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.. وتوفر لعمالئها أحدث 
أنظمة دعم السائق باللغة العربية

خاصية مميزة عند ركن السيارة

نظام مالحة متقدم أثناء قيادة السيارة

 ..ومواصفات حتدد مسار الطريق أثناء القيادة

اعلنت ش���ركة عل���ي الغامن 
وأوالده للس���يارات عن أحدث 
 iDrive نظام دعم السائق املتطور
باللغة العربية، والذي يضاف إلى 
مجموعته���ا القائمة من تقنيات 

دعم الس���ائق التي تعزز قطاع 
الس���يارات الفاخرة مبستويات 
عالية م���ن التحك���م، ومعايير 
السالمة، وستتوافر هذه اخلاصية 
كمعيار أساسي في معظم طرازات 
»BMW« املزودة بنظام مالحة، 
وس���يتوافر لعمالء علي الغامن 
وأوالده للس���يارات في الكويت 

في أوائل شهر مايو. 
 iDrive وميلك نظ���ام التحكم
شاشة يبلغ حجمها 10.2 بوصات 
مع قائمة إرشاد أساسية تضمن 
للس���ائق الوصول الس���هل إلى 
الراديو/س���ي دي، ووظائ���ف 
االتص���ال، واملالحة عبر األقمار 
الصناعية، وغيرها. أما الواجهة 
املخصصة لنظ���ام املالحة عبر 
األقمار الصناعية فتضم اخلرائط، 
والقوائم، والتوجيهات، وإدخال 
البيانات، والتوجيهات الصوتية، 
مع العلم أن هذه الوظائف كلها 
باللغة  متوافرة بص���وت رجل 
العربي���ة مع إمكاني���ة حتويل 
اللغة إل���ى اإلجنليزية وغيرها 

من اللغات. 
وقال يوسف القطامي، املدير 
العام لشركة علي الغامن وأوالده 
الوكيل احلصري  للس���يارات، 
الكويت:  لسيارات »BMW« في 
»إننا متحمس���ون جدا لتوفير 
هذه اخلاصية املتحدثة باللغة 
العربي���ة لعمالئنا في الكويت. 
النظ���ام األول من  ويعتبر هذا 
نوعه في القطاع، وال ش���ك في 
أن توفيره يثبت التزامنا الدائم 
بخدمة عمالئنا املتحدثني باللغة 
العربية ومنحهم فوائد إضافية 
من خالل أنظمة دعم السائق من 

.»BMW«
يتوافر نظام iDrive للمالحة 
كخاصية أساس���ية في مختلف 
العالي���ة   »BMW« ط���رازات 
املواصفات لدى شركة علي الغامن 

وأوالده للسيارات.

..ونظام إضاءة متقدم لرفع قدرة القيادة

قدرة فائقة على القيادة أثناء الليل وفي المنعطفات

BMW
تطرح مزايا تكنولوجية مبتكرة بالفئة الخامسة

واملصابيح األمامية املتكيفة، ونظام 
الرؤية الليلية املزود بخاصية متييز 

األشخاص.

�  Parking Assistantالذي يقيس 
مساحة موقع الركن ويدير السيارة 

تلقائيا ويركنها فيه.

�  Rear View Cameraالكامي����را 
اخللفية التي تعطي السائق قدرة 
توجيه محس����نة عند القيادة إلى 

اخللف من أجل ركن السيارة.
� Adaptive Headlights وهي وظيفة 
تبدل اجتاه الضوء حني تستشعر 

تغيرا في اجتاه السيارة.
Lane Departure Warning   �
لتحذير السائق عند االنحراف عن 
مساره وذلك من خالل ارجتاج عجلة 

القيادة.
�  High-Beam Assistantال����ذي 
يخفف قوة املصابيح العلوي������ة 
عند اقتراب س����يارة م����ن اجلهة 

املقابلة.
�  BMW Night Visionللرؤي����ة 
الليلية املزود بخاصية األشخاص 
الذي يستعني باألشعة حتت احلمراء 
لرصد الناس واحليوانات عن مسافة 

تصل إلى 300 متر.

الطويلة من  الالئح����ة  من بني 
مزايا القيادة والراحة املتطورة في 
 Dynamic Drive نذكر BMW سيارات
Control بأمناطه الثالثة: comfort، و

normal، وsport، فضال عن التشغيل 
املريح، وشاشة العرض األمامية، 
والنظام السمعي متعدد القنوات، و

iDrive، والنظام الترفيهي في املقعد 
اخللفي، والتكييف األوتوماتيكي 

الرباعي املناطق.
وتقدم BMW مجموعة كبيرة من 
تقنيات دعم الس����ائق بغية زيادة 
الراح����ة واألمان. فللم����رة األولى 
تعرض الفئة اخلامس����ة اجلديدة 
من نظام دعم ركن السيارة، وهذا 
جتهي����ز اختياري يس����هل عملية 
ركن السيارة، باإلضافة إلى نظام 
تثبيت الس����رعة النشط، وكاميرا 
الرؤية اخللفية، وخاصية مساعدة 
السائق على احلفاظ على مساره، 

»الموازي لالستشارات المالية واالقتصادية«
 almowazi.com لتطوير موقع »IDS« تختار 

أعلنت شركة املوازي لالستشارات املالية 
واالقتصادي���ة عن توقي���ع اتفاقية حتديث 
 almowazi.com وتطوير موقعها االلكتروني
مع شركة IDS، بحيث يواكب روح التطوير 
اجلديدة الذي تقوم به إدارة املوازي لكي يصبح 
البوابة الرئيسية لكل املستثمرين واحملللني 
املاليني واملساهمني في الشركات غير املدرجة 

واألوراق املالية غير املدرجة.
almowazi. وقد حضر التوقيع من جانب

com كل من املدير العام مهند الصانع وشركائه 
 IDS باسل اجلاراهلل وخالد الساير ومن جانب
املدير العام جمال عانوتي ومدير العمليات 

هشام جمعة.
من جانبه، ق���ال مهند الصانع: إن موقع 
almowazi.com انطلق في يونيو 2007 حيث 
قام املوقع بطرح نظام الكتروني لتداول أسهم 
املدرجة وباسلوب متطور  الش���ركات غير 
بحي���ث يق���وم العميل باإلط���الع على آخر 
األخبار واألسعار، والهدف من املوقع توفير 
بيانات الشركات غير املدرجة باالضافة الى 
اإلحصائيات والبيانات التاريخية للشركات 
باستخدام أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا 
املعلومات، وذلك لس���د الف���راغ في توفير 
املعلومات ووضع املستثمرين حتت مظلة 
واحدة متكنهم من اتخاذ القرارات االستثمارية 

الصائبة. 
وأك���د الصان���ع أن محور فك���رة موقع 
almowazi.com تتلخص في العملية التوفيقية 
بني البائع والشاري على ضوء السعر السوقي 
العادل، وجتاوز املوقع النتائج املتوقعة حيث 
جنح في كس���ب ثقة املتداولني والش���ركات 

نظرا للسرية التامة في عملية التوفيق بعقد 
صفقات.

من جانب آخر عبر مدير عام IDS جمال 
عانوتي عن سعادته لتوقيع عقد التعاون، 
وقال يعتبر almowazi.com موقعا فريدا 
من نوع���ه حيث أصبح أهم وجهة تعتمد 
عليها الش���ركات واألفراد للحصول على 
املعلومات احلالية واملستقبلية عن الشركات 
املساهمة غير املدرجة وأكد أن املوقع حقق 
على مدار السنوات املاضية منوا ملحوظا 
وسمعة جيدة ومميزة من خالل العمل في 
السوق الكويتي وطرح العديد من اخلدمات 

املبتكرة. 
اجلدير بالذكر ان »IDS« تعتبر ش���ركة 
لتكنولوجي���ا املعلوم���ات تعمل في تطوير 
احللول وتصميمها لتلبية احتياجات الشركات 
اخلاصة والهيئات العامة. وقد اس���تند منو 
الشركة على سياسة التوسع الناجحة، وبذل 
اجلهد للوصول الى أعلى مستويات اجلودة في 
خدمة العمالء، والتزامها املستمر باالبتكارات 

والتطورات التقنية احلديثة.
وتزاول »IDS« أعمالها منذ 18 عاما في لبنان 
ومنطقة اخلليج وتعتبر واحدة من الشركات 
الرائدة في تطوير املواقع االلكترونية على 
مستوى املنطقة حيث قامت بتطوير العديد من 
املواقع لشركات االستثمار والوساطة املالية 
والبنوك والصحف والعديد من املؤسسات 
احلكومة واخلاصة، وشكلت »IDS« فريقا فنيا 
من حوالي 60 موظفا في مجاالت الهندس���ة 
واالستش���ارات والبحوث والتطوير ودعم 

العمالء، والتدريب.

من اليمني جمال عانوتي ومهند الصانع وباسل اجلاراهلل خالل التوقيع على االتفاقية

من اليمني هشام جمعة ومهند الصانع وجمال عانوتي وباسل اجلاراهلل وخالد الساير


