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أقامت حفل تكريم لمجموعة من متدربات التدريب الميداني

لتستمر في تعزيز مكانتها المتقدمة

حصريًا لعمالء »الوطني« وحتى نهاية شهر رمضان

مجموعة البابطين تدعم الشباب الكويتي في حياتهم العملية

أودي V10 R8 السوبر الرياضية تصل أسواق الشرق األوسط

»البابطين« تطلق عروض »انفينيتي« من دون فوائد لمدة 3 سنوات

انطالقا من الدور االجتماعي الذي تبنته 
مجموعة البابطني في جميع النواحي احلياتية 
أقامت املجموعة حفل تكرمي ملجموعة املتدربات 
الكويتيات الالتي تدربن طيلة فترة الصيف 
ومت إدراجهن في مختلف أقس���ام املجموعة 
وحتت إش���راف مديرين حتى يتسنى لهن 
اخلوض في احلياة العملية وإكتساب املهارات 

الالزمة لتوجهاتهن املستقبلية.
وقد قام مدير عام املوارد البشرية والشؤون 
االداري���ة ملجموعة البابطني عبداحملس���ن 

عبدالعزيز البابطني بإلقاء كلمة اثني فيها 
على اجلهود التي بذلتها املتدربات خالل فترة 
التدريب امليداني وحرصهن على االستفادة 

منه بأفضل شكل ممكن. 
وأش���اد أيضا باجلهود املبذولة من قبل 
موظفي املجموعة في توفير جميع االمكانيات 
الالزمة لتحسني مهارات املتدربات وحثهن 
على االخالص والتفاني بالعمل في مستقبلهن 

الوظيفي.
وقد أعرب املتدربات عن مدى تقديرهن 

ملجموعة البابطني خلوضهن مثل هذه التجربة 
خاصة، حيث قد ذكرت املتدربة مرمي شاكر 
السبيعي قائلة: »تعد هذه التجربة خطوة 
ايجابية حلياتي املهنية املقبة نظرا للمهارات 
التي اكتسبناها في مجموعة البابطني واهتمام 
موظفيها الذين وفروا لنا كل الدعم واحساسنا 
بروح العمل اجلماعي مما زاد من معنوياتنا 
وحب العم���ل لدينا« هذا وفي نهاية احلفل 
مت توزيع ش���هادات تقديرية ودروع على 

جميع املتدربات.

تستمر أودي في تعزيز مكانتها املتقدمة 
في فئة السيارات الرياضية العالية األداء في منطقة 

الشرق األوسط، من خالل طرحها لسيارتها السوبر رياضية أودي 
V10 R8 اجلديدة، واملزودة مبحرك FSI سعة 5.2 ليترات وتقنية الدفع 
الرباع����ي الدائم للعجالت quattro. تتس����ارع أودي V10 R8 اجلديدة 
من حالة الثبات وصوال إلى س����رعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 
3.9 ث����وان فقط، وذلك بفضل تقنية محركها التي تعتمد على احلقن 

املباشر للوقود.
اجلدير بالذكر أن محرك العشر اسطوانات يفتح الباب على مصراعيه 
مطلقا العنان ل� 525 حصانا عند دورانه بسرعة 8000 دورة بالدقيقة، 
مع عزم هائل يصل إلى حدود ال� 530 نيوتن متر عند دوران احملرك 
بس����رعة 6500 دورة بالدقيقة، وحتافظ أودي V10 R8 على تسارعها 
بفعالية واستجابة عاليتني وصوال إلى سرعتها القصوى البالغة 316 
كيلومترا/ساعة باإلضافة إلى األداء الرائع ألودي V10 R8، فهي تتمتع 
بقدرات تخاطب بها مشاعر السائق وتنقله إلى عالم من األداء الرياضي 
املتكامل مع هدير محرك رائع، واستجابة دقيقة جدا ملتطلبات القيادة 

الرياضية، وطلة ملؤها العنفوان مفعمة بالعصبية.
تتوافر أودي V10 R8 في أسواق الشرق األوسط اآلن باختيارين 
لعلب التروس، األول علبة تروس يدوية مكونة من ست نسب أمامية 
تتوافر قياسيا مع السيارة، أما علبة التروس الثانية فهي متتالية مع 
خاصية تعشيق النسب يدويا من خالل مقبض علبة التروس أو العتالت 
املثبتة خلف عجلة القيادة بفضل تقنية R tronic التي تتوافر كتجهيز 
اختياري. كما مت تزويد V10 R8 اجلديدة بعجالت من األملنيوم قياس 19 
انشا من شأنها توفير الثبات للسيارة على املنعطفات حتت مظلة تقنية 
quattro للدفع الرباعي الدائم. من بني التقنيات األخرى التي تتميز بها 
V10 R8 في فئتها، تقنية التعليق املغناطيسي Audi magnetic ride، نظام 
التحكم باالنطالق من حالة الثبات أو »Launch Control«، نظام تعليق 

خلفي 
مصن����وع م����ن 

األملنيوم على شكل عظمتي 
الترقوة، نظام تزليق احلوض اجلاف، وهو 

نظام خاص مبحركات سيارات السباق يساعد على إبقاء احملرك في 
وضعية منخفضة وضمان إمداده الدائم بالزيت حتى في أصعب ظروف 
 )ASF( القي����ادة، باإلضافة إلى الهيكل املصنوع بالكامل من األملنيوم
الذي ابتكرته وطورته أودي منذ عقود، حيث كان في الس����ابق حكرا 
على صناعة الطائرات، ويبلغ وزن هيكل أودي V10 R8 اجلديدة 210 
كيلوغرام����ات فقط، وهو ميتاز بصفة قوة التحمل الهائلة بالتوازي 
 R8 مع خفة وزنه. وباالنتقال إلى املقصورة الداخلية، جند أن أودي
V10 تتمت����ع بعنصر املفاجأة، ليس جلودة امل����واد العالية أو لروعة 
التصميم وفخامته فحس����ب، بل لكونها سيارة رياضية عالية األداء 
تقدم مس����احة شاسعة لراكبني، موفرة لهما راحة متناهية حتى عند 
القيادة ملسافات طويلة، األمر الذي يجعل من V10 R8 سيارة رياضية 
ميكن قيادتها كل يوم. تزود املقصورة بنظام صوتي ممتاز من بانغ 
آند أولوفسن باإلضافة إلى نظام مالحي ميكن التحكم فيه من خالل 

.MMI نظام أودي املتعدد الوسائط
جتدر اإلشارة أيضا إلى أن أودي V10 R8 اجلديدة تختلف عن شقيقتها 
املزودة مبحرك 8 اسطوانات في عدة نقاط منها: مالمح املقدمة، فتحات 
)شفرات( التهوية اجلانبية، وبعض من مالمح اجلهة اخللفية. ومن أهم 
الصفات اجلديدة ألودي V10 R8 املصابيح األمامية الثنائية االنبعاثات 
LED، علما أن أودي هي الصانع األول في العالم الذي يعتمد بش����كل 
قياسي في إحدى سياراته تقنية ال� LED املزدوجة في املصابيح األمامية 
املع����ززة بتقنية Daytime running lights أي املصابيح التي تعمل في 

وضح 
النهار. باإلضافة إلى 

استخدام ال� LED في مصابيح االنعطاف.
وفي إطار وصول أودي V10 R8 إلى أس����واق الشرق األوسط، أكد 
جيف مانيرينغ، املدير اإلداري ألودي الش����رق األوسط، أن وصول 
هذه الس����يارة الرياضية العالية األداء إلى أسواق املنطقة من شأنه 
أن ينعكس بش����كل إيجابي على عالمة أودي ككل حيث قال: »تعتبر 
أودي R8 منارة لعالمة أودي في أسواق الشرق األوسط وال شك أنها 
 R8 تلعب دورا بارزا في تعزيز بصمة أودي في األس����واق، ووصول

V10 إلى منطقتنا سيكمل مسيرة النجاح هذه«.
 FSI quattro 5.2 املزودة مبحرك V10 R8 جتدر اإلشارة إلى أن أودي
باتت متوافرة لدى وكالء أودي في منطقة الشرق األوسط بسعر يبدأ 
من 133.500 دوالر للطراز املزود بعلبة التروس اليدوية، وب� 143 ألف 

.R tronic دوالر للطراز املزود بعلبة تروس
يتمركز محرك V10 R8 خلف مقصورة القيادة، وميكن لهذا احملرك 
الوسطي أن يصل إلى سرعات دوران هائلة تصل إلى حدود ال� 8.700 
دورة بالدقيقة، أي أنها سرعات قريبة جدا من سرعات دوران محركات 
سيارات الس����باق، ولكن عند دورانه بسرعة 6.500 دورة بالدقيقة، 
فهو يقدم عزما جب����ارا يصل إلى حدود ال� 530 نيوتن متر )390.91 
رط����ل � قدم(، وقوة قصوى تبلغ 525 حصانا )386 كيلو واط( عند 
دوران احملرك بسرعة 8000 دورة بالدقيقة. اجلدير بالذكر أن محرك 
ال�  5.2 ليترات يسخر ما يقارب ال� 100.9 حصان لكل ليتر، أما نسبة 

القوة إلى الوزن فتبلغ 3.1 كلغ )6.83 رطال( فقط.

اعلنت شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، الوكيل احلصري 
لسيارات انفينيتي في الكويت، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، 
عن اطالق احدث عروضها لشراء اي من موديالت سيارة انفينيتي 

من دون فوائد ملدة 3 سنوات. 
واضاف���ت البابطني في بيان صحاف���ي ان العرض اجلديد على 
س���يارات انفينيتي الفاخرة يبدأ من االن ويستمر حتى نهاية شهر 

رمضان، وان اطالقه يأتي م���ن منطلق اهتمام فريق عمل البابطني 
بتقدمي افضل التسهيالت وتنويع العروض لعمالئه، مبا يهيئ توفير 

اعلى مستوى من اخلدمة املميزة وباسعار تنافسية.
ومن جهتها، أكدت الشركة حرصها على تقدمي كل هذه التسهيالت 
خاص���ة في وضع الس���وق احلالي ليتالءم م���ع متطلبات عمالئها 

ومساعدتهم على اقتناء الفخامة بكل سهولة.

بوستر احلملة اجلديدة

تصميم مبتكر

محرك V10 يطلق العنان لـ 525 حصانا

انسياب على الطريق

لقطة جماعية للمتدربات وتكرمي مجموعة البابطني لهم

أودي V10 R8  السوبر 
رياضية اجلديدة


