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تأسيس مصنع صغير يتم حتديد نشاطه بناء 
على كميات النفايات التي يتم جتميعها.

ولفت املطوع الى ان الش����ركة تختلف في 
رؤيتها االستراتيجية عن باقي الشركات القابضة 
في انها ستقوم بتأسيس مشروعات صغيرة 
في املجاالت ال� 3 س����الفة الذكر بنس����بة %100 
ثم تقوم في وقت الحق بطرح نس����بة منها قد 
تصل الى 30% لالكتتاب على ان تكون األولوية 
ملساهمي استدامة وذلك للحصول على التمويل 

الذاتي ملشاريع اخرى.
واختتم املطوع قائال: ان الشركة ستبدأ في 

مزاولة نشاطها بعدما مت إشهارها رسميا.

في مواقع الشركات النفطية من أجل الوصول 
الى حلول متكنها من إنش����اء صناعات خفيفة 
إلعادة اس����تخدامها مرة اخرى، هذا باالضافة 
الى توعية العاملني واملوظفني في الش����ركات 
 ،CSR باحلف����اظ على البيئة من خ����الل برامج
مبينا ان دور »استدامة« هنا هو تقدمي خدمات 
الكبرى والدوائر احلكومية وكذلك  للشركات 
القطاع اخلاص به����دف زيادة تثقيف املجتمع 

بجميع شرائحه.
وزاد قائال ان تثقيف املجتمع جتاه البيئة 
له ايجابيات عدة من ضمنها توفير مواد أولية 
وإعادة استخدام هذه املواد، مشيرا الى انه ميكن 

والسائلة واخلطرة بأنواعها، فضال عن املعاجلة 
للتسريبات النفطية واملياه امللوثة.

واضاف املط����وع قائال: ان املج����ال الثاني 
واملتعلق بتقدمي االستشارات البيئية سيكون 
من خالل تقدمي احللول املناس����بة للمش����اكل 
البيئية، اضاف����ة الى تقدمي احللول حلكومات 
الدول اخلليجية ف����ي كيفية طرح املناقصات 
بالشكل السليم للقطاع اخلاص بشأن تدوير 
النفايات والطاقة البديلة بأنواعها، مشيرا الى 
ان املج����ال الثالث واملتعلق باخلدمات البيئية 
حيث إن إستراتيجية الشركة قائمة على توفير 
العمالة الالزمة لعمل فصل وجتميع النفايات 

انتخاب شركة الوطنية العقارية احتياط أول 
ونبيل حجاج احتياط ثان.

وعقب التأسيس قال رئيس اللجنة التأسيسية 
خالد املطوع ل� »األنباء« ان الش����ركة ستعمل 
على 3 محاور رئيس����ية في مجاالت الصناعة 
واالستشارات واخلدمات من خالل منظور بيئي، 
الفت����ا الى ان احمل����ور األول واخلاص باملجال 
الصناعي س����يكون من خالل إنش����اء مصانع 
صغيرة لها ارتباط باالتفاقيات الدولية وفقا 
ملؤمتر بازل وليس من خالل االستحواذ على 
مصانع قائمة، وستعمل الشركة ايضا في هذا 
املجال على تقدمي حلول ملعاجلة النفايات الصلبة 

شريف حمدي
عقدت شركة استدامة القابضة جمعيتها 
التأسيسية أمس بوزارة التجارة والصناعة 
بحض���ور ممثلي الش���ركة. وبع���د اإلعالن 
عن اكتمال النصاب بنس���بة 100% النعقاد 
التأسيسية ومناقشة جدول أعمالها مت اإلعالن 
عن تأسيس الشركة رسميا برأسمال قدرده 

مليونا دينار.
ووافقت اجلمعية التأسيسية على انتخاب 
شركة غزل للتجارة العامة واملقاوالت وخالد 
محم����د املط����وع وش����ركة الفوز لالس����تثمار 
وعبدالرحمن الغنيم وم.بشاير العوضي ومت 

بعد إشهارها رسمياً برأسمال قدره مليونا دينار

المطوع: »استدامة القابضة« تمارس نشاطها من خالل 3 محاور بيئية

)أسامة البطراوي(خالد املطوع

احمد املهزع 

سيارة إنفينيتي جي 37 اجلديدةجانب من عملية السحب األول

بوستر احلملة االعالنية

الشركة ستقدم برامج »CSR« المتخصصة بالبيئة للشركات الكبرى والدوائر الحكومية وللقطاع الخاص لزيادة تثقيف المجتمع

»الدوحة«: كيلو غرام ذهب للفائز ناصر حسن
فائز بـ 100 ألف ريال قطري وعشرة آخرون بـ 10 آالف ريال لكل عميل

راشد املري، وهيا عبدالعزيز 
أحمد خالد، وس���اجنايكومار 
بهاجف���اداس بات���ل، وخليفة 
الس���ويدي، وطاه���ر فاروق 

دياب.
وذكر املهزع ان البنك ال يألو 
جهدا من اجل تعزيز موقعه في 
الس���وق الكويتي، كما يسعى 
العمليات  إلى تس���هيل  دائما 
املصرفية أمام عمالئه، وذلك من 
خالل إطالق اخلدمات املصرفية 
املتنوعة واخليارات املتعددة 
لفت���ح احلس���ابات وتش���مل 
احلس���اب اجلاري وحس���اب 
الوديع���ة الثابتة، وحس���اب 
التوفير، باإلضافة إلى حساب 
حتت الطلب والذي يتناس���ب 
م���ع ظروف احلي���اة اليومية 

املختلفة.

البن���ك في الكوي���ت الفرصة 
للحصول عل���ى كيلوغرامات 

من الذهب«.
وعل���ى صعي���د اجلوائز 
النقدي���ة الت���ي يقدمها »بنك 
الدوحة« لعمالئ���ه املتميزين 
شهريا، فاز سعيد احلظ جاسم 
محمد يعقوب السيد باجلائزة 
النقدية البالغة 100 ألف ريال 
قطري، في السحب الرابع من 
نوعه خالل العام احلالي، فيما 
 حصل 10 فائزين آخرين على

مبلغ 10 آالف ريال قطري لكل 
عميل.

وفاز في سحب ال� 10 آالف 
ريال كل من ش���يخة عبداهلل 
أحمد فخرو، عائش���ة سلطان 
النعيمي،  الرميحي، فيص���ل 
املالكي،  وعيسى عبدالرحمن 
وحليمة حسني خان، وصالح 

بنك الدوح���ة بتقدمي عروض 
شيقة تناسب جميع قطاعات 
وفئات املجتم���ع، ولذلك فقد 
ابتدعنا هذه اجلائزة السخية، 
واألولى من نوعها في الكويت 
واملنطق���ة الت���ي متنح عمالء 

املهزع »يص���ل وزن اجلائزة 
األولى م���ن برنامج »الدوحة 
الذهب���ي« ال���ى 15 كيلوغراما 
من الذهب س���يفوز بها رابح 
واحد س���عيد احلظ من عمالء 
الدوحة«  برنامج »مليوني���ر 
للتوفير، بينما سيربح الفائز 
الثان���ي جائزة تبلغ قيمتها 5 
الذهب في  كيلوغرامات م���ن 
سحب سيجرى مع نهاية العام، 
هذا باإلضافة إلى فوز خمسة 
رابحني آخري���ن بجائزة تبلغ 
وزنها كيل���و غراما واحدا من 
الذهب كل شهر ابتداء من نهاية 
ش���هر مايو 2010 حتى نهاية 

السنة«.
واضاف املهزع قائال: »يعد 
أكثر  الذهبي«  الدوحة  سحب 
برامج التوفير جذبا وتنافسية 
في الكويت. ويظهر مدى التزام 

أعلن بنك الدوحة عن الفائز 
في س���حب »الدوحة الذهبي« 
الذي يقام ألول مرة في الكويت 
لشهر يونيو اجلاري على 25 

كيلوغرام من الذهب.
البن���ك ف���ي بيان  وذك���ر 
صحافي أمس أن ناصر حسن 
فاز باجلائ���زة وحصل على 1 
كيلو غرام من الذهب ضمن 7 
فائزين آخرين سيعلن عنهم 
البنك خالل العام احلالي ضمن 
برنامج »الدوحة الذهبي« الذي 
يق���دم جوائز تص���ل إلى 25 
كيلوغرام���ات من الذهب، يتم 
منحها في سحب كبير تغير من 
خالله حياة سبعة من العمالء 

األوفياء للبنك على الفور.
وحول برنام���ج »الدوحة 
الذهبي« ق���ال املدير اإلقليمي 
لفرع البنك في الكويت احمد 

»محمد ناصر الساير وأوالده« تجري
 »Goal« السحب األول لعرض

أعلنت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده عن اجراء 
السحب األول لعرض »Goal« في 
21 يونيو اجلاري، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة، 
الس���اير مدير  وعن مجموعة 
مع���رض التالل خال���د بكري، 
وقد حرصت ش���ركة مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده، 
على أن يتم السحب وفقا للنظام 
اإللكتروني الذي يضمن فرصا 
متعادلة جلمي���ع العمالء، مما 
يعزز فرص فوز املش���تركني 

بالتساوي.
وقد فاز بالسحب األول الذي 
أج���ري في معرض الش���ويخ 
)التالل(: محمد هاش���م محمد 
)كوبون رق���م 10769( بإحدى 
س���يارات تويوت���ا FJ كروزر 
املميزة، أما السحوبات األخرى 
فستجرى وفقا للمواعيد احملددة 

في العرض: 
2: األحمدي � 4 يوليو 2010 

في ال� 6:00 مساء.
3: اجلهراء � 18 يوليو 2010 

في ال� 6:00 مساء.
4: الري � 1 أغس���طس 2010 

في ال� 6:00 مساء.
اجلدي���ر بالذك���ر ان عرض 
»Goal« أطلق في جميع معارض 
تويوتا الس���اير اعتبارا من 6 
يونيو اجلاري ويستمر إلى 31 
يوليو املقبل تزامنا مع أحداث 

مباري���ات كأس العال���م 2010، 
وعرض الصيف من مجموعة 
الساير عبارة عن كل 500 دينار 
تدفع لشراء سيارة تويوتا جديدة 

تؤهل العميل لفرصة الفوز ب� 1 
من FJ 4 كروزر واإلكسسوارات 
وتسجيل باملرور مجانا والتأمني 

ضد الغير مجانا.

»إنفينيتي جي 37« المكشوفة تحصد جائزة بالس إكس 
مميزة مع مدخل هواء شبكي أمامي 
للمحرك ثنائي األقواس، ومصابيح 
زين���ون أمامية ثنائية الوظائف 
بتصميم على ش���كل »L« تتمتع 

 .)HID( بتفريغ شديد التركيز
املكش���وفة   G37 ومتت���از 
مبصابيح خلفي���ة فريدة توفر 
إن���ارة مميزة ألناق���ة أكبر. كما 
يحتوي غطاء صندوق األمتعة 
بالك���روم على مصباح  املطعم 
توقف مركزي س���قفي وكاميرا 
صغيرة لنظام شاش���ة الرؤية 

اخللفية.
وتستغرق عملية فتح السقف 
وغلق���ه أوتوماتيكيا حوالى 30 
ثانية من بدايتها حتى نهايتها. 
وتقع وحدة التحكم بفتح وإغالق 
الس���قف على لوحة التجهيزات 
املركزية وراء عمود ناقل احلركة 
مباشرة. أما بالنسبة إلى سعة 
صندوق األمتعة، فتبلغ 293 ليترا 

عندما يكون السقف مغلقا.

مقصورة القيادة

 G37 ويجمع تصميم مقصورة
األناقة واحلرفية  املكشوفة بني 
املبدع، مع  اليدوية والتفكي���ر 
أنظمة فريدة صممت لتعزيز متعة 
القيادة في الهواء الطلق. وتتألق 
مزايا حجرة القيادة التي تركز 
على السائق بطابع عالي اجلودة 
يتضمن لوحة عدادات بتصميم 
املعه���ود مع عدادات  إنفينيتي 
إنفينيتي املتوهج���ة كهربائيا 
بضوء أبيض، هذا باإلضافة إلى 
حاسوب متعدد الوظائف املزود 
بشاشة عرض للمعلومات وساعة 
إنفينيتي العقاربية. أما بالنسبة 
إلى عجلة القيادة ثنائية التطريز 
يدويا، فقد صممت لتوفير أقصى 

درجات الراحة والعملية.

مفاتيح التحكم

وتشتمل على مفاتيح للتحكم 
بنظام الترفيه الصوتي وتقنية 
 G37تثبيت الس���رعة. ستتوافر
املكشوفة بثمانية ألوان خارجية 
مع خيار بني لوني األسود أو البيج 
لفرش اجللد الداخلي بالتناغم مع 
تطعيمات من اخلشب املصقول. 
ويستطيع العمالء الباحثون عن 
طابع رياض���ي أكثر، احلصول 
على جلد أحمر للمقاعد يتالءم 
اللون  مع تطعيم خشبي أحمر 
أيضا، وذلك كطلب خاص.  وعلى 
 G37 صعيد التجهيزات، تتوافر
املكشوفة قياسيا مبقعد للسائق 
يتحرك آلي���ا بثمانية اجتاهات 
ومقع���د الراكب األمامي يتحرك 
آليا بثمانية اجتاهات مع خاصية 

التحكم باملناخ.

إلى  والصادم اخللفي باإلضافة 
غطاء صندوق أمتعة منخفض. 
مقارنة بنسخة G37 كوبيه، كما 
تعتم���د G37 املكش���وفة لوائح 
للهيكل جديدة بالكامل متتد من 
الدعامة األمامية التي تصل بني 
جسم السيارة وسقفها وصوال 
حتى املؤخرة، باإلضافة إلى جسم 
أعرض مبقدار 2.8 سم ومحور 
أع���رض وتعليق خلفي  خلفي 

معدل. 
املذهل  وبالتناغم مع طابعها 
القريب م���ن G37 كوبيه، تزخر 
G37 املكشوفة بالعديد من مالمح 
إنفينيتي املعهودة. فهي تتضمن 
مصدين أماميني متموجني وغطاء 
محرك من األملنيوم على ش���كل 
موجة، باإلضافة إلى واجهة أمامية 

سباعي السرعات ومفاتيح نقل 
احلركة املصنوعة من املغنزيوم 
 Downshift Rev matching وتقنية
التي تالئم بني عملية النقل إلى 
سرعات أدنى وبني سرعة دوران 
احملرك، ما يؤمن تعشيقا سريعا 
وسلسا للنسب يلبي متطلبات 

السائق الرياضي. 

هيكل جديد

وتتمتع G37 املكشوفة بصورة 
ظلية ش���بيهة بسيارة الكوبيه 
عندم���ا يكون الس���قف مغلقا. 
وقد توصلت إنفينيتي إلى هذه 
النتيجة عبر اس���تخدام سقف 
مؤلف من 3 قط���ع قابل للفتح 
آليا، يسمح باعتماد مسافة أنيقة 
وأقصر بني العجلتني اخللفيتني 

البيئ���ة. كما أك���د فرانك كريف 
قائ���ال: إن م���ن أح���د متطلبات 
وش���روط فرصة الف���وز تكون 
فقط م���ن نصيب املنتجات ذات 
القيم���ة اإلضافية والتي حتقق 
فائدة حقيقية للعميل. واملنتجات 
الفائزة ينبغ���ي أن تعمل على 
تسهيل احلياة بقدر أكبر وتكون 
ممتعة وفي نفس الوقت تكون 

غير ضارة بيئيا«.
وتتوافر G37 املكشوفة  مبحرك 
ينتمي إلى عائلة VQ يتألف من 
ست أس���طوانات V6 سعة 3.7 
ليترات، مع نظام التحكم املتغاير 
برفع الصماماتVVEL، ما يخوله 
توليد قوة 328 حصانا، تنقل قوة 
احملرك إلى العجلتني اخللفيتني 
عبر ناقل احلركة األوتوماتيكي 

ف���ازت إنفينيت���ي ج���ي 37 
املكش���وفة مؤخ���را بأحد أرفع 
اجلوائ���ز وهي جائ���زة بالس 
إكس في فئ���ة »اجلودة العالية 

والتصميم«.
وفي هذا السياق قال رئيس 
جلن���ة التحكي���م فرانك كريف 
ان إنفينيتي جي 37 املكش���وفة 
اجلميلة الراقية الفاخرة حتتوي 
على تصميم غاي���ة في الروعة 
يتماش���ى مع خطي س���يارات 
إنفينيتي جي كوبية وسيدان، 
انبهرن���ا مبيزة  مضيف���ا »لقد 
الذكي للمس���تخدم  التوجي���ه 
الوس���ائط  املوجودة في نظام 

املتعددة بالسيارة«.
ومن السمات األخرى القوية 
في إنفينيتي والتي أسهمت في 
أن يتم منحها جائزة بالس إكس، 
اجل���ودة غي���ر املتناهية وحب 
التفاصيل في كثير من النواحي«. 
وقد احتفلت املس���ابقة، التي مت 
اطالقها من قبل شبكات اجلمعية 
التس���ويق،  اإلعالمي���ة لوكالة 
بعيدها الس���ابع هذا العام. وقد 
حضر املئات من أهم صناع القرار 
في الصناعة والتجزئة واإلعالم 
واحتش���دوا في ه���ذا االحتفال 
املتميز ملنح جائزة بالس إكس 
في مساء يوم السابع والعشرين 
من مارس في كولونيا بأملانيا. 
وبحضور 144 عضو جلنة حتكيم 
مستقال من 32 دولة، و40 شريكا 
مهنيا متخصصا وحجم تسويق 
سنوي يزيد على أربعة ماليني 
يورو، كانت جائزة بالس إكس 
هي أكبر مسابقة رياضية على 
أعلى مستوى من التكنولوجيا 

في العالم.

مسابقتان منفصلتان

وتوجد مسابقتان منفصلتان: 
األول���ي مس���ابقة جائزة بالس 
إك���س للتكنولوجيا، حيث يتم 
املنتج���ات من مجاالت  اختيار 
الس���يارات واألجه���زة املنزلية 
ومنتجات تكنولوجيا املعلومات 
وإعالم السيارات وأدوات الطاقة 
وتكنولوجي���ا الهواتف املتنقلة 
والص���ور، والثانية مس���ابقة 
إك���س للرياضة،  جائزة بالس 
ويتم منحها للمالبس واألدوات 
الرياضي���ة واملعدات الرياضية 
ومعدات صاالت األلعاب الرياضية 

وامللحقات ذات الصلة.
ويت���م تق���دمي جوائز بالس 
إكس في مقاب���ل ما يتم تقدميه 
من إجنازات ممتازة في االبتكار 
واجل���ودة العالي���ة والتصميم 
الوظيفية،  وسهولة االستخدام 
علم الهندس���ة البشرية، وعلم 

في فئة »الجودة العالية والتصميم«

أداء ديناميكي متألق
كم��ا هو احلال م��ع نس��ختي G37 كوبيه و
G37 س��يدان، يرتكز األداء الديناميكي املذهل ل� 
G37 املكش��وفة على قاعدتها األمامية الوس��طة 
FM platform املتط��ورة ومحركها V6 سداس��ي 

األسطوانات احلائز على عدة جوائز عاملية.
وتتوافر G37 املكشوفة مبحرك V6 سداسي 
األسطوانات س��عة 3.7 ليترات مع نظام التحكم 

.VVEL املتغاير برفع الصمامات
يولد هذا احمل��رك قوة تبلغ 328 حصانا عند 
7.000 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 37.0 

كج-م عند 5.200 دورة في الدقيقة.
ويجمع نظام التحكم املتغاير برفع الصمامات 
VVEL ما بني تقنية التحكم الهيدروليكي بالتوقيت 
املتغاير للصمامات وتقني��ة التحكم اإللكتروني 
املتغاير برفع صمامات الس��حب، م��ا يعزز أداء 
احمل��رك واس��تجابته لي��س هذا فحس��ب، بل 
يخفض أيضا من االنبعاثات واس��تهالك الوقود 
مقارنة مبحرك غير مزود بنظام التحكم املتغاير 
برفع الصمام��ات VVEL. ويتصل احملرك بناقل 

حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات مع وضعية 
 Downshift نق��ل احلركة يدويا واملجه��ز بتقنية
Rev Matching الت��ي تالئم ب��ني عملية النقل إلى 
سرعات أدنى وس��رعة دوران احملرك ووضعية 
القيادة الرياضية وتقني��ة التحكم املتكيف بنقل 
احلركة )ASC( التي تس��مح بنقل أسرع للنسب 
أثناء القيادة الرياضية، باإلضافة إلى مفاتيح لنقل 

احلركة مصنوعة من املغنزيوم.
 G37 وعل��ى صعي��د الس��المة، تتضم��ن 
املكش��وفة نظ��ام إنفينيت��ي املتطور للوس��ائد 
الهوائية )AABS( كتجهيز قياس��ي الذي يشتمل 
على وسائد هوائية أمامية إضافية ثنائية املراحل 
مع حساس��ات ألحزمة األمان وحساس لتحديد 
وضعية املقعد، ووسائد هوائية ستائرية إضافية 
مدمجة في األبواب واقية من الصدمات اجلانبية 
للس��ائق والراكب األمامي، باإلضافة الى وسائد 
هوائية إضافية مدمجة في املقاعد األمامية واقية 
م��ن الصدمات اجلانبية ومس��اند رأس نش��طة 

للمقاعد األمامية.


