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خالل مأدبة على شرف مديري الصيانة في الوكاالت تم تنظيمه تحت رعاية صاحب السمو األمير للعام الخامس على التوالي

من خالل برنامج »ستديو األبطال« على قناة الراي التلفزيونية

العيسى: »بيتك« يؤكد أهمية دعم الموارد 
لتنشيط التجارة المحلية

»الوطنية لالتصاالت« رعت مهرجان »شكرًا معلمي«

»بيتول كاكالوجلو« مديرا
 لـ »أكسفورد بزنس جروب« الكويت

بهدف التعامل مع جميع مالكي ومقدمي المحتوى في العالم

الرشيدي: »آي سيس« بدأت تطبيق 
 »ONE« إستراتيجيتها الجديدة

كشف املدير العام والعضو 
املنتدب لش���ركة »آي سيس« 
خلدمات االتصاالت واملعلومات 
م.محمد الرشيدي أن الشركة مع 
مطلع العام احلالي 2010 تكون 
قد أنهت إس���تراتيجية الرؤية 
الثالثة )Trio Vision( التي جعلت 
للش���ركة مكانة ب���ارزة ضمن 
مقدمي احلل���ول التكنولوجية 
املتعلقة ف���ي مجال االتصاالت 
واخلدمات واحملتوى، باالضافة 
إلى التوسع االقليمي والعاملي 
الذي جعل للشركة 6 أفرع يدار 
ع���ن طريقها أكثر من 30 مقدم 

ومش���غل خدمات ومحتوى و22 شركة اتصاالت 
متنقلة.

وأضاف م.محمد الرشيدي أنه مع بداية العام 
احلالي 2010 بدأت الش���ركة تطبيق إستراتيجية 
جديدة وهي )ONE( وهي إس���تراتيجية سيكون 
لها تأثير كبير على أداء الشركة، كما سيكون لها 
دور كبير في رفع أداء الشركة وتقدمي حلول ترقى 
بالش���ركة في ظل املوجة املعلوماتية القادمة من 
الشركات العاملية املتواجدة على الشبكة العنكبوتية 
 )Google-FaceBook - My Space -Twitter -Face(
وغيرها من الشركات التي تقتحم عالم االتصاالت 

بشكل كبير.
وأوض���ح أن اس���تراتيجية الرؤي���ة الثالثية 
)Trio Vision( كانت ملدة ثالثة أعوام، مشيرا إلى 
أن هذه الفترة حفلت بالنجاح والرقي وش���هدت 
نقالت نوعية كبيرة في أداء الش���ركة من حيث 
جودة اخلدمات املقدمة واالنتشار على املستوى 

االقليم���ي للش���ركة وحتولها 
من فرع واحد في الكويت إلى 
عدة أفرع منتشرة في الشرق 
األوسط وأفريقيا.مبينا أن تلك 
الفترة شهدت إطالق العديد من 
اخلدمات اجلديدة تلبية لرغبات 
العمالء سواء داخل الكويت أو 
خارجها، مؤكد أن جميع اخلدمات 
التي أطلقتها الش���ركة شهدت 
إقباال كبيرا من جانب العمالء 
ونالت إعجاب واستحسان جميع 

العمالء.
وأش���ار م.الرشيدي إلى أن 
االستراتيجية اجلديدة للشركة 
)ONE( ستغير مسار )Isys( من التركيز االستراتيجي 
ألعمال الشركة في الشرق األوسط وأفريقيا إلى 
القارة األوروبية، مؤكدا أن االستراتيجية اجلديدة 
س���تمكن الش���ركة من التعامل مع جميع مالكي 

ومقدمي احملتوى في العالم.
واستطرد مبينا أن استراتيجية )ONE( ستكون 
مبثابة سوق يعرض به كل مقدمي ومشغلي احملتوى 
خدماتهم لش���ركات االتصاالت ف���ي أي مكان في 
العالم، حيث إن هذه االس���تراتيجية سيكون لها 
 )Isys( تغير نوعي في مدى اس���تخدام مشتركي
وعمالئها، حيث سيكون هناك جديد كل يوم، مشددا 
على أن الشركة لن تدخر جهدا حتى حتقق أهدافها 
باملنافسة في جميع األسواق العاملية وبقوة، الفتا 
إلى أن الشركة تواكب في عملها أحدث املستجدات 
العاملية في مجال تكنولوجيا االتصاالت من خالل 
أمهر الكفاءات واخلبرات من العاملني بها، وهذا ما 
عزز موقع الشركة في األسواق التي تعمل فيها.

أعلن���ت »أكس���فورد بزنس 
»بيت���ول  اختي���ار  ج���روب« 
كاكالوجلو« لتشغل منصب مدير 
فرعها في الكويت وذلك في إطار 
اإلعداد للمطبوعة املرتقبة التي 
الدولة وفرص  تتناول اقتصاد 

االستثمار بها.
وس���تتولى »بيت���ول« التي 
حققت جناح���ات مهنية بارزة 
التحاقه���ا بفري���ق عمل  من���ذ 
»أكسفورد بزنس جروب« قبل 
خمس سنوات في منصب مدير 
العمليات امليدانية في املجموعة، 
مهام اإلشراف على جمع املعلومات 
حول فرص االستثمار واألعمال 
العدد اجلديد  الالزمة إلص���دار 

»التقرير: الكويت 2011«.
إلى فريق  وتنضم »بيتول« 
عمل املجموعة في الكويت قادمة 
من سلطنة عمان حيث شاركت 
بفعالية في دعم إصدار املطبوعة 
االقتصادية هناك وتعزيز عمليات 
»أكس���فورد بزنس جروب« في 

السلطنة.
وفي تصريح لها حول املنصب 
اجلدي���د أعربت »بيت���ول« عن 
تطلعها لالس���تفادة من الفرص 
التي تنتظرها في الكويت والتي 
تشمل عملية توثيق جهود الدولة 
للتعاطي مع تداعيات األزمة املالية 
العاملية وتراجع أسعار النفط منذ 

ذروتها في العام 2008.
وأضافت »بيت���ول« أنها بال 
شك أوقات عصيبة لكن حكومة 
الكويت لعب���ت دورا فاعال من 

خالل ض���خ األموال في اقتصاد 
الدولة واملس���اعدة في استعادة 
الثقة، وقالت احتياطات الكويت 
الهائلة من الطاقة وإستراتيجيتها 
الناجحة لتنويع اقتصادها ضمنت 
بقاء االقتصاد قويا، وأعربت عن 
ثقتها في قدرة الدولة على جتاوز 
هذه الظ���روف خاصة في وقت 
يش���هد العالم فيه عالمات بدء 

تعافي االقتصاد العاملي.
وم���ن جانبه���ا قال���ت »آبي 
ليندنبيرج« املدير اإلقليمي في 
»أكس���فورد بزنس جروب« إنه 
ثبت خالل الفت���رة التي عملت 
فيها »بيت���ول« في املنطقة أنها 
تفهم جيدا الشؤون واخللفيات 
االقتصادية والسياسية في دول 
مجلس التعاون حيث اكتسبت 
معرفة معمقة وإطالعا واس���عا 
بالواق���ع االقتص���ادي ملنطقة 

اخلليج.

التوالي  للعام اخلامس على 
تق���وم »الوطني���ة لالتصاالت« 
برعاية مهرجان »شكرا معلمي« 
الذي نظم بحضور ورعاية كرمية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد، وذلك على مدى 
ثالثة أيام شملت تكرميا لعدد من 
املعلمني واجلهات الراعية عالوة 
على تنظيم العديد من أنش���طة 
متنوعة من قبل جمعية املعلمني 

الكويتية.
وتأت���ي مب���ادرة »الوطنية« 
هذه لتؤكد التزامها دعم اجلهات 
التربوية انطالقا من ثقتها املطلقة 
بدور الكادر التعليمي على تثقيف 
النشء وإعداده ليكون الغد املشرق 
للكويت وعماد الدولة الذي تعتمد 
عليه في تطورها وازدهارها. وبذلك 
تؤكد »الوطنية« على مسؤوليتها 
االجتماعية التي ترتكز في أساسها 
الهيئات  على دعم وتشجيع كل 

الثقافية والتربوية الهادفة.
الوطني���ة  وح���ول رعاي���ة 
املس���تمرة لهذا احلدث النوعي، 
حتدث مدير العالقات العامة في 
»الوطنية لالتصاالت« عبدالعزيز 
البالول، قائال: »اننا في الوطنية، 
ملتزمون مبد يد العون والدعم الى 
كل النشاطات التربوية والثقافية 
الوطنية. كما نفخر برعاية هذه 
املناسبة السنوية التي تهدف إلى 
إيفاء املعلمني حقهم وشكرهم على 

أعلن مدير التدريب والتطوير 
الوظيف����ي مبجموعة املس����تقبل 
 )FCCG( العاملي����ة لالتص����االت
ضياء أحمد أن ش����ركة املستقبل 
لالتصاالت الدولية، إحدى الشركات 
التابعة ل����� »FCCG« والتي تضم 
خمس شركات بالكويت واإلمارات 
والبحرين والسعودية وقطر، قد 
اختتمت أولى دوراتها التدريبية 
للعام 2010 بعنوان »مهارات القيادة 
والتحفي����ز الفعال«، وذلك ضمن 
إطار خطتها التدريبية املكثفة، التي 
بنيت على دراسات متقدمة وحتليل 
لالحتياجات التدريبية للمجموعة 
وجميع قطاعاتها وموظفيها في 
املرحلة املقبل����ة، وكذلك تنبؤات 
االحتياجات املستقبلية في ضوء 
األبحاث والدراسات العاملية املتعلقة 
بتكنولوجيا االتصاالت وحاجة 
السوق لعمالة مدربة على كفاءة 

عالية من األداء واملعرفة.
وأضاف ضياء أحمد أن ضرورة 
هذه الدورة تكمن في أهمية دور 
القائد في أي قطاع وقدرته على 
التخطيط والتوجيه والرقابة من 
خالل التواصل مع اجلميع، وإيجاد 
سبل حتفيزهم لرفع األداء وحل 
مشكالتهم، ودقة اتخاذ القرارات 
احلاسمة، فهو ربان السفينة الذي 

على مدى ثالثة أيام حيث حفل 
اليوم األول بتكرمي الكادر التعليمي 
تقديرا للمدة الزمنية الطويلة التي 
قضاها في وزارة التعليم، اذ لم 
يأل جهدا خاللها في سبيل تكريس 
الثقافة بني الطلبة وحتفيزهم على 

حتقيق النجاحات.
أما اليوم الثاني فش���هد رفع 
الس���تار عن النص���ب التذكاري 
الذي أعد للمناس���بة في مجمع 
360 تكرميا للمعلمني في الكويت، 
وقد مت تصميمه بنحو مليون قلم 

شملت 13 دورة تعريفية بأنشطة 
الشركة جلميع املوظفني اجلدد، 
فضال ع����ن 38 دورة داخلية عن 
طريق مدربي أكادميية املستقبل 
و27 دورة خارجية على يد خبراء 
ومستشارين دوليني في مجاالت 
االتصاالت والتنمية البشرية من 
داخل الكويت وخارجها ش����ملت 
402 موظف من مديرين ومهندسني 

رصاص مبشاركة مجموعة من 
الطلبة ميثلون مدارس الكويت.

واختتم املهرجان فعالياته في 
اليوم الثالث بلقاء حتت عنوان 
»معلم وأفتخر«، جمع بني وزيرة 
التربية د.موضي احلمود وخالد 
الفضالة ممثال عن املؤسسة العامة 
الى رئيس  للتأمينات باإلضافة 
جمعية املعلمني الكويتية عايض 
السهلي، حيث القي الضوء على 
ما قدمته كل من اجلهات الثالث 
في سبيل دعم املعلم في رسالته 

وفنيني وإداري����ني في املجموعة. 
مضيفا أن املجموعة وش����ركاتها 
التابعة قد ش����اركت ف����ي العديد 
من املعارض واملؤمترات الدولية 
املتخصصة في قطاع االتصاالت 
في برشلونة وشتوتغارت ودبي 
وبيروت وباريس ولندن ملواكبه 
الكبي����ر  التكنولوج����ي  التق����دم 
واالستفادة من خبرات الشركات 

التربوي���ة الهادفة، وإبراز دوره 
احملوري في بناء املجتمع.

بدوره ش���كر رئيس جمعية 
املعلمني الكويتية عايض السهلي، 
مبادرة »الوطنية« حيث قال: »اننا 
ننظر ال���ى الوطنية لالتصاالت 
على أنها ش���ريك في جناح هذا 
املهرجان منذ انطالقته قبل خمس 
الكويت. فهي  سنوات في ربوع 
كانت الس���باقة دائما في تقدمي 
كل الع���ون ال���الزم واملطل���وب 
املناسبة حدثا سنويا  لتكريس 
يكرم املعلمني ويشكر جهودهم، 
وكلنا يعلم الدور احملوري الذي 

يقومون به«.
وأضاف: »إننا إذ نشكر الوطنية 
اليوم فنحن نثمن مس���ؤوليتها 
االجتماعية التي تعكس التزامها، 
كشركة نشأت في ربوع هذا الوطن، 
باألخذ بيده باجتاه النجاح على 

كل األصعدة«.
جتدر اإلشارة الى أن الوطنية 
لالتصاالت منذ انطالقتها عام 1999 
في ربوع الكويت، تعمل جاهدة 
على بناء وتطوير إستراتيجيتها 
الهادفة  للمسؤولية االجتماعية 
ازده���ار املجتمع  الى تكري���س 
الكويتي، عبر رعايتها للعديد من 
النشاطات وفي مجاالت مختلفة 
منها التربوية، الرياضية، الفنية 
وغيرها الكثير، وهي مستمرة في 

مسيرتها هذه حتى اليوم.

العاملية في هذا املجال. 
وأك����د أن اإلدارة العليا تولي 
التدريب  اهتماما كبيرا بقط����اع 
والتنمية البشرية إلميانها العميق 
بأنه »استثمار طويل األمد خللق 
فرق عمل متجانس����ة متتلك كل 
املعارف واملهارات الالزمة للوصول 
إلى العاملية في األداء واإلنتاجية 

ورضا العمالء« على حد قوله.

ب« »الكويت الدولي« قدم هدايا »حبوَّ
 ألكثر من 20 طفاًل

»الشامل الدولية« تشارك في ملتقى 
»Get2gether« دعمًا للمشاريع الصغيرة

في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها احمللي 
وإثراء سجلها املهني، شاركت »الشامل الدولية«، 
في ملتقى »Get2gether« الذي أقيم للعام الثاني، 
واستضافه فندق املوڤنبيك باملنطقة احلرة خالل 
الفترة من 7 وحتى 9 يناير 2010. وهدف هذا احلدث 
إلى دعم املشاريع الكويتية الصغيرة ومساعدتها 

على حتقيق أهدافها املنشودة. 
وكانت الش���امل الدولي���ة القابضة في طليعة 
املشاركني باعتبارها من الرعاة الذهبيني لهذا احلدث، 
الذي أقيم بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي 
القطاعات وصانعي القرار وأبرز اخلبراء، ومبشاركة 
أكثر من 160 من املشاريع الكويتية املتنامية واملميزة 

والتي اجتمعت حتت سقف واحد هذا العام.
وصرحت الرئيس التنفيذي لش���ركة الشامل 
الدولية القابضة ديرين كاميرون قائلة: »يسعدنا 
أن نكون جزءا م���ن هذا احلدث الرائع الذي يتيح 
لنا فرصة مثلى لدعم الشركات الكويتية الصغيرة 

وتش���جيعها على مواصلة منوه���ا. كما يتيح لنا 
هذا امللتقى تعزي���ز عالقاتنا مع العمالء احلاليني 
وبناء عالقات وطيدة مع عم���الء جدد. إننا دائما 
مؤمنون بقدرات الش���باب الكويتي، ويسعدنا أن 
نوفر لهم الدعم الالزم لالستفادة من طاقاتهم الكامنة 
وحتقيق طموحاتهم في السوق الكويتية املزدهرة 

والواعدة«.
وتزاول ش���ركة »الشامل الدولية« نشاطها في 
منطقة الشرق األوسط منذ أكثر من 12 عاما، أطلقت 
خاللها مجموعة واسعة من منتجات وخدمات السفر 
لعمالئها من األفراد والش���ركات. وتعمل الشركة 
عبر فروعها املنتشرة في كل من الكويت واإلمارات 
وقطر والبحرين واألردن، وقريبا في سلطنة عمان 
واململكة العربية الس���عودية، وميتلك فريق عمل 
الش���ركة اخلبرة الغنية واحلرفي���ة العالية التي 
متكنه من توفير حلول متكاملة تناسب متطلبات 

كبار الشخصيات وجميع فئات العمالء.

قال مدير إدارة الس���يارات ف���ي بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عاهد العيس���ى إن العالقة التي 
رسمها »بيتك« منذ ثالثة عقود من الزمن مع وكالء 
السيارات احملليني تعد منوذجا إيجابيا مما جعل 
»بيتك« الرائد في س���وق متويل شراء السيارات 
إل���ى جانب املجاالت األخرى، كما س���اهم في دعم 
وتنشيط حركة التجارة الداخلية من خالل متكني 
العم���الء من اقتناء الس���يارات التي يرغبون بها، 
إلى جانب تفعيل خدمات مساندة أخرى كالتأجير 
التش���غيلي الذي أصبح مطلبا مهما لدى كثير من 

األفراد والشركات.
وخالل مأدبة غداء على شرف املديرين العامني 
ملراكز الصيانة واإلصالح في وكاالت السيارات أكد 
العيس���ى على أهمية تعزيز مفهوم جودة اخلدمة 
للعميل في ظل املنافسة التي يشهدها السوق مما 
يتحتم علينا أن نهتم بهذا اجلانب من خالل تفعيل 
املوارد البشرية التي تقدم اخلدمة للعميل وكذلك 
السعي إلى إضافة وابتكار خدمات ومنتجات ملموسة 
حتقق العنصر اإليجابي للمفاضلة بني الشركات 

التمويلية لدى العميل.
وبني العيس���ى أنه مت افتت���اح معرض حديث 
للسيارات في منطقة الفروانية على مساحة 5 آالف 
متر مربع، وبني أن املعرض من اكبر معارض السيارات 
في الكويت، حيث مت تصميمه وفق أحدث املواصفات 
العاملية ملعارض السيارات، وذلك خدمة لتوجهات 
»بيتك« بدعم أنش���طة وأعمال التجار واالقتصاد 

الوطني وتنمية حصة »بيتك« السوقية التي تبلغ 
في مجال السيارات نحو 35% من السوق.

وشدد على أن اخلبرات والقدرات البشرية واملادية 
املتوافرة لدى »بيتك«، في مجال السيارات ومتويل 
املستهلك، جتعل منه صانع سوق رئيسيا تترتب 
عليه مسؤوليات متعددة األشكال، ففي الوقت الذي 
يسعى فيه القطاع التجاري إلى توسيع انتشاره، 
فإنه يحرص على نوعية اخلدمة وأسلوب تقدميها 
وطرق الوصول للعم���الء والتعبير عن املنتجات 
وطبيعته���ا وآليات حتقيق األهداف، مش���يرا إلى 
أن احلمالت اإلعالنية على س���بيل املثال كانت في 
وقت سابق حتاكي السيارة نفسها، أما اآلن فإنها 
حتاكي اهتمامات العميل، وقد جتلى ذلك بوضوح 
من خالل احلمل���ة اإلعالمية األخيرة التي توضح 

ماهية املرابحة.
وأضاف أن احتياج العمالء للمنتجات االستهالكية 
واخلدمات املختلفة املتوافرة في السوق هو السبب 
املباشر لدفعهم للشراء وكذلك التمويل للحصول 
على تلك املنتجات واخلدم���ات، كما أن وراء هذه 
احلاجة عوامل عدة قد ال تكون معروفة لدى الكثير 
ومنها التطور املس���تمر لالحتياجات االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية للعمالء، وتطور نوعية هذه 
االحتياجات على عكس ما كان سائدا في املاضي، 
كما أن التطور التكنولوجي املتنامي يش���كل احد 
العوامل املهم���ة التي تدفع العمالء للحصول على 

التمويل لتلبية احتياجاتهم.

في إطار انشطة احلملة التسويقية 
حلس����اب األطفال »حبوب« قدم بنك 
الكويت الدولي مبناسبة عيد األضحى 
املبارك هدايا ألكثر من 20 طفال عبارة 
عن فتح حس����اب األطف����ال »حبوب« 
وذلك من خالل املش����اركة في برنامج 
»س����تديو األبطال« على قن����اة الراي 

التلفزيونية.
وتأت����ي الهدايا الت����ي قدمها البنك 
لألطفال بهدف تشجيعهم على تنمية 
الوعي االدخ����اري من خ����الل أولياء 
أمورهم، واالس����تفادة كذلك من املزايا 
التي يقدمها حس����اب »حبوب« والذي 
يستهدف في املقام األول تأمني مستقبل 
أفضل لألطفال والنشء الصغير. يشار 
إلى أن حس����اب »حبوب« هو حساب 
مخصص لألطف����ال ويتميز بأن احلد 
األدنى لفتح احلس����اب هو 10 دنانير، 
ويعطي احلساب أرباحا سنوية، كما 
يقدم احلساب بطاقة »حبوب« للسحب 
اآللي مجان����ا وبتصميم مميز ويتيح 
احلصول على هدايا متنوعة عند فتح 

احلساب.
وملعرفة املزيد من التفاصيل حول 
التي يقدمها  البنك  منتجات وخدمات 
لعمالئه ميكن للعم����الء زيارة موقع 
 www.kib.com.kw البنك اإللكتروني
أو االتصال على اخلدمة الهاتفية على 

مدار الساعة 1866866.

عاهد العيسى خالل لقائه مع ممثلي وكاالت السيارات

جانب من عملية توزيع الهدايا إلحدى األطفال

جهودهم في بناء مجتمع صالح 
عماده الشباب املتعلم واملثقف«، 
وأشار البالول الى أن »الوطنية« 
تؤمن بدورها االجتماعي، لذا فهي 
ال تتوانى في رعاية املناس���بات 
التي ترى فيها تطورا للمجتمع 
بكل شرائحه وفئاته السيما فئة 
الشباب منه، ألنها تدرك أن الكويت 
تعتمد عليهم في ضمان مستقبل 
مشرق للدولة ينضح باالجنازات 

والنجاحات.
كما استمرت انشطة املهرجان 

يسعى دائما من خالل العمل بروح 
الفريق الواحد إلى ش����حذ الهمم 
ورفع سقف اإلنتاجية للوصول 
بس����فينته إلى بر األمان، واضعا 
نص����ب عينيه حتقي����ق األهداف 
املرجوة من رحالته.وأشار ضياء 
إلى أن FCCG قد نظمت العديد من 
الدورات التدريبية داخليا وخارجيا 
خالل العام املنصرم 2009، حيث 

صاحب السمو األمير مكرما البالول خالل مهرجان »شكراً معلمي«

جانب من املتدربني في الدورة

بيتول كاكالوجلو
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 القيادة والتحفيز الفعال األولى في 2010

م.محمد الرشيدي 


