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اعلنت أستون مارتن مؤخرا 
عن خططها للموس���م اجلديد، 
مبا في ذلك كش���ف النقاب عن 
الس���يارة اجلديدة املطورة من 
الصفر AMR-One لفئة السباق 
LMP1، باالضاف���ة لتأكيد قائمة 
السائقني وعرض برنامج السباق 

املزمع.
ترتدي سيارة أستون مارتن 
AMR-One زي ش���ركة جولف 
وهي سيارة سباق جديدة بسقف 
 LMP1 مكش���وف لفئة الس���باق
وتش���تمل على مح���رك بنزين 
2.0 ليتر سداس���ي االسطوانات 
بحقن مباشر وشاحن توربيني 
مت تطويره ليتالئ���م مع هيكل 

جديد من األلياف الصناعي���ة الكربونية مصمم 
بحسب الطلب ومت تصنيعه لدى أستون مارتن 

لسيارات السباق.
في اطار تطبيق تعليمات 2011 اجلديدة الصادرة 
عن هيئة سباقات لي مان، نادي ACO، قررت أستون 
مارتن لس���يارات السباق اتخاذ منحى جديد هذا 
العام بتصميم سيارة مبقصورة مكشوفة. ومتاشيا 
مع قواعد 2011 اجلديدة تش���تمل الس���يارة على 
حارفة ريح جديدة ومحرك صغير في اطار تطبيق 
التعليمات الت���ي تركز على رفع كفاءة البطولة، 
كما يتم نقل احلركة ال���ى العجالت اخللفية عن 
 Xtrac طريق صندوق تروس سباقات مستعرض
سداسي التعشيقات نصف أوتوماتيكي مع نقل 

بنيوماتيكي.
اجلدير بالذكر أنه سيتم تصنيع ما مجموعه 
ست سيارات AMR-Ones، حيث سيتولى فريق 
املصن���ع قيادة احداها ف���ي كأس لي مان الدولي 
)ILMC( الذي يتضمن س���باق 24 ساعة الشهير، 
باالضافة لسيارتني أخريني ستتجليان في مناسبات 

بعينها.
ومتت السيارة AMR-One بصلة لتحفة أستون 
مارتن التصميمية ومنوذجها الهندس���ي الفريد، 
سيارة الطرق االعتيادية One-77، انهما تتبعان 
نفس مبدأ التوحد في اس���تخدام هيكل االلياف 
الصناعي���ة الكربونية. حيث عمل فريق تصميم 
أستون مارتن بشكل وثيق مع مهندسي أستون 
مارتن للسباقات اليجاد التوازن املثالي بني السمات 

اجلمالية والسمات االيروديناميكية. 
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي الستون 
مارتن د.أولريش بيز: »تفخر أستون مارتن بارثها 
التاريخي من سيارات السباق الرياضية شديدة 
التحمل، لذا ففي عام 2011 سنخطو اخلطوة التالية 
ونظهر للعيان كيف أن فريقا صغيرا يس���تخدم 
تصميما متطورا وذكاء هندسيا سيصنع لنا سيارة 

رشيقة قادرة على املنافسة«.
وس���تتكون مجموعة السائقني لعام 2011 من 
دارين تيرنر )بريطانيا( وشتيفان موكه )أملانيا( 

باالضافة لسائق آخر سيعلن عنه فيما بعد، والذي 
سيتولى التحليق بالسيارة 007، ومن جهة أخرى 
سيشكل كل من آدريان فيرنانديز )املكسيك( وآندي 
مايرك )بريطانيا( وهارولد برميات )سويسرا( 

فريق قيادة السيارة 009.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس أستون مارتن 
لس���يارات السباق، ديڤيد ريتش���ارد قائال: »لقد 
عمل جورج وفريقه بكد ليال ونهارا طوال فصل 
الش���تاء البداع سيارة ليست على درجة مدهشة 
من اجلمال الفتان فحسب، بل لتشتمل أيضا على 
قواعد نادي ACO اجلدي���دة التي تهدف لتحقيق 

أفضل كفاءة«.
واضاف: »وكسيارات الطرق االعتيادية يتسم 
تصميم السيارة AMR-One بأناقة تنطوي على 
بساطة تنداح بني جنباتها لتكشف لنا عن منوذج 
نتوقع له أن يصبح س���يارة س���باق شديدة في 

حتملها وفائقة في اعتماديتها«.
ومن جانبه علق قائد الفريق جورج هوارد قائال: 
»لقد قررنا استخدام محرك سداسي االسطوانات 
بشاحن توربيني النه بحسب اعتقادنا أفضل محرك 
في نطاق تشريعات محركات البنزين املقررة، ومع 
التزام نادي ACO بتحقيق التوازن الفعال بني أداء 
سيارات البنزين والديزل املشاركة في سباق لي 
مان – فانه يحدونا االمل أن نرى س���باقا متكافئا 

.LMP1 للغاية في فئة السيارات املتميزة
ورغم أنها التزال في طور االختبار، اال أننا نأمل 
 AMR-One أن سيارة واحدة على االقل من الطراز
س���تظهر للعيان الول مرة في الدورة التاس���عة 
واخلمسني من سباق موبيل 1 على مدى 12 ساعة 
على حلبة سيبرينج في الفترة من 16-19 مارس 

 .2011
ومن املتوقع أن تشارك أستون مارتن لسيارات 
الس���باق في كأس لي مان عبر القارات بدوراته 
السبعة في كل من الواليات املتحدة )سيبرينج 
وبيتيه لي مان( وبلجيكا )س���با( وفرنسا )لي 
مان( وايطاليا )اميوال( واجنلترا )سيلفرستون( 

والصني )سيتم االعالن عنه الحقا(.

في ظهورها العلني األول

»إنفينيتي إيثيريا« تعيد رسم مفهوم السيارة الفاخرة

وأكد ان إيثيريا ليست سيارة 
ك���روس أوفر، لك���ن ومع نقطة 
جلوس للسائق أعلى من املعتاد 
الس���يارة الصغي���رة، فهي  في 
تتميز بسهولة الدخول واخلروج 
ووضعية القيادة الطبيعية التي 
متيز س���يارة إنفينيتي مثل إف 
إكس، وأطل���ق املصممون على 
املرفوع قليال جلس���م  الش���كل 

السيارة اسم »ليفت أب«.
وبني ان مقدمة سيارة إيثيريا 
توحي بانطباع واضح عن املتانة، 
مش���يرا الى انه وف���ي تصميم 
يربطها بسرعة ببقية أفراد عائلة 
إنفينيتي، »نالحظ أن خط غطاء 
احملرك املرتفع تتقدمه الش���بكة 
األمامية العميقة، ومع التصميم 
احملدث لتصميم إنفينيتي املعروف 
ذي الق���وس املزدوج متزج هذه 
الش���بكة بني تألق مادة شبكتها 
وبني اإلنارة في شكل عملي متاما 

وفني في الوقت نفسه«.

الراحة والرحابة

بالطريقة نفس���ها التي ميثل 
فيها منوذج السحب األمامي فرصة 
لوضع تصمي���م خارجي جديد 
إنفينيتي، كذلك يسمح  لسيارة 
برؤية جديدة وجريئة للتصميم 
الداخلي للمقصورة، ومع األرضية 
الترحيبي،  املسطحة واالنفتاح 
فإن داخل سيارة إنفينيتي مصمم 
لتوفير الراحة والرحابة مع توفير 
الفخامة وإظهار الفن احلرفي الذي 
يتوقعه من يش���ترون سيارات 

إنفينيتي.
وقد صمم���ت نوافذ األبواب 
دون دعائم، واألبواب متعاكسة 
االجتاهات بحيث تفتح مقصورة 
الس���يارة وتلقي بالضوء على 
الدخ���ول واخل���روج  س���هولة 

والرحابة الرائعة. 

خلفي، مع غي���اب دعائم زجاج 
نوافذ األبواب مما مينحك شعورا 

غير مسبوق بالرحابة.
كذلك، تط���ورت لغة تصميم 
سيارات إنفينيتي املألوفة لتواجه 
حتدي مفهوم السيارة، فعلى سبيل 
املثال ترس���م املصابيح األمامية 
»وجه« إنفينيتي بوضوح أكثر 
مما سبق، ومع االنحناءات الدقيقة 
تتح���د املصابيح م���ع األضواء 
النهارية املتش���كلة من األسطح 
العاكس���ة الهاللية، كما أريد من 
األضواء اجلديدة أن تتحول إلى 

صفة مميزة إلنفينيتي.
وفي السياق ذاته، قال املسؤول 
عن املش���روع ومصمم الش���كل 
اخلارجي، جيتشي إندو: »ميكن 
تلخيص إيثيريا بأنها »س���يارة 
كوبيه بأربعة أبواب، مع كونها 
عملية كس���يارة بخمسة أبواب، 
أي انها س���يارة من فئة هاتش 
باك لكن ش���كلها ال يوحي بأنها 

هاتش باك«.
واض���اف: »وكان الس���ر في 
حتقيق ذل���ك تركيبة آلية الدفع 
األمامي اجلديدة، والتي تختلف 
متاما عن سيارة الدفع اخللفي التي 
اعت���اد مصممو إنفينيتي العمل 
عليها لتقدمي س���يارة إنفينيتي 
التقليدية الت���ي تتميز »بتألقها 
املغري« في تصميمها مع تقدمي 
االتساع الداخلي املهم جدا بالنسبة 

لسيارة من فئة 4.4 أمتار«.
 وقد ش���كلت األب���واب ذات 
الفتح���ات الواس���عة، واألبواب 
اخللفية املعلقة من اخللف، وغياب 
دعائ���م النوافذ اجلانبية الفكرة 
التي مكنت من جعل  األساسية 
املقص���ورة مفتوحة وترحيبية 
قدر اإلمكان، كما أصبح الدخول 
واخلروج أكثر س���هولة بفضل 

ارتفاع السيارة. 

املس���تقل، والفرام���ل املتجددة، 
والقيادة الكهربائية/ الهيدروليكية 
املتطورة لعجلة القيادة في تعزيز 
التوازن ب���ني األداء، وبني كونها 

سيارة صديقة للبيئة.

المظهر األنيق

مع تصميمها في اليابان حتت 
إشراف ش���يرو ناكامورا تعتبر 
إيثيريا أقرب إلى الكوبيه منها إلى 
الهاتش باك في إلهامها، ومع كثير 
من مزايا إنفينيتي التي جتدها 
في مفهوم الس���يارة التجريبية 
اخلارقة إيس���نس، لكن املظهر 
األنيق لس���يارة إيثيريا لم يأت 
على حس���اب عمالنيتها، فرغم 
املظهر األنيق إال أن إيثيريا تتميز 
ببابها اخللفي الكبير الذي يفتح 

إلى األعلى.
الداخلية  البنية  وباستخدام 
املطورة في إنفينيتي، توفر قاعدة 
العج���الت الطويلة ومس���افات 
التعليق الدنيا أمام اإلطار األمامي 
امليزات  وخلف اإلط���ار اخللفي 
إنفينيتي،  الش���كلية لس���يارة 
واملظهر الرياضي، ورمبا ال يكون 
غطاء احملرك طويال كما هي احلال 
في سيارات إنفينيتي ذات الدفع 
اخللفي، إال أن التناسب في األبعاد 
مدروس بدقة ليبدو الشكل العام 
متوازنا، وم���ع دعامات هاللية 
الس���يارة توقيع  الشكل ترسم 

إنفينيتي الديناميكي واملتميز.
كما توفر املقصورة الواسعة 
الفخامة  مبقاعدها األربع���ة كل 
التي يتوقعها مالكو س���يارات 
إلى س���هولة  إنفينيتي، إضافة 
التي تتعزز  الدخول واخلروج، 
أيضا من خالل ارتفاع السقف الذي 
هو أعلى من املعتاد في السيارات 
الفاخرة الصغيرة، وهناك أربعة 
أبواب ذات فتحات واسعة، وباب 

وكما ه���ي جميع س���يارات 
إنفينيتي، تض���ع إيثيريا متعة 
القيادة في مكانة عالية كما هي 
التصمي���م. ولقد صممت  أناقة 
هذه الس���يارة من حيث املفهوم 
لتكون قوي���ة وتوفر في الوقت 
نفسه كفاءة عالية كسيارة هجينة 
ترتكز إلى البنية الداخلية، وإلى 
احملرك الكهربائي الوحيد املبتكر/ 
ونظام الكاالتش الثنائي املستخدم 
في إنفينيتي M35h، والتي تعتبر 
أول س���يارة هجينة من عالمة 
إنفينيتي التجارية تطرح للبيع 

في أوروبا.
البنزي���ن  ويوف���ر مح���رك 
»السوبرشارجد« ذو األسطوانات 
األربع وبسعة 2.5 ليتر قوة تبلغ 
PS 245، مم���ا يتيح اس���تجابة 
س���ريعة وتس���ارعا قوي���ا من 
ناحي���ة األداء، فتزيد القوة عند 
احلاجة وتتصف بالهدوء وبقيادة 
منعدمة االنبعاثات عند السرعات 
املنخفض���ة باس���تخدام احملرك 
الكهربائي، وآلي���ة نقل احلركة 
 ،)CVT( بتقنية التغيير املستمر
وألول مرة بالنسبة إلنفينيتي فهي 

من منط السحب األمامي.
وكما هي حال سيارة إنفينيتي 
الهج���ني  ف���إن احمل���رك   M35h
القوة  مصمم بحيث يس���تخدم 
النظيف���ة في أغلب  الكهربائية 
األوقات، ولفت���رات أطول، وفي 
العالية وأكثر من أي  السرعات 
سيارة هجينة أخرى، مما يزود 
إيثيريا مبزايا السيارة الهجينة 
على الطرقات املفتوحة، وكذلك 
ضمن ش���وارع املدن املزدحمة. 
الكفاءة ويقلل  ويرفع هذا م���ن 
من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد 
الكربون بدرجة أكبر، من دون أي 

تأثير على صعيد القيادة.
ويفيد كل من نظام التعليق 

تعيد سيارة إنفينيتي إيثيريا 
العلني األول رسم  في ظهورها 
صورة مفهوم السيارة الفاخرة، 
أمام اجليل اجلديد من املشترين 
الش���باب، وتق���دم ف���ي الوقت 
نفسه حملة عن خط »إنفينيتي« 
املستقبلي في أوروبا حيث وصل 
االسم التجاري بتميزه املتحدي 
للتقالي���د إل���ى فئة الس���يارات 

الصغيرة ألول مرة.
وفي هذا الص���دد، قال نائب 
رئيس الشركة وقائد وحدة عمل 
إنفينيتي العاملية تورو سايتو: 
»حتمل إيثيريا معها منطا جديدا 
من الفخامة، وه���ي تتوجه إلى 
اجليل الش���اب من العمالء ممن 
يرغبون بنس���خة أصغر حجما 
من السيارات الفاخرة التقليدية 
احملافظة. وهي لألشخاص الذين 
يريدون س���يارة تتحدث عنهم، 

وليس عن آبائهم«.
وباحتوائها على كل ما ميثل 
إنفينيت���ي، مبا في ذل���ك القوة 
الهجينة واملتعة القصوى أثناء 
القيادة في سيارة بطول 4.4 أمتار 
تقدم إيثيريا نهجا جريئا جديدا 
في قطاع الس���يارات الصغيرة، 
كما أن ش���خصيتها الديناميكية 
وتصميمه���ا األش���به مبنحوتة 
فريدة يش���كالن لؤلؤة ال تشبه 
أي ش���يء آخر ضمن فئتها في 

الوقت احلالي.
من جانبه، قال نائب رئيس 
أول لقس���م التصمي���م ش���يرو 
ناكامورا: »تختلف إيثيريا متاما 
عن السيارات الفاخرة الصغيرة 
احلالي���ة، فهي مناس���بة للجيل 
اجلديد من السائقني الذين يرون 
أنفسهم مختلفني، وكاستكشاف ملا 
سيكون عليه الظهور املستقبلي 
إلنفينيتي، تعتبر إيثيريا مهمة 
جدا وخرقا فيما تعتقده إنفينيتي 

عن نفسها«.
بدوره قال املدير العام لقسم 
استكش���اف املنتجات اجلديدة 
واملط���ورة فرانكوي���ز بانكون: 
»نعتقد أن السوق وكذلك عمالء 
الس���يارات الصغيرة جاهزون 
لسيارة مثل هذه، وبخاصة في 
أوروبا. وهي كمركبة تشير إلى 
سائقها بالتقدمي والواثق بنفسه 
والذي ينأى بنفسه عن الشائع. 
تقف إيثيري���ا لتعبر عن رؤية 

إنفينيتي«.

األداء العالي

تتميز إيثيريا في فئتها باجلمع 
بني أمناط عدة مركبات، فهي تشبه 
الكوبيه  في جزء منها س���يارة 
األنيقة، والسيدان الواسعة، وجزء 
منها من منط الهاتش باك، وحتى 
ان جزءا منها من منط الكروس 
أوفر الطويلة، ونظرا لكونها من 
إنفينيتي فهي تظهر شبها كبيرا 
الرياضية من حيث  بالس���يارة 

قيادتها.

سيارة إنفينيتي إيثيريا اجلديدة ذات املواصفات الفاخرة

سيارات »رولز ـ رويس« في معرض »علي الغامن وأوالده«

قيادة مختلفة في »أستون مارتن« اجلديدة

»نيسان الشرق األوسط« تدّشن موقعًا إلكترونيًا جديدًا 
لمركبات الدفع الرباعي بتقنية »الواقع المعزز«

الوعرة والرملي����ة. باالضافة الى 
هذا النظام، يعتمد توازن السيارة 
ومتاس����كها على ركي����زة أخرى 
بالغة األهمي����ة، تتمثل في نظام 
تعليق جديد ب����ات يتضمن اآلن 
تعليقا مس����تقال للعجالت األربع 
عوضا عن االعداد السابق مبحور 
صلب. وقد أعادت نيسان تصميم 
تعليق السيارة بالكامل معتمدة 
على وصالت عوضا عن أغصان. 
نتيجة لهذه التعديالت، أصبحت 
توليف����ة »النظ����ام الهيدروليكي 
للتحكم بحركة اجلس����م« ونظام 
التعليق اجلديد، الذي ميتاز مبسافة 
حترك عمودية أطول، تؤمن متاسكا 
وتوازنا أفضل بكثير من السابق 
ان كان عل����ى الطرقات الوعرة أو 

املعبدة.
عل����ى صعيد آخ����ر، تتضمن 
نسختا باترول أيضا »نظام الدفع 
الرباعي لكل املس����ارات« مطورا 
حديث����ا، يتضمن رزم����ة اعدادات 
متغيرة للدفع الرباعي، وهو يتيح 
للسائق االنتقال بسرعة بني أربعة 
اعدادات خاصة باملسارات املعبدة 
والرملي����ة والثلجية والصخرية، 
مبجرد الضغط على مفتاح تشغيل. 
فعلى س����بيل املثال، يسمح اعداد 
»الرمال« Sand للس����ائق باجتياز 
املس����ارات الرملية بأمان وسرعة 
ومه����ارة، مثل س����ائقي الراليات 

احملترفني.
كم����ا تتألق بات����رول بنظامني 
جديدي����ن يحتالن أهمي����ة بالغة 
أثناء السير على منحدرات حادة. 
األول عبارة عن »مساند لالنطالق 
بالسيارة على املنحدرات«، والثاني 
هو »حتكم بنزول املنحدرات، ميكن 
تشغيلهما ببساطة مبجرد الضغط 

على مفتاح تشغيل.

Valve Event and Lift« وينقل احملرك 
قوته الى العج����الت الدافعة عبر 
علبة تروس أوتوماتيكية من سبع 
سرعات تتوافر بوظيفة للتعشيق 

اليدوي.
أما بالنسبة الى باترول »اس 
إي«، فتحصل على نسخة أخرى 
من احملرك تولد 320 حصانا وعلى 
علبة تروس أوتوماتيكية جديدة 

من خمس سرعات.
وتتوافر نسختا باترول قياسيا 
بأول »نظام هيدروليكي للتحكم 
بحرك����ة اجلس����م »HBMC« ف����ي 
العالم، وهو يبقي جسم السيارة 
مس����طحا أكثر ويحد من انحنائه 
أثناء االنعطاف وتغيير املس����ار. 
كما يضمن أيضا راحة قيادة في 
املدينة وثباتا هائال على املسارات 

وضع نيس����ان باترول 2010 على 
رأس فئ����ة الس����يارات الرياضية 
متعددة االستخدامات ذات احلجم 

الكامل.
وتتواف����ر باترول بنس����ختي 
»اس إي« SE و»إل إي« LE، م����ع 
مجموعة واس����عة من التجهيزات 
في كل نس����خة ترضي متطلبات 

العمالء الفردية.
تتضمن نيس����ان باترول »ال 
اي« نس����خة بق����وة 400 حصان 
وع����زم دوران 560 نيوتن � متر 
من مح����رك بثماني اس����طوانات 
»VK56VD« س����عة 5.6 ليت����رات، 
الذي يحت����وي على تقنيتي حقن 
املباشر » DIG« والتحكم  الوقود 
املتب����دل بتوقيت عمل الصمامات 
 VVEL»Variable ومس����افة فتحها

لتدشني اجليل اجلديد من نيسان 
باترول قد أقي����م في فندق قصر 
االمارات الشهير في أبوظبي، في 
ش����هر فبراير 2010، حيث كشف 
الرئيس التنفيذي لشركة نيسان 
موتور احملدودة، كارلوس غصن 
النقاب عن »بطل الدروب« أمام حشد 
من كبار الشخصيات ورجال األعمال 

من كل أنحاء الشرق األوسط.
وفي أبريل 2010، سجلت نيسان 
باترول رقما قياسيا جديدا لنيسان 
في الشرق األوسط عندما أكملت 
بنجاح قيادة السيارة بخزان وقود 
واحد من أبوظب����ي إلى الرياض، 
وكان ذلك االجناز إش����ارة لألداء 
املتفوق لتقنية محركها وفعاليته 
املتقدمة في اس����تهالك الوقود مع 
نظام احلقن املباش����ر للبنزين ما 

أعلنت ش����ركة نيسان الشرق 
األوس����ط عن تدشني موقع جديد 
يتيح للزوار حتدي أي من سيارات 
الرياضية متعددة  الرباعي  الدفع 
االستخدامات للتعامل مع أصعب 
الزائر  الت����ي يصنعه����ا  الدروب 

افتراضيا.
وقد صمم املوقع اجلديد ملركبات 
الدفع الرباعي التي حتمل ش����عار 
الرباعي من  الدف����ع  »مجموع����ة 
نيس����ان، عنوان القوة واإلتقان« 
حسب فكرة »الواقع املعزز«، وهي 
تقنية معلوماتية حديثة تستطيع 
إلى  حتويل الص����ورة احلقيقية 
ص����ورة افتراضية على شاش����ة 

الكمبيوتر.
وال يتطلب األمر س����وى رسم 
أي درب على ورقة وأخذ صورة 
ل����ه باس����تخدام كاميرا الش����بكة 
العنكبوتية واختيار س����يارة من 
سيارات الدفع الرباعي الرياضية 
متعددة االستخدامات من نيسان 
للتعامل مع الدروب الصعبة التي 
مت اختيارها، وتش����مل س����يارات 
الرياضية متعددة  الرباعي  الدفع 
االس����تخدامات من شركة نيسان: 
نيسان باترول بطل الدروب، وأرمادا 

وباثفايندر واكس تيرا.
وقال مدير تس����ويق سيارات 
الرياضية متعددة  الرباعي  الدفع 
االس����تخدامات في شركة نيسان 
الشرق األوس����ط عبداإلله وزني: 
»إنها فكرة جديدة متاما نستخدمها 
إلتاحة امكانية تفاعل املستخدمني 
افتراضيا مع س����ياراتنا، وتتميز 
هذه احلملة التسويقية عن غيرها 
من احلمالت ونحن واثقون من أن 
العمالء سيستمتعون باكتشاف هذا 

املوقع االلكتروني وجتربته«.
وكان احلف����ل العامل����ي الكبير 

املوقع اإللكتروني اجلديد لـ »نيسان الشرق األوسط«

للعام الثاني على التوالي

في إطار خططها للموسم الجديد

»رولز ـ رويس« الراعي البالتيني 
لفعاليات »كونكورز دي اليغانس« في الكويت

»أستون مارتن« تدشن سيارة 
»AMR-One« السباق الجديدة

قدمت ش���ركة »رولز � روي���س موتور كارز« 
باالش���تراك مع وكيلها في الكويت، ش���ركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات، رعاية بالتينية لفعاليات 
»كونكورز دي اليغانس« وذلك للعام الثاني على 

التوالي.
وكان نصي���ب »رول���ز � رويس« 12 س���يارة 
كالسيكية أقدمها سيارة سيلفر غوست طراز 1926، 

وأحدثها سيارة سيلفر كالود III طراز 1963.
ويعد »كونك���ورز دي اليغانس« الكويت من 
أهم خمسة معارض للس���يارات الكالسيكية في 

العالم.
كما شملت األنشطة عروضا ألحدث السيارات 
منها سياراتان ل� »رولز � رويس« طراز 2011 وهي 
»رولز � روي���س فانتوم كوبيه Spirit« و»رولز � 

رويس غوس���ت« لالحتفال مبرور 100 عام على 
طرح متثال »روح السعادة« املتواجد على مقدمة 

سيارات »رولز � رويس«.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام مجموعة السيارات 
لدى شركة علي الغامن وأوالده للسيارات محمد 
الغامن: »نفخ���ر لرعايتنا هذا احلدث املميز الذي 
يصادف اقامته مرور 100 عام على طرح ش���عار 
روح السعادة واليوبيل ال� 50 على استقالل الكويت 

احلبيبة«.
 وأضاف: »كما اننا فخورون بان سيارات »رولز � 
رويس« احلالية التزال حتافظ على القيم األساسية 
للشركة وهي التميز الهندسي واالعتمادية والفخامة، 
وقد منحتنا املشاركة وشركة »رولز � رويس موتور 

كارز« في هذا احلدث شرفا كبيرا«.

تصميم عصري يتواكب مع سيارة السباق اجلديدة من »أستون مارتن«


