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رام رام ١٥٠٠١٥٠٠ تـي آر إكـس  تـي آر إكـس ٢٠٢١٢٠٢١

أسـرع وأقـوى شاحنـة فـي العالـم أسـرع وأقـوى شاحنـة فـي العالـم 

طـريـق الـمـطـار:  هاتف: 9045 4448 (٩٧٤+)     فاكس: ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح, حتى ٩ مساًء; الجمعة: ٤ عصر! إلى ٨ مساًء

مواعيد خدمة ما بعد البيع: من السبت إلى الخميس، ٧ صباح, حتى 7 مساًء; تقفل أيام الجمعة

www.facebook.com/unitedcarsalmana 
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شاحنة رام شاحنة رام ١٥٠٠١٥٠٠ تي آر إكس  تي آر إكس ٢٠٢١٢٠٢١  
األسـرع واألقوى في العالماألسـرع واألقوى في العالم

شاحنة رام ١٥٠٠ تي آر إكس إصدار ٢٠٢١ اجلديدة 
الشاحنات،  عالم  في  األشرس  السيارة  هي  كلياً 
مجال  في  الرائدة  كالعالمة  رام  مكانة  وترسخ 
الشمالية.   أمريكا  في  الوعرة  للطرق  الشاحنات 
وتوسع رام تي آر إكس مجموعة الطرازات خفيفة 
واألداء  القوة  في  جديدة  معايير  وتضع  التحمل 
بفضل  طن  نصف  حمولة  ذات  الشاحنات  فئة  في 
محرك هيمي HEMI® سوبرتشارج V٨ سعة ٦٫٢ 

لتر. 
ويعّلق مايك كوفال، رئيس عالمة رام في مجموعة 
فيات كرايسلر للسيارات أمريكا الشمالية، قائالً: « 
 ٢٠٢١ إصدار  إكس  آر  تي   ١٥٠٠ رام  شاحنة  تشكل 
اجلديدة كلياً املعيار الذي يحتذى به لشاحنات البيك 
آب ذات األداء املتطرف وترسخ مكانة رام كالعالمة 
رام  الوعرة.  للطرق  الشاحنات  مجال  في  الرائدة 
عالية  الشاحنات  مجال  في  عريق  بتاريخ  تفخر 
توسيع  مع  العراقة  هذه  ترّسخ  إكس  آر  وتي  األداء 
التحمل  خفيفة  الشاحنات  طرازات  مجموعة 
بفضل املزيج األروع من األداء والقدرات والفخامة 

والتكنولوجيا في فئتها.»
ويقول السيد دينيس أشوورث ، املدير العام لشركة 
املتحدة للسيارات املانع: «لقد انتظرنا شاحنات رام 
تي آر اكس لوقت طويل ونحن متحمسون لتقدميها 
رام  عالمة  شهدت  القطري».  السوق  إلى  أخيًرا 
السنوات  مدى  على  قطر  في  كبيًرا  منًوا  التجارية 
العديدة املاضية ، وسيتوج هذا النجاح اآلن بتقدمي 
أسرع وأقوى شاحنة في العالم.» و أضاف « نتوقع 
ديسمبر  في  الدوحة  إلى  األولى  الشحنة  وصول 
٢٠٢٠ وقد تلقينا بالفعل عدًدا كبيًرا من احلجوزات. 
للغاية  واعدة  اآلن  حتى  تلقيناها  التي  التعليقات 
املنتجات  أفضل  تقدمي  إلى  دائًما  نتطلع  ونحن   ،

لعمالئنا في دولة قطر.»
 ®HEMI  تستعني رام تي آر إكس مبحرك هيمي
 ٧٠٢ بقوة  يعمل  لتر   ٦٫٢ سعة   V٨ سوبرتشارج 
مما  الدوران،  عزم  من  رطل-قدم  و٦٥٠  حصان 
في  ميالً   ١١٨ قدرها  قصوى  سرعة  تبلغ  يجعلها 
الساعة. ومع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع تورك 
سرعات  بثماني   ٨HP٩٥  TorqueFlite فاليت 

الشاحنة  حتقق  املرتفع،  العزم  حتمل  على  وقدرة 
ميالً   ٦٠ إلى  صفر  من  األداء:  من  جديداً  مستوى 
 ١٢٫٩ في  ميل  ربع  وعبور  ثواٍن   ٤٫٥ في  الساعة  في 

ثواٍن عند سرعة ١٠٨ أميال في الساعة.
سوبرتشارج   ®HEMI هيمي   محرك  ويتميز 
مجّرب  األداء  عالي  محرك  بأنه  لتر   ٦٫٢ سعة   V٨
لفترات  األول  الطراز  من  أداًء  ويعطي  ومتني، 

قيادة طويلة من دون تراجع في األداء.
 ٢٠٢١ إصدار  إكس  آر  تي  رام  شاحنة  وتستطيع 

سحب  وميكنها  بوصة   ٣٢ بعمق  مياه  في  السير 
قصوى  حمولة  مع   ،٨,١٠٠ قدرها  قصوى  حمولة 

تبلغ ١,٣١٠ أرطال. 
مع  الالفت  الشكل  يجمع  جديد  خارجي  تصميم 

ً الطابع العملي جدا
بطّلة   ٢٠٢١ إصدار  إكس  آر  تي  رام  شاحنة  تتميز 
هجومية مع هيكل عريض جداً. وعلى غرار خبير 
تلفت  أنيقة،  بذلة  يرتدي  الذي  القتالية  الفنون 
الشاحنة األنظار بفضل هيكل يشبه الساعة الرملية 

عريضة  عجالت  وأقواس  جانبية  مصدات  يضّم 
من  إطارات  تغطي  املركبة  املواد  من  مصنوعة 
 Goodyear Wrangler Territoryجوديير نوع 

All-Terrain R١٨/٦٥/٣٢٥  قياس ٣٥ بوصة. 
رام  طرازات  من  أعرض  إكس  آر  تي  رام  شاحنة 
األطراف  وتساعد  بوصات  بثماني  األخرى   ١٥٠٠
التعويض  على  املركبة  املواد  من  املصنوعة  الواسعة 
بني  العرض  في  بوصات   ٦ قدرها  زيادة  عن 
إطاراً  عادة   ١٥٠٠ رام  شاحنات  وتضم  العجالت. 

تصميم  فريق  على  كان  لكن  بوصات   ٨ عرضه 
إلطار  تتسع  مساحة  تأمني  على  العمل  إكس  آر  تي 

بعرض ٩ بوصات.
األمام  إلى  ميليمتراً   ٢٠ األمامي  احملور  نقل  ومت 
 Goodyear Wranglerإلطارات السيارة  لتتسع 
 ٣٥ قياس    All-Terrain  R١٨/٦٥/٣٢٥  Territory
وتتاح  إكس.  آر  تي  لشاحنة  حصرياً  املصممة  بوصة 
هذه اإلطارات مع عجالت قياس ١٨ بوصة مع قدرة 
استيعاب مثبت لإلطارات مع حلقات بألوان متشابهة.
املصد  طرفي  على  جانبية   LED مصابيح  وتعطي 
تتميز  إكس  آر  تي  جتعل  الفتة  إنارة  شكل  األمامي 
بشكل أكبر عن غيرها من السيارات، سواء في الليل 
من  املصنوع  احملرك  غطاء  ويضم  النهار.  في  أم 
داخل  مدمجة  طرفية   LED مصابيح  األلومنيوم 

الفتحة في الغطاء.
عن  مسؤولة  احملرك  غطاء  في  الفتحة  وهذه 
هيمي  محرك  إلى  يدخل  الذي  الهواء  من  ٥٠املئة 
فيما  لتر   ٦٫٢ سعة   V٨ سوبرتشارج   ®HEMI
وتترافق  األمامي.  الشبك  عبر  الباقي  الهواء  يدخل 
العناصر التصميمية على غرار فتحة غطاء احملرك 
جانب  على  الهوائي  الستار  مثل  ثانوية،  تفاصيل  مع 
املصابيح األمامية، مما يخفف من مناطق الضغط 
للهواء  ويسمح  األماميتني  الزاويتني  عند  املرتفع 

بالعبور عبر الطرفني اجلانبيني.
عملية  أهداف  حتقيق  من  إكس  آر  تي  وتتمكن 
وشبك  فريد   R-A-M شعار  خالل  من  للغاية 
أمامي وغطاء محرك ولوحات انزالقية ومصّدات 
مقارنة  أكبر  بات   R-A-M فشعار  فوالذية. 
تصميماً  ويضّم  األخرى   ١٥٠٠ رام  بطرازات 
قياسياً  السيارة  وجتهز  الهواء.  مرور  يسهل  بثقوب 
ولون   LED بتكنولوجيا  فاخرة  أمامية  مبصابيح 

أسود مع كشافات مزدوجة الوظيفة.
سفلية  سكك  اختيار  إكس  آر  تي  شراة  وبإمكان 
السفلي  السيارة  وطرف  الهيكل  حلماية  جانبية 
املطلي  باأللومنيوم  سفلية  صفائح  أم  أفضل  بشكل 
باملسحوق للطرقات الوعرة. وميكن احلصول بشكل 
وعلى  السيارة  جانبي  على  رسوم  على  اختياري 

غطاء احملرك على حد سواء أم بشكل منفصل.

املتحدة للسيارات املانع الوكيل احلصري في السوق القطري ...املتحدة للسيارات املانع الوكيل احلصري في السوق القطري ...

مايك كوفال:مايك كوفال:
تشكل شاحنة رام تشكل شاحنة رام 
١٥٠٠١٥٠٠ تي آر إكس  تي آر إكس 

املعيار الذي يحتذى املعيار الذي يحتذى 
به لشاحنات البيك آب به لشاحنات البيك آب 
ذات األداء املذهلذات األداء املذهل

دينيس أشوورث:دينيس أشوورث:
شهدت عالمة رام التجارية شهدت عالمة رام التجارية 
منًوا كبيًرا في مبيعاتها منًوا كبيًرا في مبيعاتها 
على مدى السنوات املاضية على مدى السنوات املاضية 
في السوق القطريفي السوق القطري



    

إلى  للمسافرين  الرحالة  دّونها  نصيحة  أغرب 
املريحة  األحذية  من  تكثر  أن  مالطا،  جزيرة 
باب  من  خروجك  بعد  كثيراً  ستستخدمها  ألنك 
مطار مالطا الذي يشبه محطة باصات، وأعتقد 
سائقي  مع  بتعاملك  سيترّسخ  االنطباع  هذا  أن 
سيارات األجرة، فهم أشبه مبافيا ارتفاع األسعار 
دون التقيد مبعايير االحتاد األوربي، فعلى الرغم 
 ،٢٠٠٤ عام  األوربي  االحتاد  مالطا  دخول  من 
عن  والعاطلني  الفقراء  خروج   السهل  من  وبات 
العمل إلى السوق األوربي املتعطش لأليدي العاملة 
الرخيصة، التي حتمل جينات أوروبا -مع أن هذا 
مشكوك في أمره- فاجلزيرة أقرب جغرافًيا إلى 
ولكن  العربية،  إلى  أقرب  لغتها  وحتى  إفريقيا، 
ضم  على  االحتاد  دول  وافقت  ودينًيا-  -سياسًيا 

في  تعنتت  الوقت  نفس  وفي  املسيحية،  مالطا 
األوروبيني  أن  ويبدو  اإلسالمية،  تركيا  قبول 
في  ُن  يُؤذِّ السائد «كأنه  املثل  على  احلفاظ  أرادوا 
مالطا»، خوًفا من «اإلسالم فوبيا» مع العلم أنك 
لو سألت أغلب مواطني االحتاد األوروبي جتدهم 
يرشحون دخول تركيا أكثر من رومانيا ومالطا! 
عبئًا  تكون  لن  التي  تركيا  اقتصاد  قوة  والسبب 
على كاهل اخلزينة األوربية،  خاصة بعد مقولة 
«خراب مالطا» حيث يحكي لنا املؤرخ «جيليبيرتو 
مالطا  بونابرت  نابليون  احتل  عندما  أنه  أباتا» 
تقع  ما  كل  ونهب  بهدم  جنوده  أمر  ١٧٩٨م، 
ثم  صقلية،  إلى  املالطيون  ففر  عليه،  أيديهم 
ليجدوا  ١٨٠٠م،  اإلجنليزي  االحتالل  مع  عادوا 

لم  اليوم  إلى  حينها  ومن  اخلراب»  «بعد  مالطا 
أملانيا  ماما  من  احلياة  بُقبلة  إال  االقتصاد  يتعاَف 

إرضاًء لبابا الفاتيكان.
صناعًيا،  فقيرة  مالطا  ومازالت  الدعم  هذا  كل 
وأغلب شبابها هاجر للعمل في مصانع السيارات 
بدخول  لهم  يُسمح  ولم  فقط،  كعمال  أملانيا  في 
مجال اإلبداع، وعلى حد علمي ليس في مصانع 
السيارات فقط بل في أغلب الصناعات األوروبية، 
االحتاد  بطاقة  يحمل  املالطي  العامل  صحيح 
أوروبا  أثرياء  نظر  في  مازال  لكن  األوروبي، 
ذلك  على  ويستشهدون  فقًرا،  وأكثر  ذكاًء  أقل 
بأن مالطا تتكون من سبع جزر، ثالث منها غير 
موزعون  نسمة  ألف   ٤١٦ وإن  بالسكان،  مأهولة 
واألكبر  مساحًة  األصغر  األربعة  اجلزر  بني 
العاصمة  في  ذروتها  تشاهد  التي  سكانية  كثافة 
يزحف  األجرة  سائق  مازال  لهذا  مخيف،  بشكل 
بقوة  تتحرك  التي  السيارات  آالف  بني  بسيارته 
عربية  استهالكية  جمعية  طابور  وكأنها  الدفع، 
مدعومة،  بأسعار  الصالحية  منتهية  حلوًما  تبيع 
مالطا  شوارع  في  السيارات  تكدس  سبب  يرجع 
يقارب  ما  إلى  يصل  الذي  السيارات  عدد  لكثرة 
سكانها-  عدد  نفس  -تقريباً  سيارة  ألف   ٤٠٠
باستخدام  الرّحالة  نصح  من  تتعجب  ال  لهذا 
ارتفاع  مع  األجرة  ثمن  الرتفاع  املريحة  األحذية 
لهذا  األجرة  سيارات  داخل  البقاء  ساعات  عدد 
يقال: إن املالطيني يقضون نصف حياتهم داخل 

سياراتهم ..هذا واهللا أعلم.

في مالطا
الكل عنده سيارة 

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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اإلطالق األول لطرازي اإلطالق األول لطرازي CSCS  BMW M٢BMW M٢ و وBMW M٢BMW M٢ من فوتورا  من فوتورا ٢٠٠٠٢٠٠٠ في قطر والشرق األوسط في قطر والشرق األوسط
... BMW لعالمة M الفردان للسيارات تكشف عن طرازين حصريني ضمن الفئة

مجموعة من أروع طرازات رولزمجموعة من أروع طرازات رولز--رويس رايث تتألق في قطررويس رايث تتألق في قطر
الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصـــري ...الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصـــري ...

كارز  موتور  رولز-رويس  عرض  صالة  تستضيف 
 ٣١ لغاية   ٢٥ من  حصرية  فعاليًة  باللؤلؤة  الدوحة 
طرازات  من  مجموعة  احث  لعرض   ٢٠٢٠ أغسطس 
حسب  للتصميم  «بيسبوك»  فريق  إبداع  من  رايث 
والتصاميم  األلوان  من  بتوليفة  تتمتع  التي  و  الطلب 
رولز- لشركة  خصيصاً  صممت  والتي  احلصرية 
رولز- سيارات  جتّسد  الدوحة.   كارز  موتور  رويس 
عنواناً  وتشّكل  والرفاهية،  األناقة  ذروة  رويس 
في  أبدع  وقد  العالية  واملهارة  االستثنائية  للحرفية 
تصّور مفهومها نخبة من املصممني املتمرسني لدى 
دار رولز-رويس في جودوود. هذا وتُعتبر مجموعة 

للتصميم  بيسبوك  برنامج  ضمن  املصممة  رايث 
احلصري حتفًة فنية بكل معنى الكلمة، حيث تصنع 
املواد  أجود  باستخدام  ومهندسني  حرفيني  بأيدي 
شغف  على  معولني  والتطبيقات،  التقنيات  وأحدث 
االبتكار املعهود من العالمة وأعلى مستويات الكفاءة 
األنيق  االنسيابية  اخلارجية  اخلطوط  متتاز  الفنية. 
والتصميم الداخلي الفاخر في طرازات رايث مبستوى 
عاٍل من املهارة والدقة مبا يالمس طموحات النخبة 
سيارات  أكثر  من  رايث  طراز  ويُعّد  العمالء.  من 
إذ  الشركة،  تاريخ  في  وديناميكية  قوًة  رولز-رويس 
لروح تشارلز ستيوارت رولز ويحاكي  يجّسد تخليداً 

كما  اليدوية.  واحلرفية  والرقي  الفخامة  جوهر 
وقد  واجلرأة،  واألناقة  بالقوة  رايث  سيارة  تتحّلى 

باتت تشّكل أصدق تعبير عن اإلبداع والرفاهية. 
االسترخاء  من  الضيوف  سيتمكن  الفعالية،  وخالل 
مبشاهدة  واالستمتاع  الفاخرة  اجللدية  املقاعد  في 
األلياف  مصابيح  بفعل  املتأللئة  النجوم  مجموعة 
وعندما  السقف.  بطانة  امتداد  على  الرائعة  الضوئية 
وأمناط  مبهرة  ألوان  تطالعك  السيارة  أبواب  تفتح 
بأكمله.  الداخلي  التصميم  تزّين  متباينة  درزات 
فّن  الدوحة  كارز  موتور  رولز-رويس  تستعرض 
رحاب  في  بلونَني  املتناغمة  رايث  سيارات  ابتكار 

على  حصرية  مجموعة  أروع  تضّم  التي  صالتها 
اإلطالق. وستُعرض في هذه الفعالية خمسة طرازات 
من سيارة رايث و متتاز جميعها بتوليفة ألوان رائعة 
وخصائص تصميم فريدة، أّولها طراز رايث بهيكل 
خارجي باللون األزرق الكوبالتو الصارخ واألسود في 
بلون  متباينة  بدرزات  الداخلي  التصميم  يّتسم  حني 
املاندرين وفرش متمّيز بلون األزرق الكوبالتو. متتاز 
املقصورة الداخلية بتصميم فخم مصنوع من اجللد 
احلواف  مع  يتباين  الذي  املوجيلو  األحمر  باللون 
عالوة  أنيق.  أسود  بهيكل  واحملاطة  املذهلة  السوداء 
باللون  األنيق  اخلارجي  التصميم  ميتّد  ذلك،  على 

للسيارة  الداخلية  املقصورة  ليطال  األركتيك  األبيض 
إلضفاء  املاندرين  بلون  مطّرزة  زوايا  إلى  وصوالً 
ملسة من األلوان الزاهية على خلفية بيضاء نقية. أما 
رايث التي ميتاز تصميمها اخلارجي باللون البرتقالي 
امليتاليكي والذي يتكامل مع التصميم الداخلي باللون 
فهو  املاندرين،  بلون  والدرزات  األركتيك  األبيض 
في  املعروضة  رايث  سيارات  مجموعة  بني  األبرز 
الصالة. ومن بني طرازات رايث املعروضة أيضاً تلك 
التي تتألق بلون سيشل الرائع والتي جتّسد أبهى أنواع 
بلون  موكاسان  وقوامات  ذهبية  ملسات  مع  الفخامة 

األحمر الداكن تنضح رقياً وأناقة.
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(كيــا موتــورز)(كيــا موتــورز)
تكشف عن سونيت تكشف عن سونيت 
الرياضيـــةالرياضيـــة
متعددةمتعددة

األغراض األغراض 
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كشــفت شــركة «كيا موتورز» عن ســيارة كيا سونيت 
اجلديــدة عامليــاً عبــر عــرض تقدميــي رقمــي، وتعــد 
متعــددة  الرياضيــة  كيــا  ســيارات  أحــدث  ســونيت 
وأحــدث  للمــدن،  املخصصــة  املدمجــة  األغــراض 
منتجــات أســواقها العاملية املصنوعة فــي الهند، حيث 
يتــم إنتاجهــا فــي معمل كيا املتطور فــي أنانتابور، في 
واليــة أنــدرا برديــش الهنديــة. ومــع ســيارة ســونيت 
الســيارات  فئــة  موتــورز»  «كيــا  تدخــل  اجلديــدة، 
 Compact) الرياضيــة متعــددة األغــراض املدمجــة
SUV)، وتضع معايير جديدة مبا تقدمه من ميزات 

هي األفضل في هذه الفئة.
وجــاء اإلطــالق العاملــي للســيارة اجلاهــزة لإلنتاج بعد 
الكشف عاملياً عن تصميم سيارة سونيت في معرض 
دلهــي للســيارات فــي فبراير ٢٠٢٠، وســتبدأ مبيعات 
السيارة اجلديدة قريباً في الهند، لتتبعها العديد من 

أسواق كيا العاملية.
وقــال هــو ســانغ ســونغ، رئيس شــركة «كيــا موتورز» 
ورئيســها التنفيــذي: ”شــركة ’كيا موتورز’ مســتمرة 
فــي إثبــات نفســها عامليــاً مــن خــالل املنتجــات املميزة 
بتصاميمهــا الفريــدة وجودتهــا عامليــة املســتوى، إلــى 
جانب ’القدرة على اإلدهاش’. كل ما حتتويه سونيت 
اجلديدة كلياً حصري بســيارات كيا، ومن املؤكد أنها 
ســتحقق املتعــة لــكل مــن الســائقني والــركاب. بفضــل 
أســلوب تصميمهــا اجلــريء واملعاصــر، وديناميكاتها 
امليــزات  وأحــدث  القيــادة،  متعــة  مــن  تزيــد  التــي 
ســونيت  لتســاهم  كيــا،  مــن  املتقدمــة  التكنولوجيــة 
بــأن  طموحاتنــا  حتقيــق  فــي  كبيــر  بشــكل  اجلديــدة 
العمــالء،  ملختلــف  املفضلــة  التجاريــة  العالمــة  نكــون 
خصوصاً جيل األلفية واألجيال األصغر ســناً. ســيارة 
سونيت اجلديدة تلبي العديد من احلاجات في سوق 
الســيارات الرياضيــة متعــددة األغــراض اآلخــذة فــي 
النمو، سواًء داخل الهند أم خارجها، وستجذب عدداً 

أكبر من العمالء إلى عالمة كيا“.
العــام  املديــر  شــيم،  كوكهيــون  قــال  جانبــه  ومــن 
الهنــد:  موتــورز»  لشــركة «كيــا  التنفيــذي  والرئيــس 
”إننــا متحمســون جــداً لتقــدمي ســيارة ســونيت التــي 
جنــاح  بعــد  العامليــة.  للألســواق  الهنــد  فــي  صنعــت 
سيارتي سيلتوس وكرنفال، نحن واثقون من أن كيا 
ســتحقق تغييــراً جذريــاً فــي قطــاع جديد من أســواق 
الســيارات في الهند بسيارة سونيت، وذلك عبر تلبية 
مت  للعمــالء.  املتحققــة  غيــر  والتطلعــات  احلاجــات 
تصميــم وتطويــر كيــا ســونيت لتوفــر أفضــل جتربــة 
فــي فئتهــا لناحيــة اجلــودة والتصميــم والتكنولوجيــا 
وامليــزات املختلفــة وســهولة القيــادة، ولتجــذب طيفاً 
واســعاً مــن العمــالء فــي مختلــف القطاعــات. ســيتم 

إنتاج ســيارة ســونيت في معملنا املتطور في أنانتابور 
لتحقق معايير كيا العاملية بشــكل تام، ونحن واثقون 
مــن أنهــا ســتلقى اســتقباالً حماســياً مــن قبــل العمالء 
اجلــدد والعمــالء احلاليني األوفيــاء لعالمتنا التجارية 

على حد سواء».
وجتمع سونيت اجلديدة كلياً شخصية كيا املثيرة في 
التصميــم، مــع مظهر فاخر مفعم بالشــباب لتحقيق 
حضــور مميــز على الطرقات. وتأتي ســيارة ســونيت 
بشــكل ديناميكــي ضمــن هيــكل مدمــج شــديد الثقة، 
وتتســم مبجموعــة مــن امليزات الشــكلية التــي جتعلها 
تبــرز بــني الســيارات األخرى على مختلــف الطرقات 
النمــر»  «أنــف  شــبك  يتضمــن  وهــذا  العالــم.  حــول 
األمامــي املشــهور من كيــا، إلى جانب أضواء التشــغيل 
 ،LED ومصابيــح  القلــب»  «نبــض  بشــكل  النهاريــة 
مــع لــوح أمامي مضــاد لالنزالق حتتها. ومت حتســني 

مظهرها الرياضي العام عبر تصميم وبنية فريدين 
للدعامــة اخللفية، تتوافق مع الزجاج اخللفي امللتف، 
 LED كمــا يتكــرر تصميــم «نبــض القلــب» مبصابيح

في األضواء اخللفية.
يســعد  مبــا  الداخــل  مــن  ســونيت  ســيارة  وُصّممــت 
الســائق، وذلــك مــن خــالل واجهــة مســتخدم حســنة 
الترتيــب واالتصــاالت وســهلة االســتخدام لــكل مــن 
نظام املعلومات والترفيه والعدادات، إلى جانب مواد 
ممتــازة فــي مختلــف أنحــاء املقصــورة. وعلــى الرغم 
مــن األبعــاد الداخلية الصغيرة نســبياً، فــإن مقصورة 

سونيت توفر مساحة رحبة ومريحة لكل الركاب.
وسوف تتوفر سيارة سونيت بعدة خيارات ملجموعة 
نقــل احلركــة تناســب مختلــف املتطلبــات فــي هــذه 
الفئــة، حيــث يتوفر خياران من محــركات البنزين، 
 (Smartstream) «وهما محرك «ســمارت سترمي

رباعي  األســطوانات بســعة ١٫٢ لتــر ومحرك احلقن 
 ١٫٠ بســعة   (T-GDi) الطوربينــي  بالشــحن  املباشــر 
لتــر، إلــى جانــب محــرك الديــزل مع احلقن املباشــر 
بالوصلــة املشــتركة (CRDi) بســعة ١٫٥ لتــر. وتتوفــر 
ناقــل  لناحيــة  خيــارات  بخمــس  احملــركات  هــذه 
بخمــس  اليــدوي  الســرعة  ناقــل  تتضمــن  الســرعة، 
 DCT وســت ســرعات، وناقــل الســرعة األتوماتيكــي
الســرعة  وناقــل  ســرعات  بســبع  االســتخدام  ســهل 
األتوماتيكي بســت ســرعات، إلى جانب ناقل ســرعة 
«ســمارت ســترمي» اليــدوي الذكــي (iMT) اجلديــد 
بســت ســرعات، والذي ميثل تطوراً تكنولوجياً كبيراً 
حققتــه كيــا، حيــث يوفــر قيــادة خالية مــن اإلرهاق 
علــى  احلفــاظ  مــع  القابــض،  دواســة  غيــاب  بفضــل 
التحكــم املمتــاز الــذي يرافــق ناقــل الســرعة اليــدوي 
مــن  الفئــة  هــذه  فــي  األولــى  وللمــرة  التقليــدي. 

السيارات، تتوفر سيارة سونيت ذات محرك الديزل 
سداســي  أتوماتيكــي  ســرعة  بناقــل  لتــر   ١٫٥ بســعة 

السرعات.
ومت ضبــط ديناميكيــات ونظــام التعليــق فــي ســيارة 
ســونيت مــن قبــل مهندســي كيــا كــي ترتقــي ملســتوى 
تصميمهــا وطابــع ســيارات كيا الرياضي والشــاب، ما 

يجعل قيادتها أكثر متعة حملبي السيارات.
لتلبيــة  بطرازيــن،  ســونيت  ســيارة  ســتتوفر  كمــا 
متطلبــات الشــريحة األوســع مــن العمــالء، وذلك مع 
طــراز GT-Line الــذي يحّســن من الطابــع الرياضي 
عبــر  الســيارات،  محبــي  أجــل  مــن  ســونيت  لســيارة 
مــن  والتشــغيلية،  التصميميــة  عناصرهــا  مختلــف 
 GT-Line الداخــل ومــن اخلــارج. وتضيف طــرازات
وتبــرز  ســونيت  لســيارة  إضافيــة  رياضيــة  جرعــة 

حضورها الديناميكي على الطرقات.

(كيا موتورز) تكشف عن سونيت (كيا موتورز) تكشف عن سونيت 
الرياضية متعددة األغراض الرياضية متعددة األغراض 

العطيــة للسيــارات الوكيــل احلصــري ...
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دعــت شــركة الفــردان للســيارات، الوكيــل احلصــري 
واملعتمد ملجموعة BMW في قطر، عشاق السيارات 
فــي الدولــة الذيــن ينتظــرون بفــارغ الصبــر االطــالع 
علــى طــراز CS BMW M٢ محــدود اإلنتــاج، وعلــى 
اإلصــدار الفريــد لطراز BMW M٢ املزدان بتصميم 
مميــز قدمــه الفنــان املعاصــر فوتــورا ٢٠٠٠ بالتوجــه 
إلــى معــرض BMW الســد ملدة ثالث اياكــم ابتدأ من 

١٨ حتى ٢٠ أغسطس.
 CS BMW Mطراز٢

 CS BMW M٢ طــراز   BMW مجموعــة وتطــرح 
ألول مرة، وتتميز هذه النسخة اخلاصة من الطراز 
بديــع  رياضــٍي  بتصميــٍم  اإلنتــاج  محــدود  احلصــري 
يلفــت األنظــار، ويعد الطــراز الوحيد من نوعه ضمن 

مجموعة BMW لفئة السيارات املدمجة الفاخرة. 
يحاكــي  رياضــي  بــأداء  املميــز  الطــراز  هــذه  ويتمتــع 
األداء علــى حلبــات الســباق، فيمــا يحافــظ فــي الوقت 

نفسه على متعة القيادة اليومية، ليكون خياًرا مثالًيا 
جلميــع عشــاق الســيارات، وباعتبــاره العضــو األحــدث 
 ،M الفئــة  لطــرازات  احلصريــة   BMW عائلــة  فــي 
يقدم طراز CS BMW M٢ مستويات غير مسبوقة 
.M من االبتكار إلى تصاميم وهندسة سيارات الفئة

وبفضــل الوزن األخف لطــراز CS BMW M٢، فإنه 
مينــح الســائق شــعوًرا بالســرعة الفائقة، واســتخدمت 
هيــكل  مــن  متعــددة  أماكــن  فــي  الكربــون  أليــاف 
املصنــوع  الســيارة  ســقف  ذلــك  فــي  مبــا  الســيارة، 
التــوازن  مزايــا  يحســن  الــذي  األمــر  الكربــون،  مــن 

الديناميكي للسيارة.
وينطلق طراز CS BMW M٢ من الثبات إلى سرعة 
بــاألداء  ويدفــع  فقــط،  ثانيــة   ٤٫٠ خــالل  كم/ســا   ١٠٠
على مســار الســباق إلى أقصى حدوده بفضل إطارات 

Michelin Pilot Sport Cup ٢ اجلديدة كلًيا.
وباإلضافــة إلــى ذلك، زود طــراز الكوبيه املدمج هذا 

خطــي   BMW M TwinPower Turbo مبحــرك
سداســي األســطوانات تبلــغ ســعته ٣ ليتــر قــادر علــى 
الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ ٢٨٠ كم/سا، ويتصل 

احملرك بناقل حركة يدوي من ست سرعات.
مزايــا  مــن  بالعديــد  كلًيــا  اجلديــد  الطــراز  وزود 
التصميم احلصرية، مؤكًدا روح التنافس العالية التي 
متتــع بهــا والتــي تضاهــي طــراز BMW M٢، ويركز 
تصميم الطراز على روح املنافســة والســباقات بفضل 
أدائــه القوي هندســًيا، وتصميمــه الديناميكي الرائع، 

وقدرته الهائلة على املناورة.
ويزدان طراز CS BMW M٢ بلون Misano املعدني 

األزرق ليكون أول طراز يتزين بهذا الطالء البراق.
BMW M٢ من فوتورا ٢٠٠٠

متثــل ســيارة BMW M٢ مــن فوتــورا ٢٠٠٠ رســالة 
تقدير لعالم الفنون ويحتفي التصميم املميز للسيارة 
الشــخصية  علــى  الضــوء  ويســلط  التجريــدي،  بالفــن 

الثورية التي يتمتع بها الطراز املميز بأدائه الفائق.
وتتمتــع األعمــال اإلبداعية للفنان فوتورا ٢٠٠٠ املقيم 
فــي نيويــورك إعجــاب وتقديــر النقــاد عاملًيــا، وقــدم 
باســتخدامه  يعــرف  والــذي   ،٢٠٠٠ فوتــورا  الفنــان 
لأللــوان واألشــكال املركــزة والتكويــن احلركــي ملســته 

.BMW Mالفنية اخلاصة على طراز ٢
وبعــد النجــاح الكبير الذي حازه تصميــم فوتور٢٠٠٠ 
فــي نســخة ١-of-١ مــن BMW M٢ في وقت ســابق 
مــن هذا العام، أوكلــت BMW للفنان العاملي مجدًدا 
مهمــة تصميــم وإنتــاج نســخة محــدودة مــن الطــراز 

مستوحاة من النسخة األولى التي عمل عليها.
العمــل  لهــذا  األوليــة  القاعــدة  األســود  اللــون  ويشــكل 
الفني األخاذ، وتتغطى هذه القاعدة بنماذج متكررة 
واخلطــوط  باألبيــض  امللونــة  اللماعــة  الدوائــر  مــن 
التــي حتاكــي شــكل الصواعــق، وباإلضافــة إلــى ذلــك 
تتزين الســيارة برســوم لنماذج مسننات مناشير آلية 

دائريــة، والتــي تعــد ملســة متكــررة في أعمــال الفنان 
فوتورا ٢٠٠٠.

وعمــل فوتــورا ٢٠٠٠ علــى إعــادة تصميــم الســيارات 
بإضافــة   BMW M فئــة  فــي  املدمجــة  الرياضيــة 
ملســته اإلبداعيــة اخلاصــة وطالئهــا يدويًــا لتكــون كًال 
منها حتفة فريدة من نوعها، ويتيح باملقابل لعشــاق 
نســخة  باقتنــاء  الفائــق  األداء  ذات  املميــزة  الســيارات 
فريدة ال مثيل لها من انتاج محدود يبلغ ٥٠٠ سيارة 

فقط تتميز كًال منها عن األخرى.
وميكن لعشــاق السيارات في قطر االطالع عن قرب 
على أحدث أعضاء عائلة طرازات الفئة M لدى شركة 
الفردان للســيارات، والتعرف على مزايا ومواصفات 
https://www. هــذا الطراز احلصري، بزيارة املوقع

bmw-qatar.com/ar/index.html أو التواصــل مع 
طاقــم العمل لدى شــركة الفردان فــي صالة العرض 

التابعة لها في منطقة السد.

  BMW M٢BMW Mو  و ٢ CSCS  BMW M٢BMW Mاإلطالق األول لطرازي اإلطالق األول لطرازي ٢
من فوتورا من فوتورا ٢٠٠٠٢٠٠٠ في قطر والشرق األوسط في قطر والشرق األوسط

... BMW لعالمة M الفردان للسيارات تكشف عن طرازين حصريني ضمن الفئة
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تكنولوجيــا  تطويــر  فــي  رائــدة  لكــزس  كانــت  لطاملــا 
املركبــات الكهربائيــة الهجينــة ذاتيــة الشــحن ، واليــوم 
لــه  مثيــل  ال  محــرًكا  درايــف  هايبــرد  لكــزس  توفــر 
يجــب جتربتــه حتــى يتــم تقديــره حًقا. مــع أجيال من 
التكنولوجيا التي أثبتت كفاءتها ، تقدم لكزس الهايبرد 
كفاءة اســتثنائية في اســتهالك الوقــود بتصميم مبتكر 
وابتــكار يوفــر قيــادة مبهجــة. لــدى شــركة عبــد اهللا 
عبــد الغنــي وإخوانــه لكــزس عــدد كبيــر من الطــرازات 
الهجينــة و التــي توفــر مزيــج مثالــي مــن الكفــاءة فــي 
اســتهالك الوقــود و القــوة والرفاهيــة املمتعــة كل ذلــك 
بــدون كبــل شــحن. مت دعــم مبيعــات ســيارات لكــزس 
مــن قبــل صالة عرض لكــزس. وبجانب تصميم املبنى 
اخلارجــي فقــد  حرصنا على خلق محيط داخل املبنى 
يوفر أقصى مســتويات الراحة والفخامة لعمالئنا عند 
زيارتهــم للمعــرض او عمــل اإلجراءات  الالزمة لشــراء 
منطقــة  وبجانــب  املعــرض.  مــن  ســياراتهم  واســتالم 
عرض السيارات وتسليم السيارات في الطابق األرضي 
الفاخــرة  الوجن  ســاكورا  صالــة  توجــد  املعــرض  مــن 
املخصصة ملالكي ســيارات لكــزس في الدور االول من 
املبنــى تخــدم عــدة أغــراض قــد تلــزم عمــالء لكــزس. 
اجلديــر بالذكــر ان معرض لكزس مقام على  طابقني 
رئيســيني ، الطابــق األرضــي ٢٩٠٠ متر مربــع ، الطابق 
األول ١٢٠٠ متــر مربــع و الطابــق الســفلي ١٤٠٠ متــر 
مربــع ميكــن عــرض مــا مجموعه ٣٤ مركبــة ٢٢ منها 
في الطابق األرضي و ١٢ في الطابق الســفلي. تســتوحى 
صالــة العــرض ببســاطة للثقافة اليابانيــة التقليدية إلى 

جانب صالة ترحيب مذهلة.
تشمل سيارات الهايبرد من لكزس 

٥٠٠h LS لكزس
مت تزويــد لكــزس ٥٠٠h LS بالعديــد مــن املزايــا التــي 

وفــي  العالــم  مســتوى  علــى  مــرة  ألول  طرحهــا  يتــم 
مركبات لكزس من حيث األداء والتصميم والسالمة، 
فــإن هــذه املركبــة لــن تنجــح فقــط فــي كســب قلــوب 
تعريــف  ســتعيد  بــل  ال  املنطقــة،  فــي  الفخامــة  عشــاق 
مفهــوم القيــادة الفاخــرة املقترنــة باألناقــة العصريــة. 
وباجلمــع مــا بــني احلرفيــة اخلالصــة وخبــرة لكــزس 
العريقة وعنايتها بأدق التفاصيل، فإن مركبة السيدان 
الرائــدة متثــل تطــور لكــزس كعالمــة جتاريــة عصريــة 
فاخرة جتســد منط احلياة الذي يجذب أنظار العمالء 
 ٥٠٠h LS ويلبي تطلعاتهم. هذا ويأخذ مركبة لكزس
«هايبــِرد» نهجــاً مختلفــاً متاماً عن الطراز الســابق، إذ 
إن نظــام الـــ «هايبــِرد» اجلديــد متعــدد املراحــل يجمــع 
لتــر   ٣٫٥ ســعة   (V٦) أســطوانات   ٦ ذي  محــرك  بــني 
بنظام دورة «أتكينسون» للحقن املباشر مع موتورين 
(أو مولِّديــن) كهربائيــني، ويســتخدم بطاريــة «ليثيوم 
أيــون» مدمجــة خفيفــة الوزن. وينتج النظــام مجتمعاً 
«هايبــِرد»  الـــ  نظــام  ويســتخدم  حصــان.   ٣٥٤ قــوة 
متعــدد املراحــل ناقــل احلركــة املتغيــر باســتمرار الــذي 
يتم التحكم به بشــكل إلكتروني (CVP) مع مجموعة 
عنــد  الســرعات  رباعيــة  جديــدة  أوتوماتيكيــة  تــروس 
مرحلــة نقــل الطاقــة، إذ يعمــالن بتناغــم تــام لتوســيع 

نطاق تبديل السرعات. 
GS٤٥٠h لكزس

باالستفادة من ريادة لكزس و ابتكارها في تكنولوجيا 
الهايبــرد مت تقــدمي لكــزس GS٤٥٠h  . الســيارة ادائها 
مذهــال بفضل محرك لكــزس الهايبرد القوى . تتكون 
للحقــن  «أتكينســون»  دورة  بنظــام  الذكيــة  الشــراكة 
عالــي  كهربائيــا  ومحــرك  لتــرا   ٣٫٥ ســعة   V٦ املباشــر 
الطاقــة , و تولــد إجمالــي ٣٤١ حصــان لقيــادة مثيــرة. 
التســارع ســلس و ســريع بشــكل ال يصــدق , ولكــن مت 

تقليل اســتهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
بشــكل كبيــر. حتتــوي لكــزس ٤٥٠h GS علــى وضعيــة 

EV قيادة
٣٠٠h ES لكزس

مصدريــن  بــني  يجمــع   ٣٠٠h  ES لكــزس  محــرك 
للطاقــة، همــا محــرك يعمــل علــى البنزيــن ويولد قوة 
كيلوغــرام/  ٢٢٫٥ يبلــغ  دوران  عــزم  مــع  حصانــاً   ١٧٦

متــر، وموتــوران كهربائيــان يولــدان قــوة ١١٨ حصانــاً 
مــع عــزم دوران يبلــغ ٢٠٫٦ كيلوغرام/متــر، فيمــا تبلــغ 
القــوة اإلجماليــة لهذا النظام ٢١٥ حصاناً. ويقترن هذا 
النظــام بناقــل حركــة جديــد يتيــح أعلــى أداء للقيــادة 
فــي هــذه الفئــة وأفضــل معدل الســتهالك الوقــود يبلغ 
٢٢٫٤ كيلومتر/لتــر. ويتميــز ناقــل احلركة بتقنية احلد 
التفاضلــي لعزم الــدوران في ظل ظروف معينة، مثل 
بــني  االختــالف  عنــد  أو  اخلفيفــة  احلمــوالت  حــاالت 
ســرعة دوران أحــد اإلطــارات ال ســيما علــى الطرقــات 
حتقيــق  فــي  املســاعدة  بهــدف  وذلــك  املســتوية،  غيــر 
خــط  فــي  االنطــالق  عنــد  األمثــل  والتوجيــه  الثبــات 
مســتقيم فــي حال تعرض املركبــة لعوامل خارجية قد 
تؤثــر علــى ثباتهــا. هــذا وميكــن قيــادة مركبــة لكــزس 
٣٠٠h ES الـــ «هايبــِرد» الكهربائيــة إما باالعتماد على 
الطاقــة الكهربائيــة بشــكٍل كامــٍل وبدون أي اســتهالك 
للوقــود أو إصــدار أيــة انبعاثات كربونيــة، أو من خالل 
اســتخدام الطاقــة املتولدة مــن كٍل من محرك البنزين 
واملوتوريــن الكهربائيــني، وذلــك تبعــاً لســرعة املركبــة 
وأســلوب القيــادة. ويتــم شــحن بطاريات الـــ «هايبِرد» 
الكهربائيــة باســتمراٍر وبشــكل تلقائــي ســواًء من خالل 
محرك البنزين أو عند الضغط على املكابح أو خفض 
اســتخدام  إلــى  حاجــة  فــال  وبالتالــي،  املركبــة؛  ســرعة 
مصــدر طاقــة أو كابــل خارجــي إلعادة شــحنها. وعلى 

الرغــم مــن أن مركبــة لكزس ٣٠٠h ES الـــ «هايبِرد» 
الكهربائية تتميز مبجموعة من التقنيات املتقدمة، إال 
أنهــا ال حتتــاج إلى وقود خــاص، كما ال تختلف طريقة 

قيادتها والعناية بها عن أي مركبة تقليدية أخرى. 
٢٠٠h CT لكزس

ابتكــرت ســيارة لكــزس ٢٠٠h CT  الهايبــرد الصغيرة 
الراقيــة بهــدف منحــك قيــادة ميكنــك ان تســتمتع بهــا 
حقــا. شــكل الواجهــة االماميــة يجســد جوهــر فلســفة 
لكزس ,مبظهر دقيق املعالم ينطبع في قلبك من اول 
نظــرة. و يجمــع الشــكل بــني عناصــر النعومــة و احلــدة 
التــي تتناغــم و تتبايــن فيمــا بينهــا. و كلمــا ركبــت فيها 
ســتجرب  كمــا  املميــزة.  لكــزس  تفاصيــل  ستكتشــف 
االســتجابة املباشــرة لعجلــة القيــادة التــي تعــزز التمتــع 
بأساســيات االداء و القيــادة و الــدوران جنبــا الــى جنــب 
مــع راحــة الرحلــة احملســنة التــي ترتقي بعنصــر املتعة. 
خصائــص القيــادة املصممــة هندســيا بدقــة متناهيــة 
التــام  للتمتــع  تدعــوك   ٢٠٠h CT لكــزس ســيارة  فــي 
 ٢٠٠h CT .باإلحساس بانك انت و السيارة شيء واحد
مــزودة مبحــرك ٤ ســلندر ١٫٨ لتــر تولــد اجمالــي ١٣٤ 

حصان. 
٤٥٠h RX لكزس

الهايبــرد   ٤٥٠h  RX لكــزس  مركبــة  قيــادة  ِكــن  ُميْ
الكهربائيــة  الطاقــة  علــى  باالعتمــاد  إمــا  الكهربائيــة 
بشــكٍل كامٍل بدون أي اســتهالك للوقود وبدون إصدار 
أيــة انبعاثــات كربونيــة، أو من خالل اســتخدام الطاقة 
واملوتوريــن  البنزيــن  محــرك  مــن  كٍل  مــن  املتولــدة 
وأســلوب  املركبــة  لســرعة  تبعــاً  وذلــك  الكهربائيــني، 
القيادة. ويتم شحن بطاريات الـ «هايبِرد» الكهربائية 
محــرك  خــالل  مــن  ســواًء  تلقائــي  وبشــكل  باســتمراٍر 
البنزيــن أو عنــد الضغط على املكابح أو خفض ســرعة 

املركبــة؛ وبالتالــي، فــال حاجــة إلــى اســتخدام مصــدر 
طاقة أو كابل خارجي إلعادة شحنها. 

٥٠٠h LC لكزس
قامــت بتطويــر نظام «هايبِرد» جديــد متعدد املراحل 
ملركبــة لكــزس ٥٠٠h LC . ويَُعــد نظــام الـــ  خصيصــاً 
«هايبِرد» متعدد املراحل التركيب األول من نوعه في 
العالــم الــذي يجمــع بني نظام الـ «هايبــِرد» من لكزس 
وتــروس متغيــرة. ومن خــالل حتكم النظــام بالطاقة 
املتولدة من كل من احملرك سداسي األسطوانات سعة 
٣٫٥ لتــر الــذي يتمتع بســرعة دوران عاليــة، واملوتورين 
الكهربائيــني، فإنــه يحقــق أداًء قوياً ســواًء كانت املركبة 
الســرعات  عنــد  حتــى  أو  منخفضــة  بســرعات  تنطلــق 
العاليــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد مت اختيــار نقــاط 
الســرعات  عنــد  ســواًء  النظــام  كفــاءة  لترفــع  التشــغيل 
مؤشــر   LC لكــزس  مركبــة  وتســتخدم  املنخفضــة 
ســلوك الســائق (Driver’s Mind Index)، وهو نظام 
حتكم متطور يســاعد على تكوين فهم أفضل لرغبات 
الســائق، األمــر الــذي يســاعد علــى حتســني اختيــار نقــل 
احلركة (الترس) وفقاً للســرعة املناســبة. ويتم إرســال 
الطاقــة املتولــدة مــن كل من محــرك البنزيــن واملوتور 
يوفــر  ممــا  ودقــة،  بســرعة  العجــالت  إلــى  الكهربائــي 
تســارعاً  ويحقــق  احملــرك  دورات  لعــدد  مرتفعــاً  أداًء 
يتناسب مع رغبة السائق. وعند القيادة على الطرقات 
املتعرجــة، يقــوم ناقــل احلركة بنقــل الســرعات تنازلياً 
بشــكل تلقائــي عنــد االنعطــاف أو أثنــاء الكبح. أمــا أثناء 
الـــ  بطاريــة  فتقــدم  تطلبــاً،  األكثــر  الرياضيــة  القيــادة 
بعــزم  إحســاس  لتحقيــق  إضافيــة  طاقــة  «هايبــِرد» 
دوران أكبــر، وبالتالــي توفيــر جتربــة قيــادة حدســية 
وأكثر حماســية من شــأنها تغيير التصور الســائد حول 

مركبات الـ «هايبِرد». 

طرازات لكزس الهايبردطرازات لكزس الهايبرد
كفاءة في استهالك الوقود مع رفاهية القيادةكفاءة في استهالك الوقود مع رفاهية القيادة

عبد اهللا عبد الغني الوكيل احلصري ...
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املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  تواصــل 
قطــر  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي  املعتمــد 
خالــد  بــن  ناصــر  شــركات  وإحــدى 
القابضــة، عرضهــا املميز علــى مجموعة 
 ٢٠٢٠ موديــالت  ميتسوبيشــي  مركبــات 
حيــث تتوفــر بأقســاط شــهرية مــع باقــة 
مــن املزايــا لتمنــح للعمالء فرصــة مهمة 
الرائعــة.  ســياراتها  مــن  واحــدة  لشــراء 
أغســطس   ٣١ لغايــة  العــرض  يســري 
ميتسوبيشــي:  مركبــات  كافــة  ويشــمل 
إكليبــس  آوتالنــدر،  ســبورت،  مونتيــرو 
كــروس، ASX وســيارة ميــراج. ويشــمل 
العــرض العديــد مــن املزايــا منهــا تأمــني 
شــامل ملــدة عــام، تســجيل مجانــي ملــدة 
عــام، خدمة صيانة ملــدة عام أو ٢٠,٠٠٠ 
كلم، ضمان ملدة ٥ سنوات غير محدودة 
األميــال. وســمكن تقســيط املركبــة علــى 
٢٤ شــهراً حيث يبدأ القسط الشهري من 
٩٩٩ ريــال قطري، بدون دفعة أولى مع 
إمكانية فترة ســماح لغاية ٣ أشهر وعبر 
متويــل داخلــي عــن طريــق شــركة ناصــر 
بن خالد للخدمات املالية طبقأً للشروط 

واألحكام.
مونتيرو سبورت

اجلديــد  ســبورت  مونتيــرو  يتألــق 
العديــد  مــع  وجديــدة  محدثــة  بواجهــة 
األماميــة  الشــبكة  منهــا  التغييــرات  مــن 
بتصميــم الــدرع احليوي، تصميــم جديد 
أماميــة  مصابيــح  األمامــي،  للصــدام 
بتقنية LED ومصابيح خاصة بالضباب 
ملنح الشكل العام أكثر حداثة وهيبة. في 
اخللف، مت تغيير شكل املصابيح اخللفية 
بينمــا مت تبديــل أماكــن مصابيــح املكابح 
بإشارات التنبيه، في حني يضيف اجلناح 
املركبــة  متنــح  خاصــة  ملســات  اخللفــي 
منظــراً جماليــاً. يعمــل مونتيرو ســبورت 
مــن  ليتــر   ٣,٠ بســعة  مبحــرك  اجلديــد 
يؤمــن   .MIVEC بتقنيــة  اســطوانات   ٦
احملرك قوة تســارع عالية حتى في حالة 
األحمــال الثقيلة أو خــالل القيادة صعوداً 

علــى الطرقــات اجلبليــة. ولتوفيــر مزيد 
مــن القيــادة املريحة والسلســة والفاخرة 
وتوفير اســتهالك الوقــود، يعمل احملرك 
بناقل حركة اوتوماتيكي من ٨ ســرعات 
وهــو األول مــن نوعــه فــي ميتسوبيشــي 
موتــورز. مت تصميــم الهيــكل ملنــح أعلــى 
مستويات الثبات واالحتكاك مع الطريق، 
وجســم  القــوي  الهيــكل  يســاهم  حيــث 
املركبــة بتقنيــة الدينامكيــة الهوائية على 
السير بثبات وتقدمي أداء عال ومستقر.

إكليبس كروس
ترســي إكليبــس كــروس معاييــر جديــدة 
تلبــي  حيــث  أوفــر  الكــروس  فئــة  فــي 
علــى  واألعمــار  الفئــات  جميــع  تطلعــات 
حّد سواء. وتتمتع مبظهر جميل وحيوي 
الكوبيــه  ســيارات  يشــبه  أنيــق  وانســيابي 
وبتصميــم ســيارات SUV املعــروف فــي 
اجلديــدة  املركبــة  وتقــدم  ميتسوبيشــي. 
والتصميــم  الشــكل  حيــث  مــن  مفاجــأة 
درة  يظهــر  حيــث  باملقصــورة  متمثلــة 
الشــغف الهندســي الــذي يجمــع املميــزات 
نفســه.  الوقــت  فــي  واألنيقــة  الرياضيــة 
مــن لوحــة الوظائــف األفقية املميــزة إلى 
الزخرفــة باللون الفضي اللماع، تســتقبل 
لتجربــة  والــركاب  الســائق  املقصــورة 
ممزوجــة  نوعهــا  مــن  فريــدة  جريئــة 
بخصائص حديثة من الصوت والعرض.

ASX
 ASX ميتسوبيشــي  مركبــة  شــهدت 
تعديالت مهمة على تصميمها اخلارجي 
حيــث باتت متتتع مبظهر جديد وجذاب 
متطــورة،  تكنولوجيــة  مزايــا  وتضــم 
باإلضافــة إلــى محــرك أكثــر قــوة يوفــر 
وتتبنــى  األداء.  مــن  أعلــى  مســتويات 
ميتسوبيشي ASX أسلوب التصميم املتبع 
فــي ميتسوبيشــي «الــدرع احليــوي» إلــى 
جانــب مصابيــح أماميــة وخلفيــة بتقنية 
 ASX تعمل مركبة ميتسوبيشــي  .LED
اجلديــدة مبحــرك بســعة ٢٫٠ ليتــر يوفــر 
لهــا القــوة الالزمــة فــي كافــة الرحــالت. 

كما متنح تكنولوجيا «مايفك» للمحرك 
القــدرة علــى توليد أقصــى قوة مع توفير 
علــى  واحملافظــة  الوقــود  اســتهالك  فــي 
البيئة. يبلغ العزم األقصى للمحرك ١٩٧ 
نيوتــن فــي املتــر أي حوالــي ٤,٢٠٠ دورة 

في الدقيقة يولد قوة ١١٠ كيلو واط.
آوتالندر

تتمتــع هذه الســيارة مبظهر ديناميكي 
قــوي يعكــس األناقــة والصالبــة واألداء 
علــى الطريق. وقــد مت تعديل املصدات 
لتمنــح  للمركبــة  واخللفيــة  االماميــة 
مظهراً أكثر جماالً وتناغماً مع الهيكل 
بينمــا تتميــز شــبكة التبريــد االماميــة 
علــى  لتضفــي  املســاحة  مــن  مبزيــد 
املقدمــة بعــداً آخــر مع تزويــد املصابيح 
األماميــة بتقنيــة LED ســواء لألضــواء 
العاليــة أو املنخفضة.  من الداخل، تعد 
قيــادة مركبــة آوتالنــدر مبثابة جتربة 
مليئــة بالســعادة والســرعة. كمــا تتميز 
الشــديد  بالهــدوء  الداخليــة  أجواءهــا 
الضوضــاء   تقليــل  مقاييــس  بفضــل 
الطريــق  ضوضــاء  تقلــل  والتــي   NVH
وبفضــل  احملــرك.  وصــوت  والريــاح 
اخلامــات  وجــودة  املقصــورة  رحابــة 
كل  فــان  املتطــورة،  الراحــة  ووســائل 
متعــة  رحلتــك  مــن  جتعــل  تفصيلــة 

متواصلة.
ميراج

ميتسوبيشسي ميراج هي سيارة السيدان 
العائليــة واالقتصاديــة التــي متنح الســائق 
راحــة البــال والكفــاءة العالية فــي الكلفة. 
وبفضــل مرونتهــا في املنــاورة واحلركة 
تلبــي  للوقــود،  املنخفــض  واســتهالكها 
أعلــى توقعــات الســائقني والــركاب علــى 
حــّد ســواء. ولتوفيــر مزيد مــن مقومات 
ميــراج  ميتسوبيشــي  تضــم  الســالمة، 
هيــكالً معــززاً للســالمة واألمــان مصنــع 
من احلديد املقوى الذي ميتص الصدمة 
ويــوزع قوتها إلــى جميع االجتاهات، كما 

يتميز بخفة وزنه وكفاءته.

قطـر للسيـارات تواصـل عرضهـا املميــزقطـر للسيـارات تواصـل عرضهـا املميــز
علـى مختلـف مركبات ميتسوبيشيعلـى مختلـف مركبات ميتسوبيشي

حترص هواوي على طرح هواتف عملية وموثوقة األداء وذات 
 HUAWEI nova أسعار معقولة ولذا قامت بتصميم سلسلة
٧ series لتكون األفضل في فئة الهواتف املتوسطة. وطرحت 
الشركة هاتف HUAWEI nova ٧ ٥G ليدمج بني التصميم 
العصــري األنيــق وأفضــل املزايــا التي ميكن أن تشــملها هواتف 
الفئــة املتوســطة. وقــد مت إطــالق هــذا الهاتــف مؤخــراً ليشــكل 
جنم هواتف هذه الفئة في قطر ليمنح املســتخدمني مغامرة 
فريــدة مــن نوعها في كل يوم من خالل كاميرا رباعية عالية 
الوضــوح بدقــة ٦٤ ميجابكســل مدعمــة بالــذكاء االصطناعــي، 
ومعالــج Kirin ٩٨٥ ٥G SoC ٧ نانومتــر يوفــر جتربة أســرع 
وأكثــر اســتقراًرا لشــبكة اجليل اخلامس ٥G، فضــالً عن أدائه 

القوي، وأحدث التقنيات ملعاجلة الصور بجودة عالية.
كمــا، ويضــم هاتــف HUAWEI nova ٧ ٥G ميــزة جتميــع 
البكســل ٤ فــي ١ لتحســني اســتهالك الضــوء فــي املواقــف ذات 
اإلضاءة الضعيفة للحصول على صور أكثر إشــراًقا ووضوًحا. 
كمــا، وتضــم إعــدادات كاميرا الهاتف العصري عدســة تصوير 

عريضــة بدقة ٨ ميجا بكســل، والتــي تتميز مبجال رؤية ١٢٠ 
الطبيعيــة  للمناظــر  الفوتوغرافــي  التصويــر  لتســهيل  درجــة 
واللقطــات اجلماعيــة، فضــالً عن عدســة التقريــب (تيليفوتو) 
 ٢٠x بدقة ٨ ميجابكســل قادرة على تقريب بصري يصل إلى
للحصــول علــى لقطات بعيدة وواضحــة ونقية، باإلضافة إلى 
كاميــرا تكبيــر (ماكــرو) بدقــة ٢ ميجابكســل مــع القــدرة على 
التركيز على األشــياء القريبة من مســافة ٤ ســم من العدســة، 
ممــا يتيــح للمســتخدمني استكشــاف عالــم ملــيء بالتفاصيــل 
لهاتــف  الكاميــرا  إعــداد  يدعــم  ذلــك،  علــى  وعــالوة  املعقــدة. 
HUAWEI nova ٧ ٥G أيًضــا تســجيل فيديــو عالــي الوضــوح 
بجــودة  زمنــي  بفاصــل  فيديــو  وتصويــر   ،٤K بجــودة  HDR
٤K لتصوير شــروق وغروب الشــمس والغيوم بحركة بطيئة 

وغيرها الكثير.
وقد مت جتهيز هاتف HUAWEI nova ٧ ٥G مبيزة فريدة 
أال وهي وضع الفيديو DUAL-VIEW، الذي يسمح استخدام 
واملدعمــة  ميجابكســل   ٦٤ بدقــة  الوضــوح  عاليــة  الكاميــرة 

بالــذكاء االصطناعــي باإلضافــة إلــى الكاميــرا األماميــة بدقــة 
٣٢ ميجابكســل لتســجيل مقاطع فيديو من كال اجلانبني وعن 
قــرب وبزوايــا عريضــة. وســتتيح هــذه امليــزة للمســتخدمني 
وصانعــي احملتــوى على منصات الفيديو عبر اإلنترنت طريقة 

سهلة ومريحة لتصوير املشاهد املختلفة.
بتطبيقاتهــا  باالســتمتاع  للمســتخدمني  الفرصــة  وإلتاحــة 
 HUAWEI nova األساســية، قامــت هــواوي بتجهيــز هاتــف
٧ ٥G مسبًقا مبنصة AppGallery، متجر تطبيقات هواوي 
الرســمي. وتتيــح املنصــة للمســتخدمني االســتمتاع مبجموعــة 
متنوعة من تطبيقات املوسيقى والفيديو والرياضة واإلنتاجية 
وغيرهــا، والتــي تتناســب مــع احتياجاتهــم وتســاعدهم علــى 
ولتســهيل  الذكيــة.  أجهزتهــم  مــن  اســتفادة  أقصــى  حتقيــق 
 ٥G ٧ HUAWEI nova حياتهــم الرقميــة، مت جتهيز هاتف
بــأداة Petal Search، وهــي أداة بحــث جديــدة تعمــل كبوابــة 
مفتوحــة ألكثــر من مليون تطبيق لتنزيل تطبيقاتهم املفضلة 

بكل سهولة. 

  ٥G٥G  ٧٧  HUAWEI novaHUAWEI nova هواوي تطرح هاتف  هواوي تطرح هاتف 
جنم هواتف الفئة املتوسطةجنم هواتف الفئة املتوسطة

مؤخــراً  لكیــن  املســت  ألعمــال  واوي  مجموعــة  كشــفت 
سلســلة  حيــاة  ‘جتربــة  اجلدیــدة  رؤيتهــا  تفاصیــل  عــن 
مدعمــة بالــذكاء االصطناعــي’. وقــد صممــت التجربــة 
اجلدیــدة باالســتناد إلــى خطة عمل طویلــة األمد ترتكز 
علــى النظــام البیئــي املبتكر ‘١ + ٨ + N ’،  والذي يهدف 
الــى مســاعدة املســتخدمین البقــاء على اتصــال دون عناء 
وفــي جمیــع األوقات. وإلى جانــب مجموعة من إنترنت 
األشياء (IOT) التي مت اإلعالن عنها ضمن النظام البيئي 
للمســتخدمني  هــواوي  توفــر   ،AppGallery ومنصــة 
حيــاة سلســة واتصــاٍل ذكــي، حيث أصبــح بإمكانهم اآلن 
االتصــال من أي مكان بكل ســهولة، واالســتمتاع باملزايا 
وعلــى  االصطناعــي.  بالــذكاء  مدعمــة  لتجربــة  الغنيــة 
الرغــم مــن التحديــات التي يعيشــها العالم اآلن، أشــارت 
هواوي إلى زيادة بنســبة ٢٥ باملئة في عدد مســتخدميها 

النشــطني شهريًا عبر النظام البيئي للمنتجات والبرامج 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث بلــغ عددهــم اآلن ٦٥٠ 
مليــون مســتخدم نشــط شــهريًا. وتظهر أخــر حتديثات 
هــواوي علــى النظــام البيئــي ‘١ + ٨ + N ’  أن املزيــد من 
بالــذكاء  مدعمــة  سلســلة  بحيــاة  يســتمتعون  األشــخاص 
االصطناعــي تتيــح لهــم البقاء علــى اتصال مــع األصدقاء 
والعائلة والزمالء واألحباء دون عناء. هذا، وقد ضاعفت 
هــواوي خطتهــا إلضافــة قيمــة للمســتهلكني مــن خــالل 
استغالل الفوائد الفريدة للنظام البيئي ‘١ + ٨ + N ’  في 
ظــل حتــّول االتصال ليصبح الســلعة األكثر قيمة وأهمية 
في اآلونة األخيرة، والتزام هواوي املتجدد بإيجاد عالم 
متكامــل، حيــث يعمــل كل شــيء فيه بــذكاء ودون عناء، 
باإلضافــة إلــى التوافــر املتزايد لشــبكات اجليــل اخلامس 
األشــياء  إنترنــت  ألجهــزة  املتزايــد  واالســتخدام   ،٥G

(IOT)، وارتفاع الطلب على جتارب املســتخدم السلســة. 
وستشــهد اســتراتيجية هواوي طويلة املدى قيام الشركة 
بتوســيع املجــاالت التــي ترّكــز عليهــا فــي منتجاتهــا، مــع 
التركيز بشكل متزايد على الصوتيات، واألجهزة القابلة 
واألجهــزة  الشــخصية،  احلواســيب  وأجهــزة  لالرتــداء، 
اللوحية، وغيرها من األجهزة املتصلة األخرى. وبوجود 
الهاتــف الذكي فــي صميمها، حتدد اســتراتيجية هواوي 
‘١ + ٨ + N ’ رؤيتهــا فــي جلــب ثــورة رقميــة إلــى كل 
منزل وكل شــخص ومؤسســة إليجاد عالم ذكي متصل 
بالكامــل. ويحتوي النظــام البيئي لهواوي على مجموعة 
مــن التقنيــات اجلديــدة التــي تعمــل مًعــا لتقــدمي جتربة 
رقميــة جديــدة هــي األكثــر ذكاًء فــي العالــم، والتــي يتم 
التحكــم فيهــا عــن طريق الهاتف الذكــي، وتكون متصلة 

.EMUI بواجهة املستخدم

مدعمــة  بشراكــات وتطبيقــات جديــدة ...

واوي تشـارك رؤیتهـا جتربة حيـاة
سلسلـة مدعمـة بالذكـاء االصطناعـي
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السيارات الوطنية تثري السوق القطري السيارات الوطنية تثري السوق القطري 
بطراز مازدا بطراز مازدا ٩٩--CXCX الفارهة الفارهة

تعكس مبادرات مازدا التي تتمحور حول اإلنسان على 
«يتمتعون  الكرام  عمالئها  جعل  في  الشديد  ولعها 
جتارب  مع  مازدا  وامتالك  شراء  أثناء  البال»  براحة 
خالية من املتاعب مبا في ذلك توصيل السيارة حتى 

منزل العميل  .
لسيارات  الوحيد  الوكيل   ، الوطنية  السيارات  شركة 
لضمان  هامة  نقطة  جعلتها   ، قطر  في  مازدا 
في  الرقمية  التكنولوجيا  من  القصوى  االستفادة 
االفتراضي  والواقع  اإلنترنت  عبر  املعلومات  تقدمي 
٣٦٠ درجة من خالل موقعها على اإلنترنت ومنصات 
عبر  للصفقات  سريعة  ومعاجلة   ، أخرى  رقمية 
للعمالء  املناسبة  االسعار  على  احلفاظ  مع  اإلنترنت 
ملدة  اخلدمة  تغطية  تشمل  والتى  االخرى  وامليزات 
ثالث سنوات أو ٥٠ ألف كم أيهما أسبق( على سيارات 
الدفع الرباعى سى إكس٩ وسى إكس٥) وضمان ملدة 

٥ سنوات وغيرها 
مبجرد االنتهاء من إجراءات الشراء ، ومعظمها عبر 
مع  العميل  منزل  إلى  السيارة  تسليم  يتم   ، اإلنترنت 
االجتماعي  للتباعد  املثلى  املستويات  على  احلفاظ 

والتعقيم.
ذات  للسيارات  متميزة  جتارية  عالمة  مازدا  تعتبر 
مبتكرة  وتقنيات  فريد  تصميم  مع  عالية  قيمة 
العالمة  مازالت  مازدا  ياباني.  وتصنيع  وجودة 
في  صنعت  طرازاتها  غالبية  مع  الوحيدة  التجارية 

اليابان ومتوفرة في منطقة الشرق األوسط.
متطور  تصميم  على   CX- ٩ مازدا  حصلت  وقد 
احلركة  روح  كودو   » مازدا  تسميه  والذي  وعصري 
« والذي يضفي مزيداً من  براعة اجلودة والتصميم  
 CX-٩ مازدا  سيارات  من  اجلديد  للجيل  املتألق 
اجلديدة كليا لعام ٢٠٢٠ ، فقد مت االنتهاء من وضع 

اللمسات النهائية  الداخلية للسيارة من قبل مهندسني  
 ، التفاصيل  بأدق  االهتمام  هو  الشاغل  شغلهم  كان 
اضافة الى االحدث في وسائل االتصال ووسائل راحة 
 » تكنولوجيا  في  املتمثلة  السالمة  وتقنيات  الركاب 
آي – اكتف سينس « اضافة الى ان املصورة الداخلية 
قمة  بني  ما  جتمع  جميعها  كراسي   ٧ تضم  للسيارة 
 ، العائالت  دائما  تفضلها  والتي  واجلاذبية  الفخامة 
  ٩  -CX مازدا تزويد  مت  فقد   ، للمحركات  وبالنسبة 

مبحرك تيربو سعة ٢٫٥ لتر ، ٢٥٠ حصان.
قمة الكفاءة للسيارات العائلية :

جي «  اكتف  اسكاي  التيربو «  الشحن  محرك   يوفر 
جديدة  مستويات  الى  للوصول  واألداء  الكفاءة  قمة 
التيربو  حملرك  املباشر  فاحلقن   ، القيادة  متعة  من 
كونه  الى  اضافة   ، الدوران  عزم  تسريع  على  يعمل 
اقتصادي فيما يتعلق باستهالك الوقود وزيادة تعزيز 

خالل  من  الطرقات  على  واآلمنة  السلسلة  القيادة 
احدث  تكنولوجيا « سكاي اكتف « والتي تنفرد بها  

االجيال اجلديدة من مازدا كلياً . 
يأتي احملرك بسعة ٢,٥ لتر ينتج ٤٢٠  نيوتن متر من 
عزم الدوران ، حيث يتصل هذا احملرك بناقل حركة 
الدفع  بنظام  العجالت  الى  احلركة  ينقل  اوتوماتيكي 
الهواء  تدفق  في  بالتحكم  التيربو   ويقوم   ، الرباعي 

والعوادم  حسب سرعة دوران احملرك 
ديناميكيات القيادة الذكية :

شعوراً  اجلديد   التيربو  الشحن  محرك  مينحك 
باالسترخاء  وتساعد االبتكارات املتعلقة بالهيكل  الى 
  ٩-CX مازدا  سيارة  جلعل  املستخدمة  املواد  جانب 

اخف وزناً واكثر اماناً وصالبة .
ميتاز الشاسيه بقوائم هندسية في االمام  وتصميم 
نظام  هندسة  ومتت   ، اخللف  من  الوصالت  متعدد 

اجليل  من    I- Active AWD  العجالت بكل  الدفع 
اجلديد ملازدا ، بحيث متنح قيادة تتسم بالثقة  على 
في  ذاته  الوقت  في  تساهم  بينما  طريق   سطح  اي 

التوافق البيئي .
قمة التكنولوجيا  واالتصاالت اينما تكون 

-cX مازدا  من  اجلديد  اجليل  تكنولوجيا  متثل 
واتصال   ، والسيارة  االنسان  بني  متكامل  اتصال    ٩
فوري مع العالم حينما تكون على الطريق ، فهذا ما 
مينحه لك كل من واحهة التفاعل بني االنسان واآللة
  MZD Connect مازدا ونظام من  املتطورة    HMI
النشطة  القيادة  عرض  شاشة  لتشمل  باإلنترنت 
بالعديد  ميكنك  حيث   ،  Active Driving Display
بك  اخلاص  القيادة  مركز  من  وذلك  املميزات  من 
اجهزة  من  كل  وجود  بفضل  القيادة  عجلة  خلف 

القياس ومفاتيح التحكم املوضوعة بشكل مثالي . 

إستمتـــع براحـــة البــال أثنــاء الشــراء ...إستمتـــع براحـــة البــال أثنــاء الشــراء ...
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الرايــة اوتــو تكتشــف نقــاط قــوة بورشــه كايــان كوبيه 
مركــز  عبــر  قطــر  فــي  طرحهــا  مت  التــى  اجلديــدة 
بورشــه الدوحــة  التــى حرصــت  علــى تقــدمي ســيارة 
رائعــة متتــاز بــأداء رياضي مطــّور ،وهذا مــا اظهرته 
جتربــة القيــادة لطــراز  كايــان كوبيــه الــذي يجميــع 
املالمــح الفنيــة التــي تتميــز بهــا عالمة بورشــه بصفة 
عامــة وطــراز كايــان بصفة خاصة، وبنظرة ســريعة 
على الســيارة جتدها  متتاز بتصميم أكثر ديناميكية 
وتفاصيل تقنية جديدة جتعلها أكثر تطوراً ورياضية 

وتأثيراً.
وتتميــز الســيارة اجلديــدة بأدائهــا املذهــل مــع هيــكل 
للســقف.  مختلفــني  وتصميمــني  بالكامــل  جديــد 
وقــد ُجهــزت كايــان كوبيــه بنفــس املواصفــات الفنيــة 
املوجــودة فــي اجليل الثالث من ســيارات كاين، بينما 
تنفرد بأبعادها الدقيقة وســقفها االنســيابي ما يعزز 

مالمحها الرياضية. 
تصميم رياضي جريء

أجــزاء  وتطويــر  تصميــم  أعيــد  املقدمــة،  باســتثناء 
الهيــكل بالكامــل فــي الطــراز اجلديــد، حيــث يضفــي 
تصميم الســقف الذي زاد انحداراً بشــكل الفت مزيداً 
من الديناميكية إلى السيارة لتصبح الطراز الرياضي 

األبرز في هذه الفئة من السيارات. 
ومــع التصميــم اجلديــد لألبــواب، ازداد عــرض كتفي 
الكوبيــه ١٨ ملليمتــراً، ممــا يعــزز مظهرهــا اجلريء 
بالكامــل. كمــا أُدِمجــت لوحــة األرقــام املعدنيــة فــي 
مؤخــرة الســيارة فــي املصد اخللفي لتبــدو أقرب إلى 

األرض. 
تأتــي ســيارة كايــان كوبيــه اجلديــدة مع زجاج ســقف 
بانورامــي ثابــت مبســاحة ٢٫١٦ متــر مربــع كتجهيــز 
جميــع  الزجاجيــة  املســاحة  هــذه  ومتنــح  أساســي. 
حتمــي  فيمــا  بالرحابــة،  مذهــالً  إحساســاً  الــركاب 
الســتارة املدمجــة القابلــة للســحب الــركاب من أشــعة 
الشــمس والبــرد. كمــا تتوفــر الســيارة الكوبيــه بســقف 

كربونــي كتجهيــز اختيــاري. ويضفــي خــط املنتصف 
يجعــل الســيارة أشــبه  رياضيــاً  علــى الســقف مظهــراً 
الرياضيــة.  إس  أر   ٣ تــي  جــي   ٩١١ بورشــه  بســيارة 
يتوفــر الســقف الكربونــي في واحدة مــن مجموعات 
الوزن اخلفيف الثالث. وتشمل هذه املجموعات أيضاً 
مواصفــات مجموعة ســبورت ديزاين الرياضية، مع 
عجــالت جــي تــي ديزايــن خفيفــة الــوزن قيــاس ٢٢ 
بوصة، وفرش منتصف املقاعد من القماش بنقوشه 
املربعة، إضافة إلى ملسات تزيني املقصورة املصنوعة 
مــن الكربــون وجلــد ألكانتــارا. كمــا تشــمل املجموعــة 

نظام عادم رياضي في طراز كايان توربو كوبيه. 
اجلديــدة  كوبيــه  كايــان  طــرازات  جميــع  جهــزت 

مبشــتت هــواء خلفــي متكيــف جديــد باإلضافــة إلــى 
بورشــه  نظــام  ضمــن  الثابــت  الســقف  هــواء  مشــتت 
املشــتت  هــذا  وميتــاز  الهوائيــة.  للديناميكيــة  النشــط 
اجلديــد بتصميمــه املدمج في هيكل الســيارة، وميتد 
ملســافة ١٣٥ ملليمتــر عنــد بلــوغ الســيارة ســرعة ٩٠ 
كم/الســاعة، ممــا يزيــد القــوة الضاغطــة علــى احملــور 

اخللفي، وبالتالي يعمل على تعزيز ثبات السيارة. 
محركات توربو ونظام نقل حركة ”تبترونيك إس“ 

ثماني السرعات
زودت سيارة كايان كوبيه اجلديدة بنفس احملركات 
القويــة واالقتصاديــة املســتخدمة فــي اجليــل الثالــث 
مــن طــرازات كايان، إال أنها مجهزة أيضاً مبجموعة 

كرونــو الرياضيــة التــي تأتــي كتجهيز أساســي وتعزز 
قوة أداء السيارة. 

متتاز ســيارة كايان كوبيه مبحرك توربيني سداســي 
حصــان   ٣٤٠ باســتطاعة  ليتــر   ٣ ســعة  األســطوانات 
وعــزم ٤٥٠ نيوتــن متــر، وســرعة قصــوى تصــل إلــى 
٢٤٣ كم/الساعة. كما يتسارع هذا الطراز من السكون 
إلــى ١٠٠ كيلومتر في الســاعة فــي ٦ ثواٍن، وينخفض 
الزمــن إلــى ٥٫٩ ثانيــة عنــد اختيار إحــدى املجموعات 

الرياضية خفيفة الوزن.
ويولد احملرك ذو الشاحن التوربيني املزدوج سعة ٢٫٩ 
لتــر في طــراز كايان إس كوبيه عزماً أقصى يبلغ ٥٥٠ 
نيوتــن متــر عندمــا يتــراوح دوران احملرك بــني ١٨٠٠ 
و٥٥٠٠ دورة في الدقيقة، فيما تبلغ استطاعة احملرك 
كم/الســاعة.   ٢٦٣ القصــوى  وســرعته  حصــان   ٤٤٠
ويتســارع الطراز من الســكون إلى ١٠٠ كيلومتر في ٥ 
ثــواٍن، ويتقلــص هذا الزمــن إلى ٤٫٩ ثانيــة عند اختيار 

إحدى املجموعات الرياضية خفيفة الوزن. 
أمــا ســيارة كايان توربو كوبيه التــي تتصدر املجموعة 
فتأتــي مــع محرك ثماني األســطوانات ســعة ٤ لترات 
بشاحن توربيني مزدوج تبلغ استطاعته ٥٥٠ حصان 
وعــزم أقصــى ٧٧٠ نيوتــن متــر، وتســتطيع الســيارة 
التســارع مــن الســكون إلــى ١٠٠ كم/الســاعة فــي ٣٫٩ 

ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى ٢٨٦ كم/الساعة. 
ــز طــرازات كايــان الثالثــة بنظــام نقــل احلركــة  ُجتهَّ
هــذا  وميتــاز  الســرعات.  ثمانــي  إس“  ”تبترونيــك 
النظــام بقصر زمن اســتجابته ونســبه الرياضية عند 
الســرعات املنخفضــة، ممــا يعــزز أداء الســيارة علــى 
الطرق املمهدة والوعرة. أما مســتوى الســرعة الثامن 
فــي خــط النقل الطويــل فيضمن قصرعــزم الدوران 
وقــدرة أفضــل علــى توفير اســتهالك الوقــود، ويعزز 

الراحة أثناء القيادة. 
مقصورة رياضية بأجهزة حتكم سهلة االستخدام

مبقعديــن  املقصــورة  زودت  الســيارة،  مقدمــة  فــي 

رياضيــني قابلني للتعديل مــع نظام كهربائي بثمانية 
إعــدادات لضبــط وضعيــة املقاعــد، مــع مســاند رأس 
مدمجــة متنــح أعلــى مســتويات الراحة والثبــات. أما 
املقاعــد اخللفيــة، فتأتي في شــكل مقعدين عريضني 
يتســع كل منهما لشــخصني، وذلك كتجهيز أساســي، 
مــع حجــرة فــي الوســط لتخزيــن األمتعــة. ينخفــض 
ارتفــاع املقاعــد اخللفيــة في هذه الطــرازات اجلديدة 
عن املعهود في ســيارات كايان بـ١٫١٨ بوصة، ويُعزى 
ذلــك إلــى انخفــاض خط الســقف. وعلى غــرار اجليل 
كوبيــه  كايــان  ســيارة  ــز  ُجتهَّ الســيارة،  مــن  الثالــث 
بركــن القيــادة املتطــورة مــن بورشــه والــذي يشــمل 
لوحة جتهيزات بشاشــتي عرض بدقة عالية لعرض 
التحكــم  وميكــن  املعلومــات،  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
فيهمــا مــن خــالل عجلــة القيــادة متعــددة الوظائــف. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تتوســط شاشــة العــرض قيــاس 
١٢٫٣ بوصة التي تعمل باللمس لوحة العدادات وتتيح 
التحكــم مبجموعة واســعة من اإلعــدادات والوظائف 

في السيارة. 
مستويات أعلى من الديناميكية

زودت جميــع طــرازات كايــان كوبيــه، التــي صممــت 
لترتقــي مبســتوى الديناميكيــة، بعجــالت قيــاس ٢٠ 
بوصة، ونظام بورشه بالس للتوجيه، ونظام بورشه 
النشــط للتحكم بالتعليق الذي يأتي كتجهيز أساسي. 
عنــد  بالثبــات  للتوجيــه  بــالس  بورشــه  نظــام  يتميــز 
االنطــالق بســرعات عاليــة، أمــا عند الســير بســرعات 
بطيئــة، فيتدخــل النظام ملســاعدة الســائق فــي الركن 
أو املنــاورة. كمــا ُعــدِّل نظــام بورشــه النشــط للتحكم 
بالتعليــق ملواصلة ضبط قوة التخميد لكل عجلة على 
حــدة. تأتــي الســيارة مــع عجــالت قيــاس ٢٠ بوصــة 
التصاميــم  مــن  مبزيــد  وتتوفــر  أساســي،  كتجهيــز 
املختلفــة عــن اجليــل الثالث من كايــان، مثل عجالت 
جي تي قياس ٢٢ بوصة، التي تأتي ضمن مجموعات 

الوزن اخلفيف الرياضية.

جتربة قيادة بورشه كاين كوبيه جتربة قيادة بورشه كاين كوبيه 
االنيقة على طرقات الدوحة االنيقة على طرقات الدوحة 

تتميز بأدائها املذهل ومالمحها الرياضية ...
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تواصــل شــركة أوتــوكالس للســيارات، الوكيــل العــام املعتمــد لـــ ‘إم جــي موتــور’ في قطــر، عرضها 
املميــز علــى خدمــات الصيانــة لكافــة مركبــات «أم جــي» فــي قطــر لتوفــر للعمــالء فرصــة قيمــة 

للمحافظة على مركباتهم ومواصلة أدائها بأمان وجهوزية خصوصاً خالل فصل الصيف.
ويشــمل العــرض أم جــي فــي كل الفئــات ويســتمر لغايــة ٣١ أغســطس حيــث ميكــن زيــارة مراكــز 
الصيانــة للشــركة للحصــول على اخلدمات مجاناً. وتشــمل اخلدمات فحصاً مجانيــاً لفلتر الزيت، 
فلتــر املكيــف، فلتــر الهــواء، زيــت احملــرك مــن قبــل الفنيــني املتخصصــني املعتمديــن مــن العالمــة 

التجارية الرائدة.
وقــال هشــام الصحــن، املديــر العام لشــركة أوتــو كالس للســيارات: «في ظل موجة احلّر الشــديدة 
فــي فصــل الصيــف، يســرنا دعم عمالئنا الكرام من خالل تقــدمي باقة من اخلدمات املجانية التي 
تساهم في مواصلة أداء املركبة على أفضل وجه. ويعد هذا االمر جزءاً من التزامنا بتقدمي أفضل 

اخلدمات للعمالء».
منذ استحواذها على شركة ‘إم جي موتور’، فتحت ‘سايك موتور’ (SAIC MOTOR) املدَرجة 
ضمــن أبــرز ٥٠٠ شــركة دوليــة (Global Top ٥٠٠)، فصــالً جديــداً فــي تاريــخ العالمــة التجاريــة 
بريطانيــة املنشــأ. وتضــم محفظة الشــركة مجموعة متنوعة من ســيارات الســيدان والكروســوفر 
والدفــع الرباعــي التــي تتميــز بتصاميمهــا العصريــة ومزاياهــا التكنولوجية احلديثــة باإلضافة إلى 

أسعارها التنافسية.  

أوتو كالس للسيارات أوتو كالس للسيارات 
تقدم عرضا حصريا تقدم عرضا حصريا 

على خدمات الصيانة على خدمات الصيانة 
ملركبات أم جيملركبات أم جي

هشام الصحن:
يسرنا دعم عمالئنا الكرام 
من خالل تقدمي باقة من 

اخلدمات املجانية

تقــدم شــركة ناصر بــن خالد للســيارات، الوكيل املعتمد 
فانــات  مــن  الثالــث  اجليــل  قطــر،  فــي  ملرســيدس-بنز 
ســبرينتر اجلديدة املتعددة املهام والتي تتوفر اآلن في 

صالة عرض مرسيدس-بنز على طريق سلوى.
وأســهمت ســبرينتر اجلديدة في االرتقــاء مبعايير فئة 
الفانــات الكبيرة من خالل مجموعة مبتكرة ومتنوعة 
مــن التجهيــزات التــي تلبــي احتياجــات أســواق معينــة 
علــى نحــو أكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن ذي قبــل. وبفضل 
التجهيــزات التقنية وأنظمة األمان الذكية التي تقدمها 
فانات ســبرينتر اجلديــدة، فإنها متنح كل عميل طرازاً 

مخصصاً بعناية فائقة لتلبية رغباته واحتياجاته. 
حتولــت ســبرينتر مــن مجــرد ســيارة عمليــة جتاريــة 
متعددة األغراض إلى ســيارة ال غنى عنها في أســاطيل 
النقــل التجــاري والشــركات. وتأتــي هــذه الســيارة فــي 
طليعــة الســيارات التــي متثــل مفهــوم التصميــم اجلديد 
لفئــة الفانــات التــي تنتجهــا مرســيدس-بنز حيــث تغزو 
معنــى  تقنياتهــا  وتعكــس  املشــاعر  احليويــة  خطوطهــا 
التقــدم. صممــت ســبرينتر لتســاعد العمــالء في حتقيق 
رغباتهم وفق أولوياتهم املختلفة. وتتوفر في طرازات 

مختلفة تتراوح بني الطراز املجهز مبواصفات أساسية 
للعمــالء الذيــن يقــّدرون املزايا املجربة لســبرينتر، مثل 
نظــام التحكــم اإللكترونــي بالثبــات (ESP) وجتهيزات 
املتقاطعــة  الريــاح  تخفيــض  كنظــام  القياســية  األمــان 
ذو  الطــراز  إلــى  وصــوالً   ،(Crosswind Assist)
املواصفات الفائقة الذي يضم شاشات ملس عالية الدقة 
ومواد فائقة اجلودة تضفي على الســيارة جواً اســتثنائياً 

مفعماً بالفخامة والرفاهية.
أما تصميم مساحة التخزين فيجسد أروع األمثلة على 
التصاميــم القابلــة للتعديــل للمقصــورة الداخلية، حيث 
ميكــن للعميــل اختيــار الصناديــق املفتوحــة أو املغلقــة، 
وميكنــه اختيــار صنــدوق تخزيــن قابــل للقفــل ضمــن 
كســوة الســقف الداخليــة فــي منطقة قمــرة القيــادة؛ ما 
وفقــاً  للســيارات،  متنّوعــة  خيــارات  تخصيــص  يتيــح 

ملتطلبات الشركة التي تستخدمها.
أنظمة األمان ومساعدة السائق املتطورة

تولي سبرينتر اجلديدة اهتماماً خاصاً بأنظمة األمان: 
فهي تعزز الدور الرائد لفانات مرسيدس-بنز في ابتكار 
التقنيــات املتطــورة وتقدمي أنظمة األمــان املتطورة في 

فئة الفانات الكبيرة. فأنظمة األمان ومســاعدة الســائق 
املتطــورة تــؤدي دوراً هامــاً علــى وجــه اخلصــوص فــي 
هذه الفئة من الســيارات في جميع أرجاء املنطقة، ألن 
الســيارات املســتخدمة فــي قطــاع النقــل التجــاري تعمــل 
غالبــاً بشــكل يومــي وتقطــع مســافات طويلــة ويجب أن 
تظــل خاضعــة لتحكم الســائق حتى في أضيق الظروف 

على الرغم من أبعادها الكبيرة نسبياً.
التصميم اخلارجي: سيارة ال غنى عنها ألساطيل النقل 

التجاري والشركات
يجمع التصميم اخلارجي لسبرينتر بني أناقة التصميم 
اجلديــد واألداء العملــي فــي تلبيــة احتياجــات الشــركات 
ومتطلباتهــا. وبــات واضحاً أن ســيارات أســاطيل النقل 
احلديثــة تؤدي دوراً مهماً لدى الشــركات، لذا حرصت 
مرســيدس-بنز فــي اســتراتيجية التصميــم التــي تتبعها 
في قطاع ســيارات نقل األشــخاص على إيجاد األســاس 
الــالزم لتحقيــق ذلك بصورة جيــدة. صندوق التحميل: 
تصفيــح معدنــي، أو أرضية بالســتيكية خفيفــة الوزن، 
أو أرضية خشــبية تتحمل اخلدمة الشاقة عندما يتعلق 
األمــر بصنــدوق التحميل، فإن أهم العوامل التي ينبغي 

مراعاتها حســب مجاالت االســتخدام املخصصة تشــمل 
اختيار طراز الســيارة وتصميــم املقصورة وطول هيكل 
لنــوع الطــراز،  الســيارة واحلمولــة املســموح بهــا. وتبعــاً 
لتعديــل  أيضــاً  التحميــل  صنــدوق  يخضــع  أن  ميكــن 
مســتقل ليالئــم الغــرض ومنــوذج العمــل لــدى العميــل. 
يســتوعب ســبرينتر تــورر اخلــاص بنقل الــركاب ثمانية 
ركاب باإلضافــة إلــى الســائق. تبلــغ ســعة التحميــل فــي 
مكعبــاً؛ مــا يجعلهــا  ســبرينتر اجلديــدة نحــو ١٧ متــراً 
الســيارة الرائــدة فــي حجــم احلمولــة. عنــد الضــرورة 
ميكــن جّر مقصكورة إضافية بســعة حتميل ٣٥٠٠ كلغ 
ليصل الوزن اإلجمالي إلى حوالي ٨٧٥٠ كلغ. ومع توفر 
أكثــر مــن ٦٠٠ خيــار ملعــدات وجتهيــزات إضافية، من 
ضمنها حلول التعليق اخلاصة، ميكن تعديل جتهيزات 

السبرينتر ليتالئم مع متطلباتك اخلاصة.
احملركات وأنظمة نقل احلركة

رباعــي  الديــزل  مبحــرك  ســبرينتر  مركبــة  تعمــل 
األســطوانات، املتوفــر فــي قطــر واملتوافــق مــع معاييــر 
ســعة  تبلــغ  حيــث   ،Euro V األوروبيــة  االنبعاثــات 
احملــرك ٢٫١ لتــر، وهــو مجهــز بنظــام دفــع خلفــي أو 

نظام دفع رباعي، ويولِّد قدرة تصل إلى ١٢٠ كيلووات 
معــدل  خفــض  مت  ذلــك،  علــى  عــالوة  حصانــاً).   ١٦٣)
االحتــكاكات داخــل احملــركات وســير احلركــة لتعزيــز 
كفاءة مجموعة احملركات رباعية األســطوانات وزيادة 
عمرهــا التشــغيلي. وكانــت النتيجــة تعزيز عــزم دوران 
بســرعات  القيــادة  عنــد  حتــى  فائقــة  مرونــة  وتوفيــر 

منخفضة.
محرك بنُسخ متعددة

نظــام  للدفــع:  بنظامــني  اجلديــدة  ســبرينتر  تتوفــر 
الدفــع اخللفــي ونظــام الدفــع الرباعــي، وبالتالي ميكن 
تهيئتهــا بشــكل مثالــي لتلبيــة متطلبــات النقــل ومنــط 
دفــع  بنظــام  املجهــز  احملــرك  فــي  املناســب.   التشــغيل 
خلفــي واملتوفــر فــي جميع أرجاء املنطقــة، تتمثل املزايا 
األساســية في الراحة املثالية أثناء القيادة وصغر حجم 
دائرة الدوران وزيادة ســهولة املناورة بالسيارة، وذلك 
كلــه بفضــل الفصــل بــني نظام القيــادة ونظــام التوجيه. 
كمــا يتيــح نظــام الدفع اخللفي قدرة أكبــر على التحكم 
احلــدود  وضمــن  مقطــورة  ســحب  عنــد  الســيارة  فــي 

القصوى للوزن الكلي املسموح به للسيارة.

اجليل الثالث من فانات مرسيدساجليل الثالث من فانات مرسيدس--بنز سبرينتر اجلديدةبنز سبرينتر اجلديدة
تصميم عصري بأعلى معايير السالمةتصميم عصري بأعلى معايير السالمة

إمكانية االختيار بني قيادة الدفع اخللفي أو الدفع الرباعي ...
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شاحنة رام شاحنة رام ١٥٠٠١٥٠٠ تي آر إكس  تي آر إكس ٢٠٢١٢٠٢١

هل من منافسهل من منافس
ُصممت شاحنة رام تي آر إكس إصدار ٢٠٢١ لتتفوق 
مت  وقد  األخرى،  الشاحنات  كل  على  كبير  بشكل 
اختبارها بشكل صارم جداً للتعامل مع أكثر الظروف 

قسوة بقدرات ومتانة قصوى.
يتأّلف هيكل رام تي آر إكس من فوالذ أكثر سماكة 
بشكل  ومثّبت  مثالي  تشكيل  ذات  القوة  عالي 
املنخفض  التمايل  سمات  من  لالستفادة  استراتيجي 
اإلطار  أجزاء  تشكيل  مت  والثبات.  املتانة  لتعزيز 
من  يقلل  مما  األبعاد،  دقة  لضمان  هيدروليكياً 
احلاجة إلى اللحام، كما أن السكك اجلانبية متماسكة 
بالكامل. تستخدم السكك األمامية فوالذاً عالي القوة 
قوي  أساس  لتحقيق  هيدروليكياً  لة  ُمشَكّ وأقساماً 
األمامي.  التعليق  حمل  مع  أفضل  بشكل  للتعامل 
وجتدر اإلشارة إلى أّن مكّونات اإلطار مطلية بالزنك 

(مغلفنة) لتحسني احلماية من التآكل.
 ١١٫٨ يبلغ  أرضي  بخلوص  إكس  آر  تي  رام  تتمّيز 
الركوب  ارتفاع  زيادة  إلى  جزئياً  ذلك  ويرجع  بوصة 
مجموعة  طرازات  ببقية  مقارنًة  بوصة   ٢ مبقدار 
١٥٠٠، إلى جانب إطارات قياس ٣٥ بوصة. ويتيح هذا 
املزيج لطراز تي آر إكس TRX قدرة تخطي العوائق 

بسهولة وبسرعات عالية.
وبهدف حماية املكونات الهامة، مبا في ذلك احملور 
األمامي، وصندوق التروس، وحوض ناقل احلركة، 
ألواح  خمسة  إكس  آر  تي  تستخدم  الوقود،  وخزان 
انزالقية. وقد ُوضعت صفيحة سفلية أسفل الواجهة 
ّمت  وقد  محتمل.  ضرر  أي  من  للتخفيف  األمامية 
توفير سكك جانبية من الفوالذ للحماية من الصخور 

كتجهيز اختياري.
الوزن  خفيفة  األلومنيوم  أغطية  استخدام  ويساعد 
احملرك  وغطاء  األبواب  ذلك  في  مبا  القوة،  وعالية 
والباب اخللفي، على تقليص الوزن وتعزيز االقتصاد 
في استهالك الوقود. ذلك وتستخدم رام تي آر إكس 
للمحّرك،  األلومنيوم  من  مصنوعة  محامل  أيضاً 
وقسماً مركزياً للمحور األمامي، ونظام تعليق ونقل 
والسفلية  العلوية  التحكم  وأذرع  متقاطع،  أمامي 
انزالق  ولوحة  األمامية،  االنزالق  ولوحة  األمامية، 

ناقل احلركة، وترس نظام التوجيه.
اجلديد  املستقل  األمامي  التعليق  نظام  ويستخدم 
عالي  األلومنيوم  النشط  التخميد  نظام  مع  كلياً 
ويضّم  عام.  بشكل  واملتانة  القوة  على  للحفاظ  القوة 
أذرع  كلياً  اجلديد  املستقل  األمامي  التعليق  نظام 
من  مصنوعة  جديدة  وسفلية  علوية  أمامية  حتكم 

لزوايا  خاص  اهتمام  إيالء  مع  املطروق  األلومنيوم 
ميالن العجلة خالل دورة التعليق. وقد ُصنعت أذرع 
واألطول  اجلديدة  األمامية  والسفلية  العلوية  التحكم 
من الفوالذ عالي القوة ٨٠ ksi وّمت تصميمها  حجماً 
وعرض  اإلضافية  العجالت  حركة  على  التركيز  مع 
مبكونات  هذا  اجلديد  التعليق  نظام  ويتميز  املسار. 
مطورة لتوفير املزيد من األداء وحتسني القدرة على 

التحمل.
آر  تي  لرام  اخللفي  التعليق  على  كان  اخللف،  في 
إكس أن يتخّلص من بعض عوائق التصميم وقد أخذ 
التصميم  هذا  في  االعتبار  عني  في  ذلك  املهندسون 
حل  شكل  على  النتيجة  وجاءت  والفريد.  اجلديد 
بدون  للعجالت  أكبر  حركة  عنه  ينتج  ودائم  مبتكر 

تقليص مساحة احلمولة في الصندوق.
وقد ّمت اللجوء في رام تي آر إكس إصدار ٢٠٢١ إلى 
نظام تعليق خلفي جديد متاماً مع نظام تخميد ناشط 
خلصائص  الوصالت  خماسي  لولبي  تعليق  ونظام 
النقاط  وتختلف  املتانة.  من  ومزيد  مذهلة  قيادة 
الوصالت  خماسي  التعليق  لنظام  لإلطار  الصلبة 
عند مقارنتها بإصدار قياسي من رام ١٥٠٠ وتسمح 

بوصة.   ١٣ حتى  باالنطالق   ٦٠ دانا  اخللفي  للمحور 
بشكل عام، ّمتت زيادة حركة العجالت اخللفية إلى 
أكثر من ١٣ بوصة من ٩ بوصات القياسية، أي أكثر 

من ٤٠٪ مقارنة بباقي إصدارات رام ١٥٠٠.
ذلك وتستخدم رام تي آر إكس إصدار ٢٠٢١ إعدادات 
نظام التعليق اللولبي خماسي الوصالت املجّربة والتي 
النوابض  نظام  من  العوائق  مع  أفضل  تعامالً  توفر 
على  هذا  التعليق  نظام  تصميم  ويعمل  الورقية. 
التخفيف من االحتكاك في نظام النوابض ويزن أقل 
طول  يبلغ  املشابه.  الورقية  النوابض  نظام  من  بكثير 
النوابض اخللفية ٦٠٠ مم، وهي أكبر نوابض خلفية 
يتم استخدامها على اإلطالق في مركبة غير جتارية.

قادرة  إكس  آر  تي  رام  فإّن  الوعرة،  الطرق  وعلى 
بسهولة  بالساعة  ميل   ١٠٠ إلى   ٠ من  التسارع  على 
فئتها  في  حجماً  األضخم  مكابحها  وتضمن  تامة 
نظام  على  إكس  آر  تي  رام  وتعتمد  التام.  توقفها 
تعويض  ووحدة  األربع  للعجالت  قرصية  فرامل 
هيدروليكية لتعزيز الشعور بدواسة الفرامل وأدائها 
مالقط  توجد  املقدمة  في  الطوارئ.  مناورات  أثناء 
على  حامل  على  تُثبَّت  املكبس  ثنائية  الكتلة  أحادية 

تهوئة  (فتحات  بوصة   ١٥ قياس  مقلوبة  قّبعة  شكل 
اخللفي  اجلزء  يستخدم  التبريد.  لتحسني  خارجية) 
مالقط ذات مكبس واحد مع دوارات قياس ١٥ بوصة 
توّقف  فرامل  وتعمل  مذهلة.  توقف  قوة  لتوفير 
إلكترونية معيارية على تثبيت الشاحنة بالكامل عند 

استخدامها.
وبالنسبة إلى رام تي آر إكس إصدار ٢٠٢١، فقد وجد 
فإنها  حد،  أقصى  إلى  قدرتها  لتعزيز  أنه  املهندسون 
تتطلب إطارات قياس ٣٥ بوصة. ومت تطوير إطارات 
 Goodyear Wrangler Territory جوديير راجنلر
بوصة   ٣٥ قياس   ١٨  /  ٦٥R  /  ٣٢٥  All-Terrain
حصرياً لسيارة رام تي آر إكس، والتي تتميز مبداس 

.D-load قوي وجدار جانبي بتصنيف
تي  طراز  في  للعجالت  مختلفان  تصميمان  يتوافر 
للتثبيت  قابلة  اختيارية  عجلة  ذلك  في  مبا  إكس  آر 

مقاس ١٨ × ٩ بوصة مباشرة من املصنع.  
انكسار  وزاوية  درجة،   ٣٠٫٢ تبلغ  اقتراب  زاوية  مع 
درجة،   ٢٣٫٥ تبلغ  مغادرة  وزاوية  درجة،   ٢١٫٩ تبلغ 
رام  لشاحنة  ميكن  بوصة   ١١٫٨ يبلغ  أرضي  وخلوص 

تي آر إكس أن تذهب إلى أي مكان.

شاحنة البيك أب األكثر تطّوراً على صعيد التكنولوجيا 
والغنية باملزايا املبدعة والقابلة للتخصيص

أكثر  لتكون   ٢٠٢١ إصدار  إكس  آر  تي  رام  ُصممت 
الناحية  من  وتطّوراً  تقّدماً  أب  البيك  سيارات 
مبجموعة  مزودة  وهي  اإلطالق،  على  التكنولوجية 
من  يوكونكت  نظام  جانب  إلى  املبتكرة  املزايا  من 
يوفر  والذي  مرموقة  جوائز  احلائز  الرابع  اجليل 
عمالء  بقاء  يضمن  مما  املتصلة،  واخلدمات  الراحة 
إبقاء  مع  شيء  بكّل  وعلم  اّتصال  على  رام  شاحنات 
أو  الطريق  على  وأعينهم  القيادة  عجلة  على  أيديهم 

املسار الصحراوي أمامهم.
قياس   ٤C NAV يوكونكت  شاشة  تعتبر  ذلك،  إلى 
كلياً،  للتهيئة  والقابلة  باللمس  تعمل  التي  بوصة   ١٢
وهي محور التكنولوجيا الفائقة في سيارة رام تي آر 
إكس، جتهيزاً قياسياً وتسمح مبزيد من التخصيص. 
 ٣٦٠L مع   SiriusXM األخرى  املزايا  وتشمل 
دمج  وإمكانية  باندورا  من  املخصصة  واحملطات 

ومهايأة األجهزة الشخصية.
وميكن أن تعرض الشاشة اللمسية تطبيقاً واحداً، مثل 
خريطة املالحة، عبر كامل الشاشة قياس ١٢ بوصة، 
تطبيقني  وتشغيل  نصفني،  إلى  تقسيمها  ميكن  أو 
من  مجموعة  وجند  كما  واحد.  وقت  في  مختلفني 
املفاتيح متعددة الوظائف ومفتاح التحكم االختياري 
التي  الشاشة  أسفل  للمقطورة  العكسي  التوجيه  في 
مزايا  في  ملسياً  حتكماً  يوفر  مما  باللمس  تعمل 
محددة. وتتضّمن الشاشة أيضاً على جانبيها مفاتيح 

التحّكم بنظام التهوئة واحلرارة داخل السيارة.
اجلودة  عالي  صوتي  بنظام  املركبة  ذلك  إلى  تتمّيز 
ذلك  في  مبا  رائعة،  صوت  بتجربة  الركاب  لغمر 
نظام الصوت هارمان كاردون احلصري بقدرة ٩٠٠ 
واط مع ١٩ مكبر للصوت ومضخم صوت قياس ١٠ 
متاح  صوتي  نظام  وأقوى  أفضل  يُعّد  والذي  بوصة، 

في شاحنة بيك آب على اإلطالق. 
رقيقة  ترانزستور  شرائح  إكس  آر  تي  رام  تستخدم 
للطراز  حصرية  وهي  بوصات   ٧ قياس   (TFT)
وتتميز بشارة تي آر إكس مضاءة، وألوان ورسومات 
تي آر إكس فريدة مع عدادات قابلة للتعديل. وتظهر 
 ٤C يوكونكت  اللمس  شاشة  على  الرسومات  نفس 
التي  األولى  املرة  هذه  وتُعّد  أيضاً.  بوصة   ١٢ قياس 
يتم فيها عرض أوضاع القيادة وصفحات األداء على 
 ١٢ قياس   ٤C يوكونكت  شاشة  على  الوعرة  الطرق 

بوصة.
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