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هكذا استطاعت »فولكس واجن« الفوز ببطولة رالي داكار

»طوارق الرياضية« تحصد المركز األول والثاني والثالث

»فولكس واجن« تقهر رالي داكار 2010

فريق سائقي »طوارق« محتفال بالفوز الكبير قوة طوارق الرياضية قهرت اجلميع

املقارنة واضحة بني »الطوارق« و»الرياضية« و»فولكس واجن« العصرية

»ميني« تفعل المستحيل وتسير على المياه
من عالم الخيال إلى أرض الواقع

هيروتاكا ميما يعلن الفائز بسيارة نيسان »370Z« كوبيه 
من املفيد في بعض األحيان 
أن تك���ون ماه���را في ألعاب 
الڤيديو. ما عليك س���وى أن 
تس���أل فيصل عبدالرحمن 
محمد م���ن اإلمارات العربية 
املتحدة عن ه���ذا املوضوع، 
بعدما تسلم جائزته األولى 
مؤخرا، وهي عبارة عن مفاتيح 
سيارة نيسان »370Z« كوبيه 
األسطورية، عندما برهن أنه 
أفضل س���ائق افتراضي في 
املنطق���ة في لعب���ة الڤيديو 
»DiRT 2« التي قدمتها مؤخرا 

شركة »كودماسترز«.
أقيمت النهائيات اإلقليمية 
ل���� »Cup 2 DiRT« في متجر 
فيرجن ميجاس���تور »مول 
اإلمارات« بدب���ي، وذلك في 
اخلامس من ش���هر ديسمبر 
2009. وتس���لم عبدالرحمن 
سيارته نيسان »370Z« كوبيه 

بيضاء اللون من السيد هيروتاكا ميما، مدير تسويق سيارات الركاب في نيسان 
الشرق األوسط م.م.ح، وذلك أثناء حفل أقيم في دبي. واألمر الالفت في هذه السيارة 
أنها كانت مميزة. فقد زودت بإكسسوارات »نيسمو« NISMO للطرقات، التي شملت 
»مجموعة نيسمو االنسيابية« )عواكس هواء أمامية وجانبية وخلفية( و»تعليق 
نيس���مو إس- تيون« و»نظام عادم نيسمو«، باإلضافة إلى غيرها من التعديالت 

املتفرقة لضمان أنها إحدى أكثر سيارات »370Z« متيزا على طرقات املنطقة.
وقال هيروتاكا ميما، بعد تسليم سيارة »370Z« إلى فيصل عبدالرحمن: »نود 
تهنئة فيصل على قيادته املذهلة في النهائيات. لقد توجب عليه منافسة أبرز الالعبني 
في املنطقة، لكن مهارته الفذة وأسلوبه الدقيق في القيادة االفتراضية ساعداه على 
الفوز بسيارة  »370Z« اجلذابة. لقد برهنت مسابقة Cup 2 DiRT عن شهرة كبيرة 
بني محبي الس���يارات الرياضية في املنطقة، وهي جتسد ارتباط نيسان الوثيق 

بعالم ألعاب الڤيديو«. جرى 
تنظيم هذه املسابقة احتفاال 
بالتدشني على مستوى املنطقة 
للعبة الراليات من إنتاج شركة 

»كودماسترز«. 
وتتألق املسابقة، التي هي 
عبارة عن شراكة مع املوزع 
 Pluto »الرسمي »ألعاب بلوتو
Games و»باليستايشن«، بأول 
إطاللة على اإلطالق لشخصية 
عربية شهيرة في لعبة ڤيديو، 
وهي شخصية محمد بن سليم 
بطل الشرق األوسط للراليات 
»إف آي إيه« FIA أربع عشرة 

مرة.
بدأت املسابقة، التي أقيمت 
ألعاب  حصريا على جه���از 
»باليستايشن3«، في األول من 
أكتوبر ضمن »معرض احتاد 
الالعبني في الشرق األوسط 
2009« في »دبي فس���تيفال 
سيتي«. ثم توجهت املسابقة إلى أبوظبي والكويت واملنامة والدوحة حيث أقيمت 
في متاجر »فيرجن ميجاستور«. أما بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية، فقد 
أقيمت املس���ابقة في صاالت عرض »ألع���اب طوكيو« في كل من الرياض والدمام 
وجدة. وفي كل جولة نهائية، جرى اختيار متسابق واحد من كل مدينة للتوجه 
إلى اجلولة األخيرة في دبي.  قدمت نيس���ان »زي« Z، كما يطلق عليها اآلالف من 
عشاقها حول العالم، رسميا إلى مجموعة نيسان الشرق األوسط في العام 2003 
كطراز 350Z. طوال أربعة أجيال س���ابقة، حققت نيس���ان »زي« الرياضية مكانة 
أسطورية مع عشاق السيارات الرياضية، لتتخطى مبيعاتها عتبة املليون ونصف 
املليون س���يارة منذ إطالق طراز »داتس���ون 240 زي« األول في عدد محدود من 
األس���واق العاملية في العام 1969. وقد قدم اجليل األخير »370 زي« من السيارة 

في 30 سبتمبر 2009.

جانب من تسلم اجلائزة

عشر يوما.
وقد ظل املراقبون واملشجعون في ترقب 
وتشوق حتى خط النهاية: فقد قاد السباق 
كارلوس س����اينز/لوكاس كروز، وناصر 
العطية/تيمو غوتشالك، ومارك ميللر/رالف 
بيتش����فورد بنفس ترتيبهم منذ املرحلة 
اخلامسة من رالي داكار. وعلى الرغم من 
ذلك، فقد حظي كل س����ائق منهم بفرصة 
التقدم وقيادة السباق. وفي انطالقة ختامية 
قوية، اقترب فريق العطية/غوتشالك من 
املقدمة، باكتس����اب ثوان من زمالئهم في 
فريق فولكس واجن ساينز/كروز بشكل 
متكرر، وبقيامهم بذلك، متكن الفريق من 
فتح الباب ملنافسة شرسة ولكنها عادلة 
في الوقت ذاته ملوقع الصدارة. وقد أظهر 
الثنائي القطري/األملاني تفوقهم في مراحل 
التالل الرملية بشكل خاص – والذي شكل 
إحدى العناصر الرئيسية من رالي داكار 
– في حني أحكم الثنائي اإلسباني ساينز/
كروز قبضته على التفوق في األقس����ام 

الصخرية املليئة باملنعطفات.
وبقدر تنوع الص����راع على الترتيب 
الع����ام � فوز مبرحلتني لفريق س����اينز/
كروز، وأربع انتصارات لفريق العطية/

غوتشالك، وفوز لفريق ميللر/بيتشفورد 
� بقدر ما أثبتت النس����خة ال� 32 من رالي 

على راية النصر حيث تغلبوا على مصاعب 
الس����باق وحققوا الفوز بعدالة. وذلك ما 
نود أن تكون رياضة س����باق السيارات 
عليه. وبذلك يسرني أن أهنئ جميع الفرق 
الثنائية ل� »فولكس واجن« والذين استحق 

كل منهم الفوز بهذا السباق«.

السيارة األسرع

ولذا تظل العالمة التي تتخذ من مدينة 
ڤولفس����بورغ مقرا لها، املصنع الوحيد 
الذي حاز لقب فئة الس����يارات في رالي 
داكار مبحرك ديزل. وقد سبق وفرضت 
تكنولوجيا TDI في عام 2009 هيمنتها على 
راليات األرجنتني وتشيلي. وباإلضافة إلى 
كفاءة تكنولوجيا نظام حقن الوقود املباشر 
من مجموعة فولكس واجن، فقد شكلت 
متانة سيارة طوارق اخلاصة بالسباقات 
عامال أساسيا في انتصارات »داكار« للعام 
2010. وعلى الرغم من املتطلبات البالغة 
الصعوب����ة، فقد أثبتت س����يارة طوارق 
اخلاصة بالسباقات واملجهزة مبحرك بقوة 
300 حصان أنها ليست األقوى فحسب، 
بل أنها األس����رع كذلك: وقد حقق سائقو 
س����يارات السباق ذات الدفع الرباعي من 
عالمة ڤولفسبورغ سبعة انتصارات من 
14 مرحلة ممكنة واحتالل الصدارة ألحد 

مجموعة فولكس واجن وتقنية محركاتها 
العاملة بنظام TDI وذلك من خالل فوزها 
بلقب رالي داكار للمرة الثانية منذ العام 
2009: بعد سلسلة من االنتصارات حققتها 
أودي لومانس بني العامني 2006 و2008 
وبطولة العالم لس����باق السيارات التي 
أحرزتها سيات في 2008 و2009، حافظت 
فولكس واج����ن على هذا النجاح بفوزها 
بلقب رالي داكار مرتني على التوالي في 
العامني 2009 و2010 وكل هذا يعود بالفضل 

.TDI إلى قوة محركات

حلم كبير تحقق

وبعد فوزه بلقب رال����ي داكار 2010، 
قال كارلوس س����اينز: »لقد حققت حلما 
كبيرا بإحرازي لقب رالي داكار. وقد كانت 
مهمة كبيرة تخطيتها بنجاح، السيما أن 
الصراع من أجل الفوز كان صعبا ومرهقا 
للغاية جسديا وعقليا على حد سواء. وأنا 
أشعر بس����عادة ال توصف بتحقيقي هذا 
الهدف خاصة بعد أن كنت قريبا جدا من 
الفوز في عدة مناسبات. حصل كل شيء 
متاما مثلما أردت: قام الس����ائق املساعد 
لوكاس كروز بعمل ممتاز، ومن اجلانب 
التقني كان أداء سيارة طوارق اخلاصة 
بالس����باقات دقيقا كالساعة وكامل فريق 
فولكس واج����ن عملوا بجد وبال كلل من 
أجل الفوز. أشكر اجلميع على هذا العمل 

اجلماعي الرائع«.
ومن جهته قال السائق القطري ناصر 
العطية الذي حاز املرتبة الثانية في رالي 
داكار 2010: »من ناحية، ال يسعني إال القول 
بأن����ه من الصعب علي ع����دم إحراز لقب 
رالي داكار ولكن من ناحية أخرى أشكر 
فولكس واجن عل����ى منحي الفرصة ألن 
أعيش حلمي برالي داكار خالل جميع مراحل 
هذا السباق األسطوري حتى وصولي إلى 
خط النهاية. إنني أش����عر وكأنني ضمن 
عائلتي في هذا الفريق وأتطلع قدما لكل 
يوم لي مع املجموعة يس����تحق كارلوس 
ساينز لقب هذا السباق كونه بطال حقيقيا، 
وما حصول����ي على املرتبة الثانية خلفه 
إال إجناز مشرف ونتيجة ممتازة. واآلن 
يبقى لي أن أتطلع للتحدي معه على لقب 

رالي داكار املقبل«.

داكار صعوبته����ا: باإلضافة إلى املراحل 
املتعددة على طرقات رملية بالغة النعومة، 
وعبر عدد ال مح����دود من التالل الرملية 
العالية بصحراء األتاكاما في شمال تشيلي، 
كانت هنالك أيض����ا مراحل متر بطرقات 
حجرية ومسارات عبر األراضي الصخرية 

الشاسعة.

تفوق بجدارة

وق����د متكنت س����يارة فولكس واجن 
طوارق اخلاصة بالس����باقات من التفوق 
بجدارة في االختبار القاسي ذي اجلوانب 
املتعددة، بتضاريس����ه التي تتغير لعدة 
مرات خالل اليوم الواحد، وعبور جبال 
األنديز مرتني، واملرور عبر صحراء األتاكاما 

� أكثر صحاري العالم جفافا.
وقد احتلت إحدى س����يارات طوارق 
اخلاصة بالس����باقات على الدوام إحدى 
املراك����ز الثالثة األولى في كل مرحلة من 
مراحل السباق حتى النهاية، وقد حصلت 
ڤولفسبورغ على 27 مركزا من ضمن 42 
فرصة الحتالل إحدى املراكز الثالثة األولي 

خالل 14 مرحلة.
وبإحرازه لقب رالي داكار 2010، يكون 
الثنائي كارلوس ساينز/لوكاس كروز قد 
أكمل سلسلة من االنتصارات أمام املاليني 
من املعجبني الذين تابعوا املراحل اليومية 

من السباق في األرجنتني وتشيلي.
وقد أكد الثنائي اإلسباني اجلديد مع 
فولكس واجن طوارق اخلاصة بالسباقات 
جدارتهم مرة أخرى، وذلك في س����باقهم 
الثالث معا حيث حققوا مفارقة في تاريخ 
رالي داكار: إنها املرة األولى التي يفوز بها 
سائقان اسبانيان بهذا السباق الصحراوي 

األسطوري عن فئة السيارات.
ويذكر أن س����اينز/كروز قد فاز برالي 
سيرتوس البرازيلي في يونيو ويوليو 
2009 إضافة إلى رالي سيلك واي الصحراوي 

في سبتمبر املاضي.
وميكن النظ����ر في نتائج اإلحصاءات 
التي  ملعرفة مدى اإلجنازات والبطوالت 
أحرزتها فولكس واجن في عالم السباقات 
عبر الدول: تؤكد هذه العالمة التي تتخذ 
من فولفس����بورغ مقرا لها صدارتها منذ 
ش����هر يناير 2009 وتواصل قصة جناح 

الفخمة واملواصفات  الس���يدان  لسيارات 
الديناميكية للسيارات الرياضية.

وعلق ستيفان ميكا، املدير اإلداري ل� 
»فولكس واجن« الشرق األوسط، قائال: 
»نعتبر الفوز في رالي داكار نصرا كبيرا 
ل� »فولكس واجن« كما هو لفرقنا، وهذا 
يؤكد صالبة أدائنا في عالم الس����باقات 
والس����يارات الرياضي����ة. متثل س����يارة 
طوارق اخلاصة بالسباقات طرازا فريدا، 
وق����د مت تصميمها لتتخطى كل الطرقات 
على اختالف وعورتها بسرعة السباقات، 
سواء كانت أكثر الصحاري قسوة أو معبر 
باجتاهني على مرتفع����ات جبال األنديز 
الشاهقة أو االنطالق بسرعة كبيرة على 
الطرقات احلصوية. إنها س����يارة جبارة 
بالفعل وق����د أثبتت قدرتها على مواجهة 
جميع حتديات السباقات برفقة سائقيها 
املخلصني، واستحقاقها الفوز بلقب رالي 

داكار 2010 للعام الثاني على التوالي«.
وقال د.فرانشيسكو خافيير غارسيا 
سانز، عضو مجلس إدارة مجموعة فولكس 
انتهاء املرحلة  واجن للمش����تريات عند 
النهائية للسباق: »أنا فخور جدا بفريقنا، 
ولقد أذهلنا بالفع����ل العمل الرائع الذي 
أجنزه السائقون، ومس����اعدوهم وكامل 
أفراد الفريق في كل ي����وم من أيام رالي 
داكار. وم����ع هذا االنتص����ار بتحقيق كل 
من املركز األول والثاني والثالث، تكون 
فولكس واجن موتورسبورت قد تفوقت 
على نفسها، من ناحية األهداف التي سعت 

لتحقيقها«.
كما أوضح كريس نيسن، مدير فولكس 
واجن موتورسبورت: »قبل ثالثة أسابيع، 
جاء فريق فولكس واجن الطموح بفكرة 
حتقيق هدف التمسك بلقب الفوز في رالي 
داكار ال����ذي فزنا به العام املاضي. وبهذا 
تك����ون فولكس واجن ق����د حققت نصرا 
تاريخي����ا بفوزها بكل م����ن املركز األول 
والثاني والثالث. وفي حقيقة األمر، إننا 
لم نربح الرالي في أميركا اجلنوبية فقط، 
بل اننا شركة صناعة السيارات الوحيدة 
التي فازت سياراتها في أصعب سباقات 
الرالي في العالم باستعمال تقنية الديزل 
إلى اآلن. لقد كافح سائقو سيارات فولكس 
واجن لتحقيق ذلك اإلجناز حتى احلصول 

محافظة على لق����ب الفوز في أميركا 
اجلنوبية، فازت فولكس واجن في بطولة 
رالي داكار لسباق السيارات للمرة الثانية 
على التوالي وللمرة الثالثة إذا ما أخذنا 
عام 1980 في عني االعتبار. بعد منافسة 
حامية في سباق هيمن عليه اللون األزرق، 
احتفل ثنائي فولكس واجن الذي كان يقود 
النموذج األصلي لسيارة طوارق اخلاصة 
 TDI بالسباقات التي تستمد القوة من محرك
بالفوز بكل من املركز األول والثاني والثالث 
في نهاية التح����دي العاملي األصعب في 
سباقات السيارات الرياضية. وكان ناصر 
العطية، سائق س����باقات الرالي القطري 
والفائز بس����ت مرات في بطولة االحتاد 
الدولي لسباقات الس����يارات في الشرق 
األوسط قد حصل على املرتبة الثانية برفقة 
مساعده السائق تيمو غوتشالك )أملانيا( 
بفارق دقيقتني و12 ثانية عن الثنائي الفائز 
باملركز األول والذي ضم كل من كارلوس 
ساينز/لوكاس كروز )اسبانيا/اسبانيا( 
في مرحلة السباق النهائية التي شملت 
سباقا ملسافة 202 كلم في يومه الرابع عشر 
واليوم النهائي لسباق الرالي. وجاء الثنائي 
مارك ميللر/رالف بيتش����فورد )الواليات 
املتحدة/جنوب أفريقيا( في املركز الثالث. 
أما الثنائي الفائز برالي العام املاضي وهما 
جينيل دو فيليرز/ديريك فون زيتزويتز 
)جنوب أفريقيا/أملانيا( فقد جاء في املرتبة 

السابعة هذا العام.

فوز تاريخي

ويأتي حتقي���ق هذا النصر الكبير بعد 
مرور شهر واحد فقط على عرض سيارة 
طوارق اخلاصة بالسباقات، وحاملة لقب 
رالي داكار 2010، ألول مرة في الشرق األوسط 
حي���ث كان ذلك في مع���رض دبي الدولي 
للسيارات 2009. وكان العطية حاضرا في 
املعرض كضيف خاص للحديث مع اجلمهور 
واإلعالم حول شراكته مع فولكس واجن 
موتورسبورت وقيادة سياراتها الرياضية. 
ومت اس���تنباط س���يارة طوارق اخلاصة 
بالسباقات من خالل أكثر سيارات فولكس 
واجن شعبية في منطقة الشرق األوسط، 
سيارة طوارق ال�  SUV، التي جتمع عالم 
سيارات الطرق الوعرة مع األبعاد املريحة 

 لقد حققت ميني، الس���يارة صغيرة 
احلجم كبيرة القلب والشخصية، إجنازا 
هاما في عالم اإلبداع الهندسي. فلقد وجدت 
هذا األسبوع سيارة ميني تسير على املياه 
على كورنيش أبوظبي بينما كان عشاق 
هذه السيارة ورياضة السيارات يستعدون 

لسباق غران بري الفورموال 1. 
وبينما كان مئات الس���ياح واملقيمني 
الكورنيش،  في أبوظبي مجتمعني على 
دهشوا برؤية سيارة ميني كوبر جتتاز 
زرقة املياه وتترك خلفها ذيال أبيض، وال 
شك في أن مشهد ميني على املياه قد جعل 
من ذلك اليوم املش���مس واملنعش أكثر 
جماال واستمتاعا. ومع تصميمها اخلارجي 
البس���يط وانحناءاتها التي حتافظ على 
مكانها الصحيح، لم يكن احد ليتوقع أو 
ينتظر أن تكون املفاجأة التالية مليني، 

القيادة على املياه. 
وتعليقا على ه���ذا احلدث، قال أرنو 
هوسيلمان، املدير العام لشركة أبوظبي 
موتورز للسيارات: »لقد شكل هذا احلدث 
مشروعا ضخما عملت عليه شركة أبوظبي 
موتورز للسيارات منذ بعض الوقت. وقد 

فتحت فكرة ميني على املياه الباب أمام 
ماليني االحتماالت التي ميكن لهذه السيارة 
الصغيرة فعلها. وميني التي لطاملا امتازت 
وبرزت بني غيرها من السيارات بفضل 
ترجمتها الفريدة لألسلوب األنيق واإلبداع، 

تبقى سيارة اجلوهر بامتياز«. 
ذلك، ويشكل حدث ميني على املياه 
جزءا من مسابقة امتدت على مدى عطلة 
 Find a MINI نهاية األسبوع حتت عنوان
بحيث اختبأت ميني في خمس���ة أماكن 
س���رية في أرجاء العاصم���ة اإلماراتية 
متحدية بذل���ك املقيمني ف���ي العاصمة 
بإيجادها من أجل حصولهم على فرصة 
قيادتها خالل عطلة نهاية األس���بوع أو 
على مجموعة من منتجات ميني املميزة. 
للحصول على مزيد من املعلومات حول 

املسابقة. 
وأضاف هوسيلمان قائال: »من الواضح 
أنه ال حدود إلبداع ميني في إعادة ترجمة 
تصميم السيارات الصغيرة. ومبا أن ميني 
تشتهر مبقاربتها غير املسبوقة للتسويق، 
أردنا القيام بش���يء يترسخ في الذاكرة 

ويجتذب األنظار والعقول«.


