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أقوى سيارة SUV بسبعة مقاعد على الطرقات

السرعة والفخامة حتت سقف واحد..سيارة GL63AMG من مرسيدس – بنز
املتس����عة21 بوصة مع إطارات 
295 بقاعدة واسعة، مت توسيع 
كل جانب مبقدار 22 ملم وتشمل 
املالمح املميزة األخرى شعار 
BITURBO V8 عل����ى رف����ارف 
الوقاي����ة من الط����ن األمامية 
واملميزة بتشطيبات األلومنيوم. 
وتأتي السيارة اجلديدة مبشاعل 
قوس العجالت وعتبات األبواب 
املصنعة من الفوالذ باإلضافة 
إلى شرائح احلماية اجلانبية 
الفوالذي����ة وفتح����ات هوائية 
باللون األسود. وتكتمل املتعة 
البصرية والصوتية مع عادم 
مزدوج مطلي بالكروم كجزء من 

نظام عادم AMG الرياضي.
باهتمام بالغ بأدق التفاصيل، 
الراحة،  التي توفر  والفساحة 
تأتي املقصور الداخلية لسيارة 
GL 63 AMG مبزيد من التفرد 
التفاصيل، فهناك  إلى  بالنظر 
تطويرات مع مس����احة رحبة 
أصبحت متاحة في الس����يارة، 
هذا باإلضافة إلى الديناميكية 
التي تنضح من مقصورة سيارة 
GL 63 AMG، غي����ر أن جميع 
السيارات الرياضية SUV ذات 
الس����بعة مقاعد من مرسيدس 
تأتي بجلد عالي اجلودة كما هو 
احلال مبسند الذراع االوسط، 
 AMG وتتميز السيارة مبقاعد
الرياضي����ة ومبي����زة التعديل 
الكهربي وحياكة مزدوجة بلون 
مختلف مع ش����عار AMG على 
مساند الظهر للمقاعد األمامية 
واملقاعد اجلانبي����ة اخللفية، 
وتأتي لوحة العدادات ومساند 
الذراع وألواح األبواب من جلد 
اصطناع����ي ARTICO بخياطة 
مزدوج����ة، وكجزء م����ن باقة 
designo احلصرية االختيارية 
فإنه ميكن أن تأتي تلك املكونات 

بجلد designo عالي الكفاءة.

معدن خفيف، وحامالت الفرامل 
املطلية على جميع جوانبها.

القوة والعنفوان والتكامل 
هي الصفات الرئيس����ية التي 
متيز سيارة GL 63 AMG، حيث 
عززت مرسيدس-AMG املالمح 
الرئيسية واخلصائص املميزة 
لفئ����ة GL اجلدي����دة من خالل 
الديناميكي����ة والقوة واألناقة 
الرياضية، وذلك عبر استخدام 
عناصر محددة تركز على األداء 
السيارات  مما مينح موديالت 
الثمان����ي اس����طوانات  ذوات 
أداء اس����تثنائيا، وتأتي شبكة 
التي تتوس����طها جنمة  املبرد 
الثالثية مصممة  مرس����يدس 
بشرائح عالية اللمعان ومطلية 
باللون األس����ود، كما صممت 
بفتحات جانبية كبيرة تضمن 
الهواء وتعمل كوحدات  تدفق 
فعالة للتبريد. ويتميز مئزر 
AMG األمامي بأقواس عجالت 
متسعة والتي من خاللها اتسعت 
السيارة مبقدار 22 ملم على كل 
 AMG جانب لتتناسب مع عجالت
الواسعة مبقاس21 إنشا وتواير 
295 ذات قاعدة متس����عة، هذا 
 BITURBO V8 باإلضافة إلى شعار
على اجلناجن األمامين وعتبات 
مضاءة بديكور من االلومنيوم، 
ويأتي املئزر اخللفي AMG مدعما 
بأقواس عجالت متسعة وأيضا 
مزينا بحش����وة بلون كرومي 
فضي مطفي مع فتحات هواء 
بلون أسود كمواصفة اختيارية، 
وفتحات العادم الثنائية املطلية 
 AMG بالك����روم في نظام عادم
الرياضي لتؤك����د قوة وروعة 
 .GL 63 AMG التصميم لسيارة
 AMG وتندمج مقدمة س����يارة
بسالس����ة مبهرة مع عجالتها 
ذات التصمي����م الرائ����ع، ومن 
أجل استيعاب أقواس العجالت 

لتحقيق االستقرار والثبات في 
املنعطفات، والذي يأتي كإحدى 
املواصفات األساسية لسيارات 
AMG، ويعم����ل على احلد من 
الدوران املضاد للمحاور األمامية 
واخللفية للتخفيف من زاوية 
لفة اجلس����م أثناء االنعطاف، 
وباإلضافة إلى الرشاقة وتعزيز 
 CURVE متعة القيادة، يوفر نظام
ACTIVE تأثيرا إضافيا للثبات 
الطريق وبالتالي توفير  على 
أقصى درجات السالمة السيما 

في السرعات العالية.
ومن املزايا األخرى املتوافرة 
في السيارة اجلديدة باقة مساعد 
القيادة املتقدمة، والتي تتضمن 
 Active مساعد البقاء في املسار
Lane Keeping Assist ومساعد 
رؤية البقعة العمياء النش����ط 
 Active Blind Spot Assist
والتعرف التلقائي على مقاعد 
 Distronic Plus األطفال ونظام
 ،PRE-SAFE-Brake الذي يشمل
وتتضمن باقة ركن الس����يارة 
وظيفة تلقائية لدخول مواقف 
الس����يارات واخل����روج منها، 
إلى جانب كاميرا بزاوية 360 
 AMG درج����ة.  يوف����ر مق����ود
العالية  الرياضي بحساسيته 
وميزت����ه اإللكتروميكانيكية 
عناصر عديدة للمساعدة والتي 
تستجيب وفقا لوضع التعليق 
الذي مت اختياره، كما أنه يساعد 
على توفي����ر الوقود، حيث ان 
وظيفة مساعد القيادة حتتاج 
للطاقة فقط عندما يقوم السائق 
بتحريك عجلة القيادة، أما نظام 
الكبح AMG عالي األداء فيوفر 
أقصر مسافة ممكنة بعد الكبح 
ودرج����ة مقاومة عالية بفضل 
ارتفاع التهوية وأقراص الفرامل 
 AMG املثقوبة، إلى جانب إطارات
قياس 21 بوصة مصنوعة من 

مجموع����ة متنوعة من النقاط 
املتغيرة حيث يشتمل على 3 
أوضاع ووظيفة حترير القابض 
املزدوج بطريق����ة اتوماتيكية 
خالل تقليل السرعة، ففي وضع 
الذي   )Controlled Efficiency(
يرمز له بالوض����ع )C( تكون 
وظيفة ECO start/stop فعالة 
مع إيقاف احملرك ذي الثماني 
اس����طوانات مبج����رد توقف 
الس����يارة، وذلك الوضع يدعم 
الناعم ونقل احلركة  التسارع 
اجلبارة مع تبديالت جير مبكرة، 
وعامة يحدث التشغيل من اجلير 

الثاني في هذا الوضع.
أما في وضع )S( الرياضي 
ووضع )M( للقيادة اليدوية فإن 
وظيفة ECO start/stop تصبح 
غير فعالة ويقدم مجمع ناقل 
حركة احملرك رشاقة عالية جدا 
مع عمليات جتاوب اتوماتيكية، 
وخالل التبديل لسرعات عالية 
ف����ي أعلى قدرة اس����مية يقدم 
احملرك تباطؤا محددا ووجيزا 
في عملية اإلح����راق واحلقن، 
وإضافيا يقلل السرعة ويقدم 

جتربة سمعية ممتعة.
 AMG-صممت مرس����يدس
ناقل حركة خصوصا لسيارات 
 ،4MATIC الدفع الرباعي الدائم
الذي يقوم عل����ى توزيع قوة 
القي����ادة فيم����ا ب����ن التروس 
األمامية واحملور اخللفي بنسبة 
40: 60 م����ن أجل أكبر قدر من 
ديناميكي����ة احلركة، ولم يتم 
االكتفاء بذلك بل زودت السيارة 
 AMG RIDE اجلدي����دة بنظ����ام
CONTROL الرياض����ي للتحكم 
مع مي����زة التعلي����ق الهوائي 
AIRMATIC املكونة مساعدات 
خاصة للتخميد ونظام التحكم 
التلقائي للتخميد )ADS(، كل ذلك 
 CURVE ACTIVE بجانب نظام

سيارة فريدة من نوعها، حيث 
محرك V8 توربو بس����عة 5.5 
ليت����رات وق����وة 557 حصانا 
وعزم دوران 760 نيوتن متري 
واستهالك الوقود مبعدل 12.3 
ليترا لكل 100 كلم وفقا ملقاييس 
دورة القيادة األوروبية اجلديدة 
NEDC.  بإمكان عمالء السيارة 
التمتع   ،V8 اجلديدة مبحركها
مبجموعة من املزايا املبدعة عالية 
التقنية، والتي تتضمن نظام 
املباشر للوقود بنظام  احلقن 
التحكم بالبخاخات ورشاشات 
piezo وشاحن توربيني مزدوج، 
ونظام تبريد هوائي/مائي وعلبة 
مراف����ق كلها م����ن األلومنيوم 
ونظ����ام األربعة صمامات لكل 
إلى عمود  اسطوانة باإلضافة 
الكاماتذ والتعديالت املختلفة، 
ووظيفة ECO لتشغيل وإيقاف 
احملرك.  يتم توزيع القوة لألربع 
عجالت من خالل ناقل حركة ذي 
 AMG SPEEDSHIFT 7 سرعات
7G-TRONIC PLUS، ويق����دم 
ناقل احلركة ذو السبع سرعات 

والراح����ة والفخام����ة والقوة 
الهائلة، باإلضافة إلى انها سيارة 
تتسم باألمان والسالمة الفائقة 
وتتناس����ب بشكل عصري مع 
العائالت وتتمتع بقوة هائلة 
تبرز جانبا آخر من شخصيتها«.  
وأضاف رويله: »تقدم سيارة 
GL 63 AMG جترب����ة قي����ادة 
ممتعة ومثي����رة، وخاصة إن 
كان السائق من محبي حتديات 
الطرق الوعرة ومغامراتها، وال 
شك في أنها تتفوق مبميزاتها 
عن جميع السيارات املتوافرة 
في الكويت وفي العالم أجمع، 
فقد قدمت مرس����يدس – بنز و
 SUV السيارة الرياضية AMG
األروع على اإلطالق«.  سيارة 
GL 63 AMG اجلدي����دة: جتمع 
بن الفخامة واألناقة والتصميم 
اجلذاب والديناميكية وأقصى 
درجات األمان، وتعكس السيارة 
اجلدي����دة األداء املميز لعالمة 
األداء AMG املم����زوج بتجربة 
القيادة الفخمة، وتظهر البيانات 
والتفاصي����ل التقنية أننا أمام 

أطلق����ت مرس����يدس – بنز 
واحدة من أقوى سياراتSUV في 
العالم من فئة GL، وهي سيارة

GL 63 AMG القوية القادمة من 
أفالترباخ، لتقهر الطرق املعبدة 
والوعرة في الكويت، ومت إطالق 
سيارةGL 63 AMG في معرض 
شركة عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظم����ي، امل����وزع احلصري 
ملرس����يدس – بنز في الكويت، 
وجتمع الس����يارة بن السرعة 
الفائق����ة والتصميم املذهل مع 
مجموعة واسعة من التجهيزات 
القياسية، سيارة SUV فريدة 

ذات 7 مقاعد. 
تتسارع GL63AMG اجلبارة 
من السكون إلى 100 كم/ ساعة 
في غض����ون 4.9 ثوان، وتبلغ 
سرعتها القصوى 250 كلم/ساعة 
)محددة إلكترونيا( بأداء جبار، 
وتتميز السيارة اجلبارة مبحرك 
V8 القوي بس����عة 5.5 ليترات 
وشاحن توربو مزدوج وبقوة 
557 حصانا وعزم دوران مبقدار 

760 نيوتن متر. 
 AMG RIDE ووفرت خاصية
CONTROL الرياضية باإلضافة 
 ACTIVE إل����ى نظام التعلي����ق
CURVE توازنا مثاليا يجمع بن 
الديناميكية العالية في القيادة 
مع توفير أقصى درجات الراحة. 
وبهذه املناسبة قال مايكل رويله، 
املدير العام لشركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي: »تتربع 
سيارة GL 63 AMG على عرش 
السيارات الرياضيةSUV، ومتثل 
التحول املميز لسيارة رياضية 
 AMG قوية إلى س����يارة SUV
جبارة، مما ينشأ عنه سيارة 
الطرق،  ذات هيبة بارزة على 
كما أنها س����يارة فريدة كونها 
الس����يارة الوحيدة التي تضم 
7 مقاع����د وجتمع بن الرحابة 

مرسيدس AMG 63 GL تتمتع بقوة عالية على الطرقات 

فخامة وتكنولوجيا في املقصورة الداخلية للسيارة

جانب من التكرمي 
جانب من التكرمي

»املال وبهبهاني« تتلقى إشادة من العمالء جلودة اخلدمة
تلقى الفريق ذو االحترافية 
العالية في شركة املال وبهبهاني 
للس����يارات، امل����وزع الوحيد 
لسيارات كرايس����لر ودودج 
وجيب ورام وموبار في الكويت، 
ردود فعل إيجابية للغاية على 
جودة خدماتها وذلك من جانب 
العمالء الذين شاركوا في منتدى 

عقدته الشركة أخيرا.
وقال مجبل الشمري وهو 
أحد املشاركن في منتدى العمالء 
»حترص شركة املال وبهبهاني 
للسيارات على انتهاج أسلوب 
مهن����ي متاما، ب����دءا من فنيي 
الصيانة وحتى اإلدارة. ولدي 
جتربة طويلة في التعامل مع 
شركات مختلفة في املنطقة، 
وقد أعجب����ت بصورة خاصة 
باألسلوب الذي يتبعه اجلميع 
في شركة املال وبهبهاني، حيث 
يركز جميع العاملن على خدمة 
العميل، وفي الواقع تفي شركة 
املال وبهبهاني دائما بوعودها«. 
ويعتبر تصميم ش����ركة املال 
وبهبهاني عل����ى تقدمي خدمة 
اس����تثنائية للعم����الء عمودا 
رئيسيا للمبادئ التوجيهية 
للشركة وتواصل شركة املال 
وبهبهاني العم����ل بكل جدية 
حتى ترس����خ لدى كل موظف 
من موظفيها املفهوم القائل بأن 
العميل هو امللك، وحتى تتمكن 
الشركة من تقدمي خدمة عمالء 
متميزة وعلى أعلى مستوى 
عامل����ي وإضافة قيمة حقيقية 
للعالقات م����ع العمالء. وقال 
كريس هندرس����ون مدير عام 
شركة املال وبهبهاني للسيارات 
»يتم بناء أهدافنا طويلة األجل 
حول الرضا التام للعمالء. ونحن 
مستمرون في االستثمار بكثافة 
في منشآتنا من أجل حتسن 
خدمة العمالء، وآخر دليل على 
ذلك هو أحدث مرفق عصري 

انطالق���ا م���ن دعمه���ا 
الش���باب  املتواصل جليل 
وتعزيز اهتمامهم بالرياضة 
املتميزة، قامت  واألنشطة 
شركة يوسف أحمد الغامن 
للسيارات برعاية النشاط 
اجلدي���د لن���ادي كامارو 
وال���ذي مت تنظيم���ه في 
متحف السيارات التاريخية 
والكالسيكية في الشويخ 
اخلميس املاضي. وحضر 
هذا احل���دث عدد كبير من 
عش���اق كام���ارو ومحبي 
سيارات السرعة والسيارات 
الشبابية، حيث التقى هؤالء 
الش���باب في م���كان واحد 
للتعرف على مجموعة رائعة 
من س���يارات كامارو التي 
حملت بصمة وأسلوب كل 
قائد لهذه السيارات بطريقة 
مبدعة ومميزة، كما شاهدوا 
كامارو الكالسيكية التي مت 

عرضها للحضور.
ومت في هذه االمس���ية 
املفعمة باإلثارة والتحدي 
تقيي���م س���يارات كامارو 
املش���اركة وذل���ك من قبل 
اجلمهور الذي قام بتصنيف 
الس���يارات املشاركة في 5 
فئات حيث مت اختيار أفضل 
تصمي���م واكسس���وارات 
وشكل في كل فئة مع تقدمي 
شهادات ألصحاب السيارات 
الفائزة وهدايا خاصة مقدمة 
الغامن  من يوس���ف أحمد 

للسيارات.
وحن يبدأ احلديث عن 
كام���ارو فال بد م���ن تذكر 
التي  السمعة األسطورية 
حظيت بها هذه السيارة عبر 
تاريخها وكيف استحوذت 
الش���باب منذ  على قلوب 
انطالقتها. وحتضر كامارو 
اجلديدة ب� 3 محركات، األول 

ثالثي اخلدمة )املبيعات/اخلدمة/
قطع الغيار( لسيارات كرايسلر 

ودودج وجيب ورام«.
ويحتل املرفق اجلديد موقعا 
استراتيجيا بجوار صالة عرض 
املال وبهبهاني للسيارات في 
الري على الطريق الدائري الرابع 
� ويقام على مساحة إجمالية 
تبلغ 7600 متر مربع، ويشتمل 
على 52 موقع عمل و101 موقف 
لسيارات العمالء � إنه أول مرفق 
في املنطقة يشتمل على منطقة 
عرض خاصة لعالمة أس آر تي 
SRT. وأضاف هندرسون »جنبا 
إلى جنب مع مرفق خدمة موبار 
الس����ريعة، فإن مرفق اخلدمة 
الثالثية اجلدي����د ميثل دليال 
واضحا على التزامنا بتطوير 
عملياتنا ف����ي مختلف أنحاء 
الكويت، وتقدمي أعلى مستوى 
ممكن من خدمة العمالء بدءا 
بعملية الشراء األولية وانتهاء 

بعمليات دعم ما بعد البيع«.
وذكر يحيي العشي مدير 
إدارة اخلدم����ات »إننا نضمنا 
لعمالئنا راحة البال متاما بأن 

سياراتهم ستلقى خدمة على 
أعل����ى ج����ودة، إذ إن الفنين 
ذوي اخلبرة في املال وبهبهاني 
للسيارات يستخدمون أحدث 
معدات التشخيص تطورا وقطع 
غيار موبار األصلية، وهي قطع 
فريدة من نوعها ألنها صممت 
ومت اختبارها على أيدي الفرق 
نفسها التي وضعت مواصفات 
السيارة املعتمدة من املصنع 
ملركبات كرايسلر ودودج وجيب 
ورام � وه����ي مي����زة كبيرة ال 
تستطيع أن تقدمها أي شركة 
قطع غيار بقطاع ما بعد البيع. 
كما يعزز أسلوب العمل داخل 
املرفق وطريقة اخلدمة من كفاءة 
املهمة وسرعة اخلدمة املقدمة«. 
وأضاف يحيي العش����ي قائال 
»ومن أجل حتقيق أقصى راحة 
للعمالء، قمنا بتمديد ساعات 
العم����ل، وأصبحنا نفتح اآلن 
س����بعة أيام في األسبوع، من 
7:30 صباحا حتى 9:00 مساء 
أيام السبت إلى اخلميس ومن 
الساعة 3:00 عصرا وحتى 9:00 

مساء يوم اجلمعة«.

سعة 6.2 ليترات بقوة 426 
حصانا، والثاني سعة 3.6 
 V6 ليترات بحقن مباش���ر
وبقوة 321 حصانا، والثالث 
هو موديل ZL1 مبحرك 6.2 
ليترات وقوة 580 حصانا 
مما يجعلها تعتبر أس���رع 
كام���ارو مت تصنيعها على 
اإلطالق. وال تقتصر مميزات 
الكامارو على قوة محركها 
بأداء  إنها تتمتع أيضا  بل 
فائق ودقة متناهية من خالل 
خاصية التحكم في القيادة 
املغناطيسية ومكابحها ذات 
الطراز العاملي وقدرتها على 
التوقف التام بكل إطار على 

حدة. 
وتخرج السيارة اجلديدة 
النور بتصميم ثوري  إلى 
يولد القوة من خالل الهيكل 
االنسيابي الذي يساعد على 
الهواء  اس���تثمار مقاومة 
خلل���ق قوة ضغ���ط تزيد 
متاسك اإلطارات بالطريق 
ومتنح السائق ثقة وحتكما 
أكبر على السرعات العالية. 
وس���اهم ه���ذا أيض���ا في 

جتاوز مش���كلة االحتراق 
الزائد للوقود. وملزيد من 
الذكي، حولت  التوظي���ف 
املقاوم عبر  الهواء  كامارو 
قن���وات ومداخ���ل خاصة 
ب���دور تبريد زائد  ليقوم 
للمحرك واملكابح. وجميع 
هذه املواصفات مع اخلط�وط 
اخلارجية املنحوتة بإب��داع 
على جوانب السيارة تصبح 
كامارو قطعة فنية ملهم��ة 
تثير رغب��ة الش���باب في 
االنط�الق ب��ها في طرقات 
مفتوحة وجترب���ة املتعة 

احلقيقية للقيادة احلرة. 
الثق���ة  وملزي����د م���ن 
الش���باب،  باالختيار لدى 
وف��رت شركة الغان��م مركز 
خدم��ة ه���و األكبر من نوعه 
في العالم وجهزته بأحدث 
املع���دات وأفضل الكفاءات 
إضاف���ة إلى قط���ع الغيار 
األصلي���ة لتك���ون كامارو 
س���يارة لإلثارة والتميز، 
وكذلك سيارة متنح قائدها 
راحة الب���ال عندما يتعلق 

األمر باخلدمة والصيانة.

»يوسف أحمد الغامن« رعت ملتقى نادي سيارات كامارو

 AMG V8 محرك
تيربو مزدوج سعة 

5.5 ليترات
قوة 557 حصانًا وعزم 

دوران مبقدار 760 
نيوتن متر


