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»نيسان« تختار الخليج لعرض أحدث التكنولوجيا اليابانية في عالم السيارات

قررت شركة نيسان موتور احملدودة تنظيم حدث تكنولوجي عاملي 
في اخلليج اعتبارا من 4 أكتوبر حتى 10 أكتوبر املقبل. وسيعرض 
احلدث الذي يس���تمر أس���بوعا أحدث التقنيات من تطوير نيسان 
وسيعطي اجلمهور فرصة الدخول إلى عالم نيسان للتكنولوجيا 

والتصميم.
وقد صمم املعرض الذي يحمل اسم »ساحة نيسان للتكنولوجيا« 
ليمنح زواره صورة تفصيلية عن عالم التكنولوجيا والتصاميم في 

شركة نيسان الرائدة في تصنيع السيارات على مستوى العالم.
وقال املدير اإلداري في ش���ركة نيس���ان الشرق األوسط أتسو 
كوس���اكا: »تعتبر جميع النواحي املتعلقة بالتكنولوجيا البيئية 
والسالمة ذات أهمية كبرى بالنسبة لنيسان، ليس كشركة سيارات 

فحسب بل كانتماء إلى املجتمع املستدام. وقد دشنت نيسان اخيرا 
أول سيارة كهربائية للتسويق العام من نوعها )وهي السيارة التي 
أس���ميناها »ليف«( التي تعبر عن التزام نيسان بتوفير السيارات 
التي ال تصدر انبعاثات على االطالق. ونود أن ننقل حب نيس���ان 
لألبحاث والتطوير إلى اجلمهور بشكل عام في جميع أنحاء الشرق 

األوسط«.
يقام هذا املعرض من قبل نيسان موتور احملدودة بالتعاون من 
نيسان الشرق األوس���ط. ومن املتوقع أن يساهم في تعزيز وعي 
املنطقة العربية بالتكنولوجيا والتصاميم اليابانية من نيسان ودعم 
أواصر التعاون بني اليابان واملنطقة في املجاالت العلمية. ويعتبر 
هذا املعرض حدثا عامليا بالنسبة لنيسان، ويقدم للمرة األولى في 

الشرق األوسط التي تعتبر من أهم مناطق األعمال احليوية في العالم 
بالنسبة لشركة تصنيع السيارات اليابانية. وسيقام املعرض في 

مول اإلمارات بدبي وسيفتح طوال ساعات عمل مركز التسوق.
وستنظم نيسان ورشتني علميتني لطالب من مؤسسات تعليمية 
خالل الرابع واخلامس من الشهر املقبل في فندق كمبنسكي الواقع على 
شارع الشيخ زايد بدبي. وسيقدم الورشتني مسؤول رفيع من نيسان 
الذي سيركز على مركبة نيسان اجلديدة التي ال تصدر االنبعاثات 
والتي مت تدش���ينها مؤخرا في اليابان، اضافة إلى فلسفة التصميم 
واالس���تراتيجية والعمليات. ومتثل »ساحة نيسان للتكنولوجيا 
والتصاميم« معرضا متنقال عامليا. فقد أقيم حدث »منبر التصاميم« 
عام 2007 وحدث »س���احة نيسان للتكنولوجيا« عام 2008، حيث 

مت ع���رض أحدث التقنيات والتصاميم اليابانية من نيس���ان على 
اجلمهور والطالب لتكون تلك االجنازات حافزا على التقدم والتطور 

للمجتمعات جميعها.
وترك���ز »زاوية التكنولوجيا« في املع���رض على كيفية تعامل 
التكنولوجيا واالبداعات التكنولوجية مع مواضيع تتعلق بالبيئة 
والسالمة. وتس���تخدم تلك الزاوية اللوحات والعروض التفاعلية 
لتوصيل الرسالة، وسيتم عرض تصاميم مبدئية من نيسان، ومن 
املعلوم أن االبداع في تصاميم نيس���ان يتأتى من االبتكار الياباني 
والتن���وع إلنتاج مجموعة مذهلة من الس���يارات الفريدة، بدءا من 
س���يارات جي تي � آر ذات األداء الرياضي األسطوري إلى »كيوب« 

الصغيرة مبعاييرها املتفوقة في الراحة.

دبي تحتضن المعرض المتنقل األول من نوعه في الشرق األوسط خالل الفترة من 4 أكتوبر حتى 10 المقبل

»بورشه« تطلق عرضًا كبيرًا 
وخاصًا في متحفها

احتفل متحف ش���ركة بورش���ه االملانية لصناعة 
الس���يارات بذكرى ميالد »فرديناند انتون إرنس���ت 
)في���ري( بورش���ه« )1909 � 1998( املئوية من خالل 
عرض خاص بدأ من 19 س���بتمبر وسيستمر حتى 31 

اكتوبر املقبل.
وذكرت الشركة في بيان صحافي ان املتحف يفخر 
بعرض سبع من سيارات فيري بورشه اخلاصة به، من 
بينها ثالث سيارات حصل عليها من موظفيه كهدايا 
في ذكرى ميالده، كما متيز هذه املناسبة سيارة اخرى 
بارزة تعرض للمرة االولى، هي »بورشه 356/2 كيبل 
كابريوليه« التي بدأ بها فيري بورشه االنتاج التجاري 

لسياراته الرياضية عام 1948.
 ويس���تطيع الزوار ايضا التمتع بصور لم تنشر 
سابقا، باالضافة الى وثائق شخصية وممتلكات من 
ارشيف الش���ركة، تلقي الضوء على نشاطات فيري 
بورشه العديدة واملتش���عبة على الصعيدين املهني 

والشخصي.
جتدر االش���ارة الى انه من املستحيل تخيل قصة 
جناح بورشه كصانع للسيارات الرياضية بدون سلسلة 

اجنازات فيري بورشه طوال حياته.
فتحت اش���رافه، اصبح مكتب االنشاء الذي اداره 
والده فرديناند، صانع س���يارات مستقال قدم »طراز 
Type »356 356 عام 1948 كأول سيارة رياضية حتمل 

اسم بورشه.
وبصفته املدي���ر االداري ورئيس مجلس االدارة، 
وجه فيري بورشه الش���ركة طوال خمسة عقود من 
الزمن كي تصبح احد ابرز صانعي السيارات الرياضية 

الفاخرة في العالم.

بدأ 19 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل
اناقة التصميم مع روعة االلوانطابع الفخامة يغلب على اسلوب تصميم خطوط جوست

مقصورة داخلية تزخر بالرفاهية

استجابة ميني للمتطلبات العصرية

بورشه وقصة جناح

فيري بورشه في مصنع بورشه في 1968

جانب من تصميم معرض نيسانعرض تصاميم نيسان على الطالب في معرض 2008

»رولز - رويس« تكشف النقاب
عن سيارة »جوست« الجديدة

»ميني« تحتفل بعيدها الخمسين

كشفت »رولز-رويس موتور كارز« عن أحدث 
سياراتها »جوس���ت«، وذلك خالل مشاركتها في 

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 2009.
وأزاح الستار عن الس���يارة اجلديدة كل من، 
رئيس مجلس إدارة »رولز-رويس موتور كارز« 
إيان روبرتسون والرئيس التنفيذي توم بيرفز، 

خالل مؤمتر صحافي عقدته الشركة.

تصميم يستلهم المستقبل

وفي وصفه للسيارة قال رئيس فريق املصممني 
إيان كاميرون »إن البس���اطة هي أصعب أساليب 

التصميم على اإلطالق«
وتاب���ع: يغل���ب طابع الفخامة على أس���لوب 
تصميم خطوط »جوس���ت« املتدفقة، وتنس���اب 
أسطحها اخلارجية الكبيرة واملتصلة بني اخلطوط 
األفقية التي جرى نحتها بأناقة لتعكس اجلودة 
العالي���ة، ويخلق خط عتبة الب���اب العلوية مع 
الس���قف املنخفض مظهرا جذابا وكأمنا أزيحت 
املقصورة الداخلية ف���ي إجتاه اخللف. واضاف: 
»مت بناء كتفي وجوانب السيارة برشاقة وكأنها 
تنساب من األجنحة اخللفية إلى أضواء مؤخرة 
السيارة، في حني أن ملسات إضافية مثل مخرجي 

العادم من الك���روم ضمن املواصفات االختيارية 
تؤكد على مزيد من الطبيعة الديناميكية لسيارة 

»جوست«.

التفرد في الهندسة

من جانبه قال رئيس قسم الهندسة هيلموت 
رايدل متحدثا عن هندسة السيارة: »إنه ملن املذهل 
حق���ا حتقيق التوازن بني التحس���ينات والقدرة 

الديناميكية«.
واشار الى انه عند التفكير في سيارة »رولز-
رويس« يتبادر إلى الذه���ن على الفور مكونات 
اخلش���ب واجللد والكروم. وتابع: ان الشركة في 
احلقيقة تضرب بجذورها في عالم الهندسة، وتنبع 
التحسينات التي أدخلت على الطراز األخير من 
رغبة مصممي الشركة في االهتمام بأدق التفاصيل 
على الوجه األكمل، وجرى اإلعداد المتداد مقدمة 
الس���يارة أمام مقصورة داخلية تزخر بالرفاهية 
حيث عمل اخلبراء بجد لضمان أن تعمل كل من 
مكونات قاعدة السيارة وتسلسل القوة والهيكل 
في تناغم تام، إنه عالم يعد فيه اللحام من أشكال 
الفن���ون ومهارة احلرفة اليدوي���ة تبرز في أكثر 

التفاصيل دقة.

ق����د يصع����ب التصديق أن 
»ميني«، تلك السيارة صغيرة 
احلجم وكبيرة القلب، تبلغ سنها 
اخلمس����ني في 26 اجلاري. وال 
يختلف معنا أحد في أن »ميني« 
هي إحدى أكثر السيارات امتيازا 
وش����عبية في عالم السيارات. 
إنها س����يارة صغي����رة احلجم 
كبيرة املس����احة، متتاز بأناقة 
التصميم وفرادة الش����خصية، 
التصنيف ودائمة  إنها صعبة 

الشباب ومفعمة باجلرأة.
أم����ا املبدع احلقيق����ي لهذه 
الت����ي أصبحت في  الس����يارة 
الستينيات رمزا مرموقا، فهو 
أليك إيس����يغونيس،  الس����ير 
فقد كلفته ش����ركة الس����يارات 
البريطانية ببناء سيارة متتاز 
برحابة مقصورتها وبأقل األبعاد 
اخلارجية، وتضم مقاعد ألربعة 
أش����خاص، وممي����زات قيادة 
ممتازة، وتوفير فائق للوقود، 
مقابل ثمن في املتناول. وكانت 
النتيجة سيارة موريس ميني 
ماينر الت����ي رأت النور في 26 

أغسطس 1959.
أما أب����رز تصاميم »ميني« 
الذي كان مق����درا له أن يحقق 
الكالسيكية  أسطورة »ميني« 
فظهر عام 1961 مع »ميني كوبر« 
التي كانت االستجابة لها خيالية. 
وبفض����ل جاذبيتها الس����وقية 
القوية، وعامل الش����هرة الذي 
عزز مكانتها، أصبحت »ميني« 

أروع اكسسوارات املوضة.
وتوال����ت إصدارات »ميني« 
الكالسيكية بنسخها املتعددة 
واملختلفة من الرياضية إلى تلك 
التي تتماشى مع املوضة، ومن 
الفريدة إلى النابضة باحليوية، 
التي ترجمت كلها روح »ميني« 
الكالس����يكية بامتياز. إلى عام 
2000 فإن أكثر من 5.3 وحدات 
خرجت من منش����آت التصنيع 
السيارات  أكثر  مما جعل منها 
العالم.  ف����ي  الصغيرة جناحا 
لكن، وحتى مع مرور 41 عاما، 
كان اليزال درب »ميني« طويال 
ومليئا باملفاجآت. بعد استراحة 

دام����ت أقل من ع����ام، بدأ فصل 
جديد في تاريخ هذه األسطورة 
البريطانية عام 2001 مع إعادة 
إطالق مجموعة BMW سيارة 

ميني الكالسيكية.
وانطلق����ت BMW برحل����ة 
حتديث تلك السيارة البريطانية 
الكالس����يكية ومنحها ملس����ات 
معاصرة لتحتل بذلك الصدارة 
التصميم واالبتكار.  من حيث 
فحقق����ت ميني حت����ت جناح 
BMW ع����ام 2001 جناحا باهرا 
على الفور. استجابت »ميني« 
للمتطلبات العصرية على صعيد 
ملس����ات التصميم الداخلي وقد 
حافظ الطراز اجلديد بوضوح 
على املقاييس واملعايير األصلية 
وكذل����ك على تصمي����م املقدمة 
الش����هير مما جعل من السهل 
الرب����ط بني تصمي����م »ميني« 

اجلديدة والطرازات السابقة.
استجابت »ميني« للمتطلبات 
العصرية على صعيد ملس����ات 
التصمي����م الداخلي وقد حافظ 
الطراز اجلدي����د بوضوح على 
املقاييس واملعايي����ر األصلية 
وكذل����ك على تصمي����م املقدمة 
الش����هير واخللفية واجلانبني 
مما جع����ل من الس����هل الربط 
بني تصمي����م »ميني« اجلديدة 
والطرازات الس����ابقة. وبفضل 
الكالسيكي  التناغم بني املظهر 
واخلصائص العصرية، افتتحت 
»ميني« اجلديدة حقبة جديدة من 
القوة واألداء إذ امتازت بأحدث 

أنظمة الدفع والتعليق التي متتاز 
بها سيارة صغيرة احلجم على 

اإلطالق.
ومع بلوغ »ميني« اخلمسني 
من العمر، استمرت في التطور 
م����ن خ����الل ترجم����ات مبدعة 
لفلس����فة تصميمها الرائع. أما 
الي����وم، فتصدر »ميني« ضمن 
ثالث مجموعات أساسية وهي 
هاتش، وكابري����و، وكلومبان، 
والتي تتوافر كلها بطرازات كوبر 
وكوبر إس، وجون كوبر وركس. 
واحتف����اال باليوبي����ل الذهبي، 
تع����ود »ميني« إل����ى جذورها 
مع إطالق نس����ختني جديدتني 
محدودتني وهما ميني مايفير 
التي تعود بفخر نصف قرن في 
تاريخ السيارات وذلك بأسلوب 
كالس����يكي أنيق، بينما تتطلع 
ميني كامدين بشوق كبير إلى 
اخلمسني سنة املقبلة بألوانها 
املعاصرة واملبدعة. يصل هذان 
الطرازان الش����رق األوسط في 

نوفمبر 2009.
وفي هذه املناس����بة، علقت 
ف����ي مجموعة  مديرة »ميني« 
BMW سارا كليبرت قائلة: »إنه 
يوم فخر بالنسبة لهواة »ميني« 
وعشاقها في العالم. وحتى مع 
بلوغها س����ن اخلمسني، التزال 
»ميني« تتطور وتزداد شبابا 
كلما تقدمت في السن، وذلك من 
إبداع مزيد من طرازاتها  خالل 
املبتكرة والتي تترجم فلسفة 

تصاميمها اجلوهرية«.

في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات


