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»A8L« أودي« تطرح أحدث نسخة من سيارتها األيقونية«
أطلقت شركة »أودي« في مدينة 
سالزبورغ النمساوية سيارة أودي 
من فئة السيدان »A8L« اجلديدة.
وخالل إطالق الس����يارة ظهر منذ 
الوهلة األولى أن ش����ركة »أودي« 
املط����ارات  وج����دت في باح����ات 
الراقية مكانا مفضال الستعراض 
خصائص سيارتها اجلديدة. وكانت 
الساحات اخلارجية اجلميلة ملطار 
ميونيخ هي املكان الذي انطلقت 
منه الس����يارات اجلديدة اجلاهزة 
لالختبار، والتي قادها الصحافيون 
إلى املوقع الرئيس����ي للحدث في 
»احلظيرة 7« ملطار س����الزبورغ 
النمساوي الذي يبعد مسافة 175 
كيلومترا إلى الشرق من ميونيخ 

داخل احلدود النمساوية.
أب����رز املظاهر  وكان����ت م����ن 
الهندسية للسيارة اجلديدة تلك 
التي تتعلق بزي����ادة طول قاعدة 
استناد العجالت والتي زادت بنحو 
13 سنتيمترا عما كانت عليه في 

النسخة السابقة.
ويه����دف ه����ذا اإلج����راء املهم 
إلى زي����ادة املس����احات الداخلية 
للمقصورة من أجل إضافة املزيد 
من الراحة والرفاهية لركاب املقاعد 

اخللفية.

عودة إلى القوة

وحتمل إحدى النس����خ األربع 
للس����يارة اجلديدة »A8L« والتي 
تختل����ف ع����ن بعضها ف����ي قوة 
احملرك، في طياته����ا حتوال مهما 

في اس����تراتيجيات »أودي« ألنها 
متثل العودة القوية إلى استخدام 
احملرك اخلارق الذي يتألف من 12 
أسطوانة مرتبة في أربعة صفوف 
»W12«. وتبلغ الس����عة اإلجمالية 
لهذه الدستة من األسطوانات 6.3 
ليترات وتعمل بتقنية البخ املباشر 
للوقود وفق نظ����ام FSI، وميكن 
للمحرك تولي����د 500 حصان من 
الطاق����ة امليكانيكية و460 ليبرة/ 
قدم من عزوم التدوير. وميثل هذا 
التطور زيادة مهمة في القدرة على 
االنطالق باملقارنة مع نسخة اجليل 

السابق من »إيه8« املدفوعة مبحرك 
ميكنه توليد 450 حصانا من الطاقة 
امليكانيكية و428 ليبرة/ قدم من 

عزوم التدوير.
وحول السبب الذي دفع أودي 
لهذه العودة املفاجئة الس����تخدام 
محرك االثنتي عش����رة أسطوانة، 
قال مدير اإلنتاج في شركة أودي 
توماس ه����اج أنها تأت����ي تلبية 
لرغبات شريحة من هواة القيادة 
الرياضي����ة والديناميكي����ة الذين 
السيارة العصبية ذات  يفضلون 

القدرة العالية على التسارع.

ومن أه����م املظاهر امليكانيكية 
 »A8LW12 التي استأثرت بها »أودي
نظام الكب����ح ذو القرص املثقوب 
والذي يبلغ قطره 15.75 بوصة، 
وهو أضخم م����ن ذلك الذي مييز 
الس����يارة الرياضية الصاروخية 
»شيفروليه كورفيت زد آر1« وحتى 

»بوجاتي فيرون«.

استجابة سريعة

 »A8LW12 »أودي  وتتمي����ز 
بالديناميكية العالية التي تتجلى 
الس����ريعة ألوامر  في االستجابة 

القي����ادة والثبات عل����ى الطريق 
وأنظمة التحكم التي جتعل منها 
سيارة ذكية قادرة على استشعار 

بيئتها الداخلية واخلارجية.
ومتكن خبراء أودي من حتميل 
»أودي A8LW12« بك����م كبير من 
األنظمة الرقمية املساعدة، وليس 
من قبيل املبالغة أن يتحدث البعض 
عن »جهاز عصبي مركزي« يعمل 
بطريقة رقمية مييز هذه السيارة 
اجلديدة.ويلع����ب نظ����ام املالحة 
املتطور »جي بي إس« دورا مهما 
في تكييف عنصر الذكاء في »أودي 
A8L« بعد أن أصبحت شاشته ال 
تكتفي باستظهار اخلرائط وحدها، 
بل حتولت أيضا إلى شاشة لعرض 
األفالم وأش����رطة الڤيديو وأغاني 

»الڤيديو كليب«.
ورمبا يعد النظام الصوتي في 
»أودي A8LW12« األكثر تطورا، وهو 
مدعم بعدد كبير من الس����ماعات 
املختبئة حتت طبقة اجللد الداخلية 
 »A8L للسيارة.وقال هاج إن »أودي
متكنت بالفعل من إضافة معايير 
جديدة ف����ي الفخامة وديناميكية 
األداء والفاعلية في حرق الوقود، 
وميكن القول إنها أصبحت متثل 
نقلة نوعية جدي����دة في صناعة 

السيارات.
وحول موعد الطرح التجاري 
للس����يارة اجلديدة بفئاتها األربع 
التي حتمل 12 و8 و6 أسطوانات، 
قال هاج إن ذلك س����يتم في شهر 

نوفمبر املقبل.

تحمل في طياتها تحواًل مهمًا في إستراتيجيات »أودي« بمحرك من 12 أسطوانة

»اودي - إيه 8 إل« اجلديدة ذات التصميم العصري

أبناء منتسبي »الداخلية« خالل جولتهم على إدارات البنك 

.. وتسجل أرباحًا تشغيلية 
في النصف األول  فاقت الـ 1.3 مليار يورو

ارتفعت إيرادات 
مجموعة أودي في 
النصف األول من 
السنة املالية احلالية 
بنسبة 21% لتصل 
إلى 17.6 مليار يورو 
)14.5 ملي��ار يورو 
في العام املاضي(. إذ 
أدى ارتفاع األرباح 
التش��غيلية بنسبة 
إل��ى من��و   %61.6
ملحوظ في إيرادات 
باتت  التي  الشركة 
معها تشكل أفضل 
نتيجة على اإلطالق 
النصف األول  في 
من العام بواقع أكثر 
من 1.3 مليار يورو 

)823 مليون يورو في العام املاضي(.
واستفادت املجموعة بشكل جلي من تعافي 
األسواق العاملية ومنو عامل الطلب فيها باإلضافة 
إلى عامل اجلاذبية الذي تتمتع به طرازات أودي، 
األمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد سيارات عالمة 
أودي املس��لمة خالل األش��هر الستة األولى 
من السنة املالية إلى 554.939 سيارة )مقابل 
465.804 س��يارات في العام املاضي(، وهو 
ما يشكل رقما قياس��يا جديدا لعالمة أودي 
بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بالعام املاضي. وقد 
أكد بيتر شوارتزنباور، عضو مجلس إدارة 
AUDI AG لقس��م املبيعات والتسويق قائال: 
»لقد كان العام 2008 عام األرقام القياس��ية 
للشركة بجميع املقاييس، إال أننا متكنا اليوم 

من حتقيق منو بنسبة %7.5«.
وس��جلت أودي خالل النصف األول من 

الس��نة املالية احلالية إيرادات قياسية بلغت 
17.6 مليار يورو )مقابل 14.5 مليار يورو في 
العام املاضي( أي ارتفاع في اإليرادات بنسبة 
21% تقريب��ا، وهو معدل من��و أعلى من منو 
التسليمات. وقد حسنت الشركة من أرباحها 
التشغيلية بنسبة 61.6% إلى ما يزيد على ال� 
1.3 مليار يورو )مقاب��ل 823 مليون يورو(. 
»تعكس هذه النتائج مدى جناح استراتيجيتنا 
في دميوم��ة احملافظة على منو األرباح« قال 
 AUDI أكسيل شتروتبيك، عضو مجلس إدارة
AG لقس��م التمويل وأضاف: »متثل عائداتنا 
التشغيلية خالل السنوات القليلة املاضية مثاال 
آخرا على جناح اس��تراتيجيتنا. فبالرغم من 
األزم��ة االقتصادية التي أرخت بظاللها على 
األسواق العاملية، فإننا متكنا من حتقيق معدل 

جيد بنسبة %7«.

تسهل عملية وزن األمتعة عبر كاونتر خاص لجوازات الدرجة األولى 

نظمت يومًا صحيًا في الصندوق الكويتي للتنمية

المطيري: »الكويتية« دشنت خدمة 
مراحب الذهبية والفضية والعادية

تعزيزًا اللتزامه بقنوات التواصل والمسؤولية االجتماعية

»األهلي« يعّرف أبناء منتسبي »الداخلية« بخدماته المصرفية

»المحاسبين« تشارك في االجتماع 
السنوي لـ »المحاسبين األميركية«

أعلنت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية عن مشاركتها 
في أعمال االجتماع السنوي جلمعية احملاسبني األميركية، 
املنعقد خالل الفترة من 1 ل� 4 اجلاري في سان فرانسيسكو 
بالواليات املتحدة األميركية، وتشارك اجلمعية بوفد يضم 
كال من أمني الس���ر أحمد مش���اري الفارس وأمني الصندوق 

فيصل عبداحملسن الطبيخ ممثلني عن الكويت.
وبهذه املناس���بة، قال أمني س���ر اجلمعية أحمد مشاري 
الفارس ان االجتماع السنوي جلمعية احملاسبني األميركية 
يعد من أهم األحداث املهنية كونه يتضمن العديد من األمور 
الت���ي لها فاعليتها للمنظمات والهيئات املهنية األعضاء في 
االحتاد الدولي للمحاسبني، وكذلك على مستوى مهنة احملاسبة 
واملراجعة في أنحاء العالم ومن أهمها مناقشة املوضوعات 
التي من شأنها تطوير معايير احملاسبة واملراجعة الدولية 
ومحاسبة القطاع العام ويقوم بعرضها رئيس االحتاد الدولي 
للمحاس���بني روبرت بنتغ، باإلضافة إلى استعراض رئيس 
حس���ابات جلنة األوراق املالية جيم���س كروكر العديد من 
القضاي���ا ذات الطابع األكادميي مبا في ذلك خارطة الطريق 
املقترحة العتماد املعايير الدولي���ة إلعداد البيانات املالية، 
باالضافة الى عرض األستاذ في مؤسسة بيكر � كلية هارفرد 
لألعمال بوب كابالن آلية قياس عدم التأكد في محاسبة القيمة 
العادلة وإدارة املخاطر والعديد من املواضيع ذات االهتمام 

املشترك للدول األعضاء.
وأضاف الفارس ان جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
دأبت على االهتمام باملش���اركة في هذه اللقاءات واألنشطة 
املهنية الدولية ملا لها من تأثيرات مباشرة على مستوى أداء 
املهن���ة وجميع القائمني عليها وما يرتبط بذلك من تأثيرات 
على نتائج االعمال ومن ثم على جميع النواحي االقتصادية 

واملالية على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.
مؤكدا أهمية اس���تمرار التعاون والتواصل بني اجلمعية 
وأعضائها وكذلك هيئات ومنظمات املجتمع فيما يتعلق مبجاالت 
مهنة احملاسبة واملراجعة لتحقيق املزيد من التطورات املعاصرة 

على املهنة ومن ثم رفع مستواها العلمي واألدبي.

انطالقا من اهتمامه املتواصل 
بتعزيز أنش����طة املس����ؤولية 
االجتماعي����ة، اس����تقبل البنك 
االهل����ي الكويتي مجموعة من 
أبناء منتسبي وزارة الداخلية 
في زي����ارة تعريفية بأقس����ام 
وإدارات البن����ك وآليات العمل 
واخلدمة وطرق إجراء التعامالت 
املصرفية لواحد من أهم البنوك 

التجارية الرائدة في الكويت.
وكان في استقبال الزوار من 
قسم العالقات العامة في البنك 
علي إبراهيم البغلي، حيث رحب 
بالضيوف وعلى رأسهم مرشد 
رئيس قسم الرعاية االجتماعية � 
إدارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي بالوزارة النقيب يوسف 
عنب����ر، واصطحبهم في جولة 
ش����املة على أهم إدارات البنك 
وقدم له����م نبذة مختصرة عن 
تاريخ البنك واملراحل املفصلية 
في تاريخه احلديث والتحوالت 
الكبرى في أداء البنك، وما صاحب 
ذلك من تطور فعال في فلسفة 
البنك ليكون  واس����تراتيجية 
معبرا عن رؤيته املس����تقبلية 
ليكون واحدا من بنوك الصف 

األول في الكويت.
واطلع الضيوف على باقة 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
التي يقدمها البنك والتي تالقي 
إقباال كبيرا ومتزايدا من كافة 
شرائح املجتمع، وخاصة احللول 

املتعلق����ة بالتوفير  املصرفية 
البنك  واالدخ����ار مما يجع����ل 
شريكا مستقبليا وداعما أساسيا 
الحتياجات العمالء، حيث يقدم 
أفضل االستش����ارات املناسبة 
والالزمة التخاذ القرارات املالية 

واملصرفية الصحيحة.
وزار الوفد القاعة املصرفية 
في املبنى الرئيسي للبنك حيث 
اطلعوا على طرق االس����تقبال 

التعام����الت املصرفية  وإجراء 
للعمالء، كما زاروا قسم اخلزينة 
وصناديق االمانات التي تعتبر 
من منتجات اخلدمات املصرفية 
وخاصة في فصل الصيف حيث 
مييل كثير من العمالء إلى حماية 
مقتنياتهم الثمينة بوضعها في 
البنك عند سفرهم لقضاء إجازة 

الصيف بطمأنينة.
وقام البنك في نهاية الزيارة 

بتقدمي الهدايا للضيوف متمنيا 
أن يكون قد قدم لهم التعريف 
املناسب بطبيعة العمل املصرفي 
داخل البنك، ومن جانبه شكر 
النقيب، مرش����د البنك األهلي 
الكويت����ي على تعاونه ودعمه 
املستمر ألنشطة وزارة الداخلية.
وتأت����ي ه����ذه الزي����ارة ضمن 
التواصلية املستمرة  األنشطة 
التي يحرص عليها البنك األهلي 

الكويت����ي مع جميع ش����رائح 
املجتمع سواء من خالل استقبال 
الوفود من املؤسسات والشركات 
واملدارس، أو من خالل قيام فريق 
من البنك بزيارة هذه اجلهات 
للتعري����ف مبنتجات وخدمات 
البنك وكذلك العروض اخلاصة 
التي يتم تطويرها باس����تمرار 
والتي يتميز بها البنك األهلي 

الكويتي على الدوام.

»فلكس ريزورتس« تبتكر برنامجاً لدعم الموظفين
 اعلن����ت ش����ركة »فلك����س 
ريزورتس« للمنتجعات والعقارات 
بالتعاون مع عيادة الشعب، عن 
تنظي����م »يوم فلك����س الصحي« 
في الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، وذلك كجزء 
من املبادرة املستمرة التي تسعى 
إليها الشركة لفرض أسلوب حياة 
أكثر صحة وسط بيئة االعمال في 
الكويت.وقالت الشركة في بيان 
صحاف����ي، انها قدم����ت للعاملني 
مجموعة نوعية من اخلدمات مثل 
قياس وزن الدهون والس����عرات 
احلرارية في اجلسم، تقييم اللياقة 
البدنية، إضافة إلى تقدمي خصومات 
الشتراكات العضوية في فلكس، 
الفرصة لتذوق وجبات  وإتاحة 

فلكس غورميه املجانية.
مشيرة الى انها ابتكرت برنامجا 
على أعلى مستوى لدعم موظفي 
الش����ركات باستمرار في محاولة 
القوى  لتعزيز صحة وس����عادة 
العامل����ة في الكويت، إميانا منها 
مبسؤوليتها االجتماعية، السيما 
أن نحو 14% من الكويتيني يعانون 
حاليا من مرض السكري إلى جانب 
السمنة التي تتزايد تدريجيا على 
مدى السنوات ال� 15 املاضية، وذلك 
اس����تنادا الى مؤش����رات منظمة 
الصحة العاملية.وبهذه املناسبة، 
ق����ال العضو املنت����دب ورئيس 
إدارة »فلك����س« خالد  مجل����س 
الصايغ : »أردنا الدخول إلى عالم 
قطاع األعمال التجارية لتشجيع 

وحتفيز املوظف����ني، باعتبارهما 
النمو االقتصادي للبالد.  مفتاح 
وإن »فلك����س« تدع����و القطاعني 
العام واخلاص لالنضمام لبرنامج 
»يوم فلكس الصحي« في أماكن 
عمله����م، وحتث اجلمي����ع على 
احملافظة على منط حياة صحي 
من أجل حتقيق التميز في أدائهم«.

وأضاف: »وضعت »فلكس« برامجا 
خاصة الستهداف القوى العاملة 
في مختلف الش����ركات، إلنش����اء 
هيكل مؤسس����ي أقوى ملستقبل 
الكويت، انطالق����ا من إدراكها ان 
القوى العاملة الصحية ستجني 
نتائج أفضل ما يؤدي في نهاية 
املطاف إلى خلق بيئة عمل فعالة 

وناجحة بامتياز«.

اكد مساعد مدير دائرة اخلدمات األرضية ملطار الكويت في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية محمد املطيري حرص املؤسسة على تقدمي 

اكبر قدر ممكن من اخلدمات والتسهيالت ملسافريها.
وقال ان املؤسسة تقدم من خالل قسم مراحب العديد من اخلدمات 
النوعية ومنها خدمة مراحب الذهبية والفضية والعادية، حيث تبدأ 
خدمة مراحب الذهبية عند وصول السيارة الى منزل العميل وتوصيله 
الى املطار وتقدمي خدمة وزن االمتعة عن طريق كاونتر خاص وكذلك 
عن طريق كاونترات جوازات الدرجة األولى ومن ثم تقدمي اخلدمات 
في قاعة دس����مان وعقب ذلك التوجه الى الطائ����رة، وعند الوصول 
يتم تقدمي الزهور والقهوة والهدايا الى العميل وتوصيله في سيارة 

خاصة الى منزله.
واوضح محمداملطيري ان مراحب تقدم كذلك خدمة توصيل الڤيزا 
وسمات الدخول الى كاونتر اجلوازات وبوابة الطائرة، كما تقدم خدمة 

محمد املطيريقاعة دسمان ملسافري جميع شركات الطيران.

ارباح تشغيلية كبيرة حتققها أودي في النصف األول

»الدولي«: أكثر من 83 شركة تشارك 
في برنامج خصومات »الدولي مول«

أعلن بنك الكوي���ت الدولي عن إطالق 
برنامج »الدولي مول« بالتعاون مع كبرى 
الش���ركات الكويتي���ة العاملة في مختلف 
املنتجات، وقال البن���ك في بيان صحافي 
ان هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجيته 
الهادفة إلى تقدمي أفضل العروض لعمالئه، 
وجعل جتربة التس���وق جتربة فريدة من 

نوعها.
وقال البنك ان عمالءه ميكنهم االستفادة 
من هذه الع���روض عند الدفع، أو التعامل 
بإحدى بطاقات »الدول���ي« االئتمانية، أو 
بطاقات السحب اآللي في أكثر من 83 شركة 
يش���ملها برنامج »الدولي مول«، مبينا أن 
البرنام���ج يقدم عروضا ممي���زة في اكبر 
محالت الزه���ور واحللويات في الكويت، 
والتي تشمل: العوضي للزهور، زهور عبير، 
زهور سبرينغ، زهور كوزي كورنر، شركة 
زهور س���ايلو، حلويات مترية، حلويات 
اونلي كيك، حلويات ذي نت تري، حلويات 
 Van حلويات زالطيمو، حلويات ،Diamonta
schellar، حلوي���ات بالك بيرل، وحلويات 

شوبان.
وأش���ار إلى أن برنامج »الدولي مول« 
يش���تمل عل���ى تلبية جمي���ع احتياجات 
العميل من املجوهرات واإلكسس���وارات، 
أثاث وإلكترونيات، أندية صحية، مالبس 
وأحذية، صيدليات، مطاعم ومقاه، سياحة 
وسفر، عطورات وبخور، تعليم وتدريب، 
مستحضرات جتميل، صالونات جتميل وسبا، 
حلويات، ركن األطفال، زهور، مستشفيات 

وعيادات طبية، خدمات السيارات.

»األهلي المتحد«: برنامج رمضاني حافل 
باألنشطة في الكويت

في اطار دوره الفعال في دعم 
جميع قضايا المجتمع وبمناسبة 
قرب حلول شهر رمضان، اعلن 
البنك األهلي المتحد عن تنظيم 
برنامج اجتماعي حافل باألنشطة 
الخيرية والرعايات االجتماعية 
خالل الشهر الكريم ومن أهمها 
افطار الصائمين، فضال  موائد 
الوجب���ات والمياه  عن توزيع 
المعدنية الباردة على المصلين 
في المس���اجد في جميع أنحاء 

الكويت.
 وقال البنك في بيان صحافي 
انه س���يقوم برعاي���ة برنامج 
تلفزيوني خيري بعنوان »كيف 
تتعامل مع اهلل؟« سيعرض خالل 
ش���هر رمضان عل���ى تلفزيون 
الوطن سيقوم بتقديمه الشيخ 
مشاري الخراز، مع العلم ان هذا 
البرنامج تطوعي من قبل مقدم 
البرنامج والمعدين لصالح هذا 

العمل الخيري.
انه جريا على  الى  واش���ار 
عادت���ه واس���تمراره الدائم في 
المبادرات  المش���اركة بجميع 
الخيرية واإلنسانية والمناسبات 
االجتماعية وباألخص في هذا 
الش���هر الفضيل سيقوم البنك 
المس���نين وزيارة  بزيارة دار 
بعض المستشفيات التخصصية، 
الى مشاركة األطفال  باالضافة 
الرمضانية  القرقيع���ان  فرحة 
المستش���فيات  التراثي���ة في 

المختلفة بالكويت الضفاء البهجة 
والسرور على وجوههم.

وتعد هذه البرامج واألنشطة 
االجتماعية في اطار التزام البنك 
األهلي المتحد وتأكيد دوره الكبير 
في دعم مثل هذه المناسبات في 
المجتمع وقيامه بمس���ؤوليته 
االجتماعية الت���ي تعزز الوالء 
بين مختلف ش���رائح المجتمع 
أسوة بمبادئ الشريعة اإلسالمية 
السمحة التي تحث على التعاون 

والبر واالحسان.


