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ضمن حملة »اربح سيارة« كل أسبوع

 BMW أنفال الشمري فازت بسيارة :»VIVA«

iPhone 4s بيتك«: 7عمالء جدد فازوا بجهاز«

حديثة، إضافة إلى اتصاالت 
ورسائل غير محدودة ضمن 

.VIVA شبكة
ويتضمن العرض فرصتني 
لدخول السحب والفوز بسيارة 
أسبوعيا، األول االشتراك مببلغ 
500 فل���س يوميا، فيحصل 
املشترك على فرصة واحدة 
لدخول السحب كل يوم، إضافة 
إلى اتصاالت ورسائل محلية 
غير محدودة ملدة يوم كامل 

.VIVA فقط ضمن شبكة
أم���ا اخلي���ار الثاني فهو 
 Black خاص مبشتركي خدمات
Berry للدفع املس���بق، حيث 
يحصل العميل عند االشتراك 
بخدمة Berry  Black الشهرية 
ب� 7 دناني���ر على 15 فرصة 
لدخول السحب، ويشجع هذا 
العرض عمالء الدفع املسبق 
لالستفادة من السعر اجلديد 
بخدمات Black Berry الكاملة 

غير احملدودة احمللية.
 وللمش���اركة ف���ي خدمة
ال� 500 فلس اليومية يرسل 
العميل رسالة تتضمن رقم 
»1« إلى الرقم 535 أو رسالة 
تتضمن الرقم »2« إلى الرقم 
 Black 535 لالشتراك بخدمة
Berry الشهرية حيث يدخل 

السحب على الفور.

خالدة محمد جمعة، نهى سعدون 
اليعقوب.

ويؤكد »بيتك« أن التقديرات 
واجلوائ����ز العاملية التي حصل 
عليها جاءت تقدي����را جلهوده 
وجناحاته امللموسة في إضافة 
العديد م����ن املنتجات اجلديدة 
البطاقات املصرفية،  في سوق 
الذي جعله محط اهتمام  األمر 
العديد م����ن املصرفي����ني على 
مستوى املنطقة، حيث تصدر 
»بيتك« قائمة تصنيفات البطاقات 
البالتينية والذهبية على مستوى 
الس����وق احمللي ضم����ن قائمة 
الت����ي أعدتها مجلة  التصنيف 
»فوربس � الش����رق األوس����ط« 
خالل العام احلالي حول أفضل 

73 بطاقة ائتمان شخصية.

معربة عن فرحتها وشكرت 
ش���ركة االتصاالت الكويتية 
VIVA التي منحتها هذه الفرصة 
للحصول على سيارة جديدة 
متميزة، وإن هذا الفوز جاء 
بعد محاوالت متكررة، متمنية 

الفوز للجميع.
وكانت شركة VIVA أعلنت 
في 15 س���بتمبر املاضي عن 
أضخم عرض أس���بوعي من 
الكوي���ت، وهو  ف���ي  نوعه 
الفرصة األول���ى التي تتيح 
لعمالء الدفع املسبق احلصول 
على سيارة فخمة أسبوعيا، 
توفر ملش���تركي VIVA للدفع 
املسبق فرصة متلك سيارة 

العصفور، بيلي باتاك ميسينا، 
محمد حمد الرخيص، محمد أحمد 
املطيري، نسيمة السيد الرفاعي، 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA أنه ولألسبوع 
التوالي  الثاني عش���ر على 
الش���ركة مفاجآتها  تواصل 
ضمن حملة »اربح سيارة كل 
أسبوع«، وكان احلظ حليفا 
لعميلة الشركة أنفال الشمري 
 BMW 3 التي فازت بسيارة
 VIVA وأعلن���ت ،Series 2011
ان املفاجأة في الس���حوبات 
القادم���ة س���تكون س���يارة 
BMW X1 موديل 2011 جلميع 

الفائزين.
وبهذه املناسبة، تؤكد شركة 
 )VIVA( االتصاالت الكويتية
جلميع عمالئها أنها ستواصل 
عروضها ومفاجأتها احلصرية 
املتمي���زة، خدمة جلمهورها 
الواسع في الكويت، وحرصا 
منها عل���ى تق���دمي األفضل 
للجميع وبشكل مستمر ودائم، 
مشيرة إلى أنه حضر السحب 
ممثلون ع���ن وزارة التجارة 
وش���ركة VIVA. كما تتمنى 
الذين  الشركة للمش���تركني 
املرة  لم يحالفهم احلظ هذه 
حظا أوفر في املرات املقبلة، 
خاصة مع استمرار عمليات 
 السحب أسبوعيا على سيارة

BMW X1 موديل 2011.
وأبدت الفائزة حماسة بالغة 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك(، أفضل بنك إسالمي في 
العالم، نتائج الس����حب اجلديد 
حلملة »اربح iPhone 4s يوميا« 
والتي متنح عمالء »بيتك« من 
حملة بطاقة ماستركارد فرصة 
اليومي للفوز  لدخول السحب 
بجهاز »آي فون فور إس« أحدث 

الهواتف الذكية.
ومتكن احلمل����ة العميل من 
الدخ����ول بالس����حب مقابل كل 
عملية إنف����اق بقيمة 20 دينارا 
س����واء داخل أو خارج الكويت 
باستخدام بطاقة »ماستركارد 
بيتك« بجميع أنواعها، وذلك حتى 

نهاية العام احلالي.
وفيما يلي أس����ماء الفائزين 
في الس����حب: غصون عيس����ى 

والد الفائزة يتسلم اجلائزة

بوستر العرض اجلديد

بطاقات »بيتك«

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
ومش����اركته املميزة ف����ي املؤمتر 
املالية  الرابع للمؤسسات  الفقهي 
اإلس����المية الذي تنظمه ش����ركة 
شورى لالستشارات الشرعية اليوم 
وغدا، وذلك في إطار حرصه على 
املساهمة في تطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية. وتأتي مشاركة البنك في 
هذا احلدث السنوي املهم انطالقا من 
حرصه على دعم ومساندة مختلف 
األنش����طة واملؤمترات واملعارض 
التي تس����اهم في تطوير وزيادة 
الوع����ي باخلدمات واملؤسس����ات 
البنك في  املالية اإلسالمية. وأكد 
بيان صحافي أن اهتمامه بتطوير 
وتأصيل الفقه االقتصادي اإلسالمي 
مواكب لسعي البنك الدائم البتكار 
منتجات وخدمات وتطوير العمل 
وتوسيع األنشطة مبا ال يتعارض 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء 
خدم����ة للعمالء س����واء األفراد أو 
املؤسسات وتلبية الحتياجاتهم 
التي تتزايد وتتن����وع يوما بعد 
يوم. وأضاف أن املؤمتر ومن خالل 
مناقشته للعديد من القضايا التي 
تهم البنوك اإلسالمية فإنه ميثل 
إضافة مهمة للصناعة التي تشهد 
منوا متميزا من خالل تزايد اإلقبال 
على املنتج����ات واخلدمات املالية 
اإلس����المية في الكويت واملنطقة 
والعالم. ويعد املؤمتر الفقهي الرابع 
للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي 
تنظمه شركة شورى لالستشارات 
الش����رعية من التجمع����ات املهمة 
للعلماء واملشايخ واملختصني في 
جميع فروع االقتصاد اإلس����المي 
حتت س����قف واحد ليتداولوا أهم 
القضاي����ا املطروح����ة أمامهم في 
املؤمتر مما يساهم في نشر الثقافة 
االقتصادية اإلسالمية الصحيحة 
وتطويرها والنهوض بها في إطار 

معاصر.

»بوبيان« يرعى املؤمتر 
الفقهي للمؤسسات 

اإلسالمية

الى  الكندور  انضمت ش����ركة 
مجموع����ة الش����ركات املش����اركة 
في مع����رض املنزل ال����ذي ترتب 
الكويت  إلقامته ش����ركة معرض 
الدول����ي حتت رعاي����ة وبحضور 
وكي����ل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اخلالدي والذي تنطلق 
انش����طته اليوم ويستمر حتى 4 
يناير املقبل على ارض املعارض 
الدولية مبشرف وذلك مبشاركة 
نحو 40 شركة ومؤسسة محلية 

متخصصة.
املناس����بة ثمن رئيس  وبهذه 
مجلس ادارة شركة الكندور باسم 
حسني الكندري فكرة اقامة معرض 
للوازم البي����ت الكويتي احلديث 
ومفروشاته، واكد الكندري على ان 
مشاركة املصنع في الدورة املقبلة 
من املعرض ستكون قويه ومميزة، 
السيما انها تأتي عقب توقف مؤقت 
النشطة املعرض، خاصة انه من 
املعارض التي تشكل انطالقه ألي 
تاجر او ش����ركة جديدة فهو من 
املعارض الت����ي تلعب دورا بارزا 
في تنش����يط حركة القطاع خالل 

فترة اقامته وبعدها ايضا.
واشار الكندري الى ان شركة 
الكندور تس����تعد إلقام����ة جناح 
ممي����ز باملعرض يرض����ي جميع 
االذواق ويشتمل على مفروشات 
متميزة للصالونات املغربية منها 
والديوانيات العربية، كما يشتمل 
على اعمال احلديد املشغول املميز 
في الس����وق الكويت����ي واالنفراد 
بالتصامي����م اخلاصة بالش����ركة 
وبجودة عالية في التصنيع والتميز 
باالقمشة املغربية لالثاث املغربي. 
ويقول الكندري ان ميزة ش����ركة 
العميل  ف����ي منح  الكندور تكمن 
فرصة شراء كل لوازم بيته من اثاث 
وابواب ونوافذ ومفروشات، كما ان 
العميل سيجد لدى »الكندور« خدمة 
متكاملة واهمها خدمة ما بعد البيع 
من خالل فريق عمل للصيانة عالي 
الكفاءة والتخصص، وهي خدمة 
مجانية وما على العميل اال ان يتصل 
هاتفيا طالبا فريق الصيانة ليجدهم 
عنده في اقرب وق����ت، ويواصل 
الكندري تصريحاته مش����يرا الى 
ان للش����ركة فروعا للتصدير في 
الرياض والدمام والبحرين ومتتلك 
الش����ركة فرقا من العمالة املدربة 
تدريبا جيدا وتخضع الشراف فني 
دقيق، ويستعرض الكندري فروع 
الشركة، مش����يرا الى انها صارت 

5 افرع.

»الكندور« تشارك 
في معرض »املنزل«

باسم الكندري

بقياس 18 بوصة.
وتعكس باجيرو 2012 قدرات 
اكبر من خ����الل تثبيت اإلطار 
االحتياطي على الغطاء اخلارجي 
لباب صن����دوق األمتعة ضمن 
إطار مميز في تصميمه ليضيف 
على السيارة املزيد من الرونق 
واجلمال، ويب����رز في اخللف 
وجود جناح مثبت فوق الزجاج 
اخللفي الواسع ليمنحها املزيد 

من املالمح الرياضية.
مقص����ورة باجي����رو 2012 
الداخلية واملريحة مناقضة متاما 
لطبيعة األراضي التي صممت 
للتعام����ل معها، إذ انه ال ميكن 
وصف املقصورة وجتهيزاتها 
وعوامل الراحة فيها إال بالفاخرة 
واألنيقة، فهي تتحلى مبقصورة 
واس����عة ورحبة ولوحة قيادة 
رصينة وعدادات رياضية واسعة 
وكبيرة ف����ي حجمها ومفاتيح 
حتكم مريحة كلها مرتبة حسب 
وظائف األعضاء وتنتظر األوامر. 
كما جند داخل املقصورة مقاعد 
مكسوة باجللد الفاخر وكهربائية 
احلركة للسائق والراكب األمامي 
مجهزة بنظام نفخ لظهر املقعد 
لتجعلك تنسى وجهتك املقصودة 
وتس����تمر مبواصل����ة القيادة، 
وميكن حتوي����ل صفي املقاعد 
األول والثان����ي ف����ي وضعية 
منبسطة متاما بحيث حتصل 
عل����ى حيز مري����ح للنوم، كما 
باإلمكان ط����ي املقاعد اخللفية 
للحصول على س����عة حتميل 

كبيرة وضخمة.
 2012 باجي����رو  ومتت����از 
بنظام س����معي وتس����لية من 
الدرجة األولى »روكفورد« مع 
12 س����ماعة تكبير موزعة على 
كافة أج����زاء املقصورة لتحقق 
توازنا مثاليا لالستمتاع داخل 
السيارة، ومضخم صوت عالي 
القدرة بقوة 860 واطا إلعطائك 
متعة موسيقية تامة في كل مكان 

تذهب إليه.

محرك قوي وتجاوب سريع

باجي����رو 2012 تطبق رؤية 
الدمج بني  »ميتسوبيشي« في 
التصميم الكالس����يكي املعهود 
واحملركات القوية والتكنولوجيا 
املتطورة، حي����ث جهز الطراز 
 MIVEC اجلديد مبح����رك قوي
سعة 3.8 ليترات، وب� 24 صماما، 
وحجم 6 اسطوانات، قادر على 
توليد قوة كبيرة 269 حصانا، 
مبا يضمن لك أال تفقد أبدا القدرة 

التي حتتاج إليها.
وصمم محرك باجيرو 2012 
من منطلق االهتمام بالسائق في 
جتاوبه السريع جدا وتسارعه 
القوي عن����د االنطالق ويتميز 
بقوته الكبي����رة للتجاوز دون 

بدفعة أولى وقسط شهري متساويني ابتداء من 159 ديناراً

ميتسوبيشي باجيرو 2012
ذات األصالة اليابانية تصل معارض »املال«

املفتوحة،  الطرق  مجهود على 
القوة  الس����ائقني  فهو مين����ح 
التي يريدونها دون االضطرار 
الدوران  إما بع����زم  للتضحية 
األفضل في السرعات املنخفضة 
أو بالقدرة احلصانية األكبر في 
السرعات العالية، وهذه املزايا 
كلها تضفي على قيادة باجيرو 
املزيد من املتع����ة وفي الوقت 
ذاته تضعها في مركز الصدارة 
وجتعلها تتمتع بقوة كبيرة ال 

ميكن إنكارها.
وميتاز محرك باجيرو اجلديد 
املبتكر للتحكم   MIVEC بنظام
بتوقي����ت الصمام����ات تلقائيا 
إلعطاء قدرة حصانية كبيرة، 
ولتكون احملصلة النهائية التمتع 
باإلمكانات الكاملة التي ينتجها 
القوي مع جتاوب  هذا احملرك 
أسرع لبدء التشغيل وأداء قيادة 

سريعة أكيدة وواثقة.
وتنقل احلركة علبة سرعات 
تيبترونيك من 5 نسب أمامية 
الدافعة  إلى العجالت األرب����ع 
وفق نظام ميتسوبيشي للدفع 
الرباعي ال����ذي يتم التحكم به 
عبر ذراع خاصة بجانب ذراع 
تعشيق السرعات، والذي ميكن 
من االختيار بني 4 وضعيات، 
إما دف����ع بالعج����الت اخللفية 
ويفضل اس����تخدامه باستمرار 
عل����ى الطرقات املعبدة لتوفير 
استهالك الوقود واحلصول على 
نش����اط أفضل، أو دفع رباعي 
يفضل استخدامه على الطرقات 
املعبدة أثناء هطول األمطار أو 
وجود املياه عل����ى الطريق أو 
الطرقات القليلة الوعورة، أو دفع 
رباعي عال يفضل استخدامه في 
الطرقات الوعرة فقط، أو دفع 
رباعي منخفض يعمل على زيادة 
العزم عل����ى العجالت ويفضل 
استخدامه في الطرقات الشديدة 
الوعورة حص����را كونه يجعل 
السيارة ثقيلة وبطيئة ونهمة 

الستهالك الوقود.
وجهزت باجيرو 2012 بناقل 
حركة تلقائي INVECS-11 الذي 
يق����وم بدوره بدراس����ة عادات 
القيادة ويكملها.فهو يعمل على 
حتويل التروس ويحلل الظروف 
ومنط القيادة مقارنا إياها مع 
أمناط حتويل التروس احملفوظة 
البيانات للموازنة بني  بقاعدة 
القدرة والس����يطرة والكفاءة، 
التحكم املكيف في حتويل  أما 
التس����ارع  الت����روس فيدرس 
الكبح ثم يعمل على  وتوقيت 

التنبؤ بأفعال السائق.

امل����ال،  أعلن����ت مجموع����ة 
الوكالء احلصريون لسيارات 
ميتسوبيشي في الكويت، عن 
طرحها ميتسوبيشي باجيرو 
متفوق����ة  2012 مبواصف����ات 
وصناع����ة ياباني����ة 100% في 
السوق احمللي، ليتواصل باجيرو 
التي ارتبط اسمها بالتعامل مع 
ظروف القيادة الصعبة، والتي 
ال يق����ف بوجهه����ا أي نوع من 
التضاريس مهما اشتدت وبلغت 
وعورتها بتقدميها مفاهيم جديدة 
جتمع ما بني الرفاهية والفخامة 
والتكنولوجيا املتطورة للقيادة 

على الطرق غير املمهدة.
وقالت املجموعة انه بإمكان 
العمالء الي����وم اقتناء باجيرو 
الس����نني ذات  القائدة على مر 
اليابانية واملواصفات  األصالة 
املتفوقة بدفعة أولى وقس����ط 
شهري متساويني ابتداء من 159 
دينارا فقط، لتواصل املجموعة 
بذل����ك تقدمي املزيد م����ن القيم 
املضافة واملفاجآت والعروض 

القوية لعمالئها.
وخضع����ت باجي����رو 2012 
لعمليات تطوير شملت تغييرات 
تصميمي����ة مثل إعادة تصميم 
التهوي����ة األمامي، مع  ش����بك 
قضبان مجوفة وفواصل سميكة 
من الكروم على جانبي شبكة 
التهوية، كما مت إعادة تصميم 
بعض مناط����ق املصد األمامي 
وقضبان السقف، باإلضافة إلى 
عجالت سبائكية جديدة متعددة 

األضلع قياس 18 بوصة.
كما أنه مت تزويد كافة فئات 
 Brake« باجيرو 2012 بنظ����ام
Override« اجلدي����د واملبتكر، 
والذي يقوم بفصل خانق الوقود، 
وتفعيل املكابح فقط في حالة 
أن قام الس����ائق بطريق اخلطأ 
بالضغط على دواس����ة املكابح 
ودواس����ة البنزي����ن في نفس 
الوقت، باإلضافة إلى مستشعرات 
ضوئية، ومستشعرات أمطار مع 
خاصية قياس سرعة تشغيل 
املمس����حات األمامية، وكاميرا 

خلفية، ونظام بلوتوث.

تصميم كالسيكي

وعمل فري����ق التطوير في 
ميتسوبيشي على منح باجيرو 
اجلديدة مظه����را أكثر قوة مع 
االحتفاظ بالتصميم الكالسيكي 
ضمن اخلط����وط املربعة التي 
ميزت سلس����لة باجي����رو منذ 
انطالقتها األولى، فباجيرو لها 
روح هي نفسها منذ اجليل األول 
وحتظى بتطوير وحتديث مع كل 
جيل جديد لتفرض هيمنتها على 

الطرقات أمام منافساتها.
وجاءت باجيرو 2012 بأضواء 
بحج����م كبي����ر متت����از بالقوة 
واجلرأة، ويتوسط هذه األضواء 
شبك تهوية من احلجم الكبير 
ومصنوع م����ن الكروم الالمع، 
وأضواء ضباب محاطة بإطارات 
بارزة ومرسومة بدقة تضيف 
مزيدا من القوة إلى ش����خصية 

باجيرو.
اخلطوط اجلانبية ترس����م 
مالمح سيارة دفع رباعي جبارة 
اإلمكانيات، مع ش����كل جانبي 
جذاب ومرتفع السقف يتكامل 
النافرة والكبيرة  الرفارف  مع 
والزوائد املنتفخة في النصف 
السفلي من األبواب والعجالت 
الكرومية والعريضة االطارات 

2011
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