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تعتمد على استراتيجية "تويوتا" في التصنيع وتقديم الخدمات

ّ
«هينو»...عالمة مميزة للشاحنات الثقيلة واملتوسطة

عروض متنوعة

«املال» تطرح عرضًا جديدًا
على سيارات «ميتسوبيشي»
ت �س �ت �م��ر م �ج �م��وع��ة امل � ��ا ال ��وك� �ي ��ل ال �ح �ص��ري
ل�س�ي��ارات ميتسوبيشي ف��ي ال�ك��وي��ت ،ف��ي تقديم
اقوى العروض وأكثرها تميزًا.
وطرحت املجموعة عرضها الجديد "بالتأكيد...
ما من سيارات بهذه املواصفات وهذه األسعار"،
على جميع سيارات "ميتسوبيشي" حديثة طراز
. 2014
وشكرت املجموعة في بيان لها عماءها على
ت �ج��اوب �ه��م ال �ك �ب �ي��ر م ��ع ع � ��روض "م�ي�ت�س��وب�ي�ش��ي"
الحصرية ،ووالئهم الكبير لهذه العامة اليابانية
ال �ع��ري �ق��ة ،م ��ؤك ��دة ال �ت��زام �ه��ا ال� �ت ��ام ب �ت �ع��زي��ز ث�ق��ة
عمائها م��ن خ��ال تقديم اك�ث��ر املنتجات ج��ودة،
وأقوى العروض على اإلط��اق ،وأفضل الخدمات
ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �س��اه��م ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق أع�ل��ى
مستويات رضاء العماء وتعظيم الفائدة.
وق��ال��ت املجموعة ف��ي ب�ي��ان ل�ه��ا ،إن��ه م��ن خال
ه��ذا ال �ع��رض ف��إن�ه��ا ت�ق��دم م�ج�م��وع��ة م��ن مركبات
"م �ي �ت �س��وب �ي �ش��ي" ال �ح��دي �ث��ة ذات ال ��دف ��ع ال��رب��اع��ي
وامل ��دم � �ج ��ة وامل � �ش � �ه ��ود ل �ه �م��ا ب ��ال� �ق ��وة وامل� �ت ��ان ��ة
ب ��أس� �ع ��ار اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وغ� �ي ��ر م �س �ب��وق��ة ،وال �ت��ي
تشمل "ميتسوبيشي ب��اج�ي��رو" سعة  3.8بسعر
استثنائي يبدأ من  7499دينارًا ،و"ميتسوبيشي
ب��اج�ي��رو س �ب��ورت" بسعر ي�ب��دأ م��ن  6499دي�ن��ارًا،
و"م�ي�ت�س��وب�ي�ش��ي أوت ��ان ��در" ب�م��واص�ف��ات خاصة
ًَ
بسعر يبدأ من  5999دينارا ،إضافة إلى السيارة
املدمجة " "ASXبسعر يبدأ من  4999دينارًا.
وأض��اف��ت "يشمل ه��ذا العرض أيضًا مجموعة
م��ن س� �ي ��ارات ال �س �ي��دان ال �ح��دي �ث��ة وف ��ي مقدمتها
"ميتسوبيشي النسر  "EXالرياضية بسعر يبدأ
من  3899دينارًا ،و"ميتسوبيشي النسر فورتيس"

بسعر يبدأ من  4199دينارًا ،إضافة إلى السيارة
االقتصادية والتي تم طرحها أخيرًا في السوق
ال�ك��وي�ت��ي "ميتسوبيشي إت� ��راج" بسعر ي�ب��دأ من
 2999دينارًا .
وأش � � � � � � � � ��ارت "امل� � � � � � � ��ا" إل � � � � ��ى ت� � �م � � ّ�ي � ��ز س� � � �ي � � ��ارات
"ميتسوبيشي" بالجودة العالية وأفضل األسعار،
وإل ��ى أن ��ه م��ن خ ��ال ه ��ذا ال �ع��رض ت�م�ن��ح ال�ع�م��اء
فرصة استثنائية تتمثل في منحهم كفالة لغاية
 5س �ن��وات أو  100أل ��ف ك�ل��م (أي �ه�م��ا اس �ب��ق) عند
ش��رائ �ه��م أي م��ن س �ي ��ارات "م�ي�ت�س��وب�ي�ش��ي" ط��راز
 2014بأسعار خيالية.
وأوض� �ح ��ت أن ال� �ع ��رض االس �ت �ث �ن��ائ��ي يضمن
ل �ل �ع �م ��اء ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى أع � �ل� ��ى ق �ي �م ��ة ت �ث �م��ن
ممكنة ل�س�ي��ارات�ه��م ال�ق��دي�م��ة ف��ي ال �س��وق املحلي،
لتكون بذلك الفرصة مناسبة ومواتية للجميع
الس �ت �ب��دال س�ي��ارات�ه��م ال�ق��دي�م��ة ب��إح��دى س �ي��ارات
"ميتسوبيشي" الحديثة ،دون أن يخسروا بعملية
تثمن سياراتهم القديمة.
وذك��رت أن العرض يتيح أيضًا للعماء أفضل
ال �ح �ل��ول ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ،وال �ح �ص ��ول ع �ل��ى امل��واف �ق��ة
األس��رع على اإلط��اق إلج ��راءات عملية التمويل،
إضافة إلى مجموعة أخرى من العروض واملزايا
االستثنائية ،مع العديد من الشركات التمويلية
املتوافرة في املعارض.
وأضافت املجموعة أنها ال تدخر جهدًا لتقديم
أف� �ض ��ل األس � �ع� ��ار وال � �خ ��دم ��ات ل �ع �م��اء س� �ي ��ارات
"ميتسوبيشي" في الكويت ،الفتة إلى أنه ولتقديم
خدمة افضل فإنها ب��دأت باستقبال عمائها في
م�ع��رض ال ��ري بشكل م�ت��واص��ل م��ن ال�س��اع��ة 8:30
صباحًا إلى  8مساء.

ت �ع��د «ه �ي �ن��و» أك �ب��ر مصنع
للشاحنات الثقيلة و املتوسطة
ف� ��ي ال � �ي� ��اب� ��ان ،امل �ن �ت �ج ��ة ل �ع��دد
متزايد من الشاحنات الخفيفة،
وال� �ت ��ي ت �م �ت �ل��ك ح �ص��ة س��وق�ي��ة
كبيرة في أس��واق جنوب شرق
آسيا وأستراليا ،بنشاط عاملي
ل �ت �ل �ب��ي اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ع �م��اء
امل� � �ت � ��زاي � ��دة ف � ��ي األم� �ي ��رك� �ي� �ت ��ن
ومناطق اخرى.
وت�س�ع��ى "ه �ي �ن��و" دائ �م��ًا إل��ى
ت ��وف� �ي ��ر ش� ��اح � �ن� ��ات وب� ��اص� ��ات
وح � � ��اف � � ��ات ل� �ن� �ق ��ل ال� �ب� �ض ��ائ ��ع
واألف � � � � � ��راد ،وس� � ��د اح �ت �ي ��اج ��ات
ه � ��ذا ال� �ق� �ط ��اع ف� ��ي ال� �ح ��اض ��ر و
امل �س �ت �ق �ب��ل ،وم� ��ا ي �ل��زم ذل� ��ك من
خ � � ��دم � � ��ات ل ��وج � �س � �ت � �ي ��ة ون� �ق ��ل
ب �ت �ن��اغ��م ت � ��ام م� ��ع اح �ت �ي��اج��ات
ال�ب�ي�ئ��ة ب��االس�ت�ف��ادة م��ن أفضل
تكنولوجيات البيئة.
وت�ع�م��د ال �ش��رك��ة وم ��ن خ��ال
ت� �ج� �س� �ي ��د ف� �ل� �س� �ف ��ة م �ج �م��وع��ة
تويوتا في صناعة الشاحنات
و ال� �ح ��اف ��ات ل �ل �س��وق ال �ع��امل��ي

ّ
قدم بنك الكويت الدولي محاضرة تثقيفية
اقتصادية عن قيمة االدخار ومهارات التوفير،
لطالبات م��درس��ة الشامية املشتركة للبنات،
ض�م��ن ب��رن��ام�ج��ه ال��رائ��د ف��ي م�ج��ال املسؤولية
االجتماعية.
وقال البنك في بيان له «تناولت املحاضرة
التي ت��م تقديمها لطالبات امل��درس��ة بحضور
مجموعة من املعلمات املفاهيم األساسية لقيم
االدخ��ار وأنواعه وكيفية تطبيقه في حياتنا،

أع� �ل� �ن ��ت ش ��رك� ��ة ع �ب��دامل �ح �س��ن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب��اب �ط��ن ،ال��وك �ي��ل
ال � �ح � �ص ��ري امل� �ع� �ت� �م ��د ل� �س� �ي ��ارات
"إن �ف �ي �ن �ي �ت��ي" ف ��ي ال �ك��وي��ت ،ط��رح
خ �ص��وم��ات م��ذه �ل��ة ع �ل��ى جميع
م ��ودي ��ات "إن�ف�ي�ن�ي�ت��ي" ال �ف��اره��ة،
باإلضافة إلى املميزات املتنوعة
ال�ت��ي تقدمها الشركة عند ش��راء
أي من موديل سيارات إنفينيتي.
وت �ح��رص ش��رك��ة عبداملحسن
عبدالعزيز البابطن دائ�م��ًا على
كسب رضا العماء وتلبية جميع
رغباتهم م��ن خ��ال االستمرارية
ب� ��إط� ��اق ع� � ��روض ت �ت �ن��اس��ب م��ع
م �ت �ط �ل �ب��ات �ه��م ،ودع� � � ��ت ال �ش ��رك ��ة
جميع عمائها للتوجه لصاالت
عرض إنفينيتي اآلن لاستفادة
م��ن ه��ذه ال�ف��رص��ة ال��ذه�ب�ي��ة التي
تمكن محبي سيارات "إنفينيتي"
م � ��ن اق � �ت � �ن� ��اء أف � �خ � ��م امل � ��ودي � ��ات
بأسعار رائعة ،حيث تتوافر في
م �ع ��ارض ال �ب��اب �ط��ن اآلن ك ��ل من

مسؤول أول العاقات العامة فهد السرحان،
ح��رص «ال��دول��ي» على ال�ت��واص��ل م��ع الشباب،
وتقديم كافة الدعم لهم ملا لهذه الشريحة من
أهمية ودور كبير في مستقبل الكويت ،واصفًا
الزيارة إلى املدرسة باملثمرة ،نتيجة للتفاعل
الكبيرمن الحضور ،والذين أبدوا من جانبهم
االه �ت �م��ام ال�ك�ب�ي��ر مل�ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن منتجات
وخ ��دم ��ات ال �ب �ن��ك ،وط�ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل امل�ص��رف��ي
املتوافق مع أحكام الشريعة االسامية.

تعتمد على تقنية «باور فرايم» املناسبة لجميع أنواع املركبات

«الفيديرالية للتجارة» تطرح
بطاريات «إينرجايزر» للسيارات
أط�ل�ق��ت ال �ش��رك��ة ال�ف�ي��دي��رال�ي��ة
ل� �ل� �ت� �ج ��ارة ال� �ع ��ام ��ة وامل� � �ق � ��اوالت
ب � ��رع � ��اي � ��ة ج� ��ون � �س� ��ن ك� �ن� �ت ��رول ��ز
وشركة بيكو البحرينية املمثل
االق � �ل � �ي � �م� ��ي ل � �ش� ��رك� ��ة ج� �ن� �س ��ون
ك � �ن � �ت� ��رول� ��ز -ال� � �ش � ��رق االوس � � � ��ط،
بطاريات "إينرجايزر" الجديدة
ل�ل�س�ي��ارات ف��ي ال�ك��وي��ت ،مشيرة
إل� � ��ى أن � �ه ��ا ع �م �ل��ت ع� �ل ��ى ت�ل�ب�ي��ة
رغ� �ب ��ات ال �ع �م��اء م ��ن ال �ش��رك��ات
وامل � �س � �ت � �ه � �ل � �ك � ��ن ل� � �ب� � �ط � ��اري � ��ات
السيارات منذ نشأتها.
وأع ��رب امل��دي��ر ال �ع��ام للشركة
ال �ف �ي��دي��رال �ي��ة أش �ي ��ش ت ��ان ��دون،
ع � ��ن س � �ع� ��ادت� ��ه ب� ��ال � �ش� ��راك� ��ة م��ع
ش��رك��ة ت �ج��ارة ب��وش�ه��ري امل��وزع
الحصري لبطاريات السيارات
"إينرجايزر" في الشرق األوسط،
وع��ن ثقته ب �ج��ودة امل�ن�ت��ج ال��ذي
م ��ن ش��أن��ه أن ي�م�ن��ح ال �س �ي��ارات
على طرق الكويت ميزة مضافة.
وم � � � ��ن ج � �ه � �ت � ��ه ،ق � � � ��ال امل � ��دي � ��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ال�ش��رك��ة س��ات�ب��ال
سينغ ،إن بطاريات "إينرجايزر"
ل �ل �س �ي��ارات م �ت��واف��رة ف��ي جميع
م �ن��اف��ذ "ك ��اي �ك ��و" وم� �ح ��ات بيع
ق�ط��ع ال�غ�ي��ار األخ ��رى ،الف�ت��ًا إل��ى
أن ه��ذه البطاريات تعتمد علي
تقنية إط��ار الطاقة أو مايسمى
"ب� � � � ��اور ف� � ��راي� � ��م" م � ��ن "ج ��ون� �س ��ن
كونترولز" أحد أفضل مصنعي
ال �ب �ط��اري��ات ف��ي ال �ع��ال��م ،وال �ت��ي
تتناسب مع كافة أنواع املركبات
الخاصة والتجارية والشاحنات
الثقيلة والحافات.

مسؤولو الشركة خالل عرض املنتجات

وأك� � � ��د م � �ص� ��در م� �خ� �ت ��ص ف��ي
م �ج��ال ب �ط��اري��ات ال �س �ي��ارات ،أن
جميع أنواع البطاريات تتعرض
لألعطال بسبب ارتفاع درج��ات
ال �ح��رارة ،ع�ن��د اق �ت��راب الصيف،
مشيرًا إلى أنه ليس هناك أسوأ
من أن تتوقف السيارة عن العمل
في جو غير مناسب.
وطرحت الشركة الفيديرالية
ل� �ل� �ت� �ج ��ارة ال� �ع ��ام ��ة وامل� � �ق � ��اوالت
امل� � � ��وزع ال� �ح� �ص ��ري ل �ب �ط��اري��ات
"إي � � � �ن� � � ��رج� � � ��اي� � � ��زر" ل� � �ل� � �س� � �ي � ��ارات
ب� ��ال � �ك� ��وي� ��ت ،ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ة ك� �ب� �ي ��رة
وم �ت �ك ��ام �ل ��ة م� ��ن ه� � ��ذه ال �ع��ام��ة
تتناسب مع كافة أنواع املركبات
الخفيفة ،مشيرة إلى أنها تهدف
إل� ��ى ت �ع��زي��ز ط��اق��ة امل� �ح ��رك عند
ت �ش �غ �ي��ل ال� � �س� � �ي � ��ارة ،وي �ن �ط �ب��ق
ذل � � ��ك ع � �ل ��ى ج � �م � �ي ��ع امل ��رك � �ب ��ات

ذات امل � ��واص� � �ف � ��ات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
أو امل � �س � �ت ��وردة م ��ن أوروب� � � ��ا أو
أميركا وغيرها ،والتي تتضمن
ب� �ط ��اري ��ات ل� �س� �ي ��ارات ال� ��رك� ��اب،
وب�ط��اري��ات "إي�ن��رج��اي��زر ب��اس"،
و"إينرجايزر بريميوم".
وت� ��وف� ��ر ال� �ش ��رك ��ة ب �ط ��اري ��ات
"إي � � � �ن� � � ��رج� � � ��اي� � � ��زر" ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة،
و"إي � � � �ن� � � ��رج� � � ��اي� � � ��زر ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة
بريميوم" ،والتي تعمل جميعها
ب�ت�ق�ن�ي��ة "ب� � ��اور ف� ��وري� ��وم" ال ��ذي
ي � � ��وف � � ��ره ال � �ت � �ص � �م � �ي ��م ال � �ج� ��دي� ��د
ل� �ل� �ب� �ط ��اري ��ة م � �ق ��ارن ��ة ب �ت��رك �ي �ب��ة
البطاريات العادية .
وت � � � � � �ت� � � � � ��واف� � � � � ��ر ب� � � � �ط � � � ��اري � � � ��ات
"إي � �ن� ��رج� ��اي� ��زر" ل� �ل� �س� �ي ��ارات ف��ي
م��راك��ز الخدمة التابعة للشركة
ال �ف �ي��دي��رال �ي��ة ل �ل �ت �ج��ارة ال �ع��ام��ة
وامل� � � � �ق � � � ��اوالت ف� � ��ي ال � �ع ��ارض � �ي ��ة

 ،ع �ل��ى ن �ظ��ام إن� �ت ��اج "ت��وي��وت��ا"
ل �ت �ح �ق �ي��ق أف� �ض ��ل إن� �ت ��اج� �ي ��ة و
جودة ممكنة في عملياتها ،إذ
تمكنت من مواءمة هذا النظام
ل� � �ت � ��زوي � ��د ع � �م ��ائ � �ه ��ا ب ��أف �ض ��ل
امل� �ن� �ت� �ج ��ات وب ��أف� �ض ��ل أس� �ع ��ار
ممكنة.
وت� �ش� �ه ��د ع �م �ل �ي��ات "ه �ي �ن��و"
نموًا عامليًا متزايدًا في ظل ما
تشهده مجموعة "تويوتا" من
ع ��ومل ��ة ،وم� ��ن أك �ب ��ر م�ص��ان�ع�ه��ا
خارج اليابان هناك مصنع في
تايلند ت��أس��س ف��ي ع��ام ،1964

ل �ت �ل �ب �ي��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات أس� � ��واق
ج � �ن� ��وب غ� � ��رب آس � �ي� ��ا وال � �ج� ��زر
املطلة على املحيط الهادئ.
وت �ت �م �ي��ز ش��اح �ن��ات "ه �ي �ن��و"
ب� �ق ��وت� �ه ��ا واع� �ت� �م ��ادي� �ت� �ه ��ا ف��ي
كافة استخداماتها األساسية
ال� � �ي � ��وم� � �ي � ��ة ،ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة إل � ��ى
اه � �ت � �م � ��ام � �ه � ��ا ب � � � ��إث � � � ��راء ح � �ي� ��اة
مستخدميها ب�م��ا ت��وف��ره لهم
من خدمات نقل قيمة ومريحة.
وت � � �ح � � �ق � ��ق ه � � � � ��ذه ال � �ع � ��ام � ��ة
إنجازات متقدمة نحو ترسيخ
االع� �ت ��راف ب �ه��ا ك �م��ارك��ة ع��امل�ي��ة

قوية رائدة ،بمواجهة التوقعات
العاملية للمواءمة بن عمليات
النقل والبيئة ،وزيادة السامة
وكفاءة استهاك الوقود.
وت � �ل � �ت� ��زم "ه � �ي � �ن� ��و" ب �خ��دم��ة
ال� � �ع� � �م � ��اء ح � � � ��ول ال� � �ع � ��ال � ��م م��ن
خ��ال القيمة ال�ج�ي��دة واملقنعة
ل � �ل � �ش � ��اح � �ن � ��ات وال� � � �ب � � ��اص � � ��ات،
وت�ق��وم بمضاعفة ال�ج�ه��ود في
األبحاث والتطوير والتصنيع
واملبيعات والخدمة.
ويشهد مالكو "هينو" حول
العالم أن خدمتها هي بمثابة

«البابطني» :خصومات مذهلة على جميع موديالت «إنفينيتي»

ّ
«الدولي» يحاضر عن االدخار
في مدرسة «الشامية» املشتركة للبنات
وأث��ره على مستقبل الشخص أي��ا ك��ان عمره،
وبطريقة مبسطة ومشوقة للطالبات تتناسب
مع أعمارهن».
ّ
وقدم موظفو «الدولي» شرحًا تفصيليًا عن
االدخار وعن (حساب الشباب) الخاص بالفئة
ّ
العمرية من  14إلى  21سنة ،والذي يوفر ميزة
االدخ ��ار واالستثمار ف��ي آن واح��د ،باإلضافة
ّ
وتلبي
إل��ى ع��دد م��ن امل��زاي��ا التي تهم الشباب
ط�م��وح��ات �ه��م واح �ت �ي��اج��ات �ه��م ال �ي��وم �ي��ة .وأك ��د

شاحنات متنوعة األحجام من «هينو»

ال �ع��ام��ة امل �م �ي��زة ،إذ إن ف��ري�ق��ًا
م ��ن امل �ه �ن��دس��ن ذوي ال �خ �ب��رة
والفنين املهرة يسعون إلنتاج
ال� �ت� �ص ��ام� �ي ��م و ال �ت �ح �س �ي �ن��ات
ل�ج�ع��ل م��رك�ب��ات "ه�ي�ن��و" سهلة
ق � ��در اإلم� � �ك � ��ان ل �ل �م �س �ت �خ��دم��ن
والتجار عند الخدمة.
ون �م��ت "ه �ي �ن��و" ف ��ي ال �ي��اب��ان
م��ن خ ��ال دم ��ج ك �ف��اءة وج ��ودة
التصنيع العالية ،م��ع الخدمة
ال ��دق� �ي� �ق ��ة ع� �ل ��ى م � � ��دار ال �س��اع��ة
ع �ب ��ر ش �ب �ك��ة دع � ��م واس � �ع � ��ة ،إذ
ث�م��ة أس �ل��وب م�ش��اب��ه وراء نمو
عملياتها في الدول األخرى.
وت �ه��دف "ه�ي�ن��و" إل ��ى تقديم
ح �ل ��ول م��ائ �م��ة الس �ت �خ��دام��ات
م � � � �ح � � ��ددة م� � �ث � ��ل ال � �ش� ��اح � �ن� ��ات
الثقيلة الخاصة لنقل املعادن،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ال� �ش ��اح� �ن ��ات
ال �خ �ف �ي �ف��ة ل �ت �ل �ب �ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات
األس� � � � � � � ��واق وت � ��رس� � �ي � ��خ أس � ��س
ال � �ت� ��وري� ��د ،الس �ت �ي �ع ��اب ال �ن �م��و
امل � � � �ت � � ��زاي � � ��د ف � � � ��ي امل � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات
واالحتياجات الخارجية .

ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة ،وم� � ��راك� � ��ز خ ��دم ��ة
ك��اي�ك��و ف��ي ال�ش��وي��خ واألح �م��دي
وشرق ،إذ يعمل في هذه املراكز
ف�ن�ي��ون متخصصون يتسمون
بمهنيتهم ال�ع��ال�ي��ة وام�ت��اك�ه��م
ال � �خ � �ب � ��رات ال � � ��ازم � � ��ة ،ل� �ت� �ج ��اوز
ت� ��وق � �ع� ��ات ال � ��زب � ��ائ � ��ن ف � ��ي وق� ��ت
قياسي.
وم � � ��ددت ال� �ش ��رك ��ة وم � ��ن أج��ل
منح ال�ع�م��اء امل��زي��د م��ن األم��ان،
ف �ت��رة ض �م��ان ل�ل�ب�ط��اري��ة إل ��ى 18
ش� �ه� �رًا ك ��ام �ل ��ة ،الف� �ت ��ة إل� ��ى أن �ه��ا
ت� �ق � ّ�دم م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �خ��دم��ات
للشركات واملستهكن ،ويتوزع
ن� �ش ��اط� �ه ��ا م� � ��ا ب� � ��ن اإلط� � � � � ��ارات
(إط � � ��ارات أب ��ول ��و وأت �ش �ي �ل �ي��س)،
وال��ده��ان��ات (ش��روي��ن ول�ي��ام��ز)،
وال� � � ��زي� � � ��وت (ف� � � � ��رس ال � �ب � �ح� ��ر )،
وأحزمة ( ميتسوبيشي).

«البابطني»...عروض مميزة

سيارة "إنفينيتي  "Q50ابتداء من
 9.999دينارًا ،وسيارة "إنفينيتي
 "Q60ك��وب�ي��ه ب� �  11.999دي �ن��ارًا،
أم ��ا "إن�ف�ي�ن�ي�ت��ي  "Q60امل�ك�ش��وف��ة
فهي متوافرة اب�ت��داء من 12.999
دينارًا ،باإلضافة إلى خصومات

أخ� � � � ��رى ع � �ل� ��ى ب� �ق� �ي ��ة م � ��ودي � ��ات
س �ي��ارات "إن�ف�ي�ن�ي�ت��ي" امل�ع��روض��ة
في صاالت العرض.
ك� �م ��ا س �ت �س �ت �م��ر "إن �ف �ي �ن �ي �ت��ي
البابطن" بتقديم  5سنوات كفالة
غ �ي��ر م �ح��ددة امل �س��اف��ة ب��االض��اف��ة

إل� � � ��ى خ � ��دم � ��ة ت� ��وص � �ي� ��ل (،)VIP
وخدمة السيارة البديلة ،وخدمة
الصيانة من الباب إلى الباب.
جدير بالذكر ب��أن شركة عبد
املحسن عبد العزيز البابطن قد
ّ
جسدت عامة فارقة ومميزة في

ال �ص �ن��اع��ة ب �ع��د ت��دش��ن م�ع��رض
"إن� �ف� �ي� �ن� �ي� �ت ��ي" ال � � ��راق � � ��ي وم� ��رك� ��ز
الصيانة امللحق ب��ه على صعيد
ال � �ك� ��وي� ��ت وب� �ق� �ي ��ة دول م �ن �ط �ق��ة
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط  ،ك� �م ��ا ق��دم��ت
تجربة فريدة للفخامة والرفاهية
ل �ت �ض �ع �ه��ا ف� ��ي م� �ت� �ن ��اول ع �ش��اق
إنفينيتي.
وي �ت �خ��ذ م �ع��رض "إن�ف�ي�ن�ي�ت��ي"
ال�ج��دي��د ف��ي منطقة ال��ري موقعًا
يتناغم فيه جمال الشكل وروعة
املضمون إل��ى جانب ذل��ك فقد تم
تخصيص م��رك��ز خ��دم��ة متكامل
وم � �س � �ت � �ق� ��ل ل � �خ� ��دم� ��ة وص � �ي ��ان ��ة
إنفينيتي مجهز بأحدث املعدات
لتوفير أرق��ى الخدمات وأكثرها
دقة بالسرعة والسهولة املطلوبة
 ،وق��د ت�ض��اف��رت جميع ال�ع��وام��ل
ف � ��ي امل� � �ع � ��رض وامل � ��رك � ��ز إلع� �ط ��اء
ال �ش �ع ��ور ب��ال �ف �خ��ام��ة وال� ��رق� ��ي و
التميز لعامة إنفينيتي لحظة
وصول العميل إليها.

