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لمدة 3 سنوات أو 60.000 كلم

 »يوسف أحمد الغانم وأوالده«:
صيانة مجانية شاملة على »شفروليه« 

بعد سلسلة من العروض الترويجية التي تكللت بالنجاح، تضفي 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده، املوزع احلصري لسيارات شفروليه 
في الكويت، البهجة مجددا على قلوب عشاق السيارات من خالل عرض 
مذهل يستمر طيلة شهر ديسمبر اجلاري، حيث توفر لعمالئها اجلدد 
صيانة مجانية شاملة ملدة 3 سنوات أو 60.000 كلم عند شرائهم سيارة 
ش����فروليه. وينطبق عرض الصيانة املجانية على املجموعة الكاملة 
لسيارات ش����فروليه، من أفيو، أوبترا، إبيكا، كروز، ماليبو، لومينا، 
كابريس، كامارو، كابتيفا، ترافرس، تاهو، س����وبربان، إلى سيلفرادو 
وأفاالنش. وبفضل هذا العرض اجلديد، تقدم ش����ركة يوس����ف أحمد 
الغامن وأوالده لعمالئها في مختلف أنحاء الكويت فرصة مثالية القتناء 
س����يارة شفروليه بأسعار خيالية، واالستمتاع مبجموعتها املتكاملة 
من املركبات التي تتميز مبواصفات فريدة تلبي احتياجات ورغبات 

سائقي السيارات على اختالف ميولهم وأذواقهم.
تقدم شركة يوس����ف أحمد الغامن وأوالده، للس����اعني إلى امتالك 
سيارة سيدان أنيقة وعصرية، سيارتي شفروليه كروز وماليبو اللتني 
جتمعان بني التصمي����م اخلالب والقوة الفائقة واألداء اخلارق، حيث 
تنفرد ش����فروليه كروز بتصميم خارجي رائع مييز سيارات الكوبيه 
الرياضية، ومقصورة داخلية رحبة، وهي مزودة مبحرك س����عة 1.8 
ليتر ب� 4 أس����طوانات يولد قوة 140 حصانا، كما تنفرد هذه السيارة 
بناقل احلركة األوتوماتيكي بس����ت سرعات، الوحيد ضمن هذه الفئة 

من السيارات، ما يوفر للسائق انسيابية رائعة أثناء القيادة.
كما جتس���د ش���فروليه ماليبو احلائز على أكثر من 30 جائزة 
عاملي���ة، التكامل املثالي بني املظهر اخلارج���ي األنيق واملقصورة 
الداخلية الفخمة، وتتوافر ش���فروليه ماليبو بخيار بني محركني، 
احملرك األول س���عة 2.4 ليتر وق���وة 170 حصانا، واحملرك الثاني 
V6 احلائز جوائز عديدة س���عة 3.6 ليترات وبقوة تصل إلى 252 
حصانا.  وتضيف ش���ركة يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات 
ملستها املتميزة عبر خدمات عالية اجلودة ملا بعد البيع مع أضخم 
مركز خلدمة الس���يارات وأكثرها تطورا في العالم، وتتميز خدمة 
السيارات بالسرعة والفعالية والراحة األكيدة، حيث يتم استقبال 
كل العمالء بصورة شخصية، وتسجل املعلومات اخلاصة مبركباتهم 
باستخدام تقنية خاصة بنظام إدارة املركبات. بعد ذلك يجري توجيه 
العمالء إلى نقطة االستقبال املخصصة ملركبتهم، حيث يستقبلهم 
أحد مستشاريي اخلدمة ويتم إطالعهم على الوقت املطلوب إلجناز 
خدمة الصيانة التي تتم على أيدي مختصني محترفني يتمتعون 

بكفاءة عالية ويستخدمون أحدث أجهزة التشخيص.

الزبيد: التشريع المحاسبي والشفافية واإلفصاح ضرورة الستقرار األسواق

لقطة جماعية )من اليسار(: وليد اخلشتي ونبيل بن سالمة وخالد العمر وسعود الزبنبن سالمة يكرم الطلبة املتفوقني في حفل عشاء »زين«

الشركة تكرم الطلبة المتفوقين في فلوريدا

بن سالمة: أعظم استثمارات »زين« في العناصرالشابة 

حتققوا طموحاتكم العلمية التي 
هي ص����ك العبور نح����و أهدافكم 

العملية«.
الدولة  وأفاد بأن مؤسس����ات 
تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، 
فالطاقات الش����ابة بحاجة الى من 
يتبناه����ا وينميها، ولن جتد هذه 
الطاقات الطريق الى اخلروج اال من 
خالل برامج املؤسسات االقتصادية 

الكبيرة في الدولة.
وذكر أن شركة زين أخذت في 
تنفيذ مجموعة من البرامج التي 
تصب في هذا االجتاه، وهي تعلم 
جيدا أن أعظم اس����تثماراتها على 
االطالق هو االستثمار في عناصرها 
البش����رية فهم ثروتها للمستقبل 

وثروة الوطن.

الوطنية  العناصر  تؤمن بقدرات 
الشابة وهي في هذا االطار تقوم 
باستقطاب تلك العناصر، الميانها 
بض����رورة االس����تثمار في تنمية 
الكوادر الوطنية، وكشف أن هذا 
بدوره يترجم مساعي زين احلثيثة 
في اعطاء االولوية للعمالة الوطنية 
والكوادر الش����ابة، مشيرا الى ان 
زين تعرف رسالتها االجتماعية 
جيدا، ومدى املسؤولية التي تقع 
على عاتقه����ا في هذا اخلصوص، 
ومن هذا املنطلق فهي حريصة على 
أداء دورها االجتماعي بالتوازي مع 

نشاطها التجاري«.
ووجه بن سالمة حديثه للطلبة 
احلضور وقال: »لن تتوقف شركة 
زين عن دعمكم، وكلنا أمل في أن 

وأكد أن مش����اركة الشركة في 
هذا التجمع الوطني جاءت الميانها 
الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة 
في احلياة االقتصادية والسياسية 
للفترة املقبل����ة باعتبارهم النواة 
االساسية لثمرة املستقبل، مبينا 
أن هذه املش����اركات تعزز قنوات 
الش����باب  االتصال والتقارب مع 
الكويتي، الفتا الى أن أنشطة هذا 
املؤمتر متثل حدثا اجتماعيا فريدا 
هدفه االساسي التواصل والتعرف 
الش����باب  أفكار وأطروحات  على 
الكويتي الطموح، فإنه أش����ار في 
ذات الوقت ال����ى االهتمام الكبير 
الذي تبديه شركة زين جتاه الكوادر 

الوطنية الشابة.
وقال بن سالمة ان: »شركة زين 

التنفيذي في  الرئي����س  وقال 
مجموعة زين نبيل بن سالمة في 
تعليقه على هذه املناسبة: »تكرمي 
الطلبة املتفوقني من أبناء الكويت 
في اخلارج واجب على شركة زين 
كمؤسسة وطنية تعرف جيدا أهمية 

االتصال مع أبناء الكويت«.
وأضاف بن سالمة: »لقد ملست 
زين خالل هذه االحتفالية الروح 
الوطنية التي مألت جلسات املؤمتر 
وذلك من خ����الل احلضور البارز 
لنخب����ة كبيرة من الش����خصيات 
العام  القطاع����ني  الكويتية م����ن 
واخلاص، والذين حضروا خصيصا 
للمساهمة في هذا احلدث السنوي 
الذي يعتبر مبثابة احتفالية وطنية 

من نوع خاص«. 

الطلبة  كرمت ش����ركة زي����ن 
املتفوقني خالل حفل العشاء الذي 
أقامته على هامش أنشطة مؤمتر 
الكويت  الوطن����ي لطلبة  االحتاد 
في الوالي����ات املتحدة االميركية، 
والذي أقيم حتت رعاية سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 

والية فلوريدا.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أنها انته����زت الفرصة خالل حفل 
العش����اء الذي أقيم حتت رعايتها 
الى رعايته����ا للحفل  باالضاف����ة 
اخلتام����ي وقامت بتك����رمي 16 من 
الطلبة م����ن املتفوقني، باالضافة 
الى توزيع عدد كبير من اجلوائز 
والهدايا خالل املسابقات التفاعلية 

التي شهدتها تلك االمسية.

الشيخ أحمد الفهد يكرم »االمتياز« 
لرعايتها مؤتمر جمعية المحاسبين

كرم نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية، 
وزي���ر الدولة للتنمية وزير 
الدولة لإلسكان الشيخ احمد 
الفه���د رعاة املؤمت���ر املهني 
الثاني بعنوان )دور احملاسبة 
في استقرار ودعم االسواق 
املالية( وعق���د حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في الفترة 
من 1 الى 2 اجلاري ونظمته 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية بالتعاون مع جامعة 
الكويت ومبش���اركة االحتاد 
العام للمحاسبني واملراجعني 
الع���رب وعدد م���ن اجلهات 
األخرى ضمنها شركة االمتياز 
لالستثمار واحتاد مصارف 
الكويت و»برايس ووتر هاوس 
كوب���رز وأر إس إم البزي���ع 

وشركائها« وشركة العيبان والعصيمي وشركاها 
و»كي بي إم جي صافي املطوع وشركاها« وبيت 
التمويل الكويتي والشركة الكويتية لالستثمار 

وشركة املشروعات السياحية.
وقام الشيخ احمد الفهد بتكرمي نائب رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة االمتياز 
لالستثمار علي الزبيد الذي اكد ان اختيار موضوع 
املؤمتر، وهو دور احملاسبة في استقرار ودعم 
االسواق املالية يأتي في وقت تعرضت فيه اسواق 
املال الزمة مالية خانقة ومدى تأثر مهنة مراقبة 
احلسابات بتداعيات االزمة، االمر يتحتم معه 
اخلروج بتوصيات من ش���أنها تفعيل اجلانب 

احملاسبي والرقابي على الشركات.
واكد الزبيد على ضرورة قيام هيئات احملاسبة 
واملراجعة بتزويد صانعي ومتخذي القرار ومعدي 
البيانات املالية باملعلومات الالزمة لترشيد تلك 
القرارات واستقرار االس���واق املالية وبالتالي 
االس���تخدام االمثل للم���وارد املتاحة وحتقيق 

معدالت النمو املخطط لها.
وشدد على اهمية التشريع احملاسبي في ظل 
تداعيات االزمة املالية وتأكيد مبدأ الش���فافية 
واالفصاح واستقرار االسواق املالية، واحملاسبة 
على اس���اس القيمة العادلة، وتطبيق حوكمة 
الش���ركات، وتطوير مهنة مراقبة احلس���ابات 

ودورها في دعم االسواق املالية.

أحمد الفهد مكرما علي الزبيد

بوستر عرض الصيانة اجلديد على سيارات شفروليه


