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كل عميل رابح مع تويوتا

»تويوتا الساير« تعلن عن الفائزين
بسحب عرض شهر أكتوبر

نظمــت مؤسســة محمد 
ناصر الساير وأوالده، احدى 
الســاير  شــركات مجموعة 
القابضة، ســحبا بالتعاون 
مع وزارة التجارة والصناعة 
فــي 7 نوفمبــر لإلعالن عن 
الفائزين بعرض شهر أكتوبر. 
جوهــان  صــرح  وقــد 
هيســليتز، مدير أعمال أول 
قائال: تهانينا جلميع الفائزين 
بســحب عــرض أكتوبــر، 
نحن سعداء لرؤية النتائج 
االيجابيــة لعروض تويوتا 
وسوف يســتمر الساير في 
تقــدمي مثل هــذه العروض 
الفريــدة لعمالئنــا لتجربة 
ملكية تويوتا مكللة براحة 

البال.
أكتوبر  وانطلق عــرض 
مــن 1 الى 31 أكتوبر، وتأهل 
الفــوز  لفرصــة  العمــالء 
بجوائز نقدية مغرية وهدايا، 
والعمالء هم: خالد فهد محمد 
العجمي 3 آالف دينار، عبداهلل 
محمد راشد امليع 2500 دينار، 
هدى عبداهلل عماش املطيري 
2000 دينار، يعقوب اسحاق 
عبداهلل 1500 دينار، ولقد فاز 
بجائزة الـ 1000 دينار كل من 

سعود سالم دخيل القنيصي، 
فايزة شافي عبيد العجمي، 
نــواف خليــل عبدالرحمن، 
الـ  امــا الفائــزون بجائــزة 
500 دينار فهم: خزنة عويد 
قنيفــذ الصليلــي، عــذاري 
راضي حمود الظفيري، فهد 

عبدالرحمن.
وتضمنت اجلوائز العديد 
من األجهزة االلكترونية حيث 
فاز كل من حمد فاروق ابراهيم 
العوضي، ضياء عبدالرحمن 

صالح مال اهلل، منيرة غازي 
طليحان العنزي بآيفون 7، 
كمــا فاز كل مــن والء محمد 
ابو احملاسن مصطفى، عوض 
فيصل عقاب عباسي، احمد 
فالح ضيدان املطيري، احمد 
محمود احمد صالح بتلفزيون 
تي سي الـ 46 انشا، ايضا فاز 
كل من عبداهلل احمد عباس 
كاكولي، جابر مارجي داليل 
الصليلي، احمد محمد ناصر 
العبداللي باجهزة آيباد ميني 

16 غيغا.
وســوف يســتمر عرض 
تويوتــا اخلاص بني 1 و 30 
نوفمبــر 2016، مــع مزايا ال 
مثيــل لها للعمــالء تتضمن 
الســحب  دخــول  فرصــة 
للفوز بســيارة النــد كروز 
باالكسســوارات أو ســيارة 
برادو إربــان كروزر اجلديد 
كليا مع هدايا امسح واربح 
املضمونة، باإلضافة الى مزايا 
التسجيل والكفالة املمتدة ملدة 
5 سنوات، تأمني ضد الغير، 
تسجيل السيارة في املرور، 
خدمــة T-Connect لثــالث 
ســنوات وخدمة املســاعدة 

على الطريق.

هدية مقدمة تقديراً إلنجازهما التاريخي في أولمبياد ريو 2016

السوق احلرة القطرية تفتح بوتيك مونكلير
في مطار حمد الدولي

»التركية« توفر خصائص جديدة
خليارات الترفيه على منت طائراتها

»املطوع والقاضي« قدمت سيارتي الدفع 
الرباعي Bj40 للديحاني والرشيدي

الســوق احلــرة  أطلقــت 
القطريــة ومونكلير، العالمة 
التجارية الفرنسية- اإليطالية 
الفاخرة، بوتيك مونكلير في 
مطــار حمــد الدولــي ليوفر 
للمســافرين جتربة تســوق 

خاصة مبونكلير في قطر.
ميتــد بوتيــك مونكليــر 
املؤقت على مساحة 100 متر 
مربع ويقع في صالة املغادرة 
الرئيسية مباشرة خلف الدب 
املصباح، حيث يحمل الزوار في 
رحلة مميزة عبر جبال األلب 
الفرنســية التي تعــد واحدة 
من وجهــات التزلج الفاخرة 
فــي أوروبــا ومــا تضمه من 
منتجعات شتوية أنيقة. يضم 
بوتيك مونكلير ألبسة رجالية 
ونسائية جاهزة باإلضافة إلى 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
التركية، عن تعزيز جتربتها 
الترفيهية على منت طائراتها 
للوصول إلى املدى األوسع 
لتلبية احتياجات املسافرين، 
الذين يأتي رضاهم على رأس 

أولويات الشركة.
وبالتعــاون مع شــركة 
»دنون«، التــي تعد واحدة 
من مصنعي أنظمة الترفيه 
الصوتيــة واملنزلية األعلى 
جودة في العالم، سيحظى 
املســافرون علــى درجــة 
رجــال األعمــال علــى منت 
اخلطوط اجلوية التركية في 
الرحالت املتجهة إلى أميركا 
بإمكانيــة اختبــار جتربــة 
ســمعية مجــددة. وبفضل 
هذه الشــراكة، سوف تقوم 
الهندســة الصوتية  شركة 
بتوفير مجموعة مريحة من 
سماعات الرأس، قادرة على 
توفير أفضل صوت مع تقليل 
الضجيــج احمليط بنســبة 
تصــل إلــى 99%. وميكــن 
أيضا شراء هذه السماعات، 
التي تتميز بالراحة بشــكل 
كبير حتــى لفترات طويلة 
من االســتخدام، عبر موقع 
»شــوب آند مايلز«، ما يعد 
طريقــة بديلــة الســتخدام 
املتراكمــة ضمــن  األميــال 
الشــائع  الناقلــة  برنامــج 

ملكافآت األميال.
هــذه  مــع  وبالتزامــن 
التجربة الصوتية اجلديدة، 
طرحــت اخلطــوط اجلوية 
التركية تقنية أخرى جديدة 
إلى تشــكيلتها من  تضاف 
اخلدمات املقدمــة على منت 
طائراتهــا، حيث ســيحظى 
ركاب درجــة رجال األعمال 
على الرحالت التي ال تضم 
شاشات خلف املقاعد، فضال 
عن الرحالت التي تستغرق 
مدتهــا أكثــر من ســاعتني 
ونصف الســاعة، بإمكانية 
االستمتاع بقضاء وقتهم على 
الطائرة في مشاهدة األفالم أو 
لعب األلعاب من خالل جهاز 
كمبيوتــر لوحــي »تابلت« 

يوسف الزم 

مجموعــة  مــن  تقديــرا 
»املطــوع والقاضي« لإلجناز 
التاريخي الكبير الذي حققه 
البطل فهيد الديحاني بحصد 
امليدالية الذهبية في أوملبياد 
ريو 2016، وكذلك إجناز البطل 
عبداهلل الطرقي الرشيدي الذي 
حصد امليدالية البرونزية في 
األوملبياد، أقامت الشركة حفل 
اســتقبال وتكــرمي للبطلــني 
الديحانــي والرشــيدي فــي 
مقرها وسط حضور االداريني 
وموظفي الشركة وجمع غفير 

من عمالئها واحلضور.
وكان فــي استقبالهمـــــا 
عمر ســليمان القاضي املدير 
التنفيذي في مجموعة املطوع 
والقاضي وشــركاتها التابعة 
والوكيل احلصري لسيارات 
»بايــك موتــور« و»جــي ايه 
ســي موتــور« و»دي اف ام 
موتــور«، حيث رحــب بهما 
وقدم لكل منهما سيارة الدفع 
الرباعي Bj40 كهدية مقدمة من 
املجموعة، تكرميــا لهما بهذا 

اإلجناز املشرف.
وأكــد القاضــي ان تقدمي 
سيارة جيبBj40 للبطل الرامي 
فهيد الديحاني والبطل عبداهلل 
الرشيدي ماهو اال هدية رمزية 
من مجموعة املطوع والقاضي 
للبطل فهيــد الديحاني الذي 
حقق اجنــازا عامليا بحصده 
امليدالية الذهبية في منافسات 
الـ»دبل تراب« بعد فوزه على 
منافسه االيطالي بنتيجة 28 
نقطة مقابل 27 نقطة، وكذلك 
قدمت الشركة سيارة مماثلة 
للبطل األوملبي عبداهلل طرقي 
الرشــيدي مبناسبة حصوله 
على امليداليــة البرونزية في 
أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 
في منافسات أطباق االسكيت 
للرجــال والذي متيز بشــكل 

الفت.
بهــذا  القاضــي  وأشــاد 
االجنــاز املشــرف لهما حيث 
قدما للكويــت والعرب أجمل 
هدية وأدخال الفرحة الى قلوب 
املاليــني الذين كانوا يتوقون 
لفوز رياضيينــا بامليداليات 
فــي هــذه البطولــة العاملية، 
الديحانــي  الــى ان  مشــيرا 
والرشيدي ورغم مشاركتهما 
حتت العلم األوملبي اال انهما 
أثبتا جدارتهما وحققا اآلمال 
املعقودة عليهما، ورسخا الثقة 
برياضتنا الكويتية ورياضيينا 
رغم مشكلة االيقاف الدولي وما 
ســببته لالعبينا ورياضتنا، 
وكيف ان ابطالنا قادرون على 
مجابهــة التحديــات وجتاوز 

مجموعة إكسسوارات وكذلك 
الســترات الفاخرة التي متيز 
الراقية.  التجاريــة  العالمــة 
يشكل البوتيك بداية حضور 
دائــم وأوســع ملونكليــر في 
السوق احلرة القطرية، حيث 
مــن املقــرر أن يفتتح املتجر 
الدائم واخلاص في مطار حمد 
الدولي الفائز بعدة جوائز في 
مطلــع 2017. وتأتــي إضافة 
بوتيك مونكلير في الســوق 
احلرة القطرية لتكمل جتربة 
التسوق الفاخرة التي توفرها 
السوق للمسافرين في مطار 
حمد الدولي، مع وجود املتاجر 
الفاخــرة من عالمات جتارية 
رائــدة توفر كل مــا يحتاجه 
املسافرون. ومع تزايد الرحالت 
إلى وجهات الشتاء واملغامرات 

»سامســونغ غالكسي إس 
2«. ويأتــي ذلك انطالقا من 
أن اخلطوط اجلوية التركية 
املجهــزة بأحدث الوســائل 
التكنولوجية تضــع دائما 
رضا املســافرين على رأس 

أولوياتها.
وقامت اخلطوط اجلوية 
التركية، بتحديث تطبيقها 
على الهاتــف املتحرك الذي 
ميثل آخر إضافة تكنولوجية 
لها، لتعزيز التجربة اجلوية 
لركابها. وميكن للمسافرين 

الصعوبات واثبات مقدرتهم 
على التميــز والعطاء، ورفع 

اسم الكويت عاليا.
وأشار القاضي الى وقوف 
مجموعــة املطــوع والقاضي 
أبنــاء  الــى جانــب جميــع 
املتميزين  الكويت وشــبابها 
بعطائهم، والذين يشــكلون 
فخرا للجميع، وكذلك دعمها 
للمبادرات االيجابية التي تهم 

ابناء املجتمع.
وعــن مزايا ســيارة بايك 
Bj40 املهداة للبطلني الديحاني 
والرشيدي، تتميز سيارة الدفع 
الرباعي Bj40 بتنسيقها املرن 
وما تتمتع به من امكانية فك 
الســقف واحلاجب الزجاجي 
مــا مينحهــا جتربــة قيــادة 
الــى  اضافــة  اســتثنائية، 
التصميم العملي وتفاصيلها 
الــرادار  املدروســة كوجــود 
العكســي واملرايــا اجلانبية 
القابلة للطي وتزويدها بنظام 
»هايفاي« للصوت، وماســك 
أكواب فــي فتحــة التكييف، 
ولعشاق املغامرة فقد زودت 
سيارة Bj40 بنظام معلومات 
ملواجهة الصعاب والتحديات 
اثناء الســير علــى الطرقات 
الوعــرة وشــديدة االنحــدار 
للشــعور بــروح املغامــرة 
والتحدي ولتقدمي اداء متميز 
وحتكم بالظروف املختلفة على 
الطريق، فمع سيارة Bj40 كلما 
زادت الطرق قساوة زادت متعة 
القيادة بكل أمان وثقة، وذلك 
بســبب التجهيزات القياسية 
إلطــار البنية عالي األداء وما 

يؤمنه من حماية للركاب.
سيارة Bj40 تتمتع بإطار 
منفصل وقوي بحيث يزيد من 
متانة حركتها االلتوائية بنسبة 
40%، ويعــزز مــن صمودها 
امــام اي عــزم دوران اقصى 
مقارنة بالسيارات األخرى من 

في عــدد من مناطــق العالم، 
يشكل بوتيك مونكلير اخلاص 
في الســوق احلــرة القطرية 
إضافــة قيمة ملــا يوفره أحد 
أفضل املطارات في العالم من 
خيارات تســوق مميزة. وقد 
صنــف مطــار حمــد الدولي، 
املقر الرئيسي للسوق احلرة 
القطرية، »خامس أفضل مطار 
للتسوق في العالم« وحصل 
على جائزة »أفضل مطار في 
الشرق األوسط« للعام الثاني 
على التوالي من جوائز سكاي 
تراكس العاملية للمطارات في 
مارس. في الوقت نفسه، جاء 
املطار من ضمن »أفضل عشر 
مطارات فــي العالم« وأصبح 
أول مطار في الشرق األوسط 

يحقق هذا اإلجناز.

اآلن من خالل هذه النسخة 
احملدثة إضافة رحالت وإعادة 
إصدار تذاكر وإلغاء حجوزات 
وإضافة ركاب رضع وترقية 
الســياحية  الدرجة  تذاكــر 
إلــى درجة رجــال األعمال، 
إضافة إلى أن هذه النسخة 
التزال تضم أغلبية اخلدمات 
السابقة، مثل إصدار التذاكر 
واحلجــز وإمتــام إجراءات 
السفر، واملتاحة كذلك على 
أجهزة الهواتــف الذكية أو 

»التابلت« للركاب.

فئتها، وهي مثالية للقيادة في 
مختلف التضاريس وظروف 
املناخ بقوة عزم متضخم متني 
ونصف ولغاية 542 نيوتن/
متر، مــع دفع ثنائــي خلفي 
ودفع رباعي للسرعة العالية 
ودفع رباعي للسرعة البطيئة 
لتحقيق متعة استثنائية اثناء 
القيادة والتمتع بروح املغامرة، 
حيث انها صنعت مبواصفات 
املركبات العسكرية ومبحرك 
ســعة 4 سلندرات 2400 سي 
سي، وقد مت اجراء اختبارات 
عســكرية عليها للتحقق من 
جــودة األداء علــى الطرقات 
واثبتــت جدارتهــا ملســافات 
جتــاوزت مليــون كيلومتــر 
بنجاح فائق، مع أعلى معايير 
األمان العسكرية من توظيف 
للتكنولوجيا املتطورة مبا فيها 
نظام الفرامل املعدني ومحور 

العجالت.
ومتنى القاضــي للبطلني 
الديحاني والرشيدي استمرار 
التفوق وان يبقيــا دائما في 
صدارة البطوالت وان يرفعا 
دائما اســم الكويــت وعلمها 
في احملافل الدولية والعربية 
واخلليجية مع ابطالنا اآلخرين 
من أبناء الكويــت في جميع 
املجــاالت، وان تعود الكويت 
الى الصدارة كما كانت بجهود 

ابنائها.
وبدورهما توجه البطالن 
الديحانــي وعبــداهلل  فهيــد 
الرشيدي بالشــكر والتقدير 
ملجموعــة املطــوع والقاضي 
على هذه املبادرة الكرمية منها، 
مشــيرين الى دورها املتميز 
فــي دعــم أبنــاء الكويت في 
مختلف املجاالت وكذلك لدورها 
االجتماعــي عبــر تاريخهــا 
العريق، ومتنيا للقائمني عليها 
والعاملني فيها التوفيق الدائم 

والتميز املستمر.

عمر القاضي مكرما البطلني فهيد الديحاني وعبداهلل الرشيدي       )زين عالم(

الناقلة تخطط 
لتوسيع قاعدتها 

الترفيهية
ليصبح السفر 

اجلوي أكثر
متعة

القاضي:
Bj40 تقدمي جيب

للبطلني
الديحاني 
والرشيدي

ما هو إال هدية 
رمزية من مجموعة 

املطوع والقاضي 
حلصدهما

امليداليتني الذهبية 
والبرونزية

في أوملبياد
ريو دي جانيرو 

2016

افتتاح
البوتيك اجلديد 
سيقدم جتربة 
فريدة للتسوق 

الفاخر


