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 أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
العرين القابضة طارق علي اجلودر 
أن الش����ركة قد انتهت من وضع 
إس����تراتيجية جديدة تتماش����ى 
واألوض����اع االقتصادية الراهنة 
حيث تهدف إلى إيجاد صيغ تعاون 
مع املطورين للمشاريع املنضوية 
حتت مشروع العرين التطويري 
كما أكد اجلودر الت����زام العرين 
القابضة بالعقود التي مت إبرامها 
متى اتفقت مع شروط التنفيذ وان 
مشاريع الشركة متضي بخطى 
ايجابية ووف����ق اجلدول الزمني 
املخطط رغم بعض التأخير الذي 

صادف مشاريع أخرى. وعن تأثيرات األزمة املالية 
على مجمل مشروعات مشروع العرين التطويري قال 
اجلودر هناك ترقب حذر لألوضاع الراهنة حيث انه 
ووفقا لإلستراتيجية املتبعة يتم العمل حاليا على 
املشاريع حسب إمكانية املطورين وفي ضوء قدراتهم 
على سرعة االجناز. وقال رغم أن االقتصاد البحريني 
يعمل ضمن املنظومة العاملية إال أن انعكاسات األوضاع 
العاملية الراهنة كانت متواضعة على املستوى احمللي.  
وكشف اجلودر عن دروس مستفادة وفوائد مؤكدة 
حتققت في ظل األزمة منها انخفاض أس����عار البناء 
واستمرار ارتفاع أسعار النفط التي متخضت عنها 
وفورات مالية تسانده السياسات احلكيمة واملتزنة 
التي اتبعتها حكومة اململكة الحتواء تبعات األزمة 
كل أسهم وبش����كل كبير في بقاء السوق البحريني 
مركز جذب لالستثمارات اخلارجية وبخاصة جتاه 
مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن مشروع العرين 
مشروع تنموي يقدم مزيجا راقيا من السياحة الصحية 
والعائلية بأحدث التقنيات، باإلضافة إلى املشاريع 
األخرى التي تضم منشآت سكنية وجتارية وفندقية 
وترفيهية ويقام باستثمارات تفوق امللياري دوالر 
ليمتد على مساحة تفوق املليوني متر مربع بالقرب 
من محمية العرين للحي����اة الفطرية والبرية فوق 
ربوة صحراوية في هورة عنقا )الصخير( في املنطقة 
اجلنوبية من مملكة البحرين انشئ لتحقيق رؤية 
مستقبلية تتصل بالتوسع األفقي وإنشاء مجتمعات 
عمرانية تشيد وفقا ألعلى املواصفات العاملية لتسهم 
وبشكل مباش����ر في عملية التنمية االقتصادية في 
مملكة البحرين. وحول التطورات في مشروع العرين 
التطويري أكد اجلودر على االنتهاء مما يقارب %60 
م����ن أعمال البنية التحتية ومن املتوقع االنتهاء من 
جميع األعمال مع نهاية العام احلالي. وعلى صعيد 
هذه األعمال قال اجلودر ان ش����ركة بي يو 2 تعمل 

حسب اجلدول الزمني املخطط لها 
لتشييد املصنع والبنية التحتية 
لنظام التبريد املركزي الذي يوفر 
24 الف طن من التبريد املتطور 
للجزء اجلنوبي واملناطق التجارية 
في املشروع مع قدرة تخزين تصل 
إلى 600 طن ملدة 8 ساعات وتقوم 
بتوصيل املياه الباردة ملس����احة 
تف����وق املليون مت����ر مربع ومن 
املتوقع االنته����اء منها مع نهاية 
العام احلالي بتكاليف تقارب ال� 30 
مليون دينار بحريني. وعلى صعيد 
أعمال التشييد صرح اجلودر بانه 
مت تسلم العطاءات ألعمال التشييد 
إلقام����ة ثالث محطات رئيس����ية لتوليد الطاقة ذات 
جهد KVA 66 وسيتم ارساء املناقصة للعطاء الفائز 
مع نهاية الش����هر اجلاري وقد مت ش����راء وتسلم ما 
يقارب 70% من معدات احملطات املذكورة من شركة 
الياباني����ة والتي تطابق   )Sumitomo Corporation(
مواصفات هيئة الكهرباء واملاء في مملكة البحرين. 
ومن جهة املشاريع التي مت اجنازها وحققت جناحا 
على املستوى االقتصادي والتنموي قال اجلودر هناك 
منتجع بنيان تري العري����ن الذي يعد عالمة بارزة 
على املستوى اإلقليمي يتناسب مع مناخ وطبيعة 
البحرين كما يعتبر معلما سياحيا يسهم في تنمية 
القطاع السياحي ومتنفسا عائليا يحفظ اخلصوصية 
العربية في بناء حديث يتحدث عن حضارة عريقة 
لهذه املنطقة. كما قامت شركة العرين القابضة بتطوير 
احلديق����ة املائية جنة دملون املفقودة التي تقام على 
مس����احة 77.000 متر مربع ومساحة بناء تصل الى 
45.000 متر مربع ومت افتتاحها في العام 2007 وتعمل 
على إدارتها شركة سيم ليجر كونسالتانتس املاليزلية 
لتشكل معلما ترفيهيا وصرحا يسهم بصورة ايجابية 
في تطور القطاع الس����ياحي ومتنفسا عائليا يخدم 
اململكة ومحيطها اإلقليمي.  وأكد أن هناك مشاريع 
قيد اإلنشاء ومن املتوقع االنتهاء من معظم مكوناتها 
قبل نهاية العام احلالي مثل مشروع العرين هومز 
يقام على مساحة 26.833 مترا مربعا ويتكون من: 40 
ڤيال فخمة تتكون من طابقني مبساحات بني 300 و450 
متر مربع ومشروع تالل الغروب ويعمل بيت ابوظبي 
لالستثمار على تطويره يقام على مساحة 43.936 مترا 
مربعا ويتكون من ڤلل ديلوكس، ڤلل املدينة، وبنايات 
سكنية وجتارية وكما أن هناك مشروع فندق فئة 5 
جنوم ويقام على مساحة 127.568 مترا مربعا يتكون 
م����ن 340 جناحا، جناحان ملكيان و24 ڤيال فاخرة، 

وتطوره شركة احلمد لإلنشاء والتطوير.

رسم توضيحي لتوصيالت دواسة البنزين الصورة التي نقلتها ABC وادعت فيها أن السيارة بحالة تسارع شديد د.شكري سوري

عدنان عيسى 

البروفيسور كريستيان غيردز

 جانب من مركز خدمة الصيانة في اجلهراء

طارق اجلودر 

»تويوتا« ترّد باألدلة والبراهين على تقرير
قناة ABC األميركية »المفبرك«

بينما كان أكيو تويودا رئيس 
شركة تويوتا يهم لتقدمي شهادته 
إلى الكونغرس األميركي، سعت 
قناة ABC األميركية التي تقود 
حملة واس���عة ضد تويوتا إلى 
استباق جلسات االجتماع بتقدمي 
فقرة تلفزيونية »مفبركة« للتأثير 

سلبا على أعضاء الكونغرس.
 ونق������ال ع����ن املوت����ور نيوزو

 )RSS feed(وSam Abuelsamidو
فقد أظهرت الفقرة جتربة أجراها 
البروفيس���ور ديڤي���د غلبرت 
األس���تاذ احملاضر ف���ي جامعة 
إلينوي وادعى فيها كيف ميكن 
أفالون  أن تتس���ارع تويوت���ا 
دومنا قصد بعد أن غير مجرى 
الكهربائية  توصيالت األسالك 

لنظام دواسة اخلانق.
وقد تناقلت وسائل اإلعالم 
في 22 فبراير املاضي وعلى نحو 
سريع فقرة البروفيسور غلبرت، 
وظهر يجلس إلى جوار مراسل 
احملطة بري���ان روس الذي قاد 
األفالون، ولكن ما هي إال ساعات 
قليلة حتى بدأت وسائل اإلعالم 
 ABC نفسها هجوما معاكسا على
ليس نصرة لتويوتا أو حبا فيها، 
بل لعدم حمل التجربة أي مقارنة 
مع سيارات منافسة للتأكيد بأن 
فقط سيارات تويوتا ميكن أن 
تتأثر بظروف التجربة، وبعد أن 
كشف هواة على شبكة اإلنترنت 
عن فبركة ف���ي التصوير نأتي 

على ذكرها الحقا.
وف���ي 11 مارس وبعد يومني 
من إطالق تويوتا حلملة إعالمية 
واسعة ضد فقرة ABC، سارعت 
القناة األميركية إلى الكشف عن 
التجربة  حقائق عديدة تخص 
فيما يبدو أنه إجراء احترازي من 
مالحقات قضائية واسعة ميكن 
أن تنال منه���ا حتى من عمالء 
تويوتا أنفسهم لتخويفهم »عبثا« 
عبر جتربة مفبركة أرعبتهم وال 

متت ألرض الواقع بصلة.
واعت���ذرت ABC وقالت أنها 
أساءت التقديرات بإعادة حترير 
فق���رة تويوتا عل���ى نحو غير 
صحيح، وذلك بعد أن كش���ف 
الكثي���ر من اخلب���راء والهواة 
على مواقع االنترنت أن التجربة 
مفبركة منذ حلظاتها األولى عندما 
كشفت الصورة وخالل التسارع 
املفبرك عن حترك عداد سرعات 
دوران احملرك Tachometer إلى 

سرعته القصوى بينما كل األدلة 
أنها كانت  احمليطة تدل عل���ى 

متوقفة بالكامل.
فقد اس���تخفت ABC بعقول 
املش���اهدين لدرج���ة أن العداد 
عند تصويره إلعطاء املشاهدين 
انطباعا أن السيارة كانت تتسارع 
على نحو جنوني وخطير كشف 
عن: ض���وء الفرام���ل املركزية 
كان مش���تعال أي أنه في وضع 
التشغيل، ومؤشر ناقل احلركة 
على لوحة العدادات يشير إلى 
الوضع P، أي الس���يارة واقفة، 
ضوء أحزمة األمان كان مشتعال 
أي أنها لم تربط، بل وحتى ضوء 
األبواب املفتوحة كان يوضح عدم 
إغالقها، أما عداد سرعة السيارة 

فكان يشير إلى الصفر.

مشهد لعدادات السيارة

بل وكشف آخر مشهد لعدادات 
الس���يارة وهي فعليا في حالة 
حركة بأن عداد دوران س���رعة 
احملرك كان عل���ى 3000 دورة 
بالدقيق���ة ولي���س 6200 دورة 
بالدقيقة كما كش���ف التصوير 
املفبرك، ما يعني أن الس���يارة 
استجابت بشكل طبيعي بارتفاع 
سرعة دوران محركها فقط 1000 
دورة بالدقيقة خالل 0.83 ثانية، 
 ABC ولكن التجربة املفبركة لقناة
كشفت عن ارتفاع مبقدار 5200 
دورة بالدقيقة لنفس املدة وهذا 
ال ميكن أن يح���دث على أرض 

الواقع.
وب���ررت ABC ف���ي البداية 
أنها كان���ت مضطرة  الس���بب 
لذل���ك لصعوبة تصوير العداد 
خالل قيادة الس���يارة بس���بب 
االهتزازات وأن القراءات لن تكون 
دقيقة، ولكن تويوتا س���ارعت 

عدم وجود أي خلل في أنظمة 
التحكم اإللكترونية لس���يارات 
تويوت���ا حتى بع���د تعريضها 
ملجاالت مغناطيس���ية متعددة 

في نفس الوقت.
ويقود إكسبوننت في مكتبها 
بنيويورك الدكتور املتخصص 
شكري سوري الشهير بتحليل 
النظم الكهربائية واإللكترونية 
املختلفة س���واء الستخدامات 
وسائل النقل أو أنظمة الكمبيوتر 
أو األجه���زة الطبية والبصرية 
بحثا عن أي خل���ل فيها أو أي 
الكمبيوتر.  اختراق لش���بكات 
ولديه العديد من براءات االختراع 
املهمة في عال���م اإللكترونيات 
ويعتب���ر من أه���م اخلبراء في 
إليه  عالم اإللكترونيات وتلجأ 
كبرى الشركات العمالقة حول 
العالم الستش���ارته في سالمة 

أجهزتها.

تالعب بالشبكات

وفي معرض ردها على جتربة 
البروفيسور غلبرت قالت تويوتا: 
لقد تالعب بالشبكات اإللكترونية 
للسيارة وأعاد توجيه أسالكها 
بطرق متعددة وفي تسلس���ل 
معني خللق ظروف يس���تحيل 
أن حتدث دون تدخل بشري وهو 
ما سيترك أدلة مادية ملموسة 

ال ميكن إغفالها.
وخالل تقدمي���ه لفقرته مع 
البروفيسور غلبرت، ادعى مراسل 
ABC بريان روس أنه سيكشف 
عن خلل خطير في نظام اخلانق 
اإللكتروني لس���يارات تويوتا 
ميكن أن يؤدي إلى تس���ارعها 

دون تدخل من السائق.
وف���ي الي���وم التال���ي، قدم 
البروفيس���ور غلبرت شهادته 

وحول عدم قدرة نظام التحليل 
الذاتي OBD-II لسيارة تويوتا 
أفالون قراءة حدوث خلل تسارع 
غير مقصود، قالت ان أي ظروف 
مصطنعة كالتي قام بها غلبرت 
ال ميكن ألي نظام حتليل ذاتي 
كشفها، فما قام به فعليا وعبر 
جتربته هو دفع دواسة اخلانق 
كهربائيا بتوصيله لألس���الك 
بشكل مباش���ر بدال من دفعها 
بقدمه، أي انه لم يخضع وحدات 
التحكم ملؤثرات مغناطيسية أو 
خارجية أثرت عليها وأدت إلى 

حدوث خلل فيها.

تسارع غير مقصود

أما املشكلة الرئيسية الثالثة 
فه���ي أن ل���و أن حادثا قد نتج 
عن تس���ارع غير مقصود بناء 
على نفس التالعب الذي أجراه 
البروفيس���ور غلبرت، فإن هذا 
األمر سيترك أدلة مادية دامغة 
تؤكد على العبث باالسالك، فقد 
أوصل األسالك ببعضها البعض 
وبشكل يدوي بعد أن أزال العزل 
احملكم عنها، ولو حدث ذلك فإن 
أي خبير فني سيكشف اخللل، 

وهذا لم يحدث أبدا.
وحاولت ABC واملراسل روس 
تهويل القصة عبر توضيح أن 
جهاز التحليل الذاتي لم يكشف 
وجود اخللل بعد افتعال عملية 
التس���ارع غير املقصود. وهذه 
ارتكاز رئيسية للتقرير  نقطة 
فندها البروفيسور غيردز وكذلك 
إكسبوننت عبر جتارب املقارنة 
التي أجرتها، حيث لم تعط أي 
من السيارات األخرى قراءات تدل 
على وجود خلل بعد تعريضها 

لنفس ظروف أفالون.
وتضمنت جتربة البروفيسور 

إلى التوضيح أن عداد سرعات 
دوران احملرك لكل السيارات يقدم 
قراءات دقيقة وليس لسيارات 

تويوتا فحسب.
الب��روفيس���ورة  وعلق����ت 
ش���ارلوت غرمي���ز األس���تاذة 
احملاض���رة واملتخصص���ة في 
القضاي���ا األخالقية في قس���م 
الصحافة جلامعة سيراكوز ملهنة 
الصحافة »في أي وقت تترك فيه 
وسائل اإلعالم مجاال للتشكيك 
في أي م���ن قصصها، تكون قد 
وقعت في مش���كلة خطيرة«. 
وتساءلت »هل اعتقدت ABC أن 
شركة لديها مصادر واسعة مثل 
تويوتا لن يكتشفوا فبركة القصة 

وسيردون عليها«.
واألدهى واألم���ر أن مذيعة 
أخبار ABC س���ألت روس عن 
شعوره بعد التجربة، فقال انه 
مهتز ويرجتف وأنه ال يريد ألحد 
أن يكون بسيارات تويوتا، على 
الرغم من تصوير السيارة وهي 

واقفة!
وبالفع���ل، قام���ت تويوتا 
بتوضيح فبركة جتربة غلبرت 
وكيف أنه شوه احلقائق بالتالعب 
في الشبكات الكهربائية للسيارة 
وبطريقة يس���تحيل أن حتدث 

دون تدخل يدوي.
وقال���ت تويوتا بينما تقوم 
واح���دة م���ن أش���هر وأق���وى 
املؤسسات األميركية في الهندسة 
الكهربائية وهي »إكسبوننت« 
بإجراء جتارب مكثفة على النظم 
اإللكترونية لس���يارات تويوتا 
وبشكل مس���تقل كليا، نواجه 
جتربة مفبركة قامت بها محطة 

أميركية شهيرة.
وقد أكدت كل التجارب التي 
أجرتها »إكسبوننت« حتى اآلن 

إلى جلنة اس���تماع الكونغرس 
األميركي بهدف التأثير س���لبا 
اللجنة، وقد طالب  على أجواء 
الكثير م���ن أعضاء الكونغرس 
باس���تبعاد ش���هادته ألسباب 

مختلفة نوضحها الحقا.
وأجرت تويوتا مباشرة بعد 
فقرة ABC املفبركة وبواس���طة 
مهندسيها ومهندسي إكسبوننت 
نفس جتربة البروفيسور على 
س���يارات مختلفة من مصانع 
أخرى فكانت النتيجة مشابهة.
وبطل���ب من تويوت���ا، قام 
األس���تاذ احملاضر في الهندسة 
امليكانيكية جلامعة ستانفورد 
مرك���ز  ورئي���س  الش���هيرة 
أبحاث الس���يارات في اجلامعة 
البروفيسور كريستيان غيردز 
مبراجعة مستقلة وشاملة لتجربة 

البروفيسور غلبرت.
وعرض البروفيسور غيردز 
في مؤمتر صحافي كبير نتائج 
جتاربه ومقارناته والتي صورها 
تلفزيونيا للتأكيد على فبركة 
جتربة غلبرت، حيث قام غيردز 
بتحويل مسارات أسالك الشبكات 
الكهربائية لوحدات التحكم في 
الس���يارات املختلفة متاما كما 
فعل غلبرت ودون أي زيادة أو 

اختالف.
وفي املؤمتر نفسه، خلصت 
كريس���ن تاب���ر املدي���ر العام 
النظ���م اإللكترونية  لش���عبة 
ف���ي مركز تويوت���ا التقني في 
الواليات املتحدة ثالث مشاكل 
رئيسية في جتربة البروفيسور 
غلبرت، حيث أكدت أن طريقة 
تغيير مسارات األسالك للدوائر 
إلى عملها  الكهربائية سيؤدي 
بطريق مختلفة كليا عن املطلوب 

منها.

غلب���رت عبثا مقص���ودا وفي 
تسلسل معني ال ميكن أن يحدث 
الواقع بدون تدخل  على أرض 

بشري وشملت:
قط���ع س���لكني كهربائي���ني 
معزولني كلي���ا مهمتهما تزويد 
وحدة التحكم الرئيسية باحملرك 
ECM بقراءات دقيقة حول موقع 
دواسة البنزين، وعلى الرغم من 
عزل الس���لكني بطبقات حماية 
محكمة ك���ي ال يتالمس���ا، قام 
البروفيسور غلبرت بتوصيل 
الس���لكني يدويا عب���ر مقاومة 

كهربائية 200 أوم.

سرعة دوران المحرك

وهذا األمر بحد ذاته لن يؤدي 
إلى ارتفاع ش����ديد في س����رعة 
دوران احمل����رك، ولكي يحدث 
ذلك عمل على إزالة العزل عن 
سلك ثالث مهمته تغذية دواسة 
البنزين بطاقة كهربائية قوتها 
5 فولت، ثم ربطه عبر وصلة 
منخفضة املقاومة إلى س����لكي 
قراءات موقع دواس����ة البنزين 
فأعطى احمل����رك انطباعا أن قد 

مت دفع دواسة البنزين.
وما س����بق يعني أنه فعليا 
ح����رك دواس����ة البنزين ولكن 
بالكهرباء بدال من قدمه، وكأنه 
يش����غلها بالرميوت كنترول، 
ولذلك لم تكشف األفالون وكذلك 
التي جربها  السيارات األخرى 
البروفيسور غيردز عن قراءات 

تدل على وجود خلل فني.
وعندما أجرى البروفيسور 
غي����ردز وإكس����بوننت نفس 
التجرب����ة عل����ى س����يارات من 
مصانع مختلفة، كانت احملصلة 
واحدة مع اختالفات بسيطة في 

املقاومة.

 وردا عل����ى ادع����اء ABC أن 
الظروف التي خلقها البروفيسور 
غلبرت حدثت فعال على أرض 
الواقع، قالت تويوتا ان ظروفا 
مثل هذه ل����و حدثت كما ادعت 
احملط��ة فإنه��ا ستترك أدلة مادية 
دامغ��ة ال ميك������ن لتويوتا أو 
ألي مدق��ق فن��ي أن ال يدركه��ا. 
وفند البروفيسور غيردز بصور 
فوتوغرافي����ة متعددة توضح 
كي��ف ميك����ن أن تبدو وحدات 
التحكم لو مت العبث فيها على 
طريقة غلبرت وأن الكشف عنها 

حتمي وال ميكن التهرب منه.
 وقد طالب العديد من أعضاء 
الكونغرس باس���تبعاد شهادات 
غلبرت في جلان االستماع اخلاصة 
بتويوتا، وكذلك استبعاد جتربته 
املفبركة ذلك ألنه مس���تأجر من 
شركة احملامي ش���ون كني الذي 
يقود حمالت دعاوى جماعية ضد 
تويوتا. واشارت تويوتا الى ان 
ABC قدمت احملامي كني في واحدة 
من فقراتها به���دف تعزيز الثقة 
بتجربة البروفيسور غلبرت ولكن 
احملطة وكذلك كني لم يشيرا إلى 
أن البروفيسور غلبرت باألساس 
يعمل لصالح كني مقابل أجر مادي. 
كما قالت تويوتا ان ABC لم تطلب 
من تويوتا كما هو متعارف عليه 
في القضايا اإلعالمية املثيرة للجدل 
بالتعليق على التجربة أو أن تكون 
حاضرة له���ا لتدحض االتهامات 
عنها، مما يؤكد ان التجربة كان 
الهدف منها تزييف احلقائق في 
الوقت نفسه الذي كانت تواجه 

فيه تويوتا الكونغرس.
املقارنة  وش���ملت جت���ارب 
س���يارات من مرسيدس-بنز و
BMW وش���فروليه وس���وبارو 

وهوندا وفورد وكرايسلر.

نقالً عن الموتور نيوزو و  

»العرين القابضة« تنجز 60% من أعمال 
البنية التحتية لمشروع العرين التطويري

مشاريعها تمضي وفق المخطط اإلستراتيجي

»المال« تعلن نجاح عرض خدمة الصيانة المجانية بالجهراء

»هيونداي« تقدم بعضًا من أسطولها بفائدة %0

ضمن سعيها املستمر لتقدمي 
أفضل خدمات ما بعد البيع في 
الس���وق الكويتي، أعلنت إدارة 
مراك���ز خدم���ة الس���يارات في 
مجموعة املال، عن جناح عرضها 
الذي أقيم مؤخرا في مركز خدمة 
اجلهراء، جلميع مالك س���يارات 
النظر عن  ميتسوبيشي بغض 
س���نة الصنع، واخلاص بتقدمي 
خدمات الفحص املجانية من قبل 
فريق متخصص واستبدال فلتر 

وزيت احملرك باملجان.
وتضمنت هذه احلملة العديد 
من املميزات الفريدة التي كانت 
وراء اإلقب���ال الكبي���ر من قبل 
مالكي سيارات ميتسوبيشي من 
معاينة وفحص ش���امل وإعداد 
الفحص  تقرير مفصل بنتيجة 
وما إذا كانت السيارة مستوفية 
ملعايير ش���ركة ميتسوبيش���ي 
العاملية، باإلضافة الى استبدال 
فلتر وزيت احملرك باملجان األمر 
الذي مين���ح العمالء راحة البال 

 أطلقت شركة شمال اخلليج 
الوكيل احلصري  التجاري���ة، 
والوحيد لس���يارات هيونداي 
في الكويت عن إطالق عرضها 
احلصري على باقة من سيارات 
هيونداي وذلك مبجموعة من 
املزايا التي مت تطويرها بشكل 
خاص احتفاال مبوديالت العام 

.2010
العرض اجلديد   ويتضمن 
شراء أي من سيارات هيونداي 
باألقساط وبفوائد 0% وذلك ملدة 
خمس سنوات مما مينح العمالء 
فرصة التقسيط بسعر الكاش 
واحلصول على واحدة من أرقى 
وأجمل السيارات العصرية في 
العالم. وأضافت شركة شمال 
اخلليج التجارية لهذا العرض 
مجموعة أخرى من املزايا تشمل 
إمكانية اختي���ار قيمة الدفعة 

القيادة والرضا العام عن أداء 
السيارة، أو من حيث الشروط 
التمويلية أو التسهيالت التي 
نوفرها لتيسير اقتناء واحدة من 
سيارات هيونداي التي أصبحت 
اليوم تتربع مع نخبة السيارات 

األولى لتكون هي القسط الدائم، 
إضافة إلى كفالة مديدة على 3 
س���نوات أو 100.000 كم على 
بع���ض املوديالت. أم���ا امليزة 
اجلديدة التي تبعث على الراحة 
فهي تقدمي أعلى تثمني لسيارة 
العميل لتوفر له أعلى درجات 
الطمأنينة والسعادة عند اختيار 
س���يارته اجلديدة بعد القيام 
بتجربتها وقيادتها الكتشاف 
مواصفات األداء اجلبارة واملزايا 
الترفيهية املثيرة املوجودة في 
جميع سيارات هيونداي على 

اختالف فئاتها.
وعن ه���ذا العرض أوضح 
مدير املبيعات لش���ركة شمال 
اخلليج التجارية عدنان عيسى 
»ان جوهر اهتمامنا وتركيزنا 
هو حتقيق أعلى مستويات رضا 
العمالء سواء من حيث متعة 

على عرش صناعة السيارات 
احلديثة حول العالم«

وأض���اف: »لقد اس���تطعنا 
في هيونداي الكويت أن نبني 
ونطور عالقة ممتازة مع قاعدة 
املتنامية باس���تمرار  عمالئنا 
وذلك نتيجة ملا نقدمه من متيز 
حصري سواء في العروض أو 
في طريقة االستقبال واخلدمة 
أو في االحترافية والتوفير في 
الوقت اخلاص في جميع مراكز 

الصيانة واخلدمة.
وجاء افتتاح معرضنا بحلته 
اجلديدة ليعكس كبير اهتمامنا 
بتوفير جتربة زيارة وتسوق 
فريدة وسارة جلميع عمالئنا 
وزوارن���ا ف���ي معرضنا الذي 
يعتبر أكبر معرض لهيونداي 
في الشرق األوسط وينسجم 
في تصميمه ومفهومه الهندسي 

مع جمي���ع معارض هيونداي 
الكبرى حول العالم«.

 وكانت ش���ركة هيونداي 
الكورية قد استطاعت أن تعبر 
األزمة املالي�����ة العاملية بأداء 
متمي���ز وذلك نتيج���ة تبن��ي 
وتطبيق رؤية حذرة وعملي��ة 
اس���تطاعت أن جتعل الشركة 
ترتق���ي في س���لم النجاحات 
العاملي���ة وخاصة مع دخولها 
فئة السيارات الفخمة والفائقة 
الفخام���ة. وكذلك اس���تطاعت 
هيون���داي الكوي���ت، متمثلة 
بشركة شمال اخلليج التجارية 
أن تعبر العام املاضي بحصة 
سوقية أعلى، األمر الذي يؤكد 
على اإلقبال الكبير والتواصل 
الفعال الذي تبنيه الشركة مع 
جمي���ع ش���رائح اجلمهور في 

الكويت.

لعمالء ميتسوبيشي في الكويت 
املهندسني  فريق متخصص من 
والفنيني الذي���ن ميلكون خبرة 
كبيرة في هذا املجال واملؤهلني 
من قبل ش���ركة ميتسوبيش���ي 
إلى مجموعة  العاملية باإلضافة 
الذين  من مستش���اري اخلدمة 
يس���عون دوما لتطوير معايير 
اخلدمة املقدمة من خالل بقائهم 
عل���ى اطالع بآخر املس���تجدات 
واملعلومات واملهارات.  وعملت 
مجموعة املال على توفير جميع 
سبل الراحة لعمالئها في مركز 
خدمة اجلهراء من خالل توفير 
صاالت االنتظار املزودة بجميع 
التس���هيالت املتنوعة للعمالء 
خالل فت���رة انتظارهم لصيانة 
سياراتهم.كما يوفر املركز عقود 
اخلدمة الدورية وحزم الصيانة 
املتخصص���ة وتأم���ني خدمات 
احلجز املس���بق وحتديد املوعد 
مع مستشار اخلدمة الجناز العمل 

من دون تأخير.

ويجعلهم على ثقة بأن سياراتهم 
لم تخذلهم بعد خضوعها ألعمال 

الصيانة املثالية. 
 ويس���تمر قس���م خدمة ما 
بع���د البي���ع في مراك���ز خدمة 
ميتسوبيش���ي بطرح املزيد من 

املبادرات املبتكرة وتوسيع دائرة 
عروضه التي تضمن تقدمي أفضل 
خدم���ات الصيانة بأفضل قيمة 
ممكنة وذلك م���ن خالل تنظيم 
حمالت الفح���ص املجانية التي 
تضمن خضوع مركبات العمالء 

بصف���ة منتظم���ة لفحص عام 
لتف���ادي األخط���ار الناجتة عن 
األعطال ولضمان الصيانة املثالية 
واستخدام قطع الغيار األصلية 
واملعتم���دة.  وقد اش���رف على 
احلملة التي مت إطالقها خصيصا 


