
قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وش��رك��ة كامكو لالستثمار بتكليف 
مجموعة بيركلي للبحوث لتقصي 
االعتبارات التجارية واالستراتيجية 
التي تواجه رواد األع��م��ال الكويتيني 
عند اتخاذ قرارات بشأن أماكن تأسيس 
شركاتهم او تنميتها او نقل مقر أعمالهم. 
ويتمثل هدف الدراسة في التعرف على 
العوائق الرئيسية التي تواجه رواد 
األعمال الكويتيني، وحتليل الفجوات 
الكامنة في بيئة ري��ادة األع��م��ال على 
أساس موضوعي باإلضافة إلى املقارنة 
بني األم��اك��ن التي يقوم رواد األعمال 
بالتفكير في االنتقال إليها أو قاموا بذلك 
بالفعل، وأخيراً وضع توصيات لكيفية 
توجيه اجلهود احلكومية لدعم ريادة 
األع��م��ال كوسيلة لتنويع االقتصاد 
لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات 

وتطلعات رواد األعمال الكويتيني.
وق��د مت جمع بيانات تلك الدراسة 
من عينة متثيلية مكونة من 35 رائد 
أعمال كويتي مت تصنيفهم إلى خمسة 
“مناذج” متثل اإلطار املوضوعي لفهم 
كيف يتفهم رواد األع��م��ال الكويتيني 
أسواقهم املستهدفة، ونوع بيئة األعمال 
التي يعملون بها أو في حاجة للعمل بها، 
باإلضافة إلى استراتيجياتهم للنمو. 
وتتمثل تلك النماذج فيما يلي:”مقيد في 
الوطن” –ولد في الكويت، ويركز على 
السوق الكويتي ، و”ينظر حوله” –ولد 
في الكويت، ويفكر في االنتقال و”يبحث 
عن نقطة انطالق” –ولد في الكويت، 
وق��س��م العمليات للنمو و”املتنقل” 
–ولد في الكويت، ونقل املقر و”ولد في 
اخلارج” –ولد خارج الكويت ، ويبني 
الرسم البياني أدان��ه عدد الشركات / 

رواد األعمال ممن مت مقابلتهم لكل فئة.
وتضمنت الدراسة اج��راء مقابالت 
مع رواد األعمال وطلب منهم ترتيب 
12 م��ك��ون م���ن م��ك��ون��ات ال��ت��ك��ت��الت 
االبتكارية والسلوكيات التي تتصف 
بها كل من النظم البيئية التي يعملون 
بها. وق��د تلقى النظام األيكولوجي 
ال��ك��وي��ت��ي أدن���ى م��ع��دل وح��ص��ل على 
10/4.5 تبعه دبي مبعدل 10/7.5 
ثم ال��والي��ات املتحدة بحصولها على 
10/8.7. وبفحص متوسط املعدالت 
التي حصلت عليها النماذج يتضح ان 
رواد األعمال من الكويتيني العاملني 
ف��ي دب��ي ق��ام��وا ب��إع��ط��اء دب��ي مرتبة 
عالية وإعطاء الكويت مرتبة منخفضة 
مقارنةبالعاملني فقط داخ��ل الكويت. 
وانصب تركيز رواد األعمال املرتكزين 
ف��ي ال��ك��وي��ت مم��ن مت اج���راء مقابالت 
معهم على السوق احمللي واألس��واق 
اإلقليمية في حني ان الشركات الكويتية 
الناشئة على مستوى عاملي تتجه نحو 
األسواق اإلقليمية والعاملية. ان فرص 
السوق وأسلوب احلياة في الكويت، 
و”دعم القوى العاملة” هي العناصر 
الرئيسية احملددة للشركات التي تتخذ 
من الكويت مقرا لها. بينما بعض رجال 
األعمال الكويتيني يختارون تأسيس 
شركاتهم ف��ي دب��ي بسبب األس���واق 
اإلقليمية ومنط احلياة ودور احلكومة 

في وضع األنظمة املواتية. 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ي��وج��د ب��ال��ك��وي��ت 60 أل���ف شركة 
مسجلة م��ن املمكن تصنيف 25 ألف 
منها كمشروعات صغيرة ومتوسطة. 
ووفقاً لنص قانون الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة)الصندوق الوطني( يتم 
تعريف املشروعات الصغيرة على أن 
رأس مالهاال يتخطى 25 أل��ف دينار 
وي��ع��م��ل ب��ه��ا م��ا ب��ني 1 و 4 موظفني 
ك��وي��ت��ي��ني. ف��ي ح��ني يتضمن تعريف 
الشركة املتوسطة ان يتراوح رأس مالها 
ما بني 25 – 50 ألف دينار كويتي وتقوم 
بتوظيف ما بني 5 و50 موظف كويتي. 
وال يشمل هذا التعريف ما نسبته 90 في 
املائة من املشروعات الصغيرة القائمة 
في الكويت التي ال يعمل بها موظفني 
كويتيني، كما يتم تعريف املشروعات 
التي توظف آالف من املوظفني على انها 
م��ش��روع��ات صغيرة ن��ظ��راً لتوظيفها 
م��وظ��ف ك��وي��ت��ي واح���د ف��ق��ط. وي���ؤدي 
االفتقار إلى تعريف موحد إلى صعوبة 
ت��ق��دي��ر احل��ج��م احل��ق��ي��ق��ي ملساهمة 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة في 
االقتصاد الكويتي بدقة ويحول دون 
مقارنة املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
الكويتية مع املعايير اإلقليمية والدولية.

ووف��ق��اً ألح��دث البيانات ال��ص��ادرة 
عن الصندوق الوطني مت متويل 245 
مشروع منذ أن بدأ الصندوق عمليات 
متويل املشروعات في م��ارس 2016. 
وي��ق��وم ال��ص��ن��دوق الوطني بتصنيف 
م��ش��روع��ات��ه وف��ق��اً للقطاعات األرب��ع 
التالية: مشروع جتاري )44 في املائة 

م��ن امل��ش��روع��ات ال��ت��ي يتم متويلها(، 
مشروع خدمي )32 في املائة(، مشروع 
صناعي )17 ف��ي امل��ائ��ة(، وم��ش��روع 
زراع��ي )8 في املائة(. ويوضح الرسم 

البياني التالي هذا التوزيع:
وفي العام 2015، أشار صندوق النقد 
ال��دول��ي إل��ى ان املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة متثل م��ا يقرب م��ن نسبة 
50 في املائة من التراخيص املمنوحة 
لألعمال التجارية اجلديدة في الكويت 
إال انها حتصل على نسبة 2.3 في املائة 
فقط م��ن اجمالي ال��ق��روض املمنوحة 
للشركات. هذا وتؤكد أح��دث البيانات 
الصادرة عن معهد الدراسات املصرفية 
في الكويت أن املشروعات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة “تعاني م��ن ن��ق��ص في 
التمويل مقارنة ببقية العالم”. وميثل 
اإلقراض املمنوح للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة م��ا يقرب م��ن نسبة 7 في 
املائة فقط من اجمالي التمويل املصرفي 
ف��ي الكويت مقارنة بتقديرات البنك 
الدولي البالغة نسبة 13 في املائة في 
الدول املتقدمة ونسبة 26 في املائة في 
ال��دول النامية. ويقدر معهد الدراسات 
املصرفية مساهمة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة بأقل من نسبة 10 في املائة 
م��ن ال��ن��اجت احمللي اإلج��م��ال��ي للكويت 
مقابل تقديرات البنك الدولي بأنها متثل 
نسبة 40 في املائة في املتوسط. وعلى 
الرغم من إمكانية حصول املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة على التمويل من 
خالل الصندوق الوطني وبنك الكويت 
الصناعي، إال انها منتقصة التمثيل 
من إجمالي النشاط التمويلي مقارنة 

باملعايير الدولية.

وقد أبرز استعراض مجموعة بيركلي 
للبحوث للمعلومات املتوافرة عن رواد 
األعمال والشركات الناشئة في الكويت 
لفهم التحديات والفرص واالجتاهات 
احلالية ومناطق التركيز عن السمات 

التالية:
إمكانية ال��وص��ول إل��ى رأس امل��ال: 
بالنسبة للمواطنني الكويتيني تتوافر 
العديد م��ن اخل��ي��ارات والسبل جلمع 
رأس امل��ال ال���الزم إلن��ش��اء مشروعات 
ريادية جديدة مبا في ذلك املال اخلاص 
)يتمتع الكويتيون بأعلى معدالت 
االدخار على مستوى العالم(، وعدد من 
مصادر التمويل احلكومية وصناعة 
رأس امل���ال االس��ت��ث��م��اري ال��ول��ي��دة. إال 
ان��ه على ال��رغ��م م��ن ذل��ك، هناك بعض 
احلواجز الهيكلية التي تشمل اهتمام 
البنوك باملهارات اإلداري��ة للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والنظر اليها 
باعتبارها مرتفعة املخاطر من حيث 
إمكانية تخلفها عن السداد، األمر الذي 
ي���ؤدي إل��ى خلق ص��ع��وب��ات ف��ي جمع 
األم���وال م��ن أج��ل التوسع والتنمية، 
وتأسيسها في اخلارج وبعض املخاوف 
النموذجية املتعلقة بتواجد ديون على 

العمل التجاري.

مزودي اخلدمات
امل��رش��دون واحل��اض��ن��ات ومسرعي 
األع��م��ال: انطلق على م���دار السنوات 
القليلة املاضية ع��دد من أماكن العمل 
املشتركة في الكويت لتوفير خدمات 
ال��ت��وج��ي��ه واإلرش�����اد ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
تبني بيئة ديناميكية ل���رواد األعمال 
اجل���دد وامل��رت��ق��ب��ني. وع��ل��ى ال��رغ��م من 

اإلش��ارة لتلك األماكن باخلطأ على انها 
م��ن مسرعي األع��م��ال او احل��اض��ن��ات، 
إال انها توفر تأثيراً وخدمات أكثر من 
مجرد توفير بيئة عمل مشترك لكنها ال 
توفر بالضرورة اآلليات الالزمة لرواد 
األعمال املؤثرين لتفعيل النظام البيئي 
ومضاعفة أثرهم. كما أظهرت املقابالت 
التي أج��ري��ت م��ع األط���راف املعنية ان 
رواد األع��م��ال في الكويت ال يفتقرون 
إلى التمويل وامنا إلى الدراية العملية 
وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تشكيل األع��م��ال 
وتوسيع نطاقها، واستهداف العمالء 
املناسبني، وأن االفتقار إل��ى التوجيه 
والتدريب املالئمني يقود الكثيرين إلى 

ارتكاب “اخطاء ساذجة”.
ال��س��وق: تعد ال��ك��وي��ت دول���ة غنية 
ول��دي��ه��ا مجتمع اس��ت��ه��الك��ي. ومتثل 
القوة الشرائية الكويتية الكبيرة ميزة 
تنافسية قوية، مبا يتيح فرص هائلة 
لرواد األعمال الختبار اخلدمات اجلديدة 
والتحقق من صحة األف��ك��ار التجارية 
وم��ن ث��م العمل على تنميتها خ��ارج 
ال��ك��وي��ت. وق��د حققت الكويت العديد 
من قصص النجاح األكثر شهرة على 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي 

حتى وقتنا احلاضر.
املواهب ذات القدرات العالية: يعرف 
املواطنون الكويتيون ب��روح املبادرة 
وارت��ف��اع املستوى التعليمي واملواهب 
اخلالقة.  وحالياً، يدخل عدد كبير من 
ه��ؤالء الشباب إل��ى س��وق العمل. وفي 
امل��ق��اب��ل، ف��إن دور احل��ك��وم��ة، وت��واف��ر 
شبكة أم��ان قوية وارت��ف��اع مستويات 
التوظيف في القطاع العام تعتبر عقبات 
قوية ام��ام تنمية ثقافة ري��ادة األعمال. 

وثمة حتد آخر واضح خللق بيئة ميكن 
أن تنمو فيها الشركات الناشئة، وهو 
جذب املواهب إلى الكويت. حيث تعاني 
الكويت من نقص في املواهب الفنية، على 
الرغم من أن الوضع آخذ في التحسن مع 
بدء تدريب الكوادر الكويتية كمطورين 

للبرمجيات ومبرمجني.
الوصول إلى التكنولوجيا والبحوث: 
خالفا للوضع السائد ف��ي اجلامعات 
األخرى حول العالم، تفتقر الكويت إلى 
منصة للشركات الناشئة في اجلامعات 
مبا يعمل على تسهيل التعلم والبحث من 
قبل الطالب والباحثني لتطوير تطبيقات 
واقعية وب��دء ش��رك��ات التكنولوجيا. 
وهناك عدة مبادرات جارية لتغيير ذلك، 
مبا في ذلك مشروع “ستارت أب كويت”، 
في إط��ار جامعة الكويت، ال��ه��ادف إلى 
مساعدة املهنيني والطالب من الشباب 
الساعني لتنفيذ مشاريعهم الريادية كما 
تعمل على توفير رواد األعمال للصندوق 

الوطني.
التعاون االستراتيجي مع الشركات 
ال��ك��ب��رى: تفتقر ال��ك��وي��ت إل��ى ظاهرة 
الشركات الناشئة ذات اجلودة العالية 

كشركات فرعيةعن الشركات الكبرى.
حشد املوارد: في الوقت الراهن، ينظر 
إل��ى القوانني وال��ل��وائ��ح على أنها غير 
ودي��ة مع ق��در كبير من البيروقراطية 
املتعلقةبقانون العمل والعمالة واألنظمة 
التي جتعل من الصعب تعيني او انهاء 

خدمات املوظفني.  
ال���ل���وائ���ح احل���ك���وم���ي���ة: ت��ع��ت��ب��ر 
البيروقراطية احلكومية، وال سيما 
ط��ول الفترة الزمنية والتعتيم وتعدد 
إج����راءات احل��ص��ول على التراخيص 

والتصاريح التجارية، عائقا رئيسيا 
أمام منو الشركات الناشئة.

ثقافة ريادة أعمال ذات توجه عاملي: 
متتلك الكويت ت��اري��خ حافل ومتجدد 
يتمأل بثقافة التجار، ويقال أن ري��ادة 
األعمال تسري في العروق الكويتية. 
وذك����رت األط�����راف امل��ع��ن��ي��ة إن م��زاي��ا 
واستقرار القطاع احلكومي، إلى جانب 
الضغوط املجتمعية، أدت إل��ى توافر 
عدد محدود من األشخاص املؤهلني ممن 
لديهم الرغبة في املخاطرة لالنضمام إلى 
مشروعات ريادية، وأن ري��ادة األعمال 
ينظر إليها على أنها هواية بدال من كونها 
وظيفة حقيقية ويتم اعتمادها من أجل 
الهيئة أو الوضع االجتماعي وليست 

خللق اعمال جتارية مستدامة.
مكونات وهيئات مجموعة االبتكار 
الكويتية: تهيمن مساحات العمل املشترك 
والكيانات احلكومية على النظام البيئي 

لريادة األعمال في الكويت.

النتائج والتوصيات
وفقا ل��ل��دراس��ة، هناك مجتمع فريد 
وحيوي من رج��ال األعمال في الكويت 
يعمل على التأثير على كل من االقتصاد 
احمللي واالق��ت��ص��ادات ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وم��ع ذل��ك، ال تزال 
هناك عوائق وعقبات رئيسية، ما لم يتم 
التخفيف من حدتها، من املمكن أن تعمل 
على احلد من الفائدة االقتصادية على 

األجل البعيد لالقتصاد الكويتي.
1.إن الشركات التي تتخذ من دولة 
الكويت مقرا لها والتي تستفيد من القوى 
الشرائية احمللية ليست مستدامة في 
مرحلة م��ا بعد النفط ول��ن تعمل على 
تنويعاالقتصاد الكويتي ما لم تتوسع 
عامليا أو جتذب اإلنفاق السياحي نحو 

الكويت.
2.تخطط ال���ش���رك���ات ال��ن��اش��ئ��ة 
الكويتية التي تستهدف اسواقاً خارجية 
“لالنطالق عامليا” منذ نشأتها والعديد 
منها يجد أن دبي توفر قاعدة أكثر مالئمة 
لألعمال مقارنة بالكويت. وبدال من أن 
تقوم الكويت بالتنافس مع دبي لتكون 
مركزا لألعمال التجارية الدولية لدول 
اخلليج ف��إن لديها الفرصة لالستفادة 
من مواهبها احمللية والعثور على مكانة 
فريدة لتصبحمن البؤر الهامة لريادة 
األع��م��ال احمللية إال انها موجهة نحو 

العاملية.
3.متتلك ال��ك��وي��ت ال��ف��رص��ة خللق 
شركات ناشئة عاملية ذات تأثير كبير، 
إال انه من أجل االحتفاظ بها في الكويت 
يجب رعاية وحتسني بعض العناصر 
الضعيفة في النظام البيئي احمللي لريادة 

األعمال.
4. يجب أن تتفق البرامج واملبادرات 
احل��ك��وم��ي��ة لتشجيع ري����ادة األع��م��ال 
وتطوير النظام البيئي بشكل أفضل مع 
احتياجات الشركات الناشئة وتكييف 
“الدروس املستفادة” م��ن التكتالت 
االبتكارية العامليةاألخرى لتتالءم مع 
استراتيجية “التخصصات الذكية” 
التي تشجع رواد األع��م��ال الكويتيني 
على “االنطالق عاملياً” مع احلفاظ على 

جذورها الكويتية.  
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2 رسم بياني 

باإلضافة لتشجيع رواد األعمال وفقًا لدراسة مجموعة بيركلي للبحوث 

الكويت بحاجة إلى احتضان الشركات الناشئة 

1 رسم بياني 

م��������������������زودو اخل��������������دم��������������ات: ه���������ن���������اك ن�������ق�������ص ف����������ي اخل������������ب������������راء واالس����������ت����������ش����������اري����������ن امل������ه������ن������ي������ن ف����������ي ال������ك������وي������ت
ك����وي����ت����ي����ا أع��������م��������ال  رائ�������������د   35 م��������ن  م�����ك�����ون�����ة  مت����ث����ي����ل����ي����ة  ع�����ي�����ن�����ة  م��������ن  ج�����م�����ع�����ت  ال����������دراس����������ة  ت�����ل�����ك  ب������ي������ان������ات 

تغلب على حرارة الصيف مع الغذاء الصحي واملغذي

»سلطان« يتعاون مع غنيمة الفهد في 
برنامج »حافظ على لياقتك في الصيف«

في أول زيارة لرئيس الشركة إلى الكويت

»البابطن« تستقبل رئيس »تادانو« ل� »تبادل اآلراء وسبل تعزيز الشراكة«
بعد جناح حملة “رمضان صحي” التي أجراها 
مركز سلطان معخبيرة التغذية غنيمة الفهد، 
يواصل مركز سلطان تعاونه معها في حملة أخرى 

حتت عنوان “ حافظ على لياقتك في الصيف”.
م��ن خ��الل ب��رن��ام��ج “ ح��اف��ظ على لياقتك في 
الصيف”،تستقبل غنيمة الفهد عمالء مركز سلطان 
كل يوم جمعة في فرع الشعب لتزويدهم بوجبات 
بسيطة وصحية ومغذية خالل موسم الصيف. صمم 
ه��ذا البرنامجمن أج��ل تزويد عمالء مركز سلطان 
مبعلومات مفيدة وأفكار جديدة للطهي تساعدهم 
على احملافظة على صحة عائالتهم وتسّهل عليهم 
مقاومة ح��رارة الصيف وذلك باستخدام املنتجات 

الطازجة والطبيعية املتاحة في مركز سلطان.
وفي الورشة األول��ى التي عقدت في 14 يوليو 
، متتع املشاركون بالطهي مع غنيمة الفهد، كما مت 
تزويدهم بجميع األدوات الالزمة إلع��داد وجبات 
الطعام في املنزل. كما حصلوا على فرصة لطرحعلى 
السيدة غنيمةحول كيفية طهي اخليارات الصحية 
واألخف التي ميكن أن توفر نفس الطعم، ولكن مع 

دهون وسعرات حرارية أقل وقيمة غذائية أكثر.
يجدر بالذكر أن مركز سلطان يلعب دورا مهماً في 
املجتمع من خالل دعمه لهذه املبادرات الرائدة في 
مجال الصحة بهدف نشر ثقافة صحية تعود بالنفع 

على اجلميع.

11 دولة  100 فرع في  عقدت اتفاقية مع العالمة التجارية الفتتاح 

 »Blaze Pizza« الشايع تطلق عالمة
األميركية الشهيرة بالشرق األوسط

أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن توقيع 
ات��ف��اق��ي��ة متثيل ح��ص��ري معسلسلة مطاعم 
 Blaze”البيتزا ال��رائ��دة في ال��والي��ات املتحدة
Pizza”،حيث ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل 
هذه العالمة التجارية في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا بدءاً من عام 2018.
وستفتتح الشركة من خالل هذه االتفاقية 100 
مطعم في 11 دولة تضم اإلمارات العربية املتحدة 
والكويت واململكة العربية السعودية ولبنان 
ومصر واملغرب، ومن املقرر افتتاح أول خمسة 
ف��روع في الكويت واإلم���ارات العربية املتحدة 
عام 2018. ومن اجلدير بالذكر أن هذه االتفاقية 
متثألكبر توسع لعالمة “Blaze Pizza” في 
تاريخها، وم��ن خاللها ستفتتح أول ف��روع لها 

خارج أمريكا الشمالية.
وبهذه املناسبة،قال ري��ك ويتزيل، الشريك 
املؤسس ملطعم Blaze Pizza: »هناك طريقة 

واح����دة مضمونة للتوسع ب��ن��ج��اح بعالمتك 
التجارية في اخل��ارج، وذل��ك بالعمل مع شركة 
الشايع. لقد وصلتنا مؤخراً العديد من العروض 
م��ن ع���دة ج��ه��ات ب��غ��رض ال��ت��وس��ع ف��ي ال��ش��رق 
األوسط، ولكن بعد توقيعنا لالتفاقية مع الشايع، 

يسعدني أن أعلن أننا سنكون هناك قريباً.«
 Blaze“ وت���ش���ت���ه���رس���ل���س���ة م���ط���اع���م
Pizza”بأجوائها العصرية ووصفاتها التي 
يحضرها طهاة محترفون. كما ميكن للزبائن 
اختيار امل��ك��ون��ات املفضلة لديهم لالستمتاع 
بالبيتزا على طريقتهم اخلاصة. وق��د افتتحت 
العالمة م��ؤخ��را ال��ف��رع رق��م 200 لها، وعقدت 
اتفاقيات الفتتاح أكثر م��ن 400 ف��رع آخرفي 
الواليات املتحدة وكندا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وتتضمن االتفاقية مع الشايع افتتاح 
املطاعمالتقليدية واملطاعم التي تقدم خدمة 

التوصيل فقط.

استقبلت ش��رك��ة عبداحملسن 
عبدالعزيز ال��ب��اب��ط��ني، امل���وزع ، 
رئيس الشركة ومؤسسها السيد 
كويتشي ت��ادان��و، وف��ري��ق إدارة 
الشركة خالل أول زيارة على هذا 
امل��س��ت��وى إل��ى ال��ك��وي��ت. والتقى 
فريق “تادانو” باإلدارة العليا لدى 
“البابطني”، خالل زيارة تاريخية 
تهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة 

بيهم.
وفي خالل الزيارة، استعرض 
اجلانبني الرؤية املشتركة لتوطيد 
عالقتهم بالعمالء، وط��رق خلق 
فرص جديدة، مؤكدين التزامهما 
بالعمل امل��ش��ت��رك لتقدمي حلول 
مبتكرة ومتطورة خلدمة السوق 
احمل��ل��ي.وق��د ض��م ال��وف��د الياباني 
ب��رئ��اس��ة ال��س��ي��د ت���ادان���و، امل��دي��ر 
العام في الشركة السيد كازومي 
هيواتاشي، ومدير اخلدمة السيد 
كوجي كاكودو، ومدير املبيعات 
السيد نوريهيرو كاواي، واإلداري 

السيد كواتشي ك��ان��و. وك��ان في 
استقبال وف��د “تادانو”، ك��ل من 
رئيس عمليات مجموعة البابطني 
السيد محمد شلبي، ورئيس إدارة 
املوارد البشرية السيد عبداحملسن 
البابطني، ومدير مجموعة تطوير 

األعمال السيد غازي البابطني.
وتعقيباً على ال��زي��ارة، أعرب 
السيد شلبي ع��ن سعادته بلقاء 
إدارة “تادانو” في الكويت، ومؤكداً 
ح��ث��ه��م ع��ل��ى تلبية اح��ت��ي��اج��ات 
عمالئهم، والتزامهم بتقدمي أفضل 

املنتجات وخدمات ما بعد البيع في 
السوق احمللي.

كما أضاف أن “تادانو” تعد من 
أكبر الشركات املُصّنعة للرافعات 
الهيدروليكية في العالم واألكثر 
مبيعاً واس��ت��ح��واًذا ف��ي الكويت، 

ف��ق��د ب��ل��غ��ت ح��ص��ت��ه 70 % من 
السوق الكويتي خ��الل السنوات 
األرب��ع األخيرة، وأك��د تطلعه إلى 
استمرار الشراكة الطويلة األمد 
ب��ني ال��ط��رف��ني.  وت��وف��ر مجموعة 
البابطني، جميع أن��واع الرافعات 
الهيدروليكية من “تادانو” في 
الكويت، وت��ق��دم خ��دم��ات م��ا بعد 
ال��ب��ي��ع وق��ط��ع ال��غ��ي��ار األص��ل��ي��ة، 

لتعزيز جتربة العمالء.
اجلدير بالذكر أن املقر الرئيسي 
لشركة “تادانو” ف��ي ال��ي��اب��ان، 
وتعد من أكبر الشركات املصّنعة 
للرافعات الهيدروليكية في العالم، 
وق���د مت ت��أس��ي��س��ه��ا ع���ام 1948 
وهي مدرجة في بورصة اليابان 
ل��ألوراق املالية. وتعمل سياسة 
الشركة باملبادئ اآلتية: “السالمة 
أوالً، اجلودة ثانياً والكفاءة ثالثاً” 
، بات اسم “تادانو” مرادفاً للدقة، 
الثقة واألم���ان ح��ول العالم وفي 

املنطقة.

بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة وجمعية احملامن الكويتين

»Ooredoo« تستضيف »قادة الغد« في موسمهم السابع
استضافت Ooredoo، طلبة برنامج 
قادة الغد في ورشة تدريبية خاصة، وذلك 
ضمن سياق البرنامج الصيفي التطوعي 
املتخصص في تدريب وتأهيل القانونيني 
بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة وجمعية 

احملامني الكويتيني.
وف��ي تصريح له ح��ول ذل��ك، ق��ال رئيس 
قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في 
Ooredooالدكتور يوسف الصليلي”إننا 
س��ع��داء بنجاح ال��ب��رن��ام��ج خ��الل دورات���ه 
السابقة واس��ت��م��راره ف��ي حتقيق النجاح 

حتىموسمهالسابع ه���ذا ال���ع���ام. ولقد 
ركزنا في هذا املوسم على تعزيز املهارات 
الشخصية والعلمية ف��ي مجال احملاماة 
والقانون، ال سيما في قطاع نشط مثل قطاع 

االتصاالت.”
وأض��اف الصليلي في بيان صحفي عن 
فخر الشركة بالطاقات الشبابية الكويتية 
في مجال القانون واحملاماة، حيث تسعى 
الشركة بشكل مستمر لدعم فئة الشباب 
ف��ي جميع القطاعات، وذل��ك ارت��ك��ازاً على 
سياستها املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، 

حيث أن الشباب هم املستقبل واالستثمار في 
طاقاتهم يعني االستثمار في مستقبل أفضل.

وفي اخلتام ألقى الدكتور يوسف الصليلي 
محاضرة تفاعلية م��ع الطلبة املشاركني 
متعلقة ف��ي مواضيع قانونية، تضمنت 
مسابقات منوعة حتفيزية للمشاركني 
حصلوا من خاللها على جوائز قيمة دعماً لهم 

وتقديراً جلهودهم.
ج��دي��ر بالذكر أنبرنامج “قادة الغد” 
ي��ه��دف إل���ى ت��أس��ي��س ج��ي��ل م��ن ال��ش��ب��اب 
القانونيني القادرين على العطاء والتميز 

وذلك من خالل تنمية اجلانب العملي لديهم 
وإخراجهم من اإلطار النظري إلى العملي من 
خالل عدة أنشطة كالتدريب في جهات عمل 
قانونية والرحالت ذات الطابع القانوني 
ملختلف الشركات واملؤسسات وإقامة دورات 
متنوعة في التنمية البشرية والقانون والتي 
يحاضر فيها كبار من املختصني، كما ويهدف 
البرنامج إلى تعزيز ونشر ثقافة التطوع بني 
الشباب حيث يتميز فريق عمل البرنامج بأنه 
مكون من فئة الشباب وبجهود شخصية 

منهم.

الشركة تستقبل رئيس تادانو
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