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صنعت خصيصاً جليل الشباب

طرازات جديدة صغيرة احلجم من مرسيدس - بنز تصل إلى الكويت

على تنبيه الس���ائق بوجود 
عائق عند القيادة بسرعة تبدأ 
من 7 كيلومترات في الساعة، 
وتفعيل الفرملة بدقة متناهية 
مبجرد أن تلمس قدم السائق 

دواسة الفرامل.
 ويق���ول ماي���كل رويله، 
التنفيذي لش���ركة  الرئيس 
البش���ر وزيد  عبدالرحم���ن 
الكاظمي: »تتس���م املجموعة 
احلالية من سيارات مرسيدس 
- بنز صغيرة احلجم بأنها 
األقوى واألكث���ر إثارة حتى 
اآلن. وليس ألن هذه السيارات 
الرياضية صغي���رة احلجم 
تتمتع بقدرات فائقة وحسب، 
بل ألنها األكثر رشاقة في فئتها، 
مما يجعل كل واحدة منها ذات 
جاذبية كبي���رة لعمالئنا في 

الكويت«.

على مس���توى العالم )قيمة 
معامل مقاومة الهواء: 0.22(، 
وتصمي���م الكوبي���ه الراقي، 
ونظام القيادة بالدفع الرباعي 
4MATIC.  وكونه���ا س���يارة 
كوبيه جديدة بأربعة أبواب، 
فإنها تسي���ر على خطى الفئة 
CLS، والت���ي القى مفه�ومها 
التصميمي رواجا واس���عا، 
واس���تأثر بحص���ة أكبر من 
املقلدين من���ذ ظهورها ألول 

مرة في العام 2003.
وتأت���ي نواف���ذ األبواب 
بدون إطار، لتعكس جوانب 
التصميم النموذجي لسيارات 
الكوبيه ضمن سلسلة اإلنتاج. 
ويتضمن الطراز اجلديد نظاما 
للفرامل بتقنية الرادار )مساعد 
الوقاية من الصدمات( كتجهيز 
أساسي، والذي يتمتع بالقدرة 

ش���تى أنحاء املدينة، إضافة 
إلى حيويته���ا النابضة على 
الريفية والفرعية،  الطرقات 
وفاعليته���ا وكفاءته���ا على 
الطرقات السريعة. وبفضل 
جتهيزاتها فائقة اجلودة التي 
مت تطويرها مع اهتمام دقيق 
بالتفاصي���ل، ومقصورته���ا 
الداخلي���ة عالي���ة املرونة، 
اكتس���بت GLA وعن جدارة 
مكانة مرموقة كسيارة كروس 
أوفر ممتازة، مع روح شبابية 
جتعلها الطراز األحدث في فئة 
السيارات األساسية اجلديدة، 
والتي توسع من نطاق عالم 
مرسيدس - بنز أمام العمالء 

في املنطقة.
 CLA ترسي سيارة :CLA
فئة جديدة كليا، مع خصائص 
رائدة للديناميكيات الهوائية 

GLA: قدرات جديرة على 
الطرقات الوعرة والتضاريس 
الصعب���ة، بتصميم متجدد، 
تعتبر سيارة مرسيدس-بنز 
GLA رفيق���ا موثوقا للقيادة 
كل يوم، الس���يما أنها تتمتع 
بقدرات جديرة ال تضاهى على 
الطرقات الوعرة، لتصبح على 
أهبة االستعداد للخوض في 
أي مغام���رة. وس���واء كانت 
الس���يارة تتجول في أرجاء 
أو باجت���اه املكتب،  املدينة، 
أو على الش���اطئ، فهي تعيد 
رسم مالمح فئة الكروس أوفر، 
وتتعامل بإتقان تام مع كافة 
التحدي���ات، مع احلفاظ على 
صالبتها مبا فيه الكفاية على 
الطرقات الوعرة والصعبة. 

 GLA وتتص���ف س���يارة
بقدراتها العالية للمناورة في 

اس���تثنائية بني محبي عالم 
 45 A السباقات. ويستفيد طراز
 AMG-4 من مرسيدسMATIC
أيضا م���ن حتديثات الطراز.  
فمع الطاقة اإلنتاجية القصوى 
بقوة 381 حصانا، وأقصى عزم 
دوران قدره 475 نيوتن متر، 
يعتبر الطراز األساس���ي من 
مرسيدس-AMG أقوى طراز 
رياض���ي متوس���ط احلجم 
في العالم. وتس���اهم النسب 
املعززة لتروس نقل احلركة، 
الديناميكي���ة  وخصائ���ص 
الهوائية املعدلة، ووضعيات 
 DYNAMIC القي���ادة اجلديدة
SELECT في االرتقاء باألداء 
الكلي إلى مستوى أعلى، مما 
يؤكد عل���ى مكانتها الريادية 
املستحقة في هذا القطاع من 

السوق.

من احملركات، لتجعل من حلم 
كل عاشق للس���يارات واقعا 

ملموسا.
الفئة-A اجلديدة: يوازن 
اجليل اجلدي���د للفئة-A من 
مرسيدس-بنز بني األهداف 
الرياضي  ل���أداء  املتناقضة 
والراحة احملسنة، فلقد زادت 
مرس���يدس- بنز من طيف 
 A احملركات املتوافرة مع محرك
250 الذي يولد طاقة إنتاجية 
قصوى مقدارها 155 كيلووات 
)211 حصان���ا(، وأقصى عزم 
دوران قدره 350 نيوتن متر. 
وم���ع تصميمها الدراماتيكي 
 AMG-بنمط فريق مرسيدس
بتروناس الناجح للفورموال 1، 
سيحقق طراز نسخة رياضة 
السيارات »موتور سبورت« 
على وجه اخلصوص جاذبية 

مزايا رياضي���ة حديثة، 
وق���درات حضرية فائقة.. ما 
هذه إال حملة خاطفة لسيارات 
مرس���يدس - بن���ز صغيرة 
احلجم التي صنعت خصيصا 
للجيل اجلديد، والذي يبحث 
دوما عن روعة التصميم وقوة 
األداء، وبالطب���ع عن فرصة 
القتناء سيارة من مرسيدس 
- بن���ز. وتوفر ط���رز الفئة 
-A، وGLA، وCLA متعة أكبر 
للقيادة، وجاذبية عاطفية أكثر 
من أي وق���ت مضى في فئة 
الس���يارات صغيرة احلجم، 
الوكي���ل احلصري  وبفضل 
املعتمد ملرس���يدس-بنز في 
الكويت، شركة عبدالرحمن 
الكاظمي، باتت  البشر وزيد 
هذه الطرز اآلن متوافرة في 
أسواق الكويت بطيف متنوع 

AMG A45 مرسيدس CLA250 مرسيدسGLA250 مرسيدس

ً »تيدا« اجلديدة كليا

مقصورة تيدا بحلتها اجلديدة

»تيدا« اجلديدة كلياً تشكل منوذجاً لتقنيات التنقل الذكي من »نيسان«

»نيسان« تعرض أحدث سياراتها
في »معرض الصني للسيارات 2016«

كش���فت »نيسان« اليوم 
عن سيارة »تيدا« اجلديدة 
كليا وس���يارة »ماكسيما« 
اجلديدة خالل مشاركتها في 
»معرض الصني للسيارات 
2016«. ويعزز إطالق هاتني 
السيارتني عروض منتجات 
»نيسان« املوجهة لشريحة 

الشباب في الصني.
وألول م���رة في الصني، 
أطلقت »نيسان« أيضا سيارة 
»آي دي إس كونسبت« التي 
تعك���س رؤيتها ملس���تقبل 
السيارات الكهربائية والقيادة 
الذاتية. وقد عززت الشركة 
التزامها بتفادي االنبعاثات 
الغازية واحلوادث املميتة من 
خالل رؤيتها الرائدة للتنقل 
الذكي، حيث سيعمل حتالف 
رينو- نيسان، اعتبارا من 
الي���وم وحتى ع���ام 2020، 
القيادة  على إدخال تقنيات 
الذاتي���ة إل���ى أكث���ر من 10 
طرازات في األسواق العاملية 
الرئيس���ية مبا فيها الصني.  
وبهذه املناسبة، قال دانييل 
الرئيس  سكيالتشي، نائب 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
العاملية في »نيسان«: يسرنا 
اليوم أن نس���تعرض رؤية 
نيسان للتنقل الذكي، والتي 
تبشر مبستقبل خال متاما من 
االنبعاثات الضارة واحلوادث 
املميت���ة. ونحن نصبو إلى 
الي���وم ال���ذي تتح���ول في 
عالقتنا مع الس���يارات إلى 
شراكة حقيقية، ونستطيع 
من خ���الل التنقل الذكي أن 
نحول هذه الرؤية إلى واقع 
ملموس. من جه���ة ثانية، 
أعلنت »نيس���ان« أيضا عن 
توطيد عالقات التعاون مع 
»جامعة تسينغهوا« لالرتقاء 
بتقني���ات التنق���ل الذك���ي 

واملنتجات املرتبطة بها.

»تيدا« الجديدة كليًا

ش���هدت س���يارة »تيدا« 
اجلدي���دة كليا حتس���ينات 
كبيرة على صعيد احملرك، 
ونظام نق���ل احلركة، وأداء 

السالمة، وهي تواكب املعايير 
اجلمالية التي ينشدها الشباب 
في الصني، األمر الذي يبدو 
واضحا في الشبكة األمامية 
 ،V املصممة على شكل حرف
إضافة إلى هيكلها االنسيابي، 
ومقصورتها الداخلية الرحبة 
التي تضمن للركاب جتربة 
مريحة.  وجتس���د س���يارة 
»تي���دا« اجلديدة كليا رؤية 
»نيس���ان« ح���ول »التنقل 
الذكي«، وذلك عبر تقدميها 
مفاهيم القوة الذكية، والقيادة 
الذكية، والتكامل الذكي. وقد 
مت تزويد الس���يارة بأحدث 
الس���المة املرتبطة  تقنيات 
الذكية مثل  القيادة  مبفهوم 
نظام الكبح األمامي في حاالت 
الط���وارئ FEB، وحتذي���ر 
 ،LDW اخلروج عن املس���ار
ونظام التنبي���ه من وجود 
مركبات في الزوايا العمياء 
BSW. وعدا عن ذلك، تتيح 

الس���يارة لس���ائقها جتربة 
قي���ادة ممتعة مت���زج بني 
توفير املعلومات والترفيه 
بفض���ل تزويدها بشاش���ة 
قي���اس 7 بوصات مع نظام 
صوت���ي ممي���ز، فضال عن 
س���هولة توصي���ل مختلف 
أنواع الوسائط إلى السيارة، 
مما يجعلها منوذجا يحتذى 
به للتكامل الذكي. ويتجلى 
مفهوم القوة الذكية في سيارة 
»تيدا« من خ���الل محركها 
املذهل من طراز HR16DE سعة 
1.6 ليتر، باإلضافة إلى نظام 
اإلقالع واإليقاف الذكي، وعلبة 
التروس Xtronic، وتتيح هذه 
املكون���ات مبجملها أفضل 
مستويات األداء في استهالك 
الوقود مبعدل 5.3 ليتر لكل 

100 كيلومتر. 

 نيسان آي دي إس كونسبت

جتسد سيارة »آي دي إس 
كونسبت« رؤية »نيسان« 
ملس���تقبل خ���ال متاما من 
االنبعاثات الضارة واحلوادث 
املميتة من خالل حتول عالقة 
اإلنس���ان مع السيارات إلى 

شراكة حقيقية. 
الس���يارة على  وترتكز 
مفهوم »التنقل الذكي« الذي 
سيوجه مسار تطور سيارات 
»نيسان« في املستقبل، وذلك 
من خالل اتخاذ قرارات حاسمة 
حول آليات إمداد السيارات 
بالطاقة، وأساليب قيادتها، 
وكيفية دمجها في املجتمع.

ومت جتهيز »آي دي إس 
كونسبت« ببطارية ذات قدرة 
عالية تصل إلى 60 كيلوواط 
س���اعي، مما أثمر عن زيادة 
في مدى القيادة ليصل إلى 
550 كيلومترا. وهي حتظى 
التقنيات  كذلك بالعديد من 
املتطورة التي جتعلها سيارة 
ذاتية التحكم بالكامل، ومنها 
نظام ركن السيارة تلقائيا 
الهاتف  بواس���طة أجه���زة 
احملمول أو األجهزة اللوحية، 
باإلضافة إلى تقنية الشحن 

الالسلكي.

سيارة »آي دي 
إس كونسبت« 

تعكس رؤية 
الشركة

للسيارات 
الكهربائية

والقيادة الذاتية 
للمرة األولى

في الصني

فورد موستاجن أفضل كوبيه رياضية مبيعاً في العالم
العام األول لطرحها  في 
على نطاق عاملي، أصبحت 
فورد موستاجن أفضل كوبيه 
رياضية مبيعا حول العالم. 
ويستمر الطلب االستثنائي 
على السيارة األيقونة مستمرا 

وبقوة.
وحسب البيانات العاملية 
لتسجيل السيارات من شركة 
IHS، باع���ت ف���ورد حوالي 
110 آالف موس���تاجن كوبيه 
خالل ع���ام 2015، لتتصدر 
بذلك جميع منافس���اتها من 

السيارات الرياضية.
الرقم  وجاء حتقيق هذا 
القياسي على الرغم من التوفر 
احملدود للسيارة خالل معظم 
أوقات العام ضمن أس���واق 
رئيسية مثل الصني، واململكة 
املتحدة. وباإلضافة إلى ذلك، 
باعت فورد حوالي 30 ألف 
موستاجن مكشوفة من إجمالي 
مبيعات موس���تاجن البالغة 
141.868 سيارة، لتكون بذلك 
أفضل كوبيه رياضية مبيعا 

في العالم.
إري���ك ميركل،  ويق���ول 

محلل مبيع���ات فورد: على 
مدى عقود، أخذ املستهلكون 
األميركيون وقتهم متاما مع 
السيارات الرياضية املتميزة 
من خارج السوق األميركي، 
وقد جاءت الفرصة لهم اآلن 
كي يردوا اجلميل مع اإلطالق 
العاملي ملوستاجن اجلديدة. 
وقد اس���تجابت األس���واق 
العاملية لهذا اإلطالق بطريقة 
هائلة، فكانت فورد موستاجن 

هي سيارة الكوبيه الرياضية 
الوحيدة التي بيع منها أكثر 
من 100 ألف سيارة خالل العام 
املاضي. ومع بدء اس���تالم 
األسواق العاملية مخصصاتها 
من السيارات، أظهرت بيانات 
عام 2015 وجود مجال للنمو 
أمام موستاجن في معظم تلك 
األسواق. ويبدو أن اهتمام 
العمالء على مستوى العالم 
ينصب بشكل أساسي على 
 V8 سيارة موستاجن مبحرك

بحسب ما ذكره ميركل.
وأض���اف: »كان معظ���م 
النمو في الطلب على سيارات 
موستاجن في الواليات املتحدة 
األميركية يأتي من األسواق 
الساحلية، وخاصة جنوب 
كاليفورني���ا، حي���ث يبدو 
األلفية اجلديدة  خيار جيل 
 EcoBoost متجها نحو محرك
بس���عة 2.3  ليتر، في حني 
فضل املش���ترون من بلدان 
أخرى مح���رك V8، مما يدل 
بدون شك على شعبية هذا 
احملرك خارج الواليات املتحدة 

األميركية«.

في 2015 باعت 
فورد حوالي 110 

آالف موستاجن 
كوبيه وحوالي 30 

ألف مكشوفة

متعة أكبر للقيادة
وجاذبية أكثر

من أي وقت مضى 
في فئة السيارات 

صغيرة احلجم

»حملة األقساط« من »نيسان البابطني« على سيارات مختارة
أطلقت شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، الوكيل احلصري 

واملعتمد لسيارات نيسان في الكويت، »حملة األقساط« على 
سيارات مختارة متنح »نيسان البابطني« الفرصة أمام عمالئها 
القتناء »نيسان صني« بقسط شهري يبدأ من 57 د.ك. وبدون 
دفعة أولى، و»نيسان سنترا« بقسط شهري يبدأ من 76 د.ك. 
وبدون دفعة أولى، و»نيسان جوك« بقسط شهري يبدأ من 81 

د.ك. وبدون دفعة أولى أيضا.
وتستقبل »نيسان البابطني« عمالءها في معرضي الري 

واألحمدي طيلة فترة احلملة وهي تسعى من خالل هذا اخلطوة 
إلى تقدمي هدية الى عشاق سياراتها على أبواب فصل الصيف، 

وبالتالي منحهم امتياز اجللوس خلف مقود إحدى مركباتها 
التي لطاملا تألقت بالشكل واملضمون والقوة واالعتمادية 

والسالمة واألمان. وال شك في أن هذا العرض يدخل في إطار 
سلسلة طويلة من العروض التي اعتادت شركة عبداحملسن 

عبدالعزيز البابطني على تقدميها على مدار السنة بغية حتقيق 
رضا العمالء الذي ميثل هدفها األول واألخير.

زودت »نيسان صني« مبحرك رباعي األسطوانات سعة 1.5 
ليتر يرتبط بناقل يدوي خماسي السرعات أو أوتوماتيكي 
رباعي السرعات. وباإلضافة إلى ذلك، تأتي »نيسان صني« 

AM/ بنظام ترفيه صوتي يشتمل على راديو باستقبال ملوجات
FM ومشغل لألقراص املدمجة. وال ننسى الوسائد الهوائية 

SRS للسائق والراكب األمامي، فضال عن نظام املكابح املانعة 
لالنغالق )ABS( للعجالت األربع مع نظام التوزيع اإللكتروني 
لقوة الفرملة )EBD( ونظام تعزيز الفرملة )BA(. أما »نيسان 

سنترا« فقد زودت مبحرك 4 اسطوانات سعة 1.5 ليتر و16 
صبابا، وناقل حركة أتوماتيكي من 5 سرعات. وتأتي بوسائد 
هوائية SRS للسائق والراكب االمامي، فضال عن نظام مكابح 

.BA ونظام EBD ونظام ABS
وبالنسبة إلى »نيسان جوك«، فقد جاءت مبحرك سعة 1.6 
ليتر بقوة 118 حصانا وتتوافر بناقل حركة ستيبترونيك 

وأنظمة متعددة جتعلها تتقدم بقوة في فئة السيارات الرياضية 
ذات االستخدامات املتعددة. وتستغل »نيسان البابطني« هذه 

العروض بغية التواصل املستمر مع العمالء والذي يتمثل في 
أبهى صوره في خدمة ما بعد البيع، خصوصا ان الشركة تؤمن 
بأن عالقتها بعمالئها ال تقتصر فقط  على البيع بل تتعداه الى 
ما بعده انطالقا من هدفها املتمثل في توفير سبل الراحة كافة.
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نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.
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