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«الفيدرالية للتجارة» تطرح

بطاريات «إينرجايزر» للسيارات

من اليمني محمود عز الدين وسيتبال سينغ وأشيش تاندون ومخلص يعقوب خالل احلدث

أطلقت الش����ركة الفيدرالية للتجارة العامة
واملقاوالت برعاية جونسن كنترولز وشركة بيكو
البحرينية املمثل االقليمي لشركة جنسون كنترولز
ـ الشرق االوس����ط ـ جديد بطاريات إينرجايزر
للس����يارات في الكويت ،وقد عملت الشركة منذ
نشأتها على تلبية متطلبات عمالئها من الشركات
واملستهلكني لبطاريات السيارات.
وأعرب املدير العام للشركة الفيدرالية أشيش
تاندون عن سعادته بالشراكة مع شركة جتارة
بوشهري املوزع احلصري لبطاريات السيارات
إينرجايزر في الشرق األوسط ،وأضاف انه واثق
من جودة املنتج الذي من شأنه ان يعطي السيارات
على طرق الكويت ميزة مضافة.
كما أوضح املدير التنفيذي للشركة ساتبال
سينغ في السياق نفسه ان بطاريات إينرجايزر
للسيارات متوافرة في جميع منافذ كايكو ومحالت
بيع قطع الغيار األخرى.اجلدير بالذكر أن بطاريات
إينرجايزر للس����يارات تعتم����د على تقنية إطار

الطاقة أو ما يس����مى «باور فرامي» من جونسن
كونترولز ـ أح����د أفضل مصنعي البطاريات في
العالم ـ والتي تتناسب مع جميع أنواع املركبات
اخلاصة والتجارية والشاحنات الثقيلة واحلافالت،
أما بالنسبة للمركبات التجارية والثقيلة فتوجد
بطاريات إينرجايزر التجارية وإينرجايزر التجارية
برمييوم إينرجايزر التجارية ذات التحمل العالي
والتي تعمل جميعها بتقنية «باور فوريوم» الذي
يوفره التصميم اجلديد للبطارية مقارنة بتركيبة
البطاريات العادية.
وبطاريات إينرجايزر للسيارات متوافرة في
مراكز اخلدمة التابعة للشركة الفيدرالية للتجارة
العامة واملقاوالت بالعارضية الصناعية ومراكز
خدمة كايكو بالشويخ واالحمدي وشرق ،حيث
يعمل في هذه املراكز فنيون متخصصون يتسمون
مبهنيتهم العالية وامتالكه����م اخلبرات الالزمة
لتجاوز توقعات الزبائن في وقت قياسي ،وملزيد
من األمان مت متديد فترة ضمان البطارية الى 18

ألول مرة في األسواق الكويتية

«صناعات الغامن» تعلن عن املنتجات

اجلديدة للهواتف الذكية لينوفو 2014
تفخر شركة صناعات الغامن
بأن تعلن لعمالئها عن إطالق
تش����كيلة مبتكرة من الهواتف
الذكي����ة لينوفو ف����ي الكويت،
وس����تتوفر املجموعة اجلديدة
من منتجات لينوفو ابتداء من
شهر نوفمبر في جميع معارض
-Xسايت من إلكترونيات الغامن
أو عن طريق  .xcite.comتقدم
الهواتف الذكية لينوفو أحدث
التقنيات والتصميم واالبتكار
والوظائف القوية التي تناسب
مختلف األذواق واألسعار وتلبي

جميع الرغبات.
وأح����دث منتجات ش����ركة
لينوفو الت����ي أطلقتها مؤخرا
هو الهاتف ذو التصميم األنيق
لينوفو  ،Vibe X2مببدأ الطبقات
املتعددة ،وهو أول هاتف ذكي
ميلك هذا املفهوم من التصميم
بألوان مختلفة األبيض ،األحمر،
الرمادي والذهبي بسماكة 7.27
ميلي متر ووزن  120غراما فقط،
وعلى الرغم من أنه حفيف الوزن،
إال أنه ميلك ث����روة كبيرة من
املميزات املثيرة من حيث عناصر
التصميم فهو مزود بشاشة من
نوع  IPS LCDبحجم  5إنشات
بدق����ة  Full HDكامل����ة فائق����ة
الوضوح  1080pويعمل مبعالج
ميدياتك بش����ريحة Mediatek
 MT6595ثماني النواة واملؤلف
من أربعة أنوي����ة Cortex-A17
تعمل بتردد  2غيغاهرتز وأربعة
أخرى  Cortex-A7تعمل بتردد
أقل  1.5غيغاهرتز بهيكلية ARM
 ،big.LITTLEباإلضافة إلى أنه
مزود بكامي����را خلفية بدقة 13
ميغابيكسل التي مع كاميرا أمامية
بدقة  5ميغابيكسل تدعم عشاق
التصوير والسلفي ،كما يدعم
الهاتف ش����بكات اجليل الرابع
 4Gوتقنيات االتصال الالسلكي
«واي فاي» والبلوتوث وكذلك
نظام املالحة  .GPSوال ننس����ى
أيضا بطاقة الـ  SIMاملزدوجة
التي تعمل وحتافظ على تنظيم
اجل����دول اليومي ملس����تخدمي
الهاتف الذكي لينوفو .Vibe X2
ويع����د لينوفو  Vibe X2هو
جزء من االستراتيجية التي تهدف
إليها ش����ركة لينوفو للتوسع
في سوق دول مجلس التعاون
اخلليجي ،والتي تستهدف جميع
الطبقات الراقية واملتوسطة على
حد سواء ،وبهذا الصدد صرح
شاشانك شارما -مدير مجموعة

األعم����ال املتنقلة ف����ي لينوفو
الشرق األوسط وأفريقيا «لقد
قمنا بتلك اخلط����وة بناء على
طلب املهتمني مبنتجاتنا ،ونحن
سعداء بأننا استطعنا أن نصل
إلى املستهلكني بالهواتف الذكية
الرائدة من منتجاتنا»
وتعتب����ر  -Xس����ايت من
الكترونيات الغامن أكبر شبكة
الكتروني����ات ضم����ن قط����اع
التجزئة في الكويت والش����رق
األوسط .واستطاعت الشركة أن
تكون من الشركات الرائدة في
حصد اجلوائز .وتقدم الشركة
جتربة تسوق مريحة ،عصرية
وديناميكية تهدف إلى إسعاد
الزبائن والزوار .ومع أسلوب
العرض الذي يتي����ح للعمالء
جتربة املنتجات والتفاعل معها،
ووجود فريق بيع يتمتع بخبرة
عالية وميكنه التواصل بأكثر
من لغة ،وخدمة التس����لم عند
الدفع ،وتوفير أحدث املنتجات
اإللكترونية فإن التس����وق في
معارض –Xسايت من الكترونيات
الغامن يصبح جتربة ال تضاهى.
وتضم شبكة -Xسايت  17معرضا
متج����را موزعة ف����ي الكويت،
وتقدم لعمالئها جتربة تسوق
ال مثيل لها من خالل توفير كل
املاركات العاملية حتت س����قف
واحد وبأفضل األس����عار .ومت
تعزيز جتربة الزبائن باخلدمات
اإلضافية والنوعية مثل خدمة
األقساط السهلة ،البيع على مدار
 24ساعة في معارض محددة،
برنامج الكفالة املمددة وخدمة
التوصي����ل والتركيب املجانية
على م����دار  24س����اعة يوميا،
وكذلك املوقع اإللكتروني www.
 xcite.comباللغت��ي�ن العربية
واإلجنليزي����ة ليتمكن الزبائن
من االطالع والشراء من أحدث
املنتجات االلكترونية».

«نفط اخلليج» تتبرع جلمعية املكفوفني
ص���رح مدي���ر مجموعة
العالق���ات العام���ة وتقنية
املعلوم���ات ورئي���س جلنة
املسؤولية االجتماعية بالشركة

قص شريط االفتتاح

الكويتية لنفط اخلليج طارق
العدساني بأن الشركة قامت
بالتب���رع جلمعية املكفوفني
الكويتية إلنش���اء وجتهيز
مركز للش���باب دون الثامنة
عش���رة في مقرها ،انسجاما
مع توجيهات صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد،
وذلك خالل زيارته جلمعية
املكفوفني في ش���هر رمضان
املبارك ،وهو األمر الذي يؤكد

أن اهتمام الشركة باملجتمع
ككل ،خاصة وأن فئة املكفوفني
هي أحد أهم الفئات املجتمعية
التي حتتاج للرعاية واالهتمام
على الرغم مم���ا توفره لهم
وزارة الش���ؤون االجتماعية
والعمل من خدمات أساسية،
إال أنه���م ال يزال���ون بحاجة
للمزيد مبا يسهم في دمجهم
في املجتمع واستثمار أوقات
فراغهم بطريقة إيجابية تنمي
قدراتهم وتبرز مواهبهم.
وبني أن املركز أنشئ وفقا
للمواصف���ات التي وضعتها
وزارة الشؤون والتي تتوافق
مع املعايير الدولية للشباب
املكفوف ،وأن أنشطته تتنوع
ما ب�ي�ن الثقافية والتعليمية
عبر طريقة «برايل» للمكفوفني
وأخ���رى رياضية ،كما يضم
املركز قس���ما للتكنولوجيا
احلديث���ة مب���ا يس���هم في
دم���ج الش���باب املكفوف في
املجتمع.

«مرسيدس ـ  »AMG C63اجلديدة ..أداء رياضي يفوق اخليال
ترسي سيارة مرسيدس
ـ  AMG C63اجلديدة معايير
متفوق����ة بفض����ل أناقته����ا
الس����احرة وديناميكياتها
املذهل����ة .وم����ع خصائص
القيادة املتطورة جدا ،ومزايا
التحكم التي متتاز بها طرازات
 ،AMGوأيضا املستوى العالي
لالختي����ارات والتجهيزات
الشخصية ،تقدم هذه السيارة
جتربة قيادة فريدة إلى أبعد
احلدود .ويأتي الطراز األعلى
ضمن الفئة  Cمجهزا مبحرك
تيربو مزدوج بسعة  4ليترات
وثماني اسطوانات ،تشبه إلى
حد كبير وحدة الطاقة التي
توفر قوة الدفع الفائقة في
طراز  GTمن «مرس����يدس ـ
 .»AMGويتراوح نطاق القوة
هنا من  350كيلووات (476
حصانا) في طراز  ،63 Cإلى
 375كيلووات ( 510أحصنة)
في طراز  .S C63أما املجموعة
الواس����عة م����ن التجهيزات
األساس����ية فتتضمن نظام
التعليق الرياضي AMG RIDE
 CONTROLمع مصدات مضادة
للصدمات يتم التحكم فيها
إلكتروني����ا ،وبرامج AMG
 DYNAMIC SELECTاملتنوعة
للقيادة.
نظرا ألنها سيارة صالون
«استايت» رياضية ذات أداء
فائق ،توفر مرسيدس ـ AMG
 C63اجلديدة بيانات مميزة
للمحرك مع معدالت استهالك
استثنائية ومنخفضة للغاية،
وخصائص ديناميكية مميزة
للحركة الطولية واجلانبية،
فضال ع����ن مس����توى عال
م����ن الوظائ����ف العملي����ة
لالستخدامات اليومية.
ويتوافر الطراز األعلى في
الفئة  Cذو الثماني أسطوانات
بأربعة خيارات مختلفة ،حيث
يأت����ي الط����رازان الصالون
واالستايت بإصدارين لكل
منهما ،هم����ا S C63 :وC63
من «مرسيدس ـ  ،»AMGمع
جتهيز ط����رز  S C63مبزيد
من اخلصائص التي متنحها
أداء وق����درات حتك����م أكثر
ديناميكية.
ويقول الرئيس التنفيذي
لشركة «مرسيدس ـ »AMG
توبياس مورس« :نبدأ بذلك
بحقبة جديدة مع تس����مية
جديدة أيضا ،فالطراز السابق
مرس����يدس ـ بنز AMG C63
والذي حقق جناحا باهرا في
شتى أنحاء العالم ،سيطلق
عليه اآلن طراز مرسيدس ـ
 .AMG C63وبإنتاج 40.000
س����يارة ،س����جل طراز 204
 AMG C63أفض����ل مبيعات
عل����ى اإلط��ل�اق لط����رازات
 .AMGوس����واء حتدثن����ا
عن القي����ادة أو خصائص
التحكم أو التجهيزات ،فإن
سيارة مرس����يدس ـ AMG
 C63ترسي معايير جديدة
كليا ،بل تعزز أكثر من وعد
لعالمتن����ا التجارية وقيادة
األداء .وبهذا ،سيحظى عمالء
 AMGبتجربة قيادة ديناميكية
ال تضاهى».

أقصى مستوى من اخليارات
الشخصية ،في حني يسمح
برنام����ج القي����ادة الفردية
بخيارات واس����عة للضبط
الذاتي.
تصميم داخلي رائع

سعر سيارة
 C63يبدأ من 88
ألف دوالر وسعر
سيارة S C63
يبدأ من  97ألف
دوالر

محرك تيربو
ويتص����در ط����راز C63
الطليع����ة في ذل����ك القطاع

التنافس����ي ،السيما أن هذه
الس����يارات اجلديدة عالية
األداء هي الوحيدة في فئتها
الت����ي مت جتهيزها مبحرك
تيرب����و م����زدوج بثمان����ي
أسطوانات .وتتجلى النتيجة
في القوة الرياضية للمحرك
الذي يصدر صوتا يأس����ر
األحاسيس واملشاعر ،وهي
صفة مميزة ومعروفة لعالمة
 AMGالتجارية .ويتس����ارع
طراز  S C63من الثبات إلى
سرعة  100كيلومتر /الساعة
في غض����ون  4.0ثوان ،أما
طراز  63 Cفيس����تغرق 4.1
ثوان لبلوغ هذه الس����رعة
من الثبات (طراز استايت:
 4.1و 4.2ثوان على التوالي)،
مع سرعة قصوى تصل إلى
 250كيلومترا /الساعة محددة
إلكترونيا.
ومتت����از باق����ة القيادة
اجلديدة في جوهرها بعدة
خصائص حتسن من جوانب
الكفاءة بش����كل مذهل ،من
أبرزها محرك التيربو املزدوج
 M177بثماني اس����طوانات
وس����عة  4.0ليترات ،وهو
أحدث أفراد عائلة محركات
«بلو دايركت» .ويلفت احملرك
املبتكر بأسطواناته الثماني
األنظار ملا يولده من قوة فائقة
ال تضاهى ،وتصميمه خفيف
الوزن ،فضال ع����ن كفاءته
العالية ومواءمته للمتطلبات
البيئية .ويستوفي احملرك
أيضا أعل����ى معايير الراحة
عند التعامل مع مس����ببات
الضوضاء أو االهتزاز.
ديناميكيات مواتية
ويع����زى الفضل الكبير
للش����خصية الرياضي����ة
واجلريئة لسيارة مرسيدس
ـ  AMG C63اجلدي����دة إل����ى
وظائف ناقل احلركة .ويقدم
ناقل احلركة الرياضي AMG

 SPEEDSHIFT MCTامل����زود
بسبع سرعات مزيجا متكامال
من الديناميكيات املخصصة،
فضال عن مزايا استثنائية
تتأقلم م����ع ظروف القيادة.
وقد متت إعادة تطوير ناقل
احلركة  MCTعلى نطاق واسع
لتضمينه في طراز  ،C63وبات
اآلن ميتاز بأداء باهر وسريع
لناحية زمن االستجابة.
وبغض النظر عن وضعية
تبديل السرعة ،سواء كانت
أوتوماتيكية أو يدوية عبر
عص����ا التبديل ف����ي عجلة
القيادة ،ميكن للسائق اآلن
وبشكل ملحوظ أن يغير ناقل
احلركة مبستوى أعلى أو أقل
يدويا بسرعة أكبر ،وأصبحت
ميزة نقل احلركة حاليا أكثر
عفوية في الوضعيات اليدوية
والرياضية الفائقة +Sport
على وجه التحديد.
ومن خالل نظرة واحدة
خاطفة على برامج القيادة،
ستبدو مزايا التأقلم العالية
لناق����ل احلرك����ة الرياضي
AMG SPEEDSHIFT MCT
املزود بسبع س����رعات ،إذ
تتوافر اخلي����ارات التالية:
كفاءة التحكم ،والرياضي،
والرياضي الفائق ،والسباق.
ويختار السائق من بني برامج
القيادة املتنوعة مبساعدة
مفتاح القيادة الديناميكية
.AMG DYNAMIC SELECT
أما وظيفة  Mاملؤقتة ،والتي
يت����م تفعيلها باس����تخدام
عصا التبديل ،فتوفر مزيدا
من اخلصائص الديناميكية
أثناء القيادة.
وتؤثر برام����ج القيادة
الديناميكية AMG DYNAMIC
 SELECTعل����ى خصائ����ص
طراز  63 Cبش����كل واضح،
فطراز  S C63يضم حصريا
برنامج السباق الذي يتيح

«األولى للوقود» تقوم بتدريب مديري محطاتها اجلدد
نظمت «األولى للوقود» دورة بعنوان مبادئ
السالمة والبيئة في محطات الوقود لعدد من
مديري احملطات اجلدد في فندق هوليداي ان
ـ مدينة الكويت.وقد قام مدير السالمة وضبط
اجلودة في الشركة األولى للوقود م.محمد
عباس إبراهيم بتدريب العاملني على إجراءات
وأنظمة التشغيل والسالمة البيئية وكيفية
التعامل مع حاالت الطوارئ واإلخالء وكيفية
استخدام مطفآت احلريق املختلفة والتعامل مع
حاالت احلرائق واالنسكاب البترولي والتعامل

مع حاالت السطو واملشاجرات وكيفية
التنسيق مع الهيئات احلكومية املختصة
التخاذ اإلجراءات املناسبة في السيطرة على
احلوادث باإلضافة الى التدرب على تشغيل
احملطات حسب أنظمة السالمة وضبط اجلودة
للمواصفات العاملية واالحتياطات الواجب
اتباعها في احملافظة على أرواح العاملني
والزبائن عند وقوع أي حادث والتقليل من
اخلسائر البشرية واملمتلكات ،مستخدما فيه
الوسائل التوضيحية احلديثة.

جانب من الدورة التدريبية

وتتناغم التفاصيل في
املقص����ورة الداخلية لطراز
 C63لتس����اهم ف����ي إحداث
تأثي����ر رائع والف����ت ،فمع
أرقى أصناف املواد املنتقاة
بعناية كبيرة ،وما تتمتع به
من ملمس وسمات مترفة،
فضال عن احلرفية الدقيقة
واملتقنة ،يق����دم هذا الطراز
جودة فائقة من النادر حقا
أن جندها في الفئات األعلى
للسيارات .وعلى غرار الشكل
اخلارجي ،يتميز طراز C63
 Sاألقوى عن طراز  C63من
الداخل ،وذل����ك مع عدد من
تفاصيل التصميم.
ومت تنسيق لوحة العدادات
الرئيسية بلمسات فنية من
اجللد الصناع����ي ARTICO
باللون األس����ود ،مع مظهر
وملمس مميز بدرزات متقنة
باللون الرمادي الكريستالي،
ومنصة أنيقة مصنوعة من
األملنيوم على شكل جناح،
وخطوط التصميم احلصرية
«إكس����يكلوزف» من ،AMG
باإلضافة إلى ساعة تناظرية
مع عقارب من تصميم IWC
(وفقا خليارات التجهيزات).
وإلى جانب شاشة اللمس،
يوجد مفت����اح نظام القيادة
الديناميكيAMG DYNAMIC
 ،SELECTفضال عن عدد من
مفاتيح التحكم اخلاصة من
 AMGمثل أزرار نظام التعليق
الرياضي ثالثي املراحلRIDE
 ،CONTROLونظ����ام ®ESP
ثالث����ي املراح����ل ،ومفتاح
اختياري لنظام العادم فائق
األداء م����ع ميزة التحكم في
الصمام.
وتتضمن الفئة  Cالعديد
من أنظمة املساعدة املتطورة
واجلدي���دة ،والتي احتفلت
بظهورها األول قبل بضعة
أش���هر فقط في الفئتني  Sو
 .Eوتش���تمل التجهي���زات
األساسية في الطراز  C63على
النظام احملسن للتحذير من
النعاس ،ATTENTION ASSIST
ونظام احلماية من الصدمات
COLLISION PREVENTION
 ASSIST PLUSالذي يساعد
عل���ى جتن���ب االصدامات
باملركبات من اجلهة اخللفية،
وتضيف أنظمة املساعدة هذه
مس���تويات أفضل ملقومات
الراحة والس�ل�امة واألمان
للس���يارة ،وتطلق ش���ركة
«مرسيدس ـ بنز» على هذه
التجهيزات اس���م «القيادة
الذكية» .لق���د حقق الطرز
الس���ابق للفئ���ة  Cاجلديدة
نتائ���ج مذهلة م���ن حيث
متطلبات السالمة الضمنية،
بينما يتخطى الطراز اجلديد
هذه املستويات ،بل ويرسي
معايير جديدة كليا ،وسيتم
طرح «مرسيدس ـ AMG C63
و S C63في فبراير  .2015ويبدأ
سعر سيارة  C63من  88ألف
دوالر ،بينما يبدأ سعر سيارة
 S C63من  97ألف دوالر.

