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 «جاكوار» تحصد جائزتين مرموقتين
  في حفل توزيع جوائز الشرق األوسط للسيارات ٢٠١٠

 أثبتت جاكــــوار بعد مرور ٧٥ عامــــا من تصنيعها 
للســــيارات اجلميلة والســــريعة أنها التزال في مقدمة 
الشركات العاملة في قطاع تصنيع السيارات الفاخرة 
حاليا، اذ حصلت مصنعة السيارات الفاخرة املتميزة على 
جائزتني مرموقتني خالل حفل تقدمي جوائز الشرق االوسط 
للسيارات، الذي جرت أنشطته أخيرا في فندق «ويست 
إن». وحازت ســــيارة جاكوار CX٧٥ جائزة «التصميم 
والتقنية» فيما فازت ســــيارة جاكوار XJ اجلديدة كليا 
بجائزة «أفضل سيارة تنفيذية للعام»، كما أوشكت على 
الفوز بجائزة «ســــيارة العام»، التي تعد كبرى جوائز 
هذه الفعالية، اال أنها تأخرت بفارق ضئيل لم يتجاوز 

النقطة الواحدة عن سيارة «فيراري ٤٥٨ إيتاليا».
  وكانت سيارة XJ اجلديدة كليا قد جنحت في احلصول 
على استحسان عمالء جاكوار ومحبي السيارات ووسائل 
االعالم منذ اطالقها رســــميا على املستوى االقليمي في 
معرض دبي الدولي للســــيارات، الذي جرت انشــــطته 
في شــــهر ديســــمبر من العام املاضي. كما حازت هذه 

السيارة التي خضعت لعملية إعادة تصميم شاملة بقيادة 
إيان كالوم، مدير تصميم ســــيارات جاكوار، العديد من 
اجلوائز مثل جائزة «سيارة العام الفاخرة» من «توب 
غير»، باالضافة الى جائزة «أفضل ســــيارة فاخرة من 
حيث االداء لهذا العام» من مجلة «أوتوموبيل الشــــرق 
االوسط». وقد اختارت جلنة حتكيم جوائز السيارات 
في الشرق االوسط جاكوار XJ باإلجماع لتكون «أفضل 
سيارة تنفيذية للعام»، محققة هذا الفوز بعد منافسة 
شرســــة مع «أودي A٨» وســــيارات الفئة اخلامسة من 

«بي إم دبليو».
  وقد مت تصميم جاكوار CX٧٥ بحيث تكون ســــيارة 
سوبركار كهربائية ذات مقعدين تعمل بالدفع الرباعي 
ومتتاز مبداها املوسع، كما استطاعت هذه السيارة املتميزة 
أن تذهل خبراء ومحبي صناعة السيارات منذ الكشف 
عنها في دورة ٢٠١٠ من معرض باريس للسيارات. وتصل 
سرعة جاكوار CX٧٥ الى ٣٣٠ كيلومترا في الساعة، مع 
االشارة الى قدرتها على التسارع من وضع الثبات الى 

سرعة ١٠٠ كيلومتر في الساعة في غضون ٣٫٤ ثوان فقط. 
كما متتاز جاكوار CX٧٥ باعتمادها على أربعة محركات 
كهربائية بقوة ١٤٥ كيلوواط لكل واحد منها (١٩٥ حصانا)، 
باالضافــــة الى محركي غاز توربينيني صغيرين فائقي 
التطور. وميكن القول ان سيارة CX٧٥ قد حازت اعجاب 
أعضاء اللجنة التحكيمية من خالل تصميمها الرشيق 
واعتمادها على تقنيات متطورة تضمن تقدمي أداء متميز 

دون املساومة على أي من مزاياها االخرى.
  وفي هذا الصدد، قال مدير عام جاكوار الندروڤر في 
الشرق االوسط وشمال افريقيا روبن كولغان: استطاعت 
ســــيارة XJ اجلديدة كليا ان حتظى باهتمام عاملي كبير 
منذ إطالقهــــا في العام املاضي. ويأتــــي حصولنا على 
هــــذه اجلائزة التي تقدمها إحــــدى أهم املجالت العاملة 
في منطقة الشرق االوسط تأكيدا للتقدير الكبير الذي 
حتظى به XJ في املنطقة. كما تعد هذه اجلوائز وسيلة 
مثالية لتقدير ٧٥ عاما من تصنيع السيارات التي تتميز 

بسرعتها وجمالها. 

 افتتاح أول صالة عرض متخصصة لـ «إنفينيتي» في بريطانيا
 أعلنت شــــركة مانع برميييــــر أوتوموبيل ليمتد، 
الشريك اجلديد ملبيعات التجزئة لسيارات إنفينيتي، 
وهي شركة تابعة ومملوكة كليا لشركة صالح احلمد 
املانع القطرية، عن افتتاح أول صالة عرض متخصصة 
لســــيارات «إنفينيتي» في اململكــــة املتحدة. حيث مت 
اختيار عدد من أكثر املهنيني خبرة في مجال بيع وخدمة 
السيارات الفاخرة الدارة أعمال مركز «مبادرة إنفينيتي 
لتصميم صاالت عرض البيع بالتجزئة»  (IREDI)في 
مدينة برمينغهام باململكة املتحدة الذي أسسته شركة 

مانع برمييير أوتوموبيل ليمتد.
  ويعد مركز إنفينيتي فــــي برمينغهام الثالث من 
نوعــــه الذي يتم افتتاحه فــــي اململكة املتحدة منذ أن 
دشنت العالمة التجارية اليابانية الفاخرة سياراتها 
في األسواق البريطانية قبل عام، ويأتي االفتتاح في 
توقيت متزامن مع بدء بيع سيارة إنفينيتي M اجلديدة 

كليا وذات األداء العالي.
  كما يأتي وصول سيارات إنفينيتي إلى قلب منطقة 
ويست ميدالندز في اململكة املتحدة بعد فترة قصيرة 

من افتتاح مراكز «مبادرة إنفينيتي لتصميم صاالت 
عرض البيــــع بالتجزئة»  (IREDI)في ريدينغ وغرب 
لندن ووسط لندن في العنوان الفخم ـ ٧٧ بيكاديللي، 
ومثل املركز في برمينغهام، سيتم تصميم مركز «مبادرة 
إنفينيتي لتصميم صاالت عرض البيع بالتجزئة» في 
جالسكو من قبل شركة مانع برمييير أوتوموبيل ليمتد 
ومــــن املتوقع افتتاح املركز هذا العام، بينما يتم بناء 
التسهيالت اجلديدة ملركزي إنفينيتي في ستوكبورت 
وليدز ومن املتوقع افتتاحهما في عام ٢٠١١. وتتطلع 
شــــركة مانع برمييير أوتوموبيل ليمتد، إلى إضافة 
مراكز جديدة حسب «مبادرة إنفينيتي لتصميم صاالت 
عرض البيع بالتجزئة»  (IREDI)في جنوب وشرق لندن 

وكامبريدج وبريستول ونيوكاسل ونوتينغهام.
  ويقدم مركز إنفينيتي في برمينغهام، وهو مركز 
أنيق ومرحب يتميز براحته الهادئة وكأنه فندق فاخر 
متنوع الديكــــور، معايير جديدة فــــي مجال العناية 
مبتطلبات العمالء في قطاع مبيعات التجزئة للسيارات 

في ثاني أكبر مدينة بريطانية. 

 سيارة جاكوار XJ اجلديدة كليا

 معرض برمينغهام الذي افتتح مؤخرا

 «مرسيدس ـ بنز» تحصد العديد من األوسمة العالمية
 حصدت شركة مرسيدسـ  بنز، العديد من األوسمة العاملية 
مؤخرا، بدءا من تكرمي ســـياراتي CLS وSLS من فئة AMG من 
قبل قراء صحيفة «Auto Zeitung» األملانية، وصوال الى حصولها 
على مرتبة الريادة في نظام AutomarxX لتصنيف العالمات من 

قبل نادي أداك، ثاني أكبر نادي سيارات في العالم.
  وقد بــــــدأت احتـــفاالت مـــرســـيدس ـ بـــنز عندما تـــم 
اإلعـــالن عـــن الفائزين في االســـتفتاء السنوي الـ ٢٣، الذي 
تقوم بإجرائه صحيفة «Auto Zeitung»، لتحديد أفضل السيارات 
للعام، حيث شغلت سيارة مرسيدسـ  بنز CLS صدارة ترتيب 
اجلوائـــز باختيارها كأفضل موديل للعام في فئة ســـيارات 

الرفاهية.
  واعتلت سيارة مرسيدس ـ بنز SLS من فئة AMG الترتيب 
في استفتاء القراء كأفضل سيارة رياضية للمرة الثانية على 
 «Auto Trophy» التوالي، وقد حصلت الســـيارتان على جائزة
القيمة، في حني مت التصويت حلملة مرسيدس ـ بنز SLS من 
فئة AMG بعنوان «هل مازالت سيارة؟» كأفضل حملة إعالنية 

للعام.
  وعقب ذلك بأيام قليلة، استعادت مرسيدس-بنز مكانتها 
في صدارة ترتيب نظام AutomarxX للعالمات اخلاص بنادي 
ADAC، لتصبـــح العالمة األملانية األفضـــل في مجال تصنيع 

السيارات.
  وتعد مرســـيدس ـ بنز أجنح عالمة تصنيع سيارات منذ 
تقدمي نظام تصنيف AutomarxX في عام ٢٠٠١، محتلة املرتبة 
األولى لـ ١٢ مرة ومتغلبة على منافســـاتها في أكثر من نصف 
كافة فئـــات التصنيف. ويقوم نـــادي ADAC بتقييم عالمات 
صناعة السيارات التي يتم بيعها في أملانيا على أساس فئات 
تشـــمل قوة املنتج/ جودة املركبة والســـالمة ورضا العمالء 
والبيئة وصورة العالمة واملكانة في السوق. وتعكس النتائج 
القدرات احلالية جلميع الشـــركات املصنعة للسيارات والتي 

لها صلة بأملانيا.
  ويتم اختيار العالمة الفائزة لكل فئة ليتم على أساس ذلك 
حتديد العالمة الفائزة بالتقييم الكلي، ومتثل العوامل الرئيسية 

التي يتم تقييمها في فئة السالمة توفر أنظمة األمان الفعالة 
واملستجيبة ومدى تطبيق هذه األنظمة على املركبات كإحدى 
املواصفات القياســـية دون أي تكلفة إضافيـــة. وقد أحرزت 

مرسيدس ـ بنز املرتبة األولى في هذه الفئة.
  وتتضمن فئة قوة املنتج/ جودة املنتج نتائج ٥٠٠ اختبار 
أجريت مؤخرا على السيارات، ومنها اختبارات تقوم بإجرائها 
مؤسسات خارجية لضمان السالمة مثال TUV وDEKRA لتقدم 

تقريرا لنادي ADAC بإحصائيات تفصيلية.
  وقد أبلت مرســـيدسـ  بنز بالء رائعا حيث شكلت اجلودة 
القصوى إلى جانب أفضل معايير السالمة املمكنة صميم اهتمام 

األفراد الذين أجريت معهم الدراسة.
  ولم حتتل مرســـيدس ـ بنز املرتبة األولى في كلتا الفئتني 
فحسب، بل ان األشخاص املشاركني في الدراسة وضعوا العالمة 
في املقدمة فيمـــا يتعلق مبجال البحث والتطوير في صناعة 
السيارات. وقد عملت مرسيدسـ  بنز على حتسني مكانتها في 

فئتني أخريني لتقييم رضا العمالء واملكانة في السوق.

  وبهذه املناســـبة، قال مدير املبيعات والتسويق لسيارات 
مرســـيدس ـ بنز في الشرق األوسط واملشرق العربي، فرانك 
بيرنتالر: «إننا فخورون للغاية بتحقيق هذه اإلجنازات، والتي 
تؤكد وتعكس بوضوح مدى جناح وشعبية عالمة مرسيدس 
ـ بنـــز. وفي الوقت ذاته، تؤكد هذه النتائج على جهودنا التي 
نبذلها لنوفر لعمالئنـــا األفضل في جميع املجاالت يوما بعد 

يوم».
  ومنذ عام ٢٠٠١، قامت دراسة AutomarxX لنادي ADAC بتقييم 
سمعة ومكانة شركات صناعة السيارات في السوق ذات الصلة 
بأملانيا. وحتى اليوم، مت نشر هذه الدراسة ٢٣ مرة، باحتالل 
عالمة مرســـيدس ـ بنز املرتبة األولى في ١٢ مناســـبة، ويتم 
تقدمي نتائج نظام AutomarxX للتقييم على أســـاس دراسات 
ومقابالت عديدة، وعلى سبيل املثال، تضم عملية تقييم فئة 
قوة العالمة نتائج دراسة لصورة العالمة بعالم سيارات نادي 
ADAC تشـــمل ٤٫٠٠٠ مواطن أملانـــي باإلضافة إلى تقييم قيم 

السيارات بعد االستخدام. 

 «نيسان» و«ميتسوبيشي» يوسعان  نطاق 
تعاونهما في قطاع السيارات اليابانية الصغيرة

 «وردز» تمنح نظام الطاقة لسيارة «نيسان ليف» 
الكهربائية جائزة أفضل ١٠ محركات لـ ٢٠١١

 أعلنــــت شــــركتا نيســــان موتــــور احملــــدودة 
وميتسوبيشــــي موتورز كوربوريشن أنهما اتفقتا 
على تعزيز مجال تعاونهما احلالي في مشــــروعات 
جديدة من املتوقع أن تقوي تنافسيتهما املشتركة، 
خاصة في قطاع السيارات اليابانية الصغيرة وأعمال 

املركبات التجارية عامليا.
  واوضحت الشركتان انهما باإلضافة إلى تعزيز 
نطاق الشراكة احلالية اخلاصة مبصنعي التجهيزات 
األصليني، قد اتفقتا ايضا على دراسة فرص جديدة 
ميكن لهــــا أن تولد مجاالت اضافيــــة للتعاون بني 

الشركتني.
  يذكر ان هناك عدة اتفاقات بني نيسان وميتسوبيشي 
موتورز خاصة مبصنعي التجهيزات األصليني (في 
مجال املركبات في األسواق اليابانية)، مبا في ذلك 
السيارات الصغيرة واملركبات التجارية، وسيكون 
االتفاق بني نيسان وميتسوبيشي موتورز متمما ألي 
اتفاقات عقدها الطرفان مسبقا مع شركاء آخرين. 

  وبالنسبة للتوسع في الشراكة اخلاصة مبصنعي 
التجهيزات األصليني، فقد مت االتفاق على أن تقوم 
نيسان بتوفير سيارة فان/واجون لشركة ميتسوبيشي 
موتورز للسوق احمللية اليابانية، وفي املقابل تقدم 
ميتسوبيشي سيارة رياضية متعددة االستخدامات 

ألسواق الشرق األوسط، كما ان املباحثات بني الشركتني 
مستمرة لكي تقوم نيسان بتوفير موديالت في قطاع 

السيارات الفخمة للسوق احمللية اليابانية. 
  أما بالنسبة للفرص اجلديدة، فهناك مشروعان 
قيد الدراسة حاليا، تتضمن: تصنيع اجليل احلالي 
من بيك ـ أب نيسان نافارا في مصنع ميتسوبيشي 
موتورز في تايلند، وعلى املدى األطول، تقيم الشركتان 
التعاون في مجال تصنيع وهندسة جيل جديد من 
شاحنة بيكـ  أب وزن واحد طن، باإلضافة الى تأسيس 
مشروع مشترك تساهم فيها كل شركة بنسبة ٥٠٪ 
لتخطيط املنتجات وأعمال الهندسة اخلاصة بالسيارات 

الصغيرة للسوق احمللية اليابانية.
  وفي هذا اخلصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
نيسان، كارلوس غصن: «هذا االتفاق مهم بالنسبة 
لـ «نيسان» ألنه يدعم توسعنا في األسواق الناشئة 
ويلبي احتياجات القدرات الفورية في اخلارج وميكننا 
مــــن تعزيز أعمالنا في قطاع الســــيارات الصغيرة 
في اليابان، وتؤكد عالقتنا مع ميتسوبيشــــي قدرة 
حتالف رينو ـ نيسان وشــــبكة الشراكات العاملية 
على التطور بشــــكل مستمر وصنع عالقات جديدة 
وناجحة مع الشــــركات األخرى لتلبية احتياجات 

معينة وأهداف مشتركة». 

وقام احملررون بتقييم الســـيارات حسب عزم 
التدوير والضجيج واالهتزاز واخلشونة، باالضافة 
إلى املواصفات التقنية للمحرك والعالقة التنافسية 
املباشرة بني السيارات. وتشمل سيارة نيسان 
«ليف» اجلديدة كليا نظاما كهربائيا متزامنا ذا 
استجابة عالية وبقوة ٨٠ كيلوواط، يعمل ببطارية 
ليثـــومـ  أيون ٢٤ كيلوواط هيرتز مت تصنيعها 
في مصنع شركة أوتوموتيف اينيرجي سبالي 
كوربوريشن (AESC) في منطقة زاما باليابان، 
وهي مشروع مشترك بني شركة نيسان موتور 

احملدودة وان اي سي كوربوريشن.

 أعلن مسؤلو مجلة «وردز» 
املتخصصة في مجال السيارات، 
القيادة في  عن انضمام نظام 
سيارة نيسان «ليف» منعدمة 
االنبعاثات والكهربائية بنسبة 
إلى قائمـــة «أفضل ١٠   ،٪١٠٠
محركات» لعام ٢٠١١، وهي املرة 
األولى في تاريخ قائمة املجلة 
املمتد ١٧ عاما التي تضع فيها 
جلنـــة االختيار نظاما للطاقة 
مـــن دون محـــرك دون حرق 
قطرة بنزين واحدة.  وفي هذا 
اخلصوص، قال رئيس «نيسان» 
األميركيتني، كارلوس تافاريس: 
«لقد جنحنا في هندسة نيسان 
ليف لتكون لها صفات القيادة 
التي تعجب السائقني، إن كنا 

نقارنها بسيارات كهربائية أخرى أو بالسيارات 
التي تعمل مبحركات االحتراق الداخلي». وأضاف: 
«ان ضم نيسان ليف إلى قائمة أفضل ١٠ محركات 
يؤكد أن نيســـان ليف قادرة على التنافس مع 
كل املركبـــات املمتازة بغض النظـــر عن نظام 

الدفع». 
  وقد شارك في املنافسة ٣٨ سيارة وهي أكبر 
مجموعة ســـيارات في تاريخ اجلائزة، وشملت 
املنافسة األنظمة الطبيعية ومحركات االحتراق 
الداخلي، ومحركات الديزل واألنظمة الكهربائية 
الهجينة وسيارة نيسان «ليف» الكهربائية كليا، 

 نيسان «ليف» الكهربائية

 ريتشارد جوڤرنار خالل تسلمه اجلائزة
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 نائل الزياني وجاسم الزياني مع مسؤولي شركة الزياني والرمح الثالثي أمام سيارة مزاراتي  

 جانب من جناح مزاراتي في معرض السيارات ويبدو من اليسار نادر جابر ومحمد 
اللل وشادي النملة 

 «الزياني» تعرض عائلة «الرمح الثالثي» بأناقة
  في معرض الكويت الدولي للسيارات

 أعلنت شركة الزياني بالتعاون 
مع عالمة «الرمح الثالثي» انها 
قامت بتقدمي السيارات األكثر أناقة 
وعرضها للســـوق الكويتي في 
معرض الكويت الدولي للسيارات 
على أرض املعارض مبشـــرف، 
ممثلة في عائلة مزاراتي واملؤلفة 

من ٣ مناذج مختلفة هي: 
 Quattroporte، GranTurismo،  

.GranCabrio
  وقال مدير عام شركة الزياني، 
ديريك دافيز: «كل سيارة هنا هي 
حتفة نادرة وعمل فني بحد ذاتها، 
فبعد أن تعجب بسيارة مزاراتي 
وتقترب منها ستشعر بقوة جمال 
تصميمها اآلسر مقرونا بصدق 
الهندسة احلقيقية، هذه السيارات 

حقا غير اعتيادية».
  واضاف: «بدءا من آخر إصدار 
GranCabrio التـــي متثل جوهر 
الســـيارات  مزاراتي من ناحية 
املكشوفة، إنها مزاراتي بكل معنى 
الكلمة، ابتداء من شكلها الرائع 
من بينينفارينا إلى داخلها الرحب 
والواســـع، من براعة التفاصيل 
ملتعة القيادة واألداء، ومزاراتي 
GranCabrio تغنـــي احلـــواس 
اخلمس في جتربة مشتركة في 
التنازل  الطلق، من دون  الهواء 
عـــن الراحة واألداء، الســـيارة 
احللم صممت وصنعت للرجال 
والنساء الذين يحبون أن يعيشوا 
احلياة البسيطة على الرغم من 

تطورها.
«مزاراتـــي    وتضمـــن 
Quattroporte» سيارة الصالون 
الكبيرة الفاخرة أعلى مستويات 
أداء  مـــع  واإلثـــارة  الراحـــة 
GranTurismo األصيلة، واجللوس 
 Quattroporte خلف مقود مزاراتي
يعني الســـفر بكل راحة وبكل 
ترحاب، احملرك سعة ٤٫٢ ليترات 
وبقوة V٨ والتغيرات املذهلة لناقل 

هنا أيضا فـــي الكويت، إن عدد 
العمالء اجلدد الذين انضموا إلينا 
 GranCabrio منذ إطالق مزاراتي
كان عددا هائال، ونحن في شركة 
الزياني نرحب بهم مع خدماتنا 
املعتادة، ونتطلع إلى املزيد من 
األعضـــاء اجلدد في املســـتقبل 

القريب». 

احلركة، Quattroporte متنح دائما 
األداء لدرجة الكمال والتي متزج 
بـــني الفخامة وجتربـــة القيادة 

املثيرة.
  وفي هذا الســـياق، قال مدير 
التسويق في شركة الزياني نادر 
جابر: «إن عائلة (الرمح الثالثي) 
ال تنمو فـــي إيطاليا فقط وإمنا 

 سيارتك الليموزين الفاخرة 
  أخيرًا في الكويت لدى «الزياني»

 «أوتوموبيل» تمنح الجيل الجديد من «نيسان باترول»
  جائزة أفضل سيارة رياضية متعددة االستخدامات وأنيقة

 أعلنت ســـيارة نيسان باترول موديل ٢٠١٠ عن  
حصولها على جائزة «أفضل سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات وأنيقة لعام ٢٠١٠» من مجلة أوتوموبيل 
وتلفزيون املستقبل، ومنذ تدشينها العاملي اخلاص 
في اخلليج قبل ١٠ أشهر، وهو التدشني العاملي األول 
من نوعه في منطقة اخلليج تنظمه شركة يابانية 
مصنعة للسيارات، حافظ اجليل اجلديد من نيسان 
باترول وبشـــكل متواصل وبـــكل اقتدار على لقبه 

«بطل الدروب».
  وبهذه املناســـبة، قـــال املدير اإلداري لشـــركة 
نيسان الشرق األوسط أتسو كوساكا: «كان تدشني 
نيسان باترول اجلديدة كليا موديل ٢٠١٠ أهم حدث 
لتدشني منتج جديد من منتجات الشركة في املنطقة 
هذا العام، ومتثل هـــذه اجلائزة من محرري مجلة 
أوتوموبيل أسلوبا رائعا لالحتفال بهذه املركبة مع 
نهاية العام احلالي. إن نيسان باترول مركبة متثل 
طفرة تكنولوجية كبيرة تأخـــذ بطل الدروب إلى 

مستويات أعلى من التميز والرقي».
  وتعتبر مجلة أوتوموبيل واحدة من أقدم وأعرق 
مجالت السيارات وأكثرها شعبية في املنطقة العربية 

ويوزع منها شهريا نحو ٧٤٠٠٠ نسخة.
  أما البرنامج التلفزيوني الذي يحمل االسم نفسه 
على قناة تلفزيون املستقبل فيتمتع بقاعدة عريضة 

للمشاهدين العرب في الشرق األوسط.

  وكان احلفل العاملي الكبير لتدشني اجليل اجلديد 
من نيســـان باترول أقيم في فنـــدق قصر االمارات 
الشهير في العاصمة اإلماراتية، أبوظبي، في شهر 
فبراير ٢٠١٠، وكشف السيد كارلوس غصن، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة نيسان موتور احملدودة، النقاب 
عن املركبة أمام حشد من كبار الشخصيات ورجال 

األعمال من جميع أنحاء الشرق األوسط.
  وشـــهد احلفل تقدمي أوبريت روى قصة نيسان 
باترول وصالتها املتينة باملنطقة العربية، حتت اسم 
«البطل يعـــود إلى موطنه»، وحتدث األوبريت عن 
املركبة األسطورة التي تعيد تأكيد تواجدها كأرقى 
مركبة رياضية كبيرة احلجم ومتعددة االستخدامات 
بالدفـــع الرباعي في املنطقـــة والتي حتظى بأعلى 
مستويات الثقة. كما مت تنظيم سلسلة من األحداث 
كجزء من التدشني العاملي في سلطنة عمان، شملت 
جتربة قيادة نيسان باترول من قبل اإلعالميني العرب، 

وشارك السيد غصن في تلك التجربة املثيرة.
  وفي أبريل ٢٠١٠، ســـجلت نيسان باترول رقما 
قياسيا جديدا لنيســـان في الشرق األوسط عندما 
أكملت بنجاح قيادة السيارة بخزان وقود واحد من 
العاصمة اإلماراتية، أبوظبي، إلى العاصمة السعودية، 
الرياض. وكان ذلك االجناز إشـــارة لألداء املتفوق 
لتقنية محركها وفعاليته املتقدمة في استهالك الوقود 
مع نظام احلقن املباشـــر للبنزين ما وضع نيسان 

باترول ٢٠١٠ على رأس فئة الســـيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات ذات احلجم الكامل.

  وسيتوافر باترول عند العربية للسيارات بنسختي 
«إس إي» SE و«ال إي» LE، مع مجموعة واسعة من 
التجهيزات في كل نسخة ترضي متطلبات العمالء 

الفردية.
  تتضمن نيسان باترول «إل إي» نسخة بقوة ٤٠٠ 
حصان وعـــزم دوران ٥٦٠ نيوتن ـ متر من محرك 
الثماني اسطوانات «VK٥٦VD» على شكل «V» سعة 
٥٫٦ ليترات، الذي يحتوي على تقنيتي حقن الوقود 
املباشر و«التحكم املتبدل بتوقيت عمل الصمامات 
 Variable Valve Event and Lift «ومســـافة فتحهـــا
VVEL)). وينقل احملرك قوته إلى العجالت الدافعة 
عبر علبة تروس أوتوماتيكية من ســـبع سرعات 
تتوافر بوظيفة للتعشـــيق اليدوي. أما بالنســـبة 
إلى باترول «إس إي»، فتحصل على نسخة أخرى 
من احملرك تولد ٣٢٠ حصانـــا وعلى علبة تروس 

أوتوماتيكية جديدة من خمس سرعات.
  تتوافر نســـختا باترول قياســـيا بأول «نظام 
هيدروليكي للتحكم بحركة اجلسم في العالم، وهو 
يبقي جسم السيارة مسطحا أكثر ويحد من انحنائه 
أثناء االنعطاف وتغيير املســـار. كما يضمن أيضا 
راحة قيادة في املدينة وثباتا هائال على املســـارات 

الوعرة والرملية. 

 مرة أخرى.. إجناز رائع آخر من شركة الزياني، 
فبعد أن راقبت احتياجات الســـوق قررت شركة 
الزيانـــي أن الوقت قد حان للبدء في التوجه إلى 
الفخامة في الكويت، ولذلك فقد حصلت على وكالة 

«تاكسي لندن».
  وبهذه املناســـبة قال مدير عام شركة الزياني 
ديريك دافيز: «نحن نعرف متاما أن سوق السيارات 
في الكويت مشبعة والقدرة التنافسية عالية جدا، 
ومن املعروف أن شـــركة الزياني لديها عالمات 
جتارية فاخرة، وإن حصولنا على وكالة «تاكسي 
لندن» إلدخالها للسوق الكويتي سيكون إجنازا 
جديدا وعالمة بارزة أخرى من شأنها جذب عمالء 
جدد لالنضمام إلى عائلتنا، سيارة «تاكسي لندن» 
هي حقا مألوفة ومعروفة لدى معظم الكويتيني، 
وقد أتينا بها لتلبية جميـــع احتياجات العائلة 
اليومية باإلضافة لتلبية احتياجات الشـــركات 

والفنادق بطريقة فريدة ومختلفة».
  والســـيارة هي من نوع الليموزين العائلية 
الفاخـــرة، فيها الكثير مـــن املميزات واإلضافات 
الفخمة كشاشات العرض الكريستالية املسطحة 
وفرش اجللد الفاخر ونظام اتصال صوتي داخلي 
مع الســـائق عن طريق االنتركم املطور، وتتميز 
سيارة «تاكسي لندن» باحترام خصوصية العمالء 
وعائالتهم من خالل عـــزل مقصورة الركاب عن 

الســـائق من خالل بالســـتيك عازل، إضافة إلى 
الشـــعور باألمان للوصول إلى الوجهة املطلوبة 

براحة تامة.
  املقصورة الداخلية الفسيحة والرحبة لـ «تاكسي 
لندن» معززة مبقاعد خلفية تتسع لعدد ٥ أشخاص، 
وهي محددة بالبالستيك السهل التنظيف أو القماش، 
ركاب مقصورة «تاكسي لندن» سيشعرون بالكثير 
من اللمســـات الرائعة، فهناك مساند رأس فردية 
لكل راكب، أحزمة لتثبيت األطفال باملقاعد والكثير 
من اإلضاءة، أزرار التحكم متموضعة على أبواب 
مقصورة الركاب بحيث تكون في متناول اجلميع، 
واألبواب الواســـعة على ارتفاع منخفض وعتبة 
صغيرة الستعمالها إذا تطلب األمر ذلك، ومن السهل 
الدخول واخلروج إليها، األبواب الواسعة وكذلك 
العتبة واملقعد الوسطي الدوار في «تاكسي لندن» 
تساعد أيضا أولئك الذين يعانون من محدودية 

احلركة.
  أما مدير التسويق في شـــركة الزياني أحمد 
فلو فقال: إن «تاكسي لندن» هي سيارة إضافية 
حتتاجها كل عائلة كويتية تقريبا فيتم قيادتها من 
قبل السائق، واألطفال يصلون لوجهتهم بأمان، 
والسيدات يصلن بأناقة حيثما يردن، واآلن أصبح 
بإمكان الرجل االطمئنان على عائلته مع هذه السيارة 

اآلمنة والفاخرة واملثالية لتنقل عائلته». 

 «أودي» تبيع مليونًا و٣٩٠٠ سيارة حول العالم 
  خالل األشهر الـ ١١ األولى من ٢٠١٠

 أعلنت شركة «أوديـ  ايه جي» جتاوزها 
حاجز املبيعات القياسية التي سجلتها 
عام ٢٠٠٨، إذ باعت الشركة خالل األشهر 
الــــ ١١ األولى من العـــام احلالي مليونا 
و٣٩٠٠ سيارة حول العالم محطمة بذلك 
رقم املبيعات التاريخي للشـــركة الذي 
سجلته في العام ٢٠٠٨، وهو ١٫٠٠٣٫٤٦٩ 

مليون سيارة.
  وباملقارنة بالفتـــرة املماثلة من عام 
٢٠٠٩، فقد ارتفعت مبيعات أودي بنسبة 
١٥٫٣٪، وقـــد حتقق االرتفـــاع امللحوظ 
في مبيعات أودي بســـبب النمو الهائل 
في األســـواق الصينية والتأدية الالفتة 
لألســـواق األميركية عدا عن النشـــاط 

امللحوظ لألسواق األملانية.
  وبهذه املناســـبة، قال عضو مجلس 
إدارة أودي للمبيعات والتسويق بيتر 
شـــوارتزنباور: «كمية احلجوزات على 

ســـيارات أودي في األســـواق األملانية في تزايد مســـتمر السيما في قطاع 
أســـاطيل الشخصيات املهمة، وذلك بالتزامن مع اإلقبال الكبير على سيارة 

.«Aأودي ١
  وأضاف: «على الرغم من النمو الهائل في األسواق الصينية، إال أن األسواق 

األملانية على أمت االســـتعداد للفوز من 
جديد في املواجهة على لقب أكبر أسواق 

أودي لعام ٢٠١٠».
  وأوضح ان مبيعـــات أودي ارتفعت 
بنسبة ١٪ في نوفمبر لتصل إلى حدود 
الـ ٢٢٫٠٥٥ وحدة، وقد باعت الشـــركة 
خالل األشـــهر الـ ١١ األولى مـــــن العام 
احلالـــي ٢٠٥٫٢٠٧ ســـيــــارات في تلك 
األســـواق، أقل بـ ٢٫٩٪، مشـــيرا الى أن 
شهر ديسمبر اجلاري سيعزز من تأدية 
أودي وتوديع العام بنتائج متميزة بفضل 
كمية احلجوزات الكبيـــرة التي تلقتها 

الشركة خالل األسابيع األخيرة.
  وذكر انـــه باالنتقال إلى األســـواق 
الصينية، فقد جنحت أودي في تخطي 
عتبة الـ ٢٠٠٫٠٠٠ ســـيارة للمرة األولى 
على اإلطالق، وذلك بفضل النمو امللحوظ 
في تلك األسواق الذي بلغ ٥٠٪ مقارنة 
بالفترة نفسها من العالم املاضي، حيث باعت أودي ٢٠٩٫٧٥٢ سيارة نخبوية 
في األسواق الصينية خالل األشهر الـ ١١ األولى من العام احلالي، كما جنحت 
الشـــركة ذات احللقات األربع في تسليم ١٧٫٦٩٢ سيارة خالل الشهر نفسه 

أي بارتفاع نسبته ٧٫٢٪. 

 جانب من تصنيع «أودي»

 بيتر شوارتزنباور يختبر إحدى سيارات «أودي»


