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الطائرة السابعة تنضم ألسطول اخلطوط الوطنية

مشاركة منها في احتفاالت المملكة بعيدها الوطني

»الوطنية لالتصاالت« تمنح خصم %50 
على الرسائل المرسلة إلى السعودية

ناظم القناعي

الس����ورية والهند  واجلمهورية 
والبنغالدش وغيرها من الدول، 
وذل����ك حت����ى يتس����نى لعمالء 
الوطنية من أبناء اجلاليات التمتع 
بالتخفيضات املقدمة حني إجراء 
املكاملات م����ع أهاليهم وأقربائهم 
ف����ي بلدانه����م بنص����ف التكلفة 

احلقيقية. 

البالول: 
روابطنا القوية 
مع السعودية 
تعكس دفء 

العالقة والقرب 
بين الشعبين

يشار إلى أن التخفيض على 
قيمة الرسائل سيستمر ملدة 24 
ساعة من بداية اليوم اخلميس. 
وقد سبق أن قدمت الشركة العديد 
من الع����روض املماثلة لعدد من 
البالد مثل  املقيمة في  اجلاليات 
الوالي����ات املتح����دة وجمهورية 
العربية واململكة األردنية  مصر 

الش����ركة الوطنية  أعلن����ت 
لالتصاالت عن تقدميها تخفيضا 
بنسبة 50% لعمالئها، عند إرسالهم 
رس����ائل قصيرة SMS مبناسبة 
ذك����رى العيد الوطن����ي للمملكة 
الذي يوافق  العربية السعودية 
اليوم اخلميس 23 سبتمبر، حيث 
يحتفل الشعب السعودي بذكرى 

توحيد اململكة وتأسيسها.
وحول ه����ذا العرض اخلاص 
أك����د مدير العالق����ات العامة في 
الشركة عبدالعزيز البالول بالقول 
ان »روابطن����ا القوية مع اململكة 
العربية السعودية تعكس دفء 
العالق����ة والقرب بني الش����عبني 
الكويتي والس����عودي، واليوم 
نحن نهدف إل����ى تعزيز أواصر 
هذه العالقة من خالل جهودنا في 
تقدمي فرصة لعمالئنا في الكويت 
إلرسال الرسائل القصيرة بتكلفة 
مخفضة ألسرهم وأصدقائهم في 

اململكة ملشاركتهم أفراحهم«.

عبدالعزيز البالول

أكدت على توافر المعطيات والدالئل على استمرار تمتعه بالثبات واالستقرار المالي المستقبلي

»فيتش« تؤكد التصنيف االئتماني لـ »األهلي المتحد - الكويت« 
عند -A مستقر لاللتزامات طويلة األجل

المرزوق: التقييم يعكس جودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية رغم تداعيات األزمة 

د.وليد احلساوي

)الس����يرڤر( بش����كل أكثر كفاءة، 
وتقلي����ص وقت توق����ف اجلهاز 
والنظام مع����ا أي تقليل فترة ال� 
Down Time للنظ����ام، إضافة إلى 
املرونة في إضافة أجهزة أو تعديلها 
عند احلاجة. وقال احلساوي: ان 
قطاع املعلومات أجرى دراس����ات 
جدوى فنية واقتصادية على تقنية 
البيئة االفتراضية املتوافرة لدى 
كبار مزودي هذا النوع من التقنيات 
في العالم وتوصل الى أن برنامج 
»في س����فير 4« من شركة »في إم 
ووير« هو األفضل واألنس����ب من 
حيث مطابقة املواصفات املطلوبة 
حتقيقها ضمن األهداف املوضوعة 
م����ن قبل بيتك فيم����ا يخص هذه 

املبادرة.

جهاز تخيلي واحد في ذات الوقت 
واستغالل املوارد بحسب احلاجة 
إمكانية  الفعلية لألنظم���ة، مع 
التوس���ع في تقدمي املوارد آليا 
دون التدخل البشري، مشيرا إلى 
أن مفهوم هذه التقنية هو فصل 
نظام التشغيل عن اجلهاز الذي 
يعمل عليه املستخدم بحيث يعمل 
النظام التشغيلي في بيئة تخيلية 
وكأنه حاسوب منفصل مما يتيح 
لنا أوال مشاركة املوارد )األجهزة( 
احلقيقية، وثانيا تشغيل أكثر من 
نظام تش���غيل في الوقت نفسه 

وبذات احلاسوب.
وأشار إلى أن من بني مميزات 
تقنية البيئة االفتراضية بصورة 
عامة هي استخدام أجهزة اخلادم 

تصريح صحافي، أن تقنية البيئة 
االفتراضية تعتمد على تشغيل 
أكثر من نظام للمعلومات على 

العام  املدير  كشف مس���اعد 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات في 
بي���ت التمويل الكويتي )بيتك( 
د.وليد احلساوي عن قيام قطاع 
تكنولوجيا املعلومات باستخدام 
البيئة االفتراضية لديه،  تقنية 
والتي تعد أحد أحدث التقنيات 
املتطورة على مس���توى العالم، 
مش���يرا في هذا الص���دد إلى أن 
»بيتك« يعد من أوائل املؤسسات 
املالية على مستوى املنطقة التي 
تتبنى وتنفذ هذه التقنية العاملية، 
مبا يعكس مدى التقدم والتطور 
الذي مت إحرازه على صعيد تطبيق 
أحدث برامج توحيد أجهزة خادم 

املعلومات.
وأوض���ح احلس���اوي، ف���ي 

حمد املرزوق

كما أشارت مؤسسة التصنيف 
أنه كما بنهاية يونيو ارتفعت 
النسبة االجمالية لكفاية رأس 
املال وبلغت 14.5% للشريحة 
األولي و16.3% بالنسبة لرأس 
املال الكلي وهي معدالت مرتفعة 
وتتجاوز احلد األدنى املطلوب 

من السلطات الرقابية. 
ويعك���س ه���ذا التصنيف 
املرتف���ع للبنك أيضا اطمئنان 
مؤسسة فيتش العاملية لتحول 
البنك وفقا ألحكام الش���ريعة 
اإلس���المية ف���ي ش���هر إبريل 
2010، األمر الذي سيجعل من 
البنك االختيار األمثل جلمهور 

املتعاملني. 

بالتصني���ف االئتماني املتميز 
واملستقر حسب تقرير وكالة 
العاملية والذي يعكس  فيتش 
قوة املرك���ز املالي للبنك حتى 
في ظل الظ���روف االقتصادية 

غير املواتية.
وقال املرزوق ان مؤسس���ة 
التصنيف قد أش���ادت بجودة 
الرقابة وإدارة املصاريف وكذلك 
حتسن جودة األصول في النصف 
األول من العام احلالي 2010 وهي 
شهادة أخرى بأن »البنك األهلي 
املتحد )الكويت(« يسير وفق 
اس���تراتيجية ثابتة تعزز ثقة 
املودعني والعمالء في ادارة البنك 

لعملياته املصرفية.
عالية وهو االمر الذي انعكس 
عل���ى احملافظة عل���ى متتعنا 

فيتش قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للبنك األهلي 
املتحد )الكويت( حمد املرزوق 
أن تقيي���م فيتش امنا يعكس 
جودة أصول البنك واستقرار 
مس���تويات الربحي���ة بالرغم 
من انعكاس���ات وتأثير األزمة 
العاملي���ة وتداعياتها  املالي���ة 
بشكل عام على البنوك العاملية 

واإلقليمية. 
وأض���اف أن هذا التصنيف 
العاملي يثبت مجددا أن البنك قد 
جتاوز بإقتدار تداعيات املرحلة 
املاضية مع احملافظة على تنمية 
أصوله مؤكدا ان إدارة املخاطر 
ف���ي البنك تعم���ل وفق كفاءة 

أعلن البن���ك األهلي املتحد 
)الكويت( أن مؤسسة فيتش 
العاملي���ة للتصنيف االئتماني 
قد أك���دت تصنيف البنك على 
درجة -A مستقر لاللتزامات 
طويلة األجل مع توافر املعطيات 
والدالئل على استمرار متتعه 
املالي  بالثب���ات واالس���تقرار 
املس���تقبلي، وقد حصل البنك 
في االلتزامات قصيرة األجل على 
درجة F2، والتصنيف الفردي 
للبنك عند C ومستوى الدعم 
على مستوى 1، وظل مستوى 
دعم التصنيف االئتماني للبنك 

.-A مستقرا عند مستوى
وتعليقا على تصنيف وكالة 

من أولى المؤسسات في المنطقة تطبيقًا لها على نطاق واسع لتعزز نموها بأحدث أسطول للطائرات

الحساوي: »بيتك« يطبق تقنية البيئة االفتراضية العالمية »الخطوط الوطنية« تتسلم طائرتها السابعة

»بوبيان« يصدر دليل جودة الخدمة الشاملة لموظفيه
يشهدها عالم اخلدمات املصرفية 
االسالمية واملنافسة الشديدة التي 

يشهدها هذا السوق املتنامي.
وأوضح املاجد في كلمته ان 
من ابرز االهداف التي يصبو اليها 
البنك االرتقاء مبكانته املصرفية 
بني البنوك احمللية وارساء معايير 
اخلدم���ة والثقاف���ة وصوال الى 
العمالء في جميع  حتقيق رضا 

تعامالتهم مع البنك.
العناصر  الدلي���ل  وتضمن 
امللموس���ة في خدم���ة العمالء 
من خالل االلتزام���ات الواجبة 
السلبيات  على املوظفني وابرز 
الت���ي يجب ان يبتع���دوا عنها 
العمالء،  خالل تعامالتهم م���ع 
ومهارات اخلدمة والكيفية التي 
ميكن من خالله���ا بناء العالقة 
م���ع العمالء، وافض���ل الطرق 
ملعاملة العمالء واحلصول على 
رضاهم الكامل والتعامل مع كل 
املالحظات والشكاوى التي يقدمها 

العمالء.

واملنتجات التي يقدمها وذلك من 
اج���ل العمل على تطويرها ومبا 
يتناس���ب دائما مع متطلباتهم 
النمو في  واحتياجاتهم وفرص 
سوق اخلدمات املالية االسالمية 
الذي يش���هد اقباال متزايدا يوما 

بعد يوم.
وأشار القناعي الى ان جودة 
اخلدمة ترتبط بطبيعة عمل البنك 
باعتباره احد البنوك التي تعمل 
وفق احكام الشريعة االسالمية 
التي اكدت دائما على ان »الدين 
املعاملة« وان جميع ممارس���ات 
املسلم اليومية يجب ان تنطلق 
من مب���ادئ واخالقي���ات الدين 
االس���المي احلني���ف التي تؤكد 

حسن املعاملة.
وتضمن الدليل الذي اشرفت 
على اخراجه ادارة اجلودة الشاملة 
ف���ي البنك كلم���ة لنائب رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
عادل املاجد اكد فيها اهمية جودة 
اخلدمة في ظ���ل املتغيرات التي 

مع تش���ابه الكثير من املنتجات 
واخلدمات الت���ي تقدمها، بحيث 
أصبح الفيصل النهائي فيما بينها 

هو معيار جودة اخلدمة.
وأكد القناعي ان بنك بوبيان 
يول���ي العم���الء اهتماما خاصا 
حيث يضعهم في مقدمة اولوياته 
انطالقا من حرصه على التعرف 
عل���ى جميع آرائهم في اخلدمات 

أصدر بنك بوبيان دليل جودة 
الشاملة والذي يتضمن  اخلدمة 
أس���س وقواعد ج���ودة اخلدمة 
للعم���الء اعتم���ادا عل���ى القيم 
واألخالق اإلسالمية لتكون مرجعا 
جلميع املوظفني العاملني في البنك 
م���ن اجل تقدمي كل ما هو أفضل 
وصوال الى التميز في اخلدمة بني 

البنوك األخرى.
وق���ال مدير ع���ام مجموعة 
اخلدم���ات املصرفي���ة والدع���م 
املصرفي في البنك ناظم القناعي: 
ان الدليل الذي مت توزيعه على 
جميع موظفي البنك ميثل إضافة 
مهمة في اطار خطط التطوير التي 
تقوم بها ادارة البنك من اجل رفع 
مس���توى االداء وتطوير قدرات 
املوظفني ف���ي خدمة العمالء من 

مختلف الشرائح.
وأض���اف ان ج���ودة اخلدمة 
أصبحت اآلن من اهم املعايير التي 
تشكل اجواء التنافس بني البنوك 
ومؤسسات القطاع اخلاص، السيما 

بهدف تعزيز برنامج المكافآت لدى البنك

»الخليج« و»كوستا« يمنحان خصمًا 10% للعمالء
»بانكر ميدل إيست« ك� »أفضل 
برنامج والء« حيث يقدم برنامج 
مكافآت اخلليج، وهو البرنامج 
األقوى من نوعه واألوسع نطاقا 
في الكويت، مجموعة واسعة من 
العروض الرائعة، وخصومات 
القس����ائم  إلى  هائلة باإلضافة 
الشرائية املتوافرة اآلن لدى أكثر 
من 120 تاجرا في 300 محل في 
الكويت، وقد مت تصميم برنامج 
مكافآت اخلليج لتزويد العمالء 
مبجموعة كبي����رة من املكافآت 

حسب نوع حسابهم.

استخدام أي من بطاقات البنك 
االئتمانية.

يذكر أن برنامج املكافآت لدى 
بنك اخلليج حائز جائزة مجلة 

من بن����ك اخلليج، كما تتضمن 
هذه العروض أيضا، اش����تراكا 
مجانيا ملدة شهرين على شبكة 
ش����وتامي � أوربت )OSN( عند 

أعلن بنك اخلليج عن تعاونه 
مع مقهى كوستا ليتمكن عمالء 
»كوس����تا« من احلصول على 
خص����م 10% على مش����ترياتهم 
عند الدفع باستخدامهم بطاقات 
بنك اخلليج، ولدى البنك حاليا 
عرض ترويجي لعمالئه خالل 
فترة الصيف وحتى نهاية شهر 
س����بتمبر، ويوفر هذا العرض 
خصما بنس����بة 10% للتسوق 
في Fantasy World باس����تخدام 
بطاقات: ڤي����زا بالتينوم، ڤيزا 
انفينيت، وبطاقات نصور والبوم 

أعلنت اخلطوط الوطنية عن تسلم 
طائرتها الس���ابعة من طراز اإليرباص 
A320 ذات املواصف���ات اخلاصة والتي 
تضم 122 مقعدا موف���رة بذلك أقصى 
درجات الراحة للضيوف املس���افرين 
على منت رحالته���ا. ومع وصول هذه 
الطائرة، س���تتمكن اخلطوط الوطنية 
من احملافظة على أعلى مستوى اخلدمة 
التي توفرها لضيوفها، ومواصلة تعزيز 
شبكة خطوطها العاملية التي تتالءم مع 

احتياجات ضيوفها.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي 
للخطوط الوطنية جورج كوبر »يسعدنا 
تسلم طائرتنا الس���ابعة اجلديدة من 
طراز اإليرباص A320 وهي ثالث طائرة 
نضيفها هذا العام إلى أسطول طائراتنا 
املتنامي. وقد مت جتهيز جميع طائراتنا 

طبقا ألعلى املواصفات التقنية وأرقى 
معايير اخلدمة لتوفير أقصى درجات 
الرفاهية واملتعة لضيوفنا الكرام. ومما 
ال شك فيه فان وصول الطائرة السابعة 
سيسهم في تعزيز ش���بكة خطوطنا 
احلالية وجدد تأكيد التزامنا وحرصنا 
عل���ى توفير أعلى مس���تويات الراحة 
والرفاهية لضيوفنا أثناء رحالتهم على 

منت اخلطوط الوطنية«.
وأضاف كوبر قائ���ال »لقد حرصنا 
كشركة على أن نتخذ من الدقة والشمولية 
معايير أساس���ية أثناء وضع خططنا 
االستيراتيجية وقد كان توسيع أسطول 
طائراتنا بشكل تدريجي أحد أهم عناصر 
تلك اخلطة التي عملنا ومازلنا نعمل 
على حتقيقها. نحن سعداء أننا نسير 
في االجتاه الصحي���ح مبا يتوافق مع 

خططنا االستراتيجية التي وضعناها 
منذ بداية مسيرتنا«.

وتعد اخلطوط الوطنية شركة الطيران 
الوحيدة في العالم التي تعتمد على تقنية 
OnAir املبتكرة لتشغيل الهواتف النقالة 
على منت جميع طائرات أسطولها مبا يكفل 
تلقي وإجراء االتصاالت الصوتية وإرسال 
وتلقي الرسائل النصية القصيرة، إضافة 
إلى ذلك فقد احتل����ت اخلطوط الوطنية 
املركز الثاني في اس����تبيان »متيز خدمة 
املوظفني« الس����نوي الذي جتريه شركة 
س����كاي تراكس العاملية املتخصصة في 
تقييم أداء شركات الطيران وخدماتها لتوفر 

لضيوفها لذلك مستوى عامليا من 
اخلدمات وتكون إحدى أبرز 

شركات الطيران العاملة 
في الشرق األوسط.


