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»تحالف رينو ـ نيسان« و»إي دي إف«

لتطوير سوق واسعة للمركبات الكهربائية
وقع كل من الرئيس التنفيذي 
لرينو ونيس����ان كارلوس غصن 
والرئيس التنفيذي لشركة »إي دي 
اف« الرائدة في تزويد الطاقة هنري 
بروجليو عددا من االتفاقيات في 
معرض باريس للسيارات لتعزيز 
التعاون املشترك بينهما في مجال 

النقل الكهربائي.
ويقوم »حتالف رينو � نيسان« 
و»إي دي اف« عقب مرور عامني من 
توقيع عقد تعاون إلعداد وجتهيز 
النق����ل الكهربائي في املس����تقبل، 
بتأكيد وتوسيع أنشطتهما من خالل 
اتفاقيات اليوم السيما في 3 مجاالت 
أساس����ية لتطوير سوق واسعة 
النطاق للمركبات الكهربائية؟ هي: 
التعاون في البطاريات: االختبارات، 
وإدارة األعمار االفتراضية األولى 
والثاني����ة للبطاري����ات، والقيام 
مبشاريع إرشادية الختبار املركبات 

الكهربائية وبنية حتتية مبتكرة للشحن الكهربائي، 
وابتكار ع����روض للنقل واحلرك����ة لعمالء املركبات 

الكهربائية.
وبدءا م����ن العام 2011، س����يضع »حتالف رينو � 
نيس����ان« و»إي دي إف« براعتهما ومواردهما سويا 
لتزويد العمالء بوسيلة سهلة للحصول على جهاز 

بسيط وعملي واقتصادي إلعادة الشحن.
بحيث ان الشخص الذي يقوم بشراء مركبة كهربائية 
رينو او نيس����ان س����يكون على تواصل مستمر عن 
طريق وكيل املركبة من خالل أحد شركاء »اي دي اف« 
الكهربائيني املتواجدين عبر أنحاء الدولة والذين مت 
اختيارهم جلودة خدماتهم، وستتضمن اخلدمة مراقبة 
اجلهاز الكهربائي للعميل، وضمان، في حال الضرورة، 
انه مطابق للمعايير السائدة ويناسب مقبسا كهربائيا 

معدال وفقا لتوصيات رينو ونيسان.
أما بالنسبة للشركات والهيئات العامة التي تتطلع 

الستخدام املركبات الكهربائية، فإن مستشار مبيعات 
رينو او نيس����ان اخلاص بهم سيضعهم على اتصال 
مباشر مع مصدر لالتصال اجلماعي في »إي دي اف«، 
والذي س����يقوم بنصحهم مباش����رة بالبنى التحتية 
الالزمة التي يحتاجونها للش����حن فضال عن عقدهم 

لتزويد الكهرباء بالنسبة لعمالء »اي دي إف«.
في هذا اخلصوص، قال هنري بروجليو خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد بهذه املناسبة: »تقوم 
»اي دي اف« م���ن خالل االتفاقي���ات التي أبرمتها 
اليوم، بالتعهد بأن تظل مصاحبة لعمالء املركبات 
الكهربائية من رينو ونيسان حتى ميكنهم االستمتاع 
متاما مبركباتهم اجلديدة بطاقة كهربائية اقل سعرا 
من البنزين او الوقود بحوالي 5 مرات للكيلومتر، 
فيما تس���اهم في الوقت ذاته ف���ي احملافظة على 
البيئة من دون اي انبع���اث للضجيج او التلوث 

او الروائح«.

كابينة قيادة متطورة

سيارة »Cygnet« تدخل حيز اإلنتاج في 2011

.. ومقدمة رائعة للسيارة اجلديدة كارلوس غصنتصميم عصري لـ »بنتلي GT كوبيه«

»رينو« تعتزم استثمار 4 مليارات يورو
في السيارات الكهربائية عالميًا

نظام متطور

رويترز: أكدت شركة رينو أنها أعدت خططا 
الستثمار أربعة مليارات يورو مبا يعادل 5.63 
مليارات دوالر في إنتاج السيارات الكهربائية 
على املس����توى العاملي من خالل حتالف رينو 

� نيسان.
وقال متحدث باسم املجموعة حتالف رينو � 

نيسان يستثمر 4 مليارات يورو في السيارات 
الكهربائية في العالم.

وأفاد بيان لشركة رينو-نيسان في وقت 
سابق من اليوم اخلميس التوصل التفاق مع 
بلدية أنقرة لتعزيز وتطبيق استخدام السيارات 

الكهربائية في أنقرة اعتبارا من 2011.

تعتمد كونتيننتال GT على نظام متطور للدفع 
بكل العجالت، وهو جتهيز ال بديل له سيتوافر 
للمحركني، وفي السيارة اجلديدة قررت بنتلي 
إضفاء املزيد من اإلثارة على تأدية سيارته بتوجيه 
املزيد من العزم إلى عجلتي اخللف خالل ظروف 
القيادة العادية، فبدال من النسبة املتناصفة 50:50 
احلالية، سيتم تزويد عجلتي اخللف ب� 60% من 

العزم مقابل 40% لعجلتي املقدمة.

تواصل تكريس السمات الرياضية األصيلة

»الزياني«: تطرح »بنتلي كونتيننتال GT كوبيه«

أعلنت ش���ركة الزياني عن 
طرح سيارة »بنتلي كونتيننتال 
GT كوبيه« 2011 اجلديدة حملبي 
اإلثارة، حيث ميكن جتربة قيادة 
س���يارة ديناميكي���ة وجذابة، 
وقالت الشركة ان كونتيننتال 
GT كوبي���ه بحلته���ا اجلديدة 
ومبقاعدها األربعة س���تواصل 
تكري���س الس���مات الرياضية 
األصيلة التي جاءت بها سابقاتها، 
وتضيف إليها حتسينات رائعة 
تلتزم بأعلى معايير التصميم 
والهندس���ة والرفاهية لضمان 
أداء ديناميكي وعملي يناسب 

االستخدام اليومي.
والسيارة اجلديدة مستوحاة 
م���ن تاري���خ س���يارات بنتلي 
الش���هيرة، حيث أنش���أ فريق 
تصمي���م بنتلي بقي���ادة مدير 
التصميم ديرك ڤان بريكل وبكل 
دقة وحرفية حتفة فنية جديدة 
وخالدة نحتت بتقنيات إنتاج 
متطورة لضمان أعلى معايير 
اجلودة وسالمة الهيكل، هيئة 
جديدة وجميلة تعطي GT كوبيه 
مظهرا أكث���ر تعريفا وحتديدا 
وروعة، مصابيح أمامية تبدو 
وكأنها مرصعة باألملاس الفريدة 
وباعتماد تقنية األضواء ثنائية 
الصمام LED لإلضاءة النهارية، 
كما يظهر الشبك األمامي أكثر 

انخفاضا ولكنه أكثر اعتداال ملنح 
املقدمة مظهرا رياضيا أكثر هيبة 
وقوة، ومصابيح خلفية بشكل 
حدوة احلصان املزدوجة والتي 
قدمتها بنتلي من قبل، وألول مرة 
من خالل طراز القمة مولسان.

فيما يرتقي التصميم الداخلي 
املعاصر إلى مستويات جديدة 
م���ن الراحة واألرس���تقراطية 
العريقة باالعتماد على احلرفية 
اليدوي���ة املاهرة ف���ي التنفيذ 
ونوعي���ة اخلامات، فهي تضع 
الرفاهية  ف���ي  معايير جديدة 
وخلق مس���احة تتسع ألربعة 
أشخاص حيث ميكن اجللوس 
واالسترخاء براحة تامة، مبقاعد 
الدعم،  أكبر م���ن  ق���درا  توفر 
ومبساحة خلفية أوسع لألقدام، 
فضال عن لوح���ة قيادة رائعة 
تتسم باألناقة واحلداثة، فاملقاعد 
بتصميم »كوبرا« االستثنائي 
لضمان راحة فائقة واتس���اع 
رحب، وتزويد املقعدين األماميني 
بنظام تهوية وكذلك نظام تدليك 

متطور.
كما تتسم بنظام معلوماتي 
ترفيه���ي بشاش���ة جدي���دة 8 
بوصات تعمل باللمس بأحدث 
التنق���ل، وبقرص  إمكاني���ات 
صلب س���عته 30 جيجابايت، 
ويحتوي نظام مالحي متطور 

الديناميكي  التوجيه  بخاصية 
للمسارات يتوافق مع خرائط 
جوجل، نظ���ام صوتي يتميز 
التي تتسم  بالتقنية  مبكبرات 
باإلشعاع املتوازن للصوت عبر 
نطاق واسع للترددات الصوتية، 
 وتقنية معاجلة الصوت الرقمي 
املتط���ورة   Dirac Dimensions
لضمان نقاء الصوت، وتقنية 
متقدمة للحد م���ن الضوضاء 
تتضمن وجود طبقات صوتية 
ووسائل حماية أسفل األرضية 
ولوحات مخفية مضادة لالهتزاز 
في األجزاء الداخلية للسيارة.

 GT وستواصل كونتيننتال
االعتماد على احملرك الرياضي 
الثوري 6.0 ليترات بالتركيبة 
 W12 الهندسية االس���تثنائية
التوربيني  الش���حن  وبتقنية 
امل���زدوج، وقد حظ���ي احملرك 
بتعديالت على إلكترونياته مع 
احلرص عل���ى خفض معدالت 
االحتكاك الداخلي بني مكوناته، 
لترتفع القوة من 552 إلى 567 
حصانا، والع���زم من 479 إلى 

516 رطل � قدم.
وعل���ى الرغم م���ن تطوره 
التقني الهائ���ل، يتميز احملرك 
W12 بتقنية FlexFuel التي تريح 
العمالء من ضرورة االعتماد على 
الوقود عال األوكتان، إذ تسمح 

بتشغيله باس���تخدام البنزين 
القياسي اخلالي من الرصاص، 
وأيضا بإمكانية استخدام وقود 
 E85 اإلثانول احليوي املستدام

أو أي خليط من النوعني.
وفي أواخر عام 2011 سيكون 
باس���تطاعة عم���الء »بنتل���ي 
كونتيننتال GT« احلصول على 
خيار احملرك 4.0 ليترات V8 الذي 
سيساهم في خفض اإلنبعاثات 
الضارة بالبيئة بنس���بة تصل 
إلى 40% مقارنة باحملرك األكبر 
W12، وليس هذا فحس���ب بل 
وس���يكون احملرك األفضل في 
فئته من حيث نسبة إنبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون باملقارنة 

مع القوة املتولدة.
وستواصل السيارة االعتماد 
على ناقل احلركة األوتوماتيكي 
 ،ZF النسب من صنع سداسي 
ولكنه أصبح مجه���زا باآللية 
الرياضية »كويك � شفت« التي 
تختصر زمن التبديل من نسبة 
ألخرى مبقدار النصف لتسريع 
االستجابة، حيث اختصر زمن 
التبديل إلى أقل من 200 مللي 
ثانية، بل أصبح باإلمكان إجراء 
عمليات تبديل متعددة وكذلك 
االنتقال من النسبة الرابعة إلى 
الثانية بحرك���ة واحدة ودون 
احلاجة للتوقف عند النس���بة 

الثالثة.
وبهذه التعديالت، انخفاض 
التسارع إلى 100 كلم/س مبقدار 
عشر الثانية ليتحقق خالل 4.6 
ثوان مع بلوغ السرعة القصوى 

حد 318 كلم/س.
وبه���ذا التعدي���ل س���تقلل 
الس���يارة من من���ط »التلكؤ« 
على املنعطف���ات، وعوضا عن 
ذلك ستميل قليال نحو توفير 
منط »املبالغة« والذي يساهم 
في إضف���اء متعة حتكم رائعة 
بخروج العجالت اخللفية قليال 
ع���ن مس���ارها الطبيعي حول 
املنعطفات، وتلك حالة يرغب 
السيارات  فيها كثيرا عش���اق 

الرياضية.
وفي ه���ذا الصدد، قال مدير 
عام شركة الزياني ديريك دافيز 
تعليقا على سيارة كونتيننتال 
GT اجلديدة: »سيارة كونتيننتال 
GT اجلدي���دة هي عب���ارة عن 
قطعة فنية تضم جميع عناصر 
االحتراف واألناقة والتصميم 
املعاصر الذي يفضله عمالؤنا، 
وبالتأكيد ستأسر قلوب محبي 
الكويت،  املميزة في  السيارات 
ألنها سيارة اس���تثنائية بكل 
معنى الكلمة وهي سيارة ميكنكم 
االستمتاع بها في أي حلظة من 

أي يوم«.

»Cygnet« آستون مارتن« تدخل السيارة«
حيز اإلنتاج الفعلي في 2011

مارتن« األمثل للمدينة«، فبتوافر 
مج����ال غير محدود من اخلامات، 
واأللوان والفرش، س����تكون كل 
سيارة  »Cygnet«فريدة من نوعها 
حقا، ومتثل مس����احة شخصية 
خاصة داخل املدين����ة. مؤكدا ان 
»الفخامة ليس����ت مقيدة بحجم 

معني«.
والسيارة »Cygnet« هي نتاج 
خبرة «آستون مارتن« منقطعة 
النظير في مهارة التصنيع والتقنية 
والتصميم. س����وف تقدم املدينة 
املس����تقبلية رؤية مختلفة متاما 
للمارك����ة الفاخرة، حينما وتزيد 
التغيرات املجتمعية والتشريعية 
االنقسام بني فئات املنتجات املدنية 
وغير املدنية، ومن خالل السيارة 
»Cygnet«، ستكون «آستون مارتن« 
في طليعة ه����ذه التحديات، مبا 
يضمن استمرار وازدهار الصورة 
الراس����خة ملاركة الشركة في ظل 

ظروف السوق اجلديدة. 

اإلنتاج في أحدث مصانعها منذ عام 
2004، وهو ما يقدم دليال إضافيا 
على التزام الشركة املستمر نحو 
البريطانية، مدعومة  الصناع����ة 
بالعمالة وشبكة املوردين احمللية 
 »Cygnet« املتفانية.  وتعبر السيارة
عن فكرة بسيطة ولكنها جوهرية 
وهي: في املدينة احلديثة، احلجم 
يساوي السرعة واحلرية. فبطول 
ثالثة أمتار فقط، تعطي السيارة 
»Cygnet« الس����ائق أبعادا جديدة 
التحرك  للحرية، والق����درة على 
وسط االختناقات املرورية، وصف 
الس����يارة في أضيق املساحات، 
واس����تهالك أقل كمية من الوقود 
وإطالق أقل كمية من االنبعاثات، 
بينما تقدم مستويات استثنائية 
من اجلودة والراح����ة. وفي هذا 
اخلصوص، قال مدير تصميمات 
»آستون مارتن« ماريك رايشمان: 
الس����يارة »Cygnet«صغيرة  »إن 
ولكنها فخمة، ومتثل حل «آستون 

ألنها تتيح درجة أكبر من احلرية 
إنها س����يارة  املدينة،  في بيئ����ة 
مميزة للغاية، عب����ارة عن باقة 
فاخرة ولكنه����ا مدمجة في نفس 
الوقت، وتتمت����ع بجوهر وروح 

وشخصية«.
 ،»Cygnet« ولفت الى ان السيارة
ستس����اعد احلل األمثل للمدينة، 
على قيادة «آستون مارتن« نحو 
السيارة حقيقة  املستقبل. »هذه 
الطبيعي  إنها االختي����ار  واقعة، 
لهؤالء الذين يرغبون في سيارة 
يومي����ة فاخرة مفصلة حس����ب 
الطل����ب. من أجل ه����ؤالء الذين 

يريدون االختيار«.
ولفت الى انه سيتم اإلعالن عن 
املزيد من التفاصيل حول السيارة 
«آس����تون مارتن« »Cygnet«مبا 
في ذلك الس����عر واملواصفات في 
أواخر العام احلالي، حيث ستكون 
Cygnet ثامن أكبر السيارات التي 
تقدمها «آستون مارتن« من حيث 

أعلنت شركة «آستون مارتن« 
عن موافقتها على إنتاج س����يارة 
املدين����ة الفخمة »Cygnet« والتي 
مت عرضه����ا كس����يارة اختبارية 
في مارس املاض����ي، وذلك باملقر 
الرئيس����ي في جايدون مبقاطعة 

وارويكشاير عام 2011. 
 »Cygnet« »و«آستون مارتن
هي س����يارة مخصصة لطرقات 
املدينة تض����ع مفاهي����م جديدة 
لفخامة السيارات املدمجة، ويعتمد 
بناؤها على قرابة قرن من اخلبرة 
الرياضية  في صناعة السيارات 
فائقة األداء، وسيارات اجلراندتورر 
الفخمة، وس����يارات  املاراثونية 

السباق شديدة التنافسية. 
وتظهر السيارة »Cygnet«التزام 
آستون مارتن باإلبداع والتكامل، 
وفي هذا الصدد قال املدير العام 
ل�آستون مارتن« د.أولريش بيز: 
»لقد آن األوان للتفكير بأسلوب 
مختلف، «آستون مارتن« صادقة 
ونحن ال نقبل بأنصاف احللول«. 
وأضاف: »نحن ننفذ كل شيء على 
الوجه األمثل فإذا أردنا األداء، قدمنا 
أداء متميزا، ولكن دون تقليص 
حجم سياراتنا الرياضية أو التقليل 
من مستواها. يجب أن تفي السيارة 
»Cygnet« مبعايي����ر االنبعاثات 
واملساحة. إنها سيارة بال تنازالت، 
متاما مثل باقي سيارات «آستون 

مارتن««.
واشار الى ان: »عمالءنا في حاجة 
إلى س����يارة صغيرة لالستخدام 
داخل املدن، ويريدون الس����يارة 
املناس����بة في املكان املناسب، أي 
سيارة تتمتع بصغر احلجم دون 
تنازل عن معايير الذكاء واحلرفية 

وتفرد الشخصية«.
واضاف: »لقد صممت السيارة 
»Cygnet«لدعم سياراتنا الرياضية، 


