
االثنين 3 مايو 2010   43اقتصاد

قد يقول البعض التمويل هو القلب النابض والبعض اآلخر قد يقول اإلدارة الناجحة، 
وإن كان���ت هذه عبارة عن وجهات نظر نحترمها إال أنها ال تعتبر القلب النابض بنظرنا، 

وإمنا تعتبر أهم عوامل النجاح.
كلنا نعلم أن النجاح ال يكتمل إال باملوارد البشرية، فلنا أن نكمل اجلملة السابقة لتكون 

»قلب الشركة الناجحة النابض هو املوارد البشرية«.
يبقى الس���ؤال ماذا يحدث في حال وجود خلل في هذا القلب؟! »هل ندعو له بالشفاء 

العاجل؟«.
لألسف هذا هو لسان حال إدارة املوارد البشرية في بعض الشركات، حيث يتحول مدير 
اإلدارة ومساعدوه من محاولتهم القيام مبهامهم جتاه الشركة وموظفيها إلى القيام بدور 
»الشاويش عطية« على باقي موظفي الشركة وينتهي املطاف بني هذين الطرفني املتنازعني 

إلى نتائج من شأنها التأثير سلبا على أداء وسير العمل في الشركة.
»وين رحت؟ وليش متأخر؟ ليش بتستأذن؟« هي الشغل الشاغل لبعض مديري إدارة 

املوارد البشرية وكأن هذا هو مجمل عملهم »تكسير مجاديف املوظفني«!
دور إدارة املوارد البشرية في الش���ركة أكبر بكثير من متابعة احلضور واالنصراف، 

والتأخير واالستئذان وغيرها من األمور الرقابية، بل يتعدى ذلك ليشمل:
� البحث عن وجذب أفضل اخلبرات. 

� التوظيف.
� البحث عن دورات تطويرية وتدريب املوظفني.

� تطوير قنوات االتصال اإلدارية فيما بني إدارات الشركة املختلفة.
� قياس أداء اإلدارات املختلفة.

� رفع توصيات لتطوير السياسات اإلدارية املختلفة.
� املرتبات واملزايا.

� نشر روح الفريق الواحد.
� احلرص على توطيد العالقة باملوظفني.

� توفير بيئة مناسبة للتعرف على وإبراز قادة املستقبل.
يجب على إدارة املوارد البشرية العمل حلساب عمالئها )موظفي الشركة( وتوفير جو 

عمل مريح يساعد على اإلنتاجية واإلبداع. 
لنس���ع إلى تطبيق مقولة مشروع دعم العمالة الوطنية »هده خله يتحدى« وإذا أثبت 

املوظف وجوده نكمل املقولة ونقول »اللي يتحدى ما نهده«.

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي لقلب سليم نابض.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستش��ارات في إطار تشجيعها على 
إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في 

األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
*

قلب الشركة الناجحة النابض هو...!
أكمل العبارة السابقة

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
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البحر: »الوطنية« تدشن خط إسطنبول
وتنطلق في يونيو المقبل إلى »روما« و»ڤيينا«

فواز كرامي
دشنت اخلطوط الوطنية للطيران صباح امس أولى 
رحالتها الى مدينة اسطنبول التركية بواقع ثالث رحالت 
أسبوعيا من الكويت الى العاصمة التركية، وأقلعت 
الرحلة من مبنى الشيخ سعد العبداهلل للطيران العام 

الى مطار صبيحة كوكجن الدولي.
واك���د رئيس مجل���س االدارة العضو املنتدب في 
الشركة عبدالس���الم البحر ان انطالق اخلط اجلديد 
يعد أولى الوجهات االوروبية ل�»الوطنية« كاشفا عن 
انطالق رحالت جديدة بداية يونيو املقبل الى كل من 
االسكندرية والعاصمة النمساوية »ڤيينا« والعاصمة 

االيطالية »روما«.
وقال البحر في كلمته لالحتف���ال الذي أقيم لهذه 

املناسبة بحضور سفير تركيا في الكويت حلمي داد 
اوغلو ان »الوطنية« حتتفل ببناء جسر تواصل جديد 
مع اصدقائنا في تركيا يجمع ما بني الكويت وعاصمة 
الثقافة االوروبية لهذا العام، مشيرا الى حرص الشركة 
على افتتاح »خط اسطنبول« في هذا التوقيت تزامنا 
مع حلول »الصيف«، الس���يما ان هذه الوجهة حتظى 

برغبة العديد من املسافرين للتوجه اليها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي »للوطنية« جورج 
كوب���ر: ان اختيارنا لهذه الوجه���ة اختيار رائع ألنها 
مصنفة من ضمن افضل 10 دول في العالم بالنس���بة 

للتراس.
وأش���ار الى ان اجلدول اجلديد يضم ثالث رحالت 
اس���بوعيا من الكويت الى اس���طنبول في ايام االحد 

والثالثاء واجلمعة من كل اس���بوع انطالقا من مبنى 
الشيخ سعد للطيران الى مطار صبيحة كوجن الدولي 
احدث مطارات اسطنبول، مبينا ان هذه الوجهة اجلديدة 
تشكل تاسع خطوط الناقلة املتميزة، كما تعد الوجهة 
اولى املدن االوروبية التي تقصدها طائرات اخلطوط 

الوطنية منذ تسيير اولى رحالتها في يناير 2009.
وبإم���كان الضيوف الراغبني في الس���فر على منت 
اخلط���وط الوطنية حجز تذاكرهم م���ن خالل موقع 
اخلطوط الوطنية على االنترنت، اذ اعلنت الش���ركة 
عن طرح تذاكر الوجهة اجلديدة للبيع من خالل املوقع 
أو من خ���الل االتصال على مركز خدمة الضيوف 118 
أو اح���د مكاتب اخلطوط الوطني���ة أو مكاتب وكالء 

السفر املعتمدين.

انطلقت إلى أولى محطاتها األوروبية مع بداية موسم الصيف

عبدالسالم البحر والسفير التركي وجورج كوبر يتجهون لتدشني اخلط اجلديد

مازدا 6 ألترا

»الشايع والصقر« تطلق مهرجان مازدا 6 ألترا

السيارات  الكويتية الستيراد 
كايكو األفضل لعمالئها وذلك 
من خالل منتجات أصلية عالية 
اجل���ودة وخدمة مميزة وذلك 
لكس���ب رضاء عمالئنا مدى 
احلياة حيث تتلخص فلسفة 
كايكو في مقولة )العميل هو 

رقم 1(.

يحصل العميل على 1000 نقطة 
بقيمة 50 دينارا ميكن للعميل 
استبدالها بالعديد من املنتجات 
واخلدمات في جميع معارض 
الكويتية الستيراد  الش���ركة 
السيارات »الشايع والصقر«.

وقد أشار املدير العام للشركة 
فوميو توني الى أن الش���ركة 

السيارة.
وجدير بالذكر أن جميع عمالء 
مازدا6 ألترا سوف يحصلون 
على حقيبة هدايا قيمة تتضمن 
منتجات أريكسونا الشهيرة 
للعناي���ة بالس���يارة وكذلك 
بطاقة عضوية كايكو )كايكو 
برميوم كارد( والتي مبوجبها 

الكويتية  الش���ركة  أعلنت 
الستيراد السيارات »الشايع 
والصق���ر« � كايك���و � املوزع 
احلصري لسيارات مازدا في 
الكويت ع���ن إطالقها ألقوى 
عروض املوسم مهرجان مازدا 
6 ألترا والذي يتضمن عروضا 

رائعة ومميزة لعمالء مازدا.
وق���د اوضح املدي���ر العام 
للش���ركة الكويتية الستيراد 
السيارات الشايع والصقر فوميو 
توني طبيعة ذل���ك املهرجان 
الرائعة  قائال: »تلك احلمل���ة 
سوف جتذب العديد من عشاق 
مازدا6  ألترا وس���تمكنهم من 
شراء تلك السيارة املميزة بدون 
كفيل وبشروط متويلية ميسرة 

حسب شروط االئتمان«.
فاآلن ميكن لكل العمالء الكرام 
شراء مازدا 6 ألتر بدون كفيل 
وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ 
من 111 دينارا وسوف يحصلون 
على كفالة ملدة 3 سنوات أو 60 
ألف كم وكذلك صيانة مجانية 

ملدة ثالث سنوات.
ليس هذا كل شيء فقد أضاف 
أن الشركة الكويتية إلستيراد 
السيارات من خالل هذا العرض 
املميز تتعهد لعمالئها بإعادة 
ش���راء س���يارة مازدا 6 ألترا 
بنس���بة 35% من سعر البيع 
بعد ثالث س���نوات من شراء 

احصل على سيارة أحالمك بدون كفيل وبشروط تمويلية ميسرة


