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طرازا BMW اجلديدان X5 M وX6 M ينطلقان 
في الشرق األوسط معلنني افتتاح فصل جديد 

 X5 M األبي. كما أن سيارتي BMW M في تاريخ
وX6 M اجلديدتان هما أول طرازين رباعيي 
الدفع ميتلكان قوة أداء هائلة، وخصائص 
قيادة دينامية، وتصميما رياضيا وجودة 

 .BMW M عالية تشتهر بها سيارات
وتعليقا على وصول هذين الطرازين 
املشوقني، قال فل هورتون، املدير التنفيذي 
ملجموعة BMW في الشرق األوسط، قائال: 

 X ومجموعة M إن التناغم ما بني فلسفة«
م���ن BMW ميهد الطريق أمام جتربة قيادة 
اس���تثنائية مفعمة بالدينامية والتشويق. 

كال الطرازين يحددان معايير جديدة ضمن فئتهما 
ويعكسان ساللتها من السيارات الرياضية. كما وينتقل 

طرازا X5 M و X6M بقطاع س���يارات الن��ش���اط الرياضية 
Sports Activity Vehicles إل���ى مس���توى جديد ونحن نؤمن 
بأن كال الطرازين سيس���اهمان في حكاية النجاح املتواصل 
ملجموعة BMW السيما أن X5 وX6 سيارتان ذات أداء ممتاز 

في هذا السوق«. 
لقد كانت BMW الرائدة في إطالق فئة »عربة النشاطات 
الرياضية« مع طرح BMW X5 في األسواق، ما شكل حدثا ال 
سابق له بحد ذاته. وفي عقد واحد، حققت BMW X5 مبيعات 
 BMW خيالية بلغت ما يوازي املليون وحدة عامليا، ما يجعل
X5 خير دليل على طبيع���ة ماركة BMW الرائدة والتقدمية 
التي أصبحت مرجعا لإلبداع والتصميم واألداء في صناعة 

السيارات الفاخرة. 
ع���ام 2008، خطت BMW خطوة جريئة أخرى مع إطالق 
 BMW أول »كوبيه للنشاطات الرياضية« في العالم، أال وهي
X6، إذ جتمع هذه الس���يارة الشديدة اإلبداع املزايا ونفحات 
التصميم التي جندها عادة في سيارة كوبيه كبيرة مع وضعية 
القيادة املرتفعة واملرونة اللتني تتحلى بهما فئة X، ومن هذا 
املنطلق، أمنت X6 موقعا ال مثيل له في سوق الشرق األوسط 

بحيث حققت مبيعات مدهشة منذ إطالقها عام 2008. 
يضم الطرازان X5 وX6 محرك M Twin Power Turbo املطور 
حديثا عالي األداء واملؤلف من 8 أسطوانات بشكل V ليولد 555 
حصانا عند سرعة محرك تبلغ 6000 دورة بالدقيقة مع سرعة 
قصوى محددة إلكترونيا تبلغ 250 كلم بالساعة، أما علبة 

الت���روس 
األتوماتيكي���ة 

من س���ت سرعات فتس���مح بتعشيق 
سريع جدا وغاية في السالسة.

 واجلدير بالذكر أن محرك M Twin Power Turbo اجلديد 
يولد طاقة عالية وأداء ممتازا مع احلفاظ على فاعلية كبيرة. 
 BMW X5M فباإلضافة إلى احلقن عالي الدقة املباشر، جتهز

وBMW X6M مبجموعة 
التقنيات  واسعة من 
 Efficient من مجموعة
Dynamics التي طورتها 
BMW لتؤمن تخفيضا 
الوقود  في استهالك 
وانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.
وحتسن تكنولوجيا 
الذكية بالدفع   xDrive
 BMW الرباع���ي م���ن
التماس�����ك عل��������ى 
الوع���رة  الطرق����ات 
ديناميات  وحتس���ن 
القيادة عل���ى الطرق 
املعبدة. فتكنولوجيا 
xDrive معدلة بش���كل 

طبيع���ي لتت���الءم 
الق���وة  مي���زات  واألداء م���ع 

اخلاص���ة بطرازي M X5 وM X6، م���ع جهاز التحكم 
باألداء الدينامي )Dynamic Performance Control( القياسي 
التجهيز على الطرازين والذي يستعني بتكنولوجيا فريدة تؤمن 
ثباتا ممتازا على الطرقات مهما كانت الظروف. ويتفاعل نظام 
xDrive مع تعليق M اخلاص في السيارتني، والسيما مع نظام 
Adaptive Drive ومؤازر 
املقود املطور حديثا 
Servotronic، لتأم���ني 
سلوك قيادي متتاز به 
 ،BMW من M سيارات
فتجمع الثبات الفريد 
الدقيق  مع االنعطاف 

والثابت. 
 ،M Drive في قائمة
يس���تطيع الس���ائق 
أن  أو  يضب���ط  أن 
يعد بش���كل مسبق 
 Power( منط الق���وة
Mode( ونظام التحكم 
الدينام���ي بالثب���ات 
)DSC( ونظام التحكم 
اإللكتروني باملخمدات 

 )EDC(
الت�����ي 
تس���اع����د 

تثبيت  القيادة عل���ى  أداء 
احلرجة. وفي حتى في الظروف 

السائق أيضا  أن يحفظ إعداده وسع 
من األوقات عبر الضغط املفضل والعودة إليه في أي وقت 

على زر M Drive على املقود ببساطة.
 وس���يارتا BMW X5M وX6M هما الوحيدتان في فئتهما 
اللتان جتهزان قياس���يا بعجلتني أماميتني بقياس يختلف 
عن العجلتني اخللفيتني، وتسيران في كل حالة من احلالتني 
على عجالت من خلي���ط املعادن اخلفيفة قياس 20 بوصة. 
ويؤمن مزيج اإلطارات املثالي لديناميات القيادة نقال ممتازا 
للطاقة إلى احمل���ور اخللفي وانعطافا دقيقا وصحيحا على 

كال الطرازين.
 وتظهر إمكانيات الطرازي���ن الباهرة فعال بوضوح من 
خالل مظهرهما وتصميمهما. فاملقدمتان املتشبهتان في كال 
الطرازين مع مساحب الهواء الضخمة وأنابيب العادم الثنائية 
دليل واضح على قوة احمل���رك اجلبارة. ويتحلى الطرازان 
 ،M ومقود جلدي M مع مقاعد ،M مبقصورة مخصصة لفئة

والكثير من الفرص إلضفاء السائق ملساته اخلاصة.
 فض���ال على هذه املزايا، تبرز هاتان الس���يارتان باألداء 
الرياضي العالي والدفع الرباعي بوضوح كطرازين فريدين 
ال مثيل لهما: إذ تظهر قوة BMW X5 M املتفوقة وحصريتها 
بوضوح منذ النظرة األولى، فيما توحي BMW X6 M بديناميات 
القيادة املذهلة والشخصية الرياضية الفذة بفضل تصميمها 

املبدع والرائد.

 BMW من X6 Mو X5 M
يصالن الشرق األوسط

أول طرازين بالدفع الرباعي من سيارة BMW M األسطورية 

»المطوع والقاضي« تطلق
حملة »خلي قديمك يفيدك«

حتت ه����ذا الش����عار »خلي قدميك 
يفيدك« أطلقت شركة املطوع والقاضي 
حملتها اجلديدة والتي تتيح لعمالئها 
استبدال سياراتهم )هوندا أو غيرها( 
بأعلى سعر عند شرائهم سيارات هوندا 

اجلديدة.
وتش����مل هذه احلملة سيارات سي 
أر في )الدف����ع الرباعي( واألكثر منوا 
في املبيع����ات عامليا، واحملبوبة هوندا 

أكورد واالقتصادية سيفيك.

وقد شهدت هذه احلملة إقباال شديدا 
حيث ج����رى متديد هذه احلملة لفترة 

مماثلة.
ومن اجلدير بالذكر ان شركة املطوع 
والقاضي قد حصلت على املركز األول 
ألفضل وكيل سيارات في خدمه العمالء 
)مراكز اخلدمة( 5 سنوات على التوالي 
واملرك����ز األول في خدمة العمالء أثناء 
عملية البيع في املعارض 3 س����نوات 
عل����ى التوالي وتعتب����ر واحدة من 4 

وكالء لهوندا في العالم يحصلون على 
جائزتني في نفس السنة، وهذه الدراسة 
محايد، وميول هذه الدراسة 7 من أكبر 
مصنعي السيارات )ل� 7 ماركات سيارات 

عاملية(.
ومن اجلدي����ر بالذكر أيضا إن هذه 
األس����عار النهائية في هذا العرض قد 
ال تتكرر مرة أخرى لذا سارع و»خلي 
قدميك يفيدك« قبل انتهاء هذا العرض 

املميز. 

بوستر احلملة اجلديدة

أعلنت عن مشاركة السيارة الجديدة
في عدد من المعارض بالمنطقة

»رولز  ـ رويس«
تعلن وصول
»جوسـت«

ألسـواق
المنطقة

أعلنت »رولز-رويس موتور كارز« عن وصول رولز- 
رويس جوست اجلديدة الى اسواق منطقة الشرق االوسط 
بهدف إطالقها رسميا عبر وكالء الشركة احلصريني في 
دول املنطقة. وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس انه 
سيتم إطالق »جوست« في الشرق األوسط رسميا في 
جدة في اململكة العربية السعودية في غضون أيام، بينما 
ستظهر السيارة اجلديدة في باقي أنحاء املنطقة خالل 
األشهر الثالثة املقبلة في عدة أحداث إقليمية ودولية. 
وأشارت الشركة الى أن »جوست« ستشارك في الدورة 
الثالثة من معرض أكس���س الدولي للسيارات الفاخرة 
املقام في الرياض م���ع نهاية أكتوبر، ويلي ذلك ظهور 
السيارة في أكبر وأهم معرض للمجوهرات في الشرق 
األوس���ط، معرض املجوهرات العربية 2009 في مملكة 
البحرين واملزمع إقامته في شهر نوفمبر، وسيتم عرضها 
أيضا بعد ذلك في معرض الكويت الدولي للسيارات في 
ديسمبر 2009، وستختتم »جوست« جولتها في الشرق 
األوسط في الدورة العاش���رة من معرض دبي الدولي 
للسيارات املقام في دولة اإلمارات العربية املتحدة في 

ديسمبر 2009.

أحد نماذج  بي إم دبليو


