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البراك: مؤتمر »اإلعالم االقتصادي« يناقش دور اإلعالم 
وتأثيره على صناع القرار االقتصادي

تنطلق في السادسة من مساء 
الي����وم فعاليات مؤمت����ر »االعالم 
االقتصادي في زمن األزمة« الذي 
تنظمه شركة ميديا هاوس، ويستمر 
على مدار يومني ضمن 3 جلسات 

رئيسية.
وبهذه املناسبة، قال املدير العام 
لشركة ميديا هاوس عبداهلل البراك 
ان املؤمتر سينطلق في السادسة 
من مساء اليوم وسط حضور نخبة 
من القيادات االقتصادية واالعالمية 
تستهدف اجراء تقييم محايد عن 
دور االع����الم في ظل االزمة املالية 
التي ضربت االقتصادات العاملية 
منذ منتصف س����بتمبر 2008، مع 
الس����عي للتوصل ال����ى مجموعة 
من التوصي����ات الفاعلة لتكريس 
الدور االعالمي كرافد اساسي لدعم 
االقتصاد وخطة التنمية الواعدة.

وأوض����ح ان اجللس����ة االولى 
من املؤمتر التي ستعقب االفتتاح 
الرسمي ستكون حتت عنوان »تأثير 
اإلعالم على صناع القرار االقتصادي 
خالل األزمة وما بعدها«، ويتحدث 
فيها كل من: رئيس مجلس إدارة 
جمعية األسواق املالية عقيل حبيب، 
ورئيس مجل����س إدارة مجموعة 
األوراق املالية علي املوسى، ورئيس 
إدارة ش����ركة الصناعات  مجلس 
الكويتي����ة محمد النق����ي، ونائب 
مدير االس����تثمار املباشر بشركة 

النفيسي، ومستشار قانوني اول 
بشركة وثيقة املالية ووالي دوالتي، 
الدراس����ات  والباحث����ة في مركز 
االستراتيجية واملستقبلية بجامعة 

الكويت د.ندى املطوع.
اما اجللسة الثانية فتعقد في 
الثانية عشرة ظهرا حتت عنوان 
»مطال����ب الوس����ائل اإلعالمية... 
وجتاوب اجله����ات االقتصادية« 
ويتحدث فيه����ا كل من: مدير عام 
ال����راي يوس����ف اجلالهمة،  قناة 
ومدير حترير جريدة العالم اليوم 
االقتصادية املصرية سعد هجرس، 
ورئيس مجلس ادارة شركة وربة 
للتامني انور بوخمسني، ورئيس 
قسم االقتصاد بصحيفة القبس منير 
يونس ورئيس قسم االقتصاد في 
جريدة السياسة مصطفى سلماوي، 
ومديرة مكتب قناة سي ان بي سي 

عربية جنوى عسران.
وقال البراك ان »ميديا هاوس 
لم تختر عنوان ومحاور املؤمتر 

من فراغ بل انطلقت من مس����يرة 
بحثية طويلة متكنت من سبر اسرار 
العالقة بني االعالم واالقتصاد عبر 
4 دراسات بحثية تعتبر من اوراق 
املؤمتر الرئيسية ومتكنت من رصد 
اجلانب االعظم م����ن العالقة بني 
االعالم واالقتصاد سواء على صعيد 
البورصة او شركات االستثمار او 

قطاعي النفط والبنوك«.
واضاف أن »وس����ائل االعالم 
س����اهمت في جناح املؤمتر حتى 
الكبير  قبيل انعق����اده باهتمامها 
بإبراز تقاريره البحثية على صدر 
صفحاتها االقتصادية، فضال عن 
عدد كبير من الرعاة حرصوا على 
الدعم للمؤمتر انطالقا من  تقدمي 
اميانها بأهميته وضرورة التوصل 
الى توصيات تع����زز من ايجابية 
العالق����ة بني االع����الم واالقتصاد 
وتقضي عل����ى التداعيات التي لم 
نحصد من ورائه����ا اال املزيد من 

اخلسائر«.

املدار ابراهيم العوضي.
واضاف أن الي����وم الثاني من 
فعاليات املؤمتر سيعقد غدا ويتناول 
في اجللس����ة االولى »دور اإلعالم 
االقتصادي بني األخالقيات املهنية.. 
واملسؤولية«، وسيتحدث فيها كل 
م����ن: الرئيس التنفيذي لش����ركة 
البراك،  زين السعودية د.س����عد 

والرئيس التنفيذي لشركة ايكويت 
للبتروكيماوي����ات حمد التركيت، 
والرئيس التنفيذي لشركة عارف 
للطاقة طارق الوزان، ومدير عام 
الدراس����ات والبحوث في األمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
د.جنيب الشماسي، ورئيس مركز 
اجلمان للدراسات االقتصادية ناصر 

مجموعة من التوصيات الفاعلة لتكريس الدور اإلعالمي كرافد أساسي لدعم االقتصاد وخطة التنمية الواعدة

ينطلق اليوم بمشاركة نخبة من الفعاليات اإلعالمية واالقتصادية

يوسف اجلالهمة 

طارق الوزان

علي املوسىد.سعد البراك عبداهلل البراك

حمد التركيت 

لقطة داخلية ملول 360 

تعتمد افضل الشركات في العالم على اجهزة ادارية محنكة لتحقيق اهداف مجالس ادارات 
هذه الشركات، عادة ما تكون أساليب االدارة في تلك الشركات مختلفة »اللي ميشي معاك ميكن 
ما ميشي مع غيرك«، ولكن هناك عوامل مشتركة موجودة في شخصية مديري تلك الشركات 

تساعدهم على حتقيق النجاح تلو اآلخر.
بداية يج����ب ان نقر بان النجاح ال يأتي اال بالتوفيق من اهلل، ثم باجلهد املتواصل للبحث 
عن »اخللطة الس����رية« ومعادلة النجاح، علما بأن »اخللطة الس����رية.. ال سرية وال يحزنون« 

فاملدير الناجح ليس اال مرآة ملوظفيه وجناحهم في مهامهم.
من خالل خبراتنا السابقة في شركات ونشاطات مختلفة ومن خالل التعرف على األساليب 
املتبعة اداريا في كبرى الش����ركات، نستطيع ان نقدم لكم خالصة أهم اخلصائص التي يجب 

ان تتوافر في املدير ليصبح »سوبر مدير«:
� االلتزام التام في العمل وإنشاء فريق عمل متفاهم وقادر على حتقيق أهداف الشركة.

� اتباع منهجية محترفة في العالقات املهنية والفصل بني العالقة باملوظفني داخل الش����ركة 
وخارجها.

� ان يصب����ح املدير قدوة موظفيه، فيقوم بداية بإدارة ذاته ويقوم باجناز املهام املنوطة به 
على أكمل وجه، ومن ثم ادارة موظفيه، فعليه ان يفرض احترامه، فاالحترام أهم أسس العالقة 

بني املوظفني ومديريهم بالعمل.
� العدالة شيء ضروري، فمن املمنوعات على املدير احملاباة ملوظف على حساب اآلخر، يجب 

على املدير ان يكون كالقاضي »ميشي على األدلة واحلقائق«.
� رؤية املدير ملس����تقبل الش����ركة، على املدير ان يتبنى رؤية هادفة ملس����تقبل الشركة وان 
يجعل نفسه واملوظفني جزءا أساسيا من هذه الرؤية عبر االتصال الدائم والفعال مع املوظفني 

وايصال تلك الرؤية.
� العمل على اجناز املهام العالقة والقدرة على اتخاذ قرارات حاس����مة، فهذا هو الدور الذي 

مييز املدير الناجح من املدير »العادي«.
� ان يصبح املدير مدربا ومعلما ماهرا، لكي يستطيع تدريب وتعليم مجموعة من شأنها حتمل 

األعباء االدارية لكي يتسنى للمدير ان يقوم بتفويض املسؤوليات للموظفني املقتدرين.
� يجب على املدير ان يقوم بتغيير أجواء العمل باستمرار، والعمل على التجديد.

� غرس الثقة في نفوس املوظفني، وتشجيعهم ألخذ نوع من املخاطرة التي ميكن السيطرة 
عليها »النتائج املمتازة بحاجة الى القليل من املخاطرة«.

تعتبر هذه اخلصائص أساس����ية للس����عي الى حتقيق املعادلة الصعبة إداريا واألخذ بيد 
الشركة لتصبح من أفضل الشركات في قطاعها، جناح الشركة وتطورها يعتبر جناحا ملديريها 

وموظفيها في العمل الدؤوب على حتقيق األهداف املختلفة.

وفي النهاية

دعوة من آيديليتي إلدارة فعالة

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستش��ارات في إطار تشجيعها على 
إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في 

األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

كيف تصبح مديرًا فعااًل؟

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

حدائق »مول 360« الخالبة تمنح رواده 
تجربة فريدة

أصبحت احلدائق املعلقة الداخلية في »مول 360« 
وجهة جذابة يقصدها رواد املول، فهذا الركن احلي 
النابض باحليوية يعيد جمال الطبيعة ورونقها إلى 
حياتنا اليومية، وجتس����د احلدائق املعلقة أعجوبة 
نباتية في ركن يحلو فيه االس����ترخاء بعد جتربة 
تس����وق ممتعة في مختلف أرجاء املول. وما يبرز 
جمالها هو اجلدران الزجاجية احمليطة التي تسمح 
ألشعة الشمس الذهبية بأن تضفي منظرا طبيعيا 
أخاذا تتميز به تلك املنطقة داخل املول وال تقتصر 
احلديق����ة على النباتات فقط بل يش����مل هذا الركن 
ايضا األس����ماك اليابانية امللونة ال�KOI التي تسبح 

في أحواض زجاجية لتزيد من حيوية املكان. 
ويعد العالم الفرنس����ي النباتي الشهير باتريك 
بالن أول من ابتدع فكرة تصميم احلديقة املعلقة أو 
»اجلدار النباتي« كما أطلق عليها باللغة الفرنسية، 
حيث توصل إلى طريقة مبتكرة ال حتتاج إلى تربة 
لزراعة النباتات وميكن استعمالها في الداخل كما في 
اخلارج. فهذا االبتكار يقوم على نثر بذور أو غرس 
النباتات على قطعة من النس����يج جتعل النباتات 
تنمو بش����كل طبيعي في املساحة املتوافرة لها، في 

حني تتم عملية الري والتسميد آليا.
وميتد اجلدار النباتي على مساحة 620 مترا من 
النباتات املعلقة على جدران واعمدة تضم أكثر من 
20.500 نبتة داخلية تنتمي إلى 101 فصيلة متنوعة 
من النباتات من مختلف انحاء العالم، مجسدة بذلك 
مزيجا جماليا يجمع بني الطبيعة اخلالبة وفن التقنية، 
وال تعد احلديقة املعلقة في »مول 360« حتفة جمالية 
فقط، بل لها فوائد بيئية متعددة، فالنباتات الطبيعية 
تؤثر بشكل إيجابي على جودة ونقاء الهواء داخل 
املول، وته����دف أيضا إلى اس����تعادة رونق اجلمال 

الطبيعي الذي نحتاجه في حياتنا اليومية.
وتوفر احلدائق املعلقة في »مول 360« أجواء تعزز 
صلة اإلنسان بالطبيعة، صلة غالبا ما نفتقدها في 
حياتنا العصرية بنمطها السريع، والثراء تلك التجربة 
اجلمالية والطبيعية: بوس����ع الزائرين االستمتاع 
بتناول أطيب املأكوالت في أحضان احلدائق املعلقة 
 ،Lenotre من خالل أشهر املطاعم واملقاهي العاملية مثل
 ،The Meat Companyو ،Lorenzo، Live With Cocaoو
وCaribou Coffee، وCoffee Republic، وB+F ال����ذي 

سيفتح ابوابه قريبا. 


