حــــــوار...
املر�أة تقدمت وتناف�س الرجال يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات هذا ما �أكدته �سيدة
االعمال الكويتية ابت�سام بو طيبان وقالت �أ�شعر بالفخر لكوين اول كويتية
تقتحم العمل احلر بجر�أه و�شجاعة وحتدت ال�صعاب واثبتت ان العمل
احلرللمر�أة الكويتية قيمة وحتدي واثبات للذات ون�صحت كل �سيدة اعمال
ب�ضرورة االجتاه للم�شاريع الكربى خللق فر�ص عمل لالجيال القادمة
خا�صة وان ال�سوق الكويتي قادرا على اال�ستيعاب والفر�ص اال�ستثمارية
واعدة وجاء ذلك خالل لقائها مع جملة «العامل « وهي تتحدث عن ق�صة
جناحها وم�شوارها يف االعمال.
ويف البداية قالت بوطيبان «:بعد تخرجي وح�صويل على دبلوم ال�سكرتارية
والعالقات العامة مت تر�شيحي للعمل يف جمل�س الوزراء و عندما جاء الغزو
العراقي للكويت �سافرت �إىل م�صر ،وهناك ح�صلت على العديد من الدورات
يف فن التجميل وبعد عودتي �إىل الكويت مار�ست هذا العمل لفرتة طويلة.
وعربت بوطيبان كذلك عن فخرها باملر�أة الكويتية التي �أ�صبحت تناف�س
الرجال يف االدارات وامل�ؤ�س�سات الهامة ،ومتنت اجتاه �سيدات االعمال اىل
االنتاج و امل�شاريع الكربى لدفع عجة التنمية والنهو�ض بالكويت.

ماجدة �أبو املجد

ابتسام بوطيبان لـ «العامل»:
يجب الإجتاه للم�شاريع الكربى لدفع عجلة التنمية وخلق
فر�ص عمل لالجيال القادمة

العامــل

الآن لدي م�ش��اريع كربى ومنها ماهو حتت الت�أ�سي�س كمحطات لتدوير
اخلطوة االوىل
�أو�ضحت بوطيبان مدى اهمية العمل احلكومي خا�صة يف بداية احلياة املخلفات وم�سالخ وم�صنع لتعب�أة املياة وم�صنع بال�ستيك ..الخ.
العملية ملا له من �أثر �إيجابي على �شخ�صية االن�سان لكونه ي�ساعد على
العمل احلر
تكوين ال�شخ�ص��ية العملية امللتزمة ويتيح الفر�ص��ة الكت�ساب اخلربات و�أ�ض��افت ان والدها كان ال�سبب وراء اختيارها للعمل احلر حيث كان
و�أ�ض��افت  :اق��ول ذلك من واق��ع جتربتي عندما ب��د�أت حياتي العملية يعمل يف جمال التجاره وزرع بداخلهاحب العمل احلر.وعندما اقتحمت
وم��ن خالل عملي مبجل�س الوزراء والتي ادركت من خالله قيمة العمل جم��ال الت�ص��نيع وج��دت ان الت�ص��نيع ولد لديه��ا اح�س��ا�س بالنجاح
احلكومي يف بداية احلياة العملية وكيف ي�أخذ بيد االن�س��ان اىل طريق بالأخ�ص حينما �ش��هدت بعيونها حتويل ال�ش��حم ايل مواد �أخري وقتها
امل�س���ؤولية وااللت��زام مما يجعلنا نعتربه هو اخلط��وة االوىل يف احلياة �أدركت قيمه ال�ص��ناعة وت�أثريها يف الب�شر وفائدتها ال�ستمرار االن�سان
العملية.
والك��ون ال��ذي نعي�ش في��ه ووجدت نف�س��ها تتجه ايل جم��ال �آخر وانها
البداية يف عامل االعمال
وجدت �ص��عوبات كث�يره من قبل العاملني يف الهيئات لتو�ص��يل فكرتها
وعن بدايته��ا يف عامل االعمال قالت بوطيب��ان »:بد�أت حياتي يف عامل عن الت�صنيع.
الأعم��ال ك�أي �س��يده كويتيه يف جم��ال التجاره واجتهت ايل الت�ص��نيع و�أ�ضافت قائلة «:انني الاعمل يف املجال التجاري والاحب ان اعمل فيه
و�أ�س�س��ت م�صنع �صغري لل�شحوم يف الكويت يتم بداخله ا�ستخراج املواد الن ال�س��وق الكويتي والعربي مليء مبثل هذه امل�شاريع ،والواقع يقول ان
االولي��ة ل�ص��ناعة الكرمي��ات واالدوية ،وال�ص��ابون و�ص��ناعات �أخرى جناح اي م�شروع يتوقف علي درا�سه امل�شروع وتطبيق هذه الدرا�سه مع
ووجدت ت�ش��جيع من عائلتي عل��ى خو�ض جتربة العمل احلر ،و�أ�ص��بح جمموعه من املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
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