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كروز »2010«

حشد كبير من احلضور خالل احلفل

جانب من حفل االفتتاح ماليبو 2010

وتوفر ماليبو لسائقيها خصائص قياسية تشمل نظام تشغيل 
الس����يارة عن بعد، وعجالت ألومنيوم قياس 18 إنشا ونظام تثبيت 
السرعة. وتتوافر شفروليه ماليبو بطرازين، LT وLTZ، وتتميز ماليبو 
LT مبحرك س����عة 2.4 ليتر ب� 4 أسطوانات وقوة 170 حصانا، بينما 
تتوافر ماليبو LTZ باحملرك احلائز على جوائز عديدة DOHC V6 سعة 
3.6 ليترات بالضخ املباش����ر وبقوة تصل إلى 252 حصانا، ويرتبط 
كال احملركني بناقل حركة أوتوماتيكي حصري بست سرعات بخاصية 
TAPshift ما يتيح للسائق التحكم بنقل السرعة يدويا بواسطة أزرار 

حتكم مثبتة على املقود. 
وصممت شفروليه ماليبو لتكون عصرية وأنيقة من الداخل كما 
من اخلارج. ويضم الهيكل اخلارجي للس����يارة الشبك األمامي الذي 
مييز الوجه العاملي اجلديد لس����يارات شفروليه، وتتكامل العجالت 
قياس 18 إنش����ا مع املصابيح األمامية للضباب واملصابيح اخللفية 
التي تعمل بتقنية ال� LED وزخارف من الكروم، لتضفي على املركبة 

قيمة عالية وفخامة راقية. 
وكما في مختلف سيارات شفروليه، تتمتع ماليبو 2010 مبجموعة 
متكاملة من اخلصائص التقنية املتطورة والقياسية، والتي تسهم في 
توفير احلماية للركاب قبل وأثناء وبعد حوادث االصطدام. وتتمتع 
ماليبو بالقدرة على تعزيز حتكم السائق باملركبة في كافة الظروف، 
 ،ABS بفضل 6 وس����ادات هوائية قياسية، نظام منع انغالق املكابح
نظام التحكم باجلر TCS، ستابيليتراك، التحكم اإللكتروني بالثبات 
ESC، وجهاز مساعدة الكبح الطارئ، والذي يعمل على تشغيل نظام 

منع انغالق املكابح ABS بطريقة أسرع خالل املواقف الطارئة. 
ويأتي طرح سيارتي شفروليه كروز وماليبو كدليل إضافي على 
التزام شركة يوس����ف أحمد الغامن وأوالده للسيارات بتقدمي أفضل 
وأحدث الس����يارات لعمالئها لتلبي احتياجاتهم وتتجاوب مع كافة 
متطلباتهم، من السيارة الرياضية كامارو، إلى السيارة األنيقة واآلمنة 
ترافرس، مرورا برمز القوة والصالبة تاهو، وانتهاء بسيارة سيدان 
العائلية كابريس، ومجددا تقدم الشركة لعمالئها أرقى معايير األداء 
املتفوق في اخلدمة والصيانة بفضل أضخم مركز خلدمة السيارات 
وأكثرها تطورا في العالم، من أجل توفير أفضل خدمات ما بعد البيع 

لعمالئها في الكويت.

عن����د الركن، فضال ع����ن تزويدها بدعامات معدني����ة صلبة مرتفعة 
حلمايتها من كافة اجلوانب. 

ومن جهتها تعتبر شفروليه ماليبو سيارة سيدان متوسطة 
احلجم فريدة من نوعها وال ميكن جتاهلها بأي حال من األحوال، 
وبفضل جتهيزاتها الفائقة حصدت شفروليه ماليبو عددا كبيرا 
من اجلوائز احلصرية في فئتها، وذلك ملا تتمتع به من حتسينات 
وبنية هيكلية استثنائية متماسكة ومميزات متطورة للسالمة 
املدمجة مع التصميم. وتشتمل هذه اجلوائز على جائزة »أفضل 
سيارة أميركية« من Consumer Reports Awards وجائزة »سيارة 
العام في أميركا الشمالية« خالل معرض أميركا الشمالية الدولي 
للس���يارات 2008 وجائزة »أفضل سيارة للشراء« من الدليل 
العائلي للسيارات »أفضل املش���تريات للعام 2009« الصادر 

 .Consumer Digest عن

الصمامات يولد قوة 140 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة وعزم 
دوران يصل الى 175 نيوتن متر تتوافر عند مستوى عند 3800 دورة 
في الدقيقة، وتنفرد هذه السيارة بناقل احلركة األوتوماتيكي بست 
سرعات، اجلديد بالكامل والوحيد ضمن هذه الفئة من السيارات، ما 
يوفر للسائق انسيابية أثناء القيادة واقتصادا في استهالك الوقود 
يتجاوز بأشواط عديدة مثيالتها من السيارات. وتعتبر البنية الصلبة 
من العوامل األساسية في عملية الوصول الى مقصورة هادئة مع 
هيكل قادر على امتصاص ضجيج السير واهتزازات الطريق، كما 
أنها تساهم في توفير سيارة قادرة على حتمل الصدمات وحتسن 

من مستويات السالمة.
وليكتمل تفرد ش����فروليه كروز مت تأمني كافة مقومات السالمة 
واألمان حيث مت تزويدها بأكياس هوائية أمامية قياس����ية، وتتوافر 
أيضا بنظام منع انغالق املكابح ABS ، ونظام اإلنذار اخللفي للمساعدة 

عمر راشد 
 في حفل ضخم أقيم مبعرض صفاة الغامن في منطقة الري، أمس، 
بحضور رئيس املجموعات التجارية في شركة يوسف أحمد الغامن 
سمير قاسم وممثلني عن شركة جنرال موتورز وعدد من اإلعالميني 
والعمالء، أعلنت ش����ركة يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات عن 

إطالق سيارتي شفروليه كروز وماليبو 2010 اجلديدتني بالكامل. 
وفي هذا الصدد قال رئيس املجموعات التجارية في شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده س����مير قاسم: نحن فخورون بتعاوننا الوثيق 
مع »جنرال موتورز« الذي أثمر طرح هاتني الس����يارتني في السوق 
»ماليبو« و»كروز« وهما سيارتان تتمتعان مبواصفات فريدة وتنفرد 
كل منهما بأسلوبها وطابعها اخلاص، لذا نحن على ثقة مطلقة بأنهما 
ستحتالن قريبا مركز الصدارة في فئتهما لتصبحا ضمن قائمة أفضل 

السيارات مبيعا في الكويت. 
وقد تصدرت شفروليه كروز اجلديدة عناوين الصحف العاملية 
وخطفت األضواء بعد انضمامها إلى عائلة ش����فروليه، حيث أعادت 
تعريف مقاييس الس����يارات املدمجة، بفض����ل مواصفاتها اخلارقة 
وصناعتها الفائقة وقيمتها العالية. أما شفروليه ماليبو 2010، وهي 
سيارة سيدان اجلديدة املتوسطة احلجم مبواصفاتها العاملية، فتمثل 
التكامل املثالي بني املظهر اخلارجي األنيق والتصميم الداخلي الفاخر، 
لتوف����ر لعمالئها أقصى درجات الراح����ة واألداء املتفوق والتقنيات 
املتطورة والتحكم املطلق بالس����يارة أثناء القيادة، وشكل احلضور 
الكبير مؤشرا قويا على النجاح الساحق الذي ينتظر هاتني السيارتني 

اجلديدتني. 
وميكن تعريف سيارة ش���فروليه كروز 2010 على أنها سيارة 
ثورية ب���كل معنى الكلمة، مبظهرها الديناميكي وإطاللتها املهيبة، 
وتنفرد ش���فروليه كروز بتصميم خارجي أنيق وتصميم كوبيه. 
وتتفوق كروز على منافس���اتها وباألخص جله���ة طريقة تركيب 
قطعها والفواصل الدقيقة بينها والتي تساهم في توفير شعور بأن 
الهيكل مصنوع من قطعة واحدة تتمتع بصالبة عالية جدا، إضافة 
إلى ذلك، زودت كروز بعجالت ألومنيوم قياس 16 إنش���ا لتضفي 
طابعا رياضيا على الهيكل اخلارجي، وقد مت تزويد كروز اجلديدة 
مبحرك س���عة 1.8 ليتر ب� 4 أسطوانات ونظام حتكم بتوقيت عمل 

في حفل ضخم ضم قيادات الشركة وألول مرة على طرقات الكويت

»يوسف أحمد الغانم« تطلق شفروليه »ماليبو« و»كروز« 2010 


