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استخدام يومي أمثل لسيارات »نيسمو«

97 فائزاً بجوائز 
نقدية قيمة كل منها 

400 دينار

»نيسان« تكشف عن إستراتيجية »نيسمو« 
ألداء سيارات االستخدام اليومي

أعلنت شركة نيسان موتور احملدودة في معرض 
طوكيو للسيارات، عن برنامج توسع كبير تقوم من 
خالله شركة نيسمو، القس����م املتخصص في األداء 
واملعروف باجنازاته األسطورية، بتطبيق تعديالتها 
وخبرات األداء املكتس����بة من مضمار الس����باق على 
سيارات نيسان العادية لالستخدام اليومي. وسيظهر 
من خالل برنامج التوس����ع الطموح هذا ترافق اسم 
نيسمو مع األداء وميزات رياضية استثنائية متنوعة 
ملجموعة سيارات نيسان لالستخدام اليومي. وقال 
رئيس »نيسمو«، شويتسي مياتاني: »تضيف نيسمو 
مزيدا من اإلثارة واالبتكار ملنتجات نيس����ان. ونحن 
نخطط اآلن إلدخال هذا األسلوب واالثارة في مناذج 
أخرى من مجموعة سيارات نيسان«. وكمؤشر على ما 
قد يحمله املستقبل، يشمل جناح نيسان في املعرض 
واحدة من أبرز الس����يارات املعروضة وهي س����يارة 
»جوك نيس����مو« التجريبية، وهي عبارة عن نسخة 
عالية األداء من سيارة نيسان الكروس أوفر الصغيرة 
واجلديدة »جوك«. و تشمل هذه السيارة عناصر بألوان 
نيسمو املميزة املتمثلة باللون األبيض اللؤلؤي مع 
تطعيمات خفيفة باللون األحمر، وتتميز بتعديالت 
األداء التي أجري����ت على نظام التعليق، ومبزيد من 
القوة من خالل التعديالت التي أجريت على احملرك 
املعزز بشاحن توربو سعة 1.6 ليتر ذي احلقن املباشر 
للبنزين، ومبجموع����ة ايروديناميكية أنيقة لهيكل 

السيارة وفعالة في نفس الوقت.
ويحظى اسم نيس����مو املشتق من شركة نيسان 
العاملية لرياضة السيارات احملدودة منذ زمن طويل 
باحترام كبير إلجنازاته في سباقات السيارات على 
مستوى العالم، ففي عام 2011، فازت سيارات السباق 
نيسان جي تي– آر التي طورتها نيسمو بلقب السائقني 
والفرق في بطولة سوبر جي تي باليابان، وفازت أيضا 
بلقب السائقني في بطولة االحتاد الدولي للسيارت جي 
تي 1 العاملية. وقد فازت كذلك احملركات التي طورتها 

نيسمو في فئتها بسباق »لومان 24 ساعة«.
وطورت نيسمو أيضا سيارة نيسان »ليف نيسمو 
آرس����ي« الرائدة والرائعة، وهي أول س����يارة سباق 
كهربائية بالكامل على مستوى العالم، وتفتتح بوصولها 

عصرا جديدا للسيارات الرياضية الصديقة للبيئة.
وكانت نشاطات شركة نيسمو املتعلقة بسيارات 
الطرقات مقتصرة حتى اآلن على مجموعة من سيارات 
األداء مثل نيسان »زد Z« في عدد قليل من األسواق.

وهذا األمر اآلن على وشك أن يتغير.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لش����ركة 
نيسان موتور احملدودة كارلوس غصن: »بنت نيسمو 
لنفسها سمعة حتسد عليها في عالم سباق السيارات، 
ففي عام 2011، فازت سيارات ومحركات نيسمو بكل 
الفئات التي نافست بها، وهي املرة األولى التي حققنا 

فيها هذا االجناز الكبير«.
وأضاف قائال: »لقد حان الوقت اآلن ملنح السائقني 
العاديني جتربة املتعة نفسها التي يشعر بها سائقو 
سيارات السباق في كل مرة يتوجهون فيها إلى مضمار 
السباق. ونحن نهدف في نيسان إلدخال شغف نيسمو 
إلى مجموعة سياراتنا العادية والتركيز على إثارة 
القيادة، ويتجلى ما ميكننا القيام به من خالل سيارة 

جوك نيسمو التجريبية«.
وتخطط شركة نيسمو باإلضافة إلى إنتاج نسخ 
أداء كاملة من سيارات نيسان، إلى توسيع مجموعتها 
من القطع وامللحقات. ومن جهة أخرى، هناك ش����كل 
آخر لبرنامج التوسع يتمثل في انتقال الشركة إلى 
مقر عاملي جديد كليا في تس����ورومي، يوكوهاما في 
بداية عام 2013. ومن خالل جمع كل أنشطة نيسمو 
حتت سقف واحد، ستسهم هذه اخلطوة في تشكيل 
مركز عاملي للتميز لتطوير األداء وجتهيزات السباق 
لسيارات الطرقات، إضافة إلى متجر لتجهيزات السباق، 
سيشمل املركز منطقة صيانة ضخمة ألعمال اخلدمات، 
باإلضافة إلى منطقة تراثية لعرض سيارات االستخدام 
اليومي والسباق من نيسمو وسيكون ذلك في متجر 
خاص � مصنع أوموري الذي سمي حسب اسم مقر 
نيس����مو احلالي � حيث ميكن للعمالء ش����راء القطع 
والعناص����ر املتعلقة باألداء من مجموعة نيس����مو، 
ويحتوي املوقع أيضا على مساحة واسعة لعقد عدد 
أكبر من مناسبات نيسمو الشعبية إلرضاء عشاقها، 
فعلى س����بيل املثال يجذب مهرجان نيسمو السنوي 
أكثر من 30.000 مشجع لالحتفال بإجنازات الشركة 

 نيسان »نيسمو« تتميز بأداء رائع

تطبق خبراتها في مجال األداء على مجموعة منتجات الشركة

»الوطني«: ذكريات مصطفى النعمة تفوز 
بـ 125 ألف دينار في »جوهرة الوطني«

أعلن بن����ك الكويت الوطني 
عن فوز ذكريات مصطفى النعمة 
مببل����غ 125 ألف دينار، اجلائزة 
األولى في سحب حساب اجلوهرة 
لشهر ديسمبر، والذي جرى في 
املركز الرئيسي للبنك حتت إشراف 

وزارة التجارة والصناعة.
كذل����ك، فازت س����هيلة جدي 
باجلائزة الثانية وقدرها 7.500 
دينار، فيما فازت زكية أبواحلسن 
الهاشمي باجلائزة الثالثة وقدرها 
3.000 دينار، وحصل الفائزون 
اآلخ����رون على 97 جائزة نقدية 
أخرى قيمة كل منها 400 دينار.

وقد تسلمت ذكريات النعمة 
الفائزة باجلائزة األولى في حساب 
اجلوهرة جائزتها من مدير فرع 
الرئيسي لدى بنك الكويت الوطني 
أحمد العيسى، وأعربت عن شكرها 
وامتنانها لبنك الكويت الوطني 
قائلة »أنا سعيدة جدا ولم أتوقع 
أن أكون بني الفائزين«. وأضافت 
النعمة انها لم تصدق هذا اخلبر 
منذ تلقيها االتصال من قبل أحد 
موظفي بنك الكوي����ت الوطني 
الذي أخبرها بأنها الفائزة األولى 
بحس����اب اجلوهرة لهذا الشهر، 
البنك  وانتظرت وصوله����ا إلى 
الفائزة:  الوطني للتأكد. وقالت 
»لم أفكر حتى اآلن ماذا سأفعل 
بهذا املبلغ الضخم، ولكني بالتأكيد 
سأتبرع بجزء منه لفعل اخلير«. 
واختتمت: »بدأت بإيداع 50 دينارا 
فقط لغرض االدخار واآلن يوجد 
في حسابي 125 ألف دينار، وأود أن 
اشكر البنك وموظفيه مع متنياتي 
لهم املزيد من التقدم والنجاح«. 
يذكر أن أسماء الفائزين بقيمة 
400 دينار هم: مرمي جاسم محمد 
ماجكي، سعد عبدالعزيز عبداهلل 
امللحم، حس����ني ناصر حس����ني 
الوهيب، محمد سعيد احلسيني، 

الصابري، محمد عبدالعزيز غفران 
عبدالرحمن، جناة عيسى حسني 
اخلياط، بثينة ابراهيم أحمد عطية 
األثري، شجن شاكر عبداجلبار، 
بسمة ابراهيم اسماعيل السلطان، 
القاصر س����عود فيصل ابراهيم 
العوضي، عبدالرحمن حبيب اهلل 
حجي لطفي علي، خيرية عباس 
عبداهلل علي، خالد محمد عبداهلل 
العنزي، القاصر دانة مصطفى 
مرزوق املرزوق، اعتماد محمد سيد 
اسماعيل بهبهاني، سلوى ساير 
دوش����ي العرادة، خليل ابراهيم 
على عرب، مشعل حمد مصطفى 
احلمد املج����رن، ليلى عبدالنبي 
غلوم تنديل، اميان ابراهيم يوسف 
امليلم، زين عليوي نعمة العتيبي، 
فايز عيس����ي محم����د الضابط، 
عدن����ان احمد عالء الدين، محمد 
صقر حمد الغامن، جاسمني كومار 
باتيل نثاالل، سارة عبدالرسول 
ابل حسن، حميدة حبيب صفر 
سناسيري، بدر محمود عبداهلل 
الش����ميس، ماج����دة صب����ري 
حمود، ضياء فاضل عبدالرحيم 
املطرود، عبدالعزيز عبد اللطيف 
حجي جوه����ر حياة، عبدالفتاح 
عبداحملسن حجي عبداهلل املطوع، 
علي محسن ظاهر، القاصر أمينة 
جابر عجم����ي العتيبي، القاصر 
ليلى غالم علي رس����تم، جاسنت 
بكات رام، أس����ماء عيسى حيدر 
النقي، نواف ش����يحان حجنف 
املطيري، ياسني اسماعيل مراد 
الشطي، طاهرة محمد حسن علي، 
عزت عبداحلميد محمود محروس، 
عادل عبداهلل هاشم العلي، محمد 
ارشد نسيم فقير اهلل، معصومة 
حسني جمال دشتي، مرمي روحي 
جاد اهلل جريس، فرح عبدالوهاب 
راشد الهارون، إميان مبارك ناصر 

البسام.

عل����ي العجمي، هنادي حس����ني 
محمد جواد معرفي، سعد مبارك 
صميع الهبيدة، مأمون عبدالرشيد، 
يوس����ف نهابة خل����ف حمادة، 
مش����اري فهيد مبرك العازمي، 
سافتا ميريال الينا، محمد حسني 
عباس البلوشي، القاصر جابر 
هادي جابر العجمي، حسن حسني 
عباس شرف، منال محمد حبيب 
السماك، مرمي عبدالعزيز حمود 
اجلسار، شميم اسلم محمد اسلم، 
منصور حمد شرهان الشمري، 
عمر جنيب صعب، عائشة سعود 
علي الشطي، شريف حسن مسعد 
ابراهيم، فايزة أحمد عز الدين، 
مشاعل حسني علي املشوط، ملا 
فراشه، عبد اللطيف محمد االحمد، 
محمد خشان محمد اخلالدي، طيبة 
داود س����ليمان الشمري، جاسم 
محم����د األحمد، وف����اء محمود 
سليم املصري، خالد احمد حسن 

ميثم علي محمد أبو زلوف، خالد 
عبداهلل حسني القطان، فؤاد حمدي 
فؤاد حسني، محمد فالح راشد بدر، 
جنوى عبداللطيف مشاري الكليب، 
القاصر حبيب عادل حبيب حسن 
رضا، حسني محمد علي دشتي، 
عبدالرزاق محم����ود عبدالرزاق 
احملمود، سحر خالد احمد البناي، 
محمد أبوالس����عود عبد املجيد 
أبوالسعود، زكريا عبداهلل سالم 
االنصاري، علي حسني يوسف، 
فريدة حمزة عباس جراغ، سالم 
فايز كرمي ماجد العنزي، ابراهيم 
شعيب شعيب، منال خالد خلف 
الزمامي، زي����ااهلل محمد منير، 
فريبا مصطفى خرم، محمد خماط 
عبيد زويد، عبير صادق خلف 
اجلمعة، عزة محمود قاسم، حامد 
رشيد عبدالرحمن البسام، زهير 
ابراهيم على اشكناني، صالح عايد 
الش����رهان الشمري، علي سيف 

أحمد العيسى يسلم الشيك للفائزة ذكريات مصطفى النعمة

»iPhone 4s« بيتك«: 7 عمالء فازوا بجهاز«
الذي جعله محط اهتمام العديد 
م����ن املصرفيني على مس����توى 
املنطقة، حيث تصدر »بيتك« قائمة 
البالتينية  البطاقات  تصنيفات 
والذهبية على مستوى السوق 
احمللي ضم����ن قائمة التصنيف 
التي أعدتها مجل����ة »فوربس � 
العام  الشرق األوس����ط« خالل 
احلالي ح����ول أفضل 73 بطاقة 

ائتمان شخصية.

رمي عبداهلل يوسف الغنيم، سامية 
يعقوب أحمد محمد. ويحرص 
»بيتك« بش����كل دائم على تقدمي 
املزايا احلصري����ة لعمالئه من 
حملة البطاقات املصرفية املتنوعة 
وطرح املنتج����ات املبتكرة التي 
تقدم قيما مضافة لهؤالء العمالء 
وتلبي طموحاتهم، لتشجيعهم 
على استخدام البطاقات كوسيلة 
مرنة وآمنة بدال من حمل النقود، 

ف����ي الوقت ال����ذي ال يدخر فيه 
»بيتك« جهدا في توعية عمالئه 
لتوضيح مزايا استعمال البطاقات 

وترتيب امليزانية الشخصية.
ويؤكد »بيتك« أن التقديرات 
واجلوائ����ز العاملية التي حصل 
عليه����ا جاءت تقدي����را جلهوده 
امللموسة في إضافة  وجناحاته 
العديد من املنتجات اجلديدة في 
سوق البطاقات املصرفية، األمر 

20 دينارا سواء داخل أو خارج 
الكويت باستخدام بطاقة »ماستر 
كارد بيتك« بجميع أنواعها، وذلك 

حتى نهاية العام احلالي.
وفيما يلي أس����ماء الفائزين 
في السحب: أحمد محمد مطلق 
العجم����ي، دالل ناصر مضحي 
العازم����ي، فيصل خال����د علي 
حمادة، رامي منصور محمد محمد، 
شليويح عبداهلل مشوط العجمي، 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( نتائج الس����حب الرابع 
حلملة »اربح iPhone 4s يوميا« 
والت����ي متنح عمالء »بيتك« من 
حملة بطاقة ماستركارد فرصة 
لدخول الس����حب اليومي للفوز 
بجهاز »آي فون فور إس« أحدث 
الهواتف الذكية. ومتكن احلملة 
العميل من الدخول في السحب 
مقابل كل عملي����ة إنفاق بقيمة 

شارك بنك »بوبيان« في اللقاء االحتفالي الذي أقيم مبناسبة اليوم 
العاملي لألفراد ذوي اإلعاقة والذي نظمته مؤسسة بوابة التدريب 

العاملية في مجمع ديسكفري مؤخرا حتت رعاية رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك وبحضور املئات من األطفال وعائالتهم. 

وجاءت هذه املشاركة من البنك ضمن إطار مسؤوليته االجتماعية 
ودوره البارز باعتباره جزءا من القطاع اخلاص وإميانه بضرورة 
إدخال هذه الفئة التي ال غنى عنها في كافة مشاريع التنمية ملا لها 
من إسهامات سابقة وإمكانيات تساهم في تطور املجتمع وتقدمه.

كما جاء االحتفال الذي نظمته مؤسسة بوابة التدريب االلكترونية 
العاملية للعام الثاني على التوالي مواكبا لليوم العاملي لألفراد ذوي 
اإلعاقة حيث تخللت االحتفال مجموعة من األنشطة التي ساهمت 
في رفع الروح املعنوية لألطفال املعاقني. ومن ابرز األنشطة التي 

تضمنها االحتفال معرض الرسوم والفنون واملعرض التعريفي 
واإلنتاجي للجهات املشاركة وغيرها من األنشطة الفعالة التي تهدف 

الى الدمج االجتماعي لألطفال واملراهقني من ذوي اإلعاقة.

»بوبيان« يشارك ذوي اإلعاقة 
في احتفال خاص في »ديسكفري« 

جانب من االحتفال 

سحر القيادة الرياضية مع »911 كاريرا كابريوليه« اجلديدة بسقف مبتكر

»بورشه« تطرح النسخة املكشوفة من »911 كاريرا« لـ 2012
أعلنت شركة بورشه األملانية 
لصناعة السيارات انها ستضاعف 
متعة القيادة التي يوفرها طراز 
»911 كاريرا« اجلديد، عبر تقدمي 
نس����خة »كابريولي����ه« منه إلى 
جانب الكوبيه، وستتوافر أولى 
سيارات »كاريرا« و»كاريرا إس« 
املكشوفتني في األسواق بدءا من 

مارس 2012.
 ويتضمن طراز الكابريوليه 
س����قفا قماش����يا فريدا وجديدا 
بالكامل، يحاف����ظ على املالمح 
911 بتفاصيله  املعهودة لسقف 
كافة. وقد توصل املهندسون إلى 
وزن أق����ل وأداء رياضي أفضل 
واس����تهالك أقل للوقود وراحة 
أكب����ر، من خ����الل تصميم ذكي 
خفيف الوزن للس����قف يتضمن 

مادة املغنيزيوم.
كما جنحت بورشه مجددا 
مع النسخة املكشوفة اجلديدة 
من 911، في خفض وزن هذين 
الطرازي���ن اجلديدي���ن كثيرا 
مقارنة باجليل السابق منهما، 
الس���يارتني  وتتضم���ن كلتا 
املكشوفتني احملرك عينه املتوافر 

العجلتني اخللفيتني بواس����طة 
أول علبة تروس يدوية من سبع 
سرعات في العالم كتجهيز قياسي.

أما اختياريا، فيمكن احلصول على 
علبة تروس )PDK( ذات القابضني، 
التي تتيح التوفير في استهالك 
الوقود وحتقيق تسارع أفضل. 
الفعالية، يظهر  وعلى صعي����د 
الطرازان املكش����وفان اجلديدان 
تفوقهما على السيارات املنافسة 
من خالل استهالك متدن للوقود 
يقل عن 10 ليترات/100 كلم في 
»دورة القيادة األوروبية اجلديدة« 
NEDC.  ومقارنة باجليل السابق 
من »911 كاريرا كابريوليه«، يوفر 
اجليل اجلديد من السيارة مزايا 
قيادة أكث����ر ديناميكية مع دقة 
ورش����اقة أفضل نظرا العتماد 
قاعدة عجالت أطول ومحور أمامي 
أعرض، باإلضافة إلى مساعد مقود 

إلكتروميكانيكي جديد.
السيارة  كما تتوافر نسختا 
بأنظم����ة حتكم نش����طة تعزز 
القي����ادة، وذلك  من ديناميكية 
كتجهي����ز قياس����ي أو اختياري 

وفقا للطراز.

إلى »911 كاريرا إس  بالنس����بة 
كابريوليه«، فحصلت على محرك 
من ست أس����طوانات سعة 3.8 

ليترات بقوة 400 حصان.
وتنق����ل ق����وة احملركني إلى 

لنسختي الكوبيه منهما.
في هذا السياق، زودت »911 
كاريرا كابريوليه« مبحرك مسطح 
من ست أس����طوانات سعة 3.4 
ليترات بق����وة 350 حصانا، أما 

سيارات »911 كاريرا« تتألق بنسختها املكشوفة من بورشه


