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حساب الشباب من »الوطني« لطلبة اجلامعة
يرعى بنك الكويت الوطني معرض بيع 
الكتب الدراسية في جامعة الكويت. وتأتي 
هذه الرعاية في إطار حرص البنك الوطني 
علــى تعزيز تواجده في أوســاط شــريحة 
الشباب وتعريفهم بخدماته املصرفية ذات 
املزايــا احلصرية املعــدة خصيصا ملواكبة 

اهتماماتهم وتلبية احتياجاتهم.
ويســتمر املعرض لغاية يوم االثنني 24 
فبرايــر 2014. حيــث يوفر البنــك الوطني 
للشــباب من خالل تواجده فرصة التعرف 
علــى طبيعــة اخلدمات املصرفيــة املنوعة 
واملختلفة التي يقدمها لهذه الشريحة الواعدة 
في املجتمع، كما يتيح املجال أمامهم لالستفادة 
مــن العروض املجزية التــي يوفرها طوال 
العــام. وقد جنح البنــك الوطني من خالل 
ابتــكاره وتطويره الدائم للخدمات البنكية 
فــي تعزيز صدارته وموقعه املتميز محليا 
من خالل أكبر شبكة فروع وقنوات توزيع 

في السوق املصرفية.
ويحرص البنك الوطني على املشاركة في 
مثل هذه املناسبات اخلاصة بالطلبة انطالقا 
من حرصه على التواصل مع الشباب للتعرف 
عن كثب على اهتمامات هذه الشــريحة من 
املجتمع وتطوير اخلدمات املصرفية لتواكب 

احتياجاتهم.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب »الشباب« 
من البنك الوطني يتميز بعروضه ومنتجاته 
املبتكرة واملعدة خصيصا لتلبية احتياجات 
عمالئه من طلبة اجلامعات واملعاهد العليا 
ممن تتراوح أعمارهم بني 17 و23 عاما. للمزيد 
من املعلومات، يرجى االتصال على اخلدمة 
الهاتفية 1801801 أو زيارة املوقع االلكتروني 
www.nbk.com. كمــا ميكنكم التواصل مع 
البنك الوطني على مواقع التواصل االجتماعي 
فيســبوكNBK Official Page وتويتــر @

.NBKPage@ وانستغرام NBKPage

دودج تشالنجر قوة وإثارة طلبة جامعة الكويت خالل زيارتهم ركن البنك الوطني

مــن عقد مــن الزمــان على 
تنظيم هذا املعرض العريق 
واملتخصص بشكل دوري، 
مشيرة الى انه مت استكمال 
حجــز 95% مــن مســاحة 
صالة 8 املخصصة ملعرض 
الذهب واملجوهرات العاملي 
من قبل حشد من الشركات 
احمللية واإلقليمية والدولية 
املتخصصة وممثلي وكالء 
الذهب واملجوهرات واحللي 
من املاركات العاملية الشهيرة، 
والتي حرصت كل عام على 
ان تكون ســباقة في اعالن 
مشــاركتها بهــذا املعــرض 
املتخصص والذي سيقام على 
مساحة 7000 متر مربع في 
الفتــرة القادمة من 21 – 26 

ابريل 2014 املقبل. 
وأشــارت الدهيم الى ان 
معرض الذهب واملجوهرات 
الثاني عشر والذي يستقطب 
العديــد من دور املجوهرات 
والتجــار ورجــال األعمــال 
واملختصــني مــن صاغــة 
ومهنيني ومصممني وفنانني 
تشكيليني في هذا املجال، من 
كافة أرجاء املنطقة والعالم، 
متوقعــة ان يجتــذب هــذا 
املعرض على مدى اســبوع 
ما يزيد علــى 90 ألف زائر 

الدهيم: استكمال 95% من حجوزات
 معرض »الذهب واملجوهرات«

مــن محبــي اقتنــاء احللــي 
واملجوهرات بأنواعها ملشاهدة 
وشراء احدث وأفخم موديالت 
الفاخرة  أطقــم املجوهــرات 
املصنوعــة مــن أو املرصعة 
بالذهب واملاس واللؤلؤ إضافة 

الى االحجار الكرمية. 
وأكــدت الدهيــم ان هــذا 
املعرض يعــد احلدث األمثل 
لكل من املستهلكني والعارضني 
على السواء، مشيرة إلى أن 
املعرض سيتيح الفرصة أمام 
الزوار لتوسعة مداركهم في 
عالــم احللــي واملجوهرات، 
نظرا لزيادة مساحات العرض 
وارتفاع عدد الدول املشاركة 

فيه.
واختتمت حديثها مذكرة 
بان بــاب املشــاركات مازال 
مفتوحــا لتلقــي املزيــد من 
طلبــات املشــاركة باملعرض 
الفرصــة  يتيــح  والــذي 
لالســتفادة ممــا يوفــره من 
أجواء تســوق مميزة، حيث 
يضــم املعــرض تشــكيالت 
عاملية فريدة جتتذب الزوار 
إلى أجنحــة وطنية وعاملية 
ميثلون عارضني من دول طاملا 
اشتهرت بتاريخها وإبداعاتها 
في عالم الذهب واملجوهرات.

أعلنــت شــركة معرض 
الكويت الدولي عن استكمال 
95% مــن حجوزات اجلهات 
والشركات الراعية واملشاركة 
في النسخة الثانية عشرة من 
معرض الذهب واملجوهرات 

العاملي 2014. 
الشــأن ذكــرت  وبهــذا 
املدير التنفيذي للتســويق 
واملبيعــات باســمة الدهيم 
ان الشــركة دأبت منذ أكثر 

باسمة الدهيم 

»تشالنجر« تواصل إثارة عشاق القيادة.. بعروض ال مثيل لها

»Ooredoo «توفر مفتاح خدمات اجليل الرابع مجاناً

Canon PowerShot N100 القصة كاملة مع كاميرا

من اجليل الرابع في قطر لنوفر 
لعمالئنا سرعة غير مسبوقة، 
وحققنا إجنازا قياسيا متثل في 
توصيل خدمة األلياف الضوئية 
ألكثر مــن 100.000 منزل في 
قطر، ووفرنــا خدمة األلياف 
الضوئية للشركات، وأطلقنا 
تطبيــق اجلــوال املبتكر من 
Ooredoo. وهذا العام، وتقديرا 

Highlights اجلديد األداة املثالية 
لتروي قصتك بســهولة، من 
دون احلاجــة إلى أي تعديل، 
إذ يعــدل هذا النمــط تلقائيا 
كل قصصك املميزة في ألبوم 
ڤيديو واحد رائع يتسنى لك 
تشــاطره ومشــاهدته. ومن 
خالل اســتخدام خوارزميات 
 6  DIGIC ومعالــج  فريــدة 
القوي، حتلــل الكاميرا بذكاء 
الصــور لتعطي ألبوم ڤيديو 
يضم أهم اللحظات بحســب 
العنــوان والتاريــخ أو حتى 
الوجوه املسجلة في الكاميرا.  
ولم يكن تشاطر الصور يوما 
بهــذه الســهولة، إذ تخولــك 
وظيفــة االتصال الالســلكي 
 PowerShot في كاميرا Wi-Fi
N100 حتميل الصور السلكيا 

منــا لعمالئنا الذين أســهموا 
إسهاما حقيقيا في حتقيق ما 
سبق، قررنا طرح مفتاح شبكة 
اجليل الرابع مجانا وبشــكل 
دائم، لنشكر كافة عمالئنا على 
دعمهم ووالئهم، وليكون إيذانا 
.OoredooSmart# بإطالق حملة

ومنذ اليوم األول، اجتذبت 
خدمــات اجليل الرابــع إقباال 
واسعا ومتسارعا ملا تتميز به 
من ســرعة تتراوح بني ثالثة 
وســتة أضعاف سرعة شبكة 
اجليل الثالث. وتتيح شــبكة 
اجليل الرابع للمشتركني أفضل 
جتربة إنترنت على اإلطالق، 
األمر الذي يتجسد في السرعة 
غير املسبوقة عند نقل امللفات 
الرقمية الضخمة، وكذلك عند 
بــث األفالم فائقة الدقة »إتش 
دي« باالســتعانة بتطبيــق 
Mozaic Go، ناهيك عن حتديث 
البيانات على امتداد الشبكات 
االجتماعية املختلفة بسرعة 

خاطفة.

مباشرة إلى الشبكات االجتماعية 
]i[. ويسهل االتصال بالهواتف 
الذكية أيضا، فمن خالل خطوات 
ســريعة وبسيطة يســمح زر 
 Mobile Device Connect Button
القابــل للتعديــل فضــال على 
خاصيــة دعم االتصــال قريب 
املدى NFC باالتصال باألجهزة 
وتشــاطر امللفات عبر تطبيق 
CameraWindow مــن كانــون، 
 Mobile Deviceزر ويســمح 
Connect Button أيضا بإرسال 
النسخات االحتياطية بسهولة 
إلى مواقع التخزين الســحابي 
 Flickr أو Google Drive مثــل
 CANON iMAGE عبــر تطبيــق
GATEWAY، ومن خالل تطبيق 
CameraWindow ميكــن حتــى 
 PowerShot التحكــم بكاميــرا
N100 مباشرة عن بعد من شاشة 
الهاتف الذكي. فيســهل عندئذ 
التحكــم مبواصفــات الكاميرا 
األكثــر شــيوعا، مثل الــزوم، 
والوامض، واملصــراع، وحتى 
التوقيــت الذاتي، وهــذه ميزة 
ممتازة عندما يريد املصور أن 
يكون جزءا من لقطات جماعية، 
أو يريد تصوير احليوانات من 
دون ضجة. وميكنك االستمتاع 
بالقصص التي صورتها طوال 
العمــر، وذلك بفضــل تقنيات 
التصوير املمتــازة من كانون. 
فيســهل مثــال التقــاط الصور 
الطبيعية في حــاالت اإلضاءة 
املنخفضة مع نظام احلساسية 

العالية HS من كانون.

في إطار التزام Ooredoo الثابت 
مبواكبــة متطلبــات األعــداد 
املتزايدة من مستخدمي الهواتف 
الذكية في قطر من خالل حملتها 
#OoredooSmart، التي تعتزم 

إطالقها قريبا.
وقال خــالل املؤمتر: »في 
الســنة املاضية كنا السباقني 
بإطالق أول شــبكة اتصاالت 

اإلعــدادات لتصويــر اللقطة 
املثاليــة مــن بني 58 مشــهدا 
مختلفا، من غروب الشمس إلى 
األطفال املبتسمني. ولن تفوت 
حلظــة يوما، بفضــل إضافة 
ميزة Hybrid Auto من كانون، 
التي تصور أربــع ثوان قبل 
الضغط على املصراع اللتقاط 
الصورة ساكنة. وجتمع كاميرا 
PowerShot N100 أيضا وظيفتي 
 Dual Captureو Hybrid Auto
لتسجل تلقائيا تعابير وجهك 
وراء الكاميــرا قبــل ثانيتني 
من التقــاط الصورة وبعدها 
بثانيتني. وفــي نهاية اليوم، 
تدمج اللقطات في ڤيديو واحد 
بوضوح 720p لتروي خفايا 

كواليس جتربة التصوير.
 Story منــط  ويعتبــر 

اســتضافت Ooredoo قطر 
مؤمتــرا صحافيا أعلن خالله 
رئيس عمليات الشــركة عن 
طرح مفتاح شبكة اجليل الرابع 
مجانا وبشــكل دائــم جلميع 

.Ooredoo عمالء
وقال رئيس العمليات في 
Ooredoo قطر وليد السيد إن 
مفتاح شبكة اجليل الرابع الذي 
تبلغ رســومه االعتيادية 60 
رياال قطريا شهريا لعمالء باقات 
»الشــهري« و15 رياال قطريا 
في األســبوع لعمــالء باقات 
»هال« ســيتاح مجانا جلميع 
عمالء الباقتني املذكورتني من 
املشــتركني بخدمــة اإلنترنت 
اجلوال أو البرودباند اجلوال، 
وذلك في إطــار حملة »2014: 

السنة الرقمية«.
وتشــمل احلملة املذكورة 
حتديثات وحتسينات واسعة 
يستفيد منها كافة عمالء باقات 
»الشهري« وباقات »هال«، مبا 
في ذلك خدمة بيانات اجلوال، 

رفعت شركة كانون الشرق 
األوســط الســتار عن كاميرا 
Power Shot N100 التجريبية 
اجلديدة، التي تزخر بتقنيات 
مبتكرة جديدة لتحويل الصور 
واألفالم إلى قصص ال تنتسى. 
فكاميرا PowerShot N100 أول 
كاميرا مدمجة من كانون تصور 
من األمام واخللف، فتســمح 
لــك بتصويــر تعابير وجهك 
خلف الكاميــرا عند الضغط 
على املصراع، لتحكي قصتك 
بكاملها من اجلهتني. وتشتمل 
الكاميــرا أيضــا على تقنيات 
بصرية تشبه تلك املوجودة 
 Power Shot S فــي سلســلة
الشــهيرة التي تقــدم الصور 

بجودة عالية.
 Power وتستطيع كاميرا
Shot N100 التصويــر أمــام 
الكاميــرا وخلفهــا، فتســمح 
 Dual وظيفة التصوير املزدوج
Capture اجلديدة بالتقاط كل 
املشــاعر في صورة أو ڤيديو 
واحــد، وذلك بفضــل وظيفة
Story Camera املوجهــة إلــى 
اخللــف. فتســجل الكاميــرا 
تعابير وجهك، بشكل ڤيديو 
أو صور ساكنة، وجتمعها مع 
املشــهد الذي صورته، وهذه 
ميزة مثالية عندما يكون رد 
فعلك بأهمية اللحظة نفسها، 
مثال عند مشاهدة طفلك ميشي 
خطواته األولى. وتضمن تقنية 
Smart Auto من كانون صور 
ملفتة، إذ حتدد تلقائيا أفضل 

جانب من املؤمتر الصحافي

بعد مبيعات مرتفعة طوال 
العــام املاضــي، وتســجيلها 
أرقامــا قياســية منــذ إعادة 
طرح تشالنجر في عام 2008، 
تواصــل أيقونــة أداء عالمة 
دودج التجاريــة حتقيــق ما 
يريده بالضبط عشاق سيارات 
العضالتـ  محرك قوي وفعال 
وتصميــم مميــز لســيارات 
العضــالت، كل ذلك بتصنيع 

يراعي اجلودة والدقة.
يشتمل محرك »بنتاستار« 
Pentastar V6 القياسي سعة 
3.6 ليتــرات احلائــز علــى 
اجلوائز واملجهزة به ســيارة 
دودج تشالنجر SE على نظام 
تسخني الهواء البارد وعوادم 
مزدوجة من رؤوس تعود إلى 
قمة العادم لتحقيق أقصى قدر 
من اإلنتاج. والنتيجة هي قوة 
حصانيــة تبلغ 305 أحصنة 
جاهزة عنــد 6350 دورة في 

الدقيقة وعزم يستجيب يبلغ 
268 رطــال ـ قدمــا عند 4800 
دورة فــي الدقيقة، ويتجاوز 
عــزم دوران احملرك 90% من 
قيمة ذروته من 1800 إلى 6400 
دورة في الدقيقة، وهو ما يحقق 
قيادة ممتازة واستجابة هائلة. 
وبفضــل تصميمــه بالكامل 
مــن األملنيوم، يقــوم محرك 
بنتاستارPentastar V6 سعة 
3.6 ليتــرات، املرتبــط بناقل 
حركة أوتوماتيكي وعصا آلية 
من خمس ســرعات، بتزويد 
بتوزيــع  تشــالنجر  دودج 
الوزن من األمــام إلى اخللف 
بنسبة 48/52 من أجل حتسني 
التوازن والتحكم. ولعشــاق 
األداء، مت جتهيز طراز دودج 
تشالنجر R/T مبحرك هيمي 
األسطوري HEMI® V8 سعة 
5.7 ليتــرات، واملرتبــط مرة 
أخرى بناقل حركة أوتوماتيكي 

وعصا آلية من خمس سرعات، 
وتبلغ قوته 375 حصانا و410 
أرطالـ  أقدام من عزم الدوران 
ويحقق استهالكا بالوقود يبلغ 
25 ميال للغالون الواحد )9.41 
ليترات/100كلم( ويشتمل على 
تقنية توفير الوقود املبتكرة 
لينتقل بسالسة إلى وضعية 
االسطوانات األربع التي حتقق 
اقتصادا كبيرا في اســتهالك 
الوقــود عندما تكــون هناك 
حاجة أقل للطاقة والتحول إلى 
وضعية V8 عندما يحتاج األمر 
ملزيد من القوة. وللحصول على 
مزيد من التحكم، تشتمل عجلة 
القيادة على أزرار للتحكم في 
أنظمة السيارة املختلفة، كما 
تتضمن الوضعية الرياضية 
Sport Mode. تشــتمل دودج 
تشــالنجر على أكثــر من 45 
ميــزة للســالمة واألمان، من 
بينها إضافة نظام املســاعدة 

في صف السيارة من اخللف 
ParkSense الذي يأتي قياسيا 

.R/T بطراز تشالنجر
كما تشتمل دودج تشالنجر 
أيضــا علــى نظــام التحكــم 
 ESC اإللكتروني فــي الثبات
القياســي، مع نظــام املكابح 
التحذيرية ودعم الفرامل أثناء 
هطول األمطار وهي األنظمة 
التي طورتها مجموعة كرايسلر 
بهدف حتسني التحكم الكامل 
في الســيارة وتعزيــز األداء 
ســواء علــى الطــرق املمهدة 
أو الوعــرة، وباإلضافــة إلى 
ذلك، تشــتمل الســيارة على 
مشــدات فعالــة للــرؤوس 
تأتي قياســية بالصف األول 
من املقاعد ووســائد هوائية 
ستارية جانبية طويلة قياسية 
ووسائد هوائية جانبية للصدر 
موضوعة فوق املقعد وتأتي 
قياسية أيضا، كل ذلك بهدف 

تعزيز احلماية للركاب في حال 
وقوع حادث تصادم.

 ®Uconnect تتكامل أجهزة
املبتكــرة مــع شاشــة عرض 
باللمــس 6.5 بوصات )165.1 
ملم( مع قرص صلب ســعته 
30 غيغابايت لتفير مســاحة 
تخزيــن إضافية، كمــا تقدم 
لنظــام  اإلعالميــة  املراكــز 
خيــارا  أيضــا   ®Uconnect
واحدا للمالحة مع رســومات 
غرافية نظيفة ونقية. وتعمل 
إشارات راديو Uconnect® على 
متكني ركاب دودج تشالنجر 
مــن تطوير جتربــة إعالمية 
شخصية داخل املركبة مع منفذ 
USB االختيــاري وبأســلوب 
التحكــم في جهــاز iPod، كما 
يتوافر مدخل إضافي لتشغيل 
 DVD وأســطوانة MP3 جهاز

)في موقف السيارات(.


