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كرم اهلل سبحانه اإلنسان وميزه عن باقي خلقه بنعمة العقل وأنعم علينا بقدرات اتصال 
مميزة عن باقي اخللق، فمنذ بداية تاريخ البش���رية س���عينا نحن البش���ر لتطوير محاور 
االتصال البشري أوال بالرموز واألصوات ثم بالرسومات ثم بتطور الكتابة واللغات الى أن 
تطورت قنوات التخاطب بشتى أشكالها احلديثة، حيث إإن من أعظم االحتياجات اإلنسانية 
ف���ي هذه احلياة هي »أن نكون مفهوم���ن«، كما أن القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين 

أهم عناصر النجاح الشخصي أو املهني.
يفترض الكثيرون أنه إذا أجدنا اللغة فبالتالي سنكون قد امتلكنا كل األدوات الضرورية 
للتواصل الفعال، في حن أن اللغة تعتبر فقط البداية فهي أداة وليس غاية، فعملية التواصل 
أو االتص���ال عملية معقدة تتطلب الصبر والتفاهم والقدرة على إدارة احلوار...إلخ، إن كال 
منا لديه بعض امله���ارات في التواصل، إال أنه غالبا ال تتكلل محاوالتنا للتواصل مع الغير 

بالنتائج التي نأمل في حتقيقها.
فلنكن صريحن غالبا ما نسمع نصف ما يقال لنا ونفهم نصف ما سمعناه ونصدق نصف 

ما فهمناه ونتذكر نصف ما صدقناه.. »يعني ما بقي لنا شيء من الكالم«.
يعرف معظ���م الناس التواصل على أنه قدرتهم على إيص���ال معلومة أو فكرة أو حالة 
نفسية للغير إما بالتحدث أو بالكتابة أو حتى باإليحاءات و»كالم ما بن السطور«، في حن 
أن التواصل احلقيقي يس���تلزم قيام اتصال ما بن ش���خصن أو أكثر يتم من خالله تبادل 
املعلومات واألفكار ووجهات النظر، على أساس أن يكون حتقيق التفاهم هو الغاية األساسية 

من االتصال، فبالتالي علينا:
أوال: أن نعلم ما هدف االتصال أو ما النتيجة املطلوبة منه؟ 

ثانيا: أن نحدد ما املعلومات األكثر أهمية املرغوب في إيصالها »شنو بنقول« أهي مشاعر 
أم أفكار أم مفاهيم أم حقائق؟

ثالثا: معرفة »منو بنقوله ال���كالم؟« فعلينا احلصول على معلومات وافية عن املتلقي، 
مثل حجم معرفته وقدراته وخلفيته واحتياجاته... إلخ، وذلك لتمكيننا من صياغة الرسالة 

بوضوح.
رابعا: حتديد »شلون؟« أي كيفية تبليغ الرسالة للمتلقي؟

وف���ي املقابل يتعن على املتلقي أن يصغي بإمعان ملا يتلقاه من املرس���ل واس���تخالص 
املعلومة األساسية من ذلك االتصال واالستجابة لها بالشكل املطلوب... »وسيبك من الكالم 

بن السطور«.

و في النهاية..

دعوة من إيديلتي لالتصال والتواصل 

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.

*

هيا بنا نتواصل..

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلـى الأ�سعــار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة

»الدولي« يكّرم موظفي القنوات اإللكترونية المميزين

أعل���ن بنك الكويت الدولي ع���ن تنظيمه حفل 
تكرمي ملوظفي القنوات االلكترونية ش���مل كال من 
اخلدمة الهاتفية واخلدم���ات االلكترونية، تقديرا 
ألدائهم املميز خالل النصف األول من العام احلالي، 
والتزامهم بتقدمي جتربة مصرفية متميزة إلى عمالء 
البنك تضع خدم���ة العميل في مقدمة أولوياتهم. 
وحضر احلفل كل من رئيس القنوات االلكترونية 

خليل القطان ومس���اعد مدير اخلدمات املصرفية 
االلكترونية محمد احلكاك، باإلضافة إلى مس���اعد 
مدير اخلدمة املصرفية الهاتفية نبيل البلوش���ي، 
حيث هنأوا  املوظفن على أدائهم املتميز وأظهروا 
تقديرهم ملس���توى األداء العالي، وحاز املكرمون 
وعددهم 12 موظفا، شهادات تقديرية والفوز بجوائز 

»بست تيم« ألدائهم املتميز.

مسؤولو البنك مع املوظفني املكرمني

الفوزان: تنمية الطفل تعكس نجاحه في دوره االجتماعي

»بيتك« يكّرم 200 من خريجي الدورة الصيفية لنادي »بيتي«

أكد مساعد املدير العام للقطاع املصرفي في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد ناصر الفوزان أهمية 
منح ش���ريحتي األطفال والشباب الفرصة في إثبات 
الذات وتنمية املهارات والقدرات، وهو ما جعل »بيتك« 
يختار شعاره اخلاص بعمالء حساب »بيتي« الصغار 
وهو »مستقبل مش���رق« كون األطفال ميثلون الغد 
الذي تنتظره الكويت في مسيرتها التنموية، مبينا 
أن دور »بيت���ك« في تنمية الطفل يعكس جناحه في 

أداء رسالته االجتماعية.
وفي تصريح صحافي مبناس���بة تكرمي خريجي 
برنامج التدريب الصيفي للصغار في نادي »بيتي« 
للصغار في حفل حضره مديرو مناطق الفروع أوضح 
الفوزان أن »بيتك« درب خالل البرنامج 200 طفل في 
الدورة األولى حيث تشتمل الدورة على جوانب نظرية 

وعملية في تعريفهم بطبيع���ة العمل املصرفي إلى 
جانب إتاحة الفرصة لهم ملمارسة عدد من الهوايات 

الفنية.
وذكر أن نادي »بيتك« حرص على استخدام وسائل 
محببة إلى نفوس األطفال من خالل إتاحة الفرصة لهم 
بإجراء بعض املعامالت مثل السحب واإليداع واالستعالم 
عن الرصيد واستخدام البطاقات البالستيكية وغيرها 
بعد أن أصبح العمل املالي والبنكي من مكونات الثقافة 
األساسية للشخص العادي ومن مستلزمات احلياة 
اليومية لتداخله مع مختلف اهتمامات وتطلعات الفرد 

وتوفير احتياجاته.
وأش���ار الى إن البنوك اإلس���المية نقلت مفهوم 
االدخار وحيازة أموال األفراد الراغبن في احملافظة 
عليها واحلصول على أرباح إلى آفاق واسعة بحيث 

أصبح املدخر مشاركا مبا يضعه في البنك اإلسالمي 
من أموال في أعمال التنمية وتطوير الوطن وخدمة 
حركة املجتمع التي تعتمد على عجلة االقتصاد بشكل 
أساسي، حيث تتبنى البنوك اإلسالمية مفاهيم عديدة 
مثل إعمار األرض والعدالة واملس���اواة واملسؤولية 

االجتماعية للمال وااللتزام واألمانة.
وأضاف أن »بيتك« يعمل على أن تساهم مدخرات 
الصغار في توفير احتياجاتهم في مجاالت التوظيف 
والتعليم والصحة واحلياة في مجتمع حديث يتمتع 
باالستقرار والنمو وأساسهما االقتصاد القوي والعمل 
املنتج واملش���اريع الكبرى التي حتقق قيمة مضافة 
اقتصاديا واجتماعيا، »فاملس���تقبل لهم، وكل دينار 
يدخرونه لبنة في بناء وطننا الكويت الذي يستحق 

منا الكثير«.

فريق موظفي »برقان« في وزارة الداخلية

الفائز عبداهلل النفيسي يتسلم مفتاح السيارة املرسيدس من مالك خليفة

جانب من قرقيعان »برقان« في مركز ديسكفري

الفوزان ومديرو مناطق الفروع يتوسطون املشاركني الفوزان يكرم أحد املشاركني

G -  55L AMG عبداهلل النفيسي يفوز بمرسيدس
في حملة بطاقات »الوطني« االئتمانية

واهتمامه بالعمالء«.
اجلدير بالذك���ر أن عمالء 
الوطن���ي  الك��وي���ت  بن�����ك 
يحصلون تلق���ائيا على فرصة 
الس���حب مع كل  للف���وز في 
إنف����اقها  ي�����تم  20 دين���ارا 
بواسطة بطاقات »الوط��ني« 
االئتماني���ة، مب���ا ف���ي ذل���ك 

عمل��يات السحب النقدي، في 
الكويت.

في ح���ن أن كل 20 دينارا 
إنفاقها بواسطة بطاقات  يتم 
»الوطني« االئتمانية أو بطاقة 
الس���حب اآللي خارج الكويت 
متنح العميل فرصتن لدخول 

السحب والفوز.

وأكد أن »بنك الكويت الوطني 
يت����ميز بعروضه، وبالنس���بة 
للجائزة الراق���ية الفخمة فأنا 
أفكر أن أهدي���ها الى أحد أبن��ائي 
وأش���جعهم على أال يف��وت��وا 
أيا م���ن عروض الوطني، فأنا 
دائم���ا أنصح ببن���ك الكويت 
الوطني الذي يتميز بعروضه 

لدخول السحب األخير«. 
من جانبه، قال الفائز عبداهلل 
حمد النفي��سي ان خبر الفوز 
بالسيارة كان مفاجأة بالنسبة 
إل���يه، وأض���اف: »إني سع���يد 
جدا بأن���ه قد حالف���ني احلظ 
الفائ���زين  وأصبحت أح�����د 
الفخمة«،  الس���يارات  بإحدى 

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
فوز عميله عبداهلل حمد محمد 
النفيسي بسيارة مرسيدس جيب 
فئة G-55L AMG موديل 2010 
الث��اني حلملة  الس���حب  في 
بطاقات »الوطني« االئتمانية، 
حي���ث متن���ح ه���ذه احلملة 
حاملي ه���ذه البطاقات فرصا 
لدخ���ول س������حوبات للفوز 
بإحدى ثالث سيارات مرسيدس 
فاخرة، مبجرد است��خدامهم أيا 
من بط���اقات الوط���ني خارج 
الكويت أو داخلها، وذلك لغاية 

14 سبتمبر املقبل.
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
البنك  املصرفية اخلاصة في 
مال���ك خليفة، ف���ي تصريح 
صحافي: »نحن مسرورون بأن 
أحد عمالئنا قد فاز بس���يارة 
مرسيدس جيب موديل 2010، 
فئة G-55L AMG في السحب 
الثاني، ومازالت هناك فرصة 
للفوز بس���يارة مرسيدس في 
انتظار أصحاب احلظ السعيد 
مم���ن يس���تخدمون بطاقات 
الوطني االئتمانية سواء داخل 
الكوي���ت أو خارجها. وجميع 
هؤالء مؤهلون بصورة تلقائية 

»برقان« يحتفل بالقرقيعان مع األطفال في مركز ديسكفري

أعلن بنك بوبيان عن احتفاله 
مبناس����بة القرقيعان مع األطفال 
في مركز ديسكفري وذلك ضمن 
أنشطة البرنامج الصيفي التفاعلي 
الذي أطلق����ه املركز حتت عنوان 
»صيفنا زوغة«. وأوضح البنك في 
بيان صحافي ان هذه املشاركة تأتي 
استمرارا للمبادرات واألنشطة التي 
يطلقه����ا البنك تعبيرا عن رؤيته 
ملسؤوليته االجتماعية باعتباره 
واحدا من أهم وأكثر البنوك احمللية 

منوا وديناميكية.
وفي تعليقه حول مش����اركة 
البنك في احتفاالت القرقيعان في 
مركز ديسكفري قال رئيس مديري 
التس����ويق بالوكالة بشير جابر: 
»يشرفنا أن نكون هنا في احتفاالت 
القرقيعان الرمضانية لهذا العام في 
مركز ديسكفري وضمن األنشطة 
الصيفية النوعية )صيفنا زوغة( 
املركز برؤية ذكية  والتي أطلقها 
متنح األطفال في موسم الصيف 

فرصة املرح والتعلم والتسلية في 
مجموعة من األنشطة التي امتدت 

طوال األسابيع املاضية«.
واضاف: »اننا في بنك برقان 
نحرص في كل رمضان أن نحتفل 
بالقرقيع����ان في م����كان مختلف 
وجديد لنع����زز تواصلنا ولقاءنا 
مع أكبر عدد من األطفال لنساهم 
معا في رس����م البهجة والسعادة 
على وجوههم، وإن مس����ؤوليتنا 
االجتماعية هي بالنسبة لنا دليل 
البناءة  يؤكد اهتمامنا باملشاركة 
والفعالة في مختلف األنشطة التي 
جتري داخل املجتمع على اختالف 

شرائحه العمرية واملهنية«.
ق����ام فريق بن����ك برقان  وقد 
القرقيعان  املش����ارك في احتفال 
القرقيع����ان على  بتوزي����ع علب 
األطفال املتواجدين في احلفل، وقد 
ضمت عل����ب القرقيعان اخلاصة 
ببنك برقان لهذا العام دفاتر رسم 

مع أقالم تلوين لألطفال.

ويضم مهرجان »صيفنا زوغة« 
في مركز ديسكفري مجموعة كبيرة 
من األنشطة الرمضانية التي جتمع 
بن املرح والتعليم والتسلية حيث 
ميكنهم االس����تمتاع باألنش����طة 
املختلف����ة، كما ح����رص منظمو 
احلفل على تواجد حكواتي تراثي 
يقص عل����ى األطفال مجموعة من 
احلكايات املفي����دة في مضمونها 
واملسلية بطريقة روايتها، إضافة 
إلى وجود فرق تقليدية موسيقية 
إلضفاء جو من احليوية واحلركة 

على أنشطة األطفال.
 اجلدير بالذكر أن بنك برقان 
قد ق����دم رعايته الذهبية ملهرجان 
»صيفنا زوغة« واملتضمن أنشطة 
متنوعة لألطفال امتدت لشهرين، 
وكذلك مساهمته في حفل القرقيعان 
السنوي العام احلالي مما يضيف 
ملبادرات البنك الكثير من التميز 
في التعبير عن التزامه مبسؤوليته 

االجتماعية.

البنك قدم شرحًا حول منتجاته 
المصرفية لموظفي »الداخلية«

أعلن بنك برقان عن قيام فريق من إدارة قطاع اخلدمات 
املصرفية الشخصية في البنك بزيارة إلى وزارة الداخلية 
بهدف التعريف بباقة حسابات البنك واخلدمات املصرفية 
التي تقدمها هذه احلسابات باالضافة إلى التعريف بالعروض 
التي يطرحها البنك بشكل مستمر لتعزيز املزايا التي تعود 
بالفائدة على عمالء البنك، وذلك تعزيزا الس����تراتيجية 
التواصل الفع����ال مع جميع ش����رائح املجتمع. واوضح 
البنك في بيان صحافي أن الزيارة شهدت تقدمي توضيح 
تعريفي بحسابات البنك الرئيسية والتي تهم موظفي وزارة 
الداخلية كحساب راتب الثريا، وحساب التوفير واحلساب 
اجلاري، إضافة إلى حساب )يومي( وهو احلساب الوحيد 
في الكويت الذي يوفر فرصا يومية للفوز بجائزة مقدارها 
5000 دينار. وعن هذه الزيارة، قالت رئيس مديري قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية في البنك منيرة املخيزمي: 
»إننا في بنك برقان نولي كبير االهتمام لتعزيز تواصلنا 

مع اجلهات احلكومية واخلاصة«.


