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»إمبوريس«: دبي تضم 21 برجًا 
من أعلى 200 برج في العالم

صنفت الثامنة على قائمة أفضل مائة خط أفق عاملي

وضع استطالع للرأي أجرته شركة »إمبوريس«، 
دب���ي ثامنة على قائمة أفضل مائة خط أفق عاملي، 
لتقف في مص���اف مدن عاملية مث���ل هونغ كونغ 

ونيويورك وشيكاغو.
وتتقدم على مدن مثل بانكوك وطوكيو وموسكو 
وتورنتو وكواالملبور، فيما احتل برج خليفة في دبي 
املرتبة األولى في قائمة أعلى ناطحات السحاب في 
العالم، التي وضعتها الشركة والتي ضمت 200 برج 

حول العالم، كان نصيب دبي منها 21 برجا.
وصنفت الش���ركة املعنية بجمع البيانات عن 
أعل���ى املباني واألبراج العاملي���ة، والتي تتخذ من 
فرانكف���ورت مقرا لها املدن وفق���ا ملجموع النقاط 
التي حصلت عليها، حيث خصصت جلنة املعايير 
التابعة لها نقاطا لكل برج، بناء على عدد الطوابق 

التي يضمها.
وبعد جمع النقاط جرى تصنيف كل مدينة وفقا 
للنقاط التي جمعتها. حيث بلغ مجموع النقاط التي 
حصلت عليها دبي 14847 نقطة. وجمعت هونغ كونغ 
اكبر عدد من النقاط 128575 نقطة، تلتها في املرتبة 
الثانية نيويورك 39786، وجاءت شيكاغو في املرتبة 
الثالثة وسنغافورة في املرتبة الرابعة وساو باولو 
في املرتبة اخلامسة وسيئول في املرتبة السادسة 
وشنغهاي في املرتبة السابعة وبانكوك في املرتبة 

التاسعة وطوكيو في املرتبة العاشرة.
تضم قائمة األبراج في اإلمارات عالوة على برج 
خليفة ب� 828 مترا، برج املاس الذي احتل املرتبة 

19 ب���ن أعلى 200 برج ح���ول العالم بارتفاع 363 
مترا وأبراج اإلمارات � برج املكاتب في املرتبة 20 
ويبلغ ارتفاعه 355 مترا، وبرج روز في املرتبة 26 
ويبلغ ارتفاعه 333 مترا وبرج انديكس في املرتبة 

31 ويبلغ ارتفاعه 328 مترا.
وتضم القائمة كذلك برج العرب في املرتبة 33 
ويبلغ ارتفاع����ه 321 مترا وبرج اتش اتش اتش 
آر في املرتبة 37 ويبلغ ارتفاعه 317 مترا وبرج 
أوشن هايتس في املرتبة 41 ويبلغ ارتفاعه 310 

أمتار. 
وأبراج جميرا اإلمارات ف���ي املرتبة 43 ويبلغ 
ارتفاعه���ا 309 أمتار وبرج العنوان داون تاون في 
املرتبة 44 ويبلغ ارتفاعه 307 أمتار وبرج اإلمارات 
كراون في املرتبة 61 ويبلغ ارتفاعه 296 مترا وبرج 
ملينيوم في املرتبة 69 ويبلغ ارتفاعه 285 مترا وبرج 
سنتشري 21 في املرتبة 90 ويبلغ ارتفاعه 269 مترا 
وبرج الكاظم 1 في املرتبة 96 ويبلغ ارتفاعه 265 
مترا والكاظم 2 في املرتبة 97 ويبلغ ارتفاعه 265 
مترا. وبرج ذا فيجن في املرتبة 114 وارتفاعه 260 
مترا وبرج ماريوت هاربر اتش أو في املرتبة 130 
وارتفاعه 265 مترا وبرج شيلسي في املرتبة 142 
ويبلغ ارتفاعه 250 مترا وبرج الفتان في املرتبة 163 
بارتفاع 245 مترا وبرج أرينكو 170 وارتفاعه 244 

مترا وبرج ذا تاور 177 وارتفاعه 243 مترا.
ومن أبوظبي ضمت القائمة برج سكاي تاور في 

املرتبة 42 ويبلغ ارتفاعه 310 امتار.

فروقات أسعار الصرف تزيد تكاليف الرحالت

أكثر من مليون مواطن ومواطنة في خانة البطالة سنويًا

نصائح للسائحني السعوديني بتجنب السفر ملنطقة اليورو

اقتصاد السعودية يوفر 400 ألف وظيفة سنويًا

مصرف البحرين املركزي يتوقع منوًا بنسبة 3% هذا العام

دبي � العربية: أكدت وزارة 
العمل السعودية أن االقتصاد 
الوطني قادر على استحداث 
أكث���ر من 400 أل���ف وظيفة 
سنويا مبا يعادل عدد سكان 
مدينة تبوك الواقعة ش���مال 
اململكة، مبينا أن اإلحصائيات 
تؤكد أن مواطنا سعوديا واحدا 
يعمل في القطاع اخلاص مقابل 
كل 10 من العمالة الوافدة التي 
تعمل سنويا على حتويل قرابة 
98 مليار ريال إلى خارج أرض 

الوطن.
وأظه���ر تقري���ر أصدرته 
الوزارة أن ارتفاع نسبة العمالة 
القطاع  الوافدة لدى منشآت 
اخلاص التي لم حتقق معظمها 
نسب السعودة التي فرضتها 
وزارة العمل في السابق، جاء 
من خالل أسباب بعضها مبرر 
واآلخ���ر غير مبرر، وهو أمر 

أيضا تسبب في إحالة أكثر من 
مليون مواطن ومواطنة إلى 
خانة البطالة في ظل ارتفاع 
حجم عدد التأشيرات التي يتم 
إصدارها سنويا، حيث بلغت 
خالل آخر عامن نحو مليوني 
تأش���يرة وإحج���ام أصحاب 
العمل ع���ن توظيف املواطن 

ألسباب متعددة.
وأش���ار التقرير، الذي مت 
عرضه على أكثر من 300 من 
رجال وسيدات املال واألعمال 
في مكة املكرمة، إلى أن أخذ 
البعض لفترة السبعينيات 
العمالة  كمث���ال الس���تقدام 
والتوسع فيها يعد أمرا منتهي 
الصالحي���ة، مرجعا ذلك إلى 
أن تل���ك احلقبة الزمنية كان 
اجلميع يفتقر فيها الى املوارد 
البشرية من جهة وإلى املعدات 
واآلالت من جهة أخرى، وهي 

الفترة التي قد تكون امتدت 
إلى الوقت احلالي من جانب 
عدم وجود التخطيط السليم 
الس���عودي  إلحالل املواطن 
ب���دال من العام���ل الوافد في 
تل���ك الوظائ���ف، خاصة أن 
املرافق التعليمية في اململكة 
ف���ي الوقت احلاض���ر تدفع 
بنحو 100 ألف طالب وطالبة 
سنويا إلى سوق العمل وهم 
على قدر عال م���ن التأهيل، 
ويحملون شهادات مبختلف 
التخصص���ات، وذلك إضافة 
إلى انتظار الذين سيعودون 
من اخلارج بعد إنهاء فترات 
االبتعاث الدراسية، التي جتعل 
من اجلميع يبدأ التفكير بجدية 
الوظيفية  الفرص  في إيجاد 

املناسبة لهم.
الذي  التقري���ر  وأرج���ع 
نشرته صحيفة »االقتصادية« 

الس���عودية أس���باب اهتمام 
العمالة  املنش���آت بتوظيف 
إلى  املواطن  الوافدة بدال من 
رغبتها في منافسة شبيهاتها 
في النش���اط نفسه والتفوق 
عليها من خالل خفض تكلفة 
األج���ور، مبين���ا أن ارتفاع 
نس���ب البطالة واملش���كالت 
التي تنجم عنها خلق حتديات 
كبي���رة أم���ام وزارة العمل، 
التي تبح���ث اآلن بجدية في 
كيفية خلق الفرص الوظيفية 
للسعودين وإحاللهم بدال من 
العمال���ة الوافدة، وجعل هذا 
التوظيف يخلق ميزة إضافية 
بدال من كونه في السابق يعد 
تكلفة إضافية، وكذلك خفض 
نسبة إصدار التأشيرات مبا 
ال يس���هم في تعطيل حركة 
التنمية االقتصادية وضمان 
استمرارية منوها. وأكد التقرير 

أن التحديات التي حتتاج إلى 
وضع احللول واالهتمام بها 
تتمثل في التستر وعمل املرأة 
املرتفع���ة وغيرها  واألجور 
الكثير، مش���ددا على أن تلك 
التحديات تعد كبيرة وحتتاج 
إلى عمل دؤوب ومقنن، حيث 
دفع مثل هذا األمر بالوزارة إلى 
وضع احللول املتكاملة على 
أمدين قصي���ر وبعيد، حيث 
متثلت احلل���ول البعيدة في 
التدريب ومواطنة املخرجات 
وإنتاج ف���رص عمل جديدة، 
وأم���ا عل���ى امل���دى القصير 
فسيتم االعتماد على املبادرات 
والبرام���ج لتنظيم العرض 
والطلب في سوق العمل، الفتا 
إلى أن برامج ومبادرات املدى 
القصير سيتم تفعيلها بشكل 
متوال حتى يتم حل مشكلة 

البطالة.

املنام���ة � كون���ا:  توق���ع 
البحرين  محاف����ظ مصرف 
املرك����زي رشيد املعراج أن 
حتقق اململكة منوا في الناجت 
احمللي اإلجمالي بنس���بة %3 
للع���ام احلالي اس���تنادا إلى 
امليزاني���ة احلكومي���ة 2011 � 

.2012
وقال املعراج في تصريح 

بثته وكالة األنباء البحرينية 
أمس ان حتقيق هذه النسبة 
من النمو يعتبر جتديدا للثقة 
في أداء االقتصاد الوطني رغم 
األزمة السياس���ية التي مرت 
بها البحرين مؤكدا في الوقت 
نفس���ه أن املصرف لن يغير 

أسعار الفائدة.
وأكد على س���المة القطاع 

اململكة وعدم  ف���ي  املصرفي 
تأثره باألحداث األخيرة مدلال 
على ذلك بالنتائج االيجابية 
املسجلة لدى املؤسسات املالية 
ومصارف التجزئة من حيث 
مستوى الربحية وكفاية رأس 
املال والسيولة خالل األشهر 

اخلمسة املاضية.
ونفى مزاعم بعض األخبار 

التي أشارت إلى خروج بنوك 
أجنبية م���ن البحرين مؤكدا 
أن اكبر البنوك العاملية التي 
تتخذ من اململكة مقرا إقليميا 
لعملياتها تعمل بشكل طبيعي 
كما أن املصرف املركزي اصدر 
منذ مطلع الع���ام احلالي ما 
مجموع���ه ثمانية تراخيص 
ملؤسسات مالية جديدة ترغب 

بالعمل في البحرين.
وأش���ار إل���ى احتياطيات 
املص���رف املركزي من الذهب 
والعمالت األجنبية الصعبة 
التي ارتفعت بنس���بة %11.5 
أخيرا من حوالي 1.52 مليار 
دينار بحريني إلى نحو 1.70 
مليار دينار كما في نهاية شهر 

ابريل املاضي.

دب����ي � العربية.ن����ت: حث 
الس����ائحن  اقتصادي����ون 
السعودين على جتنب السفر 
الي����ورو الرتفاع  إلى منطقة 
كلفته، مؤكدين أن سعر صرف 
العمالت يؤثر تأثيرا مباشرا على 
ميزانية السائحن املسافرين إلى 
دول منطقة اليورو، أو تلك التي 
تتعامل بعملة اليورو واجلنيه 

االسترليني في الشراء.
وأوض����ح االقتصادي����ون، 
ف����ي تصريح����ات لصحيف����ة 
»الرياض« السعودية، أن أكثر 
املتضررين من سعر الصرف 
هم املتوجهون إلى دول أوروبا، 
الفتن إل����ى أن الريال مرتبط 
بالدوالر الذي يشهد تراجعا أمام 
اليورو واجلنيه االسترليني، 
والذي يبلغ حالي����ا نحو 1.4 
دوالر بالنس����بة لسعر صرف 

اليورو.

وأوضح الكاتب االقتصادي 
الدكتور فهد بن جمعة أن اخلاسر 
األكبر هو السائح الذي يتوجه 
إلى أوروبا، مشيرا إلى أن معظم 
الدخول  السعودين من ذوي 
املتوسطة يتوجهون في الغالب 
إلى دول تتعامل بالدوالر مثل 
الواليات املتحدة، ودول شرق 
آسيا، في حن من يتوجه إلى 
أوروبا هم السعوديون الذين ال 
يعنيهم سعر الصرف وبالتالي 
هم ال يحسبون اخلسائر التي 
يتكبدونها من فروقات سعر 

الصرف.
وبن أن السعودي الذي ال 
ينتبه لفروقات سعر الصرف 
في أوروبا يخسر في كل يورو 
يصرف����ه نحو 1.5 من س����عر 
الصرف احلقيقي للريال ومبا 
يعادل نحو 37% من التكاليف 
التي يتكبدها، وهذا يعد كبيرا 

وعبئا على ميزانية الس����ائح 
الس����عودي ف����ي أوروبا، لكن 
معظم من يسافر هناك هم في 
األصل من ذوي الدخول العالية 
والذين في الغالب ال تؤثر عليهم 
فروقات الص����رف في قرارات 

الوجهة السياحية.
ورأى بن جمعة أن السلوك 
الس����ياحة  ف����ي  الس����عودي 
اخلارجي����ة »غي����ر عقالني«، 
الس����عودين ال  خاص����ة أن 
يهتمون مبواضيع مثل سعر 
الصرف ومدى الفروقات التي 
حتدث من ذلك، مؤكدا أن هناك 
سياحا سعودين يتجهون إلى 
أوروبا رغ����م تكلفتها العالية 
وذلك للتباهي والتفاخر بأنهم 

سافروا إلى تلك املناطق.
ثقاف����ة فروق����ات س����عر 

الصرف
 وفي املقاب����ل رأى احمللل 

االقتص����ادي طارق املاضي أن 
ثقافة فروقات سعر الصرف لدى 
السائح السعودي تكاد تكون 
شبه معدومة، حتى إن كثيرا 
البنوك لديها تباين كثير  من 
في أس����عار الصرف وتختلف 

من بنك إلى آخر.
وقال املاضي إن الس����ائح 
بحاجة إلى تثقيف في موضوع 
سعر الصرف في هذه الفترة، 
ألن فروقات الصرف تؤثر حتى 
التذاكر لو تنبه  في أس����عار 
إلى أن  املواطن لذلك، مشيرا 
املجتمع بحاجة ماسة لتعويد 
نفسه على مراجعة فروقات 
س����عر الصرف ألنها شبيهة 
بأسعار احلواالت البنكية التي 
هي األخرى ق����د ال يتنبه لها 
املتعامل مع البنوك وشركات 

الصرافة.
وأض����اف أن رب����ط الريال 

بالدوالر له تأثير مباش����ر في 
خسارة السعودين املسافرين 
إلى أوروبا، ألن الدوالر يشهد 
تراجعات حادة منذ فترة ويتأثر 
بالتالي العمالت املربوطة فيه، 
إلى جانب أن سعر صرف الدوالر 
يتف����اوت من بنك إلى آخر في 
السعودية، ناصحا الراغبن في 
الصرف إلى التوجه ملؤسسات 
الصرافة بدال من البنوك ألنها 
ترغب في املنافسة واحلصول 

على عوائد مجزية.
وتاب����ع أن املجتمع بحاجة 
إلى تعويد نفسه على أن يكون 
سعر الصرف ضمن خطته ألي 
سياحة خارجية، لكنه قلل من 
أن يتضرر السائحون املتجهون 
إلى أوروبا ألن هذه الفئة في 
الغال����ب تكون م����ن األغنياء 
الذين ال يعيرون هذا املوضوع 

اهتماما.

بشكل وتصميم يتجاوزان املعتاد ومبزيد من 
املواصفات والتطور لتوفير أفضل سبل القيادة، من 

حيث املتعة واألمان والرحابة والهدوء، وصلت سيارة 
هوندا أكورد 2012 الى الكويت لتعرض في معارض 

شركة املطوع والقاضي ـ هوندا، حيث تتيح الشركة 
الفرصة امام عشاق القيادة والباحثني عن الرحابة 

واألمان والشعور بالتميز لتجربة قيادة هوندا أكورد 
2012 واكتشاف اآلفاق الواسعة البتكارات وجهود 
تطوير جسدت مزايا متفردة من حيث التصميم 

والتكنولوجيا لفرض شعور رائع بالسيطرة الكاملة 
على القوة الكبيرة للمحرك واملرونة العالية وضمان 
قيادة رياضية منقطعة النظير لتقدمي اداء ال ينسى 
من خالل متعة التسارع احلماسي والتحكم الكامل 

والقدرة على املناورة والهدوء التام الذي يؤمنه 
التوازن املثالي بني الصالبة والوزن والديناميكية 

وفق دقة هندسية عالية جتتمع مع التصميم األنيق 
واملتطور لتقدما جتربة ممتعة لقائد أكورد 2012.

قوة القيادة وتوفير في الوقود

إن وجود احملركني الذكيني في هوندا أكورد مع 
 »i-VTEC« تقنية التوقيت املتغير الذكي للصمامات
يؤمن التحكم املستمر بتوقيت الصمامات والرفع 

من خالل احملرك األول »DOHC« سعة 2.4 ليتر بـ 
4 اسطوانات، والثاني بـ 6 اسطوانات وبسعة 3.5 
ليترات »VCM« بتقنية إدارة االسطوانات املتغيرة 

للحد من استهالك الوقود غير الضروري عن طريق 
إيقاف عمل بعض االسطوانات جزئيا من خالل 

التحكم احلر حسب احلاجة وتقليل الغازات التي 
ينفثها العادم. ولضمان التحكم الفعال بالضوضاء 
وحتقيق الهدوء داخل السيارة مت تزويد »اكورد« 

بنظام Active Noise Control الذي يصدر نغمات إلغاء 
الضجيج من السماعات ويقلل من الصوت املكتوم 

لالسطوانات غير املستخدمة. كما تتيح تقنية القيادة 
الرشيقة Drive Bywire شعورا متميزا بالقوة بواسطة 

التحكم املثالي بقوة وعزم احملرك مبا يتناسب مع 
مقدار الضغط على دواسة البنزين للوصول الى 
تسارع قوي وسلس حتققه هوندا أكورد 2012. 

وانطالقا من شعار هوندا »السالمة للجميع« والتزاما 
منها بالسالمة سواء للسائقني او الركاب وحتى املشاة 

واملركبات األخرى فقد طورت الشركة مجموعة 
كبيرة من تدابير السالمة »G-force Control« للتقليل 

من اإلصابات كنظام »VSA« الذي يساعد على ثبات 
السيارة عند املنعطفات ومينع االنزالق اجلانبي، 

إضافة الى بنية الهيكل عالية الكفاءة في امتصاص 
قوة االصطدام من اي جهة وتشتيتها على مساحة 
 ELR واسعة، كما تتوافر في السيارة أحزمة مقاعد
مع 3 نقاط تثبيت للمقاعد اخلمسة، وكذلك وجود 
6 وسائد هوائية حلماية الركاب اذ مت تزويد أكورد 

بأحدث الوسائد األمامية املزدوجة واجلانبية ووسائد 
الستائر اجلانبية، مع مساند نشطة للرأس حلماية 

الرقبة عند حدوث اصطدام خلفي، اضافة الى نظام 
الفرامل املانعة لالنغالق للبقاء في حال السيطرة حتى 
في حاالت الطوارئ للتمكن من القيادة بهدوء ومتعة 

وأمان. كما تتميز هوندا أكورد بعداداتها الفخمة 
وشديدة الوضوح سهلة التشغيل، وبتوفير نظام 

مالحي مع شاشة عالية الوضوح قياس 8 بوصات، 
ونظام هاتف من دون استخدام اليدين Hft(( مع تقنية 

بلوتوث لقيادة أكثر أمانا، وإمكانية التحكم التلقائي 
في درجة حرارة املقصورة من منطقتني يسار وميني.
ولالستمتاع بالرحالت الطويلة فإن هوندا أكورد 2012 
تتميز مبقصورتها الرحبة والواسعة التي تتسع لـ 5 

أشخاص بالغني، فمقاعدها اخللفية عريضة وهناك 
حيز واسع مبساحة سخية للركاب وفخامة مشهودة 

للكراسي األمامية واخللفية بألوان راقية وبفرش 

جلدي فني متناسب مع ألواح الكسوة بقشرة اخلشب 
الفاخر، وفتحة سقف عازلة للحرارة وقابلة لإلمالة، 
ومرآة للرؤية اخللفية غير عاكسة للضوء بتصاميم 
حرفية جتعل من السفر جتربة مريحة ورائعة، مع 

العديد من جتهيزات الراحة والرفاهية كمؤشر درجة 
احلرارة اخلارجية، وحساس الرجوع للخلف وفتحة 

املكيف للمقاعد اخللفية وحامل النظارة الشمسية 
وغيرها كالنظام الصوتي وتعديل مقعد السائق بـ 

8 اجتاهات والنوافذ الكهربائية والتحكم بها وعمود 
عجلة القيادة التلسكوبي القابل لإلمالة واملرايا اجلانبية 

الكهربائية ومثبت السرعة ومفاتيح تشغيل النظام 
الصوتي على عجلة القيادة. ونظرا ألهمية حتقيق 
االستقرار أثناء القيادة وتلبية رغبة عشاق القيادة 

الرياضية واالقتصادية فقد سعت »هوندا« ألن يكون 
هيكل »أكورد« شديد الصالبة واملتانة وخفيف الوزن، 

لذا مت استخدام الفوالذ املقاوم للشد بدرجة عالية، 
ومصمم للحماية من االصطدامات من جميع اجلهات 

مع اجلمع بني منطقة حماية ومناطق توزيع احلمل 
لتخفيف اإلصابات، حيث ان تصميم غطاء احملرك 

وقاعدة الزجاج األمامي ومحاور املساحات تساعد على 
احلد من ضرر االصطدامات وإصابات املشاة، وكذلك 
مت حتسني مراكز التأرجح للحد من متايل السيارة، 

خصوصا في املنعطفات، ولتحقيق القدرة على املناورة 
فإن أكورد اجلديدة تتمتع بنظام توجيه ذي ترس 

متغير النسب »Variable Gear Ratio«، كما مت تزويد 
السيارة بنظام التعليق الرياضي ثنائي املقصات في 
املقدمة ومتعدد الوصالت في اخللف، وكذلك تقريب 

مراكز التمايل من املستوى األدنى ملركز الثقل من أجل 
تقليل ميالن السيارة عند املنعطفات.

ناقل الحركة وضجيج الطريق

لقد مت تزويد ناقل احلركة األوتوماتيكي ذي اخلمس 

سرعات بقفل Active Lock Up الذي يعزز كفاءة 
 Direct Control System استهالك  الوقود ونظام

 Shift Hold Control للتقليل من اهتزاز التغيير ونظام
للتقليل من التغيير والتنقيالت التصاعدية غير 

الضرورية عند االنعطاف والسماح بالتسارع الفوري 
بعده، ولضمان الهدوء والتقليل من الضجيج على 
الطريق وفرت هوندا أكورد إطارا هيكليا وقاعدة 

سفلية خلفية حرة او عائمة لضمان الهدوء التام مبا 
يتناسب مع فخامة أكورد.

األلوان الخارجية وجرأة التحدي

ويتميز الهيكل بالدقة في جميع مكوناته، فنرى 
الشبك األمامي أكثر جرأة مع مصابيح الضباب 
لألحوال اجلوية السيئة، ومؤخرة السيارة تبدو 

وكأنها منحوتة لتلفت األنظار وتترك انطباعا جميال 
عند مرورها، حيث زودت مبجموعة أضواء خلفية 
دقيقة وإشارات انعطاف »LED« في املرايا اجلانبية 
لسالمة اكبر وفتحات عادم كبيرة وجريئة مغطاة 

بالكروم وعجالت أملنيوم 17 بوصة.
وإلرضاء جميع األذواق فقد وفرت شركة هوندا 

سيارات أكورد باأللوان التالية: كهرماني غامق 
ميتاليك، أحمر لؤلؤي باسك، أزرق لؤلؤي رويال، 

أسود لؤلؤي كريستالي، معدني ملاع، معدني مصقول 
ميتاليك، أبيض لؤلؤي.

ولالستمتاع بتجربة أكورد 2012 واالطالع على 
مواصفاتها بشكل مباشر فإن شركة املطوع والقاضي 

ـ هوندا تتيح للراغبني تلك الفرصة في معارضها 
املنتشرة في الكويت »الري«، »األحمدي«، »الشويخ«، 
فرع هوندا في بيت التمويل، والختبار التكنولوجيا 

املتطورة واملبتكرة لسيارة عاملية تتميز بأداء رياضي 
ال مثيل له ومستوى أمان وسالمة عاملي مع ما تتمتع 

به هوندا أكورد 2012 من فخامة ورحابة استثنائية.

»هوندا أكورد 2012«.. وصلت مبزاياها الفريدة وفخامتها املتجددة مبعارض »املطوع والقاضي«


