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متحف ألفا روميو بايطـاليـامتحف ألفا روميو بايطـاليـا
يفتتح ابوابه لعشاقـه بعـد التجديـداتيفتتح ابوابه لعشاقـه بعـد التجديـدات

إصدار خاص بمناسبة إحتفال ألفا روميو بعيدها الـ

ألفا روميو حتتفل مبرور         سنوات على تأسيسهاألفا روميو حتتفل مبرور         سنوات على تأسيسها
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٢٣ إصدار خاص بمناسبة إحتفال ألفا روميو بعيدها الـإصدار خاص بمناسبة إحتفال ألفا روميو بعيدها الـ

لطاملــا كانــت عالمــة ألفــا روميــو اإليطاليــة الرائــدة، 
معقــالً لإلبداع واجلــرأة في عالم الســيارات الفاخرة، 
فمنــذ تأسيســها قبــل ١١٠ عامــاً، دأبــت علــى أن تكون 
عنوانــاً لألصالــة والقــوة، التــي اســتطاعت أن تترجمها 

في صناعة مختلف طرازات السيارات التي أنتجتها.
واحتفاالً بالذكرى الســنوية الـ١١٠ لتأسيسها، حرصت 
بإعــادة  املســيرة  هــذه  تتويــج  علــى  العريقــة  الشــركة 
افتتــاح متحفهــا التاريخــي فــي أريســي اإليطاليــة، بعد 
جتديــده، وذلــك مــع اتبــاع كامــل اإلرشــادات الالزمــة 
حالياً بشأن الصحة والسالمة. وتدعو العالمة محّبيها 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم ملشــاهدة أقســام جديــدة 
حصــري  مبحتــوى  بفيديــو  واالســتمتاع  املتحــف  مــن 

واالنضمام إلى االحتفاالت عبر اإلنترنت.
هدية لعشاق العالمة

في هذا االفتتاح البهيج، حرصت الشركة على عرض 
مجموعــات حصريــة مــن طرازاتها الفريــدة، لم تكن 
متاحــة للعامــة، حيــث فتحــت العالمــة الصــاالت التي 
تضــّم املجموعــات اخلاصــة، التــي تضــم ١٥٠ ســيارة، 
فــي متحفهــا الواقــع عنــد طــرف مدينــة ميالنــو، وهو 
مركــز حقيقــي للعالمــة يضــّم أكثر من مئتي ســيارة 
تاريخيــة، وهــذا مــا يجعلــه املوقــع البديهــي لالحتفــال 
بذكرى التأسيس الـ١١٠ للعالمة. وكهدية مميزة لكل 

عشاق ألفا روميو حول العالم.
وباإلضافــة إلــى اجلوائــز واألعمال الفنيــة واحملركات 

النقــل  ووســائل  والطائــرات  للســيارات  املخصصــة 
مــن  تتــراوح   ١٨ إلــى  املجموعــة  وتنقســم  البحريــة. 
علــى  األقــدم،  العالمــة  لســيارات  املخصصــة  املناطــق 
غــرار ٣٠/٢٠ ES إلــى ســيارات ســباق الفورمــوال، مــن 
بينها سيارات فورموال ١ وفورموال إندي، كما تعرض 
و«بروتيــو»،  «كاميانــو»  مثــل  تصّوريــة،  ســيارات 
ســي»،   ٦ و«ســبرينت  «ســكرابل»  مثــل  ومنــاذج، 
وطــرازات أر إل رياضيــة تاريخيــة وســيارات ٦ ســي 
حداثــة  أكثــر  وطــرازات  جانــو  فيتوريــو  تصميــم  مــن 
مــن ســيارات الســباق والطرقــات العاديــة. كمــا تضــم 
املجموعــة محــركات الفتــة نذكــر منهــا ٤ ســي ١٥٠٠ 
تــي   ٤١٥ ومحــركات  املاضــي  القــرن  ثالثينيــات  مــن 

توربو لسباقات الفورموال ١.
عالقة تاريخية 

يقوم املتحف بالكشــف عن قســم «ألفا روميو بالبدلة 
اإليطاليــة،  الشــرطة  لســيارات  املخصــص  الرســمية» 
كجــزء مــن احتفاالتــه، وذلــك كشــهادة علــى العالقــة 
لطاملــا  التــي  والشــرطة،  روميــو  ألفــا  بــني  التاريخيــة 
اســتعانت بأهــّم طــرازات ألفــا روميــو. ويخبــر قســم 
الســيارات  حكايــة  الرســمية»  بالبدلــة  روميــو  «ألفــا 
التاريــخ  فــي  بــرزت  التــي  والعهــود  والتجهيــزات 
اإليطالــي، مــن ســيارة الشــرطة ١٩٠٠ أم «ماتــا» التي 
فــازت عــن فئتهــا فــي ســباق األلــف ميــل عــام ١٩٥١ 
إلــى جويــا األســطورية، الطــراز األشــهر بــني طــرازات 

«غازيال»، فضالً على طراز ٧٥ وألفا ألفيتا ٩٠ وطراز 
نادر من سيارة «جوليا جياردينيتا».

طرازات جديدة
ومبناســبة مــرور ١١٠ ســنوات علــى تأســيس العالمة، 
ستكشــف ســيارة جوليــا جــي تي إيــه اجلديد بالنســخة 
مــرة  ألول  علنيــاً  تصميمهــا   مت  التــي  احملــدودة 
الفنيــة  الناحيــة  مــن  مســتوحاة  وهــي  أريســي،  فــي 
واملفاهيميــة مــن ســيارة جوليــا جــي تــي إيــه التــي ّمت 
«غــران  ســيارة  اســتندت  فقــد   .١٩٦٥ عــام  طرحهــا 
توريزمــو أليغيريتــا» التــي طّورتها «أوتوديلتا»، قســم 
السباقات في ألفا روميو، إلى جوليا سبرينت جي تي 

التي حققت جناحات الفتة على صعيد عاملي.
جوليــا  إلــى  اجلديــدة  إيــه  تــي  جــي  جوليــا  وتســتند 
كوادريفوليــو، وّمت جتهيزهــا بنســخة أكثــر قــّوة مــن 
محــّرك ألفــا روميــو ٢٫٩ املؤّلــف مــن ســّت أســطوانات 
للمــواد  الكبيــر  اســتخدامها  وبفضــل  التوربــو.  ثنائــي 
فــي  تخفيــض  مــن  الســيارة  تســتفيد  جــداً،  اخلفيفــة 
الــوزن يبلــغ ١٠٠ كــغ، لتحقــق بذلــك أفضــل نســبة فــي 
الــوزن مقابــل القــوة فــي فئتهــا مــع ٢٫٨٢ كغ/حصــان. 
كذلــك، ّمت تطويــر حلول تقنية خاصــة للديناميكيات 

الهوائية والتراصف والتحّكم.
رحلة إلى املاضي العريق

التــي  الفيديــو  مقاطــع  مــن  سلســلة  خــالل  مــن  ومــن 
تقــّدم  املميــز،  احلــدث  بهــذا  لالحتفــال  إعدادهــا  مت 

هــذه  وتتألــف  للمتحــف  افتراضيــة  جولــة  العالمــة 
السلســلة التــي حتمــل عنوان «جولة من ١١٠ ســنوات» 
بانوراميــاً  منظــراً  تعــرض  مقدمــة  تتضمــن  املقاطــع 
يصــف  الــذي  الزمنــي»  ومفهــوم «اخلــط  للمتحــف، 
«اجلمــال»  وصالــة  الصناعيــة،  الشــركة  اســتمرارية 
احليــاة،  وأســلوب  والتصميــم  األســلوب  جتمــع  التــي 
وقســم «الســرعة»، وهو خالصــة التكنولوجيا والروح 
علــى  حصريــة  ونظــرة  القيــادة،  ومتعــة  التنافســية 
صالــة «التخزيــن» التي تضم مجموعة من الســيارات 
واألغــراض التــي لــم يرهــا الــزوار قبــالً، وحملــة عامــة 
على «األرشــيف» الذي يعرض صــوراً ولقطات فيديو 

ورسوماً فنية وسجالت اإلنتاج.
ترحيب بأبطال العالم

كانــت ألفــا روميــو أول صانع يفوز بأول ســباق جائزة 
كبــرى والنســخة االفتتاحيــة مــن بطولــة الفورمــوال ١ 
عــام ١٩٥٠، في ســيارة ألفا روميــو غران برمييو تيبو 
١٥٨ «ألفيتــا» بقيــادة نينــو فارينــا. وتكــرر هذا النصر 
عــام ١٩٥١ مــع خوان مانويل فاجنيو على منت ســيارة 
األهــم  اجلائــزة  بنيــل  الهــدف  زال  ومــا   .١٥٩ ألفيتــا 
فــي ســباقات الســيارات مســتمراً، لــذا مــن البديهي أن 
تضــم االحتفــاالت ترحيبــاً خاصــاً مــن ســائَقي فريــق 
أورلني أو فريق ألفا روميو لسباقات الفورموال ١، أال 
وهمــا بطــل العالم كيمي رايكونــني واملوهبة اإليطالية 

الصاعدة أنطونيو جيوفينازي.

توطيد العالقات
توطد شركة أيبرهارد وشركائه السويسرية للساعات 
ســاعة  ابتــكار  عبــر  روميــو  بألفــا  عالقتهــا  الفاخــرة 
كرونوغــراف جديدة بنســخة محــدودة تكرمياً ملرور 
١١٠ ســنوات على تأســيس العالمة. وقد صممت هذه 
الســاعة الفريــدة لتضــم كل املزايــا التقنيــة واجلماليــة 
املعروفــة فــي منتجــات إيبرهــارد وشــركائه، إضافــة 
بهــا  تتســم  التــي  والرياضيــة  الفاهــرة  اجلاذبيــة  إلــى 

سيارات ألفا روميو.
كومبانيــا  اإليطالــي  الدراجــات  صانــع  مســاهمة  أمــا 
 Alfa الكهربائيــة  اجلبليــة  للدراجــة  فهــي  دوكالــي 
التــي   ١١٠th Anniversary e-MTB  Romeo
جتمع القوة والطابع الرياضي مع راحة الدفع املؤازر. 
املواصفــات  خــالل  مــن  الرياضــي  طابعهــا  وينعكــس 
واط   ٥٠٠ تولــد  وصامتــة  قويــة  (بطاريــة  التقنيــة 
امللفتــة  واخلطــوط  الهيــكل)  فــي  بالكامــل  مدمجــة 
املصممــة بالتعــاون مــع قســم «ألفــا روميــو ســينترو 
بألفــا  اخلــاص  والبنــاء  التصميــم  مركــز  ســتيلي»، 

روميو.
ومجموعة «أوديس» هي الشركة الرسمية املرخصة 
إلنتــاج مالبــس «ألفا روميو». وتبدأ هذه الشــراكة مع 
مجموعة لالحتفال بالذكرى الـ١١٠ لتأسيس العالمة. 
وتصمــم مجموعــة «أوديس» مجموعــات ألفا روميو 

وتنتجها وتوزعها حول العالم.

(ألفا روميو) حتتفل بإعادة افتتاح (ألفا روميو) حتتفل بإعادة افتتاح 
متحفها التاريخي في أريسي بإيطاليامتحفها التاريخي في أريسي بإيطاليا

(ألفا روميو) تتوج مسيرتها باحتفال تاريخي مبرور ١١٠ عام من االبداع ...

املاليني من عشاق املاليني من عشاق 
(ألفا روميو) شاركوا (ألفا روميو) شاركوا 
في االحتفال بعيدها في االحتفال بعيدها 
١١٠١١٠ عاما عبر االنترنت  عاما عبر االنترنت 
مبشاهدة أقسام مبشاهدة أقسام 
جديدة من املتحف جديدة من املتحف 
واالستمتاع بفيديو واالستمتاع بفيديو 
مبحتوى حصري مبحتوى حصري 

أكثر من أكثر من ٢٠٠٢٠٠ سيارة تاريخية سيارة تاريخية
حتاكي تراث ألفا روميو العريقحتاكي تراث ألفا روميو العريق
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رحلــة عبــر الزمــن اجلميــلرحلــة عبــر الزمــن اجلميــل
مــن داخــل متحــف ألفــا روميـــومــن داخــل متحــف ألفــا روميـــو

٣٠٠ الف حتفة إبداعية عمرها أكثر من مائة عام ...

حيــث  اســطورياً،  مكانــاً  التاريخــي»  روميــو  ألفــا  «متحــف  وميثــل 
يضــم هــذا املرفــق، الــذي أعيــد افتتاحــه قبــل مشــروع إعــادة جتديد 
رئيســي لكامــل املجمــع، أكثــر القطــع أهميــة ملجموعة «ألفــا روميو» 
التاريخيــة، باإلضافــة إلــى مســار الختبــار قيــادة الســيارات ومرافــق 
لتنظيــم الفعاليــات وصالة عــرض مزودة مبنطقة لتســليم العمالء، 
حيــث يعــد املتحــف الرابــط املثالــي بني املاضــي واحلاضر واملســتقبل. 
ومت افتتــاح املتحــف أمــام الــزوار عــن طريــق احلجز فقط فــي العام 

.١٩٧٦
وبعــد أن مت إيقــاف تشــغيل مصنــع اإلنتــاج فــي آريســي ومــا تاله من 
فقــدان للــدور احليــوي للمصنــع، مت إغالقــه فــي العــام ٢٠١١. وفــي 
إطــار خطــة إعــادة اإلطــالق العامليــة لـــ «ألفــا روميــو»، مت تعريــف 
املتحف في آريســي- املوقع الرمزي لتاريخ الشــركة – على أنه محور 
االرتــكاز فــي عمليــة إعــادة إحيــاء العالمــة التجاريــة، حيــث إنه ليس 
من قبيل الصدفة أن تتم إعادة افتتاح املتحف أمام اجلمهور في ٢٤ 

يونيو ٢٠١٥ خالل املراجعة العاملية للطراز اجلديد «جوليا».
إضاءة رائعة

ويؤكد تصميم املتحف على اخلصائص املميزة املتأصلة في احلمض 
إضــاءة  بتجهيــزات  تزويــده  مت  حيــث  روميــو»،  «ألفــا  لـــ  النــووي 
رائعــة متتــد عموديــاً داخــل املبنــى ويشــمل ذلــك املصابيــح والكلمــات 
واإلشــارات بطابــع عصــري والتــي تظهــر مــن خــالل عــرض بحركة 
حلزونيــة هابطــة، مــا يرمز إلى االســتمرارية التصميمية واالتســاق 
العالمــة  تطــور  متثــل  ال  طــرازاً   ٦٩ عــرض  يتــم  كمــا  التكنولوجــي. 
التجارية فحســب، وإمنا تاريخ الســيارة نفســه، بدءاً من أول ســيارة 
A.L.F.A بقوة ٢٤ حصان، إلى السيارات األسطورية الفائزة بسباق 
«ميل ميغليا» مثل ٦C ١٧٥٠ Gran Sport بقيادة تازيو نوفوالري، 
 Gran٨ لصانعــة هيــاكل الســيارات التورينــج، وC coachbuilt إلــى
Premio ١٥٩ ”Alfetta ١٥٩“ بطلــة العــام بســباق الفورمــوال واحــد 
بقيــادة جــوان مانويــل فاجنيــو، مــروراً بالطــراز «جولييتــا»، ســيارة 
 TT ٣٣ Championship اخلمســينيات األســطورية، ووصــوالً إلــى
١٢. ويتجســد جوهــر العالمــة التجاريــة «ألفا روميــو» بثالثة مبادئ 
هــي؛ اإلطــار الزمنــي، الذي ميثل االســتمرارية الصناعيــة؛ واجلمال، 
الــذي يقــرن مــا بــني األســلوب والتصميــم؛ والســرعة، التــي تعكــس 
التكنولوجيا وخفة الوزن، حيث مت تخصيص مساحة لكل من هذه 

املبادئ في هذا املتحف.
١٩ سيارة

ويشــغل قســم «اإلطــار الزمنــي» كامــل الطابــق األول، حيــث يحتوي 
علــى تشــكيلة مختــارة مكونــة مــن ١٩ ســيارة تبــرز تطــور العالمــة 
التجاريــة، يرفــق مــع كل منهــا لوحــة معلومــات متعــددة الوســائط. 
منصــة  وهــي  التفاعليــة»،  خــالل «الذاكــرة  مــن  العــرض  ويكتمــل 
للتكنولوجيــا الذكيــة تتيــح للــزوار الوصــول إلى نظــام تفاعلي ملعرفة 

املزيــد مــن التفاصيــل حــول تاريــخ كل طــراز مــن هــذه الطــرازات. 
ويــروي اجلهــاز املعــروف باســم «كويلــي ديــل ألفــا روميــو» تشــكل 
أســطورة «ألفــا روميــو» علــى مــدار أكثر مــن ١٠٠ عــام بفضل عمل 
اآلالف من األشــخاص الذين ســاهموا في منو الشــركة كامليكانيكيني 

ومختبري السيارات واملصممني واملهندسني واملوظفني.
أمــا اجلــزء الثانــي واملســمى «اجلمــال» فيقــع فــي الطابــق األرضــي 
ويضــم العديــد مــن األقســام ذات الطابــع اخلــاص. ومت تصميــم هذا 
القسم بإضافة خطوط ديناميكية وسلسة تعيد إلى األذهان أسلوب 
أبرز شــركات صناعة هياكل الســيارات اإليطالية، بدءاً من «أســاتذة 
التصميم» ، الذي يجمع بني ٩ مناذج تصميم رئيسية من كل عصر، 
مــروراً بـــ «املدرســة اإليطاليــة» ، التــي تعــرض الســيارات املصممــة 
التجاريــة  العالمــة  حتــت  واملنضويــة  «تورينــج»  شــركة  قبــل  مــن 

«سوبرليجيرا» في ثالثينات وأربعينات القرن الفائت.
ويوجد في املنتصف مجموعة من سيارات ألفا روميو التي عرضت 
فــي األفــالم، يليها ســيارة «جوليتــا فينومينون» ثم ســيارة «جوليا» 
ذات األبــواب األربعــة فائقــة الســرعة، مع عرض عــدد من الطرازات 
األخــرى. أما القســم الثالــث فهو مخصص لـ «الســرعة»، حيث ميتد 
على كامل الطابق األرضي الفرعي ويعتبر القسم األكثر إثارة، كونه 
يتيــح لعشــاق «ألفا روميــو» التعرف على جنوم االنتصــارات الكبرى 
لهــذه العالمــة التجاريــة، أثناء مرورهم باجلــزء املخصص املعروف 
بـــ «والدة األســطورة»، وهــو عبــارة عــن مســاحة متعــددة الوســائط 
يجمع جنوم املســابقات البطولية بني احلربني العامليتني، وصوالً إلى 

سباقات فورموال ١.
وبعــد ذلــك يدخــل الــزوار إلــى «منطقــة النصــر» وهــو عبــارة عــن 
مساحة أخرى يتم فيها عرض الصور والتعليقات الصوتية ومقاطع 

الفيديو ألكبر ١٠ انتصارات في تاريخ «ألفا روميو».
منطقــة  فــي  ومذهلــة  رائعــة  بنهايــة  املتحــف  فــي  رحلــة  وتختتــم 
«فقاعــات عاطفيــة» املخصصــة لتجربــة عالــم ألفــا روميــو، والتــي 
يتــم فيهــا عرض لقطات فيلــم بتقنية الواقع االفتراضي بزاوية ٣٦٠ 
درجــة، وغرفــة االندمــاج الكامل، حيث ميكن للــزوار اجللوس على 
كراســي تفاعلية ومشــاهدة األفالم التي تبرز النجاحات األســطورية 

.٤D لـ «ألفا روميو» بتقنية

٤٥ إصدار خاص بمناسبة إحتفال ألفا روميو بعيدها الـإصدار خاص بمناسبة إحتفال ألفا روميو بعيدها الـ
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٦ إصدار خاص بمناسبة إحتفال ألفا روميو بعيدها الـ
الثالثاء 30 ذو القعدة 1441 هـ 21 يوليو 2020

اجــرت وفــود صحافــي الســيارات العامليــة جتربة 
الســباقات  روح  رمــز  كوادريفوليــو..  ألفــا  قيــادة 

مبدينــة  أريســي  حلبــة  ١٩٢٣علــى  منــذ  اإليطاليــة 
ميالنــو جتربــة اثبتــت ان محــركات الفــا روميــو مهما 

مــرت عليهــا الزمان ال تتأثر بل تــزداد قوة نظراً لعبقرية 
االبــداع التــي ميــزت عالمــة ألفاروميــو عــن غيرهــا مــن 
العالمات وليس احملرك فقط بل هناك ابداع في تصميم 
كوادريفوليــو (التــي تعنــي أوراق البرســيم األربــع) لتكــون 
مبنزلــة ســحر حســن احلظ فــي الفترة البطوليــة لرياضة 
الســيارات، وتُكتــب باحلــرف الالتينــي Q لتصبــح التاريــخ 
الرياضــي والصناعــي املميــز لعالمــة ألفــا روميــو، وتصبح 
الشــعار لسيارات الســباق وللمركبات األكثر قوة وحصرية 
علــى الطرقــات. وقــد نالت ألفــا، التي ُولدت فــي ٢٤ يونيو 
١٩١٠ وأصبحــت ألفــا روميــو فــي عــام ١٩١٨، تقديرا من 
جانــب شــركات صناعة الســيارات جلــودة وأداء ســياراتها. 
وفــي الســباقات، ســرعان مــا أعقبــت االنتصــارات األولــى 
واملراكــز املهمــة التــي حققتهــا فــي فتــرة مــا قبــل احلــرب 
نتائــج ممتــازة جــاءت مباشــرة بعــد األحــداث التاريخيــة 

الكبرى في احلرب العاملية األولى. 

جتربة قيادة ألفا كوادريفوليو..جتربة قيادة ألفا كوادريفوليو..
رمز روح السباقات اإليطالية منذ رمز روح السباقات اإليطالية منذ ١٩٢٣١٩٢٣

«دوحــة  الفخــم  التســّوق  مركــز  أكبــر  اســتضاف 
فيســتيفال سيتي» سيارة  ألفا روميو جوليتا اعرضها 
علــى  ُقــرب  عــن  التعــّرف  أجــل  ِمــن  اجلمهــور  إلــى 
خصائــص وجتهيــزات تلــك الســيارة الفخمــة املصّنفة 
ُمتعــّددة  الرياضيــة  الترفيهيــة  املوديــالت  ضمــن 

االستخدامات.
وعــرض موديــل ألفــا روميــو جوليتا في جنــاح خاص 
حتديــًدا  أيــام،  عشــرة  ملــدة  الكبيــر  التســّوق  مبركــز 
مــن  والعشــرين  الثامــن  حتــى  عشــر  التاســع  مــن 
شهرديســمبراجلاري، وهــو مــا يُتيــح لعّشــاق العالمــة 
والتحــّدث  املفّضــل  موديلهــم  استكشــاف  اإليطاليــة 
للســيارات  بشــركة ”الفــردان  املبيعــات  مســؤولي  مــع 
الرياضية“ عن أحدث سيارات ألفا روميو والعروض 
املقّدمة عليها بصفة عامة واملواصفات الفنية والفئات 

التجهيزية للطراز ستيلفيو على وجه اخلصوص.

تتمّتــع جوليتــا بخطــوط رياضيــة انســيابية مــن جميــع 
اجلوانــب تَعكــس الــروح األصيلــة للعالمــة اإليطاليــة، 
ناهيك باللمســات اجلّذابة التي تأســر القلوب على كل 

املواضع.
تتوافــر  الرياضــي  الهاتشــباك  جوليتــا  روميــو  ألفــا 
بفئتــني جتهيزيتــني، وهمــا: «ســوبر» و»فيلوتشــي». 
وبخالف الفئة «ســوبر» التي تستعني مبحّرك رباعي 
ســعة  «توربــو»  هــواء  بشــاحن  مــزّود  األســطوانات 
األعلــى  الفئــة  فــإّن  حصانًــا،   ١٧٠ بقــدرة  لتــرات   ١٫٤
جتهيًزا «فيلوتشــي» تســتفيد حصريًّا مبحّرك رباعي 
األســطوانات مزّود بشــاحن هواء «توربو» ســعة ١.٧٥ 
لتــًرا. يوّلــد هــذا احملــرك ٢٤٠ حصانًــا مــع أقصى عزم 
دوران يبلــغ ٣٤٠ نيوتن/متــر، وُميكــن لهــذا احملــّرك 
القوي َدفع جوليتا ”فيلوتشي“ من السكون إلى سرعة 

١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦ ثواٍن.

أكبر وافخم مول جتاريأكبر وافخم مول جتاري
يستضيف ألفا روميو يستضيف ألفا روميو 

جوليتا اجلديدة جوليتا اجلديدة 

شــاركت ألفا روميو جوليا و ســتلفيو بالتعاون مع «نادى حلبة لوســيل 
لوســيل  حلبــة  علــى  فقــط»  «للســيدات  مفتــوح  يــوم  فــي  الرياضــى» 
الدولية، وذلك للتعّرف عن ُقرب على تلك السيارة الرياضية الفخمة 

عالية األداء.
النســخة  مقصــورة  وفخامــة  الفريــد  التصميــم  استكشــاف  وبخــالف 
األعلى أداًء وجتهيًزا ِمن املوديل «جوليا و ســتلفيو» على حلبة لوســيل 
الدوليــة، متّكنــت الســيدات الضيــوف املُشــاركة في هذا اَحلــدث الفريد 

من االســتمتاع بتجربة قيادة اســتثنائية وآمنة لهذه الســيارات املمّيزة 
التي القت إعجابهّن بفضل أدائها القوي وقدراتها الفائقة.

ومتّكنــت العديــد مــن الســيدات والفتيــات، ســواء ّممــن لديهــّن خبــرة 
ســابقة فــي القيــادة علــى احللبات أم ال، ِمن املشــاركة فــي هذا اَحلدث 
املمّيــز ولضمــان اســتمتاع الســيدات املشــاركات بتجربــة قيــادة آمنــة، 
ومواجهــة املخــاوف العديــدة التــي عــادة مــا ترتبــط فــي أذهانهــّن عن 

هذه الرياضة، فضًال عن تعظيم كفاءتهّن في القيادة.

بالتعاون مع بالتعاون مع 
حلبة لوسيل حلبة لوسيل 

الدولية الدولية 
ألفاروميو ألفاروميو 

تشارك في تشارك في 
اليوم املفتوح اليوم املفتوح 

(للسيدات (للسيدات 
فقط)فقط)

نّظمت شركة «الفردان للسيارات الرياضية»، املوّزع املُعتَمد لعالمة ألفا 
روميــو، فــي قطــر جولــة صحفية ملركز صيانــة «موبار» عالي املســتوى 

للعالمات اإليطالية الثالث على طريق اخلور الساحلي اجلديد.
وأتاحــت الشــركة العريقــة التــي احتفلــت مؤخــًرا مبــرور عشــرين عاًمــا 
علــى تأسيســها الفرصــة أمــام الصحفيــني بإجــراء جتربــة قيــادة علــى 

باقة مختارة من ســيارات ألفا روميو ، منها موديالت ســتلفيو وجوليا 
وجوليتــا العائــدة إلــى العالمة ألفا روميو التى أنطلقت ِمن صالة عرض 
ســنترال»بجزيرة  «مدينــا  منطقــة  فــي  الثــالث  اإليطاليــة  العالمــات 
اللؤلؤة»، وصوًال إلى مركز خدمة «موبار» على طريق اخلور الساحلي 

اجلديد والذي يَبعُد عشرين دقيقًة فقط عن وسِط مدينة الدوحة. 

الفردان للسيارات الرياضية تنظم جولة الفردان للسيارات الرياضية تنظم جولة 
صحفية لتجربة قيادة طرازات ألفا روميو صحفية لتجربة قيادة طرازات ألفا روميو 
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تعد ألفا روميو جوليا  واحدة من أكثر سيارات السيدان جاذبية في العالم؛ إذ تتمّتع 
بتصميم إيطالي أّخاذ ومقصورة فخمة للغاية فضًال عن أداء رياضي بامتياز. ويتوافر 

أربع فئات جتهيزية من املوديل جوليا، وهي: الفئة القياسية «جوليا»، و»سوبر»، 
و»فيلوتشي»، وأخيًرا الفئة «كوادريفوليو». تتضّمن الفئة القياسية «جوليا» عجالت 

قياس ١٧ بوصة داكنة اللون، ونظاًما معلوماتيًّا ترفيهيًّا بشاشة قياس ٦.٥ بوصة، 
وغيرهما. أما الفئة «سوبر» فتزيد على التجهيزات السابقة بسقف زجاجي بانورامي، 

وعجالت قياس ١٨ بوصة داكنة اللون، وأقراص كبح بآليات فكية حمراء اللون، 
ونظام معلوماتي ترفيهي بشاشة قياس ٨.٨ بوصات يتوافق مع نظام «آبل كار بالي». 

وتأتي الفئتان «جوليا» و»سوبر» مجّهزتني مبحرك رباعي األسطوانات مزّود 
بشاحن هواء «توربو» سعة لترين ومصنوع بالكامل من األلومنيوم يولد ٢٠٠ حصان، 

وهو يكفل لهما اختراق احلاجز املئوي من السكون في غضون ٦.٦ ثواٍن.

ألفا روميو  جولياجوليا
اداء رياضي ومقصورة فخمة بامتياز

حــرص مســؤولي الفــردان للســيارات الرياضيــة على 
اصطحــاب الوفــد الصحفي في جولــة حصرية لتفّقد 
املركز املصّمم وفًقا إلى أحدث معايير خدمة العمالء 
التي تّتبعها «الفردان للسيارات الرياضية»، واالطالع 
علــى املعــّدات والتقنيات اآللية املتطــّورة في مجاالت 
فريــق  علــى  والتعــّرف  والصيانــة  األعطــال  فحــص 

املهندسني والفنّيني املدّربني على أعلى مستوى.
يأتــي مركــز خدمــة «موبــار» عاملــي املســتوى مكّونًــا 

ِمن ِقســم الســتقبال العمــالء، وآخر لبيع قطــع الغيار 
بالتجزئــة، ومســاحة انتظــار كبيــرة للســيارات، إلــى 

جانب توفير باقة متكاملة من خدمات الصيانة.
خدمــات  و  وصيانــة؛  إصــالح  ورش  املركــز  ويضــّم 
لفحــص  ورش  إلــى  باإلضافــة  الســريعة،  الصيانــة 
والكهربائيــة  امليكانيكيــة  واإلصالحــات  األعطــال 
املختلفــة إلــى جانــب توفيــر ورشــة خلدمــات ضبــط 

زوايا العجالت وتغيير اإلطارات.

واألجهــزة  املعــّدات  بأحــدث  االســتعانة  وبخــالف 
اإللكترونية مع فريق ُمدّرب على أعلى مســتوى من 
الفنيــني املعتمديــن ذوي املهــارات العالية، ضّم مركز 
صيانــة «موبــار» الواقــع علــى طريــق اخلور الســاحلي 
اجلديد صالة انتظار كبيرة الســتراحة العمالء جرى 
جتهيزهــا لتوفيــر أعلى مســتويات الراحة والرفاهية 
في أثناء استضافة عمالء العالمات اإليطالية الثالث، 
وهــي تتيــح للعمــالء كذلــك ســهولة متابعــة عمليــات 

الصيانــة اخلاصــة بســياراتهم بجميــع مراحلهــا، مــع 
توافر صالة أللعاب البينج بوجن وِقســم أللعاب (بالي 
ستيشــن). أّمــا العمــالء الذين ال يرغبــون في االنتظار 
داخل املركز طوال فترة الصيانة فتتوافر لهم خدمة 

التوصيل املجاني.
«موبــار»  خدمــة  مركــز  اســتقبال  ِقســم  جــاء 
مؤهــًال الســتيعاب عــدٍد كبيــر مــن العمــالء فــي 
أمتــار   ١١٠ مســاحة  علــى  وميتــّد  واحــد  وقــت 

مرّبعــة، وتبــدأ مهــام موّظفــي االســتقبال منــذ 
تســّلمهم للســيارات مــن العمــالء، حتى تســليمها 
إليهم بعد أن متّر بِقسم غسيل وتلميع السيارات 
مــع توفير خدمــة اصطفاف الســيارات، لضمان 
ورفيعــة  عاليــة  معاييــر  ذات  خدمــة  تقــدمي 
املســتوى لعمــالء العالمــات اإليطاليــة املرموقــة. 
أيًضــا، هناك مخزن مركــزي لقطع الغيار على 

مساحة ١٥٥ متًرا مرّبًعا. 

مركز خدمة (موبار) للعالمة ألفا روميو
خدمـــة      جنـــوم بامتيــــاز

تُعــّد ألفاروميــو ســتلفيو أّول ســيارة ترفيهيــة رياضيــة ُمتعــّددة 
تتمّتــع  إذ  اإليطالــي،  الصانــع  تاريــخ  فــي   (SUV) االســتخدامات 
بتصميم عصري ديناميكي من مختلف اجلوانب، مع االســتعانة 
مبقصــورة أنيقــة ُمتخمــة باملكّونــات الفخمــة عالية اجلــودة منها 
األســطح الناعمــة واجللــود الفاخــرة وزوائــد األلومنيــوم اجلّذابــة 
والقشــور اخلشــبية احلقيقيــة، فضــًال عــن قدراتهــا املمّيــزة علــى 
ســيارة  ســتلفيو  زالــت  ومــا  الوعــرة.  والــدروب  املســالك  حتــدي 
SUV عائليــة بامتيــاز، وهــي تتوافــر بفئتــني جتهيزيتــني: الفئــة 
«ســتلفيو» القياســية وتلــك عاليــة األداء «كوادريفوليــو». تســتفيد 

الفئة «ســتلفيو» القياســية من محرك رباعي األسطوانات مزّود 
بشــاحن هــواء «توربــو» ســعة لتريــن، وهــو قــادر علــى توليد ٢٨٠ 
حصانًــا مــع أقصــى عــزم دوران يبلــغ ٤٠٠ نيوتن/متــر. وبفضــل 
تصميمهــا األنيــق اجلــّذاب وســلوكها الديناميكــي املمّيــز وأدائهــا 
الباهــر متّكنــت ســتلفيو مــن احلصــول علــى جوائز عامليــة عديدة 
 What العــام الرياضيــة» مــن مطبوعــة SUV” آخرهــا جائــزة
Car البريطانيــة وكذلــك جائــزة «أفضــل ســيارة SUV فخمــة 
ُمدمجــة» ضمــن جوائــز «الشــرق األوســط للســيارات» (ميكوتي 

.(٢٠١٩

تتوافــر ألفاروميــو جوليتــا الهاتشــباك الرياضيــة الفخمــة بفئتني 
الفئــة  وبخــالف  و»فيلوتشــي».  «ســوبر»  همــا:  جتهيزيتــني، 
«سوبر» التي تستعني مبحرك رباعي األسطوانات مزّود بشاحن 
هــواء «توربــو» ســعة ١٫٤ لتــرات بقــدرة ١٧٠ حصانًــا، فــإن الفئــة 
األعلى جتهيًزا «فيلوتشــي» تســتفيد حصريًّــا من عجالت قياس 
١٧ بوصة داكنة اللون، وسقف بانورامي زجاجي، وأقراص كبح 
مــع آليــات فكيــة حمراء اللــون، وزوائد من أليــاف الكربون على 

العديــد مــن املواضــع داخــل املقصــورة، وغيرهــا مــن التجهيــزات 
األخــرى الفخمــة. أما عن الكنز احلقيقي لهذه الهاتشــباك عالية 
األداء، فيكمــن فــي محركهــا رباعي األســطوانات املزّود بشــاحن 
ا. يوّلد هذا احملرك ٢٤٠ حصانًا مع  هواء «توربو» ســعة ١٫٧٥ لتًرّ
أقصــى عــزم دوران يبلــغ ٣٤٠ نيوتن/متر. وُميكــن لهذا احملرك 
القوي َدفع جوليتا «فيلوتشي» من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/

ساعة في غضون ٦ ثوان.

وووررتتمتع بتصميم عصري ديناميكي ومقصورة انيقة .. ووو ييي ييي ييي ررريييي ييم بب ععع

ألفاروميو ألفاروميو ستلفيوستلفيو
أول سيارة ايطالية ترفيهية رياضية أول سيارة ايطالية ترفيهية رياضية 

 ( (SUVSUV) متعددة االستخدامات) متعددة االستخدامات

ألفاروميو جوليتا
رياضية مبحرك رباعي األسطواناترياضية مبحرك رباعي األسطوانات

مزّود بشاحن هواء (توربو)مزّود بشاحن هواء (توربو)

تتحرك من السكون إلى سرعةتتحرك من السكون إلى سرعة١٠٠١٠٠ كلم/ساعة في غضون  كلم/ساعة في غضون ٦٦ ثوان ثوان
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منــذ ان اعلنــت عالمــة ألفاروميــو الشــهيرة 
دخولها ســوق الســيارات القطــري عبر مظلة 
الفــردان للســيارات الرياضية كمــوّزع ُمعتمد 
فــي دولــة قطــر، وذلــك مــن خــالل افتتــاح 
اإليطاليــة  للعالمــات  عــرض  صالــة  أحــدث  
اللؤلــؤة  جزيــرة  فــي  روميــو  العريقــة «ألفــا 
قطــر التــي تعّد الوجهة األفخم على مســتوى 

البالد.
هــذا وَحتمــل صالــة الَعــرض ذات املواصفــات 
التصميــم  بــني  مــا  جتمــع  رؤيــة  العامليــة 
العصــري اجلــّذاب والطابــع العملــي، وهــو ما 
ينقــل جتربــة اقتنــاء الســيارات إلــى مســتوى 
جديــد متاًمــا، كما تُعرض بهــا مجموعة ِمن 
الطرازات الفخمة عالية األداء ذات التصميم 
وجّذابــة  أنيقــة  بطريقــة  األّخــاذ  اإليطالــي 
تضمــن تســليط الضوء على كل ســيارة منها، 
أبرزهــا موديــالت ألفــا روميــو جوليــا وألفــا 

روميو ستيلفيو وألفا روميو جوليتا.
وجــاءت صالة العــرض كذلك مصّممة وفًقا 
إلى أحدث معايير خدمة العمالء التي تّتبعها 
الرياضيــة»،  للســيارات  «الفــردان  شــركة 
وهــي ُمتّثــل بصــورة واضحــة التزام الشــركة 
نحــو تلبيــة أذواق عمــالء ألفــا روميــو وفيات 
وآبــارث فــي قطر بطريقة تفــوق توّقعاتهم، 
مــع االرتقــاء بخدمــات التواصــل مــع العمــالء 
بشــكل غيــر مســبوق، كمــا تهدف إلــى تعزيز 
التزام شركة «الفردان للسيارات الرياضية» 
املســتمر فــي التمّيــز، ليــس فقــط مــن خــالل 
توفير موديالت فاخرة تعكس قيم الشركة، 
معاييــر  أرقــى  توفيــر  علــى  ترّكــز  وإمنــا 

اخلدمة كذلك.
الفــردان»،  «عمــر  الســيد  عّلــق  وقــد  هــذا 
علــى  الفــردان  ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
هــذه املناســبة بقولــه: «متّثــل صالــة العــرض 
روميــو  ألفــا  العريقــة  للعالمــات  اجلديــدة 
حقبة جديدة تتمّثل بالتزامنا املطلق بتحقيق 
والتمّيــز،  والرقــي  اجلــودة  مســتويات  أعلــى 
فنحــن نتطّلع دائًمــا لتقدمي األفضل لعمالئنا 
وحتقيــق رؤيتنا فــي التفّوق ودعــم اقتصادنا 

لنكون من األوائل دائما».
أن  الرائــع  «ِمــن  قائــالً:  الفــردان  وأضــاف 
يرتبــط اســم شــركتنا بعالمــات ممّيــزة مثل 
هامــة  مرحلــة  نشــهد  ونحــن  روميــو.  ألفــا 
للســيارات  الفــردان  شــركة  إلــى  بالنســبة 

الرياضية؛ إذ ستُسهم صالة العرض احلديثة 
فــي انتشــار ومنــّو هــذه العالمــات املمّيزة في 
دولــة قطر. وفي املُجمل تأتي صالة العرض 
والطابــع  الرائــع  التصميــم  بــني  مــا  لتجمــع 
العملــي، فضــًال عــن أنهــا مصّممــة وفًقــا إلى 
أحدث املعايير العاملية املعروفة لعالمات ألفا 
روميو وفيات وآبارث وفيات بروفيشنال.»
«الفــردان  شــركِة  ان  بالذكــر  اجلديــر 
للســيارات الرياضيــة» احتفلــت العــام الســابق 
بعيدهــا العشــرين عامــاً حافــالً باإلجنازات و 
النجاحــات و تأتــي صالــَة الَعــرِض اجلديــدِة 
لتمثــل امتــداًدا لــكلِّ تلــك النجاحــاِت الكبيــرِة 
التــي حققتهــا، كمــا انهــا تَنقــل جتربــَة اقتنــاِء 
الســياراِت إلــى مســتًوى جديــٍد لتلبيــِة أذواق 

عمالئها.
يُذكــر أّن العالمــات اإليطاليــة ألفــا روميــو، 
تنضــم حتــت مظلــة شــركة «فيات كرايســلر 
تُوّفــر  وجميعهــا   ،(FCA) أوتوموبيلــز» 
ســيارات جتمع بني اجلمال اإليطالي الساحر 
والتجهيزات الفخمة الغنية وأيًضا مستويات 

السالمة واألمان غير املسبوقة.
يعــود  روميــو  ألفــا  العالمــة  إلــى  وبالنســبة 
إطالقها إلى عام ١٩١٠؛ إذ َحتمل بني طّياتها 
إرثًا كبيًرا في عالم رياضة السيارات. وَجتمع 
ســيارات ألفــا روميــو بــني األداء العالــي املمّيز 
والروح اإليطالية األصلية التي تأِسر القلوب، 
علًمــا بــأّن اجللــوس خلــف مقــّود أّي ســيارة 
مــن ســيارات ألفاروميــو ُميّثــل جتربة قيادة 

استثنائية وفريدة في حّد ذاتها.
يأتــي املوديــل ألفــا روميو ســتيلفيو على رأس 
هذه التشكيلة الرائعة؛ فهي دون شك واحدة 
الترفيهيــة  الرياضيــة  الســيارات  أجمــل  مــن 
متعــددة االســتخدامات (SUV) املتوافرة في 
األسواق. وبفضل املَزج ما بني األناقة والطابع 
الرياضــي والســلوك الديناميكي املمّيز وأيًضا 
روميــو  ألفــا  نالــت  الفائقــة  األداء  مســتويات 
ســتيلفيو العديــد مــن اجلوائــز علــى الصعيــد 
كروســوفر  «أفضــل  جائزتــا  منهــا  العاملــي، 
 «٢٠١٨ العــام   SUV«و  «٢٠١٨ عــام  فــي 
مــن مجلتَــي «بوبيــالر ميكانيكــس» و»أوتــو 
تســايتونغ»، علــى التوالــي ومــا زالت ســتيلفيو 
كوادريفوليو َحتمل لقب «أســرع SUV تدور 
حول حلبة نوربورغرينغ» األملانية الغنية عن 

التعريف..

ألفا روميو تدخل السوق القطريألفا روميو تدخل السوق القطري
عبر مظلة الفردان للسيارات الرياضيةعبر مظلة الفردان للسيارات الرياضية

صالة عرض مبواصفات عاملية جتمع التصميم العصري والطابع العملي ...
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