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كــشــفــت شــركــة عــبــد املحسن 
الوكيل  الــبــابــطــني،  الــعــزيــز  عبد 
ــيــــارات  الــــوحــــيــــد املـــعـــتـــمـــد لــــســ
ــــت، عــن  ــويـ ــ ــكـ ــ ــان« فـــــي الـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »نـ
»نيسان باترول« 2020 الجديد 

في معرضها في الري. 
ــارة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ وخــــضــــعــــت الـ
لتحديثات  األســـواق،  تنتظرها 
أعلى  مستويات  للعمالء  توفر 
ــّي والـــــراحـــــة واألمــــــان  ــ ــرقـ ــ ــن الـ مــ

واالتصال.
ــكـــشـــف عــــن »نـــيـــســـان  ــم الـ ــ وتــ
ــديــــد بـــحـــضـــور  ــاتـــــــرول« الــــجــ بـــــ
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
ــــني، ورئــــيــــس  ــــطـ ــابـ ــ ــبـ ــ صـــــالـــــح الـ
البابطني،  اإلدارة خالد  مجلس 
وكبار املسؤولني من املجموعة 
ومن »نيسان الشرق األوسط«.

وُعرضت خالل الحدث رحلة 
تحول وتطور املوديل األيقوني 
ــد  ــاهــ شــ إذ  أجـــــــــيـــــــــال،   6 عـــــبـــــر 
كل  عن  قصيرًا  فيلمًا  الحضور 
»باترول«  موديل من موديالت 
وقــصــتــه عــبــر شـــاشـــات عــرض 

عمالقة.
ــرول«  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــم طـــــــــراز »بـ ــســ ــتــ ويــ
الــــجــــديــــد بـــتـــصـــمـــيـــمـــه الــــالفــــت 
زة، 

ّ
ومـــــــزايـــــــا الــــفــــخــــامــــة املـــــــعـــــــز

ــــدث تـــقـــنـــيـــات »نـــيـــســـان«  ــأحـ ــ وبـ
للتنقل الذكي. 

ويــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــظ »نـــــــــيـــــــــســـــــــان 
بـــاتـــرول« الــجــديــد عــلــى قــدراتــه 
إلى  االنــتــقــال  فــي  االستثنائية، 
الوعرة  الطرقات  أّي مكان على 
واملــعــّبــدة، وعــلــى قــّوتــه الــرائــدة 

في فئته.
ويـــعـــتـــبـــر »بــــــاتــــــرول« االســــم 
ــيـــســـان«  األقــــــــدم فــــي تــــاريــــخ »نـ
وهـــــــــــــــو األبــــــــــــــــــــــرز فـــــــــــي تـــــــــــراث 
الــســيــارات الــريــاضــيــة مــتــعــددة 
الــتــي طرحتها  االســتــخــدامــات 

العالمة التجارية. 
ويعد »باترول« محبوبًا من 
األوفياء،  العمالء  أجيال  جميع 
الـــــذيـــــن اشــــــتــــــروه مــــنــــذ طـــرحـــه 
بمتانته  ُيــعــرف  إذ   ،1951 عـــام 
الفاخر  وتصميمه  وموثوقيته 
ــتــــه املــــتــــطــــورة،  ومــــــزايــــــا ســــالمــ
الـــذي ال يضاهى على  وبــأدائــه 

جميع الدروب.
ويــــبــــقــــى »بـــــــــاتـــــــــرول« طــــــراز 
»نــــــيــــــســــــان« الــــــــرائــــــــد فـــــــي فـــئـــة 
الــســيــارات الــربــاعــيــة الـــدفـــع، إذ 
قلوب  فــي  مكانة خاصة   

ّ
يحتل

وأذهـــــــــان الـــعـــمـــالء فــــي الـــشـــرق 
ــــط، مــّمــن يـــقـــّدرون األداء  األوســ
ــروف  ــ ــظـ ــ ــى الـ ــ ــسـ ــ ــي أقـ ــ ــت فــ ــفــ ــلــ املــ

والتضاريس.
 وقـــــال املـــديـــر الـــعـــام لــقــطــاع 
الـــســـيـــارات فـــي الــشــركــة، لـــوران 
عامًا  يعتبر   2019 إن  بيرنييه، 
مــهــمــًا فـــي تـــاريـــخ »الــبــابــطــني«، 
الــتــي احتفلت بــمــرور أكــثــر من 
7 عـــقـــود عـــلـــى عــمــلــهــا بــقــطــاع 
الــســيــارات فــي الــكــويــت، مــا يدل 
أداء  فــي  وتفانيها  قوتها  على 

أعمالها.
وأكد حرص »البابطني« على 
مشيرًا  عمالئها،  ورضــا  خدمة 
ــــى أن طــــــراز »بـــــاتـــــرول« بـــات  إلـ
رفيقًا دائمًا ومميزًا للمجموعة 
ــــى في  مــنــذ طـــرحـــه لــلــمــرة األولــ

الكويت منذ أكثر من 60 عامًا.
ــال  ــيــ ــد 6 أجــ ــعــ وذكـــــــــر أنــــــــه بــ
ــة أصــــــبــــــح »نــــيــــســــان  ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ
ــاتـــرول« مــرجــعــًا ال جــــدال فيه  بـ
ــوق املـــحـــلـــيـــة، يــجــمــع  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــامـــرات  ــوة ملــحــبــي املـــغـ ــقــ بــــني الــ

والفخامة لرواد املدينة.
أن  ــه  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــرنــ ــ ــيــ ــ بــ وأضـــــــــــــــــــاف 
»البابطني« افتتحت عام 2015، 
مركزًا خاصًا وحصريًا لخدمة 
ــرول«،  ــ ــاتـ ــ ــارات »نـــيـــســـان بـ ــ ــيـ ــ سـ
ــرع  ــ ــان خــــدمــــة أسـ ــمــ بــــهــــدف ضــ
وجــــــــودة أفــــضــــل لـــعـــمـــالء بــطــل 
الـــدروب، وبــهــدف تلبية الطلب 
ــراز  ــ ــطـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ ــامــــي عــ ــنــ ــتــ املــ

الناجح في الكويت. 
الــصــيــانــة  وتــــابــــع أن مــــركــــز 
ــدات  ــعــــــ ــن أحـــــــــــــــدث املــــــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ يـ
ــى  ــة إلــ ــ ــافــ ــ ــــزات، إضــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
»نــيــســان« األصلية،  غــيــار  قطع 

ومرافق التنظيف املتطورة. 
ولــــفــــت إلـــــــى أنـــــــه فـــــي الــــعــــام 
الــشــركــة خــطــوة  قــطــعــت   ،2018
إلـــى األمــــام، بتكريس 3 مــواقــع 
ــز الـــخـــدمـــة الــســريــعــة،  ــركـ فــــي مـ
لطراز  الصيانة  بأعمال  للقيام 
»باترول« في أقل من 60 دقيقة، 
العمل  فــي  التفاني  بــأن  منوهًا 
وتـــحـــقـــيـــق والــــــجــــــودة وتـــأمـــني 
ــــالء، هـــــي عــــوامــــي  ــمـ ــ ــعـ ــ رضـــــــا الـ
تـــشـــكـــل اســـــــاس إســتــراتــيــجــيــة 

»البابطني«.

سمعة ممّيزة
اكـــتـــســـب »نـــيـــســـان بــــاتــــرول« 
سمعته املميزة على مّر سنوات 
عـــدة، إذ صــّمــم لــيــواجــه أصعب 
ــــي الـــعـــالـــم،  ظـــــــروف الــــقــــيــــادة فـ
قــادر على توفير مستوى  فهو 
الراحة املذهل ذاتــه، ســواء أكان 
يــجــتــاز الــطــرقــات الــســريــعــة في 
مـــيـــدانـــًا  يــــخــــوض  أو  الــــكــــويــــت 

جبليًا وعرًا.
ورّســــــــــــخ طــــــــــراز »بـــــــاتـــــــرول« 
مكانته كإحدى أقوى السيارات 
، إذ 

ً
التي توفر أداء قيادة مذهال

زّود بأفضل املحركات في فئته، 
الهيدروليكــي  التحكم  وبنظــام 

بحركــة الهيكل. 
ــان  ــســ ــيــ ــراز»نــ ــــدم طــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
باترول« 2020 الجديدة، جميع 
مزايا السيارة التي وفرت أعلى 
ــة واألمــــــــان  ــ ــراحــ ـــ مــــســــتــــويــــات الـ
املــقــود  والــثــقــة للسائقني خــلــف 

سابقًا وجعلته أفضل.
ــاد شــعــبــيــتــه، أدى  ــ ومـــع ازديــ

ــلـــفـــت  تـــصـــمـــيـــم »بـــــــــاتـــــــــرول« املـ
جــمــيــع  ــلــــى  عــ ــز  ــيــ ــمــ املــ واألداء 
ــزء ال  ــ ــجــ ــ الـــــــــــــــــدروب، فــــجــــعــــلــــه كــ
االجتماعي  النسيج  من  يتجزأ 

والثقافي في الكويت.
ــرات الـــتـــي  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــل الـ ــمـ وتـــشـ
الجديد،  طــرأت على »بــاتــرول« 
شبك »V-motion« األمامي الذي 
جديدًا  تصميمًا  يتخذ  أصــبــح 
خــاصــًا بــالــســيــارات الــريــاضــيــة 

متعددة االستخدامات. 
 »LED« وتــســاهــم مــصــابــيــح
األمـــامـــيـــة الـــجـــديـــدة الــســهــمــيــة 
الشكل والشبك املعاد تصميمه، 
ــرول«  ــ ــاتـ ــ فــــي إبــــــــراز واجــــهــــة »بـ

األمامية وزواياها الجذابة.
الخلفية  املــصــابــيــح  وتــتــخــذ 
ــج  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ  ســـــهـــــمـــــيـــــًا، وتـ

ً
شـــــــكـــــــال

بـــكـــل ســـالســـة بـــلـــوحـــة الـــكـــروم 
االنعطاف  ومــؤشــرات  الكبيرة، 
املتسلسلة  الخلفية  الجانبية 
التي أضيفت للمرة األولــى إلى 

مركبات »نيسان«.
الداخلية،  املقصورة  فــي  أمــا 
ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ فــــتــــشــــمــــل الــــــــوحــــــــدة املـ
الــــــجــــــديــــــدة، شــــاشــــتــــي عــــرض 
 Apple CarPlay تـــتـــضـــمـــنـــان 
و»Android Auto«، بما يساهم 
ــاء الــــعــــمــــالء مــتــصــلــني  ــ ــقـ ــ فـــــي بـ
ــن  ــ ــادريـ ــ ــتــــرنــــت وقـ ــًا بــــاإلنــ ــ ــمـ ــ دائـ
عــلــى االســـتـــفـــادة بــالــكــامــل من 

هواتفهم املتحركة.
ــلـــديـــة  وتـــــوفـــــر املــــقــــاعــــد الـــجـ
ــدة واملــــــــــزّودة  ــديــ ــة الــــجــ ــنـ ـ

ّ
ــط ــبـ املـ

مترفًا  إضافية، طابعًا  بحشوة 
وكـــذلـــك املـــقـــود الــجــديــد املــطــّرز 
ــر نــظــام 

ّ
يـــدويـــًا، فـــي حـــني يــتــوف

التحكم بالحرارة ودعم املنطقة 
الــقــطــنــيــة فـــي املــقــاعــد األمــامــيــة 

اختياريًا.
وأصــــــــبــــــــحــــــــت املـــــــقـــــــصـــــــورة 
الداخلية أكثر سكونًا مع الحّد 
ــات،  ــاجـ ــجـ مـــن الــضــجــيــج واالرتـ
ــع  ــوزيــ ــام الـــتـــبـــريـــد وتــ ــظــ أمــــــا نــ
ز، فـــيـــســـاهـــم فــي 

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ــواء املــ ــ ــهـ ــ الـ

ــلـــيـــة  تـــبـــريـــد املــــقــــصــــورة الـــداخـ
ــر وال ســـيـــمـــا فــي  ــبــ بـــســـرعـــة أكــ

املناطق الحارة.
بــاتــرول«  »نيسان  ويستفيد 
ــة  ــعـ ــــن مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــًا مـ أيــــضــ
مـــن تــقــنــيــات الــســالمــة واألمــــان 
املــتــطــورة، إضــافــة إلــى تقنيات 
ــقــــل الــــــذكــــــي«  ــنــ ــتــ ــلــ ــان لــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ »نــ
املــتــوفــرة فــيــه، والـــتـــي تتضمن 
ــزّود  نــظــام الــفــرمــلــة الــطــارئــة املــ
ــاة، ونـــظـــام  ــ ــشــ ــ ــار املــ ــعـ ــتـــشـ ــاسـ بـ
االصطدام  قبل  الذكي  التحذير 

األمامي.
الـــربـــاعـــي  »بـــــاتـــــرول«  وزّود 
ــأقـــوى مــحــركــني  ــع أيـــضـــًا بـ ــدفـ الـ
ــا مــن  ــمـ ــدهـ ــة، أحـ ــئـ ــفـ فــــي هـــــذه الـ
6 اســـطـــوانـــات ســعــتــه 4 لــتــرات 
د 275 حصانًا وعزم دوران 

ّ
ويول

بمعدل 394 نيوتن متر، واآلخر 
من 8 اسطوانات سعته 5.6 لتر 
د 400 حصان وعزم دوران 

ّ
ويول

بمعدل 560 نيوتن متر.
الرباعي  الدفع  نظام  ويتيح 
 »ALL MODE 4x4« الــــذكــــي 
ـــل بــــني أنـــمـــاط 

ّ
لـــلـــســـائـــق، الـــتـــنـــق

قـــــيـــــادة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــــتـــــالءم مــع 
الطرقات املعّبدة أو الوعرة. 

ــم  ــــ ــكـ ــتـــحـ ويـــــــوفـــــــر نــــظــــــــــــــام الـ
الهيكل،  بحركــة  الهيدروليكي 
 ،»V8« ــرازات الـــذي زّودت بــه طــ
تجربة قيادة أكثر راحة بفضل 
نظام التعليق املعزز والحّد من 

االرتجاجات.

)تصوير نايف العقلة(  خالد وصالح البابطني يتوسطان إداريي املجموعة و»نيسان الشرق األوسط«  

خالد وصالح البابطني يجّربان املركبة 
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املركبة الجديدة وصلت إلى معارض »البابطني«
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