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 في جميع الشــــركات التجارية، يقوم املديرون بتقييم عمل وأداء موظفيهم بشكل دوري مما 
يتيح املجال لالنتقاد أو التشــــجيع والثناء.. وعادة ما يكون االتصال وجها لوجه أو عن طريق 

تقرير مكتوب يقدم للموظف.
  تتعدد الطرق املتبعة لالتصال املباشــــر فيما بــــني املديرين وموظفيهم، ومع اختالف الطرق 

تختلف أيضا النتائج!
   انتقاد املوظف انتقاد بناء يساعد على حتسني وتطوير األداء بشكل عام، ولكن عادة ما يكون 
ســــالحا ذا حدين، فإن اســــتطاع املوظف فهم هذا االنتقاد وتقبله بروح رياضية فسيساهم ذلك 
في تطور أداء ذلك املوظف، ولكن إذا مت فهم هذا االنتقاد بطريقة خاطئة فإنه ســــيكون سببا في 

هبوط الروح املعنوية لدى املوظف وبالتالي انخفاض األداء بشكل عام.
  احد كبار املســــتثمرين في العالم السيد وارن بفت يؤمن بأهمية التقدير والثناء والتشجيع 
في العمل حيث ينبع هذا اإلميان من قناعته بأن االنسان لديه حاجة صادقة وعميقة بأن يكون 

موضع تقدير من قبل رؤسائه بالعمل.
  فقد قام السيد وارن بفت بدراسة اساليب اإلدارة التي يقوم بها مديرون قديرون أمثال السيد 
شارلز شواب رئيس «شركة يونايتد ستيتس ستيل»، والذي تعملق بإدارة الشركة ليس لتمرسه 
في قطاع صناعة الصلب ولكن لدوره في تقدير وتشجيع موظفيه من أشهر مقوالت السيد شواب 
«ليس هناك ما يقتل طموح املوظف بقدر االنتقاد من قبل الرؤساء»، فالسيد شواب يؤمن إميانا 

مطلقا بأن االنتقاد يجب أال يكون هو اساس االتصال بني الرئيس وموظفيه.
  وطريقته تعتمد على إيجاد شــــيء ايجابي ليقوم املدير بالثناء وتشجيع موظفيه واالبتعاد 

كل البعد عن إيجاد األخطاء.
  ويعود الســــيد وارن بفت ليبني إميانه الشــــديد بأن الثناء والتشــــجيع املستمر بسبب قيام 
املوظفني بأعمال بســــيطة يساهم في قيام هؤالء املوظفني بأشياء كبيرة للشركة بغية احلصول 

على التقدير والثناء املستمر.
  نحن في آيديليتي نؤمن بأن التشجيع والتقدير من جهة واالنتقاد البناء من جهة أخرى هما 

وجهان لعملة واحدة أساسها املساعدة على تطوير األداء بشكل عام.
  فالكشــــف عن األخطاء مبكرا يساعد الشركة في تفادي الوقوع في مشاكل من شأنها التأثير 
على األداء العام واحملافظة على جو عمل تقل األخطاء فيه ويسوده جو عام من التقدير واالحترام 

والتشجيع.

  وفي النهاية..

  دعوة من آيديليتي للتقدير والثناء والتشجيع. 

 زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها. 

 * 

 أهمية التقدير والتشجيع والثناء في العمل..

Info@idealiti.com 
 www.idealiti.com  

 البريد اإللكتروني:
  الموقع : 

 برعاية وحضور وزير المالية وبمشاركة نخبة من الشركات المحلية

 انطالق معرض العقار والمال واالستثمار الثاني
 بهبهاني: المعرض يعد فرصة جيدة لمتابعة أكبر عدد من المشروعات العقارية  

 «دار الكوثر» تعرض حزمة من المشاريع الجديدة في الكويت وأراضي في السعودية وعمان
 أكــــد رئيس مجلــــس إدارة 
مجموعــــة الجابرية للمعارض 
أحمــــد اســــماعيل بهبهاني أن 
معرض العقار والمال واالستثمار 
الثانــــي الــــذي ينطلــــق اليوم 
بحضور ورعاية وزير المالية 
مصطفى الشمالي يعد فرصة 
جيــــدة لمتابعة اكبــــر عدد من 
المشروعات العقارية، واستطالع 
دقيق لمستقبل القطاع العقاري، 
كما أن المعرض يساهم بشكل 
كبير في زيادة عمليات االستثمار 
وتنمية الموارد المالية للشركات 
المشاركة ويخلق حالة ايجابية 
مــــن التواصل بيــــن الجمهور 

والمشاركين في المعرض.
  وأشاد بهبهاني بوزير المالية 
مصطفى الشــــمالي على دعمه 
المتواصــــل والالمحــــدود في 
دعم وتنشيط السوق العقاري 
واالســــتثماري فــــي البالد من 
خالل رعايته لهذا الحدث الكبير 
الذي يضم أقوى تجمع عقاري 
ومالي واستثماري تحت سقفه، 
موضحا في ذات الوقت ان السوق 
العقاري في الكويت بخير، وان 
األزمة المالية العالمية األخيرة 
العقاري في  أن السوق  أثبتت 
الكويت مازال قويا جدا وثابتا 
إلى حــــد كبير مقارنــــة بباقي 
أســــواق العالم، مبينا أن دول 
الخليج باتت تتمتع بمقومات 
اقتصادية جيــــدة، تمكنها من 
استقطاب المستثمرين وإقامة 
مشــــاريع ضخمــــة، وأضــــاف 
العقاري  القطــــاع  ان  بهبهاني 
يتمتع بفــــرص نمو جيدة في 
العربي، وأن  الخليــــج  منطقة 
العقارات تشــــهد أسعارا ثابتة 
بحكم الوضع االقتصادي القوي 
الذي تتمتع به هذه البلدان، فضال 
عن توافر عــــدد من الصناديق 
السيادية التي تؤهلها لالستثمار 
الداخلي واالنفتاح على األسواق 

الخليجية.
  وقال بهبهاني ان مســــتقبل 
الخليج  فــــي  العقاري  القطاع 
الخليج  جيد، لكن علــــى دول 
التــــي تمتلك فوائــــض نقدية 
توجهها في النشــــاط العقاري 
وغيره من النشاطات األخرى، 
أن تأخذ في الحســــبان وضع 
السوق الخليجية، وأال تقع في 
األخطاء التي وقعت فيها دبي، 
مؤكدا حرص مجموعة الجابرية 
للمعارض أن تكــــون متميزة 
في معارضهــــا وأن تقدم دوما 
الجديد فيها، من حيث التنظيم 
والجهات المشاركة، حيث يجد 
زائر المعــــرض عددا كبيرا من 

الشركات والمشاريع مما يساعده 
على اختيار أنســــب العروض 
التــــي تتوافق مــــع طموحاته 

وتطلعاته.
  وتوقــــع أن يحقق معرض 
العقار والمال واالستثمار الثاني 
نجاحا مســــتمرا يعزز النجاح 
الذي حققه معرض العقار والمال 
واالستثمار األول في ظل تنوع 
منتجات المشاركين، وكذلك في 
ظل تزايد رغبات المستثمرين 
في البحث عــــن فرص عقارية 
واستثمارية جديدة ومتنوعة، 
وهو ما يحققه هذا المعرض حيث 
تشكل المعارض أهمية خاصة 
في فتح قنوات استثمارية جديدة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين 
التي تعرضها  جدد للمشاريع 
الشركات والمؤسسات وتخلق 
حالة من التواصل مع الجمهور 

بمختلف أماكن تواجدهم.
ان «المتتبع لطبيعة    وبين 
أنها  العقارية يدرك  المعارض 
ذات خصوصيــــة معينة فهي 
تعكس واقع الســــوق العقاري 
وحال حراكه، واألهم أنها تعكس 
فكر العاملين من رؤساء شركات 
ومالك وحتــــى موظفين، لذلك 
نجد ان المعرض يكون فرصة 
لكل من العارضين والحاضرين 
لاللتقاء واســــتعراض الفرص 
والوقوف بشــــكل مباشر على 
وضع السوق وما سيؤول إليه 
هذا القطاع الهام، فالفائدة التي 
يجنيها العارض ال تقل أهمية عن 
تلك التي يجنيها الحاضر فهي 
فرصة كبيرة للعارضين لجس 
نبض الســــوق وكذا عمالؤهم 
عند رؤيتهم والتماس المباشر 
معهم ومدى تقبلهم للمنتجات 
أو الخدمات التي يقدمها العارض 
اقتراحات من  والحصول على 

قبل العميل المستهدف».
  وأشار الى ان كل تلك األمور 
العارض على تحسين  تساعد 
أعماله والرقي بها لدرجة أعلى في 

سلم االحترافية للعمل العقاري 
كما أن الحاضر سيستفيد من 
مقابلته لمسؤولين في القطاع 
العقاري إليصال رأيه ومعاناته 
إن وجدت، كما أنه سيستفيد من 
التي سيجنيها  العالقات  حجم 
وقد يقابل مستثمرين يصعب 
مقابلتهم في غير المعرض كما 
أنه سيكتشف فرصا قد ال تكون 
متاحة في غيره وهذه الفرص 
بقدر ما هي مفيدة للجميع فهي 
أيضا هامة للقطاع العقاري بشكل 
المعارض  تلــــك  إن  عام حيث 
تحفز بشــــكل أساسي في حل 
الكثير من المشاكل في القطاع 
العقاري وتسلط عليها الضوء 
وعلى رأسها أزمة نقص اإلسكان 
فالعروض التي تتوافر للجميع 
ستحل بشكل أساسي العديد من 
المشاكل مثل التمويل والتطوير 

وحتى مشاكل التسويق.
  ولفت الى ان القطاع العقاري 
يتمتع بفــــرص نمو جيدة في 
العربي، وأن  الخليــــج  منطقة 
العقارات تشــــهد أسعارا ثابتة 
بحكم الوضع االقتصادي القوي 
الذي تتمتع به هذه البلدان، فضال 
عن توافر عــــدد من الصناديق 
السيادية التي تؤهلها لالستثمار 
الداخلي واالنفتاح على األسواق 
الخليجية وتحرص مجموعة 
الجابرية للمعارض على أن تكون 
متميزة في معارضها وأن تقدم 
الجديد فيهــــا، من حيث  دوما 
التنظيم والجهات المشــــاركة، 
حيث يجد زائر المعرض عددا 
كبيرا من الشركات والمشاريع 
مما يساعده على اختيار أنسب 
التــــي تتوافق مع  العــــروض 

طموحاته وتطلعاته.

  «دار الكوثر»

  ومن جهة أخرى، قال مساعد 
المديــــر لشــــؤون التســــويق 
في شــــركة دار الكوثر حسين 
حاجي إن الشركة ستشارك في 

المعرض بحزمة كبيرة ومميزة 
مــــن المشــــاريع المطلوبة في 
الكويتي منها مشروع  السوق 
النرجس وبرج الريحان وأراض 
في السعودية وسلطنة عمان 

وخدمة المبادلة العقارية.
  ولفت إلى أن الشركة وصلت 
فــــي تنفيذ  لمراحــــل متقدمة 
الجديد والمميز في  مشروعها 
الشارقة وهو برج الريحان والذي 
تقدر كلفتــــه بنحو ٤٠ مليون 
دوالر، وأن المشروع وصل إلى 
نسبة ٤٤٪ من الهيكل الخرساني 
األسود، ووصل أيضا إلى الطابق 
الـ ٢٢ من البرج، مبينا ان مشروع 
«برج الريحان» لقي قبوال كبيرا 
في السوق الكويتي عند تسويقه 
رغم ضعف التــــداول العقاري 
في الوقت الراهن نظرا لتميزه 
مــــن بين المشــــاريع العمالقة 
الشــــركة  التي تطرح من قبل 
في اآلونة األخيرة، وأن الشركة 
تقوم على طرح هذا المشروع 
بأساليب جديدة وتسهيالت تلبي 
العمالء وتسهيالت  احتياجات 
بالدفع تصل حتى ٤٤ شــــهرا 
ومشروع برج الريحان عبارة عن 
برج في الشارقة ويتمتع بموقع 
استثنائي وبإطاللة مباشرة على 
بحيرة الخان الشهيرة والخليج 

باتجاه امارة دبي.
  وبين أن الشركة طرحت أخيرا 
أقوى وأروع مشاريعها العقارية 
المقامة في سلطنة عمان وهو 
مشروع النرجس والذي تصل 
قيمته ٢٥ مليــــون دينار الذي 
يقع في والية بركاء في سلطنة 
عمــــان بمســــاحة ٤٢٫١٧٣ مترا 
مربعا، حيث تم توزيع مكونات 
المشروع توزيعا محوريا بحيث 
يتم استغالل المساحات المكونة 
للمشروع، مشيرا إلى أن قيمة 
األراضي المطروحة خالل هذه 
الفترة تقــــدر بحدود ٧ ماليين 
دوالر، في حين أن الشركة تقوم 
بتقديم تسهيالت مالية مقدمة 

المرن  الدفعات  مباشرة بنظام 
العميل والتي  المتناســــب مع 
تصل إلى ٢٤ شهرا بدون فوائد، 
وأوضح ان أزمة السيولة الحادة 
التي مرت بها الشركات واألفراد 
جعلت ظاهرة «المبادالت» هي 
أداء السوق  المســــيطرة على 
العقاري خالل المرحلة الراهنة، 
الســــيما إنعاش حركة السوق 

العقاري.
  وفيمــــا يتعلــــق بالمعايير 
التي تستند اليها عمليات البدل 
العقاري، أشــــار الى ان الموقع 
والسعر وااللتزامات الناشئة على 
العقار هي ما يحدد قيمة المبادلة، 
موضحا أن الصفقات العقارية 
ستكون العنصر المسيطر على 
أداء السوق العقاري في خالل 
الفترات المقبلة، بعد أن تراجع 
عدد االفراد والمستثمرين عن 

الشراء.
  وذكــــر حاجي أن الشــــركة 
طرحت مجموعــــة جديدة من 
األراضي فــــي المملكة العربية 
السعودية يصل عددها الى ١٠٠ 
قطعة سكنية في كل من الرياض 
والخفجي بقيمة ٤ ماليين دوالر 
وســــوف تتجه الشركة لضخ 
المزيد من المشاريع، خصوصا 
االراضي في الســــعودية نظرا 
الجيد والمتوقع خالل  للطلب 
الى ان  الحالية، مشيرا  الفترة 
المساحات التي تقدمها الشركة 
في هذه األراضي تبدأ من ٤٠٠ الى 
٧٥٠ مترا مربعا لقطعة األرض 

الواحدة.
  وأشــــار الى ان االســــتثمار 
العقــــاري فــــي الســــعودية ال 
الى متابعة يومية ألن  يحتاج 
سوقه طويل االجل على عكس 
سوق األسهم الذي يحتاج الى 
متابعة دقيقة، كما ان انتعاش 
ســــوق النفط ادى الــــى زيادة 
الدخل الفردي والناتج القومي 
بحيث اتجهت هذه السيولة الى 
المجال العقاري بشــــكل الفت 

وتدريجي.
  ودعــــا حاجــــي المواطنين 
وزوار المعرض إلى التعرف على 
مشاريع الشركة عن قرب خالل 
المعرض  مشاركة الشركة في 
وحتى يتسنى لهم الحصول على 
أكبر قدر ممكن من المعلومات 
عن مشاريع الشركة والعروض 
المقدمة متمنيا للجميع التوفيق 
والنجاح والتحلي بالصبر ألن 
دورة األســــواق االقتصاديــــة 
تتفــــاوت في أدائهــــا من فترة 
ألخرى ما بين ارتفاع وانخفاض 

في األداء.
 

 حسني حاجي  أحمد بهبهاني  مصطفى الشمالي 

 «طفل المستقبل» تطلق 
  بوابتها اإللكترونية الجديدة

 أعلنت شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية 
«فيوتشر كيد» عن إطالق بوابتها االلكترونية اجلديدة 
التي تضم عدة مواقع الكترونية للشركات واملشاريع 
التابعة للشركة، والبوابة اجلديدة تضم معلومات عن 
الشركة األم وأخبارها التي تهم املساهمني واملستثمرين.
وقال مدير احلاسب اآللي في الشركة علي البغدادي 
انه مت تخصيص أحد املواقع لعمالء الشركة وتقدمي 
جميع اخلدمات التي يحتاجونها من معرفة عناوين 
الفروع وآخر العروض اخلاصة واملهرجانات ومعرض 
للصور وألعاب مجانية للتحميل وخاصية التسجيل 
فــــي املوقع، مضيفا أن البوابة تضم موقعا لكارتون 
نت وورك وهو أحد مشاريع الشركة ويحتوي على 

ما يقدمه من أنشطة وبرامج وصور للموقع وحفالت 
أعياد امليالد التي يقدمها مبصاحبة شخصيات كارتون 

نت وورك الشهيرة، .
  وأضاف البغــــدادي أن البوابة تضم أيضا موقعا 
لشركة أرض الفرح السعودية اململوكة بالكامل لشركة 
طفل املستقبل، يعرض أخبار وأنشطة الشركة، كما 
تضــــم البوابة رابطا ملوقع األكوا بارك، مشــــيرا إلى 
أن املواقع تتميز بتصاميمهــــا اجلذابة التي تعكس 
نشاط الشركة الترفيهي كما تتميز بغناها باملعلومات 
التي تخص زوار الشركة، كما أنها باللغتني العربية 

واالجنليزية. واجلدير بالذكر أن عنوان املوقع هو 
   www.futurekid.com.kw. 

 «األساليب الحديثة» تشارك  في المعرض
 أكدت شــــركة األســــاليب احلديثة ان مشاركتها في  

معرض العقار واملال واالستثمار الثاني جاءت انطالقا 
من أهمية احلدث الذي يأتي في الربع االخير من النصف 
الثاني من العــــام احلالي، مبينة انها انتهت فعليا من 
مشروع رمياس سيتي الذي أقيم بفكر يحاكي الواقع 
مبوقعها املتميز الذي يقترب من املدينة بشــــبكة من 
الطرق الرئيسية واحملاور (شارع التسعني ـ الطريق 
الدائري) وابتعد عن صخبها وازدحامها، مبفاهيم الفلسفة 
احلديثة للسكن العصري وكسر منطية بيع املشتري 
(ارض وبناء) الى توفير عقار بخدمات فندقية عالية 
املســــتوى، وحيث وفرت برمياس سيتي كل اخلدمات 
بكوادر مؤهلة (ادارة فندقية، صيانة، االمن والسالمة، 
مغســــلة حديثة، مطاعم، مركز رجال االعمال، مكتب 
حجز، خدمة غرف، جمانيزمي) لتأمني طلبات العمالء 

واحتياجاتهم طوال فترة إقامتهم.
  ولفتت الشركة الى انه: «من املوقع املتميز لرمياس 
سيتي وبتصميم كالسيكي فريد، مت تصميم عدد محدود 
من الوحدات بأفضل استغالل للمساحات الداخلية كتحد 
نخاطب به احلواس مبناظر طبيعية خالبة بتناســــق 
جميل يخاطب احلواس ألن االسباب كثيرة التي تدعونا 
للتفكير في تغيير أسلوب حياتنا، وان نسعى للتخلص 
من ضغوط احلياة، فوسط كل هذا التلوث والضوضاء 
أصبحنا بحاجة جلو اسري تتشارك فيه افراد االسرة 
فــــي جو عائلي بعيد عن الضوضاء والتلوث والزحام 
باملجتمعات العمرانية داخل املدن والذي تفتفر اليه الكثير 
من املشروعات العقارية كل ذلك يدعونا للبحث عن بيئة 
صحية تلبي تلك املتطلبات، بأسلوب عصري يتمثل 
في اســــتخدام احدث التقنيات ألنظمة االمن والسالمة 
كالبوابات االلكترونية، واملصاعد ذات التقنية العالية، 
مع احملافظة على أعلى درجات اخلصوصية مبواقف 
السيارات بالسرداب املعمول على كل مساحة املشروع 

لتامني مواقف اضافية للزوار».
  وأوضحت الشركة ان املواطن يشعر بحالة االستقرار 
التي يشهدها قطاع االستثمار العقاري حاليا على مستوى 
الوضع احمللى، حيث يدرك متاما ماهية املتغيرات التي 
تعيشــــها األوساط االســــتثمارية، كما أن هناك فجوة 
مازالت كبيــــرة بني املعروض من العقــــارات والطلب 

املتزايد عليها.
  أما على الصعيد اخلارجي، تتجه أنظار الشــــركات 
االستثمارية اإلقليمية والدولية إلى مصر نظرا للعروض 

التنافسية التي تقدمها مشاريع التطوير الكبرى.
  وعــــالوة على ذلك، فإن النظرة العامة في هذا البلد 
جتاه األزمة املالية ليست على درجة عالية من التشاؤم 

كما هو احلال في العديد من دول العالم.


