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أعلنت فورد عن مش���اركتها في »أسبوع جيتكس 
للتقنية 2010« في أكتوبر اجلاري وذلك للعام الثالث على 
التوالي، بصفتها شركة السيارات الرسمية ألكبر حدث 
تشهده املنطقة في مجال تقنيات املعلومات واالتصاالت، 
حيث س���تقوم العام احلالي بتقدمي تقنية »ماي فورد 

تاتش« في سابقة من نوعها على مستوى القطاع.
وتنطلق هذه التقنية الرائدة مع سيارة فورد إيدج 
2011 اجلديدة، السيارة الرسمية ألسبوع جيتكس للتقنية 
العام احلالي، والتي تقوم بإطاللتها األولى في املنطقة 
خالل احلدث املستمر من 17 الى 21 أكتوبر اجلاري في 

مركز دبي الدولي للمؤمترات واملعارض.
وتأتي تقنية »ماي فورد تاتش« القائمة على نظام 
»سينك« لتعيد صياغة الطريقة التي يتفاعل فيها السائق 
مع السيارة، لتس���تبدل العديد من األزرار، واملقابض، 
 LCD والعدادات التقليدية، بشاشات الكريستال السائل
التي تتميز بالوضوح احلالي واأللوان املتعددة، وبأزرار 
تعمل بخمس���ة طرق مختلفة. وميكن تخصيص هذه 
الشاشات لعرض املعلومات املهمة لكل سائق بنقرة زر 

بسيطة، أو بأمر صوتي أو بلمسة على الشاشة.
وفي هذا السياق، قال املدير اإلقليمي للتسويق واملنتجات في فورد الشرق األوسط ثيو بينسن »يسعدنا 
ان نش���ارك في أسبوع جيتكس للتقنية، لنقدم مرة أخرى تقنية ماي فورد تاتش اجلديدة واملبتكرة من 
فورد، والتي تبشر بطريقة أكثر ذكاء وأمانا وبساطة لتفاعل السائقني مع تقنيات السيارة، وأمناط حياتهم 
الرقمية. وبفضل مكانته املتميزة على مستوى املنطقة، يشكل »جيتكس« دون شك املنصة املثالية إلطالق 

هذه التقنية اجلديدة«.
واض���اف: »تأت���ي تقنية، ماي فورد تاتش، لتمهد الطريق أمام اجلي���ل القادم من جتربة قيادة املركبة 
للعمالء في مختلف أنحاء املنطقة، حيث انها تهدف الى مواجهة الكم الهائل من املعلومات، وتنتقل باملعدات 
الداخلية في املركبة الى مصاف االلكترونيات الشخصية الرائجة مثل أجهزة الكمبيوتر احملمول، والهاتف 
املتح���رك، والكاميرات الرقمية ومش���غالت ملفات إم بي3، واننا نتطلع الس���تعراض هذه امليزة اجلديدة 

واملشوقة التي ستنطلق للمرة األولى على سيارة الكروسوفر اجلديدة إيدج 2011.

من جانبها قالت نائب أول رئيس مركز دبي التجاري 
العاملي تريكسي لوه: »يسعدنا في الوقت الذي نحتفي فيه 
بالذكرى السنوية الثالثني ل� »أسبوع جيتكس للتقنية« 
ان نرحب مجددا بش���ركة فورد للسيارات كشريك لنا 
في هذا احلدث الرائد واألبرز في قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت في الشرق األوسط وأفريقيا، والذي يشكل 
شريكا مثاليا لفورد لكي تستعرض أحدث ما توصلت 
اليه من ابتكارات لهواة وعشاق السيارات حول العالم، 
وتأتي التقنية احلديثة املدمجة في سيارة فورد إيدج 2011 
لتعكس بوضوح رؤية »جيتكس« الطموحة لالبتكار، 
والتزامه املتواصل جتاه اجلودة الفائقة التي حرصنا 

على تقدميها خالل العقود الثالثة املاضية«.
وتنطلق سيارة فورد إيدج 2011، السيارة الرسمية 
ألسبوع جيتكس للتقنية 2010، للمرة األولى في منطقة 
الشرق األوسط من منصة فورد داخل قاعة الشيخ سعيد، 
وكانت مركبة فورد كروسوفر متعددة االستخدامات، 
والتي تخطت مبيعاتها العاملية عتبة ال� 400 ألف مركبة 
مؤخرا، قد ش���هدت ملسات حتديث كبيرة تشمل إعادة 
التصميم اخلارجي، واملواد احملسنة، ومهارة التصنيع 
ف���ي املقصورة الداخلية، والتقني���ات احلصرية في فئتها، مبا فيها »ماي ف���ورد تاتش«، وأداء رائد على 

مستوى فئتها.
وتض���م تقنية »ماي فورد تاتش« املزايا املعروفة ألبرز واجهات االلكترونيات االس���تهالكية، مبا فيها 
مش���غالت ملفات »ام بي 3« والهواتف املتحركة، اضافة الى اجليل اجلديد من نظام »سينك« احلائز على 

اجلوائز.
وفي هذا الصدد أكد ثيو بينس���ن »س���تلعب تقنية ماي فورد تات���ش دورا محوريا في اعادة صياغة 
الواجهة الداخلية في السيارة، لتعكس الطريقة التي يتفاعل فيها العمالء مع غالبية األجهزة في حياتهم، 
باستخدام األزرار احلساسة للمس، والشاشات التي تعمل باللمس، وأدوات التحكم على املقود والتعرف 
على الصوت. ونحن نتطلع الى تقدمي هذه التقنيات في املنطقة، كما اننا على ثقة من ان هذا النظام اجلديد 

سيحظى بشعبية واسعة كالتي حققها نظام سينك«.

أحد الرابحني يتسلم جائزته من الذهب 

أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده عن اجراء السحب الكبير في 19 سبتمبر 
الماضي، في تمام الس���اعة السادس���ة مساء 
بمعرض قطع غيار تويوتا الساير بالشويخ، 
وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اشكناني، ومن مؤسسة الساير مدير 
تسويق قطع الغيار محمد علي هالل الذي قام 

بتسليم جائزة الذهب للفائزين.
وأكدت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده في بيان صحافي حرصها على أن يتم 
السحب وفقا للنظام اإللكتروني الذي يضمن 

ف���رص متعادلة لجميع  عمالء الس���اير، مما 
يعزز فرص فوز المشتركين بالتساوي، وذلك 
لعروض الصيف التي أطلقتها الشركة من 12 
يونيو الى 12 سبتمبر 2010 والتي كانت عبارة 
عن عرض خاص على قطع غيار تويوتا الساير 
األصلية، مما أعطى زبائن معارض قطع الغيار 
ومراكز خدم���ة تويوتا فرصة التأهل لدخول 
الس���حب الكبير على جوائز مغرية مقابل كل 
5 دنانير من فاتورة قطع غيار تويوتا الساير 

األصلية.
 وقد فازت بالجائ���زة األولى: عذاري علي 

جعفر حسن عبدالرحمن )كوبون رقم 25474( 
وهي عبارة عن 500 غرام ذهب، وفاز بالجائزة 
الثانية عمر عبدالرحمن محمد ش���مس الدين 
)كوبون رق���م 198270(، وهي عبارة عن 250 
غراما ذهبا، اما الفائ���ز بالجائزة الثالثة فهو 
خالد عبداهلل عيد عيفان )كوبون رقم 112248( 

وهي عبارة عن 100 غرام ذهب.
وق���د تقدم���ت ش���ركة الس���اير بالتهنئة 
للفائزين ولجمي���ع عمالئها الختيارهم قطع 
غيار تويوتا الساير األصلية وثقتهم بمراكز 

خدمة تويوتا.

نفاذ البطارية من موصل كهربائي 
في املنزل بقوة 220 فولت وذلك في 
خالل ست ساعات فقط، كما ميكن 
أيضا شحن 80% من حجمها في 
25 دقيقة من منفذ )380V(، ومن 
املنتظر أن تتعاون هيونداي مع 
حكومة مدينة سيئول وغيرها من 
الوكاالت احلكومية لبناء محطات 

إلعادة الشحن.
وجتدر اإلشارة إلى أن مكونات 
احملرك الكهربائي في بلواون تتيح 
تواجد خاصية املقود السريع أو 
»باور س����تيرينج«، ومضخات 
للم����اء والفرامل التي تعمل وفقا 

للمحرك.
كما وفرت هيونداي أيضا نظام 
اتصال أوتوماتيكي متطور لتوفير 
معلومات للسائق مثل موقع أقرب 
مراكز إعادة الشحن بالنسبة له، 
 TFT وزودت السيارة بشاشات
LCD حجم 4.2 بوصة تس���مح 
للسيارة بإصدار أصوات تعبر 
عن اجتاهات س���يرها، وتخطط 
هيونداي لتوسيع قدراتها على 
إنتاج س���يارات بلواون العام 
املقبل، منجزة بذلك اختبارات 
اإلنتاج. وينتظر إنتاج 2.500 
س���يارة بلواون مع نهاية عام 

.2012

نبذة عن هيونداي

هذا وقد تأسس���ت شركة 
هيونداي موت���ور عام 1967، 
حتى باتت مجموعة هيونداي- 
كيا اليوم إحدى أكبر شركات 
العالم. وتعتبر  السيارات في 
أكبر شركة  املجموعة خامس 
مصنعة للسيارات عامليا إذ يقع 
حتت مظلتها أكثر من 24 شركة 
تابعة وفرعية على املستوى 

الدولي. 
وتض���م املجموع���ة نحو 
75 أل���ف عامل ح���ول العالم، 
حيث يبلغ حجم مبيعاتها ما 
يقارب 3.1 ماليني سيارة على 
مستوى العالم في عام 2009، 
محققة مبيع���ات بلغت 41.8 
مليار دوالر )مبا فيها املصانع 
اخلارجية، وذلك باس���تخدام 
متوس���ط س���عر صرف 1276 
ربح للدوالر األميركي الواحد(. 
وحتقق سيارات هيونداي شهرة 
واس���عة عامليا حيث تباع في 
193 بلدا من خالل 6000 وكيل 

ومعرض.

وهو ما يتوافق مع طبيعة السيارة 
الكهربائية التي تعمل بالبطارية 

واحملرك الكهربائي.
كما صممت السيارة ملنع عملية 
الش����حن الزائد وتعزيز السالمة 
أثن����اء االصطدام حي����ث أجرت 
هيونداي اختبارات التحمل للتأكد 
من سالمة الس����يارة ملئات آالف 
الكيلومترات. وس����جلت بلواون 
أقصى س����رعة لها 130 كيلومترا 
في الس����اعة وتصل بسرعة 100 
كيلومتر في الساعة في ظرف 13.1 
ثانية محققة بذلك نتائج أسرع من 

نظيراتها في الفئة ذاتها.
 كم����ا حتتوي بل����واون على 
 ،)VESS( جتهيزات سمعية حديثة
ال����ذي يعمل على إصدار أصوات 
اصطناعية من أجل سالمة املارة، 
حيث ان السيارات الكهربائية ال 
تصدر أصواتا مسموعة عند السير 

بسرعات منخفضة.
وميكن لسيارة بلواون أن تسير 
ملسافة 140 كيلومترا بشحن مرة 
واحدة. كما ميكن إعادة شحنها عند 

كيلووات/ساعة. 
وتول����د الس����يارة اجلدي����دة 
 ،81ps بلواون« قوة فائقة تبلغ«
وع����زم دوران 21.4kg كج����م/ م 
)210 نيوت����ن متر(. ويلعب عمر 
البطاري����ة وقدرتها على تخزين 
الشحن دورا هاما في أداء السيارة 
الكهربائية التي تعتمد كليا على 
احملرك والبطارية الكهربائية، ولهذا 
اختارت هيونداي بطاريات أيون 
ليثيوم بوليمر بدال من بطاريات 
 )NiMH( شحن نيكل ميتال هيدريد
التي تعطي نفس القوة، لكنها أقل 
في الوزن بنس����بة 30% واحلجم 
بنس����بة 40%، لكن كفاءتها أكثر 
وتتيح مساحة داخلية أكبر للركاب، 

اختبارات القيادة عليها.
الش����ركة على مدى  وتخطط 
العامني املقبلني، حتى أغس����طس 
2012، لتكري����س جهده����ا إلقامة 
وتطوير بنية أساسية كاملة لشحن 
بطاريات السيارة الكهربائية. كما 
سيتم اس����تخدام هذه السيارات 
ألغراض ترويجية، مع بداية قمة 
مجموعة العشرين »G20« املقبلة 
لتعزيز صورة كوريا كدولة صديقة 

للبيئة.
واس����تمد اس����م بل����واون من 
إس����تراتيجية حمل����ة »بل����و- 
التي تشمل منتجات  هيونداي«، 
صديقة للبيئ����ة والتكنولوجيا، 
بينما يشير رمز »اون«  »ON«إلى 
التش����غيل، وتعد سيارة بلواون 
سيارة مضغوطة احلجم، حيث 
يبلغ طول����ه 3585 مم، وعرضه 
1595 مم، وارتفاع����ه 1540 مم، 
كما إنها مزودة مبحرك كهربائي 
عال����ي الكفاءة مدع����وم ببطارية 
 »LiPoly أي����ون ليثيوم بوليم����ر
« ملبتك����رة، والت����ي تنت����ج 16.4 

دخلت شركة هيونداي موتور � 
وكوريا اجلنوبية- يوم 9 سبتمبر 
املاض����ي عهدا جدي����دا في مجال 
التكنولوجي����ا الصديقة للبيئة، 
بكش����فها النقاب عن أول سيارة 
فائقة الس����رعة تعم����ل بالطاقة 
الكهربائية )FSEV( والتي أطلقت 

عليها اسم »بلواون«.
وبهذه املناسبة قال نائب رئيس 
مركز R&D بشركة هيونداي، د. 
هيون سون لي: »يشرفنا أن نقدم 
للعالم أحدث تكنولوجيا توصلت 
إليه����ا هيون����داي، واملتمثلة في 
سيارتها اجلديدة بلواون التي مت 
تطويرها كليا في كوريا اجلنوبية«، 
وأضاف »إن مصلحة املستهلكني 
الس����يارات  الطلب على  وازدياد 
الصديق����ة للبيئ����ة، جعل توفير 
تلك التكنولوجيا املتطورة مطلبا 
أساسيا وأمرا حاسما لنحافظ على 
ريادتنا في تلك الصناعة، مع األخذ 
في االعتب����ار أن هيونداي تضع 
على عاتقها -إل����ى جانب تلبية 
احتياجات السوق - مسؤولية احلد 

من انبعاث غاز الكربون«.
واض����اف قائ����ال: »رفع����ت 
هيونداي الستار عن السيارة في 
قصر الرئاسة »البيت األزرق«، 
بحضور الرئي����س الكوري لي 
ميون����غ باك ووزي����ري البيئة 
واالقتصاد املعرفي، باإلضافة 
حلضور 50 مس����ؤوال حكوميا 

واقتصاديا رفيع املستوى«.
وقد قام الرئيس الكوري لي 
ونائب رئيس هيونداي باختبار 
قي����ادة واح����دة م����ن املركبات 
اجلديدة خ����الل احلفل في مقر 

البيت األزرق.
واستثمرت هيونداي نحو 
40 مليار وون )العملة الرسمية 
لكوريا اجلنوبية( خالل سنة 
واحدة إلنتاج سيارة بلواون، 
والتي يس����تند تصميمها على 
طراز i10 - فئة سيارات هيونداي 
الصغيرة »هاتش����باك«- التي 
كش����ف النقاب عن أول نسخة 
كهربائي����ة منها i10 في معرض 
فرانكف����ورت للس����يارات عام 

.2009
وخ����الل احلف����ل، كش����فت 
هيون����داي ع����ن خطتها لطرح 
ثالثني سيارة كهربائية أخرى 
لتوزع على الوزارات احلكومية 
والهيئات الرسمية قبل أكتوبر 
املقبل من أجل إجراء املزيد من 

»الساير« توزع جوائز الذهب على الرابحين 
في عروض الصيف لقطع غيار تويوتا األصلية

لتصبح أول سيارة كهربائية فائقة السرعة مصنعة في كوريا الجنوبية

»هيونداي« ترفع الستار عن سيارتها اإللكترونية »بلواون«

»فورد« تستعد للكشف عن تقنية »ماي فورد تاتش« الفريدة 
خالل مشاركتها في معرض جيتكس 2010

»الشايع والصقر« تطلق مهرجان 
«أقبض نقدًا حتى 999 دينارًا«

أعلنت الش���ركة الكويتية 
الستيراد السيارات )الشايع 
والصقر( »كايكو« املتخصصة 
في مجال اس���تيراد السيارات 
وملحقاتها، واملوزع احلصري 
لسيارات مازدا في الكويت عن 
التسويقي  إطالقها ملهرجانها 
»اقبض نقدا حتى 999 دينارا«، 
وال���ذي يتضم���ن العديد من 
املفاج���آت والعروض املميزة 

على جميع سيارات مازدا.
الس���ياق، قال  وفي ه���ذا 
املدير العام للشركة الكويتية 
الس���تيراد الس���يارات كايكو 
)الشايع والصقر( فوميو توني 
ان: »ذلك املهرجان س���يدهش 
جميع عشاق مازدا ملا فيه من 
عروض قيمة ومفاجآت مذهلة 
حيث ان جمي���ع عمالء مازدا 
سيسترجعون حتى 999 دينارا 
نقدا من قيمة س���ياراتهم عند 
شرائهم س���يارات مازدا خالل 
فترة املهرجان، بجانب السهولة 
في التمويل واألقساط املبسطة 
مبا يتيح للجميع امتالك سيارة 
أحالمه���م من س���يارات مازدا 
خالل فترة املهرجان والذي بدأ 
فاعلياته في التاسع والعشرين 
من سبتمبر وحتى الثالثني من 

نوفمبر 2010«.
وأضاف: »لعش���اق مازدا 
هن���اك مجموعة واس���عة من 
املوديالت تلبي جميع رغبات 
واهتمامات فئ���ة عريضة من 
اجلمهور، ميكنه���م االختيار 
بينه���ا كل حس���ب اهتماماته 
ورغباته، فللعائالت وعشاق 

الس���فر ميكنهم التمت���ع بالرائدة 
واملميزة مازدا CX-9 التي أبهرت ومازالت تبهر 
عمالء مازدا مل���ا تتمتع به من تصميم ديناميكي 
أنيق وأداء قوي مع أعلى مواصفات األمان كل ذلك 
ميكن احلصول علية بقسط شهري يبدأ من 209 
دنانير وأيضا سيحصل العميل على 999 دينارا 

نقدا يسترجعها من قيمة السيارة«.
واشار الى انه بالنس���بة للعائالت الصغيرة 
والش���باب محبي منط احلياة العصري ميكنهم 
إضاف���ة املزيد من اإلثارة عل���ى منط حياتهم مع 
مازدا CX-7 وذلك بقس���ط ش���هري يبدأ من 166 
دينارا باإلضافة إلى أن عميل مازدا سيحصل على 
777 دينارا نقدا، الفتا: »وال ننسى مازدا6 بفئتيها 
املختلفتني والتي تتناسب مع املتطلبات املختلفة 
للعمالء سواء فئة 2ليتر بقوة 147حصانا أو 2.5 
ليتر بقوة 170 حصانا ميكن احلصول عليها بقسط 
شهري يبدأ من 116 دينارا وأيضا سيحصل العميل 

على 666 دينارا نقدا«.

أما عن عشاق املظهر الرياضي واألداء الديناميكي 
واحمل���رك االقتصادي فيمكنه���م التمتع بامتالك 
اجلديدة كليا مازدا3 بقس���ط شهري يبدأ من 96 

دينارا وسيحصلون على 333 دينارا نقدا.
 ولفت توني الى ان: »هذا ليس كل شيء.. فكل 
من طلبة اجلامعة واملوظف���ني اجلدد والعائالت 
الصغيرة التي التزال تبحث عن س���يارة أنيقة، 
عملية واقتصادي���ة فان مازدا تقدم لهم اجلديدة 
كليا مازدا2 موديل 2011 احلاصلة على أكثر من 52 
جائزة دولية وذلك بقسط شهري بسيط يبدأ من 

69 دينارا مع احلصول على 222دينارا نقدا«.
واكد أن الشركة الكويتية الستيراد السيارات 
»كايكو« حترص دائما على تقدمي األفضل لعمالئها 
وذلك من خالل منتجات أصلية عالية اجلودة وخدمة 
مميزة، مبينا ان ذلك بهدف »كسب رضاء عمالئنا 
ملدى احلياة حيث تتلخص فلس���فة »كايكو« في 
مقولة »العميل هو رقم 1(«، داعيا اجلميع لالحتفال 

مبهرجان مازدا وبتلك العروض املذهلة.

تواصل عالمة »هيونداي« التجارية تقدمها 
في األسواق العاملية، حيث تقدمت أربعة مراكز 
لتحتل املرتبة 65 على قائمة »أفضل العالمات 
التجارية العاملية للع��ام 2010«، والثامنة في 
شركات السيارات، بعدما كان ترتيبها عام 2005 
رقم 84، وذلك على قائمة شركة »إنتربراند« 
الرائدة في تقدمي خدمات االستشارات اخلاصة 

بالعالمات التجارية.
وقد حققت »هيون��داي« زيادة 9.3% عن 
العام السابق في تصنيف أفضل العالمات، مبا 
يعادل 5 مليارات دوالر بني شركات السيارات 
املنافسة لها على القائمة، متجاوزة بذلك متوسط 
الزيادة التي حققتها العالمات التجارية لهذه 
الصناعة برمتها، والذي ارتفع بنس��بة %2.8 
فقط، نظرا حلالة الركود التي أصابت س��وق 

السيارات خالل العام املاضي.
وفي السياق نفس��ه ذكرت إنتربراند أن 
»هيونداي« جنحت ف��ي اخلروج من األزمة 
االقتصادية بقوة وأقل ضررا من الش��ركات 
األخرى، حيث تركز اقتصادها على أس��عار 
النفط وليس على قيمة منتجاتها فقط، وأضافت 
»أنه إلى جانب تش��كيلة السيارات اجلديدة 
التي تنتجها هيونداي، فإن قوة إستراتيجية 

التس��ويق التي اتخذتها الشركة في نهائيات 
كأس العالم ودوري كرة القدم األميركية »سوبر 
بول 2010« س��اهم في تعزيز قيمة عالمتها 
التجارية حتى أصبح��ت هيونداي في نظر 
عمالئها لديها املنتج األنسب دائما واالستثمار 

األفضل«.
يجدر اإلش��ارة إلى أن »هيونداي« حتتل 
مكانة متميزة في السوقني األميركي والصيني، 
فضال عن األس��واق الناش��ئة وذلك بفضل 
استثماراتها في األسواق املختلفة، واملنتجات 
عالية اجلودة وأنشطة التسويق الناجحة، التي 

ضاعفت املبيعات خالل 2009.
 واجلدير ذكره أيضا ان وكالة »إنتربراند« 
تقوم بنشر تقرير أفضل 100 عالمة جتارية في 
العالم اعتمادا على منهجية فريدة قائمة على 
حتليل الطرق العديدة التي تعمل بها العالمة 
على التأثير في الشركة ونفعها، من اجتذاب 
أفضل املواهب وحتى تلبية توقعات العمالء. 
وهنالك ثالثة جوانب مهمة تساهم في حتقيق 
قيمة العالمة: األداء املالي للمنتجات واخلدمات 
التي تقدمها العالمة، ودورها في عملية اتخاذ 
املس��تهلك قرارا بالش��راء، ومدى قوتها في 

االستمرار في تأمني اإليرادات للشركة. 

.. والشركة تتقدم 4 مراتب على قائمة أفضل
 100 عالمات تجارية عالمية لعام 2010


