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 »CT200h« سيارة لكزس

املسافر على »اجلزيرة« على موعد مع خدمات جديدةستيفان بيتشلر أمام إحدى طائرات اجلزيرة

»نيسان جوك« اجلديدة كليا

قامت »لكزس« بالكشف عن السيارة األولى بفئتها التي 
 »CT200h« تعمل بنظام احملرك الهجني الكامل سيارة لكزس
املدمجة بخمســــة أبواب، في معرض جنيــــڤ 2010 الـ 80 
للســــيارات وقد عرضت للجمهور خــــال الفترة من 4 الى 
14 مارس 2010. وبذلك تكون لكزس قد حققت مســــتويات 
جديــــدة من التطور واالهتمام بــــأدق التفاصيل مع توفير 
الفخامة املعهودة ومتعة القيادة التي اشتهرت بها لكزس. 
حني دمجت ما بني الديناميكيــــة الرياضية ومتعة القيادة 

املعززين بالفخامة التي تراعي البيئة.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان قيادة السيارة 
اجلديدة تأسر السائق والركاب على حد سواء، إن هيكلها 
القوي واملطور ونظام التعليق املرن مع محرك لكزس الهجني 
بالكامل تشكل األساس ألداء متسارع وبأفضل حتكم والتي 
مت تصميمها حملبي الســــيارات الذيــــن يهتمون بتخفيض 
االنبعاثات الضارة بالبيئة دون التنازل عن الفخامة واألداء 

املميز الذي توفره سيارة لكزس CT200h وتتجاوب السيارة 
مبنتهى الساسة بفضل األوضاع الرياضية املتعددة في ناقل 
احلركة والتي متكن السائق من التنقل بينها بكل سهولة. 
كما يوفــــر تصميم املقصورة رؤية بانورامية واضحة مما 

مينح السائق متعة قيادة استثنائية.
وقد تقرر اطاق ســــيارة لكزس CT200h في بداية سنة 
2011، وبذلــــك ينضم طراز لكــــزس CT200h الى كوكبة من 
الطرازات املميزة التي ستعرض في معرض سيارات جنيڤ 
 RX450h«« ،»GS450h« ،»LS600h« ،»LFA« 2010 وهي لكزس
and »IS250C«. إن هيكلها القوي واملطور ونظام التعليق 
املرن مع محرك لكزس الهجني بالكامل تشكل جميعها األساس 
ألداء متسارع وبأفضل حتكم بفضل مركز جاذبيتها املنخفض، 
حيث يتمكن سائقها من التحكم األمثل في توازن السيارة 
اثناء القيادة دون التنازل عن الراحة التي توفرها املقصورة 
من مقاعد وثيرة منخفضة وكماليات متعددة فخمة جتعل 

من القيادة جتربة آسرة.
 Atkinson cycle combustion« أما محركها ســــعة 1.8 لتر
engine4« املهجن مبحرك كهربائي فيعزز من أداء ســــيارة 
لكزس CT200h التي يتوافر بها خيارات التشغيل بالوضعية 
القياسية التي توازن القوة مع كفاءة استهاك الوقود، فضا 
عن وضعيات القيادة املختلفة التي تسيطر على تعديل النظام 
الهجني، فباالضافة الى ثبات الســــيارة والتحكم الكهربائي 
التوجيهــــي اللذين يعمان على توفيــــر وضعيات القيادة 
املتنوعة. الوضع الرياضي يوفر جتاوبا مباشرا وتسارعا 
عاليا، بينما يعمل الوضع البيئي على توفير قيادة مريحة 
مع كفاءة في استهاك الوقود، تتحول اإلضاءة في العدادت 
الــــى اللون األحمر اثناء الوضعيــــة الرياضية والى اللون 
األزرق اثناء وضعية احلفاظ على البيئة، كما يضيء عداد 
السرعة ومؤشر النظام الهجني اثناء القيادة على وضعية 

.)ECO( احلفاظ على البيئة

تعرض طرازاتها الجديدة 
في معرض جنيڤ

أماميني، ما أضفى عليها طابعا أنيقا 
عالي اجلودة وإطالة الفتة.

أما بالنســــبة إلــــى مقصورة 
الركاب، فاستفادت من تعديات 
أضفت عليها هي األخرى طابعا 
فاخرا وأكسبتها عملية إضافية.

 »باثفايندر« و»نافارا« المعدلتان

وســــتقدم نيسان في معرض 
جنيڤ الدولي للسيارات طرازي 
»باثفاينــــدر« و»نافارا« املعدلني 
جذريا، واللذين حصا على محرك 
ديزل dCL سعة 2.5 ليتر خضع 
لتعديات شاملة نتج عنها ارتفاع 
بالقوة وعزم الدوران مع انبعاثات 
أقل واقتصادية أفضل في استهاك 
الوقود. وتتوافر نسخة من احملرك 
الديزل في  مبرشــــح جلزيئيات 

بعض األسواق.
وبالتطرق إلى األرقام، جند أن 
قوة هذا احملرك ارتفعت مبقدار 19 
حصانا لتبلغ 190 حصانا، وسجل 
عزم دورانه ارتفاعا ملحوظا مبقدار 
47 نيوتن-متــــر ليصل إلى 450 

نيوتن-متر. 
وهو يســــتهلك في نســــخته 
تــــروس يدوية  املــــزودة بعلبة 
8.4 ليترات /100 كلم من الوقود 
كمعدل عام، ما ميثل حتسنا مبقدار 
1.4 ليتر/100 كلم، بينما سجلت 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
تدنيا مبقدار 40 غراما/كلم لتصل 

إلى 224 غراما/كلم. 
وتعتبر هذه األرقام منافسة 

في فئتي السيارتني.

مدمج من تطوير نيســــان، يتخذ 
مكانــــا له فــــي مقدمة الســــيارة 
ويدفع العجــــات األمامية. وهو 
يولــــد 80 كيلوواط وعزم دوران 
يبلغ 280 نيوتن-متر، ماميكنها 
من بلوغ سرعة قصوى تتجاوز 
140 كلم/س. وتســــتطيع »ليف« 
اجتياز مسافة تبلغ حوالي 160 كلم 
عند شحن بطاريتها بالكامل، ما 
يكفي احتياجات 80 % من العماء 
الذين يقودون معدل  األوروبيني 

مسافة أقل من ذلك في اليوم.
ستبدأ نيسان بتسلم الطلبات 
على السيارة في أسواق أوروبية 

محددة هذا الصيف.
وستســــلم الدفعة األولى من 
»ليف« أواخر عام 2010، وجميعها 

مبقود على جهة اليسار.

»قاشقاي« المعدلة

وأشارت الشركة الى ان مركبة 
قاشــــقاي كروس أوفر متوسطة 
احلجم خضعت لتعديات واسعة 
النطاق لترسيخ مكانتها الرائدة في 
فئته وحل هذا املوديل بديا عن 
الهاتشباك التقليدية في أوروبا.

وأبرز مــــا يلفــــت نظرك في 
»قاشقاي« هو مقدمتها ـ تتشارك 
 »+2-2+Qashqai  بها مع »قاشقاي
التــــي خضعت لعمليــــة جتميل 
جذرية. في هذا السياق، حصلت 
املقدمــــة على عدد مــــن املقومات 
اجلديدة، شــــملت غطــــاء محرك 
وصادمــــا أماميا وأجنحة وفتحة 
هواء شبكية للمحرك ومصباحني 

مبحرك توربو سعة 1.6 ليتر مزود 
بتقنية حقن الوقود املباشر.

وتشــــمل خيــــارات احملركات 
األخرى، محركا من أربع اسطوانات 
سعة 1.6 ليتر مع 16 صماما أصبح 
يتضمن اآلن نظــــام حقن وقود 
مزدوج فريد. وهو يولد 117 حصانا 
وعزم دوران يبلغ 157 نيوتن-متر. 
أخيرا وليس آخــــرا، ميكن طلب 
»جوك« مبحرك ديزل dCL سعة 1.5 
ليتر يعتمد تقنية السكة املشتركة، 
ويولد 110 حصان مع عزم دوران 

يبلغ 240 نيوتن- متر.

»Leaf ليف«

متثل »ليف« ســــيارة نيسان 
العائلية من الفئة »سي. C« وهي 
توفر جميع مزايا الرحابة والعملية 
ألي من منافساتها التقليديات.. لكن 
مع فارق بارز. إنها سيارة كهربائية 
بالكامل بانبعاثات منعدمة وكلفة 
تشغيل متدنية. »ليف« عبارة عن 
 Electric( أول ســــيارة كهربائية
Vehicle )EV يقوم صانع سيارات 
بارز بإنتاجها على نطاق واسع. 
كما أنها أول الغيث من مجموعة 
ســــيارات كهربائية منتظرة من 

الشركة وحليفتها »رينو«.
 وترتكز »ليــــف« على قاعدة 
جديــــدة مخصصة للســــيارات 
الكهربائية، تؤمن لها قاعدة عجات 
رحبة بطــــول 2.700 ملم. ويبلغ 
طول السيارة 4.445 ملم وعرضها 

1.770 ملم وارتفاعها 1.550 ملم.
تندفع »ليف« مبحرك كهربائي 

سيتألق معرض جنيڤ الدولي 
العام بالتدشني  للســــيارات هذا 
العاملي األول لسيارتني جديدتني 
بالكامل عند نيسان، هما »جوك« 
أوفــــر الصغيرة  كــــروس   Juke
 Global »و»السيارة العاملية املدمجة
Compact Car، كما ستقدم الشركة 
 »Leaf سيارتها الكهربائية »ليف

للمرة األولى في أوروبا.
وجتسد هذه االنشطة طموح 
نيسان للنمو وتسلط الضوء على 
إستراتيجية الشركة التي تتمحور 
حول تقــــدمي طــــرازات مبتكرة 
واالحتفاظ مبوقع تصميمي رائد.   
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس انه ســــيتم التدشني العاملي 
األول لســــيارة نيســــان العاملية 
املدمجة اجلديدة، التي تســــتبدل 
طراز »ميكرا Micra«، في معرض 

جنيڤ الدولي للسيارات.
وستبدأ مبيعات السيارة في 
تايلندا في شهر مارس، يليها بعد 
ذلك انطاق املبيعات األوروبية في 
فصل اخلريف. ومتتاز السيارة 
العامليــــة املدمجة بأنها أول طراز 
جديد يجري تطويره على قاعدة 
نيسان اجلديدة بالكامل التي حتمل 
اســــم »V«. وقد حرص مهندسو 
نيسان على احلد من وزن القاعدة 
اجلديدة قدر اإلمكان، ملا لذلك من 
نتائج إيجابية على استهاك الوقود 

واالنبعاثات.

»Juke جوك«

وصممت سيارة »جوك« إلضفاء 
جو من احليوية والنضارة على 

.»B .فئة السيارات »بي
لذلك، تتألق الســــيارة بطابع 
يجمــــع بني قوة ســــيارات الدفع 
الرباعي والتصميم الرياضي ضمن 
قالب مدمج. ومتثل »جوك« الطراز 
الثالث ضمن عائلة نيســــان من 
 ،»Crossover سيارات »كروس أوفر
الشــــركة  ما يشــــدد على موقع 
الرائد في هذه الفئة املتنامية من 
السيارات. وستطرح السيارة في 
األسواق األوروبية بدءا من فصل 
اخلريف، كما ســــتباع في كل من 

اليابان وأميركا الشمالية.
وستتوافر نســــخة القمة من 
الســــيارة مبحــــرك بنزين جديد 
يتضمن شــــاحن توربو وتقنية 
املباشر، ليولد 190  الوقود  حقن 
حصانا مع عزم دوران يبلغ 240 
نيوتن متر. كما ميكن طلب السيارة 

»نيسان«

 »CT200h« لكزس« تكشف النقاب عن«
بمحرك هجين بالكامل في معرض جنيڤ للسيارات 2010

»الجزيرة« تطلق عروض »ال تفوت روائع هذا الصيف«
أطلقت شـــركة طيران اجلزيرة أقوى عروضها 
املخفضة على اإلطاق حتت عنوان: »ال تفوت روائع 
هذا الصيف«، ويتزامن هذا العرض مع استعدادات 
الشركة إلطاق مجموعة مميزة من الوجهات املثيرة 

ملوسم الصيف.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن الضيوف 
الذين سيقومون باختيار السفر مع »طيران اجلزيرة« 
لقضاء عطلتهم الصيفية سيتمتعون بحرية كبيرة 
عند اختيار رحاتهم من بني أكثر وجهات العطلة 
الصيفية إثارة في املنطقة، إضافة إلى االســـتفادة 
بأسعار طيران اجلزيرة االفضل قيمة وتشمل تلك 
الوجهات مدينة أنطاليا، حيث املنتجع الشـــاطئي 
الرائع الواقع على تلة مرتفعة في تركيا، إلى جانب 
الغردقة، ذلك املنتجع الشاطئي احملبذ بالنسبة لرواد 
الغوص في مصر والواقع على البحر األحمر، وكذلك 
صالة، تلك اجلزيرة اخلضراء في عمان، والرنكا 

ذلك املنتجع البحري اخلاب في قبرص.
وتعليقا على هذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي 
لـ »شركة طيران اجلزيرة« ستيفان بيتشلر متنح 
»طيران اجلزيرة« دوما أفضل قيمة لعمائها مقارنة 
بأي شركة طيران أخرى في املنطقة، ولهذا فإن حجز 
رحاتكم معنا يوفر الكثير من ميزانية ســـفركم، 
وخاصة اذا كنتم تخططون لقضاء العطلة الصيفية 

مع العائلة«.

وأضاف قائـــا: »واألكثر من ذلك، أنه كلما بكر 
عماؤنا باحلجز، كلما حصلوا على أسعار أفضل، 
ولذا فإن إجراء احلجز من اآلن سيضمن قيمة رائعة 
للتذاكر أثناء العطلة الصيفية، ذلك باالضافة الى 
مجموعـــة مثيرة من الوجهـــات الصيفية الرائعة 
وخدماتنا الودية املميزة على منت الطائرة وجداول 

رحاتنا املثالية«.
يشـــار إلى أن »شـــركة طيران اجلزيرة« تقوم 
حاليا بتشـــغيل أســـطول مكون من 11 طائرة من 
طراز إيرباص A320 مزودة جميعها مبقاعد جلدية 

مميزة للشركة.
وتوفر مقصورة »درجـــة رجال األعمال« على 
»طيـــران اجلزيـــرة« لركابهـــا املزيد مـــن الراحة 
والرفاهية، مبا في ذلك ســـهولة وبساطة احلجز 
واملكاتب املخصصة لتســـجيل الدخول للطائرة، 
إلى جانب السماح لهم بوزن مجانى لألمتعة يصل 

الى 40 كجم.
كما توفر لعماء »درجة رجال األعمال« إمكانية 
الدخـــول إلى قاعات الضيافـــة باملطار، فضا عن 
اخلدمات املميـــزة والبرامـــج الترفيهية على منت 

الطائرة.
وتسير شركة طيران اجلزيرة رحاتها إلى العديد 
من الوجهات في منطقة الشـــرق األوسط وشمال 

افريقيا وأوربا وتركيا وإيران.

بالتزامن مع استعدادات الشركة إلطالق مجموعة من الوجهات لموسم الصيف


