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نصف الشباب الكويتي بات مدمنًا على الحاسوب واإلنترنت

عبر تملك حصص في شركات تشغيلية والدخول في شراكات

الجمعية االقتصادية :البوابة اإللكترونية للكويت
في املرتبة الثانية خليجيًا

الشمالي« :اكتتاب القابضة» تجهز
الستثمارات في السعودية ودبي

| كتب أسامة مروه |
ك �ش��ف م �س��ؤول��و ال �ج �ه��از ال��وط �ن��ي
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،أن ال�ب��واب��ة
االل �ك �ت ��رون �ي ��ة ل �ل �ك��وي��ت ب ��ات ��ت ت�ح�ت��ل
امل��رت �ب��ة ال�خ�م�س��ن ع��امل �ي��ًا وال �س��ادس��ة
ع��رب �ي��ًا وال �ث��ان �ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ًا ف ��ي ال �ع��ام
الحالي ،وشددوا على ان الفترة املقبلة
ستشهد زي��ادة ال�خ��دم��ات واملعلومات
ال�ت��ي تقدمها ألب�ن��اء الشعب الكويتي
واملقيمن على اراضيها.
وأك ��دوا خ��ال مشاركتهم ف��ي ن��دوة
«االس � �ت � �خ � ��دام األم � �ث� ��ل ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات» ،التي أقيمت في الجمعية
االق�ت�ص��ادي��ة أن ثلث الشعب الكويتي
وأكثر من ثلثي املقيمن على أراضيها
باتوا يستخدمون االنترنت ،وأصبحوا
يعتمدون على التكنولوجيا للتواصل
مع أقربائهم ومعرفة األخبار والقيام
بعمليات ال�ت�س��وق ع�ب��ره ،م��ا أدى إل��ى
وق��وع نصف الشباب الكويتي في فخ
اإلدمان عليه.
واع�ت�ب��روا أن التطور التكنولوجي
ب � ��ات ال� �س� �م ��ة األب � � � ��رز ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ف��ي
الفترة الحالية ،وأشاروا إلى أن الفترة
امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ش�ه��د زي� ��ادة ف��ي ال�خ��دم��ات
والعمليات واملنتجات الحديثة التي
س�ت�س��اع��د ع �ل��ى ج �ع��ل ح �ي��اة اإلن �س��ان
أكثر سهولة.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور م�ح�م��د امل ��ا أس �ت��اذ
تقنية امل�ع�ل��وم��ات ف��ي جامعة الكويت
ف��ي كلمة ل��ه خ��ال ال �ن��دوة ان التعامل
مع التكنولوجيا واالستفادة منها في
الحياة ،يفرض وجود العديد من املزيا
وال�خ�ص��ائ��ص واألج �ه��زة وم��ن أهمها،
جهاز الحاسوب الذي يقسم إلى أنواع
عدة ومنها ،الجهاز املنزلي واملحمول،
والتجاري.
وأض� � � ��اف امل � ��ا أن االس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
أج�ه��زة ال�ح��اس��وب ال يمكن أن يتم من

املال متوسطًا الناجم والبحوه خالل الندوة

دون وجود برمجيات خاصة به ،مبينًا
أن ه� ��ذه األخ� �ي ��رة ت �ص �ن��ف إل� ��ى ان� ��واع
ع� ��دة أب ��رزه ��ا ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة وامل �ج��ان �ي��ة
والتجارية والعامة.
ول �ف��ت إل ��ى أن االس �ت �ف��ادة م��ن ه��ذه
ال �ب��رم �ج �ي��ات ي �ت��م ب �ن ��اء ع �ل��ى ش ��روط
عاملية تنص على حق امللكية ،وتمنع
م �س �ت �خ��دم ال� �ح ��اس ��وب م ��ن ال �ت �ص��رف
بها م��ن دون ال �ع��ودة إل��ى الجهة التي
تملكها.
وأش� ��ار امل ��ا إل ��ى أن االس �ت �ف��ادة من
اإلنترنت يفرض وجود شبكات محلية
وأخ��رى موسعة تساعد على الدخول
والولوج إلى عامله املتطور.
وأضاف أن الكويت قامت بتأسيس
البوابة االلكترونية للباد التي ربطت
مختلف الجهات الحكومية والرسمية
للباد بالجهاز امل��رك��زي لتكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات ،وس �ه �ل��ت ع �ل��ى امل��واط �ن��ن
م �ع��رف��ة ال � �ش� ��روط امل �ط �ل��وب��ة وال �ج �ه��ة
امل �س ��ؤول ��ة ع ��ن ت �ن �ف �ي��ذ امل �ع��ام �ل��ة ال �ت��ي
يحتاج إليها ،وأدت إلى توفير الوقت.
وأش � � � � � ��ارت م � ��دي � ��رة إدارة ت �ع��زي��ز

(تصوير زكريا عطية)

ال�ص�ح��ة ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة ال��دك�ت��ورة
عبير ال�ب�ح��وه إل��ى أن ال�ع�ص��ر الحالي
هو عصر ال�ث��ورة التكنولوجية ،الفتة
إل ��ى ان اإلح� �ص ��اءات ب�ي�ن��ت وج ��ود ما
ي�ق��ارب املليوني مستخدم للحاسوب
واالن �ت��رن��ت ف��ي ال �ك��وي��ت ،ي�ع��ان��ي ع��دد
ك�ب�ي��ر م�ن�ه��م م��ن ظ��اه��رة اإلدم� ��ان عليه
والجلوس لفترات طويلة أمامه.
وق��ال��ت ال �ب �ح��وه إن األب� �ح ��اث ال�ت��ي
أجرتها وزارة الصحية بينت معاناة
ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي من
آالم ال��رق �ب��ة وال �ظ �ه��ر وال �ي��دي��ن بسبب
االس�ت�خ��دام امل�ف��رط ألج�ه��زة الحاسوب
وال � �ج � �ل� ��وس ل � �ف � �ت ��رات ط ��وي� �ل ��ة أم ��ام ��ه
لتصفح االنترنت.
ون �ب �ه��ت ال �ب �ح��وه م ��ن أن ال �ج �ل��وس
لفترات طويلة أم��ام جهزة الحاسوب،
ي� ��ؤدي إل ��ى ظ �ه��ور ال �ع��دي��د م ��ن اآلث ��ار
السلبية على صحة اإلنسان ،ويساهم
ف ��ي وق � ��وع ال �ش �خ��ص ف ��ي ف ��خ اإلدم � ��ان
واالب� � �ت� � �ع � ��اد ع � ��ن ال � �ق � �ي� ��ام ب ��واج� �ب ��ات ��ه
العائلية تجاه أق��ارب��ه واملجتمع ال��ذي
يعيش فيه.

«الراجحي» يبدأ نشاطه في الكويت
أعلن مصرف «الراجحي» الحائز
على تصنيف أعلى املصارف ربحية
في اململكة العربية السعودية على
م ��دى س �ب��ع س �ن ��وات م �ت �ت��ال �ي��ة ،ب��دء
أعماله املصرفية في الكويت.
وأشار إلى أن توجهه نحو السوق
املصرفي الكويتي ،ج��اء متسقًا مع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م� ��دروس� ��ة ل�ت��وس�ي��ع
دائ� � ��رة ان� �ت� �ش ��اره ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن
اإلق�ل�ي�م��ي وال �ع��امل��ي ،ب �ه��دف تقديم
م� ��زي� ��د م � ��ن ال � �خ � ��دم � ��ات امل �ص ��رف �ي ��ة
واالئ�ت �م��ان �ي��ة امل� �ط ��ورة ،واس�ت�ي�ع��اب
ال� �ح ��اج ��ة مل ��زي ��د م� ��ن امل � �ص� ��ارف ف��ي
ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تشهد ن�م�وًا مستمرًا
ف��ي األع �م ��ال امل �ص��رف �ي��ة ،م��ع وج��ود
ش� ��ري � �ح� ��ة ع� ��ري � �ض� ��ة م� � ��ن ال� �ع� �م ��اء
املتميزين بالوعي الكامل ملؤشرات
األس ��واق ال�ع��امل�ي��ة ،ويتطلعون إل��ى
مسايرة ه��ذه امل��ؤش��رات عبر جهات
ائتمان تتمتع بسمعة طيبة وقدرة
ف��ائ �ق��ة ع �ل��ى ت �ل �ب �ي��ة اح �ت �ي��اج��ات �ه��م،
وت � �ع � �م� ��ل وف � � ��ق أح � � �ك � ��ام ال� �ش ��ري� �ع ��ة
اإلسامية.
وأع� � � � ��رب م� ��دي� ��ر أول ال� �خ ��دم ��ات
املصرفية ل��ألف��راد ف��ي ف��رع الكويت
حميد السلمان ،عن فخر البنك ببدء
أع �م��ال��ه ف��ي ال �ب��اد ن �ظ �رًا مل��ا يمثله
م ��ن أه �م �ي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ق �ط��اع
املصرفي في مختلف أنحاء املنطقة،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن إدارة «ال��راج �ح��ي»
ح��رص��ت ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال�ت�ج�ه�ي��زات

حميد السلمان

املناسبة واألج �ه��زة الحديثة كافة،
وامل ��زودة بتقنيات مصرفية عالية
كفيلة بتلبية مختلف االحتياجات
امل� �ص ��رف� �ي ��ة وم� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال� �ع� �م ��اء
املنسجمة م��ع س�ي��اس�ت��ه املصرفية
امل� ��ؤس � �س� ��ة ع� �ل ��ى م� �ط ��اب� �ق ��ة ك � ��ل م��ا
يتعلق بأحكام الشريعة اإلسامية،
وامل � �س � ��اع � ��دة ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ال ��وق ��ت
وال� �ج� �ه ��د ل �ل �ع �م ��اء ب �ش �ك��ل م�ه�ن��ي
م � ��دروس ،ووف� ��ق ب�ي�ئ��ة ع �م��ل ع��ال�ي��ة
املهنية.
وح��ول الخدمات املصرفية التي
ي��وف��ره��ا ال �ب �ن��ك ق� ��ال ال �س �ل �م��ان ،إن
املصرف يعمل في قطاعات ومجاالت
مختلفة ،ف��ي إط ��ار ت�ن��وي��ع م�ص��ادر

ال��دخ��ل وت �ط��وي��ر ق �ط��اع االس�ت�ث�م��ار
للشركات واألفراد ،مع التركيز على
توفير أحدث الخدمات اإللكترونية
واملنتجات االستثمارية ،والسيما
األع � �م� ��ال امل �ص ��رف �ي ��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ،إل ��ى ج��ان��ب ق�ن��وات
ال � �خ� ��دم� ��ة األخ � � � � ��رى م � �ث ��ل ال� �خ ��دم ��ة
الهاتفية وأجهزة السحب اآللي ،مع
ب��اق��ة م�ن�ت�ق��اة ت�ت�ن��اس��ب م��ع ال�س��وق
ال�ك��وي�ت��ي وم �ن �ه��ا ،خ��دم��ات تحويل
الراتب ،والتمويل بكافة أنواعه من
م��راب�ح��ة ال �س �ي��ارات ،وت�م��وي��ل ش��راء
األس �م �ن��ت ،وت �م��وي��ل ش� ��راء األث� ��اث،
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تدخل
ض�م��ن ح ��دود ول��وائ��ح ب�ن��ك الكويت
امل� ��رك� ��زي ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى ان امل �ص��رف
ي�ت�ل�ق��ى رس � ��وم م��راب �ح��ة ت�ن��اف�س�ي��ة،
ت� �ت ��وج ال� �ت ��زام ��ه امل �س �ت �م��ر ب �ت��وف �ي��ر
ال��رع��اي��ة ال�ت��ي يحتاجها ك��ل عميل
لتناسب إمكانياته.
وأك� � ��د أن م� �ص ��رف «ال ��راج� �ح ��ي»
س �ي �س �ت �م��ر ف ��ي ت �ع��زي��ز م��وق �ع��ه ف��ي
ال � �س � ��وق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،وأن� � � ��ه ي �س �ع��ى
دائ � � �م � ��ًا إل � � ��ى ت� �س� �ه� �ي ��ل ال �ع �م �ل �ي ��ات
امل�ص��رف�ي��ة أم ��ام ع �م��ائ��ه ،وذل� ��ك من
خ ��ال إط� ��اق ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة
امل� �ت� �ن ��وع ��ة وال� � �خ� � �ي � ��ارات امل� �ت� �ع ��ددة
لفتح ال�ح�س��اب��ات وم�ن�ه��ا ،الحساب
ال� � �ج � ��اري ،وح� �س ��اب ��ات االس �ت �ث �م��ار
املتنوعة ،وحسابات أخرى تتناسب
مع ظروف الحياة اليومية املختلفة.

وط� ��ال � �ب� ��ت ال � �ب � �ح� ��وه م �س �ت �خ��دم��ي
اإلن �ت��رن��ت ب �ع��دم إط��ال��ة ال�ج�ل��وس أم��ام
ش ��اش ��ة ال� �ح ��اس ��وب ،وع� � ��دم االق� �ت ��راب
ك�ث�ي�رًا م �ن��ه ،وب��االس �ت �خ��دام الصحيح
لألعضاء ،مشددة على أن هذه األمور
م��ن ش��أن�ه��ا ت�ن�ش�ي��ط ال �ح��رك��ة ال��دم��وي��ة
وتبعد عنه اإلصابة ببعض األمراض.
كما اعتبرت أنه تقع مسؤولية كبرى
على األهل ملراقبة أبنائهم ومنعهم من
ال�ج�ل��وس ل�ف�ت��رات ط��وي�ل��ة أم ��ام أج�ه��زة
ال�ح��اس��وب ،م��ؤك��دة أن األب �ح��اث بينت
أن اإلدم� ��ان ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت ي ��ؤدي إل��ى
ال �ف �ش��ل ال� ��دراس� ��ي وال �ت �ب��اع��د األس� ��ري
واالجتماعي.
أم��ا ال��دك�ت��ور ص��ال��ح ال�ن��اج��م أستاذ
ع �ل��م ال �ل �غ��ة وال �ك �م �ب �ي��وت��ر ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت ،فأكد ف��ي كلمة ل��ه أن الجميع
استهزأ بالجهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات بعد قيامه بإطاق الحكومة
والبوابة االلكترونية للكويت ،مشيرًا
إل��ى أن ه��ذه النظرة تغيرت في الفترة
األخ � �ي� ��رة ب �ع��د ن �ج��اح �ه��ا ف ��ي ت�س�ه�ي��ل
األم� � ��ور ع �ل��ى امل ��واط� �ن ��ن ،م �ش �ي �رًا إل��ى

ان ه ��ذه ال �ب��واب��ة ت �ح �ت��وي امل �ع �ل��وم��ات
وال��وث��ائ��ق ال�ت��ي يحتاجها امل��واط�ن��ون
واملقيمون للقيام بمعامات ف��ي أكثر
م ��ن  42ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ورس �م �ي��ة ف��ي
ال�ب��اد ،الفتًا إل��ى أنها تقدم نحو 377
خدمة تعريفية و 37خدمة الكترونية،
وت � �م � �ن� ��ح ال � �ش � �خ� ��ص إم � �ك� ��ان � �ي� ��ة دف� ��ع
امل�ت��وج�ب��ات النمالية عليه ع�ب��ر ال��دف��ع
اآللي.
وقال الناجم إن البوابة االلكترونية
للكويت تقدمت سبع مراتب في العالم
ال �ح��ال��ي وب��ات��ت ف��ي امل��رك��ز ال�خ�م�س��ن
على مستوى ال�ع��ال��م ،وذك��ر أن�ه��ا تعد
السادسة عربيًا والثانية على مستوى
دول الخليج.
ولفت الناجم إلى أن البوابة شهدت
زي � � ��ارة ن �ح��و  3م ��اي ��ن ش �خ��ص م�ن��ذ
بداية العام الحالي ،وإلى أن  8ماين
وسبعمئة أل��ف دي �ن��ار ه��ي ع �ب��ارة عن
ضرائب ومتوجبات للجهات الرسمية
في الباد تم تحصيلها من املواطنن
واملقيمن من خالها.
وأك� � � � � � � ��د أن ال� � � �ج� � � �ه � � ��از امل� � � ��رك� � � ��زي
لتكنولوجيا املعلومات لن يتراجع عن
هدفه الذي وضعه عند تأسيسه ،وهو
االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ت�ط��ور التكنولوجي
بكل أوج�ه��ه وتحويله لخدمة الشعب
ولرفع مستوى الباد وزيادة نجاحها
وت�ح�س��ن ص��ورت�ه��ا ف��ي ج�م�ي��ع أن�ح��اء
العالم.
وك �ش��ف ال �ن��اج��م أن ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة
ستشهد إطاق املزيد من الخدمات على
البوابة ،بهدف تقليص األعباء املترتبة
على الشعب ومساعدة املوظفن على
أداء أع �م��ال �ه��م ب ��أس ��رع وق � ��ت م �م �ك��ن،
مطالبًا الكويتين واملقيمن باالعتماد
عليها للحصول على املعلومات التي
يحتاجونها ،معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى
تطور الباد ويؤدي إلى رفع سمعتها
في املجال التكنولوجي عامليًا.

«الدولي» يستقبل
وفد جامعة «درام» البريطانية

كشف نائب رئيس مجلس اإلدارة
ف��ي شركة اكتتاب القابضة الدكتور
ع �ل��ي دروي � ��ش ال �ش �م��ال��ي أن ال�ش��رك��ة
تجهز مهمة في السعودية ودبي عبر
تملك حصص في شركات تشغيلية
واع � � � ��دة ه � �ن� ��اك ،وذل � � ��ك خ� � ��ال ال� �ع ��ام
ال �ح��ال��ي ،م�ن��وه��ًا ال��ى ان ن�ي��ة الشركة
تتجه نحو دعم استثماراتها الحالية
سواء في السوق املحلي أو االقليمي.
وذك��ر الشمالي أن الشركة نجحت
ف��ي إط�ف��اء خسائرها املتراكمة حتى
ن �ه��اي��ة ش �ه��ر ي��ون �ي��و امل��اض��ي وال �ت��ي
ت �ق��در ب� �  2.9م�ل�ي��ون دي �ن��ار م��ن خ��ال
تخفيض رأس املال الى  22.86مليون
دينار.
وأوضح أن الشركة حققت ارباحًا
ت �ص ��ل ال � ��ى  373ال � ��ف دي � �ن� ��ار خ ��ال
ال�ث��اث��ة أش �ه��ر امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي 12/ 31
 ،2011/إال أن ص��اف��ي ن�ت��ائ��ج أع�م��ال
النصف الثاني أظهر خسائر طفيفة
تقدر ب�  23ألف دينار أي ما يعادل 0.1
فلس للسهم فقط علمًا الخسائر التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ال �ش��رك��ة ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث
تبلغ  396الف دينار وجمعيها يعد
غير محقق إذ م��ازال��ت تحتفظ بتلك
االستثمارات.
واشار الشمالي في بيان صحافي
ال � � ��ى ان ال � �ش� ��رك� ��ة ل ��دي � �ه ��ا م �ح��اف��ظ
ف ��ي أس � � ��واق م �ه �م��ة م �ن �ه��ا ال �ك��وي �ت��ي
وامل � �ص� ��ري واالم� � ��ارات� � ��ي وج�م�ي�ع�ه��ا
ت �س �ج��ل ن � �م � �وًا ،الف� �ت ��ًا خ � ��ال ال �ف �ت��رة
ال �ح��ال �ي��ة ي �ت��وق��ع ان ي �ن �ع �ك��س ع�ل��ى

نتائج أعمال الربع األول التي تؤكد
امل ��ؤش ��رات ال �ح��ال �ي��ة أن �ه��ا اي�ج��اب �ي��ة،
فيما ن��وه ال��ى أن م��وج��ودات الشركة
بلغت  29.22مليون دينار.
وذك� � � ��ر ال� �ش� �م ��ال ��ي ف � ��ي م �ض �م��ون
ت �ص��ري �ح��ات��ه أن ح �ق��وق امل�س��اه�م��ن
حسب نهاية العام املاضي تصل الى
 21.591.050دي �ن��ارًا وس��ط ت��وق�ع��ات
ب��أن تشهد ارت�ف��اع��ًا م��ع نهاية الربع
الحالي ،فيما أشار الى أن استراتيجة
الشركة التي اتبعتها في خطة إعادة
الهيكلة انعكست على وضعها املالي
ال��ذي بات اكثر قوة ومتانة ما يؤكد
ان ال �ش��رك��ة ت� �ج ��اوزت االن �ع �ك��اس��ات
السلبية التي افرزتها االزمة املالية.
ول�ف��ت ال��ى ان دي ��ون ال�ش��رك��ة تعد

«بيتك» يعلن فوز  7عمالء جدد
بجهاز «غاالكسي نوت» الجديد
أجرى بيت التمويل الكويتي (بيتك) السحب السادس
لحملته التسويقية «اربح غاالكسي نوت يوميًا» ،والتي
تمنح ع�م��اءه ال�ف��رص��ة ل��دخ��ول السحب م��ع ك��ل عملية
شراء بقيمة  10دنانير باستخدام بطاقات «بيتك» فيزا
وماستركارد االئتمانية ومسبقة الدفع داخ��ل وخ��ارج
ال�ك��وي��ت ،وك��ذل��ك م��ن خ��ال اس�ت�خ��دام ب�ط��اق��ات السحب
اآلل ��ي «ال �خ �ص��م امل �ب��اش��ر» ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ش��رائ �ي��ة خ��ارج
الكويت خال أكثر من ثاثة أشهر متواصلة.
وأسفر السحب عن فوز سبعة عماء جدد وهم :مريم
معتق صالح املطيري ،وخالد محمد علي الغيث ،وفوزي
محمد عبد الرسول العوضي ،ويوسف علي حسن ما
ي��وس��ف ،وم��اج��دة محمد غلوم ال�ق�ط��ان ،وف��ؤاد عبدالله
يوسف الثاقب ،ولؤي مساعد عبد الرحمن الزيد.
وت�ه��دف الحملة التسويقية ،ال�ت��ي انطلقت ف��ي 26
يناير امل��اض��ي وتستمر حتى ال��راب��ع م��ن م��اي��و املقبل،
إلى مكافأة العماء وتمييزهم وتعزيز والئهم لبيتك،
وترسيخ مبادئ وأه��داف «بيتك» الرامية إلى تنشيط
حركة املبيعات ،وتحقيق الفائدة للتجار واألس��واق،

ً
وال �س �ع��ي الس �ت �خ��دام ال �ب �ط��اق��ات امل�ص��رف�ي��ة ب��دي��ا عن
ال�ن�ق��ود ت�ف��ادي��ًا للمخاطر ال�ت��ي يتعرض لها العماء،
وتماشيًا مع التوجهات املصرفية العاملية.
وأك � � ��د «ب� �ي� �ت ��ك» اس � �ت � �م� ��راره ف� ��ي ان� �ت� �ق ��اء ال� �ب ��رام ��ج
ال �ت��روي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ت �ط �ل �ع��ات ال �ع �م��اء،
وذل��ك في إط��ار سعيه ملكافأة عمائه وتعزيز والئهم،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه أط �ل��ق خ ��ال ال �ع��ام امل��اض��ي مجموعة
من البرامج والحمات التسويقية التي الق��ت نجاحًا
جيدًا بن أوس��اط العماء والسوق املحلي ،األمر الذي
ي�ع�ك��س ال �ث �ق��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ال �ب �ن��ك ون �ج��اح��ه في
تقديم املنتجات وال�خ��دم��ات التي تائم احتياجاتهم
وتستجيب لتطلعاتهم.
ويعمل «بيتك» على تعزيز حصته السوقية ليس
ع ��ن ط��ري��ق زي � ��ادة ح �ج��م اإلص � � ��دار ف �ق��ط ،ب ��ل ب�ت��وع�ي��ة
ال�ع�م��اء وحثهم على االس�ت�خ��دام م��ن خ��ال الحمات
ال �ت��روي �ج �ي��ة ذات ال �ج��وائ��ز ال �ق �ي �م��ة ال �ت��ي ت �ب��ن م��زاي��ا
استعمال البطاقات من حيث األمان وترتيب امليزانية
الشخصية وتوفير الوقت والجهد.

«التجاري» يطلع طالبات األكاديمية األميركية
على الحملة التراثية «يازين تراثنا»

ً
أبل مستقبال البروفيسور هيغنز

استقبل البنك «ال��دول��ي» رئ�ي��س جامعة «درام» البريطانية
ال �ب��روف �ي �س��ور ك��ري�س�ت��وف��ر ه�ي�غ�ن��ز وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه ،حيث
اطلعوا على تجربة التحول الثرية للبنك ال��ذي يعتبر أول بنك
تقليدي متخصص في الكويت يتحول إلى بنك اسالمي ،وذلك
بحضور أمني سر مجلس إدارة البنك صادق ابل ومدير البحوث
االقتصادية.
وأب��دى الوفد البريطاني اب��دى الوفد اعجابه بتجربة التحول
ل�ل��دول��ي ،وب��ال�خ��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات ال�ت��ي يقدمها ال�ب�ن��ك للعمالء،
وأوضح البرفيسور كريستوفر أن الزيارة القصيرة التي يقوم
بها وف��د الجامعة للكويت ،هدفها تقديم الشكر لسمو الشيخ
ناصر املحمد الصباح لتقديمه منحا دراس�ي��ة ودع�م��ا لبرامج
البحوث املتعلقة بالدراسات السياسية واألمنية للشرق األوسط.
وأش��ار إل��ى أن جامعة «درام» تعتبر واح��دة م��ن أق��دم ثالث
ج��ام �ع��ات ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا أس �س��ت ف��ي ال �ق��رن ال �ث��ال��ث ع�ش��ر مع
جامعتي كيمبرج واك�س�ف��ورد ،الفتًا إل��ى أن لديها أق��دم مركز
متخصص في التمويل واالقتصاد اإلسالمي في العالم ،وإلى
أنها تعتبر من أكبر  100جامعة في العالم.
وم��ن جانبه ش��دد أب��ل على اهتمام البنك «ال��دول��ي» بتوطيد
العالقات مع الجامعات ومراكز االبحاث العلمية املتخصصة في
التمويل واالقتصاد العاملي وتبادل الخبرات معها واالستفادة
من ابحاثها ومؤتمراتها العلمية ،مشيرا إل��ى أن��ه ش��ارك أكثر
من مرة في حضور املواسم العلمية لجامعة درام ،وقام بتقديم
محاضرات عن تجربته في ع��دد من املوضوعات مثل تجربة
التحول ،واملسؤولية االجتماعية.

ق ��ام ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ال�ك��وي�ت��ي
ب� ��زي� ��ارة األك ��ادي� �م� �ي ��ة األم �ي��رك �ي��ة-
ب�ن��ات ،وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ضمن
أن�ش�ط��ة وف�ع��ال�ي��ات حملة «ي��ازي��ن
تراثنا» التي أطلقها البنك أخيرا
وال� � �ه � ��ادف � ��ة إل � � ��ى إح� � �ي � ��اء ال � �ت� ��راث
الكويتي بمختلف مظاهره.
وق ��ال ��ت م �س��اع��د امل ��دي ��ر ال �ع��ام–
إدارة اإلع� ��ان وال �ع��اق��ات ال�ع��ام��ة
أم��ان��ي ال��ورع « تأتي ه��ذه ال��زي��ارة
ض� �م ��ن ال � � ��زي � � ��ارات ال � �ت� ��ي ق � ��د ق ��ام
ب�ه��ا ال�ب�ن��ك ل �ع��دد م��ن امل� ��دارس في
إط ��ار حملة ال�ب�ن��ك إلح �ي��اء ال�ت��راث
ال �ك��وي �ت ��ي ال� �ق ��دي ��م ،ح �ي��ث ه��دف��ت
ال��زي��ارة إل��ى اط��اع الطالبات على
اك�ب��ر ق��در م��ن امل�ع�ل��وم��ات التراثية
مثل األلعاب الشعبية واملهن التي
ك��ان أج��دادن��ا ي��زاول��ون�ه��ا ف��ي ذل��ك
الحن باإلضافة إلى األمثال التي
كانت تتداول في املاضي ».
وأض��اف��ت ال� ��ورع «ل �ق��د الحظنا
ت �ج��اوب��ًا الف �ت��ًا م ��ن ال �ط��ال �ب��ات من
خ � ��ال ال � � ��رد ع �ل ��ى األس� �ئ� �ل ��ة ال �ت��ي
ط��رح��ت ع�ل�ي�ه��م ،وأي �ض��ا تفاعلهم

«برقان» و«سيرفس هيرو» يطلقان
استطالعًا عن مدى رضا العمالء
أع �ل��ن ب �ن��ك ب��رق��ان أن ��ه ب ��دأ اس �ت �ط��اع��ًا ل �ل��رأي على
االن�ت��رن��ت بالتنسيق م��ع سيرفس ه�ي��رو ،ي�ه��دف من
خ��ال��ه إل ��ى تقييم م�س�ت��وى درج ��ة رض ��ا ال�ع�م��اء في
البنك من خ��ال زي��ارة املوقع اإللكتروني .وم��ن خال
االستطاع على االنترنت ،ال��ذي يعد املؤشر الوحيد
في العالم العربي لقياس جودة الخدمة في مختلف
ال �ق �ط��اع��ات ،س�ي�ت�م�ك��ن ب �ن��ك ب��رق��ان م��ن ت �ط��وي��ر أدائ ��ه
باستمرار.
وق ��ال ��ت رئ �ي ��س ال �ت �س��وي��ق ف ��ي ب �ن��ك ب ��رق ��ان ح�ن��ن
ال��رم�ي�ح��ي «س �ت �ك��ون ه ��ذه ال�ن�ت��ائ��ج م�ف�ي��دة مل�ت��اب�ع��ة و
ت �ط��وي��ر أدائ � �ن� ��ا ،وال �ح �ص��ول ف ��ي امل �ق��اب��ل ع �ل��ى أع�ل��ى
مستوى من الرضا من قبل عمائنا .إن تعاوننا مع
سيرفس هيرو هو ج��زء من استراتيجيتنا الشاملة
ال�ت��ي ت�ق��وم على مواصلة تحقيق نتائج استثنائية
لجميع عمائنا .ونحن واثقون من ان نظام التصويت
ً
س �ي �ك��ون م� �ص ��درًا ف� �ع ��اال وس��ري �ع��ًا وذات م �ص��داق �ي��ة
للمعلومات القيمة».
م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،ق��ال��ت رئ �ي��س س�ي��رف��س ه �ي��رو فاتن

علي الشمالي

منخفضة اذ ت�ب�ل��غ  7م��اي��ن دي�ن��ار
ف�ق��ط وه��و م��ا ستعمل ال�ش��رك��ة على
سدادها خال املراحل املقبلة.
وقال ان الشركة ستدرس استدعاء
زيادة رأس املال التي اقرتها الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة األخ� �ي ��رة خ ��ال ال�ن�ص��ف
ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ال � �ع� ��ام ال � �ح ��ال ��ي ،الف �ت��ًا
ال ��ى أن ال �ع��وام��ل امل�ح�ي�ط��ة ب��ال�ش��رك��ة
واس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي
ان �ع �ك �س��ت ع �ل ��ى أص ��ول� �ه ��ا ال �ت��اب �ع��ة
بشكل ايجابي.
وك �ش��ف ال �ش �م��ال��ي ع ��ن ت��وس �ع��ات
تجهز لها الشركة ف��ي أس��واق مهمة
ع�ل��ى رأس �ه��ا ال �س��وق ال�س�ع��ودي عبر
تملك حصص في شركات تشغيلية
واع� � � ��دة ه � �ن� ��اك ،وذل � � ��ك خ � ��ال ال �ع ��ام
ال�ح��ال��ي ،م�ن��وه��ًا ال��ى ان ن�ي��ة الشركة
ت� �ت� �ج ��ه ن� �ح ��و دع � � ��م اس� �ت� �ث� �م ��ارات� �ه ��ا
الحالية س��واء في السوق املحلي أو
االقليمي.
واض � ��اف ان «اك �ت �ت��اب ال�ق��اب�ض��ة»
ت � � �ج � � ��ري ح � ��ال� � �ي � ��ًا م� � �ب � ��اح� � �ث � ��ات م ��ع
مجموعات استثمارية كبرى في دبي
يتوقع أن تنتج عنها اتفاقيات مهمة
خال الفترة املقبلة ،منها على سبيل
امل�ث��ال امكانية ال��دخ��ول ف��ي مشاريع
وصفقات مشتركة سكنية لها االثر
االي � �ج� ��اب� ��ي ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع االط � � � ��راف،
منوهًا ال��ى ان الشركة حرصت على
تفعيل املكتب التمثيلي لها في دبي
خ� ��ال ال �ف �ت ��رة االخ � �ي� ��رة م ��ا س�ي��وف��ر
آليات للتواصل مع تلك املجموعات.

أب ��وغ ��زال ��ة «ف� �ه ��م م��اه �ي��ة ال �ع �م �ي��ل ه ��ي م ��ن ال �ل �ب �ن��ات
االس��اس �ي��ة ف��ي ب �ن��اء والء ال �ع �م��اء .وب�س�ب��ب ذل ��ك ق��ام
سيرفس ه�ي��رو بتطوير آل�ي��ة اس�ت�ط��اع مجانية عن
طريق اإلنترنت لقياس مدى درجة رضا عمائك بشكل
دوري .هذا االستطاع يعطي املستخدم فرصة تقييم
مدى رضاه العام عن مستوى الخدمة املقدمة اعتمادا
على سؤال واحد فقط .وقد تم تصميم هذا االستبيان
بطريقة ال تزعج مستخدمي املواقع االلكترونية ،كما
أن ه��ذه ال�خ��دم��ة امل�ج��ان�ي��ة م��ن س�ي��رف��س ه�ي��رو تظهر
مدى التزامنا بالعمل على حث الشركات على تقديم
خدمة أفضل عبر إيصال صوت املستهلكن».
ويواصل بنك برقان بتطبيق املمارسات واملعايير
ال��دول�ي��ة وذل��ك وف�ق��ًا الستراتيجيته ف��ي تقديم أج��ود
الخدمات لعمائه .ويسعى البنك الى توفير األفضل
ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �خ ��دم ��ات امل ��ال� �ي ��ة م� ��ن خ � ��ال ال �ت �ح �س��ن
امل �س �ت �م��ر ل � �ج� ��ودة م �ن �ت �ج��ات��ه وخ ��دم ��ات ��ه امل �ب �ت �ك��رة،
وتنسيق عملياته ،الى جانب تنمية وتعزيز املهارات
واالستجابة الفعالة ملاحظات العماء.

الورع مع الطلبة

ب��ال �ت �ع��رف ع ��ن ال �ح �م �ل��ة ال �ت��راث �ي��ة.
وإعجابهم بالحلقة التعريفية من
خال كلمات الشكر والثناء إلدارة
البنك على هذه الزيارة».
وش ��ارك ��ت ال �ط��ال �ب��ات ف ��ي عمل
م �ج �س��م ع� ��ن ال� �ح� �ي ��اة ال� �ب ��ري ��ة م��ن
خ � � ��ال ت� �ن� �ف� �ي ��ذ خ� �ي� �م ��ة ص� �غ� �ي ��رة،
وك � ��ذل � ��ك ص� �ن ��اع ��ة م �ج �س �م��ن ع��ن

ال�ب�ي��ت ال�ك��وي�ت��ي ت�ع��رف الطالبات
م��ن خالهما على تصميم البيت
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت وك��ذل��ك
امل� � ��واد ال �ت��ي ك��ان��ت ت �س �ت �خ��دم في
بناء البيت الكويتي القديم ،حيث
تم في نهاية الزيارة إهداء مجسم
البيت واملجسم الذي يمثل الحياة
البرية إلدارة املدرسة.

