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كيا بيكانتو املارد الصغير يغرد خارج الصندوق
٨٨

هرتز قطر تكرم املوظفني األفضل أداًء

جي إم سي أكاديا ٢٠١٧
ابتكارات مفعمـة باحليوية

قامت شركة ‘هرتز’التابعة ملجموعة املانع ،بتكرمي أفضل موظفيها في دولة قطر خالل فعاليات 
االحتفاالت السنوية التي استضافها فندق فريزر سويتس الدوحة. وخالل األمسية، مت األحتفال 
بإجنازات الشركة خالل األشهر الـ ١٢ املاضية وتهنئة املوظفني الذين متيزوا بإسهاماتهم الكبيرة 
جتاه الشركة والعمالء على حد سواء. وبهذه املناسبة، قالت  السيدة سناء وحمان، املدير العام 
لشركة ‘هرتز قطر’: «إن جناح شركة ‘هرتز قطر’ ما هو إال دليل على تفاني ووالء املوظفني 
الذين يسعون البراز التميز في اخلدمة الذي تعد به شركة ‘هرتز’ كل يوم، وإنه لشرف عظيم 

أن نكّرم  املوظفني على جهودهم املستمرة لتقدمي األفضل دائما «.

تعد أكاديا ٢٠١٧ اجلديد كلياً هو كروس أوفر ذو تصّور جديد يستهدف وضع بصمته في صميم 
ولعل  األوسط.  الشرق  في  املطلوبة  السالمة  بتجهيزات  مزّوداً  احلجم،  متوسطة  السيارات  فئة 
احلوادث  من  احلد  إلى  تهدف  التي  االبتكارات  على  مثال  خير  هو  اخللفي  املقعد  تذكير  نظام 
وتعمل   ،٢٠١٧ أكاديا  في  قياسي  وهو  السيارة،  من  اخللفي  املقعد  في  األشياء  بنسيان  املرتبطة 

هذه التكنولوجيا كمنّبه يذّكر السائق لتفّقد املقعد اخللفي مبجرد إيقاف محرك أكاديا.
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شيفروليه إمباال الفاخرة ...شيفروليه إمباال الفاخرة ...
صنعت لتكون على القمةصنعت لتكون على القمة
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فورد تطلق نظام الترفيه فورد تطلق نظام الترفيه 
واملعلومات الذكــــيواملعلومات الذكــــي
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السيارات  مبيعات  فــي  النمّو  يتزايد 
الــريــاضــّيــة املـــتـــعـــّددة االســتــعــمــاالت 
أّن  حــــيــــث  ثـــــابـــــت  بــــشــــكــــٍل   SUV
جــيــل األلــفــّيــة الــســاعــي إلـــى تأسيس 
الــعــائــالت يــســاهــم بــشــكــٍل كــبــيــر في 
املتعّددة  الرياضّية  السيارات  ازدهــار 
كبير  منــّو  مــع   –  SUV االستعماالت 
فــــي الــــشــــرق األوســــــــط بــــاألخــــّص، 
في  العدد  يتضاعف  أن  املتوّقع  ومن 
فورد  وتأمل  املقبلة.  العشر  السنوات 
حّصتها  تعّزز  أن  كلياً  اجلــديــدة  إدج 
فــي الــســوق مــن خـــالل إطــالقــهــا في 

الشرق األوسط.

فورد إدج اجلديدة فــي الصـــــدارة 

تــغــرد بــيــكــانــتــو اجلـــديـــدة خــــارج املــنــافــســة 

مــســتــغــلــة صـــغـــر حــجــمــهــا بــــني طــــــرازات 

وعالم  خاصة  بصفة  كيا  الكورية  العالمة 

استطاعت  عــامــة،حــيــث  بصفة  الــســيــارات 

الطرازات  بني  لها  اسماً  حتفر  ان  بيكانتو 

االكــثــر شــهــرة والــتــى غــالــبــاً مــا تــكــون من 

الــــطــــرازات احملــســوبــة عــلــى الــرفــاهــيــة أو 

بعدما  الرباعي  الدفع  ذات  او  بالرياضية  

غيرت ما يعتقده الكثيرون بأن السيارات 

من  الكافي  الــقــدر  لــك  تــقــدم  ال  الصغيرة 

في  الكبير  التطور  أن  إال  والعملية،  املتعة 

تصميم هذه الفئة من السيارات، واحللول 

الــســيــارات  شــركــات  تقدمها  الــتــي  الــذكــيــة 

بالكامل،  املفهوم  هذا  غيرت  خاللها،  من 

رابح  حصان  السيارات  هــذه  من  وجعلت 

للكثير  الـــوصـــول  يستطيع  املــبــيــعــات،  فــي 

لهم  ويــحــقــق  الــســيــارات  مستخدمي  مــن 

متطلباتهم.

وألن كيا بيكانتو تعد واحدة من السيارات 

استطاعت  فقد  الــفــئــة،  هــذه  فــي  الــرائــدة 

الــســيــارة أن تــقــود الــتــطــور وتـــقـــدم جــيــالً 

جديداً قادر على التحديث.
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املبتكرة  أنظمتها  من  األحدث  اجليل  فورد  تطلق 
لالتصاالت والترفيه عبر نظام الترفيه واملعلومات 
والــذي  التقنية،  عــالــي   ٣  SYNC اجلــديــد الــذكــي 
لعام  سياراتها  طــرازات  معظم  على  يتوّفر  سوف 
٢٠١٧ في الشرق األوسط. وللمرة األولى، يدعم 
العربية  اللغة  خاصية  فورد  من   ٣  SYNC نظام
إلى  باإلضافة  الصوتي،  والتنشيط  النصوص  عبر 
الذين  للسائقني  يوفر  مبا  أخــرى،  جديدة  لغات 
أثناء  أسهل  صوتيا  حتكماً  العربية  اللغة  يتكلمون 

القيادة.
حالياً  فــورد  مــن   SYNC املزامنة  نظام  ويتوفر 
على أكثر من ١٥ مليون سيارة حول العالم؛ حيث 
يتيح للسائقني إمكانية التنشيط الصوتي لوظائف 

سهالً  وصــوالً  ويوّفر  األساسية،  الداخلية  السيارة 
املتعددة،  والوسائط  الهاتف  وظائف  من  للعديد 
باإلضافة ملساهمة النظام بشكل كبير في سالمة 
على  التركيز  من  السائقني  ميّكن  حيث  القيادة، 
الطريق عند استخدام امليزات املتوفرة والوسائط 

املتعددة واالتصاالت.
الثالث  اجلــيــل  نــظــام  تطوير  على  فـــورد  وعملت 
من   ٢٢,٠٠٠ أكثر  على  اعــتــمــاداً  اجلـــودة  لضمان 
عبر  املكتسبة  واخلبرات  واالقتراحات  املالحظات 
مراكز األبحاث واستطالعات الرأي، كي تصل إلى 
التصميم األكثر مراعاة للعمالء، وتبسيطاً لتجربة 
املستخدم، بجعل اخلصائص األكثر استخداماً في 
التحكم الــصــوتــي والــهــاتــف فــي مــتــنــاول أطــراف 

أصـــابـــع املــســتــخــدم. وّمت تــطــويــر نــظــام املــزامــنــة 
SYNC ٣ بشكل أكبر عبر زيادة قدرة املعاجلة، 
األوامــر  إلعطاء  املطلوبة  اخلــطــوات  عــدد  وتقليل 

الصوتية.
ومترير  اللمس  عبر  التكبير  مــزايــا  وباستخدام 
 SYNC املزامنة نظام  يوفر  الشاشة  على  اإلصبع 
٣ لــلــعــمــالء جتــربــة عــالــيــة الــدقــة مــع شــاشــة ملس 
الذكية،  الهواتف  شاشات  حتاكي  بوصة   ٨ بقياس 
مبا يجعلها أكثر سهولة وجتاوباً عند االستخدام.

بعدد  الذكية  الــهــواتــف  مــع  النظام  تكامل  يتعّزز 
 Apple فيها  مبا  والرائعة،  اجلديدة  امليزات  من 
CarPlay* التي تتيح ملستخدمي أجهزة 
الهاتفية،  اتــصــاالتــهــم  إجــــراء   iPhone اآليـــفـــون 

الرسائل  واستقبال  وإرســــال  املوسيقى،  وســمــاع 
الــنــصــيــة. وتــســاهــم االقـــتـــراحـــات الــصــوتــيــة حــول 
الطريق،  على  الــقــيــادة  أثــنــاء  األمــثــل  االجتــاهــات 
املــالحــة  نــظــام  شــهــد   ، املختلفة  الــســيــر  وظــــروف 
األبعاد  ثالثية  التصميمات  دعم  عبر  هائالً  تطّوراً 
في  القبلة  اجتاه  حتديد  وبوصلة  الهامة،  للمعالم 
املرورية  املسارات  صورة  وحتسني  املكرمة،  مكة 
لتوفير مشاهدة أكثر وضوحاً وإرشاداً للمسارات. 
كما يقوم نظام املالحة بإعطاء صورة أوضح عبر 
وبني  الــســيــارة  بــني  تفصل  عندما  املشهد  تصغير 
كيلومترات،   ٣ عــن  تــزيــد  مسافة  التالي  االجتـــاه 
على  ملساره  شموالً  أكثر  صــورة  للسائق  يوفر  مبا 

الطريق.

 Smart Fuel الـــذكـــي  الـــوقـــود  مـــؤّشـــر  ويــعــتــبــر 
النظام  فــي  الرئيسية  املــزايــا  إحـــدى   Indicator
 SYNC اجلـــديـــد؛ حــيــث يــعــرض نــظــام املــزامــنــة
٣ بــشــكــل تــلــقــائــي مـــواقـــع مــحــطــات الـــوقـــود على 
اخلارطة عند انخفاض مستوى الوقود في السيارة 
للعمالء  ويضمن  املالحة،  خارطة  صورة  وغياب 

أال يتعرضوا ملواقف غير محسوبة.
تكتسب  األوســـط،  الــشــرق  فــي  للعمالء  وبالنسبة 
 ٣  SYNC نــظــام  فــي  باللغة  املتعلقة  اخلـــيـــارات 
اللغة  على  تشتمل  حيث  خاصة؛  أهمية  للمالحة 
ــــى، وســتــتــاح الــفــرصــة أمــام  الــعــربــيــة لــلــمــرة األول
العمالء لتحديث خرائط املالحة أينما كانوا بشكل 

مجاني وملدة ٥ سنوات. 

ميزات إضافية 
والدعم باللغة 

العربيــة ...

فورد تطلق 
نظام الترفيه 
واملعلومات 

الذكــــي 
SYNC 3
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موظفيها  أفضل  ،بتكرمي  املانع  ملجموعة  ‘هرتز’التابعة  شركة  قامت 
في دولة قطر خالل فعاليات االحتفاالت السنوية التي استضافها فندق 

فريزر سويتس الدوحة.
وخــالل األمــســيــة، مت األحــتــفــال بــإجنــازات الشركة خــالل األشــهــر الـــ ١٢ 
املاضية وتهنئة املوظفني الذين متيزوا بإسهاماتهم الكبيرة جتاه الشركة 

والعمالء على حد سواء.
وبهذه املناسبة، قالت  السيدة سناء وحمان، املدير العام لشركة ‘هرتز 
قطر’: «إن جناح شركة ‘هرتز قطر’ ما هو إال دليل على تفاني ووالء 
شركة  به  تعد  الــذي  اخلدمة  في  التميز  البــراز  يسعون  الذين  املوظفني 
‘هرتز’ كل يوم، وإنه لشرف عظيم أن نكّرم  املوظفني على جهودهم 

املستمرة لتقدمي األفضل دائما «.
خالل  من  رسالتنا  لتحقيق  املسيرة  مبواصلة  وحمان: «نتعهد  وأضافت 
تقدمي أفضل خدمة لتأجير السيارات في قطر مع وعد بتجاوز توقعات 

عمالئنا واستقطاب آخرين جدد».
وخالل احلفل، قدمت شركة ‘هرتز’ جوائز ‘أفضل موظف في مجال 
خــدمــة الــعــمــالء’ و‘أفــضــل مــوظــف فــي مــجــال أداء املبيعات’ و‘املــوظــف 

املثالي’ خالل العام.
األمر  العالم،  في  التجارية  العالمات  أشهر  من  واحـــدًة  ‘هــرتــز’  تعتبر 
السيارات  تأجير  ومنتجات  خلدمات  املطلقة  ريادتها  في  ينعكس  الــذي 
‘هرتز’  شركة  تقدم  املانع،  مجموعة  إدارة  وحتت  العالية.  اجلودة  ذات 
تشغل  أنها  كما  عــامــاً،   ٢١ مــن  أكثر  منذ  قطر  وزوار  لسكان  خدماتها 
يشمل ‘كرايسلر’  مبا  السيارات،  عالمات  من  ومتنوعة  واسعًة  مجموعًة 
ملجموعة  توفيرها  خــالل  ومــن  و‘بــيــجــو’.  و‘فـــورد’  و‘دودج’  و‘جــيــب’ 
مستوًى  قطر’  ‘هرتز  تقدم  لها،  التابعة  والصيانة  اخلدمة  مراكز  من 
وخدمة  الرائجة  املركبات  على  مذهلة  وقيمة  اخلدمات  من  استثنائياً 

السيارات وصيانتها.

هرتـز - قطـر تكـرم املوظفيـن األفضـل أداًء

قدمت اجلوائز ألفضل املوظفني خالل احتفاالتها السنوية
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ذو  أوفــر  كــروس  هو  كلياً  اجلديد   ٢٠١٧ أكــاديــا  تعد 
صميم  فــي  بصمته  وضـــع  يــســتــهــدف  جــديــد  تــصــّور 
بتجهيزات  مــزّوداً  احلجم،  متوسطة  السيارات  فئة 
نظام  ولــعــل  األوســـط.  الــشــرق  فــي  املطلوبة  السالمة 
االبتكارات  على  مثال  خير  هو  اخللفي  املقعد  تذكير 
التي تهدف إلى احلد من احلوادث املرتبطة بنسيان 
قياسي  وهو  السيارة،  من  اخللفي  املقعد  في  األشياء 
كمنّبه  التكنولوجيا  هــذه  وتعمل   ،٢٠١٧ أكــاديــا  فــي 
إيقاف  مبــجــرد  اخللفي  املقعد  لتفّقد  السائق  يــذّكــر 

محرك أكاديا.
للمبيعات  اإلقليمي  املــديــر  قــاســم،  محسن  ويــقــول 
األوســط: ”نظام  الشرق  سي  إم  جي  في  والتسويق 
تــذكــيــر املــقــعــد اخلــلــفــي يــعــّبــر عـــن األهــــــداف الــتــي 
ترمي جي إم سي إلى حتقيقها في توفير ابكترات 

أكاديا  سي  إم  جي  تصميم  وإن  لعمالءها.  مفيدة 
العائالت  متطلبات  كافة  يلبي  كلياً  اجلديد   ٢٠١٧
واألفراد ممن يعيشون أسلوب حياة مفعم بالنشاط 
على  تساعدهم  املميزة  التقنية  وهـــذه  واحلــيــويــة. 
حماية أي حمولة ثمينة قد ينساها السائق في املقعد 
في  جــداً  اخللفي. وهــو األمــر الــذي يعتبر ضــروريــاً 
منطقتنا بشكل خاص، في ظل احتماالت نسيان أي 
صيفية  أجــواء  في  للسيارة  اخللفي  املقعد  في  شيء 
قــد تصل فيها درجـــات احلـــرارة إلــى أكثر مــن ٧٠ 
درجـــة مــئــويــة فــي غــضــون دقــائــق مــعــدودة داخــل 

املقصورة“.
القليلة  السنوات  خالل  شهدنا  ”لقد  قاسم:  وأضــاف 
املاضية، اجلهود الكبيرة التي تبذلها السلطات احمللية 
إلى جانب مجموعات حماية األطفال وبدعم وسائل 

املسألة  هــذه  على  الضوء  تسليط  سبيل  في  اإلعـــالم، 
وزيادة الوعي جتاه مخاطرها. ولذلك فإننا في جي 
إم سي نتمنى أن نساهم في احلد من هذه احلوادث 
وجتنب أي مأساة ال داع لها، من خالل تقدمي هذه 
امليزة في أكاديا، وفي جميع سياراتنا عند انتشار هذه 

التكنولوجيا“.
ويعمل  نظام تذكير املقعد اخللفي من خالل مراقبة 
املــيــزة  هـــذه  تفعيل  ويــتــم  ألكـــاديـــا.  اخللفية  األبــــواب 
ضمن  وإغالقها  اخللفية  املقاعد  بابي  أحد  فتح  عند 
فتح  حـــال  فــي  أو  الــســيــارة،  تشغيل  قــبــل  دقــائــق   ١٠
وضمن  الــســيــارة.  تشغيل  خــالل  إغــالقــه  أو  أحدهما 
هذه الظروف، يقوم أكاديا- في املرة التالية التي يتم 
بإصدار  الباب-  تفعيل  بعد  احملرك  عمل  إيقاف  فيها 
مركز  على  رسالة  وعــرض  صوتية  تدرجات  خمس 

معلومات السائق كالتالي: نظام تذكير املقعد اخللفي 
/ انظر إلى املقعد اخللفي.

وال ميــكــن لــهــذه املــيــزة اســتــشــعــار املــــواد أو األشــيــاء 
املوجودة في املقاعد اخللفية، لذلك فمن الضروري 
دائماً تفقد املقاعد اخللفية قبل اخلروج من السيارة.

أكاديا  ســي  إم  جــي  يقدم  النظام،  هــذا  إلــى  وإضــافــة 
النشطة  الــســالمــة  جتــهــيــزات  مـــن  مــجــمــوعــة   ٢٠١٧
املــصــمــمــة إلبــقــاء الــســائــق مـــدركـــاً متــامــاً لــكــل مــا هو 
االصطدامات  جتنب  على  ومساعدته  حوله  موجود 
هذه  وتتضمن  األســاســي.  الطراز  في  حتى  احملتملة 

التجهيزات، املتوفرة بحسب الطراز:
مع  فعالية  أكثر  محّركة  قوة  اجلديد  أكاديا  ويقدم 
خيار الصفوف الثالثة من املقاعد في معظم طرازاته. 
إلى  متميزة،  بحّلة  الفاخر  دينالي  أكاديا  ويعود  كما 

القيادة  بقدرات  الشهير   All Terrain طــراز  جانب 
الوعرة املعززة.

العرض  صاالت  في  يتوفر  كلياً  اجلديد   ٢٠١٧ أكاديا 
اجلــاري،  العام  خريف  في  األوســط  الشرق  مبنطقة 
من  عقد  من  ألكثر  واملمتد  العريق  حضوره  ليواصل 

الزمن، منذ تقدميه للمرة األولى.
تاريخ  يعود  هيبته“،  ”يــفــرض  فلسفة  على  اعــتــمــاداً 
جــي إم ســي فــي إنــتــاج الــشــاحــنــات إلــى الــعــام ١٩٠٢. 
وتواصل هذه العالمة بإرثها الغني في منطقة الشرق 
األوسط وحضورها املميز الذي ميتد إلى ١١٤ عاماً، 
طــرازات  جميع  فــي  الهندسي  واإلبــــداع  االبــتــكــار  فــي 
جي إم سي. وتطّور العالمة قدراتها لتقدم طرازات 
متعددة  رياضية  وسيارات  أوفر  وكروس  أب  بيك- 

االستعماالت فعالة في استهالك الوقود.

ميزة مساعدة السائقني دائمني االنشغال ميزة مساعدة السائقني دائمني االنشغال 

جي إم سي أكاديا جي إم سي أكاديا ٢٠١٧٢٠١٧ ابتكارات مفعمة بالنشاط واحليوية ابتكارات مفعمة بالنشاط واحليوية
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ومتطلبات  العملية  على  أوفر  الكروس  سيارات  من  الكثير  تركز 
ترتقي   MKX لينكولن  أن  إال  األنيق،  العصري  واملظهر  العائالت 
مبا لديها لتضم املزيد من املغريات، سواء في التصميم الذي يشبه 
أو  السيارة،  عليها  تعتمد  التي  االبتكارات  أو  التجريبية،  السيارات 
عن  اجلميع  يعرفه  الـــذي  الفخامة  مــن  املتميز  املــســتــوى  حتى 

لينكولن.
ليركز  يــأتــي   MKX لــيــنــكــولــن مــن  الــثــانــي  فــاجلــيــل 
وكذلك  والفخامة،  الرفاهية  مستوى  على 
السيارة  لتساعد  التقنية،  التجهيزات 
بـــشـــكـــل فــــعــــال فـــــي رفـــــــع مــبــيــعــات 
العاملي  حــضــورهــا  وزيــــادة  لينكولن، 
في فئة تعد من أكبر الفئات في عالم 

السيارات.
بالكثير  احلــديــثــة  الــســيــارات  تهتم 
تضمن  التي  والقواعد  القوانني  من 
تصميم  لغة  واتباع  االنسيابية  لها 
مصممي  أن  إال  لعالمتها،  ثابتة 
جعل  في  أبــدعــوا  لطاملا  لينكولن 
وكأنها  متـــيـــًزا،  أكــثــر  ســيــاراتــهــم 
ـــــــت فــــي مـــرحـــلـــة الــتــطــويــر  الزال

التجريبية.
فــفــي املـــقـــدمـــة، تـــأتـــي لــيــنــكــولــن 
MKX اجلديدة بشبكة لينكولن 
ـــتـــي تــبــدو  ــتــهــويــة ال ــل األيـــقـــونـــة ل
الشركة  بــشــعــار  حتــيــط  كــأجــنــحــة 
مـــــن اجلــــانــــبــــني، مـــــع طــــــالء فــضــي 
للواجهة،  الفخامة  من  املزيد  يضيف  المع 
السفلية  التهوية  شبكة  اخلــطــوط  فــي  ويتبعها 
الكبيرة، والتي تضم املزيد من الكروم الالمع، وتضيف 

ملسة رياضية للمصد األمامي انسيابي التصميم.
السيارة،  قوة  عن  ليعبر  جريئة  بخطوط  فيأتي  احملرك  غطاء  أما 
ومنها  للسيارة،  األمامية  القوائم  نحو  القوة  خطوط  منه  وتنطلق 
إشــارات  تضم  التي  التصميم  انسيابية  املــرايــا  حيث  اجلانبني،  إلــى 
ذات  احلــجــم  كبيرة  األبــــواب  وكــذلــك   ،LED بــالـــ عاملة  انــعــطــاف 
خطوط التصميم املتميزة التي تؤكد على فخامتها، واخلط الفضي 
الالمع الذي مير اسفلها، وكذلك أقواس العجالت اخللفية البارزة 

من األعلى والتي تشعرك بزيادة عرض السيارة وضخامة حجمها.
وبوصولك إلى الواجهة اخللفية، ميكنك مالحظة اجلناح الرياضي 
اخللفية  املصابيح  وكذلك  املنحنية،  الزجاجية  واملساحة  العلوي، 
ذات الطابع األمريكي الواضح، والتي متتد بعرض الواجهة وفوقها 
كلمة لينكولن كبيرة احلجم. إضافة لذلك يأتي املصد اخللفي بارز 
على  احلجم  كبيرة  التهوية  فتحات  ويضم  واضــحــة،  خطوط  ذو 

.MKX اجلانبني ملزيد من روح التحدي من
شخصية  ذات  جــذابــة  مــقــصــورة  اجلــديــدة   MKX لينكولن تــقــدم 
الفاخر،  التصميم  ذات  القيادة  عجلة  من  بداية  مميزة،  عصرية 
ولوحة العدادات باإلضاءة الزرقاء املريحة لألعني، وحتى الكونسول 
لتتيح  كبير  بحجم  املنظمة  واألزرار  املفرغة  القاعدة  ذو  الوسطي 

حتكم جيد في الكثير من وظائف السيارة دون تشتت.
من  طويلة  بقائمة  مــزودة  السيارة  تأتي  التجهيزات،  جانب  على 
 ١٠ في  للتعديل  القابلة  األمامية  املقاعد  ومنها  الرفاهية،  وسائل 
والتطعيمات  لــلــذاكــرة،  خاصية  مــع  كهربائًيا،  مختلفة  اجتــاهــات 
املــعــدنــيــة مــن األملــونــيــوم، والــكــســوة اجلــلــديــة لــلــمــقــاعــد، مــع نظام 
تهوية وتدفئة ذاتي للمقاعد، ومكيف هواء ثنائي املناطق، وسقف 
ونظام  سماعات،   ١٠ من  يتكون  متطور  صوتي  ونظام  بانورامي، 

مالحة متطور.
كذلك حصلت السيارة على الكثير من التجهيزات املساعدة للسائق، 
املكابح،  تــرك  بعد  للخلف  الــرجــوع  مــن  السيارة  منع  نظام  ومنها 
ونظام أدفانس تراك للتحكم في الثبات، ونظام حماية متطور ضد 
السرقة، وكاميرا للرجوع للخلف، ونظام مراقبة ضغط اإلطارات.

األول  احملــركــات،  مــن  بخيارين  اجلــديــدة   MKX لينكولن   تعمل 
محرك V٦ يوفر لك الشخصية املعتادة ذات األداء اجليد لسيارات 
لــيــنــكــولــن، والــثــانــي مــحــرك إيــكــوبــوســت مــتــطــور ملــزيــد مــن الــقــوة 

والرياضية.
فاحملرك الـ V٦ يعمل بنظام متغير لتوقيتات الصمامات، مع هيكل 
 ٣٧٩ وعــزم  حصان،   ٣٠٨ قــوة  يولد  لتر   ٣٫٧ بسعة  األملــونــيــوم،  من 
نيوتن.متر. أما احملرك اإليكوبوست فهو V٦ سعة ٢٫٧ لتر ذو شحن 
توربيني، وحقن مباشر للوقود، وعلى الرغم من قلة سعته اللترية 

إال أنه يولد ٣٤٠ حصان من القوة، و٥٤٢ نيوتن.متر من العزم.
ويتصل كال احملركني بناقل حركة سيليكت شيفت أوتوماتيكي من 
خلف  بــداالت  خــالل  من  السرعات  تبديل  إمكانية  مع  سرعات،   ٦
إمكانية  مع  األمامية،  بالعجالت  السيارة  وتنطلق  القيادة،  عجلة 

تزويدها بنظام متطور للدفع الكلي للعجالت

اجليل الثاني يركز على مستوى الرفاهية والفخامةاجليل الثاني يركز على مستوى الرفاهية والفخامة

لينكولن لينكولن MKXMKX ... ...  كروس أوفر بلمسات سحريةكروس أوفر بلمسات سحرية
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بدأت احلكاية مع احلرف X الذي استُخدم للمرة األولى كاسم ألحد 
ليشير  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  منتصف  في   BMW طــرازات
تناسق  وكان  عجالت.  بأربع  الدفع  بتكنولوجيا  تعمل  السّيارة  أّن  إلى 
السّيارة املزدوج التعبير املثالي عن قدرتها على نقل العزم إلى عجالتها 
األربع. ومنذ ١٦ عاماً، أصبح احلرف X يرمز إلى فئة جديدة كلياً 
من  من السّيارات، وبات يرمز في الوقت ذاته إلى شكل ممّيز جداً 
سّيارة  كأول   BMW X٥ سّيارة  ُطرحت  فقد  القيادة.  متعة  أشكال 
وسرعان  العالم،  في   Sports Activity Vehicleرياضية نشاطات 
على  الوعرة  والطرقات  املعّبدة  الطرقات  على  سيطرتها  بسطت  ما 
فأّكدت  العالمة.  إلى  العمالء  من  جديدة  فئات  مستقطبًة  سواء،  حّد 
إمكاناتها  عــن  أخــرى  مــرة  الراقية  األملانية  الــســّيــارات  شركة  بذلك 
امللفتة في طرح مفاهيم السّيارات املبتكرة والسابقة لعصرها. وشّكل 
طرُح سّيارة BMW X٥ عام ١٩٩٩ األساس لقصة النجاح املمّيزة التي 
رافقت طرازات BMW X في شّتى أنحاء العالم، حّتى باتت تستأثر 

بأكثر من ٥٠٪ من مبيعات BMW في الشرق األوسط.
 BMW طــــرازات مــن  كاملة  عائلة  ظــهــرت  عــامــاً،   ١٦ مـــرور  وبــعــد 
وهي  طــرازات   ٥ تشمل  وباتت  الــرائــدة،  اجلديدة  الفئة  هــذه  من   X
هذه  وتكّمل  حديثاً.  ُطرحت  التي   X١ X٣وسّيارة  X٤و  X٥و  و   X٦
 BMW شركة M BMW X٦مــن  و   M BMW X٥ سّيارتا  العائلة 
M التابعة للمجموعة، وهما طرازان عاليا األداء بنظام الدفع الكلي. 
وكان كل طراز من هذه الطرازات السّيارة الراقية األولى من نوعها 
توسيع  ستواصل  بل  القدر  بهذا   BNW تكتفي  ولــن  منافساتها.  بني 
املجموعة في األعوام املقبلة. فها هي الشركة تعمل على تطوير سّيارة 
طــرازات  شعبية  تــزال  وال  والفخامة.  الضخامة  فائقة   BMW X٧
في  حاسماً  دوراً  أّدت  أنها  سيما  وال  التزايد،  في  آخــذة   BMW X
املكانة التي توّصلت إليها BMW كأحد منتجي سّيارات الدفع الرباعي 
الراقية األجنح في العالم، فقد ّمت بيع ما يزيد على ٣٫٣ مليون سّيارة 
 BMW حـــول الــعــالــم، وواحــــدة مــن بــني كــل ٣ ســـّيـــارات BMW X

.BMW X جديدة مسّجلة تنتمي إلى عائلة
متعة قيادة بدون أي مساومة – حّتى في الطرازات التي تعمل بنظام 

الدفع الكلي
فريدة  قيادة  جتربة  مع  مذهلة   BMW X٥ سّيارة  انطالقة  كانت 
بها  التحّكم  وقـــدرات  مقاعدها  ارتــفــاع  بفضل 
السير  طرقات  على  املمتازة 
ــــــــة  ــــــــعــــــــادي ال

ـــوعـــرة. وحـــرصـــت BMW عــلــى أن تــكــّمــل ذلـــك مع  والـــطـــرقـــات ال
مقصورة رحبة زاخرة بالوظائف العملية الفاخرة.

مــنــذ الــبــدايــة، اســتــخــدمــت BMW أنــظــمــة الــدفــع بــالــعــجــالت األربـــع 
الطقس  ظــروف  وفي  املعّبدة  غير  الطرقات  على  التماسك  لتحسني 
الصعبة، وكذلك لتحسني ديناميكيات القيادة عند دخول املنعطفات. 
الذكي   xDrive بنظام  املجّهزة  احلالية  الــطــرازات  حالة  في  لذلك، 
للدفع الكلي، وعلى عكس املصّنعني اآلخرين الذين يلجأون إلى نظام 
السّيارات  تعانيه  الذي  التماسك  انخفاض  عن  للتعويض  الكلي  الدفع 
املزايا  على  دائماً   BMW حتافظ األماميتني،  بالعجلتني  تندفع  التي 
اخللفيتني.  بالعجلتني  الدفع  ذات  السيارات  بها  تتميز  التي  املعهودة 
معظم  ينتقل  الــعــاديــة،  القيادة  ظــروف  فــي  وحــّتــى  الطريقة،  بهذه 
الــســيــارة  ميــنــح  الـــذي  الــقــســم  وهـــو  اخللفيتني،  العجلتني  إلـــى  الــعــزم 
في  املعهودة  التوجيه  دّقــة  تبقى  وهكذا  الطريق.  على  ديناميكاتها 
سّيارات BMW مبنأى عن تأثير مجموعة الدفع على الطرازات التي 

تسير بالدفع الرباعي.

ــارة األنــشــطــة الــريــاضــيــة إلـــى فــئــة أخـــرى من  ومـــع نــقــل مــفــهــوم ســّي
السّيارات عام ٢٠٠٤، باتت BMW شركة طليعية من جديد. فأثبتت 
بسّيارة  مقارنًة  أكثر  املدمجة  أبعادها  بفضل   ،BMW X٣ ســّيــارة 
وبقيت  غيرها  عن  مختلفة  أّنها  بها،  التحّكم  وسهولة   BMW X٥

السّيارة الراقية الوحيدة في فئتها لعّدة سنوات.
وعام ٢٠٠٦، بدأ إنتاج اجليل الثاني من طراز BMW X٥ في مصنع 
BMW فــي ســبــارتــانــبــرغ. واتــســم هــذا الــطــراز مبــزيــد مــن الرحابة 
والفخامة، وبتقنيات قيادة متفّوقة أكثر، إلى جانب أنظمة مبتكرة 
معايير  أخــرى  مــرة  الــطــراز  هــذا  فوضع  السائق،  ومساعدة  للتعليق 

.BMW X جديدة لتحتذي بها السيارات املنافسة لطرازات
وفي ربيع عام ٢٠٠٨، طرحت BMW أول سّيارة نشاطات رياضية 
في  إنتاجه  يتّم  الــذي   ،BMW X٦ طــراز  وســّلــط  العالم.  فــي  كوبيه 
على  الضوء   ،BMW X٥ سّيارة  مع  سبارتانبرغ  في   BMW مصنع 
بطريقة   BMW X طـــرازات  فــي  تتميز  التي  التحّكم  ديناميكيات 
أضافت  أكثر،  رياضية  قيادة  جتربة  على  وللحصول  جــداً.  واضحة 
 BMW Xللدفع الرباعي الدائم في ٦ xDrive الشركة إلى تكنولوجيا
للمرة األولى نظام التحّكم الديناميكي 

الطاقة  توزيع  لتسهيل   Dynamic Performance Control بــاألداء 
بني العجلتني اخللفيتني.

وعام ٢٠٠٩، انضّم طرازان ممّيزان إلى مجموعة السّيارات الرياضية 
أفكارهم  املصّممون  فاستوحى   .BMW M شركة  من  األداء  عالية 
وللمرة  ليعرضوا  الديناميكية   BMW X طــــرازات  إمكانيات  مــن 
كلي.  بدفع  طــراز  فــي   M احلــرف مــع  املــتــرادف  العالي  األداء  األولـــى 
ومينح طــراَزا M BMW X٥ و M BMW X٦جتربة قيادة فريدة 
من نوعها بفضل محّرك مؤّلف من ٨ أسطوانات على شكل V يعمل 
بطاقة  يعمل   M TwinPower Turboالثنائي التوربو  بتكنولوجيا 
٥٥٥ حصاناً، إلى جانب نظام xDrive خاص بسّيارات M مع حتّكم 

ديناميكي باألداء. 
 BMW ومنذ عام ٢٠٠٩، أصبحت متعة القيادة املعهودة في طرازات
 BMW متوافرة فى السّيارات املدمجة. وبفضل تعّدد مزايا سّيارة X
X١ ومواصفاتها الرياضية وسهولة التحّكم بها ووظائفها املتطّورة، 
السّيارات  من  كلياً  جديدة  فئة  غمار  تخوض  أن  الشركة  استطاعت 

مرة أخرى.
وعام ٢٠١٤، أضافت BMW نفحة حيوية جديدة على فئة السّيارات 
هذه  في  رياضية  نشاطات  سّيارة  أول  طرح  عبر  الراقية،  املتوسطة 
الفئة، أال وهي سّيارة BMW X٤. ويجمع هذا الطراز بني مواصفات 
التي  األنيقة  الرياضية  التفاصيل  وبني  املعهودة   BMW X طــرازات 
والرقي  القيادة  متعة  بني  فمزج  كوبيه،   BMW سّيارات في  تظهر 

والوظائف احلديثة بأسلوب لم يشهده عالم السيارات من قبل.
 ،BMW X٥ ســّيــارة  مــن  األولـــى  النسخة  طــرح  على  عــامــاً   ١٥ وبعد 
التي  النجاح  قصة  الثالث  اجليل  فــي  بــات  الــذي  الــطــراز  هــذا  يــواصــل 
من  احلديث  الطراز  هذا  ووضع  الرياضية.  األنشطة  سّيارة  تشهدها 
والفعالية،  الــقــيــادة،  متعة  يخّص  مــا  فــي  بــه  يحتذى  مــعــيــاراً  جديد 
عالوة  الفئة.  هــذه  في  والفخامة  املــزايــا،  وتــعــّدد  الــقــوي،  والتصميم 
على ذلك، ُطرح اجليل الثاني من سّيارة النشاطات الرياضية الكوبيه 
BMW X٦ بتصميم محّسن ومواصفات رياضية أفضل، فضالً على 
ميكن  اختياري،  وكتجهيز  مبتكرة.  وجتهيزات  فاخرة  مقصورة 
أجل  من   ،BMW X٥ سّيارة  في  كما  املتكّيف،  التعليق  نظام  اختيار 
للراحة  ومواصفات  رياضية  مواصفات  السيارة  منح  على  احلــرص 

معّدلة حسب الطلب.
 BMW X٥M سّيارتا وصلت  اجلــاري،  العام  من  سابق  وقــت  وفــي 
تقدّمه  أداء  أفضل  تقّدمان  اللتان  كلياً،  BMW X٦Mاجلديدتان  و 
السيارتان  هاتان  وجتمع  األوســط.  الشرق  إلى   ،BMW M سّيارات
العملية،  اليومية  املواصفات  وبني  الشهيرة  األداء  عالية  الهندسة  بني 

لذا من املتوّقع أن ترّسخ جناحات طرازات BMW X أكثر فأكثر.
وينتظر محّبي طــرازات BMW X في أنحاء الشرق األوسط املزيُد 
كلياً  اجلــديــدة   BMW X١ ســّيــارة  أّن  إذ  املــشــّوقــة،  األخــبــار  مــن 

ستُطرح هذا الشهر.

طرازات طرازات BMW XBMW X ..  .. ١٦١٦ عاماً من النجاح املستمّر عاماً من النجاح املستمّر

تستعرض تاريخ جناح طرازات تستعرض تاريخ جناح طرازات XX مع طرح أحدث الطرازت مع طرح أحدث الطرازت
BMWBMW مجموعة مجموعة



٧االثنني ٢٠ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٧)

املتحدة  الواليات  في  السريعة  الطرق  على  املرورية  للسالمة  التأمني  معهد  صّنف 
العام  طراز  وحاز  الطريق.  على  أماناً  السيارات  كأكثر  جينيسيس  سيارة   (IIHS)
 Top Safety) بلس“  بِــك  سيفتي  ”تــوب  لقب  الفاخرة  السيارة  هــذه  من   ٢٠١٧
Pick+)، أحـــد أرفـــع ألــقــاب الــســالمــة فــي عــالــم الــســيــارات، وذلـــك بفضل أدائـــه 
االستثنائي خالل اختبارات السالمة التي يجريها املعهد. وتنتهج السيارة G٩٠ نهجاً 
أكثر تقدماً وذكاء باجتاه كل من الفخامة والسالمة عن الطريق من خالل وضع 
مايك  قال  املناسبة،  وبهذه  الراقية.  العالمة  أولويات  رأس  على  واألناقة  االبتكار 
متّثل  السالمة  إن  األوسط  والشرق  إفريقيا  في  جينيسيس  عمليات  رئيس  سونغ، 
أحد أهّم االعتبارات األساسية لعالمة جينيسيس، مشيراً إلى أن السيارة جينيسيس 
G٩٠ تشتمل على مجموعة من تقنيات السالمة املتطورة واملزايا التي ال مثيل لها 
نقاطاً  بفضلها   G٩٠ السيارة  حققت  التي  السالمة  مزايا  أن  وأضــاف  فئتها.  في 
السريعة  الطرق  على  املرورية  للسالمة  التأمني  معهد  برنامج  اختبار  في  عالية 
ما  األوسط،  الشرق  في  املباعة  السيارة  طرز  ضمن  املتحدة ”متاحة  الواليات  في 
يضمن متّتع السائقني والركاب بأفضل حماية ممكنة في جميع األوقات“. وتضّم 
السيارة G٩٠ مجموعة من تقنيات السالمة القياسية هي األشمل في فئة السيارات 
الفاخرة املتميزة، مثل نظام الكبح التلقائي في حاالت الطوارئ (AEB) مع ميزة 
البقعة  عن  الذكي  الكشف  ونظام  السائق،  يقظة  مراقبة  ونظام  املشاة،  استشعار 
العمياء. وذلك لضمان أعلى مستويات االطمئنان والثقة لدى السائق والسالمة لدى 
الركاب. ويوظف نظام الكبح التلقائي في حاالت الطوارئ مبيزة استشعار املشاة، 
التي  السرعات  في  النظام  تنشيط  على  تعمل  وراداراً  كاميرا  تضم  استشعار  آلية 
تتراوح بني خمسة أميال في الساعة و٥٠ ميالً في الساعة. وعالوة على ذلك، تقوم 
زلقة  طرق  أو  حــاّدة  منعطفات  استشعار  عند  الركاب  أمان  أحزمة  بشّد  السيارة 
العالمة  متنحها  التي  الفائقة  لألولوية  نظراً  االجتاه،  في  تغيير  أو  كبير  تسارع  أو 
لسالمة الركاب. كذلك أضافت التحسينات امليكانيكية والتقنية املزيد إلى مستويات 
سالمة G٩٠ نظراً للفوالذ ذي القّوة املعّززة، واملنصة الصلبة، ونظام املراقبة الواسع 

املشتمل على أربع كاميرات خارجية.
ويُجري معهد التأمني للسالمة املرورية على الطرق السريعة في الواليات املتحدة 
االصــطــدام  حتمل  على  الشاملة  قدرتها  مــدى  لتحديد  املركبات  على  اخــتــبــارات 
وفق  املركبات  املعهد  يصّنف  كذلك  احلـــوادث.  وقــوع  حــاالت  في  ركابها  وحماية 
الكبح  أو  السائق  حتــذيــر  نـُـظــم  عبر  األمــامــي  االصــطــدام  وقـــوع  منع  على  الــقــدرة 
املركبة  تنال  أن  وينبغي  حّدته.  تخفيف  أو  االصــطــدام  حــدوث  لتجنب  التلقائي، 
أو  متقدماً  وتصنيفاً  االصــطــدام،  لتحمل  اختبارات  خمسة  في  جيدة  تصنيفات 
متفوقاً في اختبار منع وقوع االصطدام األمامي، وتصنيفاً مقبوالً أو جيداً لإلنارة 
األمامية، كي تتمّكن من التأهل لنيل لقب ”توب سيفتي بِك بلس“ ٢٠١٧، الذي 

مينحه املعهد منذ العام ٢٠١٣. 

حصلت على لقب (توب سيفتي)

جينيسيس G٩٠ تنال تصنيفا عامليا مرموقا للسالمة

اســتــطــاعــت الــعــالمــة الــكــوريــة أن تــقــدم الــكــثــيــر من 
الطرازات الناجحة في عدة فئات، وأن تخلق لنفسها 
لــالرتــقــاء  شجعها  مــا  وهـــو  ضــخــمــة،  تنافسية  قــاعــدة 
هيونداي  تضع  حيث  املنافسة،  من  جديد  مستوى  إلى 
تنافس  التي  الفئات  تعريف  وتعيد  اخلاصة،  قوانينها 
اجليل  ومـــع  لــصــاحلــهــا،  الــلــعــبــة  قــواعــد  لتقلب  فــيــهــا، 
فارسها  هيونداي  تقدم  توسان،  سيارتها  من  اجلديد 
اجلديد، والذي يستكمل مسيرة النجاح للجيل املاضي، 
إلى  السيارة  مبستوى  ليقفز  انتهى،  حيث  من  ويبدأ 
مستوى متميز، رمبا يصعب على كثير من املنافسني 

مجاراته فيه، على األقل خالل الفترة املقبلة.
تبدي  أال  يصعب  الــســيــارات،  مــن  الكثير  عكس  على 
اعـــجـــابـــك بــاجلــيــل اجلـــديـــد مـــن هـــيـــونـــداي تـــوســـان، 
تصميم  لغة  من  جديد  مثالي  منوذج  تخلق  فالسيارة 
إلى  إضــافــة  الناعمة،  وخطوطها  العصرية  هيونداي 
السيارة  بــأن  معها  ستشعر  التي  املتميزة  شخصيتها 
لم تعد توسان املدمجة التي عرفناها من قبل ، ففي 
بطابع  احلــجــم  كبيرة  التهوية  شبكة  تــأتــي  املــقــدمــة، 

أعلى  مثبتة  هــيــونــداي  عــالمــة  مــع  واضــــح،  هــجــومــي 
السيارة.  النطالق  استعداًدا  القتال  تقود  وكأنها  الشبكة 
جميعها  تتوجه  والــتــي  بــاخلــطــوط  املــقــدمــة  وتــزدحــم 
إلى  إضافة  السيارة،  رياضية  عن  لتعبر  املقدمة  نحو 
السيارة  متنح  التي  االنسيابية  احلجم  كبيرة  املصابيح 
ذو  األمــامــي  املصد  وكذلك  والنخبوية،  األنــاقــة  املزيد 
تهوية  شبكة  على  يحتوي  والـــذي  احلـــادة،  اخلــطــوط 
إضــافــيــة فـــي األســـفـــل، ومــصــابــيــح ضــبــاب تــشــبــه في 

تصميمها الشقيقة األكبر سانتافي.
عــلــى اجلــانــبــني تــأتــي اخلــطــوط بنفس احلــــدة، حيث 
البالستيكية  اإلضافات  ذات  املنتفخة  العجالت  أقواس 
ذات  املعدنية  والعجالت  القوة،  من  مبزيد  توحي  التي 
التصميم اجلذاب قياس ١٩ بوصة، وكذلك اخلطوط 
مع  اجلــانــبــيــة،  واملـــرايـــا  األبـــــواب  لتصميم  االنــســيــابــيــة 
وضعية  وفي  بانسيابية  املصممة  الزجاجية  املساحات 
أما  ن  السيارة  حجم  بكبر  الشعور  من  تزيد  مرتفعة 
بالـ  تعمل  أنيقة  مبصابيح  توسان  فتأتي  اخللف،  في 
على  يــؤكــد  عــلــوي  وجــنــاح  مبهرة،  إضـــاءة  ذات   LED

خطوط  ذو  بــارز  خلفي  مصد  مــع  الــســيــارة،  رياضية 
تــصــمــيــم ريـــاضـــيـــة، وفــتــحــات عــــادم ثــنــائــيــة مطلية 

بالكروم الالمع.
ويتمتع اجليل اجلديد من توسان مبزيد من االنسيابية 
وتــصــمــيــم أفــضــل أيــروديــنــامــيــكــيــة، حــيــث انــخــفــض 
معدل االنسيابية ليصل إلى ٠٫٣٣، وهو ما يحسن من 
اقتصادية استهالك الوقود، ويقلل من الضوضاء داخل 
اجلــديــدة،   ٢٠١٦ تــوســان  مقصورة  داخـــل  املــقــصــورة، 
منح  فــي  الكبير  هــيــونــداي  مجهود  مالحظة  ميكنك 
الــســيــارة املــزيــد مــن الــرفــاهــيــة والــنــخــبــويــة، وبخاصة 
املزيد  مينحها  الــذي  للمقصورة  اجلديد  التصميم  مع 
الــفــخــامــة واحلــــــدة، فــلــوحــة الــقــيــادة أصــبــحــت أكــثــر 
ضخامة من السابق، وبخاصة في االرتفاع، لتشعرك 
وأكــثــر  أقـــل  أصــبــحــت  واألدوات  املــقــصــورة،  بــرحــابــة 

تنظيما من اجليل السابق.
كذلك تأتي السيارة بخامات محسنة داخل املقصورة، 
ذات  جلدية  وكــســوة  التشطيب،  مــن  أفضل  ومستوى 
حــيــاكــة بــــارزة لــلــمــقــاعــد ولــوحــة الــقــيــادة، مــع لوحة 

عدادات ذات تصميم كالسيكي مريح لألعني وأسلوب 
عــصــري فــي عـــرض املــعــلــومــات. إضــافــة لــذلــك يأتي 
الكونسول الوسطي املزود بالنظام املعلوماتي، وأماكن 
حامل األكواب ومناطق تخزين جيدة، إضافة لوحدة 

التحكم في نظام مكيف الهواء ذات التصميم األنيق.
وتزداد توسان اجلديدة رحابة عن اجليل السابق، مع 
وفي  الطويلة  الــرحــالت  خــالل  الــركــاب  تدعم  مقاعد 
يكشف  الــذي  البانورامي  السقف  وكذلك  املنعطفات، 
الــســمــاء لــلــركــاب، وبــالــطــبــع مــســتــوى الـــراحـــة احملسن 
بــفــضــل قـــاعـــدة الــعــجــالت األطـــــول، ومــســتــوى الــعــزل 
احملسن للمقصورة، مع التعديالت الهندسية املتطورة 
عــلــى قــواعــد احملــــرك، واألبـــــواب والــتــصــمــيــم احملسن 
أما  املقصورةن  حول  الضوضاء  من  يقلل  الذي  للبدن 
فقد  اجلديدة،  توسان  في  اخللفية  التخزين  مساحة 
املقاعد  طي  أمكانية  مع  لتر،   ٨٧٧ إلى  لتصل  ارتفعت 

اخللفية لزيادة هذه املساحة.
تأتي هيونداي توسان ٢٠١٦ اجلديدة مبحرك متطور 
يــقــدم مــســتــوى مــتــمــيــز مـــن الـــقـــوة ومـــعـــدل مــعــتــدل 

سعة  االسطوانات  رباعي  فاحملرك  الوقود،  الستهالك 
٢ لتر ذو حقن مباشر للوقود، ويولد ١٦٤ حصان من 
احملرك  هذا  ويتصل  نيوتن.متر،   ١٩٧ عزم  مع  القوة 
يضمن  سرعات،  ست  من  أوتوماتيكي  حركة  بناقل 
سالسة في تبديل السرعات مع معدل استهالك وقود 
على  قــدرة  مع  كــم،   ١٠٠ لكل  لتر   ٨٫٨ إلــى  يصل  جيد 
 ١١٫٥ خالل  كــم/س   ١٠٠ لسرعة  الثبات  من  االنطالق 
ثــانــيــة، وحــتــى الــوصــول لــســرعــة قــصــوى ١٧٠ كــم/س 
أو  أمامي  إما  الدفع،  من  بخيارين  السيارة  وتتوفر   ،
العجالت  بــني  الــعــزم  تــوزيــع  على  يعمل  والـــذي  كــلــي، 
األمـــامـــيـــة واخلــلــفــيــة، لــيــمــنــح تـــوســـان الـــقـــدرة على 
االنطالق خارج الطرقات املمهدة مبزيد من احلرية ، 
وحصلت السيارة كذلك على قائمة طويلة من أنظمة 
في  الطارئ  التوقف  نظام  ومنها  اإللكترونية،  االمان 
من  التحذير  ونظام  السيارة،  أمــام  مشاة  عبور  حــال 
ترك احلارة املرورية، ونظام مراقبة النقاط العمياء، 
املساعدة  ونظام  السيارة،  خلف  املشاة  مراقبة  ونظام 

في االصطفاف، وكاميرا الرجوع للخلف.

هيونداي توسان ...هيونداي توسان ...
الفارس الكوري القوي الفارس الكوري القوي 
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حصــان رابــح فــي املبيعــات ... حصــان رابــح فــي املبيعــات ... 

العالمة  طــرازات  بني  حجمها  صغر  مستغلة  املنافسة  خــارج  اجلديدة  بيكانتو  تغرد 
بيكانتو  استطاعت  عامة،حيث  بصفة  السيارات  وعالم  خاصة  بصفة  كيا  الكورية 
الطرازات  من  تكون  ما  غالباً  والتى  شهرة  االكثر  الطرازات  بني  لها  اسماً  حتفر  ان 
احملسوبة على الرفاهية أو بالرياضية  او ذات الدفع الرباعي بعدما غيرت ما يعتقده 
إال  والعملية،  املتعة  من  الكافي  القدر  لك  تقدم  ال  الصغيرة  السيارات  بأن  الكثيرون 
أن التطور الكبير في تصميم هذه الفئة من السيارات، واحللول الذكية التي تقدمها 
شركات السيارات من خاللها، غيرت هذا املفهوم بالكامل، وجعلت من هذه السيارات 
حصان رابح في املبيعات، يستطيع الوصول للكثير من مستخدمي السيارات ويحقق 

لهم متطلباتهم.
استطاعت  فقد  الفئة،  هذه  في  الرائدة  السيارات  من  واحــدة  تعد  بيكانتو  كيا  وألن 
السيارة أن تقود التطور وتقدم جيالً جديداً قادر على التحديث، وأن تفتح الباب أمام 
بعض  في  تختفي  أن  كــادت  فئة  إلى  احلياة  لتعيد  بها،  للحاق  املنافسني  من  الكثير 
سيارة  مليون   ٢٫٤ إلى  الفئة  هذه  مبيعات  بوصول  توقعات  بعد  وبخاصة  االوقــات، 

خالل االعوام القليلة املقبلة.

التصميم اخلارجي
تأتي كيا بيكانتو اجلديدة بتصميم أكثر عصرية ورياضية من سابقتها، إال أنها على 

الرغم من ذلك لم تفقد بساطة شخصيتها واملرح الذي طاملا اشتهرت به.
قوسني  يضم  جديد  داخلي  تصميم  على  األمامية  املصابيح  حصلت  املقدمة،  ففي 
رئيسية  إضــاءة  وعدسة  نهارية،   LED أضــواء مع  الالمع،  الفضي  بالكروم  مطليني 
بحجم كبير متنحك إضاءة قوية على الطريق، وكذلك إشارات انعطاف في الداخل 
بحجم كبير. أما في املنتصف، فشبكة التهوية الصغيرة التي حتمل شعار كيا بتصميم 
االنسيابي،  التصميم  ذو  املدمج  احملــرك  غطاء  واعــالهــا  املشهد،  تتصدر  النمر  أنــف 

وبالطبع املصد االمامي ذو اخلطوط األكثر حدة ورياضية.
والعجالت  انعطاف،  إشـــارات  على  حتتوي  التي  اجلانبية  املــرايــا  تأتي  اجلانبني  على 
تصميمها  خطوط  تنطلق  التي  واألبــواب  الرياضي،  التصميم  ذات  الصغيرة  املعدنية 
مبحاذاة املقابض وحتى الوصول حلافة املصابيح اخللفية، وكذلك األعتاب اجلانبية 

الرياضية، والسقف املرتفع نسبًيا ليوفر املزيد من الرحابة داخل املقصورة.
وإلى الواجهة اخللفية، حيث تظهر بيكانتو بخطوط أكثر مرًحا، مع املصابيح الطولية 
ذات التصميم املتميز، وباب التحميل اخللفي الذي يحتل معظم الواجهة اخللفية مع 

شعار كيا الواضح في املنتصف، وكذلك املصد ذو اخلطوط االنسيابية األنيقة.

املقصورة والتجهيزات
بيكانتو  مقصورة  لوصف  املناسبة  الكلمات  فستجد  املـــرح،  عــن  التحدث  أردت  إذا 
لك  وتــوفــر  التصميم  شبابية  األذرع  ثنائية  قــيــادة  عجلة  مــن  تبدأ  والــتــي  اجلــديــدة، 
املعلومات  ذات  العدادات  لوحة  إلى  إضافة  السابق،  من  رياضية  أكثر  قيادة  وضعية 
لك  وتوفر  جسدك  تدعم  التي  واملقاعد  االنــطــالق،  على  تشجعك  التي  اللون  حمراء 

مستوى جيد من الراحة.
املشغل  حيث  الوسطي،  الكونسول  منطقة  في  للمقصورة  املتميز  التصميم  ويستمر 
نقل  وعصا  الــهــواء،  مكيف  نظام  في  التحكم  وأزرار  العصري،  املظهر  ذو  الصوتي 
املرحة  الشخصية  هــذه  لتكمل  القيادة  عجلة  متاشي  التي  التصميم  أنيقة  احلركة 

للسيارة
وقاعدة  مم   ٦٠ مبقدار  طولها  زاد  والتي  اجلــديــدة،  بيكانتو  كيا  ابعاد  زيــادة  بفضل 
في  لركابها  الرحابة  من  املزيد  توفير  السيارة  استطاعت  فقد  مم،   ١٥ بـ  عجالتها 
باجليل  مقارنة   ٪٢٧ بنسبة  اخللفية  التخزين  مساحة  زيــادة  مع  واخلــلــف،  االمــام 

السابق لتصل إلى ٢٠٠ لتر، مع إمكانية طي املقاعد اخللفية لزيادة هذه املساحة.

احملرك واألداء
تعمل كيا بيكانتو بخيارين من احملركات، كالهما متعدد النقاط حلقن الوقود.

احملرك األول سعة ١ لتر بقوة ٦٩ حصان عند ٦٢٠٠ لفة في الدقيقة، وعزم ٩٤ نيوتن.
متر عند ٣٥٠٠ لفة في الدقيقة، أما احملرك الثاني سعة ١٫٢ لتر بقوة ٨٧ حصان عند 

٦٠٠٠ لفة في الدقيقة، وعزم ١٢٠ نيوتن.متر عند ٤٠٠٠ لفة في الدقيقة.
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املتعّددة  الرياضّية  السيارات  مبيعات  في  النمّو  يتزايد 
األلفّية  جيل  أّن  حيث  ثابت  بشكٍل   SUV االستعماالت 
في  كبير  بشكٍل  يساهم  الــعــائــالت  تأسيس  إلــى  الساعي 
 SUV االستعماالت املتعّددة  الرياضّية  السيارات  ازدهار 
– مــع منـــّو كبير فــي الــشــرق األوســــط بـــاألخـــّص، ومــن 
املقبلة.  العشر  السنوات  فــي  الــعــدد  يتضاعف  أن  املتوّقع 
في  حّصتها  تــعــّزز  أن  كلياً  اجلــديــدة  إدج  فـــورد  وتــأمــل 

السوق من خالل إطالقها في الشرق األوسط.
وجتــّســد إدج اجلـــديـــدة كــلــيــاً إرتـــقـــاء ســيــارة رائــــدة إلــى 
بني  املثالّي  املزيج  األصلّية  إدج  شّكلت  أفضل.  مستويات 
سيارات  في  كما  الوقود  استهالك  في  والتوفير  الراحة 
الــســيــدان وبـــني الــفــعــالــّيــة كــمــا فــي الــســيــارات الــريــاضــّيــة 
مــركــبــة  أّول  وكـــانـــت   ،SUV االســـتـــعـــمـــاالت  املـــتـــعـــّددة 
عرش  واعتلت  الكروسوفر،  فئة  ضمن  فــورد  تطرحها 

السيارة املفّضلة في الشرق األوسط. 
رئيس  نائب  سيفانيانام،  كاليانا  قال  الصدد،  هذا  وفي 
األوسط  الشرق  فورد  لدى  واخلدمة  واملبيعات  التسويق 
وأفريقيا: «عمالء إدج يتمّيزون بالفطنة واحلكمة أكثر 
فأكثر، ما دفعنا إلى مقاربة تصميم سيارة إدج اجلديدة 
كلياً بأسلوب أكثر شراسًة واضعني نصب أعيننا حّصتها 
في السوق. بعد أّن ّمتت إعادة جتهيزها لتلبية التوّقعات 
العالية من حيث اجلودة، وّمتت إعادة هندستها إلضافة 
جتربة  على  للحصول  والتكنولوجيا  ــزات  املــيّ من  املزيد 
حتديد  إدج  تُعيد  أن  املــتــوّقــع  مــن  أكــثــر،  ممتعة  قــيــادة 
ذات  االستعماالت  املتعّددة  السيارات  فئة  في  املقاييس 
صّفني من املقاعد، ونحن ننتظر بفارغ الصبر أن يختبر 

عمالؤنا هذه السيارة.»
ّمتـــت إعــــادة تصميم كــافــة الــتــفــاصــيــل فــي ســيــارة إدج 
الــدوام،  على  باالعتبار  العمالء  أخــذ  مع  كلياً،  اجلــديــدة 
الــذيــن يــتــوّقــعــون ســيــارة فخمة وقــوّيــة وممـــّيـــزة. من 
ونظام  مضى،  وقــت  أّي  من  صالبة  أكثر  هيكل  خــالل 
تعليق مضبوط وفق أعلى املقاييس العاملّية، تُعتبر سيارة 
تقّدم  متطّورة  االستعماالت  متعّددة  سيارة   ٢٠١٦ إدج 
اللحظات  من  العمالء  بها  سيشعر  ممّيزة  قيادة  جتربة 

األولى وراء املقود. 
بّد  ال  فئتها،  في  األولــى  املرتبة  إدج  حتتّل  أن  أجــل  من 
من أن حتظى باألفضلّية على السيارات املنافسة، وهذا 
على  تتفّوق  حيث  كلياً  اجلديدة  إدج  فــورد  به  تتمّيز  ما 
اختيارّية،  محّركات  بثالث  تتمّيز  هي  املنافسني.  كافة 
اثنان منها جديدان – محّرك ®EcoBoost قياسّي سعة 
مبنفذين  توربيني  شاحن  مع  أسطوانات  بأربع  لتر   ٢٫٠

سعة   EcoBoost V٦ ومحّرك   ،Twin-scroll بتقنية 
أقرب  من  أكثر  مــّيــزات  إدج  تّقدم  وبالتالي   – لتر   ٢٫٧
طبيعّي  بسحب   V٦ محّرك  أيضاً  يتوّفر  كما  منافسيها. 
وناقل  مــزدوج  بعادم  مجّهزة  وجميعها  لتر،   ٣٫٥ سعة 

حركة أوتوماتيكّي بسّت سرعات.
إدج  فــورد  مــحــّرك  يتفّوق  بــالــقــّوة،  األمــر  يتعّلق  عندما 
األداء  حــيــث  مــن  منافسيه  أقــــرب  عــلــى  لــتــر   ٢٫٠ ســعــة 
وكالة  عن  الــصــادرة  التقديرات  وفــق  الوقود  واستهالك 
السريعة  الطرقات  على   EPA األميركية  البيئة  حماية 
وكــمــعــّدل اســتــهــالك. بــاإلضــافــة إلــى نــظــام الــدفــع بكافة 
العجالت في إدج سبورت، يحظى محّرك V٦ سعة ٢٫٧ 
التكنولوجيا  الــدوران –  عزم  توجيه  نظام  مبساعدة  لتر 
التي ال يقّدمها أقرب املنافسني في فئتها – فنحصل على 
سيارة كروسوفر ذات أداء مفعم بالقّوة ال تضاهيه أّي 
سيارة أخرى. وجتّسد إدج أّول مركبة من فورد تتمّيز 
 EcoBoost محّرك  يوّلد  قياسّي.   EcoBoost مبحّرك 
بتقنية  مبــنــفــذيــن  تــوربــيــنــي  شــاحــن  مــع  لــتــر   ٢٫٠ ســعــة 
 PS  ٢٥٣ بـــ  تُــقــّدر  صافية  حصانّية  قــّوة   Twin-scroll
حتسينه  ّمت  وقــد  الـــدوران،  عــزم  من  متر  نيوتن  و٣٧٨ 
بشكل ملحوظ مقارنًة مبحّركات EcoBoost سعة ٢٫٠ 

لتر السابقة. بغّض النظر عن املّيزات من حيث الفعالّية، 
سيقّدم هذا احملّرك أيضاً املزيد من القدرات. 

يتمّيز محّرك EcoBoost سعة ٢٫٠ لتر بشاحن توربيني 
مبنفذين بتقنية Twin-scroll ما يسمح بتعزيز توقيت 
الشحن  تباطؤ  وتخفيف  ك  احملــرّ أداء  لتحسني  الكامات 
وزناً  واألخــفّ  اجلديد  ك  احملــرّ قالب  أّن  كما  التوربينّي. 
بــاإلضــافــة إلـــى عــمــود املـــوازنـــة اجلــديــد مــن األلــومــنــيــوم 
ــة اخلــاص  ــّي يــخــّفــضــان حــوالــى ٣ كــلــغ مــن وزن اجلــاذب
باحملّرك. وتشتمل التغييرات األخرى على مكابس أخّف 
وزناً؛ مشعب عادم مدمج بتصميم جديد؛ ونظام وقود 
جديد بتقنية الضخ املباشر العالي الضغط لتعزيز توزيع 
زيادة  أمام  الطريق  متّهد  الترقيات  هذه  بدّقة.  الوقود 
نسبة االنضغاط من ٩٫٣:١ إلى ٩٫٧:١، لتحسني الفعالّية 

اإلجمالّية الستهالك الوقود.
ومن جهة أخرى، لدينا سيارة إدج سبورت التي تتمّيز 
واجلديد  احلــصــرّي  لتر   ٢٫٧ سعة   EcoBoost مبحّرك 
والفعالّية.  القوة  بني  ما  املثالّي  املزيج  يؤّمن  الــذي  كلياً 
يجّسد هذا احملّرك مقياساً جديداً في هندسة احملّركات 
الشحن  الثنائّي   V٦ مــحــّرك  ويُعتبر  املــســتــوى،  العاملية 
الــتــوربــيــنــّي مــن أكــثــر احملـــّركـــات املــتــطــّورة فــي الــعــالــم. 

حــديــد  لــتــر   ٢٫٧ ســعــة   EcoBoost مـــحـــّرك  يــســتــخــدم 
وهي  األســطــوانــات،  كتلة  في   CGI املضغوط  الغرافيت 
 Power املادة نفسها املستعملة في محّرك باور ستروك
Stroke سعة ٦٫٧ لتر. وتسمح كتلة األسطوانات املتطّورة 
يخّفض  الصالبة  شديد  مدمج  تصميم  على  باحلصول 
مــســتــويــات الــضــجــيــج واالرجتــــــاج واخلــشــونــة. ويــتــرافــق 
كتلة  مع  املضغوط  الغرافيت  حديد  من  املصنوع  القالب 
مــحــّرك وقـــاعـــدة بــنــيــويــة بشكل ســّلــم مــن األلــومــنــيــوم 
يخّفض  ما  املرّكبة،  املــواد  من  زيــت  وصينية  املصبوب، 
الـــوزن مــن خــالل اســتــخــدام املـــواد املــتــطــّورة حيث تدعو 
املصنوعة  األســطــوانــات  كتلة  صــالبــة  وتــســمــح  احلــاجــة. 
 EcoBoost محّرك  في  املضغوط  الغرافيت  حديد  من 
سعة ٢٫٧ لتر باحلصول على قوة حصانية وعزم دوران 
هائلني بالنسبة إلى حجمه. هذا احملّرك املدمج والفّعال 
وعــزم  احلصانية  الــقــوة  توليد  على  قـــادر  كلياً  اجلــديــد 

الدوران كما في محّرك V٨ متوّسط القدرة.
صافية  حصانّية  قــّوة  احملــّرك  هــذا  يوّلد  أن  املتوّقع  من 
الـــــدوران،  عـــزم  مــن  مــتــر  نــيــوتــن  و٥٤٢   PS ٣٤٠ تــبــلــغ 
أن  على  لتر   ٢٫٧ سعة   EcoBoost محّرك  وسيحرص 
على  إدج  مــن  أداًء  األعــلــى  الــســيــارة  ســبــورت  إدج  تــكــون 

بعمود  ســبــورت  إدج  فــي  التعليق  نظام  يتمّيز  اإلطـــالق. 
املئة  في   ١٥ بـ  قــســاوًة  أكثر  واخللف  األمــام  في  مــوازنــة 
واحد  بأنبوب  فريدة  ومخّمدات  األساسّي،  الطراز  من 
النوابض  أّن  كما  أكبر.  قطر  ذات  اخللفّية  الناحية  في 
اللولبّية أكثر قساوًة بنسبة ١٠ في املئة. بشكل إجمالّي، 
مع حتسني التخميد والتحّكم، تقّدم إدج سبورت قدرة 
ثبات محّسنة على الطرقات، ما مينح السائق املزيد من 
التحّكم، وقدرة توجيه أكثر دّقة، وثقة أكبر في النفس.

تترافق احملّركات الثالثة مع ناقل احلركة األوتوماتيكي 
®SelectShift بـ ٦ سرعات من فورد مع وحدتني لنقل 
احلركة مثبتتني في املقود. سيحظى السائقون بالقدرة 
مــن خــالل وحــدتــني لنقل  على اخــتــيــار الــتــروس يــدويــاً 
احلركة مستوحاتني من عالم سباقات السيارات مثّبتتني 
كافة  في  قياسيتان  احلركة  نقل  وحدتي  إّن  املقود.  في 
بنمطني   SelectShift احلركة  ناقل  يتمّيز  الــطــرازات. 
الــريــاضــّي  والــنــمــط   Drive ــقــيــادة  ال منـــط   – للتشغيل 
Sport. النمط الرياضّي Sport يقّدم طابعاً أكثر شراسة 
خالل  أكثر  بالدوران  للمحّرك  يسمح  ما  احلركة،  لنقل 
أطــول  لوقت  املنخفضة  الــتــروس  على  ويُبقي  الــتــســارع، 

لقيادة مفعمة باحلماسة والسرعة.
بــعــكــس الــعــديــد مـــن األنــظــمــة الــعــامــلــة بــوحــدتــني لنقل 
احلركة، فإّن ناقل احلركة األوتوماتيكّي بسّت سرعات 
في إدج «نشط على الــدوام»، لذا لن يضطّر السائق إلى 

اختيار النمط الرياضّي من أجل تفعيله.
نــظــام الــدفــع بــكــامــل الــعــجــالت املــتــوّفــر فــي ســيــارة إدج 
اجلديدة يعمل على الدوام، عند الطلب وبسالسة تاّمة – 
ما من أقراص دّوارة أو مفاتيح لتشغيله. وحدة التعشيق 
أســرع  بشكل  تفعيلها  يــتــّم  الــتــي  إلــكــتــرونــيــاً،  املضبوطة 
مــن غمضة عــني، تنقل الــقــدرة بــني احملــوريــن األمــامــّي 
واخللفّي، وترسل ما يصل إلى ١٠٠ في املئة من القدرة 

إلى األمام أو اخللف.
ومع أّن القّوة واألداء والفعالّية التي ال تُضاهى في فئتها 
هــي مسألة شــديــدة األهــّمــيــة، مــن أجــل احــتــالل املرتبة 
ذلك  تتخّطى  أن  الكروسوفر  سيارة  على  يجب  األولــى 
وتقّدم مستويات غير مسبوقة من املّيزات والتكنولوجيا. 
ال تكتفي إدج بتوفير املّيزات الواردة ضمن فئة سبورت 
خــالل  مــن  عليها  تــتــفــّوق  بــل  األســـاســـّي،  منافسها  لـــدى 
كاميرا  غــرار  على  األخــرى  ــزات  املــيّ من  العديد  تضمني 
التحكم  مــفــاتــيــح  لــوحــة  درجــــة،   ١٨٠ بـــزاويـــة  أمــامــيــة 
خّط  فــي  الــبــقــاء  نــظــام  املــرئــيــة،  غير   SecuriCode™

السير، ومثبت السرعة التفاعلي.

تترّبــع علــى عـــرش السيــــارة الرياضيـــة املتعـّددة االستعمــــاالت

فورد إدج اجلديدة كليا
تستعيد موقعها في صدارة 



االثنني ٢٠ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٧) ١٠

بــتــراث فـــيـــراري الــعــريــق، نظمت  احــتــفــاالً 
شركة الفردان للسيارات الرياضية - الوكيل 
ـــفـــيـــراري  فـــي قــطــر - زيــــارة  احلـــصـــري ل
اخلــاص  لطبيله“   ” متحف  إلـــى  حــصــريــة 

بالسيد عمر الفردان.
وتخلّل الفعالّية جولة ملّالك سيارات فيراري 
من أجل إلقاء نظرٍة عن كثب وألول مرة، 
ـــطـــرازات الــكــالســيــكــيــة لهذه  عــلــى أفــخــم ال
إلى  بــاإلضــافــة  الفخمة،  التجارية  العالمة 
بعد  مــا  خــدمــة  أهمية  على  الــضــوء  تسليط 

البيع لصيانة السيارات.
بـــدأ احلــــدث مبــوكــٍب مــذهــل مــن ســيــارات 
فــيــراري، حيث قــام ُمـــالك الــســيــارت بشق 
طريقهم من صالة عرض فيراري الواقعة 
في اللؤلؤة- قطر وصوالً إلى املتحف، وانضم 
األوسط  الشرق  لفيراري  العام  املدير  إليهم 
وأفريقيا السيد جوليو زاونر ومدير ما بعد 
وأفريقيا  األوســــط  الــشــرق  لــفــيــراري  الــبــيــع 

السيد فرانشيسكو مارشيونا.
وفــــــور الــــوصــــول الـــــى املــــعــــرض، إســتــطــاع 
الــضــيــوف مـــن تــفــقــد ســـيـــارات الــســيــد عمر 
الــــفــــردان الــكــالســيــكــّيــة الــتــي حتــتــوي على 
مــجــمــوعــة مـــن أفــخــم الــــطــــرازات املـُـقــدمــة 
على  قاطعاً  دليالً  تُعد  والتي   - فيراري  من 
البراعة الفائقة التي لطاملا متيزت  بها هذه 
ومنها:   -  ١٩٤٠ عام  منذ  التجارّية  العالمة 
فــيــراري ســوبــر أمــريــكــا، تــيــســتــاروزا، ٢٨٨ 
ونسخة  إنــــزو   ،F٥٠  ،F٤٠  ،٦١٢  ،GTO

مطابقة لسيارة فورموال ١.
وكــــان ملــنــحــوتــة ”ال فـــيـــراري“ الــبــرونــزّيــة 
حــّصــة كــبــرى خــالل احلـــدث - وهــي عبارة 
فــيــراري“  ”ال  لسيارة  ُمطابقة  نسخة  عــن 
نسخ  تصنيع  مت  والــتــي  الهجينة  الــريــاضــيــة 
مـــحـــدودة مــنــهــا. مت نــحــت هــــذه الــقــطــعــة 
الـــرائـــعـــة عــلــى يـــد الــفــنــان الـــعـــراقـــي أحــمــد 

البحراني، تكرمياً لسيارة ”ال فيراري“ التي 

تشتهر بتألقها، أناقتها وجودتها العالية مما 

في  شــهــيــرة  جتــاريــة  عــالمــة  تصبح  جعلها 

عالم صناعة السيارات.

وجهًة  بكونه  لطبيله“   ” متحف  ويتمّيز 

الكالسيكية،  الــســيــارات  عــشــاق  بــني  جتــمــع 

في  العالية  فيراري  معايير  يعكس  أنه  كما 

الرفاهية واحلرفية -  والتي قام السيد عمر 

فائقة.  عناية  في  عليها  باحلفاظ  الــفــردان 

قــام  الــســيــارات،  بصيانة  يتعلق  مــا  فــي  أمـــا 

البيع  بعد  ما  خلدمات  قطر  فيراري  فريق 

على  احلفاظ  كيفية  على  احلضور  بتعريف 

في  لتبقى  بهم  اخلــاصــة  فــيــراري  ســيــارات 

حالة ممتازة ألطول فترة ممكنة. 

وتعليقاً على هذا احلدث، قال السيد شارلي 

داغـــر - مــديــر عــام فــيــراري قطر - ”نحن 

نشعر باإلمتنان العميق للسيد عمر الفردان 

نتعرف  كــي  الــرائــعــة  الــفــرصــة  هـــذه  ملنحنا 

على مجموعته املبهرة، كما وأننا نثني على 

جــهــوده فــي احلــفــاظ عــلــى هـــذه املجموعة 

الثمينة من السيارات الكالسيكية.“

الفريدة  املبادرة  هذه  تنفيذ  وأضــاف: ”مت 

الدعم  بفضل  وذلك  تام،  بنجاح  نوعها  من 

الرئيسي  واملقر  اإلقليمي  املكتب  من  املُقدم 

لفيراري. نحن نأمل بأن تكون هذه الزيارة 

َمـــصـــدراً إللــهــام عــشــاق فـــيـــراري مــن أجــل 

واحلصول  دوري،  بشكٍل  سيارتهم  صيانة 

على أفضل أداء أثناء القيادة.“ وختم:“ نحن 

نأمل بأن نتمكن من تشجيع عشاق فيراري 

ونوّد  سياراتهم،  صيانة  في  اإلستثمار  على 

أن ننّوه أّن فريق عملنا املُختص في خدمة 

ما بعد البيع، مت تدريبه حتديداً لتلبيت كافة 

ال  بخدمة  وتــزويــدهــم  العمالء  احتياجات 

مثيل لها.“ 

فيــراري ـــ  قطــر تثبــت إلتزامهـــا ...

تنظم زيارة حصرية لعشاق فيراري إلى متحف (لطبيله) الرائع
شارلي داغر : نأمل بأن تكون هذه الزيارة مصدرا إللهام لعشاق فيراريشارلي داغر : نأمل بأن تكون هذه الزيارة مصدرا إللهام لعشاق فيراري

هوندا تعلن عن فئة إضافية حملرك سيفيك ٢٠١٧
 ١٫٦ فئة  محرك  مع   ٢٠١٧ سيفيك  إطــالق  عن  قطر  ــ  هوندا  أعلنت 
صالة  فــي  املــتــوفــرة  الــســيــارة  وهــذه  قطر.  فــي  بالكامل  اجلــديــد  ليتر 
من  تهدف  وهي  للعمالء.  بالكامل  جديداً  خياراً  تقدم  هوندا،  عرض 
عن  الباحثني  العمالء  إلــى  الــوصــول  إلــى   ،LXو  DX الطرازين خــالل 
التي   ،٢٠١٦ سيفيك  وشهدت  يدفعونها.  التي  النقود  مقابل  القيمة 
وحتديداً  للمحرك  فئتني  في  السنة  هذه  من  أبريل  في  إطالقها  مت 
 ٪٨٦ بلغت  املبيعات  في  ملحوظة  زيــادة  تــوربــو،  ليتر  و١٫٥  ليتر   ٢٫٠
عــلــى أســـاس ســنــوي. وتــهــدف هــونــدا إلـــى تــعــزيــز مبيعاتها مــع تــرك 
ليتر.  ١٫٦ سيفيك  إطــالق  مــع  الصغيرة  احملــركــات  فئة  فــي  بصمتها 
وتعليقا على إطالق سيارة سيفيك ١٫٦ L، قال فيصل شريف، املدير العام 
في دوماسكو: ”تتمتع سيفيك مبكانة خاصة في قلوب عشاق هوندا 
بفضل تصميمها والتكنولوجيا التي مت تزويدها بها وأدائها العالي. مع 
جتهيزها مبحرك ١٫٦ L، تصبح سيارة سيفيك في متناول اجلميع“. 
هوندا:  دوماسكو  في  والتسويق  املبيعات  رئيس  روفــي،  غريغ  وقــال 
”منذ إطالقها في أبريل، شهدت سيارة سيفيك اجلديدة املذهلة منوا 
الفتا في املبيعات. وقد القت جناحا كبيرا في السوق القطرية مع تنّوع 
محرك  إدخــال  أن  في  شك  وال  توربو.   ١٫٥L و  ٢٫٠L بني محركاتها 
١٫٦L سوف يعزز موقع هوندا في فئة احملركات الصغيرة. إننا ندعو 
حيث  من  الــقــيــادة.“  باختبار  والقيام  العرض  صالة  لــزيــارة  اجلميع 
التصميم اخلارجي، متتاز سيفيك ١٫٦ ليتر بنفس التصميم الرياضي 
مع الوقفة الرياضية لتشكيلة سيفيك ٢٫٠ ليتر املوجودة حالياً. تتضمن 
نوع   (DRL) النهار  خــالل  ساطعة  أضــواء  مثل  القياسية  املزايا  بعض 

حــازت  الــتــي   C شكل على   LED نــوع ممــيــزة  خلفية  أضـــواء   ،LED
إشــارات  مــع  كهربائية  جانبية  مــرايــا  املنطقة،  فــي  عــاٍل  تقدير  على 
ويضم  الــكــروم.  من  املميز  والشبك   ،LED نــوع  مضمنة  لالنعطاف 

من  وعجالت  للضباب  هالوجني  أضــواء   LX طــراز
سيفيك  متتاز  بوصة.   ١٦ قياس  األملنيوم 

١٫٦ لــيــتــر بــنــفــس الـــراحـــة، الــرقــي 
مقصورة  ملــســاحــة  والــفــخــمــامــة 

وموديالت  ليتر   ٢٫٠ سيفيك 
سيفيك  أيــضــاً  تــقــدم   .RS

هـــواء  مــكــيــف  لــيــتــر   ١٫٦
فتحات  أوتــومــاتــيــكــي، 
ملــــكــــيــــف الـــــــهـــــــواء فــي 
 ،LX لــــطــــراز اخلـــلـــف 
مثبتة  للتحكم  أزرار 
عـــلـــى عــجــلــة الـــقـــيـــادة 
من  الهاتف  الستخدام 
بتقنية  الـــيـــديـــن  دون 

شاشة   ،(HFT) البلوتوث 
قياس ٥ بوصات للنظام الصوتي 

ومداخل USB. وتشتمل بعض املزايا القياسية 
للذراع  مسند   ،٦٠:٤٠ منفصلة  خلفية  مقاعد  على  الفئات  جميع  في 

في اخللف مع حامالت لألكواب في املقعد اخللفي، وضوء للقراءة.
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MANUFACTURER
WARRANTY

*Terms & Conditions apply. 5 years or 100,000Km Warranty.Visit our showroom for full details. Accessories/features shown in the visual may not be part of the standard model.
 ©2016 FCA US LLC.  All Rights Reserved. Dodge & Mopar are registered trademarks of FCA US LLC.

5 YEARS / 100,000 KM MANUFACTURER WARRANTY
TRADE IN FACILITY AVAILABLE   

C O M E S  A S  S T A N D A R D

1.6L I4 E-Torque engine,
110HP, 6-speed

Automatic Transmission

15-inch Wheels with TPS
(Tire Pressure Monitoring System)

7-inch Touch Screen Display
Integrated Voice

Command w/Bluetooth

Directional Fog LightsElectric Power Steering -
“City” Mode, Cruise Control,

Audio and EVIC functions

Segment busting
520L of  Cargo Space

Spacious Seating for five
with 6 standard

Driver and Passenger Airbags

Electronic Stability Control   |   Antilock Brake System   |   Hill Start Assist   |   Rear Back-up Camera   |   Rear Park Sensors

 License number 3570/2016

لالندماج  كنتاج  اجلديد  رنيجيد  جيب  تأتي 
وكرايسلر  اإليــطــالــيــة  فــيــات  مجموعتي  بــني 
تخرج  التي  األولــى  السيارة  فهي  األمريكية، 
من  سيارة  وأول  اجلديدة،  املظلة  حتت  من 
جيب يتم تطويرها وبنائها في إيطاليا، حيث 
فيات،  مــن  بناء  قــاعــدة  على  رينجيد  تعتمد 
وعلى الرغم من ظهور اللمسة اإليطالية في 
عن  تبتعد  لــم  ”رنــيــجــيــد“  أن  إال  التصميم، 
حتاول  فالواجهة  األمريكية،  العائلة  تقاليد 
الصغير  احلــجــم  لتخفي  بهجومية  الــظــهــور 
الــدائــريــة  املــصــابــيــح  مــع  وبــخــاصــة  لرنيجيد، 
السبع  ذات  التهوية  وشبكة  احلــجــم،  كبيرة 
الكالسيكي  الــوجــه  يــعــيــدا  والـــلـــذان  فــتــحــات، 
جليب. كذلك يأتي املصد األمامي بعدة فتحات 
للتهوية، مع تصميم قريب من واجهة جيب 
السيارة  حجم  مــن  يعزز  وبـــروز  شــيــروكــي، 
، ومــــن غــطــاء احملــــرك ذو الــقــبــة املــرتــفــعــة 
فــي الــوســط، إلــى أقـــواس الــعــجــالت املنتفخة 
للتصميم،  العضالت  من  املزيد  تضيف  التي 
الرياضي  التصميم  ذات  املعدنية  والعجالت 
الــتــي تــتــمــتــع بــفــجــوات كــبــيــرة فــوقــهــا تسمح 
مبزيد مــن حرية احلــركــة، وكــذلــك األبــواب 
الصندوقي  والتصميم  املمتع،  التصميم  ذات 
ليؤكد  االنسيابية  باخلطوط  املمزوج  للسيارة 
على الشخصية املرحة لرنيجيد، أما الواجهة 
مبتكر  تصميم  فــتــقــدم  لــريــنــجــيــد  اخلــلــفــيــة 
كبيرة  الزجاجية  الواجهة  حيث  باملتعة،  ملئ 
احلجم ذات التصميم املميز، واجلناح العلوي 
حرف  شكل  على  اخللفية  واملصابيح  البارز، 
X ذات تصميم جذاب، وكذلك باب التحميل 
اخلــلــفــي الــكــبــيــر، واملــصــد الــبــارز الـــذي يضم 

إضاءة إضافية.
املقصورة والتجهيزات

في  غــايــة  بتصميم  رنيجيد  مــقــصــورة  تــأتــي 
الــتــمــيــز بــالــنــســبــة لــهــذه الــفــئــة، فــهــنــا تظهر 
الــشــخــصــيــة اإليـــطـــالـــيـــة بـــقـــوة، حــيــث املـــرح 
وجــيــنــات املــغــامــرة تسيطر عــلــى كــل شــيء، 
التي  األذرع  ثالثية  القيادة  عجلة  من  بداية 

حتــمــل الــتــصــمــيــم الــقــيــاســي لــكــافــة ســيــارات 
جـــيـــب بــلــمــســة ريـــاضـــيـــة ممــــيــــزة، ولـــوحـــة 
املشجع  التصميم  ذات  املــتــطــورة  ـــعـــدادات  ال
عــلــى االنــــطــــالق، وشـــاشـــة عــــرض الــبــيــانــات 
قياس ٣٫٥ بوصة في املنتصف ن كذلك تأتي 
فتحات التهوية املصممة بشكل جذاب وسط 
يضم  الــذي  الوسطي  والكونسول  املقصورة، 
املعلوماتي  للنظام  بوصات   ٦٫٥ قياس  شاشة 
مكيف  في  التحكم  أدوات  وحتى  والصوتي، 
أسفلها  ومــن  املتميز،  التصميم  ذات  الــهــواء 
في  التحكم  ومفتاح   USB توصيل  فتحات 
وضعية القيادة (Selec-Terrain)، وبالطبع 

عصا نقل احلركة املميزة.
اجلــانــب  عــلــى  املثبتة  الــيــد  جــيــب  تنسى  ولـــم 
األمين التي ميسك بها الراكب االمامي خالل 
التخزين  مساحات  من  والكثير  املغامرات، 
داخل املقصورة على الرغم من صغر حجم 
رنيجيد، وبالطبع املستوى اجليد من الرحابة 
والــعــمــلــيــة لــلــمــقــصــورة والــــلــــذان لـــم يــتــأثــرا 
بالتصميم املمتع والتركيز على متعة القيادة. 
وتتمتع رنيجيد مبساحة تخزين خلفية تتسع 
املقاعد  طي  وميكن  األمتعة،  من  لتر   ٣٥١ لـ 

اخللفية لزيادة تلك املساحة إلى ١٢٩٧ لتر.
احملرك واألداء

متميز  بخيار  اجلــديــدة  رنيجيد  جيب  تأتي 
لــلــقــوة ميــنــحــهــا قــــدرة عــلــى مــنــافــســة كــافــة 
مبحرك  تعمل  فهي  بتفوق،  فئتها  ســيــارات 
 ٢٫٤ سعة  االســطــوانــات  رباعي  شــارك  تايجر 
لــتــر، وهـــو مــحــرك مــطــور مــن فــيــات عالي 
حصان   ١٨٥ تــوفــيــر  ميكنه  حــيــث  الــتــقــنــيــة، 
من القوة عند ٦٤٠٠ لفة في الدقيقة، و٢٣٢ 
في  لفة   ٤٨٠٠ عند  الــعــزم  مــن  نيوتن.متر 

الدقيقة.
الفئة  هــذه  فــي  مــرة  ألول  احملـــرك  ويتصل 
سرعات،  تسع  من  أوتوماتيكي  حركة  بناقل 
االنطالق  على  القدرة  السيارة  مينح  ما  وهو 
التضحية  دون  الـــوقـــود،  وتــوفــيــر  بــســالســة 

باألداء على الطرقات الوعرة.

حافظت على روح جيب املرحة ... 

جيب رنيجيد ٢٠١٦ ... جينات املغامرة تسيطر على كل شيء



االثنني ٢٠ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٧) ١٢
فخامــة طـــرازات  السيـــدان األمريكيـــة ...

شيفروليه إمباال الفاخرة ...شيفروليه إمباال الفاخرة ...
صنعت لتكون على القمةصنعت لتكون على القمة

سيارات  مجد  على  احلفاظ  على  جاهدة  إمباال  شيفروليه  حافظت 
الــســيــدان األمــريــكــيــة، فــهــي أكــثــر ســيــدان أمــريــكــيــة جنــاًحــا مــنــذ ١٠ 
 ١٠ خالل  املنافسة  في  مستمرة  أمريكية  سيدان  أكثر  وهي  سنوات، 
البالد  تلك  متثيل  على  قدرة  منافسيها  أكثر  وكذلك  متتالية،  أجيال 
العاشقة للعضالت. يعتبر طراز إمباال اجلديد ليس فقط مجرد طراز 
جذاب، بل املعادلة الكاملة لسيارة ستزداد قيمة مع الوقت، وبخاصة 
على جانب التصميم والذي ميثل لنا نقطة ضعف ال ميكن مقاومتها. 
املصابيح  مــن  بــدايــة  بــطــالقــة،  األمــريــكــيــة  تتحدث  اخلــطــوط  فكافة 
اإلطــار  ذات  التهوية  بشبكة  ومــــروًرا  احلـــاد،  التصميم  ذات  الــذكــيــة 
وحتى  املنتصف،  في  شيفروليه  عالمة  حتمل  التي  الالمع  الكرومي 
فتحات التهوية السفلية املطلية كذلك بالكروم، والصادم البارز 
احملرك  غطاء  ومن   ، احلــادة  الرياضية  اخلطوط  ذو 
على  يدل  الــذي  الكبيرة  العضالت  ذو  الكبير 
قــــوة الـــســـيـــارة، إلــــى جــانــبــي الــســيــارة 
املـــــدجـــــجـــــني بـــخـــطـــوط 
الــــــــقــــــــوة، وعـــــجـــــالت 
مـــــعـــــدنـــــيـــــة 

زجاجية  مساحات  وكــذلــك  جـــذاب،  تصميم  ذات  بــوصــة   ٢٠ قــيــاس 
الكروم الالمع، وأقواس عجالت خلفية  املزيد من  يحيط بها  كبيرة 
اخللفية  الواجهة  فخامة.  وتزيدها  السيارة  شخصية  تبرز  ضخمة 
إلمباال التي تبدأ من القوائم اخللفية االنسيابية للسيارة، تنطلق بشعار 
ذو  اخللفية  التخزين  مساحة  بغطاء  وتنتهي  الشهير،  القافز  الغزال 
من  تقلل  والتي  التصميم  تقليدية  املصابيح  وكذلك  البارزة،  احلافة 
حدة السيارة وتعادل ضخامة احلجم، مع فتحات العادم الكبيرة على 
القدمي.  العضالت  عهد  من  إمباال  استلهمتهم  والذين  السيارة  جانبي 
يحاول  فــاخــر  بتصميم  اجلــديــدة  إمــبــاال  شيفروليه  مقصورة  تــأتــي 
وضع السيارة حيث انتهت السيدان األمريكية. فعجلة القيادة رباعية 
العدادات  عن  تكشف  كبيرة  علوية  فوهة  مع  احلجم،  كبيرة  األذرع 
األربعة ذات التصميم اجلذاب كما اعتادت السيارات القدمية، وكذلك 
فتحات التهوية الكبيرة في االمام، والتطعيمات البالستيكية املصممة 
لتبدو كاألخشاب حول لوحة القيادة. كذلك اضافت شيفروليه بعض 
املعلوماتي  نظامها  وبالطبع  الــقــيــادة،  لــوحــة  على  اجلــلــديــة  الــكــســوة 
كبيرة  شــاشــة  خــالل  مــن  فيه  التحكم  يتم  الـــذي   MyLink الشهير 
تعمل باللمس، ومن اسفلها أزرار حتكم بسيطة في نظامي الصوت 
رمبا  والتي  احلركة  نقل  عصا  تأتي  قليًال  ولألسفل  الــهــواء.  ومكيف 
على  األكــواب  وحامل  املقصورة،  بقية  مع  احلجم  في  تتناسق  ال 
خالل  له  الوصول  يصعب  قد  والذي  للسائق  املقابلة  اجلهة 
القيادة ولتحسني الهدوء داخل املقصورة، فقد اعتمدت 
املــقــصــورة،  عـــزل  أدوات  مــن  املــزيــد  عــلــى  شيفروليه 
ومـــنـــهـــا اخلـــــامـــــات، وتــصــمــيــم املــــقــــصــــورة، وكـــذلـــك 
مــيــكــروفــونــات فـــي ســقــف الــســيــارة تــتــابــع الــضــوضــاء 
الصوتي  النظام  من  موجات  لتصدر  حتللها  ثم  ومن 
أكثر  إمباال  وتصير  لتلغيها  الضوضاء  لهذه  مخالفة 
هدوًءا. تعمل إمباال مبحرك متطور ذو وزن معتدل 
والــكــثــيــر مـــن الــتــقــنــيــات لــيــقــدم أداء جــيــد ومــعــدل 
استهالك مناسب للوقود، وهو محرك V٦ سعة ٣٫٦ 
لتر بقوة ٣٠٥ حصان وعزم ٣٥٨ نيوتن.متر، ويتصل 
احملرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ سرعات يدفع 
بــالــعــجــالت األمــامــيــة. وبــفــضــل احلــقــن املــبــاشــر للوقود 
واملزيد من جتهيزات احملرك، فمعدل استهالك السيارة 
للوقود يصل إلى ٨ لتر لكل ١٠٠ كم، وينخفض حتى ٦ لترات 
لتر   ١١٫٥ حتى  يزيد  أو  السريعة،  الطرقات  على  كم   ١٠٠ لكل 

لكل ١٠٠ كم داخل املدينة.


