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»زين« تطلق حملتها اإلعالنية الجديدة 
وتكشف عن حوار آخر بين اإلنسان والتكنولوجيا

»المستقبل لالتصاالت« تقيم سيمينار 
عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة

»ساندكو« راع فضي لمؤتمر ومعرض األسمنت والخرسانة
أعلن املدير العام لش����ركة س����اندكو م. براك عبد احملسن املراغي ان 
الشركة ستكون الراعي الفضي ملعرض ومؤمتر االسمنت واخلرسانة، 
الذي س����يقام 8 و9 يونيو اجلاري حتت رعاية وزير األش����غال العامة 

ووزير الدولة للشؤون البلدية د. فاضل صفر.
واوضح: »استخدام التكنولوجيا احلديثة والعمل على تطوير املنتج 
وس����هولة وصوله للعميل وتلبية احتياجات السوق احمللي واإلقليمي 
هو عملنا اليومي وهدفنا االستراتيجي الذي من خالله ساهمنا ومازلنا 
نس����اهم بحصة اكبر من دعم املشاريع اإلنشائية الكبرى التي تقام في 
البالد على مدى سنوات، ومن خالل معرض ومؤمتر الكويت لالسمنت 
واخلرسانة، نس����عى إلى تواجد اكبر وانتشار أوسع وتبادل للخبرات 
على املس����تويني اإلقليمي والعربي، كما س����يتيح املعرض لنا االلتقاء 
بأهل اخلبرة واالختصاص حيث س����يضم املؤمتر واملعرض مجموعة 
من املتخصصني وأصحاب الش����ركات واملسؤولني الرسميني من الدول 

الزائرة للمؤمتر«.

ولفت إلى أن الش����ركة متتلك حاليا 5 محطات ملعاجلة الرمل والتي 
تعتبر من أحدث احملطات في الكويت، مضيفا أن ما مييزنا هو أن الشركة 
تتبع أحدث طرق اإلدارة العلمية والعملية والتي تعتبر متطورة في هذا 
القطاع من السوق احمللى ومتجددة لتخدم التغير التكنولوجي السريع 

ولتتطابق مع احتياجات السوق املتزايدة.
واشار إلى أن الشركة لها حصة سوقية تفوق ال� 40% من إنتاج وتوريد 
الرمل املغسول ذي اجلودة العالية والذي يخدم عدة قطاعات مهمة في 
الدولة، وله شريحة كبيرة من العمالء الذين يتطلعون إلى اجلودة العالية 
في املنتجات واخلدمات، مشيرا إلى حصول الشركة على شهادة اآليزو 
9001 بجدارة ألننا الوحيدون املتخصصون في انتاج ومعاجلة الرمال 
واحلاصلون على تلك الش����هادة في الكويت، حيث تعتمد الشركة على 
أفضل معايير اجلودة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق احمللى 
باإلضافة إلى الدعم العلمي الذي نقدمه بالتعاون مع اجلهات احلكومية 

مثل معهد األبحاث العلمي وجامعة الكويت.

أزاحت شركة زين الستار عن 
حملتها اإلعالنية اجلديدة، والتي 
تعلن من خاللها عن والدة عصر 
جديد في تكنولوجيا االتصاالت 

ونقل املعلومات.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحاف���ي أنها أطلق���ت حملتها 
التلفزيوني���ة اجلدي���دة برؤية 
جديدة أرادت من خاللها أن تنقل 
اجلمهور املشاهد من واقع العصر 
احلالي إلى آفاق العصر اجلديد، 
عصر الثورة الرقمية وتكنولوجيا 

املعلومات.
وأوضح������ت أن اإلع�������الن 
التلفزيوني الذي لم تس���تغرق 
مدة مشاهدته ال�46 ثانية، يقدم 
الطبيعية  صورة أخرى للحياة 

أعلنت شركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت عن قيام كل من شركتها 
التابعة املس����تقبل للتكنولوجيا 
العاملية  الدولية وشركة أجيلنت 
س����يمينار علميا بعنوان »رحلة 
ثقافية 2010« حاضر فيها نخبة من 
املختصني في مجال التكنولوجيا 
احلديثة حيث حتدثوا عن الطاقة 
النانو  املتج����ددة وتكنولوجي����ا 
والفوتونكس، وغيرها وقد أقيمت 
الندوة في فندق هوليدي إن داون 
تاون وحضرها عدد من أس����اتذة 
اجلامعات والباحث����ني واملهتمني 

بالتكنولوجيا احلديثة.
وق����ال مدي����ر عام املس����تقبل 
للتكنولوجيا الدولية حيدر أحمدى: 
»إن هذا السيمينار الهام شارك في 
تقدمي����ه أربعة من خبراء تطوير 
األعمال بشركة أجيلنت من إجنلترا 
وأميركا وأملانيا وسويسرا، وقد 
تناول احملاضرون كل في مجاله 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
احلديثة في األش����عة الشمسية، 
سوالر أرريز، وتكنولوجيا النانو 
� اجلي����ل اخلامس، والفوتونكس 

وتكنولوجيا االتصاالت«.
وأضاف ان الشركة نظمت في 

وقت س����ابق العديد من الندوات 
العلمي����ة املهمة وآخرها ما قدمته 
لوزارة الصحة بالكويت، عن أحدث 
ما توصلت إليه التكنولوجيا في 
مجال أجه����زة االختبار والقياس 

عامليا.
اجلدي����ر بالذك����ر أن ش����ركة 
املستقبل للتكنولوجيا العاملية هي 
اململوكة لشركة  إحدى الشركات 
املس����تقبل لالتص����االت العاملية، 

اخلاصة بصيان����ة اإللكترونيات، 
لتسليط الضوء على أبرز ما تقدمه 
هذه الصناعة املتنامية من حلول 
وجاهزية فريق العمل باملستقبل 
الدولية واملدرب  للتكنولوجي����ا 

ومقرها الكويت، تأسست كشركة 
متخصصه في أجه����زة االختبار 
والقياس عام 1996، وحصلت على 
الوكالة احلصرية لشركة أجيلنت 

تكنولوجي عام 1999.

ستغير مجرى احلياة، ومن هنا 
جاء عنوان حملتنا )سرعة تغير 

مجرى احلياة(«.
وأضاف���ت: »ش���خصية زين 
تتسم باحليوية والتغيير، وهذه 
الشخصية تنعكس على مستوى 
خدماتها، وف���ي الفترة األخيرة 
كان���ت خدمات زي���ن للبيانات 
واملعلومات مؤشرا على أن الشركة 
تستعد للدخول في عصر جديد 

مع مشتركيها«.
وأشارت إلى أن زين جنحت في 
أن تخلق حالة جديدة ومتفردة 
مبثل هذه النوعية من اخلدمات، 
مبينة أن طرح هذه الس���رعات 
نقلة نوعية كبيرة في عالم باتت 
حتكمه ش���بكة االنترنت وثورة 

التي تعودنا عليها، مشيرة إلى 
أن هذه املس���احة الزمنية كانت 
كافية للشركة لتكشف عن الفارق 
الزمني الكبير بني حركتنا ورؤيتنا 
لألشياء احمليطة في العصر احلالي 
واحلركة التي سنكون عليها مع 

سرعة االنترنت اجلديدة.
الس���رعة  أن  إلى  وأش���ارت 
الفائق���ة لالنترنت التي توفرها 
حاليا على ش���بكتها، ستحكي 
قصة جديدة عن حوار اإلنسان 
مع التكنولوجيا، وهو حوار بال 
نهاية، مبينة أن مشاهد اإلعالن 
القصيرة والسريعة حتكي جزءا 

من هذا احلوار.
وقالت مديرة التسويق واإلعالن 
في الش���ركة بس���مة النفيسي: 

املعلومات.
وأفادت بأن احلملة اإلعالنية 
التي بدأ اجلمهور مبشاهدتها في 
الفضائية والتي تبرز  احملطات 
معالم عديدة لدولة الكويت جاءت 
لتنقل هذا املفهوم، ولعل موجة 
الطاقة اجلارفة التي جتتاح مشاهد 
اإلعالن وتكس���ب كل ما تلمسه 
قوة خارقة خير تعبير عن مدى 
تأثير هذه السرعة على مجريات 

احلياة.
ومضت في قولها »لقد أضفى 
اإليقاع املوسيقي املصاحب ملشاهد 
اإلعالن إثارة من نوع خاص، ما 
ساعد على رسم الصورة الكاملة 
لطبيعة وش���كل احلياة مع هذه 

التكنولوجيا اجلديدة«.

»حملتنا هذه املرة اس���تثنائية، 
فما نتكلم عنه هو شيء استثنائي، 
فتوفير هذه السرعة الشك أنها 

تحت عنوان »سرعة تغير مجرى الحياة«

بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين

»برقان« يدعو مساهميه لجمعية عمومية 
لطلب الموافقة على إصدار سندات

»دار الكوثر العقارية« تطرح 
49 قطعة أرض في ظفار بسلطنة عمان 

»الوساطة«: توقعات بمزيد من الضغوط 
على األسواق األميركية األسبوع الجاري

الكوثر  أعلنت ش���ركة دار 
العقارية، إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار، 
عن ط���رح حزم���ة جديدة من 
األراض���ي في محافظ���ة ظفار 
تش���مل صاللة وطاقة ومرباط 
واملزيونة ومقشن، وتصل إلى 

49 قطعة أرض.
وقال نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة الش���ركة أحم���د الصفار 
في بي���ان صحافي ان األراضي 
املطروحة تشمل أراضي جتارية 
تبدأ من 400 متر إلى 1300 متر، 
وأراضي صناعية تبدأ من 1960 

مترا إلى 4000 متر، مشيرا إلى أن قيمة األراضي 
التي تطرحها الشركة تصل إلى حوالي 4 ماليني 
دوالر، وهي تعتبر عروضا خاصة للتملك خالل 

فترات الصيف واالجازات.
ولفت إلى أن هذه األراضي تتواجد فيها جميع 

اخلدمات والتي تعتبر من أفضل 
املناطق املطلوبة في ظفار خالل 

الفترات املاضية.
وأكد أن الشركة ماضية في 
طرح صفقاتها ومش���روعاتها 
املميزة باإلضاف���ة على تقدمي 
خدمات وتسهيالت الدفع التي 
تتجاوز ال� 12 شهرا، والتي حققت 
من خ���الل تلك االنظمة جناحا 
في ايجاد حلول عقارية ملشكلة 

التمويل.
وحول محافظ���ة ظفار أكد 
الصف���ار أنها تكتس���ب أهمية 
تاريخية ومكان���ة خاصة في 
التاريخ العماني احلديث والقدمي على الس���واء، 
الفتا الى انها تتكون من عشر واليات في مقدمتها: 
صاللة التي تتميز مبركزها اإلداري لكونها واحدة 
من اكثر مناطق اخلليج استقطابا للسياح خالل 
فصل الصيف وبشكل تصاعدي منذ العام 1999.

 توق����ع التقري����ر األس����بوعي 
الدولية للوس����اطة  للمجموعة 
املالية في رصده حلركة أسواق 
املال العاملية، أن تواجه األسهم 
األميركية مزيدا من الضغوط خالل األسبوع اجلاري 
ما لم يحصل املس����تثمرون على بعض الطمأنة من 

املخاوف املتصاعدة بسبب أزمة أوروبا. 
 وقال التقري����ر إن تقرير احلكوم����ة األميركية 
للوظائف خ����الل مايو املاضي والت����ي جاء منوها 
أضعف من املتوقع، من ب����ني العوامل املثيرة لقلق 
املستثمرين حول أداء أسواق املال األميركية خالل 

الفترة املقبلة.
 وبني التقرير ان أسواق األسهم في كل من الواليات 
املتحدة وأوروبا انخفضت بشكل حاد نهاية األسبوع 
الفائت بعد صدور بيانات الوظائف، الفتا إلى ان مشكلة 
االنسكابات النفطية التي تعرضت لها شركة بي بي 
في ساحل اخلليج، ستسترعي انتباه املتخصصني 
وتلبد األجواء االقتصادية مع وجود حتركات ما لم 
تستمر الشركة والعاملني في مجال البيئة في العمل 
من اجل احتواء التسرب الذي فشلت في التخلص 

من آثاره حتى اآلن.
 وأش����ار التقرير إلى انخفاض ثالثة مؤش����رات 
لالسهم األميركية الرئيسية بنهاية االسبوع الفائت، 
القل مس����توى لها منذ 20 مايو الفائت بعد صدور 
تقرير مخيبة لآلمال ح����ول الوظائف في الواليات 

املتحدة وجتدد املخاوف من أن أزمة الديون األوروبية 
سيتسع نطاقها ليشمل دوال اخرى. 

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم اجلمعة 
املاضي ألدنى مستوى له منذ فبراير الفائت، ليصل 
الى اقل من مستويات الدعم الفني عند 1.070 و1.065، 
بالغا أدنى مستوى س����جله خالل التداوالت منذ 6 

مايو. 
وعلى مدار االس����بوع ارتفع مؤش����ر داو جونز 
الصناعي السهم الشركات األميركية الكبرى بنسبة 
2%، في حني أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 
2.3%، كما خسر مؤشر ناسداك السهم التكنولوجيا 

 .%1.7
ومقارنة مبس����تواه في 23 ابريل الفائت تراجع 
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بانخفاض نسبته %12.5. 
وانخفض مؤشر التداول في داو جونز الصناعي السهم 

الشركات األميركية دون مستوى 10.000 نقطة.
 وقال التقرير إن أسعار النفط تراجعت 4% يوم 
اجلمع����ة، ليصل الى ما دون 72 دوالرا للبرميل مع 
بيانات العمالة األميركي����ة املخيبة لآلمال وظهور 
مخاوف جديدة حول املشاكل املصرفية في أوروبا، 
وتأثر قطاع الطاق����ة بوجه عام منخفضا مع نهاية 
االسبوع بعد فشل عدد من احملاوالت التي قامت بها 
شركة »بي بي« لوقف تسرب النفط في خليج املكسيك. 
والتي ادت الى تسرب كرات القار الى السواحل حيث 

جرفتها االمواج الى شاطئ والية فلوريدا.

دعا بنك برقان مس����اهميه حلضور اجلمعية 
العمومية ف����ي اجتماعها العادي الرابع واألربعني 
والذي سيعقد في 7 يونيو اجلاري في املقر الرئيسي 

للبنك ببرج برقان.
ويعقد هذا االجتماع لغرض املوافقة على إصدار 
سندات بالدينار الكويتي أو ما يعادلها بالعمالت 
األجنبية األخرى وذلك ضمن احلد األقصى املقرر 
قانون����ا للمبلغ الذي يجوز للبن����ك أن يصدر به 
السندات)مائة وأربعون مليون دينار( وتفويض 
مجلس اإلدارة في بنك برقان لوضع ما يراه مناسبا 
من شروط إلصدار تلك السندات واالكتتاب فيها.

وتعزيزا لقوته وكفاءته التش����غيلية واملالية، 
استكمل بنك برقان الشهر املاضي وبنجاح عملية 
زيادة رأس املال عن طريق االكتتاب مببلغ 100.8 
مليون دين����ار، بغرض تعزيز أعمال البنك محليا 
والستمرار عملية التوسع الهادفة إلرساء وجود 
للبنك في األس����واق الناش����ئة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 

غدًا في مقر البنك

بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ماليين دوالر

تقـرير

م.براك املراغي 

بسمة النفيسي

لقطة جماعية للمشاركني في الندوة

أحمد الصفار

كيف تجد المشروع التجاري المناسب؟
ان ادارة مش���روع جتاري ناجح حتتاج الى شخص مخلص 
ومتفان في عمله، خاصة عندما تفعل ذلك بنفس���ك فستكتسب 
الثقة بالنفس، واملعرفة، واالرتياح والرضا عن النفس وإذا أحببت 
ما تفعله وأجنزته على أكمل وجه فستتحمس ملواصلة السير 
باملشروع لتحقيق أهدافك املستقبلية. حتى جتد أفضل مشروع 
يناسب احتياجاتك وخبرتك وهذا سوف يحتاج منك الى بعض 
الوقت واجلهد والصبر ولذلك نستعرض أمامك األعمال احلرة 
الرئيسية وهي: املشروعات اخلدمية � جتارة التجزئة � التوكيالت 

التجارية � التصنيع � التوزيع وأخيرا التسويق.
أوال: املشروعات اخلدمية � املميزات )تتطلب عادة رأسمال أقل 
لبدء املشروع � امكانية استخدام مهاراتك للحصول على الدخل 
� كثير منها ميكن تش���غيلها من البيت � املصروفات والنفقات 
العام���ة تكون اقل بكثير � يكون لديك بعض املرونة في تنظيم 
املواعيد � عادة ال حتتاج الى االحتفاظ مبخزون س���لعي كبير، 
وقد ال حتتاج الى مخزون س���لعي على االطالق � أقل قدرة من 
األعمال الكتابية واحملاس���بية( أما العيوب )اذا كنت مريضا أو 
مصابا فإن العمل يتوقف � تعمل لس���اعات أطول محاوال القيام 
باملهام االدارية على وجه السرعة � من السهل ان تصبح معزوال 
في عالم األعمال � اذا ارتكبت أي خطأ فإن سمعتك تكون مهددة(. 
استراتيجية النجاح في املشروعات اخلدمية تعتمد على: رضا 

العميل – الدقة في املواعيد� الثقة واملتابعة.
ثانيا: جتارة التجزئة � ميكن تسويقها وبيعها عن طريق الهاتف، 

الزيارات املنزلية، االنترنت واخيرا الطلب 
البريدي. يجب عليك اس���تهداف السوق 
التي س���تبيع فيها بضائعك لزيادة فرص 
جناحك، تكمن االجتاهات املستقبلية لتجارة 
التجزئة عند األسرة التي يزداد فيها عدد 
األطفال تتطلع الى ان تلقى اخلدمة والى 
عملية تسوق خالية من الضغط والشراء 
عن طريق االنترنت واالعالنات والتوصيل 
للمنازل. هنالك عوامل خاصة مبحالت بيع 
التجزئة البد التفكير فيها: املوقع )اختيار 
موقع مناسب( � املوظفون )اختيار موظفني 
لديهم مهارات البيع وخدمة العمالء( � رقابة 
املخزون )مراقبة بيع مخزونك السلعي وحدد 
دورتها( � الوقت )حدد ساعات العمل بدون 

ارهاق( � التسويق )اجمع معلومات عن طرق الدعاية واالعالن( 
� التسعير )البد معرفة اسعار بضاعتك وتراجعها بانتظام(.

ثالثا: التوكيالت التجارية � االستثمار في توكيل جتاري جيد 
ومربح يكون باهظ الثمن وهنالك اس���باب لذلك منها الشركات 
التجارية أنفقت الكثير من الوقت واملال في دراس���ة الس���وق 
وأتقنت التس���ويق والدعاية واختي���ار املواقع اجليدة وحققوا 
سمعة وشهرة وحازوا ثقة املستهلكني. وهنالك ضوابط تضعها 
الشركة صاحبة التوكيل وهي اشرافهم عليك � الدفع املالي مقابل 

االسم التجاري � دفع نسبة من االرباح أو 
من حجم املبيعات � شراء املاركة اخلاصة 
بهم في كل السلع. التوكيل التجاري اجليد 
يعتبر باهظ الثمن ولكن املش���روع مربح 

في النهاية.
رابعا: التصنيع � ان املؤسسة الصناعية 
التي تدار بشكل جيد ميكن ان تدر ارباحا 
وفيرة وتزداد قيمة أسهمها مبرور الزمن. 
التصنيع هو انتاج شيء باستخدام املواد 
اخلام وبوصف���ك مصنعا فإن���ك تكون 
مسؤوال عن املنتج النهائي وعن سالمته 

في السوق. 
هنالك متطلبات أولية إلقامة مشروع 
صناعي � رأسمال كاٍف، تخصيص الوقت 
الكافي واملال الالزم ملراجعة االدارات احلكومية والتشاور مع 
احملاسب واملستشار التجاري، اعداد خطة عمل جيدة، حتتاج قوة 
عمل ماهرة ومؤهلة في االنتاج واملبيعات والشحن والتسويق 
واالدارة. جناحك يعتمد على معرفة احلقائق من فريق عملك 
ويجب تعلم الطرق املختلفة لتصدير منتج أو الستيراد مواد 
خام ومنها تكاليف الشحن ومس���تندات اجلمارك وخطابات 

االئتمان وتقدير تكلفة املنتجات.
خامسـا: التوزيع � ان التوزيع )البي����ع باجلملة( يعمل على 

أساس حتقيق هامش ربح صغير اعتمادا على حجم املبيعات 
لتحقيق ارباح املشروع ويعتبر املوزع حلقة وصل بني املصنع 
ومنافذ بيع التجزئة. حجم ونوع املنتجات يفرضان عليك: نوع 
وحجم املباني واملنش����آت التي ستحتاج اليها � حجم البضائع 
التي حتتاج الى أدوات نقل وأرفف تخزين وروافع متش����عبة 
ومعدات خاصة لنقل اخلامات واخيرا نظام شحن وتسلم فعال. 
الع����ادة تتراوح هوامش الربح االجمالي����ة )الربح بعد البيع � 
تكلفة املنتج( ما بني 10% - 30% من س����عر البيع. يجب عليك 
تقييم ش����امل للمنتج: هل املنتج متاح لفترة طويلة أو يصبح 
موض����ة قدمية � هل يتمتع املصنع بس����معة جيدة � هل تعرف 
حجم السوق ومنافس����يك واالسعار � هل هنالك ضمانات على 
املنتج ويس����هل صيانتها واصالحها � هل تعرف دورات البيع 
املوسمية لهذه املنتجات، وأخيرا هل هنالك مشاكل متكررة مع 

هذه املنتجات.
واآلن نسأل ما املشروع املناسب لك؟ أنت وحدك تستطيع ان 
حتدد انسب مشروع لك، ولذلك هنالك اعتبارات مهمة يجب ان تفكر 
فيها قبل ان تقرر املشروع الذي حتلم بامتالكه ومنها: املزيد من 
املال � مرتبي ال يكفيني � لم أجد وظيفة � سأترك عملي � مسرح 
من عملي � امللل � حتى انظم حياتي االس���رية � لرعاية والدي � 

متقاعد ولدي الوقت واملال � لدي اخلبرة واملهارات الالزمة.
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