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 من خالل تواصلنا مع قرائنا األعزاء، قامت إحدى متابعات زاويتنا األســـبوعية مشكورة بإرسال قصة 
قصيرة ذات موعظة كبيرة، فرأينا أنها تستحق فعال أن نكتب مقالنا لهذا األسبوع عن هذه القصة ومغزاها 
احلقيقي، فإليكم القصة: قامت مجموعة من اخلريجني (أصحاب مناصب قيادية، ووظائف مرموقة) بزيارة 
ألحد البروفيسورات في اجلامعة التي ارتادوها، فتبادلوا أطراف احلديث مع البروفيسور في أمور عديدة، 
لكن سرعان ما حتولت هذه األحاديث إلى شكاوى حول اإلجهاد في العمل واحلياة. وبينما كان النقاش أغلبه 
«حتلطم»، عرض البروفيســـور على مجموعة اخلريجني القهوة، فقام بإحضارها في وعاء مصحوب بعدد 
من األكواب املتنوعة ومنها اخلزف، والزجاج، والكريســـتال، والبالستيك، بعض هذه األكواب باهظة الثمن 
وتسر من نظر إليها وبعضها اآلخر رخيص وعادي املظهر «بو ١٠٠ فلس» فقام بوضع الوعاء واألكواب على 
الطاولة داعيا الكل «مساعدة النفس» في شرب القهوة. ولم متض حلظات حتى الحظ البروفيسور طلبته 
القدامى «كل واحد فيهم» أمامه كوب من القهوة، فكل واحد منهم اختار كوبا باهظ الثمن واألكواب الرخيصة 

ما زالت موجودة على الطاولة لم يستخدمها أحد.
  فقال البروفيســـور «من الطبيعي جدا أن يريد كل منكم األفضل له، فقد يكون هذا هو ســـبب إجهادكم 
ومشاكلكم، لكن تأكدوا أن اختيار الكوب الثمني ال يضيف شيئا للقهوة، بل العكس، ففي معظم احلاالت يكون 
أغلى وفي بعض احلاالت يخفي ما نشرب». ويضيف البروفيسور «في حقيقة األمر كل ما أردمتوه هو شرب 
القهوة وليس الكوب الذي يحوي تلك القهوة، لكنكم ذهبتم مبحض إرادتكم النتقاء أفضل وأثمن األكواب، 
ومن ثم بدأمت تنظرون إلى ما هو في يد زمالئكم لكي تتأكدوا أن ما في أيديكم أفضل مما في يد زمالئكم». وقد 
صور البروفيسور احلكيم احلياة بالقهوة، واألكواب استخدمها لتمثل لنا فرص العمل ومناصبنا في املجتمع. 
األكواب هي أدوات نســـتخدمها لشرب القهوة، كما أن وظائفنا في احلياة هي أدوات لكي نقوم باستخدامها 
كي نعيش حياة سعيدة. ثمن الكوب ال يحدد أو يغير جودة القهوة، كما أن طبيعة الوظيفة ال حتدد جودة 
احلياة التي نعيشها. التركيز على نوعية الوظيفة ومدى «تعاسة» الشخص القائم على هذه الوظيفة يساهم 
في الفشل باحلياة ككل. وكما يقول البروفيسور «تذوق القهوة وليس الكوب، فأسعد الناس ال يكون لديهم 

األفضل من كل شيء، إمنا أسعد الناس هم من يحولون ما لديهم إلى أفضل شيء».
  «عيش ببساطة.. تكلم بلطف.. واهتم بصدق».

  وفي النهاية:

  دعوة من «آيديليتي» لتذوق القهوة وبغض النظر عن الكوب. 

 زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها. 

 * 
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 البريد اإللكتروني:
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 سوبارو فورستر  

 «البشر والكاظمي» تشارك في سباق 
GulfRun السادس بالبحرين

 

ذي سبع سرعات مع نظام تغيير مزدوج لناقل السرعة 
على عجلة القيــــادة باإلضافة إلى نظام تعليق رياضي 
على شــــكل عظمتي ترقوة من األملنيوم ووزن إجمالي 
للسيارة يبلغ ١٦٢٠ كيلو جراما ويضمن هذا املزيج الفائق 
بــــني املميزات قيادة ديناميكية من الطراز األول وتزداد 
سرعة الســــيارة اخلارقة (Gullwing) من صفر إلى ١٠٠ 
كلم/بالســــاعة خالل ٣٫٨ ثوان، لذا فهي تخطف األذهان 
على الطريق بالكفاءة الفائقــــة واملعاجلة الديناميكية 

حيث املزج بني الراحة والرفاهية املطلقة.
  وقد قال عبداملجيد اشكناني «أحد قائدي السيارات 
البارعني»: لقد كانت جتربة رائعة حيث استمتعت بسيارة 

SLS اخلارقة على حلبة السباق بقيادة مارك».
  ولقد اســـتمرت فعاليات الســـباق ملدة يومني 
علـــى حلبـــة البحرين الدولية مبشـــاهدة 
جمهور عريض من الكويت حيث 
جاءوا ملشاهدة ذويهم 
على  وأصدقائهـــم 

حلبة السباق. 

بسيارة SLS AMG مع مشتركي تلك النسخة من سباق 
GulfRun لهذا العام. وتقدم السيارة الرياضية اخلارقة 
SLS AMG من مرســــيدس ـ بنــــز وAMG اقتراحا مغريا 
بفضل باقة من املميزات التكنولوجية املنقطعة النظير 
التي تتمتع بها كالهيكل اخلارجي املجسم من األملنيوم 
  AMGواملدعم بأبواب تفتح إلى أعلى باإلضافة إلى محرك
٨ سلندر يتوسط مقدمة السيارة بسعة ٦٫٣ ليترات وقدرة 
تبلغ عند الذروة ٤٢٠ كيلو واط/٥٧١ قدرة حصانية، 
وعزم دوران بقوة ٦٥٠ نيوتن متر يعمل على حوض 

زيت جاف باإلضافة إلى جهاز ناقل حركة 

 شــــاركت شركة عبدالرحمن البشــــر وزيد الكاظمي 
«املوزعون العامون املعتمدون ملرسيدسـ  بنز بالكويت» 
في سباق GulfRun السادس كراع جلراج السباق، وأيضا 
  SLS  AMG تواجدت الشركة بقوة بسيارة مرسيدسـ  بنز
الرائعة على حلبة البحرين F١ مع مجموعة كبيرة من قائدي 

السيارات الكويتيني ذوي احلماس امللتهب، وأيضا 
كان هناك الســــائق احملترف «مارك 

 AMG اكادميية سيمون» من 
قــــام بالعديد  والذي 
مــــن اللفات املمتعة 

 «سوبارو فورستر» تفوز بجائزة
  «سيارة الكروس أوفر لعام ٢٠١٠»  

األوروبية، متامــــا كما تفعل في 
اخلارج».

  يذكــــر أن فورســــتر حصلت 
على أكثر من ٤٢ جائزة تقديرية 
وتكرميية منذ تدشــــني النسخة 
األولــــى في عــــام ١٩٩٧، كما أنها 
واحدة من مناذج سوبارو األكثر 

مبيعا.
  كما أن مشاهدة صمود فورستر 
أمــــام اختبار الزمن وريادتها في 
هذا اجلزء الشديد املنافسة ألكثر 
من عقــــد من الزمــــان هو تكرمي 
للمهندسني الذين قاموا بتصميمها 

وإلى العمالء الذين يقودونها. 

والسالمة، في مقابل زيادة طفيفة 
متاما في استهالك الوقود مقارنة 

بسيارات الدفع بعجلتني.
  وأشارت اللجنة إلى أن الفرق بني 
قياس استهالك الوقود للسيارات 
ذات الدفع اخللفي والرباعي كان 
أقل بكثير مما هو معتقد سابقا، 
كما أشــــادت اللجنة في تقريرها 
مبســــتوى التكلفة مقابل الفائدة 

السيما القائمة على السالمة.
  من جانبه، قــــال املدير العام 
لعمليات ســــوبارو أوروبا توم 
تاكيناكا «مازالت فورستر حتظى 
التقييمات في األســــواق  بأعلى 

 اختتمت سوبارو عاما حافال 
باجلوائز التقديرية وذلك بحصول 
سوبارو فورســــتر على جائزة 
«سيارة الكروس أوفر لعام ٢٠١٠» 
من مجلة «٤ × ٤ بلس» البلجيكية 

واسعة االنتشار.
  وتقــــوم جلنة من القضاة من 
ذوي اخلبــــرة املهنيــــة في تلك 
الفئة من املركبات منذ عام ١٩٩٣ 
مبنح اجلائزة للسيارات املختارة، 
وأضيفت فئة «كروس أوفر» عام 
٢٠٠٩ كاســــتجابة للتغيرات في 
السوق ومنع اخللط قدر اإلمكان 
مع السيارات األكبر حجما من فئة 

«الدفع الرباعي».
  وفازت سوبارو فورستر بهذا 
اللقب املرمــــوق بعد أن اختارها 
القضاة في مجاالت خفض كفاءة 
واالنبعاث والقيمة مقابل املال، كما 
تفوقت فورستر على سيارتي «بي 
ام دبليو X١» ونيسان «جووك» 
املنافستني، في اختباري األسعار 

واالستهالك على التوالي.
  ومتتاز فورستر مبستوى عال 
من السالمة والتحكم. كما أشادت 
التحكيم بفلسفة سوبارو  جلنة 
القائمة على أن نظام دائم الدفع 
الرباعي يرتقى مبستوى األمان 

 تحالف «رينو ـ نيسان» يحقق مبيعات قياسية  
بلغت ٧٫٣ ماليين مركبة في ٢٠١٠

 حقق حتالف رينوـ  نيسان رقما قياسيا في بيع 
مركباته خــــالل عام ٢٠١٠ بلغت ٧ ماليني و٢٦٧٣٩٨ 
مركبة، بنسبة زيادة ١٩٫٦٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩ حيث 
توسع حجم األسواق بنسبة ١١٫٨٪، وحصل التحالف 

على نسبة ١٠٫٣٪ من السوق العاملية عام ٢٠١٠.
  وقد باعت «رينو» ٢٦٢٥٧٩٦ مركبة بينما باعت 
نيسان أربعة ماليني و٨٠ ألف و٥٨٨ مركبة، وبلغت 
مبيعات سيارات الدا ٥٧٠٠١٤ مركبة بزيادة ٣٧٫٦٪ 
مقارنة بالعام ٢٠٠٩، وارتفعت مبيعات رينو عامليا 
بنســــبة ١٤٪ بينما ارتفعت مبيعات نيسان بنسبة 
٢١٫٥٪. وقال الرئيس التنفيذي لتحالف رينوـ  نيسان 
كارلوس غصن: «في عام ٢٠١٠، حقق حتالف رينو 
ـ نيســــان مبيعات وحصة سوقية عاملية لم يسبق 
لها مثيل، وكان أداء التحالف مشــــجعا بشكل بارز 
في أسواق النمو حيث واصلت العالمات التجارية 

التابعة للتحالف تعزيز حصتها السوقية».
  وأضاف: «وبكون التحالف أكثر الشراكات جناحا 
واملتميزة بدميومتها في صناعة السيارات، يواصل 
التحالف املستمر منذ ١٢ عاما تقوية وجوده العاملي 
من خالل تعزيز ســــعة االنتــــاج وتوفير املنتجات 
التنافسية». حققت مجموعة رينو رقما قياسيا في 
املبيعات التي بلغت ٢٫٦ مليون مركبة وبزيادة بنسبة 
١٤٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩. وعززت املناطق اخلمس التي 
تعمل فيها مجموعة رينو حجم مبيعاتها وحصصها 
السوقية في كل املناطق ماعدا منطقة أوروبا وحوض 
البحر األبيض املتوســــط حيث انخفضت املبيعات 
بنسبة ٠٫٢٪، وساهمت جميع العالمات التجارية في 
زيادة مبيعات املجموعة، حيث حققت «رينو» زيادة 
بنسبة ١٤٪ وداسيا ١٢٪ ورينو سامسونغ موتورز 
١٩٪. في أوروبا، رفعت مجموعة رينو حجم مبيعاتها 

بنسبة ٧٫٤٪ ببيع مليون و٦٤٢ ألف مركبة في سوق 
تقلص بنســــبة ٣٫٧٪، وارتفــــع تقييم عالمة رينو 
التجارية مرتبة واحدة لتصبح في املرتبة الثانية 
مببيعات قطاع سيارات الركاب واملركبات التجارية 
اخلفيفة، وعززت العالمة التجارية مركزها الريادي 
بنسبة سوقية بلغت ١٥٫٩٪. وخارج أوروبا، تواصل 
املجموعــــة تقدمها من ناحية حجــــم املبيعات الذي 
ارتفع بنسبة ٢٦٪ إلى نحو ٩٨٣٧٣١ مركبة. وزادت 
مبيعات رينو سامسونغ موتورز بنسبة ١٦٫٥٪ في 
سوق سيارات الركاب احمللية وحققت حصة سوقية 
بلغت ١١٫٩٪ في كوريــــا اجلنوبية، وببيع ١٥٥٦٩٧ 
مركبــــة، تعتبر كوريا اجلنوبية رابع أكبر ســــوق 
ملجموعة رينو. وســــاهمت مبيعات مجموعة رينو 
خارج أوروبا بنســــبة ٣٧٪ من املبيعات االجمالية 

مقارنة بـ ٣٤٪ عام ٢٠٠٩.
  أنهت شركة «نيسان» عام ٢٠١٠ مببيعات قياسية 
بلغت أربعة ماليني و٨٠ ألف و٥٨٨ مركبة، بارتفاع 
بلغت نســــبته ٢١٫٥٪ مقارنة بالعام السابق. وفي 
الصني، أصبحت الصني أكبر سوق لنيسان في العالم 
حيث بيع فيها مليون و٢٣ ألف و٦٣٨ مركبة بزيادة 
بلغت نسبتها ٣٥٫٥٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩، وتربعت 
على قمة قائمة املبيعات سيارة السيدان ذات احلجم 
املتوسط، سيلفي بـ ١٤٢٣٦٧ مركبة، وسيارة تيانا 
التي بيع منها ١٤٠٨٤٢ مركبة. وفي الواليات املتحدة 
األميركية، بلغت مبيعات نيسان وإنفينيتي ٩٠٨٥٧٠ 
سيارة بزيادة بلغت نسبتها ١٨٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩، 
وأنهت نيسان العام ٢٠١٠ بقوة مع طلب متزايد في 
ديسمبر املاضي على موديالت عدة تشمل روغ بنسبة 
تزيد على ٥٨٫٢٪ وفيرسا والتي حتمل اسم تيدا في 

الشرق األوسط، بنسبة تزيد على ٤٩٫٨٪. 


