
 33  سيارات  الجمعة  ٢١  يناير  ٢٠١١   
 انضمت سيارة سنتافي ٢٠١١ إلى قائمة سيارات هيونداي التي حازت جائزة 
 IIHS أفضل اختيار للسالمة من معهد التأمني للسالمة على الطرقات السريعة

إلى جانب جنيسيس وسوناتا وتوسان.
  وكانـــت تلك النتيجة ضمـــن إعالن IIHS بعد أن قام بتقييـــم أفضل أداء لـ 
٦٦ ســـيارة لعام ٢٠١١: ٤٠ ســـيارة و٢٥ رباعية الدفع وواحدة من فئة احلافلة 
الصغيرة (mini van)، وكانت مجموعة هيونداي كيا قد حصدت تســـع جوائز 
كأفضل اختيار للسالمة من IIHS عن سياراتها هيونداي جنيسيس، هيونداي 
سوناتا، هيونداي سنتافي، كيا أوبتيما، كيا فورتيه، كيا سول، كيا سورينتو، 

كيا سبورتاج.
  ويتم تصنيف السيارات وفقا الختبارات حتدد تأثيرات السالمة على السائق 
في حاالت التصادم األمامي واجلانبي، إلى جانب السالمة من التأثيرات اجلانبية 
حلوادث االصطدام، وحتصل أفضل الســـيارات في اختبار معهد السالمة على 
الطرقات الســـريعة، على تقدير «جيد» في حال حققت متطلبات السالمة التي 

ينص عليها االختبار.
  كذلك ينبغي على السيارة أن تتوافر فيها تقنية التحكم اإللكتروني باالستقرار 
والتوازن في حاالت احلوادث، وهي تقنية تســـاعد على منع انزالق السيارات 
أو فقدان الســـيطرة واالنقـــالب أو التدهور أثناء املنـــاورات املفاجئة لتفادي 

احلوادث.
  وقد توافرت في سيارة سنتافي متطلبات صعبة نظرا لالستمرار في تقدمي 
التحســـينات التي تستهدف سالمة السائق للحصول على تقدير «جيد»، وهو 

ما يؤكد أن أولويات هيونداي تنصب على ضمان سالمة العمالء.
  وكانت ســـيارة توســـان وقرينتها رباعية الدفع الصغيرة كيا ســـبورتاج 
حصدتـــا مرتبة P املتأخرة عام ٢٠٠٩، مع أضعف تقييم بني ســـيارات رباعية 
الدفع صغيرة احلجم. في حني أن منوذج ٢٠١١ املعاد تصميمه حقق لها ترتيبا 

جيدا في أفضل اختيار للسالمة.
  وطورت هيونداي سياراتها رباعية الدفع متوسطة احلجم سنتافي، وسوناتا 
اجلديدة كليا حيث احتلت السيارات متوسطة احلجم من هيونداي مراكز متقدمة 
مبجرد إطالقها. وتلزم لوائح معهد السالمة األخيرة شركات صناعة السيارات 
بإضافة تقنية التحكم اإللكتروني بالتوازن في كافة الطرز احلديثة من سياراتها 
أو أن تعيد تصميم الطرز اجلديدة مبا يضمن إضافة هذه التقنية إليها في العام 

٢٠٠٩، على أن تكون متضمنة في كافة طرز العام ٢٠١٢ كحد أقصى.
  وكانت ســـوناتا اجلديدة كليا قد حازت جائزة نخبة السيارات ذات األمان 
عام ٢٠١٠، حيث متيزت مبعاييرها اجلديدة في فئة سيارات الصالون متوسطة 
احلجم، والتكنولوجيا املتقدمـــة املتواجدة فيها، إضافة إلى تفوقها في نوعية 

هيكلها وتصميمها الفريد من نوعه. 

 «هيونداي  سنتافي» 
 تحوز جائزة أفضل اختيار للسالمة

 تدشن مقرًا جديدًا  «بورشه»  
  في واحة دبي للسيليكون

 احتفلت «بورشه ـ الشرق األوسط 
وأفريقيا»، وهي املكتب اإلقليمي لشركة 
بورشـــه األملانية لصناعة السيارات، 
ومقرها شـــتوتغارت، مبرور ١٢ عاما 
على وجودها في املنطقة بإقامة حفل 
الليلة  افتتاح رســـمي ملقرها اجلديد 
الفائتة. ويوفر املرفق اجلديد، الذي تبلغ 
مساحته ٢٫٧٠٠ متر مربع ويتخذ من 
«واحة دبي للسيليكون» مقرا له، حيز 
عمل رحبا لفريق العمل الذي يتألف من 
٣٣ موظفا يساندون ٢٨ مركزا لبورشه 
في ١٩ سوقا متتد من لبنان إلى أفريقيا 
اجلنوبية ومن غانا إلى الهند. ويحتوي 
املبنى اجلديد على مركز تدريب متعدد 
الوسائط ومشغل بست حجرات يتضمن 

معدات تشخيص حديثة للغاية. 
  بهذه املناســـبة، قال ديش بابكي، 
املنتدب في بورشـــه الشرق  العضو 
األوســـط وأفريقيا: «يجسد االفتتاح 
الرسمي ملرفقنا اجلديد التزام بورشه 
املتفاني وطويل األمد مبنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا. لقد اجتزنا شوطا 
كبيرا منذ العام ١٩٩٩ حتى اليوم، وطيلة 
هذه الفترة، وقف موردونا إلى جانبنا. 
لكن الفضل األكبـــر فيما وصلنا إليه 
من جنـــاح وازدهار في املنطقة يعود 
إلـــى عمالء بورشـــه املخلصني الذين 
يستمتعون بقيادة سياراتنا إلى أقصى 

احلدود». 

 «الزياني»  
 تعرض «دايهاتسو فان جران ماكس»

 كشـــف معرض شـــركة الزياني عن ان 
الســـيارة «فان جران ماكـــس» موديل٢٠١١ 
ومتعددة االستخدامات متوافرة اآلن لديه، 
وهي مخصصة جلميع االستعماالت وجلميع 
االحتياجات التجارية والنقل، حيث تتسع 
لعدد ٥ أشخاص أو لشخصني حسب الطلب، 
كمـــا أنها توفر مرونة هائلـــة للزبائن فيما 
يتعلق بطي املقعد اخللفي بالنسبة ملوديل 
(جالس فان) بحيث ميكنها حمل املزيد من 
البضائع، تبلغ حمولتهـــا ٨٥٠ كيلوغراما، 
وألول مرة في الكويت السيارة الفان بباب 
سحب يسمح بتحميل وتنزيل أكبر احلموالت 
في أضيق األماكن، كما أن االرتفاع املنخفض 
لألرضية يسمح بسهولة الدخول واخلروج 
كما يتميز جسم السيارة بالقوة التي تسمح 

بالتعامل مع كافة ظروف التحميل.
  وحتتوي فان جـــران ماكس على محرك 
ســـعة ١٫٥ ليتـــر ٤ اســـطوانات، ١٦ صماما 
على شكل V بقوة ٩٥ حصانا وكامة علوية 
مزدوجـــة، وتنفرد بجيرهـــا األوتوماتيكي 
وبحقـــن إلكتروني للوقود، وتقنية توقيت 

الصمام املتغير مع التحكم وهي جميعا من 
التقنيات املميزة واملنفردة التي تعزز القوة 
وتزيد من مستويات االقتصاد في استهالك 
الوقود وهو ما يخفف من أعباء التكاليف على 
مالكها وكذلك يقلل من اآلثار البيئية الضارة، 
باإلضافة لكفالة املصنع ملدة ٣ ســـنوات أو 

١٠٠ ألف كم.
  وفي هذا الصدد، قال مدير دايهاتسو لدى 
شركة الزياني سمير عبداهللا: «لقد قمنا بعرض 
تشكيلة متكاملة من فانات جران ماكس متعددة 
االستخدامات، وشعرنا بالسعادة ألنها القت 
إقباال كبيرا من قبل زبائننا في الكويت، وذلك 
بفضل أدائها القوي وتنوع اســـتخداماتها، 
فشركة دايهاتسو من أقدم الشركات اليابانية 
الرائدة في قطاع السيارات في السوق الياباني، 
والتي تعتمد كثيرا على تطوير ســـياراتها 
بشكل دائم، لذلك فهي تقدم سيارات اقتصادية 
للغاية وتتسم باملوثوقية العالية واجلودة 
القوية، فكل املزايا الراسخة لكافة موديالت 
دايهاتسو ساهمت في جعلها السيارة األكثر 

شعبية في العالم وفي الكويت أيضا». 

 في إطار احتفالها خالل العام 
احلالي مبرور مائة عام على إبداع 
 Spirit of«متثال «روح السعادة
Ecstasy الشهير املتواجد على 
مقدمة جميع سياراتها، تسلم 
«رولز ـ رويس موتور كارز»، 
الشـــركة الرائـــدة في صناعة 
الســـيارات الفاخرة، لعمالئها 
مجموعة تضم ١٠٠ سيارة من 
طراز «فانتوم» جرى تصنيعها 
ضمن برنامج الشركة للتصميم 
حسب الطلب «بيسبوك» وتطلق 
عليها مجموعة سيارات مئوية 
«روح السعادة»، وحتمل العديد 
من املزايا املستوحاة من التمثال 
األسطوري الذي يجسد سيدة 
طائرة، إضافـــة إلى مجموعة 
فريدة من األلـــوان اخلارجية 
وتطعيم اخلشـــب وخيارات 
اجللد املستخدم في املقصورة 

الداخلية للسيارة.
التنفيذي  الرئيس    وصرح 
للشركة تورسنت مولرـ  أوتفوش 
بان «املوديالت اجلديدة الرائعة 
من السيارات تأتي وفق أرقى 
التقاليد التي اشتهرت بها «رولز 
ـ رويس» مـــن فخامة ومهارة 
يدوية وعناية بأدق التفاصيل، 
وجتسد جوهر أسطورة «روح 
الســـعادة» لتقـــدم ألصحابها 
مجموعة من اخليارات احلصرية 
لبرنامج التصميم حسب الطلب 

ملجموعة السيارات، وذلك بفضل 
براعة الطـــالء اليدوي الراقي 
لشعار «روح السعادة»، وقد 
استوحيت تفاصيله من الرسم 
األصلي للخط من إبداع «تشارلز 
سايكس» مصمم التمثال، إلى 
جانب غطاء الصندوق الصغير 
في املقصورة الداخلية والذي 
يحمل اقتباســـا ملصمم «روح 
الســـعادة» وهـــو مزيـــن في 
بطانة اجللد املتوافقة معها في 
اللون: هذا وتزخر الســـيارات 
من الداخل بالتفاصيل الراقية 
التي تضم ســـاعة مثبتة على 
لوحة التشغيل جرى تصنيع 
الفضة،  حافتها اخلارجية من 
وتتناغم مع املجموعة الفريدة 
املميزة،  العالمات اخلمس  من 
ويحتوي سطح الضوء اخللفي 
على حلقة داخلية من الفضة 

تندمج مع نقش املئوية.
  وتتناغم مفاتيح التشغيل مع 
تصميم الساعة وحتمل املزيد 
من التفاصيل األنيقة، منها اللون 
الفضي للمفاتيح ويتوسطها 
حرفا RR مزخرفان مع مؤشرات 
مصقولة وعدادات سوداء، جرى 
تصنيعها جميعا مبهارة يدوية 
عالية وتعـــد منوذجا على ما 
ـ رويس»  تشـــتهر به «رولز 
Rolls-Royce من عناية بأدق 

التفاصيل. 

Bespoke توفرها الشركة فقط 
في مجموعتها هذه التي تنتجها 

خالل عام املئوية احلالي».
  يبدأ متيز مجموعة سيارات 
مئوية روح السعادة من التمثال 
ذاتـــه، املصنوع من ســـبيكة 
فضة مع قاعدة تطلى حافتها 
بالذهب األسود ومنقوش عليها 
باإلجنليزيـــة «مئويـــة روح 
السعادةـ  ٢٠١١»، وتتكرر نفس 

العبارة على الطبقة اخلارجية 
عند نزول التمثال، وجرى دمغ 
النهائية للتصميم  اللمســـات 
اثنتان  بخمس عالمات مميزة 
منها صممتا خصوصا لـ «رولز 
ـ رويس». وطورت الشركة كذلك 
شـــارة خاصة لتوثيق أصالة 
املجموعة وترسيخ مكانتها في 
Rolls- «تاريخ «رولزـ  رويس

Royce العريق، توضع بني أجزاء 

متثال «روح السعادة» وعلى 
غطاء صندوق السيارة ولوحات 
التشـــغيل، وتعكس الشـــارة 
تصميما تقليديا مع شعار «رولز 
ـ رويس» RR باللون األبيض 
املطلي باملينا على خلفية من 

الكروم األسود.
إلى ذلك، فقد جرى    إضافة 
جتسيد عالمة «رولزـ  رويس» 
على اخلـــط اجلانبي املزدوج 

 تنتج مجموعة خاصة من سياراتها   «رولز ـ رويس» 
احتفاًال بمئوية شعارها «روح السعادة»




