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Altima Patrol Maxima

شملت أكثر من 750 سيارة

»البابطني« و»بيتك« يوقعان صفقة بـ 8 ماليني دينار
»بيــت التمويــل الكويتي« 
يشكل شريكا مهما بالنسبة 
إلى مجموعة البابطني نظرا 
إلى الثقة التــي يحظى بها 
مــن قبل العمــاء، وأكد أن 
هــذا التعــاون ســيكون له 
إيجابيــة على  انعكاســات 
الطرفــني آمــا أن يســتمر 
الطرفــان في التعــاون في 

مراحل الحقة.
وقد صرح عاهد العيسى، 
التنفيــذي لتمويل  املديــر 
السيارات في »بيت التمويل 
الكويتي«، بأن هذا التعاون 
كان نتيجة سنوات طويلة 
من العاقات املشــتركة بني 
الطرفني والتي أثمرت العديد 
مــن النجاحــات املشــتركة 
والتــي نأمــل النجــاح لها 
وحصد النتائــج اإليجابية 

مستقبا.

قامت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني الوكيل 
احلصري لسيارات نيسان 
وإنفينيتي في الكويت، بعقد 
صفقــة مع »بيــت التمويل 
الكويتي« حيث تعتبر هذه 
االتفاقيــة امتــدادا للعاقة 
الطرفني  اإلستراتيجية بني 
والتي من شأنها دعم سوق 
التأجير محليا، إذ تعتبر هذه 
الصفقة من أكبر الصفقات 
التي عقدت مؤخرا، هذا وقد 
شملت هذه الصفقة أكثر من 
750 ســيارة وبقيمة قدرت 
بأكثر من 8.000.000 دينار. 
وفي هذا اإلطــار، رحب 
محمد شلبي، رئيس عمليات 
مجموعة البابطــني، بإبرام 
هذه الصفقة شاكرا القائمني 
علــى إجنــاز هــذا االتفاق، 
وأشار إلى أن ذلك يؤكد على 
سعي الشركة الدائم لتنويع 
أعمالها من أجل االستمرار في 
حتقيق النجاحات واحملافظة 
على مكانة مجموعة البابطني 

الرائدة في سوق الكويت.
وأشــار عصام ســامة، 
مديــر عام مبيعات شــركة 
عبدالعزيــز  عبداحملســن 
البابطــني، إلى أن الشــركة 
تعيــر هذا العقد قدرا كبيرا 
محمد شلبي وأعضاء من الشركة والبنك في لقطة جماعية عقب توقيع العقدمــن االهتمام مؤكدا على أن 

أعلنت VIVA عن فتح املجال للمساهمة حصريا لصالح 
مشروع سور الكويت األخضر البيئي الذي أطلقه فريق واحة 
الكويت التابع للمبرة البيئية التطوعية. ويهدف املشروع 
الى زراعة 315 ألف شــجرة مبنطقــة احلدود الصحراوية 
 VIVA خال الـ 10 ســنوات املقبلة. ودعما للمبادرة، متنح
عماءها فرصة املشــاركة للمساهمة، فبإمكانهم املساهمة 
بدينار واحد لصالح املشروع بإرسال حرف »ك« إلى الرقم 
50408. وجميع املبالغ ســتحول لصالح مشــروع ســور 
الكويت األخضر. وكجزء من اخلدمة يحصل املشــتركون 
على نصائح بيئية مفيدة ومعلومات حول التطورات التي 
يشهدها املشروع واألخبار اخلاصة بالبيئة الكويتية مبا 
فيها حقائق ومعلومات مهمة. يأتي دعم VIVA لهذا املشروع 
إميانا بأهمية احلفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة الكويتية 
 VIVA بشكل خاص. كما تتوافق املبادرة مع مشروع واحة
الذي أطلقته VIVA في العام 2012 أيضا بالتعاون مع فريق 
واحة الكويت التابع للمبرة البيئية التطوعية والذي هدف 
الى زراعة 3000 شجرة من النبق والصفصاف في صحراء 

النويصيب جنوب الكويت.

أعلن بنــك الكويت الدولي عن توقيــع اتفاقية تقدمي 
خدمات مصرفية لشركة الهدى للخدمات الفندقية، تتضمن 
تركيب أجهزة نقاط بيع )كي نت( تعد األولى من نوعها في 
الكويت ومبزايا فريدة، وذلك في سلسلة مطاعم الشركة 
وفندق كراون بازا. وبهذه املناسبة، أكدت مديرة عام اإلدارة 
املصرفية لألفراد انتصار السويدي ان هذا التعاون يؤكد 
حرص بنك الكويت الدولي على تقدمي خدماته املصرفية 
املبتكرة لعمائه وفق أعلى معايير ومســتويات اجلودة 

العاملية لتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

فريق عمل البنك مع مسؤولي »الهدى«

»VIVA« تفسح املجال للمساهمة 
في سور الكويت األخضر

الهارون: استكمال 90% من حجوزات 
معرض الغذاء الرمضاني واألواني

»الدولي« يقدم خدماته لـ »الهدى«

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن توالي 
االســتعدادات إلقامة »معرض الغــذاء الرمضاني 
واألواني 2014« خال الفترة من 16 وحتى 28 يونيو 
2014 املقبل على أرض املعارض الدولية مبشرف في 
صالة رقم 4 مبشــاركة فاعلة وبحضور حشد من 
مؤسسات وشركات 
قطاع املواد الغذائية 
احمللية واخلارجية.
وفي هذا الشــأن 
قال مديــر معرض 
الرمضاني  الغــذاء 
واألوانــي املنزلية 
معــرض  بشــركة 
الدولــي  الكويــت 
الســيد عماد محمد 
الهــارون »انــه مت 
اســتكمال 90% من 
حجم حجوزات هذا 
املعرض في الصالة 
4 والبالغة مســاحتها أكثر من 10 آالف متر مربع، 
حيث جتري االستعدادات النطاق املعرض والذي 
يقام حتت رعاية ومشاركة عدد من الشركات احمللية 

واخلارجية«.
وكانت 6 شــركات قد اعلنت رعايتها للمعرض 
منها »شــركة االلبان الكويتية KDD، وشركة حمد 
ســليمان الغامن، ومجموعة شــركات ناصر محمد 
الساير الغذائية، وشركة املخابز الكويتية الوطنية 
)وافر(، وشركة سادكو، وشركة االسماك املتحدة 
)الدانة(«، في حني ضمت قائمة املشاركني اكثر من 80 
شركة متثل 180 جناحا ، جاءت لتستعرض منتجاتها 
ولتمثل بلدانــا ومنتجات من دول عديدة كاألردن 
وفلســطني، ولبنان واليمن والبحرين واالمارات، 
والســعودية ومصــر وتونس واملغــرب، وتركيا 

وقبرص وإيطاليا والصني، اضافة الى الكويت.
وشــدد الهارون على ان هــذا املعرض يعد من 
أكبر املعارض االستهاكية الغذائية التي تشهدها 
الكويت قبل حلول شــهر رمضان املبارك واصبح 
قبلة جلمهور املســتهلكني، حيث تتنافس شركات 
املواد الغذائية واألواني املنزلية لتقدمي منتجاتها 
وعروضها اخلاصة، مشيرا الى أن هذا املعرض يوفر 
علــى املواطنني واملقيمني عناء البحث عن أصناف 
جديــدة ومختلفة من املــواد الغذائية والتموينية 
الرمضانيــة، باإلضافة الــى توفيــر احتياجاتهم 
مــن األوانــي املنزلية، حيث تتجمع حتت ســقف 
واحد العديد من شركات املواد الغذائية ومنتجات 
اللحوم، واألسماك والدواجن والبقوليات واملكسرات 
والعصائر واملــواد التموينية واملعلبات والتمور 
ومســتلزمات حفــظ األطعمة، اضافــة الى أجهزة 
ومعدات املطابخ وإكسسواراتها وأدوات الطبخ من 
األواني املنزلية ومجموعة أطقم الســفرة والشاي 
والقهوة وغيرها من الهدايا التي ميكن تقدميها في 
الغبقات الرمضانية واألعياد واملناسبات املختلفة.
واختتم الهارون حديثه مثمنا جهود الشركات 
الراعية واملشاركة في هذا املعرض، معربا عن ثقته 
في ان يحقق معرض الغــذاء الرمضاني واألواني 
االقبال والنجاح املنشود، داعيا جميع املؤسسات 
للمشــاركة بهذا احلدث واالستفادة مما يوفره من 

أجواء تسوق اسرية رمضانية مميزة.

عماد الهارون 

شارك في جتربة القيادة األروع.. مع مرسيدس - بنز

تدعو شركة عبد الرحمن 
البشر وزيد الكاظمي، املوزع 
احلصري لعامة مرسيدس-
بنــز فــي الكويــت، محبي 
التســجيل  إلى  الســيارات 
حلضــور فعاليــة اختبــار 
القيــادة األروع يومي 6 و7 
فبراير 2014. وسيكون أول 
اختبــار قيــادة للعامة في 
الكويــت هذا العام بالتأكيد 
مبهــرا للجميــع دون شــك 
بفضل املجموعة املدهشــة 
من سيارات SUV والكوبيه 
والصالــون التــي تقدمهــا 
إلــى  الشــركة، باإلضافــة 
موديــات AMG ذات األداء 

الفائق. 
تقام جتارب القيادة في 
نادي صحارى للغولف من 
الساعة الـ 2 بعد الظهر إلى 
الـ 8 مســاء خــال اليومني 
املذكورين، وترحب الشركة 
باملشاركني املسجلني للقيام 
باالختبار والدخول في سحب 
للحصول على فرصة قيادة 
واحــدة من ثاث ســيارات 
GL 500 علــى مــدى نهاية 
األسبوع، وذلك بعد استكمال 
حتديات اختبار القيادة. كما 
ســيمنح املشاركون جوائز 

إضافية متنوعة. 
وقــال مايــكل رويلــه، 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
عبــد الرحمن البشــر وزيد 

الكاظمي: »نبدأ عامنا اجلديد 
بحمــاس، ففعاليــة اختبار 
القيــادة ســتتضمن كامــل 
مجموعة سيارات مرسيدس-
بنز املتوافــرة في الكويت، 
مــا مينــح عماءنــا جتربة 
متميزة للعامة املرموقة. كما 
يحصل السائقون املشاركون 
علــى فرصــة التعامــل مع 
السيارات الفريدة واملوديات 
االســتثنائية ملعرفــة مــا 
تنطوي عليه جتربة قيادة 

مرسيدس-بنز«. 
وأوضح قائا: »ركزنا في 
العام املاضي على سيارات 
شــعبيتها  بســبب   SUV
الواسعة في الكويت، ولكن 
املوديــات األخــرى القــت 

إقباال كبيرا أيضا وستكون 
متواجــدة فــي اختبــارات 
القيادة، وبخاصة سيارات 
الصالون والكوبيه، بناء على 

طلب عمائنا الكرام«. 
ومن بني املوديات التي 
تتواجد في جتارب القيادة 
 G500 وML 350 كل مــن و
 ML500 و GL 500 و GLK و
E-Class وE-Class Coupe و

 SLK وSL وCLS 350 وA250
 Sport وC-Class saloon and
 coupe وG 63 AMG وML 63

.AMG وGL 63 AMG
مستشــارو  ويتواجــد 
املبيعــات مــن شــركة عبد 
الرحمن البشر وزيد الكاظمي 
طيلــة فتــرة الفعالية ملنح 
الزائرين معلومات مفصلة 
حول السيارات ومواصفاتها 
الترويجيــة  والعــروض 
احلصرية لعماء مرسيدس-

بنز في الكويت. 
ملزيد من املعلومات حول 
الفعالية واالطاع على صور 
الســيارات ومعرفة كيفية 
الرجــاء زيارة  التســجيل، 
بوابة مرسيدس-بنز الرقمية 
www.MBKuwait. في الكويت
com/drive. ميكن التسجيل 
خال دقيقة واحدة فقط، مع 
إمكانية الوصول إلى املوقع 
اإللكتروني باستخدام جميع 

األجهزة.

مجموعة متكاملة 
من موديالت 

SUV وسيارات 
الصالون والكوبيه 

من مرسيدس - بنز 
ونخبة من موديالت 

 AMG


