
    

أنهم  إنكا«  »إمبراطورية  مواطني  لك  يجزم 
ويؤكدون  السماء!  من  هبطوا  أسطوري  شعب 
على صحة كالمهم بأن َملكهم هو االبن األوحد 
»ابن  لكونه  اختصار  »إنكا«  كلمة  وأن  للشمس، 
تزوج  معتقداتهم-  حسب  -على  الذي  الشمس« 
االسطورة  حسب  وعلى  »كويا«  امللكة  أخته  من 
أجنبا أربعمائة طفل هجني يحملون نفس جينات 
كوكب الشمس وأن حياة »اإلنكاويني« تختلف عن 
الشمس«  »ابن  ملكهم  بأن  يؤمنون  فهم  البشر 
صاحب احلق الوحيد في منح زوجة إضافية ملن 
لغة تسمى »رونا سيمي«  يتحدثون  يرضى عنه، 
شفاهة،  توارثها  ّت  تكتب  ال  منطوقة  لغة  وهي 
ومن أهم قوانينهم من وجهة نظري -بعيداً عن 
عقابًا  الكهوف  إلى  النفي  قانون  هو  خرافاتهم- 
هي  عاداتهم  وأعجب  كسالن«   أو  »كاذب  لكل 
كره شعب إنكا للسيارات! ورفضهم تغيير وسيلة 
اليوم ميتطون  مواصالت األجداد، فما زالوا حتى 
بني  يجمع  الذي  »الالما«  حيوان  تنقالتهم  في 
على  وساعدهم  احلصان  وجسد  النعامة،  رأس 
اجلبلية  طرقاتهم  ُوُعورة  السيارات  من  النفور 
»ابن  أوامر  تنفذ  بأنها  تشعرك  التي  الصخرية، 
االحتالل  ولوال  بحذافيرها وصخورها،  الشمس« 
اإلمبراطورية،  أراضي  ألغلب  الباطش  اإلسباني 
لكان  الكهوف  إلى  اإلنكاويني  أغلب  وهروب 
للحديث بقية، عن شعب عاش  آالف السنني على 
وبوليفيا،  واإلكوادور،  بيرو،  دول  تخترق  جبال 
عاداته ووالئه  على  مغلًقا  ومع هذا ظل مجتمًعا 

مللك مازال يعتقد أغلبهم أنه »ابن الشمس«.
 ليس هناك أي تشابه بني اسم إمبراطورية إنكا، 
»آيكيا«  ألن  لألثاث  الشهيرة  »آيكيا«  وعالمة 
اختصار السم مؤسسها املكافح »إينغفار كامبراد« 
في  رجل  أغنى  سابع  أملانية  أصول  من  السويدي 
كفاحه  بدأ  عاماً،   93 وفاته عن عمر  قبل  العالم 
وهو في السادسة من عمره بالتجارة في عيدان 
التي كان يحملها على دراجته الصغيرة،  الثقاب، 
له  جتلبها  َعّمته  وكانت  جيرانه،  على  بها  ومير 
توسعت  ببيعها،  ويقوم  العاصمة ستوكهولم،  من 
جتارته لتشمل بيع األسماك، وأقالم احلبر، أسس 
عام  وفي  عاًما،   17 سن  في  وهو  شركاته  أول 
جالس  وهو  »آيكيا«  تأسيس  فكرة  جاءته   1943
إلى  سفره  جواز  لتكون  عّمه  مطبخ  طاولة  على 

عالم الشهرة والثراء.
كان امللياردير من األثرياء القالئل، الذين خصصوا 
صممت  فقد  اخليرية،  لألعمال  أوقاتهم  نصف 
السوريني  شركته »آيكيا« منازل متنقلة لالجئني 
استخدام  دون  جتميعها  ميكن  اخلشب،  من 
رؤيتهم  أحزنه  أن  بعد  ساعات،   4 خالل  أدوات 
يصارعون البرد حتت اخليام، في انتظار حتقيق 
أحالمهم باللجوء إلى أوروبا هرباً من ديكتاتورية 
قاتل، وخذالن إخوانهم العرب إال من رحم ربي.

إمبراطورية  قوانني  بني  الوحيد  الشبه  أن  أعتقد 
منع  قانون  هو  »آيكيا«  ملياردير  وجناحات  إنكا 
الكسل والكذب اللذين يشهدان رواجاً على كوكب 

العرب!. هذا واهلل أعلم.

ابن الشمس
يكـره السيـارات ..!     

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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 BMW فرصة للعمالء
إلضافة ملساتهم 
الشخصية 

الفردان للسيارات 
تقدم مجموعة 
من السيارات 
املخصصة من 
 BMW 7 طراز
Series للسوق 
القطري

الفردان للسيارات الرياضية تعلن عن وصول فيراري إف 8 سبايدر إلى قطر
مزودة بسقف مفتوح ومحرك بثماني أسطوانات ...
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

مــازدا متنحــك راحــة البــال
مـع ملكيـة خاليـة مـن املتاعـب

السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري ...

تعكــس مبــادرات مــازدا التــي تتمحــور حول اإلنســان 
الكــرام  عمالئهــا  جعــل  فــي  الشــديد  ولعهــا  علــى 
»يتمتعون بســالم العقل« أثناء شــراء وامتالك مازدا 
مــع جتــارب خالية من املتاعب مبــا في ذلك توصيل 

السيارة حتى منزل العميل  .
شــركة الســيارات الوطنيــة ، الوكيــل الوحيد لســيارات 
لضمــان  هامــة  نقطــة  جعلتهــا   ، قطــر  فــي  مــازدا 
االســتفادة القصــوى مــن التكنولوجيــا الرقميــة فــي 
تقــدمي املعلومــات عبــر اإلنترنت والواقــع االفتراضي 
اإلنترنــت  علــى  موقعهــا  خــالل  مــن  درجــة   360
ســريعة  ومعاجلــة   ، أخــرى  رقميــة  ومنصــات 
للصفقــات عبــر اإلنترنــت مــع احلفــاظ على االســعار 
تشــمل  والتــى  االخــرى  وامليــزات  للعمــالء  املناســبة 
تغطيــة اخلدمــة ملــدة ثــالث ســنوات أو 50 ألــف كــم 
أيهما أسبق) على سيارات الدفع الرباعى سى إكس9 

وسى إكس5( وضمان ملدة 5 سنوات وغيرها 
مبجــرد االنتهــاء مــن إجــراءات الشــراء ، ومعظمهــا 
عبر اإلنترنت ، يتم تسليم السيارة إلى منزل العميل 
مع احلفاظ على املستويات املثلى للتباعد االجتماعي 

والتعقيم.
تعتبــر مــازدا عالمــة جتارية متميزة للســيارات ذات 

قيمــة عاليــة مــع تصميــم فريــد وتقنيــات مبتكــرة 
العالمــة  مازالــت  مــازدا  يابانــي.  وتصنيــع  وجــودة 
التجاريــة الوحيــدة مــع غالبيــة طرازاتهــا صنعت في 

اليابان ومتوفرة في منطقة الشرق األوسط.
ســيارة مــازدا اجلديدة »ســي إكــس-5«: إظهار أبعاد 

جديدة للقيادة
وقد أعلنت الســيارات الوطنية مؤخرا عن أن ســيارة 
مازدا »ســي إكس-5« اجلديــدة مطروحة اآلن للبيع 
فــي دولــة قطــر، لتحقــق بذلــك حلــم شــركة مــازدا 
بتوفير ســيارات دفع رباعي متزج بني متعة القيادة 

وراحة الراكب.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

متت إعادة تعريف تصميم كودو كباعث للحياة الي 
الســيارة  من خالل تعزيز التعبير املنخفض والواسع 
لهويــة مــازدا املتطــورة. اســتقرت مــازدا علــى املتانــة 
الصافيــة ككلمــة رئيســية وحتــّدت نفســها للنهــوض 
مبفهــوم كــودو إلــى مســتوى جديــد. مســتوحى مــن 
احلــروف اليابانيــة التقليديــة، واصلت مــازدا تقدمي 
يعنــي  مفهــوم  وهــو  اجلماليــات  مــن  األدنــى  احلــد 
كونهــا أكثــر خلوا من جميع العناصر غير األساســية. 
والنتيجــة هــي املظهــر اخلارجــي اجلــريء واملتميــز  

والداخلي التي متنح جميع الركاب شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   5-CX ســيارة  تتبنــى 
G-Vectoring للتحكــم فــي الســيارات، وهــي أولــي 
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيات ســكاي اكتيــف
DYNAMICS، وقــد ت صقــل أداء القيادة متاشــيا 
مــع الطبيعــة البشــرية وحتقيــق الســلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة 
مــع احلــد األدنــى مــن التأثيــر علي اجلذع بــني جميع 
أكثــر هــدوًءا ممــا  بأنهــا  املقصــورة  الــركاب. تتميــز 
يســمح مبحادثــة أكثــر راحــة وتوفر املقاعــد اخللفية 

مستويات أعلى من الراحة وسهولة االستخدام.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظــام 

املدعم للثقة  
إن التــزام مــازدا الــذي ال يتزعــزع بجعــل الســيارات 
توحــي بالســعادة واإلثــارة واضحــا فــي ديناميكيــات 
  I-ACTIV AWD نظــام  مــن  املســتمدة  القيــادة 
األكثــر ثقــة في مجــال التكنولوجيا واألداء للســيارات 

الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.
يأتي نظام I-ACTIV AWD  من خالل مستشعراته 
والتي تأخذ بعني االعتبار عوامل مثل زاوية التوجيه  

درجــة  مــع  العجــالت  وتدويــر  اخلانــق  ومدخــالت 
احلرارة واســتخدام املساحات لرسم صورة واضحة 
 I-ACTIV عــن الظــروف اخلارجيــة. ميكن لنظــام
AWD  ضبــط مخــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مــرة 
في الثانية  باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، للتنبؤ مبا 

تبدو عليه ظروف الطريق.
 مــازدا  CX9 احصــل عليهــا لعائلتــك  وقــم بقيادتها 

بنفسك
العالمــة التجاريــة اجلديــدة مــازدا CX-9 هي مزيج 
مثالــي مــن الرقي واملظهــر املالئم للعائلة للســيارات 
الرياضيــة متعــددة االغراض. إنها أول ســيارة مازدا 
 .2.5T  SKYACTIV-G بنزيــن  مبحــرك  تتميــز 
يقــدم محــرك الشــحن التوربيني أداًء رائــداً في فئته 
مــع كفــاءة عاليــة .لــم يســبق أن شــعرنا باإلثــارة فــي 
الســيارات الرياضيــة متعــددة االغراض ذات الســبعة 
 Dynamic Pressure Turbo مقاعــد. يعمل نظــام
املبتكــر علــى تعديل ضغط الدفع وتدفــق الهواء وفًقا 
لسرعة احملرك للتغلب على املشكالت التقليدية مثل 

التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

رياضيــة  ســيارة  الســائق.  ســيارة  هــي    6 مــازدا   

شــخصية مع كل شــيء في قمرة القيادة املخصصة 
خــالل  مــن  بالقيــادة  االســتمتاع  علــى  ملســاعدتك 
الســيارة.  داخــل  تســتمتع  بكونــك  املباشــر  الشــعور 
نوعهــا ذات تصميــم  مــازدا 6 فريــدة مــن  ســيارة 
عاطفــي وحتكــم دقيــق  وجاذبيــة متميــزة  مــازدا 
6 تأتــي بجســم جــذاب يوضــع علــى هيــكل معالــج 
حــاد ويحيــط بتصميــم داخلــي فاخر.  مــن الداخل 
اجلــودة  عاليــة  األساســية  التقســيمات  تشــترك 
فــي نفــس احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة 2.5 
لتــًرا بقــوة 184 حصانًــا. بالنســبة للداخــل والصــف 
األساســي  فــإن محــرك رباعــي األســطوانات ســعة 
2 لتــر 154 حصــان هــو خيــار متــاح. يتوفــر ناقــل 
احلركــة األوتوماتيكــي ذو الســت ســرعات وأحــدث 
ميزات الســالمة النشــطة مثل نظام تثبيت الســرعة 
التكيفــي والفرملــة التلقائيــة فــي حــاالت الطــوارئ 

في اإلصدارات عالية اجلودة.
هــذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنيــة جاهــدة فــي 
دعــم الســوق القطــري بأفضل الطــرازات التي حتقق 
رغبات وطموحات عشاق عالم السيارات في قطري 
وكعادتها تبدع الشركة في تنوع عروضها التسويقية 

فيما يلبي طموحات العمالء.
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  GPS فتحة سقف كهربائية  ●  نظام المالحة  ●  LED نظام الدخول الذكي  ●  باب خلفي كهربائي  ●  مصابيح أمامية متكيفة  ●  i-ACTIV AWD ناقل الحركة
نظام  MZD CONNECT مع HMI  ●  مكيف هواء في ثالثة مناطق  ●  عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ●  مقاعد بجلد اوبورن نابا  ●  شاشة رصد 360 درجة  ●  الواح داخلية من روز وود 

مراقبة النقاط العمياء  ●  نظام الخروج من المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار  ●  نظام المساعدة  ●  نظام التحذير من العقبات االمامية  ●  دعم مكابح ذكي – أمامي وخلفي
نظام تشغيل Apple Car و Android  ●  تحكم مازدا الكامل للسرعة  ●  دعم مكابح المدينة الذكية مع مكابح الطوارئ وتقصي المشاة

www.mazda–qatar.com    
صـنـاعـــة يــابـــانـيـــة هاتف: 44435965 - 44417859

info@mazda–qatar.com  

3 صفوف من الرفاهية  I ACTIVSENSE 
سالمة إستباقية

MZD CONNECT شاشة التحكم الدقيقباب خلفي كهربائي

A W D 7 مقاعد  3 صفوف  -   - C X 9 مازدا 

دقــــة متـنـاهيــة. 
وإتـقـان منـقــطع النظير.
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السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال بشاحنات 
وباصات هيونداي في السوق القطري 

شاحنات وباصات تعزز من اعمالكم ...

بــرزت العالمــة التجارية هيونداي في االســواق العاملية 
فــي  فلســفة  مــع   ، للشــاحنات  عاملــي  كمصنــع  ســريعا 
ثــالث عوامــل ســاعدت كثيــرا  التصمميــم تؤكــد علــى 
فــي  ان ترتقــي تلــك العالمــة الى تلــك املكانــه العاملية ، 
وتتمثــل تلــك العوامل فــي قمة اآلداء العالــي واملوثوقية  

واإلقتصاد في استهالك الوقود . 
إن اهــم مــا مييــز هيونداي عــن غيرها  مــن العالمات 
التجاريــة املعاصــرة هو اجلمع بــني تلك العوامل الثالث 
في تصميم واحد ، لذا تتمتع شــركة هيونداي موتورز 
بســمعة عامليــة كشــركة ُمصنعة عالية اجلــودة ، قادرة 
التصنيــع  تكنولوجيــا  بــني  وبشــكل فريــد علــى اجلمــع 

الفعاليــة والتصميــم الصــارم ، وفــي عالــم تبــرز فيــه 
اهميــه الوقــت ، فقــد ت تصميــم شــاحنات هيونــداي 
التجاريــة بشــكل موثــوق علــى أنهــا شــاحنات اقتصادية 
مــن الدرجــة االولي ، فهي ببســاطة قــادرة على حتمل 
العمــل علــى مــدار الســاعة ، وحتمــل اقصــى احلموالت 
حتــى فــي ظل ظــروف الطرق الوعرة والقاســية ، فقد 
ارتكز تصميمها على  تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
و  الراســخة  مبيعاتهــا  بفضــل   : بــه  موثــوق  شــريك 
خدمــات مــا بعد البيع املميزة بدولة قطر، عالوة على 
املنهجيــة املنســجمة التــي تركــز علــى العمــالء بالدرجة 
الرئيســية، فقــد ســاعدت شــركة الســيارات الوطنيــة  » 

فــي  هيونــداي  وباصــات  لشــاحنات  احلصــري  املــوزع 
إلــى مركــز  قطــر » فــي صعــود  شــاحنات هيونــداي 
مرمــوق فــي ســوق الســيارات القطــري، لتســطر اســم 
األكثــر  التجاريــة  العالمــات  مــن  كواحــدة  هيونــداي 
شــعبية وموثوقيــة في مختلف قطاعــات األعمال مثل 
البنــاء وصناعــة النفط والنقــل ، وصناعة املواد الغذائية 
وغيرهــا.  حافلــة هبونــداي يونيفــرس ... متيــز فريــد 
طــوال الطريــق   تتميــز حافلــة  هبونــداي يونيفــرس 
مبواصفــات  قياســية عاليــة الدقة  توفــر جتربة قيادة 
ممتــازة وراحــة قصــوى للــركاب، تتســع احلافلــة  لـ 45 
راكبًــا مبــا فــي ذلــك الســائق  ، لــذا فهــي متثــل اخليــار 

االمثل الذي يوفر الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
يضمــن األداء الديناميكــي حملــرك وأنظمة القيادة 
والتعليــق والفرامــل أداًء قويًــا وفعــااًل أثنــاء القيــادة 
تخزينيــة  مســاحة  توافــر   ضمــان  مــع   ، السلســة 
كبيرة  اثناء الســفر جتعل من جتربة السفرجتربة 
فريــدة طــوال الطريــق ، كما توفــر حافلة هيونداي 
الســفر.من  اثنــاء  وفائقــة  تامــة   راحــة  يونيفــرس 
خــالل التكييــف الداخلــي ونظــام التدفئــة  للحفاظ 
علــى درجــة حــرارة ثابتــة اثنــاء الســفر والرحــالت 

الطويلة .
ت جتهيزهــا بنظــام التعليــق الهوائــي ، نظــام اجليــل 

القــادم ، كمــا يوفــر نظــام NVH، نظــام التحكــم فــي 
الصــوت والضوضــاء معاييــر جديدة في راحــة الركاب 
مــن خــالل االســتخدام االمثــل للمــواد عاليــة اجلــودة 

لتخفيف الصوت في املناطق احلرجة .
حافلة هيونداي كاونتي ...شريكم األفضل في التنقل .

توفــر احلافلــة كاونتى مــن هيونداي 23 مقعــدأ ، ياتي 
الغطــاء اخلارجي األملس بنوافــذه البانوراميه املتدفقة 
فــي تصميــم فريــد مــن نوعــه ، لتوفــر بذلــك اقصــى 
درجــات الراحــة للركاب ، اضافة الــى املرايا اخلارجية 
العملية من اجل رؤية ممتازة وشاملة ، تضم احلافلة  

نظام تكييف ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة  .
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بــدأ فريــق مختــص  أكثــر مــن ســّت ســنوات،  منــذ 
فــي مجــال الفخامــة يتألــف مــن خبــراء ومصّممــني 
ومهندسني وحرفّيني بتطوير طراز جوست اجلديد 
من رولز-رويس. وكما حصل عند تطوير أول طراز 
جوســت فــي العــام 2009، يعمــل هــذا الفريــق بــدأب 
للتأكد من أّن طراز جوســت اجلديد ســيحّقق جناحاً 
باهــراً ضمــن رولز-رويــس وســيقّدم مجموعــة مــن 

املزايا القّيمة للعمالء.
منــذ إطــالق طراز جوســت الذي أصبح أجنح ســيارة 
رولز-رويــس فــي التاريــخ، أتــاح ُقــرب العالمــة مــن 

املعلومــات عنهــم. وقــد  عمالئهــا باقــة واســعة مــن 
اســتطاعت اكتشــاف مختلــف اهتماماتهــم وآرائهــم 
وأمنــاط تغّيــر أذواقهــم فــي ظــل تقديرهــم العميــق 
هــذا  ســمح  رولز-رويــس.  تقّدمهــا  التــي  للرفاهيــة 
علــى  أساســي  بشــكل  يرتكــز  منتــج  بإنشــاء  البحــث 
كمــا  املتمّيزيــن.  والنســاء  الرجــال  هــؤالء  متطلبــات 
عــّول املصّممون واملهندســون واحلرفّيون في رولز-

رويــس علــى هــذه املعلومــات لتنفيذ ســيارة جوســت 
املتطورة اجلديدة. 

وكمــا جتــري األمــور عــادًة فــي كل البحــوث، ُطلــب 

مــن خبــراء العالمة إبــراز النتائــج التي توّصلــوا إليها. 
تشــارك رولز-رويــس في هــذا الفيلــم القصير بعض 
األفــكار احلصريــة التــي تبــرز جوهــر طراز جوســت 
املتطّور اجلديد قبيل إطالقه رسمياً في خريف هذا 

العام. 
هنــري  رولز-رويــس،  مصّمــم  مــع  السلســلة  تبــدأ 
كلــوك الــذي ابتكــر منطــاً جماليــاً يقــوم علــى النقاوة 
 Post“ والبســاطة ويُشــار إليه في الشــركة مبصطلح
Opulence” أو الفخامــة املطلقــة. وفي هذا اإلطار، 
يعّلــق كلــوك قائــالً: »لقــد وجدنــا أّن عمــالء جوســت 

اســتثنائية وغيــر متكلفــة. فهــم ال  ينشــدون مزايــا 
الالفتــة  واألجهــزة  املعقــدة  التفاصيــل  يستحســنون 
اجلــودة  عاليــة  قطــع  فــي  يرغبــون  بــل  لألنظــار، 
ومصّممــة بعنايــة شــديدة. ولقــد اعتمدنــا علــى هذه 
الفلسفة في تصميم طراز جوست اجلديد البسيط.«
اختارت العالمة استخدام وسيلة لها شعبية متزايدة 
لعــرض هــذه األفــكار مــن خــالل رســوم األمنيشــن. 
وقــع االختيــار على الرســام الشــهير تشــارلي ديفيس 
لعرض النتائج بشــكل متناسق وجّذاب يناسب طراز 

جوست املتطّور اجلديد. 

وباإلضافــة إلــى هــذه األفــكار املعروضــة علــى شــكل 
خمســة  مــن  سلســلة  إطــالق  ّت  أمنيشــن،  رســوم 
تســجيالت بودكاســت للكشف عن نتائج البحث الذي 
لألُســس  شــرح  تقــدمي  عــن  فضــالً  العالمــة  أجرتــه 
واملــواد الهندســة التــي اســتُخدمت في طراز جوســت 
اجلديد. تتوّفر برامج البودكاست على أبل، وغوغل، 
وسبوتيفاي وديزر، وهي من تقدمي جوانا أجرمان 
روس، منّســقة فــي أقســام القــرن العشــرين واألثاث 
العصــري وتصميــم املنتجــات فــي متحــف فيكتوريــا 

وألبرت بلندن.

رولز-رويس تكشف عن نظرة املستهلكني
إلى الفخامة املطلقة والتي ألهمت تصميم جوست اجلديد

الفردان للسيارات تقدم مجموعة من السيارات املخصصة 
من طراز BMW 7 Series للسوق القطري

فرصة للعمالء BMW إلضافة ملساتهم الشخصية ...

تقدم شركة الفردان للسيارات، الوكيل احلصري واملعتمد 
لعالمة BMW في قطر مجموعة مخصصة من سيارات 
الفئة السابعة سيدان من BMW وذلك خصيصاً لعمالئها.

ت تطوير عدد من ســيارات الفئة الســابعة تشــمل طرازات 
730Li BMW، و740Li، و750Li، وتعكس أعمال الطالء 
األكثر طلبًا من BMW. وتشــمل األلوان املذهلة واملختارة 
 ،Daytona Velvetو ،Atlantis Blue املجموعــة:  لهــذه 
 Melbourneو  ،Frozen Blackو  ،Brilliant Whiteو
 Twilightو  ،Peridot Greenو  ،Macadamiaو  ،Red
Purple. اســتلهمت تصاميــم هــذه الســيارات مــن الــذوق 

هــذه  وتعبــر  القطــري،  الســوق  بــه  يتمتــع  الــذي  الفريــد 
 BMW املجموعــة عــن اخليــارات التــي ميكــن أن تقدمهــا
متخصصــة  خدمــة  وهــي   ،Individual Collection
مــن   BMW ســيارة  للعمــالء احملتملــني تخصيــص  تتيــح 
اختيارهــم. وابتــداًء من اختيار املواد إلــى عناصر التصميم 
مثــل األلــوان والتفاصيــل، ميكــن للعمــالء اآلن تخصيــص 
ســياراتهم مــن عالمــة BMW بطريقــة تعكــس أســلوبهم 
الشــخصي. وتضمــن مبــادرة التصميــم حســب الطلــب أن 
تعبــر تشــطيبات الطــالء التــي تخضــع لهــا كل ســيارة، عــن 
الفخامــة مــن حيــث العمــق واللمعــان، حيث يتغيــر ملعانها 

اعتماًدا على زاوية إسقاط الضوء.
شــركة الفــردان للســيارات، تؤمــن بأن عمالئهــا لهم احلق 
فــي احلصــول علــى مزيد من اخليــارات و تفتخــر بتزويد 
عمالئهــا مبجموعــة من اخليــارات، لذلك، فــإن مجموعة 
 BMW Individual الفريــدة وخدمــة Series 7 BMW
Collection، تتيــح ملــن يرغــب فرصــة المتــالك الســيارة 

املثالية التي تناسب شخصيتهم الفردية متاًما.
تتميــز ســيارة Series Sedan 7 BMW بقدراتهــا الفائقــة 
واملذهلــة، كمــا أنهــا تتمتــع بحضــور قــوي وأداء اســتثنائي 

وتضمن أقصى قدر من الراحة.
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جاكوار الند روڤر حتتفل مبحطة 
مميزة حملركات إجنينيوم النظيفة

تـم إنتـاج أكثـر مـن 1.5 مليـون محـرك ...

محــّرك  مليــون   1.5 روڤــر  النــد  جاكــوار  أنتجــت 
وحتتفــل  اآلن،  حتــى   )Ingenium( »إجنينيــوم« 
فــي  الرائــد  مركزهــا  بإجنــاز  البريطانيــة  الشــركة 
هــذا املجــال من خــالل إضافة مجموعــة نقل حركة 

متطورة جديدة.
فــي   )EMC( احملــركات  تصنيــع  مركــز  وينتــج 
عائلــة  املتحــدة،  اململكــة  فــي  وولفرهامبتــون، 
مجموعات نقل احلركة شديدة الكفاءة »إجنينيوم«، 
ليوفر مجموعة من احملركات النظيفة والكهربائية 

ملختلف سيارات جاكوار والند روڤر.
وتتضمــن مجموعة محركات »إجنينيوم« املتطورة 
عــدداً من محــركات الديــزل والبنزيــن والكهربائية 
بناؤهــا  وت  الكفــاءة،  وعاليــة  واملتقنــة  النظيفــة 
لتحســني األداء إلــى أقصــى حد ممكــن، مع تخفيض 
اآلثــار الســلبية علــى البيئــة وتكاليــف التشــغيل علــى 

العمالء في الوقت نفســه، ويتم تطويرها وصناعتها 
داخل الشركة في اململكة املتحدة. وتتميز محركات 
بالكامــل  األلومنيــوم  مــن  املصنوعــة  »إجنينيــوم« 
التعديــل،  وســهلة  ومرنــة  منوذجيــة  بتصاميــم 

وتشترك فيما بينها بعدد من التقنيات األساسية.
وتدعم محركات »إجنينيوم« التزام الشــركة طويل 
األمد بالتقليل من االنبعاثات الصادرة عن ســياراتها 
وزيــادة االقتصــاد في اســتهالك الوقــود، األمر الذي 
يشكل جزءاً من رؤية »الوجهة صفر«، ومن التزام 
بتخفيــف االنبعاثــات الضــارة وجعل البيئة أقــل تلوثاً 

من خالل االبتكار املتواصل.
وســتواصل »جاكــوار الند روڤــر« تطويــر تكنولوجيا 
محــركات »إجنينيــوم«، إلى جانب زيــادة اخليارات 
الكهربائيــة املتوفــرة فــي ســياراتها، وتطوير مفهوم 
مجموعــة نقــل احلركــة املعتمــدة علــى وقــود خاليــا 

الهيدروجــني. كمــا يتولــى مركــز تصنيــع احملــركات 
 ،)EDU( مهمــة جتميع وحــدات القيــادة الكهربائية
ليوفــر مرونــة تامــة عنــد االختيــار بــني محــركات 
القيــادة  ووحــدات  اجلديــدة،  والديــزل  البنزيــن 
الكهربائية للعمالء الراغبني باالنتقال من الســيارات 

التقليدية إلى السيارات الكهربائية.
كمــا تضــاف إلــى معمــل وولفرهامبتــون منظومــة 
الكهربائيــة،  بالســيارات  مختصــة  بالنمــو  آخــذة 
املبتكــر  البطاريــات  جتميــع  مركــز  علــى  وحتتــوي 
هــول  هامــس  منطقــة  فــي  تكنولوجيــاً  واملتقــدم 
املجــاورة، حيــث يتولــى جتميــع البطاريــات اخلاصــة 
للشــحن  القابلــة  الهجينــة  الكهربائيــة  بالســيارات 
تعمــل  التــي  الكهربائيــة  والســيارات   )PHEV(
عــن  مســؤولة  ســتكون  والتــي   ،)BEV( بالبطاريــة 
ســيارات جاكــوار والنــد  مــن  التالــي  اجليــل  تشــغيل 

روڤر الكهربائية.
وقــال كــني كلــوز، مدير إطــالق عمليــات مجموعات 
»نشــهد  النــد روڤــر«:  فــي »جاكــوار  نقــل احلركــة 
حاليــاً مســتويات طلــب غير مســبوقة على الســيارات 
األقــل تلّوثــاً، ولذلــك أصبــح توفير محــركات نظيفة 
وعاليــة الكفــاءة أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى، 
دون التنــازل عــن األداء والقــدرات الفائقــة علــى كل 

التضاريس التي يتوقعها عمالؤنا«.
»محــركات ‘إجنينيــوم‘ التــي نقدمهــا هــي األفضــل 
فــي الناحيتــني، فهــي حتقــق توفيــراً فــي اســتهالك 
الوقــود وتخفيضــاً في االنبعاثات الضــارة، وتوّلد في 
الوقت نفسه عزم دوران كبيراً من أجل قيادة أكثر 

استجابة ومتعة.«
ويوفــر مركــز تصنيــع احملــركات منتجاتــه ملختلــف 
عمليــات »جاكــورا النــد روڤــر« العامليــة، وتُســتخدم 

معظــم هــذه احملــركات فــي منشــآت الشــركة داخــل 
اململكــة املتحــدة، مبــا فيهــا معمــل ســوليهل املســؤول 
روڤــر  ورينــج  روڤــر  رينــج  ســيارات  تصنيــع  عــن 

سبورت اجلديدة التي أعلنت الشركة عنها مؤخراً.
األســطوانات  الديــزل سداســي  إنتــاج محــرك  ويتــم 
األحدث في ذات املرافق املسؤولة عن تصنيع محرك 
والــذي ت إطالقــه  األســطوانات،  البنزيــن سداســي 
بنجــاح العــام املاضي. وتتضمــن عملية اإلنتاج تصنيع 
البنيــة األساســية للمحــرك، ورؤوس األســطوانات، 
وكتلــة األســطوانات، والعمــود املرفقــي، إلــى جانــب 
جتميــع واختبــار احملــرك ككل. ويتــم تشــغيل مركــز 
شــديدة  إمكانيــات  باســتخدام  احملــركات  تصنيــع 
التطــور للتصنيــع والتجميع واالختبــار واملعايرة، كي 
يقــّدم بنجــاح واحــداً مــن أفضــل محــركات الديــزل 

النظيفة في العالم.
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الوكيــل  الرياضيــة،  الفــردان للســيارات  كشــفت شــركة 
الرســمي لســيارات ’فيــراري‘ فــي قطــر، عــن وصــول 
ســيارة ’إف 8 ســبايدر‘ اجليــل اجلديــد مــن الســيارات 
الرياضيــة ذات الســقف القابــل للطي فــي صالة عرضها 
في الدوحة، حيث اصبح متاحاً رؤيتها لعمالء ومحبي 

العالمة.
ُصّممــت ’فيــراري إف 8 ســبايدر‘ بالتــوازي مــع ســيارة 
’إف 8 تريبوتو بيرلينيتا‘، وتتألق بسقف معدني عملي 
قابــل للطــّي يحمــل الطابــع اخلــاص لعالمــة احلصــان 
اجلامــح، ومتتــد تأثيراتــه على خطــوط النمــوذج الرائد 

في فئته.
وتعتبــر اإلضافــة األحــدث لسلســلة حصريــة وفاخــرة 
مــن الســيارات املكشــوفة مبحرك V8، والتــي بدأت مع 
سيارة ’308 جي تي إس‘ في عام 1977. وبالرغم من 
أنها أقل تطّرفاً قياســاً بســيارة ’488 بيستا سبايدر‘، إال 
أنهــا حتمــل خــواّص رياضيــة أكثر مــن ’488 ســبايدر‘، 

التي حّلت مكانها في التشكيلة.
ممــا يســمح لـــ ’إف 8 ســبايدر‘ بتحديــد معيــار جديــد 
لسيارات رياضة ’الهواء الطلق‘ من حيث األداء العملي، 
والقيــادة االســتثنائية، وتوفيــر جتربــة قيــادة متميزة. 
وفــي الواقــع، تبــدو ســمات تفــّوق الســيارة واضحــة من 
خــالل دمــج ديناميكيات القيادة مع الراحة املذهلة في 
الداخــل. وجتمــع ’فيــراري إف 8 ســبايدر‘ بــني خــواّص 
أروع احملــركات املــزودة بثمانــي أســطوانات فــي تاريــخ 

العالمة، ومتعة قيادة ال مثيل لها.
جديــدة  مســتويات  إلــى  بــاألداء   V8 احملــرك  ويرتقــي 
وغيــر مســبوقة، دون أن يقتصــر ذلــك علــى احملركات 
املعــززة بشــاحن توربيني، بل ميتــد إلى وحدات الطاقة 
بكافة أنواعها. ويعتبر هذا احملّرك V8 منوذجاً متطوراً 
عــن ســابقه الذي فاز بجائزة ’أفضــل محّرك‘ الدولية 
ألربــع ســنوات متتاليــة )2016، 2017، 2018 و2019(، 
العقديــن  فــي  محــرك  كأفضــل  اختيــاره  عــن  فضــالً 
املاضيــني، وهــو مــا يعتبر إجنــازاً مذهالً وغير مســبوق 

في تاريخ اجلوائز.
فــي  ســبايدر‘   8 ’إف  لســيارة  األبــرز  اإلجنــاز  ويتمثــل 
الشــحن  فــي  فــوارق  أي  دون  لقّوتهــا  العنــان  إطــالق 
الفريــد  الهديــر  بصــوت  االحتفــاظ  مــع  التوربينــي، 
واخلــاص باحملــرك V8. وأصبــح باإلمــكان االســتمتاع 
فــي  قيــادة غايــة  املذهــل واختبــار جتربــة  األداء  بهــذا 
السالســة والتميــز بفضــل التصميــم الــذي متتــزج فيــه 
املبتكــرة  الهوائيــة  الديناميــكا  حلــول  مــن  مجموعــة 

واملستوحاة من عالم سباقات السيارات. 
وتتجســد مهمــة كل منــوذج جديــد فــي مارانيللو بطرح 

مّيــزات تصميــم جديــدة والتفّوق على النماذج الســابقة 
في جميع األصعدة. وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه 
بحــدود  الدائــم  االرتقــاء  فــي  واملصممــني  املهندســني 
جديــدة  حللــول  التوّصــل  عبــر  والتكنولوجيــا  اإلبــداع 
ومبتكــرة، وحتديد مســتويات جديــدة للتمّيز. وهو ما 

جنحوا به - مجدداً - مع هذا النموذج اجلديد.
وحتــّل ’إف 8 ســبايدر‘ بديــالً عــن ’488 ســبايدر‘ مــع 
مواصفــات محّســنة بشــكل كامــل؛ وبغــض النظــر عــن 
محّركهــا الــذي يوفر قــوة 50 حصان بخــاري إضافية، 
مبقــدار  وزنــاً  أخــف  اجلديــدة  فيــراري  ســيارة  فــإن 
20 كيلوجــرام قياســاً بســابقتها. كمــا أنهــا أثقــل بـــ 20 
كيلوجــرام فقــط قياســاً بنمــوذج ’488 بيســتا ســبايدر‘ 

األكثــر تطّرفــاً. وتعتبــر ’إف 8 ســبايدر‘ أكثــر فاعليــة 
مــن حيث خــواص الديناميكية الهوائيــة، وت تزويدها 
بزاويــة  التحكــم  نظــام  مــن  اجلديــدة   6.1 بالنســخة 

االنزالق اجلانبي.
ويعــّد محــرك فيــراري ذو الثمانيــة أســطوانات مثــاالً 
رائعــاً يجســد روح الرياضــة ومتعــة القيــادة فــي عالــم 
خلفــي  وســطي  محــرك  لكونــه  الســرعة،  رياضــات 
لســيارة ذات مقعديــن. وتعمــل فيــراري علــى الوصــول 
بهــذه التحفــة الهندســية إلــى حــد الكمــال منــذ أربعــة 
عقــود، وتركــز علــى حتقيــق التــوازن األمثل بــني الوزن 

وديناميكيات القيادة.
تعتبــر ’إف 8 ســبايدر‘ مــن إبداعــات ’مركــز فيــراري 

للتصميــم‘، الــذي يواصــل توجهاتــه التي بدأهــا مع ’إف 
لغــة تصميــم  البدايــة نحــو  8 تريبوتــو‘ وكانــت مبثابــة 
جديــدة ستســتمر فــي التأكيــد علــى اخلــواص الرئيســية 
لعالمــة ’فيراري‘، واملتمثلة فــي األداء الرفيع والكفاءة 

االستثنائية  من حيث الديناميكية الهوائية.
ّت تزويد سيارة ’إف 8 سبايدر‘ مبجموعة من احللول 
الديناميكيــة الهوائيــة املتطــورة واملســتمدة مــن اخلبــرة 
املعمقة التي اكتســبتها الشــركة في مشاركاتها ببطوالت 
’جــي تــي‘ و’تشــالنج‘. وقــد ت تطويــر هــذه احللــول 
القســم  فــي  مثبــت  محــرك  مــع  ســيارة  صنــع  بهــدف 
األوســط واخللفــي مــن الســيارة ليقدم أعلى مســتويات 

األداء املمكنة. 

التــزام فيــراري مبعاييــر جــودة ال تضاهــى،  يعتبــر 
وزيــادة التركيــز علــى خدمــة العمــالء، تأكيــداً علــى 
برنامــج الصيانــة املوّســع ملــدة ســبع ســنوات، واملتــاح 
لســيارة ’إف 8 ســبايدر‘. ويغطــي البرنامــج النطــاق 
الكامــل من ســيارات فيــراري، ويشــمل جميع أعمال 
الصيانــة الدوريــة طيلــة الســنوات الســبع األولــى مــن 
عمــر الســيارة. وتعتبر هــذه الصيانة املجدولة خدمة 
حصريــة تعــزز ثقــة العمــالء بإمكانيــة احلفــاظ علــى 
ســياراتهم وفقــاً ألعلــى معاييــر الشــركة مــن حيــث 
هــذه  تتوفــر  الســنوات.  مــدى  علــى  والســالمة  األداء 
اخلدمــة اخلاصــة أيضــاً للمالكني الذين ينوون شــراء 

سيارات فيراري املستعملة.

الفردان للسيارات الرياضية
تعلن عن وصول فيراري إف 8 سبايدر إلى قطر

مزودة بسقف مفتوح ومحرك بثماني أسطوانات ...
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مازيراتي تطرح مجموعة تروفيو

األقــوى علــى اإلطــالق

متتاز بخصائص تقنية ومزايا تكنولوجية حديثة ...

مــع  فــي مســيرتها  جديــداً  مازيراتــي فصــالً  تكتــب 
توســيع مجموعــة تروفيــو. فعقــب إطالقهــا ليڤانتــي 
تروفيــو الســيارة الرياضيــة متعــددة االســتخدامات 
تطــرح   ،2018 عــام  فــي  والتميــز  القــوة  فائقــة 
تروفيــو  كواتروبورتيــه  ســياراتي  اليــوم  مازيراتــي 
الفخامــة  ذروة  يجمــع  بتصميــم  تروفيــو  وجيبلــي 

واألداء الرياضي الفائق.
األصيلــة؛ ت  اإليطاليــة  مازيراتــي  لهويــة  وتكريســاً 
مجموعــة   الطــالق  اإليطالــي  العلــم  ألــوان  اختيــار 
كواتروبورتيــه  ســتكون  حيــث  اجلديــدة:  تروفيــو 
باللــون األخضــر، وليڤانتي باللــون األبيض، وجيبلي 
باللون األحمر، مع ملسات الكروم و احلمراء الالمعة 

لتمنح املجموعة  مظهراً ينبض باجلرأة والتألق.
وتعيد مازيراتي ترجمة مفهوم سياراتها السيدان عبر 
تزوديهــا مبحــرك مــن 8 أســطوانات، حيــث حتتضــن 
سيارتا جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو محركاً 
توربينــاً مزدوجــاً مــن 8 أســطوانات وبســعة 3,8 ليتر، 
ميدهما بقوة تعادل 580 حصان مع 6,250 دورة في 

الدقيقة وعزم دوران 730 نيوتن متر.

الــذي ســبق وأثبــت  وقــد ت تصنيــع هــذا احملــرك، 
فــي  تروفيــو،  ليڤانتــي  ســيارة  مــع  اخلارقــة  قوتــه 
مصنــع فيراري فــي مدينة مارانيلو وفقــاً ملواصفات 
مازيراتــي، حيــث جــرى تعديلــه وتطويــره لتحقيــق 
احملــرك  ذات  ســيدان  ســيارات  مياثــل  مذهــل  أداء 

اخللفي.
ورغــم اســتخدامه للمــرة األولى في ســيارة جيبلي، 
ثمانــي  احملــرك  هــذا  اســتخدام  جــرى  قــد  أنــه  إال 
 GTS األســطوانات ســابقاً على ســيارة كواتروبورتيه
اليــوم  وحتتضــن  حصــان.   530 بقــوة  نســخته  فــي 
مــن  وليڤانتــي  وكواتروبورتيــه  جيبلــي،  ســيارات 
مجموعــة  تروفيــو اجلديــدة نســخة احملــرك بقــوة 
ملعاييــر  كامــل  بشــكل  ميتثــل  والــذي  حصــان،   580

كفاءة استخدام الوقود واالنبعاثات.
وكواتروبورتيــه  تروفيــو  جيبلــي  ســيارتا  وتفخــر 
تروفيــو بكونهمــا ســياراتا ســيدان مازيراتي األســرع 
 326 تعــادل  قصــوى  ســرعة  مــع  اإلطــالق؛  علــى 
كيلومتراً في الساعة، في حني تبلغ السرعة القصوى 

لسيارة ليڤانتي تروفيو 302 كيلومتر في الساعة.

وكواتروبورتيــه  تروفيــو  جيبلــي  ســيارتا  وتتمتــع 
تروفيــو – مثــل ســابقتهما ليڤانتــي تروفيــو - مبيــزة 
التحكــم املتكامــل فــي املركبــات IVC(( مــع إعدادات 
محّســنة،  قيــادة  ديناميــكات  لتضمــن  مخصصــة 
وتعزيــز تقنيــات الســالمة، واملزيد مــن األداء الفائق. 
 Corsa كما تشتمل سيارات سيدان هذه على مفتاح
فــي  الرياضــي  القيــادة  منــط  بتفعيــل  يقــوم  الــذي 
الســيارة، إلى جانب ميــزة Launch Control، التي 
ظهــرت للمــرة األولــى فــي ســيارة ليڤانتــي تروفيــو 
لتطلــق العنــان لقــوة احملرك القصوى ومتنح الســائق 

أداًء خارقاً مع جتربة قيادة مازيراتي األصيلة.
وفــي حــني أن أكثــر مــا مييــز ســيارات مازيراتي هو 
اليــوم  تروفيــو  مجموعــة   باتــت  محركهــا،  صــوت 
تتمتــع مبظهــر أكثر متيــزاً بفضل ملســاتها التصميمة 
الرائعــة التــي تضفي على هذه الطرازات عالية األداء 
مزيداً من التألق. ويشمل ذلك الشبكة األمامية ذات 
اخلطــوط العموديــة املزدوجــة الســوداء، مــع أليــاف 
الكربــون التي تزيــن حواف فتحات التهوية األمامية 

والناشر اخللفي لتعطي انطباعاً أكثر جرأة.

ومتتــاز كامــل مجموعة  تروفيو بتشــطيبات حمراء 
اللــون تظهــر علــى أســفل فتحــات التهويــة اجلانبيــة 
ورمــز الصاعقــة فــي عالمــة الرمــح الثالثــي الشــعب 

.)C-pillars( على الدعائم الطولية واخللفية
وجتلــت التغييــرات األبــرز فــي خلفيــة الســيارة، مــع 
تصميــم جديــد ملجموعــات اإلضــاءة اخللفيــة وفــق 
 GT 3200 ســيارتي مــن  مســتوحًى  شــكل منحنــي 

وألفييري.
كمــا خضــع غطاء احملرك في ســيارة جيبلي تروفيو 
تهويــة  فتحتــي  إضافــة  مــع  تصميميــة،  لتعديــالت 
بتصميــم جــريء لتعزيــز التهويــة، كمــا فــي ســيارة 

ليڤانتي تروفيو.
وكوارتوبورتيــه  جيبلــي  ســيارتي  تزويــد  ت  وقــد 
بعجــالت أوريونــي مصنوعة من األملنيوم بقياس 21 
بوصة، في حني حصلت سيارة ليڤانتي تروفيو على 

عجالت أوريوني بقياس 22 بوصة.
املقصــورة  فــي  الفريــدة  تروفيــو  ســمات  وتتواصــل 
الداخليــة، حيــث تضــم لوحــة القيــادة اجلديــدة مــع 
تشــغيل  بــدء  عنــد  تعمــل  فريــدة  اســتخدام  واجهــة 

الســيارة، كمــا حتمــل مســاند الــرأس شــعار تروفيــو 
مع بروز اإلســم بشــكل ناتئ ثالثي األبعاد. وينسحب 
هــذا األســلوب احلصــري الرفيــع كذلك علــى داخلية 

السيارة املصنوع من جلد Pieno Fiore الطبيعي.
 )ADAS( املتقــدم  الســائق  مســاعدة  نظــام  وتطــور 
مســاعد  نظــام  وبفضــل  جديــدة.  وظائــف  ليشــمل 
القيــادة النشــط، بــات ميكــن تشــغيل وظيفــة القيادة 
املســاعدة اآلن فــي شــوارع املــدن والطــرق الســريعة 

على حد سواء.
وت كذلك إدخال تقنيات جديدة في نظام مســاعد 
مازيراتي الذكي )MIA( مع استخدام شاشة وسائط 
متعــددة عاليــة الدقــة بقيــاس أكبر قــدره 10.1 إنش 
في ســيارتي جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو. 
بشاشــة  حتتفــظ  زالــت  فمــا  ليڤانتــي،  ســيارة  أّمــا 
قيــاس 8.4 إنــش مــع إمكانــات مطورة لناحيــة الدقة 
والرســوميات. عــالوًة علــى ذلــك، وبفضــل برنامــج  
)Maserati Connect(، متتلــك مجموعــة تروفيــو 
اآلن قــدرات اتصــال عاليــة مــع مجموعــة كاملة من 

اخلدمات التي تسّهل استخدامها.
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حصــدت شــركة عبــد اهلل عبد الغنــي وإخوانه، املوزع 
احلصــري لتويوتــا ولكــزس فــي قطــر، ثــالث جوائــز 
كوربوريشــن  موتــور  تويوتــا  شــركة  مــن  مرموقــة 
تقديراً ألدائها املتفوق في عام 2019. وقد ت تقدمي 

هذه اجلوائز خالل حفل افتراضي أقيم مؤخرا.
وقــد حصــل قســم مــا بعــد البيــع فــي شــركة عبد اهلل 
عبــد الغنــي وإخوانــه علــى جائــزة التميــز فــي خدمة 
العمالء للســنة الثامنة على التوالي بعد تســجيل العدد 
املطلوب من النقاط بناًء على املعايير احملددة للتأهل 
للحصول على اجلائزة. أما فريق املبيعات والتســويق 
فقــد حصــل علــى جائــزة التميــز لتســويق الســيارات 
فــي  زيــادة حصتهــا  عــن  املتميــزة، فضــال  ملبيعاتهــا 
الســوق وكذلــك لتحقيــق أهــداف املبيعــات للســيارات 
عبــداهلل  شــركة  فــازت  كمــا  الهجينــة.  الكهربائيــة 
عبدالغنــي وإخوانــه بجائــزة تويوتــا للتســويق بشــكل 
عــام ألدائهــا املتميــز فــي خدمــة العمــالء ومبيعــات 

السيارات.
وقــد تســلم الدكتــور ناصــر عبدالغنــي ال عبدالغنــي، 
عبدالغنــي  عبــداهلل  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
وإخوانــه إلــى جانب كبار املديرين اجلوائز من فريق 

اإلدارة العليا في شركة تويوتا موتور كوربوريشن. 
ناصــر  الدكتــور  أقــر  اجلوائــز،  اســتالم  كلمــة  وفــي 
عبدالغني ال عبدالغني وثمن مساهمة كل عضو في 

فريــق شــركة عبداهلل عبدالغنــي وإخوانه األمر الذي 
جعــل اإلجنــازات ممكنــة. وفــي إشــارة إلــى األوقــات 
غيــر العاديــة واالســتثنائية بســبب جائحــة فيــروس 
كورونــا، أكــد الدكتــور ناصــر أن كل موقــف صعــب 
ميثــل فرصــة إلعادة اكتشــاف توجه الشــركة وإعادة 
ضبطــه وتوجيهــه. لقد ت إبراز التزام وتفاني فريق 
علــى  للحفــاظ  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهلل  شــركة 
إنتاجية الشــركة وتشــغيلها خالل هــذه األوقات على 
الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا، وهــو يعكــس 
التزام شــركة عبــداهلل عبدالغني وإخوانه في حتقيق 

الرضا التام لعمالئها.
الشــكر لفريــق  الســيد آر. كــي مروغــان  وقــد وجــه 
تويوتا موتور كوربوريشــن على دعمهم وتوجيهاتهم 
املخلصة، وأضاف السيد مروغان، الرئيس التنفيذي 
باإلنابة أن شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه ستكيف 
وتوائم نفســها لتكون متوافقة متاًما مع رؤية شركة 
بأفضــل  يتعلــق  فيمــا  كوربوريشــن  موتــور  تويوتــا 
االســتراتيجيات اخلاصــة بخدمات التنقــل واألفضل 
في املدينة، باإلضافة الى الرؤية الشاملة اللتوصيل، 
ذلــك  وسيشــمل  والكهربــة.  املشــاركة  االســتقاللية، 
جميــع التحســينات التشــغيلية لتحقيــق رضــا العمــالء 
عمالئنــا  كان  وملــا  ملوظفيهــا.  الداخليــة  والعمليــات 
وموظفينــا هــم محــور التركيــز الرئيســي، فســيؤدي 

ذلــك إلــى حتقيــق النمــو املســتدام للشــركة. كمــا أكــد 
السيد مروغان على إلتزام شركة عبداهلل عبدالغني 
وإخوانه جتاه عمالئها، وأكد على أن الشركة ستقوم 

مبا يلزم لتجاوز توقعات العمالء في كل األحوال.
إن توجه شــركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه األساسي 
على مدار الساعة هو االضطالع مبهام أساسية جتاه 
عمالئهــا فــي جميــع نقــاط االلتقــاء بهــم، يأتــي علــى 
رأســها العدالة والنزاهة واالحترام وأرقي مستويات 
األداء مــن خــالل العمــل اجلماعــي.   إن هــذه القيــم 
التــي تلتــزم بهــا شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه 
جتــاه عمالئهــا، تقــوم أيضــا بغرســها بشــكل صــارم 

ومستمر فيما بني زمالء العمل.
وفــي مبــادرة منهــا لتعزيز احليــاة الصحية، أطلقت 
شــركة  مــع  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهلل  شــركة 
تويوتــا  معــرض  فــي   HADO AR لعبــة  تويوتــا  
فــي بــرج ال عبدالغنــي بالتعــاون مــع شــركة مليــب 
اليابانيــة، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه اللعبــة مــن 
األلعــاب اليابانيــة احلديثــة التــي جتعــل مــن الرياضة 

اإللكترونية منوذجا مماثال للرياضة البدنية.
 وتعتبر شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه هي املوزع 
األول لشركة تويوتا في العالم الذي يطلق لعبة الواقع 

املعزز املتقدمة في صالة العرض اخلاصة بهم.
وفي إطار سعيها لتقدمي أفضل دعم خلدمة ما بعد 

البيــع، فــإن شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانه تعمل 
باســتمرار علــى توســيع شــبكة خدماتهــا فــي جميــع 
أنحــاء البــالد، حيــث توفــر شــركة عبــداهلل عبدالغني 
إلــى  وإخوانــه حاليًــا 11 مركــًزا للخدمــة باإلضافــة 
شاحنات اخلدمة املتنقلة التي ستساعد عمالئها على 

صيانة سياراتهم عند باب املنزل وبكل راحة.
وفــي هــذا اإلطــار نفــذت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي 
أيًضــا مشــاريع تويوتــا موتــور كوربوريشــن  وإخوانــه 
املدينــة،  فــي  األفضــل  مببــادرات  املتعلقــة  العامليــة 
ليكــزس فليكــس، برنامج اإلشــتراك األول من نوعه 
املتعلق بـخدمات التنقل، وأفضل املمارسات الفريدة 
عــن  فضــال  املســتحيل(،  )حقــق  مببــادرة  املتعلقــة 
االســتعدادات لتقــدمي تقنيــات خاصــة مثــل شاشــات 
عــرض الصــوت ووحــدة توصيــل البيانــات مبركبــات 

تويوتا ولكزس.
وملــا كانــت شــركة عبــداهلل عبدالغني وإخوانه شــركة 
بانتظــام  ترعــى  فإنهــا  مجتمعيــة  مســئوليات  ذات 
العديــد مــن املناســبات التــي تدعمهــا احلكومــة ســواء 
خيريــة.  أو  ثقافيــة  أو  مروريــة  أو  رياضيــة  كانــت 
ويذكــر في هذا الصدد أن شــركة عبــداهلل عبدالغني 
وإخوانه بالتعاون مع جامعة قطر وإدارة املرور في 
مهرجــان الســالمة املروريــة الوطنــي األول لتعزيــز 
الســالمة املروريــة فــي قطــر، وهــو املهرجــان الــذي 

ســيتم اإلعــالن عن الفائزين فيــه باجلوائز في وقت 
الحــق مــن هــذا العــام. وضمــن مبــادرة مجتمعيــة 
مهمــة أخــرى، تقوم الشــركة بالتنســيق مع مؤسســة 
حمــد الطبيــة بتنظيــم حمــالت التبــرع بالــدم لدعــم 
بنــك الــدم القطــري. وباإلضافــة إلــى كل مــا ســبق، 
فــإن شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه فــي إطــار 
مســئوليتها املجتمعية تطلع بشكل فاعل في األنشطة 
االجتماعيــة  املســؤولية  بركائــز  املتعلقــة  املجتمعيــة 

وهي البيئة والتعليم والصحة والرياضة.
وفــي مجــال الرياضــة حتديــدا فــإن شــركة عبــداهلل 
عبدالغنــي وإخوانــه ترتبــط باألنشــطة الرياضــة فــي 
قطر، فهي شريك السيارات احلصري ألبرز أحداث 
كــرة القــدم فــي قطــر ودوري جنــوم قطــر وكأس 
قطــر وكأس ســمو األميــر لتعزيــز ودعــم ســباقات 

اخليل وسباق الهجن.
ولطاملــا أدركــت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه 
املتحمســني  الفنانــني  لرعايــة  احليويــة  القيمــة 
واملتميزيــن وحقيقــة أن احلفــاظ علــى زخــم النجاح 
موظفيهــا.  جانــب  مــن  النشــطة  املشــاركة  يتطلــب 
تفعــل  الشــركة  فــإن  املوقــف،  هــذا  مــع  ومتاشــيا 
باستمرار العديد من برامج سعادة املوظف لتحسني 
معنويــات املوظفــني وتوفيــر تــوازن جيــد بــني العمــل 

واحلياة.

عبـد اهلل عبـد الغنـي وإخوانـه
حتصـد جوائـز مرموقــة

مـــن تويوتــا موتـــور كوربوريشــن ...
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اليرك تقود كاديالك إلى عصر جديد
من الفخامة والتقنيات اخلالي من انبعاثات

املركبــة الكهربائيــة للجيــل القــادم ...

مــن  مجموعتهــا  بتقــدمي  اليــوم  ’كاديــالك‘  تبــدأ 
املركبــات الكهربائيــة وذلــك مــع إزاحــة الســتار عــن 
التــي   )LYRIQ( ’اليــرك‘  العــرض طــراز  مركبــة 
فاخــرة  ديناميكيــة عصريــة  أوفــر  كــروس  تُعتبَــر 

كهربائية بالكامل.
ويســهم نظــام الدفــع والتقنيــات الداعمــة لــه بوضــع 
’كاديــالك‘ فــي موقــع الريادة ضمــن مجاالت جعل 
املركبــات كهربائية واالتصال والقيادة الذاتية، وكل 
هذا يتوفر مع أداء مثير ومستوى جديد من تكامل 

التقنيات.
الرئيــس  نائــب  كاراليــل،  ســتيف  قــال  هــذا،  حــول 
أمريــكا  فــي  موتــورز‘  ’جنــرال  ورئيــس  التنفيــذي 
الشــمالية: »سوف تعيد ’كاديالك‘ تعريف الفخامة 
اإلطــار،  هــذا  ضمــن  ’اليــرك‘.  بقيــادة  األمريكيــة 
مــع  تفاعــالً  توّلــد  بكونهــا  تتمّيــز  جتــارب  ســنقّدم 
ع الرغبات ومتكني العمالء من القيام  احلواس وتوقُّ

برحالت استثنائية.«
املركبــة  وحــدة  منّصــة  علــى  ’اليــرك‘  ترتكــز 
موتــورز‘  ’جنــرال  مــن  القــادم  للجيــل  الكهربائيــة 
 ،Ultium وحتصــل علــى الطاقــة مــن نظــام الدفــع
ممــا ميّكــن ’كاديــالك‘ مــن منــح باقــة متنّوعة من 
اخليــارات املتعّلقــة باملســافة املمكــن قطعهــا واألداء 
املمّيــز. وبكــون املســافة أحــد أبــرز العوامــل التي يتم 
اعتمادهــا عنــد اختيار مركبــة كهربائية )EV(، يتم 
تصميم ’اليرك‘ لتوفير نطاق مسافة تتخّطى 300 
ميــل عند الشــحن الكامــل، وذلك وفقــاً لالختبارات 

الداخلية1.
وتتضّمن مزايا األداء والتقنيات التالي:

ســبل شــحن تتــالءم مــع العديد مــن اخليــارات أكان 
فــي املنــزل، مــكان العمــل أو علــى الطريق – شــاملة 
معّدل سريع للشحن بالتّيار املستمر )DC( مبا يزيد 
عــن 150 كيلــوواط ومعّدالت شــحن من املســتوى 2 

مبا يصل إلى 19 كيلوواط2
دفــع بالعجــالت اخللفيــة مــع خيــار أداء عــاٍل وفــق 

تصميم دفع بجميع العجالت
النســخة األحــدث مــن Super Cruise3، أول مّيزة 
مســاعدة حقيقيــة للســائق بــدون اســتخدام األيــدي 
في قطاع الســيارات، واملتاحة لالســتعمال على أكثر 
من 200,000 ميل من الطرقات السريعة املتوافقة، 
التبديــل اآللــي  لتشــمل  والتــي ت تعزيزهــا مؤخــراً 

حلارة السير

تقنيــات جديــدة مثــل شاشــة عــرض رأســية بالواقع 
ز ثنائية املستوى، والركن الذاتي املعزَّ

التفاعــل األكثــر سالســة واملتكّيــف تقنيــاً مــع الســائق 
والــرّكاب، مبــا فــي ذلــك أحــدث نســخة مــن مّيــزة 
جتربــة مســتخدم ’كاديــالك‘، والتــي يتــم عرضهــا 
قيــاس 33  LED مائلــة متطــّورة  بواســطة شاشــة 

بوصة متتد على مدى نطاق رؤية السائق
وقال جاميي بروير، كبير مهندسي ’كاديالك 
اليــرك‘: »ت ابتكار’اليــرك‘ جلعــل كل رحلــة 
مشــّوقة، وهــي ترتكز على أكثــر من قرن من 
أعلــى ألجــل  بهــا ملســتوى  االبتــكارات وترتقــي 

التجاريــة  العالمــة  قيــادة 
إلــى عصــر جديــد، بينمــا فــي 
الــرّكاب  تكافــئ  ذاتــه  الوقــت 
بكونهــا  تتمّيــز  جتربــة  عبــر 
إضافــة  أكثــر،  شــخصية 
لكونهــا أكثــر اتصــاالً وتفاعالً. 
ولتحقيــق هــذا، قمنــا بتطوير 
صة للمركبات  هندســة مخصَّ
ليســت  وهــذه  الكهربائيــة. 
اســتثنائية  كهربائيــة  مركبــة 
وأخيــراً  أوالً  بــل  فحســب، 

مركبة ’كاديالك‘.«

حترير األداء
اليــوم تضــم  الفاخــرة  الكهربائيــة  املركبــات  بعــض 
هندســة محــّرك احتــراق داخلــي تقليــدي متكّيــف، 
لكــن هــذا ال ينطبق على ’كاديــالك‘. فوحدة منّصة 
املركبــة الكهربائيــة اجلديــدة كّليــاً مــن ’كاديــالك‘ 
والتي ترتكز عليها’ اليرك‘ تشّكل أساساً لهذا األداء 
صــة للمركبات  املتحــّرر. فمن خالل هندســة مخصَّ
الكهربائيــة، يلغــي التصميــم اجلديــد بعــض العوائــق 
املاّدية األساســية أمام تكّيف نظام الدفع الكهربائي 
ألجــل  وذلــك  للمركبــة،  تقليديــة  هندســة  ضمــن 
ز يدعــم نطــاق قيــادة أطــول  حتقيــق تصميــم معــزَّ

ومينح جتربة قيادة تفاعلية ويقّدم تفســيراً جديداً 
صة للرّكاب. للمساحة املخصَّ

ويشّكل نظام بطارية Ultium في مركبة ’اليرك‘ 
الهندســة وهــو مدَمــج بطــرق  مــن  بنيويــاً  عنصــراً 
والســيطرة،  الركــوب  جتربــة  تعزيــز  فــي  تســهم 
باإلضافــة إلــى الســالمة. وفــي الواقــع، يــؤّدي مركز 
اجلاذبيــة األكثــر انخفاضاً وتوزيــع الوزن مبا يقارب 
البطاريــة  تثبيــت مجموعــة  موضــع  بفضــل   50/50
إلــى احلصــول علــى مركبــة تتمّيــز بكونهــا رياضيــة 
بقيــادة  االســتمتاع  ومتّكــن  االســتجابة  وســريعة 

مفَعمة بروح احلماس.
إضافــة لهــذا، يتــم دفــع ’اليرك‘ بشــكل أساســي عبر 
بجميــع  دفــع  خيــار  توفــر  مــع  اخللفيــة،  العجــالت 
الدفــع  تثبيــت موّلــد  األداء. ويســهم  عالــي  العجــالت 
فــي اجلهــة اخللفيــة للمركبة بتوفير إحســاس أفضل 
بالتــوازن والرشــاقة – وهــي مزايــا تؤّكــد علــى التزام 
’كاديــالك‘ طويــل األمد بــاألداء املُرضــي. كما إن هذا 
ميّكــن النظــام من مــد املزيد من العــزم إلى الطريق 
مثيــر  تســارع  لتوفيــر  العجلــة  فــي  انــزالق  أي  دون 
واملزيــد من قــدرات االنعطاف البــارزة. أما املركبات 
دة بنظام الدفع بجميع العجالت فتخطو خطوة  املزوَّ
إضافيــة، مــع تثبيــت وحــدة دفــع ثانيــة فــي مقّدمــة 
املركبــة، مما مينح كميــة كافية من مرونة التعديل، 
ويعّزز ديناميكيات املركبة واألداء بالنسبة للسائقني.

نظام بطارية Ultium اجلديدة كّلياً
يتــم مــد ’كاديــالك اليــرك‘ بالطاقة بواســطة نظام 
بطاريــة Ultium اجلديــدة التــي توفــر تقريبــاً 100 

كيلوواط-ساعة من الطاقة لتحقيق أداء مثير.
تستخدم كيمياء NCMA )النيكل-الكوبلت-املنغنيز-

األملنيــوم( املتطّورة في نظام بطارية Ultium مادة 
األملنيــوم فــي الكاثــود للمســاعدة فــي تقليــل احلاجة 
ملــواد نــادرة فــي األرض مثــل الكوبلــت. وفــي الواقع، 
قّلل مهندسو ’جنرال موتورز‘ محتوى الكوبلت مبا 
يزيــد عــن 70 باملئــة باملقارنــة مع بطاريــات ’جنرال 
موتــورز‘ احلاليــة. ويتــم توضيب الكيميــاء املتقّدمة 
للبطارية ضمن خاليا جيبية كبيرة مسّطحة متّكن 
التعقيــد  مســتوى  لتخفيــف  للوحــدة  الذكــي  البنــاء 
وتبســيط احتياجات التبريد. إضافة لهذا، يتم دمج 
إلكترونيات البطارية مباشرة ضمن الوحدات، مما 
يلغــي 90 باملئــة تقريبــاً مــن األســالك ضمــن وحــدة 
البطاريــة، مقارنــة مــع مركبــات ’جنــرال موتــورز‘ 
الكهربائيــة احلاليــة. وعندما يتعّلق األمر بالشــحن، 
فــإن ’اليــرك‘ توفــر خيــارات شــحن ســريع ومالئم 
أكان ذلــك فــي املنــزل أو أثنــاء التنّقــل. وعبــر مّيــزة 
الشــحن الســريع بالتيار املستمر )DC(، ميكن شحن 

’اليرك‘ مبعّدالت تزيد عن 150 كيلوواط.
تقنيات مدَمجة بذكاء

ت تصــوُّر ’اليــرك‘ كــي جتعــل التفاعل مــع تقنياتها 
أمــراً بديهيــاً وُمجزيــاً أكثــر، وبالتالــي فإن الشــراكة 
التــي جتمــع ’اليــرك‘ مــع الســائق والــرّكاب تتمّيــز 
بكونهــا منّشــطة وإبداعيــة. فعنــد االقتــراب منهــا، 
تتعّرف ’اليرك‘ على السائق وتفّعل ’الترحيب‘ من 
مــة، بينما تهّيــئ املقصورة  خــالل سلســلة إنــارة منظَّ
أيضــاً للرحلــة، مبا في ذلك تعديالت املقاعد واملرآة 
والنظام املناخي. وبعد الدخول إليها، توفر’اليرك‘ 
مســتويات ’كاديــالك‘ األعلــى من معلومات الســائق 
والتكامــل املعلوماتــي الترفيهــي واالتصاالت، وذلك 

ملنح جتربة سلسة وُمجزية أكثر.
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أوتو كالس للسيارات تقدم عرض الصيف 
على مركبات MG ذات الدفع الرباعي 

امتلك سيارتهم املفضلة بأقساط شهرية ميسرة ...

تقدم شركة أوتوكالس للسيارات، الوكيل العام املعتمد 
لـ ’إم جي موتور‘ في قطر، عرض الصيف الرائع على 
 MG MG HS ،, MG RX8 مركبــات الدفــع الرباعــي
MG ZS ،RX5، حيــث تتوفــر اآلن بأقســاط شــهرية 

باإلضافة إلى باقة من املزايا الرائعة.
ويسري العرض على هذه املركبات لغاية 31 أغسطس 
حيــث ميكن زيــارة صالة عرض أوتوكالس للســيارات 
علــى طريق ســلوى لإلطــالع على مزايا هذه الســيارات 
 ،MG مركبــات  مــن  واســعة  مجموعــة  جانــب  إلــى 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة االختيــار والشــراء عبــر املوقــع 

اإللكتروني لـ »أم جي« قطر.
تتوفر املركبات بأقســاط شــهرية أو فترة ســماح متتد 
لثالثة أشهر وبدون دفعة أولى. ويشمل العرض باقة 
مــن املزايــا املهمــة التــي  توفر للعمالء الســهولة واليســر 
المتالك ســيارتهم املفضلة مــن ضمنها تأمني مجاني 
للعــام األول، تســجيل مجاني للعــام األول، نم ءادتبإ6 
ســنوات ضمــان الشــركة أو 200 ألــف كــم لتكــون اطول 
فتــرة ضمان لســيارة بالســوق القطــري، خدمة صيانة 
مجانيــة ملــدة ســنتني أو 30,000 كــم إلــى جانــب عــزل 
حــراري مجانــي للمركبة.وميكن شــراء الســيارة وعبر 
متويــل داخلــي بنســبة فائــدة خاصة عن طريق شــركة 
ناصــر بــن خالــد للخدمــات املاليــة حســب الشــروط و 

األحكام.
وقــال هشــام الصحــن، املدير العام لشــركة أوتو كالس 
للســيارات: »يســرنا إطــالق هــذا عــرض الصيــف الرائع 
علــى باقــة مــن مركبــات MG ليتمكن العمــالء الكرام 

من امتالك سيارتهم املفضلة بأقساط شهرية ميسرة 
واالستفادة من املزايا التي تخفف عنهم كلفة الصيانة 
علــى املــدى املتوســط والطويــل ومتنحهــم راحــة البال. 
العــروض  تقــدمي  كالس  وأوتــو  جــي  إم  وســتواصل 
املميزة خلدمة املجتمع احمللي وتقديراً للعالقة القوية 

التي تربط شركتنا بالعمالء القيمني«.
MG RX8

متعــددة  الرياضيــة   MG RX8 مركبــة  تتمّيــز 
بقوتهــا  مقاعــد  ســبعة  ذات   )SUV( االســتخدامات 
ورحابة مقصورتها، والتي تقدم أطول قاعدة عجالت 
ضمن فئتها، حيث تعّد الطراز األول من إنتاج ’إم جي 
 MG موتــور‘ ضمــن هــذ الفئــة مــن املركبــات. وتعتبــر
RX8 مركبــة دفــع رباعــي بامتيــاز مــع ســتة وضعيات 
مختلفــة للقيــادة، حيــث تتمّيــز املركبــة بهيــكل ضخم 
وقوي ت تصميمه لتحّمل أصعب التضاريس والطرق 
غيــر املعّبــدة باإلضافــة إلى محّرك جّبار ســعة 2.0 لتر 

تيربو ذي كفاءة عالية ويوّلد 220 حصان.
تضّم املقصورة الداخلية الرحبة ذات مستوى التصميم 
العالــي مقاعــد خلفية قابلة للتعديل ووصف ثالث من 
املقاعــد يعتبــر األكبــر في هــذه الفئة مــن املركبات. ّت 
اســتخدام مجموعــة متنّوعــة مــن املــواد الفاخــرة فــي 
اخلشــبية  األســطح  مثــل   MG RX8 مركبــة  تصنيــع 
احملّببــة والزخــارف ناعمــة امللمــس، والتــي تــدّل علــى 
إلــى  إضافــًة  للمقصــورة.  العاليــة  واجلــودة  املســتوى 
ذلــك، تســاهم املواصفــات املتطّورة داخل الســيارة مثل 
نظــام الترفيه بشاشــة قياس 10 بوصــة تعمل باللمس، 

األجهــزة  شــحن  وقــدرات  التهويــة،  ذات  واملقاعــد 
 ‘8 إكــس  ’آر  مركبــة  جعــل  فــي  الالســلكية  احملمولــة 

الشريك املثالي للعائلة بجميع أفرادها ونشاطاتها.
MG RX5

مفضــالً  خيــاراً   MG RX5 اجلديــدة  املركبــة  تشــكل 
لطيــف واســع مــن العمــالء فــي قطــر، خصوصــاً لفئــة 
الشباب الراغبني باقتناء مركبة عملية تتميز بتصميم 
للغايــة.  مناســب  وبســعر  متقدمــة  وتكنولوجيــا  أنيــق 
تتوفــر القــّوة لهــذه املركبــة مــن خــالل خياريــن مــن 
 1.5T احملّركات بالشــواحن التوربينية. ويتمّتع محرك
املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن ســبع ســرعات بينمــا 
يعمــل محــّرك 2.0T  املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن 
 MG ســت ســرعات مــع خاصــة الدفــع الرباعــي. تتمّتع
RX5 بتصميــم مســتقبلي ملفــت ميكــن التعــّرف عليه 
مباشرة، وباألخص في اجلهة األمامية حيث األضواء 
األماميــة املرّبعــة العصريــة مــن نــوع LED، والشــبك 
البــارز بالشــكل املجّنح وأضواء الضبــاب املبتَكرة، حيث 

مينح كل هذا املركبة تواجداً حقيقياً على الطريق. 
MG HS

ت جتهيز الطراز اجلديد مبحّرك تيربو سعة 2.0 لتر 
يوّلــد قــوة 231 حصــان ومّتصــل بناقل حركــة مزدوج 
 Super Sport مــن ســت ســرعات، باإلضافــة إلــى زر
للقيــادة الرياضيــة الفائقــة، ومقاعــد رياضيــة خاصــة 
بالسباقات، ومكابح باللون األحمر ذات أداء استثنائي. 
ويجمع طراز HS اجلديد كلّياً ما بني النمط الرياضي 
والتصميــم   MG عالمــة  بــه  تشــتهر  الــذي  العريــق 

العصري التي تتمّيز به مركبات فئة الـSUV احلديثة.  
يجمع املظهر الرياضي ملركبة MG HS بني املنحنيات 
الناعمة واخلطوط األنيقة التي متتّد من غطاء احملرك 
واملستوى السفلي من جانب السيارة قبل أن ترتفع في 
اخللــف وتكمــل انســيابيها عبــر املصابيــح اخللفيــة التي 
فــردي تضــيء بشــكل   LED تتألــف مــن 21 مصبــاح 
متناســق. وباإلضافــة إلــى توفّرهــا في خمــس خيارات 
مــن ألــوان الطــالء، يعــّزز مظهــر املركبــة ســبائك مــن 
الكــروم موجــودة فــي جانبَــي الســيارة وأســفل املصــد 
اخللفي. تتميز املقصورة الداخلية ملركبة HS اجلديدة 
كلياً بدرجة عالية من الفخامة، مما يؤّكد على التزام 
عالمة MG في توفير ملسات تصميمة ممّيزة بأسعار 
اســتثنائية. تكتســي املــواد الناعمــة حوالــي 85 باملئــة من 

مساحة املقصورة الداخلية.
MG ZS

للعمــالء  مثاليــاً  خيــاراً   MG ZS مركبــة   تعتبــر 
الذيــن يبحثــون عــن مركبــة جيــدة مــن حيــث الشــكل 
والتجهيــزات والتصنيع بســعر معقول كمــا تتميز بأقل 
اســتهالك للوقــود فــي فئتهــا. تتأّلــق MG ZS اجلديدة 
MG أكبــر حجمــاً  عبــر شــبك أمامــي ممّيــز وشــعار 
وواجهة أمامية أنيقة مما مينح املركبة شكالً متطّوراً 
راقياً ينســحب أيضاً على الزوايا االنســيابية وصوالً إلى 
اجلهــة اخللفيــة القوية. ولقد شــّكل اجلمع بني اجلودة 
العاليــة واللمســات الراقيــة جــزًء محوريــاً من الفلســفة 
 ،MG ZS واملرتبطــة مبركبــة MG التصميميــة لــدى
حيــث جــرى اختيــار كل ســطح ومــادة وجتهيــز وفقــاً 

لتأثيراتها من الناحية البصرية إلى جانب ما تتمّتع به 
من متانة وعمر طويل.

دة مبحّرك مــن اجليل اجليد نوع  تأتــي MG ZS مــزوَّ
NSE Major ســعة 1.3 ليتــر تيربــو أو ســعة 1.5 ليتــر 
، ممــا مينــح املركبــة مســتويات تصعــب منافســتها من 
كفــاءة اســتهالك الوقــود ضمــن فئتــه. وبالتالــي توفــر 
MG ZS جتربــة قيــادة حقيقيــة متمّيــزة وهي تقّدم 
 ،)Urban( ثالث وضعيات للتوجيه الكهربائي - املدينة
العاديــة )Normal( والديناميكيــة )Dynamic(، وقــد 
ت تصميمها كّلها لتمكني الســائق من التحّكم الكامل. 
كمــا يتــم تزويد املركبة بعلبة تــروس أوتوماتيكية من 

6 سرعات.
منــذ اســتحواذها علــى شــركة ’إم جي موتــور‘، فتحت 
’ســايك موتــور‘ )SAIC MOTOR( املدَرجــة ضمــن 
 ،)500  Global Top( دوليــة  شــركة   500 أبــرز 
فصــالً جديــداً فــي تاريــخ العالمــة التجاريــة بريطانيــة 
كّليــاً  اجلديــدة    6  MGســيارة طــرح  ويأتــي  املنشــأ. 
بعــد إطــالق طرازيــن جديديــن ضمــن فئــة املركبــات 
الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت )SUV( وذلــك فــي 
وقــت ســابق مــن العــام احلالــي همــا املركبــة الرياضية 
املدَمجــة متعــّددة االســتعماالت MG RX5 واملركبــة 
الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت MG ZS، باإلضافــة 
إلــى اجليــل الثانــي مــن مركبــة MG GS. ومعــاً تنضم 
هــذه الطــرازات إلــى ســيارة MG 360 احلاليــة لتكملة 
مجموعة طرازات العالمة التجارية في أســواق الشرق 

األوسط.

هشام الصحن:
يسرنا إطالق هذا عرض الصيف 

الرائع على باقة من مركبــات 
MG لعمالئنــا الكــرام
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قطر للسيارات تواصل عرضها املميز على صيانة مكيفات مركبات ميتسوبيشي
فحــص املكيــف ومعايــرة غــاز املكيــف مجانـاً ...

املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  تواصــل 
شــركات  وإحــدى  قطــر  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي 
ناصــر بن خالد القابضــة، عرضها املميز على صيانة 
مكيفــات كافــة مركبات ميتسوبيشــي لتوفــر للعمالء 
فصــل  خــالل  والبــرودة  الراحــة  مســتويات  أعلــى 

الصيف.

وتوفــر كافــة مراكــز اخلدمــة والصيانة مليتسوبيشــي 
موتــورز فــي قطــر فحصــاً مجانياً للمكيــف ومعايرة 
غــاز املكيــف جلميع أنــواع مركبات ميتسوبيشــي على 

أيدي أمهر الفنيني املتخصصني واحملترفني.
قطــر  لشــركة  العــام  املديــر  الصحــن،  هشــام  وقــال 
للســيارات، الوكيــل املعتمــد مليتسوبيشــي موتــورز فــي 

قطــر: »فــي ظــل قضــاء عطلــة الصيــف قــي قطــر، 
يســر شــركة قطر للســيارات تقدمي أفضــل العروض 
مركباتهــم  صيانــة  علــى  الكــرام  عمالئنــا  ملســاعدة 
بأفضــل طريقــة ممكنــة. ومــع موجــة احلّر الشــديدة 
واحتمال عدم انتظام عمل مكيفات السيارات بشكل 
جيــد، يســرنا تقــدمي هــذا العــرض الذي مينــح عمالء 

ســياراتهم  مكيفــات  فحــص  فرصــة  ميتشوبيشــي 
والكشف على حالة غاز املكيف مجاناً لينعموا بأفضل 
تبريــد داخــل مقصــورة الســيارة واالســتمتاع بقيــادة 

مركبات ميتسوبيشي على الدوام«.
التابعــة  ميتسوبشــي  مراكــز صيانــة مركبــات  توفــر 
الصيانــة  خدمــات  أرقــى  للســيارات  قطــر  لشــركة 

والتصليــح لكافــة مركبــات ميتسوبيشــي علــى أيــدي 
فنيــني مــن أصحــاب الكفــاءة واملهــارة العاليــة حيــث 
املعــدات  أحــدث  علــى  مســتمر  لتدريــب  يخضعــون 
واألجهزة. وتوفر املراكز خدمة حجز املسبق إلجراء 
اإللكترونــي،  البريــد  عبــر  أو  الهاتــف  عبــر  الصيانــة 

لتعمل على توفير الوقت واجلهد على العمالء.

فريق بورشه يثبت جدارته
في موسمه األول من سباقات السيارات الكهربائية

نتائــج إيجابيــة لفريــق تاغ هويــر بورشــه ...

اســتؤنفت بطولــة إيــه بــي بي فورمــوال إي التي ينظمها 
خــاض  أن  بعــد  مجــدداً  للســيارات  الدولــي  االحتــاد 
مــدار  علــى  بشــكل مكثــف  الســباق  الســائقون جــوالت 
تســعة أيــام فــي الفتــرة مــن 5 إلــى 13 أغســطس فــي 
مطــار برلــني متبلهوف التاريخي الســتكمال اجلوالت 
النهائية الستة. وكان املوسم قد بدأ في نوفمبر املاضي 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية قبــل أن يتوقف بصورة 
مؤقتــة بعــد اجلولة اخلامســة في شــهر فبراير بســبب 

جائحة كوفيد-19. 
وفــي أول مشــاركة لــه فــي السلســلة العامليــة لســباقات 
الســيارات الكهربائيــة بالكامــل، تغلب فريــق تاغ هوير 
بورشــه لســباق فورمــوال إي علــى العديــد مــن املواقــف 
برصيــد  الثامــن  املركــز  فــي  الفريــق  وحــّل  الصعبــة. 
79 نقطــة ممــا جعلــه مــن أجنــح الفــرق التــي ظهــرت 
للمــرة األولــى على مدار املواســم اخلمســة املاضية من 
البطولــة، فيمــا جــاء الســائقان أندريــه لوتيريــه ونيــل 
جانــي في املركز الثامن واملركز العشــرين على التوالي 

في ترتيب السائقني.
بورشــه  فريــق  رئيــس  نائــب  إنزينجــر  فريتــز  وقــال 
موتورســبورت إن مهمــة الفريــق كانــت صعبة في هذا 
املوســم ولكننا نصّب تركيزنا اآلن على موســم 2021: 
»يعتبــر ســباق برلــني األخيــر ختامــاً ملوســم اســتثنائي 
علــى عــدة مســتويات فــي بطولــة إيــه بــي بــي فورمــوال 
لقــد  للســيارات.  الدولــي  االحتــاد  ينظمهــا  التــي  إي 
ســجلنا حضورنــا للمــرة األولى في ســباقات الســيارات 

الكهربائية بالكامل وحققنا النجاح من البداية«.
وأضــاف إنزينجــر: »أحــرز فريــق تــاغ هويــر بورشــه 
لســباق فورمــوال إي النقــاط فــي ثمانيــة مــن أصــل 11 
إلــى  اجلديــد  للوافــد  رائــع  قياســي  رقــم  وهــو  جولــة، 
الفريــق  فــي  فــرد  بــكل  أنــا فخــور جــداً  فورمــوال إي. 
املشــارك فــي مضمــار الســباق وفــي فايــزاخ، وأتوجــه 
بالشــكر اجلزيــل للســائَقني نيل جانــي وأندريه لوتيري 

وجلميع شركائنا«.
»واجــه املوســم منعطفــاً غيــر متوقــع للغاية مع انتشــار 

جائحــة كورونــا، لذلــك أتقــدم بالتهنئة ملنظمي ســباق 
يبــدو  التــي بذلوهــا كــي  فورمــوال إي علــى جهودهــم 
الســباق النهائي في برلني بهذا املستوى الالئق، وسنبدأ 
اآلن االســتعداد للموســم املقبــل. يشــعر فريــق بورشــه 
باألريحيــة اآلن بعــد أن اعتــاد علــى ســباقات فورمــوال 

إي، وبالطبع فإننا نتطلع للفوز في املوسم املقبل«.
التــي  الفعاليــات  يعتبــر ســباق فورمــوال إي مــن أهــم 
تتنافس فيها شــركات الســيارات من أجل دفع مســيرة 
تطويــر الســيارات الكهربائيــة فائقــة األداء، وقد حظي 
فريــق تاغ هوير بورشــه فورموال إي بفرصة املشــاركة 
مــع مــا ال يقــل عــن 12 فريقــاً و10 شــركات لصناعــة 

السيارات في موسم 2020/2019.
ســباق  عمليــات  رئيــس  لينديســي،  أميــل  واعتــرف 
فورمــوال إي، بأنــه لــم يتوقــع أن تكــون املهمــة ســهلة، 
املوســم  نعلــم أن  النجــاح: »كنــا  مــن  لكنــه كان واثقــاً 
سيمثل حتدياً كبيراً لنا ألننا فريق جديد متاماً، ولكننا 
تغلبنــا علــى ذلــك. لقــد منحنــا املركــز الثاني في ســباق 

الدرعيــة االفتتاحــي حافزاً إضافيــاً، وكان التنافس في 
ستة سباقات على مدار تسعة أيام مكثفاً للغاية ولكنه 

ساهم في تعزيز الروابط بني أفراد الفريق«.
يذكــر أن الســائق األملانــي أندريــه لوتيريــه حقــق أفضل 
نتيجــة لــه فــي املوســم فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
عندمــا قــاد ســيارته بورشــه 99X إلكتريك إلــى املركز 
الثاني في اجلولة السادســة، في حني أحرز زميله في 
الفريق السويســري نيل جاني أفضل مركز له باملوســم 
فــي تصفيــات اجلولــة العاشــرة حيــث جــاء ثالثــاً، ممــا 
ســاعده فــي احلصــول علــى املركــز الســادس فــي نفــس 

السباق، وهو أفضل مركز حققه في تاريخه.
وحــال املســتوى التنافســي الشــديد فــي ســباق فورمــوال 
دون فــوز لوتيريــه مبركــز »ســوبر بــول« للبــدء مــن 
املركــز األول عنــد خــط االنطــالق فــي اجلولــة الثامنــة 
بفارق 21 جزء من األلف من الثانية فقط، مما جعله 
يبــدأ مــن املركــز الســابع. أمــا السويســري نيــل جانــي، 
فقــد حقــق أفضــل زمــن له فــي اجلولــة التاســعة بواقع 

1:07.119، حيــث جــاء بعــد لوتيريــه بفــارق أقــل مــن 
واحــد مــن عشــرة أجــزاء من الثانية وســتة من عشــرة 
أجــزاء مــن الثانيــة بعــد الســائق الذي انطلق مــن املركز 
األول، ما جعله ينطلق من املركز الثامن عشــر. وكان 
»فــان  لتصويــت  اخلمســة  الســائقني  ضمــن  لوتيريــه 
بوســت« - وهــي التقنيــة املبتكرة التي تســمح للجمهور 
بالتصويت للسماح للسائقني في املراكز اخلمسة األولى 
بزيادة طاقة محركاتهم ملدة خمس ثواٍن بالقرب من 

نهاية السباق.
وعّلــق لوتيريــه علــى املشــاركة األولــى لفريــق بورشــه 
فــي ســباقات فورمــوال إي قائــالً: »كان أول موســم لنا 
وأعتقــد أن النتائــج كانــت جيــدة بالنســبة لنــا عمومــاً. 
فقــد حققنــا املركــز الثانــي مرتني، وخضنــا الكثير من 
الســباقات اجليدة ولم يكن البعض اآلخر جيداً. مازال 
أمامنــا الكثيــر لنتعلمــه ن هــذا الســباق، لكنهــا كانــت 
بداية واعدة. أعتقد أننا سنكون أفضل بكثير في العام 

املقبل«.
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عبد اهلل عبد الغني تطرح  تشكيلة تويوتا
مـن السيـارات السيـدان و الكوبيـة

حيث يتكامل األداء البارع مع جتربة القيادة املمتعة ...

تويوتــا  وإخوانــه  الغنــى  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  لــدى 
عــدد مــن ســيارات الســيدان التــي تناســب احتياجات 
جميع العمالء. تويوتا سيدان هى سيارة ذات أشكال 
ديناميكيــة مصممــة بخبــرة وموثوقيــة أســطورية 
الســيدان  ســيارات  فــي  للتحكــم  مبتكــرة  وبتقنيــة 
بأربعــة أبــواب. متوفرة أيًضا مع احملــركات الهجينة 
لتنقــالت أكثــر مراعــاة للبيئــة. توفــر تشــكيلة تويوتــا 
مــن طــرازات الســيدان ذات األبــواب األربعــة شــعوًرا 

باملتعة أثناء القيادة مع مزيد من راحة البال.
تشكيلة تويوتا من سيارات السيدان تتضمن

تويوتا افالون 
األكثــر  الســيدان  ســيارات  مــن  واحــدة  أفالــون  تُعــد 
حداثــًة مــن تويوتــا. وتولــي هذه الســيارة من احلجم 
الكامــل بأربعــة أبــواب أهميــة كبيــرة لتوفيــر الراحة 
والرفاهية بالتناسق مع مظهرها األنيق واالستخدام 
احلصــري للمــواد ذات اجلودة العالية، حيث يتكامل 
األداء البــارع مــع جتربة القيــادة املمتعة على الطريق 
في كل مرة تقودون فيها هذه الســيارة. يبدو األمر 
واضحــاً مــن النظــرة األولــى بأنــه لــم يتم إدخــار أي 
جهــد في تصميــم الهيكل اخلارجي لســيارة أفالون، 
التــي تأتــي مــزودة بعجــالت األلومنيــوم 17 بوصــة 
ملوديــل   اكــس ال اى   و18 بوصــة ملوديــل ليمتيــد. ، 
كما يحيط إطار من الكروم الشــبك األمامي الكبير 
اخللفية،تتمركــز  اجلهــة  وفــي  اجلانبيــة  والنوافــذ 
فوهــات العــادم املــزدوج املثبتــة على جانبــي االمتداد 
الطويــل للمصــد. وميكنكــم االختيــار مــن بني تســعة 
ألوان للطالء الختيار سيارة أفالون اخلاصة بكم مبا 
يتناســب مــع أذواقكــم. تتميــز مقصــورة أفالون من 
الداخل مبســاحتها الواســعة ونوعية املواد املســتخدمة 

ما يتيح لكم إمكانية التمتع بأعلى مســتويات الراحة 
واالســترخاء، حيــث تتســم املقاعد بلمســاتها النهائية 
اللمســات  العاليــة؛ وتضيــف  مــن اجللــد ذو اجلــودة 
اخلشــبية املوجودة على لوحة أجهزة القياس شــعوًرا 
مميــزاً بالفخامــة. كمــا تتميــز فئــة الليميتــد بنظــام 

الترفيه اخللفي الذي يعد ميزة محلية معتمدة.
تويوتا كامرى

ترســي تويــوات كامــرى  معاييــر جديــدة للتصميــم 
واألداء والراحة في فئة مركبات الســيدان متوســطة 
احلجــم. ويهــدف تصميــم اجليــل الثامن مــن تويوتا 
كامــري إلــى اختبــار حــدود األداء والتقنيــات الذكيــة 
بشــكل يضفــي عليهــا شــعوراً معــززاً. وقــد بــدأ فريق 
كليــاً  اجلديــدة  كامــري  تويوتــا  مركبــة  تصميــم 
التصميميــة  اخلطــوط  واضعــاً  الصفــر  نقطــة  مــن 
باســتخدام منصــة »األطر الهيكليــة العاملية اجلديدة 
)أو  املنصــة  مــن  لــكل  كأســاس   TNGA»لتويوتــا
التصميميــة،  والوحــدات  كليــاً،  اجلديــدة  الهيــكل( 
األخــرى،  األساســية  واملكونــات  واإللكترونيــات، 
تتســم  مميــزة  مركبــة  طــرح  فــي  النتيجــة  لتكــون 
بالتصميــم األنيــق والقيــادة ذات االســتجابة العاليــة 
ومستويات. ومنذ إطالقها ألول مرة في عام 1982 
مــع التطــورات املتواصلــة علــى مــدى ثمانيــة أجيــال، 
حظيــت مركبة تويوتا كامري بتقدير كبير من قبل 
العمالء في جميع أنحاء العالم، وذلك ملا تتسم به من 
أداء اســتثنائي ومــا متنحه مــن جتربة قيادة نوعية، 
باإلضافــة إلــى مســتوياتها العاليــة من اجلــودة وقوة 
التحمل واالعتمادية. وقد جنحت تويوتا كامري في 
تعزيــز مكانتها في فئة مركبات الســيدان متوســطة 
احلجم، ســواًء كان ذلك في منطقة الشــرق األوسط 

أو علــى مســتوى العالــم، إذ جتاوز إجمالــي مبيعاتها 
19 مليــون مركبــة. و تاتــى كامــرى مبحركني االول 
4 ســلندر 2.5 لتــرات يولــد 178 حصــان و الثانــى 6 
ســلندر 3.5 لتــرات يىلــد 298 حصــان باالضافــة الى 

موديل الهايبرد.
تويوتا كوروال

اكثــر ســيارة مبيعا فى العالــم. وحتمل مركبة تويوتا 
كــوروال لقــب أفضــل مركبــات شــركة تويوتــا مبيعــاً 
علــى اإلطــالق، إذ ت بيــع مــا يزيــد عــن 46 مليــون 
مركبــة حــول العالــم مبختلــف طرازاتهــا منذ إطالق 
اجليــل األول فــي اليابــان عــام 1966. ومــع التطــور 
املستمر لكل جيل جديد من املركبة، فقد ت تقدمي 
متطلبــات  مــع  تتناســب  جديــدة  ووظائــف  ميــزات 
واحتياجــات العمــالء املتنوعــة واملتطــورة باســتمرار، 
مــع احلفاظ علــى املقومات اجلوهريــة ملركبة تويوتا 
كــوروال، والتــي جتمع بــني املوثوقية العالية وســهولة 
االستخدام، األمر الذي طاملا ُعرفت به هذه املركبة 
منــذ إطــالق اجليــل األول.   ويســتند تصميــم مركبة 
تويوتــا كــوروال اجلديــدة كليــاً علــى منصــة »األطــر 
الهيكلية العاملية اجلديدة لتويوتا« )TNGA(، بشكل 
يضمــن جتربــة قيــادة أكثــر تفاعليــة. ويســاهم كل 
مــن مركــز اجلاذبيــة املنخفــض للمركبــة وهيكلهــا 
اخلارجي األكثر صالبة )بنسبة 60%( ونظام التعليق 
التحكــم  مســتويات  تعزيــز  فــي  الوصــالت  متعــدد 

والثبات، دون املساومة على عوامل الراحة. 
نويوتا يارس

ترسي تويوتا يارس  معايير جديدة في فئة مركبات 
الســيدان املدمجــة وتقــدم جتربــة قيــادة مــن شــأنها 
أن تعــزز مكانتهــا فــي ســوق املركبــات فــي املنطقــة، 

ويعــود الفضــل في ذلك تصميمهــا الفريد وتوفيرها 
ألعلى مستويات الراحة، إلى جانب املزج بني اجلودة 
وأقصــى درجــات التحمــل الذي تشــتهر بــه مركبات 
تويوتــا. و تاتــى تويوتــا يــارس مبحــرك 4 ســلندر 1.5 
لتــر يولــد 105 حصان و تاتى مبودلني االول ســيدان 

و الثانى هاتشباك.
تويوتا 86

جتمــع ســيارة تويوتــا 86 الرياضيــة كالً مــن الطاقــة 
وهيكلهــا  القــوي،  محركهــا  وبفضــل  واألناقــة، 
تعطيكــم  االنســيابي،  وتصميمهــا  الــوزن،  اخلفيــف 
جتربــة قيــادة فريــدة مــن نوعهــا، وأناقــة ملهمــة 
لتنــال إعجــاب الســائقني. ت تصميــم ســيارة تويوتــا 
86 مــن الناحيــة امليكانيكيــة لتقــدم أفضــل أداء علــى 
الطريــق، وهذا ما ينعكس على مظهرها اخلارجي، 
حيث تتعانق الســيارة مع الطريق بشــكل أنيق للغاية، 
للغايــة وال  بشــكل مميــز  األماميــة  الواجهــة  وتبــدو 
ســيما مــن خــالل الشــبك األمامــي الواســع املمتــد بني 
األماميــة  واملصابيــح  األماميــة  الضبــاب  مصابيــح 
عالية الكثافة. ومتثل األقواس فوق عجالت الســيارة 
إميــاءة واضحــة لطابــع تويوتــا 86 الرياضــي، وتعلــو 
عجــالت األلومنيوم بقيــاس ) 17 بوصة(. فيما تتجه 
التــي  طيــات األلــواح اجلانبيــة نحــو اجلهــة اخللفيــة 
تتكامــل فيهــا أنابيب العادم املزدوج مع موجه الهواء 
اخللفي. وهناك سبعة خيارات أللوان الطالء متاحة 
للمشــترين مــن أجل التمتع بلمســة خاصــة وفريدة، 
مبا في ذلك لون األسود الكريستالي سيليكا، واللون 
لهــذه  الرياضــي  الطابــع  يتعــزز  املعدنــي.  البرتقالــي 
الســيارة في الداخل مع دواســات األلومنيوم، واملقود 
ثالثــي األضــالع املغطــى باجللــد، ت تصميــم شــكل 

املقصــورة هندســياً من أجل احلفــاظ على حمايتكم 
وتوفيــر الســيطرة والتحكــم بجميع الوظائف بشــكل 
بســيط وآمن، حيث جتدون جميع األزرار واملفاتيح 
في متناول يدكم. وميكنكم اســتخدام املقعدين في 
اخللــف عنــد احلاجة، أو طيها لألســفل فــي األوقات 
التــي حتتاجون فيها ملســاحة تخزيــن إضافية. تتوفر 
تويوتا 86 مبحرك بوكسر 2.0 لتر يولد 200 حصان.

تويوتا سوبرا  جى ار
بعــد ســنوات مــن اإلنتظــار، عــادت التويوتــا ســوبرا 
حتــت مظلــة جــازو ريســنج. تعتبــر ســوبرا الســيارة 
الرياضيــة املثاليــة منذ تصميمها وإنتاجها في العام 
1978. واليــوم، وبعــد عــدة ســنوات، عــادت تويوتــا 
ســوبرا اجليــل اخلامــس اجلديــد كليــاً إلــى خطــوط 
رياضــي  وتصميــم  بحــت  رياضــي  بــأداء  اإلنتــاج، 
مبهــر، لتســتمر رحلــة األســطورة . أتت ســوبرا جى 
ار بابهى صور السيارات الرياضية لتضخ فى قلوب 
عشــاق مقعد القيادة اكسير اإلثارة بأعلى مستوياتة 
تــروي  فيمــا تتربــع ســوبرا علــى عــرش كل لســان 
عريــق ومســتقبل  تاريــخ  عــن  مقصورتهــا قصصــاً 
يزخــر  للســباق  املبتكــر  هــو تصميمهــا  فهــا  مثيــر. 
املتعــة  القيــادة ليهــب قائدهــا تلــك  أثنــاء  بفعاليتــه 
االســتثنائية بقــوة محركهــا ذي األســطوانات الســت 
املصفوفــة علــى نســق واحد. و فقــد زودت مبحرك 
3 لتــر ذي 6 أســطوانات مصفوفــة علــى نســق واحــد 
ومثبــت فــي مقدمتهــا مع ناقل حركــة أوتوماتيكي 
بثمانــي ســرعات ذي دفــع خلفي لتخطف أنفاســك 
بقــوة 355 حصاناً، ناهيك توزيع وزن الســيارة على 
نحــو مثالــي ضمــن هيــكل متني لكــي تســتطيع كبح 

جماح هذه القوة الثائرة.
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هيونداي موتور تعلن عن عالمة 
IONIQ اجلديدة للسيارات الكهربائية

يقـدم للعمـالء جتربـة قيـادة ثريـة ...

اليــوم عــن إطــالق  أعلنــت شــركة هيونــداي موتــور 
للســيارات   IONIQ اجلديــدة  التجاريــة  عالمتهــا 
لتفتتــح  بالبطاريــات،  تعمــل  التــي  الكهربائيــة 
بذلــك فصــالً جديــًدا فــي مجــال التنقــل الكهربائــي 
يؤكــد ريادتهــا فــي هــذا املجــال. وتعتــزم هيونــداي 
الســيارات  مــن  جديــدة  وطــرازات  جتــارب  تقــدمي 
الكهربائيــة حتــت العالمــة التجاريــة IONIQ تضــع 
االهتمــام، وتركــز  فــي مركــز  العمــالء وحاجاتهــم 
علــى احللــول املتصلــة بنمط احلياة، بحيث تتماشــى 
هيونــداي  رؤيــة  مــع  الكهربائيــة   IONIQ منــاذج 
املســتقبلية التــي صاغتهــا حتــت شــعار »التقــدم مــن 

أجل اإلنسانية«.
التصنيعيــة  خبرتهــا  موتــورز  هيونــداي  وتســتثمر 
الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لتقدمي ثالثة 
 ،IONIQ طــرازات مبتكــرة حتت العالمــة التجارية
وذلــك خــالل األعــوام األربعــة املقبلــة. ويأتــي إطــالق 
عالمــة IONIQ كاســتجابة لطلــب ســوق الســيارات 
الكهربائيــة العاملــي ســريع النمــو، والــذي ســّرع مــن 
خطط هيونداي بشأن إطالق السيارات الكهربائية. 
ومع إطالق  IONIQ؛ تعد هيونداي عمالءها بأعلى 
الكهربائيــة حيــث ســتجمع  الســيارات  مســتوى مــن 
الســيارات حتــت هــذه العالمــة بــني قــدرات ســيارات 
هيونــداي الكهربائيــة احلاليــة مثــل الشــحن الفائــق 
الســرعة، واملقصــورة الداخليــة الفســيحة، والبطارية 

املوفرة للطاقة، مع االبتكارات املستقبلية التي جتمع 
بــني التصميــم والتقنيات واخلدمــات لدمجها داخل 
الســيارة وخارجهــا ملنــح الطرازات اجلديــدة جتارب 

قيادة ثرية، ورحالت سلسة.
ومبناسبة إطالق العالمة اجلديدة؛ قال ونهونغ تشو، 
نائــب الرئيــس التنفيــذي ومدير التســويق العاملي في 
شــركة هيونــداي موتور: »ســتغير العالمــة التجارية 
IONIQ مــن جتربــة عمــالء الســيارات الكهربائيــة 
متامــا وترفــع املعايير العاملية، فمــع تركيز هيونداي 
العمــالء،  علــى تطويــر حلــول متصلــة بنمــط حيــاة 
ســنقدم جتــارب كهربائيــة صديقة للبيئة وســتكون 

جزءا ال يتجزأ من حياة مستخدميها.«
IONIQ حياة جديدة 

قدمــت هيونــداي IONIQ ألول مــرة، التــي قصــد 
أن يدمــج اســمها مــا بــني يدمــج »أيــون« و »يونيك-

مبعنــى فريــد«، وذلــك عندمــا أعلنــت عــن مشــروع 
IONIQ، وهــو مشــروع بحــث وتطوير طويل األجل 
يركــز علــى التنقــل الصديق للبيئة. وخالل املشــروع، 
قدمــت هيونــداي فــي عام 2016 ســيارة حتمل اســم 
IONIQ، وهــي الطــراز األول والوحيــد فــي العالــم 
الــذي كان يقــدم خيــاًرا مــن ثالثة خيــارات ملجموعة 
الهجينــة،  الكهربائيــة  الســيارة  هــم  احلركــة  نقــل 
بالبطاريــة  والهجينــة   ،plug-in بنمــط  والهجينــة 
الكهربائيــة، وذلــك ضمــن هيــكل واحــد. وصــارت 

املتزايــد  هيونــداي  التــزام  اآلن  تعكــس   IONIQ
باالســتدامة واالبتكار، وســتكون مفيــدة في حتقيق 

أهداف الشركة للتنقل النظيف.
وقــد ت تصميــم العالمــة التجاريــة IONIQ لتقــوم 
للســيارة،  البيئــي  األداء  مــع  املتغيــر  التنقــل  بدمــج 
ولعبــت منــذ ظهورهــا وحتــى اآلن دوًرا أساســًيا فــي 
تســتمر  أن  ومخطــط  الكهربائيــة.  الطاقــة  توفيــر 
IONIQ فــي خلــق تــوازن جديد في التنقــل النظيف 
صديقــة للبيئــة وأن تكــون جــزءا ال يتجــزأ من حياة 

مستخدميها من األجيال اجلديدة.
ولن يتم وضع سيارات IONIQ احلالية - الهجينة، 
 IONIQ التجاريــة  العالمــة  حتــت   -  PHEV، EV

اجلديدة.
7 IONIQ / 6 IONIQ / 5 IONIQ

ستطلق هيونداي مجموعة من السيارات الكهربائية 
مبســميات عدديــة حتت العالمــة التجارية اجلديدة، 
حيــث ستشــير األرقــام الزوجيــة لســيارات الســيدان، 
فيما تشير األرقام الفردية لسيارات الدفع الرباعي.

عالمــة  حتــت  اطالقــه  يتــم  طــراز  أول  وســيكون 
احلجــم  متوســطة   CUV ســيارة  هــو   IONIQ
IONIQ 5، ومخطط أن يتم إطالقها في أوائل عام 
 ،’45‘ EV 2021. ويعتمــد تصميمهــا علــى مفهــوم
والــذي كشــفت عنه هيونــداي في معرض الســيارات 
الدولــي )IAA( 2019 فــي فرانكفــورت تقديراً ألول 

سيارة مفهوم للشركة.
5 شــكلها مــن املاضــي   IONIQ واســتلهم مصممــو 
البارامتريــة  البكســل  وحــدات  مــع  بدمجــه  وقامــوا 
نوعــه  مــن  فريــد  تصميــم  عامــل  وهــو  املتطــورة، 
سيســتمر مصممــو هيونــداي فــي دمجــه فــي كافــة 

طرازات IONIQ املستقبلية.
عــام  فــي  الســيدان   IONIQ هيونــداي6  وســتطرح 
2022، والتــي تعتمــد علــى أحــدث مفهــوم للشــركة 
فــي  عنــه  الكشــف  ت  الــذي   ،”EV ”Prophecy
رباعــي  دفــع  ســيارة   ،  7  IONIQ وتليهــا  مــارس؛ 
الكبيرة املخطط تدشــينها أوائل عام 2024. ويتميز 
بشــكلها   Prophecy لـــ  املميــز  اخلارجــي  التصميــم 

الديناميكي الهوائي ذي األبعاد املثالية.
كمــا ســيكون لتصميمــات ســيارات IONIQ قاســم 
 Timeless أو  اخلالــدة  »القيمــة  هــو  مشــترك 
العالمــة  أن كافــة ســيارات هــذه  Value«، مبعنــى 
مــن  مســتوحاة  فهــي  للزمــن؛  عابــرا  قيمــة  متثــل 
النماذج الســابقة، وفي الوقت نفســه متثل جســًرا إلى 

املستقبل.
E-GMP منصة

 IONIQ ســتعتمد كافة طــرازات العالمة التجارية لـ
علــى منصــة معيارية عامليــة كهربائية تُعرف باســم 
E-GMP ، والتــي ســتتيح إمكانيــة الشــحن الســريع 

.plentiful ونطاق القيادة

للمركبــات  املخصصــة  املنصــة  هــذه  تســمح  كمــا 
الكهربائية بإعادة تخيل املقصورة الداخلية للســيارة 
كـ »مســاحة معيشــة ذكية« مع مقاعد قابلة للتعديل 
علــى نحــو كبيــر ومــرن، وخاصيــة اتصــال الســلكي 
وميــزات فريــدة مثــل glove box مصمــم كأدراج. 
التــي  الواجهــات  إلــى  املنصــة  تأثيــر  ميتــد  وســوف 
ســتكون بســيطة وبديهيــة ومصممــة بشــكل مريــح 

ملساعدة الركاب على الشعور بالراحة.
إستراتيجية 2025

أن  مؤخــًرا  موتــور  هيونــداي  مجموعــة  أعلنــت 
املجموعــة تهــدف إلــى بيع مليــون ســيارة كهربائية، 
مــن التي تعمــل بالبطاريات، واالســتحواذ على 10 % 
لتصبح رائدة في مجال السيارات الكهربائية العاملية 

بحلول عام 2025.
شــركة  تهــدف   ،»2025 »اســتراتيجية  إطــار  وفــي 
هيونــداي موتــور نفســها إلــى أن تصبــح ثالــث أكبــر 
شــركة لتصنيع الســيارات الصديقة للبيئــة في العالم 
 560،000 مبيعــات  مــع   ،2025 بحلــول  للمركبــات 

.FCEV باإلضافة إلى مبيعات BEV لطرازات
ويعــزز إطــالق عالمــة IONIQ املخصصــة لنمــاذج 
بالتنقــل  الشــركة  التــزام  الكهربائيــة مــن  الســيارات 
املســتمر كمــزود حللــول  النظيــف ويعكــس حتولهــا 

التنقل الذكي مع حلول خالية من االنبعاثات.



األثنين ٢7 ذو الحجة 1٤٤1 هـ 17 أغسطس ٢٠٢٠ م العدد )٣٣٤(
14

يمكــن لألشــخاص المهتميــن تنزيــل تطبيــق AAB Engage مــن ابــل ســتور أو جوجــل أندريــود 
ــى  ــات المحــددة. يجــب عل ــى رمــز لكــزس فليكــس لاســتفادة مــن الحــزم والمودي ــر عل ــم النق ث
ــل  ــع. مــن أجــل أن يقب ــم الدف ــة الشــخصية ث ــادة والبطاق المشــترك مشــاركة صــورة رخصــة القي
المشــترك فــى البرنامــج يجــب أن يكــون مقيمــاً فــى قطــر وأن ال يقــل  عمــره عــن 21 عامــاً ويدفــع 

رســوم االنضمــام أو إشــتراك الشــهراالول.

برنامج االشتراك  الكامل في «لكزس فليكس»

مــاذا يتـوقــع العـمـيـل من لكــزس فـليـكس؟

لـمــا ا�لـتــــزام 
بسيارة واحدة؟

�شركة عبداهلل عبدالغني واإخوانه - لكـز�س

تطــلق خـدمـة لكـز�س فـلـيك�س
أول خــــــدمــــة اشــــتراك من نــوعـهـــا يف قــطـــر

طريقة التسجيل

ــد الماضــى،  حققــت  ــى مــدى العق عل
لتصبــح رائــدة  قطــر تقدمــا كبيــراً 
فــى خدمــات التنقــل، وتهــدف شــركة 
عبــد هللا عبــد الغنــى وإخوانــه الــى 
مواكبــة هــذا الزخم والمســاهمة بشــكل 
ــوع  ــادة اســتراتيجية التن ــى قي ــال ف فع

ــر. ــى قط ــو ف ــادي و النم االقتص

ألول مــرة فــى قطــر وفــى ضــوء 
عبــد  هللا  عبــد  شــركة  اســتراتيجية 
موتــور  وتويوتــا  وإخوانــه  الغنــى 
كوربوريشــن لانتقــال الــى شــركة 
ــركة  ــت ش ــل، اطلق ــول للتنق ــدم حل تق
ــد الغنــى وإخوانــه خدمــة  عبــد هللا عب

لكــزس فليكــس لألفــراد.

ســيارات  تأجيــر  هــى  المبــادرة 
ــن  ــتراك م ــق االش ــن طري ــزس ع لك
  AAB Engage تطبيــق  خــال 

ــة  ــادرة مرون ــذه المب ــر ه ــث توف ،حي
يوفــر  متميــزة.  وتجربــة  متزايــدة 
ــادة  ــة القي ــخص فرص ــتراك للش االش
ــى قائمــة  ــن الســيارات ف ــل بي و التبدي
ــك  ــهر. ّوذال ــارة كل ش ــزس المخت لك
ــار  ــمل اإليج ــة تش ــوم ثابت ــل رس مقاب
الكونســيرج،  خدمــة  الشــهرى، 
التأميــن، الصيانــة ورســوم التســجيل. 
دفعــه  المشــترك  ماعلــى  وكل 
االشــتراك  قيمــة  الــى  باإلضافــة 
ــات  ــوم محط ــود ورس ــن الوق ــو ثم ه
ــى  ــل ف ــدار التحم ــا مق ــور، وربم العب
هللا(.  )القــدر  حــادث  وقــوع  حالــة 
ــاء  ــة إلغ ــى إمكاني وتجــدر االشــارة ال
االشــتراك فــى أي لحظــة ممــا يعنــي 
عــدم وجــود التــزام طويــل األجــل 

تأجيرأخــرى. خدمــة  اي  مثــل 

الكــروس  الــى  350  وصــوالً 
الكهربائيــة  الهايبــرد  اوفــر 
 RX 450 للبيئيــة  والصديقــة 
تاتــي  حيــن   فــي   .   Hybrid
ــة بســعر شــهري  الحزمــة الفضي
قــدره 3500 لاير قطــري مــع 
إمكانيــة االختيــار بيــن مجموعــة 
تشــمل  والتــى  الســيارات  مــن 
 UX الكــروس اوفــر المدمجــة
200  والكــروس اوفــر متوســطة 
والســيدان    NX 300 الحجــم 
بشــاحن  المــزودة  الرياضيــة 

.IS 200t توربينــي 

ــعان ،  ــامر ش ــيد س ــرح الس ص
ــزس  ــج لك ــترك ببرنام ــو مش وه
ــار ــة االختب  فليكــس خــال مرحل
»أود أن اشــكر شــركة عبــدهللا 
لكــزس   - وإخوانــه  عبدالغنــي 

علــى هــذة التجربــة المذهلــة. لقــد 
كانــت الســيارة حقــا أمنــة، فاخرة 
ومريحــة. برنامــج لكــزس فليكس 
ســوق  فــى  فريــدة  فكــرة  هــو 
تأجيــر الســيارات، فهــو يوفــر 
للعمــاء فرصــة قيــادة طــرازات 
بســعر  لكــزس  مــن  مختلفــة 
أنــا راض جــدا عــن  تنافســي. 
ــد  ــركة عب ــراءات ش ــة وإج خدم
هللا عبــد العنــى وإخوانــه لكــزس، 

 AAB تطبيــق  وبخاصــة 
يوفرالمرونــة  الــذي   Engage

التعامــل«. وســهولة 

ــد العلمــي وهــو  وقــال الســيد خال
علــى  حصــل  آخــر  مشــترك 
تجربــة لكــزس فليكس »لدهشــتي 
جميــع  تلبيــة  تمــت   ، الســارة 
ــيارات  ــعات السـ ــات وتوقـ متطلب
الخاصــة بــي بارتيــاح وفــرح. 
ليــس فقــط مــن أجــل الســهولة 
حــل  يوفرهــا  التــي  والراحــة 
لكــزس فليكــس، ولكــن أيًضــا مــع 
ــعة  ــة واس ــي مجموع ــة ف المرون
مــن الطــرازات التــي تناســب أي 
ــي  ــبة. لكون ــكل مناس ــرف ل محت
مــن محبــي محــركات البنزيــن 
تجربــة  لهــم  يســبق  لــم  الذيــن 
الكهربائــي  الهايبــرد  طــراز 

والصديــق للبيئــة مــن قبــل،  لقــد 
أتــاح لــي برنامــج لكــزس فليكــس 
 AAB تطبيــق  خــال  مــن 
Engage   الفرصــة والراحــة 
إلختبــار طــراز مميــز أصبــح 
ــبة  ــمي بالنس ــكل رس ــداً بش معتم
ــد  ــد هللا عب ــركة عب ــي. أشكرش ل
لكــزس علــى  الغنــى وإخوانــه 
خدمــة  وعلــى  االبتــكار  هــذا 
النخبــة مــن الدرجــة األولــى.”

القــدرة علــى تبديــل الســيارات 
كل  محــددة  مجموعــة  ضمــن 
شــهر، علــى ســبيل المثــال قيــادة 
ســيارة دفــع رباعــى فــي الشــهر 
فــى  ســيدان  أو  وكوبيــه  األول 
الشــهر التالي. ويشــمل االشــتراك 
أيضــاً  التاميــن الشــامل لســيارات 
مصاريــف  تغطيــة  لكــزس، 
خدمــة   ، واألعطــال  الصيانــة 
توصيــل الســيارات وإرجاعهــا 
الــى منــزل المشــترك. القــدرة 
لــكل  شــخصان  تســجيل  علــى 
اشــتراك. بــدون ضامــن أو دفعــة 
فتــرة  إلــى  باإلضافــة  مقدمــة 
عقــد لمــدة 3 أشــهر مــع إمكانيــة 

التجديــد.
ــس  ــزس فليك ــتراك لك ــر اش يتوف
فــى فئتيــن األولــى ذهبيــة والثانية 

مــع  يتناســب  وبشــكل  فضيــة 
ــترك. ــات المش ــة واحتياج ميزاني

تقــدم الحزمــة الذهبيــة الفاخــرة 
بســعر اشــتراك قدره 4500 لاير 
قطــري مــع إمكانيــة االختيــار مــا 
بيــن 4 ســيارات بدءاً مــن الكوبيه 
RC 350 مــرورواً  الرياضيــة 
 GS 300 ب الســيدان الواســعة 
 RX األنيقــة  اوفــر  والكــروس 

كبسة زر واحدة
لتعيش التجربة
المذهلة

إختيارك يصلك
حتى باب بيتك
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توفر شركه عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه الوكيل الوحيد 
لشــركة لكــزس فــى قطراكبــر مجموعــة مــن ســيارات 
الدفــع الرباعــى و التى اكتســبت افضل ســمعة من حيث 
او  املدينــة  طرقــات  فــى  املوثقيــة  و  التنــوع  و  القيمــة 
طرقــات الســفر او الطرقــات الوعــرة . ســيارات الدفــع 
الرباعــى مــن لكــزس جتمــع بــني القــدرة علــى الطــرق 
الوعرة و الراحة على طرق املدينة . كل السيارات توفر 
مكان تخزين ممتاز لالمتعة بالضافة الى الرحابة فى 
مقصــورة الــركاب. ت دعــم مبيعــات ســيارات لكــزس 
مــن قبــل صالة عــرض لكزس. وبجانــب تصميم املبنى 
اخلارجــي فقــد  حرصنا على خلق محيــط داخل املبنى 
يوفــر أقصى مســتويات الراحــة والفخامة لعمالئنا عند 
زيارتهــم للمعــرض او عمــل اإلجــراءات  الالزمة لشــراء 
منطقــة  وبجانــب  املعــرض.  مــن  ســياراتهم  واســتالم 
عرض الســيارات وتســليم السيارات في الطابق األرضي 
الفاخــرة  الوجن  ســاكورا  صالــة  توجــد  املعــرض  مــن 
املخصصــة ملالكــي ســيارات لكزس في الــدور االول من 
املبنــى تخــدم عــدة أغــراض قــد تلــزم عمــالء لكــزس. 
اجلديــر بالذكــر ان معــرض لكزس مقام على  طابقني 
رئيســيني ، الطابــق األرضــي 2900 متــر مربــع ، الطابق 
األول 1200 متــر مربــع و الطابــق الســفلي 1400 متــر 
مربــع ميكــن عــرض مــا مجموعــه 34 مركبــة 22 منها 
في الطابق األرضي & 12 في الطابق السفلي. تستوحى 
صالــة العــرض ببســاطة للثقافــة اليابانيــة التقليدية إلى 

جانب صالة ترحيب مذهلة.

سيارات الدفع الرباعى من لكزس تشمل 
LX لكزس

حتتــل لكــزس LX مكانــه خاصــة فــي قلــب كل مواطن 
فــي قطــر، حيــث تربطهــم عالقــة مــودة جتــاه لكــزس 
LX ، ســبب عشــق الســيارة  هــو اجلــودة العاليــة, املتانــة 
وإمكانيــة االعتمــاد عليهــا. »يحمــل اســم لكــزس بــكل 
فخــٍر إرثــه العريق املتمّثــل في موثوقيتــه العالية وأدائه 
االســتثنائي علــى مختلــف أنواع التضاريــس، وقد أصبح 
فــي  اليوميــة  النــاس  حيــاة  مــن  أساســياً  جــزءاً  يشــكل 
الرائعــة  التحفــة    LX العالــم.  ســيارة  أنحــاء  مختلــف 
التى تتربع على قمة تشــكيلة ســيارات لكزس الرياضية 
العمليــة جتمــع بــني األداء الرياضــى القــوى والتصميــم 
الــذى يليق بقائدة أســطول مميزة بــني الرقى و األناقة 

املهيبني اللذين مييزان فخامة لكزس عن سواها.
ســيارة لكــزس تعبر عــن زعامتهــا للســيارات الرياضية 
العمليــة باحلضور الديناميكى للدفع الرباعى احلقيقى 
تتطلــب  التــى  األراضــى  الستكشــاف  صنعــت  وكونهــا 
الرباعــى  الدفــع  وقــدرات  القــوة  فــإن  خاصــة  قــدرات 
علــى  الصعبــة  التحديــات  مــع  بثقــة  بالتعامــل  الكفيلــة 
الطــرق الوعــرة تســهم ايضا فــى حتقيق مســتويات غير 
عادية من الراحة وسهولة القيادة على الطرق املعبدة. 
إنهــا تنبــض باألناقة املتطــورة مبظهرها امللفت لألنظار 
وأدائهــا احليــوى املتوثــب علــى الطــرق الســريعة وفــى 
شــوارع املدينــة. و فــى قلب هــذا االنصهــار الراقى للقوة 
واملتعــة تكمــن تكنولوجبــا لكــزس املتطــورة املتمثلــة فى 

األداء الرائــع حملــرك 8 اســطوانات  V وناقــل حركــة الي 
)أومتاتيك( 8 سرعات وشاصي صلب بدرجة استثنائية 
جــرى موازنتــه بأســلوب يركــز على اإلنســان من خالل 
عمليــة إدمــاج التكنولوجيــا املتقدمــة فهــو يســاعد علــى 
القيــادة فــى ظــروف الطرقــات الوعــرة الصعبــة ويوفر 
حتكما حدسيا تلقائيا وراحة البال لزيادة متعة القيادة 

على الطرقات. 
GXلكزس

علــى  وتاكيــد  املبتكــرة  فكرتهــا  ثنائيــة  مــع  انســجاما 
اســتثنائية وأناقــة فــي الدينامكيــة التــي ال تضاهى جتد 
بيئتهــا  فــى  نفســها  الرياضيــة  العمليــة     GX ســيارة 
الطبيعية متاما فى كل من املديتة و البرية على السواء. 
والســر فــى هــذة املرونــة هــو بنيــة اجلســم علــى الهيكل 
علــى  اجلســم  هيــكل  تركيــب  فيهــا  التــى ت  املتطــورة 
شــاصي فــوالذي عالــي الشــدة والــذى بقوتــه الهائلــة ال 
يتأثــر بقــوى االلتــواء عند القيــادة على األراضــي الوعرة 
ويعــزل بــني املقصورة والهيكل لقيــادة عدمية االهتزاز 
ايضــا  الســيارة  و  الطــرق.  انــواع  علــى جميــع  ومريحــة 
V مجمــع  مجهــزة مبحــرك 8 اســطونات علــى شــكل 
يدويا ويتميز بسالســة فائقة ســواء على الطرق الوعرة 
أو املعبــدة لبلــوغ وجهتــك املقصــودة براحــة تامة فضال 

عن اهميته فى اقتصاد الوقود.
إن مالمــح التصميــم املذهــل والقوة الهائلــة تتيح احليز 
تتيحــه ســيارة  رياضيــة عمليــة كبيــرة  الــذي  الكامــل 
جلينيــات  الشــديد  بالرســوخ  انطباعــا  وتعطــي  وقويــة 

املغزليــة”  “الشــبكة  إلــى  النظــر   عنــد  لكــزس  عائلــة 
الفريــدة مــن نوعهــا واملصابيح الرئيســية املميــزة طراز
LED ذات العيــون الثالثيــة و املصابيــح اخللفيــة . و في 
املقصــورة يتجلــى مزيــج القــوة و االناقــة فــى خطــوط 
مظهــر الســيارة و املــواد الناعمــة املصنوعــة منهــا. أمــا 
اوضاع القيادة الدقيقة فتوفر للسائق معلومات مميزة 
وحتكــم اســتثنائي اثنــاء القيــادة علــى الطــرق الوعــرة. 
وتساهم تقنيات األمان املتطورة فى حتقيق املزيد من 

راحة البال أينما قد يأخذك إلهام االستكشاف.
RX لكزس

املتقدمــة”  “الفخامــة  مفهــوم  تطويــر  جــرى  لقــد 
للموديــل  RX بهــدف ترســيخ ثــالث عناصــر أساســية 
ملتعة القيادة: ‘التصميم الفخم واجلريء’، “والقيادة 
وإمكانيــة  التقــدم  فائقــة  “والتقنيــات  الديناميكيــة’, 
واجلــريء”  الفخــم  “التصميــم  يركــز  االتصــال”. 
علــى األبعــاد اجلريئــة واألنيقــة التــي متــزج بــني القــوة 
الدقيقــة  الوظيفيــة  املكونــات  متتــزج  واحلدية.حيــث 
بسالسة مع الهيكل اخلارجي املثير لتولد تصميما قويا 
واعدا يضيف باالناقة احلادة. ويســعى مفهوم القيادة 
الديناميكية الى ترسيخ اإلحساس مع السيارة لتحسني 
متعــة القيــادة من خالل متاســك بنية اجلســم و نظام 
التعليــق . و يســهم كل مــن التســارع الســلس واللمســات 
حتقيــق  فــى  القيــادة  عجلــة  علــى  املريحــة  الذكيــة 
بتوجيــة  دقيــق  وإحســاس  ممتــازة  دوران  خصائــص 
عجلة القيادة يتجاوب بســرعة مع أفعال الســائق سواء 

كنــت تنعطــف فــى احــد التقاطاعــات أو تقــوم بتغييــر 
مســار الســيارة من حارة سير الى اخرى على الطريق 
الســريع. لكــزس RX متوفــرة مبحــرك ســعة 3.5 لتــر 
6 اســطونات يولــد 296 حصــان. الســيارة ايضا متوفرة 

مبحرك هايبرد.
NX لكزس

ت تطويــر ســيارة NX حــول مفهــوم ســيارة رياضيــة 
ســيارات  مــن  قادمــا  جيــال  لتكــون  للمدينــة  راقيــة 
 SUV لكــزس يركــز علــى الطبــع احلضــاري لســيارات
)الســيارات الرياضيــة العمليــة( الفاخــرة . و الهدف من 
التعبيــر بكلمتــي راقية للمدينة هــو ابتكار حلول دقيقة 
ملتطلبــات التنقــل املرتبطــة باحليــاة فى املدينــة, و ذالك 
بتوفيــر تقنيــات متقدمة وأداء بيئي ممتاز و خصائص 
وجتهيــزات لكــزس الراقية التى حتقــق اجلودة املميزة 
و متعــة القيــادة. أمــا كلمــة رياضيــة فتعبــر عــن طبيعة 
الفرديــة  و  باجلــرأة  يتســم  الــذى  املظهــر  ديناميكيــة 
الشــديدة. NX   هي ســيارة رياضية عملية ذات تركيز 
علــى احتياجــات القيــادة فــى املدينــة بدرجة من شــأنها 
تغييــر قوانــني اللعبــة. ميكنها من التجــاوب بال مجهود 
مــع متطلبــات حركــة املــرور فى املدينــة , دائمــة التغير 
فــى  وكفائــة  الديناميكــي,  و  النشــط  املعيشــة  لنمــط 
اســتهالك الوقود جتســد قيم الوعي البيئي واخلصائص 
والتجهيــزات املتطــورة والتفاصيــل الدقيقــة التــى تعــد 
السمة البارزة لسيارة لكزس. NX   متوفرة مبحرك 4 

سلندر 2 لتر تولد 235 حصان.

عبد اهلل عبد الغنى توفر خدمة
اختر سيارة الدفع الرباعي التي تناسبك من لكزس

جتمع بني القدرة على الطرق الوعرة و الراحة على طرق املدينة ...


