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عرض »تويوتا الساير« االستثنائي فقط حتى نهاية ديسمبر

فريق اإلدارة العليا في مركز بورشه الكويت سيستخدم طراز باناميرا إس إي - هايبريد سعيا منه لتعزيز الوعي البيئي

باناميرا إس إي هايبريد

يسري حتى نهاية ديسمبر والكمية محدودة ملعظم املوديالت

ناقل احلركة ثماني السرعات كان له األثر األكبر

بورشه تندفع نحو املستقبل مع تكنولوجيا الدفع املختلط

حتصد جائزة سيارة العامهوندا سيتي
في الشرق األوسط

جي إم سي يوكون دينالي
مستويات مطورة في توفير استهالك الوقود

بورشه تتصدر الثورة البيئية في الكويت

بجدارة وبعد تفوق كبير، حصلت هوندا س���يتي 
اجلديدة كليا على لقب سيارة العام في الشرق األوسط 
)MECOTY(، عن فئة السيارة السيدان الصغيرة احلجم 
2014، ضمن حفل اجلوائز الذي أقيم مؤخرا في دبي، 
حيث خضعت السيارات الفائزة إلى تقييمات صارمة 
على مدى سبعة أش���هر، وذلك من قبل جلنة حتكيم 
مكونة من 14 عضوا من أب���رز الصحافيني واملعلقني 

املتخصصني بالسيارات في الشرق األوسط. 
وجائزة سيارة العام التي تنظمها مجلة ميدل ايست 
كار تدمج املنهجية والش���فافية مع أسلوب احلصول 
على النقاط، وق���د مت تطويرها واختبارها وتنفيذها 
عبر مجموعة اخلبراء املتخصصني في قطاع السيارات، 
وهكذا تصبح MECOTY واحدة من أهم وأبرز اجلوائز 

املستقلة ملصنعي السيارات.
وتضمنت معايير التقييم التي خضعت لها السيارات 
املرشحة العديد من اجلوانب، حيث شملت التصميم 
واجلودة )املظهر اخلارج���ي، واملقصورة الداخلية(، 
واالرتباط العاطفي ورضا السائقني، والتحكم وخصائص 
القيادة، والقيمة أو اجلدوى املالية )الشراء وإعادة البيع(، 
ومعايير السالمة واألمان واملتانة، والراحة واجلوانب 
العملية، واألداء والقدرات، واملواصفات الصديقة للبيئة، 

واالبتكار التكنولوجي واملالءمة اإلقليمية.
وتوجت هوندا سيتي 2014 اجلديدة كليا بهذا اللقب 
نظرا للممي���زات املتعددة والتجهيزات املتطورة التي 
أضافت إليها ملسة من األناقة والفخامة. فنظاما تثبيت 
 )HFT( السرعة واس���تخدام الهاتف بتقنية البلوتوث
ميزتان قياس���يتان في سيتي اجلديدة، متصل بنظام 
صوتي مجهز بشاشة قياس7 بوصات تعمل باللمس 
وتقدم العديد من الوظائف، ذلك إضافة إلى تصميمها 

اخلارجي االنس���يابي الذي يضم في داخله مقصورة 
مدهشة برحابتها، تتيح أكبر مساحة لألرجل في اخللف 
لتكون رائدة في فئتها، مع فتحات تكييف خلفية تعمل 

على جو ممتع لكل الركاب.
وتتوافر هوندا سيتي ب� 3 فئات، جميعها مع محرك 
i-VTEC 4 س���لندرات سعة 1.5 ليتر بقوة 115 حصانا 
مع ناقل حرك���ة بتغيير متواص���ل )CVT( ألداء عال 
واقتصادي. وتعتمد هوندا سيتي عجلة قيادة مع حتكم 
إلكتروني جديد مما يوفر إحساسا رائعا في القيادة، 
وتتميز بتقنيات السالمة مبا فيها تقنية تخفيف إصابات 
املشاة، وسائد هواء للسائق والراكب األمامي، وأنظمة 
منع انغالق الفرامل )ABS( والتوزيع اإللكتروني لقوة 

.)EBD( الكبح
وقد ارتفعت مبيعات هوندا س����يتي اجلديدة هذا 
العام بنسبة 157% مقارنة بالعام املاضي، وذلك ألنها 
س����يارة تتوافق مع كل األعمار فهي شبابية وعملية 
ومناسبة في جميع احلاالت سواء للعمل أو للرحالت 
الشخصية، إضافة الى تطورها كسيارة سيدان عاملية 
مع أفض����ل التكنولوجيا من هون����دا لتقدم تصميما 
رياضي����ا متطورا، أفضل راح����ة وأفضل اقتصادا في 

استهالك الوقود.
جدير بالذكر أن شركة الغامن موتورز املوزع الوحيد 
في الكويت ملنتجات هوندا اليابانية العمالقة ملتزمة 
بتوفير أنسب اخلدمات واحللول املميزة ابتداء من حلول 
الدفع امليسرة واملرنة وصوال إلى أعلى مستويات اجلودة 
في اخلدمة، كما يتميز مركز خدمة سيارات هوندا الغامن 
بقاعة انتظار عصرية توفر خدمات رفاهية مميزة للعمالء 
أثناء انتظارهم تشتمل على كراسي مساج، ركن ألعاب 

الكتروني، ستااليت وانترنت السلكي مجاني.

تتويج���ا لنهاية احتفاالت ال� 60 عاما 
القابضة، كش���فت  الس���اير  ملجموعة 

شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
إحدى شركات املجموعة عن عرض 
تويوتا االستثنائي غير املسبوق 
على مجموعة مميزة من موديالتها 
خالل شهر ديسمبر، وتتضمن هذه 

العروض: 
٭ أس���عارا اس���تثنائية على 

موديالت الند كروزر. 
٭ أسعارا استثنائية مميزة ألول 

مرة ملوديالت برادو، وراف 4.
 ،FJ Cruiser ٭ أسعارا مميزة ملوديالت

باالضافة الى 3000 ليتر وقود مجانا. 
٭ 1000 ليت���ر وق���ود + 1 أونصة ذهب 

مجانا عند شراء أفالون.
٭ كامري »بس���عر خاص لن يتكرر 

على االطالق«.
٭ 3000 ليتر وقود وخدمة مرتني/ 
40000 كم عند شراء احد موديالت كوروال، 

ياريس سيدان وياريس هاتشباك. 
كل هذه االسعار االستثنائية املميزة 
تضاف إليها كفالة 5 سنوات عداد مفتوح، 
وتأمني ضد الغير، وتسجيل السيارة باملرور 
مجان���ا، إضافة إلى خدمة »مس���اعدة« على 

الطريق.

بحصولها على ناقل احلركة األوتوماتيكي اجلديد 
كليا ذي الثماني س���رعات، حتتل طرازات جي ام سي 
يوكون ويوكون XL دينالي 2015 املطورة موقع الريادة 
متقدمة على العديد من املنافس���ني فيما يتعلق بالقوة 
احملركة، وعزم الدوران، ومعدالت استهالك الوقود على 

الطرقات السريعة.
 V8 EcoTec3 وفي طراز العام اجلديد، أصبح محرك
سعة 6.2 ليترات في طرازات يوكون/ يوكون XL دينالي 
 Hydra-Matic8L90 مقترنا بناقل حرك���ة أوتوماتيكي
جديد كليا مؤلف من ثماني س���رعات، ومصمم ليقدم 
مستويات مطورة في توفير استهالك الوقود باملقارنة 
مع طرازات دينالي الس���ابقة ذات ناقل احلركة بس���ت 
سرعات. ومع ناقل احلركة اجلديد ذي السرعات الثماني، 
يرتف���ع تقدير وكالة حماية البيئة األميركية لطرازات 
الدفع الثنائي من يوكون/ يوكون XL دينالي 2015 في 
مجال توفير اس���تهالك الوقود إل���ى 10.7 ليترات لكل 
100 كيلومتر على الطرقات السريعة، و15.7 ليترا لكل 
100 كيلومتر داخل املدينة لطرازات الدفع الرباعي من 

يوكون دينالي.
وضمن فئتها، تستمر يوكون دينالي في تقدمي قوة 
 EcoTec3 ال تضاهى وفاعلية فائقة، ويقدم محرك دينالي
V8 س���عة 6.2 ليترات قوة وعزم دوران رائدين ضمن 
فئتها تبلغ 420 حصانا و624 نيوتن /متر، مع توفير 

في استهالك الوقود على الطرقات السريعة.
وباملقارنة مع طرازات يوكون دينالي السابقة التي 
حتتوي على ناقل حركة بس���ت س���رعات، يقدم ناقل 
احلركة اجلديد 8L90 مراحل أقل بني السرعات، ما يسمح 
للمحرك بالوصول إلى ذروة قوته بشكل فعال. ويسمح 
انتشار نقل السرعة بشكل أعرض من استخدام نسبة 
مح���ور خلفي أقل تبلغ 3.23:1، وهو األمر الذي يخفف 
من سرعات احملرك واس���تهالك الوقود، خاصة خالل 

القيادة على الطرقات السريعة.
ول���م يأت هذا التط���ور املميز في مع���دالت توفير 
استهالك الوقود على حس���اب مزايا الراحة والقدرات 
التي تقدمها يوكون/ يوكون XL دينالي. وباإلضافة إلى 
مقدرة ناقل احلرك���ة 8L90 على توفير املزيد من عزم 
الدوران باملقارنة مع ناقل احلركة الس���ابق املكون من 
ست سرعات الذي جاء ليستبدله، فإن أدوات التحكم 
بنقل احلركة واللفائف االسطوانية اخلاصة به أصبحت 
أكثر جتاوبا وتوفر أوقات تغيير حركة أسرع. ويقدم 
محول عزم الدوران اجلديد أيضا أداء أكثر انس���يابية 
عند القيادة على الطرقات املنخفضة، خاصة عند نقل 
حموالت ثقيل���ة الوزن أو جر املقط���ورات. وال تتأثر 
تقدي���رات اجلر- التي تصل إل���ى 3810 كيلو غرامات 
)8.400 باون���د( في يوكون دينالي و3674 كيلو غراما 
)8.100 باوند( في يوك���ون XL دينالي- بإضافة ناقل 

أعل����ن مركز بورش����ه 
الكويت، ش����ركة بهبهاني 
للسيارات، تفاصيل مبادرة 
جديدة تندرج ضمن سعيه 
املتواص����ل التخاذ خطوات 
إيجابية تستعرض فوائد 
الدفع املختلط  تكنولوجيا 
بهدف احلد م����ن انبعاثات 
الكربون.  ثان����ي أكس����يد 
 Go« ومبوج����ب برنام����ج
Green«، سيستخدم جميع 
أفراد فري����ق اإلدارة العليا 
تكنولوجيا بورشه الرائدة 
في الدفع الكهربائي املختلط، 
عبر اختيار طراز »باناميرا 
إس إي-هايبريد« للتنقل 

اليومي.
وتنس����جم هذه املبادرة 
مع االلتزام العاملي لصانع 
الرياضية من  الس����يارات 
ش����توتغارت باملسؤولية 
البيئية، وقد شهد هذا التوجه 
تعزيز بورشه لسجلها الرائد 
في افتتاح آفاق جديدة في 
نطاق االستدامة ضمن قطاع 
الس����يارات. وعبر اجلمع 
ب����ني أداء بورش����ه املعهود 
والتحس����ن املتواصل في 
التطورات  الفاعلية، متثل 

األخيرة التي شهدتها بورشه 
في تكنولوجيا الدفع املختلط 
املستدام أحد أبرز التطورات 
الرائ����دة في تاريخ صناعة 

السيارات. 
الع����ام  املدي����ر  وق����ال 
للمجموعة شركة بهبهاني 
للسيارات مايك إيلينثورب: 
»يجسد طراز »باناميرا إس 
إي-هايبريد« فلسفة بورشه 
القاضية باستخراج أقصى 
أداء وق����وة م����ن أقل مقدار 
م����ن الطاقة، وهو يرس����ي 
معايير جديدة لناحية األداء 
العام ويتألق عند مقارنته 
بخصائص س����يارات دفع 
مختل����ط أخرى«. وأضاف: 
»نريد أن نكون قدوة بالفعل 
ال بالقول. لذلك، عبر تطبيق 
ه����ذا البرنام����ج، س����نزيد 
الدفع  الوعي بتكنولوجيا 
املختلط على أمل أن نحدث 
ف����ي املجتمع  أثرا إيجابيا 

الكويتي«.
وتعتب����ر »باناميرا إس 
إي-هايبريد« مبنزلة تطوير 
متقدم ومنهجي لنظام الدفع 
املختلط بالكامل واملتوازي، 
إذ تتضمن محركا كهربائيا 

أداء  أقوى وبطاري����ة ذات 
أفضل وطاق����ة أكبر ميكن 
شحنها خارجيا من الشبكة 
الكهربائية. وميكن شحن 
البطارية في غضون ساعتني 
ونصف الساعة تقريبا عند 
وصلها مبقب����س كهربائي 
صناعي. أم����ا عند وصلها 
مبنف����ذ كهربائ����ي منزلي 
تقليدي، فيرتفع زمن الشحن 

إلى أقل من أربع ساعات.
وتزخ����ر »باناميرا إس 
إي-هايبري����د« بقوة 416 
حصانا، تدفع السيارة من 
صفر إل����ى 100 كلم/س في 
غض����ون 5.5 ثوان وصوال 
إلى س����رعة قصوى تبلغ 
270 كلم/س. كما تبرز هذه 
السيارة بقدرة فريدة على 
اجتياز مسافة طويلة نسبيا، 
تصل لغاية 36 كلم، بصمت 
مطبق على الطاقة الكهربائية 
إمكانية بلوغ  فحسب، مع 
س����رعة قصوى كهربائية 

بحدود 135 كلم/س.
وحتتل بورش����ه مرتبة 
رائدة عامليا في إنتاج سيارات 
الدفع املختلط مع قابس. وهي 
الصانع الوحيد الذي تزخر 
مجموعت����ه بثالثة طرازات 
دفع مختلط كهربائية، هي 
»باناميرا إس إي-هايبريد« 
و»918 سبايدر«، باإلضافة 
إلى »كاين إس إي-هايبريد« 
الت����ي طرحت مؤخرا كأول 
العالم مزودة  س����يارة في 
بنظ����ام دف����ع مختلط مع 
قابس ضمن فئة السيارات 
الرياضية الفاخرة متعددة 
االس����تعماالت. وبفض����ل 
تكنولوجيا بورشه املتطورة 
للدف����ع املختلط مع قابس، 
السيارة  ينحصر استهالك 
األخي����رة للوق����ود مبقدار 
3.4 ليتر/100 كلم فحس����ب 
انبعاثات لثاني أكسيد  مع 
الكربون بحدود 79 غرام/كلم 
ال أكثر، وهما رقمان مذهالن 

لسيارة رباعية الدفع.

ً »الساير« تطلق عرضاً استثنائيا


