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موسوليني،  كان  وآخرهم  ُكثر  روما  مجانني 
الذي  »أغربينيا«  أمه  ابن  نيرون  وأشهرهم 
اجلنون  نيرون  ورث  روما،  في  النيران  أشعل 
أعلن  الذي  كاليجوال،  اإلمبراطور  عمه  عن 
بتقدمي  شعبه  وأمر  »دروسيلال«  شقيقته  تأليه 
بل  بذلك!  يكتِف  ولم  تزوجها  ثم  لها،  القرابني 
النبالء، في حني  لقَب وصالحيات  منح حصانه 
ألقى بالنبالء املعارضني إلى احليوانات املفترسة، 
وتنصيب  قتله  فقرروا  اجليش،  قادة  أخاف  ما 
منه  بداًل  الشخصية  ضعيف  كالديوس  أخيه 
الضباط  عليه  عندما دخل  إن كالديوس  ويقال: 
يتوسل  أمامهم  فركع  لقتله  جاؤوا  أنهم  اعتقد 
إليهم أن يتركوه يعيش متسّواًل في شوارع روما! 
ومع هذا نصب إمبراطوًرا و تزوج من ابنة أخيه 
بإعالن  أقنعته  التي  نيرون«،  »أم  »أغربينيا« 
ابنها نيرون ابنًا غير شرعي له وفي شهر العسل 
تولت مقاليد احلكم في اخلفاء وبعد ثالثة أعوام 
أم  نفَي  فحاول  يحكم،  ال  أنه  كالديوس  شعر 
نيرون إال أنها استطاعت أن تسممه باالتفاق مع 
ساحرة تدعى »لوكوستا« مقابل منحها عفًوا من 
إمبراطوًرا  نيرون  ابنها  ونصبت  باإلعدام،  حكم 
خامًسا، وهو في السادسة عشرة من عمره وبعد 
غجري،  مغٍن  زي  في  تنكره  وأثناء  سنوات   3
وتزوجها  »بوبيه«  تدعى  عاهرة  نيرون  عشق 
بعد أن أمر قائد حرسه بقتل زوجته »أوكتافيا« 
وبعد  »بوبيه«  لزوجته  إرضاًء  أّمه  بعدها  ومن 
أّمه،  لروح  إرضاًء  »بوبيه«  بقتل  أمر  شهر 
أعلى  وجلس  م.   64 روما  إحراق  قرر  وبعدها 

برج يسمع صراخ الضحايا.
نيرون  فقرر  عليه  واجليش  روما  سخط شعب 
روما،  خارج  املطيع  خادمه  كوخ  إلى  الهرب 
وهناك أقدم على االنتحار -خوًفا من أن يعيش 
حياة الفقراء- وكانت آخر كلماته »سامحيني يا 

ماما«. 
ومع هذا خرج من بني أحفاد هؤالء الدكتاتوريني 
»إينزو  ومنهم  الصناعي  اإلبداع  في  مجانني 
حياته  بدأ  الذي  السيارات  عالم  مبدع  فيراري« 
من  استقال  ثم  روميو«،  »ألفا  لسباقات  مديًرا 
حتت  إبداعاته  أول  النور  إلى  ليخرج  وظيفته 
سيارة  صنع  حيث  1947م.  »فيراري«  اسم 
أول  أنها  على  ُسّجلت  »125إس«،  سّماها  سباق 
سيارة رياضية على الطرقات، ومن هنا انطلقت 
أشهر  يعد  الذي  اجلامح  احلصان  أسطورة 
الطيار  أم  إليه  أهدته  الذي  السيارات  شعارات 
كتميمة  باراكا«  »فرانشيسكو  الشهير  اإليطالي 
كل  على  عالمة  يضعه  أن  منه  وطلبت  حظ 
طرازات فيراري، وظّل هذا الشعار رفيقاً لعالمة 

فيراري حتى يومنا هذا.
بالده  عاصمة  اإلبداع  مجنون  »إنزو«  عشق 
روما، فأطلق أحفاده على أحدث إبداعاته »طراز 
روما« ذلك الطراز االستثنائي الذي يندرج ضمن 

فئة السيارات الرياضية اخلارقة.
يأتي  الذي  اإلبداع  جنون  فيروس  أن  الغريب 
منطقتنا  إلى  يصل  لم  الديكتاتوريني  جنون  بعد 
البقر فقط.. هذا  إليها فيروس جنون  بل وصل 

واهلل أعلم.

مجنـون رومـا!!
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الفردان للسيارات الرياضية تفتتح صالتها املجددة لعشاق فيراري

الفردان للسيارات 
الرياضية تكشف 
الستار عن 
 MC20 مازيراتي
الرياضية اخلارقة

أنــت متميز بطبيعتك، وكذلك الحال بالنســبة للفئة الثانية غران كوبيه التي ال تختلف عنك كثيراً. 

الفئــة الثانيــة غران كوبيه 218i مــع مجموعة M الرياضية والفئة الثانية غران كوبيه M235i بقوة 306 حصان. 
صممت كٌل واحدة من هاتين الســيارتين لتجمع بين الكوبيه العصري واألداء الرياضي الفائق الذي تشــتهر به 

  .BMW جميع سيارات

تفضل بزيارة أقرب صالة من صاالت عرض الفردان للســيارات لمعرفة المزيد. 

شركة الفردان للسيارات
صالة عرض أبراج الفردان بمنطقة الخليج الغربي أو صالة عرض شارع سحيم بن حمد

 هاتف: 7577 4447
www.bmw-qatar.com/ar :الموقع اإللكتروني ،bmw@alfardan.com.qa :البريد اإللكتروني

الفئة الثانية 
غران كوبيه
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)V8 قوة االختيار . )ديفندر
وإصـدارات خاصــة حصريــة تنضـم لعائلــة سيــارات ديفنــدر

فــي  لعقــود  املمتــد  روڤــر  النــد  لتــراث  امتــداداً 
ديفنــدر  ســيارة  األســطوانات،  ثمانيــة  الســيارات 
ثمانيــة األســطوانات اجلبــارة تنضــم إلــى الســيارات 
القابلــة  الهجينــة  احلركــة  نقــل  مجموعــات  ذات 
للشــحن ومحركات »إجنينيــوم« البنزين والديزل 
بقــوة  »ديفنــدر V8« 90 و110: احملــرك اجلديــد 
525 حصان والشــحن الفائق ألســرع وأقوى سيارة 
ديفنــدر مخصصــة لإلنتــاج تتســارع مــن 0 إلى 100 
كم/ســا خــال 5.2 ثانيــة، مــع ســرعة قصــوى تبلــغ 
240 كم/سا )ديفندر 90( القّوة جتتمع مع التحّمل: 

ناقــل  القاعــدي وضبــط  للهيــكل  إعــدادات خاصــة 
 »V8 احلركــة يجتمعــان ليجعــا ســيارة »ديفنــدر
ســيارة  مــن  وديناميكيــة  قــدرة  الطــرازات  أكثــر 
الدفــع الرباعــي الفائــزة باجلوائــز مــن النــد روڤــر 
طــراز فائــق جديــد: طــراز »ديفنــدر V8 كارباثيان 
إيدشــن« يجمــع قــوة وقــدرات »ديفنــدر V8« مــع 
مزيــج فريــد مــن عناصــر التصميــم إصــدار خاص 
جديــد: طــراز »ديفنــدر إكس إس إيدشــن« اجلديد 
الناجــح  إيدشــن«  »فيرســت  طــراز  مــكان  يحــل 
اخلارجــي  للتصميــم  أقســى  بتحســينات  ويتميــز 

ومواصفــات شــامل توســيع التخصيــص الشــخصي: 
باقات التصميم »الســاطعة« و«الســاطعة املوســعة« 
و«الســوداء املوســعة« اجلديــدة توفــر مجــاالً أوســع 
للتخصيــص الشــخصي مــن قبــل العمــاء لســيارات 
ديفنــدر شاشــة أكبــر: شاشــة ملس جديــدة اختيارية 
الشاشــة  مــن   %60 بـــ  أكبــر   - بوصــة   11.4 بقيــاس 
احلاليــة بقيــاس 10 بوصة – متوفرة اآلن مع نظام 
املعلومات والترفيه سهل االستخدام »بيفي برو«، 
إضافــة إلــى الشــحن الاســلكي لألجهــزة مــن أجــل 

املزيد من املاءمة.



4i FreeBuds سماعات هواوي
اجلديدة كليا للعام 2021

استمتع مع األحدث واألفضل ...

 HUAWEI بالكامــل،  جديــدة  أذن  ســماعات  قريبــاً  هــواوي  تطلــق 
4i FreeBuds والتــي توفــر صوتًــا عالــي اجلــودة وعمــر بطاريــة طويــل 
األمــد تــدوم ملــدة 10 ســاعات وإلغــاء ضوضــاء نشــط )ANC(، كل ذلــك 
 HUAWEI FreeBuds فــي تصميــم عصــري ومريــح. تــرث ســماعات
4i امليــزات الرائعــة مــن سلســلة ســماعاتHUAWEI FreeBuds، مبــا 
فــي ذلــك تقنية إلغاء الضوضاء النشــطة وعمر بطارية رائع وتوفر صوت 
واضــح للغايــة، ممــا يتيح جلميع املســتخدمني االســتمتاع بتجربة صوتية 

غير مسبوقة.
صوت عالي اجلودة

4i مبكونــات مخصصــة مبــا   HUAWEI FreeBuds تتميــز ســماعات 
فــي ذلــك محــركات ديناميكيــة كبيــرة بحجم 10 مم لتقدمي ســعة أكبر 
جلهيــر صــوت قــوي. فــي الوقــت نفســه، يضمــن الهيــكل الرائــع للحد من 
ضوضــاء الريــاح اتســاق املؤثــرات الصوتيــة جلعــل االســتماع إليهــا مريًحــا. 
احتياجــات  لتلبيــة   4i  HUAWEI FreeBuds ســماعات  تصميــم  ومت 

املســتخدمني املوســيقية ملوســيقى البــوب. قــام فريــق الضبــط احملتــرف 
بدمــج أدوات وإيقاعــات وأمنــاط صوتيــة مختلفــة لضبط جــودة الصوت 

لتناسب تردد موسيقى البوب
بطارية تدوم 10 ساعات بشحنة واحدة

عمر البطارية هو أحد االعتبارات الرئيســية للمســتهلكني. تأتي ســماعات 
عاليــة  طاقــة  كثافــة  ذات  كبيــرة  ببطاريــة   4i  HUAWEI FreeBuds
التــي توفــر عمــًرا أطــول للبطاريــة علــى حزمــة  فــي هيــكل مضغــوط، 
 HUAWEI أصغر. وعند إيقاف تشــغيل إلغاء الضوضاء، توفر ســماعات

4i FreeBuds  10 ساعات من تشغيل املوسيقى املستمر.
إلغاء الضوضاء النشطة 

تكتشــف ســماعات 4i HUAWEI FreeBuds الضوضــاء احمليطــة مــن 
امليكروفونــات وتولــد موجــة صوتيــة عكســية لتقليــل الضوضــاء.  خــال 
تستهدف خوارزمية إلغاء الضوضاء سيناريوهات صاخبة منوذجية مثل 

مركز جتاري مزدحم أو وسيلة نقل عام مفعمة بالضجيج.
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 CBR600RR اعلنت هوندا موتور عن دشنها لـ دّراجة
األوســط  الشــرق  ملنطقــة  اجلديــدة   2021 موديــل 
فــي حفــل إطــاق افتراضــي مت إجــراؤه علــى قناتهــا 
االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  وعبــر   YouTube علــى 

للموزعني.
م الكامل« »التحكُّ

بفئــة  اجلديــدة   2021 موديــل   CBR600RR إرتقــت 
مــع  مختلــف،  مســتوى  إلــى   Super Sport  600
اســتخدام هونــدا خلبراتها الواســعة وتقنياتهــا املتطوّرة 
مــن دراجاتهــا الفائزة بســباقات موتو2 وموتو جي بي. 
لقد استطعنا أن نقدم إحدى دراجات ال cc600 األكثر 
تقدمــاً مــع أيروديناميكيات مســتوحاة من الســباقات، 
لنظــام  يختارهــا  أن  للــدّراج  قيــادة ميكــن  وضعيــات 
Throttle By Wire )TBW(، مســتويات نظام هوندا 
للتحكم بعزم الدوران )HSTC( وتقنية وحدة قياس 
املمانعــة )IMU مــع 5 محــاور( التــي تتحّكــم بقناتــني 
لنظام الفرامل املانعة االنغاق )ABS( في املنعطفات، 

لتضمينها سلوك اآللة مع »حتكم كامل«.
عمــل مهندســونا علــى تطويــر تكنولوجيــا تســاعد علــى 
إبهــاج الــدّراج وفــي نفــس الوقــت احلفاظ عليــه في أيد 
 )Throttle By wire )TBW نظــام  يســمح  أمينــة. 

لوظائــف نظــام التحكم بعزم الــدوران القابل للتحديد 
الدّراجــني  جتربــة  تائــم  أن   )HSTC( هونــدا  مــن 
الداخليــة  القيــاس  وحــدة  توفــر  الطريــق.  وظــروف 
)IMU( مــع 5 محــاور معلومــات دقيقــة مثــل زاويــة 
بعمليــة  بدقــة  للتحكــم  واالنعــراج  امليــان  االنحنــاء، 
 ،)ABS( االنعطــاف، نظــام الفرامــل املانعــة لانغــاق
مبنــاورات  والتحكــم  اخللفــي  الرفــع  فــي  التحكــم 
الدّراجــة. ميكــن للــدّراج االختيــار مــن بــني وضعيــات 
 TFT ركوب مختلفة ووظائف أخرى من الشاشة نوع

ملجموعة العدادات.
األداء:

يوّلــد احملــرك املســتوحى مــن موتــو 2 قــوة تبلــغ 119 
حصاناً عند 14,000 دورة بالدقيقة وعزم دوران يبلغ 
63 نيوتن متر عند 11,500 دورة بالدقيقة. مت تطبيق 
العديــد مــن التحديثــات علــى احملــرك، مثــل اســتخدام 
مــواد مختلفة لعمود الكامات، نابض الصمام والعمود 
رأس  منفــذ  تشــكيل  إعــادة  متــت  كذلــك،  املرفقــي. 
الســيلندر وتوســيع قطر جتويف اخلانق، وأيضاً تعديل 
 Throttle By wire توقيــت الصمامات وإضافة نظام

.))TBW
مت تغيير توقيت الصمامات لزيادة الطاقة املُنتَجة. مت 

دفع إغاق صمام اإلدخال إلى الوراء مبقدار 5 درجات 
درجــات.   5 مبقــدار  العــادم  فتحــة  حتريــك  وأيضــاً 
هــذا األمــر يحســن كفــاءة دخــول مزيــج الوقود-الهــواء 
وخــروج  غــاز االحتراق. جاءت منحنيات قوة احملرك 
اجلديــد وعــزم دورانــه مشــابهة للموديــل الســابق. إنــه 
مثالــي للطريــق ومضمار حلبة الســباق مــع قوة وعزم 

للمحــرك.  أعلــى  دوران  ســرعات  عنــد  قليــاً  أكبــر 
كذلك، أتى مجرى إدارة الهواء الثورية )Ram( معادالً 
 ،RC213V MotoGP الســباق  لدراجــة  احلجــم  فــي 
 CBR1000RR Fireblade دراجــة  غــرار  علــى 
اجلديــدة التــي أُطلقت مؤخراً في هــذه املنطقة. يعمل 
هــذا اإلعــداد علــى شــحن األســطوانات عــن طريق دفع 

الهــواء عنــد الســرعات العالية، مما يحّســن القوة وعزم 
الدوران. مت أيضاً حتســني منافذ جســم اخلانق لزيادة 
 Assist and كفــاءة دخــول الهواء. يضمن القابض نــوع
slipper clutch توصيــاً سلســاً للقــوة علــى الطريق أو 
على مضمار حلبة السباق، ومع خيار »مبدل سرعات 

سريع«، سترغبون بركوب الدراجة في كل األماكن.

هوندا للسيارات تدشن الدراجة النارية 
CBR600RR اجلديدة

مــن خالل حفــل إطالق افتراضــي ...

www.mazda–qatar.com   

صنــاعـة يـابـانـيـــة هاتف: 44435965 - 44417859
  info@mazda–qatar.com
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أعلنت النخبة موتورز الوكيل احلصري لسيارات 
شــيري فــي قطــر عــن وصــول شــيري تيجــو 7 
بــرو التــي حتظــى بإعجــاب عمــاء الســيارات ال 
SUV   الفاخــرة حــول العالــم نظــرا ملــا تتمتــع به 
من مميزات حصرية وقدرات فائقة على األداء 
واعتماديــة والتــي أشــاد بها اخلبــراء الذين قاموا 
بتجربتهــا حــول العالم، والتي تتوافر في الســوق 

القطري بأعلى املواصفات واملميزات.
 وبهــذه املناســبة يقــول املهنــدس أحمد الســباعي 
الوكيــل  النخبــة  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
احلصــري لســيارات شــيري فــي قطــر: تواصــل 
التــي  طرازاتهــا  أحــدث  تقــدمي  العامليــة  شــيري 
متثــل نقلــة نوعية فــي مجــال تكنولوجيا صناعة 
بــرو”  معبــرة  “تيجــو7  تأتــي  الســيارات حيــث 
الــذي بلغتــه  الغيــر مســبوق  التطــور  عــن حجــم 
شــيري فــي مجال صناعــة الســيارات األكثر قوة 
مــن حيــث األداء واالعتماديــة و القيمة الســوقية 
العاليــة والتطــور التكنولوجــي و الرفاهيــة غيــر 
املســبوقة فــي هــذه الفئــة مــن الســيارات، و لهــذا 
فنحن نفخر بتقدميها للســوق القطري و نتوقع 
أن حتقق شيري تيجو 7 أعلى نسبة مبيعات في 
فئتهــا فــي الســوق القطــري الــذي منــح طــرازات 
شــيري ثقته و ســاهم في حصولها على حصتها 

التي تليق بها في السوق احمللي.
ويضيــف الرئيس التنفيــذي للنخبة موتورز منذ 
القطــري مؤخــرا  الســوق  بــرو   7 تيجــو  وصــول 
حظيــت بإقبــال غير مســبوق من جانــب العماء 

ملــا تتمتــع به من تصميم مهيب وملفت لألنظار 
الفخامــة  تتوافــر فيهــا كل عناصــر  ومقصــورة 
الراحــة حيث مت اســتيحاء تصميمها من الطراز 
األوروبــي. وقــد ُصممــت الســيارة اجلديــدة على 
مجــال  فــي  الشــهير  البريطانــي  املصمــم  أيــدي 
رئيــس  نائــب  رايــس  كيفــن  الســيارات  تصميــم 
ومســئول  حاليــا  العاملــي  املديــر  العامليــة  شــيري 
تصميم الســيارات في شــيري، الذي كان له دور 
محــوري فــي تصميــم ســيارات ســيارات »بي إم 
دبليــو«، وخصوصــا التصميم اخلارجي لسلســلة 

الفئة 1و2و3و4 السابقة. 
وقــد مت تصميــم “تيجــو7 بــرو«، بحيــث يكــون 
أول انطبــاع تتركــه عنهــا لــدى املــرء مــن خــال 
الثنائيــة  واملصابيــح  اجلريئــة  الكبيــرة  شــبكتها 
رفيعــة  األماميــة   «  LED  « للضــوء  الباعثــة 

السمك.
وعاوة على ذلك فقد ُزودت السيارة مبصابيح 
الضبــاب ومصابيــح النهــار )DRLs( وكلهــا مــن 
نــوع » LED » أيًضــا، أما عن مقصورة »تيجو7 
تنفــرد  حيــث  بالفخامــة،  مفعمــة  فهــي  بــرو« 
األعمــدة  تخلقــه  الــذي  العائــم  الســقف  بتأثيــر 
اخللــف  فــي  ويظهــر  امللتفــة.  الســوداء  اخللفيــة 
شــريط أحمــر يربــط املصابيح اخللفيــة وأنبوب 
العادم املزدوج املطلي بالكروم واجلناح اخللفي 
“الســبويلر«. وتتدحــرج املقصــورة علــى عجات 
معدنيــة كبيــرة مقــاس 18 بوصــة مــع إطــارات 
مريحة. ولم تتوقف اللمســات األنيقة في داخل 

الســيارة عنــد ذلــك احلــد. فاملفتــاح الذكــي يتيــح 
لك دخول الســيارة بكل ســالة. وإلى جانب فتح 
األبواب، ميكن أن يٌستخدم املفتاح أيًضا لتشغيل 
بــل ميكــن أن  احملــرك، وليــس ذلــك فحســب، 
يُســتخدم املفتاح أيضا في تشــغيل مكيف الهواء، 
وفتح الباب اخللفي والنوافذ - كل ذلك بضغطة 
بــرو«  »تيجــو7  مقصــورة  ُصممــت  وقــد  زر. 
بخامــات جيد الُصنــع ومغطى باجللد، وحتظى 
كهربائيــا  للتعديــل  القابلــة  األماميــة  املقاعــد 
بدعــم جانبــي كبيــر، وهــي توفــر أقصى شــعورا 
بالراحــة خــال الرحــات الطويلــة. وإلــى ذلــك 
فقد ُجهزت لوحة القيادة dashboard بشاشــة 
تعمــل باللمــس مقــاس 10.25 بوصــة مــع نظــام 
معلومــات ترفيهــي مكــون مــن ســتة مكبــرات 
صــوت يتميز بتقنيــة Bluetooth ووصلة مرآة 
  Android Auto أوتــو«  »أندرويــد  تطبيــق  و 

  Apple CarPlay بــاي«  كار  »آبــل  وتطبيــق 
.USB »واتصال »يو إس بي

وباملثــل، يتــم التحكــم في املناخ مــن خال لوحة 
اللمــس القريبــة. وميكــن أيضا أن تظــل الهواتف 
إلــى  باإلضافــة  الســلكي  شــحن  عبــر  مشــحونة 
ثاثــة منافــذ USB لاتصــال بــأدوات مختلفــة. 
وتشتمل مميزات سيارة »تيجو7 برو« الفريدة 
األخــرى علــى فتحــة ســقف بانوراميــة، وأضــواء 
ترحيــب، وإضــاءة متعــددة األلــوان فــي محيــط 
الدقــة بزاويــة 360  املقصــورة، وكاميــرا عاليــة 
درجــة، وباب خلفــي كهربائــي، وفرامل انتظار 
إلكترونيــة تعمــل بضغطــة زر، ونظــام مراقبــة 
ضغــط اإلطــارات، وكاميــرا خلفيــة مــع أماميــة 
ومستشــعرات القرب اخللفي ومجموعة أدوات 
الســيارة  وُزودت   وقــد  هــذا  بالكامــل.  رقميــة 
مبحرك تيربو  »الشاحن التوربيني« من اجليل 
اجلديد سعة 1.5 لتر. ويجيء هذا احملرك رباعي 
األســطوانات املتوافــق مــع وهــو يتكــون مــن 16 
صمامــا بكامــة علوية مزدوجة مــع ناقل حركة 
جديد و9 ســرعات متغيرة باســتمرار. وسيكون 
مــن الســهل التعامــل مع »تيجو7 بــرو«  من قبل 
الســائقني املبتدئــني أو املتمرســني وذلــك بفضــل 
تشــتمل  والتــي  بهــا  املتوافــرة  األمــان  خصائــص 
 ، )ABS(املانعــة لانغــاق الفرامــل  نظــام  علــى 
 ،EBD( ونظام التوزيــع اإللكتروني لقوة املكابح
ونظــام االســتقرار اإللكترونــي )ESP( ، ونظــام 
املســاعدة في فرامل الطوارئ”  )EBA( ، نظــام 

نظــام  أيضــا  عليــه  ويُطلــق  اجلــر  فــي  التحكــم 
مانــع االنــزالق )TCS( ، ونظام الســيطرة عنــد 
فــي  التحكــم  ونظــام   ،  )HDC( نزول التــال 
النزول من املرتفعات )HDC( ، ومقاعد سيارة 

 .))ISOFIXاألطفال
وُزودت الســيارة اجلديــدة أيضــا بتقنيــة جتــاوز 
الفرامــل أو مــا يطلــق عليه نظــام التوقف الذكي 
الوقــود  دواســة  تلقائًيــا  يلغــي  والــذي   ،) BOS(
الوقــود  دواســات  علــى  الضغــط  يتــم  عندمــا 
والفرامــل عــن طريــق اخلطــأ فــي نفــس الوقــت. 
وحتتــوي »تيجــو7 برو«  أيضا على نظام إشــارة 
الطــوارئ ESS الــذي يقوم بإنــارة أضواء اخلطر 
بســرعة عالية إذا استخدم السائق الفرامل فجأة 
عند الســير ىبســرعة عالية وذلك لتنبيه السائق 

الذي يتبعه بسرعة. 
وتأتــي »تيجــو7 بــرو« مشــمولة بضمــان خمــس 
وتتوافــر  هــذا  كيلومتــر،   150.000 أو  ســنوات 
ســيارات الدفــع الرباعــي فئــة »كــروس أوفــر« 
بألــوان مختلفــة مثــل األســود النــاري، واألحمــر 
املشــع، واألبيــض الرياضــي، جنبــا إلــى جنــب مــع 
الدرجــات  ذات  األنيقــة  الهيــكل  ألــوان  خيــارات 
املزدوجة. ويســتطيع املشــترون املهتمون باقتناء 
الســيارة مشــاهدتها فــي صالــة عــرض » النخبة 
موتــورز«  الكائنــة علــى طريــق ســلوى، الوكيــل 
احلصــري لســيارات شــيري فــي الدوحــة، مــن 
أجــل االســتمتاع مبوديــات »شــيري« الزاخــرة 

باملميزات واخلدمة الشاملة.

النخبة موتورز تدشن أحدث طرازات
شيري تيجو 7 برو اجلديدة

مشمولة بضمان خمس سنوات أو 150 الف كم ...

املهندس أحمد السباعي:
نفخر بتدشني احدث طرازات شيري 

العاملية اكثر السيارات الصينية مبيعا
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كشــفت شــركة الفردان للســيارات الرياضية، الوكيل 
الرســمي لســيارات فيــراري فــي قطــر، عــن إعــادة 
بالكامــل،  جتديدهــا  بعــد  فيــراري  صالــة  افتتــاح 
بحضور مجموعة واسعة من ممثلي وسائل اإلعام 
فــي جزيــرة  املجــّددة  الصالــة  فــي قطــر. وســتوفر 
اللؤلــؤة- قطــر فــي الدوحــة لعمــاء عامــة احلصان 
احملتملــني  ومالكيهــا  املميزيــن  الفاخــرة  اجلامــح 
فــي  الشــهيرة  اســتثنائيًة لتجربــة ســياراتها  فرصــًة 
أحدث منشــآتها املميزة. كما تضمنت فعاليات اليوم 
املفتــوح مــع وســائل اإلعــام عرضــاً متفــّرداً لســيارة 

فيراري إس إف 90 سترادالي اجلديدة واملتميزة. 
وتعليقاً على هذا املوضوع، قال السيد عمر الفردان، 
رئيــس مجموعــة الفــردان: »تســطر صالــة العــرض 
اجلديدة فصاً جديداً يُضاف ملسيرة عامة فيراري 
الرياضيــة  ســياراتها  شــعبية  مــن  ويعــزز  اإليطاليــة 
االســتثنائية فــي قطــر. ولطاملــا حرصنــا علــى تزويد 
قيمــة  وأفضــل  اخلدمــة  معاييــر  بأعلــى  ُعمائنــا 
للملكيــة، ونتطلــع قدماً ملواصلــة حتقيق هذه الرؤية 
الواضحــة للتميــز غيــر املســبوق عبــر جتديــد صالــة 

فيراري في الدولة«.
وتشــغل صالــة عــرض فيــراري املجــّددة مســاحة مت 
توســيعها لتصــل إلــى 686 متــر مربــع فــي جزيــرة 
اللؤلــؤة- قطــر، والتــي متثــل إحــدى أشــهر الوجهات 
الفاخــرة فــي العاصمة القطرية؛ حيث مت تخصيص 
فيــراري  ولصالــة  لاســتقبال  الرئيســية  املســاحة 
األساسية واملعززة بأحدث الشاشات التفاعلية ونظم 
اإلضاءة املبتكرة، مبا في ذلك اجلدار الكبير للفيديو 
عند املدخل، والذي يرتبط محتواه مبقّرات فيراري 
الرئيسية بإيطاليا، الستعراض مجموعة شاملة من 

سيارات عامة احلصان اجلامح الفاخرة.

وترتقــي رحلــة الضيوف إلى مســتويات متميزة من 
خــال غرفــة اإلعــدادات اخلاصــة التــي مّت توســيعها 
الســابقة. كمــا مت  الصالــة  فــي  ونقلهــا مــن مكانهــا 
تزويد الصالة بشاشة عرض حديثة قياس 65 بوصة 
مــع تقنيــة OLED UHD، لتتيــح للعمــاء واملالكــني 
احملتملــني التفاعــل مــع ســيارات فيــراري بطريقــة 
افتراضية، واالستفادة من خيارات التعديل املتنوعة 
لتخصيص ســياراتهم مبا يُناسب أذواقهم اخلاصة. 

ويســتطيع العمــاء االســترخاء فــي الصالــة اجلديــدة 
القهــوة  أصنــاف  بأرقــى  واالســتمتاع  والفســيحة، 
اإليطاليــة، ومنــط احليــاة األصيــل لعامــة فيــراري 
أثنــاء تصّفــح مجموعــة مــن املنشــورات واملطبوعــات 

اخلاصة بعامة احلصان اجلامح. 
و علــق الســيد ســتييف بوعبــدو, مديــر عــام عامــة 
فيــراري فــي شــركة الفــردان للســيارات الرياضيــة: 
“يعد افتتاح صالة العرض املوســعة واملُعاد جتديدها 

بالكامــل خطــوًة اســتثنائيًة تعكــس التزامنــا املســتمر 
بإثــراء جتــارب ُعشــاق ســيارات فيــراري فــي قطــر. 
ونحن فخورون بافتتاح الصالة التي ستوفر للعماء 
بيئًة مثاليًة تضمن لهم التواصل مع فريقنا ملشاركة 

ُحبهم وشغفهم بعامة فيراري”. 
باإلضافــة إلــى صالــة العرض املجددة، توفر شــركة 
الفردان للســيارات لعماء فيراري في قطر جتربة 
ملكيــة معززة من خال منشــأة فيــراري خلدمات 

مــا بعــد البيــع، والتــي تقع فــي جزيــرة اللؤلؤة-قطر، 
علــى بعــد 5 دقائــق بالســيارة مــن معــرض فيــراري 
للســيارات  الفــردان  أن  اإلشــارة  ويجــدر  قطــر. 
الرياضيــة هي الشــركة الوحيدة فــي قطر التي توفر 
لعمائهــا مركــز خدمــة مــا بعــد البيع في هــذا املوقع 

الفاخر.
إس إف 90 سترادالي

تتضمــن الصالــة اجلديــدة عرضــاً خاصــاً لطــراز إس 
أحــدث   ، فيــراري  مــن  اجلديــد  ســترادالي   90 إف 
أكثــر  الســيارة  هــذه  وتعتبــر  مارانيللــو.  إبداعــات 
منــاذج فيــراري قّوًة حتــى اليوم، كما يحتفي اســمها 
بالذكرى الســنوية التسعني لتأسيس عامة سكودريا 
فيــراري، وبالرابــط املتميــز الــذي لطاملــا جمــع بــني 
إبداعــات فيــراري من الســيارات املخصصــة حللبات 

السباق، وتلك املخصصة للطرقات العادية. 
ويُعد الطراز اجلديد استثنائياً على جميع املستويات، 
حيــث يجّســد نقلــًة نوعيًة حقيقيًة فــي القطاع مع ما 
يقدمــه مــن مســتويات أداء غيــر مســبوقة بالنســبة 
إلــى  وباإلضافــة  التجــاري.  لإلنتــاج  ُمعــدة  لســيارة 
تصنيــف هذه الســيارة كأفضل اإلصدارات في تاريخ 
ســترادالي   90 إف  إس  تترّبــع  التجاريــة،  العامــة 
علــى عــرش الســيارة األفضــل ضمــن فئتهــا، بفضــل 
اســتطاعتها البالغــة 1000 حصان، ونســبة وزنها إلى 
اســتطاعتها البالغــة 1.57 كيلوجرام/ حصان، وقوتها 
الضاغطــة مبقــدار 390 كيلوجــرام عنــد ســرعة 250 
كيلومتر في الساعة. ووضعت إس إف 90 سترادالي 
معاييــر جديــدة: التســارع مــن 0 إلــى 100 كلــم فــي 
الساعة خال 2.5 ثانية و-0 إلى 200 كلم في الساعة 
خــال 6.7 ثانيــة فقــط بفضــل نظامهــا الهجني فائق 

األداء ونظام الدفع الرباعي املتقدم.

الفردان للسيارات الرياضية تفتتح صالتها 
املجددة لتعزيز جتارب عشاق فيراري

تضم منصة عرض خاصة لسيارة إس إف 90 سترادالي ...

عمر الفردان: 
حرصنا على 
تزويد عمالئنا 
بأعلى معايير 
اخلدمة وأفضل 
قيمة للملكية
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تستخدم حافات هيونداي يونيفرس  الرائدة  عاملًيا 
على نطاق واسع في  مجاالت النقل الفاخر، وتضم 
هندســة وتصميــم تلــك احلافــات عصــارة وخبــرة 
الشــركة االم هيونداي موتــورز )HMC( التي تعكس 
الهوائــي  التعليــق  أدى  لقــد  الهندســي.  االداء   قمــة 
املتطــور والتطبيــق احلكيــم للمــواد املمتصــة للصــوت 
الضوضــاء  القضــاء علــى  إلــى  املناطــق احلرجــة  فــي 

واالهتزاز واخلشونة.
بشــركة   يونيفــرس  اآلن  حافلــة هيونــداي  وتتوفــر 
الســيارات الوطنيــة ، املــوزع الوحيد لشــركة هيونداي 
فــي  واحلافــات(  )الشــاحنات  التجاريــة  للمركبــات 
قطــر. ،وتعــد  حافلــة ســياحية حديثــة صنعــت فــي 
كوريــا اجلنوبيــة. تتميــز بتصميمها اخلارجــي الرائع 
واملوثوقيــة والســامة واحللــول عاليــة التقنية لراحة 

الركاب.
وتتواجد تلك احلافات في فئتني هما  »الكجري » 
و »نوبــل » التــي توفر حتكًما غيــر عادي في القيادة 
وراحــة مطلقــة للركاب،  وبســعة 45 راكبًا باإلضافة 
إلــى مقاعــد للســائق ودليل هــو اخليار األكثر شــيوًعا 

الذي يوفر رفاهية رائعة في نقل الركاب
تكنولوجيا تصنيع  متقدمة

حتتوي حافة هيونداي يونيفرس  على جسم أحادي 
يعــزز الصابــة الهيكليــة ويوفــر بنيــة هيــكل خفيفة 
االهتــزاز وحمايــة  تقليــل  فــي  يســاهم  الــوزن. هــذا 

أفضل من االنقاب.
لطــاء  الكهربائــي  الترســيب  نظــام  حتقيــق  يتــم 
جســم احلافلــة عالــي اجلــودة املســتخدم فــي مصنــع 

هيونــداي  لشــركة  التابــع  والشــاحنات  احلافــات 
موتــورز  مــن خــال خــزان فتيلــة إلكتروســتاتيكي 
كبير الســعة ميكنه اســتيعاب جســم احلافلة بالكامل 
لتوفير أقصى حماية من التآكل طوال عمر السيارة. 
تتيــح تقنيــة اللحــام اآللي املســتخدمة في خــط إنتاج 
شــركة هيونــداي موتــورز حلاًمــا عالي الســرعة ينتج 
حلامــات عالية اجلــودة ، واحلد األدنى من األخطاء 

، وتعزيز املتانة.
قيادة ممتازة وراحة مطلقة

خــال  مــن  والفعالــة  السلســة  القيــادة  ضمــان  يتــم 
األداء الديناميكــي للمحرك القوي واملتطور وأنظمة 
القيادة والتعليق والفرامل بينما يتم ضمان مساحة 
تخزيــن كبيــرة لســفرك مــن الدرجــة األولــى. تتيــح 
بالراحــة  ااالســتمتاع  لركابهــا  يونيفــرس   حافلــة 
واالمــان  أثنــاء رحلتهــم. وذلــك مــن خــال تكييــف 
الهــواء الداخلــي األمثــل واملناســب للظــروف املناخية 
نظــام  يوفــر  والــذي  األوســط  الشــرق  فــي  القاســية 
تهويــة طبيعــي وقنــاة تدفئــة للحفــاظ علــى درجــة 
حــرارة ثابتــة ممــا يحافــظ علــى راحــة الــركاب مــن 

الداخل.
كمــا  ان احلافلــة مجهزة بأنظمــة »التعليق الهوائي« 
مــن اجليــل التالــي ، جتــاوزت مســتويات )الضوضــاء 
واالهتــزاز والقســوة( NVH مــع االســتخدام املكثــف 
املناطــق  فــي  اجلــودة  عاليــة  الصــوت  تخميــد  ملــواد 
لراحــة  احلرجــة وبالتالــي حتديــد معاييــر جديــدة 

الركاب .
مت جتهيز حافلة يونيفرس  بأبواب خارجية امامية 

وفي وســط احلافلة    لســهولة الدخول / اخلروج من 
احلافلــة. يخلق التصميم املفصلــي املطبق على الباب 
األمامي فتحة أوسع من املعتاد مما  يسهل التصميم 
الصعــود والنــزول بشــكل أســهل ويســاعد علــى خلــق 

انطباع يدوم طويا .
راحة وأمان السائق

يتــم ضمان ظروف قيادة ممتازة في راحة مطلقة 
هوائــي  تعليــق  مقعــد  توفيــر  خــال  مــن  للســائق 
فــردي ونظــام تهويــة مســتقل مــع جهــاز حتكــم في 
التهوية ملســاحة الســائق. يتم اســتكمال قمرة القيادة 
التوجيــه  خــال  مــن  هندســًيا  املصممــة  املســتقبلية 
 ، التوجيــه  علــى  املثبتــة  التحكــم  وأدوات   ، املعــزز 
وذراع التروس القصير ، مما يســهل ســهولة املناورة 
والقيــادة الســهلة. يتــم ضمــان الرؤيــة املثلــى للســائق 
في ظروف القيادة املختلفة من خال زجاج أمامي 
مــن قطعــة واحــدة مــع تظليــل فــي اجلــزء العلــوي ، 
ومساحات من النوع املتداخل ومرآة الرؤية اخللفية 

من نوع التدفئة الكهربائية.
 كمــا مت تزويــد حافة هيونــداي يونيفرس مبصابيح 
أمامية MFR قوية ودقيقة )HID متوفرة في فئة  
»نوبــل”( ، ومصابيــح ضبــاب أماميــة وخلفيــة مــع 
عاكســات تعــزز مــن كفــاءة الســائق والســامة العامة 

للركاب
مصممــة لتوفيــر أقصــى درجــات األمــان والراحــة 

للركاب
الناحيــة  مــن  املصممــة  الفاخــرة  املقاعــد  تقتــرب 
اجلماليــة والعلميــة للــركاب من مســتويات الفخامة 

مــن  وغيرهــا  للطــي  القابلــة  الظهــر  مســاند  مــع 
 ، للطــي  القابلــة  الذراعــني  مســاند  مثــل  اإلضافــات 
ومســاند أمــان الــرأس املدمجــة ، وشــبكات األمتعــة 
املدمجــة  اليــد  ومقابــض   ، األكــواب  وحامــات   ،
توفــر حجيــرات األرفــف العلويــة كميــات كبيــرة من 
التخزين لألمتعة الشــخصية للــركاب. تأتي خيارات 
املقاعــد املتميــزة األخــرى اختياريــة أيًضــا. لضمــان 
ســامة الــركاب ، يأتــي حــزام األمــان ثنائــي النقــاط 
ELR بشــكل قياســي بينما يتوفر حزام األمان ذو 3 

نقاط ELR كخيار.
مصبــاح القــراءة ووحــدة التحكــم فــي التيــار املتــردد 
وكذلــك  الفرديــني  للــركاب   Wi-Fi إلــى  والوصــول 
مكبــر الصــوت لكل راكبني يأخذان راحة الراكب إلى 

مستوى مختلف متاًما.
ويكتمل االبداع من خال  اإلضاءة املركزية الفلورية 
ومصباح متعدد األلوان على الرفوف العلوية. يكتمل 
ملونــة  مشــمع  بأرضيــات  أيًضــا  الداخلــي  التصميــم 
ومقاومة للماء والتي تأتي كمعيار قياسي في جميع 

الطرازات.
مساحة  تخزين كبيرة لألمتعة

توفــر حافلــة يونيفــرس  كميــة كبيــرة مــن مســاحة 
الشــحن. تبلــغ مســاحة األمتعــة حتــت األرضيــة 5.3 
متــر مكعــب كحد أدنى وقد تختلــف باختاف النوع 

املختار.
صيانة متينة وسهلة

للصيانــة الســريعة والفعالــة ، مت تصميــم صنــدوق 
التوصيــل الكهربائــي ووحــدة تكييــف الهــواء بحيــث 

يســهل الوصــول إليها. يعمل البــاب اجلانبي للمحرك  
واملقبــض بلمســة واحــدة لســهولة الفتــح إلــى حجــرة 
مجموعة نقل احلركة ، ومجفف الهواء على تبسيط 
عملية الصيانة بشــكل أكبر. ولسهولة تنظيف اجلزء 
الداخلي للسيارة ، يتم توفير موصل مسدس الهواء.

مركبات هيونداي التجارية .. تعزز من  اعمالك 
برزت هيونداي  بســرعة كصانع شاحنات وحافات 
عاملــي مــع فلســفة تصميــم تؤكــد علــى ثاثــة عوامل: 
قــدرة  إن  واالقتصــاد.  واملوثوقيــة  الفائــق  األداء 
هيونــداي  الفريــدة علــى اجلمــع بــني هــذه العوامــل 
الثاثــة هــي مــا مييزهــا  عــن غيرهــا مــن العامات 
التجاريــة املعاصــرة. تتمتع شــركة هيونــداي موتورز 
اليــوم بســمعة عامليــة كشــركة مصنعة عاليــة اجلودة 
تكنولوجيــا  بــني  اجلمــع  علــى  فريــد  بشــكل  قــادرة 
التصنيــع الفعالــة والتصميــم الصارم فــي عالم يكون 
فيه الوقت ذو قيمة ، مت تصميم مركبات  هيونداي 
التجاريــة لتعمــل بشــكل موثــوق واقتصــادي ، وهــي 
قــادرة علــى العمل علــى مدار الســاعة لتحمل أقصى 
حمــوالت فــي كثيــر مــن األحيــان فــي ظــل ظــروف 
الطقــس القاســية وظــروف الطريــق. مت تصميمهــا 

لتقليل وقت التوقف وتقليل التكاليف الثابتة.
الوحيــد  املــوزع   ، الوطنيــة  الســيارات  شــركة  تديــر 
)الشــاحنات  التجاريــة  للمركبــات  لشــركة هيونــداي 
واســعة   مبيعــات  شــبكة  قطــر  فــي  واحلافــات( 
وخدمــات مــا بعــد البيــع تلبــي االحتياجــات املتنوعــة 
للعماء في مختلف قطاعات األعمال عبر مجموعة 

واسعة من الشاحنات واحلافات .

السيارات الوطنية تثري السوق بحافالت 
هيونداي يونيفرس املتميزة

حتــت شعــار ابــداع يفــوق اخليــال ...
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

العــام لســيارات  افتتحــت شــركة صالــح احلمــد املانــع، الوكيــل 
الســريعة  للخدمــة  العاشــر  الفــرع  قطــر،  دولــة  فــي  نيســان 
لسيارات  نيسان في أم صال لتعزز بذلك من شبكة خدماتها 
ملــا بعــد البيــع. يقــع الفــرع اجلديــد مبــوازاة طريــق الشــمال فــي 
منطقــة أم صــال ويقــدم خدمــة صيانــة املركبــات وبيــع قطع 
الغيــار األصليــة، ليمنــح العماء مــن القاطنني فــي تلك املنطقة 
نيســان  علــى خدمــات  احلصــول  فــي  أكبــر  ســهولة  وجوارهــا 
املميزة باإلضافة إلى شــراء مختلف أنواع قطع الغيار والزيوت 

واالكسسوارات الازمة من العامة التجارية الرائدة.
فــي سلســلة مراكــز  نوعــه  مــن  العاشــر  هــو  اجلديــد  واملركــز 
اخلدمــة التــي تشــّغلها شــركة صالــح احلمــد املانــع فــي الدولــة، 
ويضم املركز اجلديد ستة مسارب  للخدمة وقسما آخر لقطع 
الغيار واالكسسوارات. وقد مت جتهيزه بأحدث معدات وأدوات 
الفحــص واإلصــاح ، يديرهــا فريــق مــن الفنيــني املتخصصني 
باستشــارات  خــاص  فريــق  جانــب  إلــى  العالــي  التدريــب  ذوو 
اخلدمــة. وميكــن للعمــاء حجــز موعــد مســبق والتوجــه إلــى 
مركز اخلدمة اجلديد والتمتع بإجناز خدمة الصيانة السريعة 

لسياراتهم في خال 60 دقيقة فقط.
وتعليقــاً علــى افتتــاح املركــز اجلديــد فــي أم صال، قال الســيد 
نســيم مورانــي، املديــر العام لقســم الســيارات في شــركة صالح 
احلمــد املانــع: »نحــن مســرورن للغايــة بتعزيــز شــبكة مراكــز 
اخلدمــة، وإن افتتــاح فرعنــا اجلديــد للخدمــة الســريعة في أم 
صــال هــو خيــر دليــل علــى إلتزامنــا جتــاه عمائنا. ويســتطيع 
عماء نيسان القاطنني في املنطقة واملناطق املجاورة احلصول 
علــى أفضــل خدمة وشــراء قطع الغيار األصلية بســهولة ويســر 
وفــي أقــل وقــت. ويعتبــر افتتــاح مركــز اخلدمة اجلديــد جزءاً 
من خطتنا االســتراتيجية في توســيع شــبكتنا لتســهيل التواصل 
مــع العمــاء ومتكــني شــركة صالــح احلمــد املانــع مــن تقــدمي 

أفضل اخلدمات اخلاصة في قطاع السيارات«.
وســوف يكون مركز الصيانة واخلدمة الســريعة في أم صال 
جــزءاً مــن خطــة التوســع لشــبكة خدمــات ما بعــد البيــع بهدف 
دعــم عمــاء نيســان فــي مختلــف أرجــاء دولــة قطــر. ويعكــس 
افتتــاح الفــرع اجلديــد مــدى منــو العامــة التجاريــة فــي قطــر 
واملنطقــة كمــا يعــزز مــن ســمعة شــركة صالــح احلمــد املانــع 

القائمة على التميز واإلبداع.

صالح احلمد املانع تفتتح مركزا جديدا
للخدمة السريعة في ام صالل

الفرع العاشر للخدمة السريعة لسيارات نيسان ...
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كينـج لونـج تطلـق شاحنـة
كينجو املبردة اجلديدة في قطر

دوماسكو ـ قطر الوكيل احلصري ...

حتتل شــركة كينج لوجن الصدارة ألكثر من 3 عقود في مجال البحث 
والتطويــر وتصنيــع الشــاحنات واحلافات الكبيرة ومتوســطة احلجم 
ومبيعاتهــا وخدماتهــا؛ وذلــك بنــاًء علــى ثــاث قواعــد تصنيعيــة هــي: 
قاعدة احلافات الكبيرة ومتوسطة احلجم وقاعدة تصنيع الشاحنات 
وقاعــدة حافــات املدينــة. وقــد أطلقــت دوماســكو، إحــدى شــركات 
مجموعة الفطيم واملوزع احلصري لشركة كينج لوجن، شاحنة كينجو 

املبردة اجلديدة في قطر.
تَُعــد شــاحنة كينجــو املبــردة اجلديــدة مثاليــة لنقــل البضائــع املجمــدة 
أو الطازجــة مثــل اللحــوم والفواكــه واخلضــروات واملأكــوالت البحرية 
واألدويــة، ومــا إلــى ذلــك. وتعمــل بقــدرة تبريــد تتــراوح مــن 10 إلــى 
18 درجــة مئويــة. وعربــة النقــل املبــردة هــذه مــزودة بوحــدة تبريــد 
ومقصــورة عازلــة للحــرارة مــن مــادة البولــي يوريثــني بســمك حوالــي 
80 مم مــع املــادة املســتخدمة مــن الباســتيك املقــوى بالزجــاج. وهــي 

مصممة خصيًصا لتحقيق األداء األمثل لعزل جيد وقوة عالية.
يُفتح الباب اخللفي ملقصورة التبريد ألعلى بباب ثانوي إلبقاء األجزاء 
ل هذا النظام  الداخلية محكمة اإلغاق ملنع فقدان الهواء البارد. ويُسهِّ
أيًضــا حتميــل البضائــع وتفريغهــا. ويبلــغ طــول مقصــورة التبريــد مــن 
الداخــل 3010 مم وعرضهــا 1500 مم وارتفاعهــا 1450 مم. وبداخــل 
املقصــورة زر اتصــال حلــاالت الطــوارئ لضمــان الســامة إذا حوصــر 
شــخص ما في املقصورة باخلطأ. صرح الســيد/ فيصل شــريف، املدير 
اإلداري، دوماســكو، كينج لوجن، قائًا: »ســتقدر الشــركات التي حتتاج 
إلى ضمان نقل املواد الغذائية مع احلفاظ عليها طازجة وسليمة هذه 
املركبة متعددة االستخدامات نظًرا لنطاق درجة حرارة التبريد الذي 
يجعلهــا مثاليــة لنقــل املــواد الغذائيــة أو البضائــع ذات متطلبــات تبريــد 
مختلفــة.« ويتميــز املكثــف واملبخــر فــي هــذه املركبــة بعمــر تشــغيلي 
طويل وضوضاء منخفضة وكفاءة عالية. ويحتوي اجلزء الداخلي من 
مقصــورة التبريــد علــى قنــواٍت لتوجيــه الهواء، وهــو ما يضمــن تبريًدا 

موحًدا في جميع أنحاء املقصورة.
ســهلة  قيــادة  بلوحــة  الشــاحنة  هــذه  فــي  القيــادة  قمــرة  وُجِهــَزت 
االستخدام مع تصميم معقول لألزرار وأدوات التحكم لتشغيل مريح 
ونظــام توجيــه العجات األربع التقليدي. وتقــع لوحة التحكم اخلاصة 
بالفريــزر واملــزودة بتحكــم دائــري متكامــل لتســهيل التشــغيل، ضمن 
لوحــة القيــادة علــى نحو مائم. وميكن أن تســتوعب الشــاحنة بخاف 

السائق راكبني آخرين في األمام على مقاعدها الفسيحة.

)GT 508التيسير للسيارات تطلق )بيجو
ذات الطابــع الرياضــي فــي دولــة قطـــر

أزاحــت ’بيجو‘الســتار عــن ســيارة GT 508 اجلديــدة كّلياً 
وذلــك باالرتــكاز علــى النجــاح الكبيــر الــذي حّققــه طــراز 
508 األساسي. وتتمّتع ’بيجو GT 508‘، التي حتتل موقع 
القّمــة ضمــن املجموعــة، بقــّوة تبلــغ 217 حصانــاً وعــزم 
مقــداره 300 نيوتن-متــر، وهــي حتــوي أيضــاً نظــام نقــل 
حركة أوتوماتيكي من 8 ســرعات، ليتمّكن بذلك املصنِّع 
الفرنســي للسيارات من توفير إصدار ديناميكي ورياضي 

أكثر من طراز الصالون األصلي.
 Active، وكانــت الســيارة تتوفــر ضمــن فئــات جتهيــزات
Allure، وGT-line، وســوف يحصــل احملــّرك ســعة 1.6 
ليتر املوجود في ’بيجو GT 508‘ اجلديدة كّلياً على زخم 
إضافــي مــن الطاقــة البــارزة وذلــك مبقــدار 52 حصانــاً، 
ممــا مينــح جتربــة قيــادة تفاعليــة رشــيقة تعّبــر بوضــوح 
عــن رؤيــة العامــة التجارية حول مســتقبل مشــّوق مفَعم 
باحليويــة. حــول هــذا، قــال راكيش نايــر، املديــر التنفيذي 

الشــرق  ســتيانتيس  فــي  األوروبيــة  التجاريــة  للعامــات 
األوســط: »غّيــرت ’بيجــو 508‘ قواعــد اللعبــة ضمــن فئة 
الصالــون التنفيذيــة وحتــّدت العامــات التجاريــة الراقيــة 
وتقنياتهــا  املســتقبلية  التصميميــة  لغتهــا  عبــر  للســيارات 
املتطــّورة. ومــع GT 508 الرياضيــة، نقــّدم طــرازاً يعــّزز 
طموحاتنــا الراميــة ملنــح عمائنــا التوازن املثالــي بني األداء 
والراحة والتقنيات احلديثة – وهي تشــّكل جتسيداً مثالياً 
لفلسفتنا املتمحورة حول السائق.« وأضاف قائاً: »تزامناً 
مــع عــودة ’بيجــو‘ القوية إلى الشــرق األوســط، يأتي طرح 
طراز GT 508  ليشّكل دلياً على رغبة العامة التجارية 
بالوصــول إلــى مختلف فئات العماء. ونحن نتطّلع إلى ما 
تخّبئــه لنــا هــذه الســنة والنجــاح الــذي ميكــن أن يتمّتع به 
هــذا الطــراز.« كما علق باملناســبة املدير التنفيذي لشــركة 
التيسير للسيارات  السيد عادل املناعي قائا: » نحن سعداء 
جدا للتطور النوعي الذي نشهده في جميع طرازات بيجو 

اجلديــدة لكوننــا الوكيــل احلصري لهذه العامــة التجارية 
العريقــة فــي عالــم الســيارات فــي دولــة قطــر. بيجــو 508 
GT  متوفــرة اليــوم فــي صالة عــرض  بيجو و نحن ندعو 
كل عشــاق الســيارات الرياضيــة ملشــاركتنا جتربــة قياديــة 

لهذه السيارة الفريدة من نوعها ضمن فئتها.«
لتقــدمي كل جديــد مــن  وختــم قائــا:  »سنســعى دائمــا 
شــركة بيجــو الــى الســوق القطــري و توفير أفضــل خدمة 

ممكنة لعمائنا و عشاق سيارات بيجو«  
تصميم جريء

حتافــظ GT 508 علــى الشــخصية احلقيقيــة للطرازيــن 
األيقونيــني الســابقني ’بيجــو 504‘ و504 الكوبيــه، إال إنهــا 
األكثــر جاذبيــة.  االنســيابية واملظهــر  تتمّيــز مبزيــد مــن 
ويتأّلــق املظهــر األمامــي ذو الوقفــة الهادفــة عبــر شــبك 
الرادياتور الذي تكّمله ملسة تصميمية متأّثرة بشكل رقعة 
 LED الشــطرجن املطليــة بالكــروم، وهــي تقــع بني أضــواء

األمامية وحتمل شــعار أســد ’بيجو‘ الشــهير في وسطها، 
بينما يبرز شعار 508 على غطاء احملّرك.

فتمنــح   LED نــوع  مــن  اجلاريــة  النهاريــة  األضــواء  أمــا 
شــخصية حصريــة، وقــد جــرى تخفيــض غطــاء احملّرك 
لتعزيــز املظهــر الديناميكــي الــذي يتناغــم بشــكل مثالــي 
مــع لغــة ’بيجــو‘ التصميميــة العصريــة. كمــا يتمّيــز خــط 
ســقف GT 508 بانخفاضــه وانســيابيته – متوافقــاً بذلــك 
مــع اللمســات التصميميــة املتَبَعــة ضمــن الفئــة الراقيــة – 
بينمــا توجــد األضــواء اخللفيــة ضمــن إطــار أفقــي باللــون 
األســود الامــع والــذي يظهــر اآلن فــي العديد مــن أحدث 
مركبــات ’بيجــو‘. أمــا اإلنــارة اخللفيــة ثاثيــة األبعاد من 
ســيارات  أحــدث  مــن  واملســتوحاة  بالكامــل   LED نــوع 
’بيجــو‘ النموذجيــة فتبــدو بشــكل ’مخالب األســد‘، وهي 
عبــارة عــن مّيــزة تصميميــة متازمــة مع عامــة ’بيجو‘ 

التجارية.

®PEUGEOT i-Cockpit :ًتقنيات متطّورة جدا
حتوي GT 508 تقنيات متطّورة شاملة التحديث األخير 
مــن  احلصريــة   ®PEUGEOT i-Cockpit لتقنيــة 

العامة التجارية.
وتضم PEUGEOT i-Cockpit® التالي:

عجلة قيادة مدَمجة
شاشة ملس عالية الوضوح )HD( قياس 10 بوصات

وحــدة شاشــة عرض رأســية رقمية مع دّقــة عالية قياس 
12.3 بوصة

وتوجــد فــي موقــع مثالــي شاشــة ملــس وســطية ترافقهــا 
ســبعة مفاتيــح بنمــط مفاتيــح البيانــو يتــم عبرهــا تشــغيل 
أبــرز وظائــف نظــام i-Cockpit® مثــل الراديــو، مكّيــف 
انعــكاس  الهاتــف،  الســيارة،  وضعيــات  املاحــة،  الهــواء، 
الهاتــف واإلنــارة املزاجيــة، باإلضافــة إلــى مّيــزة التدليــك 

متعّددة النقاط ضمن املقعد.
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أطلقــت أم جــي قطــر عرضهــا املميــز على ســيارة 
الســيدان  ســيارات  مــن  واحــدة  تعــد  التــي   MG6
الرياضيــة الرائعــة نظــراً ملــا متتلكــه مــن مقومات 
االنســيابي  تصميمهــا  إلــى  باإلضافــة  وقــدرات 

الساحر.
إلــى  الرائعــة  الســيدان  هــذا وتتوفــر ســيارة 
فــي صالــة  األخــرى   MG جانــب مركبــات
عــرض أوتــو كاس للســيارات، الوكيــل العام 
املعتمــد لـــ ’إم جــي موتــور‘ فــي قطــر علــى 

طريق سلوى.

تصميم انسيابي
يتعــّزز الشــكل اجلانبي الســلس واالنســيابي لســيارة 
MG 6 اجلديدة كّلياً عبر ملسة من ألياف الكربون 
علــى املصــد األمامي، إضافة إلــى األضواء األمامية 
التــي تتأّلــق مبفهــوم تصميمــي مشــابه ملِعلَــم ’عني 
توأميــة  عــادم  أنابيــب  أطــراف  ووجــود  لنــدن‘، 
املســتوحى   Star Rider بنمــط  أمامــي  وشــبك 
العامــة  لــدى  التعبيريــة  التصميميــة  اللغــة  مــن 
التجاريــة البريطانية املنشــأ. وتســتمر هــذه النفحة 
الرياضيــة الراقيــة فــي داخل املقصــورة عبر لوحة 

عّدادات وكونســول وســطي بتصميم ذكي، ويكّمل 
هــذا مقاعــد عصريــة مغّطــاة باجللــد، مــع التمّيــز 
مبقصــورة باللونــني األســود واألحمر فــي طرازات 

الفئة العليا.
جتهيزات تكنولوجية حديثة

إلــى جانــب توفير املســاحة الداخلية األفضل ضمن 
علــى  ترتكــز  كّليــاً  اجلديــدة   6  MG فــإن فئتهــا، 
شعبية MG الواسعة وتعّززها أكثر عبر مستويات 
غنيــة جــداً مــن التجهيــزات البــارزة. ومــن ضمــن 
هذا على ســبيل املثال ال احلصر شاشــة ملس ملّونة 

 ،Apple CarPlay تقنّيــة قيــاس 8 بوصــات مــع 
ومفتــاح تشــغيل يعمــل بالضغــط، ومّيــزة الدخــول 
األوتوماتيكــي،  التثبيــت  ومّيــزة  مفتــاح،  بــدون 
ونظــام مراقبــة ضغــط هــواء اإلطــارات، وكاميــرا 
رؤيــة خلفية، ونظام ثنائي املناطق للتحّكم باملناخ 
 not الهــواء،  لتكييــف  خلفيــة  فتحــات  مــع  البــارد 

 clear
أداء قوي

وقــد مت جتهيــز MG 6 مبحــّرك ســعة 1.5 
ليتر مع شاحن توربيني ويتصل بنظام نقل 

حركــة ُســباعي الســرعات مع قابــض ثنائي 
)DTC(،. ويوّلد هذا احملّرك الفّعال العامل 
على وقود البنزين قّوة قصوى قدرها 169 
حصاناً وعزماً أقصى يبلغ 250 نيوتن-متر.
جــي  ’إم  شــركة  علــى  اســتحواذها  منــذ 
 SAIC( موتــور‘  ’ســايك  فتحــت  موتــور‘، 
 500 أبــرز  ضمــن  املدَرجــة   )MOTOR
 ،)500  Global Top( دوليــة  شــركة 
فصــاً جديــداً فــي تاريــخ العامــة التجارية 

بريطانية املنشأ. 

أوتوكالس للسيارات تقدم عرضا مميزا
على سيارة MG6 السيدان

تقــدم شــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات، الوكيل 
العام املعتمد ملرســيدس-بنز في قطر، ألصحاب 
مميــزة  فرصــة  مرســيدس-بنز  ســيارات 
لاســتفادة مــن عرض جديد عنــد تصليح هيكل 

السيارة.
مرســيدس- ســيارات  أصحــاب  مينــح  العــرض 

بنــز فرصــة تصليــح قطعــة مجانيــة عنــد تصليح 
قطعة في هيكل السيارة. ويشمل العرض القطع 
فــي  املدرجــة  غيــر  الســيارة  لهيــكل  اخلارجيــة 

التأمني.
وفي هذا اإلطار قال سعادة الشيخ فالح بن نواف 
آل ثاني، مدير العمليات في قطاع الســيارات في 
شــركة ناصر بن خالد القابضة: »تواصل شــركة 
فــي  اســتراتيجيتها  للســيارات  خالــد  بــن  ناصــر 
خدمــة ما بعد البيــع لتقدم للعماء الكرام أفضل 
العــروض والصفقــات التــي متنحهــم املزيــد مــن 
املرونة واخليارات لتصليح سياراتهم واحملافظة 
عليهــا بأفضــل صــورة. ومن خال هــذا العرض، 
هيــكل  تصليــح  علــى  القيمــني  عماءنــا  نســاعد 
بأســعار  اخلدمــات  أفضــل  وتقــدمي  ســيارتهم 

مناسبة وبفترة زمنية محددة«.
مجموعــة  للســيارات  خالــد  بــن  ناصــر  وتقــدم 
متنوعــة مــن اخلدمــات فــي مراكــز اخلدمة في 
بتــرول  ومحطــة  والغرافــة  الصناعيــة  املنطقــة 
املانــع، لتعــزز بذلــك جتربــة العمــاء مــن خــال 
العروض املميزة التي تساهم في تخفيف الكلفة 

وتوفير الوقت واجلهد. 
تبنــي ناصر بن خالد للســيارات جناحها مرتكزة 
عمائهــا  مــع  ومســتدامة  قويــة  عاقــات  علــى 
القيمــني من خــال تزويدهم مبجموعة واســعة 
اســم  أصبــح  وقــد  واخليــارات.  املنتجــات  مــن 
ويتميــز  والعراقــة  للفخامــة  مرادفــاً  الشــركة 
بتاريــخ حافــل مــن اجلودة في اخلدمــة والريادة 
فــي الســوق. وتعمــل الشــركة دائمــاً علــى حتقيــق 
يفــوق  أداء  وتقــدمي  العمــاء  ورغبــات  تطلعــات 
توقعاتهم. تأسســت الشــركة في عام 1957 وهي 
املوزع املعتمد في قطر ألرقى العامات التجارية 
Mercedes- فــي العالــم وهــي: مرســيدس-بنز

AMG ومرسيدس-مايباخ.

ناصر بن خالد للسيارات تقدم عرضا خاصا 
لصيانة هياكل سيارات مرسيدس-بنز
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أطلقــت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه الوكيــل 
احلصــري لتويوتــا فــي قطــر تويوتــا كــروس الهايبــرد 
الكهربائيــة اجلديــدة كليــا فــي معــرض مليبول قطر 
2021. حضر التدشني السيد عبد الرحمن عبداجلليل 
آل عبدالغنــي، رئيــس مجلــس إدارة شــركة عبــداهلل 
عبدالغني وإخوانه، كما حضر التدشــني الســيد أر كي 
مورغــان املديــر التنفيذي باإلنابــة باإلضافة الى كبار 

مديري شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه.
اســتناداً إلــى اإلرث الزاخــر الــذي تتميــز بــه مركبتهــا 
تويوتــا  شــركة  أعلنــت  العالــم،  فــي  مبيعــاً  األكثــر 
»هايبــرد«  الـــ  كــروس  كــوروال  مركبــة  إطــاق  عــن 
الكهربائيــة HEV اجلديــدة كليــاً فــي قطــر ، لتنضــم 
إلــى عائلــة مركبــات كوروال في املنطقــة، وتقدم أداًء 
عاليــاً، وقيــادًة سلســًة للســائقني، فضــاً عــن جتربــة 
تنقــل براحــة وأناقــة للــركاب، ممــا يجعلهــا اخليــار 
األمثل لعشــاق املغامرة، أو لرجال وسيدات األعمال، 
أو ألولئــك الذيــن يرغبــون بقضــاء وقــٍت مــع األحبــة 
واألصدقــاء.  منــذ طرحها في األســواق اليابانية ألول 
التراكميــة لطــراز  مــرٍة عــام 1966، بلغــت املبيعــات 
تويوتا كوروال أكثر من 48 مليون مركبة في أكثر من 
150 دولــة ومنطقــة حول العالم. وقــد واصل الطراز 
مســيرة التطور مبا يتماشى مع احتياجات العصر، إذ 
مــن املتوقــع أن يلبــي الطــراز اجلديــد الطلــب املتزايــد 
االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة  املركبــات  علــى 
اختيــار  للعمــاء فرصــة  ليتيــح  املنطقــة،  فــي   SUV
املركبــة التــي تناســب مختلــف أمنــاط حياتهــم.  وقــد 
»هايبــرد«  الـــ  كــروس  كــوروال  مركبــة  تصميــم  مت 
الكهربائيــة اجلديــدة HEV كليــاً كفئــٍة جديــدٍة مــن 
التــي  االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة  املركبــات 
اجلــريء،  العصــري  اخلارجــي  املظهــر  بــني  جتمــع 
والتصميــم الداخلــي املريــح والرحــب، بهــدف جتاوز 
ــن منصــة األطــر الهيكلية  توقعــات العمــاء. كمــا مُتكِّ
مركبــة   ،TNGA تويوتــا  لشــركة  اجلديــدة  العامليــة 
كــوروال كــروس الـ »هايبــرد« الكهربائية من حتقيق 
أداٍء عالي، وجتربة قيادة مريحة، فضاً عن الهدوء 
والسكينة داخلها. وباإلضافة إلى الراحة االستثنائية، 
تتمتــع مركبــة كــوروال كــروس مبقصــورًة فســيحًة، 
وتوفــر ســهولة تامــة فــي الدخــول واخلــروج منهــا، 
ومساحة أمتعٍة رائدة في فئتها حيثما كانت الوجهة، 
إلــى جانــب مجموعــة شــاملة من مزايا الســامة التي 

تتوارثها عائلة مركبات كوروال على مدى األجيال.
قــال  اجلديــد،  الطــراز  طــرح  علــى  لــه  تعليــٍق  وفــي 
دايــزو كامياما كبير مهندســي مركبــة تويوتا كوروال 
كــروس: »نتمنــى أن حتظــى مركبــة كــوروال كروس 
مؤخــراً  انضمــت  التــي  الكهربائيــة،  »هايبــرد«  الـــ 
إلــى عائلــة مركبــات كــوروال، بإعجــاب واستحســان 
عمائنا، وأن تكسب ثقتهم بجعلها جزءاً من حياتهم 
وعائاتهم، متاماً كما يثقون بشــركائهم أو أشقائهم 
اجلديــدة  للقصــص  قدمــاً  ونتطلــع  أصدقائهــم.  أو 
التــي ســيرويها عماؤنــا حــول مركبة كــوروال كورس 
بصحبــة أحبائهــم، واألحام واللحظــات املميزة التي 

سيعيشونها مع هذه املركبة اجلديدة«. 
مــن جهتــه، قال كــي فوجيتــا املمثل الرئيــس للمكتب 

التمثيلــي لشــركة تويوتــا في منطقة الشــرق األوســط 
وآســيا الوسطى: »نحن ســعداء بإطاق مركبة تويوتا 
كــوروال كــروس اجلديــدة كليــاً لعمائنــا فــي أســواق 
الشــرق األوســط، والتــي تتمتــع مبســتويات متقدمــة 
اليومــي  بالتنقــل  وترتقــي  والراحــة،  الرحابــة  مــن 
ورحــات نهايــة األســبوع إلى جتــارب قيــادٍة ممتعة. 
وستشكل مركبة الـ »كروس أوفر« األنيقة واملتعددة 
مجموعــة  إلــى  نوعيــة  إضافــة  هــذه  االســتخدامات 
مركباتنــا مــن فئة الـ »هايبــرد« الكهربائية الصديقة 
للبيئة وتعزز جهودنا الرامية إلى االســتمرار بتطوير 

التقنيــات الصديقــة للبيئــة وحتقيــق التنقــل املســتدام. 
وأود كذلــك أن أتقــدم بالشــكر إلــى جميــع عمائنــا 
كــوروال،  تويوتــا  لطــراز  والئهــم  علــى  العالــم  حــول 
وإلهامنــا باســتمرار فــي رحلتنــا نحــو تطويــر أفضــل 

مركباٍت على اإلطاق«.
»هايبــرد«  الـــ  كــروس  كــوروال  مركبــة  ولتطويــر 
الكهربائيــة اجلديــدة كليــاً، جمعــت شــركة تويوتا بني 
ريادتهــا فــي تطوير في تطوير مركبات الـ »هايبرد« 
نطــاق  فــي  الواســعة  وخبرتهــا   HEV الكهربائيــة 
املركبات الرياضية متعددة االستخدامات SUV، إلى 

جانب قدرتها على ضمان تقدمي مستويات عالية من 
اجلــودة وقــوة التحمــل واالعتماديــة QDR. وتســتند 
هذه املركبة املبتكرة إلى ثاثة عناصر رئيســية، هي 
إرث شــركة تويوتــا العريــق الــذي ميتد ألكثــر من 23 
عامــاً فــي مجــال تطويــر التقنيــات الصديقــة للبيئــة، 
وقاعــدة عمــاء ضخمــة تضــم أكثــر مــن 16 مليــون 
مــن العمــاء الراضني عن اقتناء مركبــات »هايبرد« 
كهربائية، وامتاك الشــركة ألكبر عدد من طرازات 

مركبات الـ »هايبرد« الكهربائية في املنطقة. 
اجلديــدة  كــروس  كــوروال  تويوتــا  مركبــة  وجتــذب 

اجلــريء  تصميمهــا  خــال  مــن  إليهــا  األنظــار  كليــاً 
واملتقــدم الــذي يجمــع بني متانــة املركبــات الرياضية 
متعــددة االســتخدامات واألناقــة العصرية. كما مينح 
الشــبك األمامي إحساســاً بالقوة واالستقرار. ويكتمل 
متيُّــز التصميــم اخلارجــي باملصابيــح األماميــة التــي 
تعمــل بتقنيــة LED )الصمام الثنائــي الباعث للضوء( 
بشــكل يحاكــي تأثيــر الســتائر والــذي يَُعــد األول مــن 
نوعــه فــي مركبــات تويوتــا.  أمــا تصميــم الرفــارف 
واملصــد األمامــي، فيعــزز اإلحســاس مبتعــة القيــادة، 
عجــات  الصلبــة  العجــات  أقــواس  حتتضــن  بينمــا 
 17 قيــاس  املعدنيــة  الســبائك  مــن  ُمصنَّعــة  حديثــة 
والتــي  ومتينــة،  عريضــة  خلفيــة  ورفــارف  بوصــة 
تبــرز جميعهــا مظهر هيــكل املركبــة ذو الديناميكية 
وتُســتكمل  والعصــري.   األنيــق  والتصميــم  الهوائيــة 
شــخصية مركبــة تويوتــا كوروال كــروس مبقصورتها 
ـر عن اجلودة االســتثنائية  الداخليــة املريحــة التــي تُعبِـّ
تشــمل  كمــا  أنحائهــا.  جميــع  فــي  املُتَقنــة  واللمســات 
املقصــورة مجموعــة واســعة مــن املزايا، مبــا في ذلك 
نظــام تكييــف أوتوماتيكي مع خاصية التحكم الذكي 
S-FLOW، مــا يحقــق املزيــد مــن الراحــة من جهة، 
والكفــاءة فــي اســتهاك الوقــود من جهــة أُخرى عن 
طريــق توفيــر تكييــف هوائــي للمقاعــد التــي يشــغلها 
الركاب فقط، مع وجود فتحات تكييف هواء خاصة 
لركاب املقعد اخللفي. وتضم املقصورة فتحة ســقف 
يتم التحكم بها بلمسة واحدة، وشاشة عرض ملونة 
أجهــزة  داخــل مجموعــة   MID املعلومــات  متعــددة 
القيــاس يبلــغ حجمهــا 7 بوصــات، وشاشــة وســائط 
متعــددة تعمــل باللمــس قيــاس 8 بوصــات وتتكامــل 
مــع أنظمة أجهــزة الهواتف الذكية عبــر نظاَمْي »أبل 
أوتــو«  و«أندرويــد   Apple CarPlay كاربــاي« 
Android Auto، باإلضافــة إلــى نظــام صوتــي بـــ 6 
مكبــرات صوت، ومقاعد خلفية قابلة للطي ينفصل 
فيها مســند الظهر إلى قســمني بنســبة 40:60، وتأتي 

املقصورة أيضاً بنظام ذكي لفتح املركبة وتشغيلها. 
ومتتــاز مركبــة تويوتــا كــوروال كــروس اجلديــدة كلياً 
بــأداء ديناميكــي متقــدم، وذلــك بفضــل نظــام الدفع 
بــني  الــذي يجمــع  الكهربائــي اجلديــد  الـــ »هايبــرد« 
بنزيــن  محــرك  مــن  ويتألــف  للطاقــة،  مصدريــن 
»أتكينســون«.  دورة  بنظــام  يعمــل  لتــر   1.8 ســعة 
ومــع قــوة إجماليــة تبلــغ 121 حصانــاً. ويقتــرن هــذا 
بخاصيــة  املســتمر  املتغيــر  احلركــة  بناقــل  النظــام 
فــي  يســاهم  والــذي   ،e-CVT الكهربائــي  التحكــم 
حتقيــق كفــاءة فــي اســتهاك الوقــود تبلــغ 23.7 كــم/
لتــر. وميكــن أيضاً االختيار بني ثاثة أمناط للقيادة، 
والنمــط   ،ECO االقتصــادي  النمــط  تشــمل  والتــي 
 ،SPORT والنمــط الرياضــي ،NORMAL العــادي
لتلبية مختلف أســاليب القيادة. كما ميكن اســتخدام 
 EV وضعيــة القيــادة املعتمدة بالكامل علــى الكهرباء
Mode القابلــة للتبديــل بشــكٍل منفصــل مــع أي مــن 
أمناط القيادة الثاثة املذكورة، لتحقيق قيادة هادئة 
وخالية من االنبعاثات عند الســير بســرعة منخفضة 

وملسافات قصيرة. 

عبد اهلل عبد الغني وإخوانه
تطلق كوروال كروس الـ )هايبرد( الكهربائية اجلديدة

يرسي معايير جديدة لألناقة العصرية ...
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فــازت مــازدا  بجائــزة TOP SAFETY PICK مــن 
  IIHSمعهد التأمني للسامة على الطرق السريعة

كان يجب أن حتصل الســيارة على تقييمات جيدة في 
اختبــارات التصادم الصغيرة من جانب الســائق للتأهل 
 ،  TOP SAFETY PICK جائــزة  علــى  للحصــول 
املعتدلــة األماميــة  التصــادم  اختبــارات  إلــى  باإلضافــة 
واجلانبيــة، وقــوة الســقف واصطدامــه بالــرأس، فضاً 
التصــادم  اختبــار  فــي  املقبــول  أو  اجليــد  التقييــم  عــن 
الصغيــر مــن جانــب الراكــب األمامــي، كمــا يحتــاج إلى 
تقييــم متفــوق للوقايــة مــن التصــادم األمامــي وتقييم 
جيــد أو مقبــول للمصابيح األمامية، وقد حازت مازدا  
الســتة  االختبــارات  جميــع  فــي  جيــدة  تقييمــات  علــى 
الصادرة عن معهد IIHS، وقد شــملت اجلائزة فئات 
مازدا CX9 ،  CX5 ، CX30 , 3 CX ، 6 خضعت مازدا 
لتقييمــات صارمــه للـــتأهل لتــك اجلائــزة واحلصــول  
علــى تقييمــات جيــدة بدايــة مــن  اختبــارات التصــادم 
للتأهــل للحصــول علــى  الســائق  الصغيــرة مــن جانــب 
جائــزة TOP SAFETY PICK لعــام 2021، اضافــة 
الــى اختبــارات التصــادم املعتدلــة األماميــة واجلانبيــة، 
وقــوة الســقف واصطدامــه بالرأس، فضــاً عن التقييم 
الصغيــر مــن  التصــادم  اختبــار  املقبــول فــي  أو  اجليــد 
جانــب الراكــب األمامــي، كما يحتاج إلــى تقييم متفوق 
للوقايــة مــن التصــادم األمامي وتقييم جيــد أو مقبول 

للمصابيح األمامية، وقد 
الســتة،   IIHS اختبــارات  جميــع  مــازدا  جتــاوزت  
الصغيــر  األمامــي  االصطــدام  اختبــار  ذلــك  فــي  مبــا 
جانــب  مــن  الصغيــر  واالمامــي  الســائق  جانــب  مــن 
الراكــب واالصطــدام االمامــي واجلانبــي وقوة الســقف 

واختبارات مساند الرأس.
 TOP SAFETY جائــزة  علــى  للحصــول  وللتأهــل 
PICK + لعــام 2021، يجــب أن حتصــل الســيارة علــى 
تصنيفات جيدة في هذه االختبارات الســتة، باإلضافة 
إلــى تصنيــف أعلى في الوقاية مــن االصطدام األمامي 

وتصنيف جيد للمصابيح األمامية.
 وبتلك املناســبة علق متحدث عن مازدا بقوله » نحن 
فخورون بأن نكون أفضل متلقني للجوائز لعام 2021 

. , .IIHS TOP SAFETY PICK من
واضــاف بقولــه »إنــه إجنــاز كبيــر وينبــع مــن التزامنــا 
جتاه عمائنا ». »فنحن دائما ما نضعهم في املقدمة، 
وتلتزم مازدا بتوفير أحدث تقنيات األمان، مما مينح 

عمائنا جتربة قيادة أكثر إمتاًعا وثقة”.
مــن  عــدداً  آكتيــف ســينس«  تكنولوجيــا »آي  تتضمــن 
األنظمــة والتقنيــات املتطــورة، تتيــح بشــكل فاعــل فــي 
مســاعدتها  عــن  فضــاً  املخاطــر،  توقــع  أداء  حتســني 
»نظــام  مــع  بهــا،  الوقــوع  تفــادي  فــي  املركبــة  لقائــد 
يتولــى مهــام  الــذي  األماميــة«  العوائــق  مــن  التحذيــر 
الكشــف عن احتمالية وقوع تصادم وشــيك، مع إصدار 
تنبيــه صوتــي، وآخــر مرئــي يظهــر علــى مجموعــات 
العــدادات خلــف عجلــة القيــادة، يتوليــان مهــام تنبيــه 
الســائق لتفــادي االصطــدام، ولتتشــارك الشاشــة ذاتها، 
ثانــي  التنبيــه الصوتــي واملرئــي، مــع مخــارج  وأســلوبا 
أنظمة وتكنولوجيا السامة، وهو »نظام التحذير من 
مغــادرة املســلك« القــادر علــى متييــز عامــات أســطح 
الطريق، الذي عادة ما ينشــط تلقائياً عند اكتشــافه أي 
محاولــة غيــر مقصــودة النحــراف الســيارة عــن حــارة 

السير التي تسير بها.
ويعــد نظــام » أي اكتــف ســينس »  عبــارة عــن مظلــة 
التــي  املتقدمــة  األمــان  تقنيــات  مــن  سلســلة  تغطــي 

تســتخدم أجهزة الكشــف مثــل الــرادارات والكاميرات. 
وهي تشــمل تقنيات األمان النشــطة التي تدعم القيادة 
األكثــر أمانًــا مــن خال مســاعدة الســائق علــى التعرف 
علــى املخاطــر احملتملــة ، وتقنيات األمــان قبل التعطل 
التي تســاعد على جتنب االصطدامات أو تقليل شــدتها 
فــي املواقــف التــي يتعــذر فيهــا جتنبهــا. تشــمل تقنيــات 
دعــم   i-Activsense مــازدا  مــن  املتقدمــة  الســامة 
فرامــل املدينــة الذكية املتقدمة مع الكشــف عن املشــاة، 
ودعــم الفرامــل الذكيــة مــع التحذيــر مــن االصطــدام ، 
ودعــم الفرامــل الذكيــة ، ، ومراقبة البقعــة العمياء مع 
تنبيــه خلفــي حلركــة املــرور نظــام حتذيــر مــع نظــام 
املســاعدة علــى احلفــاظ على القيــادة ، ونظــام اإلضاءة 

األمامية املتكيف ، والتعرف على إشارات املرور.
هذا ويعد معهد الـتأمني للسامة على الطرق السريعه 
تقييــم  علــى  تعمــل  اوروبيــة  حكوميــة  غيــر  منظمــة 
وســائل  االمــان الســتة فــي  الســيارات وتتبــع مواصفات 

صارمة بهذا الشأن . 
 تعــد شــركة الســيارات الوطنيــة هــي الوكيــل احلصــري 

لســيارات »مــازدا« فــي دولــة قطــر على مــدار األربعة 
عقــود املاضيــة. ويُعــرض اجليــل اجلديــد مــن ســيارات 
»مــازدا« فئتي ســيدان وكذا فئات الدفــع الرباعي، في 
الوقــت احلالــي فــي صالــة ســيارات »مــازدا« املتطــورة 

الكائنة في شارع النصر.
وقال الناطق باسم »مازدا« في معرض طرحه فئات 
موديــل 2021 املتوافــرة مــع أقصى معايير الســامة: » 
كل سيارة مازدا  تستلهم اإلحساس باحلركة والسرعة 
بفضــل مجموعــة مــن املهندســني واملصممــني املهرة«. 
وتنعكــس فلســفة تصميــم »روح احلركــة« التــي يطلق 
عليهــا »كــودو« في اخلطوط الهوائية الديناميكية التي 
تهــب احليــاة إلــى الســيارة. ويجســد تصميــم »مــازدا« 
اجلمــال الديناميكــي للحيــاة، جنبــا إلــى جنــب مــع قوة 
وأناقــة حيــوان مفتــرس حينمــا ينقــض على فريســته. 
تتصــوره  كمــا  احلركــة«  »شــكل  جوهــر  هــو  وهــذا 

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

تســهم تقنيــة »ســكاي أكتيــف« املتطــورة املــزودة بهــا 

»مازدا« في حتســني كفاءة أداء الســيارة، وإتاحة متعة 
قيادة في الوقت نفســه، فا شــك في أن احلصول على 
متعة قيادة دون مجهود يًذكر يجعلك تشعر باحلياة!

حلول بارعة حتقق طفرات
لشــعور،  وفقــا  ســياراتهم  »مــازدا«  مهندســو  يصمــم 
اليقــني  علــم  يعلمــون  وهــم  ملواصفــات.  طبقــا  وليــس 
أنهــم ميضــون فــي املســار الصحيــح، ويشــعرون بثمرة 
مجهوداتهم حينما تبدو الســيارة وكأنها قد عادت إلى 
احليــاة، وقلــب كل ســيارة »مــازدا« هــو محركها- قوة 

حياتها.
تصميم »كودو«- نفخ الروح في السيارة

يهــب  الــذي  الــروح  حركــة  تصميــم  »كــودو«-  تطــور 
احليــاة إلــى الســيارة- عبــر تعزيــز التعبير الواســع لهوية 
»مــازدا« املتطــورة.  واســتقرت »مــازدا« علــى »املتانــة 
الدقيقــة« ككلمــة رئيســية، وحتــدث نفســها مــن أجــل 
حتســني مفهــوم »كــودو« ورفعــه إلــى مســتوى جديــد. 
واتبعــت »مازدا«، مســتلهمة في ذلك احلرف اليابانية 
هــو  ذلــك  ونتيجــة  اجلمــال،  ملســات  أدنــى  التقليديــة، 
مظاهــر خارجــي جريء ومتميز، وآخــر داخلي مينح 

جميع الركاب شعورا لطيفا.
ديناميكيات القيادة

ُزودت ســيارات جيــل »مــازدا« اجلديــد بتقنيــة نظــام 
أكتيــف-  ســكاي  مــن  األولــى   -G-Vectoring ضبــط 
العالــم  فــي  ضبــط  نظــام  أول  التقنيــة  تلــك  ومتثــل 
يقــوم بتغييــر عــزم دوران احملــرك اســتجابة ملدخات 

التوجيه.
وشــهدت ســيارات “مــازدا” حتســني أداء القيــادة مبــا 
يتماشــى مــع احلواس البشــرية، محققة بذلك الســلوك 
الديناميكي الذي يتوافق مع توقعات السائق، فضا عن 
إتاحــة ركــوب مريــح مع إتاحة احلد األدنــى من التأثير 
على جميع ركاب السيارة أيض. وتتميز املقصورة بأنها 
أكثــر هــدوًءا ، ممــا يتيــح إجــراء محادثات أكثــر راحة، 
كمــا توفــر املقاعــد اخللفية مســتويات أكبر مــن الراحة 

وسهولة االستخدام.
ديناميكيات قيادة ملهمة

إن التزام مازدا الثابت بصنع املركبات التي تثير اإلثارة 
والبهجة يتجلى في ديناميكيات القيادة املســتمدة من 
نظــام “أي-أكتيــف إيــه دبليــو دي” امللهــم املوثــوق فيــه 
والــذي يعــد متقدًمــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة واألداء 
أكثر من أي سيارة دفع رباعي كروس أوفر معاصرة.

مــازدا تفــوز بجائــزة
توب سيفتي بيك لعام 2021

الجتيازها جميع اختبارات معهد التأمني للسالمة على الطرق السريعة ...

كتب : خالــد عطيـــه 
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الســتار عــن  ســيارة  الرياضيــة تكشــف  للســيارات  الفــردان 
MC20 مــن خــال فعالية خاصــة اقيمت في معرض إيوان 
القصــار, بفنــدق الســانت ريجــس، حضرهــا عــدد مــن كبــار 
الذيــن  اإلعــام،  وســائل  وممثلــي  والضيــوف  الشــخصيات 

استمتعوا بعروض خاصة.
داغــر،  شــارلي  الســيد  قــال  املناســبة،  هــذه  علــى  وتعليقــاً 
املديــر العــام ملازيراتــي قطــر فــي شــركة الفــردان للســيارات 
وبرنامــج   MC20 ســيارة  بإطــاق  “نفخــر  الرياضيــة: 
Fuoriserie فــي قطــر فــي إطار جولتنا في منطقة الشــرق 
 MC20 األوســط وأفريقيا، وحيث ندشــن من خال سيارة
عصراً جديداً بأسلوب املميز الذي ال نحيد عنه، والذي يقوم 
علــى اجلــرأة والقــوة والتركيــز الدائــم علــى هدفنــا في منح 

عمائنا جتربًة فائقة اخلصوصية”.
أنهــا  إذ  فــي عصــر جديــد،  األولــى  وتعــد MC20 اخلطــوة 
متهــد الطريق نحو مســتقبل مازيراتــي من خال ما حتمله 
مــن مزايــا االبتــكار والتفّرد واجلــرأة. ومتتاز هذه الســيارة 
الفائقــة بتصميمهــا األنيــق الــذي يــوازن بدقة بــني مجموعة 
كبيــرة مــن العناصــر املتباينة، حيــث متزج أرقى مســتويات 
اإلتقــان والتصميــم الهندســي مــع الفخامــة واألداء العالــي، 
وتعكس جوهر سباقات السيارات مع تقدمي أفضل جتارب 

القيادة املمتعة. 
كمــا متتــاز الســيارة اجلديــدة بكفاءتهــا العاليــة مــن حيــث 
طابعهــا  تعكــس  والتــي  الهوائيــة  الديناميكيــة  املواصفــات 
الرياضي املميز، وهي تعمل مبحرك نيتونو اجلديد واملزود 
بســت أســطوانات بقــدرة 630 حصــان مــع عــزم دوران يبلــغ 
730 نيوتــن متــر، والذي يوفر تســارعاً للســيارة من وضعية 
السكون لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خال أقل من 2.9 
ثانيــة فقــط، وســرعة قصــوى تزيــد عــن 325 كيلومتــر فــي 

الساعة.
طابــع  إضفــاء  أيضــاً  للعامــة  اجلديــدة  احلقبــة  تتضمــن 
مخصــص علــى ســياراتها، حيــث مينــح برنامــج مازيراتــي 
Fuoriserie اجلديــد العمــاء فرصــة خــوض جتربة فريدة 
ضمــن ورشــة تخصيــص الســيارات التي ســيتم إنشــاؤها في 
مقــر العامــة الرئيســي مبدينــة مودينــا. وملســاعدة العمــاء 
املمكنــة،  التوليفــات  آالف  مــن  يائمهــم  مــا  اختيــار  علــى 
قمنــا بإنشــاء ثــاث مجموعات تصميم أساســية متثل نقطة 
جتّســد  والتــي  وفوتــورا،  ويونيــكا  كــورس  تشــمل  االنطــاق 
مبجموعها نقاط قوة العامة وقيمها، وتدمج األداء املذهل 

مع األناقة واالبتكار. 
كما تنضم إلى عروض برنامج Fuoriserie سيارة وحيدة 

وفريــدة مــن ســيارات كواتروبورتيــه التــي مت تصميمها في 
إطــار جهــود تعاونية مبتكــرة بني مركز مازيراتي ســينترو 
ستيلي وفريق جاراج إيطاليا اللذين جمعا بني اللون األبيض 
النقــي وألــوان قــوس قزح لتقدمي ســيارة تعكس جميع ألوان 
الطيــف. تُنتــج مازيراتــي مجموعــة متكاملــة مــن الســيارات 
الفريــدة ذات املظهــر املتميــز والطابــع االســتثنائي والشــهرة 
الواسعة. وبفضل أسلوبها املميز وتقنياتها املتطورة وطابعها 
مــن  عمائهــا  شــغف  العامــة  ســيارات  ترضــي  الفريــد، 
أصحــاب الــذوق الرفيــع، إذ لطاملــا شــكلت بحد ذاتهــا معياراً 
عاملياً للجودة في قطاع السيارات. وحتظى مازيراتي بسجل 
حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة 
الرياضيــة اإليطاليــة مــن  الســيارات  منهــا تعريــف مفهــوم 
حيــث التصميــم واألداء والراحــة واألناقــة والســامة، وتتــاح 
حاليــاً في أكثر من 70 ســوقاً مختلفة حــول العالم. وتتجلى 
هــذه العراقــة فــي ســيارات كواتروبورتيــه الرائدة، وســيارة 
الســيدان الرياضية جيبلي، وترايدنت أول ســيارة كهربائية 
رياضيــة  ســيارة  أول  وليفانتــي  العامــة،  تصميــم  مــن 
متعــددة االســتخدامات مــن مازيراتــي؛ ومت تصنيــع جميــع 
هــذه الطــرازات باســتخدام املــواد عاليــة اجلــودة مــع أفضــل 
احللــول التقنية ذات أرقى مســتويات التميز. وتوفر العامة 
مجموعــة متكاملــة مــن احملــركات التــي تشــمل محــركات 
واحملــركات  أســطوانات،  و8  أســطوانات   6 ذات  البنزيــن 
الهجينــة املــزودة بأربع أســطوانات، ومحركات الديزل ذات 
6 أسطوانات، فضاً عن محركات الدفع اخللفي ومحركات 
الدفــع الرباعــي. ومت تعزيز هذه الطــرازات الفاخرة مؤخراً 
مــن خــال إضافــة مجموعــة تروفيــو اجلديــدة، التــي تضم 
ســيارات جيبلــي وكواتروبورتيــه وليفانتي املــزودة مبحرك 
وتّوجــت  حصــان.   580 بقــدرة  االســطوانات  ثمانــي  قــوي 
 MC20 العامــة مجموعتهــا املتميــزة عبــر إضافــة ســيارة
الفائقــة اجلديــدة، والتــي تعمــل مبحــرك Nettuno املكــون 
مــن 6 أســطوانات، فضــاً عــن تزويدهــا بتقنيات مســتوحاة 
مــن ســيارات الفورمــوال 1، والتــي أصبحــت متاحــة للمــرة 
واليــوم،  القياســية.  الســيارات  إحــدى  ضمــن  اآلن  األولــى 
يتــم إنتــاج ســيارات مازيراتــي الرائــدة ضمــن ثاث منشــآت 
مختلفــة، حيث يتم تصنيع ســيارات جيبلــي وكواتروبورتيه 
مدينــة  فــي  أجنيلــي  جيوفانــي  أفوكاتــو  منشــأة  ضمــن 
فــي  ليفانتــي  وســيارات  تورينــو(،  )مبقاطعــة  غرولياســكو 
مصنــع ميرافيــوري فــي تورينــو. بينمــا يتــم تصنيــع ســيارة 
MC20 الفائقة في مدينة مودينا ضمن منشأة فيال سيرو 

مينوتي التاريخية.

الفردان للسيارات الرياضية تكشف الستار
عن مازيراتي MC20 الرياضية اخلارقة اجلديدة

في أولى إطالالتها في قطر ...


