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 الجديدة قريبًا في معرض »الزياني«

مزاراتي
 غرانكابريو

وحرية القيادة على الطرق السريعة املفتوحة ومنعطفات الطرق 
امللتفة وكثيرة الهض����اب. وخالل ذلك كله، اختطفت SRX بعض 

نظرات اإلعجاب من املارة والسائقني على حد سواء.
وبعد مش����اركته في احلدث أيضا، ق����ال رئيس حترير مجلة 
أوتومان، مجلة السيارات الوحيدة في سلطنة عمان راج واريور: 
»تستمر SRX على نهج كاديالك من حيث التصميم الشرس، الذي 
يجعل السيارة تبدو أكبر حجما مما هي عليه. وإنني معجب فعال 
بالتحسينات التي طرأت على الشبك األمامي وعلى منطقة العمود 
اجلانبي اخللف����ي D-pillar«. ومن اخلارج، تتمتع SRX بتصميم 
متطور ويتميز بزوايا حادة وش����بك أمامي واسع ومتعدد القطع 
ومزخرف بش����عار كاديالك الذي يتكامل مع املصابيح العمودية 
املميزة لكاديالك، باإلضافة إلى تكنولوجيا اإلنارة األنبوبية التي 
جتعل املصابيح األمامية تبدو كاملجوهرات املقطوعة بدقة متناهية. 
وتنس����جم كل تلك العناصر مع هيكل شديد التماسك وخال من 
الشوائب وينحدر نحو األسفل عند املؤخرة إلضفاء شعور مذهل 
باحلرك����ة حتى في حالة التوقف. ومن جانبه، قال محرر قس����م 
 SRX الس����يارات في صحيفة الغد األردنية محمد زارو: »تنضح
اجلديدة بالكامل بجميع املميزات املذهلة من حيث جمال التصميم 

تخزين مبرد وتوفر وباب خلفي كهربائي بإعدادات ارتفاع قابلة 
للتعديل ونظام تخزين خلفي للبضائع.

وأض����اف زارو: »تلك هي املميزات التي يس����عى معظم عمالء 
سيارات الكروس أوفر الفخمة للحصول عليها. وهو ما سيسبب 
الكثير من القلق واألرق للمنافسات من السيارات اليابانية واألملانية 
من اآلن فصاع����دا«. وفيما يتعلق مبميزات القيادة، قال صليبي: 
»ش����عرت براحة كاملة داخل SRX، واكتش����فت هدوء مقصورتها 
االستثنائي ومدى فاعلية نظام التعليق في امتصاص أقل خشونات 
الطريق. كما فاجأني احملرك بهدوئه وبتأهبه الدائم«. وستتوفر 
SRX مبستويني من التجهيزات في الشرق األوسط، وسيأتي كال 
الطرازي����ن مجهزين مبحرك SIDI بالكامات العلوية املزدوجة من 
ست اس����طوانات على هيئة V وبسعة 3.0 ليترات ومزود بنظام 
التوقيت املتغير للصمامات VVT. ويولد احملرك قوة تصل إلى 283 
حصان )إجمالي( عند 6950 دورة في الدقيقة، يرافقها 310 نيوتن 
/ متر من عزم الدوران عند 5100 نيوتن / متر. يس����تخدم احملرك 
بسعة 3.0 ليترات نظام التوقيت املتغير للصمامات VVT لتعزيز 
القوة وكفاءة اس����تهالك الوقود وتخفيض االنبعاثات. ويرتبط 

احملرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست نسب. 

قام مؤخرا أبرز الصحافيون في قطاع السيارات من جميع أنحاء 
الشرق األوسط بزيارة إلى ويستليك بوالية كاليفورنيا األميركية 
للمش����اركة في جتربة قيادة حصرية على مدار يومني لس����يارة 
كاديالك SRX 2010 اجلدي����دة بالكامل. وكخبراء في مجالهم، كان 
أولئك النخبة من الضيوف ضمن أوائل الصحافة العاملية لتجربة 

مميزات هذه الكروس أوفر الفخمة واملعاد تصميمها بالكامل.
وسيؤدي وصول كاديالك SRX 2010 إلى الشرق األوسط إلى رفع 
املعايير في فئة سيارات الكروس أوفر الفخمة، من خالل حصولها 
على إشادة اخلبراء كمنافسة رئيسية في الفئة. ومن املتوقع أن 
يستحوذ كل من املظهر اخلارجي الديناميكي املذهل واملقصورة 
الداخلية الفخمة واملتطورة تكنولوجيا على إعجاب املستهلكني 
األصغر سنا. وبعد مشاركته في هذه التجربة املميزة، قال جورج 
صليبي، املدير املسؤول في عالم السيارات، مجلة السيارات املرموقة 
في العالم العربي: »ستكون SRX اجلديدة بالكامل منافسة يصعب 

التغلب عليها في فئة الكروس أوفر«.
وقد استمتع الصحافيون بقيادة SRX على طول 272 كيلومترا من 
التضاريس املختلفة. فمن مدينة Thousand Oaks بوالية كاليفورنيا 
إلى مدينة Ojai، اختبر الصحافيون القيادة البطيئة داخل املدينة 

والتجهيزات املتطورة والراحة والتطبيقات العملية. وقد أعجبت 
بشكل خاص بالعناية بالتفاصيل في املقصورة الداخلية ووفرة 
املواد عالية اجل����ودة، باإلضافة إلى اللمس����ات النهائية وأحدث 
التجهي����زات والتقنيات«. وتتمت����ع SRX مبقصورة داخلية تثير 
الش����عور بتجربة قيادة حسية متفوقة من خالل تصميم متميز 
وإحساس رائع يدغدغ احلواس. وتغطي مواد ناعمة امللمس كل من 
لوحة أدوات القياس وجوانب األبواب، وينساب التقطيب الفرنسي 
على محيط املواد التي مت قصها وخياطتها يدويا، إلضفاء املزيد 

من الرضا للسائق والركاب على حد سواء.
وتزخر SRX اجلديدة بالعديد من األنظمة اإللكترونية املتطورة 
التي تش����تمل في أبرزها على شاشة مالحة تلسكوبية وإمكانية 
توصيل أجه����زة iPod وقرص صلب بحجم 40 غيغابايت ونظام 
موسيقي قياسي من Bose® بتقنية Centerpoint® ومؤلف من 8 
مكبرات صوت أو نظام Bose® طراز 5.1 واملؤلف من 10 مكبرات 
 Cabin Surround® Sound صوت لدائرة صوتية محيطية متكاملة
كتجهي����ز اختياري، باإلضافة إلى تقني����ة بلوتوث وتكنولوجيا 
املس����اعدة على التوقف مع توفر كاميرا للرؤية اخللفية ونظام 
متكيف للتشغيل عن بعد ونظام الدخول بدون مفتاح وصندوق 

إشادة بتفوق السيارة
 في الشرق األوسط

»مزاراتي غرانكابريو« أول س���يارة مكشوفة فيها أربعة مقاعد مت تصنيعها في تاريخ صناعة 
سيارات »الرمح الثالثي«، وقريبا س���تكون في صالة عرض الزياني، بهذه السيارة التي انضمت 
حديثا لعائلة »الرمح الثالثي« ستكتمل التشكيلة الرائعة التي تتكون اآلن من ثالثة مناذج مختلفة 

هي: كواتروبورتيه، غرانتوريزمو، غرانكابريو.
وسيارة غرانكابريو متثل جوهر مزاراتي من حيث السيارات املكشوفة، إنها مزاراتي بكل معنى 

الكلمة: األسلوب الواضح من بينينفارينا إلى الداخل الفسيح والواسع، من البراعة واملهارة في 
صناعة كل التفاصيل إلى متعة القيادة واألداء العالي، مزاراتي غرانكابريو تثري احلواس 

اخلمس من خالل التجربة الفريدة في الهواء الطلق، دون املساس مبفهوم الراحة واألداء، 
السيارة احللم صممت وصنعت للرجال والنساء الذين يحبون أن يعيشوا حياتهم 

ببس���اطة لكن بفخامة ورقي، مثلها مثل كل سيارات مزاراتي املكشوفة، سيارات 
مصنعة خصيصا ألصحاب الذوق الرفيع.

وغرانكابريو هي استمرار لتقليد مزاراتي في السيارات املكشوفة من األعلى، 
فمع بداية عام 1950 كانت سيارة »A6G فراو سبايدر« البداية، واستمرت من 
خالل قائمة طويلة ومهمة من النماذج املثيرة من الس���يارات املكشوفة، ومع 
ذلك متت إضافتها لهذا التقليد، غرانكابريو تفتح عهدا جديدا، ألنه لم يسبق 

ملزاراتي تصنيع أربعة مقاعد لس���يارة مكشوفة، فقد أنتجت أربعة مقاعد 
مناسبة، حتى يتسنى لركاب املقاعد اخللفية أن يكونوا هم النجوم أبطال 

الرحلة.
كما ان غرانكابريو ذات سعة 4.7 ليترات  V8وبقوة 323 حصانا وهي السيارة 

الكش���ف التي متتلك أطول قاعدة عجالت بالس���وق، غرانكابريو لها سقف من 
القماش املصن���وع بدقة متناهية، مع احملافظة على تقاليد مزاراتي في صناعة 

الس���يارات. وهنا قال مدير عام شركة الزياني ديريك داڤيز »غرانكابريو ستثير 
ضجة كبيرة  في س���وق الس���يارات في الكويت، ونحن على يقني من أنها ستلفت 

انتباه عمالئنا احلاليني، فضال  عن تشجيع عمالء جدد لينضموا إلى عائلتنا«.

 »GTI غولف«
رؤية تحّولت

 إلى أسطورة حية

6 أجيال 
ظهرت 
خالل مسيرة
الـ 33  عامًا 
للسيارة

تعد سيارة غولف GTI ظاهرة بحد ذاتها، 
وعالمة ضمن عالمة فولكس واجن مبظهرها 
العاملي املميز وتصميمها الفريد الذي مكنها من 
بيع 1.7 مليون وحدة، انها السيارة األصلية 

ضمن السيارات الرياضية املدمجة.
ومع أول جيل من سيارة غولف GTI قدمت 
فولكس واجن الط���راز الرياضي البحت من 
س���يارة غولف، واعاد اجليل الس���ادس من 
سيارة غولف GTI، الذي مت اطالقه في منطقة 
الشرق األوس���ط في 2009، هذه االسطورة 
اقوى وادق واكثر ثقة من كافة االجيال التي 
س���بقته وزودت غولف GTI اجلديدة بنظام 
تعليق مجهز بعلبة تروس الكترونية مع ناقل 
حركة سريع االنتقال لصياغة تعريف جديد 
كليا للمنعطفات والثبات، وقد اصبحت قيادة 
سيارة GTI اكثر متعة بسرعة قصوى تبلغ 
240 كلم/ساعة ومحرك قوي معزز بشاحن 
توربيني بق���وة 155 كيلوواط/210 احصنة، 
في حني تستهلك فقط 7.3 ليترات من الوقود 
املمتاز اخلالي من الرصاص )مبعدل تطور بلغ 
0.7 ليتر/100كلم(، كما تقدم سيارة GTI اداء 
ديناميكيا مسموعا مبولد الصوت وتصميم 
نظام العادم اجلديد )فتحتا عادم، احداهما على 
اجلانب االيسر واالخرى على اجلانب األمين(، 
وهي سيارة GTI التي متكنت من نقل تقاليد 

النسخة األصلية بنجاح الى املستقبل.

وال ميك���ن ان نعتبر غولف GTI س���يارة 
عادية � انها مفهوم جديد في عالم السيارات، 
ولطامل���ا كانت هنالك قصص مذهلة ومثيرة 
حول الكيفية التي متت بها صناعة GTI األولى 
 )Gran Turismo Ingection التي تعمل بنظام(
واظهارها للعالم، في حقيقة االمر، كانت تلك 
السيارة فكرة مجموعة صغيرة من الرجال 
املبدعني، وهذه هي قصتهم وقصة GTI األولى. 
وقد قامت فولكس واجن سنة 1973 بإطالق 
نسخة رياضية جدا من سيارة بيتل، وكانت 
املتسابق باللونني األصفر واألسود، كما متت 
تسميتها، مختلفة عن سيارة بيتل االعتيادية 
الحتوائها على سقف وغطاء محرك باللون 
األسود، وعجالت اعرض بقليل )5.5 بوصات 
بدال من 5 بوصات فقط( ومقاعد رياضية مع 
مساند للرأس وعجلة قيادة من اجللد الطبيعي. 
وتقنيا، التزال هي نفسها سيارة بيتل القدمية 
من ناحية املميزات مثل محركها ذي ال� 1600 
سم مكعب، و50 حصانا، وليس اكثر من ذلك، 
وعلى الرغم من قدرتها املتوسطة نسبيا، فقد 
احدث هذا الطراز الثوري من فولكس واجن، 

حالة من الضجة حتى في البرملان األملاني.
لكن وعلى الرغم من اثارتها استياء بعض 
خبراء فولكس واجن حققت تلك الس���يارة 
شعبية بني العامة وقد مت بيع كافة الوحدات 
املنتج���ة من هذا الطراز ذي املظهر الرياضي 
لس���يارة بيتل في فترة وجي���زة، مما مهد 
الطريق إلقامة مشروع في وولفسبورغ 
استمر لعامني لم يعلم بشأنه احد 
سوى عدد قليل من االفراد ضمن 

الشركة.
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