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بعد النجاح الكبير في األسواق األوروبية

»بهبهاني« تطلق سيات »إكسيو« موديل 2011 في الكويت
الموديل الجديد يتميز بالجمع بين التقنية األلمانية القوية والتصميم اإلسباني األنيق وناقل حركة 7 سرعات

»Goal« محمد ناصر الساير وأوالده« تجري السحب الثاني لعرض«

»Vantage N420 V8« أستون مارتن« تكشف النقاب عن«
عتبات األبواب العريضة بشكل 
الفاص���ل املصنوع  عبقري مع 
من ألياف الكربون، والعوارض 
الطولية اجلانبية وحارفة الهواء، 
وتكتمل اللوحة الرائعة بعجالت 
املتألقة املخروطة  األلومني���وم 
باملاس ذات 10 برامق، وشبكات 
الس���وداء واحلليات  التهوي���ة 

اجلرافيتية ملاسورة العادم.
وأم���ا من الداخ���ل، فيتوافر 
الطراز Vantage N420 باقة  في 
اإلريديوم الداخلية، وتابلوه من 
اجلرافيت، وعجلة قيادة مكسوة 
باجللد أو فرش الكانترا، وكلمة 
N420 املميزة مدموغة على عتبات 
األبواب ومقاعد خفيفة من ألياف 
الكربون تتم����ي���ز بتط����ريز 
»Race Track« كما هو احلال في 
الطراز V12 Vantage، كما يأتي هذا 
الطراز مزودا بتقنية البلوتوث 
الس���رعات  Bluetooth، ومثبت 
ونظ���ام املس���اعدة على صف 
 Park Distance Control السيارة
كتجهيزات قياس���ية. وس���يبدأ 
 V8 Vantage N420 انتاج الطراز
خالل يوليو اجلاري، على أن يبدأ 

التسليم في أغسطس املقبل. 

كش���فت »أس���تون مارتن« 
النقاب عن نسخة خاصة جديدة 
مستوحاة من رياضة سباقات 
الط���راز  الس���يارات، أال وه��و 
V8 Vantage N420 الذي يضيف 
أبعادا جديدة ل���أداء الرياضي 
الديناميكية لطرازات  والقدارت 

 .Vantage V8
وباعتب���اره خليف���ة الطراز 
 V8 Vantage N400 اخل���اص 
ل��������ع���ام 2007، يعت������م���د 
 V8 Vantage N400 الط�������راز
على التجهيزات القياسية للطراز 
V8 Vantage، حي���ث مت تزويده 
مبحرك سعة 4.7 ليترات، بقوة 
420 حصانا، وبسرعة قصوى 
تبلغ 180 ميال في الساعة، يتوفر 
كطراز كوبيه أو رودستر، بناقل 
حركة يدوي سداسي السرعات 
أو ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي 

Sportshift كتجهيز اختياري.
وقد استوحت الشركة فكرة 
الطراز Vantage N420 من خبراتها 
في حلبة سباق نوربورج رينج 
24 س���اعة. ففي سباق التحمل 
الكالسيكي السنوي على حلبة 
نورب���ورج رين���ج ع���ام 2006 

الطراز  أدخلت أس���تون مارتن 
 V8 Vantage ش�����به القياس����ي
وسط حشد من سيارات السباق 
املعتم���دة مدفوع���ا بفريق من 
العاملني، من ضمنهم املدير العام 
ألستون مارتن د.أولريش بيز، 
أنهى الطراز V8 Vantage، الذي 
أطلق عليه العاملني اسم »روز« 
السباق في املركز الرابع في فئته 
واملركز 24 ف���ي املجموع ضمن 

حشد يضم أكثر من 200 سيارة 
سباق متخصصة.

 ومنذ ذلك احلني، عادت أستون 
مارتن للمشاركة كل عام في سباق 
التحمل الشاق، محققة سلسلة من 
االنتصارات في فئتها وصعدت 
على منصة التتويج عدة مرات 
 V8 الطرازين املعتمدين بفضل 
وV12 من السيارة Vantage، ثم 
 Rapide مؤخرا الط���راز اجلديد

رباعي األبواب.
 وتضمن التجهيزات القياسية 
التجهيزات  املتنوعة وبع���ض 
النسخة  أن  الفريدة  االختيارية 
اخلاصة Vantage N420 تتمتع 
بالفخامة والتميز، في حني تقدم 
أيضا خفض���ا في الوزن مبقدار 
27 كجم بفضل استخدام ألياف 
 V8 Vantage الكربون عن الطراز
القياس���ي. فمن اخلارج، تندمج 

أعلنت ش���ركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده عن إجراء 
السحب األول في 6 يوليو اجلاري بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة، وعن شركة مجموعة الساير مسؤول معرض اجلهراء 

رياض محمد سالم.
وقد حرصت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده على 
أن يتم السحب وفقا للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرصا متعادلة 
جلميع عمالء الساير، مما يعزز فرص فوز املشتركني بالتساوي. 
وذلك لعرض Goal التي أطلق في جميع معارض تويوتا الس���اير 
من 6 يونيو إل���ى 31 يوليو 2010 تزامنا مع أحداث مباريات كأس 
العالم ال� 19. وعرض الصيف من مجموعة الساير عبارة عن كل 500 
دينار تدفع لشراء تويوتا جديدة تؤهل العميل لفرصة الفوز ب� 1 
من FJ 4 كروزر باإلضافة الى اإلكسسوارات باإلضافة الى تسجيل 
باملرور والتأمني ضد الغير مجانا.  وقد فاز بالسحب الثاني الذي 
أج���رى في معرض اجلهراء، بدر محمد عبداهلل الفهد )كوبون رقم 
16090( بإحدى تويوتا Fj كروزر املميزة، أما الس���حوبات األخرى 

فستجري وفقا للمواعيد احملددة في العرض:
السحب الثالث: في األحمدي – 20 يوليو 2010، 7:00 مساء.

السحب الرابع: في الري – 8 أغسطس 2010، 7:00 مساء.

عاطف رمضان 
العام لش���ركة  املدير  أعلن 
شيرين للس���يارات عبدالغني 
بهبهاني عن إطالق سيارة سيات 
»اكسيو« س���يدان و»اكسيو« 
استيشن واجن ST اجلديدت���ني 
ل� 2011 كليا بعد النجاح الكبير 
التي ش���هدته منذ اطالقها في 
األس���واق األوروبي���ة الع���ام 

املاضي.
ج���اء ذل���ك خ���الل مؤمتر 
صحافي عقد أمس في معرض 
سيارات سيات الكائن في منطقة 
الري بحضور عدد من ممثلي 
الصحافة احمللية ومديري شركة 
بهبهان���ي. وأض���اف بهبهاني 
أن املوديل اجلديد لس���يارات 
سيات »اكسيو« يتميز باجلمع 
القوية  التقني���ة األملانية  بني 
والتصميم االس���باني األنيق، 
مشيرا إلى أنه مت تزويد السيارة 
مبحرك أملاني بقوة 200 حصان 
سعة 2 لتر TSI وناقل حركة 7 
سرعات بنظام Multitronic وهي 
موجهة بش���كل خاص لتلبية 
رغبات الشريحة الواسعة من 
الزبائن الذين يهتمون بجودة 

تضيف عليها الطابع األوروبي 
وهذا املزيج يتيح لسيات تقدمي 
س���يارات ذات ج���ودة عالية 

وتصاميم رياضية جذابة«.
من جانبه أفاد مدير املبيعات 
والتس���ويق بش���ركة شيرين 
للسيارات ياسر سالم بأن سيارة 
سيات اكسيو اجلديدة تتميز 
مبقصورة عصرية فاخرة توفر 
الراحة والرفاهية،  كل معاني 
مشيرا إلى أنه ملزيد من الرفاهية 
فقد مت تزويد السيارة بأحدث 
 Bluetooth التجهي���زات مث���ل
AUX- وأنظمة الصوت املتطورة
in، iPOD، USB باإلضاف���ة الى 
ستيريو صوتي مجهز بنظام 

.CD- DVD
وأضاف سالم أنه مت عرض 
السيارة باألسواق األوروبية 
في شهر فبراير 2009، مؤكدا 
أنها القت جناحا باهرا منقطع 

النظير.
واستطرد قائال: اليوم تفخر 
شركة بهبهاني بعرضها بالسوق 
الكويتي بعدة موديالت وألوان 
جذابة تناسب مختلف األذواق 

واالستعماالت.

املنتج ويرغبون في أداء قوي 
وقيادة مثيرة على الطرقات.

وأوضح بهبهاني أن السيارة 
اجلديدة تتصف بانسياب املظهر 
اخلارجي ورش���اقة تصميمها 
املتناسب مع االيرودايناميكية 
للهواء مما يقل���ل من مقاومة 
الهواء عند السير بسرعة على 

الطريق ويضيف مزيدا من القوة 
والتوازن واالقتصاد في استهالك 

الوقود. 
الس���المة  أنه لتأمني  وبني 
التامة ألف���راد العائلة فقد مت 
تصميم جسم قوي متني لهيكل 
السيارة اخلارجي ومزود بدعائم 
فوالذية حتيط باملقصورة عبر 

األبواب اجلانبية ووسائد هوائية 
أمامية وجانبية للسائق والراكب 
األمامي فضال عن أحزمة أمان 

ثالثية نقاط التثبيت. 
ولفت إلى أنه ملزيد من األمان 
على الطرقات جهزت العجالت 
بنظ���ام املانع النغالق الفرامل 
)ABS( ونظ���ام املانع النزالق 

االط���ارات )TCS(، باإلضاف���ة 
الى نظ���ام ESP، XDS العامل 
على حتقيق تالم���س وثبات 
اإلطارات على الطرقات وخاصة 
عند االنعطاف على املنحنيات 
احلادة بسرعة. كما يتميز نظام 
الفرامل في سيارة سيات اكسيو 
 EBA –Emergency Brake بنظام

Assist الذي يعمل على زيادة قوة 
نظام البريك عبر تقليل مسافة 
البريك عند الضغط  دواس���ة 
عليها فجأة في حالة الوقوف 
 DSR املفاجئ، باإلضافة إلى نظام
 Dynamic Steering Response
-العامل على استشعار مدى 
التفاف عجل���ة القيادة ومدى 

التحكم بالسيارة على الطرقات 
السريعة.

واس���تطرد بهبهاني قائال: 
تتميز سيارات سيات باعتمادها 
على التكنولوجيا األملانية بحكم 
اعتبارها عضوا في مجموعة 
فولكس واجن األملانية وتتسم 
بتصاميم اسبانية غنية وراقية 

الطراز اجلديد من »أستون مارتن« 

سيات »اكسيو« تالقي اقباال من قبل مختلف االعمار في الكويت

جانب من عملية السحب

بهبهاني وسالم بجوار سيارة سيات »اكسيو« اجلديدةعبدالغني بهبهاني وياسر سالم في جانب من املؤمتر الصحافي

»سيات اكسيو« تتمتع بصالون فاخر يناسب جميع األذواق عبدالغني بهبهاني يقوم بعملية جتربة للسيارة اجلديدة

فريق »توكيالت الجزيرة للسيارات«
يتوجه إلى المقر العالمي لـ »فورد«

للمشاركة في بطولة كأس العالم الستشاريي المبيعات 2010

الفائز في البطولة محمد رشيدي من توكيالت اجلزيرة للسيارات يتسلم درع اجلائزة من العضو املنتدب لشركة فورد الشرق األوسط الري برين

يستعد فريق شركة توكيالت اجلزيرة للسيارات، 
الوكيل املعتمد لسيارات فورد ولينكولن في اململكة 
العربية الس���عودية، للتوجه إل���ى املقر العاملي 
لشركة فورد للسيارات في مدينة ديربورن بوالية 
ميتشيغان األميركية، للمشاركة في بطولة كأس 

العالم الستشاريي املبيعات 2010.
وذلك بعد منافس���ة إقليمية ش���ديدة في دبي، 
متكن فريق »توكيالت اجلزيرة للس���يارات« من 
حجز مقعد في نهائيات البطولة بصحبة 13 فائزا 
إقليميا آخر من آس���يا واحمليط الهادئ وافريقيا 
جنوب الصحراء ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة 

أميركا الوسطى.
وستكرم املس���ابقة استشاريي املبيعات الذين 
يتمتعون مبعرفة واسعة وشغف كبير في تقدمي 
طرازي »فورد رينجر 2010« و»فورد توروس 2010« 
وس���يتم تقييم املتسابقني بناء على قدراتهم على 
ابتكار عروض توضيحية فعالة تربط بأس���لوب 
جذاب بني عناصر من قصة فورد، ومزايا املركبة، 

واحتياجات العمالء.
 ويضم فريق »توكيالت اجلزيرة للسيارات« 
الذي يشارك في هذه البطولة كال من: محمد رشيدي، 
وعبدالعزيز السيد، ومؤيد يحيى، الذين سيتنافسون 
مع 14 متسابقا من 9 وكالء في مختلف أنحاء العالم 
حيث س���يتوجب عليهم أن يثبتوا بأسلوب فعال 
الكبير  الواس���عة وحماسهم  خبرتهم ومعرفتهم 

جتاه املنتجات.
 وفي هذا الصدد قال رئيس ش���ركة »توكيالت 
اجلزيرة للس���يارات« الشيخ عبداهلل الكريديس: 
»نفخ���ر بتأهل فريقنا إلى نهائي���ات كأس العالم 
للمبيعات في ديربورن. فهم يس���تحقون التكرمي 
على التزامهم الكبير ومعرفتهم الواسعة باملنتجات 

وتفانيهم في أداء واجباتهم«.
 وإلى جانب لقب بطولة كأس العالم، سيتنافس 
املتسابقون على جائزة نقدية قدرها 9 آالف دوالر 
على شكل بطاقات القيمة املخزنة من »ماستركارد« 
وكؤوس لهم وللوكاالت التي يعملون بها، وتتضمن 
قائمة املش���اركني اآلخرين من الشرق األوسط كال 
من، أحمد حنفي )مجموعة غريواتي للس���يارات، 
سورية(، وعادل جال مستري )برميير موتورز-

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة(. من جهته، قال 
املدير العام التنفيذي للمبيعات في »فورد الشرق 
األوسط« حس���ني مراد: »متثل هذه البطولة حدثا 
مهما على مختلف األصعدة. فهي تعتبر مبثابة حافر 
لصقل خبرات استشاريي املبيعات لدينا وتشجيعهم 
على استعراض شغفهم جتاه فورد أمام العمالء. 
وفي حني تكرم بطولة كأس العالم الستش���اريي 
املبيعات التميز في مجال ال يحظى باهتمام كبير، 
ميثل هذه احلدث بالنسبة للعديد من املشاركني، 
فرصة رائعة للسفر إلى أميركا الشمالية ملقر فورد 

الرئيسي ألول مرة في حياتهم«.

)سعود سالم(


