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اجليل الثالث من »كاين« على أهبة االستعداد ملواصلة رحلة النجاح

»بورشه الكويت« ُيرّحب بطرازات »كاين« اجلديدة

ـــراز  ـــن ط ــــات اجلـــيـــل األحــــــدث م ب
»كاين« Cayenne الناجح متوفراً في 
الكويت. وقــد جــرى االحتفال بوصول 
طــراز بورشه الرائد الرياضي متعّدد 
االستعماالت عبر فعالية خاّصة أقامها 
مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني 
للسيارات، في فندق ’كراون بالزا‘، حيث 
مّت استعراض »كــايــن« و«كــايــن إس« 

Cayenne S أمام حشد من املدعّوين.
خضعت »كاين« إلــى عملية تطوير 
جديدة بالكامل، باتت مبوجبها أقرب 
إلــى جذورها املرتبطة بحلبة السباق 
وأكثر مرونة وأفضل أداًء. وهي تزخر 
ــّدة ومحركات توربو  بتصميم أكثر ِح
ــعــّززة وأمنــاط  قوية وأنظمة هيكل ُم
عــّدة للقيادة الوعرة، ما ُيعّزز مكانتها 
كسيارة رياضية أصيلة ضمن فئتها. 
ومتتّد الئحة التحسينات اإلضافية التي 
اعــتــرت اجليل األحـــدث لتشمل أنظمة 
مساندة ذكية ومزايا اّتصال أكثر تهدف 

إلى تعزيز راحة السائق والركاب.
وقال بيتر غرين، مدير عام املجموعة 
لــدى شركة بهبهاني للسيارات: »منذ 
تقدميها األّول، باتت ’كاين‘ إحدى أشهر 
طرازاتنا في الكويت، وال شّك لــدّي أن 
اجلــيــل الــثــالــث منها ســيــواصــل قّصة 
النجاح تلك ملا يزخر به من معايير أفضل 
من العملية واألداء الرياضي. بالنسبة 
ــي، املــرونــة الــتــي تتمّتع بها ’كاين‘  ل
اجلــديــدة فــريــدة بحق. فهي تستطيع 
التأقلم مع الطرقات كافة واستكشاف 
مسارات جديدة. وإلــى جانب تناسبها 
مع الرحالت الطويلة والقيادة السريعة، 
تبقى على أهبة االستعداد الصطحابك 
إلــى عملك ومــن ثــّم إلــى حلبة السباق. 
تلك السيارة قادرة على إبهارك بتجربة 
قيادة مذهلة في أّي مكان تقريباً، وهذا 
مــا ميّيز ’كاين‘ عــن أّي ســيــارة أخــرى 
رياضية متعّددة االستعماالت. نحن 
متشّوقون جداً للترحيب بها في الكويت 

اليوم.«

ح تصميم ُمنقَّ
حتفل »كاين« بتصميم جديد وجريء 
ُيخلص إلــى هوية السيارة املعهودة، 
لكنه يزخر بطابع رياضي وانسيابي 

أكثر يتناغم مع االزديـــاد احلاصل في 
طول السيارة وارتفاعها األقــل. في هذا 
ــرك البارز  السياق، ُيجّسد غطاء احمل
والتصميم اجلديد حمليط املصباحينْ 
األماميي وفتحات دخول الهواء الكبيرة 
املعهودة ديناميكّية قيادة ’كاين‘ األفضل 
من املقدمة، بينما ُتسلِط السيارة الضوء 
ثاتها الرياضية املــعــّززة من  على مورِّ
خالل نوافذ جانبية أرفع وجناح خلفي 
جديد وقسم خلفي عريض مــع حــزام 
ضــوئــي ُمــنــدمــج وعــجــالت أعـــرض من 

خليط املعادن.
باالنتقال إلى الداخل، تتمّتع »كاين« 
اجلديدة بصندوق أمتعة أكبر مبقدار مئة 
ليتر ومقصورة رحبة حتظى بالعديد 
من مزايا الراحة والعملية عبر أرجائها. 
ويوّثق مفهوم »مقصورة قيادة بورشه 
 Porsche Advanced »املــتــطــّورة
Cockpit الرابط بي السيارة والرّكاب 
من خالل قــدرة اّتصال أفضل وأسلوب 
ــذا الــســيــاق، ثّمة  حتــّكــم بديهي. فــي ه
كــونــســول وســطــي بتقنية »التحكم 
 Direct Touch »باللمس املــبــاشــر

Control وشاشة ملسّية جديدة قياس 
12.3 بوصات خاصة بـ »نظام بورشه 
إلدارة االتصاالت« PCM، هما مبثابة 
ِوحـــدة تــواصــل بــي السائق ووظائف 
الــســيــارة كــافــة. وميــكــن ضبط »نظام 
بــورشــه إلدارة االتـــصـــاالت« لتوفير 
ستة أمنــاط فردية تخّزن عــدداً كبيراً 
من اإلعــدادات الداخلية، هذا باإلضافة 
ــاءة وبرامج القيادة  إلى إعــدادات اإلض

وأنظمة املساندة.

قيادة جديدة
انطالقاً مــن شخصّيتها املتكاملة، 
تــتــضــّمــن »كـــايـــن« اجلـــديـــدة خمسة 
أمنـــاط دفــع وهيكل ُمبرمجة مسبقاً 
ميكن اعتمادها وفقاً للمسار من خالل 
»نــظــام بــورشــه إلدارة االتــصــاالت«. 
وباإلضافة إلى منط »الطرق املعّبدة« 
Onroad الرئيسي، يستطيع السائق 
ــاط أخــرى  االختيار مــن بــي أربــعــة أمن
تغّير إعــــدادات الــســيــارة كــي تتالءم 
ــار، تشمل »الــوحــل«  ــس مــع ظـــروف امل

Mud و«احلصى« Gravel و«الرمل« 
Sand و«احلــجــارة« Rocks – يتّم 
فيها تكييف عمل احملرك وأنظمة الهيكل 
)من ضمنها علبة تــروس »تيبترونيك 
إس« Tiptronic S اجلديدة( و«نظام 
بورشه للتحكم بالدفع« PTM اخلاص 
بالدفع الرباعي و«نظام بورشه للتحكم 
بــالــتــوازن« PSM. كما يــتــّم التحكم 
بـــإعـــدادات التعليق الــهــوائــي ونظام 
التخميد النشط )»نظام بورشه للتحكم 
النشط بالتعليق« PASM( وتوجيه 
احملور اخللفي و«نظام بورشه للتحكم 
الديناميكي بالهيكل« PDCC للحّد من 
انحناء السيارة جانبياً، في حال كانت 
تلك التجهيزات االختيارية متوّفرة في 

السيارة. 

أداء ديناميكي 
ــه تصميم هيكل  ــورش أعــــادت ب
ـــن« اجلـــديـــد خــفــيــف الـــوزن  ـــاي »ك
بالكامل، لتوفير تــوازن مثالي بي 
األداء الرياضي والراحة. وهو يساهم 

في خفض وزن السيارة اإلجمالي 
مبــا يصل إلــى 65 كلغ على الرغم 
من جتهيزاتها القياسية املـُـعــززة. 
وباستثناء »نظام بورشه للتحكم 
النشط بالتعليق« للتخميد النشط، 
باتت أنظمة الهيكل كافة جديدة، من 
ضمنها التعليق الهوائي املتكّيف 
ثالثي احلجرات والنظام الكهربائي 
ملنع انحناء اجلسم جانبياً. يجدر 
الذكر أّن اجليل الثالث من »كاين« 
د بـ »نظام 4دي للتحّكم بالهيكل«  ُزوِّ
4D Chassis Control، الــذي 
يربط أنظمة السيارة كافة بعضها 
بالبعض اآلخر، ما ُيعّزز ديناميكّية 
القيادة في نسخات السيارة جميعها. 
ــر »كـــايـــن« اجلـــديـــدة بـ  كــمــا تــتــوّف
»مكابح بورشه ذات السطح املطلّي« 
 Porsche Surface Coated
ــي نسخة  Brakes – قــيــاســيــة ف
»تــوربــو« – التي تسّجل إطاللتها 
األولــى على الساحة العاملية. وهي 
تضمن جتاوباً أفضل وفترة خدمة 

أطول بنسبة تصل إلى 30 باملئة. 
ــر، باتت »كاين«  على صعيد آخ
تتوّفر للمرة األولى بتوجيه اختياري 
للمحور اخللفي ُيقلِّص دائرة انعطاف 
السيارة مبقدار 0.6 أمتار لعملية 
أكــثــر أثــنــاء املـــنـــاورة. كما حظيت 
بــإطــارات ذات مــقــاســات مختلطة 
– أكبر من قبل ويتراوح قياسها بي 
19 و21 بوصة. وقد اسُتِمدَّت هاتان 
امليزتان من 911 لتحسي الرشاقة 

والتوازن وتعزيز السالمة.

محركات رياضية
يجمع اجليل الثالث مــن »كاين« 
محركات قوية وفعالة مع علبة تروس 
»تيبترونيك إس« جديدة ومتجاوبة 
ــات ُتــعــّزز قـــدرات  ــرع ــن ثــمــانــي س م
الــســيــارة بفضل أوقـــات استجابتها 
األقصر ونسبها الرياضية أكثر في 
تروسها األولى. ويولد محرك »كاين«، 
الــذي يتألف من ست أسطوانات مع 
شاحن تــوربــو واحـــد، 340 حصاناً 
)40+ حصاناً عــن اجليل السابق( 
وعزم دوران يبلغ 450 نيوتن-متر، 
ما يتيح للسيارة التسارع من صفر 
ــى 100 كــلــم/س فــي غــضــون 6.2  إل
ثانية )5.9 ثــواٍن فحسب مع »ُرزمــة 
 Sport Chrono »سبورت كرونو
Package االختيارية( وصــوالً إلى 

سرعة قصوى تبلغ 245 كلم/س.  
ــن إس«،  ــاي أمـــا بالنسبة إلـــى »ك
فتندفع مبحرك V6 مع شاحنينْ توربو 
سعة 2.9 ليترات بقوة 440 حصاناً 
)20+ حصاناً عــن اجليل السابق( 
وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن-متر، 
ما يخّولها التسارع إلى 100 كلم/س 
في غضون 5.2 ثانية )4.9 ثــواٍن مع 
»ُرزمة سبورت كرونو« االختيارية( 
وصوالً إلى سرعة قصوى تبلغ 265 
كلم/س.   أخيراً وليس آخــراً، تنبض 
نسخة القّمة »كاين توربو« مبحرك 
V8 مــع شاحنينْ تــوربــو بقوة 550 
حصاناً )30+ حصاناً عن السابق( 
وعزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن-

متر )20+ نيوتن-متر(. أما النتيجة، 
فهي تسارع من صفر إلى 100 كلم/
س في غضون 4.1 ثانية )3.9 ثواٍن 
مع »ُرزمــة سبورت كرونو«( وصوالً 
إلى سرعة قصوى تبلغ 286 كلم/س. 

»كاين توربو«: نسخة القّمة
ــو« على عرش  ــورب تــتــرّبــع »كــايــن ت
اجليل اجلديد من كاين. وهي تبرز كأّول 
سيارة رياضية متعددة االستعماالت 
بعاكس هواء متكّيف على السقف ضمن 
ديناميكّيتها الهوائية املتكّيفة. ومثلما هو 
 ،Turbo 911 »األمــر مع »911 توربو
ُيكّيف عاكس الهواء ديناميكّية السيارة 
الهوائية ودفعها السفلي للتأقلم مع 
ظروف القيادة. يسهل التعّرف إلى »كاين 
توربو« من خالل أنبوبينْ عادم مزدوجينْ 
ممّيزينْن وفتحات هــواء أكبر، باإلضافة 
إلى ِوحدتينْ إضاءة أمامّيتينْ على صّفينْ 
وعجالت »تــوربــو« Turbo قياس 21 
بوصة بلون تيتانيوم داكــن مع شعار 
بورشه امللّون. كما طغى لون السيارة 
اخلارجي على اجلــزء السفلي من املصّد 
اخللفي واملرآتينْ اخلارجّيتي وتطعيمات 
األبواب اجلانبية. باالنتقال إلى مقصورة 
طراز القّمة، فهي حتفل مبقعدينْن رياضّيي 
متكّيفينْ قياسيي بثماني عشرة وضعية 
تعديل، يتألقان بتطريز فريد ومساند 
جانبية مــرتــفــعــة. كــمــا حتــظــى نسخة 
»توربو« بـ »نظام صوت محيطي بوز« 
BOSE® يوّفر صوتاً نقياً جداً للمقاعد 

اخلمسة، ما ُيعّزز متعة القيادة.
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والراحة املثالي  التوازن  لتوفير  بالكامل  الوزن  خفيف  اجلديد  »كاين«  هيكل  تصميم  أعادت  بورشه 

عبداحملسن بهبهاني وحسي بهبهاني و بيتر فوجل و بيتر غرين و علي بهبهاني وعبداللطيف بهبهاني

بيتر فوجل مدير مبيعات بورشه في الشرق األوسط وأفريقيا بيتر غرين املدير العام لشركة بهبهاني للسيارات

مركز بورشه ُيرّحب بطرازات »كاين« جانب من احلضور حسي بهبهاني و علي بهبهاني

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة باإلنابة الشيخ 
منر الصباح أن معرض الكويت التجاري الدولي 
)كويت إكسبو 2018( من شأنه املساهمة بشكل كبير 
في تعزيز وتنمية العالقات التجارية واالقتصادية بي 

الكويت ودول العالم.
وقال الشيخ منر الصباح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( امس  االثني إن معرض )كويت إكسبو 2018( 
املقررة إقامته في شهر فبراير املقبل برعاية سامية 
يعتبر أحــد أهــم التظاهرات الدولية التجارية التي 

تشهدها البالد وإحدى األدوات الفاعلة لدعم التنمية.
وأضاف أن املعرض يفتح أيضا آفاقا جديدة للتعاون 
املشترك وتوسيع التبادل التجاري واالقتصادي في 
مختلف القطاعات والهيئات التجارية وتبادل اخلبرات 
الــالزمــة بــي القطاعي الــعــام واخلـــاص إضــافــة إلى 
التعرف على آخر املستجدات التجارية واالقتصادية 

بي دولة الكويت ودول العالم.
وأوضح أن دورة معرض الكويت التجاري الدولي 

)كويت إكسبو( تقام مــرة كل سنتي حيث ستنظم 
وزارة التجارة والصناعة املعرض هذا العام برعاية 
كرمية من سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح وذلــك في الفترة بي السادس والعاشر من 

شهر فبراير املقبل على أرض املعارض الدولية.
وعــن فعاليات املعرض ذكــر الشيخ منر الصباح 
ــوزارة التجارة  أن دولــة الكويت تستضيف ممثلة ب
والصناعة دورة استثنائية للمعرض التجاري للدول 
األعــضــاء فــي منظمة التعاون اإلســالمــي مبشاركة 
أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية لعرض منتجاتها 

وصناعاتها والتسويق لها.
ولفت إلى أنه سيتم كذلك تنظيم املعرض  بالتعاون 
مع املركز اإلسالمي للتنمية التجارة املكلف تنشيط 
التبادالت التجارية واالستثمارات بي الدول أعضاء 
والذي يهدف الى املساهمة في الرفع من إنتاج الدول 
األعــضــاء ومتهيد السبل للمشاركة فــي األســـواق 

العاملية.

وأشــار في هذا الشأن إلى العمل أيضا على  جمع 
وترويج املعلومات التجارية ومساعدة الدول األعضاء 
في تنشيط التجارة من خالل تنظيم املعارض التجارية 
الدورية في مختلف املجاالت وتشجيع تقارب وجهات 

النظر بي رجال االعمال في الدول األعضاء.
وقال الشيخ منر الصباح إن من فعاليات املعرض 
أيضا إقــامــة )املــعــرض الوطني( لنقل املعرفة بي 
املشروعات الصغيرة  واملتوسطة مببادرة من املشروع 
الوطني لالقتصاد املعرفي والشراكة االستراتيجية من 

الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وذكر أن األمانة العامة للتخطيط والتنمية تنظم 
املعرض املذكور بغية توفير  منصة جاذبة للشركات 
واملشروعات احمللية للدخول في فرصة استثمارية 
مع الشركات العاملية ذات اخلبرة واملعرفة واالبتكار 
والعمل على نقل الصناعات واخلــدمــات املعرفية 
متهيدا لتوطينها ومتكي الشركات احمللية منها بهدف 
حتفيز القطاعات االقتصادية لتفعيل برامج الركيزة 

االقتصادية ضمن خطة التنمية.
وبــي أن )كويت إكسبو 2018( سيتضمن كذلك 
معرض الصناع العاملي )ميكر فير(  الذي تستضيفه 
وتنظمه الشركة الكويتية لالستثمار للسنة الثانية 
على التوالي ويعد تتويجا ملسيرة العمل امتدت عقودا 
طويلة لم تأل خاللها الشركة جهدا في خدمة املجتمع 

الكويتي.
ولفت إلى أنه متت املوافقة على منح التراخيص 
الــالزمــة للشركة مــن اإلدارة العليا للمعرض في 
الواليات املتحدة متهيدا  إلقامة املعرض على أرض 
الكويت ليكون املنصة اإلقليمية املشاريع الصناعية 
في اخلليج واملنطقة من بي 39 دولة في مختلف أرجاء 

العالم تقوم بتنظيمه.

الشيخ منر الصباح

األمانة العامة للتخطيط تنظم املعرض لتوفير  منصة جاذبة للشركات واملشروعات احمللية

2018« يعزز عالقاتنا التجارية واالقتصادية عامليا  منر الصباح : »كويت إكسبو 
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تعامالتها  تنهي  ال��ب��ورص��ة 
على ارتفاع املؤشر السعري 

0.07  باملئة 
أنهت بورصة الكويت جلسات تعامالتها امــس  االثني على 
ارتفاع مؤشرها السعري 7ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 12ر6625 

نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 في املئة.
في املقابل ارتفع املؤشر الوزني ليكسب 9ر2 نقطة ليصل إلى 
21ر420 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7ر0 في املئة كما ارتفع مؤشر 
)كويت 15( بواقع 9ر9 نقطة ليصل إلى 3ر972 نقطة بنسبة 

ارتفاع بلغت 03ر1 في املئة.
وشهدت اجللسة تداول 12ر131 مليون سهم متت عبر 4636 
صفقة نقدية بقيمة بلغت 7ر14 مليون دينار كويتي )نحو 

51ر48 مليون دوالر أمريكي(.
وتابع املتعاملون إعالن بورصة الكويت إعادة التداول في أسهم 
الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( بعدما أفصحت 
عن عــدم عالقتها بأخبار حــول استحواذ أمريكي عليها مبليار 
دوالر عالوة على افصاح لألمر ذاته من شركة )القرين للصناعات 

الكيماوية( إذ إنها متتلك )نابيسكو(.
كما تابع هؤالء إعالن املوافقة على جتديد حق شراء أو بيع أسهم 
الشركة الشعيبة الصناعية عالوة على إفصاح مكمل من شركة 
)يوباك( بشأن تأجيل فترة االكتتاب في زيادة رأس مالها إضافة 
إلى وقف التداول في أسهم شركة )أمــوال الدولية لالستثمار( 
مدة ساعة. واهتم بعض املتعاملي ايضا بتنفيذ بيع اوراق مالية 
)مدرجة وغير مدرجة( ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة 
العدل عــالوة على إعالنات عن النتائج املالية لعدة صناديق 

استثمارية حتت مظلة الشركة الكويتية لالستثمار.
ــا( و)املـــدن(  ــي وكــانــت شــركــات )أمــــوال( و)قــيــويــن أ( و)اس
و)بوبيان د ق( أكثرها ارتفاعا في حي كانت أسهم )االثمار( 
و)امــوال( و )خليج ب( و)صكوك( و)لوجستيك( أكثرها تداوال 

من حيث الكمية.


