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»علي الغامن وأوالده« تطرح عروض تثمني مذهلة على املركبات الفاخرة املستعملة
شخصي.

وفي حال اختيار أي من 
 Land Rover مركبات برنامج
العميل  Approved، يحصل 
على خدمة فحص لعدد 144 
نقطة في املركبة وضمان ملدة 
12 ش���هرا وخدمة املساعدة 
على الطريق ملدة عام كامل 
 Land وتاريخ معتمد ملركبة

.Rover
وتفتح صالة العرض في 
مجمع التالل التي متتد على 
مس����احة 1350 مترا مربعا، 
أبوابها أمام العمالء من السبت 
إل����ى اخلميس م����ن الثامنة 
الواحدة ظهرا  صباحا حتى 
ومن الرابعة والنصف عصرا 
حتى الثامنة والنصف مساء، 
وال شك أن املشترين الراغبني 
في االستفادة من هذا العرض 
سيجدون حتما ما يتطلعون 
إليه من السيارات املستعملة، 
حيث تستوعب صالة العرض 

نحو 45 سيارة.

24 شهرا.
بينما إذا رغب العميل في 
شراء س����يارة وفق برنامج 
McLaren Qualified فإنه يحصل 
على فحوص����ات على نقاط 
متنوعة في سيارته على أيدي 
فنيني مدربني وضمان بدعم من 
املصنع ملدة 24 شهرا وخدمة 
املساعدة على الطريق لفترة 
ال تقل عن 24 ش����هرا، وآخر 
التحديثات عل����ى برمجيات 
الس����يارة وأسعار تفضيلية 
على املواصفات االختيارية 
التي يوفرها قسم  الواسعة 
 McLaren العمليات اخلاصة

.Special Operations
ومن جانب آخر، سيحصل 
 BMW Premium عمالء برنامج
Selection على التاريخ املعتمد 
لسيارة BMW وخدمة املساعدة 
الطري���ق وضمان ملدة  على 
12 ش���هرا وعرض مضمون 
لتبديل السيارة وفحص فني 
ل� 75 نقطة وعرض لتمويل 

على أيدي خبراء ميثلون هذه 
العالمات الفاخرة املرموقة«، 
وأضاف: »لن تقتصر الفوائد 
التي يحصل عليها املشترون 
على اقتن���اء أفضل وأجود 
الس���يارات ف���ي العالم، بل 
سيحصل هؤالء أيضا على 
مجموعة مزايا مذهلة لتأكيد 
اجلودة، لينعموا مبزيد من 
الثقة وراحة البال عند امتالك 

سيارات مستعملة«.
ومن خالل عرض التثمني، إذا 
فضل العميل سيارة فاخرة وفق 
 ،Rolls Royce Provenance برنامج
سيحصل على شهادة بتاريخ 
السيارة واألميال التي قطعتها، 
وخدم����ة أساس����ية مجاني����ة 
 Rolls Royce واستخدام قطع غيار
األصلية، وغطاء تأميني وخدمة 
ملدة ال تقل ع����ن عامني وخدمة 
املساعدة على الطريق طوال 24 
س����اعة في جميع أنحاء العالم 
وفحوصات قانونية واختبار 
انبعاثات السيارات وضمان ملدة 

يتوجب على العميل التوجه 
إل����ى الدولية للفحص الفني 
للس����يارات من أجل فحص 
سيارته واعتمادها ليواصل 
بعدها  إجراءات االستفادة من 

هذا العرض احلصري.
وتعليقا على العرض، قال 
مدير عام شركة علي الغامن 
وأوالده للس���يارات يوسف 
القطام���ي: »أصب���ح اقتناء 
س���يارة فاخرة مس���تعملة 
من أرقى عالمات السيارات 
ف���ي العالم مث���ل BMW و
 Land Roverو Rolls Royce
وMcLaren أسهل بكثير من 
أي وق���ت مضى. واألهم من 
ذلك أن معرضنا للسيارات 
املستعملة املعتمدة يضمن 
أفضل ج���ودة متوافرة في 
سوق السيارات املستعملة 
لعمالئنا، وذلك ألن ما لدينا 
من سيارات خضعت جميعها 
الختبارات صارمة وفحص 
دقيق وشامل العتمادها وذلك 

.BMW السابعة من
وبعد ان يخت����ار العميل 
الت����ي يفضله����ا  الس����يارة 
ولتس����هيل عملي����ة التثمني 

 Rollsو  Rover Approved
 McLarenو Royce Provenance
Qualified، كما تتوافر أيضا 
الفئة  س����يارات املؤمت����رات 

تطرح شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات، املوزع 
احلصري لسيارات BMW و
Rolls Royce وLand Rover و

McLaren في الكويت، عرض 
التثمني احلصري في معرض 
الشركة في مجمع التالل على 
طريق اجلهراء السريع في 
منطقة الشويخ، حيث يتيح 
العرض لعشاق السيارات 
الفاخ����رة فرص����ة اقتن����اء 
سيارات مستعملة من أرقى 
العالمات التجارية املتوفرة 
في السوق وتثمني السيارة 

احلالية.
ويس����تطيع العمالء عند 
زيارتهم معرض الس����يارات 
املعتم����دة االختي����ار من بني 
مجموعة واسعة من السيارات 
من ضمنها املوديالت اخلاضعة 
لعرض التثمني 2013 و2014 
و2015 من السيارات الفاخرة 
 BMW املستعملة وفق برامج
 Landو Premium Selection

املركبة الرياضية متعددة االستخدامات متوسطة احلجم الفائزة باجلوائز

»شيروكي SUV« ترسي مستويات جديدة بالتصميم والقدرات والسالمة
ومت اختيار الفائز النهائي من 
بني فائزين في شرائحهم، وكان 
الفائز سيارة جيب شيروكي 

2014 اجلديدة بالكامل.
كما توجت شيروكي 2014 
مؤخ����را بلقب س����يارة العام 
العملية الكندي����ة من قبل 80 
من النقاد ذوي اخلبرة مبجال 
السيارات الذين يشكلون الرابطة 
الكندية لصحافيي السيارات. 
وفازت شيروكي باللقب خالل 
مسابقة ضمت 18 منافسا، من 
بينهم اثنان وصال للدور النهائي 
وسيارات باهظة يصل سعرها 

إلى 6 أرقام.
وجت����اوزت اجلوائز األداء 
والق����درات، وجاءت مقصورة 
جيب شيروكي اجلديدة بالكامل 
ال� 10  في قائمة املقص����ورات 
األفضل لعام 2014 التي تنشرها 

.Ward مؤسسة وورد
إله����ام مقصورة  وتضمن 
ش����يروكي اجلدي����دة أماك����ن 
وتضاريس مثيرة من جميع 
أنح����اء العال����م جلبت صورا 
جميلة إلى الذهن � املغرب في 
الليل، وجبل فيزوف في إيطاليا 

وغراند كانيون.
ومتتاز مقصورة شيروكي 
اجلديدة كلي����ا مبا حتققه من 
أجواء مريحة وممتعة، وذلك 
ألنها تشتمل على مزيج متطور 
من األشكال السائلة املنحوتة 
يدويا، واخلامات ذات اجلودة 
املبتكرة،  العالي����ة واألل����وان 
وخي����ارات امل����واد واحلرفية 
الدقيقة، والتكنولوجيا املتقدمة 

وامليزات املدروسة الذكية.
وتتوافر جيب ش����يروكي 
إما بدفع  اجلديدة مبستويني، 
أو دف����ع بالعجالت  بعجلتني 
األربع، وتقدم خيارا ل� 3 أنظمة 
جديدة متطورة للدفع الرباعي 
من جيب حتقق قدرات هائلة 
الوع����رة في ظل  على الطرق 

جميع ظروف القيادة.

ش����يروكي على صلب متطور 
تكنولوجيا و10 وسائد هوائية 
قياسية � يساعد على احلماية في 

حالة وقوع حادث تصادم.
كما حققت سيارات عالمة 
جيب التجارية أيضا ظهورا الفتا 
في مسابقة »Mudfest« السنوية 
ال� 20 األخيرة التي استضافتها 
نقابة صحافيي سيارات نورث 
ويست )NWAPA(. وحصلت 
جيب ش����يروكي موديل 2014 
اجلديدة بالكام����ل على أعلى 
التقديرات ونالت لقب »سيارة 
العام لألنشطة على الطرقات 
في نورث ويست« بعد تصويت 
أكثر م����ن 20 صحافيا مبجال 
الس����يارات أعض����اء بنقاب����ة 

.NWAPA
وق����ال ري����ان دوثيت أحد 
رئيسي احلدث »لقد جاء فوز 
سيارة جيب شيروكي تريلهوك 
2014 على أساس أدائها املتميز، 
الوعرة  الطرق  وقدراتها على 
ومميزاته����ا واقتصاده����ا في 
استهالك الوقود وقيمتها وذلك 
بعد سلس����لة من االختبارات 
الصعب����ة. ومتثل ش����يروكي 
اجلدي����دة مزيج����ا يقترب من 
الكمال للمزايا واألداء يتوقعه 
مشترو الس����يارات في نورث 
ويست«. وقضى أكثر من 20 
صحافي����ا مبجال الس����يارات 
أعضاء بنقابة NWAPA يومني 
في اختبار السيارات فوق حلبة 
لسباق السيارات وعلى طرق 
 DirtFish ممهدة ووعرة مبوقع
Rally School املق����ام على 310 
 Snoqualmie أفدنة في سنوكاملي

بواشنطن.
واختب����ر الصحافيون 23 
س����يارة من 16 شركة مصنعة 
الختيار الفائزين في خمس����ة 
تصنيفات: عملي����ة صغيرة، 
عملية عائلية، عملية صغيرة 
ممتازة، عملية قياسية ممتازة، 

وسيارات ذات قدرات هائلة.

أعلى مس����توى عاملي تشتمل 
على خام����ات عالية اجلودة � 
مركز Uconnect® للوس����ائط 
اإلعالمية حائز اجلوائز يشتمل 
على شاشة اختيارية باللمس 
قياس 8.4 بوصات )213.36 ملم( 
وهي الشاشة األكبر ضمن فئة 

السيارة.
كم����ا اختار معه����د التأمني 
للسالمة على الطرق السريعة 
جيب شيروكي اجلديدة بالكامل 
كأفضل مركبة من حيث السالمة 
� وشملت االختبارات محاكاة 
اصط����دام جانبي مع س����يارة 
SUV كبيرة أو ش����احنة بيك 
أب واصط����دام متوس����ط من 
األمام وحتطم السقف نتيجة 
النقالب السيارة واصطدام من 

اخللف.
وف����ي كل اختب����ار من هذه 
احلاالت، سجلت جيب شيروكي 
اجلديدة بالكامل أعلى تصنيف 
ممكن وهو »جيد«. وتش����تمل 
جيب ش����يروكي 2014 اجلديدة 
بالكامل على أكثر من 70 ميزة 
اختيارية للسالمة واألمن، العديد 
منها � مثل نسبة 65% الحتواء 

الس���يارات الرياضية متعددة 
االس���تخدامات SUV متوسطة 
العديد  احلجم، ويتضمن ذلك 
من امليزات »األولى« واألفضل 

في فئتها، ومن بينها:
أول سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات SUV مجهزة بناقل 
حركة أوتوماتيكي من تس����ع 
س����رعات � أول مركبة تشتمل 
عل����ى محور خلف����ي ينفصل 
بالكام����ل لتحقي����ق االقتصاد 
في اس����تهالك الوقود عندما ال 
تكون هناك حاجة لقدرات الدفع 
الرباع����ي � أول مركبة مجهزة 
 Pentastar مبحرك بنتاس����تار
V6 جديد س����عة 3.2 ليترات � 
أكثر من 70 مي����زة اختيارية 
للس����المة واألمان م����ن بينها 
10 وس����ائد هوائية قياسية � 
سحب V6 األفضل ضمن فئة 
الس����يارة )4500 رطل/2087 
كل����غ( � أول مركبة مبجموعة 
كرايسلر مجهزة بنظام املساعدة 
النشطة في صف السيارة وهو 
نظام يساعد السائق على صف 
الس����يارة بص����ورة موازية/

عمودية � مقصورة جميلة على 

استمرارا لإلشادات العاملية 
التي حصلت عليها عالمة جيب 
التجارية منذ طرحها ألحدث 
جيل م����ن غراند ش����يروكي، 
الرياضية متعددة  الس����يارة 
االستخدامات SUV األكثر حصدا 
للجوائ����ز بجمي����ع العصور، 
حتصد سيارة جيب شيروكي 
متوس����طة احلج����م اجلديدة 
بالكامل هي األخرى عددا كبيرا 

من اجلوائز العاملية.
وكانت آخر سلس����لة لهذه 
اجلوائز الت����ي حصلت عليها 
شيروكي هي »س����يارة العام 
الرياضية متعددة االستخدامات 
SUV« والت����ي منحها أعضاء 
وسائل اإلعالم الذين يحق لهم 
التصويت باحتاد روكي ماوننت 
 )RMAP( لصحافة السيارات
ومق����ره دنف����ر، وه����و احتاد 
لصحافيي السيارات وممثلي 
االتصاالت بش����ركات صناعة 
السيارات واالحترافيني اآلخرين 

مبجال صناعة السيارات.
وق���ال أندري س���ميرنوف 
رئي���س صحافيي الس���يارات 
باحتاد روكي ماوننت »تتحدى 
منطقة روكي ماوننت بشكل كبير 
جدا أي سيارة نظرا الرتفاعها 
املتغيرة  املناخية  ولظروفه���ا 
باس���تمرار، وق���د مت جتهي���ز 
جيب ش���يروكي للتعامل مع 
ه���ذه البيئة الصعبة، في حني 
حتقق أيضا الراحة واالستخدام 
العملي والكفاءة«. ومتتاز جيب 
بالكامل  ش���يروكي اجلدي���دة 
بتصميم ثوري جديد، ونظام 
ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 
س���رعات واثنني من احملركات 
املتطورة، وق���درات رائدة في 
فئتها من 3 أنظمة مبتكرة للدفع 
الرباعي، ومجموعة كبيرة من 
التكنولوجية اجلديدة  امليزات 
سهلة االستعمال، وكل هذا جعل 
جيب شيروكي اجلديدة بالكامل 
ترسي مستويات جديدة لشريحة 

»التجاري« يطلق نظام احلماية الثالثي 
حلاملي البطاقات االئتمانية

أعلن البنك التجاري عن إطالق نظام احلماية الثالثي 
3D Secure وذلك لتعزيز سبل احلماية املتوافرة جلميع 
حامل���ي البطاقات االئتمانية واملس���بقة الدفع من أي 
عمليات احتيالية ممكن أن يتعرضوا لها خالل عمليات 
التس���وق عبر اإلنترنت وذلك بالتع���اون مع كل من 
شركة فيزا التي تقدم نظام احلماية اإلضافية بتقنية 
»مضمون من فيزا«، وش���ركة ماستركارد التي تقدم 
خدمة التس���وق اآلمن عبر اإلنترنت باستخدام تقنية 

»رمز األمان«. 
وعن النظام اجلديد أوضح مدير عام قطاع اخلدمات 
املصرفي���ة لألفراد بالبنك بول داود أن النظام اجلديد 
يه���دف في املقام األول إلى توفي���ر املزيد من احلماية 
وراحة البال للعمالء عند التس���وق االلكتروني عبر 
االنترنت، ومينح العميل صاحب البطاقة االئتمانية أو 
مسبقة الدفع خاصية إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر 
لكل بطاقة يقوم باستخدامها عبر املواقع االلكترونية 
املش���تركة في خدمة نظام احلماية الثالثي، موضحا 
أن تطبيق هذا النظام يوفر االمان لتجربة التس���وق 
االلكتروني ويتماش���ى مع نسبة االستخدام املتنامية 
ملواقع التسوق عبر االنترنت عامليا وفي منطقة الشرق 
األوسط. وتابع بول داود قائال ان جميع حاملي البطاقات 
االئتمانية واملسبقة الدفع أصبحوا تلقائيا مشمولني 
بنظ���ام احلماية واالمان املتوافر مجانا وس���وف يتم 
حتويلهم إلى الصفحة املختصة بالتسجيل في نظام 
احلماية الثالثي 3D Secure عند قيامهم بالتسوق عبر 
االنترنت في املرة القادمة لدى املواقع املش���تركة في 

نظام احلماية. 
واختتم بول داود حديثه مشيرا الى أنه ميكن لعمالء 
التجاري من أصحاب البطاقات االئتمانية الراغبني في 
االطالع على تفاصيل اخلدمة واألسئلة الشائعة املتعلقة 

.www.cbk.com بها زيارة موقع البنك االلكتروني


