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سيارات

الطراز اجلديد كلياً يستكمل تقليد السيارات الرياضية الذي بدأ قبل 40 سنة

BMW M2 كوبيه.. صغيرة احلجم عالية األداء
طويلة م���ن األجهزة املوحدة 
التي جتاري بنيتها املرتكزة 
عل���ى األداء. فناق���ل احلركة 
االختياري بقاب���ض مزدوج 
 M Double وس���بع س���رعات
Clutch مبيزة Drivelogic يبدل 
مس���تويات السرعة بسالسة 
استثنائية ال تؤثر على تدفق 
الطاقة. كما تتوافر مجموعة 
واس���عة من أنظمة مساعدة 
الس���ائق وخدمات التنقل من 
BMW ConnectedDrive. وتوفر 
خدمات ConnectedDrive أساس 
اتصالية الس���يارة الش���املة 
ويتيح هذا اخليار اس���تخدام 
ابتكارية مت دمجها  تطبيقات 
بصورة انس���يابية بالسيارة 
 BMW باستخدام تكنولوجيا
ConnectedDrive. فعلى سبيل 
 GoPro املثال، يتي���ح تطبيق
للسائق تسجيل اللفات السريعة 
على احللبة بواس���طة كاميرا 
مركبة على لوح أجهزة القياس، 
باستخدام iDrive Controller و

Control  Display، وميكن حتليل 
أسلوب السائق الفردي خلف 
املقود وحسب الرغبة من خالل 
تطبيق M Laptimer، كما ميكن 
بسهولة تشارك املعلومات حول 
مس���تويات الس���رعة ونقاط 
الكبح عبر البريد اإللكتروني 

أو فيسبوك.

الوق���ود ال���ذي يقتصر على 
7.9 ليترات/ كلم، وانبعاثات 
التي ال تتجاوز 185  الكربون 

غراما بالكيلومتر.

خبرة رياضة السيارات

عند النظر إلى ديناميكيات 
 BMW القيادة، يتبني أن سيارة
M2 كوبي���ه رفع���ت املعايير 
مرة جديدة في فئة السيارات 
الرياضية عالية األداء وصغيرة 
احلجم. فقد زودت مبحور أمامي 
وخلفي م���ن األملنيوم خفيف 
الوزن، وبعجالت من األملنيوم 
مختلف���ة األحج���ام قياس 19 
بوصة، فضال عن نظام توجيه

M Servotronic مع خياري ضبط 
ومكابح M مركبة فعالة، كما 
 Active M تؤدي علبة التروس
املضبوطة إلكترونيا دورا مهما، 
إذ تعزز ثبات القيادة والتوجيه، 
هذا وتزداد متعة القيادة عند 
 M Dynamic Mode تشغيل خيار
في نظ���ام التحكم في الثبات 
الديناميكي، فهو يتيح انزالق 
بالتالي  العج���الت ويس���مح 
بالقيام مبناورات مدروس���ة 

ومعتدلة على احللبة.

اتصالية ذكية

 BMW س���يارة  زودت 
M2 كوبيه اجلدي���دة بالئحة 

بسيارتهم في كل األوقات.

أداء هائل

وتع���رض هذه الس���يارة 
مبحرك م���ن 6 أس���طوانات 
سعة 3 ليترات مع تكنولوجيا 
 M TwinPowerالتوربو الثنائي
الذي يساعدها على توليد قوة 
إلى 370 حصانا  هائلة تصل 
الدقيقة،  عند 6500 دورة في 
وميكن زيادة العزم البالغ 465 
نيوتن متر إلى 500 نيوتن متر 
كحد أقصى، وجتتمع هذه القوة 
مع ناقل حركة اختياري بقابض 
 M Doubleمزدوج وسبع سرعات
Clutch ونظام حتكم باالنطالق، 
لتكتسب السيارة سرعة قصوى 
مح���ددة إلكترونيا تبلغ 250 
كيلومتر/ ساعة. ويتيح ناقل 
احلركة بقابض مزدوج وسبع 
 .M Double Clutch س���رعات
كم���ا توفر وظيفة التحكم في 
االنطالق تس���ارعا مثاليا من 
صفر إلى 100 كلم/ الساعة خالل 
4.3 ثوان فق���ط. وقد حددت 
الس���رعة القصوى إلكترونيا 
ب���� 250 كلم/ الس���اعة، أو ب� 
 M 270 كلم/الساعة مع ميزة
Driver االختيارية. كما حترص 
السيارة على االلتزام بالفعالية 
املطلقة من خالل ناقل احلركة 
M بقابض مزدوج، واستهالك 

باللون األزرق وعالمات M ناتئة 
على تفاصيل مختارة. وتضمن 
الرياضي���ة وعجلة  املقاع���د 
القيادة الرياضية M ومقبض 
التعشيق M أن يحظى سائقو 
سيارة BMW M2 بتحكم مثالي 

.M بطرازات
وتتميز املقصورة بألواح 
أب���واب ولوح���ة جتهي���زات 
مركزية مغلفة بقماش ألكانتارا 
مع ألياف الكربون املس���امي، 
باإلضافة إلى تقطيب متباين 

هواء كبيرة، وجانبني بارزين 
مع فتح���ات M، وعجالت من 
األملنيوم قياس 19 بوصة في 
تصميم مألوف من عالمة M معد 
حسب الطلب، وعادم منخفض 
وعريض مزدوج األنابيب خاص 

 BMW M أطلق���ت ش���ركة
GmbH سيارة BMW M2 كوبيه 
اجلديدة كليا، وهي س���يارة 
كوبيه عالية األداء تتبع سيارة 
BMW M الفئة األولى كوبيه. 
يستكمل الطراز اجلديد تقليد 
الرياضية عالية  الس���يارات 
األداء وصغيرة احلجم والذي 
 2002 BMW بدأ قبل 40 سنة مع
 BMW توربو. متتلك س���يارة
التي  العناصر  M2 كوبيه كل 
توفر متعة قيادة مطلقة، وذلك 
من خالل محرك قوي والدفع 
الرشيق بالعجلتني اخللفيتني، 
ونظام تعليق M Sport خفيف 
الوزن املصنوع من األملنيوم 

واألسلوب االندفاعي.

تصميم M املتميز
 BMW ومبجرد رؤية سيارة
M2 كوبيه التي تتميز بصغر 
حجمها وأدائها العالي، يتبني 
مباشرة أنها تنتمي إلى أسرة 
BMW M، م���ع جوهر رياضي 
عري���ق وتصمي���م خارج���ي 

الفت. 
وتتحسن اإلمكانيات لتقدمي 
 M2 أداء اس���تثنائي في طراز
كوبيه اجلديد كليا من خالل 
مزاي���ا ت���ؤدي دورا مهما في 
الس���يارة، ومنها  إبراز طابع 
واق أمامي منخفض مع فتحات 

يختتم عروضه اليوم وسط إقبال جماهيري مبشرف

»الوطني«: ثالثة فائزين بـ 5 االف دينار من »اجلوهرة«

»اخلليج«: اليوم األخير لدخول سحب  »الدانة«

»الماركيز« راعياً رسمياً ملعرض املجوهرات العاملي الـ 14

أعلن بن���ك اخلليج عن 
بالس���حوبات  الفائزي���ن 
اليومي���ة حلس���اب الدانة، 
وتشمل السحوبات اليومية 
حلساب الدانة جائزتني قيمة 
كل منهم���ا 1000 دينار لكل 

فائز خالل أيام العمل. 
ولم يتبق س���وى اليوم 
العم���الء من فتح  ليتمكن 
حساب الدانة أو زيادة املبالغ 
املودعة فيه، وذلك لتعزيز 
ف���رص فوزه���م باجلائزة 
النقدي���ة البال���غ قيمته���ا 
250.000 دينار، والفائزون 

هم: 
محم���د خليف���ة محمد 
املال، عبدالوهاب بدر السيد 
النقيب، عبوه  عبدالوهاب 
ابراهي���م نعم���ة، عبداهلل 
احمد بخي���ت الرقم، محمد 
مرزوق تركي العازمي، خلود 
العمر، جابر  علي حس���ني 
ناصر مطر سند الشريفي، 
بدرية م���رزوق داود البدر، 
عبدالرحي���م منصور علي 

القطان، محمد نواب خان.

صرح »الرئيس التنفيذي 
لشركة مجوهرات« الماركيز 
الراع����ي  العلم����ي  إبراهي����م 
الرس����مي ملع����رض الذه����ب 
ال� 14  العامل����ي  واملجوهرات 
الذي تقيمه وتنظمه ش���ركة 
معرض الكويت الدولي 2016 
على ارض املعارض مبشرف 
ويختتم عروضه نهاية اليوم، 
»ان الش���ركة حت���رص على 
املشاركة س���نويا برعايتها 
الذهب واملجوهرات  ملعرض 

العاملي منذ تأسيس���ه ملا له 
من أهمية بالغ���ة في إتاحة 
الفرصة للمشاركني لعرض 
م���ا لديهم من جديد في عالم 

املجوهرات«.
وأض���اف أن مجوه���رات 
الماركيز قد شاركت في دورات 
املعرض السابقة، وكانت نتائج 
هذه املشاركات مشجعة في ظل 
تواجد كبرى الشركات احمللية 
والعاملية األمر الذي من شأنه 
أن يؤدي إلى تنشيط حركة 

أعلن بنك الكويت الوطني أسماء الفائزين األربعة بجائزة 
5.000 دينار في السحوبات األسبوعية حلساب »اجلوهرة« 
خالل ش���هر أبريل، والتي جرت حتت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
وقد فاز عمالء بنك الكويت الوطني سامي رمضان الكندري 
ومحمود جمع���ة القصير وحنان فارس البناق مببلغ 5.000 
دينار في السحوبات األسبوعية لشهر أبريل، وعبر الفائزون 
عن تقديرهم خلدمات بنك الكويت الوطني ومنتجاته الفريدة، 
وأش���ادوا باجلوائز القيم���ة التي يوفرها البن���ك على مدار 

السنة.
وقام بنك الكويت الوطني بتعزيز مزايا حساب اجلوهرة 
من خالل مضاعفة فرص الفوز في الس���حوبات األسبوعية 
والش���هرية والربع سنوية. ويؤهل حساب اجلوهرة العمالء 
للدخول في السحوبات األسبوعية والشهرية وربع السنوية 
تلقائيا مقابل كل 50 دينارا يتم إيداعها في احلس���اب. وكلما 
ازداد رصيد العميل، ازدادت فرصه للفوز بأحد الس���حوبات 
بجوائز بقيمة 5.000 دينار أسبوعيا و125 ألف شهريا و250 
ألف دينار ربع س���نوي. وبإمكان عمالء بنك الكويت الوطني 
مضاعفة عدد فرص الفوز في كل س���حب كلما حافظوا على 

رصيد حسابهم دون القيام بعمليات سحب أو حتويل.
ويعتبر حساب اجلوهرة من بنك الكويت الوطني اخليار 
األفضل للعمالء بفضل مزاياه العديدة واجلوائز النقدية القيمة 

التي يقدمها والتي تتيح لهم حتقيق أحالمهم وتطلعاتهم.

برنام���ج  ويتضم���ن 
س���حوبات الدانة املجدولة 
لعام 2016 سحوبات يومية 
خ���الل أي���ام العم���ل على 
جائزتني قيمة كل منهما 1000 
دينار، باإلضافة الى السحب 
ربع الس���نوي الثاني الذي 
سيجرى في 30 يونيو على 
جائزة 250.000 دينار، ثم 

السحب ربع السنوي الثالث 
الذي سيقام في 29 سبتمبر 
على جائزة 500.000 دينار، 
أما السحب الرابع واألخير 
فسيكون في 5 يناير 2017 
وسيتخلل هذا السحب تتويج 
مليوني���ر الدانة لعام 2016 
الذي سيحصل على جائزة 

بقيمة مليون دينار.

الس���وق في هذا املوسم كما 
في كل عام.

وأفاد العلمي بأن مجوهرات 
الماركيز تقوم بعرض باقة من 
أحدث املجوهرات العاملية والتي 
متثل آخر صيحات املوضة لهذا 
العام، وتشمل تشكيله متنوعة 
من أحدث أطقم العرائس من 
شبكات ودبل الزواج التي تلبي 
احتياجات الباحثني عن الرقى 
القتناء كل ما هو جديد وحديث 

في عالم املجوهرات.

النائب راكان النصف يكرّم ممثل »بيتك«

»بيتك« يكرّم متفوقي »العلوم اإلدارية«
التموي����ل  ش����ارك بي����ت 
الكويتي »بيت����ك« في تكرمي 
الطلبة املتفوقني بكلية العلوم 
اإلدارية - جامعة الكويت في 
احتفالية حضره����ا عدد من 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
وأولياء أمور الطلبة، وبرعاية 
وحضور عضو مجلس األمة 
راكان النص����ف، وذلك ضمن 
ال����دور االجتماعي ل� »بيتك« 
واهتمامه بشريحة الطلبة من 
الشباب، وتعبيرا عن الشراكة 
االس����تراتيجية بني »بيتك« 

وكلية العلوم اإلدارية.
ووس����ط فرحة غامرة من 
أهالي الطلبة املتفوقني وحضور 
من االس����اتذة واملس����ؤولني 
العلوم  في اجلامعة وكلي����ة 
اإلدارية، جرت وقائع احلفل 
الذي شمل عالوة على التكرمي 
كلمات من احملتفى بهم، عبرت 
عن سعادتهم وحرصهم على 
النج����اح والتميز  اس����تمرار 
الراعية  وإش����ادة باجله����ات 

واملشاركة في التكرمي. 
ويع����د احلفل ال����ذي مثل 
»بيتك« في����ه مدير العالقات 
العام����ة للمجموعة يوس����ف 
الرويح م����ن الفعاليات التي 
يحرص »بيتك« على املشاركة 
فيها س����نويا، نظرا ألهميته 
وارتباط����ه بالطلبة املميزين 
حيث يعد مبنزلة رسالة تقدير 
وعرفان للطلب����ة املجتهدين 
احلريصني على تطوير قدراتهم 

العلمية واحلصول على اعلى 
الدرجات. 

وكان »بيتك« قد ش����ارك 
مؤخرا م����ع ن����ادي التمويل 
بكلي����ة العل����وم اإلدارية في 
مع����رض »صن����اع االقتصاد 
وفرص العم����ل« الذي اقامته 
الكلية، بهدف تقدمي مجموعة 
من الفرص الوظيفية ومساعدة 
الطلبة على بن����اء افكار عن 
سوق العمل، وتشجيع الشباب 
الكويتي على حتديد املس����ار 
الوظيفي الصحيح الذي يتالءم 

مع شخصيتهم ومؤهالتهم.
كما ش����ارك »بيت����ك« في 
فعالية »أس����بوع املستجدين 
الذي يساهم في  الس����نوي« 

توفير كل ما يحتاجه الطلبة 
من معلومات، ويوضح للطلبة 
املستجدين ما يحتاجونه في 
الكلية وطبيعة املواد العلمية 
داخل الكلية وطريقة الدراسة 
في اطار شامل وشفاف يتيح 
لهم التعرف على كل ما يهمهم 
ف����ي الكلي����ة باإلضاف����ة الى 
اإلجابة عن التس����اؤالت التي 
تدور ف����ي اذهانهم في االيام 
االولى للدراسة، وفى اطار دعم 
االنشطة الترفيهية والرياضية 
شارك »بيتك« في رعاية سباق 
للدراج����ات الهوائية في يوم 
رياضي للطلبة خارج أسوار 
اجلامعة، حظي بإقبال كبير 
ومشاركة واسعة من الطلبة.

إبراهيم العلمي

التكرمي يأتي ضمن 
الدور االجتماعي 

لـ »بيتك« 
واهتمامه 

بشريحة الطلبة 
الشباب


