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من املتحدث؟

نتشرف هذا األسبوع بالتعاون مع أحد أبرز الشركات 
التي تعمل في مجال العالقات العامة في الكويت، وذلك 
ملناقشة أهمية توافر متحدث رسمي باسم الشركة أو 

املجموعة.
بداية وجدنا أن بعض الشركات في الكويت ليست 

لديها سياسة إعالمية حتدد املواضيع التي يتحتم عليها 
التطرق إليها إعالميا، وعادة ما يكون دور املتحدث 

باسم الشركة يتنقل بني رئيس مجلس اإلدارة، والرئيس 
التنفيذي، ومدير التسويق بالشركة واملدير املالي بناء 

على توافر الشخص بدال من صلة الشخص ومصداقيته 
في املوضوع املطروح.

»على طول حسينا ان هناك خلال واضحا، بس قلنا 
نسأل اخلبير«.

فتوجهنا بالسؤال عن هذا املوضوع لزمالئنا فكان لهم 
هذا الرأي املهني:

مجمل احلاجة ملتحدث رسمي تكمن في أهمية إيصال 
معلومة جلمهور من الناس مبصداقية ليتم تقبل املعلومة 

أو احلدث أو رفضهما بناء على مصداقية املتحدث 
وصلته باملوضوع. فعلى سبيل املثال من واجبات رئيس 

مجلس اإلدارة او الرئيس التنفيذي او املدير املالي 
للشركة االتصال املباشر مع املساهمني عبر وسائل 

اإلعالم أو من خالل قنوات اتصال فعالة أخرى فيما 
يتعلق باألمور املالية للشركة، كالبيانات املالية املرحلية 
والسنوية، أو لتقدمي شرح لعملية استحواذ، أو لشرح 

األداء املالي أو التشغيلي للشركة وجميع املواضيع التي 
لها تأثير على ربحية الشركة على املديني القصير أو 

الطويل.
ولكن من األمور التي علينا تفاديها تكليف شخص معني 
ليكون املتحدث الرسمي لكل ما يتعلق بالشركة من أمور 
مالية، إدارية، إستراتيجية، تسويقية، قانونية، تشغيلية، 
إدارية، تدريبية، واجتماعية وأي من املواضيع التجارية 
األخرى املتعلقة بالشركة حتى وإن كان متخصصا في 

احد هذه املواضيع.
انتقاء املتحدث بعشوائية تامة سيسبب »ربكة إعالمية« 

بإمكانها اإلضرار مبصلحة الشركة، فلك ان تتخيل 
اآلتي: 

»مدير التسويق يزودنا بالنتائج املالية، والرئيس 
التنفيذي يسوق عن منتج الشركة اجلديد، وموظف في 
إدارة املبيعات يفصح لنا عن عملية استحواذ او اندماج 

تتم من قبل الشركة«.
طبعاً ال ميكن لنا تقبل ذلك!

فالهدف من االعتماد على متحدث رسمي هو جلب 
املزيد من املصداقية للحدث الذي رأت الشركة انه يتحتم 

عليها تداوله إعالميا.
يجب علينا انتقاء الشخص املناسب ذي املصداقية 
العالية واخلبرة في مجاله ليقوم باالتصال املباشر 

مع مجموعته، وان نعمل على فصل املهام للمحافظة 
على صورة وسمعة الشركة. ولهذا نستطيع ان نوفر 
اكثر من متحدث كل في مجاله لكي تكون املعلومات 

املعروضة على الناس تعكس مدى احترافية وشفافية 
الشركة.

نكرر شكرنا للشركة على تزويدنا برأيها املهني 
ومعلوماتها القيمة، آملني استمرار هذا التعاون املتبادل 

ملا فيه مصلحة الشركات التجارية في بلدنا العزيز 
الكويت.

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي النتقاء لسان الشركة.

   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.

Info@idealiti.comالبريد اإللكتروني:

www.idealiti.comالموقع :

:Twitter@idealiti

الوكيل احلصري ملجموعة بي أم دبليو في الكويت
يقيم دورات تدريبية للميكانيكيني

»املتحد«: منصور القطان يفوز بسحب »حصاد اإلسالمي«

الذي ينالون شهادة  امليكانيكيني 
اعتم����اد من BMW بعد أن نالها 11 
موظفا العام املاضي، وننوي اجراء 
املزيد من الدورات قريبا، وذلك ضمن 
جهودنا املستمرة لتحسني اخلدمات 
 ،»BMW التي نقدمها لعمالء مجموع
اجلدير بالذكر أن شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات حظيت بربع أول 
قوي هذه السنة، مع منو نسبته 
 BMW 11% ف����ي مبيعات مجموعة
مقارنة بالربع االول من عام 2010، 
وأطلقت الشركة أيضا ثالثة طرازات 
جديدة هي الفئة السادسة املكشوفة 
الثاني  بالكامل، واجليل  اجلديدة 
 ،MINI Countrymanو ،X3 من طراز
أول س����يارة MINI بأربعة أبواب 

ودفع رباعي.

ومع خوض هذه الدورة التدريبية 
تزداد معرفة امليكانيكيني بسيارات 
BMW وط����رق صيانتها للحرص 
دائم����ا عل����ى أن تك����ون النتيجة 
مرضية. وقال مدير عام مجموعة 
السيارات لدى شركة علي الغامن 
وأوالده للس����يارات محمد الغامن: 
»نحن فخورون بتدريب موظفي 
قس����م ما بعد البيع لدينا وتنمية 
العم����ل، فالبرنامج  خبراتهم في 
التدريبي يعطي امليكانيكيني معرفة 
 ،BMW معمقة بسيارات مجموعة
فنتمكن بذلك من خدمة سيارات 
الذي  العالي  عمالئنا باملس����توى 
اعتادوه ويتوقعونه من شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات«، وأضاف 
بالق����ول: »هذه الدفعة الثانية من 

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
اجرائه السحب الشهري لبرنامج 
حصادي للجوائز املضاف حلساب 
التوفير االس���تثماري »احلصاد 
اإلس���المي«، وذلك ف���ي 25 مايو 
اجلاري، حيث أعل���ن عن الفائز 
بجائزة راتب مدى احلياة بقيمة 
مائت���ني وخمس���ني أل���ف دينار 
والت���ي ف���از بها منص���ور علي 
عبداهلل القط���ان. وقال »املتحد« 
في بي���ان صحاف���ي ان برنامج 
احلصاد اإلس���المي يساعد على 
تلبية طموحات عمالئه وحتقيق 
أحالمهم وذلك من خالل تقدميه 
28 جائزة أسبوعية تبلغ قيمتها 
100.000 دينار كل أسبوع فضال 
عن اجلوائز الشهرية والتي تقدم 
لعمالء املتحد الفائزين )راتب مدى 
احلياة(، وهو ما يزيد من اإلقبال 
على حساب التوفير االستثماري 

»احلصاد اإلسالمي« والذي يجمع 
بني توافقه مع الشريعة اإلسالمية 

وجاذبيته للعمالء.
ولفت »املتحد« إلى ان »حصادي« 
جنح في أن يصبح برنامج اجلوائز 
األول في الكويت املتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية والوحيد الذي 
يقدم جوائز أسبوعية وشهرية 
ذات قيم���ة تف���وق مبالغ جوائز 
البرام���ج األخرى، كما مت تطوير 
برنامج جوائز »حصادي« ليلبي 
متطلب���ات األفراد م���ن أصحاب 
الرواتب ليزي���د من فرصهم في 

احلصول عل���ى اجلوائز الكبيرة 
إلى متتعهم  واجلذابة، باإلضافة 
بأح���دث املزاي���ا املصرفية التي 

يوفرها لهم »املتحد«.
وأشار »املتحد« الى ان أهم ما 
مييز برنامج احلصاد اإلسالمي 
ويجعله أكثر جذبا هو فرصة الفوز 
بجوائز أكبر وأكثر بفضل 3 جوائز 
أس���بوعية كبرى قيمة كل منها 
250.000 دينار، باإلضافة إلى 25 
جائزة إضافية بقيمة 1.000 د.ينار، 
أما بالنسبة للجوائز األسبوعية 
الكبرى فإنها متنح أصحاب حساب 
التوفير االس���تثماري )حس���اب 
حص���ادي اإلس���المي( احلاليني 
واجل���دد فرص الف���وز على حد 
سواء، وجاء إدراج جائزة »راتب 
مدى احلياة« بقيمة 250.000 دينار 
بشكل ش���هري ليزيد من فرص 

الفوز باجلائزة الكبرى.

أعلنت شركة علي الغامن وأوالده 
للس����يارات عن اقامته����ا احتفاال 
لثماني����ة موظفني لديه����ا أكملوا 
دورة ش����هادة ميكاني����ك معتمدة 
 BMW Mechanics( من مجموعة
Certification( بنجاح، وذلك بعد 
أن خضعوا لدورة تدريبية مكثفة 
أجريت حتت اشراف مدرب معتمد 
من قبل مجموعة BMW وجنحوا 
في امتحان التأهل لنيل ش����هادة 
بدرجة ميكانيكي معتمد في صيانة 

.BMW سيارات
وهذه املرة الثانية التي يجري 
فيها الوكي����ل احلصري ملجموعة 
BMW في الكويت دورة تدريبية 
بهدف منح امليكانيكيني في الشركة 
 .BMW شهادات عاملية من مجموعة

موظفو قسم الصيانة بالشركة يحملون شهاداتهم املعتمدة 

 قدر مدير معرض البناء واإلعمار لدى شركة معرض 
الكويت الدولي ومدير التخطيط واألنش���طة في الشركة 
ضاري س���ليمان العيبان ع���دد زوار المعرض مع ختام 

أنشطته أول من أمس بما ال يقل عن20 ألف زائر.
وقال العيبان في تصريح صحافي: ان الدورة السابقة 

البن���اء واإلعمار  من معرض 
كانت قياس�ية وناج�حة بك�ل 
المقايي���س يؤك���د ذل���ك عدد 
الم��شاركين من كبرى الشركات 
المت�خصصة في الكويت ح�يث 
ش�هد المعرض انضمام شركات 
قررت المشاركة ألول مرة به كما 
عاد للمشاركة فيه العديد من 
الشركات التي أجبرتها األزم��ة 
التوقف  العالمية على  المالية 
المؤقت، مش���يرا ال���ى انه من 
المؤشرات القياسية للمعرض 
أيضا هو عدد الزوار الذي توافد 

على المعرض لزيارته منذ الدقائق األولى الفتتاحه.
وأكد على ان المشاركين بالمعرض من كبرى الشركات 
المتخصصة المحلية قد أكدوا نجاح مشاركتهم وتحقيقهم 
لألهداف التي شاركوا من أجلها في المعرض أمام اإلقبال 
الكبير الذي رافق أنش���طته منذ افتتاحه وحتى اختتام 

أعماله.
وقال العيبان: ان أسبابا عديدة كانت وراء هذا النجاح 
الذي حققه المعرض ويأتي في مقدمته الظروف والتوقيت 
الذي يقام فيه المعرض حيث دخلت خطة التنمية الخمسية 
مرحلة التنفيذ وبات من الضروري وضع أصحاب القرار 
والمعنيين باألمر من المهندسين والمقاولين أمام الجديد 
الذي أنتجته المصان���ع المحلية والعالمية المتخصصة 
خاصة اذا علمن���ا ان الحكومة ترصد لتنفيذ هذه الخطة 
م���ا يزيد عن 4 مليارات دوالر، مبينا انه ومن األس���باب 
الرئيس���ية الداعمة للمعرض هو رعاية الدولة له ممثلة 
في رعاية وحضور وزير االشغال العامة ووزيرالشؤون 
البلدية د.فاضل صفر الذي أشاد بفكرة المعرض وأثنى 

على ترتيبه وتنظيمه.
كما انه من األس���باب أيضا هي مبادرة عدد من كبرى 
الش���ركات المحلية الم�تخصصة ف���ي حجز موقعها في 
المعرض الذي رسخ موقعه ومكانه على خارطة المعارض 
بقوة في الكويت حيث وصل عدد الش���ركات المش���اركة 

والراعية الى نحو 50 شركة.
ومن أس���باب نجاح هذه ال���دورة أيضا هي إقامته في 
الصال���ة رقم 8 بعد تجديدها وتطويرها حيث س���اهمت 
بش���كل أو بآخر في اضفاء ش���يئا من الحداثة والتطوير 

على المعرض طوال فترة إقامته.
وأش���ار الى أن العديد من الش���ركات المشاركة قدمت 
الع���روض الخاص���ة والخصوم���ات خالل فت���رة اقامة 
المعرض األمر الذي ساهم أيضا في تعزيز فرص نجاح 

المعرض.
وكشف العي�بان عن ترتي�بات تجريها الشركة إلقامة 
دوره جدي���دة من المعرض خالل الع���ام الحالي اال انها 
س���تخصص للش���ركات المحلية واألجنبية العاملة في 
المجال على الصعيد العالمي وهي خطوة من ادارة الشركة 
للخروج بالمعرض من النطاق المحلي الى النطاق االقليمي 
والعالمي في ظل خطط التنمي���ة واالعمار التي تخطط 
الحكومة لتنفيذها سواء على البنية التحتية أو للقطاع 

السكني.
وأع���رب العيبان عن أمله في زيادة حجم المش���اركة 
في الدورة المقبلة من المعرض ليزداد زخ�مه الس���ي�ما 
ان االدارة التس���ويق�ية في الش���ركة ال تبخل في توفير 
كاف����ة العناصر الالزمة إلنجاح المع���رض وترتيبه في 
أفضل صوره سواء من حي�ث موقع المع�رض أو الدع��اية 
ال�مرافقة ل�ه في جميع الوس���ائل اإلع�المية المس���موعة 

والمقروءة والمرئية.

ضاري العيبان

العيبان: أكثر من 20 ألف زائر 
استقبلهم معرض »البناء واإلعمار« 

على أرض املعارض الدولية

موظفو قسم الصيانة 
في »علي الغامن 

وأوالده للسيارات« 
ينالون شهادة 

معتمدة من
»BMW« مجموعة

أعلن البنك التجاري الكويتي عن اجرائه أمس السحب 
اليومي على »حس���اب النجمة«، وذلك بالمركز الرئيسي 
للبنك، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 

اشكناني.
وقد فاز خمس���ة عمالء بجائزة قيمته���ا 7000 دينار 
لكل منهم، والفائزون هم: خادم 
حسين سردار خان، الشيخة 
فاطمة عذب���ي محمد الصباح، 
محمد إس���الم محمد شريف، 
عبدالولي غالم حسن، وشهد 

فالح سعود النمران.
ويتمي���ز حس���اب النجمة 
الجديد بتأهيل عمالئه للفوز 
بجائزة ي�ومي���ة قدرها 7000 
البنك التجاري  دينار، لينفرد 
اكبر ج�ائزة س���حب  بتقدي�م 
يوم���ي، باإلضافة إل���ى أربعة 
سحوبات كبرى تجرى خالل 
العام تبلغ قيمة كل جائزة م��نه���ا 100.000 دينار تق�ام 
ف����ي العي���د الوطني والت�حري���ر، عي�د الف�ط���ر، وع�يد 
األضح����ى المبارك باإلض�افة إلى ذكرى تأس���يس البنك 

في 19 يونيو.
ويمك�ن فت�ح حس���اب النجمة ابت���داء من مبلغ 500 
دينار والتأهل لدخول السحب اليومي بعد فترة أسبوع 

وسحوبات المناسبات بعد فت�رة شهرين.
علم���ا بأن حس���اب النجمة يمن�ح عم���الءه اكبر عدد 
من الفرص لل�ربح حي�ث يح��ص���ل العميل على فرصة 
للرب���ح مقابل كل 25 دينارا تب�قى في الحس���اب بدال من 

50 دينارا.
وقال البنك في بيان صحافي انه س���يتم منح العمالء 
الحاليين التي أرصدتهم دون ال� 500 دينار مهلة لغاية 27 
يونيو لزيادة الرصيد وحتى هذا التاريخ سيتم دخولهم 

في جميع السحوبات.
وتقدم »التجاري« بالتهنئة لجميع الفائزين في سحب 
النجمة، مشيرا الى انه س���يتم قيد الجوائز النقدية إلى 

حسابهم في البنك.
كما توجه بالش���كر لوزارة التج���ارة والصناعة على 
تعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي 

تمت بسالسة ونظام.

»التجاري« يعلن أسماء الفائزين في 
السحب اليومي حلساب »النجمة«


