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 «الوطني» يوثق عالقة تجارية تاريخية
  بين بهبهاني والرشود واأليوب

 ١٠٪ نمو متوقع بسوق نظم الفحص
  والمراقبة في الشرق األوسط

 كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة تاريخية 
تعود الى شـــهر يناير من العام ١٩٥٣، تتمثل في 
شـــيك مصرفي يوثق لعالقة جتاريـــة تاريخية 
جمعت بني عبدالواحد أحمد بهبهاني وعلي الرشود 
ومحمد وأحمد األيوب، وهم من كبار جتار الكويت 

ورجاالتها.
  وقد جمعت بينهم عالقات جتارية مميزة، وفي 
الوقت ذاته كانوا من أوائـــل عمالء الوطني ممن 
بادروا الى فتح حسابات لدى البنك، منذ أن شرع 
الوطني أبوابه خلدمة عمالئه اعتبارا من ١٥ نوفمبر 
عام ١٩٥٢، حيث كان بنـــك الكويت الوطني طرفا 
فاعال بخدماته املصرفية الداعمة لهم في أعمالهم 

التجارية.
  فقــــد حرر عبدالواحد أحمد بهبهاني، الشــــيك 

األول من حسابه والذي حمل الرقم ١١٨٥١، بتاريخ 
١٢ يناير ١٩٥٣، بقيمة ٣٫٧٠٠ روبية، من حســــابه 
اجلاري لدى بنك الكويت الوطني الذي حمل الرقم 
٠٣٠٢، ألمر علي الرشود وأوالده وشركاه، الذي جير 
بدوره الشــــيك ألمر السادة محمد وأحمد األيوب، 
اللذين أبديا رغبتهما خطيا خلف الشــــيك في أن 
يقوم «الوطني» بإيداع املبلغ في حســــابهما لديه 

رقم ٠٣٣٤.
  جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يحتفظ 
في أرشيفه مبجموعة قيمة من الوثائق والسجالت 
التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الكويت االقتصادي 
واملالي منذ العام ١٩٥٢، كما تؤرخ في الوقت ذاته 
لكبار رجاالت الكويت وجتارها الذين قامت على 

أكتافهم اللبنات األولى لنهضة الكويت احلديثة. 

 من خالل شيك بالروبية يعود إلى العام ١٩٥٣

 «إنترسك لألمن والسالمة» يعرض أحدث أنظمة الحماية

 صورة من الشيك املصرفي

 مصانع منتجات األلبان احمللية تعاني من ارتفاع  أسعار املواد اخلام العاملية 

 أحمد باولس

إداري  شرطة و٤ آالف موظف 
آخر يراقبون احلالة األمنية في 
املدينة. ويتوقع أن تنشئ دبي 
كذلك مختبــــرا قانونيا حديثا 
بتكلفة ٥٠٠ مليون درهم، حيث 
انها حترص دائما على التصدي 
التي  للتهديدات املتطورة جدا 
يفرضها املجرمون املتطورون. 
  ويحتوي قسم األمن الوطني 
والشرطة في معرض ومؤمتر 
إنترسك التجاري ٢٠١١ على أحدث 
التهديدات  إدارة  التطورات في 
املراقبة  الوقاية، نظــــم  ونظم 
الشــــركات  أبرز  واملتابعة من 
واخلبراء األمنيني حول العالم 
من الراغبني في استغالل السوق 
الناشــــئة في منطقة الشــــرق 
األوسط. ومن املقرر إقامة الدورة 
املقبلة من املعرض في الفترة من 
١٦ – ١٨ يناير٢٠١١ في مركز دبي 
الدولي للمؤمترات واملعارض، 
ويشــــارك فيه عــــدد كبير من 
صانعــــي القــــرار، املورديــــن، 
املوزعني، استشــــاريي األمن، 
خبراء احلرائق واإلنقاذ، اجلهات 
األمنية والشرطة، واملتخصصني 
في قطاعات الصحة، السالمة، 
األمن والوقاية على مســــتوى 

املنطقة وما وراءها. 
  شــــارك في دورة إنترســــك 
٢٠١٠ أكثر من ١٩ ألفا من الزوار 
التجاريني واملشترين من أكثر 
من ٥٠ دولة، يتم تقسيم الدورة 
املقبلة إلى مســــاحات مختلفة 
هي األمن التجاري وأمن تقنية 
الطيــــران، األمن  املعلومــــات، 
الوطني والشــــرطة، احلرائق 
واإلنقاذ، الصحة والســــالمة، 
ويقام على هامشه مؤمتر يستمر 

طيلة أيام املعرض الـ ٣. 

 أكد منظمو معرض ومؤمتر 
إيبوك  التجاري في  إنترســــك 
ميسي فرانكفوت، على توجه 
األنظمة واحلكومات على مستوى 
العالم نحو تطبيق الوســــائل 
وطرق احلماية املتطورة واعتماد 
أجهزة الكترونية ميكنها الكشف 
عن التهديدات واملخاطر األمنية 
قبل وقوعها وذلك في ظل تزايد 
اتخاذ  العاملي بضرورة  الوعي 

إجراءات الوقاية الالزمة. 
  أدى ذلــــك إلــــى ارتفاع غير 
مســــبوق في معــــدالت الطلب 
املراقبة والفحص  على أجهزة 
باإلضافة إلى كاميرات املتابعة 
وأنظمة احلماية االلكترونية في 

الشرق األوسط والعالم.
  وأوضــــح أحمــــد باولس، 
الرئيس التنفيــــذي في إيبوك 
ميســــي فرانكفورت جي إم بي 
إنترسك،  اتش، منظم معرض 
أكبر حدث جتاري وأهم منصة 
لتواصل والتقــــاء العاملني في 
قطاع األمن والصحة والسالمة 
والوقاية واإلنقاذ على مستوى 
املنطقة، قائال: «أدى تزايد الوعي 
إلى توفيــــر أحدث  باحلاجــــة 
التقنيــــات األمنية للوقاية من 
التهديــــدات املتطورة أكثر إلى 
زيادة الطلب على نظم املراقبة 
والكشــــف عاليــــة التقنية في 
األماكــــن املدنية والعســــكرية 

احلساسة». 
  وتابــــع باولس: «أشــــارت 
أحد األبحاث األخيــــرة إلى أن 
الســــوق العاملي لنظــــم األمن 
واحلمايــــة يقدر مبا يعادل ١٫٦ 
مليار درهم (٤٤٠ مليون درهم) 
بحلول العام ٢٠١٤. ويدعم ذلك 
اللوائح اجلديدة التي تفرضها 

احلكومات في الواليات املتحدة 
وأوروبــــا وآســــيا التي تتعلق 
باإلجراءات األمنية املشددة في 
األماكن احلساسة مثل املطارات، 
املصانع النووية، مصانع الطاقة 
وغيرهــــا مــــن األماكن األخرى 

الهامة املهددة».
املراقبة    زادت شــــهرة نظم 
بالكاميــــرات والكشــــف كثيرا 
كوســــيلة للبحث عن مصادر 
العالم.  املدن حول  التهديد في 
ويتزايــــد تركيــــب كاميــــرات 
الڤيديو فــــي أغلب األماكن من 
قبل الكثيرين. وتتوقع تقديرات 
السوق األخيرة أن ينمو الطلب 
على نظــــم املراقبة بالكاميرات 
في دول الشرق األوسط بنسبة 
١٠٪ في العام ٢٠١٠ إضافة إلى 
توقعات بنمو أقوى حتى العام 

 .«٢٠١٤
  ومــــن املتوقع أن تنفق دبي 
وحدهــــا ٥٠٠ مليون درهم هذا 
العام على تركيــــب الكاميرات 
األمنية على مســــتوى اإلمارة. 
وهناك حاليا ٢٥ ألف كاميرا أمنية 
في دبي، يديرها ١٦٫٥٠٠ ضابط 

 العيسى لـ «األنباء»: البد من طرح المشاريع الزراعية
  تحت مظلة شركات مساهمة وليست فردية

في معظم دول املنطقة، ووجود 
٢٠٠٠ كرتون في مخزن تاجر 
لديه عقد مــــع جهة حكومية 
تلزمــــه بتخزينها لذلك العقد 
ليس احلل للمشــــكلة أو انه 
موضوع ملكابرة مفتش التجارة 
ولتنفيس وزارة التجارة على 

حساب التاجر.
توجــــد  ال  انــــه    وذكــــر 
استراتيجية في أمن الغذاء وان 
الدعم املالي يكون متأخرا ألكثر 
من سنة، مشيرا الى ضرورة 
ان يتم طرح املشاريع الزراعية 
حتت شركات مساهمة وليست 
فردية لتكــــون الزراعة هدفا 
وليست هواية للمكسب اخلاص 
ويتم استثمار الدعم احلكومي 
للمؤسسات التي حتقق الهدف، 
مؤكدا انه ال يجوز التجني على 
الغير من التجار أو الشركات 
وإذا كان هناك سبب البد من 
نقل املشكلة كما هي ليتعرف 
اجلميع على املسببات وتتم 

املصارحة بها.

  المنتج المستورد

  وعن وجود عراقيل تؤثر في 
تكلفة وسعر املنتج املستورد 
ذكر العيسى انه عادة ما يتم 
ادخال أنظمة جديدة في البلدية 
والصحة للفحـــص املخبري 
يتواجد بها خلل يؤثر سلبا على 
التاجر بسبب تأخير النتائج 
الصحية لألغذية وعدم قدرة 
الطاقم الفني في املختبر على 
التكيف مع اســـتقبال عينات 
متزايدة وذلـــك ما حدث عند 
املبنى  الـــى  انتقـــال املختبر 
اجلديد وإيقاف تسلم العينات 
ملدة تزيد على ١٠ أيام وهذا مما 
ســـبب الضرر للتاجر. مؤكدا 
ان ادخال شهادات جديدة ملواد 
يتم استيرادها يعتبر مشكلة 
أيضـــا حيث انه يتـــم إصدار 
الشهادة بعد وصول البضاعة 
الى الكويت والبد من التنسيق 
ووجود ممثلي االحتاد واضافة 
٥٪ رسوما على املواد الغذائية 
الكويـــت دولة  ان  في حـــني 
مستوردة من الدرجة األولى. 

 عاطف رمضان
  أكد مدير مجموعة أوالد حامد 
يوسف العيســـى الغذائ ية رعد 
العيســـى انه البد مـــن تعريف 
الكويتية  الشـــركات  أو  التجار 
التي تعمل منذ ٤٠ عاما أو أكثر 
بحركة ومؤشرات السوق، مشيرا 
الى ان هناك شركات تدار من قبل 
املالك مباشـــرة أو مجلس ادارة 
متخصص في ادارة االندية وعليها 
التزامات لسالمة وجودة املنتج 

املتوافر في السوق احمللي.
  وأضاف العيسى في تصريح 
لـ «األنبـــاء» ان هناك جتارا أو 
شـــركات كويتية يتـــم تأجير 
رخصتهم ألطراف آخرين مقابل 
مبلغ شهري، موضحا ان  املتعهد 
يسرح وميرح في استغالل تلك 
املؤسسة دون االكتراث باملستهلك، 
ويكون هدفه املكسب ثم اخلروج 
من السوق عند انتهاء مدة العقد 
وعادة عند حـــدوث أي غش أو 
مشاكل يكون أول من يغادر البالد 
ومن ثم يتم اتهام مؤسسات الدولة 
والتجار والشركات الكويتية عامة 
بالتقصير، مطالبا بنشر أسماء 
التي تعبث بصحة  الشـــركات 
الغرامات  املواطـــن وتطبيـــق 
الواجب تنفيذها حســـب أحكام 

القانون.

  السوق المحلي

  وأوضــــح ان احتــــاد جتار 
ومصنعي وموردي املواد الغذائية 
يضم عددا كبيرا من الشــــركات 
التي لها تاريخ في مجال االستيراد 
ومتثل ٨٠٪ مــــن املنتجات في 
السوق احمللي الى جانب شركات 
عددها كبير أيضا ولها رخص 
غذائية وليست عضوا في االحتاد، 
ما ميثل مشكلة كبيرة، خاصة 
ان هذه الشــــركات غير ملتزمة 
بالشروط الصحية وبالتالي ال 
ميكن قبولها كأعضاء في االحتاد 
وعند حدوث أي مشكلة يكون 

االحتاد في قلب االحداث.
  وأشار العيسى الى ان احلل 
االمثل هو انضمام هذه الشركات 
الى االحتاد، وذلك لوجود مزايا 
متعددة يتم تقدميها للشـــركة 

املعـــدل الى ٣٠٪ وذلك في حال 
وجود عوالم طارئة في ســـعر 
النقل وتكلفة الطاقة (الكهرباء) 
أو تأثير العوالم الطبيعية كاملناخ 
على احملاصيـــل كما حدث من 
الى  جفاف وفيضانات، مشيرا 
ان تأثر السعر يكون بعد ٦ أشهر 
بحكم ان معظم املواد األولية مت 

شراؤها في وقت سابق.

  اللحوم بأنواعها

  واشار الى ان املنتجات قصيرة 
الصالحية مثل (اللحوم بأنواعها، 
اخلضراوات، األسماك، األلبان): 
تكــــون متأثرة تأثيرا مباشــــرا 
بالعوالم الطبيعية كاملناخ مثل 
البيئــــة وظهور أمراض  تلوث 
تصيب املاشية والطيور ويتأثر 
السعر تأثيرا سريعاا ومباشر 

خالل أسبوع.
  وعن ارتفاع أسعار الطماطم 
خالل الفترة األخيرة قال العيسى: 
املوضوع ليس له أي أساس وما 
ذكر عن حتــــرك وزارة التجارة 
والصناعة غير صحيح واليوم 
نرى في مصــــر ودول محيطة 
الشح في تصدير الطماطم بسبب 
ارتفاع حرارة اجلو وهذا ما يحدث 

الســـلع اليومية مثـــل اللحوم 
بأنواعها واخلضراوات واألسماك 
واأللبان ذكر العيسى ان هناك 
نوعني من التجار الذين يتعاملون 
في مجـــال املواد الغذائية منهم 
جتار منتجات طويلة الصالحية 
(عام واحد)، ومنتجات قصيرة 
الصالحية (يومية أو أسبوعية)، 
مشيرا الى ان املنتجات طويلة 
الصالحية عادة ما تكون مواد 
غذائية معلبة في كراتني أو علب 
املونيوم مستوردة من اخلارج 
ويكون التأثير شـــبه ســـنوي 
للســـعر مبعـــدل ٢٪ وقد يقفز 

«العضو» في االحتاد الى جانب 
تقدمي إرشادات البلدية وشروطها 
الصحية، كما ان صاحب املؤسسة 
يكون علـــى درايـــة كاملة مبا 
يدور داخل الشـــركة وعدم بيع 
الرخصة للغير، وذلك من شروط 

االحتاد.
  واســـتطرد قائال: كان هناك 
اقتـــراح للتعاون مـــع وزارتي 
الصحة والبلدية (قسم التراخيص 
الصحية) وذلك لعدم ترخيص 
أي شركة للمواد الغذائية دون 
الرجوع لالحتاد وتزويده بكتاب 
رسمي يدلي باستيفاء الشروط 
من خـــالل احلصر والكشـــف 
الدوري عن الشركات األعضاء 
أو غير األعضاء وذلك يحتاج الى 
تنسيق مع اجلهات احلكومية، 
وفي نهاية املطاف ال ميكن العبث 
بحياة األفراد بسبب استغالل 
اتهام جميع  تاجر وال يجـــوز 
التجار الذين كرســـوا حياتهم 
للعمل لدعـــم الوطن في وقت 

الصعاب.

  أسعار المواد الغذائية

  وحول رؤيته عما تردد أخيرا 
عن ارتفاع أسعار األغذية وخاصة 

 اعتبر أن الزراعة هدف إستراتيجي ال هواية للمكسب الخاص

 رعد العيسى

 ٣٥٪ من المستثمرين يرون أن االقتصاد العالمي نحو المزيد من القوة في ٢٠١١
 أكد االســـتبيان الشـــهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش آلراء 
مديري صناديق االستثمار لشهر نوفمبر اجلاري، اقبال املستثمرين 
على األصول األكثر خطورة، وهي األســـهم والسلع، بعد استئناف 
إجراءات التيسير الكمي من قبل الفيدرالي األميركي، مشيرا الى ان 

عملية التصحيح قد تكون قريبة املنال.
  وقال إن ٣٥٪ من املستثمرين الذين استطلعت آراؤهم ان االقتصاد 
العاملي يتجه نحو مزيد من القوة في السنة القادمة، مقارنة مع ١٥٪ 
توقعوا ذلك قبل شهر، وتوقع ٤١٪ من املشاركني في االستبيان ارتفاع 

أرباح الشركات بنسبة ١٠٪ أو أكثر في الفترة نفسها.
   وقـــد أدت هذه النظرة البناءة إلى إقبال ٤١٪ من مديري احملافظ 
االســـتثمارية نحو االستثمار في األســـهم، مقارنة بـ ٢٧٪ في شهر 
أكتوبر املاضي، وارتفعت اســـتراتيجياتهم االســـتثمارية اآلن إلى 
املستوى االعتيادي لتحمل املخاطر، مقارنة بـ ٣٣٪ كانت لهم مواقف 

حتت املستوى االعتيادي في شهر سبتمبر املاضي.
  وبينما عززت عملية التيســـير الكمـــي وبيانات االقتصاد الكلي 
االيجابية توقعات النمو، باســـتثناء تلك املتعلقة بالصني وأوروبا، 
كشف االستبيان عن القلق املتزايد فيما يتعلق بالتضخم واالشارات 

التحذيرية حلصول تصحيح محتمل ووشيك.
   وانخفض عدد املستثمرين العامليني الذين يفضلون االستثمار 
في األصول النقدية إلى أدنى مستوى خالل سبع سنوات حيث ازداد 
التركيز على االستثمارات قريبة األمد. وقال ٣٠٪ من املشاركني في 
االستبيان ان اآلفاق الزمنية الستثماراتهم أقصر من العادية، مقارنة 

بـ ٢٥٪ قبل شهر.
  وتعليقا على نتائج االســـتبيان قال رئيس دائرة اســـتراتيجية 

األسهم األوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث 
العاملية، جاري بيكر: «بعد املوجة الثانية من التيسير الكمي شهدنا 

إقباال نحو أصول املخاطرة بدرجة مقلقة حسب ما نتعلم 
من دروس التاريخ، وباتت األصول النقدية بشكل 

خاص منخفضة بشـــكل خطير عند ٣٫٥٪ من 
احملافظ االستثمارية».

قـــال كبيـــر احملللني    مـــن ناحيته، 
االستراتيجيني لألسهم العاملية في شركة 
بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث 
العاملية مايكل هارتنت: «من املمكن 
أن التحرك في أواخر العام قد حصل 
بالفعل، مما يترك املستثمرين ضعفاء 
أمام مخاطر األحداث مثل تعمق أزمة 
الديون السيادية األوروبية أو ارتفاع 

الدوالر».

  توزيع األصول للتعامل
مع توقعات التضخم

  وبحســـب االســـتبيان ذاته، توجه 
املستثمرون وموزعو األصول نحو مواقع 

تستفيد من مستويات التضخم العالية وحتمي 
منها. ويوضح استبيان شـــهر نوفمبر حتوالت 

بارزة نحو األسهم والسلع.
  وقفزت نسبة املستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم 

العاملي خالل فترة الشهور الـ ١٢ املقبلة إلى ٤٨٪، مقارنة مع ٢٧٪ في 
أكتوبر، ويعتقد ٢٧٪ من املشاركني في االستبيان أن السياسة املالية 
العاملية «حتفيزية بشـــكل كبير» بعد املوجة الثانية 
للتيسير الكمي وضخ األموال من قبل االحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
  واجته ٤١٪ مـــن موزعي األصول نحو 
األسهم هذا الشـــهر، مقارنة مع ٢٧٪ في 
أكتوبـــر وبارتفاع بلغ ٣١٪ منذ شـــهر 

سبتمبر املاضي.
  واستمر ارتفاع عمليات تخصيص 
االســـتثمارات في أســـهم األسواق 
العاملية الصاعـــدة (جيم)، وبلغت 
الشـــهر اجلاري أعلى مستوى في 
نحو ســـبع ســـنوات، حيث توجه 
٥٦٪ من املشـــاركني في االستبيان 
نحو االستثمار في األسواق العاملية 
الصاعـــدة مقارنة مع ٣٢٪ منهم قبل 

شهرين.
  

  كما ازدادت شعبية السلع وأقبل ٢١٪ من 
موزعي األصول نحو االستثمار في قطاع السلع 
مقارنة مع ١٧٪ قبل شهر، كما زاد املستثمرون من 
توزيع حصص أسهمهم في املواد األساسية مع توجه 

٢١٪ نحو هذا القطاع، مقارنة مع ٩٪ في أكتوبر املاضي.

  وانخفضت، على سبيل املقارنة، االستثمارات في السندات أكثر 
من قبل حيث بلغت نسبة املتجهني نحو السندات ٣٦٪ في نوفمبر 

مقارنة مع ٢٤٪ في أكتوبر.
  

  القلق من التمويل السيادي يؤثر على التوقعات األوروبية
  قال أكثر ثلث املستثمرين العامليني ان التمويل السيادي في دول 
االحتاد األوروبي ميثل اخلطر الرئيســـي بالنســـبة لهم، وانعكس 
القلق من التمويل العام للعديد من دول االحتاد األوروبي في النظرة 

احلذرة لالقتصاد األوروبي. 
  وتوقع ٢٣٪ من املشـــاركني األوروبيني في االستبيان أن اقتصاد 
املنطقة سيقوى خالل فترة الشهور الـ ١٢ املقبلة، وميثل ذلك ارتفاعا 
صامتا أكثر في التوقعات مقارنة مبناطق أخرى مثل الصني، حيث 
يتوقع ١٦٪ من املشـــاركني اقتصادا أقـــوى، بانخفاض من ١٩٪ في 

أكتوبر.
  وزاد اإلقبال على أسهم منطقة اليورو في شهر نوفمبر إلى ١٥٪ من 
املستثمرين مقارنة بـ ٣٪ في أكتوبر. لكن نسبة املستثمرين الذين 
يتعقدون أن املنطقة متثل أفضل اختياراتهم لتخفيض استثماراتهم 

في السنة القادمة ارتفعت أيضا إلى ١٢٪.
  وبهذا اخلصوص، قال اخلبير االستراتيجي في األسهم األوروبية 
باتريك شوويتز: «مع ارتفاع املخاوف حول مخاطر الديون السيادية 
في دول االحتاد األوروبي، يركز املستثمرون األوروبيون على دوافع 
النمو خارج املنطقة، وتتجه أعلى نسبة مخصصات أسهم املستثمرين 
نحو قطاعات املصـــادر والتصدير مثـــل التكنولوجيا والقطاعات 

الصناعية». 

 إدارة مشاريع خطة الكويت التنموية بأياٍد كويتية

تاريخ بداية وتاريخ نهاية، 
يتم القيام به مرة واحدة من 
أجل تقديم منتج ما أو خدمة 
ما بهدف تحقيق تغيير مفيد 

أو إيجاد قيمة مضافة.
  هنالك مصاعب وتحديات 
المشروع منها  تواجه مدير 

لمشروع ما هي جدولة جميع 
التي  الفرديـــة  النشـــاطات 
تكون المشروع، فترات هذه 
النشاطات وعالقاتها السابقة 

والالحقة.
  يجب أن تكون النشاطات 
بأقـــل كلفـــة وأقـــل طريقة 
عرض للمشـــاكل والظروف 
الطارئة ليتم استخدامها في 

المشروع.
  وعليه فـــإن كان الجدول 
الناتج من هيكلية تقســـيم 
العمل األولية قابال للتنفيذ 
فإنـــه ســـيكون أمثل جدول 

عملي.
الجدول    في حال لم يكن 
قابال للتنفيذ بسبب ظروف 
الوقت أو الموارد المتاحة، فإن 
المدير يضطر لتعديل الجدول 
للوصول إلى قابلية التنفيذ 

بأقل كلفة ممكنة.
  abumishari١@yahoo.com 

ضمان أن يتم إنجاز المشروع 
مع االلتـــزام بقيود محددة ـ 
تحقيق الوضع األمثل واألنسب 
أو مـــا يعـــرف باإلنجليزية  
Optimization ـ كما ان هنالك 
وضع مؤشرات اداء رئيسية 
لمتابعة اداء العاملين وسير 
العمل بالمشـــروع، ـ وكذلك 
وضع مقاييس كفاءة المشروع 
الوقت والتكلفة  وهي ثالثة 
والجودة وغالبـــا ما يكون 
الهدف العام للمشـــروع هو 
تنفيذ المشروع في أقصر وقت 
وأقل كلفة وأعلى جودةـ  هناك 
الحدوث  عالقتان محتملتان 
بين زوج من األعمال في شبكة 

المشروع وهما:
   ـ أحـــد األعمال يســـبق 
العمل اآلخر مباشـــرة أو ٢ ـ 
أحد األعمـــال يجب أن يتبع 
العمل اآلخر مباشرة. كما ان 
هنالك هيكلية تقسيم العمل 

الفهد  واهتمام الشيخ احمد 
الشـــباب  بتشـــجيع ودعم 
الكويتي لتطويـــر مهاراته 
من جانب وتمسكه والتزامه 
بنجاح وتنفيذ مشاريع خطة 

الكويت التنموية.
  من جانب آخـــر، وكذلك 
وجود شباب كويتي دؤوب 
وطمـــوح يقـــدم مقترحات 
ومشـــاريع تخـــدم مصلحة 
الكويت والشـــباب الكويتي 
أقدم  مثل جاســـم الصفران 
التحية والشـــكر على  لهما 
هذه المبادرة وأرجو أن تحقق 
الهدف منها وبهذه المناسبة 
أردت أن أشارك ولو بمقالة 
ومعلومة توضح ماهية إدارة 
المشـــاريع بشكل عام وذلك 
للشباب الكويتي المقبل على 

التسجيل بهذا المشروع.
  تعريف المشروع هو عملية 
أو نشاط مقيد بزمن، أي له 

 لقد شـــد انتباهـــي خبر 
صحافـــي بجرائـــد الكويت 
المحليـــة يـــوم الخميـــس 
الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٠ وهو 
مشروع «ذخر» الذي تكلم عنه 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة للتنمية واإلســـكان 
الشيخ احمد الفهد في مؤتمر 
صحافي عـــن خطة الكويت 
التنموية ومشـــاريعها وأن 
هنالك مشـــروعا مقدما من 
الرئيـــس التنفيذي لمبادرة 
قــيادات  تدريـــب وتأهيـــل 
الدارة مشـــاريع التنمية من 
الشـــباب الكويتي بالتعاون 
مع جامعة كورنيل األميركية 
جاسم الصفران، وأن الشيخ 
احمد الفهد تبنى هذه الفكرة 
وسيــتم تنفيذها على نفقته 
الخاصة بعدد ١٠٠ من الشباب 
الكويتي. الصراحة هذا النوع 
من المبادرات ينم عن جدية 

 بقلم د.عبداهللا فهد العبدالجادر
  مستشار تنظيم وإدارة


