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عنوان رئيسي عامود رئيسي

تتميز طوارق براحة وثبات 
وه���دوء منقط���ع النظي���ر 
إلى  والفضل في ذلك يعود 
النوابض  حتس���ن معدات 
الت���ي منح���ت  القياس���ية 
استجابة قيادة أكثر مرونة، 
وزيادة في الراحة، األمر الذي 
يبعث في نفس سائقها املزيد 
من الثق���ة للمضي قدما في 

طريقه.

خش���بية جميلة، ووظيفة 
الفتح واإلغ���اق الكهربائي 
الس���يارة،  لغطاء صندوق 
وإنذار منع السرقة ونظام 
دخول السيارة واخلروج منها 
بدون مفت���اح، ونظام إقاع 

احملرك.

راحة وثبات
الوعرة  الطرق���ات  على 

التحكم اإللكتروني  ونظام 
بالسرعة ESC مع وظيفة ثبات 
املقطورة. وتتوافر العديد من 
القياسية اإلضافية  امليزات 
مع احملرك V8، مثل أقراص 
العجات 18 بوصة املصنوعة 
من سبائك معدنية، وحزمة 
تصميم »الكروم واألسلوب 
املعاص���ر«، ومقاعد مريحة 
من »جلد ڤيينا«، وملس���ات 

قي���ادة متع���ددة الوظائف، 
الترفيهي  ونظام املعلومات 
RCD550 مع شاش���ة تعمل 
باللمس، ونظ���ام التوقف � 
اإلقاع، والكبح الذي يعمل 
الطاقة،  إعادة تولي���د  على 
احمل���رك  دوران  ومي���زة 
االنس���يابي، ونظام التحكم 
باملن���اخ )كليماتروني���ك(، 
املؤازر  التوجي���ه  ونظ���ام 

الطري���ق يتع���رج هنا 
ويتجه صع���ودا وهبوطا، 
طرقات رملي���ة صخرية ال 
يهم، فأمام هذه الطوارق كل 

الطرقات الوعرة ستمهد.

مجموعة محركات
ميكانيكيا تزود طوارق 
اجلديدة بنوعن من محركات 
البنزين اجلبارة، األول منها 
ينتمي إل���ى نادي محركات 
 V6 االس���طوانات الس���ت
سعة 3.6 ليترات يولد قوة 
280 حصانا ويوفر انطاقة 
من السكون إلى سرعة 100 
كلم/س في غضون 7.8 ثوان، 
وس���رعة قص���وى محددة 

إلكترونيا 228 كلم/س.
الثاني فهو  أما احمل���رك 
ثماني االسطوانات V8 سعة 
4.2 ليترات، يولد قوة تقدر 
ب� 360 حصان���ا، وينطلق 
بالسيارة من السكون إلى 100 
كلم/س في غضون 7.5 ثوان، 
أما الس���رعة القصوى فهي 

محددة ب 250 كلم/س.
س���ابقة  احمل���ركات 
الذكر تتص���ل بناقل حركة 
أوتوماتيكي تيبترونيك من 
ثمان سرعات، ينقل احلركة 

إلى العجات األربع.

طوارق مروضة الصحاري
ف���ي منتص���ف الطريق 
قبل أن نسلك طريق العودة 
نستريح قليا في أحضان 
الطبيعة البكر لتناول بعض 
القهوة والبسكويت، جميع 
السيارات هنا تكتسي الغبار 
في مش���هد يذكرنا باألسفار 
الدائمة لقبائل الطوارق التي 
القاسية  روضت الصحاري 
العربي،  املمتدة في املغرب 
هم دائما ما يتغنون بترانيم 
أثن���اء ترحالهم،  يرددونها 
ومنه���ا تل���ك الت���ي تقول: 
»الصح���راء ال تنتهي وأنا 
كذلك«، نعم إنه حال سيارة 
طوارق بقدراتها التي ال نهاية 
لها. هذه التجربة تركت في 
نفسي انطباعا إيجابيا للغاية، 
فولكس واجن اس���تطاعت 
أن جتمع مبهارة بن فخامة 
التصمي���م وجبروت األداء، 
لتقدم لن���ا طوارق رياضية 
متعددة األغراض وفاخرة في 
آن واحد، مريحة على الطرق 
الوع���رة متاما كما هي على 

الطرق السريعة. 
أعتق���د أن جناح طوارق 
سيستمر في املنطقة، والفضل 
يعود بكل تأكيد إلى جناحات 
فولكس واجن في ترس���يخ 
صورته���ا وجماهيريته���ا 
الت���ي رافقتها طيلة العقود 

املاضية.

سلطنة عمان  ـ طالل بارا

منذ إطاقها عام 2002 
كانت طوارق وال تزال من 
أفضل ط���رازات الصانع 
األملان���ي فولكس واجن، 
الرياضية  هذه السيارة 
متعددة االستخدامات التي 
تعد األكب���ر في خطوط 
انت���اج فولك���س واجن 
القت استحسان السائقن 
املميزين خاصة في منطقة 
الشرق األوسط، لتصبح 
واحدة من أكثر السيارات 
النخبوي���ة جناح���ا في 

العالم.
مؤخرا قامت فولكس 
واجن بإع���ادة تصميم 
الس���يارة، لتخرج  هذه 
لن���ا ط���وارق بتصميم 
جدي���د ط���ال األقس���ام 
األمامي���ة واخللفية، مع 
ميزات تقنية جديدة إلى 
جانب مجموعة واسعة من 
األلوان وإبداعات التصميم 

الداخلي.
إل���ى س���لطنة عمان 
توجهنا هذه املرة بدعوة 
من شركة بهبهاني الوكيل 
احلصري لسيارات فولكس 
واجن في الكويت، حيث 
سنخضع سيارة طوارق 

اجلديدة الختبارات 
وتقدم طوارق اجلديدة 
مجموعة واسعة من مواد 
التنجي���د م���ع إضافات 
خش���بية � »جلد ڤيينا«: 
يتواف���ر ل���ون رابع هو 
»بونانزا براون« )البني 
الداكن( باإلضافة إلى ألوان 
»تيتان األسود« و»لون 
ال���ذرة البيج احلريري« 

و»البني الطبيعي«.
وباإلضاف���ة إلى هذه 
األلوان األربع���ة، هناك 
»جل���د ناب���ا« األني���ق 
وال���ذي ميكن طلبه اآلن 
بلون »س���انت تروبيه« 
اجلدي���د )درج���ة لون 
الرم���ال اخلفيفة( ولون 
»بونانكا البني«. ويشمل 
جديد هذه السيارة أيضا 
اثنن من ملسات »سابلي 
ماهاغوني« اخلش���بية 
اجلميلة، أال وهي »خشب 
اجلوز« و»األبنوس ذات 

التصميم الهندسي«.
مت جتهي���ز س���يارة 
طوارق اجلديدة مبيزات 
قياس���ية مثل املصابيح 
الزينون، والدفع  ثنائية 
وأق���راص  الرباع���ي، 
عج���ات مصنوعة من 
س���بيكة معدنية قياس 
17 بوصة، ونظام التحكم 
في التط���واف مع عجلة 

رحلة في جبال مسقط

.. بأسلوب الطوارق
سعة احملرك 3.6 ليترات 

القوة احلصانية: 280 حصانا
التسارع: من صفر إلى 100 كلم/س في 7.8 ثوان

السرعة القصوى: 228 كلم/س

سعة احملرك 4.2 ليترات
القوة احلصانية: 360 حصانا

التسارع: من صفر إلى 100 كلم/س في 7.5 ثوان
السرعة القصوى: 250 كلم/س قيادة صعبة، حيث 
ستساعدنا الطبيعة اجلغرافية التي تتميز بها مدينة 
مس���قط من اجلبال الصخرية والوديان والطرقات 
الوعرة، ومما ال ش���ك فيه أن اختيار فولكس واجن  
الشرق األوسط ملس���قط هو اختيار صائب وموفق 

إلظهار قدرات طوارق اجلديدة.

سننطلق في قافلة واحدة باجتاه منطقة »يتي« املمتدة 
بن ساسل اجلبال الصخرية، سنقود طوارق على 
طرقات معبدة، ممهدة، متعرجة، وعرة، وش���ديدة 
الوعورة، وسنكتشف الوجه الشرس اآلخر للفخامة 

الباڤارية.

بداية، لنتحدث قليا عن التصميم اخلارجي الذي 
بات يتمتع بشكل متجدد، حيث متت إعادة تصميم 
الواجهة األمامية بشكل كامل والتي أصبحت أكبر 
اآلن، باإلضافة إلى املصابيح األمامية ثنائية الزينون 
والتي أصبحت ميزة قياسية، وصوال إلى مصابيح 

LED املصممة حديثا والتي تعمل خال النهار.
وتشكل املصابيح ذات الشكل شبه املنحرف خطا 
باجتاه شبكة املبرد التي أعيد تصميمها لتوضع 
في منتصف السيارة. وعلى النقيض من النموذج 
السابق، فقد مت تشذيب الشبكة مع أربعة أجنحة 
الكروم بدال  تبريد عرضية من 
من اثن���ن. وامت���د جناحا 
التبريد السفليان بصريا 
إل���ى داخ���ل املصابيح 
األمامية. ويشكل كل من 
شبكة املبرد واملصابيح 
األمامية مع���ا نطاقا 

عريضا بارزا.
م���ن اخلل���ف يتميز 
التصمي���م األكثر دقة 
باملصد اجلدي���د والذي 
يؤك���د على ع���رض هذه 
الرياضية متعددة  الس���يارة 

األغراض.
ويندمج الناشر الذي 
أعي���د تصميم���ه 
مداخ���ن  ب���ن 
وقد  الع���ادم. 
قام املصممون 
موضع  بنقل 
بي���ح  مصا
ب  لضب���ا ا
اخللفي���ة ذات 
مصابيح LED إلى 
الذي يضم  املصد 
العواك���س اخللفية 
أيضا، وتتضمن امليزات 
البصرية في منطقة غطاء صندوق السيارة شارة 
VW الت���ي أعيد تصميمها وخط زوبعة مدبب بن 

املصابيح اخللفية.

من الداخل يعكس التصميم الداخلي للمقصورة اجلديدة 
متازجا غير عادي بن عناصر السيارات الرياضية متعددة 
األغراض املتينة وعناصر السيارات الفاخرة املتطورة مبا في 

ذلك مقابض األلومنيوم الدوارة اخلاصة بنظام كليماترونيك، 
وضبط علبة السرعة، والتعليق الهوائي، ونظام املاحة الاسلكية، 

وتعديل املرآة ومقابض فتحات التهوية التي مت استبدالها بنمط 
جديد من املقابض الدوارة.

وباإلضافة إلى ملسات الكروم حول وحدات لوحة التحكم 
ومعدات التحكم بعلبة السرعة، أصبحت اإلضاءة احلمراء 

جلميع معدات التحكم بيضاء اآلن.

مقصورة طوارق

V6 طوارق

V8 طوارق

عملية تجميل


