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جنيب املطر أثناء تسلمه السيارة 

في عروض شفروليه الذهبية خالل شهر رمضان ومازال هناك سيارتان للربح

»يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات«
تعلن الفائز الثالث بسيارة ماليبو

مع انطالقة العرض املميز، 
ب���دأ حصاد اجلوائ���ز، فكان 
الس���حب الثالث على سيارة 
ماليبو LT ، حيث كان احلظ 
من نصيب الفائز جنيب املطر. 
وجرى الس���حب في معرض 
صفاة الري بحضور مندوبني 
عن وزارة التجارة والصناعة 
وبحضور عدد م���ن مديري 
شركة يوس���ف أحمد الغامن 

وأوالده، وعدد من العمالء.
وكانت ش���ركة يوس���ف 
أحمد الغامن وأوالده، الوكيل 
احلصري لسيارات شفروليه 
في الكويت، قد أطلقت في شهر 
رمضان عرضا نوعيا قدمت 
فيه سياراتها بأسعار ومزايا 
عديدة، إضافة إلى فرصة الفوز 
بخمس س���يارات شفروليه 
ماليب���و LT في س���حوبات 

أسبوعية.
وإذ تتمنى الشركة للشعب 
الكويتي واملقيمني على هذه 
األرض الطيبة كل اخلير بحلول 
الشهر الكرمي فإنها تقدم جميع 
سياراتها من شفروليه بأسعار 
خاصة، حي���ث ميكن زيارة 
الش���ركة واالطالع  معارض 
على هذه السيارات والعروض 
التي تش���مل شفروليه تاهو 
بسعر يبدأ من 9.777 دينارا 
القوية  وسلفرادو الشبابية 
بسعر يبدأ من 5.777 دينارا 
وترافرس العائلية املتطورة 
بسعر يبدأ من 8.222 دينارا 
ابت���داء من 5.444  وماليبو 
دينارا وكروز ابتداء من 4.444 
دينارا وسيارة كابتيفا األنيقة 
والرياضية بس���عر يبدأ من 
5.999 دين���ارا وتريل بليزر 
القوية بسعر يبدأ من 6.999 

دينارا .
ومازالت سلفرادو تعتبر 
الس���يارة احللم، والشاحنة 
التي يسعى آالف الشباب في 
الكوي���ت القتنائها ملا تتميز 
به من قوة جب���ارة جتعلها 
السيارة األنسب للنزهات في 
البر وكذلك طلعات الشاليهات 
وخاصة مبحركها اجلبار الذي 
يأتي بثمانية سلندرات وثالث 
س���عات 4.8 ليترات، و 5.3 

ليترات و 6.0 ليترات. وتتوافر 
الش���احنة بثالث فئات  هذه 
1500، 2500، و3500 كما تتوافر 
بقوتي س���حب 2×4 و 4×4 ، 
مع توفيره���ا بقمارة واحدة 
أو قمارت���ني ومت تعزيز هذه 
الشاحنة الرياضية بتجهيزات 
متط���ورة لألم���ان تش���مل 
ABS ونظام س���تابيلي تراك 
الترفيه  إلى  وغيرها، إضافة 
الداخلي والراحة التي تشمل 
نظام تكيي���ف ثنائي يغطي 
منطقت���ني داخ���ل املقصورة 

بشكل منفصل.
أم���ا عش���اق الق���وة في 
التي  الرباعي  الدفع  سيارات 
تناسب الش���باب والعائالت 
والشخصيات التنفيذية فليس 
هناك أجمل من تاهو بقوتها 
املطورة ومبحرك 8 سلندرات 
سعة 5.3 ليترات لتصل قوة 
اجلر في تاهو إلى 320 حصانا. 
واهتمت السيارة مبواصفات 
الرفاهية والس���المة إلى حد 
فريد يع���زز روعتها بوجود 
أنظمة ABS وستابيلي تراك 
ووسائد هوائية موزعة بشكل 
مدروس لتمنح جميع ركابها 
األمان، إضافة مليزة تشغيل 

السيارة عن بعد.
أما كام���ارو التي مازالت 
أيقونة للقوة واإلثارة والسرعة 
فهي تأتي مبحرك 6.2 ليترات 
و8 سلندرات وقوة جر تبلغ 
426 حصانا، وكذلك موديل 
آخر مبحرك 3.6 ليترات و6 
س���لندرات مع قوة جر 323 
حصانا. وتقدم الشركة كامارو 
ZL1 األسطورية مبحرك 6.2 
ليترات مع 8 سلندرات وقوة 
جر جب���ارة جتعل االنطالق 
بقوة 580 حصانا مما يجعل 
الطريق الطويل واآلمن متعتها 
ومكانها املفضل لتكون سيارة 

شبابية بامتياز.
ومع تزاي���د فرص الفوز، 
ميكن اآلن زيارة شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده الختيار 
السيارة املفضلة واحلصول 
على فرص الفوز بس���يارات 
ماليبو وأس���عار مميزة على 
جميع سيارات شفروليه إضافة 
إلى راحة البال مع أفضل صيانة 
من أكبر مركز خدمة في العالم. 
وتفتح معارض الش���ركة في 
رمضان صباحا ومساء لتتيح 
لعمالئها مزيدا من املرونة في 

الوقت واالختيار.

رائد ترجمان خالل تسلمه التكرمي من اللجنة املنظمة

أعلنت ش����ركة ش����مال 
الوكيل  التجاري����ة،  اخلليج 
احلصري لسيارات ومركبات 
هيونداي ف����ي الكويت، انها 
النسخة 30 لدورة  سترعى 
املرحوم جاس����م الش����رهان 
الرمضانية لكرة القدم، وذلك 
في إط����ار برنامجها اخلاص 
باملسؤولية االجتماعية، ومن 
الرمضانية  ضمن أنشطتها 

املتنوعة.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام التنفيذي رائد ترجمان: 
»إنه من دواعي سرورنا أن 
نقدم الرعاية لدورة املرحوم 
القدم  جاسم الشرهان لكرة 
أبرز األنشطة  التي تعد من 
الرياضي����ة خ����الل الش����هر 
الفضيل، ونحرص في شركة 
شمال اخلليج التجارية دائما 
عل����ى التواص����ل الفعال مع 
جميع شرائح املجتمع وخاصة 
فئة الشباب ودعم أنشطتهم 
الرياضي����ة واملس����اهمة في 
املنافسة في األلعاب  تعزيز 
الرياضية خالل شهر رمضان 
املب����ارك«. وأش����ار ترجمان 
الى أن »هيون����داي الكويت 
حريصة على دعم األنشطة 
التي تساهم في إظهار وإبراز 
ومس����اعدة ودعم الش����باب 
الكويتي املوهوب في جميع 
املجاالت«، معرب����ا عن أمله 
في أن تكون الدورة مناسبة 
للتع����رف مواه����ب جديدة 
وعلى جنوم الكرة الكويتية 

املستقبليني.
أع����رب  م����ن جانبه����م، 
الدورة عن  القائمون عل����ى 
ش����كرهم اجلزيل لش����ركة 
التجارية  ش����مال اخللي����ج 
على رعايتها، وعلى جهودها 
املبذولة في دعم األنش����طة 

الرياضية املختلفة.
وتأتي ه����ذه الرعاية من 

شركة شمال اخلليج التجارية 
التزاما منها مبس����ؤوليتها 
االجتماعية ومل����ا توليه من 
اهتمام كبير لدعم األنشطة 
الرياضية بشكل عام واألنشطة 

الشبابية بشكل خاص.
وتعتب����ر دورة املرحوم 
الرمضانية  جاسم الشرهان 
الق����دم واح����دة من  لك����رة 
النشاطات الرياضية املميزة 
في الكوي����ت خصوصا إنها 
تنظ����م ف����ي ش����هر رمضان 
املبارك. ويش����ارك في هذه 
ال����دورة حوال����ي120 فريقا، 
وهي تلق����ى اهتماما متزايدا 
العديد من الشخصيات  من 
الرياضي����ة احمللي����ة، وهي 
تنظم دون انقطاع منذ العام 
1984، وقد ارتكزت في جناحها 
واستمراريتها على املستوى 
الفن����ي الراقي الذي حترص 
اللجنة املنظمة عليه سواء بني 
الفرق املشاركة أو في احلكام 

رفيعي املستوى.
وس����بق لش����ركة شمال 
اخلليج التجارية )هيونداي 
الكوي����ت( أن قدمت الرعاية 
النش����اطات  للعدي����د م����ن 
الرياضية. وقدمت »ش����مال 
اخلليج« خالل العام اجلاري 
الرعاية ملاراثون »هيونداي 
نركض للكويت 2013« والذي 
ذهب����ت عائداته ملس����اعدات 
عائ����الت مرضى التوحد من 

األطفال. 
وف����ي إط����ار أنش����طتها 
الرمضانية، أطلقت »شمال 
اخلليج« مؤخرا عرض »صوب 
الترويجي السنوي  واربح« 
الذي اعتادت تقدميه لعمالئها 
املبارك.  خالل شهر رمضان 
وقد القى العرض، الذي ينظم 
للعام الرابع على التوالي إقباال 
قياسيا من قبل العمالء، كما 
في األعوام السابقة، ملا يوفره 

من قيم����ة مضاف����ة ومزايا 
متنوعة وهدايا قيمة.

وسيستمر العرض حتى 
7 اغس����طس املقب����ل، وهو 
مينح العم����الء فرصة لربح 
مبل����غ نقدي تص����ل قيمته 
الى 500 دينار فورا، إضافة 
الى مجموعة م����ن اجلوائز 
القيمة، كما يتضمن عددا من 
املزايا، وأسعار مخفضة على 
مجموعة واسعة من طرازات 
هيونداي للعام 2014، منها 
سيارة توكسان وسانتافي 
فيراكروز وأزيرا وس����وناتا 

والنترا واكسنت.
وخالل الش����هر الفضيل، 
تس����تقبل »ش����مال اخلليج« 
عمالءه����ا وزواره����ا بأجواء 
رمضانية مميزة وخالبة وكرم 
العربي����ة األصيلة  الضيافة 
داخل معارضها، خصوصا في 
اخليمة الرمضانية في املعرض 
الرئيسي في الشويخ وحصدت 
»شمال اخلليج« قبل أسابيع 
معدودة جائزة »وكيل العام 
ل� هيونداي في العالم«، وهي 
أرفع جائزة تقدمها »هيونداي 

موتور« لوكالئها.
وحققت الش����ركة نتائج 
مبهرة م����ن حيث منو حجم 
مبيعاته����ا ومن����و حصتها 
السوقية في السنوات القليلة 
املاضي����ة. وقد س����جلت في 
الرب����ع األول من العام 2013 
اجلاري، منوا قياس����يا في 
املبيع����ات وص����ل إلى 67 % 
قياس����ا إلى الفترة نفس����ها 
العام املنصرم، وحققت  من 
ارتفاعا قياسيا في  الشركة 
الس����وقية لتصبح  حصتها 
9%، محتلة بذلك املركز الثالث 
من حيث املبيعات اإلجمالية 
وذلك حس����ب تقرير رابطة 
شركات السيارات في الشرق 

األوسط.

هيونداي »شمال اخلليج«
ترعى دورة الشرهان الرمضانية لكرة القدم

ترجمان: 
»هيونداي 

الكويت« حريصة 
على دعم الرياضة 

وإبراز املواهب

أعلنت شركة عبداحملسن 
الوكيل  البابطني  عبدالعزيز 
احلصري لسيارات رينو في 
الكويت عن إطالق عروضها 
املميزة خالل ش����هر رمضان 
حتت ش����عار »رينو تهديك 
الكثير ف����ي رمضان«، يأتي 
عرض شركة البابطني استكماال 
لسلسلة عروض رمضانية 
قوية، حيث س����يحصل كل 
مشتر ألي من سيارات رينو 
على كوبون امس����ح واربح 
لتتاح ل����ه فرصة احلصول 
على احدى اجلوائز التالية: 
كفالة شاملة ملدة 5 سنوات 
وملسافة غير محددة، تأمني 
ش����امل ملدة عام، سامسونغ 
غالكسي S4 أو احلصول نقدا 

على 200/100 دينار.
وهذا العرض سار طوال 
ش����هر رمضان في معرض » 

رينو« الكويت.
وتكم����ن ق����وة العرض 
الرمضاني لشركة رينو هذا 
العام في تركيزه على تقدمي 
اجلوائز والسحوبات وخدمات 
القيمة املضافة لكل من يرغب 
في اقتناء سيارة من معرض 

رينو.
حي����ث حترص ش����ركة 
البابطني على توفير فرص 
مميزة حملبي سيارات رينو 
تقابل جمي����ع احتياجاتهم 
أذواقهم، وبالتالي  ومختلف 
تق����وم بتوفي����ر مجموع����ة 
متنوعة من العروض خالل 
العام والتي تالقي استحسانا 

من الكثيرين.
ه����ذا، وتعتبر س����يارات 
رينو الفرنسية عالمة جتارية 
أوروبية عريق����ة مع خبرة 
متت����د ألكثر من 114 عاما من 

التميز واالبت����كار في مجال 
السيارات.

ولطامل����ا كان����ت »رينو« 
رائدة في تزويد حلول األمان 

والسالمة وأناقة التصميم.
ف����ي تصميم  كما ترتكز 
سياراتها على معايير املتانة 
والثبات، باإلضافة الى معايير 
الراحة واملظهر الراقي، وذلك 
لتتماش����ى مع م����ا يتطلبه 

السوق الكويتي.
إضافة الى تزويد مركباتها 
بكل التقنيات احلديثة التي 
وصلت إليه����ا التكنولوجيا 
العالم لتمن����ح محبيها  في 
متعة القيادة التي يتطلعون 

إليها.
ولقد القت سيارات »رينو« 
رواجا كبي����را وإقباال الفتا 
من خالل أش����كالها املميزة، 
اجلريئ����ة  وتصميماته����ا 
ف����ي صاالت عرض ش����ركة 
عبداحملس����ن عبدالعزي����ز 

البابطني.
ل����دى »رينو« تش����كيلة 
كبيرة من السيارات لتناسب 
جميع األذواق واالحتياجات، 
التي  فسيارة رينو سافران 
تتمي����ز بش����كل ال مثيل له 
الراحة والصميم  يجمع بني 

الراق����ي، وامل����زودة بكاميرا 
البلوتوث،  خلفية ونظ����ام 
باإلضافة إلى كرس����ي مزود 

بنظام تدليك.
س����يارة فلوين����س التي 
جتمع بني احلداثة والرقي، 
حيث تتضمن مقصورة ركاب 
كبيرة للحصول على الراحة 

واالسترخاء أثناء القيادة.
وق����د مت جتهيزها بنظام 
الس����معي وكذل����ك  ب����وس 
وصلة USB لتكون مواكبة 

لتكنولوجيا العصر.
رينو داستر، سيارة جديدة 
ومتنوعة االستخدامات وفي 

متناول اجلميع.
الرياض����ي  فتصميمه����ا 
اجلذاب يجعلها هدفا للكثيرين، 
س����واء كانوا يرغبون فيها 
للتمتع بقيادتها أو كانوا من 

محبي املغامرة.
إلى 5  تتسع مقصورتها 
أشخاص، إضافة إلى توفير 
مساحة كبيرة لوضع األمتعة 

ومعدات السفر.
جمع بني الش����كل الراقي 
واجلذاب، باإلضافة إلى العملية 
في سيارة رينو ميجان هاتش 
ليستمتع مقتنوها بتجرية 

قيادة خاصة جدا.
فمن مميزاتها املصابيح 
الزنون األمامية، والعجالت 
ذات التصميم الرائع، ومكيف 

الهواء الثنائي.
تتميز س����يارة الجونه 
كوبيه م����ن رينو باخلطوط 
.V6 األنيقة وبهدوء محركها

فرينو تسعى إلى حتقيق 
الكمال عن طريق هذه السيارة، 
وما تتمتع به من مواصفات 
مميزة عن طريق 4 عجالت 

مطورة.

عرض رمضاني ال يقاوم في معرض »رينو« الكويت

»عبداحملسن عبدالعزيز البابطني« تهدي الكثير 
حملبي اقتناء سيارات »رينو«


