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تستحق األفضل ..
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فوق العادة بكّل المقاييس

    

فوز  بعد  عمره،  أمنية  املدرسة  ناظر  حقق 
طالبه على طالبات مدرسة أم زوجته مديرة 
على  خروجها  قبل  وذلك  املجاورة،  املدرسة 
املعاش بأيام، وكافأ الناظر تالميذه برحلة على 
أربعة  ملشاهدة  بابا«  »على  سينما  إلى  نفقته 
أن  قصة  انقطاع، صحيح  أفالم هندية دون 
له،  بالنسبة  العجائب   من  الناظر«  »حماة 
ولكن عجائب األفالم الهندية -بصفة خاصة- 
عجائب  تضاهيها  ال  عامة  بصفة  والهند 
املسلم  العربي  املشاهد  يصّدق  ملاذا  تسأل  وال 
التصديق  ثقافة  لديه  ليس  وهو  عجائبهم؟ 
مثل املواطن الهندي الذي يعبد ثالثة آلهة في 
ثالثة أديان بنفس اليوم، مع احتمال الزيادة أو 
األديان  وبعيًدا عن  التالي،  يومه  النقصان في 
من  وحدها  األديان  ليست  للحق  وإحقاًقا 
عجائب الهند، فهناك عجائب كثيرة أطرافها 
عجيبة مثل مهر العريس الذي يتدلل على أهل 
العروس، ليحقق أحالمه، حتى ولو كان حلمه 
يكون  أن  طلب  الذي  »كومار«  العريس  مثل 
وقع  كلًيا!  اجلديدة  روفر  راجن  سيارة  مهره 
وأصيب  كالصاعقة  العروس  والد  على  اخلبر 
بخَرس مؤقت وغاب بعدها عن الوعي، وبعد 
وعيه،  استعاد  النهائية  اإلسعافات  من  ساعة 
زوجته،  اجتاه  في  قوية  صرخة  أطلق  ثم 
من  املزيد  العريس  ألهل  حتضر  أن  وأمرها 
أن  زوجته  حاولت  وعندما  اللحم،  برياني 
تخبره أن العريس وأهله تناولوا غداءهم أثناء 
احللوي  يلتهمون  اآلن  وأنهم  العالج،  تلقيه 

العروس إلى زوجته ثم  »العّوامة«، نظر والد 
ابنتك  عريس  العجوز؟  أيتها  سمعِت  هل  قال: 
طلب سيارة راجن روفر، وأنا عندما طلبت من 
أهلك سيارة الدا صفراء ذهبوا إلى معبد اإلله 
»شيفا« للبكاء والتضرع إلى كاهن املعبد لكي 
يحاول خداعي بأن اإلله وافق على  »توكتوك« 
أصفر اللون، بداًل من الدا صفراء! مسحت أم 
زوجها  أذن  في  همست  ثم  دموعها  العروس 
الناجحة، ولكن  أمها  عليه نفس خطة  تقترح 
هاجمتهما  عليهما  تتلصص  التي  العريس  أم 
الصفراء«  »الدا  السيارة   بخدعة  مبعرفتها 
حتى  »شيفا«  اإلله  كالم  يسمعوا  لن  وأنهم 
عدم  مقابل  غيره  إله  لعبادة  األمر  اضطر  لو 
تنازلهم عن سيارة راجن روفر إجنليزية، مع 
رفضوا  أنهم  وأخبرتهم  بانوراما  سقف  فتحة 
التاجر »ساتيش« ألن والدها صمم على  بنت 
أن تكون السيارة بدون فتحة سقف، وذكرتهم 
مع  ستذهب  ابنتهم  بأن  تهديدها  ختام  في 
ابنها إلى أمريكا، حيث يعمل فرانًا  في مخبر 
باكستاني  في كاليفورنيا مسقط رأس »كاماال 
هاريس« الهندية نائبة الرئيس بايدن، وأكدت 
باهر  مستقبل  ينتظرها  العروس  »شاتي«  أن 
أنها مشت على خطى  لو  دون سقف، خاصة 
األمريكي،  الرئيس  نائبة  الهندية  بلدها  بنت 
العروس  أهل  أقنعت  الفكرة  هذه  أن  ويبدو 
لتحقيق حلم  كبير  تقدموا بطلب قرض  لهذا 
نائبة  العروس  حلم  حتقيق  أجل  من  العريس 

الرئيس في املستقبل ...هذا واهلل أعلم.

فيلم هندي..!
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كيا تعلن عن حصد ثالثة طرازات جلائزة األكثر اعتمادية في 2021
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تدشني مجموعة طرازات جديدة 
بنظام قيادة هجينة مزودة بقابس

BMW ضمن الفئة الثالثة والفئة اخلامسة من

نحــو  توجههــا   BMW مجموعــة  تواصــل 
أربعــة  بإطــاق  الكهربائيــة  الســيارات 
طــرازات أخــرى فــي الســوق. واعتبــاراً مــن 
مــارس 2021، ســيكون لــدى العماء فرصة 
لاختيــار مــن أربعة طــرازات هجينة تعمل 
 BMW بالكهربــاء ضمــن الفئــة الثالثــة مــن
ومــا يصــل إلــى خمســة طــرازات فــي الفئــة 

.BMW اخلامسة من
واالقتصــاد  الطاقــة  كفــاءة  وجتتمــع  هــذا 
الهجينــة  الطــرازات  فــي  القيــادة  ومتعــة 
اجلديــدة فــي الفئــة الثالثة والفئة اخلامســة 
مــن BMW. وســيتم اســتكمال كا الفئتــن 
محــرك  منهمــا  لــكل  إضافيــن  بطرازيــن 
كهربائــي اعتبــاراً من مــارس 2021. وتتوزع 
 BMW ســيارة  بــن  اجلديــدة  اخليــارات 
 Series  3  BMWو  ،Series Sedan  3
 Series 5 BMW باإلضافــة إلى ،Touring
 Series Touring  5  BMWو  ،Sedan
وتتميــز جميعهــا باجليــل الرابــع مــن تقنيــة 

.BMW eDrive
مــن  اجلديــدة  الهجينــة  الطــرازات  توفــر 
 Series  5  BMWو  Series  3  BMW
متطلبات مســبقة مثالية إللهام مجموعات 
مســتهدفة إضافيــة للتنقــل الكهربائي. وفي 
BMW، ســيكون هنــاك  الثالثــة مــن  الفئــة 
بالكهربــاء  تعمــل  هجينــة  طــرازات  أربعــة 
لاختيــار من بينها في املســتقبل، وســتتوفر 
 BMW مــع  اختياريــاً  أيضــاً  منهــا  ثاثــة 
بعــد   Series  5  BMW وســتضم   .xDrive
ذلــك خمســة طــرازات جتمــع بــن الســمات 
القيــادة  مــع  والتوافــق  املميــزة  الرياضيــة 
اليوميــة والســفر مــع خيــار القيــادة اخلاليــة 
مــن  ثاثــة  تتميــز  محليــاً.  االنبعاثــات  مــن 
هــذه الطرازات بنظام الدفع الرباعي الذكي 

ضمن املزايا القياسية أو االختيارية.
ســتقدم مجموعة BMW إجمــاالً 15 طرازاً 
 MINI مــن  واحــد  وطــراز   BMW مــن 
مــع محــرك هجــن مــزود بقابــس اعتبــاراً 
مــن مــارس 2021. وميثــل التوســع احلالــي 
فــي  التاليــة  املنطقيــة  اخلطــوة  للمجموعــة 
طــرازات  مجموعــة  تقــدمي  نحــو  الطريــق 
عــام  بحلــول  كهربائيــة  ســيارة   25 تشــمل 

.2023
املتغيــرات  اجلديــد  النطــاق  يتضمــن 

النموذجية التالية:
اســتهاك  معــدل   :320e Sedan  BMW
كــم   100 لتــر/   1.3  -  1.8 املــوزون:  الوقــود 
كــم   100  / لتــر   1.5  -  1.8  ،  )WLTP(
)NEDC(؛ معدل استهاك الطاقة املوزون: 
18.1 - 16.1 كيلو واط ساعة / 100 كيلومتر 
)WLTP( ، 14.8 - 14.2 كيلــو واط ســاعة / 

.)NEDC( 100 كيلومتر
اســتهاك  معــدل   :520e Sedan  BMW
كــم   100 / لتــر   1.3  - املــوزون: 1.8  الوقــود 
كــم   100  / لتــر   1.7  -  1.9  ،  )WLTP(
)NEDC(؛ معدل استهاك الطاقة املوزون: 
18.2 - 16.3 كيلو واط ساعة / 100 كيلومتر 
)WLTP( ، 15.1 - 14.5 كيلــو واط ســاعة / 

)NEDC( 100 كيلومتر
دخــول اقتصــادي إلــى عالــم متعــة القيــادة 

الكهربائية.
مجموعــة  إلــى  اجلديــدة  اإلضافــات  توفــر 
الطــرازات الهجينة املــزودة بقابس الفرصة 
لســيارات  الشــاملة  الصفــات  بــن  للجمــع 

 5  BMWو اجلديــدة   Series  3  BMW
املتقــدم حملــرك  Series اجلديــدة والطابــع 
كهربائــي بطريقــة اقتصادية بشــكل خاص. 
اخلــاص  اإلضافــي  الهجــن  النظــام  يتكــون 
بالطراز من املتغيرات اجلديدة من محرك 
لتــر   2.0 ســعة  األســطوانات  رباعــي  بنزيــن 
بقــوة 120 كيلو واط / 163 حصان ومحرك 
كهربائــي، يولدان معاً قدرة نظام تصل إلى 

150 كيلو واط / 204 حصان.
يوفــر التفاعــل الذي يتــم التحكم فيــه بذكاء 
بــن محــرك االحتراق واحملــرك الكهربائي 
التجاريــة  بالعامــة  خاصــة  قيــادة  متعــة 
الهجينــة فضاً عــن الكفاءة املتميزة، وينقل 
العجــات  إلــى  الــدوران  عــزم  احملــركان 
 Steptronic احلركــة  ناقــل  عبــر  اخللفيــة 
بثمــان ســرعات إلــى جميــع العجــات األربع 
 .xDrive كمــا هــو مطلــوب مبســاعدة نظــام
وباإلضافة إلى 150 كيلو واط / 204 حصان 
التوصيــل  النظــام، يضمــن  مــن مخرجــات 
الهجينــة  الدفــع  لوحــدة  للطاقــة  التلقائــي 

اإلضافيــة، وعزم الــدوران األقصــى للنظام 
البالــغ 350 نيوتــن متــر قــدرة عالية للســباق 

وخصائص قيادة رياضية.
 320e Sedan  BMW ســيارة  تتســارع 
اجلديدة من صفر إلى 100 كم / ساعة في 
7.6 ثانيــة وتصل ســرعتها القصوى إلى 225 
 BMW كم / ســاعة. األرقام املقابلة لســيارة
ثانيــة   7.9 هــي  اجلديــدة   320e Touring
و220 كــم / ســاعة، بينمــا بالنســبة لســيارة 
320e xDrive Touring BMW اجلديــدة 
فهــي 8.2 ثانيــة و219 كــم / ســاعة. تتســارع 
ســيارة 520e Sedan BMW اجلديــدة مــن 
حالة الوقوف التام إلى 100 كم / ســاعة في 
7.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 225 كم / 
 520e Touring BMW ساعة. تكمل سيارة
اجلديــدة ســباق الســرعة القياســي فــي 8.2 
ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كم / 
ساعة. في وضع القيادة الكهربائية البحتة، 
ميكــن أن تصل الطرازات الهجينة اجلديدة 
من كا املجموعتن إلى ســرعة قصوى تبلغ 

140 كم / ساعة.
نطاقات كهربائية عالية بفضل تقنية خايا 

البطارية احلديثة.
نظــراً للكفــاءة العاليــة حملركهــا الكهربائــي 
عاليــة  لبطاريتهــا  العاليــة  التخزيــن  وســعة 
الهجينــة اجلديــدة  الطــرازات  تعــد  اجلهــد، 
املزودة بقابس مثالية للتعامل مع جزء كبير 
مــن القيادة اليوميــة، مثل التنقل بن املنزل 
الكهربائيــة  القيــادة  باســتخدام  والعمــل، 
االنبعاثــات  مــن  خاليــة  فإنهــا  وبالتالــي 
محليــاً. مت تطويــر بطاريــات الليثيــوم أيــون 
علــى أســاس أحــدث تقنيات خايــا البطارية 
 ،BMW مجموعــة  بواســطة  وتصنيعهــا 
 12.0 يبلــغ  مقــداراً  طاقــة  محتــوى  وتوفــر 
كيلــو واط فــي الســاعة وســعة 34 أمبيــر فــي 

الساعة.
تتــراوح قيــم املــدى الكهربائــي وفقــاً لــدورة 
اختبــار WLTP مــن 52 إلــى 61 كيلومتــراً 
اجلديــدة،  ســيدان   320e  BMW لســيارة 
 BMW ومــن 50 إلــى 59 كيلومتــراً لســيارة
إلــى   46 ومــن  اجلديــدة،   320e Touring
 320e xDrive BMW 57 كيلومتراً لســيارة
 61 إلــى   53 ومــن  اجلديــدة،   Touring
ســيدان   520e  BMW لســيارة  كيلومتــر 
اجلديدة، ومن 52 إلى 57 كيلومتراً لســيارة 

520e Touring BMW اجلديدة.
تعتبــر بطاريــة اجلهــد العالــي فعالــة بشــكل 
خــاص علــى الطريــق بفضــل اســتعادة طاقة 
الفرامــل. سيســتلم العميــل معــدات الشــحن 
الشــاملة في نطاق تســليم الســيارة: للشــحن 
في املنزل وأثناء التنقل، مت تضمن كابات 
الشحن بالفعل باإلضافة إلى بطاقة الشحن 
مــن BMW، والتــي ميكن تفعيلها بســهولة. 
يتمتــع عمــاء BMW بشــروط خاصــة هنا، 
والتــي تُعفــى أيضــاً مــن الرســوم األساســية 
أيضــاً  ميكــن  األولــى.  الســنة  فــي  الشــهرية 
اختيــار املنتجــات واخلدمات األخــرى، مثل 
التثبيــت  الشــواحن اجلداريــة، والتــي تشــمل 
 BMW االحترافــي، من مجموعة منتجات
Charging الواســعة حســب الطلــب. ميكــن 
شــحن بطاريــة اجلهــد العالــي بحــد أقصــى 
3،7 كيلــو واط مــن صفر إلــى 80 باملائة من 
ومــن  ســاعة   2.6 خــال  اإلجماليــة  ســعتها 

صفر إلى 100 باملائة خال 3.6 ساعة.
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بعد ما يقارب ثاثة عقود من النجاح منقطع 
النظيــر فــي قطــاع املركبات الفاخرة، أرســت 
عامة لكزس معلماً آخر في درب مســيرتها 
الطمــوح من خال إعانها عن إطاق مركبة 
تتميــز  والتــي   ، كليــاً  اجلديــدة    ES لكــزس 
جتربــة  مبســتوى  ترتقــي  جديــدة  مبنصــة 
القيــادة ومتنحهــا تصميمــاً أكثــر ديناميكيــة، 
مــن  االســتثنائية  املســتويات  إلــى  باإلضافــة 
الراحة والتجهيزات الفاخرة التي تشــتهر بها 

 .ES مركبات لكزس
وهذا ما اكد عليه كبير املهندسن ياسوهيرو 
اجلديــدة.   ES عــن  املســؤول   ، ســاكاكيبارا 
كان للســيد ســاكاكيبارا هدفــاً واضحــاً لعملية 
وهــو   ،2019  ES لكــزس  مركبــة  تطويــر 
االرتقــاء بهــا إلى مســتويات جديــدة كلياً، مما 
يعنــي تعزيــز مركبة الســيدان الفاخــرة والتي 
لطاملــا اشــتهرت بتوفير درجات متقدمة من 
الراحــة والهــدوء، بشــكل يقــدم جتربــة قيادة 
تفاعليــة أكثــر تشــويقاً ميكنــك أن تشــعر بهــا 

وتسمعها مبجرد اجللوس داخلها. 
اجلديــدة   ES لكــزس  مركبــة  تصميــم  »مت 
كليــاً بهــدف تقــدمي مســتوى مــن األداء أعلــى 
بكثيــر مــن أي مــن ســابقاتها. ونحــن نســعى 
مركبــة  مــن  نطرحــه  جديــد  جيــل  كل  مــع 
لكــزس ES ليــس فقــط إلــى تلبيــة احتياجات 
عمائنا، بل وجتاوز توقعاتهم أيضاً. ومما ال 
شــك فيــه أن طراز العام 2019 يجســد رؤيتنا 
لتطوير مركبة متزج بن العناصر األساســية 
للتصميم واألداء بطريقة توفر متعة إضافية 

للسائق والركاب على حد سواء«. 
 GA-K وهــذا األســاس هــو املنصــة اجلديــدة
مؤخــراً  تطويرهــا  مت  التــي  للغايــة  املتينــة 
للمركبــات ذات نظــام الدفــع األمامــي، وهــي 

مصنوعــة مــن عدة درجات من الفوالذ عالي 
القوة. وقد مت تعزيز متانتها بشكل أكبر بكثير 
مــن هيــكل اجليل الســابق مــن مركبة لكزس 
تقنيــات  اســتخدام  طريــق  عــن  وذلــك   ،ES
متقدمــة لربــط األجــزاء الهيكليــة، باإلضافة 
إلــى اســتعمال تقنيــة حلــام البراغــي بالليــزر، 
وذلك في 120 موضع من أجل إضافة املزيد 
مــن املتانــة إلى هــذه البنيــة القوية، لتتشــارك 
بنفس أســلوب التصنيع املســتخدم في مركبة 
إضافيــة  تدابيــر  اتخــاذ  كمــا مت   .LS لكــزس 
لتحســن صابــة اجلزء األمامي مــن املركبة، 
مبــا فــي ذلك أقــواس حمايــة املبــرد، ودعامة 
توزيــع قــوى الشــد العرضيــة، باإلضافــة إلــى 
وتتميــز  للدعامــات.   متعــددة  تعزيــز  ألــواح 
بطابــع  كليــاً  اجلديــدة   ES لكــزس  مركبــة 
قيــادة أكثر جرأة تعززهــا ثاثة خيارات من 
أنظمــة الدفع، بداية من طراز مركبة لكزس 
سداســي  مبحــرك  تأتــي  والتــي   ،350  ES
األســطوانات V6 ســعة 3.5 لتــر، مت تصميمــه 
ليقدم اســتجابة تسارع عالية وهدير محرك 
 4S-D يشــعل احلمــاس. ومــع تزويــده بتقنيــة
الوقــود، فــإن هــذا احملــرك ذو األداء  حلقــن 
الســلس يولــد قــوة 300 حصــان وعــزم دوران 
أقصــى يبلــغ 36.4 كيلوغرام/متــر. أمــا طــراز 
مركبــة لكــزس ES 250، فهــو يعمل مبحرك 
جديــد كليــاً رباعي األســطوانات ســعة 2.5 لتر 
ذي كفــاءة عاليــة، ويولــد قــوة 204 أحصنــة 
وعــزم دوران أقصــى يبلــغ 24.8 كيلوغــرام-

متــر. ويتميز هذا احملــرك، والذي مت تصنيع 
العديــد مــن أجزائــه مــن األملنيــوم، بتصميمه 
الصمامــات  الطويلــة، ومقاعــد  األشــواط  ذي 
املصقولــة باســتخدام الليــزر، ونظــام توقيــت 
الصمامــات املتغيــر الذكــي )VVT-i( املتطور، 

وذلك لتحقيق عملية احتراق عالية السرعة.
ويقتــرن نظامــا الدفــع فــي مركبتــي لكــزس 
حركــة  بناقــل   250  ES ولكــزس   350  ES
ســرعات،  بثمانــي  كليــاً  جديــد  أوتوماتيكــي 
يشــكل إضافــة تســتكمل التحديثــات التــي مت 
إدخالهــا علــى املركبــة اجلديــدة كليــاً. ولنقــل 
الطاقــة إلــى العجــات األماميــة بشــكل أكثــر 
عــزم  محــول  الناقــل  هــذا  يســتخدم  كفــاءة، 
إقفــال  وقابــض  احلجــم  مدمــج  دوران 
لتحقيــق  كمــا مت ضبطــه  األقــراص.  متعــدد 
تبديــل دقيــق وســلس للســرعات مع اســتجابة 
فوريــة ومبجــرد الضغط على دواســة الوقود.  
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد مت تطويــر خيــار 
»هايبــرد«  الـــ  وهــو  الدفــع،  لنظــام  ثالــث 
مصدريــن  بــن  يجمــع  الــذي  الكهربائــي 
البنزيــن  يعمــل علــى  للطاقــة، همــا محــرك 
ويولــد قــوة 176 حصانــاً مع عــزم دوران يبلغ 
22.5 كيلوغرام/متــر، وموتــوران كهربائيــان 
دوران  عــزم  مــع  حصانــاً   118 قــوة  يولــدان 
القــوة  تبلــغ  يبلــغ 20.6 كيلوغرام/متــر، فيمــا 
اإلجماليــة لهــذا النظام 215 حصانــاً. ويقترن 
هــذا النظــام بناقــل حركــة جديــد يتيــح أعلــى 
أداء للقيــادة فــي هــذه الفئــة وأفضــل معــدل 
كيلومتر/لتــر.   22.4 يبلــغ  الوقــود  الســتهاك 
ويتميــز ناقــل احلركة بتقنيــة احلد التفاضلي 
لعــزم الــدوران فــي ظل ظــروف معينة، مثل 
حــاالت احلموالت اخلفيفة أو عند االختاف 
بــن ســرعة دوران أحــد اإلطــارات ال ســيما 
علــى الطرقــات غيــر املســتوية، وذلــك بهــدف 
املســاعدة فــي حتقيق الثبــات والتوجيه األمثل 
عنــد االنطــاق فــي خــط مســتقيم فــي حــال 
تعرض املركبة لعوامل خارجية قد تؤثر على 

ثباتها.

لكزس ES تصميم متميز
يعكس القدرات الديناميكية

عبد اللة عبد الغني الوكيل احلصري ...
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موتــورز«،  برميييــر  »الفــردان  شــركة  قامــت 
الوكيــل املعتمــد لســيارات »جاكــوار النــد روڤر« 
فــي دولــة قطــر، بــكل فخــر وإعتــزاز بتجديــد 
علــى  عشــر  احلــادي  للعــام  وشــراكتها  دعمهــا 
التوالــي مــع بطولة قطر توتــال املفتوحة للتنس، 
احلــدث الرياضــي املميــز علــى جــدول أنشــطة 
الدولــة الرياضيــة  والتــي عقــدت أحداثها من 1 
إلى 6 مارس على ماعب مجمع خليفة الدولي 

للتنــس واالســكواش، مبشــاركة أفضــل جنمــات 
التنس في العالم.

خال احلدث وفرت شركة »الفردان برمييير 
موتورز« هذا العام أسطوالً فارهاً من سيارات 
»جاكــوار« و«النــد روڤــر« ضــم 45 ســيارة مــع 
سائقيهم لضمان راحة تنقل الاعبات مع فرق 
العمــل مــن وإلــى امللعــب خــال مشــاركتهم في 
البطولة ضمن أجواء ال تخلو من األناقة والرقي 

باالضافة إلى توفير أفضل سبل الراحة لهم.
فــي هــذه املناســبة قــال ســامر بو درغــم، مدير 
عام شــركة »الفردان برمييير موتورز«: »تعد 
بطولــة قطــر توتــال املفتوحــة للتنــس هــذا العام 
األفضــل مــن حيــث املشــاركات والتــي ضمــت 9 
مــن املصنفــات العشــرة األوليــات علــى العالــم، 
تنافســن فيمــا بينهــن لنيل لقــب البطولة. ومما 
بــن شــركة  القائمــة  الشــراكة  أن  ال شــك فيــه 

»الفــردان برمييير موتورز« واالحتاد القطري 
هــي  الطائــرة  والريشــة  واالســكواش  للتنــس 
شــراكة منوذجيــة طويلــة األمــد تعــود باملنفعــة 
علــى كا الطرفــن ونحتفــل هــذه الســنة بعامنا 

احلادي عشر على التوالي.« 
وأضــاف: »نعتــز ونفتخر دائمــاً بتعاوننا الوثيق 
فــي  تعقــد  التــي  الرياضيــة  األحــداث  أبــرز  مــع 
الدوحــة على غرار بطولــة قطر توتال املفتوحة 

للتنس، كما نعتز أيضاً بدعم دولة قطر بسعيها 
الدائــم لتكــون مركــزاً للتميــز الرياضــي. ومــن 
خال شــراكتنا إستطعنا أن نوفر للبطولة أعلى 
معاييــر الفخامــة والتميــز والرقــي مــن خــال 
أســطول ســياراتنا، حيــث تعد ســيارات ’جاكوار 
الصــورة  يعكــس  مثاليــاً  شــريكاً  روڤــر‘  النــد 
الــذي  املميــز  الرياضــي  احلــدث  لهــذا  الراقيــة 

يحظى بشهرة عاملية واسعة«.

الفردان برمييير موتورز
تضفي التميز على بطولة قطر توتال املفتوحة   للتنس

أعلنت مازيراتي عن إجراء اختبارات أداء 
سيارتها MC20 على الطرقات املغطاة 

بالثلج واجلليد بهدف قياس قدراتها 
على الطرقات امللساء.

وتخضع سيارة مازيراتي الرياضية 
اخلارقة اجلديدة حالياً لسلسلة من 

اختبارات املوثوقية على الطرقات 
واملسارات في مختلف ظروف القيادة، 

إلى جانب اختبارات الطقس شديدة 
البرودة على الطرقات املغطاة بالثلوج 

في مدينة فالتيلينا وضمن حلبة 
غياكيودرومو ليفينو )سوندريو(، أشهر 

حلبة مغطاة بالثلوج واجلليد في إيطاليا.
وشملت اختبارات السيارة الرياضية 

اخلارقة تقييم عملية تشغيل احملرك 
في األجواء الباردة، وأداء املكونات املرنة 
للسيارة في درجات احلرارة املنخفضة، 

والتحكم بالسيارة على األسطح امللساء 
شديدة البرودة.  كما مت إجراء اختبار 
نظام التحكم باحلرارة في الظروف 

الباردة، وشملت االختبارات أيضاً أداء 
البطارية وأنظمة التعليق واملكابح. 

وأظهرت نتائج االختبارات أن الظروف 
املناخية القاسية لم تؤثر على أداء سيارة 
مازيراتي MC20 اجلديدة، وإمنا أكدت 

مزايا القوة لهذه السيارة، واملستمدة 
من خبرة مازيراتي الواسعة في مجال 

سباقات السيارات ولكنها مصممة 
لإلنتاج التجاري.

الفــردان للسيـــارات الرياضيـــة ...

MC20 مازيراتي
تسجـل أداء قويـا علــى الطرقــات الثلجيــة

للعــام احلــادي عشــر علــى التوالــي ...
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كيا تعلن عن حصد ثالثة طرازات
جلائـزة األكثـر اعتماديـة فـي 2021

العطيــة للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري...

فــازت شــركة كيــا موتــورز الكورية اجلنوبيــة بصدارة 
دراســة مــن مركــز جي دي بــاور لألبحــاث عن مدى 
اعتماديــة الســيارات فــي عــام 2021 وذكــر مركز جي 
دي بــاور لألبحــاث أن شــركة كيــا الكوريــة اجلنوبيــة 
لعــام 2021  األول  املركــز  علــى  اســتطاعت احلصــول 
بفضل طرازات ســورنتو وســبورتاج وK5 واســتطاعت 
هــذه الطــرازات أن تتفــوق علــى منافســيها فــي نفــس 
الفئــة لتنــال كيــا اجلائــزة وصــدارة ترتيــب الشــركات 

التجارية عن استحقاق.
وذكر مســؤولو كيا أن جائزة الســيارة األكثر اعتمادية 
تعتبر مبثابة شهادة على موثوقية منتجات وسيارات 
كيــا حــول العالــم واســتطاعت كيــا علــى مــدى العديــد 
مــن الســنوات الســابقة أن ترفــع مــن جــودة منتجاتهــا 
وجتعلها هي األولوية القصوى بالنســبة لها واســتدلت 
كيــا علــى مــا تقولــه بفــوز فئــات ســورنتو وســبورتاج و
فئاتهــا  فــي  اعتماديــة  األكثــر  الســيارة  بجائــزة   K5
وستعمل كيا على ترسيخ مبدأ جودة واعتمادية كافة 
طرازاتهــا والتأكيــد على االلتــزام بها في كل املوديات 

واإلصدارات املقبلة للعامة.
وكشــف مركــز جــي دي بــاور لألبحــاث بــأن الدراســة 
التــي فــازت بهــا عامة كيــا تقيس عدد املشــكات لكل 
100 مركبــة لتصبــح وحــدة القيــاس PP100 علــى أال 
يزيــد عــدد ســنوات الســيارة 3 ســنوات، وهــو مــا يعني 

بــأن الدراســة كانــت علــى الطــرازات التــي مت إنتاجهــا 
كيــا رســميا  هــذا وطرحــت شــركة  عــام 2018  منــذ 
ســيارة ســورينتو لعــام 2021 والتي تعتبــر جديدة كليا 
بعد التغييرات الكبيرة التي حصل عليها هذا املوديل 

وتتلخــص التغييــرات التــي أجرتهــا كيــا فــي 9 أســرار 
نكشفها لك فيما يلي:

1 شبكة التهوية
تشــبه الواجهة األمامية لســورينتو2021 النمر، ولذلك 
جنــد شــبكة التهويــة علــى شــكل وجــه منــر وكذلــك 

الكشافات األمامية على شكل عيني منر
2- مصابيح خلفية

متتلــك كيــا ســورينتو موديــل 2021 مصابيــح خلفيــة 
رأسية

3 حجم أطول ورحابة أكثر
أطــول مــن  متتلــك ســورينتو 2021 قاعــدة عجــات 
تتمتــع  الداخــل  مــن  الســيارة  وكذلــك  الســابق  اجليــل 

مبساحة أوسع تتسع لـ7 مقاعد
3 عدادات رقمية

متلــك مقصــورة ســورينتو 2021 األماميــة شاشــتن، 
األولى رقمية مبقاس 12.3 بوصة والثانية للمعلومات 

مبقاس 10.25 بوصة
4 جلود املقصورة

ســتاحظ اجلــودة العاليــة للجلــود واملــواد املســتخدمة 

في القصورة سورينتو اجلديدة
5 احملرك

سداســي  بنزيــن  مبحــرك   2021 ســورينتو  تســير 
األســطوانات ســعة 3.5 لتــر يولــد قــوة 277 حصان مع 
عــزم دوران أقصــى 421 نيوتن.متــر مرتبــط بناقــل 

حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات
6 أنظمة سامة جديدة

كيــا زودت ســورينتو بأنظمــة ســامة حديثــة لتفــادي 
العميــاء  النقــط  ورصــد  واالصطدامــات  احلــوادث 
وكذلك وقف وتشــغيل احملرك أوتوماتيكيا في حالة 

الزحام
7 نظام صف السيارة

مــن ضمــن خصائــص ســورينتو اجلديــدة هــو نظــام 
علــى  يســهل  والــذي  بعــد  عــن  الذاتــي  الســيارة  صــف 

قائدها كثيرا
8 موعد الوصول

ينتظــر أن تصــل ســورينتو دولــة قطــر بنهايــة الربــع 
األول من عام 2021

كيا ســبورتاج 2022 اجليل اجلديد في أحدث تصميم 
تخيلي

تتواصــل التصميمــات واالجتهــادات فــي تصــور اجليل 
التالي واجلديد كلياً من كيا سبورتاج لعام 2022

وظهــرت خال الفتــرة األخيرة الكثير من التصاميم 
ســبورتاج  لطــراز  التخيليــة 
مــن  يحــاول 

خالهــا اخلبــراء الوصــول ألقــرب الصــور املمكنــة ملــا 
جيلهــا  فــي  كليــاً  اجلديــدة  ســبورتاج  عليــه  ســتظهر 
التخيليــة اجلديــدة تظهــر  الصــور  أن  القــادم وجنــد 
واضحــة وبأناقــة أكثر من اجليل الســابق بشــكل كبير 
وتشــهد كيــا ســبورتاج 2022 فــي جيلهــا اجلديــد مــن 
خــال الصــور التخيليــة ظهورها بالشــعار اجلديد من 
كيــا والــذي ينتظــر بــأن يتــم اعتمــاده بداية من شــهر 
يوليــو املقبــل ويبــدو مــن التصميــم التخيلــي اجلديــد 
بأن ســبورتاج ســتحافظ على نفس حجمها مع وجود 
مــكان مختلــف ملقابــض األبــواب ةوحتصــل املصابيــح 
األماميــة للجيــل اجلديــد من ســبورتاج موديــل 2022 
باملوجــودة  اخلبــراء  يشــبهها  أماميــة  مصابيــح  علــى 
فــي موديــات لكــزس الفاخــرة فيمــا متتلــك الواجهة 
اخللفيــة مصابيــح متنح الســيارة شــكلها أنيقــاً وجذاباً 

وهادئاً
محــرك  علــى  ســبورتاج  كيــا  تعتمــد  بــأن  ويتوقــع 
»ســمارت ســترمي« بسعة 2.5 لتر مع توفر خيار آخر 
من احملركات بسعة 1.6 لتر وبقوة 226 حصان، على 
أن تتوفــر الســيارة بخيــارات الدفع األمامــي واخللفي 
أن  مــن  متكنــت  ســبورتاج  كيــا  أن  بالذكــر  اجلديــر 
تفــرض اســمها في األســواق العاملية منــذ ظهورها في 
عــام 1993 للمــرة األولــى ومــرت كيا ســبورتاج طوال 
تاريخهــا بالكثير من التحســينات وهــو ما جعلها أحد 

أفضل طرازات اإلس يو في في األسواق
كيا سبورتاج 2022 تظهر في تصميم تخيلي جذاب

ظهــر تصميم تخيلي يكشــف تصوراً عن قرب لطراز 
كيــا ســبورتاج فــي جيلهــا اجلديــد كليــاً والتي ســتطرح 
موديل عام 2022 وتتميز كيا سبورتاج في تصميمها 
اخلارجــي بواجهــة أمامية جذابــة ومصابيح أمامية 
وتشــبه  نهاريــة   LED مصابيــح  مــع  بزاويــة 
 K5 ســبورتاج فــي واجهتهــا قليــاً كيــا
فــي  بشراســتها  تتميــز  التــي 

تصميمها اجلديد، فيما يظهر شــعار كيا اجلديد على 
غطــاء محــرك ســبورتاج 2022 وترغــب كيــا بتصميم 
كيــا ســبورتاج اجلديــد أن تواكــب الطــرازات اجلديــدة 
اجلذابــة مثــل كيا K5 وتيلورايد ومتتلك كيا ســبورتاج 
اجلديــدة كذلــك خــط حــزام مرتفــع يعطيهــا مظهــراً 
جريئــاً مــع عمــود علــى شــكل حــرف C أقــل حجمــاً 
مقارنــة باجليــل احلالــي مع شــبك أمامي قــد يختلف 
ســبورتاج  كيــا  حالــة ظهــور  وفــي  املتوقــع  عــن  قليــاً 
بالشــكل الــذي جاءت عليه في التصميــم التخيلي فإن 
اخلبــراء ســيعتبرون أنــه حتديــث مميز على مســتوى 

التصميم اخلارجي
أداء كيا سبورتاج 2022

ســبورتاج 2022  كيــا  تكــون محــركات  بــأن  وينتظــر 
اجلديــدة: احملــرك األول ســمارت ســترمي بســعة 2.5 
لتــر مــع محــرك، أمــا احملــرك الثانــي ســيكون تيربــو 
بســعة 1.6 لتــر مبســاعدة كهربائيــة وقــد تصــل قوتــه 
226 حصــان وينتظــر بــأن تتوفــر كيــا ســبورتاج 2022 
بنظامــي الدفــع األمامــي والكلــي وهــو ما ســيعزز من 
ترقيــات اجليل اجلديد من الطراز وســيمنحه فرص 
أكبــر للمنافســة فــي فئــة الكــروس أوفــر الــذي يزيــد 

اإلقبال عليه يوماً بعد يوم
K5 موديل 2021:مواصفات كيا

كشــفت الشــركة الكوريــة العريقــة لصناعــة الســيارات 
الفارهــة كيــا عــن نســخة العــام اجلــاري موديــل 2021 
من طراز كيا K5، والتي نالت ملسة جذابة على صعيد 
احملــرك  وقــوة  وأداء  الداخلــي واخلارجــي  التصميــم 
كمــا حصلــت الســيارة علــى تــوازن جيد للغايــة بن كل 
 K5 املواصفــات والســعر الــذي طرحــت بــه طــراز كيــا

موديل العام اجلاري 2021
التصميم اخلارجي لطراز كيا K5 موديل 2021

جــاء التصميــم اخلارجي لطراز كيــا K5 موديل 2021 
من فئة السيدان بلمسة رياضية جذابة ومعتادة على 
موديــات هــذه األيقونة الكورية وظهر ذلك جلًيا من 
خــال حصــول كيــا K5 علــى واجهــة أماميــة شرســة 
تعكس شــخصية الســيارة على الطرقات، مع مصابيح 
أمامية حادة تعتمد على تكنولوجيا الـ LED احلديثة 
والقوية، باإلضافة إلى شبك أمامي عريض ميتد إلى 
أسفل املصابيح األمامية وحصلت خلفية كيا K5 على 
سقف مائل قليًا مستوحى من الطرازات التي تندرج 
حتــت قائمــة الســيارات الكوبيــه، مــع مصابيــح تعتمــد 

 LED أيًضا على تكنولوجيا الـ
محرك وأداء طراز كيا K5 موديل 2021

حصــل طــراز كيــا K5 موديــل 2021 علــى العديــد مــن 
اخليارات على صعيد احملرك سنستعرض أبرزهم:

احملــرك األول يعتمــد علــى احتــراق الوقــود الداخلــي 
»البنزيــن«، بســعة تصــل إلى 2.0 لتر، لتســتطيع توليد 
قــوة تصــل إلــى 152 حصان كاملة، ومعدل اســتهاك 
للوقود يصل إلى 15.5 كيلو متر لكل لتر من البنزين

أمــا احملــرك الثانــي فيعتمــد أيًضا على احتــراق الوقود 
الداخلي »البنزين«، مكون من 4 أســطوانات، وبســعة 
أكبر تصل إلى 2.5 لتر، لتســتطيع توليد قوة تصل إلى 
194 حصــان كاملــة، ومعــدل اســتهاك للوقــود يصــل 

إلى 16.3 كيلو متر لكل لتر من البنزين.
وتوفــر كيــا طــراز K5 موديــل 2021 بخياريــن علــى 
صعيد ناقل السرعة، احملرك األول سيعتمد على ناقل 
سرعة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات أما احملرك 
الثاني فســيحصل على ناقل سرعة أوتوماتيكي أيًضا، 

ولكن مكون من 8 سرعات.
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تفتخــر شــركة الســيارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري 
لســيارات  مــازدا  فــي قطــر ألكثــر مــن 4 عقــود  عن 
حصــد عامــة مازدا الكثر مــن جائزة عاملية احدثها 
وضــع عامــة مازدا علــى راس قائمة  اكثر العامات 

التجارية 2021.
مــازدا  ســيارات  مــن  اجلديــد  اجليــل  عــرض  ويتــم 
ســيدان وســيارات الدفع الرباعي وفاست باك  حالًيا 
في صالة العرض احلديثة الواقعة في مدينة النصر.
 فقــد تصــدرت مــازدا التصنيــف الســنوي لعــام 2021 
الصــادر عــن مجلــة  »تقاريــر املســتهلك االمريكيــة  
ألكثــر العامات التجارية للســيارات موثوقية  وذلك 

للمرة األولى على اإلطاق. 
وتعد مجلة تقارير املســتهلك  منظمة مســتقلة غير 
ربحيــة مقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتعمل 
جنبًــا إلــى جنــب مــع املســتهلكن مــن أجــل االوصــول 

للحقيقة والشفافية في االسواق.
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعة  
مثــل تقنيــة ســكاي  اكتــف العائلية والتــي ترفع األداء 
إلــى آفــاق جديــدة وتوفــر متعــة القيــادة املطلقــة في 
نفــس الوقــت. القيادة املرحة با مجهــود جتعل املرء 

يشعر بأنه حي!
حلول بارعة ... تكسر احلواجز 

يصمــم مهندســو مــازدا ســياراتهم بالشــعور وليــس 
بورقــة املواصفــات. إنهــم يعلمون أنهــم حصلوا عليها 
بشكل صحيح عندما تشعر أن السيارة قد عادت إلى 
احليــاة. وفــي قلــب كل ســيارة مــازدا محركها - قوة 

حياتها.
وتبحــث مــازدا باســتمرار عــن طــرق لزيــادة كفــاءة 
محركاتها دون التضحية باألداء. بينما تخلى معظم 
عالم السيارات عن ابتكار محرك االحتراق الداخلي 
، تعتقــد مــازدا أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســن. 
كان هــذا الهــوس بالتركيــز علــى املزيــد مــن الكفــاءة  
واالداء مــن خــال التحســينات املســتمرة والتي  أدت 
بالفعل  إلى بعض اإلجنازات والتي كسرت احلواجز 

وتعدت األفاق ملازدا .
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضح التزام مازدا الثابت بتصميم  سيارات تشعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــال   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة من  نظــام i-ACTIV AWD امللهم الواثق 
الــذي يتقدم بفارق كبير في التكنولوجيا واألداء عن 

أي سيارة كروس أوفر معاصرة.
 i-ACTIV الرباعــي  الدفــع  نظــام  ضمــان  يأتــي 
مــن خــال مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار 
دواســة  ومدخــات   ، التوجيــه  زاويــة  مثــل  عوامــل 
الوقــود ، وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنب مــع درجة 
احلرارة واســتخدام املساحات لرسم صورة واضحة 
للظــروف اخلارجيــة. ميكن لنظــام اي اكتف  ضبط 

 ، الثانيــة  فــي  مــرة   200 مــن  أكثــر  الطاقــة  خــرج 
باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل 

الذي تبدو عليه ظروف الطريق.
تصميم كودو - بث روح احلركة في السيارة

خلــق احســاس باحلركــة ، حتــى فــي حالــة جمــود ، 
هــذا هــو جوهــر مــازدا كــودو ، فلســفة تصميــم » 
روح احلركــة » كــودو يتيــح للمصممن اضافة طابع 
شــخصي علــى كل طــراز مــع احلفــاظ علــى وفائــه 

مبوضوع موحد
 Kodo - Soul Motion مت إعــادة تعريــف تصميــم
القويــة  احلركــة  عــن  ويعبــر  احلركــة(،  )روح   ،
مــازدا  هويــة  تعزيــز  فــي  ســاهم  وقــد  والســريعة، 
جــريء  خارجــي  مظهــر  هــي  والنتيجــة  اجلديــد 
وفاخــر ، ومقصــورة داخليــة متنــح جميــع الــركاب 

شعوًرا لطيًفا

مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 
متاشــًيا مــع نهــج مــازدا  الــذي يركــز علــى اإلنســان 
فــي بنــاء الســيارات ، فإن CX30 مازدا  لديها شــعور 
بالوحــدة ميتــد إلــى مــا وراء القيــادة. تضــم  مــازدا 
تتســع  واســعة  مقصــورة   أوفــر   كــروس   CX30
خلمســة مقاعــد تلبــي رغبات عشــاق ســيارات مازدا  
خاصــة  مــن فشــة الشــباب الذيــن يعشــقون كا ما هو 
متميــز فــي احليــاة. تســاعد مقصــورة  القيــادة التــي 
تتمحور حول اإلنســان السائق على الشعور باالرتباط 
بالســيارة ولكنه ال ينفصل عن الركاب اآلخرين. إن 
التركيــز علــى الراحــة الداخلية وســهولة االســتخدام 
اليومي يجعل ســيارة مازدا  الكروس أوفر املدمجة 

اجلديدة كلًيا سيارة للجميع
مازدا CX30  عشق يدوم   

 تظهر املقصورة اجلذابة ســعى املهندســون للحفاظ 

علــى البيئــة االهادئــة  من خال التركيــز على  تقليل 
كل  قيــاس  مت  واخلشــونة،   واالهتــزاز  الضوضــاء 
إلــى ادق  جانــب مــن جوانــب مــازدا مــن اإلطــارات 
التفاصيــل   لتقليــل أي ضوضاء علــى الطريق.، وبعد 
دراســة شــاملة حــول كيفيــة انتقــال األصــوات عبــر 
مقصــورة الســيارة  فإنه  يتم تغييــر موضع مكبرات 
الصــوت اعتمــاًدا علــى ترددهــا إلنتــاج صــوت أفضل. 
تعكــس احللــول املبتكرة مثل هذا الشــغف واالهتمام 
مــازدا   قبــل مهندســي ومصممــي  مــن  بالتفاصيــل 
الذيــن يعملــون مًعــا لتحقيــق هــدف مشــترك يتمثل 
فــي توفيــر أفضــل جتربــة ممكنــة حملبــي العامــة 

التجارية
مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان

املدمجــة  الكــروس   CX30 مــازدا   تصميــم  مينــح 
 CX30 حريــة التنقــل فــي أي مــكان، تتميــز مــازدا

بحضور قوي وقوة حصانية قياسية رائدة في فئتها 
ونظام i-Activ للدفع الرباعي املتوفر والذي  يسهل 

القدرة على القيادة دون عناء.
 2.0 Skyactiv-G مبحرك CX30 مت تزويد جميع 
رباعي األسطوانات مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي 
Skyactiv-Drive 6 ســرعات ســريع التغييــر. يوفــر 
هــذا احملــرك قــوة رائــدة في فئتهــا تبلــغ 155 حصانًا 
الدقيقــة و 200 نيوتــن متــر  عنــد 6000 دورة فــي 
مــن عــزم الدوران عند 4000 دورة في الدقيقة. مت 
جتهيز الكروس املدمجة مبيزة مســاعدة اجلر على 

الطرق الوعرة اجلديدة .

مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة
يتوفر اجليل القادم من مازدا CX5 للعام 2021 في 
قطــر اآلن، وقــد مت اطــاق اجليــل اجلديــد  إلعــادة 
التأكيد على حلم مازدا في توفير سيارة دفع رباعي 

توفر مزيجا  بن متعة القيادة وراحة الركاب.
فمــازدا هي العامــة التجارية اليابانيــة الفريدة التي 
تعمــل باســتمرار  اليجاد  اتصــال عاطفي مع العماء 
وتصبــح جــزًءا أساســًيا مــن حياتهــم ولتحقيــق ذلك 
، عملــت مــازدا  علــى تعزيــز الشــعور باالرتبــاط بــن 
الســيارة والســائق ، حيــث ابتكرت ســيارات محورها 
اإلنسان وتعمل في انسجام مع احلساسيات البشرية.
تأتــي مــازدا CX5  اجلديــدة كلًيــا مبحــرك بنزيــن 
مقترنًــا  املباشــر.  باحلقــن   2.5  SKYACTIV-G
SKYACTIV- بناقل احلركة اليدوي األوتوماتيكي

نقــل  مجموعــات  توفــر  ســرعات.  بســت   DRIVE
احلركة هذه تســارًعا قويًا يوفر قوة ناجتة تبلغ 187 
حصانًــا عنــد 5700 دورة فــي الدقيقــة وعزم دوران 
يبلــغ 250 نيوتــن متــر عنــد 5000 دورة فــي الدقيقة 

)الدفع الرباعي(
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

حتتــل مــازدا CX9 املرتبــة الثالثة علــى قائمة أفضل 
ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضــل مــا متتلكــه 
مــن حزمــة متميــزة تدمج التصميــم األنيق اجلذاب 
واملريحــة،  الراقيــة  الرحبــة  املقصــورة  مــع  للغايــة 
إضافــة لتجربــة القيادة املمتعــة واألمان املتكامل مع 
نظــام الترفيــه الســلس، ولذلك ســوف نتعــرف اليوم 

على كافة مميزاتها خال مراجعتها.
تتميــز مــازدا CX9 .  مبحــرك بنزين غير مســبوق،  
املــزود  احملــرك  يوفــر   .2.5T  SKYACTIV-G
بشــاحن توربينــي أداًء رائــًدا فــي فئتــه وكفــاءة فــي 
العالم احلقيقي ، ويوفر إثارة القيادة التي لم تشعر 
بها مطلًقا في سيارة رياضية متعددة االستخدامات 

ذات سبعة مقاعد.
علــى  املبتكــر  الديناميكــي  الضغــط  محــرك  يعمــل 
تعديــل الضغــط وتدفــق الهــواء وفًقا لســرعة احملرك 

للتغلب على املشكات التقليدية مثل تأخر التوربو.

عالمـة مـازدا اليابانيـة
االولى على قائمة اكثر العالمات التجارية 2021

السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصـــري...
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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

تقنيات مبتكرة لتلبية مختلف االحتياجات ...

الرايـة اوتـو تكتشـف قـوة أداء
هيونداي كريتا اجلديدة 2021

االنامــل  ابداعــات  احــدث  علــى  اليــوم  جتربتنــا 
الكوريــة لعامــة هيونــداي جليلهــا اجلديــد مــن 
طــراز هيونــداي كريتا SUV اجلديــدة كليا والتي 

طرحت مؤخرا في في السوق القطري .
هــذا وتتميــز كريتا SUV بتصميــم مبتكر يجعل 
منها املركبة املثالية للجميع وتناســب التضاريس 
واألحــوال اجلويــة كافــة  باإلضافــة إلــى متيزهــا 
مــزود  وهــو  اتســاعا،  أكثــر  عصــري  مبظهــر 
التقنيــات  بخصائــص وحتديثــات تتضمــن آخــر 
ملختلــف  االحتياجــات  مختلــف  لتلبيــة  املبتكــرة 

أنواع املستخدمن من الشباب والعائات.
محركات ومجموعة حركة متطورة 

ومت تزويد كريتا اجلديدة مبحركات ومجموعة 
نقــل حركــة متطــورة للغايــة، ممــا يوفــر طاقــة 
بشــكل كبيــر وانبعاثــات أنظــف بيئيــا، تأكيدا على 
رؤية شــركة هيونداي علــى تقدمي جتربة قيادة 

فائقة تتسم باالستدامة وتعكس مفهوم »التقدم 
مــن أجــل اإلنســانية«، الذي تعمل عليــه هيونداي 

العاملية.
بثــاث  كريتــا  مــن  اجلديــد  التصميــم  ويتوفــر 
خيــارات للمحــرك؛ حيــث ميكــن للعمــاء اختيار 
 1.5  Smart Stream الذكــي  التدفــق  محــرك 
GDI الــذي يعتمــد علــى احلقــن املباشــر للوقــود، 
بقوة تصل إلى) 115 حصان( عند وصول السيارة 

إلى rpm 6300 دورة في الدقيقة.
فــي  دوران  عــزم  أقصــى  بينمــا ميكــن حتقيــق 
 4500 إلــى  احملــرك  وصــول  عنــد   14.7kgf-m

دورة في الدقيقة.
 ”1.4T-GDI Kappa أو اختيــار محــرك »كابــا
القــادر علــى الوصول إلى قــوة )140 حصان (عند 
rpm 6000 دورة فــي الدقيقــة مــع أقصــى عــزم 
إلــى  دوران kgf-m 24.7 عنــد وصــول احملــرك 

1500 - 3200 دورة في الدقيقة.
ويوفر احملرك الثالث، الذي يعمل بوقود الديزل 
خيــارات  مــن  مزيــدا   )VGT )DSL  U2  1.5
القيادة ويتمتع بقوة قصوى عند وصول احملرك 
دوران  وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   4000 إلــى 
أقصــى يبلــغ 25.5 كجم kgf-m / م / عند وصول 

احملرك إلى 1500 - 2750 دورة في الدقيقة.
شــخصيتها  يظهــر  وخارجــي  داخلــي  تصميــم 

القوية
ولتعكس األداء املتميز للمحرك، قامت هيونداي 
بإجراء تغيرات كبيرة على تصميم كل من داخل 
وخــارج الســيارة تشــمل مســاحة أكبر؛ حيــث يبلغ 
الطــول 4300 مم والعــرض 1790 مم، ويظهــر 
السطح اخلارجي لـكريتا أكبر من الطراز السابق 

مبقدار 20 مم طوال و10 مم عرضا.
القويــة للجيــل اجلديــد مــن  الشــخصية  وتظهــر 

كريتــا فــي مقدمتهــا من خــال الشــبكة اجلريئة 
 H شــعار  حتمــل  والتــي  للمقدمــة،  واملســتطيلة 
باإلضافــة  لانتبــاه  لفتــا  وأكثــر  أكبــر  هيونــداي 
إلــى مصابيــح أماميــة مميزة من مســتوين، مع 
علــى غطــاء احملــرك  إضافــة خطــوط متموجــة 
مســتوحى من شــكل الصدف البحــري، على نحو 

يعزز املظهر القوي للسيارة.
وشملت التحديثات داخل السيارة توفير مساحة 

أوسع وراحة أكبر للركاب.
 8 مــن  املكــون   Bose الصــوت  نظــام  وبفضــل 
مكبرات صوت ميكن للركاب االســتمتاع بجودة 
الصــوت النقيــة واالســتثنائية عنــد االســتماع إلــى 

املوسيقى أثناء القيادة.
 TFT ويكتمــل التصميم الداخلي الفاخر بشاشــة
بوصــة،   3.5 مقــاس  الوظائــف  متعــددة   LCD
مــع توفــر خيــار شاشــة رقميــة متامــا مبقــاس 7 

بوصــات، ممــا يوفــر معلومــات بتفاصيــل دقيقة 
مع سرعة ودقة غير مسبوقن.

مواصفات أمان فائقة
أكثــر  بشــكل  اجلديــدة  كريتــا  ســيارة  وصممــت 
أمانــا، بهيــكل مصنــوع مــن الفوالذ املتطــور فائق 
القــوة، مــع قدرة اســتثنائية فريــدة على مقاومة 
املتعلقــة  اخلصائــص  مــن  وغيرهــا  التصــادم 
بالســامة، والتي تشكل األولوية القصوى لشركة 

هيونداي لضمان سامة الركاب.
كمــا مت ربــط الفرامــل اخللفيــة بنظــام كاميــرا 
إمكانيــة  وتفعيــل  للســائق  اخللفيــة  الرؤيــة 

استخدامها عند الوقوف.
حتســن  مت  احلــوادث  جتنــب  فــي  وللمســاعدة 
نظــام التعليــق األمامــي واخللفــي لضمــان رحلــة 
أكثر ساســة، ومت توســيع خيارات علبة التروس 
لتشمل ناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات.
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 MINI ELECTRIC مجموعة
تطلق مزايا جديدة وحصرية ملتعة القيادة الكهربائية

اعلنــت مجموعــة MINI ELECTRIC عن.إطــاق 
تعمــل  التــي   MINI ســيارة  مــن  اجلديــد  اإلصــدار 
بالكهربــاء كليــاً مــع مظهــر خارجــي معــّدل يشــمل 
محــددة،  تصميــم  ومزايــا   ،Multitone ســقف 
وتصميــم داخلــي أنيــق، وجتهيــزات عاليــة اجلــودة. 
كما تشمل اخليارات اإلضافية املتاحة أنظمة جديدة 
ملســاعدة الســائق وباقــات لتوفيــر املزيــد مــن الراحة. 

إطاق السوق اعتباراً من مارس 2021.
تستعد سيارة MINI Cooper SE جللب املزيد من 
متعــة القيــادة املميــزة إلــى عالــم التنقــل الكهربائــي 
بفضل ملســات التصميم اجلديــدة ومزايا التجهيزات 

اجلديدة. 
 MINI Electric Collection مجموعــة  متهــد 
بالطاقــة  يعمــل  منــوذج  ألول  املشــهد  اجلديــدة 
الكهربائية بالكامل من العامة التجارية البريطانية 
الفاخــرة. يجمــع طــراز اإلصــدار بن الســمات املرئية 
التي طورت ألحدث إصدار من MINI، مثل الواجهة 
 ،Multitone وســقف  تصميمهــا  املعــاد  األماميــة 
مــع مزايــا التصميــم احلصرية فــي اخلــارج والداخل 

باإلضافة إلى تفاصيل التجهيزات عالية اجلودة.
إبــراز   MIIN ســيارة  فــي  التصميــم  لغــة  تضمــن 
املصابيح األمامية املســتديرة وشبكة املبرد السداسية 
تصميــم  مزايــا  باعتبارهــا  وضوحــاً  أكثــر  بشــكل 
 MINI Cooper منوذجية ملقدمة السيارة في طراز
SE. يشمل نطاق املزايا اخلاصة بهذه النسخة الطاء 
اخلارجــي بلــون Island Blue metallic، الــذي مت 
 MINI Cooper ســيارة  فــي  مــرة  ألول  تقدميــه 
SE. إلــى جانــب ذلــك، يتوفــر اخليــار اللونــي اجلديد 
مجموعــة  تشــتمل   .Rooftop Grey metallic
ســقف  علــى  أيضــاً   MINI Electric Collection
 MINI وهــو فريــد مــن نوعه فــي بيئة ،Multitone
التنافســية. ومبســاعدة تقنية الطــاء اجلديدة، ابتكر 
مصنــع MINI فــي أكســفورد تدرجــاً لونيــاً رائعــاً من 
 ،Pearly Aqua مــروراً بلــون San Marino Blue
وصــوالً إلى لــون Jet Black، ميتد من إطار الزجاج 

األمامي إلى اخللف.
احلصــري  التصميــم  ذو  احملــرك  غطــاء  يســاهم 
املعبــر  املظهــر  فــي  أيضــاً  اجلانبيــة  واألشــرطة 

للســيارة، ويتميــز بتــدرج لونــي يكمــل أناقــة ســقف 
مرايــا  أغطيــة  التفاصيــل  وتشــمل   .Multitone
خارجيــة ســوداء، وعجــات معدنيــة خفيفــة قيــاس 
17 إنــش مــن مجموعــة MINI Electric، وعناصــر 
 ،Piano Black بلــون  اللمعــان  شــديدة  خارجيــة 
يشــمل الشــبك واملصابيــح األمامية ومحيــط املصباح 
اخللفــي وشــعارات MINI وحــروف الطراز اخللفي 
ذلــك  وكل  اجلانبيــة،  واملشــابك  األبــواب  ومقابــض 
باإلضافة إلى املظهر الرياضي البســيط. وإلى جانب 
ذلــك، تتميــز مجموعــة MINI Electric مبصابيــح 
أماميــة متكيفــة بتقنيــة LED مبــا في ذلــك وظيفة 
ماتريكــس للضــوء العالــي، وحــواف عتبــات لألبــواب 
رياضيــة  ومقاعــد   ،MINI Electric شــعار  مــع 
مــن نســيج رمــادي فــاحت/ جلــدي، وأســطح داخليــة 
 MINI Yours تشــطيبات  مــع  عصــري  بتصميــم 
Aluminium، وبطانــة ســقف بلون أنثراســيت. كما 
مت تعزيــز الطابــع املتميــز للمقصــورة الداخليــة مــن 
خــال املقــود اجللدي الرياضي بتشــطيب بجلد النبا، 
فــي   MINI Electric بشــعار  أيضــاً  يتميــز  والــذي 

سيارات اإلصدار.
 MINI Electric Collection مجموعــة  توفــر 
القيــادة  متعــة  لتجربــة  وخاصــة  حصريــة  طريقــة 
العوامــل  وبفضــل  محليــاً.  االنبعاثــات  مــن  اخلاليــة 
للطاقــة  التلقائــي  التوصيــل  تشــمل  التــي  العديــدة 
 184  / واط  كيلــو   135 بقــوة  الكهربائــي  للمحــرك 
حصــان، وإعداد الشاســيه اخلاص بالطــراز، ومركز 
 MINI Cooper SE الثقــل املنخفــض، فــإن ســيارة
تتمتــع بالرشــاقة التــي متيــز ســيارة MINI املميــزة، 
اجلهــد،  عاليــة  أيــون  الليثيــوم  بطاريــة  تتيــح  حيــث 
الســيارة، مــدى قيــادة  املوجــودة فــي عمــق أرضيــة 
يتــراوح مــن 203 إلــى 234 كيلومتــراً كمــا هــو محدد 

.WLTP في دورة اختبار
فــي  تتجمــع  التــي  التجهيــزات  باقــات  أيضــاً  تتوفــر 
مجــاالت الراحة واالتصال ومســاعدة الســائق بشــكل 
 .MINI Cooper SE اختيــاري لطــراز اإلصدار مــن
ويتوفر خيار تدفئة عجلة القيادة ألول مرة لزيادة 
الراحــة فــي الطقــس البــارد. كمــا تشــمل التجهيــزات 
باقــة   ،MINI Cooper SE ســيارة  فــي  القياســية 

باقــة  وتتضمــن   .Connected Navigation
Connected Navigation Plus شاشة عرض على 

الزجاج األمامي واتصال هاتفي بشحن السلكي.
يُعــد النظــام اجلديد للتحذير من االبتعاد عن املســار 
جــزءاً مــن باقــة مســاعدة الســائق، وينبــه الســائق إلى 
عــن املســار دون قصــد مــع  القيــادة بعيــداً  مخاطــر 

اهتزاز عجلة القيادة.
تتضمــن حزمة مســاعدة الســائق اإلضافيــة اجلديدة 
اآلن  يتميــز  الــذي  النشــط،  الســرعة  تثبيــت  نظــام 
بوظيفــة التوقــف واالنطاق ألول مــرة. يتيح النظام 
إبطاء سيارة MINI Cooper SE حتى التوقف التام 
إذا لزم األمر. وكل ما هو مطلوب هو دعسة بسيطة 
على دواســة الوقود لضبط الســيارة في احلركة مرة 
أخــرى واالســتمرار فــي اســتخدام التحكــم التلقائــي 

في السرعة واملسافة.
يوفــر هــذا النظــام للســائق دعمــاً فعــاالً، خاصــة فــي 
حركــة املــرور املزدحمة، وبينما تكــون متعة القيادة 
ذلــك  مــن  بــدالً  للســائق  وميكــن  مؤقتــاً،  مقيــدة 

االستمتاع براحة أكثر أثناء القيادة.


