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«الغامن» يفاجئ عمالءه

بـ «كاديالك»  ..2014جديدة كليا ً
في هذه األيام ،يتم العمل
بشكل متزايد وبوتيرة عالية
في معرض سيارات كاديالك
في شركة يوسف أحمد الغامن
وأوالده ،الوكي���ل احلصري
لسيارات كاديالك في الكويت،
وذلك استعدادا لوصول سيارة
كادي�ل�اك  2014اجلديدة كليا
والتي م���ن املتوقع ان تلقى
إعجابا كبيرا من قبل محبي
سيارات السيدان الفخمة ،ملا
متنحه من متعة في القيادة
وتكنولوجيا سابقة لعصرها.
واجلدي���ر بالذك���ر أن ه���ذه
السيارة استطاعت في وقت
قياسي ومع بداية هذا العام
أن حتصد لقب سيارة العام
من موت���ور ترندز  2014مما
جعلها محط األنظار وترقب
اجلميع .وسيتم عرض هذه
األيقونة املس���تقبلية ضمن
فعاليات معرض أوتوموتو
والذي س���ينطلق في مجمع
 360من  21الى  25من الشهر
اجلاري.
س���يارة كاديالك اجلديدة

كلي���ا للع���ام  2014تأت���ي
بتصميم أكب���ر وأطول وأقل
ارتفاعا ،وأقوى بنية لتكون
املنافسة األكثر قوة في فئتها
من سيارات السيدان الفخمة
واملتوس���طة احلجم .ويبدو
املظهر اخلارجي للسيارة أكثر
تعبيرا عن الروح الرياضية
والقوة واجلمال سواء بالشبك
الرياضي املظهر أو املصابيح
اجلدي���دة بإنارته���ا األنيقة.
أما املقص���ورة الداخلية فقد
اهتمت كاديالك بإضافة ملسات
يدوي���ة الصنع ،من حتليات
اخلشب الداخلية واألملنيوم
بطريق���ة عصرية جتعل من
كل ركن قطعة فنية جميلة،
وخاصة باملقاعد التي حتمل
درزات تعكس اهتمام كاديالك
بحضور اللمسات االحترافية
واليدوية لكل ما تقدمه.
وكما يتميز اجليل الثالث
من سيارة كاديالك اجلديدة
كليا مبحرك من  6سلندرات
سعة  3.6ليترات ليحقق مركزه
الرائد بني أفضل عشر محركات
ضمن تصنيف مجلة Ward’s
 ،Auto worldحيث يطلق قوة
سحب تبلغ  321حصانا قادرة
على نقل السيارة بتسارع من
 0إلى  60كم بالس���اعة خالل
 5.9ثوان فقط .وتوفر كاديالك
موديال آخرا مبحرك  4سلندر
وس���عة  2ليتر وق���وة 272
حصان يطلق التسارع السابق
نفسه بوقت يبلغ  6.1ثوان.
وتقدم كادي�ل�اك ناقل حركة
من  8س���رعات أوتوماتيكية
واستجابة فعالة تعزز توفير
الوقود مبعدل  .%1.5ويتعزز
هذا األداء في التوفير املميز
في وزن السيارة لتكون أخف
سيارة في فئتها.
و م���ازال نظ���ام CUE

الترفيهي واملعلوماتي يشكل
نقل���ة ريادية ف���ي صناعة
التكنولوجي���ا املتط���ورة
ويحتل مكانة متيز كاديالك
عن الكثير من منافساتها .فهذا
النظام التقني البالغ احلداثة
يقدم لسائق السيارة رفاهية
وخدمات شاملة وسهلة التحكم
واالستخدام وذلك عن طريق
شاش���ة ملونة عالي���ة الدقة
والوضوح قياس���ها  8انش
إضافة لنظ���ام مالحة ثالثي
األبعاد ،ومركز معلومات خاص
بالسائق  ،DICولوحة العدادات
املنعكسة على الزجاج األمامي
وغيرها.
وتوفر س���يارة كاديالك
اجلديدة كلي���ا نظام تعليق
مس���تقل يضم���ن مزيدا من
التحكم بالس���يارة باإلضافة
الى نظام املساعدة على ركن
الس���يارة ذاتيا في املواقف،
من خالل اس���تخدام أجهزة
استش���عار حتدد املس���احة
املناسبة وإرش���اد السيارة
إليها ،بحيث يطلب من السائق
فقط استعمال دواستي الوقود
والفرامل .ونظ���ام التحذير
واألمان ملقعد السائق من خالل
تقنية تنبه السائق ألي احتمال
تصادم قد يظه���ر من خالل
النقطة العمياء .وأيضا ،تقدم
هذه الس���يارة الثورية نظام
التحذير اخللفي وهو يساعد
على التنبيه من وجود سيارة
عابرة عند الرجوع للخلف.
وتعزيزا لألمان أثناء القيادة،
طورت كاديالك تكنولوجيا
التحك���م املتكي���ف بتثبيت
الس���رعة ،وكذل���ك الفرملة
التلقائية األمامية واخللفية
عند استشعار السيارة ألي
خطر تص���ادم ،مـع وجـــود
 10وسائد هوائية.

بطاقات «األهلي ـ اإلمارات » االئتمانية
مبزايا حصرية لعمالء البنك

يسعى البنك األهلي الكويت
دائما إلى تقدمي أفضل اخلدمات
التي متيز عمالءه وتتيح لهم
االستفادة الفعلية واملباشرة
منها ،حيث يقدم البنك بطاقات
التميز م���ن األهلي مبجموعة
من املزايا واخلدمات احلصرية
لتلبية احتياجات ورغبات هذه
الفئة املميزة من عمالء البنك.
ان مجموع���ة بطاقات التميز

من األهلي تضم بطاقة األهلي
 World MasterCardاالئتمانية
وبطاق���ة الفي���زا البالتينية
وبطاقة تيتانيوم ماستركارد
االئتمانية ،وق���د مت تصميم
املجموعة لتناسب نخبة عمالء
البنك ،حي���ث يحصل حامل
البطاق���ة على أميال س���كاي
واردز طيران اإلمارات إضافية
وأميال مجانية مع كل استخدام
محلي ودولي للبطاقة ،ودخول
مجاني إلى قاعات كبار الزوار
في مختلف مط���ارات العالم،
باإلضافة إلى تأمني سفر مجاني
يصل لغاية  1.000.000دوالر

أميركي وخدمات الكونسييرج.
وميكن للعميل استخدام أميال
سكاي واردز طيران اإلمارات
حلجز رحالت مجانية أو لترقية
درجة السفر على رحالت طيران
االمارات الى  134وجهة في 76
بلده في قارات العالم الست.
وفي هذا السياق ،صرح مدير
عام اخلدمات املصرفية لألفراد
ستيوارت لوكي« :يسر البنك
األهلي الكويتي تقدمي مجموعة
اس���تثنائية م���ن املنتج���ات
واخلدمات إلى عمالئنا الكرام
مصممة خصيصا لتناس���ب
أسلوب حياتهم واحتياجاتهم
اخلاصة ».وأضاف لوكي« :مع
مجموع���ة بطاقات التميز من
األهلي الت���ي تعد األفضل في
فئتها من حيث املكافآت التي
تقدمها حلامليها ،يكسب حاملي
بطاق���ات مجموعة التميز من
األهلي ما يص���ل الى  7أميال
سكاي واردز من طيران اإلمارات
لكل دينار كويتي يتم إنفاقه
داخل وخارج الكويت».

«البريطانية» تدعو إلى سباق «إيرباص» A380

عروض مذهلة لـ  BMWمن «الغامن»
أعلنت شركة علي الغامن
وأوالده للس����يارات ،الوكيل
احلصري وامل����وزع املعتمد
ملجموعة  BMWفي الكويت،
عن طرح عروض ترويجية
مذهلة جتع����ل م����ن اقتناء
س����يارات  BMWجترب����ة ال
مثيل لها احتف����اال بانطالق
العام اجلديد.
وف����ي ض����وء العروض
املقدمة من الش����ركة يحصل
املش����ترون اجلدد لسيارات
 ،BMWومن ضمنها الفئتني
الثالثة واخلامسة ،على ضمان
مجاني يصل إلى خمس سنوات
وصيانة مجاني����ة ملدة أربع
سنوات ،إلى جانب تسجيل
مجاني للسيارة التي يجري
شراؤها خالل فترة العرض.
يشار إلى أن الفئة الثالثة
من س����يارات  BMWتسجل
أفضل مبيعات في العالم في
شريحة السيارات الفاخرة،
ويعزى جناحه����ا في جانب
كبير إل����ى براعتها في املزج
ب��ي�ن التصمي����م الرياض����ي
اجلذاب والتطوير املتواصل
ملواصفاته����ا الت����ي تش����مل
التصميم املبهر واالستفادة
م����ن التقني����ة العصرية في
توفير متعة القيادة وتقنية
قاعدة العجالت .وتتوافر الفئة
الثالثة بأربعة طرازات ،وهي
 328i ،320i ،316iو335i BMW
مع احلفاظ ف����ي الوقت ذاته
على اخلصائ����ص التقليدية
املميزة لعالمة  ،BMWحيث
جتمع الس����يارة بني الطابع
الرياضي األنيق والتصميم

ضمان  5سنوات
و 4سنوات خدمة
مجانية وتسجيل
مجاني

الفريد .من جانب آخر ،تعد
سيارة  BMWالفئة اخلامسة
أكثر من مجرد سيارة فاخرة،
حيث تأتي في صدارة مبيعات
السيارات من فئتها في العالم.
وتزخ����ر الس����يارة بالهدوء
ومتتاز بقوة الشخصية ،كما
أن تصميمها وسهولة قيادتها
والراحة الداخلية وأداءها يعد
مثاليا لكل م����ن يتوقع أكثر
من مجرد أناق����ة املظهر في
س����يارته الصالون .ومتتاز
الس����يارة بطابعها الرياضي
وأناقتها وجاذبيتها وبالطبع
منظرها الرائد ،ويعزز كل ذلك
مجموعة واسعة من االبتكارات
التقنية التي تشمل خدمات
 ConnectedDriveم����ن BMW
التي تقدم مجموعة كبيرة من
تقنيات دعم السائق لتوفير
الراحة واألمان ،ومجموعة من
التطبيقات وتقنية املساعدة في
القيادة Driving Assistant Plus
التي تأتي ضمن املواصفات
االختيارية.
وتوفر الش����ركة خيارات
متع����ددة من احمل����رك وهي

 ،520iو ،528iو535i BMW
ذات محرك الست اسطوانات
املتتالية واحلائز على العديد
من اجلوائ����ز العاملية ،حيث
تقدم ع����زم  306أحصنة .أما
محرك  520iفيقدم عزم 184
حصانا ،في حني يقدم محرك
 528iعزم  245حصانا.
وفي سياق تعليقه حول
الع����روض املطروح����ة ،قال
يوسف القطامي املدير العام
لش����ركة علي الغامن وأوالده
للسيارات« :من املعروف أن
عالمة  BMWمتثل دائما رمزا
ألناقة التصمي����م والتقنية
الهندسية املتطورة ،ومن أجل
إضافة املزيد لهذا املس����توى
من الفخامة واخلصوصية،
يأتي التزامنا بتوفير خدمة
ال مثيل لها ،ما ميكن عمالئنا
م����ن االس����تمتاع دون عناء
باقتن����اء س����يارات BMW
االستثنائية».
وأض����اف« :ف����ي الواقع
يس����تحق امتالك واحدة من
أفخم الس����يارات في العالم
أفضل مستوى من اخلدمة،
وفي ضوء ما تفخر به شركة
علي الغامن وأوالده للسيارات
من تاريخ عريق في إمكانياتها
املوثوقة لتقدمي خدمات مميزة،
فإن هذه العروض التي تطرحها
الشركة جتعل بال شك اقتناء
سيارة  BMWأكثر متعة من
أي وقت مضى».
وفي املقص����ورة ،تنضم
مجموعة من تقنيات BMW
 ConnectedDriveإلى ش����بكة
مذهلة من أنظمة دعم السائق

وخدم����ات التنق����ل املصممة
لتعزيز الس��ل�امة ،والراحة،
والترفيه والتس����لية داخل
الس����يارة .وحتول مجموعة
من الوظائف املكتبية السيارة
إلى مرك����ز عمل متنقل ،عبر
اس����تخدام الهاتف املتحرك
للسائق أو بطاقة  SIMاملدمجة
في السيارة .وتظهر الرسائل
اإللكتروني����ة ،واملواعي����د،
ووجهات االتصال ،واملدونات
على الرزنامة ،واملالحظات في
الشاشة املركزية في السيارة.
أما تطبيق����ات ،BMW Apps
فتعرف املستخدم إلى العدد
الكبير واملتزايد من اخلدمات
التي ميكن االستفادة منها عبر
اس����تخدام هاتف العميل أو
االتصال باإلنترنت .وتشمل
تطبيقات  BMW Appsراديو
اإلنترنت ،وقدرة الوصول إلى
املكتبة املوس����يقية اخلاصة
بك ،والدخول إل����ى موقعي
«فيسبوك» و«تويتر» داخل
السيارة .واجلدير بالذكر أن
هذه اخلدمة في توسع دائم
إلضافة تطبيقات جديدة ميكن
حتميلها إلى الس����يارة عبر
بطاقة  SIMأو هاتف ذكي.
إلى ذلك ،سيتمكن العمالء
من االستفادة من تطبيق BMW
 .Remote Appواملتوافق مع
منص����ات  iPhoneوAndroid
ومتن����ح ه����ذه التكنولوجيا
اجلديدة املس����تخدم إمكانية
التحك����م املطلق بع����دد من
اخلصائص األساس����ية في
السيارة .وبغض النظر عن
مكان وجود السائق.

أحمد الكندري ضمن «صنّاع القرار اخلمسني األكثر نفوذاً»
اختي����ر أحم����د يوس����ف
الكندري ،الرئيس التنفيذي
للشركة املتحدة إلدارة املرافق
في املرتبة ال����ـ  24في قائمة
النخب����ة الت����ي تضمنت 50
مرش����حا من قياديي صناعة
إدارة املراف����ق ف����ي منطق����ة
الش����رق االوس����ط والت����ي
نشرت في عدد ديسمبر 2013
من مجل����ة «إدارة املرافق في
الشرق األوسط» .ويأتي هذا
التقدير ليضاف الى إجنازات
الكن����دري وتاريخ����ه املهني
احلاف����ل بالنجاحات بوصفه
واحدا من أكثر القياديني نفوذا
في صناعة ادارة املرافق في
الكويت واملنطقة .وكان احملور
الرئيس����ي للطبعة األخيرة
ملجلة «ادارة املرافق في الشرق
األوس����ط» يدور حول تقدير
القادة ذوي التأثير الكبير في
صناعة ادارة املرافق في املنطقة
وبناء عليه مت تشكيل ونشر
قائمة حملت عنوان «Power
 »50تضمنت أسماء  50قياديا

في هذه الصناعة في منطقة
الشرق االوسط .وقد مت اختيار
الفائزين بن����اء على معايير
متحورت ح����ول اجنازاتهم
وجناحاتهم في تطوير هذه
الصناعة .وحتدث الكندري
قائال« :ان قطاع ادارة املرافق
وعلى رأس����ه ادارة املنشآت
العقارية ،مس����تمر في النمو
وملواكبة هذا النمو فنحن نعمل
على تطبيق آخر التطبيقات
احلديثة في ه����ذه الصناعة

لك����ي نضمن دائم����ا مواكبة
تطلع����ات عمالئن����ا وتلبية
رغباته����م» .وأضاف« :نفخر
بأن ننضم الى قائمة النخبة
وهذا اجناز نضيفه الى قائمة
اجنازات الشركة التي متيزت
بالريادة في السوق الكويتي».
والكندري يحمل في تاريخه
اجنازات مهنية متعددة ،حيث
جنح خالل األعوام اخلمسة
املاضية في قيادة الش����ركة
املتحدة إلدارة املرافق ووضعها
ضمن أهم مقدمي خدمات إدارة
املرافق ف����ي الكويت وحتت
قيادته اس����تطاعت الشركة
املتحدة التوسع في عملياتها
خارج الكويت ،ومت تأسيس
شركات تابعة لها في كل من
األردن وسلطنة عمان وتهدف
الشركة إلى تأسيس شركات
للتوس����ع في أعمالها في كل
من اإلمارات العربية املتحدة
وقطر ومص����ر ولبنان قبل
نهاية الع����ام احلالي .وأنهى
الكندري تصريحه مش����يرا

الى االهمي����ة الفنية واملالية
ملفهوم إدارة املرافق من خالل
منهجية توحيد إدارة وتشغيل
وتأمني املرافق ،ويعتبر رائدا
في توعي����ة كل من القطاعني
العام واخل����اص في الكويت
مبدى أهمية وفاعلية خدمات
إدارة املرافق ويؤكد دائما على
أن����ه دون التطبيق والتنفيذ
الصحيح واملتكامل للمعايير
الشاملة ملفهوم إدارة املرافق ال
ميكن استدامة البيئة املناسبة
وجتنب اآلثار املالية املعاكسة.
وم����ع بداية ع����ام  2014بهذا
التطور والنجاح املشهود ،فإن
صناعة إدارة املرافق ينتظرها
املزيد من النم����و واالزدهار،
حيث أصبح مالكو ومطورو
املشاريع والعقارات على وعي
ودراية باألهمية التشغيلية
والفائدة املالية من االستعانة
بخبرات شركات إدارة املرافق
والدور األساسي الذي تلعبه
من����ذ مراحل بداي����ة تصميم
املشروع وحتى تشغيله.

«فورد موستاجن» ..تظهر ألول مرة في فيلم«نيد فور سبيد»
في مبادرة هي األولى من نوعها والتي تهدف
إل����ى إذكاء روح التحدي لدى اجلمهور ،وجهت
اخلطوط اجلوية البريطانية الدعوة الى خمسة
أش����خاص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة
في س����باق حتدي الس����رعة مع إحدى طائراتها
العمالقة «إيرباص»  .A380كان سباق العام املاضي
لتحدي الطائرة إيرباص العمالقة  A380قد شهد
منافسة شديدة ومتكن خالله العب «كرة الركبي»
اجلنوب أفريقي «باريان هابانا» من التفوق على
هذه الطائرة في س����باق اس����تثنائي على مدرج
الطائرات .وقد حظي هذا السباق بشهرة واسعة
بلغت مليوني مشاهدة على موقع «يوتيوب».
ومتنح اخلطوط اجلوية البريطانية هذا العام
الفرصة لعش����اق التحديات واملنافسات املثيرة
لتكرار جترب����ة «هابانا» والتغلب على الطائرة
فائقة السرعة.
وق����ال «باري����ان هابان����ا» ،الع����ب فري����ق
«س����برجنبوكس» الوطني ف����ي جنوب أفريقيا
ونادي «طولون» الفرنسي« :تنافست في 2013
مع طائرة اخلطوط اجلوية البريطانية «إيرباص»
 A380ومتكن����ت من إحراز الفوز .وأود أن أوجه

الدعوة للجميع من عشاق التحديات لقبول هذا
التحدي الفريد .إن التفوق على طائرة سريعة
مثل إيرباص يحتاج إلى التحلي بقدر وافر من
اللياق����ة البدنية والقوة والق����درة على التحمل
والسرعة للتغلب الجتياز خط النهاية قبل وصول
الطائرة إليه».
وبإم����كان الراغبني في احلصول على فرصة
املشاركة في الس����باق زيارة املوقع االلكتروني
 www.ba.com/ManVsPlaneخالل الفترة بني 10
و 20اجلاري وتقدمي متطلبات دخول املسابقة.
وس����يتم بعدها اختيار خمسة مرشحني للسفر
إلى جنوب أفريقيا الشهر املقبل على منت رحالت
اخلطوط اجلوية البريطانية للتنافس مع الطائرة
«إيرباص»  A380على مدرج الطائرات هناك.
ويحصل املتس����ابق الذي يسجل أسرع زمن
بتذكرتي ذهاب وعودة على درجة رجال األعمال
على إحدى الرحالت املباشرة للخطوط اجلوية
البريطانية على منت طائ����رة «إيرباص» A380
إلى لن����دن أو لوس أجنيلي����س أو هونغ كونغ
أو جوهانس����بيرغ واالستمتاع بالتالي بتجربة
فريدة من النجاح.

لطاملا كانت سيارة فورد
موس����تاجن جنمة الشاشتني
الفضية والصغيرة على مر
 50عام����ا تقريبا ،وعبر أكثر
من  3200ظه����ور في األفالم
واملسلس��ل�ات التلفزيونية.
واآلن ،سيشهد فيلم «نيد فور
سبيد» املرتقب ،والذي يباشر
عرضه ي����وم  14مارس ،أول
ظهور لسيارة فورد موستاجن
اجلديدة كليا ،وسيقوم النجم
آرون ب����ول بقيادة س����يارة
موستاجن هيرو  2014معدلة
في الفيلم املنتظر واملستند إلى
مجموعة األلعاب اإللكترونية
التي حتمل نفس االس����م من
إنت����اج ش����ركة «إلكترونيك
آرتس» ،وسيقود اجليل التالي
من موستاجن في أول ظهور لها
على الشاشة .وبهذا السياق
قال جيم فارلي ،نائب الرئيس

التنفيذي لفورد ،التس����ويق
واملبيعات واخلدمة العاملية
وعالمة لينكولن« :سواء على
الطريق أو على الشاشة ،كانت
والتزال موستاجن مصدر إلهام
ملعجبيها وعشاقها على مر 5
عقود تقريبا بجاذبيتها الفريدة
في التصميم وصوت محركها
املميز ،وتضفي هذه السيارة

األس����طورية على س����ائقها
شعورا من التفاؤل والتحكم
املطلق بقدراتها اجلبارة عاملية
املستوى وأدائها املعزز ،لتكون
موستاجن اجلديدة كليا الرفيق
املثالي للشخصية التي يلعبها
آرون بول في فيلم «نيد فور
س����بيد» .وكانت موستاجن
األصلية قد ظهرت ألول مرة في
أبريل من عام  ،1964ولم يتم
وقتها حتديد كمية الوحدات
املصنعة ،إال أن منتجي «جولد
فينغر» اختاروا طراز وميبلدن
 1965أبيض اللون ذا السقف
املتحرك للمشاركة في الفيلم،
وبعد  5عقود تلت ،أصبحت
موستاجن سيارة أسطورية
في الزمن املعاصر ،ومن هذا
املنطلق ،حرص سكوت واف،
مخرج الفيلم ،على إش����راك
موس����تاجن اجلديدة كليا في

فيلمه وذلك قبل أش����هر من
إطالقها للمبيع .وبهذا الصدد
قال واف« :اخترت موستاجن
ألنها سيارة متثل بحق الثقافة
األميركية ،فهي طراز أسطوري
جبار ،وشاركت في عدد من
أقوى وأهم أف��ل�ام مطاردات
السيارات على مر التاريخ».
وق����د تطلبت األرش����فة
الزمنية لألعمال السينمائية
التي شاركت فيها موستاجن
عمال جبارا ش����ارك فيه أكثر
م����ن  100ش����خص لوض����ع
موق����ع« MustangIMDB.
 »comالذي صممه س����تيفان
ثورارينسني ،مؤسس وعضو
مجلس إدارة نادي موستاجن
اآليسلندي ،وتش����هد قائمة
األعمال السينمائية أكثر من
 3200مش����اركة وهي تنمو
وتزداد بشكل شبه يومي.

