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 ..وفي لقطة جماعية عقب انتهاء املؤمتر الصحافي أحمد العنزي يتوسط ليوناردو افنتي وبول سميث وم.زكريا دشتي خالل املؤمتر الصحافي

 أعضاء ناديي «كامارو» و«كورفيت» خالل الزيارة

 (كرم ذياب) زياد الدعيج ودايف روبنسون عقب توقيع االتفاقية لقطة جماعية ألعضاء ناديي «كامارو» و«كورفيت» مع مسؤولي املركز

  (قاسم باشا)  جانب من املؤمتر الصحافي

 «غلف إكسبريس» تحقق المركز األول في مبيعات 
زيوت «توتال» بالشرق األوسط لـ ٢٠١٠ 

 عاطف رمضان
  أكد مديرو شركة زيوت توتال 
ان شركة غلف اكسبريس خلدمات 
السيارات احدى شركات مجموعة 
البابطني قد زادت من حصة زيوت 
توتال بالســـوق احمللي منذ العام 
٢٠٠٨ الـــى العـــام ٢٠١٠ من صفر 
الى نسبة ٨٫٥٪، مشيرين الى ان 
غلف اكسبريس حققت املركز االول 
مببيعات زيوت توتال على مستوى 
دول الشـــرق االوسط للعام ٢٠١٠ 
بزيادة نسبتها ١١٥٪ مقارنة بالعام 
٢٠٠٩. جاء ذلك خالل حفل االجتماع 
السنوي الذي اقامته شركة زيوت 
توتال لعمالء التجزئة برعاية غلف 
اكسبريس خلدمات السيارات اول 
من امس، حيـــث حضر االجتماع 
عمالء زيوت توتال من اجلمعيات 
التعاونية وعمالء التجزئة من جميع 

مناطق الكويت.
  وبهـــذه املناســـبة، ذكر نائب 
الرئيس لشركة غلف اكسبريس 
احمد رمضـــان ان هنـــاك عالقة 
شراكة متميزة بني غلف اكسبريس 
وعمالئها، مؤكدا حرص الشركة على 
تقدمي الدعم الدائم للعمالء لتنمية 
وتطوير عالقة الشراكة بينها وبني 

برنامج طمـــوح لتطوير مبيعات 
زيوت توتال خالل العام ٢٠١١، الفتا 
الى ان الهدف من االجتماع الذي عقد 
اول من امس هو مساندة وتقدمي 
الدعم لعمالء التجزئة الدائهم املتميز 
خالل عام ٢٠١٠، وان شركة غلف 
اكسبريس حققت طفرة مببيعات 
زيوت توتال ووفـــرت متطلبات 
الســـوق بالكويت مـــن منتجات 
زيوت توتال وذلك بفضل جودة 
منتجات زيوت توتال والدعم اجلاد 
والناجح من شركة غلف اكسبريس 

العمالء.
  واشار رمضان الى املهرجانات 
التـــي اقيمت خالل العام ٢٠١٠ في 
جمعيات تعاونية مثل تعاونيات 
النسيم والعارضية والظهر والعمرية 
والرابية، اضافة الى مهرجان الزيوت 
واالطارات بتعاونية سلوى الذي 
اقيم يوم ٢٧ املاضي، كاشـــفا عن 
العديد من املهرجانات التي ستقام 
خالل العـــام احلالي بالتعاون مع 

عدد من التعاونيات.
الشـــركة لديها  الى ان    واشار 

البابطني  احدى شركات مجموعة 
ووجود فريق مبيعات محترف وذي 
خبرة ممتازة واخلطط التسويقية 
الناجحة ومستوى اخلدمات التي 

تقدمها الشركة للعمالء.
  وخالل االجتماع، مت اطالق زيت 
 ٥٠٠٠ SL ١٠Wتوتال كوارتـــز ٣٠
(API) للسيارات االميركية وعلى 

وجه اخلصوص سيارات فورد.
  واشـــار مديرو شـــركة زيوت 
توتال خالل االجتماع الى منتجات 
زيوت توتال عالية اجلودة وهي 

W٥ ٤٠ كوارتز ٩٠٠٠ والتي حتتوي 
على نسبة ١٠٠٪ زيوت تخليقية 
و٤٠W١٠ كوارتز ٤×٤ تكنولوجيا 
الزيوت التخليقية والتي تستخدم 
الرياضية وسيارات  للســـيارات 
الدفع الرباعـــي و٥٠W٢٠ كوارتز 
٥٠٠٠ بتكنولوجيا الزيوت املعدنية 
وتستخدم حملركات البنزين والتي 
يوصي باستخدامها في جميع انواع 
السيارات (االميركية، االوروبية 
واليابانية)، كما يوجد زيوت الديزل 
التي تستخدم  البحرية  والزيوت 

في البواخر واملراكب.
  هذا ومت خالل االجتماع االجابة 
عن اسئلة العمالء ومت توزيع عدد 
من اجلوائـــز على الفائزين وقبل 
نهاية االجتماع مت عمل سحب على 
عدد من اجلوائز القيمة والتقطت 
الصور التذكارية. ومت ايضا توزيع 
اداء  التذكاريـــة الفضل  الـــدروع 
خالل عـــام ٢٠١٠ حملالت التجزئة 
واجلمعيات التعاونية واقيم حفل 
عشاء على شرف احلضور وكان 
االجتماع فرصة مميزة لتالقي عمالء 
توتال مع مديري شـــركة توتال 
الشـــرق االوسط لتبادل اخلبرات 

والتواصل مع جميع احلضور. 

 انطالق أنشطة مسابقة الكويت للسيارات الفارهة اليوم

 منى الدغيمي
  تنطلق أنشطة مسابقة الكويت 
للسيارات الفارهةـ  كويت كونكور 
دي إليغانــــس لعــــام ٢٠١١ اليوم 
وتتواصل إلــــى ٦ فبراير اجلاري 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
وسيشارك في املسابقة العديد من 
مقتني السيارات الذين قدموا من 
مختلف دول العالم للمشاركة بعد 
الصدى العاملي الكبير الذي حصلت 

عليه املسابقة السنة السابقة.
  وبهذه املناسبة قال العضو في 
متحف الكويت للسيارات التاريخية 
والقدمية والتقليدية أحمد العنزي: 
«ان هذه هي الفعالية األولى على 
مستوى العالم، ألنها جتمع هذا الكم 
من الدول في مكان واحد»، مشيرا 
إلى ان الهدف مــــن ذلك ان تكون 
الكويت مركزا حملبي الســــيارات 

التاريخية.
   وأضاف خالل املؤمتر الصحافي 
أمس الذي أقيم لإلعالن عن برنامج 
مسابقة الكويت للسيارات الفارهة 
٢٠١١ أن املسابقة ستضم فئات تشمل 
التاريخية، املصنوعة  السيارات 
من سنة ١٩١٠ إلى ١٩٣٠ والسيارات 
الكالسيكية املصنوعة من سنة ١٩٣٠ 
إلى ١٩٤٥ والسيارات الكالسيكية ما 
بعد احلرب املصنوعة من ١٩٤٦ إلى 
١٩٦٠ أما الفئة الرابعة فهي السيارات 
الكالسيكية احلديثة املصنوعة من 

١٩٦١ إلى ١٩٧٥.

   وتقدم العنزي بالشــــكر الى 
رئيــــس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصر احملمــــد ودعمه الالمحدود 
لهذه املسابقة، وشكر أيضا رئيس 
اللجنة املنظمة عبدالعزيز إسحاق 
على دعمه وتوجيهاته التي جعلت 
هذا احلدث ممكنا. وثّمن العنزي 
الدور الكبير الذي قامت به الشركات 
الراعيــــة الجناح هــــذه الفعالية 
العاملية. مــــن جانبه، قال رئيس 
اللجنة اإلعالمية في متحف الكويت 
التاريخية والقدمية  للســــيارات 

والتقليدية م.زكريا دشتي: «لقد 
متت االستعدادات الالزمة للمسابقة 
التي تبدأ اليوم األربعاء، مشيرا الى 
انه بجانب قنوات التلفزيون احمللية 
واإلقليمية التي ستغطي هذا احلدث 
الفريد، ســــتقوم قناة ديسكفري 
بتغطية حية وشــــاملة للمسابقة 
طــــوال األيام األربعــــة من خالل 
البرنامج األشهر في العالم املختص 
 Chaising» بالسيارات الكالسيكية
Classic Cars» والذي يقدمه املذيع 
العاملي وايني كاريني الذي يصل 

البالد مــــع فريقه املتخصص في 
تصوير السيارات، وهو ان دل على 
شــــيء فعلى أهمية املسابقة على 

املستوى العاملي أيضا».
  وأضاف: «لقد قمنا بالتعاون مع 
كبرى الشركات املختصة بالتغطيات 
اإلعالميــــة ملثل هذه املســــابقات 
العاملية لتغطية الكونكور مباشرة 
 Concours عبر قناة خاصة اسمها
TV، حيث تبــــث القناة تغطياتها 
وبرامجها على مدار الساعة طوال 
اليوم، وستكون هناك برامج عديدة 

وتغطيات حية لألنشطة من قلب 
احلدث في املارينا».

  شروط الفوز

  وأوضح رئيس جلنة حتكيم 
املســــابقة ليوناردو فيور افنتي، 
وهــــو من صمم أشــــهر موديالت 
«فراري» على مدى سنوات طويلة، 
أن الشروط األساســــية الختيار 
الســــيارة الفائزة في املسابقة أن 
تكون مميــــزة شــــكال ومحافظة 
على قيمتهــــا التاريخية وحالتها 
ومدى اهتمام أصحابها بصيانتها، 
مســــتدركا قوله: ال نستند كثيرا 
فــــي التحكيم الى ميــــزة اجلمال 
السيارات  ألنها تتشارك فيها كل 
املشاركة. من جانبه قال املسؤول 
عن املسابقة كونكورد دي اليجانس 
بول جولد سميث ان اجلمهور مدعو 
خالل أنشطة املسابقة على مدى ٤ 
أيام ملشاهدة سيارات من كل أنحاء 
العالم، سيارات نادرة وقيمة وذات 
تاريخ ومنها ما لم يعرض مسبقا 

في مهرجانات أخرى.
  وأشــــاد بجهود ســــمو رئيس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد في 
تذليل الصعوبات والعوائق، إلقامة 
املهرجان وإقناع الدول واحلكومات 
التي ترفض بنــــاء على قوانينها 
القيمة  الســــيارات ذات  خــــروج 
التاريخية الكبرى من بلدانها لكونها 
ثروة ال تقدر بثمن، والسماح لها 

مبشاركتها في احلدث.

 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عالمية وتستمر حتى ٦ الجاري

 برنامج مسابقة الكويت للسيارات الفارهة للعام ٢٠١١
 األربعاء ـ ٢٠١١/٢/٢

الرياضية    USA-١: عرض للســـيـــارات 
األميركية احلديثة مـــن كورفيت وكمـــارو 
وفـــورد جي تي وشـــالنجـــر وموســـتنج 
وشيلبي وغيرهــا من السيـــارات األميركية 

احلديثة.

  الخميس ـ ٣/ ٢٠١١/٢

  LaBella Italia: عـــرض للجمال اإليطالي 
بسيارات الفيراري والالمبورغيني واملازيراتي 
واأللفاروميو والدي تومازو في تشكيلة فريدة 

تقام ألول مرة في املنطقة.

  الجمعة ـ ٢٠١١/٢/٤

  Bike Show Motor: عرض للدراجات اآللية، 
فريق كويت رايدرز ينظم أكبر عرض للدراجات 
اآللية في الكويت مبشاركة دراجات من اخلليج 

والوطن العربي.

  السبت ـ ٢٠١١/٢/٥

  نـــادي بورشـــه الكويت ســـيعرض لنا 
تشكيله من أروع موديالت سيارات بورشه 

العريقة.

  األحد ـ ٢٠١١/٢/٦

  Muscle & Classic: عـــرض للســـيارات 
الرياضيـــة والكالســـيكية األميركيـــة من 

الستينيات والسبعينيات. 

 تملكها «مصالح االستثمارية» بنسبة ٦٤٪ ومركز سلطان بـ ٢٥٪

 الدعيج: «مصالح ميديا» وّقعت اتفاقية
   مع «هيل آند نولتون» العالمية

 محمود فاروق
  كشف العضو املنتدب ونائب 
رئيس مجلس إدارة شركة مصالح 
ميديا زياد الدعيج عن توقيع عقد 
اتفاقية اســــتراتيجية مع شركة 
«هيل آند نولتون» العاملية التي 
العامة  العالقات  تعمل في مجال 
مبينا ان مبوجــــب تلك االتفاقية 
التجاري  الوكيل  تصبح الشركة 
آند  واحلصــــري لشــــركة «هيل 
نولتون» في الكويت. وقال الدعيج 
على هامش حفــــل التوقيع الذي 
أقيم في نادي الكورنيش بالكويت 
اند  يسعدنا متثيل شــــركة هيل 
نولتون جتاريا فقطاع التسويق 
واالتصاالت يشهد تطورا سريعا 
في الكويت، وكلنا إميان ان اخلبرات 

واملهارات التي تتحلى بها شركات 
عاملية مبستوى هيل آند نولتون 
ستســــاعد هذا القطاع على النمو 
اكثر. وتلتزم مصالح  واالزدهار 
ميديا بتطوير وكالة اعالمية محلية 
تتمتع مبواصفات افضل الوكاالت 
اليوم  العاملية ومع اطالق اعالن 
نخطو خطوة هامة نحو حتقيق 

هذا الهدف.
  وتعليقا على هذه املناسبة قال 
التنفيذي لشركة «هيل  الرئيس 
آند نولتون» في الشرق األوسط 
دايف روبنسون إن شراكتنا مع 
مصالــــح ميديا هي تطور نرحب 
به، فـ «هيــــل آند نولتون» تعمل 
في منطقــــة اخلليج منذ اكثر من 

٢٥ عاما، وتتواجــــد في الكويت 
منذ اكثر من عشــــرين عاما قبل 
العام  الدائــــم في  افتتاح مكتبها 
٢٠٠٥، وقد تطورت الشركة منذ 
ذلك احلــــني حتى اصبحت احدى 
العامة االوسع  العالقات  وكاالت 
شــــهرة في الكويت، نثق ان هذه 
آند نولتون  االتفاقية متنح هيل 
إمكانية توسيع نطاق عملياتها اكثر 
التزامنا  الكويت وتؤكد على  في 
مبا نعتبره احدى االسواق االكثر 

ديناميكية في املنطقة.
  اجلدير بالذكر أن شركة مصالح 
االستثمارية متتلك ٦٤٪ من مصالح 
ميديا ومتتلك شركة مركز سلطان 

.٪٢٥

 أعضاء ناديي «كامارو» و«كورفيت» يزورون 
مركز خدمة «يوسف أحمد الغانم وأوالده»

 فـــي نطـــاق حـــرص مركز 
خدمـــة يوســـف أحمـــد الغامن 
وأوالده للسيارات على االرتقاء 
العالقة بني  وتوطيد مســـتوى 
املركز وعمالئه، قام مركز اخلدمة 
األكبر واألكثر تطورا في العالم، 
مؤخرا بتنظيـــم أول زيارة من 
نوعها ألعضاء كل من نادي كامارو 
ونادي كورفيـــت ملوقع املركز 

وأقسامه مبنطقة الشويخ.
  جاءت هذه الزيـــارة مبثابة 
الشـــغوفني  الفرصـــة للعمالء 
بالسرعة وباألداء املطلق للتعرف 
عن قرب علـــى كامل اخلطوات 
التـــي تتطلبها عمليـــة خدمة 
ســـياراتهم حيث جتمـــع عدد 
كبير من مالكي سيارات كامارو 
الفخورين في مركز  وكورفيت 
خدمة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
وأبدوا إعجابهم بشكل كبير بعد 
أنحاء  إمتام جولتهم في جميع 

املركز.
  وخالل الزيارة، أدرك أعضاء 
ناديي كامارو وكورفيت السبب 
مـــن وراء اعتبـــار مركز خدمة 
يوســـف أحمد الغـــامن الوجهة 
املطلقة ملالكي سيارات شيفروليه، 

كاديالك، هامر وساب.
  وبفضل األمان والثقة واألسعار 
التنافسية التي تتميز بها عمليات 
صيانة السيارات، ما يؤدي إلى 
احملافظة على قيمة أكبر للسيارة 
وتوفير راحة البال املطلقة للعمالء 
الذيـــن يدركـــون أن مركباتهم 
تخضـــع للصيانة علـــى أيدي 
متخصصني محترفني يتمتعون 
بكفاءة عالية ويستخدمون أحدث 
أجهزة التشخيص، وينفرد مركز 
خدمة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات بتقدمي أفضل خدمات 

ما بعد البيع على االطالق.

  وقد ترافقت اجلولة مع عرض 
توضيحـــي علـــى أرض الواقع 
ألعضاء الناديني حول أســـلوب 
الشـــخصي  العمالء  اســـتقبال 
والودي حيث يلتقط نظام مراقبة 
السيارة املتطور املعلومات عن 
سياراتهم، ويتم توجيه العمالء 
إلى نقطة االستقبال املخصصة 
ملركبتهم، حيث يستقبلهم أحد 
مستشاري اخلدمة ويتم إطالعهم 
على الكلفـــة التقريبية والوقت 
املطلوب إلجناز خدمة الصيانة، 
وامتدت اجلولة لتشمل الورشة 
الزوار  املتطورة تقنيا ليشاهد 
مستوى اخلدمة املثالي وصوال 
لورشة الصبغ واحلدادة عالية 

اجلودة.
  وأتيحـــت الفرصة لألعضاء 
لالســـترخاء بقاعـــات االنتظار 
واالســـتمتاع مبـــا توفـــره من 
وسائل تســـلية وترفيه ميكن 
للعميل استخدامها خالل فترة 

املقهى،  انتظاره والتي تتضمن 
شاشات ملتابعة تداوالت األسهم، 
منطقة مخصصة أللعاب األطفال، 
حجرات الصالة، كاميرات املراقبة 
لالطالع بصورة مباشـــرة على 
وضع مركباتهم، خدمات اإلنترنت 
إلى جانب إمكانية  الالســـلكي، 
التسوق وشـــراء ما يحتاجونه 
من إلكترونيات واكسســـوارات 

السيارات.
  ويتبنـــى مركز خدمة الغامن 
للســـيارات فلســـفة بســـيطة، 
ولكنها فعالـــة للغاية: االرتقاء 
بتجربة اقتناء العمالء لسيارات 
شيفروليه، كاديالك، هامر وساب، 
وسوف يستمرون في التزامهم 
جتاه عمالئهم من خالل احملافظة 
على عالقة شخصية وطيدة من 
خالل تنظيم زيـــارات جماعية 
مماثلة مكافأة لعمالئها وتقديرا 
من الشـــركة لوالئهـــم منقطع 

النظير. 

 .. ويستمعون لشرح عن مركز اخلدمة


