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في خطوة من شأنها إضعاف شراكتهما

»مازدا« و»فورد« 
تنهيان شراكتهما 

في الصين بحلول 2012
 طوكيوـ رويترز: قالت 
صحيفـــة اقتصاديـــة ان 
شركتي مازدا موتور وفورد 
موتور للسيارات ستنهيان 
مشـــروعهما املشترك في 
الصني بحلـــول عام 2012 
في خطوة من شـــأنها أن 
تضعف شراكتهما بدرجة 

أكبر.
 ونقلت الصحيفة عن 
مصادر أن مـــازدا وفورد 
وشركة تشـــونغ تشينغ 
تشاجنان للسيارات وافقت 
من حيث املبدأ على تقسيم 
املشـــروع املشـــترك بني 

الشركات الثالث تشاجنان فورد مازدا إلى كيانني.
 ورجحت الصحيفة أن تتقاسم مازدا وتشاجنان ملكية مصنع 
املشروع املشترك في ناجنينغ بينما تدير فورد وتشاجنان املصنع 

االخر في تشونغ تشينغ.
 وأوردت أن مازدا تريد حرية أكبر في االسراع بخطى أنشطتها 

في الصني أكبر سوق للسيارات في العالم حاليا.
 ونقلت الصحيفة عن مســـؤول في مازدا قوله »أحيانا يكون 
من الصعب تنســـيق االنتاج في مشروع مشترك ثالثي وضعفت 
عالقات مازدا بفورد منذ أن خفضت شـــركة السيارات األميركية 
التي تعاني من نقص سيولة حصتها في مازدا من الثلث إلى %13 
في 2008.  وقالت الصحيفة إن مازدا ستستمر في االنتاج املشترك 

مع فورد في الواليات املتحدة وتايلند في الوقت احلالي.

فورد توروس 2010 
تحصد لقب »السيارة 
الدولية« في 
معرض لوس 
أنجيليس

فازت سيارة فورد توروس اجلديدة بلقب »السيارة الدولية لعام 2010« في معرض لوس اجنيليس للسيارات الذي جرت انشطته 
خالل االسبوع املاضي.

وتهدف هذه اجلائزة الى تكرمي املوديالت اجلديدة التي حتظى باعجاب وشغف العمالء، وجاء فوز فورد توروس اجلديدة كليا نتيجة 
التصويت الذي جرى خالل الدورة الســـنوية الرابعة عشـــرة لهذه اجلائزة وشارك في جلنة التحكيم 19 اعالميا من املجالت والصحف 

ومواقع االنترنت املتخصصة بالسيارات من مختلف انحاء الواليات املتحدة.
وقالت املؤسســـة واملنتجة املنفذة للجائزة كورتني كالدويل: »هذه اجلائزة ال تتمحور حول قوة واداء الســـيارات، بل كيف تعكس 
هذه الســـيارات شخصياتنا واســـاليب حياتنا وكيف تعبر عن ذاتنا، وايضا مدى جناح وبراعة صانع السيارة في حتقيق هذه الغاية 

في تصميمها وتسويقها«.
ومت اطالق فورد توروس 2010 اجلديدة كليا في الشـــرق االوسط الول مرة خالل دورة العام احلالي ملعرض جيتكس بدبي، قبل ان 
يتم اســـتعراضها خالل املعرض السعودي الدولي للســـيارات في جدة، حيث القت هذه السيارة اشادة كبيرة وشعبية واسعة بفضل 

ادائها الديناميكي ومظهرها الرياضي، فضال عن التقنيات احلصرية التي توفرها في فئتها.
ومن املتوقع ان تكون حتفة فورد اجلديدة محور االهتمام خالل معرض الرياض الدولي للســـيارات الذي يقام في الفترة من 16-12 

ديسمبر، ومعرض دبي للسيارات في الفترة من 16-20 ديسمبر.
والـــى جانب مظهرها الرياضي وتصميمها الراقي، جتمع فورد توروس 2010 بني التقنيات الرائدة وديناميكيات القيادة املشـــوقة، 
حيث تقدم مجموعة من التقنيات القياسية واالختيارية التي تضفي املزيد من السهولة والتواصل والسالمة والقيمة للعمالء، مبا في 
ذلـــك نظام رصد الزوايا غير املرئية ونظام التنبيه من الســـير املقترب من اي من اجلانبـــني ونظام املفتاح املبرمج، والنظام التفاعلي 

التلقائي للتحكم بالسرعة والتحذير من االصطدام مع دعم الفرامل ونظام فورد سني.
وقال مدير عام املبيعات في فورد الشـــرق االوسط حسني مراد: توروس ليست مجرد اضافة جديدة الى تشكيلة فورد من سيارات 
الركاب، فهي حتدد بوضوح ما ميكن توقعه من تشكيلة فورد في املستقبل – تصميم انيق وراق، ريادة في السالمة، ريادة في اجلودة، 
تكنولوجيا متفوقة، اداء وقيادة مذهالن وقيمة ال تضاهى، ونحن على ثقة بان هذا الطراز سيحدث موجة عارمة من االهتمام واالعجاب 

لدى عمالئنا في دول مجلس التعاون اخلليجي.

 V8 أســـرع سيدان ،CTS-V حازت كاديالك
إنتاجية في العالم وأسرع كاديالك في التاريخ، 
 جائزة سيارة املديرين التنفيذيني للعام 2009 
 مـــن مجلة كار ميدل إيســـت، وذلك تكرميا ملا 
تتمتع به الســـيارة من مميـــزات وجتهيزات 

متفوقة.
وبهذه املناســـبة، قال مديـــر حترير مجلة 
كار ميدل إيست شهزاد شيخ: »حازت كاديالك 
CTS-V جائزة سيارة املديرين التنفيذيني للعام 
 2009 بفضـــل أدائها املذهـــل، وجتربة قيادتها 
املمتعة، وثمنها املنافس. ولو أن لدينا جائزة 
لسيارات الصالون الرياضية لكانت حصدتها 
أيضا. ولكنها تســـتحق لقب »املفاجأة الكبرى 

لهذا العام«.
وتتبوأ CTS-V مركز الصدارة ضمن مجموعة 
سيارات الفئة V املذهلة وعالية األداء من كاديالك. 
وهي متثل التعبير املطلق لألداء والفخامة، من 
خالل جمعها بني األداء العالي لنخبة السيارات 

الرياضية وأناقة املظهر اخلارجي الراقي لسيارات 
السيدان الفخمة.

بفضل محركها V8 اجلبار، املزود بشاحن، 
والذي ينتج قـــوة تبلغ 556 حصانا )صافي( 
وفقا ملعهد SAE، حتقق CTS-V تسارعا من 0 

إلى 100 كم/ساعة خالل 3.9 ثوان.
 Pilot وإطارات Brembo أمـــا مكابح برمبـــو
Sport 2 اخلاصة من ميشالن، فتضمن للسائق 
شعورا بالثقة املطلقة على الرغم من قوة احملرك 
الهائلة، في حني يوفر نظام التحكم املغناطيسي 

بالتعليق MRC قيادة ناعمة ومريحة.
وال تقتصر مميزات هذه السيارة على األداء 
املتفوق فقط، فهي تشـــتمل على مجموعة من 
أجهزة الترفيه املعلوماتي املتطورة مثل قرص 
صلب بسعة 40 غيغابايت، ونظام مالحة حديث 
بشاشة »تلســـكوبية« ونظام صوتي محيطي 
رقمي من بوز Bose، باإلضافة إلى تقنية بلوتوث 

املتوافرة قياسيا.

CTS-V كاديالك 
مهرجان 
االفتتاح يشمل 
خصومات كبيرة 
على الزيوت 
واإلطارات 
والبطاريات 
ولوازم السيـارات

التابعة لمجموعة البابطين ترعى 
بنشر جمعية ضاحية الظهر التعاونية

تحصد الجوائز في األداء والفخامة

اليابان ومن املنتجات املعروفة 
بالســـوق ذات السمعة اجليدة 
 G.S والنوعية املتميزة بطاريات
واملوجودة بسوق الكويت منذ 60 
عاما ومتوافرة بأحجام جلميع 
السيارات اليابانية واالوروبية 
والكوريـــة ومضمونـــة ملدة 6 

أشهر.
ولقد حرصت اجلمعية على 
اطـــالق هذا املهرجـــان لتوفير 
املنتجات جيدة السمعة والصيت 
وذات اجلودة الراقية وبأسعار 

تنافسية.

اجلودة واالداء وذات سمعة طيبة 
لدى املستهلكني نظرا جلودتها 
ومكانتها وهي معروفة بـ »ركب 
التاير وانساه« وال يحتاج صيانة 
كما ان اطـــارات ماكس مصنفة 
عامليـــا رقم 11 ضمن شـــركات 
العاملية لسنة 2008،  االطارات 
واطارات فيدرال ذات تكنولوجيا 
وتصنيع جيد ومدعوم بخبرة 
فنية ملدة 20 عاما من التعاون 
الفني مع شركة اطارات دنلوب 
اليابان ومـــدة مماثلة 20 عاما 
مع شركة اطارات بريجستون 

فروع بنشر اجلمعيات التعاونية 
ومحالت البنشر على مستوى 

سوق الكويت.
اطارات دنلوب ذات التقنية 
املركـــز االول  العاليـــة حتتل 
في ســـوق الكويـــت ومعروفة 
بجودتهـــا وهي معتمـــدة من 
صانعي السيارات مثل السيارات 
»اليابانية واالميركية واالوروبية 
مثل BMW ومرسيدس وجاكوار 
وأودي« وهـــي مضمونة ملدة 
ســـنة عن العيـــوب املصنعية 
واما اطارات ماكس فهي راقية 

وصلت الى 10% كما ان منتجات 
زيوت توتـــال متوافـــرة لكل 
االســـتعماالت ويوجد الزيوت 
املعدنيـــة 40W50 والزيـــوت 
التخليقية 5W40 كوارتز 9000 
ذات التقنية العالية، كما تتوافر 
زيوت تخليقية 15W50 كوارتز 
4×4 لسيارات الدفع الرباعي وهي 
متوافرة في شركة توتال فقط 
وال توجد في اي شركة زيوت 
اخرى وان جميع هذه املنتجات 
متوافرة فقط في جميع مراكز 
شركة غلف اكسبريس وجميع 

افتتـــح مهرجـــان جمعية 
ضاحية الظهر التعاونية امس 
وحرصت اجلمعية على تقدمي 
افضل اخلدمات وبأسعار تنافسية 
ألهالـــي املنطقة واملســـاهمني 
واملقيمني، ولقد انطلق املهرجان 
بحضور رئيس مجلس االدارة 
تركي جمعان الشنيتير واعضاء 
املجلـــس وعـــدد مـــن موظفي 
اجلمعية واملساهمني وبحضور 
احمد رمضانـ  نائب رئيس شركة 
غلف اكسبريس ومديري الشركة 
وفريق املبيعات والقسم الفني 
بالشركة، ومت اختيار شركة غلف 
اكسبريس احدى شركات مجموعة 
البابطني لرعاية املهرجان نظرا 
التي تتمتع  املتميـــزة  للخبرة 
بها الشـــركة في مجال خدمات 
السيارات، حيث متتلك الشركة 
عدد 8 مراكز خدمة منتشرة في 
جميع مناطق الكويت ومزودة 
باملعدات احلديثة وفريق عمل فني 
متدرب لتقدمي اخلدمة السريعة 
واملميزة للعمالء، وتعتبر الشركة 
الرائدة في هذا املجال واالفضل 

في الشرق االوسط.
وتعتبر شركة غلف اكسبريس 
من الشركات الرائدة في الكويت 
وتتعامل حتت سقف واحد مع 
عدة منتجـــات في مجال خدمة 
السيارات مثل )الزيوت واالطارات 
العناية  والبطاريات ومنتجات 
بالســـيارات(، كما ان الشركة 
الوكيل املعتمـــد ملنتجات  هي 
عاملية رائدة مثل »زيوت توتال 
الفرنسية« وحصتها بالسوق 

»غلف إكسبريس«

جانب من افتتاح املهرجان


