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مقصورة قيادة مميزة

عاهدت شركة هوندا للسيارات نفسها منذ انطالقها 
على التقيد مبعايير اجلودة والنوعية في منتجاتها منذ 
تأسيس معهد خاص باألبحاث، فسجلت أرقاما قياسية في 
السنوات املاضية دون املساس بارتباطها الوثيق مببدأ 
اجلودة. وبناء على ريادتها، حصدت هوندا العديد من 
اجلوائز والتقديرات العاملية، فأضافت إلى رصيدها 3 
جوائز أخرى من شركات وهيئات عاملية متخصصة في 
تقييم السيارات، األمر الذي عزز من تألقها في أسواق 
الشرق األوسط. أما ابرز اجلوائز العاملية التي حصلت 
عليه����ا هوندا أكورد 

فكانت:
 :10Best Cars -1
حصلت أك��ورد على 
للمرة  اجلائزة  هذه 
ال� 24 على مدار 28 
عاما، حيث مت إدراجها 
كواحدة من أفضل 10 

سيارات في العام.
وقد شمل التقييم: 
الهيكل، التحكم، األداء، 
السالمة والقيمة بعد 

البيع.
 :NHTSA 2- جائزة
حصلت أكورد على 
تقدي����ر 5 جنوم في 
نظام األمان والسالمة 
م����ن إدارة الس����المة 
املروري����ة القومي����ة 
للط����رق الس����ريعة 
)NHTSA( ملا متيزت به 
من خصائص السالمة 
مثل هيكل الس����يارة 
املك����ون م����ن قاعدة 
هيكلية عالية الكفاءة 
المتصاص وتشتيت 
طاقة الصدمة املقبلة 
من مختلف االجتاهات 
وعلى امتداد مساحة 
 )VSA( ونظام )ABS( واسعة، والفرامل املانعة لالنغالق
املساعد على استقرار السيارة وعدم االنزالق اجلانبي 
عند االنعطاف باإلضافة إلى مس����اند الرأس املتحركة 
والتي تس����اعد على احلماية من إصابة العنق في حال 

وقوع صدمة خلفية.
3- جائ����زة Kelley Blue Book’s 2010: جائزة أفضل 
قيمة عند إعادة البيع في فئة السيارات املتوسطة احلجم. 
اجلدير ذكره ان هذه اجلائزة متنح للمركبات التي من 
يتوق����ع أن حتظى بأفضل قيمة لدى إعادة البيع بعد 5 

سنوات من امللكية.
الهيبة والقوة

ومن النظرة االولى، يستنتج أن تكنولوجيا هوندا 
فائقة التطور أخذت بيد اجلمال إلى أقصى مدى ممكن، 
ويتمثل ذلك حتديدا في الشبك االمامي اجلميل وجسم 
الس����يارة املنحوت كتمثال والكتفني القويني، واألبعاد 

الكبيرة ونظرة الصقر التي ال تعرف اخلوف.
اما اجلزء اخللفي فينطوي على سلس����لة ابداعات 
رائعة بأبعاد عريضة ورحبة بدرجة استثنائية وراحة 

داخلية في جو من األناقة الفاتنة.
وال ميكن اال ان يفرض انطالق السيارة نفسه بقوة 
ف� »هوندا اكورد« تنطلق بق����وة وبهاء وأناقة وجمال 
فاتن ورش����اقة آسرة.  إنها الس����يارة العاملية اجلديدة 
التي تتباهى ب����أداء رياضي ال مثيل له، ويأتي مقرونا 
بتقنية مبتكرة لزيادة كفاءة استهالك الوقود ومستوى 
سالمة عاملي متفوق ودرجة متقدمة من إمكانية إعادة 
تدوير املكونات باإلضافة إلى فخامة رفيعة املس����توى 
وحضور قوي يرسخ في الذاكرة. وعند القيادة، تأخذ 
هوندا أكورد سائقها الى عالم من التكنولوجيا املتطورة 

جدا واملوضوعة في خدمة السائق.
رحابة وتجديدات

وتتس����م هوندا أك����ورد مبقصورة رحب����ة وهادئة 
ذات مقاعد جلدية كبيرة تتس����ع ل� 5 أشخاص ومقاعد 
خلفية عريضة. أما الكونس����ول العريض املتمركز بني 
املقاعد اخللفية فهو دليل قاطع على سعة حيز الكتفني 
ومستوى الراحة املميز.  وباالعتماد على سمعة أكورد 
الطيب����ة عامليا لناحية األداء الق����وي الذي ال يضاهى، 
جتمع السيارة اجلديدة بني اإلثارة الرياضية والقيادة 
واالنطالق بقوة زائدة مدعومة بتقنية التوقيت املتغير 
الذكي i-VTEC للتحكم املستمر بتوقيت الصمامات والرفع 
واملس����تخدمة مع محركني ذكيني هم����ا: احملرك 2.4 لتر 
 i_VCM واحملرك 3.5 ليترات 6 اسطوانات i-VTEC  DOHC
VTEC )اإلدارة املتغيرة لالسطوانات( وهي تقنية مصممة 
لتحقيق انخفاض مستوى الوقود وتقليل الغازات التي 
نظام أمان حلماية الراكبنيينفثها العادم. ويزيد من كفاءة استهالك الوقود نظام 
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هوندا أكورد
قوة الجمال..

جمال القوة

أعلنت »رولز � رويس 
موتور كارز« عن تعيني 
تورس���ن مولر أوتفوز 
رئيس���ا تنفيذيا للشركة 
اعتبارا من نهاية مارس 
املقبل خلفا ل� »توم بيرفيز« 
الذي يتقاعد بعد 25 عاما 
من العمل في مجموعة »بي 

إم دبليو«.
وشغل »تورسن« منذ 
انضمام���ه إلى املجموعة 
قب���ل أكثر من عش���رين 
عاما، ع���ددا من املناصب 
اإلدارية في قسم املبيعات 
والتسويق، ولعب دورا 

فاعال ف���ي إدارة العالمة التجارية واإلنتاج 
ل� »ميني« بني 2000 و2003، حيث جنح في 
إعادة إطالق العالمة والتأسيس عامليا لهذه 
املاركة البريطانية الفاخرة باعتبارها متثل 
أول سيارة فاخرة صغيرة احلجم، وفي عام 
2004 تولى »تورسن« مسؤولية التسويق 
املركزي وإدارة العالمة في »بي إم دبليو«، 
ومنذ ابريل 2008 يدير »تورس���ن« اإلنتاج 
العاملي ل� »ب���ي إم دبليو« وبعض من مهام 

ما بعد البيع.
ويستمر »تورسن« في العمل حتت إشراف 
»إيان روبيرتسون« عضو مجلس إدارة »بي 
إم دبليو« املسؤول عن املبيعات والتسويق 
في املجموعة ورئيس مجلس إدارة »رولز � 
رويس موتور كارز« الذي قال إن »تورسن« 
يرتكز على س���نوات عديدة من اخلبرة في 
مجاالت إدارة العالمة واإلنتاج والتسويق، 
وأكد أنه الشخص املناسب لقيادة الشركة في 

مرحلة هامة من التوسع، 
وأكد أن الرئيس التنفيذي 
اجلديد ال يتمتع بس���جل 
حافل وناجح على صعيد 
اإلدارة فحسب ولكن لديه 
إحساس���ا خاصا باملزايا 
التقليدية الفريدة لعالمة 

»رولز-رويس«.
ق���ال  وم���ن جانب���ه 
»تورسن« إنه ينتهز هذه 
الفرصة ليتقدم بالش���كر 
ل� »توم بيرفيز« مش���يدا 
بخبراته الواسعة وسجله 
احلافل بالنجاحات على 
مدار س���نوات ع���دة مع 
املجموعة وأكد أهمية مساهماته في »رولز 
� رويس« في مرحلة هامة من مراحل تطوير 
الشركة، وأشار إلى أن »بيرفيز« أشرف بنجاح 
على إطالق الطراز اجلديد »جوست«، ويسلم 
زمام قيادة الشركة وهي في وضعية ممتازة 
تؤهلها للتعاطي مع التحديات املستقبلية، 
ومتنى له كل التوفيق ف���ي املرحلة املقبلة 

من حياته.
وف���ي تصريح له بهذه املناس���بة أعرب 
»بيرفيز« عن فخره واعتزازه بقيادة »رولز 
� رويس« خاصة في مرحلة فاصلة من تاريخ 
الشركة، وقال إنه لطاملا شعر بتواصل خاص 
مع هذه العالمة العاملية الرائدة، وأضاف أنه 
يشعر بسعادة غامرة ألنه يتقاعد من منصب 
القيادة في الشركة بعد أن كان قد بدأ العمل 
بها في قسم السيارات، وأكد ثقته في استمرار 
مسيرة جناح الش���ركة في املستقبل حتت 

قيادة الرئيس التنفيذي اجلديد. تصاميم رولز - رويس املختلفة

تورسنت مولر أوتفوز

سيارات كالسيكية نادرة 
 Rolls-Royce »من »رولز-رويس

رئيس تنفيذي جديد لـ »رولز ـ رويس«

أقيمت انشطة حدث »كونكورز دي اليجانس« األسبوع 
املاضي في ساحة فندق املارينا في الكويت، حيث مت عرض 
50 سيارة كالسيكية نادرة شملت عدة عالمات جتارية لم 
تعد موجودة اليوم. وتزامن احلدث مع الذكرى املئوية 

على وصول أول سيارة إلى الكويت قبل 100 عام.
وشاركت في احلدث العديد من سيارات »رولز-رويس« 
Rolls-Royce الكالسيكية ضمت 
»فانتوم I »Phantom I طراز 
1927 والتي كانت تقف بجانب 
 Phantom »س���يارة »فانتوم
احلالي���ة، بينم���ا كانت تقف 
 Silver سيارة »سيلفر كالود 
III »Cloud III طراز 1962 إلى 
 ،Ghost »جانب سيارة »جوست
أحدث طرازات »رولز-رويس« 

.Rolls-Royce
وصرح بيتر ش���ومبان، 
املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق 
األوسط في »رولز-رويس« 
Rolls- »نفخر بطرازات »رولز-رويس« :Rolls-Royce
Royce احلالية التي التزال حتافظ على القيم األساسية 
للشركة: التميز الهندسي واالعتمادية والفخامة. ومنحتنا 
هذه املشاركة ووكيلنا احلصري في الكويت شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات، شرفا كبيرا حيث أبرز احلدث 

مدى فخامة وتفوق منتجات عالمتنا العريقة«.

تشارك في »كونكورز دي إليجانس« الكويت

التوقيت املتغير )VCM( الذي يحد من 
استهالك الوقود غير الضروري اذ يوقف 

عمل بعض االسطوانات من خالل التحكم 
احلر حس����ب احلاجة. ويق����وم نظام التحكم 

النش����يط بالضوضاء )ANC( بضمان الهدوء التام 
داخل املقصورة حيث يصدر من السماعات موجات تلغي 
الضوض����اء ويخفف صوت احملرك املكتوم الصادر عن 
االسطوانات غير املستعملة. وتوفر تقنية »DBW« حتكما 
تاما مبردود قوة وعزم احملرك استجابة ملقدار الضغط 
على دواسة البنزين، ويؤدي إلى تسارع قوي وسلس 
ومينح السائق احساسا رائعا بتوفير قوة بال حدود. 

راحة وقوة

تتمتع أكورد اجلديدة بهيكل شديد الصالبة وخفيف 
الوزن يستخدم فوالذا مقاوما للشد بدرجة عالية، جرى 
حتسينه لتحقيق استقرار فائق أثناء القيادة وركوب 
مريح وهدوء كبير وسالمة لدى وقوع احلوادث عالوة 

على قيادة رياضية واقتصادية أيضا.
حيث تس����تخدم السيارة اجلديدة نظام توجيه ذي 
ترس متغير النس����ب )VGR( يستجيب بدقة حقيقية 
لنوايا السائق، ما مينح السيارة قدرة رائعة على املناورة 
بفضل دائرة انعطاف صغيرة القطر وأسلوب توجيه 

رياضي دقيق.
كما جرى تزويد السيارة بنظام تعليق أمامي مكون 
من ش����عبة مزدوجة وهو اخليار األكثر استخداما في 
السيارات الرياضية، وتعليق متعدد الوصالت في اخللف 
مبا يضمن عدم تغيير درجة اس����تقرار املركبة ويحقق 

راحة الركوب املتوقعة.
كما ج����رى تقريب مراكز التمايل في األمام واخللف 
من املس����توى األدنى ملركز الثقل به����دف تقليل درجة 
ميالن السيارة على املنعطفات، كما ان ناقل احلركة ب� 
 Active Lock Up جاء مزودا بقفل نشيط AT 5 س����رعات
لتعزيز الكفاءة في استهالك الوقود استجابة لظروف 
القيادة املتنوعة باإلضافة إلى نظام هوندا للتحكم املباشر 

DSC الذي يخفف هزة التنقيل.
اما نظام التحكم بتأجي����ل التنقيل SHC فيقلل من 
التنقالت التصاعدية غي����ر الضرورية عند االنعطاف 
ويسمح بالتسارع الفوري بعده. يذكر ان هناك قاعدة 
س����فلية خلفية حرة أو عائمة حتجب وتعزل ضجيج 
الطري����ق لضمان الهدوء التام الذي ينبغي أن متتاز به 

سيارة السيدان الفخمة.


