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»فولكس واجن« تطلق سيارة غولف GTI الجديدة في الشرق األوسط
اإلصدار الجديد من الطراز األكثر مبيعًا بـ 1.7 مليون سيارة

مقصورة تتمتع بالسعة والرحابة »فولكس واجن« غولف GTI اجلديدة كليا

الفئة السابعة من BMW متتلك أقوى احملركات ضمن فئتها
BMW الفئة السابعة حتقق مبيعات جيدة خالل النصف األول 

ارتفاع مبيعات BMW الفئة السابعة الجديدة بنسبة 73% خالل النصف األول
المملكة العربية السعودية هي السوق األكبر للفئة السابعة مع بيع 617 سيارة

 Li740سداسي األسطوانات املتراصفة، و Li730
ذات القوة املعززة، وLi750 ذات األس����طوانات 
الثمانية على شكل V، كما أنهما مزودان بتقنية 
التوربو الثنائي Twin Turbo ونظام احلقن املباشر 

للوقود )احلقن عالي الدقة(.
ومن املنتظر أن يل����ي هذه احملركات الحقا 
في خالل هذه السنة سيارة Li760 ذات محرك 
يتمتع ب� 12 أس����طوانة على شكل V ينتج 544 
حصانا بقوة تس����ارع من صفر إلى 100 كلم/ 
ساعة في غضون 4.6 ثوان. واجلدير ذكره أيضا 
هو أن الفئة السابعة سيارة تتصدر الريادة في 
درجتها من السيارات الفاخرة من ناحية تقليص 
االنبعاثات السامة، كما مت االرتكاز في تصميمها 
على استراتيجية Efficient Dynamics والتي توفر 
أفضل مستويات األداء والتقليص من استهالك 
الوقود وانبعاث ثاني أكسيد الكربون. مع العلم 
أنها متلك احمل����ركات األقوى أداء ضمن فئتها. 
وفي هذا السياق قال مدير املبيعات والتسويق 
في مجموعة BMW الش����رق األوسط جيمس 

كرايتون »إن نتائج املبيعات هذه مشجعة جدا، 
كما متثل س����يارة BMW الفئة السابعة أفضل 
ما توصلت إليه الهندس����ة والتكنولوجيا في 
عالم السيارات. ونحن واثقون بأن هذا الطراز 

من عام 2009، أي بنسبة 41% أفضل من السنة 
السابقة.  تتوافر الفئة السابعة من BMW حاليا 
في الشرق األوسط بثالثة محركات مختلفة هي 

على التوالي بنسب حتسن بلغت 32% و%142، 
بينما حققت دولة قطر مبيع 147 سيارة جديدة 
من الفئة الس����ابعة خالل األشهر الستة األولى 

أعلنت مجموع����ة BMW عن ارتفاع 
مبيعات سيارة BMW الفئة السابعة بنسبة 
73% مع مبيع 2077 سيارة خالل النصف 
األول من 2009، خاصة مع استحواذ السوق 
الرابع األضخم للفئة السابعة عامليا مؤخرا 
على القس����م األكبر من تس����ليم اجليل 
اخلامس من هذا الطراز. وذكرت املجموعة 
في بيان صحافي أمس انها سيارة رائدة 
في فئته����ا من حيث تقليص االنبعاثات 
السامة والتكنولوجيا املتطورة في عالم 
السيارات، وقد أثبتت الفئة السابعة من 
BMW أنها كانت أكثر السيارات ارتقابا 
من قبل اجلمهور الت����ي مت إطالقها هذه 
السنة. وكانت اململكة العربية السعودية 
السوق األكبر للفئة السابعة مع مبيع 617 
سيارة متثل بذلك زيادة بلغت 124%، كما 
حققت أيضا اإلمارات العربية املتحدة نسبة 
مبيعات مرتفعة للفئة الس����ابعة بحيث 
بيعت في دبي وأبوظبي 311 و259 سيارة 

الذي يشكل أحد أبرز سياراتنا سيحدد 
معايير فئة السيارات الراقية قوية األداء، 
ويحافظ على مكانة BMW الريادية في 

طليعة اإلبداع امليكانيكي«. 

السادس من GTI يبلغ حوالي 
750 كيلومترا بني كل تعبئة 

خلزان الوقود.
ومبعدل يبل����غ 170 غرام/
كل����م، أظهر احمل����رك تطورا 
ملحوظ����ا ف����ي انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون. وتنجح 
سيارة GTI اجلديدة في اجلمع 
بني الس����يارة العملية اجلادة 
خالل أيام األسبوع والسيارة 
الرياضية املنافسة على حلبة 
نوربورجرين����غ خالل عطلة 
نهاي����ة األس����بوع. وفي هذا 
الس����ياق، يج����ب أن نذكر أن 
أول سيارة غولف GTI أنتجت 
في عام 1976 متيزت بقوة 81 
كيلوواط/110 أحصنة بالضبط 
وبلغت سرعتها القصوى 182 
كلم/س����اعة، وفي ذلك الوقت 
كانت أيضا واحدة من السيارات 
القالئ����ل التي متلك هذا األداء 

املتوازن.
وتغطي سيارة GTI اجلديدة 
كافة هذه اجلوانب باإلضافة إلى 
أهم خاصية تهم مشتري سيارة 
GTI � إلى جانب مظهر السيارة 
� وهو األداء الديناميكي. فعند 
سرعة دوران منخفضة تبلغ 
1.700 دورة في الدقيقة ينتج 
احملرك عزما أقصى يبلغ 280 
نيوت����ن مت����ري. ويبقى هذا 
الع����زم االحتياط����ي متوافرا 
كقيمة ثابتة � مقدما مستوى 
استقرار مثاليا ملنحنى العزم 
ال����ذي لم يع����د منحنيا على 
اإلطالق � حتى سرعة دوران 
تصل إل����ى 5.200 دورات في 
الدقيقة. عمليا، يعني ذلك قوة 
مبهرة في جميع املواقف التي 

في حني بلغ املعدل في سيارة 
GTI ذات ال����� 230 حصانا 8.2 
ليترات لكل 100 كيلومتر. أي 
أن املدى النظري لسيارة اجليل 

لكل 100 كيلومتر في املتوسط. 
وفي سيارة GTI مبحركها ذي 
ال����� 200 حص����ان، بلغ معدل 
استهالك الوقود 8.0 ليترات، 

ال� 200 حصان،  للمحرك ذي 
لكنه في الواقع محرك جديد 
 »EA888« من سلسلة محركات
والتي تأتي أصولها التقنية من 

نسخة ال� 230 حصانا.
ويستخدم محرك TSI في 
 GTI اجليل السادس من سيارة
كنتاج ملرحلة التطوير الثانية 
لهذه احملركات الرشيقة. وعند 
املقارنة مب����ا نتج عن مرحلة 
التطوي����ر األولى لسلس����لة 
مح����ركات »EA888«، يحتوي 
هذا احملرك � والذي مت تصميمه 
بشكل مستعرض على سيارة 
GTI اجلدي����دة � على مكونات 
جديدة كاملكاب����س وحلقاتها 
املعدلة، ومضخة زيت منظمة، 
ومضخ����ة هوائي����ة جديدة، 
ومضخة وقود جديدة عالية 
الضغط وأداة جديدة لتحسس 
كمية التدفق الهوائي. وبذلك 
يقوم احملرك املس����تخدم في 
أقوى س����يارة غولف أنتجت 
حتى يومنا هذا مبطابقة معايير 
Euro-5 لالنبعاثات الضارة.

GTI أداء سيارة

األم����ر  يتعل����ق  عندم����ا 
باالنبعاث����ات واالقتصاد في 
الوقود، يتفوق احملرك اجلديد 
ذو ال� 210 أحصنة على محركي 
سيارة GTI السابقني العاملني 
ب� 4 أسطوانات وبقدرة تبلغ 
200 و230 حصانا. وبدقة أكبر، 
فإن محرك TSI بحجم 1.984 سم 
مكعب والعامل بنظام اإلزاحة 
في سيارة GTI اجلديدة يتميز 
باس����تهالك اقتصادي مبعدل 
الوقود  يبلغ 7.3 ليترات من 

املنخفضة متعة حقيقية لكل 
س����ائقي س����يارات السباق. 
املثي����رة لالهتمام  واحلقيقة 
في أول سيارة GTI، وبالتأكيد 
العادية،  في س����يارة غولف 
هو وضعية دواس����ة القابض 
السيارات  التي متكن سائقي 
املتمرس����ني من امللء املزدوج 

للقابض بشكل صحيح.

هيكل السيارة

الس���يطرة  تقوم »حدود 
الفيزيائية« دائما بلعب دور 
كبير، عندما يلزم األمر، في 
حتدي���د خصائص األمان في 
هيكل السيارة. وميكن الكشف 
ع���ن احل���دود الفعلية ملدى 
خصائص السيطرة الفيزيائية 
التي تتميز بها سيارة غولف 
GTI اجلدي���دة بع���د قيادتها 
لعدد بس���يط م���ن الدورات 
حول مضمار ما أو على الطرق 
اجلبلي���ة. فعلى الفور تظهر 
دقة سيطرة سيارة GTI على 
القيادة، وتنعكس  معطيات 
ه���ذه الدق���ة في الس���يطرة 
القيادة،  مباشرة على جودة 
الس���يارة  وال مين���ح هيكل 
التجارية أي إحساس باحتمال 
بسيط لفقدان التوازن. وعلى 
السيارات  الرغم من شراسة 
الرياضية، ميكن السيطرة على 
أداء سيارة GTI بشكل فائق، 
كما توفر راحة عالية. وتنتج 
التحكم اإللكتروني  خاصية 
ملمتص الصدم���ات في نظام 
 DCC التعليق التلقائي اجلديد
املعادلة املثالية لتمنح سيارة 
GTI مزاي���ا الراحة القصوى 

والتحكم املتميز.
وق����د مت جتهي����ز اجلي����ل 
 GTI السادس من سيارة غولف
بهيكل رياضي، وقد مت إنقاص 
ارتفاع املقدمة مبقدار 22 ملم، 
واملؤخرة مبقدار 15 ملم. كما مت 
إعادة ضبط هندسة النوابض 
واألعمدة املمتصة للصدمات 
واملثبت����ات اخللفية بش����كل 
كلي. وم����ن الناحية األمامية، 
يعمل نظام التعليق االرتكازي 
بنوابض حلزونية وممتصات 
صدمات تيليسكوبية. أما من 
اجلهة اخللفية، فيضمن نظام 
التعلي����ق متع����دد الوصالت 
املبتكر ع����دم احلاجة لتدخل 
نظام االس����تقرار اإللكتروني 
ESP إال فيما ندر. إضافة إلى 
ذلك فالس����يارة مزودة بنظام 
مكابح ميك����ن االعتماد عليه 
ألقصى احل����دود، وما مييزه 
هو مقاب����ض املكابح املطلية 

بالصبغة احلمراء.

منر بها. وميكن للقوة القصوى 
للمحرك ذي الستة عشر صماما 
مبعدل انضغاط يعادل 9.6:1 أن 
تصل إلى معدل سرعة يتراوح 
بني 5.300 و6.200 دورة في 

الدقيقة.
وينتج عن ه����ذه العوامل 
مجتمع����ة قوة دف����ع هائلة، 
فالسيارة تكمل تسارعها من 
0 إلى 100 كلم / س����اعة خالل 
6.9 ث����وان فق����ط، كما ميكن 
لسيارة غولف GTI أن تقطع 
مس����افة 1.000 متر من حالة 
التوق����ف خ����الل 27.3 ثانية. 
وبنفس القدرة الرائعة يتصف 
محرك السيارة مبرونة عالية، 
وباستخدام الترس اخلامس، 
تستطيع سيارة فولكس واجن 
حتقيق تسارع من 80 إلى 120 
كلم / س����اعة خالل 7.5 ثوان 
فقط. وحتى في الترس السادس 
تلزمها 9.5 ثوان للقيام بذلك. 
وال تتس����اوى مقاومة الهواء 
)مبعامل دفع = 0.324( وقوة 
الدفع إال عند وصول السيارة 
إلى سرعة 240 كلم / ساعة. 
ويشير عداد س����رعة دورات 
احملرك إل����ى 5.900 دورة في 
الدقيقة عن الوصول إلى هذه 

السرعة القصوى.
وكما هو احلال في الطراز 
 GTI الس���ابق، ستقدم سيارة
اجلديدة اختياريا بناقل حركة 
 )DSG( مزدوج ذي 6 سرعات
كبديل لناقل احلركة اليدوي ذي 
ال� 6 سرعات )متضمنا خيار 
تغيير تروس قياسي كاملتوافر 
في سيارة BlueMotion(. وفي 
هذه احلالة، تقدم سيارة غولف 
سرعة قصوى تبلغ 238 كلم 
/ س���اعة )عند 5.920 دورات 
الدقيقة(. وبشكل مشابه  في 
لسيارة GTI ذات ناقل احلركة 
 DSG �ال اليدوي، فإن نسخة 
إلى  ميكنها حتقيق تس���ارع 
100 كلم / س���اعة خالل 6.9 
ثوان. ويبلغ متوسط معدل 
اس���تهالك الوق���ود فيها 7.4 
ليت���رات )بانبعاث يبلغ 173 
غراما/كلم من ثاني أكس���يد 
الكربون( وهي معدالت قريبة 
للغاي���ة من القيم���ة املمتازة 
لنظام نقل السرعات اليدوي 

)7.3 ليترات(.
وبالرغم من ذلك، فإن األرقام 
حتكي نصف حقيقة نظام ناقل 
 DSG احلركة املزدوج. إن نظام
سريع ودقيق بصورة ال تصدق، 
ويجسد األسلوب الذي يقوم 
 DSG به ناقل السرعة املزدوج
 GTI املزودة به سيارة غولف
عند النقل إلى تروس السرعة 

من سيارة غولف GTI، بدأ عشق 
الكثيرين حملرك هذه السيارة 
م����ن جديد، فم����ن الضروري 
 GTI للغاية أن تش����به سيارة
احلالي����ة اجليل الس����ابق في 
احملرك التوربيني. فهذا احملرك 
املعزز ذو التقنية العالية يالئم 
عصرنا احلالي بشكل مثالي. 
فهو يتمي����ز بكف����اءة عالية 
في اس����تهالك الوقود مقارنة 
مبحركات الدفع كبيرة احلجم، 
ولكنه مياثلها في القوة بفضل 
ش����احنه التوربيني. وها هو 
جانب رئيسي من جوانب تراث 
سيارة غولف GTI: عند ظهور 
اجليل الثاني من هذه السيارة، 
امتلكت س����يارة G60 محركا 
قويا مدعما ب� 4 أس����طوانات 
بقدرة بلغت 118 كيلوواط/ 160 

حصانا.
وفي وقت الحق بدأ عصر 
محركات GTI املعززة باالزدهار 
الرابع بس����يارة  في اجلي����ل 
»غول����ف GTI 132 كيلوواط«. 
وفي ذلك الوقت كانت التقنيات 
على أمت استعداد لهذا التوجه، 
وعقب ذلك مت ابتكار إصدارة 
محدودة ب� 3.000 سيارة من 
نسخة بلغت قوة محركاتها 132 
كيلوواط/ 180 حصانا احتفاال 
بالذكرى السنوية ال� 25 إلطالق 
سيارة GTI في عام 2001. وعلى 
الرغم من وجود سيارة غولف 
مجهزة مبحرك توربيني بقوة 
150 حصانا، إال أنها لم حتمل 
التي متيزت  نزعة االندف����اع 
بها إصدارة االحتفال بالذكرى 
السنوية. ومع إطالق اجليل 
 ،GTI اخلامس من سيارة غولف
مت استخدام محرك جديد كليا 
مزود بشاحن توربيني ذي 4 
أسطوانات بقوة 147 كيلوواط/ 

200 حصان.
وفي الذكرى الس����نوية ال� 
30 إلط����الق س����يارة GTI، مت 
تقدمي مح����رك توربيني بقوة 
169 كيل����وواط/ 230 حصانا 
 GTI في إصدارة سيارة غولف
اإلصدارة 30. وبعد ذلك بفترة، 
مت تزويد النسخة الثانية من 
س����يارة GTI بيريلل����ي بهذا 
احملرك اجلديد. وبقدرة تبلغ 
155 كيل����وواط/ 210 أحصنة 
 TSI بالضب����ط، يقع مح����رك
 GTI املزودة به سيارة غولف
اجلديدة من ناحية مستوى قوة 
ما بني آخر جيل حملركات سيارة 
الذكرى  GTI ومحرك إصدارة 
السنوية ال� 30. وعلى الرغم 
من األرق����ام الدالة على األداء 
والقوة والتي قد تشير إلى أن 
هذا احمل����رك هو تطور متقدم 

قامت فولكس واجن الشرق 
األوسط مؤخرا بالكشف عن 
الس����ادس اجلديد من  اجليل 
سيارة غولف GTI على طرقات 
العمالء من  املنطقة، ليتمكن 
جميع أرجاء الشرق األوسط من 
متلك هذه السيارة الرياضية 
األسطورية بإمكانياتها السباقة 

وأدائها املذهل.
وبإطالقه����ا للجيل األول 
من سيارة غولف GTI، قدمت 
فولكس واجن سيارة غولف 
بأداء رياضي خالص. وعلى 
الرغم من أنه قد خطط إلنتاجها 
كإص����دارة حصرية ب� 5.000 
 GTI سيارة، فقد قدر لسيارة
أن تكون احدى السيارات األكثر 
ارتبط  مبيعا، وس����رعان ما 
اسمها مع السيارات الرياضية 
األنيقة املدمجة. وال ميكن أن 
نعتبر سيارة غولف GTI سيارة 
عادية � إنها مفهوم جديد في 
عالم الس����يارات. فمنذ ظهور 
إنتاج  اجلي����ل األول وتوقف 
اجليل اخلامس من س����يارة 
GTI، وصل عدد مشتري هذه 
السيارة إلى أكثر من 1.7 مليون 
شخص، مما جعل منها السيارة 
األفضل مبيعا في العالم. وفي 
عام 2004، أعاد اجليل اخلامس 
من س����يارة غولف GTI هذه 
األسطورة أقوى من أي وقت 

مضى.
وتب����ع ذل����ك اآلن اجليل 
السادس من سيارات GTI، وهو 
أكثر األجيال دقة وثقة في األداء 
من تلك التي سبقته. ويقوم 
 GTI نظام التعليق في سيارة
املجهز بعلبة تروس إلكترونية 
مع ناقل حركة سريع االنتقال 
XDS بصياغ����ة تعريف جديد 
كليا للمنعطفات والثبات. وقد 
أصبحت قيادة سيارة GTI أكثر 
متعة بسرعة قصوى تبلغ 240 
كلم/ساعة ومحرك قوي معزز 
بش����احن توربيني بقوة 155 
كيل����وواط/ 210 أحصنة، في 
حني تستهلك فقط 7.3 ليترات 
من الوقود املمتاز اخلالي من 
الرصاص )مبعدل تطور بلغ 0.7 
لتر/100 كلم(. كما تقدم سيارة 
GTI أداء ديناميكيا مس����موعا 
مبولد الصوت وتصميم نظام 
العادم اجلديد )فتحتا عادم، 
إحداهما على اجلانب األيسر 
واألخرى على اجلانب األمين(. 
وهي سيارة GTI التي ميكنها أن 
تنقل تقاليد النسخة األصلية 

بنجاح إلى املستقبل.

GTI محرك سيارة

وفي حالة اجليل السادس 

الجيل الثاني من النظام المساعد لصف السيارة

XDS أداء رياضي بأمان أكبر مع

تعد ميزة النظام املساعد لصف السيارة تكنولوجيا حديثة 
اخرى تتميز بها سيارة غولف GTI اجلديدة كإحدى املواصفات 
االختيارية، وفي ذلك مت استخدام اجليل الثاني من هذا النظام، 
والذي ميكن السائق من صف السيارة باحلركة اخللفية على 
املواقف املوازية للطرقات، كل ما يحتاجه السائق هو الضغط 
على دواسة السرعة واملكابح، ليترك سيارة GTI تتحكم في 
املقود لتقف في السماحة التي سبق مسحها بأداة التحسس، 
في السابق كان يجب ان يفوق طول املساحة الشاغرة طول 
السيارة مبا ال يقل عن 1.4 متر، اما اآلن فتكفي الزيادة ب� 1.1 
متر للقيام بذلك، واضافة الى ذلك، يسمح النظام اآلن باملزيد 
من مراحل التقدم، التراجع خالل صف السيارة، ويقوم النظام 
املس���اعد لصف السيارة بالتوقف تلقائيا عند تدخل السائق 
يدويا بالتحكم في املقود، وعند طلب سيارة GTI بهذا النظام 
 Park Pilot االختياري، يضاف الى ذلك نظام التنبيه الصوتي

»األمامي واخللفي« ونظام التحكم على املنحدرات.
 GTI كميزة اختيارية تقدم فولكس واجن سيارة غولف
اجلدي���دة مبصابيح أمامية من الزين���ون املزدوج مت اعادة 
تصميمها كلي���ا، تتضمن تقنية اض���اءة املنحنيات، حيث 
تق���وم املصابيح االمامية بالدوران م���ع حركة املقود بقطر 
تصل زاويته الى 13 درجة الى اخلارج وس���بع درجات الى 
الداخل، ويالئم منط تصميم املصابيح االمامية ش���خصية 
س���يارة GTI الرياضية بشكل مثالي، ومت تصميم الوحدات 
املزدوجة الداخلية »االطراف اخلارجية ملصابيح الزينون، 
واالطراف الداخلية ملصباح التوقف � اشارات الدوران« بخطوط 
كروم على كل منها والذي مينحها مظهرا رائعا، وتقع اسفل 
 GTI املصد � الى جانب كونها ذات تصميم خاص بس���يارة
� مصابيح الضباب االمامية مصطفة بش���كل عمودي والتي 

تتوافر بشكل قياسي.

ألول مرة في تاريخ فولكس واجن، مت اس��تخدام قفل 
الترس التفاضلي اإللكتروني املستعرض XDS. فهو يعمل 
على تطوير خصائص االتزان والسيطرة بشكل كبير. ومن 
ناحية تقنية، تعد وظيفة منظومة XDS امتدادا من املنظومة 
اإللكترونية للترس التفاضلي محدود االنزالق )EDS( واملتكاملة 

.ESP مع نظام االستقرار اإللكتروني
وفي حالة القيادة السريعة عند املنعطفات، عند اكتشاف 
األنظمة اإللكترونية املبتكرة بتناقص احلمولة على العجل 
املجاور للطرف الداخلي من املنعطف والواقع على احملور 
األمامي لس��يارة GTI، تقوم املكونات الهيدروليكية لنظام 
االس��تقرار اإللكتروني ESP بتسليط قوة كابحة على هذه 
العجلة بالتحديد الستعادة االتزان املثالي. لذا فإن منظومة 
XDS تعمل كنوع من أقفال الترس التفاضلي املس��تعرض 
والذي يقوم بتعويض تناقص الس��يطرة على املقود وهو 
األمر السائد في جميع سيارات السحب األمامي عند القيادة 

بسرعة عند املنعطفات.
ونتيجة ذلك: بفضل منظومة XDS، فإن خصائص القيادة 
تصبح أعلى دقة وأكثر بس��اطة بش��كل ملحوظ، ويعتبر 
السائقون هذه اخلصائص التي متيز السيطرة عند قيادة 
سيارة ذات دفع رباعي دائم بشكل أكبر من سيارات الدفع 
األمام��ي. وإضافة إلى تصميم هيكل س��يارة GTI املتميز، 
متنح منظومة XDS الس��يارة مقدارا هائال من الثبات عند 
القيادة، والذي يؤدي إلى متعة مضاعفة في القيادة، ألثرها 
على تقليل فقدان الس��يطرة على السيارة. وبها سيتمكن 
سائقو السيارات الرياضية املتمرسني من االنطالق بنشاط 
أكبر. ومن جهة أخ��رى تعد منظومة XDS ميزة أمان هامة 
للسائقني العاديني، فبها لن تواجههم أية مفاجآت غير سارة 

.GTI مع سيارة


