
اقتصاداالثنين   27   ديسمبر   2010   40

على مدى تاريخ البش���ر تباع���دت وجهات النظر واختلفت اإلجابات عن هذا التس���اؤل 
اختالفا واسعا، فالبعض أكد أن القيادة موهبة فطرية متتلكها فئة معينة قليلة من الناس، 
وفي املقابل فان كثيرا من الناس يؤمنون بأن القيادة علم وبالتالي فإنه من املمكن اكتسابه 

وإتقانه بالتعلم واملمارسة والتمرين.
وقبل ان نش���ارككم برأينا حول هذا املوضوع يتعني علينا مناقش���ة مفهوم القيادة في 

سياق علم اإلدارة.
تعددت التعاريف املس���تخدمة لهذا الغرض إال أننا في آيديليتي نعرف القيادة على انها 
القدرة الفاعلة على إدارة وتنظيم وتشغيل املوارد املتاحة لدى القائد في إطار حتقيق غاية 
أو أهداف منش���ودة، وذلك باستخدام أساليب التوجيه واالستمالة والتوبيخ املتاحة للقائد 

في املؤسسة التي يعمل لديها.
ومن املمكن تصني���ف القيادة الى نوعني: األولى هي القيادة الرس���مية التي متنح بناء 
على التنظيم اإلداري للعمل والس���لم الوظيفي، أما الثانية فهي القيادة غير الرسمية التي 
متنح للقائد من زمالئه بش���كل عفوي وغير مقصود إما لكونه أكبرهم سنا أو أكثرهم علما 

أو أعالهم مرتبة.
»املشكلة هي...« إن تعريف القيادة ال يوفر داللة واضحة تساعد في اإلجابة على سؤالنا 
األساسي، بل بالعكس فإن تصنيف القيادة الى رسمية وغير رسمية يزيد املوضوع غموضا 
وج���دال، فهل املنصب الوظيفي هو ما يجعل الش���خص قائدا؟ أم هي نظرة الغير اليه التي 

جتعل منه قائدا؟
م���ا هو أكي���د هو أن اجل���دل في هذا املوضوع سيس���تمر حتى بعد نش���ر ه���ذا املقال 

ونسيانه.
أما بالنسبة لنا فنحن من الفريق الذي يؤمن بأن القائد دائما وأبدا يصنع في املقام األول، 
وذلك ألن القيادة الفعالة تتطلب تعلم فن إدارة البش���ر واملوارد كأساس يبني عليه القائد 
قدرته على تنفيذ مس���ؤوليته، ولكن يتعني علينا أن نوضح أن جناح القائد سيعتمد على 
قدراته الش���خصية لترجمة ما تعلمه من فنون اإلدارة في شكل النتائج العملية املطلوبة، 

وبالتالي فإنه من املمكن أن نقول إن القائد الناجح يصنع 80% منه ويولد 20% منه.
عزيزي القارئ، مع منو أي ش���خص وتطوره من رضيع الى طفل الى مراهق الى شاب/ 
شابة، الى رجل/ امرأة، يقوم ذلك الشخص بترجمة كل ما تعلمه وينطبع عليه في نضوجه 
وسماته الشخصية وأسلوبه في التعامل وحنكته في اتخاذ القرارات، وتبقى هذه العوامل 
هي التي حتدد ما إذا كان الش���خص سيستس���لم ملجريات احلياة التي تواجهه أم س���يقوم 

باإلمساك بزمام حياته ويعمل على توجيهها الى ما يبتغيه.
ويبقى هذا القرار وااللتزام به هو ما يفرق ما بني القادة واملوظفني.

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي لإلمساك بزمام األمور

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.
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القائد.. يولد أم يصنع؟
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بمشاركة 30 شركة محلية ودولية على أرض المعارض بمشرف

الطبطبائي مفتتحًا معرض »السجاد واألنتيك 2010«: 
صناعة السجاد اليدوي باتت من المقتنيات الهامة

فريق عمل »ميماك أوجلفي« في لقطة تذكارية

)محمد ماهر(الطبطبائي مستمعاً لشرح حول منتجات إحدى الشركات رشيد الطبطبائي والقائم باألعمال اإليراني محمد شهابي وعماد تيفوني يقصون شريط افتتاح املعرض

وكيل وزارة التجارة والصناعة يطالع أحدث منتجات السجاد

عاطف رمضان
أك���د وكي���ل وزارة التجارة 
والصناعة رشيد الطبطبائي أن 
صناعة الس���جاد اليدوي باتت 
من احل���رف واملقتنيات املهمة، 
مشيرا إلى أن هناك من يستثمر 
في السجاد من خالل معرفة قيمته 

احلقيقية.
وأض���اف الطبطبائ���ي في 
تصريح للصحافيني عقب افتتاحه 
أمس معرض السجاد واألنتيك 
2010 في أرض املعارض الدولية 
مبنطقة مش���رف، أنه من خالل 
تصاميم الس���جاد ميكن معرفة 
هوية املدينة املصنعة له، الفتا 
إلى أن املعرض يحوي تشكيالت 
متنوعة وكبيرة وأن كثيرا من 
الكويتيني يعتبرون هذا املعرض 
من املعارض احملببة إليهم خاصة 
أن���ه ال يخلو بي���ت كويتي من 

مقتنيات السجاد اإليراني.
وأشار إلى أن املعرض يضم 
30 شركة مشاركة محلية ودولية 
جاءت من ايران والهند وسورية 

والصني وتونس.
ودع���ا الطبطبائي املواطنني 
واملستهلكني لزيارة هذا املعرض 

التسويق والعالقات العامة باسمة 
املدير لشؤون  الدهيم ومساعد 
العالقات العامة ضاري العيبان 
ومدير املعرض عبداهلل املانعي 
وعدد من مس���ؤولي املعارض 

بالشركة.
وقد اجتذب املعرض للمشاركة 
فيه نحو 30 شركة محلية ودولية 
حيث تستعرض كبرى مشاغل 
السجاد في ايران تشكيله واسعة 
الس���جاد االيراني املشهور  من 
عاملي���ا كالتبريزي واالصفهاني 
والشينواه والشيرازي املصنوع 
من خيوط احلرير الطبيعي، كما 
تشارك شركات جاءت من الهند 
وباكس���تان وتركيا وجمهورية 
مصر العربية كلها تس���تعرض 
أحدث ما أنتجته من قطع السجاد 
اليدوي النادر الى جانب السجاد 

امليكني الدقيق.
ويس���تقبل املعرض زواره 
على مدى فترتي عرض صباحية 
من الس���اعة 9.30 الى الساعة 1 
الى  الساعه 4.30  ومسائية من 
الس���اعه 9.30 وي���وم اجلمعة 
فترة واحدة من الس���اعه 4.30 

الى الساعة 10.30.

للتع���رف عن ق���رب على آخر 
الس���جاد، مبينا أن  تصامي���م 
املعرض يح���وي بعض التحف 

اخلشبية واملعدنية.
هذا، ومتتد أنش���طة معرض 
السجاد واألنتيك 2010 الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 

الدولي حتى 4 يناير املقبل.

وقد قام الطبطبائي عقب قص 
ش���ريط االفتتاح بتفقد أجنحة 
املشاركني وتبادل احلديث معهم 
حول سوق السجاد في الكويت 
وكيف يأتي في مقدمة أس���واق 
املنطقة حيث تعتبر الكويت من 
أكثر الشعوب حبا القتناء السجاد 

الفاخر السيما اليدوي منه.

وق���د لبى الدع���وة بحضور 
مراسيم االفتتاح عدد من سفراء 
الدول الشقيقة والصديقة املعتمدة 
في الكويت، كما شارك باالفتتاح 
مسؤولو شركة معرض الكويت 
الدولي يتقدمه���م نائب رئيس 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
عبدالرحمن النصار ومديرة ادارة 

»ميماك أوجلفي« تعقد االجتماع السنوي لكبار مسؤوليها 
ومبدعيها في لبنان تحت شعار »غدًا يبدأ اآلن«

حتت شعار »غدا يبدأ اآلن«، جمعت شركة 
ميماك أوجلفي حتت سقف واحد مسؤولي 
أقس���ام اإلبداع وكبار مديريها من الدرجتني 
األولى والثانية من مختلف أنحاء الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في اجتماع 
مش���ترك عقد في لبنان كج���زء من اجلهود 
املس���تمرة التي تبذلها الش���ركة في سبيل 
ترس���يخ مكانتها بني وكاالت االتصاالت في 

العالم العربي.
 حضر املؤمتر املديرون العامون ملكاتب 
ميماك أوجلفي املنتشرة في كل من: اإلمارات، 
البحرين، الكويت، اململكة العربية السعودية، 
لبنان، مصر، األردن، سورية، تونس، املغرب 
واجلزائر، فضال عن رؤس���اء أقسام اإلبداع 
والعالقات العامة وأوجلفي أكشن، وأقسام 

خدمة العمالء في جميع املكاتب.
وقد افتتح االجتماع رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة ميماك أوجلفي في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا إدمون مطران 
كاشفا النقاب عن نتائج العام 2010 وتوقعات 
العام 2011، كما أطلع املجتمعون على اخلطة 
االستراتيجية اخلماسية التي تعتزم الشركة 
تنفيذها. وجرى بث خطابه مباشرة إلى سائر 

موظفي الشبكة عن طريق »ويبكس«.
 وضم االجتماع أيضا الرؤساء اإلقليميني 
املسؤولني عن أوجلفي أكشن، أوجلفي للعالقات 
العامة، OgilvyOne، فضال عن مديري التخطيط 
والتمويل واملوارد البش���رية وكبار مديري 
احلسابات التنفيذيني في جميع املكاتب الذين 
حتدثوا عن آخر صيحات األسواق ومتحورت 
عروضهم حول اخلطط املس���تقبلية كل في 

ميدان مسؤوليته.
وبالنسبة للمتحدثني الدوليني، شارك في 
االجتماع الرئيس التنفيذي لشركة أوجلفي 
في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط دانيال 
سيكوري، ومديرها العام رالف كليمنتسون، 
إضافة إلى املدير التنفيذي لقسم اإلبداع في 
شركة أوجلفي أكشن ألوروبا وأفريقيا والشرق 

األوسط هوارد سميدت.
وعرض رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة ميماك أوجلفي في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، إدمون مطران اخلطة 
التوسعية التي تعتزم الشركة املضي قدما 
في تنفيذها من حي���ث التغطية اجلغرافية 
التي تقدمه���ا لعمالئها،  وأنواع اخلدم���ات 
وق���ال: »إن التزامنا جتاه عمالئنا في ميماك 
أوجلفي يقوم على تقدمي احللول التي تخول 
لهم التواصل مع عمالئهم على مدار املش���هد 
االتصالي بنسبة 360 درجة. بل إن كل واحد 
م���ن عمالئنا لديه احلق في أن يش���عر بأنه 

العميل الوحيد للوكالة«.
 من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لقسم 
اإلبداع في ميماك أوجلفي أسامة القاوقجي 
على أهمية الشراكة بني قسم اإلبداع من جهة 
واإلدارة العامة من جهة أخرى على مختلف 
مس���تويات اخلدمات التي تقدمها الش���ركة 
لعمالئها، وبني قائ���ال: »هدفنا هو أن حتتل 
ميماك أوجلفي املرتبة األولى في املنطقة بني 
وكاالت اإلعالن من حيث اإلبداع في السنوات 

الثالث املقبلة«.
 أما الرؤساء اإلقليميون املسؤولون عن كل 
من أوجلفي أكشن، أوجلفي للعالقات العامة، 

املقبلة  السنة  وOgilvyOne، فتناولوا خطط 
متطرقني بلمحة سريعة إلى االجتاهات التي 
يبدو أنها ستطغى على املشهد التواصلي في 
املس���تقبل على الصعيد العاملي والتطورات 

األخيرة في املنطقة.
وقد رك���زت كلماتهم عموما على توجيه 
مختل���ف املكاتب اإلقليمية للعمل كش���بكة 

واحدة.
التنفيذي لش���ركة أوجلفي  الرئيس  أما 
ألوروبا وأفريقيا والش���رق األوسط، دانيال 
س���يكوري فس���لط الضوء على االجتاهات 
اجلديدة العاملي���ة ومنها العوملة واملركزية، 
وخصوصا فيما يتعلق بالعمالء الدوليني حيث 
يحتل كل من تخفيف التكاليف واحملافظة على 
النمو في خطة التواصل سلم األولويات، وفي 
معرض املناقشة التي متحورت حول كيفية 
تغير العمل على املستوى اإلقليمي، شدد على 
الثورة الرقمية التي باتت تؤثر على الساحة 

اإلعالمية وعلى األفراد على حد سواء.
وف���ي هذا اإلط���ار، قال س���يكوري: »ما 
سيس���اهم في النجاح أو الفشل هو قدرتنا 
عل���ى أن نكون خالقني بحي���ث نبث اإلبداع 
في جمي���ع تخصصاتنا وممارس���اتنا بدءا 
من االس���تراتيجيات وصوال إلى أدق زوايا 
املعاجلات. فقم���ة النجاح ثنائية تتمثل في 
الفاعلية واإلبداع. وهما املعياران اللذان نقيس 

بهما جناحنا«.
 وحتدث في االجتماع عدد من املتكلمني 
العامليني، فضال عن الدورات التدريبية التي 
أبقت املجتمعني في حال تيقظ وحتد دائمني 

طوال مدة املؤمتر.


