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»إنفينيتي البابطني« تدعو عمالءها
لتجربة إنفينيتي Q60 صاحبة األداء القوي

دعت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمــد الوحيد لســيارات 
الكويت،  »إنفينيتــي« فــي 
عمالءهــا على استكشــاف 
ميزات »إنفينيتي Q60« ذات 
احملرك سداسي األسطوانات 
سعة 3.0 ليترات هذا املوسم. 
تتميز إنفينيتي Q60 بتجربة 
قيادة عالية املستوى، أناقتها 

وأدائها الفريد.
 Q60 إنفينيتي صممــت 
بخاصيــة انســيابية الرفع 
التــي  األماميــة واخللفيــة 
تساوي الصفر، حيث حافظ 
هــذه اخلاصيــة علــى عدم 
ارتفاع املركبة عند السرعات 
الثبات  العالية ما مينحهــا 
حتــى خالل هبــوب الرياح 
والتحكــم الكامل في عملية 

التوجيه.
ملن يرغب بنظام صوتي 
ذي أداء متقدم، نقدم سلسلة 
بــوز  األداء اجلديــدة مــن 
 )Bose Performance Series®(
التصنيف  مع تكنولوجيــا 

وبتقنية LED نظرة محدقة 
ومثيــرة ميكــن رؤيتها من 
األمــام وعلــى اجلانبــني. 
يحسن نظام اإلنارة األمامية 
املتكيفة )AFS( الرؤية عند 
التقاطعات واملنعطفات، من 
خــالل استشــعار التوجيه 
وتدويــر املصابيح األمامية 

في االجتاه املطلوب.
هــذا ابتــكار جديــد من 
بوز، حيث تســتفيد تقنية 
مــن  املتقــدم  التصنيــف 

خوارزميات متقدمة لتوجيه 
املوســيقى احليــة بشــكل 
إلــى  ديناميكــي ومباشــر 
مواقع مثالية في املقصورة 
الداخليــة. يتميــز صــوت 
األدوات املوسيقية واألغاني 
بوضــوح اســتثنائي. فمن 
مقعد السائق، ستشعر وكأنك 
جالــس في الصــف األمامي 

بحفلة موسيقية.
يعطــي احملرك بالتيربو 
املزدوج ســعة 3.0 ليترات 
املثلــى،  القــوة والكفــاءة 
لتنطلــق بثقــة أكبر، حيث 
يندفــع التيربو لينتج قوة 
400 حصان عند 6.400 دورة 
فــي الدقيقة وعــزم دوران 
مدهش عند 350 نيوتن متر.
»إنفينيتــي  وتدعــو 
البابطــني« جميــع عمالئها 
الستكشاف ميزات »إنفينيتي 
Q60«، من خالل زيارة صالة 
عرض »إنفينيتي« في منطقة 
الري والتي تســتقبلكم كل 
أيــام األســبوع ماعــدا أيام 

اجلمعة.

بعد أن مير الشــخص باختبارات 
ومقابــالت العمل ويقبل في الوظيفة 
يجد نفسه ينتقل إلى مرحلة قد تكون 
أصعــب ألنها تســتلزم منه أن يثبت 
نفســه وأنه كفؤ بالفعــل في احلياة 
العملية وأن مهاراته ليست مجرد كالم 
غير حقيقي في سيرته الذاتية، حسبما 

ناقش تقرير »إنتربرنور«.
ويحتاج األشخاص إلى فهم ثقافة 
الشركة التي بدؤوا في العمل بها وفهم 
أنظمة التواصــل واألنظمة الداخلية 
التي يســتخدمها فريق العمل، وغير 
ذلك من أشــياء حتى ميكنهم التعامل 
بشكل جيد خالل األسابيع األولى من 
العمل وإثبات وجودهم.. وفيما يلي 6 
نصائح ميكنك اتباعها إلثبات نفسك 

بعملك اجلديد:

1- عدم املعرفة مقبول في البداية
عندمــا يبدأ الشــخص في وظيفة 
جديدة قد تكون األيام األولى صعبة 
للغاية ألنه ال يعرف أي شيء تقريبا عن 
طريقة التواصل مع املدير ومع أعضاء 
الفريــق أو عن االتصــاالت الداخلية 

بشكل عام.
وفي حني أن ذلك أمر عادي وطبيعي 
فــي بداية العمــل، إال أن إتقان كيفية 
التعامل مع االتصاالت الداخلية يساعد 

الشــخص على إثبات نفســه بسرعة 
في العمل.

2- التعرف على مكان العمل
تلعب ثقافة الشركة وأجواؤها دورا 
كبيرا في ضمان أن الوظيفة التي يقوم 
بها الشــخص جتعله سعيدا ويشعر 
بالرضا، لذلك من املهم أن يستكشف 
املوظف اجلديـــد مكان العمل ليعرف 
ما إذا كـــــان مناســبا لــه أم عليه أن 

يستكشف فرصا أخرى.

3- التمتع بروح املبادرة
عندما يبدأ الشخص وظيفة جديدة 
فقد يكون من املنطقي أن يحاول املدير 
وزمالؤه في العمــل توضيح طبيعة 
العمل لــه، إال أنه من املهم أن يحاول 
فهم األمور ويتكيف معها بسرعة بقدر 
اإلمــكان، ألنه ما من أحــد لديه وقت 
كاف في بيئة العمل املزدحمة ملبتدئ 

ال يستوعب العمل بسرعة.

4- تقدمي أفكار جديدة
تتوقع الشركة من املوظفني اجلدد 
أن يقدمــوا أفكارا جديــدة ومختلفة، 
لذلك من املهم أن يعمل املوظف اجلديد 
بجد لترك بصمة مميزة في الشركة.

عندمــا يالحظ املوظف اجلديد موقفا 

أو ممارسة حتتاج إلى التجديد، فعليه 
التفكير في حل أو خطة عمل محددة 
لعالج ذلك، ومن املهم قبل أن يتوجه 
ملديريه باحللول التي لديه أن يعرف 
أوال ما إذا كانت هناك مبادرات مماثلة 
قدمــت من قبل أم ال، وإذا كان ذلك مت 
بالفعل فعليه أن يعرف كيف استقبل 

املديرون هذه املبادرات.

5- تقييم شخصية املدير
إذا كان املوظــف اجلديد محظوظا 
فســوف يعمل مع مدير يدرك أهمية 
أن يقوم بكل ما في وســعه إلشــراك 
املوظف في العمل وإشعاره باحلاجة 
إليه. أول شيء يقوم به املدير اجليد 
مــع املوظف اجلديد هــو إقامة عالقة 
قائمــة على التواصــل والثقة، ورغم 
أن وجــود مثل هذا املديــر ال يضمن 
النجاح فــي الوظيفة اجلديدة، إال أن 
وجوده يجعل البدء في العمل اجلديد 

أسهل بكثير.

6- كسب الثقة
من املهم أن يتذكر املوظف اجلديد أن 
الثقة طريق ذو اجتاهني، فبينما يحاول 
املوظف اجلديد فهم شخصية زمالئه 
والتعرف عليهم فهم أيضا يحاولون 

التعرف عليه وفهم شخصيته. 

املتقــدم. للنظــام 13 مكبرا 
للصوت بــأداء عال، مبا في 
ذلــك مكبرات صوت فرعية 
متعددة جديدة 10 بوصات 
و6×9 بوصات وقبة حريرية 
ملكبر الصوت خفيف الوزن 
ما مينح دقة »األداء احلي«. 
احتفــل وكأنك في مســرح 
حقيقي مع صوت في غاية 

الوضوح واجلمال دائما.
متنح املصابيح األمامية 
املستوحاة من العني البشرية 

6 نصائح تساعدك على إثبات نفسك بعملك اجلديد

احملرك سداسي األسطوانات اجلديد كلياً بالتيربو املزدوج سعة 3.0 ليترات

»هيونداي موتور« تقدم تقنية
»التحكم النشط بتبديل التروس«

طورت مجموعة هيونداي 
موتور أول تقنية من نوعها 
في العالم للتبديل النشــط 
للتروس فــي ناقل احلركة 
مبركباتها الهجينة. ويعمل 
االبتكار على حتسني كفاءة 
ناقــل احلركة عبــر مراقبة 
تروس نقل احلركة مبعدل 
500 مــرة فــي الثانية، مع 
ضبــط ســرعة دوران ناقل 
احلركــة بدقــة متكنــه من 
تسريع تبديل التروس في 
النظــام، حيث من املقرر أن 
توظف التقنية اجلديدة في 
مركبــة هيونداي ســوناتا 
هايبرد الهجينة املقبلة وتفيد 
فــي نهاية املطــاف مركبات 
أخــرى تنتجهــا  هجينــة 

هيونداي.
وتوظف تقنية »التحكم 
النشط في تبديل التروس« 
اجلديــدة برمجيــة حتكــم 
منطقي مبتكــرة في وحدة 
التحكم الهجينة، التي تتحكم 
في احملرك الكهربائي لضبط 
سرعات الدوران بني احملرك 
وناقل احلركة بشكل يسمح 
بتقليل وقت تبديل التروس 
في ناقل احلركة بنسبة %30، 
في الوقت الذي جتعل عملية 
التبديل بــني التروس أكثر 
سالســة. وبهذه املناســبة، 
اعتبر نائب الرئيس ورئيس 
مجموعة نظم التحكم بقوى 
لــدى مجموعــة  احلركــة 
هيونداي موتور كيونغ جون 
تشانغ، أن »تطوير أول تقنية 
للتحكم النشــط في تبديل 
التروس بالعالم ميثل ابتكارا 
رائعا تنطــوي على قدرات 
عالية علــى التحكم الدقيق 
فــي احملرك وناقــل احلركة 
األوتوماتيكي، مؤكدا أن من 
شأن هذا االبتكار املساهمة 
في توفير الوقود وحتسني 
القيادة بجعلها أكثر متعة«.
وال حتتــوي املركبــات 
الهجينــة التقليديــة علــى 
محــوالت لعزم الدوران من 
أجل زيادة حتسني استهالك 
الوقود، حيث تفقد محوالت 

يجري بنك اخلليج غدا 
الســحب الشــهري السابع 
حلساب الراتب لهذا العام، 
في الفرع الرئيســي للبنك، 
وبحضور وإشراف ممثل من 
التجارة والصناعة،  وزارة 
وذلــك لتحديد فائز شــهر 
يوليو بجائزة تصل قيمتها 

إلى 12 ضعف الراتب.
ويوفــر عرض حســاب 
إلــى  الراتــب لعــام 2019 
جميــع العمــالء الكويتيني 
اجلدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهم إلــى بنك اخلليج، 
فرصــة الدخول تلقائيا في 
السحوبات الشهرية والفوز 

فــي التبديل بــني التروس 
من خــالل توظيف برمجية 
التحكم املنطقي على وحدة 
التحكــم الهجينة للتخلص 
من املشاكل املرتبطة ببطء 
التبديل بني التروس. وتراقب 
وحدة التحكم الهجينة سرعة 
دوران ناقــل احلركة بجهاز 
استشعار مثبت داخل احملرك 
الكهربائي وذلك مبعدل 500 
مــرة فــي الثانيــة، لضمان 
املزامنة الفورية بني سرعة 

مــن املزايا، مثــل القروض 
مــن دون فوائــد، والهدايــا 
النقديــة، واإلعفــاءات مــن 
الرسوم، وأكثر من ذلك. غدا، 
سنعلن عن الفائز في حساب 
الراتب الســابع لهذا العام، 
وسيحصل الفائز على جائزة 
نقديــة تصل إلى 12 ضعف 
راتبه. أحد عمالء بنك اخلليج 
احملظوظني على وشك تلقي 
واحدة من أســعد املكاملات 

الهاتفية في حياته«.
الراتب  ومينح حســاب 
العمالء اجلدد ممن يقومون 
بتحويــل رواتبهم إلى بنك 
اخلليج فرصة احلصول على 

دوران ناقل احلركة وسرعة 
دوران احملــرك. وتكفل هذه 
املزامنــة تقليل وقت تبديل 
التــروس بنســبة 30% من 
500 مايكرو ثانية إلى 350 
مايكرو ثانية، ما من شــأنه 
حتسني كل من أداء تسارع 
املركبة الهجينة واقتصادها 
في استهالك الوقود، مع زيادة 
متانة ناقل احلركة عبر تقليل 
االحتكاك أثناء التبديل بني 

التروس.

جائزة نقدية فورية قدرها 
100 دينار أو قرض من دون 
فوائد لغاية 10 آالف دينار، 
شــرط أال يقل الراتب الذي 
يتم حتويله إلى بنك اخلليج 

عن 500 دينار.
وبإمــكان العمالء اجلدد 
احلصول على بطاقات ڤيزا 
وماستركارد االئتمانية من 
دون رسوم سنوية في العام 
األول، مع إمكانية احلصول 
على قرض تصل قيمته إلى 
70 ألــف دينــار وتســديده 
خالل مدة 15 سنة، أو قرض 
استهالكي تصل قيمته إلى 

25 ألف دينار.

تتميز بتحسني استهالك الوقود وزيادة املتعة في القيادة

عزم الــدوران الطاقة أثناء 
عملية نقــل احلركة. وعلى 
الرغــم من كفاءة اســتهالك 
الوقود في نظــام املركبات 
الهجينة التقليدية فإن هذا 
النظام يتطلب أوقات تبديل 
أطول بني التروس لضمان أن 

يتم التبديل بسالسة.
»التحكــم  تقنيــة  أمــا 
النشط في تبديل التروس« 
اجلديدة فتســمح للمحرك 
الهجني بالتحكم  الكهربائي 

بـــ 12 ضعــف الراتب، وفي 
السحب السنوي على أكبر 
جائزة حلســاب الراتب في 
الكويــت وهــي 100 ضعف 
الراتــب. وبهذه املناســبة، 
قــال مســاعد املديــر العام 
لالتصــاالت اخلارجية في 
بنك اخلليــج، أحمد األمير: 
»حســاب الراتب مــن بنك 
اخلليــج هــو أحــد أفضــل 
حسابات الراتب في الكويت 
من حيــث املردود احملتمل، 
باإلضافــة إلــى التســجيل 
التلقائــي فــي الســحوبات 
الشــهرية، ميكن لكل عميل 
االســتفادة مــن مجموعــة 

»اخلليج« يجري السحب الشهري السابع 
حلساب الراتب غداً

الفائز يحصل على جائزة نقدية تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب

التقنية األولى على مستوى العالم التي طورتها هيونداي لتحسني كفاءة ناقل التروساألمير: حساب الراتب أحد أفضل حسابات الراتب في الكويت من حيث املردود احملتمل

أحمد األمير

األهلــي  البنــك  أعلــن 
املتحــد عن إطــالق أحدث 
عروضه املتميزة لالستمتاع 
بأجمــل العطالت الصيفية 
مع العائلــة، بالتعاون مع 
شركة ماستركارد لدى جميع 
أنحــاء منتجــع »أتالنتس 
النخلة«، أحد أشهر وأرقى 
املنتجعات فــي إمارة دبي، 
حيث يســري هذا العرض 
حتى الثاني والعشرين من 
أكتوبر املقبل. وميكن لعمالء 
البنك من حاملــي بطاقات 
»ماستركارد« االئتمانية من 
احلصول علــى خصومات 
تصل إلى 25% على اإلقامة 
لــدى منتجــع »أتالنتــس 
النخلــة« دبي طــوال فترة 

سريان العرض.
املناســبة،  وبهــذه 
قــال مديــر عــام اخلدمات 
املصرفية لألفراد في البنك 
األهلي املتحد راجنان سن 
ان هــذا العــرض يأتي في 
إطــار التعــاون الدائم بني 
»البنــك األهلــي املتحــد« 
و»ماســتركارد«، مــن أجل 
إطــالق حمــالت مبتكــرة 
ومتميــزة تلبــي تطلعات 
العمالء، داعيا عمالء البنك 
الكرام لالســتفادة من هذا 
العــرض اخلاص للصيف، 
واالستمتاع برحلة رائعة إلى 
»أتالنتس النخلة« في دبي.

املســبق والســحب اآللي، 
البنــك والذين  من عمــالء 
يتمكنون من حجز إقامتهم 
من خالل املوقع االلكتروني 

ألتالنتس النخلة. 
اجلدير بالذكر أن البنك 
األهلي املتحد قد اســتطاع 
البنك من خالل تلك العروض 
التي  املميزة  واخلصومات 
مينحهــا لعمالئه أن يحقق 

جناحــا كبيرا فــي احلفاظ 
علــى ثقــة ووالء عمالئه، 
فضال عن دور تلك العروض 
واخلصومات في تشــجيع 
عمالء البنك على استخدام 
بطاقاتهم املصرفية بدال من 
النقد حلجــز الفنادق، مما 
يعزز من استخدام بطاقات 
البنــك االئتمانيــة محليــا 

وعامليا.

وأضاف ســن: يعد هذا 
العــرض إضافــة جديــدة 
الــذي  املكافــآت  لبرنامــج 
نقدمــه لعمالئنــا لتقــدمي 
املزيد مــن املزايــا الفريدة 
من نوعهــا الى عمالئنا في 
املستقبل، حيث يستفيد من 
هــذا العرض جميع حاملي 
بطاقات البنك األهلي املتحد 
االئتمانيــة وبطاقات الدفع 

»األهلي املتحد« يقدم لعمالئه خصومات حصرية 
حتى 25% لدى »أتالنتس النخلة«

بالتعاون مع »ماستر كارد«


