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الوطني  الكويت   أعلن بنك 
عن طرحه عرضا مميزا لعمالء 
حســــاب الذهبي علــــى جميع 
موديالت ســــيارات «بورش»، 
بالتعاون مع مجموعة بهبهاني 
للسيارات، يحصل مبوجبها أي 
عميل من عمــــالء الذهبي على 
رصيد إضافي بقيمة ١٠٠٠ دينار 
عند شرائه ســــيارة «بورش» 

جديدة.
  وفي هذا الصدد، قال مساعد 
مدير عــــام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى البنك 
عــــادل اجلناعي: «إن طرح هذا 

العرض بخصوماته ومزاياه املجزية يأتي في إطار 
حرص بنــــك الكويت الوطني على مكافأة عمالء 
حساب الذهبي عبر إتاحة الفرصة أمامهم لتلبية 
متطلباتهم وتطلعاتهم مبنتهى السهولة وضمن 

أفضل الشروط واملزايا التفضيلية».
   وأضاف «اننا نشــــجع عمالءنا على اغتنام 
هذا العرض نظرا لتوفره لفترة زمنية محدودة 

على الســــيارات احلديثة فقط 
وسوف يستمر حتى ٣١ ديسمبر 

املقبل».
  جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
«الذهبــــي» املخصص لعمالء 
الوطني من ذوي الدخل املرتفع 
دأب على الدوام على توفير أفضل 
املنتجات واخلدمات املصرفية 
املعدة خلدمة هذه الشريحة من 
العمالء، ومنحهم كل االهتمام 
عبــــر تخصيــــص مســــؤولي 
احلسابات الشــــخصية الدارة 
جميع تعامالتهــــم املصرفية، 
عالوة على ما يوفره لهم البنك 

من عروض مجزية ومزايا تفضيلية مغرية. 
  وميكن أن يستفيد من عروض ومزايا حساب 
الذهبي جميع العمالء الذين يتمتعون بأرصدة مالية 
بقيمة ٣٠ ألف دينار أو أكثر في أي من حسابات 
الوطني، أو املشاركة في أحد الصناديق االستثمارية 
لبنك الكويت الوطني، أو الذين يقومون بتحويل 

رواتبهم التي تعادل ١٫٥٠٠ دينار أو أكثر. 

 كرنڤال «زين» في مول ٣٦٠

 استعراض خاص للسيارة اجلديدة   فورد موستاجن األسطورية اجلبارة اجلديدة لـ ٢٠١١  

 عادل اجلناعي

 «الوطني» يقدم عروضًا حصرية
   على «بورش» لعمالء حساب الذهبي 

 «زين» ترتدي ثوب العيد في مول ٣٦٠

 كشفت شركة زين أنها أنهت 
استعداداتها اخلاصة لالحتفال 
بعيـــد األضحى املبـــارك، وهي 
االحتفاالت التي وصفتها الشركة 
بأنها ستكون كرنڤاال رائعا على 
مدار أيام العيـــد وذلك في مول 
٣٦٠. وذكرت أن اجلمهور سيكون 
على موعـــد جديـــد باحتفاالت 
زين، مشـــيرة إلـــى أن اجلميع 
مدعو للمشـــاركة في أنشـــطة 
الكرنڤال الذي سيقدم العديد من 
الفقرات الترفيهية واملســـابقات 

واجلوائز.
فـــي بيان  الشـــركة    وبينت 
صحافي أنها ملست اإلقبال الكبير 
واإلعجاب من قبل اجلمهور خالل 

احتفاالتها السابقة في عيد الفطر 
املبارك، ومن ثم جاءت احتفاالت 
عيد األضحى املبارك لتجدد لقاء 
زين مع جمهورها وجتديد فرحة 
العيد معهم. وأشارت إلى أن زوار 
مول ٣٦٠ سيتمتعون على مدار 
أيام العيد األربعة من السابعة إلى 
العاشرة مساء، بفقرات ترفيهية 
مميزة من إحدى الفرق األوروبية 
الشهيرة، والعديد من املسابقات 
القيمة مـــع املذيعني  واجلوائز 
املتألقني عمر العثمان وجاســـم 
العبـــوه. وقال مديـــر العالقات 
الشـــركة وليد  واالتصاالت في 
اخلشـــتي ان: «احتفـــاالت زين 
بعيد األضحى تبرز مدى حرص 

الفرحة  الشركة على مشاركتها 
مع اآلخرين».

  وأوضح بقوله ان: «شـــركة 
زين جتدد كل فترة التزامها جتاه 
الكرنڤال  عمالئها، وإقامة هـــذا 
االحتفالـــي الكبير تأتي في هذا 
اإلطار»، مبينا أن الشركة مادامت 
اعتبرت نفسها شريكا رئيسيا 
املتنوعة،  لألنشطة االجتماعية 
وهي تأخذ من هذا االحتفال فرصة 

احلوار املباشر مع اجلمهور.
  وأضاف: «كرنڤال زين يقدم 
للشـــركة أداة اتصال مباشـــرة 
لتتفاعل مع عمالئها، خصوصا 
انه ســـينطلق في أجواء عائلية 

يسودها الفرحة والبهجة». 

 يسري حتى ٣١ ديسمبر المقبل

 «فورد» تطلق سيارة «موستانج ٢٠١١» الجديدة

 أعلنت شركة فورد عن إطالقها 
نسخة العام 2011 من سيارة فورد 
موستاجن األســــطورية اجلبارة، 
لتوفــــر مســــتويات جديــــدة من 
التشويق واإلثارة من خالل تقدمي 
خيارين للمحرك، األول بقدرة 305 
أحصنة وســــعة 3.7 ليترات و6 
اسطوانات، واحملرك الثاني فائق 
األداء لســــيارة «موســــتاجن جي 
تي» بقدرة 412 حصانا وســــعة 
5 ليترات و8 اســــطوانات، وذلك 
خالل حــــدث رائد لقيادة وجتربة 
الســــيارة في دبي. وتضع سيارة 
فورد موستاجن 2011 اجلديدة القوة 
احلصانيــــة البالغة 305 أحصنة 
 V-6 بني يدي شرارة طراز كوبيه
من خالل محــــرك جديد مصنوع 
بالكامل من األملنيوم بعمودين في 
 DOHC الرأس لكامات التعشــــيق
يولد 31 ميًال في اجلالون (13.18 
كيلومترا/باللتــــر) على الطرقات 
السريعة بالتعاون مع ناقل حركة 
بـ 6 ســــرعات. ويضم طراز 2011 
أيضا محرك V-8 العصري سعة 
5 ليترات بـ 4 صمامات والعامل 
بتقنية الكامات املزدوجة املستقلة 
ذات التوقيــــت املتغيــــر للتزويد 
 GT في موستاجن Ti-VCT بالوقود
اجلديدة، ومــــن املتوقع أن يكون 
التوفير في استهالك الوقود أفضل 
من الطراز السابق ورائدا في هذه 

الفئة من السيارات.
  وينضــــم ناقل حركــــة يدوي 
بـ 6 ســــرعات إلــــى ناقل احلركة 
األوتوماتيكــــي اجلديد بالكامل بـ 
6 سرعات، وذلك ملن يهوى تبديل 
السرعات بنفسه، فيما مت تعزيز 
التحكــــم بالســــيارة وثباتها عند 
املنعطفات من خالل إضافة نظام 
 EPAS التوجيه الكهربائي املعزز آليا
ومجموعة من التحسينات اخلاصة 

بنظام التعليق.
  وبهذه املناســــبة، قــــال املدير 
اإلقليمي للتسويق واملنتجات في 
فورد الشرق األوسط ثيو بينسون: 
«تعد ســــيارة فورد موســــتاجن 
أسطورة بكل معنى الكلمة، وسيارة 
ال تقبل باملســــاومة على اجلودة 

واألداء بأي شكل من األشكال.
  وإلى جانب التغييرات املتميزة 
التي قدمناها في تصميم ســــيارة 
موستاجن العام املاضي، فقد جنحنا 
في إضافة مزايا التطور التكنولوجي 
والتوفيــــر في اســــتهالك الوقود 
إلى سمعة موستاجن األسطورية 
املتميزة بتحكمها الدقيق بالقيادة 
وثباتها علــــى الطرقات، لترتقي 
مبعايير املنافسة إلى آفاق جديدة 
كليا. وال تقتصر مزايا موستاجن 
على مظهرها اجلريء فحســــب، 
أنها جاهــــزة متاما لالنطالق  بل 
بسرعتها القصوى لتوفير القدرة 

والعزم الفائقــــني، وتراعي أيضا 
ميزانية مالكهــــا ونحن على ثقة 
بأنها ستجذب شريحة جديدة من 

عشاق موستاجن».

V-6 محرك  

  إن محرك Duratec V-6 اجلديد 
ســــعة 3.7 ليترات بـ 24 صماما 
املعتمد في سيارة موستاجن للعام 
2011 قائم على هندسة متقدمة من 
شأنها تعزيز قوته والتوفير في 
اســــتهالك الوقود: تعمــــل تقنية 
الكامات املزدوجة املســــتقلة ذات 
التوقيت املتغير للتزويد بالوقود 
Ti-VCT على ضبط نظام الصمامات 

خالل ميكروثوان.
  من جهة أخرى، تســــاهم بنية 
األلومنيوم في تخفيف الوزن، وهو 
محرك هادف إلى إنتاج عزم دوران 
قوي حيث تصل ســــرعة دوران 
احملرك إلى 7000 دورة في الدقيقة 
(rpm) باإلضافــــة إلى ذلك الهدير 
امليكانيكي الرائع الذي يتطلع إليه 
عشاق السيارات الكوبيه الرياضية 

بني السرعة واألخرى.
  تنجم طاقة اإلخــــراج العالية 
Ti- هذه إلى حد كبير عن تقنية
VCT، مــــا يؤمن التحكــــم املتغير 
بتشغيل الصمامات مهما كان نطاق 

السرعات.
  تعمل كامات التعشيق املتوافرة 
في إطار نظام صمامات بغمازات 
دلوية ميكانيكية للتشغيل املباشر 
DAMB الــــذي يســــتخدم غمازات 
مصقولــــة خلفــــض االحتــــكاك، 
وبالتالي، يسمح بتحسني توفير 
الوقود بنســــبة %3 وتعزيز قوة 
األداء بنســــبة %10 مقارنــــة مع 
احملــــركات التقليدية غير املزودة 

بهذه الوظائف املتطورة.
  وصلت سيارة فورد موستاجن 
GT للعام ٢٠١١ مع محرك V-٨ سعة 
٥٫٠ ليتــــرات املطور على يد أمهر 
املهندســــني الذين وضعوا نصب 
قــــوة ٤٠٠ حصان  أعينهم تأمني 
باإلضافة إلى التوفير في الوقود 
األفضل في الفئة ومتعة القيادة.

  وأضاف بينسون: «ميثل هذا 
احملرك اجلديد بالكامل سعة ٥٫٠ 
ليترات فصال جديدا في سلســــلة 
القــــوة احملركة  مراحــــل تطوير 
ملوســــتاجن، فهو محــــرك عصري 
للغايــــة ويؤمــــن األداء املطلوب 
إليها  التي يتطلع  القيادة  ومتعة 
محبــــو الســــرعة، باإلضافة إلى 
التحسن الكبير في توفير استهالك 

الوقود».
  وأوضح: «تبرز التحســــينات 
اإلجماليــــة اخلاصة مبوســــتاجن 
فعليــــا من خالل محركها اجلديد، 
كما تستفيد السيارة من خصائص 
عديدة محســــنة للتحكم بالقيادة 

واملكابح، فضال عن كونها مزودة 
مبحرك V-٨ املتطور ســــعة ٥٫٠ 
ليترات الذي سينال بال شك إعجاب 
وتقدير عشاق موستاجن والعمالء 

اجلدد على حد سواء».
احلركــــة  ناقــــل    ويؤمــــن 
بـ ٦ ســــرعات في  األوتوماتيكي 
موســــتاجن GT ٢٠١١ توفيرا مقدرا 
بـ ٢٥ ميال في اجلالون (١٠٫٦ كلم/
ليتر) على الطرقات السريعة و١٨ 
(٧٫٦ كلم/ليتــــر) داخــــل املدينة، 
مقارنة مــــع ٢٣ ميال في اجلالون 
على الطرقات السريعة و١٧ داخل 

املدينة لطرازات العام ٢٠١٠.
   أما ناقل احلركة اليدوي بـ ٦ 
ســــرعات في موستاجن GT للعام 
٢٠١١، فمن املتوقع أن يؤمن ٢٦ ميال 
في اجلالــــون (١١ كلم/ليتر) على 
الطرقات السريعة و١٧ (٧٫٢ كلم/

ليتر) داخل املدينة، ما يتطابق مع 
أرقام طرازات العام ٢٠١٠ إمنا هذه 
املرة مع املزيد من القوة احلصانية 

والتواصل احملسن مع األداء.
  وميكن للســــائقني االستفادة 
 ٦-V القصــــوى من قــــوة محرك
اجلديــــد من خالل ناقــــل احلركة 
اجلديد بالكامل األوتوماتيكي أو 
اليدوي بـ ٦ سرعات. بغض النظر 
عما إذا اختار الشاري تبديل السرعة 
يدويا أو تلقائيا، ستحصل بالتأكيد 
املرونة والتوفير في  على منافع 
التقدم  الوقود لسرعات  استهالك 

الست املتوافرة. 
الذين  السائقون    وسيستمتع 
اليدوية  التروس  يفضلون علبة 
القصيــــرة  التبديــــل  مبجــــاالت 
والتواصل املباشــــر مع السيارة 
إلى جانــــب القيادة املريحة خالل 
الرحالت الطويلة التي تؤمنها نسبة 

التروس العليا اإلضافية.
  و في املقابل، سيفاجأ العمالء 
الذين اختاروا التبديل األوتوماتيكي 
عندمــــا يأخذون علمــــا بأن ناقل 
بـ  احلركة األوتوماتيكي املتطور 
٦ ســــرعات ال يساوم على أي من 
توفير الوقود أو األداء ليؤمن مالءمة 
تضمن مسافة ٣١ ميال في اجلالون 
على الطرقات السريعة (١٣٫٢ كلم/

ليتر) مع تبديالت دقيقة وسريعة 
ترفع مستوى عزم الدوران والقوة 

احلصانية.

  التحسينات الخاصة

القــــوة احلصانية    ستشــــكل 
اإلضافية واألداء احملسن امليزتني 
األبــــرز في محــــرك V-٦ اجلديد 
سعة ٣٫٧ ليترات بالنسبة جلميع 
شراة سيارة موستاجن ٢٠١١ الذين 
سيحصلون في الوقت ذاته على 
ميزة قياسية وإضافية من خالل 
توفير الوقود الرائد في هذه الفئة. 
فلنترك األرقام تتكلم عن نفسها:

  ١٩ ميال في اجلالون داخل املدينة 
(٨ كلم/ليتــــر) و٣١ على الطرقات 
الســــريعة (١٣٫٢ كلم/ليتــــر) مع 
الناقل األوتوماتيكي بـ ٦ سرعات، 
مقارنة مع ١٦ ميــــال في اجلالون 
داخــــل املدينة و٢٤ على الطرقات 
السريعة في طراز العام ٢٠١٠ املزود 
بناقل أوتوماتيكي – أي حتســــن 

بنسبة ٣٠٪.
  ١٩ ميال في اجلالون داخل املدينة 
(٨ كلم/ليتر) و٢٩ على الطرقات 
السريعة (١٢٫٣ كلم/ليتر) مع الناقل 
اليدوي بـ ٦ سرعات، مقارنة مع ١٨ 
ميال في اجلالون داخل املدينة و٢٦ 
على الطرقات السريعة في طراز 

العام ٢٠١٠ املزود بناقل يدويز. 

 بمحركين سعة ٣٫٧ ليترات بست أسطوانات و٥ ليترات بـ ٨ أسطوانات

 تحسينات تكمل
  الميزات المتطورة

 ترفع ســـيارة «موســـتاجن» أيضا املستويات 
من حيـــث ميزات التكنولوجيـــا واملالءمة للعام 
2011، مع مركز رسائل للسائق مضمن في لوحة 
عدادات ومؤشرات القيادة، ومرايا مضمنة للكشف 
عـــن الزوايا اخللفية غير املرئية في مبيت املرايا 

اجلانبية.
  ويتوافر املفتاح املبرمج MyKey™ كميزة جديدة 
في موستاجن، وهو يسمح للمراهقني بالقيادة بأمان 
أكبر ويحثهم على ربط أحزمة األمان. تسمح هذه 
امليزة للمالكني ببرمجة مفتاح السيارة عبر مركز 
الرسائل اخلاص بالسائق من أجل إدخال ميزات 
مثل سرعة السيارة القصوى املسموحة ومستوى 
الصوت األقصى احملدد وإلغاء إمكانية تعطيل نظام 
التحكم بالدفع، إلى جانـــب إعداد إنذار متواصل 
 ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان في نظام
والعديد من اإلنذارات الصوتية بتخطي السرعة 

املعدة مسبقا.
  وملزيد من الســـالمة واملالءمة في «موستاجن» 
2011، أضيفـــت إليهـــا أحـــدث ما توصلـــت إليه 
التكنولوجيا اليوم، بدءا من نظام فورد للمزامنة 
املتوافر وصوال إلى نظام AdvanceTrac® القياسي 
للتحكم اإللكتروني بالثبات املكمل لنظام التحكم 
بالدفع عند جميع السرعات ونظام الفرامل القياسي 

.ABS املانع لالنغالق
  وتتوافر ميزات إضافية للسالمة منهــا مثــال 
نظام السالمة الشخصيــة الــذي يشتمــل علــى 
وســـائــد هوائيــة تعمل على مرحلتني للسائق 
والراكب األمامي، ونوابض شـــد مسبقة الضبط 
ألحزمة األمان ونظام Belt-Minder للتذكير بربط 

حزام األمان.
  وتقدم شركة فورد ملالكي سيارات العام 2011 
راحة بال إضافية عبر متديد خدمة الطوارئ املجانية 
على مدار الساعة لدى تعطل السيارة إلى 5 سنوات 
أو 100000 ألف كيلومتر، أيهما أسبق، وتترافق 
هـــذه اخلدمة مع الكفالة احلاليـــة للقوة احملركة 
ملدة 5 ســـنوات/100 ألف كلم وكفالة املصنع ملدة 

3 سنوات/60 ألف كلم.


