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التفاوض جزء أساسي في حياة اإلنسان، فمنذ نعومة أظافرنا ونحن نسعى )ولو لم نكن 
نعي ذلك( للحصول على أقصى ما نس���تطيع احلصول عليه في حياتنا اليومية، وبالتالي 

شئنا أم أبينا نحن في حالة دائمة من التفاوض.
فف���ي البيت، يتفاوض املرء مع أوالده حول املكافأة التي يس���تحقونها في حالة حتقيق 
النجاح في املدرسة أو حول سفرة الصيف هذه السنة »أزمة مالية يا جماعة.. مالكم إال دبي« 
أو غيره���ا من محاور التفاوض مع األهل، ومنذ أن يضع اإلنس���ان قدمه خارج البيت يجد 
نفسه في مواجهة أنواع جديدة من املفاوضات، ومنها ما يفرض علينا فرضا، فقد تكون في 
مفاوضات مع بائع خلفض س���عر سلعة ترغب في شرائها، أو مع زميل للوصول الى اتفاق 

على موضوع ما، أو مع شرطي املرور إلقناعه بأن »اإلشارة كانت صفراء«.
ومهما كان مس���توى التفاوض، فإنه يحتاج من اإلنسان إلى قدرات ومهارات متكنه من 
التعامل مع مختلف املستويات، وإن من اخلطورة عدم إدراك اإلنسان أنه في موقف يقتضي 
التفاوض، وإن حدث ذلك ولم يتجاوب مع من يتفاوض معه بشكل فعال، فإن النتائج غالبا 

ما تكون غير مرضية له.
املفاوضات هي أس���لوب اس���تراتيجي في إدارة احلوار يهدف للوصول الى اتفاق يربط 
بني مصالح األطراف املتفاوضة، وبطبيعة احلال ليس بالضرورة أن تصل األطراف الى هذا 
االتفاق، إال أنه طموح يس���عى إليه اجلميع )في الغالب(، ومن املناسب أن نعرف أن اجتاه 
احلديث الذي يربط بني أطراف احلوار يس���اهم بش���كل كبير في فرض النتائج السلبية أو 

اإليجابية على املفاوضات، فإن احلديث الهادئ نتائجه تغاير احلديث الشديد والصريح.
وتنقسم املفاوضات بنظرنا الى ثالثة أقسام هي: املتشددة واملرنة واملتوازنة.

تقوم املفاوضة املتشددة أو الصلبة على فكرة إفحام اآلخر ثم هزميته وحتقيق اكبر قدر 
ممكن من األرباح واملصالح على حسابه، وتقوم الثانية )املرنة( على عكس األولى إذ تبنى 
على فكرة التنازل والتراجع ورمبا االستسالم للطرف اآلخر، وإذا وضعنا هذين األسلوبني 
في ميزان التقومي واملوازنة فسنجد أنهما أسلوبان ال يحققان لنا الكثير وال يصالن بنا الى 

النتائج املرضية.
ويبقى أمامنا س���لوك طريق املفاوضات املتوازنة ونقصد بها تلك التي تهدف الى إحراز 
التعاون وتوازن املصالح وأخذ جمي���ع اآلراء في عني االعتبار، ولكي نضمن لنا وألطرافنا 
النجاح ودميومة االتفاق يجب أن نعمل على إحراز التوافق لكل األطراف، بالقدر املمكن، مع 

عدم التفريط مبصاحلنا األساسية.

وفي النهاية..

دعوة من »آيديليتي« ملفاوضات ناجحة إن شاء اهلل.

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.

*

التفاوض... بين الشدة واللين
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البريد اإللكتروني:
الموقع :

بواقع رحلتين إلى 3 رحالت يوميًا بالتزامن مع رحالت إضافية اعتبارًا من الجمعة الماضية

على هامش تكريم موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل األموال إلنجاح المؤتمر الدولي الرابع

»PIRNCE« من خالل البرنامج البريطاني المعتمد

»الخطوط الوطنية« تسير رحالت إضافية لمساعدة 
الكويتيين في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الكويتية

نمر الصباح: اقتصادنا متطور والتشريعات الكويتية 
تحّد من جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

»التسهيالت التجارية« ترعى مشروع »البوارة«
خالل مشاركتها في معرض التصميم الهندسي

اعلنت شركة التسهيالت التجارية عن قيامها برعاية 
مشروع »البوارة« وذلك من خالل معرض التصميم 
الهندسي التاسع عشر لطلبة كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت والذي أقيم حتت رعاية وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الش����ريعان وبحضور الوكيل املس����اعد 
للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبي وعدد من القياديني واالس����اتذة باجلامعة.
وبهذه املناسبة، قال مدير تطوير اخلدمات في شركة 
التسهيالت التجارية محمد القطان »تنبع هذه الرعاية 
من حرص الشركة على مشاركة جناحها مع املجتمع، 
من خالل برنامج املسؤولية االجتماعية للشركة الذي 
جنح في استقطاب االهتمام نحو تطوير قطاع التعليم، 
والسيما التعليم العالي، ونحن نهنئ كال من بدر تكريت 
وحمد املزيني وعبدالرحمن املعتوق وعبداهلل السليم 
على جهودهم املبذولة جتاه إثراء مشروع البوارة«.
واوضح »متيز املعرض باإلجن����ازات املبتكرة التي 

أبدعها الطالب املوهوبون، ونحن حريصون دائما على 
دعمهم وتشجيعهم بغية استثمار مهاراتهم اإلبداعية 
لتحقيق النمو واملساهمة في حفز العمليات التنموية 
في الدولة«. وتضمن املعرض تصاميم للطالب تتعلق 
بهندسة العمارة التجارية، والنفط والغاز، باإلضافة 
إلى الصناعات البتروكيماوية، ويذكر أن املش����اريع 
التي مت عرضها متثل جزءا من دورة تدريبية تهدف 
إلى متكني الطالب من ترجمة معارفهم النظرية إلى 
مناذج عملية.ويعد »البوارة« مشروعا تراثيا يربط 
بني ماضي الكويت وحاضرها، وهو يركز على ترسيخ 
مكانة الدولة كلؤلؤة اخلليج العربي، ويسعى لترك 
بصمة هامة على صعيد القطاع السياحي، واالقتصاد 
الكويتي عموما، ويشتمل املشروع على برجني يتألف 
أحدهما من 30 طابقا يضم ش����ققا س����كنية ومكاتب 
جتارية، واآلخر من 25 طابقا محتضنا مركزا للتسوق 

ومرافق ترفيهية متنوعة.

الماجد: »تتري« تقدم حلواًل  إلدارة المشاريع في الكويت

»تعمير«: نسبة إشغال الفنادق في الكويت 
تصل إلى 60% حتى نوفمبر الماضي

كونا: قال التقرير الصادر عن 
شركة التعمير لالستثمار العقاري 
امس ان نسبة اشغال الفنادق في 
الى 60.3% حتى  الكويت وصلت 
ش����هر نوفمبر املاضي منخفضة 
بنح����و 40 نقطة أس����اس مقارنة 

الشهر ذاته عام 2009.
واضاف ان معدل سعر الغرفة 
اليومي ارتفع بنحو 4% في نوفمبر 
املاضي ليصل الى 65 دينارا، بينما 
بلغ العائد عل����ى الغرفة الواحدة 

39.5 دينارا.
واضاف ان نسبة اشغال الفنادق 
في منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا بلغت 69.8% خالل نوفمبر 
املاضي بزيادة قدرها 2.4% مقارنة 

مع الفترة نفسها من عام 2009.
وذكر ان امارة ابوظبي سجلت 
اعلى منو في نسبة االشغال من %33 
عام 2009 الى 76% في نوفمبر العام 
املاضي، ما يدل على ازدياد النشاط 
السياحي واالقتصادي في االمارة 
مقارنة م����ع باقي مناطق اخلليج 

العربي.
وتناول التقرير السياحة الطبية 
في منطقة اخلليج العربي، مشيرا 
ال����ى منو كبير يق����وده انخفاض 
تكالي����ف الطباب����ة ف����ي املنطقة 
وارتفاع عدد املستش����فيات التي 
تطبق املعايي����ر العاملية للجودة 
وتطور املدن الصحية في عدد من 
العواصم العربية التي توفر جميع 

التسهيالت للمريض.
 وذكر التقرير ان دول الشرق 
االوس����ط تعمل حالي����ا على عقد 
اتفاقات اس����تراتيجية مع املعاهد 
واجلمعيات الطبية العاملية لرفع 
الطبية فيها  مس����توى اخلدمات 
ما يؤدي الى انتعاش في القطاع 

الصحي عموما.
وتوقع ان يشهد سوق الرعاية 
الصحية والطبابة مبنطقة اخلليج 
انتعاشا كبيرا خالل السنوات العشر 
املقبلة لتصل قيمة التجارة في هذا 
املجال من 47 الى 55 مليار دوالر 
مع استمرار وزيادة اعداد طالبي 
العالج فضال عن السعر املعتدل 

نسبيا للطبابة في املنطقة.

صرح املدير التنفيذي لشركة »تتري لالستشارات 
والتدريب« احمد املاجد بأن الش���ركة أقامت تدريبا 
ملجموعة من املهتمني واملعنيني في الوزارات والهيئات 
احلكومية يتعلق بنقل التجربة البريطانية في إدارة 

املشاريع في الكويت.
وقال املاجد خالل بيان صحافي ان الكويت مازالت 
حتتاج الى تدريب قومي ومباشر في القطاع احلكومي، 
حيث أبدت العديد من اجلهات احلكومية رغبتها في 
توحيد الرؤى اخلاصة بإدارة املش���اريع، ومن هذه 

اجلهات ديوان احملاسبة ووزارة الداخلية.
وأكد على ان طرق إدارة املشاريع في العالم متعددة 
ويوجد منها الطريقة األميركية والطريقة البريطانية، 
وحتتوي على أكثر من آلية يتم استخدامها في إدارة 

املشاريع في الدول املتقدمة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتجربة البريطانية 
في نقل املشاريع، قال ان احلكومة البريطانية سنت 
قانونا وتش���ريعا لتوحيد إدارة املشاريع في جميع 
الهيئات واملؤسسات احلكومية، مبعنى انه ال يوجد 
أي مقاول يقوم بأي مش���روع للحكومة البريطانية 
اال ان يك���ون »مقاوال معتمدا«، ويطلق عليها اس���م 
»PIRNCE«، وهي طريقة مرت بعدة مراحل في تطورها 
 ،2009/2 PRINCE الى ان وصلت الى مرحلتها النهائية
وهي املرحلة التي اعتمدها مكتب احلكومة التجاري 

البريطاني.
وعن شركة »تتري لالستشارات والتدريب« قال 
املاجد ان الفكرة التي س���تدخل فيها ش���ركة »تتري 
لالستش���ارات«، هي ان جميع الهيئات واملؤسسات 
احلكومية في الكوي���ت ال تعتمد آلية موحدة إلدارة 

املشاريع احلكومية، فكل مؤسسة لها آلية وهذا تسبب 
في نوع من العرقلة في ضبط جودة إدارة املشاريع 

واملناقصات في الكويت.
وأضاف قائال: »نحن في شركة »تتري لالستشارات 
والتدريب« ندعو احلكومة الكويتية والتي تعمل حاليا 
على استكمال خطة التنمية، الى ان تكون هناك آلية 
موحدة الدارة مشاريعها، ولذلك ولكي تتمكن اجلهات 
التنفيذية والتشريعية والرقابية في الدولة من احكام 
السيطرة علي املقاولني ومتابعتهم في نفس الوقت، 
ارتأينا ان نأخذ ه���ذه الفكرة ونطرحها في الكويت، 
وه���و برنامج يطرح ألول مرة في الكويت«، برنامج 
ادارة املشاريع بطريقة »PRINCE«، وألول مرة حضر 
خصيصا من اجنلترا كريس هيدن والذي يعتبر احد 

املدربني العاملني لهذا البرنامج في أوروبا.
وأكد ان من أوائل املشاركني في هذا البرنامج وزارة 
الداخلية وديوان احملاس���بة والفريق اإلشرافي على 
إدارة املشاريع جامعة الكويت، وحصل 15 متدربا على 
الش���هادة األولى في التأهيل املبدئي إلدارة املشاريع 
على طريقة »PRINCE«، وقد أبدى املشاركون اهتمامهم 

وسعادتهم وامتنانهم لهذا البرنامج.
وعن مميزات الطريقة البريطانية في إدارة املشاريع 
»PRINCE«، ق���ال: »نحن اطلعن���ا على جتارب دول 
العالم بهذا الشأن، ووجدنا انه يوجد طريقة أميركية 
وبريطانية وأخرى أملانية ويابانية، وما مدى مالءمتها 

للكويت، ومدى قدرتها لتغطية احتياجاتنا«.
وبنينّ ان الطريقة األميركية تصلح لشركات القطاع 
اخل���اص، واحلكوم���ة البريطانية أسس���ت برنامج 
»PRINCE« ووظفته في مؤسس���تها، وإذا طبق هذا 
البرنامج في الكويت فس���يوفر س���نوات من اجلهد 
واخلبرة، وهو ما يجعل كل القائمني على ش���ركات 

املقاوالت يتحدثون بطريقة موحدة مع الدولة.
من جانبه، قال احملاضر العاملي كريس هيدن، ان 
برنامج »PRINCE 2« مت تطبيقه في كثير من الدول 
مثل استراليا ونيوزيلندا وهولندا والدمنارك، وكان 
الهدف األساسي من تطبيقه في هذه الدول ان يكون 
هناك نسبة فشل للمشاريع بحد أدنى بسيط، الن آلية 
ادارة املش���اريع بالطريقة البريطانية تقلل من فشل 

تلك املشاريع، وهذا مت إثباته بالدراسات العلمية.
واختتم حديثه، مقدما الش���كر لش���ركة »تتري 
لالستشارات والتدريب« الستضافته في الكويت، وانه 

.»»2 PRINC سعيد مبن حصل على مبادئ برنامج

 عاطف رمضان
أكد مدير مكت���ب مكافحة 
عمليات غسيل االموال بوزارة 
التجارة والصناعة الشيخ منر 
فهد الصباح ان الكويت تتمتع 
بتش���ريعات وقوانني صارمة 
وكفيلة باحلد من مخاطر جرائم 
غسيل االموال، مشيرا الى ان 
املكتب يس���عى لتطوير هذه 
القوان���ني املعمول بها لتعزيز 
متان���ة االقتص���اد الكويت���ي 

وحمايته من هذه اجلرائم.
ج���اء ذلك خ���الل تصريح 
صحافي ادلى به امس لوسائل 
االعالم احمللية على هامش حفل 
تكرمي موظفي مكتب مكافحة 
عمليات غسيل االموال بجهودهم 
التي بذلوها في املؤمتر الدولي 
الرابع »ساهم معنا في مكافحة 
عمليات غس���يل االم���وال«، 
وحتملهم كافة املهام من اجل 

رقي وابراز اسم الكويت في كافة 
احملافل وحثهم على بذل املزيد 
العطاء واملثابرة من اجل  من 

التصدي لهذه اجلرمية بكافة 
الوسائل املمكنة، وذلك بحضور 
مدير العالقات العامة واالعالم 

بوزارة التجارة والصناعة خالد 
العبدالهادي.

وأضاف الشيخ منر الصباح 

الكويتي متطور  ان االقتصاد 
وآمن وميتل���ك املقومات التي 
متكنه من مكافحة جرائم غسيل 

االموال.
ووصف الشيخ منر الصباح 
الكويت���ي بأنه من  االقتصاد 
االقتص���ادات املنفتح���ة على 
احدث وسائل وادوات مكافحة 
جرائم غسيل االموال ومكافحة 

االرهاب.
واكد حرص »التجارة« على 
تنمية مهارات املوظفني باملكتب 
وتنمية مهاراتهم، مشيدا بجهود 
العاملني إلجناح املؤمتر »ساهم 
معنا في مكافحة عمليات غسيل 
االموال« س���واء من املكتب او 
اجله���ات املش���اركة، معرب���ا 
كذلك عن ش���كره جهود إدارة 
العالقات العامة واالعالم بوزارة 
التجارة والصناعة إلجناح هذا 

املؤمتر.

أعلنت اخلطوط الوطنية عن تس����ييرها 
لرح����الت إضافية إلى القاه����رة بالتعاون مع 
احلكومة الكويتية في سبيل إجالء الكويتيني 
الراغبني ف����ي املغادرة جراء األوضاع احلالية 
في مصر.وأكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في الشركة عبدالسالم البحر ان اخلطوط 
الوطنية تواصل تشغيل رحالتها اليومية إلى 
القاهرة حسب اجلدول املعتاد بواقع رحلتني 
إلى 3 رحالت في اليوم، باإلضافة إلى تسيير 
رحالت إضافية ابتداء من يوم اجلمعة ملساعدة 
الكويتيني الراغبني في العودة إلى الكويت، إذ 
بدأت اخلطوط الوطنية في تشغيل الرحالت 
اإلضافية اعتبارا من السبت املاضي فتم تشغيل 
5 رحالت للقاهرة بينما مت تس����يير 6 رحالت 
أمس )األحد( وتستمر الشركة بإضافة املزيد 

خالل األيام املقبلة.وأضاف البحر في تصريح 
صحافي قائال: »أمن وسالمة ضيوفنا وأهلنا 
هو األولوية القصوى لدينا ولن ندخر جهدا 
في العمل على ذلك وقد سخرنا جميع إمكاناتنا 
لتس����هيل عودة الكويتيني إلى البالد ونحن 
عل����ى اتصال دائم وتنس����يق كامل مع وزارة 
اخلارجية الكويتية والس����فارة الكويتية في 
القاهرة لتأمني الرحالت املطلوبة«، مبينا أنه 
بالرغم من فرض األحكام العرفية وحظر التجول 
يوم اجلمعة فقد سيرت اخلطوط الوطنية 3 
رحالت للقاه����رة كان آخرها في الواحدة من 

صباح يوم السبت.
وأضاف »لقد سيرنا 5 رحالت للقاهرة السبت 
وقد حرصت ش����خصيا على السفر للقاهرة 
والتأكد واالطمئنان على جميع اس����تعدادات 

فريقنا في محط����ة القاهرة وقد بدت جميعها 
مطمئنة«.وبني أن اخلط����وط الوطنية تتابع 
تطورات األحداث في القاهرة عن كثب لضمان 
أمن وسالمة ضيوفها، مشيرا إلى أن الشركة 
قد أعدت خططا احترازية ملواجهة أي أزمة قد 
تعرقل حركة الطيران واضطراب الرحالت من 

وإلى القاهرة.
وأكد البحر: »لقد طبقنا سياسات جديدة 
لضيوفنا الذين حجزوا رحالتهم للقاهرة في 
وقت مبكر وتعطلت خطط س����فرهم بسبب 
األوضاع الراهنة في مصر، فبإمكانهم تغيير 
مواعيد س����فرهم دون دفع أي رسوم أو إلغاء 
حجزهم واس����ترداد كامل املبالغ املدفوعة أو 
تغيير وجهة س����فرهم إلى مدينة أخرى على 

عبدالسالم البحراخلطوط الوطنية«.
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