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عدنان اجلريوي يفتتح مشروعاً خيريا

احد املشاريع اخليرية في سريالنكا)محمد ماهر(رجل االعمال عدنان اجلريوي يطلع الزميل ناصر اخلالدي على بعض الدروع التذكارية

العم حمود الرومي وعدنان اجلريوي خالل افتتاح جتمع الرحمة التعليمي

كلما كان طريق النجاح أكثر صعوبة كان مذاق النجاح أشهى. ضيفنا اليوم رجل األعمال عدنان إبراهيم اجلريوي سار على طريق 
النجاح وواجه ما فيه من متاعب ومصاعب، فقد لعب دورا كبيرا في جعل مصنع اجلريوي لصناعة اإلسفنج واحدا من أكثر املصانع 
شهرة وانتشارا في الكويت ودول اخلليج حيث حظي بالعديد من اجلوائز احمللية واخلليجية وكّرم في شتى احملافل العربية 
والدولية باعتباره أول مصنع لإلس�فنج في اخلليج، هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات اخلطرة لكون اإلسفنج مادة سريعة 
االشتعال وحتتاج إلى نظام تبريد خاص أصبحت بالنسبة له من أفضل الصناعات على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها في 

التصنيع وفي اإلدارة وكذلك التسويق إال أنه يجد في ذلك متعة كثيرا ما يكون النجاح هو دافعها الرئيسي. 
توسع في استحداث املصانع ليفتتح مصنعا لألواني املنزلية وآخر للصناعات البالستيكية في خطوات ثابتة ومدروسة برؤية 
واضحة ومعلومة ليحقق جناحا ألقى على عاتقه مسؤولية احملافظة على بريق النجاح والعمل لتقدمي كل ما هو افضل ليقوم بتطبيق 
ما تعلمه اثناء دراسته في الواليات املتحدة، وقد استطاع ان ينقل ذلك املصنع الصغير نقلة كبيرة ليجعله من اكبر املصانع بعد 

ان ادخل الكثير من األنظمة احلديثة خصوصا نظام احلوافز واملكافآت املادية لرفع الروح املعنوية لدى املوظفني.
ضيفنا اليوم عدنان إبراهيم اجلريوي رجل أعمال اس�تطاع أن ينجح في استحداث الكثير من املشاريع الصناعية وكذلك 

املش�اريع العقارية ليكون واحدا من املش�اهير في هذا املجال لكنه 
في الوقت ذاته لم ينس واجباته ومس�ؤولياته جتاه مجتمعه 

فساهم في إجناز الكثير من املشاريع اخليرية ورمبا لم 
يكن هذا املجال غريبا عليه بعد ان خاض 

جتربة مميزة اثناء دراس�ته 
في الواليات املتحدة 
األميركية. مقتطفات 
من حياة رجل األعمال 
عدنان إبراهيم اجلريوي 
نستعرضها خالل اللقاء 
التالي فإلى التفاصيل:

تطبيق النظام العمودي أفضل حل لمشكلة المساحات في بناء المصانع وهو مطبق في الدول المتقدمة

بدأن�ا نصط�دم ببع�ض القواني�ن والب�د م�ن التع�اون لتحقي�ق النجاح المس�تمر 

أدخلت نظ�ام المكاف�آت والحوافز المادي�ة لرفع ال�روح المعنوي�ة للموظفين وكان�ت طريقة ناجحة

تجربت�ي الدراس�ية ف�ي أمي�ركا كان�ت مليئ�ة بالصعوب�ات لكنه�ا علمتن�ي الصب�ر والتكي�ف م�ع الظ�روف

في البداية هال حدثتني عن بداياتك ونبذة عن 
مشوارك الدراسي؟

في البداية فقد ولدت في مطلع عام 1957م 
في منطقة املرقاب والتي عشت بها أيامي األولى 
فهناك كانت أسرتي تعيش وال شك في أن تلك 
الفترة كانت تش����هد قدرا كبيرا من البساطة 
والتواضع وقلة اإلمكانيات إال أنها كانت فترة 
غنية بالكثير من املعاني اجلميلة والتي كانت 
أساسا في تقدم وازدهار املجتمع. ومن املرقاب 
انتقلت إلى الفيحاء وكانت فيها سنوات الطفولة 
والذكريات اجلميلة ففي مدرسة ابن رشد كانت 
دراستي االبتدائية وفي مدرسة الفيحاء كانت 
دراستي املتوس����طة ومن ثم ودعت مرحلتي 
االبتدائية واملتوسطة واستقبلت مرحلة جديدة 
كانت من اهم املراحل الدراس����ية وهي مرحلة 

الثانوية وقد أنهيتها في ثانوية الشويخ.
هل كانت لك أنشطة وبرامج في تلك الفترة؟

احلقيقة منذ فترة مبكرة كنت أحب رياضة 
السباحة ومتيزت فيها حتى أصبحت سباحا في 
نادي كاظمة لكنني مع هذا كنت اهتم بدراستي 
وأعطيها الوقت الكافي وكنت وقتها أتواجد مع 
الوالد في املصنع ف����ي بعض األحيان وأتابع 
معه العمل التجاري وكانت جتربة اس����تفدت 
منها كثيرا فيما بعد فجعلتني اش����عر بالثقة 
في النفس وكذلك أدت إلى أن يكون عندي إملام 

كبير بالكثير من األمور التجارية.
وكيف كانت طبيعة الدراس��ة في تلك الفترة 

وانعكاساتها على شخصيتك فيما بعد؟
أود هنا ان أذكر ان طبيعة الدراسة في السابق 
كانت تساعد على النجاح والتميز واشعر بأنها 
كانت أفضل بكثير من الفترة احلالية فقد كانت 
للمعلم قيمته ومكانته وكان للعلم أهميته في 
املجتمع، إضافة إلى أننا كنا نش����هد عطاء ال 
محدود من قبل املعلم فتعلمنا على يد افضل 
األساتذة وعرفنا الكثير من األمور بفضل اهلل 

ثم إخالصهم وتفانيهم في العمل.
وما املواد التي كانت تس��تهويك اثناء سنوات 
الدراس��ة وماذا عن أبرز الذكري��ات التي التزال 

عالقة في ذهنك من أيام املدرسة؟
على الرغم م����ن أنني كانت تس����تهويني 
الرياضيات فإنني التحقت بالقسم األدبي بدال 
من القسم العلمي، ومن الذكريات التي ال أنساها 
خواطر الشيخ علي اجلسار التي كان يلقيها 
كل صباح ما بني درس أو موعظة وكنت وقتها 
أشعر باألبوة في كلماته وتوجيهاته ونصائحه، 
وأرى أن ه����ذا ما يحتاجه الطالب بصفة عامة 
باإلضافة إلى املواد الدراسية التي يبني منها 
معارفه، فطالب العلم يحتاج السيما في مقتبل 
العمر إلى من يوجهه وينصحه ويرش����ده، ملا 

لذلك من تأثير كبير في بناء شخصيته.
لقد خض��ت جتربة الدراس��ة ف��ي الواليات 

املتحدة فكيف كانت هذه املرحلة؟
بعد االنتهاء من الدراسة في املرحلة الثانوية 
كانت تراودني فكرة اس����تكمال دراس����تي في 
الواليات املتحدة األميركية، وبالفعل استطعت 
الس����فر إلى هناك والتحقت بإحدى اجلامعات 
املش����هورة فتخصصت في إدارة األعمال في 

التسويق، ولعل س����بب اختياري لتخصص 
التس����ويق هو أنني وضعت هدف����ا من وراء 
دراستي فكنت أخطط ملساعدة والدي والعمل 
معه في جتارته ولكن على أن يكون ذلك وفق 
أسس علمية صحيحة تس����اعد على النجاح 

والتميز.
وهل وجدت أن الدراسة في الواليات املتحدة 

أمر سهل؟
بصفة عامة أعتقد ان اخلروج من مجتمع 
صغير محافظ كمجتمعنا الكويتي إلى مجتمع 
كبير منفتح على الكثير من األش����ياء التي قد 
تتعارض في بعض األحيان مع عاداتنا وتقاليدنا 
أمر ليس سهال، لذا لم تكن الدراسة في الواليات 
املتحدة األميركية جتربة سهلة بالنسبة لي بل 

كانت رحلة صعبة حتتاج إلى جهد خاص.
ه��ال حدثتني ع��ن أب��رز الصعوب��ات التي 
واجهتها أثناء الدراسة في اخلارج وما أبرز أوجه 

االستفادة من تلك التجربة؟
كشأن أي مغترب عن وطنه كان من أولى 
الصعوبات التي واجهتها أثناء الدراس����ة في 
اخلارج الشعور بالغربة وكذلك وجود اختالف 
في العادات والتقاليد، لكنني في املقابل استفدت 
الكثير من األشياء أبرزها االعتماد على النفس 
وتعلم الصبر واالحتكاك بالكثير من األساتذة 
أصحاب اخلبرات إضافة إلى االستفادة من املواد 

العلمية التي درستها. 
أعرف أنه كانت لك جتربة في العمل اخليري 
أثناء دراس��تك في أمي��ركا، فه��ال ألقيت بعض 

الضوء عليها وكيف كانت؟
في الواقع كانت جتربتي في العمل اخليري 
في أمي����ركا جتربة م����ن أروع التجارب التي 
خضتها أنا ومجموع����ة من اإلخوة حيث كنا 
جنمع التبرعات وبعد ذلك نس����تخدمها لبناء 

املساجد واحلمدهلل وفقنا لبناء بعض املساجد 
هناك ومما ساعد على النجاح في تلك التجربة 
أوال توفيق اهلل عز وجل لنا ثم دعم أصحاب 
األيادي البيضاء لهذا العمل الذي نسأل اهلل أن 

يؤجر كل من ساهم فيه ويجزيه خيرا.
وبعد احلصول على شهادة البكالوريوس في 
إدارة األعمال، كيف اس��تفدت من دراستك لهذا 
التخصص ف��ي تطوير جتارة وال��دك وتنميتها 
والتوس��ع فيها وما اللمس��ات التي وضعتها في 

هذا اخلصوص؟
طاملا كنت أفكر ف����ي تطوير العمل بحيث 
يتماشى مع التطور الذي نشهده إضافة إلى أنني 
كنت اشعر باملسؤولية لرد اجلميل لوالدي رحمه 
اهلل فقد تكفل مبصاريفي الدراسية كاملة وكنت 
أطمح أن أحقق شيئا يرضيه، وهكذا حرصت 
بعد العودة على تغيير االس����م ألن االسم من 
العوامل التي تساعد على النجاح فاخترت أن 
يكون املصنع باسم العائلة ثم بعد ذلك حرصت 
على تغيير املكاتب وتأثيثها بش����كل جيد ألن 
الديكورات تلعب دورا كبيرا في عملية البيع 
وجنحت بفضل اهلل في توفير البيئة املناسبة 
للعمل لتبدأ االنطالقة نحو مزيد من التطوير 

والتقدم في جوانب العمل املختلفة.
م��ن املع��روف أن اجل��زء اإلداري ف��ي أي 
مش��روع ميثل أحد األعمدة األساس��ية لتحقيق 
النجاح، فكيف كانت جتربتك في إدارة املوظفني 
وطريقة التعامل معه��م وحتفيزهم على حتقيق 

األفضل؟
كل شيء يكون في بدايته صعبا، من ثم فإني 
كنت أعاني في السابق معاناة كبيرة في التعامل 
مع املوظفني خصوصا الباعة والذين أعتبرهم 
على خط النار لكنني اعتمدت على اهلل ثم على 
قاعدة مهمة في التعامل مع املوظفني ووجدتها 

مناسبة جدا وهي عدم التعامل مع املوظف من 
خالل الراتب ولكن معاملته باألهداف والعموالت 
وحتقي����ق األرباح. من أجل ذلك حرصت على 
إدخال نظام احلوافز واملكافآت لرفع معنويات 
املوظفني وجعلهم يشعرون بأنهم شركاء في 
العمل وليسوا مجرد موظفني إلى جانب التواصل 

معهم واالستماع جيدا ملا يقولونه.
لكن كيف بدأت فكرة إنشاء مصنع لإلسنفج 

من البداية وهل ترى أن هذه الصناعة سهلة؟
في الواقع، جاءت فكرة إنشاء مصنع لإلسفنج 
للوالد حيث كان في يوم من األيام في سفرة إلى 
سورية بخصوص التجارة وهناك رأى اإلسفنج 
وأعجب بالطريقة التي يتم من خاللها تصنيعه 
وبعد ذلك تطورت صناعة اإلسفنج وذهب إلى 
الدمنارك وعندها اكتملت وترسخت لديه فكرة 
إنشاء مصنع لإلسفنج ليكون مصنع اجلريوي 
هو أول مصنع لإلسفنج في اخلليج، وبالفعل 
تعتبر هذه الصناعة من الصناعات اخلطيرة 

وليست من األمور السهلة.
تقول إنها من الصناعات اخلطيرة كيف يكون 

ذلك؟
نعم هذه حقيقة فصناعة االسفنج حتتاج 
إل����ى تطبيق نظام امني خاص ألن اإلس����فنج 
من املواد سريعة االشتعال وال يوجد مصنع 
لإلسفنج في الكويت إال واحترق ومن املواقف 
الصعبة التي ال تنسى أننا واجهنا هذه املشكلة 
عندما احترق املصنع في إحدى السنوات ولكننا 
جنحن����ا بفضل اهلل في جتاوز هذه األزمة من 
خالل تش����غيل املصنع الثاني والعمل بشكل 

منظم لعدم تكرار مثل هذه األمور.
فمن يس��اعدك في إدارة املصنع وما األمور 

التي تطمح إلى حتقيقها في املستقبل؟
ال ش����ك أن من العوامل املهمة في حتقيق 

األهداف املوضوعة ألي مشروع وجود اإلدارة 
الناجحة والتي تعتمد على الوضوح في اتخاذ 
القرارات مع وجود املتابعة املستمرة ويساعدني 
في اإلدارة أخي فيصل اجلريوي وابني محمد 
اجلريوي في التسويق وأعتمد على األساليب 
احلديثة، كذلك فإن التكنولوجيا ساعدت كثيرا 
في عملية اإلدارة واختصرت الكثير من األشياء 
ما أدى إلى إمكاني����ة توفير الكثير من الوقت 
واجلهد. ومن هذا املنطلق أطمح إلى مزيد من 
االستفادة من التكنولوجيا احلديثة التي من 
شأنها تطوير اإلنتاج وتوفير ما من شأنه تلبية 

متطلبات املستهلكني باملواصفات األفضل. 
في ظل التنافس الكبير الذي يش��هده السوق 

كيف حتافظ على عملية كسب الزبائن؟
من األشياء التي تساعد على كسب الزبائن 
أمور عدة من ضمنه����ا االعتماد على الصدق 
في التعامل ومخاف����ة اهلل تبارك وتعالى في 
كل احل����االت، ناهيك طبع����ا عن جودة املنتج 
واحلرص على توفير كل ما هو جديد ويحظى 
برغبة الزبائن والتجديد واالبتكار في اإلنتاج 

لتحقيق أكبر قدر ممكن من رضى العمالء.
وما طموحاتك املستقبلية فيما يخص التوسع 

واالنتشار؟
من املش����اريع املستقبلية التي نسعى إلى 
القيام بها عملية التوسع بإنشاء فروع جديدة في 
املناطق البعيدة مع أن بضاعتنا تصل عن طريق 
موزعني، وهذه العملية حتتاج بطبيعة احلال 
إلى دراسة جدوى وتخطيط مسبق من خالل 
اختيار املوقع املناسب واإلدارة الناجحة وتأمني 

كل املتطلبات الالزمة للقيام بهذه اخلطوة.
لك��ن ماذا ع��ن تصنيع األوان��ي املنزلية وما 

عالقة ذلك باإلسفنج؟
في الواقع، إن الدخول في مجال الصناعة 

من باب إحدى الصناعات يفتح ابوابا أخرى 
ملجاالت مختلف���ة وصناعات جديدة، وهكذا 
وج���دت الفرصة متاحة إلنش���اء مصنع في 
أمغرة مخصص لصناع���ة األواني املنزلية 
وه���ي صناعة جميلة تعتم���د على االبتكار 
والتطوير مارستها من قبل 30 عاما والتميز 
فيها ال يك���ون إال بتقدمي األفضل مع مراعاة 

اجلودة املقدمة.
لديك مصنع آخر للمواد البالستيكية حدثني 
عن هذا املصنع وكيف تستطيع إدارة املصانع 

الثالثة؟
صناعة البالستيك تعتبر من الصناعات 
اخلفيفة ودخولي هذه الصناعة جعلني اتوسع 
ف���ي مجال التصنيع لتك���ون جتربة جديدة 
في عالم الصناعة وإدارة املصانع تكون من 
خالل تنسيق الوقت وجمع األعمال في إدارة 
واحدة بحيث يسهل اتخاذ القرارات ومتابعة 

األعمال كافة.
هل جتد ان التس��هيالت التي تقدمها الدولة 

ألصحاب املصانع كافية؟
في اآلونة األخيرة نالحظ أن هناك صعوبات 
في إنشاء املصانع وأصبحنا ولألسف الشديد 
نواجه الكثير من العراقيل ونصدم بالكثير من 
القوانني من قبل العديد من اجلهات احلكومية 
والنجاح في أي عمل ال ميكن أن يتحقق في 
ظل عدم وجود تشجيع ومؤازرة لذلك نأمل 
أن تكون هناك قوانني تس���اعد على تشجيع 

الصناعة في الكويت.
الكثير من أصحاب املصانع يش��تكون من 
عدم وجود مس��احات كافية برأيك كيف ميكن 

معاجلة هذا األمر؟
أعتقد أنه م���ن الضروري تطبيق النظام 
العمودي لتفادي أزمة املساحات وهو نظام 
مطبق في الكثي���ر من الدول الصناعية وقد 
رأيته بنفسي بحيث يسمح للمصنع أن يبني 
أكثر من طابق ولو طبقت الكويت هذا النظام 
لتفادت مشكلة ضيق املساحات التي يعاني 

منها أصحاب املصانع.
بعيدا عن مش��وارك في مجال الصناعة ماذا 

عن العمل العقاري؟
في الواقع لي نشاط عقاري بني الكويت 
واإلمارات وأعتبر أن العقار هو البقرة احللوب 
وضمان حقيقي لرج���ل األعمال بعد توفيق 
اهلل سبحانه وتعالى فقد يتأثر بعض الشيء 
لكنه سرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي، 
والعق���اري الناجح هو ال���ذي يختار املكان 
املناس���ب ويعرف طبيعة السوق ويتحلى 

بالشجاعة وعدم اخلوف.
لديك مشوار طويل في مجال العمل اخليري 

هال حدثتني عن مقتطفات من تلك املشاريع؟
ال شك ان العمل اخليري سبب البركة وقد 
وجدت فيه متعة ال نظير لها ومشاريع العمل 
اخليري ال تقل أهمية عن املشاريع التجارية 
وأعتز بتجربتي مع اجلمعيات اخليرية دون 
استثناء وكذلك جتربتي مع مركز التعريف 
باإلسالم ونصيحتي ملن يريد زيادة أرباحه 

هي بالدخول إلى مجال العمل اخليري.

ال يوجد مصنع لإلس�فنج في الكوي�ت إال وتعرض للحريق وإع�ادة التأهيل مهمة صعبة

األست���اذ فيص���ل اجلريوي 
ش���قي��ق رجل األعمال عدنان 
اجلري���وي حض������ر جانب���ا 
اللق���اء ليس���تقبلن�����ا  م��ن 
بابتس���ام���ة رائع���ة أتبعه���ا 
بقوله »خذ راحتك وال حتاتي 

الوقت«.

إبتسامة الشقيق

عدنان الجريوي: صناعة اإلسفنج تتسم بالخطورة 
والنجاح فيها يتوقف على الخبرة والمتابعة الجيدة 

يعتبر أن العقار هو البقرة الحلوب والضمان الحقيقي لرجل األعمال

العم إبراهيم الجريوي.. مدرسة

الزوجة رمز التضحية

أثناء اللقاء توقفنا للحديث عن العم 
إبراهيم اجلريوي، رحمه اهلل، الذي كان 
صرحا من ص����روح العمل اخليري في 
الكويت وكان مدرس����ة فاضت باحلكمة 
واملعرفة وس����يرة عطرة فاحت بكل ما 
يدع����و للفخر واالعتزاز، رجل كافح من 

أجل الوصول وحتمل األخطار واألهوال 
بكل جلد ومثابرة حتى وصل بفضل اهلل 
لتكون له مكانة ليس في السوق التجارية 
وحس����ب بل في قلوب الكثير من الذين 
عرفوا العم إبراهيم اجلريوي بتواضعه 

اجلم وأخالقه العالية.

كثيرا ما نسمع ما يقال من ان املرأة 
الصاحلة عنصر أساسي لصناعة النجاح 
في حياة الرجل وهي الشريك األساسي 
لكل مشروع يقدم عليه، بو محمد ليس 

اس����تثناء من ذلك حيث يؤكد هذا املبدأ 
بكلم����ات من الش����كر والتقدير يوجهها 
للزوجة ام محمد والتي ال حد لتضحياتها 

ومواقفها البطولية.

عدنان الجريوي


