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كهربائيا  لألعلى 
التفاعلي  والنظام 
لتشغيل احملرك عن 
بعد، تكتمل مقومات 
الراحة والرفاهية في 

. SRX كاديالك

الفخامة المطلقة

 SRX 2010 تقدم كادي���الك
املعاد تصميمها بالكامل ملواطني 
الكويت واملقيمني فيها مزيجا 
فريدا من الفخامة املطلقة واألداء 
العالي، حيث تندفع من خالل 
محرك جديد مزود بتقنية الضخ 
املباشر يتميز بكفاءة عالية في 
الوقود، ويتألف من  استهالك 
 V ست اس���طوانات على هيئة
بسعة 3.0 ليترات لتوليد قوة 
تصل إلى 283 حصانا عند 7000 
دورة في الدقيقة وعزم دوران 
يبلغ 229 باوند/قدم عند 5.300 
دورة في الدقيقة. وإلى جانب 
تقنية الضخ املباشر، يستخدم 
احملرك سعة 3.0 ليترات نظام 
 VVT التوقيت املتغير للصمامات
لتعزيز القوة وكفاءة استهالك 
الوقود وتخفيض االنبعاثات، 
جتمع جتربة قيادة كاديالك 2010 
SRX بني أفضل العناصر املميزة 
لصسيارات السيدان الرياضية 
مع قوة اجلر العالية. ويعمل 
النظام اجلديد واملتطور للدفع 
بالعجالت األربع AWD واملزود 
بت���رس تفاضل���ي باالنزالق 
اإللكتروني احملدود، على توزيع 
عزم الدوران بني جانبي احملور 

األمامي واخللفي.

املثالية، م���ن التصميم األنيق 
إل���ى األداء اخلارق وأنه داخل 
الهيكل الصلب لسيارة كاديالك 
SRX ينبض محرك جديد مزود 
بتقنية الضخ املباش���ر بسعة 
3.0 ليترات، يتألف من س���ت 
أسطوانات على هيئة V ويولد 
قوة تصل إلى 283 حصانا عند 
7000 دورة في الدقيقة. ولتعزيز 
أداء سيارة كاديالك SRX جرى 
تزويدها بنظام جديد ومتطور 
 AWD للدفع بالعجالت األربع
واملزود بترس تفاضلي محدود 
االنزالق بالتحكم اإللكتروني 
املتطور، الذي يعمل على توزيع 
الدوران بشكل فعال بني  عزم 
احملور األمامي واخللفي وبني 

جانبي احملور اخللفي. 
أنه جرى  وبني سيداروس 
 Bose بنظام SRX تزويد كاديالك
Surround Sound 5.1 الصوتي 
بعش���رة مكبرات صوت، منفذ 
USB، مش���غل CD/DVD مزود 
بقرص صلب سعة 40 غيغابايت، 
باإلضافة إلى مشغل MP3، مما 
يتيح لكم االس���تمتاع بأجمل 
النغمات. ويضمن نظام املالحة 
املزود بشاش���ة مدمجة بلوحة 
القيادة، حتكما مطلقا بوجهتكم، 
وبفضل الباب اخللفي الذي يفتح 

وتزخر SRX مبجموعة واسعة 
من التقنيات العملية املتطورة، 
ومجموعة كامل���ة من عوامل 
القياس���ية  الس���المة واألمان 
واملصممة حلماية الركاب قبل 
وخالل وبعد حادث التصادم. 
من جانبه أفاد مدير قطاع 
الفاخرة بعمليات  الس���يارات 
السيارات في شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده رامي سيداروس 
بأنه يشكل إطالق سيارة كاديالك 
SRX 2010 بالنسبة لنا محطة 
مهم���ة للغاية في مس���يرتنا 
احلافلة باإلجنازات، مش���يرا 
إلى أن هذه السيارة استثنائية، 
وتتخطى مبواصفاتها اخلارقة 
كافة املفاهيم السائدة، لترسي 
معايير جديدة في فئة سيارات 
الكروس أوف���ر. من التصميم 
املتألق إلى الس���المة املطلقة، 
التجسيد  تعتبرSRX اجلديدة 
األبهى ملا متثل���ه كاديالك في 
عالم السيارات: الفخامة، األداء 
املتف���وق، التميز، واس���تلهام 

تقنيات املستقبل. 
وأض���اف س���يداروس ان 
اسعار السيارة اجلديدة تبدأ 
م���ن 12.995 دينارا وانه يكمن 
سر جمال كاديالك SRX في أنها 
جتمع كافة مقومات الس���يارة 

في القيادة واملرونة في توفير 
الرحابة وراحة الركاب. 

أنه عندما يتعلق  وأوضح 
األمر بكاديالك، تتمحور األفكار 
دائما حول شيئني اثنني: أولهما 
الرياضية  س���يارة إس���كاليد 
الفخمة  متعددة االستعماالت 
وذات التصميم املعبر، وثانيهما 
سيارة CTS س���يدان احلائزة 
اجلوائز وذات التصميم املذهل. 
 ،CTS-V ومنذ وصول كاديالك
إنتاجية في   V8 أسرع سيدان
العالم، وه���ي تثير الكثير من 
الضجة واإلثارة وتباع بسرعة 
مذهل���ة لدى مع���ارض وكالء 
كاديالك، حيث اختطف العمالء 
الشحنات األولى من سيارات 
CTS-V في غضون أسابيع. كما 
حازت أيضا إعجاب جيل الشباب 

املواكب للموضة واألناقة. 
وتتمي���ز SRX كروس أوفر 
اجلديدة بتصمي���م مذهل من 
الداخل واخل���ارج وبخيارات 
أكثر كف���اءة وتطورا.  محرك 
وتواص���ل االحتفاظ مبكانتها 
كواحدة من أبرز السيارات في 
فئتها من حيث اجلمع املذهل بني 
جتربة قيادة سيارات السيدان 
الرياضية ورحابة الس���يارات 
الرياضية متعددة االستعماالت، 

الكروس أوفر الفخمة. 
أنه للعام 2010،  إلى  ولفت 
تستمر SRX بتصميمها الصلب 
والعصري وجتلب مس���توى 
متط���ورا م���ن األداء واملرونة 
إلى فئة الس���يارات الرياضية 
متعددة االستعماالت الفاخرة. 
كما تتمت���ع أيض���ا بعدد من 
املميزات املتطورة والتي تضيف 
إلى مزجها املذهل لألداء العالي 

في اليوم. 
وزاد قائال: ولكن إلرضاء 
العمالء بشكل كامل، فإنه يجب 
املنتجات  توفير تشكيلة من 

الرائعة. 
وأش���ار إل���ى أن س���يارة 
كادي���الك SRX 2010 كروس 
أوفر املذهلة، املعاد تصميمها 
بالكام���ل جتلب بدي���ال أكثر 
ديناميكية إلى فئة س���يارات 

من قدراتها على تزويد العمالء 
بأعلى مستويات اخلدمة، في 
إجناز يجعلنا نش���عر بفخر 
ش���ديد في جن���رال موتورز 
ويتمثل أحد األمثلة على ذلك في 
مركز خدمة صيانة السيارات 
الذي افتتح في عام 2008، فهو 
يعتبر األحدث واألكبر واألكثر 
تطورا في العالم، ويتميز بقدرة 
على خدمة أكثر من 1000 سيارة 

عاطف رمضان 
أطلقت شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للسيارات كاديالك 
SRX 2010 اجلديدة مس���تقبلة 

بذلك العام اجلديد.
 وقد أعدت الش���ركة حفال 
بهذه املناسبة أمس في منتجع 
الكوي���ت، بحضور  صحارى 
حش���د من كبار املسؤولني في 
ش���ركة يوس���ف أحمد الغامن 
وممثل���ني عن ش���ركة جنرال 
موتورز، إضافة إلى نخبة من 
اإلعالميني وعشاق السيارات في 
كل أنحاء الكويت الذين أتيحت 
لهم الفرصة ليكونوا ضمن أوائل 
من يتمتع���ون بتجربة قيادة 

.SRX 2010 كاديالك
 SRX هذا وجتل���ب كاديالك
كروس أوفر 2010 املعاد تصميمها 
أكثر ديناميكية  بالكامل بديال 
إلى فئة سيارات الكروس أوفر 
 SRX الفخمة، وتتميز كاديالك
اجلديدة بتصمي���م مذهل من 
الداخل واخلارج ومبحرك أكثر 

كفاءة وتطورا.
وبهذه املناس���بة قال مدير 
التس���ويق اإلقليمي لسيارات 
كادي���الك وهامر في ش���ركة 
جن���رال موتورز كيري صباغ 
إن جنرال موتورز تتمتع بتاريخ 
عريق في الكويت، وذلك بفضل 
ش���راكتها مع ش���ركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده، مش���يرا 
إلى أنه خ���الل ال� 59 عاما من 
العمليات، عززت الشركة من 
حضورها القوي ووضع معايير 
جعلت منها منوذجا في صناعة 

السيارات.
 وأضاف صب���اغ قائال: إن 
ش���ركة يوس���ف أحمد الغامن 
وأوالده حققت جناحا مذهال، 
وخصوصا خالل أزمة الركود 
االقتصادي األخيرة، وعززت 

»يوسف أحمد الغانم وأوالده« تطلق 
كاديالك SRX 2010 الجديدة بالكامل

بتصميم مذهل من الداخل والخارج وبمحرك أكثر كفاءة وتطورًا

)محمد ماهر(رامي سيداروس كيري صباغ

كاديالك 2010 
SRX اجلديدة 

صباغ: »يوسف أحمد الغانم وأوالده« حققت نجاحًا 
مذهالً خالل أزمة الركود االقتصادي األخيرة

60% نسبة انسحاب المؤسسات األجنبية بسوق إصدار السندات اإلسالمية خالل العام الماضي 

سيداروس: كاديالك SRX 2010 استثنائية 
وتتخطى بمواصفاتها الخارقة جميع المفاهيم السائدة

تعافي سوق الصكوك بحاجة إلى وقت ليعود إلى سابق عهده
الرتباطه بحجم السيولة ولغياب القروض وإصدار السندات 

الطواري: 250 مليار دوالر حجم األصول اإلسالمية بالخليج 
و15% نسبة نمو المنتجات المالية خالل 2009 

دخل البنوك االس���المية اال أن 
ارتفاع املصاريف التش���غيلية 
وزيادات حقوق املساهمني أدت 
الى انخفاض العائد على حقوق 
املساهمني في تلك البنوك، كما 
تعاني البنوك االس���المية من 
ادارة السيولة نتيجة  مشكلة 
لعدم توافر سوق قوية للتعامل 
بني البن���وك وفقا للش���ريعة 
االسالمية، أما اآلثار االقتصادية 
التي ستنتج عن األزمة املالية 
العاملية في املستقبل فتتمحور 
بشكل أو بآخر على أداء البنوك 
اخلليجية، نظرا ألن اجهزتها 
املصرفية ليس���ت مبعزل عن 
املال���ي واالقتصادي  النظ���ام 

العاملي.

كان جي���دا باملقارن���ة مع أداء 
الكثير من البنوك العاملية خالل 
األعوام املاضية، أما اداء البنوك 
االس���المية فظل أقوى من أداء 
البنوك التقليدية في اخلليج على 
الرغم من العوامل االقتصادية 
التي اث���رت على املنطقة ككل، 
ومنها معدالت التضخم واسعار 
الفائدة وزيادة نسب السيولة، 
وان البن���وك التي تعمل وفق 
احكام الش���ريعة االسالمية لم 
يكن له���ا اي ارتباط مباش���ر 
العاملية، نظرا  بأسباب األزمة 
لطبيعة عملها التي متنعها من 
الدخول في العمليات املشابهة 
التي ادت الى ح���دوث األزمة، 
وعلى الرغ���م من منو اجمالي 

االس���تراتيجي  التخطي���ط 
في ش���ركة املش���ورة والراية 
املالية االسالمية  لالستشارات 
ناصر الزيادات ان الندوة التي 
اقيمت للديبلوماسيني حضرها 
أكثر من 30 س���فارة أجنبية، 
مشيرا الى أن املؤمتر جاء من 
منطلق اميان الشركة بدورها 
ف���ي املس���اهمة ف���ي النواحي 
العمل  االجتماعي���ة وصناعة 

املالي االسالمي.

نتائج وتوصيات 

وح���ول أه���م النتائج التي 
توصل اليها تقرير بيت املشورة 
قال ناصر الزيادات أن اداء البنوك 
اخلليجية االسالمية والتقليدية 

أكثر من 60% من املؤسس���ات 
األجنبية بسوق اصدار السندات 
االسالمية أثر بشكل كبير على 
مقدار السيولة املتوافرة داخل 

املنطقة.
وحول أبرز االستفس���ارات 
التي مت مناقشاتها مع مجموعة 
الديبلوماس���يني األجانب  من 
ذكر الطواري ان احلديث جاء 
حول انواع املنتجات االسالمية 
وعالقاتها باجلانب االجتماعي 
والفروق بني األعمال االسالمية 
والتقليدية، باالضافة الى كلفة 
التمويل االس���المي، الفتا الى 
وجود استجابة كبيرة من قبل 

الديبلوماسيني والسفراء.
ب���ني مدير  وم���ن جانب���ه 

محمود فاروق 
كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب بشركة رساميل 
للهيكلة املالية عصام الطواري 
عن نسبة منو استخدام األدوات 
املالية االس���المية  واملنتجات 
يت���راوح ب���ني 10 و 15% خالل 
2009، مش���يرا إل���ى ان حجم 
اص���دارات الصكوك خالل عام 
2008 تراجع إل���ى 9 مليارات 
دوالر مقارنة ب� 19 مليار دوالر 
خالل 2007، وأن حجم األصول 
االسالمية في منطقة اخلليج بلغ 
250 ملي���ار دوالر، في حني أن 
حجم سوق الصكوك في العالم 
بلغ 800 مليار دوالر خالل عام 

.2009
وأفاد الطواري على هامش 
ختام انش���طة املؤمتر الدولي 
العاش���ر للمؤسس���ات املالية 
ال���ذي كان حتت  االس���المية 
عنوان اف���رازات األزمة املالية 
العاملية على املؤسسات املالية 
االسالمية بأن اصدارات الصكوك 
السيادية تركزت معظمها في 
كل من البحرين وحكومة رأس 
اخليمة باالمارات، موضحا أن 
التوجهات كانت الصدار صكوك 
لبريطانيا واليابان وفرنس���ا 
وسويسرا، مستندا في ذلك الى 
وجود س���يولة متوافرة داخل 
سوق الصكوك في تلك الدول، 
ولف���ت الى وجود حتفظ كبير 
جتاه اصدار الصكوك بالنسبة 
للش���ركات االستثمارية سواء 
على الصعيد احمللي أو االقليمي، 
خاص���ة بعد االخفاق���ات التي 
حدثت ملجموعة سعد والقصيبي 

وشركة دبي العاملية.
واشار الطواري الى أن تعافي 
سوق الصكوك بحاجة الى وقت 
ليعود الى سابق عهده، مشيرا 
ال���ى أن تأثر س���وق الصكوك 
مؤخرا بشكل كبير جاء الرتباطه 
بحجم الس���يولة املتوافرة في 
السوق، نظرا لغياب القروض 

واصدار السندات.
انس���حاب  أن  واض���اف 

شدد في ختام أنشطة المؤتمر العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية على ضرورة حل مشكلة إدارة السيولة بالبنوك

 )احمد باكير(عصام الطواري خالل ندوة اختتام انشطة املؤمتر 

»إيكيا« تعزز اهتمامها بالبيئة بالتعاون
مع الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية

تتع���اون »ايكي���ا« مع 
العاملي حلماية  الصندوق 
احلياة البرية في مشروع 
يهدف إل���ى تقليل الضرر 
على املناخ، ويتركز الهدف 
العام له���ذا البرنامج على 
انبعاث���ات ثاني  إيق���اف 
أكسيد الكربون في األعمال 
التصنيعية التي يقوم بها 
موردو وشركاء ايكيا وكذلك 
في اس���تخدام املواصالت 
من وإلى مخازن الش���ركة 

ومعارضها.
 وقامت ايكيا بالتنسيق 

م���ع الصندوق العامل���ي حلماية احلي���اة البرية 
باختيار مجموعة من موردي الشركة في بعض 
البل���دان حيث متيز هؤالء املوردون بأنهم قدموا 
منوذجا عمليا لكيفية توفير الطاقة وكذلك حتقيق 

الربح مع التقليل الضخم 
في االعتم���اد على الوقود 
الطبيعة سواء  الناجت من 
التصنيعية  العمليات  في 
واإلنتاجي���ة أو ف���ي نظم 
التدفئة والتبريد والتهوية 

التي يتم استخدامها.
ومت كذلك إجراء العديد 
من الدراس���ات والبحوث 
املهمة ح���ول املواصالت 
وآلي���ات التنق���ل في عدة 
دول، ولوحظ تطور كبير 
في أنظمة النقل العام في 
بعض الدول بالتعاون من 
الس���لطات احمللية والش���ركات واملنظمات التي 
استطاعت أن تقدم يد العون بوجود أفكار مبتكرة 
تساعد وتش���جع على إحداث التغيير في أمناط 

السلوك املسؤول لدى البشر.

»االستثمار البشري« تطرح برنامج
»جودة الخدمة من أول مرة وكل مرة« 

برنام���ج »جودة اخلدمة« هو 
الوحيد الذي يقدم بطريقة تخلق 
جوا من امل�ش�ارك�ة وال�ت�واصل 
والتفاعل للمشاركني مع بعضهم 

البعض.
وان ه�ي�ك�ل وبناء البرنامج 
قائ���م على حلقات نقاش���ية 
وعرض لقط���ات ڤيديو يتم 
تعزيزها من خ���الل تطبيق 
متارين تفاعلية، وخطة عمل 
العمل وكذلك  أثناء  للمتابعة 
ق���راءة املوضوع م���ن كتاب 

املشارك.
وب���نينّ ان���ه مع الفلس���فة 
اجلدي���دة للخدمات املتحررة 
واملنافس���ة احلرة في جميع 
األسواق أصبح من الضروري 
أن تعمل املؤسسات على إعادة 
تنظيم نفسها وتضع اخلدمة 
على رأس أولوياتها، حيث انها 
متثل اليوم مفهوم بيئة وطبيعة 
مشاعر وهي الباعث التنافسي 
التجارية  ف���ي املش���روعات 
 وهي ليست موضة، إمنا هي
مبنزلة منط جديد لس���لوك 

املؤسسة.

واحملافظة واكتساب عمالء جدد 
وتعزيز ثقة املؤسس���ة جتاه 
خدمة املراجع���ني، باإلضافة 
إلى تفرد املؤسس���ة ومتيزها 
بني اجلهات األخرى من خالل 
التركيز على الشغف والسرعة 

واالتقان في العمل.
وأش���ار إلى انه من خالل 
حتالفنا مع معهد جودة اخلدمة 
األميركي استطعنا اخلروج بهذا 
البرنامج التدريبي املتخصص 
إلى سوق التدريب، حيث يعتبر 

أعلنت ش���ركة االستثمار 
البشري عن تقدميها برنامجها 
اجلديد واملتميز »جودة اخلدمة 
من أول مرة وكل مرة« بالتعاون 
مع معهد جودة اخلدمة األميركي، 
والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم 
جودة اخلدمة لدى الشركات 
واملؤسس���ات ال�ب�اح�ث�ة ع�ن 
ال�تميز، ملجموعة من قياديي 
العمالء  ومس���ؤولي خدم���ة 
وجودة اخلدمة في مؤسسات 

وشركات محلية.
وب�ه�ذه امل�ن�اس�بة، ق�ال مدير 
إدارة االم�ت�ي�ازات ال�ت�دري�ب�ية 
في ش�رك�ة االس�تثمار البشري 
فهمي أبو شعبان، إن برنامج 
جودة اخلدمة هو من البرامج 
املتخصصة في خدمة العمالء 
املقدمة في  وجودة اخلدم���ة 
القطاعني احلكومي واخلاص. 
وانه مت جتهيز مادة البرنامج مبا 
يتناسب مع متطلبات السوق 
احمللي، وليكون األكثر مالءمة 
مع واقع األزمات االقتصادية 
واملالية التي نعيشها، وليمكن 
املؤسسات من تطوير أعمالها 

بمشاركة محلية مميزة بالتعاون مع معهد جودة الخدمة األميركي

فهمي أبو شعبان


