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عندما يقتني املرء ســيارة بورشه فهو يســتثمر في انفرادية هذه 
الســيارة املتميزة التي تشــتهر عامليا بهندســتها وتصميمها وأدائها، 
والتي جميعها تعكس التقدم الذي حققته بورشه على صعيد تصنيع 

السيارات الرياضية على مر أكثر من ٧٠ عاما. 
وفيمــا تعكس هذه الســيارة شــغف مالكها للســيارات الرياضية 
والتقنيــة الدقيقــة، فهي أيضا ســيارة متكنه مــن تخصيص مظهرها 
اخلارجي والداخلي لتالئم شــخصيته ومنــط حياته، لينفرد بها أكثر 

في رحالته اليومية على الطرق. 
واليوم توفر بورشه أكثر من ٧٠٠  خيار لتخصيص السيارات وذلك 
 Exclusive» عبر قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب واملعروف ببرنامج
Manufaktur» املتواجــد حصريا في مصنع بورشــه الرئيســي، حيث 
أكثر من ٢٥٪ من عمالء ســيارة بورشــه من طراز ٩١١ وحده يختارون 

تخصيصها عبر هذا البرنامج. 
وميتــد نطاق خيارات التخصيص للســيارات اجلديــدة حاليا من 
تقدمي االستشارات للعمالء أثناء اختيار التجهيزات وصوال إلى إنتاج 
نسخ خاصة محدودة من الطرازات، حيث تقوم بورشه بتلبية الطلب 
الكبير على مســتوى العالم لتخصيص السيارات عبر توفير العمالء 
بخيــارات تناســب كل عميل من جتهيــزات األداء الفائق ووصوال إلى 

تصميم سيارة رياضية فريدة.«
تصميم أكثر عالمات السيارات الرياضية شهرة بالتصميم اخلارجي 

والداخلي الذي يختاره العميل
يعمل قســم بورشــه للتصنيع حســب الطلب على توسيع نطاق 
املنتجات التي ميكن تخصيصها حسب الطلب بشكل تدريجي، بحيث 
تتوفر خيارات أكثر بكثير في املستقبل. وتشمل املنتجات املخصصة 
خيارات التصميم اخلارجي املتنوعة مع األرقام التي يرغب فيها العميل. 
كما ميكن للعمالء أن يشاركوا بأنفسهم في التصميم خالل عملية الطلب .

وتتضمن خيارات التخصيص عناصر تصميم خاصة مثل األلوان 
والشعارات واألحرف والنصوص املكتوبة. كما ميكن حتديد تصاميم 
خاصة لعناصر مختلفة باســتخدام تطبيق رقمي في برنامج «اختيار 
جتهيزات السيارة». وميكن للعمالء مثال نقش توقيعهم اخلاص على 
أجــزاء معينة في املقصورة، منها غطاء الكونســول املركزي املكســو 
باجللد. وتكتمل مجموعة خيارات التخصيص بالشعارات والرسومات 
الفريــدة التــي ميكن إضافتها إلى أجزاء مختــارة في الهيكل اخلارجي 

وملسات الطالء اخلاصة على العجالت .
وبالتعاون مع مصممي مركز التطوير اخلاص ببورشــه في مدينة 
 Exclusive» فايساخ (أملانيا)، يواصل قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب

Manufaktur» إطــالق تصاميم جديــدة من التجهيزات واأللوان كاجللد 
احلصري وتصاميم جديدة للوحات مركزية مبطنة للمقاعد في األمام 
واخللف، ولوحات أبواب مبطنة، باإلضافة إلى ملسات تزيينية متنوعة 

من اجللد من مجموعة قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب .
كما تتضمن املجموعة اجلديدة من اخلدمات خيارات متنوعة إلضفاء 
الطابع الشــخصي على ســيارات بورشــه الرياضية لتصبح سيارات 
فريدة من نوعها. وتعمل الشــركة على توســيع خيارات التخصيص 
للتجهيزات الفردية مباشــرة في برنامج «اختيار جتهيزات السيارة»، 
إلى جانب تعزيز مجموعتها احلالية من السيارات اجلديدة واملستعملة 
 Performance«والكالســيكية بتوفير مجموعة جتهيــزات األداء الفائق
 .»Parts  وفي إطار اســتراتيجيتها لإلبداع املشترك، تقدم الشركة أيضا 
مفهوما جديدا لبرنامج الطلب املخصص  »Sonderwunsch«  الرائد الذي 
مت طرحه أواخر السبعينيات، حيث يتيح تصميم سيارات متفردة في 
املستقبل، يشارك في ابتكار تصميمها العميل، فيما تعمل بورشه على 
تنفيذ األفكار اجلديدة بحرفية فائقة . ويتضمن توســيع هذا البرنامج 
تلبية طلبات ألوان الطالء والتجهيزات اخلاصة مباشــرة خالل عملية 
اإلنتاج وعمليات التخصيص بعد خروج السيارة من املصنع وعملية 

إنتاج النسخة الفريدة في املصنع بعد تسليم السيارة إلى العميل .
ورغــم أن عمليــات التخصيص بعــد خروج الســيارة من املصنع 
تهــدف أيضا إلــى تنفيذ رغبات ألــوان الطالء والتجهيــزات اخلاصة، 
فإن عملية إنتاج النسخة الفريدة متثل تطورا تقنيا ومنهجيا جديدا. 
ويتولى اخلبراء الفنيون في قســم بورشه للتصنيع حسب الطلب أو 
املتخصصون في قســم «بورشــه كالســيك» عمليات تنفيذ متطلبات 

العمالء حسب عمر السيارة .
ويتم إنتاج ســيارات النســخة الواحــدة التابعــة لبرنامج الطلب 
املخصــص  «Sonderwunsch»  ومجموعات النســخ احملدودة أيضا في 
قســم بورشــه للتصنيع حسب الطلب مثل ســيارة بورشه ٩١١  تارجا 

٤S  هيريتيدج إيديشن. 
وفيما تعتبر تلبية رغبات العمالء الشخصية جزءا مهما من اخلدمات 
التي توفرها بورشه للعمالء على مستوى العالم، يوفر صانع السيارات 
الرياضية األملاني برنامج بورشه تكويبمنت»Porsche Tequipment«الذي 
يوفر العديد من امللحقات وخيارات التعديل لسيارات العمالء الفريدة 
مثــل فرش األرضية بنقوشــاته املخصصة، وواقيــات عتبات األبواب 
املضيئة، واإلضاءة حتت أبواب السيارة بشعار الطراز. وقد زاد العدد 
اإلجمالي خليارات «مجموعة جتهيزات تكويبمنت» املتوفرة من حوالي 

١٥٠  خيارا ليصل اآلن إلى أكثر من ٥٠٠  خيار . 

جتهيزات جديدة لطرازات  GT  والسيارات الكالسيكية

ستقدم بورشه عددا كبيرا من التجهيزات 
اجلديدة للسيارات اجلديدة وكذلك السيارات 
املستعملة والكالسيكية حتت اسم «مجموعة 
جتهيزات األداء الفائق». وتتوافر مجموعة 
جتهيزات «بورشه تكويبمنت» للسيارات 
املولعني  للسائقني  اجلديدة واملســتعملة 
الهواة.  السيارات واملتســابقني  برياضة 
وسيوفر قسم «بورشه كالسيك» جتهيزات 
الكالسيكية  للســيارات  متطورة جديدة 
الرائدة، مع قطع غيار لتحسني األداء إلى 

جانب املنتجات الفاخرة املرتبطة بالسيارات 
الكالسيكية التاريخية واجلديدة. وسيساعد 
ذلك على تعزيز أداء السيارات الكالسيكية 
أو حتسني إمكانيات استخداماتها اليومية. 
ويوفر قسم «بورشه كالسيك» أيضا إمكانية 
استعراض خدمات التخصيص اإلضافية 
املمكنة مع التركيز على التجهيزات اخلارجية 
والطرق الوعرة من خالل سيارتني للعرض 
تعتمدان على طرازيــن من اجليل األول 

لسيارة كاين .

يعمل قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب في 
تسوفنهاوزن على تصنيع سيارات متفردة 
لعمالء بورشه معتمدا أعلى مستويات احلرفية 
والتكنولوجيا املتقدمــة، حيث يولي جميع 
املوظفني املتخصصني اهتماما فائقا بكل جزئية 
خالل مراحل التصميم، ويكرسون وقتا طويال 
في العمل اليــدوي املضني للخروج بنتائج 
مثالية. كما ميكن للخبراء طلب مجموعة واسعة 

من خيارات تخصيص الشكل والتجهيزات 
التقنيــة إلجراء التعديالت املطلوبة ســواء 
على التصميم اخلارجي للســيارة أو داخل 
املقصورة. يذكر أن قسم بورشه للتصنيع 
حسب الطلب ينتج أيضا اإلصدارات احملدودة 
من الفئات الصغيرة، واإلصدارات التي جتمع 
بني املــواد عالية اجلودة والتقنيات احلديثة 

البتكار تصاميم متتاز بتناغمها املثالي.

أعلى مستويات احلرفية واالهتمام بأدق بالتفاصيل

«Porsche Tequipment» وبورشه تكويبمنت «Exclusive Manufaktur» عبر برنامج التصنيع حسب الطلب

«بورشه» توفر أكثر من ٧٠٠ خيار 
لتصميم سيارة متفردة بحسب شخصية كل عميل
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حول راتبك
وفوائدها علينا!
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بنـك برقـان يقـدم لـك فرصـة دخـول السحـب الشهـري علـى 10,000 د.ك عنـد تحويـل راتبك
إلـى حسـاب "الثريـا". باإلضافة الختيارك من إحدى الهدايا التالية: قرض لغاية 12,000 د.ك

من دون فوائد أو هدية نقدية بقيمة 250 د.ك

www.burgan.com لمزيد من المعلومات اتصل على 1804080, أو تفضل بزيارة موقعنا

Burgan Bank Official page@burganbankgroupBurgan Bank@burganbankkuwait1804080تواصل معنا عبر:











« فـورد » 
تطلق العنان أكثر إلمكانات

 « ١٥٠ - F رابتر»
مميزا للهيكل اخلارجي بكامله.

يتميز التصميم الداخلي اجلديد كليا مبواد 
مطــورة وتشــطيبات فريدة تتيــح املزيد من 
املســاحة الداخلية. كما تتميــز عجلة القيادة 
اجلديدة بشــعار محفور بالليزر. املقاعد التي 
تتميــز مبلحقــات االتــكاء واملســاند الكبيرة 
حتافــظ على ثبات وراحــة أكبر للركاب أثناء 
اجللوس. تزين كل من األبواب ولوحة العدادات 
والكونسول املركزي مبواد عالية املتانة واجلودة 

من األلومنيوم أو ألياف الكربون.
 F-واحــدة من أكثــر املزايا روعــة في ١٥٠
رابتر هي ميزة مكتب العمل الداخلي اجلديدة، 
حيــث ميكنــك حتويل جزء من ســطح وحدة 
الكونسول املركزي إلى سطح مكتب بضغطة 
زر واحدة. السر وراء قدرة ناقل احلركة على 
الطي بســهولة هو كونه إلكترونيا، وبالتالي 
فهو غير متصل بناقل احلركة ذي الســرعات 
العشر مباشرة. جتعل هذه امليزة ١٥٠-F رابتر 
مالءمة للعمل أكثر من أي وقت مضى. ستتمكن 
مع هذه امليزة أيضا من توقيع املســتندات أو 
العمل على الكمبيوتر احملمول مبقاس ١٥ إنش 

أو االستمتاع بوجبة خفيفة أثناء الوقوف.
أما مقاعد RECARO اجللدية فتتميز بتجربة 
مريحة للغاية، حيث تكســب الركاب شعورا 
باالنغمار بفضل ما تتمتع به من خاصية دعم 
جلســم الراكب إلى جانب التنجيد املتماســك 
واملضغــوط. كمــا توفر املقاعــد حرية حركة 
للذراعني بشكل كامل. بنيتها املريحة والداعمة 
ومساندها اجلانبية تشكل تعزيزا ممتازا للكتفني 
واجلذع، كما تعمل على اســتقرار اجلسم ضد 
القوى اجلانبية عند املنعطفات، وحتى مع أقصى 
حدود االنعطاف، ستعطي الراكب حتكما كامال 
بوضعية جلوسه، وسيشعر الركاب مبتعة أداء 

١٥٠-F رابتر على الطريق ومع كل منعطف.
وتتوافر مســاحات التخزيــن في اجلانب 
اخللفــي القابــل لإلغالق والطي أيضا بشــكل 
فسيح، مما يتيح مساحة واسعة أسفل املقاعد 
اخللفية لتخزين أدوات املساعدة على الطريق 
مبختلف أنواعها وأحجامها عند احلاجة إليها 

في أي وقت.
أوضاع القيادة املطورة لراحة السائق وأداء أكثر قوة

تساعد أوضاع القيادة السبعة املطورة في 
١٥٠-F رابتر املستخدمني على إدارة تضاريس 
املنطقة واختيار اإلعدادات األنســب بحســب 
ظــروف القيادة. تعمل أوضــاع القيادة على 
تعزيز وضــع التوجيه، وتعزيــز منط ناقل 
احلركــة، والتحكــم بالثبــات، باإلضافة إلى 
أمناط الشاشة على لوحة العدادات الرقمية، 
وتعزيــزات أخرى جلعل جتربة القيادة أكثر 
راحة وكفاءة بغض النظر عن ظروف الطريق 

والتضاريس الصعبة.
 Trail رابتــر أيضا مع نظام F-وتأتي ١٥٠
Control القياسي، والذي يعمل كمثبت سرعة 
لالستخدام على الطرق الوعرة، فعندما يختار 
السائق ســرعة معينة، يتم التحكم بدواسة 
الوقود والفرامل ليمكنه ذلك من التركيز على 
القيادة خالل ظروف الطريق الوعرة والصعبة.

والصالبــة. يظهــر تصميــم املقدمــة املتانــة 
امليكانيكيــة التــي تتميــز بهــا رابتــر، حيث 
يتميز بغطاء محرك كهربائي مع شبكة سوداء 

ومصابيح أمامية متتد على املقدمة بالكامل.
يحتــوي غطاء احملــرك على منفــذ تهوية 
بتصميم جديــد وفتحات جانبية على احلافة 
اخللفية العلوية من الرفارف، وكلها مستوحاة 
من تصميم الطائرة املقاتلة F-٢٢ رابتر. تقوم 
الرفــارف األمامية قوية املظهــر بالتعامل مع 
الغبــار املتصاعد من أعلى اإلطارات بســرعة 
عاليــة بكفــاءة. كما مت تطبيق نفــس املفهوم 
أيضا في اجلهة اخللفية. مع املصابيح اخللفية 
الداكنة وإكسســوارات الباب اخللفي املصممة 
خصيصا، يخلق ذلك كله اســتعراضا بصريا 

كبيرة للمعلومات، مع بيانات إضافية للمساعدة 
على الطرق الوعرة. كما متكن املستخدمني من 
تقســيم الشاشــة والتحكم بوظائــف متعددة 
فــي وقت واحد، مبا في ذلك خصائص املالحة 

وتشغيل املوسيقى ومزايا أخرى.
مجموعة الكاميرات التي تغطي ٣٦٠ درجة 
تسمح للمستخدمني من مالحظة كافة املتغيرات 
حول الســيارة بشكل حلظي، كما تساعد على 

ضبط مسار القيادة بشكل ديناميكي.
 تصميم جريء مستوحى من الطائرات املقاتلة

يعــزز التصميم اخلارجي اجلريء واملميز 
لـــ ١٥٠-F رابتر مفهوم األداء الفائق. مت إعادة 
تصميمهــا كليا ليوحي كل جــزء منها بالقوة 

ويوفر محرك EcoBoost عالي األداء بسعة 
٣٫٥ ليتــرات و٦ أســطوانات أفضل عزم على 
املنحدرات، بفضل قوته التي تبلغ ٤٥٠ حصانا 
وعــزم دوران ٦٩١ نيوتن متر، كما يتيح بذلك 
قدرة جر هائلة للحمولة واملقطورات. أما خزان 
الوقود بسعة ١٣٦ ليترا فيجعل متعة الرحلة 

مع رابتر ال تنتهي.
اجليل اجلديد من التكنولوجيا املتطورة

تطلــق ١٥٠-F رابتر مقصورة قيادة عالية 
التقنية، مت تصميمها لتجربة آسرة مليئة باألناقة 

ووسائل الراحة.
لوحة العدادات الرقمية القياسية والقابلة 
للتخصيص بقياس ١٢ إنش تتميز مبســاحة 

عندما ابتكرت شركة فورد الرائدة في صناعة 
الوانيتات سيارة ١٥٠-F رابتر في العام ٢٠٠٩، 
قدمــت حينها رمــزا حقيقيا للطــرق الوعرة، 
واليوم، نشــهد والدة هــذا الرمز من جديد مع 
اجليــل الثالث مــن ١٥٠-F رابتر اجلديد كليا، 
الذي يأخذ عناصر الذكاء امليكانيكي والتقني 
ودقة األداء لدى رابتور ويغمرها بامتداد لهذه 
التقنيات بشكل مطور، مما يعني دون أدنى شك 
أن جتربة ١٥٠-F راتبر مبرور الوقت ستبقى 

دائما في تطور مستمر.
رابتر اجلديدة كليا متزج بني اســتعراض 
األداء للسرعة العالية على الطرق الوعرة مع 
التكنولوجيا املتقدمــة واالتصال الذكي الذي 

يجتمع بطريقة فريدة من نوعها.
أداء فائق على الطرق الوعرة

يعزز وانيت ١٥٠-F رابتر ٢٠٢١ اجلديد كليا 
مــن أدائه على الطــرق الوعرة من خالل نظام 
التعليق اخللفي اخلماسي اجلديد، الذي يتميز 
بتعزيــز حركــة العجالت، مــع اجليل اجلديد 
من ممتصات الصدمات FOX ذات االســتجابة 
اإللكترونية بتقنية Live Valve. أما اإلطارات من 
مقاس ٣٧ إنش فهي مصممة بشكل فريد لتتحمل 
التضاريس الصعبة على الطرق الصحراوية 

السيما مع السرعات العالية.
استمتع بالقيادة وابق دائمًا على اتصال

تأتي كل وانيتات ١٥٠-F رابتر مع حتديثات 
قياسية لتجربة االتصال، حيث تقدم مميزات 
متقدمة كخرائط نظام املالحة القابلة للمشاركة 
وتقنيات أخرى للمساعدة على الطرق الوعرة. 
باإلضافــة إلى ذلك، تعمل تقنية SYNC ٤ على 
توفيــر االتصــال بالتخزين الســحابي ودعم 
 FordPass البحــث الصوتي، كما تدعم تطبيق
للموبايل، الذي يتيح لك االتصال بسيارتك عن 
بعد والتحكم باإلضاءة واالســتفادة من مزايا 

أخرى عديدة.
إمكانات هائلة وجتهيزات عالية األداء

وألول مرة تتوافر رابتر بإطارات من مقاس 
٣٥ إنش أو ٣٧ إنش، وهي أكبر مقاســات يتم 

تركيبها لسيارة من فئة الوانيت.
 BFGoodrich All-Terrain تســاعد إطــارات
T/A KO٢ املصممة خصيصا لرابتر على تقدمي 
أقصى قدرة جر، وتقدم قدرة حتمل وأداء عاليا 
مع التضاريس الصعبة. وبفضل ذلك سيالحظ 
مستخدمو رابتر األداء املذهل على الطرق الوعرة 

والصحراوية بوضوح.
أما ناقل احلركة األوتوماتيكي ذو السرعات 
العشــر من فــورد واملعزز بــأدوات حتكم من 
اجليل اجلديد يلعب دورا استثنائيا في توفير 
عزم الدوران في الوقت املناسب متاما. وبفضل 
الترس التفاضلي اخللفي القياسي بنظام اإلقفال 
اإللكتروني، والترس التفاضلي األمامي محدود 
االنــزالق TORSEN® ســيزداد احلــد األقصى 
للحمولــة الصافيــة مبقدار ٢٠٠ رطــل، بينما 
سيزداد احلد األقصى لقدرة اجلر مبقدار ٢٠٠ 

رطل عن قدرة اجلر االعتيادية.

من االبتكار إلى التطوير.. يستمر التحدي
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«لكزس» حتقق مبيعات عاملية 
بلغت مليوني مركبة «كهربائية هجينة»

أعلنت لكزس مؤخرا عن جتاوز مبيعاتها العاملية 
التراكمية من املركبات املزودة بأنظمة الدفع التي تعتمد 
على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة بواقع مليوني مركبة 
كهربائية هجينة في نهاية أبريل ٢٠٢١، لتعزز الشركة 
بذلك ريادتها في قطاع املركبات الكهربائية الهجينية 
الفاخرة، والتي استهلتها بإطالق الطراز RX٤٠٠h في 
العــام ٢٠٠٥، واســتمرت في توســيع مجموعتها من 
املركبات الكهربائية الهجينة الفاخرة لتلبية احتياجات 

عمالئها.
يأتــي هذا اإلجناز املميز للكزس في إطار ســعيها 
إلــى تعزيز مجموعــة مركباتهــا الكهربائية الهجينة 
الفاخرة واستنادا إلى فلسفة «املنتج املناسب للمكان 
املناســب في الوقت املناسب»، وذلك بهدف االستفادة 
من مصادر الطاقــة املتنوعة والبنى التحتية املتاحة 
في مختلف أنحاء العالم. وتبيع لكزس حاليا تســعة 
طرازات من املركبات املزودة بأنظمة الدفع التي تعتمد 
علــى الكهرباء، مبا فــي ذلك املركبــات الكهربائية الـ 
«هايبرد» HEV، وذلك في ٩٠ دولة تقريبا حول العالم.

وفي حني شهد العام ٢٠٢٠ بلوغ املبيعات العاملية 
لطرازات لكزس الكهربائية نسبة الـ ٣٣٪ من إجمالي 
املبيعات، أسهمت مركبات لكزس الكهربائية الهجينة 
منذ العام ٢٠٠٥، في خفض تراكمي في انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربــون بنحو ١٩ مليون طــن، أي ما يعادل 
إجمالي االنبعاثات الكربونيــة الناجتة عن ٣٠٠ ألف 
مركبة سنويا على مدار األعوام اخلمسة عشر املاضية.

وبهذه املناســبة، قال كي فوجيتــا املمثل الرئيس 
للمكتب التمثيلي لشــركة تويوتا في منطقة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى: فخورون بتحقيق هذا اإلجناز 
املميــز في مســيرتنا، والذي يعزز التزامنا الراســخ 
مبواجهــة التحديــات البيئية للوصــول إلى مجتمع 
محايد للكربون يتيح للجميع االستمتاع بحياة سعيدة 
وصحية ومســتدامة ويوفر لهم حرية التنقل. تتمتع 
لكزس باملعرفة واخلبرة التنافسية العالية فيما يتعلق 
بالتقنيات األساسية للمركبات التي تعتمد على الكهرباء 
كأحد مصادر الطاقة، ويعزى ذلك إلى سجلها احلافل 
في تطوير وإنتاج وحتســني مكونــات أنظمة الدفع، 

فضال عــن جمع معطيــات وآراء العمالء من مختلف 
األســواق حول العالم على مدى العديد من السنوات، 
وال يسعني إال أن أشكر عمالءنا الكرام في املنطقة على 
دعمهم املخلص، وســنواصل مســيرتنا نحو تطوير 
التقنيات الكهربائية سعيا وراء هدفنا املتمثل بتحقيق 

االستدامة البيئية.
وفي ظل رؤية «لكزس الكهربائية» التي مت إطالقها 
عــام ٢٠١٩، تواصل لكزس تطويــر تقنياتها اخلاصة 
بأنظمة الدفع التــي تعتمد على الكهرباء بهدف إيجاد 
خصائص أداء محسنة، واالستمرار في حتقيق املتعة 
والبهجة اللتني يتطلع إليهما عمالئنا. وبحلول العام 
٢٠٢٥، تعتزم الشركة إطالق ٢٠ طرازا جديدا أو محسنا، 
مبا في ذلك أكثر من ١٠ مركبات تتنوع ما بني تلك التي 
تعتمد على أنظمة الدفــع الكهربائية BEV، واملركبات 
 ،PHEV «الكهربائية الـ «هايبرد املزودة بشاحن  خارجي
فضال عن املركبات الكهربائية الـ «هايبرد» HEV. وتشير 
التوقعات املستقبلية إلى أن مبيعات املركبات الكهربائية 
ستتجاوز مبيعات املركبات التي تعمل بالوقود التقليدي. 

وتسعى لكزس إلى حتقيق احلياد الكربوني على مدى 
كامــل دورة حياة املركبة بحلول العام ٢٠٥٠، بدءا من 
املواد والقطع وعمليات التصنيع، ووصوال إلى اخلدمات 

اللوجستية، والقيادة، وإعادة التدوير.
ومن أجل تسريع وتيرة انتشار املركبات الكهربائية، 
تخطط لكزس لتدشــني اإلنتاج التجاري ألول مركبة 
كهربائيــة «هايبــرد» مزودة بشــاحن خارجي خالل 
العــام ٢٠٢١ وفقا لنموذج الســوق الشــامل، كما أنها 
تخطــط إلطالق طراز جديد كليا مخصص للمركبات 
التــي تعتمد على أنظمة الدفــع الكهربائية في العام 
٢٠٢٢. ومن خالل توظيف تقنيات أنظمة الدفع التي 
تعتمــد على الكهربــاء، مثل املوتــورات، واحملوالت، 
والبطاريات التي طورتها لكزس على مر السنني في 
مجال املركبات الـ «هايبرد» الكهربائية، تسعى الشركة 
إلــى خلق قيمة جديدة وجتربة قيادة فريدة ملركبات 
لكزس الكهربائية الفاخرة، والتي ستتميز مبستوى 
عال من األداء الديناميكي الذي يثري احلواس اخلمس 

ويتخطى املركبات التقليدية.

منذ إطالقها طراز RX٤٠٠h في العام ٢٠٠٥  حتى أبريل ٢٠٢١

اإلجناز البارز أسهم في خفض تراكمي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١٩ مليون طن
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 «Hyperscreen» شاشة

التجهيز األبرز في املقصورة

مرسيدس EQS اجلديدة كليًا
مواصفات متفردة لفئة السيدان الكهربائية الفخمة

بشرى سارة حملبي قيادة واقتناء السيارات الكهربائية 
العصرية ذات املواصفات العديدة والرفاهية الفائقة لتجربة 
قيادة فريدة مع سيارة مرسيدس EQS اجلديدة كليا، حيث 
ستتوفر سيارة مرســيدس EQS ابتداء من الربع األول من 
عام ٢٠٢٢ في معارض شركة املال أوتوموبيلز، املوزع الوحيد 
احلصري لســيارات مرســيدس- بنز في الكويت، وميكن 
للراغبني في احلصول على هذه األيقونة في عالم السيارات 
تقدمي طلبات الشراء واحلجز املسبق من معرض شركة املال 
أوتوموبيلز الواقع في منطقة الري أو من مختلف معارض 

مرسيدس-بنز املال أوتوموبيلز في الكويت.
وتضع شركة Mercedes-EQ لسيارة EQS معايير جديدة 
لفئة سيارات السيدان الكهربائية الفخمة وتعتبر EQS السيارة 
األولى التي تعتمد على معايير الهندسة للسيارات الفخمة 
الكهربائية كبيرة احلجم التي توفر أعلى مستويات الراحة 
للســائق والركاب بفضل ما متتاز به من التقنيات احلديثة 

والتصميم األنيق والوظائف املطورة ووسائل االتصال.
في إطار مبادرة «Ambition ٢٠٣٩»، تعمل مرســيدس- 
بنــز على توفير مجموعة من الســيارات اجلديدة احملايدة 
للكربون للسنوات الـ ٢٠ املقبلة، فيما تعتزم الشركة بحلول 
العــام ٢٠٣٠ حتقيق أكثر من نصف مبيعات ســياراتها من 
الســيارات الكهربائية، والتي تشــمل السيارات الكهربائية 
بالكامل والهجينة. وتســتبق مرسيدس-بنز املستقبل في 
العديــد من املجاالت: فقد مت تصميم ســيارة EQS اجلديدة 
وفق أعلى مستويات االستدامة، التي صنعت وفق معايير 
محايدة الكربون، ويتم اســتخدام مواد تقتصد املوارد مثل 
فرش األرضية املصنوع من اخليوط املعاد تدويرها، باإلضافة 
إلى استدامة سلسلة القيمة بأكملها، بدءا من التصميم وشبكة 

املوردين وصوال إلى عملية اإلنتاج.
ومتكن خبراء الديناميكا الهوائية، بالتعاون مع املصممني، 
من حتقيق قيمة جديدة ملعامل الســحب تبلغ ٠٫٢٠، وذلك 
بفضــل العمــل الدقيق املــدروس واتباع مبــادئ التصميم 
العملي، وأصبحت سيارة EQS أفضل سيارة في خصائص 
الديناميــكا الهوائيــة في العالم تدخل خــط اإلنتاج بفضل 
قيمة معامل الســحب املنخفضة، حيث ساعدت هذه القيمة 
املنخفضة أيضا على تعزيز املسافة التي تقطعها السيارة 
بالبطارية قبل احلاجة للشحن. كما تعتبر السيارة من بني 
أفضل الســيارات من حيث احلركة في هدوء، حيث تتميز 

بانخفاض مستوى الضوضاء الناجت عن الرياح.
وبفضــل نظــام الدفع في ســيارة EQS ميكن للســيارة 
قطع مســافة تصل إلى ٧٧٠ كيلومترا بدون احلاجة لشحن 
البطارية مع توفير محركها لقوة تصل إلى ٣٨٥ كيلووات، 
ويتم التخطيط لطرح نسخة بأداء فائق تصل قوة محركها 
إلى ٥٦٠ كيلووات. وتتضمن جميع طرازات EQS نظام دفع 
كهربائي (eATS) على احملور اخللفي، فيما تتضمن طرازات 

٤MATIC نظام دفع كهربائي على احملور األمامي أيضا.
باإلضافة إلــى ذلك، مت إنتاج نوع مطور من البطاريات 
يتميز بالســعة األعلى، وتخزن البطارية األكبر حجما من 
بني بطاريتي الســيارة طاقة قابلة لالســتخدام تبلغ ١٠٧٫٨ 
 ،EQC كيلوواط ساعي، وذلك أكبر بنحو ٢٦٪ مقارنة بسيارة
ويتيح برنامج إدارة البطارية املبتكر، الذي مت تطويره داخل 
الشركة، إجراء التحديثات عن بعد (OTA)، بحيث يظل نظام 
إدارة الطاقة محدثا طوال عمر السيارة. وبالنسبة للتركيب 
الكيميائي خللية البطارية، فقد مت تقليل محتوى الكوبالت 

في األقطاب السالبة إلى ١٠٪.
وميكن شــحن سيارة EQS مبا يصل إلى ٢٠٠ كيلوواط 
في محطات الشــحن الســريع بالتيار املســتمر، وتسطيع 
السيارة أن تقطع مسافة تصل إلى ٣٠٠ كيلومتر بعد شحنها 
ملدة ١٥ دقيقة فقط، كما ميكن شــحنها بســهولة في املنزل 

أو في محطات الشــحن العامة، مبا يصل إلى ٢٢ كيلووات 
باستخدام التيار املتردد عن طريق الشاحن املوجود داخلها. 
وإلى جانب ذلك، هناك العديد من برامج الشحن الذكية التي 
ميكن تفعيلها تلقائيا حسب املوقع والوظائف مثل وظيفة 

الشحن املوفر للبطارية.
وعلى الرغم من أن ســيارة EQS تشــبه كثيرا ســيارة 
S-Class اجلديدة، فإنها تعتمد على بنية كهربائية بالكامل، 
وهذا املفهوم اجلديد متاما جعل التصميم العملي ممكنا: ميكن 
التعرف على ســيارة EQS ومتيزها بوضوح عن السيارات 
ذات محركات االحتراق، وذلك بفضل اخلطوط أحادية القوس 
وتصميم املقصورة املتقدم لألمام مع السقف املنحني حتى 
اجلزء اخللفي لللســيارة. وتتجلى فلســفة التصميم التي 
تتميز بـ «النقاء احلســي»، إلى جانــب الفخامة املتطورة، 
في األســطح دقيقة التصميــم والفواصل القليلة وخطوط 

التصميم السلسة.
وتتبع مرسيدس- بنز نهجا شامال لتوفير أعلى مستويات 
جــودة الهواء في ســيارة EQS من خــالل جتهيزها بنظام 
ENERGIZING AIR CONTROL PLUS، الــذي يعتمــد علــى 
الفالتر وأجهزة االستشعار وشاشات العرض ونظام تكييف 
الهواء. ويتميز فلتر HEPA مبستوى فائق في تنقية الهواء 
ميكنه من تنقية الهواء اخلارجي الداخل للســيارة بشــكل 
فعال للغاية من الغبار الناعم واجلسيمات الدقيقة وحبوب 
اللقاح، فيما تتم تنقية الهواء أيضا من ثاني أكسيد الكبريت 
وأكاسيد النيتروجني والروائح بفضل الكربون املنشط في 

نظام الفلتر.
 automatic comfort مجهزة بنظــام EQS وتأتي ســيارة
doors في األمام واخللف كتجهيز اختياري، فعندما يقترب 
السائق من السيارة، تبرز مقابض األبواب أوال، ومع اقترابه 
أكثر، يفتح باب السائق أوتوماتيكيا. وميكن للسائق أيضا، 
باســتخدام نظام املعلومات والترفيه MBUX، فتح األبواب 
اخللفية عن بعد والســماح لألطفال بالنزول عند الوصول 

للمدرسة على سبيل املثال.
وتتميز سيارة EQS مبميزات فريدة، حيث مت تزويدها مبا 
يصل إلى ٣٥٠ جهاز استشعار اعتمادا على مستوى الطراز، 
وتعمل هذه األجهزة على قياس املسافات والسرعات والتسارع 
وظروف اإلضاءة وهطول األمطار ودرجات احلرارة ووجود 
الركاب في املقاعد، إلى جانب حركات جفن الســائق أو لغة 
الركاب. وتتــم معاجلة هذه الكمية الضخمة من املعلومات 
من خالل وحدات حتكم بوسائل متطورة ملعاجلة الطوارئ 

بأسرع وقت ممكن.
وحتقق التجربة الصوتية احمليطية في سيارة EQS نقلة 
نوعية من التجهيزات الصوتية في السيارات التقليدية إلى 
الكهربائيــة، حيث يتيح تنوع التجــارب الصوتية اختيار 
إعدادات فردية مختلفة. ومن خالل نظام الصوت احمليطي 
Burmester، ميكن االختيار بني نوعني من التجارب الصوتية 
هما Silver Waves وVivid Flux. وميكن اختيارهما أو إيقاف 
تشغيلهما عبر الشاشة الوسطى، في حني ميكن إطالق مقطع 
صوتي آخر باستخدام تقنية عبر األثير. أما صوت القيادة 
التفاعلي الذي يستنســخ مــن مكبرات نظام الصوت داخل 

املقصورة، فينتقل ضمن عالم صوتي مخصص.
وبفضل أجهزة االستشعار املتطورة التي تراقب محيط 
السيارة، تساعد أنظمة الركن السائق على املناورة في مجاالت 
متعددة، حيث ميكن للسائق ركن السيارة وإخراجها من مكانها 
 Remote Parking باســتخدام الهاتف الذكي عن طريق نظام
 INTELLIGENT ومــن خالل التنزيل املســبق لنظام .Assist
PARK PILOT، تكون سيارة EQS مستعدة لتشغيل برنامج 
Automated Valet Parking. وفي حال كانت السيارة مجهزة 
بخدمة Connect اإلضافية االختيارية، فعندها تكون مزودة 

بتقنية الركن واخلروج من مكان الركن تلقائيا بالكامل دون 
أن يكون السائق املوجود في مواقف السيارات مزودا بالبنية 
التحتية الالزمة لبرنامج Automated Valet Parking شريطة 

أن تسمح القوانني احمللية بتشغيل اخلدمة.
تنطبق مبادئ Integral Safety السيما السالمة من احلوادث 
بغض النظر عن املنصة. وأسوة بجميع سيارات مرسيدس 
األخــرى، تتميز EQS مبقصــورة ركاب صلبــة، واملناطق 
القابلة للتهشــم وأنظمة أحزمة األمــان املتطورة، في حني 
يكون نظام PRE-SAFE قياســيا. وأفسحت حقيقة اعتماد 
سيارة EQS بالكامل على هندسة كهربائية املجال إلمكانيات 
تصميم جديدة من حيث الســالمة، وهذا يعني، على سبيل 
املثال، إمكانية اختيار موقع مناسب لتركيب البطارية، في 
منطقة محمية من التصادم في اجلزء الســفلي من الهيكل. 
ونظرا لصغر حجم احملرك، ميكن التصرف بصورة أفضل 

في حاالت التصادم األمامي.
ستتوفر سيارة EQS ابتداء من الربع األول من ٢٠٢٢ في 
معرض شــركة املال أوتوموبيلز، املوزع الوحيد احلصري 
لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت الواقع في منطقة الري. 
للمزيد من املعلومات واالستفسارات عن سيارات ومركبات 
مرسيدس-بنز الكويت، ميكن للعمالء االتصال أو التواصل 
عبر الواتساب بخدمة العمالء على الرقم: ١٨٨٧٨٨٨، أو متابعة 
صفحة االنســتغرام mercedesbenzkuwait أو زيارة موقع 

الشركة اإللكتروني:
www.shop.mercedes-benz-mena.com/kuwait/ar

متوفرة للطلب واحلجز املسبق لدى «املال أوتوموبيلز»

تعتبــر شاشــة Hyperscreen اخلاصــة 

بنظام املعلومات والترفيه MBUX واحدة من 

التجهيزات البارزة في املقصورة، ومتتد هذه 

الشاشة املنحنية الكبيرة من اليسار إلى الدعامة 

A اليمنى، مت دمجها بغطاء زجاجي. أما شاشة 

OLED قياس ١٢٫٣ بوصة أمام السائق فتمنحه 

شاشة ومنطقة حتكم مخصصتني. 

تتوفــر وظائف الترفيــه فقط عندما تقاد 

الســيارة وفق األنظمة الســارية في كل بلد، 

وتعتمــد Mercedes-EQ علــى منطق إغالق 

ذكي مبني على الكاميرا: إذا اكتشفت الكاميرا 

أن السائق ينظر إلى شاشة الراكب األمامي، 

يبدأ تعتيمها تلقائيا.

وتتضمن برامج مساعدة السائق األخرى 

العديد من الوظائف الداعمة للسائق، ومن هذه 

الوظائف اجلديدة مثال حتذير النوم اجلديد 

من تقنيــة ATTENTION ASSIST التي حتلل 

حركات جفني الســائق عبر كاميرا موجودة 

على شاشة السائق، في حني تعرض شاشة 

املساعدة ضمن شاشة السائق جميع عمليات 

أنظمة مساعدة السائق بصورة سهلة الفهم 
وبشاشة كاملة.
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منذ إطالق سيارة بريوس الشهيرة عام ١٩٩٧

«تويوتا»:  ١٧ مليون مركبة كهربائية هجينة  

مت بيعها حول العالم

جتاوزت مبيعات تويوتا العاملية من املركبات الكهربائية 
الهجينــة حاجز ١٧ مليــون مركبة منذ إطالق بريوس ألول 

مرة في عام ١٩٩٧.
وبدأ قرار تويوتا في تطوير املركبات الكهربائية الهجينة 
قبل ٢٥ عاما عندما قاد تاكيشــي أوشــيامادا فريقا لتطوير 
ســيارة للقرن احلادي والعشرين، والتي من شأنها تقليل 
انبعاثــات غازات االحتبــاس احلراري وامللوثــات الضارة 
األخــرى. مت إطــالق أول جيل مــن بريوس في عــام ١٩٩٧ 
بالتزامن مع توقيع بروتوكول كيوتو، والذي أعطى زخما 

جديدا للحركة البيئية.
اليــوم، وبعد بيع أكثــر من ١٧ مليون ســيارة هجينة، 
قدمت تويوتا مســاهمة كبيرة للبيئة، حيث قامت تقنيتها 
الكهربائيــة الهجينة حتى اآلن بتقليل أكثر من ١٤٠ مليون 
طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم مقارنة 
مببيعات نظيراتها من مركبات الوقود. وقد ساهمت الرؤية 
األساسية للشركة في جعل تويوتا رائدة في االلتزام بلوائح 
االنبعاثات الصارمة على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم.
وخالل هذه الفترة، شــهدت تويوتــا ارتفاعا في الطلب 
على الســيارات الكهربائية الهجينة، حيث قامت الشــركة 
بدمــج هذه التكنولوجيــا املبتكرة مــع التصميم العاطفي 
 .TNGA الــذي مت متكينه من خالل طــرح منصاتها العاملية
إلى جانب النظام الهجني احلالي من اجليل الرابع، تواصل 
تويوتا حتســني تقنيتهــا الهجينة لتحقيــق انبعاثات أقل 
وكفاءة أفضل للوقود. اليوم، أصبحت السيارات الكهربائية 
الهجينة ذات تكلفة مقبولة وهي متوفرة ومناسبة للعمالء 

في الشرق األوسط.
املركبــات الهجينــة تؤدي بطبيعة احلــال إلى املركبات 
الكهربائية بالبطارية واملركبات الكهربائية بخاليا الوقود

في حني تعتقد تويوتا أن املركبات الكهربائية الهجينة  
جزء أساسي من املزيج العام املستقبلي للمركبات الكهربائية، 
فإن عقدين من اخلبرة أيضا في مجال السيارات الكهربائية 
يغذيان استراتيجية الشركة لتوليد الطاقة بأشكال متعددة. 
تقوم الشركة وستستمر بتزويد أنواع متعددة من املركبات 
الكهربائيــة لتقليــل االنبعاثات بناء علــى اللوائح، البنية 
التحتية للســوق وطلب العمالء بشكل أساسي. إن تويوتا 
ال تؤمن بســيناريو «الفائز يأخذ كل شــيء» بل مبستقبل 
تقوم فيه جميع التقنيات الكهربائية املختلفة، من ضمنها 
املركبات الهجينة واملركبات الهجينة ذات الشحن اخلارجي 
 (FCEV) واملركبــات الكهربائيــة بخاليا الوقــود ،(PHEV)

واملركبات الكهربائية بالبطارية (BEV)، بلعب دور فيه.
وكنتيجــة خلبرتهــا الطويلة في املركبــات الكهربائية 
الهجينة، تتمتع الشركة بخبرات عميقة في تقنيات الكهرباء 
األساســية الشائعة في جميع أشكال احملركات الكهربائية، 
واضعة إياها في الصدارة من أجل مستقبل كهربائي. فعلى 
مدى عقدين من التطوير املســتمر للمحــركات الكهربائية 
والبطاريــات ووحدات التحكم فــي الطاقة، تعلمت تويوتا 
كيفية إدارة الطاقة وإعادة استخدامها بكفاءة، موفرة بذلك 
مجموعة من اخليارات الكهربائية للعمالء من خالل املركبات 
الكهربائية الهجينة واملركبات الهجينة ذات الشحن اخلارجي 
(PHEV) واملركبات الكهربائية بالبطارية (BEV) واملركبات 

.(FCEV) الكهربائية بخاليا الوقود
ومنذ إطالقها املركبة الكهربائية الهجينة طراز بريوس 
في فبراير ٢٠١٦ في الكويت، أطلقت مؤسســة محمد ناصر 
الساير وأوالده تويوتا ٦ موديالت من املركبات الكهربائية 
الهجينــة املعروفة مــن ضمنها هايالنــدر، راف ٤، كامري، 

C-HR، كوروال كروس وكوروال.

«تويوتا الساير» أطلقت ٦ طرازات كهربائية هجينة من ضمنها هايالندر وراف ٤ وكامري وC-HR وكوروال كروس وكوروال

التكنولوجيا الكهربائية الهجينة من تويوتا أسهمت في تقليل أكثر من ١٤٠ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم
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يتمتع «جي إم سي تيرين» بتصميم جريء ووقفة قوية وجتهيزات 
متميزة، وهو بهذا يرسي معايير جديدة بالكامل ضمن فئة املركبات 
الرياضية متعددة االســتعماالت (SUV) الصغيرة. وتتجسد 
املكانة الراقية لهذه الـ SUV الصغيرة من خالل الشبك األمامي 
احلصري، كما ان املقصورة الداخلية املستوحاة من الطائرات 
تعبر بقوة عن التفوق في هذا املجال. لكن جي إم سي تيرين ال 
يشكل متعة للعني فقط. فعالوة على مظهره األخاذ، يأتي «تيرين» 
مزودا بخصائص تقنية متقدمة تساهم بشكل كبير في حتسني 
متعة القيادة عبر إضفاء املزيد من الراحة واالبتكارات واملزايا 
العملية التي سترضي اهتمامك وشغفك بالتقنيات احلديثة. 

ونستعرض هنا سبعة أمثلة على هذا األمر:

يواجه الكثير من الناس في أوقات معينة مشــكلة مشــتركة، حيث يجب املشــي إلى الســيارة بعد ســاعات عديدة من 
التســوق في املركز التجاري أو البقالة مع حمل مجموعة أكياس بكلتا اليدين وفي الوقت ذاته دفع عربة الطفل. لكن 
العــبء األخيــر واألصعب يتمثل مبحاولة فتح غطاء الصندوق يدويا. وحلســن احلظ، فإن هذه الـ SUV العائلية ذات 
املزايا البديهية هي الرفيق األفضل في وقت احلاجة لها، إذ إنها جاهزة دوما للمساعدة عندما يصعب استعمال األيدي. 
ضمن هذا اإلطار، يأتي «تيرين» مع خيار باب خلفي كهربائي قابل للبرمجة وال يستدعي استخدام األيدي، بحيث ميكن 

تفعيل عمله بكل بساطة عبر الركل بالقدم حتت اجلهة اليسرى من املصد اخللفي.

يأخــذ جي إم ســي تيرين موضوع الترفيه على محمل اجلد أيضا. فالبيئــة الداخلية ضمن أي مركبة ميكن أن ترتقي 
بتجربة القيادة إلى مستويات أعلى أو تؤثر عليها سلبا، لذلك من املهم جدا ضبط األجواء املناسبة للرحلة. وهنا يبرز 
في «جي إم ســي تيرين» دور نظام الصوت الراقي Bose Premium االختياري مع ســبعة مكبرات، والذي يولد صوتا 

قويا وواضحا جدا سيجعل التجربة الترفيهية باملركبة مختلفة متاما.

عندما يتعلق األمر باملعلومات والترفيه، فإن «تيرين» يتيح ميزة التخصيص عبر نظام املعلومات والترفيه من «جي 
إم ســي» والذي يشمل شاشــة مائلة قياس ٨ بوصات. وهذا ميكن السائق من استخدام تطبيقاته املفضلة وخصائص 

النظام في وسط شاشة اللمس، بينما يتمتع بقدرة التحكم بتجربة الركاب من خالل لوحة العدادات األمامية.

إلــى جانــب متعة القيادة التي توفرها، يجب على أي مركبة أن تكــون مريحة كي تصبح الرفيق املثالي على الطريق. 
بناء عليه، مت تصميم «جي إم سي تيرين» لتوفير البيئة املناخية األفضل داخله، أكان خالل شهور الصيف الالهبة، أم 
في الشهور األكثر برودة. فهذه الـ SUV متوافرة مع عدد من خصائص التدفئة والتبريد املتقدمة، شاملة خيار املقاعد 
األماميــة املدفأة، إضافة للمقاعد األمامية املهواة االختيارية، ومقاعــد الصف الثاني اجلانبية املدفأة االختيارية، وذلك 

للحفاظ على أفضل مستويات الراحة في كل الفصول.

بينما تتألق األضواء األمامية واخللفية احلصرية التي تتخذ شكل احلرف C في «جي إم سي تيرين» بتصميمها اجلميل، 
إال انه متت هندستها أيضا للتفرد بأي طريقة ميكن تخيلها. فاألضواء األمامية تنساب بأناقة من األمام للخلف، بينما 
تشــع بضوء LED املشــرق للمساعدة في العبور بســهولة ضمن البيئات املظلمة أو كثيرة الضباب، مما يضمن توفير 

املساعدة الالزمة في األوقات التي يكون هناك حاجة ماسة للرؤية الواضحة.

قد تكون جتربة الركوب الهادئة والناعمة أمرا مسلما به في بعض األوقات، لكنها ضرورية جدا خالل التنقالت اليومية. 
ولهذا، يأتي «تيرين» مزودا اختياريا بباقة غنية من التقنيات املتطورة، بدء من صمامات التعليق املعدلة بشكل فريد 
وصــوال إلــى عوازل النوابض من مادة اليوريثان، والتي تعزز مســتويات نعومة وهــدوء كل جتربة قيادة، بينما في 
الوقت ذاته حتســن اجلودة اإلجمالية للرحلة على الطريق. إلى جانب هذا، يتميز «جي إم ســي تيرين» بكونه مجهزا 
للتعامل مع ظروف القيادة املتغيرة وذلك بفضل نظام اختيار التعليق الذي يسمح للسائق إجراء تعديالت في الوقت 

الفعلي لالستفادة من األداء األمثل.

أخيرا لكن ليس آخرا، حتظى السالمة دون أي شك بأولوية قصوى، خصوصا بالنسبة للمركبات العائلية. بناء عليه، 
يتميز «جي إم ســي تيرين» بكونه غنيا بخصائص الســالمة املتقدمة التي متنح املزيد من الطمأنينة والراحة للسائق 
والركاب على حد سواء. وابتداء من خيار الكبح لتفادي صدم املشاة في األمام وميزة التنبيه عند تبديل املسارات مع 
التنبيــه اخلــاص باملنطقة اجلانبية العمياء، وصوال إلى خيار التنبيه من الســيارات العابرة في اخللف، فإن «جي إم 

سي تيرين» يوفر لك احلماية الشاملة من مختلف النواحي.

3

4

5

6

7

مركبتك وفق أسلوبك

راحة في كل املواسم

إشعاع كاملاسة

جتربة ركوب سلسة 
فوق كل التضاريس

ما الهدف من التقنية 
إن لم تستخدم للسالمة؟

تقنيات متطورة جتعل من «جي إم سي تيرين» 
الرفيق األكثر عمالنية على الطريق

رفيقك املالئم 1

تالقي التقنية والترفيه2
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مــن البنك مع املواطنــني واملقيمني، 
خصوصا في ظل إجراءات بدء التعافي 

من تلك األزمة الصحية.
وقد امتدت فعاليات املعرض على 
مــدار ثالثة أيام متواصلــة، والذي 
واظــب فريق KIB على التواجد فيه 
واإلشراف عليه عبر جناحني للبنك 
على هامش املعرض، حيث شــارك 
فيــه زواره أجــواء املرح بسلســلة 
من األنشطة الترفيهية واملسابقات 
وبرنامج للجوائز، كما تواجد ممثلي 
البنــك مــن إدارة املبيعــات أيضــا 
خــالل احلدث لتقدمي االستشــارات 
ومساندة العمالء بشأن طلبات متويل 
السيارات وتقدمي عرضه املميز لهم، 
والذي يتضمن تقدمي متويل بنسبة 
أرباح تنافسية تصل إلى ٠٪ لشراء 
الســيارات من جميع الوكاالت على 
فترة سداد من ٣ إلى ٥ سنوات بنسبة 

أرباح ٣ سنوات. 
«بنك للحياة»: 

يدعم كافة احتياجات مجتمعه

بصفتــه عضوا فعاال ومســاهما 
في خدمــة املجتمع، وحتــت مفهوم 
«بنك للحياة» الذي اتخذه كشــعار 
لنمــوذج أعماله، يســعى KIB دائما 
إلى دعم جميع أفراد املجتمع في كافة 
جوانب حياتهم، ومبا يناسبهم ويالقي 
تطلعاتهم ومينحهم جتربة مصرفية 
ومعيشية واجتماعية استثنائية معه.

وحتت هذا الشعار، يحرص البنك 
على تعزيز جتربة عمالئه بخدمات 
ومنتجات تخدم كل شريحة من شرائح 
مجتمعه على اختالفها، ويشمل ذلك 
اخلدمــات التمويلية التــي صممت 
خصوصا لهــم لتغطي احتياجاتهم 
في احلياة، حتى يصبح KIB الشريك 
املثالــي لهم مبا يلبــي احتياجاتهم، 
ومنها احتياجات متويل السيارات، 
والتي يقوم بتقدميها ملساعدتهم في 
شراء أي سيارة يحلمون بها ومبنتهى 

السهولة والتيسير.

الكويت، يقدم KIB عرضه التمويلي 
ضمن حملة «الراتب» لهذا العام ضمن 
ثالثة خيارات *(انظر اجلدول للمزيد 

من التفاصيل):
أولها: التمويل دون أرباح ملدة ٥ 
ســنوات لغاية ٢٥٠٠٠ دينار لشراء 
 ،Acadia من فئات GMC ســيارات الـ
وSierra، وTerrain، وذلك عبر شريك 
البنــك وهي شــركة «محمــد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني»، كذلك أحدث 
 ،Civic من فئات Honda LXS موديالت الـ
وAccord، وOdyssey، عبر وكالة «الغامن 
أوتو»، فضال عن مجموعة من املاركات 
واملوديالت األخرى تشمل سيارات الـ 
Gladiator، وWrangler، وFiat، وغيرها، 
عبر شركة املال وبهبهاني للسيارات.

ثانيها: التمويــل دون أرباح ملدة 
٤ سنوات لغاية ٢٥٠٠٠ دينار لشراء 
 Lexus جميــع موديالت ســيارات الـ
عبر وكالة محمد ناصر الساير، كذلك 

.Toyota جميع موديالت الـ
أمــا اخليار الثالــث فهو يتضمن 
التمويل دون أرباح على ٣ ســنوات 
ملجموعــة الســيارات املتوافرة لدى 
جميع الشــركاء. ومن بني سلســلة 
 KIB املــاركات العامليــة التي ميــول
شراءها سيارات الـ Geely، وAudi، و
 ،Jeepو ،Hyundaiو ،BMWو ،Mazda

وMG، وغيرها.
معرض «KIB Auto Show» للسيارات: 

حدث ترفيهي وتسويقي 

ضمن جهوده املستمرة للتفاعل 
مع عمالئه بشكل مباشر ومبتكر من 
أجل الترفيه عنهم والترويج حلمالته، 
اختتم البنك مؤخرا فعاليات معرض 
KIB Auto Show للســيارات، الــذي 
أقيم فــي مجمع «مروج» الترفيهي، 
والــذي قام البنك حصريا بتنظيمه 
ليســتضيف نحــو ١٧ ماركة عاملية 
للسيارات، وعرض أكثر من ٣٠ سيارة 
من بني أحدث ما قدمته تلك املاركات 
من موديالت لعمالئه وزواره، ويعتبر 
معرض KIB هو أول معرض سيارات 
يقام أمام اجلمهور في الهواء الطلق 
بعد اجلائحة، والذي جاء كاحتفال 

باعتباره من املؤسســات الرائدة 
واملنافسة في تقدمي اخلدمات املصرفية 
والتمويليــة الشــاملة، يواصل بنك 
الكويــت الدولــي (KIB) ســعيه إلى 
تطويــر وتوســيع نطاق أنشــطته 
التمويليــة باســتمرار، خاصــة في 
القطاعات احليوية. وفي هذا اإلطار، 
يعمل البنك بدأب على مساندة عمالئه 
من جميع الشرائح، سواء من األفراد 
أو الشركات، وابتكار حلول متويلية 
متميزة تستجيب ملتطلباتهم وتلبي 
مختلف احتياجاتهم ومبا يتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية. 
ومن خالل خبرتــه العريقة التي 
متتــد ملا يقارب الـ ٥٠ عاما في مجال 
التمويل بشكل عام، يقدم KIB خدماته 
التمويلية عبر العديد من التخصصات 
ومبنتهى الراحة والسهولة، ومبا يشمل 
متويل السلع االستهالكية (من أثاث 
أو الكترونيات أوغيرها)، والتمويل 
الطبي، كذلك متويل املواد اإلنشائية 
ومواد البنــاء، والتمويــل العقاري، 

وطبعا متويل السيارات.
متويل السيارات: خدمات وعروض فريدة

متويليــة  حلــوال   KIB يقــدم 
ميســرة حتقق لعمالئــه رغبتهم في 
شــراء أحدث موديالت السيارات أو 
املركبات املستعملة من جميع وكاالت 
السيارات داخل الكويت، والتي تقدم 
وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية على 
هيئة مرابحة أو مساومة، وذلك لكل 
من الكويتيني ومواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي واملقيمني العاملني 
فــي القطاعات احلكوميــة، والعامة، 

واخلاصة.
هــذا، ويقدم KIB متويله للعمالء 
لشراء سيارة أحالمهم بحد أدنى قدره 
١٠٠٠ دينار، بينما يصل إلى حد أقصى 
حتى ٢٥٠٠٠ دينار، وذلك خالل فترة 
ســداد تصل الى ٥ سنوات، والتي ال 
تشــترط دفعة مقدمــة، مع حد أدنى 
للراتب الشهري وهو ٤٠٠ دينار، أما 
عن املتطلبات األخرى فهي تشمل فقط 
شهادة راتب من جهة العمل، والهوية 
املدنية، مع كشف حساب لغير عمالء 
البنــك. ومن واقــع اهتمامه بعمالئه 
وتقديره لهم، يقدم KIB مجموعة من 
التسهيالت لتيسير عملية الشراء لهم، 
من بينها فترة ســماح للقسط األول 
تصل إلى ٦ أشهر، مع دفعات شهرية 
ميســرة ومرنة، فضال عن العروض 
املميزة واالستثنائية التي يطلقها البنك 
ســنويا ملكافأة العمالء، حيث كانت 
آخرها لهذا العام هي حملة «الراتب» 
التي قــدم من خاللهــا خدمة متويل 
للســيارات دون أرباح لغاية ٢٥٠٠٠ 
دينار، وقد مت إطالق هذا العرض منذ 
بداية شهر سبتمبر من العام احلالي 
واملمتد حتى نهاية السنة، مع احتمالية 
جتديده للربع األول من العام ٢٠٢٢.

حملة «الراتب» للعام ٢٠٢١: 
تفاصيل ومزايا

بالتعــاون مع مجموعة من نخبة 
شــركائه مــن وكالء الســيارات فــي 

عروض وحمالت متويلية تنافسية لشراء أفخم السيارات
متويالت تصل إلى ٢٥٠٠٠ دينار بنسب أرباح تنافسية

، و ، و
، و

مع عمالئه بشكل مباشر ومبتكر من 
أجل الترفيه عنهم والترويج حلمالته، 
اختتم البنك مؤخرا فعاليات معرض 

٣٠للسيارات، وعرض أكثر من ٣٠للسيارات، وعرض أكثر من ٣٠ سيارة 

من موديالت لعمالئه وزواره، ويعتبر 
 هو أول معرض سيارات 
يقام أمام اجلمهور في الهواء الطلق 
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 سيارات كهربائية 
ميكن شراؤها اآلن 

في الكويت
بدأ مشهد السيارات الكهربائية وهي تســير على طرقات الكويت يغدو مألوفا شيئا فشيئا، خاصة مع توجه الشركات 
العاملية إلحالل ثقافة التنقل بـ «انبعاثات صفرية» بني أوساط املستهلكني، صحيح ان أسواق املنطقة تأخرت كثيرا في تبني 
هذا التوجه ألسباب كثيرة أولها الوفرة النفطية التي تعيشها وانخفاض سعر ليتر الوقود، إال أن فكرة التنقل النظيف باتت 
واقعا ال مفر منه، وهو قادم ال محالة، لذا كان البد لبعض وكاالت السيارات احمللية املضي قدما والترويج لثقافة السيارات 
الكهربائية ولو بشــكل خجول، فخالل العام املاضي أطلقت بعض العالمات التجارية عدة سيارات كهربائية بالكامل في 
الســوق الكويتية، حيث أصبح بإمكان العمالء الراغبني في اقتناء مركبة كهربائية التوجه ملعرض العالمة التجارية والتعرف 
على مركبته املســتقبلية على أرض الواقع، وطرح كل األسئلة العالقة في ذهنه حول عمالنية هذه املركبات، باإلضافة إلى 

ضمان راحة البال خالل فترة التملك بفضل الكفالة املصنعية املضمونة املقدمة من الوكيل.
في هذا التقرير نســتعرض لكم ٥ سيارات كهربائية بإمكانك عزيزي القارئ متلكها في الكويت، والتمتع بتجربة القيادة 

التي توفرها هذه املركبات الصامتة:

هي أول سيارة كهربائية بالكامل من «بورشه»، والتي تفتتح فصال جديدا في تاريخ الشركة العريقة، الذي ميتد 
 GTعلى مدار ٧٠ عاما.تضاهي ســيارة تايكان توربو إس موضوع التجربة وقت التســارع في سيارة بورشه ٩١١   ٢
 RS األســطورية، حيث تنطلق من الســكون إلى ١٠٠  كم/س في ٢٫٨ ثانية فقط، ويعد طراز توربو إس من أقوى 

طرازات بورشــه التي دخلت خط اإلنتاج، حيث تبلغ قدرته ٧٦١  حصانا مع عزم دوران مرتفع يصل إلى ١٠٥٠ 
نيوتن متر، أما السرعة القصوى لطراز تايكان توربو إس فهي محددة بـ ٢٦٠  كم/س.

تعد تايكان أول ســيارة تدخل خط اإلنتاج مع نظام شــحن بقوة ٨٠٠  ڤولت، ومتثل هذه اخلاصية ميزة 
استثنائية عندما تتوافر إمكانية الشحن عالي الطاقة، ما يجعل الوقت الالزم لشحن السيارة قصير للغاية 
ففي غضون ٤ دقائق فقط تستطيع تزويد بطارية الليثيوم أيون بطاقة تكفي للسير باملركبة ملسافة ١٠٠ 
كيلومتر، كما ميكن جلميع مالكي تايكان شــحن ســياراتهم بسهولة مع شاحن التيار املتردد بقوة تصل 
إلى ١١  كيلوواط في املنزل، أو في العمل عبر الشاحن الصناعي السريع، أو عبر أي محطة شحن عامة 

أثناء تنقالتهم.

هي أول منوذج كهربائي من احلجم الكامل من شركة بوليستار، والذي مت الكشف عنه في معرض جنيف الدولي للسيارات 
٢٠١٩، وملن ال يعرف عالمة «بوليستار» فهي كانت قدميا أحد أعمال السباقات اخلاصة بشركة «ڤولڤو»، لكنها اآلن شركة 
مستقلة مملوكة لشركتي «ڤولڤو» السويدية و«جيلي» الصينية، وقد قدمت سيارتها األولى الهجينة «بولستار١»، قبل 
أن تطلق سيارتها اجلديدة «بولستار ٢» الكهربائية بالكامل، علما أن الشركة تتخذ من غوتنبرغ السويدية مقرا لها.
السيارة تستخدم محركني كهربائيني يولدان قوة ٤٠٨ حصان مع عزم دوران يصل إلى ٦٦٠ نيوتن متر، تتسارع 
مــن الســكون إلى ١٠٠ كلــم/س في ٤٫٧ ثوان، مع بطارية بقــوة ٧٨ كيلوواط، اما مدى القيــادة فيصل إلى ٥٠٠ كلم، 
ويستغرق شحن بطارياتها بالشاحن الثالثي األطوار ٨ ساعات. ويبدو أن «ڤولڤو» جاهزة للمنافسة بقوة في عالم 
السيارات الكهربائية بالكامل حيث زودت الشركة السويدية سيارات «بولستار ٢» بعناصر أمان وسالمة متطورة.
اجلدير بالذكر أن هذا الطراز يتفوق على طراز تسال ٣ سواء من ناحية التصميم الداخلي أو جودة التشطيب.

 ،Mercedes-EQ أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من EQS تعتبر
حيث إنها تعيد تعريف قطاع املركبات الكهربائية من خالل هذه السيارة، 
فهي النموذج األول الذي يجمع بني تصميم السيارات الكهربائية ومعايير 
الفخامــة املتوافرة في مرســيدس-بنز، ومن خالل دمــج التكنولوجيا 
والتصميم والوظائف واالتصال، ستعطي EQS السائق وركاب املقصورة 

على حد سواء جتربة قيادة فريدة.
ومع مدى يصل إلى ٧٧٠ كيلومترا وبقدرة إنتاجية تصل إلى ٣٨٥ 
كيلوواط، تلبي مجموعة نقل احلركة في EQS أيضا كل التوقعات 
لسيارة سيدان تقدمية وفاخرة جديدة في فئة S-Class، ومتثل 
EQS إطالق جيل جديد من البطاريات ذات الكثافة والطاقة األعلى 
بشكل ملحوظ، حيث حتتوي البطاريتان األكبر حجما على 

طاقة قابلة لالستخدام تبلغ ١٠٧٫٨ كيلوواط في الساعة.
وميكن شحن EQS مبا يصل إلى ٢٠٠ كيلوواط في محطات 
الشحن السريع بالتيار املباشر، ويعاد شحن طاقة تصل 
إلــى ٣٠٠ كيلومتر أخــرى (WLTP) في ١٥ دقيقة فقط 
باملنزل أو في محطات الشــحن العامة، وميكن شحن 
EQS بسهولة مبا يصل إلى ٢٢ كيلوواط باستخدام 

الشاحن املوجود ضمن معدات السيارة.

بورشه تايكان

بوليستار ٢

EQS مرسيدس

I - PACE جاكوار

توفــر جاكوار I-PACE أول ســيارة رياضية متعددة األغراض فاخرة فائقــة األداء كهربائية بالكامل متعة 
قيادة كتلك التي توفرها الســيارات الرياضية املزودة مبحرك احتراق داخلي، فبوجود محركني كهربائيني على 

كل واحد من محوري العجالت، تقدم هذه السيارة أداء استئنائيا يبلغ ٤٠٠ حصان وعزم دوران ٦٩٦ نيوتن/ متر 
مع نظام دفع رباعي دائم، وهيكل من األملنيوم ومركز جاذبية منخفض، لتوفر ســيارة I-PACE توازنا ال مثيل له 

بني أداء القيادة املمتاز للدفع الكلي.
وتأتي I-PACE اآلن بشــاحن بقوة ١١ كيلوواط كميزة أساســية، ما ميكن العمالء من احلصول على طاقة كهربائية 

ثالثية األطوار لالســتمتاع بشحن أسرع بشــكل كبير، وعند وصول السيارة بشاحن جداري ١١ كيلوواط، ميكن إضافة 
حتى ٥٣ كم من مدى القيادة كل ســاعة، فيما يســتغرق الشــحن الكامل للبطارية الفارغة اآلن ٨ ساعات، ما يجعله مثاليا 

لشــحن الســيارة في املنزل. أما العمالء في البلدان ذات التيار أحادي األطوار الذين يســتخدمون شــواحن جدارية بقوة ٧ 
كيلوواط، فيســتفيدون كذلك من قدرة شــحن مميزة تضيف حتى ٣٥ كم في الســاعة، وحتقق شــحنة كامل خالل ١٢ ساعة، 

وعند استخدام الشحن السريع، سيضيف الشاحن بقوة ٥٠ كيلوواط حتى ٦٣ كم خالل ١٥ دقيقة، فيما يضيف الشاحن بقوة 
١٠٠ كيلوواط حتى ١٢٧ كم في ذات املدة.

تظهر أودي من خالل ســيارة e-tron GT الفخامة التي ســتتميز بها القيادة 
الكهربائية، حيث جتمع ســيارة الكوبيه ذات األربعة أبواب بني التصميم األنيق 

وأعلى مستويات القوة والقيادة الديناميكية. ومتثل السيارة بداية حقبة جديدة، 
فهي سيارة الغران توريزمو املستقبلية.

تشــترك ســيارة e-tron GT مع ســيارات غران توريزمو في أنها سيارة رياضية 
ســياحية تتميز بالتحكم الديناميكي الفائق وأعلى مستويات االنسيابية والديناميكا 

الهوائيــة. وتبلــغ طاقة احملرك الكهربائي ٤٧٦ حصانا أو ٥٩٨ حصانا في طراز RS وفقا 
للطراز احملدد، ما يســاعد الســيارة على االنطالق بســرعة فائقة، وتعتبر املســافة التي 

تقطعها الســيارة بعد شــحنها من أهم املواصفات التي متيز السيارة، حيث تصل إلى ٤٨٧ 
كم، وفقا لتوقعات اختبار الســيارات اخلفيفة املوحد عامليا (WLTP)، وذلك بفضل البطارية 

التي تبلغ قدرتها الصافية ٨٥ كيلوواط ســاعي، وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 
١٠٠ كم/س في ٤٫١.

ويتيح النظام الكهربائي بتقنية ٨٠٠ فولت الشحن السريع للسيارة عبر التيار املستمر بقوة 
تصل إلى ٢٧٠ كيلوواط، حيث تســتطيع الســيارة قطع مسافة ١٠٠ كم تقريبا عند شحن البطارية 

ملدة خمس دقائق فقط.

أودي
e - tron GT 





 «هوندا الغامن» تطلق عروض آخر العام  
االستثنائية على جميع سياراتها املميزة

التصميم واألداء، باالرتكاز على طابع 
«أكورد» الصلب وجودتها املذهلة، 
وكفاءتهــا في االقتصاد باســتهالك 
الوقود، وجتهيزاتها وديناميكياتها 

املتطورة في القيادة.
ويرتقــي اجليــل العاشــر مــن 
«أكورد» إلى مستوى جديد جلاذبيتها 
العاطفية وجودتها املميزة، إذ تتحدى 
املركبة التوجه العام ملكانتها كسيارة 
سيدان متوسطة احلجم، لتوافر أداء 
أعلــى رهافة وجاذبيــة، إلى جانب 
مقصورة أكثر رحابة ورقيا، وأحدث 
جيل من تقنيات السالمة ومساعدة 

السائق.
ومتتــاز هونــدا أكــورد ببنائها 
على منصة ذات وقفة أعرض وأكثر 
انخفاضــا، وهيكل ببنية من قطعة 
واحــدة أخف وزنــا وأعلى صالبة، 
إلــى جانب شــاصيه أكثــر تطورا 
وأخف وزنا. تتوافر اليوم بعروض 
متويليــة حصرية و٠٪ أرباح على 

الفئة الرياضية.
معارض هوندا الغامن

وميكن للعمالء ومحبي سيارات 
هونــدا الغامن جتربتهــا عند زيارة 
معارضنا املتواجدة في الري، الشويخ 
والفحيحيل. من ٨:٣٠ صباحا لغاية 
الساعة ١٠:٠٠ مساء من السبت إلى 
اخلميس، بينما تكون ساعات العمل 
يوم اجلمعة في الري من ٩:٣٠ صباحا 
حتــى الـ ١٠:٠٠ مســاء وفي كل من 
الفحيحيل والشــويخ من الســاعة 
٣:٠٠ عصرا حتى الساعة ٩:٠٠ مساء.
للمزيــد مــن املعلومــات وآخر 
العــروض، يرجى متابعة صفحات 
هونــدا الغامن على مواقع التواصل 
 AlghanimHondaKW@ االجتماعي على

أو االتصال على ١٨٢٢٧٧٧.
تلتــزم شــركة الغــامن موتورز، 
املوزع احلصــري جلميــع منتجات 
هوندا من ســيارات، دراجات نارية، 
محــركات بحرية ومعدات ومنتجات 
الطاقة، بتقدمي أعلى مستويات اخلدمة 
والتسهيالت التي تشمل حلول ائتمانية 
ميســرة للدفع وغيرها من اخلدمات 

التي توفر على العمالء الكثير.

هوندا الغامن مــع صيانة مجانية 
لغاية سنتني.

أكورد.. أسطورة هوندا 
بعرض ال يصدق

٤٥ عامــا مرت علــى إطالق أول 
هونــدا أكورد في العالم، ومنذ ذلك 
الوقت التزال هذه السيدان بأجيالها 
الـــ ١٠ حتظى بشــعبية كبيرة في 
أوساط املستهلكني، وهذا بالضبط 
مــا يهــدف له اســم «أكــورد»، أي: 
«االنســجام»، والذي يعكس رغبة 
الصانع الياباني في حتقيق التناغم 

بني السيارة والناس.
واليوم، تســتمر هوندا بعملية 
التطوير على اجليل العاشر الذي مت 
إطالقه في أواخر العام ٢٠١٧، لتقدم 
لنا «أكورد» ٢٠٢١ اجلديدة والتي نالت 
باقة من التحديثات طالت التصميم 
اخلارجي وشملت خطوطا ديناميكية 
ورياضية للهيكل، وتصاميم أنيقة 
وجديدة للعجالت األمر الذي منحها 

إطاللة عصرية وراقية.
وسعى املصممون واملهندسون 
في «هوندا» إلى إيصال فكرة «الثقة 
املطلقة» فــي كل واحد من عناصر 

بالكامل، بفضل ديناميكيتها وتعدد 
استخداماتها مع مجموعة جديدة 
وشاملة من مزايا الراحة واملالءمة، 
حيث تعد هوندا ٔاوديســي سيارة 
امليني فــان العائليــة األكثر رقيا 

وتطورا على اإلطالق.
متتاز أوديسي اجلديدة بأجواء 
داخليــة مثيرة لإلعجاب، وحتيط 
الــركاب بأحــدث املزايــا اجلذابــة 
لتضمن استمتاع اجلميع بالرحلة.

توفر أوديسي اجلديدة راحة غير 
مسبوقة، وأداء ملهم، وتكنولوجيا 
متقدمة صديقة جلميع أفراد األسرة 
مع مواصفات فائقة األداء مثل نظام 
CabinTalk، حيث يسمح النظام في 
التحدث بسهولة مع ركاب الصفني 
الثاني والثالث. ومع صف املقاعد 
الثاني املنزلق بشكل ساحر وصف 
املقاعــد الثالــث املنفصل بنســبة 
٤٠/٦٠، ميكن التمتع مبساحة وافرة 
للوصول إلى صف املقاعد الثالث، 
باإلضافة إلى استيعاب ٧ - ٨ ركاب 
بكل راحة. ميكن أيضا طي املقاعد 
لوضع حموالت مختلفة األحجام. 
هوندا أوديسي والتي تأتي اليوم 
بعروض اســتثنائية لدى شــركة 

جدا في استهالك الوقود وتتوافر بناقل 
حركة ذي تغيير متواصل وبدفع أمامي 
أو محرك AWD الدفع الرباعي املطور.

HR-V.. ابتداًء من ٥٤٩٩ دينارًا

تتميــز ســيارة HR-V مبحــرك 
يجمع بــني األداء العالــي وانخفاض 
تكاليف الصيانة. فهي مزودة مبحرك 
i-VTEC ســعة ١٫٨ ليتــر وبقوة ١٤٠ 
حصانا وتوفر فاعلية وكفاءة توفير 
الوقود. وتتميز ســيارة HR-V بأنها 
ســيارة من فئة الدفــع األمامي، فهي 
مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع 
سرعات وناقل احلركة األوتوماتيكي. 
ومت تصميــم مقصورة القيادة لتوفر 
جميع احتياجات السائق والركاب في 
املكان األنســب لهــم. مت تزويد لوحة 
التحكم بأحــدث التقنيات، فضال عن 
التحكم التلقائي في درجة احلرارة داخل 
السيارة وإمكانية ضبط مرايا األبواب 
كهربائيا، وغيرها العديد من امليزات.

أوديسي.. ألول مرة مع صيانة مجانية 
لغاية سنتني

ٔاوديســي  تقــدم لكــم هونــدا 
التي أعيــد تصميمها وهندســتها 

يبحثون عن سيارة أنيقة وعصرية 
تعكس أسلوب حياتهم.

CR-V.. عروض حصرية 
على كل املوديالت

صنفت األكثر مبيعا في العالم في 
فئتها. أعادت CR-V حتديد كيف تكون 
السيارة الرياضية متعددة االستخدامات 
املدمجة في تصميم وهندسة جديدين 
تضفي قيمة اســتثنائية عند القيادة 
وتوفــر ثراء في املزايا القياســية مع 
مالءمة عالية لكل من السائق والركاب. 
 i-VTEC ومن بني هذه املعايير محرك
ســعة ٢٫٤ ليتر بحقن مباشر للوقود 
بقــوة ١٨٤ حصانــا، وكذلــك مميزات 
الرفاهية الداخلية مع مقصورتها التي 
أعيد تصميمها بالكامل مع ابتكارات، 
مزايا وأدوات للمساعدة كشاشة لوضع 
املعلومات الهامة واألساسية مباشرة 
في مرمى النظر والشــحن الالسلكي 
ووصالت USB. وتتمتع السيارة أيضا 
بسنسورات تعمل باللمس عند مقبض 
الباب لفتحه وإغالقه مع ميزة «اإلقفال 
عند االبتعاد» من دون احلاجة إلى حمل 
رميوت كونترول باأليدي. ومتكن هذه 
السيارة القيادة بثقة إذ انها اقتصادية 

مفاجــآت شــركة هونــدا الغامن 
لعمالئهــا ال تتوقــف، فمع انطالق 
شهر نوفمبر، أعلن الوكيل احلصري 
لسيارات ودراجات ومعدات هوندا 
البحرية في الكويــت، عن تقدميه 
ألفضــل العروض علــى املجموعة 
األقوى من ســيارات هوندا املميزة 
بحيث يتمكن محبــو هذه العالمة 
التجاريــة مــن اختيــار واحدة من 
مجموعــة ســياراتها العصريــة 
واملتكاملة بأسعار وعروض متويلية 

حصرية.
وتشــكل عروض هونــدا الغامن 
الفرصــة املثالية القتناء ســيارات 
هوندا املشــهود لها عامليا، إذ ميكن 
للعمالء اليوم احلصول على سيارة 
أحالمهم مبجرد زيارة إحدى صاالت 
عرض الشركة في الشويخ أو الري 
أو الفحيحيل، واختيار ما يناســب 
أسلوب حياتهم من السيارات التي 
تزخــر مبواصفات عصرية، والتي 

تتضمن:
سيفيك.. كاملة املواصفات بـ ٠٪ أرباح 

وبقسط شهري ٩٩ دينارًا فقط

تتمتع هوندا ســيفيك املعروفة 
بالسيارة املدمجة ذات اخلمسة أبواب 
مبعايير جديدة ورفيعة املســتوى 
التصميم الراقي واألداء القوي، حيث 
مت تصميم أحدث موديالتها بجملة 
التحديثــات املميزة في هندســتها 
اخلارجية ذات اخلطوط الرشــيقة 
التي تعطي مظهرا رياضيا للسيارة، 
إضافة إلى تقنيات إضافية لتعزيز 
أدائهــا. وتأتي هوندا ســيفيك بـ ٣ 
أنــواع من احملركات القوية ســعة 
١٫٦ ليتــر أو ١٫٥ ليتر تيربو أو ٢٫٠ 
ليتر، في حني مت تصميم مقصورتها 
للتميز بخاصياتها من الدرجة األولى 
والتي تشمل على شاشة ملس قياس 
٧ إنشــات، باإلضافة إلى سنســور 
مراقبة املسار عند املرآة اجلانبية، 
وخاصية دخول الســيارة من دون 
مفتاح وتشــغيل احملــرك عن بعد 
وغيرهــا مــن التحديثــات املميزة 
التي جتعل من قيادة هوندا سيفيك 
متعة تستهوي جميع الشباب الذين 
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أشــار املدير التنفيذي لتمويل الســيارات والتأجير في 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) معاذ الزعابي، الى ان معرض 
بيتــك للســيارات KFH Auto يضم اكبــر مركز متويل على 
مســتوى الكويت لتلبية احتياجات ومتطلبات العمالء في 
شراء الســيارات واملنتجات التمويلية األخرى، مشيرا إلى  

توفير أكثر من ٢٢ خدمة ومنتجا متويليا في املعرض. 
ولفــت الزعابــي الى ان معــرض KFH Auto يعتبر أكبر 
معرض للسيارات في الشرق األوسط، ويقام على مسطح 
بناء تبلغ مساحته نحو ٣٨ ألف متر مربع، ومبساحة عرض 
للسيارات واملنتجات األخرى متتد على ١٧ الف متر مربع.

وأضاف ان معرض KFH Auto يتسع ألكثر من ٢٠٠ سيارة، 
ويضم أكثر من ٢٨ وكالة ســيارات و٤٤ عالمة جتارية بني 
ســيارات ودراجات نارية ومائية وقــوارب بحرية، وميثل 
مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشــراء السيارات 
اجلديدة واملستعملة واملركبات االخرى، باإلضافة الى منتجات 
التأجيــر والتثمني وخدمات املرور والتأمني، وكذلك قســم 

خاص للسيدات. 
kfh.com/auto منصة

وذكــر الزعابي ان «بيتك» دشــن املنصــة االلكترونية 
اخلاصــة بخدمات وعروض الســيارات علــى موقعه على 
االنترنــت وعبر تطبيق املوبايل kfh.com/auto، في خطوة 
هي األولــى من نوعها على مســتوى الكويت، حيث ميكن 
للعمــالء التعــرف من خاللها على آخر عروض الســيارات 
من «بيتــك» واختيار ما يناســبهم، والتقدم بطلب شــراء 
او تأجير، من خالل منــوذج الكتروني على املوقع. وبذلك 
تكون املنصة مبنزلة البوابة األولى لكل من يرغب بشــراء 
أو تأجيــر الســيارات، كما يقوم فريــق متخصص ومؤهل 
بتحديــث البيانات ومتابعة العمــالء من بداية تقدمي طلب 

اخلدمة وحتى امتام عملية البيع او التأجير.
حلول ومزايا

وقــال الزعابــي ان من اخلدمــات التي يقدمهــا «بيتك»: 
بيع ســيارات الوكالء، بيع السيارات املســتعملة املعتمدة 
certified التــي حظيــت بصيانة دورية لــدى الوكالء، بيع 
الدراجــات النارية والدراجات املائية اجلت ســكى والطراد 
واملعدات البحرية، «متويل الســيارات وتســليم السيارات 
باخلارج» في ٤ دول هي: مصر واألردن والواليات املتحدة 
وتركيا، التأجير التشغيلي والتمويلي للسيارات «لألفراد 
والشركات»، خدمات السيدات، متويل السيارات من املكاتب 
التجارية واألفراد بجميع أنواعها وأحجامها، ســواء كانت 
جديــدة أو مســتعملة، خدمة متويل قطع غيار الســيارات 

واإلكسسوارات، وخدمة بيع سيارات األمانة.

وأضاف انه من ابرز احللول واملزايا التمويلية التي يقدمها 
«بيتك»: كفالة ومزايا الوكيل - البيع النقدي أوباألقســاط 
وبأسعار تنافسية، فترات سداد مناسبة، مرونة في طريقة 

السداد (خصم من الراتب - حتويل بنوك).
وأوضح الزعابي ان «بيتك» أول من طرح خدمات التأجير 
التمويلي في الســوق، مبزايا تســمح لعمــالء «بيتك» بأن 
يقتنوا الســيارة التي تناسب احتياجاتهم لفترة تصل إلى 
٥ سنوات شاملة التأمني التكافلي الشامل، وضمان املصنع 
وتقدمي ســيارة بديلة في حال الصيانة أو إصالح السيارة 
املؤجــرة، باإلضافة إلى ميزة اخلصــم، ويخير العميل بني 
شراء السيارة أو إعادتها لـ«بيتك» عند نهاية عقد التأجير. 
ويوفر«بيتك» تشكيلة واسعة من معظم العالمات التجارية 
املرموقــة، ما يقــارب ٨٠ موديال، ضمــن برنامجي التأجير 

التشغيلي والتمويلي. 

«بيتك»: عالمة فارقة في مجال متويل شراء السيارات واستئجارها

معاذ الزعابي

KFH Auto
املعرض األكبر واألحدث على مستوى الشرق األوسط

معرض صديق للبيئة
قال معاذ الزعابــي إن أبرز ما يتميز به معرض 
KFH Auto أنه صديق للبيئة ويتوافق مع معايير 

االستدامة، حيث يتميز بالتالي: 
.R١٣٤A باستخدام غاز «Chillers» نظام تكييف -
- نظام «Solar energy system» لالســتفادة من 

الطاقة الشمسية ولتخفيض الطاقة املستخدمة.
- استخدام نظام األسقف الذكية اخلفيفة املقاومة 
للحريق Parasol والتي قللت من األحمال املترتبة 

على املبنى مبا يقارب ٤٠ طنا.
.LED Light’s استخدام نظام الـ -

- زجــاج متطورعازل للحرارة مبســاحة ٢٠٠٠ 
متر يوفر اإلضاءة الطبيعية ويقلل من استهالك 

وأحمال التكييف.
 «Water sensor»و «Light sensor» املعرض مزود بـ -

مما يخفض من استهالك الكهرباء واملاء.
- ارتفاع املبنى متر ونصف املتر عن مستوى سطح 
األرض تفاديا ألي ظروف طارئة رمبا تنتج عن 
تداعيات األمطار الغزيرة ومشاكل التصريف املائي.
- توافر عدد من شواحن الطاقة للسيارات التي 

تعمل بنظام الكهرباء.
.«Recycle ceramic» أرضيات قابلة إلعادة التدوير -

الزعابـي: خدمـات متويلية متكاملة حتت سـقف واحد

معـرض KFH Auto يتسـع ألكثـر من ٢٠٠ سـيارة 

يضم أكثر مـن ٢٨ وكالـة سـيارات و٤٤ عالمة جتارية

منصـة إلكترونية شـاملة خلدمات وعروض السـيارات

منتجـات للتأجير والتثمـني وخدمات املـرور والتأمني
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جولة في كراج 
جيمس بوند

العميل السري ٠٠٧ قاد أفضل السيارات لتتحول فيما بعد إلى.. «أيقونات»

أستون مارتن DB٥ في فيلم «اإلصبع الذهبي»

أصبح جيمس بوند وسيارته األسطورية DB٥ اثنني 
مــن الرموز الثقافية املشــهورة، ومن أكثر شــراكات 
األفــالم جناحا وثباتا على اإلطالق، وظهرت ســيارة 
DB٥ طــراز ١٩٦٤ األكثــر شــهرة على اإلطــالق للمرة 
األولى في فيلم «االصبع الذهبي» ثالث أفالم سلسلة 
بوند، ونظرا المتالكها الكثير من األدوات واألســلحة 
القت هذه السيارة اخلاصة جناحا فوريا وكبيرا لدى 
رواد السينما. ومنذ ظهورها الرئيسي في فيلم «جولد 
فينجر»، شــاركت DB٥ في ســتة أفــالم أخرى ضمن 
سلسلة جيمس بوند وهي: «كرة الرعد» ١٩٦٥ مجددا 
مع شــون كونري، و«العني الذهبية» ١٩٩٥، و«الغد ال 
ميوت» ١٩٩٧ الذي لعب بيرس بروسنان دور البطولة 
فيهما، فضال عن ٣ مشــاركات أخرى مع دانييل كريغ 
في: «كازينو رويال» ٢٠٠٦، و«سقوط السماء» ٢٠١٢، 
و«الشبح» ٢٠١٥، ومؤخرا في «ال وقت للموت» ٢٠٢١. 
وتضم السيارة مجموعة من االبتكارات اخلاصة كأزرار 
لبث الدخان من اخللف، وآخر للمسامير، وآخر إلطالق 
النار من مقدمة ومؤخرة السيارة عبر مواسير حديدية 
تعمل كمسدسات نارية، إلى جانب أدوات معدنية تخرج 
من عجالت الســيارة لتمزق إطارات سيارات األعداء. 
ومت تزويد DB٥ مبحرك سداسي االسطوانات مثبت في 
األمام ســعة ٤ ليترات بسحب طبيعي يولد قوة ٢٨٢ 
حصانا، ويصل بالســيارة إلى سرعة القصوى تقدر 
بـ ٢٤٠ كم/س، ويتصل بناقل حركة يدوي ٥ سرعات. 
ومؤخرا أعلنت أســتون مارتن انها ستقوم بتصنيع 
٢٥ ســيارة فقط من DB٥ وســتكون بذات التفاصيل 
والتجهيزات ولون ســيلفر بيرتــش الفضي األصلي 
وســيصل ســعر النســخة منها إلى ٣٫٥ ماليني دوالر 

دون احتساب الضرائب!

لوتس إسبريت S١ في فيلم «اجلاسوس الذي أحبني»

«لوتس إسبريت S١» إحدى سيارات بوند األيقونية، والتي ظهرت في فيلم اجلاسوس الذي 
أحبني عام ١٩٧٧، وهو من بطولة روجر مور والذي كان مطاردا من قبل رجل شــرير ملقب بـ 
(الفك) كناية ألســنانه املعدنيــة املخيفة. املفارقة اجلميلة، ان معظم ســيارات لوتس في ذلك 
الوقت كانت تغرق مبياه األمطار، إال ان لوتس إسبريت S١ البرمائية كانت تغوص في أعماق 
البحار وتنفذ املهام الصعاب، حيث قامت لوتس بلحام أجزاء السيارة املختلفة من أجل املشاهد 
التي تطلبت وجود اسبريت S١ حتت املاء، وما ساعد في ذلك هو صنعها من شاسيه فوالذي مع 
هيكل من األلياف الزجاجية. الســيارة كانت متتلك مدافع تطلق اإلســمنت على السيارات التي 
حتــاول تعقبها، مع منظار عمودي يظهر على ســطحها لتمكــن بوند من املالحة خالل التحرك 
بسرعة حتت املاء، كما امتلكت القدرة على إطالق صواريخ صغيرة من اخللف، إضافة إلى رش 
صبغة سوداء باملياه كاألخطبوط إلخفاء أثرها. لوتس إسبريت S١ التزال على قيد احلياة وهي 

موجودة حاليا لدى آيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسال موتورز.

فورد موستاجن ماك ١ في فيلم «األملاس يبقى إلى األبد»

صحيح أن اســم اجلاسوس البريطاني الشهير ليس 
على ارتباط وثيق باسم «فورد»، إال أن سيارات فورد 
وأبرزها موســتاجن لعبت العديد مــن أدوار البطولة 
في أفالمه، ورغم أن موستاجن ظهرت في مئات األفالم 
والبرامج التلفزيونية إضافة إلى ظهورها عدة مرات في 
سلسلة أفالم ٠٠٧، إال أن ظهورها في فيلم «األملاس يبقى 
إلى األبد» كان األكثر متيزا، حيث وصل بوند بسيارة 
موستاجن ماك ١ طراز ١٩٧١ إلى أقصى مستويات األداء 
عندما اســتخدمها كسيارة هروب استثنائية خاضت 
مشهد مطاردة ال ينسى في أنحاء الس فيغاس، حيث 
متكن رجل املخاطر األسطوري بيل هيكمان من قيادتها 

عبر زقاق ضيق على عجلتني.

توك توك بجاج RE في فيلم «األخطبوطي»

إحدى الســيارات التعيســة التي ظهرت في سلســلة 
أفالم جيمس بوند، وهي عبار عن سيارة أجرة ثالثية 
العجالت من طراز بجاج RE والشــهيرة في منطقتنا 
باسم (توك توك) قادها روجر مور في جزء بوند الثالث 
عشــر octopussy الذي صدر عــام ١٩٨٣، والذي تكلل 
كالعادة بانتصار بونــد وصديقه فيجاي على األمير 
األفغاني وعصابته. مشــهد املطاردة مت في األســواق 
الهندية الشعبية، حيث أظهر التوك توك املعدل تأدية 
رياضية تنوعت بني االنزالقات اجلانبية والقفز العالي 

واملناورة بني املركبات واجلمهور.
 RE جدير بالذكر ان شركة بجاج التزال تصنع مركبات
الشهيرة ثالثية العجالت، ولكنها تطورت وأصبحت 
تزود مبحرك تعمل بشــوطني ســعة ١٤٥ سم٣ وتولد 
قــوة ٩ أحصنة فقط، إلــى جانب جتهيزات قيمة مثل 
إشارات االنعطاف، وعوازل متنع دخول مياه األمطار.

هذه املركبات التزال تعمل كسيارة (تاكسي) في الهند 
حتى اآلن.

تويوتا ٢٠٠٠GT في فيلم «أن تعيش مرتني فقط»

قام الصانع الياباني العمالق بتخصيص سيارتني من 
هذا الطراز مع إزالة الســقف لتناسب أجواء تصوير 

فيلم «أن تعيش مرتني فقط»
عام ١٩٦٧، حيث كان ال بد للبطل أن يظهر في سيارة 
رياضية مكشــوفة وبإمكانيــات خاصة، وإحدى هذه 
السيارات تعيش اليوم في متحف تويوتا للسيارات 

وهي واحدة من أندر النسخ األصلية في العالم.
طراز ٢٠٠٠GT مت إطالقه بأرقام محدودة للغاية وذلك 
 ،Yamahaو Toyota مــن خالل مشــروع مشــترك بــني
وجــاءت مع كل ما ميكن أن يتوقعه املرء من ســيارة 
Gran Turismo رياضيــة، مبا في ذلك املظهر اخلارجي 
األنيــق واملقصورة الفاخرة ونظام التعليق املزدوج، 
واحملرك القوي سداســي االســطوانات ســعة ٢ ليتر 
والذي يولد قوة ١٥٠ حصانا وعزم دوران ١٧٠ نيوتن 
متر، ويتصل بناقل حركة من ٥ سرعات، اما السرعة 

القصوى للسيارة فتقدر بـ ٢٢٠ كلم/س.

شئنا أم أبينا، تبقى سلسلة أفالم العميل السري جيمس بوند، واحدة من أهم الكالسيكيات في تاريخ السينما العاملية والتي 
عشــقها اجلمهور منذ ظهورها، والتي حصلت على اهتمام الصحافة العاملية، حيث كان إطالق هذه األفالم مبنزلة حدث 
إعالمي وسينمائي استثنائي منذ العام ١٩٦٢ وحتى وقتنا احلالي. دور السينما العاملية شهدت الشهر املاضي إطالق فيلم 
بوند اجلديد (ال وقت للموت) من بطولة النجم دانيال كريغ، والذي كان قد تأجل إطالقه ١٨ شهرا بسبب جائحة كورونا، 
هذا الفيلم هو اخلامس والعشرون ضمن سلســلة بوند، والظهور األخير لدانيال كريغ في دور جيمس بوند، وخالل تلك 
األجزاء الـ ٢٥، قام العميل السري الوسيم واألنيق صاحب األعصاب الباردة مبهام خارقة على منت مجموعة من السيارات، 
والتي حتولت فيما بعد من مجرد هياكل حديدية حتمل عالمات جتارية إلى أيقونات نادرة يقدر سعرها مباليني الدوالرات.

سنتعرف اليوم على بعض من تلك السيارات «احملظوظة» التي قادها أشهر جنوم جيمس بوند، لنسرد بعض تفاصيلها املمتعة 
ونقدم حملة موجزة عن التجهيزات التي كانت تزود بها في ذلك الوقت.

«Dr. No» صن بيم ألبني في فيلم

صحيح انها لم تكن السيارة األكثر إبهارا، إال ان لقب 
أول سيارات العميل الســري كان كافيا بالنسبة لها، 
هــذه هي األيقونــة البريطانية صن بيــم ألبني طراز 
١٩٦٢ ذات املقعدين والسقف القابل للطي، مت إنتاجها 
بني عامي ١٩٦٠ و١٩٦٢ وهي تزود مبحرك ١٫٦ ليتر من 
٤ اســطوانات ينتج قوة تصل إلــى ٨٠ حصانا تكفى 

للوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ ١٥٨ كم/ساعة.
املعلومات تشــير إلى انه مت إنتاج ١٩٩٥٦ سيارة فقط 
من Sunbeam Alpine موديل ١٩٦٢ مما يجعلها سيارة 
رائعة ونادرة، أما ســعر الطراز االعتيادي فقد يصل 

إلى ٢٠ ألف دوالر.

بنتلي مارك VI في فيلم «من روسيا مع حبي»

 from russia» ظهرت هذه الســيارة الرائعة في فيلــم
 VI عــام ١٩٦٣، حيث خطفــت بنتلي مارك «with love
طراز ١٩٣٥ األنظار على الرغم من حتولها إلى سيارة 
كالسيكية بعد ٣٠ عاما من إنتاجها، هذه السيارة كانت 
تزود مبحرك سداسي االسطوانات سعة ٣٫٥ ليترات، 
وأكثــر ما أبهر اجلمهور حينهــا هو ذلك الهاتف الذي 
يعمل من خالل موجات الراديو ليساعد بوند في عملية 
التجسس التي كانت تدور بني عمالء أميركا وروسيا.

بي ام دبليو Z٨ في فيلم (العالم ليس كافيًا)

ســيارة بوند من فئة الرودســتر املندفعة بالعجلتني 
اخللفيتني والتي انتجتها BMW في تسعينيات القرن 
املاضي وصممها هنريك فيسكر هذه السيارة التي قادها 
بيرس بروســنان في فيلم (العالــم ليس كافيا) الذي 
صــدر عام ١٩٩٩ كانت مزودة بتصفيح من التيتانيوم 
والذي لم يكن نافعا أبدا في التصدي لشفرات الطائرة 
املروحية التي شطرت السيارة إلى قسمني. بي ام دبليو 
زودت الســيارة مبحرك M٥ ثماني األسطوانات بقوة 
٤٠٠ حصان وعــزم دوران ٥٠١ نيوتن متر األمر الذي 
مكنها من التسارع إلى ١٠٠ كلم/س في أقل من ٥ ثوان. 
سيارة بوند كانت تتميز بشاشة معلومات HUD تعكس 
املعلومات على الزجاج األمامي، وبصاروخ أرض جو 
اســتعمله الســيد بوند إلســقاط املروحية. وال بد من 
اإلشارة هنا، إلى ان الطرازات التي أتلفها جيمس بوند 
.Zفي هذا الفيلم كانت عبارة عن سيارات كوبرا بهياكل ٨





«املطوع والقاضي»: 
طرازات «GAC» تلبي كل االحتياجات

تســتمر شركة «املطوع والقاضي» وكيل سيارات GAC في الكويت بتقدمي األفضل لعمالئها من خالل مجموعتها املتميزة من مركبات الـ SUV متعددة االستخدامات وسيارات السيدان 

وامليني فان، والتي تلبي كل احتياجات العمالء وتالئم متطلبات القيادة اليومية مبا توفره من جمال التصميم وفخامة املقصورة وجتهيزاتها التي تواكب العصر إلى جانب األداء غير املسبوق 

وأنظمة السالمة واألمان التي تأتي في رأس أولويات GAC، وتدعو شركة املطوع والقاضي عمالءها لزيارة معارضها والتعرف على أقوى عروضها التي تتضمن باقة غير مسبوقة من املزايا نذكر 

منها: ٠٪ أرباح وبدون دفعة أولى، و٧ سنوات خدمة صيانة، و٧ سنوات كفالة مصنعية، وتظليال حراريا للمركبة، و٣ سنوات تسجيل مرور وتأمني ضد الغير مجانا، وهدايا فورية قيمة.

متوافرة مع عروض استثنائية وباقة غير مسبوقة من املزايا

أوتوماتيكي بست سرعات. 
وفيمــا يتعلــق باالقتصــاد فــي 
اســتهالك الوقود، تستهلك السيارة 
حوالي ٨-٩ كيلومترات في طرقات 
املدينــة و١١ كيلومترا لكل ليتر على 

الطريق السريع. 
وملزيد من األمان تزود GS٨ بـ ٨ 
وســائد هوائية مع وسائد مزدوجة 
للركبة فريدة من نوعها في الصفوف 
األماميــة ميكنهــا أن متنــح الركاب 
احلمايــة مــن جميــع اجلهــات عند 
وقــوع اخلطر وتوفير رحلة ســفر 
آمنة، كما تزود السيارة بحماية عالية 
لألطفال إذ توجد واجهة مقعد لألطفال 
ايسوفيكس في الصف اخللفي والتي 
توفر سهولة تركيب مقاعد األطفال 
بثبات مما يوفر مساحة آمنة لألطفال.

GDI مــن اجليل الثالث من محركات 
التيربو T٢٧٠، وهو بسعة ١٫٥ ليتر 
يولــد قوة ١٧٠ حصانا وعزم دوران 
٢٧٠ نيوتــن - متر، ويرتبط بناقل 
حركة أوتوماتيكي من شركة ايسن 
سداســي الســرعات. وألن للسالمة 
األولوية دائما، وفرت أكياسا هوائية 
أمامية وجانبية وستائرية، وبرنامج 
الثبات اإللكتروني، ومساعد الفرامل 
الهيدروليكــي، ونظــام التحكم في 
نزول املرتفعات، ونظام التحكم في 
صعود املرتفعات، ونظاما من بوش 
وفرامــل اليــد اإللكترونية مع أوتو 
هولد، وفرامل مانعة لالنغالق، ونظام 
توزيع الفرامل على اإلطارات، ونظام 
الثبات عند املنعطفات، ونظام مراقبة 

ضغط الهواء في اإلطارات.

بانورامــي كبير مينحهــا املزيد من 
االتساع واإلضاءة.

وبالنســبة لــألداء يوجــد حتت 
الغطاء األمامي محرك توربو رباعي 
األسطوانات بســعة ٢٫٠ ليتر تولد 
٢٠٠ حصــان و٣٢٠ نيوتــن متر من 
عزم الــدوران يتصــل بناقل حركة 

شاشة مقاس ٧ بوصات تعرض أهم 
معلومات السيارة، أما فتحات تكييف 
الهــواء ذات التصميم النحيف فهي 
جتسد لغة التصميم اجلديدة للصانع 

.GAC الصيني
ميكانيكيــا، تزود جي أيه ســي 
سيارة GS٥ مبحرك رباعي األسطوانات 

إنها جي ايه سي GS٨ ٢٠٢١ اجلديدة 
والتي تعتبر واحدة من الســيارات 
الرياضية متعددة االســتخدام ذات 
احلجــم الكبير، وتتميــز بتقييمات 
موثوقيــة كبيرة، واســتهالك وقود 
جيد، ومساحة داخلية كبيرة، ومحرك 
قوي، وشكل خارجي أنيق باإلضافة 
الى وســائل الترفيه وأنظمة األمان 

والسعر التنافسي.
تصميم السيارة غير تقليدي، فمن 
اخلارج يتسم مبظهر حاد وفريد من 
نوعه، وهو يوحي بقدرات استثنائية 
 GSعلى الطرقــات، أما مقصــورة ٨
الرياضيــة متعــددة االســتخدامات 
فهــي واحدة من أفضــل املقصورات 
في فئتها، إلى جانب تشطيبات أنيقة 
من اجللد واخلشب الفاخر، وسقف 

اجليل اجلديد من GS٥ اجلديد كليا، 
يتمتع اليوم بإطاللة عصرية ومختلفة 
عمــا ســبق، فالتصميــم اخلارجي 
مستوحى من من ديناميكيات الطيران 
وهو بروح جديدة توحي مبزيد من 

احلركة.
مــن الداخــل، تتمتــع املقصورة 
مبساحات واســعة وبتصميم أنيق 
وهادئ، حيث تزود املقصورة مبقاعد 
مريحة مــن اجللد املزركــش والتي 
ميكن تعديلها بعشــر وضعيات مع 
ذاكــرة ذكية وهــي مدفــأة ومهواة، 
وفــي األمام جند شاشــة املعلومات 
والترفيه مقاس ١٠٫١ بوصات تعمل 
باللمس، وأزرار التحكم في التكييف 
ثنائي املناطق، وأمام السائق لوحة 
العدادات الرقمية بالكامل والتي تضم 

مريحة ومنفصلة في الصف الثاني 
تشــبه إلى حد كبيــر مقاعد درجة 
رجال األعمال على منت الطائرة، وهي 
تتوافر بخاصية دعم الساق وقابلة 
للتعديل كهربائيا لتحتوي اجلسد، 
وهي مدفأة ومهواة بثالثة درجات، 
مع ميزة املساج والتدليك، أما مقاعد 
الصف الثالث فهي متصلة ومريحة 
جدا لألطفال، وفي األمام جند مقعد 
الســائق القابــل للتعديــل بســت 
وضعيــات ومقعــد الراكب األمامي 
القابــل للتعديــل بأربع وضعيات، 
وعجلة قيادة ملبسة باجللد متعددة 
الوظائف، وفي منتصف الكونسول 
شاشــة مقاس ١٠٫١ بوصات ملونة 
تعمل باللمس، ولوحة العدادات تأتي 
مع شاشة ملونة مقاس ٧ بوصات.

التكييــف الفعال وفتحــات التكييف 
التي تندمج مع الكونسول الوسطي 
بشكل أنيق، هذا الكونسول يحتضن 
مقبض ناقل احلركة الذي نال تصميما 
عصريا أنيقا للغاية، وأزرار التحكم 
في وضعيات القيادة، والقرص الدوار 
للتحكــم بوظائــف الشاشــة ونظام 
الترفيه. ميكانيكيا، تزود GA٨ مبحرك 
رباعي األسطوانات توربو سعة ٢ ليتر 
من اجليل الثالث، بقوة ٢٥١ حصانا، 
وعزم دوران يصل إلى ٣٩٠ نيوتن متر، 
يتصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وتــزود GA٨ بعدة أنظمة تضمن 
السالمة واألمان نذكر منها نظام الثبات 
اإللكتروني (ESP)، ونظام املساعدة 
علــى الفرملــة (HBA)، والعديد من 

ميزات السالمة األخرى.

أوتوماتيكي ذي ست سرعات يجمع 
بني سالســة التشغيل وديناميكية 

االستجابة.
مقصورة GN٨ تتميز بلمسات من 
الفخامة واألناقة والعمالنية لتوفر 
الراحة التامة لسبعة ركاب، حيث 
مت تزويد الســيارة مبقاعد جلدية 

بلوحة العدادات أنيقة التصميم، والتي 
تتوسطها شاشة رقمية تعرض أهم 
معلومات الســيارة، وفــي املنتصف 
جند شاشــة كبيرة قياس ٨ بوصات 
تعمل باللمس عالية الوضوح للتحكم 
 Apple في نظام الترفيه واالتصال مع
CarPlay، وإلى األسفل منها أزرار نظام 

 GNهذه ســيارة امليني فــان ٨ 
التي تعتبر أكبر ســيارة ركاب مت 
انتاجها من الصانع الصيني حتى 
اليوم، وتصنف ضمن فئة السيارات 
كاملة احلجم سباعية املقاعد، لتوفر 
مزيدا من اخليارات أمام املستهلكني 
الراغبني في شراء ســيارة عائلية 
توفر جتربة ركوب فاخرة من الدرجة 

األولى.
 GNوتتميــز جــي ايــه ســي ٨
بتصميم عصري وجــذاب يعكس 

لغة جي ايه سي التصميمية.
يدعــم هــذا التصميــم محــرك 
٢٫٠ Turbo مــن اجليــل الثاني بـ٤ 
أســطوانات وقــوة تصــل الى ١٩٨ 
حصانا و٣٢٠ نيوتن/ متر من عزم 
الــدوران، مصحــوب بناقل حركة 

يتميز طراز GA٨ بأناقته املضاعفة 
وملسات من الفخامة داخل املقصورة 
وبتحقيقه مستويات أعلى في سالمة 
الهيــكل اخلارجي للســيارة، وتأمني 
بيئــة داخلية أكثــر هــدوءا، إضافة 
الــى االرتقــاء الشــامل بالتحكم في 
القيادة والتصميم، وهو ما سيسهم 
بتجربة قيــادة أكثر راحة. التصميم 
يجسد مفهوم الرفاهية والفخامة من 
خــالل طولها الذي يفوق الـ ٥ أمتار، 
ومســافة قاعدة العجالت التي تبلغ 
٢٫٩ متر، وفي جيلهــا اجلديد تتألق 
GA٨ بخطوط تصميم حادة متتد على 
طول الهيكل تعكس مزيجا من الضوء 
والظل ومتنح الســيارة شــكال الفتا 
يجمع بني البساطة والفخامة والقوة 
معا. في األمام تســتقبلك املقصورة 

فخامة الكبار

إطاللة عصرية

درجة رجال األعمال

رفاهية تفوق التوقعات
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شاشة معلومات وترفيه عالية الوضوح قياس ١٠٫٢٥بوصاتتشغيل احملرك عن بعد

«أوكافاجنو».. أول سيارة بسبعة مقاعد من «جيلي الغامن»

فخامة الفتة وباقة من مزايا التكنولوجيا واألمان املتقدمة

محرك سعة ١٫٥ ليتر بتكنولوجيا النظام الهجني املعتدل بقوة ٤٨ فولت مت تطويره بالتعاون مع «ڤولڤو»
طرحت مؤخرا شركة علي الغامن وأوالده للسيارات الوكيل 
احلصري لسيارات جيلي في الكويت، جيلي أوكافاجنو اجلديدة 
كليا هي أول ســيارة رياضية متعددة االستخدام SUV بسبعة 
مقاعد من عالمة السيارات العاملية الرائدة. وتتسم أوكافاجنو 
العائليــة والرياضية متعددة االســتخدام اجلديــدة بالرحابة 
واألناقة واالبتكارات عالية التقنية لتقدم بذلك مستوى جديدا 

من الراحة واملرونة للسائقني في الكويت.
أوكافاجنو هي أول سيارة بسبعة مقاعد من جيلي، بالتالي، 
مت تصميمها لتالئم االستعمال العائلي، إذ جتمع ما بني املساحة 
الكبيرة واملرونة والسالمة والسعر القريب إلى املتناول فتقدم 

بذلك قيمة ال تضاهى لعمالئنا في الكويت.
جتربة استثنائية

مت تصميم أوكافاجنو وهندستها لتشكل صيغة استثنائية 
مــن الرفاهيــة الالفتة على الطريق والشــكل الراقــي واملهارة 
احلرفية خارج الســيارة وداخلها، باإلضافة إلى مجموعة من 

مزايا التكنولوجيا والسالمة املتقدمة.
وتتميز أوكافاجنو بشــكل خارجي الفت إنسيابي مع شبك 
أمامي بشكل Cosmic Recall الفت وسكك مزدوجة على السقف 
وعجالت فاخرة مصنوعة من خليط معدني قياس ١٨ بوصة. 
وتضم مصابيح ميتريكس Matrix األمامية القوية بتكنولوجيا 
LED التي ميكن احلصول عليها في اإلصدار كامل املواصفات مع 
نظام إضاءة متكيفة لتأمني إنارة ممتازة عند القيادة في الليل. 
وتعد كل رحلة في هذه الســيارة جتربة مميزة بفضل الراحة 
التي يضمنها تصميم املقصورة اجلميل الذي يضم مقاعد من 
اجللــد الفاخر، إضافة إلى لوحة عــدادات أنيقة ولوحة أمامية 
مع مساحات تخزين إضافية. وتصبح جتربة القيادة أجمل مع 
مزايا راقية مثل تشغيل احملرك عن بعد ونظام التحكم بالسرعة.

مت جتهيــز أوكافاجنو مبحرك هجني ســعة ١٫٥ ليتر عملت 
علــى تطويره جيلي بالتعاون مع شــركة فولفــو، كما تتميز 
الســيارة الرياضية متعددة االســتخدام اجلديدة بتكنولوجيا 
النظام الهجني املعتدل بقوة ٤٨ فولت (محرك كهربائي مساعد 
EMS). ومع اعتماد تكنولوجيا EMS، تعمل سيارة أوكافاجنو 
بقوة ١٨٨ حصانا. واألهم من ذلك أن هذه التكنولوجيا تساهم 

في خفض استهالك الوقود ليصل إلى ٦٫٦ ليترات/١٠٠ كلم.
مقصورة رحبة ومريحة

تتميز جيلي أوكافاجنو مبقصورة متعددة االستخدامات، 
وتضم عددا من املزايا الرائدة في قطاع الســيارات من ناحية 
التكنولوجيا والتصميم والقوة والســالمة لالرتقاء بتجربة 
القيادة إلى مســتوى جديد. وتضم هذه الســيارة الرياضية 
متعددة االســتخدام، وهي الطراز األكبر حجما الذي تطرحه 
جيلي، نســبة مســاحة متاحة لالســتخدام رائدة في القطاع 
وتبلغ ٦٩٪، مما يرفع احليز الداخلي الذي ميكن اســتخدامه 
إلى أقصى قدر. وأتاحت جيلي هذا األمر بفضل التصميم الذكي 
للمقاعد بثالثة صفوف و٤٢ فتحة وفجوة تخزين موزعة في 
أرجاء املقصورة.  وتقدم أوكافاجنو سبعة مقاعد فردية مع ما 
يصل إلى ١٩ إعدادا مختلفا من وضعيات اجللوس، مع إمكانية 
طي صفي املقاعد اخللفيني بالكامل ليصبحا مسطحني. وعند 
طي املقاعد بالكامل، ميكن أن تصل املساحة اخللفية إلى ٢٫٢ 

متر مربع أو ما يوازي مساحة سرير كبير احلجم تقريبا. 
جتهز أوكافاجنو قياسيا بنظام تكييف هوائي ثالثي املناطق 
مع مرشح CN٩٥ يرفع من مستوى الصحة والراحة للركاب. 
ويحرص اســتعمال نظام تنقية للهواء مــن فئة CN٩٥ على 
التخلص من الفيروسات والبكتيريا واألدخنة والرمال الناعمة 
وغبائر الطرقات وجزيئــات العوادم وغبار الطلع والروائح 

وغيرها من املخاطر املخفية التي تضر بصحة الركاب.
سالمة ال مساومة فيها

أوكافاجنو من أكثر السيارات أمانا في فئتها أيضا، إذ تضم 
مزايا سالمة نشطة وهامدة تتراوح من الكاميرا البانورامية 
بزاوية ٣٦٠ درجة وصوال إلى نظام التحكم بالثبات الديناميكي 
املتطــور الــذي يضم ١٣ وظيفــة للحرص على مســافة كبح 
أقصر وعلى عملية كبح أسرع، فيضمن بذلك السالمة التامة 

للسائق والركاب.
للمزيــد مــن املعلومات عــن ســيارة أوكافاجنو، يرجى 
االتصــال على الرقم ١٨٣٢٢٢٢ أو زيــارة املوقع اإللكتروني 
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«هيونداي ستاريا» اجلديدة كليًا 
تفرض حضورها في الكويت

الوقود من خالل التحكم بدرجة حرارة 
ســائل التبريد وفقا لظروف تشغيل 

السيارة.
الديناميكي  التصميــم  ويســاهم 
الهوائي للجزء العلــوي من الهيكل، 
وحتسينات اجلزء السفلي من اجلسم، 
بتحسني األداء وتوفير معدالت أفضل 

الستهالك الوقود.
كما يحقــق نظام القيــادة بالدفع 
الكلي HTRAC أقصى مستويات العزم 
باإلطارات الـ ٤، ليضمن السير األمن 
حتــى في حال الطرق الزلقة بســبب 

ظروف الطقس السيئة.

سرعات، ليولد قوة تبلغ ١٧٧ حصانا، 
وعزم دوران يصل إلى ٤٤ كيلوغرام 
للمتر. ويســهم الشــاحن التوربيني 
عالي الكفاءة واملبرد بالهواء واملزود 
بضاغط محســن بتوفير أفضل عزم 

دوران خالل السرعات املنخفضة.
أمــا احملــرك الثاني، الــذي يعمل 
بالبنزيــن، فيقتــرن بناقــل حركــة 
أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليولد 
قوة تبلــغ ٢٧٢ حصانا وعزم دوران 
يبلــغ ٣٣٫٨ كيلوغراما للمتر. ويوفر 
نظام اإلدارة احلرارية املتكامل اخلاص 

كفاءة استهالك بها معدالت أفضل في 

ويتميز موديل «ستاريا برمييوم» 
مبصابيح (Parametric Pixel) الفريدة 
من هيونداي، في تصميم منسجم ميتد 
حتى مؤخرة السيارة التي تتميز بنافذة 
عريضة حتيط بها املصابيح اخللفية 
الرأســية الطويلة. ومت خفض ارتفاع 
الصادم اخللفــي بحيث ميكن للركاب 
حتميل وتفريغ احلمولة بسهولة تامة.
وتوفر اإلضــاءة الداخلية املتاحة 
بـــ ٦٤ لونا فــي موديالت «ســتاريا 
برمييــوم» أجــواء داخليــة مميزة. 
حيث ميكن ضبط اإلضاءة املتناغمة 
بشكل مباشــر وغير مباشر لتضيء 
قمرة القيادة ووحدة التحكم واألبواب 
ومناطق الشــحن. ويزداد الشــعور 
بالرفاهيــة داخل املقصــورة بفضل 

.Bose النظام الصوتي املتطور من
ويعزز استخدام املساحة الداخلية 
املبتكرة في «ستاريا» بفضل قاعدة 
العجالت التي يبلغ قطرها ٣٢٧٣ 
ملم، بطول إجمالي يبلغ ٥٢٥٣ ملم، 
وعرض ١٩٩٧ ملم. ويبلغ االرتفاع 
اإلجمالي لهذه املركبة ١٩٩٠ ملم، 
وهذا ما يتيــح للركاب إمكانية 

الدخول واخلروج بسهولة.
وتأتــي مركبــة «ســتاريا» 
 (Smartstream G٦DIII) مبحرك
فهو بســعة ٣٫٥ ليترات ويعمل 
بالبنزين، وجرى تطوير محرك 
الديزل حديثا ومت تزويده بناقل 
حركــة يدوي من ٦ ســرعات أو 

ناقــل حركــة أوتوماتيكــي من ٨ 

للســالمة، تزود جميع املقاعد بأحزمة 
أمــان من ٣ نقــاط مع مســاند للرأس 
وأحدث تقنيات الوسائد الهوائية. ويتم 
تعزيز أنظمة السالمة بشكل أكبر من 
خالل امليزات الذكية األخرى مثل مساعد 
جتنب االصطدام األمامي (FCA) ومساعد 
جتنــب االصطدام فــي النقاط العمياء 
 (SEA) ومساعد اخلروج اآلمن (BCA)
 (SCC) ونظام التحكم الذكي بالسرعة
ومساعد متابعة املسار (LFA) ومساعد 

.(LKA) االلتزام باملسار
ويرتقي موديل «ستاريا برمييوم» 
بإمكانــات التنقل إلى مســتوى رفيع 
بفضل املزايــا املتطــورة والعديد من 
اللمسات النهائية احلصرية لهذا الطراز 
لتمنحــه مظهــرا أكثر فخامــة. تتمتع 
السيارة بلمسات حصرية من الكروم 
والنحاس على شعار هيونداي والشبكة 
األمامية، واملصابيح األمامية، واملصدات 
األمامية واخللفية، والعجالت، واملرايا 
اجلانبية، ومقابــض األبواب، لتعزيز 
روعــة املظهر املتميــز واحلديث لهذه 

املركبة العصرية.
وتســهم خطوط احلزام املنخفضة 
والنوافذ اجلانبية البانورامية بتحسني 
مستويات الرؤية العامة وخلق شعور 
باملســاحة املفتوحــة. ويســمح هــذا 
اإلحســاس بالرحابة - املستوحى من 
الهندسة املعمارية الكورية التقليدية 
«هانوك» - للركاب بالشعور بأن املشاهد 
اخلارجية هي امتداد للمقصورة الداخلية 

للمركبة.

بسهولة. ويتمتع مقعد السائق مبظهر 
مستقبلي عالي التقنية مع شاشة عرض 
أمامية متطورة مقاس ١٠٫٢٥ بوصات، 
وآلية التبديل اإللكتروني للحركة من 
خالل األزرار، وتوجد اللوحة الرقمية 
أعلى لوحة القيادة لتوفير رؤية خالية 
من العوائق للسائق ومنحه مزيدا من 
املزايا الوظيفية العملية عند القيادة.

من ناحيته، قال بانغ سون جيونغ، 
رئيس شركة هيونداي موتور في الشرق 
األوسط وأفريقيا: يسعدنا إطالق طراز 
ســتاريا الفاخر ليكــون إضافة بارزة 
ومتميــزة إلى مجموعة ســياراتنا في 

املنطقة.
وأضــاف: متتاز الســيارة اجلديدة 
بالتصميــم اخلارجــي املســتلهم مــن 
املســتقبل، مما يكســبها مظهرا فريدا 
ال يشــبه أي سيارة أخرى فيما حتقق 

جتربة متجددة متاما للعمالء.
وتابع جيونغ: ستاريا توفر حلول 
التنقــل املتطورة التــي حتول جتربة 
التنقل بالسيارة إلى جتربة أكثر راحة 
ومتعة وإنتاجية، ولذلك هي تناســب 

العائالت والشركات.
ويتمتع طراز «ســتاريا برمييوم» 
بالعديد من الوظائف الذكية مثل األبواب 
الكهربائيــة املنزلقــة الذكيــة وغطاء 
الصنــدوق اخللفــي الكهربائي الذكي، 
حيــث يفتح كالهما ويغلقــان تلقائيا 
عنــد اقترابك أو ابتعــادك أثناء حملك 

للمفتاح الذكي.
القياســية  التجهيــزات  وضمــن 

القــت ســيارة هيونــداي ســتاريا 
اجلديدة كليا جناحا باهرا في السوق 
الكويتــي، حيث انهــا أصبحت محط 
األنظار لرواد التميز واألمان كونها توفر 
حلول نقل متقدمة وتعطي املستخدم 
الراحة والسهولة مع ملسة من اجلمال 

والكثير من املزايا املبتكرة.
الرئيس  املناســبة، صــرح  وبهذه 
التنفيذي لشــركة شمال اخلليج رائد 
ترجمان، قائال: صممت سيارة ستاريا 
لتناسب العائالت والشركات، وجتمع 
في الوقت نفسه الفعالية مع التصميم 
البســيط واألنيق املســتمد مــن القيم 
املســتقبلية لهيونــداي وكل ذلــك مع 

ملسة من الرفاهية.
ويضم موديل «ســتاريا برمييوم» 
املخصــص لـ ٧ أو ٩ ركاب و«ســتاريا 
واجــن» املخصــص لـــ ٩ أو ١١، مقاعد 
فاخرة في الصف الثاني ميكن إمالتها 
إلكترونيا وحتريكها لتسهيل الوصول 
أو زيادة مساحة األمتعة إلى أقصى حد، 
أما املوديل املخصص لـ ٩ ركاب فيسمح 
بتحريك املقاعد الفردية بالصف الثاني 
بزاويــة ١٨٠ درجــة لتصبح مبواجهة 

مقاعد الصف الثالث.
وهذا ما يجعل من هذه املركبة خيارا 
مثاليا للشــركات أو املكاتــب املتنقلة 
حيث ميكن للمسافرين التحكم بتحريك 
مقاعدهم وعقد االجتماعات وجها لوجه، 
كما أن هذه املقاعد الدوارة مريحة للغاية 
بالنسبة للعائالت، حيث ميكن التفاعل 
والتواصل بني الركاب في مختلف املقاعد 

متوافرة بـ ٧ و٩ أو ١١ مقعدًا قابلة للتحريك ١٨٠ درجة

ترجمان: السيارة اجلديدة مثالية للتوصيل من وإلى املدارس بأمان ورفاهية

«جينيسيس GV٧٠» اجلديدة كليًا.. حتصد لقب «أفضل سيارة رياضية متعددة االستخدامات»
أعلنت مجلــة «موتــور تريند» 
ســيارة  فــوز  عــن  األميركيــة، 
«جينيسيس GV٧٠» بلقب «جولدن 
كاليبيــرز» عن فئة أفضل ســيارة 
 (SUV) رياضية متعددة االستخدامات
لهــذا العــام، متفوقة بذلــك على ما 
يقارب ٣٠ منافسا، إذ متيزت السيارة 
الرياضية بقوة محركهــا وقيادتها 
االســتثنائية وتصميمهــا اجلــذاب 
وغيــر ذلك من املزايــا واملواصفات 

التكنولوجية احلديثة. 
وبهذه املناسبة صرح إد لو، رئيس 
التحرير في مجموعة مجلة موتور 
تريند: يســعدنا فوز «جينيسيس 
GV٧٠» بلقب أفضل سيارة رياضية 
متعددة االســتخدامات (SUV) لهذا 
العام، إذ متيزت بتفاصيلها املتكاملة 
واملتطــورة مــن مختلــف النواحي 
وقــوة محركها الهائلــة، فضال عن 
وجود متسع في املقصورة الداخلية 
ومجموعة من امليزات الرائعة لتمنح 
جتربة ركوب مريحة. يحقق الطراز 
الســمات والعوامل  اجلديــد كافــة 
التقييمية املطلوبة لدى مجلة موتور 
تريند األميركية في فئة الســيارات 
متعــددة االســتخدام لعــام ٢٠٢٢، 

وجينيسيس تتابع تألقها بشكل ال 
يصدق. 

ونالت «جينيسيس GV٧٠» اللقب 
بعد منافسة بني ٣٥ سيارة رياضية 
متعددة االستخدامات جديدة كليا أو 
معاد تصميمها بشكل كبير، وذلك من 
خالل حتقيق ستة معايير رئيسية 
في اجلائزة وهي: السالمة والكفاءة 
والقيمــة والتطــور فــي التصميم 

والتميز الهندسي واألداء. 
وفــي تعليــق لهــا، قالــت كلوديا 
ماركيــز، مديرة العمليات في شــركة 
جينيســيس موتور أميركا الشمالية: 
نحن في جينيسيس نولي زبائننا أعلى 
مســتوى من األهمية، ونضع خبراتنا 
في الصناعة بني أيديهم. واليوم أكدت 
جينيســيس ريادتهــا والتزامهــا من 
خالل تفوقها ومتيزها ضمن السيارات 
الرياضيــة متعــددة االســتخدامات. 
وأضافت: «بتصميمها اجلريء وتزويدها 
مبجموعة من مزايا التكنولوجيا وعوامل 
السالمة، توفر جينيسيس GV٧٠ راحة 
ال مثيــل لها وجتربة قيادة ديناميكية 

في الوقت نفسه».
وتقدم جينيســيس في طرازها 
اجلديد تصميما أنيقا وفاخرا يكمل 

املظهر الرياضي للسيارة. وفي هذا 
اخلصــوص، قال ميغيــل كورتينا، 
محرر مجلة «موتور تريند»: يجلب 
التصميم نوع من الفخامة والرفاهية 
اخلاصة للسيارة الذي يظهر روعتها 
الرياضية وتوازنها األمثل وأناقتها 
الواضحــة. تنفــرد جينيســيس 
بطرازاتها وتفردها بعيدا عن تصاميم 
السيارات في أوروبا وأميركا واليابان. 
وتعمــل مقصورتهــا العريضــة 
التي تستخدم التصميم األفقي على 
إبراز خصائص الرفاهية والفخامة 
التي تعكس قيمة العالمة التجارية 
الرائــدة في التصميمــات الداخلية، 
بينما يوفر نظام املعلومات والترفيه 
رؤيــة رائعة لتعزيزه بشاشــة من 
مقاس ١٤٫٥ بوصة، وتتميز مبساحة 
أكبر للمقعد اخللفي مقارنة بعدد من 
الطرازات األخرى لالســتمتاع بجو 
داخلي جــذاب وممتع بشــكل عام، 
بفضل تصميم فريد للمقاعد األمامية 
الستيعاب مساحة أكبر، وفي املنطقة 
املخصصــة لألمتعة جتد ٢٨٫٩ قدما 
مكعبة من املساحة لالستخدام خلف 
املقاعد اخللفية، أي أكثر من معظم 

املركبات املنافسة.

حققت معايير السالمة والكفاءة والقيمة والتطور في التصميم والتميز الهندسي واألداء

«جينيسيس» تطلق فئة جـديدة من سيـارات 
الدفـــع الرباعي الفــاخرة بكامل تفاصيلها

ملشاهدة 
PDF الصفحة األحد 

٢٨ نوفمبر ٢٠٢١





«جيب جالديتور ساند رانر».. قاهرة الصحراء
شاحنة البيك أب متوسطة احلجم للطرقات الوعرة األعلى أداًء

محورين أمامي وخلفي متينني من 
نوع «دانا ٤٤» من اجليل الثالث 
مع نسبة ٤٫١٠:١ للمحور اخللفي 
وترس تفاضلي بإغالق إلكتروني 
كتجهيز قياســي. ومت استخدام 
نظام «جيب كوماند تراك» للدفع 
الرباعي لتأمني سرعات تشغيل 
أعلى في املجال املنخفض من أجل 
تســلق الكثبان الرملية وغيرها 
من العوائق الصحراوية الصعبة.

وتزداد قدرات «جالديتور ساند 
رانر» على الطرقات الوعرة بفضل 
زاوية اقتراب قدرها ٤٤٫٧ درجة، 
هــي األفضل في فئتهــا، وزاوية 
عبور قدرها ٢٠٫٩ درجة وزاوية 
مغــادرة قدرهــا ٢٥٫٥ درجة، مع 
خلوص أرضي بارتفاع ٢٩٥ ملم، 

وهو األفضل في فئته.
نظام التعليق األكثر متانة

من أجل أن تســتحق شــعار 
«ديزيرت ريتد»، عمل مهندســو 
«جيــب» علــى جتهيــز ســيارة 
«جالديتور ساند رانر» مبخمدات 
«فوكس» عاليــة األداء ذات ممر 
داخلــي بطــول ٦٤ ملــم معدلــة 
خصيصا للسيارة من أجل حتقيق 
أقصى قدر من التحكم بالسيارة 
وأعلى مستويات الراحة ومقاومة 
االنضغــاط بالكامل عند الســير 
بســرعة على الرمــال. وحتتوي 
املخمــدات علــى ممــرات داخلية 
تسمح للســائل بتخطي املكبس 
من خالل فتحات مضبوطة عندما 
يتحرك املكبس على طول نطاق 
حركــة نظــام التعليــق، فتكون 
النتيجة جتربــة ركوب متوقعة 
في ظروف القيادة الطبيعية على 
الطرقات الوعرة، مع القدرة على 
زيــادة قوة التخميــد في حاالت 

القيادة القاسية للغاية.
وتبقــي خزانــات املخمــدات 
األمامية واخللفية سائل التخميد 
باردا، مما يحول دون تراجع قدرة 
التخميد عند القيادة لفترات طويلة 
بســرعات عالية فــي الصحاري 
احلــارة. وتضم هــذه املخمدات 
ســائل التعليــق ذاته مــن الفئة 
العسكرية املستخدم في املخمدات 
املخصصة للتسابق على الطرقات 

ســيارة  «جيــب»  طرحــت 
«جالديتور ســاند رانر»، الطراز 
عالــي الســرعة واألفضــل قدرة 
وأداء على الطرقات الوعرة وفي 
البيئات الصحراوية. وبفضل نظام 
الدفع الرباعي املعروف من العالمة 
وعمليات حتديث بــارزة لنظام 
التعليق الذي خضع الختبارات 
شــاملة علــى األراضــي الرملية 
والصحراوية القاسية للتأكد من 
متانة السيارة وحمايتها، أصبحت 
«جالديتور ساند رانر» أول سيارة 
«جيب» في الشرق األوسط حتمل 

شارة «ديزيرت ريتد».
«جيــب  طــرازات  وتضــم 
جالديتور ســاند رانر» مخمدات 
«فوكس» ذات ممر داخلي بطول 
٦٤ ملــم مــع خزانــات خارجية 
للســيارة،  خصيصــا  معدلــة 
ومصدات هيدروليكية مخفضة 
لالرجتاج حصرية من «فوكس»، 
وهيكال مقوى، ورفعا في التعليق 
األمامي مبقدار ٢٥ ملم مع صفيحة 
انزالقية أمامية فضية، ومحاور 
أقــوى، ومفاصــل توجيــه مــن 
الفوالذ املقولب، ومقعدين أماميني 
رياضيني مع دعائم علوية مدمجة، 
وإطارات قياس ٣٣ بوصة كتجهيز 
قياسي. وبفضل هذه التجهيزات 
القياسية كلها، تصبح «جالديتور 
ساند رانر» أول سيارة حتمل شارة 

«ديزيرت ريتد» من «جيب».
ويعلق ماركو ميالني، املدير 
اإلداري للعالمــات األميركية في 
ســتيالنتيس الشــرق األوسط، 
قائال: إن جيب جالديتور هي أصال 
شاحنة البيك أب متوسطة احلجم 
األكثر قدرة على الطرقات الوعرة، 
وقــد جلأنا اآلن فــي «جالديتور 
إلــى االســتعانة  ســاند رانــر» 
مبعاييــر «جيــب» العاليــة جدا 
املخصصة لــألداء على الطرقات 
الوعــرة لتطبيقها على الظروف 
الصحراوية القاسية في الشرق 
األوسط، فقد عملنا على تطويرها 
واختبارهــا في بعــض املناطق 
األكثــر صعوبــة ووعــورة فــي 
العالم، وبالتالي فإن «جالديتور 
ساند رانر» هي سيارة مبنية في 
الصحراء ومخصصة للصحراء، 
تقدم مستوى جديدا من القدرات 
بفضل براعتهــا في التفوق على 
األراضــي الصخريــة والرمليــة 

بسهولة.
قدرات «جيب» األسطورية

نقطــة االنطــالق للمســتوى 
اجلديد من قدرات «ســاند رانر» 
هــي نظام الدفع الرباعي املجرب 
في «جالديتور» أي «كوماند تراك» 
الذي يضم علبة حتويل بسرعتني 
مع نسبة تعشيق ٢٫٧٢:١ للسرعة 
املخصصة للمجال املنخفض، مع 

التحكم بالركوب والثبات

التماسك

اخللوص األرضي

القدرة على املناورة

براعة في عبور الصحاري

مع نظام تعليق مبتكر معدل للصحاري، تعبر 
«جالديتور ساند رانر» األراضي الصحراوية 

املتموجة بسهولة وراحة ال مثيل لهما.

عبر إدارة العزم وإيصاله بشكل استراتيجي، 
تعبر «جالديتور ساند رانر» الطرقات صعبة 
التوقع مثل الرمال واحلصى واألتربة غير اجلامدة 

بثقة وثبات.

بفضل الرفع مبقدار ٢٥ ملم في املقدمة، ازداد 
مجال احلركــة إلى أقصى حد من خالل نظام 
التعليق احملسن مما يســمح لسيارة «ساند 
رانر» بتخطي الطرقات غير املستوية واملتعرجة 
بسرعة والتفوق على صعوبات أخرى قد تطرحها 

الصحاري.

حتكم رشيق وسريع االســتجابة يجعل من 
«جالديتور ساند رانر» امتدادا للسائق عند عبور 
األراضي الصحراوية وتسلق الزوايا القاسية.

تقدم قدرات فائقة وأروع أداء على الطرقات الوعرة في املناطق الصحراوية والرملية الصعبة في الشرق األوسط
مصدات هيدروليكية مخففة لالرجتاج حصرية من «فوكس» ومخمدات «فوكس» ذات ممر داخلي بطول ٦٤ ملم

الوعرة، وهو يحافظ على األداء 
عند درجات احلرارة العالية جدا. 
أما املصدات الهيدروليكية األمامية 
املخفضة لالرجتاج من «فوكس» 
التي تســتعمل للمرة األولى في 
قطــاع الســيارات، فتجمــع بني 
التكنولوجيا املجربة في السباقات 
واملزايا اجلديدة املتطورة، وتؤمن 
قوة تخميد إضافية عند وصول 
التعليق إلى انضغاطه األقصى من 
أجل التخفيف عند حدة الصدمات 
وتفادي انضغاط نظام التعليق 
بالكامل عند السير على الطرقات 

الوعرة القاسية.
ومن خالل زيــادة ١٣ ملم إلى 
املسافة بني العجلتني في «ساند 
رانر» اكتسبت السيارة املزيد من 
الثبات وسمحت باعتماد مخمدات 
أكبر حجما، وزاد مهندسو «جيب» 
من متانة الهيكل واحملاور لتحمل 
األراضي الصحراوية الوعرة عند 

السير بسرعة عالية.
التحســينات  ومتنــح هــذه 
الهندســية التــي شــهدها نظام 
التعليــق في «جالديتور ســاند 
رانــر» حتكما فــي الركوب وثقة 
عنــد عبــور أي أراض رملية أو 
صحراوية بســرعة عالية، فيما 
يســمح زر «أوف رود بــالس» 
للســائقني باالرتقــاء بســيارة 
«جالديتور» إلى املستوى التالي 
من القــدرات في مجــال الثبات. 
فبلمســة زر يحــدث الســائق 
تعديالت في دواسة الوقود وناقل 
احلركة ونقاط التعشيق والتحكم 
بالتماســك للحصول على األداء 
األفضل عند السير بسرعات عالية 
على األراضي الرملية، وكذلك عند 
السير ببطء على الرمال الناعمة 
وعبــور الصخور ببطء شــديد. 
فضال على ذلــك، وألول مرة في 
سيارة «جيب» يسمح منط القيادة 
«أوف رود بالس» في «جالديتور 
ساند رانر» بإغالق احملور اخللفي 
عند الســير بســرعات عالية في 

.٤H املجال العالي
مجموعة دفع مجربة

يعمل محرك بنتاستار سداسي 
األسطوانات V٦ سعة ٣٫٦ ليترات 

في «جيب جالديتور ساند رانر» 
بقــوة ٢٨٥ حصانا مع ٢٦٠ رطل 
قدم من العزم، ويضم تكنولوجيا 
تشغيل/توقيف احملرك كتجهيز 
قياســي. وقد مت تصميم احملرك 
ليمنح نطاق عزم واسعا مع تركيز 
على العزم عند سرعات الدوران 
املنخفضة، وهذه ميزة ضرورية 
للقيــادة على الطرقــات الوعرة 
الصعبة. ويجهــز احملرك بناقل 
حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات.
وتستفيد «جيب جالديتور» 
طــراز ٢٠٢١ من العــزم املعروف 
عند سرعات الدوران املنخفضة 
التــي مينحها محــرك V٦، وهذه 
ميزة أساســية عند الســير على 
الكثبان أو في الظروف املتطلبة، 
على غرار جر الشحنات. ومع ناقل 
احلركة األوتوماتيكي بـ ٨ سرعات، 
تتميــز «جالديتور ســاند رانر» 
بنسبة زحف مذهلة تبلغ ٥٢٫٦:١، 
مما يجعل تخطي أي عائق على 
الطريق الوعرة أو عبور الكثبان 

مسألة سهلة.
«ساند رانر» من الداخل واخلارج

في املقصورة تتميز «ســاند 
رانر» مبقاعد ذات طابع رياضي 

أكثر مــع دعائم علويــة مدمجة 
لتثبيت الركاب في مقاعدهم براحة 
خالل القيادة بسرعة على الطرقات 
الوعرة. وتتميز املقاعد اجلديدة 
بتنجيد قماشي أو جلدي مع درزات 
برتقالية وشعارات «ساند رانر» 

مطرزة.
وتتميز «جالديتور ساند رانر» 
برفع قدره ٢٥ ملــم في التعليق 
األمامي مما مينح السيارة إطاللة 
بارزة أكبر، وهي مزينة برسوم 
فريدة على غطاء احملرك الذي يضم 
فتحة وسطية. ومن بني املزايا التي 
جتعــل «جالديتور ســاند رانر» 
تتميز عن غيرها شعارات خارجية 
وخطاف سحب برتقالي وعجالت 
فريدة فياس ١٧×٧٫٥ بوصة، فضال 
على الدعســات اجلانبية املتينة 
االختيارية من «جيب برفورمانس 

بارتس».
«جيب ديزيرت ريتد»

شعار «ديزيرت ريتد» اجلديد 
بالكامل هو األول من نوعه لدى 
«جيــب»، وهــو امتــداد طبيعي 
لشعار «تريل ريتد» األسطوري 
لــدى العالمــة. ومتثل ســيارات 
«ديزيرت ريتد» املستوى األعلى 
في القــدرات واألداء في الســير 
بســرعات عالية علــى الطرقات 
الوعــرة في املناطق الصحراوية 

والرملية القاسية.
وقــد مت تطويــر كل ســيارة 
«جالديتور ســاند رانر» بشــكل 
يضمن جناحها في سلســلة من 
االختبــارات الصعبة في خمس 
فئات مختلفة، وهــذا ما مينحها 
شــعار «ديزيرت ريتد»: التحكم 
بالركــوب والثبات، والتماســك، 
واخللوص األرضي، القدرة على 
املناورة، وبراعة عبور الصحاري.

خضعت لالختبار للتحقق من قدرتها على حتمل 
احلرارة الشديدة والرمل اخلشن واحلصى والغبار 
الذي غالبا ما يصاحب البيئة الصحراوية القاسية.
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القليل من الكالم والكثير من إمكانيات القيادة، هو 
الشعار الذي يصف حقا سيارة ٢٠٢٢ MDX اجلديدة 
كليــا من ACURA املال، إحدى شــركات مجموعة املال 
 ،ACURA والوكيــل احلصري في الكويت لســيارات
أول ســيارة يابانية فاخرة في العالــم، والتي تأتي 
بكامل مواصفات الفخامة الرياضية الشبابية، لتمنح 
عشــاقها فرصة اقتنــاء مواصفات قــل نظيرها بني 

السيارات الفاخرة.
٢٠٢٢ MDX اجلديدة كليا هي السيارة التي جتمع 
بني الرحابة واألداء الرياضي الشبابي بأسلوب فاخر، 
فهي ســيارة رياضية مزودة بثالثة صفوف للركاب 
ميكنها أن تتســع ألفراد األســرة بأكملها من دون أن 

يؤثر ذلك على متعة القيادة.
ومتنحــك ٢٠٢٢ MDX اجلديــدة كليا أمناط قيادة 
متعددة، وهــي مزودة بنظام توجيــه عزم الدوران 
لنظام املســاعدة الذكيــة للمكابح للتحكــم بالقيادة 
(Agile Handling Assist) مــع قــدر هائــل من الفوالذ 
املقاوم للصــدأ اخلفيف الوزن والقوي جدا لتحقيق 
مستويات أعلى من املتانة والصالبة إلى جانب النظام 
 (Integrated Dynamics System) الديناميكي املتكامل

الذي يزود الســيارة بوضع القيادة اخلامس املميز، 
الذي يســمح للسائق بتخصيص جتربة القيادة مبا 

يناسب احتياجاته وذلك بلمسة زر.
وفي مقصورة القيادة ستستقبلك شاشة عرض 
مركزية HD قياس ١٢٫٢٥٠ إنشا عريضة وتدعم نظامي 
Apple CarPlay وAndroid Auto ويتــم التحكم بها من 
 .(True Touchpad Interface) خالل واجهة تعمل باللمس
ومن اجلدير بالذكر أن عداد السرعة أصبح رقمي قياس 
١٢٫٣ إنشا جديد كليا. ومن أجل إحكام قبضتك على 
مركز القيادة في السيارة، متت إضافة شاشة رأسية 
قياس ١٠٫٥ إنشــات لتشعر الســائق والركاب بأنهم 
داخل سفينة شحن ضخمة أو طائرة حربية نفاثة.

 MDX ويعتبــر التصميم الداخلي لســيارة ٢٠٢٢
اجلديــدة كليا أحد أفضل التصميمات الداخلية التي 
صممتها شركة Acura حتى اليوم، فهو تصميم فاخر 
وعصري مطعم بلمســات فنية خالبة مثل األملنيوم 
املصقول واحللى اخلشبية الطبيعية املفتوحة املسام. 
ما عليك سوى أن تضغط بقدمك على دواسة البنزين 
وبعدها أسند ظهرك إلى اخللف على املقاعد الرياضية 
الفاخــرة املغطاة بجلد ميالنــو العصري الفائق ذو 

األلوان والنقوش املتباينة الرائعة.
وفي ٢٠٢٢ MDX اجلديدة كليا مت منحك مســاحة 
إضافيــة لألقدام في صفوف املقاعد الثالث، كما متت 
إضافة ميزة إغالق صف املقاعد الثاني للحصول على 
مســاحة إضافيــة، وتوفير ميــزة الدخول إلى صف 
املقاعد الثالث مباشــرة دون طــي أي من املقاعد، أما 
مساحة التخزين في السيارة فهي رحبة تتسع لكل 

ما تفكر باصطحابه أثناء رحلتك.
 MDX التي تتوفر في ٢٠٢٢ AcuraWatch أما تقنية
فهي مصممة خصيصا لتساعدك على القيادة بأمان 
من خالل إصــدار تنبيهات أثنــاء االزدحام املروري 

وخالل قيادتك بشكل عام.
وتوفــر ٢٠٢٢ MDX إلى جانب ذلك خدمة شــحن 
السلكية لهواتف Android وApple، لتبقى على اتصال 

مهما طالت رحلتك.
إلى جانب ذلك، مت تزويد املقاعد بدعامات جانبية 
تعمل بالطاقة إلى جانب مساند الرأس القابلة للتعديل 
بأربعة مســتويات، ومســند للقدمني يعمل بالطاقة 
كذلك. ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة واألداء، مت 
 Iconic تزويد املقصورة بلمبات إضاءة محيطة من نوع

Drive وفتحة ســقف بانورامية مما مينح املقصورة 
مظهرا شبابيا فريدا.

ومن اخلارج ميكن وصف حضور السيارة باملهيب، 
فهي تأتي بلمسة فنية مميزة وخطوط دقيقة تعكس 
املظهر القوي واجلريء للســيارة، ما مينحها تباينا 
خالبا يأسر القلوب ويخطف األنظار، فلمبات اإلضاءة 
األمامية من نوع LED Jewel Eye وكذلك ملبات اإلضاءة 
اخللفية في السيارة تظهر مدى قوة أداء السيارة مع 

كل زاوية من زوايا الطريق.
وتأتي ٢٠٢٢ MDX بحلة جديدة من الداخل واخلارج، 
فالشاسيه املتني على سبيل املثال مصنوع من الفوالذ 
عالي الصالبة وخفيف الوزن، وهو مثبت على موجه 
عرضي مزدوج مصنوع من األملنيوم ومستوحى من 
نظام التعليق في سيارات السباق، مما يوفر للسائق 

قدرة أفضل على التحكم واملناورة.
وتدعو شركة املال العاملية لتجارة السيارات محبي 
الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر ACURA في 
الوقت الذي تؤكد فيه الشركة التزامها بتحقيق أعلى 
مستوى من اخلدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات 

.ACURA املتقدمة لسيارات

مبواصفات عالية على جميع فئاتها

«MDX» اجلديدة كليًا من «ACURA املال»

الفخـامة الريـاضية

(SH - AWD) نظام الدفع الرباعي
ميكانيكيا، تزود MDX مبحرك (i-VTEC V٦) بست أسطوانات يعمل بنظام احلقن 
املباشــر ســعة ٣٫٥ ليترات مصنوع من ســبائك األملنيوم بقوة ٢٨٦ حصانا، يتصل 
بناقل حركة بـ ١٠ ســرعات، وتأتي MDX ٢٠٢٢ مزودة بأحدث نسخة من نظام اجلر 
واملعاجلــة الذي يعمــل بنظام الدفع الرباعــي (SH-AWD)، وهو نظام توجيه عزم 
الدوران الذي مت تطويره ليناسب حلبات السباق، ولتحقيق املزيد من الثبات أثناء 
عمليــات تغيير احلارات، يحــول نظام التحكم الفائق للقيــادة في جميع العجالت 

الطاقة إلى العجلة الداخلية اخللفية. وعند التســارع وأثناء القيادة في املنعطفات، 
ميكن توزيع ما يصل إلى ٧٠٪ من قوة عزم الدوران على العجالت اخللفية. 

وأثناء املرور في املنعطفات، ميكن إرسال ما يصل إلى ١٠٠٪ من عزم الدوران إلى 
العجلة اخلارجية الستغالل عملية حتويل الوزن ومستوى الزيادة في عزم الدوران. 
باإلضافة إلى ذلك، ميكن زيادة سرعة العجلة اخلارجية مبا يصل إلى ٢٫٧٪ لتحقق 

املزيد من الدعم في عملية دوران السيارة أثناء املنعطفات.
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ميتسوبيشي إكليبس كروس اجلديدة

خطوة نحو املستقبل
وصلــت إكليبس كروس ٢٠٢٢ 
اجلديدة من ميتسوبيشي لتغمرك 
مبشاعر السعادة والبهجة ولتمنحك 
الثقة املطلقة لتبدأ خطوتك األولى 
نحو املستقبل بجرأة وثبات، وتأتي 
هذه الســيارة اليابانية العصرية 
بقوة ١٥٠ حصانــا ومحرك تيربو 
حقن مباشر بسعة ١٫٥ ليتر وناقل 
حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.

مقصورة عصرية

وتتميز إكليبس كروس ٢٠٢٢ 
بتصميــم داخلــي أنيــق، يشــبه 
قمــرة القيادة فــي الطائرة، حيث 

تنســاب لوحة العــدادات األفقية 
بشكل ديناميكي مع ملسات فضية 
مصممة بعناية فائقــة، كما توفر 
لك من الداخل مســاحات واســعة 
تالئــم احتياجاتــك وتواكب منط 
حياتك العصري، فهي تعتبر سيارة 
رحبة ومريحة مبساحة وافرة في 
الصندوق اخللفي تخولك ممارسة 
جميــع أنشــطتك املفضلــة، فهذه 
السيارة املميزة قادرة على حتميل 
ما يصل إلى ٤٨٠ ليترا في املنطقة 
الواسعة املخصصة لألمتعة، كما 
ميكنك بسهولة ثني املقاعد اخللفية 
القابلة للطي والتقسيم بنسبة ٦:٤ 

لتوفير مســاحة أكبر لألمتعة. أما 
املقاعد اخللفية للسيارة فهي تتميز 
بخاصية اإلمالة لضبط املقاعد وفق 
الوضع املفضل للركاب لالستمتاع 

برحلة مريحة. 
وال تكتمــل متعــة القيادة دون 
أنظمــة التكنولوجيــا املتطــورة، 
فســيارة إكليبس كروس توفر لك 
شاشة ذكية مقاس ٨ بوصات تعمل 
باللمس مزودة بنظام صوتي متصل 
بالهاتــف الذكــي مع آبــل كاربالي 
وأندرويد أوتو، حيث ميكن للراكب 
بســهولة اســتخدام نظام املالحة 
وكاميرا الرؤية اخللفية وتشغيل 

تطبيقات الهواتف الذكية.
أنظمة أمان متطورة

تتميــز إكليبس كــروس بالعديد 
من أنظمة األمان احلديثة، منها: نظام 
 ،(FCM) تخفيــف التصــادم األمامــي
نظام التحذير عند اخلروج عن املسار، 
(LDW) نظام التحذيــر عند الرجوع 
للخلــف (RCTA)، نظــام التحذير من 
الزوايــا غيــر املرئيــة (BSW)، نظام 
تخفيف سوء التسارع باملوجات فوق 
الصوتية (UMS) وشاشة عرض متعددة 
االجتاهات لضمان سالمة الركاب. كما 
يتوافر في إكليبس كروس شاشة عرض 

املعلومــات على الزجــاج األمامي مما 
تساعد الراكب في التركيزعلى الطريق 
أمامه، باإلضافة الى نظام فتح األبواب 
من دون مفتاح ومبدالت السرعة لتحكم 

أسهل بالوضع الرياضي.
إكليبــس كــروس ٢٠٢٢ اجلديدة 
متوافــرة اآلن فــي صالــة عــرض 
ميتسوبيشــي املال بســعر ابتداء من 
٦٣٩٩ دينارا مع كفالة ملدة ٥ سنوات/ 

١٠٠ ألف كم أيهما أسبق. 
أعلى قيمة تثمني 

وتضمــن مجموعة املال لعمالئها 
الكرام احلصول على أعلى قيمة تثمني 

ممكنة لسياراتهم القدمية، لتكون بذلك 
الفرصة مناســبة ومواتية للجميع 
الستبدال سياراتهم القدمية بإحدى 
سيارات ميتسوبيشي احلديثة. مع 
العلــم أن عملية التثمــني تتم على 
جميــع أنواع وموديالت الســيارات 

املستعملة.
وال تدخر الشركة جهدا في تقدمي 
أفضل األســعار واخلدمــات لعمالء 
«ميتسوبيشــي» في الكويت، الفتة 
الى أنــه ولتقدمي خدمة أفضل فإنها 
تســتقبل عمالءها في معرض الري 
بشــكل متواصــل من الســاعة ٨:٣٠ 

صباحا الى ٨:٣٠ مساء.
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في العام ١٩٥١ بدأت فكرة طموحة مع إصرار على النجاح، كانت متواضعة لكنها 
 (TAXI) لم تخل من الطموح والصدق في التعامل، البداية كانت بســيارتي تاكسي
وشخص واحد، لتنطلق رحلة العمل اجلاد والتطوير املستمر، ومع مرور السنني 
منت أعمال املؤسســة وتوســعت لتصبح «مصطفى كرم وأوالده» كيانا اقتصاديا 
فاعال ومؤثرا في قطاع النقليات داخل الكويت، وشريكا استراتيجيا معتمدا لكثير 
من قطاعات الدولة من وزارات وهيئات وشــركات وذلك من خالل توفير وســائل 

النقل لهم من خالل خدمة التأجير.
حيث استطاعت الشركة أن تصبح معلما اقتصاديا فعاال ورقما مهما في قطاع 
النقليات في دولة الكويت. كل الشكر لعمالئنا الكرام لثقتهم في التعامل مع شركتنا.

العام ١٩٧٤ كان مبنزلة نقلة نوعية، حيث أصبحت مؤسسة مصطفى كرم املوزع 
املعتمد ملنتجات سوزوكي من سيارات ودراجات نارية ومحركات بحرية، ففي قطاع 
السيارات منحت سوزوكي حرية االختيار لعمالئها، فهذه العالمة التجارية متتلك 
تنوعا كبيرا في منتجاتها، كسيارات الدفع الرباعي والصالون والسيارات الرياضية 
والسيارات العائلية، وألصحاب األعمال التجارية أيضا نصيب من منتجاتها وذلك 

في إطار سعيها الدؤوب لتلبية متطلبات عمالئها وأمناط حياتهم.
جيمني.. أيقونة الدفع الرباعي

التزال ســوزوكي جيمني بجيلها الرابع حتصد النجاح تلو اآلخر بعد انفرادها 
بريادة سيارات الدفع الرباعي من ذات الفئة.

ومنذ طرحها لهذه السيارة املميزة أعواما التزال سوزوكي جيمني تثير شغف 
وإعجاب مقتنييها، وتأتي جيمني مبحرك اقتصادي وفعال رباعي االسطوانات سعة 
١٫٥ ليتر مع نظام الدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ سرعات وتتوافر 
بناقل حركة يدوي من ٥ ســرعات، ومؤخرا طرحت سوزوكي جيمني في األسواق 
اخلليجية بفئة GLX والتي متتاز بالعديد من مواصفات القياسية من حيث األمان 
والسالمة والرفاهية، نذكر منها: مثبت سرعة، مقود رياضي من اجللد، مرشات أمامية 
لغسيل اإلضاءة، نقطتي كهرباء للشحن، تكيف أوتوماتيكي فعال، صندوق خلفي 
 ،ESP إضاءة نهارية، نظام مانع االنزالق ،LED للعدة، حتكم في مســتوى اإلضاءة
 ٦ ،TPMS نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات ،ABS نضام منع انغالق الفرامل
أكياس هوائية مزدوجة أمامية جانبية وستارية، واملزيد من املواصفات القياسية.

وتعد ســوزوكي جيمني سيارة متعددة االســتعماالت وتعتبر مثالية وعملية 
لالستعمال اليومي.

ارتيجا.. االختيار املثالي للعائلة

واحدة من ابرز السيارات العائلية التي متتاز باحلجم الكبير والسعة املناسبة، 
فمقصورة ارتيجا الفسيحة والواسعة تضفي شعورا بالراحة وهي تتسع لـ ٧ ركاب، 
وتزود مبحرك اقتصادي وناقل حركة أوتوماتيكي ومتتلك أيضا مســاحة تخزين 
خلفية كبيرة ميكن زيادتها حجمها وســعتها، وذلك من خالل طي أحد املقاعد في 
الصــف الثالث، أو كليهما ملضاعفة مســاحة التخزين، وحتتوي مقصورة القيادة 

على فتحتات تبريد أمامية وخلفية موزعة بشكل يتالءم مع املساحة الداخلية.
وقد مت تزويد سوزوكي ارتيجا بعدد من مواصفات السالمة القياسية.

سياز.. تتعدى حدود األناقة

تتألق سياز مبظهرها اجلريء وتصميمها العصري الرائع ومواصفاتها العالية، 
وتزود مبحرك رباعي األسطوانات سعة ١٫٥ ليتر، وتتميز مبقصورة ركاب داخلية 
فخمــة، مع مقاعد ركاب من اجللــد وفتحات التكيف الثنائيــة األمامية واخللفية، 
لتوفر شــعورا بالراحة جلميع الركاب داخل املقصورة، وتأتي ســوزوكي ســياز 
بنظام البصمة الذكية لفتح وإغالق األبواب وتشغيل املركبة وقد مت تزويدها بباقة 
مــن التجهيزات نذكر منها: LED إضاءة أمامية وخلفية، كشــافات الضباب ومرايا 
جانبيــة قابلــة للتعديل كهربائيا، وعلى صعيد األمان والســالمة تزود مبجموعة 
من الوسائد الهوائية، وأنظمة ABS/ EBD/ BA، ونظام TPMS ملراقبة ضغط الهواء 
باإلطــارات، ونظام الثبات اإللكترونــي، وكاميرا خلفية باإلضافة الى حساســات 
خلفية، وهذا ما يجعل من ســوزوكي ســياز سيارة منافســة في األسواق العاملية 

ملثيالتها في الفئة نفسها.
ديزاير.. شريك األعمال

تعد ســوزوكي ديزاير من فئة الســيدان الصغيرة، وهي تزود مبحرك رباعي 
األسطوانات سعة ١٫٢ ليتر، مما يجعلها اقتصادية جدا في استهالك الوقود، وشريك 

اقتصادي وجتاري هام ألصحاب األعمال التجارية.

هذه السيارة صممت لتتيح ملستخدميها مساحة تخزين وحتميل في الصندوق 
اخللفي تصل الى ٣٧٨ ليترا، وهي مزودة بالعديد من املواصفات القياسية ووسائل 
األمان والسالمة ومن بينها الوسائد الهوائية والفرامل املانعة لالنغالق والتوزيع 
اإللكترونــي للفرامل، وكذلك حتتوي على مكيف هواء فعال أمامي للصف األمامي 

من الركاب، وذلك فتحات تكييف للصف اخللفي من املقاعد.
كاري بيك اب.. قوة التحمل

ســوزوكي كاري بيك اب هي االختيار األنســب للشركات التجارية وأساطيل 
النقل اخلفيف واملتوسط، والتي تتميز بأداء عال واقتصادية في استهالك الوقود 

لتقطع مسافات اكثر بصرف وقود اقل وهذا يعني إجناز مزيد من األعمال.
وتأتي السيارة مبساحة حتميل أكبر من السابق، حيث ان الصندوق اخللفي 
يتميــز بتصميــم أكثــر ذكاء بحجم أكبر ليتيــح إمكانية التعامل مــع كل أنواع 
مختلفــة من احلموالت، وذلك بفضل مرونتهــا وقابلية الصندوق لإلضافة، كما 
ميكن اســتخدامها كـ «وانيت» للتحميل وإضافة صنــدوق خلفي بحمولة تزيد 

على ٩٠٠ كيلو لتلبي احتياجك كـ «وانيت بوكس».
باقة من الدراجات النارية

متتلك سوزوكي تشكيلة متنوعة من الدراجات النارية، والتي تشتهر بالقوة 
واملتانة والســرعة والتحمل والتنوع، وهي تبدأ من محرك ســعة ٥٠ سي سي 
لتصل لي محركات بســعة ١٨٠٠ ســي سي، وتضم التشكيلة الدراجات البرية، 
والبرية متعددة االســتخدامات لألعمار ما دون ١٢ ســنة وذات الدفع الرباعي، 
كمــا تنتج الدراجات اخلاصة بالرحالت البريــة واملغامرات، وأيضا ودراجات 

االستعمال اليومي.
وألصحــاب األعمال التجارية وخدمات التوصيل فان ســوزوكي تقدم لهم 

دراجة ذات مواصفات اقتصادية وبسعر تنافسي.
أما فيما يخص دراجات السرعة واحللبات فلديها طرازات شهيرة في عالم 

السرعة والقوة، منها سوزوكي سراد، وهايابوسا.
«هايابوسا» تقنيات محدثة

أطلقــت ســوزوكي مؤخرا اجليــل الثالث من دراجة هايابوســا، حيث مت 
تزويدهــا بالتحديثات اجلديدة التــي طال انتظارها، وتعتبــر هذه الدراجة 
إحــدى أهم الدراجات الناريــة في تاريخ الصناعة، ويعــد التحديث اجلديد 
األكثر وضوحا، حيث يســمح التصميم اجلديد لـ «هايابوســا» بتقدمي «أحد 

أفضل معامالت السحب التي حققتها أي دراجة نارية».
وظــل إطار األملنيــوم ذي العيار املــزدوج والفائق الذي يتميز بأقســام 
األملنيــوم دون تغيير إلى حد كبير، إلى جانب إضافة العديد من التعديالت 

والتحديثات اإللكترونية املتطورة.
محركات سوزوكي البحرية

تقدم محركات سوزوكي البحرية ملرتادي البحر اختيارا واسعا من األحجام 
والقــوة متتد ما بني ٢٫٥ حصانا لتصل إلى ٣٥٠ حصانا ومنذ بداية إطالق 
هذه احملركات بدا واضحا ان استراتيجية سوزوكي هي التطوير املستمر، 
فلقد مرت محركات سوزوكي البحرية بعدد من اإلبداعات والتطوير، فبعد 
الكشــف عن محركاتها رباعية األشــواط، قامت سوزوكي بطرح محركات 
يتــم توجيهها بكونترول كهربائي، ليتم بعدها تطوير اجلير لتســتخدم 
سوزوكي نظام سوزوكي للدوران االختياري للمحرك، حيث يتم التحكم 
باختيــار دوران اجليــر من قبل املســتخدم وهذا ما اعتبــر إضافة كبيرة 
للمحركات البحرية رباعية األشــواط، وقد أدركت ســوزوكي منذ البداية 
أهمية االقتصاد في صرف الوقود، حيث تستخدم سوزوكي نظام احلرق 
الذكي في محركاتها، ومع إدراك سوزوكي ان العالم يتغير لصالح احملركات 
البحرية اخلارجية وان استبدال احملركات البحرية الداخلية أصبح أمرا 
واقعا لكثير من مرتادي البحر فقد انتجت سوزوكي مؤخرا محركها بقوة 

٣٥٠ حصانا ليلبي رغبة شريحة واسعة من مستخدمي ورواد البحر.
وأخيرا وليس اخراً، طرحت سوزوكي ناقل احلركة الكهربائي اجلديد 
والــذي يعد إضافــة جديدة في عالم احملــركات البحريةحيث ميكن هذا 
الكنترول اجلديد من التحكم وتوجيه عدد يصل لستة محركات بحرية 

باستخدام كنترول واحد فقط وهذا مالم يكن متاحا في السابق.
باالضافة للعديد والعديد من املميزات األخرى.

«مصطفى كـرم وأوالده» 
٧٠ عامـًا من النجاح
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أصعب مواسم الفورموال ١، الذي يشهد منافسة 
شرسة حلسم اللقب بني بطل العالم سبع مرات 
لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج 

بلقبه األول ماكس فيرشتابن.
مشهد خالب

تقع احللبة في منطقة كورنيش جدة اخلالب 
على ساحل البحر األحمر، وعلى بعد حوالي ١٢ 
كم شمال وسط مدينة جدة التي ستكون واحدة 
من أكثر األماكن االستثنائية لسباق الفورموال ١، 
مع اخللفية الساحلية اخلالبة التي تؤطر حماس 

السباق على املسار.
تاريخ سباقات الشوارع

منذ مائة عام، كانت السباقات التي تقام بني 
الســائقني تقام على حلبات شــوارع قريبة من 
املناطــق الســكنية الريفية في القــارة العجوز، 
وعــادة ما يتــم احلد من الســرعة القصوى من 

خالل إدخال منعطفات دائرية ضيقة.
اتخذ عام ١٩٢٩ قرارا بالتســابق في شــوارع 
املدينة، جلذب عــدد أكبر من اجلمهور حلضور 
احلدث. ليبصر السباق األشهر في البطولة النور 
في شوارع مونتي كارلو، عاصمة إمارة موناكو، 

ومبباركة من األمير نفسه.
ذاع صيت هذا السباق، الذي مير عبر مناطق 
مميزة جدا في موناكو، مثل الكازينو واملرفأ والنفق 
الشــهير. وجذبــت اإلطاللة اخلالبــة من منطقة 
الريفييرا الفرنسية أشهر جنوم السينما وأصبحت 
جتربة فريدة لكل من احلضور والسائقني، كانت 

والتزال مشاهدة هذا السباق فرصة ال تفوت.
وال شك ان التســابق على املسارات الضيقة 
يعني أن السائقني خلف مقود السيارات يخضعون 
الختبــارات ال حــدود لها عندما يتنافســون في 
حلبات الشوارع. ال مجال أمام السائقني الرتكاب 
أي خطأ مهما كان صغيرا خاصة مع تلك اجلدران 
الصلبة على جانبي املسار. ولطاملا شهدنا وقوع 
حوادث أو اصطدام السائقني باحلواجز، ما يزيد 

في حماسة وإثارة هذا النوع من السباقات.

الكبرى للفورموال ١.
عالمات بارزة

من بني العالمات البارزة على حلبة كورنيش 
جــدة، املنعطف الثالث عشــر املائل بزاوية ١٢ 
درجة، واملنطقة السريعة في احللبة بعد اخلروج 
من املنعطف الثالث والعشرين، حيث يتوقع أن 
تصل فيه سرعة السيارات إلى ٣٢٢ كيلومترا في 
الساعة، وصوال إلى املنعطف األخير رقم ٢٧.

منافسة شرسة

حتتضــن احللبة اجلولة قبــل األخيرة أحد 

بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال ١.
جاهزة لتحطيم األرقام القياسية

مــن املتوقــع أن تكون حلبــة كورنيش 
جــدة واحــدة مــن أكثــر احللبــات حتقيقا 
لألرقام القياســية في تاريخ الفورموال ١، إذ 
ســخر املصمم األملاني هيرمان تيلك، العقل 
املبــدع للعديد من حلبــات الفورموال ١ مثل 
ســيبانغ والبحرين وشنغهاي واسطنبول 
وفالنســيا وســنغافورة وغيرهــا، جميــع 
قدراته اإلبداعية لدى تصميم حلبة شــارع 
جدة التي ستســتضيف جائزة الســعودية 

وزيادة مستويات التشويق خالل السباق. 
وأصبحت جدة على موعد مع تغيير قواعد 
الســباقات حول العالــم بفضل ما تزخر به 
احللبة من عدد قياســي من ٢٧ منعطفا (١٦ 
منعطفا نحو اليسار و١١ أخرى نحو اليمني) 
لتكون احللبة صاحبة أكبر عدد من املنعطفات 
في العالم بأســره، باإلضافــة إلى ٣ مناطق 

مخصصة لنظام التخفيض من السحب.
هــذه املزايا التصميمية ســتكون كفيلة 
بتحطيم األرقام القياســية، والتي ســتدفع 
السائقني لتقدمي أفضل ما لديهم للفوز مبكان 
على منصة التتويج في كل مرة يشاركون فيها 

مستويات التشويق تتصاعد بالتزامن مع 
استعدادات اململكة الستقبال النسخة األولى 
من جائزة السعودية الكبرى stc للفورموال ١، 
ولكن هذا السباق لن يكون عاديا، بل سيكون 
أسرع سباق تســتضيفه شوارع مدينة في 
جميع أنحــاء العالم، علما أن احللبة تزخر 
بأكبر عدد من املنعطفات وستشــهد ارتفاع 
احلماسة والتشــويق إلى أعلى مستوياتها 

على اإلطالق.
يوم اجلمعة القادم، ستكون شوارع جدة 
على موعد مع سباق جائزة السعودية الكبرى 
للفورموال ١، فئة سباقات سيارات األكثر روعة 
في العالم، حيث يتنافس ٢٠ ســائقا من ١٣ 
دولة وملدة ثالثة أيام (بني ٣ و٥ ديســمبر)، 
لنيل شرف الفوز بأول سباق جائزة كبرى 
يقام في اململكة العربية السعودية، وسيكون 
على أفضل السائقني في العالم إكمال حصص 
التجارب واحلصة التأهيلية، ثم التســابق 
مبتوسط سرعات يتخطى ٢٥٠ كلم/ س في 
حلبة رائعة تضم ٢٧ منعطفا وبطول ٦٫١٥٧ 
كلم للفة الواحدة في شوارع كورنيش جدة 
الرائع، لتكون بذلك حلبة الشوارع األسرع 
في العالم، بســباق مــن ٥٠ لفة للفوز بأول 

سباق فورموال ١ يقام في اململكة.
وســتكون جائــزة الســعودية الكبــرى 
للفورموال ١ اجلولة ٢٢ من أصل ٢٣ ســباق 
على روزنامة الفورموال ١ في موســم ٢٠٢١، 
وســتكون فــي ذروة حمــاس املعركة على 
تسجيل النقاط لهذا املوسم. من اآلن، هناك 
معركة حامية على اللقب بني اثنني من أفضل 

املتنافسني في تاريخ البطولة.
احللبة األفضل

تزخر حلبة كورنيش جدة، التي ابتكرها 
املصمم الشهير عامليا هيرمان تيلك، بالعديد 
من املزايا التي تظهر ألول مرة في عالم سباقات 
الفورموال ١، ما يضمن أعلى درجات التحفيز 
للســائقني لالنطالق بأعلى ســرعات ممكنة 

استعدوا لالستمتاع بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال ١ على حلبة الشوارع األسرع في العالم

أنظار العالم تتجه إلى حلبة كورنيش جدة.. اجلمعة القادم
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أعلنــت الشــركة الكويتيــة الســتيراد 
الســيارات كايكو (الشايع والصقر) املوزع 
املعتمد لسيارات مازدا في الكويت، عن وصول 
مازدا ٣٠-EV MX أول سيارة كهربائية بالكامل 

من الصانع الياباني.
ويجسد مظهر ٣٠-EV MX التعبير املوسع 
لتصميم كودو، حيث مت نحت الهيكل بدقة في 
شكل بسيط ولكنه مذهل، وهو يتميز بنظام 
أبواب حر دون أعمدة يفتح بشكل متعاكس، 
مما يوفر إحساســا أكبر بالرحابة وسهولة 
في الدخول واخلروج من وإلى املقصورة.

وجتمع ٣٠-EV MX بني التفاصيل الراقية 
واختيار املواد املتقن وأحدث التقنيات، إلنشاء 

تصميم داخلي يوفر الراحة واجلاذبية، كما 
يبدو جليا التزام مــازدا بالبيئة واحلرفية 
في االستخدام الفريد للفلني واألقمشة املعاد 

تدويرها واملواد املستدامة األخرى.
وتتميز السيارة مبحرك كهربائي واحد 
على احملور األمامي يتلقى الطاقة من بطارية 
الليثيوم آيون ٣٥٫٥ كيلوواط مثبتة أسفل 
السيارة، مبدى سير يصل إلى ٢٠٠ كلم في 

الشحنة الواحدة.
وتوفر تقنية الكهرباء من مازدا أداء سلسا 
مع االســتجابة املباشرة للسائق، باإلضافة 
الــى ذلك يوفــر نظــام التحكــم الكهربائي 
G-Vectoring Control Plus توجيهــا دقيقا 

وســريع االستجابة لتشــكيل اتصال قوي 
بني السيارة والسائق.

وبهذه املناســبة، صرح أشيش تاندون 
املدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر: 
ســعداء بأن نكون أول من يســتقبل مازدا 
٣٠-EV MX فــي املنطقة والتي تعد الرفيق 

املثالي للتنقل اليومي.
مــن جانبه، قال وليــد القحطاني، مدير 
عالمة مازدا التجارية في كايكو: فريق كايكو 
متحمس الختبار مازدا ٣٠-EV MX اجلديدة 
كليــا، ونحــن نتطلع إلى إضافــة منتجات 
وتقنيات وخبــرات جديدة لتلبية توقعات 

عمالئنا وجتاوزها.

«الشايع والصقر» تستقبل

EV MX-30
أول سيارة كهربائية بالكامل من «مازدا»

أطلقت كايكو الشركة الكويتية الستيراد 
الســيارات «الشــايع والصقــر» حملتهــا 
التســويقية اجلديــدة اخلاصــة باإليجار 

املنتهي بالتملك. 
ووفقا ألحدث أرقام السوق، فإن تأجير 
السيارات هو الشكل األسرع منوا لتمويل 
السيارات اجلديدة للمستهلكني، حيث تدعم 
«بيجــو الكويت» هذا التحــول من خالل 

تقدمي أسعار تنافسية جلميع عمالء بيجو.
وفي هذا اخلصــوص، يقول مدير عام 
«الشايع والصقر» أشيش تاندون: سوق 
متويل الســيارات اجلديدة يتغير، ونحن 
نتغير معه، ومن خالل هذه احلملة، نهدف 
إلى تزويد العمالء بفرصة جتربة مجموعة 

بيجو الرائعة بأسعار شهرية معقولة. 
وبناء على جناح ســيارتي بيجو ٥٠٨ 

و٢٠٠٨، تهدف «الشايع والصقر» إلى جذب 
مجموعة أكبر من العمالء إلى سياراتها في 

الربع االخير من العام.
و  من جانبه، قال مدير أعمال بيج 
ستيفان كريتا: لقد كان التأجير مخصصا 
للشركات، وليس لعامة الناس، لذلك نحن 
بصــدد إطــالق حملة تأجيــر على كل من 
مركبات الركاب واملركبات التجارية، حيث 

ان استئجار ســيارة جديدة خيار بسيط 
وميسر للجميع، وبأسعار جتذب جمهورا 

واسعا، تبدأ من ١١٩ دينارا شهريا.
وبهذه املناسبة، قال مدير التسويق في 
«الشايع والصقر» عيسى عبداهللا: نسعى 
ونتطلــع دائمــا لتقدمي أفضــل العروض 
واحللــول التي تناســب العمالء، ونهدف 
دائما الى استقطاب كافة الشرائح، وبناء 

على ذالك قمنا بتفعيل حملة اإليجار املنتهي 
بالتملك. 

لالســتعالم عن عقد اإليجار من كايكو 
- الشــركة الكويتية الستيراد السيارات 
(الشــايع والصقــر) احجــز موعــدا على 
٢٢٢٧٢٢٢٦ أو قــم بزيــارة معرض بيجو، 
الواقع على الطريق الدائري في منطقة الري.

«بيجو الكويت» تطلق حملة اإليجار املنتهي بالتملك
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ستشكل مســتقبال خال من الكربون 
ومبا يدعم العمل املناخي.

رالي بانبعاثات صفرية بحلول ٢٠٣٠

مــن جانبه، قــال يــان لومينير، 
الرئيــس التنفيــذي ملنظمــة آموري 
سبورت: يشكل رالي داكار السعودية 
٢٠٢٢ حقبة جديدة للراليات الصحراوية 
بأكثر من طريقة. وبينما نتحرك من 
خالل إعادة الهيكلة في بطولة العالم 
لالحتاد الدولي للسيارات، فإننا نشهد 
بداية حلقــة فعالة تقــود حتوال في 
مجال الطاقة في إطار اجلهود للوصول 
إلــى «انبعاثات صفرية» بحلول عام 
-T٢٠٣٠. وميكن اعتبار إطالق فئة ١

Ultimate مبنزلة حجر األساس، حيث 
ستنطلق العديد من املركبات الرائدة في 
العصر احلديث في صحراء السعودية 
مبحركات تعتمد على الطاقة البديلة، 
ممــا ميهد الطريق جلميع الشــركات 
املصنعة لبناء مشــاريعهم اخلاصة. 
ونشارك هذه االستراتيجية مع اململكة 
العربية السعودية على املدى املتوسط، 
حيث ترغب اجلهات الســعودية في 
االلتزام بالتحول العاملي من اآلن وحتى 
عــام ٢٠٦٠، األمر الذي سيســهم في 

حتول الرياضة بطريقة فعالة.
حتديثات خاصة بـ «الكروس كانتري»

 ،Ultimate Tوباإلضافة إلــى فئة ١
أعلن االحتاد الدولي للسيارات أيضا 
عن مزيد مــن التحديثــات للكروس 
كانتري، وبشــكل يتماشى مع لوائح 
«ايــه أو إس» وداكار. ويضمــن ذلك 
حتقيق االتســاق بني املنافســني في 
جميع جوالت البطولة. وهناك مزيد 
 Tمــن التحســينات ملواصفــات فئة ١
احلالية، مع حتســينات على تعليق 
األســفار وأحجام العجالت، (إلنشاء 
T١ +) واملوافقة على اللوائح اجلديدة 

للشاحنات النموذجية T٥ أيضا.
وسيتم ترجيح النقاط في البطولة 
اجلديــدة ألحــداث املاراثــون مبنــح 
٥٠ نقطــة للفائــز (٣٠ نقطــة للفائز 
في الرالــي) مع وصــول النقاط إلى 
املركز اخلامس عشــر. ســيتم تقدمي 
ألقاب بطولة العالم في نهاية املوسم 
للمصنعــني والســائقني والســائقني 
الشركاء مع املزيد من اجلوائز لفئات 

.Tو٥ Tو٤ T٣

داكار .. الرالي األكثر حتديًا في العالم

مسار جديد بطول ٩٠٠٠ كلم في الصحراء
االحتاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كان 
قد كشــف مؤخرا عن تفاصيل املسار اجلديد للرالي 
والذي يتخلله العديد من املناطق التي تضم مختلف 
أنواع التضاريس، حيث سيخوض املتنافسون حتديات 
جديدة بعد إجراء العديد من التغييرات اجلذرية على 
املسار، والتي من شأنها رفع مستوى التشويق واإلثارة 
وإضافة حتديات غامضة أمام السائقني، حيث سينطلقون 
من ربوع صحراء حائــل، لتحدي تضاريس اململكة 

وكثبانها الرملية املليئة باخلبايا مرورا بأروع املناظر 
الطبيعية اخلالبــة واملناطق األثرية في اململكة. رالي 
داكار الســعودية ٢٠٢٢ سينطلق يوم ٢ يناير املقبل 
من صحراء حائل املذهلة، متوجها للعاصمة الرياض 
لالستمتاع بيوم واحد للراحة قبل االجتاه غربا نحو 
شــاطئ البحر األحمر، حيث يحط الرالي رحاله في 
مدينة جدة، بالقرب من حلبة كورنيش جدة اجلديدة 
والتي مت تشــييدها لسباق جائزة السعودية الكبرى 

stc للفورموال ١. وبطول ٩٠٠٠ كيلومتر عبر الطرق 
الوعرة في صحراء اململكة الشاسعة، تشكل القيادة 
واملالحة اختبارا لقدرة التحمل للسائقني وزمالئهم، كما 
تعد فرصة مثالية للمصنعني لعرض تقنيات ديناميكية 
جديدة في ظل أقصى الظروف، ويدعم السباق نحو 
إيجاد حلول خلفض االنبعاثات، االستراتيجية البيئية 
طويلة املدى لالحتاد الدولي للسيارات ومبا يواكب رؤية 
اململكة ٢٠٣٠ والرامية خللق مستقبل أكثر استدامة.

وسيســهم هــذا التطــور املهم في 
ترسيخ مكانة النسخة ٤٤ لرالي داكار، 
والذي يقام في اململكة العربية السعودية 
للمرة الثالثة على التوالي، وبعد االتفاق 
التنظيمي بني االحتاد الدولي للسيارات 
و«ايه أو إس»، حيث سيشكل اجلولة 
االفتتاحية من بطولة العالم للراليات 

اجلديدة لالحتاد الدولي للسيارات.
فئة أكثر صداقة للبيئة

 Ultimate Tســيضمن إتاحة فئة ١
تعزيز جاذبية رالي داكار وبطولة العالم 
للراليات لالحتاد الدولي للســيارات، 

للمصنعني لعرض سياراتهم الرياضية 
متعددة االســتخدامات مع التطورات 
املثيرة في تكنولوجيا وحدات الطاقة، 
وقد التزمت «أودي» بالفعل بالسلسلة 
اجلديدة، وفي شــهر يناير، ستطلق 
 ،RS Q e-Tron الشركة األملانية سيارتها
التي حتتوي على محرك كهربائي لكل 
محــور، باإلضافة إلى محرك احتراق 
مبواصفات DTM لتشغيل البطارية. 
ويتطلع املزيد من الشركات املصنعة 
إلــى رالي داكار اعتبارا من عام ٢٠٢٣ 
فصاعدا عندما تطرح حلول الهيدروجني 

بدائل منخفضة االنبعاثات.

بدوره، رحب األمير خالد بن سلطان 
العبداهللا الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
االحتاد السعودي للسيارات والدراجات 
 Ultimate Tالنارية باإلعالن عن فئة ١
Rally-Raid اجلديدة، مؤكدا أنها ستعزز 
اجلهود الرامية خللق مستقبل مستدام، 
مشــيرا إلى سعادته بتوصل االحتاد 
الدولــي للســيارات و«ايــه أو إس» 
التفاق يقضي بأن يصبح رالي داكار 
السعودية، اجلولة االفتتاحية لبطولة 
العالم اجلديدة للراليات، مشددا على 
أن وجــود رالــي داكار ضمن بطولة 
العالم يعتبر خطوة إيجابية جلميع 

املعنيني، باعتبــاره أحد أكبر أحداث 
الكروس كانتري.

وقال: ستوفر فئة Ultimate T١ عرضا 
للمصنعني للمشاركة في املنافسات مع 
التقنيات البديلة والتجريبية، وتعتبر 
الظروف القاســية التي يوفرها رالي 
داكار أرضية صلبة للمنافسني إلجراء 
التجارب للتقنيات اجلديدة وستسهم 
الفئة اجلديدة في زيادة االهتمام نحو 
رالي داكار حول العالم بأســره. وأنا 
فخور جــدا بتوفير اململكــة العربية 
السعودية ورالي داكار منصة لصناع 
الســيارات الختبار االبتــكارات التي 

بــدأ العديد مــن ســائقي الراليات 
استعداداتهم للمشــاركة في فعاليات 
النســخة ٤٤ من فعاليــات رالي داكار 
والــذي تســتضيفه اململكــة العربية 
السعودية للمرة الثالثة على التوالي، 
والذي سينطلق من حائل يوم ٢ يناير 
ليحــط رحاله في جدة يــوم ١٤ يناير 
املقبل، يتخلله يوم للراحة في الرياض ٨ 
يناير، وتواصل البطولة استقطاب نخبة 
الســائقني والدراجني من جميع أنحاء 
العالم، والذين أكدوا بدء استعداداتهم 
للمشــاركة في الرالي األكثر حتديا في 

العالم.
وكانت نسخة الرالي العام املاضي 
في اململكة قد حققت جناحا استثنائيا 
شــهد به القاصي والداني، الســيما أن 
الرالي كان أول فعالية عاملية تقام في 
فترة تفشي جائحة «كوفيد-١٩»، بعد 
إلغاء عدة راليات صحراوية قبله، وشهد 
إقباال كبيرا على املشاركة متثل في ٦٤ 
سيارة و١٠١ دراجة و٦١ مركبة خفيفة 
الوزن و١٦ دراجة رباعية العجالت و٤٤ 
شاحنة، إضافة إلى ٢٥ سيارة في فئة 
«داكار كالسيك» التي أدرجت على قائمة 

منافسات الرالي للمرة األولى.
ما اجلديد في نسخة ٢٠٢٢؟

بحلول شــهر يناير ٢٠٢٢، ستكون 
اململكة العربية السعودية محور النقلة 
النوعية في رياضة الســيارات، حيث 
تفتح املجــال لفئة جديــدة في لوائح 
الكروس كانتري للتقنيات البديلة، خالل 
رالي داكار السعودية. ومن شأن قرار 
اعتمــاد فئة «Ultimate T١» في اجتماع 
مجلس االحتاد الدولي للسيارات يوم 
١٥ أكتوبر املاضي، أن ميكن الشــركات 
املصنعة من تطوير مزيج من املركبات 
التــي تعمل إما مبحركات كهربائية أو 

هجينة أو التي تعمل بالهيدروجني.
 Ultimate Tوتأتي املوافقة على فئة ١
لتضمن الدور احملوري الذي تضطلع 
به اململكة العربية السعودية في رسم 
مالمح مستقبل صناعة السيارات، حيث 
يوفــر رالــي داكار الســعودية، املليء 
بالتحديات، ظروفا مثالية للمصنعني 
الختبــار التقنيــات الرائــدة. وتعتبر 
هذه الفئة مبنزلــة املرحلة األولى في 
املستقبل، حيث سيتم دعم جميع الفئات 
فــي رالــي داكار مبحــركات منخفضة 

االنبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠.

ينطلق في اململكة العربية السعودية يوم ٢ يناير املقبل





سلسلة شاحنات «فورد»
 ذات القوة الثالثية

سلسلة شاحنات الطريق اجلديدة  من «فورد»
.. الطريق إلى الربح ممهد باالبتكار

يعد إدخال عنصر االبتكار في شاحنات فورد عادة وتقليدا، 
فمع سلســلة شــاحنات الطريق من فورد أصبحت العديد من 
املميزات املبتكرة رفيقك على الدرب، لتساعدك على زيادة أرباحك.
تعمل سلســلة شــاحنات الطريق اجلديدة مــن فورد على 
تقليل تكاليف التشــغيل، وذلك بفضل محرك Ecotorq اجلديد 
الذي يوفر من اســتهالك الوقــود بكفاءة، ويتحمل أعباء العمل 
اإلضافية بسهولة. مت جتهيزها بالعديد من املميزات عالية التقنية 
لقيادة أكثر أمانا وقوة. تضمن سلســلة شــاحنات الطريق من 

فورد وصول حمولتك وأعمالك إلى أهدافها بسهولة.
وتظهر عناصر االبتكار املريحــة والتكنولوجية في جميع 
 ٦x٤،٦x٢،٤xالطرازات. مع مجموعة مختارة من شاحنات الطريق ٢
و٨x٤ بخيارات مختلفة للمقصورة، وقاعدة إطارات تلبي احتياجات 
عملك، وهيكل لطاملا رغبت في االعتماد عليه، كل ما عليك فعله 

هو أن تقرر، كيف ترغب في أن حتقق أرباحك؟
سلسلة شاحنات اجلر من فورد.. متضي قدما مع كل ميزة جديدة

ليس من الســهل نقل احلمولة ملسافات طويلة على الطرق 
املمتــدة بني املدن والــدول. كما أنه من الصعب أن تتغلب على 
املنافســة الشرسة في الســوق مبفردك، بل من الصعب أيضا 

العثور على شريك قوي تعتمد عليه في أعباءك.
وتقدم سلسلة شاحنات اجلر من فورد أداء عاليا مع استهالك 
أقل للوقود، وذلك بفضل محرك Ecotorq القوي. ستجعل فترات 
اخلدمة املديدة ووفرة خيارات املقطورات من شــاحنات فورد 

شريكك التجاري املخلص على الطريق.
وبفضل مميزات األمان النشطة واملطورة حديثا، واملقصورة 
املريحة التي تعزز من جودة أداء السائق، تعد سلسلة شاحنات 
اجلر من فــورد الرفيق األكثر موثوقية ألولئك الذين يقودون 

على الطريق ملسافات طويلة.
وصممت من قبل مهندســي فورد، وهي املفضلة في جميع 
أنحاء العالم. سيؤثر ربحك مع سلسلة شاحنات اجلر من فورد 
على تكاليف التشــغيل لديك فورا. مع سلسلة شاحنات اجلر 

من فورد، ستظل دائما في املقدمة.
سلسلة شاحنات فورد للبناء.. استعراض كم القوة الهائل

شــاحنة البناء القوية ال تتخلى أبدا عن موقعها. الظروف 
امليدانيــة الصعبة جتعــل هذا األمر أكثر وضوحا. ســواء في 
احملجــر أو في حقل موحل، على قمة جبــل، أو في موقع بناء 
وسط املدينة، فإن سلسلة شاحنات فورد للبناء أقوى من أي 

وقت مضى.
ومن خالل استعراض مدى القوة واالستقرار الهائلني في جميع 
الظروف، وبدعم من محركات Ecotorq، فإن سلســلة شاحنات 
فورد للبناء تدعمك دائما باســتهالك أقل للوقود، ونظام قوي 
لفرامل احملرك، ومتانة قصوى في جميع ظروف التحميل. كما 
تعزز املقصورة املريحة واملطورة من راحة السائق وإنتاجيته.

مع سلســلة شاحنات فورد للبناء، ستمر القوة الهائلة من 
موقع بناء بجوارك قريبا!
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إم جي GT اجلديدة كليًا 
.. السيدان املنطلقة

تســتمر »إم جي موتور« في التركيز 
على شريحة العمالء الشباب، لهذا قدمت 
لهم مؤخرا طرازها الرياضي اجلديد إم جي 
GT اجلديدة كليا، والذي يعكس استقاللية 
الشــباب وتطلعاتهم وشغفهم وروحهم 
املغامرة، وكل هذا نتيجة لطريقة تفكيرهم 

النشطة واجلريئة.
وتتوافر »إم جي GT« بجيلها الثالث، 
بخياريــن من احملــركات، األول هو طراز 
1.5T اجلديــدة كليــا مــع محــرك رباعي 
األسطوانات عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر 
بشــاحن توربيني، وهو يتصل مع علبة 
تروس DCT، مما يولد قوة قصوى تبلغ 
170 حصانــا وعزما أقصى مقــداره 275 
نيوتن-متر، مما يتيح التسارع من صفر 

إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان.
أما الطــراز الثاني فهو املزود مبحرك 
رباعي االسطوانات 1.5L بتنفس طبيعي 
ويتميز بفاعليته في استهالك الوقود وقوته 
البالغــة 118 حصانا، وهــو يتصل بعلبة 
تروس iCVT اجلديدة بـ 8 سرعات. ويتم 
تزويد الطرازين بنظام التحكم الديناميكي 
باالنحراف XDS، مما يعزز جتربة القيادة 
أكثــر. وتتوافر لــأداء الديناميكي املزيد 
من املســاعدة عبــر الشاســيه الرياضي 
املصنوع من األلومنيوم من فئة الصناعات 
الفضائية واملتميــز ببنيته املدمجة، مما 
يولد مســتويات عالية من راحة القيادة 

وثباتا أكثر متاسكا.

 »GT التصميــم اخلارجــي لـــ »إم جي
اجلديدة كليا يتألق بالشبك األمامي الكبير 
بنمط شــكل اللهب الرقمي والذي ينفصل 
 ،LED عن األضواء األمامية النحيفة من نوع
مما يعــزز احلضور القــوي والديناميكي 
للسيارة، ولتكملة الشكل اجلريء املضغوط 
لأسفل لغطاء احملرك، تضم GT اجلديدة 
كليــا خلفية بنمط مقلوب األطراف قليال، 
األمر الــذي يعزز املظهــر الرياضي أكثر. 
وهذا ليس كل شيء، إذ هناك أيضا اخلط 
الكرومي من الطرف االمامي للطرف اخللفي 
باإلضافة إلى الكتف العريض للســيارة، 
وكذلك العجالت السبيكية االختيارية بنمط 
فأس التوماهوك »من أنواع فؤوس الهنود 
احلمــر« مع إطارات ميشــالن، مما يضفي 

املزيد من املظهر واإلحساس الراقيني.
لننتقــل إلى داخــل املقصــورة، حيث 
يبــرز املظهــر واإلحســاس الديناميكيان 
والتــي تتوفر باللــون األحمر املعاكس أو 
األسود. وتتبنى املقاعد تصميما يأخذ بعني 
االعتبار أسس االستخدام السلس املتناغم 
مع طريقة عمل اجلسم، مما مينح الراحة 
املثلى للســائق ومزيدا من الدعم للجسم. 
وتوجد شاشة كبيرة تعمل باللمس حجم 

10 بوصات كتجهيز قياسي، مع تقنيتي 
Android Auto وApple CarPlay، مما 

ميكن السائقني من استخدام 
أجهزتهم الذكية بســهولة 

في السيارة.

ويضم الطراز نظام التحكم اإللكتروني 
بثبات الهيكل، ورادار PDC للرجوع للخلف، 
باإلضافة إلى نظام MG Pilot الذكي للمساعدة 
بالقيادة، ونظام املراقبة احمليطية بنطاق 
360 درجة، ونظام التحكم بسرعة املالحة، 
ونظام التحذير من التصادم األمامي وغيره 

من األنظمة األخرى.
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«RX8 Black Edition» إم جي
.. لعشاق التميز

هذه هي نسخة إم جي Black Edition RX٨، والتي 
توفرها شركة «عادل الغامن إم جي» لعشاق التميز 
والفخامة فــي الكويت، اإلصــدار اخلاص واجلديد 
مينح ســيارة RX٨ الرياضية متعددة االستعماالت 
ذات الســبعة مقاعد مظهــرا أكثر جرأة وأكثر حزما 
للمجموعــة، باإلضافة إلى باقة مــن التغييرات في 
التصميم الداخلي واخلارجي باللون األسود بالكامل 

مقارنة بطرازات RX٨ األخرى. 
طراز Black Edition RX٨ يتميز مبظهر خارجي 
أنيق أسود اللون، مما يجعله متفردا عن الطرازات 
األخرى في املجموعة، ويكتمل املظهر اجلديد اجلريء 
بأغطية املرايا اجلانبية السوداء، والتصاميم اجلانبية، 
ومقابض األبواب وقضبان السقف املعدنية، تتممها 
شارة Black Edition RX٨ وعادم ومصد من الكروم 
األسود في اخللف، كما تأتي MG RX٨ مجهزة أيضا 
بعتبــة أبواب جانبية كهربائية يتم تشــغيلها عند 
فتح الباب لضمان راحتك لدى الدخول واخلروج من 

سيارتك. ويرتقي إصدار طراز RX٨ احملدود مبزاياه 
أكثر مع عجالت «ميدنايت» املعدنية املذهلة قياس 

٢٠ بوصة بلونها األسود الالمع.
وبطبيعــة احلال، ميتد اللون األســود ليكســو 
 ،RX٨ Black Edition املقصــورة الداخليــة لســيارة
بحيث يكسو مقاعدها السبعة الواسعة بالكامل اجللد 
األسود فائق اجلودة من شركة «Bader» األملانية، إحدى 
موردي اجللود الفاخرة الرائدة في قطاع السيارات، 
إلى جانــب املقاعد الفاخرة جيــدة التهوية لضمان 
جتربة الركاب ألفضل مستويات الراحة والرفاهية.

وتتميز MG RX٨ بالقوة والرحابة، وتنفرد قاعدة 
عجالتها الفســيحة ومســاحة مقاعد الصف الثالث 

الكبيرة عن منافساتها في فئتها بوضوح.
وتعتبــر RX٨ الرياضية متعددة االســتعماالت 
(SUV) ذات السبعة مقاعد، منوذجا رائدا ورحبا من 
MG، فهي سيارة دفع رباعي متتاز بالقوة والقدرة، 
وتوفر نظام دفع رباعي ( DIFF LOCK) عند الطلب 

في الوقت الفعلــي، باإلضافة إلى نظام دفع رباعي 
متقدم مع ستة أوضاع قيادة مختلفة.

وتزود RX٨ مبحرك بنزين سعة ٢٫٠ ليتر بشاحن 
 Net توربيني يولد قوة ٢٢٠ حصانا ويتميز بتقنية
Blue ويولــد عزما أقصى قــدره ٣٦٠ نيوتن-متر، 
ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ٦ ســرعات 
لعمليات تبديل أســلس للسرعات. وتوفر السيارة 
أيضا شحنا السلكيا للهاتف واالتصال بالهاتف الذكي 
مع تقنيتي Apple Carplay وAndroid Auto مع شاشة 
ملس ملونة قياس ١٠ بوصات، باإلضافة إلى تصميم 
جلوس على طراز املســرح يتضمن تدرجا مسطحا 
مائال من األمام إلى اخللف مما يعني أن الركاب في 
الصف الثالث يســتفيدون من رؤية استثنائية مع 
مساحة ال مثيل لها لألرجل تبلغ ٨٨٤ ملم وهي أكبر 

مساحة للصف الثالث في فئتها.
Black Edition MG RX٨ متوافرة اآلن لدى معارض 

«عادل الغامن للسيارات - إم جي».



«بودستور موتورز» 
تستقبل عالمة «جيتور» التجارية في الكويت

عند احلاجــة. ويضيف املصبــاح التوجيهي 
للضــوء عالي اإلنــارة ومصباح LED اخللفي 
واملصابيح األمامية القابلة للتعديل، جاذبية 
خاصة، ويضمــن املكيف الكهربائي مع منافذ 
املقعد اخللفي التحكم في املناخ وفقا الحتياجات 

الركاب.
X٧٠S جيتور

جيتور X٧٠S هي النســخة الرياضية من 
سلسلة X٧٠ وهي مصممة جليل الشباب، تبلغ 
أبعاد السيارة الرياضية متعددة االستخدامات 
ذات ٧ مقاعد ٤٧٥٠مم × ١٩١٠مم × ١٦٩٥مم، وهي 
مجهزة مبحــرك توربو رباعي االســطوانات 
ســعة ١٫٥ ليتر بعزم دوران ٢٣٠ نيوتن متر، 
وتضيف فتحة السقف البانورامية العريضة 
والعجالت املعدنية مقاس ٢٠ بوصة املزيد من 

اإلحساس الرياضي للسيارة.
وميكن مالحظة االهتمام بالسالمة من خالل 
الوسائد الهوائية األمامية واجلانبية وميزات 
ABS + EBD، وAUTOHOLD، ونظــام التحكم 
في Hill Assist، والرادارات األمامية واخللفية، 
والكاميرات ٣٦٠ درجة. ويساعد نظام حتذير 
مغادرة املســار LDWS في القيادة اآلمنة وهو 
أيضا ميزة بارزة في السيارة. ويتم أيضا متكني 
وظيفة تسجيل القيادة في X٧٠S. ميكن تصور 
ملســة التكنولوجيا في لوحة العدادات مقاس 
١٢٫٣ بوصة وشاشة ملونة كبيرة مقاس ١٠٫٢٥ 
بوصة في وحدة التحكم املركزية. تساعد ميزة 
النسخ املتطابق احملمولة سهلة االستخدام على 
عكس شاشــة الهاتف احملمول على الشاشــة 
أثنــاء القيادة مما يتيح إجــراء مكاملات بدون 
اســتخدام اليدين. ميكن إمالــة املقعد اخللفي 
بالكامل عند احلاجة، مما يضمن أفضل مساحات 

لألمتعة في فئته.
Xجيتور ٩٠

تأتي ســيارة الدفع الرباعــي الفاخرة من 
سلسلة جيتور X٩٠ ذات ٧ مقاعد مبحرك رباعي 
االسطوانات TGDI سعة ١٫٦ ليتر توربو، مما 
يوفر عزم دوران يبلغ ٢٩٠ نيوتن متر ومجهز 

.٧DCT بناقل حركة
ويتميز التصميم األمامي مبصابيح جذابة 
بتقنيــة LED بينما تضيف العجالت املعدنية 
مقاس ٢٠ بوصة إلى جمال السيارة إلى جانب 
فتحة السقف البانورامية العمالقة واملصابيح 
اخللفيــة بتقنية LED التي تضفي ملســة من 

الفخامة.
وتساعد املقاعد اجللدية الكهربائية الفخمة 
بحركتها سداسية االجتاه السائق على حتقيق 
أقصــى درجات الراحة أثنــاء القيادة، ومتنح 
اإلضاءة احمليطية الداخلية املقصورة ملسة من 
الهدوء تضاف إلى متعة القيادة ليال، وتساعد 
عجلة القيادة متعددة الوظائف في استخدام 
أدوات التحكم بسهولة، وتضمن وظيفة اقتران 
الهاتف مع شاشة عرض LCD قياس ٩ بوصات 
اجلذابة االتصال بدون استخدام اليدين أثناء 
القيادة، وتسهل منافذ USB املزدوجة الترفيه 
املطلوب، ويضمن مكيف الهواء األوتوماتيكي 
مع فتحــات التهوية اخللفية للمقعد اخللفي، 
الــركاب حســب  التكييــف املثالــي جلميــع 

احتياجاتهم.
وتزود املركبة بعدة أنظمة أمان متطورة 
مثل TCS (نظام التحكم في اجلر)، BAS (نظام 
مســاعدة الفرامل)، التحكم في مساعدة بدء 
التشغيل على املرتفعات، التثبيت التلقائي، 
نظام حتذير مغادرة املســار (LDWS)، نظام 
فرملة الطوارئ املتقدم (AEBS)، مراقبة النقطة 
العمياء، وهي ميزات موجودة جنبا إلى جنب 
مــع الوســائد الهوائية األمامية والســتارية 
املزدوجة وكاميرات ٣٦٠ درجة لضمان السالمة 

أثناء القيادة.

بدون مفتاح، وتضيف عجلة القيادة اجللدية 
متعددة الوظائف ولوحة العدادات LCD مقاس 
١٢٫٣ بوصة وشاشة LCD التي تعمل باللمس 

مقاس ١٠ بوصات، مزيدا من الراحة.
 ABS كما مت جتهيز ميزات أمان عالية مثل
وTCS وBAS وEBD وAUTOHOLD جنبــا إلى 
جنب مــع كاميرات ٣٦٠ درجــة، ومت تصميم 
املقصورة لتكون هادئة ومعزولة للغاية حيث 
تبلغ درجة الضجيج ٣٦ ديسيبل وهو يضاهي 

الهدوء املوجود باملكتبات.
ويتيــح مقعــد الســائق الكهربائــي ذو ٦ 
اجتاهات، للسائق االختيار حسب راحته، حيث 
تســاعد مقاعد الصف الثالث اخللفية القابلة 
للطي والقابلة لإلزالة في زيادة مساحة األمتعة 

علــى نقل هذه التجربة لعمالئنا في الكويت 
مع جيتور.

Xجيتور ٧٠

جيتــور X٧٠ هي الطراز الرائد من ماركة 
جيتور، وهي مجهــزة مبحرك ١٫٥ لتر تربو 
من ٤ اسطوانات، وناقل حركة ٦ DCT مع عزم 
دوران ٢٣٠ نيوتــن متــر، وهي حتمل أبعادا 
رائعة لسيارات الدفع الرباعي بطول ٤٧٢٠ مم 
وعرض ١٩٠٠ مم وارتفاع ١٦٩٥ مم، وتأتي هذه 
السيارة الرياضية متعددة االستخدامات ذات 
السبعة مقاعد الفخمة، بفتحة سقف بانورامية 
بعــرض ١٫١ متر وعجالت معدنية مقاس ٢٠ 
بوصــة، وبها نظــام دخول وبدء التشــغيل 

عمالؤنا في الكويت بتجربة العالمة التجارية 
اجلديدة.

في ســياق متصل، قال ريكزي ويليامز، 
مدير العالمة التجارية - بودستور موتورز، 
قائال: في غضون فترة زمنية قصيرة، أصبحت 
جيتــور ممثلة للعالمات التجارية الصينية 
اجلديدة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة على 
مستوى العالم، مع قوة شاملة قوية، وبالنسبة 
لعمالء اليوم ال تعد السيارات مجرد وسيلة 
نقل لكنها تطورت إلى مساحة مرتبطة بحياة 
املستخدمني اليومية وعملهم، حاولت جيتور 
أن تتشرب هذا املفهوم في سياراتها بفهمها 
عن كثب لالحتياجات املســتقبلية للعمالء، 
وإعادة تعريف جتربة السفر، ونحن عازمون 

أطلقت شركة بودســتور موتورز عالمة 
«جيتور» التجارية للســيارات في الكويت، 
حيث دشــنت انطالقتها بـ ٣ طرازات فاخرة 
جديدة من ســيارات، و«جيتور» هي عالمة 
جتاريــة صينية فاخرة جديــدة، تركز على 
إبراز املركبات عالية التقنية خللق اجتاهات 

جديدة في السوق.
وبهذه املناسبة، قال جنم بودستور رئيس 
مجلس إدارة شركة بودستور موتورز: تعود 
عالقتنا مــع العالمات التجارية للســيارات 
الصينية، إلى أكثر من عقدين ونحن نسعى 
دائما لتقدمي أفضل جتربة لعمالئنا من خالل 
عالماتنا التجارية، لقد أضفنا مؤخرا «جيتور» 
إحــدى العالمات التجارية الصينية الواعدة 
التي تتبنــى مفهوم التركيز علــى العمالء، 
ففي غضون ٣ سنوات من إنشائها أصبحت 
«جيتور» اسما بارزا في العديد من األسواق 
على مستوى العالم، نظرا لتقنياتها املتقدمة 
وتصميمها واملواصفات املستقبلية للمركبات.

في البداية قدمنا ٣ سيارات فاخرة للسوق 
الكويتي، وهي: X٧٠, X٧٠S، X٩٠، والتي من 
املقرر أن توفر جتربة جديدة حملبي سيارات 
في الكويت. وأضاف بودســتور انه ســتتم 
إضافة املزيد من طرازات جيتور التي تلبي 

متطلبات مختلف القطاعات قريبا.
٤٠٠ ألف مركبة خالل ٣ سنوات

أول منتــج من جيتور هــو طراز X٧٠ مت 
إطالقه فــي أغســطس ٢٠١٨، لتعلن جيتور 
رسميا في ١٨ أغسطس ٢٠٢١ أن حجم مبيعاتها 
قد جتاوز ٤٠٠ ألف ســيارة، مبا يشــير إلى 
نقاط القوة والتطور السريع لشركة جيتور، 
مما أدى إلى تســجيل رقم قياسي جديد في 
سرعة تطوير عالمة جتارية صينية جديدة 

لسيارات الدفع الرباعي.
وعلى مــدى الســنوات الثــالث املاضية 
مرت صناعة السيارات بأوقات عصيبة، مع 
االنكماش االقتصادي العاملي وتأثير اجلائحة، 
إال أن «جيتور» متكنت من قلب اجتاه السوق 
وحققت أرقاما قياسية مرارا وتكرارا، وذلك 
من خالل إستراتيجية ديناميكية ومنتجات 
مبتكرة، وفي عام ٢٠١٨، حققت جيتور مبيعات 
بلغت ٤٠٫٠٠٧ وحدة في غضون ٤ أشهر، مما 
أدى إلى إنشاء مصطلح «سرعة جيتور» في 

صناعة السيارات.
وفي عام ٢٠١٩، وصل حجم مبيعات جيتور 
السنوية إلى ١٣٨٫٠٣٢ وحدة، وحافظت على 
منو ســريع، وبحلول نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
حققت جيتور مبيعــات تزيد على ٣٠٠٠٠٠ 
وحدة في غضون ٢٨ شهرا، محققة رقما قياسيا 
جديدا في سرعة تطوير عالمة جتارية صينية 
جديدة في مجال سيارات الدفع الرباعي، وبعد 
٣ سنوات اكتسبت جيتور عدد ٤٠٠ ألف من 
العمالء الذين أعلنوها أســطورة حية حول 
صعود العالمة التجارية الصينية اجلديدة.

ضمان ١٥ سنة

جتدر اإلشارة إلى أن سيارات جيتور التي 
تأتي بضمان ملدة ١٥ عاما تنقل رسالة الثقة 
واملوثوقية واألداء للعالمة التجارية، حيث 
ميكن ملالكي جيتور الفخورين أن يشــعروا 

بالراحة جتاه سياراتهم.
مــن جانبــه، صرح أرشــد ميــرزا املدير 
العام لشــركة بودســتور موتورز: االبتكار 
والتكنولوجيا في ســيارات جيتور مذهالن 
وســتكون جتربة جديــدة وممتعة لعمالئنا 
في الكويت في قيادة سيارات الدفع الرباعي 
اجلديدة من جيتور، حيث مت أخذ التفاصيل 
الدقيقــة في تعزيز الراحــة والرفاهية بعني 
االعتبار أثناء البحث والتصميم وأسفر عن 
هذه النماذج املمتازة، نحن نتوقع أن يسعد 

ركزسي وليامز مدير العالمة التجارية ارشد ميرزا املدير العام جنم بودستور رئيس مجلس إدارة «بودستور موتورز»
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هذه هي أفضل ١٠ سيارات 
مبيعًا على اإلطالق حول العالم

هذه السيارة التي استمر انتاجها ملدة ٢٠ عاما فقط (١٩٠٨-١٩٢٧)، التزال 
ضمن قائمة أفضل ١٠ سيارات مبيعا على اإلطالق!.. كيف حصل ذلك؟ 
حســنا، بالعودة إلى أوائل القرن العشــرين، لم تكن هناك العديد من 
اخليارات الكثيرة في األسواق، لذلك كانت فورد موديل T خيارا ممتازا 
للراغبني في قيادة سيارة، اما سبب االنتشار اجلارف لهذا الطراز فهو 
ابتــكار خط االنتــاج ألول مرة من قبل هنري فورد، فبدال من صناعة 
كل ســيارة على حدة أصبحت السيارة الواحدة تستغرق عدة دقائق 
فقط في خط اإلنتاج، وذلك ما تسبب في وفرة في االنتاج وانخفاض 

سعر السيارة لتصبح متاحة للجميع. 
احلقيقة املمتعة، انه في العام ١٩١٦ كانت ٥٥٪ من السيارات التي تسير 

.T على الطريق في العالم بأسره هي من طراز فورد
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(١٩٠٨ - ١٩٢٨) T فورد موديل
املبيعات ١٦٫٥ مليون مركبة

فورد فيستا (١٩٧٤ حتى اآلن)
مببيعات أكثر من ١٦٫٥ مليون وحدة

الدا (١٩٧٠ -  ٢٠١٢)
مببيعات ١٧٫٧٥ مليون وحدة

ال ينبغــي أن يكون مفاجئا ظهور فورد فيســتا بشــكل بارز في هذه 
القائمــة علــى الرغم من غياب هذا الطراز في بعض أســواق املنطقة، 
فهي إحدى الســيارات التي تتمتع بشــعبية كبيرة في أوساط مالكي 
الســيارات، وهي ال تزال تفعل ذلك ألجيال وفــي جميع أنحاء العالم 
وعلــى وجه اخلصوص في الســوق األوروبية، فخــالل ٤٥ عاما على 
انتاجهــا مت بيع أكثر من ١٦٫٥ مليون وحدة، ليحتل هذا الطراز مكانة 
مستمرة في قوائم أفضل السيارات مبيعا في اململكة املتحدة وأوروبا 

عاما بعد آخر.

«الدا» أو «فــاز» أو «ريفا» تســميات عدة لســيارة واحدة لم يغيرها 
الزمن، هي ســيارة عائلية متوسطة احلجم كان يشار إليها بسلسلة 
Lada Classic وهي نســخة معاد هندســتها من Fiat ١٢٤، بدأت شركة 
أوتوفاز الروسية املالكة لعالمة الدا بتصنيعها عام ١٩٧٠ بطراز ٢١٠١ 
وتوقــف انتاجها عام ٢٠١٢ مع طراز الدا ٢١٠٧، مت تقدميها في االحتاد 
الســوفيتي ليتم تصديرها فيما بعد لدول أوروبا الشــرقية، وهو ما 
حقق لها أفضل املبيعات في مناطق انتشارها حيث مت بيع نحو ١٧٫٧٥ 
مليــون وحدة (البعض يقول ان هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير) على 

مدار ٤٢ عاما.
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على مدار الـ ١٣٦ عاما املاضية، مت تصميم وإنتاج عدد ال يحصى من مناذج السيارات، البعض منها تالشى بسرعة 

 GoodWood كبيرة، بينما استمر بعضها اآلخر في حتقيق النجاح تلو اآلخر بني أوساط املستهلكني حول العالم. موقع

الشهير للسيارات، استعرض قائمة بأفضل ١٠ طرازات مبيعا على مستوى العالم منذ أول عملية بيع سيارة جتارية في 

القرن املاضي حتى العام ٢٠٢١، وإليكم ترتيب القائمة:

أوبل كورسا (١٩٨٢ حتى اآلن)
مببيعات جتاوزت الـ ١٨ مليون وحدة

فولكس واجن بيتل (١٩٣٨ - ٢٠١٩)
مببيعات جتاوزت الـ ٢١ مليون وحدة

فولكس واجن باسات (١٩٧٣ حتى اآلن)
مببيعات جتاوزت الـ ٢٣ مليون وحدة

عام ١٩٨٢ قامت شــركة أوبل األملانية بإطالق «كورســا» بنســخة ثالثية 
وخماســية األبواب، وبيعت هذه السيارة ذات السعر املقبول واالستهالك 
املنخفض للوقود من خالل عدد من شركات سيارات مثل هولدن األسترالية 
وفوكسهول البريطانية وشيفروليه األميركية، وهو يعتبر الطراز األكثر 
مبيعــا لدى أوبل، حيث متكن من حتقيــق مبيعات جتاوزت الـ ١٨ مليون 
وحدة خالل ٣٩ عاما بأشكال وشارات مختلفة في أنحاء العالم، وهو اليزال 

مستمرا في حتقيق املزيد من املبيعات حتى يومنا هذا.

انها «بيتل» سيارة فولكس واجن األيقونية والتي بدأ انتاجها في العام ١٩٣٨، 
وهي إحدى أفكار أدولف هتلر التي ســردها للمهندس األملاني فارديناند 
بورشــيه وطلب منه صناعتها لتناسب العائالت األملانية الصغيرة واألهم 
من كل ذلك ان تكون بســعر مناسب للشعب، لتصبح فيما بعد واحدة من 
أكثر الســيارات جناحا في العالم، «بيتل» ودعت خطوط االنتاج عام ٢٠١٩ 
مسجلة مبيعات جتاوزت الـ ٢١ مليون وحدة، غابت.. لكن سحرها اليزال 

يجتذب شريحة كبيرة من املستهلكني حتى وقتنا هذا.

منذ طرحها في العام ١٩٧٣ مت تصنيع وبيع نحو ٢٣ مليون سيارة باسات، 
هذه الصالون العائلية األشــهر من فولكــس واجن كانت وال تزال اخليار 
املفضل لدى العائالت في أوروبا ودول حوض املتوسط، وقد مت تسويقها 
حتت اسماء مختلفة مثل كوانتوم وسانتانا وكورسار وماقوتان وكارات.

7

 6

5

فورد F-Series  (١٩٤٨ حتى اآلن)
مببيعات جتاوزت الـ ٤١ مليون وحدة

هوندا سيفيك (١٩٧٢ حتى اآلن)
مببيعات جتاوزت الـ ٢٤ مليون وحدة

تويوتا كوروال (١٩٦٦ حتى اآلن)
مببيعات جتاوزت الـ ٥٠ مليون وحدة

فولكس واجن غولف (١٩٧٤ حتى اآلن)
مببيعات جتاوزت الـ ٣٥ مليون وحدة

بصفتها الشــاحنة الوحيدة في قائمة أفضل ١٠ ســيارات مبيعا على 
اإلطالق، كانت سلسلة F القوة املهيمنة والرائدة منذ العام ١٩٤٨، نظرا 
ملــا تتمتع به من أداء وقدرة ميكــن االعتماد عليها، ناهيك عن العديد 
مــن االضافات واخليارات وقطع التبديل املتاحة، فال عجب أن حققت 
سلســلة F من شاحنات فورد لقب الشــاحنة األكثر مبيعا في أميركا 
الشمالية على مدار العقود الثالثة املاضية وأكثر، ولتحصد ٤١ مليون 

عملية بيع في حياتها املمتدة حول العالم.

خالل فترة نصف قرن تقريبا حققت ســيفيك لشركة هوندا ما يزيد 
علــى ٢٤ مليون عملية بيع في جميع أنحاء العالم، فســواء كانت 
في زي الـ «كوبيه» أو الـ «سيدان» أو الـ «هاتشباك»، فإن سيفيك 
هي املعيار لكل صانع سيارات آخر، طراز اليزال قويا على الرغم 

من االنخفاض الطفيف في اآلونة األخيرة.

وفي املركز األول، من غيرها؟ إنها بالطبع تويوتا كوروال، في أجيالها 
املتالحقــة، باعت أكثر من ٥٠ مليون وحــدة، «كوروال» الطراز األكثر 
مبيعا في تويوتا قصة جناح بدأت منذ إطالقه في عام ١٩٦٦ وال تزال 
مستمرة حتى وقتنا هذا، حيث حافظت على مدى ٥٥ عاما على موقعها 

وحققت اجنازات مميزة من مختلف األنواع.

هــي اآلن في جيلهــا الثامن، جولــف إحدى أيقونات شــركة صناعة 
الســيارات األملانية فولكس واجن التي تخطت مبيعاتها حاجز الـ ٣٥ 
مليون وحدة منذ إطالق جيلها األول ســنة ١٩٧٤ حتى اآلن، وقد كان 
ذلــك العام بداية عصر جديد في صــاالت العرض حول العالم والتي 
كانت تســيطر فيها شقيقتها الصغرى «اخلنفساء».. غولف تستحق 

لقب سيارة الشعب الثانية.

2

4

1

3

ملشاهدة 
PDF الصفحة األحد 

٢٨ نوفمبر ٢٠٢١





«Tiggoشيري بودستور» تطلق عروض نهاية العام على «٨»

أعلنت «شيري بودستور»عن إطالق عرضها الترويجي 
اخلاص بنهاية العام على مجموعة مختارة من سيارات 
شيري، حيث ميكن للعمالء متلك سيارة بنسبة ٠٪ أرباح 
 ،Tiggoعند الشراء، ويشمل هذا العرض السيارات الفاخرة ٨
 Tiggoعالية التقنية، وسيارة ٢ Arrizoوسيارة السيدان ٦
املدمجة، وباإلضافة إلى ذلك، تأتي املركبات مع كفالة ملدة 
١٥ عاما، مما يضمن راحة البال وجتربة استخدام ممتعة.

شيري Tiggo٨ التقنية العالية

 Tiggoكنموذج رائد لســيارات شــيري، متت ترقية ٨
بالكامل من ناحية التصميم واألداء والتجهيزات ليكون 
أكثر عصرية، ويتمتع بحصة قوية في السوق، ولتنال 
املزيد من تقدير العمالء بفضل ميزاتها الثالثة: املساحة 

كبيرة والراحة والذكاء.
مت تصميم Tiggo٨ لتكون أكثر عصرية في التفاصيل، 
حيث يواصل فريق التصميم الدولي لشيري، بقيادة كيفن 
رايس املصمم الســابق لسيارات BMW، اعتماد تصميم 
هيكل HDS على شــكل النمر اجلاثم، جنبا إلى جنب مع 
املصابيح األمامية ذات عيون النمر، مما يخلق وضعية 
.TIGGOأمامية مهيبة حتسن التأثير البصري للسيارة ٨
وزودت شــيري تيجــو ٨ اجلديــدة مبجموعــة مــن 
التجهيزات منها مصابيح أمامية هالوجني مدعمة بخاصية 
 ،LED تعديل مســتوي اإلضاءة كهربائيا، إضاءة نهارية
وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل احملرك، جنوط رياضية ١٨ 
بوصة، وشبكة أمامية من الكروم الالمع، وحامل سقف، 

ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية.
وتزود TIGGO٨ مبحرك رباعي االســطوانات توربو 
ســعة ليتريــن عالي الكفاءة ويوفر عــزم دوران أقصى 
.ECOو SPORT يصل إلى ٢٥٠ نيوتن/متر، ويدعم أوضاع

األمان والسالمة

ويصنع هيكل القفص لســيارة TIGGO ٨ من الفوالذ 
عالي القوة بنسبة وزن ٦٥٪، وهي مجهزة بحزمة ممتصة 
للصدمات األمامية املصنوعة من السبائك عالية الطاقة 
مــع ٦ أكياس هوائية حلمايــة املقصورة لضمان أقصى 
درجات األمان، كما تزود السيارة مبجموعة من املواصفات 
ووسائل األمن والسالمة، ومنها وسائد هوائية، وفرامل 
مانعة لالنغالق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم 
في اجلر، وبرنامج التوازن عند املرتفعات واملنحدرات، 

ونظام مراقبة ضغط اإلطــارات، وفرامل يد إلكترونية، 
ونظام حماية املشاة والسالمة النشطة.

ومنح مركز أبحاث وتكنولوجيا الســيارات الصيني 
C-NCAP تصنيف ٥ جنوم لسيارة SUV Tiggo٨. بفضل 
 C-NCAP أداء السالمة املمتاز، حيث كشفت نتائج تصادم
أن Tiggo٨ اجلديدة كليا انها تتمتع بأداء استثنائي خالل 
تطبيق االصطدامات األماميــة واجلانبية، حيث تنبثق 
جميع الوســائد الهوائية والستائر الهوائية، أما أحزمة 
األمان فهي مربوطة بإحكام بشكل يحمي الكبار واألطفال 
بشكل جيد، وعلى وجه اخلصوص، يتم احلصول على 
درجات عالية حلماية الــرأس والعنق والصدر والبطن 

والساقني.
مقصورة عالية التقنية

يوفر التصميم الداخلي ذات التقنية العالية ملقصورة 
Tiggo٨ الفخامة املمزوجة بالتكنولوجيا، حيث جند في 
املنتصف شاشة تعمل باللمس UHD مقاس ١٠٫٢٥ بوصة، 
وشاشة رقمية للعدادات مقاس ٨ بوصات، وكاميرات 
محيطية بزاوية ٣٦٠ درجة، والتحكم بالهاتف النقال 
من خالل الشاشــة إضافة التصال البلوتوث، وفتحة 
ســقف بانورامية، وعجلة قيادة متعــددة الوظائف، 

ومكيف خلفي، وحساسات أمامية وخلفية.
وبصفتها سيارة SUV عائلية بسبعة مقاعد، تتميز 
TIGGO ٨ بأبعاد شاملة ٤٧٠٠ × ١٨٦٠ × ١٧٤٦ ملم مع 
قاعــدة عجالت تبلغ ٢٧١٠ ملم وهي تعد األكبر ضمن 
هذه الفئة من املركبات، ومعي طي مقاعد الصف الثاني 
والثالــث ســيصبح باإلمكان احلصول على مســاحة 
حتميل ممتازة مناسبة لكل االحتياجات، حيث ميكن 

أن تصل املساحة اخللفية إلى ١٩٣٠ ليترا.
 Tiggoفي الواقع، ال يعزى األداء املمتاز لســيارة ٨
اجلديدة كليا إلى القوة العظيمة للمنتج فحســب، بل 
إلى جهود شــيري الطويلة فــي مراقبة اجلودة، وفي 
عمليــة تصنيع املنتج، حيث تعد شــيري Chery أول 
ماركة ســيارة صينية تؤســس نظــام إدارة اإلنتاج 
املوحد العاملي وبالتالي ضمان اجلودة العاملية ملنتجات 

.Chery شيري
والشركة ترحب بالعمالء لزيارة صالة عرض شيري 
بودستور بالري، وإجراء اختبار القيادة ألي من طرازاتها 
واالستفادة من خيارات التمويل املناسبة ملتطلباتكم.

إلى جانب سيارة السيدان «Arrizo٦» عالية التقنية وسيارة «Tiggo٢» املدمجة
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«الزياني» تطلق عالمة «لينك آند كو» التجارية في الكويت

أطلقت شركة الزياني للسيارات مؤخرا عالمة لينك آند كو 
التجارية في الكويت، والتي تضم ٣ طرازات في الوقت احلالي، 
وهــي: لينك آند كو ٠١ (املتوافــرة حاليا في معرض الزياني)، 
ولينــك آند كو ٠٥ (متوقــع وصولها في مارس ٢٠٢٢)، وطراز 
لينك آند كو ٠٣ من فئة السيدان الرياضية (يعلن عن وصوله 

في وقت الحق).
ومجموعة الزياني واحدة من أكثر وكالء السيارات الفاخرة 
شــهرة في منطقة اخلليج العربــي، حيث جتمع أرقى ماركات 
الســيارات في التاريخ حتت سقف واحد، مبا في ذلك جاكوار، 

مازيراتي، فيراري، وبنتلي.
ولينك آند كو (Lynk & Co) شركة صينية للسيارات الفاخرة، 
أسستها مجموعة «جيلي» عام ٢٠١٦، ومت وضع تصاميم مركباتها 
والتكنولوجيا املستخدمة في مدينة غوتنبرغ السويدية بالتعاون 
مع «ڤولڤو» اململوكة من قبل املجموعة الصينية، وصحيح أنه 
لم مير على تواجدها باألســواق ســوى بضع سنوات، إال انها 

استطاعت ابهار اجلميع بتقنياتها املتقدمة.
لينك آند كو ٠١

سيارة لينك آند كو ٠١ أول منوذج سوف يتم إطالقه وهي 
حتمل أحدث تصميم حتت مسمى «ميغا-سيتي كونتراست»، 
الذي يبرز جمالية التفاصيل للسيارة ويشير إلى هدف العالمة 
التجارية «تغيير التنقل إلى األبد»، جللب الشعور املتميز عند 

جتربة قيادتها.
ويعبر تصميم واجهة «لينك آند كو ٠١» األمامية عن احلياة 
العصرية الشبابية، وتزود بإضاءات متنوعة تتضمن مصابيح 
LED بتقنية «أورورا بوريليس» النهارية، ومصابيح LED اخللفية 
بتقنية «Energy Cube» واملصابيح األمامية LED املنفصلة مع 

العدسة.
ميكانيكيا، تزود لينك آند كو ٠١ مبحرك توربو سعة ليترين 
يولد قوة ٢١٨ حصانا، وعزم دوران يصل إلى ٣٢٥ نيوتن متر 

يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من ٨ سرعات.
وتتمتع لينك آند كو ٠١ بشاسيه متني، ومع ٢٠ وظيفة من 
األنظمــة اإللكترونية والتقنيات املتقدمة املســاعدة للســائق، 
توفر «لينك آند كو ٠١» الشعور بالتحكم املطلق لدى القيادة، 

واملساعدة الذكية لتجربة القيادة التي ال مثيل لها.

باإلضافة إلى ذلك، حصدت «لينك آند كو ٠١» على تصنيف ٥ 
جنوم في اختبار E-NCAP لعام ٢٠٢١ في ضمان أعلى مستويات 
الســالمة واألمان، حيث يوفر نظام املعلومات والترفيه أعلى 

مستويات الراحة من أجل حتقيق التواصل مع العالم.
رفاهية وراحة

متتلك «لينك آند كو٠١» روح الفخامة والرفاهية بنفس القدر 
مع العديد من العالمات التجارية الفاخرة األخرى، حيث يوفر 
نظام Harman Infinity الصوتي متعة سمعية رائعة أثناء القيادة، 
كما تعطي املقاعد اجللدية الفاخرة شعورا بالفخامة والراحة، 

اما اإلضاءة احمليطة فتوفر جتربة بصرية ال تضاهى ليال. 
ومت تزويد قمرة القيادة بنظام AQS لتنقية الهواء واستشعار 
جودته وهو ما سيوفر راحة مضافة لركاب املقصورة، كما مت 
جتهيزها بوظائف دخول السيارة ونظام البصمة لتوفير املزيد 

من السهولة لالستخدام اليومي.
وتوصــف «لينك آند كو٠١» بأنها ســيارة عصرية متصلة 
بفضل التقنيات التي توفرها «على بعض طرازاتها»، حيث يدعم 
نظامها الترفيهي اتصال الهواتف الذكية من خالل mirrorkink وآبل 
كاربالي وأندرويد أوتو، ويتصل هذا النظام بشبكة االنترنت 
بصورة دائمة وباخلدمات السحابية اخلاصة باملركبة املطورة 
بالتعاون مع «اريكسون»، وهو ما ميكن املستخدم من مشاركة 
سيارته مع أفراد عائلة عبر مفتاح رقمي خاص بتطبيق «لينك 
آند كو» يستطيع من خالله مراقبة السيارة وموقعها والعديد 

من املعلومات األخرى.
وكانت الشــركة قد أطلقت مؤخرا ڤيديو تشــويقيا ســبق 
إطالق العالمة التجارية في الكويت حمل اسم «٠١ فكرة جديدة.. 
ألســلوب جديد»، مت عرضه على وسائل التواصل االجتماعي 
حيث نقل اجلمهور عبر مغامرة شــائقة الكتشــاف «لينك آند 

كو» ومزاياها.
وسيتم افتتاح املعرض الرئيسي لشركة «لينك آند كو» في 

٥ ديسمبر القادم بجانب جسر الغزالي، منطقة الري.

ملعرفة املزيد من التفاصيل الرجاء التواصل على:
١٨٠٨٠١٠  أو   ٩٠٠١٩٠٢٢
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«الوطني»: 
 Tesla املزيد من سيارات
 ٣ Model بانتظار الفائزين

ضمن حملة استثنائية تعد األولى من نوعها في الكويت

أطلق الوطني حملته الصيفية السنوية 
للعــام ٢٠٢١ والتي تعد األولــى من نوعها 
في الكويت حيث متكــن العمالء من الفوز 
بـ ٩ سيارات ٣ Tesla Model وذلك في إطار 
حرصه على مكافأة عمالئه على مدار العام 
عن طريق مواصلة إطالق احلمالت الفريدة 
واالستثنائية التي تتيح لهم فرصة دخول 
الســحوبات والفوز بجوائــز مت تصميمها 

وفقا لتطلعاتهم.
ومتنح احلملة الصيفية حلاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية أو مسبقة الدفع املؤهلة 
احلصــول فرصــة دخول الســحب والفوز 
بواحدة من ٧ سيارات Tesla عند استخدام 
البطاقات خالل احلملة التي انطلقت مطلع 
يونيو ٢٠٢١ وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما 
يتيح البنك للعمالء الشباب ممن يقومون 
بتحويل املكافأة الطالبية إلى بنك الكويت 
الوطني والتقدم بطلب إلصدار بطاقة الشباب 
الوطني مسبقة الدفع أو بطاقات VISA الوطني 
االئتمانيــة، احلصول علــى فرص لدخول 

.Tesla Model السحب وربح سيارتي ٣
وعلى مدار األشــهر املاضية أعلن البنك 
عن فوز ٤ عمالء من حاملي بطاقات الوطني 
االئتمانية بأربع سيارات Tesla Model ٣ في 

السحوبات التي أجراها البنك.
وتبقــى هناك فرصة لــدى عمالء البنك 
مــن حاملــي بطاقــات الوطنــي االئتمانية 
ومسبقة الدفع بالفوز بباقي السيارات خالل 
السحوبات التي تستمر حتى نهاية العام. 
وتزداد فرص حاملــي بطاقات الوطني 
االئتمانية ومســبقة الدفع املؤهلة لدخول 
السحب عند استخدامها محليا ودوليا حيث 
يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 
دينار كويتي يتم إنفاقه محليا وفرصتني عند 
استخدام البطاقات املؤهلة خارج الكويت.

وميكن حلاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
املؤهلة زيــادة فرصهم لتصل إلى ٣ فرص 
مقابــل كل دينار يقومــوا بإنفاقه في حالة 
التسجيل في احلملة من خالل زيارة املوقع 

اإللكتروني لبنك الكويت الوطني: 

https://www.nbk.com/ar/kuwait/
-٢٠٢١-nbk-rewards/summer-campaign

registeration.html
ويحرص الوطني على إقامة الفعاليات 
املميزة أثناء اجراء السحوبات والتي تضمنت 
فقــرات ترفيهية ومشــاركات من احلضور 
والذين فازوا بجوائز فورية بعد مشاركتهم 

في مسابقات تفاعلية.
وقــد شــهدت كافــة الفعاليــات التي مت 
تنظيمها تفاعال كبيرا من احلضور وزخما 
فــي املشــاركة، ما يؤكــد علــى أن الوطني 
األقــرب لعمالئه بفضل التزامــه بالتعرف 
على احتياجاتهم وتصميم جميع املنتجات 
واخلدمات مبا يناسب أمناط حياتهم املتنوعة.

ويعد الوطني عمالءه وجميع املشاركني 
في الفعاليات املقبلة بتقدمي اجلديد والفريد 
واالستثنائي في فعاليات السحوبات التي 
يستمر البنك في إجرائها حتى نهاية العام.

تتمتع بطاقات الوطني االئتمانية مبزايا 
عديدة مبا توفره حلامليها من أكبر برنامج 

للمكافآت في الكويت، نقاط مايلز الوطني، 
اميال نادي الواحة، الدخول لقاعات االنتظار 
في املطارات العاملية وتأمني السفر اخلاص 

بكوفيد -١٩.
ويقدم بنــك الكويت الوطنــي لعمالئه 
جتربة مصرفية شاملة من منتجات مصرفية 
متميزة وخدمات رقمية متطورة وتعد مكافأة 
العمالء ركيزة أساســية في استراتيجيتنا 

إلثراء تلك التجربة. 
كذلك يحرص «الوطني» على تقدمي جوائز 
وحمالت متميــزة تعكس مكانتــه الرائدة 
وسعيه الدائم إلى تلبية احتياجات عمالئه.
كما يسعى «الوطني» ألن يكون األقرب 
لعمالئه الشباب والتعرف على احتياجاتهم 
بشكل تفصيلي مبا يدعم جهود البنك لتلبية 
احتياجاتهم ويساعد في تصميم العروض 
واملكافــآت التــي تالئم أمنــاط حياتهم إلى 
جانب مــا يقدمه البنك من خدمات وحلول 

دفع رقمية تعد األكثر تطورا في الكويت
ويحرص بنك الكويت الوطني على إثراء 

التجربة املصرفية حلاملي بطاقات الوطني 
االئتمانية من خالل ما توفره لهم من أسلوب 
حياة مميز، وفرصة املشاركة في احلمالت 
الفريدة واالستثنائية على مدار العام والتي 

طاملا تلقى استحسانا وتفاعال منهم.
ومع عودة احلياة الى طبيعتها، أطلق بنك 
الكويــت الوطني باقة متنوعة من املكافآت 
االســتثنائية لعمالئه والتي تشمل حمالت 
االسترداد النقدي ومكافآت حتويل الراتب 
وغيرها من العروض والسحوبات احلصرية 
التي القت قبوال واستحســانا ملحوظا من 

العمالء.
الوطنــي االئتمانيــة  وتعــد بطاقــات 
الطريقــة املثلــى إلمتام املدفوعــات، حيث 
مينح اســتخدامها العميل الكثير من املزايا 
وخاصة عند التســوق وإمتام املشــتريات 
باســتخدامها إضافــة إلى برنامــج مكافآت 
الوطني، برنامج مايلز الوطني، وكذلك خدمة 
حماية املشتريات، خدمة متديد فترة الضمان، 

والكثير غيرها.

البطاقات املؤهلة لدخول السحب
٭ بطاقة Visa Platinum الوطني االئتمانية
٭ بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية

٭ بطاقة Visa Infinite الوطني االئتمانية
٭ بطاقة Visa Signature الوطني-اخلطوط اجلوية 

الكويتية (نادي الواحة) االئتمانية
٭ بطاقــة Visa Infinite الوطني-اخلطوط اجلوية 

الكويتية (نادي الواحة) االئتمانية
٭ بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني االئتمانية
٭ بطاقة Visa Platinum الوطني-اخلطوط اجلوية 

الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع
٭ بطاقة World Mastercard الوطني االئتمانية

٭ بطاقة Platinum Mastercard الوطني االئتمانية

٭ بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية
٭ بطاقة World Elite Mastercard الوطني االئتمانية
 UEFA Champions League World ٭ بطاقــة

Mastercard االئتمانية من الوطني
 UEFA Champions League Platinum٭ بطاقــة

Mastercard مسبقة الدفع من الوطني.

فرص الفوز تتضاعف مع استخدام بطاقات الوطني االئتمانية محليًا وخارجيًا
التحضير لفعاليات مميزة خالل السحوبات التي تستمر حتى نهاية العام 

مكافأة العمالء ركيزة أساسية في إستراتيجية الوطني لتقدمي جتربة مصرفية شاملة 

ملشاهدة 
PDF الصفحة األحد 

٢٨ نوفمبر ٢٠٢١






	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72

