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أحمد املطوع وسالم املطوع مع مسؤولي »كيا« الكوريني خالل املؤمتر الصحافي

املطوع والسفير الكوري بالكويت مع السيارة اجلديدة

)سعود سالم(لقطة جماعية ملسؤولي مجموعة الوكاالت الوطنية مع مسؤولي كيا

املطوع يقص كيكة االحتفال مع السفير الكوري وإس اتش ياجن

سيارة »كادينزا« اجلديدة ذات التصميم الهندسي البديع

 مجموعة الوكاالت الوطنية تطلق رائعة »كيا«..
»كادينزا« الجديدة بالسوق المحلي

إليها من وجه نظر املس���تخدم 
النهائي تتمت���ع بكل مواصفات 
السيارة املس���تقبلية من حيث 
احلج���م، املس���احات الداخلية، 
الفائقة والتكنولوجيا  الهندسة 
املتطورة. فق���د مت تصنيع هذه 
الس���يارة على قاع���دة إطارات 
واسعة تصل إلى 2845 مليمترا 
مع نظ���ام تعليق خلفي متطور 
وأكثر قابلية للتحميل مع مساحة 
داخلية رحبة. ومقدمة السيارة 
املصممة على ش���كل أنف النمر 
مبصابيحها الرائعة التي تستخدم 
تقنية LED من اجليل الثاني حتمل 
في طياتها اجلين���ات اجلديدة 
لتصاميم كي���ا، وتعزز املؤخرة 
الت���ي تضم تش���كيلة مصابيح 
أضواء LED وكامت الصوت اخلاص 
بنظام العادم الذي يأتي على هيئة 
مستطيلة أنيقة الشكل والذي مت 
دمجه بفن في الدعامية اخللفية 
الشكل الرياضي للسيارة. ومما 
يثير الدهش���ة األن���وار املثبتة 
املراي���ا اجلانبي���ة والتي  على 
تضيء تلقائيا عند االقتراب من 
الس���يارة في الظالم إضافة إلى 
إضاءة مساعدة مدمجة في مقابض 
األبواب لتس���هيل الوصول إلى 

السيارة«.

احلف���ل بطريقة مبتك���رة من 
خالل املزاوج���ة بني املعلومات 
التي يطرحها املقدم واملوسيقى 
احلية املعبرة، حيث رافق املقدم 
على مراحل ثال عازفني على آالت 
مختلفة هدفت إلى التعبير عن 
املستويات املختلفة لإلبداع في 
سيارة كيا كادينزا، فالكمنجة 
التي واكبت بسالس���ة أحلانها 
وانسيابية نغماتها عبرت بشكل 
رائع عن التناس���ق واالنسابية 
واألناقة التي تلف السيارة ومتيز 
تصميمها ذي الشخصية األصيلة 
واجلرأة الواثقة التي تتميز بها 
مصابيحها األمامية بتصميمها 
املب���دع والفريد، كما عكس���ت 
نغمات البيانو القوية املتصاعدة 
أداء السيارة القوي الذي يتمثل 
في محركها وهندستها، وحيث 
التجهي���زات  املق���دم  وص���ف 
التكنولوجية للسيارة، انطلقت 
أنغام الغيتار الكهربائي لتقرب 
الصورة للمستمعني وليكتمل 
عقد العازفني في تناغم وسالسة 
تعبر بأوضح صورة عن التقاء 
أعلى معايير التصميم اجلمالي 
املتفوقة  األداء والهندس���ة  مع 
والتكنولوجيا األحدث لتتجسد 
في صورة سيارة سيدان فريدة 

م���ن احلج���م الكبير ه���ي كيا 
»كادينزا«.

تصميم عصري

وعلق���ت مدي���ر التس���ويق 
وتطوير االعم���ال في مجموعة 
الوكاالت الوطنية نادية جبران 
على إطالق كيا كادينزا قائال: نفخر 
بتقدمي هذه السيارة إلى السوق 
الكويتي الذي يستحق األفضل، 
فهي تتمتع ب���كل ما يرغب فيه 
محبو السيارات املتميزة ويطمح 
إليه العمالء من مواصفات بدءا 
بتصميمها العصري، ثم حرفية 
الصنعة ودقة التفاصيل اجلمالية 
ف���ي الداخل واخل���ارج وانتهاء 
بتجهيزاتها الهندسية والتقنية 
التي توفر أقصى درجات الراحة، 
األمان وقوة األداء، إنني على ثقة 
بأن كادينزا قادرة على الوصول 
إلى قلوب قطاع كبير من محبي 

التفرد وعشاق التجديد.

قفزة نوعية

وقال مدير مبيعات كيا حسني 
إس���ماعيل معلقا عل���ى إطالق 
كادينزا: »متث���ل كادينزا قفزة 
نوعية في صناعة السيارات بكل 
املعاني، حيث جند أنها عند النظر 

بالنس���بة ملجموع���ة ش���ركات 
عبدالعزيز العلي املطوع منعطفا 
هاما على طريق النجاح، ونحن 
في قمة اإلثارة والتشوق إلطالق 
سيارة جديدة من كيا أقل ما يقال 
عنها انها حتفة فنية وتكنولوجية 
حقيقي���ة«.  وق���د أثنى املطوع 
على س���يارة كادينزا قائال: إن 
الس���يارة تعب���ر بأوضح  هذه 
الصور عن ش���عار كيا والقدرة 
على االدهاش فنحن نتحدث عن 
مزيج مدهش من اإلبداع، التناسق، 
والديناميكية، ق���ادر على منح 
عالمة كي���ا التجارية مزيدا من 
الزخم ودفعها قدما نحو مستقبل 

مليء بالنجاح والتفوق. 
واضاف في معرض تعليقه 
عل���ى املواصف���ات اجلمالي���ة 
والهندسية للس���يارة: إن هذه 
الس���يارة ببس���اطة خالبة في 
تصميمها وأناقتها، أسطورية في 
هندستها وتكنولوجيتها، ذات 
شخصية رياضية ذكية مفعمة 
باحليوية واحلياة، كما انها تصل 
الى مصاف الكمال في جتهيزاتها 

وملسات اجلمال فيها. 

طريقة مبتكرة

وقد مت تقدمي السيارة خالل 

محمود فاروق
الوكاالت  أطلقت مجموع���ة 
الوطنية، إحدى شركات مجموعة 
عبدالعزيز العلي املطوع، الوكيل 
املعتمد لس���يارات كيا موتورز 
الكويت، السيارة الصالون  في 
الفاخ���رة اجلديدة  الرياضي���ة 
»كادين���زا«، في جو أش���به ما 
يكون باألجواء احمليطة بحفالت 
األوركسترا السيمفونية في تعبير 
مبدع عن معنى االسم، حيث قامت 
كيا العاملية بانتقاء اسم »كادينزا« 
من عالم املوس���يقى بذكاء بالغ، 
فهو مصطلح يستخدم لوصف 
وصل���ة غنائية أو موس���يقية 
منفردة مميزة وجتميلية حيث 
تتوقف أثناءها األوركسترا عن 
العزف لتعطي املجال لعازف واحد 
ألداء هذه الوصلة. ويعبر االسم 
بوضوح عن فلسفة كيا موتورز 
في تقدمي منتجات تتميز بالتفرد 

واألصالة.
 وق���د افتتح أحم���د املطوع 
رئيس مجل���س إدارة مجموعة 
عبدالعزيز العلي املطوع، االحتفال 
الذي حضره كل من سفير دولة 
كوريا اجلنوبية في الكويت مون 
يانغ هان، ومدير املبيعات إس 
إتش ياجن ومدير التسويق من 
املكتب اإلقليم���ي لكيا موتورز 
العاملية دبي كالوس شوي إلى 
جانب نخب���ة من رجال األعمال 
والصحاف���ة واملدعوين، بكلمة 
رحب فيه���ا باحلضور، ثم قدم 
حملة عن األهمي���ة البالغة التي 
توليها مجموعة الوكاالت الوطنية 
النضمام سيارة كادينزا لعائلة 
كيا من حيث قدرتها على جذب 
االنتباه للجيل اجلديد من سيارات 
كيا والذي يعب���ر عن احلمض 
النووي والفلس���فة اجلديدين 

لكيا.
وأشاد املطوع باجلهود التي 
تبذلها ش���ركة كيا العاملية على 
جميع األصعدة لضمان تقدمها 
وتفوقها في تقدمي سيارات ذات 
جودة عالية مبواصفات مدهشة.  
وقال املط���وع معبرا عن أهمية 
احل���دث: »ميثل انطالق كادينزا 

 47% نسبة نمو
كيا موتورز في الربع األول

قال أحم���د املط���وع ان كيا 
موت���ورز العاملية توظف نخبة 
العامليني  من أفضل املصمم���ني 
عل���ى رأس���هم بيتر ش���راير � 
التصمي���م األملانية  أس���طورة 
والرئي���س التنفيذي للتصميم 
في كيا والذي جنح في تصميم 
سيارات ذات مواصفات جمالية 
عصرية وتقنيات فائقة التطور 
لفتت انتباه جيل الش���باب إلى 
اإلمكانيات الهائلة املتضمنة في 
سيارات كيا. ومدح املطوع جهود 
كيا العاملية واجنازاتها املتتالية 
قائال: »لقد استطاعت كيا العاملية 
إثبات تقدمها املستمر في عالم 
صناعة السيارات على مستوى 
العالم من خالل التزامها املطلق 
بتوفير سيارات عالية اجلودة 
مبواصفات تفوق في كثير من 
موديالتها، املواصفات املتوافرة 
في منافساتها في نفس الفئة وكل 
هذا بأس���عار في متناول جميع 
قطاعات املجتمع، وقد انعكس هذا 
االلتزام على نتائج الشركة حيث 
استطاعت كيا موتورز العاملية 
حتقيق نسبة منو بلغت ما يقرب 
من 47% خ���الل الربع األول من 
الع���ام 2010 باملقارن���ة بالفترة 
نفسها من العام املنصرم بحجم 
مبيعات بلغ نصف مليون وحدة، 
مما وضع الش���ركة في مصاف 
الشركات األسرع تقدما في قطاع 

صناعة السيارات«.


