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RT3 املزيج املثالي بني الثورة والتطور لتحقيق الفوز في الراليات

اجليل الثالث اجلديد من سيارة طوارق اخلاصة بالسباقات 

جانب من موظفي الشركة خالل الغبقة

باسل مناصرة

»عيادة الميدان« تستدعي
زيادة رأسمالها 

إيقاف سهم »صيرفة«

تعديل بيانات
»صفاة تك«

أعلن السوق عن إيقاف التداول بأسهم 
ش���ركة عيادة امليدان خلدمات طب الفم 
واألس���نان )ميدان( وذلك لتعديل سعر 
األساس للسهم بعد قرار مجلس اإلدارة 
باس���تدعاء زيادة رأس املال اعتبارا من 
أمس وسوف يتم اعادة التداول في اسهم 
الشركة اعتبارا من اليوم، وأعلن السوق 
أن شركة عيادة امليدان خلدمات طب الفم 
واألسنان )ميدان( افادته بأن مجلس ادارة 
الشركة في اجتماعه املنعقد أول من أمس 
قد أقر استدعاء زيادة رأس املال التي متت 
املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة املنعقدة 
بتاريخ 2010/6/9  بواقع 200% من رأس 
املال عن طريق طرح 100.000.000 سهم 
وبقيمة اس���مية 100 فلس ودون عالوة 
اصدار وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة كما أوضح اإلعالن أنه يحق لبقية 
املساهمني االكتتاب في األسهم املتبقية 
غير املكتتب بها. وفترة االكتتاب في تلك 
الزيادة اعتبارا من الثالثاء املاضي وحتى 

الثالثاء املوافق 21 اجلاري.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
بأنه نظرا لعدم التزام الشركة الكويتية 
البحرينية للصيرفة )صيرفة( بتسليم 
نسخ من البيانات املالية خالل 7 أيام 
عمل من إع���الن نتائجها املالية، فإنه 
سوف يتم إيقاف سهم الشركة اعتبارا 

من اليوم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن 
شركة صفاة تك القابضة أفادته بأنه مت 
إدراج بعض األرقام الواردة   في البيانات 
املالية باخلطأ حيث متت كتابة أرقام السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009  مكان أرقام 
30 يونيو 2010، حيث أوضح الس���وق 
أن األرقام الصحيح���ة للبيانات املالية 
املتداولة  تتضمن إجمالي املوج���ودات 
وإجمالي املوجودات وإجمالي املطلوبات 
املتداول���ة وإجمالي املطلوبات وإجمالي 

حقوق املساهمني.

إعالنات البورصة

»زين«: ناريش فاز بألف دينار رصيد تعبئة

»السيف للوساطة« تعتزم التوسع محلياً

أمير زكي
أكد رئيس مجلس إدارة ش���ركة الس���يف 
للوساطة املالية ثويني الثويني على جاهزية 
الش���ركة ملواكبة مرحلة تطوير نظام التداول 
في س���وق الكويت لألوراق املالية مشيرا الى 
ان الش���ركة تعد من أوائل ش���ركات الوساطة 
التي متكنت من التوافق مع متطلبات الشركة 

.MOX املتطورة ناسداك
وأشار الثويني في تصريحات صحافية على 
هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الشركة 
ملوظفيها الى ان الش���ركة حريصة على تقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئها س���واء أثناء التداول 
أو بعده معتبرا ان خدمة العميل هي التي متيز 

شركة وساطة عن األخرى.
وأوضح الثويني ان الشركة بدأت في تقدمي 
خدم���ة التداول االلكتروني وفقا ألحدث النظم 
وأفضل السرعات معتبرا ان الشركة تستهدف 
م���ن وراء أي تطوير أو حتديث حتقيق خدمة 
متميزة للعمالء باعتبارهم محور استراتيجية 

عمل الشركة.
وأشار الثويني الى ان شركة السيف للوساطة 
املالية تتبع أنظمة إدارية وفنية جتعل عمالءها 
في مأمن من أي اختراق أو قرصنة على أرصدتهم 
من األس���هم الفتا الى ان الشركة كانت واحدة 
من شركتني متكنتا من اكتشاف عملية النصب 

التي استهدفت أحد العمالء خالل الفترة املاضية 
حيث مت ابالغ ادارة التداول بش���كوك الشركة 
ومت إيقاف رقم احلس���اب ملنع أي تصرف غير 

قانوني عليه.
وذكر ان الشركة تنتهج سياسة التواصل مع 
أصحاب احلسابات األصليني إلبالغهم أوال بأول 
عن أي جديد يطرأ على أرصدتهم الفتا الى ان 
الشركة تقوم بإرسال رسائل نصية لصاحب 
احلس���اب األصلي عقب اجراء أي صفقة سواء 

بيعا أو شراء.
وأوض���ح ان الصفقات الت���ي تتم من خالل 
التفويض تخضع للمراجعة مع صاحب احلساب 
األصلي للتأكد من سالمة هذه الصفقات للوصول 

الى تداول آمن يرضي عمالء الشركة.
ولفت الى ان الش���ركة اعتم���دت قبل فترة 
استراتيجية االنتشار اجلغرافي من خالل افتتاح 
فروع جديدة في مناطق الكويت للوصول الى 
العميل أينما يكون الفتا في هذا اخلصوص الى 
فرعي الشركة في اجلهراء والفحيحيل الستقطاب 

شريحة جديدة من العمالء.
يشار الى ان ش���ركة السيف تعد من أعرق 
شركات الوساطة املالية العاملة في البورصة 
وتتبوأ مكانة متميزة بني عمالئها وحريصة على 
مواكبة أحدث أنظمة احلاس���ب اآللي والتداول 

االلكتروني.

أعلنت شركة زين أن املشترك 
ناريش رومبي شارال فاز باجلائزة 
الكبرى الف دينار رصيد تعبئة، 
من خالل احلمل����ة التي أطلقتها 
الش����ركة مع بداية شهر رمضان 

املبارك.
الش����ركة أن احلملة  وذكرت 
الت����ي أطلقتها حتت اس����م »كرم 
رمض����ان يزيد من عاملنا جماال«، 
والتي تعط����ي فرصة الفوز لكل 
مشترك في خطوط الدفع املسبق 
»إيزي« بجوائز مختلفة عند تعبئة 
رصيده بقيمة 3 دنانير وما فوق، 
مازالت مستمرة حتى 10 سبتمبر 
اجلاري. وق����ال املدير التنفيذي 
لقطاع التسويق في الشركة باسل 
مناصرة »في البداية نهنئ الفائز 
بهذه اجلائزة، والتي ستقدمها له 
الش����ركة في رصيد حسابه على 

الفور«.
وأضاف لقد استقبلت شركة 
زين شهر رمضان مبجموعة مميزة 
من العروض واخلدمات، وتنوعت 
ما بني خدمات صوت أو خدمات 

معلومات وبيانات.
وأض����اف بقول����ه »أصحاب 

اخلطوط مس����بقة الدفع كان لهم 
جانب كبير من انش����طة وبرامج 
هذه احلملة، فكان كل مش����ترك 
مرشحا للفوز بجوائز عديدة قيمة 
عن����د التعبئة بقيمة 3 دنانير او 

اكثر«.
وأشار إلى أن شركة زين ومن 
خالل عروضها املتنوعة أرادت أن 
تكافئ مش����تركيها على طريقتها 
اخلاصة في شهر رمضان، وهو 
ما يعزز من مس����اعيها في بناء 
املزيد من جس����ور التواصل مع 

مشتركيها.
وأوضح مناصرة بقوله »هذه 
احلملة صاحبتها عروض للدفع 
االجل من ضمنها طرح سلس����لة 
أرقام جدي����دة وحصرية من فئة 
××××× 909، وط����رح خط����وط 
بالتينية مجانية مع باقات ويانا ال� 
49، إلى جانب طرح خطوط ذهبية 
وفضية وبرونزية مجانية عند 
االشتراك بباقات ويانا خالل شهر 
رمضان املتوافرة لدى فروع زين 
املوزعة على جميع مناطق الكويت. 
واستطرد بقوله »كما أن زين قدمت 
أجهزة البالك بي����ري مجانا عند 
االشتراك بباقات ويانا املتنوعة، 
 MiFiو e-Go باإلضافة إلى أجهزة
مجانا أيضا عند االشتراك بباقات 

البيانات املتاحة«.
وأكد مناصرة أن شركة زين 
تفي دائما بوعودها مع مشتركيها 
بتوفير أفضل اخلدمات وأحدث 
التقنيات جلميع الش����رائح التي 
تستقبل خدماتها، مؤكدا أن الشركة 
أرادت أن تشارك مشتركيها خالل 
شهر رمضان الفضيل بالعديد من 

املفاجآت والهدايا.

من خالل حملة الشركة »كرم رمضان يزيد من عالمنا جمااًل«

الشركة أقامت غبقتها الرمضانية

تكشف عن سيارة طوارق »فولكس واجن« 
الجديدة الخاصة بالسباقات

توج���ه فولك���س واج���ن 
أنظارها اآلن ص���وب حتقيق 
نصر ثالثي آخ���ر ل� »فولكس 
واجن موتورسبورت« بتقدميها 
سيارة طوارق اجلديدة اخلاصة 
 RT3 �بالس���باقات واملعروفة ب
في أملاني���ا بعد ظهورها للمرة 
األولى في عرض عاملي مذهل في 
أغسطس املاضي وسط مجموعة 

من املركبات والفرسان.
وقد مت عرض سيارة طوارق 
اجلديدة اخلاصة بالس���باقات 
في امل���درج الروماني في ترير 
بأملانيا، الذي يعود تاريخه إلى 
ما يقرب ال� 2000 عام واملذكور 
في قائمة اليونيس���كو للتراث 
العاملي أمام حش���د من الناس 
ضم 1000 شخص من املتفرجني 
املتحمس���ني، وس���تتولى هذه 
الرباعي  الدفع  الس���يارة ذات 
والتي تبلغ قوتها 310 أحصنة 
حتقيق النصر لفولكس واجن 
في »داكار« للمرة الثالثة على 
التوالي ف���ي أميركا اجلنوبية 

العام املقبل.
الع���رض كل  وقد حض���ر 
م���ن س���ائق فولك���س واجن 
موتورسبورت، القطري ناصر 
العطية الذي كان له دور فاعل 
في حتقيق نصر فولكس واجن 
الثالثي في رالي داكار الذي أقيم 
في يناير برفقة مساعده السائق 
األملاني تيمو غوتشالك للكشف 
عن سيارة RT3 للمرة األولى، 
كما حضر أيضا كل من سائقي 
فولكس واجن موتورسبورت 
الثنائي كارلوس ساينز/ لوكاس 
كروز )إس���بانيا/ إس���بانيا(، 
والثنائ���ي جينيل دو فيليرز/ 
ديريك فون زيتزويتز )جنوب 
أفريقيا/ أملانيا( والثنائي مارك 
ميللر/ رالف بيتشفورد )الواليات 

املتحدة/ جنوب أفريقيا(.
وفي هذا السياق، قال مدير 
فولكس واجن موتورسبورت، 
كريس نيسن: »إن رالي داكار 
منافسة كبيرة ويجب أن يكون 
كل شيء صحيحا حتى تتمكن 
من حتقيق النصر فيه«، مضيفا 
أن: »التقنية والسائقون واخلدمة 
والتنظيم كل تفصيل من تلك 
التفاصيل في غاي���ة األهمية، 
وعلى كل من يسعى إلى الوصول 
للقمة في »داكار« أن يتمكن من 
فهم مبادئ الرالي أوال ومن ثم 

التغلب على منافسيه«.
وأوضح: »لقد تعلمنا الكثير 
القليلة املاضية،  السنوات  في 
ويجب أخذ جميع تلك األشياء 
في عني االعتب���ار عند تطوير 
مركبة جدي���دة، وأنا على ثقة 
بأننا قد أوجدنا املزيج املثالي 
ما ب���ني الث���ورة والتطور في 
سيارة طوارق اجلديدة اخلاصة 

.»RT3 بالسباقات
ويعد رالي داكار أكبر حتد 
في سباقات موتورسبورت على 
مس���توى العالم. وقد أحدثت 
فولكس واجن ثورة في رياضة 
الرالي���ات عبر الدول بتقدميها 
اجليل الثاني من سيارة طوارق 
 ،TDI اخلاصة بالسباقات وتقنية
واس���تطاعت حتقيق البطولة 
في »داكار« مرتني في السنتني 

املاضيتني.
وتعد فولك���س واجن هي 
مصنع السيارات الوحيد الذي 
حاز أفضل تصنيف لس���باق 

حاس���م في »داكار«، استفادت 
فولك���س واجن م���ن التطور 
املنطقي واملت���ني الذي خضع 
ل���ه اجليل الثاني من س���يارة 
طوارق اخلاصة بالس���باقات 
إل���ى اإلصدارة  حتى وص���ل 
األحدث من هذا الطراز اليوم، 
وقد ضمت املواصفات التي مت 
إصدارها إلى املهندسني العاملني 
على هذا املش���روع 3 عناوين 
رئيسية: حتسني نظام التبريد، 
ضبط التغيير في علبة التروس 
بصورة مثلى، وتوفير املزيد من 
القوة عند القيادة على املرتفعات 

العالية.
وباإلضافة إلى ذلك، تضمنت 
قائمة أعمال املهندس���ني عمال 
مفصال من أجل زيادة إمكانيات 
أداء اجليل الثاني من س���يارة 
طوارق اخلاصة بالس���باقات 
والفائزة بلق���ب بطولة رالي 
داكار مرتني، إلى أبعاد جديدة، 
وقد كش���فت النتائج التي مت 
حتقيقها اآلن عن منوذج أولي 

الصحراء الكالسيكي مبحركات 
2011 مت  تعمل بالديزل. ولعام 
تعريف الهدف بوضوح: تسعى 
فولكس واجن إلى أخذ اجلائزة 
معها إلى وولفس���بورغ للمرة 

الثالثة على التوالي.
وفيما يتعلق مبهمة »داكار« 
الفريق  الثالثي���ة، لن يت���رك 
مجاال للصدفة أبدا، ففي يناير 
 RT3 2011 ستنطلق 4 سيارات
املطورة حديثا، الطراز األحدث 
من اإلصدار الثاني لهذه السيارة 
البداية  األسطورية، من نقطة 
في بوينس آيرس، وس���تكون 
مهمتها هي حتقيق النصر التام 
مرة أخرى في اختبار  التحمل 
الذي يتألف طريقه من سهول 
بامباز األسطورية، ومرتفعات 
األنديز املذهلة، وصحراء أتاكاما 
القاحل���ة في كل من األرجنتني 

وتشيلي.

الثورة والتطور

من أجل حتقيق نصر ثالثي 

إيروديناميكية  ذي مواصفات 
جدي���دة بالكامل مت بناؤها مع 

هيكل قوي كسابقه.
يعتبر اجليل الثالث اجلديد 
من س���يارة طوارق اخلاصة 
بالسباقات خطوة ايروديناميكية 
كبيرة نحو األمام، هي األكبر منذ 
تغيير الط���راز األول من هذه 
الس���يارة إلى إصدارة الطراز 
التركيز  الثاني، وقد انص���ب 
الرئيسي خالل عملية تطوير 
النموذج األولي لسيارة الرالي 
الق���ادرة على االنط���الق في 
الوعرة، والتي تبلغ  الطرقات 
قوتها 310 أحصنة على حتسني 

املواصفات اإليروديناميكية.
وفض���ال ع���ن ذل���ك، قام 
املصممون بتبني الشكل املميز 
إنتاج سيارة  واملستوحى في 
طوارق 2 )بش���كل مش���ابه( 
وتطبيقه في تصميم اإلصدارة 
اجلديدة م���ن طوراق اخلاصة 
بس���باقات »داكار«، فكما هو 
احلال في الطراز املنتشر على 

الطرقات، تتميز طوارق اخلاصة 
بالس���باقات كذل���ك بطابعها 
املميز لش���كلها  الديناميك���ي 

اخلارجي أيضا.
إن أكبر تغيير طرأ على هذه 
الس���يارة اجلديدة من طوارق 
اخلاصة بالس���باقات مقارنة 
مع الطراز السابق هو منطقة 
السقف حيث مت تغيير أنظمة 
املجرى الهوائي باجتاه املبرد، 
وتبريد املثبط )الصمام املنظم(، 
الديزل بصورة  وتبريد وقود 
كبي���رة، وكان الهدف من وراء 
ذلك هو حتسني تأثير املدخنة 
إلزالة احلرارة التي تتجمع حتت 
الطالء املعزز بألياف الكربون 
مع حتسني املجرى الهوائي أثناء 

العملية.

الجيل الثاني

ثورة في الشكل اخلارجي، 
أثبتت  الداخ���ل  وتطور م���ن 
االختبارات األولية مدى جناح 
هذه الفلس���فة في التطويرات 
اإلضافية املفصلة التي أجريت 
الثاني من سيارة  على اجليل 
طوارق اخلاصة بالس���باقات 
وحتويلها إلى اإلصدارة الثالثة 

لهذا الطراز.
على م���دى 3 أس���ابيع من 
االختبارات الت���ي أجريت في 
إس���بانيا واملغرب، مت اختبار 
الس���يارة اجلدي���دة مبقارنة 
مباشرة مع الطراز القدمي، وأثناء 
تلك االختبارات التي متت في 
قرية احملامد ف���ي املغرب في 
درجات حرارة وصلت إلى 48 
درجة مئوية واختبارات التحمل 
أرفود  التي أجريت في مدينة 
في املغرب أيضا، قطعت سيارة 
طوارق اخلاصة بالس���باقات 
بإصدارتها اجلديدة مس���احة 
قدره���ا 10.000 كم من املراحل 
اخلاصة باحملاكاة دون تسجيل 
أي مش���اكل تقنية تذكر، وهذا 
يساوي ضعف املسافة في سباق 
»داكار«، كما أنه يتجاوز العدد 
التي يتم  الكلي للكيلومترات 
قطعه���ا في موس���م كامل من 

سباقات الفورموال 1.

التاريخ يعيد نفسه

في رال���ي داكار 2011 الذي 
يب���دأ وينته���ي ف���ي بوينس 
آي���رس ويغطي م���ا مجموعه 
4.500 كم من املراحل اخلاصة 
عب���ر األرجنتني وتش���يلي )1 
� 16 يناي���ر 2011(، س���تعتمد 
فولكس واجن 4 ثنائيات من 
الس���ائقني املاهرين، وسيقود 
الثنائي الفائز بسباق »داكار« 
2010 كارلوس ساينز / لوكاس 
كروز )إسبانيا / إسبانيا( إحدى 
سيارات اجليل الثالث اجلديد 
من طوارق اخلاصة بالسباقات 
ال� 4، وكذلك س���يفعل الثنائي 
ناصر العطية / تيمو غوتشالك 
)قطر / أملانيا( الذي فاز باملركز 
الثاني في »داكار« 2010، فضال 
عن الثنائي جينيل دو فيليرز / 
ديريك فون زيتزويتز )جنوب 
الفائز برالي  أفريقيا / أملانيا( 
»داكار« 2009 وزمياله���م في 
الثنائي م���ارك ميللر  الفريق 
/ رالف بيتش���فورد )الواليات 
املتحدة / جنوب أفريقيا( اللذين 
كانت املنافس���ة حامية معهما 

لتحقيق الفوز.

استعدادًا 
لتحقيق نصر 
ثالثي آخر 
في »داكار«

نوع املشروع

بقالة بسيطة 
العنوان: 

نفذ هذا املشروع في باكستان

القرض بأن  يقر صاحب 

بسيطة  كانت  املادية  حالته 

للغاية وال تكاد تفي بحاجاته 

األساسية وقد ساعده قرض 

بضاعته  تطوير  على  الهيئة 

وتنويعها األمر الذي زاد من 

وزاد  معه  املتعاملني  حجم 

طيب  بشكل  دخله  بذلك 

أسرته  حالة  معه  حتسنت 

وكل  واالقتصادية  املعيشية 

قرض  ثم  اهلل  بفضل  ذلك 

الهيئة اخليرية. 

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املجتمع  جهود  تتضافر 

باعتباره  الفقر  ملكافحة  الدولي 

هدفا إستراتيجيا يسعى اجلميع 

مفهوم  لتعزيز  حتقيقه   إلى 

التنمية البشرية املستدامة.

التنمية  م��ش��روع  إن 

الهيئة  تنفذه  الذي  املجتمعية 

العاملية   اإلسالمية  اخليرية 

يأخذ على عاتقه تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  وحتبيبا  أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع ...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


