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)أسامة البطراوي(

كل الش���كر والتقدير ملدير العالقات 
العام���ة واالتص���ال بش���ركة ڤيڤا عمر 
عبدالوهاب  احلوطي جلهوده الطيبة في 
إمتام اللقاء وابتسامته اجلميلة، والشكر 
موصول ملدير املكتب إبراهيم العاصمي 
وكذلك لألخت سارة الفودري من مكتب 

الرئيس التنفيذي.

اثنى املهن���دس جنيب العوضي 
بجهود زمالئه في الشركة قائاًل من 
االسباب التي ساعدتني على النجاح 
في اداء مهام عملي وجود نخبة من 
الذين اعتبرهم  املوظفني املخلصني 
ش���ركاء في كل جناح حتققه شركة 

ڤيڤا بهذة الكلمات 

تعاون شكراً لكم

حصل على بكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة ونتوورث األميركية عام 1994

نجيب العوضي: العمل في »viva« تحٍد ومسؤولية كبيرة
وطموحاتي لتطوير الشركة ليس لها حدود

يعن�ي  ال  األوراق  وترتي�ب  النظ�ر  إلع�ادة  معين�ة  نقط�ة  عن�د  الوق�وف 
الفش�ل.. وثقاف�ة اإلحس�اس بالخط�أ والص�واب تس�اعد عل�ى اتخ�اذ القرار

قررت ترك ش��ركة نفط الكويت 
واالجت��اه إلى القطاع اخل��اص.. ألم 

تخش الفشل؟
ف����ي البداي����ة حرص����ت على 
دراس����ة العرض املقدم من شركة 
املستقبل لالتصاالت فوجدت انه 
املكان املناسب ولهذا قررت أن ابدأ 
العمل ولم أتخوف من الفشل ألن 
الش����خص الذي يعم����ل بإخالص 

سيحقق النجاح.
ولك��ن ملاذا لم جتم��ع بني العمل 
في ش��ركة نفط الكويت والعمل في 

القطاع اخلاص؟
أنا ال أؤيد هذا املبدأ فالتخصص 
يساعد على النجاح وهذه رسالتي 
لكل من يعمل في قطاعني مختلفني 
- حكوميا وخاصا - ادعوه للتركيز 
ألن التركيز يساهم في حتقيق نسبة 
كبيرة من اإلنتاجية وبالتالي إيجاد 
عمل رائع وممي����ز وهذا هو الذي 

يسعى له الرجل الطموح.
حدثني عن احملط��ة األولى التي 
عمل��ت فيها بالقط��اع اخلاص كيف 

كانت؟
عملت في ش����ركة املس����تقبل 
لالتصاالت كمحطة أولى في عالم 
البداية  القطاع اخلاص وكان����ت 
 متواضعة برأس����مال ال يتجاوز
ال� 150 ألفا ولكن سرعان ما دارت 
عجلة النمو والتطور في مجموعة 
املستقبل لالتصاالت بفضل اهلل ثم 
وجود خطة واضحة ونظام معروف 
وألن العمل كان يدار بشكل جيد 
وبإشراف فريق متخصص متجانس 
واستمررت في العمل ثم أصبحت 
مسؤوال عن إحدى الشركات التابعة 
للشركة األم هي شركة املستقبل 
الدولية وكانت طبيعة عملي تتطلب 
السفر فقد توسعنا وعملنا خارج 
الكويت وهذا األمر أعطاني خبرة 
كبيرة في عالم االتصاالت فكانت 
جتربة غنية باخلبرات وواسعة 

بالعالقات.
كيف إذن وجدت القطاع اخلاص 

وما الذي مييزه؟
القطاع اخلاص أجمل  وجدت 
مكان للتعامل وفيه فرصة اإلبداع 
أكبر وأكثر ألنه ال يرتبط بروتني 

لم استمر في شركة نفط الكويت 
طويال بسبب الروتني فكانت ساعات 
العمل معروفة مع إعجابي بنظام 
العمل لكنني كنت أحب املغامرة وهذا 
األمر أجده واضحا في شخصيتي، 
كما أنني كنت دائما وفي كل جتاربي 
أطمح دائما لألفض����ل ولهذا كنت 
أريد جتربة يك����ون فيها نوع من 

املغامرة.
من شركة النفط إلى عالم االتصال 
في فرصة مهمة، حدثني عنها وكيف 

كانت تفاصيلها؟
هذه الفرصة ال أنس����اها طوال 
حياتي ألنها حدث مميز في مسيرتي 
العملية ففي عام 1996م كنت أجلس 
مع أبن����اء عمومتي ومجموعة من 
األهل لتناول وجبة الغداء في العيد 
وأثناء احلديث م����ع أبناء العائلة 
اقترح علي األخ والصديق صالح 
العوضي أن أعمل معه في تأسيس 
ش����ركة اتصاالت فأخذت االقتراح 
بع����ني االعتبار ألنه من ش����خص 
ناجح والعمل مع الناجحني يعتبر 

جناحا.

هال حدثتني عن رحلتك الوظيفية 
بع��د التخرج في الوالي��ات املتحدة 

األميركية؟
بعد التخرج كان����ت لي رؤية 
واضحة فكنت أريد العمل في القطاع 
النفطي وبالفعل بعد االنتهاء من 
الدراس����ة والعودة للكويت عملت 
بش����ركة نفط الكوي����ت كمهندس 
تخطيط في قط����اع التكنولوجيا 
واستمرت جتربتي في شركة نفط 
الكويت ملدة عامني ونصف تقريبا 
لكنها كانت مليئة باالستفادات فقد 
ش����اركت في الكثير من الدورات 
التدريبية التي ساهمت في صقل 
شخصيتي كما أنني استفدت من 
االحتكاك مع نخبة من املهندسني 
من جنسيات مختلفة وكنت دائما 
أجتول في املكاتب واحرص على 
االس����تفادة من اآلخرين ولم أكن 
أجلس ف����ي مكتبي حلرصي على 

اجلوالت امليدانية.
لكن ش��ركة نفط الكويت تعتبر 
من الش��ركات اجلاذبة فلماذا أنهيت 

العمل بها بعد فترة قصيرة؟

رحلتي الدراس����ية لم تخل من 
صعوبات أولها الشعور بالغربة 
واإلحس����اس بالقلق وكثرة املواد 
لكنني مع هذا كله كنت دائما واثقا 
بأنني سأحقق جناحا في هندسة 
اإللكترونيات فكنت أعطي الدراسة 
الوقت الكافي وأقوم بتأدية الواجبات 
على أكمل وجه ولهذا اس����تطعت 
النجاح في ثالث سنوات ونصف 
ألتسلم شهادتي اجلامعية وسط 

فرحة األهل واألصدقاء.
وما أبرز االستفادات التي حصلت 

عليها أثناء الدراسة في اخلارج؟
إضافة إلى االستفادة العلمية 
فقد اس����تفدت م����ن االحتكاك مع 
نخبة من األساتذة املتميزين كما 
أنني اس����تطعت أن أكّون ش����بكة 
من العالقات والصداقات الواسعة 
من خ����الل التعرف على طلبة من 
جنسيات مختلفة في دول العالم 
فكنت أتعل����م منهم وآخذ منهم ما 
أراه مناس����با، هذا إلى جانب أنني 
تعلمت الصبر واالعتماد على النفس 

ومواجهة الصعوبات بكل ثبات.

أنني كنت أضع لنفسي هدفا وأعرف 
ماذا أريد، فالرحلة كانت واضحة 
وفي الطائرة وأنا أحتدث مع أحد 
الركاب تعرفت على راكب آخر كان 
ينوي السفر إلى نفس الوجهة التي 
أقصدها فتعرفنا على بعض في اجلو 
واس����تمرت صداقتنا على األرض 

ومازالت حتى هذه اللحظة.
م��ا التخص��ص ال��ذي اخترت 

الدراسة فيه؟
في البداية كنت حريصا على 
اختيار جامعة تكون ذات س����معة 
جيدة وفيها مستوى أكادميي عال 
وأما بالنسبة للتخصص فاخترت 
التخصص الذي يناس����بني وهو 
الهندسة اإللكترونية فأنا كنت حتى 
قبل الدراسة اجلامعية أحب عالم 
االتصاالت واإلنترنت والتكنولوجيا 
بشكل ال تتصوره وكنت اقرأ عن علم 
االتصال وأجهزة االتصال وتطورها 
وه����ذا االهتمام كان أحد أس����باب 
جناحي في الهندسة اإللكترونية.

هل واجهت صعوبات أثناء رحلتك 
الدراسية في أميركا؟

املكان املناسب ال يستطيع اإلبداع 
ولهذا قررت استكمال دراستي في 

الواليات املتحدة األميركية.

ترتيب األوراق

كيف جت��د خروجك من اجلامعة 
فالبعض يشعر باليأس عندما يتأثر 

في محطة من محطات احلياة؟
الوقوف في نقطة معينة إلعادة 
النظر وترتي����ب األوراق ال يعني 
الفشل وثقافة اإلحساس باخلطأ 
والصواب تساعد على اتخاذ القرار 
فانا كنت حريصا على أن أتعلم في 
املكان الذي يناسبني ألكثر من اعتبار 
فمن السهل إنهاء سنوات الدراسة 
بنجاح لكنني أفكر في أكثر من هذا 
أفكر في االستفادة بأكبر قدر ممكن 
ومن يخشى الفشل لن يحقق جناحا 

مهما طال به العمر.
كيف كان��ت رحلتك الى الواليات 

املتحدة وهل شعرت بتخوف؟
ال شك بأن بداية الرحلة كان فيها 
نوع من التخوف، فالتجربة جديدة 
ومتثل بالنسبة لي حتديا كبيرا إال 

كن��ت تخط��ط ملس��تقبلك  هل 
وما دور األهل ف��ي عملية التوجيه 

واإلرشاد؟
كنت أفكر في الدخول في مجال 
الهندسة ولكن املوضوع لم يتعد 
ذلك فقط وكان مجرد تفكير مبعنى 
أنني لم أكن أخطط ألكثر من ذلك 
ولألهل دور كبير فيما وصلت إليه 
فالوالد - رحمه اهلل - متعلم وكان 
دائما يشجعني على العلم والتعلم 
وترك لي حرية االختيار وأنا أعتقد 
أن الطالب حتى يبدع البد أن يترك 
له املجال الختيار التخصص الذي 
يجده مناسبا وهذا منهج يساعد 

على النجاح.
بعد اجتياز مرحلة الثانوية العامة 
كيف واصلت مش��وارك الدراس��ي 

نحو الهندسة؟
بع����د الثانوي����ة العامة قررت 
االلتحاق بجامعة الكويت لكنني 
لم استمر فيها طويال والسبب اني 
لم أجد نفسي في املكان املناسب، 
ال أدري ولكن هكذا ش����عرت وأنا 
أؤمن بأن اإلنس����ان إذا لم يكن في 

في بداية هذا اللقاء نود التعرف 
على مقتطف��ات من حيات��ك األولى 

ومسيرتك التعليمية؟
ولدت ف����ي عام 1969م مبنطقة 
شرق والتي عش����ت فيها سنوات 
من طفولتي األولى فرأيت التالحم 
والترابط ف����ي أروع صوره ولهذا 
انع����كاس إيجابي وأم����ا رحلتي 
التعليمية فقد انطلقت من روضة 
املهلب والتي تعتبر من أوائل رياض 
األطفال في الكوي����ت ثم بعد ذلك 
درست االبتدائية في مدرسة الرشيد 
في منطقة الدسمة واملتوسطة في 
مدرسة املتنبي ثم الثانوية العامة 
في رحلة تربوية تعليمية مميزة 

أفادتني كثيرا.
خالل مسيرتك التعليمية ما الذي 

رأيته مميزا؟
إضافة إلى األجواء التي كانت 
تس����اعد على الدراسة في املرحلة 
املتوسطة مت تطبيق نظام التعليم 
املس����ائي والذي جعلني أحتك مع 
طالب من فئات عمرية مختلفة وهذا 
االحتكاك ساهم في تنمية الشعور 
باإلحساس باملسؤولية وجعلني 

استشعر اجلو االجتماعي.

ممارسة الرياضة

ه��ل كانت لك أنش��طة أو برامج 
وما الذي كان يغلب على شخصيتك 

عندما كنت طالبا؟
كنت مثل الكثير من الطلبة أحب 
األنشطة الرياضية وتفوقت فيها 
حتى وصلت إل����ى مراكز متقدمة 
وحصلت عل����ى جوائز وبطوالت 
عديدة واملش����اركة في األنش����طة 
الرياضية علمتني أس����رار العمل 
اجلماعي وفن التعامل االجتماعي.
أعرف أنك حتب الشعر وتتذوقه 
فكيف اجتهت إلى القسم العلمي أثناء 

دراستك؟
أثناء رحلتي الدراسية اكتشفت 
أن ميول����ي علمي����ة فكن����ت أحب 
الرياضيات وم����واد العلوم ولهذا 
التحقت بالقسم العلمي ولكن ومع 
مرور األيام أصبحت واحدا من الذين 
يتذوقون الشعر فأحب قراءة األدب 
وأجد في ذلك متعة كبيرة وثقافة 

جيدة.

قب�ل الدراس�ة الجامعية كن�ت أح�ب عال�م االتص�االت والتكنولوجيا وأق�رأ كثيرًا 
ع�ن م�دى تط�وره وكان ه�ذا من أس�باب نجاح�ي ف�ي دراس�ة الهندس�ة اإللكترونية

تركت العمل بش�ركة نفط الكويت لحبي للمغامرة وطموحي دومًا لألفضل ومن يخف الفشل ال يحقق النجاح مهما طال به العمر

مبتسم مثقف طموح وعالوة على ذلك منظم فيما يطرح وما يقول يحب العمل ويسعى دائما 

القتناص الفرص وال مجال عنده للرجوع الى الوراء فال مجال عنده لليأس او االستسالم واالهم 

انه يعرف كيف يتعامل مع االزمات ليكمل مسيرته بنجاح.

انه م.جنيب محمد العوضي الذي بدأ حياته طالبا مكافحا يحب دراس�ة املواد العلمية 

وميارس االنش�طة الرياضية التي يرى أنها علمته أسرار العمل اجلماعي وفن التعامل 

االجتماعي، أحب عالم االتصاالت والتكنولوجيا منذ وقت مبكر وجتلى حبه واهتمامه 

في القراءة الكثيفة ف�ي هذا املجال ومتابعة كل جديد في�ه، تخرج في الثانوية 

العام�ة ليلتحق بجامعة الكوي�ت وبعد فترة من الوقت اكتش�ف أنه ليس في 

املكان املناسب مليوله وطموحاته وسرعان ما قرر بكل ثقة البحث عن فرصة 

أفضل فاختار الدراسة في الواليات املتحدة االميركية ليحقق جناحا باهرا 

في الهندس�ة االلكترونية، وفي هذا الشأن يرى أنه ينبغي اعطاء الطالب 

املجال الختيار التخصص املناسب من وجهة نظره الن هذا هو ما يساعد 

على النجاح.

بعد التخرج في الواليات املتحدة االميركية في فترة قياس�ية حيث انتهى من الدراس�ة في 

3 س�نوات ونصف السنة بدأ العمل في شركة نفط الكويت واستمر ملدة عامني استفاد خاللهما 

الكثير بسبب مش�اركته في الدورات التدريبية واالحتكاك مع نخبة من املهندسني من مختلف 

اجلنس�يات، لكن سرعان ما شعر بامللل بعد ذلك بسبب الروتني وخلو العمل من روح املغامرة، 

وهكذا انتهت تلك التجربة لتأتي »فرصة العيد« والتي كانت فيها بداية املشوار مع القطاع اخلاص 

وحتديدا في عالم االتصاالت فضاؤه الرحب وعامله اجلميل.

خاض م.جنيب العوضي سلس�لة م�ن التجارب في القطاع اخلاص كان�ت منوذجا رائعا لكل 

من يريد التالق في عمله تّوجها بالعمل مع ش�ركة االتصاالت ڤيڤا والتي تعتبر الشركة الثالثة في 

الكويت مع الش�ريك االستراتيجي شركة االتصاالت السعودية، واليوم هو على رأس الهرم لكنه 

بكل تواضع وأدب جم يضرب مثاال رائعا في فن التعامل مع املوظفني ويحرص على ان يكون قلبه 

قبل بابه مفتوحا للجميع.

نتعرف من خالل هذا اللقاء على رحلة الرئيس التنفيذي ل� »ڤيڤا« م. جنيب العوضي في احلياة 

ومشواره الطويل من النجاح املتكرر في محطات متتالية، فالى التفاصيل: 

الشهيد فهد األحمد يكرم جنيب العوضي في إحدى البطوالت الرياضية يتسلم هدية مبناسبة تفوقه في االبتدائية

م. العوضي يستمع للطفل املصري عبدالرحمن وهو يقرأ القرآن الكرمي حوار مشترك بني م. جنيب العوضي والزميل ناصر اخلالدي

البقية ص25

م.نجيب العوضي
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واقتناص الفرص.
ما األس��لوب ال��ذي تعتمد عليه 

خالل التعامل مع املوظفني؟
من أكثر األسباب التي تساعد 
على النج����اح وجود فريق يعمل 
بانسجام ولهذا مهم جدا أن يفكر 
القائد بالعمل اجلماعي وأنا أفضل 
أن تكون عالقتي مع املوظفني عالقة 
ش����خصية واس����عى دائما لكسر 
احلواجز النفسية واالعتماد على 
سياس����ة الباب املفتوح لس����رعة 

اإلجناز.
برأيك م��ا العوام��ل التي يجب 
أن يتحل��ى به��ا القائ��د أو الرئيس 

الناجح؟
البد أن يتحلى بالصبر وأن يكون 
متماشيا مع التطورات ويستطيع 
اتخاذ القرار بشكل مدروس دون 
اللجوء إلى الغضب والتركيز على 
سير العمل واالعتماد على أسلوب 
العاملني  العمل اجلماعي وإعطاء 
مساحة واس����عة من الصالحيات 
اإلبداع وعدم  وتش����جيعهم على 

إحباطهم.

أنا ال اس����ميها عث����رات وإمنا 
هي دروس فال ش����ك تأتي بعض 
اإلحباطات أو يأتي الشعور بامللل أو 
يحصل شد وجذب مع العاملني أو 
املالك أو رمبا تخسر مشروعا تعتقد 
أنك ستحقق فيه ربحا، إضافة إلى 
عوامل أخرى لك����ن ومع هذا كله 
تعلمت أنني ال ميكن أن أعود للوراء 
وإمنا اجته إلى اليمني ثم أواصل 
املش����وار دون تأثر وبإرادة أكبر 
لتحقيق النجاح فال مجال لليأس 

واالستسالم.
ما الذي تعلمته حتديدا من عملك 
في القطاع اخلاص وترى أنه يساعد 

على النجاح؟
ال شك اني تعلمت الكثير وابرز 
األشياء التي تعلمتها كيف أكون 
مسوقا ناجحا ألفكاري وخدماتي 
من خ����الل عرضها بطريقة رائعة 
الطريقة  ومدروسة والعمل بهذه 
يوف����ر وقتا ويحق����ق ربحا وهو 
أس����لوب اعتمد علي����ه في عملي 
إضاف����ة إلى أنني تعلم����ت إدارة 
التعامل مع اآلخرين  الوقت وفن 

وإمنا بنظام عمل والقطاع اخلاص 
يضع املوظف حتت ضغط كبير 
وحتد أكبر ألنه قطاع سريع إضافة 
إلى ذلك فإنه قطاع ينمي املهارات 
والق����درات فما تتعلم����ه بالقطاع 
اخل����اص في عام ق����د تتعلمه في 
القطاع احلكومي في 5 أعوام لوجود 

الروتني القاتل.
كيف وجدت العمل في ش��ركة 

viva؟
 viva ال شك أن العمل في شركة
يعتبر مسؤولية كبيرة ووضعني 
أم����ام حتد كبير وف����ي كل حلظة 
أحرص عل����ى العمل على تطوير 
الش����ركة واالرتقاء بها من خالل 
دراسة القرارات الناجحة ودراسة 
السوق وتلبية احتياجات ورغبات 
املشتركني وأنا اعمل مع فريق كامل 
لتحقيق النجاح وطموحاتي ال تقف 

عند حد معني.
خ��الل مش��وارك ف��ي القطاع 
اخل��اص ألم تواج��ه إحباط��ات أو 

عثرات تذكرها؟

أفض�ل أن تك�ون عالقت�ي م�ع الموظفي�ن ش�خصية وأس�عى دوم�ًا لكس�ر 
النج�اح تحقي�ق  م�ن  يتمك�ن  منس�جم  لفري�ق  للوص�ول  النفس�ية  الحواج�ز 

واجهت الش�عور بالغربة واإلحساس بالقلق وكثرة المواد الدراس�ية بتخصيص الوقت الكافي للدراسة فحصلت على شهادتي الجامعية في 3 سنوات ونصف

القطاع الخ�اص ينمي المه�ارات والقدرات وفي�ه فرصة لإلبداع ألن�ه ال يرتبط 
بروتي�ن وما يتعلم�ه الموظف في ع�ام يكتس�به نظيره ف�ي الحكومة ف�ي 5 أعوام

تعلمت أنه عند مواجهة الصعوبات واإلحباطات ال يمكن العودة إلى الوراء بل ينبغي مواصلة المشوار لتحقيق النجاح 
م. جنيب.. نظرة ثاقبة مع صديق طفولته ابن خالته فرحان

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال م. جنيب العوضي وسعود الدويش وعادل الرومي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال م. جنيب العوضي وسعود الدويش وعادل الرومي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال م. جنيب العوضي ورجل األعمال السعودي سعود الدويش

قارئ نهم

مشاريع »ڤيڤا«

األم الغالية

سعود الدويش

جنيب في حلظات الفراغ قارئ نهم يحب القراءة 
في كل املجاالت في األدب والشعر وفي التاريخ وشتى 
العلوم وفي بعض األحيان في السياس���ة عن طريق 
املدونات حيث يحرص على زيارة أكثر من 20 مدونة 
رغم كل االنش���غاالت ومن فترة أصبح يتبادل الكتب 

مع مجموعة من املوظفني.

من منطلق االحساس باملسؤلية اجتاه املجتمع بكافة 
اف����رادة ومختلف اطيافه اكد املهندس جنيب العوضي 
بأن ش����ركة ڤيڤا حتاول دائمًا تطبيق مفهوم الشراكة 
االجتماعية من خالل دعم الكثير من املشاريع الهادفه 

في شتى املجاالت.

»في املدرسة تعلم دروسا كثيرة وفي الغربة تعلم مهارات 
حياتية أما من األم الغالية فقد تعلم كل شيء طيب« بهذه 
البساطة يعبر م.جنيب العوضي عن شعوره جتاه الوالدة 

أطال اهلل في عمرها.

االتصاالت  بشركة  العوضي  م.نجيب  التحاق 
التي خاضها النجاح والتميز   ڤيڤا استكمال لرحلة 
 بو محمد بأخالقه الراقية وثقافته العالية وبعالقاته 
الواسعة والممتدة والتي جعلت رجل االعمال السعودي 
الدويش رئيس االتصاالت السعودية يرى  سعود 
فيه رئيسا تنفيذيا ناجحا ليتولى بعدها مباشرة 

مهام عمله.
كلمات من الشكر والتقدير قالها م.نجيب العوضي بحق 
بوماجد سعود الدويش الذي اعتبره مثاال لرجل االعمال 
الناجح الذي يعرف كيف يتعامل مع اآلخرين كما اثنى 
العوضي على جميع العاملين معه في شركة االتصاالت 

ڤيڤا وقال: انهم شركاء في كل نجاح يتم تحقيقه.

سيرة ذاتية

حكمة نجيب

هذه هي السيرة الذاتية للمهندس جنيب العوضي، كما كتبها: تخرجت عام 1994 بشهادة بكالوريوس 
مع مرتبة الشرف في هندسة الكهرباء وااللكترونيات من جامعة ونتوورث في بوسطن االميركية. في 
مطلع االربعني، واعتبر واحدا من أصغر الرؤس��اء التنفيذيني الكويتيني. واالصغر في قطاع االتصاالت 
احمللي. االبن البكر في عائلة مكونة من أربعة أفراد، وأب لثالثة أوالد )محمد، عمر، فراس(. أحب عملي 
وأقدس��ه لدرجة جتعلني ال أغادر مكتب��ي، اال عندما تبدأ الطبيعة في مناداتي، ويخذلني جس��دي عن 
االستمرار. يحظى محيطي العائلي باهتمام بالغ في وجداني، ويحتل الصدارة في سلم أولوياتي. جنبا 
الى جنب مع مسؤولياتي املهنية الكثيرة. أحترم العالقات االنسانية، وأعمل على خلق صداقات جديدة، 

مع اعتزازي ب�»صداقات العمر«. كما أسعى دائما الن أالقي قبوال عند اآلخرين، على أقل تقدير.
أرى نفسي انسانا عمليا جدا، ويراني اآلخرون بسيطا الى أقصى مدى. أتعامل بشفافية ومصداقية، 
وطموحي ال محدود بخيال جامح، كما أحب االنطالق دون تقييد. أعترف بصعوبة ارضائي، فس��عيي 

دؤوب نحو الكمال، كما أنني غير صبور.
أم محمد هي رفيقة دربي وأم عيالي، بل وشريكتي في الكفاح. ولذلك، فهي تقطف معي اآلن حصاد 
النجاح الذي ش��اركتني في بلوغه. أما أوالدي الثالثة فهم قرة عيني وسبب استمراري واصراري على 
احتضان العالم. أؤمن بأن »عمل كل ما هو تقليدي باحلياة بأسلوب غير تقليدي، جدير باستدعاء انتباه 

العالم«- )عن: جورج واشنطن كارفر(، اال أنني رجل كويتي من الطراز االول، ومحافظ.
بالنس��بة التخاذ القرار، فأنا جاد وحازم في هذا الش��أن، وبالذات فيما يخص العمل. فتنازالتي ال 
ميكن أن تنعكس على النطاق املهني. لذلك فأنا أكره الواس��طة وأجتنبها قدر املستطاع، وأؤمن بالعدالة 
ووجوب سيادة القانون. كما أنني أرفض الهدايا الشخصية. أحب الناس مبختلف مشاربهم وأطيافهم، 
وال أمتنى اال اخلير للجميع. وللكويتيني في نفسي منزلة مميزة ال يرقى اليها أحد. أما الشباب الكويتي 

اجلاد والواعد، فله مني كل الدعم والعون.
خالف��ا للحرية التي اعتدت عليها، فقد بدأت أالقي صعوبة في ممارس��ة حياتي اخلاصة مع عائلتي 
الصغي��رة. خصوصا في الفترة االخيرة، عندما أصبحت حتت االضواء. أعتبر س��يد اخللق رس��ولنا 
الك��رمي، س��يدنا محمد بن عبداهلل ژ رمزي االعلى ومثلي االوح��د. كما أؤمن مبقولة: »لكل امرئ من 

اسمه نصيب«، وأجتهد في تطبيقها على نفسي.

»زمالؤك في 
العمل يجب أن 
حتبهم وحتبهم 
دائما حتى يكون 
هناك جناح في 
هذا العمل« هذه 
هي حكمة جنيب 
الت���ي يحب أن 
يرددها كل صباح 
حني يأتي إلدارة 

.»viva«

م.جنيب العوضي مع صديقيه عبداللطيف حامت وفؤاد خوجة اثناء حفل تخرج

م. جنيب العوضي مع احد موظفي »ڤيڤا« خالل يوم مفتوح للشركة
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