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السيارة متعددة االستعماالت وصلت إلى معارض «البشر والكاظمي»

عن حملتها اإلعالنية لفيلم «باتمان ضد سوبرمان»

«التركية» تنال جائزة «إبيكا»

«مرسيدس  -بنز  ...»Vمواصفات مثالية
تجمع بني الرحابة والفخامة واللمسات الرياضية

تقدير عاملي لحمالت «التركية» اإلعالنية

فـ ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ال ـح ــائ ــزة ع ـلــى جــائــزة
أفـضــل شــركــة ط ـيــران فــي أوروب ــا
ل ـل ـعــام الـ ـس ــادس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ب ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة «إب ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــا» ال ــذهـ ـبـ ـي ــة
املــرمــوقــة ،عــن حملتها اإلعالنية
لفيلم «بــات ـمــان ضــد ســوبــرمــان:
فجر العدالة».
وكانت الناقلة قد قامت بتزيني
إحدى طائراتها من طراز «بوينغ
 ،»777بـ ــرسـ ــومـ ــات عـ ــن ال ـف ـي ـلــم
الشهير «باتمان ضد سوبرمان:
فـجــر ال ـع ــدال ــة» ،إذ كــانــت الـفـكــرة
تــزعــم أنـهــا تسافر إلــى املدينتني
الـخـيــالـيـتــني ف ــي ال ـف ـي ـلــم جــوثــام
سيتي ومتروبوليس.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـش ــرك ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ال ـش ــاش ــة ،مـلـتــزمــة بــالـكـشــف عن
ت ـج ــارب مـبـتـكــرة م ـسـتــوحــاة من

ال ـف ـي ـلــم ،ت ـع ـطــي ال ـج ـم ـهــور حــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ن ـ ـظـ ــرة داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـع ــال ــم
البطلني الخارقني الشهيرين ،بما
فـيـهــا إمـكــانـيــة ق ـيــام املـســافــريــن،
بـ ـحـ ـج ــز رح ـ ـ ـ ــالت إل ـ ـ ــى م ـح ـط ـتــي
الناقلة اإلضافيتني «الجديدتني»
ضمن شبكة خطوطها.
وف ـ ــازت «ال ـتــرك ـيــة» بــالـجــائــزة
فــي فئة «تكامل املنتج والعالمة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة» ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـم ـن ــح
«العمليات التي تــروج ملنتجات،
أو خدمات ذات عالمات تجارية،
ع ــن طــريــق ال ـظ ـهــور ف ــي أف ــالم أو
ع ـ ـ ــروض ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة م ــوج ــودة
مـسـبـقــا أو وس ــائ ــل إع ــالم ـي ــة ،ما
يساعد العالمات التجارية على
اكـتـســاب أو تـعــزيــز مكانتها من
خالل السياق الذي وضعت فيه».
وسـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة ف ــي

استقطاب  125مليون مشاهدة
عبر املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة ،بينما
وصــل حجم مـشــاهــدة اإلعــالنــات
على «يوتيوب» إلى ما يزيد على
 30مليون مشاهدة.
وأع ـ ــرب رئ ـيــس ال ـت ـســويــق في
الشركة ،أحمد أوملشتر ،عن فخر
«التركية» بالفوز بهذه الجائزة،
ال ـت ــي ت ـع ـكــس ال ـت ــزام ـه ــا بـتـقــديــم
تـ ـج ــارب ج ــدي ــدة وسـ ـ ـ ــارة وغ ـيــر
م ـتــوق ـعــة ل ــرك ــاب ـه ــا ومـتــابـعـيـهــا
حول العالم.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة
«إب ـي ـكــا» ،الـتــي ب ــدأت ع ــام ،1987
ت ـع ــد م ــن الـ ـج ــوائ ــز الـ ـف ــري ــدة فــي
قـ ـط ــاع ال ـ ـجـ ــوائـ ــز املـ ـكـ ـت ــظ ،وه ــي
الــوح ـيــدة ال ـتــي ي ـقــوم بتقييمها
الصحافيون العاملون لعناوين
في التسويق واالتصال.

 ...وتطلق رحالتها إلى هافانا وكاراكاس
تـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
التركية ،رحالتها إلى مدينتي
هــافــانــا وك ــاراك ــاس فــي أميركا
الالتينية ،لتكونا الوجهتني 16
و 17لها في األميركيتني.
وتـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـل ـ ــة ح ــالـ ـي ــا
رحــالت ـهــا إل ــى بـيــونــس أي ــرس،
وس ـ ـ ـ ـ ــاو بـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــو ،وب ـ ــوغ ـ ــوت ـ ــا،
وبـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــا ،وت ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــو،
وم ـ ـ ــونـ ـ ـ ـت ـ ـ ــري ـ ـ ــال ،وش ـ ـي ـ ـكـ ــاغـ ــو،
وه ـيــوســن ،ولـ ــوس أنـجـلـيــس،
ونـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــورك ،وواشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن،

وبوسطن ،وسان فرانسيسكو،
وميامي ،وأتالنتا.
وأش ـ ــارت ال ـشــركــة ف ــي بـيــان،
إلى أنه اعتبارًا من  20ديسمبر
امل ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ،سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوم ب ـت ـس ـي ـي ــر
ال ــرح ــالت ب ـم ـعــدل ثـ ــالث م ــرات
أسـ ـب ــوعـ ـي ــا فـ ــي أي ـ ـ ــام الـ ـث ــالث ــاء
والـ ـخـ ـمـ ـي ــس واألحـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي كــال
االتجاهني ،إذ تتوافر األسعار
املبدئية للرحالت ذهابا وإيابا،
مـ ــن اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول إلـ ـ ــى ه ــاف ــان ــا،
العاصمة وأكبر مدن كوبا ،بدءًا

من  699دوالرًا ،وإلــى كاراكاس
العاصمة وأكـبــر مــدن فنزويال
ب ـ ــدءًا م ــن  699دوالرًا ،شــامـلــة
الضرائب والرسوم.
وبـيـنــت «ال ـتــرك ـيــة» أن ــه ألول
 6أش ـهــر م ــن تـسـيـيــر الــرحــالت
إلـ ـ ــى ال ــوج ـه ـت ــني ال ـج ــدي ــدت ــني،
هـنــالــك ع ــرض خ ــاص ألعـضــاء
بــرنــامــج «مــايـلــز آنــد سمايلز»،
بـتـخـفـيــض ق ـ ــدره  25ف ــي املـئــة
ب ــاألم ـي ــال امل ـط ـلــوبــة الس ـت ـبــدال
تذاكر أو ترقيات املكافآت.

بحضور ممثلي البنوك املحلية

ّ
« »MGSو« »sapتنظمان ورشة عمل
األنظمة والحلول في القطاع املالي

لقطة جماعية

اس ـت ـضــافــت ش ــرك ــة «»MGS
حـلـقــة ن ـقــاش ال ـخــدمــات املــالـيــة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
ش ــريـ ـكـ ـتـ ـه ــا اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
« »SAPفـ ـ ــي فـ ـ ـن ـ ــدق املـ ــاري ـ ـنـ ــا
الـكــويــت فــي  24أك ـتــوبــر ،تحت
ش ـ ـعـ ــار «الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات امل ــالـ ـي ــة مــن
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك وشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل
واالستثمار».
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد امل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى حـ ـض ــور
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــالء ،م ـثــل
ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ،وب ـنــك الـكــويـتــي
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الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
وبـنــك الـكــويــت الــدولــي ،ومركز
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة
ل ـل ـصــرافــة وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للمقاصة.
وق ــال املــديــر ال ـعــام ملجموعة
الرقابة املالية في بنك بوبيان
م ـح ـم ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،إن ال ـب ـنــك
حـ ـص ــد الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـج ــوائ ــز
الـ ــدول ـ ـيـ ــة خـ ـ ــالل عـ ــامـ ــي 2015
و ،2016ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة«الت ـ ـبـ ــاعـ ــه
إستراتيجية اإلبــداع واالبتكار
ف ـ ــي ك ـ ــل وظـ ــائ ـ ـفـ ــه ،م ـب ـي ـن ــا أن ــه

م ــن خ ـ ــالل ن ـ ـظـ ــام«»SAPاملـ ــالـ ــي
أص ـب ـح ــت ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـق ــاري ــر
املصرفية أوتوماتيكية ومرنة،
وت ـش ـمــل امل ـيــزان ـيــة الـعـمــومـيــة،
وك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ،وتـ ـع ــدي ــل
ح ـق ــوق امل ـســاه ـمــني وال ـت ـقــاريــر
اإلداريـ ـ ـ ــة ال ـش ـهــريــة والـتـحـلـيــل
الناتج عنها.
وقـ ــامـ ــت « »MGSو«»SAP
ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض أحـ ـ ــدث ال ـح ـلــول
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـب ــرام ــج
« »SAPللعمليات املالية التي
تـ ـه ــدف الـ ـ ــى م ــواكـ ـب ــة ال ـت ـط ــور
التكنولوجي العاملي.
وتـ ـ ـ ّـمـ ـ ــت مـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـ ــرؤي ـ ــة
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـق ـط ــاع املـ ــالـ ــي،
وم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ن ـ ـ ـظـ ـ ــم«»SAPفـ ـ ــي
تبسيط ال ـخــدمــات املــال ـيــة ،في
ظل وجود التحديات واملخاطر
في القطاع املصرفي بمفهومه
التقليدي ،نتيجة لظهور قنوات
ج ــدي ــدة وم ـنــاف ـســني ج ــدد مثل
شركات « ،»fintechsالتي تعتمد
علي التقنيات الحديثة لخلق
بدائل سريعة وبسيطة لحلول
الــدفــع اإللـكـتــرونــي واملـعــامــالت
املـصــرفـيــة بــاسـتـخــدام الشبكة
الـعـنـكـبــوتـيــة وبــال ـتــالــي ســوق
جديد.
وتـ ـ ـن ـ ــاول امل ـل ـت ـق ــى م ــوض ــوع
الـتـحــوالت الـطــارئــة على قطاع
ال ـخــدمــات املــال ـيــة وامل ـصــرف ـيــة،
مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات فـ ـ ـ ــي ق ـ ــواع ـ ــد
اإلفـ ـص ــاح واألن ـظ ـم ــة املــال ـيــة ال
س ـي ـم ــا املـ ـعـ ـي ــار « ،»IFRS9إذ
ي ـســاعــد ال ـن ـظ ــام امل ـت ــواف ــر لــدى
« »SAPال ـب ـنــوك عـلــى تـقـيـيــم و
تـحـلـيــل امل ـع ــام ــالت امل ـصــرف ـيــة،
بما يتطابق مع املعايير املالية
الدولية الجديدة «.»IFRS9

لعل الـتـنــوع املــذهــل والـجــوانــب
ال ـع ـم ـل ـيــة األنـ ـيـ ـق ــة ،ي ـع ـت ـب ــران مــن
أب ـ ـ ــرز الـ ـسـ ـم ــات املـ ـمـ ـي ــزة ل ـس ـي ــارة
«م ــرسـ ـي ــدس  -بـ ـن ــز» ال ـف ـئ ــة «»V
الجديدة.
ف ـم ــع خ ــط ال ـت ـج ـه ـي ــزات «أف ـ ــان
غــارد» للفئة « ،»Vوالــذي يتضمن
باقة التصميم الرياضي الخارجي،
وب ـ ـ ــاق ـ ـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي،
وقـ ــاعـ ــدتـ ــني لـ ـلـ ـعـ ـج ــالت ،ومـ ـح ــرك
بنزين بــأربــع أسـطــوانــات مــع عزم
دوران ق ـ ـ ــدره  350ن ـي ــوت ــن م ـتــر،
والعديد من التجهيزات اإلضافية
االختيارية ،يمكن تخصيص هذه
السيارة ،من فئة املركبات متعددة
األغـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،ل ـت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ك ــاف ــة
األذواق واملتطلبات.
وب ـمــواص ـفــات مـثــالـيــة ملختلف
ً
الفئات املستهدفة التي ّ
تقدر فعال
الــرحــابــة الـفـسـيـحــة ،دون الـتـنــازل
عــن األنــاقــة والـفـخــامــة واللمسات
الــريــاضـيــة ،تــرســي املــركـبــة األكـبــر
ضـمــن س ـي ــارات ال ــرك ــاب لـلـعــائـلــة،
معايير جديدة في فئتها.
وبفضل تصميمها ومــا تزخر
بــه مــن ابـتـكــارات جــديــرة ،تجتذب
ال ـ ـف ـ ـئـ ــة « »Vأنـ ـ ـظ ـ ــار ال ـ ـعـ ــائـ ــالت
واألش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن ي ـب ـح ـث ــون
ع ــن امل ـق ـص ــورة الــداخ ـل ـيــة الــراق ـيــة
وال ــواسـ ـع ــة ،ب ـمــا ي ــالئ ــم األن ـش ـطــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة وال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ،وب ـمــا
يتماشى أيضا من االستخدامات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ،ك ـ ـس ـ ـي ـ ــارة فـ ــاخـ ــرة
لـلـشـخـصـيــات امل ـه ـمــة ،أو وسـيـلــة
نقل في الفنادق.
وت ـض ـفــي ال ـف ـئــة « ،»Vان ـطــالقــا
مـ ـ ـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
وتـجـهـيــزاتـهــا األن ـي ـقــة واملــري ـحــة،
تألقا عاطفيا فــي فئتها ،وترتقي
ب ـن ـف ـس ـه ــا بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة،
وتـ ـ ـ ـ ــزخـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـط ـ ـي ـ ــف شـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــل م ــن
ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـق ـيــاس ـيــة ،ب ـمــا فــي
ذل ـ ــك نـ ـظ ــام األوام ـ ـ ــر اإلل ـك ـت ــرون ــي
( ،)COMANDوامل ـســاعــد الـنـشــط
لصف الـسـيــارة ،وعجلة للتوجيه
م ـت ـعــددة الــوظــائــف بـمـيــزة ضبط
وتـعــديــل الـعـلــو وزاوي ــة االن ـحــدار،
وم ـ ـس ـ ــاع ـ ــد االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاه ،ومـ ـث ـ ّـب ــت
ال ـس ــرع ــة ،وك ــام ـي ــرا ال ــرج ــوع إلــى
الـ ــوراء ،وع ـجــالت معدنية خفيفة
بـقـيــاس  18إن ـشــا ،ونــاقــل الـحــركــة
( ،)G-Tronic 7ون ـظ ــام الـتـعـلـيــق
والتحكم بالرشاقة وخفة الحركة.
وأوض ـ ــح ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي،
لشركة عبد الــرحـمــن البشر وزيــد
ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي ،الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـحـ ـص ــري
امل ـع ـت ـمــد لـ ـسـ ـي ــارات «م ــرس ـي ــدس-
بنز» في الكويت مايكل رويله ،أن
الفئة « »Vتؤسس عهدًا جديدًا من
التنقل برحابة على الطرقات.
وق ـ ــال إنـ ــه ب ـت ـطــويــرهــا بـنـفـحــة
ح ـس ـي ــة ت ـن ـب ــض ب ـم ـت ـعــة ال ـق ـي ــادة
والديناميكية ،ونزعة بدهية ،تلبي
نطاقا واسـعــا مــن املتطلبات ،فإن
الفئة « »Vهي مركبة تضع املرونة
ف ــي امل ـق ــام األول وق ـب ــل ك ــل ش ــيء،
مشيرًا إلى أنه مع خيارات متاحة
ل ـل ـف ـخــامــة وال ـت ـق ـن ـي ــة والـ ـس ــالم ــة،
ت ـمــامــا مـثـلـمــا ت ـتــوافــر ف ــي جميع
س ـي ــارات ال ــرك ــاب م ــن مــرس ـيــدس-
ب ـ ـن ـ ــز ،ت ـ ـم ـ ـتـ ــاز ال ـ ـف ـ ـئـ ــة ب ــالـ ـط ــاب ــع
الـحـقـيـقــي ل ـس ـي ــارات ال ــرك ــاب ،مع
رحابة فسيحة للعائالت واألفــراد
املميزين.
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم وخ ـ ــط
تجهيزات «أفان غارد» للفئة «،»V
مزايا إضافية بشكل قياسي ،مثل
باقة صف السيارات ،وباقة املرايا،
ونظام السالمة االستباقي (PRE-
 ،)SAFEوبــاقــة مـســاعــدة السائق،
ونـ ـظ ــام اإلضـ ـ ــاءة ال ــذك ــي بـتـقـنـيــة
( ،)LEDواملـ ـص ــابـ ـي ــح ال ـخ ـل ـف ـيــة
بتقنية ( ،)LEDواإلضاءة املحيطة
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك امل ــراي ــا ال ـخــارج ـيــة،

الوافد الجديد إلى سوق السيارات املحلي

هيكل قوي وأداء ّ
مميز

رويله :الفئة « »Vتؤسس
عهدًا جديدًا من التنقل
برحابة على الطرقات
السيارة تزخر بطيف
شامل من التجهيزات
القياسية واألنظمة الذكية
وباب انزالقي إضافي على الجهة
الـ ـيـ ـس ــرى ،ونـ ــافـ ــذة خ ـل ـف ـيــة تـفـتــح
بشكل منفصل.

دقة متناهية
هناك العديد من املزايا املناسبة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــواف ــر ل ـت ـع ــزي ــز ج ــوان ــب
ال ــراح ــة ال ـفــرديــة ومـتـعــة ال ـق ـيــادة،
مثل التشغيل الكهربائي لألبواب
االنزالقية والباب الخلفي ،وميزة
التشغيل الـسـهــل لـلـبــاب الخلفي،
واملقاعد املريحة للسائق والراكب
األمــامــي مع دعامة ألسفل الظهر،
وخ ـي ــارات غـيــر م ـح ــدودة تـقــريـبــا،
لــوض ـع ـيــات امل ـق ــاع ــد ،م ــن امل ـقــاعــد
الـ ـف ــردي ــة إل ـ ــى امل ـق ــاع ــد ال ـخ ــاص ــة،
ب ــراك ـب ــني اث ـن ــني أو ث ــالث ــة ،وحـتــى
املقاعد العريضة.
ول ـ ـت ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـ ـت ـ ـعـ ــة ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ت ـع ـت ـبــر ال ـف ـئ ــة «»V
الـ ـسـ ـي ــارة ال ــوحـ ـي ــدة فـ ــي ف ـئ ـت ـهــا،
ال ـتــي تــزخــر بــوظـيـفــة «AGILITY
.»SELECT
ويـمـكــن لـلـســائــق االخ ـت ـيــار من
بــني أرب ــع وضـعـيــات لنقل الحركة

ب ـك ـب ـســة زر واحـ ـ ـ ــدة ،اق ـت ـص ــادي ــة،
ومريحة ،ورياضية ،أو يدوية ،إذ
يستجيب املحرك ووحدة التسارع
ونــاقــل الـحــركــة لـهــذه الوضعيات،
وتتأقلم معها كما ينبغي.
في الوقت نفسه ،تسمح املقاعد
ال ـخ ـل ـف ـيــة ف ــي ال ـف ـئــة « »Vب ــإج ــراء
الـعــديــد مــن الــوضـعـيــات املنسقة،
لتلبية كافة املتطلبات.
وتأتي املركبة متعددة األغراض
م ـج ـهــزة ق ـيــاس ـيــا ب ــأرب ـع ــة مـقــاعــد
فاخرة فردية ،مع مساند للذراعني
ضمن صفني.
ويمكن للمقاعد ،بفضل التقنية
املحسنة واملـنـطــق التشغيلي ،أن
ُ
تطوى إلى األمام لتسهيل الدخول
إل ــى املـقـصــورة الـخـلـفـيــة ،فــي حني
ي ـم ـكــن اخ ـت ـي ــاري ــا ت ـث ـب ـيــت ط ــاول ــة
قابلة للطي بني املقاعد املنفردة.
وك ـبــديــل ع ــن امل ـقــاعــد ال ـفــرديــة،
تتوافر لكل من الصفني الخلفيني
إم ـكــان ـيــة تــرك ـيــب م ـق ـعــد عــريــض،
م ـ ــن ج ـ ــزء ي ـ ــن م ـن ـف ـص ـل ــني ي ـت ـســع
لشخصني مع مسند فردي للظهر
ق ــاب ــل لـ ـلـ ـط ــي ،أو م ـق ـع ــد ع ــري ــض
ب ـ ـ ــوس ـ ـ ــادة جـ ـ ـل ـ ــوس مـ ـ ــن جـ ــزء يـ ــن
وب ـم ـس ـنــد ظ ـه ــر م ــن ث ــالث ــة أجـ ــزاء
منفصلة يتسع لثالثة أشخاص.
ويـ ـمـ ـك ــن ط ـ ــي ال ـ ـج ـ ــزء األيـ ـم ــن
للمقعد الثالثي إلى األمام أو إزالته
بشكل منفصل ،ويمكن طي املقعد
العريض بأكمله إلى األمام إلتاحة
ح ـيــز لـتـحـمـيــل األم ـت ـعــة الـكـبـيــرة،
كمعدات الرياضة أو األثاث.
وتأتي جميع املقاعد العريضة،
مثلها مثل املقاعد الفرديةّ ،
مزودة
ب ــأح ــزم ــة أم ـ ـ ــان ث ــالث ـي ــة ال ـن ـق ــاط،
وتـ ـت ــواف ــر س ـ ـيـ ــارة «م ــرسـ ـي ــدس -
بـنــز  ،»Vلــدى مـعــرض شــركــة عبد
الرحمن البشر وزيد الكاظمي في
الشويخ.

رحابة وسعة

مقصورة غنية بالتقنيات الذكية

ّ
توفر العديد من العروض للعمالء

شديد« :الخليجية املتحدة» باشرت تسليم
صكوك امللكية بمشروعها في كوشا داسي
ل ـف ــت امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـشــركــة
الـخـلـيـجـيــة امل ـت ـحــدة الـعـقــاريــة،
نــاصــر ش ــدي ــد ،إل ــى أن الـشــركــة
ب ــدأت بتسليم ص ـكــوك امللكية
ل ـث ــال ــث ص ـ ــرح س ـك ـنــي ل ـه ــا فــي
م ــدي ـن ــة ك ــوش ــا داسـ ـ ـ ــي ،داع ـي ــا
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــالء إلـ ـ ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع
بـعــروض الـشــركــة الـتــي تضمن
راحة البال للجميع.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ق ــام ــت
ب ــاخـ ـتـ ـي ــار أفـ ـض ــل ال ـت ـصــام ـيــم
امل ـت ـم ـي ــزة ل ـك ــل وحـ ـ ـ ــدة ،بـحـيــث
تتميز بهوائها النقي والطقس
امل ـع ـت ــدل امل ــائ ــل ل ـل ـب ــرودة على
مــدار السنة واملطلة على جبال
بحر إيجة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن

«ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة املـ ـتـ ـح ــدة» قــامــت
بتصميم وتنفيذ عدة مشاريع
ســابـقــة ،تــوفــر ال ــراح ــة والــوئــام
ل ـل ـع ـم ــالء فـ ــي الـ ـك ــوي ــت بـشـكــل
خاص ،ومن الخليج بشكل عام،
منوها بأنه ونظرًا لالستثمار
الـعـقــاري الـهــائــل فــي تركيا من
الـ ـك ــوي ــت ،ف ـق ــد أخـ ـ ــذت ال ـشــركــة
عـلــى عــاتـقـهــا تصميم وتنفيذ
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
امل ـت ـم ـيــزة ،وال ـت ــي ت ــم تنفيذها
وت ـس ـل ــم ص ـك ــوك مـلـكـيـتـهــا مــن
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــالء ،إذ ت ـت ـم ـيــز
بــامـتــالكـهــا لـ ــألرض وامل ـش ــروع
واملـتــابـعــة املـسـتـمــرة مــن الـيــوم
األول وحـ ـت ــى ت ـس ـل ـي ــم جـمـيــع
ال ـ ــوح ـ ــدات والـ ـفـ ـل ــل امل ـع ــروض ــة

بـشـكــل ن ــال اس ـت ـح ـســان جميع
العمالء.
وذكــر أنــه وبعد االنتهاء من
ت ـس ــوي ــق وبـ ـي ــع أول م ـش ــاري ــع
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ك ــوش ــا
داســي املتميزة وهــي  72وحدة
س ـك ـن ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة املـ ـس ــاح ــات،
ق ــام ــت «ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة امل ـت ـح ــدة»
بتصميم وتنفيذ ثاني وأضخم
مشروعاتها ،والذي يتكون من
 3طوابق و 5غرف و 4حمامات،
إذ جـ ـ ــاء ت ـص ـم ـيــم ال ـف ـل ــل ب ـنــاء
على طلب العديد مــن العمالء،
والـ ـ ــذيـ ـ ــن طـ ــال ـ ـبـ ــوا بـ ـبـ ـن ــاء ف ـلــل
خاصة بهم.
وتـ ــابـ ــع شـ ــديـ ــد أن ال ـش ــرك ــة
ق ــام ــت ب ـب ـي ــع أكـ ـث ــر مـ ــن نـصــف

املشروع ،قبل االنتهاء من بناء
الكثير مــن وح ــدات ــه ،كــاشـفــا أن
مشروع «يونايتد ريسدنس »2
يعد مشروعا ضخما من حيث
عدد الوحدات املطروحة.
وأكد أن منطقة كوشا داسي،
إلى جانب كونها من الوجهات
الـسـيــاحـيــة الـتــركـيــة ولـجــذبـهــا
ل ـل ـط ـب ـقــة امل ـث ـق ـف ــة ،ف ــإن ـه ــا أح ــد
مصادر رؤوس األموال ملحافظة
إزم ـيــر الـسـيــاحـيــة ،إضــافــة إلــى
مـيـنــاء نـشــط يـسـمــح للقاطنني
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
م ـخ ـت ـل ــف املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــرك ـي ــة
واألج ـن ـب ـيــة ،والـتـمـتــع بــاملــراكــز
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـعــري ـقــة وامل ـقــاهــي
املتنوعة.
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