
 34  سيارات  الجمعة ٤ فبراير  ٢٠١١ 
 كارلوس غصن يتسلم جائزة

  سيارة العام األوروبية لـ ٢٠١١  

احملدودة في شهر سبتمبر ٢٠١٠ 
وقعت مذكرة تفاهم مع اململكة 
الهاشـــمية لترويج  األردنية 
التنقـــل منعـــدم االنبعاثات 
فـــي اململكة، في شـــراكة هي 
األولى من نوعها في املنطقة 

العربية.
  وحســـب بنـــود مذكـــرة 
التفاهم، تتعهد اململكة األردنية 
الهاشـــمية وشـــركة نيسان 
بترويج السيارات الكهربائية 
كحل للتنقل املستدام والذي 
سيســـاعد األردن في التعامل 
مع قضايا رئيسية مثل توفير 
الطاقة وتخفيض انبعاثات غاز 
ثاني أوكسيد الكربون وحماية 

البيئة. 

  وبعد تسلمه اجلائزة رسميا، 
قال كارلوس غصن: «إنه شرف 
كبير لسيارة نيسان «ليف» 
أن حتصل على جائزة سيارة 
العام األوروبيـــة كونها أول 
سيارة كهربائية متاما حتقق 
الفائزين  هذه االجناز، ومثل 
السابق، تعتبر  باجلائزة في 
سيارة نيسان «ليف» جذابة 
وتنافســـية، ال تتهـــاون في 
أســـلوبها ومزاياها ونواحي 
الســـالمة أو األداء أو التحكم، 
لكنها متميزة بكونها سيارة 
إبداعية تعكس رؤية واضحة 
ملســـتقبل التنقل وهي رؤية 

النقل املستدام».
  وكانت شركة نيسان موتور 

 تســـلم الرئيس التنفيذي 
لشركة نيسان موتور احملدودة 
كارلوس غصن، جائزة سيارة 
العـــام األوروبيـــة ٢٠١١ التي 
منحت لسيارة نيسان «ليف» 
منعدمة االنبعاثات، وذلك خالل 
حفل خاص أقيـــم مؤخرا في 
صالة بافيو جابرييل بالعاصمة 

الفرنسية، باريس.
  وكان ٥٨ عضـــوا ميثلون 
جلنة التحكيم في جائزة العام، 
وهم صحافيون متخصصون 
بالسيارات من ٢٣ دولة أوروبية، 
اختاروا نيســـان «ليف» على 
رأس قائمة ضمت ٦ سيارات 
تقليدية جديـــدة في املرحلة 
النهائية للجائزة، وكانت تلك 
املرة األولى في تاريخ اجلائزة 
السنوية املمتد ٤٧ عاما حتصل 
فيها سيارة كهربائية على هذا 

التقدير.
  وبهذه املناسبة، قال رئيس 
جلنة احلكام جلائزة سيارة العام 
األوروبية هاكان ماتسون: «إنني 
على قناعة بأننا سنشـــهد فوز 
سيارات كهربائية بجائزة سيارة 
العام في املستقبل، ولكن عندما 
يحصل ذلك، يجب أن نتذكر دائما 
أن هناك سيارة كهربائية واحدة 
كانت أولى السيارات الكهربائية 
التي فازت بها، ولذلك ستبقى 
الفائزة بجائزة  نيسان «ليف» 
سيارة العام ٢٠١١ مركبة خاصة 

للغاية».

 كارلوس غصن وهاكان ماتسون  

 «نيسان» و«إنفينيتي» تعرضا 
مجموعة مميزة
  من السيارات
  في معرض قطر 
الدولي للسيارات 

 «فورد» تنهي ٢٠١٠ بزيادة ٢٨٪ 
  في مبيعاتها بمنطقة الخليج  

 أعلنت فورد الشــــرق األوسط عن منو مبيعاتها 
اإلجمالية خالل عام ٢٠١٠ بنسبة ٢٨٪ في دول مجلس 
التعاون اخلليجي مقارنة مع العام ٢٠٠٩، وذلك بفضل 
اإلقبال املتزايد على منتجات فورد ولينكولن والثقة 
التي يوليها املســــتهلكون أكثر فأكثر على طرازاتها 

باعتبارها خيارا أفضال.
  وتوقعت الشركة أن تستمر مسيرة النمو على 
هذا النحــــو في العام ٢٠١١ وأن تــــزداد حصتها في 

السوق اإلقليمية بفضل اجليل 
اجلديد من املنتجات الرائدة 
التي تطرحها واالستثمارات 
املتواصلة من قبل الوكالء 
لدفع عجلة منو أعمال فورد 
في مختلف أنحاء املنطقة.

  كما ســــجلت فــــورد في 
الواليات املتحــــدة األميركية 

مبيعات قوية بلغت ١٫٩٣٥ سيارة 
خالل عام ٢٠١٠ بزيادة قدرها ١٩٪ 

مقارنة بعام ٢٠٠٩، ما ميثل أكبر معدل 
منو ألي شركة مصنعة للسيارات، كما 

ازدادت حصة فورد السوقية للسنة الثانية 
على التوالي ـ أول مرة تنمو الشركة حصتها 

بشــــكل متتابع منذ عام ١٩٩٣، وذلك بفضل موجة 
جديدة من الطــــرازات التي تتميز بجودتها العالية 
وكفاءتها في استهالك الوقود، فقد حققت فورد أعلى 
معدالت النمو في حصة الســــوق في القطاع حيث 
ســــجلت زيادة بنســــبة نقطة مئوية كاملة، وذلك 

للسنة الثانية على التوالي.
  وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لشركة فورد 
الشــــرق األوسط الري براين: «تعكس هذه النتائج 
التقدم الهائل الذي حققته فورد على صعيد زيادة 
حصتها السوقية على املستويني اإلقليمي والعاملي، 

ولكــــن األهم من ذلك كله أن هــــذه النتائج توضح 
اإلقبال منقطع النظير من قبل املستهلكني على أحدث 
منتجاتنا التي حازت التقدير والثناء بفضل ما تتمتع 
به من جودة عالية وأمان وتقنيات متطورة وكفاءة 

من حيث استهالك الوقود».
  وأضاف: «نوفر اآلن مجموعة متوازنة وجديدة 
كليا من املنتجات عالية اجلودة حتت عالمتي فورد 
ولينكولن، ما يوفر لنا أساسا صلبا ملواصلة النمو 
خالل عام ٢٠١١. وتشهد عالمة فورد التجارية ثناء 
وتقديرا كبيرين في مجاالت جديدة، األمر الذي يشير 
إلى أن بذور النمو قد مدت جذورها، وميثل دليال 
آخر على أننا نواصل تقدمي املنتجات التي 

يطلبها عمالؤنا».
  وفــــورد تتصدر املرتبــــة األولى 
في دراســــات والء املالكني والقدرة 
على االحتفاظ بالعمالء، وكانت 
قد سجلت شركة فورد أحدث 
إجنازاتها في األسبوع املاضي 
عندما حصدت أكبر عدد من 
األلقاب خالل الدورة السنوية 
اخلامسة عشــــرة جلوائز 
بولك لوالء العمالء في قطاع 
السيارات، التي مت توزيعها 
خالل مؤمتر أوتوموتيف نيوز 
العاملي في ديترويت، حيث حصدت 
فورد جوائز ضمن عدة فئــــات، منها: الوالء الكلي 
للشركة املصنعة، الوالء الكلي للماركة، وفئة سيارات 
الـ«بيــــكـ  أب» متوســــطة وكاملة احلجم وذلك عن 
مجموعة شــــاحنات إف ـ سيريز، وهو فوز متتابع 
ضمن هذه الفئة، وشكل هذا العام املرة األولى التي 
تفوز بها فورد بجائزة فئة الوالء الكلي للصانع منذ 

عام ١٩٩٩، حيث فازت بنسبة ٦١٫٨. 

 «بورشه» تطرح «باناميرا ٤إس» و«٩١٨ آر إس آر» 
 خالل مشاركتها في معرض قطر للسيارات 

 «باناميرا ٤إس إكسكلوسيف» اجلديدة 

 قام نائب الرئيس التنفيذي 
لدائرة املبيعات والتسويق في 
شركة بورشه األملانية لصناعة 
السيارات، ومقرها شتوتغارت، 
بيرنهــــارد ماير خــــالل افتتاح 
معرض قطر للسيارات مؤخرا 
بكشف النقاب عن طراز «باناميرا 
٤إس إكسكلوسيف نسخة الشرق 
األوســــط» املخصــــص ملنطقة 
الشــــرق األوســــط، وسيحصر 
إنتــــاج هذه النســــخة اخلاصة 
جدا من باناميرا، التي صممتها 
دائرة «بورشه إكسكلوسيف»، 
بست وستني سيارة فقط سيتم 
بيعها حصريا في أسواق الشرق 

األوسط.
٤إس  «باناميــــرا    وتبــــرز 
إكسكلوسيف نســــخة الشرق 
األوســــط» بالعديد مــــن املزايا 
الفريدة إذ لم يسبق أن استخدم 
طالء جســــمها اخلارجي، وهو 
«كارارا أبيض معدني»، في أي 
طراز بورشــــه مــــن قبل وميتد 
هذا اللون ليشمل فتحات الهواء 
األمامية وأغطية نظام غســــيل 
املصباحني األماميني، باإلضافة 
إلى حافة املصد اخللفي السفلية 
وناشر الهواء نتيجة لذلك تبرز 
التطعيم والشــــعارات  خطوط 
سوداء اللون باإلضافة إلى لون 
«احلرس األحمر» حلرف «S» في 

«كارارا أبيض معدني»، ما يجعلها 
سيارة «غران توريزمو» حصرية 

بالفعل.
٤إس  «باناميــــرا    تندفــــع 
إكسكلوسيف نســــخة الشرق 
األوســــط» مبحرك مــــن ثماني 
أسطوانات على شكل «V» سعة 
٤٫٨ ليترات، يولد ٤٠٠ حصان 
ويســــتهلك الوقود مبعدل ١٠٫٨ 
ليترات/١٠٠ كلم وفقا لـ «دورة 
القيادة األوروبيــــة اجلديدة»، 
وتنقل قوة احملرك بواسطة علبة 
تروس بقابضني من سبع سرعات، 
ليتم توزيعها على العجالت األربع 
بشكل نشط بواســــطة «نظام 
بورشه للتحكم بالتماسك»، وال 
تتطلب نسخة «باناميرا ٤إس» 
هذه سوى ٤٫٨ ثوان للتسارع إلى 
١٠٠ كلم/س عند تشغيل وظيفة 
«التحكم باالنطالق» املعتمدة في 
رزمة «سبورت كرونو بالس» 
القياسية، أما السرعة القصوى 

فتبلغ ٢٨٢ كلم/س. 
  على صعيد آخر، شــــهد زوار 
معرض قطر للسيارات تقدمي سيارة 
أخرى الفتة للمرة االولى إقليميا، 
عندما كشــــف «ماتيــــاس مولر»، 
رئيس مجلس إدارة شركة بورشه 
األملانية لصناعة السيارات، النقاب 
 ٩١٨RSR «عن طراز «٩١٨ أر إس آر

أحادي املقاعد املذهل. 

اسم السيارة بوضوح الفت. 
  وبناء على طلب العمالء في 
الشــــرق األوســــط يطغى على 
مقصورة السيارة جلد طبيعي 
بلون «كاريــــرا أحمر» خصص 
حصريا لهذه النسخة من باناميرا، 
بينما يكتسي إطار املقود ومقبض 
علبة التروس باجللد األســــود، 

ما ينتج عنه تباين لوني الفت، 
أما بالنسبة إلى بطانة السقف 
فتمت تغطيتها بقماش ألكنتارا 
أســــود اللون، مــــن جهة أخرى 
تعزز رزمــــة الكربون الداخلية 
الطابع األنيق للمقصورة ويشير 
الرقم التسلسلي لنسخة باناميرا 
اخلاصة، املوجود على عتبات 

األبواب املضاءة إلى حصرية هذه 
السيارة.

  ويكتمل الطابع الفريد للسيارة 
بعجالت «٩١١ توربو II» قياس 
٢٠ بوصة، باإلضافة إلى تفاصيل 
الفتة مثل شــــعار بورشه على 
الرأس اجللدية ومفتاح  مساند 
الســــيارة املطلي بلون اجلسم 

 أستون مارتن تطرح السيارة Vantage S V٨»» الجديدة 
 أعلنت استون مارتن باقة طرازات Vantage بالطراز 
اجلديد Vantage S V٨ املتسم بالعديد من اخلصائص 
اجلديدة املنصبة على السائق في األساس وجميعها 
مصممة من أجل االرتقاء بالسمات الديناميكية احملسنة 
بطراز Vantage القياسي إلى مستوى معياري جديد.

  حيــــث صممت محركات أســــتون مارتــــن ثمانية 
األسطوانات V٨ ســــعة ٤٫٧ ليتر لتنتج قدرة قصوى 
مقدارها ٤٣٠ حصانا (٤٣٦ حصانا/ ٣٢١ ك.واط) عند 
عــــدد لفات ٧٣٠٠ لفة/دقيقة وعزم دوران ٤٩٠ نيوتن 
متر (٣٦١ رطال/قدم) عند عدد لفات ٥٠٠٠ لفة/دقيقة، 
 Sportshift وتقتــــرن هذه احملركات بناقل حركة جديد
II مطور من األلف إلى الياء ومصمم خصوصا للطراز 
Vantage S وهو مزود بسبع سرعات ذات نسب تعشيق 
قصيرة ليجســــد ذلك الترابط والتالحم مع الســــائق 

بطريقة في منتهى الروعة واإلثارة.
  وبهذه املناســــبة، قال املدير العام ألستون مارتن 
د.أولريش بيز: «يجسد الطراز Vantage S كل خصائص 
الطراز Vantage V٨ ويرتقي مبعايشــــة السائق ملتعة 
القيادة إلى آفاق أبعد مما قدمناه من قبل، فهذا الطراز 
يجمع بني متعة وإثارة القيادة الديناميكية وســــائر 
الســــمات املقترنة بالفعل بباقة طرازات Vantage من 

براعة ساحرة وجمال آخاذ وعمالنية مبهرة».
  وتعد التعديالت الديناميكية أمرا محوريا بالنسبة 
للطراز Vantage S، ويتجلى ذلك في زيادة سرعة نسبة 
التوجيه باجلريدة املسننة لتبلغ ١٥:١ مقارنة بالنسبة 
١٧:١ في الطراز القياسي وقرص املكبح األمامي ذي القطر 
األكبر نسبيا مع فكوك املكابح األمامية اجلديدة سداسية 
الكباسات، كما أن النوابض وممتصات الصدمات اجلديدة 
والعجالت اخللفية األعرض نسبيا تلعب دورا بارزا 
في التعديالت املدخلة على الشاســــيه، فضال عن ذلك 
فقد مت مواءمة نظام جديد لتعزيز االتزان الديناميكي 
(DSC) خصوصا للطراز Vantage S باالرتباط مع وحدة 

كبح جديدة تتيح خصائص رائعة مثل مساعد الكبح 
الهيدروليكي (HBA) الذي يقدم العون في مواقف الكبح 
 .(HHA) االضطرارية، ومساعد التثبيت على املنحدرات
أضف إلى ذلك اإلطارات املصممة حسب الطلب التي مت 
تطويرها بالتعاون مع شركة بريدجستون لتحسني 
قدرة اإلطارات على االلتصاق بالطريق مما يعزز من 

الشعور بديناميكية القيادة.
  ويقع في قلــــب الطــــراز Vantage S ناقل احلركة 
اليدوي األوتوماتيكي Sportshift II اجلديد ســــباعي 
السرعات املتوافر كتجهيز قياسي والذي يتيح تغيير 
السرعات املعشقة بســــرعة بالغة تفوق سرعة ناقل 
احلركة  Sportshift بنســــبة ٢٠٪.حيث تتيح السرعة 
اإلضافية نســــب تعشيق أقصر موزعة على مسافات 
منوذجية، وهذا من شأنه االستفادة الكاملة من عزم 

الدوران املثالي، ويصاحب ذلك نسبة تخفيض نهائي 
أقصر نسبيا تبلغ ٤٫١٨٢:١ مما يتكفل بزيادة قوة 

التسارع وتعزيز الشعور بالقيادة الرياضية.
   كما تسهم املزايا اجلوهرية لنظام القابض 
املفرد في تقليل التفاصيل املعقدة والوزن بالغ 
األهمية بدرجة تفوق حل القابض املزدوج. 
ويتيح ناقل احلركة Sportshift II للســــائق 
مستوى أعلى من التحكم في ظل موائمة دواسة 
الوقود للوصول إلى النمط املرغوب لتغيير 
السرعات املعشقة، وباإلضافة إلى ذلك يتميز 
 Sport بزر الطريقة الرياضية Vantage S الطراز
الذي يزيد من سرعة تغيير السرعات ويوفر 
للسائق مستوى استجابة لدواسة الوقود أكثر 
حــــدة، في حني أن فتح صمامات تفريع العادم 

عبر معظم نطاق سرعة احملرك هي أيضا السمة 
.S املميزة األكثر وضوحا للطراز

  كما هو احلال في أي موديل من موديالت أســــتون 
مارتن تستغل السيارة Vantage S صوتها املثير املتميز 

من خالل كامت صوت جديد ملاسورة العادم والتصميم 
الرائع لصمام التفريع، ويسهم ذلك في إخراج العادم 

بصوت قوي ومتفرد للغاية وبطريقة مميزة.
  وفي عام ٢٠١٠ أحرز هذا الطراز اللقب في ســــباق 
دبي ٢٤ ســــاعة، وقد تال ذلــــك املزيد من االنتصارات 

في سباقات التحمل وذلك في سباق نوربورج 
رينج ٢٤ ساعة وسباق سيلفر ستون ٢٤ ساعة 
وسباق سبا ٢٤ ساعة، كما أحرز هذا الطراز 

أيضا أول لقب له ببطولة عاملية كبيرة 
 .GTفي كأس أوروبا ٤

 تعرض نيسان وإنفينيتي املجموعة املميزة 
لســـياراتهما في معرض قطر الدولي للسيارات 
٢٠١١ فـــي الفترة من ٢٦ الى ٢٩ يناير املاضي في 
مركز قطر الدولي للمعارض، حتت مظلة املوزع 
احلصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في قطر، 

صالح احلمد املانع للسيارات.
  وحتتل سيارة نيسان باترول في جيلها اجلديد، 
التي حتمل لقب «بطل الدروب»، موقعا مركزيا 
في جناح نيسان بنسختي املصد األمامي (املصد 
األمامي لشوارع املدينة واملصد األمامي للقيادة 

على الطرق الوعرة).
الرياضية  الســـيارة    وتقدم نيسان باترول، 
متعددة االستخدامات، هذه املركبة التي حققت 

جناحات هائلة في املنطقة إلى آفاق جديدة بفضل 
نظام التعليق املتقدمـ  نظام التحكم الهيدروليكي 
بحركـــة الهيكل (HBMC)، ونظـــام DIG للحقن 
املباشـــر للبنزين ومحركات V٨ وناقل احلركة 
بسبع سرعات. وستعرض ايضا سيارة نيسان 
مورانو، السيارة األنيقة املنتمية لفئة سيارات 

الكروس أوفر.
  كما تعرض في معرض قطر الدولي للسيارات 
٢٠١١ موديالت رياضية من مجموعة ســـيارات 
نيسان، ومنها Z٣٧٠ املكشوفة ومكسيما، «السيارة 
الرياضية باألبواب األربعة»، وســـتكون سيارة 
نيســـان جي تي – آر (GT-R) السوبر رياضية 
محط اهتمام الزوار حيث اتنها متثل قمة اخلبرات 

الهندسية من نيسان.
  وكجزء من مجموعة سيارات إنفينيتي الفاخرة، 
تظهر سيارة إنفينيتي ٢٠١١ M التي مت تدشينها 
مؤخرا خالل املعرض الدولي إلى جانب إنفينيتي 
٢٠١١ QX الرياضية متعددة االستخدامات واجلديدة 

كليا التي دشنت أواخر العام املاضي.
  وفي هذا الصدد، قال مدير عام قسم التسويق 
واالتصاالت في شركة نيسان الشرق األوسط مونال 
زيدان: «متثل قطر سوقا في غاية األهمية للعالمتني 
التجاريتني نيسان وإنفينيتي في املنطقة، كما أن 
معرض قطر الدولي للسيارات ٢٠١١ فرصة متميزة 
للزوار لالستمتاع مبشاهدة مركباتنا في جو مريح 

واالطالع على مواصفاتها املتفوقة». 


