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ومن  ملًكا،  ستعشق  بأنها  عّرافة  لها  تنبأت 
حينها لقبت بـامللكة الصغيرة، وعلى الرغم من 
أنها تزوجت من مسيو شارل كول الذي أحبته، 
بديًل سوى  تقول لن ترضى عنه  كانت  أنها  إال 
امللك، وكان الكل يضحك، ووحدها كانت تعلم 

أنها ليست دعابة.
إنها جني أنطوانيت أو مدام دي بومبادور أو عشيقة 
وظيفة  كانت  وتلك  1745م  عشر  اخلامس  لويس 
امللكي منحت لقبًا تشريفًيا هو  البلط  رسمية في 
األولى  فرنسا  سيدة  أو  بومبادور  دي  املاركيزة 
ابنة  امللك من ماري  بالرغم من زواج  في اخلفاء 
ملك بولندا وأجنب منها عشرة أوالد، ولكن دهاء 
امللك  ضعف  نقطة  تستغل  جعلها  بومبادور  مدام 
الذي فقد أمه وأباه وإخوته بعد إصابتهم مبرض 
احلصبة وأصبح وحيداً فلعبت مدام بومبادور دور 
امللكة العشيقة، واستطاعت أن تهيمن على احلياة 
الثقافية والسياسية، فأصدر امللك أمًرا إلى الرسام 
الشهير فرانسوا بوشيه برسم لوحة حتمل اسمها، 
بدهائها  حّولت  أن  بعد  خاصة  لها  حلبه  تخليداً 

عشق امللك إلى حب أفلطوني يشبه حب األم.
أيًضا  والوزراء  بل  امللك  عشيقات  تختار  كانت 
ماريني  دي  املاركيز  شقيقها  عينت  إنها  حتى 
داعًما  كانت  أنها  دهائها  ومن  للثقافة،  وزيًرا 
خاصة  عشر،  اخلامس  لويس  امللك  لقرارات  قويًا 
ما  شعبه،  على  اجلبار  امللك  قناع  ارتدى  أن  بعد 
عّرضه حملاولة اغتيال، حيث قام مواطن مطحون 
واختفى  التماس  لتقدمي  فرساي  بدخول قصر 

داخل حدائق القصر وانتظر خروج امللك في نزهة 
وحيًدا، وباغته بطعنة خنجر، وقيل إن امللك وهو 
ينزف طلب الصفح من زوجته »لسوء سلوكه« إال 
للملبس  السبب  ويرجع  املوت،  من  جنا  امللك  أن 
دي  مدام  عشيقته  بارتدائها  نصحته  التي  الثقيلة 
بومبادور التي حالت دون توغل اخلنجر في صدر 
امللك، ويقال إن امللك منحها سيارة ملكية جترها 
وإن  األصيلة،  العربية  اخليول  أحصنة من  ثمانية 
مدام دي بومبادور كانت تستخدمها في تنقلتها 
من  متر  أن  يحلمون  كانوا  الشعب  عامة  إن  حتى 
كرم  لينالوا  بومبادور،  دي  مدام  سيارة  أمامهم 
التي  األولى  امللك  عشيقة  املتوسطة  الطبقة  بنت 
كانت توزع النقود واألقمشة على الفقراء بأمر من 

امللك لويس اخلامس عشر.
إلى  امللك  ظل  و  الفراش  في  املرض  أقعدها 
طلبت  إنها  ويقال  األخيرة،  أيامها  في  جوارها 
الصفح من زوجها، و لكنه رفض والغريبة أن 
بشجاعة  حتتضر  إنها  قائًل:  نعاها  أعدائها  ألد 

ندر أن تتوفر ألحد.
وكتب الفيلسوف فولتير عنها: ماتت املرأة اجلميلة 

ذات األربعني التي أحبت امللك لذاته.
 1774 عشر  اخلامس  لويس  عشيقها  توفي 
الشعب  وعاش  اجلدري،  مبرض  متأثًرا 

الفرنسي وقام بثورته 1789.
موجودة  بومبادور  دي  مدام  سيارة  إن  ويقال 
األحصنة  بدون  ولكن  فرساي  قصر  متحف  في 

العربية ... هذا واهلل أعلم.

سيارة مدام دي بومبادور

BMW AG حوار مع بيتر نوتا .. عضو مجلــس إدارة
واملســؤول عــن املبيعـــات والعالمـــة التجاريــة

مجموعة BMW تعيد تنظيم املبيعات والتسويق 
لتقدمي أفضل خدمة عمالء في قطاع عالم السيارات
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 BMW في حوار مع وسائل االعلم صرح السيد/ بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة
AG، واملسؤول عن املبيعات والعلمة التجارية بالكثير من االجوبة على التساؤالت 
التي طرحها االعلميني عليه وخاصة انه احد صناع القرار في اكبر علمات عالم 

السيارات وقد بدأت االسئلة كالتالي:

حوار مع بيتر نوتا
BMW AG عضــو مجلــس إدارة

واملسؤول عن املبيعات والعالمة التجارية

مجموعة BMW تعيد تنظيم املبيعات والتسويق
لتقدمي أفضل خدمة عمالء في قطاع عالم السيارات

جائحة فيــروس  مثلــه  الــذي  التحــدي  حجــم  مــا 
عامــة  بصفــة  الســيارات  ســوق  علــى  كوفيــد-19 

ومبيعات BMW بصفة خاصة؟
ـــــ بالفعــل اثــرت جائحــة كوفيــد ــــ19 علــى االقتصاد 
العاملــي علــى عالم الســيارات  بقدر كبيــر من انعدام 
اليقــني، والتبايــن الكبيــر مــا بني األســواق في جميع 
أنحاء العالم، كما شهد العام تزامنًا في التوقف بني 
الطلــب واإلنتــاج بشــكل أو بآخــر بشــكل متــواٍز لعدة 
أســابيع للمرة األولى في التاريخ. اتســمت استجابتنا 
للجائحــة بقدر كبير مــن املرونة في إدارة املبيعات 
لدينــا  البيــع  قنــوات  تكييــف  وعــن  لدينــا،  واإلنتــاج 
وعلــى  هــذا،  بفضــل  منهجــي.  وبأســلوب  بســرعة 
الرغــم مــن القيود املفروضــة على البيــع بالتجزئة، 
فقــد أنهينــا العــام بأعلــى مســتوى فــي املبيعــات فــي 

الربع األخير. ونحن جميًعا فخورون بذلك.
كمــا حقننــا أيًضــا تقدًمــا كبيــر فــي رقمنــة عمليات 
املبيعات والتسويق، ألنه، خاصة اآلن أثناء اجلائحة، 
يريــد العمــلء حًقا أن تكون عمليــة البيع خالية من 

االتصال ومريحة قدر اإلمكان.
وهل متكنتم من االستجابة بشكل فوري؟

فوريــة  اســتجابتنا  كانــت  فقــد  صحيــح،  هــذا 
ومنهجيــة، لقــد مّكننا ممثلي أقســام املبيعات لدى 
شــركائنا مــن التجزئــة فــي أكثــر من 60 ســوًقا من 
تقدمي اخلدمات واالستشارات للعملء بدون قيود 
ومن أي موقع، ابتداًء من شهر أبريل. فعلى سبيل 
املثــال، كان وقتهــا بإمكانيهــم حتديــد املزايــا التــي 
يرغــب بهــا العملء عن طريــق الهاتف وباســتخدام 
شاشة مشتركة، أو حتى مواكبتهم في جولة لتفقد 
وكانــت  العــرض.  صــاالت  فــي  املتوفــرة  الســيارات 
اخلطــوة الثانيــة بالنســبة لنــا هــي التحويــل الســريع 
لعمليات البيع بالتجزئة في األســواق الرئيسية لتتم 
عبــر مواقعنــا اإللكترونية التي تتمتع بعدد عال من 
الــزوار فــي غضــون فترة زمنية قصيــرة. ونخطط 
لتوســيع هــذه اخلطــوة إلــى األســواق األخــرى خلل 
العــام احلالــي ونعمــل مــع وكلئنــا واملورديــن ملنــح 
عملئنــا خيــار شــراء ســيارتهم املخصصــة املكونــة 
بشــكل فــردي بالكامــل عبــر اإلنترنــت في املســتقبل 
وتســليمها إليهــم شــخصيًا، موفريــن بذلــك رحلــة 
تســوق متكاملــة وسلســة عبــر االنترنــت ابتــداًء مــن 
تخصيــص املزايــا وصــواًل إلــى وضــع طلــب الشــراء 

وطوال مرحلة االستخدام.
املبيعات اجلديــدة  اســتراتيجية  أن  يعنــي  هل هــذا 
بشــكل  مبجموعة BMW تســتهدف  اخلاصــة 

أساسي املبيعات عبر اإلنترنت؟
مــن  مهًمــا  جانبًــا  اإلنترنــت  عبــر  املبيعــات  تشــكل 
ننتقــل  لكننــا  بالطبــع،  اجلديــدة  اســتراتيجيتنا 
مبفهــوم املبيعــات اجلديــد اخلاص بنا إل مســتويات 
جديــدة، وقــد أوضحنــا هدفنــا املتمثل فــي تقــدمي 
أفضــل جتربــة عملء فــي قطاع الســيارات الفاخرة 
بالتعــاون الوثيــق مــع شــركائنا مــن الــوكلء، ونعمل 
علــى التميــز عــن املنافســني بهذه الطريقة. يشــتري 
بشــكل  اليــوم  ويســتخدمونها  ســياراتهم  عملؤنــا 
وحتظــى  املاضــي،  فــي  عليــه  كانــوا  عمــا  مختلــف 
خدمــات االتصــال يلعب االتصــال بأهمية متزايدة، 
باإلضافــة إلى جتربــة القيادة الفعليــة. وال تنحصر 
توقعات العملء في دمج حياتهم الرقمية بسلسة 
توفيــر  أيًضــا  منــا  يتوقعــون  فهــم  ســياراتهم،  فــي 
خيــارات مصممــة خصيًصــا لهــم ســواء عنــد شــراء 

الســيارة أو أثناء مرحلة االســتخدام، فهم يريدون 
ملركبتهم أن تتكيف وتنمو معهم، إذا جاز التعبير، 
مــع تغير احتياجات تنقلهم - ونحن نســتجيب لهذا 

التحول. بأسلوب منهجي
فهل تتحدث هنا بشكل أساسي عن زيادة استخدام 

التقنيات الرقمية؟
كفرصــة،  هــذا  نــرى  صحيح. بالتأكيــد  هــذا  نعــم 
وسنعمل على استثمار مبلغ في عداد مئات املليني 
من اليورو ســنويًا حتى عام 2025 لرقمنة املبيعات 
والتســويق لدينــا، لنبنــي علــى الزخــم الــذي حققناه 
خــلل عــام 2020ونعيد تنظيــم القســم فــي جميــع 
الهيــكل  إلــى  وباإلضافــة  والتخصصــات،  األســواق 
التنظيمي اجلديد، فإننا نعمل أيًضا على إنشاء بنية 
املعلومــات  لتكنولوجيــا  متكاملــة ومتصلــة  حتتيــة 
بطريقــة  اجلديــدة  اســتراتيجيتنا  تنفيــذ  لنــا  تتيــح 

تناسب احتياجات السوق في كل منطقة.
عملتــم مؤخــًرا على إعادة تنظيم عمليات التســويق 

بالكامل
هذا صحيح، وكان ذلك أيًضا جزًءا من استراتيجيتنا 
 THE« اجلديــد الوكالــة  منــوذج  ميثــل  اجلديــدة. 
األساســية  MARCOM ENGINE” الركيــزة 
ملنهجيتنــا فــي التواصل واســتهداف كل من عملئنا 
فــي املســتقبل. وبــداًل مــن توظيــف ما يزيــد عن 80 
وكالــة توظيــف تعمل كل منها على أســاس إقليمي، 
ســنركز جهودنــا فــي أوروبــا مــع من شــريكني من 
وكاالت التســويق عالية املســتوى، تكمل محافظهما 
بعضهــا البعــض متاًمــا للعمــل علــى تطبيــق رؤيتنــا 

التسويقية بشكل مشترك.
مــا التغيرات التي ســيلحظها العمــلء نتيجة التباع 

منهجية املبيعات اجلديدة؟
في حال اختار العملء مشاركة بياناتهم معنا، تتيح 
لنــا عنــد ذلــك العمليــات الرقميــة إمكانيــة التعرف 
علــى رغباتهــم وتفضيلتهــم بشــكل أفضــل من أي 
وقــت مضــى. ومعرفة املنتجــات أو اخلدمات التي 
كخــط  املعلومــات  هــذه  وتوفــر  بهــا.  يهتمــون  قــد 
أساسي يوفر علينا الوقت ويتيح لنا توفير عروض 
شــخصية مخصصــة لــكل منهــم، وال ينحصر ذلك 
علــى املركبــات واملزايــا التــي تتمتــع بهــا، بــل يشــكل 
كذلــك جميــع اخلدمــات املرتبطــة بهــا ابتــداًء مــن 
املزودة فــي  الشــحن  باقــة  إلــى  ووصــواًل  التمويــل 
وحــدة الطاقــة، ليتمكــن العملء مــع احلصول على 

جميع هذه اخلدمات من مصدر واحد.
نسعى لتقدمي جتربة مميزة تلبي جميع احتياجات 
ومتطلبــات عملئنــا، ابتــداًء مــن أول تواصل وحتى 
اســتخدام املركبــة، وتتضمــن اخلطــوة التاليــة فــي 
للمركبة بحســب  الترقيــة  خدمــات  توســيع  ذلــك 
هــذه  وكانــت  البيــع،  بعــد  مــا  فــي مرحلــة  الطلــب 
اخلدمــة متوفــرة ســابًقا بشــكل حصــري للمعــدات 
عملئنــا  تزويــد  مــن  ذلــك  االختيارية. ســيمكننا 
اســتخدامها  ميكنهــم  إضافيــة  مركبــة  بوظائــف 
مبرونــة أو لفتــرة محــدودة، بحســب اختيارهــم. 
هــذا يعنــي أنه ميكنهم االســتمرار فــي تعديل مزايا 
مركباتهم سيارتهم وتكييفها مع احتياجات التنقل 

اخلاصة بهم بشكل مستمر.
التــي  امليــزات  علــى  هــل ميكنــك أن تعطينــا مثــاالً 

تتحدث عنها؟
أنظمــة  اإلضافيــة  املزايــا  علــى  األمثــل  تتضمــن 
أنظمــة  مــن  مختــار  وباقــات  الســائق،  مســاعدة 
اإلضــاءة والصــوت، أو حتــى أنظمــة التعليــق. ويعــد 
مثــال  برنامــج BMW Drive Recorder خيــر 
بكاميــرات  ســياراتنا  تزويــد  يتــم  إذ  ذلــك،  علــى 
ميكــن اســتخدامها ألغــراض إضافية. وعلى ســبيل 
املثــال، إذا كنــت تريــد التقــاط صــور أللبــوم الصــور 
الرقمــي اخلاص بــك أثنــاء القيــادة علــى طول ممر 
 BMW جبلي متعرج، فمن املمكن تنشــيط خدمة
Drive Recorder. وحتظــى هــذه امليــزة بشــعبية 
خاصــة لــدى العمــلء كترقيــة. ومعــدا إضافتهــا في 
مرحلــة مــا بعــد البيع يزيــد عن معــدل إدراجها في 
املزايــا اإلضافيــة عند مرحة الشــراء، كما تعد ميزة 
تدفئــة عجلــة القيــادة مثــااًل آخــًرا، ففــي حــال كان 
العميــل يقــود الســيارة فــي درجات حــرارة تقل من 
دعوتــه  علــى  الصوتــي  فسيعمل مســاعدنا  الصفــر، 
لتجربــة تدفئــة عجلــة القيــادة - علــى الرغــم مــن 
أنهم لم يطلبوها عند شــراء الســيارة - مجانًا مقابل 
فتــرة جتريبيــة. إذا كان العميــل يحــب امليزة ويريد 
االســتمرار فــي اســتخدامها، فيمكنــه الدفــع مقابــل 
الترقية، قد يكون ذلك خلل موســم الشــتاء البارد 

أو لقضاء عطلة شتوية.
أنتــم تعتمــدون على جميع بيانــات العملء واملركبة 
فــي  هــذا  ينصــب  فهــل  بذلــك،  للقيــام  احملتملــة 

مصلحة عملئكم؟
ألوضح هذه النقطة، يقرر عملؤنا بأنفســهم فيما 

إذا كانوا يريدون إتاحة البيانات الشخصية لنا حتى 
نتمكــن من حتســني جتربتهــم ملركباتنا وخدماتنا، 
وتشــكل املعاييــر العالية التــي يتوقعهــا العمــلء مــن 
منتجاتنــا وخدماتنــا مقياًســا لكيفيــة تعاملنــا مــع 

بياناتهم.
وكيف كانت اســتجابة العمــلء لهذه اخليارات؟ هل 

تعتقدون أن هذه اخلطوة تتمتع بإمكانات؟
إننــا متأكــدون مــن ذلــك، فقد أظهرت الدراســات 
أملانيــا  مــن  كل  فــي  التي نظمناهــا  التجريبيــة 
املتحــدة  واململكــة  األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات 
اإلضافيــة  امليــزات  بهــذه  الكبيــر  العمــلء  اهتمــام 

للسيارة.
نتوقع أن متثل نســبة ترقيات ما بعد البيع لوظائف 
الســيارة نســبة كبيرة من عوائد املعــدات االختيارية 

املربحة للغاية لدينا في املستقبل.
كما ميكننا ذلك أيًضا من الوصول إلى فئات إضافية 
الســيارات املســتعملة أو  مــن العمــلء، مثــل عمــلء 
العمــلء الذين يؤجرون ســياراتهم أو يســتأجرونها 
ويفضلــون شــراء وظائــف الســيارة لفترة محدودة 

فقط.
وكيف ميكن للعملء تفعيل تنشيط هذه اخليارات 

اإلضافية؟
معرف BMW الشــخصي  اســتخدام  ميكنهــم 
 BMWاخلــاص بهــم لتســجيل الدخــول إلــى متجــر
ConnectedDrive، حيــث ميكنهــم الوصــول إلــى 
النظام البيئي الرقمي الكامل ملجموعة BMW، مبا 
فــي ذلــك مجموعــة واســعة مــن ترقيــات مــا بعــد 
البيــع، كمــا ســيكون ذلــك ممكنًــا أيًضــا باســتخدام 

تطبيقات علمتنا التجارية في املستقبل.
تتيــح لكــم التطبيقــات التواصــل بشــكل مباشــر مــع 

العملء؟
هــذا صحيــح، يتيــح التصميــم اجلديــد للتطبيقــات 
خــط  لنــا  ويوفــر  االســتخدام،  فــي  أكثــر  ســهولة 
العمــلء.  مــن  كل  مــع  ومباشــر  شــخصي  تواصــل 
وفــي هــذه املرحلة، ال تنحصر وظائــف التطبيقات 
الســيارة  حالــة  إلــى  الوصــول  الرقمية بإمكانيــة 
ذلــك  إلــى  باإلضافــة  ولكــن  فقــط،  ووظائفهــا 
وبفضــل BMW Digital Key، علــى ســبيل املثــال 
مفتــاح  دور  ليــؤدي  الذكــي  الهاتــف  دمــج  ميكــن 
 Amazon Alexa الســيارة، أو حتــى دمــج خدمــة
فــي  نقاط BMW الســتخدامها  اســتبدال  Car أو 

كمــا   .BMW Charging للشــحن BMW خدمة
تصــل التطبيقــات عملئنــا بشــكل مباشــر مــع وكيل 
علمة BMW فــي منطقتهــم حتــى يتمكنــوا مــن 

حجز خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.
يقــدر  كبــرى،  بأهميــة  العمــلء  خدمــة  حتظــى 
عملؤنــا حًقــا أن يتــم صيانــة ســياراتهم وإصلحها 
لــدى وكلئنــا، ويقــدم وطلؤنــا خدمــات الصيانــة 
لعــدد يقــدر بنحــو 15 مليــون عميل سنويًا، وبشــكل 
متوســط يتــم إجــراء مــا يقــارب علــى نصــف مليون 
عمليــة تشــخيص حلالــة املركبــات حــول العالــم في 
كل أســبوع، وهــذه إحصائيــات مذهلــة، ولهــذا فقد 
عملنــا علــى إعــادة تنظيــم وحــدة األعمــال هذه في 
املاضــي، حيــث نواصــل تعزيــز رضــا  العــام  أواخــر 

العملء وراحتهم بشكل أكبر.
ماذا يعني ذلك بالتحديد؟

أحــد جوانــب ذلــك هــو توســيع عــروض منتجاتنــا: 
عــن  التشــخيص  خــلل  مــن  املثــال،  ســبيل  علــى 
التحكــم  إذا أظهــرت شاشــة  املســتقبل،  بعــد، ففــي 
وجــود  إلــى  مشــيرة  خًطــا  رســالة  الســيارة  فــي 
عطل، فســيكون بإمــكان العميــل ببســاطة االتصــال 
وإذا  الســيارة،  مــن  مباشــر  بوكيل BMW بشــكل 
وافــق العميل يتــم نقــل بيانــات الســيارة عبــر األثيــر 
وميكن ملوظف اخلدمة إجراء التشــخيص عن بُعد، 
الســيارة إلى ورشــة  فــإذا كان هنــاك داع إلحضــار 
العمــل فيمكــن بســهولة ترتيــب موعــد اخلدمــة في 
وقــت مناســب. وهــذا يعنــي أنــه ميكــن طلــب قطــع 
الغيــار بشــكل مباشــر، وتوفيــق موعد ورشــة العمل 
تفعيــل  وســيتم  شــكل،  أمثــل  علــى  ذلــك  بحســب 
خدمــات التشــخيص عن بعد عاملًيــا مبجرد االنتهاء 

من مراحل الدراسات التجريبية.
متى ســيتمكن العملء من االســتفادة من إجراءات 

املبيعات اجلديدة؟
مــن  لــكل  ســوق  كل  بحســب  هــذا  ســيختلف 
علمتي BMW وMINI كمــا أنــه يعتمد أيًضا على 
الكهربائيــني  طرازينــا  ولكــن  الشــخصية،  امليــزات 
عنــد  بالكامــل BMW i4 وBMW iX ســيتوفران 
مفهــوم  علــى  باالعتمــاد  األســواق  فــي  طرحهمــا 
املبيعــات اجلديــد، وبدون ذكر املزيــد، فإن التركيز 
الطلــب  عنــد  الترقيــات  علــى  ســيكون  الرئيســي 
لوظائف السيارة في مرحلة ما بعد البيع، باإلضافة 
إلى عملية وضع طلب سلسة ومركزة بشكل خاص 
علــى العملء مــع خيــارات مخصصة. ســنقوم أيًضا 
بتجميــع العــروض ابتداًء من عجلت الشــتاء وحتى 
عقــد التأجيــر، حتــى يحصــل العمــلء علــى كل مــا 

يحتاجون إليه من مصدر واحد.
فــي نهايــة احلديــث، هنــاك موضــوع آخــر كرســت 
مجموعة BMW نفســها لــه وهــو االســتدامة، فهل 

ينطبق ذلك أيًضا على املبيعات والتسويق؟
وإميــان  بالطبــع،  نعــم 
مجموعة BMW بأن »الفخامــة ال تتحقــق بــدون 
املبيعــات  فــي قســم  أيًضــا  اســتدامة” ينطبق علينــا 
علــى  عملئنــا  نســاعد  بالفعــل  ونحــن  والتســويق، 
اتخــاذ قرارات مناســبة ومســتدامة بشــأن املنتجات 
والــوكلء  موظفينــا  وتدريــب  الطاقــة  ووحــدات 
ليصبحوا ســفراء لطموحاتنا في مجال االســتدامة، 
كما حتظى مواضيع مثل إعادة التدوير واســتخدام 
املبيعــات  فــي  لدينــا  كبيــرة  بأهميــة  الثانويــة  املــواد 

والتسويق.

فخرون 
كوننا أنهينا 

العام بأعلى 
مستوى في 
املبيعات في 

الربع األخير
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موتــورز«،  برميييــر  »الفــردان  »شــركة  أعلنــت 
الوكيــل املعتمد لســيارات »جاكــوار الند روڤر« في 
دولــة قطــر عــن متديــد اختيــاري للضمــان يوفــر 
راحــة البــال لعملئهــا لفتــرة أطــول، وتأتــي هــذه 
املبــادرة كجــزء مــن جهــود »جاكــوار النــد روڤــر«  
المتــلك  عــادًة  املرافقــة  املخــاوف  مــن  للتقليــل 

السيارات القدمية.
وميكــن اآلن متديــد عقــد الضمــان احلالــي البالــغ 
خمــس ســنوات مــن »جاكــوار النــد روڤــر« ليصــل 
إلى مدة 10 ســنوات من ملكية الســيارة أو مســافة 
275,000 كــم )أيهمــا يأتــي أوالً(، وســيؤمن هــذا 
للعمــلء، فــي  التمديــد للضمــان طمأنينــة كبيــرة 

الســيارات  حيــاة  دورة  بيانــات  فيــه  تشــير  وقــٍت 
للحتفــاظ  مييلــون  العمــلء  مــن  املزيــد  أن  إلــى 
بســياراتهم لفترات زمنيــة أطول. ويوفر البرنامج 
اجلديــد تغطيــة املكونــات امليكانيكيــة والكهربائيــة 

وفًقا لشروط وأحكام الضمان املمدد.
بعــد  مــا  خدمــة  مديــر  جحشــان،  عصــام  وقــال 

البيــع فــي »شــركة »الفــردان برميييــر موتــورز«: 
»االجتاهــات الســائدة بالنســبة المتــلك الســيارات 
»الفــردان  »شــركة  فــي  ونحــن  بالتغيــر،  آخــذة 
بخدمــة  التزامنــا  علــى  نؤكــد  موتــورز«  برميييــر 
والعنايــة  احلمايــة  ضمــان  خــلل  مــن  عملئنــا 
اللزمة لســياراتهم عندما يختارون االحتفاظ بها 

لوقــٍت أطــول. البرنامج اجلديــد لتمديد الضمان ال 
يتيح للعملء االستمتاع بطمأنينة أطول فقط، مع 
معرفتهــم بــأن األعطــال التــي قد تصيــب مكّونات 
الضمــان  بهــذا  تغطيتهــا  تتــم  األساســية  الســيارة 
األطــول، بــل يســاعدهم كذلــك علــى احلفــاظ على 

قيمة مرتفعة لسياراتهم على املدى الطويل«.

الفردان برمييير موتورز
تتيح لعمالئها متديدا للضمان يصل حتى 10 سنوات

إنشاء برنامج جديد لضمان طمأنينة أكبر ...

جاكوار E-PACE اجلديدة
ديناميكية .. كهربائية .. متصلة

سيارة جاكوار E-PACE اجلديدة أصبحت أقوى حضوراً 
وأكثر اتصاالً وضبطاً وكفاءًة من أي وقٍت مضى، وذلك 
بفضــل التصميــم اخلارجي احملــّدث، والتصميم الداخلي 
احملّسن، ونظام املعلومات والترفيه »بيفي برو«، وبنية 
الســيارة الهندســية اجلديدة، وخيارات احملــركات القوية 
احلركــة  نقــل  مجموعــة  فيهــا  مبــا   – الكفــاءة  وشــديدة 

.)PHEV( الكهربائية القابلة للشحن اخلارجي
وجتمــع مجموعة نقل احلركة P300e اجلديدة الهجينة 
»إجنينيــوم«  محــرك  بــني   )PHEV( للشــحن  القابلــة 
البنزين ثلثي األســطوانات بقوة 200 حصان وســعة 1.5 
لتــر، ومحــرك كهربائــي بالدفع اخللفــي )ERAD( بقوة 
109 حصــان )80 كيلــو واط(، وتتيــح قيادة الســيارة حتى 
55 كــم )34 ميــل( بالوضعيــة الكهربائيــة، مــع انبعاثــات 
ثاني أكسيد الكربون املنخفضة حتى 44 غ/كم واستهلك 
الوقــود حتــى 2.0 ل/100 كــم )141 ميل/غالــون( )وفقــاً 
اخلفيفــة  للمركبــات  املوحــد  العامليــة  القيــادة  الختبــار 

.)WLTP
أمــا داخــل الســيارة، فيســتفيد عمــلء جاكــوار مــن نظــام 
 ،)Pivi Pro( »املعلومــات والترفيــه األحــدث »بيفي بــرو
الــذي يوفــر حتكمــاً ســهلً بأنظمــة املركبــة، مــن خــلل 
قوائمــه املبســطة واتصاالته احملّســنة، مبا فيهــا حتديثات 

.)SOTA( البرمجيات املتصلة
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احلصــري  الوكيــل  الوطنيــة  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
عــن  عقــود    4 مــن  فــي قطــر ألكثــر  مــازدا  لســيارات 
التــي  العامليــة  والتقديــرات  اجلوائــز  أحــدث  تفاصيــل 

حصلت عليها العلمة التجارية مؤخًرا.
ويتم عرض اجليل اجلديد من ســيارات مازدا ســيدان 
العــرض  صالــة  فــي  حالًيــا  الرباعــي  الدفــع  وســيارات 

احلديثة الواقعة في فريق النصر.
اكثــر  قائمــة  فــي  االولــي   املرتبــة  فــي  مــازدا   وتاتــي 
العلمــات التجاريــة موثوقيــة للســيارات فــي اســتطلع 
Consumer Reports 2020 كمــا صنفــت مــازدا بانهــا  
العلمة التجارية  األكثر موثوقية  لدى املســتهلكني في 
لعام 2020، فقد  حصلت مازدا  على إجمالي متوســط   

نقــاط يبلــغ 83 نقطــة علــى مقيــاس مــن 0-100 نقطة ، 
مع متوسط   تصنيف العلمة التجارية  ما بني 41 و 60 
نقطة. وفًقا للتحليل ، تستند التصنيفات »إلى متوسط    
تشــكيلة  فــي  للمركبــات  املتوقعــة  رجــة  د ال موثوقيــة 

طرازات العلمة التجارية”.
 وشــمل التصنيــف ســبع فئــات محتلفــة من مــازدا فقد 
حصلــت فئــة أم اكــس 5 مياتــا  علــى متوســط   98   نقطــة 
، بينمــا حصلــت فئــة  CX30  علــى 95 نقطــة ، امــا فئــة  
CX3  فقد  حصلت على 87 نقطة ، بينما حصلت فئة  
CX9  علــى 70 نقطــة ، امــا  CX3  فحصلــت علــى 64 
نقطــة، وحصلــت CX5 علــى 85 نقطــة ،بينمــا حصلــت 

CX6  على 80 نقطة .
Consumer Report )www. وتعــد 

غيــر  مســتقلة  منظمــة   consumerreports.org
وتعمــل  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مقرهــا  ربحيــة 
االوصــول  أجــل  مــن  املســتهلكني  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا 
للحقيقة والشــفافية في االســواق .( وتستند التصنيفات 
املســتهلك  لتقاريــر  التجاريــة  العلمــة  مســتوى  علــى 
إلــى متوســط   درجــة املوثوقيــة املتوقعــة للمركبــات فــي 
تشكيلة طرازات العلمة التجارية، ويتم حساب درجة 

املوثوقية املتوقعة من 0 إلى 100 نقطة.
 Car and Driver جائــزة  علــى  ل  ـ حتصـ  CX مــازدا 

كأفضل 10 سيارات للعام الرابع على التوالي 
 Car and Driver 5 بجائــزة-CX 2021 فــازت مــازدا
كأفضــل 10 ســيارات ، وهــي الســنة الرابعة علــى التوالي 
التــي حتصــل فيهــا مــازدا الكــروس أوفــر املدمجة على 

تلك  اجلائزة.
نظــرا  التقديــر  هــذا  علــى   CX5 مــازدا وقــد حصــدت 
للعديــد من املميــزات وديناميكيات القيــادة والتصميم 
 i-Activsense بنظــام CX5 فقــد مت  تزويــد مــازدا ،
والذي يضفي مجموعة من وسائل االمان على السيارة 
مبــا فــي ذلــك حتذير مغادرة املســار مع نظام املســاعدة 
فــي احلفاظ على املســار ونظام مراقبــة النقطة العمياء 
مــع تنبيــه حركــة املــرور اخللفيــة.، اضافــة الــى نظــام  
إلــى جانــب  للمعلومــات والترفيــه   Mazda Connect
يوفــر  ممــا   ،  Android Auto و   Apple CarPlay
للركاب تكاملً سلًســا مع هواتفهم الذكية ويســاعد على 

تعزيز التجربة املتطورة في السيارة.
وتعليقــا علــى ذلــك قــال شــارون ســيلك كارتــي رئيــس 
هــي    CX5إن  ”Car and Driver  « مجلــة  حتريــر 
ســيارة الكــروس أوفر التي نوصــي بها لألصدقاء الذين 
يبغــون االفضل«. »إنها مصقولة مبا يكفي للتنافس مع 
املزيــد مــن العلمــات التجاريــة الراقيــة  االخــرى ، كمــا 
أن توجيهها السهل وتعليقها املتحكم فيه يجعل القيادة 
ممتعة،  لذا فقد جاءت في  قائمة أفضل 10 سيارات .

بتقييــم 57   Car and Driver قــام محــرري    وقــد 
قبــل  االختباروذلــك  مــن  أســبوعني  خــلل  مركبــة 
التصويــت علــى أفضــل 10 فائزيــن فــي 2021،  ومُتنــح 
اجلائزة لتكرمي أافضل السيارات والشاحنات وسيارات 

الدفــع الرباعــي والشــاحنات الصغيــرة واألكثــر إمتاًعــا. 
قــال كارتــي: »نحكــم علــى املركبــات مــع التركيــز علــى 
القيمــة ، وحتقيــق املهمــة ، ومــا إذا كانــت ممتعــة فــي 
التجاريــة   العلمــات  جميــع  تتنافــس  لــذا   « القيــادة«. 

لكسب هذا التقدير.
واعتمــدت املجلــة فــي تقييمهــا علــى محرريهــا الذيــن 
قامــوا علــى مــدى أســبوعني بقيــادة واختبار 57 ســيارة 
وشــاحنة وســيارة رياضية متعددة األغــراض، للتوصل 
في النهاية إلى قائمة تضم أفضل السيارات والشاحنات 
الســيارات  تُــدرج  محــددة  فئــات  تتضمــن  ال  والتــي   ،

املصنفة بها
مــازدا  تفــوز بجائــزة أفضــل علمــة جتاريــة للســيارات 

للعام السادس على التوالي بامريكا 
االمريكيــة   ريبــورت  آنــد وورلــد  نيــوز  صنفــت مجلــة 
مــازدا كأفضــل علمــة جتاريــة للســيارات وذلــك  للعام 
الســادس على التوالي بهذه الفئة من الســيارات مازدا 3  

ومازدا و MX5مياتا  الرائدة في فئتها.
توفــر   ،   News & World Report لتقريــر  ووفًقــا 
تلــك الفئــات  أداًء وحتكًما فائقني وتتميز بجودة عالية 
وتصميمــات داخليــة راقيــة. اضافــة الــى تقنيــة ســكاي 
اكتــف والتــي تتضمــن هندســة دقيقــة مقترنــة مبهارة 

حرفية.
 News & World Report وتعليقــا على صرح محــرر
جيمــي بيــج ديتــون بقولــه  »تتميــز جميــع الطــرازات 
الثلثة بأداء فائق يركز على التعامل املباشر والرياضي 
، فضــلً عــن التصميمــات الداخليــة عاليــة اجلــودة التي 

تعتبر أكثر رقًيا.«
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعــة 
والتي ترفع األداء إلى آفاق جديدة وتوفر متعة القيادة 
املطلقــة فــي نفــس الوقــت. القيــادة املرحــة بــل مجهــود 

جتعل املرء يشعر بأنه حي!
حلول بارعة 

يصمم مهندسو مازدا سياراتهم بالشعور وليس بورقة 

املواصفــات. إنهــم يعلمــون أنهــم حصلــوا عليهــا بشــكل 
صحيح عندما تشــعر أن الســيارة قد عادت إلى احلياة. 

وفي قلب كل سيارة مازدا محركها - قوة حياتها.
كفــاءة  لزيــادة  طــرق  عــن  باســتمرار  مــازدا  وتبحــث 
محركاتهــا دون التضحيــة بــاألداء. بينمــا تخلــى معظم 
عالــم الســيارات عــن ابتكار محرك االحتــراق الداخلي ، 
تعتقــد مــازدا أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســني. كان 
هذا الهوس بالضغط على مزيد من الكفاءة من خلل 
التحسينات املستمرة هو الذي أدى إلى بعض اإلجنازات 

األكثر إنتاًجا لشركة مازدا.
تصميم كودو - بث احلياة في السيارة

خلق احساس باحلركة ، حتى في حالة جمود ، هذا هو 
جوهــر مــازدا كودو ، فلســفة تصميــم » روح احلركة » 
كــودو يتيــح للمصممــني اضافة صابع شــخصي على كل 
طــراز مــع احلفــاظ علــى وفائــه مبوضــوع موحــد : »وح 

احلركة” كودو: »روح احلركة”
خلق إ ديناميكيات القيادةديناميكيات القيادة

مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus بـــنظام  
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات    مــن  األولــى 
DYNAMICS.  كما مت صقل أداء القيادة مبا يتماشى 
مع احلساســيات البشــرية ، وإدراًكا للسلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعات الســائق وقيــادة مريحة أكثر 
هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر راحة ، وتوفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحــة وســهولة 

االستخدام.
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضــح التــزام مــازدا الثابت بتصميم  ســيارات تشــعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــلل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق 
الذي يتقدم بفارق كبير في التكنولوجيا واألداء عن أي 

سيارة كروس أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خلل 
مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 

زاويــة التوجيــه ، ومدخــلت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنب مع درجــة احلرارة واســتخدام 

املساحات لرسم صورة واضحة للظروف اخلارجية. 
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
م  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus

ديناميكيات القيادة
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
مــن  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus
 .SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS تقنيات
يتماشــى مــع احلساســيات  القيــادة مبــا  أداء  مت صقــل 
البشــرية ، وإدراًكا للســلوك الديناميكي الذي يتوافق مع 
توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع احلــد األدنــى من 
اهتــزاز اجلــذع جلميــع ركاب الســيارة املقصــورة أكثــر 
هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر راحة ، وتوفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحة وســهولة 

االستخدام.
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجلت

تشــعرك  الثابــت بصنــع ســيارات  مــازدا  التــزام  يتضــح 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة 
من i-ACTIV AWD امللهم الواثق الذي يتقدم بفارق 
كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس 

أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خلل 
مستشعراته ، والتي تأخذ في االعتبار عوامل مثل زاوية 
التوجيــه ، ومدخــلت دواســة الوقــود ، وتدويــر العجلة 
جنبًا إلى جنب مع درجة احلرارة واستخدام املساحات 
لرســم صــورة واضحــة للظــروف اخلارجيــة. ميكــن لـــ 
الطاقــة  خــرج  ضبــط   i-ACTIV all-wheel drive
أكثــر مــن 200 مــرة في الثانية ، باســتخدام 27 متغيًرا 
مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليــه ظــروف 
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات  الطريقــن 
يتماشــى  مبــا  القيــادة  أداء  DYNAMICS. مت صقــل 
مع احلساســيات البشــرية ، وإدراًكا للسلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع 

احلــد األدنــى مــن اهتــزاز اجلــذع جلميع ركاب الســيارة 
املقصــورة أكثــر هــدوًءا ، ممــا يســمح بإجــراء محادثــة 
أكثر راحة ، وتوفر املقاعد اخللفية مستويات أعلى من 

الراحة وسهولة االستخدام. ديناميكيات القيادة
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
مــن  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus
 .SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS تقنيات
مــع احلساســيات  يتماشــى  القيــادة مبــا  أداء  مت صقــل 
البشــرية ، وإدراًكا للســلوك الديناميكي الذي يتوافق مع 
توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع احلــد األدنــى من 
اهتــزاز اجلــذع جلميــع ركاب الســيارة املقصــورة أكثــر 
هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر راحة ، وتوفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحــة وســهولة 

االستخدام.
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجلت

تشــعرك  ســيارات  بصنــع  الثابــت  مــازدا  التــزام  يتضــح 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة 
من i-ACTIV AWD امللهم الواثق الذي يتقدم بفارق 
كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس 

أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خلل 
مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 
زاويــة التوجيــه ، ومدخــلت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مع درجــة احلرارة واســتخدام 
املســاحات لرســم صــورة واضحة للظــروف اخلارجية. 
خــرج  i-ACTIV all-wheel drive ضبــط  لـــ  ميكــن 
الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة في الثانية ، باســتخدام 27 
متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليــه 

ظروف الطريق
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجلت

تشــعرك  ســيارات  بصنــع  الثابــت  مــازدا  التــزام  يتضــح 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة 
من i-ACTIV AWD امللهم الواثق الذي يتقدم بفارق 
كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس 

أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خلل 
مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 
زاويــة التوجيــه ، ومدخــلت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مع درجــة احلرارة واســتخدام 
املســاحات لرســم صــورة واضحة للظــروف اخلارجية. 
خــرج  i-ACTIV all-wheel drive ضبــط  لـــ  ميكــن 
الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة في الثانية ، باســتخدام 27 
متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليــه 
حالــة  فــي  حتــى   ، باحلركــة  الطريقحســاس  ظــروف 
جمــود - هــذا هــو جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميم 
»روح احلركة«. يتيح للمصممني إضفاء طابع شخصي 
علــى كل طــراز مع احلفاظ على وفاءه مبوضوع موحد. 
الســيارات هي قماشــنا ، وكل ما نصنعه يطرح. يشــرفنا 

أن السائقني سعداء للغاية باإللزام.
خلق إحساس باحلركة ، حتى في حالة جمود - هذا هو 
جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميــم »روح احلركــة«. 

يتيح للمصممني إضفاء كودو: »روح احلركة”
خلق إحساس باحلركة ، حتى في حالة جمود - هذا هو 
جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميــم »روح احلركــة«. 
يتيــح للمصممــني إضفــاء طابع شــخصي علــى كل طراز 
مــع احلفاظ على وفاءه مبوضوع موحد. الســيارات هي 
قماشــنا ، وكل مــا نصنعــه يطرح. يشــرفنا أن الســائقني 

سعداء للغاية باإللزام.
طابــع شــخصي علــى كل طــراز مــع احلفاظ علــى وفاءه 
مبوضوع موحد. السيارات هي قماشنا ، وكل ما نصنعه 

يطرح. يشرفنا أن السائقني سعداء للغاية باإللزام.

تصميم Mazda املتمحور حول اإلنسان 
واجلودة الفائقة يفوز بجوائز عاملية

السيـــارات الوطنيـــة الوكيــل احلصــري ...
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الرايــة أوتــو تكشــف عــن قــدرات

لكـزس ES الفاخـرة

جتربــــة قيـــادة استثنائيـــة ... 

اوتــو  الرايــة  اجرتهــا  اســتثنائية  قيــادة  جتربــة  فــي 
كيــو لواحــدة مــن افخــر املركبــات فــي عالم الســيارات 
للكتشــاف قدرات لكــزس ES الفاخرة على طرقات 
مدينــة اللوســيل الســاحلية بعــد مــا اســتطاعت علمــة 
لكــزس اليابانيــة علــى مــدار ثلثــة عقــود مــن النجــاح 
منقطــع النظيــر فــي قطــاع املركبــات الفاخــرة، حيث 
أرســت معلمــاً آخــر فــي درب مســيرتها الطمــوح مــن 
خلل إعلنها عن إطلق مركبة لكزس ES  اجلديدة 
كليــاً ، والتــي تتميــز مبنصــة جديــدة ترتقي مبســتوى 
جتربــة القيــادة ومتنحهــا تصميمــاً أكثــر ديناميكيــة، 
الراحــة  مــن  االســتثنائية  املســتويات  إلــى  باإلضافــة 
مركبــات  بهــا  تشــتهر  التــي  الفاخــرة  والتجهيــزات 

 .ES لكزس
ES اجلديــدة كليــاً  لقــد مت تصميــم مركبــة لكــزس 
بهــدف تقــدمي مســتوى مــن األداء أعلــى بكثيــر مــن 
أي مــن ســابقاتها. ونحــن نســعى مــع كل جيــل جديــد 
نطرحــه مــن مركبة لكــزس ES ليس فقط إلى تلبية 
احتياجات عملئنا، بل وجتاوز توقعاتهم أيضاً. ومما 
ال شك فيه أن طراز لكزس ES يجسد رؤيتنا لتطوير 
مركبة متزج بني العناصر األساسية للتصميم واألداء 
بطريقة توفر متعة إضافية للسائق والركاب على حد 
ســواء وذلــك بعــد ان مت تطويرهــا مؤخــراً للمركبــات 

ذات نظــام الدفــع األمامــي، وهي مصنوعــة من عدة 
تعزيــز  القــوة. وقــد مت  الفــوالذ عالــي  مــن  درجــات 
متانتهــا بشــكل أكبــر بكثيــر مــن هيكل اجليل الســابق 
مــن مركبــة لكــزس ES، وذلك عن طريق اســتخدام 
تقنيــات متقدمــة لربــط األجزاء الهيكليــة، باإلضافة 
إلى استعمال تقنية حلام البراغي بالليزر، وذلك في 
120 موضــع مــن أجــل إضافــة املزيــد مــن املتانــة إلــى 
هــذه البنيــة القوية، لتتشــارك بنفس أســلوب التصنيع 
اتخــاذ  مت  كمــا   .LS لكــزس  مركبــة  فــي  املســتخدم 
تدابيــر إضافيــة لتحســني صلبــة اجلــزء األمامي من 
املركبــة، مبــا فــي ذلك أقواس حماية املبــرد، ودعامة 
توزيع قوى الشد العرضية، باإلضافة إلى ألواح تعزيز 

متعددة للدعامات. 
ويعــد إطــلق مركبــة لكــزس ES اجلديــدة كليــاً فــي 
قطر، إكمال ملســيرة النجاح الذي حققه هذا الطراز، 
ومتهيــد الطريــق نحــو جتربــة قيــادة اســتثنائية فــي 
املنطقــة. والبتــكار مركبة ســيدان جديدة ومشــوقة، 
ب على مهندسي لكزس اجتياز التحدي احِلَرفي  توجَّ
واالســتناد إلى الركائز األساســية التي لطاملا اشتهرت 
بهــا مركبــة لكــزس ES، كمســتويات الراحــة والهدوء 
التــي تضفــي  التــي ال تضاهــى، واللمســات العصريــة 

عليها املزيد من الرقي والفخامة«. 

الرئيســيتني  اإلضافتــني  إحــدى  بــني  مــن  وكان 
 300h ES اجلديدة كليــاً  طراز ES لطــرازات لكــزس
الـــ »هايبــرد« الكهربائــي الــذي يجمــع بــني مصدرين 
للطاقــة همــا محــرك يعمل علــى البنزيــن وموتورين 
كهربائيــني. وسيســاعد طــراز 300h ES الـ »هايبرد« 
الكهربائــي الرائــد فــي فئتــه العمــلء علــى املســاهمة 
علــى  املســاومة  فــي حتقيــق مســتقبل مســتدام دون 
املســتويات التفاعليــة لتجربــة القيــادة، ال ســيما مــن 
خــلل مــا يتمتــع به من تقنيــات متقدمــة، إلى جانب 
عنــد  خاصــًة  الســلس،  وتســارعه  الهادئــة  مقصورتــه 
الطــراز  فهــي  الثانيــة،  اإلضافــة  أمــا  التشــغيل.  بــدء 
 ES لكــزس  مركبــة  مــن   »F SPORT« الرياضــي 
الســيدان اجلديــدة كليــاً. ويرتقــي هــذا الطــراز مبتعــة 
القيــادة إلــى آفــاق جديــدة، بحيــث ميكــن للســائق أن 
ينعــم بشــعور االنســجام التام مــع املركبــة، والذي ينبع 
مــن قدرتهــا علــى االســتجابة الفوريــة فــي مختلــف 
 F« طــراز  ويتميــز  احمليطــة.  والظــروف  احلــاالت 
SPORT« الرياضي من مركبة لكزس ES مبظهره 
اخلارجــي الــذي يبــرز شــخصيته اجلريئــة، باإلضافة 
إلــى خصائصــه العديــدة، مثل الضبــط اخلاص لنظام 
 19 قيــاس  الكبيــرة  واإلطــارات  والعجــلت  التعليــق، 
بوصــة، فضــلً عــن الزخــارف الداخليــة الفريــدة مــن 

األملنيــوم التــي تضفــي علــى املركبــة مظهــراً وشــعوراً 
 ES أكثر ديناميكية ورياضية. ويستمر طراز لكزس
اجلديــد كليــاً فــي جتســيد توجــه شــركة لكــزس فيمــا 
يتعلق بالتصميم، والتزامها الراســخ بتطوير مركبات 
قائمــة علــى التشــويق والشــغف، باإلضافة إلــى هدفها 
في إيصال رؤيتها املستقبلية إلى جمهور أوسع. وتبدأ 
أناقــة التصميــم مــن اجلــزء األمامــي للمركبــة الــذي 
يضم أحدث نســخة من الشــبك املغزلي املميز لعلمة 
لكزس الفاخرة، باإلضافة إلى عناصر فردية أخرى 
خاصة مبركبة لكزس ES، مثل منط الشبك املغزلي 
اللمــع،  باللــون  املطلــي  التقليــم  العمــودي، وشــريط 
بتصميمهــا  الرفيعــة  األماميــة  اإلضــاءة  ومصابيــح 
املميز على شكل حرف »L«. أما من اجلانب، فتتخذ 
الوقــت،  فــي نفــس  املركبــة شــكلً ديناميكيــاً وسلســاً 
وذلــك بدءاً من اخلــط املنخفض لغطاء احملرك الذي 
يندمج بانسيابية مع خط السقف األنيق. وفيما يتعلق 
ES اجلديــدة  لكــزس  مــن مركبــة  باجلــزء اخللفــي 
كلياً، فهو يتميز ببساطته وخطوط تصميمه احلادة، 
باإلضافــة إلى املصابيح اخللفية ثلثية األبعاد املميزة 
املصممــة على شــكل حــرف »L«، والتي تعمل بتقنية 
LED وتلتــف حــول األلــواح اجلانبيــة لتضفــي انطباعاً 

بامتداد اخلطوط االنسيابية من كافة الزوايا. 

وتتميز مركبة لكزس ES اجلديدة كلياً بطابع قيادة 
أكثــر جرأة تعززها ثلثــة خيارات من أنظمة الدفع، 
بدايــة مــن طراز مركبة لكــزس ES 350، والتي تأتي 
لتــر،   3.5 ســعة   V6 األســطوانات  سداســي  مبحــرك 
مت تصميمــه ليقــدم اســتجابة تســارع عاليــة وهديــر 
 4S-D محــرك يشــعل احلماس. ومــع تزويــده بتقنية
حلقــن الوقــود، فــإن هــذا احملــرك ذو األداء الســلس 
يولد قوة 300 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 36.4 
 ،250 ES كيلوغرام/متــر. أمــا طــراز مركبــة لكــزس
فهــو يعمــل مبحــرك جديــد كليــاً رباعــي األســطوانات 
 204 قــوة  ويولــد  عاليــة،  كفــاءة  ذي  لتــر   2.5 ســعة 
أحصنــة وعــزم دوران أقصــى يبلــغ 24.8 كيلوغــرام-
متــر. ويتميــز هــذا احملرك، والــذي مت تصنيع العديد 
مــن أجزائــه مــن األملنيــوم، بتصميمــه ذي األشــواط 
الطويلــة، ومقاعــد الصمامــات املصقولــة باســتخدام 
الذكــي  املتغيــر  الصمامــات  توقيــت  ونظــام  الليــزر، 
احتــراق  عمليــة  لتحقيــق  وذلــك  املتطــور،   )VVT-i(

عالية السرعة.
بأغلــب  اعجابنــا  نســجل  ان  نســتطيع  اخلتــام  وفــي 
طــرازات املبــدع اليابانــي وخصوصــا طــرازات لكــزس 
الفاخــرة التــي تشــعرك بانــك تقــود جتربــة متميــزة 

بكل ما حتمل 

ثالثة عقود 
من االبداع في 
قطاع املركبات 
الفاخرة
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منــذ مــا يناهــز 30 عامــاً تقريبــاً، انطلــق تاريــخ جيــب 
متعــددة  الرياضيــة  الســيارة  شــيروكي،  جرانــد 
االستخدامات األكثر حصوالً على اجلوائز في التاريخ. 
أّمــا اليــوم، وبعــد أربعة أجيال رائدة من هذه الســيارة 
صناعــة  قطــاع  فــي  اجلوائــز  مــن  يحصــى  ال  وعــدد 
الســيارات ومبيــع نحــو 7 مليــني ســيارة حــول العالــم، 
ال تــزال علمــة جيــب تتخطــى التوقعــات ضمــن فئــة 
كاملــة  االســتعماالت  متعــددة  الرياضيــة  الســيارات 
احلجــم مــع جيــب جراند شــيروكي أل 2021 اجلديدة 

كلياً.
وقــد صممــت هــذه النســخة األحــدث لتشــّكل مزيجــاً 
فريــداً يجمــع بــني مســتوى أعلــى مــن قــدرات الدفــع 
علــى  املتفوقــة  والرفاهيــة  األســطورية  الرباعــي 
الطرقــات والشــكل واملهــارة احلرفيــة الراقيــني داخــل 
الســيارة وخارجها، ومجموعة من املزايا التكنولوجية 
وخصائــص الســلمة املتقدمــة. فكانت النتيجة ســيارة 
جيــب جرانــد شــيروكي أل 2021 اجلديــدة كليــاً التــي 

تطرح للمرة األولى مجّهزة بسبعة مقاعد.
لعلمــة  العاملــي  الرئيــس  ويقــول كريســتيان مونييــه، 
جيب في مجموعة فيات كرايسلر للسيارات: »عندما 
تعتــزم وضــع تصــّور جديــد لســيارة رياضيــة متعــددة 
االستعماالت محبوبة جداً مثل جيب جراند شيروكي، 
تُصبح العودة إلى تاريخها العريق املمتد على ما يناهز 
30 ســنة كســيارة مميــزة األداء أمــراً أساســياً فــي كل 
قــرار يتــم اتخــاذه. بالتالــي، وانطلقاً من هــذا التاريخ 
العريــق، عمــل فريــق جيــب علــى صنــع جيــب جرانــد 
كّل  فيــه  تتخّطــى  بشــكل  اجلديــدة   2021 شــيروكي 
التوقعــات وتقــوم مبــا تعجــز عنــه الســيارات الرياضية 
متعددة االستعماالت األخرى، أال وهو تقدمي قدرات 
جيــب األســطورية فــي الدفــع الرباعــي علــى الطرقات 
الوعرة مع ســلوك متفوق علــى الطرقات املعبدة. وقد 

بنيــت الســيارة باالعتمــاد علــى هندســة جديــدة كليــاً 
وحظيــت بتصميــم جديد مذهل يكّرم التاريخ العريق 
لتصميــم جيــب األيقونــي، مــع متديده ليســتوعب صفاً 
ثالثاً من املقاعد من أجل تلبية احلاجات املتزايدة التي 
يبديهــا عمــلء جيب الذيــن طالبوا باملزيد من املســاحة 
والوظائــف العمليــة. وتتميــز جيــب جرانــد شــيروكي 
أل فعــلً عــن غيرهــا من الســيارات في فئتها وتســتمر 
برفع املســتوى على صعيد القــدرات واألداء والفخامة، 
مــع حتقيــق مســتويات جديــدة فــي تعــدد االســتخدام 

والوظائف.«
قدرة الدفع الرباعي األسطورية من جيب

تتمّيــز جيــب جرانــد شــيروكي أل 2021 بقــدرة دفــع 
رباعــي مطــّورة ال تضاهى باإلضافة إلــى ديناميكيات 
قيادة متزنة على الطرقات املعبدة. وتبدأ قدرة الدفع 
الرباعي األســطورية مــن ثلثة أنظمة للدفع الرباعي، 
وهــي »كــوادرا تــراك I و«كــوادرا تــراك II« و«كــوادرا 
محــدود  إلكترونــي  تفاضلــي  نظــام  مــع   »II داريــف 
الثلثــة  األنظمــة  للمحــور اخللفــي. وجتهــز  االنــزالق 
بعلبــة نقــل حركــة نشــطة لتحســني التشــبث عبــر نقــل 

العزم إلى العجلة التي تتمّيز بالتشبث.
سيليك تيرين

يســمح نظام التحكم بالتشــبث »سيليك تيرين« الرائد 
فــي فئتــه في جيب جراند شــيروكي أل 2021 للعملء 
باختيار اإلعدادات للطرقات الوعرة واملعبدة للحصول 
علــى أفضــل أداء ممكــن مــن الدفــع الرباعــي. وتنســق 
هذه اخلاصية إلكترونياً ما يصل إلى ست مجموعات 
دفــع مختلفة وفصــل العزم في الدفع الرباعي والكبح 
والتعامل مع الطريق واالنعطاف وأنظمة التعليق، مبا 
في ذلك التحكم بدواســة الوقود والتعشــيق وعلبة نقل 
احلركــة والتحكــم بالتشــبث والتحكــم بالثبــات ونظام 

منع انغلق املكابح واإلحساس بالتوجيه.

ويقــدم »ســيليك تيريــن« خمــس وضعيــات مختلفــة 
)الرياضية، أوتو، الصخور، املسار الثلجي، طني/رمال( 

ملنح أفضل التعديلت املمكنة ألي سيناريو قيادة.
هندســة جديــدة كلياً متنح ديناميكيــات قيادة ومتانة 

عاملية املستوى
أل 2021  شــيروكي  ســيارة جيــب جرانــد  تعزيــز  مّت 
اجلديــدة كليــاً بعــدد مــن اللمســات املطــّورة لتحســني 
جودة سير السيارة وقيادتها وسكونها، مع احلد أيضاً 
مــن الــوزن وحتســني اســتهلك الوقــود. وتصبــح قدرة 
الدفــع الرباعــي األســطورية في جراند شــيروكي أروع 
أيضاً بفضل تصميم جديد يجمع بني اإلطار والهيكل، 
 I تــراك  )»كــوادرا  الرباعــي  للدفــع  أنظمــة  ثلثــة  مــع 
وإتاحــة   )»II داريــف  II« و«كــوادرا  تــراك  و«كــوادرا 
نظــام التعليــق الهوائــي »كوادرا ليفــت« ونظام التحكم 

بالتشبث »سيليك تيرين« كتجهيز قياسي.
مجموعات دفع حائزة جوائز مرموقة

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي أل 2021 اجلديدة 
بــني محّركــني قويــني ودقيقــني وعاليــي  كليــاً خيــاراً 
الكفاءة في استهلك الوقود مع أداء مجرب في جميع 

أحوال القيادة.
بـــ6  »بنتاســتار«  محــرك  هــو  القياســي  احملــرك 
أســطوانات علــى شــكل V ســعة 3.6 لتــر الــذي يشــتهر 
بقوته ودقته والذي يعمل بقوة تبلغ 290 حصاناً و348 
نيوتــن متــر مــن العــزم. ومتنــح زاويــة 60 درجــة بــني 
دّفتي األسطوانات في هذا احملرك تشغيلً سلساً يزداد 
سلسة بفضل األكسسوارات املركبة مباشرة على كتلة 
احملرك. وجتدر اإلشــمارة إلى أّن »بنتاســتار« قد فاز 
بجائــزة »وارد« ألفضــل محــرك ســبع مــرات، وهــو 
محرك صغير احلجم، مع مزايا مثل مشاعب سحب 

مدمجة في رؤوس األسطوانات.
املُــدارة  املزدوجــة  العلويــة  الكامــات  وتضــم 

لرفــع  املراحــل  مــزدوج  متغيــراً  نظامــاً  بالسلســلة 
الصمامات ولتوقيــت عمــل الصمامــات. وتعمــل هــذه 
بحســب  بســرعة  احملــرك  قــّوة  ضبــط  علــى  الصيغــة 
احتياجــات الســائق للحصــول على التــوازن األفضل بني 

األداء والتوفير في استهلك الوقود.
ويجهــز محــرك بنتاســتار قياســياً بتكنولوجيا تشــغيل 
احملــرك وإطفائــه لتوفيــر الوقود. وقــد مّت تطوير هذا 
النظام بشــكل أفضل في جراند شــيروكي أل. وتشــمل 
التغييــرات مكونــاً الحتياطي الضغط في ناقل احلركة 
املؤّلــف مــن ثمانــي ســرعات، ممــا يؤمــن ســائل نقــل 
احلركة املخصص ملكونات التعشــيق عند إعادة تشــغيل 
احملرك مما يســمح للســيارة باالنطلق بسرعة. وحتد 
أجهــزة التحكم الدقيقة مبجموعــة الدفع وتكنولوجيا 
فــي  احملــرك  تشــغيل  إعــادة  مــن  اجلديــدة  التشــغيل 
وقــت مبكــر نتيجــة حتــركات طفيفــة لقــدم الســائق 
علــى دواســة املكابــح. ومت التخفيــف من صــوت إعادة 
إعــادة  خــلل  مــن  وقســاوتها  وارجتاجاتهــا  التشــغيل 
النظــر فــي أجهــزة التحكــم واعتمــاد محامــل محرك 

قابلة للتبديل.
محرك »بنتاســتار« بـ6 أســطوانات على شــكل V سعة 
3.6 لتــر قــادر علــى جــر مــا يصــل إلــى 2,812 كلــغ، مع 
 805 يقــارب  فئتــه  فــي  رائــد  تقريبــي  قيــادة  مجــال 

كيلومترات.
مراحــل  علــى  الكامــات  عمــل  تقســيم  خــلل  ومــن 
مزدوجــة ومســتقلة ومع النظام املتغيــر لتوقيت عمل 
الصمامات يتحســن اســتهلك الوقود على نطاق أوسع 
مــن  باملئــة   90 ونحــو  »بنتاســتار«.  محــرك  لــدوران 
عــزم احملرك األعلى متــاح ابتداًء من 1,800 دورة في 
الدقيقة إلى 6,400 دورة، وهذا عامل مهم عند اجلر 

أو السحب.
وميكن لألشخاص الذين يرغبون في املزيد من القوة 

اختيــار احملــرك احلائــز علــى جوائــز مرموقــة املؤّلــف 
مــن 8 أســطوانات علــى شــكل V ســعة 5.7 لتــر والــذي 
يعمــل بقــوة 357 حصانــاً وينتــج 529 نيوتــن متــر مــن 

العزم على نطاق دوران واسع.
الفــوالذ  مــن  محــرك  بكتلــة  احملــرك  هــذا  وميتــاز 
املصبــوب ورؤوس أســطوانات مــن األملنيــوم، ويقــدم 
لتوقيــت  املتغيــر  النظــام  مــع  عاليتــني  وكفــاءة  أداًء 
اســتهلك  فــي  التوفيــر  وتقنيــة  الصمامــات  عمــل 
الوقــود )توقيــف األســطوانات عــن العمــل(. فمــع هــذه 
التكنولوجيــا، يوقف كمبيوتــر التحكم باحملرك الوقود 
والشــرارات ويغلق الصمامات في أربع من أســطوانات 
احملــرك الثمانــي خلل التشــغيل بحمولة خفيفة، على 
الســريعة  الســير بســرعة ثابتــة علــى الطرقــات  غــرار 
الكاملــة.  قــوة احملــرك  إلــى  عندمــا ال تدعــو احلاجــة 
ويعيــد النظــام تشــغيل األســطوانات كلهــا فــوراً عندمــا 

يضغط السائق على دواسة الوقود.
ويتميــز هــذا احملــرك الــذي يضــم 8 أســطوانات علــى 
شــكل V ســعة 5.7 لتر بقدرة جر رائدة في فئته تصل 

إلى 3,226 كيلوغراماً.
وتستعني ســيارة جرانــد شــيروكي أل بتقنيــة توقيــف 
أربــع  تشــغيل  توقــف  التــي  العمــل  عــن  األســطوانات 
أســطوانات خــلل التســارع اخلفيــف أو خــلل الســير 
بسرعات ثابتة على الطرقات السريعة. ويعمل النظام 
في منطقة موســعة مقارنة باألجيال التي ســبقته وال 
يلفــت انتباه الســائق. ويعطي احملرك قوة األســطوانات 
أربــع  ويشــغل  الثقيلــة  واحلمــوالت  للتســارع  الثمانــي 
أســطوانات فقط عندما يكون العزم املطلوب أقل من 
العــزم األقصــى الــذي توّلــده أربــع أســطوانات. ووفقــاً 
لسيناريو القيادة، ميكن أن يحقق توقيف األسطوانات 
عــن العمــل توفيــراً يتــراوح بــني 5 و20 فــي املئــة مــن 

استهلك الوقود.

جيب جراند شيروكي األكثر حصوال على اجلوائز 
في تاريخ عالم السيارات

مفهوم مستقبلي للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات ...
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علــي   GLC مرســيدس-بنز  اجلميلــة  قيــادة  جتربــة 
طرقــات مدينــة اللؤلــؤة الفاخــرة   بــدأت التجربــة مــن 
امــام جريــدة الراية القطرية مروراً بالكورنيش وصوالً 
مركبــة  لتثبــت  اللؤلــؤة  مدينــة  الــي  ومنهــا  كتــارا  الــي 
احدثــت  انهــا  الدفــع،  رباعيــة   GLC مرســيدس-بنز 
تطويــراً مهمــاً فــي عالــم الرفاهيــة والقــوة حيــث تعــّد 
الســيارة الرياضية املتعددة االســتخدامات األكثر تطوراً 
فــي فئتها،كونهــا جتمــع بــني خصائــص القيــادة الفائقة 
علــى الطرق املمهدة والوعرة على الســواء بفضل رحابة 
مقصورتهــا الداخليــة وأدائهــا العملــي وعوامــل الراحــة 
املتوفــرة فيهــا. وفضــلً عــن ذلــك، يأتي اجليــل األحدث 
لً بباقــة إضافية مــن التقنيات  مــن هــذه الســيارة ُمحمَّ
الرائــدة املتطــورة وعناصــر التصميــم اجلذابــة وأحــدث 
ســيارة  تــزال  ال  وهكــذا  والترفيــه.  املعلومــات  وســائل 
GLC تقــدم مثــاالً يُحتذى في تكامل وســائل الســلمة 
وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي القابلــة للتكّيــف مــن أجل 
حتقيــق النجــاح الباهر الذي يليق باســم العلمة األملانية 
الفارهــة. وخيــر دليــل على ذلك ســيارة الدفــع الرباعي 
هــذه التــي تُرســي بأدائهــا الفائــق معاييــَر جديــدًة علــى 

الطرق املمهدة والوعرة على حد سواء.
GLC أهم املزايا املتطورة في طراز 

واللســلكية  الســلكية  للتصــاالت   MBUX نظــام    •
املعاييــر  أحــدث  أيضــاً   GLC طــراز  يواكــب  املبتكــرة: 

املتعــددة  الوســائط  شاشــات  خــلل  مــن  التكنولوجيــة 
ز متوفرة في  اللمسية ونظام امللحة بتقنية الواقع املُعزَّ
دول اخلليــج والتحكــم الصوتي الذكــي عبر زر التحدث 
أو األمــر الصوتي “Hey Mercedes” واتصال البيانات 

، وواجهة املستخدم السلسة.
باجليــل   GLC طــراز  قلــب  ينبــض  القيــادة:  نظــام   •
اجلديد من محركات البنزين رباعية األسطوانات التي 

تولد قدرة أعلى مبعدل استهلك وقود أقل بكثير.
التحكــم  نظــام  يقــدم  املتقدمــة:  املســاعدة  أنظمــة   •
 Active Distance Assist ديســترونيك  النشــط 
DISTRONIC املســاعدة والدعــم للســائق في احلفاظ 
علــى املســافة اآلمنة من أجل جتربة قيــادة أكثر راحة. 
حيــث يجري ضبط الســرعة تلقائياً ُقبّيــل الدخول على 

منعطفات الطرق أو تقاطعاتها. 
كمــا تقــل احتماليــة التعــرض حلــوادث اصطــدام بفعــل 
ــل  يُفعِّ الــذي   Active Brake Assist مســاعد  وظيفــة 
الســائق  انتبــاه  عــدم  استشــعر  مــا  إذا  الســيارة،  مكابــح 

حلركة املرور من حوله.
التصميم اخلارجي: مظهر مميز يجذب االنتباه

 GLC تتجســد احلداثــة والقــوة واملرونــة فــي تصميــم 
اجلديــد. يتبــع املفهــوم التصميمي لطراز GLC فلســفة 
التصميــم القائمــة علــى النقــاء احلســي، ويُبــِرز بوضــوح 
ة بدقــة التــي جتمــع بــني جمــال  فــي تلــك التوليفــة املُعــدَّ

املظهر ومرونة احلركة وذكاء األداء. فالطابع الرياضي 
يطغــي على الشــكل اخلارجي بدرجــة ملحوظة، ومتتد 
مقدمــة  مــن  احلالــي  الطــراز  فــي  الكــروم  تزيينــات 
ويفــرض  قياســي.  كتجهيــز  مؤخرتهــا  حتــى  الســيارة 
هــذه الســيارة شــخصيتها الفريــدة القويــة علــى الطــرق 
واألســطح  املميــزة  التصميــم  خطــوط  بفضــل  الوعــرة 
البارزة منحوتة الشكل والكماليات اجلّذابة. كما تعطي 
مقدمــة الســيارة لــكل مــن ينظــر إليها - مــن أول وهلة 
- انطباعــاً مفعمــاً باإلعجاب والقــوة واحلضور الطاغي. 
ومــا يجعــل هــذا التصميم مبفهومــه الفريــد ينطبع في 
الذاكــرة فــل يُنســى، مصابيــح LED األمامية القياســية 
عاليــة األداء املــزودة مبيزة اإلضاءة النهارية على شــكل 
ُشــعلة، إلــى جانب شــبكة التهوئة األمامية حــادة املعالم 
ذات الفتحــات املزدوجــة ديناميكيــة املظهــر واألجــزاء 
املتشــابكة ماســية الشــكل. وتشــمل ألــوان الطــلء املتاحة 
حاليــاً اللــون الرمــادي الداكــن الــذي تُطلى بــه العجلت 

اجلديدة ذات األبعاد اإليروديناميكية.
ميتــد الطابــع الرياضــي ليشــمل الناحيــة اخللفيــة مــن 
السيارة التي تتألق مبصد خلفي جديد بالكامل وأطراف 
 LED لــة كليــاً. كمــا تتــألأل مصابيــح أنابيــب عــادم ُمعدَّ
اخللفيــة الكاملــة بتصميــم جديــد لتضفــي ملســة إضــاءة 
مميــزة ال تخطئهــا العني مع الشــارات املميزة لســيارات 
الدفــع الرباعي واإلضاءة اخللفية لدى مرســيدس-بنز. 

وبصفة عامة، يؤكد املفهوم التصميمي ملؤخرة السيارة 
 ،GLC على الشخصية القوية للجيل اجلديد من طراز
وال ســيما مــن خــلل تصميــم املصــد اخللفــي وأطــراف 
حــة اخللفيــة املصنوعــة  أنابيــب العــادم، واللوحــة املُصفَّ
مــن الكــروم التــي تُعــد ســمة مُميِّــزة لتصميم ســيارات 

الدفع الرباعي.
تصميــم املقصــورة الداخليــة: عندمــا جتتمــع األنظمــة 

الذكية مع وسائل راحة السائق
تتميــز املقصــورة الداخليــة لســيارة GLC باملــواد فائقــة 
اجلودة والعناصر املصنوعة يدوياً بدقة عالية واألشكال 
االنســيابية  باألســطح  تتفــرد  كمــا  املتناغمــة.  األنيقــة 
ذات اخلطــوط التصميميــة احملــددة واألبعــاد املتناســقة 
ذات اجلاذبيــة التــي ال تُقــاوم. تأتــي املقصــورة الداخليــة 
األســود.  باللــون   )Base Line( األساســي  لإلصــدار 
حيــث  أنيقــة،  بزخــارف  األوســط  الكونســول  ويتزّيــن 
يأتي بلمســة نهائية مطلّية المعة أو كســوتني خشــبيتني 
جديدتــني، إحداهــا رماديــة ُمفتَّحــة املســام، واألخــرى 
مصنوعــة مــن خشــب اجلــوز. متثــل خطــوط القشــرات 
اخلشــبية الفخمة التي تكســو الكونســول األوســط براعة 

الصنعة اليدوية املاهرة.
التحديد الديناميكي: أكثر من مجرد إعداد

ســيارة دفع رباعي ترتقي إلى مســتوى املعايير املتوقعة 
عنهــا،  معهــود  هــو  كمــا   ،GLC ســيارة  تتميــز  منهــا: 

بقدرتهــا الفائقــة علــى اقتحام جميع أنــواع الطرق حتى 
فــي أســوأ األحــوال اجلويــة. فعناصــر التحكــم اجلديــدة 
Off-« املتوفــرة فــي مجموعــة هندســة الطرق الوعــرة
التحديــد  ونظــام   »Road Engineering Package
واملــزودة   »DYNAMIC SELECT« الديناميكــي 
احملــددة،  للمواصفــات  وفقــاً  تعمــل  إضافيــة  بوظائــف 
تســتجيب للطلبــات الفرديــة القادمــة مــن الســائق فيما 
يتعلــق بكيفيــة التحكــم في الســيارة ومتطلبــات القيادة 
ميكــن  كمــا  املعينــة.  الطريــق  ظــروف  تفرضهــا  التــي 
للســائق االختيــار مــن بــني وضعــّي القيادة علــى الطرق 
 DYNAMIC« الوعرة عبر مفتاح التحديد الديناميكي
وضــع  األوســط:  الكونســول  فــي  املوجــود   »SELECT
الطــرق الوعــرة »Off-Road« مناســب للطــرق املليئــة 
باحلصــى والثلــوج والبــرك واملســتنقعات، بينمــا وضــع 
»Off-Road +« مناسب جداً للطرق الصخرية شديدة 
الوعــورة واالنحــدار. ويُذكــر أن نظــام الدفــع الرباعــي 
4MATIC قــد جــرى تطويــره مؤخــراً بشــكل كامــل. 
فالتصميــم ثلثــي املراحــل لنظــام التحكــم اإللكترونــي 
بالثبــات  ®ESP الذي يتميز بانتشــار أوســع، يقّدم اآلن 
خصائــص ديناميكيــة أكثــر فــي منطي القيــادة: النمط 
الرياضــي »Sport« و »Sport +«. ومــن ثــم تبرهــن 
ســيارة GLC مجــدداً علــى مزاياهــا العمليــة املتنوعــة - 

فهي تصلح للسير على الطرق الوعرة كذلك.

الراية اوتو تختبر مرسيدس-بنز GLC الفاخرة
في طرقات اللؤلؤة اجلميلة

ناصــر بـن خالــد الوكيــل احلصــري ...
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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

بيجو تزيح الستار عن GT 508 الرياضية
جتمع بني أناقة التصميم واألداء الرياضي ...

 GT  508 ســيارة  عــن  الســتار  اليــوم  ’بيجــو‘  أزاحــت 
اجلديــدة كّليــاً وذلــك باالرتــكاز علــى النجــاح الكبيــر 
الذي يحّققه طراز 508 األساســي. وتتمّتع ’بيجو 508 
GT‘، التــي حتتــل موقع القّمة ضمــن املجموعة، بقّوة 
نيوتن-متــر،   300 مقــداره  وعــزم  حصانــاً   217 تبلــغ 
وهــي حتــوي أيضاً نظــام نقل حركــة أوتوماتيكي من 
8 ســرعات، ليتمّكن بذلك املصنِّع الفرنســي للســيارات 
مــن توفيــر إصدار ديناميكي ورياضي أكثر من طراز 

الصالون األصلي.
 Active، وكانت السيارة تتوفر ضمن فئات جتهيزات
Allure، وGT-line، وســوف يحصــل احملــّرك ســعة 
1.6 ليتــر املوجــود فــي ’بيجــو GT 508‘ اجلديــدة كّليــاً 
علــى زخــم إضافي مــن الطاقة البــارزة وذلك مبقدار 
52 حصانــاً، ممــا مينــح جتربــة قيادة تفاعلية رشــيقة 
حــول  التجاريــة  العلمــة  رؤيــة  عــن  بوضــوح  تعّبــر 

مستقبل مشّوق مفَعم باحليوية.
حــول هــذا، قــال راكيــش نايــر، املديــر التنفيــذي لــدى 
اخلليجــي:  التعــاون  مجلــس  فــي   Groupe PSA
»غّيرت ’بيجو 508‘ قواعد اللعبة ضمن فئة الصالون 
الراقيــة  التجاريــة  العلمــات  وحتــّدت  التنفيذيــة 
للســيارات عبــر لغتهــا التصميمية املســتقبلية وتقنياتها 
طــرازاً  نقــّدم  الرياضيــة،   GT  508 ومــع  املتطــّورة. 
يعــّزز طموحاتنــا الراميــة ملنــح عملئنــا التــوازن املثالي 
بــني األداء والراحــة والتقنيــات احلديثة – وهي تشــّكل 

جتسيداً مثالياً لفلسفتنا املتمحورة حول السائق.«
وأضــاف قائــلً: »تزامنــاً مــع عــودة ’بيجــو‘ القوية إلى 
الشــرق األوســط، يأتــي طــرح طــراز GT 508  ليشــّكل 
إلــى  بالوصــول  التجاريــة  العلمــة  رغبــة  علــى  دليــلً 
مختلــف فئــات العمــلء. ونحــن نتطّلــع إلــى مــا تخّبئــه 
لنــا هــذه الســنة والنجاح الــذي ميكن أن يتمّتــع به هذا 

الطراز.«
تصميم جريء

حتافظ GT 508 على الشخصية احلقيقية للطرازين 
األيقونيني السابقني ’بيجو 504‘ و504 الكوبيه، إال إنها 
تتمّيــز مبزيــد من االنســيابية واملظهر األكثــر جاذبية. 
ويتأّلــق املظهــر األمامي ذو الوقفة الهادفة عبر شــبك 
الرادياتــور الــذي تكّمله ملســة تصميمية متأّثرة بشــكل 
رقعة الشطرجن املطلية بالكروم، وهي تقع بني أضواء 
LED األمامية وحتمل شــعار أسد ’بيجو‘ الشهير في 

وسطها، بينما يبرز شعار 508 على غطاء احملّرك.
أمــا األضــواء النهاريــة اجلاريــة مــن نــوع LED فتمنــح 
شخصية حصرية، وقد جرى تخفيض غطاء احملّرك 
لتعزيــز املظهر الديناميكي الذي يتناغم بشــكل مثالي 
مــع لغة ’بيجــو‘ التصميمية العصرية. كما يتمّيز خط 
سقف GT 508 بانخفاضه وانسيابيته – متوافقاً بذلك 
مع اللمســات التصميمية املتَبَعة ضمن الفئة الراقية – 
بينمــا توجــد األضواء اخللفية ضمن إطار أفقي باللون 

مــن  العديــد  فــي  اآلن  يظهــر  والــذي  اللمــع  األســود 
أحــدث مركبــات ’بيجــو‘. أمــا اإلنــارة اخللفيــة ثلثيــة 
األبعاد من نوع LED بالكامل واملســتوحاة من أحدث 
ســيارات ’بيجــو‘ النموذجيــة فتبــدو بشــكل ’مخالــب 
األسد‘، وهي عبارة عن مّيزة تصميمية متلزمة مع 

علمة ’بيجو‘ التجارية.
®PEUGEOT i-Cockpit :ًتقنيات متطّورة جدا

حتــوي GT 508 تقنيــات متطــّورة شــاملة التحديــث 
األخير لتقنيــة PEUGEOT i-Cockpit® احلصرية 

من العلمة التجارية.

وتضم PEUGEOT i-Cockpit® التالي:
عجلة قيادة مدَمجة

شاشة ملس عالية الوضوح )HD( قياس 10 بوصات
وحــدة شاشــة عــرض رأســية رقميــة مــع دّقــة عاليــة 

قياس 12.3 بوصة

وتوجــد فــي موقع مثالي شاشــة ملس وســطية ترافقها 
سبعة مفاتيح بنمط مفاتيح البيانو يتم عبرها تشغيل 
أبرز وظائف نظام i-Cockpit® مثل الراديو، مكّيف 
الهــواء، امللحــة، وضعيــات الســيارة، الهاتــف، انعــكاس 
الهاتف واإلنارة املزاجية، باإلضافة إلى مّيزة التدليك 
تخصيــص  وميكــن  املقعــد.  ضمــن  النقــاط  متعــّددة 
وحــدة شاشــة عــرض i-Cockpit® الرأســية بالكامــل 
مــع ســت وضعيــات عــرض مختلفــة، وهــي موجــودة 
فــوق عجلــة القيــادة وتقــّدم معلومــات حيويــة حــول 

القيادة عند خط نظر السائق.
ملسات نهائية رياضية راقية وجودة من الفئة األولى

تتمّيــز GT 508 عبــر مقصــورة داخليــة راقيــة لكــن 
دة مبقاعد مريحة مكســّوة  رياضيــة أيضــاً، وهي مزوَّ
بجلــد نابــا )Nappa( الفاخــر باللــون األحمــر- أو بجلد 
نابــا )Nappa(/ألكنتــارا )Alcantara( األســود، بحيث 
حتيط بالرّكاب ضمن بيئة عصرية راقية ذات ملمس 
ناعــم. ويشــّكل اجلمــع الدقيــق بــني كل هــذه املكّونــات 
الرياضيــة  الصالــون  ســيارات  فــي  حقيقيــة  مّيــزة 
الفاخرة. وهناك الكثير من املساحة لتوضيب األمتعة 
عــة حــول مقصــورة الــرّكاب،  تصــل إلــى 32 ليتــراً موزَّ
باإلضافــة إلــى وجــود العديــد مــن املنافــذ الكهربائيــة 
للشــحن  منفــذ  أيضــا  و  النّقالــة،  األجهــزة  لشــحن 
اللســلكي. و يوجد بالســيارة فتحة السقف البانورامية 
التــي تفتــح بشــكل واســع، فتســمح بدخــول الكثيــر من 
الضوء إلى املقصورة، مع مصد خلفي بضمنه حســاس 
للقــدام لفتــح بــاب اخللفــي بســهولة, باإلضافــة إلــى 
لتجربــة   ®Focal نــوع  مــن  الراقــي  الصوتــي  النظــام 

صوتية مثالية داخل السيارة.
باقــة متمّيــزة مــن التجهيــزات وأنظمــة املســاعدة في 

القيادة
توفر GT 508 مجموعة واســعة من أنظمة املســاعدة 

في القيادة من اجليل األحدث، وهي تشمل:
 Adaptive Cruise( التحّكم املتكّيف بســرعة امللحــة

)Control
 Lane Positioning( املســار  تثبيــت  فــي  املســاعدة 

) Assist
 Active Safety( الســلمة  لتعزيــز  النشــط  الكبــح 

Brake( من اجليل األحدث
 Lane Keeping( املســاعدة فــي احلفــاظ علــى املســار

)Assist
 Driver Attention( الســائق  إدراك  لزيــادة  التنبيــه 

)Alert
 High Beam( املساعدة في تعديل ضوء الشعاع العالي

)Assist
 Blind Spot( نظــام املراقبــة الفّعــال للنقطــة العميــاء

)Monitoring system
Visiopark 2 )رؤية بنطاق 360 درجة(

راكيش ناير:
أحتــّد طراز GT 508 الرياضــي عبر لغتــه 

التصميميــة املستقبليــة


