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السفير الياباني في تجربة قيادة

إنفينيتي G37 الجديدة كليًا
خضعت إنفينيتي G37 املكش���وفة إلى جتربة 
قيادة من قبل السفير الياباني ماساتوشي موتو، 
بعد ان جاب بها مختلف انحاء الكويت في جتربة 

قيادة فريدة من نوعها.
اختبر الس���فير »موت���و« اداء إنفينيتي على 
الطرقات ليكون اول م���ن يتميز بقيادتها وتفوق 
مواصفاتها التي تشمل محرك V6 اجلبار ومقاعد 
مريح���ة قابلة للتكيف مع حال���ة الطقس ونظام 
DVD املالحي. وسرعان ما افصح السفير عن مدى 
سعادته بعد ان استمتع بقيادتها املريحة السلسة 
وفخامتها الفريدة االستثنائية معلنا ان إنفينيتي 
G37 املكشوفة جتسد بحق مجمل اخلصائص املميزة 
لعائل���ة إنفينيتي من قوة، ت���رف، فخامة واناقة 
باإلضافة إلى كونها النموذج االمثل للجمال الفائق 
املزهو بقوة 328 حصانا صافيا، بعد ان ش���هدت 
العديد من التحس���ينات منذ إطالقها في االسواق 

العاملية للمرة االولى.
واضاف السفير ان إنفينيتي G37 املكشوفة الشك 
وانها اخليار االفض���ل جلميع املتطلعني للفخامة 
والرفاهية م���رددا بذلك ما اقر به مالكو G37 على 
انه���ا معيار االمتياز اجلديد في هندس���ة صناعة 

السيارات دون منازع.
جتدر اإلشارة إلى ان إنفينيتي G37 املكشوفة 
قد اكتسبت عشق وإعجاب كل من استمتع بتجربة 
قيادته���ا. وقد اتفق جميعهم على ان مرد ذلك إلى 
ما تختص به من إتقان في تقنياتها وعناية بأدق 
التفاصيل من اخلارج والداخل، ومن السعي احلثيث 
لبلوغ كمال االداء ما اعطاها مكانة ريادية متميزة 
يصعب مجاراتها او محاكاتها، فهي بالتأكيد خير 
مثال حلس���ن الصنعة وقمة احلرفية الهندس���ية 
في عالم صناعة السيارات اليابانية يؤهلها للقب 

جوهرة التاج في عائلة إنفينيتي الفخمة.

.. و»إنفينيتي« الراعي الرسمي 
لـ »سيرك دو سوالي«

.. وتدعم البرامج اإلنسانية
ضمن »جوائز المشاهير« 

وقعت ش����ركة السيارات الفخمة إنفينيتي من اليابان عقد شراكة 
مع »سيرك دو سوالي«، أصبحت مبوجبه الراعي الرسمي والشريك 
احلصري ملجموعة الترفيه ذائعة الصيت حول العالم، التي تتخذ من 
مدينة مونتريال الكندية مقرا لها. وميتاز اتفاق الرعاية هذا بأنه األول 

من نوعه لكل من إنفينيتي و»سيرك دو سوالي«.
وقال نائب رئيس الشركة ورئيس وحدة أعمال إنفينيتي العاملية 
تورو س����ايتو: »ستؤكد ش����راكتنا اجلديدة مع سيرك دو سوالي ان 
إنفينيتي تتخطى مجرد كونها صانع سيارات رائعة تنقلك من مكان إلى 
آخر. فعالمتنا التجارية تتمتع بجاذب عاطفي ملهم يتجسد بسيارات 
تتألق بطابع شخصي للغاية من الفخامة العصرية، إلى جانب انتباه 

مفرط إلى أشد أذواق عمالء السيارات الفخمة تطلبا حول العالم«.
وكانت إنفينيتي رعت في الع����ام املاضي في املنطقة العربية 40 
عرضا الستعراض »أليغريا« الشهير الذي يقدمه »سيرك دو سوالي«. 
وقد أقيم االستعراض في »اخليمة الكبيرة« املعهودة الزرقاء والصفراء 
اللون، في مركز تسوق »ابن بطوطة« في دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، من 5 مارس حتى 5 أبريل 2009. وقال أنطوان بارتيس، املدير 
العام لوحدة أعمال إنفينيتي الش����رق األوسط: »نشدد في إنفينيتي 
على أهمية التجانس الكامل بني املشاعر واألداء املتجذرين في جميع 
طرازاتن����ا. ومن الواضح أن هذين العامل����ني يرتبطان ارتباطا وثيقا 

باملوهبة االستثنائية واملدهشة في سيرك دو سوالي«.
وقال جون برونشو، مدير التسويق العاملي لوحدة أعمال إنفينيتي 
العاملية: »تعتبر الشراكة بني إنفينيتي وسيرك دو سوالي أمرا طبيعيا 
لش����ركتني تتشاركان بأسس عميقة ترتكز على شعار »األداء امللهم«، 
ما يعكس انس����جاما وتواصال عميقا بينهما«. وتابع قائال: »ال تهدف 
طرازات إنفينيتي إلى نقل العمالء من مكان إلى آخر وحسب، بل أيضا 
إلى االرتقاء مبش����اعرهم إلى مكان آخر يزخر باإلثارة واملتعة. نحن 
على ثقة بأن هذه الشراكة جتسد طموح عالمتنا التجارية في توليد 
مشاعر القوة األنيقة واحليوية واحلماس واحلرفية اليدوية في نفوس 
العمالء«. كما أوضح رايان سانديالندز، مدير أعلى حتالفات الشركات 
في س����يرك دو سوالي: »بصفتنا شركة ملتزمة بالشراكة مع عالمات 
جتارية تتالءم مع مفهومنا ومبادئنا فقط، نشعر باحلماس لتوسيع 
شراكتنا مع إنفينيتي. بعد عدة أعوام ناجحة من العمل املشترك مع 
إنفينيتي كندا، نتطلع إلى التواصل مع عمالء إنفينيتي الشغوفني حول 

العالم إلثارة مشاعر قوية من اإلبداع والتألق في نفوس اجلميع«.

قامت ش����ركة السيارات اليابانية إنفينيتي الفخمة واألحدث عهدا 
في العالم، بدعم »جوائز نوبل اإلنسانية« اإلقليمية للعام 2010، والتي 

اقيمت للمرة األولى في املنطقة بقصر اإلمارات في أبوظبي امس.
وتس����لط »جوائز نوبل اإلنسانية« السنوية العريقة الضوء على 
إجنازات املؤسس����ات اإلنس����انية، وتقوم بتكرمي اجلمعيات اخليرية 

اإلقليمية على برامجها اإلنسانية االستثنائية.
ويهدف االحتفال الذي اقيم في قصر اإلمارات إلى تسليط الضوء 
على عمل املؤسس����ات اخليرية اإلقليمية والعاملي����ة، والتركيز على 

البصمات التي تتركها في حياة األشخاص حول العالم.
وقامت باالحتفال »ش����ركة جوائز املش����اهير اخليرية«، املؤسسة 
األميركية غير الربحية التي تعمل على توحيد جهود اجلمعيات اخليرية 
مع املشاهير واألش����خاص النافذين والوسائل اإلعالمية واملواطنني، 

إلنشاء منتدى فعال للتغيير.
هذا وتشمل املؤسسات اخليرية التي مّت تكرميها هذا العام »مركز 
دبي للتوحد« و»دبي العطاء« و»جمعية أصدقاء مرضى الس����رطان« 
و»اخلليج لألعمال اخليرية« و»احلياة لإلغاثة والتنمية« و»مؤسسة 
متن أمنية«. وتسلم ممثلون عن هذه املؤسسات جائزة فريدة عبارة 
عن منحوتة من تصميم جنم هوليوود »أنطونيو بانديراس« صاحب 
النشاطات اخليرية الكثيرة، وأضاف عليها األطفال ملساتهم اخلاصة. 
وض����م االحتفال عروض����ا حية من قبل عدد م����ن الفنانني اإلقليميني 
والعامليني، وجرى بث احتفال »جوائز نوبل اإلنسانية للشرق األوسط« 
ف����ي املنطقة عبر محطات تلفزيونية تبث برامجها مجانا، ومن بينها 

تلفزيون أبوظبي.


