
    

فوق  من  أفضل  موسكو  في  األرض  حتت 
األرض! حيث الزحام الذي يتنافس عليه ماليني 
واملخابرات،  الشرطة  ورجال  الفقراء،  املواطنني 
هذه  الفاسدون،  األعمال  ورجال  والعسكريون 
رسمها  جدارية  في  ستجدها  مجتمعة  الصورة 
السوفيتي،  االحتاد  سقوط  بعد  املعارضة  فنانو 
جدارية انقسمت إلى ما فوق األرض حيث املباني 
وأسفل  األحمر،  وامليدان  والكرملني،  القيصرية، 
األرض،  حتت  مذهلة  فنية  حتفة  تقبع  هذا  كل 
حيث مترو األنفاق ثاني أزحم خطوط بعد مترو 
محطات  جدران  كون  األفضل  ولكنه  طوكيو، 
أنفاق موسكو تشبه القصور من الداخل مع وجود 
من  سعداء  كلهم  القصور  فسكان  كبير،  فارق 
فرط الثراء، أما ماليني ركاب املترو أغلبهم فقراء 
بوجوه عابسة من اجلوع تراهم يتدافعون للركوب 
يكاد  الذي  العمل،  مواعيد  تفوتهم  أن  من  خوًفا 
البوليسية  فالبالد  تتعجب  ال  يومهم،  قوت  يلبي 
في  يكمن  العجب  ولكن  إله،  شبه  فيها  القيصر 
أنه مع كل هذا القمع استطاع الديكتاتور وحّراسه 
أن يُخرجوا اإلبداعات الصناعية من داخل املواطن 
املقهور! فاالحتاد السوفيتي ظل يناطح األمريكان 
واكتشاف  الفضاء  حيث  السماء،  وفي  األرض  في 
نووية  صواريخ  األرض  وفي  والنجوم،  الكواكب 
تصل إلى كل مدن بالد العم سام، والفرق الوحيد 
أن األمريكان تفوقوا في عالم السيارات على الدّب 
العسكرية،  املركبات  بتفوق  اكتفي  الذي  الروسي 
التي خرجت من رحمها سيارة سيدان عسكرية 

ماركة الدا، صّدرها الدّب الروسي إلى كل الدول 
التي دخلت حتت مظلة الشيوعية، أو الدول التي 
كانت  حتتمي فيه من بطش االحتالل األمريكاني 
شوارع  امتألت  الناصر،  عبد  ومصر  سوريا  مثل 
طريق  عن  بيعت  التي  الدا،  بالسيارة  الشيوعيني 
وزارات الدفاع واإلنتاج احلربي حينها -طبعا- بعد 

االنفتاح اختفت مع خروج اخلبراء الروس.
مبحرك  حديدية  كتلة  بأنها  الدا  عالمة  متيزت 
يخاف أن يعطل فيزج به في قاع السجون، سيارة 
الكافيار  في  أبدع  كما  الروسي  الدّب  فيها  أبدع 
في  السمك  بيض  كل  بني  وان«  يُعد »منبر  الذي 
العالم وكأن األسماك قررت أن تكافئ  كل بحار 
للصيد  خرجوا  الذين  الفقراء،  الروس  الصيادين 
األرضية  الكرة  على  البرودة  درجات  أقصى  في 
بحثاً عن رزق، للبقاء أحياء وسط ماليني الروس 
الفقراء األعجب في مشهد وصول الصيادين إلى 
الكافيار  لصناديق  األثرياء  استقبال  هو  الشاطئ، 
وشرائه بأبخس األثمان باألمر العسكري، واملشهد 
إلى  الفقراء  الصيادين  عودة  هو  تراجيديا  األكثر 
بيوتهم عبر قطار يسير حتت األرض! يحدث كل 
هذا قبل وبعد حل االحتاد السوفيتي، صحيح أن 
عالمة الدا حدث لها الكثير من التغييرات للدخول 
نيسان- حتالف  قبل  أن  بعد  خاصة  العاملية،  إلى 
كارلوس  اللبناني  قيادتها  وتولى  انضمامها  رينو 
أمريكان،  بحراس  اليابان  من  الهارب  غصن 
إلى  الشيوعية  من  الدا  حتولت  عهده  في  ولكن 

سيارة دميقراطية ..هذا واهلل أعلم. 

الدا بالكافيار..!

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa
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السيارات الوطنية تستعرض
سيارات مازدا في صالة عرضها االفتراضية

تواصــل الســيارات الوطنيــة  مبــادرات مــازدا التــي 
الشــديد فــي  تتمحــور حــول اإلنســان علــى ولعهــا 
جعــل عمالئهــا الكــرام »يتمتعــون براحــة البــال« 
أثنــاء شــراء وامتالك مازدا مــع جتارب خالية من 
املتاعــب مبــا في ذلك توصيل الســيارة حتى منزل 

العميل  .
شــركة الســيارات الوطنية ، الوكيل الوحيد لســيارات 
فــي قطــر ، جعلتهــا نقطــة هامــة لضمــان  مــازدا 
االســتفادة القصــوى مــن التكنولوجيــا الرقميــة فــي 
تقــدمي املعلومات عبــر اإلنترنت والواقع االفتراضي 
اإلنترنــت  علــى  موقعهــا  خــالل  مــن  درجــة   360
ســريعة  ومعاجلــة   ، أخــرى  رقميــة  ومنصــات 
للصفقــات عبــر اإلنترنــت مع احلفاظ على االســعار 
املناســبة للعمــالء واملميــزات االخــرى والتــى تشــمل 
تغطيــة اخلدمــة ملــدة ثــالث ســنوات أو 50 ألــف كم 
أيهما أسبق) على سيارات الدفع الرباعى سى إكس9 

وسى إكس5( وضمان ملدة 5 سنوات وغيرها 
مبجــرد االنتهــاء من إجراءات الشــراء ، ومعظمها 
عبــر اإلنترنــت ، يتــم تســليم الســيارة إلــى منــزل 
العميــل مــع احلفاظ على املســتويات املثلــى للتباعد 

االجتماعي والتعقيم.
على موديــالت م ينطبــق   عرضــا  أطلقــت  كمــا 

العمــالء  مينــح  ختارة ولعمالء التجزئة فقــط 
مجاني، خدمة صيانة 3 ســنوات  تأمني شــامل 
أو50,000 كلــم أيهما أوالً باإلضافة إلى التســجيل 
مجانا وينطبق على سيارات مازدا CX5 ومازدا 

.CX9

CX املوديالت مازدا 3، مازدا 6 ومــازدا أمــا 
3 فتمنــح تأمــني شــمل وتســجيل مجانــي ويكــون 
الســداد عن طريــق دفعــات الدفعة األولى 50% وا
لدفعة الثانية 50% خالل 6 - 12 شهر وعلى اقسا
ط متساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل

وتعتبــر مــازدا عالمــة جتاريــة متميزة للســيارات 
وتقنيــات  فريــد  تصميــم  مــع  عاليــة  قيمــة  ذات 
مبتكــرة وجــودة وتصنيــع يابانــي. مــازدا مازالــت 
العالمــة التجاريــة الوحيــدة مــع غالبيــة طرازاتهــا 
صنعــت فــي اليابــان ومتوفرة في منطقة الشــرق 

األوسط.
ســيارة مــازدا اجلديــدة »ســي إكــس-5«: إظهــار 

أبعاد جديدة للقيادة
وتعرض الســيارات الوطنية مازدا »ســي إكس-5« 
، لتحقق بذلك حلم شركة مازدا بتوفير سيارات 
وراحــة  القيــادة  متعــة  بــني  متــزج  رباعــي  دفــع 

الراكب.
ومــازدا عالمــة جتاريــة فريــدة تعمــل مــن أجــل 
تأســيس عالقــة قويــة مــع العمــالء، ولكــي تصبــح 
جــزء أساســيا مــن حياتهــم. ولتحقيــق ذلك تعمل 
مــازدا مــن أجــل تعزيز شــعور الصلة بني الســيارة 
إلــى صنــع ســيارات تتمركــز  والســائق، مــا يقــود 
حــول اإلنســان والتي تعمل فــي تناغم مع احلواس 

اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   5-CX ســيارة  تتبنــى 
وهــي  الســيارات،  فــي  للتحكــم   G-Vectoring

SKYACTIV- اكتيــف  ســكاي  تقنيــات  أولــي 
صقــل  مت  وقــد   ،VEHICLE DYNAMICS
أداء القيادة متاشــيا مع الطبيعة البشــرية وحتقيق 
توقعــات  مــع  يتوافــق  الــذي  الديناميكــي  الســلوك 
السائق وقيادة مريحة مع احلد األدنى من التأثير 
علــي اجلــذع بــني جميع الــركاب. تتميــز املقصورة 
بأنهــا أكثر هدوًءا مما يســمح مبحادثة أكثر راحة 
وتوفر املقاعد اخللفية مستويات أعلى من الراحة 

وسهولة االستخدام.
مــزوًده  كليــا  اجلديــدة   CX5 ســيارة  تأتــي 
يعمــل  والــذي    2.5  SKYACTIV-G مبحــرك 
بالبنزيــن مباشــرة. مــع ناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
ســرعات.  ســت  ذو   SKYACTIV-DRIVE
هــذه احملــركات توفر تســارعا قويا لتوليــد الطاقة 
وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   5.700 187حصــان 

دوران 250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
الســالمة االســتباقية سلســلة مــازدا حتقــق أعلــى 

درجات السالمة
إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن املزايا القياســية  
توفر ســيارات مــازدا الرياضية متعددة االغراض 
وســيدان املزيــد مــن تقنيــات الســالمة االســتباقية 

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

كمــا مت جتهيــز معظــم طــرازات مــازدا  بواقــي 
اختيــاري ملنع التصادم األمامي ومصابيح أمامية 
محــددة  مت اختبارهــا مــن قبــل معهــد التأمــني 
بالواليــات  الســريعة  الطرقــات  علــى  للســالمة 
علــي  بكونهــا  تصنيفهــا  ومت  األمريكيــة  املتحــدة 
اعلي درجات الســالمة و مازدا هي اخلط الكامل 
الوحيــد مــن الشــركات املصنعــة لســيارات الركاب 
فــي  تقــدمي مثــل هــذه اخلدمــات  القــادرة علــى 

السنوات األخيرة.
علــى  للســالمة  التأمــني  معهــد  اختبــارات  تقــوم 
الطرقــات الســريعة بتقييــم جانبــني مــن جوانــب 
الســالمة: القــدرة على التحمــل وهي كيف حتمى 
وجتنــب  احلــوادث  حالــة  فــي  ســائقها  الســيارة 
األعطــال والتخفيف مــن حدتها  وهي تكنولوجيا 
ميكن أن متنع التصادم أو تقلل من شدته. متنح 
الطرقــات  علــى  للســالمة  التأمــني  جوائــز معهــد 
الســريعة ألولئــك الذيــن يحصلــون علــى تقييمات 
جيــدة فــي خمــس اختبــارات للتصــادم  باإلضافة 
االصطــدام  ملنــع  ممتــاز  أو  متقــدم  تقييــم  إلــى 
األمامــي ليصبحــوا مؤهلــني حلالــة  اعلي درجات 

السالمة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظــام 

املدعم للثقة  
إن التــزام مــازدا الذي ال يتزعزع بجعل الســيارات 
توحي بالســعادة واإلثارة واضحا في ديناميكيات 
  I-ACTIV AWD القيــادة املســتمدة مــن نظــام
واألداء  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  ثقــة  األكثــر 

للسيارات الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.
خــالل  مــن    I-ACTIV AWD نظــام  يأتــي 
االعتبــار عوامــل  بعــني  تأخــذ  والتــي  مستشــعراته 
مثــل زاويــة التوجيــه  ومدخــالت اخلانــق وتدويــر 
العجالت مع درجة احلرارة واســتخدام املساحات 
لرســم صــورة واضحــة عــن الظــروف اخلارجية. 
ميكــن لنظــام I-ACTIV AWD  ضبــط مخــرج 
الطاقة أكثر من 200 مرة في الثانية  باســتخدام 
27 متغيًرا مختلًفا ، للتنبؤ مبا تبدو عليه ظروف 

الطريق.
مــازدا  CX9 احصــل عليها لعائلتك  وقم بقيادتها 

بنفسك
 9-CX مــازدا  اجلديــدة  التجاريــة  العالمــة 
املالئــم  واملظهــر  الرقــي  مــن  مثالــي  هــي مزيــج 
للعائلــة للســيارات الرياضيــة متعــددة االغــراض. 
بنزيــن  مبحــرك  تتميــز  مــازدا  ســيارة  أول  إنهــا 
2.5T SKYACTIV-G. يقــدم محــرك الشــحن 
التوربينــي أداًء رائــداً فــي فئته مع كفاءة عالية .لم 
يســبق أن شــعرنا باإلثــارة في الســيارات الرياضية 
يعمــل  مقاعــد.  الســبعة  ذات  االغــراض  متعــددة 
نظــام Dynamic Pressure Turbo املبتكــر على 
تعديــل ضغــط الدفــع وتدفــق الهــواء وفًقــا لســرعة 
مثــل  التقليديــة  املشــكالت  علــى  للتغلــب  احملــرك 

التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

رياضيــة  ســيارة  الســائق.  ســيارة  هــي    6 مــازدا 
شخصية مع كل شيء في قمرة القيادة املخصصة 
مــن خــالل  بالقيــادة  االســتمتاع  علــى  ملســاعدتك 
الســيارة.  داخــل  تســتمتع  بكونــك  املباشــر  الشــعور 
ســيارة مــازدا 6 فريــدة مــن نوعهــا ذات تصميــم 
عاطفــي وحتكــم دقيــق  وجاذبية متميــزة  مازدا 
6 تأتــي بجســم جــذاب يوضــع علــى هيــكل معالــج 
حــاد ويحيط بتصميــم داخلي فاخر.  من الداخل 
اجلــودة  عاليــة  األساســية  التقســيمات  تشــترك 
فــي نفــس احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة 2.5 
لتــًرا بقــوة 184 حصانًــا. بالنســبة للداخــل والصــف 
األساســي  فــإن محــرك رباعي األســطوانات ســعة 
2 لتــر 154 حصــان هــو خيــار متــاح. يتوفــر ناقــل 
احلركة األوتوماتيكي ذو الســت ســرعات وأحدث 
ميزات السالمة النشطة مثل نظام تثبيت السرعة 
التكيفــي والفرملــة التلقائيــة في حــاالت الطوارئ 

في اإلصدارات عالية اجلودة.
الوطنيــة جاهــدة  الســيارات  شــركة  وتســعى  هــذا 
فــي دعــم الســوق القطــري بأفضل الطــرازات التي 
حتقــق رغبــات وطموحات عشــاق عالم الســيارات 
تنــوع  فــي  الشــركة  تبــدع  وكعادتهــا  قطــري  فــي 
عروضها التسويقية فيما يلبي طموحات العمالء.

استمتع بعروض حصرية واشتري سيارة مع راحة البال ...
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احتاد السيارات والدراجات النارية
يوقع اتفاقية مع اقوى الفرق العاملية

21دراجـــة جـــديــدة لبطــولة سوبـرستـوك ...

والــدراجــــات  الـسـيـــارات  اتـحـــاد  أعـلـــن 
مــع  تـعـــاون  اتفاقيــة  توقيــع  عـــن  الناريــة 
لتجهيــز  الهولنــدي  كايــت(  )تــني  فريــق 
ياماهــا  مـاركـــة  مـــن  نـاريـــة  دراجـــــة   12
الــــدراجــــــة  »لـــتـــكـــــون   YZFR600«
الــرســمــيــــة لــفــئــــة ســـوبـــــر ســـتـــــوك فـــي 
 بطولــة الـدراجـــات الـنـاريـــة اعـتـبـــار 

ً
ا مــن 

علــى  االعـتـمـــاد  .ويــأتــــي   2021 مـوســـم 
احملليــة  البطولــة  فــي  »ياماهــا«  دراجــة 
للبطــوالت  الرســمية  الدراجــة  باعتبارهــا 

اخلارجيــة وهــو مــا ميثــل إضافــة كبيــرة 
ألبـطـالـنـا الـدراجـيـن الـذيـن يـشـاركـون في 
البطوالت اخلارجية، حيث كانت دراجـــــة 
» كــــاوازاكــــــي« هــــي الــدراجــة الـمـعـتـمـدة 
فــــي الـنـســـخ الـمـاضـيـة من البطولة، األمر 
الــذي كان ميثل صعوبة على دراجينا عند 
املشــاركة اخلارجيــة. وأكــــد عمــرو احلمد 
املدير التنفيذي لـالتـحـــاد أن الـتـعـــاون مـع 
فـريـــق »تني كــايــــت« أمــــر مـهـــم لـلـغـايـــة 
خـاصـــة أن هـــذا الفريــق مــن أكبــر الفرق 

فـــي  الــدراجــــات  عـلـــى  الـمـعـدلـــة  العامليــة 
كـبـيـــرة  خــبــــرات  ويـمـتـلـكـــون  الـعـالـــم، 
 الـمـجـال، 

ً
فــــي هـــذا ا إلــى أن فـريـــق »تني 

مـشـيـــر كـايـــت« لـــن يقتصــر دوره فـقـــط 
لـنـــا،  الـنـاريـــة  الـــدراجـــــات  تـوفـيـــر  علــى 
الـغـيـــار  قــطــــع  بـتـوفـيـــر  أيـــضـــــا  وإنـمـــا 
 للدراجات باستمرار لنكون 

ً
 ا في 

ً
ســيــقــوم 

دائم أتــــم الـجـاهـزيـــة ملواجهة أي عراقيل 
تظهر خـــالل الـمـوسـم.وأوضـح احلمد أن 
الـتـوصـل التــفــاق مــع فـريـق »تـيـن كـايـت« 

جــــاء بعد مناقشــات اســتمرت 4 أشهر مع 
أقـــوى الفــرق العامليــة فــي مـجـــال جتهيــز 
دراجـــــات السباق وبعد اسـتـيـفـــاء شــــروط 
الشــركات  وتصفيــة  الـمـواصـفـــات  لـجـنـــة 
الـتـقـنـيـــة  الــمــقــارنــــة  وبعــد  القائمــة  مــن 
بــيــن الـــفـــرق تـم إحـــالل الـمـنـاقـصـة عـلـى 
تاريخهــم  بســبب  كـايـــت«  »تـيـــن  فــريــــق 
وجتهيزهم وخـبـراتـهـــم وقـدرتـهـم عـلـى 
جتهيزنــا بالدراجــات التــي نحتاجهــا فــي 

املوسم اجلديد.

عمرو احلمد:
التعاون مع فـريـق 

)تني كــايــت( العاملي 
يعد اجنازا
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال
بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري

شاحنــات وباصــات تعــزز مــن اعمالكـــم ...

االسواق  في  هيونداي  التجارية  العالمة  برزت 
العاملية سريعا كمصنع عاملي للشاحنات ، مع فلسفة 
ساعدت  عوامل  ثالث  على  تؤكد  التصمميم  في 
املكانه  تلك  الى  العالمة  تلك  ترتقي  ان  في   كثيرا 
العاملية ، وتتمثل تلك العوامل في قمة اآلداء العالي 

واملوثوقية  واإلقتصاد في استهالك الوقود . 
من  غيرها   عن  هيونداي  مييز  ما  اهم  إن 
تلك  بني  اجلمع  هو  املعاصرة  التجارية  العالمات 
العوامل الثالث في تصميم واحد ، لذا تتمتع شركة 
ُمصنعة  كشركة  عاملية  بسمعة  موتورز  هيونداي 
عالية اجلودة، قادرة وبشكل فريد على اجلمع بني 
 ، الصارم  والتصميم  الفعالية  التصنيع  تكنولوجيا 
وفي عالم تبرز فيه اهميه الوقت ، فقد مت تصميم 
على  موثوق  بشكل  التجارية  هيونداي  شاحنات 
، فهي  االولي  الدرجة  اقتصادية من  أنها شاحنات 

ببساطة قادرة على حتمل العمل على مدار الساعة، 
ظروف  ظل  في  حتى  احلموالت  اقصى  وحتمل 
الطرق الوعرة والقاسية ، فقد ارتكز تصميمها على  

تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به :

البيع  بعد  ما  خدمات  و  الراسخة  مبيعاتها  بفضل 
املميزة بدولة قطر، عالوة على املنهجية املنسجمة 
فقد  الرئيسية،  بالدرجة  العمالء  على  تركز  التي 
ساعدت شركة السيارات الوطنية  » املوزع احلصري 
لشاحنات وباصات هيونداي في قطر » في صعود  
سوق  في  مرموق  مركز  إلى  هيونداي  شاحنات 
كواحدة  هيونداي  اسم  لتسطر  القطري،  السيارات 
وموثوقية  شعبية  األكثر  التجارية  العالمات  من 
البناء وصناعة  األعمال مثل  في مختلف قطاعات 

النفط والنقل ، وصناعة املواد الغذائية وغيرها.
طوال  فريد  متيز   ... يونيفرس  هبونداي  حافلة 

الطريق  
مبواصفات   يونيفرس  هبونداي  حافلة   تتميز 
ممتازة  قيادة  جتربة  توفر  الدقة   عالية  قياسية 
راكبًا   45 لـ  احلافلة   تتسع  للركاب،  وراحة قصوى 
مبا في ذلك السائق  ، لذا فهي متثل اخليار االمثل 

الذي يوفر الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
القيادة  وأنظمة  حملرك  الديناميكي  األداء  يضمن 
القيادة  أثناء  وفعااًل  قويًا  أداًء  والفرامل  والتعليق 
السلسة ، مع ضمان توافر  مساحة تخزينية كبيرة  
السفرجتربة فريدة  السفر جتعل من جتربة  اثناء 
طوال الطريق ، كما توفر حافلة هيونداي يونيفرس 
التكييف  اثناء السفر.من خالل  راحة تامة  وفائقة 

الداخلي ونظام التدفئة  للحفاظ على درجة حرارة 
ثابتة اثناء السفر والرحالت الطويلة .

، نظام اجليل  الهوائي  التعليق  مت جتهيزها بنظام 
القادم ، كما يوفر نظام NVH، نظام التحكم في 
الصوت والضوضاء معايير جديدة في راحة الركاب 
اجلودة  عالية  للمواد  االمثل  االستخدام  خالل  من 

لتخفيف الصوت في املناطق احلرجة .
في  األفضل  ...شريكم  كاونتي  هيونداي  حافلة 

التنقل .
 ، مقعدأ   23 هيونداي  من  كاونتى  احلافلة  توفر 
البانوراميه  بنوافذه  األملس  اخلارجي  الغطاء  ياتي 
املتدفقة في تصميم فريد من نوعه ، لتوفر بذلك 
املرايا  الى  اضافة   ، للركاب  الراحة  درجات  اقصى 
اخلارجية العملية من اجل رؤية ممتازة وشاملة، 
عالية  كفاءة  ذات  تكييف  نظام  احلافلة   تضم 

ونظام التدفئة  .
سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء

توفر سلسلة هيونداي اتش دي ديناميكية وقوة آداء 
حيث   ، احلجم  واملتوسطة   اخلفيفة  للشاحنات 
املوثوقية  وقمة  التصميم  بجودة  تتميز 
اتش  هبونداي  سلسلة  تعد  لذا   ،
لتلبية  املثالية  السيارة  دي 
الطلب املتزايد على اعمال 
النقل بالشاحنات  ، متر 

العديد  خالل  من   HD هيونداي  شاحنات  سلسلة 
من االختبارات لتكون االفضل بني فئتها من ناحية 

املتانة واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

أكثر  من  واحدة  دي  اتش  هيونداي  سلسلة   توفر 
تعطيك  فهي   ، راحًة  وأكثرها  أمانًا  السيارات 
 ، السيارة وقائدها   احساس بأن هناك تواصل بني 
حتكم  القياس  اجهزة  لوحة  مفتاح  تصميم  ميثل 
مقصورة  الى  الدخول  جدا  السهل  انه  كما  اكثر،  
القيادة  ، كما مت تصميم مقابض األبواب في املكان 
االمثل  األمثل ليسهل من  استخدامها، اضافة الى  
لذا تظل  للتخزين.،  إضاءة داخلية قوية ومساحة  

هيونداي دائًما في املقدمة .
القوة واملوثوقية

من  واملعدلة  املتقدمة  الديزل   محركات  متزج 
التحمل  وقوة  واملوثوقية  اآلداء  قوة  بني  هيونداي  
هيونداي  شاحنات  من  جعل  ،والذي  اإلستثنائية 

تتبوأ مكانا مرموقا في عالم األعمال الشاقة.  
أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق

دي   اتش  هيونداي  شاحنات  سلسلة  تطوير   مت 
فمبجرد   ، الطرقات  التام.على  األمان  لضمان 
قيادتك لشاحنات هيونداي يشعر املرء حتما براحة 
في  هيونداي   في  السالمة  منظومة  تتثمل  البال. 
تلك االطارات القوية واملتينة  بشكل مثير لإلعجاب، 
املعقد جدا  مصنوع من  التعليق  نظام  الى  اضافة  
الفوالذ الصلب  من أجل قوة التوقف الفائقة ، كما  
توفر هيونداي نظام كوابح مانع لإلنزالق  ومكابح 
وذلك   موجودة  كخيارات  خلفية  و  أمامية  فرامل 

من أجل  ضمان األمان وراحة البال .
سلسلة EX- قوة ديناميكية 

طرحت  ان  منذ  التغيير  كاملة  سلسلة  اول  وتعد 
سلسلة   )Mighty II( موتورز  هيونداي  شركة 
اتش دي في عام 1998 ، وتتميز النسخة اجلديدة 
املتانة  الى  اضافة   ، للركاب  افضل  راحة  بتوفير 
 The يحتوي   . السابقة  بالتسخة  مقارنة  والسالمة 
Mighty على محرك ميكنه إنتاج طاقة رائعة تبلغ 
PS / @ 2700 دورة في الدقيقة مع 38 كيلو جرام- 
متر )372 نيوتن متر( @ 1800 دورة في الدقيقة 
للوقود  أفضل  كفاءة  يوفر  كما  الدوران.  عزم  من 

أثناء التشغيل بتكاليف صيانة منخفضة.
Fluidic Sculpture تصميم

موتورز  هيونداي  لشركة  التصميم  فلسفة  ويعد 
وقد صممت شاحنات   ، الطبيعة  ،، مستوحي من 
لتوفر  التصميم  لذلك  طبقا   Mighty هيونداي 
بذلك احلركة الديناميكية والكفاءة  وتعد هيونداي
وهي   ، املثالي  التجاري  الشريك  هي     Mighty
اجلاهزة  االستخدامات  متعدد  الفقري  العمود 
أم  كانت  كبيرة   ، شاقة  وظيفة  أي  مع  للتعامل 
مع  بسهولة  الهيكل   نسخة  تكييف  ميكن  صغيرة. 
احملرك  حتريك  خالل  من  املتنوعة  التطبيقات 
واجلزء اخللفي من الكابينة لألمام مبقدار 50 مم 
التحميل  سطح  ملساحة  األقصى  احلد  يوفر  مما   ،
ويزيد من مجموعة أطوال قاعدة العجالت بحيث 

ميكنك اختيار احلجم املثالي لعملك.
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جيل  اهتمامات  جوست  لسيارة  طراز  أول  َعَكس 
بساطة  أكثر  طريقة  أرادوا  مّمن  العمالء  من  جديد 
وأقّل تفاخراً المتالك سيارة رولز-رويس. فحققت 
السيارة جناحاً باهراً المس أقصى طموحاتنا. ومنذ 
العام  في  سنوات  عشر  من  جوست  طراز  إطالق 
2009، أصبح من أجنح الطرازات في تاريخ العالمة 

املمتّد على 116 عاماً. 
لدى  ملهمة  أصداَء  اجلديدة  السيارة  تلقى  ولكي 
عمالء جوست للسنوات العشر القادمة، كان علينا أن 
العالمة  اليوم  أصبحنا  وقد  ملتطلباتهم.  نصغي جيداً 
التي ترسي املعايير في مجال تلبية احتياجات العمالء 
تستهدف  بالكامل  جديدة  سيارة  ابتكار  خالل  من 
باتت  لقد  رولز-رويس.  عمالء  من  معّينة  شريحًة 
ورّواد  قادة  تدفع  عصرنا  في  األعمال  متطلبات 
جوست  سيارة  في  إضافية  مزايا  طلب  إلى  األعمال 
املقاعد  من  نوعاً جديداً  يريدون  بهم. فهم  اخلاصة 
من  مستوى  أعلى  تقّدم  والتي  الفخامة  الفائقة 
احليوية والراحة والبساطة. وهذا بالضبط ما يقّدمه 

طراز جوست اجلديد. 
املكونات الوحيدة التي أضفناها إلى هذه السيارة من 
واملظالت،  السعادة  روح  مجّسم  هي  السابق  الطراز 

وأعدنا تصميم وتصنيع وهندسة كل العناصر الباقية. 
وكانت النتيجة سيارة رولز-رويس األكثر تقّدماً من 
الناحية التكنولوجية. يستمّد فريقنا اإللهام من أركان 
عالمتنا ويحّولها إلى منتٍج بسيٍط جميل ومعقد في 
طراز  عمالء  حاجات  متاماً  ويستوفي  نفسه  الوقت 

جوست.” 
أوتفوش،  تورسنت-مولر   / السيد  صرح  وقدر  هذا 
كارز  موتور  رولز-رويس  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
رولز-رويس  شركة  أعلنت   ،2009 العام  في   : قائالً 
مبا  منتجاتها  محفظة  إلى  جديد  طراز  إضافة  عن 
عن  بالكامل  مختلفة  جتربة  يقّدم  أن  شأنه  من 
اجلديد  املنتج  هذا  حاكى  الشهيرة.  فانتوم  سيارة 
ونساء  رجال  من  جديدة  مجموعة  اهتمامات 
في  الكمال  لتحقيق  الدؤوب  العالمة  سعي  يقّدرون 
وينشدون  واحلرفية،  والهندسة  التصميم  مجال 
بساطة  أكثر  بشكل  رولز-رويس  بعالمة  االرتباط 
حتقيق  جوست  سيارة  أول  استطاعت  تكّلفاً.  وأقل 
تلبية  على  الشديد  تركيزها  بفضل  مدوٍّ  جناح 
متطلبات عمالئها، وأصبحت على مدى عشر سنوات 
على  املمتّد  العالمة  تاريخ  في  الطرازات  أجنح  من 
أساسياً  الباهر  جوست  جناح  كان  وقد  عاماً.   116

لتمكني العالمة من رفع إنتاجها واالستثمار بقدراتها 
العاملي  الصعيد  على  رولز-رويس  مكانة  وترسيخ 

لتصبح ما هي عليه اليوم. 
األسواق  في  جوست  تواجد  أتاح  ذلك،  على  عالوة 
من  العالمة  لدى  الفخامة  خلبراء  كامل  عقد  طيلة 
في  الناشئة  السلوكيات  عن  هاّمة  معلومات  جمع 
واملزايا  لسيارتهم،  جوست  عمالء  استخدام  كيفية 
التي يطلبونها ونظرتهم إلى رولز-رويس بشكل عام. 
اختار رّواد ومؤّسسو األعمال الناجحون في مجاالت 
املستمرة،  بنجاحاتهم  لالحتفاء  السيارة  عديدة هذه 
في  تعليمهم  تلّقوا  للتجوال  محّبني  أشخاصاً  وكانوا 
رولز- واختبروا  كثيرة  بلدان  إلى  وسافروا  اخلارج 

رويس في ثقافات عديدة. 
أدرك  والديناميكية،  احليوية  وبفضل مزايا جوست 
هؤالء العمالء أّنه باستطاعة عالمة رولز-رويس أن 
تقّدم أكثر من مجّرد جتربة استثنائية عند االستعانة 
بسائق. وفي الواقع، كان العمالء في الواليات املتحدة 
سيارة  يقودون  عديدة  أوروبية  وبلدان  األميركية 
جوست بأنفسهم منذ طرحها، في حني أبدى العمالء 
على  املستخدمة  بالتقنيات  شديداً  اهتماماً  آسيا  في 

منت السيارة سواء للعمل أم التسلية. 

األسواق  جميع  في  العالمة  ممثلي  العمالُء  سأل  كما 
عن جتربة قيادة السيارة، حتى أولئك الذين اختاروا 
رولز- تكليف  عند  املمتدة،  العجالت  قاعدة  طراز 

رويس بابتكار سيارات جوست اخلاصة بهم. وخالل 
األعمال  مزاولة  وسيلة  كانت  األسبوع،  نهاية  عطلة 
إحتفالية  بأوقات  لالستمتاع  مكان  إلى  تتحّول  هذه 
مميزة حيث يتوّلى العمالء دّفة القيادة لزيارة مطعم 
أو لتمضية أوقات ممتعة برفقة األصدقاء والعائلة. 
السيارة، وجتّلى  الفريدة لهذه  بالسمات  احتفلوا  لقد 
ذلك في مجموعة األلوان املمتعة واملزايا املعّدة بحسب 
الطلب. وقد كانت هذه دروساً هاّمة اكتسبناها.  من 
في  والتصميم  الهندسة  فريق  كان  أخرى،  جهة 
هيكل  باستخدام  كبيرة  إجنازات  يحّقق  جودوود 
هذا  استُخدم  بالعالمة.  اخلاص  الهندسي  األملنيوم 
الهيكل اخلاص برولز-رويس أوالً في طراز فانتوم ثم 
في طراز كالينان، وهو يتيح للمصّممني واملهندسني 
لدى العالمة تطوير منتج أصيل وفائق الفخامة يخلو 
املركبات كبيرة  املنصات املستخدمة لدعم  من قيود 
يحملها  التي  التوقعات  هذه  كل  ظل  وفي  احلجم. 
هيكلها  رولز-رويس  استخدمت  جوست،  عمالء 
مثل  تقنيات  دمج  عبر  متطلباتهم  لتلبية  الهندسي 

الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي في جوست، كاشفًة 
العمالء.   تطّلعات  يلبي  بالكامل  جديد  تصميم  عن 
يتتّبع حركًة  التصميم  كان فريق  الوقت عينه،  وفي 
جلوست.  اجَلمالي  الطابع  لتحديد  استُخدمت  ناشئة 
وقد عكست هذه احلركة تغّير نظرة عمالء جوست 
التصميم  فريق  يدعو  للنجاح.  رؤيتهم  طريقة  في 
الفخامة املطلقة،  Post Opulence أو  هذه احلركة 
الغرض،  ولهذا  والبساطة.  باالختزال  تّتسم  وهي 
كما  واستخدامها،  استثنائية  مواد  اختيار  من  بّد  ال 
وغير  وذكياً  محدوداً  التصميم  يكون  أن  يجب 
متكّلف. تتناقض هذه الفلسفة مع مفهوم »الفخامة 
املوضة. يشير  ابتكره خبراء  العادّية«، وهو مصطلح 
مزايا  على  تعتمد  التي  املنتجات  إلى  املفهوم  هذا 
أو  التجارية،  للعالمة  الضخم  التسويق  سطحية مثل 
الدرزات  فهو  السيارات،  سياق  في  شرحه  أردنا  إذا 
إكساء  عبر  بالفخامة  توهم  أخرى  وطرق  املعقدة 
الفخامة.   برداء  اجلودة  إلى  تفتقر  التي  املنتجات 
وبناًء على كل هذه العناصر، مت ابتكار طراز جوست 
إذ  لعمالئها  خصيصاً  السيارة  هذه  مت  ُصمِّ اجلديد. 
تتمّتع مبظهر بسيط لدرجة ترتقي للكمال وتتحّلى 

بجودة عالية خالية من التعقيدات. 

رولز-رويس جوست اجلديدة
البساطــة ســر الكمــال

حقق جناحا باهرا المس أقصى طموحات العمالء ...
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جتربة قيادة هوندا اوديسي اجلديدة 
السيارة العائلية متعددة املهام

دوماسكــو الوكيـــل احلصــــري ...

في جتربة افضل السيارات العائلية التي صنعت 
صناعتــه  اتقــن  الــذي  اليابانــي  املبــدع  بأنامــل 
فاصبــح مــن كبــار عالــم الســيارات فــي غضــون 
ســنوات قليلــة تخطــى عالمــات متتلــك تاريــخ 
كبيــر فــي عالــم الســيارات ومن اهــم العالمات 
التي صنعت مجد الصانع الياباني عالمة هوندا 
التــي ســاهمت بطــرازات مذهلــة اكتســبت ثقــة 
العمــالء فــي كافــة شــرائحه ومنهــا علــى ســبيل 
املثــال هونــدا أوديســي الســيارة متعــددة املهــام 
التي تعد افضل السيارات العائلية بني منافسيها 
كونهــا لتلبــي كافــة املتطلبات بتصميــم خارجي 
منحنياتهــا  بفضــل  وذلــك  ومثيــر،  محــّدث 

األنيقــة اجلديــدة وبنيــة الهيكل املعــاد تصميمه 
بتقنيــة الهندســة املتوافقــة )ACE( التــي تدمــج 
املظهــر األنيــق مــع مقومــات الراحــة، وهــذا مــا 
األجمــل  العائليــة  فــان  املينــي  ســيارة  يجعلهــا 

واألروع بني كافة املنافسني.
ديناميكيــة  ملســة  بإضافــة  هونــدا  خبــراء  قــام 
جديــدة إلى ســيارتك العائلية النموذجية، باتت 
هونــدا أوديســي ســيارة متعددة املهــام ُصممت 
اخلارجــي  تصميمهــا  املتطلبــات.  كافــة  لتلبــي 
ويثيــر  األنظــار  يلفــت  بــأن  كفيــل  ث  احملــدّ
األنيقــة  منحنياتهــا  بفضــل  وذلــك  اإلعجــاب، 
اجلديــدة وبنيــة الهيــكل املعاد تصميمــه بتقنية 

الهندســة املتوافقــة )ACE( التــي تدمــج املظهــر 
األنيــق مــع مقومات الراحــة أينما ذهبت، وهذا 
مــا يجعلهــا ســيارة امليني فــان األجمــل واألروع 
أوديســي  هونــدا  تأتيــك  كمــا  اإلطــالق.  علــى 
صــف  مثــل  وفريــدة  فائقــة  داخليــة  مبيــزات 
املقاعد الثاني سهل الطي واملنزلق بشكل ساحر 
مــن  ولــكل  لــك  رحلــة مريحــة  يضمــن  الــذي 

يركب معك. 
تأتيك هذه السيارة مبزايا رائعة وبسيطة تصنع 
الفــرق الكبيــر، نذكــر منهــا على ســبيل املثال ال 
 CabinWatchو CabinTalk احلصر نظامي
اللذيــن مينحانــك تواصــالً وترفيهــا غايــة فــي 

الروعة والبساطة... تلك هي سيارة امليني فان 
التــي ال ينقصهــا أي ميزة لتكــون اخليار املثالي 

لك ولعائلتك. 
معززة مبزايا جديدة فائقة، تضمن لك هوندا 
أوديسي االستمتاع بأحدث االبتكارات في عالم 
الســيارات لتشــعر بروعة القيادة في كل حلظة 

تثُّبت فيها حزام األمان لتنطلق إلى وجهتك.
األداء

بـــ10 ســرعات،  ناقــل حركــة أوتوماتيكــي  مــع 
كــن علــى ثقــة بأنك ســتحظى بأقصــى درجات 
الكفــاءة وأنــت تقــود هوندا أوديســي. مــن األداء 
الراقــي، إلــى االســتهالك املــدروس فــي الوقود، 

ممتعــة  قيــادة  جتربــة  الســيارة  هــذه  تضمــن 
للسائق والركاب على حد سواء. 

 السالمة واألمان
مع هوندا أوديســي، ال مســاومات على اإلطالق 
عندمــا يتعلــق األمر بالســالمة واألمــان. بفضل 
مزايــا األمــان املتنوعــة املتوفــرة داخل الســيارة، 
ميكنك أن تستمتع بالقيادة بكل سهولة وراحة 
اجلديــدة   Knee Sensing تقنيــة  مــع  بــال. 
ملساعدة السائق ستستشعر اخلطر قبل وقوعه، 
واالطمئنــان،  الراحــة  لــك  يضمــن  مــا  وهــذا 
ومينحك اإلحســاس بأنك ومن معك في أمان 

في كل حلظة وعلى كل درب. 
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إصدارات خاصة مميزة ونظام معلومات
وترفيــه جديــدة فــي سيارتــي

إيڤوك وديسكڤري سبورت

تتربــع علــى صــدارة السيــارات الرياضيــة ...

أصبحــت ســيارتا رينــج روڤــر إيڤــوك والنــد روڤــر 
ديســكڤري ســبورت، األكثــر مبيعــاً بني ســيارات الند 
كفــاءة  أكثــر  املدمجــة،  األغــراض  متعــددة  روڤــر 
 )Pivi( »واتصــاالً رقميــاً، مــع إضافــة نظــام »بيفــي

املتطور، واإلصدارات اخلاصة الفريدة.
بذكــرى  رينــج روڤــر  فيمــا حتتفــل عائلــة ســيارات 
روڤــر  رينــج  تتربــع  اخلمســني،  الســنوية  تأسيســها 
إيڤــوك أتوبيوغرافــي اجلديــدة في صدارة الســيارات 
الرياضيــة متعــددة األغــراض املدمجــة، مبــا حتتويــه 
مــن اإلتقــان والفخامــة املرتبطــة باســم رينــج روڤــر 
خلمسة عقود. ويتميز اإلصدار اخلاص املميز إيڤوك 
أنيــق ومقصــورة  بتصميــم خارجــي  أوتوبيوغرافــي 
قابلــة  هجينــة  نســخة  تتوفــر  كمــا  فخمــة.  داخليــة 
للشــحن للعمالء الراغبني باســتدامة وكفاءة أكبر في 

سياراتهم متعدة األغراض املدمجة الفاخرة.
وقال البروفيســور جيري مكغفــرن، املدير اإلبداعي 
فــي النــد روڤــر: »رينــج روڤــر إيڤــوك أتوبيوغرافــي 
حتقــق وعــد رينــج روڤــر الدائــم باملظهــر العصــري 
املتقــن ســواًء مــن اخلــارج أو فــي الداخــل. منــذ ظهور 
فــي 2010،  املميــزة  الشــخصية  ذات  إيڤــوك  ســيارة 
خطفــت هــذه الســيارة األنظــار، وتــزداد شــخصيتها 
جمــاالً مــع التفاصيل األنيقة اجلديــدة مثل احلروف 

واخلطــوط النحاســية فــي الهيــكل اخلارجــي لســيارة 
رينج روڤر إيڤوك أتوبيوغرافي«.

ومع طراز »ديسكڤري سبورت بالك«، يضاف خيار 
رياضــي جديــد إلــى املجموعــة، يتم تشــغيله مبحرك 
بنزيــن بالشــحن الطوربينــي بقوة 290 حصــان وأداء 
بــالك«  ســبورت  »ديســكڤري  شــهدت  كمــا  ممتــاز، 
حتســينات كبيرة على التصميم اخلارجي والداخلي، 
يراقبهــا،  مــن  لــكل  متعــة  أكثــر  مظهرهــا  ليصبــح 
إلــى جانــب الطابــع العملــي العائلــي وقــدرات ســيارة 

ديسكڤري سبورت الفائقة على كل التضاريس.
ومــا زالــت أمــام عمــالء ديســكڤري ســبورت وإيڤوك 
البنزيــن اإلضافيــة  العديــد مــن خيــارات محــركات 
حصــان،  و300  حصــان  و250  حصــان   200 بقــوة 
وجميعهــا مجهــزة بتكنولوجيــا الســيارات الكهربائية 

.)MHEV( الهجينة اخلفيفة
تقدمهــا  التــي  الرقميــة  التجربــة  ترقيــة  ومتــت 
الســيارتني فــي مقصورتيهمــا الداخليتــني، حيــث مت 
»بيفــي«  والترفيــه  املعلومــات  بنظــام  جتهيزهمــا 
)Pivi( مــن النــد روڤــر للمــرة األولــى. هــذا النظــام 
اتصــاالً  العمــل فــور تشــغيله، ويســتخدم  قــادر علــى 
يعنــي  مــا  منفصلــة،  وبطاريــة  باإلنترنــت  منفصــالً 
عــدم حصــول أي تأخيــر. وتتوفــر حتديثــات البرامج 

عبــر البرمجيــات املتصلــة املتوفــرة فــي الســيارة مــع 
بــال تكاليــف إضافيــة،  إنترنــت مدمــج فيهــا  اتصــال 
ومــن املمكــن جدولتهــا لتحصل في فتــرات محددة. 
للخرائــط  املســتمر  التحديــث  يضمــن  األمــر  هــذا 
والتطبيقــات ومّيزات الســيارة بــدون احلاجة لزيارة 
الوكيل، ويتوفر هذا النظام بفضل »هيكل الســيارات 
الكهربائيــة« اجلديــد. كمــا يتــم تزويــد الســيارة إمــا 
القياســي، أو نظــام »بيفــي   )Pivi( »بنظــام »بيفــي
بــرو« )Pivi Pro( األكثــر تطــّوراً مــع نظــام املالحــة 

املدمج، كجزء من املواصفات األساسية.
كما أصبح تشغيل املوسيقى والوسائط املتعددة أبسط 
مــن الســابق، وذلــك مع تطبيــق »ســبوتيفاي« املدمج 
فــي قائمــة نظــام املعلومــات والترفيــه للمــرة األولى 
واالتصــال باســتخدام البلوتــوث لهاتفــني فــي الوقــت 
نفســه. كمــا يتوفــر شــاحن الســلكي مــع خيــار إضافة 
مقّوي اإلشارة. كما يتوفر اجليل الثاني واجلديد من 
»مفتاح األنشــطة«، والذي يتيح للعمالء فتح وإقفال 
أي باب وحتى تشــغيل الســيارة، من مســافة مالئمة. 
ويحتــوي اآلن هــذا اجلهــاز القابــل لالرتــداء واملضــاد 

 .LCD للماء والصدمات على ساعة
وقــال أليكــس هيســلوب، مديــر الهندســة الكهربائية 
فــي »جاكــوار النــد روڤــر«: »قمنــا بتحديــث نظــام 

املعلومات والترفيه املتوفر في أكثر سياراتنا متعددة 
األغــراض املدمجــة مبيعــاً، وذلك عبر تقــدمي هيكل 
السيارات الكهربائية ونظام ‘بيفي‘ اجلديدين للمرة 
األولــى، وبفضــل املعــدات والبرمجيــات اجلديدة في 
رينج روڤر إيڤوك والند روڤر ديســكڤري ســبورت، 
أصبحــت الســيارتان أكثر اتصــاالً رقمياً من أي وقت 
مضــى. وبإمــكان عمالئنــا اآلن االســتفادة مــن هــذا 
اســتخدامه  وســهولة  املمتــازة  باســتجاباته  النظــام 
كهاتــف ذكــي، كمــا يــزداد جــودة مــع مــرور الزمــن 
املقدمــة عــن طريــق تكنولوجيــا  التحديثــات  بفضــل 

البرمجيات املتصلة«.
وبإمــكان العمــالء اآلن تفقــد جــودة هــواء املقصــورة 
باســتخدام شاشة اللمس وتشــغيل نظام تصفية هواء 
املقصورة الذكي اجلديد الذي يزيل الشــوائب صغيرة 
احلجــم املوجودة عادة فــي املدن واملناطق املزدحمة. 
ويقــوم النظــام اجلديــد كليــاً – املقــدم مع ميــزة تأين 
الشــوائب  بإزالــة   – ســابقاً  املوجــودة  املقصــورة  هــواء 
مبختلــف مــا حتتويه من املواد ومســببات احلساســية 
وغبــار الطلــع وحتــى الروائــح النفاذة. ويســتطيع هذا 
يبلــغ  )التــي  الصغــر  شــديدة  الشــوائب  إزالــة  النظــام 
حجمها أو حتى يقل عن 2.5 بيكومتر(، ويتم تفعيل 
هــذا النظــام مــن خالل النقر ببســاطة على زر تفعيل 

بتصفيــة  دائــم  بشــكل  ليقــوم   ،)Purify( »التنقيــة« 
ومراقبــة هــواء املقصــورة مقارنــة بالهــواء اخلارجي. 
وتؤكــد شاشــة اللمس باســتمرار علــى أن الهواء داخل 

السيارة أنظف منه خارجها.
ومن بني التحديثات التكنولوجية األخرى، مجموعة 
شــاملة من أنظمة مســاعدة الســائق املتقدمة لســيارة 
ديســكڤري ســبورت، والتي حققت خمس جنوم في 
تقييــم برنامــج اختبــار املركبــات اجلديــدة األوروبــي 
)Euro NCAP(. ويســتخدم نظــام مراقبة التصادم 
اخللفــي اجلديــد الــرادارات ملراقبــة ما خلف الســيارة 
باســتمرار، مــا يعنــي أن الســيارة مجهــزة للتخفيــف 
مــن حــدة أي تصــادم يحصــل، كمــا تتوفــر الكاميــرا 
احمليطية ثالثية األبعاد، التي تسمح للسائق برؤية ما 
يحصــل حــول املركبــة، ما يجعــل املناورات واكتشــاف 
الطرقــات علــى التضاريــس القاســية أبســط مــن أي 
وقــت مضــى. وتكتمــل فوائــد األنظمــة اجلديــدة مــع 
ومــرآة  األرضيــة  للرؤيــة   ClearSight تكنولوجيــا 
هــذه  تشــكل  حيــث  اخللفيــة،  للرؤيــة   ClearSight
الكاميــرات الذكيــة مع بعضها صــوراً ملا يحصل حتت 
اجلزء األمامي من السيارة، فيما تقدم املرآة الذكية 
رؤية خلفية وشاشة فيديو ميكن التبديل بينهما من 

أجل وضوح أكبر.
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الرايـة اوتـو تكتشـف فيراري إف 8 سبايدر 
علــى طرقـــات الدوحـــة

تطور نوعي متميز ومحرك جبار بثماني أسطوانات ...

جتربــة قيــادة متنحــك شــعور بالريــادة والتميــز عن 
باقــي عالمــات الســيارات التــي تنافــس عالمــة كبيرة 
مثــل فيــراري والســبب هــو كــم االبداعات التــي تثري 
بــه العالمــة االيطاليــة عالــم الســيارات واحــدث هــذه 
االبداعــات ســيارة فيــراري ’إف 8 ســبايدر‘، اجليــل 
اجلديــد مــن ســياراتها الرياضيــة ذات الســقف القابل 
للطّي، واملزّودة مبحرك وسطي خلفي جبار بثماني 
أســطوانات علــى شــكل حــرف )V( هــو األكثــر جناحاً 

في تاريخ العالمة الفاخرة.
فقــد ُصّممــت ’فيــراري إف 8 ســبايدر‘ بالتــوازي مع 

بســقف  وتتألــق  بيرلينيتــا‘،  تريبوتــو   8 ’إف  ســيارة 
معدنــي عملــي قابــل للطــّي ويحمــل الطابــع اخلــاص 
علــى  تأثيراتــه  ومتتــد  اجلامــح،  احلصــان  لعالمــة 
خطــوط النمــوذج الرائــد فــي فئتــه. وتعتبــر الســيارة 
الرائــدة اإلضافــة األحــدث لسلســلة حصريــة وفاخرة 
من السيارات املكشوفة مبحرك V8، والتي بدأت مع 
ســيارة ’308 جــي تــي إس‘ فــي عــام 1977. وبالرغم 
بيســتا   488’ بســيارة  قياســاً  تطّرفــاً  أقــل  أنهــا  مــن 
ســبايدر‘، إال أنهــا حتمــل خــواّص رياضيــة أكثــر مــن 

’488 سبايدر‘، التي حّلت مكانها في التشكيلة.
وتســمح هذه املزايا االســتثنائية بتحديــد معيار جديد 
األداء  حيــث  مــن  الطلــق«  »الهــواء  رياضــة  لســيارات 
العملــي، والقيادة االســتثنائية، وتوفيــر جتربة قيادة 
الســيارة  تبــدو ســمات تفــّوق  الواقــع،  متميــزة. وفــي 
واضحــة مــن خــالل دمــج ديناميكيــات القيــادة مــع 
الراحة املذهلة في الداخل. وجتمع ’فيراري سبايدر‘ 
بني خواّص أروع احملركات املزودة بثماني أسطوانات 

في تاريخ العالمة، ومتعة قيادة ال مثيل لها.
ويرتقــي احملــرك V8 بــاألداء إلــى مســتويات جديــدة 
وغير مسبوقة، دون أن يقتصر ذلك على احملركات 
وحــدات  إلــى  ميتــد  بــل  توربينــي،  بشــاحن  املعــززة 
 V8 احملــّرك  هــذا  ويعتبــر  أنواعهــا.  بكافــة  الطاقــة 
منوذجاً متطوراً عن سابقه الذي فاز بجائزة »أفضل 
 ،2016( متتاليــة  ســنوات  ألربــع  الدوليــة  محــّرك« 
2017، 2018 و2019(، فضــالً عــن اختيــاره كأفضــل 
محــرك في العقدين املاضيــني، وهو ما يعتبر إجنازاً 

مذهالً وغير مسبوق في تاريخ اجلوائز.
ويتمثــل اإلجنــاز األبــرز لســيارة ’إف 8 ســبايدر‘ فــي 
الشــحن  العنــان لقّوتهــا دون أي فــوارق فــي  إطــالق 
الفريــد  الهديــر  بصــوت  االحتفــاظ  مــع  التوربينــي، 
واخلــاص باحملرك V8. وأصبح باإلمكان االســتمتاع 
بهــذا األداء املذهــل واختبــار جتربــة قيــادة غايــة فــي 
السالســة والتميــز بفضــل التصميــم الــذي متتزج فيه 
املبتكــرة  الهوائيــة  الديناميــكا  حلــول  مــن  مجموعــة 

واملستوحاة من عالم سباقات السيارات. 
وتتجسد مهمة كل منوذج جديد في مارانيللو بطرح 
مّيزات تصميم جديدة والتفّوق على النماذج السابقة 
فــي جميــع األصعــدة. وتتمثــل أبــرز التحديــات التــي 
الدائــم  االرتقــاء  فــي  واملصممــني  املهندســني  تواجــه 
التوّصــل حللــول  بحــدود اإلبــداع والتكنولوجيــا عبــر 
جديدة ومبتكرة، وحتديد مستويات جديدة للتمّيز. 
وهو ما جنحوا به - مجدداً - مع هذا النموذج اجلديد.

احملرك
 )V8( األســطوانات  ثمانــي  فيــراري  محــرك  يُعتبــر 
الســائق جتربــة قيــادة ممتعــة  املثالــي ملنــح  احملــرك 
وأداًء رياضياً هو األعلى على مستوى قطاع السيارات 
األداء  بهــذا  االســتمتاع  اخلارقــة. وميكــن  الرياضيــة 

االستثنائي بشكٍل خاص في طرازات فيراري املزّودة 
القســم األوســط  مبقعديــن مــع محــّرك مثبــت فــي 
واخللفي. وتعمل فيراري على الوصول بهذه التحفة 
الهندســية إلــى حد الكمــال منذ أربعة عقــود، وتركز 
علــى حتقيق التوازن األمثل بــني الوزن وديناميكيات 

القيادة.
اســتثنائية  فنيــة  مبواصفــات   V8 احملــّرك  ويتمتــع 
للغايــة. وتطلــق الوحدة بســعة 3902 ســم مكعب قوة 
720 حصــان بخــاري عنــد 8000 دورة فــي الدقيقــة، 
فضــالً عــن إنتاج طاقــة محددة ومذهلــة بقيمة 185 
حصــان بخاري/ليتــر. وأصبح عــزم الدوران األقصى 
للمحــرك أعلــى فــي جميــع ســرعات احملــرك، لتبلــغ 
الذروة 770 نيوتن متر عند 3250 دورة في الدقيقة. 
حلــول  مــع  اليــوم   V8 فيــراري وتتكامــل محــركات 
متطورة لتتحول إلى حتف فنية هندسية. كما تنبض 
هــذه الوحــدة بالطاقــة لتحســني الســمات النموذجيــة 
جلميع محركات مارانيللو مع تسارع تدريجي سلس 
الشــحن  فــي  فــوارق  وغيــر محــدود، وعــدم وجــود 
التوربينــي، إلــى جانب الصوت الهــدار والفريد لنظام 
اجلديــدة  الســيارة  ســائقو  ليحظــى  اجلديــد،  العــادم 
اجلبــارة  القــوة  وتترافــق  صرفــة.  تشــويق  مبشــاعر 
واملذهلة مع جتربة القيادة االستثنائية بفضل تزويد 

السيارة بأنظمة وحلول ديناميكية متطورة. 
التصميم

تعتبــر ’إف 8 ســبايدر‘ مــن إبداعــات ’مركز فيراري 
للتصميم‘، الذي يواصل توجهاته التي بدأها مع ’إف 
8 تريبوتــو‘ وكانــت مبثابــة البدايــة نحــو لغــة تصميــم 
جديدة ستســتمر في التأكيد على اخلواص الرئيســية 
الرفيــع  األداء  فــي  واملتمثلــة  ’فيــراري‘،  لعالمــة 
والكفاءة االستثنائية من حيث الديناميكية الهوائية.

التصميم اخلارجي
متثلــت أهــداف ’مركــز فيــراري للتصميــم‘ بالنســبة 
لـــ ’إف 8 ســبايدر‘ فــي تصميــم ســيارة أنيقــة توفــي 
’إف  مكونــات  تطويــر  عبــر  حقــه،   V8 محــرك 
أبــرز  مــن  اإللهــام  اســتقاء  عــن  فضــالً  تريبوتــو‘.   8
ســيارات ’فيراري‘ الرياضية املزودة مبحرك ثماني 
واخللفــي  األوســط  القســم  فــي  مثبــت  األســطوانات 
مــن الســيارة لتمثل عالمًة فارقًة فــي تاريخ العالمة. 
وكانــت النتيجــة علــى هيئــة ســيارة تتميــز بشــخصية 
ينبــض باخلصائــص  متفــردة وقويــة عبــر تصميــم 
الرياضيــة وفــق أعلــى معاييــر الديناميكيــة الهوائيــة 

املتطورة.
املقصورة الداخلية

التصميــم  علــى  ســبايدر‘   8 ’إف  ســيارة  حتافــظ 
الكالســيكي ملقصــورة القيــادة التقليديــة التــي تركــز 
علــى الســائق فــي ســيارات ’فيــراري‘ ذات املقعديــن 
مبحــرك مثبــت فــي القســم األوســط واخللفــي مــن 

بــني  تكافليــة  يشــكل عالقــة  مفهــوم  وهــو  الســيارة. 
الســائق والســيارة، علــى غرار ما يحدث في ســباقات 
الفورمــوال واحــد، حيــث توجــد جميــع أدوات التحكم 
علــى عجلــة القيــادة مــن اجليــل اجلديــد. كمــا تتميــز 

السيارة مبقاعدها الرياضية اجلديدة.
خواص الديناميكا الهوائية

مــن  ســبايدر‘ مبجموعــة   8 ’إف  ســيارة  تزويــد  مّت 
حلــول الديناميكيــة الهوائيــة املتطورة واملســتمدة من 
اخلبرة املعمقة التي اكتســبتها الشركة في مشاركاتها 
ببطــوالت ’جــي تي‘ و’تشــالنج‘. وقد مت تطوير هذه 
احللــول بهــدف صنــع ســيارة مــع محــرك مثبــت فــي 
القســم األوســط واخللفــي مــن الســيارة ليقــدم أعلــى 

مستويات األداء املمكنة. 
العناصر الديناميكية للسيارة

تتميــز ســيارة ’إف 8 ســبايدر‘ مبســتويات أداء كلــي 
أعلــى بكثيــر مقارنة مع طراز ’488 ســبايدر‘، وذلك 
وحتســني  الــوزن  وتخفيــض  الطاقــة  زيــادة  بفضــل 
والهوائيــة.  الديناميكيــة  واخلــواص  العناصــر  كفــاءة 
األداء  هــذا  علــى  احلصــول  اليــوم  للســائقني  وميكــن 
االســتثنائي بفضل تزويد الســيارة بأنظمة ديناميكية 
متطــورة جتعــل مــن قيادتهــا فــي الســرعات العاليــة 
جتربــة موثوقــة وأكثــر ســهولة. وتشــمل هــذه املزايــا 
عجلة القيادة التي تتميز بقطٍر أصغر وسماكة أقل، 
اإلضافــي  فيــراري  ’نظــام  اســتخدام  إلــى  باإلضافــة 
لتعزيــز األداء الديناميكــي‘ ودمجــه مــع النســخة 6.1 
احلديثة من نظام التحّكم بزاوية االنزالق اجلانبي.  

صيانة ملّدة 7 سنوات
فيــراري مبعاييــر جــودة ال تضاهــى،  التــزام  يعتبــر 
وزيــادة التركيــز علــى خدمــة العمــالء، تأكيــداً علــى 
برنامــج الصيانــة املوّســع ملــدة ســبع ســنوات، واملتــاح 
لســيارة ’إف 8 ســبايدر‘. ويغطــي البرنامــج النطــاق 
الكامل من سيارات ’فيراري‘، ويشمل جميع أعمال 
الصيانــة الدوريــة طيلــة الســنوات الســبع األولــى مــن 
عمــر الســيارة. وتعتبر هذه الصيانــة املجدولة خدمة 
حصريــة تعــزز ثقــة العمــالء بإمكانيــة احلفــاظ علــى 
ســياراتهم وفقــاً ألعلــى معاييــر الشــركة مــن حيــث 
األداء والســالمة علــى مــدى الســنوات. وتتوفــر هــذه 
اخلدمــة اخلاصــة للمالكــني الذين يشــترون ســيارات 

فيراري مستعملة. 
كمــا تعتبــر الصيانــة الدوريــة )علــى فتــرات تتــراوح 
بــني 20 ألــف كيلومتــر أو مرة واحدة فــي العام دون 
قيود بشأن املسافة املقطوعة(، وقطع الغيار األصلية، 
وعمليــات الفحــص الدقيقــة علــى يــد كــوادر مدّربــة 
مباشــرة فــي ’مركــز فيــراري للتدريــب‘ مبارانيللــو 
باســتخدام بعــض أدوات الفحــص احلديثــة، مجــرد 
الصيانــة  برنامــج  يقدمهــا  التــي  املزايــا  عــن  أمثلــة 

األصلية.
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لكزس تفتح باب املشاركة
في )جائزة لكزس للتصميم( للعام 2021

»جائــزة  إطــالق  عــن  مؤخــراً  لكــزس  شــركة  أعلنــت 
لكزس للتصميم« للعام 2021، ودعت املواهب الواعدة 
مــن املصممــني واملبدعــني مــن جميــع أنحــاء العالــم إلى 
تقدمي مشاركاتهم في هذه املسابقة السنوية املرموقة، 
إذ ســتوفر النســخة التاســعة منها منصة فريدة لتطوير 
الســاحة  علــى  وعرضهــا  اإلبداعيــة  أفكارهــم  وصقــل 

العاملية. 
تواصــل   ،2013 العــام  فــي  مــرة  ألول  إطالقهــا  منــذ 
لتشــكل مصــدر  للتصميــم« تطورهــا  لكــزس  »جائــزة 
إلهــام لالبتــكار فــي التصميــم الــذي من شــأنه أن ميهد 
الطريــق ملســتقبل أفضــل. وتؤكــد لكــزس علــى التزامهــا 
املستمر بدعم املواهب الواعدة من املصممني واملبدعني 
من خالل توفير منصة انطالق الســتعراض مواهبهم، 
تتيــح لهــم فرصــة العمل حتت إشــراف أبــرز املصممني 
العامليني، واحلصول على التمويل األولي وعرض دولي 

ال مثيل له.
يســتقطب هــذا احلــدث كل عــام آالف املشــاركات مــن 
جميــع أنحــاء العالــم، بينمــا تشــتمل املقترحــات املقدمة 
بــدءاً مــن  علــى مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات، 
ووصــوالً  والهندســة،  والعمــارة  الصناعــي  التصميــم 
إلــى التصميــم الداخلــي وتصميــم األزيــاء. ويتم تشــجيع 
املتقدمني على تطوير مفاهيم مبتكرة وحلول إبداعية 
التصميــم  بــني  اإلبداعــي  التفاعــل  علــى  الضــوء  تســلط 

والتكنولوجيا. 
بــني 6  الكبــرى مــن  الفائــز باجلائــزة  اختيــار  وســيتم 
متســابقني نهائيــني مــن قبل جلنــة التحكيــم التي تضم 
فــي  الشــخصيات املرموقــة واألكثــر تأثيــراً  نخبــة مــن 
مجــاالت الفــن والتصميــم والتكنولوجيا. هــذا، وضمت 
جلنــة التحكيــم الســابقة مشــاهير عامليــني، مثــل بــاوال 
أنتونيلي، وآريك تشــني، والســير ديفيد أدجاي. ويعتمد 
قــرار جلنــة التحكيــم علــى املفاهيــم اجلوهرية لشــركة 
لكــزس، وهــي »التوقــع« و«االبتــكار« و«التأثيــر«، مــع 

التركيز على شعار »التصميم من أجل غٍد أفضل«.
وتعليقــاً علــى ذلــك، قــال كــي فوجيتــا املمثــل الرئيــس 

للمكتــب التمثيلــي لشــركة تويوتــا فــي منطقــة الشــرق 
األوسط وآسيا الوسطى: »نحن سعداء بإطالق النسخة 
التاســعة من جائزة لكزس للتصميم، التي تتيح للجيل 
مشــاركة  فرصــة  واملصممــني  املبدعــني  مــن  اجلديــد 

أفكارهــم مــع العالــم. ومتثــل اجلائــزة فرصــة فريــدة 
مــن نوعهــا للمواهب الواعدة لترجمــة رؤاهم اإلبداعية 
آفــاق جديــدة ملشــروعاتهم،  الواقــع وفتــح  علــى أرض 
وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن مســاعدة نخبــة مــن 

اخلبــراء العامليــني فــي عــدد مــن املجــاالت التصميميــة 
واإلبداعية«. 

وأضاف فوجيتا: »يتمحور نهج لكزس للتصميم حول 
اخلــروج مــن نطــاق األفــكار التقليدية املألوفــة وجتاوز 

حــدود اخليــال. وتتيــح لنــا ’جائــزة لكــزس للتصميــم‘ 
بإلهــام  النهــج واالســتمرار  بهــذا  املضــي قدمــاً  فرصــة 
املواهــب الواعــدة لتوقــع احتياجــات األفراد في املســتقبل 
مــن أجــل ابتــكار جتــارب مذهلــة. كمــا نــود أن نتقــدم 
علــى دعمهــم  العاملــي  التصميــم  إلــى مجتمــع  بالشــكر 
املتواصل، والذي يساهم في جناح هذه اجلائزة ويشكل 
حافــزاً قويــاً فــي ســعينا إلــى الكشــف عن حلــول إبداعية 

لتحديات الغد من خالل تصميمات مبتكرة«. 
وستُعلِن شركة لكزس مطلع العام 2021 عن املتسابقني 
النهائيــني الـــ 6 الذيــن سيشــاركون فــي ورشــة عمــل مــع 
الشــهرة  ذوي  مــن  واملبدعــني  املصممــني  مــن  نخبــة 
العاملية، والذين ســيقومون بإرشاد املتسابقني النهائيني 
مــا  املشــاركون  وســيتلقى  األوليــة.  مناذجهــم  لتطويــر 
يقــارب الـــ 3 ماليــني يــن يابانــي )مــا يزيد علــى 25 ألف 
دوالر أمريكي(، كما سيستفيدون من املتابعة املستمرة 
من قبل املرشدين أثناء مرحلة حتويل تصاميمهم إلى 
منــاذج أوليــة عمليــة. ومــن بــني املرشــدين املعتمديــن 
لبرنامــج هذا العــام، املعمارية النيجيرية مرمي كامارا، 
واملصممة الهولندية ســابني مارســيليس، واملبدع ورائد 

األعمال األمريكي جو دوسيت. 
هــذا، وســتصل »جائــزة لكزس للتصميــم« إلى املرحلة 
اخلتامية باإلعالن عن الفائز باجلائزة الكبرى، وذلك 
بعد القيام بعرض تقدميي للنماذج األولية من قبل كل 
مــن املتســابقني النهائيــني الـــ 6 على منصــة عاملية خالل 
»أسبوع ميالنو للتصميم 2021« وأمام مختلف وسائل 

اإلعالم العاملية. 
وتضــم جلنــة حتكيم »جائزة لكــزس للتصميم« للعام 
2021 كالً من باوال أنتونيلي كبيرة أمناء قســم العمارة 
بنيويــورك،  احلديــث  الفــن  متحــف  فــي  والتصميــم 
وســاميون همفريز رئيس التصميم العاملي لدى شركة 
لكــزس، علــى أن ينضــم إليهمــا عضــوان إضافيــان لــم 
يتــم الكشــف عــن هويتهمــا بعــد. وســيتم اإلعــالن عــن 
القائمة الكاملة للحكام واملشرفني على »جائزة لكزس 

للتصميم« للعام 2021 في خريف عام 2020. 

تؤكد التزامها الراسخ بدعم املواهب الواعدة ...
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طرحــت عالمــة جيــب ســيارتها راجنلــر 4xe اجلديدة، 
معلنــة وصــول ســيارتها طــراز راجنلــر األقــوى واألكثــر 
للبيئــة.  والصديقــة  التكنولوجيــة  الناحيــة  مــن  تقدمــاً 
فــي  متوافــرة   4xe راجنلــر  جيــب  طــرازات  وتصبــح 
أوروبــا، والصــني، والواليــات املّتحــدة األمريكيــة أوائــل 
 4xe رينيجيــد  جيــب  طــرازا  بــدأ  وقــد   .2021 عــام 
املاضــي  العــام  طرحهمــا  مّت  اللــذمي   ،4xe وكومبــاس 
فــي جنيــف، بالوصــول إلــى أوروبــا هــذا الصيــف. يأتــي 
طــرح طــرازات 4xe اجلديــدة عقــب طرح جيــب جراند 

كوماندر PHEV في الصني العام املاضي.
الهجينــة   4xe راجنلــر  فــي  احلركــة  نقــل  ومجموعــة 
القابلــة للشــحن اخلارجي قــادرة على تقدمي مدى يبلغ 
25 ميــالً )بحســب الــدورة املصــداق عليهــا أمريكياً( من 
الدفــع الكهربائــي شــبه الصامــت بــدون انبعاثــات، ممــا 
يجعلهــا صديقــة للمتنقلــني اليوميــني بصفتهــا ســيارة 
لالســتخدام اليومــي كهربائيــة بالكامــل بــدون أّي داٍع 
للقلــق حيــال املــدى كمــا أّنهــا الســيارة األقــوى واألكثــر 
صداقــة للبيئــة بــني الســيارات رباعية الدفــع من جيب، 
وذلــك بدون املســاومة على الشــعور باحلريــة في الهواء 

الطلق التي ال منازع لها في طرازات جيب راجنلر.
مختلــف  عبــر  كهربائيــة  خيــارات  جيــب  وســتقّدم 
طرازاتهــا خــالل الســنوات القليلــة املقبلــة حيــث تســعى 
لتصبــح رائدة في التكنولوجيــا املمتازة الصديقة للبيئة. 
 .4xe شــارة  الكهربائيــة  اجليــب  ســيارات  وســتحمل 
وستكون سيارات جيب الكهربائية أكثر سيارات جيب 
كفاءة ومســؤولية على اإلطالق، حيث ســترتقي باألداء 
وقــدرات الدفــع الرباعــي وثقــة الســائق إلــى مســتويات 

جديدة.

لعالمــة  العاملــي  الرئيــس  مونييــه،  كريســتيان  وعّلــق 
جيــب التجاريــة، مجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، 
قائالً: »من ســتكون ســياراتنا جيب 4xe ســيارات جيب 
األكثــر كفــاءة ومســؤولية وقــدرة على اإلطــالق. ونحن 
ملتزمــون بجعــل جيــب عالمة الســيارات رباعيــة الدفع 
تزويــد مجموعــة  شــأن  ومــن  للبيئــة.  األكثــر صداقــة 
ميّكــن  أن  الكهربائيــة،  بالتكنولوجيــا  جيــب  ســيارات 
الطاقــة  باســتخدام  التنقــل  مــن  والــركاب  الســائقني 
الكهربائيــة فقــط، ممــا يوفــر جتربــة فعالــة وممتعــة 
علــى الطريــق ويوفر القدرة على االســتمتاع مبزيد من 
قدرات جيب على الطرق املعّبدة في صمت شبه تام«.

 4xe توفــر مجموعــة نقــل احلركة املتطورة فــي راجنلر
جتربة فريدة على الطرق املعّبدة كما الوعرة من خالل 
اجلمــع بــني محركني كهربائيــني، ومجموعة بطاريات 
عاليــة اجلهــد، ومحــرك تيربــو I-4 عالــي التقنية ســعة 
2.0 لتــر وناقــل حركــة أوتوماتيكــي قــوي مــن ثمانــي 
ســرعات مــن نــوع تورك فاليــت. وتعمــل مجموعة نقل 
احلركــة األكثــر تقدمــاً على اإلطــالق التــي مّت تطويرها 
لسيارة جيب راجنلر على زيادة الكفاءة إلى أقصى حد 
بــدون أي قلــق جتــاه املدى، مما يوفر عمليــة كهربائية 

كلياً ملعظم التنقالت اليومية.
ويصــل عــزم الــدوران مــن احملــركات الكهربائيــة فــي 
مجموعــة نقــل احلركة الهجينة في راجنلر 4xe بشــكل 
فوري عند طلب الســائق. وتوفر مجموعة نقل احلركة 
أيضــاً عمليــة تشــغيل وإطفــاء سلســة جــداً للمحــرك مــع 

كفاءة في استهالك الوقود.
ملــا يناهــز 80 عامــاً، أثبتــت جيــب ريادتهــا فــي مجــال 
الســيارات رباعيــة الدفــع. وكانــت ســيارات جيــب األولى 

التــي يتــّم جتهيزهــا بنظــام دفــع رباعــي أوتوماتيكــي 
بدوام كامل، وأول علبة نقل 4:1 وأول نظام إلكتروني 
لفصــل عمــود التــوازن األمامي. وال شــّك فــي أّن اللجوء 
إلــى إدخــال الطاقــة الكهربائيــة ودمجها فــي مجموعة 

املنتجات يعّد تطّوراً طبيعياً للعالمة.
ســيتم بيــع جيــب راجنلــر 4xe عامليــاً مع مقابس شــحن 
كهربائيــة مصممــة خصيصــاً لــكّل منطقــة. ويتم جمع 
فيــات  لشــركة  التابــع  توليــدو  مجمــع  فــي  الســيارات 

كرايسلر للسيارات في توليدو، أوهايو.
مجموعــة نقــل احلركة املتطّورة في راجنلر 4xe جتمع 

ما بني احملركات الكهربائية ومحّرك التوربو
 4xe تدمــج مجموعــة نقــل احلركــة فــي جيــب راجنلــر
محركــني كهربائيــني ومجموعــة بطاريــات بقــوة 400 
فلــط مــع محــرك رباعــي األســطوانات مبيــزة توفيــر 
أوتوماتيكــي  وناقــل حركــة  توربينــي  الوقــود وشــاحن 
ثمانــي الســرعات مــن نــوع تــورك فاليــت. وتعمــل هــذه 
الصيغــة علــى زيــادة كفــاءة مكونــات الدفــع الهجني إلى 
أقصــى حــد والتي تنضم إلى قوة الدفع التي تشــتهر بها 

سيارات راجنلر عاملياً. 
وتتضّمن العناصر الرئيســية ملجموعة نقل احلركة في 
)280 كيلــوواط(،  تبلــغ 375 حصانــاً  قــّوة   4xe راجنلــر
و470 رطالً-قــدم )637 نيوتــن متر( مــن عزم الدوران 

إضافة إلى املكونات التالية:
محّرك توربو I-4 سعة 2 ليتر 

وحدة موّلد محّرك مرّكبة باحملّرك
حركــة  ناقــل  فــي  مدمجــة  محــرك  مولــد  وحــدة 

)8P75PH ZF( أوتوماتيكي ثماني السرعات
أيــون،  مجموعــة بطاريــات تضــّم 96 خليــة بالليثيــوم 

ومصنوعة من منغنيز النيكل والكوبالت
وينتمي محّرك I-4 سعة 2.0 ليتر إلى عائلة محّركات 
فيات كرايســلر للســيارات العاملية ذات احلجم املتوّسط. 
ويســتخدم محّرك احلقن املباشــر عالي التقنية شــاحناً 
مثبــت  منخفــض  ذاتــي  بقصــور  مزدوجــاً  توربينيــاً 
مباشــرة على رأس األســطوانة، إضافة إلى دائرة تبريد 
مخصصــة للشــاحن التوربيني وهواء الســحب، واخلانق 
للحصــول علــى اســتجابة اســتثنائية وأداء وكفــاءة فــي 

استهالك الوقود.
اجلهــد  عاليــة  محــرك  مولــد  مجموعــة  تركيــب  ومت 
ومبّردة بالسائل في مقدمة احملرك، لتحل محل املولد 
املنــّوب التقليــدي. كمــا ويربــط حــزام قــوي مجموعــة 
املولــد احملــرك ببكرة الكرنك في احملرك. ويقوم مولد 
احملــرك بتدويــر احملــرك مــن أجــل تشــغيل ســلس جــداً 
وموّفــر للوقــود، ويولــد الكهربــاء ملجموعــة البطاريات. 
وال تســتخدم راجنلر 4xe محّرك تشــغيل تقليدي بقّوة 
12 فلط. وقد مت جتهيز راجنلر 4xe ببطارية 12 فلط 

لتشغيل امللحقات.
فــي  الثانــي  اجلهــد  عالــي  احملــّرك  موّلــد  تركيــب  ومّت 
مقّدمــة صنــدوق التــروس ليحــل محــل محــول عــزم 
احلركــة  لناقــل  يُســتخدم  الــذي  التقليــدي  الــدوران 

األوتوماتيكي.
ويعمــل قابضــان للتعشــيق على إدارة القــوة والعزم من 
املوّلــد الكهربائــي واحملــّرك. ومت تركيــب قابــض ثنائي 
)تشــغيل / إيقــاف( بــني احملــرك واملوّلــد. وحــني يكــون 
هــذا القابــض مفتوحــاً، يلتغــي أّي رابــط ميكانيكــي بني 
ك واملوّلــد الكهربائــي، ممــا يســمح بدفــع راجنلــر  احملــرّ

4xe بالوضعية الكهربائية فقط.

وحني يكون القابض الثنائي مغلقاً، يجتمع العزم الناجت 
عــن احملــّرك ســعة 2.0 ليتــر وتدّفــق الطاقــة مــن املوّلــد 
األوتوماتيكــي. ويديــر  ناقــل احلركــة  الكهربائــي عبــر 
قابــض متغّير مثبت خلف احملرك الكهربائي التعشــيق 

مع ناقل احلركة لتعزيز القيادة والكفاءة.
مجموعة بطاريات حتافظ على املساحة الداخلية  

تستخدم مجموعة البطاريات بالليثيوم أيون بقوة 400 
فلط و17 كيلوواط في الســاعة ذات 96 خلية في جيب 
النيــكل واملنغنيــز  الغرافيــت مــن  راجنلــر 4xe كيميــاء 
وأدوات  املجموعــة  تثبيــت  ومت   .)NMC( والكوبالــت 
التحكــم أســفل مقعــد الصــف الثاني، حيث يتــم حمايته 
مــن العناصــر اخلارجيــة. ومّتــت إعــادة تصميــم مقعد 
الصــف الثانــي فــي راجنلــر 4xe بشــكل يســمح للوســادة 

السفلية بالطي لألمام للوصول إلى البطارية.
ومّت جتهيز املجموعة املوضوعة في علبة من األملينيوم 
بــدورة تســخني وتبريــد للحفــاظ علــى أفضــل حــرارة 
للبطاريــة مبــا يضمــن أفضــل أداء لهــا. وتتضّمــن دائرة 
التحكــم بدرجــة احلرارة وحدة تســخني خاصة ومبّرد 
راجنلــر  مبكّيــف  اخلــاص  التبريــد  ســائل  يســتخدم 

لتخفيض حرارة سائل التبريد عند احلاجة.
شــحن  وحــدة  الهجــني   4xe راجنلــر  نظــام  ويتضّمــن 
شــاحن  بــني  جتمــع   )IDCM( مدمجــة  مزدوجــة 
بطاريــة ومحــول DC/DC فــي وحــدة تتمّيــز بحجمها 
املدمــج وبكونهــا أكثــر إحكامــاً مــن مكونــني منفصلني، 
ومحــّول طاقــة مــن اجليــل التالــي )PIM( أصبــح هنــا 
أصغــر حجمــاً. وقــد مّت وضــع هــذه املكونــات وحمايتها 
مــن التلــف فــي هيكل فــوالذي مركب أســفل مجموعة 

البطاريات. 

جيب راجنلر 4xe اجلديدة
تنضم إلى طرازي رينيجيد وكومباس 4xe الكهربائية

جتربــة أكثــر متعــة للقيــادة علــى الطــرق الوعــرة ...
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كشــفت شــركة هيونداي موتور اليوم عن ســيارة كونا 
SUV الصغيــرة احلجــم املطــورة، وكذلك عن ســيارة 

كونا إن الين اجلديد متاًما.
مــع التصميــم اجلديــد؛ تعــود هيونــداي كونــا، املصنفــة 
كأفضــل ســيارة متعــددة االســتخدامات فــي أمريــكا 
تصميــم  بتحديــث  لعمالئهــا   ،2019 عــام  الشــمالية 
جــريء يحافــظ علــى شــخصيتها الفريــدة. فقــد متت 
ترقيــة التصميــم اخلارجي للســيارة B-SUV وإدخال 
للعمــالء  جاذبيــة  أكثــر  جتعلهــا  مختلفــة  حتســينات 
ممــن تتميــز حياتهم بالنشــاط واحلركــة. وفي الوقت 
نفســه، تقوم هيونداي بتوســيع تشــكيلتها من ســيارات 
 KONA N -مــن خــالل إطالق كونــا إن الين B-SUV
Line الرياضــي اجلديــد كلًيــا. وأهــم مــا مييــز تتميــز 
العالمــة التجاريــة N عاليــة األداء أنهــا تأتــي بأغطيــة 
إلــى  باإلضافــة  كبيــر  الهيــكل وســبويلر خلفــي  بلــون 

.N Line ملسات تصميم خاصة بـ
ومبناســبة الكشــف عــن كونــا إن، قــال ســانغ يــوب 
لــي، نائــب الرئيــس األول، رئيــس مركــز التصميــم 
العاملــي لشــركة هيونداي: »مــن املثير لالهتمام أن 
كل من اقتنى ســيارة كونا أفاد بإحساســه بالسعادة 
يلهــم  التــي  الرائعــة،  الســيارة  هــذه  قيــادة  أثنــاء 
تصميمها كل من يقعد على عجلة القيادة للشــعور 
باإليجابيــة، وهــو مــا أردنا بالفعل أن نكرســه لدى 
عمالئنــا حلثهــم علــى استكشــاف احليــاة بابتســامة 

من داخل كونا.«

خط كونا إن: تصميم رياضي عصري متقدم
 N Line تتوفــر كونــا ألول مــرة بإصدارهــا اجلديــد 
متعــة  بــني  جتمــع  حيــث  اإلضافــات،  مــن  بالعديــد 
إن  كونــا  ويبــرز  األنيــق.  الرياضــي  واملظهــر  القيــادة 
اليــن -KONA N Line مــن خــالل نهايتــه األماميــة 
واخللفية املستوحاة من رياضة السيارات، ومع وجود 
كسوة لون الهيكل وتصميم العجالت على هيئة املاس.
تتميز مقدمة سيارة كونا N Line بسمات ديناميكية 
فــي املصــد األمامــي، واملتصل بشــكل متناغــم وموحد 
مــع موائمــة اللــون لغطــاء قــوس العجلــة، مــع مدخــل 
يكملــه  قــوة،  أكثــر  أمامــي  ومصــد  منخفــض  هــواء 
البســيطة  واخلطــوط   corner fins الزاويــة  خطــوط 
على الســيارة، يزيد من جاذبيتها، وبالتالي يوســع من 
نطــاق عمالئهــا، فضــال على األلــوان املميــزة التي تأتي 

مع طراز إن الين.
الصــورة  »إن«  لكونــا  اخللفــي  التصميــم  وعــزز 
الديناميكيــة للنمــوذج. إذ يشــتمل املصــد اخللفــي علــى 
ناشــر ديناميكــي هوائــي مركــزي كبيــر بلــون مغايــر 
للجســم باإلضافــة إلــى كامت صــوت مــزدوج أحــادي 
اجلانــب. مت تشــكيل واجهــة املصــد مــن زوايــا مجعدة 
بشــكل حــاد وزعانــف علــى شــكل حــرف N لتحســني 

تدفق الهواء.
كونا اجلديدة: تصميم بترقيات أنيقة ومتطورة 

أصبحــت هيونــداي »كونــا« رمــًزا فــي فئتهــا بفضــل 
املغامــرة  والشــخصية  واملتقــدم  اجلــريء  التصميــم 

التــي تتميــز بهــا، ومتنــح حتديثــات التصميــم احلاليــة 
اجلديــدة  كونــا  ســيارة  اخللفيــة،  أو  األماميــة  ســواء 
روحهــا  علــى  احلفــاظ  مــع  ومتطــوًرا  أنيًقــا  مظهــًرا 
القويــة التــي يعرفهــا عنهــا عمالؤهــا. ويبــرز تصميــم 
الواجهــة األماميــة اجلديــد املذهل بألــواح واقية ملفتة 
للنظــر، ففــي اجلــزء العلــوي، ينتهــي غطــاء احملــرك 
الشــبكة املركزيــة بشــكل عريــض  املمتــد بحــدة فــوق 
ومميــز مينــح كونــا مظهــًرا قويًــا. ويتــم تعزيــز هــذا 
 LED التأثير بشــكل أكبر من خالل املصابيح النهارية
DRLs العريضــة والرفيعــة فــي نفــس الوقت. وتتصل 
-فــي األســفل- واجهــة املصد الرئيســي بسالســة بغطاء 
متداخــل  وقويًــا  فريــًدا  درًعــا  لتشــكل  اإلطــار  قــوس 
مــع اجلســم الرئيســي، وعلــى املصــد الســفلي، يبــدو أن 
اللــوح االنزالقي القوي يحتضن مدخل الهواء الســفلي، 

ويكمل بصريًا شكل الشبكة العلوية الرئيسية. 
كما يحتفظ اجلســم اجلانبي بالشــكل الرياضي القوي 
واملنحــوت لســيارة كونــا الســابقة التــي أحبهــا العمــالء 
وتتجلــي الصــورة الظليــة الرياضيــة بشــكل أكبــر مــن 
خالل االتصال البصري بني انحناءات اجلانب )الكتف( 

والواجهة األمامية األكثر وضوًحا وتناغًما.
مــع  اجلديــد  الطــراز  يأتــي  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
تصميمات محدثة لإلطارات مقاس 17 أو 18 بوصة، 
باإلضافــة إلــى إطــارات مقــاس 16 بوصــة، وســتتوفر 
كونــا الهجينــة Hybrid بنفس اإلطــارات مقاس 16 أو 

18 بوصة كما كانت من قبل.

ويزيد طول كونا اجلديدة مبقدار 40 ملم عن الطراز 
الســابق، ممــا مينحها مظهــًرا أكثر أناقــة وديناميكية 

ويدعم مظهرها الواسع والقوي.
تأتــي كونــا اجلديدة مع خمســة ألــوان خارجية جديدة 
عــالوة علــى األلوان الســابقة، وميكن دمج كل لون مع 
سقف Phantom Black ذو اللونني. كما يأتي السقف 
ذو اللونــني مــع أغطيــة مرايــا متطابقــة. يســاهم ذلــك 
فــي مظهرهــا الرياضــي األنيــق ومينــح العمــالء املزيد 

من اخليارات للتخصيص والتعبير عن الذات.
حتديثات التصميم الداخلي

لســيارة  تصميمــه  املعــاد  الداخلــي  التصميــم  يعبــر 
كونــا اجلديــدة عــن مظهــر أكثــر أناقــة وتقدميــة مــن 
ســابقتها، فهــو يتميــز بالطابــع املصقــول املتــني الــذي 
يتناســب مع جرأة املظهر اخلارجي للســيارة، كما أنه 
مصمم جلذب العمالء الذين يغلب النشــاط واحليوية 
علــى أســلوب حياتهــم. وتوفــر الســعة اإلضافيــة ملــكان 
األمتعة ومساحة األرجل في املقعد اخللفي مزيًدا من 
الراحة للركاب.  ومت فصل منطقة الكونسول )وحدة 
التحكــم( اجلديــدة عن لوحــة العدادات فصــارت تبدو 
لوحة العدادات عريضة وجيدة التهوية وخلقت بذلك 
انطباعــا بالرحابــة، كمــا متــت إضافة فرامــل االنتظار 
الكهربائية كميزة راحة جديدة استجابة لطلب سابق 
من العمالء. وتشــمل التحســينات األخرى التي تساهم 
املقصــورة  فــي رفــع مســتوى اجلــودة والرفاهــة فــي 
الداخليــة تقنية اإلضاءة احمليطة اجلديدة التي تضيء 

حامالت األكواب املركزية وكذلك اإلضاءة في أماكن 
التحية عند أقدام الركاب والسائق، مع إضافة حلقات 
وفتحــات  الســماعات  حــول  األلومنيــوم  مــن  جديــدة 
الداخلــي  التصميــم  روعــة  اســتكمال  ومت  التهويــة. 
اجلديــد لكونــا بألــوان ومــواد جديــدة. تشــمل خيــارات 
باللــون  منســوًجا  تصميًمــا  اجلديــدة  املقاعــد  أغطيــة 
األســود، ومقاعــد مــن القماش بنقش أســود ورمادي، 
أو  البيــج  أو  األســود  باللــون  مثقبــة  جلديــة  ومقاعــد 
الكاكــي. ومــع املقاعــد املنســوجة باللــون األســود، تبــرز 
ومــع  احلديثــة،  الصناعــة  مــن  املســتوحاة  احلبيبــات 
تقليــم رســوم املقعد الناعــم بنمطه ثالثــي األبعاد. يتم 
والفــروق  الظــالل  خــالل  مــن  إنشــاء صــور متطــورة 
الدقيقــة الداكنــة فــي العديــد مــن درجــات الرمــادي 
الفحمــي مــع املقاعــد املصنوعــة مــن القمــاش األســود 
والرمــادي، فيمــا تظهــر املقاعــد اجللديــة االختياريــة 
ملمًســا أنيًقــا من قمــاش الترتان. وكبديــل للمقصورة 
الداخليــة الداكنــة وإلرضــاء كافــة األذواق، تتوفــر كونا 
اجلديــدة أيًضــا بزخــارف داخلية باللــون البيج الفاحت، 
ممــا يبــرز املظهر اجلديــد الذي نراه في ألــواح األبواب 
واملقاعــد. مــع املقاعــد االختياريــة املصنوعــة مــن جلــد 
الكاكــي والكونســول الوســطي الكاكــي، وبذلــك تقــدم 
هيونــداي مظهــًرا طبيعًيــا وفاخًرا كبديــل لإلصدارات 
الداخليــة  والبيــج. تتضمــن مجموعــات كونــا  الســوداء 
القيــادة وكذلــك  لوحــة  لــون  فــي  تغييــرات  اجلديــدة 

املقاعد واألسطح األخرى.

هيونداي موتور تكشف النقاب عن 
األنيقة كونا الرياضية اجلديد

تتميز  بتصميم أنيق للمرة األولى من نوعها ...
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مرسيدس بنز S السيارة األفضل
في قمة الفخامة والتكنولوجيا الفائقة

الوكيــل  للســيارات،  خالــد  بــن  ناصــر  شــركة  تفتخــر 
ســيارة  بتقــدمي  قطــر،  فــي  ملرســيدس-بنز  املعتمــد 
مرســيدس-بنز الفئــة S، الســيارة األفضــل فــي العالم 
والتــي حتفــل مبواصفــات جديــدة وقمــة خصائــص 
تتوفــر  املتفوقــة.  والتكنولوجيــا  والفخامــة  الراحــة 
الســيارة الفاخــرة التــي تعكــس شــعار مرســيدس-بنز 
“األفضل أو ال شــيء”، في صالة عرض مرســيدس-

بنز على طريق سلوى.
حتتفظ مرســيدس-بنز الفئة-S بلقبها كزعيم جدير 
فــي مجــاالت املزايا الذكيــة والقــوة واألداء والفخامة. 
وتتخــذ كالطــراز األفضــل فــي فئتهــا خطــوة كبيــرة 
أخــرى نحــو عالــم القيــادة الذاتيــة، وترتقــي بنظــام 
القيــادة الذكية إلى املســتوى التالــي. ويتجلى االهتمام 
الدقيــق بالتفاصيــل فــي كل زاويــة مــن الســيارة، بــدءاً 
مــن عجلة التوجيــه ذات األجزاء اجللدية واخلشــبية، 
اإلطاللــة  ذات  اخللفيــة  املصابيــح  إلــى  ووصــوالً 

الكريستالية.
وتقــدم الفئــة-S مســتوى جديــداً مــن الراحــة للســائق 
والــركاب. وبفضــل ميــزة التحكــم بوظائــف الراحــة 
ENERGIZING األولــى فــي العالــم، ميكن للســائق 
والــركاب اآلن ربــط العديــد مــن أنظمــة الراحــة مثل 
التحكــم بحالــة الطقــس، ووظائــف التدليــك. وتســمح 
مخصصــة  إعــدادات  بضبــط  للعمــالء  أيضــاً  امليــزة 
للرفاهية مبا يتناســب مع مزاجهم، ويُحّســن جوانب 

الراحة البدنية واألداء على الطريق.
بتكنولوجيــا  جديــدة  محــركات  احلركــة:  نقــل  آليــة 

رائدة
تضــم ســيارة مرســيدس-بنز S 560 محــركاً جديــداً 
يوّلــد قــوة هائلــة تبلــغ 345 كيلــووات )469 حصــان(، 
ويعتبــر  متــر.  نيوتــن   700 مقــداره  دوران  وعــزم 
محــّرك التوربــو املزدوج V-8 اجلديــد من بني أفضل 
محــركات البنزين V-8 االقتصادية في العالم، حيث 
يســتهلك كمية وقود أقل بنســبة 10 في املائة مقارنة 
بالطراز السابق. ولتقليل استهالك الوقود، يتم تعطيل 
عمــل أربــع أســطوانات مــن محــّرك V-8 اجلديــد في 
الوقــت نفســه حتــت حمولــة جزئيــة مبســاعدة نظــام 
ويقلــل   .CAMTRONIC الصمامــات  رفــع   ضبــط 
ذلــك مــن هــدر دائــرة الغــاز، ويُحّســن مــن الكفــاءة 
الكليــة ألســطوانات اإلشــعال األربع عــن طريق حتويل 

نقطــة التشــغيل نحــو أحمــال أعلــى. وتشــّكل وحــدات 
 V مصفوفــة  داخــل  املتموضعــة  التوربينــي  الشــحن 

لألسطوانة ميزة أخرى خاصة.
نظــام القيــادة الذكيــة: اخلطــوة التاليــة فــي أنظمــة 

املساعدة للقيادة
االبتــكارات  أدت  املاضيــة،  العشــر  الســنوات  عبــر 
إلــى  وتطــّورت   ،®PRE-SAFE مــع  بــدأت  التــي 
فــي  جديــدة  أبعــاد  لبلــوغ   DISTRONIC PLUS
مجال القيادة. ففي الطراز السابق للفئة-S، امتزجت 
الراحــة والســالمة ضمــن مفهــوم واحــد كانــت تطلــق 
عليــه مرســيدس-بنز اســم “نظــام القيــادة الذكيــة”. 
أمــا اآلن، تضيــف الفئــة-S ملســة إضافيــة مــن التميز، 
عبــر دمــج وحتســني مجموعــة مــن أنظمــة املســاعدة 
املبتكرة للقيادة، والتي ظهرت ألول مرة في الطراز 

السابق. وتشمل: 
مســاعد التوجيه النشــط الذي حتّســن بشــكل ملحوظ 
عبــر نطــاق أدائــه بالكامــل، يــؤدي إلــى مزايــا معززة 

وملموسة للعمالء.
مســاعد التدخــل النشــط الــذي يكشــف عــن احلــاالت 

التي تعترض الطرف اخللفي للســيارة بدون مســافة 
مــن أجــل جتنــب االصطــدام، يُصــدر حتذيــراً ويقــوم 
عنــد  الطــوارئ  حــاالت  فــي  األوتوماتيكــي  بالتوقــف 

احلاجة.
مســاعد التوجيــه الفّعــال، يدعــم الســائق بشــكل فّعــال 

لتجّنب املشاة في منطقة اخلطر أمام السيارة.
صوتيــة  إشــارة  تصــدر   ،PRE-SAFE صــوت  مــع 
قصيــرة قبــل أي اصطــدام محتمــل إلحــداث صــوت 
عــال للتصــادم، وذلــك مــن أجــل حمايــة طبلــة األذن 

واملكونات الداخلية لها من الضغط الصوتي العالي.
تكنولوجيــاً  الفئــة-S تفوقــاً  وحققــت مرســيدس-بنز 
فريداً في العام 2013 مع نظام مســح ســطح الطريق 
ROAD SURFACE SCAN. ويكشــف هذا النظام 
عــن املطبــات أمــام الســيارة، ويعمل وفقــاً لذلك على 
التعليــق  بنظــام   النشــط  التحكــم  خصائــص  تعديــل 
نظــام  ويشــهد   .ACTIVE BODY CONTROL
التحكم بالتعليق في  الفئة-S مزيداً من التحسينات، 
إذ أن كاميــرا الســتيريو فــي النظــام تعمــل اآلن علــى 
أثنــاء  الطريــق بطريقــة شــمولية أكثــر، حتــى  مســح 

فــي  كيلومتــر   180 إلــى  تصــل  وبســرعات  الغــروب 
الساعة.

تصميم حصري للهيكل اخلارجي
تبــرز الفخامــة احلديثــة فــي الفئــة-S بــكل تأكيــد مــع 
املتقــن.  العمــل  وبراعــة  العاليــة  اجلــودة  ذات  املــواد 
وتأتــي كل الطــرازات مجهــزة بشــبكة مبــرد جديــدة؛ 
إذ تتباهــى اإلصــدارات التي تضم محركات من ســت 
وثماني إسطوانات بثالث شفرات مزدوجة وشرائط 

عامودية مع طالء باللون األسود شديد اللمعان. 
األطيــاف  متعــددة  األماميــة  املصابيــح  وتعمــل 
بالنطــاق  العالــي  والضــوء   MULTIBEAM LED
علــى   ULTRA RANGE High Beam الفائــق 
حتويــل ظلمــة الليــل إلى نهار مشــرق. وتوفــر أطياف 
الضــوء الرئيســية ذات النطــاق العالــي احلــدة القصوى 
يــؤدي  ممــا  القوانــني،  حســب  بهــا  املســموح  للضــوء 
إلــى ســطوع األطيــاف الرئيســية للضــوء فــوق القيمــة 
املرجعية احملددة وهي 1 وحدة ضوئية، وعلى طول 
مســافة تزيــد عــن 650 متر. ويعني ذلك بالنســبة إلى 
الســائق حتســناً واضحاً ألداء اإلضاءة املمتاز أساساً في 
أنظمــة املصابيــح احلاليــة متعــددة األطيــاف    بتقنية 
LED. ويعمــل نظــام املســاعد الفائــق واملتكيف للضوء 
العالــي بتشــغيل الضــوء الرئيســي بصــورة دائمــة دون 
إزعــاج املســتخدمني اآلخريــن للطريــق أو التأثير على 

مجال رؤيتهم.
مواد أصلية وتفاصيل دقيقة للتصميم

املظهــر  هــي  ملرســيدس-بنز  أخــرى  ميــزة  ســمة 
والشــخصية الراقية التي تشّكلت مع االهتمام الدقيق 
بالتفاصيل، والبراعة احلرفية في املقصورة الداخلية 
مبســام  اخلشــبية  األجــزاء  ذلــك  ويتضمــن   .S-للفئــة
مفتوحــة، وأيضــاً األبــواب ولوحــة العدادات الرئيســية 

بلمسات من اجللد.
فائقــة،  بعنايــة  أيضــاً  واأللــوان  املــواد  تنســيق  ومت 
وتتضمــن طيفــاً عريضــاً من تدرجات البنــي، مبا في 
ذلــك تراكيــب لونيــة جديــدة مثــل الرمــادي ماغمــا/ 
البني إسبريسو، أو البني املاهوغني/ البيج احلريري.

ألول مرة في العالم: الرفاهية أثناء القيادة
الراحــة  بوظائــف  التحكــم  ميــزة  تدخــل 
ENERGIZING إلى سلســلة اإلنتاج ألول مرة على 
مســتوى العالــم، وميكــن اختبارها في جميــع املقاعد. 

وتربــط هــذه امليــزة االختياريــة بــني أنظمــة الراحــة 
الســيارة. وتســتخدم بصــورة منهجيــة  املختلفــة فــي 
ذلــك  فــي  )مبــا  الطقــس  نظــام حالــة  مــن  الوظائــف 
التعطيــر(، واملقاعــد )التدفئــة، التهويــة، والتدليــك(، 
ولوحة التدفئة، وكذلك اإلضاءة واألجواء املوســيقية، 
مــزاج  حســب  للرفاهــة  محــددة  إعــدادات  وتتيــح 
واحتياجات العمالء. ويُحّسن ذلك من الراحة البدنية 

واألداء أثناء القيادة وخالل التوقف.
النضــارة  برامــج:  ســتة  بــني  مــن  خيــار  ويتوفــر 
احليويــة   ،)Warmth( الــدفء   ،)Freshness(
 ،)Comfort( الراحــة   ،)Joy( الفــرح   ،)Vitality(
التدريب )Training( - وهناك ثالثة خيارات متاحة 
حتفيــز  العضــالت،  اســترخاء  التدريــب:  منــط  فــي 
العضالت، والتوازن؛ كل منها بتمارين عديدة(. ولكل 
منها مدة تبلغ 10 دقائق، وتظهر على وحدة العرض 
الرئيســية مــع رســومات ملونــة وموســيقى مناســبة. 
وتتكـّيف حدة سطوح مصابيح LED بنسب مختلفة، 
وميكن ضبطها بخمسة مستويات وفي أربع مناطق، 
املقاعــد  العريضــة، ومســاحة  الشاشــة  فــي ذلــك  مبــا 
ر  األمامية، واملقصورة اخللفية. ونتيجة لذلك، تُســخّ
اإلضــاءة احمليطــة اآلثار اإليجابيــة للضوء على جوانب 

الرفاهة أثناء القيادة.
الشحن الالسلكي للهواتف الذكية

وبــدون  الســلكياً،  املتحركــة  الهواتــف  شــحن  ميكــن 
حامل للهواتف. وتعمل وظيفة الشــحن الالســلكي مع 
جميع األجهزة املتحركة التي تدعم أو ميكن ضبطها 
لتدعــم معيــار Qi. وتأتــي وحدة الشــحن مدمجة في 
حجــرة التخزيــن أمــام الكونســول الوســطي. وتتوفــر 
وظيفة الشــحن الالســكي اختيارياً أيضاً في الكونسول 

الوسطي باملقصورة اخللفية.
وأصبــح للــركاب فــي املقصورتني األماميــة واخللفية 
اآلن مزيداً من خيارات التراسل النصي، إذ بإمكانهم 
اســتالم وإرســال وتوجيــه الرســائل، وأيضاً اســتخدام 
الرســائل  إلنشــاء  نــص  إلــى  الصــوت  حتويــل  ميــزة 
مــن  الهاتفيــة  األرقــام  اســتخدام  وميكــن  النصيــة. 
الرســائل النصيــة، وعناويــن الويــب املدمجــة لتنفيــذ 
أوامر أخرى. ويتم عرض الرسائل أيضاً ضمن كادر 
نصــي علــى النصــف األمين مــن الشاشــة العريضة في 

مقصورة القيادة.

ناصــر بن خالــد للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري ... 




