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ML 350 أفضل 
سيارة SUV فاخرة 

كبيرة

ML 63 AMG
أفضل سيارات
الـ SUV أداء

GLK ضمن أفضل 
 SUV ثالث سيارات

فاخرة متوسطة 
احلجم

حتت رعاية »االمتياز« و»الكويت وآسيا«

نادي سيدات األعمال يختتم برنامجاً تدريبياً
حتت رعاية مجموعة االمتياز 
وشركة الكويت وآسيا القابضة 
وبالتعاون مع نادي س���يدات 
االعمال واملهنيات فرع الكويت 
اقيم برنامج تدريبيا الصحاب 
املش���اريع الصغيرة من خالل 
ورشتي عمل في علم التسويق 
التواصل االجتماعي  واس���س 
الصحاب االعمال واملشروعات 
حاضر فيها كل من عمر احلوطي 
وهن���د الناه���ض وق���د تخلل 
الورشة جلستان شخصيتان 
لكل مشاركة في مجال التسويق 
وفي وسائل التواصل االجتماعي 

احلديثة وذلك على مدى يومني 
البرنامج بتوزيع  ولقد اختتم 

شهادات على املشاركني.

مها البغلي تسلم شهادة إلحدى املشاركات

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي

لقطة للمشاركني في السباق

استحواذ كوفبيك على حصة BP من حقل  
Yacheng البحري للغاز الطبيعي في الصني

أعلنت الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية )كوفبيك(، وهي إحدى الشركات 
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية والعاملة 
في مجال االستكشاف والتطوير واإلنتاج 

للنفط اخلام والغاز الطبيعي خارج الكويت 
عن استحواذها على مشاركة إضافية في حقل 

YACHENG للغاز في بحر الصني اجلنوبي 
من شركة BP بنسبة 34.3%.حيث تخضع 
تلك الصفقة لإلجراءات اإلدارية احلكومية 

واملوافقات النهائية مع الطرف الثالث في الوقت 
احلالي.

وحول هذه الصفقة، صرح رئيس مجلس 
اإلدارة العضو املنتدب نزار محمد العدساني 
بأن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة 
بشان فرص النمو املتاحة لكوفبيك بالتعاون 
القيم مع شركائها مثل CNOOC حيث تلتزم 

كوفبيك بالعمل في الصني وتوسيع مجال 
اعمالها/ مشاريعها في مجال االستكشاف 

والتطوير للنفط والغاز باعتبارها من االسواق 
الناشئة واملهمة حاليا.

وقد اكتشف حقل Yacheng 13-1 عام 1983 ويعد 
أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في الصني.

نزار العدساني

الفئة M- من »مرسيدس ـ بنز« تتألق في النسخة 
الثالثة جلوائز الشرق األوسط للسيارات 2012

د.محمد بن سليم، هو الراعي 
الرسمي جلوائز الشرق األوسط 
للسيارات والتي تعتبر من أبرز 
فعاليات اجلوائز املرموقة في 

قطاع السيارات باملنطقة.
ومنحت اجلائزة بناء على 
اختيار جلنة حتكيم تضم عددا 
من اخلب���راء البارزين من 10 
دول منه���ا البحرين، ومصر، 
واألردن، والكويت، ولبنان، 
وعم���ان، وقط���ر، والكويت، 
العربية السعودية،  واململكة 
وس���ورية واإلمارات العربية 

املتحدة.
وقام بتسليم اجلوائز املدير 
العام ملركز إكس���بو الشارقة 

سيف محمد املدفع.
وباإلضافة إلى األلقاب التي 
حصل���ت عليها ضمن جوائز 
الشرق األوسط للسيارات 2012، 
 -M فقد أدهشت سيارة الفئة
اجلديدة العالم بفضل تصميمها 

الرائع وأدائها املتفوق.
فقد حصل���ت مؤخرا على 
 AUTO BILD جائ���زة مجل���ة
للتصميم عن لقب الس���يارة 
األكثر جاذبية في فئة سيارات 
ال� SUV واحلافالت الصغيرة 
وس���يارات الدفع الكلي، ذلك 
بعد اس���تطالع أجرته املجلة 
األملانية الرائدة وبأغلبية من 

بني أصوات 100 ألف قارئ.
وأكد الف���وز تقدير القراء 
للتصميم املتجدد الذي يجمع 
بسالس���ة متناهية بني القوة 

واألناقة.

SYSTEM على حتقيق الثبات 
ومنع االنقالب، بينما تساهم 
التصمي���م واملجموعة  مزايا 
الكبيرة من املعدات القياسية 
واإلضافات في حتويل السيارة 

إلى خيار جذاب للغاية.
وقد تس���لم اجلوائز مدير 
املبيعات والتسويق لسيارات 
مرس���يدس � بنز ف���ي داميلر 
الشرق األوسط واألدنى فرانك 
بيرنتالر، وقال معلقا على األمر: 
»لطاملا اشتهرت سياراتنا بني 
العمالء في املنطقة مبكانتها 
الراقية وفخامتها غير املسبوقة 

في فئتها.
وكانت اس���تراتيجية عام 
2012 ال���� SUV وAMG ل���دى 
مرس���يدس � بنز، حيث شهد 
إط���الق مجموع���ة متجددة 
بتصامي���م حديثة وقوية من 
الفئة M- اجلديدة، فإننا نختتم 
العام باملستوى ذاته من اإلثارة 
 ML واحلماس، لتتوج سيارة
 ML 350 اجلريئة وس���يارة
القوية باجلائزتني   63 AMG
املرموقتني في جوائز الشرق 
األوسط للسيارات 2012. تعزز 
هاتان اجلائزتان املكانة الرائدة 
التي حققتها مرسيدس � بنز 
لتك���ون الش���ركة األبرز في 
صناعة السيارات الراقية في 

الشرق األوسط واألدنى«.
إلى أن نائب رئيس  يشار 
االحتاد الدولي للسيارات في 
الشرق األوسط ورئيس نادي 
اإلمارات للسيارات والسياحة 

حصدت مرس���يدس � بنز 
الش���رق األوس���ط واألدن���ى 
الثالثة  النسخة  جائزتني في 
الش���رق األوسط  من جوائز 
للسيارات 2012، وذلك خالل 
أقيم في مركز إكس���بو  حفل 
الش���ارقة للمعارض في شهر 

نوفمبر.
س���يارات  ترش���يح  ومت 
مرس���يدس � بنز لنيل س���تة 
جوائز وتفوقت في فئة سيارات 
ال� SUV، لتحصل على جائزة 
أفضل سيارة SUV فاخرة كبيرة 
 ML 350 عن سيارتها املدهشة
 SUV �وجائزة أفضل سيارات ال
 ML 63 AMG أداء عن سيارة
اجلبارة، بينما متكنت سيارة 
الرائعة من  الديناميكية   GLK
الوصول إل���ى املراكز الثالثة 
األولى ضمن أفضل س���يارات 

ال� SUV املتوسطة الفاخرة.
 -M يشار إلى أن سيارة الفئة
من مرسيدس � بنز كانت سيارة 
ال� SUV الوحيدة التي تفوز في 
أكثر من فئة من فئات جوائز 
الشرق األوس���ط للسيارات، 
 AMG وذلك بفض���ل تصميم
الديناميكي الرياضي بصورة 
قياسية، وثالثة خيارات من 
احملركات القوية وراحة القيادة 
التي ال نظير لها، باإلضافة إلى 
املقصورة الداخلية املترفة ذات 
العالية مما يعني أن  اجلودة 
الفئ���ة M- اجلريئة اجلديدة 
تظهر نواياها بكل ثقة اللتقاء 

قوة األداء مع الرقي.
وبعد أن حصلت س���يارة 
ML 63 AMG اجلدي���دة م���ن 
مرس���يدس � بنز على جائزة 
أفضل س���يارات ال� SUV أداء، 
إبهار اجلميع  فإنها تواص���ل 
مبزي���ج ال يضاهى من أنظمة 
املتفوق���ة والتصميم  القيادة 
املميز ومستويات متفوقة من 

السالمة والراحة.
التسارع  وميكن للسيارة 
م���ن الصفر إل���ى 100 كم في 
الساعة خالل 4.8 ثوان، وذلك 
بفضل محرك AMG V8 بشاحن 
توربيني مزدوج وسعة 5.5 
ليت���رات مينحها قوة قصوى 
قدرها 525 حصانا بينما يبلغ 
الع���زم األقص���ى 700 نيوتن 

متري.
 AMG RIDE ويعمل نظ���ام
CONTROL للتعليق الرياضي 
 ACTIVE CURVE مبساعدة نظام

النصف واملزيني كوادر وطنية جديدة
ضمن اإلدارة التنفيذية لـ »بوبيان للتأمني التكافلي«

أعلنت شركة بوبيان للتامني 
التكافلي )التابعة لبنك بوبيان( 
عن انضمام كل من قتيبة مهلهل 
النصف ومبارك س���الم املزيني 
الى اإلدارة التنفيذية للشركة في 
منصبي مساعد املدير العام، وذلك 
في إطار خطط الشركة لالستعانة 
بالكوادر الوطنية ذات اخلبرة في 

صناعة التامني التكافلي.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة بوبيان للتامني التكافلي 
وليد خالد الياقوت ان االستعانة 
باثنني من أفضل الكوادر الوطنية 
في س���وق التامني احمللي تأتي 
في اطار خطط الشركة لتطوير 
أنش���طتها والعمل على تقدمي 
خدمات ومنتجات متميزة للسوق 
النوعية  احمللي املتعطش لهذه 
من اخلدم���ات. وميتلك املزيني 
خبرة في عالم التأمني متتد الى 
أكثر م���ن 22 عاما بينما ميتلك 
النصف خبرة تصل الى حوالي 

26 عاما في ذات املجال.
من ناحية أخرى قال الياقوت 
ان الشركة ستشهد خالل املرحلة 

املقبلة العديد من التطورات التي 
تؤهلها الن تكون العبا أساسيا في 
سوق التأمني التكافلي في الكويت 

والذي يشهد منوا مستمرا.
وأش���ار الياق���وت إل���ى أن 
جناح اس���تدعاء الشركة %50 
من رأسمالها البالغ إجماليه 10 
ماليني دينار أخيرا ميثل خطوة 
من شانها ان تساهم في تعزيز 
مكانة الشركة وتساعدها على 
تنفيذ خططها االستراتيجية في 

املزيد من التوس���ع في السوق 
احمللي.

يذك���ر أن ش���ركة بوبي��ان 
للتامي�ن التكافلي تأسست ع��ام 
2006 برأس���م��ال مص��رح ب��ه 
وق��دره 10 ماليني دينار كويتي، 
حيث تقدم مجموعة واسعة من 
املنتجات التأمينية جلميع فئات 
األعمال مثل احلريق واحلوادث 
العامة واملس���ؤوليات والتامني 
البح���ري والطي���ران والتكافل 
العائل���ي والتأمني الصحي على 
التكافلي مبا  التأم���ني  أس���اس 
يتماش���ى مع أحكام الش���ريعة 
اللجنة  اإلسالمية حتت إشراف 
الش���رعية للش���ركة. وتعتبر 
الشركة أول منوذج لشركة تأمني 
في الكويت مرخص لها من قبل 
بنك الكويت املركزي ملزاولة عملها 
من خالل فروع بنك بوبيان، وهو 
بالتأمينات املصرفية  ما يعرف 
الش���ركة عملياتها  حيث بدأت 
في فرعني من فروع بنك بوبيان 
الرئيسية في الكويت وستضيف 

مجموعة فروع اخرى قريبا.

قتيبة النصفمبارك املزيني

أقيم على أرض املعارض الدولية مبشرف للعام الثاني على التوالي

»مدى لالتصاالت« تغلق مسابقة أفضل ڤيديو منزلي 
نهاية ديسمبر.. وإعالن الفائزين في يناير

»الوطنية لالتصاالت« رعت سباق GulfRun كارت

أطلقت شركة مدى لالتصاالت 
قبل نحو شهر مسابقة عمل أفضل 
ڤيديو منزل����ي YouTube، وهي 
الفرصة  مس����ابقة جديدة متنح 
جلميع عمالء م����دى لالتصاالت 
وزوارها للمشاركة فيها بتحميل 
أجمل اللقطات املنزلية للدخول في 
املسابقة واحلصول على جوائز 

مادية واشتراكات مجانية.
وتستمر مسابقة أفضل لقطة 
منزلية حتى نهاية شهر ديسمبر 
اجلاري، وميكن لعمالء ومشتركي 
شركة مدى وغيرهم من األفراد 
املش����اركة في املسابقة وحتميل 
اللقط����ات، حيث س����يعلن عن 
الفائزين باملراكز الثالثة األولى مع 

مطلع شهر يناير املقبل 2013.
ويأتي إطالق مسابقة أفضل 

رعت شركة الوطنية لالتصاالت 
سباق GulfRun كارت � )ملدة 42 
س����اعة حتمل( � للع����ام الثاني 
على التوال����ي، والذي أقيم على 
أرض املعارض مبشرف يوم 14 
اجلاري والذي امت����د على مدى 
الوطنية  يومني. وتأت����ي رعاية 
لهذا احلدث الرياضي انطالقا من 
حرصها الدائم على نشر الوعي 
حول أهمية تطبيق قواعد القيادة 
اآلمنة للحد من حوادث الس����ير، 
واستنادا إلى التزامها االجتماعي 
في هذا السياق. وشارك في احلدث 
العديد من فرق احملترفني والهواة، 
حيث تنافسوا في سباق الكارت 
ملدة 42 ساعة متواصلة، اختبروا 
فيها مدى حتملهم للوقت والقيادة 
والعناء واملثاب����رة. ومت اختيار 
مراكز انطالق سيارات الكارت عبر 

ڤيديو منزلي ف����ي إطار التفاعل 
املستمر لشركة مدى لالتصاالت 
م����ع عمالئها وزواره����ا، وبداية 
لسلسلة املسابقات املتميزة التي 
تسعى ش����ركة مدى لالتصاالت 
عغالى تقدميه����ا للعمالء بصفة 
عامة وعشاق التصوير على وجه 
اخلصوص. وعن املسابقة، قالت 
مديرة التسويق في شركة مدى 
لالتصاالت شهد إبراهيم: »نعلن عن 
مشارف انتهاء مسابقة أفضل ڤيديو 
منزلي، في الوقت الذي سيحصل 
في����ه الفائز على جائ����زة مادية 
وقدرها ألف دينار، فيما سيحصل 
الفائز باملرتبة الثانية على جائزة 
بقيم����ة 500 دينار، بينما يحظى 
صاحب املرتبة الثالثة على اشتراك 
سنوي من شركة مدى لالتصاالت 

تصفيات أقيمت يوم 13 اجلاري 
 Shunubz حيث مت تتويج فريق
فائزا بسباق GulfRun، ومت توزيع 
اجلوائز وامليداليات على الفائزين 

من الوطنية لالتصاالت.
وأكدت مدي����ر إدارة العالقات 
العامة ف����ي الوطنية لالتصاالت 
الوطني����ة  فاطم����ة دش����تي أن 
لالتص����االت فخ����ورة برعاي����ة 
هذا احلدث املمي����ز للعام الثاني 
على التوال����ي، خصوصا أنه قد 
ش����هد جناحا كبيرا خالل العام 

املاضي«.
وأضاف����ت »ان أه����م ما مييز 
سباقات GulfRun أنها تساهم في 
رفع درجة وعي السائقني والشباب 
بأهمية تطبي����ق قوانني القيادة 
اآلمنة واملسؤولة للحد من حوادث 
السيارات، والتوعية بأهمية األمن 

ليختبر ج����ودة اخلدمة ويتمتع 
بسرعة االنترنت الذي تقدمه مدى 
لالتصاالت لعمالئها«. وأشارت 
شهد إبراهيم إلى أن مسابقة عمل 
أفضل ڤيديو مبدع لشركة مدى 
التي مت تخصيصها جلميع عمالء 
الشركة، تتميز بفكرتها الفريدة 
التي تتيح للمشاركني استخدام 
كل وسائل التكنولوجيا املتاحة 

وعرض أفكارهم املبدعة.
 يذكر أن »مدى لالتصاالت«، 
إحدى شركات االتصاالت املتميزة 
ف����ي الكويت واملنطق����ة املعنية 
تتميز بتق����دمي خدمات االنترنت 
الالسلكية بس����هولة والتي تعد 
األولى بالكويت في تقدمي خدمة 
االنترنت الالسلكي مع حتميل بال 

حدود إلى عمالئها.

والسالمة للصغار أيضا، وهو األمر 
الى  أثلج صدورنا ودفعنا  الذي 

دعم العاملني على هذا احلدث«.
وأشارت دش����تي بالقول ان 
الوطنية لالتصاالت »تبذل جهودا 
حثيثة لتوعية السائقني خاصة 
الش����باب منهم، بأهمية ممارسة 
سباقات السيارات في البيئة اآلمنة 
لذلك، بدال من إقامتها في الشوارع 
والتسبب في املزيد من احلوادث 
 GulfRun املؤملة«. ويعتبر سباق
أقيمت  مكانا مثاليا لذلك، حيث 
حلبة خاصة في أرض املعارض 
الستضافة سباق GulfRun املليء 
بالتش����ويق واإلثارة، ومت شرح 
كل معايير الس����المة وش����روط 
املنافس����ة وقواعد السباق على 
الفرق املشاركة، قبل يومني من 

احلدث.

شهد إبراهيم

فاطمة دشتي


