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إلى اليوم أذكر بش���كل واضح »ريحة« 
املكان والضجة حوالينا »ناس رايحني وناس 
يايني« كنت في زيارة نادرة الى دكان جدي 
الذي ورثه أبي عنه وتعلم فيه أصول العمل 
احلر في أيامهم، »ما عاد اليوم في دكاكني مثل 
أول« والذي تبقى أصبح مبثابة »دواوين« 
ألصحاب احملالت و»ربعهم«، وإن أراد الشاب 
هذه األيام الدخول في »شغل األهل« فعليه 
أن يحذر وأن يحضر نفسه ملا سيواجهه.

وسوف نستعرض هذه العالقة املعقدة 
من الطرفني...

فمن وجهة نظر »الول���د« يجب عليه 
أن يقدم على هذا العمل كما لو كان يعمل 
لدى أي شركة أخرى حيث عليه أن يثبت 
قيمته ملن يعمل معهم، كما أن الصبر هو 
مفتاح النجاح فمن دونه »ما راح اتوفق يا 
شاطر«، وفيما يلي بعض احملاذر الرئيسية 
التي عليك االستعداد لها عند بداية العمل 

مع األهل:
1( »انت اجلديد« فتعلم من الذين سبقوك 

في العمل. 
2( استعد للنظرات واملواقف الغريبة 
حتى يتسنى جلميع العاملني التعود عليك 

وعلى أسلوبك في العمل.
3( ال تتساهل في ساعات العمل أو القيام 
بامله���ام املناطة بك، حت���ى إن كانت مهام 

بسيطة مثل تسلم البريد.
 )4عامل اجلميع باحترام وتقدير يتناسب 

مع وظيفتهم في الشركة.
5( ال تستعجل في طلب أي تغيير حتى 
لو كان بسيطا فالتغيير أصعب شيء وال 

ميكن حتقيقه إال »باإلمسايس«.
6( حاول أن توجد لنفسك وظيفة خاصة 
أو أن تتس���لم إحدى وحدات الشركة التي 

من خاللها تستطيع أن تبرهن لألهل أنك 
»قد املسؤولية«.

ومن وجهة نظر األهل يجب عدم خلط 
العالقة الشخصية بالعالقة العملية، وبالتالي 
فإن���ه يجب العمل على تأهيل »الولد« من 
البداية وذلك من خالل التعليم والتدريب عند 
الغير قبل أن يتم توظيفه في الشركة، وذلك 
كاختبار ملدى قدرته على حتمل املسؤولية، 
فإن كان »قده���ا« فاحلمد هلل وإن لم يكن 

فال حول وال قوة إال باهلل.
ومتتاز هذه الطريقة بأنها تسمح للطرفني 
بتقييم اآلخر مهنيا )وليس عاطفيا( وبالتالي 
يستطيع الولد أن مييز ما إن كان »شغل 
األهل مناس���با له« والعكس صحيح، وإن 
مت التوفي���ق وتوظيف »الولد« يجب على 

األهل مراعاة احملاذر التالية:
1( يج���ب أن يس���مح للول���د بتحمل 
املسؤولية وذلك لضمان اهتمامه بالعمل 

من خالل تكوين ذاته.
)2 العدال���ة في املعاملة الى حد الظلم، 

فاحملاباة ممنوعة.
3( الشفافية والوضوح مع الولد ضرورية 

لتفادي املشاكل والصراعات املستقبلية.
4( حتديد املس���ار الوظيفي للولد منذ 
البداي���ة وحتديد املتطلب���ات التي يجب 
حتقيقها للس���ماح باالنتقال من مستوى 

الى اآلخر.
5( »ال تستحون من بعض انتو أهل« 
املصارحة هي األساس الذي سوف يضمن 

االستمرارية.

وفي النهاية...

دعوة من إيديلتي للتوفيق ودكان عائلي 
حاضن.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على 
إنش��اء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور 

في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

دكان أبوي...

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

»بترونت« و»األولى للوقود« تطلقان بطاقات
»أولى للدفع المسبق واآلجل« بالكويت

قبل الكثير من األفراد وحصلت 
الشركة على الكثير من الشهادات 
التقديرية بسبب مساهمتنا في 
تقليل مصروفات الوقود ألفرادها، 
مبينة ان شركة بترونت في ظل 
االتفاقية املشتركة مع شركة أولى 
لتسويق الوقود، توفر خدمة الدفع 
االلكتروني املبتكر باستخدام تقنية 
بطاقات الوقود الذكية عبر بنائها 
لشبكة متطورة في كل محطات 

الوقود املنتشرة بالكويت.
وأوضح���ت أن بطاق���ات 
بترونت متنح األفراد والشركات 
والقطاعات احلكومية الدقة في 
احلساب والتقليل من التعامالت 
النقدية وهي أداة للتحكم في 
املصروفات عصرية وحديثة 
صممت لتناسب متطلبات سوق 
الوقود احمللي من حيث الرقابة 
والتنظيم، مبين���ة ان بطاقة 
بترونت تق���دم مزايا التوفير 
وخدمة ذات طابع مميز وسهل 
للعميل، مشيرة الى أن عمليات 
مثل »مصروفات الوقود« التي 
أصبحت اآلن منظمة وسهلة 
آلي���ة ثابت���ة حتق���ق  وذات 
املراد منه���ا بانتقاء اخلدمات 

الضرورية.
واختتمت درويش بأن بترونت 
تسعى دائما الى طرح ما هو جديد 
من خدمات ومنتجات مبتكرة، 
من أجل استقطاب وخدمة جميع 

شرائح عمالء بترونت.

فيما نأخذ من ال� 50 دينارا مبلغا 
حتصيليا بقيمة دينار ونصف 
الدينار، فيم���ا نأخذ من ال� 100 
دينار رسوم حتصيل بقيمة 3 
دنانير، مشيرا إلى أن هناك إقباال 
كبيرا على بطاقة بترونت سواء 
من األفراد او الشركات والقطاعات 
احلكومية، وان بترونت حافظت 
على املصاري���ف التي يصرفها 
االفراد وحتديد قيمتها س���واء 

األسبوعية او الشهرية.

الدفع اإللكتروني

م����ن جانبه����ا، قال����ت مديرة 
العامة والتس����ويق  العالق����ات 
واملبيع����ات في االول����ى للوقود 
نوال درويش ان هناك الكثير من 
اإلشادات جاءت الى الشركة من 

حاملي البطاقة.

رسوم الدفع

وأكد ان البطاقات تقبل في 41 
محطة أولى للوقود منتشرة في 
جميع محافظات الكويت ويتم 
ش���راؤها من خالل 15 جمعية 
تعاونية، مبينا أن هناك خدمة 
الرسائل التنبيهية التي تصل الى 
العميل بعد إمتام عملية التعبئة 

مبحطة الوقود.
وقال ان هناك رسوما تؤخذ 
عل���ى بطاقات الدفع املس���بق، 
حي���ث نأخذ من ال���� 15 دينارا 
نصف دينار وال� 20 دينارا نأخذ 
عليها 750 فلسا، فيما نأخذ من 
ال� 25 دينارا 850 فلسا، فيما ال� 
30 دينارا يحصل عليها دينار، 

محمود فاروق
أطلق���ت ش���ركة بترونت 
بطاقات أولى للدفع املس���بق 
واآلجل اخلاصة بشركة أولى 
لتس���ويق الوقود في خطوة 
تعتبر األول���ى من نوعها في 
الكويت وضمن سعي بترونت 
الى مواكبة آخر ما توصلت إليه 
الذكية  البطاقات  تكنولوجيا 
للوص���ول ال���ى خدمة أفضل 
لعمالئها، وآخذة على عاتقها 
حتسني اجلودة خلدمة أفضل 
من وراء االقتراحات واالطالع 

على احتياجات عمالئها.
جاء ذلك على هامش املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس بعنوان 
الذي  »إصدار بطاق���ات أولى« 
ادارة  اس���تعرض خالله مدير 
العالقات العامة في شركة بترونت 
للشبكة الذكية أحمد العيد شروط 
وأح���كام البطاقات الذكية التي 
تصدرها الشركة، مشيرا إلى أن 
بترونت تنتج نوعني من بطاقات 
الوقود، النوع األول هو بطاقات 
مسبقة الدفع للوقود ب� 6 فئات 
مختلفة، موضحا انها االختيار 
الوقود  األفض���ل ملصروف���ات 
اخلاصة بس���يارات الش���ركات 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة 

وأيضا لسواق املنازل.
وذكر ان بطاقات الدفع املسبق 
للوقود تستخدم جلميع الوقود 
املتواف���ر في محط���ات اخلدمة 
الذاتية »خصوص���ي � ممتاز � 
سوبر الترا � ديزل � كيروسني«، 
موضحا انه من خالل رقم البطاقة 
املوج���ود خلف بطاقة بترونت 
ميكن لصاحبه���ا معرفة جميع 
التفاصيل اخلاصة مبصروفاته 
اليومية واألسبوعية والشهرية، 
كما ميكن احلصول على إحصائية 
سنوية حسب احلاجة وصالحية 
هذه البطاقة 6 ش���هور من أول 

استخدام لها.
وأضاف: الن���وع الثاني هو 
بطاق���ة آجل���ة الدف���ع للوقود 
الراحة واألمان من  وهي متنح 
خالل اخلصائص املتميزة التي 
تقدمها حلامليها حيث تس���اعد 
ه���ذه البطاقة على دفع فاتورة 
الوقود مرة واح���دة في نهاية 
الشهر وبشكل دقيق من خالل 
قنوات الدفع املرنة والسهلة على 

تستخدم لجميع الوقود المتوافر في 41 محطة وتصدر بـ 6 فئات مختلفة وبصالحية 6 شهور

)كرم ذياب( أحمد العيد متوسطا نوال درويش ومحمد اخلارجي خالل املؤمتر الصحافي 

إحدى بطاقات »األولى للدفع املسبق« اجلديدة

الجراح: إستراتيجية »الكويت الدولي« تتضمن
إعادة هيكلة إدارته التنفيذية والتوسع محليا

التوفير او احلسابات العادية 
مؤكدا وجود منافسة بني البنوك 

اإلسالمية احمللية.

الجمعية العمومية

وكانت »العادي���ة« للبنك 
الدولي ق���د انتخبت عضوين 
تكميلي���ني للمراكز الش���اغرة 
في مجلس إدارة بنك الكويت 
الدول���ي وهما كل م���ن: رائد 
ج���واد بوخمس���ني وعبداهلل 
عبد الصم���د معرفي وكل من 
طارق صالح بوخمسني وعبد 
الوهاب موس���ى العبد الرزاق 
وعضوين احتياطيني للدورة 
احلالية للمجلس التي تستمر 

لغاية 2012.
العمومية  وخالل اجلمعية 
قال اجلراح في كلمته: جنتمع 
اليوم النتخ���اب أعضاء جدد 
من أصحاب اخلبرة والكفاءة 
ليكملوا مسيرة املؤسسة مع 
إخوانهم أعضاء مجلس اإلدارة، 
ولنساهم جميعا في رفعة شأن 
مصرفنا، آملني حتقيق املزيد من 
النجاحات مبا يضعه )البنك( في 
مصاف البنوك الرائدة متمنيا 
للسادة األعضاء اجلدد التوفيق 

والسداد في مسعاهم.
وتوجه بالشكر لكل السادة 
البنك على  املساهمني وعمالء 
ثقته���م ودعمه���م وتعاونهم 
الدائم، مقدما الشكر أيضا لكل 
املؤسس���ات املختص���ة وعلى 
املركزي  الكويت  رأس���ها بنك 
لنا،  الدائمة  لدعمه ومساندته 
مثمنا دوره الرقابي واإلشرافي 
املميز، كما تقدم بالشكر أيضا 
لإلخوة أعض���اء مجلس إدارة 
بنك الكويت الدولي وأصحاب 
الهيئ���ة  الفضيل���ة أعض���اء 
االستشارية الشرعية للبنك، 
والقيادة التنفيذية بالبنك وكل 
املوظف���ني للجه���ود املخلصة 
والبناءة التي يبذلونها لتحقيق 

النتائج املرجوة.

التقليدية، مشيرا الى ان العمل 
يسير وفق منهجية محددة كي 
ال يتم حتقيق خس���ائر كبيرة 
من عمليات بيع اصول احملفظة 

بأسعار منخفضة.
وأك���د على وج���ود خطة 
توس���عية للبنك في الس���وق 

احمللي من خالل افتتاح 19 فرعا 
العام، نافيا وجود  قبل نهاية 
أي خطة للتوسع في األسواق 

اخلارجية.
ولفت الى ان احلصة السوقية 
املتزايدة ل�»الدولي« في السوق 
احمللي سواء في احلسابات او 

إلى تصريحات  التنمية. الفتا 
الش���يخ احمد الفه���د الصباح 
االخيرة التي اكدت على الدور 
الرئيس���ي للبنوك احمللية في 

متويل مشاريع اخلطة«.
ولفت اجلراح الى استمرار 
البنك في التخلص من محفظته 

منى الدغيمي 
أكد رئيس مجلس إدارة بنك 
الدولي الشيخ محمد  الكويت 
البنك  أن  اجل���راح الصب���اح 
اس���تطاع تقوية مركزه املالي 
أرباح جيدة واطفاء  وحتقيق 
خسائره، متوقعا نتائج ايجابية 

للربع األخير من السنة.
وقال اجل���راح في تصريح 
انعقاد  صحافي على هام���ش 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 
لبنك الكويت الدولي التي عقدت 
بنسبة حضور بلغت 59% إن 
البنك سيشهد تغيرات كبيرة 
في الفترة املقبلة من خالل خطة 
إعادة هيكلة لإلدارة التنفيذية 
وتطوير الكوادر البشرية ضمن 
خطة إس���تراتيجية متكاملة 
للتوس���ع في الس���وق احمللي 

وتقدمي خدمات تنافسية.
واضاف ان زيادة رأس مال 
البنك غي���ر واردة في الفترة 
احلالي���ة ف���ي ظ���ل الظروف 

االقتصادية الصعبة.
وعزا اسباب حتقيق البنك 
لنتائ���ج مالية جيدة في الربع 
الثاني من العام احلالي إلى عدم 
حتييد مخصصات كبيرة اضافة 

الى االداء اجليد للبنك.
وبخصوص عزوف البنوك 
عن متويل الشركات االستثمارية 
احمللي���ة ووض���ع العديد من 
العوائق امام عمليات التمويل 
واالقراض، قال الشيخ محمد 
اجلراح إن البنك مس���تمر في 
اإلق���راض والتمويل  عمليات 
حسب السياسة املوضوعة من 
بنك الكويت املركزي الفتا إلى 
متويل البنك الدولي للعديد من 

املشاريع.
وتابع قائال: »إن بنك الكويت 
الدولي مستعد لتمويل أي شركة 
او مشروع بش���رط إن متتلك 
الش���ركة اصوال جيدة مؤكدا 
استعداد البنوك احمللية مبا فيها 
»الدولي« لتمويل مشاريع خطة 

توقع نتائج إيجابية في الربع األخير من العام

)محمد ماهر( الشيخ محمد اجلراح االول من اليسار مترئساً عمومية الشركة وبجواره انور بوخمسني 

جانب من مساهمي البنك خالل العمومية


