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جانب من توزيع اجلوائز في مهرجان »اجمع واربح«

سالم الدويسان

»بيتك«: رسائل توعية للعمالء حول استخدام بطاقات االئتمان
املص���در التي يتلقاه���ا العمالء 
عب���ر الهواتف النقالة أو البريد 
اإللكتروني، السيما أن اجلانب 
األكبر من عمليات االحتيال يحدث 
بسبب حصول احملتالني على أرقام 
البطاقات االئتمانية، مؤكدا في هذا 
الصدد على أن »بيتك« لم يطلب 
ولن يطلب بيانات العميل املالية 

عبر الهاتف أو االنترنت.
وطالب العمالء بسرعة حتديث 
بياناتهم لدى »بيتك« عن طريق 
مركز االتصال 1803333 ليتسنى 
التواصل الدائم معهم، مؤكدا كذلك 
على عدم ت����ردد العمالء في طلب 
ف����ور مالحظة  إيق����اف بطاقتهم 
حدوث عمليات مشبوهة على هذه 

البطاقات.
وب����ني أن هذه الرس����ائل التي 
يحرص بيتك على إرسالها دائما 
لعمالئ����ه ته����دف إل����ى توعيتهم 
وطمأنتهم ليتمتعوا بقضاء إجازة 
هادئة ومريحة، إلى جانب التأكيد 
على وقوف بيتك إلى جانب عمالئه 

في كل املواقف.
ونصح عمالء بيتك مبراجعة 
البنك املنتشرة داخليا في  فروع 
مختلف املناطق اجلغرافية والفروع 
اخلارجية في مختلف األسواق التي 
يتواجد فيها »بيتك« لدى حدوث أي 

مشكلة قد يتعرض لها العميل.

كل عملية دخول بالبطاقة.
وأك���د أن »بيتك« من البنوك 
ف���ي األخ���ذ  الس���باقة دائم���ا 
بالتكنولوجيا املصرفية املتطورة، 
الفتا في هذا الصدد إلى أن البنك 
يس���عى جاهدا من خ���الل هذه 
التكنولوجيا للمواءمة بني توفير 
أقصى درجات احلماية للعمالء 
وفي ذات الوقت متتعهم باستخدام 

سهل ومرن.
واكد على حرص »بيتك« على 
أن يقدم س���نويا على األقل بني 
4 و 5 منتجات جديدة، مش���يرا 
إلى أن طرح أي م���ن املنتجات 
اجلديدة تتم بناء على استقصاء 
آراء العمالء سواء من خالل جلان 
االقتراحات املتواجدة في الفروع 
أو من خالل زيارات فرق العمل 
امليدانية للديوانيات وغيرها من 
أماكن التجمع املنظمة، حتى تقدم 
كل منتجاتنا قيما مضافة وهو 
األمر الذي يفسر جناح منتجاتنا 

في مختلف الظروف.
 وشدد الدويسان على أهمية 
احتف���اظ العم���الء ببياناته���م 
السرية اخلاصة ببطاقات الدفع 
والسحب اآللي وعدم التساهل في 
االحتفاظ بهذه البيانات أو منحها 
لآلخرين وكذلك عدم التجاوب مع 
االتصاالت أو الرسائل مجهولة 

الش���راء عبر االنترنت سيقوم 
التاجر بطلب كلمة الس���ر التي 
العميل عن  ان اختارها  س���بق 
طري���ق KFHOnline مبا ال يدع 
مجاال للتزوي���ر، مؤكدا في هذا 
الصدد أن »بيتك« ينتهج فلسفة 
واضحة في هذا املجال تقوم على 
التركيز على حماية العميل أكثر 

من تشجيعه على اإلنفاق.
ولف���ت الدويس���ان إلى أنه 
تشجيعا من »بيتك« على استخدام 
هذا النظام املتميز من احلماية، 
يجري سحبا أسبوعيا للعمالء 
ويقدم أجه���زة آي فون النقالة 
iPhone كجوائز للفائزين بحيث 
تتاح للعميل فرصة واحدة مع 

االئتمانية، توخيا ألقصى درجات 
األمان واملرونة« . 

ولف���ت: »لدين���ا كذلك نظام 
احلماية عن طريق أنظمة متابعة 
عمليات البطاقات، وهو النظام 
ال���ذي يقوم بتتب���ع كل عملية 
يجريها العميل س���واء س���حب 
نقدي أو مشتريات داخل الكويت 
وخارجها، من أجل تفادي عمليات 

االحتيال والنصب«.
وقال: »تأكي���دا على حماية 
عمالئن���ا يقوم البنك بإرس���ال 
رسائل قصيرة ملستخدمي بطاقات 
»بيتك« االئتمانية مسبقة الدفع، 
خصوصا بالنسبة للعمليات التي 
تتم بالعمالت األجنبية ليتسنى 
لهؤالء العمالء متابعة عملياتهم 
أثناء تواجدهم خارج البالد، يقدم 
»بيتك« هذه اخلدمة مجانا حلاملي 

هذه البطاقات«.
وأش���ار الدويس���ان في هذا 
الصدد إلى ان نظام احلماية عند 
الشراء عبر االنترنت من خالل 
عدة أنظم���ة عالية األمان أهمها 
نظام حماي���ة بطاقات االئتمان 
والدفع املسبق 3D Secure وهو 
النظام الذي ينفرد »بيتك« بطرحه 
على مستوى الكويت، حيث يحمي 
حامل البطاقة والتاجر من خالل 
خطوات إضافية للحماية، فعند 

أكد نائب مدير إدارة البطاقات 
التمويل  املصرفي���ة في بي���ت 
الكويتي )بيتك( سالم الدويسان 
أن منظومة اخلدمات املصرفية 
االلكترونية في »بيتك« تتس���م 
بأعلى درجات األمان واحلماية، 
وهما املعياران األساسيان اللذان 
يحرص عليهما »بيتك« عند طرح 

خدماته اجلديدة .
واضاف في تصريح صحافي: 
»أجنزنا قبل نحو عام مشروع 
تقني هام مت من خالله حتويل 
البطاق���ات املصدرة من  جميع 
»بيتك« إلى بطاقات ذكية ونسير 
اآلن ف���ي خدماتن���ا ومنتجاتنا 
اجلديدة على هذا النهج تدعمنا 
بني���ة الكترونية مهي���أة عالية 

التطور«.
واوضح: »يش���هد موس���م 
الصيف واإلجازات عادة حركة 
شرائية نشطة يصاحبها ارتفاع 
ف���ي العمليات املصرفية املنفذة 
بواسطة البطاقات االئتمانية في 
السوق احمللي واألسواق اخلارجية 
التي يؤمها املصطافون في هذه 
الفترة من العام، يحرص »بيتك« 
جاهدا على توعية عمالئه من خالل 
إحاطتهم باإلجراءات الس���ليمة 
العملي���ات املصرفية  لتنفي���ذ 
االلكترونية واستخدام البطاقات 

يطرح ما بين 4 و 5 منتجات في مجال البطاقات سنوياً »الوطنية« تطلق برنامج اللغة اإلنجليزية
 مع المجلس الثقافي البريطاني 

اقتصاديان: إقرار قانون المعسرين
يُسدل الستار على مشكلة طال أمدها

اعلن���ت الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت عن اطالقها برنامج 
اللغ���ة اإلجنليزي���ة التدريبي 
املكثف ملوظفيها وذلك بالتعاون 
مع »املجلس الثقافي البريطاني« 
في الكويت، حي���ث تأتي هذه 
املبادرة انطالقا من إميان الشركة 
الراس���خ بأهمية تنمية قدرات 
موظفيها الذي من شأنه أن يعود 
بالفائدة عل���ى املوظفني داخل 

أروقة الشركة وخارجها. 
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
النمو  ان���ه في ظ���ل  صحافي 
املط���رد لقط���اع األعم���ال في 

الكوي���ت واالختالف املتباين ف���ي الثقافات بات 
من الضرورة مبكان مراع���اة هذا االختالف لدى 
العمالء والتعامل معه بفعالية من قبل املوظفني 
الذين عليهم التجاوب مع املتغيرات وايجاد أنسب 
وأجنح الس���بل في التعامل مع العميل وتعزيز 

العالقة فيما بينهما. 
واوضح���ت انها اولت هذا األمر اهتماما كبيرا 
وحرصت على إيجاد أفضل سبل التدريب لضمان 
تعزيز قدرات موظفيها ف���ي مجال التواصل مع 
العمالء في قط���اع االتصاالت، ومن هنا انطلقت 
مبادرة التع���اون مع املجلس الثقافي البريطاني 

ومت إطالق البرنامج التدريبي. 
ولفتت الى ان ه���ذا البرنامج املصمم من قبل 
املجلس الثقافي البريطاني يأتي ليش���مل منهجا 
تعليميا ميدانيا وعبر االنترنت ايضا يتم تقدميه 
من قبل نخبة من املدربني احملترفني، حيث يخضع 
املوظف الختبار القدرات IELTS قبل أن يتم تقييمه، 
ويهدف البرنامج الى صقل مهاراتهم اللغوية في 
االجنليزية، متهيدا لرفع مستوى أعمال »الوطنية« 
داخليا، ولتواصل أفضل مع عمالء الش���ركة من 
الناحية اخلارجية. وبهذه املناسبة، قال مدير إدارة 

قطاع املوارد البش���رية مجدي 
الوطنية  غنام: »يس���عدنا في 
لالتصاالت، الشركة الرائدة في 
تقدمي خدم���ات االتصاالت أن 
نس���تثمر في موظفينا ونعزز 
من قدراتهم في الكويت ولطاملا 
انخرطت الوطنية في برامج من 
شأنها تعزيز مهارات موظفيها 
وصقل قدراتهم. ونحن نسعى 
دوما الكتشاف مبادرات جديدة 

تصب في خانة هذا الهدف«. 
وأضاف: »إن برنامج التدريب 
عل���ى اإلجنليزية يقع في إطار 
نش���اطاتنا املخصصة لتحمل 
املس���ؤولية االجتماعية، ونحن نتطلع الى جعل 
موظفينا جزءا منها. وفي هذه املناس���بة، أود أن 
أتقدم بالشكر من املجلس الثقافي البريطاني في 

الكويت لتوفير هذا التدريب ودعمه لنا«. 
ولفت إلى أن جزءا من البرنامج س���وف يقدم 
عبر شبكة االنترنت، وعبر استخدام تكنولوجيا 
حديث���ة وطرق ذاتية للوص���ول الى املعلومات. 
وسينضم املوظفون الى صفوف مصممة لتطوير 
مهاراتهم اللغوية املرتبطة بعالم االتصاالت، وذلك 
من نواح مختلفة تشمل التحدث والكتابة والقراءة 
واالنص���ات، علما إن املوظف���ني الذين يتمتعون 
مبس���تويات مبتدئة من املهارات اللغوية سوف 
يتابعون دروسا إلكترونية، فيما سيتفرغ مدرس 
لعشرين ساعة أسبوعيا، لتعليمهم عن بعد واالجابة 

عن كل أسئلتهم عبر املراسالت االلكترونية.
 من جهت���ه، قال مدير مركز التعليم اإلقليمي 
في املجلس الثقافي البريطاني أندرو بورلتون: 
»إنني مسرور جدا مبشاركة املجلس البريطاني في 
مشروع كهذا على قدر عال من األهمية، ويرمي الى 
دعم التطوير املهني في الكويت وتطوير املهارات 

اخلاصة بالتوظيف في مكان دولي للعمل«.

أك���د اقتصادي���ان ان قانون 
املواطن���ني  معاجل���ة أوض���اع 
القروض  املتعثرين في س���داد 
االس���تهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار الذي 
اقره مجلس األم���ة أمس االول 
سينعكس ايجابيا على االقتصاد 
الكويتي ويحل مشكلة عدد كبير 

من املواطنني.
وقال االقتصاديان ل� »كونا«ان 
القانون يتضمن تعامال مناسبا 
مع أزمة طال انتظارها وتعددت 
فيها الرؤى واالجتهادات، معربني 
عن أملهم في ان يسدل القانون 
الس���تار حول مشكلة القروض 
االستهالكية التي تواجه شريحة 

من املواطنني الكويتيني.
في البداية قال رئيس مجلس 
ادارة بن���ك الكوي���ت الدول���ي 
عبدالوهاب الوزان ان الصندوق 
الذي ستنشئه احلكومة مبوجب 
القانون سيحل كثيرا من مشاكل 

املرتبطة بالقروض  املواطن���ني 
املمكن  االستهالكية وفي حدود 
معتب���را ان الصندوق هو احلل 
األمثل ملساعدة هؤالء وإخراجهم 
من مأزقهم ورفع الضغوط املالية 

عنهم.
 وأضاف ان عدد املستفيدين 
من هذا الصندوق س���يزيد على 
12 الف متعث���ر وهؤالء هم من 
يستحق املساعدة وفقا للضوابط 
التي يتضمنها القانون معتبرا ان 
اقرار القانون هو اجناز للحكومة 

ومجلس األمة على حد سواء.
وق���ال ال���وزان ان القروض 
االس���تهالكية تبلغ مع فوائدها 
حوالي 6.5 مليارات دينار في حني 
يبلغ حجم القروض املتعثرة منها 
بني 350 و400 مليون دينار فقط 
وهؤالء يشكلون نسبة ضئيلة من 

إجمالي القروض واملقترضني.
وتوقع ان يكل���ف صندوق 
املعس���رين الدولة م���ا بني 300 

و500 مليون دينار في املرحلة 
االول���ى، واوض���ح ال���وزان ان 
البنوك ستس���تفيد بال شك من 
هذا الصندوق الن الدولة سوف 
تتولى سداد القروض االستهالكية 
املتعثرة عبر الصندوق ثم تعيد 
جدولتها على فترات طويلة على 
املواطن صاح���ب املعاملة وهو 
ما يعني ان البنوك س���تحصل 
عل���ى مبالغها كامل���ة دون آية 

مشكالت.
من جانبه قال الرئيس السابق 
الكويتية عبد  الحتاد املصارف 
املجيد الشطي ان اقرار صندوق 
املعسرين هو احلل األمثل ملشكلة 
القروض االستهالكية  أصحاب 
املتعثرة، مضيفا ان اقرار القانون 
هو خطوة لألمام ستنعكس بشكل 
الكويتي  ايجابي على االقتصاد 
وعلى البن���وك الكويتية معربا 
عن أمله ان تنتهي هذه القضية 

بعد ان مت اقرار القانون.

مجدي غنام

منتجات »مجدي« تستحوذ  على %40
من حصة السوق المحلي

أعلنت شركة »مجد لألغذية« 
عن فوز 25 متسابقا في مهرجان 
»اجمع واربح« الذي أطلقته الشركة 
عبر منتجات »بهارات مجدي« في 
مطلع مايو املاضي. ومن جانبه 
أكد املدير التنفيذي لشركة مجد 
لألغذية ماجد عبده أن الش����ركة 
وضعت خطة الطالق مهرجانها 
لعم����الء الش����ركة م����ن الفنادق 
واملطاعم الكبرى وربات البيوت 
وسيدات وذلك بهدف تعزيز الثقة 

مبنتجاتها املنتشرة في السوقني 
احمللي واالقليمي، مبينا أن مهرجان 
جوائز منتجات »مجدي« شارك فيه 
عدد كبير من املواطنني واملقيمني 
البهارات واالعشاب  من متذوقي 

املطحونة واحلبوب.
وقال عبده ان منتجات الشركة 
متتد خلمسني عاما مضت وصوال 
إلى حصة سوقية متثل 40% من 
املنتج����ات املماثلة في الس����وق 
احمللي، بالرغم من وجود شركات 

منافس����ة عديدة في هذا املجال. 
وأشار إلى أن االقبال من املجتمع 
الكويتي للدخ����ول إلى املهرجان 
الذي أقيم في مجمع سيتي سنتر 
الساملية بحضور ممثلني من وزارة 
التجارة وآخرين من شركة الزاحم 
الوكي����ل لتوزيع  و»مالهوت����را« 
منتجات »مجدي« الكويت وعدد 
من القياديني واملوظفني في الشركة، 
إمنا ميثل أهمية كبرى ملنتجات 

الشركة لدى املجتمع الكويتي.

وزعت 25 جائزة في مهرجان »سيتي سنتر« السالمية »األهلي المتحد«: 20 ألف دينار 
للفائزين في »الحصاد اإلسالمي«

أعلن البنك األهلي املتحد عن أسماء الفائزين في السحب األسبوعي 
حلساب »احلصاد اإلسالمي« الذي أجري بتاريخ 23 اجلاري، حيث فاز 
كل من س����اندارا راج ريدي فيفيك آنادان باجلائزة األسبوعية الكبرى 

بقيمة 20 ألف دينار.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن كل من عطية علوان عرسان، 
عبداحلس����ني عبداهلل سلمان زيد حلس����اب زينب، محمد نشأت حسام 
الدين، جاس����م سلمان كاظم أبو حميد، وسهى محمد عقيل صالح فازوا 

بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار.
وأوضح البنك أن حس����اب احلصاد االسالمي يعد من أكبر حسابات 
التوفير في املنطقة وينفرد بعروضه الكبيرة باإلضافة الى انه حساب 
اجلوائز الوحيد املتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية، حيث يقدم في 
موسمه اجلديد 6000 جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 ماليني دينار، وتشمل 
للمرة األولى سحوبات على جائزة مليون دينار تقدم على هيئة »راتب 

مدى احلياة« بقيمة 4000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا.
كما يتم السحب كل 3 أشهر على جائزة ربع سنوية كبرى بقيمة 500 
ألف دينار )2000 دينار ش����هريا على مدى 250 شهرا( وجائزتني بقيمة 
250 ألف دينار لكل منهما )2000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا( مما 

ميثل دخال ثابتا مستمرا على مدى أكثر من عشرين عاما.
عالوة على ذلك، يقدم حساب احلصاد االسالمي جوائز أسبوعية على 
م����دار العام من بينها جائزة أس����بوعية كبرى بقيمة 20 ألف دينار إلى 
جانب خمس جوائز أخرى بقيمة ألف دينار لكل منها. ويتميز احلساب 
أيضا بجوائز الوالء، حيث يتمتع كل عميل يحتفظ برصيد ألف دينار أو 
أكثر في احلساب بفرص مميزة إضافية للفوز بواحدة من مئات اجلوائز 
الربع سنوية بإجمالي 500 ألف دينار لكل سحب من السحوبات الربع 
س����نوية التي جترى طيلة فترة البرنامج والتي تعتمد قيمة كل جائزة 
منها على مبلغ الرصيد احملتفظ به في حس����اب احلصاد االسالمي، مما 
يعني فرصا هائلة ومستمرة للفوز بجوائز نقدية قيمة بانتظار عمالء 

احلساب املميزين.


