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«خدمات فخرو التجارية» توفر أنظمة
الغازات اكتشاف وحلول المتكاملة الحريق

بتعيين قامت  أنها  ــل  وي هوني شركة أعلنت  ]
معتمد كـــمـــوزع ــة ــاري ــج ــت ال ــرو ــخ ف خـــدمـــات  ــة  ــرك ش
ويــل ــي  ــون ه طــــراز ــن م المتكاملة ــق ــري ــح ال ألنــظــمــة 
وهـــي اس، ـــــه اي آي  ــــي  ــــورل م ـــــد  آن ــي  ــت ــف ــي س ـــــف  الي
ويــل. هــونــي مــن النجاة  لمنتجات  الــتــجــاري  االســـم 
في ــــى األول الــصــفــقــة تعتبر ــي ــت ال الــصــفــقــة  ــن  ــؤم وت
متسارعا، ــوا ــم ن اقــتــصــادهــا يشهد ــي  ــت ال الــبــحــريــن 
الحصول إمكانية  الــتــجــاريــة، ــارات ــق ــع ال لمقاولي 
وحلول الحريق أنظمة مــن متكاملة مجموعة على

اكتشافالغازات.
التجارية فخرو خدمات شركة الصفقة وتخول
ــي قطاع ف الــمــســتــوى تــقــديــم الــمــنــتــجــات الــعــالــمــيــة
والتقييم الــمــتــكــامــلــة، ــق ــري ــح ال ــاف  ــش ــت اك ــة  ــم ــظ أن
وأنظمة الحريق،  إطــفــاء رجــال  وهــواتــف الصوتي، 
من ـــل ك األنـــظـــمـــة ــــذه ــــدم ه اكـــتـــشـــاف الـــــغـــــازات. ق
ــارك م سيفتي اليـــف ويـــل  ــي ــون ه ــي ف األعـــمـــال  ــر  ــدي م
اس ايــه آي ــي ــورل م ــي  ف المبيعات ــر ــدي وم فينتون، 

جونباركر.
ــة ــرك ش إدارة ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ ــــن  م ــــل  ك ــــــع  ووق

عــام ــر ــدي م ــرو، ــخ ف عـــادل ــرو الــتــجــاريــة ــخ ــات ف ــدم خ
شركة ــن ع بالنيابة الــعــقــد بــيــالي ديــنــش  الــشــركــة 
بيالي: قال المناسبة، وبهذه لاللكترونيات. فخرو
بالخدمات التجارية فخرو خدمات شركة «تعرف
ويل هوني بتمثيل سعداء ونحن الــجــودة. العالية
البحرين». فــي اس ــه  اي آي ــي ــورل وم سيفتي يــف  ال 
هي ــال ــون ــي ــاش ــرن ــت ان ويـــل ــي ــون ــة ه ــرك وتــعــتــبــر ش
والتصنيع الــتــقــنــيــة ــاع ــط ق فـــي الـــرائـــدة  ــة  ــرك ــش ال
دوالر  مــلــيــار  30 قــــــدره مـــــال بــــــرأس ـــم  ـــال ـــع ال فــــي 
العالم ــاء  ــح أن جميع ــي ف للعمالء ــر ــوف وت أمــيــركــي، 
الــمــراقــبــة وتــقــنــيــات ــران ــي ــط مــنــتــجــات وخـــدمـــات ال
السيارات ومنتجات والصناعة، والمنازل للمباني
ويتم هذا الخاصة.  والمواد التوربينية والشاحنات 
ان تاونشيب موريس ومقرها  الشركة  أسهم ــداول ت
ولـــنـــدن ـــورك ـــوي ـــي ن ــــات كــــل مــــن ــــورص جـــيـــه فــــي ب
تعتبر كــمــا ـــادئ،  ـــه ال المحيط ومنطقة وشــيــكــاغــو 
داوجونز مؤشر تكّون التي الثالثين األسهم ــدى إح
آند ســتــانــدرد لمؤشر العناصر ـــدى وإح الصناعي 

بورز500 إندكس. 

الشركة أعضاء يتوسط فخرو عادل

الثدي مرض سرطان العالي يستضيف حملة ضد مجمع
الـــعـــالـــي مـــجـــمـــع ــــوم  ــــق ي  ]
الــنــجــاح الــتــجــاري فـــي أعـــقـــاب
الماضي ــام ــع ال لحملة الــبــاهــر
«هوملس حملة تنظيم  ــادة ــإع ب
الــــعــــالــــي» آت  كــــانــــســــر  فـــــــور 
ــاون ــع ــت ــال ب الـــتـــوعـــويـــة، وذلـــــك
مــحــل وان،  ذي مــــحــــالت  ــــع  م
ــة في ــي ــراق ال ــات ــروش ــف ــم ــع ال ــي ب

البحرين.
الــحــمــلــة ــــذه ـــي ه ويــــشــــارك ف
الـــدي األمــــــوال الــفــريــدة لــجــمــع
من كيفين ــزي  ــري ك ــع ــالم ال ــي  ج
ســيــقــوم إذ الـــبـــحـــريـــن، راديــــــو 
ــر ــي ــه ــش ال ـــه ـــج ـــام ـــرن بـــتـــقـــديـــم ب
الفترة خــالل شــو»  «بريكفاست
نوفمبر/تشرين   29  -  26 ــن م
ـــالل الــفــتــرة خ ـــاري ـــج ــي ال ــان ــث ال
ــة ــع ــاب ــس ال ــــى ـــة ال ـــادس ـــس ـــن ال م
ـــي ـــال ـــع ال ـــع ـــم ـــج ـــــي م ــــاء ف ــــس م
في للمساهمة وذلــك الــتــجــاري،
سرطان لمرضى األمــــوال جمع 
بمخاطر الــوعــي وزيـــادة الــثــدي 

المرض. هذا
«هـــومـــلـــس ـــــــالل حـــمـــلـــة وخ

يمكن ــي» ــال ــع ال آت كــانــســر فـــور 
ـــــــارة مــجــمــع ـــــا زي ــور إم ــه ــم ــج ــل ل
ــال ــص االت أو ــاري  ــج ــت ال ــي  ــال ــع ال
ـــاء تــقــديــم ـــن ــزي كــيــفــيــن أث ــري ــك ب
«بــريــكــفــاســت ــج ــام ــرن فـــقـــرات ب
في ــن ــي ــب ــراغ ــل ل ويــمــكــن  ـــــو».  ش
في االتــصــال تبرعاتهم  تــقــديــم
سيتاح بينما ــي،  ــال ــع ال مجمع 

ــــــــزوار الـــمـــجـــمـــع الـــمـــشـــاركـــة ل
كيفين ـــزي ـــري ك ـــع م ــل  ــاع ــف ــت وال
فضًال المسائية، الــفــتــرة خــالل 
ـــة ـــوردي ال ـــن شـــــراء األشـــرطـــة ع
الحملة أيـــام طـــوال  والــفــانــيــالت

التوعوية.
صــرحــت ــة ــب ــاس ــن ــم وبـــهـــذه ال
العالي مجمع باسم المتحدثة

حملة ــــع «م قــائــلــة: الـــتـــجـــاري 
آت ــــر ــــس ــــان ك فـــــــور  ــــس  ــــل ــــوم ه
لــزيــادة ــا نــتــطــلــع ــن ــإن ــي ف ــال ــع ال
الثدي ــان ــرط س بــمــرض  ــي  ــوع ال
ـــم ـــده وم ومــــســــاعــــدة الــــفــــقــــراء
ــــــالزم، ال ـــــة والـــــعـــــالج ـــــاألدوي ب
بأهمية الوعي زيــادة عن فضًال
ودعمهم المجتمع فــئــات إظــهــار

بعضًا». لبعضهم
أن ـــــاءات ـــــص االح وتــــوضــــح 
سنويًا  تصاب سيدة  182000
وتتوفى الثدي سرطان بمرض
هذا  جــراء سيدة  43300 منهن
سيدة ان  فضًال اللعين،  المرض
ســيــدات ــة ــي ــان ــم مـــن بــيــن كـــل ث
بمرض لإلصابة معرضة تكون 
ســتــصــاب أو ـــدي ـــث ال ـــان  ـــرط س
ما مــرحــلــة فـــي ـــذا الـــمـــرض ـــه ب
برنامج إن عــمــرهــا. ــل ــراح م ــن  م
الثدي سرطان بمرض  التوعية
فحسب، للسيدات موجهًا ليس
كذلك مــعــنــيــون  الـــرجـــال ان  بــل 
يتعلق قـــد إذ ــــرض، ــــم ال ـــذا  ـــه ب
زوجاتهم أو بأمهاتهم الــمــرض
ــم ــه ــات ــق ــي ــق ش أو  جــــداتــــهــــم  أو 
مـــرض ان بـــنـــاتـــهـــم. حـــتـــى  أو 
كل حــيــاة يمس ــدي ــث ال ــان  ــرط س
آن، ــي ــدات ف ــي ــس وال ــال ــرج ــن ال م
 1600 الـــعـــام ـــذا  ه ــرض  ــع ــت ي إذ 
سرطان بمرض لإلصابة  ــل رج
ــم  ــه ــن م  400 ويـــفـــقـــد ـــــدي  ـــــث ال

به. اإلصابة جراء حياتهم

دوالر مليون بنصف يتبرع الوليد األمير
بيساو غينيا لجمهورية إنسانية مساعدات

األمير الملكي  السمو صاحب تبرع  ]
سعود، آل  عبدالعزيز  بن طــالل بن الوليد
القابضة المملكة شركة إدارة مجلس رئيس
مساعدة لتقديم دوالر مليون نصف بمبلغ
يقطنون  شخص ألــف  30 لقرابة إنسانية 
بيساو غينيا  جــمــهــوريــة ــوب ــن ج بمنطقة 
وجفاف مؤسفة، مجاعة أزمة ويعانون من

وتومبالي. كينارا في وتحديدًا
طريق ــن  ع الــتــبــرع هــذا ــع ــوزي ت وسيتم 
الصحية والعناية التغذية توفير مــراكــز
خمس من أقل  أعمارهم تبلغ الذين لألطفال 
الزراعية المجتمعات ولمساندة سنوات،
للقطاع التحتية  البنية تطوير طــريــق  عــن 
الغذاء توفير  مشاريع ودعم هناك الزراعي 
األغذية برنامج مدير وعّلق العمل. مقابل
بيتا هوزيه السيد بيساو غينيا في العالمي
لسمو االمــتــنــان غاية فــي «إنــنــا  ـــروس:  -ج
اللفتةاإلنسانية هـــذه على الــولــيــد ــر  ــي األم

الطيبة».
سموه مكتب في اجتماع التبرع تبع وقد
برنامج المتحدة- الخاص لألمم السفير مع
محمد بـــن عــبــدالــعــزيــز الــعــالــمــي ـــة  ـــذي األغ
المملكة شركة جانب من حضره الركبان
لمؤسسة الــتــنــفــيــذيــة  ــرة ــدي ــم ال الــقــابــضــة 
منى اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــمــبــادرات المملكة 
الــبــروتــوكــول قــســم ــرة ــدي أبــوســلــيــمــان وم
عــبــدالــعــزيــز ــــدم حــيــنــهــا ــر. وق ــب ــن ــع نــهــلــة ال
الوضع عن مفصل تقريرًا لسموه الركبان

غينيا جمهورية جنوب بمنطقة المأساوي
بيساوليحددسموه كمية ونوعيةالمعونات
في لــتــســاعــد الــشــعــب ــي ســيــســاهــم بــهــا ــت ال

منها. التي يعاني أزمة المجاعة مواجهة
عــبــدالــعــزيــز وخـــــالل الـــلـــقـــاء، تـــشـــرف
شاكرا الوليد األمير على  بالسالم الركبان
سموه للتعقيب للقاء الفرصة على إتاحة إياه
في طرحت  التي االمهمة األمور بعض  على
ونقل الطرفين، بين اجتماع ــالل خ مــايــو
فخامة وتقدير تحيات الركبان عبدالعزيز
خالص أيضا وقدم كينيا جمهورية رئيس
جميع على  األمير لسمو  فخامته  من  الشكر

سموه قدمها التي والتبرعات المساعدات
سموه قدمه  الذي السخي التبرع وخاصة 
دوالر مليون بمبلغ  كينيا  جمهورية  ــى إل
تبرع اكبر يعتبر التبرع  هذا  أن إذ أميركي

كينيا. جمهورية إلى يقدم شخصي
الودية واستعراض األحاديث تبادل وتم
المشترك االهتمام ذات المواضيع من عدد
مناقشة ــا ــرزه أب مــن والــتــي الطرفين بين 
مساعدة وإمكان أفريقيا في الحالي الوضع
جميع وإيــصــال والــمــحــتــاجــيــن الــضــعــفــاء 
من ــد ــأك ــت وال ــة ــاج ــح ال ــدات لــــذوي ــاع ــس ــم ال
تقديم عن  النقاش وترّكز إليهم. وصولها 

جنوب منطقة لشعب إنــســانــيــة مــســاعــدة 
من يعانون الذين بيساو غينيا جمهورية

مجاعة. أزمة
اســتــعــداده ــن ع ــوه ــم وبـــــدوره أعـــرب س
لألمم الخاص السفير مع للتعاون الكامل
مشروع أي في الركبان عبدالعزيز المتحدة
بــالــمــجــاعــة، ــي وخـــاصـــة الــمــتــعــلــقــة ــان ــس إن
مساهمات من يقدمه ما أن سموه ــرب وأع
التبرعات جميع وأن فقط لإلنسانية فهي
والمساعداتاإلنسانيةالتييقومبهاسموه
عامة بصفة السعودية العربية المملكة تمثل

خاصة. بصفة القابضة والمملكة

أبوسليمان منى بحضور المتحدة األمم سفير مع أثناء اجتماعه الوليد

«سعدالتخصصي»ينبهفيندوةالرضاعةالطبيعية:

الصناعي الحليب يتناولون بالمملكة الرضع من ٪77
سعد مستشفى أقــامــهــا  نـــدوة نبهت   ]
  ٪77 من أكثر أن إلــى بالخبر التخصصي
السعودية العربية المملكة في الرضع من
الشهر خــالل الصناعي الحليب يتناولون
ـــدث ألح ـــًا  ـــق وف ـــــك  وذل الـــعـــمـــر، ـــن  م األول 

واإلحصاءات. الدراسات
ــــــدوة تــــحــــت عـــــنـــــوان: ــــــن وأقــــيــــمــــت ال
ولطفلك»، لــك صحة الطبيعية «الــرضــاعــة
وضمن الطبيعية الرضاعة يــوم بمناسبة 
الــتــخــصــصــي ــد ــع ــي مــســتــشــفــى س ــاع ــس م
صــديــق ــب مــســتــشــفــى ــق ــى ل ــل لــلــحــصــول ع
المهتمات وشارك فيها عدد كبير من الطفل،
والطفولة األمومة لرعاية الصحية بالثقافة 
من الكثير إلى باإلضافة الشرقية، بالمنطقة

الجمهور. من ولفيف اإلعالم، وسائل
ورئيس التنفيذي المدير نائب وصرحت
بالمستشفى الطبيعية ــة ــاع ــرض ال لــجــنــة 
المستشفى مــبــادرة ــأن ب ــري ــدوس ال سحر 

مستشفى يــســعــى والــتــي الــطــفــل  ــق  ــدي ص
أرواح إنقاذ إلى  أدت إليها لالنضمام  سعد
يوجد ــه وأن الــرضــع، األطــفــال من الماليين 

النوعية  هــذه من  مستشفى  20000 نحو
حاليًا. العالم في

الطبيعية الرضاعة لجنة رئيس ــدت وأك
الرضاعة أن التخصصي  سعد  بمستشفى
بستة يقدر حياة ما إنقاذ تؤدي إلى الطبيعية
ارتفعت معدالتها وأن عام، كل طفل ماليين 
العالمي، الصعيد على المئة 15في بنسبة
امتناع عن الناتج السلبي التأثير من محذرة
وعلى عليها الطبيعية الــرضــاعــة ــن ع األم 

نفسه. الوقت في المولود
العديد الندوة طرحت ذاته السياق وفي
على للمناقشة الــهــامــة الــمــوضــوعــات ــن  م
على األم تتناولها التي األدوية تأثير رأسها
مشكالت مناقشة ــى إل إضــافــة الــرضــاعــة،
على الحدوث المتوقعة الطبيعية الرضاعة
الــرضــاعــة، أوضــــاع وأهــمــهــا والــطــفــل  األم 
لتنعم بسيطة  استراتيجية وضــع وكيفية

وسالمة. والطفل بصحة األم

فعالياتها من جانًبا الندوة وخصصت
الــخــاطــئــة ــدات ــق ــت ــع ــم ــد ال ــي ــن ــف لــمــنــاقــشــة وت
خصوصًا النسائية األوساط بين المنتشرة
ضرر من تجلبه ومــا الطبيعية بالرضاعة
بالبطن، وتشققات ــالت ــره وت بالجسم،
الندوة ناقشت كما الجلد... تلون وزيـــادة
بصورة األم حليب وتخزين تجهيز كيفية 
ــت ــوق ال ـــي ف ــل ــف ــط ال ــه ــاول ــن ــت ـــي ي ــة، ك ــي ــم ــل ع

لذلك. األم حليب قابلية ومدى المناسب،
ــي ــح ــص ال ــف  ــي ــق ــث ــت ال قـــســـم  أن  ويــــذكــــر 
في ــرض ع التخصصي سعد بمستشفى
عن تعليمًيا وثــائــقــيــًا فيلًما الــنــدوة  ــام  ــت خ
الطبيعية الــرضــاعــة فــي الصحية ــاط  ــم األن
مع ــات ــه ــه األم ــواج ت ــد ق والــمــشــكــالت الــتــي
تلك عــلــى التغلب وكيفية األول ــود  ــول ــم ال
تنظيم دائمًا القسم يحرص إذ المصاعب.
االهتمام إلى التي تهدف دائمًا الفعاليات تلك

السعودي. والمجتمع الفرد بصحة

الدوسري سحر

النشاط «زيادة ندوة ينظم «الدولي»
األطفال» عند التركيز وصعوبة الحركي

الدولي المستشفى ينظم ]
ــادة زي » عــن ـــدوة  ون مفتوح ــوم  ي
ــة ــوب ــع الـــنـــشـــاط الـــحـــركـــي وص
ــك وذل  ، األطـــفـــال» عــنــد الــتــركــيــز 
ــق ــواف ــم ال ــــٍد (الـــثـــلـــثـــاء) ــــوم غ ي
الــثــانــي  ــن ــري ــش /ت نــوفــمــبــر   28
ــراض األم مركز بقاعة ــاري، ــج ال
تلقيها بالمستشفى الباطنية
الــنــفــســي ــب  ــط ــل ل ــــاذة  ــــت أس أول 
ــي ــرب ــع ال ـــن ـــوط ـــي ال لــألطــفــال ف
ــالل خ ـــــك وذل ـــرى، ـــش ـــب زيـــنـــب ال
ــى خـــالل ــف ــش ــت ــس ــم ــل زيــــارتــــهــــا ل
نوفمبر   30  -  28 ـــن م ــرة  ــت ــف ال
الـــــنـــــدوة  وتــــــكــــــون   ،  2006

طارق المداوي. بالتنسيق مع
ــــادة زي ـــت الـــبـــشـــرى ـــح ووض
األطــفــال لـــدى الــنــشــاط الــحــركــي
الطفولة تتسم إذ االنتباه، وقلة
الزائد والنشاط الحركة بزيادة
سهولة مـــع االســتــطــالع وحـــب 
يــســاعــد مــمــا ـــاه ـــب ـــت ــت االن ــت ــش ت
ــروف ظ ــي ف التأقلم على  الطفل

ــى ــط ــع وي ــة ــف ــل ــت ــخ ــم ـــاة ال ـــي ـــح ال
ــــراءة ــــب ال ــــن ـــَا م ـــع ـــاب ـــل ط ـــف ـــط ال
االنفعاالت في االستمرار ــدم وع
عــلــى الـــشـــديـــدة فـــمـــن الـــســـهـــل
أن طــفــلــهــا يــبــكــى ــا  ــدم ــن ع أم  أي 

لشيء آخر. تشتت انتباهه
ــة ــرك ــح ال ـــرط ـــف أمـــــا الـــطـــفـــل م
سمة ــو ه انــتــبــاهــه  تشتيت  فـــإن 
ــه ـــة أن ـــدرج ـــدة ل ـــدي أســاســيــة ش

شــيء ــي ف ــزه ــي ــرك ــن الــصــعــب ت م
يستطيع ال يجعله ــا ــم م واحــــد
ـــال ـــم األع ــــن م عـــمـــل أي  ــــام  ــــم إت
الصغيرة القصة حتى العادية
ــي ف يـــســـتـــقـــر وال  يــســمــعــهــا  ال 
ـــة. ـــرك ـــح ال ــــرة ــــث ـــه مــــن ك ـــان ـــك م
ألنــه ــة ــادف ه غــيــر ــة هــنــا ــرك ــح وال
بالهدف ــاظ ــف ــت االح يستطيع ال 
يــريــد كــــــان ـــــــذي ـــــي ال ـــــاس األس

عمله. أو عليه الحصول
من أن ـــى إل ــرى ــش ــب ال وتــذكــر 
فــــي هـــذه ـــة ـــادع ـــخ الـــمـــظـــاهـــر ال
األطفال هــؤالء  مثل  ان ــاالت ــح ال
والسكون االنتباه  يستطيعون
يعطى مما الــكــرتــون أفـــالم أمـــام 
تركيزه الطفل أن  اعتقاد  اآلبـــاء
تترك ــان ــي األح بعض ــي وف جيد 
ــون ــزي ــف ــل ــت ال ـــــام أم الــطــفــل  األم 
من لــلــتــخــلــص ــة ــل ــوي ط ـــرات  ـــت ف
قــد ـــا ـــم ـــل م ـــف ـــط كـــثـــرة حـــركـــة ال

كثيرة. سلبيات إلى يؤدى

البشرى زينب
المرض ضد في حملة التوعية المشاركين بعض

الجوائز باحدى أخرى مرة تفوز «XK جـاكـوار» 
الــســيــارات  عـــرش بــاعــتــالء   XK جــاكــوار تــكــتــِف ــم  ل  ]
ــذا ه الـــجـــوائـــز ـــن م عــــــدداً ــت ــق ــح ــت اس أن  ــد  ــع ب ــة  ــق ث ــل  ــك ب
شرف ِوســامــي بتقّلدها  المكانة ــذه ه عـــّززت بــل  ــام،  ــع ال
األكــثــر ــارة ــي ــس ال منها يجعل ــا م اخـــيـــراً، عليهما  ـــازت  ح

.«Best Coupe» سيارات فئة ضمن شعبية
ــم  ت أن بـــعـــد كـــبـــطـــلـــة   XK Coupe بــــــــرزت  ــــــد  وق  
 Sporting car» و   «Car of the year» لــقــبــي مــنــحــهــا 
المحركات مؤسسة ــّرري  ــح م قبل مــن   «of the year

االسكتلندية.
ـــزة  ـــائ ج ـــى  ـــل ع  XK 2007جـــــــاكـــــــوار ـــــــازت  ح ـــا  ـــم ك
ــة ــل ــج م مــــن   «Recommended 2007 Award»
السيارات فئة  ضمن «consumer Guide Automotive»
األكثر للسيارات سنويًا  الجائزة هذه ُتمنح  الرياضية.
المركبة سعر وتتضمن النواحي، كل من ـــروزاً وب تألقًا

األداء. وقوة السيارة ومميزات ومواصفات

وأوالده جــــالل ــد ــم ــح م ـــة ـــرك ش عــــام  ـــر  ـــدي م وأعــــــرب 
 XK فـــئـــة «إن ــــًال:  ــــائ ق ـــه  ـــادت ـــع س عــــن  جــريــفــنــر  مــــــارك 
مــن ـــه ـــاج ـــت وإن ــه ــم ــدي ــق ت ـــم ـــا ت ـــل م ـــض ـــد أف ـــع ـــك ُت ــــال ش وب
التي المتنامية الشعبية وإن ــــالق اإلط عــلــى جــاكــوار 
شكلها  روعـــــة ــــى إل تـــعـــود  ال   XK جـــاكـــوار ــا ــه ب ــع  ــت ــم ــت ت
مع ـــوراً، ـــط ت األكـــثـــر ــب، بـــل أيـــضـــًا لــلــتــكــنــولــوجــيــا ــس ــح ف
  8 الــــ  ذي ليتر  4.2 بسعة ــّار ــب ــج ال ــي ــاض ــري ال مــحــركــهــا 
عن الــســيــارة ـــذه ه ــاز  ــت ــم وت  .V ــل ــك ش ــى  ــل ع اســـطـــوانـــات 
األكــثــر ــادة ــي ــق ال سائقها تمنح بــأنــهــا منافساتها  ــي  ــاق ب
ــارع ــش ال ــى ــل ع ثــبــاتــهــا ـــالل خ ــة، مـــن ــي ــال ــث انــســيــابــيــة وم
حــازت التي  المقاييس نفسها ــي وه الهائلة، وسرعتها
األفضل الرياضية الــســيــارة جــائــزة على  الــجــاكــوار بها 

اإلطالق». على
خالل مــن تاريخية بصمة ــرك ت ــوار ــاك ج واستطاعت
المستخدمة ــة ــي ــذك ال والــهــنــدســة ــة ــذاب ــج ال تصاميمها 

ما  الــعــام، هـــذا ــراً  ــك ــب م  XK الــــ فــئــة  تدشينها  ــق  ــري ط ــن  ع
ذات الــســيــارات  صنع فــي األفــضــل بأنها سمعتها  يــعــزز 

الالمتناهي. بالجمال الممزوج الرياضي الطابع
ــه  ــي ــوب ــك ال ــي ــت ــئ ــف ب ـــًا  ـــي ـــال ح  XK ــــوار ــــاك ج وتـــتـــوافـــر 
محمد شركة وتستقبل للطّي، قابل بغطاء والمكشوفة
 SUPERCHARGED’ فئة تصنيع  طلبات وأوالده جــالل
الــســوق إلـــى انــضــمــامــهــا  الــمــتــوقــع ومـــن  فيها  لــلــراغــبــيــن 

المقبل. الثاني /كانون يناير في
 XK ـــوار ـــاك ج ــت ــل ــّل ـــذه الـــجـــوائـــز، ك ـــى كـــل ه إضـــافـــة إل
ــر ــي األم ـــزة ـــائ ج ــى ــل ع ــا ــه ــول ــص ــح ــة إنـــجـــازاتـــهـــا ب ــل ــس ــل س
ــج ــام ــرن ب ـــزة ـــائ وج ــة الـــطـــريـــق، ــالم ــس ــل الــعــامــة ل ــك ــاي م
تصميم كأفضل العالمية الــطــريــق» ســالمــة ــازات  ــج «إن
بــواجــهــة   XKجاكوار صــمــمــت  إذ تــكــنــولــوجــيــة وتــقــنــيــة 
المطورة الــســالمــة بأنظمة ـــزودة م كليًا جــديــدة أمــامــيــة 

الركاب. لحماية والمبتكرة


