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بعــــــد ثالث ســــــاعات مــــــن جتربة القيــــــادة على 
جبــــــال األلب وربوع سويســــــرا، ســــــألت الســــــيدة 
األملانية العجوز مترجمة الوفد الصحفي: مالي 
ال أرى أحــــــداً فــــــي الطرقات أو علــــــى املقاهي؟ 
أجابــــــت ألنه وقــــــت العمل.. وحتــــــى أخرج من 
منطقــــــة اإلحراج بادرتها بســــــؤال: هل تعشــــــق 
نســــــاء أوربا الســــــيارات؟ أجابت: نحن مثل نساء 
العالم، نعشق املجوهرات والسيارات وخصوصاً 
الــ »رولزرويس« ليــــــس ألنها األفضل، بل ألنها 
أغلى الســــــيارات، يا عزيزتي نحــــــن بنات حواء 
واحدة ..!! قلت في ســــــّري ونحن العرب أوالد 
آدم عليه الســــــالم واحد أيضاً، ومع هذا نعشــــــق 
ان نقضي أوقاتنا على املقاهي والطرقات أكثر 

من املصانع و املكاتب!
تعلمت الســــــيدة العجوز اللغة العربية وهي في 
اخلامســــــة واخلمســــــني مــــــن عمرهــــــا، أي بعد 
بلوغها سن التقاعد واتخذت قراراً بأن تزيد من 
دخلها بعد أن مت حذف بند املكافآت والبدالت 
مــــــن قاموســــــها اليومــــــي، واليوم هي في ســــــن 
اخلامسة والســــــتني وبكامل لياقتها واالبتسامة 
ال تفــــــارق وجههــــــا الطفولي، حتــــــى ونحن في 
نهاية جتربة القيادة التى اســــــتغرقت أكثر من 
عشر ساعات، مابني مؤمتر التدشني والقيادة 
علــــــى الطرقــــــات وهــــــي مازالت تبهرنــــــي كلما 
ســــــردنا احاديث عن خبرات احلياة وليس هذا 
كل ما في جعبتها، بل أذهلتني وهي تتكلم عن 
رؤيتها املستقبلية، وحلمها الترشح ملنصب في 

حزب سياســــــي، وإذا لم توفق فهناك اخلطط 
البديلة، ستتقدم لترشيح نفسها لرئاسة بلدية 
مقاطعة برميني، وعندما ســــــألتها: وماذا عن 
رحالت القمر املُزمع تشغيلها؟ قالت: أنا أعشق 
الوقوف علــــــى األرض، ال أريد أن أطير بكل ما 
أدخــــــره من نقــــــود، فالرحلة للقمــــــر ُمبالغ في 
تكلفتها من حيث الثمــــــن والوقت الضائع، إنها 

رفاهية دون طعم أو رائحة..!!
يــــــا عزيــــــزي.. اجعل يومــــــك طويــــــالً مهما كان 
قصيراً، فاليوم 2٤ ســــــاعة فــــــي كل نقطة على 
الكــــــون، ولكن هناك من يســــــتغل كل »فيمتو« 
ثانيــــــة في يومــــــه وهناك من ينــــــام ثالثة أرباع 
حياته يحلم بأن تهبط عليه ثروة من السماء، 
رغــــــم جتاهله أن هنــــــاك مليــــــاراً أو أكثر مثله 
يحلمــــــون نفس احللــــــم وينتظــــــرون على نفس 
األريكة، وينظرون إلى نفس الســــــماء ومع هذا 
ينتظــــــر الواحد في املليار احلظ ســــــألتني بادب 
جم: ماهي خطتك املستقبلية ؟ قلت لها أخطط 
ان استثمر في اوالدي بالتعليم والصحة، قالت 
سألتك عن خطتك املستقبلية ال خطط اوالدك 
ياعزيزي من اكثر اجلمل التى اعشقها ما يقال 
علــــــى الطائرات اثناء االقــــــالع اهمها من وجهة 
نظــــــري عند حــــــدوث انخفاض في االكســــــجني 
يتدلــــــى قناع يجب عليك ان تنقذ نفســــــك حتى 
تســــــتطيع ان تنقذ اوالدك او االخرين فخطتك 

املستقبلية قد تكون انقاذ خلطط اوالدك
..هذا واهلل أعلم.
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فولفو للسيارات حتتفل بستني عاما
على اطالق مكتبها الرقمية املتاحة للجميع

قــــــررت فولفو للســــــيارات للمــــــرة األولى تســــــهيل 
الوصول إلــــــى قاعدتها املعرفية عن الســــــالمة من 
خــــــالل مكتبتهــــــا الرقميــــــة املركزيــــــة التــــــي حتث 
العاملــــــني فــــــي مجــــــال صناعــــــة الســــــيارات علــــــى 
استخدامها سعياً لتوفير طرق أكثر أمانًا للجميع.

ويرمز هذا اإلعالن إلى فلســــــفة الشــــــركة املتمثلة 
فــــــي تعزيــــــز الســــــالمة من خــــــالل تبــــــادل املعرفة 
التي تســــــاعد على إنقاذ األرواح وذلك في الذكرى 
الســــــتني ملا قد يكون أهم اختراع في تاريخ سالمة 

السيارات، حزام األمان ثالثي الركائز.
وبهــــــذه املناســــــبة، قــــــال فيصــــــل شــــــريف، العضو 
املنتدب لدوماسكو، املوزع احلصري لشركة فولفو 
للســــــيارات في قطر: »تتمتــــــع فولفو مبصداقية ال 
تضاهى في مجال الســــــالمة وتشتهر مبساهماتها 

فــــــي التقــــــدم االجتماعي. وقد عمــــــل مركز فولفو 
للســــــالمة علــــــى مدى عقــــــود على تطويــــــر تقنيات 
ســــــالمة جديدة تضمن أقصى دراجات الســــــالمة 
فــــــي الســــــيارات أمام ما قــــــد يحدث أثنــــــاء القيادة 
علــــــى الطرقات. وقد جتاوزت االختبارات مفهوم 
»الشــــــخص العادي« الذي متثله الدمى املستخدمة 
في اختبــــــار التصادم، حيــــــث مت تعزيزها حلماية 
جميع األشــــــخاص، بغــــــض النظر عــــــن اجلنس أو 

الطول أو الشكل أو الوزن«.
وأضاف: »جتســــــد مبادرة مشروع E.V.A. تقليد 
املشاركة الذي لطاملا تبنته فولفو وهي تساعد على 
حتسني السالمة املرورية للجميع. ونحن فخورون 
بكوننا شــــــركاء فولفو في قطر، ما يتيح لنا توفير 

أكثر السيارات أمانًا على الطرقات لزبائننا”.

وتشــــــير التقديرات إلــــــى أن  حزام األمان ثالثي 
الركائز الذي ابتكرته شــــــركة فولفو للســــــيارات 
عام 1959، ســــــاهم فــــــي إنقاذ حيــــــاة أكثر من 
مليــــــون شــــــخص علــــــى مســــــتوى العالــــــم، ليس 
فقط في ســــــيارات فولفو ولكن في العديد من 
الســــــيارات األخرى، وذلك بفضل قرار الشركة 
مبشــــــاركة هــــــذا االختــــــراع لتحســــــني الســــــالمة 
املرورية. وتواصل فولفو منذ ذلك احلني إعطاء 
األولوية للتقدم االجتماعي على املكاسب املالية 

وحدها.
احتفــــــاالً بهذا اإلجناز الهــــــام وتأكيداً على أن تقليد 
املشــــــاركة يتجــــــاوز بــــــراءات االختــــــراع واملنتجات 
املادية، أطلقت فولفو للســــــيارات مبادرة مشــــــروع 
E.V.A. وجتسد املبادرة وحتتفل بستني عاًما من 

مشــــــاركة البحوث في مجال سالمة السيارات مع 
العالم، كما تسلط الضوء على مشكلة عدم املساواة 

في تطوير سالمة السيارة.
واســــــتناداً لألبحاث التي قامت بها فولفو للسيارات 
 E.V.A كما دراسات أخرى متعددة، بنّي مشروع
أن النســــــاء معرضــــــات أكثر مــــــن غيرهن خلطر 
اإلصابــــــة في حــــــوادث الســــــير. فالفروقــــــات مثالً 
في التكوين التشــــــريحي وقوة العنــــــق بني الرجال 
والنســــــاء تعنــــــي أن النســــــاء أكثر عرضــــــة إلصابات 

الرقبة االرتدادية.
وبنــــــاء على هــــــذه الدراســــــات وبيانــــــات اختبارات 
التصــــــادم اخلاصة بها، اخترعت فولفو للســــــيارات 
دمى افتراضية الستخدامها في اختبارات تصادم 
الســــــيارات في محاولة لفهم هذه احلوادث بشكل 

أفضل وتطوير تقنيات سالمة تساعد على حماية 
الرجــــــال والنســــــاء على حّد ســــــواء. وتوصلت بذلك 
إلى أول تقنية وهي تقنية WHIPS للحماية من 
إصابــــــة الرقبة االرتدادية عــــــام 1998 التي أعطت 
مقاعد سيارات فولفو ومساند الرأس فيها شكلها 

الفريد.
وال تــــــزال فكرة إعطاء األولوية للتقدم املجتمعي 
تقود أعمال تطوير السالمة في فولفو للسيارات، 
فهــــــي تعمــــــل اآلن على تطــــــور تقنيــــــة جديدة ال 
تلبي فقط معايير الســــــالمة وجتتاز االختبارات 
التنظيميــــــة العاديــــــة، بــــــل أيضــــــاً تبــــــني مجاالت 
حتســــــني الســــــالمة بفضل بيانات أبحاث الشركة 
والتحليل الدقيق لعشــــــرات اآلالف من احلوادث 

الواقعية.

تتمتــع مبصداقيــة ال تضاهــى فــي مجــال السالمــة ...

األثنــــــني 18 ذو احلجــــــة 1٤٤0 هـ 19 أغســــــطس 2019 م  العدد )285(

2

نظمت شاحنات فولفوVolvo Trucks ، وهي 
واحدة من أبرز الشــــــركات املّصنعة للمركبات 
التجارية الثقيلة، حتّدي قيادة شاحنات فولفو 
للعــــــام 2019 في قطر بتاريــــــخ 13 يونيو، حيث 
دعــــــت أفضل الســــــائقني فــــــي قطر إلــــــى اختبار 

مهارات القيادة لديهم.
وقد تنافس اثنان وعشــــــرون سائقاً من أفضل 
ســــــائقي الشــــــاحنات فــــــي قطــــــر من شــــــركات 
مختلفة فــــــي حتّدي هذا العــــــام للحصول على 
فرصــــــة الفوز برحلــــــة مصّممــــــة خصيصاً إلى 
السويد للقيام بزيارة حصرية إلى مصنع فولفو 
باالضافــــــة إلى متحف ومركــــــز االختبار التابع 

لشركة شاحنات فولفو.
وحصل مارفني أداتو فالديز من شركة بايرن 
 Byrne Equipment Rental لتأجير املعدات
على املركز األول هذا العام، يليه الشيخ محمد 
شــــــيخ داوود مــــــن شــــــركة طوكيــــــو خلدمــــــات 
 Tokyo Freight Services ذ.م.م  الشــــــحن 
WLL فــــــي املركز الثاني، وخالــــــد عبد العظيم 
عثمان من شــــــركة اخلليج للمعدات االنشــــــائية 

Gulf Construction Machinery في املركز 
الثالث.

وكان الهــــــدف مــــــن حتــــــّدي قيــــــادة شــــــاحنات 
فولفــــــو التركيــــــز على الســــــائق وتعزيــــــز أهمية 
الســــــائقني املهــــــرة واملؤهلني. وقد مت تســــــجيل 
نقــــــاط الســــــائقني بنــــــاًء علــــــى الثــــــالث الركائــــــز 
الرئيسيه للفولفو وهي: كفاءة استهالك الوقود 

واإلنتاجية والسالمة.
يلعب السائقون دوراً رئيسياً في معدل استهالك 
الوقــــــود. ويســــــاعد حتكم الســــــائق علــــــى كيفية 
االنطالق والتوقف، والســــــرعة التــــــي يقود بها، 
ومقــــــدار الوقت الذي يقوده بإســــــتخدام مثبت 
الســــــرعة، في حتديد اســــــتهالك الوقود. ويقول 
فيصــــــل شــــــريف، املديــــــر اإلداري لدوماســــــكو، 
وهي املــــــوّزع احلصــــــري لشــــــاحنات فولفو في 
قطر: »في حني نهدف إلى بناء شاحنات ذات 
اســــــتهالك منخفــــــض للوقود، فنحــــــن نرى أّنه 
من املهم بالقدر نفسه وجود سائقني يتمّتعون 

بكفاءة في استهالك الوقود.«
أمــــــا بالنســــــبة إلــــــى اإلنتاجية، فُيحدث الســــــائق 

كّل الفرق بفضــــــل مهاراته ودقته وكفاءته في 
القيادة. ولطاملا حاولت شــــــركة شاحنات فولفو 
دعم سائقي الشاحنات من أجل زيادة الكفاءة 
عن طريق توفير أحدث االبتكارات الفنية مثل 
Volvo FMX التي ترّكز على مهارات املناورة.

اإلداري  املديــــــر  شــــــريف،  فيصــــــل  وأضــــــاف 
لدوماســــــكو قائالً: “لطاملا ترّبعت السالمة على 
ســــــّلم أولويات فولفو. ومن أجل ضمان سالمة 
اجلميع، ال بّد من وجود ســــــائق ماهر ومنتبه. 
ويقوم حتّدي سائقني  شاحنات الفولفو بتقييم 
انتبــــــاه الســــــائق ودّقته بناًء علــــــى مجموعة من 

النقاط والقواعد”.
وقد ســــــّلط حتّدي قيادة شاحنات فولفو للعام 
2019 فــــــي قطــــــر الضوء علــــــى التحّديــــــات التي 
يواجهها ســــــائقو الشــــــاحنات في البــــــالد يومياً. 
وغالبًــــــا مــــــا تكــــــون مهــــــارات الســــــائقني العامل 
املؤسســــــة وربحيتهــــــا  إنتاجيــــــة  فــــــي  احلاســــــم 
وأمانها. ويســــــاعد هــــــذا التحّدي الســــــنوي على 
استنباط رؤى للتأّكد من أّن فولفو تقّدم دائماً 

األفضل لسائقيها.

واحدة من أبرز الشركات املصنعة للمركبات التجارية الثقيلة ...

حتدي قيادة شاحنات فولفو اثنان وعشرون سائقا
من أفضل سائقي الشاحنات في قطر



ناصر بن خالد للسيارات
تقدم عرضا جديدا ومميزا على باقات الصيانة

إيهاب الفقي :
يسعدنــا تقديـــم العـــرض لعمـــالء
مرسيدس-بنز ليستفيدون
من أسعـــار مخفضـــة لقطــــع الغيـــــار

أعلنــــــت شــــــركة ناصر بن خالــــــد للســــــيارات، الوكيل 
املعتمد ملرســــــيدس-بنز في قطر، عن تقدمي باقتي 
الصيانــــــة  A و B املخصصــــــة لســــــيارات ومركبــــــات 

مرسيدس-بنز في قطر بأسعار مميزة.
ومركبــــــات  ســــــيارات  علــــــى  العــــــرض  ويســــــري 
 SLS مرســــــيدس-بنز باستثناء مرسيدس-مايباخ و
و SLR ويتضمــــــن تخفيضــــــات علــــــى أســــــعار قطع 
الغيــــــار األصلية باإلضافــــــة إلى أســــــعار خاصة على 

كلفة التصليح.
وقــــــال املهندس إيهاب الفقي املدير التنفيذي لقطاع 
السيارات في شركة ناصر بن خالد للسيارات: “يسّر 
شركة ناصر بن خالد للسيارات تقدمي هذا العرض 
املميــــــز جلميــــــع عمــــــالء مرســــــيدس-بنز فــــــي قطر 
حيث يســــــتفيدون من أســــــعار مخفضــــــة على قطع 

الغيــــــار األصليــــــة وتخفيضات على كلفــــــة العمل في 
مراكــــــز الصيانة التابعة لناصر بن خالد للســــــيارات. 
وتأتي هذه العــــــروض بهدف دعم خدماتنا الراقية 
وتخفيــــــف الكلفة على أصحاب الســــــيارات ليحصلوا 
علــــــى أفضــــــل خدمــــــة صيانة وقطــــــع غيــــــار أصلية 

بأسعار مدروسة ومناسبة”.
وتشمل باقة الصيانة في الفئة A تغيير زيت وفلتر 
احملرك وفلتــــــر الهواء ومبرد الهواء وزيت الفرامل، 
بينما تشمل باقة الصيانة في الفئة B جميع خدمات 
الفئــــــة A باإلضافة إلى تغيير شــــــموع اإلشــــــعال في 
احملــــــرك، زيت وفلتر ناقل احلركــــــة وكذلك وجيه 

رأس ناقل احلركة )جاسكت(.
باإلضافــــــة إلــــــى املزايــــــا املذكــــــورة، تشــــــمل الباقتني 
فحص القطع التالية: نظام الفرامل، نظام التعليق، 

البطارية، مبرد احملرك، تسرب الزيت، إلى جانب 
فحص الوظائف الداخلية للمركبة. 

تبنــــــي ناصر بن خالــــــد للســــــيارات جناحها مرتكزة 
مــــــع عمالئهــــــا  قويــــــة ومســــــتدامة  علــــــى عالقــــــات 
القيمني مــــــن خــــــالل تزويدهم مبجموعة واســــــعة 
من املنتجات واخليارات. وقد أصبح اســــــم الشركة 
مرادفــــــاً للفخامــــــة والعراقة ويتميــــــز بتاريخ حافل 
من اجلودة في اخلدمة والريادة في السوق. وتعمل 
الشركة دائماً على حتقيق تطلعات ورغبات العمالء 
وتقــــــدمي أداء يفــــــوق توقعاتهم. اجلديــــــر بالذكر أن 
شــــــركة ناصر بن خالد تأسست في عام 1957 وهي 
املوزع املعتمد فــــــي قطر ألرقــــــى العالمات التجارية 
فــــــي العالــــــم وهــــــي: مرسيدس-بنز ومرســــــيدس-

AMG ومرسيدس-مايباخ.

على قطع الغيار األصلية ملركبات مرسيدس-بنز ...
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كشــــــريك عاملي لأللعــــــاب األوملبيــــــة والباراملبية، تهدف شــــــركة 
»تويوتا موتــــــور كوربوريشــــــن« إلى تقدمي حلــــــول تنقل تتجاوز 
مجــــــرد توفيــــــر املركبات الرســــــمية لــــــدورة »األلعــــــاب األوملبية 
والباراملبيــــــة طوكيــــــو 2020«، وذلــــــك من خالل مشــــــاركتها في 
»مشــــــروع طوكيــــــو 2020 للروبــــــوت«، وهــــــو مشــــــروع تقــــــوده 
»جلنة طوكيو املنظمة« لـ »أوملبيــــــاد وباراملبياد طوكيو 2020«، 
ويجمع حتت ســــــقف واحد احلكومة اليابانية، وحكومة مدينة 
طوكيو، باإلضافة إلى شــــــركاء هذه الدورة واخلبراء في مجال 

الروبوتات. 
وخــــــالل دورة »أوملبيــــــاد وباراملبيــــــاد طوكيــــــو 2020”، ســــــيتم 
استخدام الروبوتات التي ستقدمها تويوتا لدعم تنقل األشخاص 
في مختلــــــف املواقع واألماكــــــن. ومن خالل متكــــــني الناس من 
اختبار تطلعاتهم وأحالمهم، تؤمن شــــــركة تويوتا بأنها ستكون 

قادرة على املســــــاهمة بشــــــكل فعــــــال في حتقيــــــق إضافة نوعية 
للنجاح املتوقع من “أوملبياد وباراملبياد طوكيو 2020”. 

وتعليقاً على ذلك، قال الســــــيد نوبوهيكو كوغا الرئيس التنفيذي 
ملركــــــز أبحــــــاث تويوتــــــا التقدميــــــة: »نعمــــــل فــــــي شــــــركة تويوتا 
على تســــــخير تكنولوجيــــــا الروبوتات الصناعية فــــــي العديد من 
التطبيقات، وذلك من منطلق التزامنا الراســــــخ بـ ’دعم أنشطة 
احلياة البشــــــرية والتعايش في وئام مع اآلخرين‘. وعلى ســــــبيل 
املثــــــال، فقد عملنا منــــــذ العــــــام 200٤ على تطويــــــر ’الروبوتات 
الشــــــريكة‘ التي تركز على دعم األشــــــخاص غير القادرين على 
التحــــــرك مبفردهم، مبــــــا في ذلك املســــــنني. أمــــــا اآلن، وبينما 
تتبلــــــور رؤيتنــــــا في التحــــــول إلى ’شــــــركة للتنقــــــل‘، فإننا نعكف 
على توســــــيع جهودنا في مجال الروبوتــــــات من أجل منح كافة 
األفــــــراد حرية التنقل. إن ’حريــــــة التنقل للجميع‘ ال تعني فقط 
احلركة الفعلية لشــــــخص أو شــــــيء ما من مــــــكان إلى آخر، بل 
تشــــــمل أيضاً التنقل االفتراضي لألفراد. ويوفر ذلك مزيداً من 
الفرص الختبار أمور جديدة، أو االلتقاء والتفاعل مع اآلخرين، 
أو حتــــــى أن يكون له تأثيــــــراً عاطفياً. وفي ’أوملبيــــــاد وباراملبياد 
طوكيو 2020‘، نتطلع إلى إلهام خيال اجلمهور من خالل توفير 

’روبوتات الدعم‘ متاشياً مع جهودنا إلجناح هذه الدورة«.

تأكيدا على التزامها بـ )حرية التنقل للجميع( ...

روبوتات تويوتا ترتقي بتجربة األفراد خالل دورة 
)األلعاب األوملبية والباراملبية طوكيو 2020(
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تعتبــــــر BMW الفئة الثالثــــــة الطراز األكثر 
 ،BMW لــــــدى مجموعــــــة عاملًيــــــا  جناًحــــــا 
وجتمع طرازات الفئة الثالثــــــة األداء الفائق 
والتصميم املميز واألنيق للهيكل اخلارجي 
ومقصورة قيادة تتمتع بأفضل التجهيزات 
التقنية، لتفــــــرض مكانتها لــــــدى في عالم 
الطــــــرازات  إحــــــدى  باعتبارهــــــا  الســــــيارات 

الكالسيكية.
وتتمتع BMW الفئــــــة الثالثة اجلديدة كلًيا 
بتصميــــــم عصــــــري، وأداء فائــــــق، وكفــــــاءة 
عاليــــــة فــــــي اســــــتهالك الوقود، إلــــــى جانب 
العديد مــــــن املزايــــــا القياســــــية املذهلة التي 

.BMW تشتهر بها عالمة
وتقــــــدم BMW الفئــــــة الثالثة مزيــــــًدا من 
القوة في احملرك، باإلضافة إلى مقصورة 
أكثر رحابــــــة مزودة بأحدث التقنيات، في 
هيكل أخف وزنـًـــــا وأكثر متانة، فيما توفر 
التقنيــــــات احلديثــــــة املســــــتخدمة في جهاز 
نقــــــل احلركــــــة فــــــي ســــــيارة BMW قدرة 
أعلــــــى وقوة ســــــحب أكبــــــر وكفــــــاءة مثالية 
ألداء احملــــــرك رباعــــــي األســــــطوانات الــــــذي 
يعمل بالوقود. وتتوفر سيارة BMW الفئة 
الثالثــــــة صالون في طــــــرازات مختلفة هي 

.BMW M٤0i330 وi BMW
وجتســــــد الفئــــــة الثالثــــــة مــــــن BMW فــــــي 
جيلهــــــا الســــــابع شــــــعار عالمــــــة BMW في 
تقــــــدمي متعة القيــــــادة واألداء الفائق بفضل 
مجموعة رائدة مــــــن املزايا التي تتمتع بها، 
ومــــــن ضمنها هيــــــكل مبتانة أعلى بنســــــبة 
50%، وأضــــــواء LED في كل من الواجهتني 

االماميــــــة واخللفيــــــة للســــــيارة، باإلضافــــــة 
إلى مجموعة شــــــاملة من أنظمة مساعدة 

السائق.
وتولد تقنيــــــات املخمدات اجلديدة املعتمدة 
في BMW الفئة الثالثة اجلديدة واملترافقة 
مع محــــــرك عالــــــي األداء كلًيــــــا الرغبة في 
االنطالق الختبــــــار متعة القيادة فيما توفر 
أنظمة مساعدة السائق التي تتضمن أنظمة 
جديدة مصممة لتســــــهيل الركن والتحّرك 
في األماكن الضيقة ونظام قياس املسافات 
عند ركن الســــــيارة وكاميــــــرا خلفية ونظام 
املســــــاعدة على الركــــــن مع توجيه الســــــيارة 
بالطــــــول أو بالعــــــرض عنــــــد الدخــــــول إلــــــى 

موقف، مزيًدا من مزايا الراحة.
 BMW ويتميــــــز الشــــــكل اجلديــــــد لســــــيارة
بتصميــــــم  املألوفــــــة  الرياضيــــــة  الســــــيدان 
التجاريــــــة اجلديــــــد. فاخلطــــــوط  العالمــــــة 
الواضحة والســــــطوح املمــــــددة تُبرز اجلمال 
الرياضــــــي  وطابعهــــــا  للســــــيارة  العصــــــري 
وحضورهــــــا امللفت، وتتمتــــــع BMW الفئة 
الثالثــــــة اجلديــــــدة كلًيا بتصميــــــم عصري، 
وأداء فائــــــق، وكفــــــاءة عالية في اســــــتهالك 
الوقــــــود، إلــــــى جانــــــب العديــــــد مــــــن املزايــــــا 
القياســــــية املذهلــــــة التي تشــــــتهر بها عالمة 
BMW. كمــــــا متّهد مجموعة موّســــــعة من 
برامج مســــــاعدة الســــــائق الطريــــــق للقيادة 
الذاتيــــــة حيــــــث تتوفر أنظمــــــة التحذير من 
االصطدام ومن اقتراب املشــــــاة مع خاصية 
الفرملة األوتوماتيكية ونظام التحذير عند 

االنحراف عن املسار كتجهيز قياسي.

BMW الفئة الثالثة اجلديدة
جتــد متعــة القيــادة

األداء الفائــق والتصميــم األنيــق ...
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مدير نادي )مانشستر سيتي(
بيب غوارديوال يعني سفيرا لـ )نيسان(

)نيسان( و )سيتي فوتبول غروب( متّددان شراكتهما العاملية ...

مددت »نيس������ان« و«سيتي فوتبول غروب« شراكتهما 
العاملية بحيث يبقى صانع الس������يارات ش������ريك السيارات 
الرس������مي للمجموعة ولفرق كرة القدم التابعة لها في 

اململكة املتحدة والواليات املتحدة وأستراليا.
يش������ار إل������ى أّن »نيس������ان« و«س������يتي فوتب������ول غروب« 
شريكان منذ عام 2014، فقد كان صانع السيارات أول 
شريك متعدد األندية ل�«سيتي فوتبول غروب«، حيث 
عمل مع »مانشس������تر س������يتي«، ونادي نيويورك سيتي 
املش������ارك في ال������دوري األمريكي لكرة الق������دم، ونادي 
ملبورن س������يتي املش������ارك في الدوري األس������ترالي لكرة 

القدم.
وُعّي مدير نادي »مانشس������تر س������يتي« بيب غوارديوال 
ضمن إطار الش������راكة املمّددة س������فيراً ل�«نيسان«، وهو 
من أوسع املدّربي ش������هرة في العالم وأكثرهم حيازة 
لألوس������مة. فقد ق������اد مؤخراً ناديه نحو تس������جيل أرقام 
قياس������ية ف������ي موس������م »Fourmidables” حي������ث فاز 
“مانشستر سيتي” بالدوري اإلجنليزي املمتاز، وبكأس 
االحتاد اإلجنليزي، وب������كأس رابطة األندية اإلجنليزية 

احملترفة، وبدرع االحتاد اإلجنليزي.
وس������تبقى “نيس������ان” حاضرة على أعلى املستويات في 

كاف������ة مباريات “مانشس������تر س������يتي” للرجال والنس������اء 
التي س������تجري في ملعب االحت������اد وملعب “أكادميي” 
الش������هيرين، وفي مباري������ات فريق “نيويورك س������يتي” 
في ملعب يانكي، وكذلك في مباريات نادي “ملبورن 

سيتي” في ملعب “آمي بارك”.
وق������ال داميان ويلوبي، نائب الرئيس األول للش������راكات 
في املجموعة: “كانت “نيس������ان” أول ش������ريك ل�”سيتي 
فوتبول غروب” عام 2014، وأول ش������ركة عاملية تفهم 
رؤيتن������ا وأهدافن������ا وتع������ي منفع������ة اس������تخدام منوذجنا 
املؤّلف من ن������واٍد عدة من أجل التفاع������ل مع اجلماهير 

في مختلف األسواق األساسية حول العالم. وخير دليل 
على متانة ش������راكتنا متديد أجلها بحيث نواصل العمل 
مع������اً ونتعاون في مختلف املجاالت. “نيس������ان” عالمة 
جتارية عاملية رائدة في التس������ويق للرياضة. فهي متّثل 
االبتكار امللفت الذي ينعكس على شراكتنا، ويسعدنا أن 

نرى ما ميكننا أن نبتكره معاً.”  
من جهته، ق������ال رويل دو فريز، نائ������ب الرئيس األول 
لدى “نيسان” واملس������ؤول عن التسويق العاملي وجتربة 
العمالء واس������تراتيجية العالمة التجارية: “بوجود فرق 
منتش������رة حول العالم، يعتبر “س������يتي فوتبول غروب” 

الشريك املثالي ل�”نيسان”. فنحن نتشارك الطموح ذاته 
بنش������ر احلماس في صفوف اجلماهي������ر أينما كانوا، إما 
من خالل كرة القدم أو تكنولوجيات السيارات الرائدة. 
لقد س������اهمت اس������تراتيجيات بيب غواردي������وال املبتكرة 
في تس������جيل “مانشستر سيتي” أداء الفتاً، وهو بالتالي 
السفير املناسب للترويج لرؤية “نيسان” للتنّقل الذكي. 
وأض������اف غوارديوال قائالً: “أتطّل������ع للعمل عن كثب مع 
“نيس������ان” التي تربطها ش������راكة ممتازة ب�”مانشس������تر 
س������يتي” وأع������رف أّن الكثي������ر م������ن اخلط������ط امللفت������ة 

تنتظرنا.”

فحص مجاني للمكيف* لتستمتع
باإلنتعاش هذا الصيف.

44782186

44647848

المنطقة الصناعية شارع 10
المنطقة الصناعية شارع 40

بن عمران
 طريق سلوى

الوكرة
ابو هامور

الوعب
الخور

44600167

44867688

44630918
44502865
44872285

44505860

*  بناًء على حجز موعد مسبق
•  من 8 اغسطس إلى 7 سبتمبر 2019

٤٣١٢/٢٠١٩

تغلب على حرارة الصيف! 
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ا القــــــول إن معظــــــم الصانعني، إن لم  ليس ســــــرًّ
يَكن جميعهم، يسعون حاليًّا إلى االنضمام إلى 
ســــــوق املوديالت الرياضيــــــة الترفيهية متعّددة 
االســــــتخدامات SUV، في ظّل تنامي مبيعات 
ــــــا، مع احِلــــــرص على تقليص  هــــــذه الفئة عامليًّ
أســــــطولهم مــــــن موديــــــالت الســــــيدان والواغن 
وكذلك الهاتشباك، وهو ما فعلته مؤخًرا فورد 
وجنرال موتورز، وبالتأكيد ســــــيحذو حذوهما 

صانعون كبار آخرون!
لكن، إذا ما حتّدثنا عن طرازات الـSUV فائقة 
الّترف، والتــــــي جَتمع ما بني الســــــرعة املذهلة 
للسيارات الرياضية وقدرات حتّدي الطرقات 
الوعرة بــــــل وشــــــديدة الوعورة كذلــــــك، فيبدو 
أن هــــــذه الفئة مــــــن املوديالت َدخلــــــت بالفعل 
فــــــي دائــــــرة اهتمــــــام الصانعــــــني النخبويني؛ إذ 
رأينــــــا المبورغينــــــي أوروس وبنتلــــــي بينتايغــــــا 
مازيراتــــــي  وأيًضــــــا  كالينــــــان،  ورولزرويــــــس 

ليفانتي، والقائمة لن تتوّقف عندها حتًما!
وملواجهــــــة املنافســــــة الشرســــــة ِمــــــن الصانعــــــني 
النخبويــــــني، أطّلــــــت علينا مازيراتي بنســــــختني 
قوّيتني للغاية مــــــن ليفانتي، وهما: “تروفيو” 
وGTS. وِمــــــن املؤّكد أن العالمة النخبوية التي 
تّتخذ من شعار احلربة ثالثية األذرع شعاًرا لها 
ســــــتتمّكن عبر نسختَي ليفانتي اجلديدتني ِمن 
“تغييــــــر قواعد اللعبة” في هــــــذه الفئة اآلخذة 
في النمو يوًمــــــا بعد يوم، وقضم حّصة ال بأس 

بها من مبيعات هذه السوق الواعدة.
خطوط أكثر جرأة مع طابع رياضي ُمعّزز

مُيكن القول إن اخلطوط اخلارجية للنسختني 
»تروفيــــــو« وGTS لم تَختلــــــف اختالًفا ِجذريًّا 

عن باقي فئات “ليفانتي” التي يُشــــــير اســــــمها 
إلــــــى “الريــــــاح الدافئة التــــــي تُهب علــــــى البلدان 
املُطّلة علــــــى البحر األبيض املتوســــــط،” وأيًضا 
تَيّمنًا مبنطقة “فيا إمييليا ليفانتي” في مدينة 

بولونيا اإليطالية.
ويَعنــــــي هذا أنه يَصعب علــــــى عني غير اخلبير 
التقاط نقاط التفّرد التي متتاز بها النســــــختان 
“تروفيــــــو” وGTS، وهي تنحصــــــر في إعادة 
رســــــم الصــــــادم وشــــــبك التهوئــــــة األماميــــــني؛ 
فالصادم األمامي في النســــــختني بات يتضّمن 
فتحات تبريد معّززة لضمان مرور أكبر قدر 
مــــــن الهواء عبرهــــــا. ورغم أن صادم النســــــخة 
GTS جاء بلون طالء اجلســــــد اخلارجي نفســــــه 
فــــــإن صــــــادم الفئــــــة “تروفيــــــو” جــــــاء مزدانـًـــــا 

بلمسات جّذابة من ألياف الكربون.
قســــــم  مديــــــر  بــــــوس”،  “كالوس  ويَــــــرى 
التصميمــــــات لدى فيات كرايســــــلر أوتوموبيلز 
)FCA(، أن العالــــــم الــــــذي نعيش فيــــــه حاليًّا ال 
متأله األخبار الزائفة فحســــــب، وإمنا “فتحات 
التبريد املزّيفــــــة” و”مخارج العادم الوهمية”، 
النســــــختني  “كالوس”  َمنــــــح  لــــــذا،  كذلــــــك! 
“تروفيو” وGTS نظام عــــــادم حقيقي مكّونًا 

من أربعة مخارج.
ولتَفرقــــــة النســــــخة “تروفيــــــو” عن شــــــقيقتها 
GTS، عليــــــك بتتّبــــــع فتحــــــات التهوئــــــة بغطاء 
 ،D عمــــــود  علــــــى   Trofeo وشــــــعار  احملــــــرك 
وَمشــــــَعب الّسحب بلونه األحمر املميَّز، وكذلك 
أغطية الصمامات ذات اللون األحمر بدورها.

محرك نَشط فئة V8 مع مستويني لألداء
 V6 بخــــــالف محــــــركات ليفانتي العديــــــدة فئة

لنســــــخها التقليدية، جــــــاءت الفئتان “تروفيو” 
 V8 ُمدّعمتــــــني مبحــــــرك أقــــــوى فئــــــة GTSو
ســــــعة 3.8 لتــــــرات مــــــن جتميع فيــــــراري، وإن 
يَختلف في تصميمه نسبيًّا عن باقي محركات 

.V8 فيراري فئة
في مطلــــــق األحــــــوال، يأتــــــي احملــــــرك اجلديد 
فئة V8 يشــــــبه ذلــــــك الذي رأيناه مع الســــــيدان 
الرياضية الشــــــقيقة كواتروبورتيه GTS، وإن 
ما زال محرك نُسخ ليفانتي األعلى أداًء يختلف 
اختالًفا بســــــيًطا فــــــي ما يتعّلــــــق بأعمدة املرفق 
والصمامــــــات واملكابس وأيًضــــــا أذرع التوصيل. 
وفوق هذا وذاك، يتبّنى محرك ليفانتي تقنية 

الشحن التوربيني املزدوج.
لكن، ما زال هناك اختالف كذلك بني مستوى 
أداء محــــــرك النســــــختني النخبويتــــــني عاليتــــــي 
األداء؛ فالفئة GTS يوّلد محركها 5٤2 حصانًا 
مع أقصى عزم دوران يبلــــــغ 729 نيوتن/متر، 
فــــــي حني يُخــــــِرج احملرك نفســــــه مع النســــــخة 
األقــــــوى “تروفيو” 582 حصانًا، مع نفس عزم 

الدوران الذي يصل إلى 729 نيوتن/متر.
وكلتا الفئتني تتصل بُعلبة تروس أوتوماتيكية 
ثمانيــــــة النســــــب فئــــــة ZF تنقل العــــــزم معظم 
الوقت للعجالت اخللفية، مع إمكانية إرســــــاله 
للعجــــــالت األربع عند احلاجــــــة، وفي أي وقت 
من خالل نظــــــام Q٤ رباعي الدفــــــع الغني عن 
التعريــــــف. ويَســــــتقر بقلــــــب نظــــــام Q٤ رباعي 
الدفــــــع قابــــــض فاصــــــل ُمثّبت داخــــــل صندوق 
التروس خلــــــف علبة التــــــروس األوتوماتيكية، 

علًما بأنه ميكن لألنظمة اإللكترونية بالنظام 
رباعي الّدفع أن جتعل القابض الفاصل الرطب 
متعدد الصفائح يستغرق وقتًا ال يتعدى الـ150 
مللــــــي ثانية ِمن الفتــــــح الكلي وحتى تعشــــــيقه 
بالكامــــــل، مما يعني التحول في زمن قياســــــي 
ِمــــــن االنحيــــــاز بنســــــبة 100 فــــــي املئــــــة لنظام 
الدفــــــع اخللفي إلــــــى نظــــــام دفع رباعــــــي يوّزع 
عزم الــــــدوران مناصفة بني احملورين األمامي 

واخللفي. 
وبلغة األرقام، تتفّوق “تروفيو” على شقيقتها 
GTS في قــــــدرات التســــــارع؛ إذ تخترق األولى 
احلاجــــــز املئوي من الســــــكون فــــــي غضون 3.7 
 ،GTS ثــــــواٍن فقط، فــــــي مقابل ٤ ثــــــواٍن للفئة
قبل وصول كلتَْيهما لســــــرعة قصوى مقدارها 

290 كلم/ساعة.
وبطبيعــــــة احلال، طــــــرأت علــــــى ليفانتي لعام 
2019 بعض التحســــــينات الالفتــــــة في ما يتعّلق 
بتحســــــني الســــــلوك الديناميكي وُمتعة القيادة، 
وأيًضــــــا أنظمــــــة التعليــــــق املعتمــــــدة. وفــــــي هذا 
السياق، ما زال نظام التعليق الهوائي واملخّمدات 
على حالها، مــــــع االحتفاظ بوضعيتـَـــــي القيادة 
“العادية” )نورمال( و”الرياضية” )ســــــبورت(. 
ومع الوضعيــــــة األخيرة ميكن خفــــــض ارتفاع 
الهيــــــكل مبقــــــدار 10 ملــــــم، فــــــي حــــــني َخّصت 
مازيراتــــــي فئتهــــــا “تروفيو” بوضعيــــــة القيادة 
“كورســــــا” التي تُعــــــّزز بدورها مــــــن انخفاض 
ارتفــــــاع الهيكل مبقدار 25 ملــــــم إضافية، وهو 
ما يُتيح للســــــائق استخدام وظيفة “التحّكم في 

االنطالق” بكل أريحية!
وفــــــي الوقت الــــــذي تُعّزز فيــــــه الفئــــــة ليفانتي 
القريبــــــة مــــــن ســــــطح الطريــــــق ِمن متاســــــكها 
وثباتهــــــا، ال ســــــيما مع القيام مبنــــــاورات حادة 
فإن الفئة GTS مع وضعية القيادة “العادية” 
تَســــــمح ببعض التأرجح على السرعات العالية. 
لكن مبجرد اختيار الوضعية “الرياضية” ومع 
العجــــــالت الضخمة قيــــــاس 21 بوصــــــة )أو 22 

بوصة مع الفئة تروفيو( فإن األمر ســــــيختلف 
حتًما. في العموم توّقع متاُســــــًكا جّيًدا بســــــطح 
الطريق وســــــلوًكا ديناميكيًّا ُمعّزًزا، فضاًل عن 
اســــــتجابة عالية للمقّود مع الفئتني “تروفيو” 

!GTSو
مقصورة أنيقة وفخمة.. بحجم الرهان!

وباالنتقــــــال إلى املقصورة الداخلية للنســــــختني 
»تروفيــــــو« وGTS، فهــــــي دون شــــــك لن تقل 
رفاهية وجتهيًزا عــــــن باقي طرازات ليفانتي، 
مع تعزيز مستويات الفخامة والطابع الرياضي 
في كل شبر منهما. نقاط التفّرد مع مقصورة 
“تروفيــــــو” مُيكــــــن حصرهــــــا فــــــي الشــــــعارات 
اجلّذابة هنا وهناك، وساعة مازيراتي الفريدة 
التي تَبرز ِمن لوحة القيادة، إلى جانب الكسوة 
اجللديــــــة فئــــــة Pieno Fiore علــــــى العديد من 
املواضــــــع، وكذلك النظام الصوتــــــي عالي النقاء 
هــــــذه  وبخــــــالف  كاردون”.  “هارمــــــان  فئــــــة 
 GTS التجهيــــــزات فــــــإن مقصورة النســــــختني
و”تروفيو” متطابقتان، وإن ياُلحظ اســــــتعانة 
الفئة GTS بلمســــــات سوداء داكنة تُهيمن على 
املقصــــــورة الداخليــــــة، لكنها ال تَُســــــر الَعني على 
أّي حــــــال! أّمــــــا عــــــن مســــــتويات العمالنية فما 
زالت ســــــعة صنــــــدوق األمتعة تبلــــــغ 580 لتًرا، 
مع إمكانية طّي ِقســــــم املقاعــــــد اخللفية جزئيًّا 
بنســــــبة ٤0/60، وكذلك التحكــــــم إلكترونيًّا في 

فتح الباب اخللفي.
كلمة أخيرة

قبل احَلديث عن انطباعنا األخير على ليفانتي 
»تروفيــــــو« وGTS، يُجدر اإلشــــــارة إلى الفئة 
 GTS الســــــعرية لكل منهما؛ إذ تبدأ مع ليفانتي
اعتبــــــاًرا ِمن 505.000 ريــــــال قطري، في حني 
تبدأ مع الفئــــــة “تروفيو” اعتباًرا ِمن 628.000 
ريــــــال قطــــــري. وفــــــي النهايــــــة تأتي النســــــخة 
“تروفيــــــو” بالعديد مــــــن التجهيزات اإلضافية 
األخرى، وهي نُسخة محدودة اإلنتاج وهو ما 

يَعني أنها لن تكون للجميع.

مازيراتي ليفانتي
بفئتيها )تروفيو( و GTS مفهوم جديد للمستقبل

تغيـــر مــن قواعــد اللعبــة ...
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300h ES مركبة لكزس
أفضل سيارة سيدان فاخرة متوسطة احلجم

بوصفهـــا األكثـــر رقيـــا فــي فئتهـــا ...

نالت مركبة الـــــــ “هايبــــــرد” الكهربائية تقدير 
جلنة مؤلفة من 19 صحافياً بارزاً ومتخصصاً 
فــــــي مجــــــال الســــــيارات في الشــــــرق األوســــــط 
وشــــــمال إفريقيا بوصفها األكثر رقياً في فئتها 
، تقديراً اللتزام شــــــركة لكزس الراســــــخ جتاه 
االبتكار والتمّيز الهندسي ولسعيها الدؤوب إلى 
تقدمي تصاميم رائدة في فئتها بلمسات أنيقة 
ومســــــتويات اســــــتثنائية من الراحة واألداء، مت 
تتويج مركبة لكــــــزس 300h ES الـــــ “هايبِرد” 
الكهربائية بلقب “أفضل سيارة سيدان فاخرة 
متوســــــطة احلجم”،  وذلك خالل حفل توزيع 
جوائــــــز “ســــــيارة العام في الشــــــرق األوســــــط” 
MECOTY لعــــــام 2019 الــــــذي يَُعد أحد أكبر 
برامــــــج جوائز قطــــــاع املركبات مــــــن الطرازات 
اجلديدة وأرفعها مكانة في املنطقة، و الذي 
أقيم مؤخراً في أبوظبي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة. 
وباجلمــــــع مــــــا بــــــني مســــــتويات 
التحكــــــم الرائــــــدة فــــــي فئتها 
والفخامة االستثنائية، فقد 
مت اختيــــــار مركبة لكزس 
الـــــــــــ “هايبِرد”   300h  ES
للفــــــوز  الكهربائيــــــة 
املرموقــــــة  باجلائــــــزة 
جلنــــــة  قبــــــل  مــــــن 
مؤلفــــــة  حتكيــــــم 

من 19 صحافياً مســــــتقالً من أبرز املطبوعات 
واملنشــــــورات املتخصصــــــة في مجال الســــــيارات 
في الشــــــرق األوسط وشــــــمال إفريقيا. وقد مت 
تقييم جميع املركبات املرشــــــحة وفقاً لعشــــــرة 
معاييــــــر صارمــــــة مت وضعها بعناية، وتشــــــمل 
كالً مــــــن التصميم واجلودة )الشــــــكل اخلارجي 
واملقصــــــورة الداخليــــــة(، واالنطبــــــاع العاطفــــــي 
ورضا الســــــائق، والتحكــــــم وانســــــيابية القيادة، 
والقيمــــــة مقابــــــل املــــــال )قيمة مركبــــــة جديدة 
وقيمة إعادة بيعها(، والسالمة وقدرة التحمل، 
والراحــــــة واألداء العملــــــي، واألداء والقــــــدرات، 
واألداء الصديــــــق للبيئة، واالبتكار التكنولوجي، 

ومستوى الشعبية في املنطقة.
وتعليقاً علــــــى ذلك، قال يوغــــــو مياموتو املمثل 
الرئيســــــي للمكتــــــب التمثيلــــــي لشــــــركة تويوتــــــا 
في منطقة الشــــــرق األوسط وآســــــيا الوسطى: 
 ES نشــــــعر بفخر بالغ لتتويــــــج مركبة لكزس“
300h بلقــــــب ’أفضــــــل ســــــيارة ســــــيدان فاخرة 
متوســــــطة احلجم‘ في النســــــخة السادسة من 
احلفــــــل الســــــنوي. وممــــــا ال شــــــك فيــــــه أن هذا 
التقديــــــر املرمــــــوق يُعد خير برهــــــان على تألق 
هــــــذه املركبة التــــــي جتمع بني جــــــرأة التصميم 
واألداء املتفــــــوق الصديق للبيئــــــة، والتي تكملها 
فخامــــــة املقصــــــورة الداخليــــــة باإلضافــــــة الــــــى 
كفاءة استهالك الوقود االستثنائية، األمر الذي 
يعكس عناية شركة لكزس الفائقة واهتمامها 

البالغ لتلبية االحتياجات املســــــتقبلية وتطلعات 
األجيال القادمة. كما أود أن أعرب عن امتناننا 
لعمالئنا في املنطقة لدعمهم املســــــتمر، والذي 
ال يزال يشــــــكل مصدر إلهام دائم لنا في سعينا 
الــــــدؤوب لتطويــــــر مركبــــــات متنحهم جتارب 
فريدة وتتجــــــاوز توقعات الســــــائقني والركاب 

على حٍد سواء”.
 300h ES هذا وميكــــــن قيادة مركبة لكــــــزس
الـــــ “هايبــــــِرد” الكهربائية إمــــــا باالعتماد على 
الطاقــــــة الكهربائية بشــــــكٍل كامــــــٍل وبدون أي 
انبعاثــــــات  أيــــــة  إصــــــدار  أو  للوقــــــود  اســــــتهالك 
كربونيــــــة، أو مــــــن خــــــالل اســــــتخدام الطاقــــــة 
البنزيــــــن  محــــــرك  مــــــن  كٍل  مــــــن  املتولــــــدة 
واملوتوريــــــن الكهربائيــــــني، وذلك تبعاً لســــــرعة 
املركبة وأســــــلوب القيادة. وعــــــالوة على ذلك، 
يتم شــــــحن بطاريات الـ “هايبــــــِرد” الكهربائية 
باســــــتمراٍر وبشــــــكل تلقائــــــي ســــــواًء مــــــن خالل 
محرك البنزين أو عند الضغط على املكابح أو 
خفض سرعة املركبة؛ وبالتالي، فال حاجة إلى 
استخدام مصدر طاقة أو كابل خارجي إلعادة 
شحنها. وستساعد مركبة لكزس 300h ES الـــــ 
“هايبِرد” الكهربائية الرائدة في فئتها العمالء 
على املساهمة في حتقيق مستقبل مستدام مع 
معدل اســــــتهالك لوقود يبلغ 22.٤ كيلومتر/لتر 
دون املساومة على املستويات التفاعلية لتجربة 
القيادة، ال ســــــيما مــــــن خالل ماتتمتــــــع به من 

تقنيات متقدمة.
 ES وامتــــــداداً لإلطاللة العصرية ملركبة لكزس
اجلديدة كلياً، تخاطب املقصورة األنيقة السائق 
والــــــركاب لالســــــتمتاع مبجموعــــــة مــــــن املزايا 
املتطورة التي توفر أجــــــواًء داخليًة أكثر متيزاً، 
وتشــــــمل شاشــــــة الوســــــائط املتعــــــددة احملّســــــنة 
قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض ملونة قابلة 
للّتعديــــــل حتت خــــــط نظر الســــــائق على اجلزء 
السفلي من الزجاج األمامي HUD قياس 10.2 
 MID بوصة، وشاشة ملونة متعددة املعلومات
قيــــــاس 7 بوصات في وســــــط لوحــــــة العدادات، 
ونظام شحن السلكي للهواتف الذكية، وإضاءة 
محيطة بتقنيــــــة الصمام الثنائي الباعث للضوء 
LED، ونظــــــام تكييــــــف لكــــــزس األوتوماتيكي 
 Lexus Climate للتحكــــــم بأجــــــواء املقصــــــورة
مناطــــــق  ثــــــالث  يشــــــمل  الــــــذي   Concierge
ميكــــــن التحكم بدرجــــــة حــــــرارة كٍل منها على 
حــــــدة، ونظــــــام صوتــــــي محيطي مــــــن “مارك 
ليفينســــــون” بـــــــ 17 مكبــــــر صــــــوت، ومقاعــــــد 
كهربائيــــــة أماميــــــة مهــــــواة وقابلــــــة للتعديــــــل 
بأوضاع مختلفــــــة، ومقاعــــــد كهربائية خلفية 
قابلــــــة لإلمالــــــة، ومســــــاند أذرع خلفية مزودة 
بألــــــواح حتكــــــم متعــــــددة الوظائــــــف، باإلضافة 
إلى صنــــــدوق أمتعة خلفي ميكــــــن فتحه دون 

استخدام اليدين.
حرصت شــــــركة لكزس على ضمان الطمأنينة 

وراحــــــة البال في مركبة لكــــــزس ES اجلديدة 
كليــــــاً جلميع عمالئها، وذلك مــــــن خالل نظام 
 Lexus Safety بــــــالس+  للســــــالمة  لكــــــزس 
System+، وهــــــي باقــــــة من تقنيات الســــــالمة 
املتقدمــــــة تشــــــمل كالً مــــــن نظــــــام األمــــــان قبل 
التصادم PCS مع نظام رصد املشــــــاة في ضوء 
النهار وبعض ظروف اإلضاءة اخلافتة، ونظام 
تثبيت الســــــرعة الــــــراداري DRCC على جميع 
 LDA الســــــرعات، ونظام احلفاظ على املســــــار
مع خاصية جديدة لتتبع املســــــار LTA، ونظام 
 .AHS اإلضــــــاءة العالي املتكيف ثنائــــــي املراحل
وعــــــالوة علــــــى ذلك، تضــــــم املركبــــــة مجموعة 
شــــــاملة مــــــن مزايا األمــــــان واحلمايــــــة جلميع 
ركابها، مبا في ذلك 10 وسادات هوائية تعمل 
بنظام تقييد احلركــــــة التكميلي SRS، ونظام 
التحكــــــم بثبــــــات املركبــــــة VSC، ونظــــــام منع 
االنزالق TRC، ونظام املكابــــــح املانع لالنغالق 
ABS، ونظــــــام توزيــــــع قــــــوة الكبــــــح إلكترونياً 
EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام شاشة 
الرؤيــــــة البانوراميــــــة PVM، ونظــــــام مراقبــــــة 
النقطة العميــــــاء BSM، ونظام مســــــاعد صف 
املركبــــــة PKSA، ونظــــــام تنبيــــــه حركة املرور 
اخللفيــــــة RCTA، ونظام مســــــاعد االنعطاف 
النشــــــط ACA، ونظام مساعدة االنطالق على 
املرتفعات HAC، وغيرها الكثير من األنظمة 

األخرى.
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مجموعة سيارات الند روڤر 

املصور العاملي ديفيد يارو يلتقط صورا برية 
فريدة بفضل الند روڤر ديفندر اجلديدة

وّحــــــد املصور املشــــــهور عامليــــــاً ديفيد يــــــارو جهوده مع 
النــــــد روڤر لدعم مســــــاعي منظمة »تســــــك« الرامية 
لرفع الوعي بأعداد األسود املتناقصة في أفريقيا عبر 

التقاط مجموعة من الصور املذهلة للحياة البرية.
وقــــــد اختــــــارت »تســــــك« أن يكــــــون عــــــام 2019 »عام 
األســــــد« لتجذب االهتمام إلى مســــــألة أعداد األســــــود 
املعرضة للخطر، ولدعم هذه املبادرة، أرســــــلت الند 
روڤر منوذجاً من سيارة ديفندر اجلديدة ذات الدفع 
الرباعــــــي، التي ســــــيتم تقدميهــــــا عاملياً للمــــــرة األولى 
الحقــــــاً هذا العــــــام، إلى محميــــــة بورانا فــــــي اليكيبيا، 
شــــــمال كينيا، وذلــــــك لدعم عمليــــــات تعقب ومراقبة 

األسود.
ســــــتضيف ســــــيارة الدفــــــع الرباعي اجلديــــــد مجموعة 
غير مســــــبوقة مــــــن القدرات ومســــــتويات جديدة من 
الراحــــــة والتحكــــــم إلى عائلــــــة ســــــيارات ديفندر، ومت 

اختبارها من قبل مــــــدراء احلياة البرية اخلبراء، عبر 
اســــــتخدامها ألداء ملجموعة من أنشطة العالم الواقعي 
في بورانا. وتعود روابط الند روڤر بشرق أفريقيا إلى 
عــــــام 19٤8، حني مت اختبار ٤8 منوذجاً من ســــــيارات 

»سيريس« )Series( في هذه املنطقة.
وكان يــــــارو حاضراً ليلتقط مجموعة من الصور فيما 
كانت ســــــيارة ديفندر اجلديدة، املغطاة بتمويه فريد، 
تقــــــوم بعملها اخلــــــاص بتحديد موقــــــع مجموعة من 
األســــــود. هناك حالياً أقل من 20,00 أسد أفريقي في 
البــــــراري، فيمــــــا يوجد 25,000 وحيد قــــــرن )20,000 
وحيد قرن أبيض و5,000 وحيد قرن أسود(، وثالثة 

أرباع جماعات األسود األفريقي آخذة بالتناقص.
وقــــــال ديفيد يارو، املصور الفني الرئيســــــي: »أســــــاس 
تصوير احلياة البرية هو الوصول إليها، ووضع نفسك 
فــــــي أفضل موقع ممكــــــن، لذلك أنــــــت بحاجة ملركبة 

قــــــادرة على الوصول إلى األماكــــــن املتعذرة. لقد كانت 
ديفندر مرتبطة دائماً مــــــع املغامرات وحماية احلياة 
البريــــــة منذ انطالق أول ســــــيارة النــــــد روڤر في عام 
19٤8، لهذا من املناســــــب أن تكــــــون واحدة من أولى 
املهام الرســــــمية لسيارة ديفندر اجلديد تسليط الضوء 

على األخطار التي تواجهها األسود في أفريقيا«.
أتاح هــــــذا البرنامــــــج الفريد فــــــي كينيا ملــــــدراء احلياة 
البرية املدعومني من »تســــــك« فرصة جتربة ديفندر 
اجلديدة، عبر ســــــيناريوهات واقعية في احملمية التي 
تبلغ مســــــاحتها 1٤,000 فدان ضمــــــن عمليات يومية، 
مبا في ذلك أنشــــــطة جريئة للمســــــاعدة في اســــــتبدال 
جهــــــاز التعقب املثبت علــــــى أحد األســــــود، حيث متت 
تهدئة األســــــد على مســــــافة قريبة من سيارة ديفندر 

اجلديدة املموهة بشكل خاص.
وقال تشارلز مايهيو، الرئيس التنفيذي في »تسك«: 

»هــــــذا العام هو عام األســــــد في ‘تســــــك‘، وهدفنا هو 
زيــــــادة الوعــــــي بالتناقص املقلق في أعداد األســــــود في 
أفريقيا. حلســــــن احلظ يوجد في محمية بورانا عدد 
من جماعات األسود، ويعتبر تتبع ومراقبة حتركاتهم 
في هــــــذه البيئــــــة الواســــــعة والقاســــــية أمــــــراً جوهرياً 
حلمايتهــــــم والتخفيف من أي تعارض مع املجموعات 
املجاورة. ســــــيارة ديفندر اجلديدة جتاوزت كل شيٍء 
في طريقها، من اخلوض العميق في األنهار إلى تسلق 

املمرات الصخرية«.
وتعمل محمية بورانا، بدعم من »تسك«، في عدد من 
املجاالت االســــــتراتيجية، من بينهــــــا دعم املجتمعات، 
والتثقيف البيئي، وحماية املســــــتوطنات، وإنقاذ األنواع 
املهددة باالنقراض، وضمان حتقيق العيش املشــــــترك 
بــــــني البشــــــر واحلياة البريــــــة. وتعتبر احملميــــــة موطناً 
لبعض مــــــن أكثر األنواع املعرضــــــة للخطر في العالم، 

حيث تشــــــارك الفيلة ووحيد القرن األســــــود والكالب 
البرية األفريقية وحمار غريفي الوحشــــــي احملمية مع 

األسود وغيرها من املفترسات الكبيرة.
ومت دعــــــم هــــــذه املبادرة مــــــن قبل شــــــركة »دي إتش 
إل«، شــــــريك »جاكوار الند روڤر« اللوجســــــتي عاملياً، 

والداعمة ملؤسسة »تسك«.
وقالت لــــــورا وودز، املديرة العاملية للعالقات العامة 
للعالمــــــة التجاريــــــة والشــــــراكات في »جاكــــــوار الند 
روڤر«: » أتاح لنا هذا النشــــــاط فرصة رائعة للعمل 
مع فريق من الشــــــركاء في ‘تســــــك‘ و‘دي إتش إل‘ 
للتشــــــديد على قضيــــــة أعداد األســــــود املتناقصة في 
أفريقيــــــا. محمية بورانــــــا تتميز مبجموعة واســــــعة 
مــــــن البيئات صعبة العبور، مــــــا يجعلها مكاناً مثالياً 
لتجربــــــة قــــــدرات ديفنــــــدر اجلديــــــدة علــــــى اجتياز 

الطرقات الوعرة«.




