
اقتصاد الثــــورة ٠٩

ضمن حملة  "نصنع لنبقى "
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برنامج زراعي بيئي ينجح يف زراعة ثالثة محاصيل علفية برنامج زراعي بيئي ينجح يف زراعة ثالثة محاصيل علفية 
للرثوة الحيوانية من املياه املعالجة يف أربع محافظات

نجح برنامج زراعي بيئي يف تعزيز إنتاج ثالثة 
ــة الرثوة  ــتخدم لتغذي ــل علفية قيمة تس محاصي
ــرباء اليمنني  ــدى الخ ــدرة ل ــزز الق ــة وع الحيواني
ــة  ــاه املعالج ــن املي ــة م ــتفادة االقتصادي يف االس

وتحويلها ملصدر مهم للري.
ــاري املياه  ــني راجح استش ــول الدكتور أم ويق
والبيئة بالهينة العامة للبحوث واإلرشاد الراعي- 
ــذ: إن  ــىل التنفي ــذي ارشف ع ــج  ال ــق الربنام منس
ــتغالل املياه العادمة املعالجة يف زراعة  برنامج اس
ــة  الحيواني ــرثوة  ال ــة  لتنمي ــة  العلفي ــل  املحاصي
ــي املزارعني  ــة حيث اثمر تبن ــق نتائج إيجابي حق
ــرتاتيجية يزرعون  ــتهدفة الس ــات املس يف املديري
ــمني وتغذية  ــا األعالف املخصصة لتس من خالله
ــة  زراع ــن  ــدون ع يبتع ــا  فيم ــة  الحيواني ــرثوة  ال

الخضار بأنواعها .
ــع  ارب يف  ــذ  نف ــذي  ال ــج  الربنام إن  ــاف  وأض
ــار تضمن تنفيذ  ــات هي صنعاء وإب وذم محافظ
ــاف علفية يف حقول  ــطة هي إدخال 3 أصن 3 أنش
ــة  ــال التوعي ــات يف مج ــذ عملي ــني ،وتنفي املزارع
ــاط األول  والتدريب ،ومعالجة املوايش، ففي النش
ــدة يف حقول  ــاف علفية جدي ــة 3 أصن ــت زراع تم
ــن اإلصبعي -  ــكال - الدخ ــي (الرتيت ــني ه املزارع
الربسيم) وهذه األصناف تم إدخالها إىل اليمن من 
قبل مراكز وأبحاث دولية وتم تبنيها وزراعتها من 
ــاد الزراعي يف  قبل الهيئة العامة للبحوث واإلرش
أراضيها الزراعية باملحطات البحثية وتتميز هذه 
األصناف العلفية بأنها محاصيل تتحمل امللوحة 
ــاغة  ــة عالية واستس ــىل قيمة غذائي ــوي ع وتحت
ــوايش  وتعد من املحاصيل املجدية اقتصاديا،   للم
ــة بيعها  ــل املزارعني يف حال ــن من دخ التي تحس

باألسواق.
ــت متابعة مراحل  ــول الدكتور أمني: لقد تم ويق
ــة وفقا  ــة املعالج ــاه العادم ــا باملي ــا وريه زراعته

ــب مع  ــة تتواك ــة وعلمي ــات فني ــات وتقني ملمارس
ــة  الصح ــة  ومنظم ــة  والدولي ــة  الوطني ــري  املعاي
ــة وبيئية قد  ــاكل صحي ــادي أي مش ــة لتف العاملي
تحدث. ومتابعة مراحل إنبات املحاصيل العلفية 

حتى موعد الحصاد أو الحش.
ــرية يف التوعية  ــمل الربنامج عمليات كث كما ش
ــاءات الفردية  ــذ اللق ــالل تنفي ــن خ ــب م والتدري
ــة  ــىل أهمي ــم ع ــني واطالعه ــة للمزارع والجماعي
ــن يف  ــي وآم ــكل صح ــاه وبش ــذه املي ــتغالل ه اس
ــببها املياه  الجانب الصحي لتاليف أي أمراض تس
ــيهم  العادمة ضعيفة املعالجة عليهم وعىل مواش
ويف الجانب البيئي تجنب تلوث املوارد الطبيعية 

(الرتبة - املياه السطحية) .
ــات التوعوية  ــرشات وامللصق ــا تم توزيع الن كم
ــة املعالجة  ــاه العادم ــة باملي ــادية الخاص واإلرش
ــرشات تعريفية عن  ــتخدامها وأيضا ن ــرق اس وط

وذات  ــة  للملوح ــة  املتحمل ــة  العلفي ــل  املحاصي
ــا للمزارعني  ــم إدخاله ــة التي ت ــة العالي اإلنتاجي
ــع وباألماكن  ــات املجتم ــىل جميع فئ ــا ع لزراعته

العامة يف املناطق املستهدفة للربنامج.
ــة املوايش من  ــب الثالث تمت معالج ويف الجان
ــع املناطق  ــالت بيطرية يف األرب ــالل إجراء حم خ
ــة  ــع األدوي ــوايش وتوزي ــة امل ــتهدفة ومعالج املس
ــجيع األرس الفقرية التي تملك أعداد بسيطة  لتش

من الرثوة حيوانية .
ــيل ملالكي املوايش  ــا تنفيذ تدريب عم وتم أيض
ورعاة املوايش يف كيفية معرفة املرض وتشخيصه 
وعالجه والحقن ورضب األبر للحيوانات املصابة 

أثناء تنفيذ الحملة.
ــودة  ــفت مس ــدان كش ــة يف املي ــج واقعي وكنتائ
التقرير النهائي للربنامج انه حقق نتائج اقتصادية 
ــني الوضع املعييش للمجتمع الزراعي  أدت لتحس

يف املديريات املستهدفة حيث تمكن املزارعون من 
التوسع ورفع إنتاجية املحاصيل العلفية التي تم 
ــا يف الربنامج وتغذيتها لرثوتهم الحيوانية  إدخاله
ــوايش يف مناطقهم، وتوعيتهم  ــجيع تربية امل وتش

بأهمية استغالل املياه العادمة ضعيفة املعالجة.
يف  ــي  الوع ــادة  زي ــىل  ع ــج  الربنام ــرص  وح   
ــادة  ــات وق ــي للمجتمع ــي والبيئ ــب الصح الجان
ــة  املحلي ــع  املجتم ــات  ومنظم ــني  املحلي ــرأي  ال
ــذ الفعاليات واألعمال  ــني من خالل تنفي واملزارع
ــتهدف الربنامج  أكرث  ــة, حيث اس ــة املتنقل الحقلي
ــب التدريبية  ــاً ومزارعة يف الجوان من 540 مزارع
ــع قدراتهم ومهارتهم الفنية  والتوعوية أثمرت رف
ــاً من  ــم أكرث من 5320 رأس ــك معالجة وتطعي كذل
الحيوانات بعدد من املحافظات  (صنعاء مديرية 
ــم – ذمار املواهب  ــارث -  إب مديرية يري ــي الح بن

- عمران)

ــة  ــات فني ــت توصي ــج قدم ــام الربنام  ويف خت
ــة وأصحاب  ــني والجهات املعني ــة للمزارع وعلمي
ــة  واملحلي ــة  املركزي ــط  الضب ــات  وجه ــرار  الق
ــط  ــذ الضواب ــة وتنفي ــالت الالزم ــراء التدخ إلج
ــذه املياه , كذلك  ــتخدام ه ــري املحلية يف اس واملعاي
ــاه العادمة  ــتخدام األمن للمي تقديم كتيب (االس
املعالجة يف الزراعة) يوزع عىل الجهات املسؤولة 
ــات واملكاتب العامة  ــب التنفيذية والجامع واملكات
والجمعيات واملؤسسات غري الحكومية الستفادة 
ــه وتطبيق ما  ــني من ــالب واملزارع ــني والط الباحث
ــق املعايري  ــوط توجيهية وتطبي ــه من خط يحتوي
ــتخدام  ــة الصحة العامة يف االس ــة ومنظم الوطني
ــد املحاصيل  ــة يف الزراعة وتحدي ــاه املعالج للمي
ــة املياه الخارجة من محطات  املعينة طبقا لنوعي

املعالجة.
ــود العلمية التي  ــول الدكتور أمني إن الجه ويق

ــت من الربنامج انصبت عىل االرتقاء يف جانب  بذل
ــاه  للمي ــل  ــتغالل األمث ــاد واالس ــي واإلرش الوع
ــا مصدرا غري تقليدي  العادمة املعالجة باعتباره

متجدداً ومتنامياً مرتبطاً بتزايد السكان.
ــري التقليدية  ــادر املياه غ ــتفادة من مص ولالس
ــة لدينا  ــة، برزت األهمي ــل العلفي يف ري املحاصي
ــن املحاصيل العلفية  ــة أصناف م يف اليمن بزراع
مثل الدخن اإلصبعي والشعري متحملة للملوحة، 
بهدف زيادة إنتاجية األعالف التي تغطي حاجة 

الحيوانات وتزيد من إنتاجيتها.
ــة ذات املناخ  ــون اليمن احدى الدول العربي وك
ــكانها  ــاز س ــي يمت ــار، والت ــل األمط ــاف قلي الج
ــايل  ــا اإلجم ــغ عدده ــث يبل ــوايش حي ــة امل برتبي
ــد  ــات يتواج ــن الحيوان ــون رأس م ــوايل 20ملي ح
ــوايل    ح ــطى  الوس ــات  املرتفع ــم  إقلي يف  ــا  منه
ــي 2010م)،  ــاء الزراع 1617303رؤوس. (اإلحص
ــة الثانية بعد  ــل األهمي ــات تحت ــا أن الحيوان وبم
املحاصيل الغذائية، كونها تمد اإلنسان بالحليب 
ــرضوري توفري  ــن ال ــه م ــوم، فإن ــون واللح والده
ــب واملفيد لهذه الحيوانات من اجل  الغذاء املناس
تحقيق أكرب قدر من اإلنتاج لتلبية حاجات البرش 
وإيجاد توازن بني كمية اإلنتاج والطلب.  وبالتايل 
إمكانية املساهمة بجزء من التنمية للبلد وتعزيز 
األمن الغذائي وتحسني مستوى دخل املزارعني.

ــب البحث عن موارد  ــق ذلك فإنه يتطل ولتحقي
ــي  ــي تلب ــالف الت ــة األع ــع بزراع ــدة للتوس جدي

حاجة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
ــة للربنامج أقيم  وعىل هامش العملية التنفيذي
ــة بني  ــل بمديري ــت حنظ ــوم حقيل يف بي ــس ي أم
الحارث بمحافظة صنعاء حرضه الدكتور منصور 
ــاد  ــة العامة للبحوث واإلرش ــل رئيس الهيئ العاق
ــىل أهمية الربنامج يف توفري  الزراعي والذي اكد ع
ــد حرض  ــة ،وق ــرثوة الحيواني ــة ال ــالف لتنمي األع
الفعالية عدد من مدراء العموم بمحافظة صنعاء 
ــات الزراعية وعدد  ورؤساء الجمعيات واملؤسس

كبري من املزارعني يف املنطقة .

ــن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة  تدش
ــاركة  اليوم الثالثاء معرض "منتجي صنع يدي" بمش
ــة  ــة الحرفي ــغوالت اليدوي ــة للمش ــة منتج 40 عارض
ــوارات يف اكرب معرض يقام برعاية  والغذائية واالكسس
الغرفة لدعم وتشجيع الحرفيات اليمنيات حتى اآلن .
ــام الغرفة أن  ــر ع ــي مدي ــيل العلف ــح خالد ع وأوض
ــة "نصنع لنبقى "  ــذي ينطلق ضمن حمل ــرض وال املع
ــاطات لتعزيز اإلنتاج  ــن النش ــلة م يعترب باكورة سلس
ــة  ــات الوطني ــجيع الصناع ــن وتش ــي يف اليم الصناع

والحفاظ عليها واقتنائها من املستهلكني.

ــي يف ترصيح لـ"الثورة  ــتاذ عيل العلف  وأضاف األس
ــاء  ــجيع اقتن ــدف لتش ــرض يه ــادي"  إن املع االقتص
ــهم يف تعزيز  املصنوعات الوطنية بكل أنواعها بما يس
ــا إضافة لدعمها يف ظل الظروف  مكانتها واالرتقاء به
ــب دعم  ــي تتوج ــا والت ــها بالدن ــي تعيش ــة الت الحالي
ــة واملنتجات  ــة ويف مقدمتها الحرفي ــا الوطني صناعتن
من املنازل التي تقوم بإنتاجها النساء بإرادة وعزيمة 
ــاد الوطني  ــد االقتص ــهم يف رف ــوق لها لتس ــح الس وفت
ــات  ــادي واملعوق ــار االقتص ــه الحص ــات تواج بمنتج
ــعودي  ــف العدوان الس ــا تحال ــي فرضه ــددة الت املتع

األمريكي عىل املنتجات املحلية.
وبني مدير عام الغرفة أن الغرفة التجارية الصناعية 

بأمانة العاصمة استكملت كافة االستعدادات لتدشني 
ــاص  ــاع الخ ــن القط ــع رشكاء م ــاون م ــرض بالتع املع
لتشجيع املنتجات الحرفية وفتح مجاالت تجارية بها 
ــطة واألعمال  ــهم يف توفري فرص جديدة لألنش بما يس
ــري مصدر دخل  ــة وتوف ــة واألرس اليمني ــرأة املنتج للم

جديد لها .
ــم لتخصيص  ــعيها الدائ ــرص الغرفة وس ــدا ح مؤك
ــة ودعمها  ــات الوطني ــويق املنتج ــة منصة لتس وإقام

بكافة الوسائل .
ــات املحلية والدولية  ــا جميع الجهات واملنظم داعي
املعنية بدعم هذه التوجهات إىل املساهمة يف إنجاحها 

ملا لها من اثر يف تعزيز النشاط االقتصادي لبالدنا .

الثورة / احمد الطيار

ــعى فيه اىل  ــذي نس ــا هذا وال ــتكماال ملوضوعن إس
ــيس وتعميم ثقافة ( ريادة االعمال ) بني أوساط  تأس
ــب وذلك ألن هذه  ــات يف وطننا الحبي ــباب والفتي الش

الثقافة رضورية جدا 
ــتدعي  يف هذه املرحلة العصيبة عىل الوطن مما يس
ــبابية يف  ــف الجهود الحكومية واملجتمعية والش تكات
إيجاد الحلول االقتصادية للخروج من املشاكل التي 

نتجت عن السياسات 
ــم  ــل العدوان الغاش ــا قب ــات م ــة يف حكوم الخاطئ
ــن  ــذا الوط ــد له ــذي يري ــدوان ال ــد الع ــا بع ــا م وأيض
ــكريا بل  ــرضورة عس ــس بال ــة ولي ــار والهزيم االنكس

هناك مجاالت كثرية ال تقل أهمية 
ــرب  الح ــا  أهمه ــن  وم ــكرية  العس ــرب  الح ــن  ع
ــة يف الحصار الكامل لليمن برا و  االقتصادية واملتمثل
ــي موضوعي هذا من أجل  ــرا و جوا . ومن هنا يأت بح

حشد الطاقات و تنويع االفكار
ــال ملا لها من  ــادئ و ثقافة ريادة األعم ــاء مب وإرس
ــرد و كذلك  ــخيص للف ــىل الصعيد الش ــد جمة ع فوائ
ــتوى الجماعة واألرسة  ــها االيجابي عىل مس انعكاس

واملجتمع و الدولة ، حيث أننا 
ــاء مجتمع  ــذه نرغب يف بن ــود ه ــة الصم ويف مرحل
ــة يف النجاح يف  ــة عالية ورغب ــبابي ذو عزيمة وهم ش
ــادي يواكب  ــاة وصناعة جيل ري ــتى ميادين الحي ش

املرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن 
ــايل عىل جميع  ــق النرص بإذن الله تع وبالتايل نحق
ــني  ــني او متواكل ــرد متخاذل ــون مج ــدة و ال نك األصع
ــاء مرشوعاتنا الخاصة  ــعى إىل بن ــىل الدولة بل نس ع

والذاتية كل حسب قدراته و موهبته 
وميوله الشخصية . حيث أصبح توجه معظم دول 
ــطة التي  ــم إىل هذه النوعية من االعمال و األنش العال

تخفف عىل كاهل الدول مزيدا من األعباء .
وُتعّد ريادة األعمال من الظواهر القديمة واملُتجددة 
التي تساهم باإلشارة إىل األفراد املبتكرين واملُبدعني 
ــس الريادة تعود  يف مختلف مجاالت األعمال، أّما أُس
إىل نظرية احتكار القّلة؛ حيث اهتّم الرياديون بحساب 
ــوف  ــات الخاصة باملنتجات التي س ــعار والكمي األس
ــبة لها، ونظر  ــاذ القرارات املناس ــج؛ من أجل اّتخ ُتنت
ــس إىل الريادين بأّنهم وكالء  ــر االقتصادّي مارك املُفّك
ــاهمتهم يف  ــق تغيري يف االقتصاد؛ من خالل مس لتطبي
التأثري بشكٍل فعاٍل يف املجتمع. تأثرت ريادة األعمال 
ــانّية،  ــة من العلوم اإلنس ــة ظهورها بمجموع يف بداي
ــم االجتماع،  ــويق، وعل ــاد، والتس ــم االقتص ــل عل مث
ــرتاتيجّية، وعلم التاريخ؛  وعلم النفس، واإلدارة االس
ــاهم بظهور العديد من النظريات والتفسريات  مّما س
ــال، وُعِرَف املفهوم الخاص بريادة  لفكرة ريادة األعم
األعمال يف القرن العرشين للميالد وتحديداً يف عقدي 
ــذا املفهوم  ــرش ه ــن انت ــبعينات، ولك ــتينات والس الس
بشكٍل واسع يف الثمانينات والتسعينات، فاهتّم باملزج 
بني األرباح الناتجة عن العمليات التجارّية املتنوعة، 
ــاالت؛ عن طريق  ــف املج ــة من مختل ــكار املُقدم واألف
االعتماد عىل ابتكار وسائل حديثة لتطبيق األعمال.
ــم  املفاهي ــن  ــة م ــال مجموع ــادة األعم ــبت ري اكتس
ــة اإلدارّية  ــا باملدارس الفكرّي ــبب تأثره املتنوعة؛ بس
التي درستها بناًء عىل نظريات كّل منها، فتنوعت بني 

ــكلت  أهداف تحقيق االبتكار واإلبداع والربح التي ش
جزءاً من عنارص اإلنتاج، فشملت كّل عنارص العملية 
اإلنتاجّية التي تسعى إىل استمرار املنشآت املتنوعة 
ــول عىل الدعم  ــن طريق الحص ــاطاتها؛ ع بتنفيذ نش

املناسب للمساهمة يف تعزيز تنمية االقتصاد.
ممزيات ريادة األعمال : 

ــادة األعمال يف القطاعات االقتصادّية  إّن وجود ري
ــّكل أهمية  ــة  ( حكومي / خاص / أهيل ) ُيش املتنوع
ــاد والفكر  ــاهم بالتأثري عىل االقتص ــث ُتس كبرية؛ حي
ــادة األعمال  ــك تتمّيز ري ــرتاتيجّي؛ لذل اإلدارّي االس

بمجموعة من املميزات وهي : 
ــّكل  ــرتاتيجّي. ُتش أنها ُتعّد من آليات التطوير االس
ــاذ القرارات  ــن ُمدخالت اّتخ ــال جزءاً م ريادة األعم
ــل؛ من أجل  ــكل أفض ــتخدام املوارد بش املرتبطة باس

الوصول إىل توفري خدمة أو منتج جديد. 
ــّيات  ــتخدام أساس ــادة األعمال عىل اس ــد ري تعتم
اإلدارة عند اختيار النمط الخاص بالسلوك الريادّي. 
ــز دور اإلبداع يف  ــال بتحفي ــادة األعم ــاهم ري     تس
ــرص الجديدة،  ــث عن الُف ــن طريق البح ــآت؛ ع املنش
ــتفادة من  ــالل االس ــا من خ ــىل تنفيذه ــرص ع والح

املوارد. 
ــة من اإلجراءات  ــي تعتمد عىل تنفيذ مجموع والت

لتعزيز تحملها للمخاطر. 
وتساعد عىل تحقيق األرباح، واملشاركة يف املجتمع 

من خالل دورها املهم للمنشآت. 
ــىل  ــد ع ــة تعتم ــارات إدارّي ــىل مه ــوي ع ــا تحت كم

ــتخدام املوارد املتاحة  املبادرات الفردّية؛ من أجل اس
بشكل أفضل.

ــيق بني العملية  وتهتّم ريادة األعمال بتعزيز التنس
اإلنتاجّية والجهد املبذول يف العمل.

ومن أهداف ريادة األعمال :أنها
ــداف يف بيئة  ــق مجموعة من األه ــعى إىل تحقي تس

العمل، ومنها : 
ــام من أجل تنفيذ  ــتعداد مناخ العمل الع تعزيز اس

ريادة األعمال عىل مستوى املُنشأة. 
    السعي إىل إنشاء مرشوعات جديدة أو استحداث 

وحدات إدارّية داخل املنشآت. 
ــني  ــة باملوظف ــادرات الخاص ــم املب ــجيع ودع   تش
ــد  التجدي ــق  تطبي ــآت.   املنش ــل  داخ ــني  والعامل
االسرتاتيجّي الذي يشمل إعادة التفكري بالتوجهات 

والفرص املتاحة للمنشآت.
وقد اهتّم الكثري من الُكّتاب واملُفّكرين بقياس ريادة 
األعمال؛ عن طريق استخدام عّدة أبعاد ومن أهّمها :

 الُمبادرة : 
ــال باألفراد  ــة األعم ــراء بيئ ــىل إث ــي الحرص ع ه
ــتثمار الُفرص  ــىل اس ــاعدتهم ع ــن املبادرين، ومس م
ــوارد املتوفرة يف  ــن طريق االعتماد عىل امل املتاحة؛ ع
ــدي الحقيقّي للوصول  ــع، ومن هنا يأتي التح املجتم
ــعي  ــة متكاملة حول عمل األفراد الُحّر، والس إىل رؤي
إىل  ــك  ذل وأّدى  ــة،  حديث ــات  ملرشوع ــط  التخطي إىل 
ــال؛ حيث ُيعّد  ــادة األعم ــة املُبادرة يف ري ــور أهمي ظه
ــي املبادرة من املؤثرات الفعالة للوصول إىل ريادة  تبن

باألفكار، ومن املمكن أن ُتقدم قيمة تنافسّية للُمنشأة. 
تحمل المنشآت للمخاطر: 

ــدة  ــيلة واح ــتخدام وس ــق اس ــن طري ــك ع ــّم ذل يت
إلدارتها، وتعتمد عىل التحالف مع املنشآت األخرى؛ 
ألّن هذه املنشآت تعتقد بأّنها تستطيع توفري القدرات 
ــا أن رشكات األعمال  ــاً، كم ــل بعضها بعض ــي ُتكم الت
ــعى إىل الوصول ألدنى حٍدّ من املُخاطرة، ولكن يف  تس
ــلوكها ُموّجَهاً ملحاولِة الهروب منها، فقد  حال كان س
يؤدي ذلك إىل وصول رشكات األعمال ألكرب ُمخاطرة، 
ــام فتمتلك قدرًة عىل  ــكٍل ع ــآت الريادّية بش أّما املُنش
ــر؛ إذ يتمكن الرياديون من  القياس العقالنّي للمخاط

تقدير وفهم املخاطر بشكل مناسب. 
جذب الُفرص: 

ــاف وتطوير الفرص،  ــاهمة يف بناء واكتش هي املس
ــة  عالق ــود  وج ــىل  ع ــتندة  املُس ــدرات  الق ــم  وتقيي
ــن طريق  ــتفادة منها ع ــن أجل االس ــرتاتيجّية؛ م اس
ــرتاتيجّية أّم ال؛ حيث  ــواء أكانت اس ــة الدوافع س كاف
ــري الحاجات غري  ــة بتوف ــآت الريادّي ــدأ عمل املنش يب
ــتحدثة من املنافسني،  ــبعة، وجذب الُفرص املُس املُش
ــن املوارد  ــة ُتعّد م ــرص موضوعات مهم ــّكل الف وُتش
ــة، فتظهر أهمية هذه املوارد ضمن  ذات األرباح الثابت
ــتغاللها  ــبعة، وُيمثل اس ــوق غري املش احتياجات الس

بطريقة صحيحة تمّيزاً لريادة األعمال. 
اإلبداع :

ــن ُيعّد  ــذور القديمة ولك ــر ذات الج ــو من الظواه ه
ــكٍل  ــان بش ــعى اإلنس ــه حديثاً؛ حيث يس ــام ب االهتم
ــآت  ــم إىل اإلبداع يف كافة املجاالت، وتحتاج املُنش دائ
مهما كانت طبيعة عملها إىل استخدام اإلبداع؛ حيث 
ــداع، وُيعّد  ــي تطبق اإلب ــآت هي الت ــّد أفضل املنش ُتع
ــل املديرين هم الذين يحرصون عىل توفري املناخ  أفض
ــب؛ ملساعدة املوظفني عىل استخدام مهاراتهم  املناس

اإلبداعّية بشكٍل تام.
* استشاري تسويق وتطوير األعمال

ريادة األعمال بين الواقع والطموح  (٢)
فيصل حسني السنباين *
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