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تستحق األفضل ..

سقطت شرنقة دودة احلرير في إناء اإلمبراطورة 
»ليزو« ذات الـ14عاًما، زوجة اإلمبراطور »وهان« 
عندما  احلرير  سّر  بالصدفة  فاكتشفت  األصفر، 
خيوط  فخرجت  اإلناء،  من  الشرنقة  فتيل  نزعت 
هذا  من  باحلرير،  نسجها  بعد  عرفت  قصيرة 
في  احلرير«  »إلهة  بـ  اإلمبراطورة  لقبت  التوقيت 
الفيلسوف  إليه  أشار  ما  وهذا  الصينية،  األساطير 

الصيني كونفوشيوس.
احلرير  صناعة  سر  إخفاء  على  الصينيون  حرص 
أن  كذبة  حتت  خدعتهم  وعاشت  قرون،  لعدة 
الكهنة  حضور  في  كيميائًيا  تصنيعه  يتم  احلرير 
اإلمبراطور  يصدقه  لم  هذا  ولكن  اآللهة-  -نواب 
البيزنطي، َوفًقا للمؤرخ بروكوبيوس الذي أكد أن 
احلاجز  اختراق  في  جنحوا  البيزنطيني  جواسيس 
الكهنوتي في القرن اخلامس امليالدي، بعدما رَشْوا 
امللذات، َفَوشى  الكهنة الصغار وأغَرْوُه بحياة  أحد 
الكاهن بسر احلرير، الذي يستخرج من دودة القز 
التي تتغذى على ورق التوت! لم يصدق اإلمبراطور 
تهريب  قرروا  لهذا  اجلواسيس،  قصة  البيزنطي 
دود القز واليرقات داخل غطاء رأس أميرة صينية 
كوتان،  مملكة  سلطان  إلى  زفافها  مراسم  أثناء 
ويقال: إن دود القز نفق لطول رحلة الزفاف لهذا 
قرر البيزنطيون تهريب الكاهن والدود عبر طريق 
سماه العالم اجليولوجي فرديناند فون ريشتهوفن، 
احلرير  طريق  أي  سيدينستراس«  »دي  اسم 
-باألملانية- وبعد أكثر من 2000 عام قررت الصني 
إعادة إحياء طريق احلرير عبر قطار جتاري يعبر 
ألف   12 بطول  أوروبا،  الصني حتى  دولة من   70

وصول   2017 وشهد  يوًما،   18 في  يقطعها  كلم 
أول قطار إلى لندن قادًما من الصني وعلى متنه 
بضائع صينية منها سيارات تابعة ملجموعة سايك 
ما  وهذا  االقتصادية-  الصني  عسكر  أذرع  -إحدى 
أقلق صناع السيارات، الذين مازالوا يتجرعون آالم 
الصناع،  كبار  بني  توغلوا  الذين  الصينيني  خدعة 
التجارية  العالمات  في  باالستثمار  وأقنعوهم 
بنسب ضئيلة ومببالغ طائلة، وخطوة بخطوة حتى 
وصلت نسب استثمار الصينيني أكثر من 25%، ما 
املستشارة  رأسها  وعلى  األوروبية  احلكومات  نّبَه 
صارمة  قرارات  أصدرت  التي  ميركل،  األملانية 
كبرى  في  باالستثمار  للصينيني  السماح  بعدم 
غضبها  عن  وأعربت  السيارات-  -خاصة  العالمات 
الصينيني-  -تقصد  للغرباء  للسماح  مرسيدس  من 
أن  وأعتقد  أسهمها،  من   %10 على  باالستحواذ 
فأحَيْوا  البديلة،  الطرق  إلى  الصينيني  دفع  ما  هذا 
املليارات  فكرة طريق احلرير وأنفقوا عليه مئات 
والترغيب  الترهيب  عصا  مستخدمني  إلنشائه، 
أن  نعرف  أن  ويكفينا  املجاورة،  الدول  لبعض 
الدهاء الصيني استطاع أن يقنع أكثر من 70 دولة 
للسماح ملد خط سكك احلديد بطول 12 ألف كلم 
ألطول  يجهزون  إنهم  ويقال:  قياسي،  زمن  في 
الصينية  الكهربائية  السيارات  سيحمل  قطار 

وغيرها إلى أوروبا في غضون أسبوع.
العربية  بعيدة االالف  الدول  هذا و نؤكد على أن 
أغلبنا  ألن  والتصدير  االنتاج  حروب  عن  االميال 
حروب  في  املنتصرين  يصنعه  ما  مستهلكني 

االنتاج... هذا واهلل أعلم.

طريـق احلريـر

4

8

إيالف موتورز تدشن )سي إس75 بالس( و )إيدو بالس( في السوق القطري

جاكوار
حتدي إيفرست

800 0003  |  qatar.maserati.com مجموعة طرازات مازيراتي 

فوق العادة بكّل المقاييس

حصــدت جائــزة السيــارات الذكيــة ...



www.mazda-qatar.com    

ينطبق العرض على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط  |  مجانًا: تأمين شامل، خدمة صيانة لمدة 2 سنة/ 30,000 
كلم )أيهما يأتي أواًل( وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا CX-5 و CX-9  |  مجانًا تأمين شامل وتسجيل لدى 

المرور ينطبق على سيارات مازدا 3، مازدا 6 ومازدا CX-3 ومازدا CX-30  |  الدفعة األولى %35 والدفعة الثانية 65% 
خالل 6 - 18 شهر وعلى اقساط متساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل. بطاقة شكرًا مع كل عملية شراء: بطاقة 

هدايا بقيمة 1,000 ريال قطري أو 750 ريال قطري أو 500 ريال قطري على حسب طراز السيارة.

Mazda CX-9 | 2021

Mazda 3 Hatchback | 2021

Mazda 6 | 2021

Mazda CX-30 | 2021

Mazda CX-5 | 2021

هدية شهر رمضان المبارك!
استمتع بقيادة سيارات مازدا االستثنائية 

مع باقة عروض "العناية والمشاركة" الحصرية

اشتري سيارة مازدا واحصل على المزايا التالية
 هدايا مع كل عملية شراء

مجـانـًامجـانـًا تأمين شامل
لمدة عام واحد

 خدمة صيانة لمدة
2 سنة/ 30,000 كلم

ادفع 
35%  تسجيلمجـانـًا

لدى المرور
والحقًا 65%

خالل 6-18 شهرًا
ضمان غير محدد عدد 

كلم وخدمة المساعدة 
على الطريق
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سنوات

55563981 لمعرفة المزيد من المعلومات:

هاتف: 44435965 - 44417859
info@mazda–qatar.com  

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء

الجمعة: 4.30 مساًء - 8.30 مساًء

صنــاعـة يـابـانـيـــة
العرض ساري حتى 9 يونيو 2021

ناصر بن خالد للسيارات تقدم عرضا 
خاصا على زيوت مرسيدس-بنز 

تقــدم شــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات، الوكيــل املعتمــد 
ملرســيدس-بنز فــي قطــر، عرضــاً خاصــاً لعمالئهــا علــى 
تغييــر فلتــر وزيــت الســيارات األصلــي من مرســيدس-بنز 
والذي يعتبر اخليار األمثل جلميع سيارات مرسيدس-بنز 

بفضل تركيبته الفريدة وجودته العالية. 
يســري العــرض اخلــاص لتغييــر فالتــر وزيــوت احملركات 
على مركبات مرســيدس-بنز مبختلف فئاتها ومحركاتها 

من 4 و 6 و 8 أسطوانات.
ويوفر الزيت األصلي من مرسيدس-بنز العديد من املزايا 
منهــا الســالمة التامــة حتى فــي درجات احلــرارة القصوى 
وظــروف الطقــس املختلفــة، كما مينح حمايــة أكبر للقطع 
الداخليــة فــي احملــرك ليزيــد مــن عمــره وكفاءتــه ويبقــي 
علــى نظافتــه لفتــرة أطول. كما يســاهم الزيت فــي التقليل 
مــن االحتــكاك بني قطــع احملرك ما يرفع من جودة األداء 

ويؤمــن التزييــت الفعــال فــي جميــع حــاالت القيــادة.  كمــا 
تعمــل هــذه الزيــوت الفائقة على حتســني معدل اســتهالك 
عــن  الناجتــة  الكربونيــة  االنبعاثــات  تقليــل  وعلــى  الوقــود 

السيارة.
تبنــي ناصــر بــن خالــد للســيارات جناحهــا مرتكــزة علــى 
عالقــات قوية ومســتدامة مــع عمالئها القيمــني من خالل 
تزويدهــم مبجموعــة واســعة مــن املنتجــات واخليــارات. 
وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز 
بتاريخ حافل من اجلودة في اخلدمة والريادة في السوق. 
ورغبــات  تطلعــات  حتقيــق  علــى  دائمــاً  الشــركة  وتعمــل 
العمالء وتقدمي أداء يفوق توقعاتهم. تأسست شركة ناصر 
بــن خالد للســيارات في عــام 1957 وهي املوزع املعتمد في 
وهــي:  العالــم  فــي  التجاريــة  العالمــات  ألرقــى  قطــر 

مرسيدس-بنز ومرسيدس-AMG ومرسيدس-مايباخ.
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للمحافظة على أداء مثالي للمحرك

فريق جازو للسباقات يحتفي بالنصر
مبركزين على منصة تتويج رالي البرتغال

يعزز ريادة تويوتا في فئة املصنعني ...

أحتفــل فريــق جــازو للســباقات GR بفــوزه الثالــث واعتــالء منصة 
التتويج مبركزين في أربعة سباقات شارك فيها للعام 2021 حتى 
اآلن ضمــن بطولــة العالــم للراليــات WRC التــي ينظمهــا االحتــاد 
الدولــي للســيارات FIA، وذلــك بعــد أن تــوج إلفــني إيفانــز مؤخــراً 
بلقــب رالــي البرتغــال علــى مــن مركبــة تويوتــا يــارس للراليــات 
WRC التــي حتمــل الرقــم 33، في حني احتل سيباســتيان أوجييه 
املركــز الثالــث على من مركبــة تويوتا يارس للراليات WRC التي 
حتمــل الرقــم 1، ليواصــل بــدوره صــدارة بطولة الســائقني، بفارق 
نقطتني فقط أمام إيفانز، بينما عززت تويوتا تقدمها في ترتيب 
املصنعــني. قــدم إيفانز أداًء متزناً وذكيــاً خالل الرالي 
الســائق ســكوت  مــع مســاعده 

مارتــن علــى من مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي حتمل 
الرقــم 33، ليتصــدر الســباق فــي نهايــة ثالــث أيــام الســباق والفــوز 
مبرحلتــني فــي صبــاح اليوم الرابــع واألخير، ليختم الســباق بالفوز 
بـــ 6 مراحــل، وينهي الرالي بفوٍز مســتحق بفــارٍق قدره 28.3 ثانية 
عن منافسه في املركز الثاني. وبالنتيجة، حقق إيفانز فوزه الرابع 
خــالل مســيرته فــي بطولــة العالــم للراليــات، وثالــث فــوٍز لــه منــذ 

انضمامه إلى فريق جازو للسباقات GR في بداية العام 2020.
ومــن املقــرر أن تنتقــل بطولة العالم للراليــات WRC إلى إيطاليا، 
حيــث ســيقام رالــي إيطاليــا ســردينيا خــالل شــهر يونيــو. ويتميــز 
املوســم مبراحــل ســريعة، وطــرٍق ضيقــٍة  احلــدث اخلامــس فــي 
رمليــٍة مكســوٍة باحلصى. ويتوقع أن يزيــد الطقس احلار الضغوط 

على املركبات وإطاراتها، ويرفع مستوى التحدي القادم.



يـسـري الـعرض مـن ١٥ مايو إلـى ١٥ أغسطس ٢٠٢١

QAR 179,900 
ابـتـداء مــــن

اكسبيديشن 

QAR 139,900 
ابـتـداء مــــن

اكسبلورر 

QAR 99,900 
ابـتـداء مــــن

توروس

منطقة الصناعية |  هاتف:  (+٩٧٤) 4448 9053  |  4448 9922     فاكس:   (+٩٧٤) ٤٤٦ ٢٢٥٩٧
مواعيد خدمة مابعد البيع : من السبت إلى الخميس ، ٧ صباحًا حتى 7 مساءً

٢٠٢١/٢٠٦٥

اسـتمـتع بـصـيفك
مع مجموعة من الهدايا الرائعة

اسـتمـتع بـصـيفك
مع مجموعة من الهدايا الرائعة
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بطلتهــا  بــاس«،  إس75  »ســي  وســحرت 
املبهرة، وتصميمها الرائع، أعني كافة احلضور 

بفضل وفرة مميزاتها التكنولوجية املتطورة.
و”ســي إس75 بــاس«، هــي ســيارة رياضيــة 
االســتخدامات مصممــة بجــرأة وال  متعــددة 
تخجــل مــن عرضهــا. وقــد مت تصميــم هــذا 
العــرض األخير من “شــاجنان قطــر” للتأكيد 
على مظهرها القوي وحجمها الذي ال يقهر. 

وتأتي »ســي إس75 باس« مبحرك ســعة 2.0 
لتــر بشــحن توربينــي أكثــر مــن مناســب قــادر 
نيوتــن   360 و  233 حصــان  قــوة  توليــد  علــى 
متر من عزم الدوران، وهي متطلبات قيادة 

كافية للجميع. 
قطــر”  “شــاجنان  عــروض  أحــدث  وتتوافــر 
فــي نســخة محملة بالكامل فقــط، وهي تتيح 
التمتــع مبجموعــة مذهلــة مــن مزايا الســامة 
والراحة مبا في ذلك عجات ألومنيوم مقاس 
19 بوصــة وفتحــة ســقف بانوراميــة كهربائية 

وبــاب خلفــي كهربائــي وشاشــة LCD تعمــل 
وإمكانيــة دخــول  بوصــة  باللمــس مقــاس 12 
املركبة بدون مفتاح مع بدء التشغيل عن بُعد.

ُوزودت الســيارة اجلديدة أيضا مبقعد الســائق 
 6 فــي   كهربائيــا  والتعديــل  للضبــط  القابــل 
الســائق  مــن  لــكل  تهويــة  ونظــام  اجتاهــات، 
الذكــي،  التكيفــي  الســرعة  ومثبــت  والراكــب، 
وكاميــرا 360 درجــة، ونظــام حتذيــر مغادرة 

املسار، من بني مزايا آخري ال حصر لها.
متعــددة  الرياضيــة  الســيارة  هــذه  وتُطــرح 
االســتخدامات واملصممــة ببراعــة فــي سلســلة 
والتــي  للغايــة  اجلذابــة  األلــوان  خيــارات  مــن 
والبنــي  الرمــادي  األذواق:  جميــع  ترضــي 

واألزرق واألبيض والفضي واألسود.
تشــهده  الــذي  الهائــل  التطــور  إطــار   وفــي 
»شاجنان”، تتميز سيارة “سي إس75 باس”  
بشــبكة ســوداء رائعــة على شــكل قرص العســل 
املصابيــح  مــن  مبجموعــة  ومثبتــة  الهندســي 

األماميــة األنيقــة وذات املظهر املتوســط   والتي 
املركبــة  مــن  األمامــي  اجلــزء  علــى  تضفــي 

مظهرا أخاذا. 
واملظهــر اجلانبــي واضــح أيضــا بفضــل سلســلة 
مــن اخلطــوط األنيقــة املتناقضة علــى ما يبدو 
واملنحنيــات الضخمــة التــي تتدفق معا لتشــكل 
تصميمــا ممتعــا إلــى حد مــا. وحتكي الســبائك 
املــزدوج مقــاس 19 بوصــة قصــة  اللــون  ذات 
تقاطــع أنيــق بشــكل غيــر معتــاد. وفــي الوقــت 
بعــض  أيضــا  اخللفــي  اجلــزء  يحمــل  نفســه، 
اللتــان  الزعنفتــان  أهمهــا  الســارة،  املفاجــآت 
الـــ »ســبويلر” ) اجلنــاح اخللفــي  تبــرزان مــن 
للســيارة( مــع مصابيح مكابــح مدمجة تضفي 

على “سي إس75 باس”، مظهرا مستقبليا. 
اخللفيــة  املصابيــح  ُصممــت  فقــد  ذلــك  وإلــى 
منحنيــات  مــع  مبهــج  بشــكل  عصريــة  لتبــدو 
انســيابية ملســاء مثبتــة فوق فتحتــني عادمتني 
الســيارة  طــول  ويبلــغ  بالكــروم.  مطليتــني 

اجلديــدة 4690 ملــم، بعــرض 1865 وارتفــاع 
1710 ملم.

الســيدان  الســيارات  لعشــاق   .. بــاس  إيــدو 
الرياضية

موتــورز،«  »إيــاف  شــركة  طرحــت  كمــا 
فئــة  مــن  اجلديــدة  بــاس«،  »إيــدو  ســيارة 
الســيدان، وســرعان مــا خطفــت ســيارة »إيدو 
بــاس« الرياضيــة ذات املنظــر األخــاذ القلــوب 
والعقــول في آن واحد بفضــل حجمها الصغير 
عــن  ناهيــك  القــوي،  الرياضــي  وحضورهــا 
احلزمــة املرضيــة مــن أفضــل التقنيــات التــي 

ُزودت بها السيارة.
وجتيء سيارة “إيدو باس« السيدان اجلديدة 
قــوي  محــرك  لهمــا،  ثالــث  ال  خياريــن  فــي 
بســعة 1.4 لتــر يعمــل بالشــحن التوربينــي ينتج 
156 حصانــا وعــزم دوران 260 نيوتــن متــر، 
ومحــرك بســعة 1.6 لتــر بســعة 1.6 لتــر بقــوة 

126 حصان و عزم دوران 161 نيوتن متر. 

ثاثــة  فــي  اجلديــدة  الســيارة  موديــل  يأتــي 
أشــكال ليناســب جميــع األذواق. ويتيــح الشــكل 
املميــزات  مــن  رائعــة  مجموعــة  منهــا  األبــرز 
مثــل فتحة الســقف البانورامية، دخول املركبة 
بــدون مفتــاح، والتحكم التكيفي في الســرعة، 
وشاشــة »إل ســي دي« LCD تعمــل باللمــس 
مقــاس 10 بوصــات مع نظام ماحة، وكاميرا 
مزايــا  بــني  مــن  اخللفيــة،  الســيارات  وقــوف 

آخرى كثيرة. 
وتطــرح »شــاجنان قطــر« اآلن ســيارة »إيــدو 
متعــددة:  ألــوان  بخيــارات  اجلديــدة  بــاس« 
والبنــي  والفضــي  واألزرق  واألبيــض  األحمــر 
املختلفــة  األلــوان  لوحــات  لتناســب  واألســود 
إلضفــاء  مصممــة  والســيارة  للمســتهلكني، 

مظهر سيارة السيدان األنيقة والرياضية.
وتُــزود ســيارة »إيــدو بــاس« أيضــا بـــ شــبكة 
مصحوبــة  نحــل  خليــة  شــكل  علــى  ســوداء 
مبصابيــح أماميــة رفيعــة متصلة بشــكل وثيق 

متنحهــا  التــي  النهاريــة    LED مصابيــح  مــع 
مظهرا واسعا.

ويتميــز املظهر اجلانبــي املصمم بدرجة عالية 
من األناقــة، باخلطوط املزدوجة الديناميكية 
»فاســتباك«  منــط  إلــى  تشــير  التــي  الهوائيــة 
الــذي مينــح هــذه الســيارة الســيدان مظهرهــا 
اخللفــي  اجلــزء  علــى  ويبــرز  الرياضــي.  
مجموعــة مــن املصابيــح اخللفيــة األنيقــة التي 
تعكــس املصابيــح األماميــة بتقنيــة LED، مما 
يحقــق مظهــرا غايــة فــي التنســاق. وإلــى ذلــك 
تتميــز ســيارة “إيدو بــاس« كذلك مبجموعة 
املزدوجــة  »الشــكمان”  العــوادم  مســالك  مــن 

الامعة املزينة بالكروم. 
الرياضيــة  الســيدان  الســيارة  أن  واخلاصــة 
اجلديــدة قــد ُصممت على هذا النحو كي تبدو 
الواقــع  فــي  لكنهــا  للغايــة ومضغوطــة،  أنيقــة 
كبيرة جدا، إذ يبلغ طولها  4.730 ملم وعرض 

1.820 ملم وارتفاع 1505 ملم

إيــالف موتـــورز
تـدشن )سـي إس75 بالس( و)إيـدو بـالس(

فــي الســوق القطــري
بحضور عدد كبير من عشاق عامة شاجنان ولفيف من مجلس االدارة  عدد كبير من وممثلي 

وسائل اعام محلية  دشنت “إياف موتورز،” املوزع املعتمد لسيارات شاجنان في قطر، أحدث 

طرازات عامة شــاجنان الصينية »ســي إس75 باس« و »إيدو باس« في الســوق القطري هذا 

وقد صرح 

ـ قطر قائاً :”يســرنا اليوم االحتفال بأطاق احدث  الســيد /عصام البشــير مدير عامة شــاجنانـ 

طــرازات شــاجنان فــي قطــر بعد النجاح الكبير للعامة منذ اطاقها في قطر واكتســاب شــرائح 

كبيــر مــن العمــاء الذيــن وثقوا في العامــة بعد جتربة قيادة ألغلب الطــرازات التي حازت على 

اعجاب العماء مما انعكس على زيادة كبيرة في املبيعات ما حفزنا لتدشني املزيد من الطرازات 

التى حتاكي رغبات العماء.”

وكشــف النقــاب عــن الســيارة اجلديــدة »ســي إس75 بــاس« التــي طــال انتظارهــا بفــارغ الصبر، 

فــي فاعليــة مميــزة أقيمت فــي صالة عرض شــاجنان الكائنة على طريق ســلوى، واقتصر فيها 

احلضور على من ُوجهت إليهم الدعوات فقط.

وجذبــت »ســي إس75 بــاس«، احلاصلــة على جائزة »أفضل ســيارة ذكية«، اهتمــام الكثيرين، 

لكن اجلمهور شــمل شــخصيات مهمة مختارة بعناية، وصحفيني رفيعي املســتوى، مما يســلط 

الضوء على الطبيعة املتميزة لواقعة كشف النقاب عن السيارة اجلديدة. 

عصــام البشيـــر:
يسعدنا اثراء السوق القطري بأفضل الطرازات التي حتاكي رغبات العمالء

حصــدت جائــزة السيــارات الذكيــة ...
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الرايــة اوتــو تختبــر قـــوة

االسطورة رام 1500
اجليل اخلامس ميتاز بالصالبة واالناقة ...

الشــاحنات  اســطورة  هــي  جتربتنــا  جنمــة 
االمريكيــة  مــن عالمــة رام 1500 ليمتــد 2021 
بيــك اب رام بجيلــه  لـــ  التــي تعتبــر أول اختبــار 
رام  طــراز  ويوفــر  هــذا   ، اجلديــد  اخلامــس 
1500 أعلــى قــدر مــن الفخامــة والراحــة بني كل 
املنافســني لــه بــدون أي منــازع ، بدايــة اســتخدام 
اسم رام كان في عام 1932 ، أي منذ زمن بعيد 
جــًدا ، لنعرفكــم اليــوم علــى أجــدد مركبــات رام 
مع نسخة الفخامة ليمتد التي يتوفر بها الكروم 
الفضــي بكثافة مــن اخلارج ، ويوفر تصميم رام 
1500 اجلديــدة الكثيــر مــن الراحــة واالنســيابية 
مــن خــال اخلطــوط احلادة علــى الهيــكل . يعتبر 
هــذا البيــك اب األصلــب الــذي صنعتــه مجموعــة 
FCA حتــى اآلن مــع هيــكل مصنــوع بنســبة 98 
%مــن الفوالذ الصلب ، وعلى الرغم من الصالبة 
إال أنه أخف وزنًا من اجليل الســابق مبقدار 102 

كيلوغرام
لطاملا كانت رام هي الشاحنة املزعجة للمنافسني 
في فئتها، حيث أنها دائماً ما حصلت على حصة 
رئيســية في مبيعات البيك-أب نصف طن، وفي 
عــام 1994 غيــرت دودج رام 1500 اللعبة عندما 
الصندوقــي  التقليــدي  التصميــم  مــن  تخلصــت 
لتصبــح ســيارة بيــك-أب صغيــرة كبيــرة، والتــي 

أثبتت شعبية كبيرة بني العمالء.
لكن سرعان ما قام باتباع نفس اخلطوات وعلى 
رأســهم فورد وشــيفروليه، وفي منتصف العقد 
األول مــن القــرن احلادي والعشــرين، بدأت رام 
بتقدمي مستوى فاخر من الطرازات واملوديالت، 
وبعد فترة بسيطة أصبح لدى فورد وشيفروليه 
شــاحنات فاخرة كذلك. وفي عام 2013 و2014 
آخــر عندمــا  إلــى مســتوى  املنافســة  رام  أخــذت 
أوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل  أب  بيــك  قدمــت 
مــع أكثــر مــن 6 ســرعات، قبــل أن تطلــق طــرازاً 
مبحــرك ديــزل خفيــف، واحتاج املنافســون لعدة 

سنوات من أجل تقليد ما فعلته رام.
اخلالصــة هــي أنــه رغــم أن رام دائمــاً مــا حتتــل 
املركز الثالث في سباق املبيعات، إال أنها هي التي 
مهــدت الطريــق لشــاحنات البيــك أب احلديثــة، 
صناعــة  فــي  رام  خطــا  يتبــع  اجلميــع  أن  حيــث 

سيارات البيك أب. 
التصميم اخلارجي

مــن الواضــح أن الشــكل اجلديــد لــــ رام 1500 هــو 
مستقبل الشاحنات الكبيرة، حيث تأتي بتصميم 
مبتكــر ومــواد عاليــة اجلــودة وتقنيــات حصرية 

وجتهيزات أيروديناميكية متطورة.
الواجهــة األماميــة للشــاحنة رام 1500  وتتزيــن 
جديــدة بشــعار رأس الكبــش املنقــوش مــع كلمــة 
RAM بحروف كبيرة، وتعمل األضواء األمامية 
بنظــام LED AFS ذكــي جديــد، ويحتــوي علــى 
أضــواء أمامية إســقاطيه ثنائيــة الوظيفة وأضواء 
حصلــت  التــي  التغييــرات  أهــم  إحــدى  ضبــاب. 
عليها رام 1500  هو تخفيض وزنها مبقدار 102 
كجــم باملقارنــة مع اجليل الســابق، ونتيجًة لذلك 
أصبحت أخف وأطول وأعرض، مما أثر بشــكل 
إيجابــي علــى مســاحة املقصــورة الداخلية وراحة 

الركاب، حيث ازدادت مبقدار 10.16 سم. 

األملنيــوم  مــن  مصنــوع  اجلديــد  اخللفــي  البــاب 
وخالفــاً  رفعــه،  علــى  تســاعد  بخاصيــة  يتميــز 
ملعظم الشاحنات املنافسة، تستخدم رام دعامات 
يعطــي  ممــا  والزيــت،  بالنيتروجــني  مشــحونة 
مســاعدة حتــى فــي أبرد األجــواء أو أكثر درجات 
احلرارة. وميكن كذلك إنزال الباب عن بعد من 
خالل املفتاح، وازدادت ســعة تخزين في اخللف 
لتصبح أكبر بنســبة 100% من أقرب منافساتها، 

حيث أصبحت السعة 151 لتر.
األداء الرائد

تتوفــر رام 1500 مبحــرك هيمــي V8 ســعة 5.7 
لتــرات يعطــي قــوة 395 حصــان وعــزم دوران 
آلــي  حركــة  بناقــل  ويرتبــط  نيوتن-متــر،   557

TorqueFlite من 8 سرعات.
كما حصلت رام اجلديدة على صدمات التخميد 

)FRD( التــي توفــر تقنيــة التخميــد باالســتجابة 
علــى  للصدمــات  املمتــص  النظــام  مــع  املتــرددة 
جميــع الزوايــا األربعــة، وأثنــاء االنعطــاف تتلقــى 
الــرام 1500 أوامــر باإلبطــاء والفرامــل القويــة، 
حيــث يقــوم بإغــالق صمــام االلتفــاف ليتــم عمل 
تخميــد بقــوة أكثــر، ممــا يعطــي الســيارة املزيــد 
مــن الثبــات والتــوازن. ويقوم بفتــح الصمام على 
الطــرق الوعرة والســرعات العالية للتخفيف من 
حدة التخميد، وهذا يعطي السائق راحة وحتكم 
أكثر، كما يأتي نظام الفرامل مع مسافة تخميد 

إضافية بنسبة 18
املقصورة الداخلية

إلــى رام 1500 اجلديــدة نالحــظ  الدخــول  عنــد 
أنه مت إعادة تصميم الكونســول الوســطي مع 12 
وحــدة مختلفــة للتخزيــن، كمــا مت توفيــر أول 

تطبيــق لشاشــة تعمــل باللمس مقــاس 12 بوصة، 
مــع رســومات مصممــة خصيصــا لطــرازات رام 
املختلفــة، كمــا مت إضافــة صــف كامــل جديد من 
أزرار التحكم مع أزرار تبديل مخصصة، ولوحة 
 USB مداخــل   5 و  للجــوال،  الالســلكي  شــحن 
مــن بينهــم 4 ألجهــزة الكمبيوتــر، ويدعــم نظام 
 Apple تطبيقــي  املبتكــر  الترفيهــي   UConnet

.Android Auto و CarPlay
وحصل الصف الثاني على مقاعد قابلة لالنزالق 
واإلمالــة بزاويــة تصــل إلــى 8 درجــات، وأرضية 
تخزيــن  نظــام  مــع  حقيقيــة  مســطحة  حتميــل 
مــع حلقــات ربــط ألســفل  Ram Bins  مدمــج 
ومساحات تخزين قابلة للتوسعة حتت املقاعد.

 Harman كما توفر املقصورة نظام صوتي طراز
Cardon بـــ 19 ســماعة ومضخــم صــوت يعطــي 
قــوة 900 واط ومضخــم صــوت كمــان، وتكتمــل 
التجهيــزات مــع كاميرا محيطيــة 360 درجة مع 

منظار للسيارة بعدسة عني الطائر.
أنظمة السالمة واألمان

اجلديــدة   2019 موديــل   1500 رام  فــي  تتوفــر 
بالكامــل أكثــر مــن 100 ميزة للســالمة واألمان، 
وهــي تتضمــن نظــام تثبيــت الســرعة الذكــي مــع 
ونظــام  واالنتظــار،  والتحــرك  التوقــف  خاصيــة 
مــن  حتذيــر  ونظــام  العميــاء،  البقعــة  رصــد 
مــن  الســائق  حتــذر  التــي  األمامــي،  االصطــدام 
وقوع اصطدام وشيك، ونظام التنبيه باستخدام 
الفرامــل والتحكــم فــي متايــل املقطــورة، ونظام 
املســار، ونظــام احلفــاظ  التحذيــر مــن مغــادرة 
على املسار، ونظام ركن السيارة بشكل موازي أو 
طولي، ونظام املساعدة في صعود املرتفعات من 

خالل أجهزة استشعار باملوجات فوق الصوتية.
انطباع القيادة

نظــام  هــو  اجلديــدة   1500 رام  مييــز  مــا  أبــرز 
التعليــق مــن اجليــل التالــي احلصــري بفئــة هــذه 
اقتصــاد  حتســني  علــى  يعمــل  والــذي  الشــاحنة، 
فــي اســتهالك الوقــود وحتســني القيــادة وزيــادة 
القــدرات علــى الطرق الوعرة، وتــوازن احلمولة، 
ويرتفــع مبعــدل بوصــة واحــدة واحملــور اخللفــي 
احلركــة  ناقــل  يســاهم  كمــا  إلكترونيــا،  ينغلــق 
اجلديــد األوتوماتيكــي من 8 ســرعات في إعطاء 

كفاءة جيدة وقيادة ممتعة.
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السيارات الوطنية
تعلن عن متديد عروض رمضان احلصرية حتى 9 يونيو

استثمارا لنجاح عروضها املتميزة ...

اعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة، الوكيل الوحيد 
بتمديــد  عقــود،   4 مــن  ألكثــر  قطــر  فــي  ملــازدا 
يونيــو   9 حتــى  الناجحــة  الرمضانيــة  حملتهــا 
وتتضمــن مكافــآت متعــددة للعمــاء إلــى جانــب 
الســيدان  موديــات  ملختلــف  مغريــة  أســعار 

وسيارات الدفع الرباعي.
املزايــا  مــن  العديــد   Mazda حملــة  تتضمــن 
والهدايــا التــي تشــمل مزايــا ذات قيمــة مضافــة 
مثــل الضمــان املمتــد ، والتأمني الشــامل املجاني، 
واخلدمــة املجانيــة ملــدة عامــني أو 30،000 كــم 
)أيهمــا يأتــي أوالً( ، والتســجيل ، ومــا إلــى ذلــك 
إلــى مزايــا  ، باإلضافــة  علــى طــرازات مختــارة 

جذابة للغاية وبأسعار تنافسية
. وإلى جانب املزايا األخرى ، يتم منح كل عميل 
يشــتري  مــازدا بـــ »بطاقــة هدايــا شــكراً« تتراوح 
مــن 500 ريــال قطــري إلــى 1000 ريــال قطــري  
وذلــك بنــاًء علــى الطــراز الــذي مت شــراؤه. تأتــي 
تلــك احلملــة انطاقا  من مكانة مازدا في ســوق 
والتقنيــات  الفريــد  التصميــم  ذات   الســيارات 
املبتكــرة . وتعد مازدا العامــة التجارية الوحيدة 
مــع مجموعــة كاملــة مــن الطــرازات الترويجيــة 
املتاحة في قطر والتي يتم تصنيعها في اليابان ، 
والتي حصلت جميع طرازاتها السيدان وسيارات 
 IIHS Safety Pick 2021 الدفع الرباعي جائزة

.Plus
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

التقنيــات   مــن  العديــد  مــازدا  ســيارات  تضــم   
الرائعــة  مثــل تقنيــة ســكاي  اكتــف العائلية والتي 
ترفع األداء إلى آفاق جديدة وتوفر متعة القيادة 
بــا  املرحــة  القيــادة  الوقــت.  نفــس  فــي  املطلقــة 

مجهود جتعل املرء يشعر بأنه حي!
حلول بارعة ... تكسر احلواجز 

يصمم مهندســو مازدا سياراتهم بالشعور وليس 
بورقــة املواصفــات. إنهــم يعلمــون أنهــم حصلــوا 
عليها بشــكل صحيح عندما تشــعر أن السيارة قد 
عــادت إلــى احليــاة. وفــي قلــب كل ســيارة مــازدا 

محركها - قوة حياتها.
لزيــادة  طــرق  عــن  باســتمرار  مــازدا  وتبحــث 
بــاألداء.  التضحيــة  دون  محركاتهــا  كفــاءة 
بينمــا تخلــى معظــم عالــم الســيارات عــن ابتــكار 
محــرك االحتــراق الداخلــي ، تعتقــد مــازدا أنه ال 
يــزال هنــاك مجــال للتحســني. كان هــذا الهــوس 
بالتركيــز علــى املزيــد مــن الكفــاءة  واالداء مــن 
خــال التحســينات املســتمرة والتــي  أدت بالفعــل  
والتــي كســرت احلواجــز  اإلجنــازات  بعــض  إلــى 

وتعدت األفاق ملازدا .
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضــح التــزام مــازدا الثابــت بتصميــم  ســيارات 
تشــعرك بالبهجة وذلك من خال  ديناميكيات 
 i-ACTIV AWD القيــادة املســتمدة مــن  نظــام
فــي  كبيــر  بفــارق  يتقــدم  الــذي  الواثــق  امللهــم 
التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كروس أوفر 
الرباعــي  الدفــع  نظــام  ضمــان  يأتــي  معاصــرة. 
والتــي   ، مستشــعراته  خــال  مــن   i-ACTIV
تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل زاويــة التوجيــه 
العجلــة  الوقــود ، وتدويــر  ، ومدخــات دواســة 
جنبًــا إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة واســتخدام 
للظــروف  واضحــة  صــورة  لرســم  املســاحات 

ضبــط  اكتــف   اي  لنظــام  ميكــن  اخلارجيــة. 
خــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مــرة فــي الثانيــة ، 
باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، “للتنبؤ” بالشكل 

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

خلــق احســاس باحلركة ، حتى فــي حالة جمود، 
هــذا هــو جوهــر مازدا كــودو ، فلســفة تصميم » 
روح احلركــة » كــودو يتيــح للمصممــني اضافــة 
طابــع شــخصي علــى كل طــراز مع احلفــاظ على 

وفائه مبوضوع موحد
 Kodo - Soul تصميــم  تعريــف  إعــادة  مت 
Motion ، )روح احلركــة(، ويعبــر عــن احلركــة 
القويــة والســريعة، وقد ســاهم فــي تعزيز هوية 
مــازدا اجلديــد والنتيجــة هــي مظهــر خارجــي 
جــريء وفاخــر ، ومقصورة داخلية متنح جميع 

الركاب شعوًرا لطيًفا
مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 

متاشــيًا مــع نهــج مازدا  الذي يركز على اإلنســان 
فــي بنــاء الســيارات ، فــإن CX30 مــازدا  لديهــا 
شــعور بالوحــدة ميتــد إلى مــا وراء القيادة. تضم  
مــازدا CX30 كــروس أوفــر  مقصــورة  واســعة 
تتسع خلمسة مقاعد تلبي رغبات عشاق سيارات 
مازدا  خاصة  من فشــة الشــباب الذين يعشــقون 
كا مــا هــو متميــز فــي احليــاة. تســاعد مقصــورة  
القيــادة التــي تتمحــور حول اإلنســان الســائق على 
ينفصــل  ال  ولكنــه  بالســيارة  باالرتبــاط  الشــعور 
عــن الــركاب اآلخريــن. إن التركيــز علــى الراحة 
يجعــل  اليومــي  االســتخدام  وســهولة  الداخليــة 
ســيارة مــازدا  الكــروس أوفر املدمجــة اجلديدة 

كلًيا سيارة للجميع
مازدا CX30  عشق يدوم   

املهندســون  ســعى  اجلذابــة  املقصــورة  تظهــر   
للحفــاظ على البيئــة االهادئة  من خال التركيز 
على  تقليل الضوضاء واالهتزاز واخلشــونة،  مت 

قياس كل جانب من جوانب مازدا من اإلطارات 
لتقليــل أي ضوضــاء علــى  التفاصيــل    ادق  إلــى 
الطريق.، وبعد دراسة شاملة حول كيفية انتقال 
األصوات عبر مقصورة السيارة  فإنه  يتم تغيير 
موضــع مكبــرات الصــوت اعتمــاًدا علــى ترددهــا 
املبتكــرة  احللــول  تعكــس  أفضــل.  إلنتــاج صــوت 
مثل هذا الشــغف واالهتمــام بالتفاصيل من قبل 
مهندســي ومصممــي مــازدا  الذين يعملــون مًعا 
لتحقيــق هدف مشــترك يتمثل في توفير أفضل 

جتربة ممكنة حملبي العامة التجارية
مازدا CX-30: حرية الذهاب إلى أي مكان

مينــح تصميــم مــازدا  CX30 الكــروس املدمجــة 
 CX30 حريــة التنقــل في أي مكان، تتميز مازدا
بحضــور قــوي وقــوة حصانية قياســية رائدة في 
املتوفــر  الرباعــي  للدفــع   i-Activ ونظــام  فئتهــا 

والذي  يسهل القدرة على القيادة دون عناء.
 Skyactiv-G مبحرك CX30 مت تزويــد جميــع 
بناقــل حركــة  مقترنًــا  األســطوانات  رباعــي   2.0
أوتوماتيكي Skyactiv-Drive 6 سرعات سريع 
التغييــر. يوفــر هــذا احملرك قوة رائــدة في فئتها 
تبلــغ 155 حصانًــا عنــد 6000 دورة فــي الدقيقــة 
و 200 نيوتــن متــر من عزم الــدوران عند 4000 
دورة فــي الدقيقــة. مت جتهيز الكروس املدمجة 
الوعــرة  الطــرق  علــى  اجلــر  مســاعدة  مبيــزة 
اجلديــدة ، والتــي ميكــن أن تســاعد الســائق عنــد 
املغامــرة علــى التضاريــس غير املســتوية. مينحك  
G-Vectoring Control Plus حتكــم طبيعــي 
واســتقرارا أكبــر حســب الصــورة التقليديــة، فإنه 
يتــم التحكــم بقــوة اجلاذبية على جوانــب املركبة 
وفــي األمــام واخللــف بصــورة منفصلــة. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، يقــوم نظــام GVC بضبــط 
التوجيــه  ملدخــات  وفقــا 

ً
احملــرك  دوران  عــزم 

 موحــدا لقــوة 
ً
 حتكمــا 

ً
اخلاصــة بالســائق ليمنــح 

اجلاذبيــة في جميع االجتاهات وحتســني احلمل 

العمودي بشــكل ديناميكي على جميع العجات. 
حيــث يقــوم النظــام GVC بتقليــل احلاجــة إلــى 
تصحيــح عمليــات التوجيهبشــكل كبير،مما يتيح 
الذيتــم اختيــاره  للســائق احملافظــة علــى اخلــط 
بقدرأكبرمــن الثقــة وبإجهاد أقل أثناء الرحات 
الطويلــة. ليــس هــذا فحســب، فمــن خــال جعــل 
ساســة،  أكثــر  اجلاذبيــة  قــوة  بــني  التنقــات 
يقــوم النظــام GVC باحلــد من متايــل الرؤوس 
رحلــة  بذلــك  الــركاب  جميــع  ليمنــح  واألجســاد 
سلســة بشــكل أكبر وممتعة إلى حد بعيد والدفع 
بالعجــات األمامية قياســية ، بينما يتوفر نظام 
الدفــع الرباعــي التنبئــي i-Activ مــن مــازدا  فــي 
مســتويات الفئــات األعلى. للحصــول على جتربة 
علــى   Premium 30-CX تشــتمل   ، دقــة  أكثــر 
الزجــاج  علــى  النشــطة  للقيــادة  عــرض  شاشــة 
خلفــي  وبــاب   ، جلديــة  ومقاعــد   ، األمامــي 
، ونظــام  ، وفتحــة ســقف كهربائيــة  كهربائــي 
إضــاءة أمامــي متكيــف ، ومفاتيــح تبديــل مقــود 
، ومصابيــح أماميــة ومصابيــح خلفيــة مضــاءة 

.LED بتقنية
مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة

للعــام   5-CX مــازدا  مــن  القــادم  اجليــل  يتوفــر 
اجليــل  اطــاق  مت  وقــد  اآلن،  قطــر  فــي   2021
التأكيــد علــى حلــم مــازدا فــي  اجلديــد  إلعــادة 
توفير سيارة دفع رباعي توفر مزيجا  بني متعة 

القيادة وراحة الركاب.
فمــازدا هــي العامــة التجاريــة اليابانيــة الفريدة 
التــي تعمــل باســتمرار  اليجــاد  اتصــال عاطفــي 
مــع العمــاء وتصبــح جــزًءا أساســًيا مــن حياتهــم 
تعزيــز  علــى  مــازدا   عملــت   ، ذلــك  ولتحقيــق 
الشــعور باالرتبــاط بــني الســيارة والســائق ، حيث 
ابتكــرت ســيارات محورهــا اإلنســان وتعمــل فــي 

انسجام مع احلساسيات البشرية.
مبحــرك  كلًيــا  اجلديــدة    CX5 مــازدا  تأتــي 

بنزيــن SKYACTIV-G 2.5 باحلقــن املباشــر. 
األوتوماتيكــي  اليــدوي  احلركــة  بناقــل  مقترنًــا 
SKYACTIV-DRIVE بســت ســرعات. توفــر 
مجموعــات نقــل احلركة هذه تســارًعا قويًا يوفر 
قوة ناجتة تبلغ 187 حصانًا عند 5700 دورة في 
الدقيقــة وعــزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر عند 

5000 دورة في الدقيقة )الدفع الرباعي(
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

الثالثــة علــى قائمــة  املرتبــة   CX9 مــازدا حتتــل 
أفضــل ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضــل 
مــا متتلكــه من حزمــة متميزة تدمــج التصميم 
الرحبــة  املقصــورة  مــع  للغايــة  اجلــذاب  األنيــق 
الراقية واملريحة، إضافة لتجربة القيادة املمتعة 
الســلس،  الترفيــه  نظــام  مــع  املتكامــل  واألمــان 
ولذلك ســوف نتعرف اليــوم على كافة مميزاتها 

خال مراجعتها.
تتميز مازدا CX9.  مبحرك بنزين غير مسبوق،  
املــزود  يوفــر احملــرك   .2.5T  SKYACTIV-G
بشــاحن توربينــي أداًء رائًدا في فئتــه وكفاءة في 
العالــم احلقيقــي ، ويوفــر إثــارة القيــادة التــي لم 
تشــعر بهــا مطلًقــا فــي ســيارة رياضيــة متعــددة 

االستخدامات ذات سبعة مقاعد.
يعمــل محــرك الضغــط الديناميكــي املبتكــر على 
لســرعة  وفًقــا  الهــواء  وتدفــق  الضغــط  تعديــل 
احملــرك للتغلــب علــى املشــكات التقليديــة مثــل 

تأخر التوربو.
مقصــورة  مــع  سيغنيتشــر   CX9 مــازدا  تأتــي 
متطورة وفاخرة مع أسطح مقاعد من جلد نابا 
أوبــورن ، وعجلــة قيــادة “تشــيدوري” مخيطــة 
يدويًــا ومغلفــة باجللد ، وحــواف داخلية جديدة 
مــن خشــب الورد مــن ســانتوس وإضــاءة داخلية 

إضافية حول ناقل احلركة.
 Apple باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتيــح لــك تكامــل
املتوفــر   ™  Android Auto و   ™  CarPlay
الذكــي  هاتفــك  خرائــط  إلــى  الوصــول  حديثًــا 
وقوائــم التشــغيل وجهــات االتصــال والتطبيقــات 
يتــم  الــذي  الشــخصي  مســاعدك  مــع  املتوافقــة 
التحكم فيه صوتيًا والذي ســيقرأ أيًضا الرســائل 
النصيــة الــواردة ويســمح بالــرد دون رفــع يديــك 
العجلــه. كل مــا حتتاجه هــو نقرة أو أمر صوتي. 
جــرب أقصــى مــا ميكــن مــن االتصــال بالهاتــف 
احملمــول مــع االســتمرار فــي االنخــراط التام في 

القيادة.
كمــا تضــم مــازداCX9 بشاشــة عــرض قيــاس 7 
بوصــة TFT قابلــة إلعــادة التشــكيل ، ومقاعــد 
مهــواة للســائق والــركاب ، ومرايــا أبــواب جديدة 
قابلة للطي كهربائًيا ، ومرآة رؤية خلفية ليلية 
ونهاريــة بــدون إطار ، وشاشــة رؤية 360 درجة 
والراحــة.  الراحــة  مــن  املزيــد  تضيــف  جديــدة 
راحــة نقــل توقعــات العمــاء إلــى مســتوى جديد. 
مت تعزيــز ميــزات الســامة االســتباقية املتقدمــة 
فــي فئــة High Plus بشــكل إضافــي إلــى امليزات 
الدرجــات  فــي  املتوفــرة  واالختياريــة  القياســية 
 Mazda املتوســطة والعاليــة ، اضافــة الــى  نظــام
الســرعة،  عالــي   Radar Cruise Control
املدينــة  داخــل  الذكــي  الفرامــل  دعــم  ونظــام 
)األمامي واخللفي( ، وفرملة الطوارئ التلقائية 

مع اكتشاف املشاة إلخ. كونها قليلة.
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اجتازت سيارة جاكوار I-PACE املنحدرات القاسية 
أقــرب  حــرارة  درجــات  فــي  املتعــّرج،  واألســفلت 
للتجّمــد، علــى أعلــى الطرقــات املعّبــدة فــي اململكــة 
املتحدة، لتقطع بنجاح مســافة مســاوية لصعود جبل 
إيفرســت علــى جبــل غريــت دان فيــل فــي كومبريــا، 
وذلك باســتخدام شــحنة واحدة لبطاريتها بسعة 90 

كيلو واط ساعي.
األغــراض  متعــددة  الرياضيــة  الســيارة  وقــادت 
الكهربائيــة بالكامــل، فائقــة األداء والفائــزة بالعديد 
مــن اجلوائــز، خــالل هــذا التحــدي الالعبــة األوملبيــة 

وبطلة العالم للدراجات الهوائية إيلينور باركر.
ويعد مفهوم هذا التحّدي بســيطاً وقاسياً في الوقت 
نفســه، فهــو قائم على قطع عــدٍد من الرحالت على 
املنحــدر حلــني حتقيــق صعــوٍد الرتفــاع 8,848 متراً، 
ما يســاوي ارتفاع جبل إيفرست. وزادت شعبية هذا 
التحــّدي بشــكل كبيــر بــني راكبــي الدراجــات الهوائية 

خالل اجلائحة.
ويُعــرف جبــل غريــت دان فيل باســم »مونــت فينتو 
»طــواف  مرحلــة  إلــى  إشــارة  فــي   – البريطانــي« 
فرنسا« الشاّقة في جبال األلب، ويحتوي هذا اجلبل 

أعلــى طريــق معّبــد فــي اململكــة املتحــدة. ويحتــوي 
الــدرب األســفلتي الضيــق علــى عــدد مــن املنعطفــات 
أثنــاء   %20 حتــى  تصــل  بنســبة  ويتــدّرج  الســريعة 
املســتخدمة  البدايــة  نقطــة  مــن  صعــوده 547 متــراً 
فــي هــذا التحــدي إلــى قمته علــى ارتفــاع 848 متراً، 
وتســلقت إيلينور هذا املنحدر الذي تبلغ مســافته 5.8 
كــم/3.6 ميــل )الــدورة الكاملــة 11.6 كــم/7.2 ميــل( 
16.2 مرة باســتخدام تكنولوجيا إعادة توليد الطاقة 
مــن الفرامــل فــي ســيارة I-PACE، لتعيــد توليد ما 
يقــّدر بـــ60% من الطاقة اإلضافيــة املتوفر على مدار 

16 صعوداً.
ميــل(   124( كــم   199.6 مســافة  غطــت  أن  وبعــد 
باملجمل، مبا فيها القيادة ملسافة 12.8 كم )8 أميال( 
 I-PACE للوصــول إلــى نقطة البداية، أمّتت ســيارة
التحــّدي شــديد االســتهالك للطاقــة وفــي بطاريتهــا 
شــحن قدره 31% يكفي لقطع مســافة إضافية تصل 

حتى 128.7 كم )80 ميل(.
ولعــب نظــام إعــادة توليــد الطاقــة مــن الفرامــل في 
ســيارة I-PACE دوراً هاماً في إكمال هذا التحّدي 
بكفــاءة كبيــرة. مت تطويــر هــذا النظــام باســتخدام 

تكنولوجيــا خاصــة بفريــق »جاكــوار للســباقات« في 
بطولــة »فورمــوال إي«، ويعــّد عامــالً مهّمــاً لتحقيــق 
ســيارة  وتقــوم  الســباقات.  حلبــات  علــى  النجــاح 
I-TYPE 5 وســطياً بإعــادة توليــد 30% مــن الطاقــة 
فــي كل ســباق باســتخدام هــذا النظــام، وبدونــه ال 

تستطيع السيارة الوصول إلى خط النهاية.
وقالــت إيلينــور باركر: »كنت منبهرة خالل اإلقفال 
ومــا  إيفرســت‘  ‘حتــدي  خاضــوا  الــذي  بالدّراجــني 
يتطلبــه هــذا التحــّدي مــن قــدرة علــى التحمــل رغم 
أنني العبة محترفة، وكنُت سعيدة بأن أخوض هذا 
التحدي في سيارة جاكوار I-PACE، وحني عرفت 
يحتاجــون  للســباقات‘  ‘جاكــوار  فريــق  ســائقي  أن 
عــادة إلعــادة توليــد 30 باملئة من الطاقة في ســيارة 
I-TYPE فــي ســباقات ‘فورمــوال إي‘، شــعرت مبــا 
لــدي من حس املنافســة بحاجــة إلى التفوق على هذا 
الرقــم! أنــا مســرورة بتجــاوز هــذا الهــدف، وذلــك 
خــالل اســتمتاعي بالراحــة وتوليــد الطاقــة الصامــت 

.»I-PACE والقيادة بدّواسة واحدة في سيارة
وحصلت إيلينور على مدار الســباق على دعم أعضاء 
فريــق »جاكــوار للســباقات« وفــرق هندســة ســيارة 

I-PACE، الذين راقبوا أداء السيارة طوال الوقت.
وقــال جــاك المبــرت، املهنــدس فــي فريــق »جاكوار 
للسباقات«: »نظام إعادة توليد الطاقة من الفرامل 
 ،I-PACE مــن أهــم عناصــر جتربــة قيــادة ســيارة
والدروس املســتقاة من خالل برنامج ‘فورموال إي‘ 
على حلبات السباقات تضمن استمتاع مالكي سيارة 
I-PACE بفوائد هذا البرنامج على الطرقات، فيما 
يتعلــق بتحقيــق مدى قيــادة أفضل. كمــا يوّفر نظام 
توليــد الطاقــة مــن الفرامل قــّوة تباطؤ بقــدر 0.4 ج، 
ما جعل إيلينور تضطر الســتخدام فرامل االحتكاك 
التقليديــة عنــد نقطتــني أو ثالث نقــاط فقط في كل 

دورة«.
 I-PACE جتهيــز  مت  للتحــّدي،  التحضيــر  وأثنــاء 
 .Jaguar Remote App مســبقاً باســتخدام تطبيــق
وعندمــا تكــون الســيارة موصولــة بالشــاحن، يقــوم 
نظــام التجهيــز املســبق بتســخني أو تبريــد البطاريــة 
لتصــل إلــى حــرارة التشــغيل املثاليــة، ويجّهــز درجــة 
احلرارة املطلوبة داخل املقصورة باســتخدام الطاقة 
الكهربائية القادمة من الشــاحن، وبفضل اســتخدام 
الطاقة الكهربائية اخلارجية لهذه الوظيفة بدالً من 

البطاريــة، يتم حتســني مــدى القيــادة، خصوصاً في 
الطقس البارد.

ومــن امليــزات األخرى التي تزيد من كفاءة ســيارة 
 ،)Smart Climate( »التكييــف الذكي« I-PACE
األمــان  أحزمــة  فــي  حساســاٍت  يســتخدم  والــذي 
ليحــدد عــدد الركاب في الســيارة، ويشــغل التدفئة 
املقصــورة  مــن  الضروريــة  املناطــق  فــي  والتبريــد 
فقــط، ليحافــظ علــى راحــة الــركاب ويخفــف من 

استهالك الطاقة.
وتتمتــع جاكــوار I-PACE بــأداء فائــق، مــع تســارع 
مــن 0 إلــى 100 كم/ســا خالل 4.8 ثانيــة )0-60 ميل/
ســا فــي 4.5 ثانيــة(، ومــدى قيــادة يصــل حتــى 470 
كــم/292 ميــل )WLTP(. والشــحن خــالل الرحالت 
الطويلــة أســهل باســتخدام نظــام املالحــة فــي نظــام 
الترفيه واملعلومات »بيفي برو« )Pivi Pro(، حيث 
املناســبة  الشــحن  مقابــس  مواقــع  حتديــد  يســتطيع 
وبيانــات مســار الرحلة باســتخدام نقــراٍت قليلة من 
الشاشــة الرئيســية، كمــا يســتطيع هذا النظــام حتديد 
مــا إن كان الشــاحن متوفــراً فــي الوقــت احلالي أم ال 

وتكاليفه واملدة التي سيحتاجها للشحن. 

جاكوار I-PACE تكمل )حتدي إيفرست(
بشحنة واحدة وبقيادة راكبة دراجات أوملبية

اجتازت الطرقات املعبدة واملنحدرات القاسية ...
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تصميـم عصـري يأسـر احلـواس ...

جتربة قيادة تويوتا كامري
األكثـر الطــرازات شعبيـــة

فــي الشــرق األوســط

طــرازات  افضــل  مــن  لواحــدة  العــدد  هــذا  جتربتنــا 
املبــدع اليابانــي جتربــة قيــادة تويوتــا كامــري إحــدى 
طــرازات تويوتــا  األكثــر شــعبيًة في الشــرق األوســط، 
والتــي تتميــز بتصميمهــا األنيق والرياضي املســتوحى 
ذات  الرحبــة  ومقصورتهــا  الكوبيــه،  مركبــات  مــن 
اجلــودة العاليــة، فيمــا جتمــع كذلك بــني األداء الفائق 
والتكنولوجيــا الذكيــة لتمكــني الســائق والــركاب مــن 
االستمتاع برحالتهم براحة تامة وأناقة ال تضاهى. 
هــذا وتعــد النســخة اجلديدة بعــد التحســينات الرائعة 
التــى متــت علــى الطــراز وذلــك مــن خــالل كٍل مــن 
تصميمها اجلديد األنيق ومقصورتها الداخلية املتألقة 
وأدائها الفريد وكفاءتها العالية في استهالك الوقود، 
تقــدم تويوتــا كامــري اجلديــدة املزيــد مــن احلمــاس 
واملتعــة فــي كل رحلــة، دون املســاومة علــى اجلــودة 

وقوة التحمل واالعتمادية التي لطاملا اشتهرت بها. 
مســتوياٍت  اجلديــدة  كامــري  تويوتــا  مركبــة  تقــدم 
عاليــٍة مــن الراحــة والثبات، إلى جانــب مزايا التحكم 
الهيكليــة  »األطــر  منصــة  بفضــل  وذلــك  الفريــدة، 
برنامــٌج  وهــو   ،TNGA لتويوتــا«  اجلديــدة  العامليــة 
ومختلــف  والهندســة  التصميــم  لعمليــات  مبتكــٌر 
الباقات والتجهيزات التي تقوم شــركة تويوتا بتزويد 
مركباتهــا بهــا. وحتافظ هــذه املنصة على جميع قيم 
تويوتــا التقليديــة مــن حيث البنيــة الهيكلية ودرجات 

الســالمة الفائقة، في الوقت الذي تنتقل فيه بتجربة 
القيادة إلى مستوياٍت غير مسبوقة. 

التــي مت إجراؤهــا علــى  التحســينات اجلديــدة  أمــا 
أحــدث طــراز مــن مركبــة تويوتــا كامــري، فتضفي 
عليهــا مظهــراً جريئــاً يأســر احلــواس أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى. فتشــتمل الواجهــة األماميــة اجلديــدة 
على نظاٍم منخفٍض أكثر حتديداً إلدخال الهواء في 
احملــرك، مع قضباٍن شــبكيٍة متتــد بديناميكية نحو 
اجلوانــب لتعــزز مظهــر املركبة الرياضــي، وتضفي 
املطليــة  الزخــارف  الفخامــة عبــر  عليــه ملســة مــن 

بالكروم. 

مقصورة داخلية مريحة
وتُســتكمل شــخصية مركبــة تويوتــا كامــري اجلديدة 
مبقصورتهــا الداخليــة املريحة التــي تُعبِّر عن اجلودة 
أنحائهــا،  فــي جميــع  املُتَقنــة  واللمســات  االســتثنائية 
إذ تتميــز لوحــة العــدادات مبظهرهــا الرياضــي الــذي 
والراكــب  للســائق  وتتيــح  الطائــرة،  قمــرة  يحاكــي 
املقصــورة  وتشــمل  للرؤيــة.  أوســع  نطاقــاً  األمامــي 
توفــر  التــي  املتقدمــة  املزايــا  مــن  واســعة  مجموعــة 
مــن  إضافيــة  ملســات  وتضفــي  والراحــة  املالءمــة 
بانوراميــة،  ســقف  فتحــة  ذلــك  فــي  مبــا  الفخامــة، 
وتتوفــر  باللمــس  تعمــل  متعــددة  وســائط  وشاشــة 
بخياريــن إمــا 7 أو 9 بوصــات وتتكامــل مــع أنظمــة 
أجهــزة الهواتــف الذكيــة عبر نظاَمْي »أبــل كاربالي« 
 Android أوتــو«  و«أندرويــد   Apple CarPlay
Auto، باإلضافة إلى نظام الشحن الالسلكي للهواتف 
الذكيــة، ونظام تكييف أوتوماتيكي يشــمل منطقتني 
وميكــن التحكــم بدرجة حرارة كٍل منهما على حدة. 
كمــا تضم املقصــورة الداخلية مقاعد أمامية متعددة 
األوضاع قابلة للتعديل والضبط كهربائياً، فضالً عن 
مقاعــد خلفيــة قابلــة لإلمالــة والطــي ينفصــل فيهــا 

مسند الظهر إلى قسمني بنسبة 40:60. 
خيارات أنظمة الدفع

بثالثــة  اجلديــدة  كامــري  تويوتــا  مركبــة  وتتوفــر 

رباعــي  محــرك  أولهــا  الدفــع،  ألنظمــة  خيــاراٍت 
ـد قــوة 204 حصــان  األســطوانات ســعة 2.5 لتــر، يُولِـّ
مــع عزم دوران يبلــغ 243 نيوتن-متر ويقترن بناقل 
حركة أوتوماتيكي جديد ذي 8 ســرعات. أما الثاني، 
لتــر   3.5 ســعة  األســطوانات  سداســي  محــرك  فهــو 
ومــزود بتقنيــة 4S-D حلقن الوقود، ويولد قوة 298 
حصــان وعــزم دوران يبلــغ 356 نيوتن-متر ويقترن 
بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 ســرعات. وباإلضافة 
إلــى ذلــك، تتوفــر املركبــة بخيــار ثالث لنظــام الدفع، 
وهــو الـــ »هايبــِرد« الكهربائي الــذي يجمع مصدرين 
للطاقــة، همــا: محرك بنزين يولــد قوة 214حصان. 
ويقتــرن هــذا النظــام بناقــل احلركــة املتغير املســتمر 
بخاصيــة التحكــم الكهربائي ECVT، ويتيح للســائق 
حتقيق نقل نشــط للســرعات بشــكل انســيابي وهادئ 

يحاكي ناقل احلركة اليدوي ذي الــ 6 سرعات. 
كامري هايبرد

وميكــن قيــادة مركبــة تويوتــا كامــري الـــ »هايبــِرد« 
الكهربائيــة إمــا باالعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة 
بشــكٍل كامــٍل وبــدون أي اســتهالك للوقــود أو إصــدار 
أية انبعاثات كربونية، أم من خالل استخدام الطاقة 
واملوتوريــن  البنزيــن  محــرك  مــن  كٍل  مــن  املتولــدة 
الكهربائيــني، وذلــك وفقــاً لســرعة املركبــة وأســلوب 
القيــادة. هــذا، ويتــم شــحن بطاريــات الـــ »هايبــِرد« 

باســتمراٍر وبشــكٍل تلقائــٍي ســواًء مــن خــالل محــرك 
البنزين أو عند الضغط على املكابح أو خفض سرعة 

املركبة.
األمن والسالمة

وكمــا هــو احلــال فــي جميــع طــرازات تويوتــا، تبقــى 
الســالمة ضمــن أهــم األولويــات فــي مركبــة تويوتــا 
كامــري اجلديــدة، إذ تتكامــل منظومــة الســالمة في 
هــذه املركبــة مــع تقنيــات الســالمة املتقدمــة »تويوتــا 
والتــي   ،Toyota Safety Sense»ســينس ســيفتي 
PCS، ونظــام  التصــادم  تشــمل: نظــام األمــان قبــل 
تثبيــت الســرعة الــراداري DRCC، ونظــام احلفــاظ 
علــى املســار LDA، ونظــام تتبع املســار LTA، ونظام 
اإلضــاءة العالــي التلقائــي AHB. وعــالوة علــى ذلــك، 
تأتــي املركبــة مــزودة مبجموعــة مــن مزايا الســالمة 
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 لالنغــالق ABS، ونظــام توزيــع 
قــوة الكبــح إلكترونيــاً EBD، ونظــام مســاعد الكبــح 
املرتفعــات  علــى  االنطــالق  مســاعدة  ونظــام   ،BA
HAC، وكاميرا الرؤية اخللفية، وغيرها الكثير من 

املزايا األخرى. 
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جوليا جي تي إيه
أسطورة تنطلق بخطوات واثقة نحو املستقبل

ازاحــت عالمــة ألفا روميو الســتار عن ســيارة 
جوليــا جــي تــي إيــه اجلديــدة أمــام الصحافــة 
العاملية على حلبة بالوكو مبقاطعة فرشــيلي، 
األســطوري  ســلفها  أوتوديلتــا  طــورت  حيــث 
وهــي ســيارة جوليــا جي تــي إيــه 1965 غران 

توريزمو أليغيريتا.
ألفــا  أكثــر طــرازات  مــن  واحــد  مــن  بإيحــاء 
روميو جناحاً في تاريخ ألفا روميو املمتّد على 
111 عامــاً، تُعــّد جوليــا جــي تــي إيــه اجلديــدة 
هــي مثــاالً لألناقة واإلتقان امليكانيكي ومتعة 

القيادة.
ألفــا  إيــه مجّهــزة مبحــّرك  تــي  جــي  جوليــا 
روميو 2.9 املؤّلف من ســّت أســطوانات ثنائي 
التوربــو، والــذي بــات ينتــج اليــوم طاقــة بقوة 
540 حصانــاً مــع أفضــل نســبة قــوة إلــى وزن 
تبلغ 187 حصانًا لكّل لتر. وبفضل استخدامها 
الكبير للمواد اخلفيفة جداً، تســتفيد الســيارة 
مــن تخفيض في الــوزن يبلغ 100 كغ مقارنة 
بســيارة جوليــا كوادريفوليــو، مــع تســارع مــن 

صفر إلى 100 كلم في غضون 3.6 ثانية.
24 شــهدت حلبــة بالوكوهــذا الشــهر الكشــف 
عــن ســيارة ألفــا روميــو جوليــا جــي تــي إيــه 
 GTAm إضافــة إلــى نســخة جــي تــي إيــه إم
جــي  جوليــا  ســيارة  تســتعيد  “اجلامحــة«. 
تــي إيــه التــي مّت طرحهــا عــام 1965 إحــدى 
أســاطير الســيارات وإجنــازاً الفتــاً فــي تاريــخ 
العالمة. ومتثل ألفا روميو جوليا جي تي إيه 
اجلديدة عودة أصيلة إلى جذور العالمة التي 
أُّسست منذ 111 عاماً، عودة إلى عوالم األداء 

والسيارات السياحية.
وكان مــن املناســب جــداً أن يحصــل اإلطــالق 
الرســمي فــي ورش عمــل أوتوديلتــا الســابقة 
 Balocco Proving بالوكــو  حلبــة  علــى  أي 
Ground )مقاطعــة فرشــيلي(، موقــع إنشــاء 
جوليــا ســبرينت جــي تــي إيه فــي الســتينيات. 
هــذا املــكان الــذي يبلــغ مــن العمــر 60 عامــاً 
هــو موطــن تطويــر واختبــار جميــع ســيارات 
ألفــا روميــو. وفــي هذا املــكان بالــذات، اختبر 
اخلارقــة  روميــو  ألفــا  ســيارة  الصحافيــون 
اجلديدة، واســتمتعوا بعد ذلــك بصفاتها على 
الطريق على مسار بانورامي بعيد عن احللبة 
من ريف مقاطعة فرشيلي إلى إيفريا مورين 
والغو دي فيفيروني في سفوح جبال األلب.

تتمّيز جوليا دي تي إيه مبواصفاتها اجلمالية 
والعمليــة فــي آن ممــا يؤّكــد أّنها ليســت فقط 
تطبيقاً لألسلوب اجلميل بل إّنها سيارة عالية 
األداء مشــتّقة مــن ســيارة جوليــا كوادريفوليو 
االســتثنائية. وتســتفيد الســيارة مــن تخفيض 
في الوزن يبلغ 100 كغ مقارنة بســيارة جوليا 
كوادريفوليــو وهــي مجّهــزة بنســخة محّدثــة 
مــن محــّرك ألفا روميو 2.9 املؤّلف من ســّت 
أســطوانات ثنائــي التوربــو، والــذي بــات ينتــج 
أفضــل  مــع  حصانــاً   540 بقــوة  طاقــة  اليــوم 
نسبة قوة إلى وزن تبلغ 187 حصاناً لكّل لتر. 
وتقــّدم الســيارة أيضــاً أداًء مذهــالً مــع نظــام 
وضعيــة اإلطــالق Launch Mode فتتســارع 
مــن صفــر إلى 100 كلم في غضون 3.6 ثانية 

فقط.

وقــد عمــل مهندســو ألفا روميو على حتســني 
الديناميكيــات الهوائيــة والتحّكــم والوزن كما 
جلــؤوا إلــى اســتخدام أليــاف الكربــون واملــواد 
اخلبــرة  وتأتــي  واســع.  نطــاق  علــى  املركبــة 
 ،1 الفورمــوال  عالــم  مــن  مباشــرة  التقنيــة 
ومّت  للهندســة.  ســاوبر  مــع  التعــاون  بفضــل 
تزويــد جــي تــي إيه مبصّد خلفــي جديد قابل 
 GTAm فــي  وضعيــات  أربــع  إلــى  للتعديــل 
إضافــة إلــى اجلانــح األمامــي النشــط، والــذي 
ميكــن متديده لالســتخدام علــى احللبة حتى 
40 مم علــى نســخة جــي تــي إيــه إم. وميكــن 
لهــذا األخيــر أن ينتج ضغطاً مضاعفاً مقارنة 
فــي  أضعــاف  وثالثــة  إيــه،  تــي  جــي  بـــجوليا 
نسخة »جوليا كوادريفوليو« بفضل مستخرج 
هــواء خــاص جديــد قــادر علــى تعزيــز التأثير 
األرضــي للســيارة. وقــد شــارك فــي ســائقان 
جيوفينــازي  أنطونيــو  همــا   F1 فريــق  مــن 
وكيمــي رايكونــن، اللذين كان لهمــا دوٌر هاٌم 

في بعض جلسات االختبار.
ومــن املزايــا األخرى التــي مّت تطويرها نذكر 
»أكروبوفيتــش«  املركــزي  العــادم  نظــام 
املصنــوع مــن التيتانيــوم واملدمــج فــي املشــّتت 
الكربــون،  أليــاف  مــن  املصنــوع  اخللفــي 
والعجــالت بقفــل وســطي قيــاس 20 بوصــة، 
مع اإلطارات التي مّت اختيارها خصيصاً لهذه 
الســيارة مــن ميشــالن وهــي بايلوت ســبورت 
علــى  القــدرة  ذلــك حتســني  إلــى  مّت   .2 كاب 
التحّكم بالســيارة من خالل توســيع مســارات 
العجــالت األمامية مبقدار 25 مم ومســارات 

ومــن  مم،   50 مبقــدار  اخللفيــة  العجــالت 
خــالل تطوير إعداد تعليــق مخّصص ألنظمة 
التعليــق )األمامــي مــع ذراعــني متأرجحــني، 
واخللفي باســتخدام نوابض مستقلة متعددة 

الوصالت(.
تصميم فريد وعملي يتخّطى الزمن

يتمّيــز الهيــكل مبقّدمة قوّية مع فتحات هواء 
جديدة أكبر حجماً وعناصر تقنية من ألياف 
الكربــون، ممــا مينــح اللمســات اجلماليــة فــي 
السيارة مكانة محّددة وواضحة. وفي اجلزء 
الســفلي، مّتــت زيــادة عــرض اجلنــاح الفاصــل 
النشــط في نســخة جي تي إيه إم وميكن اآلن 
تعديلــه بالطــول مبقــدار 40 مم حرصــاً علــى 
التــوازن املثالــي فــي اخللــف. وبفضــل  توفيــر 
جانب املصّد الكبير الذي يدعم الديناميكيات 
وضعيــات  بأربــع  إعــداده  وإمكانيــة  الهوائيــة 
)السحب املنخفض واملرتفع( للقسم املركزي، 
تتمّتــع الســيارة أيضاً بتــوازن ديناميكي هوائي 
ممتاز. وعلى جوانب الســيارة، تسّلط احلواف 
الكربــون  أليــاف  مــن  املصنوعــة  اجلانبيــة 
الكربــون  وأليــاف  املوّســع  األمامــي  واملصــد 
املرئيــة بوضوح على أقواس العجالت اخللفية 
الضوء على »انطباع احلجم« للسيارة وتتمّيز 
مقصورة السيارة بتنجيد كامل بجلد ألكانتارا 
األبــواب،  وأغطيــة  العــدادات،  لوحــة  علــى 
اجلانبيــة  واألعمــدة  القفــازات،  وصنــدوق 
ألكانتــارا  فجلــد  املقاعــد.  وســط  والــدرزات 
يُســتخدم بشــكل أكبــر فــي نســخة جي تــي إيه 
إم، حيــث مّت نــزع املقاعــد اخللفية مما يترك 

املســاحة لـ«حــوض« منّجــد بالكامل ويتضّمن 
قوالــب معّينــة مصّممة لوضع اخلوذ ومطفأة 
اجلديــدة،  إم  إيــه  تــي  جــي  وفــي  احلريــق. 
يختلف التصميم الداخلي قليالً إذ يضّم عمود 
تدحــرج، ويخلــو مــن أغطيــة األبــواب وتفتــح 
األبــواب األمامية مع »حلقات ســحب« عوضاً 
املقاعــد  أحزمــة  ألــوان  بنفــس  املقبــض  عــن 

سابلت SABELT ذات الست نقاط.
سيارات خارقة مخّصصة

وضعــت ألفــا روميــو عمليــة شــراء حصريــة 
ومخصصــة. وهذه احلصريــة تدعمها رزمة 
بألــوان   Bell خــوذة  ذلــك  فــي  اخلبــرة، مبــا 
جــي تي إيــه املمّيزة مع رقم تسلســلي خاص، 
وغطــاء ســيارة جــودوول Goodwool بلــون 
الهيــكل، وخدمــات مــا بعــد البيــع احلصريــة. 
كمــا ويرافــق ســيارة جي تي إيــه إم زّي كامل 
 .Alpinestars ســتارز  ألبايــن  مــن  للســباق 
وميكــن للعمــالء الفرديــني طلــب واحــد مــن 
ألــوان األعــالم املتاحــة مبــا فــي ذلــك النســخة 
التــي حتمــل العلــم اإليطالــي، ونســخة أخــرى 
تنتهــي  إن  ومــا  البنــي.  ليبــاري  بلــون  بطــالء 
األلــوان املخّصصــة، ســتتوافر »جوليــا جي تي 
 ،Etna Red باألحمــر  إم  إيــه  تــي  جــي  إيــه 
واألخضــر   ،Trophy White واألبيــض 
Montreal Green، وهــي لوحة ألوان تكّرم 
التخصيــص  ويطــال  كمــا  اإليطالــي.  العلــم 
اختيار لون مالقط املكابح مبا في ذلك اللون 
عمــود  الداخــل  وفــي  كليــاً،  اجلديــد  الذهبــي 

التدحرج وأحزمة األمان والدرزات.

بحضور الصحافة العاملية على حلبة بالوكو ...




