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سيارة »GT-R« اجلديدة من نيسان

»فانتوم« الكهربائية سيارة ذات مواصفات جديدة

»نيسان الشرق األوسط« تطلق موديل 2012  
من سيارة »GT-R« نسخة كبار الشخصيات

»رولز ـ رويس موتور كارز« تكشف النقاب
 عن سيارة »فانتوم« 102EX الكهربائية 

العام احلالي حتوال  يش���هد 
جديدا في »عال���م جي تي - آر 
GT-R« مع تدشني نسخة كبار 
الشخصيات )VVIP( إلى منطقة 
الش���رق األوسط ميكن للعمالء 
 VVIP نسخة GT-R طلب سيارات
املعدة وفقا للرغبات اخلاصة بكل 

عميل.
وأعلنت نيسان الشرق األوسط 
ع���ن إطالق نس���ختها اجلديدة 
الفاخرة من سيارة GT-R حتمل 
اسم VVIP ضمن فعالية جمعت 
وسائل إعالم مختصة ومجموعة 
من الشخصيات، وأقيم احلدث في 
حلبة ي���اس مارينا في أبوظبي 
حض���ره نائب رئي���س االحتاد 
الدولي للسيارات وأسطورة رالي 

اإلمارات، محمد بن سليم.
 GT-R ينتج محرك س���يارة
موديل 2012 سداسي االسطوانات 
البالغ���ة 3.8 ليترات  بس���عته 
اس���تطاعة قدرها 530 حصانا 
مبعدل 6400 دورة/دقيقة مقارنة 
بالطراز السابق )484 حصانا(، 
في ح���ني يصل عزم دورانه إلى 
62.5 كغ/م، لقد اكتسبت سيارة

GT-R موديل 2012 بالدفع الكامل 
مزيدا من الس���رعة وميكنها أن 
تقلع من سرعة 0 إلى 100 كم/سا 
في ثالث ثوان، وعلى الرغم من 
الزيادة في قوتها إال أن س���يارة 
GT-R موديل 2012 تذخر بباقة 
من امليزات الت���ي توفر الوقود 
وتساعد على زيادة الكفاءة الكلية 
الستهالك الوقود إلى 8.5 كم/ليتر 
)وفق مقاييس السوق اليابانية(، 
ومت خفض معدالت االنبعاثات 
أيضا فأصبحت GT-R اليوم أكثر 

رفقا بالبيئة من سابقتها.
 وبفضل جناح خلفي مصنوع 
من ألياف الكربون، وألواح جانبية 
مطلي���ة بذهب عيار 24 قيراطا، 
 VVIP أمامي مع ش���ارة وشبك 
السيارة  احلصرية، تتميز هذه 
اخلارقة عن قريباتها. من الداخل، 
تقدم ال� GT-R VVIP فرشا جلديا 
بصناعة يدوية نفذته أنامل أشهر 
احلرفيني في شركة سيتون في 
مدينة مولهامي في أملانيا. وتظهر 
على الكراسي تصاميم حصرية 

تع���رض »رول���ز � رويس 
موتور كارز« ثالث س���يارات 
من مجموعته���ا »مئوية روح 
السعادة«، خالل أنشطة الدورة 
الواحدة والثمانني من معرض 
جنيڤ الدولي للس���يارات من 
3-13 مارس اجلاري، ومتتاز 
كل من الس���يارات الثالث من 
طراز »فانتوم« واملصممة وفق 
برنامج الشركة للتصميم حسب 
الطلب »بيسبوك«، مبجموعة 
من تفاصيل التصميم اخلاصة، 
وجرى تطويرها احتفاال مبرور 
مائة عام عل���ى متثالها »روح 
السعادة« أو »السيدة الطائرة« 

الذي يعد األشهر في العالم.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفي���ذي في »رولز � رويس 
موتور كارز« »تورسنت مولر 
� أوتف���وش« ان متثال »روح 
الس���عادة« هو مص���در إلهام 
كبي���ر ملوظفي الش���ركة بدءا 
من املصممني والعاملني املهرة 
في خط اإلنتاج إلى احلرفيني 
العامل���ني في ورش اخلش���ب 
واجللد، مش���يرا إل���ى أن هذه 
الطرازات تعكس التزام فريق 
العم���ل وإخالصه نحو تزويد 
الذي���ن يحبون جمع  العمالء 
املقتنيات الثمينة بسيارات ال 
مثيل لها من حيث مستويات 
الفخام���ة وكذلك العناية بأدق 

التفاصيل.
تق���دم مجموعة س���يارات 
املئوية لتمثال »روح  الذكرى 
السعادة« بلمسة نهائية فريدة 
م���ن خليط غني م���ن اللونني 
األحمر والبني مع ملعة رقيقة، 
وميثل هذا أحد األلوان األربعة 
اخلاصة مبجموعة السيارات 
يضاف إليها خيارات من اجللد 
واأللوان الداخلية املتباينة، مع 
تطعيم بارع بالفضة بني القشور 

اخلشبية.
تتميز مجموعة السيارات 
بنس���خة خاصة م���ن متثال 

حتتوي على أشكال شبكية.
وقد أصبح من املمكن حاليا 
طلب نسخة »VVIP« من نيسان 
GT-R من خالل صاالت نيسان 
في مختلف أنحاء منطقة اخلليج 

ولبنان.
وتعتب���ر GT-R VVIP ف���ي 
الشرق األوسط السيارة الوحيدة 
من نيسان GT-R في العالم التي 
 Takumi مت إبداعها حصريا من قبل
أو املعلم صاحب أرقى املهارات، 
وميكن ل���كل عمي���ل أن يختار 
الداخلية  تش���كيلة من األلوان 
من بني 12 لونا. إضافة إلى ذلك، 
 ®Bose مت ضب���ط نظام ب���وز
الصوتي حصريا ليتناسب مع 
وضعية القيادة لكل سائق وتلبية 

»روح السعادة« املصنوع من 
سبيكة فضة مع قاعدة تطلى 
حافتها بالذهب ومنقوش عليها 
باإلجنليزي���ة »مئوي���ة روح 
2011«، وجرى دمغ   � السعادة 
النهائية للتصميم  اللمس���ات 
اثنتان  بخمس عالمات مميزة 
منها صممتا خصوصا ل� »رولز 

� رويس موتور كارز«.
ويعكس خط اإلطار اجلانبي 
اليدوي  الطالء  املزدوج براعة 
لشعار »روح السعادة«. وقد 
الش���ركة أيضا شارة  طورت 
خاصة لتوثيق أصالة املجموعة 
وترس���يخ مكانتها في تاريخ 
»رولز � رويس« العريق، توضع 
أسفل متثال »روح السعادة« 
وعلى غطاء صندوق السيارة 
واألجنح���ة األمامية، وتعكس 
الش���ارة تصميم���ا تقليدي���ا 
مع ش���عار »رول���ز � رويس« 

مت تقدمي أداء يعزز ثبات اجلسم 
في الكرس����ي ويوفر السالسة 
»وهو أمر مناسب للقيادة على 

حلبات السباق«.
 ولطالء شعار GT-R وسط 
عجلة القيادة، مت استخدام طالء 
Wajima ذو الل����ون العمي����ق 
إنه الطالء  واللمعان اجلذاب، 
الذي أبدعه الس����يد س����اكاي 
كوبوتا، احلرفي الش����هير في 
مجال الطالء الياباني، مع مرور 
 Maki-e الوقت يتغير لون طالء

الرائع.
كم����ا مت تركيب س����ماعات 
صغي����رة في الس����يارة وهي 
مصممة خصيصا من مركبات 
كربونية، وتعمل على التخلص 

تعمل بالكهرباء، ومتثل حقال 
لالختبار من أجل جمع البيانات 
البحثية الضرورية من مالكي 
س���يارات »رول���ز � رويس« 
القرارات املستقبلية  لتشكيل 
للش���ركة حول السيارت التي 

تعمل بالطاقة البديلة.
 102EX يخض���ع النم���وذج
لبرنام���ج اختبار حول العالم 
يشمل أوروبا والشرق األوسط 
وآسيا وأميركا الشمالية، وخالل 
الفرصة  القيادة تتاح  جتارب 
ملالك سيارات »رولز � رويس« 
للتعرف على تقنية بديلة وطرح 
آرائهم وأفكاره���م وما يهمهم 

مباشرة على الشركة.
ال تعت���زم الش���ركة حاليا 
النموذج  تطوير نس���خة من 
اجلديد لإلنتاج، وميثل معرض 
جنيڤ بداية للحوار مع املالكني 
احلاليني لس���يارات الش���ركة 

التعبير  الحتياجاته. هذا ه���و 
.GT-R املطلق عن نيسان

التصميم الداخلي

ميكن للعمالء اختيار تشكيلة 
من األل���وان الداخلية من بني 12 
ألوان  أربعة  إل���ى  لونا، إضافة 
ألوان  العلوي وس���بعة  للجزء 
للجزء السفلي. يتم إرسال أجزاء 
إلى ش���ركة  الداخلي  التصميم 
س���يتون في مدينة مولهامي في 
أما اجللد فتتم خياطته  أملانيا، 

يدويا مبنتهى العناية.

المقاعد

تظهر على الكراسي تصاميم 
حصرية فيها مناذج شبكية. كما 

RR بالل���ون األبي���ض املطلي 
باملينا على خلفية من الكروم 

األسود.
تزخر السيارات من الداخل 
بالتفاصيل الراقية منها لوحة 
التشغيل التي يتوسطها حرفا 
RR مزخرف���ان مع مؤش���رات 
مصقول���ة وعدادات س���وداء 
وحتتوي على حلقة داخلية من 
الفضة تتناغم مع نقش املئوية، 
في حني يفت���ح غطاء اللوحة 
املركزية ليكش���ف عن احتواء 
الس���يارة على لوحة تذكارية 

أنيقة من الفضة الصلبة.

 السيارة »فانتوم« 
الكهربائية التجريبية

تكشف »رولز � رويس« خالل 
املع���رض النقاب عن النموذج 
 ،102EX الكهربائ���ي التجريبي
وهو عبارة عن سيارة »فانتوم« 

من آث����ار االهت����زازات بفضل 
القادرة  متانته����ا وميزاته����ا 
على التخميد بفعالية، كما مت 
تعديل نوعية الصوت حصريا 
من قب����ل Bose® لكل صاحب 
سيارة، وحسب وضعية القيادة 

اخلاصة به.
 VVIP كما اعتمدت نس����خة
جناح����ا خلفي����ا مصنوع من 
الكربون اجلاف »يستخدم أيضا 
في نسخة SpecV«، يقدم اجلناح 
أداء أيروديناميكيا مستقرا حتى 
عند القيادة بسرعة تزيد على 
300 كم/ ساعة، كما أنه، بلونه 
الكربوني األسود، مينح شكال 
رائعا في اجل����زء اخللفي من 

السيارة.

وكذلك املعنيون، وطرح األسئلة 
واإلجابة عنها للجمهور.

السيارة »جوست« 

تعرض الشركة في جناحها كذلك 
طرازين من سيارتها »جوست« التي 
أطلقتها في 2009، وحظيت بتقدير 
القيادة  عاملي واسع بفضل مزايا 
الفريدة التي توفرها ومستويات 
الداخلية  الفخامة في مقصورتها 
ع����الوة على الراحة ف����ي القيادة 
مبستوى ال يقارن، وساهم جناحها 
في تعزيز مبيعات الش����ركة إلى 
أن وصلت إلى معدالت قياس����ية 
في 2010. متكنت الشركة من بيع 
2711 سيارة العام املاضي، بزيادة 
نسبتها 171% مقارنة مببيعات 2009 
التي بلغت 1002 سيارة، وأكثر من 
ضعف املبيعات القياسية السابقة 
في 2008 التي وصلت إلى 1212 

سيارة.

أعادت األسطورة لمنطقة الشرق األوسط 

في معرض جنيڤ الدولي للسيارات خالل الفترة من 3 إلى 13 الجاري 

أدهم اوغلو

أوغلو لـ »األنباء«: »أستون مارتن الشرق األوسط« 
تزيد عدد موزعيها إلى 11 موزعًا في المنطقة

الشركة بصدد الدخول في تحالفات جديدة بالمغرب والهند وكازاخستان

الشركة رفعت استثماراتها في الكويت عبر تدشين معرض 
جديد يعد من أفخم معارض »أستون مارتن« في العالم

كيف تعمل أستون مارتن الشرق األوسط على دعم 
موزعيها في املنطقة؟ 

أستون مارتن الشرق األوسط حريصة على أن 
تكون قريبة من موزعيها وتقدم لهم الدعم املطلوب، 
وخير دليل على ذلك هو مش����اركة أس����تون مارتن 
األخيرة في معرض الكويت الدولي للسيارات، والتي 
تعتبر املشاركة األولى ألستون مارتن في هذا املعرض، 
فحرصنا خاللها عل����ى تواجدنا مع موزعنا احمللي 
شركة املجموعة العاملية األولى للسيارات وتوفير 
مجموعة من السيارات النادرة واحملدودة اإلنتاج والتي 
تعرض ألول مرة في املنطقة له لكي يقدمها في السوق 

الكويتي ويسجل من خاللها إضافة جديدة.
 كما أننا نحرص على تقدمي كل اإلمكانيات املتاحة 
واملطلوبة لنساعد موزعينا في تلبية جميع احتياجات 
ومتطلبات عمالئه����م الباحثني عن التميز والتفرد، 
فنحن نحرص على تنفيذ طلباتهم اخلاصة بالشكل 
املطلوب، باإلضافة إلى أن أس����تون مارتن الشرق 
األوسط تعمل على دعم موزعيها لتقدم لهم كل الدعم 
املطلوب عل����ى صعيد التدريب واملبيعات وخدمات 

ما بعد البيع. 
كيف تقيم��ون مش��اركتكم األخيرة ف��ي معرض 

الكويت الدولي للسيارات؟
في الواقع كانت مشاركتنا بارزة وأثارت انتباه 
ال����زوار حيث تواجدنا بق����وة وقدمنا مجموعة من 
السيارات املميزة واحملدودية اإلنتاج مثل »دي بي 
اس كاربون بالك« و»دي بي اس يو بي« التي صنع 
منها 20 مركبة في العالم فقط، وكذلك سيارة املدينة 
اجلديدة »سيغنيت« التي قدمت ألول مرة في املنطقة، 
باإلضافة إلى أننا عرضنا مجموعة من الس����يارات 
التاريخية إلعطاء مالك أستون مارتن الثقة أن اجلديد 

سيكون له نفس ارث القدمي في املستقبل.
كيف تنظر أس��تون مارتن الشرق األوسط للسوق 

الكويتي؟
الس����وق الكويتي يعد من أهم األس����واق لنا في 
املنطق����ة، حيث نحقق به مبيع����ات ممتازة، ولذلك 
نحن نحرص دائما على تقدمي ما هو جديد في هذا 

السوق الهام.
وخالل السنوات القليلة املاضية زدنا استثماراتنا 
من خالل تدشني معرض جديد ألستون مارتن يعد 
من أفخم معارض أس����تون مارتن ومن أكبرها في 
العالم، وكذلك افتتاحنا مؤخرا ملركز خدمة متكامل 
يعد األحدث في املنطقة ومركز لقطع الغيار، األمر 
الذي يضمن ملالك أستون مارتن أن يكونوا مطمئنني 
على سياراتهم الن الصيانة واخلدمة املطلوبة متوافرة 

وبشكل مميز يتوافق مع تطلعاتهم.
دائما ما حترص أس��تون مارتن على طرح سيارات 
ن��ادرة ومحدودة اإلنت��اج.. هل ترى هذه الس��يارات 

رواجا في الكويت؟
شالس����وق الكويتي من األسواق املتعطشة جدا 
لهذه النوعية من السيارات املميزة والنادرة، وغالبية 
سيارات أس����تون مارتن احملدودة اإلنتاج جتد في 
السوق الكويتي طريقا لها، فعلى سبيل املثال، خالل 
مشاركتنا في معرض الكويت الدولي بيعت سيارة 
»دي ب����ي اس يو بي« التي تعد واحدة من أصل 20 

سيارة على مستوى العالم. 
ماذا عن مبيعات أس��تون مارت��ن في املنطقة خالل 

عامي 2009 و2010 وهل تأثرت سلبا؟
كم����ا تعل����م كان 2009 عاما صعب����ا على جميع 

الس����يارات الرياضية الفاخرة، فوفقا لالحصائيات 
األخيرة فإن س����وق هذه الفئة من السيارات هبط 
بحدود 30%، وعلى الرغم من ذلك إال أن أستون مارتن 

كان التراجع لديها اقل من هذا املعدل.
أما عام 2010 فهو يعتبر من األعوام املميزة ألستون 
مارتن، إذ حققت فيه العديد من االجنازات وطرحت 
خالله مجموعه من الطرازات اجلديدة مثل »رابيد« 
Rapid ذات األربعة أبواب التي ساهمت بدورها في 
زيادة مبيعاتنا في املنطقة كوننا متكنا من مخاطبة 
شريحة جديدة من املجتمع وهم الباحثون عن سيارة 

رياضية فاخرة ذات 4 أبواب.
كما أحب أن أشير هنا إلى أن توسع شبكة موزعينا 
مؤخرا، ساهم بشكل كبير في زيادة حجم مبيعات 
أستون مارتن خالل العام 2010 في املنطقة، فعلى 
الرغم من مرور س����نتني فقط على تدشني أستون 
مارتن الش����رق األوس����ط إال أنها اليوم تتواجد في 
العديد من أسواق املنطقة عبر شبكة موزعني كبيرة 
كانت تضم في عام 2008 خمس موزعني فقط في كل 
من الكويت وقطر والسعودية واإلمارات والبحرين، 
واليوم وصل عددها إلى 11 موزعا بعد إضافة كل من 

تركيا وسورية واألردن وعمان والهند.
ماذا عن توقعاتكم ملبيعات أستون مارتن خالل 

عام 2011؟
نتوقع أن يكون 2011 عاما ايجابيا خصوصا ان 
لدينا خططا للتوسع خالل هذا العام والدخول في 
مش����اركات جديدة في بعض أسواق شمال أفريقيا 
وحتديدا ف����ي املغرب، باإلضافة إلى التوس����ع في 
دلهي وقريبا جدا في كازاخس����تنان، لتساهم هذه 
الشراكات اجلديدة بدورها بزيادة مبيعات أستون 

مارتن بشكل كبير.
أال ترى أن فكرة سيارة »السيغنيت« الصغيرة قد 

تقلل من قيمة سيارات أستون مارتن؟
على العكس من ذلك، فهذه السيارة ستعزز من 
عالمة أس����تون مارتن، ألن فكرتها غير قائمة على 
إيجاد سيارة س����ريعة بل تكمن فكرتها في إيجاد 
سيارة »اليف ستايل« صغيرة وفاخرة في الوقت 
نفس����ه. والقائمون على هذا املشروع اخذوا بعني 
االعتبار ان تكون هذه الس����يارة الصغيرة قريبة 
جدا من صاحبها فعندما يجلس بها سيشعر بنفس 
فخامة طرازات أستون مارتن األخرى، كما أن أستون 
مارتن لم تساوم أبدا في مكونات هذه السيارة فقد 
مت اس����تخدام أفضل وافخر املواد واجللود، وهذه 
الس����يارة وجدت للمدن وللتنقل داخلها بأريحية 
والذي يقودها سيرى روح أستون مارتن في هذه 

السيارة وسيشعر بفخامتها.
كما أحب أن أشير هنا إلى أن رجل األعمال دائما 
يحرص على ارتداء أفخم ساعة لديه عندما يذهب 
الجتماعاته، لك����ن عندما ميارس رياضته املفضلة 
سيخلع هذه الساعة وسيرتدي أخرى تتناسب مع 
رياضة التنس مثال لكنه سيحرص على أن تكون 
الس����اعة األخرى فاخرة أيضا، وهن����ا مكمن فكرة 

سيارة »سيغنيت«.
كم تبلغ قيمة الس��يارة »س��يغنيت« ومتى سيتم 

طرحها في السوق الكويتي؟
في الواقع لم يحدد سعر هذه السيارة في املنطقة 
إلى اآلن، ألنها لن تطرح في أسواق املنطقة قبل نهاية 
العام احلالي حيث سيتم تقدميها أوال في األسواق 

األوروبية ومن ثم يتم طرحها بقية األسواق.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن الشرق األوسط وشمال أفريقيا أدهم شران اوغلو، انه بالرغم من مرور
عامن فقط على تدشـن أستون مارتن الشـرق األوسط، إال أنها استطاعت أن تقتحم أسـواقا جديدة لتزيد عدد 
موزعيهـا في املنطقة من 5 موزعن فقط إلى 11 موزعا، مشـيرا الى أنها بصدد الدخول في حتالفات جديدة في كل 
من املغرب والهند وكازاخسـتان، لتساهم هذه الشراكات بدورها في تعزيز ورفع مبيعات أستون مارتن. وأشار اوغلو، 
في لقاء خاص مع »األنباء«، إلى أن أسـتون مارتن تخطو خطوات ثابتة وايجابية في توسعاتها في املنطقة، على الرغم 
من تراجع مبيعات أسواق السيارات الرياضية الفاخرة في املنطقة بنسبة 30% خالل عام 2009، إال أن أستون مارتن 
الشرق األوسـط متكنت من جتاوز هذه الصعوبات واستمرت في توسعاتها وشـراكاتها اجلديدة وتعزيز تواجدها في 
أسـواق املنطقة. وقال ان عام 2010، يعتبر من األعوام املميزة ألستون مارتن، فتمكنت خالله من حتقيق العديد من 
االجنازات على صعيد اإلنتاج وتنويع املنتجات، حيث طرحت سياراتها اجلديدة رابيد »Rapide« ذات األربعة أبواب، 
لتخاطب بها شـريحة جديدة من املستهلكن الباحثن عن سيارة فاخرة ذات أربعة أبواب، كما أنها عملت على طرح 
مجموعـة من الطرز احملدودة اإلنتاج، مثل »دي بي اس بالك كاربون« DBS Carbon Black و»دي بي اس يو بي« 
DBS Carbon Black UB التي لم ينتج منها سوى 20 وحدة على مستوى العالم كله. وبن أن السوق الكويتي يعد 
من األسواق الهامة ألستون مارتن، حيث انها حتقق فيه مبيعات ممتازة، فلذلك دائما ما حترص أستون مارتن على طرح 
ما هو جديد في هذا السـوق، كما أنها عملت خالل الفترة املاضية على زيادة استثماراتها في الكويت من خالل تدشن 
معرض جديد يعد من أفخم معارض أستون مارتن في العالم، وافتتاح مركز خدمة حديث يلبي متطلبات وتطلعات عمالء 
أسـتون مارتن في الكويت.  وأضاف اوغلو، ان سيارة أستون مارتن اجلديدة »سـيغنيت« Cygnet ستضيف مفاهيم 
جديدة لفخامة السـيارات الصغيرة املدمجة، حيث ان أسـتون مارتن لم تسـاوم على مكونات هذه السيارة فهي بال 
تنازالت، متاما مثل باقي مجموعة سيارات أسـتون مارتن املعروفة بفخامتها، مبينا انه جار دراسة طرح هذه السيارة 

الصغيرة في أسواق املنطقة في الوقت املناسب. وفيما يلي نص احلوار:


