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مجموعة جوست ماجستيك هورس بتطعيمها املهيب

براعة حرفية لفريق التطعيم في رولز- رويس

التعديالت طالت املقصورة أيضاً

»Down hole Oil-Water Separator« الدولي يقدم رعايته ملصممي مشروع

خصم 25٪ حلاملي بطاقات ڤيزا االئتمانية والسحب اآللي والبطاقات مسبقة الدفع
مجبل األيوب

أحد أروع األمثلة على قمة البراعة احلرفية

تعرفوا إلى فن التطعيم في سيارات رولز- رويس

بورشه »718 كامين« اجلديدة
مبحرك رباعي األسطوانات أكثر قوة

»الدولي« يدعم مشروع التخرج
»Down hole Oil-Water Separator«

»األهلي«: خصومات خاصة على أسعار احلجوزات
في منتجعات وفنادق جميرا

Ooredoo تعلن عن إطالق املرحلة الثانية
Walk the Talk ملبادرة

»وربة« يقدم »املساومة الصحية« بالتعاون مع أسنان كلينك

اليزال احلرفيون في دار 
رولز- رويس في جودوود، 
إجنلت���را يتبع���ون املبادئ 
التوجيهية للس���ير هنري 
رويس، أحد اآلباء املؤسسني 
الذي يقول: »خذ  للش���ركة 
أفضل ما جتد واجعله أفضل 
مما هو عليه. أما في حال لم 
يكن موجودا أساسا فقم أنت 
بتصميمه«. ويواصلون على 
هذا األساس دفع حدود اإلبداع 
الفني في تعاملهم مع أفخم 
أصناف اخلش���ب واجللود 

واملعادن.
التطعيم أحد  يعتبر فن 
أروع األمثلة عن قمة البراعة 
احلرفي���ة الت���ي جندها في 
جودوود، وهي ملسات حتملها 
كل سيارة من دون استثناء 
من سيارات رولز- رويس 
موت���ور كارز، املتاحة عبر 
ش���ركة علي الغامن وأوالده 
الوكيل واملوزع  للسيارات، 
احلصري لسيارات رولز- 
رويس موتور كارز والوكيل 
املعتمد لس���يارات BMW و
MINI، فم���ن أدق التفاصيل 
الناعمة إلى أكثرها جرأة، ينفذ 
فريق التطعيم أكثر األفكار 
إبداعا، مس���تمدا الوحي من 
أش���ياء وأمور مختلفة مثل 
رمز عائل���ي أو حجر ثمني، 
أو على س���بيل املثال، وفي 
حادثة جرت بالفعل، من رغبة 
العميل في استخدام اخلشب 
من شجرته املفضلة في أرضه 

اخلاصة.
تض���م كل س���يارة من 
رولز- رويس ما يناهز 20 
الكس���وات  ألف صيغة من 
اخلشبية. وتضم كل سيارة 
أيضا 120 جزءا خشبيا يتم 
تنفيذها باستخدام الكسوات 
التزيينية اخلاصة، ما يجعلها 
ل���كل عميل، وميكن  فريدة 
أن تتطلب كل كس���وة حتى 
40 قطعة من اخلشب عالي 
اجلودة. وليست هذه سوى 
البداية، إذ يلي ذلك طالء كل 
جزء باللك قبل صقله بدقة 
بورق الزجاج. كما يتم التأكد 
من أنها بحالة ممتازة حرصا 
على االس���تخدام احلصري 
للقطع التي ال تشوبها شائبة 

في صنع السيارات.
يتم اختي���ار كل قطعة 
من الكسوات اخلشبية بدقة 
مطلقة وبصورة تسلسلية 

عززت ش���ركة بورش���ه 
السيارات  األملانية لصناعة 
نط���اق طرازاتها وس���طية 
احملرك مع طرح »718 كامين« 
الكوبيه الرياضية اجلديدة. 
وكما هي احل���ال مع عائلة 
911، بات ثمن هذه السيارة 
أقل من نس���خة الرودستر، 
لتش���كل بذلك طراز قاعدة 

جديد لبورشه. 
أعادت بورشه تطوير »718 
كامين« وزودتها مبحركني 
جديدين من أربع أسطوانات 
مسطحة مع شاحن توربو 
مستمدين من »718 بوكستر«. 
نتيجة لذلك، باتت نسختا 
الكوبيه والرودستر تولدان 
القوة ذاتها. وهي تبلغ 300 
حصان من سعة ليترين في 
القاعدة، مقابل 350  نسخة 
حصانا من سعة 2.5 ليترات 
في نس���خة »إس«. ومتثل 
هاتان القوتان زيادة مبقدار 
25 حصانا عن قوة محركي 

اجليلني السابقني.
في سياق مشابه، يضمن 
عزم الدوران الهائل حملركي 
»718 كامين« اجلديدين متعة 
قي���ادة ورش���اقة حتى من 
دورات متدنية. فبينما يولد 
محرك طراز القاعدة س���عة 
ليترين عزم دوران قدره 380 
نيوتن-متر )+90 نيوتن-

متر( بني 1.950 و4.500 د/د، 
يولد محرك »718 كامين إس« 
سعة 2.5 ليترات – يتضمن 
شاحن توربو بتقنية »هندسة 
التوربني املتغيرة« VTG التي 

الرائد  في إطار برنامجه 
ف���ي مج���ال للمس���ؤولية 
االجتماعية، واس���تمرارا في 
املش���اركة املادية واملعنوية 
ف���ي األنش���طة والفعاليات 
املجتمعية، قدم بنك الكويت 
الدولي دعما ماديا ملش���روع 
تخرج مجموع���ة من طلبة 
الهندسة والبترول في  كلية 
جامعة الكويت للمشاركة في 
معرض التصاميم الهندسية 
السنوي الذي تنظمه اجلامعة. 
وبهذه املناس���بة قال رئيس 
فريق وحدة االتصال املؤسسي 
في بنك الكويت الدولي فهد 
السرحان: يأتي دعم مشاريع 
الهندس���ة في جامعة  طلبة 
الكويت ضمن املبادرات التي 
يطلقها البنك في إطار برنامجه 
الرائد للمسؤولية االجتماعية، 
مشيرا إلى االهتمام الكبير الذي 
يولي���ه »الدولي« إلى رعاية 
ودعم أفكار الطلبة وإبداعاتهم 
وتبن���ي ما هو مناس���ب من 
أعماله���م، التي يعلق الوطن 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن عرضه اخلاص املتضمن 
خصوم���ات عل���ى أس���عار 
احلجوزات ف���ي منتجعات 
وفنادق جمي���را في كل من 
الكويت ودب���ي وأبو ظبي 
وج���زر املالدي���ف، حي���ث 
س���يحصل حاملو بطاقات 
ڤيزا االئتمانية والس���حب 
اآللي والبطاقات مسبقة الدفع 
على خصم بنسبة 25% على 
الغرف احملجوزة قبل تاريخ 
30 أبريل 2016. ولالستمتاع 
العرض، يتوجب على  بهذا 
العمالء حجز ثالث ليال على 
األقل خالل الفترة املمتدة من 
تاريخ اليوم حتى 30 سبتمبر 

 Ooredoo« أعلنت شركة
التابعة ملجموعة  الكويت«، 
»Ooredoo العاملية لالتصاالت«، 
عن إط���الق املرحلة الثانية 
ملبادرة Walk the Talk التي 
انطلقت السنة املاضية حتت 
رعاية املدير العام والرئيس 
التنفيذي للشركة محمد بن 
آل ثاني،  عبداهلل بن محمد 
والت���ي تهدف إلثراء جتربة 
العمالء، وتقدمي أفضل خدمة 

لهم على اإلطالق.
الس���ياق، قام  وفي هذا 
فري���ق م���ن مديري قس���م 
التجزئ���ة للفروع  مبيعات 
العمالء  بزيارة قسم خدمة 
في املقر الرئيس���ي لشركة 
Ooredoo ليعيش���وا جتربة 
موظف���ي القس���م، وملعرفة 
مهامهم اليومية، باإلضافة إلى 

أعلن بنك وربة، عن عرض 
جديد للتمويل الصحي لعمالء 
البنك يتمثل في »املساومة 
الصحي���ة« والتي س���يتم 
تقدميها من خالل ش���راكته 
اإلس���تراتيجية مع خبراء 
العناية باألسنان في عيادة 

»أسنان كلينك«.
على الرغم من أن العديد 
من املؤسسات املالية األخرى 
في الكوي���ت تزود عمالءها 
حالي���ا بتموي���ل الرعاي���ة 
الصحية والتمويل الطبي، فإن 
بنك وربة يأخذ زمام املبادرة 
في هذا املجال باعتباره أحد 
البنوك التي تقدم هذا املنتج 
بالتعاون مع »أسنان كلينك« 
وامللتزمة مبعايير اجلودة 
العالي���ة في مج���ال عناية 

األسنان.
وبهذه املناسبة، قال البنك 
في بيان صحفي: تنبع هذه 
البنك  التزام  الش���راكة من 
برعاية عمالئ���ه واملجتمع 
ككل من خالل مس���اعدتهم 
في احلف���اظ عل���ى صحة 
الفم واألس���نان نظرا للدور 
الذي تلعبه في  الرئيس���ي 
الصحة العامة للجسم مدى 
احلي���اة وباعتبارها خطوة 
اتباع  كبيرة ع���ن طري���ق 

من شجرة واحدة، فتفتح على 
شكل صفحات كتاب لتوفر 
منطا متناظرا، حرصا على 
تشكيل اجلانب األيسر من 
الس���يارة صورة انعكاسية 
للجانب األمي���ن. بعد ذلك، 
يت���م تخزين الكس���وة في 
صندوق حلفظ حرارتها على 
25 درج���ة مئوية مع درجة 
رطوبة تبلغ 80% ما يسمح 
للخشب بالتنفس واحلفاظ 
عل���ى مرونت���ه. واجلدير 
بالذكر ان كل كسوة في هذا 
الصندوق حتفظ ملدة 3 أيام 
قب���ل أن يتم تركيبها يدويا 
بشكل بالغ الدقة والرقي في 

سيارة رولز- رويس.
وإذ يتطلب كل طقم من 
الكسوات لسيارة واحدة أكثر 
من ش���هر كامل، تستوجب 
عملية تطعيم اخلشب الكثير 
من اجلدية والتركيز والدقة 
لتكون النتيجة أعماال فنية 

كان���ت حتى اآلن حكرا على 
»911 توربو« – 420 نيوتن-

متر )+50 نيوتن-متر( بني 
1.900 و4.500 د/د.

وتتس���ارع »718 كامين« 
 PDK املزودة بعلبة تروس
و»رزمة س���بورت كرونو« 
من صفر إل���ى 100 كلم/س 
في غضون 4.7 ثوان، مقابل 
4.2 ثوان لطراز »718 كامين 
إس«. أما بالنسبة إلى السرعة 
القص���وى، فتس���جل »718 
كامين« 275 كلم/س و»718 

كامين إس« 285 كلم/س. 
اعت���رى تصمي���م »718 
كامين« اجلدي���دة تغييرات 
جذرية بقدر تلك التي اعترت 
التكنولوجيا املعتمدة فيها. 
فاألبعاد املشدودة وفتحات 
اله���واء األمامي���ة  دخ���ول 
واجلانبية البارزة والتصميم 
املتدني يس���لط  اجلانب���ي 
الضوء على دينامية السيارة 
األفضل. في هذا السياق، بات 
أنف السيارة أكثر حدة من 

آماال كبيرة وعريضة  عليها 
لبناء مس���تقبله وحضارته 
ورفعته. وأضاف السرحان 
أن »الدولي« يختار كل سنة 
التخرج  عددا من مش���اريع 
لطلبة كلية الهندسة والبترول 
ويقدم له���ا الدعم والرعاية، 
مش���يرا إلى أحد املش���اريع 
التي قام برعايتها »الدولي« 
 Down« وهو مش���روع مبنى

2016 باستخدام بطاقة األهلي 
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العمالء  اإلصغاء لتعليقات 
واالس���تماع آلرائهم، وذلك 
لتقدمي الدعم ملوظفي القسم 
كافة خالل املراحل املختلفة 
لتجربته���م م���ع العم���الء، 
إل���ى تزويدهم  باإلضاف���ة 
باملعطيات الواجب توافرها من 
أجل حتسني مستوى أدائهم، 
وكيفية التعامل مع املواقف 
املختلفة التي تواجههم خالل 
القيام بعمله���م، ويأتي هذا 
متسقا مع اإلستراتيجية التي 

تتبناها الشركة.
تعليقا على املبادرة، قال 
مدير إدارة االتصال املؤسسي 
لدى الشركة Ooredoo الكويت 
مجبل األيوب: تأتي مبادرة 
Walk the Talk في إطار اجلهود 
املتواصلة التي تبذلها الشركة 
لتقدمي أفضل جتربة للعمالء، 

أسلوب حياة صحية، لذلك 
فإنه من دواعي سرورنا أن 
نقوم بتيسير سبل الوصول 
إلى اختصاصيي األس���نان 
املرموقني في أسنان كلينك 

لتحقيق هذه األهداف.
وحتظى »أسنان كلينك« 
بسمعة طيبة باعتبارها أفضل 
عيادات االسنان داخل الكويت 
ويضم طاقم عملها من االطباء 

أخاذة في أش���هر س���يارات 
رولز- رويس التي نذكر منها 
مجموعة فانتوم بيناكل ترافل 
 Phantom Pinnacle Travel
التي ضمت 230 قطعة فردية 
التطعيم اجتمعت كلها  من 
لتش���كل لوحة فنية تصور 
قطارا عابرا للقارات يسير 
بس���رعة فائقة تاركا خلفه 

سحابة من البخار. 
من ناحية أخرى، تتميز 
مجموعة جوست ماجستيك 
 Ghost Majestic Horse هورس
املهي���ب حيث  بتطعيمه���ا 
احتفلت بعنصر »اخلشب« 
الذي مييز س���نة احلصان 
التطعيمات  الصينية ف���ي 
التي تزين لوحة  اخلشبية 
العدادات اخلشبية املصقولة 

بشكل ساحر.
إلى ذلك، تألقت مجموعة 
فانت���وم متروب����وليت���ان 
 Phantom Metropolitan
Collection بتطعيمات دقيقة 
ومعقدة مستوحاة من قوة 
مشهدية املدن احلديثة. وقد 
أبدع حرفيو التطعيم في هذا 
التصميم من خالل اجلمع بني 
البراعة ف���ي أعمال النجارة 
التقليدي���ة والتكنولوجيا 
احلديثة، حيث مت استخدام 
تقني���ة القط���ع بالليزر من 
القطع اخلشبية  أجل صف 
املنفصلة البالغ عددها 500 

بدقة متناهية.
تنصهر ف���ي صياغة كل 
عنصر من عناصر س���يارة 
البراعة  رول���ز- روي���س 
البش���رية م���ع  احلرفي���ة 
التكنولوجيا احلديثة. تلي 
ذلك عملية تدقيق صارمة في 
اجلودة حيث يتم استخدام 
أكثر األدوات دقة في العالم 
وهي العني البشرية. وإضافة 
إلى ذلك، يكرس كامل فريق 
رولز- رويس موتور كارز 
جهوده للحرص على تقدمي 
أعل���ى مس���تويات اجلودة 
واإلبداع في كل أوجه العمل 
م���ن أجل ابت���كار عمل فني 

متكامل أخاذ.
وال شك في أن هذا التفاني 
في إتقان الصنع هو ما مييز 
عالمة رولز- رويس ويجعلها 
عالمة متفوقة دائما وبعيدة 
العالمة  عن كل منافسة بل 
األفخم واألرقى بني عالمات 

السيارات الفاخرة.

اجلانب، ما أضفى على املقدمة 
طابعا أعرض وعضليا أكثر. 
ويعزز املصباحان األماميان 
الرفيعان جدا فوق مدخلي 
اللذي���ن يتضمنان  الهواء، 
إض���اءة الركن ومؤش���رات 

االنعطاف، ذلك الطابع.
وتكتم���ل مقدم���ة »718 
كامين« اجلديدة بفتحتي هواء 
تبريد أكبر حجما ومصباحني 
أماميني رئيس���يني بتقنية 
Bi- »الزين���ون امل���زدوج«
Xenon ذواتي تصميم جديد 
بإضاءة »دايود« LED للقيادة 
نهارا مندمجة فيهما. وميكن 
االستعاضة عنهما مبصباحني 
رئيسيني بتقنية »الدايود« مع 
إضاءة رباعية النقاط للقيادة 
نهارا كتجهيز اختياري جديد. 
التعدي���الت في  وتتض���ح 
املقصورة من النظرة األولى. 
فتصميم اجلزء العلوي من 
لوحة القي���ادة، مع فتحات 
الهواء، جديد. وكذلك األمر 
بالنس���بة إلى عجلة املقود 
الرياضية اجلديدة املستمدة 
من طراز »918 سبايدر« 918 
Spyder و»نظام بورشه إلدارة 
االتصاالت« PCM القياسيني – 
يتيح التحكم بالهاتف اجلوال 
والنظام الصوتي ويتضمن 
»نظ���ام بورش���ه الصوتي 
 Sound Package Plus »املميز
بقوة 150 واط. وميكن تعزيز 
وظائف »نظام بورشه إلدارة 
االتصاالت« بأنظمة اختيارية، 
مثل وحدة مالحة مع حتكم 

شفهي.

 ،»hole Oil-Water Separator
والذي عمل عل���ى تصميمه 
طالب الهندس���ة عبدالعزيز 
غ���ازي املطي���ري، منصور 
عيسى الشمري، عبدالعزيز 
علي املطيري، يوسف مجبل 
العتيبي، حيث تتلخص فكرة 
املشروع في تصميم وتطوير 
جهاز يقوم بفصل النفط عن 
املاء مبس���اعدة اجلاذبية ثم 
دفعه إلى األس���فل من خالل 
مضخة املاء وم���ن ثم إعادة 
التصميم، وذلك  تدويره في 
بهدف احلص���ول على أعلى 
إنتاج من النفط مع تقليل أكبر 
كمية من املاء في السطح، حيث 
يحتوي اجلهاز على مادتني 
جتميع النف���ط وفصله عن 
 .ESP املاء ومضختني من نوع
وختم السرحان مؤكدا على 
حرص »الدولي« على التواصل 
مع ش���ريحة الشباب، الذين 
خصهم بالعديد من املنتجات 
واخلدمات التي تتناسب مع 

طبيعة حياتهم العصرية.

اس���تخدام الرمز الترويجي 
.VISASUMMER

ويشمل العرض باقة من 
املزاي���ا التي تتضمن بوفيه 
إفطار مجانيا ودخوال حصريا 
إلى الشاطئ ودخوال مجانيا 
إلى ن���ادي األطفال وخدمة 
اإلنترنت عالية السرعة طيلة 

مدة إقامتهم. 
البنك األهلي  ويس���عى 
إلى توفير  الكويتي دائم���ا 
مجموعة واسعة من اخلدمات 
واملزايا ذات القيمة املضافة 
لعمالئه كم���ا يحرص على 
منحهم جتربة فريدة وأكثر 
سهولة عند إجراء معامالتهم 

املصرفية مع األهلي.

حيث كانت الزيارة املاضية 
للرؤساء واملديرين التنفيذيني 
لدى الشركة، لزيارة مختلف 
اإلدارات واألقسام، والتي كان 
لها األثر األكبر، واإليجابي 
في حتس���ني جتربة كل من 
العمالء واملوظفني على حد 
سواء. ونتطلع ملعرفة نتائج 
هذه املرحلة، ونحن على أمت 
الثقة بأنها ستكون خطوة 
إيجابية نحو حتقيق هدفنا 

من املبادرة.
ته���دف ه���ذه املب���ادرة 
الدع���م لفريق  إلى تق���دمي 
العم���الء، والعمل  خدم���ة 
التشغيل  على تطوير نظم 
إلى  ب���ه. باإلضافة  املتبعة 
االرتقاء مبس���توى اخلدمة 
املقدمة للعمالء في ش���ركة 

.Ooredoo

األكفاء واالختصاصيني في 
كافة إجراءات طب األسنان 
ومن ضمنها أقواس/جسور 
التقومي وزراعة األسنان إلى 
تركيب األس���نان وجراحة 

الوجه والفكني.
ويسمح عرض بنك وربة 
ألي شخص باحلصول على 
الطبية،  ه���ذه اإلج���راءات 
طاملا أنه مؤهل وفقا ألحكام 

وشروط العرض.
ونظ���را الرتفاع تكاليف 
إج���راءات طب األس���نان - 
خاصة تلك التي ال يغطيها 
التأمني الصح���ي عادة مثل 
تقومي األس���نان أو جتميل 
األس���نان - فإن منتج بنك 
وربة اجلديد للعمالء سيسمح 
بتمويل عالج األس���نان من 
إلى  1000 دين���ار كويت���ي 
15000 دينار كويتي من خالل 
أقساط بسعر الكاش في فترة 
تتراوح من سنة إلى خمس 

سنوات.
ومن املقرر أن يتواجد أحد 
ممثلي البنك في موقع أسنان 
كلينك من أجل سرعة معاجلة 
الطلبات، م���ا يوفر جتربة 
خالية م���ن املتاعب للعمالء 
الذين يسعون للحصول على 

موافقات سريعة لعالجهم.

فريق التطعيم 
ينفذ أكثر األفكار 
إبداعًا مستمداً 

الوحي من أشياء 
وأمور مختلفة

كرمز عائلي
أو حجر ثمني

تتسارع
»718 كامين« 
املزودة بعلبة 
 PDK تروس

من صفر إلى 100 
كلم/س

في غضون
4.7 ثوان


