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أعلنت شركة »بورشه« األملانية 
لصناعة السيارات عن تقدميها طراز 
قمة جديدا هو 911 توربو، ليتربع 
على عرش مجموعتها الواسعة من 
الس����يارات الرياضية املخصصة 
لإلنتاج التجاري، خاصة وأن هذا 
الطراز احلدي����ث يجمع ابتكارات 
تكنولوجية مذهلة مع تعديالت 

وسالسة رائدة في التصميم. 
وذك����رت الش����ركة ف����ي بيان 
صحاف����ي أنه مت حتس����ن جميع 
املزايا الرئيسية في هذه السيارة 
الرياضي����ة متقدمة األداء جذريا، 
بحيث أصبح����ت توفر انخفاضا 
الفتا باس����تهالك الوقود وتتمتع 
بوزن أقل مع قوة أكبر وس����رعة 
أعلى، باإلضافة إل����ى ديناميكية 

قيادة أفضل.
وأشارت الى أن طراز 911 توربو 
اجلديد سيقدم من زوفنهاوسن إلى 
اجلمهور للمرة األولى في معرض 
فرانكفورت للسيارات، الذي يقام 
من 17 وحتي 27 سبتمبر املقبل، 
موضحة أن القلب النابض للجيل 
السابع من 911 توربو يتمتع مبحرك 
جديد سعة 3.8 ليترات يولد قوة 
قص����وى تبلغ 500 حصان. وهو 
أول محرك جديد بالكامل حتظى 
به الس����يارة طوال تاريخها الذي 
ميت����د 35 عاما، ويتوف����ر مبزايا 
 Direct »مثل »حقن وقود مباشر
Fuel Injection وش����احن ه����واء 
توربو حصري بشركة »بورشه« 
يتضمن هندسة التوربن املتغيرة 
في محرك بنزين.  باإلضافة إلى 
ذل����ك، تتوفر نس����خة الس����يارة 
املزودة بعلبة تروس PDK مبقود 
اختياري جديد من ثالثة قضبان 

مع مقبضي تعشيق مثبتن على 
املقود بإحكام، وذلك كخيار بديل 
عن املقود التقليدي املزود بأزرار 
تعشيق سبق وأثبتت جدارتها. وقد 
خصص املقبض على جهة اليمن 

و»مقود PDK بأزرار تعش����يق« 
بع����رض مدمج لنظ����ام »التحكم 
Launch Control  »في االنط����الق

وإعداد »سبورت/سبورت بالس«، 
يختل����ف تصميم����ه ف����ي كل من 

للتعشيق صعودا، واملقبض على 
جهة اليسار للتعشيق نزوال. 

وبالتناغم مع »مزايا سبورت 
كرونو توربو« االختيارية، يتوافر 
التعش����يق  املق����ودان مبقبضي 

املقودين.  وذكرت »بورش����ه« أن 
توليفة علبة تروس PDK و»حقن 
الوقود املباش����ر« وشاحن الهواء 
تورب����و، تضمن مس����توى غير 
مس����بوق من الفعالية والرشاقة 
القمة  والتج����اوب واألداء لطراز 
اجلديد عند »بورشه«. وتنخفض 
انبعاثات 911 توربو من ثاني أكسيد 
الكربون بحوالي 18% عن اجليل 
الذي يسبقها، لتحتل بذلك مرتبة 
فريدة ضمن فئتها في هذا املجال. 
أما بالنسبة إلى مصروف الوقود، 
فتستهلك »توربو«، وفقا إلعدادها، 
ما ب����ن 11.4 و11.7 ليترا/100 كلم 
فقط من الوقود بحسب »املعيار 
األوروبي اخلامس« EU5. وخالفا 
ملعظم السيارات في فئتها، تبقى 
911 توربو اجلديدة حتت مستوى 
استهالك الوقود احلاسم لضريبة 
استهالك الوقود املرتفع في الواليات 
املتحدة األميركية، التي هي عبارة 
عن ضريب����ة خاصة تفرض على 
الس����يارات ذات استهالك الوقود 
املفرط. من جهة أخرى، سيستمتع 
سائق 911 توربو اجلديدة بتحسن 
القيادة،  إضافي في ديناميكي����ة 
نتيجة تعزيز ج����ذري ل� »نظام 
التماسك«  »بورشه« للتحكم في 
اخل����اص بالدف����ع الرباعي الدائم 
ذي التحك����م الكام����ل، باإلضافة 
إل����ى توفر الس����يارة ب����� »نظام 
»بورشه« لتوجيه عزم الدوران« 
االختياري اجلديد ملساندة »نظام 
»بورشه« للتحكم بالتوازن« في 
عمله، وستبدأ مبيعات »بورشه 
911« توربو اجلديدة بنس����ختيها 
أملانيا  الكوبيه والكابريوليه في 

في 21 نوفمبر 2009.

بورشه 911 توربو اجلديدة كليا

القطان متسلما اجلائزة

جانب من مهرجان مجموعة الوكاالت الوطنية

»بورشه« تطلق »911 توربو« الجديدة كليًا في معرض 
فرانكفورت للسيارات سبتمبر المقبل

قوة أكبر وأداء أفضل واقتصادية في استهالك الوقود

مجموعة الوكاالت الوطنية قدمت »أوبيروس«
هدية في ختام مهرجان صيف فندق النخيل

رعت مجموعة ال����وكاالت الوطنية، الوكيل 
احلصري لس����يارات كيا موتورز في الكويت، 
مهرج����ان الصي����ف الكبير ال����ذي نظمه فندق 
النخيل، خالل الفترة من 5 أبريل حتى 15 يوليو 

املاضي.
وش����مل املهرجان إجراء سحب على سيارة 
أوبيروس موديل العام 2009، إضافة إلى تقدمي 
مجموعة كبيرة م����ن الهدايا الفورية واجلوائز 
القيم����ة، وش����ارك ف����ي الس����حب رواد الفندق 
واملترددون على مرافقه املختلفة، ومنها مطعم 
الطاجن، مطعم املهلب، مطعم الباملري، مطعم 
شوجن، نادي النخيل الصحي، األوركيد سبا، 

إضافة إلى مركز الغوص.
هذا وشهد يوم 29 يوليو املاضي إجراء السحب 
على السيارة كيا أوبيروس موديل العام 2009، 
املقدمة من مجموعة الوكاالت الوطنية وكان الفوز 
بها من نصيب »مها. ع. م. ج«، وقام بتس����ليم 
اجلائزة للفائزة مدير مبيعات كيا في مجموعة 

الوكاالت الوطنية يوسف حيدر، وشاركه عدد 
من املسؤولن بالفندق االحتفالي اخلاص الذي 
نظم بهذه املناسبة، وجرى خالله تسليم مفتاح 

السيارة إلى الفائزة.
اجلدير بالذكر أن مجموعة الوكاالت الوطنية 
ش����اركت في رعاية هذا املهرجان السنوي الذي 
ينظمه فندق النخي����ل، إلى جانب عدد آخر من 
الرعاة من بينهم: مركز ضياء بهبهاني لألثاث، 
دي بي����رز للمجوهرات، آت ه����وم لألثاث، ليدز 

للسياحة والسفر.
كما جاءت هذه الرعاية ضمن خطة املجموعة 
الرامية إلى عقد ش����راكة وتعاون مع عدد كبير 
من اجلهات ذات العالقة املباشرة مع اجلمهور، 
وذلك به����دف خلق قاعدة كبي����رة من العمالء، 
وتعريفهم عن قرب على اخلدمات التي تقدمها 
املجموعة لعمالئها، واملزايا الكثيرة التي ميكنهم 
من احلصول عليها عند اختيارهم اقتناء واحدة 

من سيارات كيا موتورز.

أقيم خالل الفترة من 5 أبريل حتى 15 يوليو الماضي

»KIC« للوساطة ترصد إقبااًل على التداول 
اإللكتروني وفق نظامها الجديد

أعلنت ش���ركة كي آي سي 
للوساطة املالية ان خدمة التداول 
االلكتروني اجلديدة التي أطلقتها 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وفق مفاهيم وأساليب حديثة 
ومتطورة تشهد اقباال واضحا 

من املتداولن والعمالء .
وأرجع مدير عام الش���ركة 
فيصل احلجي في بيان صحافي 
هذا االقبال الى املزايا العديدة 
للخدمة ومنها أن الشركة ومن 
خالل نظام التداول االلكتروني 
اجلديد قدمت للعمالء في الكويت 
وللمرة االولى آلية غير مسبوقة 
للحص���ول عل���ى معلوم���ات 
ش���به حلظية حملفظة العميل 
وضرورية للقيام بالتداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية.

النظام  وأضاف احلجي أن 
اجلديد ميث���ل نقلة نوعية في 
التداول االلكتروني في السوق 
وميثل قي���ادة للتطور في هذا 

املجال خصوصا وانه يس���بق 
النظم  في تط���وره وإمكاناته 
إلى  املستخدمة حاليا، مشيرا 
أن االستفادة من استخدام هذا 
النظام س���تتزايد بعد تطوير 
نظام التداول في السوق وظهور 
الف���وارق الكبي���رة بينه وبن 

األنظمة األخرى.

وأشار إلى أن النظام سيمكن 
املتداول من الوقوف على وضع 
محفظته بصورة شبه حلظية 
ومن إصدار تقارير معلوماتية 
متنوع���ة أكثر ش���موال ودقة 
وسرعة من التقارير املتعارف 
عليها في الس���وق حاليا وهي 
التداول  متوافرة لعمالء نظام 
االلكترون���ي والعم���الء الذين 
يتم تداولهم عب���ر الهاتف مع 
الوس���طاء، وهو ما سيساعد 
املستثمر على اتخاذ املزيد من 
القرارات املتعلقة باالستثمار 

والتخارج. 
وشدد على أن استخدام النظام 
اجلديد سلس وبسيط ويناسب 
مختلف شرائح املتداولن ومدى 
معرفتهم باستخدام الكمبيوتر 
وش���بكة االنترن���ت بداية من 
التس���جيل في موق���ع اخلدمة 
وحتى إدخال األوامر واستخدام 

إمكانات النظام.

نظام متطور يفي بمتطلبات العمالء ويتماشى مع التطورات المتوقعة في البورصة

فيصل احلجي

»المستقبل« تعلن أسماء الفائزين في مهرجان االتصاالت الترويجي
الجائزة األولى رحلة لشخصين إلى باريس

أعلن���ت ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت أس���ماء الفائزين في 
الترويجي  مهرجان االتص���االت 
للهواتف التي تعمل بنظام املالحة، 
وذلك خالل الفترة 16 من يونيو 

حتى 16 من يوليو املاضين.
 وقالت مديرة العالقات العامة 
واإلعالم في ش���ركة املس���تقبل 
العاملية لالتصاالت ابتسام سلطان: 
إن الفائز األول هو محمد جاسم 
القطان حيث حصل على جائزة 
مميزة وهي رحلة لشخصن ملدة 
أربع���ة أيام إلى باريس ش���املة 
اإلقام���ة في فن���دق 4 جنوم في 
قلب العاصمة الفرنسية باريس، 
باإلضافة لتمتعه بسيارة ورخصة 
قيادة عاملية متنح الفائزين فرصة 
التنقل واالستمتاع مبميزات نظام 
املالحة املتوافرة في هواتف نوكيا 
E66 واالش���تراك املجان���ي لهذه 
التقنية، والتي ترشد مستخدمها 
إلى الوجهة املقصودة، من خالل 
نظام تقني خاص يتصل باألقمار 

الصناعية.
أما عن الفائز الثاني وهو عدنان 

العالم خالل موسم العطالت وهو 
ما يعد حرصا من الش���ركة على 
تقدمي عروض ترويجية ترضي 

أذواق عمالئها في الكويت«.
وقالت إن ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت قدمت في اإلثني عشر 
شهرا املاضية عددا من املهرجانات 
الترويجية املتنوعة، وهي سياسة 
ترويجية فعال���ة تنتهجها إدارة 
التس���ويق لتق���دمي مزايا فريدة 

للعمالء.
أب���رز  وذك���رت أن إح���دى 
املهرجانات املميزة كان مهرجانا 
ترويجيا قدمت فيه أكثر من 8500 
جائ���زة وكانت اجلائ���زة األولى 
سيارة فورد إكسبلورر ورحالت 
سياحية إلى العاصمة البريطانية 

لندن.
 يذكر أن ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت هي موزع رسمي ومعتمد 
لهواتف نوكيا وأكسسواراتها في 
دولة الكويت، وهي إحدى الشركات 
العاملي���ة  التابع���ة للمس���تقبل 
لالتصاالت القابضة واملدرجة في 

سوق الكويت لألوراق املالية.

عبد احملس���ن علي الصالح، فقد 
فاز برحلة لشخصن ملدة أربعة 
أيام إلى القاهرة شاملة اإلقامة في 
فندق 4 جنوم وسيارة ورخصة 
قيادة عاملية متنح الفائزين فرصة 

التنقل في ضواحي القاهرة ومنها 
الذهاب إلى أب���رز عجائب الدنيا 
السبع وهي األهرامات من خالل 
استخدام خدمة نظام املالحة الذي 
 E66 مت وضعه في هواتف نوكيا

السيما االس���تفادة من االشتراك 
املجاني لهذه التقنية.

 واضافت سلطان إنه ليسعد 
»املس���تقبل لالتص���االت تقدمي 
رحلتن مميزتن إلى أهم عواصم 

.. وجانب من التكرمي ملوظف آخر

الفوزان مكرما أحد املوظفني 

الكوادر البشرية في »بيتك« مساهم رئيسي في جناح البنك

»بيتك« يكّرم موظفيه وفروعه المتميزين بجودة الخدمة
تقديراً لجهودهم وأدائهم الرفيع والتزامهم بمعايير العمل

تكريم 60 موظفًا م�ن المتميزين خالل النصف األول الكويتي  التمويل  كّرم بيت 
)بيتك( 60 موظفا من املتميزين 
خالل النص���ف األول من العام 
احلال���ي، يعملون ف���ي القطاع 
املصرف���ي والقط���اع التجاري 
ومركز االتصال، تقديرا جلهودهم 
وأدائهم الرفيع والتزامهم مبعايير 
الكبير على  اجلودة وحرصهم 
خدمة العمالء مبستوى ومعايير 
راقية ومتطورة تقدر دور العميل 
وأهميته وتأخذ بعن االعتبار 

مكانة »بيتك« وريادته.

معايير الجودة

وقال مس���اعد املدي���ر العام 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان 
في كلمته خ���الل التكرمي الذي 
حضره مس���اعد املدي���ر العام 
للقطاع التج���اري احمد اخلالد 
ومدير إدارة الف���روع بالوكالة 
محم���د املخيال ومدي���ر مركز 
االتصال مشعل العبيد، ومديرو 
املناط���ق ومس���ؤولو اإلدارات 
األخ���رى بالقط���اع املصرف���ي 
الس���تة، إن  وقطاعات »بيتك« 
احتفاء »بيتك« ممثال في وحدة 
جودة اخلدم���ة املعنية بوضع 
ومتابعة تطبيق معايير اجلودة 

في زيادة حصة بيتك السوقية 
ومنو اإلقبال على ما يقدمه من 
خدمات ومنتجات باإلضافة إلى 
احلجم الكبير من اجلوائز التي 
يحصل عليها من مختلف الهيئات 
واملنظمات املعنية مبتابعة أعمال 
البن���وك ورصد جناحاتها على 

مختلف األصعدة. 

الكوكبة م���ن املوظفن  به���ذه 
واملوظفات املتميزين في األداء 
يأتى تقديرا ملا نلمسه من تغير 
ايجابي في أسلوب التعامل مع 
العمالء من ناحية األداء والرعاية 
واالهتمام، حيث أصبحت الثقافة 
السائدة لدى الغالبية العظمى من 
موظفينا ونرى اثر ذلك إيجابيا 

وأشار الفوزان إلى أن الصورة 
عن »بيتك« في املجتمع ولدى 
الدولية  العمالء وفي األسواق 
تتغي����ر كليا إل����ى األفضل مبا 
يف����رض حتديات للحفاظ على 
اس����تمرارها، كما أن التخطيط 
العلمي املستند إلى أسس ثابتة 
ومنهجي����ة واضحة س����يحدث 

النقلة اإلستراتيجية التي نطمح 
إليها في أساليب العمل وتقدمي 
اخلدمة واالهتمام بالعميل، مؤكدا 
أن بيتك يضع أهدافه رغبة في 
بناء قاعدة أعمق وأوسع لألعمال 
اإلبداع واالبتكار  وتنمية روح 
وتفجير الطاقات اخلالقة لدى 

موظفيه. 

جودة الخدمة

من جانبه قال مساعد املدير 
العام للقط����اع التجاري احمد 
اخلالد إن جودة اخلدمة تعتبر 
املقبلة،  الفت����رة  ابرز حتديات 
بسبب احتدام املنافسة واهتمام 
العميل بهذا العنصر الذي أصبح 
معيار املفاضلة بن خدمة وأخرى 
والشك أن االهتمام بهذا العنصر 
يؤكد سالمة توجهات بيتك في 
احلفاظ على مكانته في األسواق 
احمللي����ة واإلقليمية والدولية، 
متمنيا للجميع املزيد من التقدم 
والنجاح وشاكرا لهم جهودهم 
الطيب����ة وتفانيه����م في خدمة 
»بيتك« وعمالئه، وفي اخلتام 
ج����رى تكرمي الف����روع الثالثة 
الفائزة باإلضافة إلى املوظفن 

املتميزين.

الفوزان: االهتمام بالعميل وتميز المنتجات من أسباب زيادة حصتنا السوقية


