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أسعار ال مثيل لها على موديالت مختارة

»فولكس واجن« تطلق عروض »الضربة القاضية«
أعلنت شركة بهبهاني للسيارات، الوكيل 

الحصري لسيارات فولكس واجن في الكويت عن 
عروضها الجديدة على مجموعة من الموديالت، 
بأسعار رائعة تبدأ من 7.555 دينارا في معرض 

فولكس واجن في الري.
ويسري العرض على سيارات طوارق الجديدة، 
بيتل، تيغوان، وشيروكو، ويتميز بتقديم كفالة 
المصنع لمدة 3 سنوات دون تحديد المسافة، 

وصيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 45 ألف 
كم، وتأمين مجاني ضد الغير لمدة 3 سنوات، 

باإلضافة إلى سيارة بديلة عند الخدمة مع بطاقة 
VIP.وتأتي السيارة األسطورية بيتل بسعر مذهل 
يبدأ من 7.999 دينارا، والسيارة الشبابية الجذابة 

شيروكو ابتداء من 8.999 دينارا، باإلضافة إلى 
 SUV سيارة طوارق المتربعة على قمة فئتها

ابتداء من 12.999 دينارا، وسيارة تيغوان األنيقة 
والمتجددة ابتداء من 7.555 دينارا.

وتعليقا على العرض الحصري الرائع، صرح 
عبداهلل علي، المدير العام لفولكس واجن في 

شركة بهبهاني للسيارات، قائال: »تشتهر فولكس 

واجن بتقديمها أفضل المعايير العالمية للهندسة 
األلمانية بمجموعة مميزة من الموديالت التي 
توفر الكثير على العمالء، وذلك بفضل فترات 

الصيانة الدورية الطويلة األمد لـ 15.000 
كم. وتمثل عروض حملة »الضربة القاضية« 

بأسعارها المميزة التزام فولكس واجن بتقديم 
تجربة مميزة للعمالء، مع حرصها على توفير 

أعلى معايير الهندسة األلمانية للجميع وبأسعار 
ال مثيل لها، شاملة أفضل الخدمات والباقات 

المميزة«.

»بوبيان« راعٍ رئيسي لـ »مصنع املبادرين«

واصل بنك بوبيان دعمه ملختلف قطاعات الشباب 
من خالل رعايته الرئيس���ية ملبادرة مصنع املبادرين 
التي اطلقها احتاد الصناعات الكويتية بدعم من وزارة 
الدولة لشؤون الشباب والتي تهدف الى اختيار افضل 
األف���كار التي ميكن ان متثل قيمة مضافة للمنش���آت 

الصناعية الكويتية. 
وقال مدير عام مجموعة الشؤون االدارية في البنك 
وليد خالد الياقوت ان رعاية البنك للمش���روع تأتي 
انطالقا من حرصه على تقدمي كل انواع الدعم والرعاية 
للشباب الكويتي في مختلف املجاالت مساهمة منه في 
تخفيف العبء عن اجلهات احلكومية وتوجيه الشباب 

نحو العمل اخلاص.
وأضاف ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات 
التي ميكن للشباب االستثمار فيها خاصة اذا ما وجدوا 
الدعم املطلوب، مشيرا الى ان مستقبل اي دولة اصبح 
مرهونا مبدى قدرتها على توزيع مصادر دخلها دومنا 

االعتماد على مصدر وحيد للدخل. 
وكانت مبادرة مصنع املبادرين قد انطلقت في مطلع 
العام احلالي حيث شملت املرحلة االولى تسجيل األفكار 
واملبادرات الصناعية من قبل الشباب الكويتي، حيث مت 
فرز جميع املسجلني في املشروع الختيار أفضل األفكار 
التي بإمكانها أن متثل قيمة مضافة بالنسبة للمنشآت 

الصناعية الكبرى باختالف نشاطاتها.

جانب من ورشة عمل مصنع املبادرين

60 % ارتفاعاً في كلفة النقل البري عقب رفع الدعم عن الديزل والكيروسني

الى أن »أس����يكو« تسعى نحو 
تطوير قطاعاتها املختلفة سواء 
على صعيد عملياتها التشغيلية 
أو عملياتها اللوجس����تية من 
خالل إضافة اآلليات املتطورة 
املختلفة والتي نسعى من خاللها 
الى تعزي����ز رضا العمالء على 
كل املس����تويات، الفتا إلى قيام 
أسيكو مؤخرا بإضافة عدد كبير 
من ناقالت األسمنت املتطورة 

إلى أسطولها.

املشاريع احلكومية أو مشاريع 
القطاع اخلاص.وأوضح انه مت 
بناء خط����وط اإلنتاج اجلديدة 
وفق أحدث م����ا توصلت إليه 
التكنولوجيا احلديثة في عالم 
صناعة املواد اإلنشائية، حيث أكد 
أن أسيكو لألسمنت حريصة كل 
احلرص على إرضاء عمالئها من 
خالل تكاملية وتنوع املنتجات 
مع احلفاظ على اجلودة العالية 
التي تتمتع بها.وأش����ار اخلالد 

املتداخل واالس����منت األبيض، 
الفتا الى ان هذه اخلطوة جاءت 
ضمن اخلطة اإلس����تراتيجية 
املوضوعة والتي تس����عى من 
خاللها أسيكو الى أن تكون في 
صدارة الشركات املصنعة للمواد 
اإلنشائية املختلفة.وأضاف أن 
خطوط اإلنتاج اجلديدة جاءت 
بعد أن تلمست أسيكو احلاجة 
الكبي����رة له����ذه املنتجات في 
السوق احمللى سواء على صعيد 

رف����ع الدعم عن الدي����زل اال ان 
الشركة التزمت بأسعارها ولم 
تسع الى رفع أسعار املنتجات، 
موضحا ان هذا القرار سيؤثر 
على أسعار السوق على املدى 
الطويل، داعيا الى ضرورة دعم 
الشركات الصناعية ومنحها كامل 
احتياجاتها من الديزل. واشار الى 
ان أسيكو لألسمنت قررت تدشني 
خطوط إنتاج جديدة ملنتجات 
إنشائية حيوية تتضمن الطابوق 

عبدالرحمن فوزي

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
أسيكو لألسمنت أحمد غسان 
اخلالد ان الشركة تعاقدت على 
توريد اخلرسانة اجلاهزة لعدد 
14 مشروعا حكوميا من بينها 
مشروع إنش����اء محطة الزور، 
مؤكدا ان الطلب على اخلرسانة 
واألسمنت بجميع أنواعها يشهد 
منوا على صعيد السوق احمللي 
سواء من املشاريع احلكومية او 

اخلاصة. 
وب����ني اخلالد ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده امس مبناس����بة 
إطالق الشركة ملنتجات األسمنت 
األبيض والب����الط املتداخل ان 
تراجع أسعار النفط لم يؤثر على 
سوق مواد البناء بينما ساهم في 
تخفيض أسعار النقل البحري 
مما قلل من تكلفة املواد اخلام 
التي يتم استيرادها عبر النقل 
البحري، مشيرا الى ان قرار رفع 
الدعم عن الديزل والكيروسني 
في الكويت كان له تأثير سلبي 
على س����وق مواد البناء، حيث 
ساهم في رفع كلفة النقل البري 

بنسبة %60. 

رفع الدعم

ولفتال����ى انه عل����ى الرغم 
من ارتفاع الكلفة الناجتة عن 

أحمد غسان اخلالد خالل املؤمتر الصحافي لشركة أسيكو 

تعد س���يارة S 63 AMG كوبيه اجلديدة أحدث سيارات 
األحالم من طرازات »مرس���يدس- إي���ه إم جي«. وتتباهى 
هذه السيارة الكوبيه ذات البابني بتصميم جذاب وخطوط 
انسيابية أنيقة، وبقدرات فائقة ومقومات مذهلة جتسد نقاء 
التصميم احلسي في أبهى صوره، مما مينحها حضورا الفتا 
ومظهرا رياضيا يعبر عن قمة الفخامة والرفاهية. وكذلك، 
فهي جتمع بني ديناميكيات القيادة املضاعفة، وخفة الوزن 
بنظرة تصنيع طموحة، وكفاءة متناهية ال مثيل لها. وألنها 
السيارة األقوى ضمن عائلة محركات Blue DIRECT، فقد مت 
جتهيزها مبحرك توربو مزدوج من 8 إسطوانات وبسعة 5.5 
ليترات، لتصبح منوذجا مثاليا للهيمنة والطمأنينة في آن 
واحد. وتفتخر سيارة S 63 AMG كوبيه بأدائها الفائق، حيث 
تولد طاقة قدرها 430 كليوواط )ما يعادل 585 حصانا(، 
مع عزم مقداره 900 نيوتن مت���ر، ما يجعلها تقدم أداء ال 

يضاهى مع معدل منخفض وملفت الستهالك الوقود.
عالوة على ذلك، وألول مرة على مس���توى العالم تأتي 
وظيفة اإلمالة عند املنعطفات كجزء من نظام التعليق »للتحكم 
السحري بهيكل السيارة« MAGIC BODAY CONTROL، مما 

يعزز من جوانب الراحة والرفاهية أثناء القيادة.

وزن خفيف

وتعد س���يارة S 63 AMG كوبيه أحدث الطرازات التي 
تستفيد من التطبيق املنهجي إلستراتيجية AMG ألداء الوزن 
اخلفيف. وبفضل ذلك، فقد مت تخفيض وزن السيارة بنحو 
65 كيلوغراما، مما أدى إلى حتس���ني ديناميكيات القيادة 
 S 63 وتقنني معدالت اس���تهالك الوقود. وميكن لس���يارة
AMG كوبيه اجلديدة بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة 
انطالقا من الس���كون في غضون 3.9 إلى 4.2 ثوان، وذلك 

 S 63 AMG 4MATIC كوبيه وس���يارة S 63 AMG لس���يارة
كوبيه على التوالي.

أداء انفعالي ورياضي أم قيادة بانضباط وهدوء

يتواف���ر في س���يارة S 63 AMG كوبيه خيارا مخصصا 
 AMG لصوت احملرك حسب الطلب، فنظام العادم في طرز
الرياضية يلبي املتطلبات الفردية للسائق، حيث يتضمن 
متحكم إلكتروني لتعديل صمام العادم بشكل أوتوماتيكي 

في وحدتي كامت الصوت في اخللف.
وعلى غرار جميع محركات AMG V8 وV12، يتم جتميع 
محرك التوربو املزدوج ذي ال� 8 اسطوانات واخلاص بسيارة 
 AMG كوبيه يدويا، وذلك في ورش���ة محركات S 63 AMG
مبدينة أفالترباخ، وفقا ألدق معايير اجلودة التي تستند إلى 
فلسفة »شخص واحد، محرك واحد«. وإلى جانب السمات 
املميزة وما تعبر عنه من دقة متناهية وجودة في اإلنتاج. 
تصور مح���ركات AMG مدى اإلبداع املذهل خلبراء تصنيع 
احملركات، بل وجتس���د البصم���ة الوراثية املتفردة لعالمة 

مرسيدس-بنز التجارية، وما تتصف به من أداء فائق.

أمان أثناء القيادة

ويتوافر طرازان اثنان لسيارة S 63 AMG كوبيه، األول بنظام 
الدفع اخللف���ي، واآلخر وألول مرة بنظام الدفع الرباعي فائق 
األداء AMG 4MATIC. ومع اختيار وضعية الدفع الرباعي الدائم، 
يتم حتميل %33 من عزم احملرك على محور العجالت األمامي، 
و%67 على احملور اخللفي، وذلك لتحسني جوانب األمان أثناء 

القيادة على الطرقات الرطبة أو خالل فصل الشتاء.
أما بالنسبة إلى وحدة نقل احلركة، فيحظى الزبائن بفرصة 
 S 63 فسيارة ،AMG لالختيار مع نظام التعليق الرياضي من

AMG كوبيه بنظام الدفع اخللفي تأتي مجهزة بخاصية »التحكم 
السحري بهيكل السيارة« MAGIC BODAY CONTROL، في حني 
يتضمن طراز الدف���ع الرباعي نظام التعليق الهوائي املتكامل 

.ADS PLUS »مع »نظام التخميد املتكيف AIRMATIC

وظيفة اإلمالة عند المنعطفات.. األولى من نوعها في العالم

تتضمن سيارة S 63 AMG كوبيه ذات الدفع اخللفي نظام 
التعليق الرياضي من AMG، والذي يستند إلى خاصية »التحكم 
السحري بهيكل السيارة« MAGIC BODAY CONTROL، كما تتوافر 
وألول مرة في صناعة السيارات وعلى مستوى العالم وظيفة 
 S 63 اإلمالة عند املنعطفات. وتس���مح هذه الوظيفة لسيارة
AMG كوبيه باالنحناء إلى الداخل أثناء القيادة على املنعطفات، 
وبطريقة مماثلة لسائق الدراجة النارية أو املتزلج على اجلليد. 
وتعزز هذه الوظيفة اجلديدة لإلمالة على املنعطفات من متعة 
القيادة ومن مس���تويات الراحة، وخصوص���ا على الطرقات 

الريفية خارج املدينة.
وباإلضافة إل���ى وظيفة اإلمالة عن���د املنعطفات، يتضمن 
نظام التعليق MAGIC BODAY CONTROL تقنية »فحص سطح 
الطريق« والتي تسمح بالكش���ف املسبق على أي عوائق في 
الطريق، وذلك مبساعدة كاميرا مجسمة ونظام »التحكم النشط 
بالهيكل« Active Body Control )ABC(، الذي ميكنه الكش���ف 
عن املنحنيات باستخدام كاميرا مثبتة خلف الزجاج األمامي 
تسجل انحناءات الطريق ملسافة 15 مترا أمام السيارة، ومجس 

جانبي إضافي للتسارع.

فخامة رياضية مطلقة

تتس���م سيارة S 63 AMG كوبيه بإطاللة مثيرة تعكس 
أداءه���ا الرياضي األنيق، وتعبر عن الصفات املميزة لنقاء 

التصميم احلسي لعالمة مرسيدس- بنز التجارية. ويشكل 
هذا التصميم مرحل���ة واعدة للتقنيات املبتكرة التي متثل 

جوهر سيارة احللم اجلديدة.
وتزخر الس���يارة مبجموعة من العناصر املبتكرة تبرز 
بشكل الفت مزايا القيادة الديناميكية، ففي الطرف األمامي 
تتجلى بوضوح ش���بكة املبرد ثالثية األبعاد من AMG ذات 
الشفرة املزدوجة، واملطلية بالكروم الفضي. وسواء كانت 
السيارة تتحرك أم ال، فإن حروف AMG املميزة على الطرف 
اجلانبي بني الفتحات س���تجعلك مطمئنا متاما.. إنه طراز 

فائق األداء قادم من أفالترباخ.
ومن الس���مات املميزة للتصميم وامللفتة لالنتباه أيضا 
على اجلانبني، تأتي عجالت AMG الكبيرة، فضال عن عبارة 
V8 BITURBO املكتوبة بنمط عصري وجديد على األجنحة 
األمامية، لتعبر عن اللمسات الفنية التي يتصف بها تصميم 

AMG الرائع.

رفاهية جذابة.. جودة وأناقة حصرية

مبجرد ان تفتح باب سيارة S 63 AMG كوبيه، ستلمس 
مستويات ال توصف من الفخامة والرفاهية في مقصورتها 
الداخلية. وتتناغم لوحة مؤشرات القياس بسالسة كبيرة 
مع األبواب وبتصميم انسيابي ملتف لألنظار، في حني تبرز 
جمالية التصميم احلصري واألنيق مع استخدام أفخم املواد 

وأرفع درجات التصنيع.
ومتتاز املقصورة الداخلية بأجواء اس���تثنائية وملسات 
مبدعة، السيما مع املقاعد املكسوة بجلد النابا الفاخر وتصميم 
AMG V8 بدرزات فنية ملفتة، وش���ارات AMG على مساند 
املقاعد األربعة مع ش���عار AMG املنقوش على مسند ذراع 

الكونسول الوسطي.

S 63 AMG كوبيه..
 سيارة األحالم

1.8 مليون متر مربع الطاقة اإلنتاجية 
السنوية للبالط املتداخل 

ذكر اخلالد ان الطاقة اإلنتاجية للبالط املتداخل في الشركة 
تبلغ 1.8 مليون متر مربع سنويا، فيما ميثل األسمنت األبيض 

ما نسبته 25% من إجمالي إنتاج الشركة من األسمنت، مؤكدا 
ان الشركة تستطيع التحكم في إنتاج األسمنت األبيض على 

حسب حاجة السوق احمللي الذي تسعى الشركة الى تلبية 
احتياجاته. وبني ان 90% من مبيعات الشركة توجه الى السوق 

احمللي، مشيرا الى ان اسيكو لالسمنت تنتج اخلرسانة 
اجلاهزة ولديها أسطول من سيارات اخللط اجلاهز يبلغ 120 

سيارة خلط وهناك نحو 30 سيارة خلط اخرى ستدخل العمل 
قريبا ليصبح بذلك أسطول الشركة من سيارات اخللط اجلاهز 

اكبر أسطول في الكويت، وبني ان الشركة لديها مصنع في 
منطقة الصليبية ومصنع في اجلنوب في منطقة الشعيبة، 

حيث تستطيع تلبية متطلبات مختلف مناطق البالد. 

تدشني خطوط 
إنتاج جديدة 

للطابوق املتداخل 
واألسمنت 

األبيض

ً اخلالد: »أسيكو« تعاقدت لتوريد اخلرسانة اجلاهزة لـ 14 مشروعاً حكوميا


