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تجربة قيادة ديناميكية رائعة وأداء استثنائي

جينيسيس G80 سبورت.. األداء الواثق

إلى الراحة التي توفرها سيارة 
سيدان الفخمة، حيث تتميز 
مقاعد جينيسيس G80 سبورت 
الرياضية بالترف والفخامة 
احلصرية، ومبقصورة مكسوة 
بجلد الغزال األسود. وعجلة 
القيادة ثالثية الشعب األنيقة 
ذات اإلطــار العريــض تعزز 
من عملية التشــبث باملقود، 
في حــن تعمــل أزرار النقل 
املتنوعة واملصممة خصيصا 
للموديل الرياضي على حتسن 
املناورات أثنــاء القيادة، هذا 
باإلضافة إلى اســتخدام مادة 
الكربون العصرية، والتفاصيل 

الدقيقة لألملنيوم األصلي.
تؤكد هـــذه السمات املميزة 
مجتمعــة أنهــا حقا ســيارة 

جينيسيس G80 سبورت.

في جميــع الســرعات. وهي 
أماميــة  مــزودة مبصابيــح 
متكيفــة  LED  كاملة اإلضاءة 
وستائر هوائية، مرآة خارجية 
سوداء وقالب محيطي أسود. 

للعالمة التجارية جنيسيس، 
مع جتربة القيادة الديناميكية 
واالســتثنائية. كمــا تبــذل 
جنيســيس مــا في وســعها 
إلحداث تغيير إيجابي في حياة 
العمــالء املميزيــن، وتصبح 
عنصرا مهما بأسلوب حياتهم 
من خــالل تقدميها موديالت 
رائعة وفاخرة جتسد األناقة 

الرياضية بكل معانيها. 
 G80 ونذكــر إلــى جانــب
 G80و G90 سبورت سيارتي
اللتن تتمتعــان مبواصفات 
مميزة حتــدد مفهــوم جديد 
للفخامــة التــي ال مثيــل لها 
بــن منافســاتها وتقدم أرفع 
مستويات الرفاهية واألداء إلى 
جانب األمان وأحــدث املزايا 

التقنية.
وتعتبر ســيارة السيدان 
G90 الكبيرة باكورة سيارات 
عالمة جينيسيس اجلديدة كليا 
وطرازها املتميز، وهي تأتي 
بحجم كامل مثيرة لإلعجاب، 
ضمــن مجموعــة مــن طــرز 
جينيسيس املخطط إلطالقها 
واملتوقع أن حتدث نقلة نوعية 
في سوق السيارات الفاخرة 
وحتدد فيهــا مفاهيم جديدة 

للرفاهية والقيادة الراقية.
وتعد G80 السيارة الثانية 
حتت مظلة العالمة التجارية 
الفاخرة »جينيســيس« التي 
أثبتت مــدى تأثيرها منفردة 
وقدرتهــا الكبيرة على تأدية 
دورها كرمز للفخامة العصرية 
وجتســيدها الواضح ملفهوم 
جنيسيس الذكية الذي يأخذك 
خطــوة أقــرب إلــى الراحــة 
والسالمة التي توفرها القيادة 

تأتي G80 سبورت مبحرك 
T-GDi V6 سعة 3.3 ليترات، 
التربو املزدوج  ويوفر نظام 
بسيارة G80 سبورت الرياضية 
الرائعة ميزة السرعة القوية 

كما تتضمن املرايا اخلارجية 
الواسعة بلونها األسود األنيق 
مصابيــح صغيــرة مخفية، 
بينما يعكس القالب اخلارجي 
الشــعور  الداكــن  احمليطــي 
بســيارة رياضيــة متميزة. 
وتتميز G80 سبورت بعجالت 
معدنية سوداء وزينة مطلية 
بالكروم األســود ومجموعة 
مصابيــح خلفيــة وأنابيــب 
بــكامت صوت مــزدوج.   وفي 
هذا السياق، قال مسؤول قسم 
التسويق في »شمال اخلليج«: 
تفخر شمال اخلليج بإطالق 
جنيسيس G80 سبورت لتكون 
مبتناول عشاق السرعة واألداء 
الرياضي، بحيث تعتمد هذه 
الســيارة على األداء الواثق، 
والتي جتمع بن األناقة الراقية 

الذاتية املســتقبلية. وجتمع 
الســالمة  G80 تكنولوجيــا 
املتقدمــة مــع مجموعــة من 
مزايا األمان املتفوقة التي توفر 
السالمة للركاب واملركبات مبا 
فيها نظام الكبــح الذاتي في 
حاالت الطوارئ، ونظام حتذير 
اخلــروج عن املســار ونظام 
الكشــف عن النقطة العمياء. 
هذا، وتقدم G80 أعلى مستوى 
مــن املزايا للعمالء مع برامج 
الصيانة احملسنة واخلدمات 

األخرى ذات الصلة.
باإلضافة إلى ذلك، وبهدف 
تقــدمي مســتوى آخــر مــن 
الراحة الفاخرة وراحة البال 
لدى امتالك الســيارة، متنح 
»جينيسيس« باقة من املزايا 
وخدمــات مجانيــة حصرية 
للعمالء تشمل خدمة مواعيد 
الســيارة باســتخدام  ركــن 
تطبيق جينيسيس، وصوال 
إلى صيانة مجانية وخدمات 

أخرى متصلة.
اجلدير بالذكر، أن املبيعات 
التي حققتها جينيسيس محليا 
أثبتت قدرتهــا الكبيرة على 
التميز كسيارة ناجحة وعالمة 
جتارية اســتطاعت في وقت 
قصير منافسة أقدم الشركات 
األوروبية واليابانية للسيارات 
الفاخرة وأكثرها عراقة، حيث 
أصبحت جتسد ذروة الفخامة 
والرفاهية إلى أبعد حدود، إلى 
جانب متعة األداء في القيادة، 
باإلضافة إلى ما متتاز به من 
مواصفات وما توفره للعميل 
من مســتوى فائق في األداء 
والتصميم الراقي واالبتكارات 

احلديثة.

G80 سبورت
جتمع بني معايير 
الفخامة الرياضية 

وتكنولوجيا السالمة 
املتطورة

واجلودة العالية

العالمــة  انطــالق  بعــد 
الفاخـــــــــرة  التجاريـــــــة 
»جينيســيس« فــي الشــرق 
األوســط، وإلقائهــا بهويتها 
اجلديدة على املنطقة وتفردها 
فــي وقعهــا املميــز واملثيــر 
خاصة على عشاق الرفاهية 
والراحة واألداء املميز، أطلقت 
»شــمال اخلليــج« حديثــا، 
الوكيل احلصري لســيارات 
جينيسيس في الكويت، اجليل 
 G80 الثالث من جينيســيس
الرياضية، التي تتمتع باألداء 
القوي، وجتمع بن التصميم 
األنيــق لعالمة جينيســيس 
القيادة  التجاريــة وجتربــة 
الديناميكيــة املذهلة، لتكون 
في متنــاول العمالء وخاصة 
عشاق الســيارات الرياضية 

في الكويت.

تصميم خارجي
عندمــا يلتقي أداء القيادة 
الفعال مع التصميم اجلريء، 
فإن إحساســا عارما بشغف 
القيــادة يولد وال يتالشــى. 
  G80  تبدو سيارة جينيسيس
ســبورت وهي قابعة بهيكل 
ذي تصميم منخفض االرتفاع 
كأنها متحفــزة لالنطالق في 
أي حلظة ومستعدة لالندفاع 
نحو هــدف ما، باإلضافة إلى 
تنسيقها املتناغم بن التسارع 
املثيــر واملناولة الدقيقة، من 
أجل حتقيق جتربة ديناميكية 

فريدة من نوعها.  

تصميم داخلي 
أضافت سيارة جينيسيس 
ديناميكية السيارة الرياضية 

تشمل »سيفيليان« و»نافارا« و»أورفان«قدمت حلوالً تقنية متطورة إلطفاء الحرائق وتوفير المياه المستخدمة

»تانك الدولية« ملعدات وأجهزة البترول
تنظم ندوة تعريفية عن منتجاتها

»نيسان البابطني« تطلق عرضًا جديدًا
على املركبات التجارية

أقامــت شــركة تانــك 
الدوليــة ملعــدات وأجهزة 
البترول ندوة تعريفية عن 
منتجاتها في مقر الشركة، 
حيث قدمت خاللها حلوال 
تقنيــة متطــورة إلطفــاء 
املياه  احلرائــق وتوفيــر 

املستخدمة.

تحكم عن بعد
وعرضــــــت »تانكــو« 
لــوف  شــركة  معــدات 
التي  النمســاوية،   )LUF(
فــي  بالوكالــة  متثلهــا 
الكويت واخلليج والشرق 
األوسط، هذه املعدات التي 
تعمل بنظــام التحكم عن 
بعد بالكامل، والتي ميكن 
التحكــم فيها من مســافة 
تصل إلى 300 متر، لتتمكن 
من التواجد في أقرب مسافة 
ممكنة من مصدر احلريق، 
هذه املعدات ذاتية التبريد، 
حيــث توجد بها مرشــات 
تطلق رزاز ماء كثيفا لتبرد 
بدنها، وتبرد اجلو احمليط 
بها، تفاديا الرتفاع حرارتها 
أثناء اقترابهــا من مصدر 

اللهب.
كمــــــا ميكن تركيـــب 
كاميــرات عليهــا، لنقــل 
الصورة من قلب احلدث، 
لتمكن رجــال اإلطفاء من 
توجيهها عن بعد للتعامل 
مع احلريق وهم في مأمن 
من حدوث أي ظرف طارئ 
مــن انفجارات أو ســقوط 
أسقف أو مفاجأة اللهب له 
إذا ما تغيــر اجتاه الرياح 

فجأة.
 )LUF( تأتي معدات لوف
 LUF :بشكلن مختلفن، هما
120 املخصصــة حملطــات 
البترول واملصافي  تكرير 
واآلبار، التي تتم تغذيتها 
مبداخــل للمــاء قيــاس 6 
املعــدة  إنشــات، وهــذه 
ميكنها ضخ متوســط ماء 
أو رغوة أو خليط من املاء 
والرغوة بقوة 12 ألف ليتر 
 60 LUF في الدقيقة، واملعدة
التي تعمل في القطاع املدني 

أطلقت شركة عبد احملسن 
عبدالعزيز البابطن، الوكيل 
الوحيــد املعتمد لســيارات 
»نيسان« في الكويت، عرضا 
جديدا على املركبات التجارية 
»نيســان سيفيليـــــــان«، 

و»نافارا« و»أورفان«.
ويســتمر العــرض على 
املركبات الثالثة حتى نهاية 
إضافــة   ،2017 أغســطس 
إلــى مزايــا أخــرى تضمن 
لعمالئها اســتثمارا راسخا. 
وحرصــا منها على احلفاظ 
في ريــادة عالم الســيارات 
علــى املســتوين احمللــي 
واإلقليمــي، تلبي »نيســان 
البابطــن« الطلــب املتزايد 
على سيارات »نيسان« في 
الكويتــي بإطالق  الســوق 
العديد من العروض املختلفة، 
العروض  الــى  فباإلضافــة 
املســتمرة فــي معارضهــا 
تأتي نيسان البابطن بحلول 
عملية لعمالء سيارات النقل 
واجلملــة لتكــون شــريكا 
حقيقيا في جناح أعمالهم. 

ويتضمن العرض صيانة 
ملــدة عام أو 20 ألف كم، مع 
تسجيل املرور وتأمن ضد 
الغير عند شــراء »نيســان 
سيفيليـــــان« أو»نيســان 

نافارا«.
أما »نيسان أورفان« الفان 
واملايكروباص العملي فيأتيك 
بسنتن صيانة أو 30 ألف كم 
مع تســجيل املرور وتأمن 
ضد الغيــر مجاني. وتوفر 
»نيســان البابطــن« حلوال 
مميــزة متكاملــة وسلســة 
للتنقل، بحيث تقدم للعمالء 
مجموعة مميزة من املركبات 
التجارية عالية اجلودة حيث 
صممت ســيفيليان بعناية 
فائقة تراعي صعود وهبوط 
الركاب بفضل سقفها املرتفع 
العالية  الذي يالئم األبواب 
القابلــة للطــي أو القابلــة 

لالنزالق آليا.

»نيسان نافارا«
ولطاملــا كانت »نيســان 
نافارا« تكتسب الثقة وتتميز 

بالكامل، حيث تتم تغذيتها 
مبداخل للمــاء قياس 2.5 
إنش، وتضخ متوسط ماء 
أو رغوة أو خليطا من املاء 
والرغوة بقوة 6 آالف ليتر 
في الدقيقة، وميكنها صعود 
الســاللم والهبــوط منهــا 
بزاوية 30 درجة، لذلك فهي 
سهلة االستعمال، وتساعد 
في تفريغ األدخنة والغازات 
من مواقع احلرائق بسرعة 

فائقة.

السالمة أواًل
ومن أهم مميزات معدات 
لوف )LUF( احملافظة على 
ســالمة رجــال اإلطفــاء، 
إضافــة إلــى إبقائهــم في 
مأمن بعيدين عن مواجهة 
النيــران أو االقتراب منها 
أو الدخول فيها، ألن معظم 
إصابــات رجــال اإلطفــاء 
تأتي مــن املجهــول الذي 

بالصالبة مع وجود 14 مليونا 
من أصحاب سيارات البيك 
آب الذين يشغلون الطرقات 
فــي 180 ســوقا مختلقة في 
العالــم،  أنحــاء  مختلــف 
ويتجلــى إرث املوثوقيــة 
واالبتــكار، حيــث تظهــر 
نيســان نافــارا أداء متفوقا 
على كل الطرقات، بداية من 
الطرقات الصحراوية حتى 
الطرقــات احلضرية بفضل 
الرباعــي  الدفــع  وضعيــة 
العالــي )4WD High ( حيث 
توزع القوة بالتساوي على 
العجالت األمامية واخللفية 
للقيادة على الطرقات الوعرة 
أو  الوحــل  البســيطة فــي 
الرمــال، أو وضعيــة الدفع 
 4WD( الرباعــي املنخفــض
Low( املثاليــة للقيادة على 

الطرقات الوعرة.

»نيسان أورفان«
أما فان »نيسان أورفان« 
فيتمتـــــع بهيكــــل متــن 

يفاجئهــم إذا مــا اقتربــوا 
النيران، مثل:  من مصادر 
انفجار اسطوانات الغاز، أو 
سقوط أسقف املخازن، أو 
تصاعد األدخنة والغازات 

ومحاصرتها لهم. 

IFAX معدات
كمــا عرضــت »تانكو« 
 IFAX معدات شركة آيفكس
3000 األملانية التي متثلها 
أيضا بالوكالة في الكويت 
واإلمارات والعراق وإيران، 
كأهم منتج مكافح للحريق 
من حيث خفة وزنه وقوته 
وتوفيره للماء بنسبة %90، 
حيث تعمل هــذه املعدات 
على محورين: احملور األول، 
هو تفريغ الهواء من محيط 
اللهــب، وبالتالــي تفريغ 
األوكسجن، الذي هو العامل 
املساعد األول للنار، وذلك 
بإطالق قذيفــة عبارة عن 

ومظهــــر عصــري يخلــق 
مزيجا مثاليــا الحتياجاتك 
اليومية سواء في العمل أو 
للترفيه، صممت خصيصا 
للرحــالت الســفر الطويلة 
مع األصدقــاء املقربــن، إذ 
إنها تتســع حتــى 15 راكبا 

بسهولة تامة. 
تدعــم  احلملــة  هــذه 
الشركات التجارية لالستثمار 
وبحلــول  األجــل  طويــل 
مبتكرة، بحيث توفر »نيسان 
البابطن« لعميل األسطول 
املميــز خيــارات كاملة من 
السيارات املتميزة التي ميكن 
االعتماد عليهــا، واملعروفة 
بجودتها العالية، أضف إليها 
القوة واالبتكار اللذان تتمتع 

بهما نيسان.

معدات
»لوف« النمساوية 

تعمل بنظام 
التحكم عن بعد 
وميكن التحكم 

فيها من مسافة 
300 متر

رزاز ماء وهواء مضغوط.
واحملور الثاني هو إطالق 
رزاز املاء املضغوط بقوة 
هائلة وكثافة لتبريد املادة 
املشتعلة، وذلك بالتزامن، 
وخالل ثوان معدودة. هذه 
املعــدات تأتــي فــي ثالثة 
طــرازات: األول عبارة عن 
بندقية محمولة موصولة 
باســطوانة محمولة على 
 LITER  1  IFEX الظهــر 
وهــي   ،IMPULSE GUN
الوزن وتستوعب  خفيفة 

ليترا واحدا.
 IFEX والطراز الثاني هو
LITER BACKPACK 13، وهو 
أيضا خفيف الوزن، وميكن 
حملــه على الظهــر، وهذا 
الطراز يستوعب 13 ليترا.

 IFEX والطراز الثالث هو
TROLLEYS، وميكن حمل 
هذا النظام على أي وسيلة 
نقل صغيرة، مثل الدراجات 
الســيارات  أو  الناريــة، 
الكهربائيــة أو الباجيات، 
وهذا الطراز يستوعب من 

35 – 50 ليترا.

معدات خفيفة الوزن
الطرازات  وتتميز هذه 
الثالثــة بخفتها وســرعة 
حتركها، إما داخل املجمعات 
أو فــي املناطق الصناعية 
أو الســكنية، وأهــم ميزة 
في منتجات IFEX300 أنها 
ميكن استخدامها من قبل 
شخص واحد أو شخصن 
علــى األكثــر، وبذلك فهي 
تغني عن حتــرك اآلليات 
الكبيــرة بأطقمهــا كاملة 
لتلبية البالغات الصغيرة، 
مثل اشتعال السيارات أو 

حاويات القمامة... الخ.
ومبناسبة إقامة »تانكو« 
هذه الندوة التعريفية عن 
منتجــات الشــركة، فإنها 
تشــكر عمالءها، وكل من 
قــام باحلضــور، متمنية 
السالمة لكل رجال اإلطفاء 
وقيادييهم والقائمن عليهم 
بالكويت، وفي كل الوطن 

العربي.


