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عن قوة احملرك الكبيرة. وعلى 
العجلة، مت اعتماد لون  سطح 
الكروم األسود واألزرق والذي 
يعكس اجلودة العالية واألداء 
العالي، أما ملعان العجالت فيتأتى 
من استخدام عملية الطالء ذات 

الطبقات الـ ٥.

  التصميم/ الشكل الخارجي 
والنواحي اإليروديناميكية

  مع الشـــكل الرائـــع واألداء 
الثابت في سيارات جي تيـ  آر، 
مت تعزيز األداء اإليروديناميكي 
الرائد عامليا في هذه الســـيارة 
األســـطورية من خالل عدد من 
التحسينات البارزة. وقد زادت 
قوة الدفع بحوالي ١٠٪ بينما مت 
تقليل معامل مقاومة الهواء من 

٠٫٢٧ إلى ٠٫٢٦.
  باالضافة الى ذلك، مت حتسني 
الثبات من خالل مصد وفتحات 
الشبك األمامي األكبر حجما، وقد 
صمم املصد األمامي حديثا مع 
زعنفتني للتعديل و«ضوء النهار 
القوي» وسطح ذي قطر واسع 
ومصابيـــح LED ذات التفريغ 
التصميم  الشديد. ويعزز هذا 
قوة الدفع األمامية بحوالي ١٠٪ 
بينما يقلل مقاومة الهواء داخل 
ركن احملرك. وزادت أيضا كمية 
الهواء الذي مير من خالل املبرد 

ويبرد املكابح األمامية.
  فضال عن اســـتخدام قطع 
الداخلية في  إضافية للوحات 
املصابيح األماميـــة، ما يعزز 

احلضور القوي للسيارة.
التصميم اجلديد    ويشـــمل 
للمصد اخللفي مركزا منخفضا 
للجاذبيـــة وهو أكثر انخفاضا 
من التصميم الســـابق، وقد مت 
استخدامه من خالل جزء أكثر 
انخفاضا وبطول موسع. وتعزز 
أداء التبريد حتت أرضية السيارة 
بتقليص مقاومة الهواء وإطالة 

الدفيوزر اخللفي.
املقاعد في نســـخة    وتقدم 
(Pure) و(Premium) مستوى 
محسنا من الراحة واألمان أثناء 
االنعطاف. إضافة إلى ذلك، يقل 
التعـــب في منطقـــة الفخذين 
واجلزء السفلي من الظهر من 
خالل تغيير الشكل وإطالة سطح 
املقعد وإعادة تأهيل املسند، ومت 
اعتماد تصميم جديد لظهر املقعد 

لتحسني مستوى التالؤم.

قبل من خالل القوة املعززة لالتصال 
مبنطقة احملرك.

  وبالنسبة للتعليق األمامي، مت 
تعديل نسبة الناقل في النوابض 
التثبيت  واملخمــــدات وقضيــــب 
لتحسني استجابة التحمل العمودي 

لإلطارات. 
  وبالنسبة للتعليق اخللفي، مت 
تعديل أداء أكبر من خالل تغيير 
ارتفاع مركز اللفات إلى وضعية 
أدنى لتحســــني سيطرة اإلطارات 
خالل االنعطافات ورفع مستوى 

اإلحساس بالقيادة.
  كما مت تطوير تصميم للمخمدات 
مصنوع من األملنيوم ودون مكابس، 
والذي يولد قوة تخميد أكثر دقة 
من أجــــل توفير ســــيطرة ثابتة 
على الطريق وتغيير في التحميل 
يستجيب بسرعة لنوايا السائق. 
وتوفر ميزة تقليص االحتكاك في 
املخمدات راحة وسالسة في القيادة 

وجودة عالية.

  العجالت واإلطارات

  زودت جي تي ـ آر موديل ٢٠١١ 
بعجالت ذات تصميم جديد وهي 
أقل وزنا وأكثر قوة وقد صنعت 
من سبائك األملنيوم. وقد صنعت 
العجالت من قبل Rays، وتساهم في 
حتسني استجابة اإلطارات للحمل 
العمودي. ومت إحداث التعديالت في 
داخل العجالت لتفادي االنحراف 
في اجتاه دوران اإلطار والذي ينتج 

ليتر. (منط ١٠ – ١٥) أو ٨٫٦/ ليترات 
(منط JC٠٨)، (وكالهما من املقاسات 

املتعارف عليها في اليابان).
  وفي الوقت نفسه، مت حتسني 
أداء احملرك بشــــكل بارز إلى ٣٩٠ 
كيلو واط/ ٦٫٤٠٠ دورة في الدقيقة 
مع عزم تدويــــر أقصى يبلغ ٦١٢ 
نيوتن متر مــــن ٣٢٠٠ إلى ٦٠٠٠ 
دورة في الدقيقة. وقد مت استخدام 
غطاء أحمر للمحرك لإلشارة إلى 

األداء املعزز للسيارة.
  انبعاثات أنظف من خالل اعتماد 
محفــــز مبعادن غنيــــة منخفضة 
املعالج  للغاية، وتقنية ECM مع 
الدقيق ذي السعة العالية، مما مينح 
السيارة إمكانية حتقيق مستويات 
االعتمــــاد SU – LEV (انبعاثــــات 
أقل بنسبة ٧٥٪ مقارنة مبعايير 
انبعاثات العادم في اليابان لعام 

.(٢٠٠٥
  قضيب بدعامــــة قوية للغاية 
الــــوزن، مصنــــوع من  وخفيف 
الكربون املركب واألملنيوم مبادة 
«قرص العسل»، ومت تركيبه في 
اجلــــدار الفاصل لركــــن احملرك. 
ومن خالل وصل الدعامة اليمنى 
واليسرى لتسلم حركة التعليق، 
يتم تعزيز استجابة هيكل السيارة 

لعملية القيادة.
  قســــم للدعــــم اإلضافــــي مت 
تركيبــــه على جانــــب الراكب من 
لوحة التجهيزات املركزية. ويتم 
حتسني قوة املركبة أكثر من ذي 

املســــتوى املطلــــوب مــــن األداء 
واألســــلوب الديناميكــــي لتلبية 

احتياجاتهم.
  كما سيتم إطالق سيارة نيسان 
جي تي ـ آر ٢٠١١ مبنطقة الشرق 
األوســـــــط في الربـع الثانــي من 

عام ٢٠١١.

  نظرة عامة

  ومت تطوير هذه السيارة لتقدم 
«أفضل أداء متعدد وأفضل متعة 
للقيادة املتجاوبة في العالم»، ومت 
االهتمام بكل النواحي في جي تي 
ـ آر وبكل عناية، إما بإعادة النظر 
فيها أو حتسينها في موديل عام 
التغييرات معايير  ٢٠١١. وتشمل 
الثبات والقــــوة األفضل للهيكل 
وحتسني األداء اإليروديناميكي، 
الداخلية ذات ملسات  واملقصورة 

رياضية أكثر واألداء املعزز.
  ومن التحسينات الرئيسية في 

التصميم اإلبداعي للسيارة

  تحسينات المحرك وناقل الحركة

  من خالل تعديل ضغط الدفع 
لشاحن التيربو، ومؤقت الصمامات 
ونسبة مزيج الهواء وتقليل مقاومة 
دخول الهواء عبر جعل قطر أنبوب 
دخول الهواء أكبــــر من ذي قبل، 
وبتقليــــل مقاومة هــــواء العادم 
باســــتخدام جزء أكبر من أنبوب 
العادم، مت حتسني مستوى الفاعلية 
في اســــتهالك الوقود إلى ٨٫٥ كم/ 

 أعلنت شركة نيسان موتور 
احملدودة عن تدشــــني ســــيارة 
نيسان جي تي ـ آر موديل ٢٠١١ 
احملسنة بشكل كبير والتي مت بيع 
املركبة األسطورية في ١٧ نوفمبر 
املاضي من خالل موزعي نيسان 

في اليابان.
  وستتوافر في منطقة الشرق 
األوسط في الربع الثاني من عام 
٢٠١١، وتؤكد شركة نيسان الشرق 
األوسط أيضا وفي الوقت نفسه 
لعمالئها بالشــــرق األوسط على 
إطالق ســــيارة GT-R بنسختها 
اجلديدة «VVIP» ذات املواصفات 
الفارهة والتي توفر درجة عالية 
التخصيص ومزايا إضافية  من 

من احملتويات.
  وفي موديل ٢٠١١، تشمل نيسان 
جي تي ـ آر قوة أكبر في احملرك 
وعــــزم تدويــــر وفاعلية أفضل 
الوقود وسيطرة  في اســــتهالك 
محســــنة، وقد وضعت ملســــات 
جديدة على الشكل اخلارجي مع 
ميزات ايروديناميكية محســــنة 
ومقصورة داخلية رائعة وعجالت 

وإطارات جديدة.
  وتأتي التحسينات الكثيرة في 
املوديل اجلديد كجزء من التطور 
املتواصــــل لتصميم جي تي ـ آر 
وتقنياتها وأدائها منذ تدشينها 
األول عام ٢٠٠٧، وقامت شــــركة 
نيســــان أيضا بتحسني مستوى 
الدعم ملا بعد البيع ملالكي سيارة 
GT-R في اليابان، وتوفير قيمة 

أكبر للعمالء.
  وتشهد مسيرة تطوير جي تيـ  
آر مرة أخرى هذا العام إثارة كبيرة 
من خالل إضافة ميزة استخدام 
حلبة الســــباق ـ نسخة «حلبة 
النادي» فقط، ونسخة  ســــباق 
 «EGOIST» خاصة جدا تســــمى
والتي سيتم اإلشارة لها وتسويقها 
في منطقة الشرق األوسط حتت 
اسم «VVIP». ميكن وضع ملسات 
شخصية بسيارة GT-R نسخة 
«EGOIST» أو «VVIP» بحسب رغبة 

كل عميل.
  وتشــــمل مجموعة موديالت 
نيسان جي تي ـ آر، املتوافرة في 
األســــواق اليابانية لعام ٢٠١١، ٦ 

نسخ وهي: 
  «Pure editio», «Black editin», 
«Premium edition», «SpecV», 
«Club Track», «EGOIST».
 مقصورة مميزة   وهــــذا يتيح للعمالء اختيار 
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 «رينو الخليج» تطلق «رينو سافران» الجديدة 
خالل معرض الرياض للسيارات ٢٠١٠

 أطلقت شركة «رينو اخلليج» اليوم سيارتها 
اجلديدة كليا «رينو سافران» التي تعد األحدث 
ضمن تشكيلة سياراتها، وذلك في اليوم األول 

ملعرض الرياض الدولي للسيارات ٢٠١٠.
  وجتســــد ســــيارة رينو الصالون الفخمة 
النسخة األحدث من طراز «سافران»، الذي شهد 
جناحا كبيرا عند إطالقه في ٢٠٠٨، حيث باع 
٢٦٢٤ وحدة في دول اخلليج. وبهذه املناسبة، 
قال املدير التنفيذي لشــــركة «رينو اخلليج» 
مســــتنصر لكدواال: «تعد رينو سافران طرازا 
رئيسيا بالنسبة لرينو، وقد جاء حتسني وتطوير 
هذا الطراز اجلديــــد بناء على النجاحات التي 
حققتها الطرازات الســــابقة في توفير سيارة 
صالون فخمة ورائعة ألسواق دول اخلليج».

  وأضاف: متثل السيارة «سافران» طرازا مثاليا 
للعمالء في دول اخلليج، فأصحاب السيارات 
في املنطقة يرغبون في معايير دقيقة بالنسبة 
لسياراتهم، إذ يبحثون عن سيارة تستطيع حتمل 
الظروف املناخية فضال عن توفير راحة وفخامة 
متميزتني ومحرك قوي من أجل قيادة سهلة على 
الطرقات، ويجمع ذلك كله هيكل سيارة صالون 
عصري. وتتميز «رينو سافران» اجلديدة بأنها 

تلبي كافة هذه االحتياجات واملعايير.
  وتابع: «لقد روعي عند تصميم هذه السيارة 
أخذ مناخ منطقة الشرق األوسط بعني االعتبار، 
 «Drive the Change» كما يشكل نهج وفلسفة رينو
صميم هذه السيارة التي مت تطويرها باستخدام 
أحدث التقنيات املبتكرة لتوفير جتربة نوعية 
ليس للســــائق فحســــب بل أيضا لكافة ركاب 

«سافران» اجلديدة.
  وتعد سيارة «رينو سافران» اجلديدة أشبه 
ما تكون باســــتراحة خاصة جيــــدة التجهيز 
ملمارسة األعمال، حيث توفر الراحة واالسترخاء 
والفخامة بفضل معايير اجلودة واالبتكار العالية 
املستخدمة في تطويرها. وجتسد «رينو سافران» 
نهج وفلسفة رينو «Drive the Change»، حيث 
سعت رينو لتعزيز التجربة التي تقوم السيارة 
بإيصالها للركاب. كما تعكس السيارة تفاني 
الشــــركة في تقدمي شيء جديد للمشترين من 
خالل مجموعــــة من اخلصائص املتميزة التي 
تتمثل في زيادة املســــاحة املخصصة للركبة 
بالنسبة للركاب في املقاعد اخللفية، ورحابة 
املقصورة، فضال عن التصميم األنيق، ما يعزز 

راحة وسعادة السائق والركاب. 

 مشاركة قوية لـ «فورد» و«لينكولن» 
  في أبرز معارض السيارات بالمنطقة 

  
  تخطط شركة فورد للسيارات جلذب جميع األنظار إليها 
خالل مشــــاركتها في معارض الســــيارات اإلقليمية املقامة 
في املنطقة خالل ديسمبر اجلاري، وذلك عبر طرح أحدث 
طرازاتها لعام ٢٠١١ وفي طليعتها فورد إدج اجلديدة، وطرازا 
موستاجن V٦ سعة ٣٫٧ ليترات وGT V٨ سعة ٥٫٠ ليترات، 
باإلضافة الى ســــيارة لينكولن اجلديدة ام كيه اكس ٢٠١١. 
كما وستستعرض فورد ألول مرة أحدث طراز لها من الفئة 
الصغيرة (B) في مسقط والرياض في أول ظهور لها اقليميا. 
وبهذه املناســــبة، قال املدير اإلقليمي لشركة فورد الشرق 
األوســــط الري براين: «تقدم كل من فورد ولينكولن خالل 
مشــــاركتهما هذا العام أحدث مجموعــــة لهما على اإلطالق 
لتكون اول مشــــاركة لهما بهذا الشــــكل املكثف في اي من 
املعارض الســــابقة. وسيتمكن زوار منصات فورد في هذه 
املعارض من التعرف عن قرب على أهم ابتكاراتنا في مجاالت 
التصميم واجلودة احلرفية والتكنولوجيا واملميزات األخرى. 
ونحن ال نزال ملتزمني بتقدمي وتلبية كل متطلبات عمالئنا: 
سواء من ناحية التصميم اجلذاب والديناميكي، أو أحدث 
التقنيات، أو األداء واجلودة، وكلها متوافرة بباقات وأسعار 
مميــــزة». ن جانبه، قال املدير العــــام التنفيذي للمبيعات 
في فورد الشرق األوسط حسني مراد: «انطالقا من خطتها 
االستراتيجية «فورد واحدة»، تتابع فورد مسيرتها بالوفاء 
بوعودها وحتقيق أفضل النتائج. واننا نعد زوار أجنحتنا 
في معارض هذا العام، بأن تكون زيارتهم مميزة وفريدة، 
حيث سنفاجئهم مبجموعة من أحدث الطرازات واالبتكارات 
التقنية، االمر الذي يفســــر اإلقبال املتزايد من العمالء على 

سيارات فورد ولينكولن».

 «إنفينيتي» تطرح أول سيارة هجينة مزودة 
بنظام للتنبيه لتفادي صدم المشاة

 أعلنت شــــركة «إنفينيتــــي» عن طرح أول 
سيارة هجينة مزودة بنظام للتنبيه الصوتي 
لتفادي صدم املشــــاة، وهي سيارة إنفينيتي 
M٣٥h لتصبح أول مركبة هجينة في العالم يتم 
تزويدها بنظام التنبيه الصوتي لتفادي صدم 
املشاة كميزة قياسية عندما يبدأ بيعها خالل 

فترة ستة أشهر القادمة في أوروبا.
  حيث ميكن لهذه السيارة الهجينة وذات األداء 
العالي، أن تنطلق ملسافات أطول وبطريقة أسرع 
بالنمط الصامت على الكهرباء فقط مقارنة بأي 
سيارة هجينة أخرى، وتستخدم مجموعة من 
األصوات املميزة للمساعدة في ضمان سالمة 

مستخدمي الطرق اآلخرين.
  ويتــــم التحكــــم بتقنية «صــــوت املركبة 
القادمــــة لتنبيه املشــــاة» (VSP) اجلديدة من 
خالل الكمبيوتر والتــــي تصل جهازا صوتيا 
في السيارة مع سماعة مركبة في مقدمة املصد 

األمامي.
  وتعمل هذه التقنية مباشرة حلظة تشغيل 
السيارة إلى سرعة ٣٠ كم/ساعة وتتوقف عند 
سرعة ٢٥ كم/ساعة مع ابطاء سرعة السيارة.
  وبدال من وجود نغمــــة واحدة، مت اختيار 
مجموعة من األصوات املرتفعةـ  املنخفضة على 

مستويات صوتية متعددة بعد تنفيذ برنامج 
أبحاث مكثفة ملعرفة «الضوضاء» األكثر فاعلية 
واألقــــل ازعاجا، وقد عمــــل الفريق الذي طور 
النظام في الشركة األم لـ «إنفينيتي» بالتعاون 
مع خبراء في علم النفس االدراكي والســــمعي 
لدراسة نواح كثيرة بدءا من أمناط سلوك املشاة 

وصوال إلى التلوث الضوضائي.
  ونتيجة تلك األبحاث، مت التوصل إلى صوت 
«املوجة اجليبية» الذي يتراوح مداها بني ٢٫٥ 
كيلــــو هيرتز عند احلد األعلــــى و٦٠٠ هيرتز 
عند احلد األدنى، وهذا مدى مســــموع جلميع 
الفئات العمرية ولكنه يتفادى املدى الصوتي 
(نحو ١٠٠٠ هيرتز) الذي يضيف ضوضاء غير 

ضرورية للبيئة احمليطة.
  اما عن الصوت فهو ينتقل من التردد العالي 
إلى املنخفض حسب سرعة السيارة وحسب ما 
اذا كانت إنفينيتي M٣٥h تتسارع أو تخفض 
سرعتها. ويكون الصوت في أعلى درجاته عند 
التشغيل العطاء اشارة واضحة على أن املركبة 
تبدأ بالتحرك، بينما تستخدم النغمة املتقطعة 
عند الرجوع للخلف، ومت حساب كال الصوتني 
لكيال تفاجئ إنفينيتي M٣٥h املشاة وضعيفي 

البصر عند اقترابها منهم.  
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