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»زين« تضع عمالءها في قلب مرمى كأس العالم 
الشهاب: »زين« تحتفل بكأس العالم مع عمالئها على طريقتها الخاصة

الحريري: »حلول وإنماء« تطرح »كرة الغسيل«

فهناك مفاجأة لعشاق كرة القدم 
من عمالء زين، فالشركة تعاقدت 
مع ش���ركة ميديا ف���ون لتقدمي 
جوائز حصرية عن طريق خدمة 
الرسائل القصيرة والدخول في 
السحب على هواتف اآلي فون 
والب���الك بي���ري كل يوم خالل 

مباريات البطولة العاملية«.
وبني أن جوائز هذه املسابقات 

في الك����رة حتفظ ال� »ph« بنفس 
املستوى الذي تعطيه املساحيق 
الكيميائية مما يساعد على إزالة 
البقع. واكد ان كرة الغسيل ميكن 
استخدامها في اكثر من 1000 غسلة 
أي ملدة تقارب ال� 3 سنوات دون 
تغيير، الفتا الى أن الكرة صناعة 
كورية وحاصلة على براءة اختراع 
كما ان الشركة املنتجة لها حصلت 
على عدة ش����هادات دولية، الفتا 
الى انه مت����ت املوافقة عليها من 
قب����ل الهيئة العام����ة للبيئة في 
الكويت بعد اجراء اختبارات في 

كشفت شركة زين لالتصاالت 
عن إطالقه���ا حزم���ة متنوعة 
وإص���دارات خاصة مبناس���بة 
انطالقة العرس الكروي العاملي 
في جنوب أفريقيا واحتفال كأس 

العالم لكرة القدم.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحاف���ي أنه���ا س���تحتفل مع 
عمالئها على طريقتها اخلاصة 
التي ينتظرها  املناس���بة  بهذه 
بش���غف محبو وعش���اق كرة 
أربعة أعوام، مشيرة  القدم كل 
إلى أنها تقدم مجموعة مميزة من 
العروض واملسابقات باإلضافة 
إلى منتج���ات تقدمها خصيصا 

لهذا االحتفال الكروي.
الرئيس  املناسبة، قال  بهذه 
التنفيذي للشؤون التجارية في 
الش���ركة محمد جاسم الشهاب: 
»تستقبل زين احتفالية انطالقة 
كأس العالم بشكل مختلف هذه 
امل���رة، فهي تع���رف أهمية هذا 
احلدث الكروي العاملي لدى فئة 

فواز كرامي
أعلنت شركة حلول وإمناء عن 
طرح منت����ج جديد يعد ثورة في 
عالم املنظفات، ومكون من مواد 
طبيعي����ة 100%، وتتمي����ز بأنها 

صديقة للبيئة. 
وفي هذا اخلصوص، قال املدير 
العام في الشركة برهان احلريري 
في مؤمتر صحافي عقدته الشركة 
ام����س ان املنتج عب����ارة عن كرة 
حتتوي على مواد طبيعية تشكل 
بديال مبتكرا ملساحيق التنظيف 
التقليدية وتع����د بحق ثورة في 

عالم املنظفات.
واضاف ان كرة الغسيل اجلديدة 
تق����وم بتنظيف املالبس من دون 
مساحيق غسيل بالنسبة للمالبس 
امللون����ة أم����ا املالب����س البيضاء 
فتستخدم مساحيق بنسبة %20 
من املساحيق التي كانت تستخدم 
للكمية ذاتها من الغسيل سابقا، الى 
جانب انها متنع األكسدة وبهتان 
األلوان الذي يس����ببه الكلور الى 
جانب انها حتفظ للمالبس مرونتها، 
مؤكدا ان مكونات كرة الغسيل ال 
تس����بب احلساسية للجلد كالتي 
تسببها مس����احيق الغسيل لدى 

شريحة كبيرة من السيدات. 
واوضح ان كرة الغسيل املبتكرة 

كبيرة من عمالئها«.
الش���ركة تقدم  وأوضح أن 
إصدارا خاصا ومحدودا جلهاز 
 »2010-E« نقل البيانات اجلديد
على شكل كرة القدم، مبينة أن 
عمالء زين بإمكانهم اقتناء هذا 
اجلهاز املميز من فروع وشركاء 

زين.
وأضاف: »ان الشركة وقعت 
اتفاقي���ة حصرية مع ش���ركة 
سوني العاملية الستخدام أغاني 
وأحلان ألبوم كأس العالم، الذي 
الرسمية لهذا  يتضمن األغنية 
احلدث )Waka Waka(«، مشيرا 
إلى أن عمالء زين من أصحاب 
خطوط الدفع املسبق وخطوط 
الدفع اآلجل أن يقتنوا أغاني هذا 
األلبوم )12 أغنية( من خالل خدمة 
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.com
وأوضح ان »عروض ومفاجآت 
الشركة لم تتوقف عند هذا احلد، 

الفوز بدراجة  إمكانية  تتضمن 
نارية )Big Bear Choppers( في 
اليوم األخير من مباريات كأس 
العالم، مبينا أن هذه املسابقات 
التوقع الصحيح  ستدور حول 
لنتائج املباريات، ودخول السحب 
على جائ���زة كبرى تقدر بقيمة 

10000 دوالر.
الش���هاب أن حزمة  وكشف 
الع���روض واجلوائز لش���ركة 
زين مازالت مستمرة خالل هذا 
احلدث العاملي، و»أن زين تقدم 
تذاكر سفر كهدية حلضور املباراة 
النهائي���ة في جن���وب أفريقيا 
وجوائز أسبوعية على أجهزة 
االيجو والبالك بيري، من خالل 
التعاقد الذي قامت به الش���ركة 
مع شركة موبيلنك لالتصاالت 
ومجلة ميرور فوتبول املعروفة 
عامليا بتغطيتها ألهم أنشطة كرة 

القدم على مستوى العالم«.
العالم  وذكر أن خدمة كأس 
للتصويت التي تقدمها مع شركة 

تتمي����ز بقدرتها الفائقة على قتل 
اجلراثي����م والبكتريا والفطريات 
املوجودة في أحواض الغس����يل، 
وتزيل الكل����ور من املاء، كما انها 

تتميز بصداقتها للبيئة.
واستعرض طريقة عمل الكرة 
بأنها عملية علمية بحتة حيث تقوم 
الكرة بتفتيت ذرات الهيدروجني 
املوجودة في املاء داخل الغسالة 
إلى جزيئات صغيرة مما ينشط 
حركة املي����اه اجلزئي����ة وقوتها 
اإلختراقية وقدرتها على التنظيف 
كما أن حبيبات السرميك املوجودة 

أنها  الكوي����ت على  معهد أبحاث 
منتج طبيعي وخال من اي مواد 

ضارة.
كما ان بعض مساحيق التنظيف 
حتتوي على طائف����ة كبيرة من 
املركب����ات والعناصر الكيميائية 
املتفرقة كالفس����فور والنفثالني 
والفين����ول والنش����ادر وبعض 
األحماض غي����ر العضوية والتي 
تسبب لدى مالمس����تها للجسم، 
احلساسية والطفح اجللدي واحلكة 

الشديدة.
من جانبه، قال املدير التجاري 

موبيلنك وميرور العاملية ستخول 
لكل مشترك امكانية الفوز على 
الكب���رى وهي تذكرة  اجلائزة 

حلضور املباراة النهائية.
وأكد أن الش���ركة تقدم هذه 
اإلصدارات والعروض لتجديد 
التزامها اجتاه عمالئها أنها تتجه 
بخطى متسارعة نحو حتقيق 
اعلى معدالت التفرد والرفاهية 
لعمالئها م���ن أصحاب خطوط 
الدفع املس���بق وخطوط الدفع 
اآلج���ل وفق أعلى مس���تويات 

اجلودة.
وأفاد بأن شركة زين أرادت 
أن حتتف���ل بطريقتها اخلاصة 
به���ذا العرس الك���روي العاملي 
مع عمالئها، وهي تعرف جيدا 
أهمية أنشطة كأس العالم حملبي 
وعشاق كرة القدم، مشيرا إلى أن 
زين ستكون باستمرار عند حسن 
ظن عمالئها وعند توقعاتهم في 
كل األحداث واالنشطة احمللية 

والعاملية.

في الش����ركة رؤوف احلريري إن 
مكونات الكرة مصنوعة من مواد 
طبيعية 100% ما يعني انها ال تترك 
اي اثار جانبية عند االستخدام وهو 

ما يجعلها صديقة للبيئة.
واض����اف ان الكرة مكونة من 
اجزاء عديدة ف����ي داخلها ابرزها 
وجود مغناطيسني حيث ان التفاعل 
بينهما يفيد في تفتيت جزيئات 
امليكروب����ات والبكتريا والقضاء 
عليها، باالضافة الى ازالة فاعلية 

الكلور املوجود.
بدوره، قال مدير التسويق في 
الش����ركة خالد النبهان ان شركة 
حلول وامناء تسوق املنتج اجلديد 
)الكرة( في السوق احمللي منذ فترة 
من خالل اجلمعيات التعاونية ومن 
خالل خدم����ة واصل التي تقدمها 
الشركة، مش����يرا الى ان الشركة 
لديها نح����و 1600 نقطة بيع في 

انحاء الكويت.
وكشف ان شركة حلول وامناء 
تقوم حالي����ا بالترتيبات الالزمة 
لصياغة عقود لتس����ويق املنتج 
في اس����واق 10 دول، وذلك ضمن 
جهود وس����عي الشركة لتسويق 
املنتج في مختلف الدول، تنفيذا 
للعقد املوقع مع الشركة الكورية 

املنتجة لكرة الغسيل. 

تجري سحبًا على حضور المباراة النهائية وفرصة للفوز بـ 10 آالف دوالر

ابتكار جديد يمثل ثورة في وسائل التنظيف 

كيف تبدأ مشروعًا استثماريًا ناجحًا؟
كيف تبدأ مشروعا 
استثماريا ناجحا وقبل 
ه���ذا يجب أن نس���أل 
أنفس���نا ماذا نريد وما 
حاجات املشروع وهل 
هنال���ك خط���ة عم���ل 
واضحة وكم���ا يجب 
معرفة أن هنالك مقومات 
لنجاح املشروع تتمثل 
في قناعتك الشخصية 
باملشروع وأن يغطي 
املش���روع حاج���ة من 
حاج���ات املجتمع وأن 
يثير اهتم���ام املمولني 
وفي حال���ة توافر تلك 
ابدأ في جمع  املقومات 
اخلاص���ة  البيان���ات 
باملشروع وعليك أن تبدأ 

بنفسك ثم بيتك فأصدقائك وهنالك مصادر 
اخرى كتقارير اجلمعيات واملؤسس���ات 
والقوائم املالية املنشورة ألنشطة مشابهة 
واجلمارك كما يوجد هناك اجلرائد واملجالت 
وعليك االحتفاظ بتلك املعلومات وحتديثها 

كل فترة.
كيف تبدأ وذلك حسب النقاط التالية: 
حدد مشروعك والهدف منه، اختر املوقع 
املناسب، جهز البيانات االستثمارية الالزمة 
من ايجار وديكور واثاث واجهزة ومعدات، 
القانوني���ة والتراخيص،  حدد االتع���اب 
ح���دد تكاليف النقل واالنتق���ال والدعاية 
واالعالن وحفل االفتت���اح، تكلفة تدريب 
العمال والفنيني، حدد املصروفات النثرية 
والنقدية لفترة من 3 الى 6 شهور وجتهيز 
بيانات االنفاق التش���غيلي، حساب دورة 
املنافسني وأسعارهم  التشغيل، دراس���ة 
واملمي���زات والعيوب لديهم، يجب معرفة 
من هم العمالء املس���تهدفون واخيرا حدد 

االيرادات واملصروفات. 
ومن اساسيات اي مشروع جديد يجب 
دراس���ة اجلدوى االقتصادي���ة للتأكد من 
صالحية املشروع وتشمل دراسة السوق، 
الدراسة الفنية، والتحليل االقتصادي واملالي 

للمشروع.

أوال: دراس������������ة 
السوق وتعني دراسة 
االحتياجات للخدمات 
التي سيقدمها املشروع 
من اج����ل الوصول الى 
أفض���������ل املعلومات 
التقديري���ة عن الطلب 
املتوقع في الس�������وق 
املس���ته������دفة.جمع 
معلومات عن املؤسسات 
احمللي���ة واالجنبي���ة 
امل���زودة للخدمات في 
الس���وق املس���تهدف 
ومعرفة وضع املنافسة 
في سوق اخلدمات التي 
ترغب تقدميها ومخاطر 
السوق االخرى وكذلك 
معرفة حجم الطلب على 

هذا النوع من اخلدمات واملخاطر.
ثانيا: الدراس���ة الفنية وحتتوي على 
البنية التحتية )االرض، املياه، الكهرباء، 
االتصاالت( وكل مراحل املنشآت والتجهيزات 
املكتبية واالثاث والديكور... إلخ. كما ان 
هناك القوى العاملة املطلوبة للمش���روع 
واالنظم���ة واللوائ���ح املطلوب���ة لتنظيم 

وتشغيل املشروع.
ثالثا: الدراسة االقتصادية وتعتمد على 
نتائج ومعلومات دراسة السوق والدراسة 
الفنية يجري حتديد االفتراضات والتقديرات 
للع���رض والطلب واألس���عار والتكاليف 
لكل بنود الدراس���ة التي س���تقوم عليها 
الدراس���ة املالية، ثم يج���ري اعداد جدول 
التكاليف للتأسيس وللتشغيل وجداول 
التدفق النقدي وحس���اب متوسط العائد 
الداخلي وفترة استرداد رأس املال ونقط 
التعادل وغيرها من املؤشرات الضرورية 
للتعرف على الوضع املالي للمشروع ملدة 
التقل عن عش���ر سنوات ومن جانب آخر 
أن تتوسع الدراس���ة االقتصادية لدراسة 
املردود االقتصادي للمش���روع على رأس 

املال البشري.
abumishari1@yahoo.com
www.kuwaiticonsultant.com 

»المركز الشرقي«: أداء السوق يعكس ضعفًا 
واحتماالت الهبوط مازالت قائمة 

قال تقرير املركز الش���رقي 
لالستشارات عن األداء االسبوعي 
لسوق الكويت لالوراق املالية ان 
السوق افتتح االسبوع املاضي 
عند مس���توى 6731 ثم صعد وحقق يوم االربعاء 
قمته االسبوعية عند 6735 نقطة، ثم هبط وحقق 
يوم اخلميس قاعه االسبوعي عند مستوى 6610 
وأخيرا أقفل عند 6639 محققا صافي نزول اسبوعي 

ق���دره 93 نقطة أي 1.39% )بينما حقق االس���بوع 
االسبق صافي نزول 76 نقطة(.

وأشار التقرير الى ان الشعور العام كان تشاؤميا، 
وتذبذب مؤشر السوق طوال االسبوع ضمن مجال 

ضيق عرضه 125 نقطة.
وعن التوقعات لهذا االس���بوع، قال التقرير ان 
الرسوم البيانية الفنية مازالت تعكس ضعفا، وعليه 

ال ميكن استبعاد احتمال مزيد من النزول.

بقلم: د.عبداهلل فهد العبداجلادر
مستشار تنظيم وادارة

محمد الشهاب 

برهان ورؤوف احلريري وخالد النبهان

»الدولية للوساطة«: اليورو يقارب أدنى مستوياته 
في أربع سنوات واالقتصاد األميركي في مأمن 

التقرير  اس����تبعد 
ألس����ب��������وعي  ا
للمجموعة الدولية 
املالية في  للوس����اطة 

حلركة أسواق املال العاملية، رصده 
أن يرتفع اليورو بشكل ملحوظ عن 
مستوياتها احلالية والتي قاربت 
أدنى مستوياته في أربع سنوات، 
وقال انه من غير املرجح أن يتخذ 
اقتصاد الواليات املتحدة منعطفا 
نحو األس����وأ منزلقا نحو الركود 
املزدوج. وم����ن جهة أخرى، لفت 
التقرير الى ان األس����بوع املاضي 
شهد ما وصفه »استياء« من قبل 
البنك املركزي األوروبي، الذي اكد 

ان واضعي سياسات األسواق املالية 
ومسؤولي مكاتب التصنيف العاملية 
يبالغون في وصف املخاطر التي 
تتعرض لها املنطق����ة، فيما يعد 
من العوامل املؤثرة على نفس����ية 
املس����تثمرين وحركة االس����واق 

واليورو.
وقد شهدت معنويات املستهلكني 
في الواليات املتحدة حتس����نا في 
الى أعلى  أوائل يونيو اجل����اري 
مستوياتها في نحو عامني ونصف 
العام مع ظهور دالئل على استمرار 

االنتعاش االقتصادي.
واشار التقرير الى انه على مدار 
االسبوع ارتفع مؤشر داو جونز 

2.8% وس����تاندرد اند بورز %2.5 
وناس����داك بنسبة 1.1%، حيث زاد 
مؤشر داو جونز الصناعي السهم 
الشركات األميركية بنهاية االسبوع 
الفائت ب� 38.54 نقطة مبا نسبته 

0.38% الى 10.211.07. 
 كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند 
بورز 500 االوسع نطاقا 4.76 نقاط 
اي بنس����بة 0.44% الى 1.091.60. 
وارتفع مؤشر ناسداك املجمع السهم 
التكنولوجيا 24.89 نقطة أو %1.12 

الى 2.243.60.
وعل����ى الرغم من ذل����ك، بلغ 
اجمالي االسهم املتداولة في بورصة 
نيويورك لألوراق املالية والبورصة 
األميركية وناسداك 7.3 مليارات 
سهم، وهو أدنى مستوى للتداوالت 
منذ أكثر من شهرين، وبانخفاض 
عن املتوسط اليومي خالل العام 

املاضي ب� 9.6 مليارات سهم.
وقد قادت أسهم البنوك مكاسب 
مؤشر االسواق االوروبية، وأغلقت 
االس����هم االوروبية عل����ى ارتفاع 
لليوم الثالث على التوالي اجلمعة 
املاضية اذ انتعش سهم »بي.بي« 
مدعوما بتصريحات من احلكومة 
البريطانية وركز املستثمرون على 
بيانات ايجابية من الواليات املتحدة 
مما رفع أسهم البنوك. حيث شهدت 
أسهم »دويتش����ه بنك« و»اتش.

اس.بي.سي« و»يو.بي.اس« حتركا 
بني 0.4 و3.3%، في حني قفز سهما 
بانكو س����انتاندر وبي.بي.في.ايه 
االسبانيني � اللذين تضررا بشدة 
مبخاوف بشأن وضع الديون في 
البالد � 5.6 و7.2% على الترتيب.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 
السهم كبرى الشركات االوروبية 
مرتفع����ا 0.5% عند 1018.87 نقطة 
ليسجل أعلى مستوياته في أسبوع، 
وارتفع املؤش����ر 2% هذا االسبوع 
لكنه مازال منخفضا 8.4% منذ بلغ 

ذروته في منتصف ابريل.
أسعار النفط العالمية

ارتفاع  ان  الى  التقرير  واشار 
قيمة الدوالر ضغط على اس����عار 
الوقود وجعلها أكثر كلفة بالنسبة 
للمس����تهلكني الذين يستخدمون 
عمالت أخرى، وانخفضت أسعار 
النفط في الواليات املتحدة أكثر من 
2% اجلمع����ة املاضية مع التراجع 
غير املتوقع في مبيعات التجزئة 
ف����ي الواليات املتحدة عن ش����هر 
الن����اجت الصناعي  مايو وتراجع 
في الص����ني وه����ي العوامل التي 
أحيت املخاوف بش����أن االقتصاد 
والطلب على النفط. وعلى الرغم 
من تراجع اسعار ملدة ثالثة أيام 
متتالية مقارنة بأعلى اغالق، لكن 
أسعار النفط التزال مرتفعة على 
مستوى االسبوع ب� 3.17% وذلك 
بفضل ارتفاعات منتصف االسبوع. 
وتراجعت االسعار بشكل حاد بعد 
اعالن وزارة التجارة األميركية عن 
التجزئة  تراجع اجمالى مبيعات 
بنسبة 1.2% في مايو مقارنة بشهر 
ابريل املاضي، اال ان أسعار النفط 
اخلام قلصت لفترة وجيزة اخلسائر 
التي تكبدتها مع حتسن معنويات 
املستهلك األميركي في مطلع يونيو 
الى أعلى مستوى في نحو سنتني 
ونصف الس����نة. وهبطت العقود 
اآلجلة اخلام األميركي لشهر يوليو 
مبقدار 1.70 دوالر مبا نسبته %2.25، 
ليستقر عند 73.78 دوالرا للبرميل، 
وانخفض مزيج برنت 94 س����نتا 
ليستقر عند 74.35 دوالرا للبرميل. 
وقد هبط اليورو دون 1.19 دوالر 
للمرة األولى من����ذ أكثر من أربع 
سنوات في 7 يونيو اجلاري لتشهد 
العملة انخفاضا نس����بته %15.45 
منذ بداية العام وحتى اآلن، بعد أن 
ارتدت من أدنى مستوياتها مبقدار 

1.21 دوالر اخلميس املاضي.
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