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كلمة صغيرة نقوم باستخدامها يوميا في بداية او منتصف حديثنا مع زمالئنا او رؤسائنا أو 
موظفينا في العمل ورمبا في أحاديثنا اليومية مع األهل واألصدقاء. ولكن كلنا نعلم أن تبعات 
كلمة »صراحة« كبيرة واألغلبية العظمى تفضل عدم الدخول في مواضيع »فيها صراحة وايد« 
ألس����باب عديدة، لعل أبرزها راحة البال من عدم الدخول في مواضيع من ش����أنها إثارة الناس 

»وتييبلك عوار الرأس«. فالديبلوماسية أصبحت كلمة مرادفة للباقة !
فهل إخفاء احلقائق وعدم اظهار حقيقة األمور تعتبر لباقة؟

نحن على يقني بأن العمل بش����كل عام بحاجة لتطبيق املقولة »الكلمة إلي تس����تحي منها... 
بدها«، وذلك من خالل مواجهة األمور »مثل ما اهي«. واحلرص على عدم حتس����ني املظهر العام 

للمشاكل التي قد تواجهنا في عملنا.
حتدث جاك ولش وهو كاتب ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي األسبق لشركة جنرال 
الكترك في كتاب »Winning« عن مفهوم املصارحة في العمل أو ما يس����مى ب�Candor« « على انها 
الس����بيل املثلى للوصول إلى نتائج مبهرة في العمل، وتس����اعد املوظفني على استيضاح األمور 

وحل املشاكل بطريقة سلسة.
ذكر الكاتب 3 أسباب رئيسية ملمارسة املصارحة في العمل:

 تساعد على مشاركة اجلميع في احلديث مما يساعد على خلق أفكار جديدة من شأنها تطوير 
العمل.

 تساهم في اإلسراع في مناقشة واتخاذ القرارات املناسبة.
تق����وم بتخفيف املصاريف وذلك عن طريق تقليل عدد االجتماع����ات غير الهادفة، والتقارير 

الطويلة »اململة« والعروض التقدميية »املنومة« التي تأخذ وقت طويل للشرح والتقدمي.
تعتبر هذه األس����باب عناصر جناح واضحة، ولكن كيف يتس����نى لنا تطبيق املصارحة في 

العمل؟
ذكر الكاتب أن طبيعة اإلنس����ان حتتم عليه »إخفاء احلقائق« عادة من باب اللباقة، فيصعب 
على املرء على سيل املثال أن يقول لشخص بدين »أنت بدين«، ولكن في إطار العمل وحل املشاكل 
املهنية يجب على املس����ؤول تشجيع املوظفني على املصارحة من خالل املكافأة والثناء والتحدث 

عن فوائد املصارحة. 
توجد طرق عديدة للبوح مبا يدور بداخل اإلنس����ان، وتوجد أيضا طرق عديدة لقول ش����يء 

سلبي »بطريقة ايجابية« وخير مثال على ذلك:
افترض عزيزي القاريء أنك في اجتماع إداري ملناقش����ة أداء إدارة معينة في الش����ركة. وقد 
قامت تلك اإلدارة بتقدمي نتائجها )مبعدل منو 15%( ففي العرض التقدميي وجدت أن مسؤول تلك 
اإلدارة يتغى بنتائج اجلهد الذي قام به، ولكنك تعلم أن باستطاعة تلك اإلدارة حتقيق معدل منو 
يفوق ذلك بكثير فبدل البداية بجملة سلبية »15% معدل منو عادى جدا وبإمكانكم حتقيق أعلى 
من ذلك بكثير« )هذا هو بالضبط ما تفكر فيه(، وبإمكانك أن تقول »اهلل يعطيكم العافية، نتائج 
ممت����ازة في ظل العدد القليل من املوظفني في هذه اإلدارة، فلكم أن تتخيلوا لو زاد عدد املوظفني 
أو قامت اإلدارة بالتوسع أكثر، ستقوم اإلدارة بتحقيق معدل منو أكثر من ذلك بكثير بإذن اهلل«. 
بهذه الطريقة استطعت أن تستبدل النبرة السلبية بأخرى إيجابية مما يسهل قبولها لدى الغير 

وتقدمي حل يساهم في تقدم الشركة وعدم تهميش دور اإلدارة التي استعرضت نتائجها.
نحن على يقني أن املصارحة مهمة وتس����اهم بشكل أساسي في حتقيق نتائج إيجابية، ولكن 
نشجع القيام بذلك بطريقة مهنية ومحترفة بعيدة عن التجريح وتقليل الشأن، وفي إطار عاداتنا 

وتقاليدنا التي اكتسبناها من اآلباء واألجداد.

وفي النهاية ..

دعوة من ايديلتي للمصارحة.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارة جديدًا

»المنار« سددت 60 مليون دينار من التزاماتها في 2009

التي اس���تطاعت دفع جميع 
التزاماتها املس���تحقة عليها، 
مشيرا الى ان الشركة جنحت 
في سداد 60 مليون دينار من 

أصل 80 مليون دينار.
ولفت ال���ى انه رغم ذلك ال 
ميكن القول ان الشركة جتاوزت 
األزمة، الفتا الى ان االزمة في 
الكويت تكمن في استمرار اغالق 
التمويل وانه مبجرد  خطوط 
فتح قنوات التمويل ميكن القول 

إن األزمة انتهت.
وحول نتائج الش���ركة في 

وحول االداء املالي أفاد بان 
الش���ركة حققت خسارة عن 
نتائج اعمالها للفترة املنتهية 
في 31 ديس���مبر بلغت 4.268 
ماليني دين���ار مبا يعادل 13.8 
فلسا للسهم، فيما بلغ إجمالي 
االي���رادات 7.7 ماليني دينار، 
ان اجمالي حقوق  الى  مشيرا 
املساهمني بلغ 33.348 مليون 

دينار.
من جانبه ق���ال مدير عام 
الشركة عبداهلل البدر ان شركة 
املنار واحدة من الشركات القليلة 

التنفيذية  الش���ركة واالدارة 
ينظ���رون بتفاؤل ال���ى االداء 
املتوقع للشركة في نهاية العام 
احلالي والسنوات الالحقة على 
أساس وجود بوادر على عودة 
الدورة االئتمانية للعمل وتقدمي 
التسهيالت لالفراد واملؤسسات 
ووج���ود بوادر عل���ى تعافي 
األس���واق املالي���ة والعقارية 
على املستوى احمللي والدولي، 
باالضافة الى مشاريع التنمية 
التي تنوي احلكومة الكويتية 

القيام بها.

النصف االول من العام احلالي، 
قال البدر ان الش���ركة حققت 
ارباحا خالل هذه الفترة ولكنه 

لم يكشف عن حجم االرباح.
وبس���ؤاله عن االدراج في 
سوق الكويت لالوراق املالية 
قال البدر ان الشركة سلمت كل 
ما هو مطلوب إلدارة البورصة 
وانها ستستكمل أوراقها مبوافقة 
اجلمعية العمومية احلالية على 

بند االدراج.
الى ذل���ك وافقت اجلمعية 
العمومية على توصية مجلس 
االدارة بع���دم توزي���ع ارباح 
املالية  للمساهمني عن السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وجتديد املوافق���ة على ادراج 
اسهم الش���ركة في البورصة 
الكويتية او أي اسواق اخرى، 
املوافقة على  وكذلك جتدي���د 
اصدار صكوك إسالمية بالدينار 
الكويتي او أي عملة اخرى يراها 
املجلس مناسبة ومبا يتفق مع 

احكام القانون.

مجلس إدارة جديد

وقد مت انتخاب مجلس جديد 
الدارة الشركة خالل السنوات 
الثالث املقبلة، حيث مت اختيار 
الشركة السادسة لالستشارات 
االقتصادية وشركة فايننشال 
اسيتس وشركة وفرة لالستثمار 
الدولي وشركة بيت االستثمار 
)قطري���ة( وص���الح محم���د 

الوزان.

شريف حمدي
قال رئيس مجلس ادارة شركة 
املن���ار للتمويل واالجارة بدر 
السميط ان الشركة استطاعت 
خالل العام املاضي إعادة جدولة 
التي  القروض قصيرة االجل 
حصلت عليها وحل أجلها على 
فترات متوس���طة االجل ومبا 
يتناس���ب مع هي���كل ايرادات 
الشركة، وذلك عبر احلصول 
على تسهيالت ائتمانية جديدة 

لهذا الغرض.
وأض���اف الس���ميط خالل 
اجلمعية العمومية التي انعقدت 
امس ان الشركة جنحت في اعادة 
التسهيالت االئتمانية  هيكلة 
املمنوحة لعمالئها الذين عانوا 
من األزمة االقتصادية مما مكنهم 
من البقاء واالستمرار في دفع 

االقساط املستحقة عليهم.
وأشار الى ان الشركة قامت 
بتخفيض املصاريف الرئيسية 
دون التضحي���ة باملصاريف 
الالزمة لقيام الشركة بنشاطها 
الرئيسي، مشيرا الى ان الشركة 
اي���ض���ا بإعادة هيكلة  قامت 
الرئيس���ية  بع���ض االدارات 
املرتبطة بالنش���اط الرئيسي 
الفاعلية  وذلك لرفع مستوى 

في األداء.
ولفت الى ان الشركة أعادت 
بناء هيكل مبيعاتها وذلك عبر 
التركيز على العمالء والقطاعات 
االقل تأثرا باألزمة االقتصادية، 
مش���يرا الى ان مجلس ادارة 

رمزي الصبوري يكرم موظفي البنك املتميزين

شفيق عمر يسلم الفائز باسل اخلرجي شيكاً بـ 10 آالف دوالر

)قاسم باشا(بدر السميط وعبداهلل البدر مترئسني اجلمعية العمومية للشركة

بنك غيتهاوس يعّين رئيسًا 
جديدًا إلدارة التمويل التجاري

»زين«: الرومي والخرجي يحصدان 
جوائز  مسابقة كأس العالم 2010

»التجاري« يكافئ موظفيه على أدائهم المتميز
أعلن البنك التج���اري الكويتي عن تكرمي اثنني من 
موظفيه تقديرا جلهودهما وأدائهما املتميز الذي حققاه 
خالل موسم السفر ودورهما البارز في خدمة العمالء، وذلك 

في إطار حرص البنك على دعم وتشجيع موظفيه.
حيث حقق كل من عثمان القناعي ومساعد املهيدب 
أعلى نس���بة مبيعات فيما يتعلق بخدمة التأمني أثناء 
السفر التي يتم تقدميها بالتعاون مع شركة AIG العاملية 
والتي متنح الرعاية والطمأنينة لعمالء البنك التجاري 

عند سفرهم للخارج.

وفي هذا السياق قال املدير التنفيذي إلدارة التسويق 
واملبيعات بالبنك رمزي الصبوري في تصريح صحافي: 
إن هذا التكرمي يأتي تواصال لنهج »التجاري« في دعم 
وتشجيع املوظفني املميزين القائمني على خدمة العمالء، 
وحثهم على مواصلة املزيد من اجلهود والتقدم في مجال 
اخلدمات التس���ويقية. وأكد حرص البنك على توفير 

العديد من احلوافز ملوظفيه.
وقد حصل الفائ���زان على هاتف بالك بيري »9700 

Bold« وحوافز نقدية تقديرا جلهودهما. 

أعلن بنك غيتهاوس االستثماري املتوافقة تعامالته مع الشريعة 
اإلسالمية، والتابع لبيت األوراق املالية ويتخذ من العاصمة البريطانية 
لندن مق����را له، عن انضمام عرفان أفضل، إلى فريق العمل بالبنك 
لش����غل منصب رئيس إدارة التمويل التجاري املهيكل والقروض 
املشتركة، وذلك ضمن إستراتيجية البنك التي تركز على استقطاب 
الكفاءات لتعزيز مستوى اخلدمات واملنتجات التي يقدمها لعمالئه 
في األس����واق العاملية من منطقة اخلليج حتى جنوب شرق آسيا. 
ويتمتع عرفان بسجل حافل باإلجنازات في تنفيذ معامالت التمويل 
املهيكلة عبر احلدود خاصة في قطاع النفط والغاز، وعبر أسواق 
جغرافية متتد من روسيا إلى الشرق األوسط وآسيا وأميركا الالتينية 
وأفريقيا، حيث شغل في السابق منصب املدير التنفيذي ورئيس 
 ،Oceanic Bank UK اخلدمات املصرفية ومت��ويل الش����ركات ل����دى
ورئيس إدارة الطاقة في KBC's Global Trade Finance Group، كما 
 Calyon Corporate Investment شغل عددا من الوظائف العليا في بنك

.ABN Amroو Chase Manhattanو Bank

أعلنت شركة زين لالتصاالت أسماء الفائزين بجوائز كأس العالم 
للنسخة األخيرة التي اس���تضافت أحداثها جنوب أفريقيا خالل 
يوليو املاضي، وذلك عن املس���ابقات التي كانت أطلقتها لعمالئها 
خالل هذه املناسبة التي تعد االحتفال الرياضي األكبر واألضخم 

على مستوى العالم.
 Big Bear( وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الدراجة النارية
Choppers( فازت بها إمي���ان الرومي، فيما فاز بجائزة ال� 10 آالف 

دوالر باسل اخلرجي.
وقال املدير التنفيذي لقطاع املبيعات في الشركة شفيق السيد 
عمر: »نهنئ الفائزين بجوائز كأس العالم، الذين شاركوا الشركة 
في احتفالها بهذا العرس الك���روي الكبير الذي تابعه املاليني من 

محبي وعشاق كرة القدم«.
واضاف: »استقبلت زين انطالقة كأس العالم بشكل مختلف هذه 
املرة، وذلك من خالل حزمة العروض واخلدمات التي قدمتها، ومن 

خالل نوعية املسابقات املتنوعة التي قدمتها الشركة«.
وأكد ان الشركة قدمت هذه املس���ابقات والعروض رغبة منها 
في جتديد التزامها جتاه عمالئها، مبينا أن »زين« دائما ما تبحث 
ع���ن حتقيق اعلى معدالت التفرد والرفاهية لعمالئها من أصحاب 
خطوط الدفع املسبق وخطوط الدفع اآلجل وفق أعلى مستويات 

اجلودة.


