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 رفاهية كبيرة في تصميم جوست اجلديدة 

 لقطة جماعية للمشاركني في جتربة القيادة ويبدو أنطوان نصار وعالء طرباي والزميل محمود فاروق

 أنطوان نصار وعالء طرباي

 نبض القوة والرشاقة..
  وعنوان الرفاهية

 خالل تجربة قيادة لـ «األنباء» لسيارتي فانتوم كوبيه و«جوست» 

 سيارة فانتوم كوبيه تهتم 
بالعناية الفائقة بأدق التفاصيل، 
التكامل بين  بحيث يتحقـــق 
المظهر والملمس الرائع والطابع 
العملي. وقد أضفى استخدام 
الجلد والخشب والكروم الفاخر 
على مقصورتها الداخلية، أناقة 
مترفة تنقل سائقها الى اجواء 

أسطورية غير مسبوقة.

  الخطوط العريضة لـ «جوست»

  أما سيارة جوست فيغلب 
طابـــع الفخامة على اســـلوب 
المتدفقة،  تصميم خطوطهـــا 
وتنساب أســـطحها الخارجية 
الكبيرة والمتصلة بدقة لتضيف 
أبعادا اخرى للتصميم وتعزز 
دقته الهندسية، ويخلق التناغم 
بين خطوط منصـــة االبواب 
الى أعلى والســـقف  المنزلقة 
المنخفض صورة سيارة تنبض 
بالقـــوة المفرطة، وجرى بناء 
كتفي وجوانب السيارة برشاقة 
وكأنها تنســـاب من االجنحة 
الى اضـــواء مؤخرة  الخلفية 
السيارة، في حين ان لمسات 
اضافية مثـــل مخرجي العادم 
المواصفات  الكروم ضمن  من 
االختيارية تؤكد على مزيد من 
الطبيعة الديناميكية للسيارة 

.Ghost «جوست»
  وفـــي الوقت الـــذي تحمل 
المعالم  الجديدة  السيارة  فيه 
التقليديـــة لتصميـــم «رولز 
المقدمة  ـ رويـــس»، تخلـــق 
المرتفعـــة وغطـــاء مقصورة 
المحرك الطويل والغطاء االمامي 
 A-pillar القصير وحاجـــز الـ
والخلفيـــة االنيقة طابعا غير 

رسمي للسيارة «جوست».
  ويحتوي الطراز الجديد على 
لمســـات عصرية منها مراكز 
اطارات تصحح المســـار ذاتيا 
وأضواء أمامية Xenon التي تؤطر 
اكثر القضبان المعدنية االمامية 
في «رولز ـ رويس»، وتنساب 
خطوط جوانب المقدمة بانحناء 
تدريجي نحـــو الداخل، بينما 
تميل مجموعة دوارات الرياح 
باتجاه فتحة الغطاء. وحرص 
فريق التصميم على ان يبتعد 
بشكل المقدمة قليال عن مفهوم 

الـ«بارثينون» التقليدي، وتكون 
أشبه بمنافذ دخول الهواء في 
الطائرات. ويأتي اللون الفضي 
الالمع كتجهيز اختياري لغطاء 
مقصورة المحرك والقضبان 
المعدنيـــة االمامية ومجموعة 
الرياح لخطوط غطاء  دورات 
كابينة الركاب، وجرى التوصل 
الى هـــذا اللون من خالل طالء 
اللون الفضـــي المعدني تحت 
طبقـــة من الورنيـــش ليخلق 

خليطا معدنيا متجانسا.
  وقد نجـــح فريق التصميم 
الداخلي بمهارتـــه العالية في 
تطويـــر أجواء عصرية تحمل 
مقومات إرث «رولز ـ رويس» 
عبر اســـتخدام أفخم الخامات 
الطبيعيـــة لتوفير  والمـــواد 
راحـــة ورفاهيـــة ال مثيل لها، 
مع العناية بـــأدق التفاصيل، 
بما في ذلك االضواء البلورية 
االنيقة، وصفائح الكروم التي 
تغطي مقابض االبواب، ووحدات 
التحكم التقليدية على شـــكل 
الكمـــان»، وفتحات  «مفاتيح 
التصميم،  التهويـــة كرويـــة 
ولوحة االدوات وأنظمة التحكم 
المطورة، عالوة على السجاد 
الفاخـــر في أرضية الســـيارة 
الذي يضفي احساســـا خاصا 

من الرفاهية.

  وتمنـــح االبـــواب الكبيرة 
المرتفعة  وخطوط االكتـــاف 
الـــركاب احساســـا باألمـــان 
والفخامة، وجرى تعزيز اجواء 
الرفاهية فـــي المقعد الخلفي 
من خالل موقعه خلف حاجز 
C-pillar ممـــا يمنح مزيدا من 
الخصوصية، ويخلق ترتيب 
المقاعـــد غير الرســـمي بيئة 
تفيض بالمرح ويسمح التقوس 
الطفيف للراكب بسهولة االلتفات 
الى الراكب الذي بجواره عالوة 
علـــى ان ارتفاع المقاعد يتيح 
للـــركاب رؤية تمثـــال «روح 
السـيارة  النشوة» في مقـدمة 

فوق الطريق.
  كما يمكن توفيـــر ترتيب 
آخر شخصي للمقاعد بدال من 
الترتيب القياسي بحيث يسمح 
بعمل المساج عالوة على الجلد 
المثقب الذي يســـمح بخروج 
هواء التبريد من سطح المقعد، 
ويستطيع الراكب تعديل درجة 
حرارة الهواء وفق ما يناسبه، 
وذلك في الجانب الذي يجلس 
فيه من الســـيارة دون التأثير 
على الركاب اآلخرين من خالل 
نظام مســـاعد خلفي للتحكم 
في درجة الحـــرارة، ويتوافر 
بالسيارة صندوق تبريد للمياه 

مع اضاءة داخلية. 

 «رولز ـ رويس» 
 محمود فاروق

  الكالسيكية والفخامة والقمة في األداء والتطور مواصفات طبيعية في «رولزـ رويس» وذلك بسبب التصميم ذي 
االبعاد االنسيابية االنيقة الذي ينبض بالقوة املطلقة والرشاقة.  وعلى الرغم من اطاللتها العصرية، اال ان سيارات «رولز 
ـ رويس» حافظت على السمات العريقة لعالمتها التجارية، بدءا من غطاء احملرك الطويل والعجالت ذات القطر 
الكبير وانتهاء باالجزاء املعلقة القصيرة من االمام والطويلة من اخللف واخلط الديناميكي املثالي الذي ميتد على 

طول جانبي السيارة. «األنباء» قامت بتجربة قيادة سيارتي فانتوم كوبيه و«جوست» بحضور إعالمي كبير وقيادات شركة 
«رولزـ  رويس» بالكويت والشرق االوسط، وكانت بداية التجربة مع السيارة فانتوم كوبيه التي تعتبر اكثر الطرازات 
 Rolls-Royce انسجاما مع متطلبات واحتياجات السائق، مع ادخال تعديالت قليلة، ولكنها مهمة، على تصميم
الكالسيكي إلضفاء روح جديدة على شـخصيتها املميزة. وتبدو ديناميكية السيارة واضحة من الوهلة االولى، في 

الوقت الذي حافظت فيه على اعلى مستويات الراحة والرفاهية، وهي معادلة صعبة بحد ذاتها. 


