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»هوندا سيتي« اجلديدة كليا 

صورة من شهادة اجلودة  العاملية عبداهلل علي 

سوزوكي سبالش اجلديدة

البروفيسور د.مارتن وينتركورن بجوار غولف جي تي أي اجلديدة من »فولكس واجن«

مظهر خلفي لـ »سيتي« يدل على االبداع في التصميم 

مقصورة حتيط جميع الركاب بإحساس منفتح وآمن 

»هوندا« تطلق »سيتي« الرياضية المطورة بمزيد من األناقة والتقنية
مهما اختلفت الس���رعة، بينما تساعد 
التحسينات التي متت على هندسة وبنية 
نظام التعليق في األمام والتوجيه على 
أن يكون قطر االلتفاف أقصر من مثيلتها 
من اجليل الس���ابق لتصل إلى 5 أمتار 

في سيارة سيتي اجلديدة.

السالمة

تأتي سالمة الركاب في أولويات قائمة 
جتهيزات هذه الس���يارة املزودة بنظام 
الفرامل املانعة لالنغالق ABS، ومساعد 
الفرملة BA، ونظام التوزيع االلكتروني 
 ،EBD لقوة الفرملة على العجالت األربع
والوس���ائد الهوائية املزدوجة وأحزمة 
املتوافرة كتجهيز  الشد  املقاعد مسبقة 
أساسي في سيارة سيتي اجلديدة. وال 
يقتصر اهتمام هوندا على سالمة الركاب 
فقط، بل يشمل أيضا سالمة املشاة املطبقة 
 G-CON من خالل دم���ج تقنية التحكم
في الهيكل والتي تقلل بفاعلية من قوة 
التص���ادم وبالتالي تخف���ف من إصابة 

املشاة.

وسائل الترفيه

تتميز سيارة س����يتي اجلديدة كليا 
بنظام صوتي مدمج ومطور يعد أول نظام 
صوتي رقمي من نوعه في العالم متوافق 
 ،iPOD مع معظم طرق تخزين امللفات مثل
ومشغالت MP3، والناقل التسلسلي العام 
USB والهواتف اخللوية والڤيديو سي 
دي. أما بالنس����بة جلودة الصوت، فال 
يوجد ل����ه مثيل وميكن احلصول عليه 
مع معدل نغمات DSP مما يساعد الركاب 
على اختيار ضبط الصوت حسب الرغبة. 
وباإلمكان التحكم بالنظام الصوتي من 
خالل استخدام املفاتيح املثبتة على عجلة 
.)EX القيادة )متوافرة فقط في موديل

األداء البيئي

مثل جميع مودي���الت هوندا، تركز 
س���يارة س���يتي على معاجلة القضايا 
البيئي���ة والطاقة. فأداء هذه الس���يارة 
ال يقتص���ر على االقتصادية في الوقود 
فحس���ب، إمنا حتد من االضرار بالبيئة 
من خالل تخفيض استخدام املعادن مثل 
الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم 
سداسي التكافؤ. وال يستخدم PVC في 
أي قسم من سيارة سيتي، عالوة على 
اس���تخدام مواد أولفينية قابلة إلعادة 
الدوران مما يضمن إعادة دوران بنسبة 
90%. ومحرك س���يارة سيتي اجلديدة 
متوافق مع مستويات االنبعاثات التي 

.Euro IV حددتها

أعلنت شركة هوندا للسيارات عن طرح 
سيارة سيتي اجلديدة كليا، حيث يعتمد 
تصميم سيتي اجلديدة على التناغم بني 
الشكل املدمج الديناميكي واحلضور الفاعل 
على الطريق، باإلضافة إلى املساحة الداخلية 
الرائدة في فئتها لصنع مقصورة حتيط 

جميع الركاب بإحساس منفتح وآمن.
 i-VTEC وقد جهزت س���يتي مبحرك 
مطور س���عة 1.5 ليتر حي���ث يولد طاقة 
أكبر مع استهالك أقل للوقود. عالوة على 
ذل���ك، ومع التزام هون���دا الفريد بتوفير 
السالمة املطورة واألداء الذي يعنى بالبيئة، 
يحقق هذا املوديل أرقى املستويات بجميع 
املقاييس ليصبح عالمة جديدة للسيارات 

السيدان املدمجة. 

التصميم الخارجي

ويستند تصميم موديل سيتي اجلديد 
على مفهوم الش���كل املدم���ج الديناميكي 
واحلضور الفاعل على الطريق، ويجسد 
التميز في التصميم اخلارجي املستوحى من 
»شكل السهم املنطلق« مظهرا قويا وجريئا 
من االنطب���اع األول، فأصبح اجلمع بني 
التصميم العصري واملقصورة ذات الرحابة 
الفريدة ممكنا من خالل مفهوم التصميم 
املبتكر »لشكل السهم املنطلق« الذي يعكس 
التصميم  القوة والزخم، بينم���ا يعكس 

اجلانبي التطور واحلركة الديناميكية. 
ويعمل القسم األمامي الناتئ مع مجموعة 
الشبك واملصابيح األمامية على إبراز الوجه 
الديناميكي واملطور للسيارة، بينما يعمل 
القس���م اخللفي بظهره املرتفع واملؤخرة 
املختصرة مع املصباح اخللفي عالي الكثافة، 

على منح مظهر رياضي مطلق. 

الهيكل الخارجي

سيتي اجلديدة كليا أطول من سابقتها 
5 مليمترات فقط، بينما يزيد طول قاعدة 
العجالت 100 مليمتر، وتبعا لتقاليد مفهوم 
هوندا »توفير أقصى مساحة للركاب وأقل 
حيز للمحرك«، يوفر موديل سيتي اجلديد 
جتربة غرفة جلوس فسيحة للعمالء في 
املقصورة الرحبة. تبرز ظهر املقاعد اخللفية 
القابلة للتعديل والطي مع حيز التخزين 
املبتكر والرحب االستخدامات املتعددة التي 

تتيحها هذه السيارة اجلديدة.
 وبالرغم من التصميم اجلديد املنخفض 
للمقاعد ووضعية القيادة املنخفضة، إال 
أنها توفر مس���افة رأسية مميزة ورحابة 
استثنائية ال تتوافر في سيارة أخرى في 
فئتها، وتبلغ سعة صندوق األمتعة الرحب 
506 ليترات وهي معادلة أو أكبر عن السعة 
في سيارات الفئة االعلى مما يضمن سهولة 

عملية التحميل والتفريغ. 

التصميم الداخلي

تتميز مقصورة السيارة بلوحة عدادات 
مطورة مع مقاييس مدرجة وتناغم لطيف 
لأللوان وخطوط انسيابية متتالية تبرز 
الش���كل الداخلي العص���ري عالوة على 
الهواء  مقصورة رحبة جدي���دة ومكيف 
احملسن. ويؤدي مزيج نسبة تدفق الهواء 
املتزايدة بحوالي 10% إلى تخفيض ضجيج 
املروحة مبق���دار 4dB، كما متنع الفالتر 
اخلاصة من تكوين الروائح املزعجة، بينما 
يسهل املكثف عالي الكفاءة والفاعلية زيادة 
نسبة التبديل احلراري لتصل إلى 15% مما 
مينح راحة ال تضاهى جلميع عمالء سيارة 
س���يتي ويقهر احلرارة الالفحة في دول 

منطقة مجلس التعاون اخلليجي.

أداء المحرك

جهزت س���يارة س���يتي اجلديدة كليا 
باجليل اجلديد من محركات i-VTEC سعة 

1.5 ليتر ذي ال�4  أسطوانات حيث يوفر قوة 
استثنائية بواقع 118 حصانا مع اقتصادية 

جيدة في استهالك الوقود. 
وباإلضافة إلى ذلك تعد سيتي اجلديدة 
هي أول سيارة في فئتها يتم تزويدها بناقل 
حركة أوتوماتيكي يشمل 5 سرعات حيث 
ال مينح أداء قويا وسلس���ا أثناء القيادة 
فحسب، إمنا يحسن من كفاءة واستهالك 
الوقود أيضا. ع���الوة على ذلك، يضيف 
خي���ار »ناقل احلركة اليدوي املثبت على 
عجلة القيادة« )ملوديل EX( األداء الرياضي 

املماثل. 

جسم السيارة

إن الصالبة املتميزة جلسم السيارة مع 
نظام تعليق أمامي بنوابض ماكفرسون 
احملسنة، ومجموعة التعليق اخللفي مع 
قضيب شد على شكل احلرف H، توفر 
مناولة ثابتة على الطريق وقيادة سلسة 
ورش���يقة. وقد صممت عجلة القيادة 
الكهربائية لتمنح مناورة مباشرة وثابتة 

تتمتع بتناغم بين الشكل المدمج الديناميكي والحضور الفاعل على الطريق

»فولكس واجن« تقّر اتفاقية لتشكيل
مجموعة صناعة سيارات متكاملة مع »بورشه«

»سوزوكي« تطلق سيارة سبالش الجديدة

ولفس����بورغ: ق����ام املجل����س 
ل� »فولك����س واجن«  اإلش����رافي 
ف����ي اجتم����اع اس����تثنائي في 13 
أغس����طس بإقرار اتفاقية شاملة 
لتكوين مجموعة صناعة سيارات 
متكاملة مع شركة »بورشه« تقودها 
مجموع����ة »فولكس واجن«. وقد 
متت مناقشة االتفاقية املذكورة بني 
مجموعة »فولكس واجن« لصناعة 
الس����يارات ومجموعة »بورشه« 
الس����يارات،  القابض����ة لصناعة 
باإلضافة إلى مالكي األس����هم من 
عائلتي »بورشه« وبيتش وممثلني 
عن موظفي الشركتني املساهمتني 
في االتفاقي����ة. وقد أجاز املجلس 
اإلش����رافي ملجموعة »بورش����ه« 
القابضة لصناعة السيارات مفهوم 
الش����ركتني. وتتمم  الشراكة بني 
االتفاقية الشاملة تشكيل املجموعة 
املشتركة املكونة من عشر عالمات 

جتارية قوية.
ومبوج����ب ه����ذه االتفاقي����ة، 
ستستحوذ »فولكس واجن« على 
42% من حصة »بورشه« أي جي مع 
نهاية العام احلالي، على أن تنتقل 
أسهم العائلة املالكة ألعمال جتارة 
القابضة  السيارات في »بورشه« 
سالزبورغ إلى »فولكس واجن«. 
إندماج  وينتج عن ه����ذه اخلطة 
»بورش����ه« إس إي مع »فولكس 
واجن« والتي من املتوقع أن تنتهي 
بحلول العام 2011، ويتطلب ذلك 
موافقة مالكي األسهم في الشركتني 
األملانيتني. وستبقي هذه االتفاقية 
على »بورشه« شركة مستقلة متخذة 
من تسوفينهاوسن مقرا رئيسيا 
لها على أن تكمل تفاصيل تطبيق 
هذا امليثاق في األس����ابيع املقبلة. 

أعلنت شركة سوزوكي موتور كوربوريشن، إحدى 
أكبر شركات تصنيع السيارات في اليابان، عن إطالق 
س����يارة »س����بالش« اجلديدة، وتتميز هذه السيارة 
املدمجة بسهولة االستخدام وجتمع بني األداء العالي 
والرحابة والراحة. ومت اإلعالن عن إطالق الس����يارة 
اجلديدة خالل انشطة معرض فرانكفورت للسيارات 
في سبتمبر من العام املاضي، حيث تعد الطراز الرابع 
فيما يتعلق بإستراتيجية »سوزوكي« العاملية، وقد 
نالت سيارة س����بالش اجلديدة رضا العمالء والقت 
إقباال م����ن العمالء منذ إط����الق مبيعاتها في أوروبا 

خالل الربيع املاضي.
وتصنع هذه السيارة في هنغاريا من قبل شركة 
»ماغيار س����وزوكي« التابعة ل� »س����وزوكي«، حيث 
تعد أول س����يارة حتمل عالمة )سوزوكي( التجارية 

يتم استيرادها إلى اليابان، واعتمدت »سوزوكي« في 
تصميم السيارة اجلديدة على استخدام منصة قائمة 
على أساس تلك التي استخدمت في سيارة »سويفت« 
املعروفة بأدائها املتميز. وطورت س����وزوكي محرك 
الس����يارة وتصميمها اخلارجي وهيكلها ومقاعدها 
وأجرت العديد من االختبارات على الطرق سعيا منها 
لتلبية املواصفات العاملية من ناحية األداء والتحكم 
والراحة. وتتميز السيارة »سبالش« بتصميم خارجي 
شبابي، ذلك نتيجة للعديد من األبحاث التي أجرتها 
الشركة بهذا اخلصوص، ويعد حجم السيارة مرتفعا 
نسبيا ما ميكنها من احملافظة على رحابتها الداخلية 
رغم صغرها من اخل����ارج، حيث يتيح ذلك الدخول 
واخلروج من السيارة بشكل سهل ومريح ويجعلها 

قابلة الستيعاب الركاب واحلمولة بشكل أفضل.

وفي الوقت عينه، س����وف جتري 
املفاوضات مع إم����ارة قطر حول 
اخليارات الستحواذها على أسهم 
من »فولكس واجن«، بالتزامن مع 
بدء احملادثات مع املصارف املمولة ل� 
»بورشه« ملناقشة اخلطة اإلجمالية. 
ويعتب����ر اإلجناز الناجح والناجت 
عن تلك احملادثات خطوة متقدمة 
إلى  ومهمة في طري����ق الوصول 
مجموعة متكاملة. ويبقى تطبيق 
هذه االتفاقية رهن املوافقة األولية 

للسلطات املعنية.
وبهذه املناس����بة ق����ال رئيس 
مجل����س إدارة مجموعة »فولكس 
واج����ن« البروفيس����ور د.مارتن 
وينترك����ورن: »لق����د تقدمت كل 
من »فولكس واجن« و»بورشه« 
خط����وة كبي����رة نحو مس����تقبل 
مشترك. وكمجموعة متتلك عشر 

عالمات قوية مستقلة، سنعمل على 
توسيع مكانتنا على مستوى العالم 
بصورة أكب����ر، فاليوم وأكثر من 
أي وقت مضى، نحن منتلك اآلن 
م����ا يلزم لنصبح في الطليعة في 
عالم صناعة السيارات. والتزال 
»فولكس واجن« ماضية وبانتظام 
في استراتيجية تعددية العالمات 
الناجحة من خالل تضمني عالمة 
»بورشه«. وس����تظهر العديد من 
النم����و اإلضافية اجلديدة  فرص 
لعالمة »بورشه« حتت هذه املظلة 
الكثير  كمجموعة متكاملة. وبعد 
من املناقشات البناءة، اتفقنا على 
حل مفيد جلمي����ع األطراف. وأنا 
على قناعة بأن نتيجة هذا االحتاد 
س����تكون إنتاج أفضل السيارات 
الكثير من  لعمالئن����ا، وتوفي����ر 

الوظائف، وخلق قيمة طويلة

»بهبهاني للسيارات« تحصل على شهادة اآليزو للجودة 
9001:2008 لفولكس واجن الكويت

أعلنت ش����ركة بهبهاني للسيارات الوكيل 
احلصري لسيارات فولكس واجن في الكويت 
حصولها على شهادة اآليزو للجودة 9001:2008 
ISO وذلك جزء من استراتيجية الشركة للبقاء 
دوم����ا في مقدمة الش����ركات التي حتافظ على 
املعايير واملقاييس العاملية للجودة في جميع 

أقسام الشركة.
وقال مدير وكالة فولكس واجن لدى بهبهاني 
عبداهلل علي: »نحن في فولكس واجن الكويت 
فخورون فعال بإلتزامنا مبعايير اجلودة العاملية 
وخدمة العمالء، وبحصولنا على هذه الشهادة 
أصبحنا سعداء جدا ألننا استطعنا أن نبرهن 
ونؤكد متيزنا في احلفاظ على معايير اجلودة 
العاملية في الش����ركة ومتث����ل ذلك في خدمات 
الصيانة التي نقوم بها للعمالء داخل الشركة 
على أعلى مس����توى ممكن وتطويرنا املستمر 

خلدمات وأجهزة الصيانة ومتابعتنا املستمرة 
الرض����اء العميل لدينا واآلن نحن مس����جلون 
 ISO 9001:2008 وحاصلون على شهادة اآليزو

من مكتب فريتاز الكويت«.
وأوضح على اننا حصلنا على هذه الشهادة 
في مجال البيع وخدمة ما بعد البيع للسيارات 
اجلديدة واملستعملة من ماركات فولكس واجن. 
وهذا وإن دل فيدل على متيز سياراتنا اجلديدة 
أمام فئاتها من السيارات واحتوائها على أعلى 
معايير اجلودة العاملي����ة وتوج ذلك باخلدمة 

التي نقدمها لعمالئنا داخل املعرض.
وأضاف انه من ناحية خدمة ما بعد البيع 
للس����يارات اجلديدة واملستعملة، فقد متيزت 
فولكس واجن الكويت دوما بتوفير أعلى سبل 
الراحة واملتابعة املستمرة للعمالء وتقدمي جميع 

اخلدمات املتاحة لهم في فترة ما بعد البيع.

واستطرد قائال: نحن دوما سباقون بالعروض 
املميزة والعناية التامة بسياراتنا سواء اجلديدة 

أو املستعملة«.
وزاد علي قائال: إن شركة بهبهاني للسيارات 
فولكس واجن الكويت سباقة لتقدمي األفضل 
لعمالئها من خالل التزامها بجميع معايير اجلودة 
والس����المة العاملية وسنستمر على هذا النهج 
وسنطور أنفسنا مبتابعة كل ما هو جديد ومفيد 
 ISO( خلدمة العميل أوال. وتعتبر شهادة آيزو
9001:2008( من أهم معايير اجلودة في العالم، 
وتكرم الشركات التي تتبع أفضل ممارسات إدارة 
اجلودة التي حتقق رضا العمالء على مستوى 
العالقة بني املزود والعميل. ويتم منح الشهادة 
تقديرا لتميز الشركة في أنظمة إدارة اجلودة 
وتلبية متطلبات العمالء والعمل املستمر على 

تطوير نوعية األداء.

علي: فخورون بهذه الجائزة اللتزامنا بمعايير الجودة العالمية وخدمة 
العمالء واس�تطعنا أن نبرهن ونؤكد تميزنا في الحفاظ على تلك المعايير


