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بورشه كامين حتصد جوائز العام 2009

تحصد لقب أفضل سيارة للسائق

اختارت مجلة السيارات األميركية 
»موتور ترند« بورش���ه كامين اس 
»أفضل سيارة للسائق« للعام 2009 
وفي نفس الفترة تقريبا، مت اختيار 
طراز كامين »أفضل س�ي�ارة ري�اضية« 
ضمن جوائز السيارات اجلديدة 2009 
التي تقيمها مجلة »أوتو إكسبرس« 

البريطانية.
وذكرت بورشه في بيان صحافي 
الكوبيه وسطية  ان سيارة بورشه 
اللقبني، بعدما  احملرك فازت بهذين 
نالت اعجاب خبراء التحكيم بجودة 
ودقة قيادتها باالضافة الى جتاوبها 
وتواصله���ا مع الس���ائق، وبرهنت 
بورشه كامين اس، التي حتتوي على 

علبة تروس بقابضني على جميع نقاط 
قوتها ف���ي االختبارات التي اجرتها 
عليها »موتور ترند« على الطرقات 
العادية وحلبات الس���باق، متغلبة 
بذلك على تسع س���يارات رياضية 

أصيلة.
واتخذ فري���ق االختبارات، الذي 
يض���م متس���ابقني محترف���ني هما 
»ماسيميليانو )ماكس( اجنيليلي« 
و»راندي بوبست«، قراره باختيار 
السيارة الفائزة على حلبة »الغونا 
سيكا« في كاليفورنيا، حيث امتدح 
بالتحديد الدقة اخلارقة ملقود كامين 
اس، بهذا االجناز، تضيف هذه السيارة 
بورشه كوبيه وسطية احملرك لقبا آخر 

الى مجموعة األلقاب التي حصدتها 
وسط منافسات ضارية مع خصوم 

اشداء.
على صعيد مش���ابه، أبدت مجلة 
»أوتو إكسبرس« البريطانية تأييدا 
مطلقا لسيطرة بورشه كامين على 
مسرح السيارات الرياضية بفعالية 
مستمرة باصرار. وما خّولها الفوز 
باللقب ايض���ا كان التوليفة املذهلة 
من التماس���ك والتوازن والرشاقة. 
التقليدي  الى الص���وت  وباالضافة 
امتدح سائقو  البوكس���ر،  حملركات 
االختبار املزايا العملية لكامين، التي 
تشمل صندوقي أمتعة وغطاء صندوق 

أمتعة كبيرا.

أعلنت مجموعة »BMW« عن أن الفئة الس����ابعة أصبحت 
أكثر مبيعا في قسم الس����يارات الفاخرة في الشرق األوسط، 
فباالس����تفادة من إطالق اجليل اخلامس من الطراز القمة في 
نهاية العام املنصرم، حقق����ت مجموعة BMW مبيعات بلغت 
2949 س����يارة من الفئة السابعة في الشرق األوسط من يناير 
إلى أغس����طس 2009. وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس 
أن الفئة الس����ابعة هي أيضا الطراز األكثر مبيعا في مجموعة 
BMW، محققة نتائج الفتة في أكبر أسواق املنطقة، مشيرة الى 
ان اململكة العربية السعودية احتلت املركز األول مع بيع 864 
سيارة. وكانت اإلمارات العربية املتحدة سوقا قويا أيضا للفئة 
السابعة مع بيع 435 و365 سيارة في دبي وأبوظبي على التوالي.  
وعرضت BMW الفئة السابعة في البداية في الشرق األوسط 
مبحركني، إذ ضم طراز Li740 محركا من ست أسطوانات وطراز 
Li750 محركا من ثماني أس����طوانات بشكل V مع تكنولوجيا 
جهازي التيربو وحقن الوقود املباشر. لكن هذين الطرازين أحلقا 

بطراز Li730 وأيضا طراز Li760 مبحرك 12 أسطوانة بشكل 
V يولد 544 حصانا ويدفع السيارة من صفر إلى 100 

كلم في الساعة في غضون 4.6 ثوان فقط. وفي هذا 
السياق، قال مدير املبيعات والتسويق في 

مجموعة BMW الشرق 
األوس����ط 

جاميس كرايتون »متثل BMW الفئة الس����ابعة كل املزايا التي 
جندها في السيارات الفاخرة مثل القوة، واألداء، والرفاهية، وهي 
تتصدر فئتها في احلد من االنبعاثات وتكنولوجيا السيارات. 
وقد عملت BMW على حتسني هذه املزايا باستمرار على مدى 
السنوات الثالثني األخيرة التي قدمت فيها الفئة السابعة أداء 

باهرا في قسم السيارات الفاخرة«.
وأضاف »نحن فخورون بنتائج البيع األخيرة التي حققتها 
ونتطل����ع إلى املزيد من النجاح لطراز القمة لدينا ملا تبقى من 
السنة، وتضم BMW الفئة السابعة مجموعة من تقنيات املساندة 
التي متنح السائق مزايا تفاعل وأداء وسالمة ال تضاهى. وتضم 
Head- هذه املزايا تكنولوجيا شاشة العرض على الزجاج األمامي
Up Display، ومن شأن هذه اخلاصية أن تعكس البيانات مثل 

السرعة واملالحة واالجتاه واإلنذارات على الزجاج األمامي.

»بورشه كايمن«
بالتزامن مع حصولها

على لقب أفضل سيارة رياضية

سيارة »BMW« ذات األداء الرائع واألرقام القياسية

الفئة السابعة
تسجل أكبر مبيعات
»BMW« لـ

في الشرق األوسط

أصبحت عالمة إنفينيتي من أشهر 
األسماء املعروفة في عالم السيارات 
الفخمة مبنطقة الشرق األوسط منذ 
إطالقها س����نة 2004، نظرا لتفوقها 
وجودة منتجاتها. وهذا ما يعكسه 
النجاح الباهر الذي بدأت الش����ركة 
حترزه أيضا مع بدء توس����عها في 
القارة األوروبية، خصوصا في اململكة 
التي ستحتضن وحدها 13  املتحدة 
مركزا معتمدا لبيع سيارات إنفينيتي، 
تقوم بإدارتها مجموعتان معروفتان 

من الشرق األوسط.
إنفينيتي حصول  ولكي تضمن 
عمالئها املتميزين في اململكة املتحدة 
على أفضل اخلدمات، جلأت إلى عقد 
شراكات مع شركات تتمتع مبا يكفي 
من اخلبرة العملي����ة وامليدانية في 
التعامل مع عالمة إنفينيتي املتميزة 
خصوصا وفي س����وق الس����يارات 
الفاخرة عموما. وكانت أول ش����ركة 
إنفينيتي هي ش����ركة  أعلنت عنها 
الوكيل  املتح����دة«،  اململكة  »رميكو 
املعتمد إلنفينيتي في لبنان، بينما 
كانت الشركة الثانية املمثلة للعالمة 
في اململكة املتحدة هي شركة »مانع 
برمييير للسيارات اململكة املتحدة«، 
وهي فرع ممل����وك بالكامل من قبل 
القابضة،  الدولية  املان����ع  مجموعة 
القطرية  الش����ركات  إحدى كبريات 
التي متتلك خبرة واسعة في مجال 
السيارات في املنطقة ومتثل عالمات 

إنفينيتي ونيسان ورينو.
وستدير ش����ركة املانع عددا من 
املراكز في اململكة املتحدة، حيث حددت 
بالفعل مواق����ع لها في جنوب لندن 
وجالسكو وبرمنغهام وليدز وستوك 
بورت. ومن املنتظر اإلعالن عن خمسة 
مراكز أخرى إلنفينيتي الحقا. وعند 
إضافة كل هذه املراك����ز إلى املراكز 
الثالثة التي تخطط شركة »رميكو 
اململك����ة املتح����دة« لفتحها، مبا في 
ذلك مركز إنفينيتي ريدينغ، يصبح 
مجموع مراكز إنفينيتي املخصصة 
للمملكة املتحدة 13 مركزا على األقل، 
حيث من املرتقب أن تتوسع الشبكة 

لتغطي تقريبا معظم البالد لضمان 
منح عمالء إنفينيتي خدمات راقية 
ومتميزة، تش����مل استالم وتسليم 
سياراتهم ألغراض الصيانة السنوية 
في ح����دود 150 ميال من أقرب مركز 
إنفينيتي للعميل )مع مساهمة العميل 
في املصاريف حني تكون املسافة أكبر 
من ذلك(. وسوف حتتضن مدينتا 
برمنغهام وجالسكو املركزين املقبلني 
بعد مركز مدينة ريدينغ، على أساس 

فتح أبوابهما أواسط سنة 2010.
وكما هو احلال بالنس����بة لبقية 
دول أوروبا، سوف تتميز املراكز التي 
تديرها شركة املانع في اململكة املتحدة 
بتطبيقها ملفهوم »آي ريدي«، والذي 
يهدف إلى خلق أجواء ترحيبية لطيفة 
للعمالء أثناء عمليات بيع سيارات 
إنفينيتي املتفوقة وخدمتها وصيانتها. 
فكل ش����يء في التصميم والديكور 
يبعث عل����ى احليوية واألس����لوب 
العصري األني����ق، مع التركيز على 
الطبيعية واألث����اث األنيق  امل����واد 
واملريح. وكان مركز إنفينيتي األول 
باململكة املتحدة، والثاني والعشرين 
في أوروبا، قد فتح أبوابه ألول مرة في 
الثاني عشر من شهر سبتمبر 2009. 
وقد اختارت إنفينيتي، التي تعتبر 
الراقية  التجارية  العالم����ات  أحدث 
السيارات بأوروبا، مدينة  في عالم 
ريدين����غ، التي تعتبر بدورها مركز 
التقنيات احلديثة والعاصمة التجارية 
لوادي التاميز غرب لندن، لتنطلق 
منه����ا عالمة إنفينيتي داخل اململكة 
املتحدة، وذلك بعد عشرين سنة على 

ظهورها في األسواق العاملية. 
جدير بالذكر أن املؤسسة شريكة 
إنفينيتي في ريدينغ، شركة رميكو 
اململك����ة املتحدة، قد تأسس����ت لهذا 
الغرض كش����راكة بني شركة رميكو 
)س����ال( وناصر اخلراف����ي، رئيس 
مجموعة اخلرافي. وتعتبر ش����ركة 
رميكو )س����ال(، وه����ي اختصار ل� 
»رسامني يونس للسيارات«، شركة 
مساهمة مسجلة في سوق األوراق 

املالية اللبنانية.

أثبتت العروض املذهلة التي تقدمها شركة يوسف احمد 
الغامن وأوالده للسيارات أنها قصة جناح تتكرر فصولها 
مع كل عرض جديد، وها هي تس����تجيب إلحلاح عمالئها 
الكرام بعد النجاح الباهر الذي حصدته عروضها السابقة 
التي متيزت بأس����عارها اخليالية ومركباتها االستثنائية. 
ومع اقتراب موسم البر، بات الوقت مثاليا للتمتع بقيادة 
فريدة مع ش����فروليه سيلفرادو، فهذه املركبة التي تعتبر 
عنوانا للفخامة واألناقة تتمتع بقوة خارقة تقهر األرض 
الصحراوية الوعرة، وهي تضم مجموعة من الطرازات تعد 
األكبر في صناعة السيارات، بخياراة واسعة تشمل مجموعة 
سيارات س����يلفرادو 1500HD ،1500، و3500HD باالضافة 

ال����ى مجموعة متنوعة من 
تصاميم الهيكل وقوة احملرك 
التي تتكامل لتلبي جميع 
احتياجات السائق، كذلك 
توفر س����يلفرادو للعمالء 
امكانية االختيار بني ميزتي 
الدفع الثنائي والرباعي، الى 
جانب 3 أنواع من املقصورات 
� العادية واملمتدة والكرو كاب � 
باإلضافة الى 3 صناديق حتميل 
� القصيرة، والقياسية  خلفية 
والطويلة � ما يجعل من سيلفرادو 
خيارا يتناسب مع الشخصية الفريدة 
لكل عميل، وتشمل خيارات احملركات 
اخلفيفة محرك V8 س����عة 4.8 ليترات 
وقوة 335 حصانا، ومحرك V8 س����عة 5.3 
ليترات وقوة 355 حصانا م����ع ميزة اإلدارة 
الفاعلة للوقود، ويتميز احملركان بأنظمة نقل حركة 
أوتوماتيكي����ة طراز هيدراماتيك ذات حتكم الكتروني، 
باإلضافة الى ناقل احلركة األوتوماتيكي بأربع س����رعات 
الذي يتميز به طراز 1500، كما تتوافر سيلفرادو بطرازي 
2500HD و3500HD املزودين مبحرك فورتيك V8 س����عة 
6.0 ليترات وقوة 369 حصانا، وناقل حركة اوتوماتيكي 
قياسي ب� 6 سرعات مع خاصية Overdrive للسرعات العالية، 
اضافة الى ميزة التحكم بنقل احلركة. أما للذين يبحثون 
ع����ن قيادة رائعة معززة بعمالني����ة مطلقة فأمامهم خيار 
واحد هو ش����فروليه كابتيفا، السيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت املدمجة بتصميمها الديناميكي، والتي متثل 
التكامل املثالي بني القيادة الراقية والتحكم املطلق، اضافة 
الى التصميم الرياضي العصري، واملقصورة الداخلية التي 
جتمع بني األناقة والفخامة، ما يجعل منها استثمارا مجزيا 
ملالكيها واخليار األمثل لكل س����ائق يكن احتراما لصناعة 

السيارات الراقية، تتوافر كابتيفا بخيارين بني محرك سعة 
2.4 ليتر بقوة 141 حصانا، ومحرك سعة 3.2 ليترات بقوة 
223 حصانا، كما توفر لعش����اقها خيارا بني ميزتي الدفع 
الثنائي واملتواصل، وتشمل املواصفات القياسية لشفروليه 
كابتيفا فرامل مانعة لالنغالق، نظام ضبط السرعة، مقاعد 
كهربائية، مشغل CD وMP3، نظام انذار خلفي، عجالت من 
األلومنيوم قياس 17 انش����ا، مصابيح للضباب، دواسات 
جانبية، ورف لألمتعة، كم����ا ميكن للعمالء اختيار مقعد 
اضافي في الصف الثالث للسيارة بحيث تتسع ل� 7 ركاب، 
ما يجعل من كابتيفا مركبة صممت خصيصا لتتكيف مع 

اسلوب احلياة العائلية املفعم باحلركة. 
وتنضم الى عائلة شفروليه قريبا مركبتان ينتظرهما 
عشاق السيارات بفارغ الصبر هما شفروليه كروز وشفروليه 
ماليبو، اللتان تضيفان بعدا جديدا للتصميم الراقي والقوة 
اخلارقة واألداء املتفوق الى مجموعة سيارات شفروليه، 
وتبرز شفروليه كروز 2010، كسيارة سيدان مدمجة ذات 
4 أبواب، بتصميم فريد من نوعه ومحرك سعة 1.8 ليتر، 
كما تتفرد ضمن فئتها بأول ناقل حركة أوتوماتيكي ب� 6 
سرعات، باإلضافة الى اكبر مساحة لركاب املقعد اخللفي، 
اما سيارة السيدان متوس����طة احلجم، شفروليه ماليبو 
2010 مبواصفاتها العاملية فهي بكل بساطة مركبة يستحيل 
جتاهلها، وستتوافر ماليبو بخيار بني محركني � 2.4 ليتر 
و3.6 ليت����رات � وهي تتميز مبقصورته����ا الداخلية التي 
جتمع بني الفخامة والقيادة العملية، بتصميمها العصري 
األنيق، ستدشن شفروليه كروز وشفروليه ماليبو عصرا 
جدي����دا من القيادة املمتعة في عالم الس����يارات بالكويت. 
ولطاملا التزمت شركة يوسف احمد الغامن وأوالده للسيارات 
بتقدمي افضل العروض وأرقى اخلدمات لعمالئها مبجموعة 
ش����فروليه املتكاملة التي تضم سيارات سيدان ومركبات 
الدفع الرباعي والس����يارات الرياضية، الى جانب خدمة ما 
بعد البيع التي ال تضاهى في أضخم مركز خلدمة السيارات 

واكثرها تطورا في العالم.

محققة رقمًا قياسيًا
يبلغ 2949 سيارة مبيعة
بين يناير وأغسطس 2009

وكالء

إنفينيتي
يزيدون توسعهم

في أوروبا 

عروض مذهلة لسيارات
شـفرو لـيه
بأسعار خيالية

يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات: 


