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تدريب عملي من »الوطني« لشباب الكويت

تفاعل كبير من الطالب املشاركني في البرنامج الصيفي لـ »الوطني«

املتدربون خالل إحدى اجلوالت في مستشفى االطفال

املشاركون في البرنامج التدريبي الصيفي لـ »الوطني« في إحدى الزيارات امليدانيةلقطة جماعية للمشاركني في برنامج »الوطني« للتدريب الصيفي للعام 2010

ضمن برنامج التدريب الصيفي للشباب

»الوطني« دّرب أكثر من 300 طالب خالل الصيف

العمل املصرفي،  على أس���اليب 
مثل العمل بروح الفريق الواحد، 
والتفكير اإلبداعي، وسبل التعبير 
الذات���ي، وأس���اليب التعامل مع 
العم���اء، باإلضاف���ة إلى مفهوم 

جودة اخلدمة.

القطاع اخل���اص عموما وآليات 
العمل املصرفي بشكل خاص.

جتدر اإلشارة إلى أن حلقات 
التدريب النظري وامليداني التي 
التدريب خال  توفرها برام���ج 
الصيف تتيح للمشاركني التعرف 

فاعل في عملية التنمية الشاملة. 
وأكد أن الوطن���ي حريص على 
إتاحة الفرصة أمام هذه الفئة من 
املجتمع لصقل قدراتها ومهاراتها 
عب���ر التدريب املنهجي والعملي 
على طبيعة العمل لدى مؤسسات 

الوطني بالنهوض مبسؤولياته 
الوطنية واالجتماعية، وحرصه 
على االهتمام بفئة الشباب التي 
متثل مستقبل الباد، ورغبته في 
املساهمة في بناء جيل قادر على 
حتمل املسؤولية والنهوض بدور 

احتف���ل بنك الكويت الوطني 
باختت���ام برنام���ج »الوطن���ي« 
للتدريب الصيف���ي للعام 2010، 
للطلبة الذي���ن تتراوح أعمارهم 
ب���ني 15 و20 عاما، والذي يندرج 
ضمن األنشطة والبرامج التدريبية 
املختلفة. وق���ام الوطني بتكرمي 
وتوزيع ش���هادات التقدير على 
الطلبة املش���اركني بعد إمتامهم 

بنجاح فترة التدريب الصيفي.
وقال مسؤول العاقات العامة 
في بنك الكوي���ت الوطني طال 
الترك���ي إن عدد املش���اركني في 
برنامج الوطني للتدريب الصيفي 
لهذا العام جتاوز 300 طالب وطالبة 
توزعوا على الدورات األربع التي 
تضمنها البرنامج، وأمتوا بنجاح 
فترة التدريب املهني املكثف على 
العمل املصرفي في إدارات البنك 
املختلفة. كما ش���ارك الطلبة في 
املدرجة في  امليدانية  األنش���طة 
البرنام���ج كزي���ارة االطفال في 
الوطني والزيارات  مستش���فى 
امليدانية إلى العديد من مؤسسات 

القطاعني العام واخلاص.
وأضاف الترك���ي إن برنامج 
التدري���ب الصيف���ي الس���نوي 
للطلبة في إطار أنشطة »جامعة 
الوطن���ي« يأتي مبثاب���ة تأكيد 
جديد على الت���زام بنك الكويت 

التركي: »الوطني« حريص على النهوض بمسؤولياته االجتماعية والمساهمة في تأهيل جيل فاعل بالمجتمع

»موديز« تتوقع انحدارًا في إيرادات »اتصاالت« اإلماراتية على المدى القصير ضمن برامج تشجيع الموظفين المبدعين

»جلوبل«: قرار السعودية واإلمارات بإيقاف خدمة 
»بالك بيري« يلقي بظالله على قطاع االتصاالت الخليجي 

»بيتك« يكّرم موظفي »مركز االتصال« المتميزين

لاتصاالت )بتلكو( لرفع ملكيتها 
في شركة االتصاالت S Tel التي 
قامت بتلكو بتملك حصة تبلغ 
نحو 42% قبل نحو عام، في وقت 
تسعى فيه الشركة إلى اقتناص 
فرص في ش���به القارة الهندية 
واالستحواذ على حصة كبيرة 
ضمن جه���ود لرفع قيمتها إلى 

الضعف في 5 سنوات.
كما أك���د الرئيس التنفيذي 
لشركة زين م.نبيل بن سامة 
ان الوضع املالي للشركة ممتاز، 
وقدرتها على مواجهة الصدمات 
االقتصادية تزداد يوما بعد آخر 
بفضل منوها املطرد واستقرارها 
املالي واالقتصادي، مثمنا صفقة 
بهاراتي التي أبرمتها الش���ركة 
أخيرا وحققت منها 10.7 مليارات 
دوالر، ووصفها قائا: »لقد بعنا 
املاس���ة ألن افريقي���ا فيها منو 
رهيب«، وعتبرا ان كل من اشترى 
حصة زين في 75 دولة افريقية 

حقق إجنازا.

خدمات الباك بيري نتيجة لعدم 
إحراز أي تق���دم في احملاوالت 
التي بذلت بشكل متواصل جلعل 
خدمات »الباك بيري« تتوافق 
مع التشريعات التي تنظم عمل 
قطاع االتصاالت في دولة االمارات 

واململكة العربية السعودية.
كما ذكرت وكال���ة رويترز، 
نقا عن مصدر لم تذكر اسمه، 
ان ش���ركة زي���ن الكويتية قد 
وقعت اتفاقا مع شركة اتصاالت 
اإلماراتية، كي تقوم هذه األخيرة 
بدراسة أصول زين ومن احملتمل 

أن تتملك حصة فيها.
ورجح���ت رويترز أن تقوم 
� وفي إطار مخططها  اتصاالت 
للتوسع في املنطقة � بشراء جزء 
من حصة عائلة اخلرافي املالكة 
مبا يع���ادل 14% من زين، أو قد 
تشتري كامل احلصة التي تقدر 

قيمتها ب� 2.5 مليار دوالر.
هذا، وق���د رفضت احلكومة 
البحرين  الهندية خطة لشركة 

وتصدر سهم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين السعودية( قائمة 
األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث اس���تحوذ خال 
تداوالت هذا األس���بوع على ما 
نس���بته 42.39% م���ن إجمالي 
الكمية. وما نسبته 22.46% من 

إجمالي القيمة.
كما س���جل س���هم ش���ركة 
التراجع  االتصاالت السعودية 
األكبر خال تداوالت هذا األسبوع 
بانخفاضه بنسبة 4.88% ليغلق 
عند 166 ريال سعودي بينما جاء 
سهم شركة البحرين لاتصاالت 
الس���لكية والاسلكية )بتلكو( 
أكبر املرتفعني بصعوده بنسبة 
1.94% ليغلق عند 0.525 دينار 

بحريني.
القطاع  ومن أخبار شركات 
فقد أعلنت الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع االتص���االت في اإلمارات 
وهيئ���ة االتص���االت وتقني���ة 
املعلومات في السعودية إيقاف 

التقرير  قال 
األس����بوعي 
لشركة بيت 
االس����تثمار 
الع��امل����ي »جلوبل« ان تفاعل 
قطاع االتصاالت اخلليجي بشكل 
سلبي مع قرار إيقاف خدمة الباك 
بيري ف����ي كل من الس����عودية 
واإلمارات وسرعان ما توقعت 
وكالة موديز بشأن قرار احلظر 
على مؤسسة اإلمارات لاتصاالت، 
بأنه س����يكون هناك انحدار في 
إيرادات الشركة � بسبب تأثيرات 
حظر خدمات الباك بيري � على 

املدى القصير.
هذا، وقد أنهى مؤشر جلوبل 
اخلليج���ي لاتصاالت تداوالت 
األسبوع املاضي منخفضا بنسبة 
1.22% وص���وال إلى مس���توى 

279.85 نقطة.
وقد انخفض إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع 1.13 مليار 
دوالر وصوال إلى 91.06 مليار 

دوالر.
هذا وقد شهد قطاع االتصاالت 
اخلليجي تراجعا في أنش���طة 
الت���داول هذا األس���بوع، حيث 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 16.96% وصوال إلى 81.11 
مليون س���هم بإجمال���ي قيمة 
تداوالت بلغ���ت 342.61 مليون 
دوالر أي بانخف���اض بلغ���ت 
نسبته 10.58% مقارنة باألسبوع 

السابق.
وق���د اس���تحوذت الكمي���ة 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 3.49% من إجمالي 
املتداولة في األس���واق  الكمية 

اخلليجية.
بينم���ا اس���تحوذت القيمة 
املتداولة للقطاع على ما نسبته 
7.48% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.

 كرم بيت التمويل الكويتي )بيتك( مجموعة من املوظفني املتميزين 
في مرك���ز االتصال call center، تقديرا ألدائهم ودورهم في تطوير 
خدم���ة العماء وفق أرقى املعايير املصرفية، كما يأتي هذا التكرمي 
تواصا لنهج »بيتك« في دعم وتشجيع املوظفني املميزين في مختلف 
القطاعات واإلدارات ذات الصلة بخدمة العماء، عرفانا منه بجهود 

هؤالء املوظفني وحثهم على مواصلة التميز في تقدمي اخلدمة.
ومن جانبه ثمن الرئيس التنفيذي بالوكالة في »بيتك« عبدالناصر 
الصبيح خال احتفال أقيم بهذه املناس���بة حضره مس���اعد املدير 
العام للقطاع املصرفي بالوكالة نضال أمني، ومدير إدارة التسويق 
والعاقات العامة ومدير إدارة التخطيط االستراتيجي في »بيتك« 
م.فهد املخيزمي، ومدير مركز االتصال باإلنابة أسامة حجازي، دور 
موظفي مركز االتصال احمل���وري في خدمة خطط البنك واالرتقاء 
بخدمة العماء مبا ينس���جم مع اخلطط اإلستراتيجية التي تقوم، 
في جانب أساسي منها، على اإلبداع والتطوير الدائمني لكل ما يقدم 

من خدمات ومنتجات.
وأك���د الصبيح أن موظفي »بيتك« ه���م الثروة احلقيقية للبنك 
وتعتمد عليهم دائما خطط التطوير التي تدعم مركز البنك التنافسي 
وتؤهله لاس���تمرار في مركزه الريادي الذي يتبوأه على مستوى 
الصناعة املصرفية اإلس���امية محليا وإقليمي���ا وعامليا، ومن هذا 
املنطل���ق يأتي االهتمام بتعزيز قدرات ومه���ارات موظفينا، مهنئا 

املوظفني الذين مت تكرميهم على ما حققوه من اجنازات.
وأش���ار الصبيح إلى أنه في مقابل احلرص على تطوير أعماله 
املصرفية، ينخرط »بيتك« وبنفس القدر من االهتمام في أداء دوره 

االجتماعي والنهوض مبس���ؤوليته في هذا املجال، حيث ال يدخر 
البنك جهدا في تكرمي املبدع���ني واملتميزين في مختلف القطاعات 

من خارج البنك.
على صعيد متصل أعرب مس���اعد املدير العام للقطاع املصرفي 
بالوكالة نضال أمني خال احلفل عن شكره ملوظفي مركز االتصال 
على دورهم الذي يبدو ملموس���ا في التطور االيجابي املستمر في 
التعامل مع العماء وجودة اخلدمات املقدمة األمر الذي كان واليزال 

له بالغ األثر في منو حصة »بيتك« في مختلف القطاعات.
من ناحيته شدد مدير إدارة التسويق والعاقات العامة ومدير 
إدارة التخطيط االستراتيجي م.فهد املخيزمي، على أن مركز االتصال 
في »بيتك« بات أداة رئيس���ية في تطوي���ر خدمة العماء واملعيار 
األساس���ي في املفاضلة بني مصرف وآخر، مش���يدا في هذا الصدد 
ب���دور املركز الكبير في تنفيذ عملي���ات البنك جتاه خدمة العماء 

بأفضل صورة.
وحرص���ت اإلدارة التنفيذية خال االحتف���ال على التفاعل مع 
موظفي مركز االتصال من خال االستماع إلى مقترحاتهم ومشاركتهم 

طموحاتهم.
جتدر اإلش���ارة إل���ى أن مركز االتصال في »بيت���ك« يعمل على 
تطويع جميع أنظمة البن���ك املختلفة حتت نظام واحد يهدف إلى 
تقدمي اخلدمات املتنوعة للعماء، ويقدم املركز أكثر من 160 خدمة 
مباش���رة أثناء تواصل العميل مع املركز باإلضافة خلدمات أخرى 
غير مباشرة يتم تقدميها من واقع تقدمي طلب للعميل، ويستقبل 

املركز نحو 2.5 مليون مكاملة من العماء شهريا.

تـقرير

الصبيح مكرما أحد موظفي مركز االتصال في »بيتك«


