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كي���ف ميكننا أن نحقق النجاح تلو اآلخر من غير حتديد أهداف واضحة نس���تطيع من 
خاللها الوصول ملا نصبو إليه؟!

سيكون طريقا صعبا »وعرا وكله مطبات« ويكون محفوفا باملخاطر بسبب عدم وجود 
رؤية واضحة نس���تطيع من خاللها اختيار الطريق األس���لم لتحقيق النجاح، وأن نتفادى 

مصير بعض الشركات التي »... تدور في حلقة مفرغة«.
نقف حلظة على مفهوم النجاح في العمل اخلاص، هل هو املبلغ املوجود في احلس���اب 
البنكي، أم هو مقدرة الشركة على التطور املستمر وحتقيق قيمة اقتصادية مضافة تتعدى 

القيمة املادية للشركة؟
بالطبع املردود املادي مطلب مهم وهو أحد أساس���يات إنش���اء العمل في البداية، ولكن 
استمرارية در العمل لألرباح ال ميكن أن تتم من غير حتديد أهداف والعمل على قياس األداء 

باتباع إجراءات محددة.
عملية حتقيق األهداف لها 3 أضالع رئيسية وهي:

- حتديد الهدف
- قياس األداء

- اتباع إجراءات محددة
الهدف هو ما يتم حتديده بناء على خطة عمل واضحة تصب في املصلحة العامة للشركة 
وتك���ون مبثابة خطوة في االجتاه الصحي���ح لتحقيق جناح العمل، مثال على حتديد هدف 
معني يكون بالشكل اآلتي: »سأقوم بالتواصل مع 10 عمالء خالل الشهر القادم«. يعتبر هذا 
هدفا محددا يستطيع من خالله صاحب العمل أن يكون قريبا من عمالئه وتلبية احتياجاتهم 

الفورية من خالل اجتماع »وجها لوجه«.
قياس األداء يبدأ في املثال الس���ابق باملدة الزمنية )ش���هر كامل للتواصل مع 10 عمالء(، 

فصاحب العمل لديه 30 يوما ملقابلة 10 عمالء ومعرفة احتياجاتهم ليقوم بتوفيرها. 
قياس األداء يتم على حس���ب قدرة صاحب العمل على إمتام هذا الهدف، فالنجاح الكامل 

يحقق إذا استطاع إمتام املقابالت كاملة.
يقوم صاحب العمل باتباع إجراءات محددة إلمتام الهدف بنجاح، وتعتمد اإلجراءات في 

املثال السابق على حتديد مواعيد املقابالت والتنسيق مع العمالء إلمتام الهدف املنشود.
كل هدف يقوم الشخص بتحديده يتم قياس أدائه مبدة زمنية أو أي معايير موضوعية 
يقوم من خاللها باتباع إجراءات لتحقيق هذه األهداف. ونحن على يقني أن حرص اإلنسان 
عل���ى النجاح يدفعه أحيانا لعدم حتديد األهداف خوفا من الفش���ل، ولكن في حقيقة األمر 
هناك خيط رفيع بني الفش���ل والنجاح ومن خالل حتديد األهداف يس���تطيع اإلنسان زيادة 

فرص النجاح.
وفي النهاية..

دعوة من آيديلتي لفك القفل مبفتاح... هو حتديد أهداف النجاح.

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.

*

تحديد األهداف مفتاح النجاح! 

Info@idealiti.com
www.idealiti.com
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بتدشين مخططات توسع إقليمي لـ2011

بواقع 4 رحالت أسبوعية من وإلى بوخارست 

»مرسيدس ـ بنز« تحتفل بمرور عقد من النجاح
 لعمليات مركزها اللوجستي اإلقليمي في الشرق األوسط

»الخطوط القطرية« تدشن رحالتها إلى رومانيا

اعلنت اخلط����وط اجلوية القطرية عن 
استهالل مخططها التوسعي في أوروبا للعام 
2011 بدخولها السوق الروماني مع تدشني 

رحالتها الى مدينة بوخارست.
وميثل اطالق الرح����الت الى العاصمة 
الرومانية بداية عام جديد من النمو املتسارع 
للناقلة التي شهدت خالل العام 2010 اطالق 10 

وجهات جديدة وتسلم 19 طائرة جديدة.
 QR943 وقد لقيت رحل����ة القطرية رقم
ترحيبا حارا بعد وصولها مؤخرا الى مطار 
بوخارس����ت هينري كواندا الدولي ش����مل 
استقباال تقليديا بقوس من املياه، وكان في 
انتظار الرحلة عدد من كبار املسؤولني في 
املطار وشخصيات محلية مهمة، وواصلت 
الرحلة بعد ذلك سيرها نحو العاصمة املجرية 
بودابست. وكان على منت الرحلة االفتتاحية 
الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية 
أكبر الباكر، الذي ترأس وفدا رفيع املستوى 
وعددا من ممثلي وسائل االعالم الرئيسية من 
الشرق االوسط، وشمل الوفد سفير رومانيا 

لدى قطر أدريان ماسيالرو.
وصرح الباكر: »لقد بذلنا وقتا كبيرا في 
دراسة اخلطوط اجلديدة والفرص التجارية 
املتوافرة أمامنا، ويسعدني القول بأن دخولنا 
الى هذه املنطقة من القارة االوروبية كان قرارا 
ممتازا«.واضاف: »متثل كل من بوخارست 

وبودابست بوابتني مهمتني السواق جديدة 
كما أنهما س����تعززان موقع الدوحة كنقطة 

رئيسية تربط بني الشرق والغرب«.
وأوضح: »حركة املسافرين العاملية من 
منطقة آسيا والش����رق االوسط في تزايد 
مستمر، ويساهم اطالق رحالت جديدة مثل 
بوخارست في تسهيل السفر من والى هذه 
املناطق عبر مقر عملياتنا في الدوحة كما 

يدعم منو الناقلة«.
وكان من بني مستقبلي الرحلة االفتتاحية 
مدير عام شركة مطارات بوخارست تودور 
يداف، ال����ذي قال: »يس����عدني جدا دخول 
اخلطوط اجلوية القطرية الى السوق الرماني 
وأود أن أتقدم بالشكر للناقلة على الثقة التي 
وضعتها في مطار هينري كواندا، ستساعد 
هذه الرحالت اجلديدة منطقتنا في تعزيز 
عالقاتها االقتصادية والسياحية مع الشرق 
االوسط وحتى منطقة آسيا واحمليط الهادئ، 
ومع هذه الرحالت اجلديدة أصبح الرومانيون 
على بعد ساعات فقط من الوجهات السياحية 

في آسيا وأستراليا«.
وأصبحت بوخارست اآلن وجهة القطرية 
رق����م 96 وأول وجهة جدي����دة للعام 2011، 
ومتت����از القطرية بكونها ش����ركة الطيران 
الوحي����دة في اخلليج والوحيدة في العالم 
ذات تصنيف اخلمس جنوم التي تس����ير 

رحالتها الى رومانيا، وتسير القطرية أربع 
رحالت في االسبوع الى بوخارست، وتواصل 
هذه الرحالت طيرانها الى مدينة بودابست 

املجرية املجاورة – وجهة الناقلة رقم 97.
وتسير القطرية الى بوخارست طائرتها 
احلديثة من طراز ايرباص A320 التي تضم 
درجتني على متنه����ا، وتضم درجة رجال 
االعمال 12 مقعدا فيما تضم السياحية ح 132 
مقعدا، وتتوافر في كلتا الدرجتني شاشات 
تلفزيونية خلف جميع املقاعد ميكنهم من 
خاللها مشاهدة أكثر من 700 برنامج سمعي 
الفاخرة  وبصري.ومتاش����يا مع ضيافتها 
احلائزة تصنيف اخلمس جنوم، يعمل لدى 
القطرية طاقم ضيافة متعدد اللغات من بينها 
الرومانية والعربية ليتمكنوا من تقدمي أعلى 
مستوى من االهتمام الشخصي باملسافرين 

على خط الدوحة بوخارست.
كما تقدم القطرية ف����ي كلتا الدرجتني 
مأكوالت ترض����ي جميع االذواق تدمج بني 
االطباق املتوس����طية والش����رقية، احمللية 
واالقليمية.وباطالق رحالتها الى بوخارست، 
يرتفع عدد الوجهات في ش����بكة القطرية 
االوروبية الى 22، وقد قامت القطرية منذ 
شهر فبراير 2010 باطالق 11 وجهة جديدة 
هي: بنغالور وكوبنهاغن وأنقرة وطوكيو 
وبرشلونة وس����او باولو وبوينس آيرس 

وبوكيت وهانوي، واختتمت الناقلة العام 
2010 بتدشني رحالت الى مدينة نيس الواقعة 
على س����احل الريڤيرا الفرنسي. وتستهل 
القطرية الع����ام 2011 بالتركيز على القارة 
االوروبية حيث تعتزم تدشني ثالث وجهات 
جديدة أخرى الى جانب بوخارس����ت هي: 
بودابست )17 يناير( وبروكسل )31 يناير( 
وش����توتغارت )6 مارس(، واعتبارا من 6 
أبريل املقبل، ستدشن الناقلة وجهتها رقم 

100 – مدينة حلب السورية. 
ومع حلول العام 2013، تخطط القطرية 
للوصول الى 120 وجهة رئيسية للسياحة 
والعمل حول العالم بواسطة أسطول حديث 
مكون من 120 طائرة، وتسير القطرية اليوم 
أسطوال حديثا يضم 94 طائرة من الدوحة 
الى 97 وجهة رئيسية للسياحة والعمل في 
أوروبا والشرق االوسط وافريقيا ومنطقة 
الهادئ وأميركا الشمالية  آس����يا واحمليط 

واجلنوبية.
مواعيد رحالت الدوحة – بوخارس����ت، 
اعتبارا من 17 يناير 2011:االثنني واالربعاء 

واجلمعة والسبت.
االقالع من الدوحة QR943 الساعة 0815 

وتصل الى بوخارست الساعة 1220.
االقالع من بوخارس����ت QR944 الساعة 

1825 وتصل الى الدوحة الساعة 2355.

احتفلت شركة صناعة السيارات 
األملانية، مرسيدس-بنز، باكتمال 
عقد من النجاح لعمليات مركزها 
اللوجس����تي اإلقليمي في الشرق 
األوسط، بتدشني مخططات توسع 
إقليم����ي لعام 2011 م����ع انطالق 
الشحنة االولى واملتجهة إلى أحدث 
أسواقها خلدمات ما بعد البيع في 

سورية.
وبإعالن الشحنة االفتتاحية إلى 
اجلمهورية العربية خالل احتفاالت 
الذكرى السنوية العاشرة للمركز 
اللوجس����تي اإلقليمي بالش����رق 
األوس����ط، تتسع ش����بكة أسواق 
خدمات م����ا بعد البي����ع التابعة 
للشركة في املنطقة إلى 26 مركزا 
في 9 دول، م����ن ضمنها اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 
الس����عودية والكويت والبحرين 

وعمان واليمن وأفغانستان.
كما مت الكشف عن مخططات 
اللوجستية  لتوس����يع اخلدمات 
املرك����ز اإلقليم����ي مبدينة  م����ن 
دبي في عام 2011 خالل انش����طة 
االحتفال، لتتضمن األردن ولبنان 

والعراق.
ومبقر مت تأسيسه في املنطقة 
احلرة بجبل عل����ي في عام 2001 
مبساحة تغطي 24 ألف متر مربع، 
يقوم املركز اللوجستي اإلقليمي 
مبهام تزويد املنطقة بقطع الغيار 
والل����وازم للمركب����ات التجارية 
وسيارات الركاب من مرسيدس-
بنز وميباخ وكرايس����لر وجيب 
ودودج. وبأكث����ر من 100 موظف 
ال� 3000  يقومون بتسليم قرابة 
قطعة غيار مختلف����ة في كل 24 

س����اعة، ميثل املركز اللوجستي 
اإلقليمي حلقة أساسية في السلسلة 
العاملية للتزويد بخدمات ما بعد 
البيع واإلستراتيجية طويلة املدى 

ملجموعة دميلر أيه جي.
وقد اكتسب املركز اللوجستي 
اإلقليمي صيتا كأحد أكثر املنشآت 
اللوجستية في قطاع السيارات 
تخصصا وتطورا في منطقة الشرق 
األوسط. وقد مت حتقيق ذلك عبر 
التس����ليم الف����وري والتنوع في 
قطع الغيار املتوافرة - بدءا من 
إلى  البراغي واملسامير ووصوال 
إلى  الكاملة للسيارات –  الهياكل 
جانب امتالك قدرة التزويد بقطع 
فئات السيارات احلالية والسابقة، 
موفرا بذلك قطع الغيار ملوديالت 
فئات س����يارات بعد عدة سنوات 

من إيقاف إنتاجها.
ولتقدمي الدعم لفئات السيارات 
السابقة، ميكن ضمان توفير قطع 
الغيار من قبل املركز اللوجستي 
اإلقليمي لفترات أطول من خالل 
اتفاقيات التزويد اخلاصة. وتتم 
إدارة شؤون جميع فئات السيارات 
الت����ي مت وقف إنتاجه����ا من قبل 
برنامج خ����اص إلدارة املركبات، 
والذي يضمن تزويدا موثوقا لقطع 

غيار السيارات التجارية األقدم.
إلى الضيوف وأهم  ومتحدثا 
أصحاب املصلح����ة واإلعالميني 
في املناس����بة، قال مدير الوحدة 
العاملي����ة للخدم����ات والقط����ع، 
وسلس����لة وعملي����ات التزوي����د 
اللوجس����تية ملجموعة دميلر ايه 
جي توماس ملينك: »لقد واصل 

املركز اللوجستي اإلقليمي تقدمي 
أعلى مستويات اخلبرة واالحتراف 
والتمي����ز في خدم����ة عمالئنا في 
منطقة الشرق األوسط باستمرار 
عبر العقد املاض����ي، موفرا قطع 
أنح����اء املنطقة  الغي����ار جلميع 
بالس����رعة املطلوبة ومبس����توى 
الدولي����ة للخدمة، وفي  املعايير 
بعض احلاالت العاجلة قام بذلك 

خالل 48 ساعة«.
وتابع قائ����ال: »بضمان تلقي 
عمالئنا ألي قطع����ة متطلبة من 
مخزوننا الذي يفوق نصف مليون 
قطعة عبر الب����ر والبحر واجلو 
وخدمات الش����حن فورا، أس����هم 
أداء املركز اللوجس����تي اإلقليمي 
بش����كل كبير في رس����م الصورة 
التي تتمتع بها شركة  اإليجابية 

مرسيدس-بنز عبر أرجاء منطقة 
الشرق األوسط، وسيتواصل ذلك 
مع انطالق مخططاتنا للتوس����ع 

اإلقليمي لهذا العام«.
التنفيذي-  املدير  وقال نائب 
التنفي����ذي  »جاف����زا« واملدي����ر 
للشؤون التجارية إبراهيم محمد 
اجلناحي »إننا إذ نهنئ مرسيدس 
� بنز عل����ى اختيارها هذا احلدث 
اإليجابي لالحتفال بالعام العاشر 
على تواجدها في »جافزا«، فإننا 
نؤكد أن اإلجنازات املميزة للمركز 
الرائد في  اللوجس����تي اإلقليمي 
الشرق األوسط، هي أيضا مدعاة 
للفخر في »جافزا« وعالم املناطق 
االقتصادية. وذلك يؤكد من جديد 
ثقتنا بهذه املنطقة احلرة املميزة 
كمحفز لنج����اح األعمال وكمركز 
جتاري موثوق في منطقة الشرق 
األوس����ط. ونتمن����ى أن حتق����ق 
»مرسيدس � بنز« املزيد من النجاح 

في خططها التوسعية«.
ولتقدمي الدعم خلريطة خطة 
التوسع لشركة مرسيدس-بنز في 
األسواق اجلديد، كشف ملينك عن 
مخططات لزيادة حجم منشأة املركز 
اللوجستي اإلقليمي ملنطقة الشرق 
القريب. األوسط في املس����تقبل 
وأضاف ملينك: »معززا بالتوسع 
املخطط ومب����ادرة أنظمة اجلرد 
املتواصل للموزعني وبرنامج إعادة 
التصنيع باإلضافة إلى اخلدمات 
االستشارية ملراكز البيع، سيشكل 
املركز اللوجس����تي اإلقليمي قوة 
دافعة للخدمات اللوجستية ومركز 
كفاءة لشركة مرسيدس-بنز في 

منطقة الشرق األوسط«.

توماس ملينك 

لقطة جماعية عقب االحتفال

جانب من االحتفال الذي أقيم مبناسبة تدشني أولى رحالت »القطرية« إلى رومانيا أكبر الباكر في مطار بوخارست عقب وصول الرحلة االفتتاحية

أعلنت شركة جاسم للنقليات 
واملناول����ة عن انط����الق عملياتها 
التش����غيلية في ميناء الشعيبة، 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
ان ه����ذه اخلطوة تأتي اس����تجابة 
للطلب امللح على ش����ركة جاس����م 
للنقليات واملناولة لتوفير خدماتها 
في ميناء الشعيبة، وبعد حصول 
الشركة على كل التراخيص الالزمة. 
هذا وتقدم الشركة عمليات عالية 
الكفاءة وذلك بفضل ما توفره من 
املعدات املتطورة اخلاصة بتحميل 
وتفريغ البضائع إضافة إلى الكفاءات 
البشرية املدربة واملكتب اإلداري في 

موقع العمليات.
وبينت الشركة أنها ستقوم بتقدمي خدمات الشحن 
والتفري����غ )املناولة( للمركب����ات واملعدات من وإلى 
السفن، معتمدة على خبرتها لسنوات عدة في ميناء 
الشويخ حيث حازت دوما على رضاء العمالء، إضافة 

إلى خدمات املناولة للبضائع العامة.
 وأكدت انه كما هو احلال مع جميع عمليات الشركة، 
»تعتبر األولوية الرئيسية هي االلتزام مبعايير عمالئنا 
العالية وتلبية احتياجات امليناء. ونظرا لتوافر خدمات 
الش����ركة في ميناء الش����عيبة، فإن مؤسسة املوانئ 
الكويتية ستكون أكثر قدرة على خدمة املستوردين 

واملصدري����ن بخي����ارات متطورة 
خلدمات الشحن والتفريغ )املناولة( 

واخلدمات اللوجستية«.
 وتعليقا على بدء العمليات في 
ميناء الشعيبة، قال مدير عام املوانئ 
في شركة جاسم للنقليات واملناولة 
الكابنت بيرند والت����ر: »إن افتتاح 
املكتب في امليناء يلبي هدفني من 
األهداف األساس����ية لشركة جاسم 
للنقليات واملناول����ة واملتمثل في 
منح العمالء أفض����ل قيمة بتكلفة 
معقولة من اخلدمات اللوجستية، 
فيما يتمثل الهدف الثاني في الدفع 
بالشركة قدما وبقوة نحو حتقيق 

استراتيجيات النمو«.
وأضاف قائال: »إن شركة جاسم للنقليات واملناولة 
تق����وم بإدارة كميات هائلة من البضائع وش����حنات 
الترانزي����ت عبر مس����تودعاتها اجلمركية في ميناء 
الش����ويخ ونقلها الى العراق، واآلن مع تواجدنا في 
ميناء الشعيبة ميكننا توفير خدمات نقل ترانزيت 
أفضل للش����حنات التي تصل إلى ه����ذا امليناء، وإن 
املوانئ الكويتية بفضل موقعها االستراتيجي شمال 
اخلليج العربي ميكنها توفير مساهمة أكبر في خدمات 
نقل الترانزيت واستثمار هذه اخلدمات باطراد سنة 

بعد أخرى.

»جاسم للنقليات والمناولة«
تبدأ عملياتها في ميناء الشعيبة

»التجاري« يرعى معرض أسبوع الصحة

متاشيا مع جهود البنك املستمرة في مساعدة ودعم 
مختلف االنشطة، اعلن البنك التجاري الكويتي برعاية 
معرض أسبوع الصحة العاشر، الذي نظمته عمادة 
كلية الهندسة والبترول، والذي جاء حتت عنوان »من 
اج����ل صحتك« ونظم بهدف نقل املعلومات الصحية 
من اجلهات املشاركة الى جميع مراكز العمل بالكلية، 
وتش����جيعهم التباع حياة صحية من حيث ممارسة 
الرياضة واتباع حمية غذائية لصد الظواهر السلبية 
املنتش����رة في الكويت كالسمنة وارتفاع ضغط الدم 

ومرض السكري.
وق����ال البنك في بيان صحافي ان هذه املش����اركة 
في هذا احل����دث تأتي إميانا منه بأهمية الهدف الذي 
يرمي له املعرض وباعتبار العالج والصحة واللياقة 
من أهم ما يسعى اليه جميع الفئات املجتمعية، كما 
يعد هذا حتقيقا لسياسة البنك وتأكيدا على رسالته 
االجتماعية التي ترمي الى تقدمي املزيد من االهتمام 
والرعاية للقطاعات املختلفة، والتواصل مع املجتمع 

في جميع املجاالت.

الكابنت بيرند والتر 

مسؤولو »التجاري« وقياديو كلية الهندسة والبترول


