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 «الكويتية» تؤكد سعيها لتحديث أسطول طائراتها

 العمالة الفنية المتخصصة في صيانة الطائرات ومكوناتها تتصف بالندرة العالمية في السوق

 دائرة الهندسة بالمؤسسة حازت شهادات عالمية في اجتيازها سالمة العمليات والتشغيل

 أسطول الطائرات لم يصل إلى حالة التهالك وكثير من الشركات لديها طائرات قديمة ومازالت تعمل بسالم

 «اخلطوط اجلوية الكويتية» تعزز ثقتها بتحديث أسطول طائراتها 

وحاصلة على شهادات اعتماد عاملية مثل «EASA١٤٥» وترخيص سلطة 
الطيران املدني الكويتي، كما ان جميــــع عمليات وبرامج الصيانة تتم 

حتت اشراف ومراقبة فريق عمل من مهندسي املؤسسة.

  مسؤولية المؤسسة

  واشارت الى ان من املسؤوليات االصيلة املناطة باملؤسسة التأكد من 
ســــالمة وكفاءة الطائرات قبل ادراجها على جداول  التشغيل وان هذه 
املسؤولية ملقاة بشكل كبير على عاتق الفنيني من املهندسني والذين من 
واجباتهــــم التأكد من كفاءة وصالحية الطائرة قبل عملية االدراج وفقا 
للشهادات واملستندات الرســــمية الصادرة من جهة االختصاص وذلك 

متهيدا لقبول تشغيل الطائرة من قبل قائد الطائرة.
  ومن املعلــــوم ان لقائد الطائرة الصالحية في عدم قبول تشــــغيل 
الرحلة ألية اسباب يراها وهنا يستوجب عليه تبرير ما اتخذه من قرار 
وفقا للمعايير واملستندات الفنية الرسمية ويتم تثبيت ذلك من خالل 
تقرير الرحلة ســــيما وان مسؤولية تأخير الرحلة والتي تتجاوز املدة 
املنصوص عليها تســــتوجب اجراء التحقيق لتحديد اجلهة املسؤولة 
عن التأخير واسبابه سواء على املستوى الفردي والدوائر ذات العالقة 

بتجهيز وتشغيل الرحلة.
  وفي حالــــة قيام احد قــــادة الطائرة بإلغاء اكثر مــــن رحلة لنفس 
االســــباب ـ وخاصة بعد ادخال الركاب وبدء عملية حتريك الطائرة من 
موقع التحميل متهيدا لتشغيل احملركاتـ  يقوم رئيس االسطول املعني 
بإجراء حتقيقات أولية ملعرفة اسباب التخير ورفع حالة التحقيق الى 

درجة اعلى اذا استوجب االمر ذلك.

  صالحيات قائد الطائرة

  ان من الثابت ان قائد الطائرة لديه عدة صالحيات كما هو منصوص 
عليه في اللوائح املنظمة املعمول بها من قبل ادارة العمليات باملؤسسة 
واملعتمدة من قبل االدارة العامة للطيران املدني والتي تبني فيها شروط 
استخدام مقاعد كابينة القيادة للسفر اثناء تشغيل الرحالت التجارية 
وهنــــا نؤكد ان طاقم الضيافة هم جزء مــــن طاقم الرحلة للطائرة وان 
وجودهم في كابينة القيادة اثناء السفر ال يعد مخالفة، اما بالنسبة الخذ 

املوافقات اخلطية فهي اجراءات ترتيبية ولضمان التنسيق.
  ونود هنا ان نوضح ايضا ان قائد الطائرة ميلك الصالحية املطلقة 
في قبول او رفض اي من الفئات املسموح لها باستخدام كابينة القيادة 
للســــفر وحتى لو كان لديهم موافقات مسبقة شــــريطة ان يتم اشعار 

املسؤولني باملؤسسة وذلك في تقرير الرحلة.
  وفيما يتعلق بالتذمر في اوســــاط العاملني، فإننــــا نود التأكيد ان 
املؤسســــة ال تألو جهدا وال تدخر وسعا في سبيل التواصل مع جميع 
املوظفني بجميع درجاتهم الوظيفية وســــماع وجهات نظرهم للوقوف 
على املشكالت واملعوقات التي تواجههم وتتبع املؤسسة سياسة الباب 
املفتــــوح مع موظفيها، حيث ان رئيس مجلس االدارةـ  العضو املنتدب 
يحرص على االلتقاء باملوظفني مرتني كل شــــهر في ديوانية املؤسسة 
لسماع املالحظات واآلراء بشكل مباشر والعمل قدر االمكان على توثيق 

العالقات والصالت بني املوظفني واالدارة العليا. 

 ذكرت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية أنها طاملا دأبت على املطالبة 
لتحديث أسطول طائراتها بأسطول حديث اسوة بشركات الطيران االقليمية 
والعاملية ولقرب وصول العمر االفتراضي ملعظم الطائرات، وقد تلقت 
بالفعل موافقة مجلس الوزراء على حتديث اسطول املؤسسة، وبناء على 
هذه املوافقة قامت املؤسسة بتشكيل فرق عمل إلعداد املواصفات وعدد 
الطائرات املطلوبة على مراحل حلني الوصول للعدد األمثل ألســــطول 
املؤسسة. وأوضحت املؤسسة في بيان صحافي امس ردا على ما نشر 
وتناولته بعض الصحف احملليــــة وحمل في طياته ادعاءات واتهامات 
خطيرة على ضوء ما تعرضت له بعض الرحالت من تأخيرات وأعطال 
فنية ان هذه األمور أدت الى زعزعة ثقة جمهور املســــافرين ومعنويات 
موظفي املؤسسة، خاصة أطقم التشغيل والصيانة واخلدمات، األمر الذي 
نتج في مجمله عن االضرار مبصلحة وسمعة هذه املؤسسة الوطنية. 
وذكرت املؤسسة انه مت دفع عربون مشــــروط باملوافقات النهائية من 
اجلهــــات احلكومية، إال ان هذا املشــــروع تعثر حتت قبة مجلس األمة، 
وكان ضمن خطة التحديث العمل على تســــريع املشروع، وذلك بشراء 
حصة شركة االفكو من الطائرات احملجوزة لصاحلها من شركتي ايرباص 

والبوينغ والذي مت رفضه كذلك.

  العمر االفتراضي للطائرات

  ونوهت املؤسســــة الى انه بالنســــبة ملفهوم العمر االفتراضي فاننا 
نوضح ان هذا ال يعني وصول الطائرات الى حالة التهالك وحتمية عدم 
قدرتها على التشغيل حيث ان كثيرا من الشركات لديها طائرات قدمية 
ومازالت تعمل بسالم وأمان مادام مت االلتزام ببرامج الصيانة وخاصة 
الدورية الثقيلة وبرامج الفحوص والتحسينات على الهياكل واحملركات 

وأنظمة التحكم واألجهزة احلساسة لألنظمة التشغيلية.

  وضع الصيانة

  وأكدت املؤسســــة ان أمن وسالمة تشــــغيل طائراتها الهدف األسمى 
والرئيســــي من خالل تطبيق جميع تعليمات وإجراءات دليل ومراجع 
الصيانة التي تفرضها التعليمات والنصوص املقرة من مصنعي الطائرات 
ومكوناتها وهيئات السالمة الدولية. وقد حازت دائرة الهندسة باملؤسسة 
ـ باعتبارها اجلهة املســــؤولة عن أعمال الصيانة على الطائرات ـ على 
شهادات عاملية منها الوكالة األوروبية لسالمة الطيران EASA١٤٥ وكذلك 
على ثقة سلطة الطيران املدني األملاني LAB باإلضافة الى اجتيازها برنامج 
إدارة سالمة العمليات والتشغيل ISOA وهو برنامج تدقيق معتمد من 
قبل املنظمة الدولية للنقل اجلوي IATA ويتضمن معايير وشروط سالمة 
عمليات الصيانة للطائرات. وكذلك تقدمي خدمة األعمال الفنية والصيانة 
وتنفيذها على طائرات املؤسسة، وكذلك ألكثر من ٥٢ شركة أخرى منها 
العاملية مثل لوفتهانزا األملانية والفرنســــية والسنغافورية ويونايتد 
األميركية، ومنها أيضا شــــركات اقليمية مثل االماراتية والقطرية، كما 

تقدم خدمة الصيانة للشركتني احملليتني اجلزيرة والوطنية.

  السمعة التشغيلية

  ان ما مييز أنشــــطة النقل اجلوي التجاري هو الشــــفافية بالنسبة 

للمســــتوى الفني للشــــركات املشــــغلة وحالة أعمال التقنيات الالزمة 
للمحافظة على املستوى املشروط لسالمة رحالت الطائرات، ويتم ذلك 
وفق ما ذكرناه من االلتــــزام بتطبيق ما تنص عليه القوانني واللوائح 
ومبوجب مجلدات التشغيل والصيانة املصدرة من قبل الشركات املصنعة 
واملعتمدة من قبل الهيئات الرقابية محليا واقليميا ودوليا، سواء التي 
حتلق في أجوائها أو تهبط في مطاراتها، ويتم التأكد من ذلك من خالل 
املستندات والشهادات التي تؤكد سالمة تشغيلها واال فإنها تقوم مبنعها، 
وهللا احلمد مؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية تفخر بسجل نظيف 

وناصع لسالمة التشغيل.

  العمالة الفنية

  وقالت املؤسسة ان العمالة الفنية املتخصصة في صيانة الطائرات 
ومكوناتها من محركات واجهزة تتصف بالندرة العاملية في السوق، كما 
ان الطلب على هذه العمالة يفوق العرض لذا تتنافس شركات الطيران 
بتقدمي الكثير من املغريات جلذبها وتوظيفها، األمر الذي أدى الى تسرب 
الكثير من العمالة الفنية املدربة في املؤسســــة للعمل بشركات اقليمية 
قدمــــت لها الكثير من املغريات واحلوافز التي ال تســــتطيع املؤسســــة 
توفيرها في ظــــل القوانني املقيدة التي حتكــــم عملية التعيني وحدود 
األجور واملكافــــآت، األمر الذي أدى الى طول فترة ســــد نقص العمالة 

الفنية من السوق العاملية.

  قطع غيار الطائرات

  وذكرت املؤسسة انها تقوم بتخزين وتوفير قطع الغيار الالزمة حسب 

متطلبات برامج الصيانة، إال ان هناك أنواعا من قطع الغيار تســــتجد 
احلاجة الســــتبدالها خالل خدمة الصيانة غير املجدولة، وتصنف قطع 
الغيار هذه حســــب درجة اهميتها فمنها قطع عند عطلها تكون مانعة 
 Go ومنها قطع عند عطلها شبه مانعة للتشغيل No Go لتشغيل الطائرة
If وهي القطع التي يســــمح بتشغيل الطائرة في ظل توافر نظام رديف 
(بديل) ملدة زمنية محــــددة، اما الصنف األخير فهو القطع غير املانعة 
Go لتشغيل الطائرة بسالم حلني توافر هذه القطع عند عطلها، وللعلم 

فإن جميع األعطال محكومة مبدد ال ميكن جتاوزها.
  وأوضحت املؤسسة أنه نظرا لدخول طائرات املؤسسة برامج الصيانة 
الثقيلة، وانشــــغال حظائر الصيانة باملؤسسة على مدار العام بتقدمي 
الصيانة لطائراتهــــا املختلفة وتزامن دخول اكثر من ثالث طائرات في 
وقت واحد اضافة للطائرات احلكومية والشــــركتني احملليتني واحلاجة 
للتشغيل اثناء مواسم السفر والذروة وعدد الطائرات احملدود (١٧ طائرة) 
ـ علما بان العاملني بحظائر الطائرات بدائرة الهندســــة يعملون بنظام 
النوبة (نوبتني باليوم) حسب ما يسمح به عدد العمالة الفنية املتوافرة 
ـ اضطرت املؤسســــة ومنذ اكثر من خمس سنوات لالستعانة مبصادر 
خارجيــــة (Out Sourcing) لعمل الصيانة لبعض من طائراتها والتي ال 
تسمح جدول اعمال الصيانة بتنفيذها في الكويت وذلك لعدم توافر السعة 
الستيعابها وليس لعدم قدرتنا على ذلك، وقد مت التعاقد على تنفيذ مثل 
هذه البرامج مع عدة شــــركات صيانة عاملية منها األوروبية واالقليمية 
«اخلليجية والعربية» والتي لها القدرة على استيعاب طائرات املؤسسة 
خالل املدة املقرر تنفيذ اعمال وبرامج الصيانة لها، علما بان جميع تلك 
الشركات تنطبق عليها معايير وشروط سالمة عمليات الصيانة للطائرات 

 لم يحن الوقت بعد إلغالق صنبور الدعم المالي األميركي

 بقلم: اروين ستيلزر
  يتطلـــع األميركيـــون الى ثالثة 
مصـــادر للتكهـــن حول مســـتقبل 
اقتصادهـــم وهي: الرئيـــس اوباما 
املسؤول عن السياسة املالية، ورئيس 
االحتياطي االحتـــادي بن برنانكي 
املسؤول عن السياسة النقدية و«حكيم 
اوماها» وارن بافيت املعروف بعقود 
طويلة من االســـتثمارات الناجحة 

وبتصريحاته البليغة.
  الرئيس اوقع عجـــزا هائال في 
املوازنة لكي يحفز االقتصاد بخطط 
كانت احدثها تشجيع األميركيني على 
استبدال سياراتهم القدمية بسيارات 
جديدة. وهنالك اتفاق في اآلراء على 
ان هذه املساعدات املالية كانت ذات 
تأثير متواضع، اما االجراءات االخرى 
التـــي كانت قد بدأت في عهد بوش 
فقد قامت بدور كبير في منع انهيار 
عدة بنوك تعتبر اكبر من ان يسمح 
لها باالنهيـــار. وكانت النتيجة ان 

اوباما رفع عجز املوازنة كنسبة من 
الناجت احمللي من مستوى  اجمالي 
٦٪ املألوف في زمن السلم الى ١٣٪. 
وكما قال بافيت اخيرا: «نحن ماليا 

في وضع غير مألوف».
  ويصف برنانكي سياساته عن حق 
بأنها «هجومية». فقد خفض اسعار 
الفائدة الى الصفر لتشجيع رجال 
االعمال على االقتراض واملستهلكني 
على االنفاق، وابتكر تشـــكيلة من 
اخلطط لتشجيع البنوك على اقراض 
بعضها بعضا وكذلك االعمال، وطبع 
النقود لشراء سندات الدين واالبقاء 

على انخفاض اسعار الفائدة.
  وخالل اجتماع االسبوع املاضي 
ملسؤولي البنوك املركزية العامليني 
في وايومنغ وصف برنانكي سياسته 
النقدية بأنها «مكملة» للسياســـة 
املالية. ولذلك فان استعداده للتنسيق 
مع وزارة اخلزانة ميكن ان يعرض 
للخطر قدرة االحتياطي االحتادي 
على احملافظة على استقالليته من 
التحكم  الى  الســـاعني  السياسيني 

بسياساته.
  وهذا يعيدنا الى «حكيم اوماها» 
وارن بافيت الذي ساند كل الضخ 
املالـــي واخلطوات االخـــرى التي 

واالحتياطـــي  االدارة  اتخذتهـــا 
االحتادي، ولكنه قلق اآلن. والواقع 
ان اجلبهة الثالثية التي كانت موحدة 
يوما فقدت قـــدرا من تلك الوحدة، 
فالرئيس يريد ان يواصل االنفاق 
واالقتراض، وخطته للرعاية الصحية 

ســـتضيف تريليونات الى العجز 
على مدى ١٠ ســـنوات وستضيف 
خططه لتحســـني التعليم مليارات 
فضال عن تريليونات اخرى النقاذ 

شركات السيارات.
  لقد بلـــغ العجـــز حجما جعله 

الهاجس االول لألميركيني في الوقت 
احلاضر. ففـــي يناير كان ٤٣٪ من 
األميركيني يعتبرون التحفيز فكرة 
جيدة مقابل ٢٧٪ ينتقدونه. واليوم 
٣٤٪ فقـــط يؤيدونـــه مقابل ٤٣٪ 
يرفضونه، على الرغم من وصول 

معدل البطالة الى ٩٫٥٪ مع توقعات 
بارتفاعه اكثر.

  وتنفق احلكومة ضعف دخلها 
تقريبا مما يعني ان موازنة احلسابات 
لن تكون امرا يسيرا خصوصا ان 
الكونغرس  فـــي  الدميوقراطيـــني 
سيقاومون أي تخفيضات لالنفاق 
تقريبا بعد ان انتظروا طويال الفرصة 
لتحقيق مشاريعهم احملببة لديهم 
ولتوســـيع دولة الرفاه، ولذلك لن 

يهتموا بالعجز.
  ويعتزم اوباما تعويض جزء من 
العجز عن طريق زيادة الضرائب 
ولكنه كان قد وعد الطبقة املتوسطة 
بعدم زيـــادة الضرائب عليها وانه 
سيحمل العبء لالغنياء الذين يعتقد 
انهم حققوا مكاسب اكبر مما ينبغي 
في عهد بوش. ولكن املشكلة هي انه 
لم يعد باالمكان عصر هذه الليمونة 
اكثر خصوصا وان معدالت الضريبة 
في أميركا هي مـــن بني االعلى في 

البلدان املتقدمة.
  ويلمح برنانكي الى انه اذا تابع 
اوباما سياسة االسراف فسيتعني 
عليه ان يضيق السياســـة النقدية 
قريبا وبشكل اشد من اجل السيطرة 
على العجـــز. ويوافقه بافيت على 

ذلك، ولكنهما ال يعتقدان ان التعافي 
قوي مبا يكفي للتضييق في الوقت 
احلاضر. واذا ما استجاب االحتياطي 
االحتـــادي للدالئـــل االخيرة على 
التعافي برفع اسعار الفائدة االن فمن 
احملتمل ان يكرر بذلك اخلطأ الذي 
ارتكبه في ثالثينيات القرن املاضي 
عندما اجهض التعافي بتسرعه في 

رفع اسعار الفائدة.
  ويوافق بافيت على ان ساعة رفع 
اسعار الفائدة لم حتن بعد، ولكنه 
يخشـــى من انه عندما يحني وقته 
لن يتمكن االحتياطي االحتادي من 

التصدي للعجز املالي الهائل.
  والتضخـــم هـــو بديـــل جذاب 
سياسيا عن خفض االنفاق او زيادة 

الضرائب.
  االقتصاد يتعافى ومن احملتمل ان 
يسجل بعض النمو، واذا ما استمر 
النمو فان اجتماع مسؤولي البنوك 
املركزية في العام املقبل سيركز على 
اســـتراتيجية حتول دون حدوث 
تضخم بالقدر الذي سيخفض قيمة 
الدوالر الضعيف اصال الى احلد الذي 
يقرر معه الصينيون انه لم يعد من 
مصلحتهم زيـــادة مخزوناتهم من 

سندات الدين األميركي. 

 االقتصاد األميركي في طريقه للتعافي

 أمن وسالمة تشغيل الطائرات الهدف األسمى من خالل تطبيق دليل الصيانة

 وليد القدومي 

 أعلنت مجموعة توب للتسويق 
العقــــاري عــــن إطــــالق حملتها 
التســــويقية لعدد من مشاريعها 
العقاريــــة حتت شــــعار «االرض 
أســــاس الثروة» وذلك من خالل 
طرح ٣ مشاريع أراض سكنية في 
االردن ومشروعني استثماريني في 
بريطانيــــا، وذكرت املجموعة في 
بيان صحافي أمس أن احلملة تأتي 
متزامنة مع مشاركة املجموعة خالل 
شهر رمضان املبارك في معرض 
الذي تنظمه  الرمضانــــي  العقار 

مجموعة املسار.
املناســــبة قال العضو    وبهذه 
املنتدب للمجموعة وليد القدومي 
ان املجموعة ضمن سياستها في 
دعم صناعة املعــــارض بالكويت 
وخصوصا العقارية منها تشارك 
في هذه املعارض، وتهدف من خالل 
مشاركتها إلى استقطاب شريحة 
من املستثمرين للتملك واالستثمار 
في املشاريع املعروضة، باإلضافة 
الــــى ما تشــــكله هــــذه املعارض 
أيضا من أهميــــة في فتح قنوات 
استثمارية جديدة واستقطاب عمالء 

ومستثمرين جدد للمشاريع التي 
تعرضها املجموعة وخللق حالة من 
التواصل أيضا مع عمالء املجموعة 

مبختلف أماكن تواجدهم.
  وأضــــاف القدومــــي أن االزمة 
املالية العامليــــة وما صاحبها من 
انعكاسات ســــلبية على مختلف 
أثرت على  القطاعات االقتصادية 
القطاع العقاري ما أدى الى خلق 
حالــــة من الركود خالل األشــــهر 
املاضية ومــــا صاحب تلك الفترة 
من تراجع كبير في األسعار التي 
عادت الــــى منطقها الطبيعي اآلن 
بعيدا عن تأثيرات الطفرة العقارية 
التي شهدتها املنطقة والعالم خالل 

السنوات اخلمس املاضية.

  الوضع الراهن

  وبني أن الوضع الراهن قد خلق 
فرصا استثمارية عقارية جديدة 
وبأســــعار تعد مناسبة ومميزة 
للشــــرائح املتوســــطة وشرائح 
القدومي  الدخل احملدود وأضاف 
أن التوقعات تشير الى أن أسعار 
فــــي الصعود  العقارات ســــتبدأ 

التدريجي اعتبارا من بداية العام 
القادم، مشيرا الى أن الوقت الراهن 
يعد فرصة مميزة للمســــتثمرين 

للشراء.

  أرباح كبيرة

  وذكر أن االستثمار في األراضي 
قد حقق أرباحا كبيرة للمستثمرين 
على مدى العصور، مشيرا الى أن 
الثروات  الكثيرين من أصحــــاب 
املتاجرة  كان أســــاس ثرواتهــــم 

باألراضي والتي شــــهدت حاالت 
بيع غير مســــبوقة حتى في ظل 
االزمة الراهنة، مضيفا أنه من هذا 
املنطلق تضع املجموعة مجموعة 
من الفرص االستثمارية في قطاع 
االراضي تشكل استثمارا مضمونا 

وآمنا على مدى االوقات.

  مشاريع األراضي السكنية

  واوضح أن الشركة بصدد طرح 
مشاريع االراضي السكنية باالردن 
والتي تقع في ام احلصينيات وام 
السراب واالشرفية باملفرق وهي 
اراض مفــــروزة وجاهزة للبناء، 
مضيفــــا أن منطقة املفــــرق تعد 
االن من املناطق احليوية باالردن 
كونها احدى أهم مناطق التنمية 
االقتصادية في اململكة، مبينا أن 
جميــــع االحصائيات تشــــير الى 
الكويتيني بقطاع  أن املستثمرين 
االراضي في االردن يشكلون دائما 
النســــبة االكبر من اجمالي حجم 
التــــداوالت العقارية باململكة وقد 
كانت الزيادة ملحوظة بشكل كبير 

خالل الستة أشهر املاضية.

  ومن املشاريع األخرى التي 
ستعرضها الشركة أيضا اراض 
استثمارية في بريطانيا في عدة 
مناطق من أبرزها منطقة صري 
وسانت البانز، وأضاف القدومي 
ان االراضي استثمارية ومفروزة 
مبساحات تبدأ من ٥٠٠ متر مربع 
وبأســــعار تبدأ من ٩٥٠٠ جنيه 
استرليني، وملكية االراضي حرة 

ملختلف اجلنسيات.

  بناية البشر

  وأشــــار القدومــــي الــــى أن 
املجموعــــة بصدد طــــرح بناية 
قيد االنشاء في منطقة التجمع 
اخلامس بالقاهرة اجلديدة، وتقع 
«بناية البشــــر» واملؤلفة من ٤ 
أدوار في موقــــع مميز ومطلة 
على حديقة عامة باإلضافة الى 
قربها من أكبر املشاريع التجارية 
واجلامعات واملعاهد باملنطقة، 
البناية ستســــلم في  أن  مبينا 
يوليو ٢٠١٠ وسيتم منح العميل 
تسهيالت في السداد تصل ملدة 

٢٤ شهرا ودون فوائد. 

 «توب العقارية» تبدأ حملتها التسويقية  «األرض أساس الثروة» 
 من خالل طرح ٣ مشاريع أراض سكنية في األردن ومشروعين استثماريين في بريطانيا 

 قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلليج عدنان احلداد ان مجموعة 
اخلليج في سياســــتها التوسعية 
نحو العاملية ستقيم مؤمترا دوليا 
بالبحرين برعاية شــــركات عاملية 
وإقليمية وذلك في ١٢ اكتوبر املقبل 
حتت عنوان «التسويق.. وصناعة 
الفرص» لعميد التســــويق العاملي 
د.فيليب كوتلر وهو احد أشهر املدربني 
في فن صناعة التسويق واملبيعات. 
وأوضح احلــــداد في بيان صحافي 
أمــــس ان املؤسســــات االقتصادية 
والشركات العاملية أصبحت تواجه 
فــــي املرحلة احلاليــــة - وخاصة 
اخلليجية منها - نوعا من التغير 
في حجم ونوعية إعمالها وكيفية 
عملها بســــبب اختالف آلية العمل 
نتيجة األزمة املالية التي نتج عنها 
نوع خاص من التحديات واملشاكل 
اإلدارية اجلديدة وأصبحت تعاني 
أيضا في ذات الوقت من عدم قدرتها 
على احلصول على العنصر البشرى 

املؤهل بالشكل الذي يحقق أهداف 
املؤسسة التســــويقية واإلنتاجية 
في ظل املتغيــــرات احلديثة وذلك 
بسبب األزمة املالية التي فرضت آلية 
جديدة ومغايرة عما سبق ان تعود 
عليها السوق. وأضاف أن التسويق 
الصحيح يبدأ قبل التصنيع ويستمر 
طويال بعد وصول املنتج إلى األسواق 
وعليه فال يجوز النظر إلى التسويق 

على انه فن تصريف منتجات الشركة 
فحسب، كما يجب عدم اخللط بني 
التسويق والبيع، ألنهما عنصران 
متضادان بل ان التسويق ينظر إليه 
على أنه فن خلق قيمة جديدة غير 
مســــبوقة وذات أهمية للمستهلك 
تساعده على أن يحصل على قيمة 
أكبر من عملية الشراء وذلك من خالل 
عناصر اجلودة واخلدمة والقيمة 
املضافة. وتابــــع «من املعروف أن 
عملية البيع تبدأ بعد عملية اإلنتاج 
فعال بينما يبدأ التسويق قبل ذلك 
بكثيــــر فهو واجب الشــــركة الذي 
يتطلب منها حتديد ما يحتاجه الناس 
وما يجب عليها كشركة توفيره كما 
يحدد التسويق كيفية إطالق املنتج 
في األسواق، وسعر البيع، وطريقة 
التوزيع، وأفكار الترويج في حني 
يراقب التسويق كذلك نتائج البيع 
ويحسن العروض اخلاصة، ويحدد 
مــــا إذا كان يجب ومتى يجب إنهاء 

عرض خاص. 

 عدنان احلداد 

 الحداد: «مجموعة الخليج» تنّظم
  مؤتمراً دولياً في البحرين أكتوبر المقبل 

 برعاية شركات عالمية تحت عنوان «التسويق.. وصناعة الفرص» 


