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»GoPro« الجديدة المزودة بتقنية F-TYPE جاكوار« تكشف عن سيارتها جاكوار«
] تواصل سيارة F-TYPE الرياضية التي 
توصف بأنها السيارة ذات القدرات الديناميكية 
األعلى في فئتها، التطور مع مظهر جديد ونظام 
وتطبيق  ومتقدم  حديث  وترفيه  معلومات 
ReRun األول من نوعه في العالم، والذي يجمع 
بين بيانات السيارة وقدرات الفيديو في تقنية 

GoPro لتعزيز تجربة القيادة.
وتوفر تشكيلة F-TYPE الجديدة مزيداً من 
وتشكيلة  السائق،  على  تركز  التي  التقنيات 
تضم  مضى،  وقت  أي  من  أوسع  طــرازات 
القياسية   F-TYPE بسيارة  بدءاً  سيارة،   28
تتمتع  والتي  الخلفي،  الدفع  بنظام  الصرفة 
 F-TYPE بقوة 340 حصاناً، وصوالً إلى سيارة
 200 سرعتها  تبلغ  التي  الدفع،  رباعية   SVR
ميل في الساعة )322 كم/ساعة( وتعد سيارة 

سوبركار 

عالية الكفاءة في مختلف األحوال الجوية.
 F-TYPE سيارت  من  طراز  كل  ويتميز 
الجديدة اآلن بنظام المعلومات والترفيه الرائد 
Touch Pro. ويتمتع هذا النظام المتطور بقدرة 
استجابة فائقة السرعة، ونظام تشغيل حدسي 
شبيه باألجهزة اللوحية، ووظائف مالحة ذكية 
مثل Share ETA وخدمات عبر اإلنترنت مثل 
حركة المرور في الوقت الحقيقي، وتقارير حالة 
الطقس، مما يجعل كل رحلة أكثر ثراًء وتميزاً 
من خالل وضع عالم واسع من المعلومات في 

متناول السائق.
الفائز   F-TYPE سيارة  تصميم  ويمتاز 
بالجوائز بأنه أكثر قوة وتركيزاً، مع مجموعة 
بفضل  وضــوحــاً  أكثر  بصرية  عناصر 
األمامية  المصدات 

مصابيح  وتعزز  السيارة.  بهذه  وخاصة 
البصرية  الجاذبية  من  الكاملة  األمامية   LED
سالمة  عوامل  تعزيز  في  وتساهم  للسيارة، 

السائق وراحته.
سيارات  تشكيلة  طرح  جعل  سياق  وفي 
F-TYPE الجديدة حدثاً مميزاً، طورت جاكوار 
 ،SPORT  400 باسم  حصرية  إطالق  نسخة 
والتي ستطرح للبيع في جميع أنحاء العالم 
على شكل طراز خاص لسنة واحدة. وتتمتع 
 V6 بمحرك  الجديدة  الحصرية  النسخة  هذه 
سوبرتشارجد سعة 3.0 لترات يقدم قوة 400 
حصان، ويكتمل أداء المحرك مع هيكل يتضمن 
نظام كبح ذات أداء فائق، وديناميكيات قابلة 
مع  بوصة،   20 قياس  وعجالت  للتعديل 
تشطيبات مميزة من الساتان الرمادي الداكن.

من  المميزة   SPORT  400 شعارات  وتوفر 
الموجودة  الداكن  والرمادي  األصفر  الساتان 

وعلى  السيارة  من  الخلفي  الجزء  على 
إضافية  بقوة  إحساساً  األمامي  السبليتر 
الصدفي،  السيارة  محرك  غطاء  تحت  تكمن 
وتزدان بخيارات ألوان إندوس فضي، وأسود 
سانتوريني ويولونغ أبيض معدني. وتشمل 
 400 الداخلي شعار عالمة  التصميم  عناصر 
SPORT في الكونسول الوسطي، وعلى عجلة 
القيادة، وعلى عتبات األبواب ومساند الرأس 
الداخلية  المقصورة  تتميز  كما  المطرزة. 

بالتطريز األصفر المتباين.
إضافة   R-Dynamic ــراز  ط يعد  كما 
وتأتي  األساسية.  التشكيلة  على  جديدة 
بمحرك  إصدارين  مع  الطراز  هذا  مواصفات 
حصاناً   340 بقوة  األول  سوبرتشارجد،   V6
والثاني بقوة 380 حصاناً، لتوسيع الخيارات 
أمام العمالء. كما يتميز هذا الطراز بتصاميم 
متنوعة لعجالت خالئطية من قياس 19 بوصة 
سوداء  وحــواف  بوصة،  و20 

المعة لفتحات المصد األمامي. كما تم تطبيق 
على  أيضاً  الالمعة  السوداء  التشطيبات 
السبليتر األمامي، وفتحات التهوية في غطاء 

المحرك، والعتبات الجانبية والناشر الخلفي.
آلية  ركن شبه  مساعد  إدخال وظيفة  وتم 
المساعدة  أنظمة  الشاملة من  المجموعة  إلى 
 ،F-TYPE التي تركز على السائق في سيارة
لتسهيل ركن السيارات في المواقف الموازية 
حتى في أضيق المساحات بشكل أسرع. وعند 
مرور السيارة بمحاذاة مساحة ركن محتملة، 
تقوم أجهزة االستشعار الخاصة بهذا النظام 
والتي تعمل بالموجات فوق الصوتية بقياس 
طول المسافة، وإذا كانت مناسبة، يقوم النظام 
سوى  السائق  على  وما  السيارة،  بتوجيه 
الضغط على الزر الخاص بهذا النظام ووضع 
للخلف،  القيادة  وضعية  على  الحركة  ناقل 
والتحكم بدواسة الوقود والمكابح، كما يقوم 
هذا النظام أيضاً بتوجيه السيارة للخروج من 

مساحة الركن عند المغادرة.

»جينيسيس 80G« الجديدة كليًا اآلن في البحرين
والموزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أعلنت   [
الحصري لسيارات جينيسيس الفارهة في مملكة البحرين، 
عن وصول سيارة جينيسيس 80G الجديدة كلياً بمملكة 
البحرين وتوفرها لجميع الراغبين بالحصول على تجربة 

قيادة استثنائية.
وتعد سيارة جينيسيس 80G الطراز الثاني المقدم من 
عالمة جينيسيس بعد طراز جينيسيس 90G، حيث يجّسد 
ذات جودة  مركبات  بتقديم  العالمة  فلسفة  الجديد  الطراز 
الجذاب،  والتصميم  العالية  اإلمكانيات  بين  تجمع  رفيعة 
إضافًة إلى أحدث التكنولوجيا التي تجعل من حياة مقتنيها 
أكثر سهولة. وتقدم شركة فيرست موتورز عروضاً متكاملة 
التميز المتالك  من  التي تضفي مزيداً  القيمة  الخدمات  من 
سيارة جينيسيس 80G المذهلة، حيث تتوفر خدمات صيانة 
مجانية كلياً تغطي كلفة قطع الغيار واأليدي العاملة لمدة 
 Genesis Global وخدمة  الحياة،  مدى  وضمان  سنوات،   5
Concierge لمدة سنتين، وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 
سيارة  وتوفر  المنزل،  إلى  المنزل  من  وخدمة  سنوات،   5
لبرنامج  الصيانة، وتحديثات مجانية  فترة  أثناء  مجانية 

.Map Care وبرنامج Genesis Connected Service
فيرست  لشركة  العام  المدير  صّرح  المناسبة  وبهذه 
أعلن  أن  جداً  »يسعدني  قائالً:  شيشتي،  إحسان  موتورز، 

البحرين،  مملكة  في   80G جينيسيس  سيارة  وصول  عن 
األوفياء  جينيسيس  عالمة  زبائن  من  كالً  ستذهل  التي 
وذلك  العالية،  واإلمكانيات  األداء  ذات  السيارات  ومحبي 
لما تتفرد به العالمة من سمات استثنائية تبرز جلياً في 
الموديل الثاني بمميزات شاملة ومفيدة«. وأضاف: »أحدثت 
عالمة جينيسيس منذ انطالقها نقلة نوعية في عالم صناعة 
أهم  أحد   80G جينيسيس  سيارة  إطالق  ويعد  السيارات، 
الخطوات التي باشرتها العالمة عبر تقديم مركبات فاخرة 
بأسعار معقولة وهو ما تلتزم به كل من عالمة جينيسيس 
بكوننا  جداً  فخورون  نحن  معاً.  موتورز  فيرست  وشركة 
جينيسيس،  كعالمة  متميزة  لعالمة  الحصري  الوكيل 
ونتطلع قدماً لرسم اإلبتسامة الدائمة على وجوه زبائننا 

.»80G الكرام عند تجربة قيادة سيارة جينيسيس
وعلى الرغم من تمتعها بإمكانيات رياضية عالية، حافظت 
والراحة  الفخامة  لمسات  على   G80 جينيسيس  سيارة 
المعهودة، إضافًة إلى سعيها لوضع معايير جديدة من التميز 
حيث يترك التصميم االنسيابي الجميل والجودة انطباعاً 
مثالية  بأبعاد  تصميمها  ويمتاز  األولى.  المرة  من  عميقاً 
أولتها عالمة  طالما  التي  التصميم  تجسد جودة  متناغمة 
جينيسيس االهتمام. ويعكس االنطباع األول، الشبك األمامي 
والثقة،  بالقوة  يوحي  الذي   Crest Grille بشكل  المصمم 

التصميم  طبيعة  تبرز  التي  الجانبية  للخطوط  إضافة 
المتناغم والمتوازن، وبمصابيح أمامية LED، ومصابيح 
ضباب LED، ومصابيح خلف المرايا الجانبية، ومصابيح 
خلفية LED، حيث تجمع السيارة بين الفخامة بمظهرها 

المتألق ومستوى السالمة والقيادة اآلمنة.
ميزات  على   G80 جينيسيس  سيارة  وحصلت 
عديدة ساهمت في تعزيز مستوى سالمة العمالء 
الذكية  القيادة  مفهوم  ويحرص  وراحتهم. 
الراحة  مقتنيها  منح  إلى   G80 جينيسيس  في 
القيادة  تقنيات  عبر  أكبر  بشكل  والسالمة 
الذاتية المستقبلية كنظام تحذير الخروج عن 
النقطة  الكشف عن  )LDWS(، ونظام  المسار 
بالسرعة  التحكم  ونظام   ،)BSD( العمياء 
الذكي )SCC(، ونظام الكبح الذاتي في حالة 

الطوارئ )AEB(، ونظام اإلضاءة األمامي 
الذكي )AFLS( والكشافات العالية الذكية 
)SHB(، ونظام الصندوق الخلفي الذكي 
ريادة  في  السيارة  هذه  يجعل  مما 

قطاع السيارات. 

الوكيل  كانو،  خليل  إبراهيم  شركة  أعلنت   [
البحرين،  مملكة  في  تويوتا  لسيارات  الحصري 
 GXR 4.6L كروزر  الند  تويوتا  موديل  توافر  عن 
بتطوير  الخاصة  تويوتا  بحزمة  والمزود   2017
من  عدًدا  تشمل  والتي   ،)TRD( السباق  سيارات 
ُتمثل  التي  الفائقة  واإلمكانات  الُمطّورة  المزايا 
خالصة خبرات تويوتا التي امتدت على مدار أكثر 
الوعرة،  الطرق  القيادة على  5 عقود في مجال  من 
لمقدمة  جرأة  أكثر  رياضية  إطاللة  جانب  إلى 

السيارة.
كانو  خليل  إبراهيم  شركة  لزبائن  ويمكن 

تعمل  التي   TRD تجهيزات  من  العديد  طلب 
الخارج  من  السيارة  مظهر  تحسين  على 

لتتمتع  األداء  تعزيز  عن  فضاًل  والداخل، 
لتكنولوجيا  الحقيقي  بالجوهر  السيارة 
التجهيزات  وتتضمن  السباق.  سيارات 
للمصد  خاصة  زخــارف  الخارجية 
للباب  وشعار  أمامية  وشبكة  الخلفي 
للرفراف  تكميلية  وأجنحة  الخلفي 

الجانبي. أما التجهيزات الداخلية فتشمل لوحة من 
اللون  أحمر  تشغيل  بدء  ومفتاح  الكربون  ألياف 
تعزيز  تجهيزات  تتضمن  كما   .TRD بشعار  ُمزّين 
 18 مقاس  المسبوك  األلمنيوم  من  عجالت  األداء 
أثناء  الثبات  من  المزيد  توفير  على  تعمل  إنش 

وكاتم  والكبح،  القيادة 
ــوت  ــ ــ صـ

ــام  ــظ ــن ل
م  د لعا ا

إضافة   ،TRD بشعار  ومزود  عالية  استجابة  ذي 
للسيارة. السفلي  للهيكل  حماية  لوح  إلى 

مدير  صرح  المناسبة،  هذه  على  وتعليًقا 
إبراهيم  بشركة  تويوتا  لسيارات  األول  التسويق 
شك  ال  »مما  قائاًل:  شحادة،  أيمن  كانو،  خليل 
 TRD حزمة  أن  فيه 
األداء  عالية 
ة  يد لجد ا

القيادة  مغامرة  عشاق  إعجاب  على  ستستحوذ 
جمالية  مزايا  ُتضفى  حيث  الوعرة،  الطرق  على 
كل  تصميم  تم  كما  السيارة،  على  لألنظار  الفتة 
قسم  بواسطة  واختبارها  وتوليفها  فيها  قطعة 
بأفضل  السائق  لينعم  السباق  سيارات  تطوير 
وخاصًة  واإلثارة،  بالحماس  مفعمة  قيادة  تجربة 

البر«. في 
وسيارة الند كروزر الخيار األمثل للقيادة داخل 
الدروب  عبر  أو  السريعة  الطرق  على  أو  المدينة 
أسطوري  بأداء  تنفرد  إذ  الصحراء،  في  الوعرة 
 V8 Dual محرك  بفضل  وذلك  استثنائية،  وكفاءة 
مذهلة  دفع  قوة  يوفر  الذي  لتر   4,6 سعة   VVT-i

سلسة. ديناميكية  قيادة  وتجربة 
 GXR 4.6L 2017 كروزر  الند  موديل  ويتوفر 
في  تويوتا  معرض  في  اآلن   TRD بحزمة  المزود 

سترة.

»إبراهيم خليل كانو« تطرح الند كروزر TRD 2017 في البحرين


