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»بورشه« تكشف عن طراز القمة الجديد بقوة 550 حصاناً

»كاين توربو«.. رياضية متعددة االستعماالت حتفل باملزيد من مزايا 911

بـ »مقصورة قيادة بورشــه 
املتطــورة«، ومن ضمن هذه 
الوظائف، على سبيل املثال، 
»نظام بوز الصوتي احمليطي« 
بقــوة 710 واط.  القياســي 
الســائق ومرافقه  ويستمتع 

وتنبض »كايــن توربو« 
مبحــرك V8 جديــد ســعة 
أربعــة ليترات مع شــاحني 
توربــو بقــوة 550 حصانــا 
وعــزم دوران أقصــى يبلــغ 
770 نيوتن-متر، بزيادة 30 

إلى تسارع وسرعة بواسطة 
»نظام بورشه للتحكم بالدفع« 
PTM اخلاص بالدفع الرباعي 
النشــط، مــا يتيح لنســخة 
»توربو« اجلديدة بلوغ سرعة 
100 كلم/س من حالة التوقف 

األمامي بطــراز القمة هذا من 
مقعديــن رياضيــن بثماني 
عشــرة وضعيــة تعديــل، 
رأس  مســندي  يتضمنــان 
مندمجن هما عبارة عن ميزة 
جديدة مستوحاة من طراز 911.

حصانا و20 نيوتن-متر عن 
محرك اجليل السابق. وتعمل 
علبــة تــروس »تيبترونيك 
إس« األوتوماتيكية اجلديدة 
مــن ثمانــي ســرعات علــى 
حتويل القوة وعزم الدوران 

في غضون 4.1 ثوان )3.9 ثوان 
مع »رزمة ســبورت كرونو« 
االختيارية(، وصوال إلى سرعة 
قصــوى تبلــغ 286 كلم/س. 
ومثلمــا هو األمر مع األجيال 
اجلديدة من احملركات، اتخذ 
شــاحنا التوربو لغاز العادم 
وضعية وســطية بن صفي 
 .»V« األسطوانات على شكل
وقد أدى قصر مســارات غاز 
العادم بن حجرات االحتراق 
وشاحني التوربو إلى حتسن 
استجابة احملرك كثيرا، بينما 
التوربــو  عــززت وضعيــة 
الوسطية عملية إيصال القوة 
بشــكل الفت.  يجمــع هيكل 
»كاين توربو« اجلديد خفيف 
الوزن بن ثالث خصال رائعة، 
تشمل دقة ســيارة رياضية 
وراحة سيارة صالون وقدرة 
التكيف املعهودة في ســيارة 
مخصصــة للطــرق الوعرة. 
ويوطد تلــك املزايا املتنوعة 
تعليــق هوائــي جديد ثالثي 
احلجرات، مع »نظام بورشه 
للتحكــم النشــط بالتعليق« 
PASM للتخميد النشط، يوفر 
أداء استثنائيا ل »كاين توربو« 

في ظروف القيادة كافة. 
تتألــق »كايــن توربــو« 
اجلديدة كأول سيارة رياضية 
متعددة االستعماالت مزودة 
بعاكــس هــواء متكيف على 
السقف يندرج ضمن ديناميتها 
الهوائيــة النشــطة. ووفقــا 
لوضعيته، يستطيع عاكس 
الهــواء هذا تعزيــز الفعالية 
وزيــادة الدفع الســفلي على 
احملــور اخللفــي وتقليــص 
مســافة الكبــح من ســرعات 
مرتفعــة عندمــا يكــون في 

وضعية املكبح الهوائي. 
الدينامية  ويتمــم نظــام 
»مكابــح  تأثيــر  الهوائيــة 
بورشه ذات السطح املطلي« 
PSCB اجلديدة، التي تستلم 
مهمــة كبــح »كايــن توربو« 
قياســيا. وحتســن طبقــة 
كربيد التنغسنت املعتمدة على 
األقراص الفوالذية أداء املكابح 

ومقاومتها لالهتراء.
تتوفــر »كايــن توربــو« 
اجلديدة للطلب اآلن، على أن 
يتــم طرحها في الســوق في 

شهر فبراير 2018.

حتتفــل بورشــه »كايــن 
توربــو« اجلديــدة بتقدميها 
العاملي األول في النسخة 67 من 
»املعرض الدولي للسيارات« 
IAA فــي فرانكفــورت. وهي 
تتربــع علــى عــرش اجليل 
الثالــث مــن »كايــن« كطراز 
قمة جديد بالكامل يرفع مجددا 
معيار األداء الرياضي ضمن 
فئته. تنبض »كاين توربو« 
مبحرك من ثماني أسطوانات 
على شــكل »V« ســعة أربعة 
ليتــرات مع شــاحني توربو 
بقوة 550 حصانا. كما حتفل 
بديناميــات قيــادة أفضــل 
تأتــت عن تقنيــات مبتكرة، 
مثل دينامية هوائية نشــطة 
تتضمن عاكس هواء متكيف 
على السقف وتعليق هوائي 
ثالثي احلجرات يحافظ على 
ارتفاع ثابت ألرضية السيارة 
عــن الطريق، هــذا باإلضافة 
إلى إطاريــن خلفين أعرض 
ومكابح جديدة متقدمة األداء. 
تبرز »كاين توربو« بتصميم 
مهيمــن ومســتقل في الوقت 
عينــه، بفضل مقدمــة فريدة 
أمامين  تتضمن مصباحــن 
’الدايود‘  رئيســين بتقنيــة 
LED مــع »نظــام بورشــه 
 .PDLS »لإلضــاءة الدينامية
كما تختلف املقدمة عن نسختي 
كاين األخرين ليال بوحدتي 
إضاءة أماميتن على صفن. أما 
بالنسبة إلى جانب السيارة، 
فيتألــق بعجــالت »توربو« 
قياسية )21 بوصة(، خصصت 
لنسخة القمة في عائلة كاين، 
ضمــن رفــارف أعــرض ذات 
حافــات قوســية مطلية. كما 
يبرز القسم اخللفي بأنابيب 
عادم مزدوجة حصرية لطراز 
القمة. هذا وطليت تطعيمات 
األبواب واملصد اخللفي بلون 
السيارة اخلارجي.  باالنتقال 
إلى املقصورة اجلديدة بالكامل، 
فهي تسلط الضوء على قدرة 
»كاين توربــو« املعززة على 
توفير أداء رياضي أفضل مع 
راحة أكبر فــي الوقت عينه. 
ويتم عرض وتشغيل وظائف 
هذه السيارة الرياضية متعددة 
االســتعماالت كافــة تقريبــا 
باســتخدام شاشــة عاليــة 
الدقة تعمــل باللمس خاصة 

فازت بلقب »سيارة العام 2017« تزدان بميناء باللون األخضر الداكن

بيجو 3008 اجلديدة كلياً وصلت إلى الكويت »بانيراي« تتألق بثالثة إصدارات جديدة
فازت بيجو 3008 اجلديدة 
كليا في مارس املاضي بلقب 
»سيارة العام 2017« بجنيڤ 
من قبل جلنة حتكيم ضمت 
58 صحافيا أوروبيا، حيث 
الشــكل اخلارجي  استحوذ 
لتلــك الســيارة وتصميمها 
الداخلي وأداؤها املتميز على 
اهتمام اللجنة، ويضاف هذا 
اإلجنــاز الرائع إلى اجلوائز 
العشرين األخرى التي فازت 
بها »بيجــو 3008« اجلديدة 
حتــى اآلن. وهــذه هي املرة 
اخلامســة التــي تفــوز بها 
»بيجو« بلقب »سيارة العام« 
كما أنها املرة األولى التي تفوز 
بها سيارة رياضية متعددة 
االســتخدامات فــي تاريــخ 
جائزة »كوتي«. وبعد طول 
انتظار وصلت بيجو 3008 
اجلديدة الرياضية املتعددة 
االســتخدامات، وقــد القــت 
العمالء أصحاب  استحسان 
االختيــارات الصعبة الذين 
يرغبون في التميز والتمتع 
بتجارب جديدة، كما تهدف 
إلى أن تصبح منافسا رئيسيا 
في فئة السيارات الرياضية 
االســتخدامات  املتعــددة 
املدمجــة، وتقــدم »بيجــو 
3008« اجلديدة مزيجا فريدا 
من األناقة والراحة والتحكم 
على الطريق، كما تتميز هذه 
الســيارة مبقصــورة بيجو 
املذهلة »i-Cockpit« املجهزة 
بأحدث التقنيات والتي تعطي 
معاني جديدة للجلوس في 
مقعد الســائق، فهــي توفر 
جتربة قيادة رائعة وراقية 
أكثر مع مقود حتكم مدمج، 
وتكتمــل مع شاشــة عرض 
علوية ووحدة حتكم مركزي 
تعمل باللمس مع أزرار بيانو 
مالئمة ومريحة جدا. كذلك، 
توفر »بيجو 3008« اجلديدة 
عددا مــن أنظمة املســاعدة 
للسائق والتجهيزات العالية 
التقنية، باإلضافة إلى ربط 

سلس وسهل.
كمــا تتميــز بيجو 3008 
مبصابيــح أنيقة لهــا إطار 
أسود وكرومي ما يؤكد على 
شكل السيارة العصري، هذه 
 LED املصابيح مزودة بإضاءة
تعمل في النهار، ميكن رؤيتها 
ومتيزهــا في النهار والليل، 

مزيج فريد مــن االلوان ابتكره 
مصنع الساعات الراقية أوفيتشيني 
بانيراي في نيوشاتل لتقدمي ثالثة 
إبداعات جديدة تتميز مبزيج ألوانها 
ومظهرهــا الرياضي القوي، حيث 
صممت هذه النماذج الثالثة بعلب 
حاضنــة مصنوعة مــن الفوالذ او 
التيتانيوم مســتمدة من تصاميم 
 Radiomir، التاريخيــة  بانيــراي 
 ،1950 Luminor1940 و Radiomir
باإلضافة إلى مجموعة من الوظائف 
املختلفة لكل منوذج، مع اإلشارة إلى 
أن السمة املشتركة التي تتميز بها 
هذه الساعات الثالث تتمثل بامليناء 
ذي اللون االخضر الداكن، اخللفية 
املناسبة ملؤشرات الساعة املصممة 
بلون البيج اللماع والعقارب املطلية 
بالذهــب، مــا يضفي أناقــة بارزة 
وجذابة، عالوة على ذلك زودت هذه 
الســاعات بحزام صلــب من اجللد 
الطبيعي باللون البني مع تطريز 
متباين باللون البيج وختم شعار 

الشركة.

وذلك يعطي لســيارة بيجو 
3008 هوية قوية وحضورا 
يثير اإلعجاب على الطريق.

وحتى اآلن تقدم ما يناهز 
100 ألف زبون بطلب شــراء 
هذه الســيارة فــي أوروبا، 
واختار 84% منهم موديالت 
»Line GT«أو  أو   »Allure«
»GT« التي أسهمت في ارتقاء 
تلك العالمــة التجارية التي 
حتمل شعار األسد. وقد صرح 
أشــيش تانــدون، مدير عام 
الكويتية الستيراد  الشركة 
السيارات »الشايع والصقر« 

بأنه من املهم لعمالئنا الكرام 
الكتشــاف هــذا التحول في 
األسلوب، والتصميم الداخلي 
واألداء جتربــة قيادة بيجو 
3008 اجلديــدة كليــا، كمــا 
ميكن للعمالء حجز اختبار 
القيــادة عــن طريق تطبيق 
كايكــو لألندرويد وااليفون 
بعد حتميله مجانا أو زيارة 
موقع الشــركة والتســجيل 
الختبار القيادة أو من األفضل 
املجيء إلى املعرض املوجود 
بالــري لتجربة قيادة بيجو 

3008 اجلديدة كليا.

ثالثة إبداعات جديدة من »بانيراي« تتميز مبزيج ألوانها ومظهرها الرياضي القوي

3008 تقدم مزيجًا 
فريداً من األناقة 
والراحة والتحكم 

على الطريق

ينطلق خالل الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر في الريجنسي

»ثري دي العقارية« تطرح مشاريع متنوعة
في »معرض العقارات الكويتية والدولية«

أعلنــت شــركة ثري دي 
العقارية عن مشــاركتها في 
معرض العقــارات الكويتية 
والدولية الذي تنظمه شركة 
لتنظيــم  ســيتي  إكســبو 
املعــارض واملؤمترات خالل 
الفترة مــن 9 إلى 12 أكتوبر 
املقبــل في فندق ريجنســي 
نحــو  مبشــاركة  البــدع، 
35 شــركة عقاريــة محليــة 
وخليجية وعامليــة. وقالت 
الرئيس التنفيذي في الشركة 
هبة غازي إن الشركة توفر 
حزمة متباينة من املنتجات 
واخلدمات لقاعــدة عمالئها 
العريضــة تشــمل التطوير 
والتســويق واالستشــارات 
العقاريــة، الفتــة إلــى أنها 
تعمــل في العديــد من املدن 
الرئيســية في العالم، دبي، 
بلغاريا، تركيا، مصر، أملانيا 

وجورجيا، وهذا االنتشــار 
الواسع هو دليل واضح على 
النجاحات الكبيرة للشــركة 
منــذ انطالقتها. وبينت هبة 
انــه وبالتزامن مع ســطوع 
جنــم الشــركة كاســم فــي 
مجــال التســويق العقــاري 
املســتدام، يأتي مشــروعها 
األول املتمثــل فــي »مكاتب 
جتارية في قلب دبي« ليطرح 
أساليب جديدة توفر فرصا 
بعوائد إيجارية تصل لـ %13، 
وتطــوره شــركة بريطانية 
عامليــة متلك عدة مكاتب في 
العواصم االقتصادية في اكثر 
من 12 دولة. أما عن مشروع 
ماج دبي، لفتت هبة إلى أنه 
كومباوند متكامل اخلدمات في 
سنتر دبي اجلديد، مبساحات 
مختلفــة ويتميز املشــروع 
مبوقعه الفريد على بعد دقائق 

من شاطئ اجلميرة، ويضم 
حمامــات ســباحة ونوادي 
صحية، ويتميز بطريقة سداد 
10% مقدماً و75% عند التسليم.
وفيما يتعلق مبشــروع 
الغابات السوداء في أملانيا، 
أشــارت إلى أن هذا املشروع 
يقــع فــي منطقــة الغابــات 
الســوداء أشــهر املناطــق 
السياحية في دولة أملانيا وهي 
موطن ألكثر من 30 منتجعا 
صحيا، مــع توافر مجموعة 
العالجــات،  مــن  واســعة 
مــع توافر فــرص تأجيرية 
بعوائد فورية. ودعت غازي 
جميع املستثمرين واملهتمن 
التميز  العقاري  باالستثمار 
بزيــارة جناح الشــركة في 
املعرض للتعــرف عن قرب 
على املشاريع املقدمة خالل 

فترة املعرض.

هبة غازي


