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سعيًا لتبوؤ مواقع إستراتيجية خلدمة عمالئها

»مدى لالتصاالت« في معارض »بست« بالكويت
الى ضم االفراد واملناطق السكنية 
الى اعمالها اآلخذة في التوسع، 
لتك���ون املزود االمث���ل بجميع 
حلول االنترنت الالسلكية جلميع 

املستخدمني«.
ابراهي���م بالقول:  واضافت 
»من خالل موقعنا في معارض 
بس���ت مبدين���ة الكويت، ميكن 
للعمالء االش���تراك في خدمات 
»م���دى« املتميزة واالطالع على 
اح���دث عروضه���ا ومنتجاتها 
وحتى جتديد اشتراكاتهم«.جتدر 
االشارة الى ان »مدى لالتصاالت«، 
احدى شركات االتصاالت املزودة 
خلدمة االنترنت الالسلكي، التي 
تهدف ال���ى ربط عمالئها بثورة 
االتصاالت الالسلكية عبر خدمة 
انترنت واسعة النطاق ذات جودة 
عالية وتسعى الى اكساب عالم 
االنترنت ابعادا جديدة، كما حتتل 
مكانة ريادية في طليعة مقدمي 
خدمات التكنولوجيا الالسلكية 
للمؤسسات احلكومية والشركات 

اخلاصة. 

االقرب ال���ى عمالئها، وتعرض 
خدماتها املتطورة الكبر شريحة 
من املجتمع. وقالت الشركة في 
بيان صحافي انه: »بعد ان اتخذت 
لنفسها مكانا في اكبر املجمعات 
التجارية في الكويت مثل املارينا 
املهلب األڤنيوز وس���وق  مول، 
ش���رق والبيرق، هاهي »مدى«، 
الشركة الرائدة في تزويد خدمات 
االنترنت الالسلكية، تتواجد في 
صالة عرش »بست« في مدينة 

الكويت«.
ويأت����ي تواجد ش����ركة مدى 
لالتصاالت في معارض »بس����ت« 
الثان����ي من نوعه بع����د تواجدها 
في معرض الشركة مبنطقة الري 

بالشويخ.
وعن هذه اخلطوة التوسعية، 
قالت مدير ادارة التسويق شهد 
ابراهيم: »ان تواجد شركة مدى 
الي���وم في معرض  لالتصاالت 
»بس���ت« مبدينة الكويت يأتي 
ضمن االستراتيجية التوسعية 
للشركة، والتي تهدف من خاللها 

أكدت شركة مدى لالتصاالت 
انه���ا تس���عى لتب���وؤ مواقع 
استراتيجية في الكويت، لتكون 

شهد إبراهيم

»فيراري« تكشف النقاب عن طراز
 »F12 برلينتا« اجليل اجلديد

 كش���فت فيراري مؤخرا على االنترنت النقاب 
عن طراز »F12 برلينتا« لتبشر بقدوم جيل جديد 
من سيارات فيراري املزودة مبحرك 12 أسطوانة، 
وقدمت للعالم س���يارة خارقة بأداء غير مسبوق، 
يوفره محرك استثنائي جديد وتصميم مبتكر يعيد 
صياغة املظاهر الكالس���يكية ولك���ن مع ديناميكا 

هوائية فائقة.
وظهرت »F12 برلينتا« أمام العالم للمرة األولى 
على موقع Ferrari.com استعدادا الطالقها الرسمي 

األول في معرض جنيڤ الدولي للسيارات.
وجتسد »F12 برلينتا« اجلديدة، والتي بدت بلون 
»روس���و برلينتا« األحمر ثالثي الطبقات، أقصى 
مستويات التطور على مستوى السيارات الرياضية 
املجهزة مبحرك مثبت بوضعية وسطية-أمامية.

وتعد »F12 برلينتا« في الواقع األقوى واألفضل 
أداء بني جميع سيارات فيراري املعدة للقيادة على 
الطريق، وذلك بفضل كفاءة محركها االستثنائي، 
سواء من حيث احتراق الوقود أو التصميم امليكانيكي 
أو كفاءة ديناميكا الس���وائل، والتي، باالضافة الى 
تصميم الهيكل املتقدم والديناميكا الهوائية واملكونات 
وأنظمة التحكم االلكترونية، تضمن جتربة قيادة 
غير مسبوقة بغض النظر عن طبيعة الطريق أو 

حلبة السباق.
ومت حتديث التصميم التقليدي حملول احلركة 

في فيراري ليتناسب مع أداء السيارة اخلارق.
 كما مت تقصير قاعدة العجالت وخفض وضعية 
احملرك ولوحة القيادة واملقاعد في الهيكل، في حني 
أن التصميم اجلديد لنظام التعليق اخللفي وعلبة 
التروس مكن مهندسي فريق فيراري من تقليص 

حجم اجلزء اخللفي من السيارة.

والنتيجة االجمالية هي سيارة مدمجة بصورة 
بالغة مع مركز ثقل أقل ارتفاعا وأكثر ميوال نحو 
اجلزء اخللفي من الهيكل، ومستوى غير مسبوق 

من كفاءة الديناميكا الهوائية.
 وصممت س���كاغلييتي، الشهيرة بخبرتها في 
مجال مواد التصنيع واألملنيوم، هيكال ومجس���ما 
جديدا بالكامل للسيارة باستخدام 12 نوعا مختلفا 
من الس���بائك، والتي استخدم البعض منها للمرة 
األولى في قطاع الس���يارات، مع توظيف تقنيات 
جديدة في عمليتي اجلمع والتركيبK وقد نتج عن 
ذلك زيادة بنسبة 20% في صالبة الهيكل في حني 
خفض الوزن الى 1525 كلغ فقط )أي أقل ب� 70 كلغ 
من طراز V12 كوبيه السابق( مع توزيع مثالي بني 

احملاور )54 % على احملاور اخللفية(.
ويوفر محرك »F12 برلينتا« املكون من 12 أسطوانة 
على شكل V بسعة cc 6262 واملتمركز بزاوية 65 
درجة أداء وعدد دورات غير مس���بوقني في تاريخ 

احملركات التي تعمل بضغط الهواء الطبيعي.
ويولد احملرك قوة قصوى تبلغ CV 740 أي ما 

يوازي بصورة أدق CV 118\ ليتر.
وتصل ذروة عزم الدوران الى 690 نيوتن متر، 
يتوافر 80 % منه عند 2500 دورة في الدقيقة فقط، 
ويتيح حركة تسارع هائلة على كامل مدى وحدة 
رصد دورات احملرك وصوال الى حد ال� 8700 دورة 

في الدقيقة.
 ويرتبط هذا احملرك بناقل حركة ثنائي القابض 
مقتبس عن سيارات الفورموال 1، مع نسب تروس 
متقاربة مت استحداثها خصيصا لتتناسب مع أداء 
هذه السيارة، وتتميز »F12 برلينتا« بنسبة الوزن 

الى القوة البالغة 2.1 كجم/ CV فقط.

اإلصدار اجلديد من »فيراري«

إلعادة إطالق منتجاتها من املعدات اإلنشائية وأعمال الطرق في الكويت

العالمة األملانية حتقق رقمًا قياسيًا في مبيعات يناير وفبراير املاضيني

 »بحرة التجارية« تدشن شراكة
 مع »ساكاي هيفي انداستريز« اليابانية 

»فولكس واجن الشرق األوسط«
 تسجل زيادة في مبيعاتها بنسبة %84

أعلنت شركة »ساكاي هيفي 
انداس���تريز ليمتد«، اليابانية 
العاملي���ة الرائ���دة في صناعة 
املعدات االنشائية عن تعاونها 
مع ش���ركة بحرة التجارية �� 
احدى شركات مجموعة الساير 
� العادة اط���الق منتجاتها من 
املعدات االنشائية واعمال الطرق 

في الكويت.
حيث مت تدش���ني الشراكة 
رسميا بني الشركتني في اجتماع 
عقد مؤخرا بني كبار مسؤولي 
ادارة  شركة س���اكاي وفريق 

شركة بحرة.
وتتمتع ش���ركة س���اكاي 
بتقدي���ر وس���معة قويني في 
الكويتي واس���واق  الس���وق 
املنطقة منذ عدة عقود كمورد 
مرموق وموثوق ملعدات اعمال 
الطرق االنشائية، وتأسيسا على 
ذلك، ونظرا ملوقع شركة بحرة 
الراسخ واملعروف كواحد من اهم 
موردي انواع عدة من املعدات 
الثقيلة في الكويت، فان حتالف 
الشركتني يهدف الى لعب دور 
حيوي ومه���م لدعم عمالئهما 
في مشاريع البنى التحتية في 

السوق الكويتي.
وقد برعت واشتهرت ساكاي 
هيف���ي انداس���تريز في قطاع 
معدات اعم���ال الطرق منذ ما 
يربو على ال� 70 عاما من اخلبرة 

 بع���د اعالنها ع���ن ارتفاع 
مبيعاتها في عام 2011 بنسبة 
21%، أعلن���ت فولك���س واجن 
الش���رق األوسط عن استمرار 
هذا النمو في املنطقة بتحقيقها 
زيادة في أرق���ام مبيعات أول 
شهرين من العام 2012 بنسبة 
84% مقارنة الفترة نفسها من 

العام 2011.
وق���د جاءته ه���ذه الزيادة 
املبيعات مدعومة باطالق  في 
الشركة لطراز »جيتا« اجلديدة 
كليا في مايو 2011، والتي متتعت 
بزيادة في املبيعات بلغت %100 
مقارنة بطراز جيتا الس���ابق، 
كما س���اهمت كل من سيارات 
»تيغوان« التي مت اطالقها حديثا 
و»الط���وارق« التي تعد طرازا 
أساسيا ملنطقة الشرق األوسط 
في حتقيق نس���بة النمو لهذه 

الفترة من العام.
النجاح،  وتعليقا على هذا 
قال مدير املبيعات في فولكس 
واجن الشرق األوسط ماركوس 
بطرس: »ميث���ل هذا النمو في 
املبيعات وفي هذه الفترة املبكرة 
م���ن العام حصاد العمل اجلاد 
وتفاني فولكس واجن لتقدمي 
مناذج جديدة، مصممة خصيصا 
للمنطقة، ونحن نراقب ونطور 
باس���تمرار ممارس���ات خدمة 
العم���الء للتأكد من أن الزبون 
دائما في صميم أعمالنا، ولقد 
حققن���ا تقدما كبي���را نعتزم 

ومن شأن التعاون والشراكة 
بني »س���اكاي« وشركة بحرة 
تلبي���ة احتياج���ات العم���الء 
املتنامية باالضافة الى جتسيد 
قدرة الش���ركتني على مواجهة 
حتديات الغد لوعي الشركتني 
بالتطور املتواصل في معدات 
الطرق االنش���ائية واالهتمام 
املتزاي���د باحلفاظ على البيئة 

وحمايتها.
 وقد رحب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الساير، مبارك ناصر 
الساير ترحيبا حارا بفريق ادارة 
املبيعات  ساكاي بقيادة مدير 
الدولية آر.واتانابي، واملديرين 
املسؤولني عن اسواق الشرق 
االوسط، اي.ايسو وناكاغاوا، 
حيث توجه اليهم بأحر التهاني 
على انطالقة ساكاي من جديد 

في السوق الكويتي.
حضر االجتماع مدير عام اول 
شركة بحرة ستيف شو، ومدير 
عام املبيعات حمزة ميالكانديو 
العمليات بشركة  ادارة  فريق 

بحرة التجارية.
وفي اخلتام، كرر الس���اير 
تأكي���ده على االلت���زام القوي 
والراس���خ ملجموعة الس���اير 
وشركة بحرة بحرصهم على 
العم���الء بتقدمي اجود  رضاء 
واحدث املنتجات واخلدمات التي 
يتوقعها عمالؤنا من الشركة. 

س���يارة بولو سيدان اجلديدة 
خ���الل النصف الثاني من عام 
2012، وبذلك استكمال مجموعة 
السيدان من فولكس  سيارات 

واجن في الشرق األوسط.
وبنينّ انه لم تشهد بداية العام 
2012 حتقي���ق مبيعات كبيرة 
لفولكس واجن فحس���ب، بل 
شهدت أيضا تنويع نشاطات 
الشركة وتعزيز مبادرة »فكر 
باألزرق«، والت���ي هي مفهوم 
يشجع على التحلي باملسؤولية 
في الطرقات، والوعي بالبيئة 

في احلياة اليومية.

ملواكبة متطلبات اعمال انشاءات 
الطرق السريعة املتطورة على 
ال���دوام، وخدمتها وصيانتها، 
فاملتان���ة والقوة والش���عبية 
التي حتظى بها معدات ساكاي 
ملختلف اعمال الطرق معروفة 
للجميع، وان تعاونها مع شركة 
بحرة التجارية )احدى شركات 
مجموعة الس���اير( يعد حجر 
االساس خلدمة العمالء بتقدمي 
احدث املعدات مدعومة بخبرة 

مميزة بعد البيع.

في املستقبل«.
 واك���د ان فولك���س واجن 
الشرق األوسط تواصل تعزيز 
مكانته���ا في قطاع س���يارات 
السيدان خالل العام 2012، بعد 
االستحسان الذي نالته »جيتا« 
اجلديدة كليا، ففي معرض قطر 
للسيارات، الذي عقد في يناير 
من ه���ذا العام، مت تقدمي طراز 
»باسات« اجلديدة للمرة االولى 
في الش���رق األوسط، وسيتم 
طرحها في األس���واق في شهر 
يونيو من هذا العام، الفتا الى 
انه بعد »باسات«، سيتم اطالق 

كواحدة من الشركات العريقة 
التخصصية الرائدة في قطاع 
معدات اعمال انشاءات الطرق 
حول العالم، والتي من املتوقع 
من خالل تعاونها مع ش���ركة 
بحرة ان تلعب دورا بارزا في 
خدمة قطاع انش���اءات الطرق 
في الكويت، فعلى مدى عقود 
خلت وساكاي تبذل كل ما في 
وسعها لتطوير وانتاج منتجات 
مبتكرة قائمة على احدث اعمال 
االبحاث والتطوير التكنولوجية 

احملافظة عليه طوال العام 2012 
من خالل اطالق طرازات جديدة 

في جميع أنحاء املنطقة«.
واضاف قائ���ال: »لقد كانت 
األش���هر األولى من عام 2012 
مثيرة وناجحة لفولكس واجن 
العاملية وفولكس واجن الشرق 
األوس���ط، وأظه���رت النماذج 
والط���رازات اجلديدة التي مت 
الكشف عنها في معرض جنيڤ 
للسيارات التزامنا باجلمع بني 
التقني���ات والتصميم،  أفضل 
ونحن نتطل���ع الى جلب هذه 
النماذج الى الش���رق األوسط 

لقطة جماعية جتمع كبار مسؤولي شركة ساكاي وفريق ادارة شركة بحرة

إصدارات فولكس واجن املتعددة ترفع مبيعات الشركة ماركوس بطرس 

اجلامعة األميركية في الكويت
 تعلن رعايتها ملعرض التعليم 2012

أعلنت اجلامع����ة األميركية 
في الكويت عن رعايتها ملعرض 
ال����ذي تقيمه وتنظمه  التعليم 
ش����ركة معرض الكويت الدولي 
عل����ى أرض املع����ارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 12 الى 
15 مارس اجلاري مبشاركة حشد 
من املؤسسات واجلهات والهيئات 

التعليمية واالكادميية.
املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
اجلامعة د.وينفريد تومبسون 
إن املشاركة في معرض التعليم 
تعد م����ن أهم األدوات التوعوية 
والترويجية للتعريف بنشاط 
اجلامعة وعرض كل برامجها على 
ال����زوار من طلبة وأولياء أمور، 
فضال ع����ن أن املع����رض يتيح 
التعرف  إلدارة اجلامعة فرصة 
على اجلامعات االخرى املشاركة 

في املعرض.
وحول استعدادات اجلامعة 
أوض����ح  التعلي����م  ملع����رض 
د.تومبسون أنه جار إعداد فريق 
من اجلامع����ة حلضور املعرض 
ومتثيل اجلامعة، حيث يتكون 
هذا الفريق من مستشاري القبول 

املؤسس����ات األميركية لالعتماد 
االكادميي AALE، واجلامعة في 
الوقت احلالي ف����ي طور العمل 
للحصول على االعتماد البرامجي 
لبرامج اجلامعة في هندسة وعلوم 
الكمبيوتر من مجلس االعتماد 
 ABET للهندسة والتكنولوجيا
في الواليات املتحدة األميركية، 
وفي نفس الوقت تواصل اجلامعة 
عملية تطوير ودعم مس����توى 
اجل����ودة باجلامع����ة عن طريق 
التقييم الذاتي ومراجعة جودة 

األداء.
وحت����دث تومبس����ون ع����ن 
املعوق����ات والتحدي����ات الت����ي 
يجب ان جتتازها املؤسس����ات 
التعليمي����ة في الكويت من أجل 
االرتقاء باملستوى التعليمي في 
الكويت، قائال إن أهمها يتمثل في 
تطوير وتشجيع البحث العلمي 
باجلامعات وإنشاء مراكز بحثية 
الباحثني  متخصصة تستقطب 
في املجاالت املختلفة، وبناء على 
ذلك أنشأت اجلامعة األميركية 
في الكويت مركزا متخصصا في 

دراسات اخلليج.

واآلداب احلرة IibereaI arts، ومنذ 
تأسيسها اقترن اسمها بالتميز في 

التعليم والبحث العلمي.
وح����ول تقيي����م اجلامع����ة 
للمستوى االكادميي والعلمي الذي 
بلغته املؤسسات التعليمية في 
الكويت قال تومبسون انه طبقا 
للجهات الدولية املعنية بوضع 
معايي����ر االعتماد االكادميي فإن 
املؤسسات التعليمية في الكويت 
مازالت في حاجة لتطوير أدائها 
التعليم����ي والبحث����ي من اجل 
محاذاة املعايير الدولية والتمكن 
من املنافس����ة على املس����تويني 

االقليمي والدولي.
وأشار الى ان اجلامعة تسعى 
جاهدة في هذا االجتاه، بل يسر 
اجلامعة اإلع����الن عن حصول 
إدارة االعم����ال  ف����ي  برامجه����ا 
واالقتصاد على االعتماد األكادميي 
من مجلس اعتماد كليات العلوم 
اإلداري����ة وبرامجها ACBSP في 
الوالي����ات املتح����دة األميركية، 
كما حصلت برامج اجلامعة في 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
البرامجي من  عل����ى االعتم����اد 

باجلامع����ة، فضال عن مجموعة 
مختارة من األس����اتذة والطالب 
املتميزي����ن لتعريف الزوار بكل 
أركان اجلامعة من برامج وأنشطة 
طالبية وأكادميية واإلجابة عن 
استفساراتهم، وبالطبع ستتوافر 
لل����زوار كل املطبوعات واملواد 
الت����ي تتضمن جميع  الدعائية 
املعلومات الت����ي يرغب املتقدم 
في احلصول عليها، وال تتوقف 
مشاركة اجلامعة عند هذا الدور 
التوعوي فحسب، وإمنا سيستقبل 
جناح اجلامعة األميركية طلبات 
االلتحاق باجلامعة وتس����جيل 
بيانات الطالب املهتمني باجلامعة 
من أجل مراس����لتهم واستمرار 

التواصل معهم.
ولفت الى أن اجلامعة األميركية 
ترعى معرض التعليم للس����نة 
الثامنة على التوالي، وذلك إميانا 
بالدور الهام الذي تفرضه مكانة 
اجلامعة ووضعها بني مؤسسات 
التعلي����م العالي ف����ي الكويت، 
السيما ان اجلامعة األميركية في 
الكويت هي أول جامعة خاصة 
العلوم  بالكويت تنتهج فلسفة 

د.وينفريد تومبسون


