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»رولز ـ رويس«
تعرض تصاميم موديالتها في معرض

باريس الدولي حسب الطلب

 G كشفت ش���ركة س���يارات إنفينيتي اليوم عن عدد من الصور لسيارة
املكش���وفة التجريبي���ة اجلديدة ضمن مجموعة س���يارات األداء املتميز من 
إنفينيت���ي التي يرمز له���ا اختصارا ب� »IPL« والتي س���تظهر للمرة األولى 
األس���بوع املقبل في معرض باريس للس���يارات. وتتمتع السيارة اجلديدة 
بأسلوب ايروديناميكي فريد وأداء ديناميكي يتأتى من محرك V6 الذي خضع 
لتعديالت خاصة باالضافة الى كل من نظام العادم ونظام التعليق والعجالت 
اخلاصة مبجموعة سيارات األداء املتميز من إنفينيتي املصنوعة من سبائك 
األملنيوم قياس 19 بوصة والس���قف الصل���ب القابل للطي املتكون من ثالثة 
أجزاء واملقصورة املدهش���ة املفعمة برفاهية اجللد ذي اللون األحمر. وقال 
بني بور، نائب رئيس إنفينيتي: »صممت مجموعة سيارات األداء املتميز من 
إنفينيتي لترفع من مستويات األداء الرائع للعمالء الذين يبحثون عن معايير 
أعلى للتفرد واإلثارة في القيادة. وتقدم مجموعة سيارات األداء املتميز من 
إنفينيتي مواصفات فريدة للقيادة باملقارنة مع املوديالت األخرى من إنفينيتي 

دون أن تفرض أسعارا تخرج عن نطاق املعقول«.
ويأتي الكشف عن سيارة G املكشوفة التجريبية اجلديدة ضمن مجموعة 
سيارات األداء املتميز من إنفينيتي بعد الظهور األول لسيارة G كوبيه 2011 
 Concours« ضمن مجموعة س���يارات األداء املتميز من إنفينيت���ي في حدث
 G في بيبل بيتش خالل شهر أغسطس املاضي. وتتمتع سيارة »d’Elegance
كوبيه بنس���ختها احملدودة مبحرك V6 سعة 3.7 ليترات وقوة 348 حصانا، 
ونظ���ام العادم الثنائي الكامل ذي التدف���ق العالي ونظام التعليق الرياضي 
اخلاص وتروس التوجيه، وأس���لوب ديناميك���ي ومقصورة رياضية تعزز 
مميزات مجموعة س���يارات األداء املتميز من إنفينيتي. ومن املتوقع أن يبدأ 
بيع الس���يارة من خالل موزعي إنفينيتي في الواليات املتحدة األميركية في 
شهر ديسمبر املقبل. وتتوافر صور سيارة G املكشوفة التجريبية اجلديدة 
ضمن مجموعة سيارات األداء املتميز من إنفينيتي من خالل املوقع اإللكتروني 

www.infinitinews.com

أعلنت ش����ركة »رولز � رويس موتور كارز« عن 
مشاركتها في معرض باريس الدولي للسيارات لعام 
2010 والتي س����يطغى عليها طابع التصميم حسب 
الطلب، وستستعرض الش����ركة 5 طرازات تعكس 
إمكاناتها في هذا البرنامج املتميز، وتش����مل سيارة 
»فانت����وم بقاعدة عجالت ممتدة« باللون »األس����ود 
املعدني« »جامنيتل« مع مقصورة داخلية من اجللد 
الزاهي، وس����يارة »فانتوم دروبهيد كوبيه« باللون 
»أبيض كارارا« مع مقصورة داخلية من اجللد األحمر، 
إضافة إلى سيارة »فانتوم كوبيه«، وسيارتني من طراز 
»جوست«. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي 
للشركة تورسنت مولر ان طراز »جوست« هو أول ما 
يجذب العمالء باعتباره أحدث موديالت »رولز � رويس« 
Rolls-Royce إال أن الشركة تسعى من خالل منصة 
معرض باريس للسيارات إلى مواصلة تعزيز تربعها 
على قمة ماركات الس����يارات الفاخرة بفضل االقبال 
الشديد على عائلة سيارات »فانتوم« وعمق برنامج 

التصميم حس����ب الطلب لدى الشركة. وإلى جانب 
اللون اخلارجي الفريد واجللد الفاخر في املقصورة 
الداخلي����ة، متتاز »فانتوم بقاع����دة عجالت ممتدة« 
مبجموعة م����ن عناصر التصميم الداخلي التقليدية 
في برنامج التصميم حسب الطلب وتشمل تنجيدا 
فاخرا للمقاع����د، وتطعيم من عرق اللؤلؤ باإلضافة 
إلى مفاتيح لوحة القي����ادة البيضاء وأزرار التحكم 
وظاهر الساعة، وتطريز شعار »رولز � رويس« على 
كافة مساند الرأس كما حفر على ألواح عتب األبواب 
بالفرنسية »معرض باريس الدولي للسيارات 2010«. 
وف����ي ضوء التركيز على برنامج التصميم حس����ب 
الطلب في معرض باريس الدولي، تستضيف العاصمة 
الفرنس����ية أيضا طقم الرحلة اخلاص ل� 4 أفراد من 
»رولز � رويس موتور كارز«، وقد جرى تطوير هذا 
الطقم ضمن برنامج التصميم حسب الطلب الفريد 
على أيدي نخبة من احلرفيني واحلرفيات املهرة في 

مصنع الشركة في »جودوود« باململكة املتحدة.

أعلنت بورشه الشرق 
األوسط وأفريق�يا، وهي 
املكتب اإلقليمي لش����ركة 
بورشه األملانية لصناعة 
الس����يارات، ومقره�������ا 
شتوتغارت، عن توصلها 
إلى اتفاق رعاية مع »نادي 
كرة القدم ركبي للمغتربني 
في دبي« لفترة متتد الى 
ثالث����ة أعوام، وجتس����د 
هذه اخلطوة البارزة دعم 
بورشه للثقافة الرياضية 
احمللية. وذكرت الشركة 
في بي����ان صحافي أمس 
ان »نادي كرة القدم ركبي 
للمغتربني في دبي« عبارة 
عن منظمة راسخة تأسست 
في العام 1968، وتضم نحو 
1.000 عض����و، 550 منهم 
العبون ناشطون. وهي 
تتخذ م����ن »مدرج ركبي 
س����يفنس« في ضواحي 
دب����ي مقرا رئيس����يا لها. 
عبر السنوات، روج النادي 
بشكل فاعل للجو الرياضي 
واالستجمامي في دبي، من 
خالل تأسيس »دبي ركبي 
سيفنس«، واملشاركة في 
دورات إقليمية، باإلضافة 
إلى إقامة مباريات تنافسية 
منتظرة بشدة بني العبي 
»نادي ك����رة القدم ركبي 
للمغتربني في دبي« والعبي 
»نادي ركبي هارليكوينز 

أبوظبي«.
وق����د أع����رب العضو 
املنت����دب ف����ي بورش����ه 
الشرق األوسط وأفريقيا 
ديش بابكي عن سروره 
باملساهمة في هذه املنظمة 
الفاعل����ة اجتماعيا: »من 

املهم دعم الثقافة الرياضية احمللية ومنط احلياة في 
املجتم����ع. فمن الرائع أن ينخرط األطفال والبالغون 
في نش����اطات رياضية مفيدة صحيا، وذلك في جو 
تنافس����ي مرح، حيث متضي العائ����الت وقتا ممتعا 
مع أفرادها وتنشأ صداقات جديدة. هذا اجلو املتألق 
يتجسد في النشاطات التي ينظمها »نادي كرة القدم 
ُركبي للمغتربني في دبي« للمش����اركني من اجلنسني 

ومن جميع األعمار«.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نادي كرة القدم 
ركبي للمغتربني في دبي مايك وولف: »يسعدنا الترحيب 
ب� »بورشه الشرق األوسط وأفريقيا« كأحد الراعني 
الرئيسيني ملنظمتنا. من الرائع أن تقدر شركة مبكانة 
بورشه جهودنا احلثيثة لتعزيز ثقافة الرياضة احمللية 
واإلقليمية«. وأوضح ان اتفاق الرعاية سيستمر حتى 
نهاية موس����م 2014/2013، الذي يختتم في أغسطس 

.2014

أندريه أوسويزن يسلم أول قميص »ُركبي« إلى بريت واستي

»نيسان الشرق األوسط« تدشن  حملة »كن آمنا مع نيسان« 
بعد النجاح الذي حققه تدشني 
املوقع التفاعلي من شركة نيسان 
http://www. ،الشرق األوسط

nissankids.com، أعلنت الشركة 
عن إطالق مس���ابقة الكترونية 
جديدة عبر املوقع حتت اس���م 
»كن آمنا مع نيسان« للمساهمة 
الس���المة املرورية  في ترويج 
في كافة أرجاء منطقة اخلليج. 
ومن خالل املسابقة، يطلب من 
املشاركني االجابة على 3 أسئلة 
للدخول في املسابقة. وتستمر 
املس���ابقة ملدة شهرين، وسيتم 
االعالن عن 30 فائزا خالل شهر 
ديس���مبر 2010. وكانت نيسان 
الشرق األوسط قد وزعت نحو 
20 ألف نسخة من الكتيب والفيلم 
الكارتوني »كن آمنا مع نيسان« 
الذي يذكر األطفال بأهمية اتباع 
قوانني السالمة املرورية ويعلمهم 

العادات الس���ليمة ملس���اعدتهم على تفادي احل���وادث. وقال مدير عام 
التسويق واالتصاالت في شركة نيسان الشرق األوسط مونال زيدان: 
»صممت املس���ابقة الترفيهية لتناس���ب األطفال في املرحلة االبتدائية، 

ويشمل املوقع االلكتروني الفرعي 
لسالمة األطفال من نيسان الشرق 
األوسط محتويات ممتعة متكننا 
من نشر الوعي بالثقافة املرورية 
وزرع فهم مبك���ر لدى األطفال 
بقوانني السالمة املرورية، ونحن 
على ثقة ب���أن األطفال وأولياء 
األمور ف���ي كافة أنحاء املنطقة 
سيجدون املوقع مفيدا للتعليم 
والتسلية، كما نستمر في تعزيز 
أسس السالمة من خالل منتجاتنا 

وحمالتنا الترويجية«.
إلى املوقع  وميكن الوصول 
آمنا  الفرع���ي »كن  االلكتروني 
مع نيس���ان« باللغات العربية 
واالجنليزية والفرنسية، وقد 
مت اس���تخدام الص���ور امللونة 
والتي تشرح املواقف املرورية 
املختلفة، وتساعد األطفال على 
فهم رسائل السالمة الهامة. كما 
ميكن للمتصفحني من خالل الوصالت في املوقع االستمتاع بقراءة نسخة 
الكترونية من كتيب »كن آمنا مع نيسان« باالضافة إلى األلغاز وكتاب 

للتلوين االلكتروني.

»آستون مارتن« تفوز بالماركة األكثر جاذبية
فازت »آستون مارتن« بلقب املاركة االكثر اناقة 
في اململكة املتحدة، لتظفر بهذه اجلائزة املرموقة 

للمرة الرابعة خالل خمس سنوات.
ومنذ تأسيسها عام 2001، استطلعت مبادرة 
CoolBrands آراء اخلب����راء من جلنة منتقاة من 
خبراء الصناعة املبدعني واملستهلكني، لتحديد 
اي املاركات لديها مجموع����ة منتجات مرغوبة 

وتشتهر باحليوية واالبتكار.
واحتلت »آستون مارتن« الصدارة مرة اخرى 
في اس����تطالع الرأي الذي يجرى على املاركات 
املعاصرة ذات التصميمات االنيقة، مبا في ذلك 
أبل وباجن آند أولوفسني، باالضافة الى العديد من 
املاركات األخرى الرائدة في صناعة السيارات، 
وتقدم قائمة افضل 20 ماركة مزيجا مختارا يجمع 
التقنية احلديثة والتصميم مع الكالس����يكيات 
الهندس����ية، وهو ما يعد ابلغ تعبير عن سمعة 
»آستون مارتن« العاملية التي ينصهر فيها التراث 
مع احلداثة، ولقد مت ايضا اختيار »آستون مارتن« 
كأفضل ماركات السيارات متجاوزة بذلك باقي 

صانعي املاركات الفاخرة املتخصصني.
وتتضمن عملية التحكيم تقييم ما يقرب من 
10.000 مارك����ة، تتم تصفيتها بعد ذلك الى 500 
»ماركة أنيقة«، حيث يتم اختيار افضل 20 ماركة 
من بينها، ووفقا ملا قاله ستيڤني تشيليوتس، املدير 
التنفيذي ملركز دراسة املاركات ورئيس مجلس 
»CoolBrands«، »فإن سيارات »آستون مارتن« 

االنيقة والالمعة واملثيرة تضمن استمرار سيطرة 
املاركة على صدارة قائمة اكثر املنتجات اناقة في 
البالد، كما قرر ذلك اخلبراء واملستهلكون على حد 
سواء، حيث تستمر املاركات التقليدية املفضلة 

في منافسة املاركات احلديثة والعصرية«.
ويضي����ف املدير العام ل� »آس����تون مارتن« 
د.أورليش بيز »مبج����رد ان تعرف بالضبط ما 
الذي يجعل املاركة انيقة، عندها س����تفقد تلك 
املاركة السحر الذي اكسبها تلك العالمة، ولهذا 
يجب ان يكون هناك عنصر تش����ويق شيء ما 
يتعذر فهمه، ولكي تتصف املاركة بتلك الصفة، 
حتتاج الى اشخاص ذوي رؤية عميقة وخالقة 

يهتمون بها ويدعمونها«.
ولقد شهد العقد املاضي حتول »آستون مارتن« 
من مجرد شركة صغيرة متخصصة في السيارات 
الرياضية الى قوة عاملية رئيسية في تصنيع كل 
من سيارات الطرق العادية وسيارات السباق على 
حد سواء، وشهد عام 2000 بداية نهضة الشركة 
� عهد جديد � وبدء االس����تثمارات غير املسبوقة 

في تقنيات التطوير والتصنيع.
كما شهدت السنوات التي اعقبت ذلك تقدمي 
 ،DB9 :موديالت مهمة من »آستون مارتن« وهي
وVantage V8 وDBS، والت����ي ج����رى تصنيعها 
في مصنع الش����ركة اجلديد كلي����ا في جايدون 
بوارويكشاير، املكان الذي تنصهر فيه بسالسة 
التقنية وبراعة التصميم ومهارات املهنة اخلالدة، 

وقد مت اضافة استوديو تصميم الى مجمع االنتاج 
في 2007، يضم فريقا مبدعا بقيادة مدير تصميمات 

»آستون مارتن«، ماريك رايشمان.
وفي عام 2009 قدمت »آستون مارتن« املوديل 
Vantage V12 فائ����ق االداء، وه����و املوديل الذي 
اندمجت فيه املعرفة واخلبرة املكتسبة من حلبات 
السباق مع الفخامة وقابلية االستخدام اليومي، 
وتبع ذلك عام 2010، اطالق املوديل Rapide الذي 
اشيد به عامليا، باعتبارها اكثر السيارات الرياضية 
رباعية االبواب اناقة في العالم، فإن الس����يارة 
Rapide س����يارة عملية وفخمة في الوقت ذاته 
وتوفر مس����احة الربعة ركاب بالغني جنبا الى 
جنب مع القيادة املثيرة كما هو احلال في جميع 

سيارات »آستون مارتن«.
وسيشهد العام 2011 التسليمات االولى للموديل 
»آستون مارتن« One-77، الذي يعد ذروة التعبير 
عما ترمز اليه »آس����تون مارتن« ودمج التقنية 
احلديثة والتصميم م����ع احلرفية وقمة التفرد 
لصنع اكثر موديالت الس����يارات جذبا، وسيتم 
بن����اء املوديل One-77 وفقا ملعايير صارمة في 
موقع تصميمي جديد خاص في جايدون، على 
ان يتم صنع 77 منوذجا من س����يارة الس����باق 
املصنوع من ألياف الكربون واألملنيوم، املدعومة 
مبحرك V12 س����عة 7.3 ليت����رات املعدل جذريا، 
لتكون اسرع سيارات »آستون مارتن« واكثرها 

اثارة على االطالق.

»بورشه«
توقع اتفاق رعاية  مع »نادي كرة

تعرض السيارة التجريبية»إنفينيتي« القدم  ُركبي للمغتربين في دبي«
 IPL G المكشوفة الجديدة


