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تحت ظروف مناخية قاسية

»القرين لتجارة السيارات« و»شاجنان« تطلقان حملة »حتدي احلرارة القصوى«

في أجــواء عكســت أهمية 
املناسبة، احتفلت شركة القرين 
للســيارات الوكيــل املعتمــد 
لسيارات شاجنان في الكويت، 
بوصول فريق »حتدي احلرارة 
القصــوى« إلى الكويــت قادما 
من اململكة العربية السعودية، 
في إطار جولته اخلليجية التي 
تشمل الكويت واإلمارات العربية 
املتحدة، وتعد هذه أول مشاركة 
لشركة القرين للسيارات في هذه 
الفعالية التي تقام للسنة الرابعة 
على التوالي على مستوى اخلليج 
العربــي بالتعــاون مــع وكالء 
شاجنان املعتمدين، ومبشاركة 
خبراء مركز األبحاث والتطوير 
بشــركة شــاجنان أوتومبيــل 
للمساهمة في اختبارات حتمل 
سيارات شاجنان لدرجات فصل 

الصيف املرتفعة. 
وخالل احلفل الذي أقيم في 
معرض شــاجنان فــي منطقة 
الــري، حتــدث ســالم املطوع 

مدير عالمة شاجنان التجارية 
في الكويت جلمع من املدعوين 
وممثلي وسائل اإلعالم وبحضور 
فريق شاجنان، موضحا أهمية 
هذا احلدث بالنسبة لشاجنان 
أوتومبيل العاملية وشركة القرين 
على حد سواء، حيث يعد »حتدي 
احلرارة القصوى« جتربة فعلية 
على أرض الواقع يتم من خاللها 
وضــع اإلمكانــات الهندســية 
والتقنية لشــاجنان أوتومبيل 
موضع االختبــار والتقييم في 

الكويت ما يزيد على ١٠٠٠٠ كم 
خالل األراضي الســعودية في 
ظروف مناخية قاسية وصلت 
درجــة احلــرارة فيهــا الــى ما 
يقارب 45 درجة مئوية، حيث 
تكونت الرحلة من جتارب في 
تضاريــس مختلفــة كالكثبان 

يجــدر الذكــر أن شــاجنان 
أوتوموبيل هي عالمة صينية 
رائــدة فــي مجــال صناعــة 
الســيارات تتميز عن مثيالتها 
بإمكاناتهــا الواســعة مع أكثر 
من ١١ قاعدة إنتاج و٣٠ مصنع 
مركبات ومحــركات وأكثر من 
6٠٠٠ معرض ومركز بيع حول 
العالم وتتواجد في أكثر من 6٠ 
دولة حول العالــم، كما تتميز 
شركة شاجنان بامتالكها أقوى 
منظمة أبحاث وتطوير في مجال 
صناعة السيارات في الصني تضم 
أكثر مــن 6٠٠٠ أخصائي بحث 

ظروف مناخية بالغة القسوة، 
تتطلــب مــن الســيارات أعلى 
مســتويات األداء والتحمــل. 
وأشار في هذا اإلطار إلى األداء 
 CS95 املتفوق التي قدمه موديل
وهي السيارة التي مت استخدامها 
إلجراء االختبار واملتوقع دخولها 
للسوق احمللي في أواخر العام 

احلالي. 
وأضاف ســالم املطــوع أن 
فريق »حتدي احلرارة القصوى« 
كان قد قطع قبــل وصوله إلى 

الرمليــة، الصخور القاســية، 
ومعوقات طبيعية حيث متكنت 
شاجنان CS95 جتاوزها بشكل 
انسيابي فاجأت اجلميع بقدرتها 
وأدائها العالي، حيث جاءت نتائج 
التجربة لتؤكد كفاءة ســيارات 

شاجنان في أقسى الظروف.

وتطوير، 4٠٠ من كبار اخلبراء 
و٣٠٠ من اخلبرات األجنبية من 

١5 دولة.
وتتمتع شــاجنان بخبرات 
تكنولوجية عريقة في صناعة 
الســيارات حيث ســاهمت في 
عمل شــراكات عــدة مع كبرى 
شــركات تصنيــع الســيارات 
في العالــم مثل شــركة فورد 
األميركية وســوزوكي ومازدا 
اليابانيــة، واجلدير بالذكر أن 
شاجنان تستورد القطع واملواد 
األساسية في تصنيع طرازاتها 

من كبرى الشركات العاملية.

احدى سيارات شاجنان CS95 التي خاضت حتدي احلرارة القصوى

سالم املطوع 

جانب من احلضور
 )شانافاس قاسم(

 CS95 مقصورة شاجنان

فريق التحدي 
قطع مسافة تزيد 
على 10000 كم 

بالسعودية في ظروف 
مناخية قاسية

فريق التحدي في لقطة تذكارية مع فريق عمل شركة القرين 

نسخة العام تتمحور حول موضوع »التناغم«

»لكزس« تفتح باب املشاركة في »جائزة لكزس للتصميم« لعام 2018
تأكيدا اللتزامها الراســخ 
بتغيير العالم وبناء مستقبل 
أفضــل من خــالل التصميم، 
لكــزس  شــركة  أعلنــت 
إنترناشيونال اليوم عن بدء 
تلقــي طلبات املشــاركة في 
»جائــزة لكــزس للتصميم« 
لعــام ٢٠١8. وتهــدف هــذه 
العامليــة، والتــي  املســابقة 
أطلقــت ألول مرة فــي العام 
٢٠١٣، إلــى استكشــاف جيل 
املواهب الواعدة من املصممني 
واملبدعــني وصقــل ورعاية 

األفكار اإلبداعية.
وفي كل عام تطمح اآلالف 
من املواهب الواعدة في مجال 
التصميــم من جميــع أنحاء 
العالم إلــى أن يتم اختيارها 
النهائيــة.  لبلــوغ املرحلــة 
وستتاح الفرصة لـ ١٢ متسابقا 
للتأهــل للتصفيات النهائية 
وعرض أعمالهم أمام مجموعة 
واســعة من املجتمــع املهتم 
بالتصميم خالل أسبوع ميالنو 
للتصميم ٢٠١8، حيث سيقوم 
أربعة أشخاص منهم بإعداد 
مناذج أولية لتصاميمهم حتت 
إشراف مستشــاري تصميم 
عامليني. وسيبلغ احلد األقصى 
للميزانية املخصصة إلنتاج 
كل مــن النمــاذج األوليــة ٣ 
ماليني ين ياباني )ما يعادل 
98 ألف درهم إماراتي تقريبا(.

وباإلضافة إلى فرصة العمل 
حتت إشراف نخبة من أشهر 
األســماء في مجال التصميم 
وعرض أعمالهم عبر منصات 
عاملية، فإن املواضيع اإلبداعية 
التي تــدور حولهــا »جائزة 
لكزس للتصميم« منذ إطالقها 
تشكل مصدر إلهام للمصممني 
الناشــئني. وتتمحور نسخة 
العام ٢٠١8 من »جائزة لكزس 
للتصميــم« حــول موضوع 
»التناغــم«، إذ تؤمن شــركة 

لكــزس بأن اإلبداع في مجال 
التصميم من شأنه أن يفتح 
آفاقا جديدة لتحقيق التناغم 

عالمة لكــزس الفاخــرة مبا 
يفسح لها املجال الستكشاف 
إمكاناتها احلقيقية، الســيما 

لكــزس حيــال التصميــم، 
والــذي يدفعنــا إلــى األمام 
كعالمة فاخرة، ويوصل قيمنا 
ورؤيتنا في هــذا املجال إلى 
جمهور عاملي أوسع. ويجسد 
موضوع هذا العام، »التناغم«، 
مــدى إميــان لكــزس بقدرة 
التصميم، كمــا ميثل محورا 
ملهما للمتقدمني ميكنهم من 
خالله بلورة أفكارهم اإلبداعية 
التي تساعد على بناء مستقبل 
أفضل. ونحــن نقدر بصدق 
الدعــم الــذي يلقــاه برنامج 
»جائــزة لكــزس للتصميم« 
على مر الســنني من عمالئنا 
ومن هواة التصميم في جميع 

أنحاء العالم«.
وتتألــف جلنــة التحكيم 
مــن نخبــة مــن املصممــني 
الشــهرة  ذوي  واملبدعــني 
العاملية في مختلف املجاالت 
التصميمية، الذين سيقومون 

بني الطبيعة واملجتمع. ومن 
هذا املنطلــق، فإن »التناغم« 
هو نهج يتماشى مع فلسفة 

املتعلقة بالبيئــة، وذلك من 
خالل ابتكار إمكانات جديدة 
عن طريق التعاون والتنسيق 
والتواصل. واآلن، حان دور 
املواهــب الواعدة فــي مجال 
إلهامها  التصميم لتستوحي 
من »التناغم« لبناء مستقبل 

أفضل.
وقال تاكايوكي يوشيتسوغو 
الرئيســي للمكتــب  املمثــل 
التمثيلــي لشــركة تويوتــا 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا: »تأتي نسخة 
العام ٢٠١8 من »جائزة لكزس 
للتصميم« كامتــداد اللتزام 
عالمة لكــزس الفاخرة بدعم 
اجليل القادم مــن املصممني 
املوهوبني وتشجيع أعمالهم 
املبتكرة التي ميكن أن تساعد 
على تسخير التصميم لتشكيل 
مســتقبل أفضل للبشــرية. 
وتعكس هذه اجلائزة شغف 

التصاميم املشاركة.  بتقييم 
كما ستتولى مجموعة من أبرز 
مستشاري التصميم العامليني 
اإلشــراف علــى املتســابقني 
ومدهــم بخالصــة خبراتهم 
الدعم  ومعرفتهــم وتوفيــر 
العملــي لهم، إذ ســيقومون 
بإرشادهم للتعبير عن كامل 
إمكاناتهم مــن خالل تطوير 
ألفكارهــم  أوليــة  منــاذج 

اإلبداعية.
وسيتم اإلعالن عن أعضاء 
جلنــة التحكيــم واملشــرفني 
لنسخة العام ٢٠١8 من »جائزة 
لكــزس للتصميم« في شــهر 
أغســطس ٢٠١٧. وكما احلال 
في األعوام املاضية، ستتعاون 
شــركة لكزس مــع مجموعة 
مختارة من املتخصصني الذين 
يتمتعون مبكانة عاملية مرموقة 
في مجال التصميــم، والذين 
يتشاركون نفس رؤية عالمة 
لكزس الفاخرة في أن التصميم 
املبدع قادر على تغيير العالم 

وبناء مستقبل أفضل.
كما ستعرض أعمال جميع 
املتســابقني النهائيــني خالل 
»أســبوع ميالنو للتصميم« 
في اجلناح املخصص لشركة 
لكزس، حيث ســتقوم جلنة 
التحكيــم بتقييــم النمــاذج 
األربعــة النهائيــة الختيــار 
النمــوذج الفائــز باجلائــزة 
الكبرى ضمن »جائزة لكزس 
للتصميم« ٢٠١8. هذا، وقد تابع 
الفائزون في األعوام السابقة 
مســيرة النجــاح مــن خالل 
أفكارهــم وحتويلها  تطوير 
إلى منتجات ملموســة على 

أرض الواقع.
وســيبدأ قبــول طلبات 
املشاركة في »جائزة لكزس 
 ٢٠١8 للعــام  للتصميــم« 
اعتبارا من ٢4 يوليو حتى 

8 أكتوبر ٢٠١٧.

»بيتك«: إضافة 5 موديالت من السيارات اجلديدة ملنتج التأجير التشغيلي
أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن طرح أنواع جديدة 
من السيارات ملنتج التأجير 
بالتعــاون مــع وكالــة املــال 
وبهبهاني تناسب عدة شرائح، 
حيث اشتملت السيارات على 
فئة الدفع الرباعي والتي يقبل 
عليها الشــباب من اجلنسني 
الفخمة  العائلية  والسيارات 
باإلضافة إلى سيارات الوانيت، 
وذلك بأجرة شهرية تتراوح 
بني ١٣9 و٢٧5 دينارا، وتتنوع 
 -Cبني موديالت كرايسلر ٣٠٠
شيروكي سبورت - رينجيد 
- راجنلر - رام ١5٠٠، وذلك 

لتلبيــة اإلقبــال املطرد على 
اخلدمــة املقدمة مــن »بيتك« 
وتغطية أكبر شريحة ممكنة 
من العمالء ولتدعيم العالقات 
مع الوكالء وتوسيع احلصة 
السوقية.  وستضيف األنواع 
واملوديالت اجلديدة الى منتج 
التأجير التشغيلي في »بيتك« 
مجاال واســعا من اخليارات 
أمام العمالء وتعزز التشكيلة 
الكبيرة املطروحة حاليا والتي 
ينفرد بها بيتك في الســوق 
الكويتــي وتشــمل معظــم 
العالمــات املهمــة الواســعة 
االنتشــار مبا يقارب من 8٠ 

موديال من أنواع الســيارات 
املختلفــة، ويتميــز »بيتك« 
بتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
لعمالئه )األفراد والشركات( 
بأعلى مستويات اجلودة في 
اخلدمــة، ومينحهــم فرصة 
اختيار السيارة التي تناسبهم 
بســهولة ومن خــالل أحدث 
أنــواع الســيارات مــع متيز 
القيمة اإليجارية ومرونتها، 
ومدة عقد التأجير التي تتراوح 
من سنة إلى سنتني، مما يعمق 
دور»بيتك« ومســاهماته في 
خدمــة عمالئه ودعم ســوق 
السيارات ومبيعات الوكالء.

مشروع »بيكسل« الفائز بجائزة لكزس للتصميم 2017

سيبقى باب تلقي 
طلبات املشاركة 

مفتوحًا حتى 
8 أكتوبر املقبل

املوديالت اجلديدة 
ستضيف مزيداً 

من اخليارات 
أمام العمالء بقيمة 

إيجارية منافسة

وباإلضافــة إلــى األنواع 
العديدة واملوديالت املناسبة 
من السيارات لكل االحتياجات 
والشرائح فإن »بيتك« ينفرد 
بالعديد من العروض اخلاصة 
واخلصومات للقطاع احلكومي 
والشركات الكبرى، باإلضافة 
إلى احلمالت التسويقية مع 
الوكالء احملليني للســيارات 
في إطار التعاون املشــترك، 
كمــا مت إدخال فئــات جديدة 
إلى التأجير تناسب مختلف 
اهتمامــات العمالء، مثل فئة 
الســيارات الفارهــة »لكزس 
انفينيتــي - جاكــوار-   -

مازيراتــي« باإلضافــة إلــى 
باقــي الســيارات بأنواعهــا 
املختلفــة، ممــا يجعل خيار 
التأجير مناســبا للكثيرين، 
خاصة وأن هنالك مرونة في 
مدة التأجير مبا يتناسب مع 
احتياجات العمالء األفراد منهم 
والشركات. ويستطيع العميل 
التعاقد مباشرة لالستفادة من 
عروض التأجير املختلفة من 
خــالل زيارته ألحد معارض 
»بيتك« في الشويخ، والري، 
والفروانية مبنطقة الضجيج، 
باإلضافة إلى معرض األحمدي 
ومعارض الوكاالت الكبرى.


