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األعمال جلون بروكس وقال 
سأبعث لك نس���ختي، وثار 
فضوليو، فلم أكن س���معت 
قبلها عن مغام���رات األعمال 

أو عن جون بروكس.
ويضي���ف: يذكرنا كتاب 
بروكس بأن قواعد إدارة األعمال 

خدمات إعالنيةجهّز رحالتك من خالل موبايلك

يوسف اليتامى يكرم »بيتك«

جانب من املعرض

لتحفيز أصحاب املشروعات الصغيرة

»بيتك« يشارك في أنشطة معرض »جتارتي هوايتي«

..والبنك يشارك في معرض التصاميم املعمارية الهندسية

اليتامى  اخلدمات يوسف 
الذي أش����اد بدور »بيتك« 
الدائم والفع����ال في دعم 

»بيتك« ف����ي تطوير الواقع 
االقتصادي وحتقيق االزدهار 
والتقدم في البالد من الناحية 
العمراني����ة واالقتصادي����ة 

الشباب والطلبة على جميع 
االصعدة سواء فيما يخص 
العلمي ودعم  التحصيل 
مشاريع التخرج واالبحاث 
التي يقدمها الطلبة او في 
املجاالت االخرى الرياضية 

واالجتماعية.
وم����ن ج�انبها، ثمنت 
رئيس�������ة مجم���وع����ة 
املشروعات الصغيرة منيرة 
االبراهيم دور »بيتك« في 
رعاية معرض »جتارتي 
هوايتي« والذي أقيم للسنة 
الثامنة على التوالي، كما 
الدائم  اش����ادت بالدع����م 
واملس����تمر للطلبة بشكل 
عام وألنش����طة مجموعة 
املشروعات الصغيرة على 

مدى السنوات املاضية.

واالجتماعي����ة، وجتس����يد 
مفهوم البذل وتفاني الشباب 
ومتكينهم من العطاء واالبداع 
عن طريق دعم مشروعاتهم 
وتنمية قدراتهم وفق خطط 
مدروسة يفرز عنها نتائج 
ايجابية تساهم في حتقيق 
التنمية الشاملة وتشكل قوة 

دفع لكل مكونات الدولة.
أثنى رئيس  من جانبه، 
جمعية الطلب����ة املعماريني 
الكويتية عبداهلل بوخمسني 
الفعال  على دور »بيت����ك« 
ومبادرات����ه في دعم الطلبة 
والشباب، وهي مبادرة ليست 
بغريبة ع����ن »بيتك« الذي 
يرى بالطلبة والشباب االداة 
االساسية لتحقيق النمو في 
كافة املؤشرات في املرحلة 

املستقبلية.

احلمود ال����ذي أناب عنه 
في االفتتاح وكيل وزارة 
الشباب املس����اعد لقطاع 

ملواجه����ة ازم����ة االس����كان 
ولتجدي����د وجتميل املباني 
الكويت،  القدمية في مدينة 
وهو ما يتماش����ى مع رؤية 

التمويل  ش����ارك بيت 
الكويت����ي )بيت����ك( ف����ي 
انشطة معرض »جتارتي 
ال����ذي أقامته  هوايت����ي« 
مجموع����ة املش����روعات 
الصغي����رة بكلية العلوم 
اإلدارية والذي يهدف إلى 
تشجيع الطلبة املبادرين 
م����ن أصحاب املش����اريع 
الصغيرة من خالل تقدمي 
له����م، في  الالزم  الدع����م 
اطار اجله����ود املتواصلة 
التي يقدمها  واملساهمات 
»بيتك« في خدمة الطلبة 

والشباب.
أقي����م املعرض  وق����د 
برعاي����ة وزي����ر اإلعالم 
الدولة لش����ؤون  ووزير 
الش����يخ سلمان  الشباب 

التمويل  ش����ارك بي����ت 
الكويتي )بيتك( في معرض 
التصاميم املعمارية الهندسية 
الذي اقامته جمعية الطلبة 
املعماريني الكويتية كشريك 
اس����تراتيجي، انطالق����ا من 
الدعم  حرصه على تق����دمي 
املتواصل للشباب وتشجيعهم 
عل����ى العط����اء واالبداع في 
تخصصاته����م،  مختل����ف 
وترسيخا ملفهوم املسؤولية 
االجتماعي����ة التي ينتهجها 
اقيم املعرض  »بيتك«. وقد 
في مجمع األڤنيوز بحضور 
عميد كلية العمارة، الدكتور 
عمر اخلطاب ومت من خالله 
ع����رض تصامي����م وحتف 
الطلبة  ابتكار  معمارية من 
حيث أن املشاريع املعروضة 
تطرح حلوال واقعية وعملية 

درجات املتع���ة والراحة خالل 
رحالتكم. فيما يلي 3 تطبيقات 
أخذت رواجا وشهرة في عالم 

السفر والسياحة: 
٭ تطبيق »TripIt«: يتيح لكم هذا 
التطبيق وبكل سهولة تنظيم 
كل مرحلة من مراحل رحلتكم، 
بدءاً من اإلطالع على تفاصيل 
رحالت الطيران املتوفرة، مرورا 
بتقدمي نصائح السفر املناسبة، 
ووص���وال إلى إصدار تنبيهات 
خاصة بخط سير الرحلة، فهذا 
التطبيق يسهل عليكم اتباع كل 
خطوة من خطوات الرحلة التي 

خططتم لها مسبقا.
 :»MuseumsMobile« ٭ تطبيق
هل عانيتم فيما سبق من مشكلة 
التخطيط لزيارة املواقع الثقافية 
خالل إجازتكم؟ هذا التطبيق هو 
عبارة عن مجموعة من قواعد 

البيانات اخلاص���ة باملتاحف، 
يعمل على توفي���ر معلومات 
مفصلة لعشاق الفكر والثقافة 
ح���ول املؤسس���ات التاريخية 
والثقافية الت���ي تفتح أبوابها 
بشكل دائم أو مؤقت طوال العام 
في جميع أنحاء العالم. وبإمكان 
 »MuseumsMobile« تطبي���ق
اقتراح زيارة املتاحف القريبة 
منكم بناء على موقعكم احملدد 
عبر نظام حتديد املواقع العاملي 
»GPS«، كما أنه يشكل وسيلة 
مفيدة جدا ملن ال يطلعون بشكل 
الثقافية  النواح���ي  كبير على 
ولكنهم يقدرون اجلمال بكافة 

أشكاله.
 TimeOut City« تطبي���ق  ٭ 
Guides«: بع���د إج���راء بحث 
مس���تفيض ومفصل، أطلقت 
مجل���ة »TimeOut« تطبيقات 
مجاني���ة ألكب���ر 20 مدينة في 
العالم، وحتتوي هذه الكتيبات 
اإلرشادية املكتوبة بخبرة عالية 
على توصيات حول كيفية التمتع 
بأفضل األوقات عند قضاء احلياة 
الليلية وزيارة املطاعم واإلقامة 
بالفنادق وارتياد املعارض في 
جميع أنحاء العالم. ويتم حتديث 
هذه املعلومات بوتيرة منتظمة، 
التطبيق كل ما  ويختصر هذا 
حتتاجون إليه للحصول على 
جتربة مثالية عن���د زيارتكم 

إلحدى املدن العاملية.

الكثي���ر منا ينوي الس���فر 
خالل الصي���ف، وهناك الكثير 
من التطبيق���ات التي بإمكانها 
توجيهك���م وإرش���ادكم إلى ما 
ترغب���ون القيام ب���ه، بدءاً من 
الفنادق،  ف���ي  الغ���رف  حجز 
مرورا بتوفير اخلرائط املفصلة 
للمدن والوجهات الس���ياحية، 
ووصوال إل���ى تأمني الكتيبات 
واألدلة اخلاصة باملتاحف، األمر 
الذي سيجنبكم حتما الشعور 
بالضي���اع وإه���دار الوقت في 
ش���وارع مدينة جديدة وغير 
معروفة بالنسبة لكم، كما أنه 
س���يضمن لكم التمتع بأقصى 

»مغامرات األعمال« أفضل كتاب تأثر فيه أغنى أغنياء العالم

غيتس وبافيت يؤمنان بأن البشر هم القيمة.. 
ال املنتج وال اخلطة وال التسويق

بيل غيتس: يذكرنا 
أفضل كتاب قرأته 

»مغامرات األعمال«  بأن 
 قواعد اإلدارة 

الكبرى وحتقيق القيمة 
لم تتغير

الصورة وهما ميارسان  في  ويبدوان  األعمال  عالم  ثروة في  أهم  البشري  العنصر  يعتبران  وبيل غيتس  بافيت  وارين 
الرياضة كفن من فنون التواصل والتواضع مع موظفيهم خللق بيئة أعمال مميزة 

يكن السبب أن السيارة خضعت 
الستطالعات رأي كثيرة، بل 
ألن موظفي ف���ورد تصرفوا 
وكأنهم يتصرفون بناء على 

استطالعات الرأي. 
فعلى الرغم من أن اإلعالن 
والترويج إلدسل كان يفترض 
أنها تعبير دقيق عن خيارات 
اجلمهور بحسب استطالعات 
الرأي، إال أن بعض مناهج البيع 
العتيقة تسللت أيضا، ولم يكن 
مفيدا بالقطع أن سلمت أولى 
سيارات إسدل بتسريبات في 
الزيت، وأغطية ناتئة، وحقائب 
ال تفتح، وأزرار ال تعمل... وال 

تتزحزح حتى مبطرقة.

زيروكس وابل وميكروسوفت

ومن أدل مق����االت بروكس 
مقال����ة عنوانه����ا زيروك����س 
زيروكس زيروكس »والعنوان 
وحده يحتل مكان����ا في قاعة 
الش����هرة الصحافية«، وقصة 
زيروكس ه����ذه درس البد أن 
يتعلم����ه كل مهت����م بصناعة 

التكنولوجيا. 
فقد بدأت زيروكس في أوائل 
الس����بعينيات بتمويل ضخم 
لقطاع بحثي ل����م يكن يتصل 
اتصاال مباشرا بالنسخ، ومن 
بينها أبحاث قادت إلى شبكات 
اإليثرن����ت Ethernet وإلى أول 

واجهة غرافيكية للمس����تخدم 
»هي املعروف����ة اآلن بويندوز 

.»OS Xأو ب أو إس إكس
ونظ����را ألن زيروكس رأت 
أن تل����ك األف����كار ال توائم او 
تتالءم مع جوهر نشاطها، فقد 
اختارت أال حتولها إال منتجات 
سوقية. فتقدم آخرون ودخلوا 
إلى السوق مبنتجات قائمة على 
األبحاث التي نفذتها زيروكس، 
فاعتمد كل من آبل وميكروسوفت 
على سبيل املثال على واجهات 

املستخدم الغرافيكية.
أعرف أنني لس����ت الوحيد 
الذي يرى هذا قرارا خاطئا من 
جانب زيروكس. وكنت ألجتنبه 
بال شك في ميكروسوفت. وقد 
دفعت بقوة للتأكد من أننا نفكر 
أفكار ضخمة فيما يتعلق  في 
أبحاثنا  التي تخلقها  بالفرص 
في مجاالت مثل رؤية الكمبيوتر 

ومتييز الصوت. 
ومع أن كثيرا من الصحافيني 
كتبوا عن زيروكس، إال أن مقالة 
بروكس حتكي جزءا مهما من 
قصة الشركة املبكرة. فهو يبني 
كيف نشأت في األصل، من خالل 
التفكير خارج الصندوق، األمر 
الذي يزيد دهش����تنا من عدم 
استغالل زيروكس في نضجها 
ألفكار غي����ر تقليدية هي التي 

طورتها من خالل باحثيها.

كانت وثيقة الصلة باألعمال 
في وقتها. وفي ضوء ما قدمه، 
فإن مغامرات األعمال يقف جنبا 
إلى جنب مع كتاب املستثمر 
الذكي لبنيامني جراهام الصادر 
في ع���ام 1949 وال���ذي يقول 
وارين إن���ه أفضل كتاب قرأه 

في االستثمار.
ويتحدث عن الكاتب جون 
بروكس: نشأ بروكس في نيو 
جيرس���ي أثناء فترة الكساد 
الكبي���ر، ودرس ف���ي جامعة 
برنس���ن »حيث تشارك في 
غرفة واحدة مع وزير اخلارجية 
جورج شولتز«، وبعد خدمته 
العسكرية أثناء احلرب العاملية 
الثانية، اجت���ه إلى الصحافة 
وحلم ب���أن يصب���ح روائيا، 
وعالوة على عمله الصحافي، 
أصدر عددا من الكتب، قليل منها 
هو الذي لم ينفد بعد وتوفي 

في سنة 1993.
بحسب ما كتب الصحافي 
مايكل لويس في مقدمته لكتاب 
 The بروكس سنوات االندفاع
Go-Go Years فحت���ى حينما 
كان بروكس يخطئ كان يخطئ 

بطريقة مثيرة على األقل.
وخالفا لكثير ممن يكتبون 
الي���وم في األعم���ال، لم يكن 
بروكس يتدن���ى بكتابته إلى 
املباشرة  النصائح  مس���توى 
أو التفس���يرات التبس���يطية 
للنجاح، فكم من مرة قرأت عن 
ش���ركة ما جنحت ألنها توفر 
ملوظفيها وجبة غذاء مجانية؟ 
لن تصادفوا في كتاباته قوائم، 
ب���ل مق���االت طويل���ة تؤطر 
املوضوع وتستكشف أعماقه 
وتقدم شخصيات قليلة مقنعة 

وتبني كيف سارت أمورها.
في مقالة عنوانها الفالسفة 
املتأث���رون يس���تخدم قضية 
تثبيت لألس���عار في ش���ركة 
جن���رال إلكتري���ك للتأمل في 
سوء التواصل وسوء التواصل 
املتعمد او املقصود في بعض 
األحيان بني املستويات السلم 
اإلداري املختلفة داخل الشركة. 
كتب عن ذلك يقول: إنها حالة 
من انهيار التواصل بلغت من 
التردي ما يجعل من برج بابل 

نصرا للدعم املؤسسي.
وفي مصير إدسل يدحض 
التفس���يرات الشائعة للفشل 
التاريخي الذي منيت به هذه 
السيارة من سيارات فورد، فلم 

الكبرى وحتقي���ق القيمة لم 
تتغير لسبب واحد، 
هو أن هناك عامال 
بشريا جوهريا 
في كل نش���اط 
فمهما  اقتصادي، 
يكن لدي���ك منتج 
إنتاج  مثالي، وخطة 
جيدة، وحملة ترويجية 
محكمة، ستبقى بحاجة 
إل���ى العناصر البش���رية 
املناس���بة لتنفي���ذ ه���ذه 

اخلطط.
ويقول غيتس: هذا درس 
يتعلمه املرء بسرعة في مجال 
األعم���ال، وقد تذكرته في كل 
خطوة خطوته���ا في حياتي 
املهنية، في ميكروسوفت أوال 
وفي املؤسس���ة التي أديرها 
حاليا، فالسؤال املهم لي كان: 
أي الناس سيكونون في ظهرك؟ 
هل أدوارهم تالئم قدراتهم؟ هل 
لديهم من الذكاء ما يساعدهم 
عل���ى النج���اح؟ ويتابع: في 
الواقع لقد اشتهر وارين بهذا 
املنهج في ش���ركته بركشاير 
هاذاواي حيث يشتري األنشطة 
الكبرى الت���ي يديرها املدراء 

الرائعون ثم ينسحب.
ويش���رح الكتاب كالتالي: 
مغامرات األعم���ال كتاب عن 
قوة القيادات بقدر ما هو عن 
ضعفها، في الظروف القاسية 
العمل  واملواتية، وعن دقائق 
وعموميات���ه، وم���ن هنا فهو 
اليزال وثيق الصلة رغم قدمه، 
أو بسبب قدمه، فهو عمل عن 
الطبيعة البشرية، ولذلك فقد 
خلد رغم الزمن. ويضيف: قد 
يتساءل متشكك كيف لكتاب 
به مجموعة مقاالت نشرت في 
الستينيات أن  نيويوركر في 
يخاطب بأي شيء عالم األعمال 
اليوم. فعندما كتب بروكس عن 
زيروكس سنة 1966 كان أرقى 
إنتاج الشركة من آالت نسخ 
الورق يزن 650 رطال ويباع 
ب���� 27.5 دوالرا ويحتاج إلى 
عامل متفرغ لتشغيله ويباع 
معه مبرد مليله إلى السخونة. 
ولكن أمورا كثيرة تغيرت منذ 
ذلك احلني. ويق���ول غيتس: 
صحيح وال شك أن كثيرا من 
دقائق األعمال قد تغيرت، ولكن 
أساسياته تبقى كما هي، ورؤى 
بوكر العميق���ة التزال وثيقة 
الصل���ة بأعمال الي���وم مثلما 

إعداد: منى الدغيمي 

لطامل���ا كان بي���ل غيتس 
مؤسس شركة مايكروسوفت 
وأغنى أغنياء العالم مثال أعلى 
يحتذى، وكثيرون منا يريدون 
معرفة كيف وصل هذا الرجل 
الى مكانة اإلبداع وكيف يفكر 
وما أفضل الكتب التي قرأها، 
ويقول بيل وهو يسرد جتربة 
مطالعت���ه لكت���اب مغامرات 
الذي  األعمال جلون بروكس 
نشر في الستينيات انه اليزال 
أفضل كت���اب قرأه عن قطاع 
امل���ال واألعمال، كم���ا اليزال 
جون بروكس الكاتب املفضل 
عنده في ه���ذا القطاع أيضا، 
وذلك حسب مقال نشره في 
موقعه لينك���دإن، والطريف 
معرفته في هذا الصدد، أن من 
أشار على غيتس بقراءة هذا 
الكتاب هو احد اغنياء العالم 
أيضا املستثمر العاملي وارين 
بافي���ت، الذي يعتب���ر ملهما 
لكثير من املهتمني في صناعة 
املال واالعمال بعد جناحه في 
اختراق االسواق وجتاوز كل 

األزمات املالية.
ويقول بيل: لم يكن قد مر 
وقت طويل على لقائي للمرة 
األولى سنة 1991 بوارين بافيت 
حني سألته أن يرشح لي كتابه 
املفضل في االقتصاد واألعمال، 
»املستثمر الذكي« أفضل كتاب قرأه وارين بافيت في االستثمار فلم يتردد وقال لي مغامرات 

السؤال األهم في 
صناعة األعمال: 

أي الناس سيكونون 
في ظهرك.. وهل 
لديهم ذكاء كاف؟

 عكس املتعارف
عليه: ال شيء تغير 
في عالم األعمال.. 

الطبيعة البشرية 
واحدة

ال تسمعوا للسطحيني 
أصحاب نصائح 

العمل السخيفة.. 
كقولهم قدم 

وجبة ملوظفيك 
تكسبهم


