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»الزياني« يطلق سيارة بنتلي كونتيننتال سوبر سبورت
خارقة األداء وتعكس الشغف والحماس عند مهندسي ومصممي »بنتلي«

حلت س���يارة بنتلي كونتيننتال سوبر سبورت في معرض 
الزياني، وتعتبر أس���رع وأقوى س���يارة ومتثل املفهوم االصلي 
لبنتلي، اثنتان من العضالت الواسعة في املقدمة من شأنهما أن 
توفرا االداء الفائق والتركيز بش���كل أساسي على جتربة قيادة 

عالية االداء.
وتعليقا على وصول س���يارة سوبر س���بورت اجلديدة قال 
املدير العام لشركة الزياني ديريك دافيز: »سيارة سوبر سبورت 
كونتينننتال تعكس الشغف واحلماس عند مهندسي ومصممي 
بنتلي، انها االس���رع واالفضل واالجم���ل واالروع على االطالق، 
الى حد كبي���ر لتؤكد على طابعها القوي، ونحن على يقني بأنها 
ستكون من االخبار الس���ارة لعمالئنا وجتربة تركز على قيادة 

مثالية ستمنحهم اياها هذه السيارة«. 
وبدأت بنتلي كونتيننتال س���وبر سبورت بوصفها مشروع 

استكشاف امكانيات تخفيض الوزن على بنتلي كونتيننتال 
جي تي ولكن مع مزي���د من القوة والعزم، والى حد 

كبير عملية جتريبية تبلورت على مدى فترة 24 
ش���هرا في برنامج الس���يارة اجلديدة، مدفوعة 

بالعاطفة واحلماس من قبل مجموعة صغيرة 
من مهندسي ومصممي بنتلي.

 621( 630PS النتائ���ج كانت مثيرة مع
حصانا(، ونظام Quickshift، ومن شأنها أن 

5% توفر تخفيض بنسبة  0

من عدد مرات التحول، وبنتلي كونتيننتال سوبر سبورت حتدد 
معايير جديدة الداء بنتلي، حيث ان التسارع من 0-100 كلم/ ساعة 

في 3.9 ثوان مع سرعة قصوى تصل الى 329 كم/ ساعة.
الس���يارة اخلارقة االداء تكملها مجموعة من التحسينات مبا 
في ذلك هيكل السيارة ونظام التعليق، وذلك باستخدام املكونات 

االخف وزنا، واملخمدات املضادة للدوران.
عج���الت فريدة من نوعها خفيفة الوزن )20 بوصة(، املكابح 
الكربون مصنوعة من السيراميك تعزز من استجابة املقود وقبضة 
راحة اليد، وعموما ان توفير الوزن من قبل فريق املهندسني قد 
خفض من وزن 110 كل���غ مقارنة مع بنتلي كونتيننتال جي تي 

سبيد.
ان تطور تصميم 

بنتلي كونتيننتال سوبر سبورت هو الى حد كبير »شكل حالة« 
من النموذج التالي والذي يدل على أش���كال جديدة هادفة تشير 

الى التغييرات الهندسية املقبلة.
ومع زيادة نس���بة التوربو واالستفادة من أدائه، تعطي هذه 
الس���يارة خفة ورشاقة في احلركة أفضل من أي وقت مضى مع 
التعليق املميز وعلبة التروس التي ساهمت في انتاج هذا االداء 
املبهر واملتفوق على جميع السيارات، ومن أهم الزوائد والتعديالت 
التي وضعت عليها توافر انتفاخ في الرفارف اجلانبية لتعطيها 
طلة كبيرة وشكال ضخما وكذلك انسيابية التصميم بشكل كبير 
وتعديل على اخللفية لتكون أوسع ب� 50 ملم )2 بوصة( ولتمنحها 
سهولة في القيادة وثباتا كبيرا في أعلى السرعات، ما يترتب على 
سيارة السوبر سبورت 

أس���لوب يجمع بني ابداع كونتيننتال جي تي مع املظهر اجلديد 
واملميز الذي يعكس الطابع االكثر أناقة.

بش���كل عام تصميم بنتلي كونتيننتال س���وبر سبورت كله 
متناس���ق وأكثر قوة وصالبة من الس���ابق مع ش���بكة الواجهة 
واملصابي���ح الدائرية عالية التوهج مع غطاء احملرك ذي الطابع 
الرياضي بفتحات التهوي���ة املميزة مع خطوط ومتوجات غاية 

في االتقان.
ومن الداخل كل جديد يعرض مهارات احلرفيني في مصنع الشركة 
في كرو )اجنلترا(، حيث تأتي هذه الس���يارة املتألقة مبقصورة 
ضمن أعلى املعايير فتم تصنيعها من أجود املواد كاجللود الفاخرة 
وألياف الكربون ومعدن االملنيوم املقاوم للصدأ واعطاؤها أبرع 
التصاميم واالمكانيات املمكنة واستحداث أروع تكنولوجيا في 
هذه السيارة مع أربعة مقاعد رياضية خفيفة الوزن مصنعة من 
أفخم أنواع اجللود املطرزة )الكنتارا( واملصنوعة يدويا بشكل 
رياضي مميز مع توفير أجواء ال توصف من الرفاهية املثالية 

واالناقة التي ال ميكن الي سيارة امتالكها.
وكان أول ظهور لنسخة السوبر سبورت في عام 1925 
والتي ش���هدت تاريخا حافال باالجنازات في سباقات 
السيارات في ذاك الوقت حيث وصلت سرعتها الى 

100 ميل في الساعة.

اختيار BMW ماركة السيارات 
المفضلة في الكويت

 Business News في بحث أجرته مجلة
لسوق السيارات الفخمة محليًا

متت تس���مية BMW ماركة الس���يارات 
املفضلة في الكويت، وذلك بحس���ب نتائج 
 Business News البحث الذي اجرته مجلة
لسوق السيارات الفخمة في الكويت، ولقد 
اختارت الش���ريحة التي اجري عليها بحث 
املجلة ماركة BMW السيارة الفاخرة الرائدة 
في العالم كاحدى أقوى املاركات في الكويت 
واالقوى في مجال اعمال السيارات من ناحية 

دعم العمالء.
وقد اخذ البحث ع���دة عوامل مختلفة في 
االعتبار، منها ذكر املارك���ة املفضلة باالعتماد 
على اول ماركة س���يارات فاخرة تخطر في بال 
العميل، ومفه���وم النوعية والفخامة، وحضور 
املاركة في السوق الكويتية في هذه الفئة االخيرة، 
تبني ان BMW حتظى بحضور بارز عند املجتمع 
الكويتي، ويشمل ذلك العائالت، والنساء، ورجال 

االعمال.
عالوة على ذلك اعتبر الذين اجري عليهم البحث 
ان ماركة BMW هي الصوت االقوى في نشاطاتها 
االعالنية واالعالمية، مع توصيل رسائلها بذكاء 

وقوة، واخيرا اختيرت شركة علي الغامن واوالده 
للس���يارات، الوكيل احلصري واملوزع املعتمد 
لس���يارات مجموعة BMW في الكويت، كأفضل 

وكيل في دعم العمالء في الفئة الفاخرة.
وفي هذا السياق قال املدير العام لشركة علي 
الغامن واوالده للسيارات يوسف القطامي: »تعكس 
 Business News نتائج هذا البحث الذي اجرته مجلة
دعمنا الكبير ملاركة BMW في الكويت وعالقتنا 
املديدة والراسخة معها، فضال على التزامنا مع 
عمالئنا، وقد ساعدتنا هذه العوامل لنكون احد 
افضل الوكالء املعتمدين اداء ملجموعة BMW في 
الشرق االوسط في العام 2009، ونأمل ان نحافظ 

على هذا النجاح في العام 2010«. 
وخير دليل عل���ى التزام علي الغامن واوالده 
بتأمني افضل املستويات في خدمة العمالء، هو 
افتتاح ورشة اعمال جديدة مؤخرا، وتضم املنشأة 
اجلديدة مشغال مساحته 3 آالف متر في الطابق 
االرضي، ومتجرا لقطع غي���ار الهيكل، وصالة 
استقبال متطورة، فضال على مساحة ركن واسعة 

لزيادة راحة العميل.


