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 أعلن أمـــني صندوق االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع الواليات املتحدة األميركية محمد 
الكاظمي عن مشاركة شركة االستشارات املالية 
الدوليـــة كراع ذهبي ألنشـــطة مؤمتر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات املتحدة 
األميركية والذي سيقام في مدينة ميامي األميركية 
في الفترة بني ٢٥ و٢٨ نوفمبر من العام احلالي 
برعاية ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 

ناصر احملمد.
  وتقدم الكاظمي بالشكر لرعاية الشركة املهمة 
ألنشطة املؤمتر والتي تعد استكماال ملشاركة 
شركة االستشارات املالية الدولية في أنشطة 

املؤمتر السنوي الحتاد طلبة أميركا بعد املشاركة 
الفعالة في أنشطة مؤمتر االحتاد العام املاضي في 
مدينة لوجن بيتش بوالية كاليفورنيا وباألخص 
املشاركة الفعالة في معرض فرص العمل والذي 

أقيم على هامش املؤمتر.
  وأوضح الكاظمي أن الرعاية هي اســـتكمال 
جلهود االستشـــارات املالية الدولية في خدمة 
املجتمع والطلبة والطالبات الكويتيني الدارسني 
في الواليات املتحدة وأن دورها الفاعل في هذا 
اجلانب له فضل كبير في إجناح أنشطة االحتاد 
وإخراجها في أفضل صورة ممكنة خلدمة طلبة 

الكويت في أميركا. 

 محمد العمر يتفقد بعض السيارات مع فهد املخيزمي 

 عبداهللا اجلدعان

 محمد الكاظمي

 منال محسن

 نواف الشالل

 «بيتك» يطلق سيارات تسويقية للتواصل مع العمالء

«ISO 9001:2000» المستشارون»: ١٣ الجاري آخر موعد لتحديث 

الكويتي  التمويل   يبدأ بيت 
(بيتــــك) فــــي اســــتخدام أداة 
تسويقية جديدة بإطالق مجموعة 
من السيارات التي حتمل شعار 
البنك وعلى متنهــــا مجموعة 
من موظفيــــه املتخصصني في 
التســــويق والترويج  عمليات 
والبيع املباشــــر للوصول إلى 
عمالئه احلاليني واملستهدفني في 
أماكن جتمعاتهم ومشاركتهم في 
املناسبات املختلفة سواء تلك 
التي تتــــم بتنظيم من «بيتك» 
أوجهات أخرى، حتقيقا ملفهوم 
القــــرب من العميــــل وتعظيم 
أهميــــة التواصل املباشــــر مع 

اجلماهير.
  وقال مدير إدارة التســــويق 
والعالقات العامة فهد املخيزمي 
خالل عــــرض قدمــــه للرئيس 
التنفيــــذي محمــــد العمــــر ان 
السيارات وهي من أنواع مختلفة 
ستكون حاضرة مبجموعة من 
موظفــــي «بيتــــك» املختصني 
بالتعامــــل مع العمــــالء خارج 
املكاتــــب في مختلــــف املواقع 

 أفادت الرئيس التنفيذي في 
شركة املستشـــارون العامليون 
منال محســـن بـــأن 13 اجلاري 
هو آخر موعد لتحديث شـــهادة 
املواصفـــة العامليـــة للجـــودة
(ISO 9001:2000) وذلـــك عقب 
أن اصـــدرت املنظمـــة العاملية 
للتقــــييس ISO في شهر ديسمبر 
2008 النســـخة احملدثـــة مـــن 

.ISO 9001:2008» » املواصفة
  وقالت محسن في بيان صحافي 
ان جميـــع شـــهادات املواصفة
ســـتفقد   «ISO 9001:2000»
صالحيتها خالل شـــهر نوفمبر 
اجلاري ولن تكـــون فعالة بعد 
هـــذا التاريـــخ، الفتـــة الى أن 
«املستشارون» تعمل على الشهادة 
أو التأهيل للحصول عليها للمرة 
األولى حيث تهتم الشركة بتحقيق 
متطلبات النظام وفقا للمعايير 

االنترنت وعبر نحو ١٥٠ خدمة 
مجانية، ومن خالل هذا األسلوب 
التســــويقي اجلديد سيتمكن 
«بيتك» من الوصول إلى شرائح 
متنوعة ومختلفة االهتمامات من 
إلى عمالئه  العمالء، باإلضافة 
احلاليــــني، وبالتالي فإن هناك 
فرصة ملزيد من التسويق والبيع 
املباشر وهو أولى خطوات النمو 
وحتقيق األرباح بزيادة احلصة 

السوقية.
  وتتنوع األدوات التسويقية 
البيعية  في سياســــة «بيتك» 
لتناســــب طبيعــــة واهتمــــام 
عمالئه واجلمهور املستهدف، 
وتســــتخدم وســــائل تقليدية 
وأخرى مبتكرة لتوسيع مجاالت 
الوصول للعمالء وبيع املنتجات 
واخلدمات وإبراز جوانب التميز 
واألفضلية فيها، مع التأكيد على 
اجلوانب األساسية فيما يطرحه 
«بيتك»مــــن منتجات وخدمات 
وهي الشرعية واجلودة والتميز 
العمالء  واملواءمة مع تطلعات 

واحتياجاتهم. 

الكيان. وأضافت  الجنازات هذا 
محسن أن مفهوم «اآليزو» يتجسد 
في حصول الشركة املستحقة على 
شهادة معتمدة في حال التزامها 
مبعايير اجلودة العاملية على أن 
تظل الشـــركة ملتزمة بتطبيق 
تلك املعايير بشـــكل مســـتدام. 
وأشـــارت إلى أن «املستشارون 
العامليون» قامت بتحميل العديد 
من املقـــاالت واألبحاث اخلاصة 
بنظم اجلـــودة والتي حتمل في 
طياتها العديد من املعلومات التي 
ميكن الرجوع إليها واالسترشاد 
بها في مجاالت نظم اجلودة، وذلك 
على موقع الشركة االلكتروني:
www.gckw.com كمـــا تطرقت 
بيـــان  إلـــى  املقـــاالت  هـــذه 
التعديـــالت مـــا بـــني مواصفة
«ISO 9001:2000» واإلصـــدار 

األخير لها  «9001:2008».

العمر على    من جانبه شدد 
أهمية الدور الذي ستحققه األداة 
التسويقية اجلديدة للتواصل مع 
العمــــالء والتواجد في مختلف 
األماكن، وقال إن «بيتك» استطاع 
أن يكون بتصرف عمالئه على 
مدار الساعة ومن أي مكان من 
خالل موقعه االلكتروني على 

بسهولة، حيث سيقدم موظفو 
بيتك من خاللها بعض املطبوعات 
والكتيبات التي توفر معلومات 
عن البنك وقطاعاته وأنشطته 
وخدماته وطبيعة ومنهج عمله، 
وهي مبادرة من «بيتك» تعتبر 
األولى مــــن نوعها على صعيد 

البنوك احمللية.

الوطنية  واملناســــبات خاصة 
والدينيــــة واالجتماعية وفق 
خطة مدروســــة تســــتهدف أن 
يتواجد «بيتك» دوما في املكان 
األقرب لعمالئه، وقد مت تزيني 
السيارات بشعار بيتك لتكون 
مميزة وحتمل رسالة إلى عمالئه 
وغيرهم وميكن التعرف عليها 

مرتفعـــة القيمـــة أو حدوث أي 
فجوات في تطبيق النظام.

  وأكدت أن الشركة تفتخر بأن 
تقدم خدماتها االستشارية لتأهيل 
الكيانات لتطبيق نظم  مختلف 
الدولية،  اجلودة واملواصفـــات 
وكذلك صيانة وحتديث هذه النظم 
بعد احلصول عليها وذلك على 
وقع توجه العديد من الشركات 
التجاريـــة إلـــى احلصول على 
االعتماد الدولي مقابل نظم اجلودة 
العاملية كخطوة ناجحة وفعالة 
آثار األزمة االقتصادية  لتخطي 
احلالية التـــي باتت تهدد كثيرا 
من الكيانات، الفتة الى أنه ميكن 
إدارة اجلـــودة أن يبني  لنظام 
أواصر متينة بني أنشطة العمل 
لهذا الكيان ضمن منظومة إدارية 
مدروسة وناجحة وفقا للمعايير 
الدولية، وأن يكون مؤشـــر أداء 

متطلبـــات املواصفـــة اجلديدة 
تدريجيا بشكل يسهل على الكيان 
تغيير الشهادة باإلصدار اجلديد 
من خالل زيارات التدقيق الدورية 
للجهة املانحة للشهادة، دون أن 
يتكبد العميل أي تكاليف مادية 

اجلديدة للمواصفة العاملية ألي 
كيان يرغب في ذلك.

  واشارت الى أن «املستشارون» 
تعمـــل حاليا على توفير جميع 
االمكانيـــات التدريبيـــة التـــي 
العمل مع األخذ  يتطلبها سوق 
الزمنية  الفتـــرة  بعني االعتبار 
للتطبيق وتأهيل الكيان بالنظر 
القائمة  الى حجمه واألنشـــطة 
بداخلـــه، ومـــن منطلق حرص 
العامليون» في  «املستشـــارون 
تقدمي االستشارات لعمالئها وفقا 
ألحدث األنظمـــة العاملية،، فيما 
دعت الشـــركات احلاصلة على 
 «ISO 9001:2000» شهادة إصدار
لتحديثها إلى املعيار اجلديد قبل 

تاريخ 13 نوفمبر اجلاري. 
  وقالت إن دور «املستشارون 
العامليون» في حتديث املواصفات 
القياسية يتمثل في البدء بتحقيق 

 أداة جديدة ينفذها موظفون مختصون

 «نكست نتوورك» توفر 
خدمة اإلنترنت المجاني 

في األماكن العامة 

 أكد نائب املدير العام لدى 
شركة «نكســـت نتوورك» 
انه حتقيقا  الشـــالل  نواف 
لرغبـــة كل مواطـــن ومقيم 
في توفيـــر انترنت مجاني، 
فإن الشركة تسعى جاهدة 
للتعاقد في السنوات املقبلة 
مع جميع املجمعات التجارية 
واملقاهي العامة في الكويت، 
وذلك لتوفير خدمة االنترنت 
املجاني فـــي جميع األماكن 
العامة، بحيث  الســـياحية 
يتسنى للمستخدم االتصال 
بشبكة االنترنت دون مقابل 
وبسرعات عالية، ومبا يسهل 
عملية احلصول على املعلومة 
فـــي الوقـــت الـــذي أصبح 
احلصول عليها ضرورة من 

ضروريات احلياة. 
  واضاف ان عجلة التطور 
الكويت  التكنولوجي فـــي 
والتي بدأت مع تدشني خدمات 
االنترنت في اآلونة األخيره، 
جعلت عملية االتصال بخدمة 
االنترنت في بعض األحيان 
تكلف املســـتخدمني مبالغ 
مكلفـــة، وبطء فـــي عملية 
أنه  إال  االتصال باالنترنت، 
ومع تقدم السنوات وارتقاء 
الكويت تكنولوجيا استطاعت 
شـــركة نكست نتوورك في 
السنوات السابقة بعد البحث 
املســـتمر والدراسات حول 
هذا الشـــأن، أن توفر خدمة 
االنترنت املجاني والسريع 
جلميـــع املســـتخدمني في 
املجمعات التجارية املتعاقد 

معها.
  وبني ان هذا االمر أسهم في 
جعل الشركة األولى كويتيا 
وخليجيا التـــي تتعاقد مع 
املجمعات التجارية واألماكن 
العامة للمساهمة في توفير 
خدمـــة االنترنـــت املجاني 

للمواطن واملقيم. 

 «زين» الراعي الماسي لمؤتمر االتحاد الوطني
   لطلبة الكويت في الواليات المتحدة 

 الجدعان: الشركة اعدت العديد من المفاجآت 
للطلبة المتواجدين في االحتفال 

 ..و«إيفا» تعلن رعايتها للمؤتمر 

 أعلنـــت شـــركة زين عن 
رعايتها املاسية للمؤمتر الـ ٢٦ 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع الواليات املتحدة األميركية، 
والذي يقام هذا العام في والية 
فلوريدا مبدينة ميامي حتت 
رعاية ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
في الفترة من ٢٥ الى ٢٨ نوفمبر 
اجلاري حتت عنوان «إلى نهضة 

جديدة».
  وذكرت الشـــركة في بيان 
أنها تؤمـــن بأهمية  صحافي 
التقارب مع أجيال املســـتقبل 
وخصوصا أبناءها من طالب 
العلم في اخلارج، مبينة أن هذا 
احلدث السنوي والذي ترعاه 
للعام الثالث على التوالي دائما 
ما يترجم عالقة التقارب بني 
أنه يجمع  األجيال خصوصا 
حضورا مميزا من الشخصيات 
الوطنية التي لها بالغ األثر في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 

والثقافية والرياضية.
  وقـــال املديـــر التنفيـــذي 
للعالقات واالتصاالت في شركة 
زين الكويت عبداهللا اجلدعان: 
«مؤمتر احتاد طلبة أميركا من 
املؤمترات املميزة على الصعيد 
الفكري واالجتماعي في ذات 
الوقت، فهو يعتبر مبثابة ساحة 
مفتوحة للحوار وتبادل وجهات 
النظر من خالل حلقات النقاش 
واملنتديـــات التي تدور حول 

الكثير من اجلوانب مبشاركة 
نخبة من الشخصيات وصناع 

القرار في الكويت».
  وأفـــاد بأن: «وجـــود زين 
في أنشطة هذا املنتدى يؤكد 
حرصهـــا علـــى أداء دورهـــا 
االجتماعي بالتوازي مع نشاطها 
االقتصادي والتجاري، ونحن 
في زين نأخذ من هذه األحداث 
فرصة جادة للتواصل مع أكبر 
عدد ممكن من شرائح عديدة 

في املجتمع». 
  وبني أن عنوان املؤمتر لهذا 
العام «إلى نهضة جديدة» يحمل 
معـــه روحا جديـــدة، مفعمة 
بحماسة الشباب الساعي إلى 
حتقيق النهضة الشاملة، مشيرا 
إلى أن جلسات املؤمتر واحللقات 
النقاشية ستكون فرصة لتبادل 
األفكار واألطروحات التي تعزز 

من حتقيق هذا الهدف.

  وكشـــف ان: «زيـــن أعدت 
العديـــد من املفاجآت لطلبتنا 
املتواجدين في هذه االحتفالية 
السنوية، وهدية مميزة ألوائل 
الطلبة، رغبة منها في تأكيد 
مشـــاركة حقيقية»، مبينا أن 
الشركة ســـتبقى مهتمة بهذا 
احلدث السنوي الضخم إلميانها 
الشديد بأن أصحابه هم سفراء 

الكويت في اخلارج.
أنه: «من منطلق    واوضح 
كون زين من كبرى املؤسسات 
في الدولة، فإنها حريصة على 
املشاركة وبقوة في مثل هذه 
األنشطة خصوصا التي تبرز 
أنشطة الكوادر البشرية الشابة 
التي متثل مستقبل الكويت»، 
مبينـــا أن هـــذا امللتقى ميثل 
حدثا اجتماعيا هدفه األساسي 
التواصل والتعارف والتعاون 
مع أفـــكار وأطروحات أبنائنا 

في اخلارج.
  وأشـــار إلى أن شركة زين 
دائما ما تبحث عن أفضل الطرق 
التي تضمن لها حتقيق أهدافها 
وتفعيل مبدأ الشراكة مع البيئة 
التي تتعامل معها واملشاركة في 
هذا املؤمتر يعكس هذا التوجه 
بشكل عام، مبينا أن الشركة 
تعتمد في ذلك على طموحها 
وجرأتها فـــي تنفيذ قراراتها، 
وهذا بدوره مـــا أوصلها إلى 
التي حتتلها  املكانة املرموقة 

اآلن في قطاع االتصاالت. 
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