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تمثل إنجازاً إبداعياً استثنائياً في هندسة السيارات الرياضية

ميني جون كوبر ووركس كابريو تصل الشرق األوسط
 MINI John وصلت ميني جون كوبر ووركس كابريو املكشوفة
Cooper Works Cabrio التي متثل إجنازا إبداعيا استثنائيا في هندسة 
السيارات الرياضية العصرية وقيادتها للمرة األولى إلى شواطئ 
الشرق األوسط. وتقدم هذه النسخة اجلديدة من MINI إحساس 

التسابق احلقيقي وأداء يفوق نظيراتها من السيارات.
ومع نفحاتها احلمراء املستوحاة من سيارة ميني جون كوبر 
ووركس تشالنج للس����باق، تضيف ميني جون كوبر ووركس 
كابريو بعدا آخ����ر إلى مزيج ميني الناجح في األداء وديناميات 
القي����ادة الفريدة. وقد ارتفعت القوة في احملرك باالس����طوانات 
األربع س����عة 1.6 ليتر الذي يضم شاحني تيربو إلى 211 حصانا 
مع عزم دوران أقصى يبلغ 280 نيوتن متر. بفضل هذه األرقام، 
تتس����ارع السيارة من صفر إلى مائة كلم بالساعة في 6.9 ثوان 

فقط مع سرعة قصوى تبلغ 235 كلم بالساعة.
وتتضمن س����يارة ميني جون كوبر وورك����س كابريو التي 
تسحر األبصار بتصميماتها الرياضية، الداخلية واخلارجية، كافة 
وسائل الراحة وعددا من التجهيزات اخلاصة االختيارية. إذ ميكن 
االختيار من بني تشكيلة واسعة من األلوان اجلذابة، والتجهيزات 
الداخلية األنيقة واملتسقة، واملقاعد الوثيرة، واأللوان الداخلية 
الرائعة. كما ميكن تعزيز جاذبيتها الرياضية باختيار جنطات 
معدنية »فليم س����بوك«، أو إضافة خطوط على غطاء احملرك أو 
نظام التعليق الرياضي الفائق. ولعشاق الفخامة ميكنهم اختيار 
أن تك����ون املقصورة الداخلية جلدية بالكامل، كما ميكن اختيار 

نظام فتح وإغالق أبواب السيارة وتشغيل محركها عن بعد.
وقالت سارة كليبرت من مجموعة BMW الشرق األوسط: »عالم 
السباقات متجذر في ميني، وهذا الطراز اجلديد منها، ميني جون 
كوبر ووركس كابريو، مينح نفحة أكثر رياضية مع قوة وأداء 
ورش����اقة أعلى. ال شك لدينا في أن هذا الطراز سيحظى بنجاح 

هائل في الشرق األوسط«.
ومبا يتفق مع ش����هرتها الرياضية، فإن س����يارة ميني جون 
كوبر ووركس تتميز بجنطاتها املعدنية فائقة اخلفة، وكوابحها 
القوية واملوثوقة، ونظام جديد للعادم، وناقل حركة مطور بست 
سرعات، وهو مأخوذ مباشرة من س����يارة السباق ميني جون 

كوبر ووركس تشالنج.
وحتقق س����يارة ميني جون كوبر ووركس سبقا مهما ضمن 
فئته����ا، إذ أن من مواصفاتها املعيارية األساس����ية نظام التحكم 
الديناميكي في الثب����ات )DSC(، مبا في ذلك نظام التحكم بقوة 
السحب )DTC(. وبضغطة زر الوضعية الرياضية، ميكن للسائق 
أن يفعل خريطة التحكم بدعسة البنزين لتحقيق أفضل أدائية 
دينامية واس����تجابة س����ريعة من مقود السيارة لتوفير جتربة 
القيادة االنس����يابية املمتعة املعروفة عن س����يارات ميني من��ذ 

انطالقته��ا.
كما تتضمن سيارة ميني جون كوبر ووركس نظاما ترفيهيا 
داخليا رائعا يشمل شاشة ملونة عالية الدقة مقاس 6.5 بوصات مع 
نظام مالحة متكامل كأحد املواصفات االختيارية. ومن املواصفات 
املعيارية في سيارة »ميني جون كوبر ووركس« منفذ لتشغيل 
امللفات املوس����يقية املس����جلة بصيغة »إم بي ثري« لالستماع 
إليها عبر النظام الصوتي فائقة الدقة. ومن امللحقات الالفتة في 
س����يارة »ميني جون كوبر ووركس« املنصة اخلاصة املتوافقة 
بشكل كامل مع أجهزة »أبل آي بود« باإلضافة إلى منصة بلوتوث 
ومنف����ذ »يو إس بي« لضمان تقنية ترفيهية داخلية ال مثيل لها 

ضمن فئتها.

سيارة جون كوبر ووركس كابريو اجلديدة

انسيابية كبيرة على الطرقات

سمير الشايجي

اعتبارًا من األحد المقبل عدا المركز الرئيسي وبعض الفروع

»الوطني« يفتح أبوابه للعمالء 
من 8:30 صباحًا إلى 3:30 عصرًا

خبير اقتصادي: البنوك اإلسالمية
في حاجة إلى معيار استرشادي للربح

كواالملبور � رويت���رز: قال خبير في املعامالت 
املصرفية اإلس���المية اول من أمس إنه يجب على 
البن���وك اإلس���المية أن تتجنب أس���عار الفائدة 
االسترشادية التقليدية، وأن تتجه إلى العمل مبعيار 

مستمد من أنشطتها للربح.
ورغم أن الش���ريعة اإلسالمية حترم االقراض 
بفائدة محددة سلفا، فإن سعر الفائدة السائد بني 
املصارف في لندن )ليبور( يستخدم بصورة روتينية 
في تس���عير املنتجات املتوافقة مع الشريعة في 

غياب سعر استرشادي إسالمي.
ويقول منتقدون إن ه���ذا يجعل من املعامالت 
املصرفية اإلسالمية التي يقدر حجمها بتريليون 
دوالر مجرد نسخة من البنوك التقليدية ويعرضها 

لتقلب أسواق املال التقليدية.
وقال االقتصادي االيراني ايراج توتونتشيان إن 
البنوك االسالمية يجب أن تستخدم معيارا للربح 
مبني على أنش���طتها التجاري���ة حيث ان الفائدة 

»خلية سرطانية تدمر اجلسم كله«.
وقال االقتص���ادي اإليران���ي )68 عاما( الذي 
تلقى تعليم���ه في الواليات املتحدة في مقابلة »ال 
يفترض وجود الفائدة في أي عقود إسالمية. الفائدة 

واملضاربات تؤدي لعدم االستقرار«.
ونش���ر توتونتش���يان كتبا ح���ول األموال 
واملعامالت البنكية اإلس���المية ويعتبر مرجعا 

في هذا األمر.
وأردف »لنفرض أن لدينا عشرة بنوك إسالمية 

يشارك كل منها في مئات..آالف املشروعات املختلفة. 
سيعطيك املتوسط املرجح ملعدل العائد الداخلي 

لهذه البنوك العشرة السعر االسترشادي«.
وأضاف أنه ميكن ان متنح البنوك اإلس���المية 
بعضها البعض قروضا حسنة قصيرة األجل للتغلب 

على أي نقص مؤقت في األموال.
وتشترط املعامالت البنكية اإلسالمية أن تستند 
األرباح إلى نشاط اقتصادي حقيقي يعود بالنفع 

على املجتمع وليس على أفراد بعينهم.
وتعد العقود اإلسالمية على انها إجارة أو صفقات 
بيع وشراء ألصول حقيقية مثل املعادن والعقارات 

وزيت النخيل.
وشهدت الصناعة منوا أكبر من األسواق التقليدية 
في الشرق األوسط وماليزيا بعد االنهيار األخير 
لبعض أكب���ر البنوك التقليدية وبس���بب ارتفاع 
الطلب على االس���تثمارات الت���ي تلتزم باملعايير 

األخالقية.
وقال توتونتشيان إن أنشطة التمويل اإلسالمي 
تكاث���رت على نحو كبير في الكثي���ر من البلدان 
اخيرا لكنها ال تلتزم بأحكام الشريعة في صورتها 

احلقيقية.
وتابع »حتت اسم املعامالت اإلسالمية اتخذت 
الكثير من اخلطوات حتى في اليابان وفي الواليات 
املتحدة والدول األوروبية بدأوا ما يس���مى ببنوك 
إس���المية«. ما يسعون اليه في احلقيقة قد يكون 

»دوالرات النفط في البلدان اإلسالمية«.

أعلن مدير ادارة الفروع في بنك الكويت الوطني، سمير الشايجي 
أن بنك الكويت الوطني س���يقوم بتغيير ساعات العمل في البنك 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 2009/9/27، لتكون ساعات استقبال 
العمالء من الس���اعة 8:30 صباحا إلى الس���اعة 3:30 عصرا، فيما 
عدا فرع املركز الرئيس���ي الذي س���يغلق أبوابه الساعة 1:30 بعد 

الظهر.
وأضاف الش���ايجي أن نظام العمل س���يطبق للفترة املسائية 
في  عدد من الفروع وهي: فهد السالم، أحمد اجلابر، حولي، رأس 
الس���املية، الفروانية، خيطان، الفحيحيل، الفحيحيل الساحلي، 
اجلهراء، اجلهراء التجاري والشويخ. باإلضافة إلى فروع املجمعات 
التجارية: األڤنيوز وسوق ش���رق، حيث ستكون فترة استقبال 
العمالء بالفروع املذكورة من الس���اعة 9:00 صباحا إلى الساعة 
1:00 ظهرا من األحد إلى اخلميس، ومن الس���اعة 5:00 مساء إلى 

الساعة 8:00 مساء من األحد إلى األربعاء.


