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تستحق األفضل ..

تكمن  أين  لك  أقل  تقرأ  ماذا  لي  قل 
في  مقالة  تقرأ  كنت  لو  مثال  عبقريتك، 
مجلة عالم العلم الصادرة 1893 بقلم املبدع 
مع  تعمل  وكنت  أوتو،  نيكوالس  األملاني 
الكهربائي  املصباح  مخترع  العباقرة«  »أبو 
فبالتأكيد  أديسون«  ألفا  »توماس  املتوهج  
من نتكلم عنه هو العبقري »هنري فورد« 
اجلنسية،  األمريكي  األصل  األيرلندي 
في  والده،  مزرعة  في  العمل  على  املتمرد 
العمل  أجل  من  األمريكية  مشيجن  والية 
ديترويت  مدينة  في  ميكانيكة  ورشة  في 
في  األمريكية  السيارات  عالم  مملكة 
حاضرنا، وعندما يحل املساء تخرج عبقرية 
كعمل  املعقدة  الساعات  تصليح  في  فورد 
العبقرية  سمات  والده  استشعر  إضافي، 
والقيادة البنه هنري فقرر إغراءه بإعطائه  
10 أفدنة ليكون قائداً في مزرعته اخلاصة، 
شغف  أمام  القيادة  روح  خسرت  هذا  ومع 
لبناء  محاوالته  أول  فُسجلت  امليكانيكا 
مبحرك  بالبخار  تعمل  زراعية  مركبة 
ومركب  األشواط  رباعي  أسطوانتني  ذي 
أماميتني  وبنقلتني  دراجة  عجالت  على 
وسميت  فرامل  أو  خلفية  نقلة  بدون 

»كوادريسيكل« عام 1896.
عرض هنري اختراعه للبيع ليستفيد بثمنه 

في متويل أول خطواته اإلبداعية في مجال 
تقنية التجميع التسلسلي ليتعرف العالم على 
السيارات  لتجميع  متحرك  إنتاج  خط  أول 
التجميع  خط  بتقسيم  وذلك   ،1913 عام 
إلى 84 خطوة منفصلة، ودّرب العمال على 
القيام بعملية واحدة، وبعد سنة مت حتديث 
 93 كل  سيارة  لينتج  ذاتياً  املتحرك  السير 
بالطريقة  دقيقة   728 من  بدالً  دقيقة، 
في  هائلة  ثورة  قيام  عن  ليعلن  املعتادة، 
مجال تصنيع السيارات، مما قلل من زمن 
جتميع السيارة وبالتالي إلى خفض سعرها، 
ويقول هنري فورد أن فكرة خط التجميع 
ألحد  زيارة  في  كان  حني  له  خطرت 
اللحوم  للذبح وحتضير  املخصصة  األماكن 
الفكرة  تبلورت  هنا  ومن  شيكاغو،  في 
ولكن بالطريقة العكسية فخرج أول موديل 
 950 مببلغ  بيعت  وقد   ،1908 أكتوبر  في 
دوالراً، وانخفض سعرها إلى 280 دوالراً، 
وخالل 19 عاماً مت بيع ماليني السيارات في 

أمريكا وكندا وإجنلترا.
هذه  كل  مرور  من  الرغم  على  لألسف 
نعرف  أن  في  احلظ  يسعدنا  لم  القرون 
إنتاج  فكرة  صاحب  العربي  العبقري  اسم 

مستهلكني ملنتجات الغرب..
هذا واهلل أعلم.

العبقـري ..! 
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االنيقــة مــازدا CX-30 علــى طرقــات  اداء  قــوة  اوتــو كيــو تكتشــف  الرايــة 
مشــيرب قلــب الدوحة فمنذ ان كشــفت شــركة الســيارات الوطنيــة ، الوكيل 
احلصــري لســيارات مــازدا فــي قطر ملــدة تزيد عن اربعة عقود  الســتار عن 
اول ســيارة كــروس اوفــر املدمجــة مــن مــازدا CX-30   والتــي تتميز بقمة 
األناقــة والرفاهيــة والســيارة وجــدت اقبــاالً غير مســبوق من العمــاء نظراً 
ملــا يشــكله طــراز مازدا Cx-30 من اهمية للشــركة لكونــه ثاني طراز يحمل 
هوية التصميم اجلديد ملازدا ، كما يقع الطراز اجلديد ضمن فئة املنتصف 
  CX-3 لتكــون اكبــر مــن ســيارة  CX-3 ويعــد نســخة محســنة  مــن  مــازدا
  CX-30 لذا فالطراز اجلديــد من مازدا ، CX-5 واصغــر مــن ســيارة مــازدا
يلبــي متطلبــات العمــاء الذين يرغبون في اجلمع بني مزايا CX-3  ومازدا 

CX-5
ومــن جتربتنــا اكتشــفنا ان مــازدا CX-30  الرياضيــة الشــبابية  طراز جديد 
بالكامــل ، وهــي الفئــة الثانية التي تتبنى فلفســة تصميم مــازدا كودو املعبر 
عــن احليويــة والنشــاط  ، يأتــي الطــراز اجلديــد مــن مــازدا CX- 30  فــي 
تصميــم جــرئ وانيــق ، ممــا جعلــه يضفــي جــوا مــن اإلبــداع والتميــز حلياة 
الفرد ، يجمع الطراز اجلديد من Cx-30  كروس اوفر املدمجة بني اجلمال 
املتدفق لســيارة كوبيه وقمة األداء والكفاءة لســيارات الدفع الرباعي، تتميز 
املقصــورة بالعديــد مــن املميــزات كونهــا فســيحة وتضفــي جــوا مــن البهجة 
وراحة البال ، تتكامل املقصورة الهادئة والراقية مع وضوح وجودة النظام 

الصوتي ، مما يؤدي الى قيادة اكثر راحة ومتعة .
هــذا ويركــز طــراز مــازدا CX-30 علــى رفاهيــة اإلنســان وهــذا متاشــًيا مع 
نهــج مــازدا  الــذي يعتمد على رفاهية الفرد عند تصميم الســيارات، عملت 
مــازدا CX-30 علــى اضفــاء جــو مــن الراحــة للســائق والراكــب وذلــك مــن 
خــال  خمســة مقاعــد ،وتأتــي مقاعــد الســائق والراكــب االماميــة منحوتــة 
بتصميــم جــذاب  لتلبــي بذلــك متطلبــات العديد من املعجبــني وخاصة فئة 
الشــباب الذيــن يرغبون في قيادة ســيارة تلبي جميــع متطلباتهم،  ابتكرت 
مازدا  سيارة  CX-30 لتتمكن بكل قوة  من مساعدة هؤالء املعجبني على 
االســتمتاع بهــذه املعالــم علــى أكمــل وجــه وأن يصبحوا شــريًكا أساســًيا في 
حياتهم اليومية، تساعد مقصورة القيادة التي تتمحور حول اإلنسان السائق 
على الشعور باالرتباط بالسيارة ولكنه ال ينفصل عن الركاب اآلخرين. إن 
 CX التركيز على الراحة الداخلية وسهولة االستخدام اليومي يجعل  مازدا

30 الكروس أوفر املدمجة اجلديدة كلًيا سيارة للجميع. 
ومن خال جتربتنا الحظنا تركيز رئيسي آخر للنهج املرتكز على اإلنسان 
وهــو مســاعدة الســائق علــى القيــادة براحــة البــال، لتضفــي بعــدا آخــر مــن  
ديناميكيــات القيــادة ، إنــه الشــعور بالثقة واألمان في املقصــورة. يعد وضع 
اجللوس املثالي أمًرا مهًما ، خاصة بالنسبة للسائق ، حيث يتم تعيني موضع 
جلــوس الســائق علــى ارتفــاع لتوفيــر مجــال رؤيــة واضــح والســماح للســائق 
بالتركيــز علــى الطريــق أمامــه مــن اجل احلصــول على رؤيــة واضحة ، مت 
تقليل شكل وسمك األعمدة األمامية والركائز للمساعدة في تقليل النقاط 
العميــاء ، بينمــا توفــر النافــذة الربعيــة اخللفية طريقــة إلدراك املركبات أو 
األشياء احملتملة في املؤخرة. ، كما مت حتسني وضع ناقل احلركة والتحكم 
في القائد على وحدة التحكم األرضية من أجل استقرار التشغيل والسهولة 
والراحــة. مت تصميــم شاشــة القيــادة النشــطة املتوفــرة والعدادات والشاشــة 

املركزية القياسية مقاس 8.8 بوصة لتقدمي املعلومات بطريقة بسيطة . 

الراية اوتو تكتشف قوة اداء االنيقة

CX-30 مــازدا
علــى طرقـــات مشيـــرب قلــــب الدوحــــــة

السيارات الوطنية الوكيل احلصري منذ أكثر من اربعة عقود ...



سوار ذكي من هواوي
6 HUAWEI Band

 HUAWEI Band ُيثل أحدث سوار ذكي من هواوي - سوار
6 - اخليار األمثل لتحقيق أهداف اللياقة اخلاصة بك ومراقبة 
صحتك. ويأتي الســوار ببطارية تدوم أســبوعني بشحنة كاملة 
واحدة مع تشغيل جميع ميزاته. عاوة على ذلك، يدعم سوار 
HUAWEI Band 6 الشــحن الســريع عبر شاحن مغناطيسي 
ويكــن أن يحافــظ الشــحن ملــدة خمــس دقائــق علــى ســوار 

HUAWEI Band 6 ملدة يومني من االستخدام.
ويأتــي أحــدث ســوار ذكــي أنيــق مــن هــواوي مــزوًدا مبيــزات 
األكســجني  الذكيــة مثــل مراقبــة مســتويات  بالســاعة  شــبيهة 
فــي الــدم SpO2 طــوال اليــوم. )SpO2( هــو تشــبع األكســجني 
فــي الــدم ومؤشــر فســيولوجي مهــم لصحــة اجلهاز التنفســي. 
يكنــك أيًضــا تتبــع صحــة قلبــك مــن خــال تقنيــة مراقبــة 
معــدل ضربــات القلــب HUAWEI TruSeen ™ 4.0 التــي 
تراقــب معــدل ضربــات القلــب بشــكل مســتمر وســريع وتوفر 
لــك إشــعارات فــي الوقت الفعلــي إذا كان معدل ضربات قلبك 
مرتفًعــا جــًدا أو منخفًضــا جًدا ألكثر مــن 10 دقائق. كما يأتي 
ســوار HUAWEI Band 6 مــزوًدا مبيــزة يكنها تتبع أمناط 

نومــك وتزويــدك بالبيانــات للكشــف عــن جــودة نومــك حيــث 
يكنــك التأكــد مــن حصولك على ســاعات النــوم الازمة على 
 HUAWEI الرغــم مــن التغييــر فــي روتينــك. وتقيس ميــزة
TruSleepTM 2.0 جــودة النــوم وتوفــر تتبًعــا ملعدل ضربات 
النــوم وحتليــات  أثنــاء  والتنفــس  الفعلــي  الوقــت  فــي  القلــب 

البيانات الضخمة.
 6  HUAWEI Band ســوار  اعتبــار  للمســتخدمني  ويكــن 
أن يكــون مدربهــم الشــخصي علــى معصمهــم للحصــول علــى 
اللياقة املناســبة. ســيكون هذا السوار الذكي قادًرا على التعرف 
علــى مترينــك باإلضافــة إلــى تزويــدك بـــ 96 وضًعــا للتمريــن 
ألدائــك.  وحتاليــل  مفصلــة  ماحظــات  مــع  مســبًقا  مثبتًــا 
 HUAWEI TruSportTM باإلضافة إلى ذلك، تقوم تقنية
بتحليــل قــدرات التمريــن اخلاصــة بك بنــاًء علــى معايير مثل 
بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمرين وبالتالي 
قــدرات  علــى  بنــاًء  مفصلــة  واقتراحــات  بتقييمــات  تــزودك 
التمريــن التــي تســاعدك علــى ممارســة التماريــن بشــكل أكثــر 

علمية وكفاءة.

حقق أهداف لياقتك البدنية وحافظ على صحتك 
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فيلــم قصيــر  إنتــاج  عــن  إنفينيتــي  شــركة  أعلنــت 
يتزامن مع إطاق الشركة سيارة QX60 الرياضية 
ُمتعــددة االســتخدامات وثاثية الصفوف، وإحدى 
أفضل سيارات إنفينيتي مبيعاً، وذلك بالتعاون مع 
جنمــة هوليوود املميزة واحلائزة على جوائز كيت 

هدسون واملخرج السينمائي زاك سنايدر. 
عنــوان  يحمــل  الــذي  الفيلــم،  عــرض  وســيبدأ 
مــع  بأناقــة”  احليــاة  حتديــات  “واجــه  إنفينيتــي: 
ســيارة QX60 اجلديــدة كليــاً، يــوم 23 يونيــو عنــد 

الساعة التاسعة مساًء بتوقيت اإلمارات.
وتتألــق املمثلة كيت هدســون، احلائزة على جائزة 
جولــدن جلــوب واملرشــحة لنيــل جائزة األوســكار، 
فــي مجــاالت متنوعــة مــن ضمنهــا اإلنتــاج وريادة 

األعمــال، إضافــًة لكونهــا مؤلفــة أحــد أكثــر الكتــب 
ممــا  تايــز،  نيويــورك  صحيفــة  بحســب  مبيعــاً 
يجعلهــا منوذجــاً مثاليــاً لُعماء إنفينيتي وســيارتها 
الرياضية متعددة االستخدامات QX60، املصممة 
وحتدياتهــا  احليــاة  مصاعــب  لتخّطــي  خصيصــاً 

بأسلوب أنيق. 
يــورك،  فيــل  قــال  املوضــوع،  هــذا  علــى  وتعليقــاً 
املديــر العــام للتســويق والشــؤون الدوليــة للعامــة 
التجاريــة فــي شــركة إنفينيتــي: »نســعى من خال 
هــذا الفيديــو إلى تســليط الضوء على حيــاة عمائنا 
ومسؤولياتهم وغيرها من التحديات اليومية التي 
يواجهونهــا، ولعــل املمثلــة كيــت هدســون وأســلوب 
حياتها الذي يحفز الناس الستكشاف عاملها الفريد 

وإمكاناتها االستثنائية خير مثال على ذلك«. 
بخالــص  »أتوجــه  هدســون:  قالــت  جهتهــا،  مــن 
بنجــاح  مســاهمته  علــى  إنفينيتــي  لفريــق  الشــكر 
عمليــات تصويــر فيلمنــا الترويجــي، عبــر جتربــة 

.”QX60 استثنائية تضاهي مبتعتها قيادة سيارة
وتتيح إمكانات العصر الرقمي لعامات الســيارات 
التوّجــه مباشــرًة إلى العمــاء احملتملني عند إطاق 
إثــراء جتــارب  إلــى  أي ُمنتجــات جديــدة، إضافــًة 
العرض التقليدية للســيارات عبر اســتقطاب أوســع 
شــريحة ممكنــة مــن اجلمهــور، وتعزيــز مســتوى 
املشــاركة مــن خال تقــدمي محتوى جــذاب وُمتاح 
للمشــاركة فــي متنــاول اجلميع. وتســعى إنفينيتــي 
مــن خال تعاونها مع شــريك متميــز مثل النجمة 

كيــت هدســون للتواصــل مــع العمــاء ممــن قــد ال 
يتسّنى لهم االطاع على آخر املُستجدات بخصوص 

السيارات اجلديدة.
وأضــاف يــورك: »أظهــرت أبحاثنــا أن أكثــر مــن 
70٪ من عمائنا املستهدفني يعتقدون أن شركات 
وال  ملتطلباتهــم،  الكافــي  للفهــم  تفتقــر  الســيارات 
شــك أن ارتبــاط ســيارة QX60 بعالــم املمثلــة كيت 
مــع  للتواصــل  فريــدًة  ســيمنحنا فرصــًة  هدســون 
عمائنــا بطريقــة مائمــة وأكثــر إيجابيــًة، فضــاً 
عن تقدمي ُمنتجات عامتنا التجارية عبر التعاون 

مع شريٍك وصديق موثوق«. 
وتُظهــر اإلحصائيــات بــأن العمــاء الراغبني بشــراء 
ُمتعــددة  الرياضيــة   QX60 إنفينيتــي  ســيارة 

ُمتعــًة  يجــدون  الصفــوف  وثاثيــة  االســتخدامات 
فــي مواجهة مصاعب احلياة وتأدية مســؤولياتهم 
وأدوارهــم العديــدة على أكمل وجه. ويشــير بحث 
لشركة إنفينيتي أن 92٪ من هؤالء العماء يشغلون 
مناصــب إداريــًة، بينمــا يُبــدي 62٪ منهــم اهتماماً 
كبيــراً بتعليــم أطفالهم، كما ييلــون مبقدار أربعة 
مقارنــًة  اخليريــة  باألعمــال  للمشــاركة  أضعــاف 
يكونــوا  أن  املرجــح  ومــن  العمــاء،  مــن  بغيرهــم 
أفضــل مبرتــني مــن غيرهــم عنــد إعطــاء النصائح 
هــؤالء  وينتهــج  ألصدقائهــم.  املشــورة  وتقــدمي 
األشــخاص رؤيــًة واعــدًة، كمــا يتســمون بالعصرية 
والبســاطة في احلياة وعــدم اخلجل من االعتراف 

بأخطائهم.

إنفينيتــي تنتــج فيلــم قصيــر
لسياراتهـا الرياضيـة QX60 اجلديـدة كليا

بعنوان )واجه حتديات احلياة بأناقة( ...

مـازدا 6 سيــدان الجـــديــــدة

اإلتـقـــان الُمـلهــم

MAZDA 6 | 2021سعة 2.5 لتر )187 حصان(، 6 سرعات أتوماتيكية SKYACTIV محرك

 مكيف هواء أتوماتيكي مزدوج، مصابيح أمامية LED متكيفة ومصابيح نهـارية، كاميرا الرؤية الخلفية، فتحة
سقف كهربائية، مشغل Apple Car Play و Android، نظام تنبيه خلفي من المرور ونظام رصد النقاط العمياء 

CORE Grade السعر يبدأ من 85,900 ر.ق

 6 وسـائـد هوائيـة، زر لتشغيـل المـحـرك، حسـاسـات خلفيـة
لركن السيارة، عجالت ألمونيوم 17 بوصة، مكيف هواء أتوماتيكي

STANDARD Grade السعر يبدأ من 74,900 ر.ق

55563981 لمعرفة المزيد من المعلومات:

www.mazda–qatar.com   

التحكـم الدقيــق
تصميم قمرة القيادة 

متمحور حول االنسان 
ويخلــق رابــط بيـن 
السائق والسيارة.

نظام المعلومات
والتــرفيــه
 لمواكبة العالم من حولك
  والبقاء على اتصال 

تام هاتفك الجوال.

مقاعـد جلدية فـاخرة
 مصممة بمهارة وحرفية
 متقنة لتمنحك شعور

الرفاهية المطلقة.

نظـــام صوت مميز
تجربة رائعة مع  النظام 
الصوتي المحيطي عبر

.Bose 11  سماعة

شـاشة عرض أمامية
 تبقيك في حالة

 تأهب واطالع على
محيطك أثناء القيادة. 

صنــاعـة يـابـانـيـــة
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الند روڤر ديفندر
تدعم أقسى سباق مغامرات في العالم

ســتُظهر ســيارة النــد روڤــر ديفنــدر احلائــزة علــى 
عــدد مــن اجلوائــز قدراتهــا الفائقــة وصابتهــا عبــر 
اضطاعهــا بــدور ســيارة الدعــم لتحــدي »ريــد بُــل 
إكــس- ألــب« )Red Bull X-Alps(، وســتوفر النــد 
روڤر بوصفها شــريكاً رســمياً أســطوالً من ســيارات 
فــي  األقســى  املغامــرات  ســباق  لدعــم   110 ديفنــدر 

العالم.
ويخــوض الرياضيــون املشــاركون فــي حتــدي »ريــد 
بُــل إكس-ألــب« مســافة تزيــد عــن 1,200 كــم ضمــن 
تضاريــس جبــال األلــب القاســية علــى مــدار مــا يصل 
 .2021 يوليــو   2 إلــى  يونيــو   20 مــن  يومــاً،   12 إلــى 
وســيتنقل كل مــن املتســابقني البالــغ عددهم 32 عبر 
مزيــج مــن صعــود وتســلق اجلبال واجلري ملســافات 
طويلــة والطيــران املظلي، في اختبــار لقدرة التحمل 
البشــرية، وفــي األيــام العاديــة مــن هذا التحــّدي، قد 
يصعد املشــاركون ملســافة تزيد عن 50 كم مع صعود 

فــي االرتفــاع يصــل حتــى 5,000 متــر، ويحرقون ما 
يصل إلى 6,000 حريرة.

وســتوفر ســيارة الدفع الرباعي األكثر قدرة وحتّماً 
فــي  املســتمرة  واملواصــات  النقــل  روڤــر  النــد  مــن 
واألدوات  املعــدات  نقــل  مــع  املتغّيــرة،  الظــروف 
الضرورية. وســتأتي ســيارات الدفــع الرباعي الصلبة 
مزّودة بخيام »أوتو هوم« )Autohome( للســقف، 
آمنــاً  الفــرق مكانــاً  للرياضيــني وأعضــاء  توّفــر  كــي 

ومريحاً الستراحاتهم الضرورية.
وســتقّدم ســيارة الند روڤر دعمها لســبعة رياضيني 
السويســري  فيهــم  مبــن  التحــدي،  فــي  مشــاركني 
كريســتيان موريــر، الفائــز بتحــدي »ريــد بُــل إكــس-

ألب« ست مرات، ويرافقه الرياضيون املخضرمون 
فــي هــذا التحــدي بــول غوشــلبور )النمســا( وغافــني 
ماكلرغ )الواليات املتحدة( وتوبياس غروسروباتشر 
والذيــن  )أملانيــا(،  أنديــرس  وماركــوس  )إيطاليــا( 

الســابقة 11 مــرة،  يبلــغ مجمــوع عــدد مشــاركاتهم 
كمــا ســيكون حاضــراً للمــرة األولــى كل مــن لــوري 
جينوفيــس )فرنســا( وتيــو دو بليــك )فرنســا( كجــزء 

.)TeamLandRover#( من فريق الند روڤر
وقــال ألريتــش غريــل، منظــم الســباق: »اســم النــد 
روڤــر مرتبــط باملغامــرات التــي تتطلــب قــدرة على 
التحمــل، وســتلعب ديفنــدر دوراً مهّمــاً فــي حتــّدي 
‘ريــد بُــل إكس-ألب‘، مــن خال دعمها للمتنافســني 
ومنظمي الســباق فيمــا يصارعون مختلف الظروف 
القاســية علــى مــدار 1,238 كم. قدراتهــا الفائقة التي 
العمليــة جتعلهــا خيــر  ال تعــرف حــداً ومقصورتهــا 
معني يســتطيع املشــاركون االعتماد عليه ليتألقوا في 

شتى الظروف اجلوية على مدار 12 يوماً«.
الــذي تقدمــه ســيارة ديفنــدر،  ومــن خــال الدعــم 
سيتاح ألعضاء الفريق اختبار ميزاتها املمتازة ملختلف 
البعثــات في الظروف القاســية، مع قدرتها القصوى 

على التحميل البالغة 900 كغ، وقدرة حتميل السقف 
البالغــة 168 كــغ أثنــاء احلركة و300 كــغ أثناء الثبات، 
وستكون كل من السيارات املشاركة مزّودة باملعدات 
واألدوات الازمــة. وســتتيح تكنولوجيــا »االســتجابة 
»االســتجابة  تتضمــن  والتــي   –  »2 للتضاريــس 
للتضاريــس القابلــة للضبــط« األولــى مــن نوعهــا فــي 
العالــم – للســائقني ضبــط املركبــة لتائــم الظــروف 

والتفضيات الشخصية.
وتتضمن اإلضافات التي حتتويها الســيارات املشاركة 
نظــام الشــطف احملمــول، وحامــل املعــدات اخلارجي 
املعلــق جانبيــاً، وضاغــط الهــواء املدمــج، إلــى جانــب 
االتصــال الاســلكي )Wi-Fi( باإلنترنــت عبــر شــبكة 
اجليل الرابع )4G(، وخيام الســقف من »أوتو هوم« 
التــي توّفــر للمتســابقني كل مــا يحتاجونــه ليرتاحــوا 
ويتســعيدوا نشــاطهم بشــكل كاٍف فــي نهايــة كل يــوم 

حتى إمتامهم لهذه املسابقة اخلارقة.

فرانكفــورت  معــرض  فــي  عامليــاً  إصدارهــا  ومنــذ 
للســيارات فــي 2019، شــهدت النــد روڤــر طلبــاً غير 
مســبوق على ســيارة الدفع الرباعي اجلديدة، والذي 
رافقــه ثناء النقاد املســتمر لســيارة ديفنــدر اجلديدة، 
والذي يتمثل في فوزها بأكثر من 58 جائزة دولية، 
مبا فيها جائزة أفضل تصميم في العالم لعام 2021 

ضمن جوائز »سيارة العام العاملية«.
ووّفــرت النــد روڤــر منــذ انطاقة الســيارة اجلديدة 
الديــزل  »إجنينيــوم«  محــركات  مــن  مجموعــة 
وشــديدة  القويــة  املســتقيمة  األســطوانات  سداســية 
الكفــاءة، مــع تكنولوجيــا الطاقــة الهجينــة اخلفيفــة 
املتطــورة  احلركــة  نقــل  ومجموعــة   ،)MHEV(
P400e الهجينــة القابلــة للشــحن )PHEV(، والتــي 
توّفر مدى قيادة كهربائية بالكامل يبلغ 43 كم )27 
ميل( وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون منخفضة حتى 

74 غ/كم.

بوصفها شريكا في جناح سباق املغامرات ...
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جتربة قيادة شاجنان )سي إس75 بالس( 
املتوجة بجائزة أفضل سيارة ذكية

جتربة قيادة لطراز شــاجنان ســي إس75 باس بعد 
»إيــاف موتــورز«  لتعلــن  انتظــار عشــاقها  ان طــال 
عــن  قطــر،  فــي  شــاجنان  لســيارات  املعتمــد  املــوزع 
وصــول حتفتهــا اجلديدة “ســي إس75 باس” وملا ال 

والسيارة حصدت جائزة »أفضل سيارة ذكية«. 
اثنــاء التجربــة  ادهشــنا طــراز “ســي إس75 بــاس” 
وفــرة  بفضــل  الرائــع،  وتصميمــه  املبهــرة،  بطلتــه 

مميزات الطراز من التكنولوجية املتطورة.
رياضيــة  ســيارة  بــاس«،  إس75  تعد”ســي  حيــث 
متعــددة االســتخدامات من الطــراز الفاخر وهذا ما 
جتلــى بتصميــم اجلرأة فقد مت تصميم هذا العرض 
األخيــر من »شــاجنان قطــر« للتأكيد على مظهرها 

القوي وحجمها الذي ال يقهر. 
وتأتــي “ســي إس75 بــاس” مبحــرك ســعة 2.0 لتــر 
بشــحن توربينــي أكثــر من مناســب قادر علــى توليد 
عــزم  مــن  متــر  نيوتــن   360 و  حصــان   233 قــوة 

الدوران، وهي متطلبات قيادة كافية للجميع. 
وتتوافر أحدث عروض »شاجنان قطر« في نسخة 
محملــة بالكامل فقــط، وهي تتيح التمتع مبجموعة 
مذهلــة مــن مزايــا الســامة والراحــة مبــا فــي ذلــك 
عجــات ألومنيــوم مقــاس 19 بوصــة وفتحــة ســقف 
بانوراميــة كهربائيــة وبــاب خلفــي كهربائي وشاشــة 
وإمكانيــة  بوصــة   12 مقــاس  باللمــس  تعمــل   LCD
دخول املركبة بدون مفتاح مع بدء التشغيل عن بُعد.

ُوزودت الســيارة اجلديدة أيضا مبقعد الســائق القابل 
للضبــط والتعديــل كهربائيــا في  6 اجتاهات، ونظام 
تهويــة لــكل مــن الســائق والراكــب، ومثبــت الســرعة 

التكيفي الذكي، وكاميرا 360 درجة، ونظام حتذير 
مغادرة املسار، من بني مزايا آخرى ال حصر لها.

متعــددة  الرياضيــة  الســيارة  هــذه  وتُطــرح 
االســتخدامات واملصممــة ببراعــة فــي سلســلة مــن 
خيــارات األلــوان اجلذابــة للغاية والتــي ترضي جميع 
األذواق: الرمادي والبني واألزرق واألبيض والفضي 

واألسود.
وفــي إطــار  التطور الهائل الذي تشــهده »شــاجنان«، 
تتميــز ســيارة “ســي إس75 بــاس”  بشــبكة ســوداء 
رائعــة علــى شــكل قــرص العســل الهندســي ومثبتــة 
وذات  األنيقــة  األماميــة  املصابيــح  مــن  مبجموعــة 
املظهــر املتوســط   والتــي تضفــي علــى اجلــزء األمامي 
مــن املركبــة مظهرا أخــاذا.  واملظهــر اجلانبي واضح 
أيضــا بفضل سلســلة من اخلطوط األنيقــة املتناقضة 
علــى مــا يبــدو واملنحنيــات الضخمة التــي تتدفق معا 
لتشــكل تصميما ممتعا إلى حد ما. وحتكي الســبائك 
ذات اللــون املــزدوج مقــاس 19 بوصــة قصــة تقاطــع 
أنيــق بشــكل غيــر معتــاد. وفــي الوقــت نفســه، يحمل 
اجلــزء اخللفــي أيضا بعــض املفاجآت الســارة، أهمها 
الزعنفتــان اللتــان تبــرزان من الـ »ســبويلر« ) اجلناح 
مدمجــة  مكابــح  مصابيــح  مــع  للســيارة(  اخللفــي 
تضفي على “ســي إس75 باس”، مظهرا مســتقبليا.  
وإلــى ذلــك فقــد ُصممــت املصابيــح اخللفيــة لتبــدو 
عصريــة بشــكل مبهج مع منحنيات انســيابية ملســاء 
مثبتــة فــوق فتحتــني عادمتــني مطليتــني بالكــروم. 
ويبلــغ طــول الســيارة اجلديــدة 4690 ملــم، بعــرض 

1865 وارتفاع 1710 ملم.

إيالف موتورز املوزع املعتمد ... 
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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

فورد تستخدم قدرات احلوسبة
لتسريع تطوير املركبات واالرتقاء

عبداهلل عبد الغني وإخوانه
تطلق عرض خاص للمسافرين للعمرة

النمــاذج  مئــات  اجلديــدة  املركبــات  تطويــر  يتطلــب 
األوليــة وآالف املوظفــني فــي مرافــق التصنيــع حــول 
املركبــات اجلديــدة  يســتغرق تصنيــع  العالــم، حيــث 
وحتويلهــا مــن تصاميــم إلــى ســيارات حقيقيــة فــي 

صاالت العرض عدة سنوات.
فاملركبــات اجلديــدة تتمتع مبســتويات غير مســبوقة 
الشــركات  ولــدى  بالتفاصيــل،  والغنــى  التطــور  مــن 
اجلديــدة  الطــرازات  مــن  متناميــة  قائمــة  املصنعــة 
ســنوياً. وتعــد شــاحنة فــورد رينجر التــي مت إطاقها 
مؤخــراً منوذجــاً مثالياً لكيفية تطــور خطوط اإلنتاج 
وتعقيداتهــا املتزايــدة، نظــراً لوجــود فروقــات عــدة 
تشــمل قــدرات نقل احلركــة والقيادة ومنــط التعليق 

وتصميم الهيكل.

ونظــراً ألن تطويــر املركبــة اجلديــدة وحتويلهــا مــن 
تصاميــم إلــى ســيارات حقيقيــة في صــاالت العرض 
يســتغرق فتــرة تصل حتى 5 ســنوات، حرصت فورد 
االســتثمار  علــى  رينجــر،  فــورد  موطــن  أســتراليا، 
بقــوة فــي منظومتــي التصميم والهندســة مبســاعدة 
احلاســوب للمســاعدة علــى تســريع عمليــة التطويــر. 
وبفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر لتبسيط وتيسير 
الفريــق مــن  التصميــم والهندســة، متكــن  عمليــات 
تقليــص املدة الازمة إلمتام هذه العمليات وبالتالي 

احلد من التكاليف بشكل ملحوظ.
حتتــوي املركبة اجلديــدة على أكثر من 1500 قطعة 
تتطلب تصميماً وتطويراً وتثبيتاً على الهيكل، إضافة 
إلــى اختبــارات األمــان واملتانــة والتحقــق مــن جــودة 

التصميــم والكثيــر غيــر ذلــك. ولهذا، تأتــي منظومة 
للمهندســني  لتتيــح  احلاســوب  مبســاعدة  الهندســة 
إجــراء آالف عمليــات احملــاكاة التحليليــة التــي تعادل 
عشرات اآلالف من ساعات احلوسبة قبل أشهر من 

إصدار النموذج األولي الفعلي.
وفــي هــذا الســياق، قــال جيســون نوجيــرا، مهنــدس 
الشــاصيه في منظومة الهندسة مبساعدة احلاسوب 
الهندســة  منظومــة  »تســهم  أســتراليا:  فــورد  فــي 
حتســني  مــن  متكيننــا  فــي  احلاســوب  مبســاعدة 
إلــى  واســتناداً  افتراضيــة  مســاحة  ضمــن  منتجاتنــا 
البيانــات املجمعــة على مدار ســنوات مــن االختبارات 
علــى أرض الواقــع، حيــث يتم اختبار النمــاذج األولية 
علــى الطــرق املعبــدة والوعرة لتحســني هــذه النماذج 

والتحقــق مــن جودتهــا ومــن صحــة نتائــج عمليــات 
احملــاكاة. ويعنــي ذلــك أن هــذه املنظومــة تتيــح لنــا 
البــدء مــن مرحلــة أكثــر تقدمــاً«. ويكــن ألجهــزة 
احلاســوب إدارة عمليــات احملــاكاة واإلجابــة بصــورة 
عــن التســاؤالت والســيناريوهات االفتراضيــة خــال 
األولــي  النمــوذج  باســتخدام  مقارنــة  أقصــر  مــدة 
الفعلي. وبالفعل، يكن ملنظومة الهندســة مبساعدة 
احلاســوب اختصار املدة الزمنيــة إلجراء االختبارات 
الواقعيــة مــن عــدة أيــام إلــى ســاعات قليلــة. ويعنــي 
هــذا تقليــص عــدد التغييــرات املكلفــة التــي قــد تطرأ 
علــى تصميــم املركبــة فــي مراحــل متأخــرة، نظــراً 
احملتملــة  املشــاكل  اكتشــاف  علــى  املنظومــة  لقــدرة 
مبكــراً أثنــاء مرحلــة التطويــر االفتراضــي. وأضــاف 

نوجيرا: »تتيح لنا بيئة الهندسة مبساعدة احلاسوب 
النمــوذج  علــى  والتســارع  احلمولــة  عوامــل  إضافــة 
املســتخدمة  األحمــال  تأثيــرات  وفهــم  االفتراضــي 
خال مرحلة التصميم، مما يكننا من عزل أجزاء 
محــددة وإخضاعهــا لعمليــات تطويــر إضافيــة قبــل 
البــدء باختبــارات متانــة الهيــكل«. وبينمــا ســاهمت 
منظومتي التصميم والهندســة مبســاعدة احلاســوب 
فــي اختصــار املــدة الازمــة لعمليات تطويــر املركبة، 
تبقــى االختبــارات الفعلية جانباً أساســياً وتلعب دوراً 
محورياً في تلك العمليات. فما زالت النماذج األولية 
املتوقعــة  احملــاكاة  نتائــج  ملقارنــة  الفعليــة ضروريــة 
ضمن بيئة الهندســة مبســاعدة احلاســوب، والتحقق 

من جودة التصميم النهائي للمركبة.

باختبارات شاحنة رينجر على أرض الواقع ...

لضمان رحلة خالية من املتاعب ملالكي تويوتا ...

بدأت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه الوكاء الوحيدون 
لســيارات تويوتــا في قطــر عرضا ترويجيا خاصا ملســافري 
العمرة بســيارات تويوتا حتت شــعار »اجعل الرحلة ســلمية 
مثل الوجهة«. تبلغ رحلة الذهاب والعودة للمســافرين من 
قطــر بالســيارة حوالــي 3306 كــم. تســعى شــركه عبــد اهلل 
عبد الغني وإخوانه لضمان رحلة خالية من املتاعب ملالكي 
ســيارات تويوتــا. بــدأت احلملــة من 22 مايو حتــى 22 يوليو 
حيث يكن للعماء احلصول على سبيل املثال على فحص 
كامل لسيارة الند كروزر اخلاصة بهم مقابل ريال قطري 
2666.   يشــمل الفحــص تغييــر الزيــت والفلتــر, تغيير فلتر 
التكييــف, اســتبدال وســادات الفرامــل األماميــة واخللفيــة, 
واســتبدال شــمعة االحتراق و املّساحات االمامية والبطارية 

إذا لزم األمر. ستغطي احلزمة أيًضا فحص الكمبيوتر.
تؤمــن شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانه تويوتــا بتقدمي 
أفضــل جتربــة ملكيــة لعمائهــا. و تؤمــن الشــركة بعاقــة 
طويلــة األمــد و هدفهــا احلفــاظ علــى الســيارة فــي حالــة 
جيــدة. حتتــوي شــبكة مراكــز خدمة شــركة عبــد اهلل عبد 
الغنــي وإخوانــه علــى 11 مراكــز منتشــرة فــي جميــع أنحاء 
الصناعيــة،  باملنطقــة  الرئيســي  اخلدمــة  مركــز  البــاد. 
مركــز اخلدمــة الســريعة مبدينــة خليفــة، مركــز اخلدمة 
الســريعة أبــو هامــور، مركــز اخلدمــة الســريعة بالنايــف، 
مركــز اخلدمــة الســريعة بطريــق املطــار، مركــز اخلدمــة 
الســريعة بالوكــرة، مركــز اخلدمــة الســريع عزيــز، مركــز 
اخلدمة السريعة الشحانية، مركزاخلور للخدمة السريعة 
ومحطــة بنزيــن الوطنيــة مركز اخلدمة الســريعة )طريق 

الشــمال( وورشة املركبات التجارية في املنطقة الصناعية. 
أربعــة )4( مــن مراكــز اخلدمــة لدينــا: الوكــرة ، والنايــف، 
وأبــو هامــور، ومركــز خدمــة عزيــز هــي مراكــز صيانــة 
ســريعة حيــث ســيتم االنتهــاء مــن صيانتــك الدوريــة فــي 

ساعة واحدة.
ملاذا يجب عليك صيانة ســيارتك في مراكز خدمة شــركة 

عبد اهلل عبد الغني وإخوانه؟
لــدى الشــركة برنامــج تدريبــى مســتمر ملوظفــى اخلدمــة 
والــذى ال يشــمل فقط فنيي اخلدمــة و لكن أيضا مدريني 
الدعــم.   وطاقــم  اخلدمــة  مستشــارو  و  الصيانــة  مراكــز 
يتــم تدريــب مستشــاري وفنيــي خدمــة تويوتــا بانتظــام ، 
وبالتالــي فهــم علــى درايــة بأحــدث تقنيات الســيارات. يتم 
إجــراء الصيانــة الدوريــة واإلصاحــات الطفيفــة والكبيــرة 
فــي مراكــز اخلدمة احلديثة مبا يتوافق مــع معايير تويوتا 

عالية اجلودة.
مــن 950  اســتيعاب  علــى  قــادرة  الشــركة  مراكــز خدمــة 
الــى 1000 ســيارة فــي اليــوم من اإلصاحــات الطفيفة إلى 
خدمــات اإلصــاح و الصيانة الرئيســية. يتــم ترقية مرافق 
اخلدمــة مــن وقت آلخــر لتحقيق أقصى اســتفادة للعماء 
مــن رعايــة خدماتنــا للصيانة الدوريــة وخدمات اإلصاح. 
أدى توافــر أحــدث التقنيــات واخلبــرة الفنيــة إلــى توفيــر 
وقــت أكثــر وكفــاءة خلدمــة املركبــات. و بصفتهــا الوكيــل 
احلصري الذي يثل تويوتا في قطر، فإن املبدأ األساســي 
لشــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه هــو إرضــاء عمائهــا 

الكرام بفلسفة »سياسة العميل أوالً«.
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جتربــة قيــادة لألنيقــة  NX 300 التــى متتــاز بإطالــة 
رياضيــة مــع حتكــم أكثــر دقة، علــى طرقــات الدوحة 
باحليويــة  املفعــم  االداء  مــع  الرفاهيــة  لوحــة  لتكتمــل 
ان مت طــرح NX 300 ألول  كمــا هــو معــروف منــذ 
مــرة فــي العــام 2015، فإن هــذه املركبــة، والتي كانت 
تعــرف ســابقاً باســم 200t NX، ســرعان مــا أســرت 
قلوب وعقول املعجبني بفضل جمعها ما بني التصميم 
وديناميكيــات  باحليــاة،  النابــض  الفاخــر  العصــري 

القيادة التي متنح السائق جتربة استثنائية. 
وكان اإلقبــال علــى مركبــة    NX 300  أكبــر ممــا كان 
متوقعــاً مــن قبــل شــركة لكــزس، لتتخطــى تقديــرات 
املبيعــات فــي جميــع األســواق العامليــة التــي مت طرحهــا 
فيهــا. وضمــن إطار اجلهــود الرامية إلــى احلفاظ على 
هذا الزخم اإليجابي الذي اكتسبته مركبة NX وتعزيز 
اإلقبــال الكبيــر الــذي وجدتــه من العمــاء، فقد قامت 
لكــزس بإجــراء مجموعــة من التعديات والتحســينات 
التــي شــملت التصميــم اخلارجــي واملقصــورة الداخلية 

وأنظمة السامة وغيرها من املزايا األخرى. 
تصميــم  علــى  جريئــة  حتســينات  إدخــال  مت  فقــد 
مركبــة لكــزس NX اجلديــدة، وعملنــا علــى االرتقــاء 
بأدائهــا وإضافــة مزايــا جديــدة مــن شــأنها أن حتســن 
وال  تقدمهــا.  التــي  واملاءمــة  الراحــة  مســتويات  مــن 
زالــت NX اجلديــدة حتافــظ علــى نفــس العناصــر التي 
أكســبتها شــعبيتها فيمــا مضــى، وهــي أناقــة التصميــم 
وماءمتهــا لاســتخدام اليومــي، باإلضافــة إلــى متعــة 
القيــادة، والكفيلــة بإرضــاء تطلعــات جميــع املعجبــني، 

غيــر أن املركبــة ككل قــد تطــورت بشــكل كبيــر، وهــو 
تختبروهــا  عندمــا  بــه  وتشــعرون  ستشــاهدونه  مــا 
لكــزس  مركبــة  خضعــت   وقــد  هــذا  مــرة«.   ألول 
التصميــم  علــى صعيــد  التحســينات  مــن  للكثيــر   NX
املزيــد  جانــب  إلــى  والســامة،  الراحــة  ومســتويات 
عمائنــا.  تطلعــات  مــع  تتناســب  التــي  الرفاهيــة  مــن 
الديناميكــي،  الرياضــي  األنيــق وطابعهــا  وبتصميمهــا 
املتغيــرة  االحتياجــات  اجلديــدة   NX مركبــة  تعكــس 
باســتمرار لعمــاء الفخامــة وتطلعاتهــم فــي املنطقــة، 
فــي الوقت الذي تســلط فيه الضوء علــى رؤيتنا البتكار 
جتارب استثنائية. وفي جتربتنا كم الكشف عن نقاط 
قــوة  احملــرك املتطــور ملركبــة لكــزس NX اجلديــدة، 
وينتــج طاقــة  توربينــي  بشــاحن  مــزوداً  يأتــي  والــذي 
235 حصانــاً ســعة 2.0 لتــر، مــا بــني كفــاءة اســتهاك 
تســارعاً  بذلــك  ليولــد  االســتثنائية،  والقــدرات  الوقــود 
يشــعل احلمــاس، فــي الوقــت الــذي يقــدم فيه مســتوى 
ال يضاهــى مــن االقتصــاد فــي اســتهاك الوقــود. كمــا 
تشــمل املركبــة العديــد مــن املزايــا التــي توفــر للســائق 
عــرض  شاشــة  مثــل  واملاءمــة،  الراحــة  والــركاب 
املعلومــات امللونــة العريضــة علــى اجلــزء الســفلي مــن 
الزجــاج األمامــي )HUD(، وشــاحن الســلكي للهواتــف 
يكــن  منطقتــني  يشــمل  تكييــف  ونظــام  الذكيــة، 
التحكــم بدرجــة حــرارة كٍل منهمــا علــى حــدة، وصف 
مقاعــد خلفيــة قابلــة لإلمالــة والطــي يتــم التحكم بها 
إلــى قســمني  الظهــر  كهربائيــاً، وينفصــل فيــه مســند 
بنسبة 40:60، والباب اخللفي الذي يكن فتحه دون 

اســتخدام اليديــن، وغيرها مــن املزايا. وكما هو احلال 
الســامة  فــي جميــع طــرازات لكــزس األخــرى، فــإن 
 NX تَُعــد ضمــن أهــم األولويــات فــي مركبــة لكــزس
اجلديدة وفي مقدمتها نظام لكزس للسامة باس+ 
مجموعــة  جانــب  إلــى   ،)+Lexus Safety System(
شــاملة مــن جتهيــزات الســامة األخــرى، مثــل ثمــان 
وســائد هوائيــة SRS، ونظــام التحكــم بثبــات املركبــة 
)VSC(، ونظام املكابح املانع لانغاق )ABS(، ونظام 
توزيــع قــوة الكبــح إلكترونيــاً )EBD(، ونظــام مســاعد 
الكبــح )BA(، وغيرهــا مــن مزايــا الســامة املتطــورة 
األخــرى. وســتتوفر مركبة لكــزس NX اجلديدة بـ 12 
لونــاً خارجيــاً جذابــاً، والتــي تتنوع بني األلــوان اجلريئة 
لتمكنــك  والراقيــة،  املتدرجــة  األلــوان  إلــى  والامعــة، 
مــن التعبيــر عن شــخصيتك. مــن ناحية أخــرى، تأتي 
املقصــورة الداخليــة ملركبــة الكــروس أوفــر مبجموعــة 
من ســتة ألوان تشــمل ثاثة ألوان جديدة، وهي اللون 
البيــج »ريتش كــرمي«، واللون الرملي »حجر املغرة«، 
واللــون األبيــض »أكســنت«. وعــاوة على ذلــك، تتوفر 
مركبــة لكــزس NX اجلديــدة بخياريــن مــن العجات 
املُصنَّعــة مــن الســبائك املعدنيــة قيــاس 18 بوصــة، مــن 

ضمنهما تصميم باللون البرونزي املصقول. 
إطالة جريئة جديدة مع حتسينات ملموسة

اتذكــر مــا قالــه  شــني كاميــورا املُشــرف علــى التصميم 
مــن  NX اجلديــدة: »بــدءاً  لكــزس  اخلارجــي ملركبــة 
الشــبك املغزلــي، فإن الطريقة التي تتصــل بها احلواف 
املركبــة  متنــح  اإلطــارات  أقــواس  برفــارف  األماميــة 

يســلط  وبشــكل  قبــل،  ذي  مــن  جــرأة  أكثــر  إطالــة 
الضــوء علــى تصميمها الهيكلي املميز. كما قمنا بتغيير 
شــكل القســم الســفلي للمصــد األمامــي للحصــول علــى 
دعــم أفضــل للشــبك املغزلــي، فضاً عن نقــل مصابيح 
الضبــاب إلــى زوايــا املصد األمامي وفصلهــا عن قنوات 
تدفق الهواء للحصول على واجهة أمامية أكثر جرأة«. 
 NX كمــا حظــي اجلــزء اخللفــي مــن مركبــة لكــزس
2018 بلمســات تصميميــة ســاعدت علــى إبــراز الطابــع 
التــي طــرأت علــى  التعديــات  الــذي ياثــل  الرياضــي 
اجلزء األمامي. ويشمل القسم السلفي للمصد اخللفي 
وقــد  األمامــي،  للشــبك  املغزلــي  الطابــع  اآلن عناصــر 
مت توســيعه ليعــزز إطالــة املركبــة العريضــة وبشــكل 
رياضــي. وإضافــة إلــى ذلــك، فقــد أصبحــت مجموعة 
املصابيــح اخللفيــة ملركبــة NX اجلديــدة أكثــر امتداداً، 
ومت تعديــل الزخــارف علــى نحــو يبــرز العدســات التــي 
مركبــة  تزويــد  مت  كمــا   .»L« حــرف  شــكل  حتمــل 
الكــروس أوفــر اجلديــدة بــرؤوس عــوادم أكبــر حجماً 
مطليــة بالكــروم، وهي مدمجة بتصميم غطاء املصد 

اخللفي واجلناح السفلي اجلديد. 
مقصــورة داخلية تتمحور حول الســائق وتضفي املزيد 

من املاءمة على جتربة القيادة
لطاملــا كانــت لكــزس ســباقة دائمــاً فــي مجــال التغيير. 
عمائهــا  آراء  معرفــة  علــى  الشــركة  وحتــرص 
وتطلعاتهــم، وعكســها علــى كل ما تقدمه الشــركة من 
مركبــات وابتــكارات. لذلــك، فقــد مت إعــادة تصميــم 
املقصــورة الداخلية ملركبة NX اجلديدة بشــكل يضفي 

عليهــا طابــع رياضــي معــزز مع شــعور أكبــر بالفخامة 
والرقــي. كمــا كان هنــاك تركيــز علــى رفــع مســتوى 
التــي تقدمهــا  ســهولة االســتخدام والراحــة واملاءمــة 
التجهيزات اخلاصة بهذا الطراز اجلديد، والتي تتوافق 

 .)Omotenashi( مع التزام لكزس مببادئ الضيافة
هــو شاشــة  املقصــورة  داخــل  االنتبــاه  يلفــت  مــا  وأول 
عــرض الوســائط املتعــددة األكبــر حجمــاً، والتــي كانت 
فيمــا قبــل بقيــاس 7 بوصات لتصبــح اآلن 10.3 بوصة. 
كمــا مت تبســيط لوحــة التحكــم بأجــواء املقصــورة فــي 
الكونســول الوســطي بشكل واضح مع استبدال عدد من 
األزرار بأربعــة مفاتيــح تبديــل ســهلة التشــغيل. ومتتاز 
العاليــة،  التــي تعمــل باللمــس بجودتهــا  املفاتيــح  هــذه 
مــع منــط مرتفــع من الزخــارف املعدنيــة الامعة على 
شــكل حــرف »L«. كمــا مت زيــادة حجم ســاعة لكزس 
التناظريــة، مــع عدســة أكثــر وضوحــاً وإطــار خارجــي 
بــارز لســهولة القراءة. وهي مرتبطــة مع نظام حتديد 
املواقــع اجلغرافــي، حيــث يقــوم تلقائيــاً بضبــط الوقــت 

عند االنتقال من منطقة زمنية إلى أخرى. 
ومتتــاز جميــع األزرار ومفاتيــح التحكــم داخل مركبة 
لكــزس NX اجلديــدة بتشــطيب مــن املعــدن املصقول، 
مبــا فــي ذلــك مفتــاح اختيــار وضــع القيــادة وذراعــي 
تبديــل الســرعات ومقابــض األبواب، األمــر الذي يعزز 
املظهر والشعور بالفخامة الذي يهيمن على املقصورة. 
جهــاز  مفاتيــح  إن  إذ  ذلــك،  علــى  األمــر  يقتصــر  وال 
األخــرى  هــي  تبــرز  النوافــذ  وأزرار  الصوتــي  الترفيــه 

بطاء معدني.

NX 300 جتربة قيادة
ذات الطابع الرياضي األكثر أناقة

حتكم أكثر دقة مع جتربة قيادة أكثر سالسة ...
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حظــي فــورد برونكــو 2021 اجلديــد كليــاً بالطرازين 
ثنائــي ورباعــي األبــواب بإشــادة واســعة على مســتوى 
بذلــك  مؤكــداً  املبتكــر،  تصميمــه  بفضــل  العالــم 
الكامــل خلــوض  واســتعداده  املتميــزة  مكانتــه  علــى 
املغامــرات اخلارجيــة بأبهى صورة. ومــن بني قرابة 
10 آالف تصميــم مشــارك، قــام »منتــدى التصميــم 
العاملــي iF« الــذي يتخــذ مــن أملانيــا مقــراً لــه باختيار 
ســيارة فــورد برونكو ضمــن قائمة أفضــل 75 ابتكار 
تصميمــي مميز في العالم من مختلف التخصصات 
والقطاعــات، وذلــك تقديــراً الرتقائــه بعامــة فــورد 
ومنحــت  اجلــدد.  العمــاء  مــن  للكثيــر  واســتقطابه 
املجموعــة املتخصصة بالتصميم التي تكرم املنتجات 
صاحبــة التصاميــم املتميــزة ســنوياً منــذ عــام 1953، 
الذهبيــة   iF »جائــزة  كليــاً  اجلديــد  برونكــو  فــورد 
»التصميــم  عــن   2021 لعــام  املرموقــة  للتصميــم« 
العمليــة والقيــم  بــني اجلوانــب  الــذي يجمــع  الفريــد 
العاطفية ويقدم ملســات التشــويق واإلثارة التي لطاملا 

اقترنــت باســم برونكــو«. وبهــذه املناســبة، قــال بــول 
ريــث، كبيــر مصممــي برونكو: »نفخــر بنجاحنا في 
اجلمــع بني التصاميم الراقيــة والقوة الفائقة وبتلقي 
هذا املستوى الرفيع من اإلشادة. فقد متحور تركيزنا 
حــول تشــجيع عمائنــا علــى االنطــاق فــي املغامرات 
الطبيعيــة، ومــن هنــا  البيئــات  املشــوقة واستكشــاف 
اســتلهمنا تصميمنا املتميز لســيارة برونكو. ويســعدنا 
بإعجــاب  عملنــا  فريــق  ابتــكارات  حتظــى  أن  اليــوم 
العمــاء أيضــاً«. ويــرى ريث وفريــق تصميم برونكو 
أن اجلائــزة تأتــي تتويجاً جلهودهم في ســبيل ابتكار 
منــوذج عصري من ســيارات الدفــع الرباعي متعددة 
علــى  نفســه  الوقــت  فــي  واحلفــاظ  االســتخدامات، 
بســاطة التصميــم التــي اشــتهر بهــا اجليــل األول مــن 
طــرازات برونكــو بني عامي 1966 و1977. وأشــادت 
بالعناصــر  للتصميــم«   iF »جوائــز  حتكيــم  جلنــة 
البصريــة التــي ميــزت تصميــم برونكــو مثل الشــبكة 
األماميــة  واملصابيــح  واحــدة،  مــن قطعــة  األماميــة 

الدائرية التي يقســمها خط أفقي يحمل اسم برونكو 
إلــى نصفــني، وخطوط التصميم التي تســاعد الســائق 
علــى حتديــد مســار الســيارة علــى الواجهــة األماميــة 
دون  الســيارة  ســطوح  لتصميــم  املتبــع  واألســلوب 
تكلــف وتفاصيــل  واختتــم ريــث: »قــد يبــدو تصميم 
املنتجــات مهمــة يســيرة نســبياً، لكــن هــذا ال ينطبــق 
علــى املركبــات. وفــي حالــة برونكــو ، قّيمــت جلنــة 
التحكيــم عــدداً من اجلوانــب املختلفة مثــل التصميم 

الذكي لألبواب القابلة لإلزالة والتخزين بســهولة في 
اجلهــة اخللفيــة، وصــوالً إلــى الفكــرة األكبــر املتمثلة 
بإحيــاء أيقونــة مميــزة فــي عالــم الســيارات.«  فــورد 
فــي  مدرجــة  عامليــة  شــركة  هــي  كومبانــي  موتــور 
بورصــة نيويــورك بالرمــز)NYSE: F( وتتخــذ مــن 
مدينة ديربورن في والية ميشيغان األمريكية مقراً 
لهــا. وتقــوم الشــركة بأعمــال التصميــم، والتصنيــع، 
والتســويق، وتوفير اخلدمات ملجموعة فورد الكاملة 

من الشــاحنات، واملركبات اخلدمية، والسيارات، مع 
تركيز متزايد على السيارات الكهربائية، إضافة إلى 
سيارات لينكون الفاخرة. كما تقدم الشركة خدمات 
كريديــت،  موتــور  فــورد  شــركة  خــال  مــن  ماليــة 
وتواصــل تعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي فئــة الســيارات 
الكهربائيــة، وحلــول النقل، والســيارات ذاتية القيادة 
والســيارات املتصلة. ويوجد لــدى فورد نحو 186000 

موظف في كافة أرجاء العالم

فـورد برونكـو
حتصـد جائـزة iF الذهبيـة

للتصميـم لعـام 2021

وسط إشادة واسعة من جلنة التحكيم ...


