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»إنفينيتي« تصدر العدد الثاني 
من مجلة »أدياكا«

وقدمت »أدياكا« للمرة األولى 
أثناء إطالق مجموعة طرازات 
إنفينيتي في السوق األوروبي في 
شهر مارس من العام 2008. وهي 
تصدر مرتني في العام بخمس 
لغات مستقلة )فرنسي، إيطالي، 
إسباني، أملاني، روسي( عبر كل 
من أوروبا وروسيا وكندا، وتسلم 
إلى ق���راء محددين عبر قنوات 
توزيع حصرية. وقد مت إصدار 
العددين األول والثاني من املجلة 
في الش���رق األوسط باللغتني 

العربية واإلجنليزية.
وبهذه املناس���بة قال املدير 
العام إلنفينيتي الشرق األوسط 
أنطوان بارث »أدياكا عبارة عن 
أسلوب غاية في األناقة واجلودة 
للتواصل مع العمالء، وال شك 
في أنه س���يعزز جتربة امتالك 
إنفينيتي عبر نشر ثقافة عالمتنا 
التجارية بشكل فريد عبر عمالئنا 

في الشرق األوسط.

أص����درت إنفينيتي الش����رق 
األوسط العدد الثاني من مجلتها 
ف����ي املنطقة،  الفاخرة »أدياكا« 
وقد قدم����ت املجلة للمرة األولى 
في الشرق األوسط بالنسختني 
العربية واإلجنليزية في ش����هر 
سبتمبر من العام الفائت، وهي 
تصدر مرتني في العام وتوزع عبر 
وكالء إنفينيتي للبيع بالتجزئة في 

مجلس التعاون اخلليجي.
وجتمع »أدي���اكا« عددا من 
أفضل احملرري���ن واملصورين 
وفناني الرسوم في العالم، وقد 
إنفينيتي بالعمل على  كلفتهم 
محتوى املجلة التي يفوق عدد 
صفحاتها 164، وتشمل مواضيع 
املجلة مزيجا فريدا من املقاالت 
تتناول التصميم والس���يارات 
واملواضي���ع احلياتية، بهدف 
الترفيه عن أكثر القراء تطلبا. 
يجدر ذكر أن اسم املجلة »أدياكا« 
عبارة عن كلمة يابانية تعني 
شعورا بالفخامة املتألقة، وهو 
الطابع اإلجمالي والنهج الرئيسي 

الذي تتبعه املجلة.
 وف���ازت مجل���ة »أدي���اكا« 
ب� »جوائز أفضل منش���ورات 
 Best Corporate الش���ركات« 
 Publishing )BCP( Awards
للعام 2008، التي تعتبر أعرق 
اجلوائ���ز األوروبية في قطاع 
النشر اخلاص بالشركات. كما 
أب���رز مجالت  أصبحت إحدى 
»العالقات مع العمالء« في أوروبا 
في غضون عام واحد فقط على 

تقدميها.

غالف املجلة

»أودي ـ الكويت« تقدم عروضًا خاصة على موديالت 2010 بقسط شهري ابتداًء من 188 دينارًا
أعلنت أودى � الكويت، وميثلها شركة فؤاد الغامن وأوالده للسيارات، عن بدء حملتها 

اخلاصة مبوديالت 2010 التي صممت لتبهر، واآلن بباقات جديدة وأسعار مغرية.
وتقدم أودي � الكويت باقة من العروض املميزة تشمل كافة موديالت أودي اجلديدة 

وبأسعار مغرية.
متتع بقيادة أحدث ما توصلت إليه أودي وما تقدمه من مواصفات خاصة مثل تقنية 
مصابيح LED لإلضاءة في وضح النهار باإلضافة إلى مصابيح خلفية ذات تصميم مذهل، 
تتمتع سيارات أودي بتصميم متميز ومبجموعة واسعة من احملركات القوية واالقتصادية 

التي توفر جتربة قيادة ديناميكية مدهش���ة، السيما تلك املزودة بتقنية quattro للدفع 
الرباعي املستمر مما يوفر ديناميكية عالية وأداء رياضيا الفتا.

يذكر ان باقة العروض التي تقدمها أودي الكويت تش���مل 4 فئات من طرازات أودي 
وهى A4 اجلديدة املزودة مبحرك  TFSI 2.0 )توربو(، وأودي A6 املزودة مبحرك سعة 2.0 
 A5 باإلضافة إلى أودي ،TFSI ليتر املعزز بتقنية احلقن املباشر للوقود وشاحن توربو
بفئتيها الكوبيه وال� Sportback ذات الطابع الرياضي التي أطلقت في نهاية عام 2009.

وأخي���را أودي Q7 املتميزة في فئة ال� SUV بتصميمها الالف���ت، فعاليتها مع تقنية 

quattro التي تضمن ثباتا عاليا ومتعة قيادة كبيرة، باإلضافة إلى رحابتها حيث تتسع 
لسبعة ركاب.

وحترص أودي على توفير جتربة قيادة ديناميكية مدهش���ة، واآلن متنحك الفرصة 
القتناء أحدث موديالت 2010 ابتداء من 188 دينارا شهريا ومقدم 499 دينارا فقط.

وتقدم أودي الكويت هذه الباقة لفترة محدودة من خالل معرضها الكائن في منطقة 
الشويخ � شارع البيبسي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 

1 ظهرا ومن الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8:30 مساء.

بحضور ممثلين عن نواب الكونغرس و»تويوتا« الختباراتها 

 اإلدارة الوطنية لسالمة الطرقات السريعة األميركية تكشف زيف ادعاء »البريوس الهاربة«
له التعليق على نتائج تحقيقات 

.»NHTSA«تويوتا و
وقال���ت »NHTSA« ان قصة 
سايكس قد ال تجد ما يفسرها، 
وأنها كجهة فيدرالية ستواصل 
التحقيق، ولكن جميع تحقيقاتها 
حتى اآلن لم تكشف وجود عيب 

أو خطأ في سيارة سايكس.
ويب���دو أن وس���ائل اإلعالم 
األميركية نفسها بدأت تغير من 
نهجها حول تويوتا في اليومين 
الماضيين خاصة بعد أن تسرب 
إليها معلومات عن عدم وجود أي 
أدلة مادية تدل على أن بريوس 
سايكس بالفعل عانت من المشكلة 
أو تعرضت لنفس تسلسل القصة 
التي رواها، واحتمال أن تكون 

قصته مختلقة إلثارة الهلع.
وبدأت كبرى وسائل اإلعالم 
تتحدث عن احتم���ال أن تكون 
العديد من المشاكل التي طالت 
العمالء  ارتكبه  تويوتا لخط���أ 
أنفس���هم بالضغط على دواسة 
البنزين بدال من الفرامل، وبدأت 
تش���ير الى أنها تفضل انتظار 
نتائج االختبارات على أن تروج 

لمثل قصص سايكس.
وما عزز التوجه الجديد نحو 
احتمال أخطاء ارتكبها العمالء أن 
وسائل اإلعالم بدأت تتحدث أكثر 
على أن المشكلة محصورة بشكل 
رئيسي في السوق األميركية وأن 
التس����ارع غير المقصود لم يبلغ 
عنه إال بشكل محدود جدا وبأقل 
من المستويات التقليدية في باقي 

دول العالم األخرى.

مقصود أو إيصال نظام الفرامل 
إل���ى مرحلة ال يعمل بها بكفاءة 

عالية. 
وباختبار نظام التشغيل عبر 
الزر الكهربائي، تبين أن محرك 
السيارة يمكن إيقاف دورانه كليا 
بالضغط على الزر مدة ثالث ثوان 
متواصلة. وقد ذكر سايكس أن 
الدورية التي ساعدته على إيقاف 
السيارة طلبت منه أن يقوم بذلك، 
وأنه اإلجراء الذي أوقف السيارة 

حسب ادعاءه.
وتشير التحقيقات إلى احتمال 
أن يكون سايكس قد قاد سيارته 
ضاغطا بقوة على دواسة البنزين 
في نفس الوقت الذي كان يضغط 
فيه وبلطف على دواسة الفرامل، 
ولذلك كانت حشوات الفرامل قد 
اهترت بشكل واضح، وهذا لن 
يحدث وفق تسلسل األحداث التي 
رواها سايكس. وقالت تويوتا 
ان نتائج تحقيقاتها وتحقيقات 
»NHTSA« تحت���م الع���ودة إلى 
التحاور مع س���ايكس للتدقيق 
مرة أخرى في تسلسل األحداث 
وفيم���ا إذا أغف���ل ذك���ر أي من 
التفاصيل خاصة وأن هندس���ة 
الس���يارة ومكوناتها  وتصميم 
الفنية يس���تحيل أن تؤدي إلى 

القصة التي ذكرها سايكس.
وطالب���ت زوجة س���ايكس 
وس���ائل اإلع���الم باالبتعاد عن 
منزلها بعد تس���رب معلومات 
باحتمال أن تكون قصته مختلقة 
إلثارة الهلع، فيما رفض سايكس 
وكذلك الشركة القانونية الممثلة 

وأن سايكس كان يضغط بلطف 
لذلك لم يتحفز النظام.

ووفق االختبارات التي أجرتها 
تويوت���ا و»NHTSA« على نفس 
النظام يعمل  أن  السيارة تبين 
بكفاءة عالية وم���ن دون تأخر 
عند الضغط على دواسة البنزين 
ودواس���ة الفرامل في آن واحد 
حيث انقطعت قوة المحرك فورا، 
وحاولت تويوتا وNHTSA إجراء 
التجربة تماما وفق التسلس���ل 
الذي ذكره سايكس بعد استبدال 
الحواش���ي المهترية فلم تنجح 
جهودهما في خلق تسارع غير 

منها ليلمسها.
التحليل  وبفحص كمبيوتر 
الذاتي الذي تحمله السيارة، لم 
تتولد أي إشارات إنذار تدل على 

وجود مشكلة فنية.
وعن أس���باب عدم استجابة 
نظام تحمله السيارة الستعادة 
الطاقة المهدرة لشحن البطاريات، 
والذي يعمل وفق مبدأ مش���ابه 
 Brake المهيمنة الفرملة  لنظام 
Override بهدف حماية البطاريات 
من الشحن الزائد، قالت تويوتا ان 
النظام ال يتحفز إال بضغط معتدل 
أو متوسط على دواسة الفرامل، 

الربكة تجاه جهودها.
وقالت تويوتا ان تحقيقاتها 
وتحقيقات NHTSA كشفت عن 
ضغط سايكس وب� »لطف« على 
الفرامل 250 مرة لمسافة بلغت 
80كيلومترا على أحد الخطوط 
السريعة، كما لم تجد التحقيقات 
أي أدلة فيزيائية وفنية تكشف 
ان السيارة كانت خارج نطاق 
السيطرة، أو أن دواسة البنزين 
ال تعمل على نحو جيد، وتبين 
عدم وجود تداخل بين الدواسة 
وبين غطاء السجادة األرضية، 
بل وحتى الغطاء لم يكن قريبا 

نترك هذا األمر لآلخرين، حيث 
طالبت تويوتا على ضوء نتائح 
 »NHTSA« تحقيقاتها وتحقيقات
بضرورة التحدث مع س���ايكس 
الستجالء الحقائق حول تسلسل 

قصته.
وجاءت قصة س���ايكس في 
التي  توقيت ح���رج لتويوت���ا 
كانت تعم���ل لتفنيد العديد من 
المالبسات األخرى ومن ضمنها 
البروفيس���ور غلبرت  تقري���ر 
 ABC المفبرك بالتعاون مع قناة
األميركية )التفاصيل(. فظهور 
سايكس بقصته خلق نوعا من 

إذا كانت القصة قد نقلت بصورة 
صحيحة أو مشوهة بهدف زيادة 

الترويع.
وعقد ممثلو تويوتا مؤتمرا 
صحافيا باألمس في مدينة سان 
دييغو بوالية كاليفورنيا على 
مقربة من الم���كان الذي ادعى 
في���ه س���ايكس قصت���ه في 8 
مارس الجاري حول تس���ارع 

غير مقصود لسيارته.
وقبل مؤتمر تويوتا بساعات 
قليلة، أعلنت »NHTSA« وعلى 
نحو منفصل أن تحقيقاتها لم 
تتمكن من التوصل لدليل واحد 
يدعم تسلس���ل قصة سايكس 
أو يدحضه���ا، ونفس هذا الرد 
الذي حمل صيغة األدب نحو 
س���ايكس قدمته تويوتا أيضا 

في مؤتمرها.
التي  ووفق قصة سايكس 
تناقلتها وسائل اإلعالم، اتصل 
الرجل الس���تيني ب� 911 ليبلغ 
البريوس  عن خروج سيارته 
ع���ن نط���اق الس���يطرة لمدة 
20 دقيق���ة قبل أن يس���تعيد 
التحكم فيها بمس���اعدة إحدى 
دوريات كاليفورنيا للطرقات 

السريعة.
وقال���ت تويوت���ا وكذل���ك 
»NHTSA« بأنهم���ا ل���م تجدا ما 
يدل على أن س���ايكس استخدم 
الفرامل بشدة كما ادعى في وصفه 
لألحداث التي مر بها. ورفضت 
تويوتا التعليق على باقي تسلسل 
األحداث وقال مايك مايكلز الناطق 
الرسمي باسم تويوتا: نفضل أن 

بلغة واحدة، كشفت كل من 
الوطنية  »تويوت���ا« واإلدارة 
لس���المة الطرقات الس���ريعة 
»NHTSA« عن نتائج تحقيقاتهما 
في القضية التي شغلت وسائل 
اإلعالم األميركي���ة على مدى 
أسبوع كامل حول نجاة جيمس 
سايكس )61 عاما( من تسارع 
غير مقصود لسيارته التويوتا 
بريوس 2008، حيث كشفت تلك 
التحقيقات الفنية والفيزيائية 
أن سايكس يحتمل أن يكون قد 
الهلع،  المشكلة إلثارة  اختلق 
أنه  التحقيقات  أثبت���ت  حيث 
الفرامل وليس  كان لطيفا مع 
كما ادعى أنه استخدمها بقوة 
وعنف. وقد حضر ممثلون عن 
أعضاء الكونغرس االختبارات 
التي أجرتها تويوتا للتأكد من 

سالمة إجراءاتها.
وفيم���ا رفض���ت كل م���ن 
تويوتا و»NHTSA« حسب ما 
هو منقول عن وسائل اإلعالم 
تكذيب س���ايكس رسميا، فإن 
مصادر تشير الى أن تحقيقات 
الكواليس حول  بدأت خل���ف 
احتماالت أن يكون س���ايكس 
أراد أن يخل���ق نوعا من الهلع 
نحو أنجح س���يارات تويوتا 
في العالم وأكثرها ش���هرة في 
العصر الحديث وهي س���يارة 

الدفع الهجين »بريوس«.
وعرفت قصة سايكس على 
مست�وى الوالي��ات المتح���دة 
الهاربة«، وثارت  ب�»البريوس 
حولها العديد من الشكوك فيما 

سيارة تويوتا بريوس 2008


