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«فولكس واجن الكويت» تعود بباقةف
من العروض االستثنائية

قال مدير عام فولكس واجن الكويت محمد شوي، ان 
شركة بهبهاني للسيارات مستمرة في تطبيق توصيات 
وزارة الصحة الكويتية املتعلقة باإلجراءات الوقائية 
حتى زوال اجلائحة. وأضاف شوي ان االجــراءات 
املتخذة باتت معروفة لدى اجلميع وهي قياس درجة 
احلرارة وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات 
كل ذلك عند املدخل الرئيسي وتطبق هذه االجراءات 
على جميع العمالء واملوظفني، ايضا قمنا بوضع 
التباعد االجتماعي  ملصقات أرضية للتأكيد على 
وترك املسافات، إلى جانب توزيع عبوات التعقيم على 
مكاتب املوظفني واالستقبال. وأشار شوي ان الشركة 
ملتزمة بتقليص عدد املوظفني، حيث تعمل حاليا 
بعدد موظفني ٣٠٪ في صالة العرض، و٥٠٪ خلدمات 
ما بعد البيع. وأوضح شوي، ان اقبال العمالء خالل 
املرحلة األولى كان جيدا بالرغم من الظروف الصحية 
احمليطة، لكنه ال يرقى إلى نشاطه ملا قبل األزمة، األمور 
مقبولة بشكل عام وهي في تزايد تدريجي، ونتوقع 
زيادة في عدد العمالء مع دخولنا في املرحلة الثانية 

من العودة التدريجية للحياة.
خدمات ما بعد البيع

وأكد شوي ان خدمة ما بعد البيع تأثرت قليال، كون 
معظم فنيي الشركة من سكان تلك املناطق املعزولة، 
التصاريح لهم في  لكن الشركة سارعت الستصدار 
أسرع وقت، وجنحنا في العودة إلى تقدمي خدماتنا 
املعهودة من جديد. وأضاف شوي ان خدمات الصيانة 
متوافرة عن طريق احلجز املسبق تفاديا لالنتظار، 
التالي  اليوم  كما ميكن للعميل ترك سيارته حتى 
المتام الصيانة الالزمة. وأوضح شوي ان القطاعات 
االقتصادية في البالد اليوم بحاجة إلى ثقة املستهلك 

في املقام األول والتعايش مع الواقع املفروض، فكل 
القطاعات مترابطة ومتشابكة، وعندما تعود عجلة 
احلياة إلى الدوران سنشهد انتعاشة لكافة القطاعات 
املالية والعقارية والتجارية والترفيهية واخلدمية، هي 
مسألة وقت وكل شيء سيصبح أفضل ريثما تنتظم 

وتيرة احلياة.
وأوضح شوي ان عودة البنوك ستترك أثرا إيجابيا 
على قطاع السيارات، فغياب احللول التمويلية أثر 
بشكل كبير على حركة املبيعات، مبينا ان ٥٠٪ من 
الكويت يعتمدون على تلك  عمالء فولكس واجن 
احللول لشراء سياراتهم. وأضاف ان معرض العالمة 
التجارية الذي يعتبر األكبر في العالم، يضم حاليا 
العديد من مكاتب البنوك واملؤسسات التمويلية التي 
تقدم خدماتها وتسهيالتها املتنوعة التي تناسب كافة 
القطاع املصرفي إلى  العمالء والشرائح، ومع عودة 
العمل بكامل طاقته سنشهد تزايد في عدد العمالء، 
خاصة موظفي القطاع احلكومي الذين يأجلون قرار 
الشراء إلى حني عودة املؤسسات احلكومية إلى العمل 
ليتمكنوا من استكمال اوراقهم املطلوبة الجناز معاملة 

الشراء.
عروض مميزة

وأكد شوي ان فولكس واجن أطلقت باقة من العروض 
االستثنائية املميزة، والتي تضمن متلك السيارة بـ ٠٪ 
فوائد ملدة ٥ سنوات، أيضا هناك عرض خاص لعمالء 
الدفع النقدي يتضمن خصومات على سعر السيارة، مع 
تعهد الشركة بإعادة الشراء خالل ٣ سنوات، باإلضافة 
إلى متديد الضمان والصيانة الدورية واملساعدة على 
الطرقات إلى ٥ سنوات، وبهذا نوفر جتربة قيادة فريدة 

من نوعها لعمالء العالمة التجارية.

«بهبهاني للسيارات» مستمرة في تطبيق توصيات وزارة الصحة الكويتية حتى زوال اجلائحة

محمد شوي

شوي: معرض فولكس واجن األكبر 
في العالم ويضم العديد من مكاتب 

البنوك لتوفير حلول وتسهيالت 
تناسب كل العمالء والشرائح

ملشاهدة الڤيديو

محمد حيدر

حيدر: حريصون على تقدمي أفضل 
خدمة بعروض استثنائية

وحلول متويلية مميزة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت ملشاهدة الڤيديو

«هوندا الغامن» طرحت خدمات جديدة 
تضمن راحة العمالء وسالمتهم

معارض الشركة شهدت إقباالً متزايداً خالل األسابيع املاضية

الثانية من عودة احلياة في 
الكويت. 

وأضاف حيدر أن االقبال 
كان كثيفا على مراكز اخلدمة، 
مشيرا الى انه وعلى الرغم من 
حتديات العزل املناطقي، إال أن 
فريق «هوندا الغامن» متكن من 
تأمني العدد الكافي من املوظفني 
من أجل تزويد عمالء «هوندا» 

باخلدمة األفضل. وأكد حيدر 
القطاع املصرفي  أن عودة 
العوامل املساعدة  من أهم 
لعودة قطاع السيارات الى 
نشاطه كما كان في سابق عهده 
قبل أزمة كورونا، إلى جانب 
عودة املؤسسات احلكومية 
إلى العمل، لنتمكن من طرح 
أقوى العروض واألسعار املميزة 

العمالء. وتابع حيدر:  لكل 
الثانية،  مع بداية املرحلة 
نتوقع أن يزيد اقبال العمالء، 
خاصة مع طرح العديد من 
العروض احلصرية واحللول 
التمويلية، كالتمويل بفائدة 
٠٪ مع البنوك املشاركة على 
سيارات معينة، باإلضافة 
ألسعار استثنائية لعمالء الدفع 

النقدي. وال ننسى بالطبع 
أبطال الصفوف األمامية الذين 
سينالون عروضا استثنائية 
تقديرا جلهودهم املشهودة. 
وعن الطرازات املتوافرة اليوم 
الغامن،  في معارض هوندا 
قال حيدر: إن زبائننا الكرام 
سيتمكنون من التعرف على 
أسطول سيارات هوندا الصالون 
بأنواعها الرياضية والعائلية من 
«سيفيك» اجلديدة مبحركاتها 
املتنوعة ١٫٦ ليتر و٢٫٠ ليتر و١٫٥ 
ليتر تيربو، و«سيتي» األكبر 
بفئتها، و«أكورد» بإطاللتها 
الرياضية والعصرية واملزودة 
بأعلى معايير التكنولوجيا 
ومبحرك تيربو رياضي ١٫٥ 
ليتر و٢٫٠ ليتر. باالضافة 
 HRV مثل SUV لسيارات الـ
األكثر إقباال من قبل الشباب، 
وCRV بإطاللتها اجلديدة، 
و«بايلوت» املزودة بأحدث 
أنظمة القيادة لراحة ركابها، 
إلى جانب أوديسي و«أوديسي 
جي» املثاليتني ألفراد العائلة، 
باالضافة إلصدارات حصرية 
مجهزة بإكسسوارات عصرية 
موديالت  على  وحصرية 
مختارة، باإلضافة لتلبية 
احتياجات ورغبات الزبائن 
النارية  الــدراجــات  محبي 
بأنواعها املختلفة واملجهزة 
بأحدث معايير التكنولوجيا 
واالكسسوارات،  باإلضافة 
ملعدات الطاقة وأنظمة املالحة 

املقدمة من هوندا الغامن.

شهدت معارض «هوندا 
إقباال متزايدا على  الغامن» 
العمالء  معارضها من قبل 
خالل الفترة املاضية التي تلت 
رفع احلظر الكامل، مضيفة 
أن معارضها التزال ملتزمة 
بكل اإلجراءات االحترازية 
املوصى بها من قبل اجلهات 
احلكومية. وأضافت «هوندا 
الغامن»: ألن صحة عمالئنا 
وموظفينا هي من أولوياتنا، 
ومن أجل حماية اجلميع، 
فنحن نحرص على عدم دخول 
أي شخص إال بعد التأكد من 
حرارته وارتدائه كل مستلزمات 
الوقاية كالكمامات والقفازات. 
ولضمان راحة وسالمة العمالء 
قامت «هوندا الغامن» بطرح 
خدمات جديدة متكنهم من 
اختيار السيارة التي تناسبهم  
البيع من  وإمتام إجــراءات 
متويل وتأمني وعمليات الدفع، 
باإلضافة الى خدمة استالم 
وتسليم السيارة، كل هذا من 
اتخاذ كل  أمام منازلهم مع 
اإلجراءات الوقائية، باإلضافة 
الى توفير خدمة الواتساب 
واحملادثة عن طريق الڤيديو 
مع مسؤولي املبيعات وموظفي 
مركز االتصال. أيضا دشنت 
«هوندا الغامن» موقعا خاصا 
حلجز مواعيد زيارة مراكز 
البيع وما بعد البيــع والتي 
تشمـل السيارات والدراجات 
الطاقة  ومنتجات  النارية 
واملالحة والصبغ واحلدادة 

وقطع الغيار. وعن اإلقبال 
الذي شهدته معارض الشركة، 
قال محمد حيدر مدير املبيعات 
في «هونــدا الغامن»: ميكننا 
إنه وخالل املرحلة  القــول 
األولى من عودة احلياة الى 
الكويت كان اإلقبال ملعارضنا 
ممتازاً، ونتوقع مزيدا من 
االقبال مع الدخول في املرحلة 
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17 «وكاالت السيارات»..

تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

«فورد الغامن»: السالمة في املقام األول.. 
ورضا العمالء غايتنا

الذي فرضه العزل املناطقي 
وتأثيره على سير األعمال، 
املدير  أشار عصام سالمة 
التنفيذي للمبيعات، إلى أن 
فريق الشركة يعمل بكل جهد 
لتوفير كل مستويات اخلدمة 
العالية واملعهودة دون تأثير 
أو تهاون على أي مستوى من 
مستويات اخلدمة ورغبة منا 

في إرضاء جميع عمالئنا.
هذا، ونسعى من خالل 
التعاون املشترك بني موظفينا 
لتوفير الراحة الكاملة جلميع 

عمالء املعرض، مراكز اخلدمة، 
الغيار. جدير  ومراكز قطع 
بالذكر أن شركة فورد الغامن 
افتتحت مؤخرا معرضها ومركز 
اخلدمة وقطع الغيار اجلديد 
الفحيحيل  كليا في منطقة 
الذي يهدف الى خدمة سكان 
محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير، والذي يوفر خدمات 
استثنائية من طرق عرض 
القيادة،  السيارات، جتربة 
توفير أفضل مستويات اخلدمة 
للصيانة وقطع الغيار، باإلضافة 

إلى خدمات التمويل، التأمني 
واالكسسوارات. وكانت «فورد 
الغامن» قد تكيفت مع املتغيرات 
املرتبطة بأزمة «كورونا»، حيث 
وفرت سبل تواصل جديدة 
ميكن للعميل أن يتواصل 
معها من خاللها، ومن أهم 
التواصل عن  هذه السبل، 
طريق الڤيديو في الواتساب 
والزووم وغيرهما من البرامج، 
باإلضافة إلى شروحات ڤيديو 
للسيارات مسجلة خصوصا 
لعمالئها، ناهيك عن توفير 

الغامن خدمة جتربة  فورد 
قيادة السيارة في منزل العميل 

بكل أريحية.
كما توفر لعمالئها جميع 
اخلدمات اإللكترونية مثل 
الدفع عن طريق األونالين 
وغيرها. وأكد سالمة أن عودة 
القطاع املصرفي من أهم العوامل 
التي ستسهم في عودة قطاع 
السيارات كما في السابق، 
ويعتبر قرار البنك املركزي 
لتخفيض فوائد القروض من 
أهم العوامل التي ستساعد في 

عودة قطاع السيارات إلى سابق 
عهده، وعودة البنوك احمللية 
ستسهم في تسهيل عملية 
التمويل والقروض  طلبات 
التي تعتبر عامال مهماً للعمالء 
الراغبني بالشراء. عالوة على 
ذلك، فإن تطبيق اإلجراءات 
الصحية املوضحة من قبل 
منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية في معارض 
ومراكز اخلدمة وقطع الغيار 
للسيارات ستحفز عمالءنا 
إلى زيارة مرافق الشركة بكل 

سهولة وأمان.
عروض مستمرة 

وعن عروض «فورد الغامن» 
أكد سالمة أنها مستمرة في 
توفير أفضل العروض اخلاصة 
على جميع سيارات فورد 
الفترة  لعمالئها، وستشهد 
املقبلة عروضا خاصة على 
سيارات فورد إكسبيديشن، 
والوانيت  إدج، موستاجن، 
 ١٥٠-F الغني عن التعريف
ورابتر الذي يعتبر الوانيت 
األكثر مبيعا في أميركا ملدة 
٤٣ عاما، وقد حصد الوانيت 
لقب األكثر مبيعا في الكويت 
العام املاضي من خالل اإلقبال 
الكثيف من العمالء الشباب، 
الغامن» قد  وكانت «فــورد 
أطلقت قبل أزمة «كورونا»، 
فورد توروس اجلديدة كليا، 
ضمن أشهر وأفضل سيارات 
السيدان في فئتها، حيث القت 
إقباال رائعا من عمالئها، كما 
ستشهد الفترة املقبلة اإلعالن 
عن فورد إكسبلورر اجلديد 

كليا والذي طال انتظاره.

انطالقا من مبدأ السالمة 
أوال، وحرصا منها على صحة 
جميع عمالئها وموظفيها، 
الغامن» عن  أعلنت «فــورد 
بتوفير  التزامها  استمرار 
بيئة صحية ومريحة داخل 
معارضها ومراكز صيانتها، 
حيث تقوم باتباع كل اإلجراءات 
واللوائح الصادرة من منظمة 
الصحة العاملية ووزارة الصحة 
الكويتية لتحقيق هذا الهدف.

ومن ضمن تلك اإلجراءات 
تعقيم كل مرافق شركة فورد 
الغامن، باإلضافة إلى سيارات 
العرض وجتربة القيادة بشكل 
دوري ومنتظم لضمان سالمة 
جميع زوار وموظفي الشركة، 
وعند دخول أي من مرافق 
الشركة، يتم فحص درجة 
واملوظف،  العميل  حــرارة 
يديه،  تعقيم  منه  ويطلب 
هذا ويلتزم اجلميع بلبس 
الكمام في كل األوقات، كما يتم 
توفيره للعمالء أو املوظفني 

في حال تطلب األمر ذلك.
وبعد الدخول، يتبع العميل 
واملوظف اإلرشادات الصحية 

املوضحة في كل مداخل ومخارج 
الشركة ويلتزم بالتقيد باملسافة 
االجتماعية احملددة من قبلنا 
لضمان سالمته وسالمة غيره.

وأضافت «فورد الغامن» أن 
الفترة املاضية شهدت إقباال 
العمالء على  جيدا من قبل 
مستوى معارض السيارات، 
مراكز اخلدمة، ومراكز قطع 
التوقعات، مع  الغيار فاق 
توقعاتها أن يزيد هذا اإلقبال 
الثانية  فور دخول املرحلة 
الواقع  التنفيذ.  وعن  حيز 

عصام سالمة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

غامن: أسعارنا االستثنائية خالل هذه 
الفترة ستزيد من اهتمام العمالء 

مبعرفة املزيد واتخاذ خطوة الشراء

معارض «لينكون الغامن» مستمرة
باستقبال عمالئها في بيئة صحية آمنة

شادي غامن

مع دخول الكويت املرحلة الثانية من اخلطة 
احلكومية املوضوعة للعودة التدريجية إلى 
احلياة، ال تزال «لينكون الغامن» مستمرة 
في اتخاذها أعلى اإلجراءات الوقائية حفاظا 
على سالمة كل من عمالئها وموظفيها كونهم 
التي  الدافع األول واألهم لكل اإلجــراءات 
الكائنة في منطقتي  نتبعها في معارضنا 
أكد  الشويخ والفحيحيل. في هذا الصدد، 
مدير أول العالمة التجارية شادي غامن أن 
«لينكون الغامن» تتبع كل التعليمات واللوائح 
الصادرة من منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية لتحقيق هذا الهدف، حيث 
يتم تعقيم كل مرافق شركة لينكون الغامن 
باإلضافة إلى سيارات العرض بشكل دوري 
ومنتظم لضمان سالمة جميع زوار وموظفي 
الشركة عند الدخول ألي من مرافق الشركة، 
باالضافة إلى تعقيم السيارات املخصصة 
لتجارب القيادة بشكل دوري بعد كل جتربة 
من الداخل واخلارج، كما مت احلرص على 
توفير الكمامات والقفازات والكحول للتعقيم 
في معارضنا، إلى جانب إجراء فحص درجة 
احلرارة لكل من يدخل إلى معارض «لينكون 
الغامن». باإلضافة إلى ذلك، مت وضع امللصقات 
واللوحات التوجيهية واإلرشادية الالزمة 
للتباعد االجتماعي واملوجودة في كل مداخل 
ومخارج املعرض ومراكز خدمة ما بعد البيع، 

لضمان تنفيذها والعمل على توفير مساحة 
آمنة لعمالئنا وموظفينا.

وعن إقبال العمالء خالل الفترة املاضية، 
قال غامن إن اإلقبال فاق التوقعات في أول 
ثالثة أسابيع من املرحلة األولى من خطة 
العودة إلى احلياة، ونستمر قدما مبتابعة 
اإلقبال عن كثب وبقوة أكبر خالل األسبوع 
الثالث على التوالي، وهذا ما يشعرنا بطمأنينة 
أكبر بأن أعداد الزائرين والعمالء في ازدياد 
وخاصة بعد تنفيذ املرحلة الثانية من العودة 

اآلمنة للحياة الطبيعية في الكويت.
فريق عمل واحد

ولفت غامن الى أن كل موظفي الشركة 
يعملون كفريق واحد على الرغم من حتديات 
العزل املناطقي، وبالتالي فإن اجلهود مكثفة 
لالستمرار في خدمة العميل كما اعتدنا دوما، 
وهذا ما يسعى إليه فريق العمل كامال من 
صاالت عرض لينكون الغامن، إلى خدمة ما 

بعد البيع وفريق خدمة العمالء.
وأكد أن أهم ما يحتاج اليه قطاع السيارات 
في هذه املرحلة الستعادة نشاطه السابق هو 
عودة القطاع املصرفي ملباشرة أعماله، وهذا 
ما نرجوه من خالل تأكيد االستمرار في خطة 
العودة اآلمنة واالنتقال إلى املرحلة الثانية، 
وال شك أن خطوة البنك املركزي لتخفيض 

فوائد القروض، وما تسعى البنوك له من 
خالل تسهيل عمليات العمالء سيسهم في 
استرجاع إقبال العمالء على شراء السيارات، 
وتسهيل رحلة العميل من قرار الشراء إلى 
حصوله على القرض وتسلم السيارة سيساعد 
إلى  في عودة تدريجية لقطاع السيارات 
العمل بشكل أفضل من السابق، كما أن 
شعور واطمئنان العمالء بالسالمة واألمن 
سيسهم في عودة استقبالهم في معارض 

لينكون الغامن.
باالضافة إلى كل ما سبق، فإن أسعارنا 
اخلاصة خالل هذه الفترة ستزيد من اهتمام 
العمالء مبعرفة املزيد واتخاذ خطوة الشراء، 
كما أن عملنا على خدمة العميل من والى 
املنزل يسهم بشكل كبير في زيادة عدد 
التواصل  عمالء لينكون من خالل خدمة 
الواتساب، وخدمة توصيل السيارة  عبر 
للمنزل لتجربة قيادتها، وخدمة مكاملة الڤيديو 
االفتراضي، وطلبات شرح مصورة خاصة 
إلى زيارة  عن سيارات لينكون باإلضافة 
املعرض وجتربة قيادة السيارات مباشرة، 
كما نوفر لعمالئنا جميع اخلدمات اإللكترونية 
مثل الدفع عن طريق األونالين وحجز موعد 

زيارة لتجربة القيادة.. وغيرها.
وعن عروض «لينكون الغامن»، أكد غامن 
تشجيع العمالء بأسعار استثنائية وتنافسية 

 MKC على جميع موديالت لينكون، ومنها
ابتداء من ٩٩٩٩ دينارا، وكورسير ابتداء من 
١١٩٩٩ دينارا، ونوتيلوس ابتداء من ١٢٩٩٩ 
دينارا، وكونتينتال ١٣٩٩٩ دينارا، وأفياتور 
ابتداء من ١٦٩٩٩ دينارا، ونافيجيتور ابتداء من 
٢٣٩٩٩ دينارا، فالوضع احلالي وبسبب أزمة 
كورونا يتطلب منا جذب وتشجيع العمالء 
بالطرق األسهل واألفضل، وأيضا املزيد من 
املفاجآت القادمة لعمالء لينكون، باإلضافة 
الغامن  البال من لينكون  الى حزمة راحة 
وهي ٥ سنوات لكل من الضمان والصيانة 

وخدمة املساعدة أو ١٠٠ ألف كلم.
وكانت «لينكون الغامن» قد أطلقت في الربع 
األول قبل أزمة كورونا، سيارة «أفياتور» 
اجلديدة كليا التي امتازت بروعة الفخامة 
 SUV واألداء من فئة سيارات الدفع الرباعي
كما متتعت لينكون أفياتور اجلديدة كليا 
بتقنيات متقدمة ورائدة في مجالها والعديد 
التي متنحك جتربة قيادة  التقنيات  من 
سلسة، حيث يبدأ السعر من ١٦٩٩٩ دينارا، 
وأيضا «كورسير» اجلديدة كليا من فئة الـ 
SUV املدمجة الفاخرة، حيث يبدأ السعر من 
١١٩٩٩ دينارا، وسيتم العمل بشكل مكثف 
على توسيع نطاق التعريف عنهما ومتابعة 
كل جديد مع عمالئنا عن قرب فيما يتعلق 

بأحدث موديالت لينكون.

الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
15 «وكاالت السيارات»..

تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

محمد الطلخاوي

الطلخاوي: مستمرون في اإلجراءات 
الوقائية وهدفنا توفير بيئة آمنة 

وصحية للعميل واملوظف

ملشاهدة الڤيديو

«كاديالك الغامن» تستقبل طرازات جديدة في معارضها
أطلقت خدمة «كاديالك اليف» التي سهلت التواصل مع العمالء خالل فترات احلظر

الراحة واألمان،  بالكامل، وبهذا نكون قد وفرنا للعميل 
واخلدمة متاحة عبر املوقع االلكتروني، وبخطوات سهلة 
يستطيع العميل حجز موعد واختيار كيفية تسليم او استالم 
السيارة ليتم األمر بعدها بكل سالسة. وأكد الطلخاوي ان 
قطاع السيارات مر مبرحلة صعبة جدا، ولم يكن وحيدا 
في ذلك التأثر، فالتوقف عن العمل في كافة قطاعات الدولة 
أثر بشكل على كل مناحي احلياة االقتصادية، ونحن نتوقع 
قريبا في استعادة النشاط تدريجيا مع املراحل اخلمسة 
الطبيعية املوضوعة من قبل  إلى احلياة  العودة  خلطة 

الفريق احلكومي.
وأضاف أن عودة املصارف إلى العمل بكامل طاقتها سيؤثر 
الكويت،  السيارات في  بشكل إيجابي على نشاط قطاع 
وستمكنه من إطالق املزيد من العروض املميزة التي تشجع 
العميل على اتخاذ قرار الشراء. وأشار الطلخاوي إلى أن 
عروض كاديالك الغامن متوافرة حاليا، وهي متنوعة وتناسب 
كل العمالء، فهناك عروض خاصة بعمالء النخبة األوفياء، 
وأخرى خاصة بالطلبة، وأخرى للعمالء اجلدد، يستطيع 
أي عميل يرغب باقتناء احدى سياراتنا ان يبادر بزيارة 
معارضنا ونحن سنقدم له االستشارة املناسبة التي يبحث 
عنها. وعن الطرازات اجلديدة التي ستصل معارض كاديالك 

الغامن، قال الطلخاوي ان الشركة استقبلت مؤخرا بعض 
املوديالت اجلديدة، األولى هي سيارة السيدان ذات احلجم 
املتوسط CT٥ والتي تتميز بتصميمها الرياضي األنيق وهي 
اآلن موجودة في معارضنا وبسعر يبدأ من ١٢٥٠٠ دينار، 
أما السيارة الثانية فهي CT٤ والتي تعتبر أصغر سيارة 
سيدان مت انتاجها من قبل كاديالك، وقد وصلت قبل أيام 
قليلة إلى معارضنا وبسعر مذهل يبدأ من ١٠٥٠٠ دينار، 
وبفئة الـ SUV لدينا كاديالك XT٦ والتي وصلت معارضنا في 
فبراير املاضي وهي أولى سيارات كاديالك سباعية املقاعد 
بحجم أصغر من اسكاليد، والتي تتميز بباقة من املواصفات 
الفاخرة في فئتها القياسية وهي تتفوق مبزاياها وسعرها 
الذي يبدأ من ١٧٩٩٩ دينارا مقارنة باملركبات من ذات الفئة، 
وجدير بالذكر ان موديالت ٢٠٢٠ تتمتع بخمس سنوات 
ضمان أو ١٠٠ ألف كلم، باإلضافة إلى صيانة ٥ سنوات مع 
مساعدة على الطريق. وختم الطلخاوي: ان هذه األزمة دفعتنا 
إلطالق خدمة جديدة وهي «كاديالك اليف» التي تعتبر حل 
ثوري جديد للتواصل مع العمالء وهم في منازلهم، حيث 
يستطيع العميل حجز موعد إلجراء احملادثة بعد اختياره 
السيارة التي يرغب في شرائها، لنقوم باالتصال به عبر 
خدمة الڤيديو املباشر وتقدمي شرح مفصل عن الطراز من 
التجهيزات واملزايا املوجودة في  اخلارج والداخل وعن 
كل فئة، واإلجابة عن كل استفساراته بشكل فوري خالل 
الشرح، كل هذا والعميل يجلس في منزله، وهذه اخلدمة 
سجلت إقباال لم يكن متوقعا من قبل العمالء، واستطعنا 

حتقيق مبيعات جيدة عن طريقها.

قال مدير عام كاديالك الغامن محمد الطلخاوي إن االجراءات 
االحترازية القوية التي اتخذتها الشركة منذ املرحلة األولى 
للعودة إلى احلياة والتزال مستمرة، كانت محل ثقة عمالء 
الغامن»  الفاخرة، فنحن في «كاديالك  التجارية  العالمة 
نضع سالمة العمالء واملوظفني في املقام األول، ونحرص 
ونشدد على تطبيق تلك االجراءات على اجلميع والتي 
البوابة والتأكيد على  تتضمن قياس درجة حرارة عند 
اليدين، باإلضافة  الكمامات والقفازات بعد تعقيم  ارتداء 
إلى تعقيم املعرض والسيارات من الداخل واخلارج بشكل 
دوري ومنتظم، وبالتالي توفير بيئة آمنة وصحية لكل من 
يرغب في زيارة معارض كاديالك الغامن. وأضاف الطلخاوي 
أن حركة العمالء في تزايد مستمر يوما بعد آخر، وتلك 
احلركة املتزايدة تبشر بعودة احلياة إلى طبيعتها قريبا، 
لكن ورغم ذلك نلمس حتفظا لدى العمالء في اتخاذ قرار 
الشراء أكثر مما سبق، وكما تعلم ان الفترة املاضية وبسبب 
الظروف الطارئة لم نتمكن من إطالق عروضنا الرمضانية 
املعتادة، لذلك جند معظم العمالء اليوم يبحثون عن العرض 
األفضل والسعر األفضل، ونحن نعتقد ان الوضع سيتبدل 
مع مرور الوقت، خاصة مع عودة شركات السيارات إلى 
العمل وإطالق عروضها، وسيتغير كليا مع عودة القطاع 
احلكومي واملصرفي إلى العمل مجددا. وأشار الطلخاوي 
إلى أن كاديالك الغامن متكنت من االستمرار بتقدمي خدمات 
ما بعد البيع بطاقم عملها املتاح، كما اعتمدت الشركة على 
املنزلية حيث تقوم باستالم السيارة من  نظام اخلدمة 
العميل وعمل الصيانة الالزمة وإعادة السيارة بعد تعقيمها 

«ميتسوبيشي املال»..
وأساليب عمل عصرية للتواصل مع العمالء

اإلجراءات الوقائية مستمرة.. وعروض خاصة ألبطال الصفوف األمامية

ملشاهدة الڤيديو

ألن صحة العميل هي في 
املقام األول، أخذت «ميتسوبيشي 
املال» على عاتقها مهمة توفير 
بيئة صحية آمنة داخل معارضها 
ومراكز الصيانة التابع لها، 
ولضمان ذلك حرصت الشركة 
على تطبيق توصيات وزارة 
الصحة الكويتية باتخاذ مجموعة 
من التدابير االحترازية وتوفير 
كافة مستلزمات الوقاية، لتبدأ 
من حلظة دخول العميل إلى 
معارضها وحتى خروجه، 
وتلك االجراءات تتضمن قياس 
درجة احلرارة وتعقيم اليدين 
وتوزيع الكمامات والقفازات 
على اجلميع، وتخصيص بوابة 
للدخول واخرى للخروج، 
باالضافة إلى تعقيم السيارات 
املعروضة بعد تقدمي كل شرح 
للعميل من الداخل واخلارج، 
إلى جانب السيارات املخصصة 
للتجربة، مع تعقيم شامل 
للمعرض واألسطح واملكاتب 
بشكل مستمر ودائم، كل تلك 
االجراءات تتطابق متاما مع 
تلك املتبعة في مراكز الصيانة، 
والهدف هو ضمان صحة 

العون ان «املال  وأردف 
موتورز» استطاعت وبفضل 
سياسة التخطيط املستقبلي 
التي تنتهجها وضع خطط 
للتعامل مع الظرف االستثنائي 
القائم، وبالتنسيق الدائم مع 
أجهزة الدولة التي قدمت لنا 
مشكورة كل الدعم والتسهيالت، 
متكنت من جتهيز طواقم عملها 
لالستمرار بتقدمي خدماتها 
العرض  املتميزة في صالة 
ومراكز اخلدمة وقطع الغيار 
دون انقطاع وبذات اجلودة 
املعهودة، مشيرا إلى ان خدمات 

االطالع على كافة طرازات 
ميتسوبيشي وطلب شرح عن 
طريق خدمة الڤيديو، وحجز 
موعد لتجربة القيادة حيث 
تصل السيارة للعميل معقمة 
بالكامل، وفي حال اتخاذه قرار 
الشراء، نقوم بإجناز األوراق 
املطلوبة ليتم الدفع بعدها 
عن طريق األونالين، كل ذلك 
يتم بخطوات بسيطة ومن 
املنزل دون ان نكبد العميل 

عناء الزيارة.
العودة إلى احلياة

إلى  البالد  انتقال  ومع 
خطة  من  الثانية  املرحلة 
العودة التدريجية إلى احلياة 
أن  العون  الطبيعية، توقع 
تشهد معارض «ميتسوبيشي 
املال» اقباال مضاعفا، خاصة مع 
معاودة املؤسسات احلكومية 
والقطاع املصرفي تقدمي خدماتهم 
بشكل كامل، حيث سيتمكن 
العميل من استصدار األوراق 
الالزمة إلمتام معاملة الشراء 
عن طريق األقساط، وسيشجع 
قطاع السيارات بشكل عام 

الصيانة متاحة ايضا عبر 
حجز مواعيد مسبقة لضمان 

راحة العمالء.
تسوق إلكتروني

وألن الوضع ما بعد كورونا 
سيكون مختلفا عما قبله، 
سارعت «املال موتورز» باعتماد 
اساليب عمل عصرية للتواصل 
مع العمالء تعزز من مبدأ التباعد 
االجتماعي في هذه الفترة، 
فكانت من الشركات السباقة 
في تدشني التسوق االلكتروني 
حيث أصبح بإمكان العميل 

على اطالق املزيد من العروض 
املتميزة التي طاملا انتظرها 

العمالء.
عروض حصرية

وفي هذا السياق، قال العون 
ان «ميتسوبيشي املال» قدمت 
للمتعاملني وفق نظام الشراء 
باألقساط وبالتعاون مع شركة 
املال العاملية عرض «صفر» 
أربــاح ملدة ثالث سنوات، 
فضال عن استحقاق القسط 
األول بعد أربعة أشهر على 
موديالت معينة، وهي مبادرة 
من الشركة لتجديد عالقتها 
مع العمالء، كما تقدم حاليا 
لعمالئها عروضا خاصة على 
طرازات ٢٠٢٠ والتي تشمل 
الصيانة ملدة ٣ سنوات، كما 
خصصت عروضا حصرية 
ألبطال الصفوف األمامية في 
مواجهة الڤيروس تشمل تأمينا 
شامال على سياراتهم مدة 
سنة، تقديرا جلهودهم املبذولة 
وتضحياتهم في تأمني حياة 
جميع من يقيم على أرض 

الكويت الطيبة.

وسالمة العميل واملوظف.
وعن اقبال العمالء على 
معارض الشركة خالل الفترة 
املاضية، قال مشعل العون 
املشرف العام على معرض 
ميتسوبيشي املال ان الشركة 
تراهن على والء عمالئها، 
واالقبال كان جيدا سواء داخل 
معرض الشركة او في مراكز 
الصيانة، مؤكدا ان االجراءات 
الوقائية التي تنتهجها «املال 
موتورز» عززت اكثر من ثقة 
وطمأنينة العمالء وشجعته 

على زيارة املعرض.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«لوتس الغامن» تستقبل عشاق القيادة الرياضية

الغامن»  ال تزال «لوتس 
مستمرة في اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات االحترازية مع 
االنتقال إلى املرحلة الثانية، 
سالمة  على  منها  حرصا 
العمالء واملوظفني،  وصحة 
اتــبــاع إجـــراءات  حيث مت 
الدورية  النظافة والتعقيم 
املوصى بها من قبل وزارة 
الصحة الكويتية، مع تزويد 
املوظفني والزبائن بالكمامات 
والقفازات، إلى جانب قياس 
درجة احلرارة قبل الدخول 
للمعرض، إلى جانب استخدام 
املعقمات بشكل دائم سواء 
لأليدي واألسطح والسيارات 
املعروضة، مع تنظيم حركة 
استقبال الزبائن واحلفاظ على 
قواعد التباعد من ناحية عرض 
السيارات وترك مسافة بني 
املوظف والعميل، حرصا منا 

لقد شهد معرض «لوتس الغامن» 
إقباال كثيفا من قبل عشاق 
الرياضية خالل  السيارات 
األيام األولى التي تلت رفع 
احلظر الشامل، حيث عادت 
عجلة النشاط للدوران تدريجيا 
مع رفع احلظر الشامل، كما 

اخلدمات املتميزة للعمالء.
وأكد غملوش ان عودة 
القطاع املصرفي هو من أهم 
العوامل املساعدة لعودة قطاع 
السيارات الى نشاطه كما 
كان في سابق عهده قبل أزمة 
كورونا، ومع عودة احلياة 
التدريجية إلى قطاعات الدولة، 
البنوك نشاطها  واستعادة 
بالكامل، فإن ذلك سينعكس 
إيجابا على حركة املبيعات 
والشراء في قطاع السيارات.

وأضاف غملوش: ننتظر 
بفارغ الصبر أيضا، تشغيل 
لرياضة  الكويت  «مدينة 
احملركات KMT» التي ستمكننا 
من تنظيم املزيد من فعاليات 
التجارب لعمالئنا عشاق القيادة 
والتأدية الرياضية وتعريف 
العمالء اجلدد مبتعة القيادة 
التي توفرها سياراتنا. وعن 

نتوقع أن يزيد هذا اإلقبال في 
املرحلة الثانية، وعلى الرغم من 
العزل املناطقي املفروض على 
بعض املناطق إال ان «لوتس 
الغامن» تعمل اليوم كفريق عمل 
واحد وبكامل طاقتها دون أي 
تقصير والهدف تقدمي أفضل 

آخر عروض الشركة، قال 
غملوش ان «لوتس الغامن» 
تقدمي  على  اعتادت  لطاملا 
الى جميع  العروض  أفضل 
الفترة  عمالئها. وستشهد 
املقبلة عروضا قوية على 
 ،«Exige»و «Evora» موديالت
وللتذكير فإن سيارة «لوتس» 
هي لنخبة قائدي السيارات 
الرياضية و«لوتس الغامن» 
لن تخيب أمل هذه الشريحة 
من العمالء وستقدم لهم أهم 
وأقوى العروض مع خدمة 

VIP مميزة.
وختم غملوش بتوجيه 
العاملـــــني  الشكـر جلميع 
باخلطوط األمامية وجميع 
وغير  احلكومية  اجلهات 
احلكومية التي ساهمت بحمايتنا 
واحلفاظ على سالمتنا من 

جائحة كورونا.

على تقدمي اخلدمة والتجربة 
املميزة للعميل.

وعن تلك اإلجراءات، قال 
املبيعات في «لوتس  مدير 
الغامن» موسى غملوش: االلتزام 
بجميع اإلجراءات املوصى بها 
من قبل اجلهات احلكومية 
أمر واجب، وحماية عمالئنا 
وموظفينا هي من أولوياتنا.

وأضاف غملوش: لضمان 
راحة عمالئنا، قمنا بطرح 
خدمة جديدة، حيث يستطيع 
العمالء اختيار السيارة التي 
تناسبهم وإمتام إجراءات البيع 
من متويل وتأمني وعمليات 
الدفع، كل ذلك من منزلهم، 
باإلضافة خلدمة تسلم وتسليم 
السيارة مع اتخاذ كل اإلجراءات 

الوقائية املوصى بها.
وعن حركة العمالء خالل 
الفترة املاضية، قال غملوش: 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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موسى غملوش

حلول متويلية 
حصرية لتلبية 

احتياجات 
نخبة قائدي 

السيارات 
الرياضية

«الزياني» أنهت «يونيو» بإقبال كبير.. ومبيعات جيدة
الشركة تسعى إلى مواصلة تقدمي عروض قّيمة لعمالئها

قال ستيف براون مدير 
قطاع السيارات في شركة 
املعتمــــــد  الوكيل  الزياني 
لسيارات فيراري وجاكوار 
وبنتلي ومازيراتي وبورجوارد 
في الكويت، إن الشركة كانت 
والتزال تضع صحة وسالمة 
عمالئها وموظفيها في املقام 
األول خاصة في ظل الظروف 
الراهنة، لذلك وقبيل العودة الى 
العمل مجددا، قامت «الزياني» 
الشهر املاضي بإجراء استطالع 
مت إرساله إلى ١٥ ألف عميل 
تقريبا، وكان االستطالع حول 
احتياطات الصحة والسالمة 
التي يتوقعونها من الشركة، 
وعليه قامت باتخاذ مجموعة 
الوقائية في  من اإلجراءات 
كل مرافقها والتي تتضمن 
عمليات تعقيم واسعة في 
كل صباح قبل افتتاح صاالت 
العرض ألبوابها، باإلضافة 
إلى تعقيم كل مناطق تواجد 
العمالء واألسطح والسيارات 
بشكل دوري ومستمر طيلة 
اليوم، كما حترص الشركة 
التباعد  مبدأ  على تطبيق 
مسافة  وتــرك  االجتماعي 
كافية بني املوظفني والعمالء، 
إلى قياس درجة  باالضافة 
إلى  الداخلني  حرارة جميع 

حركة املرور داخل معارضنا 
خالل الفترة املقبلة عما هي 
عليه اآلن، وسنسعى حاليا 
إلى مواصلة تقدمي عروض 

قيمة جديدة لعمالئنا.
وأشار براون إلى ان املرحلة 
األولى، كانت مبنزلة حتد 
حيث  لنا،  بالنسبة  كبير 
العمالء مرتفعا  كان طلب 
الوقت نفسه مت  جدا، وفي 
تخفيض قدرتنا بنسبة ٥٠ 
إلى ٧٠٪ في مختلف مجاالت 
أعمالنا، وقد تأثرت خدمة ما 
بعد البيع بشكل خاص، حيث 
أدى تراكم مواعيد الصيانة 
إلى إحداث ضغط كبير على 
فريق العمل في مراكز اخلدمة، 
لكننا متكنا مع مرور الوقت 
من جتاوز هذا األمر، وحافظنا 
على تقدمي مستويات عالية في 
خدماتنا ترضي كل عمالئنا. 
وعما يحتاجه قطاع السيارات 

سجلت حجم مبيعات أعلى من 
املعتاد، وقد كان هذا مدفوعا 
أيضا بـ ٣ أشهر من الطلبات 
املتراكمة، ونتوقع استمرار 
املبيعات اجليدة خالل املرحلة 
الثانية مع عودة السوق إلى 
الطبيعي واملستقر  وضعه 

في أغسطس.
بــراون: لدينا  ــاف  وأض
بالفعل أفضل العروض على 
مجموعة واسعة من السيارات 
اجلديدة واملستعملة، مبا في 
ذلك أكبر عروض التوفير على 
اإلطالق وعروض التمويل ملدة 
٥ سنوات مع ٠٪، وسنستمر 
العروض بناء  في حتديث 
العمالء، فليس  على طلب 
هناك وقت أفضل لشراء أي 
سيارة فاخرة أو رياضية من 
الزياني في مثل هذا الوقت.

وعن الطرازات اجلديدة التي 
ستصل معارض «الزياني» 

خالل الفترة املقبلة، أكد براون 
أن هناك عوامل خارجية ال 
ميكننا السيطرة عليها، أو 
حتى التنبؤ بها، ولكن بشكل 
أساسي يحتاج القطاع إلى 
أمرين رئيسيني، األول، هو 
كسب ثقة املستهلك، مدفوعا 
على األرجح بزوال جائحة 
«كورونا» والتوقعات االقتصادية 
اإليجابية املدعومة بارتفاع 
أسعار النفط واستمرار اإلنفاق 
احلكومي. أما األمر الثاني، فهو 
حاجة شركائنا من الشركات 
املصنعة إلى مواءمة توقعاتهم 
وتطلعاتهم ودعمهم مع الظروف 
اجلديدة في األســواق، مما 
يسمح باملنافسة الصحية.

وأكد براون انه وبفضل 
عروض األسعار على جميع 
السيارات اجلديدة واملستعملة، 
كان شهر يونيو جيدا للغاية 
بالنسبة لشركة الزياني، حيث 

قريبا، قال براون: ان هذه سنة 
التجارية  مثيرة لعالماتنا 
مع إطالق عدد من املوديالت 
اجلديدة، ونظرا إلغالق املصانع 
في إيطاليا واململكة املتحدة، 
فالتزال العديد من تواريخ 
الطرازات متغيرة،  وصول 
وسيكون لدينا أكثر من ١٠ 
لعرضها  موديالت جديدة 

قريبا.
وبالنسبة إلى فيراري، لدينا 
سيارة Tributo F٨ اجلديدة 
متاما وننتظر بفارغ الصبر 
 SFو٩٠ Roma وصول طراز

.Spider Fو٨ GTS و٨١٢
أما في بنتلي، فقد استقبلنا 
سيارة Flying Spur اجلديدة 
كليا مع GT V٨ كوبيه، وفي 
مازيراتي ننتظر إطالق املجموعة 
إثارة على  اجلديدة األكثر 
مدار السنوات الثالث املقبلة، 
العام بسيارة  وستبدأ هذا 
 MC جيبلي الهجينة وسيارة

٢٠ اجلديدة.
وأخيرا في جاكوار، تسلمنا 
 XE اآلن الطرازات احملدثة من
Sedan وF-TYPE Coupe ونحن 
ننتظر املزيد من املعلومات 
حول سيارة I-PACE ذات 
الكهربائية  الرباعي  الدفع 

الشهيرة.

املعرض، مع إلزامهم بضرورة 
ارتداء الكمام واستخدام معدات 
الوقاية الشخصية املناسبة.

التفاؤل موجود

وأضاف براون ان إقبال 
العمالء على معارض ومراكز 
خدمة «الزياني» كان إيجابيا 
للغاية، حيث الحظنا ارتفاع 
عدد زوار املعرض بنحو ٣٠٠٪ 
مقارنة بعدد الزوار في األشهر 
التي سبقت أزمة كورونا، 
ونعتقد أن هذه الزيادة التي 
شهدناها خالل الفترة األولى 
من شهر يونيو مردها إلى حد 
كبير فترة اإلغالق الطويلة 
التي استمرت ملدة ٣ أشهر 
وما سببته من تراكم للطلبات 
في السوق، وأضاف براون: 
ال نزال متفائلني بشأن األداء 
بقية العام، وعلى الرغم من 
توقعاتنا بانخفاض مستويات 

براون: نتوقع استمرار املبيعات 
اجليدة خالل املرحلة الثانية

مع عودة السوق إلى وضعه 
الطبيعي واملستقر في أغسطس

ستيف براون
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جنم بودستور

عروض الشركة تضمن للعميل جتربة 
قيادة مع راحة بال طوال فترة التملك

نتوقع زيادة في أعداد الزوار
مع دخولنا املرحلة الثانية

 TEGO 8 عرض قوي على سيارة
يتضمن صيانة وكفالة مجانية 11 سنة

جنم بودستور: قطاع السيارات
تنقصه عودة القطاع املصرفي إلى احلياة

«شيري الكويت» حريصة على اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية حرصاً منها على سالمة اجلميع

قال جنم بودستور رئيس مجموعة بودستور الوكيل 
املعتمد لسيارات شيري في الكويت، ان قطاع السيارات بدأ 
يتنفس الصعداء مع عودة احلياة التدريجية إلى الكويت، 
وأشار بودستور الى ان الشركة التزال حريصة على تطبيق 
كل اإلجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة الكويتية، 
داخل معرض «شيري» وفي مركز اخلدمة، وتتضمن تلك 
اإلجراءات قياس درجة احلرارة وارتداء الكمامات والقفازات، 
وتوزيع عبوات التعقيم في أرجاء املعرض وعلى مكاتب 
مستشاري املبيعات، مع تعقيم دوري لكل السيارات املعروضة، 
ومع نهاية كل يوم نقوم بإجراء تعقيم شامل لكل مرافق 
املعرض والشركة عن طريق أجهزة الرش اخلاصة، كل هذه 

االجراءات هدفها ضمان سالمة العمالء واملوظفني.
إقبال كبير

وعن حركة العمالء، قال بودستور إن اإلقبال فاق التوقعات 
خالل الفترة املاضية، ونتوقع زيـــــادة في أعــــداد الزوار 
الثانية من اخلطة احلكومية للعودة  مع دخولنا املرحلة 
إلى احلياة الطبيعية، لتعاود معها قطاعات الدولة تقدمي 
إيجابي على  خدماتها مجددا وهذا األمر سينعكس بشكل 
قطاع السيارات. وأضاف بودستور ان مركز خدمة شيري 
يعمل بشكل طبيعي ويقدم خدماته كاملة، فالعزل املناطقي 
املفروض لم يؤثر على سير أعمالنا، كون معظم موظفي 
الشركة يقطنون خارج املناطق املعزولة في سكن خاص 

تؤمنه الشركة لطاقم عملها.
عودة القطاع املصرفي.. ضرورة

وأكد بودستور ان ما ينقص قطاع السيارات اليوم هو 
عودة القطاع املصرفي إلى احلياة مجددا، الذي يشكل شريان 
التي تعتمد بشكل رئيسي في  السيارات  احلياة لوكاالت 
مبيعاتها على اخلدمات التمويلية املقدمة من قبل البنوك 
للعمالء، مشيرا إلى ان التمويل يشكل ما نسبته ٩٠٪ من 
مبيعات السيارات، مقابل ١٠٪ ملبيعات النقدي، ولهذا األمر 
سجل قطاع السيارات انخفاضا ملحوظا في املبيعات خالل 
البنوك وتعليق املؤسسات  الفترة املاضية بسبب توقف 
الكويت  إلى  احلكومية ألعمالها، لكن ومع عودة احلياة 

ستتبدل األمور ويعود النشاط إلى القطاع كسابق عهده.
عروض غير مسبوقة

وعن آخر عروض الشركة، قال بودستور إن الشركة قدمت 
 TEGO مؤخرا ومع العودة إلى العمل عرضا قويا على سيارة
٨ يتضمن صيانة وكفالة مجانية ١١ سنة شاملة اإلطارات 
التعهد  والسفايف والدسكات، مع تأمني ملدة سنتني، مع 
بشراء السيارة بعد مضي ٥ سنوات بقيمة ٤٥٪ من سعر 
السيارة، باإلضافة إلى عروض أخرى على طرازت شيري 
املميزة، وهذا ما يضمن للعميل جتربة قيادة مع راحة بال 

طيلة فترة التملك.
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«املال وبهبهاني» تعد عمالءها 
بعروض ومفاجآت قوية

بعد مرور شهر على رفع احلظر الشامل، التزال 
شركة املال وبهبهاني مستمرة في استقبال عمالئها 
مع اتخاذها تدابير وقائية صارمة هدفها األول 
سالمة العميل واملوظف على حد سواء، ومن ضمن 
تلك اإلجراءات تطهير وتعقيم شامل لكل الفروع 
بشكل يومي، وتخصيص موظف استقبال مهمته 
تدوين بيانات العمالء وقياس درجة احلرارة قبل 
الدخول، ومن ثم تعقيم اليدين وارتداء الكمامات 
والقفازات، وتخصيص مكان خاص النتظار العمالء 
املقاعد، والتزام  الكافية بني  مع مراعاة املسافة 

التباعد ايضا بني املوظف والعميل بشكل دائم.
أيضا، تقوم الشركة بتعقيم كل السيارات 
املعروضة واملخصصة للتجارب بشكل دائم بعد 
زيارة كل عميل، إلى جانب تعقيم املكاتب واألسطح 

ووضع اللوحات اإلرشادية وامللصقات التوعوية 
في املعرض، التي تذكر العميل بضرورة االلتزام 

بإجراءات الوقاية والسالمة.
اإلقبال متزايد

وعن حركة العمالء، قال رائد جواد مدير مبيعات 
التجزئة في شركة املال وبهبهاني ان اإلقبال كان 
جيدا خالل الشهر املاضي، وهو في تزايد مستمر 
مع مرور األيام، ونتوقع املزيد من حركة املرور 

داخل معارضنا خالل املرحلة الثانية.
البيع واجهت  وأكد جواد ان خدمات ما بعد 
بعض الصعوبات مع بداية املرحلة األولى خاصة 
مع العزل املناطقي املفروض، لكن وبفضل تعاون 
السلطات احمللية وسرعة استجابتهم مت تأمني 

العدد الكافي من الفنيني، لنتخطى بذلك الصعوبات 
ونعاود تقدمي خدماتنا املتميزة إلى عمالئنا.

ولفت جواد إلى أن خدمات الصيانة السريعة 
متوافرة من أمام املنزل، عبر حجز اخلدمة مسبقا، 
ليقوم بعدها فريق اخلدمة بتنفيذ األعمال املطلوبة 

في املكان والزمان احملدد.
خطوات مدروسة

وأضاف جواد ان قطاع السيارات في الكويت 
املقبلة،  إلى خطوات مدروسة للمرحلة  يحتاج 
واملزيد من الثقة، إلى جانب تكثيف التواصل مع 
العمالء، وتقدمي أفضل العروض، حتى نتمكن من 

استعادة النشاط إلى سابق عهده.
وأشار جواد إلى أن عودة القطاع املصرفي إلى 

العمل بكامل طاقته إلى جانب عودة املؤسسات 
احلكومية إلى العمل، ستؤثر بشكل إيجابي على 
حركة البيع والشراء في قطاع السيارات بشكل عام.
لعروضها  الشركة حتضر حاليا  أن  وأكــد 
التي ستطلقها قريبا جدا، واعدا  االستثنائية 
عمالء «املال وبهبهاني» مبفاجآت جديدة. وأعرب 
عن أمله في عودة النشاط إلى سوق السيارات 
الكويت خالل  إلى  التدريجية  مع عودة احلياة 

املراحل املقبلة.
وعن الطرازات اجلديدة التي وصلت إلى معارض 
الشركة استقبلت  ان  املال وبهبهاني، قال جواد 
مؤخرا سيارة جيب جالديتور ٢٠٢٠ اجلديدة 
كليا، والتي تأتي في ٣ فئات، جتمع بني قوة األداء 

وبراعة التصميم.

أكدت أن اإلقبال كان جيداً خالل املرحلة األولى وتوقعت تزايداً مستمراً في عدد الزوار
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جواد: متفائلون
بعودة النشاط

إلى   سوق السيارات 
مع عودة احلياة 

التدريجية إلى الكويت

قطاع السيارات
في الكويت يحتاج

إلى خطوات مدروسة 
للمرحلة املقبلة 

واملزيد من الثقة رائد جواد
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قال عبداهللا املؤذن مدير عام أول شفروليه الغامن إن 
سالمة العمالء واملوظفني  احدى أولويات شركة «شفروليه 
الغامن»، موضحا ان الشركة عملت ومنذ اليوم األول والتزال 
التوعية لفريق  لتفشي ڤيروس كورونا على نشر ثقافة 
عملها، وحرصت على تطبيق توصيات وزارة الصحة 
التابعة لها،  الكويتية داخل معارضها ومراكز الصيانة 
ومن ضمنها قياس درجة حرارة جميع العمالء واملوظفني، 
تعقيم اليدين، تسليم وارتداء الكمامات والقفازات، احلرص 
على التباعد االجتماعي بني اجلميع داخل صالة العرض، 
باالضافة إلى تعقيم كل االسطح بشكل دوري ومستمر إلى 
جانب تعقيم السيارات املعروضة وتلك اخلاصة بالتجارب 
بعد كل عميل، نحن باختصار نحرص على االلتزام بتلك 
االجراءات ألجل سالمة اجلميع وألجل زرع الثقة في نفوس 
العمالء وتشجيعهم على زيارة معارضنا بأجواء صحية آمنة.

وبني املؤذن أن حركة العمالء في تزايد مستمر وملموس، 
وهذا مرده إلى تبدل املزاج العام مع العودة التدريجية إلى 
احلياة، وحتسن الظروف، ونتوقع ان يستمر هذا النشاط 
في التصاعد مع مرور الوقت. وأضاف املؤذن أن فريق عمل 
الشركة يعمل بكامل طاقته لتقدمي خدمات متميزة لعمالء 
الشركة، موضحا ان الشركة استطاعت التغلب على عوائق 
نقص اليد العاملة، بترتيب آلية العمل، لتعود من جديد دون 
أي تقصير. وأوضح املؤذن أن شفروليه الغامن وفرت خدمات 
عصرية تهدف إلى راحة العميل، منها جتربة السيارة من 
أمام املنزل وتقدمي خدمات التثمني وعرض السعر واملضي 
الـ  قدما في اجراءات الشراء، أيضا أطلقت الشركة خدمة 
التي القت رواجا خالل  video call وهي احدى اخلدمات 
فترة احلظر اجلزئي، فهي متكن العميل من التعرف على 
أي سيارة يرغب في شرائها عن طريق الهاتف، حيث يقدم 
مستشار املبيعات شرحا وافيا عن طريق الڤيديو املباشر من 

اخلارج والداخل باإلضافة إلى تعريفه بالعروض اخلاصة 
وكيفية الشراء، وفي حال قرر العميل الشراء نقوم بإرسال 
لينك للدفع لتصلك بعد ذلك السيارة إلى أمام منزلك، هذه 

العملية تتم بكل سالسة، وكل ذلك والعميل في منزله.
األمل كبير بعودة احلياة

السيارات تأثر بأزمة «كورونا»  وأكد املؤذن أن قطاع 
حاله حال باقي القطاعات االقتصادية، وما حتتاج اليه كل 
القطاعات استعادة الثقة تدريجيا، وهذا األمر سيتحقق مبجرد 
عودة قطاعات الدولة إلى العمل بشكل كامل، فكثيرة هي 
األمور التي تنتظر عودة تلك القطاعات إلى احلياة مجددا، 
هي باختصار حلقات مترابطة ومتداخلة، والنهوض يجب 
أن يكون شامال حتى نستطيع رؤية العجلة االقتصادية 
تدور من جديد بنشاطها املعتاد، وأضاف مؤذن ان األمل 
كبير والوضع في حتسن مستمر وهذا يدعو إلى التفاؤل.

وتابع املؤذن: ننتظر عودة القطاع املصرفي إلى العمل 
بكامل طاقته، فهو يعد عصب قطاع السيارات، الوضع 
العمالء  الكثير من  العودة، خاصة أن  العام يترقب تلك 
إلى  النية في شراء أو تبديل سياراتهم، باإلضافة  لديه 
التي نوفرها، كل هذا سيشكل عامال مهما في  عروضنا 

تنشيط حركة املبيعات.
عروض تنافسية

وأضاف املؤذن أن باقة عروض شفروليه الغامن املتميزة 
تتضمن العديد من الصفقات الرائعة، والتي تتضمن شفروليه 
إلى  تراكس املعروضة حاليا بـ ٣٫٩٩٩ دينارا، باإلضافة 
عرض قوي على شفروليه إمباال ذات املواصفات املذهلة 
بـ ٦٫٩٩٩ دينارا، أيضا استقبلنا شفروليه كابتيفا اجلديدة 
كليا في معارضنا مؤخرا وهي معروضة بـ ٤٫٦٩٩ دينارا 

والتي تأتي مبواصفات مميزة، باإلضافة إلى عروض قوية 
 Falcon أخرى على شفروليه ماليبو وكامارو وبليزر وتاهو
وسيلفرادو. وعن السيارات اجلديدة التي ستصل معارض 
شفروليه الغامن، قال املؤذن: ننتظر وصول مجموعة طرازات 
جديدة وعلى رأسها شفروليه الكورفيت األسطورية بجيلها 
الثامن والتي من املتوقع وصولها خالل الربع األخير من 
العام وقد سجلت حجوزات كبيرة قبل وصولها من قبل 
العمالء، باالضافة إلى شفروليه تاهو اجلديدة كليا ٢٠٢١ 
التي بدأنا نتلقى حجوزات كبيرة مسبقة ونتوقع وصولها 
خالل الربع األخير من العام احلالي، ونحن نركز حاليا على 
 EV تقدمي منتج صديق للبيئة وهي سيارة شيفروليه بولت
الكهربائية بالكامل والتي نوفر لها الدعم الكامل من ناحية 
الكفالة املقدمة على املركبة وعلى البطارية وتوفير محطات 
الشحن املجانية املنتشرة في الكويت والتي وصل عددها 
الشهيد  إلى ١٣ واملوزعة في موقف احلمرا مول وحديقة 
ومركز جابر األحمد الثقافي ومركز عبداهللا السالم الثقافي 
وغيرها الكثير، باإلضافة إلى تركيب الشواحن املنزلية في 
بيوت العمالء. وختم املؤذن: نحن في شركة يوسف أحمد 
الغامن نسعى على الدوام الى تقدمي قيمة مضافة إلى عميلنا، 
فالعالقة معه تبدأ من حلظة شراء السيارة ومتتد لسنوات 
وسنوات، وجدير بالذكر هنا ان شفروليه متنح العديد من 
املزايا اإلضافية للعميل عند الشراء ومنها ٣ سنوات كفالة أو 
١٠٠ ألف كلم، ومساعدة إقليمية على الطريق ملدة ٤ سنوات، 
وضمان توافر قطع الصيانة ضمن اإلقليم وغيرها الكثير، 
الدوام وهو أولوية  العميل على  وألن هدفنا دائما راحة 
لدينا، كما قمنا على حسب توصيات وتوجيهات من رئيس 
مجلس إدارة شركة صناعات الغامن قتيبة الغامن، بتطوير 
أكبر مركز خدمة ملا بعد البيع في الشرق األوسط، والهدف 

من ذلك تقدمي خدمة غير مسبوقة ومريحة للغاية.

عبداهللا املؤذن

« شفروليه الغامن »: حريصون
على تقدمي اخلدمة األفضل لعمالئنا

الشركة مستمرة 
في اتباع 
اإلجراءات 
الوقائية داخل 
مرافقها كافة

تصوير:

إعداد:

محمد هاشم - زين عالم - متني غوزال 
ريليش كومار - محمد هنداوي

طالل بارا

ملشاهدة الڤيديو

«شاجنان املطوع».. تعود جلمهورها 
بطراز جديد وبعروض صيفية مذهلة

حرصا منها على سالمة 
العمالء والعاملني في معارضها، 
تستمر «شاجنان املطوع» في 
الوقائية  تطبيق اإلجراءات 
املوصى بها من قبل وزارة الصحة 
الكويتية، والقيام بالتعقيم 
الدوري لكل مرافق الشركة 
مع توفير املعقمات واألقنعة 
الواقية لكل العمالء والعاملني 
مع مراعاة التباعد االجتماعي 

الرياضي  تتميز بتصميمها 
املذهل، وثانيها العروض التي 
مت إطالقها بعد فترة توقف 
طويلة بسبب احلظر الشامل، 
مؤكدا ان املرحلة املقبلة ستشهد 
تزايد في النشاط خاصة مع 
عودة احلياة التدريجية إلى 
الكويت. وأضاف املطوع ان 
العزل املناطقي ساهم في خلق 
حتدي للشركة بسبب نقص 

جائحة كوفيدـ١٩ اتضح جليا 
حاجة قطاع السيارات للتحول 
الرقمي وتقدمي خدمات البيع 
من خالل الوسائط احلديثة 
كالتطبيقات ومواقع التواصل 
االجتماعي، فقد الحظنا تقبل 
العمالء لفكرة البحث والشراء 
والتواصل مع املعرض عبر 
بدل  احلديثــــة  الوسائط 
الطريقة التقليدية املعتادة، 

السيارات في الكويت مرتبط 
بشكل مباشر مع قطاع البنوك 
التمويلية، ومع  والشركات 
القطاع  سيشهد  عودتهم 
اكبـــر،  انتعاشة ونشـــاطا 
ذلــك جليا خالل  والحظنا 
األشهر القليلة املاضية حني 
توقفت البنوك عن العمل خالل 
تلك الفترة، حيث ان معظم 
العمالء يفضلون الشراء عبر 

بعض الكوادر الفنية في ورش 
العمل، إال أنها استطاعت جتاوز 
تلك املرحلة من خالل االعتماد 
على الكوادر الفنية التي تقطن 
في املناطق األخرى، لتستمر 
الشركة بتقدمي خدماتها املتميزة 

لعمالئها.
التحول الرقمي

ــد املــطــوع، أنــه بعد  وأك

فمنصات التواصل االجتماعي 
مكنتنا من عرض كل املوديـالت 
ومميزاتها واصبح من الســــهل 
للعميـــل االطالع عليهــا من 
هاتفـــــه الذكي من مكانه دون 
احلاجة للتنقل، وسنرى في 
القادم من األيام التحول الرقمي 
خلدمات قطاع السيارات في 

الكويت.
ونوه املطوع إلى ان قطاع 

االقساط التمويلية.
وعن آخر عروض شاجنان 
املطوع، قال سالم املطوع إن 
يوليو  بداية  ومع  الشركة 
ستنطلق مع مجموعة من 
العروض املغرية، مع تقدمي 
باقة مزايا مثل ١٥ سنة كفالة 
و٥ سنوات صيانة و٥ سنوات 
مساعدة على الطريق، باإلضافة 
الى تقدمي خدمة الوعد بشراء 
العميل بعد ٣  السيارة من 
سنوات وإرجاع ما يعادل ٦٠٪ 
من قيمة السيارة للعميل، داعيا 
إلى زيارة املعرض  العمالء 
والتعرف على طرازات عالمة 
شاجنان، خاصة طراز جيب 
كوبيه طراز CS٨٥ املزود مبحرك 
توربو بقوة ٢٣٣ حصانا، الذي 
يذخر مبواصفات وتكنولوجيا 
متطورة وخاصية الركن التلقائي 
عبر الرميوت، والذي القى 
إعجاب واستحسان العمالء 

بشكل مبهر.

بني العاملني وعمالئها زوار 
املعرض. سالم املطوع مدير عام 
عالمة شاجنان التجارية في 
الكويت قال إن إقبال وتفاعل 
العمالء كان إيجابيا خالل 
الشهر املاضي، وذلك يرجع 
إلى عدة عوامل أهمها إطالق 
 SUV طراز جديد من فئة الـ
كوبيه وهو CS٨٥ اجلديدة 
انتظارها والتي  التي طال 
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سالم املطوع

سالم املطوع: 
بعد جائحة 

«كوفيد ـ ١٩» 
اتضح جليًا حاجة 

قطاع السيارات 
إلى التحول 

الرقمي وتقدمي 
خدمات البيع

من خالل 
الوسائط احلديثة
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جلسات مجلس الوزراء عن ُبعد.. صحيحة «دستوريًا»
مرمي بندق

أكـــدت مصــــادر خـاصــــة
 لـ «األنباء» انه ال صحة ملا يتردد 
عــن ان ما صدر عــن اجتماعات 
مجلــس الــوزراء التــي عقــدت 
عن بعد معّرض للطعن واإلبطال، 
مشــيرة إلى أن جميع القرارات 
والقوانني ومشــاريع املراســيم 
الصــادرة عــن تلــك اجللســات 
صحيحــة قانونيا ودســتوريا. 
وأوضحت املصادر ان الدستور لم 
ينظم طريقة عمل مجلس الوزراء 
كما فعل ملجلس األمة في املادة ١١٧ 
منه، لذلك استطاع املجلس تعديل 

تنظيم عمله بالطريقة التي يراها 
مناسبة وفقا للحالة االستثنائية 
التي متر بها البالد. وحول السؤال 
البرملاني املوجه إلى نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
أنــس الصالح عن مــدى صحة 
انعقاد جلسات املجلس «عن بعد» 
قالت املصادر إن مداوالت مجلس 
الوزراء ســرية بحكم الدستور 
فليس ألحد احلق دســتوريا في 
االطــالع عليها، وبذلــك ال محل 
للســؤال البرملانــي. وردا علــى 
ســؤال حول االستجواب الثاني 
للنائب رياض العدساني الى وزير 

املالية براك الشيتان وما اذا كان 
يعتزم مناقشــته أيضا، أجابت 
مصــادر مطلعــة: املجلس يؤكد 
دعمه ومؤازرتــه وثقته الكاملة 
بالوزير الشيتان ملواصلة جهوده 
في عمله الوزاري بكل إخالص. 
واالســتجواب األول الذي قدمه 
النائب رياض العدساني ومتت 
مناقشته وحظي الوزير بتجديد 
ثقة املجلس كان مبنزلة فرصة 
ذهبية لوزيــر املالية لتوضيح 
القضايــا، ونعتقــد أن  بعــض 
مناقشة االســتجواب الثاني لن 
تكــون معضلة أمــام الوزير في 
ظــل التأييد النيابي والشــعبي 

واحلكومي، لذا سيكون حتصيل 
حاصل ألن احلكومة أكدت مرارا 
وتكرارا انه ال مساس باملواطن، 
معربــة عــن األمل فــي التكاتف 
واملعاجلة توفيــرا لوقت إجناز 
مشاريع القوانني التي ينتظرها 
املواطنــون. هذا، وكلف املجلس 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بالتنســيق مع اجلهــات املعنية 
لوضع املرئيات واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة الختصار املسار الزمني 
ملشروع مدينة املطالع اإلسكاني 
وتقليص فتــرات االنتظار على 
املواطنني وتسليم أذونات البناء 

لهم.

أكد  دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير املالية ملواصلة جهوده في عمله بكل إخالص.. ودعا  «السكنية» إلى التنسيق  لتسليم أذونات البناء للمواطنني في «املطالع»

صالة اجلمعة اعتبارًا من ١٧ اجلاري
مرمي بندق

كلف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسماح بإقامة صالة اجلمعة في 
املساجد، بعد توفير جميع الضمانات الكفيلة بتطبيق االشتراطات 
الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارا من اجلمعة 
١٧ يوليو اجلاري، وتــرك املجلس لوزير األوقاف إصدار قرار 
بضوابط اســتئناف الصالة، والتي ستكون مشابهة لضوابط 
اســتئناف صالة اجلماعة والتي سمح بها املجلس في ٢٨ مايو 

املاضي.

٥٠ ٪ من مشاريع خطة التنمية احلالية متأخرة

الهاشل يعتذر عن عدم رئاسة 
جلنة التحفيز االقتصادي

قال مصدر مسؤول لـ «األنباء» إن محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل قدم اعتذارا ملجلس الوزراء عن 
عدم االستمرار برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي التي شــكلت عقب تفشــى ڤيروس كورونا 

نهاية مارس املاضي.

مجلس القضاء يبحث اعتماد القاضيات اليوم

أحمد مغربي

كشف تقرير متابعة خطة التنمية السنوية 
للربع الثالث من الســنة املالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠، 
عن أن نسبة اإلنفاق بلغت ١٫٢٧ مليار دينار 
من إجمالي اعتمادات مالية تبلغ ٣٫٣ مليارات 
دينــار، أي إن اإلنفاق بلغ ٣٨٫٣٪ فقط خالل 
هذه الفتــرة. وقــال التقرير الــذي حصلت 

«األنباء» على نســخة منه، إن عدد املشاريع 
املتأخرة بلغ ٦٧ مشــروعا بنسبة ٥٠٪، من 
أصل ١٣٥ مشروعا مدرجا باخلطة، مشيرا إلى 
أنه مت إجناز ٤ مشاريع فقط، فيما يبلغ عدد 
املشاريع التي في مرحلة التسليم ٣ مشاريع، 
ونحو ٥١ مشروعا في املرحلة التحضيرية، 
ونحــو ٧٣ مشــروعا في املرحلــة التنفيذية

و٤ مشاريع لم تبدأ.

عبدالكرمي أحمد

يعقد املجلس األعلى للقضاء اليوم اجتماعا 
للنظر باعتماد القاضيات اجلديدات لالنخراط 
بالســلك القضائي والعمل في احملكمة الكلية 
بدءا من املوســم القضائي اجلديــد املقرر له 
نهاية سبتمبر املقبل. وأفاد مصدر لـ «األنباء» 
بأن املجلس ســيبحث اعتماد كشــف النيابة 

العامة احملال إليه أخيرا، والذي يتضمن أسماء 
٥٤ رئيــس ووكيل نيابة بينهم ٨ إناث للمرة 
األولى في تاريخ البــالد. وأضاف املصدر أن 
املجلس يبحث أيضا مبواضيع أخرى تتعلق 
مبضاعفة اجلهود وانسيابية العمل والتسهيل 
على املتقاضني في مختلف احملاكم بعد وقف 
تداول آالف الدعاوى وتعطل مصالح أصحابها 

بفعل إجازة ڤيروس كورونا.

التفاصيل ص ١٩

التفاصيل ص ٣
التفاصيل ص ٣

«املالية» توافق على حتويل  ٢٤٠٫٤ مليون دينار 
لـ «القوى العاملة» لدعم العاملني بالقطاع اخلاص

بشرى شعبان

أعلنت وزارة املالية عن مخاطبتها الهيئة 
العامة للقــوى العاملة، مبوافقتها على زيادة 
ميزانية الهيئة لدعم العاملني بالقطاع اخلاص 
املسجلني على البابني الثالث واخلامس، مببلغ 
٢٤٠٫٤٥ مليون دينار، حيث سيتم صرف املبالغ 
من ميزانيتها للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك 
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٤٩ الصادر 
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٠، واملتضمن املوافقة على 
زيادة ميزانية الهيئــة العامة للقوى العاملة 
لدعــم العاملني فــي القطاع اخلــاص. وقالت 
«املاليــة» إنها خاطبت الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة يوم األحد املاضي بهذا الشــأن، وان 
الوزارة بانتظار كتــاب الهيئة لطلب حتويل 
املبلغ إلى حسابات املستحقني. من جهتها، حددت 

الهيئة ضوابط الصرف، فبالنســبة للشهادة 
اجلامعية (طب - صيدلة - هندسة) هي األعلى 
مبلغ (٧٩٠ دينارا)، و(قانون، محاسبة، نظم 
معلومات، إحصاء، اقتصاد متريض، متويل، 
متويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمني، جتارة 
خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس) حدد 
القرار لها صرف (٧٤٠ دينارا)، أما الشهادات 
فــي باقي التخصصات فحــدد مبلغ الدعم لها

بـ (٦٩٠ دينارا). وبالنسبة للشهادات الثانوية 
بني ٥٥٧ و٦٢٩ دينارا. أما املتوسطة مع دورة 
فيكون املبلغ  ٥٣١ دينارا، أما الشهادة املتوسطة 
فقــط، فمبلــغ الدعــم لها هــو (٥١١ دينــارا)،

وما دون املتوســط مــع دورة تدريبية ال تقل 
عن سنتني دراسيتني او خبرة تعادلها بالعمل 
بالقطاع األهلي (٤٨١ دينارا)، وما دون املتوسط 

حدد الدعم بـ (٤٥٦ دينارا).

الصرف ما بني ٤٥٦ و٧٩٠ ديناراً بحسب الشهادات والدورات

في حال عدم التزام احلكومة بوعودها

«املوارد»: «التركيبة السكانية» إلى املجلس 
سامح عبداحلفيظ 

طالب رئيس جلنة تنمية املوارد البشــرية 
النائب خليل الصالح احلكومة بضرورة االلتزام 
بوعودها وتقدمي التقرير اخلاص مبعاجلة اخللل 
في التركيبة السكانية ملجلس األمة ضمن املهلة 
التي حددتها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ستقوم 
برفع التقرير الذي أعدته إلى مجلس األمة للبت 

فيه إذا لم تقم احلكومة بتقدمي تقريرها خالل 
املهلة احملددة. وأوضح الصالح أن اللجنة حددت 
فترة زمنية للحكومة لرفع تقريرها، إال أن اللجنة 
في اجتماعها فوجئت بأن احلكومة غير جاهزة 
لتقــدمي التقرير اخلاص بهــا. وأكد الصالح أن 
اللجنة لن تنتظر طويال وسترفع تقريرها إلى 
مجلس األمة بعد أخذ جميع املقترحات املقدمة 

التفاصيل ص ٩في األيام املقبلة.

التفاصيل ص ٦

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال املرئي

عواصم - وكاالت: يلتقي الرئيس األميركي دونالد ترامب أنصاره في 
جتمع انتخابي جديد ينظمه األسبوع املقبل في والية نيو هامشير، لكن 
هذه املرة في الهواء الطلق بعد الفشل الذريع الذي مني به جتمعه األخير 
في مدينة تولسا بسبب وباء كورونا واالحتجاجات ضد العنصرية والتمييز 
وسياساته جتاه احملتجني الذين يتظاهرون منذ مقتل جورج فلويد األميركي 
من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.  ويبدو أن ترامب جعل من الهجوم 
العنيف واملستمر على هؤالء احملتجني إحدى ركائز حملته االنتخابية وسط 
انقسامات غير معهودة تشهدها أميركا. وقال الرئيس اجلمهوري إنها «لم 
تعد مظاهرات سلمية على اإلطالق. إنها أصبحت غضبا وعنفا وسيطرة 
من قبل العصابات اإلجرامية على مدن محددة يديرها الدميوقراطيون». 
واعتبر في تغريدة على «تويتر» أمس أن ذلك مرده إلى «نقص القيادة في 
تلك املدن». وأضاف في تغريدة أخرى: «لقد أصبحت نيويورك وشيكاغو 

مالذات آمنة يحظى فيها املجرمون باحلماية». 

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

تقييم مستمر ملراحل عودة الطيران املدني 
إلضافة عدد من الرحالت أو التقليل منها

«الصحة»: ٧٠٣ إصابات جديدة بـ «كورونا» 
و«األحمدي» األعلى بـ ٢٠٩ حاالت

مدير مركز تعزيز 
الوسطية د.عبداهللا 

الشريكة: نتمنى 
أن يتعامل الناس 

مع الفكر املتطرف 
كما مع «كورونا»

جمعية املعلمني: الواقع التربوي يسير 
في اجتاه غامض.. والقلق ينتاب الطالب 

وذويهم ونستغرب صمت املسؤولني
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«األنباء» في أروقة الهيئة لالطالع  على أبرز خدماتها الرقمية اجلديدة

20سارة الوزان: ٩٩٪ نسبة امليكنة بإجراءات ومعامالت«الصناعة»

ملشاهدة الڤيديوسارة الوزان            (قاسم باشا)

التفاصيل ص ٢٢التفاصيل ص ٢٢ محتجون مناهضون للتمييز العنصري يتظاهرون امام برج ترامب في نيويورك        (رويترز)

ترامب عن احملتجني: عصابات إجرامية 
تسيطر على مدن يديرها الدميوقراطيون

د.عبداهللا الشريكة

د.محمد الهاشل

03تأخر ٢٠ عمارة مبدينة صباح األحمد السكنية

الصني تستنفر بوجه «الطاعون الدملي»
بكني - وكاالت: قبل أن يعثر 
العالم على لقاح يوقف ڤيروس 
كورونــا املســتجد الــذي حصد 
أرواح أكثر من ٥٣٥ ألف إنســان 
وأصاب ما يقــارب ١١٫٥ مليونا، 
شددت سلطات منطقة منغوليا 
الداخلية شــمال الصني التدابير 
الوقائيــة بعــد تســجيل إصابة 
مؤكدة بـــ «الطاعــون الدملي». 
وأصــدرت اللجنــة الصحية في 
مدينة بايانور حتذيرا من املستوى 
الثالث وهو ثاني أقل حتذير في 
نظام يتضمن أربعة مستويات، 
رغم إعالنها في بيان أن املصاب 
حالته مستقرة وهو مبستشفى 

في املدينة.
زوار يلتقطون صورا تذكارية أمام لوحة املوناليزا في متحف اللوڤر 
بعد فتح أبوابه أمس        (رويترز)

20«بلومبيرغ»: الكويت قد تضطر إلى االعتماد على «احتياطي األجيال»


