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إدارة مرحلة االحتضان تتطلب توافر 
النقاط اآلتية للس����عي إلجناح املش����روع 

بإذن اهلل:
1 � االلتزام واملثابرة.

2 � توفير املوارد املالية.
3 � توفير املوارد البشرية.

4 � السعي لتحقيق امليزة التنافسية 
»شنو عندي ومو عند غيري«.

5 � تقييم املخاطر املصاحبة للنشاط 
والعمل على إدارتها. 

الخلطة السرية: 

لتحقيق النقاط السابقة يجب على صاحب املشروع أن يوجه 
األسئلة التالية لنفسه بشكل دوري »لن نقول يومي أو أسبوعي أو 

شهري، ولكن بشكل مستمر على حسب املشروع أو النشاط«:
ماذا عملت؟ هل قمت بواجبي على أكمل وجه؟ أين القصور؟ 

وملاذا؟ ماذا تعلمت؟ وكيف استطيع تطوير أدائي؟
هذه أس���ئلة مهمة جدا ويجب أن ُتس���أل باستمرار، ولكن 
األهم هو اإلجابة عن هذه األسئلة والعمل على حل السلبيات 

وتطوير االيجابيات.

وفي النهاية..

دعوة م���ن آيديلتي للتطوير وإلى اللقاء االس���بوع املقبل 
ومرحلة الرعاية.

االحتضان

بعد استعراضنا ملرحلة التطوير في 
األسبوع املاضي، نستكمل سلسلة املراحل 
الرئيس���ية لتطوير املشاريع التجارية 

باستعراض مرحلة االحتضان.
تعتبر األشهر األولى من هذه املرحلة 
غاية في األهمي���ة )كالطفل الرضيع إن 
صح التعبير( فيكون املشروع في بدايته 
»ويبيله مجابل« فيقوم صاحب املشروع 
مبقارنة وضع املش���روع احلالي بخطة 
العمل املوضوعة، فااللتزام والتأني هما 

من مفاتيح إجناح تطبيق اخلطة.
لعل أهم ما مت ذكره في مقال األس���بوع املاضي هو االلتزام 
بخطة عمل واضحة املعالم، ففي املراحل الس���ابقة حتتم على 
صاحب العمل انشاء خطة عمل ومن ثم تطويرها لتصل لهذه 
املرحلة التي يستطيع من خاللها صاحب املبادرة تطبيق خطة 

العمل على أرض الواقع. 
كيفية استثمار املوارد سواء كانت مالية أو بشرية وتسخيرها 
في هذه املرحلة هو الهدف »القمندة«، حيث عادة ما تكون املشاريع 
التجارية بحاجة الهتمام واستثمار دائمني حلني »وقوف هذه 
املشاريع التجارية على رجولها«. مرحلة االحتضان تكشف أي 
خلل في خطة العمل والنقاط املذكورة في مرحلة التطوير، فإن 
وجد خلل واضح يتوجب على صاحب املشروع إعادة تطوير 

خطة العمل من جديد بناء على املتغيرات.

زاوية أس��بوعية 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 الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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البريد اإللكتروني:
الموقع :

»إبسوس الشرق األوسط وشمال أفريقيا« ُتطلق 
المرحلة األولى لنسب استخدام المواقع اإللكترونية

»MyW« الوطنية لالتصاالت« تطلق خدمة عالم الميديا«

عنبة: المعرض المصري العقاري الثالث
حقق مبيعات فاقت الـ 350 مليون جنيه

»الدوحة« يعلن الفائزين في سحب مارس الشهري

 )online( زوار املواقع االنترنت
ف���ي النصف الثان���ي من هذا 
الع���ام باالضافة ال���ى تزويد 
الدراسات جلميع  نتائج هذه 
املهتمني واملعلنني على مواقع 
االنترنت من خ���الل برنامج 

 .)Explorer Gemius( خاص
ومن اجلدي���ر ذكره هنا ان 
»ابسوس« تقدم هذه بشراكة 
مع شركة Gemius في الشرق 
االوسط وشمال افريقيا حتت 
مس���مى Ipsos/Gemius، حيث 
تأت���ي هذه املب���ادرة في وقت 
يظهر فيه أصحاب الش���ركات 
واملختصني اهتماما كبيرا بهذا 
النوع م���ن اخلدمات نظرا إلى 
اإلنف���اق اإلعالني على  تزايد 

اإلنترنت.

خارج االردن وحتديد اسماء 
هذه الدول واالقاليم.

وستقوم »ابسوس« باستقبال 
اس���ماء املواق���ع الراغبة لهذه 
اخلدمة في الوقت احلالي الى 
ان يتم تقدمي برنامج التخطيط 
االعالني على االنترنت والذي 
سيقدم الحقا لوكاالت االعالن 
والشركات املهتمة باالتصال على 
مواقع االنترنت هذا باالضافة 
الى تزويدها الصحاب املواقع 
في حالة وج���ود رغبة منهم 
بنسبة الولوج له ولغيره من 

املواقع.
وستقوم »ابسوس الشرق 
افريقيا«  األوس���ط وش���مال 
الثانية من  باطالق املرحل���ة 
عملياتها ملعرفة دميوغرافيات 

وعلى مستوى روابط الصفحة 
الرئيسة او روابط اخرى تابعة 

للموقع.
الى اعطاء  هذا باالضاف���ة 
اصحاب املواق���ع القدرة على 
التعرف ما هي املواقع املوصلة 
ملوقعه���م وما ه���ي محركات 
البح���ث التي دلت الزائر على 
املوقع وما هي كلمات البحث 
املستخدمة في محركات البحث 
والتي قادت الى الوصول الى 
املوقع وما هي نس���بة الداللة 
ال���ى املوقع س���واء كانت من 
محركات بحث او مواقع موصلة 
او زي���ارات مباش���رة ويتيح 
النظام للمستخدم معرفة نسب 
الزيارات للموقع سواء كانت 
من زائرين محليني او زوار من 

الش���رق  بدأت »ابس���وس 
افريقيا«  األوس���ط وش���مال 
املرحلة االولى بقياس نس���ب 
استخدام املواقع االلكترونية 
وذل���ك بتحميل برنامج تعداد 
زوار املواقع االلكترونية على 
العدي���د من مواق���ع االنترنت 
احمللية واالقليمية لغرض تبيان 
عدد الزوار وعدد الزيارات لكل 
الى  املواقع باالضافة  من هذه 
عدد نسب الولوج اليها من قبل 
الزوار وما هي الصفحات التي 
يقومون بزيارتها كما يستطيع 
الباحث ان يتعرف على نسبة 
الزوار اجلدد ونسبة عودتهم 
الى تصفح املوقع ومتوس���ط 
عدد الصفحات التي يزورونها 
ومتوسط مدة الزيارة لكل من 

املوقع او الصفحة.
وتقوم »ابسوس« بتزويد 
مالك املواقع االلكترونية برمز 
سري يضمن للمتصفح االبقاء 
على اطالعه على واقع املوقع 
على مس���توى الساعة � اليوم 
� االس���بوع � الش���هر والسنة 
وايضا من خالل ايام االسبوع 

أعلن »بنك الدوحة« عن الفائزين في السحب الشهري مببلغ 100 ألف 
ريال قطري و10 آالف ريال قطري لش����هر مارس اجلاري، حيث فاز كل 
من مرتضى محمد حسني ورمان عثمان بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف 
ريال قطري لكل منهما، فيما حصل 9 فائزين آخرين على جوائز نقدية 
بقيمة 10 آالف ريال، وهم جميلة مالك اكرم، وهيمشاندراد، وحسن حمد 
خليفة، ومحمد جواد علي، وش����هاب الدين موريكني، ومحمد الشرفي، 
وانابا ريدي فيجايا، وشيخة احمد عبد احلي وبراكاش جيجاناسان.

وأوضح البنك في بيان صحافي أمس انه يدخل في السحب جميع 
عمالء »بنك الدوحة« في الكويت، ويش����تمل على جائزة نقدية مببلغ 
100 ألف ريال قط����ري، يحصل عليه العمالء الذين لديهم أرصدة بحد 
أدنى 500 دينار ويتم السحب شهريا الختيار الفائزين، ذلك باإلضافة 
إلى 10 جوائز قيمة كل واحدة منها 10 آالف ريال. وأشار البنك الى انه 
ملزي����د من التميز لعمالء »بنك الدوحة« ف����ي الكويت، قرر البنك منح 
العمالء املتميزين في البن����ك فرصة مضاعفة للربح، حيث يتم ادراج 

أسماء من لديهم أرصدة بقيمة 500 دينار ملدة 6 أشهر، مرتني على كل 
100 دينار في احلساب املصرفي.

اما بالنسبة لعمالء البنك املتميزين الذين لديهم رصيد ثابت ب� 500 
دينار لفترة أكثر من 12 شهرا فسيحصلون على فرصة ربح ثالثية، أي 

انهم يدخلون السحب ثالث مرات على كل 100 دينار في أرصدتهم.
وحول الهدف من اطالق احلملة اجلديدة لبنك الدوحة للعام 2010/ 
2011، اكد املدير االقليمي لفرع البنك في الكويت احمد املهزع ان البنك 
يولي اهتماما كبيرا بخدمة العمالء من افراد وشركات من خالل تقدمي 
خدمات متميزة من جهة، ومنح العمالء املتميزين الفرصة لربح مبالغ 
مالية تبدأ من 100 الف ريال قطري وتصل إلى مليون ريال. وقال »ان 
حمل����ة هذا العام، مت اطالقها خصيصا لعمالء فرع الدوحة في الكويت 

وذلك إلتاحة الفرصة لعمالء البنك لربح جوائز نقدية طوال العام«.
مشيرا الى ان الفرصة التزال سانحة للحصول على جائزة املليون 

ريال قطري في سحب »مليونير الدوحة« الذي سيقام الشهر املقبل.

أعلن���ت الوطنية لالتصاالت عن إطالق خدمة 
جديدة وجذابة حتت عنوان »MyW« وذلك انطالقا 
من سعيها الدؤوب واملستمر لتلبية حاجات عمالئها 

وتقدمي أفضل اخلدمات وأنسبها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان هذه 
اخلدمة تعتبر إضافة جديدة الى السلسلة املتميزة 
خلدمات »الوطنية«، حيث سيصبح بإمكان عمالء 
»الوطنية« حتميل أحدث الرنات والصور ومقاطع 
الڤيديو كليب واملوسيقى، كل ذلك في مكان واحد 

هو: هواتفهم النقالة.
 كما ان »MyW« املصممة خصوصا للش���باب 
العصري مم���ن يتابع أحدث صيح���ات املوضة 
وابتكاراته���ا � تعتب���ر خدمة حصرية تس���مح 
ملس���تخدميها بالتحميل الس���هل والسريع خالل 

 »WAP« �عملي���ة التصفح م���ن أجهزتهم النقالة أو عب���ر برامج ال
املوجودة عليها.

كذلك فإن ه���ذه اخلدمة تتضمن مجموعة من الرنات والنغمات 
ومقاطع الڤيديو التي تشمل موسيقى وأغاني كاملة، بهدف تقدمي 

باقة من اخلدمات املتنوعة واملتخصصة.
كما تتوافر رسوم متحركة رائعة، تسمح بإضفاء طابع شخصي 
على خلفيات الشاش���ة للهواتف النقالة، باإلضافة الى توافر باقة 

غنية من Wchat واأللعاب وأخبار عن التحديثات.
وأش���ارت الش���ركة الى ان العمالء الراغبني في سماع األناشيد 

الدينية فإن خدمة MyW تتيح فرصة االستمتاع 
بتحميل أناشيد إس���المية خاصة باإلضافة إلى 
العديد من الرنات والصور ومقاطع الڤيديو للعديد 

من األناشيد والقصائد اإلسالمية.
وبهذه املناسبة قال مدير عام قطاع التسويق 
في الشركة يوها كروهنان إن الوطنية لالتصاالت 
حترص على منح عمالئها خدمات مبتكرة وآفاق 
رحبة لإلبداع وبش���كل شخصي يحاكي كل فرد 

حسب ميوله واهتماماته.
لذلك فإن خدماتنا خير مثال ملبادئنا القائمة 
ليس فقط عل���ى تلبية توقعات عمالئنا بل على 

جتاوزها.
 وأضاف قائال: في خطوة تعكس جودة خدماتنا 
ذات املس���توى العالي، عزمنا على تقدمي حلول 
عصرية لعمالئنا مما يجعلهم متميزي���ن كما نريدهم كذلك دوما، 
وتتسم »MyW« بسهولة االس���تخدام واملرونة، وللحصول عليها 
 »WAP« �ميكن للعمالء زيارة املوقع االلكتروني للوطنية أو عبر ال

اخلاص بهم.
كما ان املوقع االلكتروني يس���مح ببحث بس���يط وتنقل سهل 
عبر الفئات املختلفة، كذلك ل���م يعد عمالء الوطنية في حاجة إلى 
زيارة مواقع غير آمنة على شبكة اإلنترنت أو غيرها من الوسائط 
االلكتروني���ة، بهدف إجراء عمليات تنزي���ل غير قانونية، غالبا ما 

تضر ببرمجيات األجهزة النقالة.

أعلن رئيس مجلس إدارة ش���ركة »إفرست« 
لتنظيم املعارض هش���ام عنب���ة عن بلوغ حجم 
املبيعات خالل املع���رض املصري العقاري الذي 
اختتمت انش���طته أمس إلى أكثر من 350 مليون 
جنيه مصري، الفتا إلى أن حجم الفرص املعروضة 

جتاوز املليار دوالر مقدمة من 25 شركة.
وبني، في بيان ختامي للمعرض، أن املنتجات 
العقارية التي تواجدت في املعرض متيزت بالتنوع 
اجلغرافي في كل احملافظات املصرية ومبساحات 
مختلفة وكذلك وفق دراس���ة للس���وق الكويتي، 
موضحا أن التشجيع الرسمي من اجلانبني املصري 
والكويتي أعطى زخما كبيرا للشركة إلقامة أكثر 

من معرض خالل العام.
وقال إن حجم االستثمارات املتنوعة بني مصر 

والكوي���ت بلغت أكثر من 100 مليار جنيه في 2009، وهو ما يعزز 
التواج���د املصري داخل الكويت، خاص���ة أن هناك جالية مصرية 
كبيرة لديها الرغبة في االستثمار العقاري باعتباره أقل االستثمارات 

مخاطرة.
وأشار عنبة إلى أن املعرض عرض فيه ما يقارب ال�100 مشروع 
سكني وسياحي وجتاري وإسكاني للشباب مت عرضها خالل املعرض 
الذي امتد ل� 5 أيام، األمر الذي أتاح ملن يريد أن يش���تري أن يقوم 
ع���ن طريق معارفه أو أقاربه في مصر بالس���ؤال عنها والتأكد من 

املشاريع قبل الشراء أو التعاقد.
ولف���ت عنبة إلى أن الس���وق املصري يتمتع بثق���ة كبيرة بني 

املصريني واجلالية العربية واخلليجية املتواجدين 
في الكويت، مشيرا إلى أن املسؤولني في السفارة 
املصرية دعوا إلى اإلكثار من هذه املعارض التي 
تساهم في زيادة التواصل بني مصر والكويت في 
ظل العالقات املتميزة بني البلدين على املستوى 

الرسمي واحلكومي.
وأكد عنب���ة أن املعرض كان انطالقة حقيقية 
للشركات املصرية العقارية التي عرضت مشاريعها 
في املعرض، مش���يرا إلى أن املعرض شهد تقدمي 
مجموعة من التسهيالت في السداد والتقسيط على 
دفعات ميسرة، وقدم عروضا جيدة منها التسليم 
الفوري والتسليم خالل فترات قريبة مما أعطى 

مصداقية للمشاريع.
وبني عنبة أن الشركات ال� 25 التي شاركت في 
املعرض تعد األفضل في مصر من حيث تقدمي مشاريع في مختلف 

أنحاء مصر، وبأسعار مناسبة تناسب جميع الشرائح.
وأكد عنب���ة أن العالقات التجارية املصري���ة - الكويتية قوية 
ومتميزة حيث ان االستثمارات الكويتية في مصر كبيرة ومنذ فترة 
ما يدل على عمق تلك العالقة وهى تستثمر في جميع أوجه النشاط 

االقتصادي املصري الزراعي والصناعي والسياحي والعقاري.
وأش���ار عنبة على أن شركة »إفرس���ت« املصرية بالتعاون مع 
»مجموع���ة الراية« الكويتية قدمتا أفضل العروض العقاري خالل 
املعرض الذي جمع مش���اريع مميزة قد تك���ون األولى في طرحها 

بالكويت على املواطنني الكويتيني واملواطنني املصريني.

مع تزايد اإلنفاق اإلعالني على اإلنترنت 

المكان األمثل لالستمتاع بأحدث األغاني واألناشيد والصور

هشام عنبة

يوها كروهنان


