أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

تستحق األفضل ..

أول إصــدار قطــري فــي عالــم السيــارات

األثنين  16ربيع األول  ١٤٤٢هـ  2نوفمبر  ٢٠٢٠م العدد ()345

XC60 Starting from QAR 166,000
OFFER VALID TILL 31st October 2020

www.ada.com.qa

Phone: 4406-0100

TAKE YOUR HAPPINESS
THE EXTRA MILE
2020/2025

سيارة  BMW M5اجلديدة تنطلق لسرعة  100كم في  3.3ثانية
قزم طوكيو احلديدي!..
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الفئة الثانية
غران كوبيه

أنــت متميز بطبيعتك ،وكذلك الحال بالنســبة للفئة الثانية غران كوبيه التي ال تختلف عنك كثيراً.
الفئــة الثانيــة غران كوبيه  218iمــع مجموعة  Mالرياضية والفئة الثانية غران كوبيه  M235iبقوة  306حصان.
صممت ٌ
كل واحدة من هاتين الســيارتين لتجمع بين الكوبيه العصري واألداء الرياضي الفائق الذي تشــتهر به
جميع سيارات .BMW
تفضل بزيارة أقرب صالة من صاالت عرض الفردان للســيارات لمعرفة المزيد.
شركة الفردان للسيارات

صالة عرض أبراج الفردان بمنطقة الخليج الغربي أو صالة عرض شارع سحيم بن حمد
هاتف4447 7577 :
البريد اإللكتروني ،bmw@alfardan.com.qa :الموقع اإللكترونيwww.bmw-qatar.com/ar :

سافرت إلى اليابان عدة مرات أولها كانت بدعوة
من تويوتا اليابانية ،وأختها الفارهة لكزس
األمريكية ،فعلى الرغم من أنهما شقيقتان إال
أن اليابانيني قرروا إعادة ميالد لكزس مرة
اخرى على األراضي الكندية واألمريكية ،مثلما
كان يحلم أغلب مواطني الكرة األرضية ،أن تلد
نساؤهم عند العم سام حتى يحصل أطفالهم على
اجلنسية األمريكية -بالد احلريات -وأعتقد أن
هذه األحالم بدأت تتالشى ،كلما انكشف الوجه
احلقيقي للمستعمر األمريكي حتى اليابانيني
ك»
مؤخرا بعد أن
أدركوا هذه احلقيقة
«تأم َر َ
ْ
ً
نصف شبابهم ،وفضلوا «الفاست فود» على
اجللوس بالساعات على املائدة العائلية ،لهذا أعتقد
أن اختراع «السوشي» الذي احتل املطاعم العاملية
ومنها األمريكية -كان أحد أدوات اإلنقاذ لعودةأمجاد التراث الياباني مرة أخرى ،واحلقيقة
أنني الحظت هذا عندما قررت الذهاب إلى أول
مطعم «سوشي» ،في سوق الصيادين القدمي في
ازدحاما بالسكان،
مدينة طوكيو أكبر مدن العالم
ً
حيث يعيش أكثر من ثلث سكان اليابان بطوكيو
النظيفة الباهظة الثمن ،نعم فكل املنتجات
واملطاعم والكافيهات واملوالت باهظة الثمن،
فمثل قطعة من كعكة «البومكوخن» يتجاوز
ً
ثمنها داخل اليابان أضعاف ثمنها خارج اليابان!
على الرغم من أن هذه احللوى يابانية مليون في
املائة ،حتى تاكسي طوكيو الذي يُعد «كوبي بست»
من تاكسي لندن الشهير فأجرته أعلى من أجرة

تاكسي في إمارة موناكو ،وحتى فنادق اخلمس
جنوم في طوكيو متواضعة من حيث الفخامة
مع هذا ثمن الغرفة بها ثالثة أضعاف غرفة في
فندق «فور سيزونز» بنيويورك ،باختصار..
اليابانيون تعمدوا رفع قيمة طوكيو لتكون األغلى
عامليا ،لألسف أغلب سكان
واألنظف واآلمن
ً
طوكيو هربوا منها وسكنوا الضواحي ،ويبدو أن
خطة احلكومة جنحت في اإلبقاء على الفقراء
خارج طوكيو ،وعوضتهم بأفضل خطوط املترو
و«القطار الطلقة» ليدخلوا ويخرجوا من طوكيو
في دقائق معدودة ،فعال املترو من أفضل وأدق
وأنظف وأسرع اخلطوط في العالم ،ففي دقائق
وصلت إلى معرض طوكيو للسيارات -في وسط
قادما من شمالها ،صحيح استغرق دخولي
املدينة-
ً
ماشيا وسط زحام منظم
ساعة
نصف
للمعرض
ً
ولكن كل هذا تالشي أمام الطرازات اليابانية ،التى
رأيتها وهي حتكي مستقبل عالم السيارات ،ما
جعلني أعتقد أنني سافرت عبر آلة املستقبل فكل
الطرازات االختبارية والطرازات الكهربائية مرورا ً
باإلنسان االلي الذي يشرح لزوار املعرض كيف مت
صناعة السيارة من االلف الي الياء تشعرك بانك
سافرت عبر املستقبل  ..همس في اذني صحفي
من جامعة الدول قائالً عرفنا كيف تصنع السيارات
ولكنهم نسوا ان يخبرونا كيف وضعوا كل هذه
املعلومات في هذا القزم احلديدي ثم نظر ميينا
ويسارا وقال اال يخاف اليابانيون ان يخطف أحد
هذا القزم احلديدي...هذا واهلل أعلم.
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تتميز باألناقة والرفاهية واألداء القوي ...

السيارات الوطنية تكشف الستار
عن مازدا  CX30املصصمة باتقان
متابعــة  :خالــد عطي ــه

كشــفت شــركة الســيارات الوطنيــة  ،الوكيــل احلصــري
لســيارات مــازدا فــي قطرملــدة تزيــد عــن اربعــة عقــود
الســتارعن اول ســيارة كروس اوفر املدمجة من مازدا
 CX30والتي تتميز بقمة األناقة والرفاهية  .وميكن
حملبــي مــازدا استشــكاف املوديــات اجلديــدة واالطالع
علــى املوديــات اجلديــدة مــن خــال زيــارة معــرض
مازدا املوجود بفريج النصر على مدار سبعة ايام عمل
فــي االســبوع  ،والتــي يتــم مــن خاللهــا عــرض احــدث
موديالت  2021من تلك الفئة اجلديدة .يشكل الطراز
اجلديــد مــن مــازدا  Cx30محورا مهما للشــركة لكونه
ثانــي طــراز يحمــل هويــة التصميم اجلديد ملــازدا  ،كما
يقــع الطــراز اجلديــد ضمــن فئــة املنتصف ويعد نســخة
محســنة مــن مــازدا  3-CXلتكــون اكبــر مــن ســيارة
 CX3واصغــر مــن ســيارة مــازدا  ، CX5لــذا فالطــراز
اجلديد من مازدا  30-CXيلبي متطلبات العمالء.
مازدا  CX30حياة مليئة باإلبداع
تعــد مــازدا  30-CXالرياضيــة الشــبابية طــراز جديــد
بالكامل  ،وهي الفئة الثانية التي تتبنى فلفسة تصميم
مازدا كودو املعبر عن احليوية والنشاط  ،يأتي الطراز
اجلديــد مــن مــازدا  CX30فــي تصميــم جــرئ وانيــق

 ،ممــا جعلــه يضفــي جــوا مــن اإلبــداع والتميــز حليــاة
الفرد  ،يجمع الطراز اجلديد من  Cx30كروس اوفر
املدمجة بني اجلمال املتدفق لسيارة كوبيه وقمة األداء
والكفــاءة لســيارات الدفــع الرباعــي  ،تتميــز املقصــورة
بالعديــد مــن املميــزات كونها فســيحة وتضفي جوا من
البهجة وراحة البال.
مازدا  :CX30نهج يرتكز على اإلنسان
متاشـ ًـيا مع نهج مازدا الذي يركز على رفاهية الفرد
عنــد تصميــم الســيارات  ،عملــت مــازدا  CX30علــى
اضفاء جو من الراحة للسائق والراكب وذلك من خالل
خمسة مقاعد ،وتأتي مقاعد السائق والراكب االمامية
منحوتة بتصميم جذاب لتلبي بذلك متطلبات العديد
مــن املعجبني وخاصة فئة الشــباب الذيــن يرغبون في
قيــادة ســيارة تلبي جميــع متطلباتهــم ،ابتكرت مازدا
ســيارة  CX30لتتمكــن بــكل قــوة من مســاعدة هؤالء
املعجبــن علــى االســتمتاع بهذه املعالم علــى أكمل وجه
أساسيا في حياتهم اليومية
وأن يصبحوا شري ًكا
ً
مازدا  CX30احساس مبتعة الوقت
ان التحكــم الواثــق بالصوت داخل املقصورة ســواء كانت
ضوضــاء او موســيقي  ،يعــد عنصــرا آخــر فــي اضفــاء

متعــة القيــادة  ،فقد عملت مازدا على ابتكار مقصورة
هادئة تعزلك عن الضوضاء اخلارجية املشــتتة لإلنتباه
وغيــر املرغويــة  .ومــن خــال تلــك املقصــورة ااالكثــر
جاذبية  ،سعى املهندسون للحفاظ على البيئة االهادئة
من خالل التركيز على الضوضاء واالهتزاز واخلشونة
( .)NVHمت قيــاس كل جانــب مــن جوانب مازدا -CX
 ، 30مــن اإلطــارات إلــى بطانة ســقف الســيارة ،لتقليل
أي ضوضــاء علــى الطريــق ،فبعــد دراســة شــاملة حول
كيفيــة انتقــال األصــوات عبــر مقصــورة الســيارة  ،يتــم
ـادا علــى ترددها
تغييــر موضــع مكبــرات الصــوت اعتمـ ً
إلنتــاج صــوت أفضــل .تعكــس احللــول املبتكــرة مثــل
هــذا الشــغف واالهتمــام بالتفاصيل من قبل مهندســي
معــا لتحقيــق هــدف
ومصممــي مــازدا الذيــن يعملــون ً
مشترك يتمثل في توفير أفضل جتربة ممكنة حملبي
تلك العالمة التجارية.
مازدا  CX30ثقة ملهمة
هنــاك تركيــز رئيســي آخر للنهج املرتكز على اإلنســان
وهو مساعدة السائق على القيادة براحة البال ،لتضفي
بعدا آخر من ديناميكيات القيادة  ،إنه الشعور بالثقة
أمرا
واألمــان فــي املقصورة .يعد وضــع اجللوس املثالي ً

مهمــا  ،خاصــة بالنســبة للســائق  ،حيــث يتــم تعيــن
ً
موضــع جلوس الســائق على ارتفــاع لتوفير مجال رؤية
واضــح والســماح للســائق بالتركيــز على الطريــق أمامه
من اجل احلصول على رؤية واضحة  ،مت تقليل شكل
وســمك األعمــدة األماميــة والركائــز للمســاعدة فــي
تقليل النقاط العمياء.
مازدا  :CX30حرية الذهاب إلى أي مكان
متنــح مــازدا  30-CXالكــروس املدمجــة حريــة التنقــل
فــي أي مــكان مــن خــال حضورهــا القــوي والقــوة
احلصانية القياســية  ،لذا تعد رائدة في فئتها  ،يعمل
نظــام  i-Activللدفــع الرباعــي املتوفــر مــن تســهيل
القدرة على القيادة دون عناء.
مت جتهيــز جميــع طــرازات مــازدا  CX30مبحــرك
 2.0 Skyactiv-Gرباعــي األســطوانات مقترنًــا بناقــل
حركــة أوتوماتيكــي  6 Skyactiv-Driveســرعات
ســريع التغييــر ،ويوفــر هــذا احملــرك قــوة رائــدة فــي
فئتهــا تبلــغ  155حصانًا عند  6000دورة في الدقيقة و
 200نيوتن متر من عزم الدوران عند  4000دورة في
الدقيقة .مت جتهيز الكروس املدمجة مبيزة مســاعدة
اجلر على الطرق الوعرة اجلديدة.

مازدا  :CX30جتربة راقية
ســاعدت مفاهيــم التصميــم املختلفــة والتحســينات
الدقيقــة واالهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة علــى خلــق
جتربــة أكثــر طبيعيــة فــي  .CX30تأتي  CX30بشــكل
قياســي مــع شاشــة مركزيــة كبيــرة مقــاس  8.8بوصــة
مــن خــال نظــام  ، MZD Connectونظــام صــوت
 AM / FMبثمانيــة مكبــرات صــوت  ،وهاتف وصوت
بدون استخدام اليدين بتقنية  ، Bluetoothومصابيح
أماميــة  LEDللتشــغيل  /اإليقــاف  ،وفرامــل ركــن
إلكترونيــة ،.تضيــف امليــزات االخــري مثــل مدخلــي
 USBاألماميــن  ،ونوافــذ كهربائيــة مــع ميــزة اللمــس
ألعلــى  /ألســفل بلمســة واحــدة  ،ومســاحة الزجــاج
األمامــي املستشــعرة للمطــر  ،وزر التشــغيل  ،وكاميــرا
الرؤيــة اخللفيــة ونظــام الدخول املضاء عــن بعد بدون
مفتــاح الراحــة للجميــع ،كمــا يتميــز التصميــم املذهــل
مبصابيــح أماميــة وخلفيــة  ، LEDومصابيــح LED
نهاريــة وشــبكة أماميــة غيــر المعــة  ،كمــا مت جتهيــز
 CX30بإمكانيــات  Apple CarPlayو Android
 ، Autoومراقبــة النقطــة العميــاء مــع تنبيــه حركــة
املرور اخللفية ونظام الدخول بدون مفتاح.
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مبشاركة النجم العاملي ألو بالك وإنتاج اليف نيشن إنترتينمنت ...

إنفينيتي تكشف رسميا عن موعد إطالق سيارتها اجلديدة

 QX55كروس أوفر

أعلنــت شــركة إنفينيتــي للســيارات رســميا ً
عــن موعــد الكشــف عــن ســيارتها اجلديــدة
« QX55كــروس أوفر» ،والتي تعيد ربط
العالمة التجارية بتراثها وروحها ،وســيتم
إطــاق الســيارة اجلديــدة خــال حفــل
موســيقي فريــد فــي  17نوفمبــر ،يقدمــه
مغنــي الراب واملوســيقي األمريكي والنجم
العاملــي «ألــو بــاك» علــى مســرح بيالســكو
الشهير في لوس أجنلوس ومن إنتاج اليف
نيشن إنترتينمنت.
متثــل ســيارة إنفينيتــي  QX55اجلديــدة،
عــود ٌة طــال انتظارهــا للعالمــة التجاريــة
إلــى الفئــة األساســية الــذي ســاعدت فــي
ســطوع اســم انفنتــي منــذ مــا يقــرب مــن
 20عام ـا ً مضــت مــع ســيارة إنفينيتــي ،FX
حيــث اعتمــدت ســيارة الدفــع الرباعــي
الرائــدة علــى التصميم واألناقــة التي اتبعها
صانعــو الســيارات فــي ذلــك احلــن ،واآلن،
وعلــى أعتــاب الظهور العاملي األول لســيارة
 ،QX55تســتعد إنفينيتــي للعــودة إلى الفئة
التــي ارتقــت بهــا عندمــا دمجــت الفخامــة
واألناقة في عام .2003
وقــال مغنــي الــراب واملوســيقي األمريكــي
والنجــم العاملــي «ألــو بــاك»« :متحمــس
لإلعــان عــن ســيارة إنفينيتــي QX55
الرائــدة ،فــي ليلــة خاصــة مــن املوســيقى
واحلياة في مسرح بيالسكو».
وأضــاف بــاك« :لــم ألتــزم أبــدا ً بنــوع

موســيقى محــدد خــال مســيرتي ،لكــن
كان لــي أســلوبي واملوســيقى اخلاصــة بــي،
وهــذا هــو نفــس األســلوب الــذي اتبعتــه
إنفينيتــي ،فهــي عالمــة جتاريــة جريئــة،
وســيارة  QX55اجلديــدة املذهلــة حتاكــي
مســيرتي وأدائــي ،فهي ســيارة دفع رباعي
لألشخاص الذين ال يعتمدون أسلوبا ً واحدا ً
في حياتهم ،ويشرفني الكشف عنها للمرة
األولى في حفلتي املوسيقية اخلاصة».
ويشــار إلــى أن موســيقى «بــاك» ،مبــا
فــي ذلــك األغانــي التــي نالــت جناح ـا ً عاملي ـا ً
مثــل « »Wake Me Upو «»The Man
و « ،»I Need a Dollarمعروفــة مــن
قبــل املاليــن حــول العالــم ،وذلــك بفضــل
صوتــه النابع مــن القلب وكتابته املوســيقية
املوضوعيــة ،وصوتــه األبــدي .وإن أســلوب
«بــاك» املتميــز هو ســيكون املرافق املثالي
لســيارة إنفينيتــي  QX55اجلريئــة ،ليــس
فقــط لصــدق صوتــه ولكــن أيض ـا ً لتميــزه
الــذي يتجاوز مختلف التعريفات التقليدية
للوصول إلى قلب املوسيقى األمريكية.
ومــن جانبــه قــال فيــل يــورك ،املديــر العام
للتســويق فــي شــركة إنفينيتــي للســيارات:
«تأتــي ســيارة  QX55اجلديدة مبواصفات
فرديــة ذات طابــع أصيــل ،ومصممــة
خصيصا ً لتناسب طريقة «بالك» وأسلوبه
املميــز وصوتــه الفريــد .وباســتخدام قــوة
املوســيقى وتأثيرهــا اخلــاب ،ال يســعنا

االنتظــار لتقدمي عالمــة إنفينيتي التجارية
إلى مجموعة جديدة من العمالء مع النجم
«بالك» وموسيقاه التصويرية املثالية».
وأضــاف يــورك« :إن احلفــل اليــوم ليــس
فقط للكشف عن سيارة  QX55اجلديدة،
ولكنــه أيض ـا ً ميثــل فرصــة ثمينــة لتســليط
الضــوء والقــاء نظــرة مــن الداخــل علــى
«بــاك» الفنــان واملضيــف بنفــس الوقــت،
ونحــن نعمــل علــى التواصــل مــع عمالئنــا
فــي جميــع أنحــاء العالــم لتقــدمي الرفاهية
والترفيه بطرق جديدة ومبتكرة».
واجلديــر بالذكــر أنــه وفــي شــهر ســبتمبر
املاضــي ،كشــفت إنفينيتــي النقــاب عــن
دراســة التصميــم اخلارجــي لســيارتها مــن
فئــة  Monograph QX60املرتقبــة ،وهي
الســيارة القادمــة مــن فئــة  ،SUVوســيتم
الكشف عنها في العام املقبل.
وسيتم نقل البث احلي ملراسم الكشف عن
الســيارة اجلديدة للمشاهدين في منازلهم
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بداي ـ ًة مــن املقــر
العاملــي اجلديــد إلنفينيتــي فــي يوكوهامــا
إلــى اســتوديو التصميــم اخلــاص بهــم فــي
أتســوجي ،وتدعــو إنفينيتــي املتابعــن مــن
جميــع أنحــاء العالــم لقضــاء ليلــة مليئــة
باملوســيقى مــن الدرجــة األولــى وحضــور
إطالق ســيارة  QX55املذهلة ،على مســرح
بيالســكو ،والتــي يتبعهــا جلســة حواريــة
خاصة مع النجم «بالك».
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تنطلق إلى سرعة  100كم/ساعة خالل  3.3ثانية ...

سيارة  Competition BMW M5اجلديدة
أصبحت أفضل من أي وقت مضى
عملــت  BMW M GmbHعلــى تطويــر ســيارة
الســيدان عاليــة األداء مــن طــراز BMW M5
 Competitionلتصبــح أفضــل مــن أي وقــت مضــى
مع تعديالت بســيطة علــى التصميم وتطوير مفهوم
التشــغيل .يولد محرك ثماني األســطوانات على شكل
 Vســعة  4.4لتــر بتقنيــة BMW M TwinPower
 Turboقــوة قدرهــا  460كيلــو واط 625/حصــان.
يأتــي ناقل احلركــة  M Steptronicبثمان ســرعات
مــع  Drivelogicضمــن التصميــم القياســي ،كمــا
هــو احلــال بالنســبة للدفــع الرباعــي ،M xDrive
أيضا إعداد الدفــع الثنائي عن طريق
والــذي يتضمــن ً
العجالت اخللفية فقط.
تتميــز ســيارة  Competition BMW M5مبيــزة
امتصــاص الصدمــات اجلديــدة التــي اســتخدمت في
طــراز  Gran Coupé BMW M8وميــزة الشاســيه
املرتــد ،وتوفــر إمكانيــة أفضــل للقيــادة والتحكــم
إلــى أقصــى حــد إلى جانــب ضمان مســتويات الراحة
الفائقة .تنخفض سيارة Competition BMW M5
مبقــدار ســبعة ملليمتــرات أقــل مــن BMW M5
وتتضمــن تعديــات أخــرى جيدة بالنســبة للتصميم
ضمــن نظــام التعليــق .وتتيــح هــذه املزايــا املزيــد من
القوة التي تظهر على مضمار السباق.
تنطلق سيارة  Competition BMW M5اجلديدة
إلى سرعة  100كم/ساعة خالل  3.3ثانية ،فيما تبلغ
سرعة  200كم/ساعة خالل  10.8ثانية.
كمــا هــو احلــال فــي ســيارات ،Series 5 BMW

تنخفــض شــبكة  BMWاملزدوجــة واملطــورة نحــو

وضوحــا ومآخــذ هواء أكبر علــى اجلانبني ،في
أكثــر
ً

وتظهــر بتصميــم مــن قطعــة واحــدة يؤطــر كال

ويتضمــن مبــرد الزيــت جنبًا إلى جنب مع مستشــعر

االمامــي .يتميــز محيــط الشــبكة اآلن باللون املعدني

اجلزئني ،كما حتتوي على قضبان مزدوجة خاصة
بـميزة  ،Mوعليها رمز .M

يحتوي املئزر األمامي املعاد تصميمه على منحنيات

حــرف  Lوالتــي تتجــه نحــو الشــبكة املزدوجة ،ملســة

حني أن مدخل الهواء املركزي الكبير سداسي الشكل

ديناميكيــة مميــزة علــى املصابيــح األماميــة ذات

الــرادار اخلــاص بنظــام التحكــم في الســرعة (مثبت

 BMW Individual Shadowlineإضافــة داكنــة

السرعة).

تضيــف األضــواء األنبوبيــة اجلديــدة علــى شــكل

التصميــم احلديــث .ويشــكل اخليــار اجلديــد ألضــواء
اللــون إلــى املصابيــح األماميــة  LEDاملعدلــة وإضاءة

.BMW Laserlight

تتميز املصابيح اخللفية  LEDبتصميم ثالثي األبعاد
وتضفــي ملســة جديــدة علــى شــكل  Lالــذي تتميــز به
سيارات  BMWفي تصميم اإلنارة اخلاصة بها.
تزيــد الشاشــة املركزيــة ذات القيــاس األكبــر بقطــر
 12.3إنــش مــن ســهولة مراقبــة الوظائــف العديــدة
ألنظمة القيادة الديناميكية و.BMW M xDrive
يتيــح مفتــاح الوضــع  Mللســائق التبديــل بســرعة
بــن إعــدادات  ROADو .SPORTوينقــل مفتــاح
اإلعــداد إلــى قائمة الشاشــة املركزية مباشــر ًة ،حيث
ميكــن حتديــد اختيــار وضع فردي ضمــن مجموعة
نقــل احلركــة والشاســيه .يتضمن طــرازBMW M5
أيضــا وضــع  ،TRACKلالســتمتاع
ً Competition
مبزايا  Mعلى حلبات السباق.
اســتخدم لونــان معدنيــان جديــدان وهمــا Brands
 Hatch Greyو ،Motegi Redوكذلــك اللمســات
النهائيــة اخلاصــة بتصميــم  BMW Individualمع
لون  ،Tanzanite Blue II metallicوAventurine
 Red IIاملعدني ،ولون  Frozen Bluestoneاملعدني
غيــر الالمــع .كما مت تغيير اســم لــون Champagne
 Quartzإلى .Alvit Grey
تتوافر اآلن عجالت شعاعية مزدوجة  Mقياس 20
إنشــا بلــون  Orbit Greyالــذي اســتخدم فــي طــراز
ً
 BMW M8ضمــن اخليــارات اإلضافيــة .ميكــن
ملكابح  Mالقياسية أن تتميز مبكابس مطلية باللون
األسود شديد اللمعان أو اللون األحمر شديد اللمعان
كبديل للون األزرق املعتمد.
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رولز-رويس كالينان

أهميـة التمتـع بالفخامــة املطلقــة ...

مغامرة فاخرة على الكثبان الرملية
لــم يعــد مفهــوم التنقــل بفخامــة مقتصــرا ً
علــى املــدن فحســب .ففيمــا يســعى عمــاء
رولز-رويــس حــول العالــم إلــى مواجهــة أكثر
التضاريــس صعوب ـ ًة واالســتمتاع بالتجــارب
املُثريــة فــي احلياة ،إال أنــه ال يغيب عن بالهم
التمتع بالفخامة املطلقة.
أهمية
ّ

ولهــذا الســبب ،تأتــي ســيارة كالينــان لتضيــف
شــعورا ً ال يضاهــى باملغامــرة والرفاهيــة إلــى

حياة عمالء رولز-رويس.

وعشــاق

وقد أقدم أحد العمالء احملليني لرولز-رويس

وتصطحــب

أصحــاب

الــرؤى

والتحديــات وتدعوهــم خلــوض مغامــرة

الســفاير بــاك علــى الكثبان الرملية الشــاهقة

االستكشــاف فــي رحلــة مليئــة باملغامــرات

تُعتبر كالينان ســيار َة رولز-رويس اســتثنائية

حماســية من نــوع جديد واستكشــاف اجلمال

كل التضاريــس،
بفخامــة وســهولة علــى
ّ

املهيبة.

لــم يســبق لهــا مثيــل ،إذ تتيــح إمكانيــة التنقــل

والســحر الــذي يكتنــف الصحــراء العربيــة

علــى قيــادة ســيارته الكالينــان املميــزة بلــون
الختبــار جتربــة البســاط الســحري الشــهيرة

واكتشــاف أنقــى معانــي احلريــة املطلقــة.
فأصبحــت كالينــان قــو ًة طبيعيــة تستكشــف

الرمال الذهبية واملنحدرات الرملية الشديدة

مجســم روح الســعادة فــي رحلتهــا
يعلوهــا
ّ
املذهلــة عبــر التضاريــس العاليــة واملنخفضــة.
تســير كالينان بانسيابية وفخامة مطلقة كما

لــو أ ّنهــا تعــوم علــى ســطح الرمــال املخادعــة،

لتوفير رحلة ساحرة مبنتهى السالسة.
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قدراتهـا فائقـة علـى الطرقـات الوعـرة ...

الند روڤر ديفندر اجلديدة

حتصد جائزة موتور تريند ألفضل سيارة رياضية متعددة االستخدامات
أعلنــت النــد روڤر عــن فوز ســيارة ديفندر
اجلديــدة بجائــزة «الفرجــار الذهبــي» من
«موتــور ترينــد» ( )MotorTrendكأفضل
ســيارة رياضيــة متعــددة األغــراض لعــام
.2021
تعــد ديفنــدر اجلديــدة ،كمــا كانــت على مر
التاريــخ ،أقــوى وأقــدر ســيارة النــد روڤــر
حتــى اآلن ،وجتمــع بــن الهيــكل اجلديــد
والتكنولوجيا احلديثة ،إلى جانب الهندســة
الفائقــة ،للحصــول علــى ســيارة ديفنــدر
تالئم القرن احلادي والعشرين.
وقــال جــو إبرهــاردت ،الرئيــس والرئيــس
التنفيــذي لشــركة «جاكــوار النــد روڤــر»
أميــركا الشــمالية« :اختيــار ســيارة ديفنــدر
مــن قبــل ‘موتــور ترينــد‘ لتكــون ســيارة
العــام الرياضيــة متعــددة األغــراض إجنــاز

عظيم وتكرمي مشرف ،وندرك أن محبي
الســيارات ينتظــرون عــودة هــذه الســيارة
األيقونيــة إلــى الواليــات املتحــدة ألكثــر مــن
أود أن أشكر خصوصنا ً مصممينا
 20عاماًّ .
ومهندســينا واجلميــع فــي النــد روڤــر
لدورهــم فــي إنتاج ســيارة ديفندر اخلاصة
بالقــرن احلــادي والعشــرين ،والتــي ميكــن
تخصيصها بشــكل شــخصي واالستمتاع بها
للعديد من األجيال املقبلة».
ويقــوم فريــق حتريــر «موتــور ترينــد»
كل عــام باختيــار مجموعــة مــن الســيارات
املتنافســة على لقب ســيارة العــام الرياضية
متعــددة األغــراض ،ثــم تخضــع الســيارات
املرشــحة الختبــارات «موتــور ترينــد»
القاســية التــي تفحــص األداء حتــت ظروف
مضبوطــة ،مــا يســمح للمحرريــن بتقييــم

أداء كل مــن الســيارات املرشــحة على أرض
الواقع.
ومــن جانبــه قــال مــارك ريشــتني ،رئيــس
حتريــر «موتــور ترينــد»« :إننــا ســعداء
بتكرمي ســيارة ديفندر اجلديدة وحصولها
على جائزة ســيارة العام الرياضية متعددة
األغــراض .حتقيــق نقلــة فــي ســيارة مــا ال
يشــمل حتســن قيادتهــا فقــط ،بــل الشــعور
بالتغييــر املجــرى فــي مختلــف النواحــي،
ومنــذ حلظــة صعودكــم فــي ســيارة النــد
روڤــر ديفندر ،تشــعرون بالنقلة احلاصلة.
كل تفصيــل فــي تصميمهــا يضيف إحساس ـا ً
بالرحــات والســفاري والتقدم في مختلف
أنحاء العالم بشجاعة».
وتتألــف مجموعــة الســيارات املرشــحة هــذا
العــام مــن  28ســيارة رياضيــة متعــددة

األغــراض جديــدة أو بتصميــم جديــد مــع
مختلــف طرازاتها ،ومت تقييمها ومتييزها
وفق ـا ً ملعطيــات «موتــور ترينــد» الســتة:
األمان والكفاءة والقيمة والتصميم املتطور
واالمتيــاز فــي الهندســة واألداء املالئــم
لوظيفــة الســيارة ،ليتــم بعــد ذلــك حتديــد
الســيارة التــي تقــدم أفضــل أدا ٍء مقارنــة
بالغايــة املرجــوة منهــا وباملعاييــر املرتفعــة
التي تضعها «موتور تريند».
ومــع اختيــار ســيارة ديفنــدر اجلديــدة
كســيارة العام الرياضية متعددة األغراض،
فــإن فريــق «موتــور ترينــد» يــرى أن هــذه
السيارة األيقونية بحلتها اجلديدة قدمت ما
يتجاوز قدراتها األســطورية على الطرقات
الوعرة ،فبعد إعادة تصميم منصة السيارة
وهيكلهــا القاعــدي ،أنتجــت النــد روڤــر

ســيارة ذات راحــة قصــوى وتوجيــه ممتــاز
علــى الطرقــات العاديــة ،مــع مجموعة من
ميــزات األمــان النشــطة واخلامــدة ،إلــى
جانب حتقيقها لقيمة كبرى مقابل ثمنها،
مقارنة مبنافسيها املباشرين.
وأضــاف جونــي ليبرمــان ،محــرر املقــاالت
فــي «موتــور ترينــد»« :ســيارة واحــدة
تفوقــت بشــكل مذهــل علــى الســيارات
األخــرى ،إذ توجــد ســيارات قليلــة متنحــك
إحساس ـا ً مميزا ً بعد القيادة خلمســن قدما ً
ال أكثــر .وقــد أذهلنــا فــي هــذه الســيارة
التزامــن املمتاز بــن محركها اجلبار وناقل
احلركة املتقن ،وجودة القيادة االستثنائية،
وطبيعتهــا املريحــة ،وقدراتهــا الفائقــة التي
متكنهــا مــن التوجــه إلــى مكان ،إلــى جانب
القيمة الكبرى التي توفرها».
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محــرك  8سلنــدر بقــوة  471حصانــا ...

لكزس ال سي  500كابوليه
حتقق مبيعات غير مسبوقة بالسوق القطري
اعلنــت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وكيــل عالمة
لكــزس اليابانيــة فــي الســوق القطــري عــن
حتقيــق لكــزس أل ســي  500كابوليــه مبيعــات
غتــر مســبوقة فــي الســوق القطــري كونهــا تلبــي
طموحــات العمــاء في اقتناء ســيارة انيقة وقوية
هــذا و توفــر ســيارة لكــزس أل ســي كابورليــه
اجلديدة في  12لونًا مختل ًفا ،مبا في ذلك طبقة
التبايــن الصفــراء املطــورة حديثًــا والتــي تعكــس
األداء الرياضــي للســيارة ،باإلضافــة إلــى  3ألــوان
للســقف القمــاش القابل للطي .ومــع التركيز على
توفيــر نفــس أداء القيــادة الديناميكــي والفاخــرة
الــذي تشــتهر بــه ســيارة أل ســي  500الكوبيــه
الرائــدة  ،تظهــر لكــزس أل ســي  500كابورليــه
عامليا كإضافة لعائلة أل
موديل  2021ألول مرة
ً
ســي الطموحة ذات البابني ،حيث وفر ســقف أل
ســي  500القابــل للطــي طريقة إضافيــة لتحفيز
احلــواس  -مــن األعلــى إلــى األســفل .إن املظهــر
اخلارجي لســيارة أل سي لكابورليه اجلديدة ذو
الشكل األنيق الذي يجمع بني خط السقف الفريد
للسيارة الكوبيه مع طابع السيارة القابلة للكشف،
رائعا لفتحة الســقف مفتوحا
ـرا
ً
ممــا يحقــق مظهـ ً
كان أو مغلقا.
تتيــح الســيارة أل ســي  500املكشــوفة خصائــص
قيــادة الكوبيــه بشــكل أكثــر دقــة ،مــع مركز ثقل
منخفــض ،وتوزيــع مثالــي للــوزن ،وتركيــز علــى
التعامــل مــع األداء بفضــل الصالبــة الهيكليــة
الرائعــة .وقــد اعتمــد مهندســو لكــزس علــى
الهندســة مبســاعدة الكمبيوتــر ،وتقييــم القيــادة
فــي الواقــع احلقيقــي إزاء نظيراتهــا ،ممــا مكــن
الوصول الى نتائج مبهرة.
كان املهندســون يهدفــون إلــى احلفــاظ علــى
ديناميكيات املناورة للسيارات املماثلة لسيارة أل

ســي  500كوبيــه مــع حتســن صالبــة الهيكل من
خــال إضافــة مختلــف الدعامــات الهيكلية .ومت
فــي هــذا اخلصــوص ضبط نظــام التعليــق في أل
خصيصــا إلســتكمال التغييــرات
ســي الكابورليــه
ً
الطفيفــة فــي الــوزن بني النظامــن  ،حيث يؤدي
تقليــل الــوزن غير املوزع فــي التعليق األمامي إلى
حتســن األداء كليــا ،وفــي اجلــزء اخللفــي ،متكن
املهندســون مــن تعزيــز الصالبــة الهيكليــة مــن
خــال إعادة تشــكيل ونقــل برج التعليــق اخللفي،
ومــن ثــم تقليــل الــوزن فــي اجلــزء اخللفــي مــن
الســيارة مــن خــال اســتخدام دعامــة تعليــق
خفيفة الــوزن مصنوعة من األلومنيوم املصبوب

مــع اســتخدام مصــدات األداء لتعزيــز الراحــة في
القيادة.
وأصبح مبقدور ســائقي ســيارة أل سي كابورليه
ذات احملــرك األمامــي والدفع اخللفي اإلحســاس
بــأداء مشــابه للســيارة الكوبيــه يخطــف األنفــاس،
وذلــك بفضــل مجموعــة نقــل احلركــة القويــة
للمحــرك  8ســلندر ســعة  5.0لتــر مقترنًــا بناقــل
حركــة أوتوماتيكــي مباشــر ذو  10ســرعات .إن
نظام السحب الطبيعي واحلقن املباشر للمحرك
 8ســلندر بقــوة  471حصانًــا عنــد  7100دورة في
رطل عند 4800
الدقيقة وعزم دوران يبلغ 398
ً
دورة في الدقيقة كل ذلك يتيح روعة األداء.

رئيس مجلس اإلدارة

مدير التحرير

عبد الله بن خليفة العطية

محمد يوسف العشري

أنظمة السالمة:
نظام ما قبل االصطدام:
عندمــا يكتشــف رادار املوجــة املليمتريــة
ومستشــعرات الكاميــرا األحادية حــدوث تصادم
مــع ســيارة أو احتمــال وجود أحد املشــاة أمامها ،
فإنه ينبه الســائق وينشــط مســاعد فرامل ما قبل
االصطــدام عندمــا يضغــط الســائق علــى دواســة
الفرامــل .إذا لــم يتمكن الســائق مــن الضغط على
دواســة الفرامــل  ،فإنــه ينشــط فرملــة مــا قبــل
االصطدام.
املساعدة في احلفاظ على حارة السير:
يســاعد نظــام املســاعدة فــي احلفــاظ علــى حــارة

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

الســير فــي التوجيــه فــي املمــر احلالي للســير عند
تنشــيط مثبــت الســرعة الديناميكــي بالــرادار
مــع نطــاق الســرعة الكامــل ،كمــا أنــه ينبه الســائق
بجــرس وعلى شاشــة عــرض املعلومــات املتعددة
إذا رأى النظــام أن الســيارة علــى وشــك عبــور
عالمات احلارة ،ويســاعد في التوجيه للمســاعدة
في جتنب مغادرة احلارة.
الضوء العالي التلقائي:
يســاعد نظــام الضوء العالــي التلقائي علــى القيادة
اآلمنــة ليالً من خــال التبديل الفوري من الضوء
العالــي عنــد اكتشــاف أضــواء ســيارة قادمــة أو
األضواء اخللفية ملركبة أمامك.
مثبت السرعة بالرادار الديناميكي:
باإلضافة إلى احلفاظ على سرعة ثابتة ،يستخدم
نظــام تثبيــت الســرعة بالــرادار الديناميكــي رادار
املوجــة املليمتريــة وأجهــزة استشــعار الكاميــرا
أحادية العني الكتشاف السيارة التي تسير أمامك
واحلفاظ على مسافة مناسبة بني املركبات.
نظام مراقبة النقطة العمياء:
عندما يكتشف رادار املوجة املليمترية املوجود في
املصــد اخللفي وجود ســيارة في احلارة املجاورة
غير مرئية في مرايا األبواب  ،فإن النظام يقوم
بتنشــيط مؤشــر حتذيــر ( ليــد ) فــي مــرآة الباب
ذات الصلــة مبجــرد دخــول الســيارة إلــى النقطــة
العمياء.
قضبان احلماية النشطة:
تســاعد القضبان النشــطة املبتكــرة املدمجة داخل
علبــة العبــوة فــي حتقيق الصــورة املظللة اجلميلة
مفتوحــا ،كمــا يتــم
عندمــا يكــون اجلــزء العلــوي
ً
تلقائيــا ألعلــى عنــد اكتشــاف تصــادم أو
نشــرها
ً
انقالب ،مما يساعد على توزيع احلمل على جسم
السيارة.
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تصميـم عصــري ورياضــي وجــذاب ...

سيارة جي إيه سي GA4
أفضل مساحة مقصورة للعائلة الكبيرة

جــي إيــه ســي “ GAC” GA4هــي ســيارة ال مثيل
لهــا تقــدم أفضــل مســاحة مقصــورة داخليــة فــي
فئتهــا ،وهــي كبيــرة مبــا يكفــي لتوفيــر مقاعــد
مريحــة مــع مســاحة كبيــرة للــرأس واألرجــل فــي
املقاعــد األماميــة واخللفيــة .وتشــمل مجموعــة
سيارات جي إيه سي “ ”GACاملوزعة حصريًا من
قبل دوماســكو ،إحدى شــركات الفطيم للسيارات،
الســيارات الرياضيــة متعددة األغــراض ،مثل GS3
و  GS4و  GS7و  ،GS8وســيارات الســيدان مثــل
 GA4و  ،GA8وســيارة متعــددة األغــراض مثــل
.GN8
مــن منظــور خارجــي ،تدمــج  GA4لعائلــة جــي إيه
ســي “ ”GACالطيــران الديناميكــي غيــر العاديــة
للوجه األمامي وخطوط الهيكل املرنة في التصميم.
ولديهــا خطــوط متدفقــة متحركة تصــور وجودها
الكبيــر ،مثــل نســر ينشــر جناحيه علــى ارتفاع آالف
األمتــار دون أن مينعــه مــن الغــزو .ومــن ســمات
محــرك جــي إيــه ســي “ ”GACالــذي يكســر قواعد
اللطف في تصميم ســيارات الســيدان اجلادة .حيث
تعمــل خطــوط اخلصــر املمتــدة احلادة على توســيع
األضــواء والظــال للشــبكات األماميــة واملصابيــح
األماميــة علــى جانبــي الهيــكل ،ممــا يجعلهــا تبــدو
أطــول .حيــث إن جماليــات التصميــم للضــوء والظل
وسحرا ال مثيل لهما.
هي التي توفر جودة
ً
تتميز مجموعة املصابيح األمامية بأجنحة منتشرة
أفقيــة بتصميــم شــريط خفيــف يجعلــك تنســى

االنطبــاع التقليــدي ملصابيح النهــار التقليدية ،فهي
تتحدث عن إحســاس نبيل فريد .وله تأثير بصري
انطباعا قويًا
للوهلة األولى ،ويخلق تصميم الريش
ً
عن األســلوب الرائع واألنيــق .ويعد محور العجالت
املصنــوع مــن ســبائك األلومنيــوم مقــاس  17بوصة
عرضــا للمفهــوم
واملكــون مــن  5شــعاعات دقيقــة
ً
اجلمالي “للشكل اجلميل واحلرفية املمتازة واملواد
عاليــة اجلودة” التي تتحــدث عن اجلودة املطلقة لـ

جي إيه سي “ ”GACموتور .وبالتالي ،إعطاء لفتة
رائعة لتحقيق أحالمك.
ومــن الداخــل ،مت تصميــم الســيارة لتبــدو رائعــة
ومتميزة في املنظر .حيث يبلغ عرضه  1805مم،
مما يوفر مســاحة واســعة ومريحة جلميع الركاب
تفوق اخليال .وعند مقارنتها بالســيارات من نفس
الفئــة ،فإنهــا توفــر أكبــر مســاحة للصــف األمامــي
تبلــغ  1060مم ،وأكبــر مســاحة للصــف األمامــي

تبلــغ  950مم ومســاحة ألرجــل الصــف اخللفــي
األعلــى مرتبــة تبلغ  850مم .ويجعلك اجللوس في
الســيارة تشــعر باالســترخاء في املنزل .حيث تتســع
جوانــب املقاعد اخللفيــة للخارج جلعل املقاعد أكثر
اتساعا .وتوفر املقاعد اخللفية مساحة أكبر وراحة
ً
أكبــر عنــد مقارنتهــا بســيارات من نفــس الفئة .كما
يوفــر شــريط األكســجني فــي الغابة أيونًا ســالبًا يبلغ
 1,200,000وحــدة لــكل ســم  .2وعنــد دمجهــا مــع
فلتــر الهــواء  2.5ميكــرو متر ،تكون الســيارة عبارة
عن غابة متنقلة ترافقك في كل رحلة.
متتد اخلطوط احلادة من لوحة العدادات احمليطة
املدمجــة إلــى األعمــدة أ علــى اجلانبــن ،ممــا يخلق
إحساســا بالرحابة الداخلية .ويتصل مصباح آي بي
ً
“ ”IPاألرضي باليمني واليســار ،مما يوسع املساحة
رائعــا .ولقــد طبقــت لوحة
املرئيــة ويضمــن أســلوبًا
ً
أفقيــا
ـد
ـ
ت
مت
ـة
ـ
م
ناع
ـة
ـ
ط
إحا
العــدادات بســخاء مــواد
ً
خللــق تأثيــرات بصريــة رائعــة وإحســاس باللمــس
الــذي ال مثيــل له والذي ميكن مقارنته بالســيارات
الفاخرة .وحتتوي السيارة على  18مساحة تخزين
مخصصــة متكن الركاب من وضع أشــياء مختلفة
بســهولة حســب متطلباتهــم .وتوفــر منافــذ الهــواء
املســتقلة ملقاعــد الصــف اخللفــي جتربــة متوازنــة
فــي درجــة احلــرارة للــركاب .وتلبــي منافــذ يو إس
بــي “ ”USBطلــب ركاب الصــف اخللفــي لشــحن
أجهزتهــم أثنــاء الرحــات الطويلــة .مســتوحاة
مــن األرائــك املنزليــة ،والتــي مت تصميــم املقاعــد

اجللدية عالية اجلودة بخصائص مريحة لتناســب
إمياءات اجلسم بشكل مثالي ،وتوفر الدعم الشامل
واملطلوب بشدة وراحة.
يتــم تشــغيل  GA4بواســطة محــرك مــن اجليــل
الثانــي  200Tينتــج عــزم دوران كبير مع اســتهالك
منخفــض للوقــود وضوضــاء منخفضــة .وينتــج
أقصــى عــزم دوران يبلــغ  202نيوتــن متــر عنــد
 1500دورة فــي الدقيقــة ،ممــا يوفــر أداء طاقــة
عالي الكفاءة .ويقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي
“ ”6AT Aisinمــع ســرعة نقــل متطــورة ونعومة،
ويتميــز باســتهالك منخفــض للوقــود ،ممــا يوفــر
جتربة قيادة اقتصادية ومريحة.
يتيح لك  GA4الشعور بالواقع احلقيقي من حولك
وف ًقا لطموحك مع كل ما قد حتتاجه للرحلة التي
ـزودا بنظــام وقوف الســيارات
حتلــم بهــا .ويأتــي مـ
ً
البانورامــي بزاويــة  360درجــة ،و  6وســائد هوائية
للحمايــة ،وفرامــل االنتظــار اإللكترونيــة و التعليق
التلقائــي ،و الدخــول والتشــغيل التلقائــي ،ومثبــت
الســرعة ،وفتحــة ســقف تعمــل بالطاقــة ومــزودة
بحمايــة ،وتكييــف هــواء أوتوماتيكــي ،وبرنامــج
االســتقرار اإللكترونــي بــوش “ ”BOSCHمــن
اجليــل التاســع .كمــا أن لديهــا شاشــة إي ســي دي
“ ”LCDباأللــوان مقــاس  8بوصــات مــع نظــام
مالحــة ،ومجموعة عدادات لوحة القيادة املدمجة
تــي إف تــي “ ”TFTمبقــاس  3.5بوصــة وشــحن
السلكي لهاتفك.
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أوتو كالس للسيارات الوكيل احلصري ...

مركبة  MG ZSTاجلديدة

قلب املجموعة املعززة من العالمة البريطانية
يأتي تدشني  MG ZSاجلديدة خالل أوقات مثيرة
جــدا ً للعالمــة التجاريــة فــي املنطقــة ،حيــث شــهدت
منــوا ً كبيــرا ً مببيعاتهــا علــى مــدى الســنوات القليلــة
املاضية .واليوم ،تنشــط  MGفي تســع دول بالشرق
األوســط مــع مجموعتهــا احلالية من الطــرازات مبا
فيهــا  MG HSاجلديــدة ك ّلي ـا ً واحلائــزة علــى لقــب
’سيارة العام في الشرق األوسط‘ ،و MG5اجلديدة
مدمجة‘.
احلائزة على لقب ’أفضل سيدان شبه
َ
هــذا و تتمتــع املركبــة اجلديــدة  MG ZSTمبظهــر
حديــث جديــد مــع مســتويات أعلــى مــن التجهيزات
وقيمــة أفضــل للمــال .وتتوفــر املركبــة لــدى شــركة
أوتــو كالس للســيارات ،الوكيــل املعتمــد للعالمــة
التجاريــة «إم جــي» فــي قطــر ،فــي صالــة عرضهــا
علــى طريــق ســلوى وذلك ضمــن خطة التوســع التي
تعتمدهــا أوتــو كالس للســيارات وأم جــي فــي قطــر
ومنطقــة الشــرق األوســط لتعزيــز محفظتهــا مــن
املركبــات احلديثــة والعصريــة .تتوفــر املركبــة اآلن
بسعر يبدأ من  51,900ريال قطري.
متيــزت
لعــب اجليــل األول مــن  ،MG ZSالتــي
ّ
بتصميــم راقٍ لكــن دون الســعر املرتفــع ،دورا ً بــارزا ً
فــي جناح الشــركة مبختلف أنحــاء املنطقة .ومع بيع
نحو  5,000مركبة ،ساعدت  ZSاألساسية في إرساء
توسع مجموعتها الرئيسية
الركائز لشركة  MGكي ّ
تتميز بكونها
التي
الطرازات
بحيث توفر اآلن بعض
ّ
األكثــر أناقــة واعتماديــة وجتهيــزا ً في الســوق .ومن
شــأن املجموعة اجلديدة من  ،ZSوباألخص ،ZST
أن ترتقي بهذا إلى مستويات أعلى.
مبحرك سعة 1.3
مزودة
تأتي  MG ZSTاجلديدة
َّ
ّ
ليتــر بشــاحن توربينــي قـ ّـوة  160حصانا ً يو ّلــد عزم ًا
أقصــى قــدره  230نيوتن-متــر ويتصل بعلبة تروس
أوتوماتيكيــة مــن ســت ســرعات لعمليــات تبديــل
وحتســن كثيــرا ً الوحــدة اجلديدة
أســلس للســرعات.
ِّ

احملرك ســعة
احملدثــة .ويتيح
أداء مركبــة MG ZS
َّ
ّ
 1.3ليتــر بالشــاحن التوربينــي تســارعا ً مــن نقطــة
الثبــات التــام إلــى  100كيلومتر بالســاعة في غضون
 9.8ثوانــي مــع إمكانيــة الوصــول إلــى ســرعة قصوى
الفعــال
يكمــل احملـ ّـرك
قدرهــا  185كلــم/س وهــو
ّ
ّ
يتمتــع
باســتهالك الوقــود ســعة  1.5ليتــر والــذي
ّ
بكفــاءة مقدارهــا  6.2ليتر لــكل  100كيلومتر (وفقا ً
للظروف).
تســتفيد الطــرازات اجلديــدة مــن تعزيــزات بــارزة
للتصميم من اخلارج والداخل على حد سواء ،وذلك
وتتميز
توافق ـا ً مــع لغــة  MGالتصميميــة العصريــة.
ّ
جميــع طــرازات  ZSبشــبك أمامــي سداســي جديــد

ومجموعــات أضــواء أماميــة وخلفية من نوع LED
أعيد تصميمها ،بينما ينعكس املظهر الرياضي عبر
اللمسة السوداء على الشبك واألضواء األمامية وإطار
مصابيح الضباب ،ومرايا الرؤية اخللفية ،والعتبات
اجلانبية والعجالت.
اخلاصــة مبركبة
ـات
ـ
ع
املبي
جذب
مــن أبــرز عناصــر
ّ
 MGهــي توفــر اخلصائــص التــي تتواجــد عــادة فــي
الســيارات األرقــى ،ولكــن دون تكلفــة إضافيــة .وال
تختلــف  MG ZSاجلديــدة عــن هــذا ،حيــث تأتــي
ـزودة قياســيا ً بكاميــرا وجهــاز
كل الطــرازات مـ َّ
استشــعار للركــن اخللفــي ،وعجالت ســبيكية قياس
 17بوصــة ،وشاشــة ملــس  HDقيــاس  10.1بوصــة

وميــزة
مــع تقنيتــي  CarPlayو،Android Auto
ّ
التحكــم بســرعة املالحــة ،وفتحــات خلفيــة لتكييف
ّ
وميــزة الدخــول بدون مفتــاح ،ومكبح ركن
ـواء،
الهـ
ّ
كهربائي وزر تشغيل يعمل بالضغط عليه.
وترتقــي  MG ZSTبهــذه القيمــة العاليــة للمال إلى
عدادات افتراضية
مستوى أعلى حيث تضيف لوحة ّ
متطـ ّـورة للســائق ،وكاميــرا ركــن محيطيــة بنطــاق
 360درجــة تلغــي جميــع النقــاط العميــاء ،وأكيــاس
هــواء ســتائرية ملزيــد مــن الســامة ،ومجموعــة
 Trophyالتــي تعـ ّـزز اخلصائــص الرياضيــة للطــراز
اجلديــد .وإلى جانب  ،MG ZSTتتوفر أيضا ً فئتان
مــن التجهيــزات كالهمــا للطــراز مبحـ ّـرك  1.5ليتر

وهما  LUXو.STD
كمــا أعيــد حتديــث املقصــورة الداخليــة أيض ـاً،
وباألخــص تصميــم لوحــة العـ ّـدادات اجلديــدة مــع
اســتخدام زائــد للمــواد الناعمة امللمــس ،بينما يكتمل
التصميــم ثنائــي األلــوان بالتطريــز األحمر والكســوة
الداخليــة مبظهــر ألياف الكربون .كمــا تتوفر فتحة
ســقف بانورامية كبيرة في طراز  ،ZST LUXمما
للركاب .وكمركبة
يجعل جتربة القيادة أكثر بهجة
ّ
كــروس أوفــر ،تبقــى عمليــة هــذه الســيارة عنصــرا ً
رئيســيا ً مطلوب ـاً ،وضمــن هذا اإلطار ،تبرز املســاحة
الزائــدة لصنــدوق األمتعــة مــع خيــارات الترتيــب
املرنة.
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الراية اوتو تكتشف قيادة سييرا
جوهـــرة التكنولوجيـــا املتطـــورة
الرايــة اوتــو تكتشــف قيــادة ســييرا جوهــرة
التكنولوجيــا اعلــى طرقات الدوحــة اجلميلة ،
وتعد ســيارة ســييرا من أكبر وأقوى طرازات
بيــك أب فــي تاريخ هذه العائلة ،وذلك بفضل
قدراتهــا املذهلة واألداء املتميز الرائد في هذه
أيضــا البيــك أب األكثــر ذكاء
الفئــة ،كمــا أنهــا
ً
فــي تاريــخ العالمــة التجاريــة ملــا تتمتــع به من
تقنيــات متقدمــة عديدة .وقــد مت تصميم كلٍّ
مــن طــرازي  Heavy DutyوLight 1500
 Dutyمــن ســييرا  2020لتلبيــة احتياجــات
عشــاق البيــك أب كاملــة احلجــم هــذه مــن
تقنيات االتصال ومزايا الراحة املتعددة.
نظام تثبيت السرعة األحدث من نوعه
تقــدم ســييرا  2020نظــام تثبيــت الســرعة
التكيفــي كخيــار متوفــر ،والــذي يقــوم بشــكل
تلقائي بتعديل ســرعة الســيارة بحســب سرعة
الســيارة املوجــودة فــي األمــام ،بــدون تدخــل
الســائق وذلــك لتعزيــز مســتويات الســامة.
ويتميــز هــذا النظــام بكاميرا مرتفعــة ملراقبة
الطريــق في األمام ،كما ميكنها إيقاف ســييرا
بشــكل تــام عنــد اكتشــاف احتمــال حــدوث
اصطدام وشيك.
البــاب اخللفي  MultiProاألول من نوعه في
العالم
خلفيــا مــن نوع
تتمتــع جــي ام ســي ســييرا بابًــا
ً
 MultiProهــو األول مــن نوعــه فــي العالــم،
كميــزة قياســية فــي طــرازي دينالــي و،AT4
وكخيار متوفر في طرازي  SLEوElevation
للعــام  .2020ويتميــز هذا الباب بســت وظائف
محســنة
حلول
ووضعيــات فريــدة ،ممــا يوفر
ً
ّ
لتحميل الرف الثاني وتقييد احلمولة ،ويقدم
ـول أســهل إلــى املــواد
محطــة عمــل تتيــح وصـ ً
املوجــودة فــي صندوق البيك أب ،ليوفر املزيد
من القدرات العملية واالســتخدامات املتعددة
ملالكي البيك أب.
مــرآة الكاميــرا اخللفيــة األولى مــن نوعها في
هذه الفئة
أيضــا مبــرآة الكاميــرا
تتمتــع ســييرا 2020
ً
اخللفيــة األولى من نوعها في هذه الفئة ،كما
تتوفــر مــرآة رؤيــة خلفيــة مزدوجــة الوظيفة
مــع شاشــة عرض كاميــرا ،توفر رؤية واســعة
ودون عائــق بصــرف النظــر عن عــدد الركاب

ـا عــن ذلــك ،يتمتــع
أو حجــم احلمولــة .وفضـ ً
نظــام اجليــل التالــي مــن هــذه املــرآة بالقــدرة
علــى إمالــة الصــورة وتكبيرهــا ملزيــد مــن
املرونة واألمان.
نظام متطور للتحكم التكيفي بالركوب
ولتعزيــز مســتويات الثبــات غيــر املســبوقة في
ســييرا  ،2020يتوفــر نظــام التعليــق التكيفــي،
الذي يقدم جودة ركوب استثنائية ومستويات
ـدا
أمــان وثبــات رائــدة .ويتيــح النظــام تخميـ ً
ـتمرا من خــال أجهزة استشــعار متطورة
مسـ
ً
تراقب ظروف الطريق واســتجابة الهيكل في
الوقــت الفعلي ،مما يتيــح إجراء تعديالت على

عمــل املخمــدات النشــطة فــي كل جزأيــن مــن
الثانية.
تكنولوجيا توفير الوقود
ومــن االبتــكارات التكنولوجيــة األخــرى فــي
ســييرا  ،2020نظــام اإلدارة الديناميكيــة
للوقود ،وهو يعد ترقية لنظام اإلدارة النشطة
كبيرا
للوقود ذائع الصيت والذي نال استحسانًا
ً
لفعاليتــه فــي تقليل اســتهالك الوقــود .وميكن
لهــذا النظــام األول مــن نوعــه فــي هــذه الفئــة
استشــعار منــط قيــادة الســيارة علــى الطريــق
الســريع ليقــوم عندهــا بإغالق عــدد معني من
األســطوانات لتحسني استهالك الوقود .ويتمتع

منطــا مختل ًفــا لتعطيــل
هــذا النظــام بـ ـ 17
ً
عمــل األســطوانات ،إال أنــه ومبجــرد حاجــة
الســيارة إلى قوة إضافيــة ،يقوم بإعادة تفعيل
العــدد املناســب من األســطوانات بشــكل ســلس
لتوفيــر قــوة دفــع إضافيــة .وتــؤدي تكنولوجيا
إلغــاء تفعيــل األســطوانة إلــى حتقيــق منافــع
فضل عــن وفورات
كبيــرة لقــوة احملــرك 8-V
ً
مهمــة فــي اســتهالك الوقــود تشــابه مســتويات
االســتهالك حملــركات أصغــر بكثيــر وذلــك
بحســب منــط القيــادة .ويتوفــر نظــام اإلدارة
الديناميكيــة للوقــود مــع محــركات  8-Vســعة
 5.3لتــر ،و 6.2لتــر فــي طــرازي املقصــورة

العاديــة ومقصــورة الركاب في ســيارة ســييرا
.2020
قدرات اتصال رفيعة املستوى
ـرا ملتطلبــات املشــتري العصــري للبيك أب،
نظـ ً
توفــر ســييرا مجموعــة كبيــرة مــن تقنيــات
احملســن
االتصــال ،مثــل نظــام جــي ام ســي
ّ
للمعلومــات والترفيــه املتوفــر مــع شاشــة
قطرهــا  8بوصــة ،والــذي يتوافق مــع تطبيقي
 Android Autoو.Apple CarPlay
أيضــا نظــام معلومــات وترفيــه
كمــا يتوفــر
ً
فاخــر مــع شاشــة ملــس عاليــة الدقــة وميــزات
تخصيــص متقدمــة ووظائــف التعــرف علــى
الصوت والذي يتاح كخاصية متوفرة.
قدرات قطر غير مسبوقة
ال تقتصــر الهندســة املتقدمــة علــى قــدرات
االتصــال واملعلومــات والترفيــه وحســب ،حيث
تســتفيد ســييرا  2020 HDمن قوة التكنولوجيا
لتقدمي جتربة قطر ال تضاهى .وتتمتع السيارة
مبــا يصــل إلى  15وضعية لعرض الكاميرا ،مبا
فــي ذلك وضعية العرض الشــفاف للمقطورة،
األول مــن نوعــه في هــذه الفئة من الســيارات،
والذي يتيح الرؤية عبر املقطورة.
كمــا تأتــي ســييرا بشاشــة عــرض رأســية يبلــغ
قطرهــا  15بوصــة كخاصيــة متوفــرة ،تقــدم
للســائق معلومــات مهمــة مثــل بيانــات ســرعة
الســيارة ومعلومــات املالحــة وشاشــة قيــاس
ميالن الطريق.
أيضا نظــام فرامل
وعــاوة علــى ذلــك ،يتوفر
ً
الركــن الكهربائيــة التلقائيــة ،الــذي يقــوم
بتطبيــق الفرملة بشــكل تلقائي للمســاعدة في
احلفــاظ علــى موضــع البيــك أب عنــد ربطهــا
باملقطــورة .كمــا تعمــل تقنيــة Park Grade
كليــا على تعزيز ثبات
 Hold Assistاجلديــدة ً
الســيارة عنــد التوقــف علــى املنحــدرات مــن
خــال تطبيــق جهد كبح علــى كل عجلة لفترة
أطول من الوقت.
وفــي املجمــل ،ســواء بطرازيهــا اخلفيــف أو
الثقيــل ،تعــد جــي ام ســييرا  2020واحــدة مــن
أقــوى مركبــات البيــك أب كاملــة احلجــم فــي
أيضا واحدة من أذكى مركبات
فئتها ،بل هي
ً
البيك أب مبا تتمتع به من وظائف تكنولوجية
لتحسني أدائها على جميع املستويات.

