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» كورفيت شفروليه ـ الغامن« تتألق في  سباق »كويت مايل«

»املتحولون« يعود بـ »شفروليه« إلى شاشات السينما

»نيسان باترول« يقود السائقني املتميزين في رالي أبوظبي

السرعة من 0 ـ 60 كلم خالل 
3.8 ثوان، قطع مسافة ربع مايل 
خالل 12 ثانية بسرعة 119 ميال 
في الساعة، القدرة السريعة 
على التوقف حتى أثناء السرعة 
القصوى وقوة جذب السيارة 

عند املنعطفات.
متتــــاز ســــيارة كورفيت 
ستينغراي بهيكل ألومنيوم مت 
تركيبه منهجيا ليصبح أخف 
وأصلب إطار حتى يومنا هذا، 
وهو يوظف نهجا متطورا في 

دقة الهندسة.
ويعمل معــــدن األملنيوم 
الذي يعــــادل وزنه ثلث وزن 
الفوالذ، على حتسني الصالبة 
التي بدورهــــا تعزز التحكم 

تيم ماهوني، املدير التنفيذي 
للتسويق في شفروليه العاملية: 
»تعتبر أفالم املتحولون شراكة 
عظيمة بالنسبة إلى شفروليه، 
حيــــث إنها متكننا من تقدمي 
ســــياراتنا إلى معجبني جدد 
من األجيال الشابة واملتقدمة 
بالعمر، حــــول عالم، واآلن، 
وللمرة الرابعة، ستشاهدون 
كامارو بدور البطولة أوتوبت، 

الراليــــات الصحراويــــة من 
كافــــة دول العالم. وفي هذه 
املنافسة الشديدة، استطاع 
اجليل األحدث من نيســــان 
باترول الفوز في فئة من فئات 
السباق في أول مشاركة، ما 
ميثل اجنازا متميزا. ونتقدم 

في الســــيارة.أما االستخدام 
االستراتيجي لعملية الربط 
والتماسك فيقلل من التناقضات 
ويزيد من قوة متاسك السيارة.

هذا الهيكل الثوري يعمل على 
حتســــني الصالبة االلتفافية 
ويقلل من الضجيج ويحسن 
من أداء السيارة إلى مستوى 
اإلبــــداع. كل ملليمتــــر فــــي 
ستينغراي مصنوع مبنتهى 
الروعة والدقة ليؤدي غرضه.

فاألشكال الهندسية تغيرت من 
منحنيــــات ناعمة إلى حواف 
متموجــــة، والهواء ينســــاب 
ببساطة تامة لتخفيف حدة 
االنزالق ورفع مستوى األداء. 
إن زيادة ثقل السيارة يحافظ 
على ثباتهــــا أمــــا الفتحات 
الوظيفية في جسم السيارة 
فتعمل على ابتكار أجواء تهوية 
جديدة بالكامل تســــاعد على 

احلد من رفعها وانزالقها.
باإلضافة إلى نظام التهوية 
املتطور الذي يساعد على حركة 
الهواء مــــن األمام إلى الوراء، 
وتبريد مكوناتها احليوية ما 
يؤدي إلى حتســــني مستوى 
نقل السيارة، وتصميمها املبهر 
وتلبية استراتيجية السباق.

متتلــــك هــــذه الســــيارة 
مقصورة داخليــــة تضاهي 
مقصورة الطائــــرات النفاثة 
املقاتلة وتختلف عن الشكل 
ملقصــــورات  االعتيــــادي 

وهو الدور الذي يعتبر مناسبا 
جدا إلحدى الطرازات املشهورة 

لدى شفروليه«.
مــــن جانبه قــــال لي آن 
التنفيذي  النائب  ســــتابلز، 
للرئيس في قســــم الشركات 
التســــويقية العاملية بشركة 
باراماونت بيكتشــــرز: »إن 
شراكة شــــفروليه مع فيلم 
مايكل باي األيقوني أصبحت 
إحدى العالقات األطول عمرا 
واألكثــــر ابتــــكارا في تاريخ 
صناعة األفالم. هذه احلملة 
اجلديدة من شفروليه ستوفر 
بكل تأكيــــد عناصر جديدة 
العاملي  وممتعة للجمهــــور 
لفيلم املتحولون في مختلف 

أنحاء العالم«.
إلــــى تقدمي  وباإلضافــــة 
السيارات في الفيلم، تضمنت 
مواقع تصوير الفيلم اخلاصة 
بجنرال موتورز كال من مركز 
جنرال موتورز للتصميم في 
مركز وارين التقني، ومنشأة 
ميلفورد بروفنــــغ غراوند، 
التجميع النسنغ  ومنشــــأة 

جراند ريفر.

بالتهنئة للفائزين وخاصة 
امييل خنيصــــر الذي انضم 
للرالي هذا العام وأثبت مهارات 
وقوة استثنائية ودرجة عالية 
مــــن التحمل«.وقــــال يحيى 
بلهلي: »كان رالي العام احلالي 
تنافسيا كما هو احلال دائما 
وإني فخــــور بتحقيق املركز 
الثالث في فئتي بعد تنافسي 
السائقني  مع عدد من أفضل 
من دول العالم املختلفة. وكان 
أداء نيسان بيك اب خاليا من 
أية أخطاء وأتطلع للمشاركة 
في حدث العــــام املقبل«. أما 
امييــــل خنيصر فقــــال: »إن 
احلصول علــــى املركز األول 
في أول سباق لسيارة معينة 
ميثل إجنازا الفتا وأنا في غاية 
السعادة بهذه النتيجة. وقد 
أثبت اجليل األحدث من نيسان 
باترول أن لديه كل ما هو الزم 
ملتابعة تراث االنتصارات الذي 
حققته الطرازات السابقة خالل 

السنوات املاضية«.

اجلديدة كليا قسمني فقط من 
اجليل السابق من كورفيت، إذ 
تتميز بإطار هندسي وشاسي 
جديد، فاعلية في اســــتهالك 
الوقود، تكنولوجيات متطورة 
وتصميم خارجــــي وداخلي 

حديث بشكل كامل.
تعتبر كورفيت ستينغراي 
2014 الطراز األقوى من كورفيت 
 SAE على اإلطالق، مع محرك
الذي أعيد تصميمه بالكامل 
بقوة 455 حصانا وعزم 624 
Nm ومحرك بقوة 460 حصانا 

.Nm 630 وعزم
كما تفخر كورفيت بكونها 
السيارة األكثر قدرة مع طرازات 
Z51 املجهزة بقوة عزم لزيادة 

 Transformers: Dark of( القمر
the Moon(، وتتضمن نسخة 
هذا العام من الفيلم سيارتي 
كامارو التــــي مت تصميمهما 
بشكل خاص للفيلم، إحداهما 
كامارو SS كالسيكية معدلة 
بشكل كبير، واألخرى متثل 
الطراز النموذجي املستقبلي 

من كامارو.
املناســــبة قال  وفي هذه 

التنفيذي لشــــركة نيســــان 
الشرق األوسط، معلقا على 
النتائج: »يعتبر رالي أبوظبي 
الصحراوي برعاية نيســــان 
 Abu Dhabi Desert Challenge(
POWERED by Nissan( حدثا 
دوليا يجتذب أفضل سائقي 

في خطوة مميزة تضيفها 
إلى نشاطاتها، وتأكيدا على 
دورهــــا الريــــادي فــــي عالم 
السيارات، قامت شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده للسيارات، 
املوزع احلصري لســــيارات 
شفروليه في الكويت باملشاركة 
بشــــكل بارز في حدث كويت 
مايل الذي جرى طوال النهار في 
منطقة الصبحان يوم 12 أبريل.

توجه هذا احلدث بشكل خاص 
لفئة الشباب الكويتي الذين 
حضروا بحماس وشاركوا في 
سباق مشوق مع سياراتهم في 
منطقة آمنة وخاصة للسباق.

وكانت جنمة احلدث كورفيت 
ستينغراي 2014 اجلديدة كليا 
التي أطلقتها شفروليه ضمن 
فعاليات كويت مايل لتتصدر 
العرض وتستقطب الشباب 
بشكلها املذهل ومواصفاتها 
الشــــرق أوســــطية إذ قدموا 
ليأخذوا صــــورا، ويتعرفوا 
أكثــــر على هــــذه الســــيارة 
اخلارقة مبساعدة املسؤولني 

املبيعات.
أعادت شفروليه تعريف 
األداء العصري مع كورفيت 
ستينغراي اجلديدة كليا التي 
يعلم العديــــد باقتنائها، هذه 
األيقونة الرائعة التي تشكل 
التوازن املثالي بني التكنولوجيا، 

التصميم واألداء.
وحتمل كورفيت ستينغراي 

شفروليه وسيارة كامارو 
املتحولة إلى شخصية »مببل 
بي« )Bumblebee( املتميزة 
ســــتلفت األنظار مرة أخرى 
مع عودة فيلم »املتحولون« 
)Transformers( إلى شاشات 
الســــينما حــــول العالم في 
فيلــــم »املتحولــــون: عصر 
 Transformers:( »االنقــــراض
Age of Extinction(، للمخرج 
مايكل باي، والذي يبدأ عرضه 
يوم 27 يونيو املقبل.ويتضمن 
الفيلم املنتظر مجموعة من 
طرازات شفروليه املبيعة في 
أرجــــاء العالم منها كورفيت 
ستينغراي التي تتحول إلى 
»أوتوبت كروسهيرز«، وطرازا 
تراكس وسونيك بتجهيزات 
الرالي.وكان اجليل  سيارات 
اخلامس من ســــيارة كامارو 
الذي يتحول إلى شــــخصية 
العام  فــــي فيلم  »مببل بي« 
2007 »املتحولون«، ونسخة 
العام 2009 »املتحولون: انتقام 
 Transformers:( »املهزومــــني
Revenge of the Fallen(، وفيلم 
العام 2011 »املتحولون: ظالم 

أثبت نيسان باترول مرة 
أخرى أنه »بطل الدروب« بعد 
أن أوصل السائقني األوائل من 
منطقة اخلليــــج إلى حتقيق 
النجــــاح في رالــــي أبوظبي 
الصحراوي 2014 برعاية نيسان 
 Abu Dhabi Desert Challenge(
 ،)2014 POWERED by Nissan
وشارك نيسان باترول للجيل 
اجلديد في ظهوره املثير للمرة 
األولى في الرالي الشهير وفاز 
في فئته بقيادة امييل خنيصر 
 ،)T2( ورعاية نيسان في فئة
كما حقق يحيى بلهلي الذي 
رعت نيسان مشــــاركته في 
الرالــــي املرتبــــة األعلى بني 
جميع املتنافسني من منطقة 
اخلليج فــــي فئة )T1(، وجاء 
في املركز الرابع في الترتيب 
العام.وحصد نيسان باترول 
املراكز اخلمسة األولى في الفئة 
)T2( وسجل أزمنة أفضل من 

.)T1( املشاركني في الفئة
وقال سمير شرفان، املدير 

36% منواً مببيعات »جاكوار« الشرق األوسط

الشرق األوسط ميثل إجنازا 
مذهال يضعنا بقوة ضمن أكبر 
5 أسواق جلاكوار على الصعيد 

العاملي«. وأضاف: »أنا فخور 
بشــــكل خاص بتفوقنا على 
منافســــينا من خالل حتقيق 
منو جتاوز معدالته اإلجمالية 
لشريحة املركبات املخصصة 
للــــركاب ومركبــــات الدفــــع 
الرباعــــي، ويعتبر هذا دليال 
على متيز مجموعة منتجاتنا 
املذهلة، وتركيزنا القوي على 
مزايا التصميم والتكنولوجيا، 
والتزامنا بتقدمي خدمة عمالء 
استثنائية«. ونظرا لإلقبال 
املتزايد علــــى طرازها الرائد 
جاكوار XJ، شــــهدت العالمة 
الفاخرة مبيعات  التجاريــــة 
قياسية بزيادة نسبتها %21 
منذ أبريل 2013 حتى مارس 
2014 مقابــــل الســــنة املالية 

السابقة.

أيضا على أكثر اجلوائز في 
تاريخ الشركة، ميكن القول 
بثقة بأن أداءنــــا في منطقة 

أعلنت جاكوار أنها شهدت 
منوا قويا مرة أخرى في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مع زيادة مبيعاتها على أساس 
سنوي بنســــبة 36% للسنة 
املالية مــــن أبريل 2013 حتى 
مارس 2014.وتعكس النتائج 
استمرار األداء القياسي ملبيعات 
الشــــركة املصنعة، مع منو 
جتاوز املعــــدالت اإلجمالية 
لشــــريحة املركبات املمتازة 
ومركبــــات الدفع الرباعي في 
املنطقة.وتعليقــــا على هذه 
النتائج، قال بروس روبرتسون 
املدير العام جلاكوار الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: »مع 
جناحنا في إطالق أقوى وأشمل 
تشكيلة ســــيارات حتى اآلن 
لهذه السنة املالية، وحصولنا 

واجلهات الدولية لالطالع على 
أحدث برامجها السياحية حول 
العالم وعــــرض كل ما يتعلق 
باملناطق السياحية على مستوى 

العالم.
وذكرت أن قطاع السياحة 
في الوزارة يسعى إلى تسليط 
الضوء على التــــراث الكويتي 
القدمي وإظهار الوجه احلضاري 
والتراثي والعــــادات األصيلة 
للكويت من خالل جناح الوزارة 
في املعرض إلى جانب التقنيات 
احلديثة في عالم السياحة حيث 
ســــيعرض اجلنــــاح اخلدمات 
العديدة املقدمة في مجال السياحة 
وأيضا املقتنيات التراثية إضافة 
إلى عرض األنشطة املستقبلية 

واملشاريع.
وأشارت إلى ضرورة تضافر 
جهود اجلهات املعنية بالشأن 
الســــياحي في البالد لتطوير 
املعرض ليصبح من املعارض 
اجلاذبة لتبادل اخلبرة واألعمال 
في ســــوق الســــياحة والسفر 
خصوصا أن الكويت بأجهزتها 
كافة تسعى إلى حتقيق مكانة 
متميزة فــــي املنطقة ولتكون 

للعميل استثمارا ثانيا من خالل 
حتصيل أمواله الضائعة، والتي 
تعتبر مبنزلة خصم مالي آخر 
على مجمــــوع مصروفاته في 
اخلارج وما عليه سوى االحتفاظ 
بجميع فواتير مصروفات رحالته 
في اخلارج وإعادتها لنا ويترك 
لنا مهمة حتصيلها له، ليتمكن 
رجال األعمال من االســــتمتاع 

بقضاء رحلة مميزة.
وعن طبيعة عمل شركته في 
مجال حتصيل مبالغ الضرائب 
الضائعة قال األسعد ان طبيعة 
عملنا تنحصــــر في حتصيل 
الضرائب املترتبة على فواتير 
مصروفات جميع املســــافرين 
في رحالتهم كرجــــال األعمال 
وغيرهم من املسافرين، بحيث 
تندرج حتتها فواتير مصروفات 
جميــــع اخلدمــــات املقدمة من 
الفنــــادق والشــــقق الفندقية 
واملفروشــــة وتكاليف تأجير 
السيارات ووقودها واملكاملات 
الهاتفيــــة وفواتيــــر املطاعــــم 
واملتاحف واملسارح واملعارض 
واملؤمترات.وأكد األســــعد اننا 
كوكالء حصريني معتمدين من 
الدوائر الرسمية باململكة املتحدة 
ـ ايرلندا، ونعمل بالشراكة مع 
 GBB( جي بي بي تاكس ري فند
Tax Refund LLC(، ينحصر عملنا 
في بريطانيا وأملانيا وفرنسا، 
ويتواجد مكتبنا الرئيسي في 
ايرلندا، حيث اننا الشركة األولى 
والرائدة في الكويت ودول الشرق 
األوسط واملعتمدة من السلطات 
البريطانيــــة لتحصيــــل قيمة 
الضريبة املضافة على جميع هذه 
اخلدمات أعاله جلميع املقيمني في 
الكويت ودول الشرق األوسط.
نســــبة التحصيل 80%: وأشار 

»التجارة« تشارك في معرض »سوق السفر«

.. و»ايزي تاكس باك« تشارك في املعرض

مركزا ماليــــا وجتاريا مرموقا 
وفقا للرغبة السامية، وأعربت 
عن األمل في أن يعكس معرض 
»ســــوق الكويت للسفر 2014« 
احلجم احلقيقي الذي تتمتع به 
البالد في هذا املجال سواء من 
حيث البنية التحتية أو املقومات 
السياحية العامة أو حتى السلوك 
االستهالكي للكويتيني كمحبني 

للسياحة حول العالم.

عماد األســــعد إلى انه ال يوجد 
مواســــم محددة لتحصيل هذه 
الضرائب وانه ما على املسافرين 
الى الدول األوروبية )بريطانياـ  
أملانياـ  فرنسا( سوى االحتفاظ 
بفواتيرهم التي تكبدوها أثناء 
رحالتهم لهذه الدول، مؤكدا اننا 
نستقبل جميع فواتيركم حتى 
ولــــو مضى عليها عــــام كامل، 
وتصل نســــبة التحصيل التي 
يحصل عليها عمالؤنا إلى %80 
من قيمة الضرائب، وذلك يعد 
مبثابة خصم على رحلة كل عميل 
مما يشجع على زيادة العائدات 
وأربــــاح الشــــركات واألفــــراد 
والفنادق.فترة عملية التحصيل: 
وعن مدة عملية التحصيل قال 
األسعد انها تأخذ فترة بني 4 و6 
شهور يتم فيها حتصيل املبلغ 
كامال، وسياستنا تقوم على أال 
رسوم في حال عدم التحصيل 

وعدم استرداد الضرائب.

يشارك قطاع السياحة في 
وزارة التجــــارة والصناعة في 
فعاليات معرض »سوق الكويت 
للسفر 2014« الذي تقيمه وتنظمه 
شــــركة ليدرزجروب وشركة 
معرض الكويت الدولي على أرض 
املعارض الدولية في الفترة من 
28 إلى 30 أبريل اجلاري مبشاركة 
مجموعة من الشركات والهيئات 

واجلهات املتخصصة.
وقالت وكيل وزارة التجارة 
والصناعة املســــاعد لشــــؤون 
الســــياحة األســــتاذة سميرة 
الغريب في تصريح صحافي، 
إن الــــوزارة حريصــــة علــــى 
املشــــاركة والرعاية الرسمية 
ملعرض »سوق الكويت للسفر 
2014« باعتباره يشكل ملتقى 
للتواصل بني العارضني والزوار 
املهتمني بالسياحة، وحدثا يفتح 
احلوار حول العديد من القضايا 
املرتبطة بالسياحة وطموحات 
العاملني فيها، وأضافت الغريب 
أن املعرض يســــتهدف حتقيق 
الترويــــج اجلماعي للمنتجات 
الســــياحية الداخلية وإفساح 
املجال أمام الشــــركات احمللية 

أعلنت شــــركة »اي تي بي« 
ايزي تاكس باك ـ فرع الكويت 
عن مشــــاركتها فــــي معرض 
ســــوق الكويت للســــفر الذي 
تنظمه وتقيمه شركة معرض 
الكويت الدولــــي بالتعاون مع 
شركة ليدرز جروب في صالة 
6 مبشــــرف في الفترة من 28ـ  
30 اجلاري املقبل مبشاركة جمع 
من مكاتب وشــــركات الطيران 
ووكاالت السياحة والسفر احمللية 
واإلقليميــــة والدولية وممثلي 
الهيئات السياحية بالسفارات 
األجنبية.وفي هذا الصدد، قال 
عماد األسعد الرئيس التنفيذي: 
»ان معرض سوق السفر يعتبر 
وسيلة للتعريف بعروض مكاتب 
السياحة والسفر حول الوجهات 
السياحية املثالية لقضاء أجمل 
وأمتع العطالت، أما بالنسبة لنا 
فيعد فرصة ووسيلة لتعزيز 
الوعي لدى العاملني في الهيئات 
العاملــــة في مجال الســــياحة 
والسفر وعمالئها من املسافرين 
الى اخلارج بخدمات حتصيل 

الضريبة املضافة«.
وأضاف األسعد ان شركته 
والتي تأسست في العام 2009 
وباشرت نشــــاطها انطالقا من 
ايرلندا ببريطانيا وعمان ومن 
ثم الكويــــت، حريصــــة على 
املشــــاركة في معرض »سوق 
الكويت للسفر« 2014، حيث ان 
هذا املعرض يعد فرصة جيدة 
للقاء العمالء وتسويق خدماتنا 
وأنشــــطتنا إضافة الى توعية 
جمهور املســــافرين بحقوقهم 
املهملة من قبلهم، والتي يترتب 
عليها ضياع أموالهم في اخلارج 
دون إدراك منهم بضرورة العمل 
علــــى حتصيلها، فنحن نحقق 

سميرة الغريب

عماد األسعد

»بيتك« يشارك في ملتقى التصوير »فوتوتوكس«
ضمن اهتمامه بشريحة الشباب

في هذا املجال الذي أصبح مهما 
وينال زخما كبيرا، السيما في 
ظل تسارع التطور التكنولوجي 
وتوافر كاميرات ذات دقة عالية.
وحرص »بيتك« بدور الشريك 
االستراتيجي على إجناح امللتقى، 
وتقدمي الدعم للمنظمني والعاملني 
إلظهار امللتقى بأفضل صورة 
الــــذي يعتبر  تليــــق بحجمه 

األكبر على مســــتوى الكويت 
واملنطقة، ويعكس دور »بيتك« 
والتزامه مبســــؤولياته جتاه 
املجتمع والشباب بشكل خاص 
ودعم أنشــــطتهم ومشاريعهم 

املختلفة.

شارك بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في فعاليات اكبر ملتقى 
للمهتمني بالتصوير على مستوى 
املنطقــــة »فوتوتوكس« ضمن 
اهتماماته بدعم أنشطة الشباب 
واحملترفني في التصوير وتعزيز 
مهاراتهم مما يرسخ مفهوم التزام 
»بيتك« باملسؤولية االجتماعية 
واهتمامه بالشباب.وشهد امللتقى 
إقبــــاال كبيــــرا مــــن احملترفني 
واملهتمني بالتصوير، حيث ميثل 
امللتقى فرصة لعرض املهارات 
واالستفادة من اخلبرات وتبادل 
اآلراء واألفكار الشــــبابية التي 
تتعلق بفن التصوير وأحدث 
ما وصل إليه.وخالل امللتقى الذي 
أقيم في جامعة اخلليج مت طرح 
مجموعة من املواضيع وتنظيم 
احملاضرات، تناولت النواحي 
القانونيــــة للتصوير، وكيفية 
التفكير في الصورة، باإلضافة 
إلى سرد عدد من قصص النجاح 


