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لالحتفال بالسنة األخيرة من إنتاج اجليل احلالي 
للسيارة دودج فايبر، تقوم دودج بتصنيع عدد محدود ال 
يتجاوز 50 سيارة من طرازات فايبر SRT10 موديل 2010 

وتطلق عليها اسم موديالت »اإلصدار األخيرة«.
ويش����تمل كل إصدار أخير من فايبر، التي تتوافر 
في موديالت كوبيه ورودس����تار وأيه سي آر )نادي 
السباقات األميركي( على شكل خارجي ميتاز بهيكل 
من اجلرافيت الواضح مع خط مركزي أسود يتعقبه 
لون أحمر. وتش����تمل مودي����الت اإلصدار األخير من 
فايبر كوبيه وأيه س����ي آر على زجاج أمامي أس����ود 
محيط����ي. وحتمل جميع مودي����الت اإلصدار األخير 

شارات فريدة.
وتشتمل املقصورة الس����وداء اللون على خياطة 

يترك����ز فيها اللون األحمر، وتكون هناك هالة حمراء 
حتيط بأجهزة القياس ومس����امير من الفوالذ املقاوم 
للصدأ في وسط عصا التحكم. وتقع لوحة مرقمة )من 
1 � 50( على حافة عصا التغيير فوق مباشرة سجاد 

أرضية اإلصدار األخير لسيارة فايبر الفريدة.
وسيتم جتهيز جميع سيارات فايبر اإلصدار األخير 
� موديلي كوبيه ورودستار � بعجالت مزدانة بستة 
برامق باللون الرمادي، في حني ستأتي موديالت أيه 

أس آر بعجالت بخمسة برامق باللون األسود.
ويظل محرك V10 القوي س����عة 8.4 ليترات قلب 
الس����يارة دودج فايبر SRT10 مودي����ل 2010. وتبلغ 
قوة هذا احملرك 600 حصان )450 كيلو واط( وعزم 
دورانه 560 رط����ل � قدم )760 نيوتن متر(، ويحقق 

أرقاما قياس����ية لألداء )من بينها زمن تسارع من 0 � 
60 ميال بالس����اعة في أقل من 4 ثوان، زمن ربع امليل 
في منتصف مدى 11 ثانية، 0 � 100 � 0 ميل في الساعة 
في 11 ثانية والسرعة القصوى 202 ميل في الساعة( 
وهو ما يبرهن على مدى قوة األداء املس����توحى من 

السباقات والسرعة الكبيرة القانونية بالشوارع.
ويشتمل تصنيع 50 إصدارا أخيرا من سيارات دودج 
فايب����ر 2010 على جميع املوديالت الثالثة ألول مرة � 
20 سيارة كوبيه و18 سيارة رودستار و12 سيارة أيه 
سي آر. وفي عام 2002، مت تصنيع ما مجموعه 360 
سيارة فايبر اإلصدار األخير منها 326 كوبيه و34 أيه 
سي آر، ومن املقرر بدء إنتاج طرازات اإلصدار األخير 

من دودج فايبر 2010 في أوائل الصيف.

توسع Audi driving experience من رقعة جناحها مع تقدمي جتارب 
وبرامج قيادة جديدة، وحتديات متميزة بأسعار جديدة.

ومنذ انطالق نشاطاتها للمرة األولى على حلبة دبي أوتودروم 
في أوائل العام 2008، وفرت Audi للمئات فرصة اختبار مهاراتهم 
القيادية واكتساب املزيد من اخلبرة وتطوير قدراتهم ضمن بيئة 

آمنة وحتت مراقبة مباشرة من قبل مدربني كفؤين.
وقد عرف برنامج القيادة الرياضية باإلضافة إلى برنامج القيادة 
اآلمن����ة املتقدمة املزيد من التطور لناحية التجارب املتوافرة فيها، 
بحيث اتسعت رقعتها لتشتمل على املزيد من جتارب القيادة لتفادي 
احلوادث، منها على سبيل املثال برنامج جتربة قيادة أودي Q7 التي 
تصقل مهارات السائق للقيادة على املسارات الوعرة، برنامج جتربة 
قيادة أودي R8 التي تدرب السائق على مهارات القيادة الرياضية 
مبوازاة القيادة مبسؤولية، هذا باإلضافة إلى برنامج تدريب السائق 
اخلصوصي، وبرنامج جتربة القيادة لبناء روح الفريق الواحد على 

.Q7و ،R8 ،A4 منت سيارات جديدة من أودي

ه����ذا وتخت����زن أودي ما يزيد على ال� 25 عام����ا من اخلبرة في 
 Audi driving مجال برامج التدريب على القيادة حيث أطلقت برامج

experience في أملانيا، فنلندا، السويد، النمسا، ودبي.
الهدف من تصميم Audi driving experience هو االنتقال مبهارات 
السائق نحو مستويات جديدة من السيطرة والتحكم، األمر الذي 
يعزز من ثقته بنفس����ه في تفادي احل����وادث التي قد يتعرض لها 

خالل القيادة على الطرقات العامة.
وفي هذا اإلطار علق املدير اإلداري لدى أودي الش����رق األوسط 
جيف مانيرين����غ قائال: »مب����ادرة Audi riving experience من قبل 
أودي الش����رق األوس����ط هي مبادرة غير ربحية تهدف إلى توفير 
املتع����ة حملبي عالمة أودي وعمالئها عند قيادة الس����يارة بأقصى 
حدودها، كما أنها تدرب السائق على مهارات القيادة وزيادة معرفتهم 

بإمكانات السيارة«.
هذا وتبدأ أسعار Audi driving experience للقيادة من 250 دوالرا 

لبرنامج القيادة اآلمنة املتقدمة الذي ميتد إلى نصف يوم.

أعلنت ش���ركة علي الغامن وأوالده للسيارات أن إطالق الفئة 
اخلامسة اجلديدة من BMW في الكويت يجسد ذروة التصميم 
اجلميل ومتعة القي���ادة القصوى في فئة الس���يارات الفاخرة 
املتوس���طة احلجم، فمع تصميم رياضي وأنيق في آن، وراحة 
ال تضاه���ى، وأعلى معايير الفعالية ف���ي فئتها، من املتوقع أن 
يستمر اجليل السادس من هذه السيدان شديدة النجاح مبسيرة 

النجاح الكبيرة.
 BMW وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن مصممي شركة
ومهندس���يها عملوا يدا بيد للحرص على نيل املزيج األمثل من 
التصميم اجلميل والتكنولوجيا فأتتنا الفئة اخلامسة اجلديدة 

تصميما مبدعا ومبتكرا وشديد الفعالية.
وتعتبر الفئة اخلامسة اجلديدة في صلب مجموعة سيارات 
BMW وأحد الطرازات األكثر مبيعا في الشرق األوسط، وال شك 
في أن إطالقها س���يعزز موقع BMW في فئة السيارات الفاخرة 

متوسطة احلجم.
وعند االنتقال إلى التصميم، جند أن للفئة اخلامسة اجلديدة 
قاعدة عج���الت هي األطول ضمن فئتها، مع غطاء محرك طويل 
وأنيق، ومس���افات قصيرة بعد العج���الت األمامية واخللفية، 
فيما يتسم منحنى س���قفها بشكل يحاكي السيارة الكوبيه، أما 
املقصورة، فتتغنى بتصميم عصري مع خطوط الفتة تعطينا 

انطباعا ببيئة واسعة ومتناسقة. 
ول���م ينس املصممون اعتماد أفخر املواد وأعلى مس���تويات 
املهارة احلرفية لننال مقصورة غاية في الرفاهية، وستطرح الفئة 
اخلامسة اجلديدة من BMW في الكويت ب� 4 محركات تعمل على 
الوقود، واحد مؤلف من 8 أس���طوانات و3 من 6 أسطوانات. أما 
الطراز األقوى فهو 550i BMW مع محرك من 8 أسطوانات بشكل 
V وجهاز تيربو BMW TwinPower، فضال على تقنية احلقن عالي 
الدق���ة )High Precision Injection( لتصبح قدرته 407 أحصنة. 
من ناحي���ة أخرى، يولد محرك األس���طوانات ال� 6 مع التيربو 
الثنائي BMW TwinPower، واحلقن عالي الدقة، ونظام التحكم 
في الصمامات Valvetronic في طراز 535i BMW 306 أحصنة، فيما 
تصل قوة محركي األسطوانات املستقيمة الست بتقنية احلقن 

 BMW العالي الدقة ونظام احلرق املنخفض 258 حصانا في طراز
523i BMW 528 و204 أحصنة في طرازi

وتتصدر الفئة اخلامسة اجلديدة فئتها في احلد من االنبعاثات. 
 Efficient فقد صممت تبعا الستراتيجية الديناميات عالية الكفاءة
Dynamics الناجحة التي تشتمل على الكثير من اإلبداعات التقنية 
للحد من اس���تهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع 

رفع مستوى القوة واألداء إلى أعلى مستوياتها.
ومن بني الالئحة الطويلة من مزايا القيادة والراحة املتطورة 
 Dynamic Drive االختيارية، في الفئة اخلامس���ة اجلديدة نذكر
 ،+ sportو sportو ،normalو comfort :بأمناطه األربع���ة Control
فض���ال عن التش���غيل املريح Comfort Start، وشاش���ة العرض 
األمامية Head-up Display، والنظام الس���معي متعدد القنوات، 
والنظام الترفيهي ف���ي املقعد اخللفي، والتكييف األوتوماتيكي 

الرباعي املناطق.
وتقدم ConnectedDrive من BMW مجموعة كبيرة اختيارية من 
تقنيات دعم السائق بغية زيادة الراحة واألمان. فللمرة األولى 
 Parking تعرض الفئة اخلامسة اجلديدة مع نظام دعم ركن السيارة
Assistant، وهذا جتهيز يس���هل عملية ركن السيارة، باإلضافة 
إلى نظام تثبيت السرعة النشط Active Cruise Control، وكاميرا 
الرؤية اخللفية، ونظام BMW Night Vision للرؤية الليلية املزود 

بخاصية متييز األشخاص.
وتعليقا على الفئة اخلامس���ة اجلديدة من BMW قال املدير 
العام لدى شركة علي الغامن وأوالده للسيارات يوسف القطامي 
»يش���كل إطالق الفئة اخلامسة اجلديدة اليوم استمرارا ملسيرة 
جناح هذه الفئة، ولطاملا كانت الفئة اخلامسة إحدى السيارات 
املفضلة في الكويت، يجس���د اجليل السادس من هذه السيارة 
كل ما تصبو إليه ومتثله BMW من رفاهية وإبداع في التصميم 
والتكنولوجيا مع متع���ة القيادة القصوى. وبالتالي نحن على 
ثقة بأنها ستساهم في تعزيز مكانتنا في طليعة سوق السيارات 

األوروبية الفاخرة«.
الفئة اخلامس���ة اجلديدة من BMW متوافرة لدى شركة علي 

الغامن وأوالده للسيارات.
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 BMW الجديدة من

»الشايع والصقر« تبدأ حملة الفحص المجاني
ألجهزة تكييف »مازدا« و»بيجو«

أعلنت الشركة الكويتية الستيراد السيارات 
)الشايع والصقر( الوكيل احلصري لسيارات 
بيجو ومازدا في الكويت أنها بدأت حملة الفحص 
املجاني ألجهزة تكييف السيارات )مازدا وبيجو( 
وذلك خالل الفترة من 14 أبريل اجلاري وحتى 

14 مايو املقبل.
وفي هذا الس���ياق قال املدير العام للشركة 
فوميو توني ان هذه احلملة الس���نوية سوف 
تفاجئ كل عمالء بيجو ومازدا من خالل الفحص 
املجاني لتكييف الس���يارة مع تقدمي النصائح 
الفنية باملجان ونسبة اخلصومات الهائلة على 
قطع الغيار وأجور التركيب وأيضا الهدية الكبرى 

وهي كوبونات تغيير زيت وفلتر مجانا.
وأشار جراهام ليتش مدير اخلدمة في الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات )الشايع والصقر( 
أنها فرص���ة هائلة جلميع عمالء بيجو ومازدا 
في الكويت خصوص���ا في مثل هذا الوقت من 
العام عندما يهل الصيف بحرارته العالية ويبدأ 

اجلميع في تشغيل أجهزة التكييف.
 وأبدى جراهام ليتش بعض النصائح جلميع 
مستخدمي س���يارات بيجو ومازدا قائال: »من 
الواجب تشغيل تكييف السيارة على األقل 10 
دقائق أسبوعيا خالل فترة الشتاء مما يحافظ 
على مرونة أجزاء التكييف من الداخل مثل منظم 
درجات احلرارة والكمبوريس���ور والصمامات 
واملجفف وغيرها«. وأضاف قائال: »معظم الناس 
يغلقون أجهزة التكييف مبجرد قدوم الشتاء أو 
اإلحساس ببرودة اجلو وذلك قد يستمر مدة 4 

أشهر ثم يعيدون تشغيله مبجرد قدوم الصيف 
ويجدونه ال يعمل والسبب في ذلك ببساطة هو 
تسرب الغاز ببطء من التكييف ما يؤثر بالتأكيد 
على عمل التكييف وايضا قد يسبب أعطاال مما 

ينتج عنه زيادة في تكاليف اإلصالح.
وأش���ار إلى أنه من الضروري جدا فحص 
»امليكرو فيلتر« لتكييف السيارة مرة كل ستة 
أشهر وتنظيفه أو تبديله على حسب حالته حيث 
انه بسبب الغبار واألوساخ املتراكمة قد يؤدي 
ذلك إلى انسداد الفلتر مما يعرقل حركة تدفق 
الهواء من فتحات التهوية وذلك سيؤثر سلبا 

بالتأكيد على قوة التبريد داخل السيارة.
وبني أنه عند ش���م رائحة تعفن عند بداية 
تشغيل التكييف أو حتى طيلة فترة التشغيل 
فذلك يعني منو العفن داخل التكييف لذلك البد 
من تنظيف صندوق التكييف بانتظام كل ستة 
أش���هر على األقل وإضافة املطهرات ومنقيات 
الهواء مما يحافظ على نظام خال من الروائح 
غير املرغوب فيها ويحافظ على اس���تمرارية 

الهواء النقي القادم من فتحات التهوية.
جتدر االش���ارة الى أن الش���ركة الكويتية 
الستيراد السيارات )الش���ايع والصقر( تقدم 
فحصا مجانيا لتكييف الس���يارة واستش���ارة 
مجانية، كما أن جميع عمالء مازدا وبيجو الذين 
سيزورون مراكز اخلدمة س���واء في الشويخ 
أو األحمدي لفحص تكييف س���ياراتهم سوف 
يحصلون على خص���م 35% على قطع الغيار 

و20% على أجور التركيب.
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