
 36  سيارات  الثالثاء  ٢٢  فبراير  ٢٠١١   
 إثر تبرئة تحقيق أميركي لسيارات تويوتا ولكزس

  الساير: نتائج التحقيق لم تفاجئنا
  ونعول دائمًا على مهنية ومصداقية «تويوتا»

  
  برأ حتقيق أميركي أمر به الكونغرس سيارات تويوتا ولكزس 
ــأن بعض الشكاوى التي تقدم بها عدد  من ادعاءات مزعومة بش
ــياراتهم باإلسراع بشكل فجائي،  ــتهلكني حول قيام س من املس
ــيارات تويوتا  حيث لم يتم العثور على أي خلل الكتروني في س

ولكزس.
ــتمر  ــرس قد امر بإجراء هذا التحقيق الذي اس   كان الكوجن
ــرة شهور عقب قيام الشركة بسحب املاليني من السيارات  لعش
ــي عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، حيث كانت هناك  التي كانت قد باعتها ف
ــكوك حتوم حول الدور الذي ميكن ان تلعبه أنظمة التسريع  ش
االلكترونية في املشاكل التي اشتكى منها عدد من املستهلكني، اال 
ان وزير املواصالت األميركي راي حلود قال في تصريح أصدره 
ــبب الكترونيا للتسريع غير املقصود في  الثالثاء املاضي: «ال س
ــيارات التي تنتجها تويوتا وفي وقت سابق كانت حتقيقات  الس
ــريعة والتابعة  الدائرة الوطنية حلماية املرور على الطرقات الس
لوزارة النقل األميركية قد أكدت سالمة سيارات تويوتا ولكزس 

وان ما مت اتهامها به لم يكن يستند الى ادلة راسخة».
ــبة عقب الرئيس التنفيذي ملجموعة السيارات    وبهذه املناس
مبارك الساير قائال: «على الرغم من امتناننا لنتائج التحقيق في 
اخلبر الذي برأ تويوتا ولكزس من األعطال االلكترونية املزعمة، اال 
انه لم يأت بجديد، فلقد عملت شركة تويوتا موتور كوربوريشن 
ــتويات التقنية واالحترافية والسالمة  دائما على تأمني أعلى مس
التي أنتجت على مر السنني سيارات وثق بها املاليني بل أشادوا 

بها وأصبحوا من مقتنيها األوفياء.
  واننا لدى شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده نكرر 
تأكيدنا على سياسة الشفافية التي طاملا اعتمدناها للتعامل مع عمالئنا 

وذلك نابع من حرصنا على أن نضع رضا العميل أوال».
  وأضاف معلقا على حتركات احملامني األميركيني: «لقد تهافت عدد 
من احملامني في الواليات املتحدة األميركية على االدعاء على تويوتا 
موتور كوربوريشن سعيا وراء الشهرة من خالل التغطية اإلعالمية 
الواسعة التي استهدفت تويوتا ولكزس آنذاك، وقد أصبح جليا اآلن 
ــتغلوا املوجة العارمة التي  مدى مصداقية جميع األطراف، ولقد اس
كانت حتاول اإلطاحة بسيارات تويوتا ولكزس فركبوا املوجة آملني 
بالشهرة السريعة، اال انه قد انقلب اآلن السحر على الساحر لتظهر 

النتائج جليا عدم جدية اإلدعاءات املزعومة». 

 مبارك الساير: «مجموعة الساير» تطلق ٥ آالف حمامة 
  ُتدخل الكويت موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

 إهداء لسمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي

 مبارك الساير ممسكا بحمامة سُتدخل الكويت موسوعة غينيس

 عاطف رمضان
التنفيذي  الرئيـــس    أعلـــن 
ملجموعة سيارات شركة مؤسسة 
محمـــد ناصر الســـاير وعضو 
مجلس إدارة مجموعة الســـاير 
مبارك الساير عن اإلهداء املقدم 
من «مجموعة الساير» للكويت 
وذلك من خـــالل حدث تاريخي 
يدخل الدولة في موسوعة غينيس 
لألرقام القياســـية فئة (تطيير 
٥٠٠٠ حمامة ســـالم في خمس 

دقائق(.
  وأضاف الســـاير في مؤمتر 
صحافـــي عقده مبقر «مجموعة 
الســـاير» أمس قائـــال: «عمدنا 
الختيار هذه الفئـــة التي ترمز 
للمحبة والســـالم، وقـــد بدأنا 

التحضير لها منذ شهرين».
  وأوضح أن مجموعة الساير 
بهذه املناسبة تهنئ صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد والشعب 
الكويتـــي واملقيمـــني باألعياد 
الوطنية للكويت مبناسبة مرور 
خمسني عاما على استقالل الكويت 
وعشـــرين عاما علـــى التحرير 

واملقيمني ملشاركتنا فرحتنا بهذه 
املناسبات الوطنية الغالية على 
قلوبنا وقلوبهم في يوم اخلميس 
٢٤ فبراير اجلـــاري من املارينا 
كرسنت في متام الساعة الرابعة 
عصرا. ولفت إلى أن هذا احلدث 
التاريخي ما هو اال رمز ملشاركة 
الســـاير فرحة اهل  مجموعـــة 

الكويت.

ـ رويس موتور   أكدت «رولز 
 ،Rolls-Royce Motor Cars «كارز
الشــــركة الرائــــدة فــــي صناعة 
الســــيارات الفاخرة، جناحها في 
تطوير منــــوذج كامل لســــيارة 
«فانتوم» Phantom تعمل بالكهرباء 
حتت اسم ١٠٢EX، والتي سيكشف 
عنها خالل أنشطة معرض جنيڤ 
للسيارات الذي يقام في األول من 
مارس املقبل، ومن املقرر خضوع 
النموذج اجلديد خالل ٢٠١١ لعمليات 
اختبار جلمــــع البيانات البحثية 
الضروريــــة واتخــــاذ القــــرارات 
املستقبلية للشركة حول موضوع 

الطاقة البديلة للسيارات.
التنفيذي  الرئيــــس    وصرح، 
في «رولز ـ رويس موتور كارز» 
تورســــنت مولــــر- أوتفوش بأن 
الشــــركة متكنت من تصنيع أول 
ســــيارة كهربائية في العالم في 
الفاخرة، مشيرا  قطاع السيارات 
إلى أن الشركة تبدأ من خالل هذه 
السيارة اجلديدة عملية استكشاف 
في بدائل الطاقة للسيارات الفاخرة 
التقليدية. وسنســــعى لدراســــة 
الطاقة املالئمة لســــيارات  بدائل 
 Rolls-Royce «ـ رويــــس «رولز 

في املستقبل.
Rolls- «ومتثل «رولزـ  رويس  
Royce قمــــة الســــيارات الفاخرة 
بالنسبة لنخبة العمالء في العالم، 
 ١٠٢EX النموذج اجلديد ويعكس 
املعــــروف بالســــيارة «فانتوم» 
 Phantom التجريبية الكهربائية 

الشركة واإلعالميني وغيرهم.
 ١٠٢EX النمــــوذج   ويخضــــع 
للتجربة خالل جولة حول العالم 
تشــــمل أوروبا والشرق األوسط 
وآسيا وأميركا الشمالية، وخالل 

EE، عزم الشركة على استكشاف 
اآلراء وردود األفعال حول السيارات 
الفاخــــرة ذات الطاقة البديلة في 
أوســــاط مجموعة مــــن املعنيني 
وتشــــمل مالكي وعشاق سيارات 

جتــــارب القيادة تتــــاح الفرصة 
ملالكي ســــيارت «رولز ـ رويس» 
للتعرف على طاقة بديلة وطرح 
آرائهم وأفكارهم وما يهمهم بشكل 

مباشر على الشركة.
  وال تعتزم الشركة حاليا إنتاج 
أي نســــخة أخرى مــــن النموذج 
النموذج  اجلديد حيث ميثل هذا 
التجريبي أداة لبــــدء احلوار مع 
املالكني احلاليني واملعنيني ولإلجابة 

عن أسئلتهم.
  تشمل االختبارات قدرة السيارة 
على تقدمي فترة قيادة مقبولة بعد كل 
عملية إعادة شحن لبطاريتها والعمل 
في أقسى ظروف الطقس، إضافة 
إلى امتحان مستويات االعتمادية 
واجلودة فيما يتوافق مع تطلعات 
العمالء ومـــا يتوقعون من عالمة 
«رولزـ  رويس» Rolls-Royce التي 
تتربع على قمة السيارات الفاخرة 
في العالم. وأضاف «البد من التأكد 
من أن الســـيارة التي سنختارها 
القيادة  للمســـتقبل تقدم جتربة 
ذاتها التي توفرها سيارات «رولز 
ـ رويس» Rolls-Royce، حيث يجب 
أن تالئم التقنية املختارة عمالءنا 
أقدامنا للمضي  وعالمتنا وتثبت 
في مستقبل مســـتدام للشركة». 
وفـــي إطار إعدادها للكشـــف عن 
النموذج اجلديد للمرة األولى خالل 
معرض جنيڤ للسيارات، تطلق 
«رولزـ  رويس» املوقع االلكتروني
 www.electricluxury.com خـــالل 

األسبوع احلالي.  

توصيات جمعية الرأفة باحليوان 
والطيور حيث إن احلمام سيطير 
ويعـــود مرة ثانيـــة إلى مكانه 
األصلي (كبد)، الفتا إلى أن رقم 
٥٠٠٠ مت اختياره مشابها للرقم ٥٠ 

عاما على استقالل الكويت.
  وأشـــار إلى أن هذه الشهادة 
التي ستحصدها الكويت لدخول 
املوســـوعة ســـيكون تعدادها 

وخمسة أعوام على تسلم سموه 
مقاليد احلكم في البالد.

انـــه ملن دواعي    وزاد قائال: 
سرورنا ان نقدم لسموه ولدولتنا 
الغالية في األعياد الوطنية رسالة 
ســـالم ومحبة نتوجه بها ألهل 
الديرة وللعالم، وذلك من خالل 

هذا احلدث التاريخي.
  وقال الساير: أدعو املواطنني 

  وأشار إلى أن الـ ٥ آالف حمامة 
هي طيور مت تربيتها في الكويت 

في منطقة كبد.
  من جانبه ذكر مدير عام شركة 
فيستا (الشركة املنسقة حلدث 
غينيس) أشرف مكارم أن الكويت 
ستكون الدولة األولى في العالم 
كجهة رســـمية تدخل موسوعة 
أنه روعي  إلى  غينيس، مشيرا 

العاشرة.
  هذا ويتزامن هذا احلدث مع 
إطالق شـــركة مؤسســـة محمد 
ناصر الســـاير وأوالده برنامج 
مكافآت الذهب، وهو برنامج حافل 
باجلوائز مـــن الذهب اخلالص 
القطاعات من  على مبيعات كل 
الســـيارات اجلديدة واملعتمدة 

وقطع الغيار األصلية. 

 مبيعات «كيا موتورز» لـ ٢٠١٠ تتجاوز الـ ٢٫١ مليون سيارة
 ألول مرة في تاريخ شركة كيا موتورز العاملية 
املمتد على مدار ٦٥ عاما، تتجاوز مبيعات سياراتها 
الســــنوية عام ٢٠١٠ املليوني وحدة، وهو رقم 
قياســــي لم يصل إليه سوى عدد قليل جدا من 
الشركات املصنعة للسيارات، مما يعطي داللة 
واضحة على مدى منو «كيا موتورز» وحلاقها 
بركب الرواد الرئيسيني في هذه الصناعة وتبوئها 
مكانة تليق بها ضمن أفضل عشر شركات مصنعة 
للسيارات على مســــتوى العالم، حيث وصلت 
مبيعاتها إلى أكثر من ٢٫١ مليون وحدة مع نهاية 

العام ٢٠١٠.
  وفي السنوات األخيرة صعدت «كيا موتورز» 
سلم الشركات العاملية املصنعة للسيارات، بل 
تفوقت على شركات شهيرة مثل فيات ورينو، 
ومنذ أن وصلت مبيعات «كيا» إلى املليون وحدة 
في العام ٢٠٠٤ غيرت بشــــكل إســــتراتيجي من 
مجموعة منتجاتهــــا وصورة عالمتها التجارية 
للوفــــاء باحتياجات عمالئهــــا املتمتعني بروح 

الشباب.
  وعلى الرغم من أن شركة كيا موتورز استغرقت 

عقودا عديدة للوصول مببيعاتها إلى مؤشر املليون 
وحدة، إال أنها ضاعفت مبيعاتها بشكل ملحوظ 
في ست سنوات فقط، وخالل هذه الفترة متكنت 
من الوصول إلى معدل منو ســــنوي بلغ ١٢٫٤٪، 
وهو ما يعتبر معدال ضخما للغاية بالنظر إلى 
متوسط معدل النمو الصناعي الذي بلغ ١٫٩٪ في 
الفترة نفسها، حتى عندما تلقت الصناعة ضربة 
موجعة عامي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بفعل الركود االقتصادي 
العاملي، حيــــث كانت «كيا موتورز» قادرة على 
حتقيق منو مبيعات عاملــــي إيجابي وصل إلى 
٨٫٤٪ و٢٠٫١٪ في هذين العامني على التوالي، وقد 
سارت عجلة هذا األداء الرائع مدفوعة باملنتجات 
املطروحة مثل سيارة سيراتو اجلديدة بالكامل، 
وسورينتو وسبورتاج وأوبتيما وسول، والتي 

أثنى عليها العمالء في جميع أنحاء العالم.
  وتأتي هــــذه اإلجنازات التــــي حققتها «كيا 
موتورز» أخيرا كنتيجة مباشــــرة للجهود التي 
أجادت الشركة القيام بها في العديد من النواحي 
مثل: تطوير املنتجات، ومراقبة اجلودة، والتسويق، 
وكذلك من جهة التصميم الثوري الذي قام عليه 

فريق محترف بقيادة املصمم األملاني الفذ بيتر 
شراير، وكان سببا في حصول املوديالت اجلديدة 

على استحسان ورضا اخلبراء والعمالء معا.
  وجتسد هذا االستحسان في حصول سيارات 
«كيا موتورز» على العديد من اجلوائز العظيمة، 
ومنها جوائز التصميم «Red Dot»، وجائزة تصميم 
املنتجات iF األملانية، وذلك عن التصاميم الرائعة 
للطرازين اجلديدين بالكامل سبورتاج الصغيرة 
متعددة االستخدامات وأوبتيما سيدان املذهلة، 
وتعد هذه اجلائزة من أهم اجلوائز وأكثرها متيزا 
على مستوى العالم منذ العام ١٩٥٣ التي متنح 

لفئة «تصميم وسائل املواصالت».
  كما انعكس هذا التطوير بشكل واضح على 
مواصفات السالمة التي توفرها املوديالت احلديثة 
التــــي طرحتها «كيا موتــــورز» أخيرا، مما أهل 
سيارات «كيا» إلى اجتياز جميع اختبارات السالمة 
على الطرقات، وحصول ستة موديالت هي: كيا 
أوبتيما، كيا كرنڤال، كيا ســــول، كيا سيراتو، 
كيا سورينتو وكيا سبورتاج، على أعلى تقييم 
لألمن والسالمة من معهد التأمني والسالمة على 

الطرقات السريعة األميركي.
  وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الــــوكاالت الوطنيــــة، الوكيل املعتمد 
لســــيارات «كيا» في الكويــــت أحمد عبدالعزيز 
املطوع عن سعادته بالشراكة القائمة بني املجموعة 
وشركة كيا موتورز العاملية، وقال: «إن ما حققته 
شــــركة كيا موتورز العاملية من إجنازات على 
جميع املســــتويات مبعث فخر جلميع الوكالء 
املعتمدين في مختلف أرجاء العالم، خاصة أنها 
استطاعت الوصول إلى هذه املرتبة في ظل احتدام 
املنافسة التي تزداد شراسة يوما بعد يوم، وجتاوز 
التحديات غير املســــبوقة التي تكتنف صناعة 

السيارات.
  وأضاف أنه على املســــتوى احمللي، جنحت 
مجموعة الــــوكاالت الوطنيــــة، الوكيل املعتمد 
لسيارات كيا موتورز، أن تواكب التطور املتالحق 
لـ«كيا موتورز» العاملية بزيادة حصتها السوقية، 
وذلك وفق خطة إســــتراتيجية هادفة إلى النمو 
املستمر واالستحواذ على املزيد من حجم مبيعات 

السيارات في الكويت. 

 (محمد ماهر)   مبارك الساير وأشرف مكارم خالل املؤمتر الصحافي

 «جي ام سي أكاديا دينالي»
  ٢٠١١ الجديدة تصل إلى الكويت

 أعلنــــت معارض بهبهاني عن وصول ســــيارة الكــــروس أوفر جي 
ام ســــي أكاديا دينالي ٢٠١١ لتنضم الى مجموعة جي ام سي الواسعة 

االنتشار في الكويت.
  وجتســــد أكاديا دينالي قمــــة الفخامة والتميــــز، حيث تراعي هذه 
الســــيارة اجلودة العالية ومقاييس األمان والسالمة القصوى لتكون 
اخليــــار األمثل للعمالء الراغبني في قيادة ســــيارة فخمة دون التنازل 

عن جتهيزات األمان.
  وتتميز هذه السيارة بلمسات تصميم دينالي الفريدة والتي تظهر 
من خالل الهيكل اخلارجي أحادي اللون واملشبك األمامي املصنوع من 
الكروم على شكل نسيج خاليا العسل، واللون اخلارجي أحادي الكروم، 
والواجهات األمامية، ومصابيح أمامية عالية األداء، إضافة إلى مواصفات 

خارجية فريدة جتعل من أكاديا دينالي أكثر متيزا.
  وكما هي احلال مع كافة طرازات دينالي، يتيح محرك أكاديا دينالي 
أداء فعاال. وقد زودت السيارة مبحرك VVT مؤلف من ست اسطوانات 

على شكل V ســــعة ٣٫٦ ليترات يعمل بتقنية احلقن املباشر للبنزين 
لرفــــع كفاءة األداء واالقتصاد في الوقود، ويحقق هذا احملرك أداء قويا 
بفضل ناقل احلركة األوتوماتيكي املؤلف من ست سرعات القادر على 

توفير الوقود.
   وتتمتع أكاديا دينالي بقدر أكبر من التميز من خالل إطاراتها التي 
تأتي بقياس ٢٠ إنشا واملطلية بدرجتي لون من الكروم، وتتميز اإلطارات 
السداسية اإلشعاع بأنها مرصعة مبجموعة من خطوط الكروم األسود 

مقابل الكروم الالمع.
  ويتميز التصميم الداخلي لســــيارة أكاديا دينالي بلمســــة فخامة 
ظاهرة، من خالل توفير اجللد كمعيار قياســــي ملزيد من الراحة، حيث 
يأتي املقعدان األماميان من اجللد املثقوب للتبريد، مع زخارف مقابلة 
مــــن اجللد على لوح الباب، إضافة إلى عجلة القيادة املكســــوة باجللد 
واملطعمة بخشب املاهوجني، وطبقة علوية خشبية إضافية على لوحة 

العدادات، مع توزيع إضاءة متطورة في بيت الفرامل. 

 «رولز ـ رويس» 
 تطّور نموذجًا تجريبيًا 

لسيارة كهربائية 


