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أطلقت عرضها الرمضاني بالتعاون مع »األمانة لالستثمار«

»يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات«:
قّسط »كاديالك« بـ 0 في املئة أرباح

وأوالده،  الغانم  أحمد  يوسف  شركة  حرصت 
الوكيل الحصري لسيارات كاديالك في الكويت، 
عــلــى أن تــجــعــل فــرصــة الـــشـــراء مـــن كـــاديـــالك في 
رمضان، فرصة ال تقاوم لجميع عشاق الفخامة 
واالناقة، والتي شملت »كاديالك ATS« املشهورة 
 »SRX دائــمــا بــأنــاقــتــهــا وحــيــويــتــهــا، و»كـــاديـــالك
الغنية بمزايا الرفاهية، و»كاديالك CTS« املعززة 
بفخامة فائقة، و»إسكاليد« التي جعلت للفخامة 
ــت. وأطــلــقــت الشركة 

ّ
حــضــور الــتــحــدي أيــنــمــا حــل

عرضا بالتعاون مع شركة األمانة لالستثمار، إذ 
يمكن للعمالء اليوم اقتناء سيارة الفخامة التي 
يحبونها »ATS« أو »CTS« بعرض خاص بدون 
أربـــاح 0 فــي املــئــة ملــدة 5 ســنــوات، ودون الحاجة 

ألية دفعة مقدمة. 
وأوالده  الـــــغـــــانـــــم  ــد  ــ ــمــ ــ أحــ ــــف  ــــوســ يــ ـــت  ــ ــ ــال ــ ــ وقـ
 »SRX« للسيارات في بيان لها، إن عشاق سيارة
سيحصلون على نفس العرض مع هدية إضافية 
وهي سنة تأمني شامل، مبينة أنه يمكن لعشاق 
»كاديالك« زيارة املعرض في صفاة الغانم بالري، 
للتعرف  السيارات  هــذه  قيادة  باختبار  والقيام 

على فخامتها وأدائها أكثر. 
للفخامة  عاشق  أي  يفكر  عندما  أنــه  وتابعت 
وتميزها  وحيويتها  بأناقتها  غنية  سيارة  في 
أينما حلت ومشت، فال بد بأنه يفكر في »كاديالك 
السيدان  الــتــي تعتبر مــن أجــمــل ســيــارات   »ATS
الرياضية املدمجة، والتي تتفوق على الكثير من 

منافساتها في فئة الفخامة واالداء. 
ــوافـــر »ATS« ضمن  تـ إلــــى  الـــشـــركـــة  وأشـــــــارت 
الـــعـــرض بــســعــر 10999 ديــــنــــارًا، مــنــوهــة بــأنــهــا 
توظفها أحدث أنظمة التكنولوجيا وثورة القوة 
فـــي صــنــاعــة مـــحـــركـــات الـــســـيـــارات، مـــع الــتــركــيــز 
الداخلي  التصميم  على  »كـــاديـــالك«  لــدى  الــدائــم 
ــذان أصــبــحــا الــهــويــة األســاســيــة  ــلـ والـــخـــارجـــي الـ

للسيارة. 
وتعتبر هــذه الــســيــارة مــن أخــف املــركــبــات في 
فئتها بوزن يقل عن 1542 كلغ، مع االحتفاظ بأداء 
عــال، وقــوة انطالق وثبات رغم خفة وزنها، عبر 
تصميمها الرياضي الذكي، وعبر نظام االحتراق 
الفعال )CFD( الذي يضمن أعلى توظيف للوقود 

املستخدمة في غرف االحتراق داخل املحرك.
وذكــرت الشركة أن محرك »ATS« يأتي بسعة 
3.6 ليتر و6 سلندر ليكون قادرًا على إطالق 321 
توفر  نيوتن، في حني  يبلغ 373  حصانا وعزما 
الــســيــارة أنــظــمــة مــتــطــورة تــشــمــل نــظــام التحكم 

املغناطيسي وفرامل بريمبو. 
نـــظـــام تجنب  ــانـــم« أن  ــغـ الـ وأكــــــدت »كــــاديــــالك 
الــصــدام، وأنـــه في  االصــطــدام يعمل على تجنب 
حال االقتراب الشديد من االصطدام فإن الفرامل 

تعمل بشكل آلي لتخفف أثر االصطدام.
وتدخل »كاديالك CTS« العام الجديد بمحرك 
2.0 لــيــتــر لــتــضــيــف ملـــزايـــاهـــا قــيــمــة الــتــوفــيــر في 
لناقل  فعال وسلس  تناغم  الــوقــود مع  استهالك 
بثماني سرعات، وبسعر خاص  املتوفر  الحركة 

ضمن هذا العرض يبلغ 13699 دينارًا فقط. 
مصقولة  إنشا   18 بعجالت  السيارة  وتتوافر 

الــســيــارة  تــقــدم  بينما  ــــع،  ورائـ مثير  مــع تصميم 
نــفــســهــا بـــثـــالث ألــــــوان راقـــيـــة هـــي لــــون الــكــاكــاو 
امليتاليك، ومونستون ميتاليك، ولون  البرونزي 
ســـتـــيـــالر األســـــــود مــيــتــالــيــك. وتــــوفــــر املـــقـــصـــورة 
بتقنية  كاميرا تعمل  الداخلية مزايا عديدة، من 
املحيط  كامل  مشاهدة  تتيح  التي  الطير«  »عــني 
بــالــســائــق، إضــافــة إلــى نــظــام )CUE( الـــذي يضم 
 )Apple CarPlay( ونــــظــــام  ــل  ــايــ ــوبــ املــ مــــزامــــنــــة 
ــا  ــزايـ املـ مــــن  الـــعـــديـــد  ــى  ــ إلـ ــافــــة  إضــ  ،)Android(و
بشكل  دراستها ووضعها  تمت  التي  واللمسات 
أنيق لتعزز اإلحساس بالفخامة ولتعزز رفاهية 
الــســائــق والـــركـــاب بــتــكــنــولــوجــيــا مــتــطــورة تهتم 

براحتهم ومتعتهم. 
ومما يلفت االنتباه في التصميم الجديد، هو 
مــقــدمــة الــســيــارة الــتــي اســتــحــوذت عــلــى اهــتــمــام 
املــهــنــدســني لــجــعــل الــشــبــك األمـــامـــي واملــصــابــيــح 
 )LED( أكثر تناغما وجــمــااًل، وتوظيف األمــامــي 
لتعطي  تمتد عموديا  التي  األمامية  للمصابيح 

 .»CTS هوية خاصة ملركبة »كاديالك
ــازالــــت مـــن روائــــــع اإلبـــــــداع الــصــنــاعــي  وألن مــ
والــفــنــي، الـــذي يلقى إقــبــااًل مــتــزايــدًا لـــدى عشاق 
»كاديالك«، فقد تم طرح السيارة بسعر مميز هو 

12999 دينارا فقط.
إن نظرة واحدة إلى »كاديالك SRX« الجديدة 
الــفــخــامــة  أن  كــيــف  بــكــل ســهــولــة  تــكــشــف   ،2016
تشع في كل ركــن من السيارة، ســواء من الداخل 
سيجعلك  مقودها  خلف  فالجلوس  الــخــارج،  أو 
وجها لوجه أمام عدد من اللوحات الفنية املبدعة، 
في لوحة القيادة والعدادات، وفي املواد الفاخرة 

التي تغطي املقصورة الداخلية. 
 »CTS ــــاألداء تــقــدم »كـــاديـــالك وفــيــمــا يتعلق بـ
 )V6( محركا سعة 3.6 ليتر بنظام الحقن املباشر
املــواد  وقـــوة 308 أحصنة مــع االهــتــمــام بتطوير 
الــتــي يــتــم تــصــنــيــع املـــحـــرك مــنــهــا، والـــتـــي وفـــرت 
2.5 كلغ من الوزن اإلجمالي للمحرك باستخدام 
األملــنــيــوم الــصــلــب، وتــوفــيــر مــا يــقــارب 6 كلغ في 

التصميم الجديد للصمامات والسلندرات. 
إن تجربة ما في داخــل السيارة، سيحمل إلى 
من  تطل  الــتــي  الحديثة،  التكنولوجيا  إبــداعــات 

أفضل تطبيقاتها في عالم السيارات. 
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان لــهــا، إنـــه عــنــد النظر 
الــخــارج سيظهر أن وزنها اآلن  إلــى السيارة من 
أخف من خالل استخدام املواد الحديثة والصلبة 
األخــف وزنــا واألعــلــى أداء، ليمنح السيارة قدرة 

على االنطالق بقوة وسرعة أكثر. 
السيارة نظاما راداريــا للتحكم بنظام  وتضم 
الذاتية  االستجابة  على  وقـــادر  السرعة،  تثبيت 
للفرملة األمامية والخلفية في حاالت استشعار 
ــوادث االصـــطـــدام ذات الــســرعــات  الــخــطــر، ملــنــع حــ
إذا  كــامــلــة  الــفــرمــلــة  قـــوة  عــبــر تطبيق  املنخفضة 

تطلب األمر.
وتـــابـــعـــت أن الـــحـــديـــث عــــن أيـــقـــونـــة الــفــخــامــة 
إسكاليد«  »كاديالك  والقوة،  بالتحدي  املمزوجة 
عـــن ســعــي مــســتــمــر لتطوير  فــهــو حــديــث   ،2016
مستويات الراحة والرضا لقائدي هذه السيارة. 

»كاديالك«... فخامة وأداء استثنائي

مت اليوم املفتوح للكوادر الوطنية في شركاتها
ّ

نظ

»مجموعة املال«: منح الشباب الفرصة 
إلثبات جدارتهم ودفع قطار التنمية والتطوير

فــي  اإلداري  الـــرئـــيـــس  أكـــــد 
نجيب  عبدالله  املــال  مجموعة 
املـــال، أن»مــجــمــوعــة املـــال«دأبـــت 
الــكــفــاءات  على احــتــضــان ذوي 
واملـــــــــــــهـــــــــــــارات مـــــــــن الـــــــــكـــــــــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة، ومــنــحــهــم الــفــرصــة 
ــم  ــهــ ــدارتــ ــات جــ ــ ــبــ ــ ــة إلثــ ــلــ ــامــ ــكــ الــ
ــم فــي  ــهــ ــيــ ــانــ ــفــ ــم وتــ ــهــ ــتــ ــيــ ــلــ وأهــ
ــي دفـــع  الـــعـــمـــل، لــلــمــســاهــمــة فــ
التطوير والتنمية، نحو  قطار 
ــــازات  ــــجـ مــحــطــة الـــنـــجـــاح واإلنـ

والتقدم.
ــــوم  ــيـ ــ وقـــــــــــال املـــــــــال خـــــــــالل الـ
املــــفــــتــــوح لـــتـــوظـــيـــف الـــــكـــــوادر 
مــجــمــوعــة  إن  ــي،  ــ ــ فـ الــــوطــــيــــنــــة 
املــال تتحرك فــي تناغم تــام مع 
الــســيــاســة الــعــامــة فـــي الـــدولـــة، 
وتواكب توجه الحكومة الرامي 
الــشــبــاب مــن القيام  إلــى تمكني 

بدور طليعي في بناء الوطن.
وأضــــــــاف أنـــــه نــــظــــرًا لــلــنــمــو 

التنافسية  ــروح  ــ والــ املــتــســارع 
ملستقبل  والتطلع  الــســوق،  فــي 
واعد، فإن»مجموعة املال« على 
ثقة بأن الكوادر الوطنية تمثل 
املستقبل،  إلــى  لــلــولــوج  عدتها 
وسلوك دربه وتحقيق النجاح 

تلو اآلخر.
وشــــــدد عـــلـــى أن املــجــمــوعــة 
لــــــن تـــــألـــــو جـــــهـــــدًا فــــــي ســبــيــل 
تـــزويـــد تــلــك الـــكـــوادر الــوطــنــيــة 
بـــــــالـــــــخـــــــبـــــــرات، وتــــحــــفــــيــــزهــــم 

إليه  مــا يصبون  إلــى  للوصول 
من جهة، وما يحقق طموحها 
ويــــلــــبــــي تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا كـــصـــرح 
تجاري شامخ يواجه تحديات 

املستقبل من جهة أخرى.
ــة املــــال  ــوعــ ــمــ ــجــ ـــــمـــــت مــ

ّ
ونـــــظ

ــبــــال  ــقــ ــتــ ــا مــــفــــتــــوحــــا الســ ــ ــومــ ــ يــ
الكوادر  الراغبني من  وتوظيف 
الوطنية للعمل فيها، تجسيدًا 
لـــــرســـــالـــــة راســــــخــــــة ومـــــحـــــددة 
األهــــــــداف الســـتـــقـــطـــاب وجــــذب 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، مــن منطلق 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والــــــــــدور الـــــبـــــارز الـــــــذي تــولــيــه 
لــشــريــحــة الــشــبــاب والـــكـــفـــاءات 

الوطنية من أبناء الكويت. 
إيمانا  الخطوة  هــذه  وتأتي 
من مجموعة املــال، بالدور الذي 
يمكن أن يــقــوم بــه الــشــبــاب في 
سبيل بناء الوطن، ورفع رايته 

في مجال العمل والبناء.

استفسارات عن الفرص املتاحة  تعبئة طلبات لالنضمام إلى املجموعة 

الرد على أسئلة املشاركني في اليوم املفتوح

عبدالله املال: نواكب 
توجه الحكومة الرامي 

إلى تمكني الشباب 

... وتطلق منتجات »ليجراند«
رة للطاقة  

ّ
للبنى التحتية املوف

رعت بطولة »الكويت الوطنية للترايثلون«

بورلوك: »لكزس الساير« مستمرة 
بتقديم خدمات ممتازة إلرضاء العمالء

شـــاركـــت مــؤســســة مــحــمــد نــاصــر 
ــــزس، إحــــــدى شـــركـــات  ــكـ ــ الـــســـايـــر ولـ
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـايـــر الـــقـــابـــضـــة، فــي 
رعــــايــــة بـــطـــولـــة الـــكـــويـــت الــوطــنــيــة 
نــادي  استضافها  التي  للترايثلون 
ــع الــهــيــئــة  الـــكـــورنـــيـــش بـــالـــتـــعـــاون مـ

العامة الكويتية للرياضة.
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــدث ال ــ ــحــ ــ واســـــتـــــهـــــدف الــ
ــيــــة ملـــحـــبـــي الــــريــــاضــــة مــن  الــــريــــاضــ
مختلف الفئات العمرية، والتعريف 

برياضة الترايثلون. 
وتم تنظيم حركة املرور و توفير 
أقصى درجات السالمة للمشاركني، 
الـــذيـــن حــظــيــوا بــالــفــرصــة الخــتــيــار 
املشاركة في سباق سوبر سبرينت 
)375 م سباحة – 12 كك دراجة – 2.5 
ك جــري(، أو سباق السبرينت )750 
م سباحة – 24 ك دراجة – 5 ك جري( 
فــردي او ضمن فريق،  ســواء بشكل 
إذ قدمت »لكزس« لجميع املشاركني 
في املنافسة قمصان وقبعات تحمل 

عالمتها.

وأوضــــــــــح مــــديــــر عـــــــام مــبــيــعــات 
أنـــه بعد  بـــورلـــوك،  »لـــكـــزس« فيليب 
نــــجــــاح مـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــة والـــلـــيـــاقـــة 
الثامن، شاركت »لكزس« مرة أخرى 
مــــع نـــــــادي الـــكـــورنـــيـــش فــــي رعـــايـــة 
بطولة الكويت الوطنية للترايثلون، 
التي أقيمت بدعم من الهيئة العامة 

الكويتية للرياضة. 
وأكد ثقة الشركة بأن تعاونها مع 
البطولة،  الكورنيش في هــذه  نــادي 
هـــــو مــــــبــــــادرة عـــظـــيـــمـــة تــــركــــز عــلــى 

تحسني الصحة واللياقة العامة.
وشـــدد على أن »لــكــزس« تستمر 
ــيــــرات  ــيــ ــغــ ــتــ فـــــــي دفـــــــــع وتــــحــــفــــيــــز الــ
اإليجابية، ضمن صناعة السيارات 
الفاخرة، وعلى أن »الساير« ملتزمة 
ــتــــازة لــتــجــربــة  ــة مــــمــ ــدمــ بـــتـــقـــديـــم خــ

عمالء مميزة.
ــمـــرار »الـــســـايـــر«  ــتـ ولـــفـــت إلــــى اسـ
بالتفاعل مع الناس في الكويت، من 
خالل فعاليات مشابهة، تهدف إلى 

املشاركون في البطولةالعناية بمصلحة املجتمع.

أقـــامـــت مــجــمــوعــة لــيــجــرانــد 
الـــعـــاملـــيـــة املـــتـــخـــّصـــصـــة بــبــنــاء 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــكــهــربــائــيــة 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ والـــــرقـــــمـــــيـــــة، بـ
ــا  ــهــ ــكــ ــريــ مـــــجـــــمـــــوعـــــة املـــــــــــال شــ
ــيـــحـــي فــــي الـــكـــويـــت،  ــراتـ ــتـ االسـ
 جمع العديد من فعاليات 

ً
حفال

املجتمع. 
ــتــــعــــرض املــــديــــر الـــعـــام  واســ
املنتجات  وبيع  لقسم تصنيع 
الهندسية لدى شركة بدر املال 
بهاتاشاريا،  تاباس  وأخــوانــه 
أحـــــدث الــتــقــنــيــات والـــعـــروض 
الديناميكية في مجال األجهزة 
الـــكـــابـــالت،  وإدراة  الـــســـلـــكـــيـــة 
وأنظمة الحماية من الصواعق 

والتحّكم بالطاقة.
مـــن نــاحــيــتــه، عــــرض مــديــر 
قسم التسويق والتواصل لدى 
شركة ليجراند مورغان رامي، 
ع 

ّ
املمّيزات املتطّورة التي تتمت

ــر ابــــتــــكــــارات األجـــهـــزة  ــ بـــهـــا آخـ
الـــســـلـــكـــيـــة، وقــــــــــّدم مـــجـــمـــوعـــة 
واســــعــــة مــــن الــــخــــيــــارات بــــدءًا 
إلى  العادية وصــواًل  باالنظمة 

الفاخرة منها. 
واســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرض رامــــــــــــــــي 
الــنــســخــة املـــــطـــــّورة مــــن جــهــاز 
أنـــه  مـــبـــيـــنـــا   ،»SynergyTM«
ــع هـــــذه الـــســـلـــســـة الـــجـــديـــدة،  مــ

الـــتـــصـــمـــيـــم  ذات  ــة،  ــ ــ ــّيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ األصـ
األبيض  والتصميم  الحريري، 
ــدنــــي، جــــــــّددت أجـــهـــزة  ــعــ املــ او 
وعــــــدهــــــا   »SynergyTM«
ــدث  ــ ــ ــم أحـ ــديــ ــقــ ــتــ ــا بــ ــهــ لــــعــــمــــالئــ
على  الــفــّعــال  واألداء  املــمــّيــزات 
ــا أصــبــحــت  ــهــ ــا انــ ــمـ الـــــــــــدوام، كـ
تـــتـــالءم مـــع جــمــيــع املــيــزانــيــات 
عملي  اســـتـــخـــدام  ذات  وبـــاتـــت 
يتوافق  تصميم  وذات  وسهل 

مع أي مساحة.
وأفـــــاد أن الــجــديــد فـــي هــذه 
ـــهـــا مــتــوافــرة في 

ّ
الــتــصــامــيــم أن

ــكــــاتــــب ومــــــــزّودة  ــنــــادق واملــ ــفــ الــ
ومــســتــشــعــر   ،)USB( بــشــاحــن 
لبصمة اليد إضافة إلى مؤشر 

هيكل  وذات   ،)LED( لــلــضــوء 
مــعــدنــي مــتــنــاغــم وقـــد صنعت 

كليا في اململكة املتحدة.
إطــالق  أيضا  الحفل  وشهد 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــكــــامــــلــــة لـــحـــلـــول 
إدارة الكابالت، بحضور مدير 
عـــمـــلـــيـــات املـــنـــطـــقـــة فــــي شــركــة 
لــــيــــجــــرانــــد وغــــــــــــروب بـــــرانـــــدز 
وإليكتراك وسيسكو. مصطفى 
سويفي، الذي أشار إلى أنه مع 
ــر 

ّ
هـــذه الــحــلــول الــجــديــدة، تــوف

»ليجراند« لعمالئها مزيدًا من 
الفعالية والراحة والسرعة في 
تــحــمــيــل كـــافـــة املــحــتــويــات في 

أماكن املكاتب املختلفة. 
 Pop-« تــقــنــيــة  أن  وأضـــــــاف 

الــبــيــانــات  وإدارة   ،»up boxes
تــتــنــاغــم مـــع بــعــضــهــا وتــدخــل 
فــي كــل أنـــواع األثـــاث فــي غرف 
الجلوس أو غرف االجتماعات 

وحتى في املكاتب املفتوحة. 
من ناحيته، قال مدير قسم 
إليكتراك  التصدير لدى شركة 
تـــقـــنـــيـــة مـــســـار  يــــــــول، إن  بـــيـــل 
مــثــالــيــة  تــحــت األرض  الــطــاقــة 
ــنــــد تـــركـــيـــب  ــا عــ ــهــ ــتــــخــــدامــ الســ

األرضيات املجّوفة. 
وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــع أجــــزائــــه 
ــيــــرة لـــلـــغـــايـــة وتـــقـــنـــيـــة  ــغــ الــــصــ
الــجــمــع بــالــضــغــط واملــجــمــوعــة 
األرض،  صــنــاديــق  مــن  الكاملة 
والــــحــــلــــقــــات، يـــعـــتـــبـــر تــركــيــب 

 ومــرنــا كما 
ً
هـــذا الــنــظــام ســهــال

تصاميم  مع  يتوافق  أن  يمكن 
املكاتب.

وأطــلــقــت »لــيــجــرانــد« أيضا 
خــالل الحدث النظام األرضــي، 
ــن الــــصــــواعــــق مــع  لــلــحــمــايــة مــ
الكهربائية  الصناعات  شركة 
الـــســـعـــوديـــة )ســـيـــســـكـــو(، الــتــي 
ــن مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا  ــمــ ــبـــر ضــ ــتـ ــعـ تـ

التجارية.
ــار مــديــر املــبــيــعــات في  ــ وأشـ
ــّمــــار رازق،  عــ شـــركـــة ســيــســكــو 
بمصانعها  انضمت  أنها  إلــى 
الــثــالثــة املـــوجـــودة فــي اململكة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة إلـــــى 

»ليجراند« عام 2013.

مسؤولو الشركتني خالل إطالق املنتجات


