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ع���ب���دال���وه���اب: امل���ؤمت���ر ي��س��ه��م ف���ي إع�����اء ق��ي��م��ة ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ب��ح��ث��ي��ة وق���ب���ول االخ���ت���اف

حتت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت 
أ.د. حسني األنصاري افتتحت كلية اآلداب 
فعاليات مؤمتر الكويت وآف��اق املستقبل 
يوم االثنني 2017/11/20 وذلك بحضور 
عميدة كلية اآلداب أ.د. سعاد عبدالوهاب، 
والشخصية احملتفى بها أ.د. محمد حسن عبد 
الله، والعمداء املساعدين في الكلية وأعضاء 

هيئة التدريس واإلداريني في الكلية. 
ورح��ب راع��ي املؤمتر األس��ت��اذ الدكتور 
حسني األن��ص��اري باحلضور وبالضيوف 
املشاركني من خ��ارج دول��ة الكويت معربا 
عن سعادته في حفل افتتاح فعاليات مؤمتر 
»الكويت وآف��اق املستقبل » وال��ذي تنظمه 
كلية اآلداب، متقدما بخالص التهنئة إلى 
سعادة أ.د. محمد حسن عبدالله على اختياره 
الشخصية املكرمة باملؤمتر تقديرا له ملا قدمه 
من جهود علمية متميزة ومساهمات كبيرة 
قدمها للكويت باحثا في تراث الكويت األدبي 
وراص���دا أله��م الظواهر الثقافية ومدونا 
لتاريخ الكويت اإلعالمي ورائ��دا من رواد 
جامعة الكويت إذ عمل منذ تأسيسها وحتى 
ع��ام 1987.  وأك��د أ.د. األن��ص��اري على أن 
املواضيع والقضايا التي مت مناقشتها في 
هذا املؤمتر تالمس اهتماما كبيرا في الوقت 
الراهن، مشيرا إلى أن املؤمتر ميثل مناسبة 
هامة للنقاش وتبادل األفكار ووجهات النظر 
والتفكير في آفاق املستقبل واخلروج برؤى 

وحلول للقضايا املطروحة، والتي من شأنها 
أن تسهم في وض��ع خطط مستقبلية لدعم 

العملية التنموية املنشودة في البالد.
وأشار إلى أن اجلامعات هي أداة التغيير 
الرئيسية في املجتمع، وهي املجال النشط 
ال���ذي تتفاعل فيه العقول وه��ي ومصدر 
اإللهام والتجديد والتطوير، مؤكدا أن عليها 
أن تلعب أدوارا إيجابية في تطوير مجتمعها 

واحملافظة على موارده واستدامتها.
وأوضح أ.د. األنصاري أن جامعة الكويت 
تعمل جاهدة من أج��ل االرت��ق��اء ببرامجها 
التعليمية ومقرراتها الدراسية ومخرجاتها 
العلمية لتلبية احتياجات س��وق العمل 
ومتطلباته، مضيفا أن جامعة الكويت تسعى 
دائبة لتحقيق الشراكة العلمية والبحثية مع 
الهيئات واملؤسسات األكادميية والبحثية 
سواء على املستوى احمللي أو الدولي وذلك 

حتقيقا لألهداف االستراتيجية للجامعة.
وأك����د ع��ل��ى ح����رص ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
كمؤسسة تعليمية رائ��دة تزخر باخلبرات 
واإلمكانات البحثية والعلمية على مواكبة 
توجهات وأولويات الدولة املستقبلية من 
خالل إقامة العديد من األنشطة والفعاليات 
وتنفيذ املشاريع والبرامج التنموية ذات 

العائد والقيمة املُضافة.
وأشار أ.د. األنصاري أن جامعة الكويت 
تتطلع م��ن خ��الل خطتها االستراتيجية 

للسنوات)-2018 2020( إلى حتقيق تنمية 
شاملة من خالل تبني أريع توجهات رئيسية 
تتبلور ح��ول تعزيز اجل��ودة في املنظومة 
التعليمية والبحثية وتشجيع ريادة األعمال 
واالب��ت��ك��ار ولتواجد العلمي املميز محليا 
ودوليا وحتقيق االستدامة باإلضافة إلى 
االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية 

واملباني واالستثمار األمثل للوقت.
وت��ق��دم بالشكر اجل��زي��ل ألس���رة كلية 
اآلداب وعلى رأسها عميدة الكلية أ.د. سعاد 
عبدالوهاب على اإلعداد والتنظيم للمؤمتر، 
آمال أن يخرج املؤمتر بتوصيات ومقترحات 
حتقق األه���داف امل��رج��وة م��ن إق��ام��ت��ه، كما 
تقدم بالشكر للجهات الراعية والداعمة، 
ولألساتذة املتحدثني من الكويت وخارجها 
الذين حتملوا عناء السفر ليقدموا خالصة 
جهدهم متمنيا لهم طيب اإلقامة، ومتمنيا 

للجميع التوفيق.
وم��ن جانبها أك��دت عميدة كلية اآلداب 
ورئيسة املؤمتر األستاذة الدكتورة سعاد 
عبد الوهاب أن هذا املؤمتر يحقق أهم أسس 
احل��ي��اة العلمية األك��ادمي��ي��ة وف��ق ديباجة 
تأسيس هذه اجلامعة نصا على أنها جامعة 
في خدمة املجتمع، والبحث العلمي وتخريج 
الطالب، مؤكدة على ضرورة إقامة الندوات 
واملؤمترات ألن الهدف منها ليس الوجاهة أو 
الدعاية وإمنا الستكمال وظائف اجلامعة في 

جميع حقول املعرفة.
وأشارت أ.د عبدالوهاب أن املؤمتر في ذاته 
مبا فيه من بحوث ودراسات وتربية وتدريب 
منهجي يسهم في إعالء قيمة التقاليد البحثية 
وق��ب��ول االخ��ت��الف ويعيد توجيه سلوك 
العلماء في عرض رؤاهم وإدارتهم لألفكار 
املعبرة عن عقول أصحابها، مبينة أن جتربة 
التكامل بني أقسام كلية اآلداب هي جتربة 
مثمرة دانية القطوف خلير الكويت حاضرا 

ومستقبال. 
وب����دوره ت��ق��دم احمل��ت��ف��ى ب��ه أ. د محمد 
حسن عبدالله بالشكر جلامعة الكويت 
ودول��ة الكويت التي احتضنت هذا الصرح 
التعليمي، مشيرا أنه قد استبشر خيرا منذ 
أن وطأت قدمه أرض الكويت التي عاصرها 
مبختلف مراحلها وألف عنها ما يقارب 6600 

موضوع.
واجلدير بالذكر أن الشخصية املكرمة 
أ.د محمد حسن عبدالله قد عمل ألكثر من 
عشرين عاما في جامعة الكويت وله عدة 
مؤلفات عن تاريخ الكويت وأشرف على أكثر 
من عشر رسائل علمية لنيل شهادة املرشح 
للدكتوراه في العلوم الفيلولوجية )اللغة 

واألدب العربي(.
وع��ل��ى ه��ام��ش الفعالية أق��ي��م معرض 
يستعرض ماضي الكويت اجلميل من خالل 

الصور واملؤلفات. 

جانب من احلضور

انطاق فعاليات مؤمتر »الكويت وآفاق املستقبل« في كلية اآلداب

األنصاري: جامعة الكويت حرصت كمؤسسة تعليمية 
على مواكبة توجهات وأولويات الدولة املستقبلية
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»العلوم اإلدارية« تنظم حلقة نقاشية حول 
»متويل املشاريع الصغيرة في الكويت«

ضمن سلسلة ريادة األعمال واالبتكار نظم أستاذ 
االستراتيجية وري���ادة األع��م��ال ف��ي كلية العلوم 
اإلداري��ة بجامعة الكويت الدكتور مشاري الناهض 
حلقة نقاشية حول متويل املشاريع الصغيرة في 
الكويت استضاف فيها كل من الدكتور سعد الناهض 
من قسم التمويل واملنشآت املالية، واألستاذ سليمان 
املضاحكة مسؤول متويل أول في محفظة الصناعي 
للمشروعات الصغيرة في البنك الصناعي، واألستاذ 
صقر الصقر مساعد مدير في متويل الشركات من بنك 

بوبيان.
وتطرق د. مشاري الناهض إلى محورين رئيسيني 
أولهما فرص وآلية متويل املشاريع الصغيرة املتاحة 
حاليا في الكويت، حيث استعرض مزايا وعيوب 
أنواع التمويل املختلفة في املراحل الزمنية للمشروع 
واالعتبارات التي يجب أن يفكر فيها صاحب املشروع 
قبل متويل مشروعه، مشيرا إلى أهمية االستفادة 
وكيفية االستفادة من املوارد املختلفة للدعم املتاحة 
من اجلهات احلكومية مثل الصندوق الكويتي لدعم 
املشاريع الصغيرة والبنك الصناعي ووزارة التجارة 
وجهاز إعادة الهيكلة ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل. وحتدث سليمان املضاحكة عن املجاالت التي 
متولها محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة مثل 
املصانع واملنتجات البالستيكية والعطور وأعمال 
اجلبس والنجارة وغيرها، مشيراإلى الشروط العامة 
التي يستخدمها البنك الصناعي لتمويل املشاريع 
الصغيرة كأن يكون صاحب املشروع كويتيا وأن 
تكون فكرة املشروع مقبولة ولها جدوى اقتصادية 
بعد دراستها، وأن يكون املوقع من املمكن أن يرخص 
من قبل اجلهات املعنية، وتطرق املضاحكةإلى آلية 
التمويل في احملفظة واخل��ي��ارات املتاحة كالقرض 
احلسن حيث يحصل مدير املشروع املالك على راتب 
شهري باإلضافة إلى إمكانية متويل رأس املال العامل 

. Working Capital
ومن جهته أشار صقر الصقر من منطلق خبرته 
في القطاع البنكي ومن منطلق خبرته كرائد أعمال 
كويتي أيضاإلى فرص التمويل العامة للمشاريع 
الصغيرة في الكويت مركزا على دور البنوك التجارية 

في الكويت وال��ش��روط املطلوبة لتمويل املشاريع 
الصغيرة، منوها أن البنوك التجارية بشكل عام 
تتجنب متويل املشاريع الناشئة واألفكار الريادية 
الرتفاع نسبة املخاطرة وبناء على جت��ارب فاشلة 
في السابق في متويل مشاريع صغيرة خسرت رأس 

مالها.
وح��ول محور تطوير بيئة ري���ادة األع��م��ال في 
الكويت وبالتحديد عنصر التمويل، ن��وه سليمان 
املضاحكة على أهمية تسهيل متويل األفكار اجلديدة 
في األس��واق احمللية وامل��ج��االت احلديثة املبتكرة، 
واملساهمة في تفعيل دور مصادر التمويل املختلفة 
مثل رأس املال اجلريء Venture Capital، وركز 
على دور احلكومة في توفير األراض���ي ألصحاب 
املشاريع الصغيرة وبالتحديد األراضي الصناعية، 
مشيدا ب���دور وزارة ال��ت��ج��ارة م��ؤخ��را ف��ي تسهيل 
إج��راءات إصدار رخص الشركات اجلديدة ورخصة 
امل��ش��اري��ع املتناهية الصغر ودور مركز الكويت 
لألعمال. وم��ن جانبه استعرض د. سعد الناهض 
احصائيات من جهاز إعادة الهيكلة حول عدد ونسبة 
املبادرين في الكويت مقارنة بالعاملني في القطاع 
العام واخلاص منوها أن نسب املشاركة في تأسيس 
املشاريع التجارية في الكويت ال تزال منخفضة عند 
املواطنني، وحتدث عن دور حاضنات األعمال كعنصر 

مهم في بيئة ريادة االعمال في الكويت.
ومن جهته شدد صقر الصقر على الدورة املستندية 
ف��ي ال��ك��وي��ت ك��ت��ح��دي كبير ألص��ح��اب امل��ش��اري��ع 
الصغيرة، متحدثا حول جتربته في تأسيس مشروع 

ريادي خارج الكويت في دولة خليجية.
وت��أت��ي سلسلة ري���ادة األع��م��ال واالب��ت��ك��ار التي 
ينظمها الدكتور مشاري الناهض من قسم اإلدارة 
والتسويق ضمن جهود كلية العلوم اإلداري���ة في 
جامعة الكويت لبناء بيئة ري��ادة أعمال داخلية في 
الكلية، حيث يستضيف الدكتور مشاري الناهض 
املبادرين وأصحاب املشاريع الصغيرة ليحاورهم 
حول جتارب النجاح أو الفشل باإلضافة الى حلقات 
نقاشية حول قضايا أساسية لتطوير بيئة ريادة 

األعمال في الكويت.

جانب من احللقة النقاشية

األنصاري وعبدالوهاب في جولة باملعرض املرافق


