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..وليلى املطيري تتسلم جائزة أفضل عالمة جتارية

جورج هيلد وليلى املطيري وخالد الهاجري عقب تسلم اجلوائز

خالد الهاجري يتسلم جائزة املشغل األول

داود توفيق

د.عبدالعزيز اجلناعي

»زين« تحصد جائزة المشغل األول 
وأفضل عالمة تجارية واالبتكار التكنولوجي

حص����دت مجموع����ة »زين« 
الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
الش����رق  املتنقلة في  االتصاالت 
األوسط وأفريقيا 3 جوائز بارزة 
في احلفل السنوي الثالث لتوزيع 
جوائز عالم االتص����االت ملنطقة 
الش����رق األوس����ط الذي عقد في 

دبي مؤخرا.
وأعلنت املجموع����ة في بيان 
 Terrapinn صحافي أن مؤسس����ة
اجلهة املنظمة لهذا االحتفال، منحتها 
جائزة أفضل مشغل وجائزة أفضل 
عالمة جتارية، باإلضافة إلى جائزة 
ابتكار تكنولوجي تقديرا  أفضل 
خلدمة »الشبكة الواحدة« العابرة 

للحدود اجلغرافية.
وفي س����ياق حيثي����ات منح 
مجموع����ة »زين« تل����ك اجلوائز 
قالت جلنة التحكيم � املؤلفة من 
أربعة أعضاء � »إن مجموعة »زين« 
تعتلي ذروة قمة صناعة االتصاالت 
في جوان����ب كثيرة، فلقد جنحت 
املجموعة بقوة ف����ي التعامل مع 
احتياجات العمالء من حيث اجلودة 

في اخلدمة املصحوبة بالثقة«.
وفي تعليقه على هذه اجلوائز 
قال العضو املنتدب نائب رئيس 
مجل����س اإلدارة ف����ي مجموع����ة 
»زين« د.سعد البراك »الواقع أن 
لدينا س����جال حافال باإلجنازات 
التابعة لنا،  في كافة الش����ركات 
وهي االجنازات التي تتماشى مع 
عالمة جتارية جنحت خالل فترة 
قصيرة في أن تأسر مخيلة املنطقة 

برمتها«.
وأضاف »إننا نقدم من خالل 
الواحدة« منتجا  خدمة »الشبكة 
ليس مبتكرا فحسب، ولكنه أسهم 
أيضا ف����ي تغيي����ر طريقة حياة 
الشعوب والطريقة التي يسعون 
م����ن خاللها إلى حتقي����ق الرخاء 
املنش����ود«، مبين����ا ان املجموعة 
أمامها م����ا يزيد قليال على عامني 
كي تصل إلى حتقيق هدفها الذي 
يتمثل ف����ي أن تصبح واحدة من 
بني أكبر 10 شركات اتصاالت على 

مستوى العالم.
وإذ أكد البراك أن هذا املستوى 
من التكرمي س����يحثنا حتما على 
حتقيق هذا الطموح، فإنه بني في 
ان اختيارنا للفوز  الوق����ت  ذات 
بلقب أفضل مش����غل بني العديد 
ان  الالعبني اإلقليميني يعني  من 
مجموع����ة زين قد مت النظر إليها 
على أساس ما تقدمه من خدمات، 
وما تتمتع به من ابتكار تكنولوجي 

من أجل التنمية املستقبلية.

من جهة أخرى، أفادت املجموعة 
بأنه فيم����ا يخص فوزها بأفضل 
عالمة جتارية، فإن أعضاء جلنة 
التحكيم بنوا قرارهم على أساس 
أنه في غض����ون عامني فقط من 
إطالقه����ا، جنحت »زي����ن« ليس 
فقط في خلق عالمة جتارية قوية 
ملنتجاتها أو خدماتها في أكثر من 
قنوات وسائل اإلعالم، بل جنحت 
أيضا في إث����ارة الوعي بالعالمة 
التجارية، كما كان لذلك األمر تأثير 

إيجابي على احلصة السوقية وعلى 
النهائية  التقييم وعلى احملصلة 

للعوائد.
وأوضح التقري����ر الذي أعده 
أعضاء اجلائ����زة »أن زين عالمة 
جتارية تعكس وتعبر متاما عن 
تطلعات وطموحات عمالئها، وذلك 
حتت مظلة شعار »عالم جميل« 
والقيم األساسية املتمثلة في القلب 

والتألق واالنتماء.
وفيما يتعلق بجائزة أفضل 

ابتكار تكنولوجي، كشفت زين 
أن خدمة »الشبكة الواحدة« التي 
توفرها ق���د مت تكرميها مجددا 
تقديرا لدورها في القضاء على 
هيمنة رس���وم التجوال حيثما 

تواجدت.
وبين����ت أن خدمة »الش����بكة 
الواح����دة« هي خدم����ة اتصاالت 
متنقلة تسمح جلميع عمالء زين 
التي  املعاملة  أن يتمتعوا بنفس 
يتلقاها العمالء احملليني عند السفر 
إلى أكثر م����ن 20 دولة في أرجاء 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 
وذلك م����ن خالل تقدمي أس����عار 
مخفضة لعمالئها خالل سفرهم إلى 
دول أخرى، بخالف أن هذه اخلدمة 
أثبتت من خالله����ا زين التزامها 
إزاء جعل االتصاالت املتنقلة عبر 
احلدود أداة جتارية أساسية بدال 
من كونها مجرد عنصر من عناصر 

الرفاهية.
اجلدير بالذكر أن هذه اجلوائز 
املتميز  يتم منحها تقديرا لألداء 
في 11 مجاال رئيس����يا في صناعة 
االتصاالت عبر جميع أنحاء الشرق 
األوسط، كما تهدف تلك اجلوائز 
الى تكرمي اجلهات الفاعلة الرئيسية 
التي ساعدت في حتويل صناعة 
االتصاالت إلى واح����دة من أكثر 
الصناعات حيوية ونشاطا على 

مستوى العالم.

المجموعة فازت بـ 3 جوائز في احتفال عالم االتصاالت في الشرق األوسط في دبي

الجناعي: »جراند« لديها مشاريع
 قابلة للنمو وتحقيق األرباح

اك����د رئي����س مجل����س ادارة 
الدولية لالس����تثمار  املجموع����ة 
)جران����د( د.عبدالعزيز اجلناعي 
استعدادات املجموعة النشاء كيان 
كبير ومتكامل يتركز على املهنية 

والربحية.
ف����ي مقابلة  وق����ال اجلناعي 
بالتزامن مع  تنش����رها »األنباء« 
جريدة »م����كان« االلكترونية ان 
مش����اريع املجموعة القائمة لديها 

قابلية للنمو واالرباح.
واكد التوصل الى استراتيجية 
حقيقية مدروسة بعناية ودقة وهي 
التركيز على اعادة جتميع االنشطة 
في مجاالت محددة والتركيز على 
التوس����ع العمودي، مما يعني ان 
كل شركة تعمل في مجالها سواء 
في العقار او غيره والتركيز على 
التنموية وسينعكس  املش����اريع 
ذلك على حقوق املساهمني وكذلك 
توخينا احلذر في الدخول في أي 
مشروع اال بعد دراسة متأنية، كما 
سينبثق عن عملية اعادة الهيكلة 
التي ستتبعها املجموعة تخارج 
من بعض االستثمارات مثل القطاع 
اللوجيستي واعادة توزيع االصول 
عبر التركيز على العمل الرئيسي 
للشركة وهو االستثمار وشركة 
»جراند« لديها العديد من املشاريع 
البعض  العقارية وتخارجت من 

منه����ا وتعمل على اع����ادة هيكلة 
املتبقي وستركز على االستثمار 

والتطوير العقاري.
وقال ان استراتيجية املجموعة 
ستركز على ثالثة قطاعات االول 
هو قطاع اخلدمات املالية والثاني 
العق����اري والثالث قطاع  القطاع 
الطاقة ولنا فيه استثمارات كثيرة 
وباقي القطاعات سنعيد هيكلتها او 
نتخارج منها مثل قطاع االتصاالت 

والقطاع اللوجيستي.
وعن مشاريع املجموعة الراهنة، 
ق����ال اجلناعي: لدينا مش����روعان 
كبيران نرتب لهما لتنمية املشروع 
االول وه����و »مدينة احلمراء« في 
العربية عند  جمهوري����ة مص����ر 

الكيلو 56 طريق مصر اسكندرية 
الصحراوي وهو عبارة عن 892 فدانا 
ويتألف من ڤلل سكنية ومنتجع 
سياحي وهو حتت التطوير اآلن 

وفي طور التأسيس.
واملشرع الثاني وهو »النور« 
في جمهورية السودان على النيل 
االبيض وفي عاصم����ة أم درمان 
ومشروع مدينة متكاملة »جتاري 
سكني اس����تثماري« ميتد على 17 
ألف كيلومتر مربع يوازي مساحة 
الكويت تقريبا وهذه املش����اريع 
وضعنا له����ا ثالثة خي����ارات اما 
ايجاد شريك او التخارج او تطوير 

املشروع.
وتابع قائال: »ان البنوك حاليا 
بات لديه����ا حتفظات فيما يخص 
التمويل، األمر الذي ادى الى وجود 
عقبات واجهتها ش����ركة »جراند« 
متثلت بش����ح السيولة وصعوبة 
التمويل وانخفاض قيم االصول، 
مما يصعب علينا القروض على قيم 
االصول مبا ان اسعارها انخفضت. 
وعن حجم خسائر املجموعة قال ان 
لدينا امورا ايجابية وهي العمل على 
اطفاء اخلسائر في بعض شركاتنا. 
وقال ان حجم ديوننا نسبته ضئيلة 
وال تتعدى ال� 25% من قيمة االصول 
لشركتنا وفي بعض الشركات تكاد 

تكون معدومة«.

في مقابلة تنشرها »األنباء« بالتزامن مع »مكان« 

»غزال«: اتفاقية تعاون مع شركة كبرى إلعادة التأمين
وقعت شركة غزال للتأمني اتفاقية تعاون فريدة ومتميزة االسبوع 

املاضي مع احد اكبر شركة إلعادة التأمني في العالم.
وقال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة غزال داود توفيق 
في تصريح صحافي ان االتفاقية التي وقعت في ظروف اقتصادية عاملية 
اس����تثنائية اتس����مت مبواجهة كثير من دول العالم لظروف اقتصادية 
غاية في الصعوبة ألكثر من عام، امنا وقعت مع الش����ركة السويسرية 
إلعادة التأمني، التي تعتبر واحدة من أعرق وأكبر شركات اعادة التأمني 
العاملية، لتكون لهذه االتفاقية انعكاسات ايجابية على شركة غزال محليا 
واقليميا في املستقبل املنظور. أما بالنسبة للشركة السويسرية إلعادة 
التأم����ني، فقد أوضح توفيق انها كانت دائما في طليعة ش����ركات اعادة 
التأمني العاملية على مدار اكثر من 145 س����نة، مؤكدا ان هذا التاريخ في 
حد ذاته مؤش����ر قوي على شراكتها الطويلة مع عمالئها، فبعضهم ظل 

معها لعقود والبعض اآلخر لقرابة قرن من الزمان.


