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عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح لتوفير سيولتها لتنفيذ مشاريع بقيمة 2 مليار دوالر

سلطان: ال تأثير لتسوية »أجيليتي« على »الوطنية العقارية« 
و60 إلى 70% من أرباحنا تشغيلية بحلول  2015

العبداهلل: 6 ماليين دينار
األرباح المتوقعة عن الربع الثاني

توقع الرئيس التنفيذي في الش��ركة الوطني��ة العقارية خليل 
العبداهلل حتقيق الشركة أرباحا للربع الثاني مساوية ألرباح الربع 
األول والتي بلغت 5.98 ماليني دينار بزيادة قدرها 4.2% عن الربع 

األول من العام املاضي.
وأشار الى ان الشركة س��تقوم بالتخارج من أصولها في حال 

وجود فرص جيدة حتقق لها عوائد جيدة على املدى البعيد.
وقال ان الش��ركة تتجه لتحقيق عوائد جيدة عن مشروعها في 
جزيرة الرمي في أبوظبي والذي من املتوقع ان يقفز بأرباح الشركة 
التشغيلية ملستويات جيدة. وحول تطور قضية إدارة املنطقة التجارية 
احلرة، أوضح العبداهلل ان القضية التزال منظورة أمام جلنة اخلبراء 
وفي انتظار نتائجها، مس��تدركا ب��أن اإلفصاح عن تطور القضية 

ليس من اختصاص الشركة وميكن أن يضر بأدائها

6 أعضاء 
وعضوان احتياط

أقرت اجلمعية العمومية 
انتخاب مجلس إدارة جديدا 
لفترة السنوات الثالث املقبلة 
العامة لشؤون  الهيئة  وهم: 
القصر، مجموع��ة كابيتال 
املتحدة )عض��وان(، جميل 
العيس��ى، طارق  س��لطان 

السلطان، خليل العبداهلل.
كما مت انتخاب عضوين 
احتياط هما شركة اخلدمات 
البترولية وشركة كويت أجرو 

للتجارة العامة واملقاوالت.

عمر راشد
أقرت عمومية الشركة الوطنية 
العقاري���ة ف���ي اجتماعها أمس 
توصية مجل���س اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح رغم مطالب بعض 
املس���اهمني بأن ت���وزع أرباحا 
خاصة وانها للعام الثاني حتتفظ 
الشركة باألرباح دون توزيع على 

املساهمني.
وبرر رئيس مجلس اإلدارة 
الش���ركة  املنتدب في  والعضو 
الوطنية العقارية جميل سلطان 
خالل وقائع اجلمعية العمومية 
التي انعقدت أمس بنصاب قانوني 
75.11% ذلك بأن الش���ركة عليها 
التزامات مالية واجبة الس���داد 
وكذلك لديها عدد من املش���اريع 
الس���نوات  قيد اإلجن���از خالل 
اخلمس املقبلة، ويجب اجنازها 
من خالل توفير السيولة الالزمة 
لها، مبينا ان اجمالي مشروعات 
الش���ركة قيد االجناز تصل الى 
2 مليار دوالر تتضمن مشاريع 
في أبوظب���ي واالمارات ولبنان 

واألردن ومصر.
وأجاب ع���ن استفس���ارات 
املس���اهمني حول تأثر الشركة 
القائم بني  الن���زاع  بتط���ورات 
أجيليتي ووزارة الدفاع األميركية 
بالق���ول ال تأثير عل���ى وضع 
الشركة املالي من أزمة اجيليتي 
ولم نقم بأخذ مخصصات عليها 
ألن القضي���ة لم يتم حس���مها 
بعد، مس���تدركا بان الشركة لم 
تقم كذل���ك بأخ���ذ مخصصات 
املنظ���ورة حاليا  القضية  على 
في احملاك���م بخصوص املنطقة 

التجارية احلرة.
واستدرك سلطان بالقول ان 
الشركة تسعى لتعزيز قدراتها 
املالي���ة ورفع صاف���ي األرباح 
م���ن االس���تثمارات العقاري���ة 
»التشغيلية« بنسب تتراوح بني 
60 و70% من اجمالي األرباح وذلك 

في 2015.
وفي رد منه على استفسار 
أحد املس���اهمني ح���ول موقف 
الش���ركة من قضية أجيليتي 
وماذا س���تفعل في حال وجود 
مسؤولية عليها خالل عمومية 
الشركة في 10 يونيو اجلاري، 
أفاد س���لطان بأن الشركة لن 
تتهاون في حقوق مس���اهميها 
اذا ثبت وجود مسؤولية على 
الش���ركة في هذا اخلصوص، 
مبينا ان الشركة على ثقة في 
أداء أجيليت���ي وانها من أكثر 
ب���ني معظم  الش���ركات مالءة 
الكويتية، مستدركا  الشركات 

البصرة ولم يتم استكمال املشروع 
وبالتالي مت أخذ مخصص بالكامل 
عليه وذلك حتسبا لعدم استرداده 

مرة أخرى.

تسوية »أجيليتي«

وق���ال إن التس���وية القائمة 
حاليا ب���ني »أجيليتي« ووزارة 
الدفاع األميركية لن تؤثر على 
أداء الش���ركة، فملكيتنا تتعلق 
بأصل ولن تتأثر بوضع السهم في 
السوق مشيرا إلى أن التسوية ال 
يعرف مقدارها وال ميكن اإلفصاح 
الوقت  التس���وية في  عن سير 
الراهن وذلك حلساسية املوقف 
بالنسبة للشركة وتأثيرها على 
أوضاع املساهمني. وفيما يتعلق 
بقضية الشركة مع شركة السيف 
القابضة، لفت س���لطان إلى أن 
الشركة في انتظار البيانات املالية 
لع���ام 2009 من إدارة الس���يف 
القابضة مع محاولة إدارة الشركة 
احلفاظ على حقوق املس���اهمني 
بأكبر ق���در ممكن من احلذر في 

تعاملها مع تلك القضية.

إقرار التوزيعات »غير وارد«

وف���ي تعقيب من���ه ملطالب 
البعض بإقرار توزيعات نقدية 
قدره��ا 25 فلس����ا للسه�م حتى 
ال يتم التحفظ على بنود اجلمعية 
العمومية، أوضح سلطان أنه ال 
ميكن املجازفة بسيولة الشركة 
في إقرار توزيعات نقدية وهناك 
مشاريع مليارية حتتاج إلى متويل 
وفي وقت حتتاج الشركة فيه إلى 
سيولتها الذاتية ملواجهة التشدد 

االئتماني في الداخل واخلارج.
 واستدرك س���لطان بالقول 
»التوزيعات آتية ال محالة«، مبينا 
أن خطة الشركة االستراتيجية 
تستهدف العمل على توفير أكبر 
قدر من الشفافية للمساهمني ومبا 
يعزز قدراتها التشغيلية واملالية 

على املدى الطويل.
 وقد أقرت عمومية الشركة 
بنودها االثني عشر حيث صادقت 
عل���ى تقريري مجل���س اإلدارة 
ومراقبي احلسابات وكذلك إقرار 
توصية مجل���س اإلدارة بعدم 
توزي���ع أرب���اح وتطبيق نظام 
خيار ش���راء األس���هم ملساهمي 
الش���ركة مبا ال يتجاوز 10% من 
رأسمال الش���ركة املدفوع خالل 
فترة أقصاها 10 سنوات من بداية 

تطبيق البرنامج.
 كما قامت اجلمعية العمومية 
بانتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 

الثالث سنوات املقبلة.

ان الوطنية العقارية على ثقة 
كبيرة ف���ي أداء أجيليتي على 
الرغم من التأثيرات السلبية التي 
قد تنتج عن الدعوى القضائية 
املرفوعة مؤخرا من احلكومة 

األميركية.

إنجازات متواضعة.. ولكنها ُمرضية

وبعبارة إجنازات متواضعة 
ولكنها مرضية، خلص سلطان 
أداء الشركة عن 2009، حيث أشار 
إلى أن الشركة حققت صافي أرباح 
قدرها 29.5 مليون دينار بعد أخذ 
مخصصات بلغ���ت 11.5 مليون 
دينار والتي جاءت كمخصصات 
احترازية ملا قد تسفر عنه القضايا 
املرفوعة على الشركة من اجلهات 

املختلفة.
 وق���ال إن إجمال���ي األصول 
زادت مبقدار 87.1 مليون دينار 
متثل 16.1%، الفتا الى أن حقوق 
املس���اهمني زادت مبقدار 42.2 

مليون دين���ار لتصل إلى 275.1 
ملي���ون دين���ار وأن مش���اريع 
القائمة التزال حتظى  التطوير 
مبعدالت إشغال ثابتة تصل إلى 

.%100
 وعلى صعيد اإلجنازات التي 
قامت بها الشركة، قال سلطان ان 
الشركة انتهت من تطوير مشروع 
»بالم سيتي ريزيدانس« في ليبيا 
والذي متتلك الشركة فيه %50 
من املشروع والذي يتضمن 413 
ڤيال كاملة اخلدمات مقامة على 
مساحة 140 ألف متر، مبينا أن 
املشروع أسهم بشكل مؤثر في 
أرباح الشركة الوطنية العقارية 
لعام 2009 كما يتوقع أن تساهم 
مس���تقبال في زي���ادة اإليرادات 
التشغيلية املباشرة من عمليات 

التأجير.

تحفظات بعض المساهمين

وقد شهدت اجلمعية العمومية 

حتفظات من مس���اهمي الشركة 
لعدد أسهم بلغت 400 ألف سهم 
استمرت أكثر من ساعة ونصف 
دارت كلها حول استفسارات حول 
اإليضاحات الواردة في ميزانية 
الشركة رقم 7 والتي تدور حول 
دفعات مقدمة قدمتها الش���ركة 
كدفعة لالس���تثمار في عقارات 
مبدينة البصرة في العراق وكذلك 
االعتراض عل���ى مكافأة اإلدارة 
الش���ركة والشركات  العليا في 
التابعة لها إضافة إلى تداعيات 
قضية أجيليتي على أداء الشركة 
ومصير نتائج التسوية الدائرة 
حاليا بني أجيليتي ووزارة الدفاع 
األميركية وكذلك قضية الشركة 

مع شركة السيف القابضة.
 وفي رده على استفس���ارات 
املساهمني، أشار سلطان إلى أن 
مبلغ الدفعات املقدمة والذي يزيد 
على املليون دينار كان حلساب 
اس���تثمار في عق���ارات مبدينة 

تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لعمالئها بما يفوق مجرد الهاتف النقال

»الوطنية لالتصاالت« تتألق بروح عصرية
وأسلوب جديد لعالمتها التجارية

»الخليج« يعلن الفائزين 
بسحب »الدانة« األسبوعي

أعلن���ت الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت أخي���را عن إطالق 
استيراتيجية جديدة لعالمتها 
التجاري���ة، تهدف م���ن خاللها 
إلى تعزيز عالقتها مع العمالء 
وتزويده���م بأح���دث وأفضل 
اخلدمات في مجال االتصاالت مبا 
يتجاوز مفهوم الهاتف النقال. 

كما تستند االستيراتيجية 
ال���ى روح  اجلديدة للش���ركة 
العاطفة وااللتزام والتفاني في 
خدمة العمالء، وهي في ذلك تفخر 
بكشف النقاب عن استراتيجيتة 
العالمة التجارية اجلديدة التي 
أثر إيجابي على  س���يكون لها 
حياة عمالئها واملوظفني فضال 

عن املساهمني.
وكانت الشركة قد احتفلت 
بالذكرى الس���نوية العاش���رة 
لتأسيسها حتت شعار »انها فقط 
البداي���ة«، لكنها اليوم تضيف 
روحا جديدة وتنتهج أس���لوبا 
مبتكرا من خالل اس���تراتيجية 
جديدة من ش���أنها أن تتجاوز 
املعقول وتتخطى حدود املعتاد 
لتتناسب مع نهجها اجلديد وملزيد 
من املرونة والتميز. وقد أنشئت 
هذه االستراتيجية خاصة لتلبية 
احتياج���ات عمالئه���ا والطلب 

املتزايد في سوق االتصاالت.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي انه: »ال يختلف اثنان 
على أن جتربة العمالء اإليجابية 
هي محور استراتيجية العالمة 
التجارية للشركات بشكل عام 
واألس���اس الذي تبن���ى عليه، 
وبناء على ذلك ف���إن الوطنية 
ته���دف ال���ى ارض���اء زبائنها 
وتلبية احتياجاتهم باملنتجات 
واخلدم���ات املبتك���رة والعمل 
دائما على احتضان عمالء جدد 
لينضموا إلى مجتمع الوطنية 
وليتمتعوا باملزايا احلصرية التي 

تقدمها«.
وأش���ارت الى انه���ا تنطلق 

اليوم برس���الة جديدة مفادها 
تق���دمي خدم���ات وحل���ول من 
حتقيق رغبات وتلبية حاجات 
عمالئه���ا،، وأن نتخطى املعتاد 
التوقع���ات بهدف تعزيز  وكل 
جتارب جتاربه���م. وبينت انها 
جعلت دائما رضا العمالء على 
أولوياته���ا، وما  رأس قائم���ة 
استراتيجيتها العالمة التجارية 
اجلديدة إال تأكيد على ذلك، فمن 
خاللها ستسعى الشركة وجميع 
العامل���ني فيها الى ابتكار طرق 
جديدة ومتنوعة وتعزيز العالقة 
والتجربة مع العميل وهو الهدف 
الذي طاملا تسعى اليه الشركة 

باستمرار.

عبداهلل الفوزان يهنئ أحمد عبداهلل سرحان عبداهلل أحد فائزي السحب األسبوعي للدانة

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه 
املزيد من ف����رص الفوز بجوائز 
العام لعمالء  نقدية على م����دار 
الدانة حيث يقدم البنك سحوبات 
أسبوعية، ربع سنوية وسنوية 
للعم����الء الذي����ن يقومون بفتح 
حساب الدانة ويحتفظون بأموالهم 

فيه ألطول فترة ممكنة. 
وقد أجرى بنك اخلليج في 6 
يونيو اجلاري السحب األسبوعي 
الثامن عشر حلساب الدانة معلنا 
بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 1000 
دينار، وهم: محمد اشتياق مشتاق 

أحمد، شيخة ناصر ابراهيم املليفي، خالد عماش عايد 
الرشيدي، وجيه انيس عبدالفتاح، زينب عبداهلل 
عطيه الش����مري، أحمد عبداهلل س����رحان عبداهلل، 
عبدالرحمن مرزوق علي البحر، سالم ادهان منذر 
الشمري، عواطف نصف عيسى العصفور، والياس 
اسبر صليبا. اجلدير بالذكر انه يتعني على العمالء 
إي����داع احلد األدنى لفتح حس����اب الدانة وهو 200 
دينار الذي يؤهل العميل للدخول في الس����حوبات 

األسبوعية، الربع سنوية والسنوية تلقائيا.
كما يتميز حس����اب الدانة من بنك اخلليج بأنه 

باإلضافة إلى كونه حس����ابا مين����ح فرص متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على توفير املال. 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
ومينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في 
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حس����اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة.

في ظل إعادة الهيكلة وتعزيز الشركة بكفاءات جديدة

»المزايا« تعين نايف العوضي 
رئيسًا تنفيذيًا لعملياتها في دبي

»الوطنية لمشاريع التكنولوجيا« تدرس التعاون مع القطاع الخاص
أعلنت الش����ركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا، احدى 
الش����ركات اململوكة للهيئة 
العامة لالستثمار مؤخرا عن 
تعيني م.أنس مي����رزا مديرا 
عاما للشركة وذلك في إطار 
استراتيجية الشركة الهادفة 
ال����ى اس����تمرارية حتقي����ق 
األهداف التي أنشئت من أجلها 
الشركة وذلك لنقل وتوطني 
التكنولوجي����ا احلديثة في 
الكويت واملنطقة مع توفير 
فرص عمل وتأهيل للكوادر 

الوطنية في مشاريع الشركة 
املستقبلية.

وكشفت الشركة في بيان 
صحافي انها ت����درس حاليا 
تطبيق استراتيجية جديدة 
ترتكز على تأسيس مشاريع 
تكنولوجية مبشاركة القطاع 
الى تقدمي  اخلاص، إضاف����ة 
خدمات استشارية للقطاعات 
احلكومية واخلاصة في مجال 

احتياجاتها التكنولوجية.
انها ومنذ  الى  وأش����ارت 
انطالقته����ا في ع����ام 2004 

قامت باالستثمار في العديد 
الش����ركات والصناديق  من 
التكنولوجية  االس����تثمارية 
العاملية مما مكن الشركة من 
بناء شراكة استراتيجية مع 
تلك املؤسس����ات واالستفادة 
منه����ا لتحقي����ق أهدافه�������ا 

املرج���وة.
انها  الش����ركة  وأوضحت 
تس����عى الى اقتناص فرص 
استثمارية ناجحة على أسس 
جتارية في مجال املش����اريع 
التكنولوجية خالل املرحلة 

املقبلة في مختلف القطاعات 
خصوص����ا الطاق����ة والنفط 
واملياه وتكنولوجيا املعلومات 
واالتص����االت وعلوم احلياة 
والبيئة وحتقيق أعلى العوائد 
القطاع  منها وكذلك دع����وة 
اخلاص احمللي للمساهمة فيها 
واالستفادة منها وذلك بهدف 
حتويل الكويت الى نقطة جذب 

للتكنولوجيا في املنطقة.
ومبناسبة تعيينه مديرا 
عاما للش����ركة ق����ال م.أنس 
مي����رزا »نتطلع م����ن خالل 

اإلستراتيجية اجلديدة للشركة 
الى تنفيذ مشاريع تكنولوجية 
محلية وإقليمية بهدف نقل 
التكنولوجيا في  وتوط����ني 
الكويت واملنطقة لتوفير فرص 
الوطنية في  عمل للك����وادر 
مجاالت التكنولوجيا احلديثة 
وتكوين خبرات قادرة على 
التكنولوجي  التقدم  مواكبة 
العامل����ي«، مش����يرا ال����ى ان 
كامل فريق عمل املش����اريع 
االستثمارية في الشركة من 

الكوادر الوطنية.

م.نايف العوضي

املزاي���ا  أعلن���ت ش���ركة 
القابضة انضمام م.نايف أحمد 
العوضي، إلى هيكلها اإلداري 
التنفيذي  الرئي���س  بصف���ة 
ملكتب عمليات ش���ركة املزايا 
في دبي، ف���ي خطوة تعكس 
املزيد م���ن التحفيز لعمليات 
ومشاريع واستثمارات الشركة 

في دبي.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحافي ان هذه اخلطوة تأتي 
في ظل خطتها اإلستراتيجية 
للتركيز على إجناز املشاريع 
املعلنة مسبقا، واالستثمار في 
أسواق متنوعة، والبحث عن 
فرص مجدية، وتعزيز اإلدارة 
بكفاءات جدي���دة، خصوصا 
بعد اجتم���اع مجلس اإلدارة 

العمومية األخير  واجلمعية 
نهاية الشهر املاضي، وفي هذا 
اإلطار، قال رئيس مجلس إدارة 
القابضة رشيد  املزايا  شركة 
النفيس���ي: »بعد اطالعنا عن 
كثب على مسيرة م.العوضي في 
أسواق املنطقة العقارية، ميكن 
القول انه يتميز بالفهم العميق 
لكل متطلب���ات مراحل دورة 
العقارية  العمل في املشاريع 
وإدارة الشركات، وذلك استنادا 
إلى خبرته واملهام املوكلة إليه 
خ���الل الوظائف واملهام التي 
تقلدها سابقا، وهو يتميز أيضا 
بالقدرة على إيجاد تصور وبناء 
منوذج عمل )مالي، هندسي، 
وإداري( مفصل للمشاريع، مع 
القدرة عل���ى اإلجناز بكفاءة، 

الكبير  إملامه  إل���ى  باإلضافة 
في املجاالت املالية واإلدارية. 
وقد لعب دورا كبيرا في تنمية 
التحق  التي  موارد الشركات 

بها، وتعزيز أصولها، وإمتام 
البرامج املس���تهدفة  تنفي���ذ 
وحتقي���ق عوائد مس���تدامة 

للشرك����ات«.
وأضاف: »في الوقت الذي 
تشهد فيه عمليات الشركة في 
دبي املزيد من احلراك والتقدم، 
خصوصا مع عملية استكمال 
معظم مشاريع الشركة في هذا 
السوق، كان البد من تخصيص 
منصب إداري رفيع في مكتب 
املزايا- دب���ي يتابع عمليات 
الشركة على األرض ويتواصل 
مع املس���تثمرين واملساهمني 
عن قرب لتحقيق أعلى الفوائد 

املمكنة جلميع األطراف«.
من جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي اجلديد ملكتب عمليات 

شركة املزايا في دبي م.نايف 
العوضي: »إنني أعتز بالثقة 
التي منحني إياها مجلس إدارة 
التي أتشرف  املزايا  ش���ركة 
إل���ى عائلتها في  باالنضمام 
هذا الوقت بالذات الذي يتطلب 
الكثير م���ن اخلبرة واحلنكة 
الس���وق  والدراي���ة بأحوال 
والقطاع العقاري للنجاح في 
حتقيق اإلجنازات وتنمية موارد 
الشركة أكثر. إن التواجد في 
سوق دبي يتطلب منا اإلملام عن 
قرب جلميع تفاصيل املتغيرات 
واخلط���وات التنظيمية التي 
حتدث في السوق، وذلك ملجاراة 
هذه التغييرات وبالتالي ضمان 
سير عمليات املزايا في مسارها 

الصحيح«.

»يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات«
تطلق مهرجان »كاديالك 2010«

بوستر احلملة اجلديدة

تستقبل شركة يوس���ف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات الش���هر اجلاري بعرض مذهل لعمالء 
كاديالك، فطيلة هذا الش���هر س���يتاح لكل عميل 
االختيار بني ثالث باقات مختلفة من الهدايا الرائعة 

لدى شرائه سيارة كاديالك جديدة.
وتشمل هذه العروض »باقة كأس العالم« التي 
تتضم���ن تلفزيون LCD قياس 42 إنش���ا مزودا 
بجهاز اس���تقبال »هيوماكس« واشتراك في قناة 
اجلزيرة الرياضية ملش���اهدة بطولة كأس العالم 
لك���رة القدم. أما ثاني تل���ك العروض فهي »باقة 
التكنولوجي���ا« التي تش���مل Apple iPad، هاتف 
بالك بيري، وإطار رقمي للصور قياس 7 إنشات، 
ومس���ك اخلتام مع »باقة املوضة واجلمال« التي 
تتضمن جلسة تدليك وعناية باألظافر في نادي 
ومنتجع الكورنيش الصحي، باإلضافة إلى قسيمة 
شرائية بقيمة 250 دينارا من محالت األسطورة 

للموضة واألزياء.
الواس���عة واملتنوعة من  وتوفر املجموع���ة 
س���يارات »كادي���الك« خيارا مثاليا يناس���ب كل 
األذواق والش���خصيات. وبانضمام SRX مؤخرا 
إلى عائلة كاديالك، اكتمل عقد مجموعة سيارات 
 »2010 SRX كاديالك الرائعة. وتندف���ع »كاديالك
املعاد تصميمها بالكامل، بفضل محرك جديد يتميز 
بكفاءة عالية في استهالك الوقود، ويتألف من ست 
أسطوانات على هيئة V بسعة 3.0 ليترات لتوليد 
قوة تصل إلى 283 حصانا عند 7.000  دورة في 

الدقيقة وعزم دوران يبلغ 229 باوندا � قدم عند 
5.300 دورة في الدقيقة.

وتزهو SRX بتصميم رائع يجمع بني الفخامة 
واملعاصرة. وجتهز قياسيا بعجالت قياس 18 إنشا، 
وتغطي فتحة السقف نسبة 70% من مساحة سقف 
السيارة. وتزخر السيارة بجميع أشكال األنظمة 
اإللكترونية احلديثة التي تش���مل نظام املالحة، 
نظ���ام Surround Sound 5.1 Bose الصوتي ب� 10 
مكبرات صوت، منفذ USB، مش���غل CD/DVD مع 
نظام القرص الصلب سعة 40 غيغابايت، إضافة 
إلى مواصفات الس���المة واألمان التي ال تضاهى. 
وبذلك ترتقي SRX مبعايير الترفيه واألمان إلى 
مس���تويات من النادر توافرها في فئة س���يارات 

الكروس أوفر.
وتضيف ش���ركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
بالتعاون مع شركة جنرال موتورز ملستها املتميزة 
عبر كفالة ملدة 4 سنوات تغطي مسافة 100.000 
كلم، باإلضافة إلى خدمة الصيانة املجانية ملدة أربع 
سنوات أو ملسافة 100.000 كلم. وضمن التزامها 
الراسخ مبعايير التميز والتفوق، حترص شركة 
يوس���ف أحمد الغامن وأوالده للسيارات، املوزع 
احلصري لس���يارات كاديالك ف���ي الكويت، على 
تقدمي أفضل ما توصلت إليه صناعة السيارات في 
العالم، وتوفير خدمة استثنائية لعمالئها طوال 
فترة امتالكهم للس���يارة، كي تظل هذه التجربة 

مثاال حيا للثقة والوفاء على مر السنني.

)قاسم باشا(جميل سلطان مترئسا عمومية الشركة


