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تستحق األفضل ..

يقال إن الداهية »ونستون تشرشل« رئيس وزراء 
والوسطى  بالسبابة  لّوح  من  أول  هو  إجنلترا 
العالم  قلده حكام  بعدها  للنصر، ومن  كعالمة 
احلديث واألدباء أيًضا، ألن تشرشل حصد جائزة 
نوبل لألدب عن ُمجمل كتاباته العسكرية  1945، 
السيارات  قيادة  يجيد  ال  كان  إنه  أيًضا  ويقال 
وكان يفضل ركوب السيارات األجرة ويحكي في 
مذكراته أنه ركب سيارة أجرة يوًما إلى مكتب 
الـ BBC إلجراء مقابلة، وعند وصوله طلب من 
يعود،  أن  إلى  دقيقة  أربعني  ينتظر  أن  السائق 
إلى  الذهاب  عليه  إن  وقال  اعتذر  السائق  لكن 
عندها  »تشرشل«  إلى خطاب  لالستماع  منزله 
االستماع  على  السائق  حرص  من  الداهية  فرح 
وأعطاها  جنيهات،  عشرة  فأخرج  خطابه!  إلى 
شخصيته  عن  يُفصح  أن  دون  األجرة  لسائق 
السائق  إن  ساخًرا:  يقول  باملكوث،  وطالبه 
مبجرد أن رأى العشرة جنيهات ملعت عيناه ثم 
إلى اجلحيم،   قال: فليذهب تشرشل وحكومته 
من  جنيهات  العشرة  غاضبًا  تشرشل  فانتزع 
السائق  باعتقال  املبنى  حراس  وأمر  السائق،  يد 
بتهمة إهانة رئيس الوزراء، وبعد مرور 70 عاًما 
تعرض متثال »تشرشل« في لندن للتشويه من 
الذي كتب كلمة »عنصري«  النشطاء،  قبل أحد 
على قاعدة التمثال فأعلنت شرطة لندن اعتقاله 
االنتصار  صاحب  بتمثال  األضرار  إحلاق  بتهمة 
البالد  رموز  وأهم  الثانية،  العاملية  احلرب  في 
بعد امللك آرثر منقذ اإلجنليز، فسخر املغّردون 
على تويتر من احلادثة وقالوا: إن متثال تشرشل 

إهانة  بتهمة  التاكسي  سائق  باعتقال حفيد  أمر 
متثال رئيس الوزراء.

نختلف أو نتفق مع تشرشل، لكن التاريخ وضعه 
نظرية  صاحب  كونه  اجلبابرة  قائمة  ضمن 
خطة  على  تقوم  التي  العسكرية،  الشطرجن 
التضحية بالقطع الصغيرة حلماية القطع األكبر، 
عسكري  4آالف  بـ  ضحى  بأن  فعله  ما  وهذا 
كانوا  عسكري،   300 عن  احلصار  فك  مقابل 
فقد  هذا  ومع  األملانية!.  الطائرات  نيران  حتت 
لم  الذين  العظماء  القادة  ضمن  تشرشل  ُسجل 
من  املستمدة  باملبادئ  ومتّسكوا  الطغاة،  يهادنوا 

إرادة الشعب.
»إيان  وهو  تشرشل  أحفاد  أحد  أكده  ما  وهذا 
سيارة  تطوير  مشروع  صاحب  وورهورست« 
التي  السرعة  فائقة  إل.إس.آر«  هوند  »بلود 
في  اختبارها  خالل  قياسًيا  رقًما  سّجلت 
إفريقيا  جنوب  في  السرعة  مضامير  أحد 
تريند«  »موتور  موقع  وبحسب  املاضي،  العام 
املتخصص في صناعة السيارات، فقد صّرح إيان 
وورهورست أنه طّور سيارة تنافس في سرعتها 
يريد  من  على  اشترط  لهذا  الفضائي،  املكوك 
شراء السيارة أن يدرس قيادة الطائرات النّفاثة 
والشرط الثاني أن يكون مليارديًرا، حتى ميكنه 
رخيصة  تكون  لن  التي  اخلارقة  السيارة  شراء 

الثمن، لكنها ستكون بالتأكيد سريعة للغاية.
اإلفريقي  األملاس  أحد جبابرة سرقة  إن  ويقال 
أنه ال يجيد  الرغم من  السيارة على  قرر شراء 

قيادة السيارات... هذا واهلل أعلم.

اجلبابرة ال يجيدون
قيــادة السيـــارات!
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الفردان للسيارات
تقدم سيارة
 BMW M2 CS Racing
اجلديــدة

800 0003  |  qatar.maserati.com مجموعة طرازات مازيراتي 

فوق العادة بكّل المقاييس

أجــهزة شــحن مجــانية للمركبــات الكهــربائيــة
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وزارة املواصالت والفردان أوتوموتيف
يوقعان مذكرة تفاهم

بــن ســيف  الســّيد جاســم  بحضــور ســعادة 
واالتصــاالت،  املواصــات  وزيــر  الســليطي 
واالتصــاالت  املواصــات  وزارة  وّقعــت 
أمــس علــى مذكــرة تفاهــم، مــع الفــردان 
الفــردان،  ملجموعــة  التابعــة  أوتوموتيــف 
مّجانيــة  شــحن  أجهــزة  لتوفيــر  وذلــك 

للمركبات الكهربائية. 
وّقــع املذكــرة الشــيخ محمــد بــن خالــد آل 
عــن  الفنيــة  الشــؤون  إدارة  ُمديــر  ثانــي 
والســيد  واالتصــاالت،  املواصــات  وزارة 
عمــر ُحســن الفــردان، الرئيــس التنفيــذي 
ملجموعة الفردان عن الفردان أوتوموتيف.
 ومبوِجــب املذّكرة ســتقوم الشــركة بتوفير 
للمركبــات  الشــحن  أجهــزة  مــن  عــدٍد 
مــع  ويتوافــق  مّجانــي  بشــكل  الكهربائيــة 
بأجهــزة  اخلاصــة  القياســية  املواصفــات 
الشــحن الكهربائــي التــي أصدرتهــا الدولُة، 
وســيتم تركيبُها فــي األماكن التي حتّددها 
املواصــات واالتصــاالت، باإلضافــة  وزارة 
إلــى القيــام بأعمــال الصيانــة الدورّية لهذه 

األجهزة.
بــن  محمــد  الشــيخ  قــال  املناســبة،  وبهــذه 
خالــد آل ثانــي مديــر إدارة الشــؤون الفنيــة 
بــوزارة املواصات واالّتصاالت: يأتي توقيع 
هــذه املذكــرة في إطار تطبيق اســتراتيجية 
وزارُة  أعّدتهــا  التــي  الكهربائيــة  املركبــات 
مــع  بالتعــاون  واالتصــاالت  املواصــات 
املؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء واملــاء 
)كهرمــاء( واجلهات املعنيــة، باإلضافة إلى 
تنفيــذ توجهــات الدولــة نحو دعم مشــاركة 
احلكومّيــة  املشــاريع  فــي  اخلــاص  القطــاع 
التنموية، وتشــجيع مســاهمته في مشــاريع 
النقل واملواصات لتطوير عمليات تشغيلية 
حقيقية ينتج عنها إثراُء الفكر االستثماري 

لــدى شــركات القطــاع اخلاّص، ما يُســاهم 
فــي تعزيــز توطــن اخلبــرة والتكنولوجيــا 

املستخدمة.
 بنية حتتّية 

حســن  عمــر  الســيد  قــال  جانبــه،  ومــن 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  الفــردان، 
الفردان: يأتي توقيع هذه االتفاقية بهدف 
املســاهمة فــي إتاحــة بنيــة حتتيــة متميــزة 
فــي  يُســاهم  مبــا  الشــحن،  محطــات  مــن 

حتقيق االستدامة َوفق رؤية قطر الوطنية 
2030. كما تدعم هذه اخلطوة استراتيجية 
وزارة املواصات واالتصاالت بزيادة أعداد 
بحلــول  والهجينــة  الكهربائيــة  الســيارات 
العــام املقبــل، مــا يعــود بالفائدة علــى البيئة 

واألجيال القادمة بشكل كبير.
مستقبل أخضر 

 وتهدف اســتراتيجية املركبــات الكهربائية 
خطواتهــا  فــي  الدولــة  مســيرة  دعــم  إلــى 

التــوازن  وحتقيــق  أخضــر،  مســتقبل  نحــو 
اســتدامة  لضمــان  والبيئــي  االقتصــادي 
مشــاريع البنيــة التحتيــة لقطــاع املواصــات 
فضــًا عن دعم النمو االقتصادي وحتقيق 
مــن  الطبيعيــة  للمــوارد  القصــوى  الفائــدة 
خــال زيــادة العوائــد اخلارجيــة لقطاَعــي 
النفــط والغــاز، وتطويــر وســائل النقل عبر 
َوفــق  والنظيفــة  البديلــة  الطاقــة  توظيــف 
أحــدث األنظمــة العامليــة الصديقــة للبيئــة 

للحــد من االنبعاثات الكربونية الضارة، ما 
يوفــر بيئة نظيفــة وصحية وآمنة لألجيال 

القادمة. 
مــن  جــزًءا  االســتراتيجية  هــذه  تعــّد  كمــا 
اســتراتيجية وزارة املواصــات واالتصاالت 
متكامــل  نقــل  نظــام  توفيــر  إلــى  الراميــة 
ُمتعــدد الوســائط على مســتوى عاملي يُقّدم 
خدمــات آمنة موثوًقا بها وصديقة للبيئة، 
رؤيــة  ركائــز  حتقيــق  مــع  يتماشــى  مبــا 
قطــر الوطنيــة 2030 املتمثلــة فــي التنميــة 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
حتويــل  ســيتم  أنــه  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر   
أســطول حافــات النقل العــام إلى حافات 
كهربائّيــة بنســبة 25% بحلول العــام 2022. 
خلدمــات  التدريجــي  التحــّول  وســيتّم 
املدرســية  واحلافــات  العامــة  احلافــات 
ملتــرو  املغذيــة  واحلافــات  احلكوميــة 
مبــا  الكهربائيــة،  احلافــات  إلــى  الدوحــة 
معــدل  خلفــض  املطلوبــة  النســبة  يُحّقــق 
االنبعاثــات الكربونّيــة الضــاّرة التــي تســببها 
 ،2030 عــام  بحلــول  التقليديــة  احلافــات 
باإلضافــة إلى حتقيق تضافر كافة اجلهود 
كمــا  البيئيــة.  االســتدامة  لصــون  املبذولــة 
ســيتّم اســتخداُم احلافــات الكهربائية في 
كأس  بطولــة  خــال  الرئيســّية  اخلدمــات 
أول  لتكــون   2022 القــدم  لكــرة  العالــم 
جماعــي  نقــل  حافــات  تســتخدم  بطولــة 
كهربائيــة، مــا يُبــن بوضــوح التــزام دولــة 
قطــر بحلــول الطاقــة النظيفــة للنقــل فــي 
العالم، ودعم توّجه استضافة بطولة كأس 
عالــم اســتثنائية صديقة للبيئــة و«ُمحايدة 

للكربون«.

أجــهزة شــحن مجــانية للمركبــات الكهــربائيــة ...

محمد بن خالد:
دعم مشاركة 
القطاع اخلاص

في مشاريع النقل

عمر الفردان:
بنية حتتية من 
محطات الشحن 
لتحقيق االستدامة
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 الكــروس أوفــر األذكــى
واألكـثــر تـألـقـًا في المـدينــة!

2021 MAZDA CX-3

2021 MAZDA CX-3 (CORE GRADE)السعر يبدأ من 69,900 ر.ق
(CX-3 HIGH GRADE)  المواصفات والمميزات

AFS مع LED  نظام دخول ذكي  ●  مصابيح أمامية  ●  (SKYACTIV-Drive), i-ACTIV AWD سعة 2 لتر  ●  6 سرعات أتوماتيكية SKYACTIV محرك
  HMI مع تحكم MZD CONNECT  ●  عجالت ألمونيوم 18 بوصة  ●  GPS مكيف هواء أتوماتيكي  ●  كاميرا الرؤية الخلفية  ●  نظام المالحة

نظام تنبيه تغيير المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار  ●  نظام تنبيه المرور الخلفي  ●  نظام مراقبة النقاط العمياء

55563981 لمعرفة المزيد من المعلومات:

هاتف: 44417859 - 44435965
www.mazda–qatar.com   صنــاعـة يـابـانـيـــة

نظـــام صـوتي مميــز
 تجربة رائعة مع النظام

 الصوتي المحيطي
.Bose عبر 7 سماعات

شاشة عرض أمامية
تبقيك في حالة تأهب واطالع 

على محيطك أثناء القيادة.

الهاتف الجوال 
المتكامل

مواكبة العالم من خالل 
االتصال بالهاتف الجوال 
المتكامل من خالل نظام 
.MZD Connect

مقصورة جلدية فاخرة
مصممة بمهارة وحرفية متقنة 

لتمنحك شعور الرفاهية المطلقة.

التحكم الدقيق
 تصميم قمرة القيادة متمحورة
 حول االنسان ويخلق رابط
بين السائق والسيارة.

الفــردان للسيــارات
تقدم سيارة BMW M2 CS Racing اجلديدة

اعلنــت الفــردان للســيارات، الوكيــل احلصــري واملــوزع 
املعتمد لسيارات BMW Motorsport في قطر، عن 

طرحها طراز السباق اجلديد عالي األداء:
BMW M2 CS Racing، التــي طــِورت بالتعــاون مــا 

.BMW M GmbHو BMW Motorsport بن
 BMW M2 وباالعتمــاد علــى األســاس املثالي لســيارة
 BMW M فــي  الزمــاء  مــع  الوثيــق  والتعــاون   CS
 BMW Motorsport اســتخدم مهندســو   ،GmbH
ســيارة  تطويــر  مــن  املســتلهمة  األفــكار  مــن  العديــد 
GT4 BMW M4 لوضــع معاييــر جديــدة متامــاً فــي 
 BMW M2 فئة املبتدئن في الطراز األصغر، سيارة

.CS Racing
الســباق  وتقنيــات  املذهــل  القيــادة  أداء  وبفضــل 
 BMW احلديثــة، إلــى جانــب عقــود مــن اخلبــرة فــي
تعتبــر   CS Racing  M2 فــإن   ،M Motorsport

سيارة سباق أصيلة في فئة خاصة بها. وتوفر سيارة 
للمبتدئــن  احلصريــة   BMW M2 CS Racing
فــي رياضــة الســيارات أداء ســيارات الســباق األصليــة 

وجتربة مغرية.
ميكــن ملشــتري الســيارات االســتمتاع بــإدارة احملــرك 
الــذي يعتبــر ميــزة حقيقية لهذه الســيارة، حيث يتيح 
برمجــة مســتويات أداء مختلفة واســترجاعها اعتماداً 

على توازن األداء.
وبدعــم مــن محــرك S55 سداســي األســطوانات مــع 
تقنيــة BMW M TwinPower Turbo، والتــي تبلــغ 
ســعتها 2979 ســم مكعــب فــي نســخة الســباق، فــإن 
الســيارة تنتــج مــا بــن 280 حصــان )205 كيلــو واط( 
و365 حصــان )268 كيلــو واط(، اعتمــاداً علــى تــوازن 
عــزم  أقصــى  وينتقــل  التصريــح.  أو  األداء  تصنيــف 
دوران وقدره 550 نيوتن متر عن طريق ناقل حركة 

ثنائي القابض بسبع سرعات، والذي يطبق باستخدام 
برنامج متخصص في رياضة السيارات.

برياضــة  اخلاصــة  القيــادة  أدوات  علــى  وباالعتمــاد 
احملركات مثل ABS وDSC، فإن السائقن الواعدين 
ســيكونون قادريــن علــى التعامــل مــع الســيارة بأمــان. 
محــدود  ميكانيكــي  تفاضلــي  تــرس  أيضــاً  يتوفــر 
االنــزالق مــع التحميل املســبق والتبريد املنفصل ضمن 
التصميــم القياســي، كمــا هو احلال مــع أعمدة التغيير 
املصنعــة خصيصــاً للطــراز. ومثل ســيارة اإلنتاج، فإن 

السقف مصنوع أيضاً من الكربون.
وبفضــل ســيارة BMW M2 CS Racing اجلديــدة، 
أصبحت رياضة الســيارات أكثر إثارة وتشــويق من أي 
وقت مضى. وتعتبر الســيارة رمزاً للسباق عالي األداء 
وهي مناسبة متاماً للعماء الذين يسعون إلى جتربة 

سباقات حماسية وجتربة املضمار.

االطاللة االولي لنموذج طراز

جران توريزمو اجلديدة
مــن  توريزمــو اجلديــدة  لســيارة جــران  األولــي  النمــوذج  خــرج 
جــرى  حيــث   Maserati Innovation Lab مــن  مازيراتــي 

تصوير السيارة في شوارع مدينة مودينا.
وســتكون الســيارة اجلديــدة أولــى الســيارات الكهربائيــة بالكامل 

التي تُنتجها مازيراتي.

وقبــل إطــاق هــذا الطــراز اجلديد، ستشــهد النمــاذج األولية منه 
حلبــة  وفــي  الطرقــات  علــى  املكثفــة  االختبــارات  مــن  مرحلــة 
السباقات وفي ظّل ظروف استخدام مختلفة من أجل احلصول 
علــى مجموعــة مــن البيانــات الضرورية إلعداد النســخة النهائية 

منها.



األثنين 18 ذو القعدة 1٤٤2 هـ 28 يونيو 2021 م العدد )377(
4

 الراية اوتو تكتشف شيري تيجو 7 برو
علــى طرقـــات الدوحـــة

النخبة موتورز الوكيل احلصري ...

الرفاهيــة  بــن  يجمــع  جديــد  ملفهــوم  قيــادة  جتربــة 
والســعر الذي يناســب شــريحة كبيرة من عشــاق عالم 
الســيارات وهــذا مــا دفعنــا ان نكتشــف نقــاط القوة في 
طــراز شــيري تيجــو 7 برو على طرقــات دوحة اخلير 
بدعــوة مــن شــركة النخبــة موتــورز الوكيــل احلصــري 
لســيارات شــيري فــي الســوق  القطري فمنــذ ان اعلنت 
ان  بعــد  بــرو   7 تيجــو  شــيري  طرحهــا  عــن  النخبــة 
حظيــت بإعجــاب عمــاء الســيارات ال SUV   الفاخرة 
حــول العالــم نظــرا ملــا تتمتع بــه من مميــزات حصرية 
بهــا  أشــاد  واعتماديــة  األداء  علــى  فائقــة  وقــدرات 
اخلبــراء الــذي قامــوا بتجربتهــا حــول العالــم، كمــا مت 
توفيرها في قطر بأعلى املواصفات واملميزات وتعتبر 
طــرازات شــيري نقلــة نوعيــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
صناعــة الســيارات حيــث تأتــي “تيجــو7 بــرو«  معبــرة 
عــن حجــم التطــور الغيــر مســبوق الــذي بلغتــه شــيري 
فــي مجــال صناعــة الســيارات األكثــر قــوة مــن حيــث 
األداء واالعتماديــة و القيمــة الســوقية العاليــة والتطــور 
التكنولوجــي و الرفاهيــة غير املســبوقة فــي هذه الفئة 
مــن الســيارات، و لهــذا فتجربتنــا اليوم هــي اكبر دليل 
علــى مــا وصلــت اليه شــيري التــي تنطلق بســرعة نحو 
تكنولوجيــا املســتقبل فــي عالم الســيارات وذلك بعد ان 
حققــت شــيري تيجــو 7 أعلى نســبة مبيعات فــي فئتها 

فــي الســوق القطــري الــذي منح طــرازات شــيري ثقته 
و ســاهم فــي حصولهــا علــى حصتهــا التــي تليــق بهــا 
فــي الســوق احمللــي ، ملــا تتمتــع بــه مــن تصميــم مهيب 
وملفــت لألنظــار ومقصــورة تتوافــر فيهــا كل عناصــر 
مــن  تصميمهــا  اســتيحاء  حيــث مت  الراحــة  الفخامــة 
اجلديــدة  الســيارة  ُصممــت  وقــد  األوروبــي.  الطــراز 
مجــال  فــي  الشــهير  البريطانــي  املصمــم  أيــدي  علــى 
تصميــم الســيارات كيفــن رايــس نائــب رئيــس شــيري 
العاملية املدير العاملي حاليا ومســئول تصميم الســيارات 
فــي شــيري، الــذي كان لــه دور محــوري فــي تصميــم 
ســيارات ســيارات »بي إم دبليو«، وخصوصا التصميم 

اخلارجي لسلسلة الفئة 1و2و3و4 السابقة. 
فقــد مت تصميــم “تيجــو7 بــرو«، بحيــث يكــون أول 
شــبكتها  خــال  مــن  املــرء  لــدى  عنهــا  تتركــه  انطبــاع 
الكبيــرة اجلريئــة واملصابيــح الثنائيــة الباعثــة للضوء » 

LED » األمامية رفيعة السمك.
مبصابيــح  الســيارة  ُزودت  فقــد  ذلــك  علــى  وعــاوة 
الضبــاب ومصابيــح النهــار )DRLs( وكلهــا مــن نوع » 
LED » أيًضــا، أمــا عــن مقصورة »تيجــو7 برو« فهي 
مفعمــة بالفخامــة، حيــث تنفرد بتأثير الســقف العائم 
الــذي تخلقــه األعمدة اخللفية الســوداء امللتفة. ويظهر 
فــي اخللــف شــريط أحمــر يربــط املصابيــح اخللفيــة 

واجلنــاح  بالكــروم  املطلــي  املــزدوج  العــادم  وأنبــوب 
اخللفي “السبويلر«. وتتدحرج املقصورة على عجات 
معدنيــة كبيــرة مقاس 18 بوصة مــع إطارات مريحة. 
ولــم تتوقــف اللمســات األنيقــة فــي داخــل الســيارة عند 
ذلــك احلــد. فاملفتــاح الذكــي يتيــح لــك دخــول الســيارة 
أن  ميكــن  األبــواب،  فتــح  جانــب  وإلــى  ســالة.  بــكل 
يٌســتخدم املفتــاح أيًضــا لتشــغيل احملــرك، وليــس ذلــك 
فحسب، بل ميكن أن يُستخدم املفتاح أيضا في تشغيل 
مكيــف الهــواء، وفتح الباب اخللفي والنوافذ - كل ذلك 

بضغطة زر.
وقــد ُصممــت مقصــورة »تيجــو7 برو« بخامــات جيد 
األماميــة  املقاعــد  باجللــد، وحتظــى  الُصنــع ومغطــى 
القابلــة للتعديــل كهربائيــا بدعــم جانبــي كبيــر، وهــي 
توفــر أقصى شــعورا بالراحة خــال الرحات الطويلة. 
 dashboard وإلــى ذلــك فقــد ُجهــزت لوحــة القيــادة
بشاشــة تعمــل باللمــس مقــاس 10.25 بوصــة مــع نظام 
معلومــات ترفيهــي مكــون مــن ســتة مكبــرات صــوت 
تطبيــق  و  مــرآة  بتقنيــة Bluetooth ووصلــة  يتميــز 
»أندرويــد أوتــو« Android Auto  وتطبيــق »آبــل كار 
.USB »واتصال »يو إس بي  Apple CarPlay »باي
وباملثــل، يتــم التحكم في املناخ من خال لوحة اللمس 
مشــحونة  الهواتــف  تظــل  أن  أيضــا  وميكــن  القريبــة. 

 USB عبــر شــحن الســلكي باإلضافة إلى ثاثــة منافذ
لاتصــال بــأدوات مختلفــة. وتشــتمل مميزات ســيارة 
»تيجــو7 بــرو« الفريــدة األخــرى علــى فتحــة ســقف 
بانوراميــة، وأضــواء ترحيــب، وإضاءة متعــددة األلوان 
فــي محيــط املقصــورة، وكاميــرا عاليــة الدقــة بزاويــة 
360 درجــة، وبــاب خلفــي كهربائــي، وفرامــل انتظــار 
إلكترونيــة تعمــل بضغطــة زر، ونظــام مراقبــة ضغط 
اإلطــارات، وكاميــرا خلفيــة مــع أمامية ومستشــعرات 
القــرب اخللفــي ومجموعــة أدوات رقميــة بالكامــل. 
هــذا وقــد وُزودت  الســيارة مبحــرك تيربو  »الشــاحن 

التوربيني« من اجليل اجلديد سعة 1.5 لتر.
املتوافــق  األســطوانات  رباعــي  احملــرك  هــذا  ويجــيء 
علويــة  بكامــة  صمامــا   16 مــن  يتكــون  وهــو  مــع 
مزدوجــة مــع ناقل حركة جديد و9 ســرعات متغيرة 
باســتمرار. وســيكون مــن الســهل التعامــل مــع »تيجو7 
املتمرســن  أو  املبتدئــن  الســائقن  قبــل  مــن  بــرو«  
وذلــك بفضــل خصائــص األمــان املتوافــرة بهــا والتــي 
 )ABS(تشــتمل علــى نظــام الفرامــل املانعــة لانغــاق
 ،EBD( املكابــح  اإللكتروني لقــوة  ونظام التوزيــع   ،
ونظــام   ،  )ESP( اإللكترونــي  االســتقرار  ونظــام 
نظــام   ،  )EBA( املســاعدة في فرامل الطوارئ”  
مانــع  نظــام  أيضــا  عليــه  ويُطلــق  اجلــر  فــي  التحكــم 

االنــزالق )TCS( ، ونظام الســيطرة عنــد نزول التال 
)HDC( ، ونظــام التحكــم فــي النــزول مــن املرتفعات 

 .) )ISOFIXومقاعد سيارة األطفال ، )HDC(
وُزودت السيارة اجلديدة أيضا بتقنية جتاوز الفرامل 
 ،) BOS( الذكــي  التوقــف  نظــام  عليــه  يطلــق  مــا  أو 
والــذي يلغي تلقائًيا دواســة الوقــود عندما يتم الضغط 
علــى دواســات الوقود والفرامل عــن طريق اخلطأ في 
نفــس الوقــت. وحتتوي »تيجو7 برو«  أيضا على نظام 
إشــارة الطــوارئ ESS الذي يقــوم بإنارة أضواء اخلطر 
بســرعة عالية إذا اســتخدم الســائق الفرامل فجأة عند 
الــذي  الســائق  لتنبيــه  وذلــك  عاليــة  ىبســرعة  الســير 
يتبعه بســرعة.  وتأتي »تيجو7 برو« مشــمولة بضمان 
أو 150.000 كيلومتــر، هــذا وتتوافــر  خمــس ســنوات 
ســيارات الدفــع الرباعــي فئــة »كــروس أوفــر« بألــوان 
مختلفة مثل األســود الناري، واألحمر املشع، واألبيض 
الرياضــي، جنبــا إلــى جنــب مــع خيــارات ألــوان الهيكل 
األنيقــة ذات الدرجات املزدوجة. ويســتطيع املشــترون 
املهتمــون باقتناء الســيارة مشــاهدتها في صالة عرض 
» النخبة موتورز«  الكائنة على طريق ســلوى، الوكيل 
أجــل  الدوحــة، مــن  فــي  لســيارات شــيري  احلصــري 
باملميــزات  الزاخــرة  االســتمتاع مبوديــات »شــيري« 

واخلدمة الشاملة.



األثنين 18 ذو القعدة 1٤٤2 هـ 28 يونيو 2021 م العدد )377(
5

BOAT TAIL رولز-رويس
مفهــوم صناعـــة الفخامــــة

الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصـــري ...

»نشــهد اليوم حلظات اســتثنائية في تاريخ دار رولز-
رويــس. إذ نفتخــر بكشــف النقــاب عــن رولز-رويــس 
»بوت تيل« أمام العالم بأسره، حيث نؤّكد من خال 
هــذا التكليــف علــى التزامنا بصناعة كوتشــبيلد كقســم 

ثابت لدينا من اآلن فصاعداً. 
ســيارات  صناعــة  فــي  متّيزنــا  علــى  تاريخنــا  يشــهد 
الكوتشــبيلد. فقــد شــّكلت هــذه املهــارة حجر األســاس 
لهويتنا العصرية وأنارت دربنا في مجال ابتكار أروع 
تصاميــم »بيســبوك«. ولكّن األمــر ال يتوقف عند هذا 
احلّد. فبالنســبة لنا، يشــّكل قســم كوتشــبيلد عودًة إلى 
جــذور عامتنا. كمــا أّنه ميّثل فرصًة واعدة لقّلة من 
العماء لكي يشــاركوا في ابتكار سيارات ممّيزة تّتسم 
بطابع شــخصي وحتافظ على أهميتها التاريخية في 

املستقبل. 
أصغت رولز-رويس لعمائها األكثر والًء مّمن عبروا 
عــن رغبتهــم فــي تعزيز أواصر عاقتهــم مع العامة 
عبــر ابتــكار قطــع ممّيــزة تخّصهــم شــخصياً وجتّســد 
معنــى الفخامــة احلقيقيــة. لــم يُصنَــع تصميــم »بــوت 
تيــل« ليتــم بيعــه الحقاً، بل على العكــس متاماً. تؤمن 
تصميــم  أتــى  وقــد  املطلقــة  باألصالــة  رولز-رويــس 
»بوت تيل« ليتّوج أربع سنوات من التعاون بيننا وبن 

ثاثة من أكثر عمائنا متّيزاً.
يشارك عماء رولز-رويس كوتشبيلد بشكل وثيق في 
كل مرحلة من مراحل العملية اإلبداعية والهندسية. 
فنحــن نعمــل بانســجام تام مــع العميل بهدف تشــكيل 
صورة واضحة عن طبعه وشــخصيته لنعكس صفاته 

فــي مــا نبتكــره مــن عناصــر تدخــل ضمــن تصميــم 
السيارة. 

وحدهــا دار رولز-رويــس مــن يســتطيع منــح عمائــه 
تاريخيــة  بأهميــة  يحتفــظ  مبنتــج  التكليــف  فرصــة 
فريدة في املستقبل واملشاركة في كل تفاصيل ابتكاره 

خطوًة بخطوة. 
هذا هو أروع جتسيد للفخامة األصيلة وأصدق تعبير 
عــن الرعايــة واخلصوصية العصريــة. هذا هو مفهوم 

كوتشبيلد من رولز-رويس.«
تورســن-مولر أوتفــوش، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 

رولز-رويس 
رولز-رويــس  مــن  تيــل«  »بــوت  تصميــم  »يتحــّدى 
مفهــوم الســيارة بحّد ذاتــه ويضفي عليها بُعــداً جديداً 
غيــر مســبوق. يتخّطى هــذا التصميم مفهوم الســيارة 
كوسيلة نقل تصطحبك إلى الوجهة املنشودة فحسب، 
ليصبــح هــو الوجهــة بحــّد ذاتــه. اســتطعنا حتقيــق هذا 
مــن  اســتثنائية  مجموعــة  مبســاعدة  الرائــع  اإلجنــاز 
نســاء ورجــال قّدمــوا كل مــا لديهم من أفــكار ممّيزة 
لتتمّكــن عامتنــا من ابتكار هذا املفهــوم الذي يحبس 

األنفاس. 
العمــاء حريــة اختيــار  ميتــاز قســم كوتشــبيلد مبنــح 
التصاميــم التــي تتجاوز مــا هو مألوف. عادّة ما يكون 
هناك ســقف محدد لتصاميم رولز-رويس بيســبوك. 
ولكّننــا فــي قســم رولز-رويــس كوتشــبيلد نتخّطــى ما 
هــو مألــوف ومننــح عماءنــا حريــة التعبيــر بابتــكار 

مفاهيم استثنائية جنّسدها على أرض الواقع. 

وهذا ما حققناه مع تصميم »بوت تيل«. لقد ابتكرنا 
ثــاث ســيارات اســتثنائية تتشــارك الهيــكل نفســه إمّنا 
عميــل،  لــكل  الفريــدة  الشــخصية  البصمــة  تتضّمــن 
عــن  مختلفــة  قصصــاً  طّياتهــا  فــي  تخّبــئ  وبالتالــي 
األخــرى. ال مثيــل لتصميــم »بــوت تيــل«. فهــو رديــف 

ملفهوم صناعة الفخامة.« 
أليكــس إينيــس، رئيــس قســم التصميــم في كوتشــبيلد 

لدى رولز-رويس
حترص رولز-رويس بصفتها داراً للمنتجات الفارهة 
علــى إضافــة مزايــا اســتثنائية إلــى منتجاتهــا بحيــث 
حتمل معاني وقيماً خاصة بكل عميل. تشــّكل ســيارة 
التعبيــر  للعمــاء  تتيــح  رولز-رويــس مســاحًة فخمــة 
عــن أذواقهــم الشــخصية وطموحهم وإرثهــم الفريد. 
كمــا يتــم التعامل مع كل ســيارة رولز-رويس بصفتها 
حتفــة فنيــة قائمــة بحــّد ذاتهــا تعّبــر عــن شــخصية 
العميــل برقــّي وأناقــة، وبالتالي ال عجــب في أن تنال 

لقب »أفضل سيارة في العالم«. 
وقــد اســتطاعت رولز-رويــس بفضــل قدراتهــا هــذه 
نيــل تقديــر وإعجــاب عمائهــا الذيــن باتــوا يطالبونهــا 
مبزيــد مــن التواجد في حياتهم اليومية عبر أســاليب 
ممّيــزة. فأفضــى ذلك إلى توطيــد أواصر العاقة بن 
العامة وعمائها حيث طّور املصّممون، واملهندسون 
العاملــي  املركــز  رولز-رويــس،  دار  فــي  واحلرفّيــون 
للتمّيــز فــي الصناعــة الفارهــة، قــدرًة اســتثنائية على 
فهــم أســلوب حيــاة هــؤالء النســاء والرجــال املتمّيزين 
لترجمتــه علــى أرض الواقع بتصاميم تأســر احلواس. 

أثمرت هذه الثقة املتبادلة عن التكليف مبهام تتجاوز 
في طموحها نطاق قدرات بيســبوك الرائعة إلى عالم 
بإجنــاز  التزامهــا  بــاب  ومــن  االســتثنائي.  كوتشــبيلد 
قــّررت  املتمّيزيــن،  لعمائهــا  الفريــدة  املهــام  هــذه 
التاريخيــة  أحــد جذورهــا  إلــى  العــودة  رولز-رويــس 
وإطــاق قســم ممّيــز ضمــن الشــركة هو قســم رولز-

تعبيــراً  كوتشــبيلد  صناعــة  تشــّكل  كوتشــبيلد.  رويــس 
نقيــاً فائقاً عن قســم بيســبوك مــن رولز-رويس، وهو 
معــّد خصيصــاً ملــن ينشــدون ابتــكار تصاميــم تتجاوز 
القيــود املعروفــة. يعكس تصميم »بوت تيل« مفاهيم 
الرفاهيــة والتصميــم والثقافــة بالتعاون بــن العامة 
وعمائهــا الذيــن قاموا بهذا التكليــف. فتتحّول النتائج 
إلــى حلظــات محوريــة فــي الزمــن وإرث تاريخــي له 
قيمــة كبيــرة في املســتقبل، حيث تعّبــر التصاميم عن 
حقبــة زمنية ممّيزة ويتجاوز الغرض منها أن تكون 

مجرد وسيلة نقل. 
يشــّكل قسم كوتشــبيلد من رولز-رويس أصدق تعبير 

عن الرعاية واخلصوصية العصرية. 
يتطلــب نهــج صناعة كوتشــبيلد مهــارات فنية نخبوية 
ال ميكــن العثــور عليهــا فــي قطــاع الســيارات إال لــدى 
اســتثنائية  تصاميــم  العمــاء  يطلــب  رولز-رويــس. 
حتبس األنفاس وال تشبه أي ما سبق ابتكاره في عالم 

السيارات. 
لذلــك، تنطلــق رولز-رويــس فــي رحلــة لفهــم عاملَــن 
اثنــن، أّولهمــا عبــارة عــن البيئــة الشــخصية للعميــل 
واألمــور  احتفالــه  وطريقــة  الفرديــة  مســاحته  أي 

عــن  فضــاً  بهــم  نفســه  يحيــط  الذيــن  واألشــخاص 
التجــارب التي جتّســد أروع حلظات حياته. أما العالم 
ســتتواجد  الــذي  الواســع  الثقافــي  الســياق  فهــو  الثانــي 
فــي هــذا  العامــة  ســيارة كوتشــبيلد فيــه. تستكشــف 
العميــل،  بهــا  التــي يتحلــى  الثقافيــة  املفاهيــم  اإلطــار 
واأللــوان  واألزيــاء،  الهندســية،  للنواحــي  وميولــه 

واألذواق الفنية وحتى الضيافة.
بزوغ فجر حركة جديدة

»ســويبتيل«  ســيارة  إطــاق  شــّكل   ،2017 العــام  فــي 
مــن رولز-رويــس حلظًة تاريخيــة فتحت معها الباب 
حلركــة عصريــة فــي صناعــة الكوتشــبيلد. وانطلقــت 
معهــا مرحلــة اســتثنائية رفعــت الوعــي مبجــال جديد 
فــي قطــاع الســيارات الفارهــة يفتــح عاملــاً مــن اإلبــداع 
بفضــل قــدرات العامــة فــي مجــال التصنيــع اليدوي. 
نال هذا املنتج الرائع شــهرة واســعة بصفته واحداً من 
أرقــى الســيارات فــي التاريــخ إذ فتــح بــاب اإلمكانــات 
علــى مصراعيــه وأّكــد علــى دور العمــاء فــي صياغــة 
مســتوى  ســويبتيل  طــراز  شــّكل  رولز-رويــس.  إرث 
جديــداً غيــر مســبوق من اإلمكانــات وأبهــر مجموعًة 
ومحّبــي  النــادرة،  القطــع  جمــع  هــواة  مــن  متمّيــزة 
الفــن وعمــاء الهندســة املعماريــة. فتواصــل عــدد من 
النســاء والرجــال مــع رولز-رويــس الكتشــاف  هــؤالء 
إمكانيــة العمــل معها على مهّمة خاصة بهم تعّبر عن 
شــخصيتهم وذوقهــم الفريــد. فوافقــت العامــة على 
طلبهــم هــذا وأنشــأت قســماً عصريــاً ثابتــاً فــي دارهــا 

يُدعى كوتشبيلد.
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عبد اهلل عبد الغني وإخوانه
تعلن عن الفائز بسيارة تويوتا جي أر سوبرا

خــــالل حملتهــــا الرمضانيـــة ...

أعلنت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه ، الوكيل 
احلصــري لســيارات تويوتا في قطــر ، عن الفائز 
لتوهــا.  اختتمــت  التــي  الرمضانيــة  حملتهــا  فــي 
وفــاز حامــل الكوبــون رقــم.6063  بســيارة تويوتا 
جــي أر ســوبرا    خــال الســحب الــذي جــرى فــي 
صالــة عــرض تويوتــا بــرج ال عبد الغني بإشــراف 
ممثــل وزارة التجــارة والصناعــة وبحضــور كبــار 

مسؤولي الشركة.
واخوانــه  الغنــي  عبــد  عبــداهلل  شــركة  كانــت 
خــال  الترويجيــة  حملتهــا  عــن   أعلنــت  قــد 
شــهررمضان حتت عنوان »إحتفل برمضان مع 
تويوتا » و تضمنت منح  كل من يشــتري ســيارة 

تويوتــا خــال فتــرة احلملــة فرصــة ربح  ســيارة 
تويوتا جي أر سوبرا 

والقــوة  التحكــم  بدقــة  »ســوبرا«  اســم  اقتــرن 
مرادفــة  كانــت  التــي  الســمات  وهــي  واألداء، 
لألجيــال املتعاقبــة مــن هــذه املركبــة األســطورية 
علــى مــدى ربــع قــرن من الزمــان؛ فقــد جنحت 
في اكتســاب ســمعة مرموقة ســواًء كمركبة ذات 
أداء اســتثنائي علــى الطــرق املعبــدة، أو كمنافــس 
قــوي علــى حلبــات الســباق. وتُعــد مركبــة تويوتــا 
تطويرهــا  يتــم  مركبــة  أول  ســوبرا«  آر  »جــي 
علــى الصعيــد العاملــي مــن قبل القســم املتخصص 
برياضــة ســباقات الســيارات »جــازو للســباقات« 

Gazoo Racing، والذي كان قد شــرع منذ أول 
منافســة له عــام 2007 في ســباق »نوربورغرينغ 
للتحمــل 24 ســاعة« بأملانيــا، فــي تنميــة مركباته 
وكــوادره، وذلــك بهــدف تطوير أفضــل مركبات 
ر القســم املعرفــة  علــى اإلطــاق. هــذا وقــد ســخَّ
واخلبرة اللتن اكتسبهما على مر السنن بالشكل 
األمثل إلعادة أســطورة »ســوبرا« إلى احلياة من 
خــال مركبــة تويوتــا »جــي آر ســوبرا« ، والتــي 
تعيــد تعريــف معنــى متعــة القيادة للســائقن من 

جميع أنحاء العالم.
الغنــي و إخوانــه  حتــرص شــركة عبــد اهلل عبــد 
احلصريــة  العــروض  تقــدمي  علــى  باســتمرار 

تقديــرا  الكــرام  لعمائهــا  املميــزة  اخلدمــات  و 
منهــا لثقتهــم الدائمــة فــي عامــة تويوتا  و ســعيا 

للحصول على أعلى درجات رضاء العماء.
كما حترص الشــركة على تقدمي أفضل خدمات 
ما بعد البيع من خال أكبر شبكة مراكز خدمة 
منتشــرة في معظم مناطق الدولة بهدف توفير 
الكــرام  عمائهــا  الســادة  علــي  اجلهــد  و  الوقــت 
فضــا عــن مركــز اخلدمة الرئيســي فــي املنطقة 
الصناعيــة، كمــا توفــر الشــركة مــن خــال صالــة 
العــرض الرئيســية و صالــة عرض الســيتي ســنتر 
أحدث طرازت تويوتا  بكافة فئاتها. يعمل فريق 
املبيعات بكل جهده على تقدمي كل الدعم لعماء 

الشركة و الرد علي استفساراتهم.
الغنــي و إخوانــه  تأسســت شــركة عبــد اهلل عبــد 
ذ.م.م فــي عــام 1958 كجــزء مــن تطويــر البنيــة 
التحتية في قطر وفي عام 1964 منحت شــركة 
عبد اهلل عبد الغني و إخوانه ذ.م.م وكالة تويوتا. 
وباعتبارهــا واحــدة مــن رواد األعمــال الناجحــة 
فــي قطــر أنشــأت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي و 
إخوانه ذ.م.م لنفســها اســما من خال املمارسات 
التجاريــة الســليمة واألخاقيــة  وكســبت الشــركة 
والنزاهــة   الصــدق  خــال  مــن  طيبــة  ســمعة 
إضافــة الــى عاقة ممتــازة مع العماء والشــركاء 

واملوظفن.

التســويق  خلدمــات  الدوحــة  شــركة  افتتحــت 
)دوماســكو(، العضو في مجموعة الفطيم والعنصر 
الســيارات هنــا فــي قطــر، أول  الرائــد فــي صناعــة 
صالة عرض مخصصة للسيارات املستعملة متعددة 
العامــات التجاريــة، أوتومول. حيث تعد دوماســكو 
عامــة جتاريــة موثــوق بهــا فــي قطــر عندمــا يتعلق 
األمــر ببيــع الســيارات اجلديــدة واملســتعملة املعتمــدة 
إطــاق  ومــع  موتــور  وجــاك  وفولفــو  هونــدا  مــن 
أوتومــول، فإنهــا ستوســع هــذه الثقــة لتشــمل جميــع 
الســيارات املســتعملة.  يوفــر أوتومــول للعميــل خيــاًرا 
اســتثنائًيا للعديد من العامــات التجارية واملوديات 
الهاتشــباك  مــن  امليزانيــة.  متطلبــات  كل  لتلبيــة 
املدمجــة إلى أكبر ســيارات الدفــع الرباعي الرياضية 
وحتــى مجموعــة متنوعــة مــن املركبــات التجاريــة، 
كلهــا متوفــرة في أوتومول.  تتعهد شــركة أوتومول 

بتيســير ليــس فقــط شــراء ســيارة مســتعملة ولكــن 
أيًضا بيع ســيارتك املســتعملة. ستشتري أوتومول أي 
ســيارة نقــًدا أو تتيــح لــك اســتبدال ســيارتك احلاليــة 
جميــع  تُقبــل  أوتومــول،  فــي  مســتعملة.  بســيارة 
العامــات التجاريــة واملوديــات للســيارات، وميكــن 
للعمــاء التأكــد مــن ســعر الســوق العــادل واملنصــف 
لسيارتهم. أفاد السيد فيصل شريف، العضو املنتدب 
فــي دوماســكو أوتومــول: »أردنــا االرتقــاء بتجربــة 
العميــل الــذي يبحــث عــن ســيارة مســتعملة وحتدي 
الوضــع الراهــن ملــا قــد توفره الســيارة املســتعملة من 
مزايــا أو ضمانــات. فمــع أوتومــول، يحصــل العمــاء 
على ضمان من اسم موثوق به مثل دوماسكو ومن 
خبرة مهنية من خال فريق مبيعات مؤهل وذوي 

خبرة لشراء أو بيع سيارة مستعملة. »
تخضــع جميــع الســيارات التــي مت شــراؤها لفحــص 

النقــاط  متعــدد  وفحــص  الســيارة  لســجل  كامــل 
وفحــص شــامل للســامة قبــل بيعهــا للعميــل التالي. 
وبالتالــي، ميكــن للعميــل أن يطمئن إلى أن الســيارة 
التــي يشــتريها فــي حالــة جيــدة ويتم فحصهــا بدقة 

من قبل اخلبراء.
تقــدم أوتومــول أيًضــا خطــط خدمــة مغريــة بحيث 
ميكــن صيانــة املركبات في مراكز اخلدمة املختصة 
في دوماســكو بواســطة فنين مدربن تدريباً جيداً. 
حيــث يبقــي هــذا العميــل مرتاًحــا مــن خــال إبقــاء 
تكلفــة اخلدمــة قيــد الفحــص. يتــم توفيــر ضمــان 
إضافي بشــأن شــراء سيارة محددة في شكل ضمان 
ملدة 12 شــهًرا أو 20,000 كيلومتر، أيهما يأتي أوالً، 
مما يعزز الثقة التي توفرها اوتومول للسيارات التي 
تبيعهــا. تتمثــل رؤيــة أوتومــول فــي ضمــان أن تكون 
غالبية املركبات التي يتم شراؤها ذات جودة جيدة، 

وبالتالــي ســتكون قــادرة علــى تلبيــة املعاييــر العاليــة 
التي وضعتها الشركة في بيع السيارات عالية اجلودة 
بالتجزئــة لعمائهــا مــن خال توفير حــزم الضمان 

واخلدمة على غالبية هذه املركبات.
توفــر أوتومــول املرونــة فــي شــراء / حجز الســيارات 
www.domasco.com/ علــى  اإلنترنــت  عبــر 

automall    مــن خــال دفــع وديعــة صغيــرة يتــم 
تعديلهــا الحًقــا مــع تكلفــة الســيارة. ميكــن للعمــاء 
اختيــار الدفــع نقــًدا أو االســتفادة مــن خيــار التمويــل 
مغريــة  فائــدة  بأســعار  أوتومــول  لشــركة  الداخلــي 
وأقســاط شــهرية منخفضــة. ميكــن للعمــاء الذيــن 
يبحثــون عــن عــروض أكثــر تقليديــة الدخــول إلــى 
صالــة عــرض أوتومول الواقعة فــي املرخية بالقرب 
من دوار التلفزيون. وميكن االستفادة من عروض 

مغرية على متويل السيارة والسكن.

دوماسكــو تطلق ماركــة
السيــارات املستعملــة أوتومــول

فيصل شريف: 
أردنا االرتقاء بتجربة 

العميل الذي 
يبحث عن سيارة 

مستعملة وحتدي 
الوضع الراهن
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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

أعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري 
لســيارات  مــازدا  فــي قطــر ألكثــر مــن 4 عقــود  عن 
تفاصيــل أحــدث اجلوائــز والتقديــرات العامليــة التــي 
حصلــت عليهــا العامة التجارية مؤخــًرا وذلك وفق 

تصنيف عن مجلة  تقارير املستهلك االمريكية.
بعد ان تصدرت مازدا التصنيف الســنوي لعام 2021 
الصــادر عــن مجلــة  »تقاريــر املســتهلك االمريكيــة  
ألكثر العامات التجارية للســيارات موثوقية  وذلك 

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

للحقيقة والشفافية في االسواق
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

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

يشعر بأنه حي!
حلول بارعة ... تكسر احلواجز 

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

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

وتعدت األفاق ملازدا .
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

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

أي سيارة كروس أوفر معاصرة.
 i-ACTIV الرباعــي الدفــع  يأتــي ضمــان نظــام 
من خال مستشعراته ، والتي تأخذ في االعتبار 

عوامــل مثــل زاويــة التوجيه ، ومدخات دواســة 
إلــى جنــب مــع  العجلــة جنبًــا  الوقــود ، وتدويــر 
لرســم  املســاحات  واســتخدام  احلــرارة  درجــة 
ميكــن  اخلارجيــة.  للظــروف  واضحــة  صــورة 
لنظــام اي اكتــف  ضبــط خــرج الطاقــة أكثــر من 
الثانيــة ، باســتخدام 27 متغيــًرا  200 مــرة فــي 
عليــه  تبــدو  الــذي  بالشــكل  »للتنبــؤ«   ، مختلًفــا 

ظروف الطريق.

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

مبوضوع موحد
 ، Kodo - Soul Motion مت إعــادة تعريــف تصميم
)روح احلركة(، ويعبر عن احلركة القوية والسريعة، 

وقد ساهم في تعزيز هوية مازدا اجلديد والنتيجة 
هــي مظهــر خارجــي جــريء وفاخــر ، ومقصــورة 

داخلية متنح جميع الركاب شعوًرا لطيًفا
مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 

متاشــًيا مــع نهــج مازدا  الذي يركز على اإلنســان في 
بنــاء الســيارات ، فــإن CX-30 مــازدا  لديهــا شــعور 
بالوحــدة ميتــد إلــى مــا وراء القيــادة. تضــم  مــازدا 
تتســع  واســعة  مقصــورة   أوفــر   كــروس   30  -CX
خلمســة مقاعــد تلبــي رغبات عشــاق ســيارات مازدا  
خاصــة  مــن فشــة الشــباب الذيــن يعشــقون كا ما هو 
متميــز فــي احليــاة. تســاعد مقصــورة  القيــادة التــي 
تتمحور حول اإلنســان السائق على الشعور باالرتباط 
بالســيارة ولكنه ال ينفصل عن الركاب اآلخرين. إن 
التركيــز علــى الراحــة الداخلية وســهولة االســتخدام 
اليومي يجعل ســيارة مازدا  الكروس أوفر املدمجة 

اجلديدة كليًا سيارة للجميع
مازدا CX30  عشق يدوم   

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

التجارية
مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة

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

توفر مزيجا  بن متعة القيادة وراحة الركاب.
فمــازدا هــي العامة التجارية اليابانيــة الفريدة التي 
تعمــل باســتمرار  اليجاد  اتصــال عاطفي مع العماء 
وتصبــح جــزًءا أساســًيا مــن حياتهــم ولتحقيــق ذلك 
، عملــت مــازدا  علــى تعزيــز الشــعور باالرتبــاط بــن 
الســيارة والســائق ، حيــث ابتكرت ســيارات محورها 
اإلنسان وتعمل في انسجام مع احلساسيات البشرية.

تأتــي مــازدا CX5  اجلديــدة كلًيــا مبحــرك بنزيــن 
مقترنًــا  املباشــر.  باحلقــن   2.5  SKYACTIV-G
SKYACTIV- بناقل احلركة اليدوي األوتوماتيكي

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

)الدفع الرباعي(
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

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

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

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

للتغلب على املشكات التقليدية مثل تأخر التوربو.
تأتــي مازدا CX9 سيغنيتشــر مــع مقصورة متطورة 
وفاخــرة مــع أســطح مقاعــد مــن جلد نابــا أوبورن ، 
وعجلــة قيادة »تشــيدوري« مخيطــة يدويًا ومغلفة 
باجللــد ، وحــواف داخليــة جديــدة مــن خشــب الورد 
مــن ســانتوس وإضــاءة داخليــة إضافيــة حــول ناقــل 

احلركة.
 Apple تكامــل  لــك  يتيــح   ، ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
CarPlay ™ و Android Auto ™ املتوفــر حديثًــا 
الوصــول إلى خرائط هاتفك الذكي وقوائم التشــغيل 
وجهات االتصال والتطبيقات املتوافقة مع مساعدك 
والــذي  صوتًيــا  فيــه  التحكــم  يتــم  الــذي  الشــخصي 
ســيقرأ أيًضا الرســائل النصية الواردة ويســمح بالرد 
دون رفــع يديــك العجلــه. كل مــا حتتاجــه هــو نقــرة 
أو أمــر صوتــي. جــرب أقصى ما ميكن من االتصال 
بالهاتــف احملمول مع االســتمرار فــي االنخراط التام 

في القيادة.

عالمــة مــازدا
أكثــر السيــارات موثوقيــة لعـــام 2021

وفق تصنيف عن مجلة
تقارير املستهلك االمريكية ...
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GTB 296 فيراري برلينيتا الرياضية
مفهوم فاخر ملتعة القيادة

مجّهزة بحزمة أسيتو فيورانو عالية األداء ...

كشــفت فيــراري اليــوم عــن ســيارة GTB 296، وهــي 
ســيارة بيرلينيتــا ذات محّرك وســطي خلفــي مجّهزة 
واألكثــر  األحــدث  اإلصــدار  اســتعراض  مّت  مبقعديــن. 
تطــّوراً الصــادر عــن مارانيلــو اليــوم خــال حــدث أُقيــم 
عبــر اإلنترنت على قنــوات التواصل االجتماعي واملواقع 
 GTB  296 وتعيــد  بفيــراري.  اخلاصــة  اإللكترونيــة 
تعريف مفهوم متعة القيادة بشكل كامل ضامنة أنقى 
األحاســيس واملشــاعر خــال االســتخدام اليومــي وليس 

فقط عند دفع السيارة إلى أقصى احلدود.
متّثــل GTB 296 بدايــة عصــر جديد وأصيــل لفيراري 
مــع طــرح محــّرك جديــد يُضــاف إلــى احملّركــن V8 و
V12 احلائزيــن جوائــز عديدة، وهــو محّرك V6 الذي 
ينتــج قــّوة تبلــغ 663 حصاناً مع محــّرك كهربائي قادر 
على إنتاج 122 كيلوواط )167 حصاناً( إضافياً. ويُشّكل 
يتــم تركيبــه  أّول محــرك سداســي األســطوانات  هــذا 
علــى ســيارة مخّصصــة للطريق يحمل شــارة احلصان 
اجلامــح: إّنــه يطلــق العنــان لقّوتــه الهائلــة مــن الطاقــة 
البالغة 830 حصاناً لتقدمي مســتويات أداء لم يكن من 
املمكن تصّورها سابقاً مع صوت جهير فريد ومبتكر.

الــذي جمــع مــا بــن إزاحــة  مّت اختيــار إســم الســيارة، 
غــران  أســطوانات  وعــدد  ليتــر   2.992 تبلــغ  إجماليــة 
توريزمــو بيرلينيتــا بأرقى أســاليب فيــراري، من أجل 
التأكيــد علــى أهميــة هــذا احملــّرك اجلديــد فــي إحداث 
تغييــر ضخــم بالنســبة للحقبــة اجلديــدة التي تشــهدها 
 296 لســيارة  اجلديــد  النابــض  القلــب  فهــذا  مارانيلــو. 
GTB يعلن عصراً جديداً حملّرك V6 املتجّذر في إرث 
فيراري العريق وخبرتها التي ال منازع لها املمتّدة على 

70 سنة في رياضة السيارات.
وفي الواقع متّيز أّول محّرك فيراري V6 ببنية بزاوية 
 cc 1500 65 درجــة ومّت طرحــه عــام 1957 على طراز
F2 156 Dino ذات املقعد الواحد. وعام 1958، تا ذلك 
إصدارات بنسبة إزاحة أكبر في النموذجن الرياضين 
املجّهزيــن مبحــّرك أمامــي S 196 وS 296، وســيارات 
الفورمــوال 1 مثــلF1 246 التــي أوصلت مايك هوثورن 

إلى الفوز بلقب بطولة F1 للسائقن في نفس العام.
 V6 وأول ســيارة مــن فيــراري مّت جتهيزهــا مبحــرك

مثبت في النصف األوســط اخللفي كانت SP 246 عام 
1961، وقد فازت بســباقات عديدة من أبرزها ســباق 
تارغــا فلوريو في تلك الســنة وعــام 1962. وكذلك عام 
1961، أحــرزت فيــراري لقبهــا األّول في بطولة العالم 
ملصنعــي الفورمــوال 1 مــع طــراز F1 156، والــذي كان 
مجّهــزاً مبحــّرك V6 مــع تباعــد بزاويــة 120 درجــة. 
وعــام 1981، كانــت املــّرة األولىالتــي تعتمــد فيــراري 
نظــام التوربــو بــن بنوك أســطوانات احملــّرك في طراز 
CK 126 وبعــد ذلــك فــي طــراز C2 126 عــام 1982، 
والتــي أصبحــت أّول ســيارة مــزّودة بشــاحن توربينــي 
تفوز بلقب بطولة العالم ملصنعي الفورموال 1. تا ذلك 
لقب ثاٍن عام 1983 مع C3 126. وأخيراً، مّت استخدام 
ك الهجــن V6 املجّهــز بنظــام توربــو فــي جميــع  احملــرّ
سيارات فورموال 1 ذات املقعد الفردي منذ عام 2014.

ســهولة  الهجــن   GTB 296 نظــام محــّرك  ويضمــن 
اســتخدام الســيارة بشــكل كبيــر جــداً إضافــة إلــى تقليل 
أوقــات اســتجابة الدواســة إلــى الصفــر مــع نطــاق 25 
 .eDrive كــم في وضعيــة القيــادة الكهربائية بالكامــل
رشــاقة  الفــور  علــى  يختبــر  أن  للســائق  وميكــن  كمــا 
الســيارة واســتجابتها لألوامــر بفضــل أبعادهــا املدمجة 
وأنظمة التحكم الديناميكي املبتكرة التي مّت تزويدها 
صعيــد  علــى  املتقــن  التصميــم  إلــى  باإلضافــة  بهــا 
الديناميكيــات الهوائيــة. كمــا يؤكد تصميمهــا الرياضي 
املتمــّوج وأبعادهــا املدمجة للغاية على طابعها العصرّي 
جــداً، فتذّكرنــا إلــى حــّد كبير بطــراز LM 250 الصادر 
عام 1963، والذي يُعّد الصيغة املثالية ما بن البســاطة 

واألداء الوظيفي.
وبهدف االستجابة للعماء الذين يرغبون في استغال 

للســيارة  ميكــن  التــي  واألداء  القــّوة  مســتويات  أعلــى 
حتقيقهــا، مّت توفيرها مجّهزة بحزمة أســيتو فيورانو 
التــي تتضّمــن مزايــا خفيفة الــوزن وتعديــات هوائية، 
 90 إف  إس  طــراز  فــي  أيضــاً  اعتمــاده  مّت  أمــٌر  وهــو 

سترادالي. 
مجموعات الدفع ونقل احلركة

مصّممــة  فيــراري  مــن  ســيارة  أّول   GTB  296 تُعــّد 
لاستخدام على الطرقات مجّهزة مبحّرك V6 توربو 
مّؤلــف مــن ســّت أســطوانات علــى شــكل حــرف V مــع 
زاويــة بدرجــة 120 بــن بنــوك األســطوانة، إضافــة إلى 
محــّرك كهربائــي يُشــحن بقابــس. وقد عمل مهندســو 
فيــراري علــى تصميــم محــّرك V6 اجلديد وهندســته 
مــن الصفــر خصيصــاً لهــذه الســيارة وهــو أّول محّرك 
لفيــراري يتمّيــز بتوربينــات مثّبتة داخــل املنحنى الذي 

يّتخــذ شــكل حــرف V. وباإلضافــة إلــى أّن ذلك يحقق 
مزايــا كبيــرة من حيث الشــكل مع خفــض مركز الثقل 
وتقليــص حجــم احملّرك، تســاعد هــذه البنيــة اخلاّصة 
علــى توفيــر مســتويات قصــوى من القــّوة. أّمــا النتيجة 
فهي أّن فيراري V6 اجلديدة قد سجلت رقماً قياسياً 
جديــداً فــي إنتــاج الطاقة مع 221 حصانــاً لكّل ليتر من 

اإلزاحة.
ونظــراً إلــى أّن محــّرك V6 توربــو مدمــج مــع محــّرك 
مــن  األقصــى  احلــّد  يصبــح  اخللــف،  فــي  كهربائــي 
 830  GTB لســيارة296  املجّمعــة  الطاقــة  مخرجــات 
حصانــاً، ممــا يضعــه فــي الطليعــة فــي فئــة الســيارات 
الرياضيــة ذات الدفــع اخللفي كما ويجعله مرناً للغاية. 
وذلــك ينطبــق علــى صعيــد االســتخدام اليومــي )تتمتــع 
GTB 296 بنطــاق وضــع كهربائــي كامل يبلغ 25 كم(، 
وخــال القيــادة لاســتمتاع بالســيارة )حيــث اســتجابة 
ســرعات  جميــع  عنــد  وسلســة  فوريــة  الوقــود  دواســة 

احملرك(. 
الدفــع ونقــل احلركــة مــن محــرك  تتألــف مجموعــة 
V6 توربــو يعمــل باالحتــراق الداخلــي، مــع ناقــل حركة 
ثنائــي القابــض مؤّلــف من 8 ســرعات وتــرس تفاضلي 
إلكترونــي، ومحــّرك كهربائــي MGU-K موجود بن 
احملرك وعلبة التروس. مت ضبط القابض بن احملّرك 
الــذي يعمــل باالحتــراق الداخلــي واحملــّرك الكهربائــي 
لفصلهمــا في وضع القيادة الكهربائي e-Drive فقط. 
اجلهــد  عاليــة  بطاريــة  املجموعــة  تتضّمــن  وأخيــراً، 

وعاكس يتحّكم باملوّلدات الكهربائية.
محّرك االحتراق الداخلي

بفضــل قــّوة تبلــغ 663 حصانــاً وإزاحة تبلــغ 221 حصاناً 
يعمــل  الــذي   GTB  296 محــّرك  يحقــق  ليتــر،  لــكّل 
باالحتراق الداخلي رقماً قياسياً من مخرجات الطاقة 
األمــور  ومــن  للطرقــات.  مصّممــة  جتاريــة  لســيارة 
األساســية لتحقيــق هــذه النتيجة، طرح محــّرك V مع 
زاوية 120 درجة مع عمليات إشــعال متســاوية التباعد 
باإلضافــة إلــى وضــع التوربينــات داخــل املنحنى V مما 
مينــح احملــّرك املزيد مــن اإلحكام مع كتل موزعة على 

النحو األمثل.
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GV70 جينيسيس
للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

الطراز الرياضي متعدد االستخدامات الفاخر ...

أطلقــت جينيســيس الشــرق األوســط وأفريقيــا اليــوم 
طــراز GV70، مــن فئــة الســيارات الرياضيــة متعددة 
االســتخدامات متوســطة احلجــم، لعمــاء جينيســيس 

في جميع أنحاء املنطقة.
العاملــي  الرئيــس  تشــانغ،  قــال جــاي  املناســبة؛  وبهــذه 
لعامة جينيســيس التجارية: »تســعى جينيسيس لبناء 
جســور تواصــل وطيــدة مــع املســتهلكن فيمــا تقدمــه 
مــن ســيارات وذلــك علــى كافــة األصعــدة كالتصاميم 
واملنتجــات واخلدمــات ومنــط احليــاة، ومــع إطاقنــا 
طــراز GV70 اليــوم بفلســفتها املتمحــورة حــول راحــة 
ورفاهيــة وأمــان العميــل، تواصــل جينيســيس تقــدمي 
املســتهلكن  حاجــة  تلبــي  التــي  الفاخــرة  مناذجهــا 

واملصممة لتصبح جزءا من حياتهم اليومية«.
متعــدد  رياضــي  طــراز  أول   GV70 ســيارة   وتعــد 
الفئــة متوســطة   احلجــم تنتجــه  االســتخدامات مــن 
جينيســيس، ويتميــز الطــراز بتصميــم رياضــي فريــد 
وشــخصية قوية، وتصميم داخلي فاخر يتركز حول 
راحــة الســائق ومســتوحى مــن مبــدأ »جمــال املســاحة 
البيضــاء«، الــذي يراعــي حتقيــق التــوازن بــن أحــدث 

التقنيات واملساحة الشخصية.
ويعتمــد الطــراز اجلديــد علــى أحــدث التقنيــات التــي 
تتضمــن نظــام التعريــف ببصمــة اإلصبــع الذي يســمح 
بإعداد ملف تعريف مخصص لكل مســتخدم، ليقدم 

بذلك جتربة قيادة مثالية حتفظ اخلصوصية.
ويتوفــر طــراز GV70 بفئتــن مــن احملــركات التــاي 
 2.5 بســعة  والثانــي   3.5 بســعة  األول  بالوقــود  تعمــل 

كاهما مزود بشاحن توربيني، وكاهما يتوفر أيًضا 
في الباقة الرياضية. ولقد مت تزويد السيارة اجلديدة 
بقفــل تفاضلــي محــدود االنــزالق وإطــارات رياضيــة 
حصريــة لتعزيــز أداء القيــادة الرائع علــى الطرق غير 

املعبدة والوعرة.
 SUV تصميم خارجي رياضي فريد لسيارة

يتميــز اجلــزء األمامي مــن GV70 بالشــبكة األمامية 
مــن  واملســتمدة  الفاخــرة  التجاريــة  للعامــة  املميــزة 
شعار جينيسيس، ومت ضبط املصابيح الرباعية بنفس 
مســتوى الشــبكة لتعكــس الطبيعــة الرياضيــة اجلريئة 

للسيارة.
الــذي يبــدأ  املقــوس،  ويأتــي خــط التصميــم اجلانبــي 
فــي اجلــزء العلوي مــن املصابيح الرباعيــة وميتد على 
طــول جانــب الســيارة الرياضيــة ليكــون بشــكله األخاذ 
تباينًــا واضحــاً مــع املصــدات اخللفيــة القويــة. وتتعــزز 
الشــخصية الرياضية الراقية لســيارة  GV70 مع خط 
السقف األنيق الشبيه بالكوبيه جنبًا إلى جنب مع خط 
الكــروم املتدرج على الركيزة اجلانبية اخللفية مانحاً  

GV70 طابًعا فريًدا.
ويتزيــن اجلزء اخللفي في GV70 باملصابيح شــديدة 
بخطــن  اخللفيــة  املصابيــح  صممــت  حيــث  التميــز، 
ضبــط  ومت  الرباعيــة،  للمصابيــح  للغايــة  نحيفــن 
يســاعد  ممــا  املصــد،  فــي  الوظيفيــة  العناصــر  جميــع 
بشــكل  ونقيــة  أشــكال واضحــة  علــى  علــى احلصــول 
بعــدد مــن  أيًضــا  اســتثنائي. ويتميــز اجلــزء اخللفــي 
تفاصيل التصميم الدقيقة - مبا في ذلك مصد بنمط 

G-Matrix ومخــارج عــادم مميــزة مدمجــة باملصد 
اخللفي، لتأكيد املظهر الديناميكي الرياضي للسيارة. 
»جمــال  فلســفة  مــن  مســتوحاة  داخليــة  مقصــورة 

املساحة البيضاء« وتركز على راحة السائق
مببــدأ  متأثــرا   GV70 لـــ  الداخلــي  التصميــم  يأتــي 
العمــارة  مــن  املســتوحى  البيضــاء«،  املســاحة  »جمــال 
التقليديــة فــي كوريــا اجلنوبيــة، والــذي يوفــر أقصــى 
درجــات الراحــة. ويظهــر ذلــك خاصــة فــي التفاصيل 
املســتوحاة مــن األقســام الديناميكيــة الهوائية ألجنحة 
الطائرة وتتميز مقصورة القيادة مبســاحاتها الرحبة 

واستخدام عناصر بيضاوية الشكل.
وتدعم فتحات التهوية النحيفة وخط الكروم الرفيع 
الــذي ميــر عبــر األبــواب ويحيــط بالســائق فــي زيــادة 
اإلحســاس باالتســاع واألناقــة في املقصــورة. كما يعمل 
التصميــم املريــح للقمــرة على زيادة راحة الســائق إلى 
أقصــى حــد، خاصــة مــع تقليــل عــدد األزرار املوجودة 
على لوحة التحكم الوســطية واستخدام شاشة عرض 

عريضة تعمل باللمس.
وصممــت لوحــة التحكــم املتوســطة مبــا يوفــر أقصــى 
للتحكــم  اجلديــد  التطبيــق  يأتــي  للســائق.  راحــة 
اإللكترونــي في اآلليــة الداخلية لنقل وضعية احلركة 
)SBW(، شبيها بجوهرة مصقولة بدقة مكونًا توازنًا 

دقيًقا يجمع بن البساطة والرقي.
وتعكــس ألــوان GV70 تصميمها النشــط الفاخر، مما 
مينــح العمــاء مجموعــة واســعة من تركيبــات األلوان 
لاختيــار منهــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع مختلــف املــواد 

الداخليــة. وتتضمــن خيــارات األلــوان املتاحــة للهيــكل 
اخلارجي لهذا الطراز املميز 12 لونًا، منها ثاثة ألوان 
جديــدة: األحمــر موانــا والبرغاندي براســا )ميتاليك( 
 GV70 والبرغاندي براســا )غير المع(. ويتوفر طراز
بألــواٍن معدنيــة مثــل أخضــر كاردف وأبيــض  أيًضــا 
يواني وأســود فيك وفضي ســافيل ورمادي هيمااليا، 
وتتــاح عــدة ألــوان أخرى غيــر المعة هــي ماترهورن 

األبيض، ورمادي ميلبورن، واألخضر برونزويك.
وتتوفــر املقصورة الداخلية في طراز GV70 بخمســة 
األســود  ذلــك  فــي  مبــا  الداخليــة،  لأللــوان  خيــارات 
البيــج  الفانيليــا   / البيــج  األســود   / األســود  البركانــي 
بدرجتــن، أزرق أوشــن ويفــز / أخضــر باينجــروف 
بدرجتــن، أزرق أوشــن ويفــز / بنــي هافانــا بلونــن، 
و رمــادي ســتيت / مخمــل درجتــن برغانــدي. تقــدم 
حصريــة:  ألوانًــا  أيًضــا  الرياضيــة  احلزمــة  طــرازات 
أزرق ألتراماريــن ومونوتون، و أســود أوبســتران لون 

واحد، و أسود أوبستران /أحمر سيفيلد بدرجتن.
تعزيز الطابع الرياضي مع حزمة GV70 الرياضة 

 GV70 توفــر احلزمــة الرياضيــة االختياريــة لطــراز
طابعــا رياضيــا عالــي املســتوى. حيــث يخلــق التصميــم 
اخلارجــي للحزمــة صــورة ديناميكيــة مــع اإلطــارات 
القويــة القامتــة )بــاك أوت(، والنمــط ثاثــي األبعــاد 
للتصميم الشــبكي املزخرف بالكروم الداكن، ويكمل 
الطابع الرياضي التصميم احلصري ملصد الصدمات، 
باملصــد  مدمجــة  كبيــرة  إســطوانية  عــادم  ومخــارج 
اخللفــي، واإلطــارات الرياضيــة احلصريــة بقياس 21 

 GV70 لســيارة الداخلــي  التصميــم  يقــل  بوصــة. وال 
بخيــار احلزمــة الرياضيــة روعــة وأناقــة وديناميكية 
مــع ألــوان داخليــة حصريــة، وعجلــة قيــادة حصرية، 
وتفاصيــل اختياريــة مــن أليــاف الكربــون علــى البــاب 

ولوحة التحكم.
مقصورة فاخرة واسعة و عملية 

مت تطويــر مقصــورة GV70 لتوفــر للــركاب مســاحة 
رحبــة وجتمع بن االرتفاع املنخفض للمقاعد لتوفير 
إحســاس رائــع بالراحة وبن بيئة القيــادة الديناميكية 

لتجربة قيادة مريحة.
مســاحة  مــع  الراكــب،  راحــة  لزيــادة  فائقــة  وإمالــة 
واســعة لألرجــل، ومقعــد خلفــي جيــد التهويــة لركاب 

الصف اخللفي.
وتتميــز املقصــورة كذلــك بوجود انحنــاءة في تصميم 
عنــد  التلــوث  مــن  الــركاب  مابــس  حلمايــة  األبــواب 
الدخول إلى السيارة أو اخلروج منها، كما أن ارتفاعها 
ليــس كبيرا فيســهل الدخــول واخلروج منها، ويســمح 
اتســاع مســاحة موضــع األقــدام لألطفــال بالصعود إلى 

السيارة أو اخلروج منها بأمان تام.
أداء قوي وقيادة متوازنة تناسب سيارة SUV فاخرة 

متوسطة احلجم
تقدم GV70 جتربة قيادة رائعة بأدائها القوي املثالي 
لســيارة رياضيــة فاخــرة متعــددة االســتخدامات مــن 
الفئــة املتوســطة احلجــم ذات دفــع خلفــي. كمــا توفــر 
الســيارة قيــادة مريحــة وسلســة حتى عند الســير على 

الطرق غير املعبدة والوعرة.
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شاحنــات مرسيـدس-بنـز
أكتــروس وأروكــس اجلديدتيــن

موثــوقـــة .. فعالــــة وقويــــة

ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري ...

تتميز تعّد شاحنات مرسيدس-بنز أكتروس وأروكس 
من أكثر الشــاحنات مبيعاً بشــكل منتظم على مســتوى 
املنطقــة ومتتــاز مبســتوى عــاٍل مــن املوثوقيــة واملتانــة 
علــى  املتعــددة  واملهــام  اإلنشــائية  لألعمــال  والقــوة 
اجلديدتــان  الشــاحنتان  وتتوفــر  الوعــرة.  الطرقــات 
لــدى شــركة ناصــر بن خالد للســيارات، الوكيــل املعتمد 
ملرســيدس-بنز فــي قطر. تتمتع شــاحنات مرســيدس-
بنــز مبواصفــات رائعــة لطاملــا اشــتهرت بهــا وحــّددت 
املكانــة  الســبب وراء  كانــت  بــل  منــذ زمــن،  مامحهــا 
املرغوبــة التــي اكتســبتها علــى مســتوى العالــم، وتتمّثــل 
فــي املوثوقيــة العالية وتكاليف التشــغيل املنخفضة، إلى 
جانــب متانتهــا القويــة. وتشــهد هــذه املواصفــات مزيداً 
مــن التحســينات فــي سلســلة طــرازات مرســيدس-بنز 
أكتــروس وأروكــس، حيــث جتتــذب األنظار مبــا تتمتع 
احلركــة،  لنقــل  للغايــة  متطــورة  منظومــة  مــن  بــه 
مــن  واســع  وطيــف  مريحــة،  أماميــة  ومقصــورات 
الطرازات التي تتناسب مع متطلبات األسواق الفردية.
شــاحنة مرســيدس-بنز أكتــروس للمســافات الطويلــة 

ومهام النقل والتوزيع: موثوقة وفّعالة
انصب التركيز الرئيسي عند تطوير أكتروس اجلديدة 
النقــل.  الســتخدامات  مناســبة  شــاحنة  تصميــم  علــى 
وبفضــل املزايــا الواســعة التــي تتمتــع بها، تلبي الشــاحنة 
احتياجات النقل للمسافات الطويلة، وأيضاً مهام النقل 
والتوزيــع ذات األحمــال الثقيلــة ضمــن نطــاق قصيــر. 
وتقدم هذه الشــاحنة فوائد جّمة نظراً ملا متتاز به من 
فعاليــة وموثوقيــة ومتانــة عالية.  شــاحنة مرســيدس-
بنــز أروكــس لألعمــال اإلنشــائية واالســتخدامات علــى 
أن  فــي  شــك  ال  وقويــة  موثوقــة  الوعــرة:  الطرقــات 
أروكــس اجلديــدة تعتبــر اخليار املناســب عندمــا يتعلق 

األمــر بالقــوة االســتثنائية الازمــة جنبــاً إلــى جنــب مع 
قدرات احلمولة القصوى، ســواء ملهام املواقع اإلنشــائية 
لشــاحنة  وميكــن  املســتوية.  الطرقــات  عــن  بعيــداً  أو 
أروكــس ذات املرونــة العاليــة أن تعمــل حتــت أقصــى 
ظــروف الطرقــات الوعــرة، ومهمــا كانــت بعيــدة عــن 
الطرقات الســريعة. وهكذا، تبدأ مرسيدس-بنز فصاً 
جديداً في فئة الشاحنات الثقيلة، مع اثنتن من سلسلة 
الطــرازات اجلديــدة كليــاً. وباإلضافــة إلــى ذلك، هناك 
للنقــل  جــداً  خاصــة  مبواصفــات  جديدتــان  مركبتــان 
الثقيــل، وهمــا أكتــروس SLT وأروكس SLT، واللتن 

تعّززان مجموعة الشاحنات.
أكتــروس وأروكــس بتجهيــزات جديــدة كليــاً  وتتمتــع 
ومطــّورة للغايــة، مــن املقصــورة األماميــة إلــى نظــام 
القيــادة، ومــن اإلطــار الهيكلــي إلــى الشاســيه. وبســجل 
حافــل ومثبــت مــن النجاحــات التشــغيلية علــى أرض 
الواقع مع العديد من العماء حول العالم، وملرات ال تعد 
وال حُتصــى، اكتســبت هــذه املركبــات املوثوقــة خبــرات 
عمليــة جديــرة. لقــد مت تطوير أكتــروس وأروكس مبا 
يواكب متطلبات العصر - مع مكونات تؤهلهما للمضي 

قدماً نحو املستقبل بغض النظر عما يحمله الغد.
مــع جتهيــزات  أماميــة مميــزة وجديــدة  مقصــورات 

عملية وملسات داخلية مريحة
أماميــة  الطــرازات حتــى 22 مقصــورة  توفــر سلســلتا 
مختلفــة بثاثــة أطــوال، وعرضــن مختلفــن، وســتة 
لتجويــف  ارتفاعــات  ثاثــة  عــن  فضــاً  ارتفاعــات، 
احتياجــات  كافــة  املركبــات  هــذه  وتغطــي  احملــرك. 
الشــحن والنقــل مــن املســافات القصيــرة إلــى الطويلــة، 

وكذلك االستخدامات على الطرقات الوعرة.
ومتتــاز املقصــورات األماميــة مبســتوى اســتثنائي مــن 

القويــة  الهيكليــة  للبنيــة  نظــراً  وذلــك  واملتانــة،  القــوة 
جــداً، والطــاء الكامــل أللــواح الصفائــح املعدنيــة بتقنية 
“الغلفنــة”. وتأتــي التجهيــزات فــي الداخــل مبواصفات 
متنــح  وبينمــا  الراحــة.  مقومــات  ناحيــة  مــن  مثاليــة 
املــواد املســتخدمة بجــودة عاليــة مســتويات مذهلة من 
بأنهــا ســهلة  التشــغيلية متتــاز  فــإن اجلوانــب  الراحــة، 
ومريحــة كذلك. وهنــاك أيضاً نطاق رائع من الرحابة 
لتخزيــن  العديــدة  األماكــن  ذلــك  فــي  مبــا  الفســيحة، 

أغراض ومقتنيات السائق.
منظومــة موثوقــة ومتطــّورة جــداً للقيــادة من مصدر 

واحد
لعــل إحــدى املزايــا الرئيســية التــي تتشــاركها أكتــروس 
وأروكــس علــى حــد ســواء هــي آليــة نقــل احلركــة مــن 
مصــدر واحــد. وتضــم كلتا الشــاحنتن أيضــاً محركات 
جديدة من ســت إســطوانات باالجتاه نفسه بخصائص 
االنبعاثــات  مبعاييــر  متوفــرة  وهــي  ومرنــة،  فّعالــة 
وحتمــل  قطــر.  فــي  املعتمــدة   III يــورو  األوروبيــة 
شــعار  ونواقــل احلركــة واحملــاور جميعهــا  احملــركات 

جنمة مرسيدس، ومتتاز بتناغم مثالي فيما بينها. 
احملركات 

تتموضــع احملــركات الثقيلــة من 6 إســطوانات باالجتاه 
نفســه في مكان غير مرئي أســفل املقصورة األمامية، 
مــع إزاحــة قدرهــا 12.8 أو 15.6 لتر. وتتراوح معدالت 
القوة التي توّلدها من 265 كيلووات )360 حصان( إلى 
425 كيلــووات )578 حصــان(. وتتســم جميع احملركات 
بأنهــا متينــة وذات أداء فّعــال للغايــة، وتتســارع بصورة 
مذهلــة مــن دورات منخفضــة للمحــرك. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، تتوفــر مزايــا فنيــة متطــورة مثــل التحكــم 
 OM 473 أو  OM الكامــل، ومــع وحــدة اإللكترونــي 

460، نظام احلقن X-Pluse الفريد مع الضغط املعزز 
والشاحن التوربيني الامتماثل. وأثبتت هذه احملركات 
باســتمرار قدراتهــا التشــغيلية علــى أرض الواقــع؛ ســواء 
بتجهيزاتهــا القياســية أو املعّدلــة، أو املخصصــة حســب 
مليــارات  بالفعــل  قطعــت  وأنهــا  ســيما  ال  املنطقــة، 

الكيلومترات في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا. 
نواقل احلركة “مرسيدس باورشيفت 3”

قياســياً  مجهــزة  وأروكــس  أكتــروس  طــرازات  تأتــي 
بالكامــل “مرســيدس  األوتوماتيكيــة  بنواقــل احلركــة 
ســريعة  تغييــرات  إلحــداث  وذلــك   ،”3 باورشــيفت 
وصحيحة ودقيقة لتروس التعشــيق. وتعمل مجموعة 
مــع  التكّيــف  مــن  علــى متكينهــا  القيــادة  أنظمــة  مــن 
املتطلبــات الفرديــة. وتُخفــف “مرســيدس باورشــيفت 
3” مــن أعبــاء الســائق، كمــا أنها تســاعد علــى منع وقوع 
أوتوماتيكيــة  حركــة  نواقــل  بأنهــا  ومتتــاز  األخطــاء. 
بالكامــل من 12 و 16 ســرعة، كمــا أنها تتوفر اختيارياً 

بنواقل حركة يدوية من 16 سرعة.
وتشــمل التجهيــزات القياســية كذلــك محــاور ُمســّننة 
جديدة أو محاور قوية بتروس مجّزأة، وذلك اعتماداً 
إلــى طبيعــة االســتخدام لــكل من شــاحنتي أكتروس أو 
أروكس. وهناك خيار بن التعليق الهوائي أو الفوالذي. 
وتظهــر الســمات الشــخصية املتفــّردة جليل الشــاحنات 
للمحــاور  املتوفــر  الطيــف  خــال  مــن  أيضــاً  اجلديــد 

األمامية ضمن نطاقات متنوعة من الوزن.
الرباعــي،  للدفــع  ومــع خيــار مــن نظامــن مختلفــن 
ميكن لشاحنة أروكس أن تتكّيف مع الظروف املتباينة 

للطرقات الوعرة.
اختياريــاً  واملتوّفــر  املثّبــط  التوربــو  قابــض  ويضمــن 
جتربة سلســة وغير منهكة لتشــغيل احملرك، حتى مع 

احلمــوالت الثقيلــة. ويعمــل أيضــاً كوحــدة تثبيــط قوية 
اخليــارات  مــع  الشــاملة  املواصفــات  وتكتمــل  رئيســية. 
الفرامــل  أو  باألقــراص  الفرامــل  بــن  مــا  املتاحــة 
باإلســطوانة، اعتمــاداً علــى طبيعــة اســتخدام الشــاحنة. 
لشــاحنات  حصريــاً  املثّبــط  التوربــو  قابــض  ويتوفــر 

مرسيدس-بنز أكتروس وأروكس. 
أنظمة مساعدة تدعم السائق وتنقذ األرواح

تتضمــن أكتــروس وأروكس عدداً من أنظمة املســاعدة 
املســافة،  قــرب  فــي  التحكــم  مســاعد  منهــا  املتاحــة، 
ومســاعد احلفــاظ علــى املســار، والكثيــر غيرهــا. ولعل 
امليزة األبرز هنا هي مســاعد الفرملة النشــط 4، حيث 
تفعيــل  علــى  للطــوارئ  املخصــص  النظــام  هــذا  يعمــل 
أجــل  مــن  الضــرورة  عنــد  للفرملــة  مســتوى  أقصــى 
التوقــف الكامــل قبــل االصطدام باألجســام املتحركة أو 
الثابتة في األمام، وبالتالي ميكنه أن ينقذ األرواح. كما 
يحــّذر النظام الســائق مــن أي اصطدام وشــيك باملارة، 

ويُفّعل في الوقت نفسه من الفرملة جزئياً. 
للشــرق  خصيصــاً  تطويرهــا  مت  متنوعــة  إصــدارات 
التشــغيل  ظــروف  تتحّمــل  ومبواصفــات  األوســط، 

الشديدة
تعتبــر الشــاحنتان اجلديدتان مرســيدس-بنز أكتروس 
وأروكــس منصــة مثاليــة ملهام الشــحن الثقيــل للبضائع 
والسلع، حيث مت تطويرها خصيصاً لتلبية االحتياجات 
دة لــكل منطقــة. ويشــمل هــذا أيضــاً حتســينات  احملــدّ
وتعديــات مطــّورة وخاصــة مبــا يتناســب مــع الشــرق 
األوسط. إن هذه املركبات اجلديدة املميزة التي حتمل 
شــعار النجمــة الثاثية قــد مت اختبارها بصورة شــاملة 
املســتوية  الطرقــات  وعلــى  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي 

والوعرة على حد سواء. 
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مواجهة حتديات احلياة بأناقة مع سيارة 
إنفينيتي QX60 اجلديدة كليا

الرياضيــة   QX60 ســيارة  عــن  إنفينيتــي  كشــفت 
اجلديــدة كليــاً وُمتعــددة االســتخدامات بنســختها 
لعام 2022، التي تُعد اخليار األمثل للعماء بفضل 
تصميمها اخلارجي العصري ومقصورتها املزودة 
بثاثــة صفــوف مــن املقاعــد والتقنيــات املتقدمــة 

ملواجهة حتديات احلياة اليومية بأناقة.
وكجــزء مــن اإلعان العاملي على الســيارة، كشــفت 
إنفينيتــي النقــاب عــن اجليــل اجلديد من ســيارات 
الدفــع الرباعــي في حدث أقيم فــي دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، واحــدة مــن ثاثــة أســواق فقــط 
في العالم التي مت الكشــف عن الطراز اجلديد من 
QX60، حيــث شــهد احلفل حضــور كبير من كبار 
الشــخصيات واجلهــات اإلعامية، كمــا متكنوا من 
مشــاهدة فيلــم قصيــر عاملــي مــن بطولــة املمثلــة 

كيت هدسون وإخراج زاك سنايدر.
وتعليقاً على املوضوع، قال ناصيف صديقي، املدير 
العام لعمليات املبيعات العاملية لشــركة “إنفينيتي” 
ســيارة  مــن  اجلديــد  اجليــل  »يطــرح  للســيارات: 
إنفينيتــي QX60 معاييــر جديــدة لفئــة الســيارات 
الدفــع الرباعــي ذات الثاثــة صفــوف، حيــث يجمع 
التصميــم املتميز وأحدث التقنيات املتوفرة، والتي 
تواكب تطلعات إنفينيتي في إنتاج عصر جديد من 

السيارات«. 
ويتميــز تصميــم الســيارة اجلديــدة كليــاً بطريقــة 
ُمتكاملة منذ املراحل األولى، لتقّدم جتربة قيادة 
متميــزة فــي مقصــورة تســتوعب ســبعة ركاب مــع 
مساحٍة إضافية تتيح املزيد من الراحة. بينما يتمتع 
التصميــم اخلارجــي مبظهٍر عصــري وأنيق يعكس 
الســمات اجلريئة لســيارات إنفينيتي، ويشمل ذلك 
السقف ذي األلوان املتباينة، والتفاصيل االستثنائية 
األخــرى مثــل الشــبك األمامــي ذي القــوس املزدوج 
ومصابيــح  األوريجامــي  فــن  مــن  واملســتوحى 
اإلضــاءة الرقميــة التــي حتاكي بتصميمهــا مفاتيح 

البيانو. 
وتضّم املقصورة نظام الترفيه واملعلومات اجلديد 
إنفينيتــي إن تاتــش، وهــو شاشــة تفاعليــة بقيــاس 
12.3 بوصــة تعمــل باللمس، مع نظام آبل كار باي 
الاســلكي ونظــام أندرويــد أوتــو الــذي يعمــل عبــر 
منفذ يو إس بي. وتُقدم هذه الشاشــة الديناميكّية 
للســائق معلومات واضحة بأســلوب عرٍض جميل، 
ويشــمل ذلك السرعة ومعلومات املاحة وغيرها، 

مــع إمكانيــة ربطها بشاشــة عــرض أمامّيــة قياس 
10.8 بوصة. 

وتوفــر نســخة 2022 مــن QX60 مزايــا ُمحســّنة 
جتعــل منهــا ســيارة إنفينيتــي األكثــر مبيعــاً، فهــي 
تضــّم مقاعــد الصــف الثانــي القابلة للطــوي، والتي 
تتيــح الوصــول بســهولة إلــى مقاعــد الصــف الثالــث 

بدون إزالة مقعد األمان اخلاص باألطفال. 
مــع  التقنيــات  بأحــدث  الســائق  الســيارة  وتــزود 
نظــام »بــرو بايلوت أسيســت« اجلديد، الذي يقوم 
أثنــاء  الدعــم  لتوفيــر  والــرادار  الكاميــرا  بتوجيــه 
القيــادة، بهــدف التقليــل من اإلجهاد أثنــاء القيادة 
بالتســارع  التحكــم  فــي  املســاعدة  عبــر  املتقطعــة 
والفرملــة والتوجيــه أثنــاء القيــادة علــى الطرقــات 

السريعة ذات املسار الواحد.
 QX60 إنفينيتــي  ســيارة  مصممــو  حــرص 
بنســختها لعــام 2022 علــى ابتــكار مفهــوٍم جديــد 
لســيارات إنفينيتي الفاخــرة، عبر الدمج بن القوة 
االســتثنائية واألداء الرياضــي والتناغــم والبســاطة. 
كليــاً  وجديــدة  فريــدة  ســمًة  املزيــج  هــذا  وميثــل 
فــي أســلوب التصميــم اخلــاص بإنفينيتــي، ويبــرز 
ذلــك مــن خــال اللــون املتوهــج بتدرجــات األزرق 
والبنفســجي التــي حتاكــي ألــوان الســماء صيفاً عند 

الغروب. 
وتســتمد التفاصيــل الدقيقــة والراقيــة إلهامها من 
الثقافة اليابانية األصيلة، ويظهر ذلك بوضوح من 
خال املصابيح األمامية التي تتمّيز بخطوٍط حادة 
حُتاكي طيات رداء الكيمونو التقليدي، والتموجات 
املميــزة علــى املقاعــد املكســوة باجللــد. إلــى جانــب 
الشــبك ذي القــوس املــزدوج واملســتوحى مــن فــن 
األوريجامــي، واجلــزء الســفلي من الســيارة املزين 
نُقشــت بطريقــة  التــي  إنفينيتــي  بحــروف عامــة 
القــوي  احلضــور  عــن  لتُعّبــر  الشــعار  حتــت  أنيقــة 

للسيارة في أي مكان. 
الكــروم  األمامــي بتفاصيــل مــن  الشــبك  ويتزّيــن 
اجلــذاب والــذي ميتد نحــو الزوايا باجتــاه مصابيح 
LED األماميــة التــي حتاكــي بتصميمهــا مفاتيــح 
البيانو. كما يحيط بالهيكل اخلارجي اجلذاب خٌط 
على طول الســيارة ليحدد هيكلها السفلي والسقف 

املتوفر بدرجتن من األلوان. 
أّمــا فــي القســم اخللفي للهيــكل، فتظهــر مصابيح 
إضــاءة رقميــة حتاكــي بتصميمهــا مفاتيــح البيانو، 
 QX60 ســيارة  تصميــم  فــي  ُمســتخدمة  وهــي 
مونوجــراف التــي مت الكشــف عنهــا العــام املاضــي، 
مــا يُضفــي إطالــة رائعــة علــى الســيارة خصيصــاً 

فــي الليل. وتتماهــى مصابيح اإلضاءة اخللفية مع 
.LED مصابيح اإلضاءة األمامية بتقنية

إنفينيتــي  فــي ســيارة  الفســيحة  املقصــورة  تتميــز 
 2022 لعــام  بنســختها  كليــاً  اجلديــدة   QX60
وتظهــر  متقنــة.  فنيــة  وملســاٍت  رائعــة  بتفاصيــٍل 
املقاعــد  خــال  مــن  بوضــوح  األنيقــة  اللمســات 
األنيلــن،  مبــادة  ومدبــوغ  مطــّرز  بجلــد  املكســّوة 
واملتوفــر بلــون بنــي مــع منحنيــات رقيقة وملســات 
وخطــوط متباينة ومزدوجة الُغرز.  وجُتّســد فئة 
أوتوجراف من QX60 أعلى مستويات الدقة على 
القيــادة مزيــداً  يــد اخلبــراء، وتكتســب مقصــورة 
مــن الــدفء واجلمــال الطبيعــي بفضــل اســتخدام 
باجللــد  املكســّوة  املقاعــد  مثــل  فاخــرة،  ملحقــاٍت 
املبّطــن واملدبــوغ مبــادة األنيلن فــي الصفن األول 
والثانــي مــع متوجــات أنيقــة وملســات فنيــة ُمترفة 
فــي القســم اخللفــي للمقاعــد، فضاً عــن تفاصيل 
مميزة من خشب مبسام مفتوحة.  ومتتاز جميع 
ظــروف  مــع  تتماشــى  مبقاعــٍد   QX60 طــرازات 
انعــدام اجلاذبيــة، وقد صُممت بطريقة هندســية 
فــي الصــف األول لضمــان جتربــة جلــوس مريحة 
للغايــة للســائق والــركاب. ويســتند تصميــم املقاعد 
علــى دراســة أجراها مختبــر يامازاكي في جامعة 

كيــو، حيــث متتاز بانحناءات طبيعيــة تائم العمود 
الفقري وتســاعد في تخفيف الضغط على منطقة 
الوركــن. وتوفــر مقاعــد الصــف األول فــي فئــات 
ُمحددة من السيارة اجلديدة كلياً خاصية التدليك 
الرحــات،  أثنــاء  التوتــر  تخفيــف  فــي  للمســاعدة 
ومُيكــن التحكــم بدرجــة حــرارة املقاعــد األماميــة 
في ُمعظم فئات QX60.  تتميز مقصورة القيادة 
فــي ســيارة QX60 اجلديــدة كليــاً مبقاعــد فخمــة 
حيــث  فئاتهــا،  معظــم  فــي  ركاب  لســبعة  تتســع 
توفــر فئــة أوتوجــراف حصــراً مقاعد قياســية من 
الطــراز األول ضمــن الصــف الثانــي. وتتيــح نســخة 
2022 مــن الســيارة مســاحة أكبــر ملنطقــة الوركــن 
واألقــدام فــي مقاعــد الصف الثاني. وتلبي الســيارة 
اجلديــدة تطلعــات العائــات املهتمــة بالتكنولوجيــا 
ســهلة االســتخدام وديناميكيــات القيــادة الرائعــة، 
ســت  مــن  جوائــز  علــى  حائــز  محــرك  فيهــا  مبــا 
أســطوانات بقــوة 279 حصــان وســعة 3.5 لتــر، مــع 
ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً بتسع سرعات، 
ويوفــر احملــرك الثنائــي قــوة عاليــة وســرعة فــي 
والثقــة  الهــدوء  مســتويات  أعلــى  مــع  االســتجابة 
والتجاوب أثناء القيادة. كما زّودت السيارة بنظام 
الدفــع الرباعــي الذكــي الذي جرى حتســينه بشــكل 
كبيــر مقارنــة بالطراز الســابق؛ ويعمل هــذا النظام 
املدعم بآلية االقتران املباشــر عند اكتشــاف انزالق 
للعجات، وميكنه في بعض احلاالت العمل بشكٍل 
اســتباقي لضمان مزيد من الثقة عند القيادة على 
الطرقــات الزلقــة. ويضمــن النظــام توجيــه حوالي 
50% مــن الطاقــة احلركيــة إلــى العجــات اخللفية 
لزيــادة ثبــات الســيارة. وميكــن خلاصيــة الفرملــة 
النشــطة عنــد االنــزالق احملــدود مــن إنفينيتي كبح 
الــدوران  العجــات الفرديــة إلعــادة توجيــه عــزم 
إلــى العجــات مــع ضمــان أعلــى درجــات التجاوب 

بصورة فورية تقريباً. 
وتشــتمل مقصــورة القيــادة فــي مختلــف طــرازات 
QX60 على نظام بوز املميز واملكّون من 17 ًمكّبر 
صــوت، والــذي يوفــر جتربــة صوتيــة وموســيقية 
عاليــة الدقة والوضوح في كامل مقصورة القيادة، 
لتوفيــر   QX60 لســيارات وهــو مصمــم خصيصــاً 

نطاق صوتي واسع مهما كان مصدره. 

أحدث التقنيات املدمجة لالرتقاء بتجربة القيادة ...


