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اعتبره »البيت الفني« لكل محب لسياراته بتقديم أفضل رعاية بأحدث تكنولوجيات الميكانيكا 

الغربللي لــ »األنباء«: »كراج غايڤرز« للسيارات حلم أصبح حقيقة ومحققًا التطلعات 

املتميز واجلدي���د من نوعه في 
الكويت.

- جهاز س���حب الش���اصي 
الكالسيكي تصميم شركة البحر 

للصناعات.
 Mega مع���دات احل���دادة -

االسبانية.

قسم الصبغ

 يعتمد »كراج غايڤرز« على 
طاقم من الفنيني بشهادات عالية 
من الصباغني التايلنديني احملترفني 
واحلاصلني على شهادات كفاءة من 

شركات اصباغ عاملية، ويضم:
- فرن الصبغ االيطالي األول 

.)Saima(
- غرفة التجهيز واألس���اس 

.)Saima( االيطالية
- معدات الصبغ ومستلزماته 
عالية اجل���ودة والدق���ة صنع 

ايطاليا.

قسم التلميع

 يس���تخدم غايڤ���رز أفضل 
 3M-car املنتجات العاملية للتلميع

system، ومنها:
- بولي���ش ناع���م، بوليش 

خشن.
- تلميع وتنظي���ف داخلي 

للسيارة.
- تركي���ب حماي���ة للزجاج 

والبدي.

قسم الخدمة السريعة

 يحرص »غايڤرز« على تقدمي 
خدمة سريعة جلميع السيارات 
مثل: تصفية، تبديل زيت، تبديل 

سفايف، فحص كامل، ويقدم:
i)Samoa( جهاز شفط الزيت -

 صنع اسبانيا.
الش���النجر  الرفع  - جي���ك 
ان���واع  جلمي���ع  االميرك���ي 

السيارات.
- جيك )low profile( مصمم 

للسيارات الرياضية فقط.

قسم الميكانيكا

 يعتمد غايڤ���رز على طاقم 
تايلندي متميز ذي خبرة عاملية 

متنوعة يقوم باآلتي:
- جهاز الفحص اإللكتروني 
OBD Scanner جلمي���ع أن���واع 

السيارات.
- صيانة شاملة مع تضبيب 

وجتديد السيارة.
املنتظمة  املتابع���ة  - خدمة 

للصيانة الشهرية.

تشارك في السباقات املختلفة.

قسم الحدادة

خب���رة كبيرة لفنيي قس���م 
احل���دادة، يتح���دون جمي���ع 
الصدم���ات مهم���ا كان الضرر، 

ويضم القسم:
- جهاز س���حب الش���اصي 
االلكتروني Black Hooke األملاني 

تشارك في س����باقات السرعة 
والراليات.

وذكر الغربلل����ي ان البداية 
كانت بش����راء سيارتني واحدة 
لسباقات الدراغ ريسو واألخرى 
للراليات حيث جهزنا س����يارة 
»ميتسوبيشي ايفو 8« لسباقات 
الرالي وسيارة »فورد موستانغ 
8 س����لندر اوت لو«، وكلتاهما 

انشاء الكراج يعتبر نقلة نوعية 
للفريق لتقدمي أفضل اخلدمات 
ويتوافر فيه احدث الطرق واآلالت 
امليكانيكية التي تس����اعد على 
صيانة السيارة بشكل سريع مع 
أفضل املواصفات الفنية إلعادة 
ما تلف من السيارة أو لتجهيزها 
بتقنيات حديثة تزيد من سرعتها 
هذا بالنسبة للس����يارات التي 

ويقوم بتجهيزيها وتطويرها 
والعناية بها دون ضغط من أحد 
ألن الك����راج يعود الى الفريق، 
مضيفا ان هذه اخلطوة تعتبر 
الكثير من  مهمة جدا وتوف����ر 
الوقت واجلهد واالنتظار على 

املتسابقني.
وقدم الغربللي شرحا مفصال 
عن »كراج غايڤ����رز« وقال ان 

واحللبات الرياضية.
ال����ى احلقيقة  وللوص����ول 
احلالية قال الغربللي ان »كراج 
غايڤرز« بات محطة مهمة لفريق 
»غايڤرز« ألنه يس����توعب كل 
الت����ي  الس����باقات  متطلب����ات 
يخوضها الفريق ويحتاج فيها 
الى كراج خاص يس����تطيع من 
خالله ان يتحكم في كل سياراته 

لفريق »غايڤرز« حيث مت ذلك منذ 
7 أشهر وبات للفريق مقر مميز 
وسط الشويخ الصناعية كالبيت 
الفني لكل محّب لس���ياراته كما 
يلبي طموحات وأحالم الشباب 
الهواية  الكويتي في ممارس���ة 
األفضل له في الكويت من خالل 
خوض سباقات السرعة بأفضل 
الراليات  الس���يارات في جميع 

سمير بوسعد
أعرب مدير ومؤسس فريق 
داود  للس���باقات  »غايڤ���رز« 
الغربللي عن س���عادته بازدياد 
تطور فريقه وسعيه نحو األلقاب 
الكويت  املتقدمة باسم  واملراكز 
في س���باقات الرالي والس���رعة 
املتنوعة بعد ان ترك بصمة لن 
تنسى في سجالت رالي الكويت 
بحصوله على املركز األول عام 
2000 واملركز الثاني عام 2001، 
في زمن قصير من عمر الفريق 

معتبرا ذلك اجنازا قياسيا.
وقال الغربللي في حوار مع 
»األنباء« انه ش���ارك في بطولة 
الش���رق األوس���ط في الكويت 
احدى جوالت الرالي املهم وأحرز 
املركز الس���ابع في اول مشاركة 
ل� »غايڤرز« م���ن بني 34 فريقا 
متمرسا ومؤسسا منذ سنوات 
طويلة، الفتا الى ان املركز كان 
مبثابة القفزة النوعية واملعنوية 
للتفكير في مواصلة املش���وار 
الس���يما ان تلك املش���اركة في 
اعتب���رت نقطة حتول  الكويت 

مهمة في مسيرة الفريق.
واض���اف الغربللي ان فكرة 
خوض الراليات والسباقات باتت 
محط اهتم���ام الفريق والتركيز 
عليها من أولويات الفريق الواحد، 
السيما املشاركة األخيرة في رالي 
الشرق األوسط في جولة الكويت 
مما استدعى وضع النقاط على 
احلروف من خالل جتسيد هذه 
اآلمال والتطلعات بتجهيز فريق 
متكامل فنيا ومهنيا وإداريا ليكون 
منافسا قويا في البطوالت املقبلة 
التي سيخوضها وعينه على رفع 
اس���م الكويت وعلمها عاليا من 

خالل حتقيق املراكز املتقدمة.
وأكد رئيس الفريق ان »احللم 
أصبح حقيق���ة« بكل ما حتمله 
الكلم���ة من معنى إلنش���اء مقر 

غرفة التجهيز واألساس اإليطالية

واجهة كراج »غايڤرز« بالشويخ

قسم التلميع بأفضل املنتجات العاملية

مؤسس ومدير فريق »غايڤرز« للسيارات داود الغربللي

فرن الصبغ اإليطالي األول الغربللي يشرح لـ »األنباء« مزايا كراج »غايڤرز« وارتباطه بالفريقجهاز سحب الشاصي اإللكتروني

لوغو »غايڤرز«

)هاني الشمري(داود الغربللي مع زيد الغربللي ومساعد الشايع

مؤسس فريق »غايڤرز« للسيارات يشارك في رالي الشرق األوسط في أبريل المقبل


