
االحد 6 ديسمبر 2009 23سيارات
»األنباء« تعرض أفخم وأجمل أنواع السيارات على صفحاتها

كما عودتك »األنباء« عزيزي القارئ، فقد جمعنا لك اليوم 
نخبة النخبة من السيارات االحدث في العالم ما بني سيارات الدفع 
الرباعي والصالون والكروس اوڤر والكوبيه والس�يارات الرياضية 

املبهرة.
وقائمة عمالئنا طويلة وثرية بالوكالء املعتمدين الشهر ماركات 
الس�يارات العاملية ممن يحظون دائما بالس�معة الطيبة واملسيرة 
الطويلة املشرفة مع أكبر مصانع السيارات العاملية االميركية او اليابانية 

او االوروبية على حد سواء.
وتضم صفحاتنا اليوم احدث ما تطرحه شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
واوالده، حيث تزيح الس�تار عن جيل جديد من سيارات لكزس )جوهرة 
الس�يارات اليابانية( وتويوتا برادو ذات املواصفات العاملية واجلماهيرية 
الساحقة محليا وعامليا ، وكذلك شركة بودستور موتورز )شيري(، كما عودت 
عمالءها بالسيارات االقتصادية اجلديدة، فيما تستعرض شركة بهبهاني للسيارات 

االمكانيات الهائلة لسياراتها املميزة فولكس واجن طوارق.
وتستعرض شركة اعيان االجارة القابضة خدماتها املميزة املقدمة لعمالئها، حيث 

متتلك الشركة اكبر 
معرض سيارات للتأجير 

على مساحة 4000 متر مربع. وتزهو شركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي بسيارة مرسيدس بنز SLS    AMG اجلديدة 
الساحرة ذات التقنية املتطورة، حيث تعتبر السيارة حتفة بكل املقاييس وعالمة 

مميزة في تاريخ شركة مرسيدس.
وتقدم مجموعة شركة عبدالعزيز العلي املطوع جديدها من كيا، حيث اعتادت 

على طرح اجلديد واملطلوب دائما من العمالء مبا يلبي حاجتهم وامكانياتهم.
ويستعرض مركز بورشه الكويت )شركة بهبهاني للسيارات( رائعته اجلديدة 
بورشه باناميرا ذات االداء الرياضي الذي ال يضاهى ورفاهية امللوك التي ال تقاوم.

وكما عودت املجموعة العربية للسيارات )حمد محمد الوزان وشركاه � فورد( 
عمالءها الكرام، تستعرض املجموعة سياراتها االكثر طلبا وجماهيرية في السوق 
احمللي، حيث تضم مجموعتها كراون ڤيكتوريا وغراند ماركيز واكسبلورر واالكسبدشن 

وااليدج ذوي النجاحات العاملية جدا واالنتشار الواسع واجلاذبية.
وتكشف شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني )نيسان( عن اكبر مجموعة 
سيارات دفع رباعي في املنطقة تضم اكس تيرا وباثفايندر وارمادا ومورانو وباترول 
واكس � تريل وقاشقاي، فيما تستعرض شركة شمال اخلليج التجارية )هيونداي( 
استعداداتها لطرح سيارتني جديدتني في فبراير املقبل موديالت 2011، حيث 
من املتوقع ان يحدثا نقلة نوعية في س�وق الس�يارات احملل�ي في ظل املكانة 
التي حصدتها الش�ركة )هيونداي( باعتبارها خامس اكبر مصنعي الس�يارات في 

العالم لعام 2009.
واستعرضت شركة املطوع والقاضي )هوندا( في صفحاتنا املتخصصة كيفية 
حصوله�ا على املرك�ز االول الفضل وكيل س�يارات في خدم�ة العمالء ملدة 5 

س�نوات على التوالي واملركز 
االول في خدمة العمالء اثناء عملية 

البيع للسنة الثالثة على التوالي. وتستعرض الشركة 
الكويتية الس�تيراد الس�يارات )مازدا � بيجو( احدث موديالتها ذات الس�مات 
اجلذابة والش�كل الراقي، فيما تطرح ش�ركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني 
)جي.ام.س�ي( جديدها في السوق، وتستعرض ش�ركة الدبوس العاملية )سانغ 
يونغ موتور وش�يرمان ليموزين( احدث موديالتها. وتنضم الى املجموعة شركة 
املال وبهبهاني للسيارات )دودج( لتكتمل املجموعة بنخبة النخبة من السيارات 

االحدث في العالم. وفيما يلي تفاصيل النخبة:


