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أجندة حافلة لـ »هوندا الغامن« مع انطالقة موسم الدراجات النارية

حفلت أجندة هوندا الغامن، الوكيل 
احلصري لسيارات ودراجات ومعدات 
هوندا البحرية في الكويت بالعديد من 
األنشطة البارزة، حيث أقامت الشركة 
فعالية لالحتفال بافتتاح موسم الدراجات 
النارية وتقدمي مجموعة دراجاتها النارية 
اخلارقة للمغامرات والطرقات الوعرة، 
كما لفتت األنظار في معرض الرياضات 
البرية والبحرية مع استعراضها لباقة 

من منتجاتها اخلاطفة لألنفاس.
وقد شهد حفل افتتاح موسم الدراجات 
الناريــة الذي أقيم فــي معرض هوندا 
للدراجات الناريــة بحضور الدراجني 
الكويتيني وممثلــني عن أكادميية كيو 
ايــت موتــو، باإلضافة إلــى نخبة من 
العمالء، إعالن هوندا الغامن عن أقوى 
عروضها على مجموعة دراجاتها النارية 
اخلارقة للمغامرات والطرقات الوعرة 
التــي لطاملا جتاوزت توقعات عشــاق 
الدراجات الرياضية. إذ سيتمكن محبو 

مبنطقــة مشــرف مجموعــة دراجاتها 
النارية املتميزة للمغامرات والطرقات 
الوعــرة والتجوال، فضال عن املولدات 
واحملــركات البحرية. وتخلل املعرض 
حدث بارز، حيث كشفت هوندا الغامن 
 2020 CRV450و CRF250 عن دراجــة
اجلديدة كليــا املثالية علــى الطرقات 
الوعــرة والتي يتميــز هيكلها باملتانة 
وخفة الوزن لالنطالق بســرعة فائقة 
وتوفير جتربة قيادة فريدة من نوعها في 
كل مرة. وبهدف توفير أفضل العروض 
لعمالئها وكسب رضا رواد وعشاق هذه 
الرياضــات، قدمت هوندا الغامن لزوار 
معــرض الرياضات البريــة والبحرية 
باقة من أقوى العروض على الدراجات 
النارية واملولدات واحملركات البحرية 
التي مت عرضها خالل الفعالية، وعلى 
املالبس واالكسسوارات اخلاصة براكبي 
الدراجات الذين متتعوا بأسعار تنافسية 

وخيارات متعددة.

وتتضمن مجموعة دراجات هوندا 
النارية كال من: 

هوندا 1000RR CBR: تعد هذه الدراجة 
النارية األقوى ضمن عائلة CBR، وتولد 
الدراجة النارية قوة فائقة وذلك بفضل 
محرك سعة 999 سم3 القادر على توليد 
189 قوة حصانية مع ناقل سرعة يدوي 

بـ6 سرعات.
هوندا أفريــكا توين CRF1000L: أثبتت 
نفســها في عالم دراجات املغامرات إذ 
حققت جناحات عدة في راليات الطرقات 
البريــة بفضل أدائها املثالي وتقنياتها 
الذكية املتقدمة. ويأتي محركها بسعة 
998 ســم3 وهــو قادر علــى توليد 94 
قوة حصانية مع ناقل سرعة يدوي بـ6 
سرعات للطرقات السريعة أو الوعرة.
هونــدا GL 1800 جولدوينغ: تقدم هذه 
الدراجة مســتوى متقدمــا من الكفاءة 
بفضل محرك سعة 1833 سم3 مع ست 
أسطوانات لتوليد املزيد من القوة وعزم 

الــدوران واألداء املذهــل. هــذا، وقد مت 
حتسني معدل اســتهالك الوقود ليبلغ 
5.6 ليتــرات/100 كلم. أما ناقل احلركة 
اليدوي فهو متوافر بست سرعات، بينما 
يتمتع ناقل احلركة األتوماتيكي اخللفي 
بقابض ثنائي )DCT( مع سبع سرعات، 
مصممة خصوصا للوضعيات املختلفة 

أثناء القيادة.
تتشــابه  هوندا GL 1800 جولدوينغ تور: 
 1800 GL في ســماتها مع مزايــا هوندا
جولدوينــغ وتأتي هذه الفئة مع علبة 
علوية تستوعب خوذتني تغطيان الوجه 

بالكامل.
هوندا CB1000R: تعتبر واحدة من 
أقــوى ما توصل إليه الصانع الياباني 
هوندا ومتتاز بقدرتها العالية من خالل 
احملرك الرباعي األشواط سعة 998 سم3 
والذي يولد قوة تبلغ 144 حصانا يتم 
نقلها عبر ناقل ســرعة ثنائي القابض 

مع ست سرعات.

هوندا 750D Integra NC: جتمع بني 
القــوة واألناقة معا وقــد مت جتهيزها 
مبحرك ســعة 745 ســم3 ذي األربعة 
أشواط والتبريد بالســائل، قادر على 
توليد قوة 54 حصانا يتم نقلها عبر ناقل 
سرعة ثنائي القابض مع ست سرعات.

هوندا 450R CRF: متكنت هذه الدراجة 
من إرســاء معايير جديــدة للدراجات 
النارية ذات األربعة األشواط اخلاصة 
بسباقات األراضي الوعرة، وذلك بفضل 
قوة انطالقها وسهولة استعمالها. ويتم 
إنتاج مقــدار وفير من القــوة والعزم 
مع محرك سعة 449 سم3 ذي األربعة 
األشواط مع ناقل سرعة بخمس سرعات.
هونــدا 250R CRF: الدراجــة املثالية 
للطرقات الوعرة، يقترن مظهرها الرياضي 
مــع محرك ســعة 249 ســم3 ذي أربعة 
أشــواط مبعدل 40 قوة حصانية، فيما 
يعمل ناقل احلركة ذي اخلمس السرعات 

على توفير القوة والدعم الالزمني.

لفتت األنظار خالل مشاركتها في معرض الرياضات البرية والبحرية

جانب من معرض الرياضات البرية والبحريةمجموعة من الدراجني الكويتيني خالل افتتاح موسم الدراجات الناريةمجموعة من املولدات واحملركات البحرية من»هوندا«

اإلثارة والتشويق خالل هذا املوسم من 
اقتناء أي من دراجات هوندا، باإلضافة 
إلــى حصولهم على دورة تعليم قيادة 
سواء أكانوا من أصحاب املهارات املبتدئة 
أو املتقدمة وذلك باالشتراك مع أكادميية 
كيو ايت موتو لتعليم الدراجات اآللية 
واملتخصصة بتقدمي العديد من الدورات 
واحملاضرات التوعوية للقيادة اآلمنة. 
وتســنى للحضور أثنــاء اطالعهم 
علــى أحدث ما توصلــت إليه دراجات 
هوندا من أداء فائق ومتوازن، التعرف 
على أحدث تشكيلة من االكسسوارات 
التي وصلت مؤخرا إلى معرض هوندا 
للدراجــات النارية، فضال عن متتعهم 
بتجربة متميزة من كوستا كوفي التي 
تعاونت بشكل خاص مع هوندا الغامن 
لتقدمي ألذ املشروبات خالل هذا احلدث. 
كما استعرضت هوندا الغامن خالل 
معــرض الرياضات البريــة والبحرية 
الذي أقيم على أرض املعارض الدولية 

»الساير« تعلن الفائزين في السحب النهائي
لعرض قطع غيار تويوتا األصلية

»كيا املطوع« تتألق في »األڤنيوز«

نظمــت مجموعة قطع الغيار 
في شــركة مؤسسة محمد ناصر 
الســاير وأوالده، إحدى شركات 
الســاير القابضة، يوم االثنني 7 
أكتوبر اجلاري السحب اإللكتروني 
النهائي لعرض قطع غيار تويوتا 
األصلية املميز، وذلك في مقر وزارة 
التجــارة والصناعة، وقد أســفر 
السحب النهائي عن فوز 5 عمالء 
بـ 5 جوائز نقدية، وهم: عبير عيد 
عبداهلل املطيري بجائزة الـ 1000 
دينار، فالح سليمان نزال العازمي 
بـ 500 دينــار، عبدالعزيز محمد 
صالح الشــايجي بـــ 300 دينار، 
سعاد محمد خالد العجمي بـ 200 
دينار، ومحمد علي بـ 100 دينار.

وبدأ هذا العرض املميز في 29 
يوليو املاضي، والذي منح الفرصة 
للعمالء للمشــاركة في الســحب 
مقابل كل 5 دنانير مشتريات من 

طاملا ســعت عالمــة كيا 
موتورز التجارية للتميز على 
كل األصعدة، وعلى هذا النهج 
ســارت كيــا املطــوع عندما 
قررت املشاركة في معرض 
للسيارات متت فعالياته في 
مجمــع األڤنيوز ملدة 10 أيام 
من 3 إلــى 12 أكتوبــر. وقد 
اختارت الشركة عرض أحدث 
التجارية  موديالت عالمتها 
على منصتني منفصلتني في 

فضاء املعرض.
فعلــى املنصــة األولــى 
املوجودة في منطقة )القبة 
3( قدمت كيا املطوع حملبي 
التجارية ســيارة  العالمــة 
كادينزا، السيدان األنيقة ذات 
التصميم الرائع واملواصفات 
املبهــرة، وســيارة جرانــد 
كارنفــال، اخليــار املفضــل 
في الســوق احمللــي في فئة 
الســيارات العائلية املجهزة 
مبواصفــات الراحة واألمان 

املتطورة. 
أما في منطقة غراند بالزا 
)فوكس ســينما( فقد قدمت 
كيا املطوع لعشاق السيارات 
الفاخرة ثالثة موديالت هي 
الســيدان  ســيارة   ،K900
الفارهة كبيرة احلجم، درة 
تاج أســطول كيا، واملنافس 
الواثــق في فئة الســيارات 
 K900 الفاخرة، حيث تباهي
منافسيها مبواصفات رفاهية 
متكاملة ال توجد مجتمعة في 

كيــا تيلورايد، اجليب كبير 
احلجم الذي القى عند إطالقه 
مؤخــرا صــدى واســعا في 
الســيارات  أوســاط عشاق 
ذات األداء الفائق واملواصفات 
املتطــورة. فتصميمهــا ذو 
اخلطوط الواضحة ومظهرها 
الواثــق يلفــت  العصــري 
األنظار من جميــع الزوايا، 
ومواصفات األناقة، الرفاهية 
والتكنولوجيا التي توفرها 
املقصورة الداخلية تستحضر 
الشعور اخلاص بالسيارات 
الفارهــة، أما على مســتوى 
األداء فتعــد كيــا تيلورايــد 
سيارة بروح رياضية وقدرات 
هندسية هائلة توفر عناصر 
متعــة القيــادة واالعتمادية 

واألمان.
كيــا  مشــاركة  تعبــر 

قطع غيار تويوتا األصلية من أي 
معرض قطع غيار تويوتا الساير 
أو مراكــز اخلدمة، ليدخلوا فيما 
بعد بالســحب اإللكتروني لربح 
جوائز نقدية تصل إلى 1000 دينار.
وتلتزم مؤسسة محمد ناصر 
الســاير بضمان أعلى مستويات 
رضــا العمالء من خالل توفيرها 
قطع غيار أصلية مضمونة اجلودة 
بأسعار تنافســية عادلة عبر 17 
مركزا حصريا منتشرة في جميع 
أنحاء الكويت لضمان راحة العميل 

وسهولة الوصول.
تســلم  للفائزيــن  وميكــن 
جوائزهم من إدارة التسويق في 
مركز تســليم ســيارات تويوتا 
اجلديدة في منطقــة العارضية، 
وذلك بإبراز الكتاب الرسمي املقدم 
مــن الوزارة مــع البطاقة املدنية 

األصلية.

الراحة والعملية على التعقيد 
والبهرجة البصرية. 

وقــد علــق مهنــد أحمد 
املطوع، مدير عام كيا املطوع 
على هذه املشــاركة بالقول: 
إننا في كيا املطوع نعي أهمية 
التفاعل املباشر بني عالمتنا 
التجارية وعشاقها من جميع 
الفئــات، وفــي إطــار هــذه 
الرؤية، قمنا عبر السنوات 
املاضية بسلسلة متواصلة 
مــن الفعاليــات التي وفرت 
الفرصــة للتعرف  لعمالئنا 
علــى أحــدث موديــالت كيا 
مثل فعاليات جتربة القيادة 
ورعاية النشاطات وغيرها. 
ومن خالل املشاركة في هذا 
املعرض نواصل جهودنا في 
تعزيــز تفاعلنا مع عشــاق 
موديالت كيا واالطالع على 
القيمة واالســتماع  آرائهــم 
الــى اقتراحاتهــم التي طاملا 
كانت أحد املصادر األساسية 
لالرتقــاء بخدماتنا لتوافق 
تطلعاتهم وتلبي حاجاتهم. 
وفي هذا املقــام أود التوجه 
بجزيل الشكر جلميع عمالئنا 
املخلصني وعشــاق عالمتنا 
التجارية الذين لوال دعمهم 
وثقتهم ما وصلنا الى ما نحن 
عليه اآلن، كيا، عالمة جتارية 
بقــدرة فائقة على االدهاش، 
وكيا املطوع.. وكيل اســمه 
مــرادف للثقــة واالهتمــام 

واخلدمة املتميزة.

مبنصتــني منفصلتــني عن 
قــراءة دقيقــة لديناميكيات 
السوق وفهم عميق من قبل 
إدارة كيــا املطــوع لعمــالء 
العالمة التجارية. فالتموضع 
الصحيح لكال املنصتني في 
مكانني اســتراتيجيني على 
أرض املعرض أتاح لشرائح 
مختلفة من عمالء كيا االطالع 
على مــا يهمهم بــكل راحة، 
والتعرف بكل ســهولة على 
كل ما هو جديد في املوديالت 
التــي يتطلعــون إليها. وقد 
اســتلهمت كيا املطــوع في 
تصميــم املنصتــني نفــس 
مبــدأ »البســاطة األنيقــة« 
الــذي تعتمد عليه فلســفة 
التصميم اخلاصة بعالمة كيا 
التجارية، والذي يركز على 
توفير محيط يقدم عناصر 

خالل مشاركتها في معرض للسيارات

جناح كيا املطوع في املعرض

أي سيارة أخرى في فئتها. 
أما املوديــل الثاني الذي 
زين منصة كيا املطوع فهو كيا 
ستينجر، السيارة الرياضية 
فائقة األداء، املذهلة بخطوطها 
االنســيابية  اخلارجيــة 
واألنيقة، وتصميمها الداخلي 
الذي يستلهم التراث العريق 
لسيارات السباق التقليدية. 
وتعد كيا ســتينجر محطة 
فارقة فــي تاريخ عالمة كيا 
التجارية، حيث افتتحت بها 
كيا موتــورز مرحلة جديدة 
مــن رؤيتها االســتراتيجية 
املســتقبلية التي تركز على 
االنتقال إلى املنافسة في قطاع 

السيارات الفاخرة.
 املوديل الثالث هو أحدث 
أفراد عائلة كيا، سيارة الدفع 
الرباعي متعددة االستخدام 

املطوع: مشاركتنا فرصة للتفاعل مع عمالئنا وآراؤهم مصدر الرتقائنا وتطورنا

»التجاري« يتواجد في برج التجارية
لعرض مزايا »النجمة«

»املتحد« يعلن رابحي »احلصاد اإلسالمي«

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده 
في برج التجارية اعتبارا من اليوم األحد 
املوافــق 20 أكتوبــر إلى يــوم الثالثاء 22 
أكتوبر من خالل جناح تتم إقامته في البرج 
بهــدف عرض مزايا حســاب النجمة الذي 
يوفر ألصحابه فرصة الفوز بأكبر جائزة 
سنوية نقدية بقيمة 1.5 مليون دينار والتي 
تعد اجلائزة النقديــة األكبر التي يوفرها 
حســاب مصرفي ليس فقط على مستوى 
الكويت، بل على مستوى العالم والتي دخل 
بها البنك سجل جيينس لألرقام القياسية 
بتقدميــه لهذه اجلائزة الكبــرى املرتبطة 
بحســاب مصرفي.  وسيتواجد في جناح 
التجاري على مدى األيام الثالثة موظفو إدارة 
التسويق واملبيعات التابعة لقطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد لتعريف رواد وزوار برج 
التجارية مبميزات حساب النجمة وكيفية 
فتح هذا احلساب والتأهل لدخول السحوبات 
األسبوعية املرتبطة بهذا احلساب وكذلك 
التأهل للدخول في الســحب على اجلائزة 
الكبرى وفتح احلســاب أو زيادة الرصيد 
املتوفر فيه قبل تاريخ 1 نوفمبر 2019، كونه 
املوعد النهائي للتأهل لدخول السحب على 
جائزة الـ 1.5 مليون دينار، علما انه بإمكان 
عمالء البنك احلاليني فتح حساب النجمة 
وإيداع مبلغ للدخول في السحب بخطوات 
  .CBK mobile بسيطة من خالل تطبيق البنك
والبنــك التجاري الكويتي يدعو اجلمهور 
الكرمي ورواد برج التجارية لزيارة جناح 
البنك للتعرف على مزايا حســاب النجمة 

أعلــن البنك األهلي املتحد )املتحد( في 
السادس عشــر من أكتوبر اجلاري أسماء 
الرابحني في السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلسالمي، حســاب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي 
اســتطاع أن يعيد رســم حياة اآلالف من 
الرابحــني من ســعداء احلــظ، حيث يقدم 
لعمالئــه أكبر عدد من فــرص الفوز على 
مــدار العام من خــالل ما يزيــد على 850 

جائزة سنويا.
وقد أسفر السحب عن حصول شريفة 
محمد العريفان على اجلائزة األســبوعية 
الكبرى بقيمة 10 آالف دينار، باإلضافة إلى 
حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح 
وهم: سليمان عبدالرزاق الضويحي، هدى 
ابراهيم الهاجري، احمد رويشد العازمي، 
سليمان اسماعيل محمد، صالح حمد صالح، 
ليديا جوزيف سكاكنوالري، سند حميدي 
السند، سالم ابراهيم العبد الرزاق، سامية 
خلف الشمري، مسلم خليفة العميرة، محمد 
حمود العنزي، عمر كوتي كادانكاندي، نواف 
علي كســار، ضفاف عــادل محمد، عباس 
محمد عباس، سامية جميل ناصيف، نبيل 
ابراهيم محمد، نادية هالل راشــد عيسى، 

فاطمة فضل ددهلل، زهرا سيد حسن.
ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء 
فــي األهلي املتحد بالكويــت أو بالبحرين 
بناء على خطة السحب، وفي أيام األعياد 
أو العطالت الرســمية يتم تأجيل السحب 

ليوم العمل التالي.
ويتيح حساب احلصاد اإلسالمي لعمالء 
البنك الدخول في السحب على جوائز ربع 
سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار للرابح 
والتي متكنه من حتقيق أحالمه وتطلعاته، 

واجلوائز القيمة التي يقدمها هذا احلساب 
للعمالء وكذلك آلية فتح احلساب بإيداع 100 
دينار واالحتفاظ مببلغ ال يقل عن 500 دينار 
لدخول جميع السحوبات على كل اجلوائز 
التي يقدمها احلســاب، علما بأنه كلما زاد 
املبلغ احملتفظ به في احلســاب زادت معه 
فرص فوز العميل، حيث إن كل 25 دينارا 
توفر فرصة واحدة للفوز والدخول كذلك 
في السحب السنوي على اجلائزة الكبرى 
مببلغ 1.5 مليون دينار والذي سوف يقام 

في شهر يناير 2020.

هذا باإلضافة إلى الســحب الشــهري على 
جائزة بقيمة 100 ألف دينار.

ولعــل أحد أبرز املميــزات التي يقدمها 
برنامج جوائز احلصاد اإلسالمي لعمالئه 
هي السحب على جوائز العيدين لعمالئه 
الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر 
وعيد األضحى، حيث يحظى الرابحون من 
عمالء املتحد بجائزة بقيمة 100 ألف دينار 
فــي كل من العيدين، وباإلضافة ملا ســبق 
تتضمن جوائز احلصاد اإلسالمي 21 جائزة 
أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 10 
آالف دينار، باإلضافة إلى 20 جائزة قيمة 

كل منها 1000 دينار.
وباإلضافة إلى باقــة اجلوائز اجلذابة، 
يحصل عمالء احلصاد اإلسالمي على أرباح 
سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، 
وهو ما يجعل حســاب احلصاد اإلسالمي 
مفيدا لألســرة وللمدخرين بوجه عام من 
خالل حتقيقه للعديد من املميزات، وهو ما 
يلقى تقدير العمالء سواء اجلدد أو احلاليون.


