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تطل إنفينيتي البابطني في عرض خاص 
بالش����هر الفضيل يرقى الى طموحات عشاق 
املتكامل، حيث  الرفاهية والفخام����ة واألداء 
يشتمل العرض على خصم إضافي بقيمة 300 
دينار، وتقدمي جهاز 3G iPad مجانا، باإلضافة 
إلى كفالة إنفينيتي الش����املة غير محدودة 
املسافة ملدة خمس سنوات، وتأمني ضد الغير 
مجانا مع رسوم التس����جيل، وسيارة بديلة 
عند احلاجة مع خدمة VIP باإلضافة إلى هدية 

رمضان القيمة نسخة رقمية من القرآن الكرمي. 
يجسد هذا العرض املميز قيمة مضافة ملزايا 
إنفينيتي االستثنائية وخصائصها الفريدة بعد 
ان أضحت منوذجا يعكس التناغم والتجانس 
بني التصميم الثوري والتقنية اإلبداعية من 
جهة، وبني الرفاهية احلديثة واإلحساس املتميز 

والقوة الراقية من جهة اخرى.
ومنذ انطالقتها األولى، اعتبرت إنفينيتي 
وبفضل فخامتها وتصميمها األخاذ ثورة في 

عالم الس����يارات، إذ حققت قمة اجلمال امللهم 
الذي يعتمد منتهى البس����اطة املترفة، فكان 
تصميمها دوما مدعاة للدهش����ة بعد أن مثل 
األناق����ة الالفتة واأللوان النابضة باحليوية، 
اليومية، وكانت  القريبة واملالمسة حلياتنا 
رؤيته����ا مفعم����ة باإلحس����اس، صادقة في 
مضمونها، وقد استهدف كل ذلك تقدمي جتربة 
قيادة يس����تحقها كل من تطلع الى الفخامة 

املعززة باألداء املتكامل.

»إنفينيتي البابطين«.. تتألق في عرض خاص بشهر رمضان

لقطة جماعية للعاملني في »فولكس واجن« مع السيارة رقم 100 ألف

تصميمات وموديالت متميزة تطرح في متحف بيجو للمغامرة

فريق من المصممين يعرضون إبداع »بيجو«
في معرض متحف بيجو للمغامرة

»فولكس واجن« 
تحتفي بإنتاج السيارة رقم 100 ألف

من الجيل الثالث من »شيروكو«

أعلنت شركة فولكس واجن عن 
احتفاله����ا بإنتاج مائة ألف س����يارة 
من اجليل الثالث ل� »ش����يروكو« في 
أغس����طس املاضي، وذلك بعد عامني 
فقط عل����ى إطالق س����يارة الكوبيه 
الرياضية املدمجة إلى السوق. وقد 
مت تصنيع اجليل األحدث من شيروكو 
 Autoeuropa في مصنع فولكس واجن
Automóveis Ltda - في جنوب البرتغال 
منذ ع����ام 2008، حيث يعمل 3 آالف 

موظف هناك في إنتاج سيارات أخرى 
مثل إيوس وسيارة شاران اجلديدة. 
ومنذ ظهوره����ا إلى العلن عام 1974 
كانت سيارة شيروكو أكثر سيارات 
فولكس واجن جناحا ضمن فئتها، مع 
بيع 795 ألف سيارة منها بحلول عام 
1992. وبتصميمها اجلذاب ومظهرها 
الرياضي، تترك »شيروكو« انطباعا 
مؤثرا لدى من يراها، وهي ذات شعبية 
كبيرة بني عشاق السيارات ونقادها 

على حد س����واء. وقد فاز تصميمها 
 »AutoBILD Design Award« بجائزة
كما حصلت على لقب سيارة العام من 

قبل مجلة »Top Gear« عام 2008.
وفي الوقت الذي مت االنتهاء من 
تصنيع الس����يارة احملتفى بها وهي 
ش����يروكو R مبحرك TSI 2.0 بلون 
أزرق معدن����ي ومقص����ورة داخلية 
من التيتان األس����ود، ونظام مالحة 
 Park راديوي، ونظام التنبيه الصوتي

Pilot وفتحة سقف مائلة، قال مدير 
مصنع Autoeuropa للسيارات أندرياس 
هينريتش: »تعتبر شيروكو واحدة 
من أهم السيارات التي نقوم بإنتاجها، 
وبالنسبة لي ش����خصيا، كانت تلك 
حلظة مؤثرة«. وكونها تبدو رائعة 
من الناحية الرياضية مبقدار روعتها 
على الطرقات املفتوحة، حقق اإلصدار 
اخلاصة بالسباق من شيروكو اجلديدة 
أعلى النتائج في سباقا ل� 24 ساعة 

على حلبة نوربرغرينغ عام 2008.
كما فازت ش����يروكو، التي تعمل 
بالغاز الطبيعي، في فئة القيادة البديلة 
في املرة األولى التي تشارك فيها في 
املسابقة عام 2009، واستطاع سائق 
الرياضية  س����يارات فولكس واجن 
القطري ناصر العطية حتقيق املرتبة 
األولى في النص����ر الثالثي باملراتب 
األولى والثانية والثالثة الذي حققته 
فولكس واجن في فئة السيارات التي 

تعمل بالطاق����ة البديلة في مايو من 
هذا العام.

وقال املدير اإلداري لفولكس واجن 
الشرق األوسط ستيفان ميكا: »تلقت 
شيروكو استجابة هائلة من محبي 
سياراتنا في عموم الشرق األوسط منذ 
إطالقها في يناير 2009، وأثبتت أنها 
سيارة ذات شعبية كبيرة في أوساط 
الشباب على وجه اخلصوص. ومع 
توافر إصدارات جديدة اآلن من هذه 

السيارة والطلب املتزايد عليها، نتوقع 
أن تواصل شيروكو مع األداء املميز 

ذاته انتشارها أكثر فأكثر«. 
وباإلضافة إل����ى االجنازات التي 
حصدتها في املاض����ي بعد 36 عاما 
كأكثر سيارات فولكس واجن الكوبيه 
جناحا على م����ر األوقات، مت توفير 
شيروكو بإصدارة R-line لدى جميع 
وكالء فولكس واجن الشرق األوسط 

منذ مارس 2010.

يستضيف متحف بيجو للمغامرة في باريس خالل 
يومي 11 و12 سبتمبر اجلاري معرضا ملصممي بيجو، 
الذين سيقومون بشرح اخلطوات املتبعة في تصميم 
سيارات بيجو، وهم بذلك يقدمون خدمة استثنائية 
لكل عشاق تصميم السيارات بصورة عامة وعشاق 
بيجو بصورة خاصة. كما سيقدمون جميع تقنيات 
التصميم املعروفة ابتداء من التصميم اليدوي )األوراق 
� القل����م الرصاص.. وما إلى ذلك( والتصميم الرقمي 
او الديجيتال )الصور الفتوغرافية وأعمال الرتوش 
والتزي����ني.. إلخ(، والتصميم ثالث����ي األبعاد وأيضا 
التصميم باستخدام احلاس����ب اآللي، حيث سيكون 
ذلك عبارة عن سلس����لة من الع����روض احلية على 
شاش����ات عمالقة داخل متحف بيجو للمغامرة، كما 
ستتم إتاحة الفرصة للتعليق والنقاش احلي مابني 
اجلمهور ومصممي بيجو. باإلضافة إلى ذلك ستعقد 
حلقات نقاش وورش عمل جديدة ومثيرة ومبتكرة 
بقيادة مصممي بيجو، كما س����يقوم مصممو بيجو 
بتفسير تاريخ العالمة التجارية الشهيرة والسيارات 
اإلخباري����ة املطروحة حاليا أو التي س����يتم طرحها 
قريبا وكذلك مجموع����ة مركبات بيجو احلالية، كما 
سيقدمون نصائحهم وارشاداتهم ومالحظاتهم على 
السيارات املوجودة في األسواق بشكل عام. وسوف 
يتمكن احلضور من اكتشاف 200 سيارة استثنائية 
وذلك في عرض الص����وت والضوء املذهل أثناء هذا 
املعرض املثير في متحف بيجو للمغامرة وسيكون 
معظم تلك الس����يارات بالطبع من تصميمات بيجو، 
وس����يكون هذا العرض مبثابة فرصة ملتحف بيجو 
للمغامرة ليعرض املوديالت املميزة لبعض الفائزين 

ملسابقات بيجو الداخلية في التصميم.

يتضمن خصمًا إضافيًا بقيمة 300 دينار وتقديم جهاز 3G iPad مجانًاخالل يومي 11 و12 سبتمبر الجاري


