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رئيس وأعضاء مجـلـس إدارة 

شـركـــة ميــنـــــا كـــابــيــتــــال القـــابـضــــــة 
وجميع العاملني فيها يتقدمون من

السيد/ خالــــد ولـــيـــد الفـــــالح
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بأحر التعازي القلبية لوفــاة املغفــور له بإذن الله تعالى

خــــــالـــــــــــــــه
العم/ جـــاسـم مـحــمد عـبد احملــسن اخلرافـي

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

في املنطقة حتى عام 2017

عمر الغامن: القطاع اخلاص يتعهد بتأهيل 100 ألف شاب لسوق العمل
عبداالله بنكيراني ورئيسة 
وممثلة شراكات وكالة االمم 
املتحدة لالغاثة وتش���غيل 
الالجئني الفلس���طينيني في 
سويسرا كارولني بوربون 
بارم���ا ورئيس وزراء ليبيا 
الس���ابق محم���ود جبريل 
الش���ارقة  ورئيس���ة هيئة 
لالستثمار والتطوير)شروق( 
بدور القاس���مي.  وناقشت 
اجللسة التحوالت املطلوبة 
العداد الش���باب في املنطقة 
الس���الم  م���ن  ملس���تقبل 

واالزدهار. 
يذكر ان الرئيس التنفيذي 
لشركة صناعات الغامن عمر 
الغامن يترأس مجلس األعمال 
اإلقليم���ي ملنطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا ملدة 
سنتني ويتكون املجلس من 
30 شركة عضوة فيه تلتزم 
كل منها حتت قيادته بإعداد 
األشخاص للعمل بحيث يكون 
مجموع عدد األشخاص الذين 
تساعدهم هذه الشركات 100 

ألف بحلول عام 2017.

التي  ب���األدوات الصحيحة 
يحتاجونها ليكونوا جزءا 
من مجتمع مستقر ومتقدم 

في املستقبل. 
ووصف الغامن هذا االجناز 
بانه بداي���ة، وان هذا اجلهد 
يحتاج الى مساهمة شركات 
املنطقة، مشيدا بدور شركات 
بادرت الى دعم جهود املنتدى 

في متكني الشباب. 
وقال الغامن عقب اجللسة 
البالد  امير  ان مكرمة سمو 
الش���يخ صب���اح االحم���د 
باستحداث صندوق خاص 
بالشباب الكويتي برأسمال 
مقداره ملياري دينار لتمويل 
مشاريع متوسطة وصغيرة 
من شأنه ان يعزز انخراطهم 

في سوق العمل. 
واكد اهمية الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص في 
الكويت لدمج الش���باب في 
العمل وايجاد فرص  سوق 

عمل لهم. 
هذا وقد شارك في اجللسة 
رئيس احلكومة في املغرب 

البحر امليت )االردن( � كونا: 
قال رئيس مجل���س األعمال 
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقي���ا والرئيس 
املش���ارك الجتم���اع املنتدى 
االقتصادي العاملي حول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عمر 
قتيب���ة الغامن ان الش���ركات 
املنتدى تعهدت  املشاركة في 
باعداد نحو 100 الف شخص 
لالنخراط في سوق العمل في 

املنطقة حتى 2017. 
واكد الغامن خالل جلسة 
»االلتزام نحو الشباب« التي 
عقدت ضمن فعاليات املنتدى 
االقتصادي العاملي الذي بدأ 
اعمال���ه في منطق���ة البحر 
املي���ت، اهمية هذه اخلطوة 
في املنطقة التي ميثل فيها 
الشباب دون 25 عاما نصف 
عدد السكان وفيها أعلى معدل 
للبطالة بني الش���باب على 

مستوى العالم. 
الذي  وقال ان االجن���از 
حتق���ق خط���وة مهمة على 
الش���باب  عمر قتيبة الغامن متحدثا حول متكني الشباب من االنخراط في سوق العمل في املنطقة حتى 2017  )أ.پ(طري���ق متك���ني 

تأهيل الشباب 
باألدوات الصحيحة 

ليكونوا جزءاً من 
مجتمع مستقر 

ومتقدم

»SWOT«: اكتشف نقاط القوة والضعف مبشروعك
مصطفى صالح 

حتليل SWOT Analysis هو أسلوب حتليلي يتيح 
الفرصة أمام كل من ميتلك مشروعا جديدا أو مجرد 
فكرة ملش��روع أن يكتش��ف إذا ما كانت هذه الفكرة 
أو املش��روع جيدة وتستطيع املنافسة والنجاح على 

ارض الواقع أم ال.
ويقوم هذا التحليل بطرح عدد من األسئلة على صاحب 
املشروع اجلديد تعتمد على 4 محاور أساسية هي )نقاط 
القوة، ونقاط الضعف، والفرص املتاحة، والتهديدات التي 
تواجه املش��روع( بهدف وضع املش��روع حتت الدراسة 
للقضاء على أي نقاط ضعف به والبعد عن أي تهديدات 
تواجهه حتى يتم تطوير املشروع نحو األفضل، حيث إن 
هذا التحليل تقوم فكرته في االساس على النظر ملصادر 

القوة والفرص املتاحة باملشروع اجلديد.
ويعتبر هذا األس��لوب من أفضل األساليب لبناء 
خطط أعم��ال جيدة للوصول إل��ى األهداف املرجوة 
 SWOT وجناح املش��روع، وفيما يل��ي جتربة حتليل
Analysis وعلي��ك التركي��ز واإلجابة مبوضوعية عن 

األسئلة التالية حتى حتصل على حتليل واقعي لفكرتك 
أو مشروعك اجلديد:

اختبر نقاط القوة
ما الذي يجعل مشروعك فريدا من نوعه؟

ما الذي ميكنك فعله بصورة أفضل من منافسيك 
اآلخرين؟

ما هي املهارات أو الشهادات التي متيزك؟
ما هي أكبر إجنازاتك؟

هل تسمع في معظم األحيان املزيد من املديح من زمالئك 
في العمل أو من مديريك؟

جتنب نقاط الضعف
ما املواقف واألمور واملشاكل التي تتجنب مواجهتها 

ألنك ال تثق في مهاراتك حللها؟
هل تفتقر إلى التعليم، أو احلصول على أي شهادات أو 

امتيازات، أو إلى اخلبرة؟
هل هناك أي صفة بحاجة إلى إعادة تأهيلها بداخلك كالتأخر 

اواخلوف من املخاطرة وجتنب الصراعات؟

هل لديك نقاط ضعف أخرى؟ قم بتحديدها واذكرها.

تعرف على الفرص املتاحة
ه��ل هناك دورات أو تدريبات ميكنك املش��اركة 

فيها؟
هل هناك برنامج تعليمي ميكنك املشاركة فيه؟

هل أحد معارفك أو شخصية مرموقة بحاجة إلى مساعدة 
ميكنك القيام بها؟

ه��ل التحديثات اخلاصة مبجالك وتخصصك جتري في 
مصلحة نقاط قوتك؟

اكتشف التهديدات
ما العقبات التي تقف في طريقك؟

هل ثقافة وآلية العمل في شركتك توفر لك � 
ولآلخرين معك � بيئة عمل رائعة؟

هل لديك العديد من املنافسني قد يتسببون في إيقاف 
أهدافك املنشودة؟

هل التحديثات اخلاصة مبجالك وتخصصك من شأنها 
أن تفضح نقاط ضعفك؟
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