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فوق العادة بكّل المقاييس

    

يعشق اإلجنليز ميثولوجيا أجدادهم، خاصة التي 
تنتمي إلى أساطير السحر والشعوذة، ومن أشهر 
صاحب  »آرثر«  امللك  أسطورة  اخلرافات  هذه 
وتؤكد  السحرية،  الصخرة  في  املغروز  السيف 
احلياة،  قيد  على  مازال  »آرثر«  أن  األسطورة 
»أفالون«  جزيرة  على  537م  عام  اختفائه  منذ 
وملزيد  أعوام،  سبعة  كل  وتظهر  تختفي  التي 
اجلزيرة  أن  األسطورة  مؤلفو  كتب  اإلثارة  من 
امللك  بخلود  يعتقدون  من  إال  عليها  يعثر  ال 
»آرثر« ، الذي سيظهر لينقذ بريطانيا العظمى 
من الكوارث وعندما تسأل ملاذا لم تظهر بركات 
امللك »آرثر« في احلرب العاملية األولى أو الثانية 
الذي  امللك  قصة  ويكملون  اإلجابة  يتجاهلون 
مع  جينيفر  اجلميلة  زوجته  هروب  اكتشف 
اللجوء  حق  وَطلبَا  النسلوت«،  »السير  عشيقها 
واحلماية من ملك فرنسا -أشد أعداء بريطانيا- 
امللك  جنون  ُجّن  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
العاشقني داخل األراضي  »آرثر« وقرر مطاردة 
الفرنسية، ما سهل األمر على ابنه من أخته غير 
الشقيقة »موردرد« أن ينقلب عليه ويسيطر على 
استفاقة  األسطورة عن  احلكم، وحتكي  مقاليد 
بالعاشقني،  اللحاق  في  فشله  بعد  »آرثر«  امللك 
الستعادة  بالعودة  مستشاريه  لرأي  ورضوخه 
مغتصبيها،  يد  من  مملكته  في  احلكم  زمام 
»آرثر«  امللك  جيش  بني  املواجهة  متت  وبالفعل 
معركة  في  قتل  الذي  »موردرد«  وجيش 
»آرثر«  امللك  أن  صحيح  537م،  »كامالن« 
بجروح  أصيب  األسطورة  حسب  ولكنه  انتصر 

إلى جزيرة  قاتلة، فتم تهريبه على منت زورق 
سحرية تُدعى »أفالون« موطن الساحرة »سيدة 
البحيرة املسحورة« حيث ُغرز سيف »آرثر« في 
»آرثر« سحريًا،  امللك  بتنومي  وقامت  الصخرة، 
ألكثر من 1800 عام! وذلك على عهدة الصحفي 
القنوات  أهم  مراسل  مور«  »ديفيد  اإلجنليزي 
امللك  لنا قصة  الذي سرَد  البريطانية،  اإلخبارية 
أشبه  »آرثر« مبوسيقى تصويرية، وأداء حركي 
بعرض فانتازيا على مسرح »أركوال« شرق لندن، 
واستطاع مبهارته التمثيلية أن يشتت ذهن الوفد 
البريطانية  العاصمة  إلى  حضر  الذي  الصحفي، 
كلوب  »ميني  طرازات  أحدث  تدشني  حلضور 
مان« أكبر وأطول وأقوى طرازات ميني صغيرة 
احلصرية،  والتقنيات  التفاصيل  كبيرة  احلجم، 
أبعد  إلى  النقل  عالم  انطالق  في  ساهمت  التي 
التي  السيارات،  تكنولوجيا  مستقبل  داخل  نقطة 
جعلت عالم السيارات قريب الشبه بعالم الهواتف 
تكنولوجيا  أشهر  ستة  كل  يطرح  الذي  الذكية، 
تأسر قلوب وعقول مستخدميها  بهواتف  جديدة 
العمالقة  هواوي  عالمة  جعل  ما  »ذكية«  بأفكار 
تطمح في املشاركة في بناء سيارة بحلول »ذكية« 
الذي  جوجل  البحث  محرك  تنافس  أو  لتواكب 
أعلن منذ سنوات دخوله مستقبل عالم السيارات 
ذاتية القيادة بأحدث تقنيات االتصاالت، وبأفضل 
في  »زكية«  املقابل  وفي  الذكية..  التكنولوجيا 
وطننا العربي هي أم زوجة مسؤول رفيع املستوى 
أرسل إليها رخصة قيادة دون أن تتعلم »زكية« 

القيادة ...هذا واهلل أعلم. 

رخصة قيادة )ذكية(
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عمر الفردان: بدأنا في تنفيذ استثمار ضخم على مساحة 45 ألف متر مربع

شركة صالح احلمد 
املانع تختتم 
مشاركتها بنجاح 
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ميليبول قطر

الراية تسلم الـ BMW لشقيق الفائزة باملسابقة الرمضانية
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ضمــن تقييــم )سكــاي تراكــس( ...

مطـار حمـد الدولـي
مرشح للفوز بجائزة )أفضل مطار في العالم 2021(

يفخــر مطــار حمــد الدولــي، باإلعــان عــن كونــه أحــد املرشــحني للفــوز 
بجائزة »أفضل مطار في العالم« لعام 2021 من مؤسسة سكاي تراكس 
العامليــة. ويطمــح املطــار فــي احلفــاظ علــى مكانتــه الرائدة بــني املطارات 
العاملية من خال تشجيع كافة مسافريه على املشاركة في استطاع رأي 
ســكاي تراكــس لقيــاس رضــا املســافرين حــول العالم. وتعد هــذه اجلائزة 
من أكثر اجلوائز املرموقة ضمن قطاع املطارات، ومعياراً اساسياً لتقييم 

اجلودة وخدمة العماء واملرافق بني أكثر من 550 مطاراً حول العالم.
وعلــى مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة، ارتقــى مطــار حمــد الدولــي فــي 
تصنيفــات ســكاي تراكــس اخلاصــة بـ«أفضــل مطــار فــي العالــم«، حيــث 
احتــل املرتبــة الثالثــة عاملياً في عام 2020، وذلك بفضل رؤيته املســتقبلية 
ونهجــه املبتكــر فــي عالــم املطــارات، الــذي مكنــه مــن تنفيــذ العديــد من 
التقنيــات املتقدمــة التــي ســاهمت في متكني املســافرين وتعزيــز مزاياه، 
ممــا جعلــه املطــار املفضل من قبل املســافرين حــول العالم. وخــال العام 
فــي  الطيــران  صناعــة  علــى  »كوفيــد-19«  جائحــة  تأثيــر  بــدأ  املاضــي، 
العالــم وعلــى حركــة املســافرين والطلــب علــى الشــحن اجلــوي وغيرهــا 
مــن العمليــات. واســتجابة لهــذه التحديــات غيــر املســبوقة، قــام مطــار 
حمــد الدولــي احلائــز علــى جوائــز عامليــة باتخــاذ تدابير صارمــة للصحة 
والســامة، معتمــداً أحدث التقنيــات املتقدمة واملبتكرة لتطوير العمليات 
التشــغيلية في املطار، مع إعطاء األولوية لصحة وســامة كافة املسافرين 

واملوظفــني. وقــد ســمحت هذه اإلجــراءات الشــاملة للمطــار باإلبقاء على 
أبوابــه مفتوحــة طيلــة فتــرة اجلائحــة، ممــا ســاهم فــي ضمان لم شــمل 
العائات ونقل البضائع األساسية ملختلف أنحاء العالم. وفي إطار تعزيزه 
لتجربة السفر، طبق مطار حمد الدولي العديد من التقنيات التكنولوجية 
املتقدمــة واملبتكــرة مثــل الروبوتــات املطهــرة املســتقلة بالكامــل وخوذات 
الفحص احلراري الذكية وأنفاق التطهير باألشــعة فوق البنفســجية. كما 
أدخــل املطــار أيضــاً مجموعة من االبتكارات التي من شــانها ضمان عدم 
التامــس بهــدف احلفــاظ علــى صحــة وســامة كافــة املســافرين والتــي 
شملت مختلف نقاط تسجيل الوصول الذاتي، والفحص األمني ملسافري 
العبور وغيرها، مما ســمح للمســافرين بالتنقل عبر كافة نقاط االتصال 
الرئيسية بأقل قدر من االتصال اجلسدي. من جانبه، قال املهندس بدر 
محمــد امليــر، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي مطار حمــد الدولي: »إن 
إجــراءات الســامة املختلفــة التــي اتخذهــا مطــار حمــد الدولــي للحــد من 
انتشــار فايــروس كورونــا »كوفيــد -19« تعــد إجنــازاً ملحوظــاً ليــس فقــط 
للمطــار، وإمنــا لدولــة قطر أيضاً. وهنا البد من تســليط الضوء على نهج 
مطــار حمــد الدولي املرن والفعال الذي ســاهم في ضمان تطبيق العديد 
من احللول املبتكرة بســرعة للتكيف مع األوضاع اجلديدة التي فرضتها 
اجلائحــة. نحــن فــي مطار حمــد الدولي التزمنــا باحلفاظ علــى عملياتنا  

التشغيلية وأن نكون اخليار األمن للمسافرين خال أصعب األوقات«.

هونـدا سيتـي 2021
تصميـــم راقـــي مــــع اداء متميـــــز

الدوحة خلدمات التسويق )دوماسكو( الوكيل احلصري ...

يُعــّد اجليــل اخلامــس مــن هونــدا ســيتي اجلديــدة بالكامــل 
سيارة السيدان األكثر طوالً وعرضاً في فئتها، والتي تخّطت 
التكنولوجيــة،  الراقــي، مزاياهــا  بفضــل تصميمهــا  املعاييــر 
الراحة التي ال مثيل لها، وسائل السامة املتطّورة، مع ريادة 
فئتهــا باالقتصاد في اســتهاك الوقود، فتحات ملكيف الهواء 

في اخللف ووسائل االتصال املتطّورة.
املفهوم الكبير

بالكامــل  اجلديــدة   2021 لســيتي  الكبيــر  املفهــوم  يعتمــد 
علــى “ســيارة الســيدان الطموحــة” التــي متنــح األشــخاص 
الطموحــني والســاعني إلــى ثقــة أعلــى فــي احليــاة لارتقاء 
مبســتوى حياتهــم. ترتكــز ســيتي اجلديــدة بالكامــل علــى 
مفهومنــا الكبيــر الذي تدعمه القيم األساســية لســيتي من 
تصميــم ذكــي ومســاحة داخلية مذهلة. كذلــك مت إضافة 
قيمة »القــــوة” بناًء على الطلب في الشرق األوسط. سيتي 
2021 اجلديدة بالكامل هي منوذج لســيارة ســيدان أصيلة 

تتمّيز بالثقة، األمان والذكاء.

تصميم وشكل خارجيان جديدان متاماً
مت إعداد مفهوم التصميم اخلارجي لسيتي 2021 اجلديدة 
بالكامــل “علــى أحــث طراز” بهدف إيجــاد تصميم ميكنه 
أن يعتمــد ويرتكــز علــى التطــّور الفائــق لهــذا العصــر. جــاء 
متمّيــزاً بخطــوط حادة تعطي انطباعــاً عالياً لهيكلها، تبدأ 
من األضواء األمامية املضاءة خال النهار )DRL(  ومتتد 
خطــوط التصميــم بطــول اجلانــب و فوق مقابــض األبواب 
متامــاً، ثــم تندمــج مــع األضــواء اخللفية ثاثيــة األبعاد. مت 
االرتقــاء بهــذه الواجهــة اجلريئــة إلــى مســتوى أعلــى مــن 
خــال دمج األضــواء األمامية نوع LED بالكامل مع خلية 
مــن 9 أضــواء LED منّظمــة في صــف في فئة EX فقط، 
نــوع  النهــار )DRL( مدمجــة مــن  أضــواء مضــاءة خــال 
LED في جميع الفئات وإشارة لانعطاف نوع LED على 
شــكل L فــي جميــع الفئــات، ممــا مينحها شــكاً وإحساســاً 
رياضَيــني ومتطّوَريــن. يعــرض الشــبك العلــوي فــي األمام 
وجــه اجلنــاح الصلب واملميز من هوندا، كما ينقل الســيارة 

إلــى مســتوى عــاٍل مــن األناقة والرقــي. كذلــك، تتمتع فئة 
EX بأضــواء للضبــاب نــوع LED في األمام، كما توجد في 

جميع الفئات أضواء للضباب نوع LED في اخللف.
شفرة كاتانا في حركة 

بوحــي مــن شــفرة كاتانــا اليابانيــة، وهي نوع من الســيوف 
القدمــاء،  الســاموراي  اســتخدمها محاربــو  التــي  املنحنيــة 
تتبع ســيتي اجلديدة بالكامل اســتمرارية األضواء مع خط 
جانبــي حــاد يُبــرز إطالتهــا وطولهــا الراقيــني. ميتــد هــذا 
اخلــط املمّيــز مباشــرة مــن األضــواء األماميــة وصــوالً إلــى 
األضــواء اخللفيــة ليعطــي حتديــداً لشــكلها ويجعــل غطــاء 
احملــرك يبــدو أطــول، ممــا مينــح الســيارة انطباعــاً بدقــة 

وأيروديناميكية مذهلتني.
أصبحــت ســيتي اجلديــدة بالكامــل أطــول وأعــرض ممــا 
مينحها وقفة عريضة، ويرتقي بصورتها كســيارة سيدان 
فاخــرة. إزاداد الطــول بـــ 90 ملــم والعــرض بـــ 60 ملــم مع 

صندوق أمتعة كبير احلجم. 

LX Sport - فئة رياضية جديدة بالكامل
ألول مــرة فــي عام 2021، تقدم ســيتي اجلديــدة بالكامل 
فئًة جديدة متاماً وهي سيتي LX Sport. يضفي مفهوم 
األســود  باللــون  رياضيــة  خارجيــة  ملســات   LX Sport
لتعزيــز عامــة City التجاريــة  ويعطيهــا إطالة رياضية. 
مت تقــدمي هــذه الفئــة لتقــوم بجــذب العمــاء األصغر ســناً 
ولإلضافــة إلــى القطــاع الرياضــي املخصــص للشــباب فــي 

هوندا. من بني أبرز مزايا الفئة الرياضية هناك:
جنــاح هوائــي صلــب مــن هوندا بلون أســود المع مع شــبك 

على شكل خلية نحل
مقابض أبواب بلون الهيكل

مرايا بلون أسود المع
أضواء للضباب مع زينة على شكل زعنفة

هوائي على شكل زعنفة قرش باللون األسود
LED أضواء خلفية نوع

جناح هوائي أسود على غطاء صندوق األمتعة

Sport شعار
عجات من األملنيوم قياس 16 بوصة بشكل ماسي 

تصميم داخلي رحب مع مزايا فخمة
حتقيــق رؤيــة واضحة أثناء القيادة، مع توازن بني االنفتاح 
واألمــان. هــذا هو SO-KAI أو التصميــم احملّفز ملقصورة 
القيــادة في جيل هوندا ســيتي اخلامس اجلديدة بالكامل. 
عمل مفهوم الرؤية الديناميكية على تنظيم تصميم لوحة 
العــدادات بطريقــة جتعلهــا تقع في مســتوى رؤية الســائق. 
لــم يّدخــر جيــل هونــدا ســيتي اخلامــس اجلديــدة بالكامل 
أي جهــد فــي مواصلــة الطمــوح بتحقيــق الرحابــة والراحة 
داخــل الســيارة. بوحي من إعطاء األولوية للركاب، تســتند 
التصاميــم الداخليــة على فلســفة “احلد األقصى لإلنســان، 
احلــد األدنــى لآللــة” مــن هونــدا. فــي هــذه احلالــة، تلتقي 
بشــكل رائــع املســاحة الداخليــة التــي مت ابتكارهــا بعناية مع 
الرحابة الواسعة لألرجل وتصميم مقصورة القيادة املوّفر 

للراحة لكي يقّدموا جتربة قيادة مذهلة.
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عروضهــا  أحــدث  عــن  التجاريــة  الفــردان  شــركة  أعلنــت  
الترويجيــة على إطــارات كونتيننتال املميزة و العالية اجلودة  
ليحصــل كل مــن يشــتري 3 إطارات كونتيننتــال املختارة على 
الرابــع مجانــاً علــى ان يكــون بنفــس الســعر أو أقــل، باإلضافة 

الى تعبئة نيتروجني وفحص بطارية مجاناً.
فرصة مميزة

وبهذه املناســبة يقول الســيد شــمبيل باســط مدير عام شركة 
الفــردان التجاريــة »يســرنا اليــوم اإلعــان عن العــرض املميز 
فرصــة  الكــرام  لعمائنــا  لنقــدم  ســلوى  طريــق  فــرع  فــي 
مميــزة للحصــول على اطاراتهم املفضلة لســياراتهم وفحص 
بطارياتهــم اســتعدادا لفصــل الصيــف. ويضيــف »ونحــن فــي 
شــركة الفردان التجارية إحدى شــركات مجموعة الفردان، 
متخصصــون فــي تقــدمي اخلدمات عالية اجلــودة في مجال 
خدمــات اإلطــارات مبا فيهــا الترصيــص وامليزانية وخدمات 
الغيــار  قطــع  بعــض  توفيــر  الــى  باإلضافــة  الزيــت،  تغييــر 

والبطاريات”
إطارات أكثر اعتمادية وصديقة للبيئة

وقــد تأسســت شــركة كونتيننتــال أي جــي األملانيــة، املنتجــة 
إلطارات كونتيننتال املتميزة في عام 1٨٧1، والتي تتخصص 
فــي مجــال صناعــة إطارات آمنة، انســيابية، والتي تتاءم مع 
كافــة أنواع الســيارات واملركبــات، واملصممة خصيصا لتتاءم 
مــع الطرقــات املختلفة ودرجات املناخ املتنوعة عامليا. مبا في 
ذلــك الظــروف املناخيــة وكافــة الطرقات في قطــر. وتتميز 
أيضا إطارات كونتيننتال بأنها األكثر اعتمادية وبأنها صديقة 
للبيئــة. وقــد جنحــت شــركة كونتيننتــال أي جــي بالوصــول 
إلــى أعلــى مرتبــات النجــاح عامليا بفضل تزويد الســوق العاملي 
باالنســيابية  تتســم  التــي  االطــارات  مــن  واســعة  مبجموعــة 
كمــا تتميــز بتصميمهــا وفــق أحــدث التقنيــات والتكنولوجيــا 
املتقدمة بفضل جهود الشركة املستمرة في البحث والتطوير 

بهدف تقدمي األفضل دائماً لكافة عمائها.

أحدث وأرقى اخلدمات
وتهــدف شــركة الفــردان التجاريــة إلــى تقدمي األفضــل دائما 
لكافــة عمائهــا، وخصيصــا مــا يتطلبــه الســوق القطــري مــن 
والبطاريــات.  اإلطــارات  مجــال  فــي  واملنتجــات  اخلدمــات 
واملعاييــر  القيــم  علــى  احلفــاظ  إلــى  أيضــا  الشــركة  وتســعى 
العاليــة التــي تتســم بهــا، وينعكــس ذلك علــى خدماتهــا عالية 
اجلــودة ومنتجاتهــا العاملية، فضا عن صالة عرضها الراقية 
املعتمديــن  الفنيــني  مــن  وفريقهــا  احلديــث،  الطــراز  ذات 
دوليــا واملدربــني عامليــا. كمــا نوهت شــركة الفــردان التجارية 
عــن خططهــا التوســعية في دولــة قطر، والتي تشــمل إطاق 
خدمــات جديــدة فــي الســوق القطري تهدف لراحــة عمائها 
في السوق القطري و التي سوف تعكس ذوق الشركة الرفيع، 
باإلضافــة إلى تقدمي املزيــد من املنتجات العاملية واخلدمات 

املميزة.
عامات رائدة

مــن  منتجــات  توفرهــا  التــي  التجاريــة  العامــات  وتشــمل 
شركات متعددة اجلنسيات رائدة عاملياً مثل: »كونتيننتال«، 
املخصصــة  والفعالــة،  اآلمنــة  لإلطــارات  املصّنعــة  الشــركة 
ذات  واملركبــات  التجاريــة  واملركبــات  الســياحية  للســيارات 
العجلتــني؛ و«كاســترول”، الشــركة الرائــدة فــي مجــال إنتــاج 
زيــوت التشــحيم والشــحوم واخلدمــات ذات الصلــة للعمــاء 
والصناعــة  الســيارات  قطاعــات  فــي  واملُســوقني  واملوّزعــني 
واخلدمات البحرية والطيران والتنقيب عن النفط وإنتاجه؛ 
و«فيام” FIAMM وهي شركة منتجة وموّزعة لبطاريات 
 YIGIT ”الســيارات والبطاريــات الصناعيــة؛ و«يجيــت اَ كــو
AKU، وهــي شــركة اســتثمارية رائدة في مجــال البطاريات 
فــي تركيــا، تصــل طاقتهــا اإلنتاجية الســنوية إلــى 5,000,000 
وهــي   ،Federal Mogul موغــول”  و«فيديــرال  بطاريــة؛ 
شــركة رائــدة فــي مجــال تصنيــع وتوريــد قطــع غيــار مــا بعد 
البيــع املمتــازة للســيارات، وتزويــد منتجــات املعــدات األصلية 
املثبتــة في املصنع للســيارات والشــاحنات واملركبــات التجارية 

والزراعية وتطبيقات السكك احلديدية والفضاء.

الفـردان التجاريـة
تطلق عرضها اجلديد على إطارات كونتيننتال

إطـــارات أكثــر اعتماديــة وصديقــة للبيئــة ...
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الوكيــل احلصــري  الوطنيــة  الســيارات  اعلنــت شــركة 
لعامة مازدا في السوق القطري عن طرحها ألحدث 
الرباعــي ٧  الدفــع  2021 ذات   CX9 طــرازات مــازدا
مقاعــد التــي تلبــي طموحــات عشــاق وعمــاء عامــة 

مازدا التي تصنع بأنامل املبدع الياباني . 
تشتهر سيارة مازدا الرياضية متعددة االستخدامات 
CX9 املتميزة بتحسينها الامتناهي وإتقانها الذي ال 
مثيــل لــه لتقــدمي جتربة عمــاء اســتثنائية في جميع 

أنحاء العالم.
أحــدث مجموعــة مــن Mazda CX9 2021 متاحــة 
اآلن مــع الشــركة الوطنيــة للســيارات ،الوكيــل الوحيــد 
لســيارات Mazda فــي قطــر، معروضــة فــي صالــة 
 4 تتوفــر  النصــر.  منطقــة  فــي  تقــع  حديثــة  عــرض 
أنــواع مختلفــة مع أكثر امليزات تقدًما وباقات الشــراء 
بأسعار تتراوح من11٧الف ريال قطري إلى 165الف 

ريال قطري.

تتحقــق امللكيــة اخلاليــة مــن املتاعــب لســيارة مــازدا 
CX9 اجلديــدة لضمــان »راحــة البــال« للعميــل مــن 
مــن  محــدود  غيــر  بضمــان  خدمــة  حزمــة  خــال 
كيلومتــرات ملــدة 5 ســنوات مــع خدمــة املســاعدة على 

الطريق.
متويــل  خطــط  اختيــار  أيًضــا  للعمــاء  وميكــن  هــذا 
إلــى جانــب  داخليــة مرنــة تخضــع ملوافقــة االئتمــان 

طرق الدفع العادية.
هــذا وتعتبر مــازدا عامة جتارية متميزة للســيارات 
ذات قيمــة عاليــة مع تصميم فريد وتقنيات مبتكرة 
العامــة  مازالــت  مــازدا  يابانــي.  وتصنيــع  وجــودة 
التجاريــة الوحيــدة مــع غالبيــة طرازاتهــا صنعــت فــي 

اليابان ومتوفرة في منطقة الشرق األوسط..
متطــور  تصميــم  علــى   CX9 مــازدا  حصلــت  وقــد   
وعصــري والذي تســميه مــازدا » كــودو روح احلركة 
» والذي يضفي مزيداً من  براعة اجلودة والتصميم  

 CX9 مــازدا  ســيارات  مــن  اجلديــد  للجيــل  املتألــق 
مــن  االنتهــاء  مت  فقــد   ،  2021 لعــام  كليــا  اجلديــدة 
وضــع اللمســات النهائيــة  الداخليــة للســيارة مــن قبــل 
مهندســني  كان شــغلهم الشــاغل هــو االهتمــام بــأدق 
التفاصيــل ، اضافــة الــى االحدث في وســائل االتصال 
املتمثلــة  الســامة  وتقنيــات  الــركاب  راحــة  ووســائل 
فــي تكنولوجيــا » آي – اكتــف ســينس » اضافــة الى ان 
املصــورة الداخليــة للســيارة تضــم ٧ كراســي جميعهــا 
جتمــع ما بني قمة الفخامة واجلاذبية والتي تفضلها 
مت  فقــد   ، للمحــركات  وبالنســبة   ، العائــات  دائمــا 
تزويــد مــازدا CX9  مبحــرك تيربــو ســعة 2.5 لتــر ، 

250 حصان.
قمة الكفاءة للسيارات العائلية :

يوفــر محــرك  الشــحن التيربو » اســكاي اكتف جي » 
قمــة الكفــاءة واألداء للوصــول الــى مســتويات جديــدة 
مــن متعــة القيــادة ، فاحلقن املباشــر حملــرك التيربو 

يعمــل علــى تســريع عــزم الــدوران ، اضافــة الــى كونه 
وزيــادة  الوقــود  باســتهاك  يتعلــق  فيمــا  اقتصــادي 
تعزيــز القيــادة السلســلة واآلمنــة علــى الطرقــات من 
والتــي  اكتــف »  تكنولوجيــا » ســكاي  احــدث   خــال 

تنفرد بها  االجيال اجلديدة من مازدا كلياً . 
يأتــي احملــرك بســعة 2,5 لتــر ينتــج 420  نيوتــن متــر 
مــن عــزم الــدوران ، حيث يتصل هذا احملــرك بناقل 
حركة اوتوماتيكي ينقل احلركة الى العجات بنظام 
الدفــع الرباعــي ، ويقــوم التيربــو  بالتحكــم فــي تدفق 

الهواء والعوادم  حسب سرعة دوران احملرك 
ديناميكيات القيادة الذكية :

شــعوراً  اجلديــد   التيربــو  الشــحن  محــرك  مينحــك 
بالهيــكل   املتعلقــة  االبتــكارات  باالســترخاء  وتســاعد 
 CX9 الى جانب املواد املستخدمة جلعل سيارة مازدا

اخف وزناً واكثر اماناً وصابة .
ميتاز الشاســيه بقوائم هندســية في االمام  وتصميم 

متعــدد الوصــات مــن اخللف ، ومتت هندســة نظام 
الدفــع بــكل العجــات  I- Active AWD  مــن اجليــل 
اجلديد ملازدا ، بحيث متنح قيادة تتســم بالثقة  على 
اي ســطح طريــق  بينمــا تســاهم فــي الوقــت ذاتــه فــي 

التوافق البيئي .
متثــل  تكــون  اينمــا  واالتصــاالت  التكنولوجيــا   قمــة 
تكنولوجيــا اجليــل اجلديــد مــن مــازدا cX9  اتصــال 
متكامــل بــني االنســان والســيارة ، واتصــال فــوري مع 
العالــم حينمــا تكــون علــى الطريــق ، فهــذا مــا مينحه 
واآللــة االنســان  بــني  التفاعــل  واجهــة  مــن  كل  لــك 

  MZD Connect املتطــورة مــن مــازدا ونظام  HMI
النشــطة  القيــادة  عــرض  شاشــة  لتشــمل  باإلنترنــت 
Active Driving Display ، حيــث ميكنــك بالعديــد 
مــن املميــزات وذلــك من مركــز القيــادة اخلاص بك 
خلــف عجلــة القيــادة بفضــل وجــود كل مــن اجهــزة 

القياس ومفاتيح التحكم املوضوعة بشكل مثالي .

السيارات الوطنية
تطرح احدث طرازات مازدا CX9 اجلديدة كليا

رياضية متعددة االستخدامات مع 7 مقاعد انيقة ...
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فــي اطــار التعــاون بني جريــدة الراية وشــركة 
الفــردان للســيارات احــدى شــركات مجموعــة 
الفــردان فقــد مت تســلم خالــد املطــوع ســيارة 
BMW نيابــة عــن شــقيقته آمنــة املطــوع بعــد 
فوزهــا باجلائــزة الكبــرى فــي مســابقة الرايــة 
الفــردان  شــركة  مــن  املقدمــة  الرمضانيــة 

للسيارات.
هــذا وقــد قــام األســتاذ عبــداهلل غــامن البنعلــي 
املهنــدي رئيــس التحريــر والســيد عمــر حســني 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  عضــو  الفــردان 
عبــد  والســيد  الفــردان،  ملجموعــة  التنفيــذي 
العامــة  العاقــات  رئيــُس  األنصــاري  العزيــز 
بتســليم  والطباعــة  للنشــر  اخلليــج  بشــركة 
اجلائــزة لشــقيق الفائــزة، وذلــك مبقر شــركة 

الفردان للسيارات.
مجموعــة  بدعــم  التحريــر  رئيــس  وأشــاد 
الفردان مســابقات الرايــة الرمضانية ودورها 
فــي إثــراء الثقافــة واملعرفــة وخدمــة املجتمع، 

الرايــة  بــني  االســتراتيجية  الشــراكة  مثمنــاً 
ومجموعــة الفــردان. وتقــدم بالتهنئة لشــقيق 
التوفيــق  متمنيــاً  الكبــرى،  باجلائــزة  الفائــزة 
فــي  احلــظ  يحالفهــم  لــم  الذيــن  للمشــاركني 

املسابقات املقبلة،
ومن جانبه تقدم السيد عمر حسني الفردان، 
بالتهنئــة للفائزة بســيارة BMW في مســابقة 
الرايــة الرمضانيــة، مؤكــداً حــرص مجموعــة 
جريــدة  مــع  شــراكتها  تعزيــز  علــى  الفــردان 
الرايــة، مبينــاً أن املســابقة الرمضانيــة املقبلــة 
تتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيس شركة 

الفردان للسيارات.
وأعرب عن تفاؤله مبســتقبل ســوق الســيارات 
خــال العــام اجلــاري، وزيــادة املبيعات خاصة 
في ظل عودة النشــاط االقتصادي إلى طبيعته 
بفضــل جهــود الدولــة فــي مكافحــة فيــروس 
عمليــات  وتســريع   ،)19 ـ  )كوفيــد  كورونــا 
التلقيــح، مشــيراً إلــى أن الفترة الراهنة تشــهد 

إقباالً على عمليات الشراء والصيانة.
تواصــل خطــط  الشــركة  أن  الفــردان  وكشــف 
بــدأت  حيــث  القطــري،  الســوق  فــي  التوســع 
فــي ينايــر املاضــي فــي تنفيــذ اســتثمار ضخــم 
فــي جــري الســمر وهــي عبــارة عــن منصــات 
خاصة بالصيانة والتخزين وعرض الســيارات 
ألــف  إلــى 45  املســتعملة، علــى مســاحة تصــل 
متــر مربع وذلك لضمــان توفير أعلى معايير 

اخلدمة لعمائنا. 
وقال : »الفردان للســيارات مهتمة بالسيارات 
الكهربائيــة مبــا يتماشــى مــع خطــط الدولــة، 
حيــث أن جميــع الــوكاالت التابعــة لنــا تتوســع 
األخيــر مــن  الربــع  املجــال. وخــال  فــي هــذا 
العام اجلاري ستطرح BMW ثاث موديات 
أول  ونحــن  الكهربائيــة.  للســيارات  جديــدة 
شــركة تتعــاون مــع مؤسســة كهرمــاء فــي هذا 
الصدد حيث قمنا بتركيب 6 محطات لشــحن 

املركبات الكهربائية«.

ومن جهته هنأ الســيد عبــد العزيز األنصاري، 
الفائــزة بســيارة BMW وذلك خال املســابقة 
مــن  واملقدمــة  الرمضانيــة  للرايــة  الكبــرى 
بالتعــاون  الفــردان للســيارات، مشــيداً  شــركة 
الوطيــد بــني شــركة اخلليــج للنشــر والطباعــة 

ومجموعة الفردان.
وتوجه بالشــكر إلى شــركة الفردان للســيارات 
الرايــة  ملســابقات  املتواصــل  دعمهــا  علــى 
الرمضانية والتي تهدف إلى إثراء املعرفة لدى 
القــراء، معربــاً عن ســعادته باالهتمــام الكبير 
الــذي يحظــى به ملحق الرايــة الرمضانية من 
قبــل املواطنــني واملقيمــني، حيــث يقــدم امللحق 
متنوعــة  وموضوعــات  حصريــة  تغطيــات 

ومسابقات مميزة.
للنشــر  اخلليــج  شــركة  إن  االنصــاري  وأكــد 
مســاهمتها  تعزيــز  علــى  حتــرص  والطباعــة 
فــي خدمــة املجتمع من خــال تقدمي محتوى 
إعامــي شــامل وهــادف يلبــي تطلعــات القراء 

ويعكس التطور الكبير الذي شــهدته الصحافة 
في دولة قطر.    

هــذا وأعرب خالد املطوع، عن ســعادته بفوزه 
شــقيقته باجلائــزة الكبرى في مســابقة الراية 
إلــى أن اســرته حتــرص  الرمضانيــة، مشــيراً 
على املشــاركة في جميع مســابقات الراية التي 

تثري املعرفة لدى املواطنني واملقيمني.
وقــال إن الرايــة متثــل منصــة إعاميــة رائــدة 
بدعــم مــن مصداقيتها والشــفافية التي تتميز 
بهــا فــي طرح املوضوعــات املختلفة التي تخدم 
املجتمــع، متوجهــاً بالشــكر إلــى جريــدة الرايــة 
وشــركة الفــردان للســيارات علــى تنظيم هذه 

املسابقة السنوية املميزة.
 BMW وأشــار املطــوع إلــى أن وكالــة ســيارات
تقــدم موديــات رائعــة تســتحوذ علــى اهتمــام 
محبــى اقتناء الســيارات الفاخــرة، موضحاً أنه 
لــم يتوقــع أن يفــوز أحــد أفــراد أســرته بهــذه 

اجلائزة القيمة.

BMW الراية تسلم الـ
لشقيق الفائزة باملسابقة الرمضانية

مقدمــة مــن الفــردان للسيـــارات ...

عمر الفردان: بدأنا في تنفيذ استثمار ضخم على مساحة 45 ألف متر مربع

أول شركة 
تتعاون مع 

مؤسسة 
كهرماء في 

إنشاء 6 محطات 
لشحن املركبات 

الكهربائية



األثنين 9 شعبان 1٤٤2 هـ 22 مارس 2021 م العدد )365(
6

شركة صالح احلمد املانع
تختتم مشاركتها بنجاح في معرض ميليبول قطر

العــام  الوكيــل  املانــع،  احلمــد  صالــح  شــركة  أكــدت 
لســيارات نيســان فــي دولــة قطــر، دعمهــا املســتمر 
الداخلــي والدفــاع املدنــي  للمعــرض الدولــي لألمــن 
)ميليبــول قطــر( حيــث كانــت »الراعــي الباتينــي« 
لهــذا احلــدث املميــز. واســتمر املعــرض الــذي يقــام 
كل ســنتني مــن 15 إلــى 1٧ مــارس 2021 فــي مركز 

الدوحة للمعارض واملؤمترات.
وخــال املعــرض، دعــت شــركة صالــح احلمــد املانــع 
الزوار من كبار الشــخصيات واملسؤولني احلكوميني 
مــن  مجموعــة  علــى  قــرب  عــن  نظــرة  إلقــاء  إلــى 
مركبــات نيســان باتــرول التــي تعتمدها قــوى األمن 
فــي  الســريعة  االســتجابة  الداخلــي وقــوى وهيئــات 
مهامهــا. إلــى جانــب ذلــك، يعتمد احلــرس األميري 
وخلويا والفزعة واجليش على هذه املركبات القوية 
ذات الدفع الرباعي، وتضم العديد من مزايا السامة 
حمــاة  متكــن  التــي  املتقدمــة  والتكنولوجيــا  العاليــة 
الوطن من الوصول إلى مواقع األحداث واالســتجابة 
حلــاالت الطــوارئ على كافة الطرقات وفي مختلف 
الظــروف، لتشــكل بذلــك عنصــراً رئيســياً لتلبية نداء 

الواجب واخلدمة.
وكشــفت الشــركة خــال املعــرض أيضــاً عن النســخة 
اجلديدة من نيســان أكس-تيرا 2021، والتي شهدت 
اخلارجــي  التصميــم  ناحيــة  مــن  كبيــرة  حتســينات 
واملقصــورة الداخلية. وتوفر نيســان أكس-تيرا 2021 
علــى  للتغلــب  والقــوة  والفخامــة  والراحــة  الســامة 

كثبان الصحراء وكافة ظروف القيادة.
وعّبر السيد هشام صالح املانع، رئيس مجلس اإلدارة 
املديــر التنفيــذي لشــركة صالــح احلمــد املانــع، عــن 
ســعادته باملشــاركة فــي ميليبــول قطــر 2021 وقال: 
ميليبــول  معــرض  مــن  جــزءاً  نكــون  بــأن  »نفتخــر 
الوطنــي  األمــن  متطلبــات  يلبــي  الــذي   2021 قطــر 
والدفــاع املدنــي حتــت ســقف واحــد. لقــد كان شــرفاً 
لنــا عــرض مســاهمتنا خلدمــات األمــن والطــوارئ 
فــي قطــر وتعزيز الشــراكة مــع ميليبــول قطر الذي 
يعــرض أحــدث ما تواجد فــي العالم من التكنولوجيا 
التــي متكــن قطر مــن تعزيز أمنها«. بــدوره أضاف 
الســيد نســيم مورانــي، املديــر العــام لقســم الســيارات 
بالشــكر  »نتقــدم  املانــع:  احلمــد  شــركة صالــح  فــي 
جهودهــم  ونقــدر  املعــرض  منظمــي  إلــى  اجلزيــل 
القيمة والتزامهم لتأمني ســامة الزوار والعارضني 
علــى حــّد ســواء. لقــد حقــق املعــرض جناحــاً مبهــراً 
علــى الرغم من الظــروف والتحديات التي فرضتها 
جائحــة كوفيــد-19. ويشــرفنا تعزيــز هــذه العاقــة 
وتقــدمي الدعــم املتواصــل لواحــد من أهــم الفعاليات 
واملعــارض املنتظــرة فــي قطــر«. ووفــرت النســخة 
الثالثة عشر من ميليبول قطر والدفاع املدني منصة 
حيويــة ملشــاركة املعرفة واآلراء حــول التطورات التي 
تشــهدها قطاعات األمن والدفاع املدني وتكنولوجيا 
الطــوارئ واإلنقاذ. ورحــب املعرض بأكثر من 6600 
زائــر و150 عــارض مــن مختلــف قطاعــات األمــن 
مــن ضمنهــا األمن الســيبراني، ســامة الطرق، أمن 

الضواحي، والدفاع املدني.

عرضت أقوى وأحدث مركبات نيسان
التـــي تخـــدم أغــــراض األمــــن واحلمايـــــة ...

تشرفنا بزيارة 
معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية 

جلناح نيسان في 
املعرض حيث 

إستقبله  السيد هشام 
صالح املانع

السيد هشام صالح 
املانع، رئيس مجلس 

اإلدارة واملدير 
التنفيذي ملجموعة 

شركات صالح احلمد 
املانع في إفتتاح 

ميليبول
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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

نكتشــف اليوم جتربة قيادة لواحدة من اهم ابداعات 
فيــراري والتــي اتخــذت مــن العاصمة االيطالية اســماً 
لهــا انهــا فيــراري  رومــا والتــي جُتســد أســلوب احليــاة 
اإليطالــي الفاخــر، التــي جــرى تطويرهــا فــي مصنــع 
جتمــع  حيــث  اإليطاليــة،  مارانيللــو  مبدينــة  الشــركة 
السيارة بني التفاصيل اجلمالية املُتقنة والقوة اجلبارة 
واملرونــة العاليــة، مــا مينــح الســائقني جتربــة قيــادة 
اســتثنائية وممتعة مبعنى الكلمة. كما جُتســد السيارة 
أرقــى مفاهيــم التصميــم اإليطاليــة العريقــة، لتقــدم 
بذلــك صــورًة معاصــرة وحقيقيــة عــن منــط احليــاة 
الهــادئ والراقــي الــذي متيــزت بــه مدينــة رومــا فــي 
خمســينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما منح 

السيارة تسميتها املميزة، روما.
هــذا و تتميــز رومــا بلمســات رياضيــة مثــل ســيارات 
فيــراري األخــرى، لكنها في الوقت نفســه تختلف في 
بعــض التفاصيــل عن معظم ســيارات فيــراري، حيث 
ناحــظ شــبك التهويــة ديناميكي الــذي يأتي بتصميم 
جديــد منســجم مع الواجهــة األمامية وحتتــوي أجزاء 
 LED تفتــح تلقائيــا عند الضــرورة، األضــواء األمامية
يتوســطها خــط ضــوء يعطيهــا شــكل جــذاب، وجنــد 
أن تصميــم األضــواء ميتــد بالعــرض، بعكــس معظــم 
ســيارات فيراري اللي تأتي األضواء فيها بالطول، كما 
ناحظ عدم وجود أي فتحات على الواجهة األمامية 

وهذا يعطيها شكل جميل.

’فيــراري  ســيارة  التصميميــة، متتــاز  الناحيــة  ومــن 
رومــا‘ بخطــوٍط واضحــة وُمتقنــة تنم عن مســتوياٍت 
يرتكــز تصميمهــا  إذ  واألناقــة.  التناســق  مــن  رفيعــة 
علــى األبعــاد املُتناغمــة والتفاصيــل اجلماليــة املتوازنــة 
واألنيقــة، املُســتمدة مــن احلرفيــة اإليطاليــة العريقــة 
وتقاليــد ’فيــراري‘ التــي تتجلــى بوضوح في ســياراتها 
تــي  جــي   250’ والســيما  الوســطي،  احملــرك  ذات 
بيرلينيتــا لوســو‘ و’250 جــي تــي‘ التــي تتســع ألربــع 
تصميميــة  بلغــة  اجلديــدة  الســيارة  وتنفــرد  ركاب. 
املُتقــن  التصميــم  وأصالــة  روعــة  تظهــر  حديثــة 
واملتكامــل. كمــا حتتفــظ الســيارة باخلطــوط األنيقــة 
واللمسات الرياضية التي لطاملا مّيزت جميع سيارات 

’فيراري‘.
وقــد حــرص مهندســو ’فيــراري‘ علــى تطويــر عــدة 
تقنيات مبتكرة لضمان أعلى مستويات األداء لسيارة 
وأصالــة  نقــاء  علــى  احلفــاظ  مــع  رومــا‘،  ’فيــراري 
التصميــم ضمن فئتها. ويشــمل ذلك التصميم املبتكر 
القابــل للتحريــك واملدمــج بساســة  للجنــاح اخللفــي 
وأناقــة مــع الزجــاج اخللفــي؛ حيــث ُصمــم بطريقــٍة 
العصريــة  بالتفاصيــل  االحتفــاظ  طويــه  عنــد  تتيــح 
األنيقــة للســيارة، وتضمن قوة اجلر الســفلية املطلوبة 
مــع  للســيارة، خاصــة  االســتثنائي  بــاألداء  لاســتمتاع 

إمكانية نشره تلقائياً أثناء القيادة بسرعاٍت عالية. 
ثمــان  مــن  مكــّون  مبحــرٍك  الســيارة  زّودت  وقــد 

 620 إلــى  تصــل  جبــارة  قــوة  ذو   )V٨( أســطوانات 
حصــان بخــاري عنــد ٧500 دورة فــي الدقيقــة، ممــا 
يجعلهــا األقــوى ضمــن فئتهــا. وينــدرج هــذا احملــرك 
ضمــن عائلة محركات ’فيــراري‘ التي فازت بجائزة 
علــى  ســنوات  ألربــع  للعــام‘  دولــي  محــرك  ’أفضــل 
التوالــي. وميتــاز هــذا احملــرك بنظــام ’إدارة التســارع 
املتغّيــر‘ الذي يضمن اســتجابة فورية عند تعديل قوة 
العزم بشــكل يتناســب مع الســرعة. وبفضل اســتخدام 
البنزيــن، حظيــت ســيارة  فاتــر لتصفيــة جســيمات 
’فيــراري رومــا‘ بتركيــز دقيــق جلهة تعزيــز الصوت 
تصميمــه  إعــادة  مت  والــذي  العــادم،  لنظــام  املهيــب 
بالكامل، مع إزالة كامتات الصوت وإدخال صمامات 
التفافيــة جديــدة. كمــا زّودت الســيارة بعلبــة تــروس 
جديــدة ُمدمجــة بثمــان ســرعات مــع قابــض مزدوج 
)DCT(، وهــي أخــف مبقــدار 6 كغ عن ســابقتها ذات 
الســبع ُســرعات. وإلــى جانــب تقليــل اســتهاك الوقــود 
واالنبعاثات، تتيح علبة السرعة التبديل بني السرعات 
بساســٍة ومرونــة أكبــر، ممــا يضمــن اســتجابة عالية 
للسيارة على الطرقات املفتوحة، فضاً توفير جتربة 
قيادة مريحة وعالية الكفاءة أثناء القيادة في شوارع 

املدن وخال أوضاع إيقاف وتشغيل السيارة.
إلــى  رومــا‘  ’فيــراري  شاســيه  تصميــم  ويســتند 
تكنولوجيــا التصميــم بنــاًء على وحدات مســتقلة، التي 
طورتهــا شــركة ’فيــراري‘ خصيصــاً لطرازاتهــا مــن 

اجليــل اجلديــد. ومت إعــادة تصميــم كل مــن الهيــكل 
والشاسيه بغية اعتماد أحدث تقنيات اإلنتاج املتقدمة 
واملزايــا املبتكــرة لتخفيــض الــوزن، مــع العلــم أن ٧0٪ 
مــن مكونــات الســيارة تُعتبر جديدة كليــاً. عاوًة على 
الوســطي  احملــرك  ذات  الســيارة  هــذه  تتمتــع  ذلــك، 
مبقصورة كوبيه مثالية تتسع ألكثر من راكبني )+2(، 
كمــا تتميــز بأفضــل نســبة للــوزن/ القــوة ضمــن فئتهــا 

)2,3٧ كغ/ حصان بخاري(.
من جهة ثانية، زّودت سيارة ’فيراري روما‘ بأحدث 
أنظمــة ديناميكيــات القيادة املتطــورة من ’فيراري‘، 
ومن أبرزها نظام ’التحكم بزاوية االنزالق اجلانبي‘ 
)النســخة 6.0( الــذي يُســتخدم ألول مــرة فــي طــراٍز 
رياضــي مــن ’فيراري‘، باإلضافــة إلى مفتاح التحكم 
اخلمــس  ذو  )مانيتينــو(  القيــادة  بنظــام  اإللكترونــي 
أوضاع، و’نظام فيراري لتحســني الديناميكية‘ الذي 
يتحكــم بزاويــة االنحــراف عــن طريــق ضبــط ضغــط 
الفرامل بشكٍل هيدروليكي في مساند املكابح، بهدف 

رفع مستوى األداء والتحكم.
وبالنســبة ملقصــورة القيــادة فــي ســيارة ’فيــراري إف 
196‘، حــرص مصممــو ’مركــز فيــراري للتصميــم‘ 
على تبّني تصميم عملي جديد كلياً، يهدف إلى ابتكار 
خليتني منفصلتني لكٍل من الســائق والراكب، وهو ما 
يعكــس تطــوراً الفتــاً ملفهــوم قمــرة القيــادة املزدوجــة 
الــذي يتماهــى مــع كامل مكّونــات املقصــورة بدالً من 

الســابقة.  النســخ  فــي  القيــادة كمــا كان احلــال  لوحــة 
ويســتمد التصميم الداخلــي روعته من إعادة تصميم 
 ،)HMI( واجهة التحكم التفاعلية بني اإلنســان واآللة
لتكــون محصلــة ذلــك حتقيــق تطــور نوعــي فــي هــذا 
القيــادة اجلديــدة  اإلطــار؛ حيــث يشــمل ذلــك عجلــة 
الطريــق،  علــى  ’الســامة  فلســفة  مــن  املســتوحاة 
والتحكــم الكامــل بعجلــة القيادة‘، مما مُيكن الســائق 
من استخدام جميع عناصر التحكم اللمسية للسيارة، 
ويحول دون إبعاد يديه عن عجلة القيادة. من ناحية 
بقيــاس 16 بوصــة  الســيارة شاشــة  أخــرى، تتضمــن 
تضــم مجموعــة العــدادات الرقميــة التي تزود الســائق 
بجميــع املعلومــات الضروريــة، فــي حــني توفر شاشــة 
التحكــم العموديــة قيــاس ٨.4 بوصــة وشاشــة العرض 
اجلديدة املخصصة للركاب جتربة استخدام مبسطة 
وســهلة. كما ويســمح مفتاح ’فيــراري‘ اجلديد املزود 
بفتــح   )Comfort Access( املريــح  الدخــول  بنظــام 
الســيارة عــن طريــق ملــس زر بجــوار املقبــض اجلديــد 
فــي البــاب. عــاوًة علــى ذلــك، تقــدم الســيارة جتربــة 
قيــادة ممتعــة ومريحــة للغاية في الرحــات اليومية 
مبصابيــح  تزويدهــا  بفضــل  الطويلــة،  والرحــات 
أماميــة متقدمــة بتقنيــة )Matrix LED( و’أنظمــة 
فيــراري املتقدمــة ملســاعدة الســائق‘ )ADAS(، التــي 
تتوافــر بشــكٍل اختيــاري، والتــي تشــمل ’نظــام تثبيــت 

السرعة التكيفي‘.

جتربة قيادة فيراري روما
التي جتسد األسلوب اإليطالي الفاخر

... )V8( تقدمها عالمة احلصان اجلامح مبحرك ثمان أسطوانات
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شــاركت شــركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه  الوكيل 
الوحيــد لســيارات تويوتــا فــي قطــر كراعــي رئيســي 
ملعــرض ميليبــول  2021 في نســخته 13 من 2021.  
الدوليــة  املعــارض  أحــد  هــو  قطــر  ميليبــول  ويعــد 
الرائــدة لألمــن الداخلــي والدفــاع املدنــي في الشــرق 
األوســط والــذي يقام في مركــز الدوحة للمعارض 

. )DECC( واملؤمترات
هــذا وقــد اقيــم معــرض  ميليبــول قطــر كل عامني 
في الدوحة حتت الرعاية الكرمية حلضرة صاحب 
الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد 
املفدى، تتشــرف شــركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه 

ميليبــول  فعاليــات  جلميــع  كبيــر  بشــكل  برعايتهــا 
قطر منذ عام 1996.

آل  عبداجلليــل  الرحمــن  عبــد  الســيد  اســتقبل 
عبــداهلل  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  عبدالغنــي، 
عبدالغنــي وإخوانــه، معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة، الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبد 
العزيــز آل ثانــي والوفد املرافق في جناح تويوتا. كما 
حضــر افتتــاح املعرض الســيد أر كي مورغــان املدير 
التنفيذي باإلنابة باإلضافة الى كبار مديري شركة 

عبد اهلل عبد الغني وإخوانه.
و كان نصيــب شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه 

متــر مربــع  املعــرض منصــة ومســاحتها 3٧1  فــي 
املســتخدمة  حيــث مت عــرض تويوتــا النــد كــروزر 
مــن قبــل شــرطة النجــدة )الفزعــة(، والنــد كروزر 
وســيارة  الصناعــي،  األمــن  قبــل  مــن  املســتخدمة 
مؤسســة  تســتخدمها  التــي  كــروزر  النــد  إســعاف 
حمــد الطبيــة باإلضافــة إلى تشــكيلة تويوتا هايبرد. 
أطلقــت شــركة عبــد اهلل عبــد الغني وإخوانه ســيارة 
تويوتــا كــوروال كــروس الهايبــرد اجلديــدة كلًيــا فــي 
املعرض والتي تعد عضًوا جديًدا في تشــكيلة تويوتا. 
مــع إطــاق كــوروال كــروس الهايبرد، متتلــك تويوتا 
األن 6 سيارات هايبرد والتي تشمل كوروال هايبرد 

وكامــري هايبــرد وســي أتــش أر هايبــرد و راف 4 
هايبرد و هاياندر هايبرد.

مليليبــول  الرئيســي«  الرســمي  »الراعــي  بصفتهــا 
قطــر، تدعــم شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه 
احلدث بأســطول من ســيارات تويوتا ولكزس لنقل 
املشــاركني الذيــن ســيحضرون احلــدث. مت تعيــني 
ســيارات تويوتــا ولكــزس كـــ »الســيارات الرســمية« 

لهذا احلدث.
دائمــا  وإخوانــه  عبــد اهلل عبدالغنــي  شــركة  تتطلــع 
إلــى املســتقبل وحرصــت دائما علــى رعاية رســالتها 
فــي مجــال  األول  املركــز  للحفــاظ علــى  املؤسســية 

صناعــة الســيارات فــي قطــر. كونهــم رواد الســوق ، 
فقد كان تقليدهم الثري هو دعم األحداث الكبرى 
التــي ترعاهــا احلكومــة فــي البــاد. مع ســجل ألكثر 
مــن 50 عاًمــا مــن اخلدمــة فــي قطــر ، أصبحــت 
شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه مرادًفــا لــوالء 
مــن  شــركاتهم  تاريــخ  تعزيــز  ويســعدهم  العمــاء 

خال هذه الرعاية.
إدارة شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه  انتهــزت 
أخــرى  املنظمــني ملنحهــم فرصــة  لشــكر  الفرصــة 
لرعاية معرض ميليبول قطر مرة أخرى ، متمنيا 

للحدث كل النجاح.

عبد اهلل عبد العني وإخونه
الراعي الرسمي الرئيسي مليليبول قطر 2021

اعلنت عن تدشني تويوتا كوروال كروس الهايبرد اجلديدة كليا ...
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أستـون مارتـن
تعـود بقـوة إلى سباقـات فورمـوال1

للمــّرة األولــى فــي تاريــخ هــذه الرياضة، ســتحمل 
اثنتــان مــن ســيارات األمان والســيارات الطبية في 
بالعامــة  اخلــاص  األجنحــة  شــعار   1 الفورمــوال 

البريطانية الفاخرة. 
وطورت الشركة الرائدة نسخة من أستون مارتن 
فانتــاج أقــوى ســيارة تنتجهــا الشــركة حتــى اآلن – 
وُجّهــزت خّصيصــاً للمهمــات احلساســة والتدخــل 
والتحكّــم بوتيــرة أي فعاليــة تشــارك فيهــا أســرع 
فريــق  أجــرى  كمــا  العالــم.  فــي  الســباق  ســيارات 
مؤّهــل، فــي مقــّر الشــركة بجايــدون، حتســيناٍت 
كبيــرة علــى هيــكل الســيارة وكفــاءة الديناميكّيــة 
الهوائّيــة، مــع عــّدة تعديــات إضافيــة أخــرى تلّبي 
متطلبــات االحتــاد الدولــي للســيارات، مــا يجعلهــا 
األداء  ملســتوى  واألمثــل  اجلديــدة  األمــان  ســيارة 

الرفيع الذي متتاز به فانتاج.
فــي حــني ســتتولى أســتون مارتــن دي بــي إكــس، 
أول ســيارات العامة في فئة الســيارات الرياضية 
الطبيــة  الســيارة  مهمــة  االســتعماالت،  متعــددة 
قّوتهــا  لتســتعرض   ،1 فورمــوال  فــي  الرســمية 
وقدراتهــا اخلاصــة فــي االنطــاق الســريع لتقــدمي 

الدعم في حاالت الطوارئ.
أســتون مارتــن فانتــاج – ســيارة األمــان الرســمية 

لسباقات فورموال1
االســتعداد  أهبــة  علــى  مارتــن  أســتون  ســتكون 
ملواجهــة أي طــارئ فــي مســار الســباق، مــع بيرنــد 
االحتــاد  عّينــه  الــذي  األملانــي  الســائق  مايانــدر، 
الدولــي للســيارات لقيــادة ســيارة األمان الرســمية 
مــن  أكثــر  مــدى  علــى  فورمــوال1  ســباقات  فــي 

عشرين عاماً. 
وحتــت إشــراف جلنــة مراقبــة الســباق، يتــم نشــر 
ســيارة األمــان فــي األحــوال اجلوية الســيئة أو عند 
وقــوع حــادث، حيــث يتولــى البريطانــي ريتشــارد 
داركر، الســائق والســائق املساعد الســابق، مسؤولية 
احلفــاظ علــى أمــان الســيارات املشــاركة، والتدّخل 
في الوقت املناســب ملســاعدة مســؤولي احللبة على 

معاجلة أي حادثة بأمان.
ســيارات  إطــارات  حــرارة  درجــة  تنخفــض  وقــد 
األمثــل،  املســتوى  دون  الســرعات  فــي  فورمــوال1 
مــا يجعــل أوقــات اللفــة الســريعة عنصــراً أساســياً 
لســيارة األمان الرســمية في أي ســباق فورموال1. 
توبايــاس  كّلــف  املســؤولية،  هــذه  مــن  وانطاقــاً 
مويــرز، الرئيــس التنفيذي لشــركة أســتون مارتن 
الجوندا، الفريق الهندســي لتحســني ســيارة فانتاج 
الرياضية، والتركيز على حتسني أدائها في احللبة 

وتعزيز أوقاتها في قطع اللفة.

ومتثلــت النتيجــة في قّوة أكبر مبقــدار 25 حصاناً 
لتصــل إلــى 535 حصانــاً، مــع محــّرك V٨ املــزود 
بشــاحن توربينــي مزدوج ســعة 4.0 ليتــر، ما يتيح 
قــدرة أداء مذهلــة للتســارع مــن 0-60 ميــل فــي 
الســاعة فــي غضــون 3.5 ثانيــة فقــط. وأصبحــت 
ذروة عــزم دوران احملــّرك التــي بقيــت عنــد 6٨5 
نيوتــن متــر أكثــر اســتدامة لفتــرة أطــول. وخضــع 
الســائق  إضافيــة متنــح  لتعديــات  احلركــة  ناقــل 
إحساســاً أفضــل باالجتــاه والدقــة والتحكــم خال 
االنتقــال إلى التروس العليا والدنيا. ويشــّكل شــبك 
املقّدمــة مــع معــّوق الهــواء األمامــي اجلديــد قــوة 
ضاغطــة مبقــدار 155.6 كيلوجــرام عنــد الســرعة 
200 كــم فــي الســاعة، وهــي أكثــر بـــ 60 كيلوجرام 
قياساً بالقوة التي تنتجها فانتاج في السرعة ذاتها. 
وامتــدت التعديــات إلــى نظــام التعليــق والتوجيــه 
واملخّمدات، فضاً عن عّدة تفاصيل أسفل الهيكل 
لزيــادة صابتــه مــن اجلهــة األماميــة. إلــى جانب 

علــى  واعتمــاد  شــاملة  هوائيــة  أدوات  مجموعــة 
إطــارات ذات عــرض جانبــي منخفــض، مــا مينــح 
الرســمية  األمــان  أســتون مارتــن فانتــاج، ســيارة 
لســباقات فورمــوال1 جميــع األدوات للتعامــل مــع 

حلبات الفورموال 1.
وتشــتهر أســتون مارتــن حــول العالــم بنجاحاتهــا 
املتميزة في سباقات السيارات الرياضية، وآخرها 
االنتصــار فــي عــدة فئــات العــام املاضــي في ســباق 
لومــان 24 ســاعة للتحّمل، حيــث حصدت العامة 
لقب أفضل الشركات املصّنعة املشاركة في البطولة 
التي ينظمها االحتاد الدولي للســيارات. وســاهمت 
التطورات الهندســية املســتمدة من هذه النجاحات 
األمــان  ســيارة  فــي  املوجــودة  النظــم  دعــم  فــي 
الرســمية للفورمــوال1. وحتتــاج ســيارة األمان إلى 
متطلبــات فريــدة، حيــث ينبغــي أن متتلــك قــدرة 
االنتقــال مــن الســرعات القصــوى إلــى البطيئة في 
املســار بــدون احلاجــة للّفة التبريــد، وهو ما يجعل 

والقــوي عنصــراً  املوثــوق  اإلدارة احلراريــة  نظــام 
أساسياً في األداء. وبعد تطوير نظام تبريد مثبت 
الفعاليــة في الظروف القاســية ودرجات احلرارة 
تــي 4  الســباق فانتــاج جــي  املرتفعــة علــى ســيارة 
احلائــزة علــى عــدة جوائــز، نقلــت أســتون مارتــن 
هــذه التكنولوجيــا إلــى ســيارة األمــان، وأضافــت 
مزيــداً مــن الفتحــات علــى غطــاء احملــرك لدعــم 

مزيد من التبريد.
ونظــراً العتمادها على إطارات بيريللي القياســية 
ســيارة  تزويــد  مت  للطرقــات،  واملخصصــة 
الكربــون  مــن  املصنوعــة  الفرامــل  بنفــس  األمــان 
والســيراميك في فانتاج، مع إضافة قنوات مكابح 
إضافيــة مخفيــة داخــل شــبك املقدمــة للمســاعدة 

في التبريد.
وتأتي سيارة األمان مشابهة للسيارة التي يقودها 
فريق أســتون مارتن كوجنيزانت للفورموال1، مع 
طــاء أخضــر فــاحت جديــد كليــاً ســيتمّيز بــه فريق 

أســتون مارتــن ريســينج عــام 2021، مت تطويــره 
خصيصــاً لاحتفــال بعــودة العامــة التجاريــة إلــى 
سباقات الفورموال1 بعد أكثر من 60 عاماً. ويبرز 
مشتت الهواء األمامي مع شريط أرجواني جانبي، 
التــي حققــت  واملــرادف لســيارات أســتون مارتــن 
النجاح في الســباقات، ومت اســتخدامه مؤخراً في 
ســيارة فانتــاج التي شــاركت فــي منافســات بطولة 
االحتــاد  ينظمهــا  التــي  التحّمــل  لســباقات  العالــم 
الدولــي للســيارات. كمــا متتــاز ســيارة األمــان فــي 
فورمــوال واحــد1 بتجهيزاتهــا املخّصصة واملعتمدة 
مــن االحتــاد، مثــل هوائيــات الراديــو املثبتــة علــى 
بتقنيــة  لألرقــام  خلفيــة  ولوحــة  الســيارة،  جســم 
LED، مــع شــريط إضــاءة مخّصص من مصابيح 

LED على السقف طّورته أستون مارتن. 
ويســتند شــريط املصابيــح علــى قاعــدة مــن ألياف 
الكربون فوق خط السقف. ويتألق املظهر اجلانبي 
بتقنيات الديناميكّية الهوائّية املصّممة لتوفير أقل 
حــّد ممكن من املقاومة، مع تدّفق محّســن للهواء 
املصابيــح  وتضــيء  الكبيــر.  اخللفــي  اجلنــاح  نحــو 
البرتقاليــة بلــون ســاطع علــى احلــواف اخلارجيــة 
األمــان  ســيارة  دخــول  عنــد  اإلضــاءة  لشــريط 
الرسمية لسباقات فورموال1 إلى احللبة. ومبجّرد 
الســباق،  متصــّدر  أمــام  موقعهــا  فــي  تصبــح  أن 
يومــض ضــوء بلــون أصفــر ســاطع فــي املنتصــف، 
ليشــير إلــى ضــرورة التــزام جميع الســيارات بعدم 
التجــاوز، ويضــيء مصباحان أخضــران مركزيان 
وجتاوزهــا  الســيارات  مــرور  يصبــح  أن  مبجــّرد 
أمــراً آمناً. كما تضيء املصابيح األمامية واخللفية 
بأمــان. وتُظهــر  الســيارات  توزيــع  فــي  للمســاعدة 
لوحة األرقام اخللفية عبارة Safety Car مضاءة 
مبصابيــح LED، وبشــكل واضــح للســيارات التــي 
تكــون خلفهــا بغــض النظر عــن الظــروف اجلوية. 
ومت تركيــب كاميــرا خلفيــة على شــريط املصابيح 
للحصــول علــى صــورة مباشــرة فــي مــرآة ثانيــة 
للرؤية اخللفية داخل املقصورة، ما يســمح للسائق 

املساعد مبراقبة أي نشاط في اخللف.
الطبيــة  الســيارة   - إكــس  بــي  دي  مارتــن  أســتون 

الرسمية لسباقات فورموال1
مســؤولية  العــام  هــذا  مارتــن  أســتون  ستتشــارك 
السيارة الطبية لسباقات فورموال1، مع سيارة دي 
بي إكس بقيادة الســائق جنوب األفريقي آالن فان 
در ميرفي، والذي يبلغ من العمر 41 عاماً. وعلى 
غــرار ســيارة األمــان، متتــاز الســيارة الطبيــة بلون 
طائهــا األخضــر واخلــاص بفريــق أســتون مارتن 

ريسينج.

ألول مرة )فانتاج( الرياضية سيارة األمان الرسمية ...
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حتت الرعاية الكرمية حلضرة صاحب السمو 
الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد 
املفــدى، انطلقــت مبركــز الدوحــة للمعــارض 
واملؤمتــرات فعاليــات معــرض ميليبــول قطــر 
املتخصــص في األمن الداخلي والدفاع املدني، 

الذي تنظمه وزارة الداخلية
الوكيــل  للســيارات،  الفــردان  شــركة  عرضــت 
احلصري واملوزع املعتمد ملجموعة BMW في 
 ،BMW قطر، مجموعة مختارة من سيارات
والتــي توفــر أعلــى درجــات احلمايــة واألمــان 
 2021 ميليبــول  معــرض  فــي  والرفاهيــة 
املتخصــص في األمــن الداخلــي والدفاع املدني 
من 15 إلى 1٧ مارس. وقد شــملت الطرازات 
 Protection  BMW X5 ســيارة  املعروضــة 
 45e  xDrive  BMW X5 وســيارة   ،VR6
الهجينــة. كمــا تعــرض ثــاث دراجــات ناريــة 
فائقة من عامة BMW Motorrad، وهي: 
 ٨50  BMW Fو  ،  RT-P  1250  BMW R

.GT 400 BMW Cو ،GS-P

يوفــر طــراز Protection VR6 BMW X5 و 
املزودة بقياس احلماية من هجمات األسلحة 
الناريــة والســرقة واالختطــاف، وقــد أصبحت 
السيارة هي االختيار االفضل و األمن لرؤساء 
الــدول ورجــال األعمــال البارزيــن واملشــاهير 

على مستوى العالم.
 BMW X5  وكانــت ســيارة احلمايــة األمنيــة
أســاس  علــى  صنعــت  Protection VR6قــد 
ضمــن   )SAV( الرياضيــة  األنشــطة  مركبــة 
الفئــة الفاخــرة، حيــث يصعــب متييــز ســيارة 
اجلديــدة   Protection VR6  BMW X5
عــن ســيارات BMW X5 التقليديــة من حيث 
والتصميــم  القيــادة،  وديناميكيــات  املظهــر 
بأقصــى  تتمتــع  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  الفائــق، 
بأعلــى  الســيارة  تأتــي  الســرية.  مــن  مســتوى 
مســتوى مــن الدعــم عنــد تداخــل الــدروع فــي 
أو  األبــواب  مفاصــل  مثــل  احلساســة  املناطــق 

الفجوات أو الوصات بني الهيكل والنوافذ.
الفائقــة  والطاقــة  الســريعة  االســتجابة  متيــز 

فــي  أســطوانات  ثمــان  مــن  املكــون  للمحــرك 
 4.4 ســعة   ،BMW X5 محــركات  مجموعــة 
لتر، ليولد طاقة قصوى قدرها 390 كيلوواط 
بــني  تتــراوح  / 530 حصــان، وســرعة دوران 
5500 و6000 دورة فــي الدقيقة، أما التســارع 
من صفر إلى 100 كم/ساعة فيكون خال 5.9 
ثانيــة فقــط. كمــا توفــر وحــدة الطاقــة أقصى 
عــزم دوران يبلــغ ٧50 نيوتــن متــر عنــد 1٨00 
دورة في الدقيقة، ويســتمر حتى 4600 دورة 
 BMW X5 في الدقيقة. لذلك، تعتبر ســيارة
Protection VR6 اجلديــدة أقوى ســيارة في 
البيئة التنافسية. وتعد األسس التي تقوم عليها 
 )2009  BRV( للرصــاص  املقاومــة  املركبــات 
 )2010 ERV( واملركبــات املقاومــة لانفجــار
مقاومــة  الختبــار  دوليــاً  بــه  املعتــرف  املعيــار 
الرصاص واالنفجار للمركبات احملمية بشكل 
خــاص. وإضافــة إلــى ذلــك، يضمــن النمــوذج 
وهيــكل  الزجــاج  بــني  فتحــات  وجــود  عــدم 
لهجــوم  اســتخدامها  ميكــن  والتــي  الســيارة 

للتســرب  املقــاوم  آخــر. كمــا يضمــن اخلــزان 
وحمايــة الشــظايا الســفلية احلمايــة فــي جميع 
األوقــات. يوفــر التدعيــم اإلضافي الــذي يضم 
مواد األمان الفوالذية واأللياف املركبة حماية 
معتمــدة ضد هجمــات الطائرات بــدون طيار 
بشــحنات متفجرة من فئــة DTG5. للتواصل 
الســيارة دون احلاجــة  مــع األشــخاص خــارج 
تركيــب  مت  النوافــذ،  أو  األبــواب  فتــح  إلــى 
نظــام اتصــال داخلــي. وكإجراء أمنــي إضافي، 
يعــد قياســياً، وتشــتمل  الهجمــات  فــإن منبــه 
 Protection VR6  BMW X5 جتهيــزات 
اجلديــدة إطــارات ذات خصائص قابلة للســير 
فــي  الســيارة  اســتمرار  تضمــن  هــواء  بــدون 

القيادة حتى بعد فقدان ضغط اإلطارات.
 BMW باإلضافة إلى ذلك، فإن إطاق سيارة
معــرض  خــال  اجلديــدة   xDrive45e  X5
ميليبــول يلبــي متطلبــات الســيارات الصديقــة 
الســيارة  وتأتــي  مســتوى.  اعلــى  علــى  للبيئــة 
بوحدة دفع جتمع بني محرك بنزين سداسي 

األســطوانات علــى خــط واحــد، يتميــز بتقنيــة 
أحــدث  مــع   BMW TwinPower Turbo
تقنيات BMW eDrive. أدى التقدم املســتمر 
املــزودة  الهجينــة  الدفــع  فــي مجــال وحــدات 
بقابس للشحن إلى زيادة إنتاج الطاقة إلى 290 
كيلو واط / 394 حصان، وهو حتســن ملموس 
بالنســبة ملــدى القيــادة باالعتمــاد علــى الطاقة 
الكهربائية واخلفض الكبير باستهاك الوقود 
مقارنــًة  الكربــون  أكســيد  ثانــي  ومســتويات 
اســتهاك  معــدل  يتــراوح  الســابق.  بالنمــوذج 
 xDrive45e BMW X5 الطاقــة فــي ســيارة
اجلديدة بني 2٨.3 و23.1 كيلو واط في الساعة 
كمــا   .)WLTP ملعيــار  )وفقــاً  كيلومتــر  لــكل 
زادت السرعة القصوى عند القيادة باستخدام 
الطاقــة الكهربائيــة وحدها مــن 120 إلى 135 
الرباعــي،  الدفــع  لنظــام  ونتيجــة  كم/ســاعة، 
بالســيارة  املنــاورة  ميكــن   ،BMW xDrive
بأمــان حتى في املواقف الصعبة، على الطريق 

املعبدة وغير املعبدة بسرعة عالية.

الفردان للسيارات
BMW تعرض سيارة احلماية االمنية الفائقة من

ضمن فعاليات معرض ميليبول 2021 


