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»شمال اخلليج« تطلق الطراز األحدث من هيونداي أزيرا في »األڤنيوز«

ومت تصميم طراز اجليل 
السادس من أزيرا وهندسته 
ليكون أفضل سيارة سيدان 
عائليــة تنتجهــا الصانعــة 
الكورية، ويتسم بكونه أطول 
وأعرض وأعلــى ارتفاعا من 
طرز األجيال السابقة، ويوفر 
مســتويات أعلى من الراحة 
النسخ  والتجهيزات. وتأتي 
الطــراز  العامليــة مــن هــذا 
مبحــركات أكبرها مؤلف من 
ست أســطوانات بسعة 3.0 
ليتــرات ليولد قــوة أقصاها 
261 وحدة حصان مترية، أما 
املشترون في منطقة الشرق 

فضال عن املواصفات الفريدة 
والتقنيات املتطورة التي متنح 
أزيرا جاذبية وإقباال أكثر على 

صعيد املنطقة.
أزيــرا  وميثــل تصميــم 
اجلديــد كليا أحــدث درجات 
التطــور التي تشــهدها لغة 
املتميزة واملتسمة  التصميم 
بالثقة لدى هيونداي. وتعتبر 
أزيرا طــراز هيونداي الثاني 
املوجه لألسواق العاملية الذي 
يحمل عنصر التصميم اجلديد 
اخلــاص بالعالمة التجارية، 
الشــبك األمامــي ذو  وهــو 
الفتحات املتوالية واملســمى 

فــي تصميمها رفــع معايير 
البشــرية لالرتقاء  الهندسة 
مبستويات الراحة واملالءمة. 
وتتســم املقصورة بتصميم 
أنيق منحن، فيما مت جتميع 
العدادات وأدوات التحكم في 
مجموعات أفقية الستخدامها 

بسهولة وتلقائية.
العرض  ووضعت شاشة 
العاملة باللمس لتبدو وكأنها 
»تطفو« فــوق أدوات حتكم 
هامشــية وتقــع مباشــرة 
العدادات،  مبحاذاة مجموعة 
لتمكــن الســائق مــن رؤية 
الشاشــــــة واستخدامهـــــا 

األوسط فســيحصلون على 
أزيرا مبحرك سعته 3.5 ليترات 
بقــوة 286 حصــان، متصل 
بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 

ثماني سرعات.
وفي هذا الســياق، توقع 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
شمال اخلليج، رائد ترجمان، 
جناح الطراز أزيرا في الكويت، 
نظرا الهتمام شريحة كبيرة 
من العمالء في املنطقة بهذه 
الفئة من السيارات التي تأتي 
مبحــركات متتــاز مبزيد من 
القوة باملقارنة مع األســواق 
األخرى على الصعيد العاملي، 

»كاسكيدينغ غريل« )الشبك 
متوالي االنحدار(، الذي مينح 
السيارة هوية واضحة التميز، 
في حن أن املصابيح اخللفية 
تضيء بعرض السيارة الكامل، 
لترسم صورة متجددة حتتفظ 
علــى الرغم من ذلــك بروح 
التصميــم اخلاصــة بأزيرا، 
وتبرز تصميما متوازنا متاما 

من كل زاوية.
ويبدو االهتمام بالتفاصيل 
جليا في جميــع أنحاء أزيرا 
اجلديدة، فاملقصــورة تتيح 
مســاحة فاخــرة تكســوها 
مــواد ممتــازة، وقــد روعي 

بسهولة أكبر. وتدعم الشاشة 
االتصــال باألجهزة احملمولة 
عبــر التطبيقــات اخلاصــة 
بالســيارات، »أوتــو« مــن 
»أندرويــد« و»كاربالي« من 
»أبل«، ما يســمح باستخدام 
آمن لتلك األجهزة وال ســيما 
الهواتف املتحركة. كما تشمل 
قدرات االتصال املتقدمة ميزة 
الشحن الالســلكي للهواتف 

احملمولة.
الراحة  وتشــمل ميــزات 
األخــرى عــرض معلومــات 
ســرعة  مثــل  أساســية، 
الســيارة، على الزجاج أمام 
السائق مباشرة لتمكينه من 
زيادة التركيز على الطريق، 
فــي حــن تتألــف مجموعة 
األجهزة الرئيسية من شاشة 
كريستال ســائل مبنية على 
تقنية »ترانزســتور الغشاء 
الرقيق«. وقد جرى حتســن 
التحكــم في جــو املقصورة، 
بنظام يأتــي مبفاتيح ضبط 
منفصلــة ملنطقتــن واحدة 
للســائق واألخــرى للراكب 
األمامي، ونظام يعمل تلقائيا 
إلزالة الرطوبة والكشف عن 
الضبــاب، ونظــام ترشــيح 
عالي األداء يحول دون دخول 
جزيئــات الغبار الدقيقة إلى 

املقصورة.

اجليل اجلديد 
من »أزيرا« يعزز 
مواصفات الراحة 

والقوة واألمان

بعــد كشــف النقــاب عن 
نسخة الشــرق األوسط من 
سيارة السيدان أزيرا اجلديدة 
كليــا وإطالقهــا رســميا في 
الكويت لتكون السيارة األكبر 
واألكثر تقدما مقارنة بطراز 
اجليل السابق، قامت »شمال 
اخلليج« بكشــف النقاب عن 
أزيرا في مول األڤنيوز، من 15 
حتى 17 يونيو احلالي، حيث 
كان لعرض أزيرا وقع خاص 
ومميــز علــى زوار األڤنيوز 
الذين استمتعوا بالتعرف على 
مواصفات هذا الطراز املذهل 
عــن كثب، حيث اســتقطبت 
أزيرا األنظار بتصميمها املميز 

وتقنياتها الرائدة. 
»شــمال  وتتيــح  هــذا، 
أمــام  الفرصــة  اخلليــج« 
العمالء الراغبن حجز موعد 
لتجربة قيادة األزيرا اجلديدة 
كليا من خــالل زيارة املوقع 
HyundaiKuwait.com إضافة 
إلــى احلصــول علــى مزيــد 
مــن التفاصيل حول تصميم 
أزيرا وتقنياتها ومواصفات 
الفخامة التي تتسم بها فضال 
عــن محركها الذي يأتي أكبر 
وأقوى ملنطقة الشرق األوسط 
مما هو متــاح في طرز أزيرا 
املوجهة إلى األسواق األخرى 

في العالم.

التي تمت خالل شهر مايو

»كاديالك الغامن« تتبرع للهالل األحمر الكويتي 
بنسبة من أرباح مبيعات السيارات اجلديدة

التزاما منها بدعم املجتمع، 
الدائــم  ســعيها  وضمــن 
للمساهمة مبساعدة الفئات 
احملتاجة للدعم في املجتمع، 
جددت شركة يوسف الغامن 
وأوالده للســيارات، الوكيل 
احلصري لسيارات كاديالك 
في الكويت، التزامها املجتمعي 
مبناسبة شهر رمضان املبارك 
بالتبرع بنسبة من أرباحها 
إلى الهالل األحمر الكويتي، 
وذلك عن مبيعات ســيارات 
كاديالك التي متت خالل شهر 

مايو.
وبنــاء على ذلــك، قامت 
أسرة كاديالك الغامن ممثلة 
عمليــات  رئيــس  بنائــب 
السيارات - جنرال موتورز 
راجيش كريشنان، ومدير عام 
كاديالك محمــد الطلخاوي، 
وبالتعاون مع فريق قســم 
االتصاالت بصناعات الغامن 
ممثلة باملدير التنفيذي إلدارة 
اللطيــف  االتصــاالت عبــد 
الشارخ بتقدمي شيك التبرع 
إلــى هــالل الســاير رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل 

األحمر الكويتي.
وتأتي هذه املبادرة كجزء 
من التــزام كاديــالك الغامن 

الشــرائح  املســتمر جتــاه 
املختلفة من املجتمع ســواء 
كان ذلك في التعليم أو زيادة 
الوعي عن قضايا مجتمعية 
أو بدعــم األفــراد مــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة. وألن 
صناعات الغامن تؤمن بقوة 
بضــرورة هذه املســاهمات 
اخليرية واملجتمعية، ستقوم 
الغــامن بالتبــرع  كاديــالك 
باملبالــغ لصالــح برنامــج 
أطلقته وتديره جمعية الهالل 
الكويتي ويستهدف  األحمر 
األفراد من ذوي االحتياجات 
اخلاصة واألشخاص املرضى.

ومنذ قدومها إلى الكويت، 
تألقت كاديالك كسيارة فاخرة 
وأنيقــة، وزاد فــي متيزهــا 
كونها إحدى العالمات التي 
تقــع حتــت مظلــة وكيلها 
احلصري في الكويت، شركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده 
- تلك الشركة العريقة التي 
تأسســت عام 1932 ومتتلك 
إرثــا غنيا في مجال اخلدمة 
جلميع العالمــات التجارية 
التــي بنــت معها شــراكات 

طويلة األمد.
وحافظــت كاديالك على 
ريادتها في عالم الفخامة من 

خالل التطوير الدائم من قبل 
الشركة األم - جنرال موتورز 
- ومــن وكيلها في الكويت 
وذلك باالرتقاء الدائم مبعايير 
الفخامــة والرفاهية جلميع 
ابتداء  موديــالت كاديــالك، 
باإلبداع الفنــي في تصميم 
الهيكل اخلارجي واملقصورة 
الداخلية للســيارة، وانتهاء 
باملواصفات واملزايا واخلدمة 
لتمنــح قائد هذه الســيارة 
أكثــر بالتفــرد،  إحساســا 
ولتكــون جزءا من أســلوب 

احلياة العصرية والفخمة.
وتوفر شركة يوسف أحمد 
كاديالك الغامن لهذه العالمة 
الفاخرة كل املرافق واخلدمات 
املناسبة حيث بنت الشركة 
أحــدث وأضخم مركز خدمة 
في العالم بوجود فريق من 
املهندســن والفنين،  أكفــأ 
وباستخدام أحدث جتهيزات 
ومعدات الصيانة واخلدمة، 
إضافة إلى أســلوب اخلدمة 
الــذي يــدرك كيــف يتعامل 
مع عمــالء كاديالك بطريقة 
متنحهم التميز واخلصوصية 
ليكــون رضاؤهــم إضافــة 
جديــدة إلى ســجل كاديالك 
الغني بالنجاحات في الكويت.

املبادرة تأتي كجزء 
من التزام كاديالك 

الغامن املستمر 
جتاه الشرائح 

املختلفة
من املجتمع

 راجيش كريشنان ومحمد الطلخاوي وعبداللطيف الشارخ وهالل الساير خالل تسليم شيك التبرع

»نيسان الشرق األوسط«
تعني مديراً عاماً للتسويق الرقمي

شركة كويتية تطلق ثورة تكنولوجية
 »OLED« بعالم اإلضاءة

أعلنت شــركة »نيسان« 
عــن تعين حســن دجاني 
مديرا عاما للتسويق الرقمي 
في منطقة الشــرق األوسط 
وأفريقيــا والهنــد، حيــث 
سيتولى قيادة استراتيجيتها 
الرقميــة واخلاصة مبواقع 
التواصــل االجتماعــي فــي 
املنطقــة، والتي باتت اليوم 
أكثر أهمية بالنسبة ألعمال 

»نيسان« حول العالم.
ومــن خــالل العمــل مع 
فريق متمرس في األســواق 
احملليــة، ســيتمحور دوره 
حول توفير جتارب مبتكرة 
للعمالء تواكب درجات اإلبداع 
في ســيارات »نيسان«. كما 
ســيتولى زمام املبادرة في 
مجال إعداد احملتوى الرقمي 
اخلاص بأنشــطة االتصال 
اإلعالمي في املنطقة إضافة 
إلى تطوير اســتراتيجيات 

لدعم أهداف الشركة.
وبهــذه املناســبة، قــال 
دجاني احلاصل على شهادة 
بكالوريــوس إدارة األعمال 

تشــهد الكويــت تقنيــة 
جديدة في عالم اإلنارة، تتمثل 
في االســتغناء عمــا يعرف 
باإلضاءة املعتادة سواء التي 
 bulbs تأخذ في مكوناتها الـ
وأيضا الـ LED لتحل محلها 
إضاءة الـ OLED التي تعتبر 
ثورة حقيقية ليس فقط في 
طريقة اإلضاءة بل الى تغير 

املفهوم نفسه لإلضاءة.
وقــال الرئيس التنفيذي 
واملديــر العــام فــي جــراغ 
اليت »عبدالكرمي جراغ« إنه 
بإمكانك اآلن إنارة كل شيء 
من حولك مــن خالل وضع 
شرائح على أي أجزاء تريد 
إضاءتها، مؤكــدا أن مفهوم 
اإلضــاءة احلديث تغير الى 

من اجلامعــة األميركية في 
بيروت: يسرني االنضمام إلى 
فريق عمل »نيسان« وأتطلع 
بشغف إلى تعزيز احلضور 
الرقمي للشــركة في منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيا 

والهند.
وأضــاف دجاني: تتمتع 
املنطقة مبستويات عالية من 
الديناميكية، وهي حتتضن 
عــددا من أهــم االقتصادات 
الواعدة واألســرع منوا في 
العالــم. وتلتزم »نيســان« 
بتقــدمي أفضــل الســيارات 
واخلدمات لعمالئها ســواء 
كانوا من مقتني الســيارات 
ألول مــرة والذين يرغبون 
بشراء سيارة »داتسون ريدي 
جو« في الهند، أو من عشاق 
السيارات العصرية الراغبن 
بشــراء واحدة من سيارات 
»نيسان باترول« املطروحة 
في أســواق منطقة الشــرق 

األوسط.
ويحظى حســن بخبرة 
تربو على 15 عاما في مجال 

أســلوب حيــاة. وأكد جراغ 
في بيان صحافي أن اإلنسان 
أصبــح بإمكانــه اآلن أخــذ 
اإلضاءة معه بألوانها وقوة 
إضاءتهــا الى أي مكان يريد 
حتى يحافظ على مزاجه العام 
دون التأثر بألوان وأشــكال 
مختلفــة، مضيفا ان مفهوم 
النور اآلن حتول الى إضاءة 
تصاحــب الشــخص وليس 
قطعة يتم استبدالها بأخرى. 
وأوضح انه ميكن أيضا 
ومن خــالل الهاتــف تغيير 
وضــع اإلضاءة فــي املكتب 
ومــكان جلــوس الشــخص 
باســتخدام »واي فــاي« أو 
البلوتــوث، وإذا مــا حترك 
هذا الشــخص إلــى مقعد أو 

التســويق واالتصال شغل 
خاللها مناصب رفيعة مثل 
رئيس املجتمعات واالتصال 
اإللكترونــي فــي »فيرجــن 
موبايــل- قطــر« واملديــر 
الرقمــي ملنطقــة الشــرق 
األوسط وأفريقيا في شركة 

»ريد بول«.
بيتــر  قــال  وبــدوره، 
عــام  مديــر  كليســولد، 
التســويق لدى »نيســان« 
في منطقة الشــرق األوسط 
وأفريقيــا والهند: »يســرنا 
انضمــام دجانــي إلى فريق 
عمل »نيســان« مبا يحمله 
مــن معرفــة وخبــرة غنية 
في مجال التسويق الرقمي 
اكتســبها خــالل مســيرته 
احلافلة بالعمل لدى عالمات 
جتارية عاملية مرموقة. وكلنا 
ثقة بأن اخلبرة الواسعة التي 
يحملها دجاني ستلعب دورا 
كبيرا في االرتقاء باملشــهد 
الرقمي فــي املنطقة والذي 
يشهد تطورا متسارعا على 

مستوى العالم«.

مكتب آخر ســترافقه نفس 
ظروف اإلضــاءة إلى املكان 
اجلديد لتحل محل اإلضاءة 

املوجودة.
وبــن انه غالبــا ما تأتي 
مــن  التقليديــة  اإلضــاءة 
الســقف، لكن اآلن ســنرى 
الكثير والكثير من األسطح 
التي تبعث اإلضاءة، مبا فيها 
احلوائط والشاشات في كل 
اجتاه، والتي ستصبح مصدرا 
للضوء، فتصميم وان سبيس 
One Space يغطي املســاحة 
بالكامل بشبكة من املصابيح 
واألنسجة التي تخفي الضوء 
حتى يجري تشغيله، وعندها 
توفر درجة ســطوع تغطي 

املكان بالكامل.

دجاني: أتطلع 
بشغف إلى تعزيز 

احلضور الرقمي 
للشركة

في املنطقة

حسني دجاني
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