
    

تطلب  األسرة  محكمة  قاضي  أمام  وقفت 
القاضي  سألها  وعندما  زوجها،  من  اخللع 
اخليانة  إنها  املمنوع!  العشق  قالت:  السبب  عن 
سيدي القاضي.. ثم انهمرت في البكاء، فطلب 
أن  تستطع  فلم  املاء،  من  كوبًا  لها  القاضي 
متسك بالكوب من رعشة يدها، فأسرع الزوج 
املنتظر خلعه، وساعدها على الشرب فنظرت 
بدون  فأجاب  هي؟  أم  أنا  وسألته  عينيه،  إلى 
وقالت:  القاضي  إلى  فنظرت  هي،  بل  تردد 
لي  بخيانته  يعترف  القاضي  سيادة  يا  هو  ها 
لثالث سنوات، ساهمُت  دامت  بعد قصة حب 
معه بكل دوالر ادخرناه، وفي النهاية أنفق كل 
القاضي كان يذهب  ما منلك عليها، يا سيدي 
إليها لياًل، ليطمئن عليها ، وفي أغلب األوقات 
القاضي  نظر  شقتنا!  باب  يغلق  أن  ينسى  كان 
ما  وسأله:  باخليانة  املتهم  الزوج  إلى  َشْزًرا 
رأيك فيما نسب إليك؟ قال الزوج والرومانسية 
أعشق  أنا  القاضي..  يا سيدي  نعم  تعلو وجهه: 
سيارتي التي لو وضعت في كفة وزوجتي في 
الوحيدة  األنثى  ألنها  سيارتي،  الخترت  كفة 
بالسعادة عندما أهرب من نكد  التي تشعرني 
زوجتي إليها، وهي من تشرفني أمام الناس، 
في حني تفضحني زوجتي بكالم جارح، لم تقل 
سيارتي يوًما لي كلمة »أريد« بل تظل صامتة 
إلى آخر قطرة من »بنزميها« حتتضنني من 
الغزير، في حني يحلو لزوجتي طلباتها  املطر 
هي وأمها في الطقس السّيئ، تطالبني زوجتي 

بأن أكون عبًدا، في حني تفتخر سيارتي بأنني 
الشيطان  أن  القاضي  سيدي  أعلم  سيدها.  
بأنني  أخبرك  هذا  ومع  التفاصيل،  في  يكمن 
خادمة  تكون  أن  على  بزوجتي  متمسك 
لسيارتي، نظر القاضي إلى مستشاريه ثم قال 
الفرصة  الزوج  انتهز  املداولة«،  بعد  »احلكم 
وأسرع إلى جراج احملكمة وارمتى في أحضان 
بثوان  باحلكم  النطق  قبل  عاد  ثم  سيارته، 
باآلتي:  نطق  ثم  القاضي  فيها  نظر  معدودة 
والنفاذ،  الشغل  مع  سنة  الزوج  سيارة  تسجن 
ويجدد  املمنوع،  الزوج من عشقه  يُشفى  حتى 
حبس السيارة ستة أشهر أخرى إذا لم يُشَف، ما 
إن انتهى القاضي من قراءة احلكم حتى سقط 
املركزة  العناية  إلى  ونقل  عليه  مغشًيا  الزوج 
التي ظل بها ثالثة أيام، حتى أفاق من غيبوبته، 
أن  تستعطفه  وهي  عليه  تبكي  زوجته  ليجد 
إفراج  بطلب  تقدمت  أنها  وتبشره  يسامحها، 
االلتماس  القاضي قبل  للسيارة، وأن  مشروط 
والزوجة!   السيارة  بني  الزوج  يعدل  أن  شرط 
بطل هذه القصة وهو اخلواجة داريوس مونتي 
نفسي  مرض  من  يعاني  إجنليزي  مواطن 
ينجذب  املريض  يجعل  »ميكانوفوبيا«  يسمى 
ويصل  غرامها،  في  ويقع  جامدة  أشياء  إلى 
بحسب  معها،  حب  عالقة  يقيم  أن  إلى  األمر 
تعي  فهل  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة 
خطورة  النكديات  الزوجات  حقوق  منظمات 

األمر؟ ..هذا واهلل أعلم.

ميكانوفوبيا ..!

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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الفردان للسيارات تطرح BMW الفئة اخلامسة اجلديدة

جيب راجنلر 
روبيكون 392 
اجلديدة 2021 
اسطورة الدفع 
الرباعي بقوة 
470 حصانا

  مريحــة   أقســاط شــهرية
لمتعة القيادة بدون قلق

٢٠٢٠/٢٩٨٨

ابتداًء من ٨٦,٩٩٩ ريال قطري
أقساط شهرية تبدأ من ١,٥٥٩ ريال قطري

ACCORD

مقدم الدفع يبدأ من ١٠٪  خيارات االستبدال متاحة لجميع الموديالت* لعمالء التجزئة فقط* يسري العرض خالل الفترة من ٢٠ أكتوبر إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

!
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شركة عبداهلل عبدالغني تتعاون مع مشروع الدوحة 
لألعمال البيئية إلجراء عملية تنظيف الكثبان الرملية

تقود مكافحة التلوث البالستيكي وتنظيف الشواطئ ...

أجــرت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه، املــوزع 
احلصــري لســيارات تويوتــا ولكــزس فــي دولــة قطر، 
عملية تنظيف مشتركة مع مشروع الدوحة لألعمال 
البيئيــة، وهي منظمة تطوعية تقــود مكافحة التلوث 
البالســتيكي وحركــة تنظيــف الشــواطئ داخــل دولــة 
قطر. وأقيمت هذه الفعالية كجزء من أنشطة أسبوع 

قطر لالستدامة 2020.
 Singing مت تنظيــف الكثبــان الرمليــة فــي  منطقــة

Dunes علــى بعــد حوالي 40 كم جنوب غرب الدوحة 
بالقــرب مــن بلديــة الوكــرة. حضــر الفعاليــة موظفــي 
متطوعــي  مــع  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهلل  شــركة 
منتســبني ملشــروع الدوحــة لألعمــال البيئيــة  وقامــوا 
بعمليــة التنظيف في جميع أنحاء املنطقة ملدة ســاعة. 
خــالل ذلــك الوقت مت جمع حوالي 400 كيلوغرام من 
البالســتيك والنفايات الغيــر قابلة للتحلل. هذا يجعلنا 
أهميــة دور كل شــخص حينمــا  علــى  الضــوء  نســلط 

واملســؤولية  الرعايــة  أن  الطبيعــة حيــث  مــع  يتفاعــل 
أمــران ضروريــان مــن أجــل خلــق مســتقبل مســتدام 
للجيــل القــادم. املجتمــع األخضــر احمللــي قــادر علــى 
إحــداث فــرق في هذا الشــأن وفي احلفــاظ على قطر 
نظيفة. كان هذا هو اإلجراء التنظيفي رقم 184 الذي 
مت تنفيذه بواســطة مشــروع الدوحة لألعمال البيئية. 
مت اتخاذ تدابير صحية ومباعدة أثناء إجراء عمليات 

التنظيف. 

تفخــر شــركة عبــداهلل عبدالغني وإخوانــه بكونها أحد 
الشــركاء الرئيســيني ملشــروع الدوحــة لألعمــال البيئية  
أكثــر مراعــاًة  إلــى مجتمــع  والدعــوة  فــي مســاعيهم 

للبيئة.
تلتزم شــركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه بشــكل كامل 
بــرد اجلميــل للمجتمع من خالل مبادرات املســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات وبرامــج التوعيــة البيئيــة حيث 
تتبلــور إحــدى ركائز املســؤولية االجتماعية للشــركات 

الرئيســية علــى االهتمام بالبيئــة. ينعكس هذا االلتزام 
فــي دعــم للبرامج املوجهة نحو قطر خضراء. اجلدير 
بالذكــر إن هناك شــراكة مســتمرة مــع إدارة احلدائق 
إلــى منزلــك  الشــتالت  توصيــل  فــي مشــروع  العامــة 
الرعايــة  تعــزز  التــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن  واحلــد 
البيئيــة كل ذلــك يعــزز ويوضــح مــدى إلتــزام شــركة 
فــي  النشــط  ودورهــا  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهلل 

املساهمة في حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030.



 أعلن املكتب الرئيسي لعالمة جينيسيس 
فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا اليوم أن 
GV80 التــي تعــد أول مركبــة رياضيــة 
متعددة االســتخدامات، ســتكون متاحة 
 26 مــن  اعتبــاراً  املنطقــة  فــي  للعمــالء 

نوفمبر 2020.
وباعتبارهــا أول SUV، تطلقها العالمة 
جينيســيس  طبقــت  فقــد  التجاريــة، 
فلســفتها فــي التصميم والتــي تقوم على 
أساس »األناقة الرياضية« على هندسة 

السيارة اجلديدة.
 GV80 في اســم الطراز V ويدل حرف
االســتخدامات  وتعــدد  »التنــوع«  علــى 
التــي ال ميكــن أن توفرهــا ســوى ســيارة 
SUV مــن عالمــة جينيســيس. ويحقــق 
إنتــاج GV80 رؤيــة جينيســيس للســيارة 
التــي عرضــت ألول مــرة فــي معــرض 

نيويورك الدولي للسيارات 2017.
التــي  املجموعــة  إلــى   GV80 وتنضــم 
تتضمــن أيضــاً ســيارات ســيدان G70 و
مــع وجــود   G90و كليــاً  G80 اجلديــدة 
مزايــا مشــتركة لهويــة التصميــم. ويعــد 
التصميمــان الداخلــي واخلارجــي نتيجة 
جينيســيس  اســتوديوهات  بــني  تعــاون 
للتصميــم فــي كل مــن كوريــا اجلنوبيــة 

والواليات املتحدة وأملانيا.
تظهر عناصر تصميم التي متيز عالمة 
 GV80 فــي  الفــور  علــى  جينيســيس 
مــن مختلــف اجلوانــب، وتعبــر الشــبكة 
عــن تصميــم عالمــة  املميــزة  األماميــة 
جينيسيس، مع امتداد خطوط التصميم 
والــذي  الســيارة  طــول  علــى  اجلانبيــة 
يوحــي بدقة التصميــم، وتبرزه خطوط 
القــوة فــوق كل عجلــة لتؤكــد علــى أناقة 

السيارة وفخامتها.
يركز التصميم الداخلي في GV80 على 

»جمــال املســاحة البيضــاء«، وهــي ســمة 
مــن ســمات الفلســفة الهندســية األنيقــة 
مفهــوم  ويتضــح  اجلنوبيــة.  كوريــا  فــي 
خــالل  مــن  املــكان«  فــي  »الرفاهيــة 
اإلحساس باملساحة الواسعة في مقصورة 
يكتشــفوا  أن  للعمــالء  وميكــن   .GV80
مســتوى أعلــى مــن الراحة مــع مجموعة 
مــن التقنيــات اجلديــدة، ومــن ضمنهــا 
املثاليــة،  والترفيــه  املعلومــات  أنظمــة 
وتقنيــات االتصــال فــي الســيارة والنظام 
املبتكــر لتكييــف الهــواء. وكمــا هــو احلال 
بالنســبة جلميــع الســيارات التــي أطلقتهــا 
عالمــة جينيســيس، فــإن GV80 تتمتــع 
ألنظمــة  بالنســبة  تضاهــى  ال  مبعاييــر 
الســالمة القياسية النشطة، وذلك تأكيداً 
على االلتزام الهندسي للعالمة التجارية 
بأمــن الــركاب وراحتهــم، حيــث تشــمل 
 GV80 قائمــة األنظمــة التــي تتمتــع بهــا
كالً مــن القيــادة الذكيــة، ونظــام تنبيــه 
الســائق، ونظام منــع االصطدام األمامي 
وغيــر ذلــك. وفي تعليق لــه حول إطالق 
الســيارة، قــال بــاجن ســون جيــوجن، نائــب 
الرئيس، رئيس عمليات الشــرق األوسط 
وإفريقيــا: »يعــد إطــالق GV80 حلظــة 
التجاريــة،  للعالمــة  بالنســبة  تاريخيــة 
 SUV ســيارة  أول  متثــل  أنهــا  باعتبــار 
لعالمتنــا التجاريــة. إنهــا بــال شــك نقلــة 
هائلــة بالنســبة لعالمــة جينيســيس فــي 

املنطقة وفي جميع أنحاء العالم«.
أول  تعــد  التــي   GV80 إطــالق  يســعدنا 
سيارة SUV لعمالئنا في منطقة الشرق 
علــى  التأكيــد  ومــع  وإفريقيــا.  األوســط 
وحضورهــا،  جينيســيس  هويــة  أصالــة 
فمــن املمكــن أن يتوقــع مســتوى جديــد 
مــن التميــز مع دخول GV80 إلى ســوق 

سيارات SUV الفاخرة«.

GV80 جينيسيس تستعد إلطالق
أول طـراز SUV في اسـواق منطقـة الشـرق األوسـط
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أعلنــت مجموعــة هواوي ألعمال املســتهلكني عن وصول أحدث ســاعتها 
هــذا  ميثــل  قطــر.  إلــى   Pro  2  HUAWEI WATCH GT الذكيــة 
 2  WATCH GT ســاعات  لسلســلة  إضافــة  أحــدث  اجلديــد  اإلطــالق 
Series HUAWEI، وهــي واحــدة مــن أكثر الســاعات الذكية مبيًعا في 
 ،Moonphase collection – العالم. مع مجموعة أطوار القمر الفاخرة
وميــزات  أســبوعني،  ملــدة  تــدوم  وبطاريــة  االســتثنائي،  والتصميــم 
مراقبــة الصحــة، وميــزات تتبع اللياقة املتقدمة مــع مقاومة املاء مبعيار 
5ATM )األحزمــة اجللديــة غيــر مقاومــة للمــاء(، ومجموعــة واســعة 
مــن اخلصائــص التــي تســاعدك في إجنــاز مهماتك اليومية. مــن املتوقع 
للســاعة اجلديــدة أن حتقــق جناًحــا كبيــًرا مــع عشــاق الســاعات الفاخــرة 

الراقية وعشاق اللياقة البدنية واملستخدمني على حد سواء.
مجموعة مراحل القمر بتصميم استثنائي

ملســاعدة   Pro  2  HUAWEI WATCH GT ســاعة  تصميــم  مت 
املســتخدمني علــى استكشــاف املزيــد. ســواء كان استكشــاف العالــم مــن 
حولهــم، أو تعلــم مهــارات جديــدة أو استكشــاف حدود إمكانــات اللياقة 
فريــدة  مشــاهدة  وجــوه  للمســتخدمني  وتوفرالســاعة  لديهــم.  البدنيــة 
ميكنهــم مــن خاللهــا مراقبــة األطــوار املختلفــة للقمــر أثناء تغيــره. هذا 
وتعتبــر الســاعة ذكيــة بســيطة ومريحة لكنها قويــة. فوجها مصنوع من 
AMOLED مقــاس 1.39 بوصــة، وتأتــي الســاعة  الياقــوت مــع شاشــة 
الســاعة  إطــار  بهيــكل خارجــي صلــب ومتــني ومقــاوم للخــدش بينمــا 

مصنوع من التيتانيوم.
عمر البطارية أسبوعني

تســتخدم ســاعة Pro 2 HUAWEI WATCH GT  مجموعــة أطــوار 
 Smart Power القمــر شــرائح منخفضــة الســتهالك الطاقــة وخاصيــة

Saving 2.0 ملنحهــا عمــر بطاريــة طويــل يصــل إلــى أســبوعني، حتى في 
ظــل االســتخدام العــادي اليومي مع تشــغيل ميزات تتبــع الصحة واللياقة 

البدنية.
ميزات احترافية لتتبع الصحة 

 HUAWEI قامت هواوي بتحسني ميزات التتبع بشكل كبير على ساعة
Pro 2 WATCH GT اجلديدة مجموعة أطوار القمر. يُعد تتبع معدل 
ضربات القلب في أكثر حاالته تقدًما حيث تدعم الســاعة أيًضا مراقبة 
معــدل ضربــات القلــب فــي الوقــت الفعلــي، ســواء كان ذلــك للجــري أو 
الســباحة أو ممارســة رياضة أخرى، فهي تراقب معدل ضربات القلب 
فــي الوقــت الفعلي، ومعدل ضربات القلب أثناء التمرين، وتنبيه ارتفاع 
معدل ضربات القلب، أعلى امتصاص لألكسجني، وقت الشفاء واملزيد. 
وفي ســيناريوهات إدارة الصحة، تدعم الســاعة مراقبة معدل ضربات 
القلب على مدار 24 ساعة، ومراقبة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، 
وإخطــارات معــدل ضربات القلب غير الطبيعية، وتشــبع األكســجني في 

الدم )SpO2(، وتتبع علمي للنوم ومراقبة اإلجهاد طوال اليوم.
أداء مثل احملترفني

ســواء كان املســتخدمون يدخلــون إلــى رياضــة جديــدة أو يتطلعــون إلــى 
 HUAWEI WATCH االرتقاء بأدائهم إلى املستوى التالي، توفر ساعة
للتمريــن  100 وضــع  مــن  أكثــر  القمــر  أطــوار  Pro 2  مجموعــة   GT
لالختيــار مــن بينهــا. هــذا ومــع قضاء العديــد من املســتهلكني الكثير من 
الوقــت فــي العمــل مبفردهم أو في املنزل مؤخــًرا ، مما أدى إلى ارتفاع 
الطلب على التدريب الشــخصي االفتراضي. وتأتي الســاعة مثبتة مســبًقا 
مــع أكثــر مــن 10 دورات تدريبيــة تقــدم خدمــة موجهــة للحفــاظ علــى 

حتفيز املستخدمني.

2 HUAWEI WATCH GTساعة
مجموعة أطوار القمر تصل إلى قطر

تصميم استثنائي وبطارية تدوم أسبوعني ...
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احلصــري  الوكيــل  الوطنيــة  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
لســيارات مــازدا فــي قطــر ألكثــر مــن 4 عقــود  عــن 
التــي  العامليــة  والتقديــرات  اجلوائــز  أحــدث  تفاصيــل 

حصلت عليها العالمة التجارية مؤخًرا.
ويتم عرض اجليل اجلديد من سيارات مازدا سيدان 
العــرض  الرباعــي حالًيــا فــي صالــة  الدفــع  وســيارات 

احلديثة الواقعة في فريق النصر.
مــازدا  تأتــي باملرتبة االولي  فــي قائمة اكثر العالمات 
 2020 اســتطالع  فــي  للســيارات  موثوقيــة  التجاريــة 

Consumer Reports
صنفــت Consumer Reports مــازدا بانهــا  العالمــة 
التجاريــة  األكثــر موثوقيــة  لــدى املســتهلكني فــي لعام 
2020، فقــد  حصلــت مــازدا  علــى إجمالــي متوســط   
نقــاط يبلــغ 83 نقطــة علــى مقيــاس مــن 0-100 نقطة 
، مــع متوســط   تصنيــف العالمــة التجاريــة  مــا بــني 41 
و 60 نقطــة. وفًقــا للتحليــل ، تســتند التصنيفــات »إلى 
متوســط    موثوقيــة الدرجــة املتوقعــة للمركبــات فــي 

تشكيلة طرازات العالمة التجارية”.
 وشــمل التصنيــف ســبع فئات محتلفة مــن مازدا فقد 
حصلــت فئــة أم اكــس 5 مياتا  على متوســط   98   نقطة 
، بينمــا حصلــت فئــة  CX-30  على 95 نقطة ، اما فئة  
CX-3  فقــد  حصلــت علــى 87 نقطــة ، بينمــا حصلــت 
فئــة  CX-9  علــى 70 نقطــة ، امــا  CX-3  فحصلــت 
علــى 64 نقطــة، وحصلت CX-5 على 85 نقطة ،بينما 

حصلت CX-6  على 80 نقطة .
Consumer Report )www. وتعــد 
غيــر  مســتقلة  منظمــة   consumerreports.org
ربحيــة مقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتعمــل 
االوصــول  املســتهلكني مــن أجــل  إلــى جنــب مــع  جنبًــا 

للحقيقة والشفافية في االسواق .
( وتســتند التصنيفــات علــى مســتوى العالمــة التجارية 
املوثوقيــة  درجــة  متوســط    إلــى  املســتهلك  لتقاريــر 
لعالمــة  ا طــرازات  تشــكيلة  فــي  للمركبــات  املتوقعــة 
التجاريــة، ويتــم حســاب درجــة املوثوقيــة املتوقعة من 

0 إلى 100 نقطة.
 Car and Driver حتصــل علــى جائــزة -CX مــازدا

كأفضل 10 سيارات للعام الرابع على التوالي 
 Car and Driver بجائزة CX-5 2021 فــازت مــازدا
كأفضل 10 ســيارات ، وهي الســنة الرابعة على التوالي 
التــي حتصــل فيها مــازدا الكروس أوفــر املدمجة على 

تلك  اجلائزة.
وقــد حصــدت مــازدا CX-5 علــى هــذا التقديــر نظــرا 
للعديــد من املميزات وديناميكيات القيادة والتصميم 
 i-Activsense بنظــام CX-5 فقــد مت  تزويــد مــازدا ،
علــى  االمــان  وســائل  مــن  مجموعــة  يضفــي  والــذي 
الســيارة مبــا فــي ذلــك حتذير مغادرة املســار مع نظام 
مراقبــة  ونظــام  املســار  علــى  احلفــاظ  فــي  املســاعدة 
اخللفيــة.،  املــرور  تنبيــه حركــة  مــع  العميــاء  النقطــة 
للمعلومــات   Mazda Connect نظــام   الــى  اضافــة 
 Android و Apple CarPlay والترفيــه إلــى جانــب
Auto ، ممــا يوفــر للركاب تكامالً سلًســا مع هواتفهم 
الذكيــة ويســاعد علــى تعزيــز التجربــة املتطــورة فــي 

السيارة.
وتعليقــا علــى ذلــك قــال شــارون ســيلك كارتــي رئيس 
حتريــر مجلــة » Car and Driver” إنCX-5  هــي 
سيارة الكروس أوفر التي نوصي بها لألصدقاء الذين 
يبغــون االفضــل«. »إنهــا مصقولــة مبــا يكفــي للتنافس 
مــع املزيــد مــن العالمــات التجاريــة الراقيــة  االخرى ، 
كمــا أن توجيههــا الســهل وتعليقهــا املتحكــم فيه يجعل 
القيــادة ممتعــة،  لذا فقد جــاءت في  قائمة أفضل 10 

سيارات .
وقــد قــام محــرري   Car and Driver بتقييــم 57 

قبــل  االختباروذلــك  مــن  أســبوعني  خــالل  مركبــة 
التصويــت علــى أفضــل 10 فائزيــن فــي 2021،  ومُتنح 
والشــاحنات  الســيارات  أافضــل  لتكــرمي  اجلائــزة 
وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة واألكثر 
إمتاًعا. قال كارتي: »نحكم على املركبات مع التركيز 
علــى القيمــة ، وحتقيــق املهمــة ، ومــا إذا كانــت ممتعة 
فــي القيــادة«. » لذا تتنافس جميــع العالمات التجارية  

لكسب هذا التقدير.
واعتمــدت املجلــة فــي تقييمهــا علــى محرريهــا الذيــن 
 57 واختبــار  بقيــادة  أســبوعني  مــدى  علــى  قامــوا 
ســيارة وشــاحنة وســيارة رياضية متعددة األغراض، 
للتوصــل فــي النهايــة إلى قائمة تضم أفضل الســيارات 
والشــاحنات ، والتــي ال تتضمــن فئــات محــددة تُــدرج 

السيارات املصنفة بها
مــازدا  تفــوز بجائــزة أفضــل عالمة جتارية للســيارات 

للعام السادس على التوالي بامريكا 
صنفــت مجلــة نيــوز آنــد وورلــد ريبــورت االمريكيــة  
مــازدا كأفضــل عالمــة جتارية للســيارات وذلك  للعام 
السادس على التوالي بهذه الفئة من السيارات مازدا 3  

ومازدا و MX-5مياتا  الرائدة في فئتها.
News & World Report  ، توفــر  ووفًقــا لتقريــر 
تلك الفئات  أداًء وحتكًما فائقني وتتميز بجودة عالية 
وتصميمــات داخليــة راقيــة. اضافــة الــى تقنية ســكاي 
اكتــف والتــي تتضمن هندســة دقيقــة مقترنة مبهارة 

حرفية.
 News & World محــرر  صــرح  علــى  وتعليقــا 
»تتميــز جميــع  بقولــه   ديتــون  بيــج  Report جيمــي 
الطرازات الثالثة بأداء فائق يركز على التعامل املباشر 
والرياضــي ، فضــالً عــن التصميمــات الداخليــة عاليــة 

اجلودة التي تعتبر أكثر رقًيا.«
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعــة 
متعــة  وتوفــر  جديــدة  آفــاق  إلــى  األداء  ترفــع  والتــي 
القيــادة املطلقــة فــي نفــس الوقــت. القيــادة املرحــة بال 

مجهود جتعل املرء يشعر بأنه حي!
حلول بارعة 

وليــس  بالشــعور  ســياراتهم  مــازدا  مهندســو  يصمــم 
بورقــة املواصفــات. إنهــم يعلمــون أنهــم حصلــوا عليهــا 
بشــكل صحيح عندما تشــعر أن الســيارة قد عادت إلى 
احليــاة. وفــي قلــب كل ســيارة مــازدا محركهــا - قــوة 

حياتها.
لزيــادة كفــاءة  عــن طــرق  باســتمرار  مــازدا  وتبحــث 
محركاتهــا دون التضحيــة بــاألداء. بينما تخلى معظم 
عالــم الســيارات عن ابتــكار محرك االحتــراق الداخلي 
، تعتقــد مــازدا أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســني. 
كان هــذا الهــوس بالضغط على مزيد من الكفاءة من 
خــالل التحســينات املســتمرة هــو الــذي أدى إلــى بعض 

اإلجنازات األكثر إنتاًجا لشركة مازدا.
تصميم كودو - بث احلياة في السيارة

خلــق احســاس باحلركــة ، حتــى في حالة جمــود ، هذا 
هو جوهر مازدا كودو ، فلسفة تصميم » روح احلركة 
» كــودو يتيــح للمصممــني اضافة صابع شــخصي على 
كل طــراز مــع احلفــاظ علــى وفائــه مبوضــوع موحــد : 

»وح احلركة” كودو: »روح احلركة”
خلق إ ديناميكيات القيادةديناميكيات القيادة

مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus بـــنظام  
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات    مــن  األولــى 
مبــا  القيــادة  أداء  صقــل  مت  كمــا    .DYNAMICS
يتماشــى مــع احلساســيات البشــرية ، وإدراًكا للســلوك 
الديناميكــي الــذي يتوافــق مــع توقعات الســائق وقيادة 
مريحة أكثر هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر 
راحــة ، وتوفــر املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن 

الراحة وسهولة االستخدام.
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضح التزام مازدا الثابت بتصميم  ســيارات تشــعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــالل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق 
الــذي يتقــدم بفــارق كبير فــي التكنولوجيــا واألداء عن 

أي سيارة كروس أوفر معاصرة.
مــن   i-ACTIV الرباعــي  الدفــع  نظــام  يأتــي ضمــان 
خــالل مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامل 

 ، الوقــود  دواســة  ومدخــالت   ، التوجيــه  زاويــة  مثــل 
وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة 
واســتخدام املساحات لرســم صورة واضحة للظروف 

اخلارجية. 
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
م  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus

ديناميكيات القيادة
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات  مــن 
DYNAMICS. مت صقــل أداء القيــادة مبــا يتماشــى 
مع احلساسيات البشرية ، وإدراًكا للسلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحة مع 
احلــد األدنــى من اهتزاز اجلذع جلميع ركاب الســيارة 
املقصــورة أكثــر هــدوًءا ، ممــا يســمح بإجــراء محادثــة 
أكثــر راحــة ، وتوفــر املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلى 

من الراحة وسهولة االستخدام.
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجالت

يتضــح التــزام مــازدا الثابــت بصنــع ســيارات تشــعرك 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيادة املســتمدة 
يتقــدم  الــذي  الواثــق  امللهــم   i-ACTIV AWD مــن 
بفــارق كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة 

كروس أوفر معاصرة.
مــن   i-ACTIV الرباعــي  الدفــع  نظــام  يأتــي ضمــان 
خــالل مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامل 
 ، الوقــود  دواســة  ومدخــالت   ، التوجيــه  زاويــة  مثــل 
وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة 
واســتخدام املساحات لرســم صورة واضحة للظروف 
 i-ACTIV all-wheel drive لـــ  ميكــن  اخلارجيــة. 
ضبــط خــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة فــي الثانية ، 
باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، »للتنبؤ« بالشكل الذي 
SKYACTIV- تبــدو عليه ظروف الطريقن تقنيات

VEHICLE DYNAMICS. مت صقــل أداء القيــادة 
مبا يتماشى مع احلساسيات البشرية ، وإدراًكا للسلوك 
الديناميكــي الــذي يتوافــق مــع توقعات الســائق وقيادة 
مريحــة مــع احلــد األدنــى مــن اهتــزاز اجلــذع جلميــع 

الســيارة املقصــورة أكثــر هــدوًءا ، ممــا يســمح  ركاب 
بإجــراء محادثــة أكثــر راحــة ، وتوفر املقاعــد اخللفية 
االســتخدام.  وســهولة  الراحــة  مــن  أعلــى  مســتويات 
ديناميكيات القيادة مت جتهيز سيارات اجليل اجلديد 
مــن مــازدا بـــ G-Vectoring Control Plus ، وهــي 
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات  مــن  األولــى 
DYNAMICS. مت صقــل أداء القيــادة مبــا يتماشــى 
مع احلساسيات البشرية ، وإدراًكا للسلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحة مع 
احلــد األدنــى من اهتزاز اجلذع جلميع ركاب الســيارة 
املقصــورة أكثــر هــدوًءا ، ممــا يســمح بإجــراء محادثــة 
أكثــر راحــة ، وتوفــر املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلى 

من الراحة وسهولة االستخدام.
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجالت

يتضــح التــزام مــازدا الثابــت بصنــع ســيارات تشــعرك 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيادة املســتمدة 
يتقــدم  الــذي  الواثــق  امللهــم   i-ACTIV AWD مــن 
بفــارق كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة 

كروس أوفر معاصرة.
مــن   i-ACTIV الرباعــي  الدفــع  نظــام  يأتــي ضمــان 
خــالل مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامل 
 ، الوقــود  دواســة  ومدخــالت   ، التوجيــه  زاويــة  مثــل 
وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة 
واســتخدام املساحات لرســم صورة واضحة للظروف 
 i-ACTIV all-wheel drive لـــ  ميكــن  اخلارجيــة. 
ضبــط خــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة فــي الثانية ، 
باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، »للتنبؤ« بالشكل الذي 

تبدو عليه ظروف الطريق
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجالت

يتضــح التــزام مــازدا الثابــت بصنــع ســيارات تشــعرك 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيادة املســتمدة 
يتقــدم  الــذي  الواثــق  امللهــم   i-ACTIV AWD مــن 
بفــارق كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة 

كروس أوفر معاصرة.
مــن   i-ACTIV الرباعــي  الدفــع  نظــام  يأتــي ضمــان 
خــالل مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامل 
 ، الوقــود  دواســة  ومدخــالت   ، التوجيــه  زاويــة  مثــل 
وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة 
واســتخدام املساحات لرســم صورة واضحة للظروف 
 i-ACTIV all-wheel drive لـــ  ميكــن  اخلارجيــة. 
ضبــط خــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مــرة فــي الثانيــة 
، باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل 
الــذي تبــدو عليــه ظــروف الطريقحســاس باحلركــة ، 
حتــى فــي حالــة جمــود - هذا هــو جوهر مــازدا كودو: 
للمصممــني  يتيــح  احلركــة«.  »روح  تصميــم  فلســفة 
إضفــاء طابع شــخصي على كل طــراز مع احلفاظ على 
وفــاءه مبوضــوع موحــد. الســيارات هي قماشــنا ، وكل 
مــا نصنعــه يطرح. يشــرفنا أن الســائقني ســعداء للغاية 
باإللــزام. خلــق إحســاس باحلركــة ، حتــى فــي حالــة 
جمــود - هــذا هــو جوهر مــازدا كودو: فلســفة تصميم 
»روح احلركة«. يتيح للمصممني إضفاء كودو: »روح 

احلركة”
 - فــي حالــة جمــود  ، حتــى  إحســاس باحلركــة  خلــق 
هــذا هــو جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميــم »روح 
احلركة«. يتيح للمصممني إضفاء طابع شخصي على 
كل طــراز مــع احلفــاظ علــى وفــاءه مبوضــوع موحــد. 
السيارات هي قماشنا ، وكل ما نصنعه يطرح. يشرفنا 

أن السائقني سعداء للغاية باإللزام.
طابــع شــخصي علــى كل طراز مع احلفــاظ على وفاءه 
مــا  وكل   ، قماشــنا  هــي  الســيارات  موحــد.  مبوضــوع 
للغايــة  ســعداء  الســائقني  أن  يشــرفنا  يطــرح.  نصنعــه 

باإللزام.

مازدا حتصد على املرتبة االولي
في قائمة اكثر العالمات التجارية األكثر موثوقية لعام 2020

متابعــة : خالــد عطيـــه

اكثــر مـــن اربعـــة عقـــود مـــن االجنـــازات ...



األثنين 8 ربيع الثاني ١44٢ هـ ٢3 نوفمبر ٢٠٢٠ م العدد )348(
5

الفردان للسيارات تطرح BMW  الفئة اخلامسة اجلديدة
ترتقي بالطابع الرياضي إلى أعلى املستويات ...

قدمــت شــركة الفــردان للســيارات، الوكيل احلصري 
واملعتمــد لعالمــة BMW فــي قطر، أحدث ســيارات 

.BMW الفئة اخلامسة من عالمة
لتصميمهــا  بالنســبة  قــوي  بطابــع  الســيارة  تتميــز 
بالتفاصيــل  مليئــة  داخليــة  ومقصــورة  اخلارجــي، 
مســتوى  لرفــع  املزايــا  مــن  ومجموعــة  احملســنة، 
الكفــاءة، األمــر الــذي يعــزز مكانتها لــدى فئة رجال 

األعمال.
تتميز ســيارة Series 5 BMW بتصميمها الرياضي 
واحلديــث. وتضفــي اخلطــوط الدقيقــة تباينــاً رائعــاً 
على األسطح املتناسقة واملنخفضة ما يعّمق االنطباع 
باملظهــر العصري اخلالص. وعلــى وجه اخلصوص، 
متنــح الشــبكة األماميــة املــزدوج واألضــواء الليزريــة 
الديناميكــي  طابعهــا  الســيارة  ملقدمــة   BMW مــن 

املبتكر.

تبــرز جتهيــزات مثــل مخــارج العــادم شــبه املنحرفة 
املميــزة  االبعــاد  ثالثيــة  اخللفيــة   LED ومصابيــح 
واملنحوتــة علــى شــكل حــرف L الطابــع الديناميكــي 

والتقدمي للسيارة.
يتمتــع الطــراز بباقــة M الرياضيــة مــع مزايــا قويــة 
وجديــدة ضمــن التصميــم وملســات خاصــة بالطراز، 
باإلضافــة إلى عجالت من ســبائك معدنية وخفيفة 
وألول  إنشــاً.   20 إلــى   18 قيــاس  جديــد  بتصميــم 
 BMW عجــالت  إلــى  الترقيــة  خيــار  يتوفــر  مــرة 
قيــاس   Individual Air Performance Wheels

20 إنشاً.
 BMW ســيارة  فــي  الداخليــة  التفاصيــل  حتســنت 
Series 5 بشــكل خفيــف، كمــا مت حتســني عناصــر 
التحكــم فــي اللوحــة املركزيــة باللــون األســود شــديد 
الداخلــي.  الفــرش  تفاصيــل  حتديــث  ومت  اللمعــان، 

وإضافــة إلــى األناقــة والراحــة، فــإن البديــل اجلديــد 
مــن Sensatec للتطعيمــات املثقبــة ألســطح املقاعــد 
ومقاعــد M متعــددة الوظائــف مينــح الطــراز مزيــداً 

من اجلمال والتميز.
تشــتهر أحدث ســيارات Series 5 BMW بالتقنيات 
اختياريــة  حتكــم  بشاشــة  مــزودة  وهــي  املتطــورة، 
قيــاس  حتكــم  شاشــة  )أصبحــت  إنشــاً   12.3 قيــاس 
القياســية اآلن(، وحتكــم  املزايــا  إنشــاً ضمــن   10.25
ومقــود  مزايــا موســعة  مــع  املنــاخ  فــي  أوتوماتيكــي 
الوظائــف  متعــددة  بــأزرار  مــزود  رياضــي  جلــدي 

وبترتيب جديد.
ومــن أجــل متهيد الطريق للقيــادة اآللية، فإن نظام 
مســاعدة الســائق، ومساعد ركن الســيارة االختياري، 
والوظائــف العديدة األخرى، تقدم املســاعدة الالزمة 
ضمــن املهــام الضروريــة والرتيبــة فــي الوقــت ذاتــه، 

وتتيــح القيــادة اآلليــة فــي مواقــف مثــل االختناقــات 
املرورية أو الرحالت الطويلة.

أصبحــت ميــزة خرائــط BMW، وهي نظــام مالحة 
قائم على تقنية Cloud، توفر حســاباً ســريعاً ودقيقاً 
للغايــة للطــرق وأوقــات الوصــول، وقــد أضحــت هذه 
امليــزة مدمجــة فــي تقنيــة الطــراز للمــرة األولى على 
اإلطالق. وحتت غطاء احملرك، مت تطوير السيارة إلى 
 TwinPower Turbo مســتوى أعلــى بواســطة تقنيــة

من BMW ما يجعلها وسيلة مثالية للقيادة.
 ،Series 5 BMW تتوفــر ثالثــة خيــارات من ســيارة
وهــي 520i، و 530i و540i . وحتــت غطــاء احملرك، 
جهــزت طــرازات BMW بتقنيــة الشــاحن التوربيني 
بأربــع  بنزيــن  ووحدتــي   BMW مــن  املــزدوج 

أسطوانات ما يجعلها مثالية للقيادة.
يرتبــط احملــرك فــي هــذه الطــرازات بناقــل حركــة 

 520i ما يســمح لسيارة ،BMW بثمان ســرعات من
باالنطــالق مــن صفــر إلى 100 كم/ســاعة خالل 8.3 
ثانيــة للوصــول إلــى ســرعة قصــوى تبلــغ 226 كــم/
مــن  باالنطــالق   540i و   530i ولســيارتي  ســاعة، 
صفر إلى 100 كم/ســاعة خالل 6.4 و5.2 ثانية على 
التوالي بسرعة قصوى تبلغ 250 كم / ساعة. وبفضل 
املزايــا العديــدة واألناقــة العاليــة والهندســة املبتكــرة 
 Series 5 BMW والتطــورات الفاخرة، فإن ســيارة
اجلديدة ســتلبي احتياجات عمــالء BMW احلاليني 
والقادمــني. يحقــق هــذا الطــراز التفــوق فــي الكثيــر 
مــن التصنيفــات ضمــن الفئــة التنفيذيــة، مع عدد ال 
يحصى من املزايا والتفاصيل احلصرية في كل من 
التصميــم اخلارجــي والداخلي. ومن خــالل التركيز 
علــى االبتــكار، ســتوفر التكنولوجيــا املبتكرة في هذا 

الطراز جتربة قيادة مذهلة.
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الســيارات  اهــم  مــن  واحــد  أوديســي  هونــدا  طــراز  يعــد 
العائليــة بامتيــاز، نظــراً ملا يتمتع به الطراز من مســاحات 
واســعة تفــي بالغــرض في كل املناســبات، كما أنهــا مليئة 

باإلضافات التقنية املذهلة. 
كما ان الشــبكة األمامي على شــكل جناح طائر، واألضواء 
األماميــة بطــراز هالوجــني فــي )LX( و)EX-L( وطــراز 
)LED( فــي تورينج،وتتوفــر الســياره بجنــوط مقاس 18 
لكل من طراز الـ )LX( والـ )EX-L( و19 بوصة لطراز الـ 

تورينج، وبتصاميم مختلفة لكل الطرازت.
األضواء اخللفية كبرت عن اجليل الســابق وصارت طراز 
)LED( ، أمــا مســاحة صندوق األمتعــة فتبلغ 1093 ليتر 
وتزيــد مــع طى الصــف الثالث لتصل إلــى 2605 ليتر ومع 
طــى الصــف الثانــي مــن املقاعــد تصــل إلــى 4474 ليتــر. 
وتتوفر فئة الـ تورينج مبيزة املساعدة من دون استخدام 
اليديــن والتــي تســمح بفتــح أو غلــق البــاب اخللفــي بركلة 

بسيطة حتت الصدام.
 ،)LX( هــي  طــرازات  بثالثــة  الســيارة  هــذه  وتتوفــر 
واحــدة  تورينــج،  مســتوى  األعلــى  والطــراز   )EX-L(و
 )EX-L( مــن مزايــا هونــدا أوديســي اخلاصة في الفئتــني
وتورينــج هــي ميــزة التعديــل الكهربائــي للبــاب اخللفي، 
والتي تسهل على السائقني تخصيص ارتفاعه على حسب 

طول الشخص.

التجهيزات الداخلية في هوندا أوديسي 2020
توفر املقصورة الداخلية الراحة التامة لـ 8 ركاب ما يؤهلها 
مقاعــد  مالءمــة  وميكــن  مثاليــة  عائليــة  ســيارة  لتكــون 
الصــف الثانــي فــي أربعــة وضعيــات عــن طريــق حتريكها 
بســهولة تامــة، هناك أربع وضعيــات لتحريك املقاعد من 
أجــل راحــة الــركاب. الوضعية األولى فــل أو الكاملة وهى 
الوضعية التي تســمح لثمانية ركاب باجللوس براحة تامة 
مع مســاحة جيدة للرأس واألقدام، والوضعية الثانية هي 
الوضعيــة العريضــة ، ومعهــا يتــم طــى املقعد األوســط مع 
حتريك املقعدين اجلانبيني إلى أبعد مكان جانبي، وهذه 
الوضعيــة توفــر ممــر بينهمــا. والوضعيــة الثالثــة  ومعهــا 
يطــوى املقعــد األوســط مــع حتريــك املقعديــن اجلانبيــني 
أفقيــا عــن طريــق خمســة مواقــع مــع مقعــد مواجــه يعنــي 
لألمــام  الوســطي  املقعــد  ويتحــرك  متقابلــني،  املقعديــن 
الرابعــة  والوضعيــة  األمامــي.  للمقعــد  الوصــول  لســهولة 
ومعهــا ينــزع املقعــد الوســطي ليتجــاور املقعــدان اآلخــران 
مــا يتيــح الثنــني مــن الركاب أن يجلســا متجاوريــن، علما 
بأن مقاعد الصف الثالث ميكن حتريكها وفصلها بنســبة 
60/40، وميكن طيها إلى األسفل في املكان املجوف الواسع 
فــي منطقــة التخزين عن طريق ســحب مشــد واحد على 
كل جنب لتوفير أرضية مسطحة. وتتوفر هوندا أوديسي 
اجليــل اجلديــد بلوحــة عــدادات جديــدة، مع شاشــة ملونة 
تعمــل باللمــس مقاس 8 بوصــات للنظام الصوتي ويرتبط 
بتطبيــق أبــل كار بــالي، وزر لتشــغيل وإيقــاف احملــرك، 
وفرامــل يــد إلكترونيــة مع وظيفــة اإليقــاف املؤقت، وزر 
جديد يعمل بالضغط الختيار الســرعة، باإلضافة لشاشــة 
بوصــات،   7 مقــاس  للمعلومــات جديــدة  رقميــة  بيانــات 
تعرض معلومات عن الهاتف واســتهالك الوقود واملســافة 
املتبقية وحتديد االجتاه بالصوت والصورة عند اســتخدام 
نظــام املالحــة، ونظام االستشــعار املتوفر فقــط في فئة الـ 

تورينج.

محرك هوندا أوديسي 2020
منحــت هونــدا ســيارتها اجلديدة أوديســي منظومة فنية 
للحركة هي األحدث في تاريخ السيارة واألكثر اقتصادية 
هونــدا  ســيارة  تعتمــد  ميكانيكيــا  الوقــود  اســتهالك  فــي 
ســعة   )SOHC i-VTEC  V6( محــرك  علــى  أوديســي 
3.5 ليتــرات بحقــن مباشــر يولــد قــوة 280 حصان و 355 
نيوتن-متــر مــن عــزم الــدوران، يتصــل بصنــدوق تروس 
)جيــر( أوتوماتيكــي من 10 ســرعات. يوفر ناقل احلركة 
املكــون مــن 10 ســرعات )10AT( ميــزة اســتثنائية عــن 
الناقل التقليدي املكون من 6 أو 8 سرعات بفضل النِسب 
األقــل لتبديــل الســرعة من أجل إســتجابة أفضل للتســارع 
والقيــادة عنــد ســرعة دوران منخفضــة للمحرك )1560 
دورة فــي الدقيقــة عنــد ســرعة 112 كم/ســا باملقارنة مع 
1960 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة من 6 ســرعات( 

من أجل حتسني االقتصاد في استهالك الوقود.
ويســمح ُمبــدل الســرعات علــى عجلــة القيــادة بتخفيــض 
ســرعتني فــي نفــس الوقت، وفي حالة التخفيض الســريع 

مُيكن أن تخّفض أوديسي 4 سرعات لتسارع أكثر قّوة.

أنظمة األمن والسالمة
تشــمل  الزوايــا  متعــددة  اخللفيــة  الرؤيــة  بكاميــرا  تأتــي 
ركــن  فــي  املســاعدة  املتوفــرة  النشــطة  الســالمة  ميــزات 
السيارة ، ومراقبة النقاط العمياء مع تنبيه حركة املرور 
مســاعدة  Sensing مليــزات  مجموعة هونــدا  اخللفيــة 
واإلنــذار   ، االصطــدام  قبــل  الفرامــل  وتتضمــن  الســائق 
األمامــي لالصطــدام ، ومســاعدة احلفاظ علــى املمرات ، 
والتحذيــر مــن مغــادرة الطريق ، والتحذيــر من مغادرة 

املمر ، والتحكم التكيفي في السرعة.

هونــــدا أوديســــي
سيـــارة العائلـــة بامتيـــاز

الدوحة خلدمات التسويق )دوماسكو( الوكيل احلصري ...
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جيب راجنلر روبيكون 392 اجلديدة 2021
اسطورة الدفع الرباعي بقوة 470 حصانا

املتحــدة للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

الطرقــات  علــى  املميــز  األســطوري  األداء  لعّشــاق 
الوعــرة والراغبــني فــي مســتوى جديد مــن األداء على 
الطرقات املعبدة، طرحت جيب اليوم ســيارة راجنلر 
 8 مــن  مؤّلــف  مبحــرك   2021 لعــام   392 روبيكــون 
ثمانــي أســطوانات علــى شــكل V، للعمالء فــي منطقة 
أمريــكا الشــمالية. ســيارة راجنلــر بالقــدرات والقــوة 
والســرعة األقصــى علــى اإلطــالق تضّم محــّركاً مؤّلفاً 
مــن 8 ثمانــي أســطوانات علــى شــكل V ســعة 6.4 ليتر 
ينتج قّوة تبلغ 470 حصاناً و470 رطالً/قدماً من عزم 
الــدوران. ويترافــق هذا احملرك مع ناقل حركة تورك 
فاليــت أوتوماتيكــي بثمانــي ســرعات وتعشــيق ســلس 
وعلبــة نقــل دائمــة تعمــل بنظــام ســيليك تــراك، ممــا 
مينــح جيــب راجنلر روبيكون 392 تســارعاً من صفر 
إلى 100 كم في الساعة في 4.5 ثواٍن وقدرة عبور ربع 

ميل في 13 ثانية.
الدفــع  مجموعــة  جتتمــع  الوعــرة،  الطرقــات  علــى 
بقدرات »تريل رايتد« في راجنلر روبيكون 392  مع 
محاور دانا 44 عريضة ومتينة ونســبة تروس نهائية 
تبلــغ 3.73 وحتكــم بإقفال محول العزم ورفع مبقدار 
حــول  تلتــّف  بوصــة   33 قيــاس  وعجــالت  بوصتــني 
إطــارات بيدلــوك قيــاس 17 بوصــة. أّمــا النتيجــة فهي 
ســيارة جيــب راجنلــر األكثر قــدرة على اإلطــالق، مع 
خلوص أرضي مبقدار 10.3 بوصة ومع حتسينات في 
التعليــق املفصلــي وقدرة املناورة وفــي زوايا االقتراب 
 37.5/22.6/44.5 تبلــغ  التــي  واالنطــالق  واالنعطــاف 

ومستوى اجتياز املاء يصل إلى 32.5 بوصة.
قوة عالية وعزم دوران كبير

ليتــر )392 بوصــة  اعتمــاد محــرك ســعة 6.4  يشــكل 
محــرك  فيهــا  يصبــح  الــذي  األولــى  املــرة  مكعبــة( 
مؤلف من 8 أســطوانات بشــكل V متاحاً من الشــركة 
لســيارة راجنلــر بعــد غياب ناهــز األربعني عامــاً. وقد 
مت تعديــل هــذا احملــرك خصيصــاً لراجنلــر روبيكــون 
392 وفتحــة غطــاء احملــرك العمليــة فيها فبــات ينتج 
قــّوة تبلــغ 470 حصانــاً و470 رطالً/قدمــاً مــن عــزم 
الــدوران. ويؤمــن احملــرك مــا يناهز 75 فــي املئة من 
الــدوران األقصــى فــي راجنلــر روبيكــون 392  عــزم 
عنــد مســتوى أعلــى بقليــل من ســرعة دوران احملرك 
بــال ضغط على دواســة الوقــود، وهذا أمر مهم للغاية 
لــألداء علــى الطرقــات املعبــدة والوعــرة. ومتنــح هــذه 
امليــزة أداء ملفتــاً، ســواء أعنــد التســارع مــن صفــر إلى 
100 كم في الســاعة في 4.5 ثواٍن أم عند الســير ببطء 

علــى املنحــدرات الشــديدة.  ويرتكــز هــذا األداء املمتاز 
الــذي يؤمنــه احملــّرك املؤّلــف من 8 ثماني أســطوانات 
على شــكل V ســعة 6.4 على مجموعة أســطوانات من 
باإلضافــة  األملنيــوم،  مــن  ورؤوس  املســبوك  الفــوالذ 
إلــى مشــاعب ســحب نشــطة وتوقيــت متغيــر ألعمــدة 
الكامــات وشــمعتَي إشــعال لــكل أســطوانة وصمامات 
عادم محشــوة بالصوديوم وصمامات سحب بأعمدة 
للمكابــس. ويجهــز  بالزيــت  تبريــد  جوفــاء ومنافــث 
محــرك راجنلــر روبيكــون 392 بحــوض زيــت ســفي 
خلفي ومبدل بتركيب مرتفع ومشــاعب عادم بدفق 
حــر.  وتعمــد تكنولوجيــا توفيــر الوقــود مــع خاصيــة 
توقيف األســطوانات عــن العمل إلى االنتقال إلى منط 
العمــل بأربــع أســطوانات بسالســة لتأمــني توفير كبير 
فــي اســتهالك الوقــود عندمــا ال يكــون احملــرك حتــت 
الطريــق  الســير علــى  الضغــط، كمــا هــو احلــال عنــد 
الســريع. ويبقــى دفــق الوقــود للمحــرك مضمونــاً فــي 

األداء  عاليــة  مضخــة  بفضــل  تطلبــاً  الظــروف  أكثــر 
مرّكبة على خزان الوقود.

مجموعة دفع مصممة لألداء
يؤمــن ناقــل حركة تــورك فاليــت أوتوماتيكي بثماني 
ظــروف  خــالل  وســريعاً  سلســاً  تعشــيقاً  ســرعات 
احلركــة  ناقــل  ويســمح  واملتطلبــة.  العاديــة  القيــادة 
بالتعشــيق مــن خــالل مقبضــي تعشــيق  للســائق  هــذا 
جديدين من األملنيوم على عجلة القيادة، وهذه املرة 
األولــى التــي يتــم فيهــا اللجــوء إلــى هــذه اخلاصية في 
ســيارة راجنلــر، أو مــن خــالل جهــاز تعشــيق املجــال 
أوتوماتيكــي  احلركــة  ناقــل  ويضــم  اإللكترونــي.  
بالكامــل قــدرة تغييــر  اإللكترونــي  بثمانــي ســرعات 
فوريــة خلريطــة التعشــيق، إذ تعتمــد برمجيــات ناقل 
احلركة املتطورة على عدة مدخالت لتحديد ظروف 
القيادة املناســبة وتُغّير منط التعشــيق استجابة لذلك. 
فتكون النتيجة تعشيقاً أوتوماتيكياً متناسباً متاماً مع 

املتطلبــات التــي يفرضهــا أي نوع من القيــادة. وتؤمن 
نســب التعشــيق فــي ناقــل احلركة االســتجابة املناســبة 
في الوقت املناسب، من السير ببطء فوق العوائق على 
املســارات الوعرة إلى منح الطاقة بسالســة عند الســير 
علــى الطرقــات الســريعة، وذلــك بفضــل نســب أصغر 
بني أقراص التعشيق. وتضم عملية معايرة مجموعة 
احتياطــي  نظــام   392 روبيكــون  راجنلــر  فــي  الدفــع 
ميكــن  اللذيــن   ،AMax ماكــس  أي  وتعشــيق  العــزم 
الوصــول إليهمــا عنــد الضغــط علــى املكابــح ودواســة 
الوقود معاً قبل االنطالق، فيمنحان التســارع األقصى 
فاحتياطــي  املعبــدة.  الطرقــات  علــى  االنطــالق  عنــد 
العزم هو اســتراتيجية للمحرك يســتعملها املتسابقون 
فــي منافســات التســارع، وهــو يتحكــم بدفــق الوقــود 
إلى األســطوانات ويتحكم بتأخير اإلشــعال أو تعجيله 
للموازنــة بــني ســرعة دوران احملــرك وعــزم الدوران 
وحتقيــق  الطاقــة  مســتويات  أعلــى  منــح  أجــل  مــن 

 AMax أي ماكــس  تعشــيق  أمــا  أداء ممكــن.  أفضــل 
فهو اســتراتيجية لتحســني األداء مســتخدمة في جيب 
جرانــد شــيروكي تراكهــوك ويرفــع عــزم الســير إلــى 
األمــام عبــر التنســيق بــني زمــن التعشــيق وإدارة عــزم 

احملرك.
قــوة حاضــرة لتســتخدمها روبيكــون علــى الطرقــات 

املعبدة
توزع مجموعة الدفع في جيب راجنلر روبيكون 392 
الطاقــة علــى العجالت األربعة باســتمرار. ويكمن في 
قلــب مجوعــة الدفــع علبــة نقــل تعمــل بنظــام ســيليك 
تــراك مــع نســبة تعشــيق 2.72:1 في املجــال املنخفض. 
وتضــم علبــة النقــل أربعــة أمنــاط يختارهــا الســائق: 
 .4WD Low/4WD High/Neutral/4WD Auto
وعلبــة النقل الدائمة ذات ســرعتني ســهلة االســتعمال 
وتســمح للسائق بإعدادها ونسيان أمرها، فيما ترسل 
الطاقــة باســتمرار إلــى العجــالت األربع. وتســمح علبة 
النقــل هــذه بقطــر الســيارة. وتبــرع راجنلــر روبيكون 
392 فــي اجتيــاز املنحــدرات بســرعة منخفضــة عبــر 
اســتعمال كبح احملرك املؤّلف من 8 ثماني أســطوانات 
علــى شــكل V ســعة 6.4 ليتــر مــع نســبة زحــف 48:1 
وحتكــم معــدل فــي إغــالق محــول العــزم مــن أجــل 

التحكم بسرعة السيارة بدون الضغط على املكابح.
البرونز يشير إلى أمر مميز

لعــام 2021  حتتفــظ جيــب راجنلــر روبيكــون 392 
مبوضــوع التصميــم األصلــي في راجنلر مــع تفاصيل 
جريئة وعملية وطّلة عريضة وأقواس العجالت شبه 
املنحرفــة التــي تشــتهر بهــا العالمــة. ويضيــف الرفــع 
مبقــدار بوصتــني مــن جاذبيــة الســيارة وحضورهــا. 
برونزيــة  تفاصيــل   392 روبيكــون  راجنلــر  تضــم 
اإلطــالق.  علــى  األقــوى  راجنلــر  ســيارة  إلــى  لتشــير 
ويبــرز اســم روبيكــون بالبرونــز على غطــاء احملرك 
ويغطي خطافتي الســحب األمامية واخللفية وحول 
الرســوم علــى ممتصــات الصدمات فوكــس. ويحيط 
ريتــد.  ترايــل  بشــعار جيــب وعالمــة  أيضــاً  البرونــز 
وتكســب الســيارة قــدرة أفضــل لســحب الهــواء البــارد 
والتخّلــص مــن املياه بفضل غطــاء محرك أعلى بـ40 
ملــم بطّلــة هجوميــة مأخــوذ مــن جيــب جالدياتــور 
موهافــي وفتحــة عملية في غطاء احملــرك. ويحمل 
الغطــاء أيضــاً شــعار 392 على جهتيه، في إشــارة إلى 
سعة احملرك األكبر التي مت طرحها يوماً في سيارة 

جيب راجنلر.

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد
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الســيارات  مجموعــة  مــن  احلالــي  اجليــل  يكتمــل 
 GLA املدمجــة مــن مرســيدس-بنز بإطالق ســيارة
إلــى  تنضــم  التــي  الثامنــة  الســيارة  وهــي  اجلديــدة 
املجموعــة، ومتثــل فــي نفس الوقت الطراز األساســي 
ضمــن مجموعــة ســيارات الدفــع الرباعــي الناجحــة 

التي طرحتها الشركة. 
وتتوفــر الســيارة اآلن لــدى شــركة ناصــر بــن خالــد 
للســيارات، الوكيــل املعتمــد ملرســيدس-بنز فــي قطر 

في صالة عرضها على طريق سلوى.
ومت تعزيز الطابع القوي للسيارة بشكل كبير مقارنة 
بســابقتها، حيــث يبلــغ ارتفاع ســيارة GLA اجلديدة 
1611 مم )1616 مم مــع قضبــان الســقف(، بحيــث 
يزيــد ارتفاعهــا بأكثــر مــن عشــرة ســنتيمترات عــن 
ســابقتها. كمــا تتميــز وضعيــة اجللوس داخل ســيارة 
الدفــع الرباعــي بأنهــا أكثــر ارتفاعــاً مــع مزيــد مــن 
املســاحة للــرأس عنــد املقاعــد األماميــة، إلــى جانــب 
اتســاع مســاحة الســاقني في اخللف رغم أن الســيارة 
ونصــف.  ســنتيمتر  مبقــدار  أقصــر  اآلن  أصبحــت 

للطــرق  املخصصــة  التصميــم  مزايــا  أبــرز  وتشــمل 
الوعرة اجلزء األمامي املســتقيم، واألبعاد املثالية في 
األمام واخللف، والطبقة الواقية التي تغطي السيارة 

بأكملها.
األمــان،  مــن  اجلديــدة مزيــداً   GLA ســيارة  توفــر 
وذلــك بفضــل أنظمــة مســاعدة القيــادة اخلاصــة بها 
التــي توفــر الدعــم واملســاعدة للســائق، حيــث ميكــن 
لســيارة GLA االســتجابة ملوقــف القيــادة عندمــا ال 
 Active نظــام  تشــغيل  فيتــم  بذلــك،  الســائق  يقــوم 
Brake Assist فــي العديــد مــن املواقــف ويســتخدم 
أو تقليــل  التصــادم  الذاتــي مــن أجــل جتنــب  الكبــح 
شدته. كما يستطيع النظام أيضاً كبح السيارة وجتنب 
التصــادم مــع الســيارات األخــرى الثابتة واملشــاة وفقاً 
للموقف، وذلك عند السرعات املعتادة داخل املدينة.
وتتمتــع الســيارة اجلديــدة بجميــع نقــاط قــوة اجليــل 
احلالــي مــن الســيارات املدمجــة من مرســيدس-بنز 
بفضــل احملــرك رباعي األســطوانات القــوي والكفء، 
وأحــدث أنظمــة مســاعدة القيــادة التــي توفــر الدعــم 

MBUX ســهل  املتعــددة  الوســائط  للســائق، ونظــام 
التشــغيل. وتتميز سيارة GLA بالكفاءة من الناحية 
الديناميكية الهوائية، حيث يبلغ معامل السحب فيها 

.0,28
التصميــم اخلارجــي: طابع رياضي يتميــز بالثقة مع 

أعلى مستويات الديناميكية
تتميــز ســيارة GLA بأبعــاد مثالية مــع تقليل البروز 
في األمام واخللف. وينساب اجلزء األمامي بسالسة 
املدمجــة  املقصــورة  إلــى  وصــوالً   A الدعامــة  فــوق 
علــى املســتوى البصــري. وتعــزز الفتحــات املوجــودة 
فــي غطــاء احملــرك، إلــى جانــب العجالت التــي يصل 
قياســها إلــى 20 بوصــة والتــي تتوافــق بسالســة مــع 
احلافــة اخلارجيــة للهيــكل، املظهر الرياضــي الواثق. 
ويتمتــع تصميــم ســيارة GLA باخلطــوط اجلانبيــة 
اجلانبيــة  النوافــذ  وتصميــم  الســيارة  لهيــكل  القويــة 
املظهــر  هــذا  ويضفــي  الكوبيــه.  بســيارات  الشــبيهة 
اجلانبي املميز على الســيارة مالمح ديناميكية أنيقة 

تعززها الظالل واأللوان الرائعة.  

إلــى  مميــزة  بفتحــات  مــزودة  املبــرد  شــبكة  تأتــي 
جانــب فتحــة واحــدة مــع جنمــة مرســيدس-بنز في 
املنتصــف، وذلــك علــى غرار ســيارات الدفــع الرباعي 
األخــرى مــن مرســيدس-بنز. ومت تصميــم األجــزاء 
مســتويات  بأعلــى  األماميــة  للمصابيــح  الداخليــة 
اجلودة والتفاصيل والدقة املميزة للعالمة التجارية.

ويتســم املظهر اجلانبي واخللفــي بخطوط التصميم 
القويــة والبــارزة، وتتخطــى األبواب اجلانبيــة عتبات 
إلــى  الصعــود  ســهولة  يعــزز  مــا  لألســفل،  األبــواب 
الســيارة، إلــى جانــب احلفــاظ علــى نظافــة إطــارات 
األبواب في نفس الوقت )وبالتالي احلفاظ أيضاً على 
نظافــة مالبــس الــركاب( وتعزيــز األمــان فــي حالــة 
حــدوث تصــادم جانبــي. وتعــزز الطبقــة الواقية التي 
تغطي الســيارة بأكملها وتبرز طابعها املالئم للطرق 
الوعــرة، كمــا يفعل الواقي الســفلي املشــابه في األمام 

واخللف الشيء نفسه.
وتتكــون املصابيــح اخللفيــة مــن جزأيــن، إلــى جانب 
وضع األجزاء العاكسة بشكل منفصل في املصد، مما 

يعزز من اتساع مسافة فتح صندوق األمتعة ويجعل 
حتميلهــا أكثــر ســهولة أيضــاً. كمــا أن لذلــك تأثيــراً 
إضافياً يتمثل في تعزيز اجلزء اخللفي من الســيارة 
ليبــدو أكبــر حجمــاً. وتتضمــن التجهيــزات العمليــة 
اإلضافيــة، والتــي رمبــا تكــون اختيارية اعتمــاداً على 
مستوى التجهيزات، قضبان السقف املدمجة وطبقة 

حماية عتبة صندوق األمتعة املطلية بالكروم.
املقصورة: أعلى مستويات اجلودة والتطور 

تتكــون لوحــة العــدادات مــن وحــدة واحــدة أساســية 
الســائق  منطقــة  فــي  بصريــة  »أقســاماً«  تتضمــن 
شاشــات  مجموعــة  وتهيمــن  األمامــي.  والراكــب 
العــرض القائمــة بذاتهــا علــى القســم املوجــود ناحيــة 
 7 قيــاس  شاشــتان  أنــواع:  بثالثــة  وتتوفــر  الســائق، 
بوصــات )17,78 ســم(، أو شاشــة قيــاس 7 بوصــات 
وشاشــة قيــاس 10,25 بوصــة )26 ســم(، أو شاشــتان 
الشاشــات  ذات  النســخة  فــي  بوصــة   10,25 قيــاس 
العريضــة، فيمــا يتميــز اجلــزء املوجــود أمــام الراكب 

بوجود بعض عناصر التزيني.

سيارة مرسيدس-بنز GLA اجلديدة
مساحــات أكبـر مــع أعلــى مستويــات األمــان

ناصــر بن خالــد الوكيــل احلصــري ...
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الفردان للسيارات الفاخرة
تستلم سيارات أستون مارتن دي بي إس سوبرليجيرا أرابيسك

أعلنت شركة »الفردان للسيارات الفاخرة«، الوكيل 
املعتمــد لعالمــة أســتون مارتن فــي دولة قطر عن 
استالم 1 من 4 سيارات أستون مارتن دي بي إس 
ســوبرليجيرا أرابيســك  املخصصة حصرياً للشــرق 

األوسط احتفاًء بالفنون والتصاميم العربية
وشــمال  األوســط  الشــرق  مارتــن  أســتون  أعلنــت 
أفريقيــا عــن تكليــف فريــق التخصيــص كيــو فــي 
الشــركة بإنتاج نسخة مخصصة من سيارة أستون 
مارتــن دي بــي إس ســوبرليجيرا حصريــاً للشــرق 

األوسط احتفاًء بالفنون والتصاميم العربية.
وخيــارات  العربيــة  بتفاصيلهــا  الســيارة  وتتميــز 
تقليديــة  عناصــر  تضــم  إذ  الفاخــرة،  التخصيــص 
من الشرق األوسط تتماشى مع تصميمها املتفرد. 
وتضــم ســيارة دي بــي إس ســوبرليجيرا أرابيســك 
مجموعــة مختــارة مبنتهــى العنايــة مــن تعديــالت 
التصاميم الداخلية واخلارجية والتشــطيبات، مثل 
اســتخدام مــواد مخصصة كشــعر اجلمــل واحلرير 

وأمناط أرابيسك املميزة من ألياف الكربون. 

ومت تشــطيب الســيارة بلون رويال إنديجو األزرق، 
الــذي يتماشــى بروعــة مع مشــاهد منطقة الشــرق 
املصنوعــة  األمنــاط  وتندمــج  التقليديــة.  األوســط 
من ألياف الكربون على الســقف واجلنيح األمامي 
والناشــر واجلنــاح اخللفيــني مــع اخلطــوط األنيقــة 
التــي تتميــز بهــا ســيارة دي بــي إس ســوبرليجيرا. 
في حني مت صنع شــعار أســتون مارتن املجنح من 
امليناء األسود، ومّت إبداع كل جزء منه يدوياً خالل 
عملية تصل مدتها إلى 20 ســاعة. وتزداد الســيارة 

أناقــة بتصميمها الداخلي الذي يجمع لوني إنديجو 
بأســلوب  املطــرزة  للجلــود  ســاند  وكــورال  األزرق 
ال  فــرادة  الســيارة  مينــح  مــا  ويــر،  أوف  بريــدج 
تضاهى، عالوة على أمناط األرابيسك على السقف 
واملقاعد ومســاند الرأس التي تتزين بشــعار أستون 

مارتن املجنح. 
وال شــك أن هذا التصميم يتكامل مع األداء الفائق 
لســيارة دي بي إي ســوبرليجيرا ســيارة سوبر جي 
تي الرائدة املزودة مبحرك في 12 بتوربو مزدوج 

بســعة 5.2 ليتر، ليقدم اســتطاعة تبلــغ 725 حصاناً 
بعــزم 900 نيوتــن متــر وســرعة قصــوى تصل إلى 
338 كيلومتر في الساعة ما يسمح بتسارع السيارة 
مــن 0 إلــى 100 كيلومتــر فــي الســاعة خــالل 3.4 

ثانية. 
علــى  املميــز  أرابيســك  تطبيــق تخصيــص  وســيتم 
مارتــن  أســتون  ســيارات  مــن  إضافيــة  طــرازات 
مســتقبالً مبــا فيهــا ســيارة دي بــي إكــس الرياضية 

متعددة االستخدامات.

نسخــة حصريــة للعمــالء فــي الشــرق األوســط ...


