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خالل مشاركتها في معرض جنيڤ للسيارات

عميل من الشرق األوسط اشترى لنفسه السيارة 
»La Finale«رقم 450 وهي غراند سبورت فيتيس

بوغاتي 

بعد عام من النجاح في األسواق حول 
العال����م واالحتف����االت بالذك����رى املئوية 
لتأسيس����ها التي نظمت مؤخ����را، تتطلع 
مازيراتي إلى مزيد من التألق في عام 2015 
وتعتبره عاما لتعزيز اجنازاتها قبل تدشني 

طرازاتها اجلديدة.
ويتأتى تعزيز اإلجن����ازات من ناحية 
املنتجات أوال عبر تقوية الشراكة االيطالية 
بني العالمة التجارية وإرمنيجيلدو زينيا 
)دار تريفيرو(، وستس����تخدم مازيراتي 
معرض جنيڤ للس����يارات لتؤكد تدشني 
إنتاج نسخة جديدة من املقصورة الداخلية 
ستتوافر بشكل اختياري، ومن املتوقع أن 

يبدأ إنتاجها في اخلريف املقبل. 
وجتمع نسخة املقصورة الداخلية من 
إرمنيجيلدو زينيا جلد بولترونا فراو مع 
احلش����وات من األلياف الطبيعية حلرير 
»زينيا الت����وت« 100% في املقاعد وألواح 
األبواب وبطانة الس����قف وحاجب أشعة 
الشمس وأضواء السقف. وتتوافر املقصورة 
بثالث����ة خيارات من األل����وان للمقصورة 
الداخلية لسيارات السيدان: كواتروبورتي 
وجيبلي، وستكون هذه امليزة احلصرية 
األكثر روعة بني جميع باقات التخصيص 
من مازيراتي. وسيشمل جناح مازيراتي في 
املعرض طراز جيبلي إرمنيجيلدو زينيا، 
السيارة التجريبية التي تشتمل على عدد 
م����ن املزايا املتواف����رة لتلبية طلب عمالء 

سيارات مازيراتي من فئة السيدان.

كما ستعرض في جناح مازيراتي طرازات 
من مجموعة مازيراتي، تشمل كواتروبورتي 
GTS الفاخرة ونسخة الديزل. وستتواجد 
جيبلي بطرازي S Q4 والديزل، مع الطرازات 
اخلاصة بالذكرى املئوية لتأسيس مازيراتي 
من جران توريزمو ام سي ستراديل وجران 

كابريو ام سي.

المقصورات الداخلية من إرمنيجيلدو زينيا 

صممت مازيراتي وإرمنيجيلدو زينيا 
مقصورات داخلية في غاية الروعة لطرازات 
جيبلي وكواتروبورتي، وهي مفعمة باملواد 
الفاخرة ومتميزة باألناقة املتقدمة وتتوافر 
بثالث مجموعات من األلوان التي ستسعد 

العمالء املتميزين.
ويتماش����ى املفهوم اجلوهري لعرض 
املنت����ج اجلديد مع ما تعرضه الس����يارة 
التجريبي����ة جيبل����ي إرمنيجيلدو زينيا، 
وهو التناغم بني األضداد حيث تقدم تآلف 
األسلوب الرفيع اجلامع للتصميم املتقدم 
والديناميكية التقنية مقصورة داخلية ذات 

طابع عصري واضح.
صمم املفهوم املؤلف من لونني ومادتني 
لتناسب املقصورة، تتألف من جلد بولترونا 
فراو مع احلشوات من األلياف الطبيعية 
حلرير »زينيا التوت« 100% والتي متنح 

السيارة شخصية متميزة وأنيقة.
يتعزز استخدام احلرير، وهو في األصل 
مادة ثمينة ومتميزة، من خالل املاكرو-

ش����فرون ب����درزات يدوي����ة، 
ألواح األبواب أيضا،  وعلى 
جند حريرا متطابقا »ملح 
وفلفل« بتطريز على طبقات 

متناوبة.
أما بالنسبة للمقاعد، فنجد 

جلد بولترونا فراو الناعم للغاية 
الرمادي  املقابلة باللون  والدرزات 

الفاحت، مقابل احلشوات احلريرية في 
الوس����ط مع نس����يج مايكر-شفرون 
بلفات عمودية على املقعد الوس����طي 
ومنطقة مس����اند الظهر بينما تشمل 
اللفات املركزية باألش����رطة اجللدية 
على اجلانبني نسيج مايكرو-شيفرون 
اخلاص الذي يضيف اجلمال والروعة 
للشعور ثالثي األبعاد والشكل التقني 

املتقدم.
وعلى ألواح األبواب، متت تغطية 

اجلزء املركزي بحرير زينيا جيرس����ي 
وجتميله بلفات قطرية ودرزات تزيينية 
وتطريز بطبقات متناوبة. ومت استخدام 
نفس النسيج لتغطية بطانة السقف السيارة 
وحاجب الشمس الذي يشمل قماش مضلع 
يحمل العالمة التجارية »إرمنيجيلدو زينيا 
حصريا ملازيراتي« م����ن الداخل. وتتأتى 
اللمس����ات الفخمة في املقصورة الداخلية 
للسيارة من خالل مساند الرأس مع شعار 
الرمح ثالثي الش����عب املط����رز والدرزات 

املتغايرة.

تشعل اإلثارة في مهرجان دبي للسيارات

»إلهام األضواء من إنفينيتي«
.. تجربة بصرية ولوحة ضوئية

باعت بوغاتي مؤخرا النس���خة رق���م 450 وهي آخر 

نس���خة من س���يارتها فيرون املزودة مبحرك 16 سلندر، 

الذي يولد قوة مقدارها 1200 حصان، وأقصى عزم دوران 

يصل الى 1500 نيوتن/ متر، وبتسارع من 0 الى 100 كلم/ 

ساعة خالل 2.5 ثانية فقط، أما سرعتها فتصل الى الرقم 

القياسي العاملي 431.072 كلم/ساعة، هذه هي األرقام التي 

تصف س���حر ومتيز هذه السيارة الرياضية في عصرنا 
احلديث.

وقد أثارت فيرون ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم منذ 

اطالقها قبل عشر سنوات، حيث مت انتاج عدد 450 سيارة 

منها فقط، وقد بيعت منها 300 نس���خة كوبيه - فيرون 

16.4 بقوة 1001 حصان وفيرون 16.4 سوبر سبورت بقوة 

1200 حصان، و150 نسخة مكشوفة - فيرون 16.4 غراند 

سبورت بقوة 1001 حصان وفيرون 16.4 غراند سبورت 

فيتيس بقوة 1200 حصان، وقد مت بيع النسخة املكشوفة 

األخيرة منها، وستعرض بوغاتي فيرون التي حتمل شاسيه 

رقم 450، وغراند سبورت فيتيس »La Finale« في معرض 

جنيڤ للسيارات املقام خالل الفترة من 5 وحتى 15 مارس 

2015 باعتبارها السيارة الرائدة عامليا.

ولفجاجن دورهيمر رئيس بوغاتي قال بهذه املناسبة: 

»بالنس���بة لفيرون فقد قدمت بوغات���ي أيقونة في عالم 

السيارات العريقة لتضع هذه السيارة من بني العالمات 

األكثر متيزا في فئة الس���يارات اخلارقة في العالم، ولم 

يتمكن أي صانع سيارات آخر حتى اآلن من تسويق ناجح 

لس���يارة تربعت على قمة عالم األداء والفخامة املتفردة 

مقارنة بالس���عر في فئتها، ومبا ميث���ل فصال جديدا في 

تاريخ السيارات لم يسبق له مثيل«.

ان تطوير بوغاتي فيرون كان أكثر من أي وقت مضى 

واحدا من أعظم التحديات التقنية في صناعة السيارات، 

مطوري بوغاتي منحوا أربعة أهداف يجب عليهم حتقيقها 

في مواصفات السيارة اخلارقة: انه يجب أن تكون بقوة 

أكثر من 1000 حصان على الطريق، ومحرك أسرع من 400 

كلم/ س���اعة، وتس���ارع من 0 الى 100 كلم/ ساعة في أقل 

من ثالث ثوان، والتحدي األهم واألكبر هو احملافظة على 

منتهى الراحة في قيادتها واألناقة في شكلها.

ومت تقدمي فيرون 16.4 في عام 2005 - والباقي أصبح 

قصة جناح تاريخية، وجاءت بنس���خة مكشوفة فيرون 

16.4 غراند سبورت في عام 2008، وفي عام 2010 فيرون 

16.4 أطلقت سوبر سبورت مع زيادة في القوة ثم انضمت 

اليها النسخة املكشوفة فيرون 16.4 غراند سبورت فيتيس 
في عام 2012.

»ان فيرون هي فريدة من نوعها في كثير من النواحي 

حتى بعد مرور عشر سنوات على اطالقها« كما يقول 
ولفجاجن دورهيمر.

باالضافة الى اخلصائص التقنية والديناميكية التي 

ال تضاهى، فيرون تتميز بالتصميم الراقي، فالسيارة 

اخلارقة هي تفسير حديث لقيم عالمة بوغاتي »الفن، 

الشكل، التقنية« اخلطوط والتفاصيل الدقيقة تستمر 

امتدادا ملورثات تصميم العالمة الفرنسية الفاخرة 

ومن دون أي تنازالت، ويؤكد دورهيمر: »إن فيرون 

ليس���ت فقط قطعة فنية من تصميم السيارات 

احلديث���ة، امنا هي حتفة فني���ة نادرة في عالم 
السيارات«.

ويتاب���ع دورهيمر: باالضافة الى التأكد من 

امتالك أسرع السيارات الرياضية الفائقة التي 

مت انتاجها في العالم مع وجود درجة عالية من 

التفرد والتميز، عمالء بوغاتي يقدرون أنه عند 

ش���راء فيرون فانهم سيصبحون جزءا من تاريخ 

عالمة السيارات املتمسكة بالتقاليد وأضاف: »العديد 

من السيارات جتد مكانها في مجموعات وتشكيالت خاصة 

ويتم شراؤها من قبل خبراء السيارات كاستثمارات السعر 

املتوس���ط للس���يارات التي بيعت في اآلونة األخيرة مع 

االضافات بلغ مايقارب 2.3 مليون يورو«.

باعت النسخة األخيرة من 

فيرون

مازيراتي تستعرض مقصورات داخلية 
حصرية لسيارتي جيبلي وكواتروبورتي

تواصل إنفينيتي تقدمي عروض اس���تثنائية لعمالئها 
وعشاق العالمة التجارية عندما تقدم أول عرض من نوعه 
في العالم »إلهام األضواء من إنفينيتي« في مهرجان دبي 
للس���يارات، والذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء يوم 

28 نوفمبر القادم في مضمار ميدان بدبي.
وللمرة األولى، تقدم س���يارات إنفينيتي، بدمجها بني 
الدقة واالبت���كار على نحو مثالي، جتارب بصرية مذهلة 
وصورا مدهشة تشحذ مخيلة اجلمهور. وسيقوم باتريك 
روشون، املخرج الشهير عامليا، بإدارة اخلطوات والرقصات 

في لوحة ضوئية مبدعة.
ولتصميم مشاهد تكسر حواجز املألوف، كان البد من 
س���يارة تتش���ابه في مواصفاتها مع العرض في حتطيم 
احلواجز، ولذلك اختار باتريك روشون سيارة إنفينيتي 
QX70S ايليت س���بورت - التي تنتمي لفئة الس���يارات 
الرياضية متعددة االستخدامات واملعروفة بأدائها ودقتها 
التي تناس���ب بش���كل مثالي جتربة »إله���ام األضواء من 

إنفينيتي«.
وقالت فرانشسكا تشاودانو، نائبة املدير العام للتسويق 
والعالقات العامة في ش���ركة إنفينيتي الشرق األوسط: 
»تعني إنفينيتي حتدي املألوف، ومع »إلهام األضواء من 
إنفينيتي«، نبرز ذلك املعنى مرة أخرى. ومتثل إنفينيتي 
QX70، الشهيرة بكسر القوالب وتغيير املفاهيم، االختيار 
املثالي لتكون في قلب هذا العرض الذي يحبس األنفاس 

ويلهم املشاهدين.
وقال باتريك روشون،: »يأتي اإللهام احلقيقي للوحة 
الضوئية عندما تكتش���ف أن الضوء هو وسيلة بصفات 
غير متناهية - عندما ترس���م بالضوء، تصنع مفاجآت 
حقيقية، وبعض تلك املفاجآت تبهر فعال. طوال مسيرتي، 
حتديت املألوف وحطمت احلواجز واحلدود ملا هو ممكن، 
وتتش���ارك إنفينيتي معي في هذا الشغف لتقدمي جتارب 
جدي���دة ومثيرة. ويطور عرض جترب���ة »إلهام األضواء 
من إنفينيتي«، باستخدام السيارات للمرة األولى، الرسم 
بالضوء إلى مستوى أعلى بكونه شكال من أشكال الفنون 

وجتربة ملهمة أيضا«.


