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األستاذ فواز خالد املرزوق يقدم تبرع شركة االمتياز إلى لولوة خليفة الغامن

»االمتياز لالستثمار« تتبرع 
بمبلغ 35 ألف دينار إلى مدرسة خليفة

أعلنت شركة االمتياز لالستثمار عن 
تبرعها مببلغ 35 ألف دينار إلى مدرسة 
خليفة ويأتي هذا الدعم املقدم من شركة 
»االمتياز« إلميانها املطلق بضرورة اإلنفاق 
في أوجه البر وميادين اخلير ودعم مسيرة 
العمل اخليري السيما في العمل التربوي، 
ألن أول صوت في تاريخ اإلسالم ترمن به 
الوحي هو »اقرأ« وهو ما يشير الى اهمية 
العلم والتعلم باعتبارهما من وس���ائل 
التقرب الى اهلل سبحانه وتعالى الذي 
نص في محكم تنزيله: )يأيها الذين آمنوا 
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم 
ال بيع فيه وال خلة( وقول رسوله الكرمي 
ژ: »إن هلل ملكني يناديان كل صباح يقول 
أحدهما الله���م أعط منفقا خلفا، ويقول 

اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا«.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن 
تبرع ش����ركة االمتياز لالستثمار الذي 
قدمه عضو مجل����س اإلدارة فواز خالد 
يوس����ف املرزوق إلى مؤسسة مدرسة 
خليفة، لول����وة خليفة الغامن، يأتي في 
إطار نهج الش����ركة الذي اعتمدته منذ 
تأسيسها إلميانها بدعم النشاط املجتمعي 

بكل أوجهه.

إليمانها المطلق بضرورة دعم مسيرة العمل الخيري والتربوي

»الطيران المدني« توقع عقدين
 بقيمة 13 مليون دينار

في تقريره األسبوعي لـ »األنباء«

»المثنى«: السوق يتجه لتأسيس 
مستويات أكثر ارتفاعًا 

قال بيان صادر عن االدارة العامة للطيران املدني ان االدارة 
قامت بطرح مشروعني رغبة منها في االرتقاء مبستوى اخلدمات 
في مطار الكويت الدولي واستجابة لرغبة صاحب السمو االمير 
بتحويل الكويت ملركز مالي واقتصادي وتطبيقا لتوجهات مجلس 
ال���وزراء بتفعيل خطة التنمي���ة وملواكبة آخر ما توصلت اليه 
التكنولوجيا احلديثة حلركة النقل اجلوي في املطارات العاملية 
ونظرا لزيادة احلركة من خالل استقطاب شركات طيران عاملية 
على جميع املستويات )التجارية � الشحن � خاص.. الخ( باالضافة 
الى عدد من مرتادي مطار الكويت الدولي )مغادرين � مسافرين(، 
االمر الذي يتطلب اقامة مش���اريع تنموية تساعد على توسعة 
وتقدمي خدمات متطورة وجديدة تس���اهم في انسيابية تقدمي 

اخلدمات مبا يتوافق مع املعايير الدولية واالهداف املنشودة.
وفيما يلي تفاصيل املشروعني:

اوال: عقد رقم 28�2011/2010 خلدمات ادارة املش���اريع لتنفيذ 
مشاريع املخطط الهيكلي 2005 في مطار الكويت الدولي، حيث 
متت ترس���ية العقد على ش���ركة اينكو بالتضامن مع الشركة 
الكويتية املتحدة لالعمار مببلغ وقدره 10.201.837 دينارا وملدة 

60 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
ثانيا: مناقصة رقم 3�2011/2010 النشاء ساحات وقوف للطائرات 
وطرق اخلدمات اضافية تستوعب 7 طائرات في مطار الكويت 
الدولي، حيث متت ترسية املناقصة على شركة صحراء الرولة 
للتجارة العامة واملقاوالت مببلغ اجمالي وقدره 2.848 مليون 

دينار وملدة 550 يوما من تاريخ توقيع العقد.
وس���يتم التوقيع برعاية وحضور رئي���س املجلس االعلى 
للطيران املدني ووزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري وكبار املس���ؤولني ف���ي االدارة العامة 

للطيران املدني.

قال التقرير األسبوعي لشركة املثنى لالستثمار ان املؤشر السعري 
لس����وق الكويت لألوراق املالية أغلق مرتفعا 138.9 نقطة ليصل إلى 
مس����توى 6286.60 نقطة، معلنا عن ارتداده من ادني مستوى له منذ 
اسابيع. وأشار التقرير الى ان السوق الكويتي يتجه لتأسيس مستويات 

أكثر ارتفاعا خالل الفترة املقبلة.
وقد عكس����ت املؤشرات أداء ايجابيا خالل أربع جلسات تداول من 
خمس خالل األسبوع، وساعد سهم »بيتك« في اعطاء نتائج إيجابية 
 MUDX خالل األسبوع محققا مكاسب بلغت 11.3%، وسجل مؤشر املثنى
مكاسب أس����بوعية بلغت 7.58%، بينما حقق املؤشر الوزني للسوق 
مكاسب بنسبة 4.24%. واستمرت حركة السوق بالتقلب لهذا األسبوع، 
سجل املؤشر اإلس����المي أعلى نسبة تقلب في األسبوع، حيث بلغت 
نسبة تقلب مؤشر املثنى MUDX 31.26%، بينما كان املؤشر السعري 
للسوق األقل تقلبا وبنسبة 14.09%، أما املؤشر الوزني لسوق الكويت 

لألوراق املالية فقد بلغ مستوى %26.30.
وس����يطرت االجتاهات االيجابية على أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، ما رفع مستوى حجم التداول بنسبة 100.3%، وتضاعف مستوى 
حجم التداول لقطاع االستثمار من مستوى منخفض بلغ 66 مليون 
سهم وبنسبة 206.5% ليصل إلى 203 ماليني سهم، وأدى ارتفاع أسهم 

الشركات االستثمارية إلى ارتفاع حجم التداول في قطاع البنوك.
كما ش����هدت القيمة السوقية ارتفاعا بنس����بة 28.9% خالل نفس 
املدة، وقادت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« هذا االرتفاع في القيمة 
م����ن 13.5 مليون دينار إلى 15.8 ملي����ون دينار، أما قطاع البنوك فقد 
شهد انخفاضا في القيمة بنس����بة 3.28% حيث تراجع حجم »بيتك« 

بنسبة %15.07.

لتنفيذ مشاريع المخطط الهيكلي

إدارة األزمات )الجزء الثاني(

نستكمل أعزاءنا القراء موضوع األسبوع املاضي باستعراض 
أساليب التعامل مع إدارة األزمات، وإن تعددت األساليب إال أن 
املبادئ الرئيسية للتعاطي مع أي أزمة سواء كانت شخصية 

أو مهنية تبقى ثابتة وترتكز على 4 محاور هي:
أوال: التماسك والهدوء وضبط النفس في مواجهة الصدمة 

األولى الناجتة عن األزمة.
ثانيا: قراءة املوقف بتأن ومحاولة اإلدراك بأن ما يواجهك هو 

في الغالب نقطة حتول ال يجب التهاون في التعاطي معها.
ثالثا: قياس أبعاد األزمة وذلك بالتعرف على األطراف ذات 

الصلة بها ومعرفة موقفهم منها.
رابعا: راجع نفس����ك وكن صادقا ف����ي اإلجابة عما إذا كان 
مبقدرت����ك التعامل مع هذه األزمة »ه����ل أنت قدها؟« أو على 

األقل هل أنت مستعد للمحاولة؟ 
تعتبر هذه احملاور الركائز األساس����ية للتعامل اإليجابي 

مع أي أزمة، ولكنها ليست حلوال.
ويجب علينا أن نشير الى أن النتيجة النهائية ألي أزمة 
ال ميكن البت فيها أو التحكم بها، فإن كان باس����تطاعتنا ذلك 
ملا أصبحت أزمة، ويجب علينا أن نعي اننا مس����ؤولون عن 
بذل األس����باب والتوكل على اهلل في احتساب نتيجة أفعالنا 
سواء كانت لنا أو علينا، فمن منا لم يسمع احلكمة املشهورة 
»وما كل ما يتمنى املرء يدركه.. جتري الرياح مبا ال تشتهي 

السفن«!
وال يبقى لنا إال أن نستعرض معا الطرق الرئيسية املتوافرة 

في سياق التعامل مع األزمات ونترك لكم حرية االختيار:
1- إنكار األزمة: »ادفن راس����ك في الرمل« تس����تخدم هذه 
الطريق����ة غالبا في ظ����ل األنظمة الدكتاتوري����ة التي ترفض 
االعتراف بوجود أي خلل أو حتى بوجود األزمة في الدرجة 
األولى، وتعتمد على ممارس����ة التعتيم اإلعالمي على األزمة 
واس����تخدام سياسة اإلنكار وإظهار صالبة موقفها وإن كانت 

احلقيقة عكس ذلك.
2- كبت وإخماد األزمة: سياسة تصعيد بالغة العنف تقوم 
على أساس الهيمنة والصدام العلني العنيف مع اجلهات املسببة 
لألزمة بقصد تدميرها، غالبا ما تؤدي هذه السياسة الى تعظيم 

األزمة واملساهمة في نشوب صراع عنيف بني الطرفني.
3- بخس األزمة: وهو أس����لوب سلبي يهدف الى التقليل 
من شأن األزمة وإصباغها صورة احلدث البسيط وغير املهم 

»سياسة... زنقا زنقا«.
4-  تفريغ األزمة: ويقصد بها تفريغ األزمة من مضمونها 
وذلك عن طريق التصدي للمحفز الرئيس����ي لألزمة وإفقاده 
أهميته وذلك بإيجاد بدائ����ل عملية ترضي األطراف األخرى 
املتداخل����ة في األزمة، وتصلح ه����ذه الطريقة في حال كانت 
األزمة نتيجة لعنصر رئيسي واحد من املمكن التعرف عليه 

وإيجاد البدائل الفعالة له.
5- املش����اركة الدميوقراطية للتعامل مع األزمة: وهي من 
أكثر الطرق تأثيرا وجناحا وتس����تخدم عندما تتعلق األزمة 
باألفراد أو يكون محورها عنصرا بش����ريا، وهي تعتمد على 
أس����لوب التعاون مع املجموعة واملشاركة في املسؤولية في 
سياق التعاطي مع األزمة وذلك بشكل شفاف ودميوقراطي. 
6- االحتي����اط التعبوي لألزمة: تعتمد هذه الطريقة على 
اس����تخدام أسلوب التنبؤ الوقائي، حيث يتم دراسة وحتديد 
مواطن الضعف ومصادر األزمات احملتملة، فيتم تكوين احتياطي 
تعبوي وقائي ميكن استخدامه إذا نشبت أزمة. وتستخدم هذه 
الطريقة غالبا في عالم املال واألعمال، كمثال على ذلك عندما 
تقوم ش����ركة صناعية بتخزين مواد خام إضافية كمخزون 

للطوارئ في حال حدوث أزمة أو نقص في السيولة.
7- احتواء األزمة: أي محاص����رة األزمة في نطاق ضيق 
ومحدود والتعاطي السريع معها بشكل مباشر، ومن األمثلة 
على ذلك اإلضرابات العمالية حني يتم استخدام طريقة احلوار 

واملساومة للوصول الى حلول مشتركة لألزمة.
وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي إلى التعامل مع األزمات.

زاوي��ة أس��بوعية هادفة تقدمه��ا كل اثنني ش��ركة آيديليتي 
لالستش��ارات في إطار تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 
ورعاية املش��اريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 

القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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