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اخلواجـــة  طريقـــة  علـــى  إيطاليـــة  بلكنـــة  قالهـــا 
»بيجـــو«: ســـام عليكـــم أنـــا »توســـكاني باندريـــدس« 
مـــن مدينـــة فيشـــي، مســـقط رأس »ليونـــاردو دي 
النهضـــة،  عصـــر  قائـــد  فينشـــي«  دا  بيـــرو  ســـير 
الثالثـــة  أبريـــل 1452  فـــي 15  النـــور،  أبصـــر  الـــذي 
فجـــراً، ثـــم هربـــت بـــه أمـــه التـــي تنحـــدر مـــن أصـــول 
جـــدي  ليـــس  فهـــو  »أنشـــيانو«،  إلـــى قريـــة  عربيـــة 
املائـــة وواحـــد وثاثـــني، بـــل هـــو أيضـــاً جدكـــم أيهـــا 
العـــرب! وخصوًصـــا األثريـــاء أمثالكـــم أهـــل الكـــرم، 
نفـــس جينـــات جدكـــم املبـــدع، فـــي البدايـــة أحيطكـــم 
ــولون،  ــاد دافنشـــي ال يتسـ ــّول، فأحفـ ــا ال أتسـ ــاً أنـ علمـ
بـــث روح  تبرعـــات هدفهـــا  قائـــد مبـــادرة  أنـــا  بـــل 
األرضيـــة،  الكـــرة  احليـــاة ألعمـــال ملهـــم مبدعـــي 
آســـف نســـيت أن أدعوكـــم إلـــى العشـــاء األخيـــر فـــي 
الكاتدرائيـــة،  مـــن  خطـــوات  بعـــد  علـــى  متحفـــه، 
ــا  ــا، أحيطكـــم علًمـ ــو التـــي نقـــف أمامهـ وســـط ميانـ
بأننـــا نقبـــل تبرعاتكـــم فيـــزا أو مصوغـــات ذهبيـــة أو 
ســـاعاتكم املرصعـــة باألملـــاس، دون أن نتأكـــد مـــن 
ســـامتها فالنيـــة محلهـــا القلـــب.! وفـــي أقـــل مـــن 
ثـــاث دقائـــق اســـتحوذ هـــذا النصـــاب علـــى عقـــول 
أكثـــر مـــن خمســـة وعشـــرين عربيـــاً مـــن اخلليـــج إلـــى 
احمليـــط الذيـــن اصطفـــوا علـــى شـــكل دائـــرة مركزهـــا 
جمـــع  فـــي  ســـاعة  اســـتغرق  الـــذي  النصـــاب،  هـــذا 
التبرعـــات مـــن األخـــوة العـــرب، بعـــد أن أوهمهـــم 
بتســـجيل أســـمائهم فـــي لوحـــة كبيـــرة، علـــى وعـــد 
أن تعلـــق بجـــوار لوحـــة العشـــاء األخيـــر ويكتـــب أعلـــى 
اللوحـــة هـــؤالء أحفـــاد أمـــك العربيـــة بعـــد أن تخلـــى 

الغـــرب، مثلمـــا فعـــل جـــدك  عنـــك أحفـــادك مـــن 
ــاًء لزوجتـــه  كاتـــب العـــدل »بييـــرو دا فينشـــي« إرضـ
بنـــت األثريـــاء كاثريـــن، العجيـــب فـــي األمـــر أن أغلـــب 
الضحايـــا ال يعرفـــون عـــن عبقريـــة وأعمـــال ليونـــاردو 
دافنشـــي شـــيئا، بـــل أغلبهـــم يجهـــل الفـــرق بـــني عطـــر 
»جيفنشـــي« و شـــخصية »دافنشـــي« االســـتثنائية، 
صاحبـــة الفضـــول الفكـــري الـــذي ال ينضـــب، واملواهبة 
املتعـــددة، إنـــه الرســـام، املهنـــدس املعماري،النحـــات، 
الباحـــث  وأخيـــراً  تشـــريح،  وعالـــم  النبـــات  عالـــم 
الرئيســـي ألســـرار الكـــون انصـــرف الضحايـــا، وعـــادوا 
ملشـــاهدة  مجانيـــة،  دخـــول  بتذكـــرة  املســـاء  فـــي 
ــدوا  ــأة: لـــم يجـ ــر فكانـــت املفاجـ ــاء األخيـ ــة العشـ لوحـ
ــماؤهم! واألغـــرب  ــا أسـ ــة الشـــرف املـــدون فيهـ لوحـ
أنهـــم وجـــدوا فـــي انتظارهـــم اخلواجـــة »توســـكاني« 
الـــذي أجـــاب علـــى كل أســـئلتهم بـــأن لوحـــة األحفـــاد 
ستســـتغرق عـــدة أشـــهر فـــي نحتهـــا بأنامـــل املبـــدع 
عنتـــر بـــن كريســـتوفر أصغـــر أحفـــاد دافنشـــي، هـــذا 
القصـــة أقـــرب إلـــى الواقعيـــة بنســـبة 99.9%، فهـــي 
حتـــدث كل عـــام وبنفـــس الشـــخص امللقـــب باحلفيـــد، 
ويحكـــي  باملشـــاهير،  االقتـــران  مـــرض  مكتشـــف 
عليهـــا  يتـــردد  التـــي  املطاعـــم  جرســـونات  أحـــد 
األثريـــاء  أحـــد  شـــاهد  بأنـــه  ضحايـــاه،  الصطيـــاد 
العـــرب يعـــرض عليـــه مبلـــغ 100 ألـــف يـــوروـ مقابـــل 
صـــورة ســـيلفي ومـــع هـــذا رفـــض النصـــاب وبســـؤاله 
ملـــاذا ابتســـم وقـــال: اجعـــل ضحيتـــك تتخيـــل صورتـــك 
بأنهـــا أقـــرب الشـــبه إلـــى دافنشـــي، يـــا عزيـــزي كلنـــا 

أحفـــاده... هـــذا واهلل أعلـــم.
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العــرض العاملــي األول لسيــارة 
بورشه تايكان في برلني

مرسيدس-بنز الفئة-S اجلديدة قمـة 
الفخامـة والتكنولوجيـا الفائقــة

عالمـة شيـري الصينيـة تختـار 
)النخبـة( وكيـال حصريـا في قطر جتربة قيادة مازيراتي ليفانتي 11

 GTS SUVبفئتيهــا )تروفيـــو( و

يا عزيزي .. كلنا أحفاده 

عــروض العـــودة للمــــدارس
تنعش سوق السيارات بأفضل الطرازات

4

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة



يشمل التسجيلبدون موافقة المصرف

فائدة
منخفضة دفعة أولى منخفضة

تأمين شامل لمدة 5 سنوات
خدمة مساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات

ضمان المصنع لمدة 3 سنوات/100,000 كلم***
فترة سماح لمدة 3 أشهر**  

عروض تختفي بلمح البصر

المعرض الرئيسي - طريق سلوى  
معرض السد 

معرض بن عمران 
معرض الخور 
معرض بروة 

4428 3333
2019-XE السعر نقداً على باترول    *

2019-XE  القسط الشهري على نيسان باترول   **
*** 3 سنوات أو 100,000 كلم أيهما يأتي أواًل

•    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي
•    مبيعات التجزئة فقط

•    من 25 اغسطس إلى 10 اكتوبر 2019

باترول

155,000*
2,699**

4379/2019
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منذ ان أعلنت شركة الدوحة خلدمات التسويق 
لهوندا  احلصري  املوزع  )دوماسكو(،  ذ.م.م 
أكورد بجائزة أفضل  في قطر، عن فوز هوندا 
أفضل  بجائزة   HR-V وهوندا  سيدان  سيارة 
جوائز  توزيع  حفل  في  أوفر  كروس  سيارة 
»سيارة قطر لعام QCOTY( »2019( ومازال 
عامة  وعشاق  عماء  بثقة  يحظيان  الطرازين 

هوندا اليابانية في السوق القطري
هوندا  من  العاشر  اجليل  تصميم  ويعزز  هذا 
الشبابي،  الثقة،  على  الباعث  املتطور،  الراقي،   -
والرياضي - من جاذبية أكورد املثيرة وامللهمة. 
فقد تبنت السيارة الفائزة باجلائزة نحواً جديداً 
أربع    VTEC® Turboمحركي بفضل  لألداء 
ووحدة  املباشر  احلقن  خاصية  مع  اسطوانات 
املتغير  الصمام  بتوقيت  املزدوجة  التحكم 
 2.0 وبسعة  صماًما   16  - لتر   1.5 بسعة   VTC
أما  مزدوجة.  علوية  كامة  مع  صماماً   16 لتر 
محرك التوربو بسعة 1.5 لتر فجاء مزوداً بناقل 

من  مستمر  بشكل  متغير  أوتوماتيكي  حركة 
في    G-Shift التحكم  هوندا)CVT(  وخاصية 
ليتر   2.0 بسعة  التوربو  محرك  تزويد  مت  حني 
بناقل حركة أوتوماتيكي سلس وسريع التجاوب 
األول  وهو  هوندا،  تصميم  من  سرعات   10 بـ 
وقد  أمامي.  دفع  ذات  سيارة  في  نوعه  من 
لتحسينات  اجلديد من هوندا  اجليل  خضع هذا 
عديدة لنظام السامة ومساعدة السائق بدءاً من 
املتوافقة  الهندسة  بتقنية  املزودة  الهيكل  البنية 
 Honda هوندا  )ACE(ومستشعرات  املتطورة  
 2.0T و EX Turbo كمعيار في فئتي Sensing
Sport. تتميز السيارة أيضاً بحجماً داخلياً كبيراً 
وقيادتها  األنيق  اجلديد  هيكلها  تصميم  يكّمل 
الرياضية السلسة. تتمتع سيارةHR-V  اجلديدة 
بأجواء شبابية مع ملسات فريدة  كليًّا من هوندا 
من نوعها.  وقد زودت السيارة مبحرك بتقنية

i-VTEC  سعة 1.8 لتر يعمل بالبنزين بقوة 140 
حصانًا عند 6500 دورة/ الدقيقة وعزم دوران 

الدقيقة،  172 نيوتن/ متر عند 4300 دورة في 
ما يعزز كفائتها مع معدل مثالي لتوفير الوقود، 
كما  لتر.  كم/   16.9 إلى  الوقود  استهاك  ليصل 
األمامي،  الدفع  مبيزة   HR-V سيارة  تتمتع 
مستمر  تعشيق  ذي  أوتوماتيكي  حركة  وبناقل 
دت السيارة أيضاً بشاشة  بسبع سرعات. وقد ُزوِّ
عرض للنظام الصوتي قياس 6.8 بوصات يعمل 
USB  وفتحات )EXو LX باللمس )في الفئات

وHDMI وعجلة قيادة متعددة الوظائف كذلك 
ولقد  احلرارة.  درجة  في  تلقائي  م  حتكُّ نظام 
حياتك،  أسلوب  مع  لتتاءم   HR-V الـ  صممت 
من  ملزيد  كبيرة  داخلية  مساحة  متنحك  فهي 
املركب  الوقود  خزان  يوفر  حني  في  الراحة، 
أكبر في صندوق  السيارة مساحًة  في منتصف 
السحرية  اخللفية  املقاعد  أّما  اخللفي،  األمتعة 
الذكي  التفكير  اجلديدة فهي دليًا إضافيًّا على 
مفيدة  عديدة  بطرق  ضبطها  ميكن  حيث 

لزيادة سعة التحميل.

دوماسكو املوزع احلصري لهوندا في قطر

هوندا HR-V 2019 اناقة التصميم  
ومتعـــة القيــــادة االمنــــة
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آفاق  إلى  اجلديدة  »جرانفيا«  تويوتا  مركبة  وترتقي 
تتسع  التي  الرحبة  مقصورتها  وتوفر  مسبوقة.  غير 
مع  الراحة،  من  استثنائية  مستويات  ركاب،  لسبعة 
في  تقترن  ما  عادة  التي  التجهيزات  من  حزمة 
إلى  باإلضافة  الفاخرة،  الليموزين  مبركبات  األذهان 
نظام حتكم مستقل لتكييف الهواء للجزء اخللفي من 
األلوان  بثاثة خيارات من  املقصورة، وإضاءة داخلية 
إلى  فاخرة،  للتعديل، وملسات خشبية ومعدنية  قابلة 

جانب العديد من املزايا الفارهة األخرى. 
وتعليقاً على هذا اإلطاق، قال السيد تاكوو إيشيكاوا، 
اجلديدة:  »جرانفيا«  تويوتا  مركبة  مهندسي  كبير 
من  أكثر  اجلديدة  ’جرانفيا‘  تويوتا  مركبة  “توفر 
بني  اجلمع  خال  فمن  فعالة،  تنقل  وسيلة  مجرد 
املتطورة،  والتقنيات  االستثنائية  الراحة  مستويات 
فهي تقدم جتربة فريدة للسائقني والركاب على حد 
سواء. ويساهم هيكل املركبة الذي يتسم باملتانة العالية 
تقدمي  الوصات في  رباعي  اجلديد  التعليق  نظام  مع 

مستويات أعلى من األمان والثبات والتحكم”.
’جرانفيا‘  تويوتا  مركبة  “صممت  إيشيكاوا:  وأضاف 
اجلديدة لتمنح الركاب جتربة تنقل فاخرة ومشوقة 
األمثل  الوجه  على  املركبة  وتتناسب  ذاته.  الوقت  في 
املختلفة،  األسواق  في  املتغيرة  العماء  تفضيات  مع 

ال سيما من خال مقصورتها املتميزة ، والتي ترتقي 
نحن  جديدة.  مستويات  إلى  ركابها  وراحة  بفخامتها 
ندعو اجلميع لانطاق في جولة الختبار هذه املركبة 

الفاخرة والرائدة بأنفسهم«. 
الرئيس  املمثل  مياموتو،  يوغو  السيد  قال  جانبه،  من 
الشرق  منطقة  في  تويوتا  لشركة  التمثيلي  للمكتب 
األوسط وآسيا الوسطى: “نشعر بسعادة كبيرة إلطاق 
أنها ستعيد  تويوتا ’جرانفيا‘ اجلديدة، السيما  مركبة 
للركاب  الفاخر  التنقل  في  التميز  مفهوم  تعريف 
الذين  لألشخاص  املتطورة  االحتياجات  وستلبي 
يفضلون مقصورة واسعة تقترن مبستويات استثنائية 
مساحة  توفير  خال  ومن  والفخامة.  الراحة  من 
على  شخص  كل  بأن  ثقة  على  نحن  رحبة،  شخصية 
الشعور  دون  ومريحة  سلسة  برحلة  سيستمتع  متنها 

باإلرهاق حلني وصوله إلى وجهته«. 
لدينا  تويوتا  شركة  في  “نحن  مياموتو:  وأضاف 
مريحاً  يكون  أن  يجب  التنقل  بأن  راسخة  قناعة 
مركبات  تطوير  هدفنا  كان  فلطاملا  دائماً،  وممتعاً 
ومتنحهم  األشخاص  برحات  ترتقي  متميزة 
امتناني  عن  أعرب  أن  أود  كما  تنسى.  ال  حلظات 
يعد  والذي  املستمر،  دعمهم  على  عمائنا  جلميع 
إلى  الدؤوب  سعينا  في  لنا  متجدٍد  إلهام  مصدر 

تطوير أفضل مركبات على اإلطاق”.
التنقل  يسعى فيه مصنعي مركبات  الذي  الوقت  في 
تصميم  خطوط  تقدمي  على  التقليدية  الفاخرة 
تويوتا  شركة  مهندسو  عمل  فقد  مميزة،  خارجية 
رقياً  أكثر  تصميم  ابتكار  على  ذلك  إلى  باإلضافة 
ملركبة »جرانفيا« يجعلها تبرز ضمن فئتها، إذ متتاز 
نحو  مائلة  زوايا  ذو  كبير  بشبك  األمامية  واجهتها 
الطرقات  على  مميزاً  حضوراً  املركبة  متنح  األسفل 
حني  في  نفسها،  الفئة  من  األخرى  املركبات  بني 
تندمج مصابيح اإلضاءة النهارية DRL األنيقة، التي 
 LED للضوء  الباعث  الثنائي  الصمام  بتقنية  تعمل 
ويحيط بها إطار من الكروم، مع املصابيح األمامية 
ومركز  العريض  املركبة  هيكل  ويبرز  للمركبة. 
األجزاء  تصميم  طريق  عن  املنخفض  اجلاذبية 
متتد  التي  املعدنية  والزخارف  الهيكل  من  اجلانبية 
إلى أسفل املصد اخللفي، األمر الذي مينحها إطالة 
مماثل  وبشكل  ثباتها.  على  الضوء  تسلط  منخفضة 
زخارف  متتد  األمامية،  للواجهة  اجلريء  للتصميم 
لتتصل  املركبة  من  اخللفي  اجلزء  على  الكروم  من 

مع مجموعة املصابيح اخللفية. 
للمركبة  الفاخرة  اخلارجية  اإلطالة  مع  ومتاشياً 
مساحة  بابتكار  تويوتا  شركة  مهندسو  قام  اجلديدة، 

الركاب  مينح  عصري  جمالي  بتصميم  تتسم  رحبة 
شعوراً بالرضا مبجرد دخولهم إلى املركبة. كما يضم 
قراءة  ومصباح  للطي،  قابل  قدم  مسند  مقعد  كل 
من  درجات  ثاث  في  التحكم  خاصية  مع  فردي 

السطوع. 
املقاعد األمامية تطعيمات  ويزين اجلزء اخللفي من 
األنيقة،  »ساتان«  الـ  وتصاميم  املصقول  اخلشب  من 
بينما متتد الزخارف اجلانبية بساسة لتحيط الركاب 
اإلضاءة  وتساهم  الراحة.  على  تبعث  فريدة  بأجواء 
املباشرة على جانبي املقصورة في خلق  اخلفيفة غير 
بيئة هادئة ومريحة. وتتوفر اإلضاءة الداخلية بثاثة 
خيارات من األلوان، وهي البرتقالي واألبيض واألزرق 

مع خاصية التحكم في ثاث درجات من السطوع. 
ويضم نظام التحكم مبناخ املقصورة، والذي يتم فيه 
األمامية  املنطقتني  من  لكل  الهواء  بتكييف  التحكم 
من  الهواء  لتنقية  جهاز  منفصل،  بشكل  واخللفية 
وذلك  فيها،  املرغوب  غير  والروائح  البكتيريا 
لوحة  تتوفر  كما   .nanoe »نانوي«  تقنية  باستخدام 
ن الركاب  حتكم في اجلزء اخللفي من املقصورة مُتكِّ
من ضبط مستوى تدفق الهواء، واجتاه فتحات الهواء، 
ودرجة احلرارة. وتشمل وسائل الراحة اإلضافية في 
املقصورة أبواباً منزلقة أوتوماتيكية على كا اجلانبني، 

األبواب اجلانبية، وستة  لعتبات   LED بتقنية  وأضواًء 
احملمولة  األجهزة  بإبقاء  كفيلة  خلفية   USB منافذ 
مشحونة بالكامل، سواًء كان استخدامها بغرض العمل 
بطانات  في  مثبتة  ستائر  دمج  مت  كما  الترفيه.  أو 
الزجاج اجلانبي،  األبواب اجلانبية واجلزء األخير من 
كانوا من  سواء  للركاب  اخلصوصية  يوفر  الذي  األمر 
سيستفيدون  والذين  العائات،  أو  الشخصيات  كبار 
اجلزء  يتسع  إذ  لألمتعة،  واسعة  مساحة  من  كذلك 
أربع  أو  كبيرة  حقائب  ألربع  املركبة  من  اخللفي 

حقائب غولف.
واملاءمة  الراحة  من  االستثنائي  املستوى  جانب  إلى 
اجلديدة  »جرانفيا«  تويوتا  مركبة  تقدمه  الذي 
املزايا  من  مبجموعة  مزودة  تأتي  فهي  للركاب، 
املساعدة للسائق، مثل شاشة عرض متعددة األغراض 
الرقيقة  الترانزستور  شرائح  بتقنية  بوصة   4.2 قياس 
 7 قياس  املعلومات  متعددة  ملونة  وشاشة   ،TFT
القيادة  عجلة  على  األزرار  استخدام  وميكن  بوصة. 
مرآة  تضمن  حني  في  املختلفة،  اإلعدادات  لتغيير 
الرؤية اخللفية الرقمية للسائقني رؤية واضحة خلف 
املركبة بغض النظر عما حتتويه من أمتعة في اخللف، 
اإلجهاد  السامة ويقلل  يزيد من مستوى  الذي  األمر 

الناجت عند الرجوع إلى اخللف.

تصميــم خارجــي أنيــق
ومقصــــورة داخليـــة مترفـــة ...

عبد اهلل عبد الغنى
تزيح الستار عن مركبة 

التنقل الفاخرة )جرانفيا(

في خطوة تعيد تعريف مفهوم التمّيز في مجال تنقل الركاب بشكل 
فاخر، كشفت شركة عبد اهلل عبد الغنى و إخوانه اليوم عن مركبة تويوتا 

»جرانفيا« اجلديدة في قطر، والتي مت تطويرها لتوفر حلول تنقل 
استثنائية تلبي الطلب املتزايد على حافات التنقل الفاخرة، إذ تتميز 

بتصميمها األنيق، ومقصورتها الداخلية املترفة، ومحركها القوي، فضاً 
عن مزايا األمان والسامة املتقدمة التي توفرها، وذلك لتمكن العماء من 

التنقل وسط مستويات عالية من الراحة والطمأنينة. 
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قطر للسيارات تطلق عرض )العودة إلى املدارس(
على مركبتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وإكليبس كروس

املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  أطلقــت 
مليتسوبيشــي موتــرز فــي قطــر، عــرض »العــودة إلــى 
املــدارس« بهــدف متكــني األهالــي مــن شــراء مركبــة 
مزايــا  باقــة  مــن  واالســتفادة  جديــدة  ميتسوبيشــي 

واسعة.
ويشــمل   2019 ســبتمبر   30 حتــى  العــرض  ويســري 
مركبتــي مونتيــرو ســبورت وإكليبــس كــروس. ووفــق 
العرض، يبدأ سعر مونتيرو سبورت من 89,000 ريال 
قطري أو 1,888 في الشــهر، بينما يبدأ ســعر إكليبس 
ريــال  أو 1,460  ريــال قطــري  مــن 69,000  كــروس 
فــي الشــهر، مــع توفيــر خيــارات متويــل داخلي بنســبة 
فائــدة خاصــة مــن خــال ناصــر بــن خالــد للخدمــات 
املالية. ويتضمن العرض باقة من املزايا منها تســجيل 
مجاني، تأمني شامل مجاني لعام واحد، ضمان غير 
محــدد الكيلــو متــرات ملــدة 5 ســنوات، باإلضافــة إلــى 

قسيمة شرائية بقيمة 1000 ريال من مكتبة جرير.
وقال الســيد هشــام الصحن، املدير العام لشــركة قطر 
للســيارات: »يســرنا أن نقــدم هــذا العــرض املميز على 
ومتطلباتهــا،  العائلــة  تناســبان  مميزتــني  مركبتــني 
بهــدف منــح العائــات خيــارات أفضل القتنــاء مركبة 
جديــدة لنقــل أوالدهم إلــى املدارس. ومــن خال هذا 
العــرض وباقــة املزايــا التــي نوفرهــا، نســاهم في دعم 
مجتمعنــا وعائاتنــا وفــي تقليــل الضغــوط عليهــم مــع 
بداية العام الدراسي لتكون انطاقة جديدة وملهمة«.
للعائلــة  املثاليــة  الســيارة  هــي  ســبورت  مونتيــرو 
الرحبــة  وللمغامــرات والســرعة. تتميــز مبقصورتهــا 
واملتينــة وتوفــر الراحــة الكاملــة واملزايــا الذكية ومدار 
الرؤيــة الواســعة. وقــد متــت العنايــة بــكل املزايــا بدقــة 
متناهيــة لتمنــح الســائق والــركاب متعــة القيــادة إلــى 
أبعــد احلــدود والثقــة املتناهيــة. وســواء كانــت القيــادة 
على الطرق السريعة أو الوعرة، توفر املركبة قوة أداء 
عالية، حيث تعمل مبحرك من 6 أســطوانات بســعة 3 
ليترات لتولد قوة عالية تليق مبركبات الدفع الرباعي 

وقيادة سلسة وعالية الكفاءة.

فئــة  فــي  جديــدة  معاييــر  كــروس  إكليبــس  ترســي 
الفئــات  تلبــي تطلعــات جميــع  أوفــر حيــث  الكــروس 
جميــل  مبظهــر  وتتمتــع  ســواء.  حــّد  علــى  واألعمــار 
الكوبيــه  ســيارات  يشــبه  أنيــق  وانســيابي  وحيــوي 
وبتصميــم ســيارات SUV املعــروف في ميتسوبيشــي. 

فالشــكل اإلنســيابي واملنحــوت يعطــي املركبــة إحساســاً 
بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء من الواجهة الرياضية 
وصــوالً إلى املصابيح اخللفيــة لتتجانس كافة املكونات 
املركبــة  وتقــدم  املميــزة.  الســيارة  شــخصية  فــي 
اجلديدة مفاجأة من حيث الشــكل والتصميم متمثلة 

باملقصــورة حيــث يظهــر درة الشــغف الهندســي الــذي 
يجمــع املميــزات الرياضيــة واألنيقــة في الوقت نفســه. 
إلــى الزخرفــة  املميــزة  الوظائــف األفقيــة  مــن لوحــة 
الســائق  املقصــورة  تســتقبل  اللمــاع،  الفضــي  باللــون 
والــركاب لتجربة جريئــة فريدة من نوعها ممزوجة 

بغــرض  والعــرض  الصــوت  مــن  حديثــة  بخصائــص 
الترفيه وتقدمي املعلومات. تتميز ســيارة ميتسوبيشي 
إكليبس كروس مبحرك مطور بسعة 1,5 ليتر بتقنية 
احلقن املباشر وتيربو مزدوج ليولد قوة كبيرة وعزم 

دوران متنح السيارة أداء نشطاً.

خيــارات أفضــل القتنـــاء مركبـــة جديـــدة لنقــل أوالدهــم إلى املـــدارس ...

هشام الصحن:
يسرنا طرح العرض على 
مركبتني مميزتني تناسبان 
العائلة ومتطلباتها بهدف 
منح العائالت خيارات أفضل
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مجموعة سيارات الند روڤر 

رقم الترخيص ٢٠١٩/٣٨٥١

مجموعة سيارات الند روڤر 

التالي  بتطوير اجليل  تقوم شركة »جاكوار الند روڤر« 
من التكنولوجيا اخلاصة بشاشة الزجاج األمامي، والتي 
بالسامة  خاصة  مباشرة  معلومات  تعرض  أن  ميكنها 
األبعاد  للركاب بث أفام ثاثية  تتيح  السائق، كما  أمام 
تشارك  مستقبل  من  كجزٍء  مقاعدهم  من  مباشرة 

املركبات والتشغيل اآللي.
ويعمل املهندسون اآلن على شاشة متطورة ثاثية األبعاد 
للزجاج األمامي لعرض حتذيرات السامة، مثل مغادرة 
حارة السير، أو رصد خطر معني، أو إرشادات خرائط 
الضعيفة  الرؤية  أثر  من  وللتخفيف  الصناعية،  األقمار 
وسيضيف  السيئة،  الطقس  ظروف  أو  اإلضاءة  ضمن 

الواقع املعزز إحساساً بالعمق إلى الصور من خال إظهار 
الرسائل بشكل مباشر على الطريق.

استخدام  أن  أملانيا  في  مجراة  دراسات  وأظهرت 
الشاشات املجسمة ثاثية األبعاد في السيارات ميكنه أن 
فجأة،  تظهر  التي  للتعليمات  االستجابة  توقيت  يحسن 

وتزيد من جودة تقدير العمق أثناء القيادة.
وفي املستقبل، ميكن استخدام هذه التكنولوجيا املبتكرة 
حيث  األبعاد،  ثاثية  األفام  ملشاهدة  الركاب  قبل  من 
موقع  بتتبع  والعني  الرأس  تعقب  تكنولوجيا  تقوم 
ثاثية  الصور  مشاهدة  على  قدرته  لضمان  املستخدم 
النظارات  أو  منفصلة  لشاشات  احلاجة  دون  األبعاد 

املساعدة املستخدمة في دور السينما.
ستتيح  التام،  اآللي  التشغيل  على  القائم  املستقبل  وفي 
مصممة  جتربة  للمستخدمني  األبعاد  ثاثية  الشاشات 
شخصياً وتسمح ملن يتشاركون املركبة باختيار البرنامج 
وسيكون  منفصل.  بشكل  منهم  بكل  اخلاص  الترفيهي 
الركاب املتعددون الذين يتشاركون الرحلة قادرين على 
االستمتاع مبا يختارونه من الوسائط املتعددة، مبا فيها 
األفام،  أو  الهامة  الطريق  معالم  أو  الرحلة  تفاصيل 

وتهيئتها مبا يناسب مكان جلوسهم.
علوم  مركز  مع  بالشراكة  املجرى  البحث  ويركز 
الضوئيات واإللكترونيات املتقدمة في جامعة كامبريدج 

تقارب جتربة  أمامي شاملة،  تطوير شاشة زجاج  على 
بشكل  يستجيبوا  أن  للسائقني  وتسمح  الواقعية  احلياة 

طبيعي للمخاطر واألحداث املفاجئة.
اللوحات  مجال  في  الباحث  ميجيرينغ،  فاليريان  وقال 
البشرية اآللية وشاشات الزجاج األمامي في جاكوار الند 
يتقدم  املعزز  والواقع  االفتراضي  الواقع  »تطوير  روڤر: 
التكنولوجيا  أفضل  املركز  هذا  سيأخذ  سريع.  بشكل 
املتوفرة ويساعدنا على تطوير تطبيقات لها تائم قطاع 
ثراًء  أكثر  جتربة  التكنولوجيا  هذه  توفر  ال  السيارات. 
‘الوجهة  خطة  من  جزٌء  أيضاً  ولكنها  فقط،  لعمائنا 
صفر‘؛ حيث تساعدنا على التقدم نحو مستقبل أكثر أماناً 

وحدسية وذكاًء للجميع«.
مركز  مدير  شو،  دابينغ  البروفسور  قال  جانبه  ومن 
علوم  مركز  ومدير  الضوئية  واحلساسات  األجهزة 
أبحاث  وتشكل  املتقدمة:  واإللكترونيات  الضوئيات 
اجليل املقبل من شاشة الزجاج األمامي جزءاً من تطوير 
رؤية »املقصورة الذكية« في »جاكوار الند روڤر«، والتي 
مساحة  توفر  التي  التكنولوجية  التقنيات  تطبيق  تعني 
بالنسبة  سواًء  املركبة،  داخل  شخصي  بشكل  مخصصة 
بتحسني  امليزات اخلاصة  للركاب، من خال  أو  للسائق 
تشارك  مستقبل  من  كجزٍء  واملاءمة،  والترفيه  األمان 

املركبات والتشغيل اآللي.

التكنولوجيا ميكنها سرعة االستجابة للمخاطر على الطرقات بشكل كبير  ...

جاكوار الند روڤر تطور جتربة غامرة
ثالثية األبعاد داخل السيارة من خالل شاشة الزجاج األمامي
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BMW X7 طراز
مفهـــوم الفخامــــة بكــــل معانيهـــــا

املهيــب ومزاياهــا  بتصميمهــا   BMW X7 تســتقطب
املترفــة، اهتمــام وأنظــار زوار صــاالت عــرض شــركة 
الفردان للسيارات منذ أن طرحت هذا الطراز اجلديد 

كلًيا لعمائها في فترة سابقة.
ويعــّد BMW X7 الطــراز األحــدث واألكبر ضمن فئة 
BMW X، ويجمــع طــراز BMW X7 بــني احلضــور 
علــى  الفائــق  واألداء  الوعــرة،  الطــرق  علــى  الطاغــي 
الطرقــات املمهــدة، ويتمتع مبقصــورة فاخرة مزودة 
بأحــدث مــا توصلت إليــه التكنولوجيــا، مؤكًدا حضوره 

في سوق سيارات األنشطة الرياضية.
حضور الفت

تنتقــل BMW X7 بالرفاهيــة والفخامــة إلى مســتوى 
األفخــم  الطــراز  باعتبارهــا  موقعهــا  مؤكــدة  جديــد، 
 ،BMW مــن عامــة X ضمــن مجموعــة الطــرازات 
وتفــرض حضــوًرا مهيبًــا وهيبــة علــى الطــرق بفضــل 
فيمــا  بالكــروم،  املطعــم  اخلارجــي  الهيــكل  تصميــم 

متنحهــا لغــة التصميــم اجلديــدة بخطوطهــا الدقيقــة 
ملسة عصرية تستشرف املستقبل.

ومتنــح أبعــاد BMW X7 هالــة تســتوجب االحتــرام، 
إذ يبلــغ طولــه 5150 مم، فيما يبلــغ عرضه 2000مم، 
ويبلــغ ارتفــاع الطــراز 1805 مم، أمــا قاعــدة العجات 

فيبلغ طولها 3105 مم.
ويتميز تصميم الهيكل اخلارجي بقاعدة مرتفعة عن 
األرض، وخطــوط الســقف الطوليــة والنوافذ الواســعة، 
باإلضافة إلى مقدمة حتمل شبك BMW هى األكبر 
وزودت   ،BMW أصدرتــه  طــراز  أي  مــع  مقارنــة 
BMW X7 بإطارات مصنوعة من الســبائك اخلفيفة 

بقياس 20 بوصة قياسًيا، متنحها حضوًرا ملفتًا.
تشــمل  رحبــة  داخليــة  مبســاحة  مقصورتهــا  وتتميــز 
 ،Vernasca بجلــد  املكســوة  الثاثــة  املقاعــد  صفــوف 
ويتوفر الطراز بســبعة مقاعد قياسياً وميكن استبدال 
الصــف األوســط مبقعديــن منفصلــني مريحــني، فيما 

مينح الصف الثالث الركاب قدًرا مساويًا من الرفاهية 
والفخامة مبســاحته الواســعة ومقاعد مرفقة مبساند 
لليديــن وحامات كؤوس وفتحــات USB، كما تتوفر 
مزايا التحّكم األوتوماتيكي باحلرارة في أربع مناطق 
مختلفــة وإنارة خافتة وســطح زجاجي بانورامي من 

ثاثة أقسام قياسًيا.
متعة القيادة 

طــراز  لعمائهــا  للســيارات  الفــردان  شــركة  وتوفــر 
يولــد   V8 مبحــرك  املــزود   xDrive50i  BMW X7
قــوة قدرهــا 340 كيلو واط/462 حصانًا، املتصل بناقل 

حركة Steptronic من ثمان سرعات.
ويتولــى نظــام الدفــع الرباعــي BMW xDrive الذكي 
توجيــه الطاقــة املولــدة نحو املســار بكفــاءة عالية، فيما 
يوفــر نظــام M Sport التفاضلــي أداًء ديناميكيــا علــى 

احملور اخللفي.
 BMW X7 طــراز  فــي  والــركاب  الســائق  ويتمتــع 

مبستويات قصوى من الراحة بفضل استخدام نوابض 
هوائية عند احملورين، إلى جانب نظام تعليق متكّيف 
تتوفــر  إلكترونيــاً  بهــا  التحّكــم  مــع مخّمــدات ميكــن 
قياســياً.، فيمــا تتوفــر مجمعــة مــن املزايــا االختيارات 
 Executiveمن ضمنها نظام توجيه نشــط متكامل و
 M تفاضلــي  ونظــام  نشــط،  تثبيــت  مــع   Drive Pro
اخلاصــة  االختياريــة  احلزمــة  تتيــح  كمــا   ،Sport
بالطرقــات الوعــرة االختيــار بــني أمنــاط القيــادة على 
الرمــل واحلصــى واحلجــارة والثلج ببســاطة وســهولة 

كبيرة وبكبسة زّر.
أنظمة دعم السائق

تتوفــر فــي BMW X7 مجموعة متكاملة من أنظمة 
دعــم الســائق، لتمنــح الســائقة جتربــة قيــادة مفعمــة 
مثبــت  األنظمــة/  هــذه  وتتضمــن  والراحــة،  باملتعــة 
واالنطــاق،  الوقــوف  بخاصّيــة  مــزّود  نشــط  ســرعة 
 Driving الســائق  مســاعدة  نظــام  إلــى  إضافــة 

Assistant Professional ونظــام التوجيــه والتحّكــم 
باملســار، فضــاً عــن نظــام التحذيــر عنــد تغييــر املســار 
وأنظمــة جتنــب االصطــدام اجلانبــي والتحذيــر مــن 
الســيارات العابــرة، والتحذيــر األولــوّي والتحذيــر عند 
الســير باالجتــاه اخلاطــئ.  كمــا يتوفــر اجليــل األحدث 
ونظــام  األمامــي  الزجــاج  علــى  العــرض  شاشــة  مــن 
التوقــف الطــارئ، ويشــمل نظام املســاعدة علــى الركن 
كاميــرا للرؤيــة اخللفية ونظام مســاعدة علــى القيادة 
 BMW Live يتوفــر  كمــا  قياســياً.  يتوفــر  اخللفيــة 
 BMW مــع نظــام تشــغيل  Cockpit Professional
النســخة 7.0 قياســياً. ومتنــح لوحــة التحكــم  اجلديــد 
التي يبلغ قياســها 12.3 بوصة دخواًل ســهًا والوظائف، 
ويتيــح نظــام التشــغيل BMW 7.0 دخــواًل مباشــًرا إلى 
جميع اإلعدادات والوظائف عن طريق اللمس أو نظام 
أو  القيــادة،  عجلــة  علــى  األزرار  أو   iDrive التحكــم 

األوامر الصوتية أو األوامر باإلشارات.

الفـــردان للسيــــارات الوكيــــل احلصــــري ...
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أعلنت شركة أوتوكاس للسيارات، الوكيل العام 
املعتمــد لـ ’إم جــي موتور‘ في قطر، عن إطاق 
مركبتــي  علــى  عديــدة  مبزايــا  خــاص  عــرض 
MG ZS ،MG RX5 وســيارة الســيدان املميزة 
اجلديــد  املشــتري  منــح  إلــى  باإلضافــة   ،MG6

قميص نادي ليفربول لكرة القدم.
ويســري العــرض علــى هــذه الســيارات لغاية 30 
ســبتمبر 2019 حيث ميكن زيارة صالة عرض 
أوتوكاس للسيارات على طريق سلوى لإلطاع 
علــى مزايا هذه الســيارات عن قــرب إلى جانب 

.MG مجموعة واسعة من مركبات
 1,099 مــن  ابتــداًء   MG RX5 مركبــة  تتوفــر 
MG ZS  ريــال قطــري فــي الشــهر، ومركبــة
ابتــداًء مــن 999 ريــال قطــري في الشــهر، بينما 
تتوفر MG6 ابتداًء من 1,199 ريال قطري في 
الشــهر. وتضــم العــروض باقة مــن املزايا املهمة 
التــي  توفــر للعمــاء الســهولة واليســر المتــاك 
ســيارتهم املفضلــة مــن ضمنهــا تأمــني مجانــي 
 6 األول،  للعــام  مجانــي  تســجيل  األول،  للعــام 
ســنوات ضمــان الشــركة أو 200 ألــف كم لتكون 
اطــول فتــرة ضمــان لســيارة بالســوق القطــري، 
خدمــة صيانــة مجانيــة ملــدة ســنتني أو 30,000 
كــم. وميكــن شــراء الســيارة بــدون دفعــة أولــى 
وعبــر متويــل داخلــي بنســبة فائــدة خاصــة عــن 
طريــق شــركة ناصر بــن خالد للخدمــات املالية 

حسب الشروط و األحكام.
واحتفاًء بعقد الرعاية الذي وقعته MG مؤخراً 
مــع نــادي ليفربــول لكــرة القــدم، ســيحصل كل 
مشــتر على قميص نادي ليفربول الرســمي إلى 
جانب قسيمة تخوله طباعة اإلسم الذي يرغب 
 GO Sport علــى القميــص مــن أي من متاجــر
فــي قطــر. وكانــت MG وقعــت اتفاقية شــراكة 
دولية مع ’نادي ليفربول لكرة القدم‘ أصبحت 
املنشــأ  بريطانيــة  التجاريــة  العامــة  مبوجبــه 
القــدم  كــرة  لنــادي  الرســمي  الدولــي  الشــريك 
الشــهير عامليــاً. وقــد جــرى حفــل التوقيــع علــى 
هــذه االتفاقيــة في ’ســتاد آنفيلد‘ التابــع للنادي 

العريق ببريطانيا في هذا الصيف.
وقــال هشــام الصحــن، املدير العام لشــركة أوتو 
مجموعــة  إطــاق  »يســرنا  للســيارات:  كاس 
 MG العــروض املميزة على اثنــني من مركبات
املميــزة   MG6 وســيارة  الرباعــي،  الدفــع  ذات 
ليســتفيد العمــاء الكــرام مــن باقــة مميــزة من 
املزايــا التــي تخفــف عنهــم كلفــة الصيانــة علــى 
املــدى املتوســط والطويل ومتنحهــم راحة البال. 
إلــى جانــب ذلــك، يســعدنا تقــدمي هديــة مميزة 
وهــي عبــارة عــن قميــص نــادي ليفربــول لكرة 
القــدم، أبطــال أوروبا، مع إمكانية كتابة اإلســم 
كمــا يرغــب كل عميل. وســتواصل إم جي وأوتو 
كاس تقــدمي العروض املميزة خلدمة املجتمع 
تربــط  التــي  القويــة  للعاقــة  وتقديــراً  احمللــي 

شركتنا بالعماء القيمني«.

MG6
يتعّزز الشكل اجلانبي السلس واالنسيابي لسيارة 
أليــاف  مــن  ملســة  عبــر  كّليــاً  اجلديــدة   6  MG
الكربون على املصد األمامي، إضافة إلى األضواء 
األماميــة التــي تتأّلــق مبفهــوم تصميمي مشــابه 
أنابيــب  أطــراف  ووجــود  لنــدن‘،  ’عــني  ملِعلَــم 
 Star Rider عادم توأمية وشبك أمامي بنمط
املســتوحى من اللغــة التصميميــة التعبيرية لدى 
املنشــأ. وتســتمر  البريطانيــة  التجاريــة  العامــة 
داخــل  فــي  الراقيــة  الرياضيــة  النفحــة  هــذه 
املقصورة عبر لوحة عّدادات وكونســول وســطي 
بتصميــم ذكــي، ويكّمــل هــذا مقاعــد عصريــة 
مغّطــاة باجللــد، مــع التمّيــز مبقصــورة باللونني 
األســود واألحمــر فــي طــرازات الفئة العليــا. إلى 
جانــب توفيــر املســاحة الداخليــة األفضــل ضمــن 
فئتهــا، فــإن MG 6 اجلديــدة كّليــاً ترتكــز علــى 
عبــر  أكثــر  وتعّززهــا  الواســعة   MG شــعبية 
مســتويات غنيــة جــداً مــن التجهيــزات البــارزة. 

وقــد مت جتهيــز MG 6 مبحّرك ســعة 1.5 ليتر 
مــع شــاحن توربينــي ويتصل بنظــام نقل حركة 
 ،)DTC( ُســباعي الســرعات مــع قابــض ثنائــي
عــاوة علــى توافر خيــار تبديل التعشــيقات عبر 
أي  دون  ناعــم  أداء  علــى  للحصــول  القابــض 
مجهــود. ويوّلــد هذا احملّرك الفّعال العامل على 
وقــود البنزيــن قــّوة قصوى قدرهــا 169 حصاناً 

وعزماً أقصى يبلغ 250 نيوتن-متر.
MG RX5

تشكل املركبة اجلديدة MG RX5 خياراً مفضاً 
لطيــف واســع مــن العمــاء فــي قطــر، خصوصــاً 
الراغبــني باقتنــاء مركبــة عمليــة  الشــباب  لفئــة 
متقدمــة  وتكنولوجيــا  أنيــق  بتصميــم  تتميــز 
وبسعر مناسب للغاية. تتوفر القّوة لهذه املركبة 
مــن خــال خياريــن مــن احملــّركات بالشــواحن 
املتصــل   1.5T محــرك  ويتمّتــع  التوربينيــة. 
بينمــا  ســرعات  ســبع  مــن  حركــة  نقــل  بنظــام 
يعمــل محــّرك 2.0T  املتصــل بنظــام نقل حركة 

مــن ســت ســرعات مــع خاصــة الدفــع الرباعــي. 
ملفــت  مســتقبلي  بتصميــم   MG RX5 تتمّتــع 
ميكــن التعــّرف عليــه مباشــرة، وباألخــص فــي 
اجلهــة األماميــة حيــث األضواء األماميــة املرّبعة 
العصرية من نوع LED، والشبك البارز بالشكل 
املجّنح وأضواء الضباب املبتَكرة، حيث مينح كل 

هذا املركبة تواجداً حقيقياً على الطريق. 
MG ZS

تعتبــر مركبــة  MG ZS خيــاراً مثاليــاً للعمــاء 
الذيــن يبحثــون عــن مركبــة جيــدة مــن حيــث 
الشكل والتجهيزات والتصنيع بسعر معقول كما 
تتميــز بأقل اســتهاك للوقــود في فئتها. يشــّكل 
وصول الكروس أوفر اجلديدة مرحلة مشّوقة 
بالنســبة لعامــة الســيارات البريطانية الشــهيرة 
تصميميــة  فلســفة  طــرح  خــال  مــن  وذلــك 
التصميميــة  اللغــة  وتظهــر  بالكامــل.  جديــدة 
فــي   MG ZS تســتعرضها  التــي  تعبيــراً  األكثــر 
التجربــة  علــى  ترّكــز  الطــرازات، وهــي  جميــع 

الراقيــة وااللتزام باجلــودة العالية لدى العامة 
التجارية الطموحة. منذ استحواذها على شركة 
 SAIC( ‘إم جي موتور‘، فتحت ’سايك موتور’
MOTOR( املدَرجــة ضمــن أبــرز 500 شــركة 
جديــداً  فصــاً   ،)500  Global Top( دوليــة 
فــي تاريــخ العامــة التجاريــة بريطانيــة املنشــأ. 
ويأتــي طــرح ســيارةMG 6  اجلديــدة كّليــاً بعــد 
إطــاق طرازيــن جديديــن ضمن فئــة املركبات 
الرياضيــة متعّددة االســتعماالت )SUV( وذلك 
فــي وقت ســابق مــن العــام احلالي همــا املركبة 
 MG الرياضيــة املدَمجــة متعّددة االســتعماالت
RX5 واملركبة الرياضية متعّددة االســتعماالت 
مــن  الثانــي  اجليــل  إلــى  باإلضافــة   ،MG ZS
مركبــة MG GS. ومعــاً تنضــم هــذه الطرازات 
إلــى ســيارة MG 360 احلالية لتكملة مجموعة 
طــرازات العامــة التجاريــة فــي أســواق الشــرق 

األوسط.

أوتو كالس للسيارات تطلق عرضا خاصا
على سيارات MG وتقدم مزايا عديدة

القميص الرسمي لنادي ليفربول الشهير عند شراء سيارة جديدة ...

هشام الصحن : 
يسرنا إطالق باقة 
مميزة من
املزايا متنح 
عمالئنا  راحة
البال خلدمة
مابعد البيع
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يدخل سوق السيارات سباق تنافسي ألفضل العامات 
الصينيــة  وأحدثهــا عامــة شــيري الصينيــة هــذا وقــذ 
اعلنت شــركة النخبة للســيارات القطرية عن حصولها 
الصينيــة   شــيري  لعامــة   احلصريــة  الوكالــة  علــى 
ومتتلــك عامــة شــيري الصينيــة أكثــر مــن عشــرون 
ان  منــذ  الســيارات  مجــال  فــي  اخلبــرات  مــن  عامــاً 
تأسســت فــي الثامن من يناير مــن العام 1997، و تعد 
واحــدة مــن اهــم شــركات صناعــة الســيارات الصينيــة 

في البلد األكثر تعدادا للسكان في العالم. 
أسســت  يزيــد،  أو  املاضيــني  العقديــن  مــدار  وعلــى 
»شــيري« تدريجيــا نظــام بحــث وتطوير تقني شــامل 
فيمــا يتعلــق باملنتجــات، حيــث تصــدر منتجاتهــا إلــى 
مــا يربــو علــى 80 دولــة ومنطقــة حــول العالــم. وعزز 
»شيري« مودياتها الشهيرة مثل »آريزو« و«تيجو«. 
وحتى اليوم باعت الشركة أكثر من 7.2 مايني سيارة 
ركــوب، كمــا صــدرت أكثــر مــن 1.4 مايــني وحــدة، 
وتتصــدر الترتيــب األول في تصدير ســيارات الركوب 

الصينية على مدار 16 عام على التوالي.
اإلبداعات التقنية

اإلبــداع املســتقل هــو جوهــر التنميــة اإلســتراتيجية لـــ 
»شــيري«. ومنــذ نشــأتها والشــركة تتمســك بتصنيــع 
تصبــح  كــي  جاهــدة  وتعمجــل  املســتقلة،  اإلبداعــات 
مشــروعا تقنيــا. وحتــى اليــوم والشــركة تؤســس نظام 
بحــث وتطويــر شــامل ومتكامــل للتنميــة، والتصنيــع 
التجريبــي واختبــار الســيارات املصنعــة بشــكل نهائــي، 

وجتميع احملرك، واألجزاء واملكونات الرئيسية.
ونظــام البحــث والتطويــر طــوره بشــكل رئيســي معهد 
بحــث وتطويــر هندســة الســيارات التابــع لـــ »شــيري« 
والكائــن فــي مقاطعــة ووهــو الصينيــة، ويلقــى هــذا 
النظــام دعمــا مــن قبــل أفرعهــا فــي العاصمــة بكــني، 

وشنغهاي وإيطاليا واليابان وأستراليا.
بالفعــل  »شــيري«  حققــت  املســتقل،  اإلبــداع  وعبــر 
طفرات كبيرة في أنظمة محركات »دي في في تي« 
و«تــي جــي دي آي« و« ســي فــي تي«، وكــذا الطاقات 
اجلديــدة، والتقنيــات الذكيــة، وغيرهــا مــن التقنيــات 
األساســية اآلخــرى، وهــو مــا يحفــز عمليــة التحديــث 
التقنــي لكافــة ساســل املنتجــات. وبحلول نهايــة العام 
2018، طبقت الشركة 17 ألف و 79 براءة اختراع، مت 

منح 11 ألف و 32 منهم،.
ومنــذ التحــول اإلســتراتيجي الــذي شــهدته فــي العــام 

أنظمــة  بنــاء  وأعــادت  »شــيري«  طــورت   ،2010
التشــغيل التســعة اخلاصــة بها، من بينهــا نظام البحث 
والتطويــر، والشــراء والتصنيــع وخدمة التســويق، إلخ، 
لتحســن بذلــك وبدرجــة كبيــرة مــن كفــاءة وفاعليــة 
وجــه  علــى  »شــيري«،  وطــورت  األنظمــة.  تلــك 
اخلصوص، جودة مركباتها عبر تأســيس نظام بحث 
وتطويــر املنتــج األمامــي، وفقــا للمعاييــر الدولية. في 
غضون ذلك، أسســت الشــركة هيكل البحث والتطوير 
التقنيــات  بــني  يجمــع  الــذي  األساســي  التنظيمــي 
ومنــوذج  الصناعــي.  التطويــر  ومنصــة  االحترافيــة 
»البحــث والتطوير املتناغم« يســلط الضــوء على مزايا 
فرق املشروع املختلفة، ويعمق في الوقت ذاته عملية 

تطوير اخلبرات املهنية.
ولضمــان جــودة املنتــج مــن املصــدر، 

الهــوة  تضييــق  عليــك  يجــب 

مــع كفــاءة التطويــر اخلارجــي، وحتســني القــدرة فــي 
اإلبــداع املســتقل، والوصــول إلــى الكفــاءة املعتــرف بهــا 
دوليــا فــي اختبــار وتوثيــق املركبــات، واملكــوان وقطــع 
الغيــار، واســتثمرت »شــيري« 2 مليــارات يوان صيني 
فــي تأســيس مركزهــا اخلــاص باالختبــار التقنــي فــي 
فبرايــر مــن االم 2006، والــذي يغطــي مســاحة 300 
ألــف متــر مربع، ويضــم 8 معامل في قطع ومكونات 
الســيارات، واحلمايــة البيئية، وكفــاءة الطاقة، وطرق 
املركبــات، وجتميع احملــركات، و الضوضاء واالهتزاز 
واخلشــونة املعروف اختصارا بـ  ) NVH (، والســامة 

والقيــاس،  اخلــام  واملــواد  الســلبية، 

واالستقرار التشغيلي للمركبة/ جتربة NVH. ويتمتع 
فــي 23  اختبــار 2600 عنصــرا  علــى  بالقــدرة  املركــز 
وحــدة مهنيــة، مثــل االختبــار والتطويــر والتثبــت من 
موثوقيــة الســيارات اجلاهــزة، وكــذا مكونــات وقطــع 
غيــار الســيارات، واالســتقرار التشــغيلي، و الضوضــاء 
علــى  والقــدرة  والســامة،  واخلشــونة،  واالهتــزاز 
التكيــف مــع البيئة، واحملــرك، واالقتصــاد، واألجهزة 
الهوائــي،  التكييــف  الكهربيــة واإلليكترونيــة، ونظــام 
ومعاييــر  واملــواد،  واالنبعاثــات،  الطقــس،  ومقاومــة 

األداء اآلخرى.

حتول إستراتيجي ومنجزات
الــذي  اإلســتراتيجي  للتحــول  األول  العــام   2016 مثــل 
 .»2.0« املرحلــة  إلــى  فيــه  ودخــل  »شــيري«  شــهدته 
فــي  طرحهــا  مت  اجلديــدة   2.0 »شــيري«  ومنتجــات 
الســوق. والنمــاذج الثاثــة التي مت طرحهــا خال الفترة 
مــن 2016-2018- »أريــزو5« و«تيجــو7« و«أريزو6«- 
تكشــف وبصــورة شــاملة قوة املنتــج والعامــة التجارية 
إلسترايجية »شيري« 2.0، والتي حفزها النمو السريع 
ألــف  املبيعــات. وفــي 206، باعــت املجموعــة 752  فــي 
وحدة في املجمل، لترتفع املبيعات بذلك بنسبة %10.8 
على أســاس ســنوي، ما وضع »شــيري« ضمن أكبر 10 
شــركات لصناعــة الســيارات فــي عمــوم الصــني. وفــي 
العــام 2018 أيضــا بلــغ إجمالــي صــادر »شــيري« 162 
ألف و993 ســيارة، مســجلة ارتفاعا بنســبة 17.0% على 
أساس سنوي، لتحتل بذلك املرتبة األولى في صادرات 
سيارات الركوب في الصني على مدار 16 سنة متتالية.

انطاقة جديدة
ومثــل العــام 2017 الذكرى العشــرين لـ »شــيري«، وهو 
بداية جديدة للشركة. وفي املستقبل، ستواصل املجموعة 
فــي »بنــاء عامــة جتاريــة ممتــازة«،  تعزيــز مهمتهــا 
والتمســك مبسار إستراتيجية 2.0، وتعول في ذلك على 
تقنيــة 2.0، وجــودة 2.0، والعوملــة 2.0، كمــا تركــز علــى 
جتربة املستهلكني، واالندماج وصناعة اإلبداع. وبحلول 
العــام 2020، ســتحقق »شــيري« الهــدف األســمى فــي 
أن تصبــح شــركة صناعــة الســيارات الرائدة فــي الصني. 
وفــي هــذا الســياق يقــول املهندس احمــد الســباعي املدير 
العــام بشــركة النخبــة »نحــن فخــورون بتمثيــل عامــة 
شــيري في قطــر حيث متثل القيمة األســلوب التكتيكي 
لنــا فــي حتقيــق أهدافنــا وإجنــاز مهمتنــا. فالقيمــة هي 
الطريــق الــذي يضمــن لنــا القــدرة علــى املضــي صــوب 
النجاح، كما أنها املبدأ اجلوهري أيضا الذي يتعني علينا 
جميعــا اتباعــه.« واســتطرد »وألننا نهتــم بعميلنا ينبغي 
علينــا دائمــا أن نعطــي األولويــة إلى العمــاء، وأن 
نوجــه كل طاقاتنــا نحو  ســد احتياجاتهم، 
وتلبيــة توقعاتهــم بــل والذهــاب إلى 
مــا هــو أبعــد منها عبــر تقدمي 
ذات  وخدمــات  منتجــات 
للفــوز  ممتــازة  جــودة 

بثقتهم.«

تعــزز تواجدهــا فــي ســوق السيــارات القطــري ...

عالمـة شيـري الصينيـة تختـار 
)النخبـة( وكيـال حصريـا في قطر
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تُعــد شــفروليه كامــارو ZL1 2020 التــي تتمتــع بقــوة 
650 حصان ينتجها محرك V-8 ذو شاحن فائق سعة 
6.2 لتــر، أســرع وأقــوى ســيارة كامارو علــى اإلطاق. 
اعتمدهــا  التــي  الدقيقــة  الهندســة  إلــى  نظرنــا  وإذا 
 ،ZL1 مهندســو شــفروليه لبناء أقوى ســيارة كامــارو
لــن نســتغرب أبــًدا أداءها الفائــق وديناميكيتها املذهلة 
وغير املســبوقة. إليكم كيف بنى مهندســو شــيفروليه 

سيارة كامارو ZL1 األكثر قوة على اإلطاق.
الكفاءة الديناميكية الهوائية

 8-V لــم تكــن القــدرات املذهلــة التــي يوفرها محــرك
ذو الشاحن الفائق، كالقوة احلصانية الكبيرة التي تبلغ 
650 حصان وعزم الدوران الذي يصل إلى 881 نيوتن 
للمتــر ســوى بدايــة قصــة األداء الفائــق لســيارة كامارو 
ZL1. وفــي ســبيل منــح هــذه الســيارة أقصــى ســرعة 
الشــديد  احلــرص  مــع  الســباق،  حلبــات  علــى  ممكنــة 
علــى قدراتهــا فــي القيادة على الطريق، قام مهندســو 
شــفروليه بإجراء العديد من التحســينات الديناميكية 
الهوائيــة لضمــان أن تشــق ســيارة األداء هــذه طريقهــا 

بأقل قدر ممكن من مقاومة الهواء.
وتســاهم امليــزات الفريــدة لهــذه الســيارة مثــل اجلنــاح 
اخللفــي املصنوع مــن ألياف الكربون، وحواجز حرف 
الهــواء، وموزعــات الهــواء علــى الواجهــة األماميــة فــي 
إنتــاج قــوة دفــع ســفلية تســاعد الســيارة علــى حتقيــق 
أكبــر عنــد  أقــوى بالطريــق والقيــادة بســرعة  تشــبث 
املنعطفات. ولضمان تبريد محرك V-8 القوي بشكل 
أفضل، صمم املهندســون شــعار شفروليه على الشبك 
األمامــي بشــكل مجوف لتعزيز تدفــق الهواء. وحتتوي 
كامــارو ZL1 بشــكل عام على ما يصــل إلى 11 مبادل 
التبريــد  أفضــل مســتويات  توفيــر  أجــل  مــن  حــراري 

املمكنة لهذا احملرك على حلبات السباق.
نظام تعليق متطور

إليصــال الطاقــة الكبيــرة التــي يولدهــا احملــرك القوي 
بأمان على الطريق، ولضمان قدرة حتكم ديناميكية 
بالقيــادة، مت تزويــد كامــارو ZL1 مبخمــدات خفيفة 
 Multimatic نــوع  مــن  واخللــف  األمــام  مــن  الــوزن 
DSSV® املســتمدة مــن عالــم الســباقات، والتــي توفر 

حتكًما استثنائيًا بالعجات والسيارة. 
كمــا ميكــن تعديل ارتفاع املقدمــة، وتعديل زاوية ميل 
العجلتــني األماميتــني. ويوفــر قضيب التــوزان اخللفي 
إمكانيــة ضبــط بثاث طرق مختلفة. وميكن لســيارة 
كامارو ZL1 2020 حتقيق قوة انعطاف غير مسبوقة 

.1.02g يبلغ أقصاها
هذا وميكن ملخمدات التحكم في القيادة املغناطيسية 
ذاتيــة الضبــط قــراءة ســطح الطريق حتــى 1000 مرة 
فــي الثانيــة، وتوفر ضبًطا تلقائًيا جلودة الركوب أثناء 
التنقل. وتضمن هذه التقنية أن تكون ســيارة كامارو 
ZL1 مريحة جًدا سواء خال القيادة على الطريق أو 

على حلبة السباق.
تبديل سريع بني السرعات املختلفة 

يــدوي  ناقــل حركــة  مــع   ZL1 كامــارو ســيارة  تأتــي 
 Active Rev تقنيــة  قياســي ذو ســت ســرعات، مــع 
Match يوفــر قــدرات ديناميكيــة رائعــة. كمــا يتوفــر 
متــت  ســرعات   10 ذو  أوتوماتيكــي  حركــة  ناقــل 
معايرته ليتيح للســائق القيام بتبديل الســرعات بشــكل 

ســريع جــًدا. كمــا تتمتــع كامــارو ZL1 2020 بإعدادات 
 »Track Mode« وضــع القيــادة علــى حلبــات الســباق
و10 نســب قيادة مختلفة، مما يجعلها مســتعدة دائًما 
للقيادة املثيرة بسرعات كبيرة وحتى للقيادة العادية. 
وعاوة على ذلك، تساعد أداة التحكم املوجودة خلف 
عجلــة القيــادة في تبديل الســرعة بشــكل يدوي أســهل 

من أي وقت مضى.
وتبقى كامارو ZL1 وفية لتراثها العريق على حلبات 
أداًء غيــر مســبوق. وفضــًا عــن  إذ تقــدم  الســباقات، 
ذلــك، فــإن النســب اإلضافيــة فــي ناقــل احلركــة تتيــح 
منخفضــة  محــرك  دورات  علــى  احلفــاظ  للســيارة 
لتقليــل اســتهاك الوقــود أثنــاء القيــادة علــى الطريــق. 
ويجمع ناقل احلركة األوتوماتيكي ذو العشر سرعات 
بــني أفضــل مــا ميكــن تقدميــه مــن أداء فــي القيــادة 

وكفاءة في استهاك الوقود.
القلب النابض لهذا الوحش املتوثب 

تقدم ســيارة كامارو ZL1 أداءها الفذ باالعتماد على 
محرك V-8 ذو شــاحن فائق ســعة 6.2 لتر، ينتج قوة 

تبلــغ 650 حصانًــا وعــزم دوران يصــل إلــى 881 نيوتن 
للمتر، مما يتيح له االنطاق بالسيارة بتسارع قياسي 
من الصفر إلى100 كم/ساعة خال ما يزيد قليًا عن 
3.5 ثانية. وتقطع السيارة مسافة ربع ميل خال 11.4 
ثانيــة فقــط، ممــا يجعلها واحدة من أســرع الســيارات 

في فئتها.
كما أولى مهندســو شــفروليه اهتماًما إضافًيا لضمان 
توفير قدرة فعالة لكبح قوة كامارو ZL1 الهائلة عند 
احلاجــة. وميكــن لهــذه الســيارة أن تتوقــف متاًما من 
سرعة 96 كم/ساعة عند 35 متًرا فقط )107 أقدام(، 
ممــا يعــزز مســتويات الســامة واألمــان فيهــا، وذلــك 

بفضل مكابح األداء برميبو.
وخاصــة القــول، إن األداء املذهــل لســيارة شــفروليه 
كامــارو ZL1 هــو نتيجــة حتميــة ونهائيــة خليــارات 
هندســية مدروســة بعنايــة بالغــة، أســفرت عــن بنــاء 
ســيارة تعيــد تعريــف قــدرات الســيارة الرياضيــة علــى 
حلبــات الســباق، دون التأثير علــى قدراتها في القيادة 

على الطرقات.

2020 ZL1 فن األداء .. شفروليه كامارو

حصلــت طــرز هيونــداي مــن املركبــات الرياضية متعــددة االســتخدامات للعام 
2020، كونا وسانتافي وتوسان، على تصنيف 5 جنوم في السامة العامة، وهو 
أعلــى تصنيــف فــي الســامة متنحه اإلدارة الوطنية لســامة املــرور على الطرق 
الســريعة فــي الواليــات املتحــدة، بوصفــه أحــد جوانــب برنامــج تقييم الســيارات 
اجلديدة. شــركة ســكاياين للســيارات، تابعة ملجموعة اجليده واملوزع الرســمي 

لسيارات هيونداي موتور في قطر.
وجتّســد طــُرز كونــا وســانتافي وتوســان الســامة االســتثنائية في حــاالت وقوع 
حــوادث االصطــدام فضــاً عــن قدرتهــا فــي جتنــب االصطــدام، نظــراً لتقنيــات 
الســامة اجلديــدة التــي أصبحــت متاحــة فــي طــرز 2020 منهــا، والقائمــة على 
نظــام »ســمارت ســينس« الــذي ابتكرتــه وطورتــه هيونــداي. ويســتخدم نظــام 
املســاعدة فــي جتنب االصطدام األمامــي الكاميرا والــرادار األمامّيني للمركبة، 
للمساعدة في اكتشاف حدوث تصادم وشيك وجتّنب تأثيره أو تقليل األضرار 

الناجمة عنه، من خال الفرملة الذاتية للمركبة. 
أمــا نظــام املســاعدة علــى البقــاء في املســرب، فيســاعد علــى منع خــروج املركبة 
عــن مســارها عرضيــاً، مــن خــال استشــعار اخلطــوط احملــددة للمســارب فــي 
الطــرق، وقــد مُيســك هــذا النظــام بزمــام توجيــه املركبــة تلقائيــاً إذا لــزم األمر 
للحيلولة دون خروجها عن مسارها. كذلك يقوم برنامج »حتذير السائق من 
عدم االنتباه« مبراقبة أمناط قيادة الســائق للكشــف عن أي كســل أو اســترخاء 
فــي القيــادة، ولينّبــه الســائق بإشــارة صوتيــة ورســالة حتذيــر تظهر علــى لوحة 
العــدادات. وتتضمــن تقنيات الســامة اإلضافية في هــذه املركبات التحذير من 
االصطــدام مبركبــة فــي املنطقــة العمياء واملســاعدة على جتّنــب االصطدام عند 

عبور املركبات من اخللف.
وجُتــري اإلدارة الوطنيــة لســامة املــرور على الطرق الســريعة اختبــارات قيادة 
وتصنيــف ســنوية ملنــح املســتخدمني معلومــات عــن مــدى قــدرة املركبــات علــى 
حتّمــل االصطــدام وجتنبــه، عــاوة علــى جوانب أخــرى كفيلة بتعزيز الســامة 
في املركبات اجلديدة. وأثنت هيونداي على التعاون القائم بني اإلدارة الوطنية 
لســامة املــرور علــى الطــرق الســريعة ومعهــد التأمــني للســامة علــى الطــرق 
السريعة وقطاع صناعة السيارات، والذي أسفر عن جعل نظام »التنبيه لوجود 
راكب في املقعد اخللفي« معياراً قياسياً في املركبات اجلديدة باملستقبل. ومن 
شأن جعل هذه األنظمة ضمن التجهيزات القياسية في املركبات املساعدة على 
منــع وفيــات األطفــال جّراء التعــّرض للحرارة نتيجة نســيانهم داخــل املركبات. 
وكانت هيونداي أعلنت في أغسطس العام 2019 أعلنت أنها ستعمل على جعل 

هذا النظام قياسياً في معظم طرز املركبات اجلديدة بحلول العام 2022.

متنحــه اإلدارة الوطنيــة للسالمــة علــى الطــرق السريعــة ...

مركبات هيونداي كونا وسانتافي وتوسان 2020
تنال 5 جنـوم فـي تصنيـف السالمـة
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الرياضيــة  ســياراتها  أولــى  عــن  بورشــه  كشــفت 
عــرض  فــي  اجلمهــور  أمــام  بالكامــل  الكهربائيــة 
أول عاملــي مذهــل أقيم في ثاث قــارات في الوقت 
نفســه. قــال أوليفــر بلومه، رئيس املجلــس التنفيذي 
لبورشــه إيــه جي، الــذي افتتح العــرض العاملي األول 
فــي برلــني: »متثــل ســيارة تايــكان صلــة وصــل بني 
ماضينــا ومســتقبلنا، وتضيــف ســطوراً جديــدة إلــى 
قصــة جنــاح عامتنــا التجاريــة – تلــك العامــة التــي 
أنحــاء  الكثيريــن مــن جميــع  إعجــاب  أثــارت  طاملــا 
العالــم وأبهرتهــم علــى مــدار 70 عامــاً«. وأضــاف 
بلومــه: »وهــا هــي بورشــه اليــوم تشــهد بدايــة عهــٍد 

جديد لها«.
تعتبــر الســيارة الرياضيــة رباعيــة األبــواب الصالــون 
منوذجاً فريداً وتوفر أداء بورشه املعهود مع وسائل 
اليومــي.  لاســتخدام  وماءمــة  متكاملــة  اتصــال 
فــي الوقــت ذاتــه، ترســي طــرق اإلنتاج بالغــة التقدم 
علــى  جديــدة  معاييــراً  تايــكان  ســيارة  وجتهيــزات 
مســتوى االســتدامة والتقنيــات الرقمية. مــن جانبه 

علق مايكل شــتاينر، عضو مجلس إدارة بورشــه إيه 
جــي لشــؤون البحــث والتطويــر: »لقــد وعدنا بطرح 
ســيارة بورشــه تليــق بعصــر الســيارات الكهربائيــة، 
ســيارة رياضيــة مذهلــة، ليس مــن ناحيــة التقنيات 
املســتخدمة وديناميكيــة القيــادة وحســب بــل وتثير 
احلمــاس لــدى الكثيريــن فــي جميــع أرجــاء العالــم، 
مثــل طرازهــا األســطوري الســابق. واليوم نفــي بهذا 

الوعد«.
وسيكون الطرازان تايكان توربو إس وتايكان توربو 
أول طرازيــن يُطرحــان فــي الفئــة اجلديــدة. وقــد 
ُجهــز الطــرازان بأحــدث تقنيــات التــي تأتــي ضمــن 
نظــام بورشــة لــألداء الكهربائــي، وهمــا مــن أقــوى 
الطــرازات فــي مجموعــة املنتجــات احلاليــة لشــركة 
تصنيع الســيارات الرياضية. وســتتبعها طرازات أقل 
قــوًة مــن هــذه الســيارات ذات الدفــع الرباعــي هــذا 
العــام. وســتكون بورشــه تايــكان كــروس توريزمــو 
الطــرازات  إلــى فئــة  التــي تضــاف  الطــرازات  أولــى 
الكهربائيــة.  يذكــر أنــه بحلــول عام 2022، ســتكون 

بورشــه قد اســتثمرت أكثر من 6 مليارات يورو في 
السيارات الكهربائية. 

سيارة جتمع بني الكفاءة واألداء  
تولــد ســيارة توربو إس من تايــكان األعلى في فئتها 
قــوة أكثــر تفوقــاً تصــل إلــى 761 حصــان )560 كيلــو 
ـد  واط( مــع تقنيــة التحكــم فــي االنطــاق، فيمــا تولِـّ
نسخة تايكان توربو قوًة تصل إلى 680 حصان )500 
كيلــو واط(. تتســارع تايــكان توربــو إس مــن الســكون 
إلــى 100كم/الســاعة فــي 2.8 ثانيــة، بينمــا تتســارع 
تايــكان توربــو مــن الســكون إلــى 100كم/الســاعة في 
3.2 ثانيــة. وتتميــز توربــو إس بقدرتهــا علــى قطــع 
مســافة تصــل إلــى 412 كيلومتــر بالشــحنة الواحدة، 
فيمــا تقطــع ســيارة تايــكان توربــو بالشــحنة الواحدة 
مســافة 450 كيلومتر )وفقا الختبار املعايير العاملية 
املوحدة للسيارات اخلفيفة في كل احلالتني(.  وتبلغ 
الســرعة القصــوى لســيارتي الدفــع الرباعي 260 كم/

الساعة. 
ســيارة تايــكان هــي أول ســيارة بنظــام يعمل بجهد 

800 فولــت بــدالً مــن النظــام الذي يعمــل بجهد400 
فولــت املعتــاد فــي الســيارات الكهربائيــة؛ مــا مينــح 
ســائقي تايــكان ميــزة خاصــة علــى الطريــق؛ ففــي 
غضون خمس دقائق، ميكن إعادة شــحن البطارية 
بطاقــة تكفــي لقطــع مســافة 100 كيلومتــر )وفقــاً 
الختبار املعايير العاملية املوحدة للســيارات اخلفيفة( 
باســتخدام التيــار املباشــر مــن شــبكة شــحن عاليــة 
الطاقــة.  تســتغرق البطاريــة 22.5 دقيقــة للوصــول 
من 5 إلى 80 باملائة من الشحن في ظروف الشحن 
املثاليــة، وتصــل قــدرة الشــحن القصــوى 270 كيلــو 
واط. كمــا يبلــغ إجمالــي ســعة بطارية بورشــه فائقة 
األداء 93.4 كيلو واط ســاعة. يســتطيع ســائقو تايكان 
شــحن ســياراتهم حتــى 11 كيلو واط بالتيــار املتردد 

في منازلهم. 
تصميــم خارجــي نقي مــع البصمة املميــزة لتصميم 

سيارات بورشه
البســيط  تصميمهــا  بفضــل  تايــكان  ســيارة  تعــد 
التقليدي بداية عهٍد جديد. في الوقت ذاته، حتتفظ 

الســيارة ببصمــة تصميمات بورشــه التــي ال تخطئها 
العني. من األمام، تبدو الســيارة عريضة ومســطحة 
إلــى حــد واضــح مــع أجنحــة ببــروز مرتفــع. تســتمد 
الســيارة شــكلها العــام من تصميم الســقف الرياضي 
املنزلــق إلــى اخللــف حتى مؤخــرة الســيارة. كما تعد 
األجــزاء اجلانبيــة املنحوتــة ســمة مميــزة لتصميــم 
الســيارة. أمــا الشــكل اخلارجــي األنيــق للمقصــورة، 
والدعامــة C اخللفيــة املســحوبة، وخطــي اجلناحني 
البارزيــن اللذيــن يبــرزان مؤخــرة الســيارة إلــى حــد 
تصميــم  فــي  معهــودة  ســمات  فجميعهــا  واضــح، 
ســيارات عامــة بورشــه التجاريــة. يشــمل التصميــم 
مثــل  مبتكــرة  عناصــر  أيضــاً  للســيارة  اخلارجــي 
ــج فــي  الشــكل الزجاجــي لشــعار بورشــه، الــذي أُدمِّ
لــوح املصابيــح اخللفيــة. ومــع قيمــة معامل الســحب 
التــي تبلــغ 0.22، يســهم الشــكل البســيط احملســن من 
ناحيــة الديناميكيــة الهوائيــة فــي خفــض اســتهاك 
الطاقة، ومن ثم زيادة املسافة التي تقطعها السيارة 

بالشحنة الواحدة. 

العــرض العاملــي األول لسيــارة
بورشه تايكان في برلني

تصميــم بسيــط ونظــام دفــع كهربائــي بالكامـــل ...



)288( العــدد  م    2019 ســبتمبر   9 هـــ   1441 احملــرم   10 األثنــن 

11

تدعوكــم الرايــة اوتــو كيــو الــي جتربــة قيادة 
املبــدع  االيقونــات  مــن  لواحــدة  فاخــرة  
مازيراتــي  الســيارات  عالــم  فــي  االيطالــي 
ليفانتــي , والتــي تقــدم فــي الســوق القطــري 
للســيارات  الفــردان  شــركة  عبــاءة  حتــت 
لعامــة  املعتمــد  العــام  الوكيــل  الرياضيــة، 
مازيراتي في السوق القطري ، ومن االسرار 
التي تســتطيع ان تكتشفها من الوهلة االولى 
خاصة في اجليل اجلديد هي معايير اإلبداع 
عن طريق تطبيقات وســائل الراحة املعززة 
والتكنولوجيا مع احلفاظ على الشــكل املميز 
ا القول إن  واجلــذاب لهذا الطراز و ليس ســرًّ
يَكــن جميعهــم،  لــم  إن  الصانعــني،  معظــم 
ســوق  إلــى  االنضمــام  إلــى  ــا  حاليًّ يســعون 
متعــّددة  الترفيهيــة  الرياضيــة  املوديــات 
االســتخدامات SUV، فــي ظّل منــو مبيعات 
هــذه الفئــة عامليًّا، مع احِلــرص على تقليص 
أســطولهم مــن موديــات الســيدان والواغــن 
وكذلك الهاتشــباك، لكن، إذا ما حتّدثنا عن 
طــرازات الـSUV فائقة الّترف، والتي جَتمع 
ما بني الســرعة املذهلة للســيارات الرياضية 
وقــدرات حتــّدي الطرقــات الوعــرة ، فيبدو 
أن هــذه الفئــة مــن املوديات َدخلــت بالفعل 

في دائرة اهتمام الصانعني.
وملواجهــة املنافســة الشرســة ِمــن الصانعــني 
، أطّلــت علينــا مازيراتــي بنســختني قوّيتــني 
و ليفانتــي، وهمــا: »تروفيــو«  مــن  للغايــة 
املازيراتــى  عامــة  أن  املؤّكــد  وِمــن   .GTS
التــي تّتخــذ من شــعار احلربة ثاثيــة األذرع 
شــعاًرا لهــا ســتتمّكن عبــر نســختَي ليفانتــي 
اجلديدتــني ِمــن »تغييــر قواعــد اللعبــة« في 

هذه الفئة اآلخذة في النمو يوًما بعد يوم.
خطوط أكثر جرأة مع طابع رياضي ُمعّزز

اخلارجيــة  اخلطــوط  إن  القــول  مُيكــن 
تَختلــف  لــم   GTSو »تروفيــو«  للنســختني 
اختاًفــا ِجذريًّــا عــن باقــي فئــات »ليفانتي« 
التــي يُشــير اســمها إلــى »الريــاح الدافئــة التي 
تُهــب علــى البلدان املُطّلة على البحر األبيض 
املتوسط،« وأيًضا تَيّمنًا مبنطقة »فيا إمييليا 

ليفانتي« في مدينة بولونيا اإليطالية.
غيــر  عــني  علــى  يَصعــب  أنــه  هــذا  ويَعنــي 
اخلبيــر التقــاط نقــاط التفّرد التــي متتاز بها 
النسختان »تروفيو« وGTS، وهي تنحصر 
التهوئــة  وشــبك  الصــادم  رســم  إعــادة  فــي 
األماميــني؛ فالصادم األمامي في النســختني 
بــات يتضّمن فتحــات تبريد معّززة لضمان 
مــرور أكبــر قــدر من الهــواء عبرهــا. ورغم 
بلــون طــاء  GTS جــاء  النســخة  أن صــادم 
اجلســد اخلارجــي نفســه فــإن صــادم الفئــة 
»تروفيــو« جــاء مــزوًدا بلمســات جّذابة من 

ألياف الكربون.
قســم  مديــر  بــوس«،  »كاوس  ويَــرى 
التصميمات لدى فيات كرايسلر أوتوموبيلز 
ــا  )FCA(، أن العالــم الــذي نعيــش فيــه حاليًّ
وإمنــا  فحســب،  الزائفــة  األخبــار  متــأله  ال 
»فتحــات التبريد املزّيفة« و«مخارج العادم 
»كاوس«  َمنــح  لــذا،  كذلــك!  الوهميــة«، 
عــادم  نظــام   GTSو »تروفيــو«  النســختني 

حقيقي مكّونًا من أربعة مخارج.

ولتَفرقــة النســخة »تروفيــو« عن شــقيقتها 
GTS، عليــك بتتّبــع فتحــات التهوئــة بغطــاء 
 ،D عمــود  علــى   Trofeo وشــعار  احملــرك 
املميَّــز،  األحمــر  بلونــه  الّســحب  وَمشــَعب 
اللــون  ذات  الصمامــات  أغطيــة  وكذلــك 

األحمر بدورها.
محرك نَشط فئة V8 مع مستويني لألداء

 V6 بخــاف محركات ليفانتــي العديدة فئة
لنسخها التقليدية، جاءت الفئتان »تروفيو« 
 V8 ُمدّعمتــني مبحــرك أقــوى فئــة GTSو

سعة 3.8لتر.
فــي مطلــق األحــوال، يأتــي احملــرك اجلديــد 
فئة V8 يشــبه ذلك الذي رأيناه مع الســيدان 
 ،GTS كواتروبورتيــه  الشــقيقة  الرياضيــة 
وإن ما زال محرك نُسخ ليفانتي األعلى أداًء 

يختلف اختاًفا بسيًطا في ما يتعّلق بأعمدة 
املرفــق والصمامــات واملكابــس وأيًضــا أذرع 
التوصيــل. وفــوق هــذا وذاك، يتبّنــى محرك 

ليفانتي تقنية الشحن التوربيني املزدوج.
بــني  كذلــك  اختــاف  هنــاك  زال  مــا  لكــن، 
عاليتــي  النســختني  محــرك  أداء  مســتوى 
 550 محركهــا  يوّلــد   GTS فالفئــة  األداء؛ 
حصانًــا مــع أقصــى عــزم دوران يبلــغ 730 
نيوتن/متــر، فــي حــني يُخِرج احملرك نفســه 
مع النســخة األقوى »تروفيــو« 590 حصانًا، 
مــع نفــس عزم الدوران الــذي يصل إلى 730 

نيوتن/متر.
تــروس  بُعلبــة  تتصــل  الفئتــني  وكلتــا 
أوتوماتيكيــة ثمانيــة النســب فئــة ZF تنقــل 
اخللفيــة،  للعجــات  الوقــت  معظــم  العــزم 
مــع إمكانيــة إرســاله للعجــات األربــع عنــد 
 Q4 احلاجة، وفي أي وقت من خال نظام

رباعي الدفع الغني عن التعريف.
علــى  »تروفيــو«  تتفــّوق  األرقــام،  وبلغــة 
إذ  التســارع؛  قــدرات  فــي   GTS شــقيقتها 
تختــرق األولــى احلاجــز املئــوي من الســكون 
فــي غضــون 3,9 ثواٍن فقط، فــي مقابل 4,2 

.GTS ثواٍن للفئة
مقصورة أنيقة وفخمة.. بحجم الرهان!

وباالنتقال إلى املقصورة الداخلية للنسختني 
لــن  شــك  دون  فهــي   ،GTSو »تروفيــو« 
تقــل رفاهيــة وجتهيــًزا عــن باقــي طــرازات 
الفخامــة  مســتويات  تعزيــز  مــع  ليفانتــي، 

والطابع الرياضي في كل شبر منهما.
نقــاط التفّرد مع مقصورة »تروفيو« مُيكن 
حصرها في الشعارات اجلّذابة هنا وهناك، 
وســاعة مازيراتــي الفريــدة التــي تَبــرز ِمــن 
لوحــة القيــادة، إلــى جانــب الكســوة اجللديــة 
فئــة Pieno Fiore علــى العديد من املواضع، 
النقــاء فئــة  الصوتــي عالــي  النظــام  وكذلــك 

»هارمان كاردون«.
وبخــاف هــذه التجهيــزات فــإن مقصــورة 
و«تروفيــو« متطابقتــان،   GTS النســختني 
وإن يُاحــظ اســتعانة الفئــة GTS بلمســات 
سوداء داكنة تُهيمن على املقصورة الداخلية.
و قبــل احَلديــث عــن انطباعنــا األخيــر علــى 
ليفانتــي »تروفيــو« وGTS، يُجــدر اإلشــارة 
إلــى الفئــة الســعرية لــكل منهمــا؛ إذ تبــدأ مــع 
ليفانتــي GTS اعتبــاًرا ِمــن 505.000 ريــال 
قطــري، فــي حني تبــدأ مع الفئــة »تروفيو« 

اعتباًرا ِمن 628.000 ريال قطري. 
لــذا فــإن ليفانتي »تروفيو« قــد تَكون خياًرا 
جّيــًدا ومناســبًا لهــؤالء الذيــن يتطّلعــون إلــى 
اقتنــاء أحــد الـــSUV املمتــازة، مــع ســعر أقل 
وقــدرات فائقــة تُعّززهــا نســبة وزن للطاقة 
ممّيــزة للغايــة واالســتعانة مبحــركات فئــة 

V8 ذات األداء االستثنائي.
خيــارات  احلــال  بطبيعــة  هنــاك  وختاًمــا، 
قليلــة ُمتاحــة فــي قطــاع الـــSUV الرياضــي 
و الفخــم قــد تَشــغل تفكيــرك وتُصرفــه عن 
مازيراتــي ليفانتي األحــدث، لكن تذّكر أّنك 
لــن حَتصــل مع أّي ِمنها على الشــعور الفريد 
الــذي يَغمــرك مبجّرد اجللــوس خلف مقّود 

سيارة من سيارات مازيراتي!

ا لراية أوتو تكتشف
جتربة قيادة مازيراتي ليفانتي

 GTS SUVبفئتيهــا )تروفيـــو( و

تشعــــر املركبـــة قائدهـــا بالفخامـــة والقـــوة ...
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منذ ان أعلنت  ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل املعتمد 
ملرســيدس-بنز في قطر، ســيارة مرســيدس-بنز الفئة 
S اجلديــدة، الســيارة األفضــل فــي العالــم والتــي حتفــل 
مبواصفــات جديــدة وقمة خصائــص الراحة والفخامة 
مــن  ورضــى  اقبــاالً  وهنــاك  املتفوقــة،  والتكنولوجيــا 
عشــاق عامة مرســيدس في السوق القطري ، حتتفظ 
مرســيدس-بنز الفئــة-S اجلديدة بلقبهــا كزعيم جدير 
فــي مجــاالت املزايــا الذكيــة والقــوة واألداء والفخامــة. 
وتتخذ كالطراز األفضل في فئتها خطوة كبيرة أخرى 
القيــادة  بنظــام  وترتقــي  الذاتيــة،  القيــادة  عالــم  نحــو 
الذكيــة إلــى املســتوى التالــي. ويتجلــى االهتمــام الدقيــق 

بالتفاصيــل فــي كل زاوية من الســيارة، بــدءاً من عجلة 
التوجيــه ذات األجزاء اجللدية واخلشــبية، ووصوالً إلى 

املصابيح اخللفية ذات اإلطالة الكريستالية.
آلية نقل احلركة: محركات جديدة بتكنولوجيا رائدة

تضــم ســيارة مرســيدس-بنز S 560 اجلديــدة محــركاً 
 469( كيلــووات   345 تبلــغ  هائلــة  قــوة  يوّلــد  جديــداً 
متــر.  نيوتــن   700 مقــداره  دوران  وعــزم  حصــان(، 
ويعتبــر محــّرك التوربــو املــزدوج V-8 اجلديــد من بني 
أفضــل محــركات البنزين V-8 االقتصاديــة في العالم، 
حيــث يســتهلك كميــة وقــود أقــل بنســبة 10 فــي املائــة 
مقارنة بالطراز الســابق. ولتقليل اســتهاك الوقود، يتم 

تعطيــل عمــل أربع أســطوانات من محّرك V-8 اجلديد 
فــي الوقت نفســه حتــت حمولة جزئية مبســاعدة نظام 
ضبط رفع  الصمامات CAMTRONIC. ويقلل ذلك 
مــن هــدر دائــرة الغــاز، ويُحّســن مــن الكفــاءة الكليــة 
ألســطوانات اإلشــعال األربــع عــن طريــق حتويــل نقطــة 
التشــغيل نحــو أحمــال أعلــى. وتشــّكل وحــدات الشــحن 
V لألســطوانة  املتموضعــة داخــل مصفوفــة  التوربينــي 

ميزة أخرى خاصة.
أنظمــة  فــي  التاليــة  اخلطــوة  الذكيــة:  القيــادة  نظــام 

املساعدة للقيادة
عبر السنوات العشر املاضية، أدت االبتكارات التي بدأت 

 DISTRONIC إلــى  وتطــّورت   ،®PRE-SAFE مــع 
PLUS لبلــوغ أبعــاد جديــدة فــي مجــال القيــادة. ففــي 
الراحــة والســامة  للفئــة-S، امتزجــت  الســابق  الطــراز 
ضمــن مفهــوم واحد كانــت تطلق عليه مرســيدس-بنز 
 S-اســم “نظــام القيادة الذكية”. أمــا اآلن، تضيف الفئة

اجلديدة ملسة إضافية من 
تكنولوجيــاً  تفوقــاً   S-الفئــة مرســيدس-بنز  وحققــت 
فريــداً فــي العــام 2013 مــع نظــام مســح ســطح الطريق 
ROAD SURFACE SCAN. ويكشــف هــذا النظــام 
عــن املطبــات أمــام الســيارة، ويعمــل وفقــاً لذلــك علــى 
التعليــق  النشــط بنظــام      التحكــم  تعديــل خصائــص 

نظــام  ويشــهد   .ACTIVE BODY CONTROL
مــن  الفئــة-S اجلديــدة مزيــداً  بالتعليــق فــي   التحكــم 
التحســينات، إذ أن كاميــرا الســتيريو فــي النظــام تعمــل 
اآلن علــى مســح الطريــق بطريقــة شــمولية أكثــر، حتى 
أثنــاء الغــروب وبســرعات تصــل إلــى 180 كيلومتــر فــي 
التحســينات  مــن   CURVE وظيفــة  وتعتبــر  الســاعة. 
امللموســة األخــرى التــي تعــزز مــن جوانــب الراحــة، إذ 
ســيارة  فــي  املنعطفــات  عنــد  اإلمالــة  وظيفــة  تتوفــر 
الفئة-S السيدان للمرة األولى. ومييل الهيكل إلى داخل 
االلتفافــة بزاويــة تصــل إلى 2.65 درجــة، مما يقلل من 

قوى الطرد املركزي التي يشعر بها الركاب.

مرسيدس-بنز الفئة-S اجلديدة
قمـة الفخامـة والتكنولوجيـا الفائقــة

ناصـــر بـن خالـــد للسيـــارات الوكيــل املعتمــد ...


