
    

«سعيد»على  بأسم  االيتام  ملجأ  ادارة  سجلته 
والده  وموت  والدته  اثناء  امه  موت  من  الرغم 
اعوام  تسعة  وبعد  عليها  حزننا  بشهور  بعدها 
احد  وطالت  الثانية  العاملية  احلرب  اندلعت 
اجلميع  هرب  االيتام  دار  مبني  احلارقة  قنابلها 
الي خندق الدار  مذعورين اال الطفل سعيد الذي 
قنابل  من  ليحتمي  سريره  اسفل  الى  هرب 
احللفاء وفي حني هربت ادارة دار االيتام تاركني 
نحو  يهرولون  وهم  البقاء  يصارعون  االطفال 
من  بدالً  بالبقاء  سعيد  الطفل  املجهول،متسك 
حصوله على لقب طفل شارع ولم يغادر  املبني 

الذي اصبح حطاماً.
حتت  الطعام  فتات  عن  البحث  في  سعيد  بدأ 
االعمار  وبدأ  احلرب  انتهت  عام  وبعد  االنقاض 
واشترى احد التجار املبني وقرر بنائه عمارة من 
تسع ادوار وعندما علم التاجر بقصة طفل الدار 
ليضع  العمارة  سطوح  على  غرفة  اعطائه  قرر 
سعيد سريره فيها ويكمل حياته عامل بوفيه في 
عرف  وعندما  العمارة  بنى  الذي  املقاول  شركة 
املوظفني بقصة عدم تركته املبني لقبوه بالناصح 
اصبح  عام  عشرون  وبعد  الناصح  سعيد  فاصبح 
سعيد بك صاحب مجموعة ناصح جروب كانت 
لكي  املدلل  حلفيده  جد  تأليف  من  القصة  هذه 
يفهم  لم  االسف  مع  ولكن  لكفاحه  حافزا  تكون 
يخوض  ان  وقرر  جده  حكاية  مغزى  احلفيد 
كافح سهل بدخوله عالم املسابقات للحصول على 
وراء  اللهث  عشق  حياة  بها  ليبدأ  دوالر  مليون 

املسابقات بدء من مسابقات اللبان وااليس كرمي 
من  اكثر  مرت   ١٩٦٥ رمضان  مسابقات  واخيراً 
عشر سنوات على موت اجلد ولم يفز حفيده باي 

ملذات في عالم املسابقات.
املفلسة  ماليزا  دولة  قررت  التوقيت  نفس  وفي 
شئ  ال  من  شئ  شعار  حتت  نهضتها  تبدأ  ان 
اقتصاد  فصنعت  املواطن  في  ماليزا  استثمرت 
جعلها من النمور االسيوية وحفرت اسم ماليزا 
بني اكبر عشرون اقتصاد عاملياً اصبحت الصناعة 
العاملية  االسواق  في  حتلق  املاليزية  واملنتجات 
استثمرت ماليزا في كل شيء من ال شيء حتى 
دخلت عالم السيارات بعالمة برتون ١٩٨٣ التى 
اسواق  في  سيارة  مليون  نصف  من  اكثر  باعت 
بثقة  تتمتع  السيارة  ومازالت  الثالث  العالم 

العمالء .
سر  عن  برتون  مصنع  في  العاملني  احد  سألت 
املعجزة التي حققتها بالده، أجاب ببساطة: «لقد 
ُطلب منا العمل لثمان ساعات في اليوم، فعملنا 

ساعتني إضافيتني كل يوم حبا للوطن»        
السهل  الثراء  حلم  وراء  يلهثون  كثيرون  هناك 
قليلون جدا يحصدون النجاح بالكفاح واغلبه بدأ 
كفاحه من حتت الصفر أي انهم صنعوا شئ من 
اغلب  في  تطبق  احلكمة  هذه  ولالسف  شئ   ال 
متمسكني  مازالوا  الذين  العربية  اجلامعة  دول 
بالكسل بحجة ان ماليزا سبقتهم باالالف السنون 
صوتوا  اجلامعة  اعضاء  اغلب  وكأن  الضوئية 

باالجماع على الفشل..هذا واهللا اعلم.

شئ من ال شئ..!
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الفردان للسيارات الفاخـرةالفردان للسيارات الفاخـرة تعلن شراكتهـا  تعلن شراكتهـا 
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مازدا حتصد جوائز سالمة الركابمازدا حتصد جوائز سالمة الركاب
وتأكد على أنها األولوية القصوىوتأكد على أنها األولوية القصوى

حصدت عالمة مازدا اليابانية أعلى جوائز الســالمة 
املقدمــة مــن معهــد التأمــني للســالمة علــى الطــرق 
متوســطة   ٦ مــازدا  فــازت  فقــد   ،IIHS الســريعة 
 ,٣-CX احلجــم ومــازدا ســيدان ٣ هاتشــباك ومــازدا
معهــد   TOP SAFETY PICK بجائــزة    ٥-CX
الـــتأمني للســالمه على الطرق الســريعة IIHS ، كما 
فــازت مــازدا CX-٩ كــروس اوفــر بجائــزة اضافيــة 
محــددة  اماميــه  مبصابيــح  مــزودة  تكــون  عندمــا 
التأمــني  معهــد  مــن  جوائــز  مــازدا  منحــت  وقــد   ،
للســالمة علــى الطــرق الســريعه اكثــر مــن اي عالمه 
جتارية اخرىوقد خضعت مازدا لتقييمات صارمه 
تقييمــات  علــى  واحلصــول   اجلائــزة  لتــك  للـــتأهل 
جيــدة بدايــة مــن  اختبــارات التصــادم الصغيــرة من 
 TOP جانــب الســائق للتأهــل للحصــول علــى جائــزة
SAFETY PICK لعام ٢٠٢٠، اضافة الى اختبارات 
التصــادم املعتدلــة األمامية واجلانبية، وقوة الســقف 
واصطدامــه بالــرأس، فضــالً عــن التقييــم اجليــد أو 
جانــب  مــن  الصغيــر  التصــادم  اختبــار  فــي  املقبــول 
متفــوق  تقييــم  إلــى  يحتــاج  كمــا  األمامــي،  الراكــب 
للوقاية من التصادم األمامي وتقييم جيد أو مقبول 
للمصابيح األمامية، وقد حازت مازدا ٦ لعام ٢٠٢٠ 
علــى تقييمــات جيــدة فــي جميــع االختبــارات الســتة 
الصــادرة عــن معهــد التأمــني للســالمه علــى الطــرق 

السريعة .
اختبارات IIHS الســتة،  جميــع  مــازدا  جتــاوزت  
مبــا فــي ذلــك اختبــار االصطــدام األمامــي الصغيــر 
جانــب  مــن  الصغيــر  واالمامــي  الســائق  جانــب  مــن 
الراكب واالصطدام االمامي واجلانبي وقوة السقف 

واختبارات مساند الرأس.
 TOP SAFETY جائــزة علــى  للحصــول  وللتأهــل 
الســيارة  حتصــل  أن  يجــب   ،٢٠٢٠ لعــام   + PICK
علــى تصنيفــات جيــدة فــي هــذه االختبــارات الســتة، 
مــن  الوقايــة  فــي  أعلــى  تصنيــف  إلــى  باإلضافــة 
للمصابيــح  جيــد  وتصنيــف  األمامــي  االصطــدام 

األمامية.
وبتلــك املناســبة علــق متحــدث عــن مــازدا بقولــه « 
نحــن فخــورون بــأن نكــون أفضــل متلقــني للجوائــز 
 IIHS TOP SAFETY PICK مــن   ٢٠٢٠ لعــام 
كبيــر  إجنــاز  مــازدا «إنــه  باســم  املتحــدث  وقــال   .+
وينبع من التزامنا جتاه عمالئنا «. «فنحن دائما ما 
نضعهــم فــي املقدمة  ، وتلتــزم مازدا بتوفير أحدث 
تقنيــات األمــان ، ممــا مينــح عمالئنــا جتربــة قيــادة 

أكثر إمتاًعا وثقة».
تتضمــن تكنولوجيــا «آي آكتيــف ســينس» عــدداً مــن 
األنظمــة والتقنيــات املتطورة، تتيح بشــكل فاعل في 
حتســني أداء توقــع املخاطــر، فضــالً عــن مســاعدتها 
لقائــد املركبــة فــي تفــادي الوقــوع بهــا، مــع «نظــام 
التحذيــر مــن العوائــق األماميــة» الــذي يتولــى مهــام 

الكشــف عــن احتماليــة وقــوع تصــادم وشــيك، مــع 
علــى  يظهــر  مرئــي  وآخــر  صوتــي،  تنبيــه  إصــدار 
مجموعــات العــدادات خلــف عجلة القيــادة، يتوليان 
مهــام تنبيــه الســائق لتفــادي االصطدام، ولتتشــارك 
واملرئــي،  الصوتــي  التنبيــه  وأســلوبا  ذاتهــا،  الشاشــة 
الســالمة،  وتكنولوجيــا  أنظمــة  ثانــي  مخــارج  مــع 
وهــو «نظــام التحذيــر مــن مغــادرة املســلك» القادر 
علــى متييــز عالمــات أســطح الطريــق، الــذي عــادة 
عنــد اكتشــافه أي محاولــة غيــر  مــا ينشــط تلقائيــاً 
مقصــودة النحــراف الســيارة عــن حــارة الســير التي 

تسير بها.
ويعــد نظــام « أي اكتــف ســينس «  عبــارة عن مظلة 
تغطــي سلســلة مــن تقنيــات األمــان املتقدمــة التــي 
تستخدم أجهزة الكشف مثل الرادارات والكاميرات. 
تدعــم  التــي  النشــطة  األمــان  تقنيــات  تشــمل  وهــي 
القيادة األكثر أمانًا من خالل مســاعدة الســائق على 
التعــرف علــى املخاطــر احملتملــة ، وتقنيــات األمــان 
قبــل التعطــل التي تســاعد على جتنــب االصطدامات 
فيهــا  يتعــذر  التــي  املواقــف  فــي  شــدتها  تقليــل  أو 
جتنبها. تشــمل تقنيات الســالمة املتقدمة من مازدا 
i-Activsense دعــم فرامل املدينــة الذكية املتقدمة 
مــع الكشــف عــن املشــاة ، ودعــم الفرامــل الذكية مع 
التحذيــر مــن االصطــدام ، ودعــم الفرامــل الذكية ، 

، ومراقبــة البقعــة العميــاء مــع تنبيــه خلفــي حلركة 
املرور نظام حتذير مع نظام املساعدة على احلفاظ 
علــى القيــادة ، ونظــام اإلضــاءة األماميــة املتكيــف ، 

والتعرف على إشارات املرور.
الطــرق  علــى  للســالمة  الـــتأمني  معهــد  ويعــد  هــذا 
الســريعه منظمة غير حكومية اوروبية تعمل يعمل 
على تقييم وسائل  االمان الستة في  السيارات ويتبع 

مواصفات صارمة بهذا الشأن . 
احلصــري  الوكيــل  هــي  الوطنيــة  الســيارات  وشــركة 
لســيارات «مازدا» في دولة قطر على مدار األربعة 
عقــود املاضية. ويُعرض اجليل اجلديد من ســيارات 
«مــازدا» فئتــي ســيدان وكــذا فئــات الدفــع الرباعي، 
«مــازدا»  ســيارات  صالــة  فــي  احلالــي  الوقــت  فــي 

املتطورة الكائنة في شارع النصر.
وقــال الناطــق باســم «مــازدا» فــي معــرض طرحــه 
معاييــر  أقصــى  مــع  املتوافــرة   ٢٠٢٠ موديــل  فئــات 
اإلحســاس  تســتلهم  مــازدا   ســيارة  كل   » الســالمة: 
باحلركة والســرعة بفضل مجموعة من املهندســني 
واملصممني املهرة». وتنعكس فلســفة تصميم «روح 
احلركــة» التــي يطلــق عليهــا «كــودو» فــي اخلطــوط 
الهوائيــة الديناميكيــة التــي تهب احلياة إلى الســيارة. 
الديناميكــي  اجلمــال  «مــازدا»  تصميــم  ويجســد 
حيــوان  وأناقــة  قــوة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  للحيــاة، 

هــو  وهــذا  فريســته.  علــى  ينقــض  حينمــا  مفتــرس 
جوهر «شكل احلركة» كما تتصوره «مازدا»، وسر 

تفرد سياراتها في سوق مختلفة».
اشعر مبتعة القيادة: تقنية «سكاي أكتيف»

تســهم تقنيــة «ســكاي أكتيــف» املتطورة املــزودة بها 
«مــازدا» فــي حتســني كفــاءة أداء الســيارة، وإتاحــة 
أن  فــي  شــك  فــال  نفســه،  الوقــت  فــي  قيــادة  متعــة 
يًذكــر  مجهــود  دون  قيــادة  متعــة  علــى  احلصــول 

يجعلك تشعر باحلياة!
حلول بارعة حتقق طفرات

يصمــم مهندســو «مــازدا» ســياراتهم وفقــا لشــعور، 
وليــس طبقــا ملواصفــات. وهــم يعلمــون علــم اليقــني 
أنهم ميضون في املســار الصحيح، ويشعرون بثمرة 
مجهوداتهــم حينمــا تبــدو الســيارة وكأنهــا قد عادت 
إلى احلياة، وقلب كل سيارة «مازدا» هو محركها- 

قوة حياتها.
تصميم «كودو»- نفخ الروح في السيارة

تطــور «كــودو»- تصميــم حركــة الروح الــذي يهب 
احليــاة إلــى الســيارة- عبــر تعزيــز التعبيــر الواســع 
«مــازدا»  واســتقرت  املتطــورة.   «مــازدا»  لهويــة 
علــى «املتانــة الدقيقــة» ككلمــة رئيســية، وحتــدث 
نفســها مــن أجــل حتســني مفهــوم «كــودو» ورفعه 
إلــى مســتوى جديــد. واتبعــت «مــازدا»، مســتلهمة 

فــي ذلك احلــرف اليابانيــة التقليدية، أدنى ملســات 
اجلمال، ونتيجة ذلك هو مظاهر خارجي جريء 
ومتميز، وآخر داخلي مينح جميع الركاب شــعورا 

لطيفا.
ديناميكيات القيادة

ُزودت ســيارات جيــل «مازدا» اجلديــد بتقنية نظام 
ضبــط G-Vectoring- األولــى مــن ســكاي أكتيــف- 
ومتثــل تلــك التقنيــة أول نظــام ضبــط فــي العالــم 
يقوم بتغيير عزم دوران احملرك استجابة ملدخالت 

التوجيه.
ديناميكيات قيادة ملهمة

إن التــزام مــازدا الثابــت بصنــع املركبــات التــي تثيــر 
القيــادة  ديناميكيــات  فــي  يتجلــى  والبهجــة  اإلثــارة 
دي“  دبليــو  إيــه  ”أي-أكتيــف  نظــام  مــن  املســتمدة 
امللهــم املوثــوق فيــه والذي يعــد متقدًما مــن الناحية 
التكنولوجية واألداء أكثر من أي ســيارة دفع رباعي 

كروس أوفر معاصرة.
يأتــي ضمــان نظــام الدفــع الرباعــي ”أي-أكتيــف إيــه 
دبليــو دي“  مــن خــالل أجهزة استشــعار خاصة به، 
والتــي تأخــذ فــي االعتبار عوامل مثــل زاوية التوجيه 
ومدخــالت ”اخلانــق“ وتدويــر العجــالت جنبًــا إلــى 
جنب مع درجة احلرارة واستخدام املساحات لرسم 

صورة واضحة للظروف اخلارجية.

السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري..
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مطار حمد الدولي يختبر تطبيق تقنيات مطار حمد الدولي يختبر تطبيق تقنيات 
غير تالمسية لتعزيز جتربة املسافرينغير تالمسية لتعزيز جتربة املسافرين

باشر مطار حمد الدولي باملرحلة التجريبية الختبار حلول التكنولوجيا 
الذكية «هابي هوفر» و»سيتا» للتحكم عن بعد عبر الهاتف احملمول في 
عملية تسجيل الوصول الذاتي وتسليم األمتعة دون تالمس. ويأتي إطالق 
هــذه احللــول الذكيــة املتطــورة فــي إطــار جهود املطــار املســتمرة حلماية 
وضمــان ســالمة موظفيــه ومســافريه مــن انتشــار فيــروس كوفيــد-١٩. 
وللحفاظ على مالئمة أكشاك التسجيل الذاتي وسهولة استخدامها دون 
اإلخالل مبعايير الصحة والســالمة املطلوبة للحد من انتشــار الفيروس، 
يعتمد احلل الذكي «هابي هوفر» على تكنولوجيا األشعة حتت احلمراء 
الستشــعار حركــة األصابــع عنــد اقترابهــا مــن جــزء معــني مــن الشاشــة، 
ومــن ثــم قبــول اإلجــراء املــراد تنفيذه، مــا يعني االســتغناء عــن ضرورة 
ملس األسطح التي يُحتمل أن تكون مصدراً للعدوى. باإلضافة إلى ذلك، 
ســوف يحظــى املســافرون بخيــار اســتخدام هواتفهــم احملمولــة بســهولة 
للتحكــم فــي شاشــة الكشــك عبــر تكنولوجيــا «ســيتا للتحكــم عــن بعــد». 
 QR ومبجرد قيام املســافرين باملســح الضوئي لرمز االستجابة السريعة
ســوف يتــم ربط هواتفهــم احملمولة بتطبيق «ســيتا رميــوت كونترول». 

وســوف يعرض التطبيق لوحة ملس ميكن للمســافر اســتخدامها للتحكم 
عن بعد مبؤشــر الفأرة على الشاشــة اخلاصة بالكشــك. ويتميز التطبيق 
أيضــاً بلوحــة مفاتيح ميكن للمســافرين اســتخدامها للكتابة على شاشــة 
الكشــك دون ملســها. وتوفــر هــذه احللــول التكنولوجيــة التــي تُضــاف إلــى 
التقنيــات املتطــورة األخــرى لدى مطــار حمد الدولي واجهات اســتخدام 
مريحة وسهلة وميكن االستفادة منها في تقليل التالمس أثناء عمليات 
التســجيل الذاتــي وتســليم األمتعة. وقال الســيد ســهيل قــدري، نائب أول 
الرئيــس التنفيــذي للتكنولوجيا واالبتكار في مطار حمد الدولي: «نحن 
عــن احللــول التــي مــن شــأنها أن تعــزز راحــة مســافرينا  نبحــث دائمــاً 
وموظفينــا. إن تقنيــات مثــل «هابــي هوفر» و»ســيتا للتحكــم عن بعد» 
حتقــق للمســافرين الراحــة وإطمئنــان البــال بفضــل واجهــات املســتخدم 
الرائعــة التــي ميكنهــا االســتجابة ملجموعــة مــن املدخــالت واإلشــارات. 
كمــا أن اســتعانة مطــار حمد الدولــي بهذه التقنيات املتطــورة تتوافق مع 
استراتيجية السفر دون تالمس التي يتبناها املطار باعتباره مطاراً عاملياً 

رائداً في التحول الرقمي.

حلوال مبتكرة لتسجيل الوصول الذاتي وتسليم األمتعة بشكل آمن ...

هواويهواوي تعلن عن اطالق حاسوب تعلن عن اطالق حاسوب
HUAWEI MateBook XHUAWEI MateBook X قريبا في األسواق قريبا في األسواق

إلثــراء   N  +  ٨  +  ١ اســتراتيجيتها  ضمــن 
النظــام البيئــي الشــامل، تعيــد هــواوي تعريف 
إنتاجيــة األجهزة احملمولة مع طرح حاســوب 
HUAWEI MateBook X والــذي ســيتوفر 
قريبا في األسواق. ويجمع أحدث إضافة إلى 
خــط منتجــات احلواســيب الرائد مــن هواوي 
الرائــدة  للسلســلة  األيقونــي  التصميــم  بــني 
خفيــف  تصميــم  مــع  املبتكــرة  والتكنولوجيــا 
الــوزن وميــزات ذكيــة. ويبلغ وزن احلاســوب 
الشــخصي ١ كجــم فقــط، ويبلــغ ســمكه ١٣٫٦ 
م٣ فقط في اجلزء األكثر سمًكا، وهو أصغر 
مــن ورقــة A٤، بحيــث ميكــن للمســتخدمني 

تعزيز إنتاجيتهم بكل سهولة أينما كانوا.
ملنتجــات  العاملــي  اإلطــالق  حــدث  وخــالل 
مدعمــة  سلســة  حليــاة  اجلديــدة  هــواوي 
 Huawei Seamless) االصطناعــي  بالــذكاء 
AI Life)، قال ريتشــارد يــو، املدير التنفيذي 
هــواوي  ملجموعــة  اإلدارة  مجلــس  ورئيــس 
ألعمال املســتهلكني (CBG): ”تستند جتارب 

املســتخدم الرائعــة دائًمــا على االبتــكار، ولكن 
مــع  وتنتهــي  دائًمــا  تبــدأ  لالبتــكار  رحلتنــا 
العمــل  ســنواصل  املســتقبل،  فــي  املســتهلكني. 
أكثــر  جتــارب  لتقــدمي  الكــرام  شــركائنا  مــع 
ذكاًء وعاليــة اجلــودة للمســتهلكني فــي جميع 
 HUAWEI أنحــاء العالــم ”. ويُعــد حاســوب
أول  اجلديــد  الشــخصي   MateBook X
يتميــز  محمــول  شــخصي  حاســوب  جهــاز 
بدقــة  الالمتناهيــة  الكاملــة  العــرض  بشاشــة 
 ،٤Infinite FullView Display  –  ٣K
والتــي مت حتقيقهــا بتصميــم بال حــدود توفر 
صــورة  وجــودة  غامــرة  مشــاهدة  جتربــة 
مذهلــة. تدعــم الشاشــة ميــزة اللمــس املتعدد 
 Fingers Gesture مــع دعــم اإلميــاءات مثــل
للمســتخدمني  تتيــح  والتــي   ،Screenshot
طريــق  عــن  بســرعة  شاشــة  لقطــة  التقــاط 
التمريــر ألســفل الشاشــة بثالثــة أصابــع، كمــا 
واســتناًدا  الذكــي.  الهاتــف  علــى  احلــال  هــو 
ميــزة  تضيــف  املوزعــة،  هــواوي  تقنيــة  إلــى 

 Multi-Screen – العرض على عدة شاشــات
Collaboration٥ احملّســنة مزيًدا من التنوع 
 HUAWEI MateBook حاســوب  إلــى 
للمســتخدمني  يســمح  ممــا  الشــخصي،   X
إمكانــات  مــن  أكبــر  بسالســة  االســتفادة 
األجهــزة املتعــددة فــي وقــت واحــد. وأصبــح 
وقــت  أي  مــن  أســهل  امليــزة  إلــى  الوصــول 
مضــى مــع عالمــة Huawei Share املدمجــة 
اآلن فــي لوحــة اللمــس احملّســنة. هــذا وميكن 
جهــاز  مــن  كل  فــي  التحكــم  للمســتخدمني 
احلاسوب والهاتف الذكي املقترن على شاشة 
واحــدة أو إجــراء مكاملــات فيديــو أو صوتيــة 
على احلاســوب الشــخصي أو نقــل امللفات بني 
األجهــزة أو حتــى حتريــر امللفــات احملفوظــة 
باســتخدام  مباشــرًة  الذكــي  الهاتــف  علــى 
ملســتخدمي  ميكــن  الشــخصي.  احلاســوب 
هواتــف هــواوي الذكيــة االســتفادة مــن نقطة 
االتصــال الفوريــة لتوصيل أجهزة احلواســيب 
احملمولة اخلاصة بهم باإلنترنت عبر الربط. 

لتجربة أكثر ذكاء في مختلف السيناريوهات ...لتجربة أكثر ذكاء في مختلف السيناريوهات ...
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الفردان للسيارات الفاخرةالفردان للسيارات الفاخرة
تعلن شراكتها الرسمية مع أستـون مارتن في قطـر

افتتــاح أكبــر صالــة عــرض أستــون مارتــن فــي منطقــة الشــرق األوســط

عمر الفردان: نرحب بانضمام أستون مارتن إلى مجموعتنا املتميزة من السيارات الفاخرة كوكيل معتمد
للســيارات  أعلنــت  شــركة  «الفــردان 
مــع  الرســمية  شــراكتها  عــن  الفاخــرة» 
أســتون مارتــن. وباعتبارها الوكيل املعتمد 
اجلديــد للعالمــة البريطانيــة العريقــة فــي 
«الفــردان  شــركة  افتتحــت  قطــر،  دولــة 
للســيارات الفاخرة» صالة عرض ومركز 

خدمة فائقا التطور.
واالكبــر  املذهلــة  العــرض  صالــة  تبرهــن 
فــي الشــرق االوســط والتــي تقع فــي أبراج 
الفــردان في اخلليج الغربي، على االلتزام 
للســيارات  «الفــردان  لشــركة  الراســخ 
مارتــن،  أســتون  عالمــة  جتــاه  الفاخــرة» 
وســعيها احلثيــث لتقــدمي أفضــل مفاهيم 
خدمة البيع وما بعد البيع في دولة قطر.

بأحــدث  اجلديــدة  الصالــة  تزويــد  مت 
العمــالء  ملنــح  مصصمــة  وهــي  التقنيــات، 
ومجهــزة  العالمــة،  مــع  مميــزة  جتــارب 
بالكامــل مبــا يتماشــى مــع أرقــى املعاييــر 
فاخــرة  جــوالت  زوارهــا  ملنــح  العامليــة 
خروجهــم  وحتــى  دخولهــم  حلظــة  مــن 
منهــا. وتصــل القــدرة االســتيعابية للصالة 
حتــى ١٢ ســيارة، وتضــم مناطــق لعــرض 
الســيارات اجلديدة واملســتعملة، ومســاحة 
وجتربتهــا،  الســيارات  لتســليم  مخصصــة 
وردهة اســتقبال وركناً للقهوة، باإلضافة 
يتيــح  الســيارات  لتصميــم  اســتوديو  إلــى 
للعمــالء بإضفــاء ملســات شــخصية خاصــة 

على سياراتهم اجلديدة.
البيــع  بعــد  مــا  خدمــات  بتقــدمي  التزامــاً 
عامليــة املســتوى لعمالئهــا الكــرام، أطلقــت 
الفاخــرة»  للســيارات  «الفــردان  شــركة 
مارتــن،  أســتون  لســيارات  خدمــة  مركــز 
يتمتــع مبوقــع مميــز فــي الشــارع رقــم ٢ 
في املنطقة الصناعية. ومت تطوير املنشــأة 
اجلديــدة مبــا يواكــب التوجيهــات العامليــة 
الصارمــة للعالمــة لتزويــد العمــالء بأرقى 
التجــارب املريحــة خلدمــات مــا بعــد البيع 
من خــالل مجموعة من اخلبراء املؤهلني 
واملعتمــدة  املخصصــة  الفحــص  ومعــدات 
مــن قبل املصنــع لضمان صيانة الســيارات 

وفق أعلى املعايير. 

وبهــذه املناســبة، قــال الســيد عمــر حســني 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  الفــردان، 
الفردان: «نرحب بانضمام أستون مارتن 
الســيارات  مــن  املتميــزة  مجموعتنــا  إلــى 
الفاخرة وشــراكتنا كوكيل معتمد للعالمة 
فــي دولة قطــر. وتعد أســتون مارتن من 
أشهر مصنعي الســيارات الرياضية األكثر 
رواجــاً على مســتوى العالــم. وانطالقاً من 
الراســخ  التزامنــا  ومــن  الواســعة  شــهرتها 
عمالئنــا  إلــى  اخلدمــات  أرقــى  بتقــدمي 
حماســاً  ســتالقي  أنهــا  شــك  فــال  الكــرام، 
واســعاً مــن قبــل عشــاق الســيارات. فنحــن 
التفــّوق  فــي  بلدنــا  رؤيــة  لتحقيــق  نســعى 
ودعم اقتصادنا لنكون من األوائل دائما».

رئيــس  باملــر،  دان  الســيد  قــال  بــدوره، 
أستون مارتن الجوندا في اململكة املتحدة 
«تنضــم  وأفريقيــا:  األوســط  والشــرق 
العالمــات  أرقــى  إلــى  مارتــن  أســتون 
التجاريــة الرائدة في عالم الســيارات لدى 
مجموعــة الفــردان؛ ولذلــك نتطلــع قدمــاً 
مــن  واالســتفادة  معهــا  شــراكتنا  لتعزيــز 
لتســليط  القطــاع  فــي  الواســعة  خبراتهــا 
الضــوء علــى قصــة جناح عالمتنــا وعرض 
أمــام  الســيارات  مــن  الواســعة  تشــكيلتها 

العمالء القطريني».

مــن جانبــه، قــال الســيد ســامر بــو درغم، 
للســيارات  «الفــردان  شــركة  عــام  مديــر 
الفاخــرة»: «يشــكل افتتــاح صالــة العرض 
اجلديــدة لســيارات أســتون مارتــن حلظة 
بالنســبة لنــا جميعــاً. ونحــن  مميــزة جــداً 
جاهــزون لتقــدمي أرقــى وأفخــم معاييــر 
مراكــز اخلدمــة فــي البيــع ومــا بعــد البيــع 
مبســتويات ال مثيــل لهــا والتــي يســتحقها 
هــو  التميــز  فــإن  مارتــن.  أســتون  عمــالء 
مفتــاح  هــي  التــي  العمــالء،  لثقــة  الســبيل 
النمــو  لســبل  أساســي  وعامــل  النجــاح 

واالزدهار في املستقبل».
وميناســبة افتتــاح صالة العــرض اجلديدة 
للســيارات  «الفــردان  شــركة  كشــفت 
الفاخرة» عن طرازات الســيارات املختلفة 
لهــذه العالمة البريطانية الفاخرة متوجة 
الدفــع  ســيارة   ،DBX ســيارة  بإطــالق 
مارتــن.  أســتون  مــن  األولــى  الرباعــي 
جديــدة  مرحلــة  إكــس  بــي  دي  وجتّســد 
مــن مســاعي أســتون مارتــن لتوفيــر أداء 
حيــث  مــن  فريــد  تصميــم  مــع  اســتثنائي 
الطابــع وســهولة االســتخدام، فــي فئــة لم 
تقــدم العالمــة الفاخــرة أي ســيارة فيهــا 
مــن قبــل. وترســي دي بــي إكــس معاييــر 
مــا  بفضــل  فئتهــا  فــي  وجريئــة  جديــدة 

تقدمه من تنوع وغنى متوقع من ســيارة 
الدفــع  بتقنيــات  تتمتــع  فاخــرة  رياضيــة 

الرباعي واألداء الديناميكي املتميز معاً.
وتأتــي ســيارة دي بــي إكــس مــع محــرك 
بثمانــي أســطوانات وشــاحنني توربو ســعة 
٤ ليتــر، وتقــدم قــوة ٥٥٠ حصانــاً، وعــزم 
دوران ٧٠٠ نيوتــن متــر، وقــد مت ضبطــه 
بعنايــة ودقــة لتلبيــة االحتياجــات احملددة 
ثمانــي  احملــرك  وميتــاز  النمــوذج.  لهــذا 
االنطــالق  علــى  بقدرتــه  االســطوانات 
 ١٠٠ إلــى  الوقــوف  وضــع  مــن  بالســيارة 
كيلومتر بالســاعة خالل ٤٫٥ ثانية ، وصوالً 
إلى السرعة القصوى البالغة ٢٩١ كيلومتر 
بالســاعة. وتنضــم املجموعــة الكاملــة مــن 
طــرازات العالمــة عاليــة األداء إلــى ســيارة 
دي بي إكس، وتشــمل ســيارات دي بي ١١ 
مبحركــي V٨ وV١٢ إيــه إم آر ومحــرك 
V٨ فوالنتــي، دي بــي إس ســوبر ليجيــرا 
سلســلة  إلــى  باإلضافــة  وفوالنتــي،  كوبيــه 
فانتاج بفئاتها كوبيه ورودســتر ونســخ إيه 
احلركــة  بناقــل  اإلصــدار  محــدودة  آر  إم 

اليدوي.
وتعد سيارة دي بي ١١ أولى مناذج اجليل 
بتــراث  وترتقــي  الســيارات،  مــن  اجلديــد 
الطويلــة  الرحــالت  فــي  العريــق  العالمــة 
نحو مســتويات جديدة، حيث تعتبر أقوى 
طرازات دي بي وأكثرها كفاءة في تاريخ 
الســيارة  هــذه  وتتوفــر  مارتــن.  أســتون 
بطرازيــن همــا دي بــي ١١ إيه إم آر كوبيه 
كوبيــه،   V٨ ومبحــرك   ،V١٢ مبحــرك 
فوالنتــي ذات الســقف املكشــوف مبحــرك 
V٨.  من ناحية أخرى، جتســد ســيارة دي 
بي إس سوبر ليجيرا أرقى إنتاجات أستون 
مارتــن، ومتتاز بأدائهــا الفائق وتصميمها 
املذهل وخفة وزنها وقوتها الهائلة، فضالً 
عن حضورها الطاغي ومظهرها الفاخر. 
وتوفر ســيارات دي بي إس ســوبر ليجيرا 
القيــادة  جتــارب  أرقــى  وفوالنتــي  كوبيــه 
فــي الرحالت الطويلــة مبحرك V١٢ يولد 
اســتطاعة ٧١٥ حصان بخاري وعزم ٩٠٠ 

نيوتن متر.
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رولزرولز--رويسرويس تكشف النقاب عن سيارة تكشف النقاب عن سيارة
جوست اجلديدة ذات قاعدة العجالت املمتدةجوست اجلديدة ذات قاعدة العجالت املمتدة

ســيارة  إطــالق  عــن  كارز  موتــور  رولز-رويــس  أعلنــت 
جوســت اجلديــدة ذات قاعــدة العجــالت املمتــدة والتــي 
توّفــر جتربــة ركوب محّســنة في املقاعــد اخللفية بدون 
االنتقــاص مــن قيمة أي ميزة مــن ديناميكيات القيادة. 
يُعتبــر طــراز جوســت ذات قاعــدة العجــالت املمتــدة نتاج 
حوار شامل أجرته الشركة مع اجليل اجلديد من عمالء 
رولز-رويــس. وقــد أعربــت هذه املجموعــة احليوية من 
رواد األعمال العامليني عن رغبتها في سيارة تصلح كأداة 
للعمل عند االســتعانة بســائق في وسط األسبوع، على أن 
تصبــح ســيارة هادئــة ومريحــة يقودونهــا بأنفســهم في 
عطلــة نهايــة األســبوع. فأتت ســيارة جوســت ذات قاعدة 
العجــالت املمتــدة اســتجابًة لطلبهــم هــذا. ســيتم تســليم 
أول ســيارة من هذا النوع للعمالء في الفصل الرابع من 

العام ٢٠٢٠.
التصميم

املمتــدة  العجــالت  قاعــدة  ذات  جوســت  ســيارة  توّفــر 
مســاحًة أكبــر مــن جوســت بـــ١٧٠ ملــم، مــا يوّفــر املزيــد 
مــن املســاحة للقدمــني باملقارنــة مــع أي ســيارة ســيدان 
أخــرى مؤلفــة من أربعة مقاعد باســتثناء ســيارة رولز-
رويــس فانتــوم ذات قاعدة العجــالت املمتدة. ومت إجناز 
كل خطوة من عملية التطوير باالستناد إلى آراء العمالء 
ومتطلباتهــم. كمــا أدركت رولز-رويــس أّن عمالء طراز 
جوســت ذات قاعــدة العجــالت املمتــدة أرادوا التصميــم 
النقــي والبســيط نفســه الــذي يتمّيــز بــه طــراز جوســت. 
اإلضافــي  الطــول  تأمــني  علــى  العالمــة  مصّممــو  فعمــل 
مــن خــالل متديــد البــاب اخللفــي وهيــكل الســيارة حول 
فتحــات البــاب اخللفــي مــع احلفــاظ على اخلطــوط التي 

متّيز السيارة. 
الهدوء في اجلناح اخللفي

ّمت إضفاء مجموعة من التحســينات على اجلزء اخللفي 
مــن املقصــورة مبا يعكس مســتوى املرونة الذي تتمّتع به 
جوســت ذات قاعــدة العجــالت املمتــدة. وألول مرة على 
اإلطــالق، ّمت تصميــم مقعــد قابــل لإلمالــة إلــى اخللــف، 
مــا يوّفــر مســتوى جديــداً مــن الراحة في املقعــد اخللفي 
مبــا يحاكــي جتربــة اجللــوس في مقعد علــى منت درجة 

رجال األعمال.
عــالوة علــى ذلك، توّفر املقصورة اخللفيــة البيئة املثالية 
لالنتقــال من عالــم األعمال إلى عالم التســلية والترفيه، 
اخللفّيــني  املقعَديــن  بــني  للمشــروبات  ثالجــة  تتوفــر  إذ 
حيــث مت تطويرهــا علــى أســاس االحتياجــات احملــددة 
لعمــالء رولز-رويــس. ولهــذا الغرض، استشــار مهندســو 
أّن  فأدركــوا  املشــروبات.  تقــدمي  فــي  خبيــراً  العالمــة 

احلــرارة املثاليــة لتقــدمي املشــروب غيــر املعّتــق تقــارب 
السّت درجات مئوية، أما املشروب املعّتق فتناهز حرارة 
تقدميــه ١١ درجــة مئويــة. وعليــه، تعمــل الثالجــة وفقــاً 

لوضَعي تبريد هما ٦ درجات و١١ درجة مئوية.
هادئــة  أجــواء  وســط  التكنولوجيــا  مــن  عــاٍل  مســتوى 

ونظيفة 
يُعّد طراز جوست سيارة رولز-رويس األكثر تقّدماً من 
الناحية التكنولوجية. ويعتبر عمالء ســيارة جوســت ذات 
قاعدة العجالت املمتدة من رّواد األعمال الناجحني، أّنه 
ال غنى عن االتصال بشبكة واي فاي وبأنظمة معلومات 
وترفيــه حديثــة خــالل يــوم العمــل. إال أّننــا حرصنــا فــي 
الوقت عينه على تأمني الوظائف التكنولوجية مبا يعكس 
حاجة العمالء إلى بيئة هادئة وخالية من التلهيات غير 

الضرورية. 
فالتزمنــا بتوفيــر هــواء نقــي وخــاٍل مــن الســموم داخــل 
املقصــورة. ولذلــك زّودنــا ســيارة جوســت بنظــام تنقيــة 
التكنولوجيــا  هــذه  تعــّزز   .“MEPS” املصّغــرة  البيئــة 
مــن أنظمــة فلتــرة الهــواء القائمــة عبــر مجموعــة مــن 
التحســينات التــي طالــت البرامج واألجهــزة. كما حتتوي 
الســيارة على مستشــعرات حّساســة للغاية تكشــف جودة 
الهواء وحتّول مداخل الهواء النقي تلقائياً إلى وضع إعادة 
الــدوران. وفــي حــال الكشــف عــن وجــود مســتويات غير 
مقبولة من امللّوثات احملمولة جواً، يتم حتويل الهواء إلى 
فلتــر من ألياف النانوفليس إلزالة أدق اجلزيئات ضمن 

املقصورة في أقل من دقيقتني. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ّمت إدخــال مجموعة مــن التقنيات 
التي تعّزز من جتربة القيادة في املدن واألرياف. يشمل 
ذلــك مصابيــح ليــزر أماميــة تضــيء مجــاالً واســعاً يزيد 
علــى ٦٠٠ م، وحتســينات أساســية فــي مجــال الســالمة 
مثل ميزة تعزيز الرؤية مع حتذير من وجود حيوانات 
أو مشــاة فــي النهــار والليــل؛ نظــام ُمســاعدة الســائق على 
االنتبــاه؛ نظــام مــن أربــع كاميــرات مــع رؤيــة بانورامية، 
فــي  الفعــال  التحكــم  فــوق؛  مــن  ورؤيــة  شــاملة  ورؤيــة 
الســرعة؛ نظــام التحذير مــن االصطدام؛ نظــام التحذير 
عنــد الرجــوع للخلــف؛ نظــام التحذيــر عنــد اخلــروج عن 
املســار وتغيير املســار. كما تضمن شاشة أمامية مبستوى 
النظر عالية الدقة بقياس ٧x٣ ورائدة في الســوق فضالً 
عن ميزة الركن الذاتي جتربة قيادة سلسة بامتياز في 

شتى الظروف. 
هيــكل هندســي مصنوع من األملنيــوم بالكامل ومّحرك 

V١٢ جديد
املمتــدة  العجــالت  قاعــدة  ذات  جوســت  ســيارة  بُنيــت 

علــى أســاس مفهــوم هندســة الفخامة من خــالل هيكل 
فــي  واملســتخدم  بالعالمــة  اخلــاص  الهندســي  األملنيــوم 
كل طــرازات رولز-رويــس اجلديــدة. كمــا تســتند جتربة 
للهيــكل  جديــد  تعليــق  نظــام  إلــى  الســحري  البســاط 
املســتوي اســتغرق تطويره أكثر من ١٠ ســنوات قام فيها 
يُحصــى  ال  بعــدد  املتخصصــون  رولز-رويــس  مهندســو 
مــن االختبارات والتحســينات. تشــمل الســيارة ممتّصات 
الصدمــات املتغّيــرة باســتمرار والتــي يتــم التحكــم فيهــا 
باإلضافــة إلــى مجموعــات التدعيــم الهوائــي  إلكترونيــاً 
تثبيــط  ووحــدة  الكبيــر،  احلجــم  وذات  التســوية  ذاتيــة 
القائــم العرضــي العلــوي فــي إجنــاز هــو األول مــن نوعــه 
في العالم إذ لم يتم تطبيق هذه التقنية على أي ســيارة 
فــي العالــم من قبل. تضّم جوســت ذات قاعدة العجالت 
املمتــدة أيضــاً وللمــرة األولــى نظــام دفــع رباعــي ونظام 

توجيه رباعي. 
هــواء  بشــاحن  معــزز   V١٢ مبحــّرك  الســيارة  زودت 
«توربــو» مــزدوج بســعة ٦٫٧٥ لتــر مت تطويــره حصريــاً 
لطراز جوست بحيث يوّلد قوة ٥٧١ حصاناً و٨٥٠ نيوتن 
متــر مــن عــزم الــدوران. ولتأمــني أجــواء مــن الســكينة 
والهــدوء أثنــاء القيــادة، ّمت إدخــال ١٠٠ كلــغ مــن مــواد 
التخميــد الصوتــي فــي الهيــكل الهندســي، وبدن الســيارة 
وإطاراتهــا لتوفيــر مســتوى متمّيــز مــن األداء مــن دون 

ضجيج داخل املقصورة. 
تصميم بسيط من خالل تقنيات معقدة

وهندســية  حرفيــة  تقنيــات  التصميــم  بســاطة  تتطّلــب 
إجنــاز  ميكــن  ال  املثــال،  ســبيل  علــى  للغايــة.  معّقــدة 
إال  الســيارة  هيــكل  وأشــكال  الراقــي  الداخلــي  التصميــم 
مــن خالل تقنيــات الطباعة ثالثية األبعاد. ّمت جمع هذه 
التقنيــة للمــرة األولى مــع القدرات الهندســية واحلرفية 
التقليديــة فــي رولز-رويــس.  وبالنســبة لســيارة جوســت 
املكونــات  تلحيــم  يتــم  املمتــدة،  العجــالت  قاعــدة  ذات 
املعدنية املنصهرة في إطار هيكل السيارة، في حني يتم 
تركيــب القطــع التــي تُصّنع عبــر تقنية االلتحــام بنفاثات 
متعــددة والتلبيد االنتقائي بالليزر في دار رولز-رويس. 
من جهة أخرى، يتم إضفاء طابع عصري على احلرف 
التقليدية عبر استخدام تصميَمني خشبيَّني جديدين مت 
تطويرهمــا خصيصاً لطراز جوســت. التصميم األول هو 
أوبســيديان أيــوس املســتوحى مــن تنّوع األلــوان الغني في 
صخــور احلمــم البركانيــة، أمــا الثاني فهو العنبــر الداكن 
فــي  الدقيقــة  األملنيــوم  جزيئــات  خطــوط  يدمــج  الــذي 
اخلشــب. يتوّفــر اخليــاران بتصاميم مفتوحة املســام، ما 

يبرز ملمس املواّد بشكل كامل.

توفر جتربة محسنة في املقاعد اخللفية مع ميزة ديناميكيات القيادة ...
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عبد اللـه عبـد الغنـى وإخوانـهعبد اللـه عبـد الغنـى وإخوانـه
تدشن تويوتا فورتنر تدشن تويوتا فورتنر ٢٠٢١٢٠٢١ اجلديدة اجلديدة

اعلنت عبداهللا عبدالغني وإخوانه عن تدشينها تويوتا 
فورتشــنر التــي تتميــز بالتصميــم واملميــزات املطــورة 
التــي توفــر جتربــة محســنة للســائقني والــركاب على 
ذات  الرياضيــة   الرباعــي  الدفــع  مركبــة  إن  الســواء. 
املقاعــد الســبعة تعتمد علــى تراث املوديــالت  متعددة 
الدفــع  قــدرات  مــع  واملتينــة  األنيقــة  االســتخدامات 

الرباعي على الطرق الوعرة.
وبهــذه املناســبة  فقــد صــرح الســيد آر كيــه مورغــان 
الرئيــس التنفيذي باإلنابة لشــركة عبــداهللا عبدالغني 
اخلارجــي  التصميــم  حتســني  «مت  قائــالً:  وإخوانــه 
لسيارة فورتشنر اجلديدة بشكل ملحوظ، من خالل 
األمامــي  املصــد  وشــرائط  الكبيــر  األمامــي  الشــبك 
الفضيــة، ممــا يحقــق إحساًســا أقــوى بالصالبــة التــي 

يعتمــد عليهــا.» و قــال الســيد فــراس مفتــي  مديــر 
التســويق االول  «لقــد اســتفاد  مظهــر ســيارات الدفــع 
الرباعــي الرياضيــة  مــن املصابيــح األماميــة املوجهــة 
اخلفيفة املصممة حديثًا مع مصابيح القيادة النهارية 
، جنبًا إلى جنب مع زوج من املصابيح  الليد اخللفية 
ميكــن  كمــا  الظــالم.   حلــول  مــع  تبــرز  التــي  األنيقــة 
للســائقني والركاب االســتمتاع مبجموعة من امليزات 
ال  والتــي  واألمــان  للراحــة  لزيــادة  املصممــة  الذكيــة 
جتعل القيادة مريحة للغاية فحســب ، بل توفر أيًضا 
طريقــة أكثر أناقة للخروج واالستكشــاف، ويتضمن 
ذلك شاشة عرض صوتية مقاس ٨ بوصات متوافقة 
مــع أبــل كار بــالي وأندرويد أوتــو، جنبًا إلى جنب مع 

تطبيق تي كونيكت املبتكر من تويوتا.»

وعلــق الســيد عواد محمد ، مديــر أول مبيعات تويوتا 
الوطنية قائالً: يتوفر موديل فورتشــنر بخيارين، إما  
محــرك بنزيــن أو محــرك ديــزل بدرجــة عالية من 
الكفــاءة.  تشــمل محــركات البنزيــن محــرًكا رباعــي 
األسطوانات سعة ٢٫٧ لتًرا بقدرة  ١٦٤ حصانًا و ٢٤٥ 
نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك V٦ سعة ٤٫٠ 
لتــًرا يولــد ٢٣٥ حصانًــا و ٣٧٦ نيوتــن متــر مــن عــزم 

الدوران.
توربينــي  مبحــرك  الديــزل  محــرك  خيــار  ويتميــز 
ســعة ٢٫٤ لتــر قــادر علــى توليــد ١٤٧ حصــان و ٤٠٠ 
نيوتــن متــر مــن عــزم الــدوران.  أمــا  ناقــل احلركــة 
ســيارات  فــي  الســت   الســرعات  ذو  األوتوماتيكــي 
فورتشــنر فإنــه يعظــم مــن إمكانات احملــرك ويتميز 

بتــروس متعــددة املراحــل مت تطويرها لتحســني قوة 
الدفــع فــي نطــاق الســرعة املنخفضــة. وقــد مت ضبط 
نســب التــروس لتوفيــر تســارع قــوي مــع عــزم دوران 
أشــد، ممــا يجعــل الســيارة عاليــة القــدرة فــي اختراق 

الطرق الوعرة.
وكما هو احلال مع أي طراز آخر من سيارات تويوتا، 
لســيارة  قصــوى  أولويــة  حتتــل  تظــل  الســالمة  فــإن 
فورتشنر اجلديدة، والتي تضم مجموعة شاملة من 
امليزات املصممة حلماية ركابها، ومن بينها الوســائد 
الهوائية للمقاعد األمامية جنبًا إلى جنب مع وســادة 
هوائيــة حلماية ركبة الســائق، فضال عــن التحكم في 
ثبــات الســيارة،  والتوزيــع اإللكترونــي لقــوة الفرامل، 
ونظــام التحذيــر اخلــاص بضغــط اإلطــارات، ونظــام 

املســاعدة في بدء التشــغيل علــى املرتفعات، باإلضافة 
الى العديد من املزايا األخرى.

ألــوان  بثمانيــة  اجلديــدة  فورتشــنر  ســيارات   تتوفــر 
خارجيــة مميــزة، ممــا يتيــح للعمالء فرصــة للتعبير 
عــن تفردهــم وخصوصيتهــم. ومــن بني ذلــك  اللون 
األســود اللؤلــؤي الــذي  يوفــر مظهــًرا كالســيكًيا أنيًقــا 
مــع التأكيد على إمكانــات الدفع الرباعي القوية. وفي 
الوقت نفســه يتوفر للداخل كســوة شــمواه، مما يخلق 
جًوا دافئًا ويساهم في الشعور بالرفاهية والتعبيرعن 
فــإن  وأخيــرا  للســيارة.   والرياضــي  األنيــق  الطابــع 
مبجموعــة  مجهــزة  اجلديــدة  فورتشــنر  ســيارات 
مختــارة مــن العجــالت املعدنيــة مقــاس ١٧ بوصــة أو 

مقاس ١٨ بوصة املعاد تصميمها.

جتمع بني التصميم األنيق و قدرات القيادة على الطرق الوعرة ...جتمع بني التصميم األنيق و قدرات القيادة على الطرق الوعرة ...
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