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»تبارك القابضة« و»فيفا« و»أساسات« و»3D العقارية«

شركات جديدة تنضم ملعرض العقارات الكويتية والدولية
ــد الرئيس التنفيذي فــي شــركــة إكسبو  أك
ــرات إيهاب  ــؤمت سيتي لتنظيم املــعــارض وامل
جابر إن معرض العقارات الكويتية والدولية 
احلدث العقاري األبرز واألكبر في الكويت على 
اإلطالق واملقرر تنظيمه خالل الفترة من 5 إلى 8 
مارس في الريجنسي، استقطب شركات مميزة 
في السوق العقاري احمللي واخلليجي، منها 
شركات جديدة ستقدم فرص عقارية تعرض 

للمرة األولى في الكويت.
وأشــار جابر إلى أن املستثمرين العقاريني 
كافة على موعد مع أفضل االستثمارات العقارية 
والــفــرص املناسبة لهم خــالل فترة املعرض، 
الفتا إلى أن مشاريع الشركات املشاركة تنوعت 
بشكل كبير لتناسب كافة املتطلبات العقارية 
للمستثمر الكويتي سواء من ناحية السعر أو 

مكان االستثمار العقاري.
ــني جــابــر ان الــشــركــات اجلــديــدة والتي  وب
تشارك في املعرض ألول مرة ستقدم مشاريع 
فــي مختلف انــحــاء العالم، وكــذلــك الشركات 
الكبيرة التي تشارك في جميع دورات املعرض 

ستقدم مشروعات متميزة وعروض قوية.

فيفا العقارية
وتشارك شركة فيفا العقارية في املعرض، 
حيث صـــــرح الـرئـيس التنفيذي للشـركة 
أحمـد الشـمري قائال »شركة فيـفـا العقـارية 
تقوم بتسويق وتطوير املشـاريع الداخليـة 
واخلارجيـة وذلك بفضل اإلمكانيات اإلداريــة 
املتطـورة التي متتلكها من خالل فريق تسويقي 
وتطويري مؤهل بخبراته واختيارها ألفضل 
املشاريع املتميـزة في مواقعهـا وتصاميمهـا 
وأسعـارهـا وطرق تسويقها في الكويـت بشكل 

خـاص والوطن العربي بشكل عـام«.
ولفت الشمري إلــى أن الشركة تستخدم 
أدوات تسويقيـة فعالة والتي تقوم بالتسويق 
في ) تركيا- اسطنبول- اسنيورت ( مشروع) 
MAVERA AHSEN ) نخبة املشاريع 
لنخبة العائالت، وهــو بنايتني ذات تصميم 
عصري يشمالن على مائة وإثنان وتسعون 
وحــدة سكنية صممت بعناية تنتظرمالكينها 

املميزين.
وبني ان املشروع يقع في أكثراملناطق تطورا 
ومنـــوا فهي تعد نقطة إتــصــال بــني الطريق 
الرئيسي E5 Tem والطريق األوروبي السريع 
في بهشة شهير، مما يجعل الوصول للمناطق 

السياحية ومراكز التسوق بسهولة«.
وتابع » يبعد املشروع عن محطة املترو 1كم 
وعن مطارأتاتورك 12كم، أما عن مرمرة بارك 
والذي يعد من أكبر مراكز التسـوق في املنطقة 
4كم وعــن أكبـر محالت السـوبـرماركـت ) 
كارفور( 1كم باإلضافة إلى حزمة من اخلدمات 

للعناية براحتكم ورفاهيتكم ».
ولفت الشمري إلى أن املشروع به حراسة 
على مدار الساعة، مواقف سيارات مغلقة، حمام 
تركي، غرفة سونا، جاكوزي نادي صحي، حمام 

سباحة مغلق، حدائق، منطقة ألعاب.
وأكــد أن مهمة الشركة تقـوم على إبتكـار 
كـافة الوسـائل التي من شــأنها راحت العميـل 
والوصـول إلى التميـز واإلرتقاء مبشـاريعها في 

كافـة الوسائل.
وبـــني الــشــمــري ان ضــمــن خــطــط الشركة 
التسويقية والتي من أهم أهدافها إرضاء العميل 
في املقام االول، وذلــك بتوافر كل ما يرغب به 
العمـيل من التنوع في األمـاكن والبلدان التي 

تتوفر فيها فرص اإلستثمـار اآلمن.

أساسات العقارية
وصــــرح رئــيــس مــجــلــس اإلدارة لشركة 
مجموعة أساسات العاملية العقارية مشاري 
مرشد املــرشــاد املستثمر والوكيل احلصري 
إلدارة وتشغيل فندق الشرفة في مكة املكرمة 
ــرم املكي حــوالــي 1200  والـــذي يبعد عــن احل
متر، أن الفندق تديره املجموعة ويتكون من 

116وحدة سكنية مفروشة بكامل خدماتها.
وتابع » يوجد بالفندق اجلديد مصلى كبير 

يتسع لعدد 300 مصل وتوجد حضانة لألطفال 
ومجلس رجال منفصل ديوانية باإلضافة إلى 
مطعم بوفيه راق خلدمة املعتمرين واحلجاج 
وتوجد خدمة توصيل من وإلــى احلــرم املكي 
بسيارة جديدة وميتاز الفندق بــإدارة متكاملة 
على أعلى مستوى من خدمات التنظيف وغسيل 

املالبس والتحميل والتنزيل لألمتعة«.
وبني املرشاد أنه مت تشطيب الفندق وجتهيزه 
بالكامل قبل 5 شهور الستقبال املعتمرين 

واحلجاج إلى بيت الله احلرام.
من جهته قال املرشاد أنه مت تأسيس شركة 
مساهمة مصرية سنة 2015 بنسبة شراكة 
كويتية بلغت 98 باملئة لالستثمار في القطاع 
الــزراعــي والعقاري وقــد مت تخصيص قطعة 
أرض زراعية مساحتها )3000 فــدان زراعــي 
(12 مليون متر مربع إلنتاج احملاصيل الزراعية 

واإلنتاج احليواني.
وذكراملرشاد انه سوف يتم طرح جزء من 
االراضي للبيع للراغبني بالشراء مزارع تتألف 

من 5،10،15 فدان خالل فترة املعرض.

3D العقارية شركة 
من جانب آخر أعلنت شركة 3D العقارية 
عن مشاركتها في املعرض، وقالت عضو مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في الشركة هبه 
غـــازي إن الــشــركــة تأسست لتصبح إحــدى 
الشركات العقارية الرائدة في دولــة الكويت 
واالمارات والتي يشرف علي التطور واالرتقاء 
بها كــادر مهني متخصص مــن نخبة املــدراء 
التنفيذيني واملوظفني ذوي اخلبره العقارية 

املتأصلة. 
وتابعت » وضعنا في مقدمة أولوياتنا بناء 
عالقات عمل متينة تقوم على مبادئ من الشراكة 

تتفق علي املصالح واألهداف، ونعمل علي تقدمي 
حزمة منوعة من اخلدمات الشاملة واملنتجات 
العقارية املتكاملة تستهدف أعلى العوائد بأقل 
نسبة من املخاطر وتوفير فرص لتطوير العقار 

واالستثمار«.
ولفتت غازي إلى أن من أكبر مساهمي الشركة 
هما »شركة جرين هيلز«، إحدى أكبر الشركات 
في منطقة الشرق األوسط و»شركة بلو تشيز 
» سعيا لتقدمي أنشطة قوامها التنوع واالبتكار 

والقيمة املضافة.
وأكــدت ان شركة 3D العقارية توفر حزمة 
متباينة من 3 منتجات وخدمات لقاعدة عمالئها 
العريضة وتشمل التسويق العقاري وإدارة 
امالك الغير، قسم املباني الذكية، وكيل تعليمي 
للجامعات االسترالية، حيث ان شعار الشركة 

هو » كل ما هو جديد ومفيد«.
وبينت ان ما مييز الشركة هو إرساء وجود 
ــوي ومــؤثــر للشركة فــي األســـواق الــواعــدة  ق
للتطوير العقاري، وكذلك تلبية احتياجات 
العمالء فــي عقاراتنا وتــزويــدهــم مبــا يفوق 

توقعاتهم.
وتابعت » حتظى شركة » 3D العقارية » 
بخبرات طويلة ومعرفة عميقة لسوق العقار في 
املنطقة اخلليج والشرق االوسط، ونحن نفتخر 
بتفرد مهاراتنا العملية ومتيز مواردنا البشرية 
ـــات وبحوث  واستثنائية مــا نعده مــن دراس

حتليلية تخدم سوق العقار«.
ــذا الــوقــت هــو االنسب  ـــدت غـــازي ان ه وأك
إلقامة مشاريع متميزة في اسواق جديدة جلذب 
وانتباه العميل، اذ تعتزم الشركة تكرار التجربة 
الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول 
العالم في آسيا وافريقيا وأوروبا، أملانيا، برلني.

وأشارت إلى أن الشركة تطرح مشروع مجمع 
سكني حديث متكامل اخلدمات في قلب العاصمة 

برلني يحتوي على 266 شقة متعددة املساحات 
ذات تصميمات انيقة مــن الــداخــل واخلـــارج 
وتشطيبات عالية اجلــودة باستخدام معايير 
طاقة حديثة مصرح بها من بنك التنمية االملاني.

ــة االمـــارات – دبــي قالت  وعــن مشروع دول
ــدات سكنية  غــازي ان املشروع عبارة عن وح
في قلب نخلة جميرا مركز العقارات السكنية 
املتميزة والفنادق الراقية ومقر للفعاليات 
الرياضية واحلــفــالت واالنــشــطــة الترفيهية 

واالحتفاالت.
 BANSKO & – ــن دولـــة بــلــغــاريــا أمـــا ع
BURGAS لفتت غــازي إلى مشروع مدينة 
بانسكو BANSKO احد اكبر واهم املنتجعات 
الشتوية في بلغاريا، مقر دولي أللعاب التزلج 
على اجلليد، وكــذلــك مشاريع فــي بريطانيا 

مانشستر، تايلند بتايا.

تبارك القابضة
وقــال مدير فــرع الكويت ملجموعة تبارك 
القابضة وليد صقر إن الشركة ستطرح خالل 
فــتــرة املــعــرض احـــدث واضــخــم مشروعات 
املجموعة فــي الــقــاهــرة اجلــديــدة - ناينتي 
افينيو- التجمع اخلامس – مصر ومشروع 

كابيتال ايست - مدينة نصر. 
وأشــار صقر إلى أن املجموعة نفذت نسبة 
تقارب 75 باملئة من انشاءات احدث مشروعات 
ــو مشروع  ــدة وه ــدي الــشــركــة بــالــقــاهــرة اجل
ناينتـي افينيـو بالتجمع اخلــامــس والــذي 
سيبدأ تسليم مرحلته االولي صيف 2017 ومت 

فتح باب احلجز للمشروع.
وافــاد ان هذه الفترة تعد االنسب للتعاقد 
والمتالك العقار في مصر وذلــك بسبب فرق 

العملة بني الدينار واجلنيه في الوقت احلالي.

وبني صقر ان مشروع ناينتي افينيو الذي 
يعتبر اكثر املواقع متيزا بالتجمع اخلامس وان 
املشروع سكني جتــاري اداري على مستوي 

عاملي راق 
واشــار الى ان مشروع ناينتـي افينيـو هو 
املعيار اجلديد للحياة الراقية ، ويوفر احلياة 
الفريدة التي فيها املزيج املثالي من الراحة 
والهدوء فانت تتمتع بحياة هادئة داخل ارقي 

كمبوند بالتجمع اخلامس 
وتابع » سوف تقوم الشركة بتنفيذ مـول 
ناينتـي افينيـو العاملي حيث يعد اكبر مول 
جتارى بالتجمع اخلامس على مساحة 66000 
متر وســوف يشمل كافة اخلدمات العصرية 
والترفيهية من مطاعم عاملية وارقي املاركات 
التجارية ومجمع سينمات مكون من 6 دور 

عرض سينمائي على اعلى مستوي«. 
وكشف صقر ان الشركة ستقدم خدمات 
فندقية على اعــلــى مستوي ملــالك مشروع 
ناينتـي افينيـو وذلك من خالل اكبر الشركات 
املتخصصة فى االدارة الفندقية لنوفر لعمالئنا 
الكرام كافة سبل الراحة واالستمتاع وتقدمي 
افضل اخلدمات على مدار 24 ساعة مبا يناسب 

العميل الشرقي.
ولفت إلى أن املجموعة بــدأت تنفيذ احدث 
مشروعات الشركة بالقاهرة فى مدينة نصر 
وهو مشروع كابيتال ايست وبالفعل مت فتح 
ــاب احلــجــز للمشروع والـــذي يعتبر اكثر  ب
املــواقــع متــيــزا فــى مدينة نصر واضـــاف ان 
كابيتال ايست مشروع سكني على مستوي 
عالي وراق وباسعار تنافسية تناسب كافة 
الــشــرائــح وبتسهيالت فــي الــســداد حتي 5 

سنوات.
وتابع » املشروع يعد فرصة حقيقية للتملك 
باسعار وطرق سداد مبتكرة، اذ يقع مشروع 

كابيتال ايــســت بــالــقــرب مــن مــحــور املشير 
طنطاوي اجلــديــد الــذي يربط مدينة نصر 
ومنطقة التجمع اخلامس والقاهرة اجلديدة 
فهو فى موقع مميز وقريب من املطار وكل 
احملــاور الرئيسية للقاهرة، باالضافة لبناء 
اجلامعة الصينية بالقاهرة بجوار املشروع 

مباشرة«.
وبــني ان املــشــروع ميتد على مساحة 25 
الف متر مربع ويشمل 20 عمارة سكنية داخل 
كمبوند محاط بسور وبوابات وامن 24 ساعة 
وتتميز جميع الوحدات باطالالت رائعة على 

شوارع رئيسية او الندسكيب.
وتــابــع » يضم املــشــروع ايــضــا بحيرات 
بوسط املشروع العطاء شكل جمالي للمكان 
كما سيتم عمل رووف جاردن فوق العمارات 
للتمتع بجو رائع من احلدائق مع سكاي فيو 

رائع من اعلى العمارات السكنية«. 
ــار الــى ان مشروع كابيتال ايست مت  واش
تصميمه وتصميم وحــداتــه على ايــدي اكبر 
املتخصصني ليتم تسليمها كاملة التشطيب 
سوبر ديلوكس باعلى معايير اجلودة وبذلك 
هي االستثمار االمن لك ولالسرة وهذا لتنوع 
املساحات باملشروع حيث تبدا املساحات 
باملشروع من 88 متر ويوجد وحدات غرفتني 
وثــالث غرف لنلبي كافة احتياجات العميل 

الراغب فى السكن او االستثمار.
ولفت الى ان مجموعة تبارك تقدم لعمالئها 
فرصة االستالم والسكن الفورى مبشروعاتها 
بــاملــعــادي، مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن 
املجموعة نفذت مشروع ساندري تاورز والذى 
ــي املشروعات العقارية  يعد من افضل وارق
السكنية مبنطقة املعادى اجلديدة وذلــك ملا 
ــدات املشروع من رؤيــة خالبة  تتميز به وح

للمساحات اخلضراء. 

أحمد الشمري
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ــارة املــواشــي، أكبر ناقل  شاركت شركة نقل وجت
لالغنام احلية في العالم، والشركة االولى في املنطقة 
لنقل وجتارة املاشية، وكأهم املساهمني الرئيسيني في 
تدعيم مفهوم اجلودة احلالل، في البرنامج التدريبي 
)حالل( واملعرض املصاحب له، اللذين ينظمهما معهد 
الكويت لالبحاث العلمية ملدة خمسة ايام من 23-19 
فبراير 2017، مبشاركة مجموعة من املتخصصني 
األكادمييني في قطاع األغذية احلالل من جامعة القدس 

ومعهد الكويت لألبحاث العلمية. 
يــهــدف الــبــرنــامــج الـــى تــعــزيــز قــــدرات العاملني 
واملتعاملني في مجال االغذية وتعريفهم على سياسات 
واجـــراءات وقوانني ومصطلحات وارشـــادات مفهوم 
»احلــالل« في جميع ما يرتبط في املنتجات الغذائية 
ــواء للمواد االساسية أو املــواد  وغير الغذائية، س

الثانوية، أو االضافات والعبوات وغيرها من مواد 
تدخل في صناعة املنتجات الغذائية وغيرها. كما 
ويوفر البرنامج اخــر املعلومات عن انتاج الطعام 

احلالل واحملتويات احلالل واملكونات احلالل. 
و«املواشي« اذ تشجع وتدعم جميع املؤسسات التي 
تساهم في طرح مفهوم اجلودة احلالل، حترص دائما 
على تسجيل كوادرها البشرية في مثل هذه البرامج، 

لتطوير االداء ومواكبة متطلبات عمالئها. 
وأكدت شركة نقل وجتارة املواشي أنها سوف تطرح 
قريبا، منتجاتها اجلديدة كليا من البرغر والكباب 
وكرات اللحم )ذبح الكويت( من حلوم الغنم املذبوحة 
واملصنعة في الكويت، وبذلك تكون »املواشي« الشركة 
الوحيدة في املنطقة التي تنتج منتجات من حلوم 

مذبوحة محليا لضمان مفهوم اجلودة احلالل.

»املواشي« تشارك في برنامج »حالل« بهدف دعم ومتويل وتطوير اجليل القادم من رواد األعمال في مجال االستدامة

»بيئة« تعقد شراكة إستراتيجية مع مركز الشارقة لريادة األعمال »شراع«
عقدت شركة الشارقة للبيئة »بيئة«، 
الشركة الرائدة في الشرق األوسط واحلائزة 
على جوائز في مجال اإلدارة البيئية، شراكة 
استراتيجية مــع مركز الــشــارقــة لريادة 
األعمال »شــراع«، وذلك خالل حفل تخريج 
ــراع« الذي  الدفعة األولــى من منتسبي »ش

أقيم في اجلامعة األميركية في الشارقة.
وكــان قد شهد فعاليات احلــدث الــذي مت 
خالله اإلعالن عن الشراكة االستراتيجية، 
والكشف عن الشراكة االستراتيجية اجلديدة 
بني »بيئة« و«شراع«، صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة، والشيخة 
بــدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة 
الشارقة لإلستثمار والتطوير »شــروق«، 
ــادة األعــمــال  ــري رئــيــس مــركــز الــشــارقــة ل
»شــراع«، وسعادة خالد احلرميل، الرئيس 
التنفيذي لشركة بيئة، كما مت تكرمي »بيئة« 
تقديرا جلهودها في دعم اجليل القادم من 

رواد األعمال من منتسبي »شراع«.
ــة«، بصفتها شريكا  ــئ ــي وســتــعــمــل »ب
استراتيجيا لـ »شراع«على اكتشاف املواهب 
الشابة من رواد األعمال، وصقل مواهبهم، 
ومنحهم اإللهام، واحلافز، والدعم للعمل في 
مجال االستدامة البيئية، وتقدمي اإلرشاد، 
والتوجيه، والتمويل ملشاريعهم في هذا 
القطاع، حيث سيتمكن جيل الشباب من 
منتسبي »شراع« من اكتساب مفاهيم جديدة 
وعميقة لالستدامة بشكل مبتكر من قبل 
شركة »بيئة« للمضي قدما نحو تطوير 

ابتكاراتهم اخلاصة في هذا املجال.
وقــال سعادة خالد احلرميل، الرئيس 
التنفيذي لشركة »بــيــئــة«، »تــأتــي هذه 
ـــراع«  ــع »ش الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة م
إمياننا منا بقدرة رواد األعمال الشباب 
على وضــع بصمات إيجابية، وإحــداث 
ــرات قــويــة عــلــى مــســيــرة التنمية  ــي ــأث ت
االجتماعية واالقتصادية، حيث نهدف 
من خالل تعاوننا مع »شــراع« إلى متكني 
أبرز املواهب في دولة اإلمارات لإلبداع في 

مجاالت ريــادة األعمال واالستدامة، كما 
سنعمل من خالل شراكتنا هذه إلى تقدمي 
ــالزم للوصول إلى  ــواع الدعم ال جميع أن
أحدث االبتكارات في االستدامة والبيئة، 
وسنقوم على بناء اجليل القادم من رواد 

األعمال في مجال االستدامة«.
وأوضــــح :«أن املــجــاالت الــتــي ُتــقــدم 
حلوال بيئية حتتاج إلى مهارات الشباب 
وإبداعاتهم، ونحن بدورنا سنقوم بدعم 
ــادرة على  ــق املــواهــب الشابة املبدعة وال

التفكير اخلــالق والتغلب على العقبات 
التي قد تواجههم مستقبال في رحلتهم على 

طريق اإلستدامة«.
من جانبها قالت جنالء املدفع، مدير عام 
مركز الشارقة لريادة األعمال »شــراع«: 
ــذه الــشــراكــة مــع »بيئة«  »يسرنا عقد ه
لبناء اجليل القادم من رواد األعمال في 
مجاالت االستدامة والبيئة التي ستشكل 
مصدر إلهام للطلبة واخلريجني من خالل 
الندوات والفعاليات التي تتناول مواضيع 
االستدامة، إضافة إلى أننا من خالل هذه 
الشراكة سنقوم بعقد مسابقات ومنافسات 
للمساعدة في توليد األفكار في هذا املجال، 
حيث تتأهل الــفــرق الــفــائــزة للحصول 
ــراع«،  على حاضنات مشاريع ضمن »ش
وسنبادر من خالل دعم »بيئة«، شريكنا 
االستراتيجي، إلى إعداد مسار االستدامة 

للشركات الناشئة«. 
وتأتي الشراكة مع »شــراع« انسجاما 
مع التزام »بيئة« الدائم بدعم املبادرات 
التعليمية والريادية الهادفة إلى إحداث 
تأثير إيجابي على البيئة، حيث تواصل 
»بيئة« لعب دورهـــا الــرائــد فــي طليعة 
التغيير البيئي امللهم، كما أن مبادرة دعم 
رواد األعــمــال الصاعدين متثل إضافة 
نوعية إلى محفظتها احلافلة باملبادرات 
التي تضم مدرسة بيئة للتثقيف البيئي، 
واملسابقات البيئية، مثل جائزة الشارقة 
للوعي البيئي، ومسابقة إعادة التدوير بني 

املدارس.

جانب من املؤمتر الصحافي

هبه غازي مشاري املرشاد وليد صقر  إيهاب جابر 

س����ك����ن����ي����ة وح����������������دة   192 وي�������ش�������م�������ل  ع�������ص�������ري�������ا  ت�����ص�����م�����ي�����م�����ا  ي�����ت�����ض�����م�����ن   MAVERA AHSEN م����������ش����������روع  ال�������ش���������������م�������ري: 

امل����������������رش����������������اد: ت��������أس��������ي��������س ش����������رك����������ة م�������س�������اه�������م�������ة م����������ص����������ري����������ة- ك�������وي�������ت�������ي�������ة ل��������الس��������ت��������ث��������م��������ار ف������������ي ال����������ق����������ط����������اع ال����������������زراع����������������ي وال����������ع����������ق����������اري

ب������رل������ن ق�������ل�������ب  ف�����������ي  اخل������������دم������������ات  م������ت������ك������ام������ل  ح�������دي�������ث�������ا  س������ك������ن������ي  م������ج������م������ع  م�����������ش�����������روع  ت���������ط���������رح  ال���������ع���������ق���������اري���������ة«   3D« غ���������������������ازي:  ه�������ب�������ه 

ص�����������ق�����������ر: ت��������������ب��������������ارك ال���������ق���������اب���������ض���������ة س���������ت���������ط���������رح أح����������������������دث وأض��������������خ��������������م م������������ش������������روع������������ات امل���������ج���������م���������وع���������ة ف��������������ي ال������������ق������������اه������������رة اجل�����������دي�����������دة

كشفت شركة عبد احملسن عبد العزيز البابطني، 
الوكيل املعتمد لسيارات »نيسان« في دولة الكويت، 
عن إضافة قّيمة لعائلة نيسان باترول، وهي سيارة 
نيسان باترول تيتانيوم 2017 اجلديد، بإضافات 
خاصة لتعّزز سيارات »نيسان باترول تيتانيوم« حيث 
الصالبة والقّوة والفخامة. تطّورت نيسان باترول 
تدريجيا حتى أصبحت أفضل سيارات الطرق الوِعرة 
القاسية في العالم. »نيسان باترول تيتانيوم« صّممت 
بأعلى مستويات الفخامة والتكنولوجيا لتسيطر 
على الطرقات، باإلضافة إلى أفضل تقنيات السالمة 

املتطورة. تأتي نيسان باترول تيتانيوم مبحرك )5.6 
لتر(، يساعد على تقدمي أداء مميز، وبقوة 400 حصانا، 

باإلضافة الى عجالت أملنيوم قياس 20 إنش.
جــهــزت نيسان بــاتــرول تيتانيوم بالعديد من 
اخلصائص والتقنيات؛ راحة املقاعد مع أجود أنواع 
اجللد التان الفاخر، ملنح الركاب قسطا من الراحة 
والرفاهية، ما يعكس السمات املميزة التي تتمتع بها 
ــودة. وملزيد من الترفيه  »نيسان« على مستوى اجل
السيارة بها 3 شاشات LCD، 1 أمامي و2 خلفي 

باإلضافة إلى نظام »BOSE« املتطور للصوت.

»نيسان البابطن« تقدم نيسان باترول 
2017 اجلديد اآلن في معارضها تيتانيوم 


