
االثنين 4 اكتوبر 2010   33اقتصاد

أهم وأول السبل للتعامل مع النزاعات أو اخلالفات املهنية هو العمل على تفاديها في املقام 
األول »ريح بالك أحس����نلك« ولكن لألسف لن نستطيع تفاديها كلها، »ال تفهمونا غلط« نحن 
ال ننصح بالتغاضي عن اخلالفات أو أس����لوب »اهلل يستر«، بل العكس يجب على املسؤولني 

التعامل مع هذه اخلالفات بوضوح وعدالة.
في البداية علينا تذكير اجلميع مبا في ذلك أنفس����نا أن لبيئة العمل حرمة وتقديرا، علينا 
جميعا احترامها فهي بيئة مشتركة ليست ملكا ألي كان »سمعتوا يا جماعة اخلير«، وبالتالي 

فإن مبدأ التعامل الرئيسي في هذه البيئة يجب أن يكون على أساس االحترام املتبادل .
كما أن من أهم عناصر النجاح اإلداري القدرة على احتواء وتسوية النزاعات قبل أن تتفاقم 
وت����ؤدي الى انقط����اع التواصل بني املوظفني وانعدام روح العمل ف����ي الفريق و»التصيد على 

بعضكم البعض« و»احلفار« وما الى ذلك من األالعيب التي »ما منها فايدة«...
وبالتالي فإننا ننصح اجلميع باتباع مبادئ رئيس����ية عند التعاطي مع اخلالفات في بيئة 

العمل وهي:
� علينا أن نعلم أن اخلالفات ال مفر منها »إهي فينا فينا« وبالتالي علينا أن نكون مستعدين 

لها نفسيا وعمليا، فمهما حصل ال تستسلم لليأس.
� يجب مواجهة موطن اخلالف بشكل مباشر وسريع.

� »اسأل وحتر وال تستعجل« املعرفة والدراية بظروف وعناصر اخلالف هي شرط أساسي 
يجب استيفاؤه ملعاجلة املوقف.

� حتاش األس����لوب االستفزازي وتعامل مع جميع األطراف بإنصاف وعدل واحترام »حتى 
لو كان ذلك الشخص غير محترم«.

� التأكد من أنه يتم تعيني حكم حيادي ال تربطه مصلحة أو عالقة مع أي طرف لكي يفصل 
في موضوع اخلالف. 

� إلزام اجلميع باحترام قرار احلكم في فض النزاع وحتميل املخطئ مس����ؤولية خطئه في 
حال ثبوته، واحلذر من حتميل من ال مسؤولية له عواقب أخطاء الغير.

ال متثل هذه املبادئ احلل الس����حري الذي مبوجبه تستطيع أن متحو اخلالفات والنزاعات 
ف����ي بيئة العمل، إال أننا نتمنى أن تس����اهم هذه احللول في تس����هيل عمليه إدارة وفض تلك 

املواجهات.

وفي النهاية...

دعوة من »آيديليتي« لنبذ النزاعات واخلالفات.

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

في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

إدارة الخالفات في بيئة العمل

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

»الخطوط الوطنية« تدشن
درجة رجال األعمال األولى على جميع رحالتها 

تجمع بين رفاهية الدرجة األولى وسرعة وكفاءة خدمات درجة األعمال في مقصورتها 

البحر: نتوقع ارتفاع عدد المسافرين على خطوط الشركة إلى 750 ألفًا بنهاية العام الحالي

كوبر: ملتزمون بوعدنا بتوفير أعلى مستويات الخدمة للمسافرين بغرض السياحة أو األعمال
محمود فاروق 

أعلن���ت اخلطوط الوطنية عن 
تدشني درجة األعمال األولى والتي 
مت إطالقها على منت جميع رحالتها 
اعتبارا من أمس لتحل محل مقصورة 
الدرجة األولى، حيث ستوفر درجة 
األعمال األولى جميع مزايا الدرجة 
األولى السابقة، باإلضافة إلى خدمات 
جديدة مطورة تناسب احتياجات 
وتطلعات ضيوف اخلطوط الوطنية 
املس���افرين بغرض الس���ياحة أو 
األعمال، وبهذه املناسبة، قال رئيس 
الوطنية  إدارة اخلط���وط  مجلس 
والعض���و املنتدب، عبدالس���الم 
البحر ف���ي مؤمتر صحافي عقدته 
الش���ركة أمس: »انه منذ تس���يير 
أولى رحالتن���ا التجارية إلى دبي 
في يناير 2009 ونحن نقوم بشكل 
آراء  إلى  دائم ومستمر باالستماع 
واقتراح���ات ضيوفنا حول كيفية 
حتس���ني خدماتنا، وق���د أدى ذلك 
إلى أخذنا بالعديد منها في تطوير 
خدماتنا س���واء م���ن خالل إطالق 
وجهات جديدة أو وضع جداول سفر 
أكثر مالءم���ة للضيوف، باإلضافة 
التحسني املس���تمر للخدمات  إلى 
التي نوفره���ا على منت رحالتنا«.  
وأضاف البحر: »ومع تزايد أعداد 
الضيوف الراغبني في السفر معنا 
ورغبة العديد من الشركات في جعل 
اخلطوط الوطني���ة خيارها األول 
لسفر العاملني فيها بغرض األعمال، 
فقد أقدمنا على هذا التطوير املهم 
في خدماتنا من خالل إعادة تسمية 
املقصورة األمامية للتصبح »درجة 
األعمال األولى«، مع إضافة املزيد 
من التحسينات عليها لنتمكن من 
حتقيق معادلة خلق أجواء متزج ما 
بني الرفاهية والراحة التي توفرها 
الدرجة األولى مع السرعة والكفاءة 
والدعم الذي يتطلبه قطاع األعمال 
عند السفر«. وتوقع أن يصل عدد 
ركاب املسافرين على منت اخلطوط 
الوطنية بنهاية 2010 إلى 750 ألف 
راكب مع االستمرارية في االلتزام 
مبواعيد الرحالت املجدولة بنسبة 
94.4%، مشيرا إلى أن إطالق خدمة 
درجة األعمال األولى سيعزز احلصة 
السوقية للخطوط الوطنية في قطاع 

السفر اخلاص بالكويت.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
في اخلط���وط الوطني���ة، جورج 
كوبر: »نحن ملتزمون بوعدنا من 

خالل درجة األعمال األولى بتوفير 
أعلى مستويات اخلدمة لضيوفنا 
املس���افرين بغرض الس���ياحة أو 
األعم���ال. فباإلضاف���ة إلى جداول 
السفر املالئمة، وإطالق مركز خلدمة 
الساعة  العمالء متوافر على مدار 
طوال أيام األسبوع، فبإمكان ضيوف 
درجة األعمال األولى االس���تفادة 
من خدم���ة الليموزين لنقلهم من 
وإلى مطار الشيخ سعد، أو خدمة 
إيقاف السيارات املجانية ومواقف 
الس���يارات املتوافرة ف���ي املطار، 

عالوة على ذل���ك فبإمكانهم كذلك 
اس���تخدام مركز األعم���ال اجلديد 
املجهز بأحدث اإلمكانيات واملوجود 
بقاعة درجة األعمال األولى املطورة 
والتي حتتوي كذل���ك على خدمة 
االنترنت الالسلكي WIFI وغيرها من 
اخلدمات املتوافرة مجانا في القاعة، 
وال ش���ك أن الوقت القصير الذي 
يستلزم ضيوفنا إلمتام إجراءات 
دخول الطائرة وإجراءات الوصول 
يجعل من درج���ة األعمال األولى 
اخليار األمثل للمسافرين بدرجة 

األعمال في استثمار وقتهم بالشكل 
األمثل«. وتابع قائال: »قمنا أيضا 
بتحسني اخلدمات التي نقدمها على 
منت رحالتنا مبا فيها تنويع قوائم 
الطعام والبرام���ج الترفيهية. كما 
أضفنا مجموعة واسعة من املجالت 
واملطبوعات الت���ي تتناول أخبار 
عالم املال واألعمال، أما خدمة نظام 
االتصال OnAir املتوافرة على منت 
رحالتنا فلن يطرأ عليها أي تغيير. 
أبرز االجنازات  واستعرض كوبر 
التشغيلية التي حققتها اخلطوط 

الوطنية في غضون عشرين شهرا 
منذ بدء عملياتها التجارية باملقارنة 
بهذه الفت���رة الوجيزة، حيث كان 
عامها األول مخصصا لترسية قواعد 
متينة لشركة طيران كويتية تقدم 
خدمات متميزة، كان عامها الثاني 
حافال باإلجن���ازات وبداية لقطف 
الثمار وتعزيز مكانتها كش���ركة 
الطيران الكويتي���ة الوحيدة ذات 
اخلدمات املتميزة. فمنذ بداية العام 
2010، رفعت الناقلة الكويتية عدد 
الطائرات التي يضمها أسطولها من 
أربع إلى س���بع طائرات من طراز 
إيرباص A320 والتي مت تزويدها 
بأعلى مواصفات التقنية والرفاهية 
على املستوى العاملي عامليا. وفي 
الفترة ذاتها، زاد عدد املس���افرين 
على منت رحالتها إلى ثالثة أضعاف 
حتى بلغ 750 ألف ضيف في حني 
بقيت اخلط���وط الوطنية ملتزمة 
مبواعيد رحالتها املجدولة بنسبة 
94.4%.  ومع جناحها التشغيلي، 
حظيت اخلطوط الوطنية بدرجات 
متميزة م���ن الرضى من ضيوفها 
املسافرين، إذ اعتبر 91% منهم أن 
اخلدمات التي توفرها الشركة عموما 
ممتازة أو جيدة جدا، ومنح 92% من 
الضيوف موظفي اخلطوط الوطنية 
التقييم عينه، فيما صنف 93% من 
ضيوفها اخلدم���ات املتوافرة على 
منت الرح���الت على أنها ممتازة أو 
جيدة جدا. وقد توجت هذه النتائج 
بتكرمي اخلطوط الوطنية في ابريل 
الثاني  املركز  املاضي حني احتلت 
في استبيان »متيز خدمة املوظفني« 
من بني شركات الطيران في الشرق 

سعد السنداألوسط.

المزايا الـ 9 للسفر على متن درجة األعمال األولى
جدول رحالت أكث��ر مالءمة خصوصا 
للضيوف املس��افرين بغرض األعمال، 
مع مركز خدمة الضيوف املتوافر على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع لراحة املسافرين 

بغرض السياحة أو العمل.
خدمة الليموزين اخلاصة لنقل الضيوف 
من وإلى مبنى الش��يخ سعد للطيران، 

باإلضافة إلى خدمة إيقاف السيارات مجانا.
مبنى الشيخ س��عد احلصري للطيران 
الذي مت تصميمه بشكل عصري يوفر 

السهولة والراحة في السفر
إجراءات س��ريعة للمغادرة، من إدخال 
احلقائب إل��ى ختم اجلوازات، باإلضافة 
إلى مخصصات وفيرة لألمتعة تبلغ 60 كلغ.

أميال إضافية حتى 200% ألعضاء ديوان 
اخلطوط الوطني��ة، مع أحد أكثر برامج 

املسافر الدائم سخاء في املنطقة.
قاع��ات انتظ��ار مط��ورة مب��ا يلب��ي 
احتياج��ات املس��افرين ألج��ل العمل، 

مع منطقة جدي��دة خاصة لألعمال وخدمات 
اإلنترنت الالس��لكي املجانية وخدمة إيصال 

الضيف للطائرة بسيارة ليموزين.
أجواء مريحة ومس��احة واس��عة على 
منت أسطول اخلطوط الوطنية احلديث، 
مع خيارات متوافرة من املطبوعات اخلاصة 
بعالم األعم��ال، وخدمات متميزة ال تضاهى 
من طاق��م اخلطوط الوطني��ة احلاصل على 

جوائز عاملية.
تكنولوجي��ا حديثة على م��نت الطائرة 
تتضم��ن خدم��ات OnAir الت��ي تتيح 
واس��تقبال  إرس��ال  املس��افرين  للضيوف 
املكاملات الهاتفية والرسائل النصية باإلضافة 
إلى اس��تخدام اإلنترنت عبر الهاتف، عالوة 
على مقابس كهربائية ش��خصية على جميع 

املقاعد.
إج��راءات وص��ول س��ريعة للجوازات 
وأولوي��ة في تس��لم احلقائ��ب مبطار 

الشيخ سعد.

»الفيصل الصناعية« بصدد فتح أسواق 
جديدة  في العراق واإلمارات والسعودية

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل الصناعية سعد السند ان 
املجموعة بدأت في دخول أس���واق إقليمية جديدة مثل السوق العراقي 
والسوق اإلماراتي، وهي بصدد فتح أسواق جديدة في اململكة العربية 

السعودية، وذلك بعد ان حققت جناحا ملحوظا في السوق احمللي.
وأضاف في تصريح صحافي مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد، أن 
مصانع املجموعة تقوم بالتوريد إلى معظم الوزارات واجلهات احلكومية، 
كم���ا تقوم بتوريد منتجاتها إلى جميع اجلمعيات واألس���واق املركزية 
والبقاالت املنتشرة في كل أرجاء الكويت. وبني أن مصانع املجموعة تنقسم 
إلى قسمني رئيس���يني هما قسم املخبز، وقسم احللويات، وينتج قسم 
املخبر أكثر من 44 نوعا من املخبوزات بني الفطائر والنواشف والكرواسان 

املميز بأنواعه والكيك والبيتزا والتمرين والبقصم والشابورة.
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