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 MINI علي الغامن وأوالده للسيارات« ترعى فريق«
في بطولة رالي الكويت 2013 نهاية األسبوع املقبل

مع اس����تعداد بعض من أفضل 
سائقي الرالي لبطولة رالي الكويت 
2013 التي ستبدأ في عطلة نهاية 
األسبوع املقبل، يتوقع املشاهدون 
مناورات مذهلة، وسرعة ال تصدق، 

وقيادة من الطراز األول.
وبالتعاون مع شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات، سيلقى اثنان من 
أملع جنوم الرالي هذا العام وهما: 
مش����عل النجادي وعلي الشمالي، 
 MINI الدعم في اجلولة األولى من
وعالمة John Cooper Works التابعة 
لها والتي تنفح احلماس في نفوس 
محبي الرالي الباحثني عن التشويق 
لتضيف مشاركتها في هذا السباق 
فصال آخ����ر الى تاريخه����ا الغني 

والناجح في عالم السباقات.
وس����تجري اجلولة األولى من 
بطولة رالي الكويت 2013 في منطقة 
اجلليعة مقابل منتجع سيش����يل 
يوم 20 أكتوبر اجلاري، وستشمل 
ستة حتديات حماسية تذهل محبي 

السرعة والسباقات.
وسيتنافس فريق MINI الكويت، 
املؤلف من النجادي والشمالي، ضد 17 
فريقا آخر بهدف اعتالء املرتبة األولى 
في البطولة واحلفاظ على اللقب 

الذي حصده املوسم الفائت.
أما السيارة املكلفة بهذه املهمة، 
 MINI John Cooper Works فه����ي
S2000 التي تتميز مبحرك رباعي 
األس����طوانات س����عة 1.6 ليتر مع 
توربو من MINI Motorsport يولد 

275 حصانا.
ويرى املدير العام لشركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات، يوسف 
القطام����ي أن MINI هي الش����ريك 
األفضل للنجادي والشمالي، قائال: 
»ال شك أن هذه الرعاية تليق بامتياز 
MINI وJohn Cooper Works التابعة 
لها وش����ركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات.فمثل مشعل النجادي 
وعلي الشمالي، تعتز MINI بطباعها 
غير التقليدي����ة واملفعمة بالطاقة 
واحلرك����ة وانني متأك����د من أنهم 

يشكلون معا فريقا ممتازا«.
جتدر االشارة الى أن البطولة 
جت����ري بتنظيم جلن����ة الراليات 
بالنادي الكويتي للربع ميل لسباق 
السيارات والدراجات وحتت رعاية 
محافظ األحمدي الش����يخ ابراهيم 
الدعيج الصباح، وتنطلق رسميا في 
حفل االفتتاح هذا اجلمعة املوافق 19 
أكتوبر الساعة السابعة مساء أمام 
فندق وشقق سفير انترناشونال في 
الفنطاس، وسيحضر مالك سيارات 
 MINI ومحبوها لدعم فريق MINI

الكويت طوال البطولة.
وتنطلق بطولة رالي الكويت 
2013 ي����وم 20 أكتوير اجلاري في 
اجلليع����ة وتتبعها خمس جوالت 
ايام 16و 17 نوفمبر 2012 و28 و29 
ديسمبر 2012 و11 و12 يناير و22 
و23 فبراير وأخيرا 22 و23 مارس 

.2013

بالتعاون مع كبرى الشركات 
في مختلف املجاالت، حيث نقدم 
لعمالئنا عرض����ا خاصا لدى 
قيامهم باحلجز في أحد فنادق 
ومنتجعات مجموعة جميرا في 
دبي من خالل بطاقات األهلي 

املاستركارد«.
وأضاف لوكي بقوله: »يحصل 
عمالؤن����ا على خصومات على 
أسعار الغرف، املطاعم وجلسات 
املنتجع الصحي، باإلضافة إلى 
ذلك ميكنهم االستفادة من مزايا 
املكافآت سكاي واردز  برنامج 
مقابل م����ا ينفقونه من خالل 

بطاقات األهلي ماستركارد«.

لالستثمار او السكن في الريف 
الفرنسي الرائع.

اجلدير بالذكر أن شركة نيو 
ايج تعتبر الش���ريك احلصري 
واالس���تراتيجي لكل من شركة 
»آال فرانس« الفرنسية وشركة 
»أمتار« العقارية العمانية حيث 
تق���وم بالتطوير واالس���تثمار 
وتس���ويق عق���ارات في جميع 
مدن فرنس���ا ومناطق سلطنة 

هرمزدة دافار، ومدير الفروع في 
التقييم  الكويت املسؤولة عن 
املستقل والتراخيص التي تدققها 

شركة املال، جي كي باتل.

ويتماشى عرض بنك برقان 
مع التزامه املس���تمر بتقدمي 
مزايا متع���ددة لكافة عمالئه 

تناسب أسلوب حياتهم. 

بطاقات »األهلي ماستركارد« متنح حامليها 
خصومات في فنادق ومنتجعات جميرا دبي

»نيو إيج« و»آال فرانس« تطرحان
 مشروعًا عقاريًا في فرنسا

أيزو 9001:2008 لـ »املال للصرافة« 

»برقان« يعلن الفائزين بـ »آيباد 3« و»سامسونغ 
جاالكسي أس 3« في حملة البطاقات

عمان املختلفة اضافة الى االردن 
ولبنان والسعودية واوروبا، كما 
جتمع »نيو ايج« اتفاقية شراكة 
اس���تراتيجية حصرية مع »آال 

فرانس« .

أطلق البنك األهلي الكويتي 
بالتعاون مع شركة ماستركارد 
ومجموع����ة جمي����را الفندقية 
عرض����ا خاصا لعم����الء البنك 
حاملي بطاقات ماستركارد حيث 
يحصل العميل على خصم خاص 
في مجموعة مختارة من فنادق 

ومنتجعات جميرا دبي.
وعن هذا العرض، قال مدير 
عام اخلدمات املصرفية لألفراد 
ستيوارت لوكي: »نحو تقدمي 
املزيد من العروض واخلدمات 
لعمالئنا الكرام، يس����عدنا في 
البنك األهلي الكويتي ان نقدم 
لعمالئن����ا أفض����ل العروض 

 أعلنت شركة »آال فرانس« 
للتطوي���ر العقاري، الش���ريك 
الفرنسي احلصري لشركة »نيو 
ايج« الكويتية، عن طرح مشروع 
جديد في وسط مدينة ديفون وهو 
عبارة عن 38 شقة، كاشفة النقاب 
عن مشاريع جديدة في كل من 
افيان، وأنسي، وفيجي، ودوفني، 
وجكس القريبة من مدينة جنيڤ 

السويسرية.
 جاء ذلك خالل زيارة استمرت 
خمسة أيام قام بها وفد من الشركة 
الفرنسية بدعوة واستضافة من 
قبل شركة »نيو ايج« في اطار 
سعيها املستمر لتطوير خدمة 
عمالئها وتوفير أحس���ن فرص 
االس���تثمار لهم، حيث مت ابرام 
شراكة استراتيجية بني اجلانبني، 
كما مت عقد عدة لقاءات مع عدد من 
عمالء الشركة ممن استثمروا في 
فرنسا من قبل، اضافة الى عدد 
من كبار املستثمرين الذين ابدوا 
استعدادهم لالستثمار هناك، كما 
مت وجرى بحث عدد من املشاريع 
التي ستطرحها الشركة قريبا 
والتي تشكل فرصا جيدة سواء 

 أضافت شركة املال للصرافة 
الرائ����دة في حتوي����ل األموال 
في الكويت ال����ى رصيدها من 
االجن����ازات نس����خة جدي����دة 
بحصولها على ش����هادة األيزو 
9001:2008 تقدي����را لنظامه����ا 
االداري للج����ودة فيما يخص 
منتج����ات وخدم����ات حتويل 
األموال والصرافة العاملية. وبهذه 
املناس����بة، قال رئيس مجلس 
ادارة شركة املال للصرافة عبداهلل 
جنيب املال: »يسعدني حتسني 
عمليات الصراف����ة لدينا حتى 
نتمكن من احلصول على هذه 
الشهادة، انها اعتراف مبحاوالتنا 
لتحسني عملياتنا من أجل خدمة 
عمالئنا، ونحن نؤمن بالتحسن 

املستمر في جودتنا«.
 وقد كان من بني احلضور 
في حفل التكرمي كل من: مدير 
اخلدمات املالية في مجموعة املال 

أعل���ن بنك برق���ان أمس 
الفائزي���ن في حمل���ة البنك 
حلامل���ي بطاقات���ه والذين 
ف���ازوا بجهاز آيباد 3 وهاتف 
سامس���ونغ جاالكس���ي أس 
3 وهما: م���ازن عصام حوا، 
وعبدالرحمن محمد عبداهلل.

ويأتي إعالن الفائزين ضمن 
العرض الذي أطلقه بنك برقان 
أخيرا حلملة بطاقاته، حيث 
يحصل العمالء عن كل 10 دنانير 
يتم إنفاقها داخل الكويت فرصة 
لدخول السحب الشهري، أما 
إذا استخدم العمالء بطاقاتهم 
الكويت، فستتضاعف  خارج 

فرصهم في دخول السحب.
هذا ويتم اإلعالن عن فائزين 
اثنني كل شهر بإجمالي اثنى 
عشر فائزا، ويتبقى 8 فائزين 
ليحالفهم احلظ خالل االشهر 

اخلمسة القادمة.

ستيوارت لوكي 

مصطفى اللواتي ولوغون بيليه وعلي الكاظمي 

عبداهلل املال يتسلم شهادة االيزو

حنني الرميحي تسلم عبدالرحمن محمد جائزة هاتف سامسونغ جاالكسي أس 3 

مزايا تصميمية جديدة تعزز من جاذبية رينج روڤر سبورت 2013

Z7 العائلية موديل 2013 وصلت معارض مجموعة املال

يواصل موديل 2013 من رينج 
روڤر سبورت تعزيز املكانة املتميزة 
التي تتمت���ع بها باعتبارها مركبة 
الدفع الرباع���ي األكثر ديناميكية 
وفخامة في فئتها، السيما مع كشف 
النقاب عن أل���وان جديدة وجذابة 
ومجموعة أوس���ع م���ن خيارات 
التصميمات الداخلية وتصميمات 
العجالت اخلالئطية. وبهذه املناسبة، 
قال املدير العاملي لعالمة الند روڤر 
التجارية جون إدواردز »في 2011، 
قمنا بإدخال حتس���ينات واسعة 
على مجموعة احملركات الرئيسية 
في طراز رينج روڤر سبورت، كما 
زودناه بتشكيلة قوية من التجهيزات 
لتعزيز قدراته بصورة أكبر. ونسعى 
هذا العام للمضي خطوة جديدة نحو 
األمام، م���ن خالل توفير مجموعة 
أوسع من اخليارات عبر تشكيالت 

 بعد اط����الق مجموعة املال في 
شهر سبتمبر املاضي عرضها املميز 
واخلاص حتت شعار »سيارة كل 
العائلة«، وذلك مبناسبة العودة 
للمدارس على سيارة Z7 العائلية 
موديل 2012 ونفاد الكمية بالكامل، 
 Z7 تعلن املجموعة ع����ن وصول
موديل 2013 ومتديد فترة العرض 
حتى نهاية الش����هر اجلاري، بعد 
النجاح الكبير لهذا العرض والطلب 
الشديد واملتزايد من قبل العمالء 

على هذه السيارة العائلية.
وتعتبرZ7 سيارة عائلية بكل 
معنى الكلمة اذ بامكانها نقل افراد 
االسرة واصدقائهم بأريحية تامة 
بفضل رحابة مقصورتها وسعة 
مقاعدها السبعة الفاخرة واحليز 
الكبير الذي تتيحه لألرجل، اضافة 
الى السعة التخزينية الكبيرة فهي 
اخلي����ار االفضل لنقل الطالب الى 
املدارس وتوفر لهم اعلى درجات 

الراحة.
وتتيح ه����ذه احلملة للعمالء 
فرصة اقتناء سيارة Z7 العائلية 
بسعر استثنائي يبدأ من 5199 دينارا 
فقط، وكذلك تقدم عروضا مميزة 
للعائلة تشمل صيانة مجانية ملدة 
سنة او 20 الف كيلومتر، واحلصول 
على كوبونات مشتريات من مكتبة 
اتاح����ة الفرصة  جري����ر، وكذلك 

على نظام تكييف هواء قوي أمامي 
وخلفي، ومشغل اسطوانات ونظام 
صوتي متطور من اجل قيادة اكثر 
متعة، وفتحات تخزين متعددة في 
جميع انحاء السيارة تشمل جيوب 

ابواب وحامالت اكواب.
اما عن األمان ف����ي »Z7« فهو 
مضمون بفضل املنظومة الكاملة من 
تدابير السالمة والتقنيات اليابانية 
التي تشمل الهيكل اخلارجي الصلب 
والوسائد الهوائية املزدوجة، ونظام 
منع انغالق الفرامل، ونظام توزيع 
الفرام����ل االلكترون����ي، كما يوفر 
الشاس����يه الصلب قي����ادة ثابتة 

ومريحة بالوقت نفسه.
ويعد تصميم Z7 اجلديدة اكثر 
جماال وأناقة بكل املعايير، لتثبت 
انها تنافس بشكل رئيسي بفئتها، 
فالتصميم ذو الشخصية املستقلة 
يظهر بش����كل مميز ومتناس����ق، 
الواضحة مثل مصابيح  مبيزاته 
الهالوجني الكبيرة املصنوعة من 
الكريس����تال التي تضفي بجانب 
تصميمها اجلذاب اضاءة اوس����ع، 
ومصابيح الضباب االمامية وشبكة 
التهوي����ة املصنوعة م����ن الكروم 
تتوسطها عالمة Z7 مع مصد انيق، 
باالضافة الى انها تتميز بخطوطها 
اجلانبية الهادئة واملرايا اجلانبية 

االنيقة. 

وناق����ل حركة يابان����ي 100% من 
ش����ركة »ميتسوبيشي موتورز« 
التي بدورها تشرف على صناعة 

هذه السيارة بالكامل.
وتتمتع Z7 التي جتتمع فيها 
الراح����ة والرفاهية  أبهى معايير 
واملواصفات العالية والتكنولوجيا 
املتطورة بتصمي����م ذكي، فيمكن 
تعديل مقصورتها الداخلية بطي 
الصف الثالث او تعديل مقاعد الصف 
الثاني من املقاعد من اجل مساحة 
تخزينية اكبر.كم����ا انها حتتوي 

األلوان اجلديدة والتحسينات الكثيرة 
على أدق التفاصيل وبالتالي االرتقاء 
مبستويات الراحة واجلاذبية لهذه 
املركب���ة الرائدة ضم���ن فئتها إلى 
آفاق أبعد«.ولتكتم���ل التعديالت 
التي خضع لها التصميم الداخلي 
ملودي���ل 2012 الس���ابق، مت تعزيز 
موديل 2013 بتصميم جديد ومذهل 
للعجالت اخلالئطية تتوسط كال 
منها خمس ريش مشقوقة طوالنيا 
ذات لون فضي المع مع خمسة ألوان 
جديدة للهيكل هي: العنابي )بارولو(، 
البنفس���جي )باروسا(، كوزاواي، 
هافانا، وماريانا، ما يوفر للعمالء 
املزيد من اخليارات عندما يتعلق 
األمر بتحسني مظهر مركبة رينج 

روڤر سبورت اخلاصة بهم.

الستئجارها ملدة سنة ب� 139 دينارا 
شهريا فقط، اضافة الى احلصول 

على العديد من املزيا االخرى.
وفي هذا الصدد، قالت املجموعة 
في بي����ان صحافي انه: »بامكانكم 
اليوم االس����تفادة م����ن مزايا هذا 
العرض الذي يستمر لفترة محدودة 
من خالل زيارة معارض مجموعة 
املال في كل من الري، والش����رق، 
والشويخ ومعرض بيت التمويل 

الكويتي«.
وس����يارة Z7 م����زودة مبحرك 

»بوبيان« يشارك في مهرجان الطفولة األول
قال بنك بوبيان انه شارك في مهرجان الطفولة 

األول الذي اختتم فعالياته أمس األول حيث 
مت تكرمي البنك ممثال في ادارة االتصاالت 

والعالقات املؤسسية.
وتأتى هذه املشاركة حرصا من البنك على 

املشاركة في الفعاليات التي تستهدف مختلف 

الشرائح ومن بينهم األطفال وضمن االحتفال 
بيوم الطفل العربي، وفي اطار برنامج البنك 

للمسؤولية االجتماعية والتي تستهدف التفاعل 
مع مختلف الشرائح الى جانب التواصل مع 

مختلف منظمات املجتمع املدني والنفع العام 
ورعاية أنشطتها وفعالياتها املختلفة.

متديد عرض »سيارة 
كل العائلة« حتى نهاية 

الشهر اجلاري


