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وليد اخلشتي وضاري الوزان في لقطة جماعية مع فريقي عمل »زين« وامللتقى

)كرم دياب(..وفي لقطة تذكارية عقب افتتاح الفرع  ماجد العجيل ومسعود حيات يقصان شريط االفتتاح 

إبراهيم العلمي علي الشطي

عزيزي القارئ لقد ذكرنا في مقالنا األول »ماذا 
لو« أن بعض أشكال العمل احلر ال تتطلب رأسماال 
كبيرا ورمبا ال تتطلب رأسماال على اإلطالق، وللتأكيد 
على هذا أردنا أن نشارككم قصة حقيقية نتمنى 
أن تكون س����بب إلهامكم كما ألهمتنا في مسيرتنا 

املهنية.
في جامعة آالباما ف����ي الواليات املتحدة يقوم 
البروفيسور كريج أرمستروجن بتحدي طلبته للقيام 
بعمل مشروع جتاري برأسمال قدره 10 دوالرات 
أميركية )ما يع����ادل حوالي ثالثة دنانير كويتية 
فقط(، على أنه ال يجوز للطالب أن ينفق أو يستثمر 
في مشروعه غير العشرة دوالرات باإلضافة الى 

أي أرباح إضافية قد يحققها من املشروع.
»2 كيلو ونص حب شمسي لو سمحت« هذا هو 
أحد األمثلة ملا تستطيع شراءه بثالثة دنانير، فهل 
يعقل أن يقوم مجموعة طلبة في السنة األولى من 
اجلامعة بإنشاء أعمال جتارية ناجحة بهذا املبلغ 

الزهيد؟!
اإلجابة: نعم.

التالي بعض احلقائ����ق والنتائج التي توصل 
لها البروفيسور أرمستروجن نتيجة لهذه التجربة 

اجلريئة وهي تبرهن صحة اإلجابة السابقة:
� حقق أكثر م����ن 90% من الطلبة عوائد تفوق 

العشرة دوالرات في غضون خمسة أسابيع.
� ف����ي الفصل املكون م����ن 47 طالبا بلغ معدل 

متوسط األرباح احملققة 200 دوالر.
باإلجمال����ي حقق طلبة الص����ف ثروة إجمالية 
قدرها 9400 دوالر من استثمار مبدئي قدره 470 

دوالرا فقط.
� حق����ق طالبان أكثر من 1000 دوالر عوائد من 

استثمارهم.
أعل����ى عائد مت حتقيقه من قبل أحد الطلبة في 

هذه التجربة كان أكثر من 2200 دوالر.
ابتكر البروفيس����ور أرمستروجن هذه التجربة 
عندما كان يقوم بدراسة عن قدرة أصحاب األعمال 
احلرة على االبتكار واإلبداع، يقول البروفيسور 
»تعمل هذه التجربة على إبراز أهم األس����ئلة التي 
يتعني اإلجابة عليها إن أردنا دخول مجال العمل 
احلر«، أس����ئلة مثل ماذا نعمل؟ أين نعمل؟ كيف 

نعمل؟ ملاذا نعمل؟... إلخ.
أم����ا من ناحي����ة الطلبة فقد أجمع����وا أن هذه 
التجربة هي املفضلة لديهم في إطار كامل دراستهم 

اجلامعية.
وقد نال البروفيسور أرمستروجن املركز الثالث 
في إطار مسابقة 3E-Learning Competition التي 
 the United States Association for Small تنظمها
Business & Entrepreneurship تقدي����را لتجرب����ة 

...»مشروع بعشرة دوالرات«.
وفي النهاية.. 

دعوة مفتوحة من »آيديليتي« لش���راكة ناجحة إن 
شاء اهلل.

في كتابة هذا املقال قمنا باالستعانة بالتالي:
 "Starting a Business…. With $10" published
 on 21st April 2009 on a blog "The Entrepreneur
on Campus"

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي 
لالستش��ارات في إط��ار تش��جيعها على إنش��اء وتطوير 
واحتض��ان ورعاية املش��اريع التجاري��ة املجدية واقتناص 
الفرص أو معاجلة القصور في األسواق الكويتية واخلليجية 

والسعي لتطويرها.

Info@idealiti.com

*

بروفيسور وطلبة و10 دوالرات

الشطي: 55 ألف زائر لمعرض
 الذهب والمجوهرات العالمي الثامن

اختت����م اول من أمس معرض الذهب واملجوهرات العاملي الثامن 
انش����طته بعد دورة قياسية ناجحة اقامتها ورتبتها شركة معرض 
الكويت الدولي خالل الفترة من 15 الى 21 فبراير اجلاري على ارض 
املعارض الدولية مبشرف حتت رعاية وزير التجارة والصناعة احمد 

الهارون ومبشاركة 110 شركات محلية وعاملية.
وبهذه املناس����بة قدر مدير املعارض لدى شركة معرض الكويت 
الدولي علي مبارك الشطي عدد زوار املعرض بنحو 55 الف زائر فيما 

جتاوزت قيمة املبيعات ما حتقق في الدورة السابقة من مبيعات.
وقال الشطي ان دعم وتشجيع وزارات الدولة املعنية سواء من 
وزارة التج����ارة والصناعة أو وزارة املالية ووزارة الداخلية كان له 
عظيم االثر في اجناح املعرض وتطوره وبلوغه هذه املكانة العاملية 

العالية التي بات يحتلها على خارطة املعارض احمللية والدولية.
وكشف عن تلقي الش����ركة العديد من طلبات الشركات احمللية 
والدولية حلجز اجنحتها في دورة املعرض املقبلة حيث تخطط ارض 

املعارض الدولية لتوسيع دائرة املشاركة والتسويق العاملي.
ومن الشركات الراعية للمعرض حتدث مدير عام شركة الماركيز 
ابراهيم العلمي معربا عن شكره وتقديره للدور البارز الذي قامت به 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة في ادارة وسم الذهب، حيث سهلت 
جميع االجراءات املطلوب اجنازها على املجوهرات املباعة في املعرض 
وأقامت مركزا لوس����م الذهب واملجوهرات املباعة خالل فترة اقامة 
املعرض. وأضاف ان الشكر موصول ايضا الى االدارة العامة للجمارك 
التي لعبت دورا مهما منذ وصول معروضات الشركات املشاركة من 
اخلارج الى املنطقة احلرة التي اقامتها في ارض املعارض لتسهيل 

عملية الترسيم الواجبة على املوجوهرات املباعة خالل املعرض.
ومن ناحيته قال مدير ش����ركة روائع جنيڤ قدري صابوني ان 
املعرض في هذا العام قد حقق جناحات ملحوظة فاقت في مجموعها 
ما حتقق في العام املاضي واالعوام الس����ابقة ويرجع ذلك بوضوح 
الى دعم اجلهات الرسمية واجلهد املبذول من الشركة املنظمة حيث 
بدأت حملتها االعالمية للمعرض منذ فترة طويلة االمر الذي رسخ 
موعد ومكان اقامة املعرض في اذهان شريحة كبيرة من افراد املجتمع 
وهيأهم لترقب موعد ازاحة الس����تار عن انشطته مما كان له عظيم 

االثر في حتقيق الزخم االعالمي املطلوب للمعرض.
واوضح صابوني ان هذه هي املش����اركة السادس����ة للشركة في 
معرض الذهب واملجوهرات العاملي. واضاف ان جناح الش����ركة في 
املعرض قد حمل روحا وتصاميم جديدة مع العام اجلديد شملت ال� 
12 ماركة من الساعات التي تروجها الشركة حصريا في الكويت والتي 
من بينها 3 ماركات عاملية جديدة انضمت الى مجموعة املاركات التي 
متثلها الشركة في الكويت والتي تضم جون جيليانو وبنتلي ونينا 
ريتشي وملبرجيني باالضافة الى ماركات إجنر شروتي وفالنتينو 
وروبرتوكافلي وفيندي وبيير كارادان وسانت اونريه، واشار صابوني 
الى ان االقبال اجلماهيري على املعرض كان جيدا حيث حمل جناح 
الشركة اس����م »جنيڤ غاليري« وهي احدى شركات روائع جنيڤ، 

مؤكدا أن أهم مامييز معروضات الشركة هو خدمة ما بعد البيع.

حجم المبيعات يفوق ما حققه المعرض في دورته السابقة 

»زين« راعية للمواهب والمشاريع الصغيرة

»برقان« يعيد افتتاح فرع المركز المالي في الرقة
عمر راشد

قام »برقان« بإعادة افتتاح فرعه اجلديد )املركز املالي( بالرقة 
بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة ماجد عيسى العجيل وعدد 
من كبار املسؤولني التنفيذيني ومديري البنك إضافة إلى عدد من 
نخب���ة العمالء. ويتميز فرع املركز املالي ببناء حديث ومتطور 
يتضمن ثالث���ة طوابق تقدم جميع اخلدم���ات املصرفية ابتداء 
بالعمليات املصرفية األساسية وصوال إلى املنتجات واخلدمات 
املصرفية واالستش���ارات املالية املقدمة خصيصا لعمالء البنك 

من األفراد والشركات الصغيرة واملتوسطة.
وبهذه املناس���بة قال ماجد العجيل: انه من دواعي سرورنا 
افتتاح فرع مركز احللول املالية بحلته اجلديدة التي تضم ثالثة 
طوابق توفر جميعه���ا للعمالء جتربة مصرفية فريدة ونوعية 

من حيث املستوى واجلودة.
و تاب���ع: »يعكس افتتاحنا لهذا الفرع فلس���فتنا وثباتنا في 
عملية التطوير املس���تمر لنقدم أفض���ل اخلدمات لعمالئنا على 

اختالف شرائحهم واحتياجاتهم املصرفية واملالية«.

أعلنت شركة زين عن رعايتها 
الرئيسية مللتقى »كويتي وأفتخر« 
وعنوانه »مشروع وطن« والذي 
س����تنطلق أنش����طته 16 م����ارس 
املقبل برعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وقامت »زين الكويت« بتوقيع 
عقد الش����راكة للملتقى السنوي 
الثالث ملشروع »كويتي وأفتخر« 
لس����نة 2010 بحضور مدير إدارة 
العالقات واالتصاالت وليد اخلشتي 
ورئيس مشروع »كويتي وأفتخر« 
ضاري الوزان باإلضافة إلى فريقي 
العمل من »زين الكويت« وفريق 
امللتق����ى، وذلك في مقر الش����ركة 

الرئيسي.
وأكد اخلشتي أن »زين الكويت« 
تفخر برعايته����ا للمواهب ودعم 
العقول الشابة املتميزة وحريصة 
على تعزيز الروح الوطنية لدى 
الشباب الكويتي والتي ملستها من 
خالل هذا املشروع الوطني الذي 
يدعم الشباب الكويتي وأصحاب 

املشاريع الصغيرة.
وأشار اخلشتي الى ان شركة 
زين هي شريك رئيسي للمجتمع 
الكويتي وتعمل جاهدة لتحقيق هذا 

املفهوم، موضحا أنها حققت العديد 
من النجاحات املتمي����زة في هذا 
االجتاه بدعمها العديد من البرامج 
االجتماعية املختلفة والتي تؤمن 
فيها الشركة والتي تقع في إطار 
مسؤوليتها االجتماعية للمجتمع، 
ومن هذا املنطلق حرصت الشركة 

على الدعم املتواصل واملش����اركة 
الفعالة في املهرجانات والفعاليات 
الوطنية وامللتقيات الشبابية التي 
جتمع املواهب واالجنازات الكويتية، 
خاصة ملتقى »كويتي وافتخر« 
الذي اثبت جناحه في تبني هذه 

الفئة املجتهدة من املجتمع.

وأكد اخلشتي أن »زين« تسعى 
جاهدة إلى الدعم املستمر ألصحاب 
املش����اريع والى تشجيع الشباب 
الكويتي على اإلبداع والتألق وتعلم 
أصول القي����ادة مع احلرص على 
العمل التطوعي من خالل املنظمات 
غير الربحية التي تسعى لتبني هذه 

املواهب الشابة ونشر الوعي بأهمية 
املشاريع واألعمال التجارية.

من جهته أكد الوزان أن شراكة 
»زين« مللتقى »كويتي وأفتخر« 
جاءت بعد محادثات جدية جنح 
من خاللها الطرفان باالتفاق على أن 
تصبح شركة زين شريكا رسميا، 

خصوصا بعد النجاح الذي حققه 
امللتقى والصدى اإليجابي الواسع، 
وان شركة زين تدرك مدى أهمية 
ملتقى كويتي وأفتخر الذي يجسد 
ويعزز ال����روح الوطنية وتهدف 
إل����ى احتضان ودعم املش����اريع 
الصغيرة وتش����جع على أهمية 
الذي من خالله  التطوعي  العمل 

يرتقي املجتمع.
وأضاف الوزان أن دعم شركة 
زي����ن مللتقى »كويت����ي وأفتخر« 
هذا العام لن يكون دعما للملتقى 
وحس����ب وإمنا هو دعم للشباب 
الكويت����ي وأصحاب املش����اريع 
لنترجم اجنازاتهم وطموحهم إلى 
واقع ملموس ليعود بالنفع على 
كويتنا احلبيبة وتس����يير عجلة 
االقتصاد احمللي م����ن خالل هذه 
املش����اريع الصغيرة في حجمها 

والكبيرة في عطائها.
التعاون  ال����وزان على  وأثنى 
الكبي����ر واملثمر من قبل ش����ركة 
زين، ومتنى الوزان أن يس����تمر 
هذا التعاون من قبل ش����ركة زين 
ومش����روع »كويتي وأفتخر« في 
السنوات املقبلة ومواصلة حتقيق 

األهداف الوطنية النبيلة.

كشريك أساسي في الملتقى السنوي الثالث »كويتي وأفتخر«


