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محمد اجلالل

سالم الدويسان

عبداهلل اجلدعان

طالل التركي 

القاضي واملاجد يتقدمان موظفي البنك  عادل املاجد متحدثا

خيمة الوطني الرمضانية

خيم »الوطني« الرمضانية تفتح أبوابها
الستقبال المصلين في العشر األواخر

لسينما الساملية.
وأوض���ح أن بن���ك الكويت 
الوطني اتخذ جميع اإلجراءات 
الالزمة الستقبال املصلني خالل 
العشر األواخر من شهر رمضان 
املب���ارك، حيث يقف عش���رات 
املتطوعني من موظفي الوطني 
على أهبة االستعداد الستقبال 
وخدم���ة الصائم���ني واملصلني 
وضمان توفير أفضل اخلدمات 
واألج���واء الرمضانية ملرتادي 

خيم الوطني.
وأضاف أن موائد »الوطني« 
الرمضانية إلفط���ار الصائمني 
الع���ام، والتي تس���تهدف  هذا 
توزيع أكثر من 100 ألف وجبة 
إفطار، تش���هد منذ بداية شهر 
رمضان املبارك إقباال الفتا من 
جان���ب الصائمني، الفتا الى أن 
مسؤولي »الوطني« دأبوا على 
القي���ام بزيارات ش���به يومية 
لهذه اخليام بهدف التأكيد على 
توفير أفضل اخلدمات ملرتاديها، 
ولرغبتهم في مشاركة الصائمني 
وتناول اإلفطار معهم على مائدة 

واحدة.

القدر املباركة.
واكد استمرار حملة توزيع 
وجبات اإلفط���ار في مختلف 
املناطق احلي��وية في الكويت 
واس���تقبال الصائمني لتناول 
وجبات اإلفط���ار على موائد 
الرمضانية طوال  »الوطني« 
املبارك  أيام ش���هر رمض��ان 
في اخل���يمت���ني الضخ��متني 
املقامتني على مقربة من املبنى 
الرئيسي للبنك في منطقة شرق 
وبجانب فرع الوطني املجاور 

اعلن بن���ك الكويت الوطني 
أبواب  عن اس���تعداداته إلبقاء 
خيمت���ه الرمضانية في منطقة 
شرق مفتوحة على مدار الساعة 
الس���تقبال املصلني في العشر 
األواخر من ش���هر رمضان من 
القيام وإحياء ليلة  أجل صالة 
القدر املباركة، فيما تواصل خيم 
»الوطني« الرمضانية استضافة 
الصائمني عل���ى موائد الوطني 
لإلفطار يوميا طوال أيام الشهر 

الفضيل.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول 
العالقات العامة في البنك طالل 
التركي، في تصريح صحافي، أن 
خيمة »الوطني« ملوائد اإلفطار 
الرمضاني���ة، والت���ي تأتي في 
إطار برنام���ج اجتماعي حافل 
باألنشطة اخليرية واإلنسانية 
أعده البنك خصيصا هذا العام 
ملواكبة الشهر الفضيل ولتأكيد 
التزامه مبسؤولياته االجتماعية، 
ستبقى أبوابها مفتوحة على مدار 
الساعة طيلة العشر األواخر من 
أجل استقبال املصلني والقائمني 
ألداء صالة القيام وإحياء ليلة 

التقليدي واالستفادة من املزايا 
التي يحققها كل منهما.

وذكر أن »بيت���ك« وفر أكثر 
من 400 وظيف���ة خالل العامني 
األخيرين، في الوقت الذي يعطي 
أولوي���ة لتوظيف  البن���ك  فيه 
الكويتيني، مشيرا في هذا الصدد 
إلى أن »بيتك« اس���توفى نسبة 
العمال���ة املطلوب���ة من اجلهات 
الرقابية حيث تصل هذا النسبة 
حاليا إل���ى 63% بينما يحرص 
على زيادتها في املس���تقبل مع 
احلفاظ على ك���وادره احلالية 

وتطويرها.
إل���ى تنوع  وأش���ار اجلالل 
اجلنسيات بني موظفي »بيتك« 
لتصل إلى 33 جنسية من أمهر 
وأكفأ الكوادر املصرفية في بالدها 
الكويتيون في طليعتهم،  يأتي 
مبين���ا أن »بيتك« يب���ادر إلى 
اس���تقطاب الكفاءات الشابة وال 
ينتظر حتى تتقدم إليه من خالل 
إلى اجلامعات املعتمدة  الذهاب 
واملرموقة النتقاء أفضل عناصرها 

من اخلريجني.

يوميا فرصة الفوز بجهاز آي فون. 
كما أتيحت الفرصة ملستخدمي 
التيس���ير االئتمانية  بطاق���ات 
للفوز أس���بوعيا بأربعة أجهزة 
ماك بوك برو املتطور، وذلك عند 
ش���راء العميل بقيمة 20 دينارا 
مستخدما بطاقات التيسير محليا 

وخارجيا.
 ولف����ت الدويس����ان: »أتاحت 
ل����كل عميل يس����تخدم  حمالتنا 
الدفع  البطاقات مس����بقة  أيا من 
»األس����رة« و»اخلي����ر« بقيمة 10 
دنانير داخ����ل أو خارج الكويت 
فرصة للفوز كل يوم بجهاز »أي 
باد«، حيث منح مستخدمو بطاقة 
»األسرة »احلصول على 20 فرصة 
ومستخدم بطاقة »اخلير« على 10 
فرص مقابل كل عملية شراء كانت 
تتزايد بتزايد حجم املشتريات«.

لتصل إلى أكثر من 291 ش���هادة 
مهنية في مختلف أنشطة البنك«، 
مشيرا إلى جناح »بيتك« بكفاءة 
في املزج ب���ني اخلبرة املتراكمة 
العلم���ي، وكذلك بني  واجلانب 
اجلوانب الفنية والشرعية أدى 
إلى امتالكه كفاءات تعمل مبقاييس 
فنية عاملية ومبقاييس شرعية 

بشهادة مؤسسات دولية.
وأوضح اجلالل أن نحو 314 
موظف���ا اس���تفادوا خالل 2009 
من العملية التدريبية من خالل 
التعليم اإللكتروني عبر تقدمي 
نحو 150 مادة تعليمية من بني 
300 مادة مت التعاقد عليها، بينما 
يس���تهدف البنك زي���ادة أعداد 
املس���تفيدين ليصل خالل العام 
احلالي إلى 600 موظف باإلضافة 
إلى زيادة املواد العلمية، مشيرا 
إلى أن »بيتك« مستمر في تعزيز 
نظام التعليم اإللكتروني وعدد 
املستفيدين منه لدوره الفعال في 
تطوير مهارات املوظفني مهنيا 
ومؤسسيا من خالل دمج التدريب 
التقني عبر االنترنت مع التدريب 

للبطاقات املصرفية والتي بدت في 
ارتفاع نسبة استخدام البطاقات 
االئتمانية واالستفادة من خدمة 
ثالثي األمان، األمر الذي يكشف 
عن وعي مصرف���ي مرتفع لدى 
عمالء »بيتك« وجتاوبهم مع ما 
يطلقه من خدم���ات ومنتجات 
جديدة، مش���يرا في هذا الصدد 
إلى أن ه���ذا اإلقبال يؤكد أيضا 
جناح البنك في تقدمي اخلدمات 
التي تالئم احتياجات العمالء من 
مختلف الشرائح، مهنئا جميع 
التي  الس���حوبات  الفائزين في 

أجريت على مدار هذه الفترة.
واوضح أن احلملة املخصصة 
للتشجيع على االشتراك في خدمة 
ثالثي األمان 3D Secure والتي يعد 
»بيتك« األول في تطبيقها على 
البنوك احمللية، قدمت  مستوى 

زين خالل هذا الشهر الفضيل 
الغرض منها مساعدة عمالئها 
الراغبني في دفع أموال الزكاة 
بسهولة وبيسر، مبينا أن هذه 
اخلدمة سوف توفر على عمالئها 
عناء البحث واالستقصاء عن 
هذه اجلهات اخليرية، خصوصا 
أن الشركة وضعت قائمة بأسماء 
ه���ذه اجلهات وعل���ى املتصل 
أن يختار اجله���ة التي يرغب 

فيها. 
 وأض���اف: »وبعد االتصال 
على العميل أن يختار اجلمعية 
اخليرية التي سيعرضها النظام 
من القائمة، وبعدها يختار قيمة 
املبلغ الذي سيدفعه دينار واحد 
او 5 او 10 دنانير ومن ثم يؤكد 
االختيار ثم املوافقة على خصم 
املبلغ من حساب هاتفه  قيمة 
النقال مسبق الدفع أو إضافة 
املبلغ على حساب هاتفه النقال 

آجل الدفع«.

الدراس���ات العليا ف���ي مجاالت 
االختصاص ومن جامعات عريقة 
أمر يفخ���ر وينافس به »بيتك« 

غيره من املؤسسات.
ولفت الى أن: »نسبة اجلامعيني 
في »بيتك« تزي���د على 62%من 
إجمالي العاملني وهو مؤشر على 
نضج املستوى العاملي باإلضافة 
إل���ى اجلانب العلم���ي ملواردنا 
الشهادات  البشرية، كما تتنوع 
املهنية املعتمدة وبترخيص دولي 

االئتمانية ومسبقة الدفع فضال 
عن االستفادة من ثالثي األمان.

 وأض���اف: »نحن س���عداء 
بالنجاح واإلقبال الكبيرين اللذين 
حققتهما احلم���الت الترويجية 

عبداهلل اجلدعان »هذه اخلدمة 
أكثر م���ن نافذة لعمالء  تقدم 
الشركة الختيار اجلهة اخليرية 
التي يرغبون أن تكون القناة 
الت���ي يصرفون فيه���ا الزكاة 

والصدقات«.
وأوض���ح أن خدم���ة »آلو 
زكاتي« هي مبادرة من شركة 

محليا وإقليميا وعامليا، فضال عن 
خلق بيئة عمل حاضنة ومشجعة 
لإلبداع والوالء، يبرهن على ذلك 
استمرارية املوظفني لدينا حيث 
يعتبر هؤالء وجودهم في »بيتك« 
فرصة لصقل مهاراتهم وتلبية 
طموحاتهم وليس نقطة انطالق 
ملؤسسات أخرى حسب متابعتنا 

لسوق العمل احمللي«.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه 
بفضل هذه الس����معة واملصداقية 
أصبح »بيتك« محل طموح الشباب 
اخلريجني حيث يستقبل سنويا 
أكثر من 6 آالف طلب توظيف يتم 
االختيار من بينها حسب احتياجات 

العمل وفق اخلطة الوظيفية.
وأوضح: »يصل عدد حاملي 
الدكتوراه واملاجستير  درجتي 
من جامعات عاملية مثل هارفارد 
وغيرها من اجلامعات األميركية 
واألوروبية، إلى 2% من إجمالي 
املوظف���ني وهي نس���بة عالية 
بالنس���بة ملؤسس���ات مالية أو 
مصرفية وليست أكادميية«، مؤكدا 
في ه���ذا الصدد على أن تطويع 

عبر اإلنترنت، بعد أن كانت قد 
اختتمت في وقت سابق سحوبات 
احلملتني األخريني، وفاز في هذا 
الس���حب، الذي أجري بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة، 
6 عمالء بجه���از آي فون وهم: 
سمر راش���د حمد املال، عبداهلل 
خضير فرج العازمي، عبداحلميد 
محمد عبداحلميد الصقر، عباس 
حسني محمد عياط، داود جراح 
داود اجلراح، س���ليمان عبداهلل 

وسليمان العريفان.
إدارة  ق���ال مدير  من جهته، 
البطاقات املصرفي���ة بالوكالة 
في »بيتك« س���الم عبدالوهاب 
الدويسان في تصريح صحافي، 
ان ه���ذه احلم���الت الترويجية 
اس���تهدفت تش���جيع العم���الء 
على استخدام بطاقات »بيتك« 

كش���فت ش���ركة زين أنها 
خصصت خدمة جديدة للراغبني 
في دف���ع ال���زكاة والصدقات 
املب�شارك  خالل شهر رمضان 
)آلو زكاتي(، وذلك عن طريق 
االتصال اآلل���ي وبعدها تصل 
املشترك رسالة قصيرة للتأكيد 
باملبل���غ املتبرع ب���ه من قبل 

مشترك زين.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
أنه���ا طرح���ت هذه  صحافي 
اخلدمة رغبة منها في تس��هيل 
الزكاة  أم���وال  عمليات دف���ع 
والصدقات الت���ي يكثر العمل 
عليها في هذه اآلونة، مشيرة 
إلى أنها أرادت أن تب��ني قن���وات 
اتصال مباشرة بني عم���الئها 
الراغبني في دفع أموال الزكاة 
والصدقات واجلهات اخليرية 

املعنية.
وقال املدير التنفيذي لقطاع 
العالقات واالتصاالت في الشركة 

امل���وارد  إدارة  أك���د مدي���ر 
البش���رية واخلدم���ات في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« محمد 
عبدالرحمن اجل���الل أن خطط 
التوظيف املعتمدة في البنك تركز 
على التوظيف والتدريب النوعي 
وليس الكمي، من خالل استقطاب 
الكوادر ذات الكفاءة واالختصاص 
التي متثل قيما مضافة للبنك في 
جميع قطاعاته وأنشطته املتنوعة 
وتطويرها بشكل مستمر من خالل 
برامج تدريبية نوعية متخصصة، 
مبا يتواكب مع توس���ع أنشطة 
»بيتك« محليا وخارجيا كمؤسسة 
مصرفية عاملي���ة تقدم خدماتها 
ومنتجاتها في أسواق عديدة حول 
العالم، ومبا ينس���جم مع زيادة 
املنافسة على مستوى الصناعة 

املصرفية اإلسالمية.
وأضاف اجلالل في تصريح 
صحاف���ي: »انعك���س مفه���وم 
التوظيف والتدريب النوعيني لدى 
»بيتك« على امتالكه كوادر بشرية 
تعد األعلى تأهيال على مستوى 
الصناعة املصرفية اإلس���المية 

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
»بيتك« عن اختتام انشطة حمالته 
البطاقات  الترويجية في مجال 
املصرفية التي أطلقها خالل فترة 
الصيف واس���تمرت على مدار 
شهرين، وشملت استخدام بطاقات 
التيسير االئتمانية، والبطاقات 
مسبقة الدفع، إضافة إلى حملة 
االشتراك املجاني في خدمة ثالثي 
األم���ان 3D Secure عبر املوقع 
اإللكتروني للبنك، وتوجت بفوز 
135 عميال في سحوبات احلمالت 
الثالث الت���ي أجريت خالل هذه 
الفترة بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة.
وأوضح البنك في بيان صحافي 
أن احلمالت الترويجية اختتمت 
أخيرا بإجراء الس���حب التاسع 
حلملة التسوق اإللكتروني اآلمن 

البنك يركز على التوظيف النوعي وليس الكمي

الجالل: »بيتك« يستهدف
تدريب 600 موظف إلكترونيا في 2010

.. والبنك يختتم حمالته الترويجية للبطاقات المصرفية

عن طريق االتصال اآللي أو الرسائل القصيرة

»زين« تخصص خدمة »آلو زكاتي«
لعمالئها الراغبين في دفع الزكاة والصدقات

في غبقة موظفي وموظفات البنك 

الماجد: »بوبيان« حقق العديد من األهداف
 بعد مرور عام من دخول »الوطني«.. واليزال الكثير 

أشاد نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
بنك بوبيان عادل املاجد بالتطورات التي شهدها البنك 
خالل العام احلالي والت���ي جاءت في أعقاب التحوالت 
التي ش���هدها البنك، مؤكدا ان���ه مت حتقيق العديد من 
األهداف التي مت وضعه���ا وان الكثير ينتظر البنك في 

املرحلة املقبلة.
حديث املاج���د جاء على هامش تنظيم البنك غبقته 
الرمضانية والت���ي حضرها عدد كبير من العاملني في 
البن���ك يتقدمهم رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم القاضي 

الى جانب عدد من مديري البنك. 
وأكد املاجد في كلمته على أهمية املوارد البش���رية 
واهتم���ام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بتوفير كل 
الوسائل واإلمكانيات التي تخلق أجواء العمل احملفزة 
لإلنتاج ومب���ا ينعكس في نهاية املط���اف على خدمة 

العمالء.
وأضاف ان اإلدارة تولي العاملني في البنك كل االهتمام 
انطالقا من إميانها الراسخ بأنهم الثروة احلقيقية للبنك 
وان أي جن���اح ال ميكن ان يتحقق بدونهم مش���يرا الى 
حرص االدارة على تنظيم األنشطة االجتماعية التي من 

شأنها توثيق عالقات املوظفني بعضهم البعض.
وتقدم املاجد بالشكر الى جميع أعضاء هيئة الفتوى 
والرقابة الش���رعية للبنك على اجلهود التي يبذلونها 
وعلى رأسهم الشيخ أحمد بزيع الياسني وجميع أعضاء 
الهيئة د.عجيل النشمي ود.عبدالعزيز القصار ود.عصام 

العنزي ود.محمد الطبطبائي ود.سعود الربيعة.
وتزام���ن تنظيم الغبقة مع م���رور عام تقريبا على 

التطورات التي شهدها بنك بوبيان وحتديدا في أغسطس 
2009 مع دخول بنك الكويت الوطني ضمن قائمة كبار 
مالك البنك حيث ميتلك حاليا حوالي 47% من أس���هم 

بوبيان. 
ويعتبر هذا اللقاء الثالث من نوعه بني موظفي البنك 
خالل العام احلالي وهو ما يجعله من أكثر مؤسس���ات 
القطاع اخلاص والبنوك التي تنظم لقاءات جتمع املوظفني 
في أجواء تس���ودها احملبة والود حيث س���بق ان نظم 
البنك في يناير احلفل اخلاص مبرور 5 س���نوات على 
تأسيسه الى جانب تنظيمه لقاء لشرح استراتيجيته 

اجلديدة في مايو املاضي. 
من جانبه استعرض مساعد مدير ادارة الرقابة الشرعية 
الشيخ فواز الكليب في محاضرته الشيقة التي مزجت 
بني النواحي االقتصادية والدينية فضائل الشهر الفضيل 

وانعكاساتها على العمل وأداء العاملني.
وتضمن اللقاء توزيع جوائز الفائزين في مس���ابقة 
البنك األولى حلفظ وت���الوة القرآن الكرمي التي نظمها 
البنك للعاملني فيه من اجلنس���ني ال���ى جانب أبنائهم 
وهي املسابقة التي شهدت إقباال كبيرا من قبل املوظفني 
للمش���اركة في املسابقة على الرغم من انها األولى التي 

ينظمها البنك ملوظفيه.
وجاء تنظيم هذه املسابقة ضمن حرص اإلدارة على 
تنظيم األنشطة التي من شأنها ان تزيد من روح املنافسة 
بني املوظفني وذويهم مشيرا الى ان اإلدارة ال تدخر أي 
جهد في العمل عل���ى خلق املزيد من األجواء اإليجابية 

في بيئة العمل داخل البنك. 

وشهدت املسابقة تنافسا شديدا بني جميع املتسابقني 
الى حد ان مسابقة الرجال أسفرت عن فوز ثالثة بنفس 
املستوى ونفس الدرجة وهو ما يؤكد مدى حدة املنافسة 

والقدرات التي يتمتع بها موظفو البنك.
ومت خالل الغبقة تكرمي الفائزين وهم كل من سليمان 
العثمان وفضل اهلل سالم وفراس قدومي وبشاير العثمان 
وسهاد بعباع وأميره شوشه ومن األبناء كل من حمدان 
أنور سيد ومحمد عبداهلل الهزمي وعلي محمد إبراهيم وشهد 

الشاهني ومرمي محمد عبداخلالق ومينا أنور سيد.
كم����ا تضمنت الغبق����ة توزيع جوائ����ز بطولة كرة 
القدم للفائزين باملركزين االول والثاني وهي البطولة 
األولى التي ينظمها البنك بني موظفيه وذلك دعما منه 
ملوارده البش����رية وحرصا على توفير أجواء املنافسة 
واملش����اركة اجلماعية حيث بلغ عدد الفرق املش����اركة 

فيها 13 فريقا.
ومت تنظيم البطولة التي ش���هدت منافس���ات قوية 
على مدى يومني بنظام خروج املغلوب على مجموعتني 
حيث فاز بالبطولة فري���ق اخلدمات العامة والعالقات 
العامة واحتل املركز الثاني فريق تكنولوجيا املعلومات 

وجودة اخلدمة.
كما مت أيضا تكرمي الفائزين في املسابقة اليومية التي 
نظمتها ادارة العالقات العامة واإلعالن بالتعاون مع إدارة 
الرقابة الشرعية وهي املسابقة التي تتضمن سؤاال دينيا 
ضمن مجلة رمض���ان اإللكترونية التي تتضمن أيضا 
الدعاء وبعض النصائح الدينية التي تتعلق بالش���هر 

الفضيل.

»الدولي« يستقبل الزكاة والصدقات لصالح بيت الزكاة
أعل���ن بنك الكويت الدولي انه سيس���تقبل 
الزكاة والصدقات بجميع فروعه املنتشرة في 
الكويت من العمالء وغير العمالء لصالح بيت 

الزكاة طوال شهر رمضان املبارك.
وقال البنك في بي���ان صحافي ان التعاون 
مع بي���ت الزكاة في تقدمي ه���ذه اخلدمة يأتي 

ضمن أه���داف الب����نك املجتم�����عية للتسهيل 
على املزكني واملتص���دقني وتوف���يرا لوقت����هم 
وجهده���م، ومتكينه���م م���ن دف���ع زكاته���م 
وصدق����اتهم بس���هولة ويسر، خصوصا مع 
ق���دوم ش�����هر رمضان الكرمي الذي تكثر فيه 

أعمال اخلير.


