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محمود مصطفى يفوز بـ 125 ألف دينار في سحب جوهرة »الوطني«

.. والبنك يكافئ ثالث عميالت من حساب لِك
برحلة إلى بيروت لحضور مهرجان أزياء الموسم

الفائ���زة عذاري  وقالت 
املطيري، املوظفة في وزارة 
التربية: »لم أتوقع أن أكون 
احدى الفائزات بهذه اجلائزة 
الفريدة من نوعها، فعندما 
اتصل بي أحد موظفي الوطني 
وأخبرني بأني قد ربحت رحلة 
الى لبنان وحضور مهرجان 
لعرض االزياء لشخصني لم 
أنني  أصدق اخلبر، خاصة 
أس���تطيع اصطح���اب أحد 
من أسرتي ليرافقني خالل 
الرحلة، فأخبرت زوجي الذي 

وافق بشدة«.
من جانبها، أعربت الفائزة 
دان���ة عبدال عن س���عادتها 
بالفوز بهذه اجلائزة، وقالت 
»ظنن���ت أن اتصال موظف 
الوطني بي البالغي بنبأ الفوز 
عبارة عن دعابة من احدى 
اللواتي يعرفن  صديقات���ي 
عشقي ومحبتي بالتصميم، 
فأنا سعيدة جدا بهذه الرحلة 
التي لن أنساها كونها من احد 

اهتماماتي وميولي. 

سلوم العتيبي، زكية عبداحلميد 
عبدالرزاق الدلكان، جاسم محمد 
س��عود العنجري، القاصر منار 
عوض سعود الرشيدي ، جمال 
سليمان عبدالعزيز ناصر، فريح 
صالح محمد احلبشي، رمي محمد 
كامل االحبش، االء خالد عبداهلل 
املشاري، أس��امة أحمد سعداهلل 
سرور، شمس النهار موني محمد 
خالق مييه، ليلى مدلول حس��ن 
الشمري، محمد احمد محمد مراد 
الكن��دري، خديجة حس��ن علي 
السلمان بوحس��ن، عبدالوهاب 
عبداحلميد سلمان املوسي، صالح 
الدين عبداحلميد ابراهيم، الشيخة 
رمي بنت عبدالرحمن بن محمد بن 
جبر ال ثاني، عامر حس��ن علي 
عبداهلل، بدر نشمي حمدان البناقي، 
جاس��م محمد علي الس��ويدي، 
س��هيل صالح علي الشايع، نير 
صفوت دسوقي السكري، يوسف 
محمد احمد الرياحي، عدنان خليل 
عبدالنبي الصف��ار، ناصر حمد 
جزاع الظفيري، تاشميم فردوس 
جامش��يد، يوسف احمد يوسف 
النص��راهلل، خالد فالح س��حاب 
مسعد، بداح ناصر محسن العجمي، 
جواكن أجويري رمياندو، ندى 
صبيح يعق��وب منصور، محمد 
عدنان وديع، محمد نسيب طالب، 
القاصر علي جاس��م اشكناني، 
حسن علي حسن اشكناني، سمية 
محمود محمد شهاب، ليلى سعود 
عبدالعزيز السبيعي، عالية مبارك 
عبدالعزيز احلساوي، احمد مهدي 
غلوم الصفار، منصور جاسم احمد 
االستاذ، مرمي صالح علي محمد 
اخلنيني، عباس صالح عبدالرسول 
الصفار، حس��ن ابراهيم السيد 
احمد، نبيل فؤاد سليمان، هيثم 
عب��د الكرمي يعق��وب ابو غيث، 
محمد صالح علي الصالل، منرين 
نش��أت جنيب ابو شمة، محمد 
فالح سعد الفندي، محمد سعدو 
مصطفى ش��يخ خلي��ل واحمد 

يسري زكريا.

عبداللطيف، عبدالعزيز سعدون 
عيسى الرجيب، عباس علي عباس 
محمد، ملبس محمد علي العنزي، 
خالد درج س��عد العازمي، عادل 
عبداهلل ابراهي��م بطي بوطيبان، 
الرشيدي،  راشد مفرح دغيمان 
مس��اعد محمد س��لطان نايف، 
اشرف كامل محمد احمد الديب، 
بدر عيسى محمد القطان، منصور 
سلمان أحمد االستاذ، محمد حسن 
الناصر، بدر طه ياسن عبداهلل، 
مونيا محمد عيسى حليم، القاصر 
رمي خالد الدوسري، سهاد عمر 
محمد صالح، عبده ابراهيم نعمة، 
هناء موسى محمد الفرحان، صالح 
كاظم عاشور غريب، جليل عيد 
منهي بريك العنزي، رميون مهير 
جنيب مظل��وم بول��س، غنيمة 
فوزي محم��د اخلرافي، صديقة 
يعقوب يوسف حيدر، نوار محمد 

سيد مكي سيد عدنان موسوي، 
امينة مصطفى حس��ن الصايغ، 
وفاء محمد سبيتي، هشام املكاوي، 
محم��د علي عب��داهلل علي، علي 
عبداهلل محم��د العبداهلل، فوزي 
خالد علي امليلم، لقاء بالسم محمد، 
دالل عبداهلل صالح بوحمرا، محمد 
عادل مجبل املطيري، عقيل جاسر 
خلف الشمري، أسماء طراد مازن 
العتيبي، كرمية بن ستيتي، عادل 
محمد علي حس��ن، مرمي احمد 
حمزة ابراهيم، أمينة عبد القدوس 
شاه، سعدون احمد عبداحملسن 
البابطن، رابعة حامد محمد الرويح، 
بدر محمد عبداهلل احلربي، القاصر 
ليلى ناصر احمد خميس ، سعاد 
عبدالكرمي فاضل، اليانور ضياء 
جون فورم��ان، مرمي عبدالكرمي 
جوهر الش��طي، وزي��رة خليل 
خليل، مشعل ابراهيم عبدالنبي 

فوائد، فإن���ه متاح للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء ويؤهل 
 جميع عمالئه تلقائيا للدخول 
في السحب الشهري واحلصول 
للف���وز بإحدى   على فرص���ة 
املائة املخصصة لكل  اجلوائز 
إيداع  سحب شهري، ويجري 
اجلوائز تلقائيا في حس���ابات 
التالي  الي���وم  ف���ي  الفائزين 
للس���حب، وكلما ازداد رصيد 
العمي���ل مبق���دار 50 دين���ارا 
إضافية، ازدادت فرصه بالفوز. 
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب 
اجلوهرة يتيح للعميل إجراء 
عمليات الس���حب واإليداع في 
أي وقت ول���دى أي من فروع 

الوطني العديدة.
هذا وقد فاز مببلغ ال� 400 

دينار كل من:
هناء ناصر موسى االبراهيم، 

أعلن بنك الكويت الوطني، 
أفضل بنك في الكويت والشرق 
األوسط، عن فوز محمود إبراهيم 
دروي���ش مصطفى مببلغ 125 
ألف دينار، اجلائزة األولى في 
سحب حساب اجلوهرة لشهر 

سبتمبر 2010.
كما فاز خالد حبيب مياحي 
باجلائزة الثانية وقدرها 7500 
دينار، فيما فاز القاصر نايف 
ناصر شليويح العتيبي باجلائزة 
الثالثة وقدرها 3000 دينار، كما 
حصل الفائزون اآلخرون على 
97 جائ���زة نقدية أخرى قيمة 

كل منها 400 دينار.
وقد تس���لم مصطفى الذي 
يعمل مس���ؤول مشتريات في 
شركة طفل املستقبل، جائزته من 
مدير املنطقة في البنك الوطني 
خالد فالح العلي. وأعرب عن 
الكويت  شكره وامتنانه لبنك 
الوطني قائال »أنا س���عيد جدا 
بهذه اجلائزة القيمة ولم اتوقع 
يوما أن أكون أحد الفائزين بهذه 
التي يتمناها ويحلم  اجلائزة 

بها اجلميع«.
وأضاف الفائ���ز: »دائما ما 
الوطني  الكويت  يتميز بن���ك 
بعروضه التي متيزه عن البنوك 

األخرى«. 
وتابع: »ولم أر بنكا يعامل 
عمالءه مثل البنك الوطني من 
حيث االس���تقبال والترحيب 
وإنهاء املعامالت واحلرص الدائم 
من قبل املوظفني على املتابعة 
بعد إنه���اء املعاملة،، إنه فعال 
أفضل بنك في الكويت والشرق 
األوس���ط ودائما ما يس���عى 
الس���تقطاب العمالء من حيث 
عروضه وخدماته الراقية، وكل 
الشكر ملوظفي البنك واملسؤولني 
مع متنياتي للبنك باملزيد من 

التقدم والنجاح«.
ويتميز حس���اب اجلوهرة 
 من الوطني بالعديد من املزايا، 
وإلى جانب كونه حسابا دون 

ألرق���ى وأحدث تش���كيالت 
املوسم الشهر املاركات العاملية 
في عال���م االزياء، وحضور 
عرض خاص الحدث مجموعة 
من أزياء هذا املوسم يجمع 
الضيوف ومصممي االزياء 
حتت سقف واحد، اضافة الى 
جلسات جتميل كاملة على 

أيدي خبراء آيشتي. 
وقالت مسؤولة حساب لك 
في بنك الكويت الوطني ليلى 
املختار »ان عميالت حساب 
لك سيحظني بفرص عديدة 
العام  امتداد  ملكافأتهن على 
من خالل دعوتهن للعديد من 
املناسبات واالنشطة احمللية 
واالقليمية، ونحن نشجع كل 
الى  س���يدة على االنضمام 
حساب لك وطلب بطاقة لك 
تيتانيوم ماس���تركارد التي 
ال تقتص���ر مميزاته���ا على 
اخلدمات احلصرية العديدة، 
بل انها تش���مل أيضا فرصا 
للمشاركة وحلضور أنشطة 

ومناسبات مهمة«.

الكوي���ت  أعل���ن بن���ك 
الوطني، عن فوز ثالثة من 
حاملي بطاقة لك تيتانيوم 
ماستركارد برحلة حلضور 
أنشطة أحد أفخم مهرجانات 
االزياء الشهر الدور في العالم 
في العاصمة اللبنانية بيروت 
حت���ت رعاية ماس���تركارد 
انترناش���يونال، وذلك في 
اطار مكاف���أة عميالته على 
استخدام بطاقة لك تيتانيوم 
ماستركارد، وقد كافأ حساب 
لك كال م���ن عميالته عذاري 
مب���ارك مضح���ي املطيري، 
ودانة مفيد عبدال، وس���ارة 
ثاني أمني أحمد بهذه الرحلة 
الى بيروت، مبا في ذلك تذاكر 
الطيران واالقامة في فندق 
5 جنوم مع حضور مرافق 

لكل عميلة. 
الرحلة  وش���ملت هذه 
املمي���زة التي امتدت الربع 
ليال خالل ش���هر سبتمبر 
اجلاري، على مقاعد درجة 
أولى حلضور عرض مميز 
أزي���اء فاخرة،  ملجموع���ة 
ودع���وة خاص���ة لكب���ار 
الشخصيات حلضور عرض 
أزياء استثنائي تقدمه آيشتي 

وماستركارد في لبنان.
 وش���ملت الرحلة أيضا 
الس���فر لش���خصني  تذاكر 
الفنادق  واالقامة في أح���د 
الفاخرة في بيروت وخدمة 
التنقل من املطار الى الفندق 
في سيارة فاخرة مع حضور 
مرافق لكل عميلة، كما تضمنت 
دعوة حلضور افتتاح بوتيك 

مقصورة رائعة ل� »هوندا أكورد كروس تور« 2010

الفائزة عذاري املطيري تتسلم جائزتها من ليلى املختار

الفائز محمود إبراهيم درويش مصطفى متسلما جائزته من خالد فالح العلي

تجمع بين السيارة السيدان وخصائص السيارات متعددة االستخدامات ومزايا السيارة الكوبيه

»هوندا أكورد كروس تور«.. ملتقى الخيارات
املزدوجت����ني للتعليق األمامي والتعلي����ق اخللفي املتعدد الوصالت 
إلطارات املركبة باحلفاظ على مساحة تالمس أكبر على الطريق لدعم 

حركات التعليق ومجموعة التوجيه.
ويضيف طراز »أكورد كروس تور« خصائص حصرية للهيكل 
اخلارجي وحترص ش����ركة هوندا دائم����ا على إدخال تعديالت أكثر 
لتحس����ني وتعزيز اخلصائص التقليدية جلسم السيارة التي يتم 
جتميعها في أوهايو � مقر مصنع شركة هوندا األميركية للتصنيع 
احملدودة، مصنع س����يارات إيست لبرتي، باس����تخدام قطع محلية 

وعاملية.
وتضم اخلصائص احلصرية ممتص الصدمات األمامي مع الزنبركات 
التلقائية الداخلية لتوفير قدرة أكبر على التكيف وراحة أكثر باإلضافة 
إلى نظام توجيه لعجلة القيادة ثابت النسبة بدال من جهاز توجيه 
أكورد سيدان املتغير النسبة، ويضم نظام الضبط اإلضافي لسيارات 
أكورد الفريد من نوعه املع����دالت الزنبركية اخلاصة بطراز أكورد 
كروستر وممتص الصدمات وأعمدة املوازنة. وتصل نسبة توزيع 

احلمل في سيارات الدفع الرباعي الى 43/57 أمام/ خلف.

محرك جبار

 i-VTEC SOHC تعتبر »أكورد كروس تور« املزودة مبحرك من طراز
بس����عة 3.5 ليترات قادرة على إيقاف عمل نصف عدد االسطوانات 

عندما ال تكون هناك حاجة لكامل الطاقة.
ويوفر النظام قوة س����تة اس����طوانات أثناء التس����ارع وصعود 
املرتفعات باإلضافة إلى كفاءة الوق����ود حملرك أصغر أثناء القيادة 

على سرعات منخفضة.
احمل����رك قادر على توليد قوة تصل ال����ى 171 حصانا عند 6.200  

.RPM 5.000 وعزم قدرة 34.6 كجم � م عندRPM
تتم برمجة نظام االس����طوانات املتغيرة إليق����اف عمل بعضها 
بحيث يعمل احملرك على 3 أو 4 أو 6 اس����طوانات حسب متطلبات 

السائق والطريق.
يقوم نظام االسطوانة املتغيرة الذي يعمل بتقنية i-VTEC بسرعة 
بتنشيط أو تعطيل اسطوانتني أو ثالثة عن طريق غلق مأخذ الوقود 

وصمامات العادم لألسطوانة في الوقت نفسه مع مداخل الوقود.
وزودت الس����يارة بناقل حركة أوتوماتيكي ذي خمس سرعات 
مدمجة مطابقة لسرعة دوران احملرك لضمان انسيابية نقل احلركة، 

مع العلم انه يتوافر ناقل للحركة رياضي يدوي.
يوفر نظام الدفع الرباعي )4WD Real Time( األوتوماتيكي بالكامل 
القدرة على مواءمة كل القدرات املناخية والظروف أثناء القيادة في 
املطر والطرق غير املمهدة والطرق الرملية، فتس����ير السيارة دون 
أي وزن ملحوظ مع التوفير في الوقود باإلضافة إلى استعمال أداء 

اجلر اخللفي لنظام الدفع الرباعي التقليدي.
يقوم نظام الدفع املزدوج الكفء بتزويد العجالت اخللفية بالطاقة 
فقط عندما يك����ون هناك عجز في اجلر في نظ����ام الدفع للعجالت 

األمامية.

في منطقة التخزين اخللفية، حيث تغطي س����جادة متينة مستوية 
العقد منطقة التخزين اخللفية. وتقاوم شريحة الكروم الواقية عند 

قاعدة منطقة التخزين اخلدش وتعزز القوة واملتانة.
تضم مساحة منطقة التخزين اخللفية املصممة لتلبية احتياجات 
األشخاص الذين متتلئ حياتهم باحلركة والنشاط خصائص مفيدة 
ومتعددة االستخدامات، االمر الذي يجعل تهيئة السيارة لألشخاص 
أو األجس����ام الكبيرة عملية بسيطة. وتسمح األذرع املوجودة على 
جوانب منطقة التخزين والتي ميكن الوصول إليها بسهولة عند فتح 
الباب اخللفي، بتحويل املقاعد اخللفية بلمسة واحدة إلى سطح مستو 

متناسب مع أرضية مساحة التخزين سعتها 1.452 ليترا.
ويوفر صندوق اخلدمة املوجود أسفل األرضية والذي يبلغ عمقه 
213 ملم مساحة حتميل بس����عة 54 ليترا، كما يشمل درجا متحركا 
ومتينا ميكن اس����تخدامه ألغراض التخزين املؤقت لألجسام املبللة 
أو غير النظيفة. كما يوفر درجني جانبيني إضافيني مساحة إضافية 

لألجسام األصغر حجما.

انسيابية القيادة

يشتهر هيكل سيارات أكورد باألداء احلركي املتميز واإلحساس 
باملتعة في القيادة عبر الطرق واملنحنيات واالس����تمتاع بانسيابية 
القيادة في الطرق الس����ريعة، اذ يس����مح التصميم احلر للشعبتني 

اخللفية، االمر الذي يعكس تأثيرا ديناميكيا بصريا مميزا.

تصميم داخلي فعال

تتس����م الوظائف مزدوجة األدوار للتصميم الداخلي للس����يارة 
بالتميز والفاعلية.

ففي جميع س����يارات أكورد، مت اس����تخدام مجموعة من تقنيات 
التصميم لتعزيز الشعور بالرحابة في مقصورة الركاب بهدف التعبير 

عن التميز وجودة االستيعاب.
يرفع التصميم املنحوت للوحة العدادات ولوحة القيادة العريضة 

من الشعور بالرحابة.
مت تصميم أجهزة التحكم املرتبة بش����كل بديهي واش����تملت تلك 

اخلاصة على الصوت ومكيف الهواء متهيدا للعمل بفاعلية ودقة.
وتالح����ظ العناية بج����ودة الصنع في التفاصي����ل مثل اخلياطة 
املزدوجة لألس����طح اجللدية وفرش األرضية املصنوع من القطيفة 

وتوفر خصائص مثل منافذ التكييف اخللفية.
مت����ت العناية بالتصميم الداخلي حيث اس����تخدم اللون العاجي 
لتوفير بيئة مشرقة ومتطورة، وحتتوي لوحة أجهزة القياس على 
لونني )جزء علوي أس����ود اللون وجزء س����فلي مييل إلى األصفر(، 

وتفصل بني اجلزأين فواصل خشبية.
وميكن مالحظة جودة الصنع أيضا في اختيار مواد عالية اجلودة 

أصدرت ش����ركة هوندا اليابانية إصدارا حديثا متثل في سيارتها 
اجلديدة كليا »هوندا أكورد كروس تور« للعام 2010 ومتثلت إضافة إلى 
تشكيلتها من السيارات التي لطاملا عرفت عبر العالم باالعتمادية التي 

جعلت منها السمة الغالبة في انتاجاتها واجلودة التي ال تضاهى.
وترتكز »أكورد كروس تور« على تقدمي مفهوم جديد متاما في فئة 
الكروس أوفر يتمثل في اجلمع بني السيارة السيدان الفاخرة املتطورة، 
وخصائص السيارات متعددة االستخدامات )SUV( ومزايا السيارة 
الكوبيه، لتش����كل بالتالي تطورا مذهال في قطاع صناعة السيارات 

يتلخص في ايجاد مركبة واحدة جتمع ثالث سيارات معا.
لقد جرى بناء »أكورد كروس تور« على فكرة تطوير سيارة أكورد 
V6 سيدان الفئة املتكاملة، وتعزيز مزاياها، فضال عن زيادة مساحة 
منطقة التخزين اخللفية مع االس����تفادة من اخلصائص العدة التي 

تهدف الى زيادة املساحة املخصصة لألمتعة في السيارة.
يهدف تصمي����م »أكورد كروس تور« الى من����ح الفرصة للتمتع 
بأشكال مختلفة ومتعددة من حيث االستخدامات والوظائف، فاملظهر 
اخلارج����ي املهيب واألنيق يفرض روع����ة فورية من النظرة االولى، 
بينما ميتد التصميم الداخلي املميز من مقصورة الركاب إلى منطقة 

التخزين اخللفية.
وتزداد الكفاءة التخزينية عن طريق توفير مساحة حتت األرضية 
في مؤخرة السيارة فضال عن ألواح األرضية القابلة للتعديل تعتبر 

مثالية لألجسام املبللة وغير النظيفة مثال.
ويزيد من س����هولة الوصول إلى منطقة التخزين اخللفية وجود 

باب خلفي ذي فتحة كبيرة منخفض االرتفاع.
زودت »أكورد كروس تور« مبحرك V6 بتقنية i-VTEC سعة 3.5 
ليترات بقدرة 271 حصانا، مع تقنية التحكم املتغير باالس����طوانات 

والتي مت تصميمها بهدف زيادة القوة والكفاءة والفاعلية.
تتم برمجة نظام إيقاف االسطوانات لتقنية التحكم املتغير للعمل 

على 3 أو 4 أو 6 اسطوانات حسب متطلبات السائق والطريق.
ويعتبر نظام نقل احلركة اآللي خماسي السرعات املتقدم قياسيا، 
كما توفر الس����يارة ارتفاعا مناسبا عن األرض باالضافة الى النظام 

التكنولوجي للدفع الرباعي 4WD ™Real Time كخاصية قياسية.

هيكل أنيق وانسيابي

تتميز »أكورد كروس تور« بشكل أنيق وانسيابي يجمع بني الهيئة 
الرياضية املنخفضة ووظائف الكروس أوفر متعددة االستخدامات. 
ويعتمد التصميم اخلارجي على خصوصية وجرأة أكورد ويضيف 
ش����بكة أمامية قوية يعززها مظهر مت����ني ومنخفض وأعمدة D مع 

تصميم خلفي جريء.
اما السقف املنبسط بشكل انسيابي عند مؤخرة السيارة فيعكس 
تصميم����ا قويا مع إخفاء منطقة حتميل فريدة ميكن أن تس����توعب 

أجساما كبيرة تتجاوز سعة سيارة الركاب العادية.
ويتح����ول خط الزينة املنحوت إلى الداخ����ل ويبدأ عند الرفارف 
األمامية بشكل انسيابي ليصل إلى خط بارز الى اخلارج عند الرفارف 


