تستحق األفضل ..

أول إصــدار قطــري فــي عالــم السيــارات
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حتولها الكبير من أجل املستقبل ...
انطالق
ّ

كيــا تكشــف عــن شعارهــا ورؤيتها املستقبليــة
أشباح مترو لندن

مفهوم
جديد لتصميم
سيارات الكوبيه
ذات األربع
أبواب

4

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 :
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شكل عصر امللكة فيكتوريا أزهى عصور
بريطانيا احلديثة ،حتى إن املؤرخني لقبوا
مبدعيه بالفيكتوريني -نسبة إلى امللكة التي
عاما -ومن أزهى
حكمت أكثر من 64
ً
القطاعات التي بنيت العصر الفيكتوري ،قطاع
التعليم الذي جنح في محو أمية اإلجنليز
بصورة كبيرة ،لدرجة أنه أصبح بجوار سرير
كل مواطن كتاب يغلق صفحاته مع إغالق
جفون رب العائلة ،ويأتي قطاع املواصالت
الثاني -من وجهة نظري -حيث أحدث مترو
لندن ثورة في مستقبل عالم النقل العاملي عام
1863م وحتى اليوم يستخدمه أكثر من مليار
ونصف راكب سنويًا ،ومن حسن حظي أنني
واحد من املليار حيث استقللت املترو من مطار
هيثرو غرب لندن إلى محطة فيكتوريا ثم إلى
محطة شارع أكسفورد ،وسبب سعادتي ليس
كوني راكبًا ألقدم مترو في العالم بل ألنني
معمر بني ركاب مترو األنفاق
جاورت أكبر
ّ
عجوز يُدعى شارل بيرسن سمى على اسم أول
مطور لفكرة مترو لندن  1845وكعادة عجائز
لندن عند رؤيتهم لسياح املترو ،رحب بي ثم
عاما،
بدأ يحكي تاريخ املترو منذ أكثر من 150
ً
وقصة  275محطة ،إلى أن وصلنا إلى محطة
«أولدجيت» خفض صوته وملعت عيناه ،وقال:
هذه احملطة بنيت على اآلالف من الهياكل
العظمية لضحايا الطاعون في القرون الوسطى
تصدق قصص أشباح مترو
ومن هنا البد أن
ّ
انتظر إلى أن توقف املترو في احملطة
لندن،
َ

وخفض من نبرة صوته ،وأخبرني أنه يسكن
بجوار منزل السيدة الشبح «سارة بالكويل»
التي لم تصدق موت أخيها حتت عجالت املترو
وظلت سنوات تأتي تسأل عنه حتى ماتت ولكن
شبحها
عمال محطة «ليفربول» أكدوا أن
َ
مازال يأتي ويسألهم!
لم تكن السيدة الشبح أشهر أشباح مترو لندن
بل إن أشباح املومياوات الفرعونية هي األشهر،
خاصة في محطة املتحف بالقرب من منطقة
هولبورن التي مت إغالقها ،بعد أن أكد عدد
من الركاب مشاهدتهم انعكاس لصور مومياء
بدل من صورهم على نوافذ عربات املترو!
ً
ومن أسرار مترو لندن العسكرية أن اجليش
البريطاني استخدم خط «سنترال الين»
كمصنع للطائرات في احلرب العاملية الثانية كما
استخدمت محطاته لتخزين القنابل الكميائية
وأيضا كملجأ من غارات طائرات األعداء.
ً
الغريبة أن فكرة مترو األنفاق مت إنشاؤها
خلدمة األثرياء لهذا فإن أكثر محطاته تخدم
ثراء واملتوسطة ،و%10
 %90من املناطق األكثر
ً
فقط في مناطق جنوب نهر التيمس التي
تاريخيا الطبقات الفقيرة.
تسكنها
ً
على الرغم من أن أول مترو في العالم إجنليزي
إال أن أغلب شعوب العالم ينطق اسمه بالفرنسية
«مترو» املشتقة من « »Métropolitainالتي
تعني نظام نقل املستقبل الذي من الواضح أنه
حكرا على
سيظل لعشرات السنني القادمة
ً
الغرب دون العرب ...هذا واهلل أعلم.
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شاحنــات وباصــات تعــزز مــن اعمالكــم ...

السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال

بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري
األداء القــوي ،الرفـاهيــة واألمـــان

هيــونــداي  H-1المــــذهـــلـــة

السعر يبدأ من

62,900

ر.ق

فان بــ  12مقعد :ناقل حركة أتوماتيكي بأربع سرعات | نظام الحساسات الخلفية | نظام منع أنغالق
المكابح | وسادة هواء ثنائية | نظام التحكم بمكيف الهواء اليدوي ومزودة بمكيف خلفي | مقاعد
قابلة لإلمالة مع مساند مريحة للرأس | مصابيح  LEDللغرفة الخلفية | عجالت ألومنيوم  16بوصة

السعر يبدأ من

55,900

ر.ق

متوفرة أيضاً  H-1 :فان للبضائع
مساحة أكبر ،إستخدامات متعددة
مع أسعار معقولة

الضمان وخدمة المساعدة على جانب الطريق
أوال)
 3سنوات 100,000 /كلم (أيهما يأتي ً

هاتف4435 5117 / 6698 7331 :
مبيعات األساطيل3387 1247 :

طريق سلوى بالقرب من إشارات رمادا

موديالت  2016متوفرة

مفتوح  7أيام في األسبوع

السبت  -الخميس 8:30 :صباحاً  12 -ظهراً
مساء
مساء 9:30 -
ومن 4
ً
ً
مساء
مساء 8:30 -
الجمعة4:30 :
ً
ً

بــرزت العالمــة التجاريــة هيونــداي فــي االســواق العامليــة ســريعا كمصنع
عاملــي للشــاحنات  ،مــع فلســفة فــي التصمميــم تؤكــد علــى ثــاث عوامــل
ســاعدت كثيــرا فــي ان ترتقــي تلــك العالمــة الــى تلــك املكانــه العامليــة ،
وتتمثــل تلــك العوامــل فــي قمــة اآلداء العالــي واملوثوقيــة واإلقتصــاد فــي
اســتهالك الوقــود  .إن اهــم مــا مييز هيونــداي عن غيرها مــن العالمات
التجاريــة املعاصــرة هو اجلمع بني تلــك العوامل الثالث في تصميم واحد
 ،لذا تتمتع شركة هيونداي موتورز بسمعة عاملية كشركة ُمصنعة عالية
اجلودة  ،قادرة وبشكل فريد على اجلمع بني تكنولوجيا التصنيع الفعالية
والتصميم الصارم  ،وفي عالم تبرز فيه اهميه الوقت  ،فقد مت تصميم
شــاحنات هيونــداي التجاريــة بشــكل موثوق على أنها شــاحنات اقتصادية
مــن الدرجــة االولــي  ،فهــي ببســاطة قادرة علــى حتمل العمــل على مدار
الســاعة  ،وحتمل اقصى احلموالت حتى في ظل ظروف الطرق الوعرة
والقاسية  ،فقد ارتكز تصميمها على تقليل الوقت وخفض التكاليف .
شريك موثوق به
بفضــل مبيعاتهــا الراســخة و خدمــات مــا بعــد البيــع املميــزة بدولــة
قطــر ،عــاوة علــى املنهجية املنســجمة التي تركــز على العمــاء بالدرجة
الرئيســية ،فقــد ســاعدت شــركة الســيارات الوطنيــة « املــوزع احلصــري
لشــاحنات وباصــات هيونــداي فــي قطر « في صعود شــاحنات هيونداي
إلى مركز مرموق في ســوق الســيارات القطري ،لتســطر اســم هيونداي
كواحــدة مــن العالمــات التجاريــة األكثــر شــعبية وموثوقيــة فــي مختلــف
قطاعــات األعمــال مثــل البنــاء وصناعــة النفــط والنقــل  ،وصناعــة املــواد
الغذائية وغيرها.
حافلة هبونداي يونيفرس  ...متيز فريد طوال الطريق
تتميز حافلة هبونداي يونيفرس مبواصفات قياسية عالية الدقة توفر
جتربــة قيــادة ممتــازة وراحة قصوى للركاب ،تتســع احلافلة لـ  45راكبًا
مبا في ذلك الســائق  ،لذا فهي متثل اخليار االمثل الذي يوفر الرفاهية
الفائقــة فــي نقــل الــركاب .يضمــن األداء الديناميكــي حملــرك وأنظمــة
ـال أثنــاء القيــادة السلســة  ،مــع
أداء قويًــا وفعـ ً
القيــادة والتعليــق والفرامــل ً
ضمــان توافــر مســاحة تخزينيــة كبيــرة اثنــاء الســفر جتعــل مــن جتربة
السفرجتربة فريدة طوال الطريق  ،كما توفر حافلة هيونداي يونيفرس
راحــة تامــة وفائقــة اثنــاء الســفر.من خــال التكييــف الداخلــي ونظــام
التدفئة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة اثناء السفر والرحالت الطويلة
 .مت جتهيزهــا بنظــام التعليــق الهوائــي  ،نظــام اجليــل القــادم  ،كما يوفر
نظــام  ،NVHنظــام التحكــم في الصــوت والضوضاء معاييــر جديدة في
راحة الركاب من خالل االستخدام االمثل للمواد عالية اجلودة لتخفيف
الصوت في املناطق احلرجة .

حافلة هيونداي كاونتي ...شريكم األفضل في التنقل .
توفــر احلافلــة كاونتــى مــن هيونــداي  23مقعــدأ  ،ياتي الغطــاء اخلارجي
األملس بنوافذه البانوراميه املتدفقة في تصميم فريد من نوعه  ،لتوفر
بذلــك اقصــى درجــات الراحــة للــركاب  ،اضافــة الــى املرايــا اخلارجيــة
العمليــة مــن اجــل رؤيــة ممتــازة وشــاملة  ،تضــم احلافلــة نظــام تكييف
ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة .
سلسلة أتش دي  ...قوة اآلداء
توفر سلسلة هيونداي اتش دي ديناميكية وقوة آداء للشاحنات اخلفيفة
واملتوســطة احلجــم  ،حيــث تتميز بجــودة التصميم وقمة املوثوقية  ،لذا
تعــد سلســلة هبونداي اتش دي الســيارة املثالية لتلبيــة الطلب املتزايد على
اعمال النقل بالشاحنات  ،متر سلسلة شاحنات هيونداي  HDمن خالل
العديد من االختبارات لتكون االفضل بني فئتها من ناحية املتانة واالداء
والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة
توفر سلسلة هيونداي اتش دي واحدة من أكثر السيارات أمانًا وأكثرها
راح ـ ًة  ،فهــي تعطيــك احســاس بأن هناك تواصل بني الســيارة وقائدها ،
ميثــل تصميــم مفتــاح لوحــة اجهــزة القيــاس حتكــم اكثر ،كما انه الســهل
جدا الدخول الى مقصورة القيادة  ،كما مت تصميم مقابض األبواب في
املكان االمثل األمثل ليســهل من اســتخدامها ،اضافة الى إضاءة داخلية
دائما في املقدمة .
قوية ومساحة للتخزين ،.لذا تظل هيونداي
ً
القوة واملوثوقية
متــزج محــركات الديــزل املتقدمة واملعدلــة من هيونداي بني قوة اآلداء
واملوثوقية وقوة التحمل اإلستثنائية ،والذي جعل من شاحنات هيونداي
تتبوأ مكانا مرموقا في عالم األعمال الشاقة
أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق .
مت تطوير سلســلة شــاحنات هيونداي اتش دي لضمان األمان التام.على
الطرقات  ،فمبجرد قيادتك لشاحنات هيونداي يشعر املرء حتما براحة
البــال .تتثمــل منظومــة الســامة فــي هيونــداي في تلك االطــارات القوية
واملتينــة بشــكل مثيــر لإلعجــاب ،اضافــة الــى نظــام التعليــق املعقــد جــدا
مصنــوع مــن الفــوالذ الصلــب مــن أجــل قوة التوقــف الفائقــة  ،كما توفر
هيونــداي نظــام كوابــح مانــع لإلنــزالق ومكابــح فرامل أماميــة و خلفية
كخيارات موجودة وذلك من أجل ضمان األمان وراحة البال .
سلسلة  -EXقوة ديناميكية
وتعد اول سلسلة كاملة التغيير منذ ان طرحت شركة هيونداي موتورز
( )Mighty IIسلســلة اتش دي في عام  ، 1998وتتميز النســخة اجلديدة
بتوفيــر راحــة افضــل للــركاب  ،اضافــة الــى املتانــة والســامة مقارنــة
بالتسخة السابقة  .يحتوي  The Mightyعلى محرك ميكنه إنتاج طاقة
رائعــة تبلــغ  2700 @ / PSدورة فــي الدقيقــة مــع  38كيلــو جــرام -متــر
( 372نيوتــن متــر) @  1800دورة فــي الدقيقــة مــن عــزم الــدوران .كمــا
يوفر كفاءة أفضل للوقود أثناء التشغيل بتكاليف صيانة منخفضة.
تصميم Fluidic Sculpture
ويعد فلســفة التصميم لشــركة هيونداي موتورز  ،،مســتوحي
مــن الطبيعــة  ،وقــد صممت شــاحنات هيونــداي Mighty
طبقــا لذلــك التصميــم لتوفر بذلــك احلركــة الديناميكية
والكفاءة وتعد هيونداي Mightyهي الشريك التجاري
املثالــي  ،وهــي العمــود الفقــري متعــدد االســتخدامات
اجلاهــزة للتعامــل مــع أي وظيفــة شــاقة  ،كبيــرة كانــت
أم صغيــرة .ميكــن تكييــف نســخة الهيــكل بســهولة مــع
التطبيقــات املتنوعــة مــن خــال حتريــك احملــرك واجلــزء
اخللفي من الكابينة لألمام مبقدار  50مم  ،مما يوفر احلد
األقصى ملســاحة ســطح التحميل ويزيد مــن مجموعة أطوال
قاعدة العجالت بحيث ميكنك اختيار احلجم املثالي لعملك.
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حتــت شعـــار هدفنـــا اسعادكـــم ...

السيارات الوطنية تعلن عن جناح
حملتها الترويجية مبناسبة العام اجلديد

اعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة عــن جنــاح
حملتهــا الترويجيةالتــى مت اطالقهــا مبناســبة
بداية العام كنوع من التقدير لعمالئها ،وذلك
بهدف االستمتاع بتجربة «متعة قيادة مازدا
املتميــزة»  ،وجعلهــا جتربــة ممتعــة وخاليــة
من املتاعب.
ومــن خــال هــذه احلملة الترويجيــة  ،ميكن
للعميــل االســتمتاع باحلصــول علــى اســعار
مغريــة وعروض ذات قيمة مضافة حصرية
علــى موديــات  2020مــن فئــات الســيدان
وسيارات الدفع الرباعي .
وبالنســبة لســيارات مــازدا  CX9العائليــة
متعــددة االســتخدامات ( 3صفــوف و 7
مجانيا
مقاعد)  ،يشــمل العرض تأمينًا شامالً
ً
وخدمــة مجانيــة ملدة  3ســنوات  50،000 /كم
(أيهمــا يأتــي أوالً) وتســجيل مجاني باإلضافة
إلــى ضمــان غيــر محــدود ملــدة  5ســنوات مــع
خدمة املساعدة على الطريق ملدة  5سنوات.
كمــا ميكــن للعمالء الذين يشــترون موديالت
مازدا  3و مازدا  6و ومازدا  CX3االســتفادة
مــن التأمــن الشــامل املجانــي والتســجيل
باإلضافــة إلــى ضمــان غيــر محــدود ملــدة 5
ســنوات كــم إلــى جانــب خدمــة املســاعدة علــى
الطريق ملدة  5سنوات
وتشــمل احلملــة ايضــا فئــات مختــارة مــن
طــرازات  2021مــع تأمــن مجانــي وتســجيل
مجانــي باإلضافــة إلــى ضمــان غيــر محــدود
ملــدة  5ســنوات مــع خدمــة املســاعدة علــى
الطريــق ملدة  5ســنوات .ويســتطيع العميل إلى
جانــب طــرق الدفــع العاديــة  ،اختيــار خطــط
متويل داخلية مرنة تخضع ملوافقة االئتمان.
ســيارة مازدا اجلديدة «ســي إكس :»5-إظهار
أبعاد جديدة للقيادة
وتعرض السيارات الوطنية مازدا «سي إكس-
 ، »5لتحقــق بذلــك حلم شــركة مــازدا بتوفير
ســيارات دفــع رباعــي متزج بني متعــة القيادة
وراحة الراكب.
ومــازدا عالمة جتاريــة فريدة تعمل من أجل
تأســيس عالقة قوية مع العمالء ،ولكي تصبح
جــزء أساســيا مــن حياتهــم .ولتحقيــق ذلــك
تعمل مازدا من أجل تعزيز شــعور الصلة بني
الســيارة والســائق ،مــا يقــود إلى صنع ســيارات
تتمركــز حول اإلنســان والتي تعمــل في تناغم
مع احلواس اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة
كليــا تقنيــة
تتبنــى ســيارة  CX5اجلديــدة
ً
 G-Vectoringللتحكــم فــي الســيارات ،وهي
أولــي تقنيــات ســكاي اكتيــف SKYACTIV-
 ،VEHICLE DYNAMICSوقــد مت صقل
أداء القيــادة متاشــيا مــع الطبيعــة البشــرية
وحتقيــق الســلوك الديناميكــي الــذي يتوافــق
مــع توقعــات الســائق وقيادة مريحــة مع احلد

األدنــى مــن التأثيــر علــي اجلــذع بــن جميــع
ـدوءا
الــركاب .تتميــز املقصــورة بأنهــا أكثــر هـ ً
مما يسمح مبحادثة أكثر راحة وتوفر املقاعد
اخللفيــة مســتويات أعلى من الراحة وســهولة
االستخدام.
ـزوده
تأتــي ســيارة  CX5اجلديــدة كليــا مـ
ً
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
في الدقيقة وعزم دوران  250نانومتر 5000
دورة في الدقيقة.
الســامة االستباقية سلسلة مازدا حتقق أعلى
درجات السالمة
إلى جانب مجموعة كبيرة من املزايا القياسية
توفــر ســيارات مــازدا الرياضيــة متعــددة
االغراض وسيدان املزيد من تقنيات السالمة
االستباقية  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
كمــا مت جتهيــز معظم طرازات مــازدا بواقي
اختيــاري ملنــع التصــادم األمامــي ومصابيــح
أماميــة محــددة مت اختبارهــا من قبل معهد
التأمــن للســامة علــى الطرقــات الســريعة
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومت تصنيفهــا
بكونهــا علــي اعلــي درجــات الســامة و مــازدا
هــي اخلــط الكامــل الوحيــد مــن الشــركات
املصنعة لســيارات الركاب القادرة على تقدمي
مثل هذه اخلدمات في السنوات األخيرة.
تقــوم اختبــارات معهــد التأمــن للســامة على
الطرقات السريعة بتقييم جانبني من جوانب
الســامة :القــدرة علــى التحمــل وهــي كيــف
حتمــى الســيارة ســائقها فــي حالــة احلــوادث
وجتنــب األعطــال والتخفيــف مــن حدتهــا
وهــي تكنولوجيــا ميكــن أن متنــع التصــادم أو
تقلــل مــن شــدته .متنح جوائــز معهــد التأمني
للســامة علــى الطرقــات الســريعة ألولئــك
الذيــن يحصلــون علــى تقييمــات جيــدة فــي
خمــس اختبــارات للتصــادم باإلضافــة إلــى
تقييــم متقــدم أو ممتــاز ملنــع االصطــدام
األمامــي ليصبحــوا مؤهلــن حلالــة اعلــي
درجات 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 نظام
 I-ACTIV AWDاألكثــر ثقــة فــي مجــال

التكنولوجيــا واألداء للســيارات الرياضيــة
متعددة االغراض املعاصرة.
يأتــي نظــام  I-ACTIV AWDمــن خــال
مستشــعراته والتي تأخــذ بعني االعتبار عوامل
مثل زاوية التوجيه ومدخالت اخلانق وتدوير
العجــات مــع درجــة احلــرارة واســتخدام
املساحات لرسم صورة واضحة عن الظروف
اخلارجيــة .ميكــن لنظــام I-ACTIV AWD
ضبــط مخــرج الطاقة أكثــر من  200مرة في
ـرا مختل ًفا  ،للتنبؤ
الثانيــة باســتخدام  27متغيـ ً
مبا تبدو عليه ظروف الطريق.
مــازدا  CX9احصــل عليهــا لعائلتــك وقــم
بقيادتها بنفسك
العالمــة التجاريــة اجلديــدة مــازدا  CX9هــي
مزيــج مثالــي مــن الرقــي واملظهــر املالئــم
للعائلة للسيارات الرياضية متعددة االغراض.
إنهــا أول ســيارة مازدا تتميــز مبحرك بنزين
 .2.5T SKYACTIV-Gيقــدم محــرك
أداء رائــدا ً فــي فئتــه مــع
الشــحن التوربينــي
ً
كفــاءة عاليــة .لــم يســبق أن شــعرنا باإلثــارة
فــي الســيارات الرياضيــة متعــددة االغــراض
ذات الســبعة مقاعــد .يعمــل نظــام Dynamic
 Pressure Turboاملبتكــر على تعديل ضغط
الدفــع وتدفــق الهــواء وف ًقــا لســرعة احملــرك
للتغلــب علــى املشــكالت التقليدية مثــل التأخر
التوربيني.
مازدا  6سيدان مع الفارق
مازدا  6هي ســيارة الســائق .ســيارة رياضية
شــخصية مــع كل شــيء فــي قمــرة القيــادة
املخصصة ملســاعدتك على االســتمتاع بالقيادة
مــن خــال الشــعور املباشــر بكونــك تســتمتع
داخــل الســيارة .ســيارة مــازدا  6فريــدة مــن
نوعهــا ذات تصميــم عاطفــي وحتكــم دقيــق
وجاذبيــة متميــزة مــازدا  6تأتــي بجســم
جــذاب يوضع على هيــكل معالج حاد ويحيط
بتصميــم داخلــي فاخــر .مــن الداخل تشــترك
التقســيمات األساســية عالية اجلودة في نفس
ـرا
احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة  2.5لتـ ً
بقــوة  184حصانًــا .بالنســبة للداخــل والصــف
األساســي فــإن محــرك رباعــي األســطوانات
سعة  2لتر  154حصان هو خيار متاح .يتوفر
ناقل احلركة األوتوماتيكي ذو الســت سرعات
وأحــدث ميــزات الســامة النشــطة مثــل نظام
تثبيــت الســرعة التكيفــي والفرملــة التلقائيــة
فــي حــاالت الطــوارئ فــي اإلصــدارات عاليــة
اجلودة.
هذا وتســعى شركة الســيارات الوطنية جاهدة
فــي دعــم الســوق القطــري بأفضــل الطــرازات
التــي حتقــق رغبــات وطموحــات عشــاق عالــم
الســيارات في قطــري وكعادتها تبدع الشــركة
فــي تنــوع عروضهــا التســويقية فيمــا يلبــي
طموحات العمالء.

انطلق إلى آفاق العام الجديد
مع سيارات مازدا االستثنائية

Mazda CX9 | 2020

إبتداء من  125,900ر.ق
ً

Mazda 6 | 2020

Mazda CX3 | 2020

Mazda 3 Hatchback | 2020

إبتداء من  69,900ر.ق
ً

إبتداء من  66,900ر.ق
ً

مجـانـاً

تأمين شامل
لمدة عام واحد

مجـانـاً

خدمة صيانة
 3سنوات/
 50,000كلم

إبتداء من  72,900ر.ق
ً

مجـانـاً

تسجيل
لدى المرور

ادفع 35%
والحقاً 65 %

(على موديالت محددة)

أوال)
(أيهما يأتي ً

ينطبق العرض على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط | مجاناً  :تأمين شامل ،خدمة صيانة  3سنوات/
أول) وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا  | CX9مجاناً تأمين شامل
 50,000كلم (أيهما يأتي ً
وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا  ،3مازدا  6ومازدا  | CX3الدفعة األولى  35%والدفعة
الثانية  65%خالل  18 - 6شهر وعلى اقساط متساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل.
العرض ساري من  10ديسمبر  2020وحتى  9فبراير .2021
لمعرفة المزيد من المعلومات:

55563981

هاتف44435965 - 44417859 :

info@mazda–qatar.com

2020/4169

صنــاعـة يـابـانـيـــة

www.mazda-qatar.com

مفتوح  7أيام في األسبوع
مساء
السبت  -الخميس 9 :صباحاً 9 -
ً
مساء
مساء 8.30 -
الجمعة4.30 :
ً
ً
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مفهوم جديد لتصميم سيارات الكوبيه ذات األربع أبواب ...

سيــارة  BMWالفئــة الثامنــة
 Gran Coupeالفاخــرة
أضافــت مجموعــة  BMWســيارة رياضيــة بأربعــة
أبــواب إلــى مجموعــة الفئــة  8اجلديــدة مــن .BMW
وبفضــل مفهــوم التصميــم املســتقل جلســم الســيارة،
ومجموعة نقل احلركة وتكنولوجيا الشاســيه املصممة
بشــكل مباشــر لتوليــد قــدرة ديناميكيــة فائقــة ،فــإن
الســيارة اجلديــدة Series Gran Coupe 8 BMW
جتســد عالمــة التفــرد الرياضــي واألناقــة ضمــن فئــة
السيارات الفاخرة.
ورغــم انضمــام الطــراز اجلديد إلى الســيارتني BMW
 ،Series Coupe 8وSeries Convertible 8 BMW
لتكــون النمــوذج الثالــث فــي مجموعــة الفئــة  ،8فإنهــا
تتمتــع بشــخصية خاصــة بهــا ،حيــث جتمــع بــن األداء
القــوي ،والتصميم الذي يتســم بالديناميكيــة واألناقة،
مــع زيــادة املســاحة للــركاب فــي املقاعــد اخللفيــة .كمــا
متثــل مزايــا التجهيزات احلصريــة وأحدث االبتكارات
فــي مجــاالت التحكم/التشــغيل ،وأنظمــة مســاعدة
منوذجــا فريـ ًـدا فــي مجــال الفخامة
الســائق واالتصــال
ً
والعصرية.
وتعد سيارة  Series Gran Coupe 8 BMWاجلديدة
النموذج الوحيد ضمن فئتها والتي اســتلهمت مباشــرة
من السيارة الرياضية ببابني.
وبفضــل قدراتهــا الديناميكيــة ،وقاعــدة العجــات
األطــول ،وإعــدادات الهيكل اخلاصة بالطراز ،والتوازن
العالــي مــا بــن األداء الرياضــي وراحــة الــركاب،
فإنهــا تضمــن مســتويات عاليــة مــن القيــادة العمليــة
اليوميــة ،وقطــع املســافات الطويلــة .توفــر شــركة
الفــردان للســيارات لعمالئهــا منوذجــن وهــم :طــراز
 BMW M850i xDrive Gran Coupeيعتمــد علــى
محــرك ثمانــي األســطوانات علــى شــكل  Vينتــج 390
كيلــوواط 530/حصــان .وطــراز 840i xDrive BMW
 Gran Coupeمبحــرك مــزود بســت أســطوانات
عالــي الــدوران ينتــج قــوة بحد أقصــى قــدره  250كيلو
واط 340/حصان.
خصائص رياضية حصرية ،وجاذبية فردية.
تســاهم اخلطــوط والســطوح املمتــدة املصممــة بدقــة،
والتي متثل األســاس الذي يقوم عليه التصميم اجلديد
لعالمــة  ،BMWفــي إبراز التصميم اخلارجي لســيارة
 Series Gran Coupe 8 BMWاجلديــدة وتســاعده
علــى حتقيق توازن فريد مــا بني الديناميكية واألناقة.

ـرا واسـ ًـعا وخفي ًفــا .متتــد مجموعــات اإلضــاءة
مظهـ ً
اخللفيــة  LEDذات التصميــم النحيــف إلــى عمــق

األجنحــة .كمــا تتوضــع مواســير العــادم املزدوجــة على
جانبي القسم السفلي من املئزر اخللفي.

التصميم الداخلي :الديناميكية والفخامة في انسجام
تبــرز فخامــة ســيارة Series Gran 8 BMW
 Coupeاجلديــدة مــن خــال تصميمهــا الداخلــي
أيضــا .كمــا أن جتربــة القيــادة تركــز علــى أعلــى
ً
مســتويات الديناميكيــة والفخامــة .ويوفــر الطــول

اإلضافــي لقاعــدة العجــات وفتحــات األبــواب ذات

احلجــم الكبيــر للــركاب مســاحة خلفيــة أكبــر غيــر

مسبوقة بالنسبة لسيارات كوبيه من BMW
الديناميكية الهوائية األمثل ،والوزن األخف

مت العمــل علــى تطويــر مفهــوم ســيارة الكوبيــه ذات
األبــواب األربعــة .وتعبــر الواجهــة األماميــة العريضــة
واملنخفضــة عــن الطابــع الرياضــي للســيارة .كمــا
اســتخدمت مصابيــح أماميــة  LEDضمــن التصميــم
القياســي .أما الضوء االختياري  Selective Beamمن

ـعاعا طويــل املــدى يصــل حتــى قرابــة
 BMWفينتــج شـ ً
 600متــر .كمــا أن ألقــواس العجــات ذات التصميــم
أيضــا دور مميــز فــي حتديــد
القــوي وعــرض الســيارة ً
شــكل النهايــة اخللفيــة .وتعطــي اخلطــوط األفقيــة
وتفاصيل الســطح املنحوتة للجزء اخللفي من الســيارة

مت تعزيــز اخلصائــص الديناميكية الهوائية في ســيارة
 Series Gran Coupe 8 BMWاجلديــدة مــن خــال

مجموعــة مــن املزايــا املتنوعــة ،مثــل الهيــكل الداخلــي

املغلــق بالكامــل تقريبًــا ،والتحكــم بشــفرات مداخــل
الهــواء ،والســتائر الهوائيــة ،وقواعــد املــرآة اخلارجيــة

فائقــة النحافــة .كمــا يســاعد اخلليــط الذكــي للمــواد

املســتخدمة فــي التوافــق مــا بــن احلاجــة إلــى صالبــة
اجلسم وتقليل الوزن في الوقت ذاته.
ناقــل حركــة بثمــان ســرعات ،Steptronic Sport
ونظام الدفع الرباعي BMW xDrive
يرتبــط ناقــل احلركــة  Steptronic Sportبثمــان
ســرعات ،وتكــون مفاتيــح تغيير الســرعات على املقود
فــي التصميــم القياســي ،ليتمكــن الســائق مــن تغييــر
التــروس يدويًــا .كما تتضمن الســيارة أحــدث جيل من
نظــام الدفــع الرباعــي الذكــي  BMW xDriveوالــذي
يضمــن توجيــه قــوة دفــع الســيارة علــى الطريــق بأعلى
مستوى من الديناميكية واألمان .ويوفر إعداد النظام
الــذي ينحــاز للدفــع اخللفــي مرونــة فائقــة ودقــة فــي
مختلف الظروف الديناميكية.
أنظمة متطورة ملســاعدة الســائق لرفع مســتوى الراحة
واألمان
تتوفر مجموعة من األنظمة املتطورة ملســاعدة الســائق
حيــث تنقــل عوامل الراحــة واألمان في ســيارةBMW
 Series Gran Coupe 8اجلديــدة إلــى مســتويات
فائقــة .وتتضمــن املواصفــات القياســية شاشــة العرض
العموديــة ،ومســاعد القيــادة والتحذيــر مــن التصــادم
واملشاة مع وظيفة نظام الفرامل في طرقات املدينة.
تشغيل سهل واتصال سلس :نظام تشغيل ،7.0 BMW
ومساعد  BMWالذكي
يضــم التصميــم القياســي فــي ســيارة 8 BMW
 Series Gran Coupeاجلديــدة نظــام BMW Live
 ،Cockpit Professionalوالــذي يتكــون مــن نظــام
مالحــة ووســائط متعــددة ،باإلضافــة إلــى مجموعــة
أدوات رقميــة عاليــة الدقــة بالكامــل خلــف املقــود مــع
إنشــا ،وعــرض
شاشــة بقيــاس قطــري قــدره ً 12.3
إنشــا .ويتميــز نظام التشــغيل
معلومــات بقيــاس ً 10.25
 7.0 BMWاجلديــد بوظائــف رقميــة حديثــة صممــت
خصيصــا لتلبيــة متطلبــات الســائق .وللتشــغيل الســهل،
ً
ميكــن للســائق االختيــار من بني وظائف شاشــة اللمس
 ،Control Displayونظــام ،iDrive Controller
وأزرار املقــود ،والتحكــم الصوتــي والتحكــم باإلميــاء.
دورا
يلعــب املســاعد الشــخصي الذكــي مــن BMW
ً
رئيسـ ًـيا فــي نظــام التشــغيل .وميكــن تنشــيط النظــام
الرقمــي باســتخدام كلمــة « »Hey BMWليتمكــن
السائق من استخدام وظائف السيارة.
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سانغ سونغ:

الشعار أيقونة الشركة نحو التغيير واالبتكار

حتولها الكبير من أجل املستقبل ...
انطالق
ّ

كيــا تكشــف عــن شعارهــا
ورؤيتها املستقبليــة
كشــفت «كيــا موتــورز» عــن شــعارها وعبارتهــا
الترويجيــة اجلديديــن ،واللذيــن يشــكالن انطالقــة
للتحــول الكبيــر فــي شــركة الســيارات ولغايــة العالمــة
ويعبر إطالق الشــعار اجلديد
التجاريــة اجلديــدة كلي ـاً،
ّ
عــن طموحــات كيــا الكتســاب مكانــة رائــدة فــي قطاع
النقل املستقبلي ،من خالل جتديد كافة جوانب عملها.
ويرمــز الشــعار اجلديــد إلــى الغايــة والقيــم اجلديــدة
لعالمــة كيــا التجاريــة ومــا تتعهــد بتقدميــه لعمالئهــا
مــن خــال املنتجــات واخلدمــات التــي تقدمهــا،
والتجــارب التــي تتيحهــا ،فاخلــط
يعبر
اإليقاعــي املســتمر فــي الشــعار ّ
عن التــزام كيا بتحقيق حلظات
يعبر التناظر في
ملهمة ،فيما ّ

الشــعار عــن الثقة التــي تتمتع بهــا .والطبيعــة الصاعدة
جتســد طموحــات كيــا املتصاعــدة لعالمتهــا
للشــعار
ّ
جتسد ما توفره لعمالئها.
التجارية ،واألهم أنها
ّ
وقال هو ســانغ ســونغ ،الرئيس والرئيس التنفيذي في
كيا« :ميثل الشــعار اجلديد التزام الشركة بتحولها إلى
أيقونة للتغيير واالبتكار .يشــهد قطاع الســيارات فترة
مــن التحــول الســريع ،وكيا تبــادر بتشــكيل وتبني هذه
التغييــرات ،وشــعارنا اجلديــد يعبــر عن رغبتنــا بإلهام
العمــاء مــع تطـ ّـور حاجاتهــم في مجــال النقل،
وبالنســبة ملوظفينــا كــي يرتقوا ملســتوى
التحديــات التــي نواجههــا فــي هــذا
القطاع سريع التغير».
ومت الكشــف عــن الشــعار

اجلديــد خــال عرض ألعاب نارية ســجل رقما ً قياس ـا ً
فــي ســماء مدينــة إنتشــون الكوريــة ،وشــهد احلــدث
إطــاق  303طائــرات مسـ ّـيرة ملئــات األلعــاب الناريــة
بالتزامــن مــع عــرض فنــي ،لتعلــن بداية جديــدة لكيا
وحتتفــل بهــا .ودخــل هــذا العــرض كتــاب غينيــس
لألرقــام القياســية ألكثــر عــدد مــن الطائرات املســيرة
التي تطلق األلعاب النارية بالتزامن،
الكشــف عــن غايــة واســتراتيجية العالمــة التجاريــة
اجلديدتني في  15يناير
وإلــى جانــب الشــعار اجلديــد ،كشــفت كيــا كذلــك عــن
عبارتهــا الترويجيــة اجلديــدة «احلركــة امللهمــة»
( .)Movement that Inspiresوســيتم التعريــف
بتفاصيــل اســتراتيجية كيــا اجلديــدة ،مبــا فيهــا غايــة

العالمــة التجاريــة وفلســفتها وكيفيــة تطبيقهــا فــي
منتجات كيا املستقبلية ،من خالل فعالية “استعراض
عالمــة كيــا اجلديدة» التي تقــام يوم اجلمعة  15يناير
الساعة  09:00صباحا ً بتوقيت كوريا ( 12:00منتصف
الليــل بتوقيــت غرينتــش) ،وميكــن مشــاهدة هــذه
الفعالية على قناة كيا العاملية على يوتيوب.
ويأتــي إطــاق الشــعار اجلديــد بعــد اإلعــان عــن
اســتراتيجية األعمــال طويلــة األمــد لكيا باســم «Plan
 ”Sفــي بدايــة عــام  ،2020وتطمــح كيــا وفق ـا ً لهــذه
االســتراتيجية – ضمــن أهــداف أخــرى – إلــى حتقيــق
مكانــة رائــدة في ســوق الســيارات العامليــة ،وذلك عبر
التركيــز علــى توســيع انتشــار الســيارات الكهربائيــة،
وتقــدمي مجموعــة واســعة مــن خدمــات النقــل التــي

حتقــق احتياجــات وتفضيــات مختلــف األفــراد
واألســواق .واجلديــر بالذكــر ان عالمة “كيــا موتورز”
مزود جتارب النقل عاملية املســتوى ،ســعيا ً إللهام
هي
ّ
عمالئهــا مــن خالل النقل .تأسســت «كيــا» عام ،1944
لتكــون حاضــرة فــي قطــاع «احلركــة» ألكثــر مــن 75
عام ـاً .يعمــل لديهــا  52,000موظــف حــول العالــم ،مــع
حضورهــا فــي أكثــر مــن  190ســوقا ً حول العالــم ،كما
تتوزع معاملها على ستة بلدان ،وتبلغ مبيعاتها حوالي
ثالثــة ماليــن ســيارة كل عــام .تتصــدر كيــا مســيرة
التحــول نحــو الســيارات املــزودة بالطاقــة الكهربائيــة
ـور مجموعة متنامية من
والكهربائيــة بالكامل ،وتطـ ّ
خدمــات النقــل التي تشــجع ماليني البشــر حــول العالم
الستكشاف أفضل أساليب التنقل.
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ناصـر بـن خالــد للسيــارات الوكيــل املعتمــد ...

حضــــور قـــوى فـــي عالـــم الرفاهيــــة
يكتمــل اجليــل احلالــي مــن مجموعــة الســيارات
املدمجة من مرســيدس-بنز بإطالق ســيارة GLA
اجلديــدة وهــي الســيارة الثامنــة التــي تنضــم إلــى
املجموعة ،ومتثل في نفس الوقت الطراز األساسي
ضمــن مجموعة ســيارات الدفــع الرباعــي الناجحة
التي طرحتها الشركة.
وتتوفــر الســيارة اآلن لــدى شــركة ناصــر بــن خالد
للســيارات ،الوكيل املعتمد ملرســيدس-بنز في قطر
في صالة عرضها على طريق سلوى.
ومت تعزيــز الطابــع القــوي للســيارة بشــكل كبيــر
مقارنــة بســابقتها ،حيــث يبلغ ارتفاع ســيارة GLA
اجلديدة  1611مم ( 1616مم مع قضبان السقف)،
بحيث يزيد ارتفاعها بأكثر من عشرة سنتيمترات
عــن ســابقتها .كمــا تتميــز وضعيــة اجللــوس داخــل
ســيارة الدفــع الرباعي بأنها أكثــر ارتفاعا ً مع مزيد
مــن املســاحة للــرأس عنــد املقاعــد األماميــة ،إلــى
جانــب اتســاع مســاحة الســاقني في اخللــف رغم أن
الســيارة أصبحــت اآلن أقصــر مبقــدار ســنتيمتر
ونصــف .وتشــمل أبــرز مزايــا التصميــم املخصصــة
للطــرق الوعــرة اجلــزء األمامي املســتقيم ،واألبعاد
املثاليــة فــي األمــام واخللــف ،والطبقــة الواقية التي
تغطي السيارة بأكملها.
التصميم اخلارجي :طابع رياضي يتميز بالثقة مع
أعلى مستويات الديناميكية
تتميز سيارة  GLAبأبعاد مثالية مع تقليل البروز
فــي األمــام واخللــف .وينســاب اجلــزء األمامــي
بسالســة فــوق الدعامــة  Aوصــوالً إلــى املقصــورة
املدمجــة علــى املســتوى البصــري .وتعــزز الفتحــات
املوجــودة فــي غطــاء احملــرك ،إلى جانــب العجالت

التــي يصــل قياســها إلــى  20بوصــة والتــي تتوافــق
بسالســة مــع احلافــة اخلارجيــة للهيــكل ،املظهــر
الرياضــي الواثــق .ويتمتــع تصميــم ســيارة GLA
باخلطوط اجلانبية القوية لهيكل السيارة وتصميم
النوافذ اجلانبية الشبيهة بسيارات الكوبيه .ويضفي
هــذا املظهــر اجلانبــي املميــز علــى الســيارة مالمــح
ديناميكية أنيقة تعززها الظالل واأللوان الرائعة.
تأتــي شــبكة املبــرد مــزودة بفتحــات مميــزة إلــى
جانــب فتحــة واحدة مع جنمة مرســيدس-بنز في
املنتصف ،وذلك على غرار ســيارات الدفع الرباعي
األخــرى مــن مرســيدس-بنز .ومت تصميم األجزاء
الداخليــة للمصابيــح األماميــة بأعلــى مســتويات
اجلــودة والتفاصيــل والدقــة املميــزة للعالمــة
التجارية.
ويتسم املظهر اجلانبي واخللفي بخطوط التصميم
القويــة والبارزة ،وتتخطى األبواب اجلانبية عتبات
األبــواب لألســفل ،مــا يعــزز ســهولة الصعــود إلــى
الســيارة ،إلــى جانــب احلفــاظ علــى نظافــة إطارات
األبــواب فــي نفــس الوقــت (وبالتالــي احلفــاظ أيض ـا ً
علــى نظافــة مالبــس الــركاب) وتعزيــز األمــان في
حالة حدوث تصادم جانبي .وتعزز الطبقة الواقية
التــي تغطــي الســيارة بأكملهــا وتبــرز طابعها املالئم
للطــرق الوعــرة ،كمــا يفعــل الواقــي الســفلي املشــابه
في األمام واخللف الشيء نفسه.
املقصورة :أعلى مستويات اجلودة والتطور
تتكــون لوحــة العدادات مــن وحدة واحدة أساســية
تتضمــن «أقســاماً» بصريــة فــي منطقــة الســائق
والراكــب األمامــي .وتهيمــن مجموعــة شاشــات
العــرض القائمــة بذاتهــا على القســم املوجــود ناحية

الســائق ،وتتوفــر بثالثــة أنــواع :شاشــتان قيــاس 7
بوصــات ( 17,78ســم) ،أو شاشــة قيــاس  7بوصات
وشاشــة قياس  10,25بوصة ( 26سم) ،أو شاشتان
قيــاس  10,25بوصــة فــي النســخة ذات الشاشــات
العريضــة ،فيمــا يتميز اجلــزء املوجود أمام الراكب
بوجود بعض عناصر التزيني.
وتأتــي الســيارة مجهــزة بخمــس فتحــات تهويــة
مســتديرة ،بتصميــم فائــق اجلــودة يشــبه التوربــن
مــع ريــش توجيــه الهــواء املصممــة بدقــة .وتتصــل
اللوحــة املركزيــة للبــاب بسالســة مع مســند الذراع،
فيمــا يأتــي مقبــض البــاب بتصميــم أنبوبــي أفقــي
يشبه القضيب.
حتســينات كبيــرة فــي األبعــاد الداخليــة ووظائــف
املقصورة
علــى الرغــم مــن أن ســيارة  GLAاجلديــدة أقصر
مــن ســابقتها مــن اخلــارج ،فإنهــا توفــر مســاحة
داخلية أكثر رحابة ،ما يعزز بشكل خاص املساحة
املخصصــة للســاقني فــي اخللف ومســاحة صندوق
األمتعة.
وأصبحــت وضعيــة اجللــوس للســائق والراكــب
األمامــي أعلــى وأكثــر اســتقامة ممــا كانــت عليــه
فــي الطــراز الســابق ،وهــي الوضعيــة األكثر شــيوعا ً
فــي ســيارات الدفــع الرباعــي ،فتــم رفــع املقعديــن
األماميــن مبقــدار  97مم عــن ذي قبــل .ومقارنــة
بســيارة الفئــة  ،Aيبلــغ الفــرق  140مم .كمــا مت
تعزيــز الرؤيــة احمليطيــة فــي الســيارة مقارنــة
بســابقتها ،ويرجــع الفضــل إلــى دعامــات الســقف
العرضيــة املطــورة ،والتــي تقلل من حجــب املناطق
احمليطة.

وكانــت اإلمكانــات الكبيــرة لضمــان تعدديــة
االســتخدام واحــدة مــن النقــاط العامة املهمــة أثناء
تطويــر الســيارة .وتتميــز مســاند الظهــر للمقاعــد
اخللفيــة بقابليــة الطــي بنســبة  .40:20:40وميكــن
إضافــة إمكانيــة حتريــك وحــدة املقاعــد اخللفيــة
لألمام واخللف مبقدار  14ســم كتجهيز اختياري،
كمــا ميكــن تعديــل مســند الظهــر إلــى وضــع أكثــر
اســتقامة ،إلفســاح املجــال لألمتعــة الكبيــرة مثــل
الصناديــق الضخمــة .ومــع ذلــك ،ميكــن اإلبقــاء
علــى مقعــد مريــح لراكب أو راكبني ،حيث تنقســم
وسادة املقعد في هذه املقاعد بنسبة .40:60
وتوفــر أرضيــة التحميــل القابلــة لتعديــل ارتفاعها،
والتــي تأتــي كتجهيــز أساســي ،تنوع ـا ً كبيــراً .فعنــد
طــي مســاند ظهــر املقاعد اخللفية مــع كون أرضية
التحميل في املوضع العلوي ،تصبح منطقة التحميل
مســطحة تقريبا ً ومتتد إلى املقاعد األمامية ،بينما
ميكــن وضــع أرضيــة التحميــل فــي املوضــع الســفلي
فــي حــال حتميــل األمتعــة الضخمــة جــداً ،وميكــن
إزالــة العارضــة املوجــودة خلــف املقاعــد اخللفيــة
وحتريــك املقاعــد اخللفيــة لألمــام ،في حــال كانت
تتضمــن إمكانيــة التحريك لألمــام واخللف ،والتي
تأتي كتجهيز اختياري.
أنظمــة مســاعدة القيــادة :مراقبــة حركــة املــرور
احمليطة
تنفــرد ســيارة  GLAاجلديــدة مبجموعــة مبتكرة
مــن أنظمــة مســاعدة القيــادة التــي توفــر الدعــم
للســائق .وتتضمــن أحــدث وظائــف باقــة Driving
 Assistanceوظيفــة االنعطــاف ووظيفــة تغييــر
املسار املروري عند الطوارئ ووظيفة التحذير عند

اخلروج من املســار والتحذير عند رصد البشــر في
منطقة عبور املشاة.
نظــام التعليــق :راحــة اســتثنائية فــي الرحــات
الطويلة وأعلى مستويات متعة القيادة
ُتهز ســيارة  GLAاجلديدة بنظام ماكفيرســون
للتعليــق األمامــي .ويتــم توجيــه العجــات بواســطة
أذرع حتكــم أســفل مركــز كل عجلــة ،مــع دعامات
وقضيبــي ربــط من ماكفيرســون ،ويُصنــع املفصل
األساســي من األملنيوم ،مــا يقلل الوزن والكتل غير
املعلقــة ،كمــا تأتــي مفاصــل التوجيــه مصنوعــة من
األلومنيوم املسبوك.
وتتميز سيارة  GLAمبحور خلفي متطور رباعي
الوصــات ،حيــث مت إعــداد الوصــات العرضيــة
الثــاث وذراع الســحب املفــردة فــي كل عجلــة
خلفيــة لتحقيــق أعلــى مســتويات الثبــات والراحــة
أثنــاء القيــادة ،مــع تعزيــز اخلصائــص الديناميكيــة
الطوليــة واجلانبيــة .وإلــى جانــب ذلــك ،مت تثبيــت
احملور اخللفي على إطار فرعي معزول عن هيكل
السيارة بواسطة بطانات مطاطية ،وذلك من أجل
تقليل نقل االهتزازات من نظام التعليق إلى هيكل
السيارة.
احملرك :أعلى مستويات القوة والكفاءة
تضــع ســيارة  GLAاجلديــدة ثقتهــا فــي محــركات
البنزيــن رباعيــة األســطوانات التــي مت تطويرهــا
بالكامــل لهــذه النســخة اجلديــدة من ســيارة الدفع
الرباعــي .فباملقارنــة مع اجليل الســابق ،تتميز هذه
احملــركات بقدرتهــا على توليد قوة متزايدة بشــكل
كبيــر وبارتفــاع مســتوى كفــاءة اســتهالك الوقــود
وانخفاض االنبعاثات.
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حاصلة على أكبر عدد من اجلوائز في فئتها ...

جيب جراند شيروكي 2021
ترســـي معاييــــر جديـــدة

منذ ما يناهز  30عاما ً تقريباً ،انطلق تاريخ جيب جراند
شــيروكي ،الســيارة الرياضيــة متعــددة االســتخدامات
أمــا اليــوم،
األكثــر حصــوالً علــى اجلوائــز فــي التاريــخّ .
وبعــد أربعــة أجيــال رائــدة مــن هــذه الســيارة وعــدد ال
يحصى من اجلوائز في قطاع صناعة السيارات ومبيع
نحــو  7ماليــن ســيارة حــول العالــم ،ال تــزال عالمــة
جيب تتخطى التوقعات ضمن فئة السيارات الرياضية
متعــددة االســتعماالت كاملــة احلجم مــع جيب جراند
شيروكي أل  2021اجلديدة كلياً.
وقــد صممــت هــذه النســخة األحــدث لتشـ ّـكل مزيج ـا ً
فريــدا ً يجمــع بــن مســتوى أعلــى مــن قــدرات الدفــع
الرباعــي األســطورية والرفاهيــة املتفوقــة علــى
الطرقــات والشــكل واملهــارة احلرفيــة الراقيــن داخــل
الســيارة وخارجهــا ،ومجموعة مــن املزايا التكنولوجية
وخصائــص الســامة املتقدمــة .فكانــت النتيجة ســيارة
جيــب جرانــد شــيروكي أل  2021اجلديــدة كلي ـا ً التــي
مجهزة بسبعة مقاعد.
تطرح للمرة األولى
ّ
ويقــول كريســتيان مونييــه ،الرئيــس العاملــي لعالمــة
جيب في مجموعة فيات كرايســلر للســيارات« :عندما
تعتــزم وضــع تصـ ّـور جديــد لســيارة رياضيــة متعــددة
االستعماالت محبوبة جدا ً مثل جيب جراند شيروكي،
تُصبح العودة إلى تاريخها العريق املمتد على ما يناهز
 30ســنة كســيارة مميــزة األداء أمــرا ً أساســيا ً فــي كل
قــرار يتــم اتخــاذه .بالتالــي ،وانطالق ـا ً من هــذا التاريخ
العريــق ،عمــل فريــق جيــب علــى صنــع جيــب جرانــد
كل
شــيروكي  2021اجلديــدة بشــكل
تتخطــى فيــه ّ
ّ
التوقعــات وتقــوم مبــا تعجــز عنــه الســيارات الرياضيــة
متعددة االســتعماالت األخرى ،أال وهو تقدمي قدرات

جيــب األســطورية فــي الدفــع الرباعــي علــى الطرقــات
الوعــرة مع ســلوك متفوق على الطرقــات املعبدة .وقد
بنيــت الســيارة باالعتمــاد علــى هندســة جديــدة كلي ـا ً
وحظيــت بتصميــم جديد مذهل يكـ ّـرم التاريخ العريق
لتصميــم جيــب األيقونــي ،مع متديــده ليســتوعب صفا ً
ثالثا ً من املقاعد من أجل تلبية احلاجات املتزايدة التي
يبديهــا عمــاء جيــب الذين طالبــوا باملزيد من املســاحة
والوظائــف العمليــة .وتتميــز جيــب جرانــد شــيروكي
أل فع ـاً عــن غيرهــا مــن الســيارات في فئتها وتســتمر
برفــع املســتوى على صعيد القــدرات واألداء والفخامة،
مــع حتقيــق مســتويات جديــدة فــي تعــدد االســتخدام
والوظائف».
قدرة الدفع الرباعي األسطورية من جيب
تتميــز جيــب جرانــد شــيروكي أل  2021بقــدرة دفــع
ّ
رباعــي مطـ ّـورة ال تضاهــى باإلضافة إلــى ديناميكيات
قيادة متزنة على الطرقات املعبدة .وتبدأ قدرة الدفع
الرباعــي األســطورية من ثالثة أنظمــة للدفع الرباعي،
وهــي «كــوادرا تــراك  Iو»كــوادرا تــراك  »IIو»كــوادرا
داريــف  »IIمــع نظــام تفاضلــي إلكترونــي محــدود
االنــزالق للمحــور اخللفــي .وجتهــز األنظمــة الثالثــة
بعلبــة نقــل حركــة نشــطة لتحســن التشــبث عبــر نقــل
تتميز بالتشبث.
العزم إلى العجلة التي
ّ
هندســة جديــدة كلي ـا ً متنح ديناميكيات قيــادة ومتانة
عاملية املستوى
مت تعزيــز ســيارة جيــب جرانــد شــيروكي أل 2021
ّ
اجلديــدة كلي ـا ً بعــدد مــن اللمســات املطـ ّـورة لتحســن
جودة ســير الســيارة وقيادتها وسكونها ،مع احلد أيضا ً
مــن الــوزن وحتســن اســتهالك الوقــود .وتصبــح قــدرة

الدفــع الرباعــي األســطورية فــي جراند شــيروكي أروع
أيضا ً بفضل تصميم جديد يجمع بني اإلطار والهيكل،
مــع ثالثــة أنظمــة للدفــع الرباعــي («كــوادرا تــراك I
و»كــوادرا تــراك  »IIو»كــوادرا داريــف  )»IIوإتاحــة
نظــام التعليــق الهوائــي «كــوادرا ليفت» ونظــام التحكم
بالتشبث «سيليك تيرين» كتجهيز قياسي.
مجموعات دفع حائزة جوائز مرموقة
تقدم ســيارة جيب جراند شيروكي أل  2021اجلديدة
محركــن قويــن ودقيقــن وعاليــي
كلي ـا ً خيــارا ً بــن
ّ
الكفاءة في استهالك الوقود مع أداء مجرب في جميع
أحوال القيادة .احملرك القياسي هو محرك «بنتاستار»
بـ 6أســطوانات على شــكل  Vســعة  3.6لتر الذي يشتهر
بقوته ودقته والذي يعمل بقوة تبلغ  290حصانا ً و348
نيوتــن متــر مــن العــزم .ومتنــح زاويــة  60درجــة بــن
دفتي األسطوانات في هذا احملرك تشغيالً سلسا ً يزداد
ّ
سالســة بفضــل األكسســوارات املركبــة مباشــرة علــى
أن «بنتاســتار»
كتلــة احملــرك .وجتــدر اإلشــمارة إلــى ّ
قــد فــاز بجائــزة «وارد» ألفضــل محرك ســبع مرات،
وهــو محــرك صغيــر احلجــم ،مــع مزايا مثل مشــاعب
ســحب مدمجــة فــي رؤوس األســطوانات .وتضــم
الكامــات العلويــة املزدوجــة املُــدارة بالسلســلة نظام ـا ً
متغيــرا ً مــزدوج املراحــل لرفــع الصمامات ولتوقيــت
قوة
عمــل الصمامــات .وتعمل هذه الصيغة على ضبط ّ
احملــرك بســرعة بحســب احتياجــات الســائق للحصــول
علــى التــوازن األفضل بني األداء والتوفير في اســتهالك
الوقــود .محرك «بنتاســتار» بـ 6أســطوانات على شــكل
 Vسعة  3.6لتر قادر على جر ما يصل إلى  2,812كلغ،
مــع مجــال قيــادة تقريبــي رائــد فــي فئته يقــارب 805

رئيس مجلس اإلدارة

مدير التحرير

عبد الله بن خليفة العطية

محمد يوسف العشري

كيلومترات.
مستويات جديدة من األبعاد
صممــت جيــب جرانــد شــيروكي أل  2021اجلديــدة
كلي ـا ً لتعزيــز راحــة الــركاب بشــكل عام إلــى أقصى حد
مت جتهيزها بصف مقاعد ثالث بسعة
ممكن ،ولذلك ّ
ال تضاهــى وحجــم أكبــر لألمتعــة .وتضمــن قاعــدة
العجــات ( 3,091ملــم) فــي الســيارة مســاحة داخليــة
رحبــة ومتنــح الــركاب حيــزا ً واســعا ً لألقــدام رائــدا ً في
فئتــه في صف املقاعد الثاني .ولتحســن قدرة الدجول
إلــى الســيارة ،تضــم جراند شــيروكي أل فتحات أبواب
أوســع في الصف الثاني مقارنة باألجيال الســابقة تفتح
بزاويــة  64درجــة مع عتبات جانبيــة خارجية للدخول
أو اخلروج .وتؤمن جراند شــيروكي أل حجم حتميل
خلفي أوسع خلف صف املقاعد الثاني يبلغ  1,328لتراً.
أن مقاعــد الصــف الثالــث قابلــة للطــي منقســمة
كمــا ّ
بنسبة  50/50وميكن طيها بسهولة من القسم اخللفي
فــي الســيارة .وللمزيــد مــن املزايــا الوظيفيــة الهادفــة،
ميكن طي مقاعد الصف الثاني والثالث على حد ســواء
إلى األمام لتشــكل أرضا ً مســطحة للتحميل .وعند طي
هذيــن الصفــن تصبــح ســعة التحميل القصــوى 2,396
لتراً.
مزايا األمان والسالمة املتقدمة األكثر تطورا ً في فئتها
تضــم جيــب جرانــد شــيروكي أل  2021اجلديــدة كلي ـا ً
أكثــر مــن  110ميــزة لألمــان والســامة ،مــن بينهــا
تطبيقــات مبتكــرة للتكنولوجيــا لتحســن اال ّتصــال بني
السائق والسيارة والطريق.
ابتكار رائد في فئتها
تُعــرض جراند شــيروكي أل مع مجموعــة مزايا رائدة

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

فــي فئتهــا متنح الثقــة في القيادة التي لطاملا اشــتهرت
بهــا عالمــة جيــب .وحتســن هــذه املزايــا مجــال الرؤية
للسائق وتسهل رؤية العدادات وأجهزة التحكم وتؤمن
قدرات مساعدة للسائق لتج ّنب االصطدامات.
كاميــرا الرؤيــة الليليــة ،متوفــرة فــي فــي طــرا َزي
«أوفرالنــد» و»ســاميت» ،وتســتعني بتكنولوجيــا
التصويــر احلراري لزيــادة مدى املصابيح األمامية في
جراند شــيروكي أل .وتبحث أجهزة استشــعار األشــعة
حتــت احلمــراء عــن مصــادر احلــرارة التــي يصدرهــا
املشــاة واحليوانــات على الطريق ملســافة تصــل إلى 200
متــر .وعنــد حتديــد موقعهــا ،يظهــر تنبيــه مــع مواقــع
هؤالء األشــخاص أو احليوانات نســبة إلى الســيارة على
لوحة العدادات أمام السائق مباشرة.
يســاعد نظــام التنبيــه مــن االصطــدام عنــد التقاطعــات
علــى رصــد الســيارات التــي تقتــرب عــن يســار الســائق
وميينــه عنــد االقتــراب مــن تقاطــع مــا .وحتــدد أربــع
رادارات وكاميــرا إن كان االصطــدام وشــيكا ً وجتعــل
النظــام يطلــق تنبيهــات صوتيــة وبصريــة .وفــي حــال
لــم يســتجب الســائق ،يعمــل النظام على تشــغيل مكابح
الســيارة تلقائياً .ويطرح هذا النظام بشــكل قياســي في
طراز «ساميت».
ويرتقــي مســتوى التجهيــزات فــي طــراز «ســاميت»
بشكل أكبر مع نظام مساندة الركن العمودي واملتوازي،
الــذي يســتعني بأجهــزة استشــعار فــوق صوتيــة لتوجيه
الســائق للركــن فــي املســاحات املخصصــة .ومجموعــة
فيات كرايسلر للسيارات هي أول صانع يستخدم هذه
التكنولوجيا مع رؤية مباشــرة ومخصصة على شاشــة
الترفيه لتسهيل املشاهدة.
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أقوى سيارة خارقة بتصميم مكشوف مبحرك  800حصان ...

فيراري تعرض سيارة إس إف  90سترادالي
للمـــرة األولــى فــي قطــر
كشــفت فيــراري عــن إطــاق ســيارتها إس إف 90
ســترادالي ،أولــى ســياراتها الكهربائيــة الهجينــة
القابلــة للتوصيــل مبصــدر للطاقــة الكهربائيــة ،فــي
خطــوة اســتثنائية تضاف إلى تاريــخ عالمة احلصان
وعرضت الســيارة ألول
اجلامح احلافل باإلجنازاتُ .
مرة في قطر خالل فعالية خاصة استضافتها قاعة
إيــوان اجلســار جاليري في اخلليــج الغربي ،بحضور
عمــاء العالمــة املرموقــة وعشــاق ســياراتها الذيــن
قدمــوا ملشــاهدة العــرض األول لهــذه الســيارة بشــكل
شخصي.
وينطــوي اســم الســيارة علــى املغــزى احلقيقــي لــكل
مــا حققتــه العالمــة العريقــة مــن إجنــازات بــارزة
علــى صعيــد األداء اجلبــار .ويؤكــد اســم الســيارة
الــذي يحتفــي بالذكــرى الســنوية التســعني لتأســيس
عالمــة ’ســكودريا فيراري‘ علــى الرابط املميز الذي
توفــره الســيارة بــن إبداعــات فيراري من الســيارات
املخصصة حللبات السباق وجنوم سيارات الطرقات
الفائقــة .وإلــى جانــب كونهــا التعبيــر األفضــل لتطــور
تعبر ’إس إف  90سترادالي‘ عن
تقنيات ’فيراري‘ّ ،
مــدى كفــاءة ’فيراري‘ بنقل املعــارف واملهارات التي
تكتســبها في حلبات الســباق وتطبيقها في ســياراتها
املعدة لإلنتاج التجاري.
وزودت ’فيــراري‘ الســيارة مبحــرك ثمانــي
ـزود
األســطوانات  V8مثبــت بزاويــة  90درجــة ومـ ّ
بشــاحن توربينــي قــادر علــى توليــد  780حصان من
القــوة ،وهــي القيمــة األعلــى ألي محــرك ثمانــي
األســطوانات فــي تاريــخ العالمــة .ويتــم توليــد القــوة
املتبقية البالغة  220حصانا ً بواســطة ثالثة محركات
كهربائيــة ،يتواجــد أحدهــا فــي اخللف ويطلــق عليه
اســم وحــدة توليــد الطاقــة احلركيــة ()MGUK
باعتبار أنه مســتمد من النظام املوجود في ســيارات
’فورمــوال  ‘1ويتموضــع بني احملــرك وعلبة التروس
اجلديدة ثمانية السرعات ذات القابض املزدوج على
احملــور اخللفــي ،بينمــا يتواجــد احملــركان اآلخــران
علــى جانبــي احملــور األمامــي للســيارة .وال يفــرض
هــذا النظــام فائــق التطــور أي تعقيــدات إضافيــة
علــى جتربــة قيــادة الســيارة ،بل على العكــس متاماً،
ميكن للســائق ببســاطة أن يختار واحدا ً من األوضاع
األربعــة لوحــدة الطاقة والتركيــز على القيادة فقط.
ويتولــى نظــام التحكــم املتطور إدارة كافــة التفاصيل
والعمليــات األخــرى ،مثــل إدارة تدفــق الطاقــة بــن
محرك  V8واحملركات الكهربائية والبطاريات.
ومتكــن مهندســو ’فيــراري‘ مــن توســيع نطــاق
ّ
الضوابــط الديناميكيــة مــن خــال تطويــر محــور
أمامــي كهربائــي بالكامــل يعــرف باســم منظــم
ضبــط االنعطــاف اإللكترونــي  .RAC-eوباإلضافــة
إلــى توفيرهمــا لقوة الدفع بشــكل حصــري في منط
القيــادة الكهربائيــة ،يتحكــم احملــركان األماميــان
بعــزم الــدوران الواصــل إلــى العجلتــن األماميتــن
بصــورة مســتقلة ،األمــر الــذي يســاهم فــي توســيع
نطــاق مفهــوم توجيــه عــزم الــدوران .وبالنظــر إلــى
تكاملــه التــام مــع ضوابــط التحكــم فــي ديناميكيــات

السيارة ،يتحكم منظم ضبط االنعطاف اإللكتروني
(  ) RAC-eبتوزيــع عــزم الــدوران ،مــا يجعل إطالق
العنــان ألقصــى قــدرات الســيارة أمــرا ً أكثــر بســاط ًة
وســهولة .وم ّثلــت مســألة اســتخدام هــذه البنيــة
الهجينــة حتدي ـا ً حقيقيا ً فيما يتعلــق باعتبارات إدارة
الــوزن اإلضافــي التــي مت حلهــا مــن خــال االهتمــام
الدقيــق بالتفاصيــل وحتســن أداء الســيارة بأكملهــا.
ولتحقيــق أقصــى مســتويات األداء مــن حيــث الــوزن
الكلــي والصالبــة ومركــز الثقــل ،زودت ســيارة ’إس
إف  90ســترادالي‘ بهيــكل وجســم خارجي جديدين
بالكامــل مت تصميمهمــا باســتخدام تقنيــة املــواد
املتعددة ،مبا في ذلك ألياف الكربون.
وتطلبــت عمليــة بنــاء ســيارة هجينــة من هــذا النوع
تطويــر سلســلة مــن حلــول الديناميكيــة الهوائيــة
املبتكرة .وساهمت الزيادة الكبيرة التي طرأت على
أداء وحــدة الطاقــة فــي زيــادة كمية النــاجت احلراري
الواجــب تبديــده ،ممــا دفــع الفريــق املســؤول عــن
تطويــر الســيارة إلــى إعــادة النظر في منــط تدفقات
الديناميكيــة الهوائيــة علــى وحــدات التبريــد بشــكلٍ
كامــل .كمــا تطلــب هــذا األمــر طــرح حلــول جديــدة
لزيــادة القــوة الضاغطــة بكفــاءة وضمــان حتقيــق
أقصــى مســتويات االســتقرار عنــد جميــع الســرعات
وفي جميع ظروف القيادة.
وتُعتبــر الســيارة مبثابــة بدايــة لعصــر جديــد مــن

املنظــور التصميمــي باعتبــار أنهــا تُعيــد كتابــة النســب
والتفضيــات املثلــى لســيارات ’برلينيتــا‘ الرياضيــة
ذات احملــرك املثبــت بوضعيــة وســطية خلفيــة التــي
ظهــرت للمــرة األولــى مع ســيارة ’ 360مودينا‘ قبل
عشــرين عام ـا ً مــن اآلن ،وبــدالً مــن ذلــك ،تســتمد
الســيارة اإللهــام مــن أحــدث ســيارات ’فيــراري‘
الرياضية اخلارقة .ومت ّثل قمرة قيادة السيارة أحد
أبرز األمثلة على ذلك ،إذ تشــتمل على قســم أمامي
أصغــر حجم ـا ً وتتميــز مبوقــع أقــرب مــن مقدمــة
ومتكنــت
الســيارة مــن أجــل تقليــص قــوة الســحب.
ّ
’فيــراري‘ مــن حتقيــق هــذا األمــر دون أي تأثيــر
ملموس على مستويات الراحة داخل السيارة.
وتلعــب فلســفة «عينــاك علــى الطريــق ويــداك علــى
عجلــة القيــادة» املســتمدة مــن حلبــات الســباق دورا ً
رئيســيا ً فــي صياغــة مالمــح قمــرة القيــادة للمــرة
األولــى أيض ـاً ،إذ أنهــا تؤثــر بصــورة ملموســة علــى
الهندسة الداخلية وتصميم املقصورة .وتتمثل نتيجة
هذا التوجه باســتخدام واجهة التحكم التفاعلية بني
اإلنســان واآللــة ( )HMIومفهــوم تخطيــط داخلــي
يختلف كليا ً عن الطرازات السابقة.
وللمرة األولى في سيارات ’فيراري‘ ،ميكن للعمالء
االختيار بني السيارة القياسية واإلصدار الذي يتميز
بوجــود املزيــد مــن املواصفــات الرياضيــة .وتشــتمل
مواصفــات ’أســيتو فيورانــو‘ ()Assetto Fiorano

على حتديثات واسعة النطاق ،مبا في ذلك مخمدات
الصدمات  Multimaticاملستمدة من عالم سباقات
’جــي تــي‘ ،ومجموعــة مــن املكونــات فائقــة اخلفــة
املصنوعــة مــن مــواد عاليــة األداء كأليــاف الكربــون
(ألواح األبواب واجلسم السفلي) والتيتانيوم (النوابض
ومجموعة العادم بالكامل) ،األمر الذي يســاهم في
حتقيق وفورات في الوزن بواقع  30كغ .ويتمثل أحد
الفــوارق األخــرى بــن اإلصداريــن باجلنــاح اخللفــي
املصنــوع مــن أليــاف الكربــون والذي يولد مســتويات
عالية من القوة الضاغطة بواقع  390كغ عند ســرعة
 250كم /ســا .ويشــتمل إصدار (’أســيتو فيورانو‘ على
إطــارات ’ميشــلني بايلــوت ســبورت كاب  ‘2املصممة
خصيص ـا ً لتعزيــز األداء علــى حلبــات الســباق اجلافة.
وتتميــز هذه اإلطارات مبزيــج أكثر نعومة وأخاديد
أقل قياسا ً باإلطارات القياسية.
احملرك ونظام نقل احلركة
تُعتبــر ’إس إف  90ســترادالي‘ أول ســيارة ســيارات
كهربائيــة هجينــة قابلــة للتوصيــل مبصــدر للطاقــة
الكهربائيــة ( )PHEVعلــى اإلطالق مــن ’فيراري‘،
حيــث تشــتمل الســيارة علــى محــرك احتــراق داخلي
وثالثة محركات كهربائية ،يعمل اثنان منها بشــكل
مســتقل علــى احملــور األمامــي بينمــا يتواجــد الثالــث
فــي اجلــزء اخللفــي من الســيارة بني احملــرك وعلبة
التروس.

محرك االحتراق الداخلي
بفضــل مــا يولــده مــن قــوة تبلــغ  780حصــان ،يرفــع
ـزود بشــاحن توربينــي فــي ســيارة
محــرك  V8املـ ّ
’إس إف  90ســترادالي‘ ســوية حــدود األداء الــذي
ميكــن أن يحققــه هــذا النوع من احملركات .ويســتند
هــذا احملــرك اجلبــار علــى تصميــم محــركات عائلــة
 F154الــذي حصد جائزة محــرك العام للعام الرابع
علــى التوالــي ،وهــو إجنــاز غير مســبوق بالنســبة ألي
محرك.
وجنب ـا ً إلــى جنــب مــع القــدرة النوعيــة البالغــة 195
حصــان لــكل ليتــر ،وهــي األعلــى ضمــن فئتــه ،يولــد
هــذا احملــرك  800نيوتن متر من عزم الدوران عند
 6000دورة فــي الدقيقــة .ولتحقيــق هــذه النتيجــة
االســتثنائية ،ركز مهندسو ’فيراري‘ على مجموعة
متنوعــة مــن خصائص احملــرك ،انطالقا ً مــن زيادة
ســعته مــن  3902إلــى  3990ســنتيمتر مكعــب مــن
خــال اســتخدام قطر أكبــر لألســطوانات بقياس 88
مم.
وخضــع نظــام إدخــال الهــواء والعــادم لعمليــة إعــادة
تصميم شاملة حيث بات يشتمل على رأس أسطوانة
جديــد بقطــر أصغــر مع حاقــن مركــزي ،إلى جانب
اعتمــاد نظــام حقــن مباشــر للوقــود ( )GDIبضغــط
 350بــار ،وذلــك للمــرة األولــى في محــرك  V8من
’فيراري‘.

