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)انور الكندري( د. مصطفى يعقوب بهبهاني وجان باكون نيلسون وفريق العمل من اخلبراء البريطانيني  

أكد أن توطني األعمال التجارية ضرورة ألهل الكويت

مصطفى بهبهاني: املشروعات الصغيرة  واملتوسطة 
متثل 80% من اقتصادات الدول

واخلاصة، لك����ن اخلطأ في 
القطاع احلكومي  االدارة في 
ال يترت����ب عليه م����ا يترتب 
في حالة الفش����ل في االدارة 
في القطاع اخلاص، حيث ان 
الفشل في اإلدارة في القطاع 
الفشل  اخلاص يترتب عليه 

الذريع وينتهي كل شيء.
ووج����ه كلمه للش����باب 
»أبعدوا عن الكسل واالتكالية 
واألمل م����ن احلكومة فقط، 
ألن أي عمل بدون مجهود او 
تضحية بدون تعليم وممارسة 
ال ميكن ان يكتب له النجاح 
الشباب  اذا اعتمد  خصوصا 
على مساعدات سخية تؤدي 
إلى الكسل ثم الفشل، فاالعتماد 
على النفس هو األساس في 
القطاع اخلاص فاالعتماد الكلي 
على احلكومة ال يضمن النجاح 
ويجب اخذ العبرة من اآلباء 

الكويت  الذي بنوا  واألجداد 
بأياديه����م وتعبهم، وخلقوا 
الثروات من دون مس����اعدة 
احلكوم����ة ف����ي ذات الوقت، 
ويجب ان يعمل الشباب على 
توطني املش����اريع وإال فإنها 

ستذهب إلى غيرهم«.
واض����اف ان الكوي����ت ال 
تنتظر مواطنيها ان يتحركوا 
فقط في أوق����ات األزمات بل 
يجب ان يتحركوا في أوقات 
غي����ر االزمات وهذا ثابت في 
التي س����اعدناها مثل  الدول 

االمارات وقطر.
واعط����ى مثاال لش����ركته 
اخلليجي����ة  »الكويتي����ة 
للتعويضات« التي مت انشاؤها 
ب����دون اي دعم من احلكومة 
وبالفع����ل مت حتقيق العديد 
من النجاحات في تعويضات 
االفراد واملؤسسات واحلكومة 
نفسها مثل تعويضات الغزو 

العراقي.
كما وجه كلمة للحكومة 
»نتمنى من احلكومة اعطاءنا 
فرصة لبناء الكويت وطالبا 
بان يكون هناك حوار فعلي مع 
اجلهات احلكومية واال تكون 
هذه احلوارات محتكرة على 
اجلانب احلكومي مستشهدا 
باملثل الش����عبي الذي يقول 
الواح����دة ال تصفق«  »االيد 
مستبش����را خيرا بثقته في 
القائد االعلى للكويت صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد كون����ه احملرك االول 
لالقتصاد، والذي دائما يقوم 
باالصالح وازالة العراقيل امام 

حركة التنمية«.

يساعد في خلق جيل جديد من 
الشباب الراغب في العمل احلر 
واملتطلع إليه، بكل ما يعنيه 
لهم ذلك من التصميم وقوة 
اإلرادة، والرغبة الصادقة في 
الذات ورفض  االعتماد على 
االتكالية على دعم احلكومة 
له، ف���ي إدارة املش���روعات 
الصغي���رة من أج���ل تأهيل 
رجال أعمال ناجحني ميارسون 
التجربة ويتعلمون من خالل 
التمرس، ويكتسبون القدرة 
على مقاومة الفشل واإلحباط 
الذي قد يصيب البعض منهم 
مما سيساعد املجتمع الكويتي 
على توطني العمالة التجارية 
مثلها مث���ل اقرانها في دول 

مجلس التعاون.
واإلدارة الصحيح����ة هي 
االساس في خلق النجاح في 
جمي����ع القطاعات احلكومية 

مدحت فاخوري

ادارة  أكد رئيس مجلس 
املجموع���ة السويس���رية � 
الكويتية للمشاريع الصغيرة 
د.مصطفى بهبهاني ان هناك 
عددا من العوامل التي ساهمت 
في تراج���ع عجلة التنمية، 
منه���ا عل���ى س���بيل املثال 
احتكار احلكوم���ة للحوار 
حول املشروعات الصغيرة 
وطرق دعمها إلى جانب بطء 
القرارات والتأخر في اجناز 

القوانني والبيروقراطية.
وقال بهبهاني، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«، ان فكرة 
بناء املجموع���ة جاءت بعد 
مبادرة صاحب السمو االمير 
باحملفظ���ة امللياري���ة لدعم 
املشروعات الصغيرة بعامني 
بالتعاون مع املعهد العربي 
للتخطي���ط وبرعاية وزير 
الش���مالي،  املالية مصطفى 
حيث ناقش���نا ف���ي امللتقى 
االول املصاعب واملش���اكل 
التي تواجه الشباب في انشاء 
مشاريعهم، وفي الوقت نفسه 
كان ذل���ك بحضور اجلهات 
املسؤولة عن بعض ما يتعلق 

بالصعوبات.
واضاف ان املجموعة كانت 
قد طرحت خالل امللتقى الثاني 
مع املعهد العربي للتخطيط 
آنذاك أنس  التجارة  ووزير 
الصال���ح جت���ارب متنوعة 
خالله من جمهورية الصني 
الشعبية وأوروبا وسويسرا 
واميركا الشمالية )املكسيك( 
وامي���ركا اجلنوبية )بيرو( 
وافريقي���ا )مص���ر(، حيث 
عرضوا مناذج من املشاريع 
الصغرى واملتوسطة وتبني 
انهم ميثلون 80% من اجمالي 
االقتصاد في هذه البلدان إلى 
جانب عرض بعض النماذج 
الناجحة من تلك املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وب���ني ان���ه س���يتم عقد 
امللتقى الثالث بصالة املعجل، 
وخاللها س���يتم االعالن عن 
الكويتية  انشطة املجموعة 
� السويس���رية الصغي���رة 
مبش���اركة فه���د املعج���ل 
ومصطفى بهبهاني والسفير 
السويسري بالكويت باإلضافة 
إلى حضور خبراء اوروبيني 
من بريطانيا، حيث س���يتم 
عمل ورشة عمل حتت اسم 
»القيادة الفعالة« وسيتم منح 
املشاركني في الورشة شهادت 

معتمدة عامليا.
وقال ان الشعب الكويتي 
على يقني بأن الشباب واملرأة 
لديهم القدرة على العمل احلر 
املثمر حال كانت بيئة األعمال 
مناس���بة وصديقة لالعمال، 
وعل���ى احلكوم���ة ان تفعل 
دور الصندوق امللياري الذي 
تعادل قيمته قيمة ميزانية 
بعض ال���دول من خالل دعم 
هذه املش���روعات عن طريق 
متويله���م ومنحهم االراضي 
الالزمة القامة مش���روعاتهم 
وتسهيل تسويق منتجاتهم 
التعاونية  لدى اجلمعي���ات 
إلى  مقاب���ل اج���ر رم���زي، 
جان���ب العمل على احلد من 

البيروقراطية.
واضاف ان���ه في حال مت 
توظيف الشباب سيصبحون 
عبئا أكثر على الدولة، مؤكدا 
على ضرورة ان تدعم الدولة 
مشروعات الشباب التجارية 
من اج���ل العمل على توطني 
العمالة التجارية من املواطنني 
وتثقفيهم بثقافة االنتاج كي 
الذين  يكونوا مثل اجدادهم 
ابدعوا في التجارة فقد ابحروا 
إلى  السابقة  خالل العصور 
الهند وافريقيا ووصلوا إلى 
الش���ام عبر الصحراء  بالد 
والبح���ر وقام���وا بتصدير 
التم���ور واللؤلؤ واخليول، 
فق���د بنى االج���داد ثرواتهم 
قبل النفط من خالل جتارتهم 
في الهند عن طريق التجارة 
وهذا شيء ال يستهان به فهم 
اثبتوا للعالم كله انهم اذكياء 
وعندهم ابتكار خللق الثروة 
وكيفية التعامل مع اجلنسيات 
انفتاحهم  االخرى من خالل 
على العالم وهذا هو الهدف 
امنية صاحب  االس���مى من 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ان يجعل الكويت مركزا 

ماليا عامليا.
الوطني  امللتقى  ان  وقال 
للمش���اريع الصغي���رة عقد 
مرتني االولى كانت من اجل 
إلقاء الضوء على الصعوبات 
التي تواجه الشباب والثانية 
كانت لعرض مناذج ناجحة 
وبحض���ور رج���ال األعمال 
الداعم���ني للملتق���ى كونهم 
رؤساء فخريني مثل عبدالعزيز 

البابطني وفهد املعجل.
وأشاد بأهمية امللتقى كونه 

»املجموعة السويسرية« تستضيف اليوم اخلبير العاملي  
جان باكون نيلسون في ورشة عمل بعنوان »القائد الفعال« 

االفراط في هذا التفاؤل الذي 
قد يترجم إلى الثقة الزائدة 
التي قد جتعل املرء مخفقا 
في تقدير مدى قوة منتجه 

في السوق ويتأخر في اتخاذ 
اخلطوات الالزمة ألجراء أي 

تعديل على استراتيجيته.
واكد على ضرورة ان يتحلى 

املرء القيادي باملرونة في 
التعامل مع املنتجات االخرى 
اجلديدة واملنافسة من اجل 

االستنباط منها وتغيير 
الطريقة التي يعمل بها حال 

الشعور باالخفاق.
وقال ان العزمية هي احد اهم 
االسس التي يجب ان يتحلى 

بها الشباب من اصحاب 
املشروعات الصغيرة، فمن 

دون العزمية لن يكون هناك 
اي جناح واالصرار على 
الوصول إلى الهدف الذي 

خطط اليه.
واوصى بضرورة العمل 

اجلماعي بني القطاعني 
احلكومي واخلاص والذي 

يعطي قوة ومرونة في 
مواجهة الصعوبات إضافة 

إلى فتح افق فكر جديد في 
طريقة العمل.

لدى الكثير منا مفهوما 
خاطئا وهو ان الشركات 

الكبيرة هي التي حتقق منوا 
لالقتصاد لكن هذا املفهوم 
خاطئ، حيث ان الشركات 
الصغيرة واملتوسطة هي 

االكثر منوا واحلكومة تعرف 
ذلك جيدا حيث ان %80 

من اقتصاديات الدول من 
املؤسسات الصغيرة.

وقال نيلسون انه يجب على 
املرء ان يكون لديه قدر كاف 
من التفاؤل مع التحذير من 

ومواقفهم، وتصرفاتهم، 
التي تعد مبنزلة منوذج لكل 

من يالحظهم.
واضاف نيلسون ان القيادة 

نادرا ما تكون موهبة 
لكنها تأتي من خالل التعلم 
واملمارسة، ويجب ان تأتي 

من قاع الهرم وليس من 
القمة وأكد على ضرورة 

التوافق بني القطاعني 
احلكومي واخلاص من اجل 

مصلحة الوطن.
واشار نيلسون إلى ان 

تقيم املجموعة املجموعة 
السويسرية الكويتية 

للمشاريع الصغيرة اخلبير 
العاملي ورشة عمل اليوم 

28 يناير وموضوعها 
»القائد الفعال« ـ القيادة في 
القرن الواحد والعشرين ـ 
بالتعاون مع »معهد تطوير 

ريادة االعمال للتدريب«.
وسيقدم ورشة العمل 

اخلبير العاملي جان باكون 
نيلسون من شركة بريدج 
البريطانية وأحد املهتمني 

بريادة االعمال عامليا، والذي 
يرى ان مفهوم القيادة 

يجب على جميع املديرين 
أن ينجزوا دور القيادة 

التعليمي من خالل قيام 
املديرين بهذا الدور عن 
طريق تعليم املرؤوسني 
مهارات الوظيفة، وكذلك 
السلوك املقبول والقيم 
التنظيمية السائدة في 
املؤسسة. كما يحقق 

املديرون كثيرا من السلوك 
التعليمي من خالل تنفيذ 

عملهم اليومي اخلاص 
بهم ومن خالل عاداتهم 
في العمل، واجتاهاتهم، 

اخلبير البريطاني جان باكون نيلسون وفريق العمل

توظيف الشباب 
في احلكومة
عبء كبير 

على الكويت 

الشباب مطالب 
باالبتعاد عن 

االتكالية والكسل

»X ـ سايت« من إلكترونيات الغامن
تطلق عرض »أسعار جنون.. لن تدوم«

التجارية املعروفة  املاركات 
في عالم اإللكترونيات، حيث 
تضم أكثر م���ن 300 ماركة 
عاملي���ة حتت س���قف واحد 
بأسعار مناس���بة للجميع. 
وألفضل العروض وأحدث 
املنتجات، قم بزيارة إحدى 
مع���ارض X � س���ايت ال� 17 
املنتش���رة في جميع أنحاء 
الكويت، كما س���يتم قريبا 
افتتاح فرعه���ا اجلديد في 
مجمع كي���وب بالس���املية 
وانتقال معرض حولي احلالي 
إلى برج الفضالة عند دوار 
صادق، كم���ا ميكن املتابعة 
من خالل املوقع اإللكتروني 

.xcite.com

املجس���م 3D وجهاز اللياقة 
اإللكتروني، وأيضا أجهزة 
التي تس���مح  الذكي  املنزل 
ملستخدميها رصد ومراقبة 
منزلهم الس���لكيا من خالل 
الهوات���ف الذكي���ة. ميك���ن 
احلصول على هذه املنتجات 
في معارضهم، أو عن طريق 
 Xcite Mobile App تطبي���ق
 Google املتوافر حاليا على
 iOS Apple Storeو Play Store
وأيضا عبر املوقع اإللكتروني 

.www.xcite.com
تع���د X � س���ايت م���ن 
إلكتروني���ات الغامن محطة 
تس���وق رائدة تضم حتت 
أبرز  سقفها عددا كبيرا من 

أطلقت معارض X � سايت 
من إلكترونيات الغامن، التي 
تعد أكبر شبكة إلكترونيات 
التجزئ���ة  ضم���ن قط���اع 
والتسويق اإللكتروني في 
أق���وى حمالتها  الكوي���ت، 
الترويجية »أسعار جنون.. 
لن تدوم« ملدة أسبوعني وذلك 
بجميع معارضها وعبر املوقع 
اإللكتروني، حيث توفر من 
خالله عروضا مذهلة لعمالئها 
عل���ى مجموعة من األجهزة 
اإللكتروني���ة احلديثة منها 
كمبيوترات، هواتف نقالة، 
ألعاب إلكترونية، كاميرات، 
املنتج���ات  والعدي���د م���ن 
إلى  املختلف���ة، باإلضاف���ة 
التسوق اإللكتروني  خدمة 
اليوم  التي تقدم ع���روض 
الرائع  العرض  الواحد. هذا 
لدى X � سايت من إلكترونيات 
الغامن برعاية كل من لينوڤو، 
ه���واوي وHP وسيس���تمر 
هذا العرض حتى 7 فبراير 
املقبل، باإلضافة إلى العروض 
املثيرة لكل املهتمني مبا هو 
جديد في عالم التكنولوجيا، 
كالطائ���رات الصغيرة التي 
تعمل بالرميوت وقلم الطباعة 

على أحدث الكاميرات والهواتف النقالة والكمبيوترات واألجهزة الذكية


