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»األنباء« تنشر قصة نجاح فيراري بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها

إنزو فيراري.. عاشق السيارات
عندما متسك قلمك لكتابة شيء عن »عالمة احلصان اجلامح« فإنه من الصعب عليك أن تصف أسطورة 
كهذه ببضع كلمات أو سطور أو حتى صفحات، ولن تستطيع التعبير عن مدى اإلعجاب بهذه السيارة 

اإليطالية املعروفة بعراقتها وتاريخها الفريد في عالم السيارات الرياضية السريعة ذات الطابع 
الفاخر، هي سيارة انحنت لها القبعات منذ نشأتها، وتربعت على عرش اجلمال والقوة والسرعة 

واألداء والتفوق منذ أكثر من 7٠ عاما من اإلبداع فاحتلت الصدارة في كل شيء، إنها »فيراري« العالمة 
األسطورة األكثر إثارة في عالم السيارات. »األنباء« تبدأ اليوم بنشر سلسلة من احللقات املتتالية 

ستعرفكم من خاللها على تاريخ عالمة »فيراري« اإليطالية منذ تأسيسها:

القصة بدأت مع طفل إيطالي يعشق سباق السيارات بطريقه 
جنونية اسمه »إنزو فيراري«، وفي أحد األيام اصطحب أبوه 
أخاه األكبر )ألفريدو( إلى أحد سباقات السيارات في مدينة 
)بولونيــا(، وكان في وقتها »إنزو فيراري« يبلغ من العمر 
١٠ سنوات، فأراد أن يذهب معهم فرفض األب، وقال له: »كال 
يا بني أنت صغير وال بد أن تبقى في املنزل«، حزن »إنزو« 
حزنا شــديدا ألنه لم يذهب معهم، لكن فضوله وحبه لعالم 
سباقات السيارات دفعاه للذهاب من دون علم والده ملشاهدة 
الســباق، ومنــذ ذلك اليوم ازداد حبه وشــغفه بالســيارات 
الرياضية وحتديدا الســباقات بطريقة جنونية وعزم على 

أن يصبح في املستقبل سائق سيارات مشهور.

الشاب الطموح 
بعمر ١9 عاما ومع بداية احلرب العاملية األولى التحق »إنزو 
فيراري« باجليش اإليطالي، واســتمر في خدمة اجليش إلى 
أن أصيــب مبرض يدعى »االنفلونزا الوبائية«، قام اجليش 
االيطالي بإنهاء خدمته وتسريحه، ليصبح عاطال عن العمل 
لفترة طويلة فتذكر حبه القدمي لســباق السيارات، وأصبح 
يرتاد األماكن التي تقام فيها ليتعرف على السائقني ومديري 
الفرق وليقنعهم بأن يعمل لديهم سائقا، وهذا ما حدث بالفعل! 
فقد أصبح »إنزو« سائق سيارات سباق لدى شركة إيطالية 
تدعــى )CMN( في عام ١9١9، لكن األمــر لم ينجح ولم يقدم 
نتائج جيدة بالســباقات، وفي عام ١9٢٠ قرر أن يرحل منها 
لينضم إلى شــركة »ألفا روميو« اإليطالية ليقود سياراتها 

املخصصة للسباقات، وليقدم نتائج مرضية وإيجابية.

أولى خطوات النجاح 
في عام ١9٢9 أقام »إنزو« كراجا خاصا داخل اسطبل لصناعة 
وتصليح ســيارات »ألفا روميو« اخلاصة بالسباقات، أطلق 
عليه اسم »سكوديريا فيراري« وتعني »اسطبل فيراري« بعد 
ذلــك أصبح مديرا 
لســباقات شــركة 
روميــو«،  »ألفــا 
لكن هــذا األمر لم 
يدم طويال، حيث 
قامت شركة »ألفا 
روميو« بفصله من 
العمل، وكانت أولى 
خطــوات جناحــه 
احلقيقــي وليــس 

فشله.

إنزو فيراري

»رينو البابطين« تعلن عن وصول السيارة الجديدة إلى معارضها

»رينو تاليسمان«.. ملسات من األناقة والفخامة
أطلقت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
احلصري لسيارات »رينو« 
في الكويت، ســيارة »رينو 
تاليســمان« فــي معارضها 

مبنطقة الري.
وأشارت »رينو البابطني« 
إلى أن »رينو تاليســمان« 
تقدم متعــة قيــادة غامرة 
MULTI-« بفضل تكنولوجيا
SENSE« التــي تتوافق مع 
مــزاج الســائق فــي حلظة 
القيادة، كمــا تتميز بنظام 
إلكترونــي مــاص  حتكــم 
الصدمــات يوفر للســيارة 
أداء ديناميكيا متميزا على 
الطريق يجمــع بني القدرة 
على املناورة واألداء والراحة.
أنه  الشــركة  وأضافــت 
الباحثني  بالنسبة للعمالء 
عن ســيارة فخمة وعملية، 
فــإن »تاليســمان« اخليار 
األفضل لهم، بفضل محرك 
Energy TCe ١9٠ األفضل في 
فئتــه، وهو محــرك بنزين 
بشاحن تربو وحقن مباشر، 
يضمن توفير متعة القيادة 
والكفاءة العالية بقوة ١9٠ 
حصانا وأقل استهالك وقود 
وانبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربون تبلغ ١7كلم/ ليتر 
و١39غراما/ كلم على التوالي. 
كما يتوافر أيضا محرك يعمل 
بالسحب الطبيعي للهواء.

البابطني  ولفتت رينــو 
إلى أن »تاليسمان« تتمتع 
بكابينة فســيحة ومريحة 
وحقيبة أمتعة بسعة ٦٠٨ 
ديســيمترات مكعبــة وفقا 
الرابطــة األملانية  ملعاييــر 
لصناعة السيارات باإلضافة 
إلى خطوط خارجية أنيقة.
املركبــة  وتتوافــر فــي 
أيضا مقاعــد أمامية وثيرة 
مع تنجيــد دقيــق ومتقن 
وقائمة شاملة من الوظائف 
الهــواء،  املتميــزة مكيفــة 
تدليــك، تســخني، تهوية، 
فضــال عــن تكنولوجيات 
صممــت لتحســني حيــاة 
الســيارات: نظام  ســائقي 

R-LINK ٢ متصل مع شاشة 
عرض تعمل باللمس قياس 
٨.7 بوصات ونظام صوت 
محيطي من BOSE وعرض 
باأللوان على الزجاج األمامي 
وشاشــة عــدادات رقميــة 
واضحة قيــاس 7 بوصات 
مــن  شــاملة  ومجموعــة 
الوسائل املساعدة للسائق 
مبا في ذلك صف الســيارة 

من دون استخدام اليدين.
»رينو تاليسمان« تتمتع 
بحضور قوي وأداء بارز على 
الطرقات فإنها توفر الراحة 
القيــادة، باالعتماد  خــالل 
على النظــام املزدوج الذي 
تتمتــع به، والــذي يضبط 
كل التقنيات لتتناســب مع 

رغبات السائق.

مظهر خارجي فخم
وبينت الشركة أن »رينو« 
تصمم موديالتها من خالل 
مراقبــة حيــاة عمالئهــا، 
وأنه في حالة »تاليسمان« 
كانت النتيجة هي ســيارة 
صالون كبيرة وأنيقة ذات 
مظهر خارجي يؤكد مكانتها 

وفخامتها.
»رينــو  وتتوافــر 
ألــوان  بـــ ٨  تاليســمان« 
للهيكل، هي 7 ألوان براقة: 
الناصــع واألزرق  األبيض 
الســماوي واألسود البراق 

واألحمــر القانــي والبيــج 
البراق والفضي البراق.

الترحيب بالسائق عن قرب
تستطيع رينو تاليسمان 
بفضل البطاقــة التي تعمل 
مــن دون اســتخدام اليدين 
الترحيب بالسائق والركاب 
عند اقترابهم من الســيارة، 
بحيث تتم إضاءة املصابيح 
التي تعمل في وضع النهار 
واملصابيح اخللفية ومصابيح 
السقف الداخلية، ويتم متديد 
مرايا األبواب من وضع الصف 
وتفعيــل اإلضاءة الســفلية 
لتضــيء املنطقــة احمليطة 
بالباب وتومض مؤشــرات 

االجتاه. 
وتتميز »رينو تاليسمان« 
بأفضــل مســتوى من حيث 
الكابينة ومساحة التخزين، 
وميكــن متييزها بســهولة 
بسبب ثالثة جوانب رئيسية 
وهي مساحة كبيرة في األمام 
واخللــف مخصصة للرأس 
بفضــل ارتفاعها البالغ 9٠٢ 
مم ومســافة ٨54 مم بــني 
وســادة املقعد والسقف في 
األمام واخللــف. تضمن كل 
هذه االبتكارات جعل سيارة 
رينو تاليسمان سيارة جذابة 
للغايــة جتمع بني اللمســة 
الالتينيــة وعالم ســيارات 
الصالون ذات األعمدة الثالثة .

من تنظيم مجموعة إسكان جلوبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة

فعاليات معرض النخبة العقاري تتواصل في فندق اجلميرا
تتواصل فعاليات معرض 
النخبة العقاري الذي تنظمه 
مجموعة إسكان جلوبل حتت 
رعاية وزير التجارة والصناعة 
في فندق اجلميرا خالل الفترة 
من ١7 حتى ٢٠ اكتوبر اجلاري 
مبشــاركة أكثر من 35 شركة 
ومؤسسة عقارية تطرح خالله 
أكثــر من ١٠٠ مشــروع حول 

العالم.

»كابيتال الند«
من جانبها، أعلنت شــركة 
كابيتال الند عن مشاركتها في 
املعرض، وعن هذه املشاركة، 
قــال ســامي العامــر رئيــس 
مجلس ادارة الشركة: »كابيتال 
الند« إحدى الشركات الرائدة 
واملتخصصــة في التســويق 
والتطويــر العقــاري، حيــث 
عكفــت على تعزيــز مكانتها 
الرفيعــة من خالل تســويق 
وإدارة مشروعات عقارية قوية 
وبأسعار مميزة وخدمة التأجير 

للمالك بعد الشراء.
وأضــاف: نقــوم بتطوير 
وتســويق مشــروع جوهرة 
مســقط ١ وبتطوير وتسويق 
ڤلــل صاللــة فــي صحنــوت 
الشمالية، كما توجد عمارات 
جتارية مبســقط، كمــا تقوم 
الشركة بتسويق األراضي في 

جميع مناطق سلطنة عمان.
واســتطرد قائال: ومن أهم 
املشــاريع التي سنشارك بها 

في املعرض مشــروع جميرا 
فيلدج دبي املكون من برجني 
بارتفاع ٢4 و5٦ طابقا، يضمان 
فندقني 4 و5 جنوم، باإلضافة 
إلى مبنــى للشــقق الفندقية 
جميعهــا حتت إدارة شــركة 
أكور الفرنسية العاملية إلدارة 
الفنادق، حيــث التملك احلر، 
ويتميز مشروع جميرا فيلدج 
دبي بتوافر استديوهات وشقق 
تتكــون مــن غرفــة وغرفتني 
وثالث غرف وشقق دوبليكس، 
وكذلك مشروع فندق جزيرة 

املرجان - رأس اخليمة.

»النموذجية المتحدة«
من جانبه، أكد املستشــار 
القانونــي د.ســامح املغربــي 
املتحدث الرسمي باسم الشركة 
النموذجية املتحدة مشــاركة 
شركته في املعرض مبشروع 

وعلى بعد ١١٠٠ م من الشاطئ 
وعلــى بعد ٨٠٠ م مــن منافذ 
احملــالت التجاريــة، ويتمتع 
املنتجع بإطاللة مباشرة على 
البحــر والــوادي إلــى جانب 
املدينــة وإطــالالت طبيعيــة 
خالبــة ومع اطالالتــه املمتدة 
واملفتوحة نظرا إلى املساحة 
األماميــة للمشــروع والتــي 
تنخفض عن مستوى املشروع 
3٠ م، باإلضافة الى أن املنطقة 
األماميــة كل منشــآتها عبارة 
عن ڤيــالت ذات طابقني فقط، 
أي انها ال تعــوق الرؤية مما 
يعطي املشروع مدى مفتوحا 

إلطالالت رائعة.
واستطرد قائال: باإلضافة 
الى تصاميم املشروع والشرفات 
الواسعة والتي تطل مباشرة 
على املنظــر األمامي، حيث ال 
توجد شرفات متقابلة مما يوفر 

وأضاف: تقع مدينة باتايا 
على الساحل الشرقي خلليج 
تايلنــد، علــى بعــد نحو ١٦5 
كم جنوب شرق بانكوك، مبا 
يعادل ساعة ونصف الساعة 
بالسيارة من مطار العاصمة 
التايلندية بانكوك، وتعد من 
أهــم املناطــق الســياحية في 
تايلند، وهي مدينة ســاحلية 
وبدأت تســتقبل السياح منذ 
اوائل التســعينيات ملا تتميز 
به من جمال وروعة الشواطئ 
واملناظــر الطبيعيــة اخلالبة 
الرياضية  وتعــدد األنشــطة 
وتنــوع الرحالت الســياحية 

الرائعة.
واشــار املديــر العــام إلى 
أن املشــاريع جاهزة للتسلم 
الفوري وبأســعار تنافســية 
ومفروشــة بالكامل، وتتميز 
املشــاريع بتعــدد الوحــدات 
واألحجام واإلطالالت مع جميع 
اخلدمات من مطاعم وحمامات 
سباحة، صاالت ألعاب رياضية 
قســم خــاص للرجــال وآخر 
للنساء، والعديد من اخلدمات 

االخرى.

»دووم العقارية«
مــن جانــب آخــر، أعلنت 
مجموعة دووم الكويت العقارية 
انضمامهــا ومشــاركتها فــي 
املعرض، وعن هذه املشاركة، 
قال محمود الصابوجني مدير 
التخطيط والتطوير بالشركة: 

منتجــع فيســتا بانورامــا - 
كوشاداسي.

وعن املشروع، قال املغربي: 
يقع مشــروع »منتجع فيستا 
بانوراما« على امتداد شــاطئ 
منطقة كوشاداسي، ويتكون 
املنتجع من 5 بلوكات منفصلة 
و١33 شــقة ســكنية، ويقــع 
املشروع في أكبر املناطق منوا 
فــي كوشاداســي وذلك خالل 
الســنوات اخلمــس األخيــرة 
والتي تتمتــع برفاهية قضاء 
اإلجازات من شــقق ســكنية 
والعديد من األسواق التجارية 
ومراكز التسوق وذلك بالقرب 
من الســاحل، كما يتوافر بها 

املالهي املائية.
وأضاف: يقع املشروع أيضا 
على بعد 4٠٠ م فقط من اكبر 
مول باملنطقة وعلى مسافة 5٠٠ 
م من مركز التســوق اجلديد 

اخلصوصية الكاملة والقدرة 
على اســتغاللها في أي وقت 
نظرا للجــو اللطيف واملمتع، 
والشركة تقوم بتسويق ذلك 

كله بأسعار تنافسية.

»مسلك«
وأعلنــت شــركة مســلك 
العقاريــة عن مشــاركتها في 
املعرض، وعن هذه املشــاركة 
قال املدير العام للشركة محمد 
املشــلوم ان الشــركة ستقوم 
بطرح مشاريع في مملكة تايلند 
حيث التملك واالستثمار اآلمن 
نظرا ملا يشهده الوقت احلالي 
مــن اضطرابــات اقتصاديــة 
ونزاعات وخالفات سياســية 
في بعض الدول، حيث ان مملكة 
تايلند بعيدة كل البعد عن هذه 

األحداث.
كما ان املشاريع في جميع 
انحاء مملكة تايلند في بانكوك 
العاصمة، بوكيت، وأيضا في 
مدينة باتايــا التي جتمع بني 
جمال الطبيعة وروعة املعالم 
السياحية والترفيهية، فضال 
عــن توافــر كل اخلدمــات، 
وهــذا ما يجعــل مدينة باتايا 
التايلنديــة من أفضــل املدن 
التي يفضلها السائح دائما وال 
ميــل من زيارتهــا، فهي بحق 
مدينــة جتمع على ارضها كل 
مقومات السعادة والراحة في 
مكان واحد مما يجعلها االفضل 

استثماريا واقتصاديا.

ســتقوم الشــركة خالل فترة 
املعــرض بعــرض العديد من 

مشاريعها داخل الكويت.
وعن هذه املشاريع، قال: أهم 
هذه املشاريع مجمع سبريت 
تاور باجلابرية ويتكون املجمع 
من عشرة طوابق، شقتان بكل 
دور جهة أمامية، املجمع متكامل 
اخلدمــات ويوجد بــه منطقة 
ألعاب لألطفال مراقبة ٢4 ساعة 
لتوفيــر الراحــة والطمأنينة 
لألهالي ويوجد حمام سباحة 
وجلسات شواء باربيكيو أعلى 
ســطح البرج وأهــم ما مييز 
مشــروعاتنا خدمــات ما بعد 
البيع، مثل خدمة إدارة العقار 
والصيانة على مدار ٢4 ساعة 
ويوجد أيضا لوبي اســتقبال 
مكيف ومفروش، باإلضافة إلى 
األمن واحلراسة على مدار ٢4 

ساعة.
وأضاف: مشروعنا الثاني 
هو مجمــع املهبولة بوليفارد 
ويقــع املجمــع خلــف أبراج 
عالية وغالية وإطاللة بحرية 
ومطابقة لشروط قرض املرأة 
واملجمع جاهز للتسلم الفوري 
ويتكون من تسعة طوابق و3 
شقق بكل طابق شقتان باجلهة، 
وهو مجمع متكامل اخلدمات 
يوجد به منطقة أللعاب األطفال 
مجهزة وحمام سباحة ولوبي 
اســتقبال مكيــف ومفروش، 
باإلضافة إلى األمن واحلراسة 

على مدار ٢4 ساعة.

محمد املشلوم سامي العامر سامح املغربي محمود الصابوجنى

أكثر من 35 شركة 
ومؤسسة عقارية 

تعلن عن مشاركتها 
وتطرح خالله أكثر 
من 100 مشروع 

حول العالم

القصة بدأت مع طفل إيطالي 
يعشق سباق السيارات بطريقة 

جنونية اسمه »إنزو فيراري«

 »تاليسمان« 
اخليار األفضل 

للعمالء الباحثني 
عن سيارة فخمة 

وعملية

احللقة
األولى


