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»يوسف أحمد الغامن وأوالده« حتتفل بوصول كاديالك ATS  2013 اجلديدة كلياً

واالهتمام خلدمة العمالء وفق اعلى 
املعايير العاملية، مما جعل شركة 
يوسف احمد الغامن وأوالده مبا 
يديره من معارض ومراكز خدمة 
وقطع غيار لكاديالك من مؤشرات 
الرضا للعمالء على الدوام، وميكن 
لعشاق التحيد والتميز والرفاهية 
بأقوى مظاهرها وأجمل صورها 
ي���زوروا معرض  ان  الرياضية 
كاديالك في صفاة الغامن للتعرف 
على كاديالك ATS 2013 اجلديدة 

كليا واكتشاف مزاياها.

مدحت فاخوري  ٭

مخصصة لكل مس����تخدم وأوامر 
صوتية وعدد اقل من االزرار ورموز 

اكبر حجما.
وتتمحور تقنية CUE حول 
شاشة LCD حساسة تعمل باللمس 
قياس���ها ثمانية انش���ات، وهي 
مدمجة بسالسة في وسط لوحة 
العدادات مع غطاء اسفلها قابل 
للفتح آليا بشكل كامل ليكشف عن 

حيز تخزين يتسع ل� 1.8 لتر.
ويدرك كل من قاد كاديالك قيمة 
الراحة واجل���ودة عندما يتعلق 
االمر بالصيان���ة، وذلك لوجود 
وكيل حصري ميتل���ك اخلبرة 

 ،MP3 او مش����غل ملفات صوتية
اضافة النظمة التشغيل بالصوت 
دون احلاجة للمس االزرار، وتتوفر 
ATS 2013 ايضا مع نظام CUE، وهو 
نظام املعلومات والترفيه املبتكر 

واخلاص بكاديالك.
وترمز تسمية CUE الى »جتربة 
مستخدمي كاديالك«، حيث يجمع 
النظام بيانات املعلومات واحملتوى 
الترفيه����ي من 10 اجهزة محمولة 
 USB تعمل بالبلوت����وث وأجهزة
وبطاقات SD وقارئ MP3 مع نظام 
املعلومات والترفيه للسيارة بشكل 
يقلل من التعقيدات عبر معلومات 

التي تعتمد عل���ى تقنية الرادار 
قصير املدى وأدوات استش���عار 
فوق صوتي كي تساعد السائق 
على جتنب االصطدامات االمامية 
واخللفية على السرعات املنخفضة 
عبر تنبيهات تصاعدية تصل عند 
الض���رورة الى التفعي���ل الكامل 

للفرامل تلقائيا.
أم����ا نظ����ام)CUE جتربة قائد 
كاديالك( فهو نظ����ام معلوماتي 
ترفيهي يواك����ب الهواتف الذكية 
بنظام البلوت����وث لنقل البيانات 
وامللفات الترفيهي����ة، كما ميكنه 
 ،SD او كروت ذاكرة USB تشغيل

مبوديلني كل منهما مبحرك مختلف 
االول 2.5 ليتر، 4 سلندر، وقوة 202 
حصانا، والثاني محرك 3.6 ليتر، 

6 سلندر، وقوة 321 حصانا.
 وتأتي س���يارة ATS اجلديدة 
كليا مزودة بتشكيلة من جتهيزات 
السالمة املرتكزة على استراتيجية 
»التحكم والتنبيه« من كاديالك، 
التي تس���تخدم تقنيات متقدمة 
كال���رادار والكامي���رات وأدوات 
االستشعار فوق الصوتي، لتساعد 
على جتنب احلوادث، ومن اكثر 
هذه التجهي���زات تطورا الفرامل 
االمامية واخللفية االوتوماتيكية، 

والتوظيف الفعال الحدث تطبيقات 
وبرمجيات التكنولوجيا احلديثة، 
اضافة لتعزي����ز مواصفات القوة 
واالداء والس����المة، حني نرى في 
س����يارة ATS س����يدان الرياضية 
اجلديدة كليا تكنولوجيا جديدة 

.CUE هي نظام
 ATS ويأتي تصمي����م كاديالك
2013 اجلديدة كليا بخطوط رشيقة 
وبارزة تغري بالقي����ادة لتكون 
االختيار االفضل الذي يتناس����ب 
وأس����لوب حياة العم����الء الذين 
يستمتعون بالرفاهية وراحة البال 
والتميز، وتأتي كاديالك اجلديدة 

عندما حتضر كاديالك، ال ميكن 
ان تك����ون حاضرة،  اال  للفخامة 
وللق����وة وال����روح الرياضية اال 
ان تكون ضيفة املناس����بة، وهذا 
م����اكان في احلفل ال����ذي نظمته 
شركة يوسف احمد الغامن وأوالده، 
الوكيل احلصري لسيارات كاديالك 
في الكويت، لتس����تقبل س����يارة 
كاديالك ATS اجلديدة كليا 2013 
والتي حظي����ت باحتفالية عاملية 
رافقت اطالقها نتيجة ملا حققته 
هذه الثورة من نقالت نوعية في 
مجال تطبيقات التكنولوجيا، وكان 
حفل استقبال هذه السيارة قد مت 
بحضور عدد من ممثلي ش����ركة 
الغ����امن وجنرال  يوس����ف احمد 
موتورز، وسائل االعالم وممثلني 
عن وكذلك عشاق السيارات الفخمة 
في الكويت وذلك في مجمع اوليمبيا 
الساملية يوم السبت الرابع عشر 

من ديسمبر.
وحتظ����ى كاديالك بس����معة 
عريقة في الكويت باعتبارها من 
ابرز سيارات الفخامة التي كانت 
االختيار االمثل للكثير من العائالت 
والشباب عبر عقود من الزمن، مما 
جعل كلمة كاديالك مرافقة ملعنى 
الرضا والثقة والتميز والرفاهية 
واالداء، وتستمر كاديالك من جديد 
في تعزيز صورتها وسمعتها من 
خالل االستثمار القوي في التصاميم 
االبداعي����ة والفنية لس����ياراتها، 

قائدا السيارتني اللذين قادا من أملانيا حتى الكويت

)أنور الكندري( لقطة لقيادات الشركة وممثلي جنرال موتورز   سيارة كاديالك ATS 2013 اجلديدة

بدر احلوسامي عبداهلل مؤذن

com/NissanME، ومن هناك، 
يس���تطيعون الوص���ول الى 
الذي  التطبي���ق االلكتروني 
ميكنه���م من خالله تش���كيل 
رؤيتهم الشخصية للتجربة 
املطلقة لنيسان باترول وتقدمي 
وصف للقي���ام به���ا عمليا، 
وس���تقوم جلنة تضم خبراء 
في صناعة السيارات واالعمال 
االبداعية والتسويق باختيار 
افضل 10 مش���اركات والفائز 
النهائي، وسيحصل الفائز على 
لليابان، ولرمبا يشهد  رحلة 
تطبيق رؤيته لتحدي نيسان 

باترول على ارض الواقع.
تق���دمي املش���اركات: من 
25 نوفمبر الى 22 ديس���مبر 

.2012
العام  التصوي���ت  يجري 
افكار مختارة  على افضل 10 
من 30 ديس���مبر 2012 الى 12 

يناير 2013.
اجلائزة االولى للفائز في 
حتدي نيسان باترول: رحلة 
مجانية الى اليابان لشخصني 

»نيسان« تطلق »حتدي نيسان باترول«
في الشرق األوسط

الرحل���ة املجانية تش���مل   �
الفندق )باختيار  االقامة في 
نيسان( ملدة خمس ليال مع 
زيارات خاصة ملرافق نيسان 

التصنيعية.
س���يحصل املش���اركون 
احلاصلون على املراكز العشرة 
في املسابقة على جتربة قيادة 
نيس���ان باترول خالل عطلة 

نهاية االسبوع.
سيحصل اول 200 مشارك 
على هدايا من نيسان الشرق 

االوسط.
حتتفظ ش���ركة نيس���ان 
الشرق االوسط بتقدير امكانية 
تطبي���ق الفك���رة الفائزة في 
حتدي نيسان باترول عمليا.

بعد جناحه الباهر وأدائه 
النظير ف���ي مناطق  منقطع 
الشرق االوسط وحتمله جلميع 
التحديات البيئية الكثر من 50 
عاما، ينطلق نيسان باترول 
»بطل الدروب« في حتد جديد 
حيث تش���جع شركة نيسان 
س���كان املنطقة عل���ى ابداع 
فكرة »حتدي نيسان باترول« 
الدروب  الختبار قدرات بطل 
مرة اخرى، وقد صمم نيسان 
بات���رول خصيصا للش���رق 
االوس���ط بعد اج���راء 13265 
ساعة من جتارب القيادة في 
املنطقة قبل التدشني الرسمي، 
ومنذ اطالقه، يقوم نيس���ان 
باترول بكل ثقة وجدارة بأداء 
ادواره في خدمة عمالئه في كل 
االماك���ن واالوقات في جميع 
انح���اء املنطق���ة، وقد قررت 
شركة نيسان تدشني مسابقة 
من خ���الل ش���بكة االنترنت 
لتشجيع عشاق بطل الدروب 
ابداعية  على تصميم جتربة 
تضع مزيدا من التحديات امام 
نيسان باترول ومنح انفسهم 
فرصة العمر لزيارة اليابان او 
احلصول عل���ى جوائز قيمة 

اخرى.
وقال سمير شرفان، مدير 
املبيعات والتسويق في نيسان 
الشرق االوسط: »خضع نيسان 
باترول لتحسينات متتالية 
ومكثفة خالل اكثر من 60 سنة، 
ويتمتع بعد تواجده في الشرق 
االوسط لفترة 55 عاما بتراث 
غني وش���عبية كبيرة، ومن 
خالل حتدي نيسان باترول، 
نقدم للناس في املنطقة فرصة 
املش���اركة بأفكارهم حول ما 
حلموا به في اس���تخدام بطل 
الدروب. ان حتدي نيس���ان 
باترول ميثل املرحلة التالية 
في تاريخ باترول في الشرق 
االوس���ط ونتطلع ملش���اركة 
عشاق نيسان باترول ومعرفة 
رؤيتهم حول ما ستكون عليه 

قدرات بطل الدروب«.
وللراغبني باملش���اركة في 
»حت���دي نيس���ان باترول«، 
الدخول  ميكنه���م ببس���اطة 
www. الى املوقع االلكتروني
او   NissanPatrol-me.com
صفحة نيسان الشرق االوسط 
www.facebook. على فيسبوك

GL اجلديدة تفوز بجائزة املقود الذهبي للعام 2012

SUV من مرسيدس ـ بنز« حتظى بلقب أفضل GL«
بتصويت 250 ألف شخص في 22 دولة 

بعد أن أطلقت مرسيدس-بنز 
الشرق األوسط واألدنى سيارتها 
الفاخ���رة اجلدي���دة ذات املقاعد 
السبع الفئة -GL، خالل فعالية 
SUVenture املثيرة في س���لطنة 
عمان أوائل ش���هر نوفمبر، فقد 
صوت أكث���ر من 250.000 قارئ 
ملجالت »بيلد« و»زونتاغ« و»أوتو 
بيلد« األملانية، باإلضافة إلى جلنة 
من خبراء السيارات، على تتويج 
الرباعي املميزة  الدفع  س���يارة 
كأفضل سيارة SUV لتحصل على 
جائزة »املقود الذهبي« املرموقة. 
الرياضية ذات  السيارة  وحتتل 
احلجم الكبير صدارة السيارات 
الفاخ���رة املخصص���ة للط���رق 
الوعرة، وتتمحور حول أسلوب 
حياة العائلة العربية كونها تضم 
سبعة مقاعد وحتتوي على أفضل 
احملركات ف���ي فئتها، كما تتميز 
بأداء قوي ومس���احة واس���عة 

وتقنيات متطورة للغاية.
فقد كان أكثر من ربع مليون 
قارئ ملجالت »بيلد« و»زونتاغ« 
و25 مطبوعة تابعة لهما في 22 
دولة خل���ف اتخاذ قرار وصول 
سيارة GL من مرسيدس-بنز إلى 
املراح���ل النهائية من التصويت 
جلائ���زة »املق���ود الذهبي« لهذا 
العام، والت���ي أقيمت في ميدان 
اختبار شركة بيريلي في بالوكو 
بإيطاليا. ويشار إلى أن امليدان هو 
املكان الذي التقى فيه فريق من 
اخلبراء، بعد سلسلة من الفحوص 
امليدانية الصارمة، لالتفاق على 
اختيار السيارات اخلمس األفضل. 
وجاءت نتيجة التصويت لصالح 
مرسيدس-بنز GL كأفضل سيارة 

.SUV �في فئة ال
متثل اجلائزة التقدير من قبل 
كل من القراء واخلبراء للمعايير 
العالية التي متيز كل جانب من 
جوانب سيارة ال� SUV الكبيرة 
التابع���ة للعالم���ة املرموقة في 
شتوتغارت. فسيارة GL ذات املقاعد 
السبع جتمع الديناميكية والكفاءة 
املتميزة للقيادة في  واإلمكانات 
إلى  الوع���رة، باإلضافة  الطرق 
األناقة والراح���ة املتناهية التي 
يحظى بها ركاب سيارات الصالون 
من الفئةS- . ومع انطالق السيارة 

 Blind البقع���ة العمياء النش���ط
Spot Assist إل���ى جان���ب حزمة 
من األنظمة لركن السيارة التي 
تش���مل الوظيفة األوتوماتيكية 
للدخول واخلروج من مس���احة 
إلى  الس���يارة باإلضافة  موقف 
كاميرا بزاوية التقاط تبلغ °360، 
والتي ستضاف إلى موديالت عام 

.2013
وفي معرض وصفه للجيل 
اجلدي���د م���ن الس���يارة يقول 
فرانك بيرنتالر، مدير املبيعات 
والتسويق لعالمة مرسيدس-
بنز في داميلر الشرق األوسط 
 GL واألدنى: »مع إطالق سيارة
اجلدي���دة ذات املقاعد الس���بع 
إننا نتفوق مج���ددا على أعلى 
مستويات الفخامة في السيارات 
املخصصة للطرق الوعرة، وذلك 
من خالل سيارة تتمتع بالقوة 
واجلاذبية واإلمكانات والذكاء، 
لتلبي أذواق واحتياجات اجليل 
اجلديد من العمالء في املنطقة، 
وهم العم���الء الذين يتطلعون 
دوما إلى احلصول على األفضل 
لعائالته���م. متث���ل اجلائ���زة 
 GL ش���هادة على ريادة سيارة
اجلدي���دة وصدارتها وفخامتها 
غير املسبوقة في فئة سيارات 

.»SUV
وحتى من اللمحة االولى فإن 
الفئة -GL 2012 يسهل التعرف 
عليها كممثل ممي���ز لعائلة ال� 
SUV من مرسيدس-بنز. يثير 
هذا التأويل اجلديد للجيل األول 
اإلعجاب بالديناميكية املفعمة 
بالقوة واألناقة الرياضية التي 

يتميز بها.
في املقدمة فإن شبكة املبرد 
املس���تقيمة للفئ���ةGL- تزدان 
بالنجمة الوسطية والتصميم 
الناص���ع ذي اجل���ودة العالية 
للمصابيح األمامية مع هيمنة 
اإلض���اءة بتقني���ة LED. تأتي 
مصابي���ح التش���غيل النهاري 
بتقنية LED متكاملة مع الفتحات 
املطلي���ة بالك���روم على املصد 
األمامي ويستكمل احلاجب ذو 
احلجم الكبير واملطلي بالكروم 
املبرد  الذي يقع حتت ش���بكة 
اإلطالل���ة املفعمة بالثقة ملقدمة 

للسيارة قطع حوالي 900 كيلومتر 
بخزان واح���د من الوقود، بينما 
تتمتع بالعديد من املزايا األخرى 
الت���ي تزيد من كفاءة اس���تهالك 
الطاقة ف���ي موديل GL 500 ذات 
 MATIC 4 احملرك بقوة 435 حصانا
BlueEFFICIENCY الذي يعمل على 
البنزين، مما يقلل استهالك الوقود 

بحوالي %18.
الس���المة، األناقة  الراح���ة، 
 GL والكفاءة � جتس���د س���يارة
اجلدي���دة من مرس���يدس-بنز 
الريادة ف���ي كل املزاي���ا الهامة 
في فئ���ة SUV، لتتمت���ع بقيمة 
مميزة جتعل منها اخليار األول 
للراغبني باحلصول على أفضل 
سيارة عائلية. وتساهم الوظائف 
 Crosswind املبتكرة مثل نظ���ام
Assist ونظ���ام املس���اعدة ف���ي 
التوجيه STEER CONTROL ونظام 
التعرف إلى حمل السيارة ونظام 
 COLLISION جتنب االصط���دام
PREVENTION ASSIST في تعزيز 
التي تتمتع  مستويات السالمة 

بها السيارة.
ومن الوظائف اجلديدة املتاحة 
ف���ي الس���يارة عدد م���ن أنظمة 
املس���اعدة كنظام مساعد البقاء 
 Active Lane على املسار النشط
Keeping Assist ونظام مس���اعد 

فإن مرسيدس-بنز حتقق إجنازا 
جديدا يغير معايير عالم سيارات 

.SUV
وبهذا الفوز تواصل مرسيدس-
بنز تقليدا عريقا، فتلك هي املرة 
الثانية والعشرون التي حتصل 
فيها العالمة الشهيرة برمز النجمة 
الثالثي���ة على جائ���زة »املقود 
الذهبي« املرموقة، رغم منافسة 
كبيرة من أكبر العالمات التجارية 
التي تس���عى  الناجحة  العاملية 
للحصول على جائ���زة »املقود 
الذهبي«، نظ���را لكونها أضحت 
مؤش���را هاما للتميز في أوروبا 

منذ نشأتها عام 1976.
القيادة  وبفضل ديناميكيات 
املتميزة ومس���تويات فائقة من 
الراحة سواء على الطرق املعبدة 
أو التضاريس الصعبة، فإن سيارة 
GL تدلل ركابها ومتنحهم راحة 
تضاهي سيارات الصالون الفاخرة. 
ويس���تمتع ما يصل إلى سبعة 
ركاب برحابة واس���عة وإمكانية 
اختيار مزايا القيادة على الطرق 
 GL املعبدة والوعرة، كون سيارة
تتمتع بوجود ستة برامج للقيادة 
تقدم أفضل ديناميكيات القيادة 
والس���المة، بينما حتتوي على 
خيارات متعددة للقيادة اآلمنة في 
مختلف الطرق والظروف. ميكن 

SUV من مرسيدس-بنز حتظى بلقب أفضل GL سيارة


