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سيارة أستون مارتن - رابيد اجلديدة تدخل السوق احمللي

أنطوان بارث مديرًا بـ »إنفينيتي« الشرق األوسط

أول ظهور للرابيد في الكويت والشرق األوسط

الش���رق  انفينيتي  اعلن���ت 
االوسط عن تعيني انطوان بارث 
الش���رق  مديرا عاما النفينيتي 
االوسط خلفا البهيجيت بانديت 
الذي غادر منصبه مؤخرا سعيا 
نحو فرص جديدة في هذا القطاع، 
وس���يكون بارث مس���ؤوال عن 
نشاطات املبيعات والتسويق لهذه 
العالمة التجارية اليابانية الفاخرة 
عبر دول مجلس التعاون اخلليجي 
وذلك بالتعاون مع شركاء البيع 

بالتجزئة في املنطقة.
وق���ال بارث، عق���ب تعيينه 
في هذا املنصب، »سأغتنم هذه 
الفرصة الرائعة لالرتقاء بقصة 
جناح انفيتيني في منطقة الشرق 
االوسط التي اصبحت اآلن مركزا 
عامليا جاذبا وراسخا للعديد من 
اشهر العالمات التجارية الفخمة، 

وس���تعتمد انفينيتي الى متييز 
نفس���ها عن منافس���اتها، ليس 
بسيارات مذهلة ذات مزايا قيادة 
رائعة فحس���ب بل وعبر تقدمي 
جتربة امتالك متكاملة س���تمتع 

عمالءنا«.
يحمل بارث، البالغ من العمر 
33 عاما، اجلنس���ية الفرنسية، 
وهو يأتي الى املنطقة قادما من 
املق���ر الرئيس���ي النفينيتي في 
اوروبا وال���ذي يقع في مقاطعة 
رول السويس���رية، حيث شغل 
س���ابقا منصب مدير مش���روع 
اشرف خالله على تقدمي عالمة 
انفينيتي التجارية في االسواق 
االوروبي���ة، قبل ذلك عمل بارث 
مع فورد وجاغوار في فرنس���ا 
ومن ثم انتقل الى نيسان اوروبا 
ليشغل مناص��ب ع��دة ف��ي مجالي 

املبيعات والتسويق.
املدير االداري للشركة  وقال 
االم نيسان الشرق االوسط م.م.ح 
اتسيو كوس���اكا »اود ان اشكر 
ابهيجيت باندي���ت على تفانيه 
الدؤوب لترسيخ سمعة  وعمله 
انفينيتي في الش���رق االوسط، 
ونظرا الى العديد من السيارات 
املشوقة القادمة في السنة املالية 
2010، سيجد انطوان نفسه منكبا 
على العمل منذ اليوم االول، فيما 
نسعى جاهدين الى توسيع رقعة 
انتشار عالمة انفينيتي التجارية 
عبر املنطق���ة بطموح كبير، وال 
شك في ان شركة نيسان موتور 
تولي اهمية كبيرة ملنطقة الشرق 
االوسط، وما تعيني انطوان في 
هذا املنصب سوى داللة على هذا 

االلتزام«.

 أعلنت شركة املجموعة العاملية األولى للسيارات 
الوكيل احلصري لسيارات أستون مارتن في الكويت، 
 Rapide انه سيقام حفل إطالق سيارة أستون مارتن
ألول مرة في الش����رق األوس����ط وذلك في الكويت 
وس����يتم خالل األس����بوع الثاني من شهر ديسمبر 
في معرض الش����ركة. ويجدر بالذك����ر أن فريقا من 
خبراء ومهندسي شركة أستون مارتن البريطانية 
قاموا بتجربة النموذج التجريبي ألس����تون مارتن 
Rapide في الكويت، وذلك لقياس توافقها مع الظروف 
املناخية القاس����ية ودرجات احل����رارة املرتفعة في 
املنطق����ة، حيث اجتازت ال� Rapide االختبار بنجاح 
فائ����ق وقد مت التغطية من قب����ل الصحافة العاملية 
واحمللية، ولقد مت نشر صور خاصة بهذا االختبار 
ف����ي العديد من املواقع واملجالت والصحف العاملية 

اخلاصة بالسيارات.
استكملت أستون مارتن طريق التجدد وتطوير 
اإلنتاج وبتقدمي طراز Rapide اجلديد بالكامل وهو 
سيارة أكثر من سيدان سياحية ال بل أكثر من رياضية 
مجه����زة بأربعة أبواب إنه����ا باختصار رمز للروح 
والقوة واجلمال، إنها س����يارة جتسد في خطوطها 
األناقة والعملية والتميز وذلك بأبعادها املتناسقة 

التي تالمس تفاصيل مرتبة الكمال والروعة.
ولعل االنطباع األول للجالس وراء مقودها هو 
انها مفعمة بالروح أكثر من كونها فقط مجرد سيارة 
رياضية جديدة بجسم سيدان، إنها سيارة »حية« 
وبداخلها روح ونفس رياضي في قالب من احلداثة 
والعصرنة كما ان البعض وصفها بالتحفة اإلبداعية 
من خ����الل إنتاجها بأعلى املواصفات احلديثة ال بل 
اليدوية لذلك نغفل عليها حقها حني نصفها مبجرد 

سيارة رياضية مجهزة بأربعة أبواب. 
أس����تون مارتن Rapide تط����رح عاملا جديدا من 
االختيارات السم أستون مارتن، يتمثل في سيارة 
قادرة على الس����فر ملسافات طويلة والسير بسرعة 
عالية بحيث توفر للسائق بيئة راقية ومقصورة توفر 
جميع مستويات الراحة والدالل للركاب. وبذلك حتول 

سيارة Rapide كل رحلة إلى مناسبة خاصة.
 وجتسد Rapide األداء العملي املميز لتجربة أستون 
مارتن في سيارة جتمع الوظائف اليومية والعملية 
مع الشكل األنيق والقوة املناسبة. وبهذا اخلصوص 
يقول دكتور أولريخ بيز، الرئيس التنفيذي لشركة 
أستون مارتن: »اليوم هناك سيارة أستون مارتن لكل 
فئة من زبائن السيارات الرياضية بغض النظر عن 
متطلبات حياته اليومية. وسيارة Rapide هي منتجنا 

األكثر تنوعا ويقدم عالمة قياس����ية رائدة متوجة 
بالفخامة والدقة لكل من السائق والركاب«.

تظهر Rapide بهيكلها القوي واجلسور واالنسيابي 
الذي يتضمن أربعة مقاعد منفصلة وصندوق أمتعة 
رحبا للغاية موفرة بذلك نوعا جديدا من املواصالت 
السريعة للعائلة فهي سريعة، ورحبة، وديناميكية، 
واجتماعية. حيث بإمكان أربعة بالغني االس����تمتاع 
بالراحة املطلقة في سيارة Rapide، والقيادة املميزة، 
واجلو الفخم الراقي في مقصورة مش����غولة يدويا 
حيث يغلب عليهم الشعور بالسرعة والديناميكية 
املس����تلهمة من وضعية املقاعد املنخفضة والرؤية 

املمتازة.
كما تعد Rapide س����يارة عائلي����ة عملية تتميز 
مبقصورة فاخرة وفريدة تقدم مواصفات ال تعد وال 
حتصى إلضفاء السمة واللمسات الشخصية وذلك 
بفضل املهارة اليدوية التي اش����تهرت بها أس����تون 
مارتن. وتظهر املهارة واحلرفية اليدوية للمحترفني 
باخلياطة املفصلة على اجللد املستلهمة من صناعة 
سروج اخليل، وذراع ناقل السرعة املصنوعة يدويا، 
وشبكات األملنيوم اخلاصة مبكبرات الصوت، ومقابض 
األبواب املعدنية، حيث يظهر الشكل الداخلي حسن 

امللمس ومريحا.
 Bang النظام الصوتي Rapide تتضمن س����يارة
Olufsen & الش����هير املصنوع بالتعاون مع أستون 
مارتن لكي يضمن أفضل وأرقى صوت. وقد دمجت 
شاش����ات دي ڤي دي الثنائية ف����ي املقاعد األمامية 
لكي متنح الركاب في املقاعد اخللفية ترفيها ممتعا 
من خالل مش����اهدة فيلم أو االستماع إلى املوسيقى 
أثناء رحلتهم. وعند تشغيل املوسيقى ترتفع تويتر 
Bang & Olufsen من اجلانبني في سيارة Rapide مما 
يوصل الصوت بشكل واضح ونقي ودقيق في كافة 

أرجاء املقصورة.
 وتتع����دد مزايا وإمكانيات أس����تون مارتن ذات 
التاريخ الرياضي العريق، حس����ب حاالت الطريق 
مما يضمن جتربة قي����ادة رائعة ومذهلة. وبفضل 
توزيع املقاعد بشكل مناسب ومنطقي ميكن للركاب 
االستمتاع مبشاهدة الطريق أمامهم. ويوضح ماريك 
رايخمان مدير التصميم في أس����تون مارتن قائال: 
»كونك جتلس في املقع����د اخللفي فأنت على مقعد 
يكون أعلى من الس����ائق بقليل ومن وسط السيارة 
ميكنك النظر نحو األمام واالستمتاع مبشاهدة الطريق 
أمامك، والنتيجة شعور ركاب املقاعد اخللفية بأنهم 

في سيارة رياضية حقيقية«. 

أستون مارتن ـ استمرارية في النجاح 

يفوزون بجهاز »سوني باليستايشن
120 جيغابايت« في دول »الخليجي«

 دبي: قدمت نيس����ان الشرق األوسط سبعة أجهزة 
»سوني باليستايشن 120 جيغابايت« إلى سبعة محظوظني 
من عش����اق سيارات نيسان، بعد جناحهم في اكتشاف 
هوية سيارة نيسان األس����طورية الرياضية اجلديدة 

.www.whatsthecar.com 370« في مسابقة موقعz«
 وقد حتدت املس���ابقة، التي امتدت من سبتمبر 
إلى نوفمبر 2009، املش���اركني كي يكتشفوا طراز 
الس���يارة الغامضة وموديلها بعد مشاهدة ڤيديو 
تفاعلي يظهر بعضا من أجزائها، وقد توجب على 
جميع املشاركني اإلجابة بشكل صحيح عن خمسة 

أسئلة تتعلق بالسيارة للتقدم عبر املسابقة.
 أما النتيجة النهائية فكانت سبعة فائزين من 
دول مختلفة شملت اإلمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية السعودية وس���لطنة عمان. وبعد انتهاء 
املسابقة، بات املوقع يعرض الڤيديو التفاعلي اجلديد 
 2010 »370z« يظهر هوية الس���يارة، وهي نيسان
الرياضية، مع رابط ملوقع نيسان »370z« الرسمي 

 . 370z-me.com.www للشرق األوسط، وهو
وق���ال هيروتاكا ميما، مدي���ر العالمة التجارية 
لسيارات الركاب في نيسان الشرق األوسط: »نحن 
سعداء بهذا احلماس الهائل الذي أبداه عشاق نيسان 
في املس���ابقة، وأيضا بعدد املشاركني الكثر الذين 

 370z« عرفوا الهوية الصحيحة لس���يارتنا نيسان
كوبيه«. وهذا يبرهن على أن مصممينا جنحوا في 
احلفاظ على مقومات »Z« الوراثية األسطورية في 
التصميم اخلارجي للسيارة، لتكون النتيجة قالبا 
متكامال ومتناغما ما بني األداء والتصميم والقيمة، 
حتافظ من خالله السيارة على املكانة التي ابتكرتها 

نيسان لسيارة »Z« األولى في العام 1970«.
ويؤمن تصميم »370z« 2010 الديناميكي اجلديد 
ميزتني رئيس���يتني. األولى عبارة عن إطاللة أكثر 
جرأة، والثانية تتمثل في بنية أخف وأصلب لتحقيق 
أداء أفضل، في هذا السياق، متتاز السيارة بتصميم 
خارجي متماسك يبدو جديدا بالكامل لكنه ينبض 
بشخصية »Z« الالفتة في نواحيه جميعها، خاصة 
أنه يتضمن مالمح أصيلة من سيارة »z 240« التي 
قدمت عام 1970. ويضفي التصميم اخلارجي الذي 
يتمتع بفعالية انس���يابية متقدمة، شعورا مبركز 
جاذبية مرئي منخفض وديناميكية حركية مع سقف 
دراماتيكي يبدو وكأنه ثبت من جهة واحدة )يشبه 

ذلك املعتمد في نيسان جي تي-آر(.
 وتندفع »Z« اجلديدة باجليل الرابع من محرك 
نيس���ان »ڤي كيو«VQ الذي حاز عددا من اجلوائز. 
ويولد محرك VQ37VHR اجلديد، ب� 6 اس���طوانات 

على شكل »V« سعة 3.7 ليترات، 328 حصانا وعزم 
دوران يبل���غ 37.0 كلغ- م. وه���و يتضمن تقنية 
»التحكم املتبدل بتوقيت عمل الصمامات ومسافة 
فتحها Variable Valve Event and Lift )VVEL(، وميكن 
إقرانه بخيار من علبتي تروس جديدتني ومتطورتني 

جرى تصميمهما لالرتقاء بأداء السائق. 
تتضمن العلبة اليدوي���ة اجلديدة، التي تتألف 
من ست نسب متقاربة، أول »نظام متزامن ملالءمة 
دورات احملرك« SynchroRev Match في العالم، حيث 
يعمل أوتوماتيكيا على التحكم بسرعة دورات احملرك 
وتعديلها إلى الس���رعة املالئم���ة متاما عند تبديل 
التروس، وهذا يعني فعليا فتح خانق الوقود لتعزيز 
سالسة عمليات التعشيق صعودا ونزوال، أما بالنسبة 
إلى علبة التروس األوتوماتيكية اجلديدة من سبع 
س���رعات مع مقبضي تعشيق من املغنيزيوم، فقد 
صممت لتوفير تعشيق سريع جدا، مياثل ذلك الذي 
يتحقق في علبة تروس يدوية، وذلك عند تشغيلها 
باإلعداد اليدوي، أما الزم���ن الذي نتكلم عنه هنا، 
فهو 0.5 ثانية فقط ال غير، وتتوفر »370z« اآلن في 
صاالت عرض نيسان بدول مجلس التعاون اخلليجي، 
وستقدم نيسان نسخة رودستر )املكشوفة( الرائعة 

في العام املقبل.
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من عشاق

»نيسان«


