي مدروس 
لتزويده����م بالعلوم اإلنس����انية 
ولصق����ل مهاراته����م وتأهيله����م 

ملسؤوليات إدارية أكبر.
وصرح مدير التدريب والتطوير 
الوظيفي بشركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت ضياء أحمد بأن املسؤولني 
ال����دورة املذكورة  الذين حضروا 
كانوا من فروع الشركة املختلفة 
الكويت واإلمارات والبحرين  في 
وقطر والسعودية وذلك لتزويدهم 
باملعارف وامله����ارات املتقدمة في 
فنون االتص����ال الفعال ومهارات 
الزم����الء واملديرين  التواصل مع 
الدورة  والعمالء. وقال ان ه����ذه 

التدريبي����ة الفعلي����ة لإلداري����ني 
واملهندس����ني والفني����ني وقطاع 
املبيعات وخدمة العمالء، س����واء 
علميا أو فنيا أو فكريا ما يواكب 
الدراسات  العاملية في  التطورات 

والتخطيط والتنفيذ.
وأشار إلى أن تدريب العنصر 
البشري أمر مهم خصوصا قيادات 
الصف الثاني، حيث ان العديد من 
الشركات تتعرض إلخفاقات إدارية 
نتيجة عدم االنتباه إلى ضرورة 
صقل مواهب هذه القيادات الواعدة، 
التي ستساهم في قيادة شركاتها 
نحو حتقيق النمو واملنفعة املادية 

املرجوة للمساهمني.
وحاضر في هذه الدورة وأدار 
ورشة العمل د.محمد عفيف القرفان 
مستشار التنمية البشرية والذي 
أثنى بدوره على تفاعل احلضور 

من موظفي الشركة.

املهمة للعاملني  الدورات  تعد من 
بالقطاعات املختلفة، ألن مهارات 
االتص����ال والتواصل هي القاعدة 
الرئيسية لعمليات التطوير والنمو 
وهي أيضا لبنة أساسية في صرح 

إعداد القادة، مضيفا أنه س����يتبع 
هذه الدورة العديد من الدورات مثل 
بناء وقيادة فرق العمل ومهارات 
العرض ومهارات اتخاذ القرارات 
وحل املشكالت ومهارات التخطيط 

والقيادة الفعالة.  وأضاف ضياء 
أحمد أن إدارة التدريب بش����ركة 
 FCCG املستقبل العاملية لالتصاالت
تعمل وفق خطة تدريبية منهجية 
معدة لتغطية جميع االحتياجات 

لينا مراد فازت بالجائزة األولى وقدرها 125 ألف دينار 

ضمن خطة إلعداد القيادات من الصف الثاني

»زين« تعلن الفائزين 
في مسابقة »ابحث عن فهد«

اتحاد المصارف يرفع كتابًا رسميًا 
لـ »المالية« بشأن آلية احتساب الضرائب

محمود فاروق 
عقدت جلن���ة املديرين العام���ني في احتاد 
مص���ارف الكويت اجتماعا أم���س مع اللجنة 
املصغرة للبنوك احمللية، وعلمت »األنباء« من 
مصادر ذات صلة أن االجتماع تناول ضرورة 
حل قضية احتساب الضرائب والزكاة وااللتباس 
بني الشركات التقليدية والشركات التي تعمل 
وفق الشريعة االسالمية، خاصة انها مرتبطة 

بقضية دع���م العمالة الوطنية، حيث مت إعداد 
كتاب رس���مي يتضمن إعادة النظر في آليات 
احتساب الضرائب والزكاة على الشركات التابعة 
والزميلة لتالشي تكرار احتسابها باإلضافة إلى 
التوزيعات النقدية واملكاسب غير احملققة من 
اعادة تقييم عقارات واس���تثمارات فضال عن 
االزدواج الضريبي ليتم رفع تلك املطالب إلى 

وزارة املالية األسبوع املقبل حللها.

»تارجت« للتدريب واالستشارات 
Mini-MBA تطلق برنامج

ص���رح الرئيس التنفيذي لش���ركة تارجت 
للتدريب واالستشارات رياض احلسني بأن الشركة 
أطلقت مؤخرا برنامج Mini-MBA بالتعاون مع 
اجلمعية األميركية لإلدارة AMA الرائدة عامليا 
في مجال تدريب وتطوير قادة ومديري كبرى 
الشركات واملؤسسات من خالل مراكز التدريب 
التابعة لها في الواليات املتحدة األميركية وكندا 

وأوروبا وآسيا والشرق األوسط.
وتعتبر شركة تارجت للتدريب ولالستشارات 
من الشركات املتخصصة في تطوير االداء في 
مجال اإلدارة والقي���ادة ونظم املبيعات وادارة 
املبيعات ومراكز االتصال والتطوير الوظيفي، 
وقال احلس���ني ان من اهم اهداف الشركة عمل 
شراكات دائمة مع عمالئنا اليجاد احللول املناسبة 
البشرية بشكل  واالبتكارية لتطوير كوادرهم 
احترافي ليتمكنوا من االرتقاء مبؤسساتهم نحو 

التميز والنجاح.
وأوضح احلسني ان برنامج Mini-MBA هو 
منوذج مصغر للمحتويات العلمية ومجموعة 
املعارف احلديثة التي تتضمنها برامج املاجستير 
في إدارة االعمال، وعلى مدى أربعني ساعة يركز 
برنامج Mini-MBA على اكساب املشاركني مجموعة 
من املعارف وامله���ارات االدارية احلديثة التي 
متكنهم من تطوير إمكانيات العمل واستيعاب 
األفكار والتطورات احلديثة بكفاءة عالية وبشكل 
تنافسي. كما ميكنهم من تطوير استراتيجيات 
مناسبة لالستجابة ملتغيرات السوقني احمللي 

والدولي من خالل تلك املهارات املكتسبة. 
كما يرتكز هذا البرنامج على حتويل مجموعة 
املعارف والنظريات االدارية احلديثة إلى مهارات 
وكفاءات إدارية تعد ميزة تنافسية سواء للمشارك 
أو للمنظمة التي يعمل لها حيث يركز البرنامج 

على دراسة ومحاكاة حاالت عملية وواقعية.

وفي نفس السياق أوضح نائب رئيس الشركة 
علي كنعان ان برنامج Mini-MBA يقوم بتقدميه 
مجموعة من املدرب���ني املعتمدين ممن تتوافر 
لديهم خبرة مميزة في مجال اإلدارة والتدريب 
والتطوير، كما ان محتويات البرنامج هي احدث 
تطبيقات ونظريات اإلدارة احلديثة التي تعمل 
من خاللها املنظم���ات العاملية وتطبقها بيوت 

االستشارات اإلدارية.
 Mini-MBA وأش���ار كنعان ال���ى ان برنامج
يس���تهدف موظفي االدارة العليا والوس���طى 
واملوظفني الراغبني ف���ي االرتقاء الوظيفي في 
مجال اإلدارة في مؤسس���ات القطاعني اخلاص 
واحلكومي، وكل من يرغ���ب في التعرف على 
احدث املهارات والنظريات االدارية التي تتضمنها 
برامج ادارة االعمال الدولية. كما تناسب محتويات 
البرنامج العاملني في مجال اإلدارة والتسويق 
البش���رية والدعم اإلداري  واملبيعات واملوارد 
الراغبني في التطور الوظيفي، وكذلك الكفاءات 
البشرية التي تضعها املؤسسات ضمن خطط 
التأهيل القيادي باإلضافة الى اصحاب املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
ومن جانبه أضاف ممثل اجلمعية األميركية 
لإلدارة في منطقة الشرق االوسط بول فروين ان 
AMA هي إحدى الشركات الرائدة على مستوى 
العالم والت���ي تعمل في مجال التطوير املهني، 
وحتسني املهارات اخلاصة باألفراد وذلك بهدف 
حتقيق النجاح في العمل. وتقوم الطريقة التي 
تنتهجها »AMA« لتحس���ني األداء بجمع كل من 
التعلم التجريبي � »التعلم من خالل التجربة« 
� مع النظريات واملمارس���ات االدارية احلديثة، 
وذلك من اجل منو مهني مستمر في كل خطوة 
من خطوات الرحلة التي يقوم بها الفرد خالل 

حياته املهنية. 

أعلنت ش����ركة زين الرائدة ف����ي تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن أسماء الفائزين 
الثالثة في املسابقة التفاعلية التي طرحتها قبل فترة 
»ابحث عن فهد« وهي املسابقة التي وجدت مشاركة 

واسعة من قبل عمالء الشركة.
وذكرت الش����ركة في بيان صحاف��ي أن جائ��زة 
ال� 10 آالف دوالر فاز بها فراس هشام محمد عثمان، 
واجلائزتني الثانية والثالثة أجهزة بالك بيري فاز 
بهما فالح الفى مترك الديحانى وبسام محمود سالمة 

ابوخليفة.
وأوضحت أن املسابقة التي طرحتها عبر خدمة 
الرسائل القصيرة، والوسائط املتعددة كانت متاحة 
جلميع عمالء الشركة من أصحاب اخلطوط املسبقة 
الدفع أو اآلجلة س����واء من األفراد أو من املؤسسات 
والش����ركات. ومن ناحيته نق����ل الرئيس التنفيذي 
للشؤون التجارية محمد الشهاب في الشركة تهنئته 
للفائزين الثالثة، وقال »لقد أرادت ش����ركة زين من 

خالل هذه املسابقة أن تقدم خدمة تفاعلية مع عمالئها، 
بغرض تقدمي قيمة مضافة«.

وأضاف »أن هذا النوع من املسابقات التي تعتمد 
على مشاركة وجدانية يعزز من والء العمالء، وفي 
نفس الوقت يقدم محفزا جيدا لعمليات التنش����يط 

الذهني للعمالء.
وأكد الش����هاب »أن الش����ركة دائما ما تبحث عن 
كل ما يخدم العميل، وهي تراعي ذلك في منتجاتها 
التي تقدمها م����ن وقت إلى آخر، مبينة أن اخلدمات 
التفاعلية باتت تستحوذ على اهتمام جزء كبير من 
العمالء خالل الفترة املاضية، وهو ما جعل الشركة 

تفكر في طرح هذه املسابقة. 
وأش����ار إلى أن زي����ن دائما ما تقوم بدراس����ات 
ومسوحات حول توجهات السوق ومتطلبات العمالء، 
وهي من هذا املنطلق تقوم بطرح هذه املنتجات مبا 
يخدم هذه التوجهات، مبينا في ذات الوقت أن الشركة 

تعد عمالءها بأنها ستكون عند توقعاتهم.

فراس عثمان فاز بمبلغ 10 آالف دوالر

AMA بالتعاون مع الجمعية األميركية لإلدارة

فراس عثمانمحمد الشهاب

املدير اإلقليمي في البنك الوطني بدر املطوع يسلم لينا مراد وزوجها اجلائزة 

جانب من املشاركني في الدورة التدريبية

لقطة جماعية تضم كال من رياض احلسني وعلي كنعان وبول فروين

حتت وقع املفاج���أة.. وال أخفيكم أنني 
قررت أن أفضل الطرق الس���تثمار هذا 
املبلغ الكبير سيكون بإيداعه في حساب 
اجلوهرة لدى الوطن���ي من أجل زيادة 

فرصي في الربح مجددا«. 

بنبأ الفوز بهذه اجلائزة. وذكرت مراد أن 
حقيقة الفوز الفعلي له طعم ووقع في 
النفس مختلف عن األحالم والتوقعات 
واألمنيات.. وقع ال يعرفه إال الرابحون، 
مضيفة »إنني مازلت حتى هذه اللحظة 

واختتمت الفائزة األولى بأنها تفضل 
ان تكون عميلة للبنك نظرا ملا تلقاه من 
تعامل جيد وخدمات عديدة ومتميزة من 
جانب الوطني. وقد جاء فوزها باجلائزة 
األولى حلس���اب اجلوهرة وقدرها 125 
ألف دينار ليعزز من ثقتها ووالئها لبنك 

الكويت الوطني. 
هذا ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه 
مزايا عدي���دة أخرى، وإلى جانب متيزه 
كحساب دون فوائد، فإنه متاح للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء ويؤهل جميع 
عمالئ���ه تلقائيا للدخول في الس���حب 
الش���هري واحلصول على فرصة للفوز 
بإحدى اجلوائز املائة املخصصة لكل سحب 
شهري حيث يجري إيداع اجلوائز تلقائيا 
في حس���ابات الفائزين في اليوم التالي 
للسحب. وتبعا لذلك فكلما ازداد رصيد 
العميل 50 دينارا إضافية، ازدادت فرصه 
بالفوز، علما بأن حساب اجلوهرة يتيح 
للعميل إجراء عمليات السحب واإليداع 
في أي وق���ت من األوقات ولدى أي فرع 

من فروع الوطني العديدة. 

ف���ازت عميلة بن���ك الكويت الوطني 
لين���ا صبحي إبراهيم م���راد مببلغ 125 
ألف دينار وهي اجلائزة األولى لسحب 
حساب اجلوهرة الشهري لشهر ديسمبر 
الذي أجراه بنك الكويت الوطني في الفرع 

الرئيسي.
وقد ف���ازت باجلائزة الثانية وقدرها 
7500 دينار بشائر حس���ن السيد امير 
محمد القزويني، فيما فاز باجلائزة الثالثة 
وقدرها 3000 دينار طارق محمد حسن 
البغلي، كما حص���ل الفائزون اآلخرون 
على 97 جائزة نقدي���ة أخرى قيمة كل 

منها 400 دينار. 
وبهذه املناسبة قالت الفائزة باجلائزة 
األولى وقدرها 125 ألف دينار لينا صبحي 
إبراهيم مراد انها من عمالء الوطني منذ 
سنوات عدة، حيث قام زوجي بفتح حساب 
للجوهرة لدى فرع الوطني في الساملية، 
أن���ا لم أكن حقيقة أتوقع الفوز ولم أكن 

بالتالي أتابع كل سحوبات اجلوهرة.. 
ولهذا كانت املفاجأة كبيرة والفرحة 
كبيرة أيضا عندما اتصلتم بي إلبالغي 


