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فـــي غفـــوة بصريـــة قاتلـــة خطـــف العالـــم االفتراضـــي 
نســـخة بالكربـــون مـــن حياتنـــا الواقعيـــة إلـــى منطقـــة 
العالـــم  مكتشـــفي  فـــرض  وجـــود،  الـــا  اخليـــال 
ــاب الهـــروب  ــوا بـ ــا وفتحـ ــوده علينـ االفتراضـــي  وجـ
العربـــي  كوكبنـــا  ســـكان  أغلـــب  مـــن  اجلماعـــي 
قيـــل  مـــا  أجمـــل  ومـــن  االفتراضـــي،  عاملهـــم  إلـــى 
الســـوري  الكاتـــب  كلمـــات  االفتراضـــي  العالـــم  فـــي 
أشـــياء  الرقميـــة جعلـــت  الثـــورة  ممـــدوح حمـــادة: 
كثيـــرة لـــم نكـــن نتصـــور حدوثهـــا قبـــل عـــدة ســـنوات 
شـــيئاً ممكنـــاً.. باختصـــار ميكـــن القـــول: إن اإلنســـان 
كلمـــة  تعنيـــه  مـــا  بـــكل  للتكنولوجيـــا  عبـــًدا  أصبـــح 
كل  فـــي  العـــادة  هـــي  وكمـــا  معنـــى..  مـــن  »عبـــد« 

املجـــازر التـــي حتـــدث، هنـــاك نـــاٍج وحيـــد.
ويعتقـــد أن هـــذا الناجـــي الوحيـــد اقتـــرب مـــن وضـــع 
والعنقـــاء  »الغـــول  الثاثـــة  املســـتحيات  مـــع  اســـمه 
واخلـــل الوفـــي« واســـحموا لـــي أن أعرفكـــم بأحـــدث 
وال  نحييـــه  الـــذي  العالـــم  إلـــى  حديثـــاً  املنضمـــني 
نحيـــاه، إنـــه صديـــق اجلميـــع وعـــدو نفســـه يحمـــل كل 
صفـــات الثائـــر جيفـــارا ولكنـــه ليـــس بجيفـــارا حـــاول 
أن يعيـــش دور البطولـــة فـــي الواقـــع وعنـــد أول فشـــل 
الســـيارة  حتـــى  االفتراضـــي  أحضـــان  فـــي  أرمتـــى 
التـــي طلـــب منـــي مســـاعدته فـــي اقتنائهـــا، توقـــف 
فجـــأة عـــن احلديـــث عنهـــا بعـــد فشـــله فـــي احلصـــول 
علـــى ضامـــن لقـــرض البنـــك وبعدمـــا أغلِقـــت أبـــواب 
لعـــدم  نظـــراً  أمامـــه  الســـيارات  عـــرض  صـــاالت 
الداخلـــي عليـــه، وكانـــت  التمويـــل  تطابـــق شـــروط 

آخـــر أســـئلته لـــي قبـــل حصولـــه علـــى جنســـية العالـــم 
القدميـــة؟.  ســـيارتك  ســـتبيع  هـــل  االفتراضـــي: 
لهـــا،  بصداقتـــي  متمســـًكا  مازالـــت  أننـــي  فأجبتـــه 
رفـــع نظارتـــه الطبيـــة لتلتصـــق بحاجبيـــه ثـــم وعدنـــي 
باالتصـــال وأختفـــى، ظننـــت أنـــه فـــي فتـــرة البحـــث 
راتبـــه  مـــن  تبقـــى  مـــا  مـــن  الســـيارة  مقـــدم  عـــن 
وراتـــب زوجتـــه، أتذكـــر جيـــداً  انتقاداتـــه للغـــرب 
فـــي  وســـقوطهم  بالدميقراطيـــة  تشـــدقهم  فـــي 
الربيـــع  رغبـــات  ضـــد  وقفـــوا  عندمـــا  اختبـــار  أول 
وبـــدون  وفجـــأة  مصاحلهـــم،  أجـــل  مـــن  العربـــي 
الغـــرب كل طموحاتـــه  أشـــرار  أطفـــأ  إنـــذار  ســـابق 
فـــي ملـــح البصـــر حتـــول الثائـــر إلـــى »عبـــد« لرغباتـــه 
ــار، كان  ــبه منضـــدة القمـ ــة تشـ ــة أمريكيـ داخـــل لعبـ
يهمـــس بكلمـــات ألصدقائـــه االفتراضيـــني: شـــريكه 
مـــن كوبـــا، ومنافســـاه أحداهمـــا يحمـــل اجلنســـية 
فلســـطني  مغتصبـــي  مـــن  واآلخـــر  األمريكيـــة 
حقـــل  تشـــبه  دائـــرة  داخـــل  يتبـــارزون  احملتلـــة، 
دواليـــك،  وهكـــذا  وانتصـــار  هزميـــة  التجـــارب: 
أو  الرقبـــة  بـــآالم  شـــعر  كلمـــا  علينـــا  يطـــل  أصبـــح 
عندمـــا يتجـــرع الســـيجارة ويرتشـــف فنجـــان قهـــوة 
ــاء-، هـــرب مـــع فشـــله فـــي  ــاء الصبـــاح واملسـ - اصدقـ
أن ميثـــل دور جيفـــارا أو حتـــى كومبـــارس جيفـــارا، 
كســـب أعداؤنـــا شـــابًا أربعينًيـــا فـــي عالـــم صنعـــوه مـــن 
ليســـت فيمـــا يتمنـــاه أو يخططـــه  املشـــكلة  أجلنـــا، 
أعدائنـــا، املشـــكلة هـــي إدماننـــا ملـــا يخططونـــه لنـــا... 

هـــذا واهلل أعلـــم.

10 12
9

)جازو للسباقات( يحقق الفوز برالـي 
فنلنـدا للعـام الثالـث علـى التوالـي

Mercedes- ناصـر بن خـالد للسيـارات تطرح
AMG GLE 43 كوبيه في السوق القطري

BMW الفئة السابعة اخليار األول 
للفخامة والقيادة الرياضية جيب جالديتور اجلديدة كليا شاحنــة البيــك أب األكثــر قــدرة 11

تتســم بوظائــف عمليــــة فريــــدة وجتربـــة قيـــادة ممتعــة 

أصبح عبدا للتكنولوجيا ..! أوتو كالس للسيارات تطلق سيارة 
السيدان املدمجة MG5 اجلديدة كليا
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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

2022 M.O.V.E. to )استراتيجية )نيسان
املتوسطة األمد تطبق بنجاح في الشرق األوسط 

أعلنــت »نيســان« اليــوم عــن نتائــج أعمالهــا فــي 
الشــرق األوســط للســنة املالية 2018 حيث شــهد 
أداؤهــا جناحــاً مبهــراً فــي املنطقــة. فقــد بلغــت 
حصــة »نيســان« مــن الســوق فــي اخلليــج نســبة 
قياســية ناهزت الـ16.9 في املئة، أي بزيادة 2.9 
نقــاط مقارنــة بالعامــني املاضيــني. كمــا ســّجلت 
»نيسان« منواً كبيراً في منطقة الشرق األوسط 
األوســع حيــث بلغت حصتهــا الســوقية اإلجمالية 

15.7 في املئة.
فــي  أدائهــا  تعزيــز  فــي  »نيســان«  واســتمرت 
برضــا  املطلــق  التزامهــا  خــال  مــن  املنطقــة 
العمــاء وخدمتهــم. وواصلت العامــة التجارية 
بــذل اجلهــود مــن أجــل توفيــر جتربــة ممتعــة 
للســائقني مــن خــال اخلدمــات التــي تتوافق مع 
احتياجاتهــم. وتصّدرت طرازات أساســية فئتها 
حيث شّكلت اخليار املفّضل في الشرق األوسط

باتــرول«  - بقيــت مجموعــة طــرازات »نيســان 
متصــدرة فئتهــا فــي اإلمــارات حيث اســتحوذت 
على ٤5.2 في املئة من الســوق وبقيت مســاهمة 

كبيرة في مبيعات »باترول« العاملية. 
ســفاري«  باتــرول  »نيســان  عائلــة  وشــهدت   -
احملبوبــة إقليميــاً منــواً ثابتــاً فــي املبيعات الســنوية 
بلــغ 28.٤ فــي املئــة بفضــل طــرح طــرازات الفتــة 

منها مثل »نيسان باترول غزال« و«فالكون«.
- وحافظــت »نيســان صنــي« علــى الصــدارة فــي 
فئتها حيث سجلت مبيعاتها منواً بلغ 58 في املئة 

ووصلت حصتها من السوق إلى 52.1 في املئة
- وســّرع طــرح »نيســان كيكــس« بلونني مســيرة 
الطراز التصاعدية وســاهم في اســتحواذها على 
32.٤ في املئة من السوق. كما صّنفت األولى في 

فئتها.
وقــال تييــري صبــاغ، املديــر اإلداري لـ«نيســان« 
الشــرق األوســط: »تبقــى »نيســان« انطاقــاً من 

طبيعــة هذا القطــاع الديناميكيــة ملتزمة بوضع 
منتجــات مبتكرة وملفتــة مبتناول عمائها في 
خــال  الكبيــر  ويشــهد منّونــا  األوســط،  الشــرق 
عــام 2018 علــى هــذا االلتزام. لقــد حافظنا على 
مــّر الســنة املاضيــة على متّيزنا مــن خال كامل 

مجموعــة طرازاتنــا واســتحدثنا طرقــاً متنوعــة 
للتفاعــل مــع عمائنــا، مــا ســاهم في اســتحواذنا 

على حصة قياسية من السوق.«
للطــرازات  الترويجيــة  احلمــات  وســاهمت 
اجلديدة في حتقيق انتشــار أكبر لـ«نيســان« في 

األســواق اإلقليمية. ومن أبــرز األمثلة على ذلك 
إطــاق طــراز GT R50 فــي الشــرق األوســط، 
حيــث تعاونــت »نيســان« مــع Italdesign التــي 
آر« كســيارة  تــي  أعــادت تصميــم طــراز »جــي 
خارقــة محــدودة جــداً ذات هيــكل معــّدل. كمــا 

تخّلل عام 2018 إطاق »نيسان ألتيما« اجلديدة 
كلياً في الشرق األوسط، ويؤدي طراز »ألتيما« 
دوراً أساســياً فــي املنطقة حيــث بيعت منه أكثر 
مــن 27 ألــف ســيارة من اجليل اخلامس الســابق 

خال السنوات اخلمس املاضية.
كذلك، حققت »نيســان« إجنازات كبرى أخرى 
خال عام 2018 وحصدت جوائز عدة من بينها 
 B&W جائــزة أفضــل عميــل للعــام فــي تقريــر
وجوائــز أخــرى فــي مهرجــان »دبــي لينكــس«. 
كما نالت »نيسان« جائزة »أفضل معلن للعام« 
وثــاث جوائــز كبــرى، إضافــة إلى ثمانــي جوائز 
فضيــة وأربــع برونزيــة عــن عدد مــن احلمات 
التــي  املبتكــرة  مبــا فيهــا حملــة »قــوة اجلمــل« 
ســاعدت »نيســان« على تســليط الضوء على أداء 

سياراتها على الرمل.  
تقديــراً  األوســط  الشــرق  »نيســان«  وحصــدت 
عامليــاً بعــد تســجيلها رقمــاً قياســياً في موســوعة 
غينيــس العامليــة لأرقــام القياســية وذلــك مــن 
خــال أكبــر موكــب رقــص متزامــن بالســيارات 
باتــرول  نيســان  ســيارة   180 فيــه  اســتُخدمت 
علــى شــكل صقــر  حتركــت بطريقــة متزامنــة 

صحراوي عماق.
اإلقليمــي  الرئيــس  نائــب  بايفــا،  جونــي  وقــال 
للتسويق واملبيعات في »نيسان« أفريقيا والشرق 
اســتراتيجية  دخــول  »مــع  والهنــد:  األوســط 
املتوســطة   2022  M.O.V.E. to »نيســان« 
األمــد واملمتــدة على ســت ســنوات عامهــا الثاني، 
نبقــى علــى ثقــة بالتزامنا جتاه أفريقيا والشــرق 
األوســط والهنــد. ويشــمل هــذا األمر االســتمرار 
التعــاون  مجلــس  دول  كافــة  فــي  التمّيــز  فــي 
اخلليجــي وتعزيــز ســمعة العامــة التجارية في 
األســواق الرئيســية واحلفــاظ علــى مســتوى عاٍل 

في خدمة العماء.«

تستحــــوذ علــــى 16.9% مــــن الســــوق اخلليجـــي ...
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هيونداي موتور تفوز بجائزتني لالبتكار من مركز إدارة 
املركبات وشركة )برايس ووترهاوس كوبرز( في أملانيا

جائزتــني  علــى  موتــور  هيونــداي  حصلــت 
جهودهــا  وتكرمــان  تدعمــان  مهمتــني 
القيــادة  تقنيــات  تعزيــز  فــي ســبيل  املبذولــة 
إدارة  »مركــز  مــن  كل  وســّلم  املســتقبلية. 
ووترهــاوس  »برايــس  وشــركة  املركبــات« 
كوبــرز« جائزتــي »العامة التجاريــة الكبيرة 
األكثــر ابتــكاراً« و«العامــة التجاريــة الكبيرة 
األكثــر ابتــكاراً – نظــم القيــادة البديلــة« إلــى 
هيونداي في حفل توزيع جوائز »أوتوموتيف 
إنوفيشنز 2019« الذي أقيم في أملانيا. شركة 
ســكاياين للســيارات، تابعة ملجموعة اجليده 
واملوزع الرسمي لسيارات هيونداي موتور في 

قطر.
املديــر  كيلــر  يورغــن  أّكــد  املناســبة،  وبهــذه 
التــزام  أملانيــا،  موتــور  لهيونــداي  التنفيــذي 
الشــركة الراســخ باالســتدامة. وأشــار املسؤول 
هيونــداي  أن  إلــى  اجلائزتــني  تســّلم  الــذي 
إلــى  أّدت  التــي  باألفعــال  وعودهــا  “أتبعــت 
وقــال:  االبتــكارات”،  مــن  العديــد  حتقيــق 
“أصبحــت هيونــداي حاليــاً الصانعــة الوحيــدة 
فــي العالــم التــي تقــّدم جميــع األشــكال املهمة 
التــي  مركباتهــا  فــي  البديلــة  القيــادة  لنظــم 
جتــري إنتاجهــا علــى نطــاق جتــاري، وهــذه 
بالكامــل،  الكهربائيــة  املركبــات  تشــمل: 
والهجينــة، والهجينــة العاملــة بجهــد خفيــف 
للشــحن  القابلــة  والهجينــة  فولتــاً،  قــدره ٤8 
العاملــة  واملركبــات  الكهربائــي،  بالقابــس 

بخايا وقود الهيدروجني”.
كونــا الكهربائيــة - الســيارة الكهربائيــة األبعد 
مــدى فــي فئــة املركبــات الرياضيــة الصغيــرة 

متعددة االستخدامات
واســتطاعت هيونــداي موتــور أن تفوق أقرب 
منافســيها في فئة »العامة التجارية الكبيرة 
نقطــة   ٤3 مجموعــه  مبــا  ابتــكاراً«  األكثــر 
مؤشــر، وذلــك بفضــل ابتكاراتهــا فــي أنظمــة 

القيــادة البديلــة. وقــال بيــان جلنــة التحكيــم 
ذلــك  وراء  األســباب  أحــد  إن  اجلائــزة  فــي 
هــو »النســبة العاليــة مــن االبتــكارات )حوالــي 

18 باملئــة( التــي ميكــن أن تُعــزى إلــى أنظمــة 
القيادة البديلة«.

كونــا  مركبــة  االبتــكارات  هــذه  وتشــمل 

ذات  الكهربائيــة  املركبــة  مــن،  الكهربائيــة 
الرياضيــة  املركبــات  فئــة  فــي  األبعــد  املــدى 

الصغيرة متعددة االستخدامات.

مــن  مســتوى  بأعلــى  اإلعجــاب  تثيــر  نيكســو 
الكفاءة

واعتبــرت جلنــة التحكيــم كذلــك أن املركبــة 

إنهــا  قائلــة  للغايــة«،  مهــم  »ابتــكار  نيكســو 
تتمّيــز، باإلضافــة إلى احملــّرك العامل بخايا 
العميــاء  النقطــة  تعــرض  بشاشــة  الوقــود، 
للمركبــة، ووظيفة املســاعدة في القيادة على 
الطــرق الســريعة، ووظيفــة ركــن املركبة عن 
بُعــد، والتــي متّكــن املركبــة للمــرة األولى في 
فئتهــا، مــن ركــن الســيارة فــي موقفهــا ركنــاً 
تامــاً وتلقائيــاً«. ولعبــت كل مــن كونا ونيكســو 
علــى  هيونــداي  حصــول  فــي  حاســماً  دوراً 
األكثــر  الكبيــرة  التجاريــة  »العامــة  جائــزة 
وقّدمــت  البديلــة«.  القيــادة  نظــم   – ابتــكاراً 
هيونــداي باملركبــة نيكســو اجليــل الثانــي مــن 
املركبــات العاملــة بخايــا الوقــود بعــد مركبــة 
اجليــل األول ix35 التــي كانــت طرحتهــا فــي 
العام 2013، وكانت آنذاك أول مركبة عاملة 
جتــاري  نطــاق  علــى  منتجــة  الوقــود  بخايــا 
فــي العالــم. كذلــك لعــب املــدى الــذي تقطعــه 
املركبــة نيكســو، والبالــغ 666 كيلومتــراً )وفقــاً 
املتســقة  اخلفيفــة  املركبــات  اختبــار  ملعاييــر 
العاملي WLTP( دوراً حاســماً في الفوز بهذه 
اجلائزة. ويجعل هذا املدى من املركبة خياراً 
مفضــاً للمســافات البعيــدة من نظــم القيادة 

البديلة.
قاعدة بيانات »مركز إدارة املركبات« أساس 

لدراسات االبتكار
اســتندت اجلوائز األملانية على دراســة شــملت 
الصانعــني واملورديــن، وعلــى قاعــدة بيانــات 
»مركــز إدارة املركبــات«، وهــو املعهد العلمي 
املســتقل لأبحــاث التجريبيــة علــى املركبــات 
بيرغيــش  فــي  والواقــع  احلركــة،  ونظــم 
املركبــات  خبيــر  يرأســه  والــذي  غادبــاخ، 
املعــروف األســتاذ الدكتــور ســتيفان براتــزل. 
وقــد جــرى حتديــد االبتــكارات األكثــر متيــزاً 
لهــذا العــام فــي صناعة الســيارات على أســاس 

املعلومات املستمدة من قاعدة البيانات تلك.

لقاء االستراتيجية الريادية ملركباتها والتزامها باالستدامة ...
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أعلنــت شــركة العطيــة للســيارات والتجــارة عــن جناح 
غيــر مســبوق للتحفــة االبداعيــة الكوريــة اجلديــدة كيا 
“تيلورايــد 2020 اجلديــدة« والتــي مت الكشــفت عنهــا 
مؤخــرا للمــرة األولى أمــام اجلمهور فــي دولة قطر، 
وقــد خطفــت ســيارة كيــا “ تيلورايــد 2020 » اجلديدة 
أنظــار العمــاء. وتعــد “كيــا تيلورايــد 2020 اجلديــدة« 
التــي صممــت فــي مركــز التصميــم التابــع لشــركة كيــا 
والكائــن فــي مدينة إرفني بوالية كاليفورنيا، جتســيدا 
للراحــة والقــوة. وقــد صممــت ســيارة الدفــع الرباعــي 
بشــكلها الضخــم كــي تناســب الســير فــي املــدن وطرق 
 ، والســاحلية  الســريعة  والطــرق  املفتوحــة،  الصحــراء 
وصممت مقاعد السيارة التي تتسع لثمانية أشخاص، 
بشــكل آخــاذ يجــذب انتبــاه كافــة عشــاق اقتنــاء هــذه 
شــركة  وكشــفت  املنطقــة.  فــي  الســيارات  مــن  الفئــة 
العطيــة للســيارات والتجارة عن ســيارة “كيــا تيلورايد 

2020 اجلديــدة« فــي دولــة قطــر التي طــال انتظارها 
بشــغف والتــي تقــدم للجمهــور كافــة التفاصيــل حــول 
أحــدث صــدارات شــركة كيــا. وخــال احلــدث الكبيــر 
قامــت شــركة العطيــة بالكشــف عــن بعــض التفاصيــل 
اجلوهريــة، مــن بينهــا أحــدث اإلضافــات إلى تشــكيلة 
ســيارة الدفــع الرباعــي مــن كيــا والتي ســتكون متاحة 
مبحــرك ســعة 3.8 لتــر، سداســي األســطوانات، قــادر 
 262 قوتــه  دوران  وعــزم  219 حصــان،  توليــد  علــى 

رطل/ قدم.
شــعورا  اجلديــدة”  “تيلورايــد  ســيارة  تعطــي  وفيمــا 
بالقــوة واجلــرأة والضخامة فــي تصميمها اخلارجي، 
فــإن هيكلهــا الداخلــي  يُظهــر ملســة رفاهيــة تخطــف 
األنظــار مــن أول وهلــة. فالتصميــم الداخلــي لســيارة 
علــى  األول  املقــام  فــي  يركــز  اجلديــدة”  “تيلورايــد 
الراحــة والرفاهيــة. ووحــدة التحكــم الواســعة تعكــس 

املســاحة الكبيــرة عبــر االســتغال الفنــي لكافــة القطــع 
املتاحة بها، بينما باقي أجزاء الكابينة توفر كافة سبل 

الراحة للركاب في كافة املقاعد.
وتتوفــر “تيلورايــد اجلديــدة” فــي 3 فئــات مختلفــة، 
تبــدأ مــن “إل إكــس1”، يليهــا “إل إكــس2”، وأخيــرا 
الرباعــي  الدفــاع  ســيارة  وتأتــي  هــذا  إكــس”.   “إس 
مــزودة مبجموعــة واســعة مــن التقنيــات التــي توفــر 
املقاعــد  مثــل  الــركاب،  وســامة  واملائمــة  الراحــة 
نــوع “نابــا”، شاشــة  الفاخــرة مــن  املطــرزة  اجللديــة 
تعمــل باللمــس مقــاس 10.25 بوصــة متصلــة بكاميــرا 
خلفيــة مــع إرشــادات للركــن، ونظــام ملراقبــة ضغــط 
للمســاعدة  ونظــام  ذكــي،  حتكــم  ونظــام  اإلطــارات، 
علــى تفــادي التصــادم األمامــي، وعجلة قيــادة جلدية 
مــزودة بنظــام تدفئــة مــع القــدرة علــى تغييــر زاويــة 

ميلها وارتفاعها، وغيرها الكثير.

كيــا قطــر تعلــن عــن جنــاح
)تيلورايد 2020 اجلديدة( في السوق القطري

القـت استحسـان كبيـر مـن عشـاق عالمـة كيـا ...
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رقم الترخيص ٢٠١٩/٣٨٥١

مــا مــن ســيارة أخــرى راســخة فــي تاريخ هــذه املنطقة 
منــذ  الرمــال.  فــي  املولــودة  ديفنــدر  روڤــر  النــد  مثــل 
أن عبــرت  دروبهــا األولــى بــني كثبــان الشــرق األوســط 
أعلــى  وتتســلق  الوديــان  بعدهــا  لتخــوض  الصحراويــة، 
القمم في العالم، أسرت ديفندر قلوب املغامرين حول 

العالم.
نفســها  الســيارة  هــذه  أثبتــْت  حكايتهــا،  تســتمر  فيمــا 
كمركبة املغامرات املثالية وكأكثر رفيق ميكن االعتماد 
عليــه فــي الطرقــات الوعــرة واملناطــق غير املعبــدة. وما 
زالت روح االكتشــاف مســتمرة، حتى عند توقف اإلنتاج 
في يناير 2016، بعد 68 عاماً وأكثر من مليوني سيارة. 
واآلن، بعد أكثر من سنتني، الند روڤر الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا تســتعد لعودة هــذه الســيارة األيقونية، 
مــع لقطــات تشــويقية مفعمــة بالعاطفــة حتتفــي بــإرث 

عائلة سيارات ديفندر.
وتعتمــد ســيارة ديفنــدر اجلديــدة، التي أصبحــت أقوى 
مــن أي وقــت مضــى، علــى شــخصيتها البدويــة، بعــد 
تطويرهــا كــي تائــم العصــر احلديث من خــال مظهر 
أكثر تفرداً ومجموعة ميزات فائقة. مت حتديد مامح 
ديفنــدر اجلديــدة علــى مــدى 1.2 مليــون كيلومتــر مــن 
االختبــارات والتطويــر علــى الطرقــات العاديــة والوعرة 
في 11 بلداً، لتحمل وعداً بإضافة قدراٍت غير مسبوقة 
ومســتويات جديدة من الراحة والتحكم إلى عائلة الند 

روڤر.
وفيمــا تســتعد املنطقــة لعــودة هذه الســيارة، قامت الند 
روڤر الشــرق األوسط باستعراض قدراتها على الكثبان 
اجلميــل،  ماضيهــا  عــن  لقطــات  خــال  مــن  الرمليــة 
يحتفــي بــإرث أقــوى ســيارة النــد روڤــر متــت صناعتها 

على اإلطاق، وبإصداراتها األقدم احملبوبة.

الند روڤر ديفندر
تقنيــات تتحــدى صحــراء الشــرق االوســط

أثبتــت نفسهــا كمركبـــة املغامــــرات املثاليــــــة ...
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أوتو كالس للسيارات
تطلق سيارة السيدان املدمجة MG5 اجلديدة كليا

ألول مرة في
الشرق األوسط ...

أطلقــت شــركة أوتو كالس للســيارات، املــوزع املعتمد 
لسيارات »إم جي« في قطر، سيارة MG5 اجلديدة 
فــي قطــر في حفل تدشــن خــاص أقامته في صالة 
عــرض MG فــي قطــر علــى طريــق ســلوى. وحضر 
حفل إطالق MG5 ســعادة الشــيخ فالح بن نواف آل 
ثاني، مدير العمليات بقطاع السيارات في مجموعة 
شركات ناصر بن خالد، السيد هشام الصحن املدير 
للســيارات، كــرمي منيــر  أوتــو كالس  العــام لشــركة 
التســويق فــي شــركة أوتــو كالس للســيارات،  مديــر 
وتامــر عبــداهلل مديــر العالمــة التجاريــة MG فــي 
قطــر، باإلضافــة إلــى مديرين تنفيذين من شــركة 
»‘م جي موتور« وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم.
ويأتــي إطــالق ســيارة MG5 اجلديدة كليــاً في قطر 
 )MG Motor( ‘ضمن خطة شــركة ’إم جي موتور
لطــرح ســيارة MG5 اجلديــدة فــي صــاالت العرض 

مبنطقة الشرق األوسط. 
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بن نــواف آل ثانــي، مدير 
العمليــات بقطــاع الســيارات فــي مجموعــة شــركات 

كالس  أوتــو  شــركة  »تواصــل  خالــد:  بــن  ناصــر 
»إم  شــركة  مــع  املتينــة  عالقتهــا  تعزيــز  للســيارات 
جــي موتــور«، ويعكــس إطــالق ســيارة MG5 اليــوم 
خططنــا االســتراتيجية للتوســع فــي الســوق القطري 
واالســتمرار مبؤشــر النمــو التصاعــدي الــذي نحققه 
حالياً. فلقد حجزت MG لنفسها مكانة خاصة لدى 
عشــاق الســيارات وأصبحــت مــن الســيارات املفضلــة 

لدى عدد كبير من العمالء بفضل تصاميمها الرائعة 
وأســعارها  تعتمدهــا  التــي  احلديثــة  والتكنولوجيــا 
التنافسية. ونحن على ثقة بأننا سنواصل في املرحلة 

املقبلة مسيرة النمو والنجاح معاً«.
العــام  املديــر  الســيد هشــام الصحــن،  بــدوره صــّرح 
لشركة أوتو كالس للسيارات: »نحتفل اليوم بإطالق 
ســيارة جديــدة كليــاً مــن MG، والتــي تأتــي ضمــن 

تلبيــة  بهــدف  باقــة منتجاتهــا  لتوســيع   MG خطــة 
متطلبــات  مــع  ومتاشــياً  املتنوعــة  العمــالء  رغبــات 
السوق املتغيرة. ويسرنا في أوتو كالس للسيارات أن 
نكون أول شركة تطرح السيارة اجلديدة في أسواق 
الشــرق األوســط ما يؤكد على مكانة شــركتنا والثقة 
املتبادلــة التــي جتمــع بن إم جي موتــور وأوتو كالس 

للسيارات«.

وقــال تــوم لــي، املدير التنفيــذي لدى ’ســايك موتور 
 ،)SAIC Motor Middle East( ‘الشــرق األوســط
الشــركة األم لعالمــة ’إم جــي موتــور‘: »يأتي إطالق 
مركبــة MG5 اجلديــدة كليــاً فــي الشــرق األوســط 
مــدى التزامنا لتوســيع مجموعــة طرازاتنــا وتنويعها 
إلــى  لتلبيــة متطلبــات العمــالء فــي املنطقــة. نســعى 
إكمــاالً الســتراتيجيتنا التوســعية التــي بدأناهــا منــذ 
أكثر من سنتن من خالل تقدمي مجموعة متنوعة 
مــن الطــرازات املميــزة واملزّودة مبســتويات ال مثيل 

لها من املواصفات املتطّورة وبأسعار تنافسية.«
تعزيــز  إلــى  نســعى   ،MG5 مركبــة  إطــالق  »ومــع 
حضور العالمة في املنطقة بشكل أكبر وذلك للدور 
املهــم الــذي متثلــه الســيارة الرياضيــة املدمجــة فــي 
تغييــر قواعد اللعبة ومنافســة طــرازات من عالمات 
التجهيــزات  مبجموعــة  تتمّتــع  ال  مهمــة  ســيارات 
املتطورة مثل MG5. ويعّد الســعر التنافســي لســيارة 
عامــالً مهماً في جذب شــريحة واســعة مــن العمالء 
الشــباب في املنطقة وإلثبات جناحها في هذا السوق 

الذي يتمّيز مببيعات قوية وشعبية لقطاع األساطيل.«
جتمــع ســيارة الســيدان املدمجــة واجلديــد كلّيــاً مــا بــن 
التصميــم الرياضــي، والرحابــة، والتكنولوجيــا املتطــّورة، 
واألداء املمتع وجتربة قيادة متماســكة، مما يجعل منها 
الســيارة األنســب للعمــالء الذيــن يريــدون اقتنــاء ســيارة 

مميزة مبواصفات فائقة ضمن فئتها.
يتزامن وصول سيارة MG5 اجلديدة كلياً إلى املنطقة مع 
تعزيــز مجموعــات طــرازات عالمــة الســيارات البريطانية 
املنشــأ في الشــرق األوســط، وإقبال شــريحة متزايدة من 
واقتنــاء  ’إم جــي‘  عائلــة  إلــى  لالنضمــام  اجلــدد  العمــالء 

واحدة من أحدث سيارتها أكثر من أي وقت مضى.
رياضــي  مبظهــر  كلّيــاً  اجلديــدة   MG5 ســيارة  تتمّيــز 
يناســب العمــالء الذيــن يتمتعــون بنمــط حيــاة نشــط. مّت 
تصميــم املظهر اخلارجي للســيارة بشــكل جديد بالكامل 
حيــث تزّيــن مقدمــة الســيارة مصابيــح أماميــة رفيعــة 
النهــار،  أثنــاء  تعمــل  LED، ومصابيــح إضافيــة  بتقنيــة 
وشــبك أمامــي بتصميــم فريــد كاألجنحــة والتــي تعطــي 
الســيارة مظهــراً وحضــوراً قوّيــاً وجذابــاً. ويتمّيــز جانبــي 
الســيارة بتصميــم ذات انحنــاءات مزدوجــة تســاهم فــي 

إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة اجلديدة.
مت تصميــم MG5 بطريقــة عصريــة تتماشــى مــع أذواق 
ومتطّلبات العمالء من فئة الشــباب املستخدمن ألحدث 
كبيــرة  مجموعــة   MG5 ومتلــك  التكنولوجيــا.  وســائل 
مــن امليــزات والتجهيــزات املتطورة مثل نظــام املعلومات 
تعمــل  بوصــة   10.1 قيــاس  بشاشــة  املتّصــل  والترفيــه 
 .Android Autoو Apple CarPlay باللمس، وميزتي
تتوّفــر ســيارة الســيدان املدمجــة اجلديدة مبيــزة بتثبيت 
التجهيــزات  إلــى  باإلضافــة  قياســي،  كتجهيــز  الســرعة 
تشــعيل  زر  تشــمل  والتــي  الطــراز  حســب  االختياريــة 
احملرك، ميزة فتح السيارة بدون مفتاح، ومقاعد قابلة 
للضبــط كهربائيــاً مــع وســادة دعــم للظهــر يتــم تعديلها 
يدوّياً ومتوّفرة دوي لكل من الســائق والراكب األمامي، 

وكاميــرا للرؤيــة اخللفيــة، وكاميرا مبحيــط 360 درجة 
من أجل السالمة القصوى.

تتمّتــع ســيارة MG5 مبقصــورة رحبــة ومســاحة داخلية 
فئــة  فــي  املنافســة  الكثيــرة  بالطــرازات  مقارنــة  أوســع 
ســيارات الســيدان املدمجــة، حيــث يبلــغ طولهــا اإلجمالي 
4,601 ملــم، وعرضهــا 1,818 ملــم، وارتفاعهــا 1,489 
ملــم، وقاعــدة عجالتهــا 2,680 ملــم، بينمــا تصــل ســعة 
التخزيــن اخللفيــة فــي صنــدوق الســيارة إلــى 512 لتــر. 
وتوّفــر الســيارة اجلديــدة جتربــة قيــادة وســفر مميــزة 
بفضل املقاعد املصممة بعناية واملريحة للغاية باإلضافة 

إلى استخدام مواد ناعمة امللمس داخل املقصورة.
وســتتوّفر ســيارة MG5 مبحــرك بنزيــن ســعة 1.5 لتــر 
ويوّلــد قــوة 118 حصــان وعــزم دوران يصــل إلــى 150 
نيوتن متر، ومّتصل بناقل حركة CVT فّعال، من أجل 
تقــدمي كفــاءة وفعاليــة عالية في اســتهالك الوقود. ومن 
أجــل جتربــة قيــادة ممتعــة، يعمــل نظــام XDS بتعزيــز 
 ESP بنظــام  مدعومــاً  املنعطفــات،  علــى  الســيارة  أداء 
للثبات اإللكتروني ونظام قيادة وتوجيه الســيارة املتوّفر 
بثــالث خيــارات عبــر جميــع طــرازات الســيارة. وتســاعد 
إطــارات ميشــالن املتوّفــرة فــي فئــة LUX بتعزيز قدرة 

توجيه ومتاسك السيارة أثناء القيادة.
تقنيــات  مــن  واســعة  مبجموعــة   MG5 مركبــة  تزخــر 
الســالمة من أجل توفير جتربة قيادة آمنة على أصعب 
الســالمة  ميــزات  تشــمل  األوســط.  الشــرق  فــي  الطــرق 
مــن  مصنــوع  قفــص  بشــكل  مصّمــم  هيــكل  األساســية 
الفــوالذ القــوي ومطــّور باســتخدام تقنيــة اللحــام بالليزر 
املتقدمــة لتعزيــز قــوة املركبة وصالبتها بشــكل عام. كما 
تتوّفــر باقــة متكاملــة من الوســائد الهوائية في مقصورة 
للــركاب،  الســالمة  مــن  عــاٍل  مســتوى  لتأمــن  املركبــة 
 ABS النشــطة مثــل نظــام  الســالمة  مدعومــة بتقنيــات 
ملنــع انغــالق املكابــح، ونظــام EBD لتوزيــع قــوة الفرملــة 

إلكترونياً ونظام التحكم اإللكتروني بالثبات.

هشام الصحن :
يسرنا أن نكون أول شركة تطرح السيارة اجلديدة في أسواق 
الشرق األوسط ما يؤكد على مكانة شركتنا والثقة املتبادلة
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مازيراتي كواتروبورتيه
2019اجلديــدة كليـــا رياضيــــة بامتيــــاز

فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه ُصّنــاع الســيارات الرياضيــة الفخمــة يوّلــون 
قالــب  فــي  األداء”  »عصبيــة  الرياضيــة  بالطــرازات  ملحوًظــا  اهتماًمــا 
ســيدان من أربعة أبواب، كانت مازيراتي وحدها تنتج ســيارات ســيدان 
ُمترفــة رياضيــة قلبًا وقالبًا منذ ســتينيات القــرن املاضي، أي قبل عقود 

طويلة من إطاق منافسيها موديات مماثلة!
في عام 1963، قّدمت مازيراتي أول سيارة سيدان رياضية فخمة في 
العالــم، مــزّودة وقتــذاك مبحــرك قــوي فئــة V8، كما متّتعــت بتصميم 
جّذاب يصعب أن يختلف على جاذبيته وســحره اثنان: إنه اجليل األول 

من كواتروبورتيه األيقوني وأسرع سيارة سيدان في العالم وقتذاك!
ورغــم مــرور 56 عاًما على إزاحة الســتار عن أولى أجيال كواتروبورتيه 
مــا زالــت تلــك الســيدان املمّيــزة جَتمــع مــا بــني األداء العالــي االســتثنائي 
والــروح اإليطاليــة األصيلــة التــي تأِســر القلوب، علًما بــأن اجللوس خلف 
مقّود كواتروبورتيه مُيّثل جتربة قيادة استثنائية وفريدة في حّد ذاتها.

كشــفت العامة اإليطالية عن اجليل الســادس احلالي من كواتروبورتيه 
فــي عــام 2013 املاضي، وهو ميّثل تطّوًرا كبيًرا مقارنة باجليل اخلامس 
الذي ُطرح في األسواق لنحو عقد كامل من الزمان، كما متّتع بتصميم 
أقــرب إلــى جــران توريزمــو الكوبيــه الشــقيق، إلــى جانــب رفــع ســقف 
املكّونات الداخلية باملقصورة عالًيا واالستعانة بتقنيات متطّورة جديدة.
واألهــم مــن هــذا وذاك، َعمــدت مازيراتــي إلــى االســتغناء عــن احملــرك 
الســابق عــادي الّســحب فئــة V8 ســعة ٤.7 لتــرات، لصالــح محــرك أكثــر 
تطــّوًرا وأقــوى أداًء فئــة V8 بــدوره لكــن بســعة 3.8 لتــرات مــع شــاحنَي 
هواء »توربو«، جنبًا إلى جنب مع احملرك فئة V6 سعة 3 لترات املدّعم 

بتقنية التوربو املزدوج أيًضا.
ولعــام 2019 اجلاري، اســتفادت كواتروبورتيــه بطرازاتها املتنّوعة بباقة 
ممّيــزة مــن التحســينات الداخليــة واخلارجيــة، وهــو مــا جعلهــا أكثــر 
فخامة ورياضية وأيًضا تطّوًرا من أي وقت مضى، لتستحّق عن جدارة 

لقب السيارة »السوبر-صالون« الوحيدة في العالم. 
خطوط خارجية بطابع رياضي معّزز

علــى صعيــد اخلطــوط اخلارجيــة تســتعني فئــات كواتروبورتيــه املتنّوعة 
بطّلــة رياضيــة معــّززة. وفــي هــذا الســياق هنــاك أربــع فئــات جتهيزية: 
“كواتروبورتيه” القياســية، و”جران لوســو” )GranLusso( التي ترّكز 
أكثــر  تهتــّم  التــي   )GranSport( ســبورت”  و”جــران  الفخامــة،  علــى 
 GTS“ باجلانب الرياضي، وأخيًرا الفئة األعلى جتهيًزا “جران سبورت

.))GranSport GTS
تســتعني طــرازات كواتروبورتيــه املختلفــة بشــبك تهوئــة أمامــي تتضّمن 
زوائــد كروميــة عموديــة وشــفرات جانبيــة جّذابــة وأيًضــا مرايــا جانبية 
بتصميــم عصــري أنيــق. ومــع فئــة »جــران لوســو« هناك صــادم أمامي 
بزوائــد كروميــة معــّززة، وعناصــر بنفــس طــاء اجلســد اخلارجي على 
األجــزاء الســفلية مــن الصــادم األمامــي، وجنــاح خلفــي يأتــي بلــون طاء 

اجلسد اخلارجي نفسه، وأيًضا عجات قياس 20 بوصة.
أما الفئتان »جران ســبورت« و”جران ســبورت GTS” فتســتفيدان من 
صادم خلفي مختلف مع زوائد سوداء اللون فوق مخارج العادم، وجناح 
خلفي أسود اللون، وأيًضا عجات قياس 21 بوصة، وآليات كبح حمراء 

اللــون، ناهيــك بلمســات زرقــاء علــى شــعار احلربــة ثاثيــة األذرع املثّبت 
مبنتصف شبك التهوئة األمامي.

كل الراحة والترف خلمسة رّكاب
فخامــة  أكثــر  ملســات  تتضّمــن  الداخليــة  املقصــورة  جــاءت  عــام  بوجــه 
وفــرادة تصميميــة عــن أي وقــت مضــى، ال ســيما جلهــة لوحــة القيــادة 
األنيقــة التــي تبرز منها شاشــة ملّونــة عاملة باللمس قيــاس 8.٤ بوصات 
للنظــام املعلوماتــي الترفيهــي، وهــو يتوافــق مــع نظاَمي »آبــل كار باي« 
و«أندرويد أوتو«. وباملثل، بات الكونســول الوســطي يتمّتع بتصميم أكثر 
بساطة مع اختزال العديد من أزرار وعتات التحّكم واالستعانة بقرص 

دّوار للتحكم في النظام الصوتي وبعض الوظائف احليوية األخرى.
خيارات محّركات متنّوعة

العربيــة  املتوافــر فــي منطقتنــا  الوحيــد غيــر  الديــزل  بخــاف محــرك 
يســتعني الطــراز كواتروبورتيــه القياســي مبحــرك بنزيني فئة V6 ســعة 
3 لتــرات مــع شــاحني هواء »توربــو« بقدرة 350 حصانًــا مع أقصى عزم 
دوران يبلــغ 500 نيوتن/متــر. يّتصــل احملــرك بعلبة تــروس أوتوماتيكية 
مــن ثمانــي نســب تنقل عــزم الدوران للعجــات اخللفية. مُيكــن مع هذا 
احملــرك اختــراق الســيدان الرياضيــة احلاجــز املئــوي مــن الســكون فــي 
غضون 5.5 ثانية، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 270 كلم/ساعة.
مع املوديل كواتروبورتيه S جرى االســتعانة باحملرك الســابق نفســه فئة 
V6 ســعة 3 لتــرات، لكنــه يولــد ٤30 حصانًــا مع أقصى عــزم دوران يبلغ 
580 نيوتن/متــر. ويّتصــل احملــرك كذلــك بعلبــة التــروس األوتوماتيكية 
الســابق ِذكرهــا وتنقــل عــزم الدوران للعجــات اخللفية. وتصل الســيارة 
لســرعة 100 كلم/ســاعة مــن الســكون فــي 5 ثــواٍن، مــع تســجيل ســرعة 

قصوى مقدارها 288 كلم/ساعة.
وهناك كذلك النسخة كواتروبورتيه S Q٤ التي تستعني باحملرك السابق 
نفســه مــع كل األرقــام الســابق ِذكرهــا تقريبًا، لكن مع نظــام دفع رباعي 

دائم.
سلوك ديناميكي راٍق

مــن  مصنــوع  متأقلــم  تعليــق  بنظــام  اجلديــدة  كواتروبورتيــه  تســتعني 
األلومنيــوم ويتضّمــن مخّمدات فئة »ســكاي هوك« مُيكن التحّكم فيها 

إلكترونيًّا، مع حتسني دقة نظام التوجيه اإللكتروني بدرجة كبيرة.
أمــا عــن األنظمة اإللكترونيــة املعتمدة فُيمكن ِذكــر العديد من األنظمة 
نظــام  أبرزهــا  واألمــان،  الســامة  معــّدالت  لتعزيــز  للقيــادة  املســاعدة 
احملافظــة علــى املســار ومثّبــت الســرعة املتأقلــم وأيًضــا نظــام التعــّرف 
علــى اللوحــات املروريــة على الطريق، وذلك للمســاعدة على الســير على 
الطرقــات الســريعة، ونظــام رصــد الزوايــا غيــر املرئيــة، ناهيــك بنظــام 
التحذيــر مــن االصطدامــات األمامية وكاميرا الرؤية احمليطية الشــاملة 

)حتى 360 درجة(. 
ا القــول إن كل طــرازات كواتروبورتيــه ذات وزن كبيــر نســبيًّا  وليــس ســرًّ
بــني 1860 و1920 كلــغ(، ومــع ذلــك فــإن احملركــني فئــة  )تتــراوح مــا 
V6 وفئــة V8 يســتجيبان ســريًعا مبجــرد الضغــط علــى دّواســة الوقــود، 
والفضــل يعــود إلــى تأمــني أفضل توزيع ممكن لــأوزان: 50٪ في اجلهة 

األمامية و50٪ في اجلهة اخللفية. 
ومبجرد الكبس على زر خاص مُيكن احلصول على منط قيادة رياضي 
خالــص )Auto Sport Mode( يعمــد إلــى تقليــص زمــن التعييــر مــن 
جهة، باإلضافة إلى فتح جميع صمامات الضغط بنظام العادم املعتمد، 
للحصول على هدير رياضي محّبب من اجلهة األخرى. أما عند اختيار 
 I.C.E( ٍّمنــط القيــادة املَعنــي بتعزيــز الكفــاءة واســتهاك وقــود متــدن
Mode(، فنجــد معــه علبــة التــروس األوتوماتيكيــة حُتافــظ علــى بقــاء 
ســرعة احملــرك منخفضــة للحــدّ مِــن معدالت اســتهاك الوقــود، فضًا 
عــن اإلبقــاء علــى صمامات الضغط بنظام العــادم ملعدل أدنى من 5000 
دورة فــي الدقيقــة، األمر الذي يُترجم إلى صوت هادئ ال يكاد يخترق 

مستويات العزل الصوتي في املقصورة.

جتمــع بني االبــــداع اإليطالــــي ودينـــاميكيــــة األداء ...
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الفــردان  شــركة  أعلنــت  ان  منــذ 
الفئــة  اطــاق  عــن  مؤخــًرا  للســيارات 
السابعة اجلديدة من BMW لعمائها 
هــذا  طريــق  عــن  لتلبــي   ، قطــر  فــي 
الطــراز الفاره أذواق محبي الســيارات 
فــي قطــر وتوفــر لهــم جتربــة قيــادة 
قصــوى جتمــع أفضل مزايــا الرفاهية 
القيــادة  عناصــر  مــع  والفخامــة 
عامــة  بهــا  تشــتهر  التــي  الرياضيــة 

.BMW
جتسيد الفخامة

تتألــق BMW الفئــة الســابعة اجلديدة 
اجلديــد  اخلارجــي  هيكلهــا  بتصميــم 
وتفاصيلــه الدقيقــة، وتفــرض هيبتها 
علــى الطرقات، مع مقدمتها التي زاد 
طولهــا مبقــدار 50 ميليمتًرا، والشــبك 
الــذي أصبــح قطعــة واحــدة  األمامــي 

وزادت مساحته الكلية بنسبة %40.
وتوفر فتحات دخــول الهواء العمودية 
األماميــة  اجلوانــب  علــى  املوجــودة 
مزيــًدا مــن الوضــوح واملتانــة، ومتنــح 
جانبي السيارة ملسة إضافية من الدقة 
اإلضافــات  اآلن  متتــد  فيمــا  واأللــق، 
املعدنيــة اجلانبيــة لتصــل إلــى مصــدم 

السيارة اخللفي. 
أما داخل املقصورة األمامية، فتتجلى 
عناصــر األناقــة والرفاهية، ابتداًء من 
املقاعد املكســوة باجللد الفاخر وصوًل 
وملســات  اخلشــبية،  التطعيمــات  إلــى 
الزجاج املدخن، فيما زودت املقصورة 
اخللفيــة بنظــام ترفيهي وشاشــة ملس 

عالية الدقة.
وزودت BMW الفئة السابعة اجلديدة 
بنظــام صوتي مميز يتمتع بخصائص 
متطورة متنح السائق والركاب جتربة 
فائقــة خــال الرحات الطويلــة، فيما 

مت حتســن نظــام عــزل الصــوت حول 
ودعائــم  اخللفيــة  العجــات  أقــواس 
أحزمــة  وأغطيــة  الوســطى  الســيارة 
األمــان املوجــودة في اخللــف، وكذلك 
الزجــاج اجلانبــي واخللفي باســتخدام 

زجاج صوتي خاص.
أداء فائق

عملت شــركة الفردان للســيارات على 
توفيــر خيــارات تتناســب مــع مختلــف 
اهتمامات وأذواق عشاق متعة القيادة 
الفئــة   BMW وتتوفــر  قطــر،  فــي 
صــالت  لــدى  فــي  اجلديــدة  الســابعة 

عــرض شــركة الفردان للســيارات من 
 M760Li خــال أربعــة خيارات، هــي

.730Li740 وLi750 وLiو
مبحــرك   750Li  BMW وزودت 
الســيارة  مينــح  األســطوانات  ثمانــي 
متصــل  حصانًــا   450 قدرهــا  طاقــة 
بناقــل ســرعة steptronic مــن ثمــان 
إلــى  الثبــات  مــن  لتنطلــق  ســرعات، 
ســرعة 100 كم/ســا خــال 4.4 ثوانــي 

فقط.
زودت  فقــد   BMW M760LI أمــا 
مبحــرك جبــار مــن 12 أســطوانة على 

شــكل V، مينح الســيارة طاقــة قدرها 
530 حصانًــا، لتنطلــق مــن الثبــات إلى 
ســرعة 100 كم/ســا خــال 3.7 ثانيــة 

فقط.
هيــكل  يتمتــع  ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
طــراز BMW الفئــة الســابعة بتقنيات 
اســتثنائًيا  توازنًــا  متنحهــا  متقدمــة 
يجمــع الفخامــة والرفاهيــة القصــوى 
الــذي  الرياضــي  القيــادة  أســلوب  مــع 
وزودت   ،BMW عامــة  بــه  تشــتهر 
جميــع طــرازات الفئــة الســابعة بنظــام 
التعديــل،  ذاتــي  ثنائــي مركــب  تعليــق 

ويعــزل هــذا النظــام الســائق والــركاب 
وأجهــزة الســيارة بشــكل كامــل مهمــا 

كانت درجة وعورة الطريق.
بــأداء محســن  الســابعة  الفئــة  وتتمتــع 
بفضــل هندســة الفعاليــة الديناميكيــة 
التــي أطلقتهــا BMW والعتمــاد علــى 
نواة على نواة خفيفة الوزن من ألياف 
الكربــون، ليصبح بذلك وزن الســيارة 
أقــل مبقدار 130 كغ مقارنة بالنموذج 

السابق.
تقنيات متقدمة

متنوعــة  مجموعــة   BMW تتضمــن 
خطــوات  تشــكل  التــي  الوظائــف  مــن 
متقدمــة نحــو القيادة الذاتــي، وتتوفر 
خيارات واسعة واستثنائية من أنظمة 
مســاعدة الســائق، ابتــداًء مــن تقنيــات 
ضمــن  بالســيارة  والتحكــم  القيــادة 
املســارات بفضل نظام الســائق املســاعد 
احملتــرف، ووصــوًل إلــى مســاعد ركن 
الســيارة الذي يتوفر قياســيًا ويتضمن 

األن مساعًدا للقيادة اخللفية.
كمــا باتــت املقصــورة األماميــة رقميــة 
بالكامــل، ومتنــح لوحــة التحكــم التــي 
يبلغ قياســها 12.3 بوصة دخوًل ســهًا 
شاشــة  تســتعرض  فيمــا  والوظائــف، 
 10.15 قياســها  يبلــغ  التــي  البيانــات 
بوصــة واملــزودة برســومات عصريــة 
الســيارة،  حــول  متنوعــة  بيانــات 
 7.0  BMW التشــغيل  نظــام  ويتيــح 
دخــوًل مباشــًرا إلــى جميــع اإلعــدادات 
والوظائــف عن طريــق اللمس أو نظام 
التحكــم iDrive أو األزرار علــى عجلة 
القيادة، أو األوامر الصوتية أو األوامر 

باإلشارات

الفـــردان للسيـــارات الوكيـــل احلصــــري ...

BMW الفئة السابعة
اخليار األول للفخامة والقيادة الرياضية
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)جازو للسباقات( يحقق الفوز
برالـي فنلنـدا للعـام الثالـث علـى التوالـي

حقق فريق »جازو للسباقات« GR املشارك في بطولة 
العالم للراليات مؤخراً إجنازاً جديداً في مسيرته على 
WRC، وذلــك  مــن مركبــة تويوتــا يــارس للراليــات 
بإحــرازه لقــب رالــي فنلنــدا للعــام الثالث علــى التوالي، 
والــذي يُعــد األســرع ضمــن إطــار هــذه البطولــة التــي 
وبهــذا   .FIA للســيارات«  الدولــي  »االحتــاد  ينظمهــا 
الفــوز، يكــون فريــق »جــازو للســباقات«، والذي يتخذ 
مــن فنلنــدا مقــراً لــه، قــد حافظ علــى رقمه القياســي 
املتمثــل في اعتاء مركبتــني من الفريق ملنصة التتويج 
كل عــام منــذ انطــاق هذا الســباق ألول مــرة في العام 
2017. وأعاد الســائق أوت تاناك ســيناريو العام املاضي 
بظفــره باملركــز األول فــي الســباق علــى مــن مركبــة 
تويوتــا يــارس للراليــات WRC التــي حتمــل الرقــم 8، 
معــززاً بذلــك مــن صدارتــه لبطولة العالم للســائقني بـ 
22 نقطــة، بينمــا حــل الســائق ياري-ماتــي التفــاال فــي 
املركز الثالث في السباق على من مركبة تويوتا يارس 

للراليات WRC التي حتمل الرقم 10. 
كان الســائق تانــاك قــد تقــدم إلــى الصــدارة فــي اليــوم 
الثالــث مــن الرالــي، وذلــك بعــد منافســة محتدمة مع 
مركبــات الفرق املنافســة، لينجــح بعد ذلك في التقدم 

بفــارق 16.٤ ثانيــة قبــل انطــاق اليــوم الرابــع واألخيــر 
مــن عمر الســباق. كما متكن مــن تعزيز تقدمه ليزيد 
الفــارق بعــد ذلــك مباشــرة إلــى 20 ثانيــة فــي املرحلــة 
األولــى مــن املراحل األربع األخيــرة، ليصل بذلك عدد 
املراحــل التــي فــاز فيها خال منافســات بطولــة العالم 
للســباقات إلــى 200 مرحلة، مــن ضمنها 120 مرحلة 
علــى مــن مركبة تويوتا يــارس للراليات WRC، و50 

مرحلة حتى اآلن لهذا املوسم.
وبتوجيهــات الســائق املســاعد مارتــن يارفيويــا، متكــن 
الســائق تاناك من حتقيق أســرع زمن مرة أخرى في 
مرحلــة بــاور األخيــرة “Power Stage”، حيث حقق 
انتصــاره بفــارق 0.7 ثانية عن أقرب منافســيه ليحرز 
العــدد األقصــى مــن النقاط فــي الرالي، والــذي بلغ 30 
نقطــة. وبذلــك، فقــد عــزز تانــاك صدارته فــي بطولة 

العالم للسائقني بـ 22 نقطة.
مــن ناحيــة أخــرى، متكــن الســائق التفــاال ومســاعده 
الســائق ميــكا أنتيا من حتقيق الفــوز باملرحلة الثامنة 
لهــم من الرالي في املرحلــة اخلاصة SS21، ليؤهلهم 
مجمــوع النقــاط التــي حصدوها خال مراحل الســباق 
املختلفــة مــن اعتــاء منصــة التتويــج ألول مــرة هــذا 

املوسم. ودون أدنى شك، فقد ساعد الظفر مبركزين 
علــى منصــة التتويج الفريق من االقتراب من املتصدر 

في بطولة العالم للمصنعني. 
وتعليقــاً علــى هــذا اإلجنــاز، قــال الســيد آكيــو تويــودا، 
رئيــس الفريــق: »رحبت بنــا مدينة يوفاســكوال، والتي 
حتتضن هذا الرالي، بعبارة ’أهاً بكم على طرقاتنا‘، 
متامــاً كمــا جرى في العام املاضي. وعاوة على ذلك، 
فقــد أطلقــوا علــى مركبتنــا لقــب ’البطل احمللــي‘. أُِكن 
الكثير من التقدير للســكان احملليني وجميع مشجعينا 
فــي كافــة أنحــاء العالــم. كمــا أود أن أهنــئ الســائقني 
تانــاك ويارفيويــا، الذيــن تربعــا على املركــز األول على 
التتويــج، وكل مــن الســائقني التفــاال وأنتيــا،  منصــة 
اللذيــن أحــرزا املركــز الثالــث، والشــكر موصــول إلــى 
جميــع أعضــاء الفريــق. ولــدي قناعة راســخة أن األداء 
االستثنائي واملمتع للسائقني ومساعديهم سيجعل من 
مركبــة تويوتــا يــارس أفضــل مركبة علــى اإلطاق في 
فئتهــا. ســيواصل الفريــق بــذل قصــارى جهــده إلحراز 
لقب بطولة املصنعني، وليتمكن سائقينا ومساعديهم 
مــن الفــوز بلقب بطولة العالم للراليات. كما أمتنى أن 
يســتمر معجبينــا فــي دعمهــم املتواصل لفريــق ’جازو 

للسباقات‘».
يــارس  تويوتــا  مركبــة  ســائق  تانــاك،  أوت  قــال  كمــا 
للراليات WRC التي حتمل الرقم 8: »ينتابني شــعور 
ال يوصف بالسعادة لتحقيق هذا النصر. كان من املهم 
للغايــة إحــراز نتيجــة جيدة هنــا ملســاعدتنا على تعزيز 
مركزنــا فــي بطولتــي املصنعــني والســائقني. وأرى أن 
هذه نتيجة مثالية لبدء اجلزء الثاني من املوســم. كما 
أعتقــد أن ذلــك ســيمنح الفريــق بأكملــه دفعــة كبيــرة 
لأمــام، ونحــن األن بحاجــة إلــى احلفــاظ على زخمنا 

انطاقاً من احملطة التالية في أملانيا«.
شــاركت تويوتــا على مدى الســنوات املاضية في العديد 
مــن رياضــات ســباقات الســيارات، مبا في ذلك ســباق 
الفورموال 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، و«سباق 
نوربورغرينــغ للتحمــل 2٤ ســاعة«. وكانــت مشــاركة 
تويوتــا فــي هــذه الفعاليــات تتــم عبــر فــرق وكيانــات 
منفصلة داخل الشــركة حتى أبريل 2015 حني قامت 
 ،GR »شــركة تويوتا بتأســيس قسم »جازو للســباقات
مجــال  فــي  أنشــطتها  جميــع  توحيــد  بهــدف  وذلــك 
رياضة سباقات السيارات حتت سقف واحد. وانطاقاً 
مــن قناعــة تويوتــا وشــعارها »نكتســب اخلبــرة علــى 

الطرقــات؛ لنصنــع أفضــل املركبــات«، يســلط »جــازو 
ســباقات  رياضــة  دور  علــى  الضــوء   GR للســباقات« 
الشــركة  الســيارات بوصفهــا ركيــزة أساســية اللتــزام 
بتطويــر أفضــل مركبــات علــى اإلطــاق. وباالســتفادة 
من سنوات اخلبرة املكتسبة في ظل الظروف القاسية 
ملنافســات رياضــة الســيارات املختلفــة، يهــدف »جــازو 
إلــى تطويــر تقنيــات رائــدة وحلــول   GR للســباقات« 
القيــادة  جديــدة مــن شــأنها أن متنــح اجلميــع متعــة 

وروح املغامرة واالنطاق بحرّية.
هــذا وســيتم تنظيم الرالــي القادم »رالي دويتشــاند« 
فــي أملانيــا، والــذي ميكــن اعتبــاره على أنــه يتألف من 
ثاثــة ســباقات مختلفــة مجموعــة فــي ســباق واحــد. 
وســيقام هــذا الرالــي علــى الطرقــات املعبــدة، ويتميــز 
فــي  العنــب  كــروم  مــزارع  عبــر  املتعرجــة  مبســاراته 
منطقــة موزيــل، ومنطقــة بومهولــدر العســكرية التــي 
تشــتهر بصعوبتهــا، واملســارات الســريعة عبــر املناطــق 
الريفيــة فــي ســارالند. وممــا ال شــك فيــه أن الســمات 
املختلفــة لهــذه الطــرق وظــروف الطقــس املتغيرة في 
كثيــر مــن األحيان تشــكل حتدياً حقيقيــاً لعملية إعداد 

املركبات واختيار اإلطارات املناسبة.

... WRC علــى متــن مركبـــة تويوتـــا يارس للراليــــات
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جيب جالديتور اجلديدة كليا
شاحنــة البيــك أب األكثــر قــدرة تتســم بوظائــف

عمليــــة فريــــدة وجتربـــة قيـــادة ممتعــة 

مّت بنــاء »جيــب جاديتور” اجلديد انطاقاً من إرث العامة 
التــي ميكــن  الغنــي مــن شــاحنات “جيــب” املتينــة والقويــة 
االعتمــاد عليهــا والتــي تعتبــر صيغة ال مثيل لهــا من تصميم 
“جيــب” األصيــل واحلريــة التــي متّيــز الســيارات املكشــوفة، 
والبراعــة فــي الوظائــف، وتعدديــة االســتخدام، واحملــّركات 
الوقــود، وديناميكيــات  اســتهاك  فــي  العاليــة  الكفــاءة  ذات 
متفّوقــة علــى الطــرق املعّبدة والوعرة، مــع مزايا تكنولوجية 

متقّدمة على صعيدي السامة واالّتصال.
تعــود شــاحنة البيــك أب األولى من »جيــب« إلى عام 19٤7، 
حني قّدمت شــركة »ويليز أوفرالند” شــاحنة الطن الواحد 
رباعيــة الدفــع واملبنيــة علــى أســاس طــراز 2A-CJ، والتــي 
الشــاحنات الصغيــرة مبــا  عــدٌد مــن طــرازات  تاهــا الحقــاً 
فيهــا FC-170/150 )1957-1965(، وجيــب جاديتــور فئــة 
 )1985-1981( ســكرامبلر   8-CJ )1963-1987(، وجيــب   J
ســنة،   27 وبعــد  اليــوم،   .)1992-1986( كومانشــي  وجيــب 
تعــود عامــة جيــب إلى قطاع الشــاحنات الصغيــرة مع طراز 
ممّيز، وهو عبارة عن مركبة متعددة األغراض، مفتوحة، 
وممتعــة للقيــادة تتمّيز بإمكانات رائعة للقيادة على الطرق 
األغــراض  لنقــل  واملرونــة  احلريــة  مــن  مــع مزيــد  الوعــرة 
والعدة والشــحن بفضل مســاحة التحميل أو السرير املصنوع 

من الفوالذ والذي يبلغ طوله 152 سنتيمتراً. 
مــن  فريــدة  مركبــة  اجلديــد  جاديتــور”  »جيــب  ويُعتبــر 
نوعهــا، حيــث مّت تطويــر صيغــة راجنلر املعروفــة من خال 
إضافــة مســتويات إضافية مــن تعددية االســتعمال واحلرية 
وديناميكيــات القيــادة الفائقــة علــى الطــرق الوعــرة وصــوالً 
التعامــل مــع التضاريــس. وتأتــي  إلــى قدرتهــا املمّيــزة علــى 
براعــة املركبــة علــى الطــرق الوعــرة التــي ال تضاهــى بفضــل 
نظــام كوماند-تــراك، وروك-تــراك للدفــع الرباعي، واجليل 
الثالث من محاور دانا ٤٤، وخزائن »ترو-لوك« الكهربائية 
التــوازن األمامــي اإللكترونــي  األماميــة واخللفيــة، وعمــود 
اخلــاص بفئتــه، والعجــات اخلاصــة بالطرق الوعــرة قياس  
ُصنعــت »جيــب جاديتــور” اجلديــدة فــي توليــدو، أوهايــو، 
وهــي ُمتاحــة بثاثــة خيارات هــي “ســبورت” و«أوفرالند” 
و«روبيكون”. ومن املتوّقع أن تصل إلى صاالت العرض في 
منطقــة الشــرق األوســط فــي النصــف األول من عــام 2020، 

أّما السوق األوروبي فيمكن أن يتوّقع السيارة أواخر السنة.
تصميم جيب األصيل بلمسات عصرية

متــني  بتصميــم  كليــاً  اجلديــدة  جاديتــور”  »جيــب  تتمّيــز 
مــن  أّنــه  علــى  الفــور  علــى  عليــه  التعــّرف  وقــوّي، وميكــن 
“جيــب” بفضــل ملســاته التصميميــة التقليديــة. وقــد حافــظ 
فريق التصميم على الشــبك األمامي ذات الســبع فتحات التي 
جندهــا فــي طــرازات “راجنلــر” غير أّنها أوســع فــي “جيب 
جاديتــور” للحصــول علــى كميــة هــواء إضافيــة للمســاعدة 
فــي قــدرة الســيارة على الســحب. أّما ســطح الشــبك األمامي 

فُمرتدٌّ قلياً إلى اخللف تعزيزاً للديناميكية الهوائية.
محّركات متطّورة منخفضة االستهاك

اجلديــد  جاديتــور”  »جيــب  محــّركات  مجموعــة  تضــّم 
بالكامــل محــّرك “بنتاســتار” املجــّرب من ســّت أســطوانات 
بشــكل V )V6( ســعة 3.6 ليتر، وهو متاح فقط في األســواق 
األوســط، ومحــّرك  الشــرق  ذلــك  فــي  أوروبــا، مبــا  خــارج 
“إيكوديــزل” مــن ســّت أســطوانات بشــكل V ســعة 3 ليتــر، 

وسيكون هذا احملّرك الوحيد املتاح في أوروبا.
ويوّلد محّرك »بنتاستار” من مجموعة فيات كرايسلر 285 
حصانــاً و3٤7 نيوتــن متــر مــن العزم، ويضــّم خاصية وقف 
احملــرك عنــد الوقــوف كتجهيز قياســي. وقــد ُصمم احملرك 

ليعطــي نطــاق عــزم واســعاً مع تركيــز على منــح العزم على 
ســرعة دوران منخفضــة، وهــذه ميــزة مهمــة للتعامــل مــع 

الطرق الوعرة للغاية.
علــى  وســيكون محــّرك »إيكوديــزل” ســعة 3 ليتــر متاحــاً 
كامل طرازات “جاديتور” في أوروبا. ومن املتوّقع أن يوّلد 
احملــرك 260 حصانــاً و600 نيوتــن متــر مــن العــزم، ويضــّم 
خاصيــة وقــف احملــرك عنــد الوقــوف. وصّممــت مجموعــة 
فيــات كرايســلر فــي أوروبــا وأفريقيا والشــرق األوســط هذا 
للشــحن  محّســنة  بتكنولوجيــا  ويتمّيــز  وصنعتــه  احملــرك 
بالتوربــو مع محمل منخفض االحتكاك مصّمم ليعطي أداّء 

جيداً على السرعات املنخفضة واملؤقتة.
وتتمّيز »جيب جاديتور” اجلديدة بناقل حركة أتوماتيكي 
الطــرق  علــى  احملــرك  أداء  يحّســن  ممــا  ســرعات،  بثمانــي 
الوعــرة ويؤّمــن طاقــة سلســة وفعالــة عنــد الســير بســرعات 
األتوماتيكــي  الســريعة. وناقــل احلركــة  للطرقــات  مناســبة 
طــرازات  كل  علــى  قياســي  جتهيــز  هــو  ســرعات  بثمانــي 

“جاديتور” وكل خيارات احملركات.
الشــاحنة متوســطة احلجــم األكثــر قدرة علــى اإلطاق ومن 

دون مساومة
مينــح »جيــب جاديتــور” قدرات أســطورية علــى الطرقات 
الوعــرة بفضــل نظاَمــي دفع رباعي متطوريــن. ويضّم نظام 
“كومانــد تــراك للدفــع الرباعــي”، وهــو جتهيز قياســي على 
طــراَزي “ســبورت” و«أوفرالنــد” علبــة حتويــل بســرعتني 
مــع نســبة 2.7:1 للســرعة املخّصصــة للمجــال املنخفــض، مع 
محوريــن أمامــي وخلفــي متينــني مــن نــوع “دانــا ٤٤” مــن 

اجليل الثالث مع نسبة 3.73 للمحور اخللفي.
وعلى طراز »جاديتور روبيكون” يضّم نظام “روك تراك 
للدفــع الرباعــي” محــوراً خلفيــاً متيناً من نــوع “دانا ٤٤” مع 

نسبة ٤:1 للسرعة املخّصصة للمجال املنخفض.
املتقدمــة  والســامة  األمــان  مزايــا  مــن  كاملــة  مجموعــة 

االختيارية والقياسية
عنــد  األهميــة  شــديدي  عنصريــن  والســامة  األمــان  شــّكل 
تطويــر »جيــب جاديتور” اجلديــدة، فباتت تقّدم مجموعة 
من مزايا األمان والسامة الهامدة والناشطة، منها مراقبة 
النقطة العمياء والكشــف عن املســار اخللفي وكاميرا أمامية 
األمامــي  االصطــدام  مــن  حتذيــر  ونظــام  الوعــرة  للطــرق 
ونظــام تثبيــت الســرعة املتكيــف مــع خاصيــة وقــف احملــرك 
عنــد الوقــوف. وتضــم التجهيــزات القياســية كاميــرا خلفيــة 
لركــن الســيارة مــع خطوط شــبكية ديناميكية ومــؤازر ركن 
أمامــي وخلفــي ونظــام إلكترونــي للتحكــم بالثبــات ونظــام 

إلكتروني للتخفيف من مخاطر االنقاب. 
يقــّدم  الرابــع  اجليــل  مــن   Uconnect »يوكونكــت”  نظــام 

تكنولوجيا متقدمة 
تتوافــر »جيــب جاديتــور” اجلديــدة بنظاَمــي “يوكونكــت”: 
نظــام “يوكونكــت” للماحــة قيــاس 7 بوصــات و8.٤ بوصــة 
اللــذان يؤمنــان مزايا االتصــال والترفيه واملاحــة، ويضمان 
مجموعــة عــدادات LED باأللوان. ويقــدم أّي من النظامني 
مزايا سهلة االستعمال وقوة معاجلة أعلى ووقت أقّل للبدء 
 Apple بالعمــل وشاشــات ملســية عاليــة الوضــوح مع اتصاليــة
بــدون  الهاتــف  الســتعمال   Android Autoو  CarPlay

ً اليدين واملاحة وإرسال الرسائل شفهيا

تتميـــز بتصميـــم )جيب( األصيـــل ...
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تفتخر شــركة ناصر بن خالد للســيارات، الوكيل العام املعتمد 
ملرســيدس-بنز فــي قطــر، بتقــدمي املركبــة الرياضيــة املميزة 
وتتوفــر  الســاحرة.  كوبيــه   ٤3  Mercedes-AMG GLE
الســيارة اآلن فــي صالــة عــرض مرســيدس-بنز علــى طريــق 
سلوى. متزج مرسيدس-بنز من خال سيارتها GLE كوبيه 
أجمــل مــا تقدمه فئتــني مختلفتني مــن الســيارات، تتميز كل 
منها بأسلوبها املختلف لتمنح هذه السيارة التصميم الرياضي 
بأســلوب الكوبيــه الرائــع ممزوجــاً بخصائــص القــوة والهيبــة 
لســيارات الدفع الرباعي القوية. إلى جانب اعتمادها لدينامية 
تبــدو  كوبيــه   GLE فــإن  املعبــدة،  الطــرق  علــى  الســيارات 
هجوميــة وصارخــة لتحــدي الطــرق الوعــرة أيضــاً. وبالنظــر 
إلــى انســيابية جوانبهــا وتصميمهــا االمامــي واخللفــي، تبــرز 
هــذه الســيارة بخصائــص الســيارات الرياضيــة الفاخــرة التــي 

متيز مرسيدس-بنز.
نظــام التحكم الديناميكــي DYNAMIC SELECT: التنقل 
الســلس من وضعية الســباق إلى الرياضي إلى وضعية التوقف 

والراحة
الرياضيــة  الكوبيــه  مبيــزات  كوبيــه   GLE ســيارة  تنضــح 
الســائق  يشــعر  حيــث  القويــة،  انطاقتهــا  مــن  احلقيقيــة 
الرياضيــة  اخلصائــص  مبــدى  ســواء  حــد  علــى  والــركاب 
اكثــر مــن كونهــا ســيارة دفــع رباعــي تقليديــة.  للســيارة 
مقارنــة  منخفــض  الســيارة  مــن  الصــادر  فالصــوت 
بالســيارات الرياضيــة القوية والتجاوب العفوي واملباشــر 
جلميــع االوامــر والوظائــف يضمــن شــعورك باحلمــاس 
والتشــويق. فــي املقابــل، ميكــن للســيارة أن توفــر شــعوراً 

فائقــاً بالهــدوء وساســة عاليــة فــي القيــادة بحيويــة. امــا 
 DYNAMIC كوبيــه فهــي خاصيــة GLE امليــزة االخــرى لـــ
SELECT التــي توفــر العديد من خيارات ومتعة القيادة في 

سيارة واحدة فاخرة.
الثبات :

قيــادة  وعجلــة   ADS Plus خاصيــة  مــع   AIRMATIC
ACTIVE CURVE SYSTEM رياضية ونظام نشط

إلــى جانــب قدرته على توليد القوة الفائقة، فإن نظام التعليق 

الهوائي AIRMATIC ذي التصميم اجلديد إلى جانب نظام 
التخميــد املتغيــر باســتمرار ADS Plus يضمــن الثبــات الكبير 
خــال القيــادة. يغيــر نظــام التخميــد منطقــة التركيــز وفــق 
وظيفــة DYNAMIC SELECT التي يتم اختيارها مســبقاً. 
وفــي حــني يوفــر SPORT+ اكبــر قــدر مــن راحــة القيــادة، 
ميّكــن خيــار COMFORT مــن منــح الراحــة القصــوى فــي 

القيادة مع أفضل حيوية حركة ممكنة للسيارة.
األداء :

إلى جانب التصميم املميز، والتعليق االســتثنائي والتكنولوجيا 
الفائقــة، وكذلــك أنظمــة املســاعدة املعروفة فــي فئات عديدة 
فــي مرســيدس-بنز، مت جتهيــز GLE كوبيــه بالعديــد مــن 

التجهيــزات املعتمــدة واالختياريــة والباقــات التــي تثري 
جتربة القيادة. مت تزويد

 6 مــن   V6 مبحــرك  كوبيــه   ٤3  Mercedes-AMG GLE
اســطوانات ليولــد قــوة 270 كيلــو واط )367 حصانــاً( وعــزم 
مــن  املركبــة  وتنطلــق  الواحــد.  املتــر  فــي  نيوتــن   520 دوران 
الثبــات إلــى 100 كيلومتــر/ ســاعة فــي 5.7 ثــواٍن. ويتوفر ناقل 
مــن   +Sport بوضعيــة    DYNAMIC SELECT احلركــة 
ضــن املواصفــات االعلــى فــي هــذه الفئــة. ومت اعتمــاد إطارات 
مــن حجــم 20 إنشــاً أي مــا يعــادل 50,8 ســم. وللباحثــني عــن 
ســيارة أكثــر رياضيــة، تتوفــر إطــارات بحجــم 21 إنشــاَ )53,3 

ســم( أو 22 إنشــا )55,9 سم( 
اخلفيفة.

ناصـر بن خـالد للسيـارات
تطرح Mercedes-AMG GLE 43 كوبيه في السوق القطري

تعــد اخليــار الرياضــي األفضــل على اإلطــالق ...




