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 )Sir Ernest Henry Shackleton( في عام 1914 أبحر الرحالة الس���ير إيرنست شيكلتون
بس���فينته متوجها نحو القطب اجلنوبي على أمل أن يتمكن من عبور القارة س���يرا على 
األقدام، إال أنه لم يتمكن قط من الوصول الى القطب اجلنوبي، حيث علقت سفينته بالثلج، 

وبقي هو وطاقمه املكون من 27 فردا على هذا احلال لعدة شهور.
ثم »ازداد الطني بلة« حني غرقت الس���فينة تاركة شيكلتون و»ربعه« على بعد حوالي 
2000 كيلومتر من اليابس���ة على جليد طاف على س���طح املاء، إال أن ش���يكلتون أبى أن 
يستس���لم لهذه الظروف العصيبة ومتكن من إنقاذ طاقمه واللجوء بهم الى جزيرة نائية 
باس���تخدام قوارب النجاة، ولم يكتف بذلك فعلى هذه اجلزيرة قرر تقسيم طاقمه، حيث 
ترك عددا من أفراد الطاقم على اجلزيرة تاركا معهم قدرا من اإلمدادات وتوجه بباقي أفراد 
الطاق���م على أحد قوارب النجاة الى مركز لصيد احليتان على بعد حوالي 1300 كيلومتر، 
وقد متكن بالفعل من إنقاذ طاقمه مبس���اعدة الصياديني الذين اس���تقبلوه في املركز ولم 

يفقد أيا منهم على الرغم من جميع الصعاب التي واجهته.
فهل أنت مستعد لتقدمي هذا النمط من القيادة حني تواجه أزمة في إدارة أعمالك؟ وهل 

أنت على استعداد ملواجهة املجهول والتعامل مع الواقع؟
على أي حال فإن األزمة سواء كانت مالية أو سياسية أو اجتماعية.. الخ، فهي مبنزلة 
حالة انتقالية من مرحلة الى أخرى عادة ما يصاحبها نقص ش���ديد في املعلومات وحالة 
م���ن عدم التأكد، واألجدر بنا التعاطي معها كمفتاح للتغيير والتطور نحو األفضل وعدم 

االستسالم للوضع الراهن والتقهقر نحو الهالك.
ومن هنا، تتضح لنا أهمية إدارة األزمات، فلم يعد اإلملام بأدواتها وإجادتها رفاهية تتحقق 

في شركات دون األخرى، بل صارت ضرورة ملحة يجب تلبيتها قبل فوات األوان. 
وبالتالي يتعني علينا أن نس���تعرض معا األسباب املؤدية الى نشوب األزمات في إطار 
إدارة أعمالن���ا، وهي متعددة ومتنوعة بتنوع األزمات التي نواجهها، إال أننا نرى انها في 

الغالب »حدا الشايتني«:

أوال: األسباب اإلنسانية وتشمل:

1- سوء التقدير واالحترام.
2- حب السيطرة واملركزية الشديدة.

3- تعارض األهداف واملصالح.
4- الكبرياء وعدم االعتراف باخلطأ.

ثانيا: األسباب اإلدارية وتشمل: 

1- عدم التخطيط الفعال والتجهيز املسبق لألعمال. 
2- اتخاذ القرارات بشكل عشوائي.
3- عدم وجود أنظمة حوافز فعالة.

4- عدم توافر الوصف الوظيفي اجليد للمهام والواجبات.
5- اتباع سياسات مالية غير مسؤولة. 

ونكتفي في هذا اجلزء األول من هذا املقال مبا أوردناه، على أن نعاود ونستكمل حديثنا 
عن إدارة األزمات واستعراض متطلباتها وأساليبها في مقالنا القادم إن شاء اهلل.

وفي النهاية..

دعوة من »آيديليتي« للتطور نحو األفضل.

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 األزمات )الجزء األول(

Info@idealiti.com
www.idealiti.com
follow us on Twitter:@idealiti

البريد اإللكتروني:
الموقع :

»الخطوط الوطنية« تشارك بمبادرة »في حب مصر«
اعلنت اخلطوط الوطنية بالتعاون مع السفارة املصرية في الكويت 
وعدد من وكالء السياحة والسفر، عن اطالق تظاهرة سياحية بعنوان 
»في حب مصر«، مت من خاللها نقل عدد كبير من الس����ياح من الكويت 
إلى ش����رم الشيخ والقاهرة بهدف تشجيع السياحة املصرية بعد ثورة 
25 يناير. وبهذه املناس����بة، أعرب القنصل العام املصري لدى الكويت 
السفير صالح الوسيمي عن سعادته ملا ملسه من حب الكويتيني ملصر 
وقلقهم عليها خالل الفترة املاضية ومدى رغبتهم في العودة لزيارتها 
بعد أن استتبت األوضاع، مبينا أن هذه التظاهرة في حب مصر ال ميكن 

أن تكون مفتعلة فحب الكويتيني ملصر نشعر به ونقدره. 
بدوره، قال مدير العالقات العامة في اخلطوط الوطنية جاسم القامس: 
»نشعر كش����ركة وطنية كويتية بالفخر في مساهمتنا بهذه التظاهرة 
العربية وبناء جسر جديد من التواصل واحملبة بني الشعبني الكويتي 
واملصري«، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة السياحية تأتي تدعيما للسياحة 
املصرية التي بدأت تعود إلى طبيعتها خصوصا في األماكن السياحية 
كشرم الشيخ والقاهرة. وأضاف: »طاملا جذبت مصر العديد من الزوار 
من الكويت وهاهي تعود اآلن لتستقبلهم من جديد«، مؤكدا على حرص 
اخلطوط الوطنية على س����المة وأمن ضيوفها املسافرين وأنها لم تكن 
لتدع����وا الكويتيني لزيارة مصر لو لم تكن األوضاع األمنية مس����تتبة 

جانب من املشاركني في التظاهرة السياحية برعاية »اخلطوط الوطنية«ومشجعة للسياحة. 

»أستون مارتن« تطرح Virage الجديدة 

أعلنت »أس����تون مارتن« عن طرحها الس����يارة 
»Virage« اجلديدة فائق����ة األناقة والقوة، وهي في 

ذات الوقت سيارة رياضية غير متكلفة.
وقالت الش����ركة في بيان صحاف����ي انه مبقدور 
ماركتها اآلن تزويد العمالء بتشكيلة رائدة من هذه 
الفئة، كل منها يحمل بني جنباته مواصفاته اخلاصة، 
إال أنها جميعا تتش����ارك في نفس الروح والرفاهية 

املميزة لسيارات أستون مارتن.
وم����ع جماله����ا وديناميكيته����ا وروعتها جتمع 
السيارة Virage ما بني األداء الفذ للسيارات الرياضية 
والرفاهية والراحة واإلبداع، حيث يعمل عزم احملرك 
V12 األمامي املركب في الوسط على توفير أداء فائق 
مصحوب بحيوية فطرية في السيارة، عالوة على 
ذلك حتافظ خفة الوزن وتوزيعه املمتاز على التوازن 
املثالي بني األداء الفذ للسيارات الرياضية ورفاهية 
املاركة الرياضية املاثلة في سيارات أستون مارتن 

احلديثة.
وفي هذا السياق، قال املدير العام ألستون مارتن، 
د.أولريش بي����ز: »إن 100 عام م����ن تاريخ صناعة 
الس����يارات تؤكد لنا أن التط����ور الطبيعي يفرض 

علينا أفضل احللول في الوقت املناسب«.
وحتتل الس����يارة Virage موقعا متوسطا ما بني 
املودي����ل DB9 فائق األناقة واملوديل DBS الرياضي 
الصارخ، لتقدم بذلك للعمالء سيارة تتمتع بالرفاهية 
وع����دم التكلف ولكنها في ذات الوقت تقدم لهم أداء 
متزايدا وحاس����ما يس����هل التعامل معه ويتيح لهم 

قيادة بال عناء.
إن محرك أس����تون مارتن املهيب V12 بسعة 6.0 
لترات املصنع يدوي����ا يولد قدرة 490 حصان كبح 
)365 كيلوواط/497 حصانا( وعزم 570 نيوتن متر 
)420 رطل قدم( ومن خالل عمود اإلدارة ذي األلياف 
الكربونية يت����زاوج مع ناقل احلركة األوتوماتيكي 

املزدوج سداسي السرعات »Touchtronic II« املركب 
عل����ى احملور محققا بذلك التوازن املثالي في الوزن 

بنسبة 50:50.
وقد مت تطوير ديناميكيات السيارة Virage لكي 
حتقق قيادة حماسية ولكن مبزيد من السالسة، بحيث 
حتصل على أقوى أداء مبنتهى البساطة، عالوة على 
ذلك هناك نظام متطور جديد المتصاص الصدمات 
بش����كل متوائم )ADS( يعمل عل����ى قراءة تفاصيل 
الطريق لتوفير الثبات املثالي على الطريق جتاوبا 
مع الظروف املختلفة، ومبقدور النظام اآلن اختيار 
حوالي خمس����ة مستويات مختلفة من الصالبة في 
الطريقة االعتيادية، باإلضافة إلى خمسة مستويات 

أخرى أكثر صالبة في الطريقة الرياضية.
وسيتم توريد السيارة Virage مبكابح ماتريكس 
سيراميك كربونية CCM كتجهيز قياسي لتحقق بذلك 
قوة كبح هائلة ومتط����ورة، ومع قوتها ومقاومتها 
للتآكل وخفة وزنها امللحوظ مقارنة بأقراص حديد 
الزه����ر التقليدية، فإن نظ����ام مكابح CCM ال يعني 
اختزال الوزن اإلجمالي للس����يارة فحس����ب، بل إن 
اختزال الوزن في كل عجلة يعني حتقيق مزيد من 
الت����وازن بني مقومات القيادة وعوامل الراحة، ومن 
ناحية أخرى فإن انخف����اض وزن الكتلة الدورانية 

يعني مزيدا من التسارع.
وتتمتع كل س����يارة Virage بحوالي 70 س����اعة 
عمل من بذخ املهارة اليدوية اخلبيرة في املقصورة 
الداخلية لصنعها باإلبداع املدهش الذي تشتهر به 
 Virage أستون مارتن، وفي مجموعها حتظى السيارة
مبا يزيد على 200 س����اعة من امله����ارة اليدوية في 
املقرات الرئيسية العاملية ألستون مارتن في جايدون، 
وارويكشاير بريطانيا، حيث حصلت هذه السيارة 
على الترتيب العاش����ر ضمن كبرى خطوط اإلنتاج 

خالل فترة أقل من ثماني سنوات.

فائقة األناقة والقوة وفي ذات الوقت رياضية غير متكلفة


