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» مـازدا « تزيح الستار عن تصميم »كودو« وسيارة »شيناري«

»نيسان« تطلق عرضًا ترويجيًا بالتعاون 
مع محالت »فيرجن ميغاستورز«

أعلنت شركة مازدا كوربوريشن عن منط 
تصميم����ي جديد »ك����ودو - روح احلركة« 

والطراز االختباري ل�»مازدا شيناري«.
فمنذ أن اطلقت »مازدا« أول سيارة ركاب 
وهي مازدا آر 360 كوبيه قبل 50 عاما، أنفقت 
مازدا العديد من السنوات في اكتشاف مفهوم 
احلركة، وظلت تقدم لزبائنها تصاميم رائعة 
من حيث املظهر والقيادة. وعلى األخص منذ 
إطالق مفهوم زووم - زووم، اتبعت مازدا 
مفهوم حركة أكثر رياضية وتبنت تصاميم 

جلميع طرازات مازدا بدأتها بطراز مازدا 6 
وتبعتها بط����راز RX-8 وطراز مازدا 2، في 
السنوات األخيرة توسع هذا التصميم املبني 
على احلركة ليشمل »مفهوم احلركة املستوحاة 
من الطبيعة« التي جسدتها تشكيلة الطراز 
االختباري »مازدا ناغارا« و»مازدا 5« اجلديدة 
كليا.  وكمحصلة لهذه املبادرات منذ إطالق 
أول مازدا 6 في عام 2002م، ظل تصميم مازدا 
مح����ل تقدير وإعجاب، حيث نالت مازدا 30 

جائزة عاملية على تصميم السيارة.
وفي هذا السياق قال رئيس قسم التصميم 
في مازدا كوربوريشن إيكو مابيدا ان تصميم 
مازدا ركز على القوة واجلمال واجلهد التي 
وجدت ف����ي احلركة اللحظية التي لوحظت 
عند احليوانات، هذه احلركة مليئة باحليوية 
التي حترك عواطف من يش����اهدونها. ولقد 
سميت »كودو- روح احلركة«، والهدف هو 

التعبير عن احلرك����ة ذات احليوية القوية 
والسرعة بوصفها منطا تصميميا لطرازات 
مازدا القادمة. وأضاف قائال »تتوحد حاليا 
جهود مراكز تصمي����م مازدا وعددها أربعة 
مراكز تتواجد في كل من اليابان )هيروشيما 

ويوكوهاما( وأوروبا )فرانكفورت، أملانيا( 
وأميركا الش����مالية )إيرف����ن، كاليفورنيا( 
وتأخذ التحدي لتحدث اختراقا في التعبير 
عن احلركة في تصميم السيارات وتطبيق 
هذا التعبير في منتجاتنا املستقبلية«. أما 

عن مازدا ش����يناري فهي سيارة ذات أربعة 
أبواب واربعة مقاعد، سيارة رياضية من فئة 
الكوبيه وهي بحق تعبير صادق عن النمط 

التصميمي اجلديد )كودو(.
وأشار الى ان مازدا شيناري يتوافر فيها 
العديد من العناصر املوضحة لذلك النمط 
التصميم����ي اجلديد والذي من املفترض أن 
مازدا ستمضي قدما في انتاجه.. وشيناري 
هي كلمة يابانية تصف املظهر القوي املرن في 
الوقت ذاته وتشير ايضا الى مظهر الشخص 
أو احليوان عندما يكون في وضع االستعداد 
للحركة السريعة.. ومن تلك الصور التعبيرية 
تش����كلت روح النمط التصميمي اجلديد.. 
فش����يناري تبدو وكأنها مستعدة للحركة 

السريعة والوثب في أي حلظة.
وبن انه عند تصميم املصدات األمامية 
لشيناري نرى أنها متثل تطورا ملحوظا لتلك 

 8-RX املصدات العريضة املوجودة في مازدا
وأنها تسلط الضوء على ديناميكية احلركة 
من خالل تصميم اجلوانب فيها، فضال عن 
أنها جتمع بن التصميم الرياضي واألناقة 
في الوقت ذاته باإلضافة إلى مزيد من النحت 

ثالثي األبعاد للشبكة األمامية.
أما عن التصميم الداخلي فقد مت خلق فضاء 
رياضي مميز ركز على الربط بن بيئة القيادة 
والوظائف امليكانيكية األساسية فشيناري 
تتميز بقمرة قيادة مثالية متكن السائق من 
التركيز على مهمة القيادة باإلضافة إلى بيئة 

مثالية للركاب بجانبه.
وفي هذا النموذج تقدم مازدا أفكارا جديدة 
للربط بن االنسان واآللة في قمرة القيادة 
ما يس����هل على قائد الس����يارة التحول من 
العمل للمتعة للرياضة ليستمتع بالقيادة 

مبا يتماشى مع ما تطلبه اللحظة.

تتيح الفرصة للفوز بسيارة مورانو عند التسوق في كل من اإلمارات ولبنان والكويت

شعار كودو روح احلركة

»أستون مارتن« تبهر العالم 
 77 -One بسيارتها الجديدة

تمتاز بأقوى محرك لسيارة طريق في العالم

تتعاون شركة نيسان 
الشرق األوسط ومحالت 
فيرجن ميغاستورز في 
تنفيذ العرض الترويجي 
اخلاص املشترك والذي 
مين����ح املتس����وقن لدى 
محالت فيرجن ميغاستورز 
فرصة لربح اجلائزة األولى 
وهي عبارة عن أحدث جيل 
من سيارة نيسان مورانو 
أما جائزة  كروس أوفر، 
املرتبة الثانية فهي عبارة 
عن جتربة قيادة نيسان 

مورانو ملدة أسبوع.
وذكرت الش���ركة ان 

العرض الترويجي س���يكون ملدة 3 أسابيع بجميع محالت فيرجن 
ميغاستورز بدبي وأبوظبي وسيتم عرض السيارة في كل من مول 
اإلمارات وديرة سيتي سنتر. كما سيتوافر العرض الترويجي أيضا 
مبحالت فيرجن ميغاستورز في بيروت، لبنان وستعرض املركبة 
بس���يتي مول وفي الكويت ستعرض املركبة ايضا في مارينا مول. 
وسيتسنى للمتسوقن الذين ينفقون 300 درهم إماراتي )أو ما يعادلها( 
كحد أدنى في محالت فيرجن ميغاستورز، تسجيل بياناتهم الشخصية 
ليصبحوا مؤهلن للفوز بإحدى اجلوائز. وسيتم الكشف عن الفائزين 
باحتفاالت رسمية للسحب على اجلوائز في 21 أكتوبر 2010 او بتاريخ 
قريب منه، وستتم السحوبات في كل من مول اإلمارات، سيتي مول 
ومارينا مول وجميع محالت فيرجن ميغاستورز األخرى املشاركة. 
وقال���ت مديرة العالمة التجارية لس���يارات الدفع الرباعي الكروس 

اوفر في نيسان الشرق 
األوسط سيلن بارثيس: 
»نعتقد ان سيارة نيسان 
مورانو تتناسب بشكل 
كبير مع زبائن محالت 
فيرجن ميغاس���تورز. 
لديه���م عقلية ش���ابة، 
وأساليب حياة نشطة 
وقيمة عالي���ة ألوقات 
الفراغ، لذلك فإن سيارة 
نيسان مورانو كروس 
أوفر هي التقدير املثالي 

لهذه النظرة للحياة«.
وس����يتم اإلعالن عن 
هذا الع����رض الترويجي 
عبر مجموعة من وسائل اإلعالم املطبوعة والرقمية، باالضافة للموقع 
اإللكتروني لفيرجن ميغاستورز www.virginmegastore.me، وصفحتها 
الرسمية على موقع الفيس بوك www.facebook.com/virginmena، وموقع 

.http://twitter.com/virginmegame تويتر
هذا وقد أطلق اجليل األول من نيس����ان مورانو املش����هود لها عامليا 
بكونها أول س����يارة كروس أوفر )مزيج من شكل السيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات مع مزايا القيادة املعهودة في سيارات الركاب( في 
دول اخلليج في عام 2005. وقد انعكس هذا على شعبية نيسان مورانو 
في املنطقة ببيع أكثر من 16 ألف س����يارة في منطقة اخلليج حتى اآلن. 
وقد أخذ اجليل احلال����ي، وهو اجليل الثاني من مورانو الذي أطلق في 
ابريل عام 2009، أفضل ما في س����يارة اجليل السابق، وأضاف مستوى 

مطورا من األناقة والرقي. مبالمح جديدة أنيقة.

أعلنت »تويوتا موتور كوربوريشن« عن إطالق سيارة 
الند كروزر فئة 200 مبحرك س����عته 5.7 ليترات، باإلضافة 
الى إطالقها لنموذج خاص مبناسبة االحتفال مبرور 60 عاما 

على دخول تويوتا الى منطقة الشرق األوسط.
ويترافق محرك سيارة الند كروزر الذي تبلغ سعته 5.7 
ليترات مع نظام نقل سرعة من 6 سرعات، كما انه ينتج قوة 

تصل الى 362 حصانا، وعزما يبلغ 530 نيوتن/ متر.
أما بالنسبة لنموذج الذكرى ال� 60 من تويوتا فسيتوافر 
بخيارات حملرك بنزين بسعة 4 ليترات، و4.7 ليترات، و5.7 
ليترات، وخيار واحد حملرك ديزل بسعة 4.5 ليترات، باالضافة 
الى توافر خياري علبة نقل السرعة اليدوي واألوتوماتيكية، 
وبالنس����بة للمزايا اجلديدة فتتضمن لونا خارجيا خاصا 
)أزرق ميكا معدني(، وش����بكة قضبان فضية على السقف، 
ومقاعد قابلة للتعديل آليا، وواقيات ملونة خلفية للوقاية 
من األوحال، وغطاء لإلطار االحتياطي باالضافة الى الكثير 
م����ن املزايا األخرى. وقد علق كبير املهندس����ن في املركز 3 
لتطوير تويوتا في »تويوتا موتور كوربوريشن« سادايوشي 
كوياري بقوله: »شهدت الند كروزر العديد من التغييرات على 
ش����كلها منذ إطالقها للمرة األولى عام 1951، ولكنها حافظت 
على مبدأها األساسي بتوفير الراحة والفخامة واملتانة واألداء 
املميز في الطرقات الوعرة، وسعت الى حتسن وتطوير هذه 
األساس����يات. متتلك الند كروزر تاريخا طويال ومميزا، وقد 
ورث كل جيل منها كل اخلصال التي متيزنا كاجلودة العالية 

واملتانة واملوثوقية«.
وأضاف كوياري قائال: »لطاملا ش����عر زبائننا باإلعجاب 
والتقدير نتيجة لثقتهم وس����عادتهم بقيادة الند كروزر في 
أقسى وأصعب ظروف القيادة. لقد وطدت الند كروزر عالقاتها 
املميزة مع العمالء في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في 
منطقة الشرق األوس����ط. والشهادة على ذلك هي حقيقة ان 
أكثر من 50% من إنتاج الند كروزر احلالي في العام يباع في 

منطقة الشرق األوسط لوحدها«.
وأطلق����ت تويوتا منوذج الند ك����روزر للمرة األولى عام 

1951، وأصبحت خالل سنة واحدة أول سيارة ركاب تصدرها 
اليابان. ويتضمن منوذج الن����د كروزر 3 فئات مختلفة هي 
»ستيشن واغون«، ومنوذج كبير لالستخدام الصناعي، والند 
كروزر برادو. وبفضل قدرات هذه السيارة وإمكانياتها العالية 
ومتانتها فإن األداء الذي تقدمه على الطرقات املعبدة والوعرة 

ال يضاهيه أداء اي سيارة دفع رباعي اخرى في العالم.
وقد مت بيع ما يقرب من 6 مالين سيارة الند كروزر حول 
العالم منها مليونا سيارة في منطقة الشرق األوسط لوحدها 

منذ إدخال مناذجها عام 1955 للمرة األولى الى الكويت.

»تويوتا« تطلق سيارة الند كروزر  5.7 ليترات والنموذج الخاص 
بالذكرى الـ 60 
لدخولها منطقة 

الشرق األوسط

Series 60 - 1980Series 100 - 1998 Series 80 - 1989

BJ Series - 1951Series 40 - 1960 Series 20 - 1956

Series 200 - 2007

Series 55 - 1967

تستعد »أستون مارتن«، البريطانية 
املتخصص���ة في صناعة الس���يارات 
الرياضية الفاخ���رة، للبدء في إنتاج 
سيارتها الفريدة One- 77، التي تعبر 
بقوة عن القمة في التصميم والهندسة 
اليدوية، وتس���تخدم  املهارة  وإتقان 
محركا جبارا مكونا من اثنتي عشرة 
اسطوانة على شكل حرف V بسعة 7.3 
ليترات قادر على توليد قوة تبلغ 700 
حصان وع���زم دوران يصل إلى 750 
نيوتن متر، مما يجعله أقوى محرك 
لسيارة طريق في العالم. وفي اجلزء 
الرابع من الفيلم الذي تنشره الشركة 
عن طرازها اجلديد One- 77، تناول كل 
من د. أولريتش بيز، الرئيس التنفيذي 
للش���ركة وماريك ريتش���مان، مدير 
التصميم، العناصر الرئيسة التي جتعل 
من السيارة اجلديدة متفردة للغاية، 
كما يعرض الفيلم أول سيارة جتري 
هندستها بالكامل في وضع احلركة على 
مسار االختبار. وتعد One- 77 سيارة 
رياضية ال تقارن من ناحية أناقة املظهر 
وقوة األداء، بحيث تتفوق على جميع 
سيارات الطريق التي أنتجتها »أستون 
مارتن« في املاضي، وسيجري تصنيعها 
في املقر الدولي للشركة في »جايدون«، 
»ارويكشاير« باململكة املتحدة، وعلى 

مدى التسعة أشهر املاضية خضعت 
الس���يارة لبرنامج اختبار هندس���ي 
صارم، وبالرغم من اإلعالن عن إنتاج 
عدد محدود منها يبلغ 77 سيارة، إال 
أن الوافد اجلديد خضع لنفس عملية 
التطوير الهندس���ي كما هو احلال مع 
مجموعة السيارات الرياضية احلالية 
التي تنتجها الش���ركة، واشتمل ذلك 
على اختبار احلرارة والبرودة املفرطة، 
إضافة إلى اختبارها في »نوربيرجنج 
نوردشليف«، الذي يعد أصعب مسار 
اختبار في العالم. وفي إبريل من العام 
احلالي س���جلت One- 77 أول ظهور 
لها على الطريق وذلك ضمن انشطة 

سباق »توريست تروفي«حيث قادت 
استعراضا من السيارات اخلارقة حاملة 
الكأس من »بال مول« في لندن إلى حلبة 
»سيلفرس���تون« لتؤدي هناك بعض 

الدورات االستعراضية املذهلة.
وقال د.أولريتش إن One- 77 تقترب 
من عملية اإلنتاج الفعلي مشيرا إلى أن 
هذا املشروع يحمل في طياته الكثير 
من اإلث���ارة، وأوض���ح أن اخلطوات 
املقبلة تتعلق بالتفاصيل والتحسينات 
الكتمال عملية تصنيع السيارة، وأكد 
أن املنتج النهائي سوف يظهر بوضوح 
ما يس���تطيع فريق »أستون مارتن« 

إجنازه على أرض الواقع.

 »أستون مارتن« One- 77 اجلديدة


