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»األنباء« قامت بتجربة قيادة سيارتي العمالق الكوري الجنوبي »سوناتا« و»توسان«  الجديدتين كلياً

رابع أكبر مصنعي السيارات حول العالم 

»هيونداي«
مدير عام شركة شمال الخليج 

رائد ترجمان
امام سيارة توسان

رائد ترجمان والزميل فريد سلوم أثناء جتربة »سوناتا«

رائد ترجمان يتوسط الزميلني فريد سلوم وزياد مجذوب وتبدو سيارتا توسان وسوناتا اجلديدتان

.. وسوناتا هيونداي توسان 

رائد ترجمان اثناء جتربة »توسان« في اجلبال

جانب من املؤمتر الصحافي

سلطنة عمان ـ مسقط ـ فريد سلوم 
ت����رى االمي����ركان  عندم����ا 
واألوروبيني يقبلون على سيارة 
هيونداي بشكل عجيب، قد يحركك 
الفضول لتسأل عن السبب الذي 
الكورية  الس����يارة  يجعل هذه 
تناف����س مثيالته����ا األوروبية 
واألميركي����ة، فاإلجابة بالطبع: 
النها ليس����ت كمث����ل مصنعي 
الس����يارات حول العالم ولم ال 
فهي تدير أكبر شركة سيارات 
في كوريا اجلنوبية ورابع أكبر 
مصنعي الس����يارات في العالم 
من حيث عدد الوحدات املبيعة 
سنويا وواحدة من أكبر الشركات 

اآلسيوية إنتاجا للسيارات.
التي  فهيون����داي موت����ور 
أصبح����ت فيما بع����د مجموعة 
سيارات هيونداي كيا تدير حاليا 
أكبر منشأة لتصنيع السيارات 
املدمجة في العال����م في مدينة 
أولسان بكوريا اجلنوبية بقدرة 
إنتاجية تبلغ 1.6 مليون وحدة 
سنويا وتس����وق منتجاتها في 
193 دولة حول العالم من خالل 
6 آالف معتمد وصالة بيع حول 

العالم.
»األنباء« كان����ت من ضمن 
املدعوي����ن لتجربة س����يارات 
الك����وري اجلنوبي  العم����الق 
»هيونداي« حيث أتاحت الفرصة 
لتجربة سيارتي سوناتا وتوسان 
2010 اجلديدتني كليا في مسقط 
بسلطنة عمان خالل شهر فبراير 

املاضي.
هذا وتعد ش����ركة ش����مال 
اخلليج املوزع احلصري املعتمد 
لسيارات هيونداي في الكويت، 
واكتسبت شركة شمال اخلليج 
على مر السنوات ثقة كثير من 
العمالء الكويتيني، وجنحت في 
اخذ شريحة ال يستهان بها في 
سوق السيارات احمللي بال منازع 
وذلك بفضل تركيزها على خدمة 
العمالء ومراكزها املنتشرة في 

جميع مناطق الكويت.
هذا وقد حققت سوناتا االكثر 
مبيعا في كوريا منذ إطالقها عام 
1985 مس����يرة جناحها بنفس 
اجلودة التي نراه����ا اليوم في 
موديالت هيون����داي األخرى، 
وفي عام 2005 بدأت هيونداي 
بتطوير منوذج جديد من سوناتا، 
واستغرق املشروع 4 سنوات 
وبتكلف����ة بلغ����ت 372 مليون 
دوالر قبل ان يتحول النموذج 
من مفهوم الى حقيقة. وبالرغم 

من انها سيارة جديدة كليا فان 
هيونداي حتتفظ باالسم االصلي 
»سوناتا« في معظم األسواق، 
ولقد صمم ه����ذا النموذج لكي 
يحدث ثورة في سوق سيارات 
سيدان املتوسطة احلجم بتصميم 
ج����ريء وتكنولوجيا متطورة 
وجودة فائقة في التصنيع تبشر 
كلها بتجربة قيادة استثنائية.

وقبل نحو ثالث س����نوات 
ونصف باشر مصممو الشركة 
بتطوير اجت����اه جديد كليا في 
التصمي����م أطلق عليه »النحت 
االنس����يابي« حيث جمعوا بني 
العناصر االنسيابية الطبيعية 
واألسطح األكثر صالبة الحداث 
انطباع باحلركة الدائمة. ويعطي 
املفهوم زواي����ا ديناميكية  هذا 
لشكل السيارة وهو ميثل االن 
جوه����ر التصميم املس����تقبلي 
للشركة.  ويتسم املظهر اخلارجي 
لسوناتا اجلديدة بالطول واخلفة 
واالنخفاض، ويسمح خط اخلصر 
املرتفع بسقف طويل وانسيابي 
تبرزه ناف����ذة ثالثة. ويحتوي 
الس����يارة على خطوط  جانب 
انسيابية تبرزها خطوط الكروم 
التي تنفرد بها هيونداي والتي 
متتد على طول الس����يارة. هذه 
اخلطوط نراها عادة حول النوافذ 
فقط ولكنها في سوناتا اجلديدة 
متتد من املصابيح األمامية وفوق 
غطاء احملرك وحتى خط اخلصر، 

اما واجهة السيارة فهي جريئة 
بشبك كبير من الكروم ومصابيح 

أمامية دقيقة التفاصيل. 

محركان قويان 

وزودت س����وناتا مبحركني 
قويني واقتصاديني في استهالك 
الوقود بسعة 2.0 و2.4 ليتر وذلك 
ألسواق افريقيا والشرق األوسط، 
حيث يتسم احملركان بخفة الوزن 
وبالقدرة على اخذ كمية اكبر من 
الهواء مما يعطيهما قوة اكبر، 
وهذا ليس غريبا عن هيونداي 

التزامها  الت����ي تواصل دوم����ا 
باالقتصاد في الوقود باستخدام 
ناقل حركة اوتوماتيكي بست 
سرعات مع إمكان التحول الى 
ناقل يدوي بتقنية »شيفترونيك« 
بست س����رعات. ومن املعروف 
ان الس����رعات األكثر هي أفضل 
لألداء حيث تؤدي إضافة سرعة 
سادس����ة الى تقريب الفواصل 
بني معدالت السرعة مما يعطي 
توازنا أفضل لألداء واقتصادا 
في الوقود، إضافة الى كل هذه 
االبتكارات حتتوي سوناتا على 

ابتكارات أخرى تساهم في خفض 
نفقات التشغيل.

الس����رعة وعداد  فبني عداد 
 دوران احملرك يوجد ما يسمى

ب� »ايكو كوتش« املصمم لتشجيع 
عادات القيادة االقتصادية. ويعمل 
هذا النظام في السيارة املجهزة 
بناقل حركة يدوي على إضاءة 
مؤش����ر عند بلوغ اقصى نقطة 
لتغيير مسنن السرع��ة، ويتيح 
هذا النظام توفيرا ف��ي الوقود 
بنسبة 15% - 17% ف��ي الناقل 
االوتوماتيكي وبنسبة %7 - %9 

في الناقل اليدوي.

توسان 2010

الذي  البعيد  النجاح  وعقب 
القته توسان، بدأ طاقم العمل في 
شركة هيونداي الكورية بتطوير 
اجليل اجلديد والثوري املغاير 
كليا من س����يارة الكروس أوفر 
)املبنية على هيكل مركبات الدفع 
املهام( توسان  الرباعي متعدد 
 .35 ix 2010 أو كما يطلق عليه
وتعتبر توسان اجلديدة جيل 
منفرد مبا يحمله من مميزات لم 

تتوافر في س����ابقاتها من حيث 
السالمة وعوامل األمان وكفاءة 
احملرك مع رفع كفاءة استهالك 
الوقود باإلضافة إلى حتس����ني 
مس����توى الفخامة والراحة مما 
يجعلها في منافس����ة قوية مع 
قريناتها في فئتها في األسواق 
وبكل ثقة، كما تعتبر توس����ان 
2010 أول س����يارة سي يو في 
 )Crossover Utility Vehicle(
تنتجها هيونداي ومن تصميم 
التصمي����م  وهندس����ة مرك����ز 
والتكنولوجيا األوروبي التابع 
لهيونداي والواق����ع في مدينة 

فرانكفورت األملانية.
وتصميم هيونداي توسان 
2010 الث����وري يواكب تطلعات 
اجليل اجلديد من الراغبني في 
شراء السيارات. فقد استبدلت 
التي كانت  الزوايا  »هيونداي« 
تتصف بها توس����ان، بخطوط 
وانحناءات انسيابية، كما اهتمت 
السيارة  بش����كل كبير بإعطاء 
اجلدي����دة تصميم����ا رياضي����ا 
متطورا يعزز الشعور باملتعة 
أثناء قيادتها. وتوضح هيونداي 
التصميم اجلديد لتوسان 2010 
 Fluidic »بأن����ه »النحت امل����رن
Sculpture، حيث يتميز بتصميم 
إلتفاف����ي للمصابي����ح األمامية 
وخطوط انس����يابية من خلف 
العج����الت األمامية وصوال إلى 
العج����الت اخللفية، مبا يعطي 

املركبة شكال اندفاعيا مؤثرا.

أناقة عالية الجودة

كما يوفر التصميم مقصورة 
ركاب ذات وضعية عملية للغاية 
وذات رحاب����ة وأناق����ة عالي����ة 
اجلودة، كما يوفر مساحة تخزين 
رائعة توفرها خاصية طي املقاعد 
اخللفية بزاوية 40: 60 درجة. 
كما أن املقصورة الداخلية مثيرة 
لإلعجاب مبا حتمله من مالمح 
عصرية إذ مت رس����م تفاصيلها 
من جديد ومت االعتناء باجلودة 
امل����واد لبنائها.  وانتقاء أجود 
وأكثر م����ا يلف����ت االنتباه في 
شكل لوحة القيادة هو التصميم 
الرياضي لعجلة القيادة بجانب 
لوحة العدادات وفتحات التهوية 
ومكيف الهواء، فضال عن وضعية 
الكونسول الوسطي بحيث يكون 
في متناول يد الس����ائق مع زر 

التشغيل اجلديد أيضا. 
ه����ذا باإلضافة إل����ى وجود 
وحدات تكييف منفصلة للركاب 
باملقص����ورة اخللفية ملزيد من 
الرفاهية واالس����تقالل، وعجلة 
القيادة متعددة الوظائف للمزيد 
من الرفاهية وتوفير أقصى قدر 
من اليتركيز أثناء القيادة. هذا 
باإلضافة إلى توفير نظام سمعي 
متطور Radio CD MP3 ومخرج 
IPOD وتوزي����ع متميز لعدد 6 
سماعات وس����نترلوك ونوافذ 
كهربائية، أما الباور س����تيرجن 
)عجل����ة قيادة آلي����ة املؤازرة( 
فتأتي بنظام كهربائي منفصل 
التجهيزات  ومتط����ور. وع����ن 
املتمي����زة، فقد مت  اخلارجي����ة 
توفير فتحة س����قف كهربائية 
)بانوراما(، باإلضافة إلى املرايات 
الكهربائي����ة اخلارجية املزودة 
بإش����ارات وقابلة للطي للمزيد 
من األمان، ومت تزويد السيارة 
بإطارات عريضة 17، ومصابيح 
ضباب FOG LIGHTS ورميوت 
كنترول KEYLESS ENTRY مع 
نظ����ام أم����ان SECURETY ضد 
السرقة وزجاج النوافذ اخللفية 
داكن اللون لتكتمل بذلك منظومة 
األمان واخلصوصية. وسيكون 
بإمكان املستهلك في دول الشرق 
األوسط ودول أفريقيا االختيار 
بني نوعني من احملركات لتوسان 
 Theta II 2010 »ثيتا 2 جي دي آي
GDI« بسعة 2.4 بقوة 177 حصانا 
ليت����ر أو 2.0 بقوة 166 حصانا 

ومتتاز بالفاعلية البيئية.

»شمال الخليج« اكتسبت ثقة العمالء واسـتحوذت على حصة كبيرة من سوق السيارات المحلي


