
االحد 19 سبتمبر 2010   21مجتمع

نور محمد

ليلى محمد

 Oris أوريس
ساعات سويسرية 

الصنع منذ
العام 1904

نور وليلى تستعدان 
للعام الدراسي

تستعد نور محمد إبراهيم 
اغا وش���قيقتها ليلى لدخول 
املدرسة بعد ان جنحتا وتفوقتا 
العام املاضي في مدرسة اجليل 
اجلدي���د ووعدت���ا والديهم���ا 
التفوق والنجاح  باس���تمرار 
وحصد أفضل النتائج الدراسية 
لتحقي���ق طموحاتهما وآمال 

والديهما.

كل الطرق تفضي الى باريس 
في س���باق RAID للعام 2010 
تعتبر ساعة Oris raid بالكمية 
احملدودة جنمة سباق السيارات 

الكالسيكية السنوي.
الس���اعات  يحتفل صانع 
السويس���ري أوريس بالعام 
األول باعتباره الراعي الرئيسي 
وس���اعة التوقيت الرس���مية 
لسباق السيارات الكالسيكية 
السنوي RAID الذي ينطلق من 
سويسرا الى باريس في دورته 
العشرين في نهاية االسبوع.

ويعتبر س���باق السيارات 
الكالسيكية RAID بني سويسرا 
الس���باق االوروبي  وباريس 
االضخم من نوع���ه هذا وقد 
ضم في 2004، 2010 فريقا من 
تسع دول توجهت الى بازل � 
سويسرا لالنطالق. وقد ركن 
السائقون سياراتهم وانظمة 
التوجيه داخل السيارة طوال 
ثالثة أيام على صف متراص 
الكتشاف هوية الشخص الذي 
سيبلغ خط الوصول في شاتو 
دو فيرس���يني � باري���س مع 

تسجيل الوقت األفضل.
أما بالنس���بة إلى الطريق 
املليئة بالتحدي والتي تشمل 
طرقا غير رئيس���ية بصورة 
حصرية، فقد كانت شاهدة على 
اجناز الفرق عددا من املهام على 
طول الطرقات الختبار قدراتها 

وصوال إلى أقصى حد.
وبصفتها الساعة الرسمية 
لسباق RAID بنسخته العشرين، 
فقد ساهمت س���اعة اوريس 
في ادخال ثالثة فرق مختلفة 
للمش���اركة في السباق قادمة 
 Triumph( من اململكة املتحدة
TR6 1970( وسويسرا )1970 
مرس���يدس بنز 280 أس.أل( 
واملكس���يك )1963 ألفا روميو 
2600 سبايدر( وقد حضر ممثلو 
ساعة أوريس ملشاهدتهم وهم 

ينطلقون في السباق.
وقد تس���لم الفائز بسباق 
RAID سويسرا � باريس في العام 
املنصرم، بيتر أبينزيلر، تذكارا 
التنفيذي  الرئيس  خاصا من 
لساعة أوريس أولريخ دبليو 
هيرزوغ نظ���را لعبوره خط 
الوصول: كرونوغراف ساعة 
 RAID التوقيت أوريس لسباق
ذات الكمية احملدودة املستوحاة 
من س���يارته جاغورا الفائزة 

أكس. كي 120.
وأعل���ن أولري���خ دبلي���و 
هيرزوغ وهو يقف عند خط 
االنط���الق قائال: »يس���رنا أن 
نش���كل جزءا من هذا احلدث 
الس���اعة  املذه���ل وان نكون 
الرسمية لس���باق السيارات 
الكالسيكية بهذه االهمية مثل 
سباق RAID سويسرا � باريس، 
إننا نتطلع قدما لتكوين شراكة 

متينة ومثمرة«.
اما الفائز في نهاية املطاف 
 � في س���باق RAID سويسرا 
باريس فهو ريتو ش���ميد من 
سويس���را على منت سيارته 

أوستني هيلي 1953 ل� 100م.


