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BMW املوديالت اجلديدة لسيارات

خالل معرض دبي الدولي للسيارات

سيارة ميني صغيرة احلجم كبيرة القلب

»ميني« تعد بالكشف عن طرازات جديدة
تصدر بمجموعات محدودة

الس���يارة صغي���رة   تس���تعد مين���ي، 
احلج���م وكبيرة القلب، واحدى الس���يارات 
االكبر جمهورا من احملبني في العالم ملزيد من 
االحتفال خالل معرض دبي الدولي للسيارات 

عام 2009.
وسيسر عش���اق ميني حني يعرفون ان 
س���يارتي ميني 50 كامدن وميني 50 مايفير 
التذكاريتني واللتني تصدرهما ميني مبجموعات 
محدودة ستنطلقان في الشرق االوسط من 
منص���ة معرض دبي الدولي للس���يارات في 

نسخته العاشرة بني 15 و20 ديسمبر. 
وه���ذان الطرازان اللذان يحمالن اس���مي 
ضاحيتني شهيرتني في لندن سيحتفيان بعيد 
العالمة التجارية اخلمسني، بينما ستعكس 
كل النشاطات التي سيتضمنها معرض دبي 
للسيارات هذه السنة ارث ميني واحلس الفريد 

باالبداع.
وهذه السنة، ستختار ميني مقاربة مبدعة 
من خالل اتخاذ مواق���ع مختلفة لها في دبي 
ومركز دبي الدول���ي للمؤمترات واملعارض، 
وفضال عل���ى مواقع الع���رض املميزة هذه، 
ستتاح امام اجلمهور امكانية جتربة وقيادة 
ميني هاتش وميني كابريو وميني كلومبان. 

واذ نستعد ملعرض هذه السنة، قالت سارة 
 BMW كليب���رت، مديرة ميني ف���ي مجموعة
الشرق االوسط: بينما حتتفل ميني بخمسني 
عاما على والدتها، قررنا التركيز على العيد 
الذهبي عبر نش���اطات مشوقة يستمتع بها 

ويختبرها الزائرون كافة.
يذكر ان ميني منذ تأسيس���ها عام 1959، 
وهي تواصل مسيرتها في اعادة حتديد مفاهيم 
تصميم الس���يارات الصغيرة. انها س���يارة 
مبادئ بالدرجة االولى، تتمتع بشهرة عاملية 
جتمع كل فئات االعمار. كما كانت في الواقع 
السيارة الصغيرة االولى التي حتصد جناحا 
عامليا هائال. فس���يارة ميني ال تزخر بتاريخ 
عريق فحسب، بل متتاز بشخصيتها الفريدة 
واخلاصة بها. انها سيارة حددت معايير جديدة 
بكل م���ا للكلمة من معنى في عالم املركبات، 
وهي تتمتع بهوي���ة مختلفة ومميزة ولدت 
من ترجمتها اخلاصة لالسلوب والتصميم، 
وتضم هذه السيارة التي اكتسبتها مجموعة 
بي ام دبليو عام 2000 عالمات جتارية متعددة 
هي ميني كوبر، ومين���ي اس، وميني كوبر 
كابريو، وميني كلومبان، وميني جون كوبر 

ووركس اجلديدة.

نيسان جي تي - آر

بورشه بوكستر اجلديدة

شوهدت من قبل اآلالف في سباق أبوظبي 

»نيسان جي تي-آر« تنضم 
ألسطول سيارات شرطة أبوظبي 

أعلنت شركة نيسان أن سيارة جي تي-آر شوهدت من قبل آالف األشخاص في ابوظبي وذلك خالل 
س����باق »أبوظبي جراند بري للفورموال واحد 2009« مؤخرا، حيث كانت س����يارة نيسان جي تي-آر 
بقوة 485 حصانا دخلت اخلدمة في ش����رطة أبوظبي، لتصبح أول س����يارة من نوعها تنضم إلى جهاز 

شرطي في العالم.

تسلط الضوء على التزامها بالتنمية المستدامة

BMW تشارك بموديالت جديدة 
في معرض دبي الدولي للسيارات

املوج���ودة حاليا حول القمة في متعة 
القيادة واالتصال بها.

وم���ع اقتراب موع���د معرض دبي 
الدولي للسيارات هذه السنة يقول فل 
 BMW هورت���ون املدير العام ملجموعة
الشرق االوس���ط: »يقدم معرض دبي 
الدولي للسيارات مرة كل سنتني منصة 
ممتازة لعرض احدث وافضل ما لدى 
صناعة السيارات ان تقدم، وهو يشكل 
بالنسبة لنا فرصة رائعة لعرض احدث 
طرازات BMW واكتشافاتها وابداعاتها 
الت���ي حتققها في التصمي���م والتنقل 

املستدام«.

للسنة اخلامسة على التوالي، اما حملة 
املتعة أو JOY التسويقية التي اطلقتها 
BMW مؤخرا فس���تكون محط اهتمام 
الشؤون االعالمية ل� BMW في معرض 
دبي الدولي للسيارات، ومن خالل فكرة 
املتع���ة أو JOY، س���تركز BMW على 
ثالث نقاط اساسية وهي استراتيجية 
الديناميات عالية الكفاءة، االداء الرياضي 
والتصميم اجلمالي لسيارات BMW كافة، 
اما التفاعل بني مفهوم املتعة JOY وهذه 
العناصر االساسية فستدعم التواصل 
االعالمي لعالمة BMW التجارية السيما 
انها تسعى الى االنطالق من التوعية 

التقنيات الكهربائية واحملركات العاملة 
بالوقود والساعية الى تقليص استهالك 
الوقود واالنبعاثات احلرارية، وسيكون 
حاضرا خ���الل معرض دب���ي الدولي 
للسيارات احد خبراء BMW في انظمة 
السيارات الهجينة ActiveHybrid لتعريف 
الزائرين اكثر باحدث ما توصلت اليه 
هذه التكنولوجيات ضمن استرايتجية 

BMW للديناميات عالية الكفاءة.
وتواصل BMW جهودها لبلوغ اكبر 
شريحة من املجتمعات السيما انها حتتل 
الطليعة بني شركات السيارات املدرجة 
على الئحة داو جونز لالستدامة املرموقة 

يستعد صانع السيارات الرائد عامليا 
للمش���اركة في معرض دب���ي الدولي 
للس���يارات 2009 الذي يقام في مركز 
دب���ي الدولي للمؤمت���رات واملعارض 
من 15 الى 20 ديس���مبر والذي ميتاز 
بوصول مجموعة من طرازات BMW التي 
تس���لط الضوء على التزامها بالتنمية 

املستدامة.
وستقوم BMW بالتعاون مع مركز 
اخلليج العربي امليكانيكي AGMC بعرض 
12 طرازا تضم BMW غران توريسمو، 
و1X، وX5M، وX6M  ، وطراز X5 املصمم 
مبناسبة عيد السيارة العاشر، ونسخة 
Li Individual Edition 760 BMW، أما ابرز 
الطرازات احلديثة التي س���نجدها في 
BMW  ActiveHybrid7 املعرض فستكون 
التزام  وActiveHybrid6 والتي تبرهن 

BMW بالتنمية املستدامة.
وبالنس���بة ملجموعة BMW يشكل 
التواصل واالستدامة عنصرين متالزمني 
 BMW بشكل وثيق، فلقد جنحت مجموعة
القضاء على االنبعاثات احلرارية  في 
الس���امة من س���ياراتها بحيث جهزت 
خالل املرحلة األولى من استراتيجية 
الديناميات عالية الكفاءة التي تعتمدها 
الش���ركة اكثر من 1.5 مليون س���يارة 
بتكنولوجيا الديناميات عالية الكفاءة 
التي من شأنها ان تخفض االنبعاثات 

السامة وتعزز فاعلية السيارة.
ذلك وتفّعل مجموعة BMW املرحلة 
الديناميات  الثانية من اس���تراتيجية 
عالي���ة الكف���اءة مع اط���الق طرازي 
ActiveHybrid7 وX6 املزودي���ن باحدث 

في معرض الجواهر العربية بالبحرين

»رولز ـ رويس« 
تطرح »جوست« 

أعلنت »رولز � رويس موتور كارز« أنها س���تعرض سيارتها 
اجلديدة »جوست« في معرض اجلواهر العربية 2009 الذي يقام 
في البحرين في الفترة ما بني 17 و 21 نوفمبر اجلاري، ويعد حدثا 
عامليا وتظاهرة فريدة في عالم صناعة املجوهرات واملشغوالت 

الذهبية.
وقال املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط لدى شركة »رولز 
� رويس« بيتر شومبان، : »إن معرض اجلواهر العربية هو املكان 
األمثل لعرض الس���يارة اجلديدة، وإن سيارات »رولز � رويس« 
متتاز بجودة عالية وحتس���ينات أسطورية، وان املعرض الذي 
يعتبر أحد أكبر وأرقى معارض املجوهرات في العالم يوفر للشركة 
فرصة مثالية لعرض الطراز اجلديد »جوست« الذي يعد منوذجا 

لألفضل في جوانب عدة.
يشار إلى أن »جوست« جتسد القيم اجلوهرية لسيارات »رولز 
� رويس« ومتتاز بالعصرية والقيادة بال جهد، وباعتبارها أحد 
أكثر أفراد عائلة »رولز � رويس« املرموقة تطورا وديناميكية، فإن 
السيارة اجلديدة متثل املاركة العاملية الرائدة في القرن احلادي 
والعشرين وما تزخر به من أناقة وأسلوب عصري، كما تعكس 

مسيرة تعود الى املئة عام من التميز في التصميم والهندسة.
 ومن املقرر أن يجري تس���ليم س���يارة »جوست« األولى إلى 

العمالء في منطقة الشرق األوسط مع بداية العام 2010.

وسطية المحرك األكثر أصالة

»بوكستر« تتألق بكونها 
أخف سيارة بورشه وزنًا

ستقدم ش����ركة بورش����ه األملانية لصناعة 
السيارات نسخة قمة جديدة من بورشه بوكستر، 
هي عبارة عن رودستر وسطية احملرك خفيفة 
الوزن ستس����جل إطاللته����ا العاملية األولى في 
معرض لوس اجنيليس للس����يارات في ش����هر 

ديسمبر املقبل.
ومتتاز »بوكستر سبايدر« التي تزن 1.275 
كلغ فقط بأنها أخف طراز في مجموعة بورشه 
من السيارات، وتعتبر هذه الرودستر اجلديدة 
وسطية احملرك، التي تبرز بوضوح من النظرة 
األولى، املثال األدق واألكثر أصالة عن املزايا التي 
يجب أن تتمتع بها س����يارة بورشه الرياضية، 
والتي تشمل خفة الوزن والقوة والفعالية الكبيرة 

باإلضافة إلى السقف املكشوف.
هذه هي بالتحديد مقومات املعادلة املعتمدة 
في أجنح طرازات بورشه املخصصة للسباقات 
والطرقات بدءا من »550 سبايدر« األسطورية 
ووصوال إلى »آر إس سبايدر« الناجحة جدا في 

رياضة السيارات اليوم.
وتتابع بوكستر سبايدر اآلن هذه الفلسفة 
الواضحة التي ال حتيد عنها بورشه قيد أمنلة، 
مع تصديق كامل الستخدامها على الطرقات، ما 
يلبي رغبة مشتركة عند عمالء بورشه. وسيقدم 
الطراز اجلديد إلى األسواق في فبراير عام 2010 

كنسخة ثالثة ضمن مجموعة بوكستر، إلى جانب 
كل من بوكستر وبوكستر إس.

ويب����رز الطراز اجلديد في عائلة بوكس����تر 
بوضوح من النظرة األولى مقارنة بالنسختني 
األخريني لسيارة بورش����ه الرودستر وسطية 
احملرك، ويعود السبب ببساطة إلى أن بوكستر 
س����بايدر جرى تصميمها في األساس لقيادتها 
في الهواء الطلق. في هذا السياق، ميتد السقف 
القماشي املنخفض خفيف الوزن بعيدا إلى الوراء 
بهدف حماية السائق ومرافقه من أشعة الشمس 
الس����اطعة والهواء وعوامل الطقس، ويكتسب 
السقف القماشي عند غلقه بالتناغم مع النوافذ 
اجلانبية املنخفضة جدا والتقوسني الالفتني على 
الغطاء اخللفي املصنوع من قطعة واحدة، صورة 
ظلية ممتدة وسلسة تشبه تلك لكاريرا جي تي. 
على صعيد آخر، متتاز بوكستر سبايدر بوزن 
أخف بكثير من بوكس����تر إس ومركز جاذبية 
أدنى وتعليق رياضي جديد بالكامل، ما يؤمن 
له����ا ديناميكية قيادة مالئم����ة تعكس تصميم 
السيارة الالفت. وتتضمن السيارة محركا من 
ست اسطوانات سعة 3.4 ليترات بتقنية حقن 
الوقود املباشر، يتخذ وضعية أمام احملور اخللفي. 
وهو يولد 320 حصانا، بزيادة 10 أحصنة عن 

بوكستر إس.


