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معرض الكويت الدولي للسيارات يواصل أنشطته بمشاركة أكثر من 40 جهة وسط  إقبال كبير

رويهلي: اختيار سيارة »مرسيدس« يمنحك الحصول على كارت مدفوع مقدمًا من »الوطني«

أحمد يوسف
قال املدير العام في شركة عبدالرحمن البشر 
وزيد الكاظمي مايكل رويهلي ان املشاركة في 
معرض الكويت الدولي للس����يارات امنا تأتي 
بهدف تقدمي أفضل م����ا توصلت إليه عبقرية 
مرسيدس في احدث سياراتها والتي مت تزويدها 
بالتكنولوجيا األملانية األكثر تقدما في مجال 

السيارات.
جاء ذلك امس خالل املؤمتر الصحافي الذي 
دعت إليه الشركة لإلعالن عن أحدث موديالت 
مرس����يدس بنز العاملية والت����ي تلبي جميع 

احتياجات األسرة.
وقال رويهلي في كلمته خالل املؤمتر: »إننا 
في غاية السعادة حيث نقوم بتقدمي تلك الفرصة 
اخلاصة لعمالئنا بالتع����اون مع بنك الكويت 
الوطني، فيمكن للعميل الذي يقوم بشراء سيارة 
مرسيدس � بنز خالل فترة معرض السيارات، ان 
يحصل على كارت مدفوع مقدما من البنك الوطني 
ليستخدمه في أي عملية شرائية من أي مكان 
وفي أي وقت، بخالف الرفاهية التي سيحصل 

عليها بشرائه سيارة مرسيدس � بنز«.
واس����تعرض رويهلي بالتفصيل العروض 
التي تقدمها الشركة خالل املعرض، مشيرا إلى 
اإلمكانيات التي تتميز بها املوديالت اجلديدة 

التي يتم عرضها باإلضافة الى املزايا الفريدة 
التي تتألق بها موديالت مرسيدس والتي تتمثل 
في إضافة ملسات التكنولوجيا األملانية األكثر 

ابتكار وتقدما في العالم.
وتعرض الشركة منتجاتها في منطقة عرض 
خاصة ببوتيك وإكسسوارات مرسيدس � بنز 
ومنطق����ة خاصة بأهم العم����الء باإلضافة إلى 
منطقة االستقبال الرئيسية، ومن أبرز أحداث 
معرض السيارات لهذا العام هو عرض سيارة 
SLS AMG وس����يارة الكوبيه اجلديدة كليا من 
الفئة CL مع مجموعة من املركبات الرياضية 
ذات األداء الفعال واملواصفات الفنية املتقدمة، 
وأيضا هناك منطقة أخرى خاصة مبرسيدس – 
بنز حيث ميكن للعمالء تصفح موقع مرسيدس 
– بنز االلكتروني وجتربة مهاراتهم السباقية 
في لعبة Gran Tourismo 5 على PS3 من خالل 

اختيار سيارة SLS AMG املدهشة.
كما مت عرض مجموعة من مركبات مرسيدس 
– بنز التجارية في منطقة العرض عند مدخل 
القاعة »6« حي����ث مت تخصيص منطقة تقدر 
بحوالي 250 مت����را مربعا للمركبات التجارية 
لعرض شاحنة مرسيدس – بنز اكتروس )رأس 
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وتقدم أيضا الشركة حملة خاصة تستمر 
طوال فترة معرض السيارات حيث ان العميل 
الذي يقوم بشراء سيارة مرسيدس � بنز صالون 
من منطقة العرض مبعرض السيارات في مشرف 
أو من صالة العرض بالشويخ سيحصل على 
كارت كاش ف����وري ذات قيم����ة مدفوعة مقدما 
من البن����ك الوطني وتتراوح قيمة الكارت بني 
2000 و10000 دوالر، حيث تتباين قيمته تبعا 
للسيارة التي يقوم العميل بشرائها، وهذا العرض 
س����اري على جميع موديالت مرسيدس � بنز 

من طراز 2011.
وتشارك ش����ركة عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظمي »املوزعون العامون املعتمدون ملرسيدس 
� بنز بالكويت« في املعرض في القاعة رقم »6« 
باإلضافة إلى منطقة عرض للمركبات التجارية 
خارج القاعة بجانب املدخل الرئيسي، وتبلغ 
مس����احة العرض لس����يارات الصالون حوالي 
1290 مترا مربعا حيث قامت شركة عبدالرحمن 
البش����ر وزيد الكاظمي بعرض أكثر من »20« 
مركبة من أحدث موديالت مرس����يدس � بنز، 
وق����د مت تخصيص منطقة عرض لس����يارات 
 SLS AMG واملركبات الرياضية وسيارة AMG
وس����يارة الفئة CL التي مت إطالقها في ش����هر 

أكتوبر املاضي.

»البشر والكاظمي« تعرض أفضل منتجات مرسيدس بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات األلمانية خالل المعرض

..وداخل إحدى سيارات مرسيدس الكوبيه

رشيد الطبطبائي مستمعا لشرح من ماهر أبوشعبان حول جديد الشركة في املعرض 

لقطة جلناح »املال وبهبهاني« في املعرض

مجموعة من السفراء والديبلوماسيني يتفقدون سيارات املال وبهبهاني خالل املعرض

SLS AMG مايكل رويهلي مستعرضا حتفة املعرض سيارة )كرم ذياب(..ويعرض إمكانيات سيارة مرسيدس GL450مايكل رويهلي واندرجيت غاندي وأشرف متيم وسنجاي كول في لقطة جماعية في جناح مرسيدس

عروض »بوبيان« تستقطب زوار المعرض 

السيما املرابحة.
ويقدم البنك لعمالئه مجموعة مميزة من اخلدمات 
الشخصية التمويلية واالستثمارية املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية ومن أهمها أدوات التمويل 
االسالمية املتعددة التي متنح العميل كل احتياجاته 
املختلفة سواء كانت مواد إنشائية أو أثاثا، وهي 
الت���ي تتيح للعميل فرصة تصمي���م وبناء منزل 
أحالم���ه بطريقته اخلاص���ة، باإلضافة الى أنواع 
التمويل األخرى التي تلبي كل احتياجات عمالئنا 
املختلفة س���واء كانت س���يارات، قوارب ومعدات 

بحرية أو الكترونيات.

واصلت العروض املميزة لتمويل 
السيارات من بنك بوبيان استقطابها 
عددا كبيرا من زوار معرض السيارات 
املق���ام حالي���ا ف���ي أرض املعارض 
مبش���رف، حيث يتوق���ع أن يتزايد 
اإلقبال عل���ى جناح البنك مع مرور 

أيام املعرض.
ويق���دم بنك بوبي���ان مجموعة 
من اخلدمات التمويلية وفق أحكام 
الش���ريعة االس���المية والتي متنح 
الكثيرين س���واء م���ن املواطنني أو 

املقيمني فرصة اقتناء سيارة حديثة بأسهل وأيسر 
الطرق الى جانب املزاي���ا التمويلية االخرى التي 
ينفرد بها بنك بوبي���ان وجتعله األكثر متيزا بني 

البنوك املشاركة.
وأوضح البنك في بيان صحافي ان املشاركة في 
املعارض واالنشطة املختلفة التي ترتبط باجلمهور 
تعتبر اجتاها مواز خلطة االنتشار التي بدأها البنك 
أخيرا من خالل توسعه في املناطق السكنية املختلفة 
عبر فتح املزيد م���ن الفروع في طريقه للحصول 
على شريحة مميزة في سوق التمويل اإلسالمي، 

»المال وبهبهاني« تعرض مجموعة ألكثر السيارات شعبية في المعرض
 أعلنت شركة املال وبهبهاني للسيارات، املوزع احلصري 
لسيارات كرايسلر وجيب ودودج ورام وموبار في الكويت، 
عن تواجدها بقوة في معرض الكويت الدولي للسيارات 
الذي يقام خالل الفترة من 12 - 18 ديسمبر اجلاري، حيث 
ستقدم عرضا كامال لبعض من أكثر السيارات التي تلقى 

إقباال كبيرا في الكويت.
وبهذه املناس����بة، قال مدير عام شركة املال وبهبهاني 
للس����يارات، كريس هندرسون: »يعتبر معرض الكويت 
الدولي للسيارات حدثا مهما جدا بالنسبة لنا، وفي ضوء 
ذلك، س����يعرض جناحنا تشكيلة واس����عة من سيارات 
كرايس����لر وجيب ودودج ورام، وتشمل هذه التشكيلة 
موديالت كرايسلر 300S وجيب جراند شيروكي اجلديدة 
كليا، وهو أحدث موديل بني سيارات جيب 2011، ورانغلر 
وش����يروكي، باإلضافة إلى دودج تش����ارجر وتشالنجر 

وكاليبر، وسوف تستكمل التشكيلة مبوديل رام«.
واضاف: »متثل أحدث موديالت 2011 دليال واضحا على 
القفزات العمالقة التي حققتها مجموعة كرايس����لر فيما 
يتعلق بالتصميم واجلودة واملالءمة واللمسات األخيرة 
ومستويات املواصفات والطابع الوظيفي العملي، وسيكون 
من جنوم هذا احلدث موديل جيب غراند شيروكي 2011 
اجلديد بالكامل والذي يحظى بشهرة عاملية واسعة، كما 
أنه املوديل الذي أضفى بصورة مثالية الطابع الشخصي 

ملجموعة كرايسلر اجلديدة والنشطة واحليوية«.
واوضح: »ميث����ل أحدث جيل م����ن املوديل األيقوني 
جيب غراند شيروكي املزيج املثالي للسالسة على الطرق 
املمه����دة وإتقان الصنع والتصميم على أعلى مس����توى 
عاملي واالقتصاد املطور في استهالك الوقود واخلصائص 
املبتكرة، جنبا إلى جنب مع قدرات جيب األس����طورية. 
ويعني التصميم املدروس بعناية لهذا الطراز الذي يشتمل 
على العديد من وسائل الراحة الرائعة ومواد على أعلى 
مس����توى عاملي داخل املقصورة، أنه س����يكون مبقدور 
العمالء اختيار املوديل الذي يحتاجون إليه، س����واء كان 
للعمل أو للقيادة الشخصية أو كليهما - وهو االختيار 

األكثر ترجيحا اليوم.
ولف����ت الى ان عالمة دودج، التي تلقى إقباال أكبر من 
أي وقت مضى، تضفي روحا من البهجة احلقيقية على 
عالم قيادة السيارات، حيث تتعزز هذه البهجة بالتصميم 
الفريد لتشكيلة مختلفة من املوديالت بدءا من طراز كاليبر 
وانتهاء باألداء املدهش لطراز تشالينجر، الذي برهن على 
جناحه الكبير مع الس����ائقني في الكويت، كما حقق ذلك 
موديل كرايسلر 300، التي تعتبر بحق سيارة يفخر بها 

الشخص الذي يجلس وراء عجلة قيادتها.
وونوه الى انه متاشيا مع النهج اجلديد الذي تنتهجه 
مجموعة كرايسلر من حيث نوعية املنتجات التي تقدمها 
للعمالء، ضخت ش����ركة املال وبهبهاني للس����يارات، منذ 
تأسيسها في عام 2006، استثمارات ضخمة لدعم شبكة 
مبيعاته����ا وخدماتها من أجل تقدمي مس����توى عاملي من 
التميز في خدمة العمالء ولتضيف قيمة حقيقية لعالقات 
العم����الء – وهي األعمدة املركزية ألهداف الش����ركة على 

املدى الطويل.
وأكد قائال: »لقد أرس����ينا مستويات جديدة لصناعة 
الس����يارات في الكويت. ونحن فخورون مبا حققناه منذ 
خروج شركة املال وبهبهاني إلى حيز الوجود، ليس فقط 
على صعيد التوسعات الالفتة لقاعدة عمالئنا، ولكن على 
صعيد الطريقة التي حققنا بها أعلى املعايير بالنس����بة 
لرضا العمالء من خالل التزامنا طويل األجل باالستثمار 
في املرافق احلديث����ة اجلديدة، كما أتاح لنا النمو الناجت 
عن ذل����ك الفرصة لرعاية أفضل املواه����ب املتوافرة في 

الكويت«.

جموهرات GUESS ملو�سم خريف 2010 

تزداد GUESS �سحرًا

تدفع جموهر�ت GUESS بال�صحر �إىل �أق�صى 

�حلدود من خالل عر�صها ملجموعتها �خلالبة. 

مع  �لعري�صة  �ل�صال�صل  �بتكار  �إعادة  مّتت  فقد 

جمموعة �لالآلئ و�لكري�صتال بحركة مثرية. 

عرب  �جلريئة  باإثارتها  �ملجموعة  هذه  تتميز  �إذ 

�صال�صل  من  �لأنيقة  �ملجموعة  هذه  ��صتخد�م 

�لنحا�س �لأ�صفر و�ملطّعم بالذهب. هكذ�، ي�صّع 

كّل ت�صميم ��صتثنائي ومتمّيز بوم�صات �لكري�صتال 

�للون  �ل�صود�ء  �ملا�س  باأحجار  �ملر�ّصع  �حلقيقي 

و�ملجوهر�ت باللون �لأ�صود �لفاحم.  

وت�صرق هذه �لت�صاميم �لغام�صة ملعاناً عرب �عتمادها على لفت للنظر مع �إبر�زها للت�صاميم �لف�صية و�لذهبّية، ما 

يزيد من دون �أدنى �صك من جمالية �أي مالب�س لفتاة GUESS. و�نطالقاً من �لت�صاميم �ل�صتثنائية و�صولً �إىل تلك 

�ملرهفة، ها هي هذه �ملجموعة �ملثرية متّهد �لأجو�ء ملو�صم �ملو�صة �ملقبل. 

لن تقَو فتاة GUESS على مقاومة �لالآلئ �ملثرية وتدّرجات �لألو�ن �ملختطلة. ومّما ل �صك فيه باأن رغبات فتاة 

GUESS �صتلقى �ل�صدى �ملنا�صب مع هذ� �لكّم من �لهائل من �حلّب �ملتوفر يف جمموعة مو�صم �خلريف.  

مرسيدس G-clas تتمتع مبواصفات قياسية
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»الساير« تطرح موديالت جديدة وخدمات متنوعة بمعرض السيارات
اعلنت ش����ركة مؤسسة محمد 
الوكيل  الس����اير وأوالده،  ناصر 
احلصري لسيارات تويوتا ولكزس 
في الكويت، عن ترحيبها بجميع 
زواره����ا خالل مع����رض الكويت 
الدولي للسيارات في أرض املعارض 
الدولية في مش����رف من 12 حتى 
18 ديسمبر اجلاري، في جناحها 
اخلاص في القاعة رقم 7 والذي ميتد 

على مساحة 2280 مترا مربعا.
وأكدت الشركة في بيان صحافي 
حرصها على املشاركة والتواجد 
بقوة في معرض الكويت الدولي 
الذي يق����ام مرة كل  للس����يارات 
عامني، وذلك نظرا ألهمية املعرض 
اإلستراتيجية ورغبتها في التواصل 
الدائم والفعال مع زوار املعرض. 
واشارت شركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده الى ان مشاركتها هذا 
العام تتميز عن غيرها من األعوام 
السابقة من حيث عدد املوديالت 
والعروض التي طرحتها الشركة 
مؤخرا أو س����تطرحها قريبا في 
السوق الكويتي وتأتي في طليعتها 

موديالت عدة.

تويوتا

- الند كروزر موديل احتفالية 
ال� 60 سنة »مفخرة األرض« مفخرة 
شركة تويوتا العاملية وأسطورة 
ملك سيارات الدفع الرباعي ألكثر 
من نصف قرن، حيث اثبتت هذه 
الس����يارة وبجدارة أن للعبقرية 
هيبته����ا إذ أع����ادت صياغ����ة كل 
املفاهيم األساسية للدفع الرباعي 
مبجموعة من 5 ابداعات تكنولوجية 
مبتكرة ألول مرة في العالم جعلت 
تكنولوجيا سيارات الدفع الرباعي 
األخرى تصبح من املاضي: نظام 
للقي����ادة األوتوماتيكية لتخطي 
الطرق����ات الصخري����ة  أصع����ب 
والرملية، ونظام KDSS املتحرك 
ألنظمة التعليق الديناميكية، ونظام 
ABS املخصص للصحراء، ونظام 
HAC للتحك����م األمثل في صعود 
املرتفعات، ونظام DAC الديناميكي 
للحفاظ على استقرار املركبة أثناء 

نزول املنحدرات.
- أفال����ون بحلته����ا اجلديدة 
القياسية والفريدة  ومواصفاتها 
مبحرك 3500 س����ي س����ي كاملة 
املواصفات مع شاشة GPS وكاميرا 

خلفية. 
- كوروال بحلتها اجلذابة التي 
زادت من جمالها مبواصفات جديدة 

وقياسية. 
- زيالس 2010 السيارة زيالس 
كوبيه ولدت للقيادة لتهب شعورا 
غريبا من الشغب لتستوجب تركيز 
واهتمام فئة الش����باب: حيث قوة 
احملرك واألداء )4 سلندر 2.5 لتر - 
176 حصانا(، كما ان بها ناقل حركة 
يتكون من 6 سرعات أوتوماتيكية 
ويدوية، وبنظام الصمام املتغير 
حسب متطلبات السرعة مبحرك 
جديد ميثل اجليل القادم للمحركات 
أقل اس����تهالك للوقود.  أقل  بأقل 
وبالنس����بة للش����كل اخلارجي، 
متتاز بشكل رياضي عصري قمة 
في التميز وكيبات أملنيوم مقاس 

17 أنش.
ف����إن زائ����ري املعرض  كذلك 
ومحبي س����يارات الدفع الرباعي 
هم أيضا على موع����د مع اإلثارة 
والتشويق إذ جهزت شركة مؤسسة 
الساير عرضا خاصا جدا ومميزا 

وتوظيفها للتكنولوجيا. تعرض 
شعار »احصل على راحة بالك مع« 
اخلدمة مسبقة الدفع، وخدمة من 
الباب الى الباب واخلدمات املتكاملة 
اخلاصة للسيدات. كما ان مجموعة 
قطع الغيار موجودة بحملتها لتبيان 
قطع غيار تويوتا األصلية وكيفية 
متييز غير األصلية منها مع توضيح 
مدى ضرر القط���ع غير األصلية، 
أيضا تعرض عددًا من إكسسوارات 
تويوتا اجلديدة والتي تطرح للمرة 
األولى في معرض السيارات. كذلك 
تتواجد مجموعة اإلطارات والزيوت 
واالصباغ لتعرض أحدث املنتجات 
من خالل معرض السيارات وتقدم 
أيضا عرضا خاصا مبنتجاتها فقط 
خالل فترة املعرض. وتقدم للمرة 
األولى زيوت فالفولني التي حصلنا 
على وكالتها في الكويت وفالفولني 
هو أقدم وأول زي���ت في التاريخ 
املراتب  أميرك���ي الصنع ضم���ن 
األولى كحصة سوقية في أسواق 
الواليات املتحدة األميركية. وتقدم 
أحدث أنواع إطارات يوكوهاما أكثر 
اإلطارات التي تتحمل أجواء طقس 

اخلليج.

الشركات االئتمانية

تتواجد أيضا خمس ش����ركات 

ائتمانية في صالة الس����اير: بيت 
التمويل الكويتي، شركة التسهيالت 
التجارية، بنك اخلليج، بنك الكويت 
الوطن����ي، وبنك بوبيان لتس����هل 
حركة البيع بصالة الساير وتوفر 
الوقت على العمالء ممن يرغبون 
الساير  اتخاذ فرصة عروض  في 
أثناء املعرض وتس����لم سيارتهم 

بأسرع وقت ممكن.

الفقرات االستعراضية

يومي����ا فقط بصالة الس����اير 
قاعة رقم 7، تقدم حصريا فقرات 
اس����تعراضية من اخلامسة مساء 
حتى التاسعة مساء يوميا خالل 
فترة املعرض تقدم فقرات خاصة 
الوجه واحلناء لألطفال،  لتلوين 
فقرات »نسأل وأنت جتاوب« مع 
الس����اير وقد تربح أحد Ipad ال� 6 
املقدمة يوميا وأيضا فقرة االكروبات 
االستعراضية من الفريق االوكراني. 
يذك����ر ان معرض الكويت الدولي 
أبوابه للزائرين  للسيارات يفتح 
من 12 حتى 18 ديسمبر اجلاري، من 
الساعة 9:30 صباحا حتى 1:00 بعد 
الظهر، ومن الساعة 4:30 بعد الظهر 
حتى 9:30 مس����اء، ويوم اجلمعة 
من الساعة 4:30 بعد الظهر حتى 

الساعة 10:00 مساء.

لالندكروزر مبناسبة ال� 60 عاما 
على احتفالية صناعته.

وهناك عروض مميزة مقدمة 
من ش����ركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده على سيارات تويوتا 
اجلديدة فقط خالل فترة املعرض 
وبالتعاون مع الشركات االئتمانية 

املشاركة. 

السيارات الشبابية كاملة االكسسوارات

كما تقدم املؤسسة جناحا خاصا 
لعرض سيارات تويوتا الشبابية 
بكامل اإلكسسوارات : FJ كروزر، 

اوريون، كامريSE يارس هاتش 
باك وتويوتا الكوبيه الش����بابية 

اجلديدة زيالس. 

لكزس

- لكزس 600h L LS أول سيارة 
فاخرة في العالم باحملرك الهجني 
والتي حتل ضيفة )للعرض فقط( 
بني سيارات لكزس األخرى الفاخرة. 
وكانت تويوتا قد كشفت الغطاء 
مؤخرا عن لكزس LS600h L باحملرك 
 powertrain V8 لت����ر الهجني 5.0 
محرك كهربائي وميكانيكي ينتج 

430 حصان����ا مجهزة مبواصفات 
أرقى مواصفات  اس����تثنائية من 
الفخام����ة والتكنولوجيا والكمال 
مبتك����رة به����ا نظام����ا تقنيا هو 
األول من نوعه في العالم ملراقبة 
الس����ائق ويعمل النظام من خالل 
ست كاميرات ملراقبة وجه السائق 

أثناء القيادة.
الس����يارة   CT200h لك����زس �
الفاخرة الشبابية في العالم باحملرك 
الهجني بني سيارات لكزس األخرى 
الفاخرة. محرك هجني بالكامل 1800 
سي سي بقوه 136 حصانا بأربع 

منظوم����ات مختلفة ف����ي القيادة 
وتتحول داخلية الكبينة بالضوء 
اخلاص لكل منظومة في القيادة، 
ش����اهدها اآلن في عالم لكزس في 
صالة الس����اير وتعرف على ذكاء 

صناعتها ومواصفاتها املتكاملة.

خدمات ما بعد البيع

وتتواج���د مجموع���ة اخلدمة 
لتعرض كل خدماتها ملا بعد البيع 
وتعرض س���يارتها الكامري التي 
قطعت امللي���ون كلم موديل 1999 
الذي يثبت عبقرية صناعة تويوتا 

معرض الكويت الدولي للسيارات يواصل أنشطته بمشاركة أكثر من 40 جهة وسط  إقبال كبير

رشيد الطبطبائي يتوسط ناصر الساير وفيصل الساير في جناح »مؤسسة محمد ناصر الساير واوالده« باملعرض

.. وجناح قطع الغيار لـ »تويوتا«خدمات متنوعة في جناح الساير باملعرض

حضور  كبير في جناح »الساير« باملعرض

سحوبات وجوائز يومية في جناح »الساير«

رشيد الطبطبائي خالل ازاحة الستار عن سيارة Cygnet اجلديدة

سيارة Cygnet اجلديدة

التنفي���ذي  الرئي���س  أك���د 
ل�»أستون مارتن الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا« ادهم شران اوغلو 
على أهمية املشاركة واحلضور 
إلى جانب الوكيل احلصري في 
الكويت »املجموعة العاملية األولى 
للسيارات«، في معرض الكويت 
الدولي للس���يارات. وأشار إلى 
الدور الفاعل الذي يلعبه معرض 
الس���يارات في تعزيز حضور 
الشركة البريطانية العريقة في 

قطاع السيارات الفاخرة.
وقال: »حظي جناح أستون 
مارتن بإقبال كبير من قبل زوار 
املعرض، خاصة سيارة املدينة 
اجلديدة Cygnet التي كشف عنها 
اليوم للمرة األولى في  النقاب 
الشرق األوسط بحضور كبار 
ش���خصيات املجتمع ومديري 
الش���ركة«. وأضاف: »يسعدنا 
ويش���رفنا املساهمة في تعزيز 
قطاع السيارات في الكويت عبر 
الكويت  التواجد في مع���رض 
إلى جانب  الدولي للس���يارات 
العاملي���ة األولى  »املجموع���ة 
للسيارات« كونه الوكيل احلصري 
األول في الكويت ألستون مارتن 
وم���ن أفضل املمثل���ني للعالمة 
التجارية في املنطقة من حيث 
نسب املبيعات واحلصة السوقية 

في قطاع السيارات الفاخرة.
وأوضح: نالت Cygnet إعجاب 
محبي الس���يارات في األسواق 
العاملية وكان���ت توقعاتنا في 
محله���ا، فقد اس���تقطبت هذه 
الس���يارة محط أنظار اجلميع 
هنا. كما القت طرازاتنا األخرى، 
التي اشتملت على DBS 2011 و

DB9 2011 وVantage V8 والنسخ 

إلى جانب   Rapideاخلاص���ة و
رك���ن حتف »أس���تون مارتن« 
التراثية الكالس���يكية، اهتماما 
كبيرا بني الزوار«. يش���ار إلى 
أن »اس���تون مارتن«، الشركة 
البريطاني���ة املتخصص���ة في 
الرياضية  الس���يارات  صناعة 
الفاخرة، تسعى للمساهمة في 
تنشيط منو قطاع السيارات من 
خالل التزامها باملشاركة في أبرز 
معارض السيارات في املنطقة.

واختتم شران اوغلو: »يشكل 
املعرض منصة هامة للتعريف 
عن جميع الط���رازات ولزيادة 
حجم مبيعاتن���ا، خاصة وأننا 
حصلن���ا على مقوم���ات وآراء 
مش���جعة للغاية حول جميع 

سياراتنا«.

إزاحة الستار عن  Cygnet جديد »أستون مارتن«


