
اختتم برنامج عبدالعزيز بن 
حميد إلع����داد ال���ق���ادة، البرنامج 
األول م��ن ن��وع��ه ال���ذي ي��ه��دف إلى 
مت��ك��ن امل��واه��ب ال��ش��اب��ة وتنمية 
السمات القيادية لديهم، املرحلة 
اخلامسة التي أقيمت من اخلامس 
وح��ت��ى ال��ت��اس��ع م��ن ف��ب��راي��ر في 
منتجع احل��ب��ت��ور ج��ران��د بدبي 
حتت عنوان »مؤسستي« برعاية 
دام��اك العقارية، ومتحورت حول 
السلوك التنظيمي، والبروتوكول، 
واإلتيكيت ال��واج��ب اتباعه خالل 
املسيرة املهنية للمشاركن. وجاءت 
ورش العمل هذه منسجمة مع رؤية 
اإلم��ارات 2021 الهادفة إلى جعل 
الدولة من أفضل دول العالم بحلول 

عام 2021.
ورك����زت م��ع��ظ��م ورش العمل 
والفعاليات على مفهوم اإلتيكيت 
وأه��م��ي��ت��ه ف���ي ت��ك��وي��ن االن��ط��ب��اع 
األول، وم���دى ال��ع��الق��ة امل��ب��اش��رة 
ب��ن اإلتيكيت والثقافة العربية. 
وتناولت اجللسات آداب اجللوس 
على مائدة االجتماعات الرسمية، 
والزيارات العملية، والسلوك املالئم 

بن ال��زم��الء وح��دود العالقة. فيما 
تضمنت العروض التقدميية السلوك 
امل��الئ��م خ���الل ال��ت��واص��ل بالبريد 
اإللكتروني، وامل��ك��امل��ات الهاتفية، 
وال��ل��ب��اس، واملصافحة، والتحدث 
واإلص��غ��اء. كما قدمت ورش العمل 
أساليب محددة لتحسن الذات وبناء 
الثقة بالنفس، والتأكيد على أهمية 
اإللتزام باملواعيد، وحتديد األهداف، 

وحتمل املسؤولية جراء األخطاء. 
وق��ال��ت شيخة ع��ل��ي النعيمي، 
مديرة االتصال املؤسسي في مؤسسة 
عبدالعزيز بن حميد: »أود أن أشكر 
داماك العقارية على رعايتها ودعمها، 
كما أشكر منتجع احلبتور جراند على 
استضافتهم لهذه اجللسات. وال ميكن 
أن نقلل من أهمية السلوك التنظيمي، 
وال��ب��روت��وك��ول، واإلت��ي��ك��ي��ت، ففي 
ع��ال��م ي���زداد تعقيدا وت��ب��رز خالله 
ضرورة إيجاد نوع من التوازن بن 
العديد من القوى والعوامل، تبدو 
امل��ه��ارات املؤسسية عنصرا بالغ 
األهمية لتحقيق النجاح. فالكوادر 

الشابة التي مت��ارس عملها اليومي 
بأخالق حسنة ُتعد مصدر قوة ألي 
مؤسسة، نظرا لقدراتهم على تكوين 
عالقات مع أناس من مختلف الثقافات 

والعادات والتقاليد«.
وق���ام حسن س��ج��وان��ي، رئيس 
مجلس إدارة داماك العقارية، بزيارة 
املشاركن، ووضع رصيده الواسع 
من اخلبرة في خدمتهم، واإلجابة 
على كافة استفساراتهم. وفي كلمة 
مباشرة أمام املشاركن قال سجواني: 
»يسرني أن تتاح لي فرصة تقدمي 
خ��الص��ة جت��ارب��ي وم��ع��رف��ت��ي لهذا 
الشباب املوهوب واملتحمس والقادم 
م��ن مختلف أرج���اء املنطقة. إن ما 
ق��دم��ت��م��وه م��ن ع��م��ٍل ج���اد، وت��ف��اٍن، 
وجهد في هذا البرنامج، وخالل هذه 
املراحل املبكرة والصعبة من مسيرة 
تطوركم، سيكون له أهمية حاسمة 

في جناحكم على املدى الطويل«.
وق��وب��ل��ت زي���ارة رئ��ي��س مجلس 
إدارة داماك العقارية بترحيب واسع 
وتفاعل إيجابي كبير من احلضور، 

حيث يعتبرونه منوذجا للنجاح.

وانطلقت اجللسات في اخلامس 
من فبراير اجلاري، واستهلت بكلمة 
ألقتها فاطمة املهيري، رئيسة مجلس 
إدارة مجموعة دبي للجودة، تلتها 
ورش���ة ع��م��ل ال��س��ل��وك التنظيمي. 
وتواصلت اجللسات في السادس 
من فبراير بورشة عمل معمقة حول 
السلوك التنظيمي، وكيفية ترسيخ 
املفاهيم األساسية التي مت طرحها، 
حيث سلطت ورش عمل السلوك 
التنظيمي الضوء على طريقة تفاعل 
األف��راد ضمن اجلماعات، وأوضحت 
كيفية تطبيق ذلك إليجاد منظمات 
أعمال أكثر كفاءة. ومتثلت الفكرة 
احمل��وري��ة ل���ورش العمل ف��ي شرح 
كيفية تطبيق نهج علمي في إدارة 
املوظفن. واختتمت فعاليات اليوم 
ب��اجل��ول��ة األول�����ى م���ن ال��ع��روض 
التقدميية ملشاريع حت��دي اإلبتكار 
ل��ل��م��ش��ارك��ن، ح��ي��ث ع���رض رواد 
األعمال الشباب أفكار مشاريعهم مع 

احلاجات املالية خلطط أعمالهم. 
وف��ي السابع م��ن فبراير، قامت 
دام���اك العقارية ، بتنظيم زي��ارة 

ميدانية إلى مشروع »دام��اك هيلز«، 
ال��ذي ميتد على مساحة 42 مليون 
ق���دم م��رب��ع، ح��ي��ث شكلت عناصر 
الفخامة ورفاهية احلياة العصرية 
امل��س��ت��وح��اة م��ن »ب��ي��ف��رل��ي هيلز« 
م��ص��در إل��ه��ام للمشاركن. واطلع 
املشاركون على مجموعة متنوعة 
من الصروح العقارية، بعضها ثمرة 
لتعاون مع عالمات جتارية عاملية 
م��رم��وق��ة م��ن قبيل »ف��ن��دي كاسا« 
وباراماونت هوتيلز اند ريزورتس. 
وشمل العرض التقدميي واجلولة، 
على مدار ساعتن، زيارة إلى ترمب 
إنترناشيونال غولف كلوب، ميدان 
ال��غ��ول��ف ال��ع��امل��ي ال���ذي ميتد على 
مساحة قدرها 7205 ياردة، مبعدل 
71 ضربة، والذي يشمل مبنى للناد 
مبساحة 30،000 قدم مربع، األكبر 

من نوعه في دبي.
وتناولت ورشتي العمل يومي 
الثامن والتاسع من فبراير مختلف 
ج��وان��ب ال��ب��روت��وك��ول واإلتيكيت، 
وأكدت على أهميتها اجلوهرية داخل 

مكان العمل.
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S5 محرك قوي بست اسطوانات ملتعة قيادة وكفاءة إضافية في 

A5 وS5 كوبيه اجلديدة.. األناقة الرياضية أودي 

ف��ي ع��ام 2007 أع���ادت أودي صياغة الفئة 
متوسطة احلجم مع طرازها الثوري A5، فقد 
شكلت شركة السيارات التي تتخذ من إنغولشتات 
مقرا لها حتفة فنية أثارت حماسة جميع عشاقها 
ح��ول العالم. وه��ا هي اآلن تطلق اجليل الثاني 
من ال��ط��راز بعد تسع سنوات من اجليل األول، 
مبظهر جديد مصقول وتكنولوجيا رفيعة مدمجة. 
ويتصف اجليل اجلديد من A5 كوبيه بأناقة 
رياضية فائقة مت تصميمها مع وضع الديناميكا 
الهوائية املتطورة في االعتبار. ويتواجد حتت 
الهيكل اجلديد كليا محرك ق��وي وأنظمة ذكية 
ملساعدة السائق وم��زاي��ا متقدمة للمعلومات 
 S5 و A5 وال��ت��رف��ي��ه. وتتوفر مركبتي أودي
اجلديدتن في صالة عرض سيارات أودي الكويت 
املمثلة بشركة ف��ؤاد الغامن وأوالده للسيارات 
بثالثة محركات مختلفة وهي TFSI 40 و 45 
TFSI و محرك V6 بقوة 354 حصان خاص 

 .S5 مبركبة أودي
كيف جتعل من حتفة فنية أكثر جماال؟ إنه 
السؤال الذي طرحه مهندسو أودي على أنفسهم 
ط��وال سنن، ليتمكنوا مع اجليل الثاني حتقيق 
نتيجة مثيرة لإلعجاب. فطراز Audi A5 كوبيه 
اجلديد يأتي مبظهر مصقول وعصري، وتظهر 
بصمة التصميم الفريدة ألودي عليها بشكل جلي، 
وأفضل مثال على ذلك هو خط الكتف املوجي الذي 
ميز الطراز السابق. كما أن اخلط احمليطي الدقيق 
والواضح يبرز أقواس العجالت األربع في إشارة 

 .quattro إلى نظام الدفع الرباعي الدائم
وت��ؤك��د نسب التصميم امل��ت��وازن��ة بإحكام 
الشخصية الرياضية ل� A5 الكوبيه اجلديدة، 

مع غطاء محرك طويل، وقاعدة عجالت ممتدة، 
واقتراب العجالت من الدعامات األمامية واخللفية. 
وتأتي شبكة التهوية املفردة أكثر تسطحا وأوسع 
مما كانت عليه في النموذج السابق. أما مصابيح 
 Matrix أو LED اخللفية ومصابيح LED
LED األم��ام��ي��ة فتأتي م��ع إش����ارات انعطاف 
ديناميكية الستعراض التكنولوجيا الراقية 

للمركبة حتى بعد حلول الظالم.
وبهذه املناسبة، قال السيد طارق الشافعي، 
مدير عام شركة فؤاد الغامن وأوالده للسيارات: 
» حقق اجليل األول من طراز A5 جناحا باهرا، 
واألن نحن متحمسون لتقدمي طراز اجليل الثاني 

اجلديد كليا في صالة العرض ».
وأض��اف قائال: » نحن على ثقة ب��أن الطرح 
املبكر لسيارة S5 كوبيه اجلديدة سيوفر لعمالئنا 
  A5 فرصة إمتالك نسخة رياضية فريدة من عائلة
 S5و A5 كما نؤمن بأن طرح كال من سيارتي .
سيلبي جميع رغباتهم وسيحقق لهم املتعة املثلى 

في القيادة.« 

احملركات
من املقرر طرح Audi A5 كوبيه اجلديدة في 
الشرق األوسط مبحركن TFSI، مع مخرجات 
قوة إضافية تتراوح بن 190 و252 حصان. 

وباملقارنة مع الطراز السابق، يوفر احملركان 
أداء إضافيا يزيد عن 17 باملئة مع استهالك 
وقود أقل بنسبة 22 باملئة. وهما يجمعان بن 
الكفاءة العالية مع التوليد الرياضي للطاقة 

والعمل االنسيابي.
وتتفرد Audi S5 كوبيه اآلن ع��ن باقي 
الطرازات مع محرك TFSI 3.0 توربو املطور 
حديثا، وال��ذي يتيح كفاءة عالية وأداء مياثل 
املركبات الرياضية. فمع إزاح��ة 2،995 سم 
مكعب، ينتج احملرك ذو الست اسطوانات 354 
حصان -بزيادة تصل إلى 21 حصان عن الطراز 

السابق. 

مجموعة نقل احلركة
تأتي Audi A5 كوبيه م��ع مجموعة نقل 
ح��رك��ة متخصصة لكل م��ن احمل��رك��ن. فعلبة 
تروس S tronic ذات السبع سرعات ترتبط مع 
احملرك الرباعي االسطوانات على A5. بينما مت 
تخصيص علبة تروس tiptronic ذات الثماني 
سرعات مزودة حملرك V6 اخلاص مبركبة أودي 
S5 لالرتباط مع نظام الدفع الرباعي الدائم 
quattro. كما أن أودي توفر ترسا تفاضليا 
رياضيا كتجهيز اختياري، يعمل على نقل عزم 

احملرك بكفاءة عالية إلى احملور اخللفي.

الهيكل
أصبحت أودي A5 كوبيه بشكل ملحوظ 
أكثر كفاءة من سابقتها. وقد لعبت الديناميكية 
الهوائية املطورة والوزن املنخفض دورا كبيرا 
في حتقيق ذلك، حيث متكن املهندسون من تقليل 
الوزن بنحو 60 كيلوغراما. والهيكل هو األخف 
وزنا في هذه الفئة بفضل املزيج الذكي من املواد 
وتقنية التصميم خفيف الوزن من أودي. ومع 
معامل جر يبلغ 0.25 فقط، كما تقود A5 كوبيه 

أيضا فئتها فيما يتعلق بالديناميكا الهوائية. 

املقصورة الداخلية
تستفيد امل��ق��ص��ورة الداخلية م��ن األب��ع��اد 
اإلضافية وق��اع��دة العجالت األط���ول. كما أن 
املساحة املخصصة للسائق وال��رك��اب أكثر 
رح��اب��ة. وي��ض��ف��ي التصميم األف��ق��ي للوحة 
ال��ع��دادات واس��ت��م��رار شريط فتحة التهوية 
شعورا باالمتداد. ومثلما هو معتاد من أودي 
مت تشكيل املقصورة الداخلية مب��واد عالية 
اجلودة ضمن مجموعة واسعة من األلوان تؤكد 
الطابع النخبوي للطراز متوسط احلجم. وتبرز 
اإلض��اءة احمليطة االختيارية األج��واء املريحة 
للمقصورة الداخلية مع إمكانية االختيار من 

بن 30 ظال قابال للتعديل. كما تضاهي املعدات 
الصوتية املتاحة في املركبة فئة السيارات 

الفاخرة.

العرض والتحكم
كتجهيز اختياري ميكن تزويد A5 كوبيه 
اآلن وللمرة األولى مع قمرة القيادة االفتراضية 
من أودي، والتي هي شاشة عرض رقمية بجحم 
12.3 بوصة ودقة x 540 1،440 بكسل إلنتاج 
صور رائعة عالية التباين. وتأتي إلى جانب 
ن��ظ��ام MMI navigation plus املالحي 
املتعدد الوسائط مبا في ذلك شاشة 8.3 بوصة 
على املنصة الوسطي لتشكيل وحدة املعلومات 
املركزية. والقرص ال��دوار الكبير هو النقطة 

احملورية للمنصة.
 كما أن سطح القرص يعمل باللمس وميكن 
استخدامه إلدخ��ال األح��رف وهو يوظف أيضا 
ميزة اكتشاف نقرات األصابع، ما يتيح للسائق 
على سبيل املثال تكبير اخلريطة أو تصغيرها. 
وهي توظف طريقة عمل مماثلة لتلك املتواجدة 
على الهواتف الذكية، مبا في ذلك وظيفة البحث 
من دون إدخال النص. أما نظام التحكم باألوامر 
الصوتية اجلديد فيمكنه التعرف على األوامر 
 I would like« باستخدام اللغة اليومية، مثل

.»to call Peter

نظام املعلومات والترفيه
 MMI navigation plus يشمل نظام
املالحي املتعدد الوسائط واجهة الهاتف الذكي 
ألودي، وال��ذي يدمج هواتف أن��دروي��د او آبل 
مع النظام. كما ميكن لبرنامج أبل للسيارات 
جلب الواجهة الذكية املألوفة إل��ى السيارة 
إذا رغ��ب السائق بها. واختياريا تتيح أودي 
ص��ن��دوق هاتف م��ع شحن السلكي ف��ي مسند 
ال��ذراع املركزي يوظف تقنية التواصل قريب 
املدى )NFC( القتران الهواتف الذكية السلكيا 
 .Qi مع هوائي السيارة والشحن وفقا ملعيار
وميكن طلب نظام Bang & Olufsen الصوتي 
املتطور مبيزة الصوت الثالثي األبعاد كتجهيز 

اختياري.

Audi S5 Coupé
جتمع Audi S5 كوبيه اجلديدة بن قوة 
السيارة الرياضية وأن��اق��ة سيارة الكوبيه. 
مع محركها V6 امل��ط��ورة حديثا ذو الشاحن 
التوربيني ميكنها إنتاج 354 حصان لالنطالقة 
من الصفر إل��ى 100 كلم/س في 4.7 ث��وان، 
بينما تستهلك 7.3 لتر فقط من ال��وق��ود لكل 
100 كيلومتر. وي��ب��رز التصميم اخلارجي 
األكثر حدة وتفاصيل S الفريدة في املقصورة 
الداخلية الطابع الديناميكي على مركبة الكوبيه 

الرياضة.

أودي تتمع بتصميم رياضي فريد

أودي م��������ن  االف�������ت�������راض�������ي�������ة  ال�������ق�������ي�������ادة  ق�������م�������رة  م��������ع  ال����ت����ق����ن����ي����ة  ع�����ال�����ي�����ة  داخ������ل������ي������ة  م������ق������ص������ورة 

صورة جماعية للمشاركن في البرنامج

داماك العقارية ترعى املرحلة اخلامسة التي تناولت محور »مؤسستي« التي أقيمت في دبي

برنامج عبدالعزيز بن حميد إلعداد القادة 
يصقل مواهب الشباب اخلليجي

2016 هاكان بتك يحصل على جائزة أفضل مدير في 

تكرمي فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة للتميز في األداء

أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة، 
الوجهة الفندقية األكثر فخامة في الكويت، عن 
حصول م��دي��ره ال��ع��ام ه��اك��ان بتك على جائزة 
’أفضل مدير عام لسنة 2016‘ تقديرا للمستوى 
اإلستثنائي في رضى الضيوف واإلدارة الفندقية. 
وقدم اجلائزة السيد مارك داردين رئيس عمليات 
مجموعة جميرا، شركة الضيافة العاملية الفاخرة 

في دبي والعضو في دبي القابضة.
 وف��ي ه��ذه املناسبة، ق��ال السيد هاكان بتك: 
»أود أن أوجه خالص الشكر واإلمتنان ملجموعة 
جميرا على هذا التكرمي، وال بد أن أشير إلى الدعم 
الكبير ال��ذي قدمه أعضاء فريق فندق ومنتجع 

شاطئ املسيلة في حتقيق هذا النجاح. ويشرفني 
احلصول على هذه اجلوائز التي تعكس إلتزامنا 
بتحقيق أعلى املعايير في مجال خدمات الضيافة. 
وأتطلع قدما إل��ى ع��ام آخ��ر حافل بالنجاحات، 
وهو األمر الذي أثق من قدرتنا على حتقيقه مع 
إستمرارنا باحلفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال 

رضى ضيوفنا وتقدمي جتارب إستثنائية«.
وإض��اف��ة إل��ى سجل الفندق احلافل بالعديد 
من اإلجن��ازات الهامة التي حققها بفضل تقدميه 
جت���ارب مبتكرة وم��دروس��ة لضيوفه، حصل 
الفندق على جائزة ’منو مستوى رضى الضيوف‘ 
ملساهمته في توفير جت��ارب متميزة منقطعة 

النظير، كما حقق أعلى درجة تقييم للضيوف في 
مجال خدمة الغرف نتيجة للمفهوم الفريد الذي 

يقدمه الفندق في هذا املجال.
كما مت تكرمي الفندق بجائزتن من أبرز جوائز 
قطاع الضيافة ضمن حفل جوائز مؤسسة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وبفضل إرسائه 
ملعايير جديدة ألفضل املمارسات في القطاع 
وإعتماد إستراتيجيات مبتكرة، حصل املدير 
العام للفندق هاكان بتك على جائزة ’التميز في 
قيادة األعمال‘ إلى جانب جائزة ’رضى الضيوف‘ 
في احلفل الذي أقيم في فندق برج العرب جميرا 

في دبي.

املقصورة الداخلية

نصائحه  ي��ق��دم  ال��ع��ق��اري��ة  دام����اك  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
حول النجاح في عالم األعمال ويوقد حماس املشاركني

هاكان بتك يحصل على اجلائزة هاكان بتك

الفعاليات تشمل م��ع��ارض فنية وموكبا 
لألطفال وعروض موسيقية وفرقا تقليدية 

يستعد »م���ول 360« لتنظيم سلسلة من 
األنشطة والفعاليات العائلية على مدار أسبوع 
كامل وذل��ك مبناسبة العيد الوطني السادس 
واخلمسن لدولة الكويت، حيث تركز الفعاليات 
الوطنية والترفيهية على اجل��وان��ب الثقافية 
والتراثية لدولة الكويت، وتقام بالتعاون مع 
وزارة اإلعالم ومؤسسات ابداعية مثل »جمعية 
ال��س��دو»« ، و آرت سبيس«، وأكادميية »الب��ا« 
للفنون األدائية، »أكادميية ريبورن«، ومجموعة 
»احل��ب وط��ن«.  وب��دوره يعرض »بيت السدو» 
تصاميم متنوعة ملنسوجات السدو ضمن عرض 
»حكايات النسيج« ليروي قصة تاريخ النسيج 
واحلياكة التقليدية في دولة الكويت، كما يتيح 
الفرصة أمام ال��زوار لتجربة حياكة التطريزات 

التقليدية. وسوف يتعاون »مول 360« مع »آرت 
سبيس« لتخصيص لوحة تفاعلية تتيح للزوار 
املشاركة في صنع قطعة فنية تعكس جوهر 
العيد الوطني.  وبهذه املناسبة، قالت كالوديا 
لوبوسينسكا، مديرة التسويق في »مول 360«: 
»يعتبر العيد الوطني لدولة الكويت مناسبة 
مثلى لتسليط الضوء على تاريخ الدولة وتراثها 
األصيل واالحتفاء بإجنازاتها على مدار السنن، 
وق��د ت��ع��اون ’مول 360‘ م��ع أب���رز املؤسسات 
اإلبداعية لتحقيق هذا الهدف من خالل مبادرات 
وأعمال مميزة لتسلط الضوء على تقاليد وثقافة 
وت��راث ال��دول��ة، وب��ث شعور الفخر واالع��ت��زاز 

باالنتماء بن الزوار واملتسوقن«.
وسيتمكن زوار »م��ول 360« من االستمتاع 
بالعروض املوسيقية احلية التي تقدمها أكادميية 
»الب��ا« للفنون األدائية من خالل ك��ورال التراث 

العربي و’فرقة التلفزيون الكويتية‘ ي��وم 23 
فبراير، حيث تقدمان عددا من األناشيد الوطنية 
واألغ��ان��ي التراثية. ع��الوة على ذل��ك، ستنظم 
»أكادميية ريبورن للتعليم املبكر« موكبا خاصا 
لألطفال يجوب أرجاء »مول 360« في 22 فبراير، 
ما من شأنه أن يعزز احلس الوطني لديهم جتاه 
هذه املناسبة املميزة كما ستقوم مجموعة »احلب 
وطن« بتنظيم عرض وطني يعكس تراث وتقاليد 
الكويت القدمية مثل )اجللوة( واأللعاب الشعبية 
املتعددة يوم 26 فبراير. ويتقدم مول 360 بجزيل 
الشكر والتقدير جلميع اجلهات واألف��راد الذين 
ش��ارك��وا في برنامج احتفاالت العيد الوطني 
باملول خ��الل الفترة من 20 – 28 فبراير. كما 
يثمن املول اجلهود املبذولة من قبلهم لتعزيز قيم 
املواطنة والوحدة الوطنية وترسيخ روح التراث 

الكويتي في نفوس األجيال.

بالتعاون مع وزارة اإلعالم و»بيت السدو« و»آرت سبيس«

360« ينظم أسبوعا من االحتفاالت مبناسبة األعياد الوطنية »مول 


