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»فان دير بويد« لدى روائع چنيف للساعات ملن يريد التألق
لقد بذلت روح فان دير بويد جهدا كبيرا تدريجيا مع مرور 

الوقت لزعزعة التقاليد من أجل مواكبة املوضة، فقد قامت بإنتاج 
 Vanمجموعات مختلفة واستمرت في خلق الساعات املميزة، وأدت

Der Bauwede )Geneve( ذلك بأسلوب وروح جديدين مع عدم إهمال 
التقاليد التي مت حتديدها من قبل شخصيات عديدة، وبذلك جنحت 

في اختيارها العمل مع شبكة مبيعات انتقائية ذات جودة عالية.
برز في جمال الساعة حتد ومتعة مستمران مع دمج عدد ال 

حصر له من امليزات، مثل التطور التقني، التصميم، التقليد، واملواد 
املصنعة.

وللحفاظ على نهج مبتكر، فإن ساعات Van Der Bauwede هي 
مصنوعة من أنبل املواد ذات جودة عالية تتوافر على شكل »تونيو« 
تقودها احلركات امليكانيكية أو عن طريق العيارات الكوارتز« لتكون 

مزيجا مثاليا من اجلمال والتقنية وذلك ملواكبة أرقى تقاليد قياس 
الزمن.

مما يجدر ذكره أن Van Der Bauwede متتلك مصانع إنتاج 
خاصة بها في fleurier كانتون نوشاتيل، سويسرا، مهد علم قياس 

الزمن السويسري.
يحيط فان دير بويد الفريق، وديناميكية الشباب املتحفز ويتميز

Van Der Maxence بحبه الذي يطلق العنان لإلحساس باخليال وروعة 
ذوقه بالتصميم مع تكريس اهتمام خاص لكل مراحل املشاركة في 
عملية صياغة منتجاته مع األفكار واإلبداع من هذا الفريق الفائز، 

املتراوح بالساعات، املجوهرات واملنتجات.
مدفوعا بالعاطفة نفسها، بنفس التقليد ونفس املعايير العالية 

إلنتاج إبداعات رائعة ذات تصاميم متجددة على الدوام.
أما من حيث احلركات والقيمة املضافة كما هو واضح ال ميكن 

إنكار شفافة ضبط الوقت، حيث يتم إثراء النماذج األساسية مع 
بعض التعديالت التقنية.

النس���ائية  أقام���ت اجلمعية 
 Women »العاملية للتواصل »وين
 )International Networking )WIN
مؤمترها الرابع عشر، في العاصمة 
االيطالية روما وحمل عنوان »خلق 

مساحات: منح إمكانيات«.
ركزت اجلمعية على النس���اء 
الطليعات، وعلى دعمهن ودفعهن 
الى املستوى األعلى، في حياتهن 
املهنية كما في حياتهن اخلاصة، 
وذل���ك مع الئحة م���ن املتحدثني 
أصحاب املهارات واإلجنازات من 
الشركات املتخصصة ومن األساتذة 
الالمع���ني، وقادة اجلمعيات غير 
الربحية، والشخصيات السياسية 
البارزة، وهم جنوم لطاملا شكلوا 
مصدر إيحاء للعديد من الناس، 
وقد جمعتهم »وين« في بيئة فريدة 

واحدة.
وقد غط���ى املؤمتر مجموعة 
واس���عة من املواضيع، واشتمل 
على ع���دد كبير من ورش العمل 

وفرص التواصل.
هذا، وقد اس���تضاف مؤمتر 
»وين« هذا العام عددا كبيرا من 
املتحدثني من مختلف أنحاء العالم 
من بينهم الرئي���س التنفيذي ل� 
»يونيليفر« Unilever، س���ويس 
ري Swiss Re، اتش بي HP، ايكيا 
IKEA، آي بي ام IBM، مدترونيك 
 ،PepsiCo بيبسي كو ،Medtronic
 ،ING Bank آي ان ج���ي بن���ك

وغيرهم.
وكان ب���ول بوملان في مقدمة 
املتحدثني، وهو الرئيس التنفيذي 
ليونيليفر الذي شارك احلضور معه 
كيفية مقاربة شركته للمستقبل 
وحتضيراتها ملواجهته ورؤيتها 
إلعداد وتأهيل ش���ركة عصرية 

تتمتع بالديناميكية املطلوبة.
إن العال���م العرب���ي لم يكن 
غائب���ا ع���ن املؤمت���ر، وذلك من 
خالل املتحدثني، الس���يما لبنان 
الذي حتدثت منه الدكتورة زينة 
كرياكوس مؤسسة اجلمعية غير 
الربحية »التغيي���ر والتطور«، 
واملمثل الرسمي للمدرسة العاملية 
لإلدارة ISM في منطقة الش���رق 

األوسط وشمال أفريقيا.
أفاضت كرياكوس في الشرح 
املواهب  البح���ث عن  عن أهمية 
الكامنة لدى املرأة، كذلك مساعدة 
املدارس واجلامعات في صياغة 
برامج لتنمية املهارات القيادية من 
خالل البرامج واملهام التي تقوم 
بها مؤسسة »التغيير والتطور« 

.CDF
كذلك، كان للدكتورة كرياكوس 
التي  العمل  مش���اركة في ورش 

تطرقت الى املواضيع التالية:
٭ النساء ميكن النساء.

٭ القيادات النسائية املستقلة.
٭ حراك القيادات النسائية.

٭ إدارة اجلان���ب املظل���م م���ن 
النمو.

٭ ابت���كار الغد الي���وم واحلوار 
املفتوح بش���أن قوة التنوع بني 

اجلنسني.
وقد ش���كلت امل���رأة العربية 
الذي عرضته وتكلمت  النموذج 
ع���ن جتربت���ه د.كرياكوس في 
مختلف حلقات العمل، السيما املرأة 
الكويتية، السعودية واللبنانية، 
من خالل األنش���طة واإلجنازات 

لتمكني املرأة داخل مجتمعاتها.
املتحدث���ة الثالثة في املؤمتر 
كانت د.جوليا براتس من جامعة 
IESE برش���لونة، وق���د عاجلت 
البروفيس���ورة برات���س تنظيم 
املش���اريع وبناء إدارة ش���ركات 
املهنية. األول يتضمن  اخلدمات 
الهوي���ة وتقييم وتنفيذ  حتديد 
ف���رص العمل حت���ت أي ظرف. 
واألمر األساسي في هذا العمل هو 
وضع االستراتيجيات والنظم التي 
تساعد الشركات املنشأة حديثا 

على حتقيق النمو املربح.
كما رك���ز اجل���زء الثاني من 
البروفيس���ورة براتس  مداخلة 
على فهم تنمية كفاءات احملترفني 
وتطويرها، وكذلك على النماذج 
التجاري���ة اجلديدة في ش���ركة 

اخلدمات املهنية.
ختام���ا رف���ع املجتمع���ون 
اقتراحاته���م بعنوانني ملؤمترهم 
القادم وأجندة مبدئية عن محاور 
البحث الرئيسية التي سيتناولها 

املؤمتر العام املقبل.

اجلمعية النسائية 
العاملية للتواصل 

»وين« تقيم مؤمترها 
في روما وأوضاع 

املرأة العربية حتضر 
من خالل املداخالت

جانب من ورشة العمل


