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السلة االقتصادية

ردود..ومتفرقات..

»الكويتية« لم تدرج على القائمة السوداء
قال مدير مركز عمليات »SAFA«ـ  هي اجلهة 
املســـؤولة عن تنظيم وقيام بالتفتيش على 
الطائرات التي تهبط في املطارات األوروبية ـ 
ومركزها فرنساـ  باريس كريستوفر ان مؤسسة 

اخلطوط اجلويـــة الكويتية لم تكن يوما من 
االيام مدرجة على القائمة السوداء في أوروبا. 
وأشاد مدير املركز مبستوى شركات الطيران 

اخلليجية مقارنة باآلخرين.

شراء او عقود او غيرها.
وحول ما يثـــار في الصحف 
حول املؤسسة، قال احلليل »اننا 
اتهامات  ال نستطيع اإلجابة عن 
مرسلة ومفتوحة مثل التي تنشر 
في الصحـــف، امنا نحن قادرون 
على اإلجابة عن أســـئلة محددة 

مثل أسئلة النواب«.
وقال ان »الكويتية« تقوم حاليا 
بعمل الصيانة لطائرات شـــركة 
طيران اجلزيرة، وهي أيضا في 
طور االستعداد للحصول على عقد 
صيانة طائرات الشركة الوطنية، 
مبينا ان ميزانية صيانة احملركات 

وحدها كلفت املؤسسة ما يقرب 
من 22 مليون دينار في املوازنة 
السابقة وهي ثلث تكلفة عمليات 

الصيانة.
من جانبه، اوضح نائب مدير 
دائـــرة الصيانة في املؤسســـة 
خليل حمادي ان املؤسسة تقوم 
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وصلتنــــي كثيــــر من 
الرســــائل واالتصــــاالت 
التي تشير إلى أن بعض 
مقاالتي تقف ضد املواطن 
أو ضد احلكومة أو مع كذا 
وكذا... وأود هنا أن أفيد 
قرائي الكرام بأن »السلة 
االقتصادية« ليست ضد 
احد أو مع أحد إمنا الهدف 
منها مصلحة الكويت أوال 
وأخيــــرا وأنا أكتبها بكل 
مهنية وآخذ على نفسي 
العلوم احلديثة  تطبيق 
علــــى مجتمعنا احلبيب 
دون أي انحياز أو هدف 

سياسي معني.
التوصيف الوظيفي لصالح املوظف العام 

ويعطيه مميزات أفضل من الكوادر
 اتصــــل بي أحــــد األعزاء وأرســــل إلي 
شخص آخر برســــالة عن أن مقال الكوادر 
ضد املوظف وحلرمانه من امتيازاته وهذا 
ما يوحي به العنوان... وأحببت أن أبني أن 
نظام التوصيف والتقييم لصالح املوظف 
العام ألنه بداية حسبما وضح لي االخوة 
في ديوان اخلدمة فــــي حال تطبيق نظام 
التوصيف فإن العاملني الذين لديهم كوادر 
مقــــرة لن يحرموا من مميزاتهم املالية، بل 
ان وظائفهم ســــتحتفظ بهذه املميزات من 
خالل تعديل نظام الكوادر إلى التوصيف 
الوظيفي، وأيضا حسبما عرفت فإن كثيرا 
من املهنيني واملديرين ممن لديهم أصال كوادر 
يعانون نفســــيا من أن هنــــاك عاملني أقل 
منهم علما وخبرة وشهادة يأخذون نفس 
رواتبهم بسبب هذا النظام، وال شك أن نظام 
التوصيف يعالج هذه املشكلة عالجا جذريا 
ويحقق العدالة للجميع على حسب الواجبات 
واملسؤوليات التي يؤدونها، وأيضا العاملون 
الذين ليست لديهم كوادر لن يحرمهم نظام 
التوصيف من املميزات املالية وغيرها من 
املميزات وإمنا سيعززها ولكن وفق نظام 
إداري واضح يحدد الواجبات واملسؤوليات 
ويعزز من اإلنتاجية للموظف وعلى أساسها 
ســــيعطى راتبه ومميزاته، وسيرقى على 
حسب األهداف التي سيحققها، وأيضا يتيح 
لإلدارة أن حتاسب موظفيها وفق نظم إدارية 
موضوعية، فأطمئن العاملني في احلكومة 
إلى ان هذا النظام لن يحرمهم من شيء، بل 
سيعزز مكانتهم بكل موضوعية وحيادية 
ويرفع من مستوى مؤسساتنا احلكومية 
ويحد من التضخم غير املبرر في باب الرواتب 
ويعطي الفرصة لألجيال القادمة لالستفادة 

من هذا النظام.

»تويوتا« ونظام الشكاوى

شركة تويوتا هي مفخرة اليابان ومتثل 
تفوق اإلدارة اليابانية على نظيرتيها األميركية 
واألوروبية، ويكفــــي أن نعلم أن مبيعاتها 
السنوية على مستوى العالم 263 مليار دوالر 
أي أكثــــر من دخل الكويت واإلمارات وقطر 
مجتمعة من النفط... تويوتا ال شك شركة 
مبدعة استطاعت اكتساح العالم مبنتجاتها من 
خالل التكنولوجيا املبدعة ومن خالل االعتماد 
على قوى بشرية مدربة تدريبا فنيا وحرفيا 
عالي املستوى، لدرجة أن هناك العديد من 
الكتب التي ألفت لتعليم املؤسسات األخرى 
طريقة تويوتا في اإلدارة والتدريب ونظام 
 »toyota way« اجلودة فاشتهرت كتب مثل
طريقة تويوتا أو كتاب »تويوتا اإلبداع«... 
وسقوط تويوتا مؤخرا من خالل عيوب في 
سياراتها الفاخرة مثل لكزس وأفالون أدهش 
العالم ووضعه في حيرة، كيف تقع مثل هذه 
الشركة في مثل هذا اخلطأ الفاحش، هل هي 
حقيقة أم حتامل من األميركان لضرب سيارة 
تويوتا التي نافســــتهم وأخذت سوقهم في 
عقر دارهم.. هكذا بدا األمر ألول وهلة، ولكن 
بعد دعوة تويوتا ملاليني السيارات إلصالح 
األخطاء في دواســــة البنزين في ســــيارات 
لكزس وغيرها من األخطاء في بقية السيارات 
مثل أفالون، صدرت توبيخات من احلكومة 
اليابانية لشركة تويوتا التي أهملت االستماع 
إلى عمالئها وشكاواهم ودعتها إلى االهتمام 
بهذا اجلانب، وقام رئيس تويوتا باالعتذار 
والبكاء ألميركا وأوروبا، ومن الواضح أن 
تويوتا اهتمت باجلودة والتطور التكنولوجي 
وأهملت جانب خدمة العمالء والشــــكاوى، 
وهذا واضح في مراكز وكالئها هنا عندنا في 
اخلليج والكويت، فمنذ عدة سنوات كانت 
لدي سيارة الند كروزر اشتريتها بأكثر من 
13 ألف دينار، وكنت أعمل الصيانة لدى وكيل 
تويوتا وكان أشد ما يغيظني عندما يطلب 
مني موعدا إلدخال الســــيارة في الصيانة، 
مبعنى أنه ال يســــتطيع استيعاب السوق، 
وكنت اطلب املســــؤول للشــــكوى ولكن ما 
من مجيــــب، وكان الرد من موظفي اخلدمة 
أن املســــؤول ســــيعطيك نفس الرد وأيضا 
الشركة األم ليس لديها نظام شكاوى معلن 
عنه... هذه الفلســــفة فــــي اإلدارة تختلف 
عنها لدى نظيراتها األميركية واألوروبية، 
نفس احلادثة وقعت لي مع سيارة والدتي 
حفظها اهلل وأطال في عمرها اجليمس، إذ بعد 
شهرين من شرائها وفي رحلة برية انفجر 
التاير وكدنا ننقلب واحلمد اهلل مرت األمور 
على خير، وذهبت إلى وكيل اجلي ام ســــي 
في الكويت وبعد عدة مقابالت وصلت إلى 
املدير األميركي املسؤول فرويت له ما حدث 
لي فقال نحن ال شأن لنا بعجالت السيارة 
واملســــؤول عنها الشركة املنتجة لها فقلت 
 consumer union له اعتقد انك ســــمعت في
في الواليات املتحدة وهو احتاد مستهلكني 
هدفه استقبال شكاوى املستهلكني والدفاع 
عنهم ورفع قضايا على الشركات الكبيرة، 
فمــــا كان منه إال أن أعطانــــي وفورا ودون 
مناقشة كتابا الستبدال العجالت )التواير(، 

وهكذا في املرسيدس عندما 
تأخرت سيارة زوجتي في 
الصيانة ألكثر من عشرة 
أيام قدمت شكوى للمدير 
األملاني، فمــــا كان منه إال 
أن اعتذر لي بشدة واتخذ 
قرارا بأال تتأخر السيارات 
في الصيانة عن ثالثة أيام، 
واملقصود أن نظام الشكاوى 
أساسي في جناح املؤسسات 
اإلنتاجية واخلدمية، فعلى 
املثال شركة والت  سبيل 
ديزني تســــتقبل سنويا 
أكثر من 600000 شكوى 
تقوم أسبوعيا بتلخيص 
هذه الشــــكاوى وإرسالها 
إلى املديرين للعمــــل على تالفيها وتطوير 
خدماتها وأيضا شركة 3M املشهورة، 70% من 
تطوير منتجاتها يأتي من خالل العمالء. ولذا 
فاملطلوب من تويوتا تطوير نظام شكاوى 
وخدمة عمالء يضمن لها أن تصل شكاوى 
مستخدمي سياراتها من شتى أنحاء العالم 
وأن تأخذ هذه الشكاوى بجديه واقترح عليها 
أن تضع »ويب بيج« عامليا لتلقي أي شكوى 
على سياراتها أو وكالئها ويكون بعدة لغات 
وأيضــــا أن تضع عنــــوان »الهوم بيج« في 
ســــياراتها املصنعة و»إمييل« ورقم دولي 
مجانيا لتلقي هذه الشــــكاوى باإلضافة إلى 
إلزام وكالئها في اخلارج ببناء أنظمة شكاوى 
وخدمة عمالء متطورة. هذا إذا كانت تويوتا 
تريد ان تســــتمر في سيادة عالم السيارات 

في العالم.

صفقة زين األفريقية.. وخدمة المجتمع

بداية أود أن أشــــيد بــــإدارة زين التي 
اســــتطاعت أن تنقــــل اخلدمــــات اخلاصة 
باالتصاالت من احمللية إلى العاملية. ولقد 
عملت في زين ملدة 5 ســــنوات كمستشار 
إداري ومستشــــار تسويق. ولقد استفدت 
كثيرا من الفترة التي أمضيتها بالرغم من 
املشــــاكل التي واجهتها ومحاربة الكفاءات 
الكويتية من قبــــل البعض. عموما أول ما 
سمعت بصفقة زين في أفريقيا تبادر إلى 
ذهني كيف يقع رجل االستراتيجيات والبعد 
اإلداري ســــعد البراك فــــي مثل هذا اخلطأ 
الفاحش وأيضا كيف يسمح رجل األعمال 
األول والفذ في الكويت ناصر اخلرافي مبثل 
هذه الصفقة إذ قد توقعه في مشاكل مالية 
ال حصر لها وقد تخســــره استثماراته في 
زين خاصة ان أفريقيا معروفة بالتقلبات 
السياسية وأيضا الشعوب األفريقية تعاني 
من الفقر واجلهل فكيف ميكن أن أســــتفيد 
منها وأقدم لها خدمات تكنولوجية متقدمة 
ولذا ساد لغط كبير في الكويت آنذاك حول 
هذه الصفقة وأنها راح تفشل وتؤدي إلي 
إفالس زين. ولكن يبدو ان اجلميع كان على 
خطأ إذ ان فريق زين الفني واإلداري واملالي 
قد درس هذه الصفقة بعناية تامة ودعمته 
هنا خبــــرات أبو مرزوق )ناصر اخلرافي( 
في االستثمار اخلارجي وأن حمى استعمال 
احملمول ستنتقل حتى إلى الدول الفقيرة. 
واليوم نحن على أعتــــاب أكبر صفقه في 
تاريخ الكويت وبقيمة خمسة مليارات دوالر 
أرباح والتي إن شــــاء اهلل إن متت ستغير 
املشهد االقتصادي والبورصوي في الكويت 
وسيستفيد منها اجلميع. ومنا أوجه نداء 
إلى إدارة زين وعلى رأســــهم السيد ناصر 
اخلرافي وحتى اهلل يبارك في صفقتهم أن 
جنعل 5% أو 2.5% على حسب قيمة الزكاة 
تبرع خلدمــــة املجتمع حيث في حالة أخذ 
5% ســــتكون 250 مليون دوالر وهو مبلغ 
ممتاز، وأنا اقترح هنا إنشاء جامعة وقفية 
خلدمة طالب وطالبات الكويت واملوزعني 
في شتى أنحاء العالم لتقلي دراستهم وان 
تســــتوعب جزءا منهم هذه اجلامعة، وما 
يدريك لعلها تكون بذرة لهارفارد الكويت )إذ 
ان جامعة هارفارد وقفية( إذا أحسن إدارتها 
كما أحسن إدارة شركة زين باألخص إذا ما 
أخذنا باالعتبار أن املؤسسات التجارية في 
الكويت ال تدفع الضرائب. واهلل املستعان 

وعليه نتوكل.

ردود على مقال الغالء واالحتكار

بعض املقــــاالت التي اكتبها تكون فنية 
بحتة وتوجه إلى متخذي القرار ولذلك غالبا 
ما تأتيني الردود من املتخصصني. وهناك 
مقاالت أكتبها لوصف معاناة املواطن الكويتي 

مثل مقال غالء األسعار ومقال االحتكار.
< أم احمد: تفاعلت مع موضوع األسعار 
ومثال الزبيدي اللــــي الكيلو بـ 7 دنانير. 
وقالت ترى إحنــــا من الناس اللي ما نقدر 
نشتري الزبيدي. وإلى االخوة املسؤولني 
في التجارة وهيئــــة الزراعة والبلدية إلى 
متى يحرم أهل الكويت من األسماك بسبب 

غالء األسعار؟
< أبو يوسف: أنا متقاعد وراتبي 600 دينار 
إذا شريت أسماك بهذه األسعار ماذا يتبقى 
لي ألصرف على أســــرتي. ترى السمك ما 
يطــــب بيتي وال عيالي يذوقونه. ومنا إلى 

االخوة املسؤولني.
< س�لوى: مقاالت واقعيــــة جدا وأمثلة 
ممتازة ومتس املواطن اللي كل من حاسده 

اهلل ال يوفقهم.
< أم فهد: موضــــوع االحتكار وايد مهم 
وميس املواطن اللي قاعد يدفع دم قلبه حق 
احملتكرين ورد أحد املسؤولني على املقال 
ان الكويت ما فيها احتكار غير واقعي ويدل 

على أن موضوع االحتكار مؤثر فيهم.
< أم مشعل � أبواحمد � أبوإبراهيم: ودنا نرد على 
مقاالتك بس مو عارفني شلون. هذا باإلضافة 
إلى بعض الردود من شركات ومتخصصني. 

ومنا إلى إدارة حترير »األنباء«.
qualitykw60@gmail.com

جانب من عمليات صيانة »الكويتية«ورش صيانة طائرات املؤسسة

تتم من خالل ثالثة مستويات للرقابة

الحليل: إجراءات الصيانة في »الكويتية« معتمدة دولياً

أحمد يوسف
أكـــدت دائـــرة الصيانـــة في 
مؤسســـة اخلطـــوط اجلويـــة 
الكويتية سالمة جميع إجراءات 
الصيانة التي تتبعها املؤسســـة 
مع طائراتها، موضحة ان جميع 
اإلجراءات تتم في ثالثة مستويات 
للرقابة، أولها من داخل الشركة 
وثم رقابة محلية كويتية ثم رقابة 

من جهات دولية.
وقال رئيس دائرة الصيانة في 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
خالد احلليل خالل جولة لوسائل 
اإلعالم نظمتها املؤسســـة انه ال 
يوجد تهالـــك للطائرات او عمر 
افتراضي محدد لها مع الصيانة 

الدورية.
وأوضح ان عمر الطائرات قد 
ميدد من خمس سنوات الى سبع 
سنوات في ظل إجراءات معينة من 
الصيانة والرقابة عليها وقد ميدد 
الى 10 ســـنوات في ظل اجراءات 

أخرى أكثر صرامة.
وأضـــاف ان عملية الصيانة 
للطائرات متثل تكلفة مســـتمرة 
على شركات الطيران، حيث تستمر 
فترة صيانة الطائرة وفقا لعمرها، 
الفتا الى ان طائرات »الكويتية« 
التي تعمل منذ عام 1992 تستغرق 
3 ايام في الصيانة. وشدد على ان 
جميع الطائرات القدمية واجلديدة 
تخضع ملسطرة واحدة في موضوع 
الصيانة وال ميكن جتاوز اي منها 
بحال من االحوال وان امن الطائرات 
وسالمتها عملية مسلم بها بغض 
النظر عن عمر الطائرة االفتراضي 

او قدمها.
واعتبر احلليـــل خصخصة 
املؤسســـة وحتويلها الى شركة 
سيضعها على الطريق الصواب 
ويجعلهـــا مهيـــأة للتنافس في 
السوق بشـــكل حقيقي، كما انه 
سيتيح لها جتديد أسطولها وشراء 

طائرات جديدة.
واكد ان جميع عمليات الدائرة 
الهندسية في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية تتم وفقا للقانون 
وباتباع اإلجراءات الصحيحة، سواء 
كانت هذه العمليات هي عمليات 

بصيانة طائرات 55 شركة محلية 
وعاملية، مبينا ان املؤسسة حازت 
ثقة مؤسسات دولية عديدة منها 
مؤسسة الطيران املدني األملاني.

وقـــال ان رقابة املؤسســـات 
الدولية هي مستوى الرقابة األخير 
وقبله توجد املراقبة الداخلية التي 
تقوم بها دائرة مراقبة اجلودة في 
املؤسسة ثم تليها دائرة الرقابة 
احمللية مـــن اجلهـــات الداخلية 
العديـــدة ثـــم الرقابـــة النهائية 
اخلارجية. وأضاف ان املؤسسة 
حتمل سجال مشرفا من االجنازات 
على مستوى الصيانة ميتد ألكثر 
من نصف قرن وهو ما جعل كل 
املطارات في املنطقة مفتوحة لنا 

دون اي حتفظ.
وأكد ان دائرة الهندسة لديها 
إمكانيات كبيرة مثل أســـرة نقل 
املرضى التي متكنت من خاللها من 
نقل 688 مريضا خالل العام املاضي 
الى خـــارج الكويت وإدخال 350 
مريضا الى داخل الكويت، كما ان 
الدائرة لديها أيضا أجهزة حضانات 
خاصة حيث متكنت خالل الفترة 
املاضية من اســـتخدامها في نقل 

70 مريضا.

حمادي: المؤسسة تقوم بصيانة طائرات 55 شركة محلية وعالمية وحازت ثقة مؤسسات دولية

)أسامة البطراوي(خالد احلليل وخليل حمادي يتوسطان فريق عمل الصيانة باملؤسسة

بقلم: 
د.وليد عبدالوهاب الحداد

عبدالرحمن النصار مكرما الشيخ سلمان الصباح

القبندي يخوض انتخابات الغرفة مستقاًل
أكد املرشح املستقل النتخابات 
غرفة جتارة وصناعة الكويت التي 
ستجرى أنشــــطتها يوم األربعاء 
املوافــــق 31 اجلاري وليد  املقبل 
القبندي أن القطاع اخلاص الكويتي 
يعد ركيزة أساســــية ودعامة من 

الكويتي ويقوم  دعائم االقتصاد 
عليــــه جــــزء كبير مــــن اخلطط 
التنموية التي تضعها احلكومة، 
مشيرا إلى أن أهل الكويت ومنذ قدمي 
األزل اشتهروا بالتجارة والتنقل 

والترحال بني دول العالم

)أ.پ( وزيرة التجارة اإلماراتية لبنى القاسمي خالل احملاضرة  

القاسمي: االقتصاد اإلماراتي
 أكثر إيجابية لبيئة األعمال في 2010

ألقت وزيرة التجارة اخلارجية 
لبنى القاســــمي محاضرة حول 
التجاريــــة لإلمــــارات  املكانــــة 
واستراتيجية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية بالدولة أمام طلبة 
اإلدارة في بروكســــل  مدرســــة 
علــــى هامش زيارتهــــا احلالية 
البلجيكيــــة. وأكدت  للعاصمة 
أن 2010 يحمل نظــــرة إيجابية 
لألعمال التجارية واالستثمارية 
والنشاطات االقتصادية املختلفة 

في اإلمارات بعد متكن االقتصاد 
الوطني من تخطي تداعيات األزمة 
العاملية خالل فترة قياسية. وقالت 
إنه رغــــم التحديات التي مثلتها 
املرحلة املاضيــــة إال أن اقتصاد 
اإلمارات خالل العام احلالي يبدو 
واعدا فــــي حتقيق دورة جديدة 
املميز  النمــــو االقتصــــادي  من 
وتسجيل اجنازات نوعية جديدة 
على مستوى التنمية خاصة أن 

السوق احمللي.

بالتعاون مع »إنتر إكسبو« للتسويق الدولي للمعرض

النصار: بدء االستعدادات إلقامة 
أول معرض للصيد والرماية في الكويت

حتت رعاية رئيس االحتاد اآلسيوي والكويتي 
للرماية الشـــيخ ســـلمان الصباح باشرت شركة 
معرض الكويت الدولي استعداداتها إلقامة أول دورة 
ملعرض الكويـــت الدولي للصيد والرماية في ظل 
ترتيبات واستعدادات تسويقية محلية واقليمية 
ودولية. وفي لقائه الرئيس التنفيذي لشركة معرض 
الكويت الدولي عبدالرحمن النصار أعرب الشيخ 
سلمان عن ترحيبه وتشجيعه إلقامة أول معرض 
للصيد والرماية في الكويت يتسم بالعاملية خاصة 
ان الكويـــت بلد له رصيد كبير فـــي عالم الصيد 
والرماية وأبناؤها أثبتوا وجودا وحضورا مميزا 
في احملافل الرياضية احملليـــة والدولية وعموم 
الشـــعب الكويتي مغرم مبمارسة رياضة الصيد 

بأنواعها املختلفة.
وقال النصار ان شركة معرض الكويت الدولي 

في اطار استعداداتها إلقامة أول دورة من معرض 
الصيد والرماية قد وقعت عقد اتفاق مع شـــركة 
انتر اكسبو وذلك ملباشرة عملية التسويق العاملي 
للمعرض وذلك بهدف جذب كبرى الشركات العاملية 
املتخصصة للمشاركة في املعرض، فيما ستتولي 
شـــركة معرض الكويت الدولي التسويق احمللي 
واإلقليمي للمعرض الذي تقرر إقامته على أرض 
املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 27 إلى 

.2010/4/30
وكان الشيخ سلمان قد التقى النصار بحضور 
كل من مديرة ادارة التســـويق والعالقات العامة 
في شـــركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم 
ومساعد املدير لشـــؤون العالقات العامة ضاري 
العيبان كما شارك في اللقاء رئيس االحتاد العرب 

للرماية م.دعيج العتيبي.


