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أخبار الشركات

»إنجاز ميديا« تطلق خدمة الرسائل 
البريدية األسبوعية للشركات 

الصولة: »زاجل لالتصاالت« تحقق نموًا 
في إيراداتها بنسبة %15

ش����ركة  أعلن����ت 
»اجن����از ميدي����ا« عن 
البريد  اطالق خدم����ة 
اإللكتروني األسبوعية 
)Rich email( للشركات 
لتقدمي معلومات وأخبار 
مختص����رة ومفي����دة 
للش����ركات للتواصل 
الفعال م����ع املوظفني 
من جان����ب والعمالء 

من جانب آخر.
وقال املدير العام لشركة »اجناز 
ميديا« صالح الرشيدي ان خدمة رسائل 
البريد اإللكتروني)Rich Email( تتميز 
بأنها مصممة بطريقة محترفة وراقية 
وليس����ت كأي بريد إلكتروني عادي 
يحتوي على نص وصور، وإمنا من 
مميزاتها أنها مصممة خصوصا للعميل 
بشكل يعكس روح العالمة التجارية 
اخلاصة بالعميل، وأيضا تتميز بأنها 
حتتوي على صور وڤيديو وملفات 
حتميل جتذب املرسل إليه لقراءتها، 
وبالتالي حتقق وصول الرسالة إلى 
أكبر قدر ممكن من املستهدفني، كما أنها 
تتميز باستخدام برنامج خاص بحيث 
تعطي نتائج هذه احلملة بشكل مباشر 
وميكن معرفة م����ن قام بفتح البريد 
ومن قام بتحميل امللفات ومن شاهد 
الڤيديو.. الخ.وأضاف املدير التنفيذي 
لشركة »اجناز ميديا« حمد الشريدة 
أن خدمة الرسائل البريدية األسبوعية 
تنقس����م إلى نوعني األول املوجه إلى 
موظفي الشركة، وهذا يصلح للشركات 
التي حتتوي على أكثر من 50 موظفا 
يستخدمون البريد اإللكتروني اخلاص 
بهم، والثاني موجه إلى العمالء، وهذا 
يصلح جلميع الشركات التي تريد أن 
تسوق خدماتها ومنتجاتها إلى عمالئها 

بطريقة شيقة وجذابة. 
وأوضح أن الرسائل املوجهة إلى 
املوظفني مدعوم����ة بنموذج )قواعد 
النجاح في بيئة العمل( اخلاص بشركة 

إجناز لالستش����ارات 
والتدري����ب، وال����ذي 
يحتوي على رس����ائل 
توجيهية ترش����د أي 
موظ����ف ع����ن كيفية 
النج����اح ف����ي العمل، 
وميك����ن م����ن خ����الل 
ه����ذا البريد التواصل 
م����ع املوظف����ني حول 
الش����ركة،  آخر أخبار 
وتوصي����ل معلومات 
مهمة وإرسال اس����تبيان بشكل راق 
وس����هل وملفات حتمي����ل مهمة. أما 
الرس����ائل املوجهة إلى العمالء فهي 
تواص����ل مع عمالء الش����ركة بحيث 
يتم إخبارهم بآخر عروض املنتجات 
واخلدمات وتعريفات عن الشركة وعن 
افتتاح آخر فرع وعن العالمة التجارية 
للشركة، وهذه املعلومات تزيد من والء 
العميل، ويشعر بأن الشركة تهتم برأيه 
من خالل هذا التواصل، كما أن التواصل 
مع العميل عبر اإلمييل يتيح للشركة 
معرفة آراء العمالء من خالل االستبيان 

اإللكتروني السهل واملميز.
وأشار الرشيدي إلى أن التسويق 
 )Rich email( االلكتروني م����ن خالل
يعد من أكثر وسائل التواصل فاعلية، 
حيث ان االمييل هو التوجه األول ألي 
مس����تخدم لالنترنت، ومتاح لألفراد 
في أي مكان س����واء في العمل أو في 
املن����زل أو حتى في املقه����ى، كما انه 
ميكن االطالع على االمييل من خالل 
التليفون احملمول وهذه عوامل مشجعة 
للش����ركات للتس����ويق عبر االمييل 
والتواصل الفع����ال، مبينا أن خدمة 
)Rich email( تتميز أيضا بأنها تقلل 
من التكاليف املالية بش����كل كبير، إذ 
ان النش����رات اإلعالنية أو اإلخبارية 
املطبوعة التي تتعامل بها الشركات 
حتتاج إلى تكاليف كبيرة وتستغرق 
وقتا أطول في إعدادها، أضف إلى ذلك 

صعوبة التوزيع وتكاليفه العالية.

أعلنت شركة زاجل 
لالتصاالت  الدولية 
جناحها في حتقيق 
منو إيراداتها بالنسبة 
لنتائج الربع الثالث 
م���ن الع���ام احلالي 
بنس���بة جت����اوزت 
ال� 15% وبقيمة 7.15 

مليون دينار.
وتعليقا على ذلك، 
أكد العضو املنتدب 
التنفيذي  والرئيس 

للشركة م.خليفة ابراهيم الصولة 
قائ���ال: »ان هذه النتائج االيجابية 
تأتي استكماال الستراتيجية »زاجل« 
ونش���اطاتها في الكويت والشرق 
األوسط، وحرصها الدائم واملستمر 
على تطوي���ر منتجاتها وخدماتها 
سواء من الناحية الفنية أو البشرية، 
مش���يرا في هذا الصدد الى جناح 
الش���ركة في تنفيذ عدة مشاريع 
إستراتيجية على مستوى الشرق 
األوسط لعدد من ش���ركائها مثل 
مجموعة زين لالتصاالت املتنقلة 
وبريتش تيلكوم وأجيليتي وخطوط 

الطيران احمللية وغيرها«.
وأوض���ح ان حتقي���ق منو في 
ال�  إيرادات »زاجل« بنسبة تفوق 
15% عن العام املاضي يعتبر أمرا 
جيدا يعكس متانة وضع الشركة، 
خاص���ة في ظ���ل أوض���اع األزمة 
املالية التي تش���هدها املنطقة في 
الفترة األخيرة، مشددا على أن من 
شأن تنفيذ الشركة لعدة مشاريع 
التي تعود  إس���تراتيجية أخرى، 

لشركاء استراتيجيني 
إقليميني ومحليني، أن 
ينعكس إيجابا على 
أوضاع الشركة املالية 
في األع���وام الثالثة 
املقبل���ة. وأض���اف 
الصولة أن منو أعمال 
الش���ركة وتوقيعها 
لعدة عق���ود محلية 
واقليمي���ة يعك���س 
تزايد الثقة في خدمات 
»زاجل لالتصاالت«، 
اال أن���ه في نفس الوق���ت يحملها 
مس���ؤولية احلفاظ على مستوى 

اعمالها وخدماتها.
يذكر أن »شركه زاجل الدولية 
لالتصاالت« شركة مساهمة كويتية، 
وهي متلك عدة شركات في كل من 
السعودية، البحرين، األردن، لبنان 
وسورية، ومتتد شبكتها الى أوروبا، 
وأميركا، وش���رق آس���يا، ولديها 
تراخيص لنقل املعلومات والبيانات 
واالنترنت ف���ي جميع الدول التي 
تعم���ل بها. كما ان لديها ش���راكة 
اس���تراتيجية مع كبرى ش���ركات 
االتصاالت في العالم، وهي تستخدم 
أحدث تكنولوجيات االتصال، ولديها 
رصيد متميز من املوارد البشرية 
النوعية  املؤهلة لتنفيذ املشاريع 
واملتميزة في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا. وقد استطاعت الشركة أن 
تفرض نفس���ها كمشغل اتصاالت 
اقليمي يقدم خدم���ات ذات جودة 
عالية وتنافسية بحسب مقاييس 

اجلودة العاملية.

صالح الرشيدي

السبيعي متوسطا فريق عمل الشركة بدرالسبيعي يسلم درع الشركة إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بحضور رؤوف أبوزكي

إبراهيم الصولة

»إيكاروس« تطفئ بعض خسائرها
من نتائج الربع الثالث اإليجابية

أحمد مغربي
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
اي���كاروس للصناعات  ان ش���ركة 
املالية  النفطية سترس���ل نتائجها 
لفترة ال� 9 أش���هر االولى من العام 
احلالي الى البورصة خالل االسبوع 
ان الشركة حققت  املقبل، موضحة 
أرباحا ايجابية خالل الربع الثالث من 
العام احلالي وستطفئ هذه االرباح 
جزءا من اخلس���ائر التي منيت بها 
في الربعني االول والثاني من العام 

احلالي.
وذكرت املصادر ان النتائج املالية 

للشركة عن العام 2009 بأكمله ستكون 
في حتسن وستكون بااليجاب وليست 
بالسلب، خاصة ان الشركة ماضية في 
خطط اعادة جدولة القروض سواء 
أو اخلارجية والتي تكللت  احمللية 
بالنجاح خالل االس���ابيع املاضية 
بجدولة ديون بقيمة 40 مليون دينار 

مع أحد البنوك احمللية.
جتدر االشارة الى ان »ايكاروس 
للصناعات النفطية« قد منيت بخسائر 
قدرها 4.4 ماليني دينار في الربع االول 
من العام احلالي، وخسائر قدرها 1.6 

مليون دينار في الربع الثاني.

»الكويتية لالستثمار« شاركت في ملتقى الكويت المالي

أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار )KIC( عن مشاركتها 
في ملتقى الكويت املالي الذي افتتحه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وحضره رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ومحافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي ثنيان 
الغامن ورئيس احتاد املصارف الكويتية عبداملجيد الشطي 
وكبار رجال الدولة وممثلو الهيئات االقتصادية واملالية 
اإلقليمية والدولية ومحافظو البنوك املركزية ومؤسسات 
النقد ورؤس���اء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيون في 

البنوك واملؤسسات املالية األخرى.
وقد حرصت الش���ركة الكويتية لالستثمارممثلة في 
رئيس مجلس ادارتها بدر السبيعي على املشاركة في هذا 
امللتقى تأكيدا ألهمية مثل هذه امللتقيات في ظل األزمة املالية 
العاملية التي غيرت الكثير من املنطلقات والسياسات التي 
ارتكزت عليها التوجهات االقتصادية واملالية في العالم في 
العقود األخيرة وحيث انه وعلى الرغم من استمرار مفاعيل 
األزم���ة وبداية ظهور بعض بوادر التعافي على االقتصاد 
العاملي يجري التركيز حاليا ومن خالل هذا امللتقى الهام 

على كيفية إعادة بناء النظام املالي استنادا إلى الدروس 
واالستنتاجات التي مت استخالصها من األزمة، خاصة ان 
معظم البلدان العربية تأثرت بانعكاسات األزمة العاملية، 
الس���يما من تدهور أسعار األصول املالية وتراجع أسعار 
النفط وانكم���اش التمويل والس���يولة، وعلى الرغم من 
التحسن احلاصل في أسواق النفط واألسواق املالية فإن 
املستقبل اليزال غير واضح، السيما فيما يتعلق بإمكانية 
الع���ودة لوتيرة النمو املطلوبة ملواجهة حتديات التنمية 

وخلق فرص العمل اجلديدة.

املركز األول في سوق دبي املالي 
خالل عام 2009. أما بالنسبة إلى 
سوق أبوظبي لألوراق املالية، فإن 
الشركة تواصل تعزيز موقعها 
حيث وصلت حصتها السوقية 

الى 5.79% خالل عام 2009«.
وأضاف: »ستس���تمر شعاع 
لألوراق املالي���ة في العمل على 
رصد الفرص املتوافرة في األسواق 
احمللية واإلقليمية. وفي هذا اإلطار 
الش���ركة بتوسيع شبكة  قامت 
املالية لديها لتشمل  الوس���اطة 
األردن واستطاعت ان ترتفع بأكثر 
من 30 مرك���زا من حيث ترتيب 
الوسطاء املاليني في الدولة خالل 
العام احلالي. كما تقوم الشركة 
حاليا بتركي���ز جهودها إلعادة 
املالية  الوس���اطة  هيكلة شركة 
التابعة لها في مصر. وإذا أخذنا 
باالعتبار تغطية السوق السعودي 
من خالل وجود شعاع كابيتال 
في اململكة، فإن أنشطة وعمليات 
ش���عاع لألوراق املالية أصبحت 
تغط���ي اليوم معظم األس���واق 

الرئيسية في املنطقة«.

الكبيرة، استطاعت شعاع لألوراق 
املالية توسيع حصتها السوقية 
في اإلمارات مستندة الى سمعتها 
القوية خاصة عند املستثمرين 
األفراد واملؤسساتني. لقد قامت 
الشركة بتوطيد مركزها في سوق 
دبي املالي بشكل متواصل حيث 
إلى  الس���وقية  وصلت حصتها 
5.84% في الس���وق خالل شهر 
أكتوبر، باإلضافة إلى ذلك حافظت 
الشركة أيضا على صدارتها في 

أعلنت »شعاع كابيتال« امس 
ان ش���عاع لألوراق املالية، ذراع 
الوساطة املالية لشعاع كابيتال، 
قد حازت املركز األول في أسواق 
األسهم اإلماراتية من حيث احلصة 
السوقية وفقا لتصنيفات الوسطاء 
املاليني خالل شهر أكتوبر لسوق 
دبي املالي وسوق أبوظبي لألوراق 

املالية. 
وقد وصلت احلصة السوقية 
لشعاع لألوراق املالية إلى %6.11 
من إجمالي قيمة الصفقات املنفذة 
في األس���واق اإلماراتية لش���هر 
أكتوبر حيث قامت الشركة بتنفيذ 
صفقات بقيمة 4.01 مليارات درهم 
إماراتي خالل هذا الشهر في سوق 
دبي املالي وسوق أبوظبي لألوراق 
املالي���ة. وقد جتاوزت ش���عاع 
لألوراق املالية أقرب املنافس���ني 
لها من حيث قيمة صفقات التداول 
املنفذة بنحو 500 مليون درهم 

إماراتي. 
وقال الرئيس التنفيذي لشعاع 
ل���ألوراق املالية محمد ياس���ني: 
»بالرغم من التحديات االقتصادية 

حققت نجاحًا مميزًا في المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى

»الخليج« يعلن الفائزين
 بـ »الدانة«  هذا األسبوع

أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب الدانة األسبوعي 
حيث نال محمود دسوقي عبداحلفيظ اجلائزة الكبرى وقدرها 10 آالف 
دينار، بينما فاز كل من: محمد عبدالرسول فرج الفرج، رندا محمد علي 
عبداهلل، بدر عباس سعيد املوسوي، هيفاء سعيد احلسيني وجوخان 
فامتا اوجالري بجائزة قدرها ألف دينار. يتعني على عمالء البنك إيداع 
مبلغ قدره 400 دينار فقط لفتح حساب الدانة الذي سيؤهلهم تلقائيا 
للدخول في السحوبات األسبوعية، الشهرية والسنوية حلساب الدانة. 
وال يقدم حساب الدانة في بنك اخلليج للعمالء فرص الربح فقط، بل 
يقدم لهم أيضا الوسيلة املثالية لتوفير النقود، فكلما زاد املبلغ املودع 

وطالت مدة بقائه في احلساب، زادت الفرص املتاحة للفوز.
هذا والقيمة املضافة حلس����اب الدانة تبدأ بفتح العمالء حس����اب 
الدانة قبل 5 أيام عمل تس����بق الس����حب، مما يخولهم تلقائيا لدخول 
الس����حب األس����بوعي، أو بفتح احلساب قبل ش����هر لدخول السحب 

الشهري والسنوي.
كما مينح أيضا حساب الدانة العديد من اخلدمات املتميزة منها خدمة 
»بطاقة الدانة لإليداع اآللي فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 

عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.
وميكن فتح حس����اب الدانة مبنتهى البساطة، وذلك بزيارة أي من 
ف����روع بنك اخلليج البالغ عددها 49 فرع����ا، أو االتصال عبر اخلدمة 

املصرفية الهاتفية على الرقم 1805805.
كم����ا ميكن زيارة املوق����ع اإللكتروني ثنائي اللغ����ة لبنك اخلليج 
www.e-gulfbank.com للرد على أي استفسارات بشأن حساب الدانة 
أو أي من منتج����ات وخدمات البنك األخرى. كما ميكن زيارة صفحة 
حساب الدانة www.e-gulfbank.com/aldanah ملعرفة املزيد عن الدانة 

وعن الفائزين.

»شعاع لألوراق المالية« األولى
 في أسواق المال اإلماراتية

محمد ياسني

جانب من تسلم اجلائزة

»الخطوط الوطنية« تتسلم رابع طائراتها وتبدأ رحالتها إلى جدة
حققت اخلط����وط الوطنية إجنازا آخر عبر 
إضافة رحالت يومية جديدة إلى مدينة جدة في 
اململكة العربية السعودية، حيث انطلقت أولى 
هذه الرحالت اليومية من مبنى الش����يخ سعد 

للطيران العام في االول من نوفمبر اجلاري.
وتعتب����ر مدينة جدة ثاني أكبر مدن اململكة 
العربية السعودية، ونقطة وصل مهمة للحجاج 
واملعتمرين القاصدين مدينة مكة املكرمة. وتعتزم 
اخلط����وط الوطنية تقدمي خدماتها املتميزة في 
الدرجة األولى والدرجة السياحية املتميزة إلى 
رجال األعمال والسياح املسافرين بني الكويت 
وجدة. وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي في 
اخلطوط الوطنية، جورج كوبر: »يسعد اخلطوط 
الوطنية أن متنح املسافرين الكويتيني خيار السفر 
املتميز لزيارة مدينة جدة، ثامن وجهاتنا«. مضيفا: 
»نحن مستمرون في تلبية الطلب املتزايد على 
خدماتنا املتميزة عبر تعزيز أسطول طائراتنا، إذ 
يتزامن إطالق خط جدة اجلديد مع وصول رابع 
طائراتنا واملصممة خصيصا بحسب املقاييس 
املتميزة لطائرات الش����ركة الت����ي توفر الراحة 

والرفاهية لضيوفنا«.
واحتفاال مبناسبة إطالق خط جدة اجلديد، 
منحت اخلطوط الوطنية جوائز مجانية ألول 
ضيفني مس����افرين سجال أمتعتهما للسفر على 
منت الرحلة األولى، إذ حاز الضيفان تذكرة سفر 

مجانية على منت اخلطوط الوطنية.
وقد فاز فهد املباركي بتذكرة سفر على الدرجة 
األولى إلى وجهته املفضلة ضمن نطاق وجهات 
اخلطوط الوطنية في حني ربح ضيف الدرجة 
السياحية املتميزة خليفة املطيري تذكرة مجانية 
أخ����رى إلى وجهته املفضلة عل����ى منت الدرجة 
الس����ياحية املتميزة الت����ي تتميز بها اخلطوط 
الوطنية. هذا وتسير اخلطوط الوطنية انطالقا 
من مبنى الشيخ سعد للطيران العام رحالت إلى 
كل من دبي، القاهرة، بيروت، البحرين، عمان، 
دمشق، وشرم الشيخ. وتترقب اخلطوط الوطنية 
بعد وصول رابع طائراتها من طراز A320 املجهزة 
بأحدث التقنيات وأكثرها تطورا، تس����لم ثالث 
طائ����رات إضافية في الع����ام املقبل ليبلغ بذلك 

مجموع طائراتها سبع طائرات.

فهد اجلوعان

الجوعان لـ »األنباء«: القطاع الصناعي بحاجة
 إلى مبادرة حكومية سريعة عبر البنك الصناعي قبل »الكساد«

إنتاج وبالتالي، سيتم االستغناء 
عن العمالة املوجودة باملصانع 
والشركات الصناعية، فضال عن 
خفض الطاقة اإلنتاجية للنصف 
وستدخل املصانع والشركات 
في مرحلة اخلسائر، ومن ثم 

التآكل والتصفية.
واختتم تصريح���ه قائال: 
الكوي���ت  ان الصناع���ة ف���ي 
بحاجة ماس���ة إلتاحة الفرص 
االستثمارية من خالل التوزيع 
الع���ادل للقس���ائم الصناعية 
والعدالة في توزيعها حتى ال 
يحدث إحجام من املستثمرين 
عن طرح األفكار الصناعية في 
البالد لعدم التشجيع الكافي من 

جانب الدولة.

من بطء بيع اإلنتاج الكاس���د 
لديها، موضحا أن هناك الكثير 
من الشركات انخفضت مبيعاتها 
إلى ما دون 30%، فاملبيعات كانت 
تصل إلى ما يفوق 100 مليون 
دينار، أما اليوم بسبب األزمة 
التسليح  وهبوط قيمة حديد 
القطاع إلى  إيرادات  انخفضت 

أقل من النصف.
واشار إلى محدودية القطاع 
التي يعاني منها، مشددا على 
انفت���اح االقتراض  ض���رورة 
عليه والتشجيع على تصدير 
جميع املنتجات الصناعية وفتح 

أسواق جديدة.
وطال���ب الهيئ���ة العام���ة 
التج���ارة  للصناع���ة ووزارة 

بيعها بأسعار منخفضة داخل 
السوق احمللي، خاصة في ظل 
األزمة الراهنة، وهو ما يسمى 
بحرق األس���عار مما ينعكس 
بالسلب على املنتجات احمللية 

ويفقدها ثقلها بالسوق.
وب���ني اجلوع���ان أن هناك 
اإلنت���اج لبعض  ف���ي  فائضا 
املنتج���ات بالس���وق احمللي 
يج���ب اس���تغاللها عن طريق 
تصديرها وليس تخزينها كما 
يحدث حاليا، مؤكدا أن القطاع 
الصناع���ي يختلف بكثير عن 
القطاع االستثماري والعقاري 
نظرا ألن خطوط اإلنتاج به ال 
تتحمل أي فترة ركود، وإن لم 
يكن هن���اك طلب فليس هناك 

بضرورة دعم املنتج الكويتي 
بطريقة أكثر واقعية، فالكثير 
من املنتجات اخلليجية يتم في 

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الكوت للمشاريع الصناعية فهد 
اجلوعان أن القطاع الصناعي 
يحتاج الى مب���ادرة قوية من 
احلكومة عبر البنك الصناعي 
كونه جهة مدعومة إلنهاء جميع 
مشاكل التمويل وشح السيولة 
التي يعاني منها القطاع كونه 
من القطاعات التي »متوت وال 

مترض« على حد وصفه.
وقال اجلوعان في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان هناك العديد 
من الشركات الصناعية حتتاج 
إلى سيولة قصيرة األجل لتعديل 
أوضاعها ولدع���م ميزانياتها، 
خاصة مع املعاناة التي تعانيها 

أكد أن هناك شركات انخفضت مبيعاتها إلى ما دون 30% خالل العام الحالي


