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اﻟﻘﺎدﻣﲔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺎل
ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮاء ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺴﻮق،
َ
واﻷﻋﻤﺎل أن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻓﻲ أﺳﻤﺎء أﺟﺪادﻫﻢ ﻋﻦ اﺳﻢ
ﻳﺄﺳﺮ ﻋﻴﻮن اﻟﻌﻤﻼء ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ،ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ
اﺳﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻴﻄﻠﻘﻮه ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
ﺳﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات »ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺪاوي« ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر ﻟﻘﺐ
»اﻟﺒﺮﻏﻮث« ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﳌﻌﺮﺿﻪ اﳉﺪﻳﺪ» ،اﻟﺒﺮﻏﻮث
ﻟﻠﺴﻴﺎرات« ﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺪاوي أﻃﻠﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
زﻣﻼؤه ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب »ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ«
ﻧﻈﺮا ﻟ ِﻘﺼﺮ ﻗﺎﻣﺘﻪ وﺑﺸﺮﺗﻪ اﻟﺴﻮداء اﻟﺪاﻛﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﺗﺮك ﺳﻴﺪاوي اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻻﲡﺎه
إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺮة ،ﻣﻊ واﻟﺪه ﺳﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﺠﺎر ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ
ﻟﺒﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،اﺳﺘﻄﺎع ﺳﻴﺪاوي
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎة واﻟﺪه ﻣﻦ ﺳﻤﺴﺎر إﻟﻰ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻴﺎرات
أن ّ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺟﺪﻳﺪة ،ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻓﺘﺘﺢ
ﻋﺪة ﻣﻌﺎرض ،واﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﺳﻴﺪاوي أﺻﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﳋﺒﺮاء،
ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﺑﺮﻏﻮث ﻟﻠﺴﻴﺎرات« ً
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن »اﻟﺒﺮﻏﻮت« ﻣﻔﺘﺎح ﺳﺮ ﳒﺎﺣﺎت
ﺳﻴﺪاوي ﺣﺘﻰ إﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﶈﻄﺔ اﻟﺒﺎﺻﺎت
ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻘﺐ »ﺑﺮﻏﻮث«
ً
ﺳﻴﺪاوي ﺑﻞ ﻫﻨﺎك »ﺑﺮﻏﻮث ﺻﻐﻴﺮ« وﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
روزارﻳﻮ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻳﺪﻋﻰ »ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ اﺑﻦ ﺧﻮرﺧﻲ
اﻧﺪرﻳﺲ« ﺣﺼﺪ ﻟﻘﺐ »ﺑﺮﻏﻮث« ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺑﺸﺮﺗﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻋﻴﻮﻧﻪ اﻟﺰرﻗﺎء ،ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺼﺪ ﻟﻘﺐ
اﻟﺒﺮﻏﻮث ﻟﻘﺼﺮ ﻗﺎﻣﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻫﺮﻣﻮن
اﻟﻨﻤﻮ ﺣﻤﻠﺘﻪ أﻣﻪ »ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ« إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻷرﺟﻨﺘﲔ ﻓﺠﺎءت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ

ﻳﻮﻣﻴﺎ ﲟﺎدة »ﺳﻮﻣﺎﺗﺮوﺑﲔ« ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ
ﺣﻘﻦ
ً
ﻓﺄﺳﺮع واﻟﺪه »ﺧﻮرﺧﻲ« إﻟﻰ إدارة ﻧﺎدي ﻧﻴﻮﻟﺰ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ اﺑﻨﻪ ﻣﻊ اﻷﺷﺒﺎل ،ﻳﻄﻠﺐ
اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻗﺮر اﻟﻨﺎدي اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻞ
ﻧﻈﺮا ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻤﻮ ،وأﺛﻨﺎء
»ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ«
ً
ﺧﺮوج واﻟﺪ ﻣﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي أﻣﺴﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺋﺪ
اﳌﻌﺠﺰات »ﻛﺎرﻟﺲ رﻳﻜﺴﺎﺗﺶ« اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬي
اﺣﺘﻀﻦ ﺑﺮﻏﻮت اﳊﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺷﺎﻫﺪ
»ﻣﻴﺴﻲ« أﺛﻨﺎء ﻣﺪاﻋﺒﺘﻪ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن
ﻋﻤﺮه ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺒﺮﻏﻮت اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻷرﺟﻨﺘﲔ إﻟﻰ أﺛﺮﻳﺎء ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻟﻴﺼﺒﺢ أﺷﻬﺮ ﻻﻋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ،وﲢﻮل
ﻣﻦ ﺑﺮﻏﻮت ﻓﻘﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎردﻳﺮ ،ﻳﻌﺸﻖ اﻗﺘﻨﺎء
أﺳﻄﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎرﻫﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل :اﻟﺴﻴﺎرة اﳋﺎرﻗﺔ »ﻛﻮﻳﻨﻴﺠﺴﻴﺞ رﻳﺠﻴﺮا« ذات
اﶈﺮك اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﻲ اﳌﺰدوج و ٨ﺳﻠﻨﺪرات ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻮة  ١٥٠٠ﺣﺼﺎن ،واﻟﺘﺴﺎرع ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺮ وﺣﺘﻰ  ٣٠٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻼل  ١٠ﺛﻮان ﻓﻘﻂ،
وﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ وﺣﺘﻰ  ٤٠٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٢٠ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺒﺮﻏﻮث اﻟﺴﺎﺣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة
اﳋﺎرﻗﺔ ﻓﻘﺮر دﺧﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻴﺮاري ﺑﺸﺮاﺋﻪ ﻓﻴﺮاري
 F٤٣٠أﺳﺮع اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻦ
ﺻﻔﺮ إﻟﻰ  ١٠٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ/ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ  ٣ﺛﻮان وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا/ﺳﺎﻋﺔ .ﳒﺢ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﺎن
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٣٢٠
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬﻣﻴﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺎل واﻟﺸﻬﺮة ،ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ أرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺸﻬﺮة ﻟﻠﻤﻌﺠﺰة ﻣﻴﺴﻲ ..ﻫﺬا واﷲ أﻋﻠﻢ.
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م
اﻷﺛﻨﻴﻦ ٢٦

اﻟﻔــﺮدان ﻟﻠﺴﻴــﺎرات اﻟﻮﻛﻴــﻞ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ...

ﻃﺮاز BMW X٧

اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ  BMW X٧ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﳌﻬﻴﺐ وﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ
اﳌﺘﺮﻓــﺔ ،اﻫﺘﻤــﺎم وأﻧﻈــﺎر زوار ﺻــﺎﻻت ﻋــﺮض
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻔــﺮدان ﻟﻠﺴــﻴﺎرات ﻣﻨــﺬ أن ﻃﺮﺣــﺖ ﻫــﺬا
ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻄﺮاز اﳉﺪﻳﺪ ً
وﻳﻌـ ّـﺪ  BMW X٧اﻟﻄــﺮاز اﻷﺣــﺪث واﻷﻛﺒــﺮ
ﺿﻤــﻦ ﻓﺌــﺔ  ،BMW Xوﻳﺠﻤــﻊ ﻃــﺮاز BMW
 X٧ﺑــﲔ اﳊﻀــﻮر اﻟﻄﺎﻏــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄــﺮق اﻟﻮﻋــﺮة،
واﻷداء اﻟﻔﺎﺋــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻗــﺎت اﳌﻤﻬــﺪة ،وﻳﺘﻤﺘــﻊ
ﲟﻘﺼﻮرة ﻓﺎﺧﺮة ﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
ـﺪا ﺣﻀــﻮره ﻓــﻲ ﺳــﻮق ﺳــﻴﺎرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ،ﻣﺆﻛـ ً
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﺣﻀﻮر ﻻﻓﺖ
ﺗﻨﺘﻘــﻞ  BMW X٧ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ واﻟﻔﺨﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺆﻛــﺪة ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺮاز
اﻷﻓﺨــﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄــﺮازات  Xﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ
ـﻮرا ﻣﻬﻴﺒًــﺎ وﻫﻴﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ
 ،BMWوﺗﻔــﺮض ﺣﻀـ ً
اﻟﻄــﺮق ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﺼﻤﻴــﻢ اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﳋﺎرﺟــﻲ اﳌﻄﻌﻢ
ﺑﺎﻟﻜــﺮوم ،ﻓﻴﻤــﺎ ﲤﻨﺤﻬــﺎ ﻟﻐــﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ اﳉﺪﻳــﺪة

ﺑﺨﻄﻮﻃﻬــﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﳌﺴــﺔ ﻋﺼﺮﻳــﺔ ﺗﺴﺘﺸــﺮف
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﲤﻨــﺢ أﺑﻌــﺎد  BMW X٧ﻫﺎﻟــﺔ ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ
اﻻﺣﺘــﺮام ،إذ ﻳﺒﻠــﻎ ﻃﻮﻟــﻪ  ٥١٥٠ﱈ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺒﻠــﻎ
ﻋﺮﺿﻪ ٢٠٠٠ﱈ ،وﻳﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﺮاز  ١٨٠٥ﱈ،
أﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺠﻼت ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ  ٣١٠٥ﱈ.
وﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺗﺼﻤﻴــﻢ اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﳋﺎرﺟــﻲ ﺑﻘﺎﻋــﺪة
ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻋــﻦ اﻷرض ،وﺧﻄــﻮط اﻟﺴــﻘﻒ اﻟﻄﻮﻟﻴــﺔ
واﻟﻨﻮاﻓــﺬ اﻟﻮاﺳــﻌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﲢﻤــﻞ
ﺷــﺒﻚ  BMWﻫــﻰ اﻷﻛﺒــﺮ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ أي ﻃــﺮاز
أﺻﺪرﺗــﻪ  ،BMWوزودت  BMW X٧ﺑﺈﻃــﺎرات
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﺒﺎﺋﻚ اﳋﻔﻴﻔﺔ ﺑﻘﻴﺎس  ٢٠ﺑﻮﺻﺔ
ﺣﻀﻮرا ﻣﻠﻔﺘًﺎ.
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﲤﻨﺤﻬﺎ
ً
ً
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻘﺼﻮرﺗﻬﺎ ﲟﺴــﺎﺣﺔ داﺧﻠﻴﺔ رﺣﺒﺔ ﺗﺸــﻤﻞ
ﺻﻔﻮف اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻜﺴــﻮة ﺑﺠﻠﺪ ،Vernasca
وﻳﺘﻮﻓــﺮ اﻟﻄــﺮاز ﺑﺴــﺒﻌﺔ ﻣﻘﺎﻋــﺪ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺎ ً وﳝﻜــﻦ
اﺳــﺘﺒﺪال اﻟﺼــﻒ اﻷوﺳــﻂ ﲟﻘﻌﺪﻳــﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠــﲔ
ﻗﺪرا
ﻣﺮﻳﺤــﲔ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟــﺮﻛﺎب
ً

ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﲟﺴﺎﺣﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
وﻣﻘﺎﻋــﺪ ﻣﺮﻓﻘــﺔ ﲟﺴــﺎﻧﺪ ﻟﻠﻴﺪﻳــﻦ وﺣﺎﻣــﻼت
اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻛــﺆوس وﻓﺘﺤﺎت  ،USBﻛﻤــﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺰاﻳﺎ
ّ
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜــﻲ ﺑﺎﳊﺮارة ﻓــﻲ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وإﻧﺎرة ﺧﺎﻓﺘﺔ وﺳﻄﺢ زﺟﺎﺟﻲ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ.
أﻗﺴﺎم
ً
ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
وﺗﻮﻓــﺮ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻔــﺮدان ﻟﻠﺴــﻴﺎرات ﻟﻌﻤﻼﺋﻬــﺎ ﻃﺮاز
 xDrive٥٠i BMW X٧اﳌــﺰود ﲟﺤﺮك  V٨ﻳﻮﻟﺪ
ﻗــﻮة ﻗﺪرﻫــﺎ  ٣٩٠ﻛﻴﻠــﻮ واط ٥٣٠/ﺣﺼﺎﻧًــﺎ ،اﳌﺘﺼــﻞ
ﺑﻨﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ  Steptronicﻣﻦ ﺛﻤﺎن ﺳﺮﻋﺎت.
ﺗﺘﻮﻓــﺮ  ٧X WMBاﻳﻀــﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻣﺤــﺮك ٦
أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻳﻮﻟﺪ  ٢٥٠ﻛﻴﻠﻮ واط  ٣٤٠/ﺣﺼﺎﻧًﺎ.
وﻳﺘﻮﻟــﻰ ﻧﻈــﺎم اﻟﺪﻓــﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋــﻲ BMW xDrive
اﻟﺬﻛــﻲ ﺗﻮﺟﻴــﻪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﻮﻟــﺪة ﻧﺤــﻮ اﳌﺴــﺎر ﺑﻜﻔــﺎءة
أداء
ﻋﺎﻟﻴــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈــﺎم  M Sportاﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ً
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﳋﻠﻔﻲ.
وﻳﺘﻤﺘــﻊ اﻟﺴــﺎﺋﻖ واﻟــﺮﻛﺎب ﻓــﻲ ﻃــﺮاز BMW X٧

ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻗﺼــﻮى ﻣــﻦ اﻟﺮاﺣــﺔ ﺑﻔﻀــﻞ اﺳــﺘﺨﺪام
ﻧﻮاﺑــﺾ ﻫﻮاﺋﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ اﶈﻮرﻳــﻦ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﻧﻈــﺎم
اﻟﺘﺤﻜــﻢ ﺑﻬــﺎ
ﻣﺨﻤــﺪات ﳝﻜــﻦ
ﻣﺘﻜﻴــﻒ ﻣــﻊ
ﺗﻌﻠﻴــﻖ
ّ
ّ
ّ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ً ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ً ،.ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ
اﳌﺰاﻳــﺎ اﻻﺧﺘﻴــﺎرات ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸــﻂ
ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ و Executive Drive Proﻣــﻊ ﺗﺜﺒﻴــﺖ
ﻧﺸــﻂ ،وﻧﻈــﺎم ﺗﻔﺎﺿﻠــﻲ  ،M Sportﻛﻤــﺎ ﺗﺘﻴــﺢ
اﳊﺰﻣــﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗــﺎت اﻟﻮﻋــﺮة
اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑﲔ أﳕــﺎط اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻞ واﳊﺼﻰ
واﳊﺠﺎرة واﻟﺜﻠﺞ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺑﻜﺒﺴﺔ
زر.
ّ
أﻧﻈﻤﺔ دﻋﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﻓــﻲ  BMW X٧ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ
أﻧﻈﻤــﺔ دﻋــﻢ اﻟﺴــﺎﺋﻖ ،ﻟﺘﻤﻨــﺢ اﻟﺴــﺎﺋﻘﺔ ﲡﺮﺑــﺔ
ﻗﻴــﺎدة ﻣﻔﻌﻤــﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌــﺔ واﻟﺮاﺣــﺔ ،وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه
ﺑﺨﺎﺻﻴــﺔ
ـﺰود
اﻷﻧﻈﻤــﺔ /ﻣﺜﺒــﺖ ﺳــﺮﻋﺔ ﻧﺸــﻂ ﻣـ ّ
ّ
اﻟﻮﻗــﻮف واﻻﻧﻄــﻼق ،إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺎﻋﺪة
اﻟﺴــﺎﺋﻖ Driving Assistant Professional

واﻟﺘﺤﻜــﻢ ﺑﺎﳌﺴــﺎر ،ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ
وﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ
ّ
ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﺤﺬﻳــﺮ ﻋﻨــﺪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﳌﺴــﺎر وأﻧﻈﻤﺔ ﲡﻨﺐ
اﻻﺻﻄــﺪام اﳉﺎﻧﺒــﻲ واﻟﺘﺤﺬﻳــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﺎرات
اﻷوﻟﻮي واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴــﻴﺮ
اﻟﻌﺎﺑــﺮة ،واﻟﺘﺤﺬﻳــﺮ
ّ
ﺑﺎﻻﲡﺎه اﳋﺎﻃﺊ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﳉﻴﻞ اﻷﺣﺪث ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﺰﺟــﺎج اﻷﻣﺎﻣــﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻄﺎرئ ،وﻳﺸــﻤﻞ
ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻦ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ
وﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴــﺎدة اﳋﻠﻔﻴــﺔ ﻳﺘﻮﻓــﺮ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ً.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ BMW Live Cockpit Professional
ﻣــﻊ ﻧﻈــﺎم ﺗﺸــﻐﻴﻞ  BMWاﳉﺪﻳــﺪ اﻟﻨﺴــﺨﺔ ٧٫٠
ﻗﻴﺎﺳــﻴﺎ ً .وﲤﻨــﺢ ﻟﻮﺣــﺔ اﻟﺘﺤﻜــﻢ اﻟﺘــﻲ ﻳﺒﻠــﻎ ﻗﻴﺎﺳــﻬﺎ
ـﻬﻼ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،وﻳﺘﻴﺢ ﻧﻈﺎم
 ١٢٫٣ﺑﻮﺻــﺔ
دﺧﻮﻻ ﺳـ ً
ً
ـﺮا إﻟــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ
٧٫٠
BMW
اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ
ـ
ﺷ
ﻣﺒﺎ
ـﻮﻻ
ـ
ﺧ
د
ً
ً
اﻹﻋــﺪادات واﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻤــﺲ أو ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺤﻜــﻢ  iDriveأو اﻷزرار ﻋﻠــﻰ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ،أو
اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أو اﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرات.
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م  ١٤٤٢ﻫـ  ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م اﻟﻌﺪد )(٣٣٨
اﻷﺛﻨﻴﻦ  ٢٦ﻣﺤﺮم

ﺑــﺪون دﻓﻌــﺔ أوﻟــﻰ ﻣــﻊ ﲤﻮﻳــﻞ داﺧﻠــﻲ ...

دوﻣﺎﺳﻜﻮ ﺗﻄﺮح ﻋﺮﺿﻬﺎ اﳌﻤﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮاز ﻫﻮﻧﺪا أﻛﻮرد اﻻﻧﻴﻘﺔ
ಳತތܧݝ߂ݿܘƁৱࢽࠄƃƉ
ƠƢৱ
߂ࡔࠃܵƉޡࡔࠃ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻋﺸــﺎق ﻫﻮﻧﺪا ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق
اﻟﻘﻄــﺮي أﻋﻠﻨــﺖ ”دوﻣﺎﺳــﻜﻮ“ ،اﳌــﻮزع
اﳊﺼــﺮي ﻟﺴــﻴﺎرات ﻫﻮﻧــﺪا ﻋــﻦ ﻃــﺮح
ﻋﺮﺿﻬــﺎ اﳌﺘﻤﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮاز ﻫﻮﻧــﺪا أﻛﻮرد
اﻟﺮاﺋــﻊ ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣــﺎت ﻋﺸــﺎق اﻟﻄــﺮاز
ﻣــﻦ اﻣﺘﻼك اﻛﻮرد ﺑﺪون دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
وﲤﺘــﺎز ‘أﻛــﻮرد ’ ﺑﺘﺼﻤﻴــﻢ راﺋــﻊ؛ ﺣﻴــﺚ
ﻳﺘﺠ ّﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﺑﻮﺿــﻮح ﻣــﻦ ﺧــﻼل ارﺗــﻜﺎز
اﻟﺴــﻴﺎرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺼ ـ ٍﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﻀﻤــﻦ
ﻟﻬــﺎ ﻣﻈﻬــﺮا ً ﻋﺮﻳﻀ ـﺎ ً وأﻛﺜــﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿ ـﺎً،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻫﻴــﻜﻞ ﺧﻔﻴــﻒ وأﻛﺜــﺮ
ﺻﻼﺑﺔ وﻗﻮة ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺷﺎﺳــﻴﻪ أﻛﺜــﺮ ﺗﻄـ ّـﻮرا ً وأﺧــﻒ
وزﻧﺎ ً.
اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳــﻴﺎرة
‘أﻛــﻮرد ’ ،ﺣــﺮص اﳌﺼﻤﻤــﻮن ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
‘أﻛــﻮرد’ ﺑﺎﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﺒﻨــﻲ
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤــﺪدة ﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ أوﺳــﻊ ﺑﺎﻗ ٍﺔ
ﳑﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ أﺣــﺪث اﳌﺰاﻳــﺎ واﳋــﻮاص.
وﺑﻔﻀــﻞ ﺗﺒ ّﻨــﻲ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر
ﺣــﻮل ﺿﻤــﺎن ‘اﳌﺴــﺎﺣﺔ اﻷﻛﺒــﺮ ﻟﻠــﺮﻛﺎب
واﳌﺴــﺎﺣﺔ اﻷﻗــﻞ ﻟﻠﻤﺤــﺮك ’ )Man
(maximum Machine minimum
ﲤﻴــﺰ ﺟﻤﻴــﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴــﻢ ﺳــﻴﺎرات
واﻟﺘــﻲ
ّ
‘ﻫﻮﻧــﺪا’ ،ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻠﻴــﺺ ﺣﺠــﻢ اﻟﺴــﻴﺎرة اﳉﺪﻳــﺪة،
وزﻳــﺎدة اﻟﺮﺣﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺼﻮرﺗﻬــﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أﺑﻌﺎ ٍد وﳌﺴــﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ راﻗﻴﺔ
وأﻛﺜــﺮ وﺿﻮﺣ ـﺎ ً ﺑﻬــﺪف ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﳌﻈﻬــﺮ
اﻟﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﻻ ﺷــﻚ أن اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣﺤــﺮﻛﺎت

ﻣﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ  ٤أﺳــﻄﻮاﻧﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ
ﻓﺌــﺎت ‘أﻛــﻮرد’ ﻟﻌــﺐ دورا ً رﺋﻴﺴــﻴﺎ ً ﻓــﻲ
ﲢﻘﻴــﻖ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ،ﺧﺼﻮﺻ ـﺎ ً ﻣــﻦ
ﺣﻴــﺚ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﺣﺠــﺮة أﺻﻐــﺮ ﻣﺴــﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻤﺤـ ّـﺮك ،وﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻮزن ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺒﺮ،
وذﻟــﻚ دون اﳌﺴــﺎس ﺑــﺎﻷداء اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜــﻲ
اﳌﺘﻤﻴﺰ.
ّ
وﻋﻨــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺴــﻴﺎرة ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ
اﻷﻣــﺎم ،ﻳﺒــﺪو اﻟﺰﺟــﺎج اﳉﺎﻧﺒــﻲ اﳋﻠﻔــﻲ
وﻛﺄﻧــﻪ ﻳﻨﺤﻨــﻲ ﺑﺤـ ّـﺪة أﻋﻠــﻰ إﻟــﻰ اﻟﺴــﻘﻒ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى أﻋﻤــﺪة اﻟﻨﻮاﻓــﺬ،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺒــﺮز ﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﻟﻌﺮﻳــﺾ
واﳌﻨﺨﻔــﺾ .وﻗﺪ ﲤــﺖ إزاﺣﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ
اﳌﻘﺼــﻮرة ﻧﺤــﻮ اﻟﺪاﺧــﻞ ﻗﻠﻴ ـﻼً ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﲢﺴــﲔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ،
واﻷﻛﺘــﺎف واﻟــﺮأس ،وﺿﻤــﺎن ﲡﺮﺑــﺔ
ﻣﺮﻳﺤــﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠــﺮﻛﺎب اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺤﺮﻳﺔ
وﲟﺮوﻧﺔ.
اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ
واﻋﺘﻤــﺪت ﺷــﺮﻛﺔ ‘ﻫﻮﻧــﺪا’ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺒﺘﻜــﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳــﻴﺎرة ‘أﻛﻮرد ’ ،وذﻟﻚ
ﳉﻌﻠﻬــﺎ ﺳــﻴﺎرة اﻟﺴــﻴﺪان أﻛﺜــﺮ ﻓﺨﺎﻣــﺔ
ورﻗﻴﺎ ً وﺟﺎذﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞٍ
ّ
أﺧــﻒ وزﻧﺎ ً وأﻛﺜﺮ ﻗــﻮة وﺻﻼﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﻠﺤــﻮظ .وﺗﺒــﺮز ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺄﺑﻌﺎد
وﻧِﺴــﺐ ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﻋﺮﻳﻀــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﲤﺘــﺎز
ﺑﻮﻗﻔ ـ ٍﺔ ﻣﻬﻴﺒــﺔ أﻛﺜــﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿ ـﺎ ً وﻓﺨﺎﻣــﺔ
وذات ﻃﺎﺑــﻊ رﻳﺎﺿــﻲ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋــﻦ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻌﺠــﻼت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳌﺴــﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺑﲔ
اﻟﻌﺠــﻼت .ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﺴــﻢ اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺈﺿــﺎءة
ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﻣﺘﻄـ ّـﻮرة ﻣــﻦ ﻧــﻮع ) LEDﻣــﻦ
ﺿﻤﻨﻬــﺎ اﻷﺿــﻮاء اﻷﻣﺎﻣﻴــﺔ ﻧــﻮع LED
وأﺿــﻮاء اﻟﻀﺒــﺎب( ،ﻓﻀ ـﻼً ﻋﻦ ﺗﺸــﻄﻴﺒﺎت
ﻻﻣﻌﺔ ﻓﺎﺧﺮة .وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻊ ﻋﺠﻼت

ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﺼﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﳌﻨﻴــﻮم ﻗﻴــﺎس
 ١٧ﺑﻮﺻــﺔ أو  ١٨ﺑﻮﺻــﺔ ) ٢ﺗﺼﺎﻣﻴــﻢ
ﻟﻠﻌﺠــﻼت( ،واﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻤــﻦ ﻟﻬــﺬه اﻟﺴــﻴﺎرة
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻴﺪان ﻣﻈﻬﺮا ً ﻓﺮﻳﺪا ً ﳝﺰج ﺑﲔ
اﳉﺎذﺑﻴﺔ واﳉﺮأة واﻹﻃﻼﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ
ﺗﺘﻤﺘــﻊ ﺳــﻴﺎرة ‘أﻛــﻮرد ’ ﺑﺘﺼﻤﻴــﻢ ﻓﺮﻳــﺪ
ﻣﻔﻌــﻢ ﺑﺎﻷﻧﺎﻗــﺔ واﻟﻔﺨﺎﻣــﺔ واﳉــﺮأة
واﻹﻃﻼﻟــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﺗﻘﻲ
ﺑﺘﺼﺎﻣﻴــﻢ اﳉﻴــﻞ اﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻣــﻦ ﺳــﻴﺎرات
‘أﻛــﻮرد’ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﳉﺎذﺑﻴــﺔ واﻹﻟﻬﺎم.
وﺑﻔﻀــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ اﳌﻬﻴــﺐ اﻟــﺬي
ﳝﻴﺰﻫــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﻴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﺎرات
ّ
ﺿﻤــﻦ ﻓﺌﺘﻬــﺎ ،ﺗﺘﻤﺘــﻊ اﻟﺴــﻴﺎرة ‘أﻛــﻮرد
’ﺑﺈﻃﻼﻟــﺔ ﻋﺮﻳﻀــﺔ ،وﺧــﻂ ﺳـ ٍ
ـﻘﻒ أﻛﺜــﺮ
اﻧﺨﻔﺎﺿ ـﺎً ،ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ ﻏﻄــﺎء ﻣﺤــﺮك
أﻃــﻮل وأﻛﺜــﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿ ـﺎ ً ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴــﺔ ،ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﻋــﻦ اﳌﻘﺼــﻮرة
اﳌﺮﻳﺤﺔ واﳊﻀﻮر اﻟﺮاﺋﻊ.
وﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻃﺎﻟــﺔ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﻌﺠــﻼت
اﳉﺪﻳﺪة ،أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻘﺼﻮرة أﻛﺜﺮ رﺣﺎﺑﺔ
واﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﲢﺴــﲔ
اﻟﻘﺴــﻢ اﳋﻠﻔــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮاﻓــﺬ أﻛﺜﺮ
ﻃــﻮﻻً وأﻧﺎﻗــﺔ .وﺗﺴــﻬﻢ ﻫــﺬه اﻟﻨﻮاﻓــﺬ ﻓــﻲ
ﺑﻠﻮرة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻘﺼﻮرة اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺘــﻲ ﲤﺘــﺎز ﺑﻮﺟــﻮد ‘ ٦ﻧﻮاﻓــﺬ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ’
ﺗﺘﻴــﺢ ﻣﺠــﺎل رؤﻳــﺔ أوﺳــﻊ ،ودﺧــﻮل ﺿﻮء
أﻛﺜــﺮ ﲟــﺎ ﻳﻮﺣــﻲ ﺑﺮﺣﺎﺑ ـ ٍﺔ أﻛﺒــﺮ ،ﻓﻀ ـﻼً
ﺑﺎﳋﻔﺔ واﳌﻈﻬﺮ
ـﻢ
ﻋــﻦ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑ ٍﻊ ﻣﻔﻌـ ٍ
ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿــﻲ اﻟﻮ ّﺛــﺎب؛ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻀﻔــﻲ اﻟﺸــﺮﻳﻂ
اﻟﻼﻣــﻊ اﳌﻨﺴــﺎب ﻓــﻮق اﻟﻨﻮاﻓــﺬ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ
اﻷﻣــﺎم ﻧﺤــﻮ اﳋﻠــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﳌﻈﻬــﺮ
اﳉــﺮيء ﻟﻠﺴــﻴﺎرة اﻟﺘــﻲ ﺗﺒــﺪو وﻛﺄﻧﻬــﺎ
واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻷﻣﺎم.
ﺑﻘﻮة
ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ ّ
ّ
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ﻣﺤﺮم  ١٤٤٢ﻫـ  ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م اﻟﻌﺪد )(٣٣٨
م
اﻷﺛﻨﻴﻦ ٢٦

دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻊ أداء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ...

اﻟﺮاﻳﺔ اوﺗﻮ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة
ﺗﻮﻳﻮﺗــﺎ  ٢٠٢٠ C-HRاﻟﻬﺎﻳﺒـــﺮد
اﻟﺮاﻳﺔ اوﺗﻮ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ C-HR
اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ً  ،اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻔﺌﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟـ »ﻛﺮوس أوﻓﺮ«،
واﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻤﻴﺰ اﳌﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ
روح اﳌﻐﺎﻣﺮة ،ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة ذات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
واﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ،أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ ان
ﳑﻴﺰ ﻳُ َﻌ ّﺪ اﻷﺑﺮز ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  C-HRﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ
ّ
ﻛﻞٍ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ وﻓﺌﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟـ
ﲡﺴﺪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ C-HR
»ﻛﺮوس أوﻓﺮ« ،ﻛﻤﺎ
ّ
اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ً )أو اﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻜﻮﺑﻴﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻳﺔ
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ( اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺮاﺳﺦ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﺦ
َ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺑﺪاع اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ .ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻔﻆ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  C-HRإﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳒﺤﺖ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻷﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ٢٠١٤وﻣﻌﺮض
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻠﺴﻴﺎرات  .٢٠١٥ﻓﻌﻤﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻲ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ رؤﻳﺘﻪ اﳉﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﲡﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﲔ
ﺟﺰ ٍء
ﻋﻠﻮي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺄﻧﺎﻗﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟـ »ﻛﻮﺑﻴﻪ« وﻗﺎﻋﺪة
ٍ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺑﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،وذﻟﻚ زﻳﺎدة
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة.
وﺗﻌﻜﺲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  C-HRاﻟـ »ﻫﺎﻳﺒﺮد«
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ً ﺳﻌﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﺪؤوب
إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،إذ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺮﻛﺒﺎت .وﺗُ َﻌﺪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
 C-HRراﺋﺪ ًة ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  ٢٣٫٩ﻛﻠﻢ/ﻟﺘﺮ ،إذ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ
اﳌﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
ّ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﻄﺮاز اﳉﺪﻳﺪ ﻫﺪوء ًا
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ً داﺧﻞ اﳌﻘﺼﻮرة ،وﺗﺴﺎرﻋﺎ ً ﺳﻠﺴﺎ ً ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻋﻨﺪ
اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم.
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ان ﻧﻠﻤﺲ ﺧﺒﺮاء
اﻻﺑﺪاع ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺘﺪ ﻟﻌﻘﻮد
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ أﻧﻴﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ

وﲡ ّ ِﺴﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
اﳌﺘﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدةُ ،
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺒﻨﻲ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .وأود أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ

ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ اﻷوﻓﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ

دﻋﻤﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﻟﻨﺎ ﻓﻲ

رﺣﻠﺘﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق«.

وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  C-HRاﳉﺪﻳﺪة

ﻛﻠﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ »اﻷﻃﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ«  ،TNGAﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة

أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ .وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﳉﺎذﺑﻴﺔ
اﳌﻨﺨﻔﺾ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳋﻠﻔﻲ اﻟﺸﻮﻛﻲ اﳌﺰدوج

ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺜﺒﺎت ،دون اﳌﺴﺎوﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮاﺣﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻧﻈﺎم دﻓﻊ
”ﻫﺎﻳﺒﺮد“ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﻣﺤﺮك ﺳﻌﺔ  ١٫٨ﻟﺘﺮ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت اﳌﺘﻐﻴﺮ اﻟﺬﻛﻲ ) ،(VVT-iوﺑﻨﻈﺎم
ﻧﺎﻗﻞ اﳊﺮﻛﺔ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ اﳌﺘﻐﻴﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ .E-CVT
وﺗﻠﺒﻲ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ً ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻘﻼت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻇﺮوف اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وراﺣﺔ
اﻟﺒﺎل ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ.
وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  C-HRﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

 ا

 ا

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

  اي

اﻟﺰواﻳﺎ ،ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﺰﻳﺞ اﳌﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ اﻷﺟﺰاء
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﻟﻸﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﳝﺔ واﻷﺳﻄﺢ
اﳌﺘﻤﺎﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻮازﻧﺎ ً ﺑﲔ اﻟﺪﻗﺔ
ﻓﻴﻌﺒﱢﺮ
واﻷﻧﺎﻗﺔ .أﻣﺎ اﳉﺰء اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺔُ ،

ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ”اﳌﻈﻬﺮ اﳉﺮيء“ وﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺰء
اﻷﻣﺎﻣﻲ .وﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻮط اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺑﻠﻤﺴﺎت ﻧﺎﻋﻤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺑﺈﻃﺎر ﺳﻔﻠﻲ ﻟﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻮن ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺨﻠﻖ
ﻣﻈﻬﺮا ً راﻗﻴﺎ ً.
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻹﺿﺎءة اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ  DRLﻋﻨﺼﺮا ً ﻓﺮﻳﺪا ً

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ــ ا ـــ #ــــر
ـــ اــــ

اﻹﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

!ـــ ـــ

ﻟﻺﺿﺎءة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻓﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ إﺷﺎرات اﻻﻧﻌﻄﺎف ﻣﺪﻣﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪة .وﺗﺘﻴﺢ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻀﺒﺎب
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﻮاف اﳌﺼﺪ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻣﺪﺧﻼً واﺳﻌﺎ ً وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً ﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻬﻮاء إﻟﻰ
اﶈﺮك ،ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻟﺔ اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ
اﳉﺪﻳﺪة .وﰎ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪات اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻤﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء  LEDﻓﻲ
ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ ووﺻﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻨﺎح أﻧﻴﻖ وﻻﻣﻊ ،ﳑﺎ
وﻣﻌﺒﱢﺮا ً.
ﳝﻨﺢ اﳌﻈﻬﺮ اﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ً ﻇﺎﻫﺮا ً ُ
وﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻘﺼﻮرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ
ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻷﻧﺎﻗﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮاد ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﺳﻌﺎد ﻋﻤﻼء
ﲤﻴﺰا ً .وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﻄﺢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ّ
اﳌﻨﺤﻨﻴﺔ واﳋﻄﻮط اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﺟﻮاء ﻣﺮﻳﺤﺔ وﻣﻨﻌﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ .وﰎ ﺗﺰوﻳﺪ
ﻟﻮﺣﺔ ﻋﺪادات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﺳﺎﺋﻞ  LCDﻣﻠﻮﻧﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﺎس ٤٫٢
ﺑﻮﺻﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎم وﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺗﺎم ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ
َ ْ
»أﺑﻞ ﻛﺎرﺑﻼي«  Apple CarPlayو“أﻧﺪروﻳﺪ أوﺗﻮ“
 .Android Autoﻛﻤﺎ ﻳﺒﺴﻂ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻠﻘﻲ ﲢﺪﻳﺜﺎت
ﻧﻈﺎم اﳋﺮاﺋﻂ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ً ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻨﻈﺎم
اﳌﻼﺣﺔ .وﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﻘﺼﻮرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ/ﻣﺜﺒﺘﺔ ،وﻧﻈﺎم ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﺰدوج ﻳﻮﻓﺮ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  C-HRاﻟـ »ﻫﺎﻳﺒﺮِد«
واﻟﺮﻛﺎب.
ّ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻘﺪﻣﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﻻ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ أي ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﺧﺮى .وﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺗﺒﻠﻎ ٢٣٫٩
ﻛﻠﻢ/ﻟﺘﺮ ﻣﻊ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻴﺎدة )(١٢١
ﰎ ﲡﻬﻴﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ اﻟـ »ﻫﺎﻳﺒﺮِد«
ﺣﺼﺎن .ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﺧﻔﻴﻔﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻟﻴﺜﻴﻮم-أﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲤﺘﺺ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ،ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﻮة دﻓﻊ
اﳌﻮﺗﻮر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

5

م  ١٤٤٢ﻫـ  ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م اﻟﻌﺪد )(٣٣٨
اﻷﺛﻨﻴﻦ  ٢٦ﻣﺤﺮم

إﺳﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺮاﺣــﺔ اﻟﺒــﺎل أﺛﻨــﺎء اﻟﺸــﺮاء ...

 CXاﳉﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ
ﻣﺎزدا CX--٩

ﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﻴــﺔ وﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻓﺮﻳــﺪ

ﺗﻌﻜــﺲ ﻣﺒــﺎدرات ﻣــﺎزدا اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺤــﻮر ﺣــﻮل
اﻹﻧﺴــﺎن ﻋﻠﻰ وﻟﻌﻬﺎ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
اﻟﻜــﺮام »ﻳﺘﻤﺘﻌــﻮن ﺑﺮاﺣــﺔ اﻟﺒــﺎل« أﺛﻨــﺎء ﺷــﺮاء
واﻣﺘﻼك ﻣﺎزدا ﻣﻊ ﲡﺎرب ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﻋﺐ
ﲟــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗﻮﺻﻴــﻞ اﻟﺴــﻴﺎرة ﺣﺘــﻰ ﻣﻨــﺰل
اﻟﻌﻤﻴﻞ .
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺴــﻴﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ  ،اﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﻮﺣﻴــﺪ
ﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺎزدا ﻓﻲ ﻗﻄﺮ  ،ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﻟﻀﻤــﺎن اﻻﺳــﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﻘــﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
واﻟﻮاﻗــﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻲ  ٣٦٠درﺟــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ وﻣﻨﺼــﺎت رﻗﻤﻴــﺔ
أﺧــﺮى  ،وﻣﻌﺎﳉــﺔ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘــﺎت ﻋﺒــﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻣــﻊ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﻌﺎر اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء واﳌﻴﺰات اﻻﺧﺮى واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﳋﺪﻣــﺔ ﳌــﺪة ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات أو  ٥٠أﻟــﻒ ﻛــﻢ
أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ) ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻰ ﺳﻰ
إﻛــﺲ ٩وﺳــﻰ إﻛــﺲ (٥وﺿﻤــﺎن ﳌﺪة  ٥ﺳــﻨﻮات

وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﲟﺠــﺮد اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻣــﻦ إﺟــﺮاءات اﻟﺸــﺮاء ،
وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎرة
إﻟﻰ ﻣﻨﺰل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت
اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎزدا ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ذات ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮﻳــﺪ وﺗﻘﻨﻴﺎت
ﻣﺒﺘﻜــﺮة وﺟــﻮدة وﺗﺼﻨﻴــﻊ ﻳﺎﺑﺎﻧــﻲ .ﻣــﺎزدا
ﻣﺎزاﻟــﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﻃﺮازاﺗﻬــﺎ ﺻﻨﻌــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻴﺎﺑــﺎن وﻣﺘﻮﻓــﺮة ﻓــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻗــﺪ ﺣﺼﻠــﺖ ﻣــﺎزدا  CX- ٩ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﻤﻴــﻢ
ﻣﺘﻄــﻮر وﻋﺼــﺮي واﻟــﺬي ﺗﺴــﻤﻴﻪ ﻣــﺎزدا »
ﻛــﻮدو روح اﳊﺮﻛــﺔ » واﻟــﺬي ﻳﻀﻔــﻲ ﻣﺰﻳــﺪا ً
ﻣــﻦ ﺑﺮاﻋــﺔ اﳉﻮدة واﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ اﳌﺘﺄﻟﻖ ﻟﻠﺠﻴﻞ
اﳉﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺳــﻴﺎرات ﻣــﺎزدا  CX-٩اﳉﺪﻳــﺪة
ﻛﻠﻴــﺎ ﻟﻌــﺎم  ، ٢٠٢٠ﻓﻘــﺪ ﰎ اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻣــﻦ وﺿﻊ
اﻟﻠﻤﺴــﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻣﻬﻨﺪﺳــﲔ ﻛﺎن ﺷــﻐﻠﻬﻢ اﻟﺸــﺎﻏﻞ ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑــﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ  ،اﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻻﺣــﺪث ﻓــﻲ
وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼــﺎل ووﺳــﺎﺋﻞ راﺣــﺔ اﻟــﺮﻛﺎب
وﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ »
آي – اﻛﺘــﻒ ﺳــﻴﻨﺲ » اﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ان اﳌﺼــﻮرة
اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺎرة ﺗﻀــﻢ  ٧ﻛﺮاﺳــﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬــﺎ
ﲡﻤــﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻤﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣــﺔ واﳉﺎذﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﻼت  ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎت
 ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺎزدا  CX- ٩ﲟﺤﺮك ﺗﻴﺮﺑﻮ
ﺳﻌﺔ  ٢٫٥ﻟﺘﺮ  ٢٥٠ ،ﺣﺼﺎن.
ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ :
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺤﺮك اﻟﺸــﺤﻦ اﻟﺘﻴﺮﺑﻮ » اﺳــﻜﺎي اﻛﺘﻒ
ﺟــﻲ » ﻗﻤــﺔ اﻟﻜﻔــﺎءة واﻷداء ﻟﻠﻮﺻــﻮل اﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة  ،ﻓﺎﳊﻘﻦ
اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﶈــﺮك اﻟﺘﻴﺮﺑــﻮ ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺴــﺮﻳﻊ
ﻋــﺰم اﻟــﺪوران  ،اﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﻛﻮﻧــﻪ اﻗﺘﺼــﺎدي
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد وزﻳــﺎدة ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ واﻵﻣﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﻦ

ﺧــﻼل اﺣــﺪث ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ » ﺳــﻜﺎي اﻛﺘــﻒ »
واﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻻﺟﻴﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺎزدا
ﻛﻠﻴﺎ ً .
ﻳﺄﺗﻲ اﶈﺮك ﺑﺴــﻌﺔ  ٢,٥ﻟﺘﺮ ﻳﻨﺘﺞ  ٤٢٠ﻧﻴﻮﺗﻦ
ﻣﺘــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺰم اﻟــﺪوران  ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﺼــﻞ ﻫــﺬا
اﶈــﺮك ﺑﻨﺎﻗــﻞ ﺣﺮﻛــﺔ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜــﻲ ﻳﻨﻘــﻞ
اﳊﺮﻛــﺔ اﻟــﻰ اﻟﻌﺠــﻼت ﺑﻨﻈــﺎم اﻟﺪﻓــﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
 ،وﻳﻘــﻮم اﻟﺘﻴﺮﺑــﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺪﻓــﻖ اﻟﻬــﻮاء
واﻟﻌﻮادم ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺔ دوران اﶈﺮك
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺬﻛﻴﺔ :
ﳝﻨﺤــﻚ ﻣﺤــﺮك اﻟﺸــﺤﻦ اﻟﺘﻴﺮﺑــﻮ اﳉﺪﻳــﺪ
ﺷــﻌﻮرا ً ﺑﺎﻻﺳــﺘﺮﺧﺎء وﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻻﺑﺘــﻜﺎرات
اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴــﻜﻞ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮاد اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ
ﳉﻌــﻞ ﺳــﻴﺎرة ﻣﺎزدا  CX-٩اﺧــﻒ وزﻧﺎ ً واﻛﺜﺮ
اﻣﺎﻧﺎ ً وﺻﻼﺑﺔ .
ﳝﺘــﺎز اﻟﺸﺎﺳــﻴﻪ ﺑﻘﻮاﺋــﻢ ﻫﻨﺪﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻻﻣــﺎم
وﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻣﺘﻌــﺪد اﻟﻮﺻــﻼت ﻣــﻦ اﳋﻠــﻒ ،
وﲤــﺖ ﻫﻨﺪﺳــﺔ ﻧﻈــﺎم اﻟﺪﻓــﻊ ﺑــﻜﻞ اﻟﻌﺠــﻼت

 I- Active AWDﻣــﻦ اﳉﻴــﻞ اﳉﺪﻳــﺪ ﳌــﺎزدا

 ،ﺑﺤﻴــﺚ ﲤﻨــﺢ ﻗﻴــﺎدة ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اي

ﺳــﻄﺢ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ

ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ .

ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻳﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن

ﲤﺜــﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳉﻴــﻞ اﳉﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣــﺎزدا
 cX-٩اﺗﺼﺎل ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻻﻧﺴــﺎن واﻟﺴــﻴﺎرة
 ،واﺗﺼــﺎل ﻓــﻮري ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻜــﻮن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ  ،ﻓﻬــﺬا ﻣــﺎ ﳝﻨﺤــﻪ ﻟــﻚ ﻛﻞ

ﻣــﻦ واﺣﻬــﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ اﻻﻧﺴــﺎن واﻵﻟــﺔ
 HMIاﳌﺘﻄــﻮرة ﻣــﻦ ﻣــﺎزدا وﻧﻈــﺎم MZD

 Connectﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﺷﺎﺷــﺔ ﻋــﺮض
اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﻨﺸــﻄﺔ Active Driving Display

 ،ﺣﻴــﺚ ﳝﻜﻨــﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻴــﺰات وذﻟﻚ

ﻣــﻦ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻘﻴــﺎدة اﳋــﺎص ﺑﻚ ﺧﻠــﻒ ﻋﺠﻠﺔ

اﻟﻘﻴــﺎدة ﺑﻔﻀــﻞ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻣــﻦ اﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس

وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ .
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ﻣﺤﺮم  ١٤٤٢ﻫـ  ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م اﻟﻌﺪد )(٣٣٨
م
اﻷﺛﻨﻴﻦ ٢٦

ﻣﺘﻌــﺔ ﻗﻴــﺎدة ﻏﻴــﺮ ﻣﺤــﺪودة ...

اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺗﺜﺮي اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي
ﺑﺎﺣﺪث ﻃﺮازات ﻛﻴﺎ رﻳﻮ وﺳﻴﺮاﺗﻮ ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك
ﺗﻮد ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺮح ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻛﻴﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﺬﻛﻴﺮﻛﻢ ﺑﺄن
ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﻛﻴﺎ اﻟﺮﻳﻮ واﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ ﻻزاﻟﺘﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻃﺮازات
ﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺘﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻨﺪ
أﻗﺘﻨﺎء اﺣﺪاﻫﺎ .ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﺎن ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ان
ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﻋﺪ ﻛﻴﺎ داﺋﻤﺎ«
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻛﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺘﻜﻢ وﺗﻔﺮض
ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲡﻌﻠﻜﻢ ﲢﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻨﻮن ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻣﺎن
ﻋﺎﻟﻴﺔ وراﺣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ .وﲟﺎ أن اﻟﺮاﺣﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺮح ﻓﺈن اﻟﻜﻴﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺰات ﲟﺎﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﻮ واﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ اﻟﻬﺎﺗﺸﺒﺎك.
ﻫﻞ اﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﳊﻤﺎس وﻣﺘﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة؟ ﻫﻞ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؟
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﺎﳉﻤﺎل وﻳﻐﻤﺮﻫﺎ اﳊﺐ ﻓﺈن
ﺳﻴﺎرﺗﻨﺎ ﺗﺒﺎدﻟﻜﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺎﻋﺮاﳊﺐ وﺗﺒﺎدﻟﻜﻢ
اﳉﻤﺎل .وﻓﻲ ﻧﺰﻫﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﺮﻳﻮ
واﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ ﻳﺼﺒﺤﺎن ﺳﺒﺐ اﺧﺮ ﻟﺰﻳﺎدة وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻜﻢ اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻓﺈن اﳌﺮﻛﺒﺘﺎن
ﻣﺠﻬﺰﺗﺎن ﻹﺳﻌﺎدﻛﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺘﻜﻢ.
وان ﻛﻨﺖ ﻓﻲ رﻳﻌﺎن اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎرﺗﻚ
اﻷوﻟﻰ ﻓﺘﺄﻛﺪ أن اﻟﺮﻳﻮ واﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ اﻟﻬﺎﺗﺸﺒﺎك ﺳﺘﺼﺒﺢ

ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ أﻣﺎم اﺻﺪﻗﺎﺋﻚ.
اﺣﺪ ﻣﻴﺰات ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻴﺎ ﻫﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎدة.
ﻓﻜﻴﻒ ذﻟﻚ؟
ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك ﺑﺎﻧﻬﺎ ﳑﺘﺎزة ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺮاﺣﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎدة .ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ زودت
ﺑﻘﻮة ﻣﺤﺮك  ٤ﺳﻠﻨﺪر  ١٦٠٠ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻘﻮة ١٢٨
ﺣﺼﺎن ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ  .ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ
ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﻌﺠﻼت اﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺑﻘﻴﺎس  “١٧ذات ﺗﺼﻤﻴﻢ
راﺋﻊ .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﲟﺼﺎﺑﻴﺢ ال اي دي وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺿﺒﺎب أﻣﺎﻣﻴﺔ .
ﺻﻤﻤﺖ ﺳﻴﺎرات ﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺪﻳﺪة ﺟﺪا ﻟﻸﻣﺎن
وﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﻦ اﺧﻄﺎر .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻛﻴﺎ ﻫﻲ اﻷﻣﻦ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ .ﻓﻜﻴﻒ ﻃﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻳﻮ
وﺳﻴﺮاﺗﻮ اﻟﻬﺎﺗﺸﺒﺎك؟
وﻷن اﻷﻣﺎن ﻫﻮ اﻋﻈﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻚ ,زودت ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺳﻴﺮاﺗﻮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺮﻛﺎب .زودت اﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ ﺑﺤﺴﺎس أﻣﺎﻣﻲ وﺧﻠﻔﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻛﻦ ﻛﻤﺎ زودت
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺂﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻠﺨﺮوج واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﻀﻴﻘﺔ .وﲟﺎ ان ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
واﻃﻔﺎﻟﻚ ﻫﻢ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ,زودت اﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ
ﲟﺜﺒﺖ ﻣﻘﻌﺪ اﻃﻔﺎل .ﻛﻤﺎ ان اﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ ﻣﺰودة ﺑﻨﻈﺎم
ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﶈﺪدة

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ .ﻧﺬﻛﺮ ان ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻴﺎرات اﻟﻜﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﺳﻴﺮاﺗﻮ ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك ﻫﻲ ﺳﻴﺎرة ذو ﺧﻤﺴﺔ اﺑﻮاب ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .زودت اﻟﺴﻴﺮاﺗﻮ ﺑﺸﺒﻚ ﻣﻄﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺮوم اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻈﻬﺮ
ﳑﺘﺎز وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرة
ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ .ﻛﻤﺎ زودت ﺳﻴﺮاﺗﻮﺑﻔﺘﺤﺔ ﺳﻘﻒ ﳝﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب ﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻬﻮاء
وﻣﺘﻌﺔ اﻷﻧﻄﻼق واﳊﺮﻳﺔ.
وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴﺮاﺗﻮ ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك ,اﻧﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺎز ﻟﻌﺮض اﳌﻴﺪﻳﺎ .ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮادﻳﻮ ,ﻗﺮص او ﻣﺸﻐﻞ ام ﺑﻲ
 ٣ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻳﻮ اس ﺑﻲ او ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰎ اﺿﺎﻓﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث .وﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻬﻤﻚ اﻣﺮ ﺷﺤﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ ,ﰎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ
اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻻﺳﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺮاﺗﻮ اﻟﻬﺎﺗﺸﺒﺎك ﻟﺘﻈﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ ﻣﻊ ﻋﺎﳌﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اي وﻗﺖ.
أﻣﺎ رﻳﻮ ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ“ وﻫﺬا
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎرة اﻛﺜﺮ راﺣﺔ وﺳﻼﻟﺴﺔ
اﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة .وﻫﻲ اﻳﻀﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮك ٤
ﺳﻠﻨﺪر ودﻋﻤﺖ ﺑﻌﺠﻼت أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم  .“١٧اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣﺼﺒﺎح ال اي دي اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﺛﻨﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻻﲡﺎه ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺒﻪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ

ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻀﺒﺎب.
وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺎ رﻳﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ«
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻤﺲ ﳒﻮم ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ و اﻳﻀﺎ ﻣﺰودة ﺑﺠﻬﺎز ﺣﺴﺎس
وﺟﻬﺎز ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻣﺎﻣﻴﺎن ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﺛﻨﺎء اﻟﺮﻛﻦ
واﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻀﻴﻘﺔ .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﺎ رﻳﻮ
زودت ﺑﺠﻬﺎز ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻬﻮاء داﺧﻞ اﻟﻌﺠﻞ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺮﻳﻮ ﻓﻘﺪ زودت ﺑﻨﻮاﻓﺬ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﲢﻤﻲ اﻟﺮﻛﺎب ﻣﻦ
ﺧﻄﺮ اﻏﻼق اﻟﻨﺎﻓﺬة اﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻸﺳﻔﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﺗﻔﺎدي اﳋﻄﺮ ﻋﻦ اﻃﻔﺎﻟﻚ.
زودت ﻛﻴﺎ رﻳﻮ ﺑﻨﻈﺎم زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ,ﻓﺒﻀﻐﻄﺔ
زر واﺣﺪة ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﻴﺎرة دون ﺣﺎﺟﺔ ﳌﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺎرة.
اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ,ﺣﺮص اﳌﺼﻨﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ
اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻻﺋﻖ
وﺟﺬاب داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮﻳﻮ ﻫﻲ ﺳﻴﺎرة ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك
ﻣﺪﻣﺠﺔ اﳊﺠﻢ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ
اﻷﻣﺎن واﻟﺮاﺣﺔ .ﺻﻤﻤﺖ ﻣﻘﺎﻋﺪ رﻳﻮ ﻣﻦ اﳉﻠﺪ
ذو اﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ .ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻛﺜﺮأﻧﺎﻗﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺔ.
ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ وﻛﻞ ﻣﺼﺒﺎح
ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮ .ﻣﺜﻞ اﳌﺼﺒﺎح اﳉﺎﻧﺒﻲ

اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻻﲡﺎﻫﺎت.
وﻳﻀﺎف اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺻﻤﻤﺖ داﺧﻞ
اﻟﺴﻴﺎرة ﻷﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺣﺴﺐ
ﻃﻠﺒﻜﻢ.
زودت ﺳﻴﺎرﺗﺎﻧﻠﺴﻴﺮاﺗﻮ و رﻳﻮ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﺪﻳﺪة
ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب ﻛﺎﳌﺘﻌﺔ ,اﻷﻣﺎن ,اﻟﺸﻜﻞ
او اﻟﺮاﺣﺔ.
ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٩وﺗﻌﺪ اﻟﺮﻳﻮ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻻﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ« ﻣﻦ ﻛﻴﺎ ..وﲟﺎ اﻧﻨﺎ ﺳﻮف
ﻧﺤﺘﻔﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ« ﲟﺮور ﻋﺸﺮون ﻋﺎﻣﺎ« ﻋﻠﻰ اﺻﺪار
اول ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﺎ رﻳﻮ ,ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﺄن رﻳﻮ ﻫﺎﺗﺸﺒﺎك
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وﻟﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻜﻢ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻜﻢ.
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺳﻴﺎرات اﻟﻬﺎﺗﺸﺒﺎك رﻳﻮ وﺳﻴﺮاﺗﻮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻻﻟﻮان ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻛﻴﺎ ﺳﻴﺘﻲ
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺪ .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳕﺮ ﺑﻬﺎ وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻋﻠﻰ
درﺟﺎت اﻷﻣﺎن ﻟﻜﻢ ,ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﺎ ﺟﻮﻟﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ واﻧﺘﻢ ﻓﻲ راﺣﺔ ﻣﻨﺰﻟﻜﻢ و ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺣﺠﺰ
ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻴﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺳﻴﺼﺤﺒﻜﻢ اﺛﻨﺎء
اﳌﻮﻋﺪ اﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻴﺎ ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ.

7

م  ١٤٤٢ﻫـ  ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م اﻟﻌﺪد )(٣٣٨
اﻷﺛﻨﻴﻦ  ٢٦ﻣﺤﺮم

ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳊﺼﺮي ...

ﺳﻴﺎرات ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي
ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺳﻴﺎرات ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻔﻮق ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة واﳌﺘﺎﻧﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ .إذا ﻛﺎن أﻣﺎﻣﻚ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺷﺎق  ،ﻓﻬﻨﺎك
ﺳﻴﺎرة ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﺠﻬﺰة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻚ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻛﺎت
إﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
ً
ﺑﻨﺰﻳﻦ ودﻳﺰل ﻗﻮﻳﺔ  ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﳕﺎط اﻟﻬﻴﻜﻞ
وﺣﻤﻮﻻت ﻣﺮﻧﺔ  ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎر ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ.
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻛﻮﺳﺘﺮ
أُﻃﻠﻘﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ »ﻛﻮﺳﺘﺮ« ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﲢﺖ اﺳﻢ »اﳊﺎﻓﻠﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،١٩٦٣
وذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﳊﺎﻓﻼت
اﻟﺼﻐﻴﺮة .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،١٩٦٩ﺧﻀﻌﺖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺰﺋﻲ وﰎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ إﻟﻰ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ »ﻛﻮﺳﺘﺮ« ،وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ  ٥٠اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻛﻮﺳﺘﺮ
 ٢٠٢٠ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺮاﺣﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟﻴﻼً ﻋﺼﺮﻳﺎ ً ﻣﻦ اﳊﺎﻓﻼت
اﻟﺼﻐﻴﺮة .ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳌﻌﺰزة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
إﻃﺎر ﻣﺰود ﺑﺤﻠﻘﺎت ﺗﺪﻋﻴﻢ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ
أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﶈﺮك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻏﻼق
اﶈ ﱠﻜﻢ ﻷﺟﺰاء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ
ُ
ﻟﻠﺼﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ ،ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻬﺪوء ﻓﻲ اﳌﻘﺼﻮرة .وﻗﺪ ﰎ ﺗﺰوﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺑﺄﺟﺰاء ﺗﻮازن أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أداء ﻣﻌﺰز
ﻟﻘﻮة اﻟﺘﺨﻤﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺑﺾ وﳑﺘﺼﺎت اﻟﺼﺪﻣﺎت.
وﻋﻨﺪ اﻗﺘﺮان ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺎﻧﺔ
اﻟﻬﻴﻜﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة
ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺮﻳﺤﺔ وأﻛﺜﺮ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ
ﲟﻘﺎﻋﺪ ﻫﺎي ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ و ﻣﻘﺎﻋﺪ أﺧﺮى ﻫﺎي ﺑﺎك
ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻫﺎى اﻳﺲ
وﻣﻨﺬ إﻃﻼق اﳉﻴﻞ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ،١٩٦٧
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ”ﻫﺎي إﻳﺲ“
واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ُﲤﺜﱢﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،إذ ﰎ ﺑﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٦٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٥٠دوﻟﺔ.
ﺠﺴﺪ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
وﻳُ ﱠ
اﳌﺘﺎﻧﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ أو ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة أو ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳋﺎص .وﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ
دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ .ﻳﺰﻳﺪ اﳉﻴﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
‘ﻫﺎي إﻳﺲ’ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﻠﺬان ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻴﻮم ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﻧﻬﺪف
أﻳﻀﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﻛﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﻌﻤﻼء
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻋﻄﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ”ﻫﺎي
إﻳﺲ“ ﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،وﺗﺄﺗﻲ ﲟﺤﺮﻛﲔ
وﻫﻤﺎ ﻣﺤﺮك ﺑﺘﺮول ذو أرﺑﻊ أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺳﻌﺔ
 ٢٫٧ﻟﺘﺮ وﻗﻮة  ١٤٩ﺣﺼﺎن وﻣﺤﺮك ﺑﻨﺰﻳﻦ ذو

ﺳﺖ أﺳﻄﻮاﻧﺎت  V٦ﺳﻌﺔ  ٣٫٥ﻟﺘﺮ ﻣﻊ  ٢٤ﺻﻤﺎﻣﺎً،
واﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺰودا ً ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت اﳌﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺬﻛﻲ  VVT-iوﺿﻐﻂ ﻋﺎلٍ وﺣﻘﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،S-D٤
وﻳﻮﻟﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻗﺼﻮى ﺗﺒﻠﻎ ٢٧٨ﺣﺼﺎن وﻳﻘﺘﺮن ﻛﻼ
اﶈﺮﻛﲔ ﺑﻨﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ أو ﻳﺪوي ﺑﺴﺖ
ﺳﺮﻋﺎت .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﰎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻗﻞ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻴﺪوي إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻗﻞ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻴﺪوي
اﻟﺬﻛﻲ  ،iMTواﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺴﺮﻋﺎت
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺿﻮﺿﺎء اﳌﻘﺼﻮرة.
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠٢٠دﺷﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ و
إﺧﻮاﻧﻪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ اﳉﺪﻳﺪة  .٢٠٢١ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺴﻤﻌﺔ ﳑﺘﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ ﳉﻮدﺗﻬﺎ وﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ
وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ .أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰاﻟﺴﻴﺎرة ﻫﻮ إدﺧﺎل درﺟﺔ
اﳌﻐﺎﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺤﺮك ﺑﻨﺰﻳﻦ  ٤٫٠ﻟﺘﺮ .ﻟﺪى
ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺼﺮي ﻣﺬﻫﻞ وأداء
ﻗﻮي وﻣﺒﻬﺮ وﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة ﳑﺘﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت
اﳌﻌﺒﺪة واﻟﻮﻋﺮة واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﲤﻜﻦ ﻋﻤﻼء ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ
اﺳﺘﻜﺸﺎف أﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺣﺶ .اﺳﺘﻌﺪوا
ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺑﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻮﻋﺮة .ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ
اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﻷﻗﻮى واﻻﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻗﺼﻰ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ .ﺗﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ اﳉﺪﻳﺪة

اﳌﺰودة ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻣﺜﻞ
ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض اﳉﺪﻳﺪة ﻗﻴﺎس  ٨ﺑﻮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺠﻬﺰة اﻳﻀﺎ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ
اﺑﻞ ﻛﺎر ﺑﻼي و أﻧﺪروﻳﺪ أوﺗﻮ .ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ اﳉﻬﺎز
اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺣﺔ وﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﺎدة
واﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ووﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎدة  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ان ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ  .ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ
ﻣﻔﺮدة وﻣﺰدوﺟﺔ  ،وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ اﳉﺪﻳﺪة
ﲟﺤﺮﻛﺎت ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻌﺔ  ٢٫٠ﻟﺘﺮ و  ٢٫٧ﻟﺘﺮ و  ٤٫٠ﻟﺘﺮ
أو ﻣﺤﺮك دﻳﺰل ﺳﻌﺔ  ٢٫٤ﻟﺘﺮ وﺑﺘﻜﻮﻳﻨﺎت  ٤x٤او
 . ٤x٢ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﻚ آب ﻫﺎﻳﻠﻜﺲ ﻓﻲ ﻧﺎﻗﻞ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻴﺪوي ﺑﺨﻤﺲ ﺳﺮﻋﺎت وﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ذﻛﻲ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﺮﻋﺎت ﻳﻨﺘﺞ أداء ﻗﻴﺎدﻳًﺎ
راﺋﻌﺎ
ً
وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
 ،ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ
اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎدة .ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﻗﻮة اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﺘﺴﺎرع
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد.

ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻻﻧﺪ ﻛﺮوزر ﺑﻴﻚ اب
ﺗﺘﺴﻢ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻻﻧﺪ ﻛﺮوزر ﺑﻴﻚ أب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻗﻮ ًة وﻗﺪر ًة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻋﺮة ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﻌﺠﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺘﻄﻮرة
ﻟﻜﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﶈﺮﻛﺎت ذات اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺼﺪ
اﳋﻠﻔﻲ اﳌﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮوم وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻬﺎﻟﻮﺟﲔ
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮة ﺣﺎزﻣﺔ وﺟﺮﻳﺌﺔ ﳌﻈﻬﺮ ﻻﻧﺪﻛﺮوزر
ﺑﻴﻚ أب .وﻳﺘﻌﺰز ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ LED
اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ وﻋﺠﻼت اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻣﻘﺎس ١٦ﺑﻮﺻﺔ ﻓﻲ
اﳌﻮدﻳﻼت اﻷﻋﻠﻰ .وﺑﻔﻀﻞ
ﺧﻄﺎف اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي
ّ
ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﳝﻜﻨﻜﻢ ﻗﻄﺮ اﻷﺣﻤﺎل
اﻟﻜﺒﻴﺮة واﳌﻘﻄﻮرات .ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺤﺮك اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳌﺘﻄﻮر
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺴﻌﺔ  ٤٫٠ﻟﺘﺮ  ٢٢٨ﺣﺼﺎن ﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة ﻗﻮﻳﺔ
وﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ .،وﻗﺪ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻴﻚ أب ﻣﻊ
إﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻮزن  ،وﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪر
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال .وﻫﺬا ﻣﺎ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وزﻳﺎدة
ﻳﺴﺎﻋﺪ ً

ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﲟﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ
اﳌﻌﺘﻤﺪة وذات اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻻﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻗﻄﺮ .ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ:
ﻣﺤﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﶈﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ
ﻻﻧﺪﻣﺎرك ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  ،وﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮ ﻫﺎﻣﻮر
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺎﻳﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
 ،وﻣﺮﻛﺰ اﳌﻄﺎر ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﻛﺮة
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  ،وﻣﺮﻛﺰ ﻋﺰﻳﺰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
 ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻮر
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻤﺎل .ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ و
إﺧﻮاﻧﻪ ذ.م.م ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٥٨ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٦٤ﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ و إﺧﻮاﻧﻪ ذ.م.م وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ رواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ أﻧﺸﺄت ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ و إﺧﻮاﻧﻪ
ذ.م.م ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻛﺴﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺪق واﻟﻨﺰاﻫﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ
ﳑﺘﺎزة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺸﺮﻛﺎء واﳌﻮﻇﻔﲔ.
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ﻣﺤﺮم  ١٤٤٢ﻫـ  ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م اﻟﻌﺪد )(٣٣٨
م
اﻷﺛﻨﻴﻦ ٢٦

ﺑﺪاﻳــﺔ ﺣﻘﺒــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﳌــﺰاراﺗﻲ ...

ﻛﺘﺎب ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ اﻷﺑﻴﺾ

ﻳﺤﺎﻛــﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒــﻞ ﻋﺎﻟــﻢ اﻟﺴﻴــﺎرات
ﲤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺎزﻳﺮاﺗﻲ.
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﺑﻔﻀﻞ
ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻧﻈﺮا ً
ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻼﻓﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺳﻴﺎرة ﺟﻴﺒﻠﻲ
ﻫﺎﻳﺒﺮد ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮوﻓﻴﻮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻷول ﻟﺴﻴﺎرة  MC٢٠اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﳋﺎرﻗﺔ ،واﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة .وﻗﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﺘﻄﻠﻊ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﰎ
رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ
ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.
واﻟﻴﻮم ،ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺸﻐﻒ
واﻟﺘﻔﺮد.
وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﻨﻊ Viale Ciro Menottiاﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ .إذ ﺗﻘﻊ
اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٨٠ﻋﺎﻣﺎً ،ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﺣﺮ ﳝﺰج اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮﻳﺪ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮاث اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺷﻐﻔﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻌﺖ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﲡﺪﻳﺪ ﺷﻤﻠﺖ إﻧﺸﺎء ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ ،وﻣﻮﻗﻌﺎ ً
ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﶈﺮﻛﺎت ،وﻣﺮاﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻼء ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ً ﻟﺴﻴﺎرة .MC٢٠
وﰎ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﲟﺤﺮك Nettuno
 ،V٦واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أوﻟﻰ اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎت ،اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﶈﺮﻛﺎت
واﻟﺬي ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮا ً إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻮدﻳﻨﺎ،

واﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺑﻮرﺷﺔ ﻃﻼء ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻄﻮر وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
وﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎرة  MC٢٠اﳋﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﳊﻘﺒﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﳌﺎزﻳﺮاﺗﻲ  ،وأول ﻃﺮاز ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ
اﳉﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﲤﺘﺎز ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻷﻧﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻮازن ﺑﺪﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﲤﺰج أرﻗﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺗﻘﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ
واﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ ﲡﺎرب اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻤﺘﻌﺔ .وﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺎرة  MC٢٠ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ
ﲟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻮدﻳﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻹﻧﺘﺎج .وﺑﺪأت اﻟﺴﻴﺎرة
ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ Maserati Innovation
 ،Labوﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﳌﻨﺸﺄة اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮازات ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ اﳊﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ
 Maserati Innovation Labﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ ،ﻓﻲ
دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
أﺳﻠﻮب ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ اﳌﻤﻴﺰ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷوﻟﻰ ،إذ ﻳﺘﻢ دﻣﺞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء
ﺿﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﶈﺎﻛﺎة اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ
ﺣﺼﺮي ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة .وﰎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٩٠ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎرة  MC٢٠ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺴﻤﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺪار ﻣﺤﻠﻴﺎ ً

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺸﻜﻞ Maserati Innovation
 Labﻣﻮﻗﻌﺎ ً ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ً ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ،
وﺳﺘﻘﻮم اﳌﺨﺘﺒﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪﱘ Folgore
وﺳﻴﺎرة  Grecaleاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
اﳉﺪﻳﺪة .وﲤﺜﻞ  Folgoreاﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ،وﺗﻔﺘﺢ
ﻋﺼﺮا ً ﺟﺪﻳﺪا ً ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﳌﺸﺮق.
وﺳﻴﺸﻜﻞ ﻃﺮازا ﺟﺮان ﺗﻮرﻳﺰﻣﻮ وﺟﺮان ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ أول
ﻃﺮازﻳﻦ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻮل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ؛ وﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻮدﻳﻨﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮرﻳﻨﻮ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺳﻴﺎرة  ،MC٢٠وﺳﻴﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ
ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳋﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻹﺻﺪار اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة ﺟﻴﺒﻠﻲ ﻫﺎﻳﺒﺮد اﻟﺘﻲ ﰎ
إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ .وﻛﺎن اﻟﺘﺤﺪي اﻷﺑﺮز
اﻟﺬي واﺟﻬﺘﻪ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻫﻮ دﺧﻮل ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﲤﺜﻠﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺳﻴﺎرة ﻫﺠﻴﻨﺔ
ﲢﻤﻞ أﻓﻀﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ .وﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻤﻴﺰ ،اﺧﺘﺎرت ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﺣﻼً ﻫﺠﻴﻨﺎ ً ﻳﺮﻛﺰ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷداء إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺷﻴﺪ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد وﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﲢﻤﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
ﺳﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة اﺳﻢ
اﺳﻤﺎ ً ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻳﺢ ،ﺣﻴﺚ ُ

 Grecaleﺗﻴﻤﻨﺎ ً ﺑﺎﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻟﺘﻠﻌﺐ دورا ً ﻣﺤﻮرﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻣﺔ.
وﲢﻈﻰ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﺑﺴﺠﻞ ﻃﻮﻳﻞ وﺣﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺑﺪأ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٦٣ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎرة ﻣﻴﺴﺘﺮال ذاﺋﻌﺔ
اﻟﺼﻴﺖ .ﺛﻢ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎرات ﺟﻴﺒﻠﻲ وﺑﻮرا وﻣﻴﺮاك
وﺧﻤﺎﺳﲔ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﰎ إﻃﻼق ﺳﻴﺎرة
ﻟﻴﭭﺎﻧﺘﻲ ،أول ﺳﻴﺎرة رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﻘﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ أﻳﻀﺎ ً إﺿﻔﺎء
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ .وﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ  FUORISERIEاﳉﺪﻳﺪ ،أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎرات ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﲟﺎ
ﻳﻼﺋﻢ أذواﻗﻬﻢ ،وأن ﺗﺘﺎح ﻟﻜﻞ ﺳﻴﺎرة ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﺧﻮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﺿﻤﻦ ورﺷﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ .وﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻤﻬﻢ ﻣﻦ آﻻف اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ،
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲤﺜﻞ
ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﺗﺸﻤﻞ  Corseو Unicaو،Futura
واﻟﺘﻲ
ﲡﺴﺪ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ،
ّ
وﺗﺪﻣﺞ اﻷداء اﳌﺬﻫﻞ ﻣﻊ اﻷﻧﺎﻗﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺴﻌﻲ اﳊﺜﻴﺚ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺸﺮق ،ﺗﻔﺨﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺤﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ
اﳌﻤﻴﺰ وإرﺛﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻖ .ﻓﻘﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮدﻳﻨﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﳌﻮﻗﻊ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﶈﺮﻛﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻐﻒ واﻷداء
واﻟﺪﻗﺔ ،وﲢﺘﻔﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻹرث اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻟﺴﻴﺎراﺗﻬﺎ

اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Classicheاﳉﺪﻳﺪ.
واﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻧﻄﻼق اﳊﻘﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ وإﻗﺎﻣﺔ
ً
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ،MMXX: Time to be Audaciousﺗﺴﻠﻂ
ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮض
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻷول ﻟﺴﻴﺎرة  MC٢٠واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻷﺣﺪث ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺳﻴﺎرات اﻟﻌﻼﻣﺔ ،وإﺣﺪى اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﲢﺖ ﺑﺮج
ﺟﻴﺮﻻﻧﺪﻳﻨﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻴﺎزا
روﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮوﻓﻴﻮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﺮازات
اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﻦ ﺳﻴﺎرات ﻟﻴﭭﺎﻧﺘﻲ ،وﺟﻴﺒﻠﻲ،
وﻛﻮاﺗﺮوﺑﻮرﺗﻴﻪ.
وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮوﻓﻴﻮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻵن.
ﻓﺒﻌﺪ اﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻴﭭﺎﻧﺘﻲ ﺗﺮوﻓﻴﻮ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،٢٠١٨أﻗﻮى اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﻦ ﻓﺌﺘﻬﺎ ،ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺳﻴﺎرات
ﻛﻮاﺗﺮوﺑﻮرﺗﻴﻪ وﺟﻴﺒﻠﻲ ﺗﺮوﻓﻴﻮ اﳌﺰودة ﲟﺤﺮك
ﺟﺪﻳﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺑﻘﺪرة  ٥٨٠ﺣﺼﺎن ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﺮ أرﻗﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﳌﻤﻴﺰ
واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﺳﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺪان اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﺷﻬﺪت اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ً اﺳﺘﺨﺪام ’اﳌﺴﺮح اﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻲ‘
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺮك  Nettunoاﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻓﻲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺟﺰاﺋﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺢ
اﳊﻀﻮر ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة.
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مجموعــة فيـــات كرايــسلر
تعيـن ماركــوس ليثــي
مديرا لعمليـات الشـرق األوسـط
ليثي سيشــرف علــى عالمات املجموعة
املميــزة ،مــن بينها أبــارث وألفا روميو
وكرايســلر ودودج وفيات وجيب ورام
وموبار في املنطقة.
عينــت مجموعــة فيــات كرايســلر
ّ
للســيارات ماركــوس ليثــي مديــرا ً إداريا ً
لعملياتهــا فــي منطقة الشــرق األوســط
وسيشرف ليثي على عالمات املجموعة
املميزة التي تشــمل أبــارث وألفا روميو
وكرايســلر ودودج وفيات وجيب ورام
وموبار في املنطقة.
ويحمــل ماركوس فــي جعبته أكثر من
عقدين من اخلبرة في قطاع السيارات
فــي أوروبــا والشــرق األوســط بعــد أن
عدة عالمات سيارات عاملية
عمل لدى ّ
كبــرى ،مــن بينهــا إنفينيتــي وجنــرال
موتــورز .وقبــل أن ينتقل إلى مجموعة
فيات كرايسلر للسيارات كان ماركوس
يشــغل منصــب املديــر العــام لألســواق
العاملية لدى شــركة إنفينيتي للســيارات
ووقعــت علــى عاتقــه كامــل املســؤولية
التشــغيلية ألســواق الشــرق األوســط
وأفريقيــا وروســيا وأوروبــا الشــرقية
واألســواق اآلســيوية أيضــا ً (خــارج
الصني).
ــس
متحم
“أنــا
:
ا
قائــ
ليثــي
ويع ّلــق
ً
ّ ٌ
جــدا ً النضمامــي إلــى مجموعــة فيــات
كرايســلر للســيارات الشــرق األوســط.
لهــو شــرف كبيــر لــي أن أتســ ّلم قيــادة
قطــاع عمــل مهــم وعاملــي املســتوى إلــى
تتميــز عالمــات مجموعــة
هــذا احلــد.
ّ
فيــات كرايســلر للســيارات بتاريخ عاملي
عريــق وبأنهــا ترســم معالــم القطــاع
فــي فئاتهــا ،وأتطلــع قدمــا ً لالســتفادة
مــن هــذه العراقــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط حيــث اإلمكانــات واعــدة جــدا ً

حتت رعاية عالمة لكزس الفارهة ...

هير كوتور يفتتح أبوابه من جديد

بالتعاون مع (لكزس) في فندق ذا أفنيو

ملجموعتنــا .وأنــا أعتقــد أنــه مــن خــال
التركيــز املســتمر على عمالئنــا والرغبة
فــي حتــدي أنفســنا واتخــاذ القــرارات
اجلريئة سنحافظ على موقعنا كعالمة

مفضلة لدى العمالء».
ّ
ماركــوس حائــز شــهادة دراســات عليــا
فــي األعمــال والتجــارة الدوليــة مــن
جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال.

إفتتــح صالــون هيــر كوتــور أبوابــه مــن جديــد بعــد إجــراء بعــض
التجديــدات ،وبعــد دخــول القســم األول مــن املرحلــة الرابعــة من رفع
القيــود املفروضة بســبب جائحة كورونــا (كوفيد )19-حيز التنفيذ ،مع
احلفــاظ علــى كافــة التدابيــر الوقائية لــكل من املوظفــن والزوار على
حــد ســواء مثــل غســل اليديــن والتعقيــم بانتظــام ،وارتــداء الكمامــات،
وااللتزام بالتباعد اجلسدي.
يعــد هيــر كوتــور مــن أرقــى صالونــات الشــعر واملاكيــاج والتجميــل في
قطــر ،والــذي يضــم فريــق عمــل إحترافي علــى أعلى املســتويات ومن
كافة االختصاصات املتفرعة في هذا املجال .وقد مت تصميم املســاحة
الداخلية املفتوحة في الصالون من قبل شركة «تربل ترند» للتصميم
لتعكــس األجــواء املريحــة بــكل مــا حتمــل الكلمــة مــن معانــي ،ويضــم
الصالون غرفة لكبار الشــخصيات ،وغرفة للمكياج ،ومنطقة خاصة
ُمعدة لصفوة عمالئه األكثر.
ويقــدم الصالــون هذا املوســم أحــدث االبتكارات ،خاصــة عندما يتعلق
األمــر باملنتجــات ،فبغــض النظــر عن إســتخدام تقنيــات L’OREAL

املتخصصة وأصباغ الشــعر ،قام هير كوتور بإضافة مجموعة جديدة
مــن املنتجــات والعالجــات الطبيعيــة ،حيــث ســيتمكن العمــاء مــن
االســتمتاع بهــذه املنتجــات العضوية التي تعتبر أكثر صحة واســتدامة.
كما ســيكون هدف فريق الصالون احملترف العثور على املظهر املثالي
لكل من عميالته مع التركيز على جمال أكثر صحة في الوقت ذاته.
فــي هــذه املناســبة قال الســيد فــراس مفتي مديــر التســويق األول لدى
شــركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه»:نحن متحمســون للغاية هذا العام
للتعــاون مع الســيدة أمل أمني كأول ســفيرة لعالمــة لكزس التجارية.
وكلنــا ثقــة بــأن الســيدة أمــل أمني مبوقعهــا املتألق كرمز يشــهد له في
عالــم املوضــة واألزيــاء  ،ســتقوم بلعب دورا ً رئيســيا ً وأساســيا ً في دعم
العالمة التجارية من خالل أسلوب احلياة العصرية التي تقدمها”.
يهدف برنامج ســفير العالمة التجارية «لكزس» إلى ربط «لكزس»
بشــخصية عامة رفيعة املســتوى مثل أمل ،باإلضافة إلى رفع مســتوى
الوعي العام حول موديالت لكزس املختلفة ،متاشيا ً مع مستوى تقدم
مميزاتها الرائدة ،والفوائد ،والتقنيات.

متكن العمالء في الشرق األوسط من االستفادة من الضمان ملدة عامني ...

فيراري تطلق حزمة حتسينات

على البرنامج الرسمي لشهادات السيارات املستعملة
أعلنت فيراري الشرق األوسط أنه اعتبارا ً من
شهر سبتمبر اجلاري ستستفيد جميع سيارات
فيراري املستعملة املعتمدة التي يوفرها الوكالء
الرسميون للعالمة من ضمان ملدة عامني في
منطقة الشرق األوسط والهند.
وبهذه املناسبة ،قال جورجيو توري ،مدير

عام فيراري الشرق األوسط« :يسرنا للغاية أن
نعلن عن هذه املبادرة اجلديدة التي تعزز قيمة
العروض الرائعة التي يوفرها برنامج السيارات
املستعملة املعتمدة من فيراري .وتندرج هذه
املبادرة اجلديدة حتت إطار مساعينا املستمرة
لتقدمي أفضل جتربة ملكية ممكنة لعمالئنا.

كما نثق بقدرة هذه اخلطوة على تعزيز العرض
القيم اخلاص بسيارات فيراري املستعملة التي
توفرها شبكة وكالئنا الرسميني ،فضالً عن منح
ونود متكني
عمالئنا الطمأنينة التي يستحقونها.
ّ
املالكني احملتملني من شراء سيارات فيراري
مستعملة بكل ثقة وطمأنينة».

ويعكس برنامج شهادات سيارات فيراري
املعتمدة املكانة الرائدة التي تتبوأها العالمة
في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة .ويعمل
البرنامج على مصادقة منشأ وتاريخ كل واحدة
من السيارات التي تخضع لعملية فحص مكونة
من أكثر من  100مرحلة مختلفة قبل جتهيزها

للتسليم وفقا ً ملعايير اجلودة التي أرستها
فيراري .وتأتي فترة الضمان التي تصل إلى
عامني مع خدمة مساعدة على الطرقات تكون
سارية املفعول خالل ذات الفترة ،األمر الذي
يؤكد على االلتزام الراسخ الذي تبديه العالمة
بجودة عروضها.
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عصــر جديـــد للعالمـــة ...

مازيراتي تطلق سيارة MC20
الرياضيــة اخلارقــة
دخلت مازيراتي حقبة جديدة في عالم صناعة
السيارات من خالل إطالقها سيارة MC20
الرياضية اخلارقة والتي متزج أرقى مستويات
األداء والفخامة مع الطابع الرياضي بلمسات
ُتيز أسلوب العالمة الفريد .ومت الكشف عن
السيارة اجلديدة خالل فعالية MMXX: Time
 ،to be audaciousالتي أقيمت في مدينة مودينا
اإليطالية يوم  9سبتمبر احلالي.
وتعد  MC20السيارة التي يترقبها عشاق
السيارات بفارغ الصبر ،ويشير الرمز  MCإلى
مصطلح مازيراتي كورسا ،أما الرقم  20فهو
يرمز للعام  2020الذي يشهد بداية جديدة
في تاريخ مازيراتي .ومتتاز السيارة اجلديدة
بكفاءتها العالية من حيث خصائص الديناميكية
الهوائية والتي تعكس طابعها الرياضي املميز،
وهي تعمل مبحرك نيتونو اجلديد واملزود بست
أسطوانات بقدرة  630حصان مع عزم دوران
يبلغ  730نيوتن متر ،والذي يوفر تسارعا ً للسيارة
من وضعية السكون لسرعة  100كيلومتر في
الساعة خالل أقل من  2.9ثانية فقط ،وسرعة
قصوى تزيد عن  325كيلومتر في الساعة.
ويحتفي احملرك اجلديد بعودة مازيراتي إلى
إنتاج احملركات اخلاصة بها بعد توقف دام أكثر
من  20عاماً.

وتعد سيارة  MC20من السيارات خفيفة الوزن،
حيث يقل وزنها فارغ ًة عن  1500كيلوجرام.
وبفضل قدرة محركها البالغة  630حصان،
حتقق السيارة أفضل معدل للقوة مقابل الوزن
ضمن فئتها والذي يبلغ  2.33كيلوجرام/حصان
فقط .ويرجع ذلك إلى املواد عالية اجلودة،
واالستفادة بشكل كامل من املزايا الفريدة التي
تقدمها ألياف الكربون دون التفريط مبيزات
الراحة العالية التي توفرها السيارة.
ومت تزويد سيارة  MC20مبحرك Nettuno
 ،وهو أول محركات العصر اجلديد في تاريخ
العالمة ،املكون من  6أسطوانات وشاحن توربيني
املزدوج ،حيث ميثل بحد ذاته إجنازا ً تقنيا ً رائدا ً
وحائزا ً على براءة اختراع عاملية ،ما يعزز
احلضور العاملي القوي لتقنية االحتراق املزدوج
من مازيراتي ،نظام االحتراق املبتكر الذي
طورته العالمة.
وأفضى هذه املشروع الرائد إلى تقدمي سيارة
التميز اإليطالي ،حيث مت
جتسد أرقى مستويات
ّ
تصميم سيارة  MC20في مدينة مودينا ،ومن
املقرر تصنيعها في منشأة فيال سيرو مينوتي،
التي شهدت تصنيع مختلف طرازات العالمة
على مدى أكثر من  80عاماً .وأصبح خط اإلنتاج
اجلديد ،الذي مت إنشاؤه في املساحات التي شهدت

جتميع سيارات جران توريزمو وجران كابريو
حتى عام  ،2019جاهزا ً للعمل ضمن املنشأة
التاريخية .كما مت تزويد املوقع بورشة جديدة
للطالء تدمج أفضل التقنيات املبتكرة والصديقة
للبيئة .وسيتم بناء محركات  Nettunoفي
مدينة مودينا ،وضمن مختبر احملركات اجلديد
التابع لعالمة مازيراتي.
واستغرق تصميم سيارة  MC20حوالي 24
شهراً ،مع اتباع منهجية مبتكرة منذ مراحل
التصميم األولى مبشاركة من فريق Maserati
 ،Innovation Labوفنيني متخصصني من
مختبر مازيراتي للمحركات ،ومصممني من
مركز مازيراتي للتصميم.
وتولى مختبر مازيراتي لالبتكار تطوير نظام
التطوير االفتراضي لديناميكيات املركبة،
والذي يتضمن استخدام واحد من أكثر أنظمة
احملاكاة الديناميكية تقدما ً على مستوى العالم،
ويستند إلى منوذج رياضي معقد يُدعى السيارة
ّ
االفتراضية .وأتاحت هذه التقنية تنفيذ %97
من االختبارات الديناميكية ،ما أدى إلى تقليص
زمن عملية التطوير .ومت بعدها ضبط السيارة
وفقا ً ألرقى تقاليد مازيراتي ،التي تشمل جوالت
اختبار مكثفة لقيادة السيارة على الطرقات
واملسارات ضمن ظروف استخدام متنوعة.

وكان املوضوع الرئيسي لتصميم سيارة MC20
قائما ً على االحتفاء بالهوية التاريخية للعالمة،
مع احلفاظ على أرقى مستويات األناقة واألداء
والراحة التي تندرج في صميم قيم سيارات
مازيراتي .ومنح التركيز الفائق على األداء هذه
السيارة طابعا ً متميزا ً يُضاف إلى مظهرها املذهل
تفردها.
الذي يعزز ّ
ومت تزويد السيارة بأبواب تفتح إلى األعلى ،
تضيف إلى جانب اللمسات اجلمالية ،مزايا عملي ًة
أيضاً ،حيث تتيح إمكانية الدخول إلى املقصورة
الداخلية واخلروج منها بسهولة تامة.
من ناحية ثانية ،استغرق تصميم الديناميكية
الهوائية أكثر من ألفي ساعة عمل في نفق
داالرا الهوائي ،وما يزيد عن ألف عملية محاكاة
لديناميكية املوائع احلسابية ،ما أدى إلى تقدمي
حتفة فنية حقيقية في عالم السيارات .ونتج
عن ذلك كله تصميم سيارة متتاز بخط انسيابي
دون أي ملحقات متحركة مع جناح خلفي أنيق
لتحسني القوة الضاغطة للسيارة دون التفريط
بأي من عناصرها اجلمالية ،حيث تقل قيمة
كفاءة اجلر للسيارة عن .0.38
ومت تصميم سيارة  MC20بحيث تتيح إمكانية
تعديلها لطرازات كوبيه والسيارات املكشوفة
والسيارات الكهربائية

ومتنح مقصورة السيارة للسائقني شعورا ً بكونهم
محور التصميم األساسي ،وجتربة قيادة رياضية
منقطعة النظير ،ويؤدي كل من مكوناتها غرضا ً
محددا ً يركز على راحة السائق .ويشمل ذلك
التصميم البسيط وقلة احلواف احلادة واحلد
من عوامل تشتيت االنتباه .ومت تزويد املقصورة
الداخلية بشاشتي عرض قياس  10بوصة،
إحداهما مخصصة لقمرة القيادة والثانية لنظام
.)Maserati Multimedia System (MIA
وتشكل البساطة أيضا ً املوضوع الرئيسي لوحدة
التحكم املركزية املكسوة بألياف الكربون ،والتي
تتيح عددا ً من املزايا التي تشمل شاحنا ً السلكي ًا
للهواتف الذكية ،ونظام اختيار واحد من خمسة
أوضاع قيادة ،تشمل وضع الرحالت الطويلة
 ،GTوالقيادة على الطرقات الرطبة ،Wet
والوضع الرياضي  ،Sportوضع  ،Corsaوالوضع
 ESC Offإللغاء تفعيل جميع أوضاع التحكم،
باإلضافة إلى زرين لتحديد السرعة ،ومفاتيح
التحكم بالنوافذ الكهربائية ،ومفاتيح التحكم
بنظام الوسائط املتعددة ،وحجرة تخزين سهلة
االستخدام أسفل مسند الذراع .وتتوزع جميع
أنظمة التحكم األخرى على عجلة القيادة ،ويقع
زر تشغيل احملرك إلى ميينها ،ونظام التحكم
باالنطالق إلى يسارها.
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متنح حياة جديدة أللومنيوم السيارات املمتاز ...

جاكوار الند روڤر تعيد تصنيع األلومنيوم
لتخفض االنبعاثات الكربونية مبقدار الربع
كشف بحث أجرته «جاكوار الند روڤر» عن
قدرة عملية إعادة تدوير مبتكرة على ترقية
نفايات األلومنيوم من عبوات املشروبات وأغطية
الزجاجات واملركبات التي خرجت عن اخلدمة،
كي تستخدم في صناعة السيارات الراقية في
وتخفض انبعاثات اإلنتاج من ثاني أكسيد
املستقبل،
ّ
الكربون مبا يصل إلى .%26
ويعد مشروع «رياليتي» ( )REALITYلألملنيوم
جزءا ً أساسيا ً من رؤية «الوجهة صفر» في «جاكوار
الند روڤر» ،التي تسعى لتخفيض االنبعاثات
الكربونية ،وتطمح جلعل املجتمعات أكثر أمانا ً
والبيئة أقل تلوثا ً من خالل االبتكار املتواصل.
واستطاع املهندسون أن يستخدموا األجزاء املعاد
تصنيعها من األلومنيوم ،وخلطها مع كمية أقل
ومجرب،
من األلومنيوم اخلام إلنشاء خليط جديد
ّ

قابل للمقارنة مبا تقدمه «جاكوار الند روڤر» اآلن
من متانة وجودة.
وأظهرت عملية التحليل والتصنيع إمكانية تخفيض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة عن عملية
إنتاج اخلالئط املعدنية مبا يصل إلى  ،%26مقارنة
باالنبعاثات احلالية في قطاع السيارات ،ما يساعد
تقدما ً في سعيها
«جاكوار الند روڤر» أن حتقق
ّ
إلغالق حلقة اإلنتاج واستخدام املواد اخلام.
ويذكر أن األلومنيوم من أكثر املواد التي يعاد
تصنيعها في العالم ،ومتكن إذابته وإعادة تشكيله
دون أن تنخفض جودته .ويتواجد األلومنيوم املعاد
تصنيعه بعد االستهالك في العديد من املنتجات
اليومية ،مثل عبوات املشروبات ،والبخاخات،
وصواني الطعام القصديرية ،وأغطية الزجاجات،
ولكنه غير مستخدم بشكل واسع في التطبيقات

األكثر تقدماً ،مثل صناعة السيارات .وما زال حوالي
 %75من األلومنيوم املنتج في الواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي مستخدما ً في إنتاج األلومنيوم
املعاد تصنيعه ،الذي يستهلك طاقة أقل بحوالي
 %90من إنتاج األلومنيوم اخلام.
ومن خالل استعادة األلومنيوم عالي اجلودة
املستخدم في صناعة السيارات ،بإمكان «جاكوار
الند روڤر» أن تعيد توظيفه كجز ٍء من املزيج
الذي تعتمد عليه ،ما يقلل احلاجة لأللومنيوم
اخلام في إنتاج السيارات .ويتم عادة تصدير خردة
السيارات التي انتهى عمرها إلى دول أخرى ،حيث
ميكن استخدامها في تطبيقات أقل تعقيداً ،ولكن
تكنولوجيا الفصل اجلديدة أتاحت إعادة تصنيع هذه
السيارات واستخدامها في إنتاج السيارات اجلديدة،
ما يساعد على إغالق حلقة اإلنتاج وتخفيف اآلثار

البيئية السلبية.
وقال غيل غيلوم ،مدير مشروع «رياليتي» في
«جاكوار الند روڤر»« :أتاح لنا هذا املشروع ،منذ
املرة األولى ،أن نستعيد األلومنيوم املمتاز املالئم
لصناعة املركبات من السيارات اخلارجة عن
االستخدام واالستفادة من خصائصه الفريدة.
النتائج املترتبة لهذا األمر على عملية اإلنتاج هي
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،إلى جانب
إتاحة إعادة استخدام املزيد من األلومنيوم».
«فيما ننتقل إلى مستقبل قائم على القيادة الذاتية
واالتصاالت والطاقة الكهربائية ،مع احتمالية
خروج أساطيل السيارات عن اخلدمة بأعداد كبيرة،
سيسمح هذا األمر لشركة ‘جاكوار الند روڤر‘ أن
تقوم بهندسة هذا اخلليط ذا حلقة التدوير املغلقة
ضمن اجلداول الزمنية الضيقة لإلنتاج ،وبالتالي

حتسني كفاءة اإلنتاج وزيادة الفوائد البيئية».
مشروع «رياليتي» ،الذي مت تأسيسه مع جهاز
«أنوفيت يو كيه» ( )Innovate UKاحلكومي،
وبالشراكة مع جامعة برونيل ،يساعد «جاكوار
الند روڤر» على توسيع مبادراتها اخلاصة بإعادة
التصنيع وحلقة األلومنيوم املغلقة كجزء من
وخفضت «جاكوار الند روڤر»
«الوجهة صفر».
ّ
بالفعل من انبعاثات عملياتها العاملية من ثاني أكسيد
الكربون بنسبة  %50.7منذ عام  ،2007وتواصل
التزامها بتخفيض االنبعاثات الكربونية .وبني
 2013و ،2020أعادت تصنيع حوالي  360,000طن
من اخلردة ضمن حلقة مغلقة ،لتعيد استخدامها
في هياكل سياراتها خفيفة الوزن املك ّثفة من
األلومنيوم ،ضمن خطوط إنتاج عدة سيارات ،مبا
فيها سيارة جاكوار .XE
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سيارات بورشه الرياضية  2021املجهزة مبحرك املنتصف تتألق ...

طرازات بورشه  718الرائدة

أصبحت متوفرة مع ناقل احلركة األوتوماتيكي

بات بإمكان عشاق بورشه اآلن طلب سيارتي
 718سبايدر و  718كامين  GT4مع ناقل
احلركة  PDKثنائي القابض بسبع سرعات.
ويتوفر ناقل احلركة األوتوماتيكي اآلن للسائقني
الذين يرغبون في عدم حدوث أي انقطاعات
في التسارع أثناء تغيير السرعة واحلصول على
معدالت تسارع أفضل .وباملقارنة مع سيارات
 718املجهزة بناقل احلركة اليدوي ،فإن سيارة
 718سبايدر وسيارة  718كامين  GT4املجهزتان

مبحرك بقوة  420حصان متري ( 309كيلووات)
تتسارعان اآلن من السكون إلى  100كم/ساعة
خالل  3.9ثانية فقط ،أي أقل بنصف ثانية ،كما
تصالن إلى سرعة  200كم/ساعة خالل 13.4
ثانية (زمن أسرع مبقدار  0.4ثانية).
ومت إجراء حتسينات على القفل امليكانيكي للترس
التفاضلي اخللفي في كل من  718سبايدر و718
كامين  GT4املجهزتني بناقل احلركة :PDK
ففي وضعي السحب والتجاوز ،يبلغ معدل

القفل  30و 37باملائة مقارنة بـ  22و 27باملائة
في ناقل احلركة اليدوي ،مما يعزز اخلصائص
الديناميكية الطولية واجلانبية والسحب بشكل
كبير وبالتالي توفير مستوى أعلى من متعة
القيادة.
جتهيزات أكثر تطورا ً في طراز بورشه اجلديد
تأتي مجموعة سيارات بورشه  718طراز 2021
مع مجموعة من التجهيزات اجلديدة ،حيث
سيتم استخدام قماش  Race-Texعالي اجلودة

طرحت تطبيق أسرار الصحة واللياقة البدنية ...

بدالً من قماش ألكانتارا .وتعتمد مواد الفرش
اجلديدة على األغطية املستخدمة في مقاعد
سيارات السباق ،وتتميز بأعلى مستويات التهوية
مع توفير دعم أكبر .وسيضاف الطالء باللون
األخضر بايثون اخلاص الذي ينبض باحلياة إلى
مجموعة ألوان طرازات  GTفي سيارتي 718
كامين  GT4و 718سبايدر .وستتوفر سيارة
 718سبايدر أيضا ً بعجالت قياس  20بوصة
باللون الذهبي ،وهو جتهيز كان يأتي حصريا ً مع

هواوي تطلق مبادرة
صحية جديدة بحوافز قيمة
على تطبيق HUAWEI HEALTH
طرحت هواوي من خالل ساعة ذكية بتصميم أنيق وعمر بطارية
طويل تطبيق املراقبة الدقيقة للصحة وتتبع شامل للياقة البدنية
تعرف على ساعة HUAWEI
وميزات مساعدة شخصية ذكية؟ ّ
 WATCH FITاجلديدة التي متزج بني تقنيات هواوي الرائدة
والتصميم األنيق والعصري .إليك كيفية حتقيق أقصى استفادة
من أحدث إضافة من هواوي إلى قطاع أجهزتها القابلة لالرتداء!
ولتشجيع منط احلياة الصحية للمستخدمني ،أطلقت هواوي
صمم
مؤخرا ً مبادرة على تطبيق  ،Huawei Healthوالذي ُ
خصيصا ً لألجهزة القابلة لالرتداء من هواوي جلمع البيانات
واخلدمات موفرا ً للمستخدمني جتربة متكاملة ومريحة.
وابتداء من  8سبتمبر وحتى  22سبتمبر اجلاري ،تدعو الشركة
ً
املستخدمني ملشي  5,000خطوة يوميا وملدة  3أيام متتالية للدخول
في السحب للفوز بجوائز قيمة ،مبا في ذلك ساعة HUAWEI
 WATCH FITاجلديدة ،وميزان  HUAWEIالذكي ،باإلضافة
إلى قسائم الهدايا التي ميكن استبدالها في متجر هواوي في
النصر.
جتمع الساعة الذكية بني شاشة  AMOLEDكبيرة مبقاس
 1.64بوصة مع نسبة  ٪70من الشاشة إلى اجلسم ،مما توفر
للمستخدمني جتربة مشاهدة غامرة من كل زاوية .وتتيح الساعة
رائعا لوجه الساعة
منطا
الذكية االختيار من بني ما يقرب من 130
ً
ً
إلرضاء املزاج والتعبير عن شخصيتك .وقد مت تصميم الساعة
لترضي أذواق محبي املوضة ،حيث تتميز بخيارات ألوان حزام
املعصم األنيقة والعصرية ،والتي تشمل ألوان الساكورا الوردي،
واألخضر املنعش ،واألسود احلالك.

هذا ،وتأتي الساعة اجلديدة من هواوي ببطارية قوية تصل إلى
 10أيام .وعالوة على ذلك ،تدعم الساعة اجلديدة تقنية الشحن
السريع من هواوي ( .)HUAWEI SuperChargeوميكن لشحنة
واحدة ملدة خمس دقائق أن حتافظ على الساعة الذكية ليوم كامل
من االستخدام املعتاد ،في حني أن نصف ساعة فقط ستشحن
البطارية بنسبة .٪70
وتتميز ساعة  HUAWEI WATCH FITبقدرتها على مراقبة
وتتبع البيانات الصحية .إذ ميكنها تتبع بيانات االسترخاء اخلاصة،
وذلك بفضل تقنية  HUAWEI TruRelaxTMالتي توفر
مراقبة الضغط على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،مما يسمح
باحلفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع األوقات .وفي الوقت
نفسه ،تساعد تقنية  2.0 HUAWEI TruSleepTMفي قياس
أيضا والتي تشمل تتبع معدل ضربات القلب في الوقت
جودة النوم ً
الفعلي والتنفس أثناء النوم وحتليل البيانات .وعالو ًة على ذلك،
تقدم ساعة  HUAWEI WATCH FITتقنية HUAWEI
 4.0 ™ TruSeenملراقبة معدل ضربات القلب .وميكن لهذه
امليزة مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر ودقيق ،مما
يسمح لك بالعناية بصحة قلبك بشكل أفضل.
وحتتوي ساعة  HUAWEI WATCH FITعلى بعض امليزات
الذكية واملثيرة لالهتمام التي جتعل احلياة اليومية أكثر راحة،
شخصيا متحر ًكا يقدم  12دورة لياقة بدنية
مبا في ذلك مدربًا
ً
مدمجا في الساعة الذكية .كما،
ا
قياسي
ا
ن
متري
متحركة و 44
ً
ً
ً
احترافيا و 85
رياضيا
وضعا
وضعا للتمرين و 11
وتدعم 96
ً
ً
ً
ً
مجانيا.
ا
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ً
ً
ً

سيارة  718كامين  .GT4كما ميكن طلب السيارة
بإطارات صيفية تقليدية مماثلة في احلجم
بدالً من اإلطارات القياسية فائقة األداء كتجهيز
اختياري.
تتوفر سيارتا  718سبايدر و  718كامين GT4
مع ناقل احلركة األوتوماتيكي عند الطلب اعتبارا ً
من اليوم .للحصول على مزيد من املعلومات
عن سعر الطراز األساسي ،ومواصفات الطراز،
وتوفره محلياً ،يُرجى زيارة أقرب مركز بورشه.

