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فوق العادة بكّل المقاييس

    

يُعد الشعب الفالني أقدم قبائل العالم التي يعود 
السالم،  عليه  نوح  سيدنا  أبناء  أحد  إلى  أصلها 
آالف  دام  ترحال  بعد  أفريقيا  واستوطنت 
يكتسب  لم  هذا  ومع  آسيا،  قارة  في  السنني 
أهل القبيلة من أجدادهم اآلسيويني أي عادات 
مثلما اكتسبوا أغرب العادات من قارة أفريقيا! 
ومنها حرص رجال القبيلة وعلى رأسهم الشاب 
أن  على  التنافس  في  الفالني«  »إدريس  األسود 
يكون جنم مهرجان »جيريول« -وتعني »ملِك 
جمال القبيلة«- حيث يتبارى الرجال املتنافسني 
الزينة ثم يبدؤون بالرقص  في وضع مساحيق 
ساعات!  السبع  تتجاوز  ملدة  القبيلة  نساء  أمام 
مقابل  القبيلة،  رجال  أوسم  باختيار  إلقناعهن 
كان  القبيلة،  نساء  أجمل  مع  ماجنة  ليلة  قضاء 
اليوم  أما  اإلسالم،  القبيلة  دخول  قبل  هذا 
الرجال،  أوسم  على  القبيلة  فتيات  فتتنافس 
الرغم  وعلى  املستقبل،  زوج  اختيار  أجل  من 
املتنافسني متشابهون في  الرجال  من أن جميع 
بكيلو  املغطاة  البشرة  ولون  الوراثية  واجلينات 
السابعة  وللمرة  »إدريس«  أن  املساحيق،إال  من 
قبيلته  ترك  يقرر  املسابقة، ما جعله  يفشل في 
ورشة  في  للعمل  والسفر  تشاد،  صحراء  في 
ميكانيكي  أشهر  دوزي«  »أفام  عمومته  ابن 
في  خبيًرا  كونه  نيجيريا،  عاصمة  الجوس  في 
األولى  حالتها  إلى  القدمية  السيارات  إعادة 
وجتاوزت شهرة »أفام« حدود نيجيريا لتصل 
حيث  هوليوود  العاملية  السينما  عاصمة  إلى 
شراء  على  واألغاني  األفالم  منتجو  معه  تعاقد 

في  الستخدامها  املجددة  الكالسيكية  السيارات 
الفالني«  »ابن  فيها  وجد  التي  األغاني  تصوير 
القبيلة  وسيم  يصبح  أن  في  فشله  بعد  ضالته 
أرسل  الذي  دوزي«  »أفام  مثل  ميكانيكي  أو 
»إدريس« إلى هوليوود إلمتام صفقة بيع إحدى 
ويقال  عاملي،  مخرج  إلى  الكالسيكية  السيارات 
نيجيريا مرة أخرى،  إلى  يعد  لم  إن »إدريس« 
بل إن جميع زمالئه العاملني في ورشة الجوس 
مشهوًرا،  راب«  »مغني  أصبح  أنه  على  أجمعوا 
هذه  من  التأكد  يتم  -لم  مستعار  باْسم  ولكن 
الفالني«  »ابن  أن  األرجح  على  ولكن  املعلومة- 
احلاملني  األفريقيني  الشباب  ماليني  من  واحد 
ولو  حتى  األمريكية،  اجلنسية  على  باحلصول 
التي  سام،  العم  بالد  قمامة  صناديق  من  أكلوا 
كعبيد،  قسًرا  إليها  األفريقيني  أجدادهم  سافر 
ومع هذا هناك مناذج ناجحة لم تغادر أفريقيا 
واملليونير  دوزي«  »أفام  السيارات  خبير  مثل 
صاحب  سافو«  »كوادو  الفقراء  حي  من  القادم 
تنتمي  التي  الغانّية،  »كانتانكا«  عالمة  ومصنع 
إن  موقع »سى  أعد  وقد   ،SUVالـ سيارات  إلى 
لسيارة  صانع  كأول  عنه  تقريًرا  إن« اإلخبارى 
في أفريقيا ،هذا وقد صرح »سافو« قائاًل: نعلم 
أن الطريق نحو احللم الي العاملية طويل، ولكن 

هذا لن مينعنا في نيل غايتنا.
العربية  أفريقيا  شمال  دول  مازالت  لألسف 
فقط  سيارة،  صناعة  في  التفكير  من  ممنوعة 
املستعمر  سيارات  بتجميع  منهم  لقلة  مسموح 

األوربي.. هذا واهلل أعلم.

ابن الفالني

7
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الفردان برمييير موتورز الناقل الرسمي لـ )قطر توتال املفتوحة للتنس(

الفردان للسيارات 
تعلن عن وصول 

MINI
Paddy Hopkirk
الي السوق 
القطري

للعــام احلــادي عشــر علــى التوالــي ...
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تقدم شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه الوكيل احلصري 
لسيارات تويوتا فى قطر،عرضا ترويجيا خاصا لسيارات 
تويوتا ســوبرا 2020. ســيحصل أى شخص يشتري سوبرا 
 60000 أو  ســنوات   3 ملــدة  مجانيــة  خدمــة  علــى   2020
كــم ايهمــا كان أوال. يشــمل العــرض اســتبدال مجموعتني 
مــن وســادات الفرامــل األماميــة ومجموعــة واحــدة من 
وسادات الفرامل اخللفية وعمل مسح لديسكات الفرامل 

. هذا العرض سارى حتى نهاية شهر مارس 2021 .
ولالرتقــاء بتجربــة القيــادة فقد مت تزويــد مركبة تويوتا 
خطيــة  أســطوانات  بســت  مبحــرك  ســوبرا”  آر  “جــي 
ســعة 3.0 لتــر ومعــزز بشــاحن تيربــو يُوّلد طاقــة قصوى 
تبلــغ 335 حصانــاً وعــزم دوران يبلــغ 500 نيوتن-متــر. 
ويتميــز احملــرك بتوفيــر عــزم دوران مرتفــع حتــى عنــد 
الســرعات املنخفضــة جــداً، إذ يجمــع بــني شــاحن تيربــو 
ونظــام حقــن الوقــود املباشــر، والتوقيــت املتغيــر املســتمر 
ملآخــذ الوقــود والعــادم. كمــا مت تعزيــز اســتجابة احملــرك 
بنظــام رفــع مآخــذ الصمامــات املتغيــرة الــذي يعمل على 
تعديــل توقيــت ومــّدة مآخــذ الصمامــات لتقــدمي أفضــل 
مــن  أوتوماتيكــي  بناقــل حركــة  أداء. ويقتــرن احملــرك 
وسلســالً، ويضــم  ســريعاٌ  تبديــالً  يوفــر  ثمانــي ســرعات 
ذراعــني لنقــل الســرعات خلــف عجلــة القيــادة فــي حــال 
رغبــة الســائق بتبديــل الســرعات يدويــاً. وتســاهم النســب 
وخاصيــة  احلركــة،  لناقــل  األولــى  للتــروس  القصيــرة 
تُعــد  والتــي   ،Launch Control باالنطــالق  التحكــم 
أو  العامــة  الطرقــات  علــى  غيــر مخصصــة لالســتخدام 
االســتعمال املتكــرر خالل فتــرات قصيرة، على االنطالق 

بتسارع كبير مع أقصى درجات الثبات.
مــن  بنمطــني  ســوبرا‘  آر  ’جــي  تويوتــا  مركبــة  وتتوفــر 
اختيــار  للســائق  تتيــح  والرياضــي  العــادي  همــا  القيــادة 
النمط الذي يناســب ظروف الطريق أو أســلوب القيادة، 
وعنــد اختيــار النمــط الرياضــي ملزيــد مــن احلمــاس يتــم 
تعزيز عدة عناصر تضم كالً من درجة استجابة دواسة 

الوقود، عجلة القيادة، مدى ســرعة نقل احلركة، ضبط 
النظــام التفاُضلــي النشــط ورفــع صــوت العــادم. وميكــن 
 Traction Mode باالنــزالق  التحكــم  وضعيــة  تفعيــل 
ضمــن نظام التحكم بثبــات املركبة، وذلك بهدف توفير 
جتربــة قيــادة رياضيــة تفاعليــة متنــح املزيــد مــن حرية 
التحكــم للمحترفــني مــن خــالل احلد من تدخــل أنظمة 
التحكــم بالثبــات. ويتم تفعيل خاصية التحكم باالنطالق 
النمــط  اختيــار  يتــم  عندمــا  فقــط   Launch Control

الرياضي مع وضعية التحكم باالنزالق.
وتوفــر مركبــة »جــي آر ســوبرا« 2020 لعشــاق القيــادة 
نظــام تفاُضلــي نشــط يســتخدم موتور كهربائــي وقابض 

إقفــال متعــدد األقــراص للتحكــم مبحــور عــزم الــدوران 
اجلانبــي. ويعمــل هــذا النظــام بشــكل دقيــق علــى التحكم 
بتوزيــع عزم الدوران بني العجالت اخللفية عند التســارع 
أو استعمال املكابح، األمر الذي يعطي املركبة زخماً أكبر 
عند املنعطفات، ويتم التحكم فيه من خالل نظام سلس 
غيــر متــدرج يتــراوح بــني 0 إلــى 100% بحســب ظــروف 
القيادة. وبفضل اســتخدام نظام دعامات »ماكفرسون« 
والنظــام  األمامــي  للتعليــق  املزدوجــة   MacPherson
رباعي الوصالت للتعليق اخللفي، تتميز املركبة اجلديدة 
كليــاً بدرجــات عالية من الثبــات والتحكم، باإلضافة إلى 

مستويات استثنائية من الراحة. 

جتســد مركبة »جي آر ســوبرا« 2020 الفكرة التصميمة 
مــن   Condensed Extreme إكســترمي«  »كوندنســد 
فــي  مــرة  ألول  اســتعراضها  مت  والتــي  تويوتــا،  شــركة 
معــرض  فعاليــات  خــالل  التجريبيــة   1-FT مركبــة 
ديترويت للســيارات العام 2014. وتستند فكرة التصميم 
إلــى ثالثــة عناصر رئيســة هي قاعدة العجــالت القصيرة 
مــع عجــالت كبيرة متنحهــا إطاللة رياضيــة؛ ومقصورة 
داخليــة أنيقــة تضــم مقعدين؛ وغطاء محــرك طويل مع 
هيــكل مدمــج، األمــر الــذي يعكــس التناغــم بــني احملرك 
بســت أســطوانات خطيــة ونظــام الدفع اخللفــي، إذ تتحد 
هــذه العناصــر بتصميــم مبتكــر يجــذب عشــاق املركبات 

الرياضية.
ويوفر تصميم »جي آر سوبرا توزيعاً للوزن بنسبة 50:50 
مــع حتســني انســيابية تدفــق الهــواء مــن مقدمــة املركبــة 
ووصــالُ للجــزء اخللفي. وقد اُســتوحي التصميم األمامي 
مــن اجليــل الرابــع مــن »ســوبرا«، إال أنــه يأتي هــذه املرة 
مبظهــر أكثر جرأة. وتتميز املركبة بإطاللتها الرياضية، 
والــذي يؤكد عليه تصميم الشــبك األمامي املركزي الذي 
يحيــط بــه مآخــذ هــواء بــارزة وظيفتهــا األساســية تبريد 
احملــرك. وتضــم وحــدات املصابيــح األماميــة املميــزة 6 
مصابيــح تعمــل بتقنيــة الصمــام الثنائــي الباعــث للضــوء 
اإلضــاءة  ومصابيــح  االنعطــاف  إشــارات  وتضــم   ،LED
النهاريــة DRL. وتتميــز املصابيــح اخللفية بشــكل دائري 
إلــى  الرجــوع  مصابيــح  مــن  كل  تدمــج  وأنيــق  متناســق 
جانــب  ومــن  االنعطــاف.  وإشــارات  والتوقــف  اخللــف 
املركبــة، يولــد غطــاء احملــرك املنخفــض خطــاً ديناميكيــاً 
يتجــه من مقدمة املركبــة املنخفضة إلى اجلزء اخللفي، 
فــي حــني مت تصميــم احلافــة اخللفيــة لغطــاء احملــرك 
واجلنــاح اخللفــي علــى نفــس االرتفــاع تقريبــاً، مرتبطــاً 

بخط النوافذ اجلانبية.
وتكتمــل شــخصية »جــي آر ســوبرا« الفريــدة مــن اجليل 
اخلامــس بفضــل تصميمهــا الداخلــي الرائــع، الــذي يوفــر 
توازناً بني ميزات الراحة الفائقة واألناقة العصرية. ومن 
ناحيــة أخــرى فــإن مقصــورة القيــادة املتأثــرة بتصميــم 
مركبــات الســباق ذات املقعــد الواحــد، جتعــل الســائق فــي 
قلــب ومركــز احلركــة مــن خــالل اجلمــع بــني العناصــر 
التقليديــة ملركبــات الـ »جي تــي« GT مع املزايا العصرية. 
وتعمــل لوحــة العــدادات األفقيــة املنخفضــة علــى تعزيــز 
مجــال الرؤيــة، بينمــا مت جمــع عناصــر التحكم الرئيســة 
بشــكل عملــي مــن أجــل عمليــة تشــغيل ســريعة وســهلة. 
وحافــة  الوســطي  والكونســول  العــدادات  لوحــة  وتتحــد 
األبــواب بسالســة إلضفــاء شــعور رياضــي وموحــد علــى 

مقصورة القيادة.

عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه
تعلن عن عرض ترويجى خاص لسوبرا 2020

مبحرك بست أسطوانات معزز بشاحن تيربو ...
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باترول
ابتداًء من

2,799* ر.ق./شهريًا

مع أسعار مباشرة من المصنع
توّلى القيادة، ُكن في الصدارة

Nissan Qatar 4428 3333nissanqatar.com  2020-XE القسط الشهري على باترول     *
-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

-    صالح على موديالت 2020، مبيعات التجزئة
المعرض الرئيسي - طريق سلوى                   معرض السد                   معرض بن عمران                   معرض الخور

عــن  الفارهــة  للســيارات  إنفينيتــي  عالمــة  كشــفت 
واالختياريــة  القياســية  التجهيــزات  مــن  مجموعــة 
لطراز إنفينيتي QX55، سّيارة الكروس أوفر كوبيه 
 QX55 االســتثنائية ضمــن فئتهــا. وتســتمد إنفينيتــي
قوتهــا مــن محــّرك VC- تيربــو احلائــز علــى جوائز، 
بقــوة 268 حصــان، واملــزّود بناقــل للحركــة يتميــز 
التــروس  تبديــل  املســتمر، ومفاتيــح  التغييــر  بتقنيــة 
اختيــار منــط  ومفتــاح  القيــادة  عجلــة  علــى  املرّكبــة 
القيــادة. وعلــى مقربــة مــن الســائق والــركاب أثنــاء 
الرحلــة، تتألــق إنفينيتــي بشاشــة ملــس علويــة قيــاس 
8 بوصــة، وأخــرى منخفضــة قيــاس 7 بوصــة تتميــز 
كالهما بنظام إن تاتش املبتكر للمعلومات والترفيه.

لعــام 2022   QX55 إنفينيتــي وقــد زّودت طــرازات 
مــن فئــة لوكــس بفتحــة ســقف كهربائيــة، ومقاعــد 
أمامية أنيقة التصميم، وملســات فاخرة من األملنيوم 
الداكن في املقصورة الداخلية، وتقنية إلغاء الضجيج 
النشــطة، ومجموعــة مــن ميــزات الســالمة النشــطة 
مثل مكابح الطوارئ األمامية مع نظام متييز املشاة؛ 
ونظام الكبح التلقائي لالصطدامات اخللفية؛ ونظام 
التحذيــر التنبــؤي قبــل االصطــدام األمامــي؛ ونظــام 
التحكــم باإلضــاءة؛ ونظــام التنبيــه عنــد اخلــروج عن 
املســار؛ ونظــام حتذير النقطة العميــاء؛ ونظام التنبيه 
من حركة املرور اخللفية.  أما طرازات فئة إسينشال 
فتمتلك، إضافًة إلى امليزات الســابقة، نظام إن تاتش 
نافيجيشن للمالحة والترفيه، ومقاعد جلدية أنيقة، 
ومقاعــد أماميــة ميكــن التحّكــم بدرجــة حرارتهــا، 
اكتشــاف  مــع ميــزة  الشــاملة  الرؤيــة  ونظــام شاشــة 
األجســام املتحّركــة، وعجلــة قيــادة مدفــأة، ونظــام 
صوتّي بأداء متميز من بوز. وحتتوي النماذج األرقى 

من فئة سينسوري على جميع املزايا املذكورة سابقاً، 
فضــالً عــن مقاعــد فاخــرة مكســّوة بجلــود مدبوغــة 
مبادة األنيلني، وتطعيمات من خشب املسام املفتوحة 
مناطــق،  لثــالث  باملنــاخ  التحكــم  ونظــام  الطبيعــي، 
وميزة فتح صندوق السيارة اخللفي بالقدم، وإضاءة 
داخليــة محيطــة مذهلــة.  كمــا مت تزويــد ســيارات 
هــذه الفئــة مبصابيــح أماميــة ذات تصميــم مكّعــب، 

ونظــام إضــاءة أمامّي متكّيــف، واملزيد من اخلواّص 
التــي تغنــي جتربــة الســائق كالنظــام املتكيــف الذكــي 
لتثبيت السرعة، ونظام املساعدة في التحّكم مبسافة 
األمــان عنــد االقتــراب من ســيارات أخــرى وتقنيات 
مراقبــة النقــاط العميــاء والتحذيــر مــن اخلــروج عن 
املسار. كما أصبح نظام التوجيه التكّيفي املباشر الذي 
يترافــق مع شاشــة العــرض األمامية مــن التجهيزات 

القياسية لهذه الفئة. وتزهو سيارات QX55 بتوليفة 
طــالءات مميــزة مــن ثمانيــة ألــوان منهــا ماجســتيك 
وايت األبيض، وليكويد بالتينيوم الفضي، وجرافيت 
شــادو الرصاصــي ومينيــرال بــالك األســود، وبــالك 
أوبســيديان األســود الالمــع، وهيرموســا بلــو األزرق، 
إضافــة للونــني متمّيزيــن همــا دايناميك َصن ســتون 

ِرد األحمر، وساليت جراي الرمادي الداكن.

وفي الداخل، تتوفر املقاعد بكسوة فاخرة من اجللد 
املدبــوغ مبــادة األنيلني بألــوان متدرجة بــني الرمادي 
والبيــج. وميكــن ألصحــاب الــذوق االســتثنائي اختيار 
كســوة مــن اجللــد املدبــوغ مبــادة األنيلــني، متــزج بني 
لونــي موناكــو ِرد األحمــر مــع اجلرافيــت الرصاصــي، 
غيــر  فنيــة  بلمســات  الداخليــة  املقصــورة  لتفيــض 

مسبوقة.

إنفينيتي QX55 اجلديدة كليا
تخطــف األضــــواء

ميـزات قياسيـة علـى جميـع الطـرازات ...
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أعلنــت شــركة الفــردان للســيارات، الوكيــل احلصــري 
واملــوزع املعتمــد ملجموعة BMW فــي قطر، أن طراز 
أصبــح  قــد  احلصــري   MINI Paddy Hopkirk
لعالمــة  املخصصــة  صالتهــا  فــي  لعمالئهــا  متوفــراً 

.MINI
ويعتمــد هــذا الطــراز احلصــري الــذي يترقــب محبــو 
 MINI الســيارات إطالقــه بفــارغ الصبــر علــى ســيارة
اســتوحي  وقــد   Door  3  Cooper S Hardtop
بســباق  الفائــزة  األســطورية  الســيارة  مــن  تصميمــه 
الرالي، ويتزين هيكلها اخلارجي بالرقم 37 الشهير، 
اســم  يحمــل  الــذي  األحمــر  باللــون  الســيارة  وتتميــز 
Chili Red والــذي مينــح الســيارة، بتباينــه مــع لــون 

السقف األبيض، مظهًرا رياضًيا متألًقا.
وبالرغــم مــن مــرور 56 عاًما منذ أن متكنت ســيارة 
انتــزاع  الكالســيكي  بتصميمهــا   MINI Cooper S
الفــوز األول مــن ثالثــة انتصــارات للعالمــة فــي رالــي 
مونت كارلو، والذي حققه السائق اإليرلندي الشمالي 
باتريــك »بــادي« هوبكــرك البالــغ من العمــر 30 عاًما 
آنذاك، فإن ذكريات هذا اإلجناز املذهل الذي حققته 

عشــاق  ذاكــرة  فــي  حيــة  تــزال  ال  الصغيــرة  الســيارة 
رياضة سباقات السيارات.

وتقديــًرا لهــذا اإلجنــاز، تقــدم عالمــة MINI نســخة 
من ســياراتها بتصميم حصري ومزايا فريدة احتفاًء 
بأحــد أهــم اإلجنــازات فــي عالــم رياضــة الســيارات. 
 MINI طــراز  مــن  اخلاصــة  النســخة  هــذه  وتتميــز 
الــذي  التاريخــي  بالفــوز  تذّكــر  بلمســات   Cooper S
حققه هوبكرك على منت سيارة MINI الكالسيكية، 
ومــن ضمنهــا الرقــم 37 الــذي يزيــن كاًل مــن البابــني 
على جانبي السيارة والذي كان رقم سيارة بادي أثناء 

مشاركته في السباق.
ويعــد انتصــار هوبكــرك فــي رالــي مونــت كارلــو علــى 
مــنت ســيارة MINI Cooper S مــن أهــم اإلجنــازات 
الــذي يحتفــي بهــا هــواة ســباقات الســيارات وعشــاق 
رياضــة احملــركات فــي اململكــة املتحــدة، حــني متكــن 
هوبكــرك برفقــة الســائق املســاعد اإلجنليــزي هنــري 
ليدون على منت الســيارة البريطانية املميزة بحجمها 
الصغيــر مــن التغلــب علــى منافســيه الذيــن يخوضون 
الســباق على منت ســيارات تتمتع مبحكات تقدم قدًرا 

أكبر بكثير من الطاقة.
وكان معامل احتساب فرق األداء يشير آنذاك إلى أنه 
قــد مت تعويــض الفــوارق في الوزن وقــوة احملرك بني 
السيارات املشاركة في السباق إلى حٍد ما، إال أن قدرة 
MINI Cooper S العاليــة علــى املنــاورة واالعتمادية 
العاليــة التــي متيزهــا، إلــى جانــب مهــارات هوبكــرك 
أثنــاء خــوض  العوامــل احلاســمة  القيــادة، كانــت  فــي 
املطــاردات الصعبــة علــى الطرقــات الريفيــة واملمرات 
اجلبليــة املغطــاة باجلليــد والثلــج واجتيــاز املنعطفــات 

الضيقة وهبوط املنحدرات الشاهقة لتحقيق الفوز.
وكان للفوز غير املتوقع في مونت كارلو أثر كبير على 
بــادي هوبكــرك الذي أصبح بني ليلة وضحاها أشــهر 
ســائقي الرالــي فــي اململكــة املتحــدة. فيمــا أصبحــت 
الكالســيكي معشــوقة اجلماهيــر  بتصميمهــا   MINI
 MINI وأســطورة في عالم رياضة الســباقات، وثبتت
التاليــة حــني ســيطرت  الســنوات  املكانــة خــالل  هــذه 
MINI Cooper S علــى رالــي مونــت كارلــو، وأضاف 
زميال هوبكرك في الفريق الفنلنديني تيمو  ماكينني 
وراونو آلتونني انتصارين ساحقني آخرين في كل من 

عامي 1965 و1967.
وتواصــل سلســلة االنتصــارات التــي حققتهــا ســيارات 
إلهــام عشــاق  كارلــو  رالــي مونــت  فــي ســباق   MINI
العالمة في مختلف أنحاء العالم إلى هذا اليوم. واآلن 
تتيح لهم MINI التعبير عن شغفهم بعالم السباقات 
بأســلوب مميــز. ويجمــع الطــراز احلصــري التصميــم 
املميز للطالء اخلارجي املستوحى من السيارة الفائزة 
برالي مونت كارلو 1964، مع ملسات تصميمية بديعة، 
مــن ضمنها إطــارات John Cooper Works بقياس 
17 إنش مصنوعة من السبائك خفيفة الوزن بتصميم 
Track Spoke Black باللون األســود، باإلضافة إلى 

العديد من اللمسات التصميمة باأللوان الداكنة.
ومت طالء كل من اإلطار واملثبت األفقي لشبكة املبرد 
باللــون األســود شــديد اللمعــان، باإلضافــة إلى كل من 
فتحات مداخل الهواء السفلية، وفتحة غطاء احملرك، 
بالوقــود،  التــزود  األبــواب، وغطــاء فتحــة  وقبضــات 
كل  فــي   MINI وشــعارات  اخللفــي،  البــاب  وقبضــة 
مــن الواجهــة األماميــة واخللفيــة، إلــى جانــب كل من 

املناطق احمليطة باملصابيح األمامية واخللفية.

 MIN عالمــة  شــعار  عناصــر   37 الرقــم  يزيــن  كمــا 
علــى جانبــي الســيارة، فيمــا تتضمــن املزايــا الفريــدة 
مصابيــح LED أماميــة ومصابيــح خلفيــة بتصميــم 
العلم البريطاني، وامللصقات التي حتمل جملة »بادي 
هوبكــرك مونــت كارلو، باللغــة اإلجنليزية، باإلضافة 
إلــى اخلــط األبيــض الــذي يزيــن غطــاء احملــرك مــن 
املتــوج  الســائق  توقيــع  يحمــل  والــذي   Kالســائق جهــة 
بلقــب رالــي مونت كارلو لعام 1964، كما يحمل الباب 
اخللفي أيًضا التوقيع ذاته. وباإلضافة إلى ذلك يظهر 
الرقــم 37 واألحرف واألرقام »EJB 33”، وهو رقم 
لوحــة الســيارة التــي شــارك بهــا هوبكــرك فــي رالــي 
مونــت كارلــو عــام 1964، بتصميم ثالثــي األبعاد على 

اخلط األبيض في مقدمة السيارة.
ويبرز توقيع هوبكرك ضمن املقصورة الداخلية على 
اللوحة األمامية من جهة الراكب، والتي تشــكل جزًءا 
مــن األســطح الداخليــة املميــزة بلونهــا األســود اللمــاع. 
 MINI Excitement حزمتــي  مــن  كل  تتوفــر  كمــا 
 MINI طــراز  مــع   Comfort Accessو  Package

.Paddy Hopkirk Edition

الفردان للسيارات تعلن عن وصول
MINI Paddy Hopkirk الي السوق القطري

صمم الحتفاء بذكرى الفوز األول في رالي مونت كارلو 1964
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الوكيــل احلصــري  الوطنيــة  الســيارات  أعلنــت شــركة 
لســيارات  مــازدا  فــي قطــر ألكثــر مــن 4 عقــود  عــن 
التــي  العامليــة  والتقديــرات  اجلوائــز  أحــدث  تفاصيــل 

حصلت عليها العالمة التجارية مؤخًرا.
ويتم عرض اجليل اجلديد من سيارات مازدا سيدان 
وسيارات الدفع الرباعي وفاست باك  حالًيا في صالة 

العرض احلديثة الواقعة في مدينة النصر.
فقــد تصــدرت مــازدا التصنيــف الســنوي لعــام 2021 
االمريكيــة   املســتهلك  »تقاريــر  مجلــة   عــن  الصــادر 
ألكثــر العالمــات التجاريــة للســيارات موثوقيــة  وذلك 

للمرة األولى على اإلطالق. 
وتعــد مجلــة تقاريــر املســتهلك  منظمــة مســتقلة غير 
ربحيــة مقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتعمــل 
جنبًــا إلــى جنــب مــع املســتهلكني مــن أجــل االوصــول 

للحقيقة والشفافية في االسواق
التقييــم وحتديــد الترتيــب  تقــوم  ومــن اجــل اجــراء 
مجلــة  تقاريــر املســتهلك  وبطريفــة عشــوائية بشــراء  
مجموعــة مــن املركبات من الــوكالء الختبار وفحص 
وتقييــم تلــك املركبــات من خالل  اختبــارات للفرملة  
ووســائل  الراحــة  واألمــان ، واالقتصاد في اســتهالك 
الوقــود ، اضافــة الــى  اســتجابات  العمــالء مــن خــالل 
اســتطالع تقــوم بــه مجلــة تقاريــر املســتهلك لتحديــد 
اراء واســتجابة  فئــة مــن مشــتركيها  ويتنافــس أكثــر 
مــن 250 عالمــة جتاريــة كل عام  في ذلــك التصنيف 
و تقــوم تقاريــر املســتهلك بتصنيــف وتقييــم  النمــاذج 
اجلديــدة بنــاًء علــى اختبــارات األداء الصارمــة ونتائــج 

الدراسة املسحية من قبل  أعضائها.
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعــة  
مثل تقنية سكاي  اكتف العائلية والتي ترفع األداء إلى 
آفــاق جديــدة وتوفــر متعــة القيــادة املطلقــة في نفس 
الوقــت. القيــادة املرحــة بــال مجهود جتعل املرء يشــعر 

بأنه حي!
حلول بارعة ... تكسر احلواجز 

وليــس  بالشــعور  ســياراتهم  مــازدا  مهندســو  يصمــم 
بورقــة املواصفــات. إنهــم يعلمــون أنهــم حصلــوا عليها 
بشــكل صحيح عندما تشــعر أن السيارة قد عادت إلى 
احليــاة. وفــي قلــب كل ســيارة مــازدا محركهــا - قــوة 

حياتها.
وتبحــث مــازدا باســتمرار عــن طــرق لزيــادة كفــاءة 
محركاتهــا دون التضحيــة باألداء. بينما تخلى معظم 
عالم السيارات عن ابتكار محرك االحتراق الداخلي ، 
تعتقــد مــازدا أنــه ال يزال هناك مجال للتحســني. كان 
هــذا الهــوس بالتركيــز على املزيد مــن الكفاءة  واالداء 
مــن خــالل التحســينات املســتمرة والتــي  أدت بالفعــل  
إلــى بعض اإلجنــازات والتي كســرت احلواجز وتعدت 

األفاق ملازدا .
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضح التزام مازدا الثابت بتصميم  ســيارات تشــعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــالل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق 
الــذي يتقــدم بفــارق كبير في التكنولوجيــا واألداء عن 

أي سيارة كروس أوفر معاصرة.

i-ACTIV مــن  الرباعــي  الدفــع  يأتــي ضمــان نظــام 
خــالل مستشــعراته ، والتــي تأخــذ في االعتبــار عوامل 
 ، الوقــود  ، ومدخــالت دواســة  التوجيــه  زاويــة  مثــل 
وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة 
واســتخدام املساحات لرسم صورة واضحة للظروف 
اخلارجية. ميكن لنظام اي اكتف  ضبط خرج الطاقة 
أكثر من 200 مرة في الثانية ، باستخدام 27 متغيًرا 
مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليه ظروف 

الطريق.
تصميم كودو - بث احلياة في السيارة

خلــق احســاس باحلركــة ، حتى في حالــة جمود ، هذا 
هو جوهر مازدا كودو ، فلسفة تصميم » روح احلركة 
» كــودو يتيــح للمصممــني اضافة صابع شــخصي على 
كل طــراز مــع احلفاظ علــى وفائه مبوضوع موحد مت 

إعادة تعريف تصميم Kodo - Soul Motion ، )روح 
احلركــة(، ويعبــر عن احلركة القوية والســريعة، وقد 
ســاهم فــي تعزيز هويــة مازدا اجلديــد والنتيجة هي 
مظهــر خارجــي جريء وفاخــر ، ومقصــورة داخلية 

متنح جميع الركاب شعوًرا لطيًفا
مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 

اإلنســان  يركــز علــى  الــذي  مــازدا   نهــج  مــع  متاشــًيا 
فــي بنــاء الســيارات ، فــإن CX30 مــازدا  لديها شــعور 
 -CX بالوحــدة ميتــد إلى ما وراء القيادة. تضم  مازدا
30 كــروس أوفــر  مقصــورة  واســعة تتســع خلمســة 
مقاعــد تلبــي رغبــات عشــاق ســيارات مــازدا  خاصــة  
من فشــة الشــباب الذين يعشقون كا ما هو متميز في 
احليــاة. تســاعد مقصــورة  القيادة التــي تتمحور حول 
اإلنسان السائق على الشعور باالرتباط بالسيارة ولكنه 

ال ينفصل عن الركاب اآلخرين. 
مازدا CX30  عشق يدوم   

تظهــر املقصــورة اجلذابــة ســعى املهندســون للحفــاظ 
علــى البيئــة االهادئــة  مــن خــالل التركيــز علــى  تقليل 
الضوضاء واالهتزاز واخلشــونة،  مت قياس كل جانب 
مــن جوانــب مــازدا مــن اإلطــارات إلــى ادق التفاصيــل   
لتقليل أي ضوضاء على الطريق.، وبعد دراسة شاملة 
حــول كيفيــة انتقــال األصــوات عبــر مقصورة الســيارة  
فإنــه  يتــم تغيير موضع مكبرات الصوت اعتماًدا على 
ترددهــا إلنتــاج صوت أفضل. تعكــس احللول املبتكرة 
قبــل  مــن  بالتفاصيــل  واالهتمــام  الشــغف  هــذا  مثــل 

مهندسي ومصممي مازدا . 
مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان

مينــح تصميم مازدا  CX30 الكروس املدمجة حرية 

التنقــل فــي أي مــكان، تتميــز مــازدا CX30 بحضــور 
قــوي وقــوة حصانيــة قياســية رائدة فــي فئتها ونظام 
i-Activ للدفــع الرباعــي املتوفر والذي  يســهل القدرة 
 CX30 تزويــد جميــع عنــاء.  مت  القيــادة دون  علــى 
األســطوانات  رباعــي   2.0  Skyactiv-G مبحــرك 
 Skyactiv-Drive مقترنًــا بناقل حركــة أوتوماتيكــي
6 ســرعات ســريع التغييــر. يوفــر هــذا احملــرك قــوة 
رائــدة فــي فئتهــا تبلــغ 155 حصانًــا عنــد 6000 دورة 
في الدقيقة و 200 نيوتن متر من عزم الدوران عند 
4000 دورة في الدقيقة. مت جتهيز الكروس املدمجة 
مبيــزة مســاعدة اجلــر على الطرق الوعــرة اجلديدة ، 
الســائق عنــد املغامــرة علــى  والتــي ميكــن أن تســاعد 
 G-Vectoring املســتوية. مينحــك   غيــر  التضاريــس 
أكبــر  واســتقرارا  طبيعــي  حتكــم   Control Plus
بقــوة  التحكــم  يتــم  فإنــه  التقليديــة،  الصــورة  حســب 
اجلاذبيــة علــى جوانــب املركبــة وفــي األمــام واخللــف 
بصورةمنفصلــة. وعلــى النقيضمن ذلــك، يقوم نظام 
ملدخــالت  وفقــا 

ً
احملــرك  بضبطعزمــدوران   GVC

موحــدا   
ً
حتكمــا   

ً
ليمنــح  بالســائق  اخلاصــة  التوجيــه 

لقوة اجلاذبية في جميع االجتاهات وحتســني احلمل 
العمودي بشكل ديناميكي على جميع العجالت.

مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة
يتوفــر اجليــل القــادم مــن مــازدا CX5 للعــام 2021 
فــي قطــر اآلن، وقــد مت اطالق اجليل اجلديد  إلعادة 
التأكيــد علــى حلم مازدا في توفير ســيارة دفع رباعي 
الــركاب.  وراحــة  القيــادة  متعــة  بــني  مزيجــا   توفــر 
فمــازدا هــي العالمــة التجاريــة اليابانيــة الفريــدة التي 
تعمــل باســتمرار  اليجــاد  اتصــال عاطفــي مــع العمالء 
وتصبــح جــزًءا أساســًيا مــن حياتهــم ولتحقيــق ذلــك 
، عملــت مــازدا  علــى تعزيــز الشــعور باالرتبــاط بــني 
الســيارة والســائق ، حيــث ابتكــرت ســيارات محورهــا 
اإلنســان وتعمل في انســجام مع احلساسيات البشرية. 
بنزيــن  مبحــرك  كلًيــا  اجلديــدة   CX5 مــازدا  تأتــي 
مقترنًــا  املباشــر.  باحلقــن   2.5  SKYACTIV-G
SKYACTIV- بناقل احلركة اليــدوي األوتوماتيكي
نقــل  مجموعــات  توفــر  ســرعات.  بســت   DRIVE
احلركــة هــذه تســارًعا قويًا يوفر قوة ناجتــة تبلغ 187 
حصانًــا عنــد 5700 دورة فــي الدقيقــة وعــزم دوران 
يبلــغ 250 نيوتــن متــر عنــد 5000 دورة فــي الدقيقــة 

)الدفع الرباعي(
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

حتتــل مــازدا CX9 املرتبــة الثالثــة علــى قائمــة أفضــل 
ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضــل مــا متتلكــه 
مــن حزمــة متميــزة تدمــج التصميــم األنيــق اجلذاب 
للغايــة مع املقصورة الرحبة الراقية واملريحة، إضافة 
لتجربــة القيــادة املمتعــة واألمــان املتكامــل مــع نظــام 
الترفيــه الســلس، ولذلــك ســوف نتعــرف اليــوم علــى 
 CX9 كافــة مميزاتهــا خــالل مراجعتها. تتميز مــازدا
 SKYACTIV-G  ،مبحــرك بنزيــن غيــر مســبوق  .
2.5T. يوفر احملرك املزود بشاحن توربيني أداًء رائًدا 
فــي فئتــه وكفــاءة فــي العالــم احلقيقي ، ويوفــر إثارة 
القيــادة التــي لم تشــعر بها مطلًقا في ســيارة رياضية 

متعددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد.

مازدا حتصل على املرتبة االولي في قائمة
العالمات التجارية األكثر موثوقية لعام 2021

طبقا لتصنيف )مجلة  تقارير املستهلك( ...

ساتيش ناير: فخرون حلصول مازدا على املرتبة االولي 
كأكثــر العالمـــات التجارية موثوقيـــة لعام 2021

كتب : خالــــد عطيــــه 
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جتربة قيادة تويوتا هايالندر الكهربائية 
بتقنيــات املستقبــل

جنحــت عالمــة تويوتا فــي الوصول الــي كبار مصنعي 
هايالنــدر  تويوتــا  وطــراز  الكهربائيــة  الســيارات 
الكهربائيــة بتقنيــات املســتقبل خيــر دليــل علــى هــذا 
النجــاح ولهذا يســعدنا اليوم ان جنــري جتربتنا تويوتا 

هايالندر الكهربائية احدث طرازات عالمة تويوتا 
حيــث تســتند املركبــة الي ثالثــة عناصر رئيســية، هي 
إرث شــركة تويوتــا العريــق الــذي ميتــد ألكثــر من 23 
عامــاً فــي مجــال تطويــر التقنيــات الصديقــة للبيئــة، 
وقاعــدة العمــالء الضخمــة التــي تضــم أكثــر مــن 15 
مليــون عميــل راضــي عــن اقتنــاء مركبــة »هايبــرد« 
كهربائية، وامتالك الشــركة ألكبر عدد من طرازات 

مركبات الـ »هايبرد« الكهربائية في املنطقة. 
يســتطيع أي قائد لتجربة تويوتا هايالندر الكهربائية 
ان يكتشــف نقــاط القوة والتميز بســهولة حيث جتمع 
املركبــة بــني عــدد مــن املزايا التــي لطاملا اشــتهرت بها 
مركبــات تويوتــا الرياضيــة متعــددة االســتخدامات، 
القيــادة  التامــة، وجتربــة  والتــي تتمثــل فــي الراحــة 
الكربونيــة  الكاملــة، واالنبعاثــات  املمتعــة، والســالمة 
الرياضيــة  تويوتــا  مركبــات  تتمتــع  كمــا  املنخفضــة. 
متعددة االســتخدامات مبســتويات عالية من الكفاءة 
فــي اســتهالك الوقــود، ونظــام الدفع الرباعــي الذكي، 
واملســاحة الرحبــة للمقصــورة، باإلضافــة إلــى قــدرة 

القطر املذهلة التي تبلغ 1,500 كيلوغرام. 
وكما يســتند التصميم املتطور ملركبة تويوتا هايالندر 
اجلديــدة  العامليــة  الهيكليــة  »األطــر  منصــة  إلــى 
بشــكل يضمــن جتربــة   ،TNGA-K لشــركة تويوتا« 
املنصــة  هــذه  تعزيــز  كمــا مت  تفاعليــة.  أكثــر  قيــادة 
االســتثنائية بهيــكل عالــي الصالبــة وخفيــف الــوزن، 
ومركــز جاذبيــة منخفــض بشــكل يرتقــي بالتحكــم 
والثبات في املركبة إلى مستويات جديدة، 
عوامــل  علــى  املســاومة  دون 
الراحة على كافة 

الـــ  هايالنــدر  تويوتــا  مركبــة  ومتتــاز  الطرقــات. 
متقــدم،  ديناميكــي  بــأداء  الكهربائيــة  »هايبــرد« 
وذلــك بفضــل نظــام الدفــع الـــ »هايبــرد« الكهربائــي 
اجلديــد الــذي يجمع بــني مصدرين للطاقــة، ويتألف 
مــن محرك بنزين ســعة 2.5 لتر يعمــل بنظام دورة 
حصانــاً،   240 تبلــغ  إجماليــة  قــوة  مــع  »أتكينســون« 
وعــزم دوران يبلــغ 231 نيوتن-متــر. ويقتــرن هــذا 
النظام بناقل احلركة املتغير املســتمر CVT بخاصية 
التبديل املباشــر، والذي يســاهم في حتقيق كفاءة في 
اســتهالك الوقــود تبلــغ 20.0 كم/لتــر للطــراز املــزود 
م  بنظــام الدفــع الرباعــي الذكي، في الوقت الــذي يُقِدّ
فيــه مســتويات جديــدة مــن متعــة القيــادة. وميكــن 
والتــي  للقيــادة،  أمنــاط  ثالثــة  بــني  االختيــار  أيضــاً 
العــادي  والنمــط   ،ECO االقتصــادي  النمــط  تشــمل 

 .SPORT والنمط الرياضي ،NORMAL
الكهربائيــة  »هايبــِرد«  الـــ  بطاريــات  شــحن  ويتــم 
باســتمراٍر وبشــكل تلقائــي ســواًء مــن خــالل محــرك 
البنزيــن أو عنــد الضغط على املكابح وخفض ســرعة 
املركبــة. وبالتالــي، فــال حاجــة إلــى اســتخدام مصــدر 
طاقــة خارجــي أو كابــل إلعادة شــحنها. وعلى الرغم 
»هايبــِرد«  الـــ  هايالنــدر  تويوتــا  مركبــة  مَتيُّــز  مــن 
الكهربائية مبجموعة من التقنيات املتقدمة، إال أنها 
ال حتتــاج إلــى وقــود خــاص، كمــا ال تختلــف طريقــة 

قيادتهــا والعنايــة بها عن 

أي مركبــة تقليديــة أخــرى.  وتتفــّرد مركبــة تويوتــا 
خــالل  مــن  اســتثنائي  خارجــي  بتصميــم  هايالنــدر 
خطوطها املنحوتة التي متنحها مظهراً قوياً وجريئاً، 
ومتتــاز أيضــاً بطابٍع عصري ومتطــور يجعلها مثالية 
ر املركبة إطاللة واســعة  للمغامرات العائلية. كما تُوفِّ
وضخمــة ومظهــراً أكثــر تفــرداً، وذلك بفضل 
الشــبَكنْي املغزلَيــنْي العلوي والســفلي ذَوْي 

التصميم الهندســي رباعي األضــالع واملزوَدْين بقطع 
من الكروم. 

ويساهم التصميم اخللفي املنحدر والقوي للمقصورة 
املركبة مع األطراف البارزة التي تتدرج بانسيابية من 
اخللف إلى األعلى في خلق شــعور ديناميكي متناغم 
وقوي. كما مت إبراز َعْرض املركبة من خالل شــكلها 
االســتثنائي الذي ميتد من اجلــزء الداخلي للمصابيح 
يعــزز  فيمــا  اخللفــي،  املصــد  زوايــا  باجتــاه  اخللفيــة 
الســقف الزجاجي البانورامي الواســع الشعور بالرحابة 

والراحة جلميع الركاب. 
تويوتــا  مركبــة  هويــة  وتكتمــل 
هايالنــدر املميــزة مــن خــالل 
مقصورتها الداخلية الرحبة 
ـر  تُعبِـّ والتــي  واملريحــة، 
عن اجلــودة االســتثنائية 
فــي  املتقنــة  واللمســات 
جميع أنحائهــا. وللمزيد 
ميكــن  املرونــة،  مــن 
الصــف  مقاعــد  إزاحــة 
علــى  للحصــول  الثانــي 
الســتيعاب  أكبــر  مســاحة 
شــخصني بالغــني فــي الصف 

وتوفــر  وســهولة.  راحــة  بــكل  املقاعــد  مــن  الثالــث 
املقصــورة الكثيــر مــن حجــرات التخزيــن، باإلضافــة 
إلــى 5 منافــذ USB ملزيد مــن املالئمة لكافة الركاب. 
ومــن خــالل تبنــي فلســفة تصميــم معــززة ومريحة 
م  ســاهمت في خلق مســاحة أكبــر وفائدة أكثــر، تُقِدّ
مركبــة تويوتــا هايالنــدر اجلديــدة كليــاً أقصــى قــدر 
مــن الراحــة للســائقني والركاب، مع ســهولة تامة في 
القيــادة والتحكــم طــوال رحلتهــم.  ومتتــاز املقصورة 
الداخليــة مبجموعة من املزايا املتطورة، مبا في ذلك 
منطقتــني  يشــمل  أوتوماتيكــي  هــواء  تكييــف  نظــام 
ميكــن التحكــم بدرجــة حــرارة كٍل منهمــا علــى حدة 
الذكــي  التحكــم  مــع لوحــة حتكــم خلفيــة وخاصيــة 
S-FLOW، الــذي يعمــل علــى توجيــه الهــواء للمقاعد 
التــي يشــغلها الركاب فقط. وتتضمــن لوحة العدادات 
شاشــة عرض ملونة متعــددة املعلومات MID قياس 
 8 قيــاس  املتعــددة  الوســائط  وشاشــة  بوصــات،   7
بوصــات، باإلضافــة إلــى شاشــة عــرض ملونــة كبيرة 
متواجدة حتت خط نظر الســائق على اجلزء الســفلي 
مــن الزجــاج األمامــي HUD، وفــي نهايــة التجربــة 
يسعدنا ان نسجل اعجابنا باملركبة وباملهندسني الذين 
اشــرفوا علــى تطويرهــا فهــي حقــاً مركبة تســتحق ان 

يقتنيها العمالء.

مركبـــة عائليــة و صديقــة للبيئــة ...
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

جــددت شــركة »الفــردان برميييــر موتــورز«، الوكيــل املعتمــد 
لســيارات »جاكــوار النــد روڤــر« فــي دولــة قطــر، شــراكتها مع 
االحتــاد القطــري للتنس للعام احلادي عشــر علــى التوالي كونها 
الناقــل الرســمي لبطولــة قطــر توتــال املفتوحــة للتنــس 2021، 
مــارس   6 إلــى   1 مــن  الفتــرة  خــالل  منافســاتها  تقــام  والتــي 
2021 علــى مالعــب مجمــع خليفة الدولي للتنس واالســكواش، 

مبشاركة نخبة مميزة من جنمات التنس العامليات.
وتأتــي هــذه الشــراكة مــن منطلــق حــرص »الفــردان برميييــر 
موتــورز« الدائــم علــى دعــم البطــوالت الرياضيــة والفعاليــات 
العامليــة التــي تســتضيفها دولة قطر، والتي تتماشــى مــع املكانة 
التــي حتظــى بهــا عالمتي »جاكــوار الند روڤــر«، والتي مكنتها 
مــن تبــوء مركــز الناقــل الرســمي لبطولــة قطر توتــال املفتوحة 
للعــام احلــادي عشــر علــى التوالــي، وهذا العام ســتوفر الشــركة 
أســطوالً مــن 45 ســيارة فارهــة لتعزيــز أجــواء الراحــة والرقي 

خالل تنقالت الالعبات وفرق العمل من وإلى امللعب. 
وستشهد بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس هذا العام مشاركة 

9 من املصنفات العشرة األوليات على العالم.
فــي هــذه املناســبة قــال ســامر بــو درغــم، مديــر عــام شــركة 
»الفردان برمييير موتورز«: »يســعدنا أن جندد عقد الشــراكة 
مــع االحتــاد القطــري للتنــس للعــام احلادي عشــر علــى التوالي، 
لنكــون الناقــل الرســمي لالعبــات بطولــة قطــر توتــال املفتوحــة 
للتنــس 2021، وذلــك مــن خــالل توفيــر أســطوال مــن ســيارات 
“جاكــوار والنــد روڤر« لتوفيــر أعلى معاييــر الفخامة والتميز 
رابطــة  أجنــدة  علــى  البطــوالت  أهــم  أحــد  فــي  للمشــاركات 

الالعبات احملترفات«.
من جانبه قال سعد املهندي، مدير بطولة قطر توتال املفتوحة 
للتنس: »جندد اليوم شــراكتنا مع »الفردان برمييير موتورز« 
والتي تضفي من خالل عالماتها التجارية رقي ورفاهية على 
هــذه البطولــة بكافــة جوانبهــا كما تدعــم اســتعدادتنا وتطلعاتنا 
املستمرة لإلرتقاء بها إلى أعلى املستويات، حيث تشهد البطولة 
هذا العام مشاركة غالبية املصنفات األوائل، باإلضافة إلى أبرز 
العبات التنس في العالم والذي يعكس األهمية التي حتظى بها 
»قطر توتال املفتوحة للتنس« على أجندة الرياضات العاملية«.

هــذا وقــد أرســت شــركة »الفــردان برميييــر موتــورز« معايير 
جديــدة عبــر الســنوات بتوفيــر طيف متنوع من أشــهر عالمات 
الســيارات فــي العالــم. ولقــد اقتــرن اســم »الفــردان برميييــر 
موتــورز«، الرائــدة فــي عالــم الســيارات الفخمــة، بشــكل وثيــق 
بأحــداث وفعاليــات رئيســية فــي قطــر، األمــر الــذي يؤكــد على 
التــزام الشــركة فــي أن تكــون شــريكاً رئيســياً ألبــرز األحــداث 

الرياضية والفعاليات العاملية التي تستضيفها الدولة. 

الفردان برمييير موتورز
الناقل الرسمي لـ )قطر توتال املفتوحة للتنس(

للعــام احلــادي عشــر علــى التوالــي ...
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»شهد العام املاضي أحداثاً كبيرة دفعت أشخاصاً كثيرين ومن بينهم عمالءنا حول العالم 
إلى إعادة تقييم شعورهم وعالقتهم بالوقت. ففي فترة من التاريخ التي أصبح فيها معظم 

اهتماماتنا في احلياة عابراً وسريع الزوال، إلتجأ عمالؤنا إلى عالم السيارات العصية على 
الزمن ومديدة العمر من رولز-رويس. 

ولذلك ارتأينا أّنها اللحظة املناسبة إلطالق مجموعة فانتوم تيمبوس التي جتّسد فخر إنتاجنا 
املستوحى من الظواهر الفلكية الغامضة والزمن الذي اعتبره ألبرت أينشتاين، أحد أعظم 

العقول البشرية في التاريخ، أنه محض وهم.
ال يخفى على أحد أّن الوقت قطار عابر ال ينتظر أحداً. لذلك نحن نديره ونراقبه ونحسب له 

ألف حساب ونقيس كل حلظة منه. ومع فانتوم تيمبوس، استطعنا ابتكار مساحة متحّررة من 
كل تلك القيود، كما يّتضح من غياب الساعة املتعّمد. ال يتقّيد عمالء رولز-رويس بالزمن بل 

ينسون العالم اخلارجي بكل ضغوطاته ومتطلباته. 
بالتالي، تُعّد فانتوم تيمبوس سيارًة مصّممة ملن يرسمون مالمح العالم فيما يحجزون 

ألنفسهم مكانًة متمّيزة في كوننا الفسيح. فهم يدركون أّنه بغض النظر عن مواهبنا وقدراتنا 
والفرص التي تسنح لنا، فجميعنا منلك هبة الوقت ونحن وحدنا القادرون على استغالل كل 

حلظة من حياتنا.«
تورسنت-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز 

مجموعة فانتوم تيمبوس رولز-رويس 
فريدة من الطراز الرفيع

تصميـم مـن وحــي الزمــن والظواهــر الفلكيــة ...
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جي أي سي )جي أس 8(
سيارة رياضية متعددة االستخدامات بتصميم فريد وجريء

الرياضيــة  الســيارة  هــي  )جــي أس8(  ســي  أي  جــي 
أي ســي  مــن جــي  الرائــدة  االســتخدامات  متعــددة 
موتــور التــي توزعهــا دوماســكو فــي دولة قطــر. إنها 
مزيج جيد من الفخامة والراحة مع امليزات الرائدة 
فــي فئتهــا التي توجد عادة في طــراز الفئات األعلى. 
لكنها ال تســاوم على اجلودة وال الســالمة. حيث أنها 
مدعومــة فــي قطــر بدعــم موثــوق خلدمــة مــا بعــد 
البيــع مقدمة من دوماســكو، شــركة ســيارات رائدة 
فــي الدولة وعضو فــي مجموعة الفطيم. يتم توفير 
ســيارة جــي أس 8 مــع ضمان 5 ســنوات أو 150.000 

كم.
يتميــز اجلــزء اخلارجــي مــن جي أي ســي جي أس8 
بتصميــم فريــد ولكــن كذلــك جــريء. لهــا حضــور 
يعلق بالذاكرة، حيث جتمع اخلطوط األفقية القوية 
للشــبكات املطليــة بالكــروم بشــكل مثالــي بــني القــوة 
واجلمــال. كما تعطــي ديناميكيات الطيران للشــبكة 
األماميــة مظهــراً مهيمناً. يعزز عرض الهيكل البالغ 
1.9 متــر والتفاصيــل اجلماليــة ذو الزوايــا اخلــاص 
بســيارة جــي أس 8 التصميــم التقليــدي القطــري مع 
فكــرة نحــت الضــوء والظــل. كمــا يعمل خــط النافذة 
الواسع على زيادة املساحة املرئية اإلجمالية، في حني 
يعمــل 37 حتســينًا علــى التصميــم األيروديناميكــي 
علــى تقليل معامل مقاومة الرياح إلى 0.34. يتحكم 
محــور عجــالت مــن الســبائك الرياضيــة مقــاس 19 
بوصــة مــع إطارات عالية األداء في اجلر بني أســطح 
الطرق املختلفة. باإلضافة إلى تقليل مقاومة الرياح 
وحتسني كفاءة الوقود. لقد ابتكرت جي أي سي أول 
مصبــاح أمامــي ليد LED في العالم مبســافة إضاءة 

أماميــة تبلــغ 600 متــر وعــرض 56 متــًرا، تكملهــا 
القيــادة  وظيفــة مســاعدة علــى االنعطافــات جلعــل 
أكثــر أمانًــا. كمــا يوحــد تصميــم القالــب والتخطيــط 
الوظائــف  للتعديــل  القابلــة  واحلساســية  املســتطيل 

التكنولوجية واملظهر الساحر.
الديكــورات الداخلية فاخرة ومريحة وذات تصميم 
أنيــق. ميكــن تعريــف الفخامــة على أنها أســلوب بعد 
املعلــق  الوســطي  الكونســول  يحيــط  التفاخــر.  ازالــة 
بالســائق خللق مســاحة مريحة مــع امكانية الوصول 
بشــكل مالئــم إلــى العديد من الوظائــف. في حني أن 
املقصــورة الداخليــة الرائعــة تعيــد تعريــف الفخامــة، 
حيث تتمثل وظيفتها في خلق اتصال عميًق بالسائق. 
يحاكي ذراع ناقل احلركة املطلي بالكروم واملتكامل 
والتشــطيبات  األســود  البيانــو  ورنيــش  قاعــدة  مــع 
اجللدية حتاكي ذراع الدفع اخلاص باليخت الفاخر. 
وعــالوة علــى ذلــك، يتــم وضع تقنيات مثــل وظائف 
االنتظــار  ووظيفــة  الكهربائيــة  االنتظــار  فرامــل 
التلقائــي فــي متناول الســائق. تبرز جــودة العمل من 
دمــج اجللــد وترصيع خشــب الورد املعطــر. وبالتالي 
يخلــق التجهيــز الداخلــي الفاخــر جــًوا متوازنًــا ميــزج 

بني السحر الطبيعي والعناصر العصرية األنيقة.
فتحة سقف بانورامية كبيرة

مثيــر  مشــهد  علــى  خاطفــة  نظــرة  إلقــاء  ميكــن 
البانوراميــة  الســقف  فتحــة  خــالل  مــن  لإلعجــاب 
الضخمــة التــي يبلــغ طولهــا 1.35 متــر. مــع وظائــف 
مضــادة للضغــط، ويكمــل فتحــة الســقف ذات الــزر 
اليخــت  الواحــد غطــاء جانبــي كبيــر يحاكــي تســوية 

لزيادة اإلضاءة داخل املقصورة.

وظيفة ذاكرة املقعد الذكية
فــإن  القصــوى،  األولويــة  هــي  الراحــة  ألن  نظــًرا 
اخلصائــص التكنولوجيــة مثــل نظــام الدخول الســهل 
الفريــد ووظائــف الذاكــرة القابلــة للبرمجــة الثــالث 
املســتويات  ذات  والتدفئــة  والتهويــة  الســائق  ملقعــد 
املعهــود  املســتوى  تفــوق  األماميــني  للــركاب  الثــالث 

للراحة لتخلق جتربة ركوب استثنائية.
مكيــف هــواء أوتوماتيكــي ذو حتكــم مســتقل بثــالث 

مناطق
خــالل  مــن  للــركاب  املثلــى  الراحــة  حتقيــق  ميكــن 

التحكم املستقل في املناخ بثالث مناطق.
مســاحة داخلية واســعة تسمح لـــسبعة مقاعد مرتبة 
اســتخدام عــرض 1.9 متــر  يتــم  فــي 3 صفــوف. و 
اخلــاص بجــي أس 8 ليتيــح اجللــوس لســبعة ركاب. 
كمــا توفر مجموعة متنوعة من تكوينات التخطيط 
راحة غير مســبوقة لتلبية متطلبات السفر للعائالت 

الكبيرة.
مقاعد جلدية أمامية فخمة ومتعددة الوظائف

ميكــن أن يســاعدك الصف األمامي احملســن والقابل 
للتهيئة بشــكل مريح في العثور على وضعك املثالي. 
حيــث يضمــن لــك املقعــد األمامــي القابــل للتعديــل 
كهربائيــاً بـــعشرة اجتاهــات واملقعــد األمامــي القابــل 
للتعديــل كهربائيــاً للراكــب فــي 4 اجتاهــات جتربــة 

استثنائية من الراحة.
ثالث شاشات اتصال ذكي

اســتمتع باالرتبــاط بالعالــم مــن خــالل نظــام اتصــال 
ذكــي فريــد مــن نوعــه ثالثــي الشاشــات. ميكــن أن 
باأللــوان   LCD املركزيــة  التحكــم  لوحــة  تتزامــن 

الكاملة مقاس 10 بوصات مع لوحة العدادات الذكية 
مقــاس 7 بوصــات وهاتفك احملمول لتمكني التحكم 

في معلومات السيارة االنتقالية.
10ســماعات  و  للترفيــه  كاردون   – هرمــان  نظــام 

أونكيو  
مزيــج مــن نظــام الترفيــه هرمــان – كاردون إلــى 
جانــب 10 مكبــرات صــوت أونكيــو  Track-6 ميكن 
أن توفــر جــودة صوت عالية شــبيهة باحلفلة لراحة 

جي أس 8.
مصباح جو ذكي

تشمل أنظمة اإلضاءة الداخلية املتقدمة 16 مصباًحا 
قابــال للضبــط الــى مجموعة من 8 خيارات لتناســب 

تفضيالتك البصرية.
تصميم شامل عازل للصوت

يتــم حتقيــق هــدوء املقصــورة مــن خــالل اســتخدام 
بقطــن  مرصــع  الســطح  مــزدوج  متقــدم  هيــكل 
مســتورد عــازل للصــوت. بغــض النظــر عــن ظــروف 
الطريــق، يتــم الوصول إلى الصفاء مبســتوى ضوضاء 

عند ابطاء السير الى 35.6 ديسيبل.
تصميم واجهة رائع

يوفر التصميم الســلس الذي يشــبه البطاقة وتصميم 
للمســتخدمني  بالراحــة  إحساًســا  املنســوج  األيقونــة 
أثناء اســتخدام النظام، مما يزيد من راحة التشــغيل 

واملالءمة.
شحن السلكي للهاتف احملمول

مــع  أســهل  احملمــول  هاتفــك  شــحن  اجعــل جتربــة 
أن  حيــث  الالســلكي.  للشــحن   8 أس  جــي  وظيفــة 
الشــاحن الكهرومغناطيســي الرائــد فــي فئتــه مــزود 

مبيزة التعرف على املواد الغريبة لتقدمي حل شحن 
مناسب

اجليــل الثانــي مــن نظــام الدخــول والتشــغيل الســالب 
PEPS مــع نظــام الدخــول بــدون مفتــاح ووظيفــة 

التشغيل بزر واحد
مت تضمــني العديــد مــن التقنيــات التــي تعمــل بــدون 
مفتــاح مثــل إضــاءة الترحيــب التلقائيــة وفتــح القفل 
إلــى  باإلضافــة  بعــد وتشــغيل احملــرك  عــن  واملوقــع 

القدرة على التعرف تلقائًيا على السائق.
ناقل حركة أوتوماتيكي بـــستة مستويات سرعة من 

إنتاج شركة أيسن
التحمــل  اختبــارات  مــن  كيلومتــر  ماليــني   10 مــع 
املتراكمــة، يعتبــر ناقــل احلركــة مــن اجليــل الثالــث 
بــني  الرائــدة  اليابانيــة  أيســن  شــركة  تنتجــه  الــذي 
منافســيها فــي مجــاالت ذروة الفاعليــة واســتهالك 

الوقود.
تضمــن مجموعــة مــن متغيــرات االختبــار متعــددة 
الــدورات والتضاريــس واملنــاخ حصــول الســيارة علــى 

مزيج مثالي من القوة والفعالية.
320T محرك جي أي سي موتر من اجليل الثاني

يتــم حتقيــق فعاليــة األداء املذهلــة مــن خــالل تقنيــة 
E-Turbo منخفضــة القصــور الذاتــي املجهــزة التــي 
تســاعد احملرك على توليد 320 نيوتن متر من عزم 
الــدوران مــن 1750 دورة فــي الدقيقــة. عند ســرعة 
ثابتة تبلغ 90 كم / ســاعة، يبلغ اســتهالك الوقود لكل 
100 كيلومتر 6.5 لتر، وهو أقل بكثير من ســيارات 

الدفع الرباعي الكبيرة واملتوسطة األخرى.

الدوحة خلدمات التسويق دوماسكو الوكيل احلصري ...
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ناصر بن خالد للسيارات تطلق عرضا خاصا
على بطاريات مرسيدس-بنز األصلية

سيارة C-Class اجلديدة من مرسيدس-بنز 
أعلى مستويات الراحة والرفاهية

أطلقــت شــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات، الوكيــل 
خاصــاً  عرضــاً  قطــر،  فــي  ملرســيدس-بنز  املعتمــد 
علــى بطاريات مرســيدس-بنز األصلية والتي تتميز 

بفترة خدمتها الطويلة واملوثوقة.
ويســري العرض على كافة مركبات مرسيدس-بنز 
حيــث ميكــن للعمــالء االســتفادة مــن أســعار خاصــة 
كافــة  فــي  تتوفــر  حيــث  األصليــة  البطاريــات  علــى 

مراكز الصيانة التابعة ملرسيدس-بنز.
وقــال املهنــدس إيهــاب الفقــي، املديــر العــام لشــركة 
ناصر بن خالد للســيارات: »تواصل شــركة ناصر بن 
خالــد للســيارات تقدمي عروضهــا املختلفة خلدمات 
مــا بعــد البيــع بهــدف توفيــر خيــارات مرنــة للعمــالء 
لصيانــة مركباتهم املميزة من مرســيدس-بنز وفق 
أعلــى املعاييــر. ويســرنا تقــدمي عــرض خــاص علــى 

بطاريــات مرســيدس-بنز التــي تتميز بفتــرة خدمة 
أطول من غيرها ما يقلل التكلفة على املدى الطويل 

ويضمن للسائق راحة البال«.
البطاريــات  تطويــر  فــي  مرســيدس-بنز  تســتثمر 
لكافــة  الســيارات  لقطــع  املنتجــات  أفضــل  وتقــدمي 
الطــرازات، حيــث يتــم بعنايــة دراســة متطلبــات كل 
طــراز إلعــداد البطاريــة اخلاصة به. وتعــد بطاريات 

البطاريــات  أطــول  مــن  األصليــة  مرســيدس-بنز 
عمــراً وأثبتــت جدارتهــا العاليــة في مختلــف املناطق 

والظروف.
تبنــي ناصــر بــن خالــد للســيارات جناحهــا مرتكــزة 
علــى عالقــات قوية ومســتدامة مــع عمالئها القيمني 
من خالل تزويدهم مبجموعة واسعة من املنتجات 
مرادفــاً  الشــركة  اســم  أصبــح  وقــد  واخليــارات. 

للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من اجلودة 
فــي اخلدمــة والريــادة فــي الســوق. وتعمــل الشــركة 
دائماً على حتقيق تطلعات ورغبات العمالء وتقدمي 
أداء يفوق توقعاتهم. تأسست الشركة في عام 1957 
وهــي املــوزع احلصــري فــي قطــر لثالثــة مــن أرقــى 
بنــز،  مرســيدس  العالــم:  فــي  التجاريــة  العالمــات 

.AMG -مرسيدس-مايباخ، مرسيدس

تقــدم ســيارة C-Class اجلديــدة عاملــاً جديــداً مــن 
التقنيــات الرقمية والكفاءة العالية والراحة الفائقة، 
مــن خــالل جميــع خصائصها التي تضمــن لها مكانة 
مرموقــة فــي مســتقبل التحــول الذي يشــهده العالم. 
وتعــد ســيارة C-Class أول سلســلة كالســيكية مــن 
مرســيدس-بنز، وميكن للســيارة اجلديــدة االعتماد 
بفضــل  وذلــك  بالكامــل  الكهربائيــة  الطاقــة  علــى 
التقنيــة الهجينــة املدمجــة بقــدرة 48 فولــط ونظــام 
بــادئ احلركــة املدمج. وبفضل نظــام البطارية عالي 
الكفاءة، ميكن للســيارة قطع مســافة تصل إلى 100 
كيلومتــر قبــل احلاجة إلى الشــحن، وهــو ما لم يكن 
موجــوداً فــي هــذه الفئــة مــن قبــل، كمــا أنهــا تضــع 
 C-Class معاييــر جديــدة لالســتدامة. ونظــراً ألن 
مــن الفئات األكثر تصنيعاً في الشــركة، يســاهم هذا 
التحــول نحو التشــغيل الكهربائي في خفض البصمة 
الكربونية للشــركة، بينما تتضمن التحسينات الفنية 

 DIGITAL األخــرى جتهيزات اختيارية مثل نظام
LIGHT وتوجيه احملور اخللفي. 

وتبدو سيارة C-Class بأبعادها الديناميكية وكأنها 
فــي وضع احلركة حتى أثنــاء الوقوف، وذلك بفضل 
مقدمة الســيارة دقيقة التصميم، وقاعدة العجالت 
الطويلــة واجلزء اخللفي البارز، إلى جانب التصميم 
التــي  القويــة  والبــروزات  احملــرك  لغطــاء  الرياضــي 
تعــزز الرغبــة في االنطالق، إلى جانب إمالة الزجاج 
لتعطــي  اخللــف  إلــى  الــركاب  ومقصــورة  األمامــي 
أبعــاداً كالســيكية تُعــرف فــي مجــال الســيارة باســم 
»تصميــم املقصــورة املائــل للخلــف«. وشــّكل الطــراز 
الســابق خطــوة كبيرة نحــو األمام من حيــث جاذبية 
املقصورة، وهذا ما تعززه سيارة C-Class اجلديدة 
بفضــل عناصر الفخامة العصرية في املقصورة التي 
تتبنــى بعض الســمات من ســيارة S-Class اجلديدة 

والتي تضيف ملسة رياضية إضافية على السيارة. 

تصميــم املقصــورة: ملســات رياضيــة بتصميــم يعتني 
بالسائق 

تنقســم لوحــة القيــادة األماميــة إلــى جزئــني علــوي 
علــى  يحتــوي  علــى شــكل جنــاح  وســفلي، أحدهمــا 
بهيــكل  توحــي  جديــدة  مســطحة  دائريــة  فتحــات 
محــركات الطائــرات، وثانيهمــا عبــارة عــن مســاحة 
واســعة من عناصر التزيني التي متتد من الكونســول 
املتوسط إلى لوحة التجهيزات دون انقطاع. وتضيف 
الشــخصية  إلــى  للســائق  املوجــه  التصميــم  خاصيــة 
الرياضيــة للســيارة، وذلــك مــن خــالل إمالــة لوحــة 
القيــادة األماميــة والشاشــة املركزيــة باجتــاه الســائق 

مبعدل ست درجات. 
للمحــركات  كهربائــي  تشــغيل  احلركــة:  منظومــة 

احلديثة رباعية األسطوانات 
املنســق  الكهربائــي  التشــغيل  إلــى  التحــول  بفضــل 
 C-Class ســيارة  تضــع  الذكــي،  احلجــم  وتصغيــر 

معاييــر جديــدة فــي الكفــاءة، حيــث يأتــي احملــرك 
 FAME بأربع أســطوانات فقط من الوحدة احلالية
)فئــة احملركات املعيارية( وهي من فئات محركات 
مرســيدس-بنز. ووفقــاً لذلــك، تلعــب فئــة احملــرك 
دوراً محوريــاً فــي مرونــة شــبكة اإلنتــاج الدولية مع 
ميزة الشحن الكهربائي اجلزئي حسب االحتياجات. 
أصبحــت  التوربينــي،  الشــاحن  إلــى  وباإلضافــة 
احلركــة  بــادئ  نظــام  تتضمــن  البنزيــن  محــركات 
بســرعات  الســير  عنــد  الذكيــة  للمســاعدة  املدمــج 
مــن  معتــدل  هجــني  نظــام  شــكل  علــى  منخفضــة 
اجليل الثاني، مما يضمن قوة اســتثنائية. ويســتخدم 
بقــدرة 48  كهربائيــاً  املدمــج نظامــاً  بــادئ احلركــة 
فولــط للتأكــد من ســالمة الوظائف مثــل االنزالق أو 
االندفــاع أو اســترداد الطاقــة، وإتاحــة توفيــر الوقود 
احملــركات  تبــدأ  لذلــك،  ونتيجــة  كبيــرة.  بصــورة 
بســرعة وراحــة كبيرتــني، وبالتالــي ال يلحظ الســائق 

نظام التشغيل/اإليقاف عند االنتقال من االنزالق مع 
إيقاف احملرك إلى التسارع بدفع احملرك. 

األتوماتيكــي  احلركــة  ناقــل  أصبــح  احلركــة:  ناقــل 
جتهيزاً أساسياً في جميع الطرازات

متت إضافة املزيد من التحسينات على ناقل احلركة 
احلركــة  بــادئ  نظــام  الســتيعاب   9G-TRONIC
املدمــج، ومت جتهيــز جميــع طــرازات C-Class بــه، 
أما احملــرك الكهربائي وإلكترونيات الطاقة ومبرد 
ناقــل احلركــة فقــد أضيفــت إلــى ناقــل احلركــة أو 
بجــواره، ممــا يقلــل من مســارات التبريــد التي كانت 
الزمة سابقاً بهدف توفير املزيد من املساحة وخفة 
الوزن. باإلضافة إلى ذلك، زادت كفاءة ناقل احلركة 
مــن عــدة نواحــي منهــا حتســني التفاعــل مــع مضخة 
الزيــت املســاعدة الكهربائيــة لتقليل معدل مســاهمة 
املضخــة امليكانيكية مبعدل 30 باملئة مقارنًة باجليل 

السابق لرفع مستوى الكفاءة.
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كــروس  تايــكان  بورشــه  ســيارة  دبي. تســتكمل 
القيــادة.  اختبــارات  مــن  األخيــرة  املرحلــة  توريزمــو 
علــى  الشــامل  بورشــه  اختبــار  برنامــج  إجــراء  ومت 
حلبــات الســباق مثــل حلبــة نوربورغرينــغ نوردشــاليفه 
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  األخــرى  االختبــار  ومواقــع 
مــن  العديــد  للســيارة  األوليــة  النمــاذج  قطعــت  كمــا 
الكيلومتــرات علــى الطريــق املمهــد فــي جنــوب فرنســا 
وفــي منطقــة جبــال البرانــس. وشــكلت طــرق االختبار 
مــن  التطويــر فــي مدينــة فايســاخ مزيــداً  فــي مركــز 
التحديــات علــى الطــرق الوعــرة مــن خــالل مــا يســمى 
كــروس  تايــكان  ســيارة  وقطعــت  »الســفاري«.  حلبــة 
توريزمــو 998,361  كيلومتــراً خــالل االختبــارات، وهو 
تقريبــاً . مــرة    25 األرض  حــول  الــدوران  يعــادل   مــا 
يتميــز الطــراز اجلديد بجميع خصائص ســيارة تايكان 
صالــون الرياضيــة مثــل األداء الفائــق واملســافة الطويلة 

التــي تقطعهــا الســيارة قبــل احلاجة للشــحن. كمــا يأتي 
الشاسيه مجهزاً بنظام الدفع الرباعي والتعليق الهوائي 
الذي ميكن معه تعديل ارتفاع السيارة. ومتتاز املقصورة 
ســعة  إلــى  إضافــة  اخللــف  فــي  االرتفــاع  مــن  مبزيــد 
التحميل الكبيرة حتت الباب اخللفي. وقد أولت بورشه 
 اهتمامــاً بأدق تفاصيل جتهيــزات املقصورة ورحابتها .

وقال ســتيفان ويكباخ، نائب رئيس خط إنتاج تايكان: 
“عنــد تطويــر طراز كــروس توريزمــو اســتفدنا بالطبع 
من اخلبرة التي اكتســبناها في تصميم طراز الصالون 
الــذي  األكبــر  التحــدي  ولكــن  تايــكان.  مــن  الرياضــي 
واجهنــاه هــو اجلمــع بــني متطلبــات القيــادة الرياضيــة 
»يجــب  وأضــاف:  الوعــرة«.  الطــرق  علــى  والقيــادة 
أن يكــون طــراز كــروس توريزمــو قــادراً علــى تقــدمي 
أداء فائــق علــى مضمــار الســباق، كمــا يجــب أن يكــون 
 قــادراً علــى التعامــل مــع األحجــار والطــني واحلصــى« .

اختبــار  فــي »ســاحة  الظــروف  ومتــت محــاكاة هــذه 
التحمــل« فــي مركــز التطويــر مبدينــة فايســاخ. وعلــق 
ويكبــاخ قائــالً: »كانــت النتيجــة رائعــة. ومــع ذلك، فإن 
طراز كروس توريزمو ليس مخصصاً للطرق الوعرة، 
واملوحلــة« . املمهــدة  غيــر  الطــرق  فــي  يتفــوق   ولكنــه 
بورشــه  ســيارات  إخضــاع  علــى  بورشــه  وحتــرص 
الكهربائيــة لنفــس برنامــج االختبــار الــذي تخضــع لــه 
ويشــمل  االحتــراق.  مبحــركات  الرياضيــة  الســيارات 
جميــع  فــي  اليوميــة  االســتخدام  قابليــة  إثبــات  ذلــك 
تقــدمي  جانــب  إلــى  قيــود،  دون  الطقــس  الظــروف 
التــي  الفائــق. كمــا تشــمل اخلصائــص اإلضافيــة  األداء 
بالكامــل  الكهربائيــة  الطــرازات  فــي  اختبارهــا  يتــم 
مجموعــة مــن املهــام الصعبــة مثــل الشــحن أو التحكــم 
فــي درجــات حــرارة نظــام الدفــع واملقصــورة فــي ظــل 
درجــات احلــرارة القاســية. وتشــمل أهــداف التطويــر 

األساســية األخرى بالنســبة لبورشــه األداء على مضمار 
املتكــرر بأقصــى  التســارع  أداء  الســباق، والقــدرة علــى 
قــوة، ومالءمــة املســافة التــي تســتطيع الســيارة قطعهــا 
اليوميــة . االســتخدامات  مــع  للشــحن  احلاجــة   قبــل 

ولــم يُســتثنى حامــل الدراجــات اخللفــي اجلديــد الــذي 
صممتــه بورشــه خصيصــاً لهــذا الطــراز مــن برنامــج 
واختبــارات  الوعــرة  الطــرق  علــى  الصــارم  االختبــار 
ديناميكيــة القيــادة. وقــد جنــح هــذا احلامــل في وضع 
معايير جديدة فيما يتعلق بالتحكم وســهولة التركيب 
واألمــان والثبات أثنــاء القيادة. وميكن نقل العديد من 

الدراجات على قضبانه الواسعة املتباعدة .
تعــزز  اجلديــدة  توريزمــو  كــروس  تايــكان  بورشــه 
مجموعة طرازات تايكان ُعرضت سيارة تايكان على 
مســتوى العالــم ألول مــرة كســيارة صالــون رياضيــة 
فــي ســبتمبر 2019 . ويجمــع طــراز كــروس توريزمــو 

اجلديــد بــني نظــام )E-Performance( مــن بورشــه 
واإلمكانــات املطورة لالســتخدامات اليومية، ويجذب 
العمالء الذين يعيشون حياة مليئة بالنشاط. وستُطرح 
ســيارة تايــكان كــروس توريزمــو فــي األســواق اعتبــاراً 

من صيف 2021 .
تكلــل دخــول بورشــه إلــى عصــر الســيارات الكهربائيــة 
مــن  أكثــر  الشــركة  ســّلمت  حيــث  بالنجــاح،  بالكامــل 
الرياضيــة  صالــون  تايــكان  مــن  ســيارة    20,000
 . 2020 العــام  فــي  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  للعمــالء 
أكثــر  علــى  الكهربائيــة  الرياضيــة  الســيارة  وحصلــت 
طــراز  كمــا حقــق  اآلن.  دوليــة حتــى  50  جائــزة  مــن 
تايــكان األساســي اجلديــد بنظــام الدفع اخللفــي الرقم 
أطــول  عــن  جينيــس  موســوعة  فــي  العاملــي  القياســي 
فتــرة للقيــادة بســرعة مع املنــاورة بالعجــالت اخللفية 
. ً كيلومتــرا   42,171 ملســافة  كهربائيــة  ســيارة   فــي 

تايكان كروس توريزمو
تدخل مرحلة االختبارات النهائية

اختبارات قاسية ألول سيارة كروس كهربائية متعددة االستخدامات ...


