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كش���فت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكالء 
س���وبارو في الكويت النقاب عن ثالثة س���يارات جديدة من 
سوبارو 2011 جديدة كليا WRX STI هاتشباك 5 أبواب وصالون 
4 أبواب بناقل حركة أوتوماتيكي، وسيارة أمبريزا XV املتعددة 
االس���تخدامات. وقال املدير التنفيذي في شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني، طالل بهبهاني خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أمس في صالة عرض س���وبارو، بحضور مدير عام 
مجموعة فوج���ي للصناعات الثقيلة مالكة عالمة س���وبارو 
ياسوشي ناجايي. وعدد كبير من الصحافيني واملهتمني بصناعة 
السيارات: »أنا على ثقة باجلودة العالية لهذه املنتجات العاملية 
الت���ي أثبت���ت جدارتها من خالل فوزها املس���تمر في كل عام 
بالعديد من اجلوائز اخلاصة بالس���المة واألمان بدول لديها 
أصع���ب املقاييس باإلضافة إلى فوزها بالعديد من س���باقات 
الرالي العاملية«. أضاف قائال: »إن سوبارو تواصل فلسفتها في 
العمل على تطوير السيارة الكاملة لكل سائق، حيث جتسد كل 
أساسيات التحكم بالقيادة، حتى حتت 
أقسى الظروف حيث يعتبر نظام الدفع 
الرباعي املتناسق أساس التكنولوجيا 
التي تعزز ه���ذه املميزات الفريدة في 
سيارات سوبارو«.واستعرض مميزات 
سوبارو التي تتركز في التالي، أوال: نظام 
الدفع الرباعي الدائم الذي يساعد على 
ثب���ات املركبة وبالتالي تفادي املواقف اخلطيرة أثناء القيادة 
وهي من مميزات السالمة اإليجابية في السيارة، ثانيا: محرك 
بوكسر املتعاكس أفقيا والذي يوفر بهندسته الفريدة وشكله 
املسطح سالسة أكثر في األداء باإلضافة إلى قدرة تركيب احملرك 
بوضع منخفض في السيارة لتحقيق مركز جاذبيه يساعد على 
ثبات السيارة، واختتم قائال أن هاتني امليزتني املتوافرتني على 
 WRX STI جميع سيارات سوبارو مبا فيها سيارتي سوبارو
وأمبريزا أكس في تدرجها في مصاف السيارات الرياضية حيث 
متنح مستوى عاليا من متعة القيادة يصعب على السيارات 

األخرى حتقيقها.

WRX STI قدرة أداء

وحول قدرة األداء الفائقة فقد اكتسبتها WRX STI نتيجة 

اجتيازها أقصى الراليات عل���ى كوكب األرض. فمنذ 19 عاما 
حققت بطولة رالي ال FIA الدولي، واجتازت حلبات السباق في 
نوربرغنغ األملانية، وقد توسعت خبرة سوبارو نتيجة تعلمها 
دروسا هامة في هندسة األداء العالي وهي في قلب املنافسة. 
وقد أثر ذلك تأثيرا مباشرا على إنتاج WRX STI، حيث عزز ذلك 
من قدراتها إذ تعتبر WRX STI اجلديدة أسرع STI مت انتاجها 
على اإلطالق، باإلضافة إلى التحسينات التي أضيفت عليها، 
فكلمة األسرع ال تقتصر على السرعة القصوى أو تشير على 
قوة احملرك بل إن ذلك ينطبق على الس���رعة خالل االنعطاف 
حيث مت تطوير نظام التعليق، نقل السرعة والثبات. ولذلك 
وبدون ش���ك تعتبر WRX STI عالمة فارقة في عالم سيارات 
سوبارو، وجميع عشاق السيارات مبن فيهم املنافسون يقدرون 
ويحترمون س���جل أدائها على الطري���ق والراليات على حد 
س���واء، وهي أول STI على اإلطالق يتم تزويدها بناقل حركة 
أوتوماتيكي، ملا يتوفر من ارتياح في استخدامه اليومي بينما 
حتافظ على إحساس القيادة الرياضية. كما أنها املرة األولى 
التي تنتج فيها سوبارو نسخة رباعية األبواب )صالون( من 
WRX STI منذ أن أخذت ش���كلها اجلديد عام 2008 آخذة بعني 
االعتبار أذواق العمالء في السوق احمللي بينما يفضل السوق 

األوروبي شكل الهاتشباك - 5 أبواب.

 XV تصميم مدمج ألمبريزا

جتم���ع أمبريزا XV بني تصميم أمبريزا املدمج واملريح مع 
أسلوب وقدرات الس���يارات الرياضية املتعددة االستخدامات 
SUV، حيث ترتفع بش���كل كبير بفضل نظام تعليقها األعلى 
الذي مينحها مظهر س���يارات الكروس أوفر، وقضبانها على 

السقف تسهل عليك حتميلها مبا تريد لرحلتك.
وال يجب أن تؤثر قسوة الطريق أو سوء األحوال اجلوية 
على ما تخطط له من رحالت بفضل كشافات الضباب لتحسني 
الرؤية، االرتفاع األكبر عن األرض ونظام الدفع الرباعي املتناسق 
سيمنحانك أفضل سيطرة على الطريق وتضمن وصولك بسالمة 
الى وجهتك باإلضافة إلى مظهرها اخلارجي بالش���بك األمامي 
املصمم خصيصا لها وأغطي���ة الرفاريف بألوانها الكربونية 
وباجلناح احمليط بنافذتها اخللفية مينح السيارة شكال عصريا 
اس���تثنائيا، كما أن مقصورتها من الداخ���ل تتميز مبقاعدها 

املصنعة خصيصا لها وبألوانها الفريدة.

»بهبهـاني « 
تطلق 3 سيارات 

»كاديالك«.. نهضة تاريخية 
عبر سياراتها CTS كوبيه 2011

»األنباء« اكتشفت متعة قيادتها 

)سعد هنداوي( طالل بهبهاني وياسوشي ناجايي خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن إطالق 3 سيارات جديدة كليا

سوبـارو 2011
WRX STI هاتشباك 5 أبواب 
 XV وصالون 4 أبواب وأمبريزا
متعددة االستخدامات

محمود فاروق
جسدت سيارة كاديالك CTS كوبيه 
اجلديدة كليا القوة القاهرة التي ميزت 
األداء اخلارق لسيارات كاديالك، حيث 
اس���تمدت CTS كوبيه قوتها اجلبارة 
من محرك V6 سعة 3.6 ليترات مزود 
بتقنية البخ املباشر لتوليد قوة تصل 
إلى 304 أحصنة، إلى جانب علبة تروس 
أوتوماتيكية من س���ت نسب ونظام 

حتكم السائق بنقل النسب.
وحول تفاصيل املقصورة الداخلية 
للس���يارة ومميزاتها قامت »األنباء« 
بإجراء جتربة قيادة للسيارة كاديالك 
CTS كوبي���ه واكتش���فت أنها تتميز 
مبواصفات فريدة جتسد أبهى معاني 
الراحة والفخامة والسالمة، وتشمل 
زخارف مشغولة يدويا على األبواب، 
وكنس���ولة وس���طية تتضمن حيزا 
للتخزي���ن، ولوحة القي���ادة، كما مت 

توفير مجموعة من التقنيات املصممة 
لتلبي احتياجات العمالء، وتشمل نظام 
تشغيل iPod/MP3 مدمج بلوحة القيادة، 
مع نظام القرص الصلب سعة 40 غيغا 
بايت لتخزين املوسيقى، نظام مالحة، 

إضافة إلى نظام فتح وتشغيل السيارة 
عن بعد.

ويتكام���ل الزجاج األمامي املصمم 
وفق زاوية تبلغ 62.3 درجة، مع الزجاج 
اخللفي الطويل واملنحني بصورة شبه 
أفقية، إلضفاء ملسة رياضية وأنيقة 
الس���يارة، وتتضم���ن عناصر  على 
التصميم الرئيسية مصابيح عمودية 
LED بأنابيب ضوئية مميزة لسيارات 
كاديالك، كما حتتوي على إطارات من 

األلومينيوم قياس 19 إنش.
وتفخر كاديالك بتاريخها العريق 
الذي ش���هد منذ العام 1902 تصنيع 
املاليني من الس���يارات الفاخرة التي 
تتميز بأدائه���ا املتفوق، وفي األعوام 
األخيرة، جنحت الشركة في حتقيق 
نهض���ة تاريخية بفض���ل التصاميم 
اجلديدة املبتكرة وتوسع رقعة عملياتها 

على نطاق عاملي.


