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سيارات فلوكس واجن ذات المواصفات الرياضية

ستيفان ميكا

جانب من حملة أودي

»بصمة« خاصة، ويعني مفهوم »التخصيص 
اجلماعي« ان العميل سيلحظ عند معاينة 
التصميم عن كثب اختالفات دقيقة بني 
كل باب من أبواب »توروس«، بشكل 
يوح����ي ان كال منها مت تغليفه يدويا 

بشكل منفصل عن اآلخر.
وتتميز املواد املطورة املستخدمة في 
جميع انواع السطوح الداخلية مبلمس 
اكثر نعومة، كم����ا ان البطانة التي تعزز 
هذه السطوح الناعمة تتيح التحكم مبستويات 
الضجي����ج واالهتزاز والضوض����اء الداخلية في 

السيارة.
ومن العناصر التي يتجلى فيها التركيز على 
التفاصيل في التصميم الداخلي لسيارة »توروس« 
تقليص الفواصل بني األلواح، وذلك بفضل عملية 
التجميع املتطورة التي جعلت مثل هذا اإلتقان في 
الصنعة أمرا ممكنا، وقد مت جتميع املنصة الوسطى 
بطريقة تضفي مظهرا متكامال مع مقصورة السيارة، 
بدال من ان تعطي اإلحساس بأنه مت جتميعها بشكل 

منفصل ومن ثم اضافتها ككتلة واحدة.
ومنذ اطالقها في أميركا الشمالية في فترة سابقة 
من الصيف احلالي، حص����دت توروس اجلديدة 
العديد من اجلوائز والتكرمي من جهات عدة ومنها 
تصنيف »أفضل خيارات السالمة« من »معهد التأمني 
للسالمة على الطرقات العامة«، وجائزة »أفضل 
سيارة للعام« في أولى دورات هذه اجلائزة التي 

اطلقتها مجلة »اسكواير«.

للمستهلك ان يلمسها بنفسه، فضال عن تعزيز 
جتربة القيادة لدى الس���ائق، أما م���ن الداخل، 
فتأت���ي ج���ودة الصنع والبراعة ف���ي التصميم 
والعناية بأدق التفاصيل نتيجة مباش���رة ل� 3 
عوامل هي: التكنولوجيا، املواد املطورة ومنهجية 

التجميع.
وقال رئيس قس����م التصميم في »فورد« لون 
زاباك: جتسد ألواح األبواب منوذجا حيا للتفوق 
التقني الذي يزيد م����ن براعة تصميم توروس، 
لقد قمنا بالتعاون مع شريكنا في عملية التوريد 
بتطوير طريقة مجدية اقتصاديا إلعطاء كل واحد 
من األلواح الداخلية ألبواب توروس ملسة بارعة 
من الصنع الي����دوي، وخصائص فريدة وطابعا 

مميزا.
وفي حني يتمتع كل واحد من أبواب توروس 
مبظهر موحد من حي����ث التصميم الداخلي، فإن 
ه����ذه العملية الفريدة تعطي كل لوح من الداخل 

ترتقي سيارة »فورد توروس 2010« اجلديدة 
ببراعة التصميم ودق���ة التفاصيل وجودة 

التصنيع، الى مستوى جديد كليا، وتقوم 
سيارة فورد الشهيرة بإطاللتها األولى 
في الش���رق األوسط من خالل معرض 
»جيتكس«، وهو أكبر حدث تشهده املنطقة 
في مجال تقنيات املعلومات واالتصاالت 

باعتبارها السيارة الرسمية.
وتتجلى جودة »توروس« بوضوح في 

مظهرها اخلارجي، حيث تنافس السيارات األملانية 
الفارهة من فئة السيدان من حيث احلواف الفاصلة 
بني أطر هيكلها اخلارج���ي، وتأتي هذه البراعة 
املعززة نتيجة االس���تخدام املوس���ع للتصميم 
والهندسة بواسطة الكمبيوتر في جميع مراحل 

تطوير »توروس«.
وقال كبير مهندسي طراز فورد توروس بيت 
ريس ان األدوات الرقمية التي نستخدمها تتسم 
بعملية تصميم وتطوير املنتجات بدرجة عالية من 
التفوق التقني بحيث تتيح لنا تصميم ومعايير 
واختبار وجتميع »توروس« في العالم االفتراضي، 
وميكننا تأجيل مرحلة »التجهيز بالعتاد الصلب« 
الى وقت الحق، مبا يس���هم في حتسني اجلودة، 
واختصار زمن عملي���ة التطوير، وتوفير املال، 
انها معادلة مربحة بجمي���ع املقاييس وجلميع 

األطراف.
وستسهم البنية الصلبة لهيكل فورد »توروس« 
ايضا في االرتقاء مبس���توى اجلودة التي ميكن 

أعلنت أودي الشرق األوسط أخيرا عن إطالقها 
لباقت����ي متديد الضمان في أس����واق املنطقة مبا 
فيها دول مجلس التعاون اخلليجي حتت مسمى 
Warranty plus. يوفر اخليار األول من باقة متديد 
الضمان لسائقي سيارات أودي عاما إضافيا من 
ضم����ان املصنع ابتداء م����ن 540 دوالرا أو عامني 

ابتداء من الف دوالر.
وتتوافر هذه اخلدمة اجلديدة لدى جميع وكالء 
أودي في املنطقة وتطبق على السيارات اجلديدة 
وأيضا على السيارات التي التزال حتتفظ بستة 

أشهر على األقل من ضمان املصنع.
وتهدف خدمة Warranty plus إلى توفير راحة 
البال لعمالء أودي في املنطقة، كما أنها تس����اهم 
بشكل كبير في رفع قيمة السيارة عند إعادة البيع، 
سيما أن قطع الغيار األصلية مضمونة شأنها شأن 

مستويات الفريق التقني املدرب بصورة احترافية 
على صيانة سيارات أودي.

وف����ي هذا اإلطار علق املدير اإلداري في أودي 
الشرق األوسط جيف مانيرينغ قائال: »إننا نتحمل 
مسؤولية توفير أفضل سبل الراحة والرضا للعمالء، 
وليس هناك أدنى شك بأن باقة Warranty plus من 
شأنها املساهمة بشكل فعال في سبيل توفير راحة 

البال لعمالء أودي أكثر من أي وقت مضى«.
اجلدير بالذكر أن باقة Warranty plus تشتمل 
أيضا على خدمات أودي للمساعدة على الطرقات 
التي توفر خدمة مجانية في احلاالت الطارئة عند 
الطلب على غرار حاالت تعطل السيارة أو توقف 
البطارية عن العمل، او التعرض حلادث، وحتى 
في حال نفاد الوقود من السيارة أو نسيان املفتاح 

داخل املقصورة.

أودي
الشرق األوسط

تطلق باقة تمديد الضمان فورد 
2010 براعة التصميمتوروس 

ودقة التصنيع

فولكس واجن طوارق الشهيرة في جناح 
فولكس واجن في القاعة 2. وكانت تلك 
السيارة الرياضية ال�  SUV املجهزة 
خصيصا للسباقات قد شاركت 
في سباق رالي داكار على مدى 
السبع سنوات املاضية وحلت 
األولى في سباق العام 2009. 
وقد مت تصميم تلك السيارة 
من قب���ل مركز التصميم في 
فولكس واجن الذي يتخذ من 
س���انتا مونيكا بكاليفورنيا 
مقرا له، وهي مزودة مبحرك 
تي دي آي يعمل بالديزل، 
ذي خمس اس���طوانات 
وسعة 2.5 ليتر، وبقوة 

تبلغ 280 حصانا.
اجلدير ذكره أن سائق السباقات القطري ناصر العطية 
الذي ميتلك خبرة واسعة في مجال سباقات السيارات عبر 
البالد، س���يحضر إلى جناح فولكس واجن خالل املعرض. 
وكونه سائقا منتظما لس���يارة طوارق الرياضية، فقد أكد 
ناصر مؤخرا مكانه كواحد من س���ائقي س���يارات فولكس 
واجن في رالي داكار 2010 ليدافع بذلك عن اللقب الذي أحرز 
في وقت مبكر من هذا العام. وإلى جانب اإلصدارة اخلاصة 
بالسباقات من سيارة فولكس واجن طوارق، هنالك سيارة 
شيروكو جي تي 24 األنيقة ذات اللونني األزرق واألبيض، 
وال���ذي تظهر أيضا ألول مرة في املنطقة. وقد خاضت هذه 
السيارة بقوتها البالغة 315 حصانا سباق ال�  24 ساعة على 
حلبة نوربورغرينغ األملانية السنة املاضية، مستمدة قوتها 
اجلبارة من محرك ذي ال� 16 صماما الذي يتميز بسعة مقدارها 
ليترين ويعمل بنظام احلقن املباش���ر مع شاحن توربيني 
ومب���رد، مما يولد عزم تدوير أقصى 340 نيوتن/متر وذلك 

ابتداء من 2100 دورة/دقيقة.

س���تيفان ميكا: »بعرضها كل من س���يارة شيروكو جي تي 
24 واإلصدارة اخلاصة بالس���باقات من سيارة طوارق في 
معرض دبي للس���يارات هذا العام، تس���لط فولكس واجن 
الضوء على اجلانب الرياضي لس���ياراتها وقدراتها املميزة 
على حلبات السباق. وفضال عن الطرازين الشهيرين اللذين 
س���بق ذكرهما، سيجري عرض أحدث طرز فولكس واجن، 
األمر الذي يبرز تنوع مجموعة السيارات التي نقدمها لسوق 

منطقة الشرق األوسط«.
وتعليقا على مشاركتها في املعرض، قال الرئيس التنفيذي 
في ش���ركة النابودة للسيارات ك. راجارام: »يسرنا جدا أن 
نكون حاضرين في معرض دبي الدولي للسيارات بنسخته 
العاشرة، ونتطلع قدما الستقبال الزائرين والترحيب بهم في 
جناح فولكس واجن، ومنحهم الفرصة الختبار مجموعتنا 

املذهلة من أحدث طرز فولكس واجن خالل هذا احلدث«.
وس���يتم عرض اإلصدارة اخلاصة بالسباقات من سيارة 

أعلنت فولكس واجن الش���رق األوس���ط عن 
اعتزامها املش���اركة في معرض دبي الدولي العاشر 

للس���يارات 2009، والذي س���يقام من 15 إلى 20 ديس���مبر 
املقبل. 

وستقوم فولكس واجن وشركة النابودة للسيارات، التي 
جتمعهما عالقة شراكة طويلة األمد، مبنح زائري املعرض 
فرصة فريدة ملش���اهدة اإلصدارة اخلاصة بالس���باقات من 
سيارة طوارق احلائزة جوائز عديدة، وشيروكو جي تي 24 
الرياضية الفائقة في املعرض هذا العام. وستقدم املجموعة 
الكامل���ة من طرز فولكس واج���ن كال من غولف املميزة في 
جيلها الس���ادس، غولف GTI الرياضية اجلديدة، شيروكو 
املثيرة، وسيارة باسات سي سي الكوبيه ذات األربعة أبواب. 
وباإلضافة إلى ذلك، س���تعرض فولكس واجن أحدث طراز 
من س���يارة طوارق  R، وتيغوان R، باسات R36، فايتون، 

إيوس، وسيارة جيتا.
وقال املدير اإلداري ل�  »فولكس واجن« الشرق األوسط 

»فولكس 
واجـن«

تشارك في معرض 
دبي الدولي 

للسيارات 2009


