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أعلنت ش����ركة كواليتي نت عن إطالق حملتها 
الترويجية اجلديدة التي متت����د خالل الفترة من 1 
ابريل وحتى 30 يونيو املقبل، حتت ش����عار »دعنا 

نأخذك إلى هناك«.
وفي هذا الس����ياق كش����ف مدير تطوير األعمال 
والتسويق بالشركة سالم املليفي عن تقدمي أحدث 
باقات وعروض خدمات االنترنت وأفضل األسعار 
ضمن احلملة الترويجية اجلديدة والتي أخذت في 
االعتبار االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة واجلوائز 
املتنوعة والتي تعتني بالعميل وترسخ معنى مهما 
في صياغة الع����روض الترويجية التي حتمل فكرا 

وهدفا. 
وأضاف املليفي ان الشركة أرادت من وراء حملتها 
الترويجي����ة أن تضفي نكهة ثقافية وترفيهية على 

اجلوائز املقدمة للفائزين. حيث سيتم إجراء سحب اسبوعي على جوائز 
قيمة منها تذاكر طيران، وأجهزة إلكترونية منها أجهزة بالك بيري وأجهزة 
»الب توب« ذات مواصفات عالية، كذلك العديد من القس����ائم املجانية 
ألماكن الترفيه الراقية في الكويت، كما أن س����عيد احلظ من س����يربح 
احدى الرحالت الفاخرة لش����خصني إلى ثالثة من الوجهات السياحية 

األكثر رقيا في العالم � دبي وباريس وبرشلونة � من 
خالل السحب الشهري االلكتروني، وتشمل اجلائزة 

برنامجا سياحيا وترفيهيا كامال. 
من ناحية أخرى، تط����رق املليفي إلى اخلدمات 
اجلديدة الت����ي تقدمها كواليتي نت لعمالئها الكرام 
والتي مت تدش����ينها من خالل معرض انفو كونكت 
املاضي، والتي تش����كل مجموعة فريدة من الباقات 
املخصصة لتلبية متطلبات شرائح عمالء كواليتي 
نت املختلفة، من ضمن تلك الباقات باقة االنترنت 
عبر التلفاز وباقة املراقبة عبر ال� DSL، كذلك خدمة 
ال� Gaming DSL والتي تناس����ب شريحة كبيرة من 
محترفي اللعب عبر االنترنت، والذين هم في حاجة 
إلى ضمان جودة اخلدمة أثن����اء اللعب، حيث يتم 
ذلك عبر سرعة إضافية تضاف لسرعة اشتراكاتهم 
االصلي����ة لضمان متتع تام بكافة تطبيق����ات االنترنت دون ان يطغى 

أحدها على اآلخر.
وفي اخلتام أكد املليفي أن كواليتي نت تسعى جاهدة لتلبية متطلبات 
السوق احمللية وشرائح العمالء املختلفة بأحدث ما تتوصل له تكنولوجيا 

االتصاالت مع إيالء املزيد من العناية والدعم لعمالئها الكرام.

أعلن نائب املدير العام في شركة 
»يوني سوفت« محمد السباعي 
عن تأسيس شركة يوني سوفت 
بشراكة اس����تراتيجية مع شركة 
»يونيفرسال ميديا« التي تساهم 
بحصة 70% من رأسمال الشركة، 
مؤكدا أن هذه اخلطوة من شأنها 
أن توفر دعما قويا لها في تنفيذ 

خططها التوسعية.
وأوضح السباعي، في تصريح 
صحافي، ان منتج الشركة األول 
سيكون برنامج الشامل احملاسبي، 
مش����يرا إلى أن الش����ركة تخطط 
لفتح مراكز تس����ويق في جميع 
الدول العربية مع بداية 2011، إال 
أنه����ا تركز جهوده����ا حاليا على 
ترسيخ قاعدة عمالئها احلاليني، 
أن الشركة قامت بتطوير  مؤكدا 
برنامج الشامل على مدى 14 عاما 
لينافس احدث البرامج العاملية في 
هذا املجال، مشيرا الى أن إطالق 
»يوني سوفت« كشركة تابعة ل� 
»يونيفرسال ميديا« سيخلق كيانا 
تكنولوجيا يوفر خدمات متميزة 

للعمالء بسعر مناسب.
الس����باعي ان هدف  وأوضح 
الشركة األساسي هو تقليص تكلفة 
التشغيل ورفع قيمة جودة اخلدمة 

ومواكبة التطورات العاملية مضيفا: 
نهدف إلنتاج منتج يتناسب مع 
السوق واملستخدم العربي ويتميز 
بجودة عالية وتكلفة منخفضة، 
معربا عن اعتقاده بأن شركة بحجم 
وقدرات وإمكانيات يونيفرسال 
ميديا ميكنها أن تقدم للش����ركة 
اجلديدة الكثيرة، سواء كان هذا 
الدعم مادي����ا أو إداريا أو فنيا أو 
الطويلة  لوجيستيا من خبرتها 
في السوق وإمكاناتها املتميزة عبر 
شبكة واس����عة من العمالء داخل 
وخارج الكويت سواء من الشركات 

أو املؤسسات احلكومية واألفراد، 
وهو األمر الذي يوفر دعما قويا ل� 
»يوني سوفت« في تنفيذ خططها 

التوسعية.
وشدد على أن »يوني سوفت« 
تستهدف اطالق منتجات تقنية 
عربي����ة تتناس����ب مع الس����وق 
واملستخدم العربي وتتميز بجودة 
عالية وتكلفة منخفضة، متابعا 
»لدين����ا من اخلبرات املتراكمة ما 
يؤهلنا ملنافسة البرامج العاملية من 
خالل معرفتنا الوثيقة باحتياجات 
املس����تخدم العربي وقدرتنا على 

مواكبة التكنولوجيا احلديثة في 
مجال البرمجة«. وأضاف السباعي 
»نخطط لتس����ويق منتجاتنا في 
جميع الدول العربية من خالل فتح 
مراكز خدمة في كل دولة على حدة 
وذلك مع بداية العام املقبل حيث 
نهدف خ����الل الفترة احلالية الى 
ترسيخ قاعدة عمالء الشركة التي 
يبلغ عددهم رغم حداثة الشركة 
1000 عميل حيث نسعى جاهدين 
إلى توفي����ر خدمات متميزة لهم، 
حيث نعتبر ان رضا العميل هو 

هدفنا األول واألخير«.

موضوع حساس جدا )خصوصا في الكويت( لكونه محل نقاش دائم.. فما هي القيمة؟ 
وما أهمية قياس القيمة؟

هي ببس���اطة قياس ملدى جاذبية أو رغبة اآلخرين ف���ي اقتناء أي أصل أو عمل في 
سياق ظروف السوق )املنافس���ة ومستويات العرض والطلب( التي تخص هذا األصل 
أو العمل، ولكن هذا التعريف يفترض ان قيمة الشيء تعد انعكاسا ملدى رغبة اآلخرين 
ف���ي احلصول عليه )الطلب(، وهذا غير صحيح، ففي ظل غياب الطلب ال تغيب القيمة 
وال تقل أهمية عملية التقييم، بل العكس تزداد أهميتها »وبعدين.. شنس���وي اذا ماكو 
طلب؟« هذا السؤال الذي نتج عنه العديد من الكتب والبحوث والدراسات العلمية منها 
واألكادميية التي أوجدت مئات التعريفات للقيمة منها على سبيل الذكر ال احلصر القيمة 

احلالية أو القيمة السوقية أو القيمة الدفترية أو القيمة املضافة... إلخ«.
فالقيمة هي أداة قياس وليست الغاية وبالتالي فإنها تعتمد على املتغيرات التي تبنى 
عليها، من يقوم بتحديدها؟ ومتى حتدد؟ ومباذا؟... إلخ. أما الغاية فإنها تكمن في حتقيق 
الثروات ورفع املستوى املعيشي وتنمية االقتصاد وخلق فرص وظيفية مما يؤدي الى 

توفير فرص جديدة للعمل ودفع عجلة التنمية البشرية واالقتصادية في البلد.
أما بالنسبة ألهمية قياس وحتديد القيمة، فهي األداة أو املعيار الذي مبوجبه يتمكن 
صاحب العمل التجاري من اتخاذ القرارات الصحيحة في إدارة عمله، حيث ان مسؤولية 
القائم على العمل )املدير( هي حتقيق العوائد املالية التي تؤدي الى ارتفاع قيمة العمل 

وتعظيم حقوق املساهمني )أي زيادة ثروة املالك(.
ولكن هل من الصحيح ان يحتكر املساهمون أو املالك اجمالي ما ينتج عن العمل من 
قيمة وعوائد؟ اتفق العالم على أال يتفقوا في االجابة عن هذا الس���ؤال، ففي ظل قوانني 
الواليات املتحدة وبريطانيا )وأغلب دول العالم( »حالل« على املس���اهمني ان يحتكروا 
نتائج أعمالهم فهم مالك لهذا العمل، وتتمحور املهمة الرئيس���ية ألي مؤسس���ة جتارية 
ممثلة باجلهاز اإلداري القائم على العمل )مجلس اإلدارة املعني من قبل املساهمني(، في 

تعظيم قيمة استثمار املالك في تلك املؤسسة.
اما في أوروبا فاملش���رعون ماداموا اتخذوا وجهة نظر مغايرة في إطار حتديد املهمة 
الرئيسية للمؤسسة التجارية، فعلى سبيل املثال في هولندا القانون ينص على ان املهمة 
الرئيس���ية ملجلس اإلدارة )املعني من قبل املس���اهمني( هي ضمان استمرارية املؤسسة 
وليس تعظيم قيمة اس���تثمار املالك في املؤسسة، كما ان هذه الفلسفة حاضرة ومؤثرة 

بشكل كبير في القوانني التجارية لكل من أملانيا والدول االسكندنافية.

.. وفي النهاية

دعوة من ايديليتي إلبراز القيمة.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها 
على إنش��اء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 

القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*
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»أودي« تحصد ست جوائز شرق أوسطية 

متكنت معظم طرازات الصانع األملاني للسيارات 
الفاخرة أودي من حصد أعلى التصنيفات واجلوائز 
من قبل الصحافة الشرق أوسطية، حيث فازت مؤخرا 
السيارة الرياضية املتعددة االستخدامات ذات اخلمسة 
مقاعد أودي Q5 بلقب »أفضل سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات« من قبل مجلة Car Middle East ، وبلقب 
»أفضل سيارة رياضية متعددة االستخدامات مدمجة 

. Middle East Car احلجم« من قبل مجلة
كما استقرت املزيد من اجلوائز في جعبة أودي 
V10 R8 التي حققت لقب »أفضل س���يارة ذات تأدية 

رياضية« من مجل���ة Car East Middle ولقب »أكثر 
سيارة رياضية محببة« من مجلة أوتو سبور، أما 
أودي RS 6 فنجحت في خطف لقب »أفضل سيارة 
سيدان رياضية« من مجلة Wheels، في حني تربعت 
أودي Q7 على عرش فئتها مع لقب »أفضل س���يارة 

دفع رباعي 2010« من مجلة سعودي أوتو.
وبهذه املناس���بة علق املدي���ر اإلداري لدى أودي 
الشرق األوسط جيف مانيرينغ قائال: »ليس هناك 
أدنى شك بأن اجلوائز التي حتصدها أودي من أهم 
مجالت السيارات األملانية واألوروبية لها شأن كبير، 

إال أن ردود الفعل التي نتلقاها في منطقة الش���رق 
األوس���ط من قبل الصحافة اإلقليمية هي ما يهمنا 

بالفعل«.
اجلدير بالذكر أنه من بني اجلوائز العاملية العديدة 
التي حصدتها أودي نذكر جائزة »أفضل سيارة دفع 
رباعي« عن طراز Q5 من مجلة ROAD OFF باإلضافة 
إل���ى فوز كل من Spyder R8 ، A4 وQ5 باملركز األول 
في فئاتها وذلك ضمن اس���تفتاء القراء الذي أجرته 
مجلة »sport und motor auto« عن أفضل س���يارات 

العام 2010.

فوز مزدوج لـ أودي Q5 ذات الخمسة مقاعد

.. وبجوار اجلوائز وسيارة أودي اجلديدة جيف مانيرينغ مع اجلوائز

سالم املليفي 

صورة جماعية لفريق »يوني سوفت«

»كواليتي نت« تطرح حملة ترويجية جديدة

»يونيفرسال ميديا« تؤسس »يوني سوفت«

تحت شعار »دعنا نأخذك إلى هناك« وتستمر حتى 30 يونيو المقبل

استحوذت على 70% منها وتخطط للتوسع في الدول العربية

»الساير« تحّذر عمالءها من قيام أفراد وشركات ببيع منتجات »كانون«
ذك����ر بي����ان صادر 
عن شركة ناصر محمد 
الس����اير لالتصاالت أن 
الشركة تعتبر املوزع 
احلص����ري الوحيد في 
الكويت ملنتجات شركة 
»كانون ميدل ايس����ت« 
وتشمل: كاميرات رقمية، 
ماكين����ات التصوي����ر، 

طابعات، ماسحات ضوئية، ومستلزماتها واملقيدة لدى وزارة 
التجارة والصناعة حتت رقم 826/2002.

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس انه لوحظ في اآلونة 
األخيرة قيام بعض األفراد والشركات باستيراد وبيع منتجات 
حتمل العالمة التجارية كانون تشمل »كاميرات رقمية« مبا 
يش����كل تعديا على احلقوق احلصرية لش����ركة ناصر محمد 

الساير لالتصاالت بحسبانها املوزع 
احلصري الوحيد لتلك املنتجات 

في الكويت.
وأض����اف البيان قائ����ال: »لذا 
فإن ش����ركة ناصر محمد الساير 
لالتصاالت تود التأكيد على انتفاء 
مسؤوليتها عن أي منتجات حتمل 
العالمة التجارية كانون مستوردة 
أو مباعة من غير طريقها وبغير 
تصريح منها وتنبه عمالءها إلى أن تلك البضائع غير مشمولة 
بضمان ش����ركة ناصر محمد الس����اير لالتصاالت باعتبارها 
املوزع احلصري الوحيد ملنتجات شركة كانون ميدل ايست 
في الكويت مع احتفاظ الشركة بحقها في جبر ما يلحقها من 
ضرر جراء اإلخ����الل بحقوقها احلصرية في توزيع منتجات 

شركة كانون ميدل ايست املذكورة أعاله«.


