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قمقم  من  الهواوي  املارَد  ترامب  َهَوس  أخرج 
الذكية  السيارات  عالم  إلى  والشبكات،  الهواتف 
شغف  حتاكي  مستقبلية  بتكنولوجيا  الكهربائية، 
أن  العالم  اعتقد  أن  بعد  السيارات،  عالم  عشاق 
تفاحة  »أبل«  رأسهم  وعلى  األمريكية  الشركات 
التكنولوجيا األمريكية، الالعب األكثر حضوًرا في 
قرار  أن  إال  الكهربائية،  الذكية  السيارات  تقنية 
عساكر الصني دخول احلرب التي فرضها عليهم 
ترامب، بعد القبض على ابنة رئيس هواوي، ومنع 
تأشيرة جوجل لهواتف هواوي، جاء الرد الذي لم 
يتوقعه ترامب! أهاًل بتقنية احلروب االقتصادية، 
حيث كان ترامب ينتظر أن تتوسل إليه هواوي أن 
يجعلها »تاكل عيش« مقابل دفع اجلزية إلنعاش 
موجعة  ضربات  تلقى  الذي  األمريكي  االقتصاد 
العالم  أسواق  غزت  التي  الصينية،  املنتجات  من 
فضل  -الذي  األمريكي  املستهلك  رأسها  وعلى 
املنتج الصيني جلودته ورخص أسعاره- وهذا ما 
مزاعم  تهمة  فأطلق  ترامب،  وغرور  جنون  أثار 
 »G5  « شبكة  معدات  حول  مثبتة  غير  جتسس 
جعلتني  قاسية  عقوبات  بإصدار  وقام  الصينية 
املؤسس  فاي«  تشنغ  »رن  بـ  لقائي  فرصة  انتهز 
هواوي  مقر  زيارتي  أثناء  التنفيذي  والرئيس 
الصحفية  الوفود  ضمن  غوانغدونغ  في  الرئيسي 
املبدعني  مدينة  لزيارة  هواوي  لدعوة  تلبية 
العاملية  الصحافة  أمام  هواوي  قوة  الستعراض 
»رن  ترامب سألت  على جنون  مباشر  غير  كرد 
أمريكا  ملواجهة  أسلحتك  هي  ما  فاي«  تشنغ 
دولة،  لسنا  وقال:  بدبلوماسية  ابتسم  ترامب؟ 

السوق  أن  كما  تتوقف،  ولن  تعمل  شركة  نحن 
األمريكي ميثل لنا 1% من مبيعاتنا،  ونحن ننظر 

إلى 99% من الكوب.
لألسف لم أستِطع قراءة فكر هذا العمالق حينها، 
الرد بسحب  الهواوي  املارد  وبعد عام فقط أخرج 
بتقنية  الذكية،  التفاحة  أقدام  حتت  من  البساط 
نهاية  في  عنه  اإلعالن  مت  ما  وهذا  ذكية  صينية 
لصناعة  خططها  »هواوي«  أعلنت  حيث  فبراير 
أن  أكدت  أنها  واألعجب  الذكية  هواوي  سيارة 
يؤكد  ما   ،2021 نهاية  النور  سيرى  طرازاتها  أول 
أن هواوي لم تستفز من جنون ترامب، بل كانت 
الذكية،  املركبة  مشروع  على  سنوات  منذ  تعمل 
البحث-  -الرائدة في مجال  بايدو  أكدته  ما  وهذا 
إلنتاج  »جيلي«  عالمة  مع  هواوي  تعاون  من 

مركبات كهربائية ذكية.
»شاومي  لـــ  األوامر  الصينية  احلكومة  وأعطت 
»هواوي«  لـ  األشرس  احمللي  املنافس  كورب« 
معاقل  لضرب  الذكية  السيارات  عالم  لدخول 

إبداعات املركبات األمريكية الذكية.
األمريكي عن  البحث في محرك جوجل  حاولت 
العربية  منطقتنا  في  الصني  »هواوي«  لــ  منافس 
فك  في  متخصص  هواوي  زكريا  غير  أجد  فلم 
ويقال  املسروقة،  الذكية  هواوي  هواتف  شفرات 
هواوي  زكريا  إن  صحفي-  صديق  على  -والعهدة 
األمريكية  املخابرات  شفرات  يفك  أن  يستطيع 
األوغندية،  املخابرات  مبني  داخل  من  والصينية 
شفرات  فك  عبقري  هواوي  زكريا  باختصار.. 

املسروقات الذكية ..هذا واهلل أعلم.

حرب االذكياء فقط
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خبــراء عالــم الســيارات تؤكد على ان طــرازات مازدا 
مــن اكثــر املركبــات امانــاً علــى الطرقــات الســريعة 
 TOP علــى جائــزة  مــازدا  حصــول  بهعــد  وذلــك 
SAFETY PICK من معهد التأمني للســامة على 

  IIHSالطرق السريعة
كان يجــب أن حتصــل الســيارة على تقييمــات جيدة 
فــي اختبــارات التصــادم الصغيرة من جانب الســائق 
 TOP SAFETY جائــزة  علــى  للحصــول  للتأهــل 
PICK ، باإلضافــة إلــى اختبــارات التصــادم املعتدلة 
واصطدامــه  الســقف  وقــوة  واجلانبيــة،  األماميــة 
بالــرأس، فضــاً عــن التقييــم اجليــد أو املقبــول فــي 
اختبار التصادم الصغير من جانب الراكب األمامي، 
كمــا يحتــاج إلــى تقييــم متفوق للوقاية مــن التصادم 
األمامي وتقييم جيد أو مقبول للمصابيح األمامية، 
وقــد حــازت مــازدا  علــى تقييمات جيدة فــي جميع 
االختبــارات الســتة الصــادرة عــن معهــد IIHS، وقد 
 ، CX30 , CX3 ، 6 شــملت اجلائــزة فئــات مــازدا

CX9 ،  CX5
لتــك  للـــتأهل  صارمــه  لتقييمــات  مــازدا  ,خضعــت 
بدايــة  جيــدة  تقييمــات  علــى  واحلصــول   اجلائــزة 
مــن  اختبــارات التصادم الصغيرة من جانب الســائق 
 TOP SAFETY جائــزة  علــى  للحصــول  للتأهــل 
PICK لعــام 2021، اضافــة الــى اختبــارات التصــادم 
الســقف  وقــوة  واجلانبيــة،  األماميــة  املعتدلــة 
اجليــد  التقييــم  عــن  فضــاً  بالــرأس،  واصطدامــه 
أو املقبــول فــي اختبــار التصــادم الصغيــر مــن جانب 
متفــوق  تقييــم  إلــى  يحتــاج  كمــا  األمامــي،  الراكــب 
أو  جيــد  وتقييــم  األمامــي  التصــادم  مــن  للوقايــة 

مقبول للمصابيح األمامية، وقد 
جتــاوزت  مــازدا جميــع اختبــارات IIHS الســتة، مبا 
فــي ذلــك اختبــار االصطــدام األمامــي الصغيــر مــن 
جانــب الســائق واالمامــي الصغير مــن جانب الراكب 
الســقف  وقــوة  واجلانبــي  االمامــي  واالصطــدام 

واختبارات مساند الرأس.
 TOP SAFETY وللتأهــل للحصــول علــى جائــزة 
الســيارة  حتصــل  أن  يجــب   ،2021 لعــام   +  PICK
علــى تصنيفــات جيــدة فــي هــذه االختبارات الســتة، 
مــن  الوقايــة  فــي  أعلــى  تصنيــف  إلــى  باإلضافــة 
للمصابيــح  جيــد  وتصنيــف  األمامــي  االصطــدام 
األماميــة. وبتلــك املناســبة علــق متحــدث عــن مازدا 
بقولــه » نحــن فخــورون بــأن نكــون أفضــل متلقــني 
 IIHS TOP SAFETY للجوائــز لعــام 2021 مــن 
PICK.,. واضــاف بقوله “إنه إجناز كبير وينبع من 
التزامنــا جتــاه عمائنــا “. “فنحــن دائما مــا نضعهم 
فــي املقدمــة  ، وتلتزم مازدا بتوفيــر أحدث تقنيات 
أكثــر  قيــادة  ، ممــا مينــح عمائنــا جتربــة  األمــان 

إمتاًعا وثقة”.

تتضمــن تكنولوجيــا »آي آكتيــف ســينس« عــدداً من 
األنظمــة والتقنيــات املتطورة، تتيح بشــكل فاعل في 
حتســني أداء توقــع املخاطــر، فضــاً عــن مســاعدتها 
لقائــد املركبــة فــي تفــادي الوقــوع بهــا، مــع »نظــام 
التحذيــر مــن العوائــق األماميــة« الــذي يتولــى مهام 
الكشف عن احتمالية وقوع تصادم وشيك، مع إصدار 
تنبيــه صوتــي، وآخــر مرئي يظهر علــى مجموعات 
العــدادات خلــف عجلــة القيادة، يتوليــان مهام تنبيه 
السائق لتفادي االصطدام، ولتتشارك الشاشة ذاتها، 
وأســلوبا التنبيــه الصوتــي واملرئــي، مــع مخــارج ثاني 
أنظمــة وتكنولوجيــا الســامة، وهو »نظــام التحذير 
مــن مغــادرة املســلك« القــادر علــى متييــز عامــات 
أســطح الطريــق، الــذي عــادة مــا ينشــط تلقائيــاً عند 
النحــراف  مقصــودة  غيــر  محاولــة  أي  اكتشــافه 
الســيارة عن حارة الســير التي تســير بها. ويعد نظام 
» أي اكتف سينس »  عبارة عن مظلة تغطي سلسلة 
مــن تقنيــات األمــان املتقدمــة التي تســتخدم أجهزة 
الكشــف مثــل الــرادارات والكاميــرات. وهــي تشــمل 
تقنيــات األمــان النشــطة التــي تدعــم القيــادة األكثــر 
أمانًــا من خال مســاعدة الســائق علــى التعرف على 
املخاطــر احملتملــة ، وتقنيــات األمــان قبــل التعطــل 
تقليــل  أو  االصطدامــات  علــى جتنــب  تســاعد  التــي 

شــدتها فــي املواقــف التي يتعــذر فيها جتنبها. تشــمل 
 i-Activsense تقنيات الســامة املتقدمة من مــازدا
دعــم فرامــل املدينــة الذكيــة املتقدمــة مــع الكشــف 
عــن املشــاة ، ودعم الفرامل الذكيــة مع التحذير من 
الذكيــة ، ، ومراقبــة  الفرامــل  االصطــدام ، ودعــم 
البقعــة العميــاء مع تنبيه خلفي حلركــة املرور نظام 
حتذير مع نظام املساعدة على احلفاظ على القيادة 
، ونظــام اإلضــاءة األمامية املتكيــف ، والتعرف على 

إشارات املرور.
الطــرق  علــى  للســامة  الـــتأمني  معهــد  ويعــد  هــذا 
الســريعه منظمــة غيــر حكومية اوروبيــة تعمل على 
تقييــم وســائل  االمــان الســتة فــي  الســيارات وتتبــع 

مواصفات صارمة بهذا الشأن . 
 تعد شــركة الســيارات الوطنية هي الوكيل احلصري 
لســيارات »مازدا« في دولة قطر على مدار األربعة 
عقــود املاضية. ويُعرض اجليل اجلديد من ســيارات 
»مــازدا« فئتــي ســيدان وكــذا فئــات الدفــع الرباعي، 
»مــازدا«  ســيارات  صالــة  فــي  احلالــي  الوقــت  فــي 

املتطورة الكائنة في شارع النصر.
وقــال الناطــق باســم »مــازدا« فــي معــرض طرحــه 
أقصــى معاييــر  مــع  املتوافــرة  فئــات موديــل 2021 
اإلحســاس  تســتلهم  مــازدا   ســيارة  كل   « الســامة: 

باحلركة والســرعة بفضل مجموعة من املهندســني 
واملصممني املهرة«. وتنعكس فلســفة تصميم »روح 
احلركــة« التــي يطلــق عليهــا »كــودو« فــي اخلطوط 
الهوائيــة الديناميكيــة التــي تهب احلياة إلى الســيارة. 
الديناميكــي  اجلمــال  »مــازدا«  تصميــم  ويجســد 
وأناقــة حيــوان  قــوة  مــع  إلــى جنــب  للحيــاة، جنبــا 
ينقــض علــى فريســته. وهــذا هــو  مفتــرس حينمــا 
جوهر »شكل احلركة« كما تتصوره »مازدا«، وسر 

تفرد سياراتها في سوق مختلفة«.
اشعر مبتعة القيادة: تقنية »سكاي أكتيف«

تســهم تقنية »ســكاي أكتيــف« املتطورة املــزودة بها 
»مــازدا« فــي حتســني كفــاءة أداء الســيارة، وإتاحــة 
الوقــت نفســه، فــا شــك فــي أن  متعــة قيــادة فــي 
يًذكــر  مجهــود  دون  قيــادة  متعــة  علــى  احلصــول 

يجعلك تشعر باحلياة!
حلول بارعة حتقق طفرات

يصمــم مهندســو »مــازدا« ســياراتهم وفقــا لشــعور، 
وليــس طبقــا ملواصفــات. وهــم يعلمــون علــم اليقــني 
أنهم ميضون في املسار الصحيح، ويشعرون بثمرة 
مجهوداتهــم حينمــا تبدو الســيارة وكأنهــا قد عادت 
إلى احلياة، وقلب كل سيارة »مازدا« هو محركها- 
قــوة حياتهــا. وتبحــث »مازدا« دائما وأبدا عن ســبل 

بعامــل  التضحيــة  دون  محركاتهــا  كفــاءة  لزيــادة 
عــن  الســيارات  عالــم  يتخلــى معظــم  وفيمــا  األداء. 
حتديــث محرك االحتراق الداخلــي، تعتقد »مازدا« 
أنــه ال تــزال ثمــة مســاحة إلدخــال تطويــرات. ولعــل 
هــذا هــو االنهمــاك فــي رفــع مســتويات الكفــاءة عبر 
إدخال التحســينات املســتمرة هو ما يقود إلى حتقيق 

بعض الطفرات في سيارات الشركة اليابانية.
تصميم »كودو«- نفخ الروح في السيارة

تطــور »كــودو«- تصميــم حركــة الــروح الــذي يهــب 
احلياة إلى السيارة- عبر تعزيز التعبير الواسع لهوية 
»مازدا« املتطورة.  واســتقرت »مازدا« على »املتانة 
الدقيقــة« ككلمة رئيســية، وحتدث نفســها من أجل 
حتســني مفهوم »كودو« ورفعه إلى مســتوى جديد. 
احلــرف  ذلــك  فــي  مســتلهمة  »مــازدا«،  واتبعــت 
اليابانيــة التقليديــة، أدنــى ملســات اجلمــال، ونتيجــة 
ذلــك هــو مظاهــر خارجــي جــريء ومتميــز، وآخر 

داخلي مينح جميع الركاب شعورا لطيفا.
ديناميكيات القيادة

ُزودت ســيارات جيــل »مازدا« اجلديــد بتقنية نظام 
ضبــط G-Vectoring- األولــى مــن ســكاي أكتيــف- 
ومتثــل تلــك التقنيــة أول نظــام ضبــط فــي العالــم 
يقوم بتغيير عزم دوران احملرك استجابة ملدخات 
أداء  التوجيــه. وشــهدت ســيارات »مــازدا« حتســني 
القيــادة مبــا يتماشــى مع احلــواس البشــرية، محققة 
بذلــك الســلوك الديناميكي الــذي يتوافق مع توقعات 
الســائق، فضــا عــن إتاحــة ركــوب مريــح مــع إتاحــة 
احلــد األدنــى مــن التأثيــر علــى جميع ركاب الســيارة 
أيــض. وتتميــز املقصــورة بأنهــا أكثــر هــدوًءا ، ممــا 
يتيــح إجــراء محادثات أكثر راحــة، كما توفر املقاعد 
وســهولة  الراحــة  مــن  أكبــر  مســتويات  اخللفيــة 

االستخدام.
ديناميكيات قيادة ملهمة

إن التــزام مــازدا الثابــت بصنــع املركبــات التــي تثيــر 
القيــادة  اإلثــارة والبهجــة يتجلــى فــي ديناميكيــات 
دي”  دبليــو  إيــه  “أي-أكتيــف  نظــام  مــن  املســتمدة 
امللهــم املوثــوق فيــه والــذي يعــد متقدًما مــن الناحية 
التكنولوجية واألداء أكثر من أي ســيارة دفع رباعي 
كــروس أوفــر معاصــرة. يأتــي ضمــان نظــام الدفــع 
إيــه دبليــو دي«  مــن خــال  الرباعــي »أي-أكتيــف 
أجهزة استشعار خاصة به، والتي تأخذ في االعتبار 
عوامــل مثــل زاويــة التوجيــه ومدخــات »اخلانــق« 
درجــة  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  العجــات  وتدويــر 
احلرارة واســتخدام املساحات لرسم صورة واضحة 
للظــروف اخلارجيــة. و ميكن لنظام الدفع الرباعي 
»أي-أكتيــف« ضبــط مخرجــات الطاقــة أكثــر مــن 
200 مرة في الثانية ، باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا 

، »للتنبؤ« مبا تبدو عليه ظروف الطريق.

بعد فوزها بجائزة توب سيفتي بيك لعام 2021

طرازات مازدا افضل طرازات
امانـا علـى الطـرق السريعــة
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مكللــة  مســيرة  لكــزس  عامــة  ســطرت 
عامتهــا  تاريــخ  امتــداد  علــى  بالنجــاح 
تطويرهــا  خــال  مــن  وذلــك  التجاريــة، 
املميــز  بحضورهــا  امتــازت  لطــرازات 
الســنوات  خــال  وخاصــة  العالــي  وأدائهــا 
القليلــة املاضيــة، ومــن هذه االبداعــات التي 
 LC صنعتهــا االنامــل اليابانيــة هــي  لكــزس
الكوبيــه الفاخــرة بــدأت فصــاً جديــداً مــن 
النجــاح مــع إطاقهــا طــراز عــام 2018 مــن 
مركبــة لكــزس كوبيــه LC الرائــدة وعاليــة 
األداء. وجتمــع املركبــة اجلديــدة التي تتوفر 
دول  فــي  لكــزس  وكاء  جميــع  لــدى  اآلن 
مجلــس التعــاون اخلليجي واملشــرق العربي 
بــني كل مــن التصميــم األنيــق واألداء املتألــق 
واحلرفيــة العاليــة، موفرة أقصــى درجات 
الراحــة حتــى أثنــاء الســير ملســافات طويلــة، 
لتنضــم بذلــك إلــى نخبــة مركبــات الكوبيــه 

العاملية. 
ومــن مركبــة جتريبيــة إلــى مركبــة جتوب 
 LC لكــزس  مركبــة  متثــل  الطرقــات، 
جتســيداً قوياً ومؤثراً لرؤية سائق السيارات 
املخضرم السيد آكيو تويودا املتمثلة بتصميم 
مركبــة كوبيــه رائدة يتم إنتاجها على نطاق 
واســع، كمــا تعكــس فــي الوقــت نفســه روح 
مركبــة لكــزس LFA األســطورية املصنعــة 
البصــري  التأثيــر  بنفــس  وتتمتــع  يدويــاً، 

ملركبة لكزس LF-LC التجريبية. 
تصميم حماســي يعزز هوية عامة لكزس 

التجارية
يشــترك  لكــزس  تاريــخ  فــي  مــرة  »ألول 
املصممــون بشــكل وثيق في عمليــة التطوير 

فهمــاً  منحنــا  الــذي  األمــر  الديناميكيــة، 
القيــادة  ألداء  املرجــوة  لألهــداف  أفضــل 
ومكننــا مــن تقــدمي الدعــم الــازم لهــم في 
لكــزس  مركبــة  كانــت  التصميــم.  عمليــة 
فــي  االنطــاق  نقطــة  التجريبيــة   LF-LC
عــام 2012، وليســت الهــدف النهائــي الــذي 
نســعى إليــه، ممــا يعنــي أن مــا قمنــا بــه لــم 
يقتصــر علــى محــاكاة األســطح واخلطــوط 
التصميمــة وتطبيقهــا علــى منصــة اإلنتــاج. 
وعلــى الرغــم مــن أننــا قررنا احلفــاظ على 
ملركبــة  العــام  واملفهــوم  التصميميــة  اللغــة 
لكــزس LF-LC التجريبيــة، إال أننــا أضفنــا 
املزيــد مــن احلمــاس واألناقــة عليهــا. وأود 
شــاركوا  الذيــن  الزمــاء  جميــع  أشــكر  أن 
فــي عمليــة تطويــر هــذه املركبة في شــركة 

لكزس إنترناشيونال«. 
مــن   2018 العــام  طــراز  إلــى  ينظــر  ومــن 
مركبــة LC ســوف يــدرك علــى الفــور أنهــا 
مركبة لكزس، وذلك بفضل شبكها املغزلي 
الديناميكيــة،  تصميمهــا  وخطــوط  الفريــد 
لتقــدم التعبيــر احلماســي اخلــاص بالتوجــه 
التصميمي للعامة التجارية. وميتاز الشبك 
األمامــي الــذي ميتد بعرض مقدمة املركبة 
بنســيج شــبكي يتــرك تأثيــراً بصريــاً فريــداً. 
كما أن املصابيح النهارية املنفصلة التي تأتي 
على شكل حرف »L« وتقع أسفل املصابيح 
املدمجــة اجلديــدة بتقنية الكشــاف الضوئي 
ملركبــة  األماميــة  اإلضــاءة  متنــح   ،)LED(
لكــزس LC بصمة مميزة خاصة. ويضفي 
دمــج األلــواح الزجاجية العريضــة واألعمدة 
اخللفية باللون األســود تأثير الســقف العائم 

وألــواح مطلية بالكروم على طول احلواف، 
اليابانــي  الســيف  خطــوط  حتاكــي  والتــي 

التقليدي. 
وينبــع املظهــر املتــرف لهيــكل املركبــة مــن 
ولوحــات  وســطها  فــي  البــارزة  اللوحــات 
األبواب املســحوبة إلى الداخل، فيما حتافظ 
اخلطــوط االنســيابية علــى منــط تصميمــي 
اجلــزء  إلــى  متتــد  الهيــكل  أللــواح  متناســق 
تســتخدم  حيــث  املركبــة،  مــن  اخللفــي 
املرايــا  للغايــة  الرفيعــة  اخللفيــة  املصابيــح 
للتصميــم  األبعــاد  ثاثــي  تسلســل  إلحــداث 
الــذي يحاكــي احلــرف »L«. ويتبايــن تأثير 
خط الســقف املتدرج إلى اخللف بني التعبير 
عن القوة واالنســيابية، ما يؤكد على إطالة 

املركبة العريضة ومظهرها الراسخ. 
محــرك بثمــان أســطوانات مفعــم بالطاقــة 

مع هدير يوحي بالقوة
اجلديــدة   500  LC لكــزس  مركبــة  تأتــي 
كليــاً مبحرك بثمان أســطوانات )V8( عالي 
األداء ســعة 5 لتــرات يعمــل بنظــام الســحب 
الطبيعــي، ويُصدر لدى تشــغيله هديراً قوياً 
عشــاق  يخاطــب  نشــط  حيــوي  عــادم  عبــر 
القيادة واألداء الرياضي اخلالص. وتتســارع 
الكوبيــه الرياضيــة مــن صفــر إلــى 100 كلم 
في الساعة خال أقل من 4.7 ثانية. وميتاز 
احملــرك ذو األداء املتقــن بتجميعه من مواد 
خفيفــة الــوزن، وذلــك باســتخدام قضبــان 
مآخــذ  جانــب  إلــى  الــوزن،  خفيفــة  ربــط 
التيتانيــوم وصمامــات العــادم، ليصــل احلد 
األقصــى لعــدد دورات احملــرك إلــى 7,300 

دورة في الدقيقة. 

لكزس LC الكوبيه
مفهوم انيق للفخـامة

عبد اهلل عبد الغني الوكيل املعتمد ...
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مركباتهــا  إحــدى  جاذبيــة  زيــادة  إلــى  منهــا  ســعياً 
األكثــر شــعبيًة فــي الشــرق األوســط، أطلقــت شــركة 
تويوتا اليوم في أســواق املنطقة النســخة األحدث من 
مركبــة كامــري الشــهيرة، والتــي تتميــز بتصميمهــا 
األنيــق والرياضــي املســتوحى مــن مركبــات الكوبيــه، 
فيمــا  العاليــة،  اجلــودة  ذات  الرحبــة  ومقصورتهــا 
جتمــع كذلــك بــني األداء الفائــق والتكنولوجيــا الذكية 
لتمكــني الســائق والــركاب مــن االســتمتاع برحاتهم 

براحة تامة وأناقة ال تضاهى. 
ومــع   1982 عــام  األولــى  للمــرة  إطاقهــا  ومنــذ 
التطورات املتواصلة على مدى ثمانية أجيال، حظيت 
مركبــة تويوتا كامــري بتقدير كبير من قبل العماء 
فــي جميــع أنحاء العالــم، وذلك نظيــر كٍل من أدائها 
االستثنائي، وتصميمها العصري واألنيق، فضاً عن 
اجلــودة والقيمــة التــي لطاملــا ُعرَفــت بهمــا. وكونهــا 
واحدة من أكثر املركبات شعبيًة في منطقة الشرق 
األوســط، تتمتــع تويوتــا كامــري مبوقــٍع راســٍخ فــي 
قطاع مركبات الســيدان متوســطة احلجم، وحتظى 
مبكانــة خاصــة فــي قلــوب الكثيريــن فــي املنطقــة. 
وفي نســختها األحدث، ترسي مركبة تويوتا كامري 
اجلديــدة معاييــر راقيــة تتجاوز التوقعات وستســهم 
فــي تعزيــز ســمعتها كمركبــٍة رائــدٍة في فئتهــا توفر 

جتربة قيادة استثنائية. 
وبهــذه املناســبة، صــرح كــي فوجيتــا املمثــل الرئيــس 
للمكتــب التمثيلــي لشــركة تويوتا في منطقة الشــرق 
ســعداء  »نحــن  قائــاً:  الوســطى،  وآســيا  األوســط 
بإطاق النســخة اجلديدة مــن مركبة تويوتا كامري 
فــي منطقــة  الكثيريــن  ثقــة وقلــوب  التــي خطفــت 
الشــرق األوســط علــى مــدى أجيالهــا الثمانيــة. ومن 
خــال كٍل من تصميمهــا اجلديد األنيق ومقصورتها 
الداخليــة املتألقة وأدائها الفريد وكفاءتها العالية في 
اســتهاك الوقــود، ســتقدم تويوتــا كامــري اجلديــدة 
فــي كل رحلــة، دون  واملتعــة  احلمــاس  مــن  املزيــد 
املســاومة علــى اجلــودة وقــوة التحمــل واالعتماديــة 
التــي لطاملــا اشــتهرت بهــا. وأود فــي هــذه املناســبة 
أن أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع عمائنــا علــى دعمهم 
وثقتهم، والتي هي مصدر إلهاٍم لنا ضمن مســاعينا 

إلى تطوير أفضل مركباٍت على اإلطاق«. 

مســتوياٍت  اجلديــدة  كامــري  تويوتــا  مركبــة  تقــدم 
عاليــٍة من الراحة والثبــات، إلى جانب مزايا التحكم 
الهيكليــة  »األطــر  منصــة  بفضــل  وذلــك  الفريــدة، 
برنامــٌج  TNGA، وهــو  لتويوتــا«  العامليــة اجلديــدة 
ومختلــف  والهندســة  التصميــم  لعمليــات  مبتكــٌر 
الباقات والتجهيزات التي تقوم شركة تويوتا بتزويد 
مركباتهــا بها. وحتافظ هذه املنصة على جميع قيم 
تويوتــا التقليديــة من حيث البنيــة الهيكلية ودرجات 
السامة الفائقة، في الوقت الذي تنتقل فيه بتجربة 

القيادة إلى مستوياٍت غير مسبوقة. 
أما التحسينات اجلديدة التي مت إجراؤها على أحدث 
طراز من مركبة تويوتا كامري، فتضفي عليها 
مظهراً جريئاً يأسر احلواس أكثر من 
أي وقت مضى. فتشــتمل 

نظــاٍم منخفــٍض  علــى  اجلديــدة  األماميــة  الواجهــة 
أكثر حتديداً إلدخال الهواء في احملرك، مع قضباٍن 
شبكيٍة متتد بديناميكية نحو اجلوانب لتعزز مظهر 
املركبــة الرياضــي، وتضفي عليه ملســة مــن الفخامة 

عبر الزخارف املطلية بالكروم. 
وتُســتكمل شــخصية مركبة تويوتا كامــري اجلديدة 
مبقصورتهــا الداخليــة املريحة التي تُعبِّر عن اجلودة 
االســتثنائية واللمســات املُتَقنــة فــي جميــع أنحائهــا، 
إذ تتميــز لوحــة العــدادات مبظهرهــا الرياضــي الذي 
والراكــب  للســائق  وتتيــح  الطائــرة،  قمــرة  يحاكــي 
املقصــورة  وتشــمل  للرؤيــة.  أوســع  نطاقــاً  األمامــي 
توفــر  التــي  املتقدمــة  املزايــا  مــن  واســعة  مجموعــة 
مــن  إضافيــة  ملســات  وتضفــي  والراحــة  املاءمــة 
بانوراميــة،  ذلــك فتحــة ســقف  فــي  الفخامــة، مبــا 
وتتوفــر  باللمــس  تعمــل  متعــددة  وســائط  وشاشــة 

بوصــات   9 أو   7 إمــا  بخياريــن 

الذكيــة  الهواتــف  أجهــزة  أنظمــة  مــع  وتتكامــل 
 Apple CarPlay كاربــاي«  »أبــل  نظاَمــْي  عبــر 
و«أندرويــد أوتــو« Android Auto، باإلضافــة إلــى 
الذكيــة، ونظــام  للهواتــف  الاســلكي  الشــحن  نظــام 
تكييف أوتوماتيكي يشمل منطقتني وميكن التحكم 
تضــم  كمــا  حــدة.  علــى  كٍل منهمــا  حــرارة  بدرجــة 
املقصــورة الداخلية مقاعــد أمامية متعددة األوضاع 
قابلــة للتعديل والضبــط كهربائياً، فضاً عن مقاعد 
خلفيــة قابلــة لإلمالــة والطــي ينفصــل فيهــا مســند 

الظهر إلى قسمني بنسبة 40:60. 
بثاثــة  اجلديــدة  كامــري  تويوتــا  مركبــة  وتتوفــر 
رباعــي  محــرك  أولهــا  الدفــع،  ألنظمــة  خيــاراٍت 
ـد قــوة 204 حصــان  األســطوانات ســعة 2.5 لتــر، يُولِـّ
مع عزم دوران يبلغ 243 نيوتن-متر ويقترن بناقل 
حركة أوتوماتيكي جديد ذي 8 سرعات. أما الثاني، 
األســطوانات  سداســي  محــرك  فهــو 
بتقنيــة  ومــزود  لتــر   3.5 ســعة 
4S-D حلقــن الوقــود، ويولــد 
وعــزم  حصــان   298 قــوة 
نيوتــن-  356 يبلــغ  دوران 

بناقــل  ويقتــرن  متــر 
حركــة أوتوماتيكــي ذي 8 

ســرعات. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر املركبة بخيار 
ثالــث لنظــام الدفــع، وهــو الـــ »هايبــِرد« الكهربائــي 
الــذي يجمع مصدرين للطاقة، هما: محرك بنزين 
يولــد قــوة 214حصــان. ويقتــرن هــذا النظــام بناقــل 
احلركة املتغير املســتمر بخاصيــة التحكم الكهربائي 
ECVT، ويتيح للســائق حتقيق نقل نشــط للسرعات 
بشــكل انســيابي وهادئ يحاكي ناقل احلركة اليدوي 

ذي الــ 6 سرعات. 
وميكــن قيــادة مركبــة تويوتــا كامــري الـــ »هايبــِرد« 
الكهربائيــة إمــا باالعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة 
بشــكٍل كامــٍل وبــدون أي اســتهاك للوقــود أو إصدار 
أية انبعاثات كربونية، أم من خال استخدام الطاقة 
البنزيــن واملوتوريــن  املتولــدة مــن كٍل مــن محــرك 
الكهربائيــني، وذلــك وفقــاً لســرعة املركبة وأســلوب 
القيــادة. هــذا، ويتــم شــحن بطاريــات الـــ »هايبــِرد« 
باســتمراٍر وبشــكٍل تلقائــٍي ســواًء مــن خــال محــرك 
خفــض  أو  املكابــح  علــى  الضغــط  عنــد  أو  البنزيــن 
حاجــة  هنــاك  ليســت  وبالتالــي،  املركبــة.  ســرعة 
الســتخدام مصــدر طاقــة أو كابــل خارجــي إلعــادة 
شــحنها. كمــا أن مركبــة تويوتا كامري الـــ »هايبِرد« 
الكهربائيــة ال تتطلــب أي وقــوٍد خــاص، وال تختلــف 
طريقــة قيادتهــا والعناية بها عن أي مركبة تقليدية 
أخرى. وبفضل ما تتمتع به من كفاءة استثنائية في 
اســتهاك الوقــود، لــن يكون مــن الضــروري التوقف 

مرات عديدة عند احملطات مللء خزان الوقود. 
وكمــا هــو احلــال فــي جميــع طــرازات تويوتــا، تبقــى 
الســامة ضمــن أهــم األولويــات فــي مركبــة تويوتــا 
كامــري اجلديــدة، إذ تتكامــل منظومة الســامة في 
هــذه املركبــة مــع تقنيــات الســامة املتقدمــة »تويوتا 
والتــي   ،Toyota Safety Sense»ســينس ســيفتي 
تشــمل: نظــام األمــان قبــل التصــادم PCS، ونظــام 
تثبيــت الســرعة الــراداري DRCC، ونظــام احلفــاظ 
على املســار LDA، ونظام تتبع املســار LTA، ونظام 
اإلضــاءة العالــي التلقائــي AHB. وعــاوة علــى ذلك، 
تأتــي املركبــة مــزودة مبجموعــة من مزايا الســامة 
ن أقصى درجات احلماية للركاب،  الشاملة التي تؤمِّ
علــى غــرار 6 وســادات هوائيــة تعمــل بنظــام تقييــد 
بثبــات  التحكــم  ونظــام   ،SRS التكميلــي  احلركــة 
 ،TRC بالســحب  التحكــم  ونظــام   ،VSC املركبــة 
ونظــام املكابــح املانــع لانغــاق ABS، ونظــام توزيــع 
قــوة الكبــح إلكترونيــاً EBD، ونظــام مســاعد الكبــح 
املرتفعــات  علــى  االنطــاق  مســاعدة  ونظــام   ،BA
HAC، وكاميــرا الرؤيــة اخللفيــة، وغيرهــا الكثيــر 

من املزايا األخرى. 
للســائقني  اجلديــدة  كامــري  تويوتــا  مركبــة  وتتيــح 
التعبيــر عــن أذواقهــم عبــر طيٍف من أحد عشــر لوناً 
خارجياً مميزاً،. كما مت تزويد مركبة تويوتا كامري 
املعدنيــة  الســبائك  مــن  بعجــات مصنعــة  اجلديــدة 
مقــاس 17 بوصــة، باإلضافــة إلى عجــات قياس 18 

بوصة بتصميمني مميزين.

عبــد اهلل عبــد الغنـــي
تطلق كامري اجلديدة األكثر أناقة

تصميم خارجي محسن مبظهر عصري وجريء يأسر احلواس ...
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أطلــق قســم »عمليــات الســيارات اخلاصــة« فــي النــد 
ســيارة  مــن  جديديــن  خاصــني  إصداريــن  روڤــر 
رينــج روڤــر، مصنوعــني علــى يــد فريــق التخصيــص 
 SV( »الشــخصي في وحدة »تعديل الســيارات اخلاصة

.)Bespoke
وميثــل إصــدارا »رينــج روڤــر إس ڤــي أوتوبيوغرافــي 
 )SVAutobiography Ultimate( ألتيميــت« 
ســيارات  عائلــة  فــي  الفخامــة  قّمــة  اجلديــدان 
حيــث  األغــراض،  متعــددة  الرياضيــة  روڤــر  النــد 
أوتوبيوغرافــي«  ڤــي  »إس  بطــرازي  يرتقيــان 
أوتوبيوغرافــي  ڤــي  و«إس   )SVAutobiography(
 )SVAutobiography Dynamic( ديناميــك« 
املتربعــني علــى قمة فئاتهما عبر مجموعة من امليزات 
املضافــة مــن قبل وحــدة »تعديل الســيارات اخلاصة«، 
واملشــطبة يدوياً. ومت جتهيز إصداري »ألتيميت« من 
قبــل وحــدة خبراء وحــدة »تعديل الســيارات اخلاصة« 
في مركز العمليات التقنية لقســم »عمليات الســيارات 
اخلاصة« في اململكة املتحدة، ويظهران مدى اللمسات 
الشخصية التي ميكن إضافتها إلى تصميم رينج روڤر 
املائم لكل زمان. ومن أبرز ميزات الطابع التصميمي 
لإلصــدارات اجلديــدة املزيــج املؤلــف مــن الطــاء بلــون 

»أوركارد« )Orchard( األخضــر املشــطب بالســاتان، 
 )Narvik( »والــذي يتكامل مع الســقف بلــون »نارفيك

والتفاصيل النحاسية. 
وأولى فريق وحدة »تعديل السيارات اخلاصة« انتباهاً 
خاصــاً للتفاصيــل ميتــد إلــى احلــواف املخرشــة باللــون 
فــي  النحاســية  احلــواف  ذي  واملعــدن  الامــع  األســود 
شــعار رينــج روڤر على غطــاء احملرك والباب اخللفي، 
واملينــا  بالنحــاس  املطلــي  الدائــري   SV وكذلــك شــعار 
 SV السوداء على الدعامة الوسطى األمامية، وشعارات
الدائريــة املطــرزة على مســاند الــرأس األربعــة، إضافة 
إلــى العتبــات املضاءة بشــعار بإصــدار »ألتيميت«، ومن 
 SV Bespoke Ultimate« لوحــة األخيــرة  اللمســات 
الســيارة مطلوبــة بشــكل  التــي تشــير لكــون   »edition
خــاص علــى لوحة التحكم املركزيــة، والتي تتكامل مع 

شعار SV الدائري بالتشطيبات النحاسية.
وقــال مــارك تيرنــر، املديــر التجــاري لقســم »عمليات 
الســيارات اخلاصــة« فــي النــد روڤــر: »شــّكلت رينــج 
روڤر التعريف املثالي لفئة السيارات الرياضية متعددة 
ومــع  قــرن،  نصــف  مــن  ألكثــر  الفاخــرة  األغــراض 
طــرازات ‘إس ڤــي أوتوبيوغرافــي‘ بتنــا نقــدم لعمائنا 
يقــودون  أكانــوا  ســواًء  املســتوى،  عامليــة  نقــل  جتربــة 

الســيارة بأنفســهم أم كان هناك من يقودها لهم، وما 
تفعلــه إصدارات ‘ألتيميت‘ اجلديدة هو االرتقاء بذلك 

املستوى من اإلتقان والتعقيد إلى حدود جديدة«.
»التعديــل  وحــدة  مديــر  هانســن،  كليــر  ويضيــف 
الشــخصي« فــي الند روڤــر: »أخذ خبراؤنــا في وحدة 
بــني  الكاســيكي  املزيــج  اخلاصــة‘  الســيارات  ‘تعديــل 
اللونني األخضر واألســود، وأضافــوا إليه تعدياً حديثاً، 
العصريــة  الســاتاني  الطــاء  تشــطيبات  مســتخدمني 
معــزز  األنيــق  املزيــج  هــذا  النحاســية.  والتفاصيــل 
بشــكل أكبــر مــن خــال باقــات ‘فينتيج تــان‘ املقترحة 

للتصميم الداخلي«.
وحتقــق ســيارة »إس ڤــي أوتوبيوغرافــي« ذات قاعــدة 
العجــات الطويلــة جتربــة شــديدة الرقــي عبــر الصقل 
املمتــاز الــذي شــهدته، والــذي يشــمل األبــواب اخللفيــة 
التــي تغلــق آليــاً، إلــى جانب مقاعــد »الدرجــة التنفيذية 
القابلــة إلرجــاع مســاند  بالراحــة اإلضافيــة« اخللفيــة 
الظهــر واملدفــأة واملبــّردة، والتــي مت تصميمهــا علــى 
طريقــة مقاعــد الطيران، كما تأتي مكســوة بجلد شــبه 
األنيلــني، وتوفــر مســاحة للســاقني تزيــد عــن 1.2 متر، 
مســاند  جانــب  إلــى  الدافئــة،  احلجــار  تدليــك  وميــزة 

مريحة لبطة الساق والقدمني للركاب اخللفيني. 

»ألتيميــت«  إلصــدار  املقترحــة  املواصفــات  وتتضمــن 
 Vintage( تــان«  »فينتيــج  بجلــد  الداخلــي  التصميــم 
Tan( وتشــطيبات أليــاف الكربون املموجة النحاســية، 
اجللــدي  التنجيــد  اختيــار  كذلــك  للعمــاء  وميكــن 
املقــدم مــن الفنانــني اإليطاليــني فــي »بولترونــا فــراو« 

)Poltrona Frau( من أجل شعور حقيقي بالرخاء.
ويتوفــر الطــراز املمتــاز هــذا مع عــدة خيارات بالنســبة 
البنزيــن  تتضمــن محــرك  نقــل احلركــة،  ملجموعــات 
ثمانــي األســطواني بالشــحن الفائق وقــوة 565 حصان، 
أو مجموعــة P400e شــديدة الكفــاءة الهجينــة القابلــة 
للشــحن، والقــادرة علــى قطع ما يصل إلــى 40 كم )25 
ميــل( باالعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة فقــط، كمــا 
الكربــون  ثانــي أكســيد  انبعاثــات  فــي  حتقــق تخفيضــاً 

لتنخض إلى ما يبلغ 75 غ/كم.
ديناميــك«،  أوتوبيوغرافــي  ڤــي  »إس  إصــدار  ويعــد 
املزود حصراً مبحرك بنزين ثماني األســطوانات بقوة 
565 حصان والشــحن الفائق، األكثر تركيزاً على متعة 
حصــراً  ويتوفــر  اجلديديــن،  اإلصداريــن  بــني  الســائق 
أيضــاً بقاعــدة عجــات قياســية، مــع حتســني هندســة 
نظــام التعليــق ومعايــرة التوجيــه لتحقيــق اســتجابات 
أكثــر رشــاقة. كمــا يزيــد اتــزان الســيارة بفضــل نظــام 

 )Dynamic Response( الديناميكيــة«  »االســتجابة 
املتطــور النشــط للتحكم باالنــزالق من الند روڤر، إلى 
ارتفــاع املركبــة مبقــدار 8 ميليمتــر،  جانــب تخفيــض 
مــا يحقــق قيــادة أكثر متعة وحضــوراً أكثــر هيبة على 

الطرقات.
وتأتــي العجــات املســكوبة بقيــاس 22 بوصــة بتصميــم 
خماســي الشــعاع، مــع تشــطيبة باللون الرمــادي الداكن 
الامع وتشــطيبة متباينة ذات نقشــة أملاســية، فيما مت 
تلويــن اخلطــوط البــارزة فــي كل مــن فتحــات التهويــة 
بلــون  األماميــة  واملصــد  األماميــة  والشــبك  اجلانبيــة 
وداخــل   .)Graphite Atlas( أطلــس«  »غرافيــت 
الســيارة، الكســوة املخرشــة لقــرص ناقــل الســرعة وزر 
تشــغيل الســيارة والدّواســات، إلــى جانــب مقابــض نقل 
الســرعة املأنــودة باللــون األحمــر خلــف املقــود، جتتمــع 
لتشــدد التركيــز علــى جانــب األداء فــي طــراز »إس ڤــي 
أوتوبيوغرافــي ديناميــك«. وتتضمــن ثيمــة التصميــم 
أوتوبيوغرافــي  ڤــي  »إس  لطــراز  املقترحــة  الداخلــي 
أو   )Ebony( »إيبونــي«  بلــون  الزخــارف  ديناميــك« 
»فينتيــج تــان«، مــع مقاعد جلد شــبه األنيلــني املطرزة 
»إيبونــي«،  بلــون  الســقف  وكســوة  األملاســي،  بالشــكل 

وتشطيبات ألياف الكربون الفوالذية املموجة.

رينــج روڤــر )ألتيميــت(
تقدم إصدارين حصريني جديدين

 وحـدة تعديـل السيـارات اخلاصـة ...
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فورد ايكوسبورت 2021
عائليـة مثاليـة تلهـم مخيلـة عشاقهـا

منــذ إطــاق الطــراز األول لســيارة فورد ايكوســبورت قبل 
نحو عقد من الزمان، حرصت فورد على تزويد السيارة 
مظهــراً  ومنحهــا  األداء  فــي  الكفــاءة  مســتويات  بأعلــى 
خارجيــاً يعكــس جوهــر وروح الشــركة ويحظــى بإعجاب 

اجلميع حول العالم، ليلهم مخيلة عشاق فورد .
، تولــى هــذه املهمة الصعبة إيهاب قاعود، كبير املصممني 
متعــددة  الرياضيــة  الســيارات  الشــاحنات  قســم  فــي 
مدينــة  مــن  قاعــود  ويتخــذ  فــورد.  لــدى  االســتعماالت 
ديترويــت مقــراً لــه حاليــاً، وكان ســابقاً رئيســاً ألســتوديو 
فــي  ايكوســبورت  مشــروع  عــن  املســؤول  فــورد  تصميــم 

البرازيل بأمريكا اجلنوبية. 
تصميم خارجي يليق بكبرى املجات

حتظــى  ســيارة  وتصنيــع  املعقــدة  املهمــة  هــذه  إلجنــاز 
بإعجــاب العمــاء حــول العالــم، حــّث إيهــاب قاعــود فريق 
التصميــم علــى التفكيــر اإلبداعــي خــارج األطــر املألوفــة، 
وقــال موضحــاً: »دعــوت املصممــني إلــى تخيــل رؤيتهــم 
لسيارة فورد ايكوسبورت وهي تتألق على غاف مجلتهم 
املفضلة«. وفي ضوء توجيهات قاعود، عمل الفريق دون 
كلــل أو ملــل علــى ابتــكار األفــكار اجلديــدة، وجنــح فــي 
التوصــل للتصميــم اخلارجــي املتميز لســيارة ايكوســبورت 
فــورد،  بــه  تشــتهر  الــذي  التصميــم  بجوهــر  واالحتفــاظ 
آخذيــن بعــني االعتبــار متوســط امليزانيــة التــي يخصصهــا 

العماء لشراء سيارة متعددة االستعماالت.
وأضــاف قاعــود: »علــى ســبيل املثــال، قمنــا بوضع الشــبك 
األمامــي فــي أعلــى مقدمــة الســيارة ملنحهــا مظهــراً قويــاً 
يعبــر عــن الفخــر واالعتــزاز. ولــدى النظــر إلــى الســيارة 
مــن األمــام، ناحــظ أن غطــاء احملــرك يندمج بانســيابية 
فــي احملــور األمامــي )A-pillar(، ليمنــح الســيارة إطالــة 
إبداعيــة متفردة. ويعكس التصميم بأكمله جوهر عامة 
فــورد، إذ ميكــن علــى الفور إدراك أن الســيارة واحدة من 

إبداعات فورد االستثنائية من النظرة األولى«.
تصميم يعبر عن الكفاءة

كثيــرة هــي املفاهيــم التــي قــد يعبــر عنها مصطلــح كفاءة 
الفريــق علــى استكشــاف مفهــوم  الســيارة، وقــد حــرص 
الكفــاءة مــن عــدة زوايا تتجاوز ببســاطة معدل اســتهاك 

ايكوسبورت للوقود. وقال قاعود: »يتجاوز مفهوم كفاءة 
الســيارة الــذي تصورنــاه معــدل اســتهاكها للوقــود، فقــد 
شــمل أيضاً مســألة كفاءة التصميم اخلارجي. ولهذا قمنا 
باالستغناء عن املواد الزائدة، السيما التي تؤثر على توازن 
الشــكل اخلارجــي للســيارة، اســتخدمنا مصابيــح أماميــة 
وخلفيــة وزوايــا تّلــف هيكل ايكوســبورت بأكمله بدالً من 
البــروز خارجــه، وجــاءت اإلطــارات لتتداخــل مــع الهيــكل 
الطريــق.  علــى  ثباتــاً  أكثــر  مظهــراً  ايكوســبورت  ومتنــح 
ولهــذا تعبــر الســيارة عــن مظهــر قــوي لــدى النظــر إليهــا 
أثنــاء احلركــة«. ولتعزيــز كفــاءة التصميــم، قــام الفريــق 

بالتخلــص مــن كافــة التعقيــدات فــي األســطح اخلارجية. 
ففي الباب اخللفي مثاً، حيث يبرز مقبض الباب ويؤدي 
إلــى تشــويش املظهــر اخلارجــي للســيارة من اخللــف، قام 
الفريق مبنح ايكوســبورت تصميماً أكثر بساطة عبر دمج 
مقبض الباب في املصباح اخللفي، وأصبحت هذه إحدى 
ومبجــرد  ايكوســبورت.  بهــا  تتمتــع  التــي  الفريــدة  املزايــا 
الضغــط علــى الــزر املوجــود علــى مقبــض البــاب اخللفــي، 
ينفتح الباب ليتيح الوصول بسهولة إلى منطقة التخزين.

اجلانب العلمي في التصميم
يحمل اســم ايكوســبورت )EcoSport( باللغــة اإلجنليزية 

بهــذا  والتزامــاً   ،)Eco( وهــو  البيئــة  إلــى  يشــير  مقطعــاً 
اجلانــب، حرص فريق التصميم على تزويد ايكوســبورت 
بأعلى مستويات الكفاءة املمكنة. فأثناء مراحل التصميم، 
مت إنشاء منوذج من الصلصال للسيارة، لتمكني املهندسني 
واملصممني من العمل بانسجام تام لتحسني الديناميكات 

الهوائية.
ومتثــل احلافــة اخللفية للســيارة مثاالً رائعــاً على التعاون 
بــني التصميــم والهندســة فــي أوجه عدة، فجــاءت حواف 
اخللفيــة  والنافــذة  اخللفــي  والضــوء  العلويــة  الزاويــة 
الصغيرة واملدمجة بانسيابية مع التصميم امللتف والفعال 

الــذي أبدعــه قاعــود لتمنــح ايكوســبورت قــدرة فائقة في 
جتارب نفق الرياح.

مســألة  والتصميــم  العلــوم  بــني  الدمــج  ويتجــاوز 
الســامة  تلعــب  حيــث  وحســب،  الهوائيــة  الديناميكيــات 
دوراً كبيراً يوازي بأهميته كافة مراحل عملية التصميم. 
وعــاوة علــى الوســائد الهوائية وأحزمــة األمان، حترص 
فرق فورد على توسيع بحوثها ونطاق عملها مبا يتخطى 
شــروط الســامة املعمــول بهــا، لتمنــح العماء راحــة البال 

املطلقة عند قيادتهم لكافة سيارات فورد. 

املانــع للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

متزايــداً  توجهــاً  املاضيــة  القليلــة  العقــود  شــهدت 
نحــو إضافــة املزيــد مــن أزرار التحكــم والتقنيــات 
واملكونات إلى مقصورة الســيارة، لكن شركة فورد 
اتبعت منهجية مختلفة تقوم على تقليل اإلضافات 
العنصــر  علــى  يركــز  تصميــم  منــط  واســتخدام 
مقصــورة  فــي  العناصــر  لكثــرة  جتنبــاً  البشــري 

سياراتها وتوفير مساحة رحبة وشاملة. 
تطور املشهد أمام السائق

طرأت على مقصورات الســيارات مجموعة واســعة 
مــن التغييــرات منذ كان الســائقون يقومون بالفعل 
لهــا،  املخصصــة  املســاحة  فــي  قفازاتهــم  بوضــع 
وارتداؤهــا جتنبــاً لبرودة املقود املصنوع من املعدن 

واخلشــب خــال فصــل الشــتاء. والســتعراض هــذه 
التغييــرات، أعــدت فــورد مقطــع فيديــو توضيحــي 
عشــرات  فــي  الســائق  منظــور  مــن  للمقصــورة 
املركبات، بدءاً من الطراز »تي« Model T وصوالً 

إلى موستاجن ماك-إي وما بعدها.
على امتداد ســنوات طويلة من التطوير والتحسني، 
نصل اليوم إلى أحدث تصاميم املقصورات الداخلية 

املبتكرة، كما يظهر في الفيديو:
تضمنــت الطــرازات األولــى مــن الســيارات زجاجــاً 
أماميــاً يشــبه نوافــذ املنــازل، ومت تقدميــه كخيــار 

إضافي عند الطلب
تطــور  إلــى  املنحنــي  األمامــي  الزجــاج  ابتــكار  أدى 

أنظمــة تكييــف الهــواء، حيــث لــم يعــد فتــح الزجاج 
األمامي ممكناً

عنــد طرحهــا للمــرة األولــى، بلغــت قيمــة أجهــزة 
املذياع نحو 20% من قيمة السيارة

تأثــر تصميــم لوحات العدادات بعــد احلرب العاملية 
بالســباق نحو الفضاء، فامتألت باملؤشرات الدائرية 
واملفاتيح والعدادات، حيث أصبحت التقنيات جزءاً 

محورياً من حياة الناس
أثــر انتشــار ألعــاب الفيديو واســتخدام أذرع التحكم 
فانتشــرت  املقــود،  تصميــم  علــى  باليــد  احملمولــة 
مــن  الســائق  لتمكــني  بــاألزرار  املــزودة  التصاميــم 

استخدامها بسهولة بأصابعه

تشــهد مقصــورة الســيارة اليــوم اســتخداماً متزايــداً 
مامســة  حتمــل  علــى  وقــدرة  متانــة  أكثــر  ملــواد 
املســتحضرات املختلفــة مثــل معقــم اليدين وكرمي 
الوقاية من أشعة الشمس واملواد الطاردة للحشرات

وبهدف اكتساب فهم أفضل لتطلعات جيل الشباب 
املتمرس بالتقنيات واســتباق التوجهات املســتقبلية، 
أطلقت فورد العام املاضي مشروعاً فريداً من نوعه 
للمشاركة في بناء سيارة سباق افتراضية بالتعاون 
مــع الاعبني. وشــارك في اســتطاعات الــرأي التي 
مت إجراؤهــا عبــر اإلنترنــت نحــو ربــع مليــون مــن 
فــي  للمســاهمة  اإللكترونيــة  الرياضــات  عشــاق 
حتديد مامح الشكل اخلارجي والتصميم الداخلي 

لسيارة فريق فوردزيا بي1 اخلارقة.
وفــي هــذا الســياق، قال روبرت إجنلمان، مســؤول 
»يتمحــور  أوروبــا:  فــورد  فــي  الداخلــي  التصميــم 
مزايــا  تبســيط  حــول   P1 الســباق  ســيارة  مفهــوم 
السيارة وصوالً إلى العناصر األساسية لأللعاب مثل 
السرعة ونقاط االنطاق في السباق والوقت الازم 
إلنهــاء اللفــة. وإلى جانب األلــوان األقل قوة وتبايناً، 
تأتي هذه املزايا لتســهم في احلد من تشــتت السائق 
ومتكينــه مــن التركيز على الســباق. وبوســعنا أيضاً 
تطبيق منهج مبســط لتصميم املقصورات الداخلية 
املســتقبلية، لتشــمل فقــط الوظائــف والعناصــر التي 

يرغب بها العماء«.

فورد تستعرض منهجية التصميم اجلديدة
فـي تغييـر املشهـد

متهيد الطريق للطرازات املستقبلية ...
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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

 SUV اجلديدة كلياً مركبة متعددة االستخدامات
تتميــز باألناقة الواضحة والكفــاءة العالية لتعكس 
شعار العامة التجارية »اكتشف حواسك«. ترتكز 
 X-Motion املعروفــة   MG إلــى فلفســة  املركبــة 
لتشــكل اخليار املثالي لهواة الســرعة، بينما تنضح 
بتصميمهــا الرائــع لتمنــح الســائقني جتربــة قيادة 

متقدمة.
التصميم اخلارجي

األولــى  اللحظــة  منــذ  األنظــار   MG HS تأســر 
 MG بفضــل تصميمها الســاحر الذي يتبنى شــعار
على شــبكة التبريــد األمامية بينما متنح املصابيح 
اخللفية بعداَ آخر لتضيف إلى شكل املركبة سحراً 
الرياضيــة  باملواصفــات   MG HS تبــرز  وروعــة. 
فــي كل جــزء منها مــع احلرفية العالية في رســم 
الهيكل واملواصفات املبهرة لتضمن للســائق قيادة 

طراز متفرد يهتم بأدق التفاصيل. 
مت جتهيــز املركبــة مبصابيح أمامية من قســمني 
لتوفيــر   LED بتقنيــة  تضــم 9 قطــع كريســتالية 
 LED بتقنيــة  نهاريــة  وأضــواء  اســثنائية،  رؤيــة 
ومصابيح خلفية عريضة، بينما تضيف اإلطارات 
بحجــم 18 إنشــاً وماقــط املكابــح احلمــراء رونقاً 
خاصــاً تكملهــا مرايا أبواب كهربائيــة قابلة للطي 

وجناح خلفي وغيرها من املزايا.
وإلضفــاء ملســات مــن األناقــة، مت جتهيــز املركبــة 
بجنــاح خلفي وســكك لألســقف مصنوعة الكروم 
ومقابــض أبــواب مــن الركوم لتضفي رونقــاً أنيقاً 
النتيجــة،  فــي  للمركبــة.  الرياضــي  الطابــع  علــى 
تخرج مركبة جذابة وعالية الكفاءة متنح الشعور 

باالنسيابية والراحة والثبات عند القيادة.
املقصورة الداخلية

وجميلــة  عصريــة  مقصــورة   MG HS تعتمــد 
وحتتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن املنحنيــات 
التــي تضفــي جمــاالً خاصــاً. مت تغطيــة 85% مــن 
املقصــورة باجللد املتوفر باأللــوان احلمراء والبيج 
الرياضيــة   MG مقاعــد  تبــرز  بينمــا  والســوداء، 
الشــبيهة مبقاعــد ســيارات الســباق، مــع مقابــض 
ودواســات  مســطحة  قيــادة  وعجلــة  التغييــر 
جتهيــز  ومت  باحليويــة.  الشــعور  تعــزز  رياضيــة 
مقعد السائق بـ 6 خيارات مختلفة لوضيعة املقعد 
بينمــا يتيــح مقعــد الراكــب 4 وضعيــات مختلفــة 

لترتيب وضيعة املقعد قبل بدء الرحلة.
وإلضافــة املزيــد مــن األناقــة، مت جتهيــز املركبــة 
بسقف بانورامي فسيح لاستمتاع مبنظهر السماء 
واألصــوات  الضجيــج  إلزالــة  للصــوت  عــازل  مــع 

بالراحــة  والــركاب  الســائق  لينعــم  اخلارجيــة 
املقصــورة  تضــم  كمــا  رحلتهــم.  خــال  والهــدوء 
الترفيــه  نظــام  مــع  مدمجــة  تفاعليــة  إضــاءة 
والصــوت لتتناســب مع مزاج الســائق فــي كل يوم. 
MG HS علــى نظــام مــزدوج  تعتمــد مقصــورة 
لتبريــد الهواء والتحكم بدرجة احلرارة باإلضافة 
إلى تبريد خاص للمنطقة اخللفية في املقصورة، 
أثبــت كفاءتــه ليائــم أجــواء املنطقة ومنح الســائق 
والركاب أجواء مريحة للغاية. كما تشــمل املركبة 
العديــد مــن املزايــا االخــرى منهــا املفتــاح الذكــي، 
دخــول املركبة بدون مفتاح، وبدء تشــغيل املركبة 

من خال وظيفة الزر.
األداء

وال يقتصــر املزايا الرائعة على التصميم الرياضي 
والرفاهية في املقصورة الداخلية، فقد مت جتهيز 
MG HS مبحــرك قــوي بســعة 2 ليتر تيربو بقوة 
231 حصانــاً ويولد عزم دوران 360 نيوتن باملتر. 
تتوفــر املركبــة بخياريــن مــن الدفــع االمامــي في 
الفئــة العاديــة وخيــار الدفــع الرباعــي الذكــي فــي 
القصــوى  ســرعتها  تصــل  بينمــا  الفاخــرة،  الفئــة 
إلــى 210 كلــم فــي الســاعة وتعمــل بناقــل حركــة 
مــن 6 ســرعات يتميــز بســهولة تغييــر الســرعات. 

 MG ونتنيجــة لهــذه اخلصائــص، تبعــث مركبــة
متعــة  لهــم  وتوفــر  الســائقني  فــي  احلمــاس   HS
الســريعة. كمــا  الســباق  بســيارات  القيــادة شــبيهة 
ميكــن االختيــار مــن بــني عــدة وضعيــات قيــادة 
هــي االقتصادية Eco، العادية Normal، املريحة 
أســلوب  لتائــم   Sports Comfort، والرياضيــة 
قيــادة كل فــرد وتلبــي حاجاتــه اخلاصــة. وملزيــد 
من احلماس واإلثارة، مت جتهيز MG HS الفئة 
الفاخــرة بنظام االســتجابة الرياضــي الفائق الذي 

يولد أقصى عزم عند تزايد السرعة.
التكنولوجيا

فائقــة  تكنولوجيــا  املركبــة  تعتمــد  الداخــل،  مــن 
اإلعــدادات  لوحــة  مــن  فئتهــا.  تتصــدر  جعلتهــا 
االفتراضيــة بحجــم 12,3 إنشــن وهــي األكبــر في 
بطريقــة  البيانــات  إلــى  الددخــول  ميكــن  فئتهــا، 
لوحــة  تتفاعــل  أن  كمــا ميكــن  ســهلة وعصريــة. 
بحجــم  التفاعليــة  اللمــس  شاشــة  مــع  اإلعــدادات 
10,1 إنــس والتــي تعتبــر مركــز التحكــم بالترفيــه 
واألنشــطة. يعمــل النظــام ميعاجلــني مزدوجــني 
ليؤمــن أداًء عاليــاً وســريعاً وميكن ربطه بســهولة 
مــع تطبيــق الهاتــف الذكــي Apple Carplay أو 
 ،GPS أو نظــام حتديــد املواقــع ،Android Auto

نظــام املاحــة، وغيرهــا مــن الوظائــف املهمة في 
نظام الترفيه واألنشطة. ومن املزايا التكنولوجية 
األخــرى، يبرز نظام الصــوت ونظام MG املبتكر 
فــي  املقصــورة  داخــل  فــي  الهــواء  وتنقيــة  إلدارة 
الراحــة  مــن  يزيــد  مــا  فقــط،  دقائــق   3 غضــون 

واحلالة الصحية في املركبة.
األمان والسامة

 MG HS عنــد احلديــث عــن الســامة، ال تســاوم
تصنيــف  علــى  املركبــة  هــذه  فقــد حصلــت  أبــداً. 
5 جنــوم مــن املؤسســة الصينيــة ملعاييــر الســامة 
الديناميكــي  بتصميمهــا  ومقارنــة   .CNCAP
والهجومي الصارخ، ترتركز MG HS على هيكل 
املقــوى واملعــزز. ومــن اخلصائــص  مــن احلديــد 
االخرى اخلاصة بالســامة، تضم املركبة وســائد 
زر  الســرعة،  مثبــت  وجانبيــة،  أماميــة  هوائيــة 
تشــغيل وإيقــاف احملــرك، مثبــت الســيارة ملنعهــا 
باملركبــة  التحكــم  نظــام  للخلــف،  الرجــوع  مــن 
خال الصعود والهبوط، مكابح إيقاف كهربائية، 
فحص النقطة العمياء، حساســات خلفية، كاميرا 
خلفيــة. وتوفــر هذه املزايا إضافات قيمة للســائق 
لتأمني املزيد من الســامة والراحة خال القيادة 

أو التوقف. 

مركبة MG HS رياضية
مميزة ذات مقصورة فاخرة ومحرك ذات أداء قوي

أوتــو كالس للسيــارات الوكيــل املعتمــد ...
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ناصر بن خالد للسيارات تعلن عن عروض خاصة لصيانة
مكيفات سيارات مرسيدس-بنز قبل فصل الصيف

تقــدم شــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات، الوكيــل العــام 
فــي قطــر، ألصحــاب ســيارات  املعتمــد ملرســيدس-بنز 
مرسيدس-بنز فرصة التحقق من مدى استعداد أنظمة 
تكييــف الهــواء فــي ســياراتهم قبل دخول فصــل الصيف. 
ويســري العرض لغاية 24 أبريل 2021، ويشــمل فحص 
نظــام التكييــف واســتبدال فلتــر املكيــف بســعر مخفــض 
معتمديــن  فنيــني  أيــدي  علــى  التركيــب  أجــور  يشــمل 
ومتخصصــني. وتوفــر خدمــة صيانــة املكيــف بانتظــام 
احملافظة على مستوى جودة الهواء وعمل املكيف بشكل 
مثالي ليوفر للســائقني والركاب أجواء مريحة خصوصاً 

خال فترات احلّر.
إلى جانب ذلك، يحصل العماء على قسيمة توفير على 

قطع الغيار األصلية عند القيام بفحص نظام التكييف.
وفــي هــذا اإلطــار قــال ســعادة الشــيخ فالــح بن نــواف آل 
ثاني، املدير التنفيذي لقطاع الســيارات في شــركة ناصر 
بــن خالــد القابضــة: »تســتمر ناصــر بــن خالد للســيارات 
بتقدمي أفضل العروض وخدمات ما بعد البيع لعمائنا 
في قطر. نحن في ناصر بن خالد للسيارات، نؤمن بأن 
رضــا العمــاء هو أهم أولوياتنا ولذلك نعمل على تقدمي 
أرقــى اخلدمــات وبأفضــل األســعار. ومــع اقتــراب فصل 
إلــى  الصيــف، ندعــو أصحــاب ســيارات مرســيدس-بنز 
االســتفادة مــن هــذا العــرض والتحقــق من مــدى كفاءة 
نظــام تكييــف الهــواء للحصــول علــى جتربة مثاليــة أثناء 
القيــادة«. وتقــدم ناصــر بــن خالــد للســيارات مجموعــة 
متنوعــة مــن اخلدمات فــي مراكز اخلدمــة في املنطقة 
الصناعيــة والغرافــة ومحطة بترول املانــع، لتعزز بذلك 
جتربــة العماء من خال العروض املميزة التي تســاهم 

في تخفيف الكلفة وتوفير الوقت واجلهد.
تبنــي ناصــر بــن خالــد للســيارات جناحهــا مرتكــزة على 
عاقات قوية ومستدامة مع عمائها القيمني من خال 
تزويدهــم مبجموعة واســعة مــن املنتجــات واخليارات. 
للفخامــة والعراقــة  الشــركة مرادفــاً  اســم  وقــد أصبــح 
ويتميــز بتاريخ حافل من اجلــودة في اخلدمة والريادة 
فــي الســوق. وتعمــل الشــركة دائمــاً على حتقيــق تطلعات 
ورغبــات العمــاء وتقــدمي أداء يفوق توقعاتهم. تأسســت 
الشــركة فــي عــام 1957 وهــي املوزع املعتمد فــي قطــر 
ألرقــى العامات التجارية في العالم وهي: مرســيدس-

بنز و Mercedes-AMG ومرسيدس-مايباخ.


