ال�سوق الكويتي

وعن قدرة ال�سوق الكويتي على ا�ستيعاب الفر�ص اال�ستثمارية اكدت بوطيبان ان القطاع
ال�صناعي الكويتي مازال جاذبا ودائما ماان�صح املقبلني واملقبالت على اال�ستثمار يف
ذل��ك القطاع الواعد الذي ميثل م�ستقبل الب�لاد لو اح�سن ا�ستغالله وعلى الرغم من
ان بدايتها كانت مع اال�س��ترياد عندما تلقت كل الت�ش��جيع من الهيئات احلكومية ذات
ال�صل��ة ف�ضال عن ا�ستقطابها للعديد من الأيدي العامل��ة الوطنية والوافدة وتوجهت
بوطيب��ان بكلم��ة ك�أول امر�أة تتطرق اىل العمل يف ه��ذا القطاع قائلة  »:انني مل �أواجه
معوقات بل واجهت كل احلر�ص من امل�س�ؤولني على جناح امل�ستثمر».

انتقال بع�ض االعمال

وك�شف��ت بوطيب��ان خالل حديثها عن اال�سباب احلقيق��ة وراء نقل بع�ض �أعمالها من
الكوي��ت اىل رومانيا قائلة »:لق��د حولت بع�ض �أعم��ايل �إيل رومانيا بعدما وجدت ان
الكوي��ت مليئة باملج��ال التجاري ولي���س لها جمال �صناع��ي وانا �أبحث ع��ن امل�شاريع
الهادف��ة التي تهدف �إىل تق��دم املجتمع وتخدم الب�شريه وت�شج��ع ال�شباب على العمل
وه��ذا ماوجدته بالفعل يف رومانيا حي��ث �أنها بلد مليئه بالرثوات وتفتح املجال لإقامة
م�شاريع كثرية تخدم الب�شريه وت�ساعد علي دفع عجلة التنمية والتقدم.

عمل املر�أة

وع��ن ر�أيه��ا يف عم��ل املر�أة الكويتي��ة �أكدت بوطيب��ان ان الكل ي�شهد للم��ر�أة الكويتية
بالكف��اءة واالجنازات املتميزة على كافة اال�صع��دة فاملر�أة موجودة وو�صلت اىل �أعلى
املراتب ومو�ضع فخر من املجتمع الكويتي والكويتية �أثبتت �أنها ت�ستطيع ان تعمل وتناف�س
الرج��ال يف جماالت كثرية وهذا ما نراه اليوم يف معظم الإدارات وامل�ؤ�س�سات.و املر�أة
الآن ت�ش��ارك يف احلياة ال�سيا�سية كوزي��رة ونائبة ولها حق الرت�شح واالنتخاب و�أثبتت
انه��ا لي�ست �أقل من الرجل الكويتي واعتقد انه��ا ك�أي رجل ت�ستطيع ان تثبت جناحها
يوما بعد يوم �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا ،واملر�أة الكويتية ي�سمونها بنجمة اخلليج
ولها �شخ�صيتها املتميزة على ال�صعيدين املايل والتجاري .

�سيدات �أعمال الكويت

�سي��دات الكويت يعمل��ن يف جمال التجارة �سعيا �إىل املك�س��ب ال�سريع ومل اقابل �سيدة
كويتية ت�سعى اىل عمل م�شاريع ت�شجع على االنتاج والت�صنيع ،وهذا يف حد ذاته اليدفع
اىل تقدم البلد وخلق فر�ص عمل للأجيال القادمة.
و�أ�ش��ارت بوطيبان اىل ان �سيده الأعمال الرومانيه تتمتع بامتيازات تفوق بكثري �سيدة
الأعم��ال الكويتية وان هذا يرجع �إىل عدة ا�سب��اب منها طبيعه البلد ونظامه وعاداته
وتقاليده واحرتام الرجل للمر�أه ...الخ
ومتن��ت بوطيبان ان�ش��اء نقابة ل�سيدات االعم��ال يتم من خاللهم��ا عر�ض املطالبات
وتبادل اخلربات والر�أي ملزيد من االجناز والتطوير والق�ضاء على ال�سلبيات املوجودة
يف جمال التج��ارة واالعمال واعتقد ان هناك الكثري من ال�شخ�صيات لبن�سائية ممن
لديهن القدرة على ادارة هذا العمل اجليد.
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العامــل

تق��ول بوطيبان تعلم��ت ان هناك �أ�شخا���ص حري�صني علي ا�ستم��رار احلياه وال�سعي
للبناء والتقدم وحماية الإن�سان من الفناء
ون�صح��ت كل �سيدة �أعمال كويتيه ان تنظ��ر �أوال �إيل �أهداف امل�شروع وان تلتفت ايل
امل�شاريع الكربي القائمه علي االنتاج من �أجل توفري فر�ص العمل وزياده االنتاج لدفع
عجله التقدم والرقي بالبلد.

بوطيبان:

