
خدمات إعالنية
االثنني 17 فبراير 2014

44

وحــوض ســباحة واحلدائــق 
املعلقة وخدمــات أخرى تلبي 
كل االحتياجات العائلية ويضم 
فنــدق منــازل العــني وحدات 
سكنية فخمة ومتنوعة املساحة 
لتوفــر اختيارات واســعة من 

أمناط السكن«.  
وبني أن مشروع »منتجع باز 
سراييڤو« الذي يبعد عن مركز 
مدينة ســراييڤو 20 كيلومترا 
وعــن مطار ســراييڤو الدولي 
12.5 كيلومترا تقريبا، ويتكون 
املنتجع من مركز جتاري يضم 
مرافق عامة وخدمية ومحالت 
جتاريــة مبســاحات إجمالية 
وقدرهــا 4583 متــرا مربعــا، 
ومســاحات خضراء خارجية، 
باإلضافة إلى وحدات ســكنية 
بنماذج مختلفــة وعددها 160 
وحدة مبساحة إجمالية وقدرها 
9700 متــر مربــع ويتــم بناء 
املشــروع على ارض مساحتها 
فــي حــدود 40000 متر مربع. 
ويتمتع مالك حصص املشــاع 
في باز ســراييڤو مبلكية تامة 
غير محددة املدة وبحصة معادلة 
فــي أرض املشــروع واملركــز 
التجــاري. وذكــر أن الشــركة 
طرحت مشــروعها اجلديد في 
إســطنبول حتت شعار »متلك 
بــذكاء« ويقع مشــروع »بارك 
سويتس ـ اســطنبول« ضمن 
مشروع إسكاني جتاري فاخر 
يتكــون من خمســة أبراج في 
 ESENYURT منطقة إسينيورت
بني الطريق السريعTEM  شماال 
والطريق السريع E5  جنوبا. 
»بــارك ســويتس  ويتكــون 
اسطنبول« من 192 غرفة وجناح 
بأدواره الـ 16 )غرفة ديلوكسـ  
غرفة عائلية ـ جناح ياسمني ـ 
جناح ابرارـ  جناح باز( اعتمدنا 
فيــه علــى أحــدث التصاميــم 
األوروبية، وأجود مواد الديكور 
واألثاث. ومت تصميم كل قطعة 
بعناية فائقة ملزيد من الراحة 

خالل الفترة من 2 إلى 6 مارس

»باز للنظم العقارية« و»جرين سيتي العقارية« 
تشاركان في معرض العقارات الكويتية والدولية

مع ملسة جمالية ستحوز إعجابكم. 
ويتمتع مالك حصص املشــاع في 
»بارك سويتس اسطنبول« مبلكية 
تامــة غير محددة املــدة وبحصة 
معادلة في أرض املشروع واخلدمات 

التجارية والفندقية. 

»جرين سيتي العقارية« 

من جهه أخرى أعلنت شــركة 
جرين سيتي العقارية عن انضمامها 
إلى الشــركات املشــاركة باحلدث 
العقاري األبرز واألكبر بالكويت على 
اإلطالق معرض العقارات الكويتية 
والدولية خالل الفترة من 2 إلى 6 
مارس في الريجينســي مبشاركة 

40 شركة محلية وخليجية.
وتطرح الشركة خالل تواجدها 
في املعــرض أحدث مشــروعاتها 
العقاريــة وهو مشــروع بامنيرا 
1 وهو مشــروع وحدات ســكنية 
كامــل التشــطيب بأفخــم وأجمل 
املواقع الســياحية مبنطقة اليجا 
السياحية في سراييڤو. وقد صمم 
املشــروع خصيصا ليتماشى مع 
رغبات األســر الكويتية من حيث 
املساحات والتصميم واخلدمات، 
مما يحقــق رغباتهم في املســكن 
العائلي السياحي واالستثماري. 
وتقــدم الشــركة أفضــل العوائد 
االستثمارية لعمالئها الراغبني في 
التملك باملشروع بنسب عوائد اكثر 

من 18% سنويا. 
النســبي  ونظــرا لالســتقرار 
جلمهوريــة مصر العربية وتزايد 
اإلقبــال علــى االســتثمار حاليــا 
باملشروعات السكنية والسياحية 
بها حاليا، تعلن الشركة عن فتح 
البيــع باملرحلــة الثانية مبنتجع 
هاواي الساحل الشمالي وعن توافر 
وحدات تبــدأ مــن 60م2 و120م2 
كالشاليهات بأسعار تبدأ من 5000 
دينار وتقسيط يصل إلى 6 سنوات 

من دون فائدة.
وأعلنــت الشــركة عــن طرح 
مشروع عقاري كمبوند إيفر جرين 
وهو أحدث كمبوند ڤيالت مبدينة 
6 أكتوبــر مبســاحات تبدأ 271م2 
الــى 504م2 للڤيــالت مبقدم يبدأ 
من 25% وتقســيط مباشــر على 
الشركة يصل الى 5 سنوات بدون 
فوائد. وستقدم الشركة أيضا خالل 
املعرض عددا محدودا من العيادات 
الطبية واملكاتب والشقق السكنية 
ببرج ايليت تاور باملعادي بتقسيط 
يصل الى 6 سنوات من دون فوئد.

أعلنت شــركة بــاز للنظم 
العقاريــة عــن مشــاركتها في 
الكويتية  العقــارات  معــرض 
والدوليــة مــن تنظيم شــركة 
اكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 2 
إلــى 6 مارس فــي فندق، وقال 
مدير إدارة التسويق في الشركة 
محمــد ابراهيــم ان »بــاز« في 
هــذا املعــرض ستســتمر في 
طرح منتج »حصص املشاع« 
املستوحى من أعماق الشريعة 

اإلسالمية. 
ولفت إلى أن املشــاركة في 
املعــرض تأتــي للتواصل مع 
عمالئنا، فقد دأبت شــركة باز 
للنظم العقارية على تقدمي كل ما 
هو مميز وجديد في عالم العقار 
من مشاريع وخدمات متنوعة 
علــى مــر الســنني للمحافظة 
علــى تربعها على عرش القمة 
ومواصلة النجــاح واحدا تلو 
اآلخر، بدءا من مشــروع فندق 
كبثــورن فــي دبــي. ومــن ثم 
مشــروع منتجع منازل العني 
في مكة املكرمة وهو أول منتجع 
في قلب مكة املكرمة مما يجعله 
اختيارا ذكيــا وعمليا حلجاج 
بيــت اهلل احلــرام ومعتمريه 
وتكون فترة التملك فيه 50 عاما.
وتابــع: »ميتد فندق منازل 
العني على مســاحة 3750 مترا 
مربعا مبوقع اســتراتيجي في 
العزيزية )قرب  منطقة شمال 
منــى( ممــا يجعلــه مناســبا 
للحركــة باجتاه احلــرم املكي 
خالل دقائق معدودة، كما يوفر 
الفندق لقاطنيــه كل اخلدمات 
الفندقية واملرافــق التي تضم 
مطاعم متنوعة وناديا صحيا 

محمد فاروق  محمد إبراهيم 

منهم. ويتميز حساب النجمة 
اجلديد بتأهيــل عمالئه للفوز 
بجائــزة يومية قدرهــا 7000 
دينــار، لينفرد البنك التجاري 
بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، 
باإلضافة إلى أربعة سحوبات 
كبرى جترى خالل العام تبلغ 
قيمة كل جائزة منها 100.000 
دينار تقام فــي العيد الوطني 
والتحرير، عيــد الفطر، وعيد 
األضحى املبارك باإلضافة إلى 
ذكرى تأســيس البنــك في 19 

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«
التجــاري  البنــك  أجــرى 
الكويتي السحب اليومي على 
»حســاب النجمــة«، في املركز 
الرئيســي للبنــك، بحضــور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيــز أشــكناني وصقر 
فــاز كل مــن:  املناعــي، وقــد 
خالد صالح إبراهيم، سوميت 
مهــرا وموكتــا مهــرا، خالــد 
حمود اجلبري، إيهاب الســيد 
عبدالرحيم، غضنفر علي محمد 
بجائزة قيمتها 7000 دينار لكل 

العامليــة« إلتاحة الفرصة أمام 
عمالئها من حملة بطاقات »فيزا 
الدولــي« حلضــور مباريــات 
كأس العالم للعــام 2014 التي 
»البرازيــل«  ستســتضيفها 
هذا العــام، ووصفته باحلدث 
الرياضي األكبر لعام 2014 الذي 
ينتظره عشاق الكرة الساحرة 
في كل دول العالم مرة كل أربع 

سنوات.
وقالت: »ســيكون مبقدور 
عمالئنا الكرام االستفادة من هذا 
العرض ومن مزايا هذا التعاون 

»فيزا العاملية«: 3  فائزين من »الدولي«
حلضور مباريات »كأس العالم «

االستثنائي بني »الدولي« و»فيزا 
العامليــة« ومضاعفــة فــرص 
فوزهم بتلك اجلائزة »الكروية« 

الذهبية.
وأكدت أن هذا العرض يترجم 
التزام »الدولي« املستمر بتوفير 
أفضل العروض واخلدمات التي 
تلبي طموحات عمالئه، حيث 
رأت فــي تعاونــه اجلديــد مع 
»فيزا العاملية« ضمن سلســة 
التعاونات السابقة في أكثر من 
منتج وخدمة مبتكرة، متيزا آخر 
ألسلوب خدمة عمالئه وإسعادهم 
وإدخال البهجة والســرور إلى 
نفوسهم، وإسعادهم مع تعاظم 
فرص حضورهم حلدث رياضي 
عاملي يترقبــه، ويحرص على 
متابعته ومشــاهدته أكثر من 
2.2 مليار شخص حول العالم، 
السيما مع رمزية وخصوصية 
اقامته في دولة مثل »البرازيل« 
التي سبق لها أن فازت باللقب 
خلمس مرات، مــا يجعلها من 
أقوى املرشــحني للفوز به هذا 

العام، 
وأهابت السويدي في ختام 
تصريحهــا الصحافــي بعمالء 
البنك عدم تفويت هذه الفرصة 
التاريخية، والعمل على حسن 
استثمارها على الوجه األكمل 
طيلة املــدة املتبقيــة من عمر 

العرض »شهر فبراير«.

أوضحــت مدير عام االدارة 
املصرفية لألفراد في بنك الكويت 
الدولي انتصار السويدي أهم 
تفاصيل العرض اجلديد الذي 
أعدتــه ورتبتــه شــركة »فيزا 

»معرض الكويت الدولي« و »املروجون الدوليون«
يوقّعان عقد معرض املنتجات األردنية

شفروليه سيلفرادو.. اجلديد كلياً محط األنظار باألڤنيوز

»أكادميية الماسيا لكرة القدم« برعاية »هيونداي إلكترونيات«

قطاعات الصناعة واملنتجات 
األردنية. وتشمل الصناعات 
الغذائية بانواعها والصناعات 
وصناعــة  البالســتيكية 
املالبس واحمليكات واألحذية 

تلبيــة احتياجات الســائق، 
بتكامل تام مع أحدث وأذكى 
التقنيات في الداخل، وإعادة 
تصميم املقاعد األمامية املنجدة 
بالفينيل، القمــاش أو اجللد 
ملزيد من الراحة طوال اليوم. 
ويوفر املوديل اجلديد مزيدا 
من املساحة للقدمني سواء في 
موديل القمــارة والنصف أو 

القمارتني. 
املعلومــات  نظــام  أمــا 
 Mylink والترفيــه املتطــور
فيجعل ركاب الســيارة على 
تواصل مع العالم، مع سهولة 
التحكــم بأجهــزة الصــوت 
املتوافرة بنظام Bose الصوتي 
من خالل الضوابط املتكاملة في 
عجلة القيادة، وتفعيل األوامر 
الصوتية وتغيير األغاني دون 
احلاجة لرفع اليدين عن عجلة 
القيادة. إضافة إلى ذلك يتمتع 
ســيلفرادو اجلديد بشاشــة 
ملونة تعمل باللمس وبقياس 
8 إنــش لعــرض ملعلومــات 
الضرورية للسائق ومزودة 
بإجــراءات خاصــة تعــرض 
إحصائيات حيوية للشاحنة 
سهلة املالحظة في حملة مثل 

والصناعــات  واجللديــات، 
الدوائية والصناعات احلرفية 
واليدوية واخلشبية، اضافة 
الــى الصناعــات الهندســية 
واإلنشائية والطاقة، وقطاع 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومات وقطــاع اخلدمات 
اجلامعية وقطاع االســتثمار 
والشــحن والنقــل، وقطــاع 
السياحة والضيافة والفنادق 
اضافة الى السياحة العالجية 

واالستجمام.
واختتمت الدهيم مشيرة 
الى ان هذه املعارض تعد فرصة 
لتبادل اخلبرات واستعراض 
أنشطة وخدمات هذه الهيئات 
وللتعريف بعروضهم املختلفة 
وعقــد الصفقــات والتي من 
شأنها دفع وتنشيط احلركة 
االقتصاديــة وزيــادة حجم 
التبادل التجاري بني الكويت 

واألردن.

حالة الزيــت ودرجة حرارة 
السوائل في احملرك مع إمكانية 
التحكم بها عبر الضوابط في 

عجلة القيادة.
ســيلفرادو  ويتمتــع 
مبعايير سالمة عالية ابتداء 
من التنبيهــات عند املغادرة 
وأنظمة التنبيه من االصطدام 
األمامي من خالل االهتزازات 
في مقعد السائق بالتوافق مع 
اجتاه التنبيه املشار إليه. كما 
ميكن حتديد التحذيرات حسب 
احلاجة، وتتوافر فيها أيضا 
كاميرا للرؤية اخللفية لتحديد 
مثالــي للطريــق. مــع نظام 
ستابيليتراك للطرقات الوعرة 
للتخفيــف من قــوة احملرك 
واستعمال الفرامل تلقائيا عند 
اهتزاز املقطورة ما يحســن 
من القيــادة ونظام التعليق. 
إلــى االســتخدام  باإلضافــة 
اليومي للتكنولوجيات مثل 
ABS، ونظام ســتابيلي تراك 
للتحكم في املكابح، هذا فضال 
عن فرامــل Duralife اخلاصة 
بجنرال موتورز احلائزة على 
براءة اختراع لتوفير الطاقة 
لوقــف طويــل األمــد يصــل 
الى مرتــني أطول من املكابح 

التقليدية.
ال تقتصــر مهــام شــركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده 
للســيارات على البيع فقط، 
وإمنا تضيف اللمسات األخيرة 
علــى جتربة امللكية بخدمات 
عاليــة اجلودة ما بعد البيع. 
مع أكبــر وأكثر مراكز خدمة 
الســيارات تقدما في العالم، 
فال داعي لقلق العمالء حول 
احتياجات اخلدمة وصيانتها. 
تفضلوا إلى األڤنيوز وتعرفوا 
عــن كثب على هــذه القطعة 
الفنيــة والــذي ميتــد لغاية 
19 فبرايــر أو قومــوا بزيارة 
معارض يوسف أحمد الغامن 
وأوالده اليوم الكتشاف روعة 
شــفروليه ســيلفرادو 2014 
اجلديد كليا وجتربة قيادته.

الرعايــة أتــت نتيجة شــعور 
شــركة هيونــداي الكترونيات 
امللقاة  باملسؤولية االجتماعية 
على عاتقها مبســاعدة الشباب 
وتقــدمي كل الدعم الــالزم لهم 
وخاصة ان الشركة تعد رائدة في 
هذا املجال وهذه الرعاية ليست 
املرة األولى بل تضاف الى سجل 
الشركة احلافل باملشاركات في 
مثل هذه األنشــطة االجتماعية 
اإلنســانية، ولفــت عالمة إلى 
ان الشــركة قدمت خالل احلفل 
الذي أقيم بهذه املناســبة هدايا 
قيمة وقسائم مشتريات مجانية 
مــن منتجات ماركــة هيونداي 
إلكترونيــات للحضور، كما مت 
توزيع دروع تكرميية لالعبي 
منتخب الكويت تقديرا ملشاركتهم 
الفعالة، وللحضور الكرمي تقديرا 
على حضورهم احلفل وأخيرا 
شكر عالمة اإلداريني والقيمني 
علــى أكادميية الماســيا كويت 
الرياضيــة   )LAMASIA Q8(
والعبي منتخب الكويت الوطني 
لكرة القــدم واحلضور الكرمي 
على مشاركتهم القيمة في هذا 
النشــاط، منوها باجلهود التي 
بذلت من قبلهم إلجناحه، متمنيا 
للجميــع النجاح فــي أعمالهم، 
مؤكدا على االســتمرار في دعم 

ورعاية أنشطة مميزة كهذه.

وصرحــت الدهيــم بــان 
املعــرض يعــد من احــد اهم 
املتخصصــة  املعــارض 
والصناعــات  باملنتجــات 
األردنية والتــي تعنى بكافة 

من حتليل جهــاز الكمبيوتر 
لتحسني حرق الهواء والوقود 
في األســطوانات. استغرقت 
أكثر من 10 ماليني ساعة من 
التحليل احلســابي لبرنامج 
احملرك، وأكثــر من 6 ماليني 
ســاعة حتليــل فــي نظــام 

االحتراق وحده. 
إن محــرك V- 6 4.3 لتر 
يوفر عزم دوران أكثر وأقوى 
مع قدرة توفير عالية للوقود. 
أما الفئة املقبلة اجلديدة من 
 EcoTec3 V8 L5.3 احملــركات
بقــوة 355 حصانــا، والتــي 
تتمتــع بقــدرة قطــر كبيرة 
تصل إلى 5، 216 كلغ وبقوة 
واعتمادية V8وسهولة التحول 
بني قوة V8 أو زيادة االقتصاد 
في استهالك الوقود. وبالنسبة 
حملبي الشاحنات القوية، بيك 
أب EcoTec3 V8 6.2 لتر بقوة 
420 حصانا هو اخليار األمثل 
لشــاحنة رائدة متلك احملرك 
األقــوى ضمن فئتهــا وقدرة 
احتــواء تصل حتــى 12.000 

باوند.
يتمحور تصميم سيلفرادو 
الداخلي العملي اجلديد حول 

وقعــت شــركة معــرض 
الكويــت الدولــي - املنظــم 
الرسمي للمعارض بالكويت 
وشركة »املروجون الدوليون 
للتسويق وتنظيم املعارض« 
عقد تنظيــم واقامة معرض 
»املنتجــات األردنية« املزمع 
عقــده خــالل الفتــرة مــن 8 
حتــى 11 أبريــل 2014 املقبل 
على ارض املعارض الدولية 
مبنطقــة مشــرف.  وقامــت 
املديــر التنفيذي للتســويق 
واملبيعــات بشــركة معرض 
الكويت الدولي باسمة يوسف 
الدهيم بتوقيع العقد مع مدير 
عام شركة املروجون الدوليون 
للتسويق وتنظيم املعارض 
رائد ابو سعدة، لتنظيم وإقامة 
معرض »املنتجات األردنية « 
على ارض املعارض الدولية 
مبنطقة مشرف صالة رقم )7( 

مبساحة 2088 متر مربع.

فــي خطــوة جديــدة من 
الترويجية وسعيها  حملتها 
الدائــم للتواصل مع عمالئها 
وإطالعهــم علــى كل جديــد، 
قامت شــركة يوســف أحمد 
الغامن وأوالده، املوزع الوحيد 
لشفروليه في الكويت، بعرض 
شفروليه سيلفرادو اجلديد 
كليا في األڤنيوز والذي ميتد 
لغاية 19 فبراير. لقي العرض 
اهتمامــا مميــزا مــن الناس 
الذين قدمــوا ليتعرفوا على 
ســيلفرادو، اإلستفســار عن 
مواصفاته وتصويره، إضافة 
إلى حجز إختبار قيادة وحتى 

حجز السيارة لشرائها.
تصميــم  إعــادة  متــت 
ســيلفرادو بشــكل كامل من 
اخلــارج لهيئــة أكثر صالبة 
وتصميم انســيابي للحد من 
االهتزاز وقيادة أكثر سالسة. 
كما عمل فريق التصميم على 
حتســني كل ركن منــه. بدءا 
باألبواب املطعمة، والسبويلر 
املتكامــل مع البــاب اخللفي 
وغطاء محرك الســيارة كلها 
عوامل تتضافر خللق شاحنة 
جبــارة بقمــارة، أو قمارتني 
متجاوزة أعلــى املعايير في 
تصميمها الداخلي واخلارجي 
املميــز واملناســب  وأدائهــا 
للبيئــة، لتصبــح بعد إعادة 
الســيارة األقوى  هندســتها 
واألذكى واألكثر قدرة من أي 

وقت مضى.
تشــكيلة  أقــوى  فــي 
سيلفرادو على اإلطالق، جتد 
 EcoTec3 ثالثة أنواع محركات
من الطراز العاملي V- 6 واثنني 
V- 8 اجلديد كليا التي جتمع 
بــني SIDI، AFM، VVT وهــي 
العناصر الثالثة التي ال جتدها 
في الشــاحنات املنافسة. كل 
محــرك يجمــع بــني تقنيات 
اختبــار مثــل إدارة الوقــود 
النشط، حقن الوقود وتوقيت 
الصمام جلعل السيارة أكثر 
قوة وكفاءة واعتمادية، إضافة 
إلى مســتوى غير مســبوق 

قام شــادي عالمــة مدير 
إلكترونيات  وكالة هيونداي 
بتوقيع عقد رعاية رســمية 
أكادمييــة  جلميــع أنشــطة 
 LAMASIA( الماســيا كويــت
Q8( الرياضية التي تعد األولى 
واملميزة في الكويت في مجال 
التدريب الرياضي للعبة كرة 
القدم وتتمتع مبهنية وحرفية 
عالية في هذا املجال، حيث مت 
هذا التوقيع في حفل رسمي 
حضره مدير عام األكادميية 
نــواف اخلالــدي والطاقــم 
اإلداري واملدربون والفنيون 
والرياضيون طالب األكادميية 
وذووهم وجمع من املشجعني 
باإلضافــة إلى حضــور أبرز 
العبي منتخب الكويت الوطني 
وبعض الشخصيات الرياضية 

والفنية.
وقال عالمة ان هذه الرعاية 
أتــت انطالقــا مــن سياســة 
شركة هيونداي إلكترونيات 
في دعم األنشــطة الرياضية 
وجيــل الشــباب، حيــث هم 
عماد املســتقبل ومن واجبنا 
إعطاؤهم كل الدعم الالزم كي 
نضمــن لهم مســتقبال زاهرا 
خاصة ان األنشطة الرياضية 
تســاعد في صقل شــخصية 
الشباب وتساعدهم على تعبئة 
أوقات فراغهم بأنشطة مفيدة 
لصحتهم وتقوي روابط احملبة 
واألخوة فيمــا بينهم، وهذه 

 رائد ابو سعدة وباسمة الدهيم وتبادل للعقود عقب التوقيع


