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 الشيخة ميمونة الصباح تقص شريط االفتتاح

 ..وفي لقطة مع فريق «انفينيتي البابطني» 

 ولفغانغ هاتز

 «إنفينيتي البابطين» راعٍ بالتيني لمعرض 
الزهور والشوكوال في «مول ٣٦٠»

 فوز «نيسان مكسيما» ضمن النسخة األولى 
من جوائز السيارات في الشرق األوسط 

 «بورشه» تعين ولفغانغ هاتز رئيسًا لقسم التطوير

الزياني بأن   تفتخر شركة 
الوكيل املعتمد لواحدة  تكون 
الـــوكاالت  مـــن أهـــم وأفخم 
فـــي صناعة الســـيارات، إنها 
جاكوار التي أكملت ٧٥ عاما من 
النجاح الساحق لتبني التراث 

احلقيقي.
  فمع حلول يوم ٢٣ سبتمبر 
املاضي الـــذي صادف الذكرى 
السنوية اخلامسة والسبعني 
لتأسيســـها، نظمت سيارات 
جاكوار رحلة احتفالية على مدى 
يومني بـــني مدينتي كوفنتري 
وغـــودوود، التـــي ضمت ٧٥ 
من أبرز السيارات التي قامت 
الشركة بتصنيعها منذ انطالق 
أعمالها، وقد انطلقت هذه الرحلة 
االحتفالية اخلاصة في الساعة 
١٠:٣٠ من صباح يوم اجلمعة 
املوافق ١٧ سبتمبر من مدينة 
كوفنتري، لتمر بجوار فندق 
«ماي فير» بلندن – املكان الذي 
شهد إطالق الطراز األول لسيارات 
جاكوار في عام ١٩٣٥، وانتهت 
الرحلة يوم السبت املوافق ١٨ 
سبتمبر بوصولها إلى مهرجان 
«غـــودوود ريفايفـــال»، أكبر 
مهرجانات السيارات الكالسيكية 

في اململكة املتحدة.
  وضمت الرحلة في معظمها 
ســـيارات جاكوار خاصة قام 
مالكوهـــا بقيادتها، إلى جانب 
مجموعة من أشـــهر سيارات 
جاكوار الكالسيكية مثل سيارات 
 ،«C – Type»و «E – Type» جاكوار
وسيارات الصالون «SS» التي مت 
تصنيعها قبل احلرب العاملية 
الثانية، ومجموعة من أحدث 

سيارات جاكوار.
  ومبناســـبة الرحلة، عملت 
جاكوار على إطـــالق تطبيق 
خاص بأجهـــزة «آي - فون» 

في حـــني لـــم يتجـــاوز ثمن 
التـــي متيزت  الســـيارة  هذه 
بفخامتهـــا وترفها ٣٨٥ جنيها 

إسترلينيا.
  ٢ - قدم ليونز في نســـخة 
عام ١٩٣٨ من معرض السيارات 
البريطاني الدولي سيارة كوبيه 
من طراز «SS١٠٠»، وعلى الرغم 
من اجلاذبية التي متتعت بها 
هذه السيارة بفضل انحناءاتها 
الرشيقة وتفاصيلها الديكورية 
احملببة، لكن ومع األسف لم يتم 
إنتاج سوى السيارة الوحيدة 
التي عرضت في املعرض بسبب 
اندالع احلرب العاملية الثانية في 

العام الذي تال املعرض.
  ٣ - في نســـخة عام ١٩٥٣ 
الكالسيكي  التحمل  من سباق 
الشهير «لومان»، أنهت سيارات 
 «C – Type» جاكوار من طراز
السباق في املراكز األول والثاني 
والرابع، وقد أرسلت الشركة 
برقية كرســـت فيها هذا الفوز 
مللكة بريطانيا في عام تتويجها 
العرش، وأرسلت جاللة  على 
امللكة رسالة تهنئة لسيارات 

جاكوار.
  ٤ - اشترى املمثل وسائق 

و«آي باد» الستعراض تاريخ 
ماركة الســـيارات البريطانية 
العريقة على مـــدى ٧٥ عاما، 
حيـــث باإلمـــكان حتميل هذا 
التطبيق مبجـــرد البحث عن 
كلمـــة «Jaguar٧٥» على موقع 

«iTunes» اإللكتروني.
 «Jaguarويجمع تطبيق «٧٥  
بني مجموعة مـــن املواد التي 
تروي قصة الشركة في تصنيع 
السيارات السريعة في األعوام 
اخلمسة والســـبعني املاضية، 
وذلـــك مـــن خالل أشـــخاص 
وجتهيزات آلية أكسبت جاكوار 
مكانتهـــا احلالية كالشـــركة 
البريطانية العريقة في مجال 
تصنيـــع الســـيارات، مبا في 
 «SS» ذلك ســـيارة الصالـــون
مبحرك سعة ٢٫٥ ليتر، وسيارة 
 C» وسيارات جاكوار ،«XK١٢٠»
 «XKSS»و «D – Type»و «– Type
 «XJو«١٣ «E–Type»و «MKII»و
 «٩-XKR»و «XJ-S»و «XJو«٦
 «XK»و  «XKو«٨  «XJو«٢٢٠

.«XJ»و «XF»و
  وتتضمن قائمة أبرز احلقائق 
املفضلة بالنســـبة جلاكوار ما 

يلي:
  ١ - عندمـــا مت 
الكشف عن جاكوار 
للمرة األولى، طلب 
السير ويليام ليونز 
«مؤسس سيارات 
جاكوار» من ضيوف 
احلفل أن يخمنوا 
سعر سيارة جاكوار 
«SS» مبحرك بسعة 
ليتر. ووصل   ٢٫٥
معـــدل توقع ثمن 
السيارة بني صفوف 
إلى ٦٣٢  الضيوف 
جنيها إسترلينيا، 

السباقات ستيف ماكوين إحدى 
 «numerical value» السيارات
الست عشرة التي أنتجت من 
طراز «XKSS»، قبل أن يبيعها 
بعد عشر سنوات من اقتنائها، 
الســـيارة قد  ويعتقد أن هذه 
منحت ماكوين متعة أكبر من 
أي سيارة أخرى امتلكها، إذ لم 
تتم مخالفته في هذه السيارة إال 
مرتني، وبعد ندمه على بيعها، 
عاد ماكوين لشـــراء السيارة 
من جديد واحتفـــظ بها حتى 

وفاته.
  ٥ - منـــذ الوهلـــة األولى 
لرؤيتها، قال إنزو فيراري إن 
سيارة جاكوار «E –Type» هي 
«السيارة األجمل على اإلطالق»، 
آند  فيما وصفتها مجلة «رود 
تـــراك» األميركيـــة بلغة تلك 
األيام بأنها «أعظم كعكة يعرفها 

اإلنسان».
  ٦ - مت تطويـــر ســـيارة 
«XJ٢٢٠» بواســـطة مجموعة 
غير رسمية من موظفي جاكوار 
عرفت باســـم «نادي السبت»، 
حيث خصصت هذه املجموعة، 
كما يشير اسمها، جزءا من وقت 
للمشاريع  فراغها 

اخلاصة.
ابنة    ٧ - كانت 
ليونز، كات، مساعد 
 NUB» سائق سيارة
١٢٠»، أشهر سيارات 
«XK١٢٠» التنافسية. 
وقد قام زوجها آيان 
آبليارد بقيادة هذه 
للفـــوز  الســـيارة 
آلبني لثالث  بكأس 
مرات، ورالي روجر 
 RAC» ألبرت كالرك

Rally» مرتني.
  ٨ - يعود الفضل 

في إطالق قـــرص الفرامل إلى 
جاكوار، حيث مت تركيب القرص 
 C –» للمرة األولى في ســـيارة
Type» التي قادها ســـتيرلينغ 
موس ونورمـــان ديويس في 
نسخة عام ١٩٥٢ من سباق «ميل 
ميغيليا» (ألف ميل) اإليطالي 
الشـــهير، وأدهـــش القائمون 
على السباق اإليطالي بالتقنية 
اجلديدة وطلبوا إثباتا على أن 
القرص هو أحد أنواع املكابح 

وليس إضافة غير قانونية.
  ٩ - في فترة مراهقته، كتب 
آيان كاالم، مدير تصميم جاكوار 
احلالي، إلى بيل هايينز «الذي 
أصبح فيما بعد كبير املهندسني» 
يعرض بعضـــا من تصاميمه 
اخلاصة لسيارات جاكوار، ورد 
هايينز بلطف بأنه يجب على 
كاالم، إذا ما أراد املضي في هذه 
املهنة، تعلم الرســـم الهندسي 

ودراسة التصميم الصناعي.
  ١٠ - أسرع سيارات جاكوار 
على اإلطالق كانت نسخة معدلة 
قليال عن سيارة «XFR» ووصلت 
سرعتها إلى ٢٢٥٫٦٧٥ ميال في 
الســـاعة في ســـباق «بونفيل 
الذي جرت  ســـولت فالتس» 
فعالياته فـــي نوفمبر من عام 

.٢٠٠٩
املناســـبــة    واحتفاال بهذه 
الغاليــة ترغب شركة الزياني 
في منح عمالئهــا في الكويـت 
قيادة سيارة XK التي صنعت 
أذواقهم،  خصوصا لتناســـب 
مجموعة من االضافات اخلارجية 
التي عملت لتحسني اخلطوط 
 ،XK الرائعة لســـيارة جاكوار
وهـــي متوافـــرة اآلن للعمالء 
املتلهفني والراغبني في شـــراء 
هذا اإلصدار اخلاص في صالة 

عرض الزياني في الري. 

 .. وتنوي تقديم طراز رياضي جديد
 طلب مجلس رقابة شركة بورشه من مجلس 
اإلدارة البدء في تطوير طراز آخر لإلنتاج التجاري 
حتت اسم «كايون»، وهو عبارة عن سيارة رياضية 
وفعالة ستوســـع رقعة أجنح طراز لبورشه في 
العالم ضمن قطاع السيارات الرياضية متعددة 

االستعماالت.
  وكما هو األمر مع «كاين» اجلديدة، التي رسخت 
بوضوح مكانتها الرائدة في السوق كأجنح سيارة 
رياضية فاخرة متعددة االستعماالت، سيكون لطراز 

«كايون» أيضا تأثير إيجابي للغاية بفضل مزايا 
بورشه التقليدية التي سيتألق بها، مثل الرشاقة 
والوزن اخلفيف والتماسك والثبات املمتازين. ومبا 
أنها ستكون مبنزلة طراز قاعدة يشكل مدخال جذابا 
إلى عالم بورشه، ستستقطب «كايون» عمالء جددا 
وأصغر سنا إلى عالمة بورشه التجارية الفاخرة، 
بالتناغم مع طراز «بوكســـتر» الذي يتصدر فئة 
السيارات الرياضية متوســـطة احلجم وثنائية 

املقاعد في السوق. 

عددا من الطرازات اجلديدة، التي 
القت جناحا عامليا كبيرا وعززت 
منو صانع السيارات الرياضية، 
فطــــرازا «كايــــن» و«باناميــــرا» 
وسيارة السباق «آر إس سبايدر» 
حتمل جميعها بصمات «ولفغانغ 
دورهامير» املعهودة، وهي مبثابة 
شــــهادة على خبرته املذهلة في 
الذكــــي والفعال  التطوير  مجال 

للسيارات الرياضية».
  كمــــا أعرب مولــــر عن رضاه 
لتعيني «خبير هندســــي مشهور 
من ضمــــن املجموعــــة» كخلف 
لدورهامير: «يتمتع ولفغانغ هاتز 
بسنوات خبرة طويلة مع فولكس 
واجن، ويحظى بجميع الصفات 
واملقومات املطلوبة لتعزيز موقع 
«فايســــاخ» كمركز رائد لتطوير 

السيارات الرياضية». 

  وقد نوه رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة بورشه ماتياس 
مولر، بااللتزام االستثنائي الذي 
أبداه دورهامير فــــي عمله أثناء 
األعوام العشرة املاضية قائال: «لقد 
قدمت بورشه حتت قيادة دورهامير 

الالعبني الرئيســــيني في صناعة 
الســــيارات والقــــاء الضوء على 
التقنيات اجلديدة. يجدر االشارة 
الى أن جوائز السيارات في الشرق 
االوسط ليست مرتبطة بأي شكل 
من االشكال أو متأثرة بأي معرض 
للسيارات أو شركة مصنعة أو أي 
مشروع جتاري، وذلك لالحتفاظ 

مبصداقيتها. 

قيادة رياضيــــة متقدمة ومحرك 
V٦ مفعم بالقــــوة مع نظام ناقل 
التغيير املستمر  احلركة لتقنية 
والعديد من مستلزمات الفخامة 
والرفاهيــــة». وقد نظمت جوائز 
السيارات في الشرق االوسط في 
نسختها االفتتاحية في مركز اكسبو 
الشارقة بدعم من غرفة التجارة 
والصناعة بالشارقة بهدف تقدير 

 عني مجلس رقابة شركة بورشه 
األملانية لصناعة الســــيارات في 
االجتماع الذي عقده امس ولفغانغ 
هاتز (٥١ عاما) عضوا في مجلس 
اإلدارة. وبناء على ذلك، سيترأس 
هاتز بدءا من بداية فبراير املقبل، 
إلى  قســــم األبحــــاث والتطوير 
جانب وظيفته احلالية كرئيس 
لتطوير احملركات وعلب التروس 
أما  في مجموعة فولكس واجن، 
بالنسبة إلى ولفغانغ دورهامير، 
التطوير  السابق لقسم  الرئيس 
في بورشــــه، فسيتســــلم مهام 
التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 
لدى شركة «بنتلي موتورز»، إلى 
جانب منصبي رئيس «شــــركة 
بوغاتي» ومديرها التنفيذي. كما 
سيكون مدير رياضة السيارات 

لدى مجموعة فولكس واجن. 

 حققت سيارة نيسان مكسيما 
اجنازا جديدا يضاف الى ســــجل 
اجنازاتهــــا بعــــد أن مت اختيارها 
من قبل جلنة مســــتقلة تضم ١٢ 
اعالميا متخصصا وبارزا في عالم 
السيارات كأفضل سيارة صالون 
كبيرة في فئتها، جاء هذا االجناز 
ضمن النسخة االولى من جوائز 
الســــيارات في الشــــرق االوسط 
التي أقيمت فعالياتها في معرض 
الدولي العاشر مبركز  السيارات 
اكســــبو الشــــارقة مؤخرا. وقال 
املدير في قسم التسويق في شركة 
نيسان الشرق االوسط والذي تسلم 
اجلائزة بالنيابة عن الشركة يوتا 
يامازاكي: «نحن في غاية السعادة 
بحصول نيسان مكسيما على هذا 
التقدير من أعضاء اللجنة املميزين، 
وتتمتع مكسيما بحضور قوي في 
املنطقة وقد أطلقنا النسخة اجلديدة 
على مبدأ «الســــيارة الرياضية 
بأربعة أبواب» حيث توفر السيارة 

 اعلنت شركة انفينيتي البابطني عن مشاركتها 
كراع بالتيني في معرض الزهور والشوكوال الذي 
نظم من ٩ الى ١١ نوفمبر املاضي في مول ٣٦٠ باشراف 
شركة «بروفيشيانول اكزيبيشن» لتنظيم املعارض 
واملؤمترات، ومتثالنها كل من شيخة االحمد وشوق 
املعجل، حيث شاركت كبرى شركات الزهور والشوكوال 
في الكويت لتقدمي أكثر االبداعات املميزة التي تهتم بها 

املرأة الكويتية من زهور ومجوهرات وشوكوال.
  ومت افتتاح املعرض من قبل الشــــيخة ميمونة 
الصباح التي اكدت على أهمية تشــــجيع الشــــباب 

الكويتي على صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم.
  ومن جانبها أعربت منسقة املعرض شوق املعجل 

عن بالغ سعادتها باملعرض وقالت: «نسعى من وراء 
هذه الفعالية الكبيرة الثبات اننا قادرون على تنظيم 
املعارض ونستطيع االعتماد على أنفسنا»، مشيرة 
الى أن هدفنا االساسي باملعرض يختلف عن غيره 
من املعارض، فنحن نهــــدف الى التميز والرقي في 

تقدمي كل ما هو جديد في السوق.
  وتأتي هذه اخلطوة جتســــيدا لرؤية «انفينيتي 
البابطني» وانطالقا من رسالتها الهادفة الى املساهمة 
بدور اجتماعي بارز مســــؤول، وذلك من خالل دعم 
االنشطة املتميزة من جهة، وحرصها على التواجد 
في مثل هــــذه الفعاليات كي تكون االقرب دوما من 

عمالئها. 

 تحتفل بمرور «الزياني» 
  ٧٥ عاماً

  على تأسيس «جاكـوار» 

 «أستون مارتن» تطلق نسخة ٢٠١١ 
GTالمعدلة من سيارتها ٤

 كشفت شركة «أســــتون مارتن» املتخصصة في صناعة السيارات 
الرياضية الفاخرة، النقاب عن نســــخة ٢٠١١ املعدلة من سيارة السباق 
Vantage GT٤ التي استلهم تصميمها من سيارة الطريق Vantage V١٢ من 

أستون مارتن، مع تعزيز مستوى مقاومة الهواء والقوة الضاغطة.
  وكانت Vantage GT٤ التي تعمل مبحرك سعة ٤٫٧ ليترات، قد سجلت 
حضورها السباقي األول في ٢٠٠٩، وتعتمد النسخة اجلديدة منها بشكل 
كبير على سيارة الطريق Vantage V٨ مع بعض التحسينات شملت هيكال 
من األملونيوم وتصميم قاعدة احملرك والتعليق، وإلى جانب التحسينات 
التي أجريت على احملرك ومقاومة الهواء أصبح بإمكان املتسابقني للمرة 
األولى اختيار نظام مالئم لسيارات السباق للتحكم في اجلر والتوزيع 
االلكتروني لقوة الكبح من تصميم شركة «بوش» خصيصا للسيارة 
اجلديدة من أجل تعزيز أدائها الســــباقي في مختلف الظروف. ومتتاز 
Vantage GT٤ مبشتت هوائي جديد يزيد من القوة الضاغطة عند مقدمة 
السيارة كما يعمل على توجيه الهواء لتبريد املكابح واملشع احلراري 
(الراديتر)، وفي مؤخرة الســــيارة تبرز أهمية صندوق السيارة الذي 
يعد أكبر من نظيره في V١٢، باإلضافة إلى ناشر ومنطقة حتتية خلفية 
من ألياف الكربون مما يخلق منطقة من الضغط املنخفض أسفل اجلزء 
اخللفي من الســــيارة، وذلك من أجل زيادة القوة الضاغطة، ويساهم 
اجلزء التحتي اخللفي من السيارة الذي أعيد تصميمه في تدفق املزيد 
من الهواء عبر مبرد الزيت في ناقل احلركة عالي الكفاءة. ويشــــار إلى 
أن أستون مارتن جنحت خالل العامني املاضيني في تصنيع وبيع أكثر 
من ٨٠ ســــيارة من طراز Vantage GT٤ لعمالئها حول العالم، لتصبح 

بذلك السيارة األكثر جناحا بني مثيالتها من الفئة نفسها. 
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