
اقتصاد
الثالثاء 24 ديسمبر 2013

36

14 مشروعاً لـ »غوغل« لم يكتب لها النجاح
دائما ما تفاجئ شركة »غوغل« العالم مبنتجات تثير الفضول والدهشة، وتالقي اقباال كبيرا من املستخدمني، 
فأفكارها اخلالقة وإبداعاتها في شتى املجاالت ال تتوقف، لكنها شركة مثل غيرها من الشركات لها إخفاقات 

أيضا. فالكثير من مشاريع »غوغل« فشلت في شهورها األولى ومنها:

SearchMash« -2«: هو محرك للبحث، ولكنه قادر على إعادة ترتيب نتائج 
البحث اخلاصة باملستخدم بطريقة جميلة، ولكن هذا احملرك لم يلق جناحا 

يذكر ومت ايقافه. 

iGoogle« -6«: هي صفحة »iGoogle« الشخصية حيث ميكن للمستخدم 
من خاللها تخصيص صفحة »غوغل« الرئيسية اخلاصة به مع أدوات مثل 
دردشة »غوغل«، والترجمة، واأللعاب، وشعرت الشركة بأن احلاجة إلى 
تخصيص موقع لم تعد مطلوبة بني املستخدمني بسبب ظهور التطبيقات 
وأعلنت  و»أندرويد«،  »كروم«  مثل  منصات  على  تعمل  التي  احلديثة 

الشركة ايقاف اخلدمة فى نوفمبر 2013. 

Google Buzz«-12«: »غوغل باز« هي خدمة تتيح ملستخدمي بريد »جيميل« 
الروابط اإللكترونية والرسائل والصور وامللفات مع اصدقائهم  مشاركة 
وإمكانية ربط اخلدمة مع حساباتهم في الشبكات االجتماعية مثل »تويتر« 

ولكن مت ايقافها سريعا.

Dodgeball« -4«: دودجبل هي شبكة اجتماعية، تعمل على السماح للمستخدمني 
بالتواصل عبر رسالة نصية، وفي يناير 2009 أعلنت املديرة في »غوغل« »فيك 
جندوترا« في مدونة أن الشركة ستقوم بوقف الشبكة »Dodgeball.com« في 
 .»Google Latitude« الشهرين املقبلني، ومت استبدال هذه اخلدمة من خالل خدمة

وكانت غوغل قد استحوذت على التطبيق عام 2005. 

Google Wave«-10«: وصف هذا املشروع بأنه العمالق املقبل في الشبكات 
االجتماعية، وهذه اخلدمة كانت تتيح إضافة اخلرائط والصور واملرئيات 

والصوتيات بداخل الرسالة بشكل فوري ولكنه لم يالق اقباال. 

اإلنترنت،  على  لألخبار  مجمع  عن  عبارة  هي   :»Google Fast Flip«  -8
صممت لتكون مزيجا من عناصر الصحف املطبوعة واملواد الدعائية على 
احملتوى  لتقدمي  اإلعالمية  املؤسسات  من  العديد  ربطت  حيث  االنترنت، 
في  اخلدمة  وقف  إعالن  وجاء  إلكترونية،  مطبوعة  مجلة  كأنها  وتبدو 

سبتمبر 2011.

Google Aardvark-14: خدمة بحث اجتماعي، كانت غوغل قد اشترتها في 
فبراير 2010 بحوالي 50 مليون دوالر. واعلنت غوغل عن اغالقها للخدمة 

في سبتمبر 2011.

ومت  محددة،  مواضيع  حول  موثقة  مقاالت  تقدم  خدمة  هي   :»Knol  «-1
إطالقها لتشجيع اخلبراء للمساهمة مبعرفتهم على االنترنت وجعلها في 
متناول اجلميع، ولكن رأى العديد أنها محاولة من »غوغل« للتنافس مع 

»ويكيبيديا«، ومت حذف جميع محتويات املوقع بحلول اكتوبر 2012. 

التي  التطبيقات  أحد  كانت  غوغل  مفكرة   :»Google Notebook  «-5
من  صفحة  أي  في  املعلومات  وتنظيم  بالتصفح  للمستخدم  تسمح 
عليه  يسهل  حتى  به  خاصة  صفحة  الى  ونقلها  اإلنترنت  صفحات 
الوصول إليها من أي جهاز كمبيوتر، وبدأت »غوغل« حتويل البيانات 
إغالقها فى  2011، ومت  عام  نوفمبر  إلى دفتر مستندات »غوغل« في 

يوليو 2012. 

Google Jaiku«-11«: هي عبارة عن شبكة اجتماعية، تأسست من قبل 
في  »غوغل«  واشترتها   »Petteri« والالعب   »Jyri Engeström« الالعب 
أدى  مما  الناس  بني  رواجا  تلق  لم  اخلدمة  هذه  ولكن   .2007 أكتوبر 

الى وقفها. 

Google Video« -3«: »ڤيديو غوغل« هو عبارة عن منصة ملشاركة مقاطع 
للڤيديوهات، ومت طرح هذه اخلدمة  الڤيديو، وكذلك يعتبر محرك بحث 
في اخلامس والعشرين من يناير 2005، وفي التاسع من أكتوبر أعلنت 

الشركة توقف هذه اخلدمة. 

إطالقه في عام 2005 في محاولة من »غوغل«  Google Reader«-9«: مت 
للتسهيل على املستخدمني مراقبة ما هو جديد على املواقع املفضلة لديهم، 
وعندما انحسر عدد املستخدمني لهذه اخلدمة مت إغالقها في يوليو 2013. 

Picnik« -7«: هو موقع يقدم خدمة حترير الصور، ويوفر للمستخدمني 
إضافة تأثيرات للصور من خالل منصة »بيكاسا«، وعلى الرغم من أن هذه 
اخلدمة كانت جيدة حقا في يناير 2012 لكن مت اعالن ايقافها في التاسع 

عشر من أبريل 2012. 

تعتمد  »غوغل«  شركة   :»Google Print Ads & Google Radio Ads«-13
مجال  اقتحام  قررت  ولذلك  اإلعالنات،  عائدات  على  جدا  كبير  بشكل 
تنجح  لم  »غوغل«  لألسف  ولكن  السمعية،  اإلعالم  ووسائل  الطباعة 

وفشلت في ذلك فشال ذريعا. 

»بوبيان« يطلق حساب »الغالي« لألطفال

عرض مميز للخدمات الشخصية من »التجاري«

»برقان«: فحوصات مجانية ألسنان املوظفني

أعلــن البنــك التجاري 
تقدميــه  عــن  الكويتــي 
عرضــا خاصــا ومميــزا 
لعمالء اخلدمات املصرفية 
الشخصية، وذلك بالتعاون 
مع نادي Thermae احلمرا 
الصحــي للســيدات، الذي 
الفرصــة لعمــالء  يتيــح 
البنــك من حاملــي بطاقة 
اآللــي اخلــاص  الســحب 
بحساب اخلدمات املصرفية 

قام بنك برقان مؤخرا 
بتقدمي فحوصات مجانية 
لألسنان جلميع العاملني 
فــي البنك بالتعــاون مع 
عيادة امليــدان، باإلضافة 
الى فتح ملفات املراجعة 
الطبيــة، وذلك فــي املقر 
الرئيسي للبنك. هذا وقد 
مت وضــع عيــادة امليدان 
املتنقلة خارج مبنى البنك، 
حيث اســتفاد عدد كبير 

للتمتــع  الشــخصية، 
باخلدمــات التــي يقدمهــا 
النــادي الصحــي وصالة 
اجليــم وصالــون العناية 
باألظافر وحمام الســباحة 
وغيرهــا مــن اخلدمــات 
األخــرى. ويشــتهر نادي 
الفريد  احلمرا بتصميمــه 

ملرافقه.
وتفتــح إدارة اخلدمات 
الشــخصية  املصرفيــة 

مــن املوظفــني باخلدمات 
التي وفرتها العيادة، وهو 
األمر الذي يعكس التزام 
وحرص البنك على الصحة 

العامة ملوظفيه.
ان  واجلديــر بالذكــر 
عيــادة امليدان تعد احدى 
اكبر العيادات املتخصصة 
في صحة األسنان والفم 
حيــث توفــر العديد من 
اخليارات للعالج الشامل، 

املقدمة من البنك التجاري 
آفاقــا رحبة مــن اخلدمات 
املصرفية املقدمة خصوصا 
لنخبة من العمالء. ويتمتع 
عمــالء اخلدمات املصرفية 
الشــخصية لدى التجاري 
بعالم فريد مــن املنتجات 
املصرفيــة  واخلدمــات 
واخلصومات االستثنائية 
املقدمة بصفة حصرية لهذه 
الشريحة الهامة من العمالء.

وتتمتع بستة مراكز طبية 
وفريــق عمل مكــون من 
70 اخصائيا في مختلف 

مجاالت طب األسنان. 
ويســتمر بنــك برقان 
بتقــدمي دعمــه املتواصل 
لكافــة موظفيه من خالل 
توفيــر خدمــات مبتكرة 

خالل السنة املالية.

»املتحد« يعلن 27 فائزاً لـ »حصادي«
أجرى البنك األهلي املتحد 
السحب األسبوعي لبرنامج 
حصــادي للجوائز املضاف 
حلساب التوفير االستثماري 
»احلصاد اإلسالمي«، علما بأن 
جوائز احلصاد اإلسالمي ذات 

حسابات مستقلة.
حيث أعلن عن 27 جائزة، 
وفاز باجلائزة األســبوعية 
الكبرى بقيمة 25 ألف دينار 
نقدا كل من: ناصر عيســى 
الســلطي، حســني ريــاض 

كادهم.
كذلك فاز بجائزة قيمتها 

1000 دينــار كل مــن: علــى 
محمــد أبوالعليــان، فاطمة 
الغربلــى، يوســف  وليــد 
محمد املطيــري، على كمال 
عبدالغفــار، جاســم محمــد 
حسني، حمد حسان املهندي، 
صفي الدين خرمة، حســن 

يوســف األنصــاري، غــالم 
صالح محمد، جــو زيكنج، 
هــدى عبداهلل الفريح، نورا 
محمد املرى، أنيس يوســف 
عالء الديــن، عبداهلل غلوم 
اجلمال، هيا إبراهيم املنصور، 
فيصل عبــداهلل زيد، ضياء 
عبدالعزيز العصيمى، فيصل 
عبداحملسن املوسى، كارول 
ســهيل حجازي، جويسيب 
كابوتــو، طه أحمــد يحيى، 
أحمــد على الشــريان، نوح 
أحمد حبيب، عيســى أحمد 

علي، إبراهيم مختار علي.

خدمات »األهلي« بـ »األدلة اجلنائية«

األسبوع الرياضي جلامعة اخلليج برعاية »الدولي«

يقدم البنك األهلي الكويتي العديد من اخلدمات املصرفية 
مبميزات حصرية للعمالء، حيث يتواجد البنك في اإلدارة 
العامــة لألدلة اجلنائيــة حتى يوم اخلميــس 2013/12/26 
لتعريف املوظفني مبنتجات البنك وتقدمي خدماته املصرفية 
وعرض أهــم املميزات التــي يحصلون عليهــا عند القيام 
بتحويل الراتب أو إصدار أي من بطاقات األهلي االئتمانية 
اجلديــر بالذكر ان البنك األهلي الكويتي يقدم مجموعة 
من الهدايــا واخلدمات املجانية عند حتويل الراتب، أوالها 
هدية نقدية 100 دينار وبطاقة فيزا األهلي الذهبية االئتمانية 
مجانا للســنة األولى وتأمني ســفر مجاني ودفتر شيكات 
مجاني للمرة األولى، واالستفادة من برنامج األهلي أدفانتج 

جناح البنك في االدلة اجلنائيةللخصومات.

لقطة جماعية للمشاركني

رعى بنك الكويت الدولي 
أنشــطة األســبوع الرياضي 
الذي نظمه النادي الرياضي 
فــي جامعة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيا »GUST«، والذي 
تخللــه تكرمي أبطال منتخب 
الكويت لكرة قــدم الصاالت 
إلجنازهم بالوصول إلى كأس 
العالم، في إطار برنامجه الرائد 
االجتماعيــة،  للمســؤولية 
الــذي يهدف مــن خالله إلى 
تقدمي الدعم الدائم واملتنوع، 
لفعاليات وأنشطة الشباب في 
جميع املجاالت،وبهذه املناسبة 
قــال مســؤول أول العالقات 

العامة في بنك الكويت الدولي 
فهد السرحان: إن رعاية البنك 
لهذا النشــاط الرياضي، هو 

صورة من صور الدعم الكثيرة 
واملتنوعة التي يقدمها الدولي 
للشباب بشكل عام، ولطلبة 
للعلــوم  اخلليــج  جامعــة 
والتكنولوجيا »GUST«، من 
خالل األنشــطة والفعاليات 
التــي نظمتهــا اجلامعــة، أو 
شــاركت فيهــا وتنوعــت ما 
بــني معارض وندوات علمية 
وحلقــات نقاشــية وبرامــج 
تدريبية وتوعويــة، أو أيام 
الكثير،  مفتوحــة، وغيرهــا 
واصفــا العالقــة التي جتمع 
مــا بــني اجلانبــني بالعالقة 

االستراتيجية. 

خدمات إعالنية

أطلــق بنــك بوبيــان 
حساب األطفال »الغالي« 
مع أرباح شهرية مضاعفة 
وذلك في إطار سعي البنك 
لتغطية مختلف الشرائح 
وتقدمي خدماته ومنتجاته 
املميزة للجميــع وإدراكا 
منه ألهمية هذه الشريحة 

بالذات.
وقــال نائــب الرئيس 
التنفيذي للبنك عبداهلل 
النجــران التويجــري إن 
إطالق احلســاب اجلديد 
جاء بعد استكمال العديد 
من املزايــا التي ميكن أن 
يجمعها حساب لألطفال 
خاصة فيما يتعلق مبنح 
أبناء عمــالء البنك مزايا 
جتعلهــم  اســتثنائية 
مميزين مقارنة بحسابات 

األطفال املثيلة.
وأضاف »ميثل حساب 
)الغالي( استكماال لباقة 
التــي  البنــك  حســابات 
تضم حســابات الرواتب 
 )البالتينيوم – انت – وياك(

إلــى جانــب حســـــاب   
الشــباب WOW وحساب 
املتقاعديــن الــذي أطلقه 
مؤخــــــرا  البنـــــــك 
ألول مــرة على مســتوى 

الكويت. 
واستعرض التويجري 

الغالــي  مزايــا حســاب 
وأبرزهــا احلصــول على 
أرباح شــهرية تنافســية 
تعادل ضعف األرباح التي 
يتم تقديها عبر حســاب 
التوفيــر العــادي إضافة 
إلــى ربــح إحــدى هدايا 
حســاب الغالــي الفورية 
القيمــة ومنهــا قســائم 
مشــتريات مــن أفضــل 
محالت األطفال مثل بروي 
وفانتســي وولــد وجهاز 
Play Station والعديد من 
اجلوائــز األخرى وتقدمي 
أوامر دفع شــهرية ثابتة 
دون أي رسوم إلى جانب 
احلصــول علــى قســائم 
شــرائية وخصومات من 
كبرى احملالت والشركات 

التجارية.
»تتوافــر  وأضــاف 
للحســاب اجلديــد مزايا 
أخرى مثل خدمة الرسائل 
واخلدمــات  القصيــرة 
املصرفيــة اإللكترونيــة 
عبر طريــق موقع البنك 


