
    

كل توقعات خبراء احلروب باءت بالفشل، وآخرها 
التي  كورونا،  فيروس  ضد  الثالثة  العاملية  احلرب 
لم يتوقعها أحد منهم، النشغالهم في نصح الناس 
هذه  وحتى  املياه،  حرب  هي  القادمة  احلرب  أن 
مكشوك في أمرها بنسب، لكن لم يتكلم أحد عن 
الكهربائية،  البطاريات  حرب  أو  الليثيوم  حرب 
احملمولة،  الهواتف  ظهور  منذ  بالفعل  بدأت  التي 
تخزن  خاص،  نوع  من  بطاريات  إلى  حتتاج  التي 
ما  دقائق  في  وتشحن  وساعات  لساعات  الطاقة 
إعادة  فقرروا  السيارات،  عالم  كبار  َغْيرة  أثار 
أخرى،  مرة  الكهربائية  السيارات  إحياء  فكرة 
املصّنعة  اخلام  املواد  على  املنافسة  حرب  فبدأت 
الكبرى  العالمات  بني  الكهربائية  للبطاريات 
املواد  هذه  فشح  والهواتف،  السيارات  عالم  في 
في  -أغلبها  البلدان  من  قليل  عدد  في  وتواجدها 
أمريكا اجلنوبية- جعلها مطمًعا لفساد احلكومات 
مظلة  حتت  تعيش  التي  الدول  هذه  في  املستبدة، 
في  سببًا  تكون  أن  ويُتوقع  الثالث،  العالم  دول 
احلرب العاملية الثالثة -إذا استثنينا حرب الكورونا 
البطاريات  حرب  شرارة  أن  والعجيب  طبًعا- 
صدفة  من  ويالها  أملانيا،  من  اندلعت  الكهربائية 
أن  للسيارات  األملانية  العالمات  تقرر  أن  غريبة 
املشروعة  الطرق  بكل  اخلام  املادة  على  حتصل 
وغير املشروعة، ويتجلى هذا في حديث صحفي 
أملانية،  سيارات  عالمة  أكبر  إدارة  رؤساء  ألحد 
وشفافية  اخلام،  املادة  مصدر  عن  ُسئل  عندما 
أنه  أجاب  مشروعة،  غير  بطرق  عليها  احلصول 

باملادة  يأتون  كيف  أو  أين  من  املوردين  يسأل  ال 
اخلام؟ فقط يتبادل معهم النقود باملادة اخلام مع 
يطلب  ما  توريدهم  على  للموردين  شكر  خطاب 
بشر  موردين  مع  نتعامل  نحن  وختم:  منهم، 
عندنا  املهم  مالئكة،  وليسوا  ويصيبون  يخطئون 
بسيارات  البشرية  وإسعاد  لتصنيع  املواد  نوفر  أن 

صديقة للبيئة.
الكهربائية  السيارات  أن  الدراسات  أثبتت  لألسف 
مبراحل  واستشهدوا  للبيئة،  صديقة  ليست 
تُعد  التي  الليثيوم  البطاريات  خاصة  تصنيعها، 
وأخواتها  هي  االنفجار  تنتظر  موقوتة  قنبلة 
نفايات،  إلى  وحتولها  اخلدمة  من  خروجها  بعد 
صحيح أن الدول الصناعية حترص على خروجها 
ضميرها  ميوت  املقابل  في  ولكن  أراضيها،  من 
الفقيرة  الدول  إلى  النفايات  هذه  ترسل  وهي 
إما  الدول  هذه  حكام  رشوة  بعد  طبًعا  بإفريقيا، 
باملال أو بالتغاضي عن دكتاتوريتهم ضد شعوبهم.

بعض  أيًضا  نذكر  أن  البد  منصفني  نكون  وحتى 
العالمات التي تدرس -على استحياء- إعادة تدوير 
البطاريات، لكن حتى هذا األمل أقصى طموحاته 
 ٪٢٠ تدوير  إمكانية  هي  املقدمة  الدراسات  في 
من هذه البطاريات إَذْن ٨٠٪ من الكارثة مازالت 
السيارات  إنتاج  تزايد  مع  تتزايد  وسوف  قائمة، 
الكبار  خزائن  إلى  األرباح  ودخول  الكهربائية، 
عن  أعينهم  ستعمى  الذين  السيارات،  عالم  في 
أي مخالفات مهما كان  حجمها، مقابل أن يظل 

طعم األرباح في أفواههم ... هذا واهللا أعلم. 

حروب السيارات 
الكهربائية ..!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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تستحق األفضل ..
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MINI CountrymanMINI Countryman الفردان للسيارات تطلق الفردان للسيارات تطلق

العطية للسيارات العطية للسيارات 
  K٥Kتدشن تدشن كيا كيا ٥
اجلديدة في اجلديدة في 
السوق القطريالسوق القطري

يعتبــر الطــراز األكبــر واألكثــر تنوعــا ...يعتبــر الطــراز األكبــر واألكثــر تنوعــا ...
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ابتداًء من   

74,000 
ر.ق

انطالقة جديدة
للديناميكية

www.kiaqatar.com

أعلنــت شــركة هــواوي مؤخــًرا عــن إطالق عدد مــن املنتجــات لتقدمي 
جتربــة سلســة مدعمــة بالــذكاء االصطناعــي للمســتخدمني. مــع بــدء 
العــام الدراســي اجلديــد، يســتعد الطــالب لالســتمتاع بأحــدث جهازين 
والهاتــف    HUAWEI WATCH FIT ســاعة وهمــا  الشــركة،  مــن 
العصــري  HUAWEI Y٩a. وتأتــي أحــدث ســاعة ذكيــة مــن هــواوي 
مــزودة بشاشــة عــرض عاليــة الدقة كبيرة وأنيقــة وبطارية تدوم ١٠ 
أيــام وخصائــص مراقبــة دقيقــة للصحة وتتبع شــامل للياقــة البدنية، 
باإلضافة إلى بعض ميزات مســاعد احلياة الذكية. أما بالنســبة لهاتف 
هــواوي  هواتــف  مزايــا  بأفضــل  تزويــده  مت  فقــد   ،HUAWEI Y٩a
الرئيســية، حيث يأتي بكاميرا رائعة وشــاحن فائق الســرعة ومســاحة 

تخزين كبيرة وتصميم أنيق يأسر األنفاس.
علــى  للحفــاظ  األمثــل  اخليــار   :HUAWEI WATCH FIT ســاعة

الصحة واللياقة 
جاءت ســاعة HUAWEI WATCH FIT لتكون أول ســاعة رياضية 
ذكية تطلقها هواوي بواجهة مســتطيلة كبيرة مســتديرة عالية الدقة. 
جتمــع الســاعة الذكيــة بــني شاشــة AMOLED كبيــرة مبقــاس ١٫٦٤ 
بوصة مع نسبة ٧٠٪ من الشاشة إلى اجلسم، مما توفر للمستخدمني 
جتربــة مشــاهدة غامــرة مــن كل زاويــة لتتبــع مزايــا اللياقــة البدنيــة 
املتحركــة اخلاصــة بهــا HUAWEI  وغيرهــا مــن امليــزات الفريــدة.

هذا، ومتنح حواف الشاشــة النحيفة ودقتها التي تصل لـ ٣٢٦ نقطة و 
١٦٫٧ مليون لون بالطاقة املســتخدمني جتربة مشــاهدة رائعة وملونة 

وغامرة. 
وتتبــع  مبراقبــة   HUAWEI WATCH FIT ســاعة  وتتميــز  هــذا 
البيانات الصحية الدقيقة. كما، وميكنك أيًضا تتبع بيانات االسترخاء 
 HUAWEI TruRelaxTM تقنيــة  بفضــل  وذلــك  بــك،  اخلاصــة 
التــي توفــر مراقبــة الضغــط علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع، 
ممــا يســمح باحلفــاظ علــى حالــة ذهنية مريحــة في جميــع األوقات. 
 ٢٫٠ HUAWEI TruSleepTM وفــي الوقــت نفســه، تســاعد تقنيــة
 ™ HUAWEI TruSleep فــي قيــاس جــودة النوم أيًضــا. كما يقــدم
٢٫٠ أكثــر مــن ١٠٠ نوع من النصائح الشــخصية لتحســني جودة النوم. 
وعالوًة على ذلك، يُعد املدرب الشخصي املتحرك مجرد واحدة من 
 .HUAWEI WATCH FIT فــي الرائعــة  البدنيــة  اللياقــة  ميــزات 
تأتــي الســاعة الذكيــة مــع ١٢ دورة لياقة بدنية متحركــة و ٤٤ مترينًا 
قياسًيا مدمًجا في الساعة الذكية لتقوم بها في أي مكان ، حتى في 

املدرسة. 

هاتف ذكي بقيمة تنافسية للغاية مدعم بأحدث مزايا هواتف هواوي الرئيسية

حيــث  فائقــة،  كاميــرا  إمكانــات   HUAWEI Y٩a هاتــف  يوفــر 

يتميــز الهاتــف بكاميــرا رئيســية عاليــة الدقــة ٦٤ ميجابكســل و تقنية 

HUAWEI SuperCharge بقــدرة ٤٠ واط وتقنيــة الشــحن الســريع 

ومساحة تخزين كبيرة وتصميم أنيق وبقيمة تنافسية للغاية ليكون 

اخليار األمثل للمســتخدمني من مختلف األعمار. هذا، وتتحد جميع 

عناصــر تصميــم هاتــف HUAWEI Y٩a لتجــذب لــك االنتبــاه أينمــا 

الذاتيــة  للصــور  املنبثقــة  ســيلفي  بكاميــرا  الهاتــف  يتميــز  إذ  ذهبــت، 

احملســنة، ويوفــر جتربــة مشــاهدة غامــرة دون عائــق، ممــا يتيح لك 

االستمتاع بشاشة عرض كاملة، فضالً عن إنتاج صور سيلفي مذهلة 

فــي كل مــرة. هــذا، باإلضافــة إلــى تصميــم Halo Ring مــع إعــداد 

الكاميــرا الرباعيــة. ويأتــي هاتــف HUAWEI Y٩a بخيــارات ألــوان 

.Space Silver و Midnight Black أنيقة مبا في ذلك

هواوي تطرح ساعةهواوي تطرح ساعة
HUAWEI WATCH FITHUAWEI WATCH FIT

وهاتف وهاتف HUAWEI Y٩aHUAWEI Y٩a الذكي الذكي

رولزرولز--رويس الدوحةرويس الدوحة تفخرباستضافة معرض لفن ريترو تفخرباستضافة معرض لفن ريترو
حتــت شعــار الدوحــة بعيــون املاضــي ...

الدوحــة  رولز-رويــس  ســيارات  تســتضيف 
معرضــاً مميــزاً لفــن الريتــرو بالتعــاون مــع 
الفنــان املبــدع «Retroqa.jpg“ فــي صالــة 
ســُيقام  اللؤلــؤة.  فــي  رولز-رويــس  عــرض 
املعــرض من األحد ٢٠ ســبتمبر إلى األربعاء 
٣٠ ســبتمبر حيــث ستتســّنى للــزوار فرصــة 
تأّمــل أناقــة املاضــي وروعــة احلاضــر فيمــا 
يحيــط بهــم عــدد مــن أروع الســيارات فــي 
 “Retroqa.jpg» العالــم.  سيجّســد الفنــان
االســتثنائية  واحلرفيــة  الفخامــة  مفهــوم 
التــي متثلهــا ســيارات رولز-رويــس الدوحــة 
، وســيظهر عشــقه للزمــن اجلميــل املمزوج 
لوحــات  خــالل  مــن  احلاضــر  مــن  بلمســة 
رولز-رويــس  ســيارات  تســتعرض  فنيــة 

الكالســيكية فيمــا تقــف أمــام أشــهر املعالــم 
وســيضّم  الدوحــة.  فــي  الســياحية  واملواقــع 
فنيــاً  عمــالً  عشــر  اثنَــي  مــن  أكثــر  املعــرض 
يبعــث في النفوس شــعوراً باحلنني ويعرض 
الدوحــة بعيــون مــن املاضــي.  باإلضافة إلى 
األعمــال  مــن  مجموعــة  ســتُعرض  ذلــك، 
رولــز- عــرض  صالــة  فــي  حصريــاً  الفنيــة 

رويس بينما ســتتوفر األعمال الفنية الباقية 
علــى   Retroqa.jpg الفنــان  صفحــة  علــى 
االطــالع  مــن  الــزوار  ليتمكــن  إنســتجرام 
احلصريــة،  القطــع  إلــى  وباإلضافــة  عليهــا. 
رولز-رويــس  ســيارة  املعــرض  ســيعرض 
كورنيش II من عام ١٩٨٩، التي تعتبر رمز 

للثروة والفخامة املطلقة.

رئيس مجلس اإلدارة
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جّدد مسارك
اشتِر سيارتك اآلن بسعر مميز وسدد في عام 2021*

سنوات5
ضمان نيسان

تأمين شامل
0% دفعة أولىيصل إلى 5 سنوات صيانة لمدة

3 سنوات/60,000 كم
يشمل 

التسجيل
إمكانية االستبدال 

متاحة

*    فترة سماح لمدة تصل إلى 6 أشهر
2020-XE السعر نقداً على باترول   **

2020-XE القسط الشهري على باترول ***
-    ٣ سنوات أو 60,000 كم أيهما يأتي أوًال

-    ابتداء من %0 دفعة أولى للقطريين
-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

-    هذا العرض صالح على موديالت 2020، مبيعات التجزئة
-    العرض صالح من 16 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2020

المعرض الرئيسي - طريق سلوى  
معرض السد 

معرض بن عمران 
معرض الخور 
معرض بروة 

باترول
القسط

الشهري
2,999*** ر.ق.

إبتداًء
من

187,000** ر.ق.

٢١٨١/٢٠٢٠

إنضمت شركة عبداهللا عبدالغني وإخوانه، 
املــوزع احلصري لســيارات تويوتــا ولكزس 
الدوحــة  مشــروع  إلــى  قطــر،  دولــة  فــي 
لألعمــال البيئيــة، وهــي منظمــة تطوعيــة 
تقود مكافحة التلوث البالستيكي وحركة 
تنظيف الشــواطئ داخل دولة قطر. خالل 
حملــة تنظيف الشــاطئ رقــم ١٧٥ احتفاًال 
العاملــي  اليــوم  العاملــي.  التنظيــف  بيــوم 
للتنظيــف هــو مبــادرة عاملية تشــارك فيها 
جميــع البلــدان يتــم فيهــا تطهيــر املناطــق 

الساحلية املختارة من القمامة والتلوث.
الرئيــس   ، مورجــان  كــي  أر  الســيد  قــاد 
عمليــة  للشــركة،  باإلنابــة  التنفيــذي 
شــركة  موظفــي  مــن  عــدد  مــع  التنظيــف 

ومتطوعــي  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهللا 
مــع  البيئيــة  لألعمــال  الدوحــة  مشــروع 
القيــود  اإلعتبــار  فــي  واألخــذ  اإلحتفــاظ 
االجتماعــي  التباعــد  وإجــراءات  الالزمــة 
املعمــول بهــا. خــالل احلــدث ، أشــاد الســيد 
مشــروع  ومبــادرة  بالتــزام  موروغــان 
الدوحــة لألعمــال البيئية فــي التقارب بني 
وهــو  أال  مشــترك  بهــدف  املجتمــع  فئــات 
وثمنــت  البالســتيكي.  التلــوث  مكافحــة 
شــركة عبــداهللا عبدالغنــي وإخوانــه جهود 
مشــروع الدوحــة لألعمــال البيئيــة جلعــل 
وأكثــر  إســتنارة  وأكثــر  أكبــر  املجتمــع 
إيجابيــة  تغييــرات  إحــداث  علــى  قــدرة 
 ١٠٠٠ حوالــي  جمــع  مت  األم.  للطبيعــة 

كيلوغــرام مــن املــواد البالســتيكية والغيــر 
قابلــة للتحلــل خــالل النشــاط في الشــاطئ 
اخلــاص مبنطقــة الشــمال. لــكل فــرد دور 
ومســؤولية جتــاه البيئــة. مــع بــذل جهــود 
واعيــة لتقليــل النفايــات والتلــوث، ميكننــا 
التخلــص من األكياس واملواد البالســتيكية 
أن  ميكــن  التــي  الواحــد  االســتخدام  ذات 

تتراكم وتصبح خطرة على البيئة.
بالشــراكة مــع مشــروع الدوحــة لألعمــال 
ملموســة  خطــوات  اتخــاذ  فــي  البيئيــة 
حلمايــة البيئــة والعنايــة بهــا، تفــي شــركة 
عبــداهللا عبدالغنــي وإخوانــه بتفانيهــا فــي 
املســاهمة فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠ 

التي تركز على التنمية البيئية.

فــي يــوم التنظيــف العاملــي ...فــي يــوم التنظيــف العاملــي ...

عبداهللا عبدالغني تنضم إلى مشروععبداهللا عبدالغني تنضم إلى مشروع

الدوحة لألعمال البيئيةالدوحة لألعمال البيئية

أعلن الســيد حمد عيســى املناعي الرئيس التنفيذي لشــركة املناعي 
بلــس للفعاليــات، الشــركة املنظمــة للمعــرض الــذي يضــم أفخــم 
اليخوت في قطر، أن النسخة السابعة من «معرض قطر الدولي 
البحريــة  للمنتجــات  الوحيــد  الضخــم  املعــرض   «٢٠٢٠ للقــوارب 
الفاخــرة والفريــدة مــن نوعهــا فــي دولــة قطــر، ســتنعقد خــالل 

الفترة من ١٦ إلى ٢٠ نوفمبر القادم.
وفي بيان صحفي بهذه املناسبة، أعرب السيد املناعي عند امتنانه 
جلميــع الشــركات املرموقة املشــاركة في املعرض مــن داخل دولة 
قطــر وخارجهــا، وأيضــا إلــى الرعــاة والشــركات االســتراتيجيني، 
مركــزا  الدوحــة  جعــل  فــي  ومســاهمتهم  املســتمر  دعمهــم  علــى 
إقليميــا لليخــوت الفاخــرة وغيرهــا مــن املنتجات املتعلقــة بها في 
املنطقة. وقال املناعي إن: « في ظل عودة بعض معارض اليخوت 
الكبــرى حــول العالم لالنعقاد، فنحن بحمد اهللا وفضله في دولة 
قطــر قــد عدنــا أيضا وما زلنــا قادرين على االســتمرار في تنظيم 
النسخة السابعة من معرض اليخوت الفاخرة وغيرها من النسخ 

باستمرار».
قطــر  معــرض  مــن  الســابعة  النســخة  أن  أيضــا  املناعــي  وأضــاف 
الدولــي للقــوارب ســتعقد فــي بورتو ارابيــا مارينا، املتوجــة بجوائز 
تضعهــا فــي أعلــى تصنيــف املرافــئ البحريــة فــي العالــم، بجزيرة 

اللؤلؤة-قطر.
ومضــى قائــال: «هــذا املعــرض ســيجمع أفضــل املصنعــني العامليني 
للقوارب واليخوت، جنبا إلى جنب مع أفضل مزودي اخلدمات، 
والوكالء احملليني، واملزودين، واملشترين احملتملني، عبر اللقاءات 
واالجتماعــات التجارية B٢B احلصريــة فضــال عــن كونــه منصــة 
فريدة عرض أحدث املنتجات واخلدمات في الصناعة البحرية.

وتابــع الســيد حمــد املناعــي قائــال إنــه إلى جانــب الرعــاة املرموقني 
املؤسســات  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  فــإن  طويلــة،  فتــرة  منــذ  للمعــرض 
النافــذة ســتدعم وتتعــاون معنــا فــي هذا احلــدث الفاخــر الضخم 

الوحيد في دولة قطر.
ولفت إلى أن هناك زيادة كبيرة في مساحة النسخة احلالية من 
املعــرض وذلــك مقارنة بنســخة العام املاضــي ٢٠١٩ والتي أقيمت 
على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع، موضحا أن ذلك يرجع إلى الطلب 
الكبيــر والزيــادة املتوقعــة فــي العارضــني املشــاركني مبــا فــي ذلــك 

التجار من قطاع منتجات الرفاهية البحرية.
التحديــات  برغــم  الســريع،  النمــو  هــذا  أن  علــى  املناعــي  وأكــد 

اجليوسياســية احلاليــة، واآلثــار التــي ترتبــت على انتشــار فيروس 

كورونــا املســتجد (كوفيــد-١٩)، يؤكــد القــوة االقتصاديــة واملرونــة 

التــي يتمتــع بهــا االقتصــاد القطــري ودولــة قطــر حتــت القيــادة 

احلكيمــة حلضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بن حمــد آل ثاني 

أمير البالد املفدى.

وشدد املناعي على أن معرض قطر الدولي للقوارب يوفر نافذة 

تســوق واحدة لعشــاق منط احلياة الفاخرة في املنطقة، باإلضافة 

إلى محافظته على العالقة التي تربط القدماء والبحر، باإلضافة 

إقليميــا  مركــزا  باعتبارهــا  قطــر  مكانــة  حتديــد  فــي  دوره  إلــى 

احلديثــة  القــوارب  ومعظــم  املهــارة  عاليــة  واحلرفيــة  للفخامــة 

وامللحقات البحرية.

ووجــه الســيد حمــد املناعي، الدعــوة للمصنعــني اإلقليميني وجتار 

منتجــات احليــاة الفاخــرة لالســتفادة مــن معــرض قطــر الدولي 

السنوي للقوارب لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

ومعرض قطر الدولي للقوارب هو عضو فضي في االحتاد الدولي 

ملنظمــي عــروض القــوارب، وحــدث معتمــد من UFI (الرابطــة 

العاملية لصناعة املعارض) في قطر.

الوحيد للمنتجات البحرية الفاخرة والفريدة ...

معرض قطر الدولي للقوارب معرض قطر الدولي للقوارب 
موعده نوفمبر موعده نوفمبر ٢٠٢٠٢٠٢٠

حمد عيسى املناعي
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مجموعـة سيـارات نيسـان الرياضيـةمجموعـة سيـارات نيسـان الرياضيـة
املتعددة االستعماالت املتعددة االستعماالت ٢٠٢٠٢٠٢٠

عــن  نتحــّدث  باملُطلــق،  نيســان  عــن  نتحــّدث  عندمــا 
شــركة يابانّيــة ناجحــة وعريقــة، يعــود تاريخهــا إلــى 
مطلــع القــرن املاضــي. وعندمــا نتحــّدث عن ســيارات 
نتحــّدث  خــاص،  بشــكل  نيســان  مــن  الرباعــي  الدفــع 
عــن تاريــخ ال يقــّل عراقــة تضّمــن منــذ ســبعة ُعقــود 
حتــى اليــوم، مجموعــة واســعة مــن ســيارات الفئــات 
البيــك-اب وســيارات رياضيــة متعــددة األســتعماالت 
وكــروس اوفــر وغيرهــا من ســيارات الدفــع الرباعي 
املُخّصصة لكل الطرقات. واليوم، تعرض نيســان في 
قطــر عبــر وكيلهــا العــام  شــركة صالــح احلمــد املانــع 
ســيارات  مــن  جــًدا  ُممّيــزة  مجموعــة  العمــالء  أمــام 
الدفــع الرباعي التي تُلّبي كّل اإلحتياجات، وتســتجيب 
لــكّل الرغبــات. وتضــّم هــذه املجموعة اليــوم، كالً من 
و»أكس-تريــل»،  وكيكــس،  وباثفاينــدر،  باتــرول، 
وباتــرول «ســوبر ســفاري» (بالفئتــني: ٢ و٤ أبــواب). 
ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أّن كل هــذه  املَجموعة 
ُمطــّورة فــي ظــّل رؤيــة «التنقــل الذكــي مــن نيســان» 
بتأمــني  الكفيــل   Nissan Intelligent Mobility أو 
التمايز املَطلوب ُمقارنة ُمبختلف السيارات املُنافسة.    

نيسان كيكس
تقنيات وإمكانيات ُمواكبة ملُتطّلبات العصر

إضافــة إلــى أّن نيســان تُقــّدم للُمســتهلكني مجموعــة 
من ســيارات SUV الكبيرة والعالية الُقدرات، خاصة 
على الطرقات الوعرة، تضع بتصّرفهم أيًضا خيارات 

ُمخّصصــة للُمــدن، تؤّمــن سالســة احلركــة املَطلوبة، 
بالتزامــن مــع إشــعارهم بالثقــة. ونيســان كيكس التي 
كانــت قــد إنطلقــت حديثًا في األســواق، بعد أن ُكشــف 
عنهــا للمــّرة األولــى في صيــف العــام ٢٠١٦، ُمصّممة 
ُقــدرة  مــع  املُــدن،  داخــل  املريحــة  اليوميــة  للقيــادة 
علــى التعامــل مــع الطرقــات الوعــرة عنــد الضــرورة. 
القياســات اخلارجية مدروسة لتعزيز  قدرة املناورة 
لكــن  املُزدحمــة،  واألماكــن  الضّيقــة  الشــوارع  داخــل 
وعمالنيتهــا.  املقصــورة  رحابــة  حســاب  علــى  ليــس 
وبالنســبة إلــى التصميــم، تتمّتــع نيســان كيكــس ٢٠٢٠ 
بطّلة عصرّية، مع احلرص على اُخلطوط اإلنســيابّية 
مــن ُمختلــف اجلوانب، ومــع توّفرها بألــوان حصرّية 
ملزيــد مــن اجلاذبّيــة. وداخل املقصــورة املعزولة جيًدا 
عــن الضجيــج اخلارجــي، والقــادرة علــى نقــل أربعــة 
ركاب إضافة إلى الســائق طبًعا، جرى إســتغالل كامل 
بالتزامــن  الراحــة،  ُمســتوى  لرفــع  الداخليــة  املســاحة 
مــع توفيــر ُصندوق حتميل عملي، مــع مقاعد خلفّية 
قابلة للطّي بنسبة ٤٠ أو ٦٠ ٪، ومع باب خلفي يفتح 
بزاويــة واســعة لتحســني مرونــة التخزيــن، ولتوفيــر 
إحدى أفضل مســاحات التحميل في فئتها. وتســتفيد 
مقصورة نيسان كيكس ٢٠٢٠ أيًضا من ست وسادات 
جتهيــزات  ومــن  رقمّيــة،  عــرض  وشاشــة  هــواء، 
ويبــرز  اآلمنــة.  القيــادة  ُمتطّلبــات  تُواكــب  عصرّيــة 
النظــام املُتطــّور واملَدعــوم مبجموعــة مــن كاميــرات 

الرؤية ومن جهاز «ســونار» خلفي، ملُســاعدة الســائق 
على ركن سيارته بُسهولة.

مــن  احلديثــة  كيكــس  نيســان  تســتفيد  ميكانيكًيــا، 
ُمعــّدل  يبلــغ  ليتــرات،   ١,٦ ســعة  إقتصــادي  ُمحــّرك 
إســتهالكه للُوقــود ١٦,٤ ليتــرات لــكل مئــة كيلومتــر، 
علًمــا أّنــه يُوّلــد ١١٨ حصانًــا، وهــو بالتالــي أكثــر مــن 
كاف لتأمــني األداء الفّعــال علــى الطريــق. وتبرز علبة 
املُســتمر  التغييــر  نظــام  ذات  األوتوماتيكّيــة  التــروس 
للنســب، علًما أّنهــا ُمصّنفة من اجليل احلديث ُضمن 
فئــة D-Step CVT. ومبــوازاة نظام التحكم النشــيط 
بالقيــادة إلمتصاص وقــع املطّبات على الطريق، وكّل 
مــن نظامــي ضبــط التماســك ومنــع اإلنــزالق، يبــرز 
نظــام الكبــح النشــط الــذي يتدّخــل فــي عمــل املكابــح 
تلقائًيــا  التــروس  علبــة  نســبة  تصغيــر  مــع  بالتزامــن 
لإلســتفادة من ُقّوة تباطؤ احملرك، وبالتالي لتقصير 
املســافة املَطلوبــة للتوّقف. وتســتفيد املكابح من تقنّية 
تفعيــل الضغــط تلقائًيــا، ومن توزيع إلكتروني لنســبة 

الضغط على كل إطار للحفاظ على التوازن.    
 نيسان «أكس تريل“

راحــة وطمأنينــة وتقنيــات مثيــرة، تعتمــد عليهــا في 
جميع الفصول

نيســان «أكــس تريــل» َموجــودة فــي األســواق إعتبــاًرا 
من العام ٢٠٠٠ حتى تاريخه، وفي نســختها األحدث 
للعام ٢٠٢٠، تســتفيد من تصميم عصري، مع جســم 

عصريــة  املقصــورة  ُمتمّوجــة.  وُخطــوط  عمالنــي، 
وتصميــم  صنعهــا،  مــواد  ُمســتوى  علــى  وراقيــة، 
ُخطوطهــا، وُمســتوى جتهيزاتهــا. وإضافــة إلى تأمني 
تنّقل ســبعة أشــخاص بــكل أمان وراحــة. تبرز كذلك 
التجهيــزات احلديثــة، مثــل مكّيــف هــواء أوتوماتيكي 
الضبــط لدرجــات احلــرارة، مــع ُقــدرة علــى إختيــار 
ثالث درجات ُمختلفة في آن واحد، وشاشة العرض 
الرقمّيــة قيــاس ٨ بُوصــات، والكثيــر غيرهــا. وتبــرز 
املقاعد املُزّودة بنظام حتكم كهربائي بوضعّياتها مع 
ذاكــرة حافظــة لهــذه الوضعّيــات في األمــام، علًما أّن 
الصــّف الثانــي مــن املقاعد يتحّرك على ســكة بهامش 
يبلــغ أكثــر من ١٣ ســنتيمتًرا، مع إمــكان طّي ُمختلف 
تخصيــص  وّمت  التحميــل.  ُقــدرات  لتعزيــز  املقاعــد 
شاشــتي  مــع  ترفيــه  بنظــام  اخللــف  فــي  الــركاب 
عــرض ملّونتــني مثّبتتني في مســاند الــرأس اخللفّية. 
وبإمــكان الــركاب اإلســتفادة مــن تقنّيــة «بلوتــوث»، 
 Nissan وُخصوًصــا مــن نظــام ،USB ومــن مخــارج

Connect للتواصل الرقمي. 
 ٤ مــن  يتكــّون  الــذي  اُحملــرك  يبــرز  ميكانيكًيــا، 
أســطوانات ســعة ٢,٥ ليترات، جلهــة إنخفاض معّدل 
إســتهالكه للُوقود، خاصة وأّنه َمدعوم بنظام هجني 
يُخّفــف مــن إســتهالك الوقــود أكثــر فأكثــر فــي كثيــر 
مــن ظــروف القيــادة عبــر تشــغيل الدفــع الكهربائــي. 
والالفــت أّن هــذا اُحملّرك اإلقتصــادي املتطّور، مزّود 

بضاغــط هــواء تيربو لرفع الُقّوة احلصانية إلى ُحدود 
٢٥٠ حصانًــا، مــع عزم دوران يبلــغ ٣٣٠ «نيوتن متر. 
وميكــن اإلســتفادة من نظام دفــع ذكي يُتيح اإلختيار 
بني الدفع بعجلتني للحّد من نســبة إســتهالك الُوقود، 
أو بالعجالت األربع لتفعيل ُقدرات العبور في املسارات 
الصعبــة، أو ترك املهّمة لنظــام التحكم األوتوماتيكي 
تبًعــا للحاجــة ولطبيعــة الطريــق. ويترافــق هــذا األمر 
مع شروحات ُمصّورة على شاشة العرض أمام عيني 
الصحيــح. «.  اخليــار  إعتمــاد  علــى  ملُســاعدته  الســائق 
وتــزداد فعالّيــة نظــام الدفع الرباعــي من خالل نظام 
توزيــع بتحّكم إلكتروني لعزم الدوران على العجالت 
األربــع، وكذلــك من خالل نظام ُمراقبة ضغط الهواء 
فــي اإلطــارات. مــن جهــة أخرى، تبــرز أيًضــا ُقدرات 
اجلــّر والســحب حلمولــة ُميكــن أن يبلــغ وزنهــا ١٥٠٠ 
كيلوغــرام، ونظامــي التحكــم األوتوماتيكــي بســرعة 
وســط  مــن  بهــدوء  واإلنطــالق  املُنحــدرات،  نــزول 
الهضاب. إلى ذلك، يستفيد جهاز الكبح من مجموعة 
من األنظمة اإللكترونية لزيادة فعالّيته، وكذلك من 
نظام متطّور يُحّول إحتكاك األســطوانات عند الكبح، 
إلى طاقة كهربائّية يتّم تخزينها في بطارية «ليثيوم 
إيــون». ونيســان «أكــس تريــل» ُمــزّودة بنظــام ذكــي 
بحيــث  بهــا،  أوتوماتيكيــاً  والتحكــم  الســرعة  لتثبيــت 
يُخّفــف أو يزيــد هذه الســرعة تلقائياً، بحســب حركة 

السير. 

نيسان باثفايندر
ُقوة وأمان

اجليــل األّول مــن نيســان باثفاينــدر ُقــّدم فــي األســواق 
إعتباًرا من العام ١٩٨٦، وكان يتوّفر في حينه بجســم 
بأربعــة  مــزّوًدا  يُصبــح  أن  قبــل  جانبّيــني،  بابــني  مــن 
أبــواب، وأكثــر فخامــة وعمالنّيــة. واليوم، ومع نســخة 
العــام ٢٠٢٠ األحــدث مــن باثفاينــدر، التصميــم العــام 
أصبــح أكثــر جاذبيــة وُحضــوراً مــن أّي وقــت مضــى، 
مــع شــخصّية ناضجــة وعصريــة. باإلنتقــال إلــى داخل 
املقصــورة املــزّودة مبواد عالية اجلــودة من جلد فاخر 
وخشــب مصقــول وألومنيوم وكروم. حرصت نيســان 
علــى أن تكون النســخة األحدث مــن باثفايندر مريحة 
وعمالنية وحتى ُمترفة إلى أقصى الدرجات، لتمكني 
املُستهلكني من الذهاب في رحالت طويلة، بكل فعالّية 
وأمــان، وُخصوًصــا بــكل متايــز. والعنايــة بالتفاصيــل 
الدقيقة هي إحدى أبرز مواصفات باثفايندر، مع توّفر 
مقاعــد فاخرة ومرنــة، وجتهيزات حديثة وُمتطّورة. 
ويُعتبــر نظــام الترفيهي عصريًا جــًدا، وجهاز التكييف 
عالي الفعالّية، شأنه شأن جهاز اإلستماع املوسيقي.   

ميكانيكًيــا، جــرى تزويــد نيســان باثفاينــدر مبحــرك 
هجــني متطــّور، يجمــع الدفــع احلــراري حملــرك ســعة 
٢,٥ ليتــرات مــع محــرك كهربائــي صغيــر، مــا ســمح 
بتوليــد ٢٥٠ حصانًــا من ُقّوة الدفع، بالتزامن مع نســبة 
«ليثيــوم  بطاريــة  أّن  والالفــت  ُمنخفضــة.  إســتهالك 

إيــون» املُرفقــة بنظــام الدفــع مدمجــة احلجــم وهــي 
تتمّتــع بكفــاءة عاليــة تــدوم ألكثــر مــن ١٥ ســنة، وهذا 
إبتكار ممّيز. وعند تشغيل املكابح، يتّم تلقائًيا املُساعدة 
الســائق  ويســتطيع  البطاريــة.  هــذه  شــحن  إعــادة  فــي 
التحكم يدويًا بوضعّية الدفع املرغوبة، أكانت ثُنائّية أم 
رباعّيــة أم أوتوماتيكّيــة التبديل، علًما أّن الســائق يبقى 
علــى إطــالع علــى خيــاره وعلى مــدى متاســك إطارات 
ســيارته بالطريــق مــن خــالل شاشــة العــرض أمامــه. 
ونيســان باثفاينــدر مــزّودة مبــا يلــزم مــن جتهيــزات 
إلكترونّيــة ملُســاعدة الســائق على الســيطرة علــى األداء، 
املنحــدرات  نــزول  أو  القاســية  الهضــاب  ُصعــود  أثنــاء 
احلادة، أو حتى خالل القيادة مبيالن جانبي خطير.  
باثفاينــدر  نيســان  تزويــد  جــرى  أخــرى،  جهــة  مــن 
مبجموعــة كاملــة مــن جتهيزات الســالمة، والتــي تبدأ 
وأحزمــة  الهــواء  وســائد  ومبجموعــة  املتــني  بالهيــكل 
األمــان الثالثيــة نقــاط التثبيــت، ونظــام مراقبة ضغط 
الهــواء فــي اإلطــارات،  وبنظــام منــع إنغــالق املكابح مع 
بنظامــي  وكذلــك  الكبــح،  لضغــط  إلكترونــي  توزيــع 
التحكم بالثبات والتحكم بالتماسك، ُوصوالً إلى نظام 

التحكم الديناميكي اإللكتروني باحلركة ككل.  
 نيسان باترول

جــرأة وفخامــة وريــادة وثقــة مطلقــة، تخضــع لــه كل 
الدروب

ُقّدمــت نيســان باتــرول فــي األســواق فــي العــام ١٩٥١، 

حيــث تعــود ُجذورهــا إلــى طــراز ٤W٦٠، وهــي تتوّفر 
اليــوم وبعــد ُمــرور ســبعة ُعقود على فرضهــا ُوجودها 
بُقــّوة وفعالّيــة، فــي ُمختلــف األســواق العاملّيــة، بحّلــة 
جديدة شكالً وَمضمونًا، وتستفيد من سمعة ُممتازة، 
وتتطّلع إلستكمال املسيرة مبزيد من النجاح والريادة. 
يلفــت   ٢٠٢٠ باتــرول  لنيســان  اخلارجــي  التصميــم 
األنظــار ويفــرض الهيبــة ويُثيــر اإلعجــاب، مــن خــالل 
اجلمــع مــا بــني املســاحات الواســعة، اخلطــوط األنيقــة، 
ُضمــن هيــكل عصــري وعملــي فــي آن واحــد. وتبــرز 
 ،LED أيضــاً اإلضــاءة الديناميكّيــة اخلاصــة، مــن فئة
والتــي ترســم شــخصّية خاصــة، بالتزامــن مــع تفعيــل 
اإلنســيابّية. وداخل املقصــورة، تتكامل الفخامة العالية 
املُنافســة،  العمالنّيــة  مــع  وكذلــك  الالفتــة  األناقــة  مــع 
مــن خــالل ثالثــة ُصفوف من املقاعــد املُترفــة والقابلة 
للطــّي، بهــدف تعزيــز ُقــدرات التحميــل. وإضافــة إلــى 
جتهيــزات الســالمة املُتكاملــة، جــرى تزويــد املُقصورة 
مبجموعــة كبيــرة مــن جتهيــزات التــرف والرفاهّيــة، 
 Bose منهــا مثــالً جهــاز موســيقي عالــي النقــاوة مــن
رقمّيــة  وشاشــات  للصــوت،  مكبــراً   ١٣ مــن  مكــون 
جديــدة قيــاس ٧ بوصــة مســاعدة للســائق التــي تعرض 
املعلومــات بشــكل يلّبــي كّل احتياجاتــك. كذلــك ميكنك 
التمتع بإمكانية االتصال بال انقطاع باســتخدام ميزتي 

.Android Autoو Apple Carplay
وإضافة إلى كّل ما سبق، تستفيد نيسان باترول ٢٠٢٠ 

مــن أداء بــارز و قــوي علــى ُمختلــف أنــواع الطرقــات 
واملســارات وفــي ُمختلــف الُظــروف املناخّيــة الصعبــة. 
والفضــل فــي ذلك يعــود خُصوصاً إلى ُمحــرك ُمتطّور 
مــن ٨ أســطوانات يُوّلــد ٤٠٠ حصــان، مــع عــزم دوران 
يبلــغ ٥٦٠ «نُيوتــن متــر»، وهو مــزّود أيًضــا بوضعّيات 
ُمعــّدل  خلفــض  ُمخّصــص  منهــا  ُمتعــّددة،  قيــادة 
إستهالك الُوقود. ويتعّزز األداء من خالل نظام حتكم 
ديناميكــي باحلركــة، ومــن خــالل أنظمــة إلكترونّيــة 
ولتفعيــل  اإلنــزالق  وملنــع  والتماســك  الثبــات  لتعزيــز 
ُقــدرات الكبــح، إضافــة إلــى أنظمة ُمخّصصــة للتحكم 
بالدفع الرباعي وللحفاظ على أعلى فعالّية لإلطارات. 
ومــن ُضمــن التجهيــزات املُتطــّورة املُتوّفــرة أيًضــا فــي 
نيســان باتــرول احلديثــة، أنظمــة إلكترونيــة وأجهــزة 
حتّســس لتحذيــر الســائق مــن املخاطــر أثنــاء القيــادة، 
وملُســاعدته علــى جتّنب احلوادث، مــن األمام واخللف 
لرؤيــة  كاميــرات  مجموعــة  إلــى  إضافــة  واجلوانــب، 
شاملة للمحيط، منها خاص باملرآة الوسطّية في حال 

إعترض أّي عائق مجال رؤية السائق إلى اخللف.  
نيسان باترول «سوبر سفاري» (٢ و٤ أبواب)

أسطورة البر وتراث وفتك، يلبيك في أي وقت
وُحملّبــي املُغامــرات خــارج الُطرقــات اإلســفلتّية، الفئــة 
«ســوبر ســفاري» مــن نيســان باتــرول، جاهــزة لُعبور 
متــني  العــام  الهيــكل  واملســارات.  الطرقــات  أصعــب 
مــن  َمعــروف  والتصميــم  املشــقات،  لتحّمــل  وُمّدعــم 

ُمحّبــي نيســان، ولــه أثــر طّيــب فــي نُفوســهم، علًمأ أّن 
جســم باتــرول ســوبر ســفاري ُميكــن أن يكــون ُمــزّوًدا 
ببابــني أو بأربعــة أبواب جانبّية، حســب الفئة املُختارة. 
لســبعة  أو  خلمســة  تباًعــا،  املقصــورة  تتســع  وبالتالــي 
جتهيــزات  كاملــة  احلالــني  فــي  أّنهــا  علًمــا  أشــخاص، 
الراحــة والســالمة األساســّية، وتتمّتــع بعمالنّيــة عالية، 
وهي ُمزّودة أيًضا مبجموعة من جتهيزات الرفاهّية 

احلديثة. 
«ســوبر  بفئتهــا  باتــرول  نيســان  تســتفيد  ميكانيكيــاً، 
ســفاري» مــن محــّرك يتكون من ٦ أســطوانات بســعة 
كبيــرة تبلغ ٤,٨ ليتــرات، مع كامات مزدوجة ومع ٢٤ 
صّمامــاً، يُوّلــد ٢٨٠ حصانًــا، ويتصــل بعلبــة تروس من 
خمس نســب أمامّية، بفئتيهــا اليدوية واألوتوماتيكّية. 
ومــن خــالل نظــام دفــع رباعي عالــي الفعالّيــة، إضافة 
إلــى نظــام تعليق ثالثي الوصالت في األمام وُخماســي 
الوصــالت فــي اخللــف، يتمّيــز بقــدرة حتّملــه العاليــة، 
بإمكان نيسان باترول «سوبر سفاري» ُعبور ُمختلف 

أنواع التضاريس واملسارات الوعرة والرملّية. 
وقد أطلقت شــركة صالح احلمــد املانع مؤخرا حملتها 
اجلديدة بعنوان «جدد مسارك» والتي تتضمن أسعار 
التمويــل   قســم  مــن  مختلفــة  وباقــات  جــدا  تنافســية 
الداخلــي لديهــا مثل فترات ســماح تصل لغاية ٦ أشــهر 
و ٠٪ دفعــة أولــى للقطريــني باألضافــة الــى ٥ ســنوات 

ضمان نيسان.

ابداعــات نيســان تتحــدث عــن نفسهــا ...
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إلــى  اجلديــدة  «جرانفيــا“  تويوتــا  مركبــة  وترتقــي 
الرحبــة  مقصورتهــا  وتوفــر  مســبوقة.  غيــر  آفــاق 
التــي تتســع لســبعة ركاب، مســتويات اســتثنائية مــن 
الراحــة، مــع حزمــة مــن التجهيــزات التــي عــادة مــا 
تقتــرن فــي األذهــان مبركبــات الليموزيــن الفاخرة، 
باإلضافــة إلــى نظــام حتكــم مســتقل لتكييــف الهــواء 
للجزء اخللفي من املقصورة، وإضاءة داخلية بثالثة 
خيــارات من األلوان قابلة للتعديل، وملســات خشــبية 
املزايــا  مــن  العديــد  جانــب  إلــى  فاخــرة،  ومعدنيــة 

الفارهة األخرى. 
بــني  اجلديــدة  ‘جرانفيــا’  تويوتــا  مركبــة  جمعــت 
مســتويات الراحــة االســتثنائية والتقنيــات املتطــورة، 
فأعتبرهــا اخلبــراء أكثــر مــن مجــرد وســيلة تنقــل 
فعالــة، فمــن خالل اجلمع فهي تقدم جتربة فريدة 
للســائقني والــركاب علــى حــد ســواء. ويســاهم هيكل 
املركبــة الــذي يتســم باملتانــة العالية مع نظــام التعليق 
اجلديــد رباعي الوصالت في تقدمي مســتويات أعلى 
من األمان والثبات والتحكم“ لتمنح الركاب جتربة 
تنقــل فاخــرة ومشــوقة فــي الوقــت ذاتــه. وتتناســب 
املركبــة علــى الوجــه األمثــل مــع تفضيــالت العمــالء 
املتغيــرة فــي األســواق املختلفــة، ال ســيما مــن خــالل 
مقصورتها املتميزة ، والتي ترتقي بفخامتها وراحة 
ركابهــا إلــى مســتويات جديــدة. نحــن ندعــو اجلميــع 
لالنطــالق فــي جولــة الختبــار هــذه املركبــة الفاخرة 
فيــه  يســعى  الــذي  الوقــت  فــي  بأنفســهم“  والرائــدة 
مصنعــي مركبــات التنقــل الفاخــرة التقليديــة علــى 
تقــدمي خطوط تصميم خارجيــة مميزة، فقد عمل 
مهندسو شركة تويوتا باإلضافة إلى ذلك على ابتكار 
تصميــم أكثــر رقيــاً ملركبــة «جرانفيــا» يجعلها تبرز 
ضمن فئتها، إذ متتاز واجهتها األمامية بشبك كبير 
ذو زوايــا مائلــة نحــو األســفل متنــح املركبــة حضــوراً 
مميزاً على الطرقات بني املركبات األخرى من الفئة 
نفســها، فــي حــني تندمــج مصابيح اإلضــاءة النهارية 
DRL األنيقــة، التــي تعمــل بتقنيــة الصمــام الثنائــي 
الباعــث للضــوء LED ويحيط بها إطار من الكروم، 
مع املصابيح األمامية للمركبة. ويبرز هيكل املركبة 
طريــق  عــن  املنخفــض  اجلاذبيــة  ومركــز  العريــض 
تصميــم األجــزاء اجلانبيــة مــن الهيــكل والزخــارف 

املعدنيــة التــي متتــد إلى أســفل املصد اخللفــي، األمر 

الــذي مينحهــا إطاللــة منخفضــة تســلط الضــوء على 

ثباتهــا. وبشــكل مماثــل للتصميــم اجلــريء للواجهــة 

األماميــة، متتــد زخــارف مــن الكــروم علــى اجلــزء 

اخللفــي مــن املركبــة لتتصل مــع مجموعــة املصابيح 

اخللفية. 

ومتاشــياً مــع اإلطاللــة اخلارجيــة الفاخــرة للمركبة 

اجلديدة، قام مهندسو شركة تويوتا بابتكار مساحة 

رحبــة تتســم بتصميم جمالي عصــري مينح الركاب 

شــعوراً بالرضــا مبجــرد دخولهــم إلــى املركبــة. كمــا 

يضــم كل مقعــد مســند قــدم قابــل للطــي، ومصبــاح 

قــراءة فردي مع خاصيــة التحكم في ثالث درجات 

من السطوع. 

ويزين اجلزء اخللفي من املقاعد األمامية تطعيمات 

من اخلشب املصقول وتصاميم الـ «ساتان“ األنيقة، 

لتحيــط  بسالســة  اجلانبيــة  الزخــارف  متتــد  بينمــا 

الــركاب بأجــواء فريــدة تبعــث على الراحة. وتســاهم 

اإلضاءة اخلفيفة غير املباشرة على جانبي املقصورة 

فــي خلــق بيئــة هادئــة ومريحــة. وتتوفــر اإلضــاءة 

الداخلية بثالثة خيارات من األلوان، وهي البرتقالي 

واألبيــض واألزرق مــع خاصيــة التحكــم فــي ثــالث 

درجات من السطوع. 

ويضــم نظــام التحكــم مبنــاخ املقصــورة، والــذي يتم 

املنطقتــني  مــن  لــكل  الهــواء  بتكييــف  التحكــم  فيــه 

األماميــة واخللفيــة بشــكل منفصــل، جهــاز لتنقيــة 

الهــواء مــن البكتيريــا والروائــح غيــر املرغــوب فيهــا، 

كمــا   .nanoe ”نانــوي“  تقنيــة  باســتخدام  وذلــك 

تتوفــر لوحة حتكم في اجلزء اخللفي من املقصورة 

الهــواء،  تدفــق  مســتوى  ضبــط  مــن  الــركاب  ــن  ُمتكِّ

وتشــمل  احلــرارة.  ودرجــة  الهــواء،  فتحــات  واجتــاه 

وســائل الراحة اإلضافية في املقصورة أبواباً منزلقة 

بتقنيــة  وأضــواًء  اجلانبــني،  كال  علــى  أوتوماتيكيــة 

 USB لعتبــات األبــواب اجلانبية، وســتة منافذ LED

مشــحونة  احملمولــة  األجهــزة  بإبقــاء  كفيلــة  خلفيــة 

أو  العمــل  بغــرض  اســتخدامها  كان  ســواًء  بالكامــل، 

الترفيــه. كمــا مت دمــج ســتائر مثبتــة فــي بطانــات 

الزجــاج  مــن  األخيــر  واجلــزء  اجلانبيــة  األبــواب 

للــركاب  اخلصوصيــة  يوفــر  الــذي  األمــر  اجلانبــي، 

سواء كانوا من كبار الشخصيات أو العائالت، والذين 

سيســتفيدون كذلك من مســاحة واسعة لألمتعة، إذ 

يتسع اجلزء اخللفي من املركبة ألربع حقائب كبيرة 

أو أربع حقائب غولف.

الراحــة  مــن  االســتثنائي  املســتوى  جانــب  إلــى 
تويوتــا «جرانفيــا“  مركبــة  تقدمــه  الــذي  واملالءمــة 
مبجموعــة  مــزودة  تأتــي  فهــي  للــركاب،  اجلديــدة 
عــرض  شاشــة  مثــل  للســائق،  املســاعدة  املزايــا  مــن 
متعــددة األغــراض قيــاس ٤٫٢ بوصــة بتقنية شــرائح 
الترانزســتور الرقيقة TFT، وشاشــة ملونة متعددة 

املعلومات قياس ٧ بوصة. 
ولتقــدمي جتربــة قيــادة ديناميكيــة، فقــد مت تزويد 
مركبــة تويوتــا «جرانفيــا“ اجلديدة مبحــرك بنزين 
ذي ست أسطوانات V٦ سعة ٣٫٥ لتر مع ٢٤ صماماً، 
والــذي يأتي مزوداً بتقنية توقيت الصمامات املتغير 
الذكــي املــزدوج Dual VVT-i وضغــط عــاٍل وحقــن 
مباشــر S-D٤، ويولد طاقة قصوى تبلغ ٢٧٨ حصاناً 
وعــزم دوران يبلــغ ٣٥١ نيوتن-متر، ويقترن كذلك 
بناقــل حركــة أوتوماتيكــي بســت ســرعات. كمــا أتاح 
Semi- للمركبــة  البــارزة  شــبه  املقدمــة  تصميــم 
bonnet لفريــق التطويــر بنــاء هيــكل أكثــر صالبــة 
يقتــرن فــي الوقــت ذاتــه بنظــام تعليــق مــرن، األمــر 
الــذي يوفــر املزيد مــن الثبات والقــدرة على املناورة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد مت حديثاً تطويــر كل من 
 MacPherson ”ماكفرســون“  دعامــات  نظــام 
للتعليــق األمامــي والنظــام رباعــي الوصــالت للتعليق 
اخللفي، ليؤمنا مستويات أعلى من الثبات والتحكم. 
وكمــا هــو احلال مــع جميع طرازات مركبات شــركة 
تويوتــا، فقــد مت وضــع الســالمة علــى رأس أولوياتهــا 
عنــد تطويــر مركبة تويوتا «جرانفيا“ اجلديدة، ومت 
اســتخدام مــواد عاليــة املتانــة لتحقيــق هــدف شــركة 
تويوتــا املتمثــل في بنــاء هيكل يجمع بــني خفة الوزن 
أي  تأثيــر  ولتخفيــف  الصالبــة.  درجــات  وأقصــى 
اصطــدام (ال قــّدر اّهللا) وتقليــل املخاطر على املشــاة، 
احملــرك  لغطــاء  األمامــي  الطــرف  تعزيــز  مت  فقــد 
ويكتمــل  االصطــدام.  طاقــة  المتصــاص  بعــوارض 
نظــام  باعتمــاد  للمركبــة  املتقــدم  الســالمة  نظــام 
 Toyota Safety تويوتا ســيفتي ســينس“ للســالمة”
Sense، والــذي يشــمل نظــام األمــان قبــل التصــادم 
 ،DRCC الــراداري  الســرعة  تثبيــت  ونظــام   ،PCS
ونظــام احلفــاظ علــى املســار LDA، ونظــام اإلضاءة 

 .AHB العالي التلقائي

جتربة قيادة مركبة التنقل الفاخرة جتربة قيادة مركبة التنقل الفاخرة 
(جرانفيا)(جرانفيا) على طرقات اللؤلؤة الفارهة على طرقات اللؤلؤة الفارهة

مساحــة رحبــة ومستويــات استثنائيــة مــن الراحــة ...

جتربتنا اليوم مع مركبة التنقل الفاخر التي حتتوي 
على مزايا غير مسبوقة للسالمة الوقائية مع توفير 

أعلى معايير األمان وراحة البال للركاب انها جتربة 
قيادة الفاخرة «جرانفيا « على طرقات جزيرة اللؤلؤة 

الفارهة ومنذ ان اعلنت شركة عبد اهللا عبد الغني الوكيل 
احلصري لعالمة تويوتا في السوق القطري واعتبر هذا 
الطرح كخطوة اعادة تعريف مفهوم التمّيز في مجال 

تنقل الركاب بشكل فاخر، والتي مت تطويرها لتوفر 
حلول تنقل استثنائية تلبي الطلب املتزايد على حافالت 

التنقل الفاخرة، إذ تتميز بتصميمها األنيق، ومقصورتها 
الداخلية املترفة، ومحركها القوي، فضالً عن مزايا 

األمان والسالمة الوقائية التي توفرها، 
استطاعت الفاخرة «جرانفيا « ان تقدم حلول تنقل 

استثنائية تلبي الطلب املتزايد على حافالت التنقل 
الفاخرة، إذ تتميز بتصميمها األنيق، ومقصورتها 

الداخلية املترفة، ومحركها القوي، فضالً عن مزايا 

األمان والسالمة املتقدمة التي توفرها، وذلك لتمكن 
العمالء من التنقل وسط مستويات عالية من الراحة 

والطمأنينة. 

إطاللة فاخــرة ومساحة داخلية رحبة إطاللة فاخــرة ومساحة داخلية رحبة 
تتســم بتصميــم أنيــقتتســم بتصميــم أنيــق
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