
    

ينصح خبراء علم التسوق، القادمَني إلى عالم املال 
اسم  عن  أجدادهم  أسماء  في  يبحثوا  أن  واألعمال 
عن  بحثوا  يجدوا،  لم  وإذا  العمالء،  عيون  يأسر 
فعله  ما  وهذا  املشروع،  على  ليطلقوه  غريب  اسم 
سمسار السيارات «سيد سيداوي» فقد اختار لقب 
«البرغوث  اجلديد،  ملعرضه  عنوانًا  «البرغوث» 
عليه  أطلقه  سيداوي  سيد  لقب  هو  للسيارات» 
املكتبية»  الوثائق  «قسم  اآلداب  كلية  في  زمالؤه 
التي  الداكنة،  السوداء  وبشرته  قامته  لِقصر  نظًرا 
واالجتاه  الكلية  سيداوي  ترك  في  سببًا  كانت 
السيارات  سمسار  والده  مع  احلرة،  األعمال  إلى 
املستعملة، حيث يتجمع العمالء والتجار يوم اجلمعة 
سيداوي  استطاع  املستعملة،  السيارات  وشراء  لبيع 
أن يغّير حياة والده من سمسار إلى تاجر سيارات 
افتتح  سنوات  خمس  خالل  وجديدة،  مستعملة 
على  أصر  سيداوي  أن  والغريب  معارض،  عدة 
اخلبراء،  لنصائح  تبًعا  للسيارات»  «برغوث  كتابة 
جناحات  سر  مفتاح  «البرغوت»  كان  وبالفعل 
الباصات  حملطة  عنوانًا  أصبح  إنه  حتى  سيداوي 
على  حكًرا  «برغوث»  لقب  يكن  لم  املنطقة،  في 
سيداوي بل هناك «برغوث صغير» ولد في مدينة 
خورخي  ابن  «ليونيل  يدعى  األرجنتينية  روزاريو 
من  الرغم  على  «برغوث»  لقب  حصد  اندريس» 
لقب  حصد  لكنه  الزرقاء،  وعيونه  البيضاء  بشرته 
هرمون  في  نقص  نتيجة  قامته  لقصر  البرغوث 
مستشفيات  كل  إلى  «سيسيليا»  أمه  حملته  النمو 
إلى  يحتاج  طفلك  اإلجابات  فجاءت  األرجنتني 

الثمن  باهظة  «سوماتروبني»  مبادة  يومًيا  حقن 
نيولز  نادي  إدارة  إلى  «خورخي»  والده  فأسرع 
يطلب  األشبال،  مع  ابنه  يلعب  حيث  القدم،  لكرة 
املساعدة ومع األسف قرر النادي التخلي عن الشبل 
وأثناء  النمو،  بعدم  إلصابته  نظًرا  ميسي»  «ليونيل 
صائد  به  أمسك  النادي  من  ميسي  والد  خروج 
الذي  اإلسباني  ريكساتش»  «كارلس  املعجزات 
احتضن برغوت احلي الفقير، خاصة بعد أن شاهد 
كان  أن  منذ  القدم،  لكرة  مداعبته  أثناء  «ميسي» 
األرجنتيني  البرغوت  انتقل  سنوات،  خمس  عمره 
برشلونة  أثرياء  إلى  األرجنتني  فقراء  من  وعائلته 
وحتول  األرضية،  الكرة  على  العب  أشهر  ليصبح 
اقتناء  يعشق  ملياردير،  إلى  فقير  برغوت  من 
سبيل  على  ومنها  الفارهة  السيارات  من  أسطول 
املثال: السيارة اخلارقة «كوينيجسيج ريجيرا» ذات 
يستطيع  سلندرات،  و٨  املزدوج  التوربيني  احملرك 
من  والتسارع  حصان،   ١٥٠٠ قوة  توليد  محركها 
فقط،  ثوان   ١٠ خالل  كيلومتر   ٣٠٠ وحتى  الصفر 
من  أقل  في  كيلومتر   ٤٠٠ وحتى  الصفر  ومن 
بالسيارة  الساحر  البرغوث  يكتف  ولم  ثانية.   ٢٠
اخلارقة فقرر دخول عالم فيراري بشرائه فيراري  
من  تسير  فهي  العالم  في  السيارات  أسرع   F٤٣٠
صفر إلى ١٠٠ كيلومتر/ساعة في ٣ ثوان وسرعتها 
البرغوثان  جنح  كيلومتًرا/ساعة.   ٣٢٠ إلى  تصل 
العربي واألرجنتيني في استثمار اللقب الذميم في 
عالم املال والشهرة، مع الفارق في أرصدة البنوك 

والشهرة للمعجزة ميسي.. هذا واهللا أعلم.

البرغوث الساحر!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة

األثنين ٢٦ محرم ١٤٤٢ هـ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ م العدد (٣٣٨) أول إصــدار قطــري فــي عالــم السيــارات

تستحق األفضل ..

33

88

دوماسكو دوماسكو 
تطرح عرضها تطرح عرضها 
املميز على املميز على 
طراز هوندا طراز هوندا 
أكورد االنيقةأكورد االنيقة

كتاب كتاب 
مازيراتي مازيراتي 

األبيض األبيض 
يحاكي يحاكي 

مستقبل مستقبل 
عالم السياراتعالم السيارات



ماألثنين ٢٦ محرم ١٤٤٢ هـ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ م العدد (٣٣٨) م
22

تستقطب BMW X٧ بتصميمها املهيب ومزاياها 
عــرض  صــاالت  زوار  وأنظــار  اهتمــام  املترفــة، 
شــركة الفــردان للســيارات منــذ أن طرحــت هــذا 

الطراز اجلديد كلًيا لعمالئها في فترة سابقة.
واألكبــر  األحــدث  الطــراز   BMW X٧ ويعــّد 
 BMW طــراز  ويجمــع   ،BMW X فئــة  ضمــن 
X٧ بــني احلضــور الطاغــي علــى الطــرق الوعــرة، 
ويتمتــع  املمهــدة،  الطرقــات  علــى  الفائــق  واألداء 
مبقصورة فاخرة مزودة بأحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيــا، مؤكــًدا حضــوره فــي ســوق ســيارات 

األنشطة الرياضية.
حضور الفت

إلــى  والفخامــة  بالرفاهيــة   BMW X٧ تنتقــل 
مســتوى جديد، مؤكــدة موقعها باعتبارها الطراز 
األفخــم ضمن مجموعة الطــرازات X من عالمة 
علــى  وهيبــة  مهيبًــا  حضــوًرا  وتفــرض   ،BMW
الطــرق بفضــل تصميــم الهيــكل اخلارجــي املطعم 
بالكــروم، فيمــا متنحهــا لغــة التصميــم اجلديــدة 

تستشــرف  عصريــة  ملســة  الدقيقــة  بخطوطهــا 
املستقبل.

تســتوجب  هالــة   BMW X٧ أبعــاد  ومتنــح 
يبلــغ  فيمــا  مم،   ٥١٥٠ طولــه  يبلــغ  إذ  االحتــرام، 
عرضه ٢٠٠٠مم، ويبلغ ارتفاع الطراز ١٨٠٥ مم، 

أما قاعدة العجالت فيبلغ طولها ٣١٠٥ مم.
بقاعــدة  اخلارجــي  الهيــكل  تصميــم  ويتميــز 
مرتفعــة عــن األرض، وخطــوط الســقف الطوليــة 
والنوافــذ الواســعة، باإلضافــة إلــى مقدمــة حتمــل 
شــبك BMW هــى األكبــر مقارنــة مــع أي طــراز 
أصدرتــه BMW، وزودت BMW X٧ بإطــارات 
مصنوعة من الســبائك اخلفيفة بقياس ٢٠ بوصة 

قياسًيا، متنحها حضوًرا ملفتًا.
وتتميز مقصورتها مبســاحة داخلية رحبة تشــمل 
 ،Vernasca صفوف املقاعد الثالثة املكســوة بجلد
وميكــن  قياســياً  مقاعــد  بســبعة  الطــراز  ويتوفــر 
منفصلــني  مبقعديــن  األوســط  الصــف  اســتبدال 
مريحــني، فيمــا مينح الصف الثالث الــركاب قدًرا 

مساويًا من الرفاهية والفخامة مبساحته الواسعة 
وحامــالت  لليديــن  مبســاند  مرفقــة  ومقاعــد 
كــؤوس وفتحات USB، كمــا تتوفر مزايا التحّكم 
األوتوماتيكــي باحلرارة فــي أربع مناطق مختلفة 
وإنارة خافتة وسطح زجاجي بانورامي من ثالثة 

أقسام قياسًيا.
متعة القيادة 

وتوفــر شــركة الفــردان للســيارات لعمالئهــا طراز 
xDrive٥٠i BMW X٧ املــزود مبحرك V٨ يولد 
قــوة قدرهــا ٣٩٠ كيلــو واط/٥٣٠ حصانًــا، املتصــل 

بناقل حركة Steptronic من ثمان سرعات.
 ٦ محــرك  بواســطة  ايضــا   ٧X WMB تتوفــر 

أسطوانات يولد ٢٥٠ كيلو واط /٣٤٠ حصانًا.
 BMW xDrive الرباعــي  الدفــع  نظــام  ويتولــى 
الذكــي توجيــه الطاقــة املولــدة نحــو املســار بكفــاءة 
عاليــة، فيما يوفر نظــام M Sport التفاضلي أداًء 

ديناميكيا على احملور اخللفي.
 BMW Xويتمتــع الســائق والــركاب فــي طــراز ٧

مبســتويات قصــوى مــن الراحــة بفضــل اســتخدام 
نوابــض هوائيــة عنــد احملوريــن، إلــى جانــب نظــام 
تعليــق متكّيــف مــع مخّمــدات ميكــن التحّكــم بهــا 
إلكترونياً تتوفر قياسياً.، فيما تتوفر مجمعة من 
املزايــا االختيــارات من ضمنها نظام توجيه نشــط 
تثبيــت  مــع   Executive Drive Proو متكامــل 
تتيــح  كمــا   ،M Sport تفاضلــي  ونظــام  نشــط، 
احلزمــة االختياريــة اخلاصــة بالطرقــات الوعــرة 
االختيــار بني أمنــاط القيادة على الرمل واحلصى 
واحلجارة والثلج ببساطة وسهولة كبيرة وبكبسة 

زّر.
أنظمة دعم السائق

تتوفــر فــي BMW X٧ مجموعــة متكاملــة مــن 
جتربــة  الســائقة  لتمنــح  الســائق،  دعــم  أنظمــة 
قيــادة مفعمــة باملتعــة والراحــة، وتتضمــن هــذه 
بخاصّيــة  مــزّود  نشــط  ســرعة  مثبــت  األنظمــة/ 
الوقــوف واالنطــالق، إضافــة إلــى نظــام مســاعدة 
 Driving Assistant Professional الســائق 

عــن  فضــالً  باملســار،  والتحّكــم  التوجيــه  ونظــام 
نظــام التحذيــر عنــد تغييــر املســار وأنظمة جتنب 
الســيارات  مــن  والتحذيــر  اجلانبــي  االصطــدام 
العابــرة، والتحذيــر األولوّي والتحذير عند الســير 

باالجتاه اخلاطئ. 
كما يتوفر اجليل األحدث من شاشة العرض على 
الزجــاج األمامــي ونظام التوقف الطارئ، ويشــمل 
نظام املساعدة على الركن كاميرا للرؤية اخللفية 
يتوفــر  اخللفيــة  القيــادة  علــى  مســاعدة  ونظــام 

قياسياً.
  BMW Live Cockpit Professional كما يتوفر
 ٧٫٠ النســخة  اجلديــد   BMW تشــغيل  نظــام  مــع 
قياســياً. ومتنــح لوحــة التحكــم التــي يبلــغ قياســها 
١٢٫٣ بوصــة دخوًال ســهًال والوظائف، ويتيح نظام 
جميــع  إلــى  مباشــًرا  دخــوًال   ٧٫٠  BMW التشــغيل
اإلعــدادات والوظائــف عــن طريق اللمــس أو نظام 
التحكــم iDrive أو األزرار علــى عجلة القيادة، أو 

األوامر الصوتية أو األوامر باإلشارات.

BMW X٧BMW Xطراز طراز ٧
الفخامة بكل معانيهاالفخامة بكل معانيها

الفــردان للسيــارات الوكيــل املعتمــد ...
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تلبية لطموحات عشــاق هوندا في الســوق 
املــوزع  ”دوماســكو“،  أعلنــت   القطــري 
طــرح  عــن  هونــدا  لســيارات  احلصــري 
عرضهــا املتميــز علــى طراز هونــدا أكورد 
الطــراز  لطموحــات  عشــاق  تلبيــة  الرائــع 
مــن امتالك اكورد بدون دفعة أولى من 

شركة الدوحة خلدمات التسويق.
حيــث  رائــع؛  بتصميــم   ’ ومتتــاز ‘أكــورد 
يتجّلــى ذلــك بوضــوح مــن خــالل ارتــكاز 
تضمــن  جديــدة  منصــٍة  علــى  الســيارة 
انخفاضــاً،  وأكثــر  عريضــاً  مظهــراً  لهــا 
وأكثــر  خفيــف  هيــكل  إلــى  باإلضافــة 
صالبة وقوة مؤلف من وحدة متكاملة، 
وأخــف  إلــى جانــب شاســيه أكثــر تطــّوراً 

وزناً. 
 املزايا والتصميم

 أثناء عملية عن تصميم وتطوير ســيارة 
‘أكــورد ’، حــرص املصممــون في شــركة 
تبنــي  علــى  األولــى  بالدرجــة  ‘أكــورد’ 
اســتراتيجية محــددة لتوفيــر أوســع باقٍة 
واخلــواص.  املزايــا  أحــدث  مــن  ممكنــة 
وبفضــل تبّنــي فلســفة تصميمية تتمحور 
للــركاب  األكبــر  ‘املســاحة  ضمــان  حــول 
 Man)  ’ للمحــرك  األقــل  واملســاحة 
 (maximum Machine minimum
ســيارات  تصاميــم  جميــع  متّيــز  والتــي 
‘هونــدا’، عمل فريق العمل لدى الشــركة 
اجلديــدة،  الســيارة  حجــم  تقليــص  علــى 
مقصورتهــا  فــي  الرحابــة  وزيــادة 
الداخلّيــة، مــع التركيــز فــي الوقــت ذاتــه 
على ضمان أبعاٍد وملســات رياضية راقية 
املظهــر  تعزيــز  بهــدف  وضوحــاً  وأكثــر 

الراقي للسيارة بشكل عام.
محــركات  علــى  االعتمــاد  أن  شــك  وال   

جميــع  فــي  أســطوانات   ٤ مــن  مؤلفــة 
فــي  رئيســياً  دوراً  لعــب  ‘أكــورد’  فئــات 
مــن  خصوصــاً  النتائــج،  هــذه  حتقيــق 
حيــث تخصيــص حجــرة أصغــر مســاحة 
للمحــّرك، وتخفيــف الوزن بشــكل أكبر، 
وذلــك دون املســاس بــاألداء الديناميكــي 

املتمّيز.
جهــة  مــن  الســيارة  إلــى  النظــر  وعنــد 
اخللفــي  اجلانبــي  الزجــاج  يبــدو  األمــام، 
وكأنــه ينحنــي بحــّدة أعلــى إلــى الســقف 
النوافــذ،  أعمــدة  مســتوى  مــع  باملقارنــة 
وهــو مــا يبــرز جماليــة الهيــكل العريــض 
واملنخفــض. وقد متــت إزاحة املقاعد في 
املقصــورة نحــو الداخــل قليــالً للمســاهمة 
في حتســني املساحة املخصصة للجوانب، 
جتربــة  وضمــان  والــرأس،  واألكتــاف 
مريحــة تضمن للــركاب التحرك بحرية 

ومبرونة.
الهيكل والتصميم اخلارجي

واعتمــدت شــركة ‘هونــدا’ علــى عمليات 
مبتكــرة لتطوير ســيارة ‘أكورد ’، وذلك 
فخامــة  أكثــر  الســيدان  ســيارة  جلعلهــا 
ورقّياً وجاذبية، والتي تعتمد على هيكٍل 
أخــف وزناً وأكثر قــوة وصالبة على نحو 
ملحــوظ. وتبــرز في هــذا الســيارة بأبعاد 
متتــاز  كمــا  عريضــة،  خارجيــة  ونِســب 
وفخامــة  انخفاضــاً  أكثــر  مهيبــة  بوقفــٍة 
وذات طابــع رياضــي، ناهيك عــن قاعدة 
العجــالت الطويلة واملســافة العريضة بني 
بإضــاءة  الســيارة  تتســم  كمــا  العجــالت. 
خارجيــة متطــّورة مــن نــوع LED (مــن 
 LED نــوع  األماميــة  األضــواء  ضمنهــا 
وأضــواء الضبــاب)، فضــالً عن تشــطيبات 
المعة فاخرة. وتأتي السيارة مع عجالت 

قيــاس  األملنيــوم  مــن  مصنوعــة  جديــدة 
تصاميــم   ٢) بوصــة   ١٨ أو  بوصــة   ١٧
للعجــالت)، والتــي تضمــن لهــذه الســيارة 
من فئة السيدان مظهراً فريداً ميزج بني 

اجلاذبية واجلرأة واإلطاللة الرياضية.
التصميم اخلارجي

فريــد  بتصميــم  ســيارة ‘أكــورد ’  تتمتــع 
واجلــرأة  والفخامــة  باألناقــة  مفعــم 
واإلطاللــة الرياضية، مما يجعلها ترتقي 
ســيارات  مــن  العاشــر  اجليــل  بتصاميــم 
‘أكــورد’ علــى صعيــد اجلاذبيــة واإللهام. 
الــذي  املهيــب  التصميــم  هــذا  وبفضــل 
الســيارات  مــن  منافســيها  عــن  ميّيزهــا 
‘أكــورد  الســيارة  تتمتــع  فئتهــا،  ضمــن 
أكثــر  ســقٍف  وخــط  عريضــة،  ’بإطاللــة 
محــرك  غطــاء  عــن  فضــالً  انخفاضــاً، 
أطــول وأكثــر انخفاضــاً لتعزيــز العناصــر 
املقصــورة  عــن  ناهيــك  الديناميكيــة، 

املريحة واحلضور الرائع.
العجــالت  قاعــدة  إطالــة  خــالل  ومــن   
اجلديدة، أصبحت املقصورة أكثر رحابة 
وانســيابية مــن قبــل، ناهيك عن حتســني 
القســم اخللفــي الــذي يتميز بنوافــذ أكثر 
طــوالً وأناقــة. وتســهم هــذه النوافــذ فــي 
بلورة العناصر اجلمالية ملقصورة القيادة 
متنوعــة’  نوافــذ   ٦‘ بوجــود  متتــاز  التــي 
تتيــح مجــال رؤيــة أوســع، ودخــول ضوء 
فضــالً  أكبــر،  برحابــٍة  يوحــي  مبــا  أكثــر 
عــن إضفاء طابٍع مفعــٍم باخلّفة واملظهر 
الرياضــي الوّثــاب؛ فيمــا يضفــي الشــريط 
الالمــع املنســاب فــوق النوافــذ مــن جهــة 
األمــام نحــو اخللــف علــى تعزيــز املظهــر 
وكأنهــا  تبــدو  التــي  للســيارة  اجلــريء 

مندفعة بقّوة وانسيابّية نحو األمام.

دوماسكو تطرح عرضها املميزدوماسكو تطرح عرضها املميز
على طراز هوندا أكورد االنيقةعلى طراز هوندا أكورد االنيقة

بــدون دفعــة أولــى مــع متويــل داخلــي ...
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الراية اوتو تستعرض جتربة قيادةالراية اوتو تستعرض جتربة قيادة
تويوتــا تويوتــا CC--HRHR  ٢٠٢٠٢٠٢٠ الهايبـــرد الهايبـــرد

ديناميكية قيادة عالية االستجابة مع أداء استثنائي ...ديناميكية قيادة عالية االستجابة مع أداء استثنائي ...

 C-HR تويوتا في  القوة  نقاط  تستعرض  اوتو  الراية 
مبعايير  نوعية  خطوة  تعتبر  التى   ، كلياً  اجلديدة 
أوفر»،  الـ «كروس  مركبات  لفئة  ومبتكرة  جديدة 
من  املستوحى  املميز  التصميم  بني  ما  جتمع  والتي 
العالية،  االستجابة  ذات  القيادة  مع  املغامرة،  روح 
ان  املمتعة  التجربة  االستثنائي،أثبتت  البيئي  واألداء 
تويوتا C-HR تتمتع بتصميم ممّيز يَُعّد األبرز ضمن 
الـ  مركبات  وفئة  تويوتا  مركبات  مجموعة  من  كٍل 
 C-HR تويوتا  مركبة  جتّسد  كما  أوفر»،  «كروس 
الكوبيه  مركبة  عليها  يُطلَق  التي  (أو  كلياً  اجلديدة 
املرتفعة) االلتزام الراسخ الذي يرسخ مفهوَم حرية 
مركبة  حتتفظ  كما  الهندسي.  واإلبداع  التصميم 
تويوتا C-HR إلى حد بعيد بالسمات العامة للنسخة 
العاملية  األنظار  جذب  في  جنحت  التي  التجريبية 
ومعرض   ٢٠١٤ للسيارات  باريس  معرض  في  إليها 
التطوير  فريق  فعمد   .٢٠١٥ للسيارات  فرانكفورت 
خالل  من  اجلريئة  رؤيته  جتسيد  على  تويوتا  في 
بني  نفسه  الوقت  في  جتمع  جذابة  مركبة  تطوير 
جزٍء علوٍي يتسم بأناقة مركبات الـ «كوبيه» وقاعدة 
تتمتع بصالبة مركبات الدفع الرباعي، وذلك زيادة 

وتعزيز متعة القيادة. 
«هايبرد»  الـ   C-HR تويوتا  مركبة  وتعكس 
الكهربائية اجلديدة كلياً سعي شركة تويوتا الدؤوب 
إلى حتقيق االستدامة، إذ استفادت من قوة االبتكار 
تقنيات  تطوير  في  رائدة  كشركة  مكانتها  لتعزيز 
تويوتا  مركبة  وتَُعد  املركبات.  لقطاع  للبيئة  صديقة 
C-HR رائدًة في فئتها من حيث كفاءتها االستثنائية 
إذ  كلم/لتر،   ٢٣٫٩ تبلغ  والتي  الوقود  استهالك  في 
مستقبل  بناء  في  املساهمة  فرصة  للعمالء  تتيح 
باملزيد  فيه  ينعمون  الذي  الوقت  في  استدامة،  أكثر 
توفرها  التي  املمّيزة  القيادة  جتربة  عن  الرضا  من 
هدوءاً  اجلديد  الطراز  مينح  كما  املتقدمة.  التقنيات 
استثنائياً داخل املقصورة، وتسارعاً سلساً خاصًة عند 

االنطالق من وضع التوقف التام. 
خبراء  نلمس  ان  القيادة  جتربة  خالل  من  استطعنا 
لعقود  متتد  التي  الهندسية  تويوتا  عالمة  في  االبداع 
من  املزيد  تضمن  أنيقة  مركبة  تطوير  من  طويلة، 

د كذلك التزام شركة تويوتا  املتعة أثناء القيادة، وُجتِسّ

التقنيات  أحدث  تبني  عبر  كوكبنا  مستقبل  بحماية 

الصديقة للبيئة. وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى 

على  األوسط  الشرق  منطقة  في  األوفياء  عمالئنا 

دعمهم املستمر الذي لطاملا كان مصدر إلهام لنا في 

رحلتنا نحو تطوير أفضل مركبات على اإلطالق». 

اجلديدة   C-HR تويوتا  مركبة  تصميم  ويستند 

اجلديدة  العاملية  الهيكلية  «األطر  منصة  على  كلياً 

لشركة تويوتا» TNGA، بشكل يضمن جتربة قيادة 

اجلاذبية  مركز  من  كل  ويساهم  تفاعلية.  أكثر 

املزدوج  الشوكي  اخللفي  التعليق  ونظام  املنخفض 

في تعزيز مستويات التحكم والثبات، دون املساومة 
دفع  نظام  املركبة  وتتضمن  الراحة.  عوامل  على 
بتقنية  لتر   ١٫٨ سعة  ومحرك  كهربائي  ”هايبرد“ 
وبنظام   ،(VVT-i) الذكي املتغير  الصمامات  توقيت 
 .E-CVT ناقل احلركة األوتوماتيكي املتغير املستمر
وتلبي املركبة اجلديدة كلياً جميع متطلبات التنقالت 
نهاية  عطلة  أثناء  الترفيهية  والرحالت  اليومية 
في  القيادة  متعة  من  توفره  ما  خالل  من  األسبوع، 
عن الطمأنينة وراحة  جميع ظروف الطريق، فضالً 

البال بفضل املجموعة الشاملة من مزايا السالمة. 
مختلف  من   C-HR تويوتا مركبة  إلى  النظر  وعند 

األجزاء  بني  املتناسق  املزيج  مالحظة  ميكن  الزوايا، 
واألسطح  الكرمية  لألحجار  الشبيهة  التصميمية 
الدقة  بني  توازناً  يخلق  مما  للمركبة،  املتمايلة 
فُيعبِّر  املركبة،  من  األمامي  اجلزء  أما  واألناقة. 
املتمثلة  التصميمية  تويوتا  لفلسفة  جديد  تطور  عن 
اجلزء  على  بالتركيز  وتُعنى  اجلريء“  ”املظهر  في 
للمركبة  التصميمية  اخلطوط  تنفيذ  ومت  األمامي. 
األمامية  واجهتها  تتميز  بينما  ناعمة،  بلمسات 
بإطار سفلي لونه مثل لون هيكل املركبة، مما يخلق 

مظهراً راقياً. 
تشكل مصابيح اإلضاءة النهارية DRL عنصراً فريداً 

لإلضاءة حيث تقع فوق مجموعة املصابيح الرئيسية، 
مدمجة  االنعطاف  إشارات  مصابيح  تكون  حني  في 
بالكامل داخل نفس الوحدة. وتتيح مصابيح الضباب 
األمامية التي تقع عند حواف املصد السفلي للمركبة 
إلى  الهواء  تدفق  النسيابية  ومنخفضاً  واسعاً  مدخالً 
للمركبة  الرشيقة  اإلطاللة  على  يؤكد  مما  احملرك، 
اجلديدة. ومت تثبيت وحدات املصابيح اخللفية التي 
تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED في 
هيكل املركبة ووصلها بواسطة جناح أنيق والمع، مما 
وُمعبِّراً.   ظاهراً  مينح املظهر اخللفي للمركبة طابعاً 
بشكٍل  الواسعة  الداخلية  املقصورة  تصميم  ومت 
باستخدام  العصرية  واألناقة  الفخامة  بني  يجمع 
عمالء  إسعاد  بهدف  وذلك  عالية،  جودة  ذات  مواد 
األسطح  بني  التباين  ويساهم  متّيزاً.  األكثر  الشركة 
املنحنية واخلطوط التصميمية الواضحة، في توفير 
تزويد  ومت  ذاته.  الوقت  في  ومنعشة  مريحة  أجواء 
كريستال  بشاشة  املركبة  في  التحكم  عدادات  لوحة 
 ٤٫٢ قياس  املعلومات  ومتعددة  ملونة   LCD سائل 
وتكامل  متعددة  وسائط  بنظام  وكذلك  بوصة، 
نظاَمْي  عبر  الذكية  الهواتف  أجهزة  أنظمة  مع  تام 
«أبل كاربالي» Apple CarPlay و“أندرويد أوتو“ 
Android Auto. كما يبسط النظام تلقي حتديثات 
لنظام  أكبر  دقة  لضمان  تلقائياً  اخلرائط  نظام 
تخزينية  بسعة  الداخلية  املقصورة  وتتمتع  املالحة. 
تكييف  ونظام  محكمة/مثبتة،  ومقاعد  عالية، 
للسائق  الراحة  درجات  أقصى  يوفر  مزدوج  هوائي 
والركاب.  وتتمّيز مركبة تويوتا C-HR الـ «هايبِرد» 
في  تقدماً  التقنيات  أكثر  من  مبجموعة  الكهربائية 
العالم، إال أن طريقة قيادتها والعناية بها ال تختلف 
املركبة  وتساهم  أخرى.  تقليدية  مركبة  أي  عن 
 ٢٣٫٩ تبلغ  الوقود  استهالك  في  عالية  كفاءة  بتحقيق 
 (١٢١) القيادة  أداء  على  املساواة  عدم  مع  كلم/لتر 
«هايبِرد»  الـ  الدفع  نظام  جتهيز  ّمت  كما  حصان. 
من  وفعالة  وخفيفة  صغيرة  بحزمة  الكهربائي 
التيار  متتص  أن  ميكنها  التي  ليثيوم-أيون  بطاريات 
الكهربائي وتوزيعه بكفاءة، مما يعزز من قوة دفع 

املوتور الكهربائي.
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مازدا مازدا ٩٩--CXCX اجلديدة كليا اجلديدة كليا
كفــاءة عاليــة وتصميــم فريــدكفــاءة عاليــة وتصميــم فريــد

تعكــس مبــادرات مــازدا التــي تتمحــور حــول 
اإلنســان على ولعها الشــديد في جعل عمالئها 
الكــرام «يتمتعــون براحــة البــال» أثنــاء شــراء 
وامتالك مازدا مع جتارب خالية من املتاعب 
مبــا فــي ذلــك توصيــل الســيارة حتــى منــزل 

العميل  .
الوحيــد  الوكيــل   ، الوطنيــة  الســيارات  شــركة 
لسيارات مازدا في قطر ، جعلتها نقطة هامة 
لضمــان االســتفادة القصوى مــن التكنولوجيا 
الرقميــة في تقــدمي املعلومات عبــر اإلنترنت 
خــالل  مــن  درجــة   ٣٦٠ االفتراضــي  والواقــع 
رقميــة  ومنصــات  اإلنترنــت  علــى  موقعهــا 
عبــر  للصفقــات  ســريعة  ومعاجلــة   ، أخــرى 
اإلنترنــت مــع احلفــاظ علــى االســعار املناســبة 
للعمالء وامليزات االخرى والتى تشمل تغطية 
اخلدمــة ملــدة ثــالث ســنوات أو ٥٠ ألــف كــم 
أيهما أسبق( على سيارات الدفع الرباعى سى 
إكــس٩ وســى إكــس٥) وضمــان ملدة ٥ ســنوات 

وغيرها 
 ، الشــراء  إجــراءات  مــن  االنتهــاء  مبجــرد 
ومعظمها عبر اإلنترنت ، يتم تســليم السيارة 
إلى منزل العميل مع احلفاظ على املســتويات 

املثلى للتباعد االجتماعي والتعقيم.
تعتبر مازدا عالمة جتارية متميزة للسيارات 
ذات قيمــة عاليــة مع تصميم فريــد وتقنيات 
مــازدا  يابانــي.  وتصنيــع  وجــودة  مبتكــرة 
مازالــت العالمة التجاريــة الوحيدة مع غالبية 
طرازاتهــا صنعــت فــي اليابــان ومتوفــرة فــي 

منطقة الشرق األوسط.
تصميــم  علــى   CX- ٩ مــازدا  حصلــت  وقــد 
 » مــازدا  تســميه  والــذي  وعصــري  متطــور 
كــودو روح احلركــة « والــذي يضفــي مزيــداً 
مــن  براعــة اجلودة والتصميــم  املتألق للجيل 
اجلديــد مــن ســيارات مــازدا ٩-CX اجلديــدة 
كليــا لعــام ٢٠٢٠ ، فقــد مت االنتهــاء مــن وضع 
اللمســات النهائيــة  الداخلية للســيارة من قبل 

مهندســني  كان شــغلهم الشــاغل هو االهتمام 
فــي  االحــدث  الــى  اضافــة   ، التفاصيــل  بــأدق 
الــركاب  راحــة  ووســائل  االتصــال  وســائل 
وتقنيــات الســالمة املتمثلــة فــي تكنولوجيــا « 
آي – اكتــف ســينس « اضافــة الــى ان املصــورة 
جميعهــا  كراســي   ٧ تضــم  للســيارة  الداخليــة 
جتمــع ما بني قمة الفخامــة واجلاذبية والتي 
تفضلها دائما العائالت ، وبالنسبة للمحركات 
، فقد مت تزويد مازدا ٩ -CX  مبحرك تيربو 

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

يوفر محرك  الشــحن التيربو « اســكاي اكتف 
الــى  للوصــول  واألداء  الكفــاءة  قمــة   » جــي 
مستويات جديدة من متعة القيادة ، فاحلقن 
تســريع  علــى  يعمــل  التيربــو  حملــرك  املباشــر 
عــزم الــدوران ، اضافــة الــى كونــه اقتصــادي 
فيمــا يتعلــق باســتهالك الوقود وزيــادة تعزيز 
القيــادة السلســلة واآلمنــة علــى الطرقات من 

خــالل احــدث  تكنولوجيــا « ســكاي اكتــف « 
والتــي تنفرد بها  االجيال اجلديدة من مازدا 

كلياً . 
يأتي احملرك بســعة ٢,٥ لتر ينتج ٤٢٠  نيوتن 
متــر مــن عــزم الــدوران ، حيــث يتصــل هــذا 
ينقــل  اوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل  احملــرك 
احلركــة الــى العجــالت بنظــام الدفــع الرباعي 
، ويقــوم التيربــو  بالتحكــم فــي تدفــق الهــواء 

والعوادم  حسب سرعة دوران احملرك 
ديناميكيات القيادة الذكية :

اجلديــد   التيربــو  الشــحن  محــرك  مينحــك 
االبتــكارات  وتســاعد  باالســترخاء   شــعوراً 
املتعلقــة بالهيــكل  الى جانب املواد املســتخدمة 
جلعــل ســيارة مازدا ٩-CX  اخــف وزناً واكثر 

اماناً وصالبة .
ميتــاز الشاســيه بقوائــم هندســية فــي االمــام  
 ، اخللــف  مــن  الوصــالت  متعــدد  وتصميــم 
ومتــت هندســة نظــام الدفــع بــكل العجــالت  

I- Active AWD  مــن اجليــل اجلديــد ملــازدا 

، بحيــث متنــح قيــادة تتســم بالثقــة  علــى اي 

ســطح طريــق  بينمــا تســاهم فــي الوقــت ذاته 

في التوافق البيئي .

قمة التكنولوجيا  واالتصاالت اينما تكون 

متثــل تكنولوجيــا اجليــل اجلديــد مــن مــازدا 

٩-cX  اتصال متكامل بني االنســان والســيارة 
تكــون  حينمــا  العالــم  مــع  فــوري  واتصــال   ،

كل  لــك  مينحــه  مــا  فهــذا   ، الطريــق  علــى 

واآللــة االنســان  بــني  التفاعــل  واحهــة  مــن 

 MZD ونظــام مــازدا  مــن  املتطــورة    HMI

Connect  باإلنترنــت لتشــمل شاشــة عــرض 

 Active Driving Display القيــادة النشــطة

، حيــث ميكنــك بالعديــد من املميــزات وذلك 

مــن مركــز القيــادة اخلــاص بك خلــف عجلة 

القيــادة بفضــل وجود كل مــن اجهزة القياس 

ومفاتيح التحكم املوضوعة بشكل مثالي .

إستمتــع براحــة البــال أثنــاء الشــراء ...
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العطية للسيارات تثري السوق القطري العطية للسيارات تثري السوق القطري 
باحدث طرازات باحدث طرازات كيا ريو وسيراتو هاتشباككيا ريو وسيراتو هاتشباك

متعــة قيــادة غيــر محــدودة ...متعــة قيــادة غيــر محــدودة ...

كانت  ما  دائما  التي  للسيارات  العطية  شركة  تود 
مسرح مفاجآت كيا في دولة قطر بتذكيركم بأن 
سيارتي كيا الريو والسيراتو الزالتا من أهم طرازات 
كيا التي تضفي متعة خاصة لعائلتك الصغيرة عند 
ان  ميكننا  ال  األمان  نطاق  فبجانب  احداها.  أقتناء 
ننسى الظروف الراهنة لذلك كما هو وعد كيا دائما» 
وتفرض  مليزانيتكم  مالئمة  كيا  مركبات  ستكون 
مركباتها تكاليف تشغيل مناسبة جتعلكم حتصلون 
امان  ومستويات  عالية  جودة  من  تتمنون  ما  على 
من  جزء  الراحة  أن  ومبا  مطلقة.  وراحة  عالية 
لكم  توفر  الكيا  فإن  املرح  هو  وكما  عائلتك  حقوق 
في  احتياجاتكم  مع  مبايتناسب  امليزات  من  العديد 

الريو والسيراتو الهاتشباك.
 هل انت مستعد حلماس ومتعة غير محدودة؟ هل 

مستعد الختيار سيارتك املناسبة؟ 
فإن  احلب  ويغمرها  باجلمال  عائلتك  تتسم  كما 
وتبادلكم  مشاعراحلب  نفس  تبادلكم  سيارتنا 
الريو  فإن  لطيفة  عائلية  نزهة  وفي  اجلمال. 
وسائل  لزيادة  اخر  سبب  يصبحان  والسيراتو 
املركبتان  فإن  الوجهة  كانت  ايا  لعائلتكم  الرفاهية 

مجهزتان إلسعادكم وتلبية احتياجتكم. 
سيارتك  عن  وتبحث  الشباب  ريعان  في  كنت  وان 
األولى فتأكد أن الريو والسيراتو الهاتشباك ستصبح 

مصدر فخر أمام اصدقائك.
القيادة.  سهولة  هي  الكيا  مركبات  ميزات  احد 

فكيف ذلك؟ 
من  ممتازة  بانها  هاتشباك  السيراتو  مركبة  تتسم 
زودت  انها  حيث  القيادة.  وسهولة  الراحة  حيث 
 ١٢٨ بقوة  سي  سي   ١٦٠٠ سلندر   ٤ محرك  بقوة 
انها  كما   . السرعة  مقبولة  يجعلها  مما  حصان 
مدعمة بعجالت الومنيوم بقياس ١٧“ ذات تصميم 
رائع. كما مت تزويدها مبصابيح ال اي دي ومصابيح 

ضباب أمامية . 
صممت سيارات كيا مع مراعاة شديدة جدا لألمان 
تكون  قد  اخطار.  من  مواجهته  ميكن  ملا  وتقدير 
ريو  على  ذلك  طبق  فكيف  لعائلتك.  األمن  هي  كيا 

وسيراتو الهاتشباك؟ 
مركبة  زودت  أولوياتك,  اعظم  هو  األمان  وألن 
جميع  تؤمن  التي  احلماية  سبل  من  بكثير  سيراتو 
وخلفي  أمامي  بحساس  السيراتو  زودت  الركاب. 
زودت  كما  الركن   عملية  اثناء  يستخدم  حيث 
السيارة بآلة تصوير أمامية وخلفية حيث تستخدم 
للخروج والدخول لألماكن الضيقة. ومبا ان عائلتك 
السيراتو   زودت  حياتك,  في  ما  أهم  هم  واطفالك 
مبثبت مقعد اطفال. كما ان السيراتو مزودة بنظام 
احملددة  بالسرعة  االلتزام  لضمان  السرعة  مثبت 

متوفر  النظام  هذا  ان  نذكر  الطويلة.  الطرق  على 
في معظم سيارات الكيا احلديثة.

كما  ابواب  خمسة  ذو  سيارة  هي  هاتشباك  سيراتو 
مطلي  بشبك  السيراتو  زودت  البعض.  يسميها 
مظهر  السيارة  يعطي  بأنه  يتميز  الذي  بالكروم 
ممتاز ويعمل على جتميل الشكل التصميمي للسيارة 
بشكل افضل. كما زودت سيراتوبفتحة سقف ميكن 
الهواء  الستنشاق  االسباب  من  لعديد  استخدامها 

ومتعة األنطالق واحلرية.
ومن خصائص  سيراتو هاتشباك, انها حتتوي على 
الوسائط  تشغيل  ميكن  حيث  امليديا.  لعرض  جهاز 
الصوتية عن طريق الراديو, قرص او مشغل ام بي 
لسهولة  او  بي  اس  يو  تشغيل  خيار  هناك  ان  كما   ٣
ال  وحتى  البلوتوث.  نظام  اضافة  مت  االستخدام 
يهمك امر شحن هاتفك الذكي, مت توفير خاصية 
على  لتظل  الهاتشباك  سيراتو  في  االسلكي  الشاحن 

تواصل دائم مع عاملك االجتماعي في اي وقت. 
أما  ريو هاتشباك فهي مركبة أصغر حجما“ وهذا 
وساللسة  راحة  اكثر  السيارة  تكون  ان  على  يساعد 
 ٤ محرك  على  حتتوي  ايضا  وهي  القيادة.  اثناء 
سلندر ودعمت بعجالت ألومنيوم ١٧“. اضافة الى 
تغيير  اثناء  تلقائيا  يعمل  الذي  دي  اي  ال  مصباح 
الى  اضافة  اآلخرين.  السائقني  تنبه  حتى  االجتاه 

مصابيح الضباب. 
أيضا»  فهي  األمان  ناحية  من  ريو  كيا  تختلف  وال 
الهيئة  من  جنوم  خمس  تقييم  على  حاصلة 
حساس  بجهاز  مزودة  ايضا  و  للسالمة  األوروبية 
وجهاز تصوير اماميان لسهولة التصرف اثناء الركن 
ريو  انا  الى  اضافة  الضيقة.  االماكن  في  والتواجد 
زودت بجهاز ملعاينة الهواء داخل العجل. أما بالنسبة 
لريو فقد زودت بنوافذ تلقائية حتمي الركاب من 
خطر اغالق النافذة اثناء تواجد جزء من جسدهم 
لألسفل  بالرجوع  النافذة  تقوم  حيث  النافذة  على 

تلقائيا وتفادي اخلطر عن اطفالك.
 زودت  كيا ريو بنظام زر التشغيل السريع, فبضغطة 
زر واحدة يعمل محرك السيارة دون حاجة ملفتاح 

السيارة. 
سبل  توفير  على  املصنعون  حرص  التصنيع,  اثناء 
الئق  مظهر  توفير  مراعاة  مع  املركبة  في  الراحة 

وجذاب داخليا وخارجيا.
هاتشباك  سيارة  هي  الريو  تصميم  ناحية  من  أما 
مزايا  من  بالعديد  تتميز  ولكن  احلجم  مدمجة 
اجللد  من  ريو  مقاعد  صممت  والراحة.  األمان 
وجاذبية.  اكثرأناقة  يجعلها  مما  االحمر.  اللون  ذو 
مصمم على الريو العديد من املصابيح وكل مصباح 
يقوم بدور مختلف عن األخر. مثل املصباح اجلانبي 

االجتاهات.  بتغير  األخرين  بتنبيه  يقوم  الذي 
داخل  صممت  مزايا  من  العديد  هذا  الى  ويضاف 
حسب  يأتي  وبعضها  مختلفة  ألغراض  السيارة 

طلبكم.  
عديدة  بخصائص  ريو  و  سيارتانلسيراتو  زودت 
صممت لعديد من االسباب كاملتعة, األمان, الشكل 

او الراحة. 
تعد الريو من السيارات التي مت تصنيعها كليا حديثا 
من  الريو  وتعد   ١٩٩٩ عام  في  صنعت  انها  حيث 
سوف  اننا  ومبا  كيا..  من  مبيعا»  االكثر  السيارات 
اصدار  على  عاما»  عشرون  مبرور  قريبا»  نحتفل 
اول نسخة من كيا ريو, نذكركم بأن ريو هاتشباك 
لتأمني  عديدة  خصائص  على  حتتوي  احلديثة 

عائلتك ولو مشاركتكم السعادة في رحالتكم.   
على  وسيراتو  ريو  الهاتشباك  سيارات  متوفرة 
سيتي  كيا  معرض  في  االلوان  درجات  من  العديد 
الظروف  الى  وبالنظر  السد.  في  كيا  معرض  وفي 
أعلى  توفير  اجل  ومن  بها  منر  التي  االستثنائية 
جولة  كيا  شركة  لكم  توفر  لكم,  األمان  درجات 
افتراضية وانتم في راحة منزلكم و ميكنكم حجز 
موعد عبر موقع كيا االلكتروني وسيصحبكم اثناء 
تفاصيل  جميع  لفحص  كيا  موظفي  احد  املوعد 

السيارة من خالل مكاملة فيديو. 
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سيارات تويوتا التجاريةسيارات تويوتا التجارية
تتمتع بثقة العمالء في السوق القطريتتمتع بثقة العمالء في السوق القطري

عبد اهللا عبد الغني الوكيل احلصري ...عبد اهللا عبد الغني الوكيل احلصري ...

منتجاتها  بتفوق  التجارية  تويوتا  سيارات  تشتهر 
وبالتالي   ، واملوثوقية  واملتانة  اجلودة  حيث  من 
فهي تتمتع بثقة هائلة بني العمالء في جميع أنحاء 
فهناك   ، شاق  عمل  يوم  أمامك  كان  إذا  العالم. 
من  لتمكينك  مجهزة  تويوتا  من  جتارية  سيارة 
محركات  من  به  تتميز  ملا  نظًرا  املهمة.  إجناز 
بنزين وديزل قوية ، ومجموعة من أمناط الهيكل 

وحموالت مرنة ، فال يوجد خيار عمل أفضل.
تشمل تشكيلة سيارات تويوتا التجارية 

تويوتا كوستر 
األولى  للمرة  «كوستر»  تويوتا  مركبة  أُطلقت 
 ،١٩٦٣ العام  في  اخلفيفة»  «احلافلة  اسم  حتت 
احلافالت  فئة  على  املتزايد  للطلب  استجابة  وذلك 
الصغيرة. وفي العام ١٩٦٩، خضعت املركبة لعملية 
وقت  في  اسمها  تغيير  ومت  جزئي  تصميم  إعادة 
الحق إلى تويوتا «كوستر»، وهو االسم الذي استمر 
مستخدماً على مدى السنوات الـ ٥٠ املاضية. كوستر 
الراحة  مزايا  من  شاملة  مبجموعة  تتميز   ٢٠٢٠
عن درجة االعتمادية العالية التي  والسالمة، فضالً 
تقترن بتصميم يناسب جيالً عصرياً من احلافالت 
باستخدام  املعززة  الهيكل  صالبة  تساهم  الصغيرة. 
التي  والتعديالت  تدعيم،  بحلقات  مزود  إطار 
اإلغالق  إلى  إضافة  احملرك،  غطاء  على  أدخلت 
العازلة  املواد  توزيع  مع  الهياكل  ألجزاء  م  اُحملكَّ
مستوى  حتسني  في  األمثل،  الوجه  على  للصوت 
التعليق  نظام  تزويد  مت  وقد  املقصورة.  في  الهدوء 
بأجزاء توازن أمامية وخلفية، فضالً عن أداء معزز 
الصدمات.  وممتصات  النوابض  من  التخميد  لقوة 
متانة  مستوى  رفع  مع  العوامل  هذه  اقتران  وعند 
قيادة  جتربة  حتقيق  على  تساعد  فإنها  الهيكل، 
مستقرة ومريحة وأكثر انسيابية. كما تتوفر أيضا 
باك  هاي  أخرى  مقاعد  و  فابريك  هاي  مبقاعد 

لتناسب احتياجات العمالء املختلفة.
تويوتا هاى ايس 

 ،١٩٦٧ عام  في  منها  األول  اجليل  إطالق  ومنذ 
إيس“  ”هاي  تويوتا  مركبة  أصبحت  ما  سرعان 
شركة  ُمتثِّل  التي  البارزة  املركبات  من  واحدة 
من  أكثر  بيع  مت  إذ  العاملي،  الصعيد  على  تويوتا 
دولة.   ١٥٠ من  أكثر  في  منها  مركبة  مليون   ٦٫٥
من  العالية  املستويات  خالل  من  تفوقها  د  ويُجسَّ
املتانة واملوثوقية التي تقدمها، حيث يتم استخدامها 
مركبة  أو  صغيرة  حافلة  أو  شاحنة  مبثابة  يومياً 
فى  كبير  بشكل  بيعها  حاليا  ويتم  اخلاص.  للنقل 
دولة قطر. يزيد اجليل السادس من مركبة تويوتا 
‘هاي إيس’ من نطاق املهمة األساسية لهذه املركبة 
كوسيلة نقل موثوقة وعالية التحمل، وذلك لتوفير 
الراحة واألمان اللذان يبحث عنهما سائقو املركبات 
ونهدف  الطريق.  ظروف  عن  النظر  بغض  اليوم، 
أيضاً من خالل املركبة إلى عكس تفضيالت العمالء 
في املنطقة مع تقليل كمية األعطال وتوفير أعمال 
الصيانة بأسعار معقولة. وتوفر مركبة تويوتا ”هاي 
مبحركني   وتأتي  ديناميكية،  قيادة  جتربة  إيس“ 
سعة  أسطوانات  أربع  ذو  بترول   محرك  وهما 
ذو  بنزين  ومحرك  حصان    ١٤٩ وقوة  لتر   ٢٫٧

صماماً،   ٢٤ مع  لتر   ٣٫٥ سعة   V٦ أسطوانات  ست 
والذي يأتي مزوداً بتقنية توقيت الصمامات املتغير 
 ،S-D٤ مباشر  وحقن  عاٍل  وضغط   VVT-i الذكي 
كال  ويقترن  حصان  تبلغ٢٧٨  قصوى  طاقة  ويولد 
بست  يدوي  أو  أوتوماتيكي  حركة  بناقل  احملركني 
ناقل  نظام  ترقية  مت  ذلك،  على  وعالوة  سرعات. 
اليدوي  احلركة  ناقل  نظام  إلى  اليدوي  احلركة 
الذكي iMT، والذي يعزز انسيابية تبديل السرعات 
والقدرة على التحكم مع تقليل ضوضاء املقصورة. 

تويوتا هايلكس
في يوليو ٢٠٢٠ دشنت شركة عبد اهللا عبد الغني و 
إخوانه تويوتا هايلكس اجلديدة ٢٠٢١. حيث تتمتع 
ومتانتها  جلودتها  السنني  مر  على  ممتازة  بسمعة 
وموثوقيتها. أهم ما مييزالسيارة هو إدخال درجة 
لدى  لتر.   ٤٫٠ بنزين  مبحرك  تعمل  التي  املغامرة 
وأداء  مذهل  عصري  تصميم  اجلديدة  هايلكس 
قوي ومبهر وجتربة قيادة ممتعة على الطرقات 
املعبدة والوعرة والتي سوف متكن عمالء هايلكس 
استعدوا  الوحش.  هذا  مع  جديدة  أفاق  استكشاف 
هايلكس  الوعرة.  الطرقات  على  بتميز  للقيادة 
مواجهة  على  قدرة  واالكثر  األقوى  هي  اجلديدة 
اجلديدة  هايلكس  لكم  تقدم  التضاريس.  اقصى 

مثل  تطورا  االكثر  األنظمة  من  بحزمة  املزودة 
للتحكم  بوصة   ٨ قياس  اجلديدة  العرض  شاشة 
بخاصية  ايضا  واملجهزة  املعلومات  من  بالعديد 
اجلهاز  لك  يسمح  أوتو.  أندرويد  و  بالي  كار  ابل 
لتلقي  الذكي  هاتفك  بتوصيل  السيارة  في  املوجود 
القيادة  ونطاق  املالحة  مثل  السيارة  معلومات 
إلى  باإلضافة   ، القيادة  ووقت  املقطوعة  واملسافة 
عن  السيارة  في  خالل  هناك  كان  ان  التحذير 
كابينة  في  هايلكس  تتوفر   . الذكي  هاتفك  طريق 
اجلديدة  هايلكس  وتأتي   ، ومزدوجة  مفردة 
مبحركات بنزين سعة ٢٫٠ لتر و ٢٫٧ لتر و ٤٫٠ لتر 
أو محرك ديزل سعة ٢٫٤ لتر وبتكوينات ٤x٤  او 
احلركة  ناقل  في  هايلكس  آب  بيك  يتوفر   .   ٤x٢
اليدوي بخمس سرعات وناقل حركة أوتوماتيكي 
رائًعا  قياديًا  أداء  ينتج  سرعات  ست  من  ذكي 
ذلك  إلى  باإلضافة  الوقود.  استهالك  في  وكفاءة 
بني  االختيار  للسائق  القيادة  وضع  مفتاح  يتيح   ،
الوضع االقتصادي أو الوضع الرياضي مبا يتناسب 
بالقيادة  الرياضي  الوضع  يسمح  القيادة.  حالة  مع 
للتسارع  القيادة  قوة  زيادة  طريق  عن  املستجيبة 
لتوفير  االقتصادي  الوضع  مفتاح  يبقى  بينما 

إستهالك الوقود.

تويوتا الند كروزر بيك اب
أكثر  من  بأنها  أب  بيك  كروزر  الند  تويوتا  تتسم 
السير  على  وقدرًة  قوًة  اخلفيفة  التجارية  املركبات 
للتعامل  جتهيزها  مت  حيث  الوعرة،  الطرق  على 
تضمن  لذلك،  صعوبة.  األكثر  القيادة  ظروف  مع 
املتطورة  االستقرار  ومستويات  الكبيرة  العجالت 
في  كاملة  سيطرة  على  احملافظة  إمكانية  لكم 
جميع األوقات، بينما تساهم احملركات ذات الكفاءة 
املصد  يعطي  التشغيل.  تكاليف  تخفيض  في  العالية 
الهالوجني  ومصابيح  بالكروم  املطلي  اخللفي 
الندكروزر  ملظهر  وجريئة  حازمة  نظرة  األمامية 
 LED مصابيح  خالل  من  ذلك  ويتعزز  أب.  بيك 
في  ١٦بوصة  مقاس  األلومنيوم  وعجالت  النهارية 
الذي  السحب  خّطاف  وبفضل  األعلى.  املوديالت 
ميكن الوصول إليه بسهولة، ميكنكم قطر األحمال 
الكبيرة واملقطورات. يوفر محرك البنزين املتطور 
للغاية بسعة ٤٫٠ لتر ٢٢٨ حصان  جتربة قيادة قوية 
وسريعة االستجابة،. وقد مت تصميم البيك أب مع 
إيالء اهتمام خاص للتفاصيل. كما أن هذه املركبة 
خفيفة الوزن ، ونتيجًة لذلك سوف تستمتعون بقدر 
ما  وهذا  األحوال.  جميع  في  االستجابة  من  كبير 
وزيادة  االنبعاثات  حجم  تخفيض  في  أيًضا  يساعد 

مبركباتها  تويوتا  تشتهر  الوقود  استهالك  كفاءة 
بأفضل  وتتمتع   ، العالية  اجلودة  وذات  املعتمدة 
خدمة  مركز  عشر  الحدى  البيع  بعد  ما  خدمات 
تويوتا:  خدمة  مواقع  تشمل  قطر.  أنحاء  جميع  في 
محطة خدمة تويوتا الرئيسية في املنطقة الصناعية 
باإلضافة حملطة خدمة السيارات التجارية، ومركز 
هامور  أبو  ومركز   ، السريعة  للخدمة  الندمارك 
للخدمة السريعة ، ومركز النايف للخدمة السريعة 
، ومركز املطار للخدمة السريعة ، ومركز الوكرة 
للخدمة السريعة ، ومركز عزيز للخدمة السريعة 
، ومركز الشحانية للخدمة السريعة، مركز اخلور 
على  السريعة  اخلدمة  ومركز  السريعة  للخدمة 
طريق الشمال. تأسست شركة عبد اهللا عبد الغني و 
إخوانه ذ.م.م في عام ١٩٥٨ كجزء من تطوير البنية 
شركة  منحت   ١٩٦٤ عام  وفي  قطر  في  التحتية 
تويوتا.  وكالة  ذ.م.م  إخوانه  و  الغني  عبد  اهللا  عبد 
في  الناجحة  األعمال  رواد  من  واحدة  وباعتبارها 
إخوانه  و  الغني  عبد  اهللا  عبد  شركة  أنشأت  قطر 
التجارية  املمارسات  خالل  من  اسما  لنفسها  ذ.م.م 
طيبة  سمعة  الشركة  وكسبت  واألخالقية  السليمة 
عالقة  إلى  إضافة  والنزاهة   الصدق  خالل  من 

ممتازة مع العمالء والشركاء واملوظفني.
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ملازيراتي.  جديدة   حقبة  بداية  الفترة  هذه  متثل 
بفضل  واسع  اهتمام  على  العالمة  استحوذت  فقد 
نظراً  اجلديدة،  ومشاريعها  وابتكاراتها  سياراتها 

لتركيز مازيراتي على املستقبل. 
جيبلي  سيارة  حققته  الذي  الالفت  النجاح  وبعد 
مازيراتي  أطلقت  املاضي،  يوليو  شهر  في  هايبرد 
مجموعة تروفيو خالل شهر أغسطس، إلى جانب 
الرياضية   MC٢٠ لسيارة  األول  العاملي  العرض 
األولى  للمرة  عنها  الكشف  مت  والتي  اخلارقة، 
خالل فعالية متميزة. وقد حان الوقت لنتطلع نحو 
مت  حيث  مودينا،  مدينة  في  مازيراتي  مستقبل 
رسم مالمح مستقبل العالمة من املوقع الذي شهد 

نشأتها األولى.
الكامل  التجديد  مرحلة  مازيراتي  تدخل  واليوم، 
مستندة إلى مستويات رفيعة من االبتكار والشغف 

والتفرد. 
وتشكل مصنعViale Ciro Menotti  التاريخية في 
مدينة مودينا نقطة االنطالق لهذه الرحلة. إذ تقع 
أكثر  مدى  على  للعالمة  مقراً  شكلت  التي  املنشأة 
من ٨٠ عاماً، في موقع ساحر ميزج الطابع الفريد 
للصناعة اإليطالية وتراث العالمة وشغفها املستمر 
لعملية  املنشأة  خضعت  حيث  واالبتكار،  باملستقبل 
وموقعاً  جديد،  إنتاج  خط  إنشاء  شملت  جتديد 
لتجميع احملركات، ومرافق جديدة للطالء مصممة 

.MCخصيصاً لسيارة ٢٠
 Nettuno مبحرك  الفائقة  السيارة  تزويد  ومت 
V٦، والذي يشكل أولى ابتكارات مختبر مازيراتي 
باحملركات  املتخصص  اجلديد  املركز  للمحركات، 
مودينا،  منشأة  إلى  مؤخراً  إضافته  متت  والذي 

والتي مت تزويدها للمرة األولى في تاريخ العالمة 
بورشة طالء فائقة التطور وصديقة للبيئة. 

وتشكل سيارة MC٢٠ اخلطوة األولى نحو احلقبة 
توجهها  يجسد  طراز  وأول   ، ملازيراتي  اجلديدة 
الفائقة  السيارة  هذه  ومتتاز  املستقبل.  نحو  اجلديد 
مجموعة  بني  بدقة  يوازن  الذي  األنيق  بتصميمها 
أرقى  متزج  حيث  املتباينة،  العناصر  من  كبيرة 
مستويات اإلتقان والتصميم الهندسي مع الفخامة 
واألداء العالي، وتعكس جوهر سباقات السيارات مع 
تصميم  ومت  املمتعة.  القيادة  جتارب  أفضل  تقدمي 
للتصميم  مازيراتي  مركز  في   MC٢٠ سيارة 
كامل  مودينا  منشأة  تولت  بينما  تورينو،  مبقاطعة 
عمليات التطوير والهندسة واإلنتاج. وبدأت السيارة 
 Maserati Innovation في  النهائي  شكلها  تتخذ 
التي  املتميزة  واملنشأة  الهندسة  مركز  وهو   ،Lab
احلالية  مازيراتي  طرازات  جميع  تطوير  تشهد 

واملستقبلية.
ضمن  املتقدمة  الرقمية  العمليات  وساهمت 
Maserati Innovation Lab مبدينة مودينا، في 
استخدام  عن  فضالً  السيارة،  تطوير  عملية  دعم 
منهجية  يعتمد  والذي  املميز  مازيراتي  أسلوب 
مراحل  منذ  البشري  العنصر  على  تركز  متكاملة 
العمالء  على  التركيز  دمج  يتم  إذ  األولى،  التطوير 
ضمن عالم احملاكاة االفتراضي مع استخدام مزيج 
ومت  املتطورة.  والبرمجيات  األجهزة  من  حصري 
الديناميكية  اجلوانب  من   ٪٩٠ من  أكثر  تطوير 
االفتراضية،  النماذج  مبساعدة   MC٢٠ لسيارة 
التطوير  نظام  تسمى  مبتكرة  منهجية  باستخدام 
االفتراضي لديناميكيات املركبة، والذي يدار محلياً 

من قبل العالمة.
 Maserati Innovation وانطالقاً من ذلك، يشكل
مازيراتي،  مستقبل  ملناقشة  مثالياً  موقعاً   Lab
 Folgore بتقدمي  له  التابعة  املختبرات  وستقوم 
االستعماالت  متعددة  الرياضية   Grecale وسيارة 
اجلديدة  االستراتيجية   Folgore ومتثل  اجلديدة. 
وتفتح  مازيراتي،  بأسلوب  الكهربائية  للسيارات 
والتي  اجلديدة،  الطاقة  ألشكال  جديداً  عصراً 

ستنتقل بالعالمة نحو مستقبلها املشرق.
وسيشكل طرازا جران توريزمو وجران كابريو أول 
الكهربائية  احللول  على  يعتمدان  للعالمة  طرازين 
الهندسية  تصاميمهما  وضع  وسيتم  كامل؛  بشكل 
في منشأة مودينا، ليتم تصنيعهما في مركز اإلنتاج 
كهربائية  نسخة  تقدمي  سيتم  كما  تورينو.  مبدينة 
مصنع  في  إنتاجها  وسيتم   ،MC٢٠ سيارة  من 

مازيراتي مبدينة مودينا.
الكهربائية  النسخ  إلصدار  األولى  اخلطوة  وتتمثل 
مت  التي  هايبرد  جيبلي  سيارة  في  املجموعة  من 
إطالقها في شهر يونيو املاضي. وكان التحدي األبرز 
السيارات  عالم  دخول  هو  مازيراتي  واجهته  الذي 
وقيمها  العالمة  بفلسفة  التفريط  دون  الكهربائية 
هجينة  سيارة  بتقدمي  النتيجة  ومتثلت  األساسية. 
حتمل أفضل اإلمكانيات املتاحة. ومع احلفاظ على 
يركز  هجيناً  طابعها املميز، اختارت مازيراتي حالً 
ترشيد  جانب  إلى  األداء  حتسني  على  رئيسي  بشكل 

استهالك الوقود وخفض االنبعاثات. 
املستقبلية  مازيراتي  سيارة  حتمل  أن  املقرر  ومن 
االستعماالت  متعددة  الرياضية  السيارات  فئة  من 
اسماً يتعلق بالريح، حيث سُيطلق على السيارة اسم 

الشديدة  الشرقية  الشمالية  بالرياح  تيمناً   Grecale
تصميمها  وسيتم  املتوسط،  األبيض  البحر  في 

لتلعب دوراً محورياً في مسيرة تطور العالمة.
وحتظى مازيراتي بسجل طويل وحافل في تسمية 
وبدأ  العالم.  حول  الشهيرة  الرياح  بأسماء  سياراتها 
ذلك في عام ١٩٦٣ من خالل سيارة ميسترال ذائعة 
وميراك  وبورا  جيبلي  سيارات  تلتها  ثم  الصيت. 
سيارة  إطالق  مت   ،٢٠١٦ عام  وفي  وخماسني. 
ليڤانتي، أول سيارة رياضية متعددة االستعماالت 

بتاريخ مازيراتي. 
إضفاء  أيضاً  للعالمة  اجلديدة  احلقبة  وتتضمن 
برنامج  وبفضل  سياراتها.  على  مخصص  طابع 
مازيراتي FUORISERIE  اجلديد، أصبح بإمكان 
مبا  مازيراتي  سيارات  جميع  تخصيص  العمالء 
شراؤها  يتم  سيارة  لكل  تتاح  وأن  أذواقهم،  يالئم 
ورشة  ضمن  الفريدة  التجربة  خوض  فرصة 
مقر  في  إنشاؤها  سيتم  التي  السيارات  تخصيص 
العمالء  وملساعدة  مودينا.  مبدينة  الرئيسي  العالمة 
على اختيار ما يالئمهم من آالف التوليفات املمكنة، 
قمنا بإنشاء ثالث مجموعات تصميم أساسية متثل 
 ،Futuraو  Unicaو  Corse تشمل االنطالق  نقطة 
والتي جتّسد مبجموعها نقاط قوة العالمة وقيمها، 

وتدمج األداء املذهل مع األناقة واالبتكار.
مستقبل  لبلوغ  احلثيث  السعي  هذا  إطار  وفي 
طابعها  على  بحفاظها  العالمة  تفخر  مشرق، 
من  مازيراتي  انطلقت  فقد  العريق.  وإرثها  املميز 
تصنيع  ملوقع  النابض  القلب  تعتبر  التي  مودينا، 
احملركات اإليطالية الشهيرة ومركز الشغف واألداء 
لسياراتها  العريق  باإلرث  العالمة  وحتتفي  والدقة، 

الكالسيكية من خالل تقدمي خدمات مخصصة لها 
عبر برنامج Classiche اجلديد. 

وإقامة  للعالمة  اجلديدة  احلقبة  بانطالق  واحتفاًء 
فعالية MMXX: Time to be Audacious، تسلط 
العاملي  التنقل  قطاع  واقع  على  الضوء  مازيراتي 
في  الرئيسي  مبقرها  ارتباطها  توثيق  على  وتعمل 
العرض  لتقدمي  اختيارها  مت  والتي  مودينا  مدينة 
اإلضافة  تشكل  والتي   MC٢٠ لسيارة  األول  العاملي 
األحدث لسلسلة سيارات العالمة، وإحدى السيارات 
برج  حتت  الكبيرة  الساحة  في  عرضها  مت  التي 
بيازا  ساحة  تستضيف  كما  الشهير.  جيرالندينا 
الطرازات  تتضمن  التي  تروفيو،  مجموعة  روما 
األفضل واألكثر قوة من سيارات ليڤانتي، وجيبلي، 

وكواتروبورتيه.
اآلن.  مكتملة  تروفيو  مجموعة  أصبحت  وقد 
في  تروفيو  ليڤانتي  لسيارة  الناجح  اإلطالق  فبعد 
متعددة  الرياضية  السيارات  أقوى   ،٢٠١٨ عام 
االستعماالت من فئتها، تتيح العالمة حالياً سيارات 
مبحرك  املزودة  تروفيو  وجيبلي  كواتروبورتيه 
جديد ثماني األسطوانات بقدرة ٥٨٠ حصان، والتي 
توفر أرقى مستويات األداء والطابع الرياضي املميز 
التي  السيدان  سيارات  أفضل  يجعلها  ما  والفخامة، 

أطلقتها مازيراتي على اإلطالق.
وشهدت الفعالية أيضاً استخدام ’املسرح التشريحي‘ 
في مدينة مودينا كموقع إللقاء نظرة مفصلة على 
في  تصنيعه  يتم  الذي  اجلديد   Nettuno محرك 
منح  ما  الداخلية،  أجزائه  على  واالطالع  املدينة، 
احلضور فرصة فريدة للتعرف على أدق التفاصيل 

املتعلقة بخصائصه التقنية املبتكرة.
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بعــض  إجــراء  بعــد  جديــد  مــن  أبوابــه  كوتــور  هيــر  صالــون  إفتتــح 
التجديــدات، وبعــد دخــول القســم األول مــن املرحلــة الرابعــة من رفع 
القيــود املفروضة بســبب جائحة كورونــا )كوفيد-19( حيز التنفيذ، مع 
احلفــاظ علــى كافــة التدابيــر الوقائية  لــكل من املوظفــني والزوار على 
حــد ســواء مثــل غســل اليديــن والتعقيــم بانتظــام، وارتــداء الكمامــات، 

وااللتزام بالتباعد اجلسدي.
يعــد هيــر كوتــور مــن أرقــى صالونــات الشــعر واملاكيــاج والتجميــل في 
قطــر، والــذي يضــم فريــق عمــل إحترافي علــى أعلى املســتويات ومن 
كافة االختصاصات املتفرعة في هذا املجال. وقد مت تصميم املســاحة 
الداخلية املفتوحة في الصالون من قبل شركة »تربل ترند« للتصميم 
لتعكــس األجــواء املريحــة بــكل مــا حتمــل الكلمــة مــن معانــي، ويضــم 
الصالون غرفة لكبار الشــخصيات، وغرفة للمكياج، ومنطقة خاصة 

ُمعدة لصفوة عمالئه األكثر.
ويقــدم الصالــون هذا املوســم أحــدث االبتكارات، خاصــة عندما يتعلق 
 L‘OREAL األمــر باملنتجــات، فبغــض النظــر عن إســتخدام تقنيــات

املتخصصة وأصباغ الشــعر، قام هير كوتور بإضافة مجموعة جديدة 
مــن  العمــالء  ســيتمكن  حيــث  الطبيعيــة،  والعالجــات  املنتجــات  مــن 
االســتمتاع بهــذه املنتجــات العضوية التي تعتبر أكثر صحة واســتدامة. 
كما ســيكون هدف فريق الصالون احملترف العثور على املظهر املثالي 
لكل من عميالته مع التركيز على جمال أكثر صحة في الوقت ذاته.

فــي هــذه املناســبة قال الســيد فــراس مفتي مديــر التســويق األول لدى 
شــركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه:«نحن متحمســون للغاية هذا العام 
للتعــاون مع الســيدة أمل أمني كأول ســفيرة لعالمــة لكزس التجارية. 
وكلنــا ثقــة بــأن الســيدة أمــل أمني مبوقعهــا املتألق كرمز يشــهد له في 
عالــم املوضــة واألزيــاء ، ســتقوم بلعب دوراً رئيســياً وأساســياً في دعم 

العالمة التجارية من خالل أسلوب احلياة العصرية التي تقدمها”. 
يهدف برنامج ســفير العالمة التجارية »لكزس« إلى ربط »لكزس« 
بشــخصية عامة رفيعة املســتوى مثل أمل، باإلضافة إلى رفع مســتوى 
الوعي العام حول موديالت لكزس املختلفة، متاشياً مع مستوى تقدم 

مميزاتها الرائدة، والفوائد، والتقنيات.

حتت رعاية عالمة لكزس الفارهة ...

هير كوتور يفتتح أبوابه من جديد
بالتعاون مع )لكزس( في فندق ذا أفنيو

ليثي سيشــرف علــى عالمات املجموعة 
املميــزة، مــن بينها أبــارث وألفا روميو 
وكرايســلر ودودج وفيات وجيب ورام 

وموبار في املنطقة.
كرايســلر  فيــات  مجموعــة  عّينــت 
للســيارات ماركــوس ليثــي مديــراً إدارياً 
لعملياتهــا فــي منطقة الشــرق األوســط 
وسيشرف ليثي على عالمات املجموعة 
املميزة التي تشــمل أبــارث وألفا روميو 
وكرايســلر ودودج وفيات وجيب ورام 

وموبار في املنطقة.
ويحمــل ماركوس فــي جعبته أكثر من 
عقدين من اخلبرة في قطاع السيارات 
فــي أوروبــا والشــرق األوســط بعــد أن 
عمل لدى عّدة عالمات سيارات عاملية 
إنفينيتــي وجنــرال  بينهــا  مــن  كبــرى، 
موتــورز. وقبــل أن ينتقل إلى مجموعة 
فيات كرايسلر للسيارات كان ماركوس 
لألســواق  العــام  املديــر  منصــب  يشــغل 
العاملية لدى شــركة إنفينيتي للســيارات 
ووقعــت علــى عاتقــه كامــل املســؤولية 
األوســط  الشــرق  ألســواق  التشــغيلية 
الشــرقية  وأوروبــا  وروســيا  وأفريقيــا 
)خــارج  أيضــاً  اآلســيوية  واألســواق 

الصني(.
متحّمــٌس  “أنــا  قائــالً:  ليثــي  ويعّلــق 
جــداً النضمامــي إلــى مجموعــة فيــات 
األوســط.  الشــرق  للســيارات  كرايســلر 
لهــو شــرف كبيــر لــي أن أتســّلم قيــادة 
قطــاع عمــل مهــم وعاملــي املســتوى إلــى 
هــذا احلــد. تتمّيــز عالمــات مجموعــة 
فيــات كرايســلر للســيارات بتاريخ عاملي 
القطــاع  معالــم  ترســم  وبأنهــا  عريــق 
فــي فئاتهــا، وأتطلــع قدمــاً لالســتفادة 
مــن هــذه العراقــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط حيــث اإلمكانــات واعــدة جــداً 

ملجموعتنــا. وأنــا أعتقــد أنــه مــن خــالل 
التركيــز املســتمر على عمالئنــا والرغبة 
القــرارات  واتخــاذ  أنفســنا  حتــدي  فــي 
اجلريئة سنحافظ على موقعنا كعالمة 

مفّضلة لدى العمالء.«
ماركــوس حائــز شــهادة دراســات عليــا 
مــن  الدوليــة  والتجــارة  األعمــال  فــي 

جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال.

مجموعــة فيـــات كرايــسلر
تعيـن ماركــوس ليثــي

مديرا لعمليـات الشـرق األوسـط

فيراري تطلق حزمة حتسينات
على البرنامج الرسمي لشهادات السيارات املستعملة

متكن العمالء في الشرق األوسط من االستفادة من الضمان ملدة عامني ...

من  اعتباراً  أنه  األوسط  الشرق  فيراري  أعلنت 
سيارات  جميع  ستستفيد  اجلاري  سبتمبر  شهر 
الوكالء  يوفرها  التي  املعتمدة  املستعملة  فيراري 
في  عامني  ملدة  ضمان  من  للعالمة  الرسميون 

منطقة الشرق األوسط والهند.
مدير  توري،  جورجيو  قال  املناسبة،  وبهذه 

أن  للغاية  »يسرنا  األوسط:  الشرق  فيراري  عام 
نعلن عن هذه املبادرة اجلديدة التي تعزز قيمة 
السيارات  برنامج  يوفرها  التي  الرائعة  العروض 
هذه  وتندرج  فيراري.  من  املعتمدة  املستعملة 
املستمرة  مساعينا  إطار  حتت  اجلديدة  املبادرة 
لعمالئنا.  ممكنة  ملكية  جتربة  أفضل  لتقدمي 

كما نثق بقدرة هذه اخلطوة على تعزيز العرض 
التي  املستعملة  فيراري  بسيارات  اخلاص  القيم 
توفرها شبكة وكالئنا الرسميني، فضالً عن منح 
التي يستحقونها. ونوّد متكني  الطمأنينة  عمالئنا 
فيراري  سيارات  شراء  من  احملتملني  املالكني 

مستعملة بكل ثقة وطمأنينة«. 

فيراري  سيارات  شهادات  برنامج  ويعكس 
العالمة  تتبوأها  التي  الرائدة  املكانة  املعتمدة 
ويعمل  الفاخرة.  الرياضية  السيارات  قطاع  في 
البرنامج على مصادقة منشأ وتاريخ كل واحدة 
لعملية فحص مكونة  التي تخضع  السيارات  من 
من أكثر من 100 مرحلة مختلفة قبل جتهيزها 

أرستها  التي  اجلودة  ملعايير  وفقاً  للتسليم 
إلى  تصل  التي  الضمان  فترة  وتأتي  فيراري. 
الطرقات تكون  عامني مع خدمة مساعدة على 
الذي  األمر  الفترة،  ذات  خالل  املفعول  سارية 
العالمة  تبديه  الذي  الراسخ  االلتزام  على  يؤكد 

بجودة عروضها.
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MC20 مازيراتي تطلق سيارة
الرياضيــة اخلارقــة

عصــر جديـــد للعالمـــة ...

دخلت مازيراتي حقبة جديدة في عالم صناعة 
 MC20 سيارة  إطالقها  خالل  من  السيارات 
مستويات  أرقى  متزج  والتي  اخلارقة  الرياضية 
بلمسات  الرياضي  الطابع  مع  والفخامة  األداء 
عن  الكشف  ومت  الفريد.  العالمة  أسلوب  مُتيز 
 MMXX: Time  السيارة اجلديدة خالل فعالية
to be audacious، التي أقيمت في مدينة مودينا 

اإليطالية يوم 9 سبتمبر احلالي. 
عشاق  يترقبها  التي  السيارة   MC20 وتعد 
إلى   MC الرمز  ويشير  الصبر،  بفارغ  السيارات 
فهو   20 الرقم  أما  كورسا،  مازيراتي  مصطلح 
جديدة  بداية  يشهد  الذي   2020 للعام  يرمز 
اجلديدة  السيارة  ومتتاز  مازيراتي.  تاريخ  في 
بكفاءتها العالية من حيث خصائص الديناميكية 
املميز،  الرياضي  طابعها  تعكس  والتي  الهوائية 
وهي تعمل مبحرك نيتونو اجلديد واملزود بست 
دوران  عزم  مع  حصان   630 بقدرة  أسطوانات 
يبلغ 730 نيوتن متر، والذي يوفر تسارعاً للسيارة 
في  كيلومتر   100 لسرعة  السكون  وضعية  من 
وسرعة  فقط،  ثانية   2.9 من  أقل  خالل  الساعة 
الساعة.  في  كيلومتر   325 عن  تزيد  قصوى 
إلى  مازيراتي  بعودة  اجلديد  احملرك  ويحتفي 
إنتاج احملركات اخلاصة بها بعد توقف دام أكثر 

من 20 عاماً.

وتعد سيارة MC20 من السيارات خفيفة الوزن، 
كيلوجرام.   1500 عن  فارغًة  وزنها  يقل  حيث 
حصان،   630 البالغة  محركها  قدرة  وبفضل 
الوزن  مقابل  للقوة  معدل  أفضل  السيارة  حتقق 
كيلوجرام/حصان   2.33 يبلغ  والذي  فئتها  ضمن 
اجلودة،  عالية  املواد  إلى  ذلك  ويرجع  فقط. 
التي  الفريدة  املزايا  من  كامل  بشكل  واالستفادة 
مبيزات  التفريط  دون  الكربون  ألياف  تقدمها 

الراحة العالية التي توفرها السيارة. 
 Nettuno مبحرك   MC20 سيارة  تزويد  ومت 
تاريخ  في  اجلديد  العصر  محركات  أول  وهو   ،
العالمة، املكون من 6 أسطوانات وشاحن توربيني 
رائداً  تقنياً  املزدوج، حيث ميثل بحد ذاته إجنازاً 
يعزز  ما  عاملية،  اختراع  براءة  على  وحائزاً 
املزدوج  االحتراق  لتقنية  القوي  العاملي  احلضور 
الذي  املبتكر  االحتراق  نظام  مازيراتي،  من 

طورته العالمة.
سيارة  تقدمي  إلى  الرائد  املشروع  هذه  وأفضى 
جتسد أرقى مستويات التمّيز اإليطالي، حيث مت 
تصميم سيارة MC20 في مدينة مودينا، ومن 
مينوتي،  سيرو  فيال  منشأة  في  تصنيعها  املقرر 
العالمة  طرازات  مختلف  تصنيع  شهدت  التي 
على مدى أكثر من 80 عاماً. وأصبح خط اإلنتاج 
اجلديد، الذي مت إنشاؤه في املساحات التي شهدت 

كابريو  وجران  توريزمو  جران  سيارات  جتميع 
املنشأة  ضمن  للعمل  جاهزاً   ،2019 عام  حتى 
جديدة  بورشة  املوقع  تزويد  مت  كما  التاريخية. 
للطالء تدمج أفضل التقنيات املبتكرة والصديقة 
في   Nettuno محركات  بناء  وسيتم  للبيئة. 
مدينة مودينا، وضمن مختبر احملركات اجلديد 

التابع لعالمة مازيراتي.
 24 حوالي   MC20 سيارة  تصميم  واستغرق 
مراحل  منذ  مبتكرة  منهجية  اتباع  مع  شهراً، 
 Maserati فريق  من  مبشاركة  األولى  التصميم 
من  متخصصني  وفنيني   ،Innovation Lab
من  ومصممني  للمحركات،  مازيراتي  مختبر 

مركز مازيراتي للتصميم.
نظام  تطوير  لالبتكار  مازيراتي  مختبر  وتولى 
املركبة،  لديناميكيات  االفتراضي  التطوير 
أنظمة  أكثر  من  واحد  استخدام  يتضمن  والذي 
العالم،  مستوى  على  تقدماً  الديناميكية  احملاكاة 
السيارة  يُدعى  معقد  رياضّي  إلى منوذج  ويستند 
 %97 تنفيذ  التقنية  هذه  وأتاحت  االفتراضية. 
من االختبارات الديناميكية، ما أدى إلى تقليص 
السيارة  ضبط  بعدها  ومت  التطوير.  عملية  زمن 
وفقاً ألرقى تقاليد مازيراتي، التي تشمل جوالت 
الطرقات  على  السيارة  لقيادة  مكثفة  اختبار 

واملسارات ضمن ظروف استخدام متنوعة. 

 MC20 سيارة  لتصميم  الرئيسي  املوضوع  وكان 
للعالمة،  التاريخية  بالهوية  االحتفاء  على  قائماً 
واألداء  األناقة  مستويات  أرقى  على  احلفاظ  مع 
سيارات  قيم  صميم  في  تندرج  التي  والراحة 
هذه  األداء  على  الفائق  التركيز  ومنح  مازيراتي. 
السيارة طابعاً متميزاً يُضاف إلى مظهرها املذهل 

الذي يعزز تفّردها. 
 ، األعلى  إلى  تفتح  بأبواب  السيارة  تزويد  ومت 
تضيف إلى جانب اللمسات اجلمالية، مزايا عمليًة 
املقصورة  إلى  الدخول  إمكانية  تتيح  أيضاً، حيث 

الداخلية واخلروج منها بسهولة تامة.
الديناميكية  تصميم  استغرق  ثانية،  ناحية  من 
نفق  في  عمل  ساعة  ألفي  من  أكثر  الهوائية 
داالرا الهوائي، وما يزيد عن ألف عملية محاكاة 
تقدمي  إلى  أدى  ما  احلسابية،  املوائع  لديناميكية 
ونتج  السيارات.  عالم  في  حقيقية  فنية  حتفة 
عن ذلك كله تصميم سيارة متتاز بخط انسيابي 
دون أي ملحقات متحركة مع جناح خلفي أنيق 
التفريط  دون  للسيارة  الضاغطة  القوة  لتحسني 
قيمة  تقل  حيث  اجلمالية،  عناصرها  من  بأي 

كفاءة اجلر للسيارة عن 0.38.
ومت تصميم سيارة MC20 بحيث تتيح إمكانية 
املكشوفة  والسيارات  كوبيه  لطرازات  تعديلها 

والسيارات الكهربائية

ومتنح مقصورة السيارة للسائقني شعوراً بكونهم 
محور التصميم األساسي، وجتربة قيادة رياضية 
منقطعة النظير، ويؤدي كل من مكوناتها غرضاً 
ذلك  ويشمل  السائق.  راحة  على  يركز  محدداً 
واحلد  احلادة  احلواف  وقلة  البسيط  التصميم 
املقصورة  االنتباه. ومت تزويد  من عوامل تشتيت 
بوصة،   10 قياس  عرض  بشاشتي  الداخلية 
إحداهما مخصصة لقمرة القيادة والثانية لنظام 
 .)Maserati Multimedia System )MIA
لوحدة  الرئيسي  املوضوع  أيضاً  البساطة  وتشكل 
والتي  الكربون،  بألياف  املكسوة  املركزية  التحكم 
السلكياً  شاحناً  تشمل  التي  املزايا  من  عدداً  تتيح 
للهواتف الذكية، ونظام اختيار واحد من خمسة 
الطويلة  الرحالت  وضع  تشمل  قيادة،  أوضاع 
 ،Wet الرطبة  الطرقات  على  والقيادة   ،GT
والوضع الرياضي Sport، وضع Corsa، والوضع 
التحكم،  أوضاع  جميع  تفعيل  إللغاء   ESC Off
ومفاتيح  السرعة،  لتحديد  زرين  إلى  باإلضافة 
التحكم  ومفاتيح  الكهربائية،  بالنوافذ  التحكم 
املتعددة، وحجرة تخزين سهلة  الوسائط  بنظام 
جميع  وتتوزع  الذراع.  مسند  أسفل  االستخدام 
أنظمة التحكم األخرى على عجلة القيادة، ويقع 
التحكم  ونظام  ميينها،  إلى  احملرك  تشغيل  زر 

باالنطالق إلى يسارها.
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جاكوار الند روڤر تعيد تصنيع األلومنيوم 
لتخفض االنبعاثات الكربونية مبقدار الربع

متنح حياة جديدة أللومنيوم السيارات املمتاز ...

عن  روڤر«  الند  »جاكوار  أجرته  بحث   كشف 
ترقية  على  مبتكرة  تدوير  إعادة  عملية  قدرة 
وأغطية  املشروبات  عبوات  من  األلومنيوم  نفايات 
اخلدمة،  عن  خرجت  التي  واملركبات  الزجاجات 
في  الراقية  السيارات  صناعة  في  تستخدم  كي 
املستقبل، وتخّفض انبعاثات اإلنتاج من ثاني أكسيد 

الكربون مبا يصل إلى %26.
لألملنيوم   )REALITY( »رياليتي«  مشروع  ويعد 
جزءاً أساسياً من رؤية »الوجهة صفر« في »جاكوار 
االنبعاثات  لتخفيض  تسعى  التي  روڤر«،  الند 
أماناً  أكثر  املجتمعات  جلعل  وتطمح  الكربونية، 
املتواصل.  االبتكار  خالل  من  تلوثاً  أقل  والبيئة 
املعاد  األجزاء  يستخدموا  أن  املهندسون  واستطاع 
أقل  كمية  مع  وخلطها  األلومنيوم،  من  تصنيعها 
من األلومنيوم اخلام إلنشاء خليط جديد ومجّرب، 

قابل للمقارنة مبا تقدمه »جاكوار الند روڤر« اآلن 
من متانة وجودة.

وأظهرت عملية التحليل والتصنيع إمكانية تخفيض 
عملية  عن  الناجتة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
إنتاج اخلالئط املعدنية مبا يصل إلى 26%، مقارنة 
السيارات، ما يساعد  باالنبعاثات احلالية في قطاع 
سعيها  في  تقّدماً  حتقق  أن  روڤر«  الند  »جاكوار 

إلغالق حلقة اإلنتاج واستخدام املواد اخلام.
يعاد  التي  املواد  أكثر  من  األلومنيوم  أن  ويذكر 
إذابته وإعادة تشكيله  العالم، ومتكن  تصنيعها في 
دون أن تنخفض جودته. ويتواجد األلومنيوم املعاد 
املنتجات  من  العديد  في  االستهالك  بعد  تصنيعه 
والبخاخات،  املشروبات،  عبوات  مثل  اليومية، 
الزجاجات،  وأغطية  القصديرية،  الطعام  وصواني 
التطبيقات  في  واسع  بشكل  مستخدم  غير  ولكنه 

األكثر تقدماً، مثل صناعة السيارات. وما زال حوالي 
املتحدة  الواليات  في  املنتج  األلومنيوم  من   %75
األلومنيوم  إنتاج  في  مستخدماً  األوروبي  واالحتاد 
بحوالي  أقل  طاقة  يستهلك  الذي  تصنيعه،  املعاد 

90% من إنتاج األلومنيوم اخلام.
اجلودة  عالي  األلومنيوم  استعادة  خالل  ومن 
»جاكوار  بإمكان  السيارات،  صناعة  في  املستخدم 
املزيج  من  كجزٍء  توظيفه  تعيد  أن  روڤر«  الند 
لأللومنيوم  احلاجة  يقلل  ما  عليه،  تعتمد  الذي 
اخلام في إنتاج السيارات. ويتم عادة تصدير خردة 
السيارات التي انتهى عمرها إلى دول أخرى، حيث 
ميكن استخدامها في تطبيقات أقل تعقيداً، ولكن 
تكنولوجيا الفصل اجلديدة أتاحت إعادة تصنيع هذه 
السيارات واستخدامها في إنتاج السيارات اجلديدة، 
اآلثار  اإلنتاج وتخفيف  ما يساعد على إغالق حلقة 

البيئية السلبية.
في  »رياليتي«  مشروع  مدير  غيلوم،  غيل  وقال 
املشروع، منذ  لنا هذا  »أتاح  »جاكوار الند روڤر«: 
املالئم  املمتاز  األلومنيوم  نستعيد  أن  األولى،  املرة 
عن  اخلارجة  السيارات  من  املركبات  لصناعة 
الفريدة.  خصائصه  من  واالستفادة  االستخدام 
هي  اإلنتاج  عملية  على  األمر  لهذا  املترتبة  النتائج 
الكربون، إلى جانب  انبعاثات ثاني أكسيد  تخفيض 

إتاحة إعادة استخدام املزيد من األلومنيوم«.
»فيما ننتقل إلى مستقبل قائم على القيادة الذاتية 
احتمالية  مع  الكهربائية،  والطاقة  واالتصاالت 
خروج أساطيل السيارات عن اخلدمة بأعداد كبيرة، 
سيسمح هذا األمر لشركة ‘جاكوار الند روڤر‘ أن 
تقوم بهندسة هذا اخلليط ذا حلقة التدوير املغلقة 
وبالتالي  لإلنتاج،  الضيقة  الزمنية  اجلداول  ضمن 

حتسني كفاءة اإلنتاج وزيادة الفوائد البيئية«.
جهاز  مع  تأسيسه  مت  الذي  »رياليتي«،  مشروع 
احلكومي،   )Innovate UK( كيه«  يو  »أنوفيت 
»جاكوار  يساعد  برونيل،  جامعة  مع  وبالشراكة 
بإعادة  توسيع مبادراتها اخلاصة  الند روڤر« على 
من  كجزء  املغلقة  األلومنيوم  وحلقة  التصنيع 
روڤر«  الند  »جاكوار  وخّفضت  صفر«.  »الوجهة 
بالفعل من انبعاثات عملياتها العاملية من ثاني أكسيد 
وتواصل   ،2007 عام  منذ   %50.7 بنسبة  الكربون 
وبني  الكربونية.  االنبعاثات  بتخفيض  التزامها 
2013 و2020، أعادت تصنيع حوالي 360,000 طن 
من اخلردة ضمن حلقة مغلقة، لتعيد استخدامها 
من  املكّثفة  الوزن  خفيفة  سياراتها  هياكل  في 
إنتاج عدة سيارات، مبا  األلومنيوم، ضمن خطوط 

.XE فيها سيارة جاكوار
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طرحت هواوي من خالل ساعة ذكية بتصميم أنيق وعمر بطارية 
طويل تطبيق املراقبة الدقيقة للصحة وتتبع شامل للياقة البدنية 
 HUAWEI وميزات مساعدة شخصية ذكية؟ تعّرف على ساعة 
WATCH FIT  اجلديدة التي متزج بني تقنيات هواوي الرائدة 
استفادة  أقصى  حتقيق  كيفية  إليك  والعصري.  األنيق  والتصميم 
من أحدث إضافة من هواوي إلى قطاع أجهزتها القابلة لالرتداء!

هواوي  أطلقت  للمستخدمني،  الصحية  احلياة  منط  ولتشجيع 
ُصمم  والذي   ،Huawei Health تطبيق  على  مبادرة  مؤخراً 
البيانات  جلمع  هواوي  من  لالرتداء  القابلة  لألجهزة  خصيصاً 
ومريحة.  متكاملة  جتربة  للمستخدمني  موفراً  واخلدمات 
الشركة  تدعو  اجلاري،  22 سبتمبر  8 سبتمبر وحتى  وابتداًء من 
املستخدمني ملشي 5,000 خطوة يوميا وملدة 3 أيام متتالية للدخول 
 HUAWEI للفوز بجوائز قيمة، مبا في ذلك ساعة  السحب  في 
WATCH FIT اجلديدة، وميزان HUAWEI الذكي، باإلضافة 
في  هواوي  متجر  في  استبدالها  ميكن  التي  الهدايا  قسائم  إلى 

النصر.
مبقاس  كبيرة   AMOLED شاشة  بني  الذكية  الساعة  جتمع 
توفر  مما  اجلسم،  إلى  الشاشة  من   %70 نسبة  مع  بوصة   1.64
للمستخدمني جتربة مشاهدة غامرة من كل زاوية. وتتيح الساعة 
الذكية االختيار من بني ما يقرب من 130 منًطا رائًعا لوجه الساعة 
الساعة  تصميم  مت  وقد  شخصيتك.  عن  والتعبير  املزاج  إلرضاء 
ألوان حزام  بخيارات  تتميز  املوضة، حيث  أذواق محبي  لترضي 
الوردي،  الساكورا  ألوان  تشمل  والتي  والعصرية،  األنيقة  املعصم 

واألخضر املنعش، واألسود احلالك. 

إلى  الساعة اجلديدة من هواوي ببطارية قوية تصل  هذا، وتأتي 
الساعة اجلديدة تقنية الشحن  10 أيام. وعالوة على ذلك، تدعم 
السريع من هواوي )HUAWEI SuperCharge(. وميكن لشحنة 
واحدة ملدة خمس دقائق أن حتافظ على الساعة الذكية ليوم كامل 
ستشحن  فقط  ساعة  نصف  أن  حني  في  املعتاد،  االستخدام  من 

البطارية بنسبة %70.
وتتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT بقدرتها على مراقبة 
وتتبع البيانات الصحية. إذ ميكنها تتبع بيانات االسترخاء اخلاصة، 
توفر  التي   HUAWEI TruRelaxTM تقنية  بفضل  وذلك 
مراقبة الضغط على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، مما يسمح 
باحلفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع األوقات. وفي الوقت 
قياس  في   2.0  HUAWEI TruSleepTM تقنية  تساعد  نفسه، 
جودة النوم أيًضا والتي تشمل تتبع معدل ضربات القلب في الوقت 
ذلك،  على  وعالوًة  البيانات.  وحتليل  النوم  أثناء  والتنفس  الفعلي 
 HUAWEI تقنية   HUAWEI WATCH FIT ساعة  تقدم 
لهذه  وميكن  القلب.  ضربات  معدل  ملراقبة   4.0  ™  TruSeen
مما  ودقيق،  مستمر  بشكل  القلب  ضربات  معدل  مراقبة  امليزة 

يسمح لك بالعناية بصحة قلبك بشكل أفضل. 
امليزات  بعض  على   HUAWEI WATCH FIT ساعة  وحتتوي 
راحة،  أكثر  اليومية  احلياة  جتعل  التي  لالهتمام  واملثيرة  الذكية 
مبا في ذلك مدربًا شخصًيا متحرًكا يقدم 12 دورة لياقة بدنية 
كما،  الذكية.  الساعة  في  مدمًجا  قياسًيا  مترينًا   44 و  متحركة 
 85 و  احترافًيا  رياضًيا  وضًعا   11 و  للتمرين  وضًعا    96 وتدعم 

وضًعا رياضًيا مجانًيا.

طرحت تطبيق أسرار الصحة واللياقة البدنية ...

هواوي تطلق مبادرة
صحية جديدة بحوافز قيمة

HUAWEI HEALTH على تطبيق

طرازات بورشه 718 الرائدة
أصبحت متوفرة مع ناقل احلركة األوتوماتيكي

سيارات بورشه الرياضية 2021 املجهزة مبحرك املنتصف تتألق ...

سيارتي  طلب  اآلن  بورشه  عشاق  بإمكان  بات 
ناقل  مع   GT4 كامين   718 و  سبايدر   718
سرعات.  بسبع  القابض  ثنائي   PDK احلركة 
ويتوفر ناقل احلركة األوتوماتيكي اآلن للسائقني 
انقطاعات  أي  حدوث  عدم  في  يرغبون  الذين 
على  واحلصول  السرعة  تغيير  أثناء  التسارع  في 
سيارات  مع  وباملقارنة  أفضل.  تسارع  معدالت 
اليدوي، فإن سيارة  بناقل احلركة  املجهزة   718
718 سبايدر وسيارة 718 كامين GT4 املجهزتان 

مبحرك بقوة 420 حصان متري )309 كيلووات( 
كم/ساعة   100 إلى  السكون  من  اآلن  تتسارعان 
خالل 3.9 ثانية فقط، أي أقل بنصف ثانية، كما 
 13.4 خالل  كم/ساعة   200 سرعة  إلى  تصالن 

ثانية )زمن أسرع مبقدار 0.4 ثانية(.
ومت إجراء حتسينات على القفل امليكانيكي للترس 
التفاضلي اخللفي في كل من 718 سبايدر و718 
 :PDK احلركة  بناقل  املجهزتني   GT4 كامين 
معدل  يبلغ  والتجاوز،  السحب  وضعي  ففي 

باملائة  و27   22 بـ  مقارنة  باملائة  و37   30 القفل 
يعزز اخلصائص  اليدوي، مما  ناقل احلركة  في 
بشكل  والسحب  واجلانبية  الطولية  الديناميكية 
متعة  من  أعلى  مستوى  توفير  وبالتالي  كبير 

القيادة.
جتهيزات أكثر تطوراً في طراز بورشه اجلديد

بورشه 718 طراز 2021  تأتي مجموعة سيارات 
حيث  اجلديدة،  التجهيزات  من  مجموعة  مع 
اجلودة  عالي   Race-Tex استخدام قماش  سيتم 

الفرش  مواد  وتعتمد  ألكانتارا.  قماش  من  بدالً 
مقاعد  في  املستخدمة  األغطية  على  اجلديدة 
التهوية  سيارات السباق، وتتميز بأعلى مستويات 
باللون  الطالء  وسيضاف  أكبر.  دعم  توفير  مع 
األخضر بايثون اخلاص الذي ينبض باحلياة إلى 
 718 سيارتي  في   GT طرازات  ألوان  مجموعة 
سيارة  وستتوفر  سبايدر.  و718   GT4 كامين 
بوصة   20 قياس  بعجالت  أيضاً  سبايدر   718
باللون الذهبي، وهو جتهيز كان يأتي حصرياً مع 

سيارة 718 كامين GT4. كما ميكن طلب السيارة 
احلجم  في  مماثلة  تقليدية  صيفية  بإطارات 
بدالً من اإلطارات القياسية فائقة األداء كتجهيز 

اختياري.
 GT4 كامين   718 و  سبايدر   718 سيارتا  تتوفر 
مع ناقل احلركة األوتوماتيكي عند الطلب اعتباراً 
املعلومات  من  مزيد  على  للحصول  اليوم.  من 
الطراز،  ومواصفات  األساسي،  الطراز  سعر  عن 
وتوفره محلياً، يُرجى زيارة أقرب مركز بورشه.
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