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من منا لم يقف محتارا في يوم من األيام... »أروح ميني واال يسار؟« أو »أبيع السهم 
واال أنط���ر؟« أو »أترك الوظيفة واال أبقى؟«... إلخ، أمام مثل هذه التس���اؤالت أو غيرها 

كبيرة كانت أم صغيرة وقد استعصى علينا إيجاد اجلواب املقنع، فما العمل؟ 
تتعدد األسباب واملؤثرات التي تؤدي بنا الى احليرة في االختيار، وقد يتأثر بعضنا 
بشكل أكبر من البعض اآلخر »اللي ما بإذنه ماي«، إال أنه عاجال أو آجال نواجه كلنا في 
مجرى حياتنا الشخصية أو العائلية أو املهنية سؤاال أو قرارا نقف عنده، في هذه احلالة 
علينا أن نتذكر »ال تعصبون«... هدئ من روعك، فصعوبة االختيار ليست بعدو، غالبا 
ما يتعس���ر علينا االختيار عندما نكون في حالة من التوتر أو عدم االستقرار النفسي، 
وإن لم نكن فقد تؤدي بنا عدم القدرة على االختيار الى التوتر النفسي، فعلينا أن نهدأ 

وأن نصفي أذهاننا من أي توتر كخطوة أولى.
ومن ثم فمن املمكن لنا أن نستعني ببعض السبل أو األفكار التي من املمكن أن تسهل 

علينا عملية االختيار وهي كالتالي:
1 - واجه هذا االختيار بش���كل مباشر وخصص لنفسك متسعا من الوقت للتأمل في 

هذا القرار ونتائجه احملتملة.
2 – استشر من حولك ممن تثق في حكمتهم وآرائهم.

3 - راجع نفسك واس���تعرض املميزات والعيوب اخلاصة بنواحي االختيار املتاحة 
لك.

4 - استمع ملا ميليه عليك ضميرك فهو »أكثر واحد راح يؤذيك إذا ما سمعت له«.
5 - اح���رص عل���ى أن يكون لديك وقت كاف التخاذ الق���رار ولكن »ال متاطل« وضع 

لنفسك موعدا نهائيا التخاذ القرار.
6 - تذكر أنه في بعض األحيان ال توجد إجابة أو اختيار واحد فقط »قرارات احلياة 

ما هي أسود وأبيض فقط«.
7 - وال تن���س انك من املمكن أن تخت���ار عدم االختيار »كيفك يا أخي روح دور على 

شي ثاني تسويه«.
وعن���د اتخاذك للقرار أو االختيار ال تندم على ما أقدمت عليه »فالندم ما منه فايدة« 
وعليك أن حتقق أقصى اس���تفادة مما اخترته، وفي املقابل عليك أن تتذكر أن من املمكن 
ل���ك بل ومن حقك )في بعض احلاالت( الع���دول عن اختيار أو قرار ثبت أنه غير موفق 

»فهو مو قرآن يا جماعة«.
وفي النهاية...

دعوة من آيديليتي حلسم املوضوع.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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»األهلي« يستقبل الدفعة السادسة من متدربي »أكاديمية األهلي«

»تراكس« أفضل شبكة عالقات عامة بالشرق األوسط

الكويتي  البنك األهلي  أعلن 
الدفعة السادسة  عن استقباله 
من املتدربني اجلدد في »أكادميية 
األهلي«، وذلك ضمن إستراتيجية 
املوارد  الهادفة لتوظيف  البنك 
البشرية الوطنية وإعداد قيادات 
مصرفية ش���ابة ذات مستوى 
عال متخصصة ف���ي الصناعة 

املصرفية.
وقد رحب كل من مساعد مدير 
عام إدارة املوارد البشرية حمزة 
إنكي ومدير التدريب والتطوير 
ف���راس رمض���ان باملتدرب���ني 
اجلدد، موضحني له���م أهداف 
البن���ك ورؤيته جت���اه العمالء 
واملستثمرين، وتطلعاته لتحقيق 
أفضل النتائج مع ضرورة االرتقاء 

باخلدمات املصرفية.
أكد مس���اعد مدير عام  وقد 
إدارة امل���وارد البش���رية حمزة 
إنكي على أن »أكادميية األهلي« 
تؤهل منتس���بيها اجلدد للعمل 
بأعلى املعايي���ر االحترافية في 
القط���اع املصرفي وتعزز قيمة 
تدريب املوارد البشرية الوطنية 

العاملي  أدرج تقري���ر هوملز 
لع���ام 2011، املتخص���ص ف���ي 
مجال العالقات العامة، ش���بكة 
»تراك���س« ضمن قائمة »أفضل 
100 شركة عالقات عامة مستقلة 
في العال���م«، لتصبح بذلك أول 
شركة في الشرق األوسط تدخل 
هذه القائم���ة، كما منح التقرير 
»تراكس« لقب »أفضل ش���ركة 
عالقات عامة في منطقة الشرق 
األوسط لعام 2011«، حيث جاء 
هذا التقييم بعد دراس���ة حجم 
نشاطات شركة »تراكس« في 13 
سوقا في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وقد تضمن التقرير ألول مرة 
فئة مخصصة ملنطقة الش���رق 
األوس���ط، وهو ما يعد مؤشرا 
على دخول قطاع العالقات العامة 
في املنطقة إلى مرحلة جديدة، 
تتمثل في حتول استراتيجيات 
االتص���ال والعالقات العامة من 
برام���ج ومب���ادرات داعمة إلى 

قبل التحاقهم بعملهم مما يسهم 
في تعزيز روح العمل اجلماعي 
وإتقان فن التعامل مع العمالء 
حيث ميثل خريج���و أكادميية 
األهلي الواجهة احلقيقية لتقدمي 
اخلدم���ات املصرفي���ة بأفضل 

صوره.
بدوره، أوضح مدير التدريب 
والتطوي���ر ف���راس رمضان أن 

عناصر أساسية في استراتيجيات 
الشركات واجلهات احلكومية.

وأوض���ح تقرير »هوملز« أن 
»ش���بكة تراكس، التي تضم ما 
يزيد عل���ى 200 متخصص في 
العامة يعملون  العالقات  مجال 
في 13 بلدا في الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا، حققت هذين 
اإلجنازين نظرا ألنها متتلك قدرات 

التدريبي سيس���تمر  البرنامج 
ملدة ش���هرين وسينقس���م إلى 
جزأي���ن: األول من���ه يتضمن 
جمي���ع املعلومات األساس���ية 
عن قطاعات البنك كما يتضمن 
مهارات خدمة العمالء واالتصال 
والبيع والتف���اوض، أما اجلزء 
الثاني فيختص بالتدريب العملي 
على جميع اإلجراءات واملعامالت 

متميزة في تغطية جميع األسواق 
الرئيسية، وأيضا لريادتها في 
التوعية بالعالقات العامة وتعزيز 
دورها في املنطق���ة، فضال عن 
مستوى االبتكار الذي تتميز به 

نشاطات الشركة ومبادراتها«.
وفي تعليق له بهذه املناسبة، 
قال الرئيس التنفيذي لش���بكة 
العامة محمد  تراكس للعالقات 

املصرفية اإللكترونية لتأهيلهم 
الوظيفية على  للقيام مبهامهم 

أكمل وجه فور تخرجهم.
اجلدير بالذكر أن اس���تمرار 
أكادميية األهلي للدفعة السادسة 
على التوالي تؤكد جناح برامج 
األكادميية املتنوعة وتزيد حرص 
إدارة البنك على توظيف موارده 
البش���رية على أساس أكادميي 

بن عايد العايد: »لقد عملنا بجد 
واجتهاد عل���ى مدار 13 عاما في 
سبيل إنشاء شبكة متخصصة 
في مجال العالقات العامة داخل 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بك���وادر وطنية بهدف 
املعايير  تقدمي خدمات بأرق���ى 
ووفقا ألفضل املمارسات املتبعة 
في هذا املجال، كما أن وجود فئة 

مصقول باملهارات العملية.
وقد واصلت أكادميية األهلي 
اهتمامها باملوظفني احلاليني، حيث 
استقبلت في عام 2010 ما يقارب 
448 موظفا تدربوا خالل 245 يوما 
بواقع 1592 ساعة تدريبية على 
العديد من البرامج املتخصصة 
في الصناعة املصرفية واملهارات 

الشخصية.

جديدة في تقرير هوملز مخصص 
ملنطقة الشرق األوسط يعد مبثابة 
تتويج جلهودنا في بناء أسس 
متينة لقط���اع العالقات العامة 
كما أنه حافز لتحقيق املزيد من 

التقدم والنجاح«. 
بدورها، قالت رميا ترمس مدير 
عام تراكس الكويت: »تعد تراكس 
الكويت جزءا من شبكة عالقات 
عامة متكاملة متتلك مكاتب تنتشر 
في أرجاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. ومن خالل هذه 
القاعدة الراسخة، استطعنا بناء 
عمليات محلية مستدامة تعمل 
على تلبي���ة احتياجات عمالئنا 
مبستوى يتسم بأعلى قدر من 
املهنية، وهذا التكرمي هو تأكيد 
على فعالية استراتيجيتنا الرامية 
لبن���اء قطاع العالق���ات العامة 
في املنطقة واالرتق���اء بأدواته 
وبرامجه، وتتويج جلهود جميع 
العاملني في 13 مكتبا  موظفينا 

في املنطقة«.

لقطة جماعية للمتدربني اجلدد في أكادميية »األهلي«

شعار »تراكس«رميا ترمس
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