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أعلنت هيونداي موتور، الشركة الكورية الرابعة عامليا 
في تصنيف صناعة السيارات، عن حصول سيارتها اجلديدة 
سوناتا 2011 على املزيد من اإلجنازات واجلوائز اجلديدة 
في الس���وق األميركية لتضيفها إلى سجل التميزات التي 
حتظى بها هذه السيارة حول العالم منذ إطالقها مؤخرا.

فقد نالت »هيونداي سوناتا« املرتبة األولى بني 22 سيارة 
في منافسة وتقييم )الس���عر املعقول لسيارة متوسطة 
احلجم(، وذلك وفق االس���تناد إل���ى 7 حتليالت عن هذه 
الس���يارات، باإلضافة إلى اختبارات القيادة ومواصفات 
السالمة في هيونداي سوناتا ومنافساتها، بحسب دراسة 

نشرت نتائجها صحيفة »US News« للدراسات.
وتعتمد هذه الدراسة على حتليل مواصفات السيارات 
املتنافسة وعددها 22 سيارة سيدان متوسطة احلجم لدراسة 
أسعارها حسب مواصفاتها ومميزاتها ابتداء بالتصميم 
اخلارج���ي والداخلي وصوال إلى احمل���رك واملواصفات 
الترفيهية األخرى، ومع متيز »سوناتا« في جميع النقاط 
استطاعت أن تكون في املركز األول بتصميمها املختلف 
كليا مما جعلها تتفوق بسهولة على منافساتها من حيث 
اجلودة واجلمال والس���عة والسعر املعقول الذي جعلها 

في متناول اجلميع. 
وعل���ى الرغم مما حمله املودي���ل اجلديد من تغييرات 
صناعية وهندس���ية إال أن التكلفة لم ترتفع بشكل كبير 
مما جعلها في املقدمة مبواصفات الترفيه واألداء والسالمة 
التي تضمها لتكون جمي���ع هذه العناصر متوافرة أيضا 
بسعر معقول بينما تلجأ بعض مصانع السيارات األخرى 

إلى رفع سعر السيارة مع كل إضافة في املواصفات.
وعن نتائج هذه الدراسة، قال املدير العام لشركة شمال 
اخلليج التجارية رائد ترجمان، الوكيل احلصري لسيارات 
هيونداي في الكويت: »إن جوهر فلسفة اإلبداع والتطوير 
في هيونداي هو في اجلمع الذكي بني األداء والقيمة إرضاء 
الحتياجات العمالء وتوقعاتهم. واستطعنا أن نحقق هذه 
املعادلة الذكية بش���كل جعل هيون���داي تعزز حضورها 
وحصتها السوقية في العالم، كما هو احلال في الكويت، حيث 
ارتفعت حصتنا بنسبة جيدة وازدادت الثقة واالعتمادية 
التي نفخر بها ل���دى عمالئنا عندما يعبرون عن رضاهم 
بهذه السيارة العصرية والغنية مبواصفات األداء واجلمال 
والسالمة«. واضاف: إن ما حققته هيونداي سوناتا 2011 
حتى اآلن يعتبر فخرا لنا في هيونداي، ونضيفه لإلجنازات 

التي حتققها السيارات األخرى كسيارة سينتينيال وجيتس 
وتوسان وغيرها. وجدير بالذكر أن هيونداي سوناتا كانت 
قد افتتحت العام اجلدي���د مبجموعة اجلوائز التي أكدت 
مكانتها وريادتها بجائزة السالمة القصوى من معهد التأمني 
للسالمة على الطرق السريعة، وجائزة سيارة الشهر من 
NADA Guides وجائزة السيارة األولى املتوسطة احلجم 
بسعر معتدل وذلك من صحيفة US News، وجائزة أفضل 
سيارة سيدان متوسطة احلجم بالتنافس مع هوندا اكورد 
ومازدا i6 وفق دراسة أجراها موقع Edmunds.com، وجائزة 
 Car & أفضل سيارة سيدان متوس���طة احلجم من مجلة
Driver وجائزة أفضل سيارة عائلية متوسطة احلجم من 

. USA Today صحيفة
ومت اختبار الس���يارات على عدة مس���تويات حيث مت 
جتريب جميع الس���يارات من قبل أفراد العائلة املشاركة 
إلبداء انطباعاتهم وآرائهم في كل سيارة وما يثير اهتمامهم 
وتفضيالتهم في كل س���يارة حيث ركز أفراد األسرة على 
الس���عة الداخلية والرحابة، وس���عة صندوق التخزين، 
وسهولة التعامل مع الوظائف الداخلية للسيارة من الترفيه 
والتكييف وصوال إلى الشكل اخلارجي للسيارة. ومن ثم 

يتم اختبار القيادة بطريقة احترافية ومقارنة املواصفات 
القياسية لكل سيارة.

وكان���ت النتيجة النهائية التي مت حتقيقها بني ثمانية 
سيارات متنافس���ة هي هو فوز سيارة هيونداي سوناتا 
اجلديدة 2011 باجلودة، ويبلغ سعر السيارة في األسواق 
األميركي���ة 22.745 دوالرا، وقد نالت هذه الس���يارة 125 
نقطة بينما نالت الس���يارات األخرى املنافسة نقاطا أقل 
في املجموع العام الذي بلغ 1.000 لتكون سوناتا 2011 في 

قمة التصنيف. 
وبرزت »سوناتا 2011« مع سيارة أخرى فقط بصفتها 
سيارة متتلك نظام مالحة داخليا. أما عن باقي املواصفات 
واملزايا التي وجب توفرها في السيارات املنافسة، والتي 
استطاعت »هيونداي سوناتا« أن متتلكها فهي: عجلة قيادة 
هيدروليكية، نظام الثبات االلكتروني للسيارة، الفرامل 
املقاومة لالنغالق عند الفرملة، والتوزيع االلكتروني لقوة 
الفرملة على العجالت األربعة، ودفع قوة الفرملة بنسبة أكبر 
إلى العجالت األمامية في حاالت الفرملة القصوى واحلادة 
ألن السيارة في هذه احلاالت تنخفض مقدمتها نحو األرض 

أكثر وجتعل الثقل األكبر على العجالت األمامية. 

حصل محرك AMG ذات الثماني اسطوانات 
بسعة 6.3 ليترات على جائزتني من جوائز احلدث 
الشهير »احملرك العاملي لعام 2010« حيث ان هذا 
احملرك القوي ذات التنفس الطبيعي ينتج قدرة 
تصل إلى 386 كيل���و واط/ 525 قوة حصانية 
ليخطف األضواء في فئة »احملرك األفضل أداء« 
وفئة »ما فوق األربعة ليترات« ليستمر محرك 
الثماني اسطوانات من AMG في كسب املنافسة 

للسنة الثانية على التوالي.
ويحمل محرك AMG بسعة 6.3 ليترات وثماني 
اسطوانات التصميم M 156 والذي تبلغ سعته 
احلجمية 6208 سم³ لينتج قدرة تتراوح بني 336 
كيل���و واط )457 قوة حصانية( إلى 386 كيلو 
واط )525 قوة حصانية( مع عزم دوران يصل 
إلى 360 نيوتن متر وهو شيء مييز موديالت 
 AMG وموديل C 63 AMG املختلفة كموديل AMG
E 63وموديل SL 63 AMG ، حيث ان األساس في 
رشاقة القوة املنتجة هي التكنولوجيا الثابتة 
التي تظهر من خالل السيارة الرياضية وهو جزء 
متالزم لفلسفة شركة مرسيدس – AMG على مدار 

أربعة عقود، وق���د كان حكم أحد أعضاء جلنة 
التحكيم جاسون كاميسا من مجلة »السيارات« 
بالواليات املتحدة األميركية أن هذا احملرك هو 
املثال املطلق للسيارات الرياضية األملانية ذات 
محركات بثماني اسطوانات، باإلضافة إلى رأي 
احملرر بجريدة »C« األميركية كارل كونانان أن 
»هذه السيارة تستحق املركز األول ملجرد روعة 
ص���وت احملرك«. ويظهر اجله���د الهائل حملرك 
AMG ذي الثماني اسطوانات واحلائز على تلك 
اجلوائز من خالل اخلصائص املجتمعة في السيارة 
باإلضافة إلى تطور السيارة الواضح من خالل 
زيادة قوة احملرك ووصول السيارة إلى التصميم 
 AMG حيث ان التصميم األساسي لسيارات M 159
هو M 156، وتش���تمل سيارة جناحي النورس 

Gullwing على محرك AMG ذي التنفس الطبيعي 
الذي ينتج قدرة تصل إلى 420 كيلو واط )571 
قوة حصانية( مع حد أقصى لعزم الدوران والذي 

يصل إلى 650 نيوتن متر.
 اجلدير بالذكر أن هناك سيارة مميزة أخرى 
تشتمل على ذلك احملرك وهي C 63 AMG املزودة 
مبجموع���ة األداء اإلضاف���ي وتنتج قدرة تصل 
حلدها األقصى عن���د 358 كيلو واط )487 قوة 
حصانية( حيث ان اخلصائص التي مت جتديدها 
في احملرك مس���ؤولة عن زيادة القدرة املنتجة 
ومنها املكابس املصنعة من احلديد واملختارة من 
SLS AMG باإلضافة إلى أذرع التوصيل اجلديدة 
مع العمود املرفقي اخلفيف الوزن والذي جعل 
احملرك أخف وزنا بحوالي )3( كيلوغرامات، هذا 

باإلضافة إلى تقلي���ل القصور الذاتي مما يدعم 
الرش���اقة حملرك ذي الثماني اسطوانات ليعمل 

على تقدمي استجابة على مستوى أكبر.

مرسيدس ـ AMG تهزم منافسيها

يتم تصنيف جوائز »احملرك العاملي للعام« 
بني أفخم وأش���هر اجلوائز في عالم السيارات 
وهو حدث مت تنظيمه بواسطة مالكي املؤسسات 
الصحافية املتخصصة في اململكة املتحدة ووكالة 
UKIP لإلعالم واألحداث منذ عام 1999 حيث يتم 
اختيار جلنة مستقلة من احملكمني ويتم جتديدها 
من بني صحافيي مجالت الس���يارات من )32( 
دولة لتختار تلك اللجنة أفضل احملركات للعام، 
واس���تمرارا للنجاح في ع���ام 2009 فإن محرك 

AMG ذا الثماني اسطوانات بسعة 6.3 ليترات 
متكن من هزمية أقوى املنافس���ني في عام 2010 
من املانيا وايطاليا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة األميركية واليابان، وهذا النجاح يظهر 
مرة أخ���رى اخلبرة العظيمة الت���ي تتمتع بها 
مرسيدس – AMG في تطوير وإنتاج احملركات 

ذات التنفس الطبيعي واألداء العالي.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم تطوير احملرك 
ومجموعة نقل احلركة في مؤسسة مرسيدس – 
AMG فريدريش ايشلر: »إن جناحنا املتواصل 
والذي استمر حتى هذا العام في إثنتني من الفئات 
هو برهان واضح لنتائج االختبارات اإليجابية 
على محرك AMG ذي الثماني اسطوانات بسعة 
6.3 ليترات على جميع وسائل اإلعالم، وأيضا 
حصول احملرك على أعلى مركزين يعكس احلماس 
 Mercedes-AMG الشديد لدى عمالئنا«. وسيارات
متاحة حصريا في الكويت لدى شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي، املوزعني العامني املعتمدين 

ملرسيدس- بنز بالكويت. 

هيونداي سوناتا
2011

تنتج المحرك 
األفضل رياضياً

AMG
مرسيدس

محرك AMG  ذو الثماني أسطوانات 
يفوز بجوائز المحرك العالمي لعام 2010

أفضل سيارة عائلية متوسطة الحجم  بسعر معقول في أميركا


