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 «جاكوار الندروڤر»  «رينو ميجان هاتش» 
 تحصد ٨٠ جائزة عالمية في ٢٠١٠ الجديدة تصل إلى أسواق المنطقة

 أعلنــــت «رينو اخلليج» عن وصول ســــيارة «رينو ميجان هاتش» 
اجلديدة، التي تشــــكل أحدث إضافة لتشكيلة ســــياراتها، إلى معارض 

وكالئها وموزعيها في كل أنحاء املنطقة.
  مت تطوير «رينو ميجان هاتش» اجلديدة من املفهوم األصلي للسيارة 
الذي مت عرضه في معرض جنيڤ للسيارات ٢٠٠٨، لتصبح النتيجة أحدث 
مركبــــة لرينو تنطلق على الطرقات، هي األحدث من الفئة «ســــي» بعد 
«فلوينس».وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لشركة «رينو اخلليج» 
مستنصر لكدواال: «تتميز رينو ميجان هاتش اجلديدة بشكلها اجلذاب 
وأدائها العالي، ما يجعلها تشكل إضافة رائعة لتشكيلة سياراتنا»، مشيرا: 
الى ان «املفهوم التجريبي لهذه السيارة ظهر ألول مرة في معرض جنيڤ 
للسيارات في ٢٠٠٨ وتطور إلى أن ظهر املنتج في صورته النهائية سيارة 
فائقة دائرية الشكل توفر للعمالء مستويات جديدة من الراحة العصرية».
وأضاف: «نقوم من خالل رينو ميجــــان هاتش اجلديدة بتوفير أفضل 
الســــيارات أداء في هذه الفئة في مجاالت الراحة، حيث تتمتع بإمكانية 
تعديل ارتفاع املقاعد األمامية مبســــاحة تبلغ ٧٠ ملم ما يجعلها سيارة 
رائدة في فئتها، ويســــاعد هذا النوع من التفاصيل ركاب مركبات رينو 
على االستمتاع بالفعل بتجربة القيادة أو الركوب على السواء، وال شك 
أننا بتطبيق نهجنا وفلسفتنا «Drive the Change» وامتالك هذا النوع من 

االبتكار في مركباتنا، نوفر مستويات جديدة من الراحة للعمالء».
  تتمتع الســــيارة العصرية اجلديدة بشكل رياضي، حيث استلهمت 
تصميمهــــا من عالم الرياضة وعالم الســــيارات، وقــــد أدى كل ذلك إلى 
تصنيع مركبة تلفت األنظار إليها على الفور، لقد جاءت «رينو ميجان 
هاتش» سيارة متميزة بسحرها وجاذبيتها فضال عن انسجام شخصيتها 

وروحها مع إطاللتها الفريدة.
  وتتسم هذه الشخصية بتوفير جتربة مريحة للركاب، وهو أمر تسعى 
رينو دائما إلى غرسه في كل مركباتها، كما أولت رينو اهتماما بالتفاصيل 
مثل املقاعد القابلة للتعديل بشكل واسع، وإعادة وضع الدواسات لسهولة 

االستخدام، وتوفير مساحة ملسند املرفق تعد األفضل في هذه الفئة.
  وفي إطار ســــعيها لتوفير ســــيارة رائعة لعمالئها، لم تغفل رينو 
االهتمام بالتفاصيل لتكون النتيجة في نهاية األمر «رينو ميجان هاتش» 
اجلديدة التي تتمتع بأداء ثابت على الطرقات ودقة السائق في التعامل 

معها بفضل احملرك اجلديد كليا.
  وتتوافر «رينو ميجان هاتش» اجلديدة بثالثة خيارات من احملركات 
وناقالت احلركة لتلبية احتياجات ومتطلبات كل السائقني، حيث تأتي 
السيارة مجهزة مبحرك سعة ١٫٦ ليتر ومزود بـ ١٦ صماما «١٦V» وقادر على 
توليد قوة عزم قدرها ١١٠ أحصنة مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، 

أو محرك سعة ١٫٥ ليتر ومزود بـ ١٦ صماما «١٦V» وقادر على توليد قوة 
عزم قدرها ١٠٥ أحصنة مع ناقل حركة أتوماتيكي بأربع سرعات، أو محرك 
سعة ٢ ليتر ومزود بـ ١٦ صماما «١٦V» قادر على توليد قوة عزم قدرها 
١٤٣ حصانا مع ناقل حركة «CVT» متطور من حتالف «رينو-نيسان».

يذكر أن «رينو ميجان هاتــــش» اجلديدة تتوافر في كل معارض وكالء 
وموزعي سيارات رينو في دول اخلليج منذ نوفمبر املاضي.  

 أعلنت شركة «جاكوار الندروڤر» عن 
احتفالهـــا بالنجاح الـــذي حققته في عام 
٢٠١٠، الذي حصـــدت خالله ما يزيد على 
٨٠ جائـــزة عالمية مرموقـــة، من بينها ٥ 
جوائز في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
  وأشـــارت الشـــركة في بيان صحافي 
إلى أن الجــوائز العديدة التي حظيت بها 
قد توزعت مناصفة بين عالمتي جاكوار 

والندروڤر.
  وجاءت سيارة «LR٤» االستثنائية في 
مقدمة سيارات الندروڤر الفائزة بالجوائز، 
بعد أن حصـــدت ٢٨ جائزة عالمية خالل 
العام الحالي، ليصل مجموع جوائزها إلى 

١٤٤ منذ إطالقها في عام ٢٠٠٤.
 ،«LRوفي معرض تعليقه على جوائز «٤  
قـــال المديـــر العالمي لعالمـــة الندروڤر 
التجارية جون إدواردز: «تتميز سيارات 
LR٤ بقدرات استثنائية هائلة، وتعد من 
أكثر السيارات اســـتحواذا على الجوائز 
وشهادات التقدير على اإلطالق، وإننا في 
غاية السعادة لمواصلة LR٤ الحصول على 
مثل هذا التكريم الكبير في قطاع تصنيع 

السيارات».
  ولم تقتصر إنجازات عالمة الندروڤر 
التجاريـــة خـــالل العام الحالـــي على ما 
حققته LR٤ فحســـب، بـــل حصلت رينج 
روڤر أيضا على جائزة «سيارة العقد» في 
التصويت الذي أجراه موقع مجلة «أوتو 

كار» لقرائه.
  كما فازت سيارة رينج روڤر سبورت 
بجائزة «أفضل ســـيارة دفع رباعي» من 
مجلة «أوتو بيلـــد» األلمانية، في الوقت 
الذي حازت فيه سيارة LR٢ جائزة «أفضل 
سيارة دفع رباعي مدمجة» ضمن جوائز 
«أوتو إكسبريس كار»، واستطاعت رينج 

روڤر ڤوغ الفوز بجائزة «أفضل سيارة دفع 
رباعي استثنائية فاخرة» ضمن حفل توزيع 
جوائز الشرق األوسط للسيارات الذي أقيم 
مؤخرا على هامش معرض السيارات الدولي 

في مركز إكسبو الشارقة.
  فـــي المقابل، قامت جاكـــوار في وقت 
 XJ سابق من العام الحالي بإطالق سيارة
المتميزة والجديدة كليا، التي حققت انطالقة 
استثنائية بحصولها على أكثر من ٢٠ جائزة 
عالمية مثل: جائزة «أفضل سيارة فاخرة» 
من موقع «أوتو نيوز» الصيني، وجائزة 
«أفضل ســـيارة ليموزين لعام ٢٠١٠» من 
مجلة «كواتروروت» اإليطالية، باإلضافة 
إلـــى جائزة «أفضل ســـيارة فاخرة لعام 
٢٠١٠» من مجلة «توب غير» البريطانية، 
و«جائزة أفضل تصميـــم لعام ٢٠١١» من 
مجلة «أوتو موبيل» وجائزة «أفضل سيارة 
ســـيدان تنفيذية لعام ٢٠١٠» ضمن حفل 
جوائز «بلومبيرغ» للسيارات في الواليات 

المتحدة.
  أما على المستوى اإلقليمي، ففازت سيارة 
XJ بجائزة «أفضل سيارة صالون كبيرة في 
الشرق األوسط» والتي تقدمها مجلة «إيفو»، 
باإلضافة إلى جائزة «أفضل سيارة تنفيذية 
لعام ٢٠١٠» ضمن جوائز الشرق األوسط 
للسيارات، وجائزة «السيارة األكثر فخامة 
واألعلى أداء للعام» من مجلة «أوتوموبيل 

الشرق األوسط».
  ولم تقتصـــر ردود الفعـــل اإليجابية 
واالهتمام الكبير على تشكيلة السيارات 
التي تنتجها جاكوار فحسب، بل تجاوزت 
ذلك لتشمل السيارة النموذج «CX–٧٥»، التي 
فازت بجائزة «أفضل سيارة في المعرض» 
في نسخة العام الحالي من معرض باريس 
للسيارات، باإلضافة إلى جائزة «التصميم 
والتقنية» ضمن جوائز الشـــرق األوسط 

للسيارات.
  من جانبه، قال المدير العالمي لعالمة 
جاكوار التجارية أدريان هولمارك: «بدأت 
جاكوار بتنشيط عالمتها التجارية في عام 
٢٠٠٦، حيث استطاعت سيارات جاكوار الـ ٣ 
الجديدة في ذلك الوقت أن تلقى استحسانا 

كبيرا على المستوى العالمي.
  وتعاطت وسائل اإلعالم بصورة إيجابية 
للغاية مع سيارة XJ الجديدة، ويتضح ذلك 
من خالل فوز هذه الســـيارة االستثنائية 
بأكثر من ٢٠ جائـــزة عالمية خالل العام 

الحالي».
  وتجاوز الثناء الذي حصلت عليه الشركة 
خالل العام الحالي حدود الصحافة المختصة 
بقطاع السيارات، حيث قامت شركة «جيه 
دي باور أسوشيتس» األميركية باختيار 
جاكوار كالشركة األفضل من ناحية رضا 
العمــالء، حيث نالت الشركة أعلى معدل 
 (SSI) في مؤشر رضا المبيعات السنوي
التسويقية  المعلومات  الخاص بشـــركة 

الرائدة.
   كما تم تصنيف جاكـــوار في صدارة 

العالمات التجارية الفاخرة.
 ،«?What Car» وجاء ذلك بعـــد اختيار  
أكبر الشـــركات البريطانية المتخصصة 
السيارات، لجاكوار  في استشارات شراء 
كأفضل شـــركة مصنعة ضمن استطالع 

رضا العمالء الخاص بها.
  وحصلت سيارة XF على جائزة «أفضل 
سيارة تنفيذية» ضمن استطالع شركة «جيه 
دي باور» في المملكة المتحدة، كما احتلت 
المركز الثاني ضمن فئة «أفضل السيارات 
المتكاملة»، ما أتاح لجاكوار تأمين المركز 
الثالث بين ٢٧ شـــركة شملها االستطالع، 
محققة بذلك تطورا وصـــل إلى ١٣ نقطة 

مقارنة مع عام ٢٠٠٩. 

XJ سيارة «رينو ميجان هاتش» اجلديدة  جاكوار الندروڤر 

 بعد أقل من أسبوع على فوزها بجائزة هامة، حصلت 
سيارة نيسان باترول موديل ٢٠١٠ على جائزة «سيارة 
العام في فئة الدفع الرباعي» من مجلة «ايفو الشــــرق 

االوسط».
  وجــــاءت الجائزة مــــن الطبعــــة االقليمية للمجلة 
البريطانية المتخصصة بعالم السيارات، وهي الجائزة 
الثانية التي يحصل عليها الجيل الجديد من هذه المركبة 
التي يطلق عليها «بطل الدروب» خالل أقل من أسبوع 

من تسلمها جائزة أخرى.
  كما جاء هيروكي فوشيكي، اختصاصي المنتجات 
الرئيســــي لهذه الفئة من السيارات في شركة نيسان 
موتور المحدودة، في المركز الثاني في تصنيف جائزة 
«رجل العام» للمجلة، ونال فوشيكي هذا التقدير لقيادته 
فريق التطوير الذي قام بهندسة نيسان باترول الجديدة 
كليا لتناسب متطلبات أسواق دول الخليج والشرق 

االوسط.
  وبهذه المناسبة، قال المدير االداري لشركة نيسان 
الشرق االوسط – المنطقة الحرة أتسو كوساكا: «أثبتت 
نيســــان باترول قدراتها وحققــــت ماهية لقبها (بطل 
الدروب) في مواصلــــة تقاليدها العريقة في المنطقة 
وتدشين مســــتوى رائع من الفخامة، وتمثل الجائزة 
انجازا جديدا لنيســــان باترول التي رحب بها عشاق 
سيارات الدفع الرباعي منذ اطالقها في 
الشرق االوسط في فبراير 

.«٢٠١٠
  كانت سيارة نيسان 
باترول موديل ٢٠١٠ 
قــــد حصلــــت في 
االسبوع الماضي 
علــــى جائــــزة 
«أفضل سيارة 
رياضية متعددة 
االســــتخدامات 
وأنيقــــة لعــــام 
٢٠١٠» من مجلة 
بيــــل  مو تو و أ »
وتلفزيون المستقبل»، 
ومنذ تدشينها العالمي الخاص 
في الخليج قبل عشــــرة أشهر، 
حافظ الجيل الجديد من نيســــان 
باترول وبشــــكل متواصل وبكل اقتدار 

على لقبه «بطل الدروب».
  وقد حصلت ايضا سيارة نيسان باترول موديل ٢٠١٠ 
على جائزة أفضل سيارة رياضية متعددة االستخدامات 

لعام ٢٠١٠ من مجلة «كار اكسبرس».
  وكان الحفل العالمي الكبير لتدشين الجيل الجديد 
من نيسان باترول أقيم في فندق قصر االمارات الشهير 
في أبوظبي فبراير ٢٠١٠، حيث كشف الرئيس التنفيذي 
لشركة نيسان موتور المحدودة، كارلوس غصن النقاب 
عن المركبة أمام حشــــد من كبار الشخصيات ورجال 

االعمال من جميع أنحاء الشرق االوسط.
  وشهد الحفل تقديم أوبريت روى قصة نيسان باترول 
وصالتها المتينة بالمنطقة العربية، تحت اسم «البطل 
يعود الــــى موطنه»، وتحدث االوبريــــت عن المركبة 
االســــطورة التي تعيد تأكيــــد تواجدها كأرقى مركبة 
رياضية كبيرة الحجم ومتعددة االستخدامات بالدفع 
الرباعي في المنطقة والتي تحظى بأعلى مستويات الثقة، 
كما تم تنظيم سلسلة من االحداث كجزء من التدشين 
العالمي في سلطنة عمان، شملت تجربة قيادة نيسان 
باترول من قبل االعالميين العرب، وشارك غصن في 

تلك التجربة المثيرة.
  وفي أبريل ٢٠١٠، سجلت نيسان باترول رقما قياسيا 
جديدا لنيسان في الشرق االوسط عندما أكملت بنجاح 
قيادة الســــيارة بخزان وقود واحــــد من أبوظبي، الى 
الرياض، وكان ذلك االنجاز اشــــارة لــــالداء المتفوق 
لتقنية محركها وأنشطته المتقدمة في استهالك الوقود 
مع نظام الحقن المباشــــر للبنزين ما وضع نيســــان 
باترول ٢٠١٠ على رأس فئة السيارات الرياضيـة متعددة 
االستخدامات ذات الحجم الكامل.تتوافر باترول بنسختي 
«SE» و«LE»، مع مجموعة واسعة من التجهيزات في 
كل نسخة ترضي متطلبات العمالء الفردية، تتضمن 
نيســــان باترول «LE» نسخة بقوة ٤٠٠ حصان وعزم 
دوران ٥٦٠ نيوتن- متر من محرك بثماني اسطوانات 
«VK٥٦VD» على شكل «V» سعة ٥٫٦ ليترات، الذي يحتوي 
على تقنيتي حقن الوقود المباشــــر «DIG» والتحكم 
 VVEL المتبدل بتوقيت عمل الصمامات ومسافة فتحها
Variable Valve Event and Lift، وينقــــل المحرك قوته 
الى العجــــالت الدافعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية 
من ســــبع سرعات تتوافر بوظيفة للتعشيق اليدوي. 
أما بالنســــبة الى باترول «SE»، فتحصل على نسخة 
أخرى من المحرك تولد ٣٢٠ حصانا وعلى علبة تروس 

أوتوماتيكية جديدة من خمس سرعات.

 سيارة العام لفئة الدفع الرباعي
 «نيسان باترول»  

ح����ي����ات����ن����ا ب����ث����وب����ه����ا اجل�����دي�����د
مجل���ة حياتنا م���ن أق���دم وأعرق 
املجالت الكويتية التي أخذت مؤخرًا 
طابعًا جديدًا ومتميزًا لتواكب عصر 
النهض���ة اإلعالمي���ة احلديثة وذلك 
بتوقيع الزميل س���عداهلل الكيالني 
مدي���ر التحري���ر. علمًا ب���أن مجلة 
حياتنا صنفت باملجلة األولى بدولة 
الكويت من حيث االهتمام بشؤون 
األس���رة وذل���ك حس���ب الدراس���ة 
الت���ي قامت بها مؤسس���ة البحوث 
والتسويق والدراسات )بارك( عام 
1992 عندم���ا كان الكيالن���ي مديرًا 
له���ا مع الك���م الهائل م���ن املجالت 
والصحف ولقد شقت املجلة طريقها 
واخ���ذت طابعًا ممي���زًا مبا يخص 
األس���رة العربية عام���ة والكويتية 
خاص���ة. والت���زال مجل���ة حياتنا 
مس���تمرة بالعط���اء من���ذ 43 عامًا 

في ب���الط صاحبة اجلالل���ة بدولة 
الكوي���ت من���ذ ع���ام 1967 على يد 
بانيها ومؤسسها ورئيس حتريرها 
الدك�ت����ور عبدالرحم���ن العوضي 
وزير الصحة السابق والزميل أنور 

بو رحمة نائب رئيس التحرير.


