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في عام  1828أطلق أندرو جاكسون شعار «الشعب
يحكم» ،فسخر منه منافسه اجلمهوري ولقبه
باحلمار ،فما كان من جاكسون آنذاك إال أن
استخدم صورة احلمار على ملصقات حملته
االنتخابية ،وعلى غرار جناح احلمار اختار إبراهام
لينكولن رمز الفيل للجمهوريني ،ففاز الفيل على
احلمار عام  ،1860وسارع احلزبان بتلوين احليوانني
الرمزين بلون العلم األمريكي ،اختار الدميقراطيون
اللون األزرق واختار اجلمهوريون اللون األحمر،
ليكون الصراع بني األلوان وليس احليوانات ،حتى
إن الدميقراطيني أطلقوا على حملتهم الرئاسية
- 2020التي متر بأشرس انتخابات بني حمار
بايدن وفيل ترامب -شعار «املوج األزرق قادم»،
مهما مع رمز احلمار ضد
ودخلت الكورونا العبًا
ً
الفيل،وجاءت النتائج بهزمية ترامب -الذي بدأت
صرخاته تندد بحدوث تزوير فاضح -لكن أغلب
اخلبراء ومعهم سياسيو العالم لم يستمعوا إلى
نظرا لشخصيته الهزلية ،التي
صرخات ترامب،
ً
أظهرت أقبح ما في أمريكا ،بالتنمر على الدول
أو األشخاص ،حتى أوروبا احلليفة لم تسلم من
لسانه ،واعتبروه أحد أهم العوامل التي أخرجت
املارد اإلجنليزي من قمقم االحتاد األوروبي،
احلر منح ترامب للكيان
وطبعا لم ينس العربي
ً
ّ
ّ
والتطبيع
،
والقدس
اجلوالن
إسرائيل
الصهيوني
َ
َ
َ
َ
القسري وعلى الرغم من هذا السخاء -كالعادة-
ّ
وحيدا يصارع فيروس
ترامب
اليهودي
اللوبي
ترك
ً
كورونا وبايدن ،ومعهما باراك حسني أوباما الذي

استدعى أزمة السيارات األمريكية إلى الواجهة في
ذكر رجال
خطاب دعمه لنائبه السابق ،عندما ّ
الصناعة بأنه استطاع ومعه بايدن إنقاذ صناعة
السيارات ،صحيح أن أوباما لم ينقذ العالمات
األمريكية ك ّلها ،لكنه استطاع أن يحمي أغلبها من
االنقراض أو البيع ،مثلما حدث مع جيب وكرايلسر،
لهذا يحسب ألوباما أنه وراء صمود وجناح عالمتي
شيفروليه وفورد في استعادة جزء من الريادة
العاملية ،وصحيح أنهما لم تصال إلى نفس املراكز
السابقة ،ولكنهما مازالتا ضمنقائمة كبار املبدعني
خاصة بعد املجهود الكبير من مراكز أبحاثهما
التي أنتجت طرازات حتاكي مستقبل السيارات ،ما
أحدث منافسة بني العالمتني األمريكيتني ،تشبه
إلى حد كبير املنافسة بني فيل اجلمهوريني وحمار
أيضا لم يستطع اخلبراء
الدميقراطيني ،وحتى هذه ً
رئيسا جلمهورية السيارات األمريكية،
أن يختاروا
ً
واالختالف الوحيد هو أن منافسة رئاسة السيارات
تدور فقط في والية واحدة وهي ميشيغان،
مركزا
وحتديدا مدينة ديترويت ،التي كانت تعد
ً
ً
عامليا  ،حيث يوجد بها
لصناعات السيارات ،هو األول
ً
 24عالمة من أكبر  500شركة في العالم ،وعلى
رأسها جنرال موتورز التي صوتت لـ بايدن ،وفورد
موتورز التي اعلنت انحيازها لـترامب ،ومعها أغلب
أعضاء جامعة الدول العربية! على الرغم من تأكيد
اخلبراء عدم حدوث أي تغيير بنجاح رمز احلمار
أو الفيل ،والسبب أن أمريكا دولة مؤسسات ...هذا
واهلل أعلم.
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استمتـع بتجربـة شـراء سيـارة مـع راحـة البـال ...

السيــارات الوطنيــة تعلــن عــن جنــاح
عروض طرازات مازدا في السوق القطري
اعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة ( ، )NCCالوكيــل
الوحيــد لســيارات  Mazdaفــي قطــر  ،عــن أطــاق
مــازدا قطــر حملــة ترويجيــة حصريــة لضمــان أن
يظــل شــراء وامتــاك ســيارة مــازدا الفاخــرة جتربة
فريــدة وخاليــة مــن املتاعــب حيــث ميكــن لعمــاء
التجزئــة االســتمتاع بأســعار جذابــة وعــروض ذات
قيمــة مضافــة حصريــة علــى طــرازات  2020مــن
ســيارات السيدان وســيارات الدفع الرباعي باإلضافة
إلى خيارات متويل املنزل مرنة.
كمــا أطلقــت عرضا ينطبــق على موديالت مختارة
ولعمالء التجزئة فقــط مينــح العمــاء تأمني شــامل
مجانــي  ،خدمة صيانة  3ســنوات أو 50,000كلــم
أيهما أوالً باإلضافة إلى التسجيل مجانا وينطبق عل
ى سيارات مازدا  CX5ومازدا .CX9
أما املوديالت مازدا  ،3مازدا  6ومازدا  CX3فتمنح
تأمني شمل وتسجيل مجاني ويتيح العرض إمكانية
السداد عن طريق دفعات الدفعة األولى  %35والدف
عة الثانية  %65خالل  18 - 6شهر وعلى اقساط مت
ساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل
وتعتبر مازدا عالمة جتارية متميزة للســيارات ذات
قيمــة عاليــة مــع تصميــم فريــد وتقنيــات مبتكــرة
وجــودة وتصنيــع يابانــي .مــازدا مازالــت العالمــة
التجاريــة الوحيــدة مــع غالبيــة طرازاتهــا صنعــت في
اليابان ومتوفرة في منطقة الشرق األوسط.
ســيارة مــازدا اجلديدة «ســي إكس :»5-إظهــار أبعاد
جديــدة للقيــادة وتعــرض الســيارات الوطنيــة مــازدا
«ســي إكــس ، »5-لتحقــق بذلــك حلــم شــركة مــازدا
بتوفير ســيارات دفع رباعي متزج بني متعة القيادة
وراحــة الراكب .ومازدا عالمــة جتارية فريدة تعمل
مــن أجــل تأســيس عالقــة قويــة مــع العمــاء ،ولكــي
تصبــح جــزء أساســيا مــن حياتهــم .ولتحقيــق ذلــك
تعمل مازدا من أجل تعزيز شعور الصلة بني السيارة
والســائق ،مــا يقــود إلــى صنــع ســيارات تتمركز حول
اإلنسان والتي تعمل في تناغم مع احلواس اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة
كليــا تقنيــة
ـدة
ـ
ي
اجلد
5-CX
تتبنــى ســيارة
ً
 G-Vectoringللتحكــم فــي الســيارات ،وهــي
أولــي تقنيــات ســكاي اكتيــف SKYACTIV-
 ،VEHICLE DYNAMICSوقــد مت صقــل
أداء القيــادة متاشــيا مع الطبيعة البشــرية وحتقيق
الســلوك الديناميكــي الــذي يتوافــق مــع توقعــات
السائق وقيادة مريحة مع احلد األدنى من التأثير
علــي اجلــذع بــن جميــع الــركاب .تتميــز املقصورة
هدوءا مما يســمح مبحادثــة أكثر راحة
بأنهــا أكثــر
ً

وتوفر املقاعد اخللفية مستويات أعلى من الراحة
وسهولة االستخدام.
ـزوده
ـ
م
ـا
ـ
ي
كل
ـدة
ـ
ي
اجلد
CX5
تأتــي ســيارة
ً
مبحــرك  2.5 SKYACTIV-Gوالــذي يعمــل
بالبنزيــن مباشــرة .مــع ناقــل حركــة أوتوماتيكــي
 SKYACTIV-DRIVEذو ســت ســرعات.
هــذه احملــركات توفــر تســارعا قويــا لتوليــد الطاقــة
187حصــان  5.700دورة فــي الدقيقــة وعزم دوران
 250نانومتر  5000دورة في الدقيقة.
الســامة االســتباقية سلســلة مــازدا حتقــق أعلــى
درجات السالمة
إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن املزايــا القياســية
توفــر ســيارات مــازدا الرياضيــة متعــددة االغــراض
وســيدان املزيــد مــن تقنيــات الســامة االســتباقية
 i-ACTIVSENSEوالتي تشمل:

• رادار مازدا ملراقبة السرعة
• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور
• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن
كما مت جتهيز معظم طرازات مازدا بواقي اختياري
ملنــع التصــادم األمامــي ومصابيــح أماميــة محــددة
مت اختبارهــا مــن قبــل معهــد التأمــن للســامة على
الطرقات السريعة بالواليات املتحدة األمريكية ومت
تصنيفها بكونها علي اعلي درجات الســامة و مازدا
هــي اخلــط الكامــل الوحيــد مــن الشــركات املصنعــة
لســيارات الــركاب القــادرة علــى تقــدمي مثــل هــذه
اخلدمات في السنوات األخيرة.
تقوم اختبارات معهد التأمني للسالمة على الطرقات
السريعة بتقييم جانبني من جوانب السالمة :القدرة

علــى التحمــل وهي كيف حتمى الســيارة ســائقها في
حالــة احلــوادث وجتنــب األعطــال والتخفيــف مــن
حدتهــا وهــي تكنولوجيا ميكــن أن متنع التصادم أو
تقلل من شدته .متنح جوائز معهد التأمني للسالمة
علــى الطرقــات الســريعة ألولئــك الذيــن يحصلــون
علــى تقييمــات جيــدة في خمس اختبــارات للتصادم
باإلضافة إلى تقييم متقدم أو ممتاز ملنع االصطدام
األمامــي ليصبحــوا مؤهلــن حلالــة اعلــي درجــات
السالمة.
نظــام i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE
املدعم للثقة
إن التــزام مــازدا الــذي ال يتزعــزع بجعــل الســيارات
توحــي بالســعادة واإلثــارة واضحــا فــي ديناميكيــات
القيــادة املســتمدة مــن نظــام I-ACTIV AWD
األكثــر ثقــة في مجــال التكنولوجيا واألداء للســيارات

الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.
يأتي نظام  I-ACTIV AWDمن خالل مستشعراته
والتي تأخذ بعني االعتبار عوامل مثل زاوية التوجيه
ومدخــات اخلانــق وتدويــر العجــات مــع درجــة
احلرارة واســتخدام املســاحات لرسم صورة واضحة
عــن الظــروف اخلارجيــة .ميكن لنظــام I-ACTIV
 AWDضبــط مخــرج الطاقــة أكثــر مــن  200مــرة
متغيرا مختل ًفا  ،للتنبؤ مبا
في الثانية باستخدام 27
ً
تبدو عليه ظروف الطريق.
مــازدا  CX9احصــل عليهــا لعائلتــك وقــم بقيادتهــا
بنفسك
العالمــة التجاريــة اجلديــدة مــازدا  CX9هــي مزيــج
مثالــي مــن الرقــي واملظهــر املالئــم للعائلــة للســيارات
الرياضيــة متعــددة االغــراض .إنهــا أول ســيارة مــازدا
تتميــز مبحرك بنزين  .2.5T SKYACTIV-Gيقدم
أداء رائــدا ً فــي فئتــه مــع
محــرك الشــحن التوربينــي
ً
كفاءة عالية .لم يسبق أن شعرنا باإلثارة في السيارات
الرياضية متعددة االغراض ذات السبعة مقاعد .يعمل
نظــام  Dynamic Pressure Turboاملبتكــر علــى
تعديل ضغط الدفع وتدفق الهواء وف ًقا لسرعة احملرك
للتغلب على املشكالت التقليدية مثل التأخر التوربيني.
مازدا  6سيدان مع الفارق
مــازدا  6هــي ســيارة الســائق .ســيارة رياضيــة
شخصية مع كل شيء في قمرة القيادة املخصصة
ملســاعدتك علــى االســتمتاع بالقيــادة مــن خــال
الشــعور املباشــر بكونــك تســتمتع داخــل الســيارة.
ســيارة مــازدا  6فريــدة مــن نوعهــا ذات تصميــم
عاطفــي وحتكــم دقيــق وجاذبيــة متميــزة مــازدا
 6تأتــي بجســم جــذاب يوضــع علــى هيــكل معالــج
حــاد ويحيــط بتصميــم داخلي فاخــر .من الداخل
تشــترك التقســيمات األساســية عاليــة اجلــودة
فــي نفــس احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة 2.5
ـرا بقــوة  184حصانًــا .بالنســبة للداخــل والصــف
لتـ ً
األساســي فــإن محــرك رباعــي األســطوانات ســعة
 2لتــر  154حصــان هــو خيــار متــاح .يتوفــر ناقــل
احلركــة األوتوماتيكي ذو الســت ســرعات وأحدث
ميزات الســامة النشطة مثل نظام تثبيت السرعة
التكيفــي والفرملــة التلقائيــة فــي حــاالت الطوارئ
في اإلصدارات عالية اجلودة.
هــذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنيــة جاهــدة فــي
دعــم الســوق القطري بأفضــل الطــرازات التي حتقق
رغبات وطموحات عشاق عالم السيارات في قطري
وكعادتها تبدع الشركة في تنوع عروضها التسويقية
فيما يلبي طموحات العمالء.
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بإمكانيـات توصيـل عالـي اجلـودة ...

HUAWEI MateBook X Pro

بــوزن خفيــف وأنيــق
أعلنــت مجموعــة هــواوي ألعمــال املســتهلكني عــن إطــاق احلاســوب
الشــخصي احملمــول  HUAWEI MateBook X Proاجلديــد ،لتتيــح
للمســتخدمني جتربــة غامــرة جتمــع بــن التصميــم األيقونــي للسلســلة
الرائــدة والتكنولوجيــا املبتكرة والذكاء االصطناعي .وتســعى هواوي عبر
هذه اخلطوة إلى تقدمي جتربة اتصال رائعة وأداء عالي تُعيد من خالله
تعريــف مشــهد األجهــزة احملمولــة واالرتقــاء بتطلعات املســتخدمني إلى
مستويات جديدة .وقال وانغ ينفني ،رئيس خط إنتاج األجهزة اللوحية
واحلواســيب الشــخصية فــي هــواوي“ :جــاء إطالق احلاســوب الشــخصي
احملمــول  HUAWEI MateBook X Proبتصميــم رفيــع جــدا ً وفائــق
اخلفــة ليجســد نظــرة هــواوي املميــزة فــي تقــدمي أجهــزة تضــم أحــدث
التقنيــات بتصاميــم ُمبتكــرة ومتقنــة الصنــع .وتتضمــن مزايــا اجلهــاز
اجلديد جتهيزه بشاشة  Ultra FullViewتعمل باللمس ،وتقدمي أعلى
مستويات األداء ببطارية تدوم طويالً ،واتصال قوي ليتيح للمستخدمني
احلفــاظ علــى مســتوى إنتاجيتهم فــي مختلف األماكن واألوقــات .وتُعد
االنســيابية والتقنيــات املبتكــرة والــذكاء أبــرز ســمات سلســلة أجهــزة
 MateBook Xوجميعها سمات نابعة من تراث هواوي الغني بأحدث
التجهيــزات واالبتكارات .وقد حرصنا على تقدمي احلاســوب الشــخصي
ليكــون األقــوى فــي فئتنــه ومبزايــا رائعــة ليقــدم للمســتخدمني جتربــة

شاملة تتناسب مع مختلف السيناريوهات وأمناط حياتهم».
شاشة عرض كاملة المتناهية بدقة عالية تخطف األنفاس
مت تصميــم  HUAWEI MateBook X Proألصحــاب األعمــال
الصاعدين وصانعي احملتوى احملترفني ،واملســتخدمني املتميزين الذين
يسعون للحصول على أجهزة مبتكرة تتماشى مع أمناط حياتهم .فمن
آليــا باســتخدام
اخلــارج ،يتميــز اجلهــاز بهيــكل أحــادي معدنــي مصنــوع ً
احلاســب اآللــي مــع طبقة نهائية ممتــازة لتضفي علــى املظهر اخلارجي
ليعيد
ملمســا
ناعمــا .كمــا ،ويأتي اجلهاز الشــخصي األحدث من هــواوي ُ
ً
ً
جتربــة احلمــل الفائــق عبــر هيــكل خفيــف الــوزن يبلــغ ســمكه  14.6مم
فقــط ووزن  1.33كجــم ،ليكــون اخليــار األمثــل للباحثــن عــن أجهــزة
خفيفة الوزن للحفاظ على أعلى مستويات اإلنتاجية.
وباالســتفادة مــن إمكانــات التصميم الرائدة التــي تنفرد بها هواوي ،مت
تزويــد احلاســوب الشــخصي بشاشــة عــرض كاملــة Ultra FullView
 .displayوعبــر تصميــم شاشــة خاليــة مــن العوائــق ،ونســبة شاشــة إلــى
جســم تبلــغ  91باملائــة ،تتيــح شاشــة اجلهــاز للمســتخدمني االســتمتاع
مبشــاهدة غامــرة عاليــة احلــودة .وعــاوة علــى ذلــك ،حرصــت شــركة
التقنيــات الرائــدة علــى تقــدمي مســاحة عــرض أكبــر تبلــغ  2 :3مقارنــة
بالشاشات العريضة السائدة لتجربة غامرة لتعزيز اإلنتاجية.

شاحنــات وباصــات تعــزز مــن اعمالكــم ...

السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال

بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري
بــرزت العالمــة التجاريــة هيونــداي فــي االســواق العامليــة

ارتكز تصميمها على تقليل الوقت وخفض التكاليف .

حافلة هيونداي كاونتي ...شريكم األفضل في التنقل

التصمميم تؤكد على ثالث عوامل ساعدت كثيرا في ان

بفضل مبيعاتها الراســخة و خدمات ما بعد البيع املميزة

الغطاء اخلارجي األملس بنوافذه البانوراميه املتدفقة في

علــى العمــاء بالدرجــة الرئيســية ،فقــد ســاعدت شــركة

الراحة للركاب  ،اضافة الى املرايا اخلارجية العملية من

ســريعا كمصنــع عاملــي للشــاحنات  ،مــع فلســفة فــي
ترتقي تلك العالمة الى تلك املكانه العاملية  ،وتتمثل تلك
العوامــل فــي قمة اآلداء العالــي واملوثوقية واإلقتصاد في

استهالك الوقود .

شريك موثوق به

بدولــة قطــر ،عــاوة على املنهجيــة املنســجمة التي تركز
الســيارات الوطنية « املوزع احلصري لشــاحنات وباصات

إن اهــم مــا مييــز هيونــداي عــن غيرها مــن العالمات

هيونــداي فــي قطــر « في صعود شــاحنات هيونداي إلى

فــي تصميــم واحد  ،لذا تتمتع شــركة هيونداي موتورز

هيونــداي كواحــدة مــن العالمــات التجارية األكثر شــعبية

التجاريــة املعاصــرة هو اجلمع بني تلــك العوامل الثالث
بســمعة عامليــة كشــركة ُمصنعــة عالية اجلــودة  ،قادرة
وبشــكل فريــد علــى اجلمــع بــن تكنولوجيــا التصنيــع

الفعاليــة والتصميــم الصــارم  ،وفــي عالــم تبــرز فيــه
اهميــه الوقــت  ،فقــد مت تصميــم شــاحنات هيونــداي

التجاريــة بشــكل موثــوق علــى أنهــا شــاحنات اقتصادية
مــن الدرجــة االولي  ،فهي ببســاطة قــادرة على حتمل
العمــل علــى مــدار الســاعة  ،وحتمــل اقصــى احلمــوالت

حتــى فــي ظل ظــروف الطرق الوعرة والقاســية  ،فقد

مركز مرموق في سوق السيارات القطري ،لتسطر اسم

وموثوقيــة فــي مختلــف قطاعــات األعمــال مثــل البنــاء
وصناعة النفط والنقل  ،وصناعة املواد الغذائية وغيرها.

حافلة هبونداي يونيفرس  ...متيز فريد طوال الطريق

تصميــم فريــد مــن نوعــه  ،لتوفــر بذلــك اقصــى درجات

الــى مقصــورة القيادة  ،كمــا مت تصميم مقابض األبواب

اجل رؤية ممتازة وشاملة  ،تضم احلافلة نظام تكييف

ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة .
سلسلة أتش دي  ...قوة اآلداء

في املكان االمثل األمثل ليسهل من استخدامها  ،اضافة

الــى إضــاءة داخليــة قويــة ومســاحة للتخزيــن ،.لذا تظل
دائما في املقدمة .
هيونداي
ً
القوة واملوثوقية

اضافــة الــى نظــام التعليــق املعقــد جــدا مصنــوع مــن

توفــر هيونــداي نظــام كوابــح مانــع لإلنــزالق ومكابــح
فرامل أمامية و خلفية كخيارات موجودة وذلك من

أجل ضمان األمان وراحة البال .
سلسلة  -EXقوة ديناميكية

وتعــد اول سلســلة كاملــة التغييــر منــذ ان طرحت شــركة

توفــر سلســلة هيونــداي اتــش دي ديناميكيــة وقــوة آداء

متــزج محــركات الديزل املتقدمة واملعدلة من هيونداي

هيونداي موتورز ( )Mighty IIسلســلة اتش دي في عام

بجــودة التصميــم وقمــة املوثوقيــة  ،لــذا تعــد سلســلة

،والذي جعل من شــاحنات هيونداي تتبوأ مكانا مرموقا

للــركاب  ،اضافــة الــى املتانــة والســامة مقارنة بالتســخة

للشــاحنات اخلفيفــة واملتوســطة احلجــم  ،حيــث تتميــز
هبونــداي اتــش دي الســيارة املثاليــة لتلبية الطلــب املتزايد

تتميــز حافلــة هبونــداي يونيفــرس مبواصفــات قياســية

للركاب ،تتســع احلافلة لـ  45راكبًا مبا في ذلك الســائق ،
لذا فهي متثل اخليار االمثل الذي يوفر الرفاهية الفائقة

االفضل بني فئتها من ناحية املتانة واالداء والسالمة.

في نقل الركاب.

اجهــزة القيــاس حتكــم اكثر ،كما انه الســهل جدا الدخول

الفــوالذ الصلــب مــن أجــل قــوة التوقــف الفائقــة  ،كمــا

توفــر احلافلــة كاونتــى مــن هيونــداي  23مقعــدأ  ،ياتــي

تواصل بني السيارة وقائدها  ،ميثل تصميم مفتاح لوحة

علــى اعمــال النقــل بالشــاحنات  ،متــر سلســلة شــاحنات

عاليــة الدقــة توفــر جتربة قيادة ممتــازة وراحة قصوى

أمانًــا وأكثرهــا راح ـ ًة  ،فهــي تعطيك احســاس بــأن هناك

تلــك االطــارات القوية واملتينة بشــكل مثير لإلعجاب،

هيونــداي  HDمــن خــال العديــد من االختبــارات لتكون

الكفاءة وقمة الراحة

توفر سلسلة هيونداي اتش دي واحدة من أكثر السيارات

بــن قــوة اآلداء واملوثوقيــة وقــوة التحمــل اإلســتثنائية
في عالم األعمال الشاقة

أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق

 ، 1998وتتميــز النســخة اجلديــدة بتوفيــر راحــة افضــل
السابقة .

تصميم Fluidic Sculpture

سلســلة شــاحنات هيونــداي اتــش دي

ويعــد فلســفة التصميــم لشــركة هيونــداي موتــورز ،،

قيادتــك لشــاحنات هيونــداي يشــعر املرء حتمــا براحة

 Mightyطبقــا لذلــك التصميــم لتوفــر بذلــك احلركــة

مت تطويــر

لضمــان األمــان التام.علــى الطرقــات  ،فمبجــرد
البــال .تتثمــل منظومــة الســامة فــي هيونــداي فــي

مســتوحي من الطبيعة  ،وقد صممت شاحنات هيونداي
الديناميكية والكفاءة
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بفضل تصميمها املميز وحضورها الالفت ...

سيارة  BMWالفئة الرابعة كوبيه
اجلديدة كليا تخطف األنظار
أعلنــت شــركة الفــردان للســيارات ،الوكيل احلصري
واملــوزع املعتمــد ملجموعــة  BMWفي قطر ،رســميا ً
عن وصول سيارة الفئة الرابعة كوبيه اجلديدة كليا ً
مــن  ،BMWوالتــي متثــل الفصــل التالــي مــن إرث
ســيارات الكوبيــه الــذي شــكلته العديــد من طــرازات
 BMWاألسطورية.
يعكــس تصميــم ســيارة Series Coupé 4 BMW
اجلديــدة التركيــز علــى القــوة الديناميكيــة ضمــن
مفهوم الســيارة .ويترافق أحدث جيل من السيارات
الرياضيــة ذات املقعديــن ضمــن القطــاع املتوســط
احلجم والفاخر مع مفهوم السيارة الذي يركز على
توفير املزايا الديناميكية أثناء القيادة.
يســاهم العــدد القليــل مــن اخلطــوط واســتخدام
األســطح املمتــدة وذات املســاحات الواســعة فــي متيز
تصميم الهيكل الذي يعبر عن متعة القيادة من كل
زاويــة .وتــدل الواجهــة األمامية والرائعة في ســيارة
 Series Coupé 4 BMWاجلديــدة علــى طابعهــا
املســتقل .وتبــرز زوايــا الشــبكة املزدوجــة الكبيــرة
وذات االجتاه العمودي إلى األمام ومتتد إلى أســفل
تقريبا ً حتى احلافة السفلية للمئزر األمامي.
تقــدم الفئــة الرابعــة ثالثــة طــرازات مختلفــة ،حيث
يتمتع اثنان منهما بوحدتي بنزين بأربع أسطوانات،
وهمــا ســيارة  420i BMWكوبيــه ،التــي تنتــج قــوة
قدرها  135كيلو واط 184/حصان ،وسيارة BMW
 430iكوبيــه اجلديــدة ،التــي تنتــج قــوة قدرهــا 190
كيلــو واط 258/حصــان .كمــا مت إطــاق طــراز بســت
أسطوانات يعمل بالبنزين ،وهو طراز  M440iالذي
يولد  275كيلو واط  374 /حصان.

جتسد األسطح املصممة بأناقة واملواد عالية اجلودة
والشــكل الــذي يركــز علــى الســائق فــي مقصــورة
القيــادة ،األجواء املتميــزة والتصميم الداخلي الفريد
الــذي يتمحــور حــول أداء ســيارة Series 4 BMW
 Coupéاجلديــدة .وتأتــي املقاعــد الرياضيــة واملقــود
اجللــدي الرياضــي ذي التصميــم احلديــث ضمــن
املزايا القياسية في السيارة.
وإلــى جانــب التصميــم األنيــق واملتناســق للوحــة

العــدادات وحافــة لوحة الباب ،فــإن اللوحة املركزية
حتيط بالركاب في املقاعد األمامية .ويعمل الزجاج
الصوتي في لوح الزجاج األمامي على ضمان الراحة
عند القيادة ملسافات طويلة.
وميكــن للعمــاء االســتمتاع باملخمــدات املرتبطــة
باالرتفــاع مع ضبط مخصص ومعتمد ضمن املزايا
القياســية .ويتوفــر نظــام التعليــق  M Sportضمــن
املزايــا االختيارية مــع إعداد أكثر ضبطا ً للمخمدات،

والتركيبــات والقضبان املضادة لالنقالب ،باإلضافة
إلى دعامات هيكل إضافية وتوجيه رياضي متغير.
وتشــمل اخليــارات اإلضافيــة املتوفــرة نظــام تعليــق
 Mقابــل للتكيــف مــع مخمــدات يتــم التحكــم فيهــا
إلكتروني ـاً ،ومكابــح  M Sportمــع إمكانية االختيار
بــن مكابــس زرقــاء أو حمــراء للمكابــح ،وتــروس
تفاضليــة  M Sportمــع وظيفــة قفــل متغيــرة
بالكامل في الترس التفاضلي اخللفي.
تتمتــع ســيارة  Series Coupé 4 BMWمبجموعــة
أوســع بكثيــر مــن أنظمــة مســاعدة الســائق مقارنــة
بالطــراز الســابق .وتتضمــن الســيارة حتذيــرا ً مــن
االصطــدام األمامــي مــع تشــغيل الفرامــل ونظــام
حتذير مغادرة املسار والعودة إلى املسار.
تتمتــع ســيارة  Series Coupé 4 BMWمبجموعــة
أوســع بكثيــر مــن أنظمــة مســاعدة الســائق مقارنــة
بالطراز الســابق .وتتضمن الســيارة خرائط ،BMW
واملســاعد الشــخصي الذكــي مــن  ،BMWوالهاتــف
الذكي املدمج ،وترقية البرامج عن بُعد.
ويســتفيد الســائق والــركاب فــي ســيارة 4 BMW
 Series Coupéاجلديــدة أيض ـا ً مــن اخليــارات
املطــورة للتشــغيل الســهل واخلدمــات الرقميــة
املبتكــرة التــي يوفرهــا نظــام التشــغيل .7.0 BMW
ميكن تعديل محتوى الشاشــة بشــكل شــخصي بينما
ميكــن أن يتــم التفاعــل متعدد الوســائط بني الســائق
واملركبــة ،حســب املوقف ،عبر شاشــة ملــس للتحكم،
أو نظــام  ،iDrive Controllerأو األزرار متعــددة
الوظائــف علــى عجلة القيــادة ،أو عن طريق التحكم
الصوتــي أو التحكــم االختيــاري بإميــاءات .BMW

يتوفــر أيض ـا ً املســاعد الشــخصي الذكــي مــن BMW
املــزود بوظائــف إضافيــة خلدمــة العمــاء كميــزة
قياسية في السيارة اجلديدة.
وفيمــا يتعلــق باخلدمــات الرقميــة ،فــإن إحــدى
املزايــا اجلديــدة البــارزة لســيارة Series 4 BMW
 Coupéاجلديــدة هــي خرائــط  .BMWوباإلضافة
إلى حســاب املسارات وأوقات الوصول بسرعة ودقة
ملحوظــة ،وحتديث بيانات حركة املرور في الوقت
الفعلــي ضمــن فتــرات زمنيــة قصيــرة ،فــإن نظــام
التنقــل اجلديــد املســتند إلــى الســحابة يتيح للســائقني
إدخــال أي كلمــة عنــد البحــث عــن وجهــة للوصــول
إليها.
تتوفــر أيض ـا ً مزايــا BMW Live Cockpit Plus
و BMW Live Cockpit Professionalأيض ـا ً
ضمــن تقنيــة الهاتــف الذكــي املدمــج .وإلــى جانــب
 ،Apple CarPlayيتوفــر ضمــن نظــام التشــغيل
لســيارة  BMWالفئــة الرابعــة كوبيــه اجلديدة نظام
 .Android Autoتعــد ترقيــة البرامــج عــن بُعــد
ميــزة جديــدة أخرى تتيح إمكانية اســتيراد وظائف
الســيارة احملســنة واخلدمات الرقميــة اإلضافية إلى
السيارة عبر الهواء.
متثــل الســيارة املرحلــة التاليــة مــن التطــور املســتمر
لســيارات  BMWفي قطر ،وال شــك أن قطر تعتبر
ســوقا ً مهم ـا ً لســيارات  ،BMWوكمــا هــو احلــال
بالنسبة للطرازات السابقة ،فنحن على يقني من أن
الســيارة ستحظى بشعبية بني عمالء الفئة املتوسطة
احلجــم والذيــن يطلبــون مســتوى عــالٍ مــن األداء
والراحة.
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توفر محطات  Destinationللشحن املجاني للسيارات الكهربائية ...

مركز بورشه الدوحة يدشن محطات شحن
للسيارات الكهربائية في مقرات أوريدو
متاشــيا ً مــع اســتراتيجية دولــة قطــر للحــد مــن
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وتعزيز االســتدامة،
يواصــل مركــز بورشــه الدوحــة ،شــركة البــراق
للســيارات ذ.م.م ،توســيع شــبكة محطــات شــحن
الســيارات الكهربائيــة مــن خــال العمــل مــع شــركة
االتصــاالت الدوليــة الرائــدة أوريــدو علــى تركيــب
محطــات  Destinationللشــحن مــن بورشــه فــي
مقراتها.
ومت تركيــب محطتــي شــحن بالتيــار املتــردد بقــوة
 11كيلــووات فــي املقــر الرئيســي للشــركة فــي بــرج
 HQ1فــي منطقــة اخلليــج الغربــي .ومــن املقــرر
أن يتبــع ذلــك تركيــب محطــات الشــحن فــي ثالثــة
مواقــع إضافيــة ضمــن فــروع أوريــدو فــي وادي
الســيل والوعــب وأبــو هامــور .وقــال ســلمان جاســم
الدرويــش رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ملركــز بورشــه الدوحــة إن الشــراكة االســتراتيجية
مــع أوريــدو تتماشــى مــع التــزام بورشــه مبســتقبل
التنقــل الكهربائــي وخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون .وأضــاف« :تواصــل بورشــه اســتثماراتها
الكبيــرة فــي مجموعة منتجــات E-Performance
بطــرح طــرازات تايــكان  4Sوتايكان توربــو وتايكان
توربــو  Sالكهربائيــة بالكامــل ،والتــي أصبحــت
متوفــرة للطلــب حالي ـاً ،وتعتبر ســهولة الوصول إلى
محطــات  Destinationللشــحن جزءا ً ال يتجزأ من
تلــك االســتثمارات .ســتتاح محطــات الشــحن ملالكــي
ســيارات بورشــه الكهربائيــة والهجينــة ،كمــا ســيتم
تقــدمي خدمــة الشــحن لــزوار وموظفــي أوريــدو».
يذكــر أن ســيارة تايــكان  4Sميكن أن تقطع مســافة
تصل إلى  463كم وتولد قوة تبلغ  571حصان متري
عنــد جتهيزها ببطاريــة  Performance Plusذات
الســعة اإلجماليــة التــي تبلــغ  93.4كيلــووات ســاعة،
والتي تأتي كتجهيز اختياري .ويضاهي طراز توربو
 Sاألعلى في املجموعة وقت التسارع لسيارة بورشه
 RS GT2 911مــن الســكون إلــى  100كم/ســاعة
فــي  2.8ثانيــة فقــط ،حيــث يولــد قــوة قدرهــا 761
حصان متري .وميكن شحن جميع طرازات سيارة
تايــكان عبــر كال جانبيها باســتخدام التيار املتردد أو
باســتخدام التيار املباشر عبر اجلانب األمين .وأقيم
التدشــن الرسمي للشاحن يوم ( 4نوفمبر) في املقر
الرئيســي لشــركة أوريــدو فــي بــرج  .HQ1وتشــمل
هــذه الشــراكة إتاحــة الفرصــة للعمــاء والراغبــن
فــي شــراء ســيارة كهربائيــة الختبــار قيــادة ســيارة
تايــكان وتفقــد محطــة الشــحن اجلديــدة املوجــودة
فــي منطقــة صــف الســيارات املطــورة فــي مقــر

الشــركة .وقــال يوســف الكبيســي ،الرئيــس التنفيذي

هــو مــن القيــم األساســية لشــركتنا ،فمــن الطبيعــي

الشــحن خدمــة إضافيــة نقدمهــا لعمالئنــا عنــد

أول ســيارة كهربائيــة بالكامــل مــن بورشــه .ومتثل

بورشــه الدوحة تتماشــى مع اســتراتيجية املســؤولية

حتقيق هذا االلتزام .كما نؤكد على التزامنا بتحقيق

في مقر أوريدو في برج  HQ1هي محطة الشحن

الشــحن فــي مواقــع اســتراتيجية كي يحظــى العمالء

للعمليات في شــركة أوريدو ،إن الشراكة مع مركز
االجتماعيــة ألوريــدو والتزامهــا بأهــداف األمم

املتحدة لالســتدامة« :نظرا ً ألن االلتزام باالستدامة

أن مننــح زمالءنــا كل الفرص املتاحة للمشــاركة في

هذه األهداف من خالل مســاعدتهم على اســتخدام
وســائل النقــل املســتدامة .ويعتبــر توفيــر محطــات

سلمان جاسم الدروي :

زيارتهــم مقراتنــا» .يشــار إلــى أن احملطــة اجلديــدة
الســابعة التــي يوفرهــا مركــز بورشــه الدوحــة فــي

الدولــة ،وذلــك قبيــل طــرح ســيارة بورشــه تايــكان،

تواصل بورشه استثماراتها في E-Performance
بطرح طرازات كهربائية بالكامل

هذه اخلطوة جزءا ً من خطة أكبر لتوفير محطات

الذيــن يختــارون شــراء أحــد الطــرازات الهجينــة أو

الكهربائية براحة البال.
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قطــر للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

ميتسوبيشي إكليبس كروس
أداء قوي وتقنيات متطورة

تعــد ميتسوبيشــي إكليبــس كــروس واحــدة مــن أفضل
ســيارات الكــروس أوفــر وذلــك لفضــل أدائهــا القــوي
وتقنياتهــا احلديثــة واملزايــا العديــدة التــي تضمهــا.
وترسي هذه املركبة معايير جديدة في فئة الكروس
أوفــر حيــث تلبي تطلعات جميع الفئات واألعمار على
حد سواء.
ّ
وتتوفــر املركبــة لــدى شــركة قطــر للســيارات ،الوكيــل
املعتمــد لســيارات ميتسوبيشــي فــي قطــر ،فــي صالــة
عرضها على طريق سلوى.
مظهر شبيه مبركبات الكوبيه
تتمتع إكليبس كروس اجلديدة مبظهر جميل وحيوي
وانســيابي يشــبه الشــكل اجلميــل والســاحر النعــكاس
خــامت األملــاس خــال الكســوف الكلــي .فاللــون األحمــر
البــراق لهــذه الســيارة مياثــل هالة الشــمس الرائعة من
خلف القمر خالل عملية الكسوف.

بــدأ إنتــاج هــذه املركبــة فــي الواليــات املتحدة فــي عام
 1989واقتــرن اســم إكليبــس مــع كــروس فــي ســيارة
إكليبــس كــروس اجلديــدة كلي ـا ً ليخــرج طــرازا ً يرتقــي
مبتعة القيادة إلى أعلى املستويات.
تتميــز الســيارة مبظهرهــا األنيــق الذي يشــبه ســيارات
الكوبيــه وبتصميــم ســيارات  SUVاملعــروف فــي
ميتسوبيشــي .فالشــكل اإلنســيابي واملنحــوت يعطــي
ـداء
املركبــة إحساس ـا ً بالقــوة والنشــاط الرياضــي ابتـ ً
مــن الواجهــة الرياضيــة وصــوالً إلى املصابيــح اخللفية
لتتجانس كافة املكونات في شخصية السيارة املميزة.
تصميم ملهم
يثير تصميم املركبة رغبة السائقني في جتربة قيادة
منــذ النظــرة االولــى لتمنحهــم الثقــة الكاملــة ومتعــة
القيــادة .ومتام ـا ً كحركــة الرياضــي خــال نشــاطه،
يتــرك الشــكل اإلنســيابي واخلطــوط املنحنيــة واحلادة

انطباع ـا ً هجومي ـا ً وديناميكي ـا ً لــدى الســائقني وكذلــك
اجلمهور.
وتقــدم املركبــة اجلديــدة مفاجــأة مــن حيــث الشــكل
والتصميم متمثلة باملقصورة حيث يظهر درة الشغف
الهندســي الذي يجمع املميزات الرياضية واألنيقة في
الوقــت نفســه .من لوحــة الوظائف األفقيــة املميزة إلى
الزخرفــة باللــون الفضــي اللمــاع ،تســتقبل املقصــورة
الســائق والــركاب لتجربــة جريئــة فريــدة مــن نوعهــا
ممزوجــة بخصائــص حديثــة مــن الصــوت والعــرض
بغرض الترفيه وتقدمي املعلومات.
األداء
تتميــز ســيارة ميتسوبيشــي إكليبــس كــروس 2018
مبحرك مطور بســعة  1,5ليتر بتقنية احلقن املباشــر
وتيربــو مــزدوج ليولد قوة كبيــرة وعزم دوران متنح
السيارة أداء نشطاً.

السالمة
مت حتســن هيــكل املركبــة ونظــام التعليــق إلــى أعلــى
املســتويات لزيــادة قدرة الســيارة على الثبــات والقيادة
اآلمنــة مــن دون التأثير على اجلودة والراحة ملســتوى
القيــادة .فتــم تعديــل الشاســيه وهيــكل الســيارة لتمنح
املركبــة مزيــدا ً مــن املرونــة والســيطرة والقيــادة
املتفوقة.
مــن حيــث االمــان والســامة ،مت جتهيــز إكليبــس
كــروس بأحــدث تقنيــات الســامة النشــطة مــن
ضمنهــا احلــد مــن التصــادم االمامــي ،التحذير من
اخلــروج عن املســار ،نظــام النقطة العميــاء ،حتذير
وحساســات خلفيــة ،التحكــم النشــط بالتصــادم،
نظــام الســيطرة علــى زيادة الســرعة غير احملســوبة
لتوقــع احلــاالت التــي ميكــن أن تــؤدي إلــى حــوادث
واملساعدة في جتنبها.

جسم صلب
إلــى جانب التصميم األنيق ،أولت ميتسوبيشــي موترز
أهميــة بالغــة جلــودة القيــادة وصالبــة الهيــكل .تتســم
املركبــة بجســمها الصلب واملتني مــن دون التأثير على
الــوزن احلقيقــي للمركبــة ،وذلــك بفضــل اســتخدام
تقنيات حديثة ومطورة.
القيادة الذكية
إكليبــس كــروس هــي الكــروس أوفــر التــي ميكــن
فقــط لشــركة ميتسوبيشــي أن تصنعها نظــرا ً خلبرتها
العريقــة فــي مجــال تصنيــع ســيارات الدفــع الرباعــي
 .SUVوبينما يبحث الناس عن العديد من اخلصائص
فــي كل مركبــة ،تأتــي مركبــة إكليبــس كــروس لتلبــي
متطلبــات العمــاء فــي كل تفاصيلهــا حيــث توفــر
إعدادات كاملة من القيادة الذكية تضاف إلى متيزها
من حيث التصميم واملظهر اخلارجي.

بتصميم جدي وأداء رياضي غير مسبوق ...

هيــونــداي تكشـــف النقـــاب عــن

سوناتــا إن اليــن 2021

كشــفت شــركة هيونــداي موتــور اليــوم عــن املزيد
مــن التفاصيــل حــول طــراز ســوناتا إن اليــنN -
كليــا
 Lineلعــام  ،2021والتــي تأتــي بشــكل جديــد ً
يضفــي اإلثــارة واجلاذبيــة علــى فئــة ســيارات
السيدان متوسطة احلجم.
صممــت ســوناتا إن اليــن تكــون نقطــة دخــول
مميــزة إلــى العالمــة التجاريــة «إن» عاليــة األداء
لهيونــداي ،والتــي تتميــز بتصميمهــا املتطــور
وترقياتهــا القوية لألداء .ويكمل طراز «إن الين»
توســيع تشــكيلة ســوناتا من هيونــداي ،بعد إطالق
ســوناتا وســوناتا هايبرد اجلديدة فــي عام ،2019
والتي تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العمالء.
ومبناســبة الكشــف عــن الســيارة اجلديــدة ،قــال
بانــغ ســون جيونــغ ،نائب الرئيس ،رئيــس عمليات

منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا« :اســتطاعت
هيونــداي ســواناتا أن تكســب قاعــدة عريضــة
مــن عشــاق القيــادة والعمــاء ،مــن خــال تقــدمي
مجموعة مــن الطرازات املوثوقة واملوفرة للوقود
واملصممــة بشــكل جــذاب ،وذلــك فــي كل مــن
الســيارات التــي تعتمــد علــى الوقــود والهجينــة،
وتنضــم اآلن ســوناتا إن اليــن  2021إلــى هــذه
التشــكيلة الرائعة التي تلبــي طموح القيادة الرائدة
والرغبــة فــي األداء الديناميكــي املميــز لــدي
الكثيرين».
تصميم رياضي حسي بعناصر مميزة
يبــرز التصميــم اخلارجــي املنخفــض والواســع
لســيارة ســوناتا إن اليــن اجلديــدة معتمــدا علــى
هويــة التصميــم الرياضــي احلســي مــن هيونداي،

وذلــك مــن خــال شــبكة Parametric Jewel
 Pattern Grilleوالواجهــة األماميــة اجلريئــة،
وفتحــات الهــواء العريضــة ،وشــعار إن اليــن ،مــع
وضع ستائر هوائية على شكل سهم على الواجهة
الســفلية لتدعم األداء الديناميكــي الهوائي وتبريد
احملــرك مــع إعطــاء الســيارة اجلديــدة الطابــع
الرياضي.
ويأتــي جانــب الســيارة ،ليؤكد التصميــم الرياضي
لســوناتا إن اليــن مــن خالل ألواح اجلســم املنحوتة
والتــي تتصف حوافهــا اجلانبية وعجالتها املعدنية
مقاس  19بوصة -باجلرأة في التصميم.وتندمج خلفية الســيارة مع التصميم العام بشــكل
منحوت بدقة ،ومصمم لتعزيز األداء الديناميكي
الهوائــي والتعبيــر بشــكل أكبــر عــن اجلماليــة

للســيارات املنخفضــة والعريضــة في نفــس الوقت
وذلــك مــن خــال اخلطــوط األفقيــة .ويتعــزز
شــكل ســوناتا  2021بكل من اجلناح املدمج باللون
األســود الالمــع ،وعــادم الكــروم املزدوج ،وأســفل
اجلهة السفلية ليضيف إلى تصميم السيارة املزيد
من الشهور بالقوة لتعكس أدائها املميز.
وتتكامــل عناصــر التصميم الداخلي مع اخلارجي
فــي ســوناتا إن اليــن ،وتتضمــن عجلــة القيــادة N
املثقوبــة باجللــد مــع قضبــان معدنيــة ،ومقاعــد
رياضية محاكة باللون األحمر مع مساند جلدية،
وفتحــة تــروس مــع ملســات معدنيــة وإضافــات
جلدية ودواسات مصنوعة من السبائك املعدنية.
األكثر رياضية في طرازها
تدعــم األداء امليكانيكــي لســوناتا إن اليــن

املظهــر الرياضــي لســيارة الســيدان ،مــع محــرك
 Smartstream GDiســعة  2.5لتــر بشــاحن
توربينــي ،مقترنًا بناقــل حركة ثنائي القابض (N
 )DCTبثماني ســرعات للعمالء ممن يســتمتعون
بالقيــادة والــذي مت تطويــره للمركبــات «إن»،
ينتــج  290حصانًــا و 311رطـ ًـا من عزم الدوران.
وهــذا يجعــل ســوناتا إن اليــن أقــوى طــرز ســوناتا
الذي طرحته هيونداي على اإلطالق.
كما أدت إضافة شاحن توربيني ،ورأس أسطوانة
مختلف ،وأجزاء داخلية فريدة إلى تطوير أدائها
بشــكل كبيــر ،وذلــك مقارنــة مبحــرك ســوناتا
القياســي رباعــي األســطوانات ســعة  191حصانًــا
ـرا ،أو محركهــا االختيــاري رباعــي
ســعة  2.5لتـ ً
األسطوانات سعة  180حصانًا بسعة  1.6لتر.
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تصميم أنيق يناسب أسلوب احلياة العصري ...

جتربة قيادة االنيقة لكزس  UXالكروس-أوفر
علــى طريــق الشمــال السريــع
الرايــة اوتــو جتــرى جتربــة قيــادة متميــزة لألنيقــة
لكــزس  UXالكروس-أوفر بــدأت التجربة من امام
بــرج عبــد اهلل عبــد الغنــي بالدائــري الثالــث مــرورا َ
مبدينــة خليفة ثم طريق الشــمال الســريع الكتشــاف
امكانيــات لكزس  UXعلــى الطرقات الطويلة لتصل
رحلتنــا الــي مدينــة دخــان التــي تطــل علــى اخلليــج
العربي اكتشفنا من خالل التجربة لكزس  UXمتثل
إضافــة مبتكــرة إلــى فئــة مركبــات الكروس-أوفــر
املدمجــة الفاخــرة ،إذ يجمع الطــراز اجلديد كليا ً بني
أحــدث مــا تقدمــه العالمــة التجاريــة الفاخــرة مــن
مســتويات الرفاهيــة وتقنيــات الســامة فــي حزمــة
تشــمل عناصــر التصميــم اجلذابــة اجلديــدة ونظــام
الدفع ذي الكفاءة العالية.
ستمد اسم  UXمن النهج الذي اتبعه فريق تصميم
يُ َ
املركبــة ،ويعكــس مهمتهــا التــي جتمــع بــن كونهــا
مركبــة مناســبة لالســتخدام اليومــي فــي املدينــة
( )Urbanومركبــة كروس-أوفــر مناســبة ألســلوب
احليــاة النشــط احلافــل باملغامــرات .وحتديــداً ،فقــد
مت اســتمداد مصطلــح  UXمــن حــرف  Uفــي كلمــة
 Urbanوحرف  Xفي كلمة  ،X-overوهي اختصار
لكلمــة  .crossoverوبهــذا فقــد مت تصميــم مركبــة
تضفــي طابع ـا ً ديناميكي ـا ً وتهدف إلــى تقدمي جتربة
قيــادة تفاعليــة مــع مســتويات الراحــة واالنســيابية
الفريــدة التــي لطاملــا اشــتهرت بهــا مركبــات لكــزس
الفاخــرة ،ممــا يجعلهــا إضافــة فريــدة إلــى فئــة
مركبات الكروس-أوفر املدمجة الفاخرة.
وتُ َعــد لكــزس  2019 UXأول مركبــة يتــم تصنيعهــا
باالعتمــاد علــى منصــة األطــر الهيكليــة اجلديــدة
لفئــة املركبــات املدمجــة ( ،)GA-Cإذ يجمــع هيكلها
بــن خفــة الــوزن واملتانة ،فضالً عــن مركز اجلاذبية
املنخفــض ونظــام التعليــق املعــزز ،مما يضفــي عليها
قــدرة فائقة على التحكم ومســتويات اســتثنائية من
الراحة ،ليمنح السائق جتربة قيادة أكثر تفاعلية.
وتتميــز مركبــة الكروس-أوفــر الفاخــرة بتصميــم
جــريء وديناميكيــة قيــادة تفاعليــة مت اســتيحاؤها
مــن البيئة العصرية النابضة باحليوية داخل املدينة،
وذلــك فــي إطــار ســعينا الــدؤوب إلــى ابتــكار جتارب

اســتثنائية .ونحــن ممتنــون لعمالئنــا الكــرام الذيــن

املتغيــر املســتمر بنظــام التبديــل املباشــر (.)DCVT

الهواء ،والتصميم الفريد للعجالت مع فتحات تدفق

بــأن مركبة لكــزس  UXبتصميمها اجلريء وأدائها

كلي ـا ً مــزودة مبجموعــة واســعة مــن املزايــا الفريدة،

الهوائــي علــى ســطح العجــات .كمــا يتميــز الطــراز

يشــكلون مصــدر إلهــام دائــم لنــا ،كمــا أننــا واثقــون
املميــز ستشــكل وســيلة مثاليــة لهــم للتعبيــر عــن

شخصيتهم املتفردة».

تعمــل مركبــة لكــزس  2019 UXبنظــام الدفــع

األمامي ،وتتميز مبحرك جديد رباعي األسطوانات
عالــي الكفــاءة ســعة  2.0لتــر يقتــرن بناقــل احلركــة

وتأتــي مركبــة الكروس-أوفــر املدمجــة اجلديــدة

مبــا فــي ذلــك نظــام التحكم في وضع القيــادة مع ما

يصــل إلــى خمســة خيــارات تتيــح للســائق تخصيــص

جتربة القيادة حسب رغبته .كما تقدم املركبة عددا ً
مــن املزايــا هــي األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم ،مثــل
اإلضــاءة الالســلكية ملقبــض توجيــه شــفرات تدفــق

رئيس مجلس اإلدارة

مدير التحرير

عبد الله بن خليفة العطية

محمد يوسف العشري

الهــواء ،والــذي مت تطويــره للحــد مــن االضطــراب

اجلديــد كلي ـا ً بنظام التحكم الكامل بضوابط الصوت
األول مــن نوعــه فــي مركبــات لكــزس واملتواجد في

مســند راحة اليد ،ويأتي الطراز اجلديد أيضا ً مزودا ً
بباقــة تقنيــات الســامة املتطــورة «لكــزس للســامة
بالس.»+

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

ويشــكل طــرح مركبــة لكــزس  UXاجلديــدة كلي ـا ً
كامتداد للتعبير عن النهج التصميمي لعالمة شركة
لكــزس والتزامهــا الراســخ جتــاه تطويــر مركبــات
تضفــي املزيــد مــن التشــويق والشــغف علــى جتربــة
القيادة ،وذلك متاشــيا ً مع هدفها املتمثل في إيصال
رؤيتهــا املســتقبلية إلــى جمهــور أوســع .وتبدأ ســمات
األناقــة املميــزة للتصميــم مــن املقدمــة اجلديــدة
للمركبــة التــي تتســم بأحــدث نســخة مــن الشــبك
املغزلي املميز لعالمة لكزس الفاخرة ،والذي يتســم
بنمــط شــبكي جديــد علــى شــكل وحــدات تتضمــن
عناصــر فرديــة يتغيــر شــكلها تدريجي ـا ً فــي كل مرة
يُنظــر إليهــا .كما يشــكل الشــبك املغزلي مظهــرا ً أنيقا ً
ثالثي األبعاد يختلف باختالف زاوية الرؤية.
ال
ـتكما
ـ
س
وتأتي جتربة القيادة املشــوقة لهذه املركبة ا
ً
للتصميم املتألق ملركبة لكزس  UXاجلديدة كلياً ،إذ
جتمــع بــن األداء التفاعلي والكفــاءة العالية ،فيما مت
تزويدها مبحرك مطور حديثا ً ذي أربع أســطوانات
خطيــة ســعة  2.0لتــر ،يولــد قــوة  168حصان ـا ً وعزم
دوران يبلــغ  205نيوتن-متــر .وباجلمــع بــن مقاعــد
الصمامــات املتطــورة املصقولــة باســتخدام الليزر مع
مآخــذ الوقــود اجلديــدة كلياً ،فإن هــذا احملرك الذي
يعمــل أيض ـا ً بتقنيــة  4S-Dحلقــن الوقــود ،يُ َعــد مــن
أحــد احملركات األكثر كفاءة .كما تعزز إضافة تقنية
توقيــت الصمامــات املتغيــر – الذكي باســتخدام ُمولِّ ٍد
كهربائي ( )VVT-iEعلى جانب املأخذ ،من قدرات
القيادة وتقلل االنبعاثات في الوقت نفسه.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يجمــع ناقــل احلركــة املتغيــر
املستمر بنظام التبديل املباشر ( )DCVTاجلديد بني
سالســة التبديل وكفاءة اســتهالك الوقــود مع جتربة
قيادة أكثر استجابة .ويكمن السر في هذه التجربة
التفاعلية إلى األداء االســتثنائي الذي تولده مجموعة
التــروس امليكانيكيــة التــي تتســارع بهــا املركبــة مــن
الســكون ،وذلــك قبــل أن يتولــى نظــام ناقــل احلركــة
املتغير املســتمر بقية املهمة .وتأتي النتيجة في شــكل
تســارع خطــي مباشــر وفعــال مــن حلظــة االنطالق،
مــع احلفــاظ علــى املزايــا التــي يوفرهــا ناقــل احلركة
املتغير املستمر عند السرعات املتوسطة والعالية.

8

األثنين  23ربيع األول  ١٤٤٢هـ  9نوفمبر  ٢٠٢٠م العدد ()346

من املركبات الرياضية متعددة االستعماالت ...

تاهــو اجلديــدة
تصل إلى السوق القطري
أعلنــت ’شــفروليه الشــرق األوســط‘ عــن وصــول
مركبتهــا األيقونيــة كاملــة احلجــم ’شــفروليه تاهــو‘
لتنضم
اجلديدة ك ّليا ً للعام  2021إلى السوق القطري،
ّ
واملتميزة مــن املركبات
املتنوعة
بذلــك إلــى املجموعــة
ّ
ّ
متعددة االســتعماالت ( )SUVالبارزة لدى
الرياضيــة
ّ
’شفروليه‘.
ويتميــز الطــراز اجلديــد من هذه املركبة األســطورية
ّ
بكونه قد خضع لعملية إعادة تصميم كاملة مما جعله
أكبــر وأفضــل للعــام  .2021فقد أصبحــت ’تاهو‘ اآلن
تتمتع باملقصورة الداخلية األفضل بفئتها 1مع تقنيات
ّ
ال تُضاهى ،إضافة الحتوائها على أنظمة توليد حركة
رائــدة بفئتهــا 1متنــح مزايــا قيــادة ديناميكية تصعب
منافســتها .1عــاوة علــى هذا ،تتوفر فيهــا العديد من
بناء للمعلومات التي
اخلصائــص التي جرى تطويرها ً
مت احلصــول عليهــا مباشــرة من املنطقــة ،مما يجعل
’شــفروليه تاهــو‘ للعــام  2021مركبــة مالئمــة متاما ً
خصيص ـا ً لتلبيــة
للشــرق األوســط وكأنهــا مصنوعــة
ّ
متط ّلبات واحتياجات العمالء اإلقليميني أكثر من أي
وقت مضى في تاريخ العالمة التجارية الطويل.
ومبناســبة وصولهــا إلــى األســواق اإلقليميــة ،قال لؤي
الشــرفاء ،الرئيــس واملديــر اإلداري لعمليــات ’جنــرال
موتــورز‘ فــي أفريقيــا والشــرق األوســط« :حتظــى
’تاهــو‘ مبكانــة بــارزة فــي املنطقــة ،وهــي مبثابــة
أســطورة بــن أوســاط شــريحة واســعة مــن العمــاء
الذيــن يثقــون متام ـا ً بقدراتهــا الفعليــة علــى املوازنــة
بــن خصائــص األداء العالــي واملزايا العمليــة ،وبالطبع
فــإن ’شــفروليه تاهــو‘ اجلديدة ك ّلي ـا ً حتافظ على كل
هــذه الصفــات الرائعــة .ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أننــا
قــد أصغينــا جيــدا ً لعمالئنا اإلقليميــن والدوليني على
يحبونــه
حــد ســواء بهــدف التعـ ّـرف أكثــر علــى كل مــا
ّ
فــي ’تاهــو‘ ،ومــن بعدهــا عملنــا علــى االرتقــاء بــكل
هــذا إلى مســتويات أعلى بهدف توفيــر مركبة ’تاهو‘
تتمتــع بأفضــل القــدرات ومتنــح الثقــة القصــوى
التــي
ّ
مــع إمكانيــة البقــاء علــى اتصــال فــي جميــع األوقــات.
كمــا إن ’شــفروليه تاهــو‘ للعــام  2021تأتــي مع املزيد
مــن اخليــارات أكثــر مــن الســابق ،لذلــك أنــا واثــق
متام ـا ً أنهــا ســتلقى الكثير من االهتمــام واإلقبال من
عمالئنــا فــي الشــرق األوســط ،ومتنحهــم الكثيــر من
متعددة
الرضــى والســرور بصفتهــا املركبة الرياضيــة
ّ
االستعماالت الرسمية للحركة والتشويق».
خضعت ’شــفروليه تاهو‘ اجلديدة ك ّليا ً لعملية إعادة
تصميــم كاملــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار املعلومــات
التــي مت احلصــول عليهــا مــن املنطقــة وأولويــات
العمــاء اإلقليميــن ،وهــي جتمــع أبــرز خصائــص

الهندســة اجلديــدة لشــاحنة كاملة احلجــم مع أنظمة
خصيصا ً لتلبية االحتياجات
جديــدة بالكامل مطـ َّـورة ّ
وركاب مركبات الـ.SUV
املعاصرة لسائقي
ّ
وللمـ ّـرة األولــى علــى اإلطــاق ،تقــوم ’شــفروليه‘
خاصة بذاتها عوضا ً عن توفيرها
بتقــدمي  Z71كفئــة
ّ
كمجـ ّـرد باقــة جتهيزات إضافيــة .وقد جرى تصميم
’تاهــو  ‘Z71للتعامــل ببراعــة مــع أصعــب الكثبــان
بالتحديــات ،مــع
الرمليــة وخــوض املغامــرات املليئــة
ّ
متيزهــا عــن غيرهــا بالعديــد مــن اخلصائــص منهــا
ّ
زاوية الدنو األفضل بفئتها عند  34.9درجة.
تتمتــع ’تاهــو‘ للعام  2021بكثير مــن املزايا اجلديدة،
ّ
وأبــرز مــا ســيالحظه العمــاء عنــد الدخــول إلــى
املقصــورة الداخليــة هو الرحابة 1األفضل بفئتها ،مما
ـركاب باعتبــار أن كل
يجعلهــا مريحــة أكثــر جلميع الـ ّ
حيز إضافي
ـر
ـ
ي
توف
مقعــد هــو األفضل فيهــا .وقد مت
ّ
قــدره  254ملم ـا ً لألرجــل عنــد صــف املقاعــد الثالــث،

مصممــو ’شــفروليه‘ علــى تعزيــز املســاحة
كمــا عمــل
ّ
اخلاصــة باألمتعــة 2خلــف صــف املقاعــد الثالــث مبــا
ّ
تصــل نســبته إلــى  66باملئــة ،ممــا يجعــل ’تاهــو‘ للعــام
 2021مركبة  SUVكاملة احلجم مع مستويات عالية
مــن العمالنيــة التــي تتيــح االســتمتاع مبختلــف أنــواع
الرحالت واملغامرات.
وبفضل املساحة الزائدة في ’شفروليه تاهو‘ اجلديدة
املصممــون مــن إضافــة بـ ّـراد كونســول
متكــن
ك ّلي ـاً،
ّ
ّ
وسطي هو األفضل بفئته 1باملقارنة مع ما يتوفر في
األســواق.
خاصا ً
البراد الذي يضم ض ّغاطا ً
ّ
ّ
ويتميز هذا ّ
بــه بكونــه يبـ ّـرد محتوياتــه عند درجات حــرارة حتت
الصفــر ،وميكنــه اســتيعاب ســت قناني ســعة كل منها
 0.5ليتر ،مع توافر مساحة إضافية للوجبات اخلفيفة
جلعل الرحالت الطويلة على الطريق مالئمة أكثر.
علــى الرغــم مــن كــون ’تاهــو‘ للعــام  2021مركبــة
تتميــز بســهولة ومتعــة
 SUVكاملــة احلجــم ،إال إنهــا
ّ

حتســن كبير
القيــادة مثــل مركبــة أصغــر حجم ـاً ،مع
ّ
فــي مزايــا القيــادة 1الديناميكيــة التــي أصبحــت اآلن
األفضــل بفئتهــا .ويكمــن التغييــر األبــرز فــي هندســة
التعليــق اخللفية املســتق ّلة متعـ ّـددة الوصالت اجلديدة
متكيف ـا ً عند الزوايــا األربع
بالكامــل التــي تتيــح تعليق ـا ً
ّ
( )Four Corner Adaptive Suspensionهــو
األفضــل بفئتــه 1ومينح توازنا ً للحمولــة عند كل زوايا
مليــزة تعديــل ارتفــاع الركــوب حتــى
املركبــة ،إضافــة ّ
ويكمل هذا الشــيء اجليل األحدث من
أربــع بوصــات.
ّ
التحكــم املغناطيســي بالركــوب (Magnetic
نظــام
ّ
ميكن ’تاهو‘ للعام  2021من
 ،)Ride Controlممــا ّ
توفيــر جتربــة الركــوب األنعم على الطرقــات العادية
والدروب الوعرة.
وترتكــز ’تاهــو‘ للعــام  2021علــى شاســيه جديــد
بالكامــل لترتقي بأدائها العالي إلى مســتويات أفضل،
بينمــا حتافــظ فــي الوقت ذاتــه على كفاءتهــا اجليدة،

تتضمــن العديــد مــن التقنيــات الرائــدة بفئتها1
وهــي
ّ
لتعزيــز األداء واحلفــاظ علــى الوقــود ،مثــل محـ ّـرك
ميــزة اإلدارة الديناميكيــة للوقــود
 8-Vاملطـ َّـور مــع ّ
وميــزة اإليقاف/
)Dynamic
Fuel
(Management
ّ
التشــغيل األوتوماتيكــي .ويقتــرن هــذا احملـ ّـرك مــع
متقدم من  10سرعات
نظام نقل حركة أوتوماتيكي
ّ
متوفر قياسياً.
مصممــو ’شــفروليه‘ بابتــكار شــكل جديــد
وقــد قــام
ّ
بالكامــل ملركبــة ’تاهــو‘ للعــام  2021كــي تتأ ّلــق
بوقفــة وأبعــاد أكثــر جــرأة وبــروزا ً باالرتــكاز علــى
الهندســة اجلديــدة ،وهــي تتوفــر اآلن بأربــع فئــات
مــن التجهيــزات ( LT، LS، Z71و )Premierلتمنــح
العمالء املزيد من اخليارات أكثر من أي وقت مضى.
تتمتع
ومت العمل على تعزيز كل فئة بعناية كاملة كي
ّ
مبزيــج مثالي مــن التصميم املل ِفــت والراحة القصوى
لتتالءم متاما ً مع أسلوب حياة العمالء.
كمــا تزخــر ’تاهــو‘ اجلديــدة ك ّلي ـا ً بخصائــص اتصــال
متطورة ال تُضاهى ،حيث تضم حتى خمس
وتقنيات
ّ
ملونــة وســطية مائلــة
ـس
ـ
مل
ـة
ـ
ش
شا
ـا
ـ
ه
في
ـا
ـ
مب
شاشــات
ّ
ملونــة مائلــة قيــاس
قيــاس  8بوصــات ،وشاشــة ملــس ّ
 10بوصــات فــي فئــة جتهيــزات  LTوما فــوق ،وك ّلها
ميــزة الوضــوح العالــي ( ،)HDكمــا تتوفــر لوحــة
مــع ّ
عدادات مائلة قياس  8بوصات وشاشة عرض رأسية
ّ
قيــاس  15بوصــة .إضافــة لهذا ،توجد شاشــات عرض
 LCDخلفية مائلة مزدوجة قياس  12.6بوصة ،مما
تطوراً 1ضمن
يشـ ّـكل نظام الوســائط اإلعالمية األكثر
ّ
قمة
الفئــة للمقاعــد اخللفية بهدف إبقاء الـ ّ
ـركاب في ّ
االســتمتاع خــال الرحــات الطويلة بفضــل اخليارات
الترفيهية العديدة املتاحة.
تتميــز ’شــفروليه‘ بكونهــا تعــي أهميــة الســامة
ّ
القصــوى التــي يجــب توافرهــا حلمايــة العائــات
واملغامريــن األفــراد علــى حــد ســواء ،وبالتالــي عملــت
على إغناء ’شفروليه تاهو‘ للعام  2021أكثر من هذه
خاصة
متطورة
ميزة
ّ
ّ
الناحية عبر تضمينها حتى ّ 25
بالســامة والرؤيــة ،4ومــن أبرزهــا كاميــرا رائــدة
بفئتهــا 1تعمــل بنطــاق  360درجــة مــع تســع مجــاالت
رؤيــة مبــا فيها الرؤيــة احمليطية عاليــة الوضوح (HD
 )Surround Visionوكاميــرا مــرآة الرؤيــة اخللفية
( .)Rear Camera Mirrorومــن بــن املزايــا البارزة
األخــرى هنــاك الكبــح التلقائــي فــي احلــاالت الطارئة
( ،)Automatic Emergency Brakingالتنبيــه عند
عبور املشــاة في اخللف (،)Rear Pedestrian Alert
نظــام اإلحاطــة مــع كيــس هوائــي مدمــج فــي جانــب
الركاب.
املقعد ونظام استشعار
ّ
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ناصـر بن خالــد الوكيــل احلصــري ...

الراية اوتو تختبر مرسيدس-بنز  GLCالفاخرة
على طرقات اللؤلؤة اجلميلة
جتربــة قيــادة اجلميلــة مرســيدس-بنز  GLCعلــي
طرقــات مدينــة اللؤلــؤة الفاخــرة بــدأت التجربــة
مــن امــام جريدة الراية القطرية مرورا ً بالكورنيش
وصــوالً الــي كتــارا ومنهــا الــي مدينــة اللؤلــؤة لتثبــت
مركبــة مرســيدس-بنز  GLCرباعيــة الدفــع ،انهــا
احدثــت تطويــرا ً مهم ـا ً فــي عالــم الرفاهيــة والقــوة
تعد الســيارة الرياضية املتعددة االســتخدامات
حيث ّ
األكثــر تطــورا ً فــي فئتها،كونها جتمــع بني خصائص
القيــادة الفائقــة علــى الطــرق املمهــدة والوعــرة على
الســواء بفضــل رحابــة مقصورتهــا الداخليــة وأدائهــا
ا
العملــي وعوامــل الراحــة املتوفــرة فيهــا .وفض ـ ً
عــن ذلــك ،يأتــي اجليــل األحــدث مــن هــذه الســيارة
حمالً بباقة إضافية من التقنيات الرائدة املتطورة
ُم َّ
وعناصــر التصميــم اجلذابــة وأحــدث وســائل
املعلومــات والترفيــه .وهكــذا ال تــزال ســيارة GLC
تقــدم مثــاالً يُحتــذى فــي تكامــل وســائل الســامة
للتكيــف مــن
وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي القابلــة
ّ
أجل حتقيق النجاح الباهر الذي يليق باســم العالمة
األملانية الفارهة .وخير دليل على ذلك سيارة الدفع
ـر
الرباعــي هــذه التــي تُرســي بأدائهــا الفائــق معاييـ َ
جديد ًة على الطرق املمهدة والوعرة على حد سواء.
أهم املزايا املتطورة في طراز GLC
• نظــام  MBUXلالتصــاالت الســلكية والالســلكية
املبتكــرة :يواكــب طــراز  GLCأيض ـا ً أحــدث املعاييــر
التكنولوجيــة مــن خــال شاشــات الوســائط املتعددة
عزز متوفرة
اللمســية ونظام املالحة بتقنية الواقع امل ُ َّ
فــي دول اخلليــج والتحكــم الصوتــي الذكــي عبــر زر
التحــدث أو األمــر الصوتــي “”Hey Mercedes
واتصال البيانات  ،وواجهة املستخدم السلسة.
• نظــام القيــادة :ينبــض قلــب طــراز  GLCباجليــل
اجلديــد من محــركات البنزين رباعية األســطوانات
التــي تولــد قــدرة أعلــى مبعــدل اســتهالك وقــود أقل
بكثير.
• أنظمــة املســاعدة املتقدمــة :يقــدم نظــام التحكــم
النشــط ديســترونيك Active Distance Assist
 DISTRONICاملســاعدة والدعــم للســائق فــي
احلفــاظ على املســافة اآلمنة من أجــل جتربة قيادة
بيل
أكثر راحة .حيث يجري ضبط السرعة تلقائيا ً ُق ّ
الدخول على منعطفات الطرق أو تقاطعاتها.
كمــا تقل احتماليــة التعرض حلوادث اصطدام بفعل
فعل
وظيفــة مســاعد  Active Brake Assistالــذي يُ ِّ

مكابــح الســيارة ،إذا مــا استشــعر عــدم انتبــاه الســائق
حلركة املرور من حوله.
التصميم اخلارجي :مظهر مميز يجذب االنتباه
تتجســد احلداثة والقوة واملرونة في تصميم GLC
اجلديــد .يتبــع املفهــوم التصميمــي لطــراز GLC
فلســفة التصميم القائمة على النقاء احلســي ،ويُبرِ ز
ـدة بدقــة التــي جتمــع
بوضــوح فــي تلــك التوليفــة املُعـ َّ
بــن جمــال املظهــر ومرونــة احلركــة وذكاء األداء.
فالطابــع الرياضــي يطغــي علــى الشــكل اخلارجــي
بدرجــة ملحوظــة ،ومتتــد تزيينــات الكــروم فــي
الطــراز احلالــي من مقدمة الســيارة حتى مؤخرتها
كتجهيز قياســي .ويفرض هذه الســيارة شخصيتها
الفريــدة القويــة علــى الطرق الوعــرة بفضل خطوط

التصميــم املميــزة واألســطح البارزة منحوتة الشــكل
اجلذابة .كما تعطي مقدمة السيارة لكل
والكماليات
ّ
مــن ينظــر إليهــا  -مــن أول وهلــة  -انطباع ـا ً مفعم ـا ً
باإلعجاب والقوة واحلضور الطاغي .وما يجعل هذا
التصميــم مبفهومــه الفريــد ينطبــع فــي الذاكــرة فال
يُنسى ،مصابيح  LEDاألمامية القياسية عالية األداء
شــعلة،
املــزودة مبيــزة اإلضــاءة النهاريــة على شــكل ُ
إلى جانب شــبكة التهوئة األمامية حادة املعالم ذات
الفتحــات املزدوجــة ديناميكيــة املظهــر واألجــزاء
املتشابكة ماسية الشكل .وتشمل ألوان الطالء املتاحة
حاليا ً اللون الرمادي الداكن الذي تُطلى به العجالت
اجلديدة ذات األبعاد اإليروديناميكية.
ميتــد الطابــع الرياضي ليشــمل الناحية اخللفية من

الســيارة التــي تتألــق مبصــد خلفــي جديــد بالكامــل
عدلــة كلي ـاً .كمــا تتــأأل
وأطــراف أنابيــب عــادم ُم َّ
مصابيــح  LEDاخللفيــة الكاملــة بتصميــم جديــد
لتضفــي ملســة إضــاءة مميــزة ال تخطئهــا العــن مــع
الشــارات املميــزة لســيارات الدفع الرباعــي واإلضاءة
اخللفيــة لدى مرســيدس-بنز .وبصفــة عامة ،يؤكد
املفهــوم التصميمي ملؤخرة الســيارة على الشــخصية
القويــة للجيــل اجلديــد مــن طــراز  ،GLCوال ســيما
مــن خــال تصميم املصــد اخللفي وأطــراف أنابيب
العــادم ،واللوحــة املُص َّفحــة اخللفيــة املصنوعــة مــن
الكــروم التــي تُعــد ســمة ُم ِّيــزة لتصميــم ســيارات
الدفع الرباعي.
تصميــم املقصورة الداخلية :عندما جتتمع األنظمة

الذكية مع وسائل راحة السائق
تتميــز املقصــورة الداخليــة لســيارة  GLCباملــواد
فائقــة اجلــودة والعناصــر املصنوعــة يدوي ـا ً بدقــة
عاليــة واألشــكال األنيقــة املتناغمــة .كمــا تتفــرد
باألســطح االنســيابية ذات اخلطــوط التصميميــة
احملــددة واألبعــاد املتناســقة ذات اجلاذبيــة التــي ال
تُقــاوم .تأتــي املقصــورة الداخليــة لإلصدار األساســي
ويتزيــن الكونســول
( )Base Lineباللــون األســود.
ّ
األوســط بزخــارف أنيقة ،حيث يأتي بلمســة نهائية
مطليــة المعــة أو كســوتني خشــبيتني جديدتــن،
ّ
إحداهــا رماديــة ُمفتَّحة املســام ،واألخرى مصنوعة
من خشــب اجلوز .متثل خطوط القشــرات اخلشــبية
الفخمة التي تكسو الكونسول األوسط براعة الصنعة
اليدوية املاهرة.
التحديد الديناميكي :أكثر من مجرد إعداد
سيارة دفع رباعي ترتقي إلى مستوى املعايير املتوقعة
منهــا :تتميــز ســيارة  ،GLCكمــا هــو معهــود عنهــا،
بقدرتها الفائقة على اقتحام جميع أنواع الطرق حتى
في أســوأ األحوال اجلويــة .فعناصر التحكم اجلديدة
املتوفرة في مجموعة هندسة الطرق الوعرة «Off-
 »Road Engineering Packageونظــام التحديــد
الديناميكــي « »DYNAMIC SELECTواملــزودة
بوظائــف إضافيــة تعمــل وفق ـا ً للمواصفــات احملددة،
تســتجيب للطلبــات الفرديــة القادمــة مــن الســائق
فيمــا يتعلــق بكيفية التحكــم في الســيارة ومتطلبات
القيــادة التــي تفرضهــا ظــروف الطريــق املعينــة .كما
ميكــن للســائق االختيار من بني وضعــي القيادة على
ّ
الطــرق الوعــرة عبــر مفتــاح التحديــد الديناميكــي
« »DYNAMIC SELECTاملوجــود فــي الكونســول
األوســط :وضــع الطــرق الوعــرة «»Off-Road
مناســب للطــرق املليئــة باحلصــى والثلــوج والبــرك
واملســتنقعات ،بينما وضع « »+ Off-Roadمناســب
جــدا ً للطــرق الصخريــة شــديدة الوعــورة واالنحــدار.
ويُذكــر أن نظــام الدفــع الرباعــي  4MATICقــد
جرى تطويره مؤخرا ً بشكل كامل .فالتصميم ثالثي
املراحــل لنظــام التحكــم اإللكتروني بالثبــاتESP®
الــذي يتميــز بانتشــار أوســع ،يقـ ّـدم اآلن خصائــص
ديناميكيــة أكثر في منطي القيادة :النمط الرياضي
« »Sportو « .»+ Sportومــن ثــم تبرهــن ســيارة
 GLCمجــددا ً علــى مزاياهــا العمليــة املتنوعة  -فهي
تصلح للسير على الطرق الوعرة كذلك.
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جاكوار  E-PACEاجلديدة

ديناميكية  ..كهربائية  ..متصلة

ســيارة جاكــوار  E-PACEاجلديــدة أصبحــت أقــوى
ٍ
وقت
حضــورا ً وأكثــر اتصــاالً وضبط ـا ً وكفــاء ًة مــن أي

مضــى ،وذلــك بفضــل التصميــم اخلارجــي احملـ ّـدث،
احملســن ،ونظــام املعلومــات
والتصميــم الداخلــي
ّ
والترفيــه «بيفــي بــرو» ،وبنيــة الســيارة الهندســية
اجلديدة ،وخيارات احملركات القوية وشديدة الكفاءة
– مبــا فيهــا مجموعة نقــل احلركة الكهربائيــة القابلة
للشحن اخلارجي (.)PHEV
وجتمــع مجموعــة نقــل احلركــة  P300eاجلديــدة
الهجينــة القابلــة للشــحن ( )PHEVبــن محــرك
«إجنينيــوم» البنزيــن ثالثــي األســطوانات بقــوة 200
حصــان وســعة  1.5لتــر ،ومحــرك كهربائــي بالدفــع
اخللفــي ( )ERADبقــوة  109حصــان ( 80كيلو واط)،
وتتيح قيادة السيارة حتى  55كم ( 34ميل) بالوضعية
الكهربائيــة ،مــع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
املنخفضــة حتــى  44غ/كم واســتهالك الوقود حتى 2.0
ل 100/كــم ( 141ميل/غالــون) (وفق ـا ً الختبــار القيادة
العاملية املوحد للمركبات اخلفيفة .)WLTP
أما داخل الســيارة ،فيســتفيد عمــاء جاكوار من نظام
املعلومــات والترفيــه األحــدث «بيفــي بــرو» (Pivi
 ،)Proالــذي يوفــر حتكما ً ســهالً بأنظمــة املركبة ،من
احملســنة ،مبــا فيها
خــال قوائمــه املبســطة واتصاالتــه
ّ
حتديثات البرمجيات املتصلة (.)SOTA
محسن
تصميم خارجي
ّ
تقـ ّـدم حتســينات التصميــم اخلارجــي مظهــرا ً أقــوى
حضــورا ً واكثر فخامة لســيارة الدفع الرباعي املدمجة
مقدمة السيارة ،تتضمن
فائقة األداء من جاكوار .في
ّ
التغييــرات املجــراة منافــذ التهويــة الســفلية بالتصميم

ـادا ً مميــزاً ،إلــى
اجلديــد ،والتــي تتضمــن عنصــرا ً حـ ّ
جانــب التصميم الشــبكي للشــبك األمامــي اجلديد ،مع
األشكال األملاسية املستوحاة من شعار جاكوار القدمي،
وتشطيبة «نوبل كروم» ،فيما حتتوي فتحات التهوية
اجلانبية على شعار جاكوار الواثب األيقوني.
األضــواء األمامية النحيلة مبصابيح  LEDبالكامل مع
أضواء التشغيل النهارية بشكل حرف  Jاملزدوج ،تتوفر
بخيــار تكنولوجيــا «بيكســل  ،»LEDوحتقــق وضوح ـا ً
وســطوعا ً أكبــر .مع نظــام «إضاءة القيــادة التكيفية»،
يقيم ظروف الطريق أمام السيارة ويغير الضوء
الذي ّ
العالــي لتظهر الســيارات املقبلة أو اإلشــارات املرورية،
ويقــوم هــذا النظــام بإنشــاء أمناط إضــاءة متنوعة من
خــال اختيــار أجــزاء مختلفــة مــن مصابيــح LED
لتحســن الرؤيــة والتقليــل مــن احتمال التشــويش على
السائقني اآلخرين.
وتتوفر تكنولوجيا  LEDاملتطورة كميزة أساسية في
طــرازات  ،Sوتتوفر مع نظام «مســاعدة الضوء العالي
اآللي» ( )Auto High Beam Assistفي طرازات SE
و .HSEوتستخدم هذه التكنولوجيا الكاميرا األمامية
لتتحول تلقائيا ً بني الضوء املرتفع واملنخفض ،ما يقلل
مــن احتمــال تشــويش رؤيــة الســائقني املقبلــن باجتــاه
الســيارة .كمــا تتوفــر «مؤشــرات التوجيــه الرســومية»
كميــزة أساســية فــي طــرازات  Sو SEو ،HSEمــع
«مؤشــرات التوجيه الرسومية» األمامية في طرازات
 SEو.HSE
وفي مؤخرة السيارة ،يتميز املصد السفلي باخلطوط
الشــبكية التــي تقع بــن أنابيــب العادم املدمجــة ،والتي
تتوفــر كميــزة أساســية مــع محــركات البزيــن رباعية

األســطوانات ،أمــا بالنســبة لطــرازات احملــركات
األخــرى ،فتحتــوي علــى تشــطيبات أفقيــة نحيلــة
وحــادة ،إلــى جانــب األضــواء اخللفيــة مبصابيح LED
املســتوحاة من ســيارة  I-PACEالكهربائيــة بالكامل،
تعبر عن التكنولوجيا
مع رسمة جاكوار املنحنية ،التي ّ
املتطورة واحلداثة في تصميم السيارة.
وعنــد اختيــار مواصفــات  R-DYNAMICاملهيبــة،
حتتــوي  E-PACEعلــى مجموعــة مــن عناصــر
التصميــم التــي جتعــل مظهرهــا أكثــر تركيــزا ً علــى
األداء ،فيمــا تتوفــر كافــة الطرازات مــع باقة التصميم
اخلارجــي الســوداء ،والتــي جتعــل شــكل الســيارة أكثــر
ديناميكيــة بفضــل مختلــف العناصــر املميزة املشــطبة
بلون «نارفيك» األسود.
مقصورة متقنة جديدة كليا ً
تتمتــع ســيارة  E-PACEبفخامــة مرتفعــة فــي
مقصورتها اجلديدة كلياً ،مع اتصاالت أفضل ،وإتقان
أكبر.
ومــن أبــرز مكونــات املقصــورة اجلديــدة شاشــة
اللمــس الزجاجيــة املنحنيــة عاليــة الدقــة بقيــاس 11.4
بوصــة ،واملدمجــة بسالســة في وســط لوحــة التحكم،
وتُســتخدم للتحكــم بنظــام «بيفــي بــرو» للمعلومــات
والترفيــه .وزجــاج الشاشــة معــزز كيميائي ـا ً وحتتــوي
غالفــن؛ األول مضــاد لالنعــكاس للتقليل مــن اللمعان
املزعج ،والثاني يجعل مسح آثار األصابع أكثر سهولة.
وقــال جوليــان تومســون ،مدير التصميــم في جاكوار:
«تتضمــن ســيارة  E-PACEعــدة عناصــر تصميــم
ـؤدي
أساســية مشــتركة مــع عائلــة ســيارات جاكــوار ،تـ ّ
إلــى حتســن التصميــم اخلارجــي وتقــدمي تفاصيــل

جميلة جديد في الداخل .كل ذلك يضمن أن الســيارة
اجلديــدة لديها مظهــر أكثر نضوجاً ،مع احلفاظ على
اخلصائص األساســية لســيارة الدفــع الرباعي املدمجة
فائقة األداء».
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أســهل إلــى مســاحة التخزيــن األكبــر أمــام «قــرص
القيــادة» اجلديــد ،والتي حتتوي على شــاحن الســلكي
بقــوة  15كيلــو واط .ومت تغليــف نقــاط متــاس الســائق
اآلن مبــواد ناعمــة امللمــس ،فيمــا مت نحــت منطقــة
تالمس الركبة لتحقيق املزيد من الفخامة والراحة.
أمــا «قــرص القيــادة» ،أحــد التفاصيــل اجلميلــة
العديــدة ،فأصبــح أكثــر انخفاض ـا ً وعرض ـا ً ويتضمــن
جــزءا ً علويا ً مشــطبا ً بــدرزات «كــرة الكريكيت» ،فيما
صنع اجلزء الســفلي باســتخدام معدن مصقول بعناية
ُ
من أجل ملمس أروع.
وميتــد التركيز على املــواد إلى نقوش مكبرات الصوت
املعدنيــة ،وتشــطيبات فتحــات التهوية املعدنيــة ،والتي
تزيــد مــن فخامــة املقصــورة مــع عناصــر أخــرى،
مثــل أقــراص التحكــم املعدنيــة .أمــا املقــود ،املســتوحى
مــن تصميــم ســيارة  I-PACEالكهربائيــة بالكامــل،
فيحتــوي علــى أزرار مخفيــة حتــى تتــم إضاءتهــا،
ومقابض نقل السرعة املعدنية.
وتظهــر العنايــة بالتفاصيــل مــن خــال شــعار جاكــوار
الواثــب علــى مســاند الــرأس مــع عبــارة «1935 .Est
 »Jaguar Coventryالتــي تشــير لتاريــخ وتــراث
جاكــوار العريــق .ومــن التفاصيــل اجلماليــة اإلضافيــة
األخرى أمناط جاكوار احليوانية املطبوعة في منطقة
األكواب املركزية ،وأمام قرص القيادة.

قابلة للشحن مع أداء فائق
تعتمــد ســيارة  E-PACEعلــى «البنيــة املســتعرضة
املمتازة» ()Premium Transverse Architecture
من جاكوار ،والتي مت تصميمها وهندســتها لتحتضن
أحــدث تقنيــات مجموعات نقــل احلركــة الكهربائية،
ومــن بينهــا مجموعــة نقــل احلركــة اجلديــدة P300e
ثالثية األســطوانات الهجينة القابلة للشــحن ()PHEV
 ،إلــى جانــب محركات «إجنينيــوم» البنزيل األحدث،
املــزودة بتكنولوجيــا الســيارات الكهربائيــة الهجينــة
اخلفيفة (.)MHEV
ومــن امليــزات املتطــورة الدفــع الكلــي الذكــي وناقــات
الســرعة األوتوماتيكيــة السلســة ،والتــي تضمــن تقدمي
ســيارة  E-PACEمســتوى الثقــة املطلــوب مــن خــال
الديناميكيــات وقوة اجلر وجــودة الضبط التي تُعرف
بها جاكوار.
يعــد محــرك البنزيــن املتطــور بســعة  1.5لتــر ثالثــي
األســطوانات اإلضافــة األحــدث لعائلــة محــركات
«إجنينيــوم» النموذجيــة املرنــة ،ويتوفــر لســيارة
 E-PACEمع تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة
القابلة للشحن ( )PHEVواخلفيفة (.)MHEV
ويوفــر احملــرك اجلديــد خفيف الوزن مــن األلومنيوم
– أخــف مبقــدار  33كــغ مــن رباعــي األســطوانات –
أداء وضبط ـا ً فائقــن ،مــع مســتويات منخفضــة مــن
ً
االحتكاك تساهم في كفاءة وتوفير أكبر في استهالك
الوقــود .ومنفــذ العــادم مدمــج فــي رأس األســطوانات
مــن األلومنيوم ،ما يســاهم في تســريع وقــت التحمية
وتقليــل املســافة من منافــذ العادم إلــى عجلة طوربني
الشاحن الطوربيني من أجل استجابات أفضل.

