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تستحق األفضل ..

800 0003  |  qatar.maserati.com مجموعة طرازات مازيراتي 

فوق العادة بكّل المقاييس

    

باع قراط األرض وماكينة الري ومحراث األجداد 
باع  العجوز،  وبعلها  اجلاموسة  باع  ثم  اليدوي، 
واشترى جراًرا  عائلته  ما ميلك من ميراث  كل 
نادى  احلقول،  أبواب  كل  طرق  نقًدا،  زراعًيا 
لإليجار  زراعي  جرار  األسواق:   في  الناس  بني 
كبيرة من  الفقراء، كسب عطف شرائح  بأسعار 
بتقسيط  األخير  عرضه  بعد  خاصة  العمالء، 
جنح  احلصاد،  موسم  بعد  ملا  تأجيله  أو  اإليجار 
»أطلس  بــ  الشهير  احلافي  عائلة  ابن  »عوض« 
احلافي« أن يجمع ثروة كبيرة تقدر بـ 24 جراًرا 
زراعًيا و3 سيارات نقل ثقيل و7 باصات مكيفة، 
للنقليات  أطلس  شركة  أمام  جميعهم  اصطفت 
والسياحة،  وعن أصل لقب »أطلس« كونه يشبه 
أطلس اإلغريقي الذي يحمل الكرة األرضية على 
عادل  دراسته  زميل  عليه  أطلقه  فقد  ظهره، 
أصبح  حتى  العلمي  مشواره  أكمل  الذي  الفار، 
مسميات  »علم  الطوبونيميا  علم  في  دكتور 
احلافي  عائلة  ابن  اكتفى  حني  في  األماكن« 
بشهادة متوسطة، حتول من طالب إلى تاجر بعد 
وفاة والده، ليصبح التاجر أطلس الذي لم يكمل 
الطوبونيميا،  أستاذ  صديقه  من  أشهر  تعليمه 
الذي لقي استهزاًء من أغلب احمليطني به نظراً 
جلهلهم بتخصصه، ويقال إن أحد أقاربه ذهب 
السعال! عندها  إليه يطلب وصفة دوائية توقف 
أخبره الدكتور عادل الفار بأنه ليس طبيبًا بل هو 
قريبه  فقال  األماكن،  مسميات  علم  في  دكتور 
العناوين؟!  دكتور في وصف  أنك  أفهم  ساخًرا: 

الغريب أنه عندما دخل »أطلس احلافي« عليهم 
يد »احلافي«  نحو  الدكتور وجرى  نهض قريب 
بوصفة  علينا  يبخل  له: صديقك  قال  ثم  يقبلها 

دواء ويتحجج بأنه دكتور في وصف العناوين.
ُكثر ال يعلمون عن علم  أناًسا  الغريب أن هناك 
اللغوي ألسماء  الذي يهتم باألصل   ، الطوبونيميا 
التي ترتبط  األماكن واملناطق اجلغرافية خاصة 
لغته  حيث  من  اإلنسان  بكينونة  وثيق  بشكل 
الطوبونيميا   تكلم في علم  أهم من  و  وثقافته، 
احمليط  أصل  تتبع  عندما  خاصة  أفالطون  هو 
أطالنطس  قارة  فيه  اختفت  الذي  األطلسي 
ويعتقد  امليالد،  قبل   2000 برمودا   مثلث  داخل 
دائمي  كانوا  أطالنطس  قارة  أن حكام  أفالطون 
الزيارات واالتفاقات مع  املصريني القدماء الذين 
استقبال  تصور  جدارية،  املعابد  أحد  على  نقشوا 
أطالنطس  قارة  حكام  ألحد  الثاني  رمسيس 
إن  ويقال:  النفاثة،  الطائرة  تشبه  مركبة  داخل 
األطلسيني أول من غزوا الفضاء ويرجح أن ذلك 

سبب لعنة اختفاء قارة اطلنطس.
أما عن لعنة الفلوس فقد وافق الدكتور الفار على 
التاجر أطلس احلافي الذي لم يكمل  العمل عند 

تعليمه.
وهذا ليس غريبًا على منطقتنا العربية  التي ال 
متانع ان متنح  الدكتوراة  لراقصة ويقال عنها 
وهناك  الشرقي«  »الرقص  في  دكتوراة  إنها 
»عاملة«...  لقب  الراقصة  على  يتطلقون  من 

هذا واهلل أعلم.

دكتوراة في العناوين
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الفردان اوتوموتيف الراعي الرسمي ملباريات منتخبنا الوطني

مهندس
أحمد السباعي:
أهم مستجدات 
عالم السيارات 

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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تقــدم شــركة ناصــر بــن خالــد ملراكــز الصيانــة، 
خالــد  بــن  ناصــر  شــركات  ملجموعــة  التابعــة 
فــي  بــوش  التجاريــة  للعالمــة  املعتمــد  والوكيــل 
صيانــة  خدمــات  علــى  خاصــاً  عرضــاً  قطــر، 
مركبــات النــد كروزر من طــرازات العام 2008 

ولغاية 2015.
االســتفادة  اآلن  املركبــات  هــذه  ملــالك  وميكــن 
 %50 بخصــم  املتمثــل  احلصــري  العــرض  مــن 
علــى اجــور االيــدي العاملــة و 35% علــى اســعار 
قطــع الغيــار العاليــة اجلــودة. ويتضمــن العرض 
أربــع باقــات مختلفــة ميكــن للعميــل االختيــار 

مــن بينها وفقــاً الحتياجاته ومتطلبات الصيانة 
اخلاصة مبركبته.

مــن  العــرض  فــي  املطروحــة  الباقــات  تتــدرج 
الباقــة االساســية الــى الباقــة الشــاملة. اذ تتبايــن 
محتويــات الصيانــة فــي كل باقــة لتبتــدىء مــن 
)زيت محرك وفلتر فقط( في الباقة االساسية 
حتتهــا  ينــدرج  التــي  الشــاملة  بالباقــة  وتنتهــي 
فلتــر  الهــواء,  فلتــر  والفلتــر,  احملــرك  زيــت   (
املقصــورة الكربونــي املعــزز, شــمعات االحتراق, 
البطاريــة, املكابح االمامية واخللفية, وشــفرات 

املساحات(.

فــي هــذا الصــدد قــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن 
نواف آل ثاني، املدير التنفيذي لقطاع الســيارات  
فــي مجموعــة ناصــر بــن خالــد: »يســرنا تقدمي 
النــد  مركبــات  علــى  املميــز  اخلدمــة  عــرض 
بــوش  مــن خدمــات  العمــالء  ليســتفيد  كــروزر 
الرائــدة. بــوش معروفة عاملياً بجــودة منتجاتها 
وخدماتهــا الراقيــة واملوثوقــة التــي تعكــس قيــم 
أعلــى  اعتمــاد  نواصــل  كمــا  التجاريــة.  العالمــة 
مستويات اإلجراءات االحترازية لضمان سالمة 

وراحة العمالء في كل األوقات«.
تقــوم بــوش بخدمــة عمالئهــا فــي ثالثــة مراكز 

صيانــة معتمــدة, وميكــن للعمــالء زيــارة مركز 
الصناعيــة  املنطقــة  فرعــي  فــي  بــوش  خدمــة 
)شــارع 2، وشــارع 26( مــن الســبت إلــى األربعاء 
من الســاعة 7:30 صباحاً ولغاية 5 مســاًء، وأيام 
اخلميس من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 1 بعد 
الظهــر. أمــا فــرع الوكــرة فيســتقبل عمالئه من 
الســبت إلــى اخلميــس مــن الســاعة 7:00 صباحــاً 

ولغاية 8 مساًء.
بــوش  ومــن اجلديــر ذكــره أن مراكــز خدمــة 
تعتمــد معاييــر صارمــة فــي الســالمة تتضمــن 
عمليــات التعقيــم املســتمرة للمراكــز واملرافــق. 

ويعتمد طاقم العمل أعلى مستويات الوقاية من 
خــالل وضــع الكمامــات ومراعاة قواعــد التباعد 
خدمــة  تقــدمي  لقوانــن  ووفقــاً  االجتماعــي. 
العمــالء، يجــب علــى مرتــادي مراكــز الصيانــة 
إبراز الكود األخضر في تطبيق احتراز، وقياس 

درجة احلرارة لضمان السالمة للجميع.
ناصــر بــن خالــد وأوالده ملراكــز الصيانــة هــي 
الوكيــل املعتمــد ملراكــز صيانة وقطــع غيار بوش 
فــي قطــر منذ أكثر من 40 عاماً, قامت خاللها 
بتزويــد العمــالء بأفضــل املنتجــات واخلدمــات 

في تكنولوجيا السيارات بكافة أنواعها.

مراكز خدمة بوش يقدم عروضا حصرية 
علـى خدمـات صيانـة السيـارات

مراكز خدمة بوش في املنطقة الصناعية والوكرة ...

3 صفوف من الرفاهية

I ACTIVSENSE  
سالمة إستباقية

MZD CONNECT 
نظام المعلومات والترفيه

 نظام صوتي 
مميز

باب خلفي 
كهربائي

AWD 7 مقاعد 3 صفوف  -   - CX-9 مازدا

دقــــة متـنـاهيــة. 
وإتـقـان منـقــطع النظير.

سنوات

ضـمــان غـيــر محـــدد عــدد كـلـم
خدمة المساعدة على الطريق

www.mazda–qatar.com   
55563981

HMI مع MZD CONNECT  نظام  ●  GPS فتحة سقف كهربائية  ●  نظام المالحة  ●  LED نظام الدخول الذكي  ●  باب خلفي كهربائي  ●  مصابيح أمامية متكيفة  ●  i-ACTIV AWD ناقل الحركة ●
●  مكيف هواء في ثالثة مناطق  ●  عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ●  مقاعد بجلد اوبورن نابا  ●  شاشة رصد 360 درجة  ●  الواح داخلية من روز وود  ●  مراقبة النقاط العمياء  ●  نظام الخروج من المسار 

Android و Apple Car ونظام المساعدة على البقاء في المسار  ●  نظام المساعدة  ●  نظام التحذير من العقبات االمامية  ●  دعم مكابح ذكي – أمامي وخلفي  ●  نظام تشغيل
●  تحكم مازدا الكامل للسرعة  ●  دعم مكابح المدينة الذكية مع مكابح الطوارئ وتقصي المشاة

MAZDA CX-9 | فئة بريميوم 

صنــاعـة يـابـانـيـــة هاتف: 44435965 - 44417859
  info@mazda–qatar.com

لمعرفة المزيد من المعلومات:
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توجــه  جنــد  االســتراتيجي  االجتــاه  نفــس  ففــي 
حيــث   العالــم  فــي  الســيارات  شــركات  كبريــات 
أعلنت شركتا »بي إم دبليو«، و«دميلر« لصناعة 
الســيارات، شــراكة بقيمــة مليــار يــورو لتطويــر 
مجموعة من اخلدمات بشكل مشترك، وحمل 
اخلبــر فــي حينهــا أصــداًء وتفاعــالت قويــة فــي 
مجــال صناعــة الســيارات العامليــة، حيــث اعتبره 
التوجــه  علــى  واضحــة  عالمــة  اخلبــراء  بعــض 
اجلديد، إال أن اخلطوة األملانية على أهميتها لم 
تكن الوحيدة من نوعها، إذ سبقتها وتلتها جهود 
ممثلــة فــي أماكــن أخرى من العالــم، إذ وافقت 
»فولكســفاجن« األملانيــة و«فــورد« األمريكيــة، 
علــى البحث املشــترك فــي مجال إنتــاج املركبات 
ذاتيــة التحكــم، بينمــا اســتثمرت »هونــدا« نحــو 
2.75 مليار دوالر في تطوير نظام مشــترك مع 

شــركة جنــرال موتــورز بهــدف إطــالق أســطول 
من سيارات األجرة ذاتية احلركة.  

صناعــة  فــي  التغيــرات  تأثيــر  يظهــر  وســوف 
الســيارات واملركبات في حياتنا اليومية كالتالي: 
اســتعمال الطاقــة الكهربائيــة بــدال مــن النفــط 
ولذلــك أثر على حتســن الصحــة، توفير تكاليف 
التشــغيل للســيارة احلاليــة حيــث أن 40 % مــن 
الطاقــة تهــدر فــى عمليــة تبريــد احملــرك خــالل 
االحتــراق الداخلــي واحتكاك القطــع امليكانيكية،   
الــى  النفطيــة  الصناعــات  مــن  األهميــة  حتــول 
الكهربائيــة  والطاقــة  التكنولوجيــا  صناعــة 

والشمسية والهيدروجينية وغيرها.
الذاتيــة  القيــادة  منــط  انتشــار  إلــى  باإلضافــة 
التوســع  يتطلــب  وهــذا  االصطناعــي،  والــذكاء 
فــي شــبكات االتصــال املناســبة لتشــغيل القيــادة 

الذاتية لســيارات موصولة باملدن الذكية وحتتاج  
الســيارة  ذاتيــة القيــادة أكثــر من تيــرا بايت  من  

املعلومات.
مســتخدمي  وقــت  توفيــر  يســاهم  ســوف  كمــا 
وســائل النقــل فــي زيــادة االنتــاج أو احلاجــة إلــى 
منصــات للترفيــه أو التواصــل، وســوف يســاهم 
أيضاً في إنقاذ حياة الناس على الطرق، وانتشار 
املــدن الذكيــة والتــي حتتاج تغير كبيــر في البنية 

التحتية للمدن والطرق وأدوات املرور.
وســوف يســاهم ذلــك أيضــا فــي ابتــكار املركبــة 
برمائيــة  ســيارات  مثــال:  الوظائــف  متعــددة 
والذاتيــة  العاديــة  بالقيــادة  تتمتــع  وجويــة 

واملركبات التشاركية.
أســعار  علــى  الوقــت  نفــس  فــي  ذلــك  وينعكــس 
أســعار  ترتفــع  أن  املتوقــع  فمــن  الســيارات، 

لوقــت  الســيارات  أداء  حتســن  مــع  الســيارات، 
الصيانــة  مســتوى  وعلــى  أطــول،  ومســافات 
عمليــات  الــى  احلاجــة  تقــل  ســوف  الدوريــة، 
تقــل  وســوف  كبيــر،  بشــكل  الدوريــة  الصيانــة 

تكاليف الصيانة، مع تقليل وقت الصيانة 
وحســب معظــم التقاريــر الدوليــة الصــادرة عن 
أن  املتوقــع  مــن  فإنــه  معتمــدة  عامليــة  مراكــز 
تشــّكل الســيارات الكهربائية والســيارات الهجينة 
والســيارات الذاتية القيادة مستقبل النقل بحلول 

العام 2030.
شــركة  عــن  الصــادر  التقريــر  أشــار  فحســبما 
بلومبــرغ  ومؤسســة  لالستشــارات  »ماكينــزي« 
لتمويــل الطاقــة اجلديــدة مؤخــرا إن الســيارات 
إجمالــي  ثلثــي  تشــكل  أن  ميكــن  الكهربائيــة 
الســيارات فــي املــدن الغنيــة بحلــول عــام 2030، 

فيمــا قــد تشــكل الســيارات الهجينــة مــا يقــارب 
نصف إجمالي السيارات في مدن الدول النامية 
خــالل الـــ 15 عامــا املقبلــة. و يتوقــف النجــاح فــى 
الوصــول الــى التغيــر الــى القــدرة على الشــراكة و 
التكامــل  بــن صناعــة التنكنولوجيــا مــع صناعــة 
الســيارات مــع صناعة الطاقة مــع تخطيط املدن 
و البنية  التحتية. األمر ال يتعلق فقط بالسيارات 
واالتوبيســات بل يســتهدف تطوير مناذج أخرى 
علــى  تعتمــد  التــى  النقــل  وســائل  مــن  متنوعــة 
الناريــة  الدراجــات  مثــل  الكهربائيــة  الطاقــة 

والسفن وغيرها.
ومن املتوقع أن يحدث التغير في بضع ســنن و 

قد يستغرق التغير الكبير بضع عقود 
متوقفا علي تكامل و تالقي الصناعات الرئيسية 

مع برامج التنمية الدولية 

أهـم مستجـدات عالم السيارات
يؤكد خبراء الصناعة ان عالم السيارات ليــس لــه حـدود ابداعية فقد شهدت صناعة السيارات حتوالت  غير مسبوقة و أحدثت تطورا في 

منط احلياة اليومية خالل السنوات القادمة، وملا ال وهناك أكثر من مليار سيارة ووسيلة نقل يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية، كما 
شهدت الـ 150 سنة األخيرة مئات االالف من االبتكارات لتطوير صناعة السيارات، ومن أهم مستجدات هذه الصناعة ما نالحظه في 

الفترة األخيرة من بداية نقلة كبيرة سوف تغير منط احلياة بشكل شبه جذري وتتضمن التحول من وسائل النقل التقليدي الى وسائل 
التنقل الذكي والتي تعتمد أساسيا على صناعة التكنولوجيا مع مصادر الطاقة الكهربائي والهيدروجينية والشمسية.

كتــب : مهنـدس أحمــد السبــاعــي

باترول
القسط الشهري
2,399** ر.ق.

إبتداًء من

162,000* ر.ق.

Nissan Qatar 4428 3333nissanqatar.com
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تمنيات لعام أفضل
فلنستقبل الشهر الكريم بأفضل األسعار من نيسان

ٍ

  2020-XE السعر نقداً على باترول  *
2020-XE القسط الشهري على باترول **
-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

-    هذا العرض صالح على موديالت 2020، مبيعات التجزئة
-    العرض صالح من 1 أبريل حتى 15 مايو 2021
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احلصــري  الوكيــل  الوطنيــة  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
لســيارات  مــازدا  فــي قطــر ألكثــر مــن 4 عقــود  عــن 
التــي  العامليــة  والتقديــرات  اجلوائــز  أحــدث  تفاصيــل 

حصلت عليها العالمة التجارية مؤخًرا.
ويتم عرض اجليل اجلديد من ســيارات مازدا ســيدان 
وســيارات الدفع الرباعي وفاســت باك  حالًيا في صالة 

العرض احلديثة الواقعة في مدينة النصر.
لعــام 2021  الســنوي  التصنيــف  مــازدا  تصــدرت  فقــد   
الصادر عن مجلة  »تقارير املستهلك االمريكية  ألكثر 
العالمــات التجاريــة للســيارات موثوقيــة  وذلــك للمــرة 
األولــى علــى اإلطــالق. وتعــد مجلــة تقاريــر املســتهلك  
منظمــة مســتقلة غير ربحيــة مقرها الواليــات املتحدة 
األمريكيــة وتعمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع املســتهلكن من 

أجل االوصول للحقيقة والشفافية في االسواق
ومــن اجــل اجراء التقييم وحتديد الترتيب  تقوم مجلة  
تقارير املســتهلك  وبطريفة عشــوائية بشــراء  مجموعة 
مــن املركبــات مــن الــوكالء الختبــار وفحــص وتقييــم 
تلــك املركبــات مــن خــالل  اختبارات للفرملة  ووســائل  
الوقــود  اســتهالك  فــي  واالقتصــاد   ، واألمــان  الراحــة  
، اضافــة الــى  اســتجابات  العمــالء مــن خــالل اســتطالع 
تقوم به مجلة تقارير املســتهلك لتحديد اراء واســتجابة  
فئــة مــن مشــتركيها  ويتنافــس أكثــر مــن 250 عالمــة 
جتاريــة كل عــام  فــي ذلــك التصنيــف و تقــوم تقاريــر 
املســتهلك بتصنيــف وتقييم  النمــاذج اجلديدة بناًء على 
اختبــارات األداء الصارمــة ونتائج الدراســة املســحية من 

قبل  أعضائها.
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضم سيارات مازدا العديد من التقنيات  الرائعة  مثل 
تقنية ســكاي  اكتف العائلية والتي ترفع األداء إلى آفاق 
جديــدة وتوفــر متعــة القيــادة املطلقة في نفــس الوقت. 

القيادة املرحة بال مجهود جتعل املرء يشعر بأنه حي!
حلول بارعة ... تكسر احلواجز 

يصمم مهندسو مازدا سياراتهم بالشعور وليس بورقة 
املواصفــات. إنهــم يعلمــون أنهــم حصلــوا عليهــا بشــكل 
صحيح عندما تشــعر أن الســيارة قد عادت إلى احلياة. 

وفي قلب كل سيارة مازدا محركها - قوة حياتها.
كفــاءة  لزيــادة  طــرق  عــن  باســتمرار  مــازدا  وتبحــث 
محركاتهــا دون التضحيــة بــاألداء. بينمــا تخلــى معظم 
عالــم الســيارات عــن ابتكار محرك االحتــراق الداخلي ، 
تعتقــد مــازدا أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســن. كان 
هــذا الهــوس بالتركيــز علــى املزيــد مــن الكفــاءة  واالداء 
من خالل التحسينات املستمرة والتي  أدت بالفعل  إلى 
بعض اإلجنازات والتي كســرت احلواجز وتعدت األفاق 

ملازدا .

نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 
يتضــح التــزام مــازدا الثابت بتصميم  ســيارات تشــعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــالل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق 
الذي يتقدم بفارق كبير في التكنولوجيا واألداء عن أي 

سيارة كروس أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خالل 
مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 
زاويــة التوجيــه ، ومدخــالت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مع درجــة احلرارة واســتخدام 
املســاحات لرســم صــورة واضحة للظــروف اخلارجية. 
ميكــن لنظــام اي اكتــف  ضبــط خــرج الطاقــة أكثر من 
200 مــرة فــي الثانيــة ، باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا 

، »للتنبؤ« بالشكل الذي تبدو عليه ظروف الطريق.
تصميم كودو - بث روح احلركة في السيارة

خلق احساس باحلركة ، حتى في حالة جمود ، هذا هو 
جوهــر مــازدا كودو ، فلســفة تصميــم » روح احلركة » 
كــودو يتيــح للمصممــن اضافــة طابع شــخصي على كل 

طراز مع احلفاظ على وفائه مبوضوع موحد
 ، Kodo - Soul Motion إعــادة تعريــف تصميــم  مت 
)روح احلركــة(، ويعبــر عــن احلركة القوية والســريعة، 
وقــد ســاهم فــي تعزيــز هويــة مــازدا اجلديــد والنتيجة 
ومقصــورة   ، وفاخــر  جــريء  خارجــي  مظهــر  هــي 

داخلية متنح جميع الركاب شعوًرا لطيًفا
مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 

متاشًيا مع نهج مازدا  الذي يركز على اإلنسان في بناء 
الســيارات ، فــإن CX30 مــازدا  لديهــا شــعور بالوحــدة 
ميتــد إلــى مــا وراء القيادة. تضم  مــازدا CX30 كروس 
أوفــر  مقصــورة  واســعة تتســع خلمســة مقاعــد تلبــي 
رغبات عشــاق ســيارات مازدا  خاصة  من فشة الشباب 

الذيــن يعشــقون كا مــا هــو متميــز فــي احليــاة. تســاعد 
مقصــورة  القيــادة التــي تتمحــور حــول اإلنســان الســائق 
علــى الشــعور باالرتباط بالســيارة ولكنــه ال ينفصل عن 
الــركاب اآلخريــن. إن التركيــز علــى الراحــة الداخليــة 
مــازدا   ســيارة  يجعــل  اليومــي  االســتخدام  وســهولة 

الكروس أوفر املدمجة اجلديدة كلًيا سيارة للجميع.
هــذا ومينــح تصميــم مــازدا  CX30 الكــروس املدمجــة 
 CX30 مــازدا  تتميــز  مــكان،  أي  فــي  التنقــل  حريــة 
بحضــور قــوي وقــوة حصانية قياســية رائدة فــي فئتها 
ونظــام i-Activ للدفــع الرباعــي املتوفــر والــذي  يســهل 

القدرة على القيادة دون عناء.
مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة

يتوفــر اجليــل القــادم من مــازدا CX5 للعــام 2021 في 
إلعــادة  اجلديــد   اجليــل  اطــالق  مت  وقــد  اآلن،  قطــر 
التأكيــد علــى حلــم مازدا في توفير ســيارة دفــع رباعي 

توفر مزيجا  بن متعة القيادة وراحة الركاب.
فمــازدا هــي العالمــة التجاريــة اليابانيــة الفريــدة التــي 
تعمــل باســتمرار  اليجــاد  اتصــال عاطفــي مــع العمــالء 
وتصبــح جــزًءا أساســًيا مــن حياتهــم ولتحقيــق ذلــك ، 
عملت مازدا  على تعزيز الشعور باالرتباط بن السيارة 
اإلنســان  ابتكــرت ســيارات محورهــا  ، حيــث  والســائق 

وتعمل في انسجام مع احلساسيات البشرية.
بنزيــن  مبحــرك  كلًيــا  اجلديــدة    CX5 مــازدا  تأتــي 
مقترنًــا  املباشــر.  باحلقــن   2.5  SKYACTIV-G
SKYACTIV- بناقــل احلركــة اليــدوي األوتوماتيكــي
DRIVE بست سرعات. توفر مجموعات نقل احلركة 
هذه تسارًعا قويًا يوفر قوة ناجتة تبلغ 187 حصانًا عند 
5700 دورة فــي الدقيقــة وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن 

متر عند 5000 دورة في الدقيقة )الدفع الرباعي(
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

حتتــل مــازدا CX-9 املرتبــة الثالثــة علــى قائمــة أفضــل 
ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضل مــا متتلكه من 
حزمــة متميــزة تدمــج التصميــم األنيق اجلــذاب للغاية 
مع املقصورة الرحبة الراقية واملريحة، إضافة لتجربة 
الترفيــه  نظــام  مــع  املتكامــل  املمتعــة واألمــان  القيــادة 
السلس، ولذلك سوف نتعرف اليوم على كافة مميزاتها 
خــالل مراجعتها. تتميــز مازدا CX9 .  مبحرك بنزين 
غيــر مســبوق،  2.5T SKYACTIV-G. يوفــر احملرك 
املــزود بشــاحن توربيني أداًء رائًدا فــي فئته وكفاءة في 
العالم احلقيقي ، ويوفر إثارة القيادة التي لم تشعر بها 
مطلًقا في ســيارة رياضية متعددة االســتخدامات ذات 

سبعة مقاعد.
يعمــل محــرك الضغــط الديناميكي املبتكــر على تعديل 
الضغط وتدفق الهواء وفًقا لسرعة احملرك للتغلب على 

املشكالت التقليدية مثل تأخر التوربو.
تأتــي مــازدا CX9 سيغنيتشــر مــع مقصــورة متطــورة 
وفاخــرة مــع أســطح مقاعــد مــن جلــد نابــا أوبــورن ، 
وعجلــة قيــادة »تشــيدوري« مخيطــة يدويًــا ومغلفــة 
باجللــد ، وحــواف داخليــة جديدة من خشــب الورد من 

سانتوس وإضاءة داخلية إضافية حول ناقل احلركة.
 Apple CarPlay باإلضافة إلى ذلك ، يتيح لك تكامل
الوصــول  حديثًــا  املتوفــر   ™  Android Auto و   ™
إلــى خرائــط هاتفــك الذكــي وقوائــم التشــغيل وجهــات 
االتصال والتطبيقات املتوافقة مع مســاعدك الشــخصي 
أيًضــا  ســيقرأ  والــذي  فيــه صوتًيــا  التحكــم  يتــم  الــذي 
الرســائل النصية الواردة ويســمح بالرد دون رفع يديك 
العجلــه. كل مــا حتتاجه هــو نقرة أو أمر صوتي. جرب 
أقصــى مــا ميكــن مــن االتصــال بالهاتــف احملمــول مــع 

االستمرار في االنخراط التام في القيادة.

السيارات الوطنية الوكيل احلصري لعالمة مازدا
اكثر العالمات التجارية موثوقية لعام 2021



األثنين 23 شعبان 1٤٤2 هـ 5 ابريل 2021 م العدد )367(
5

ملجموعــة  التابعــة  اوتوموتيــف«،  »الفــردان  أعلنــت 
الفردان، عن توليها دور الراعي الرسمي ملنتخب قطر 
الوطنــي، العنابــي، فــي مباريــات التصفيــات األوروبيــة 
وتعكــس   .2022 القــدم  لكــرة  العالــم  لــكأس  املؤهلــة 
هذه الشــراكة االســتثنائية لـ»الفــردان اوتوموتيف« مع 
االحتاد القطري لكرة القدم مدى التزامها املستمر في 

دعم الرياضين والفعاليات الرياضية في قطر.
دعم املنتخب الوطني

علــى  العنابــي  فــوز  األوروبيــة  التصفيــات  وشــهدت 
وثانــي  أولــى  فــي  وأذربيجــان  لوكســمبورغ  منتخبــي 
مبارياتــه فــي املجموعــة األولــى. كمــا ســيواجه املنتخب 
والصربــي  البرتغالــي  املنتخــب  مــن  كل  القطــري 
واإليرلندي ضمن مشاركته في التصفيات األوروبية.

كمــا تأتــي رعاية الفــردان اوتوموتيف ملباريات منتخب 
قطــر الوطنــي فــي التصفيــات األوروبيــة للتأكيــد علــى 
وفاء الشركة بوعودها في الدعم الدائم ألهم الفعاليات 
الرياضيــة فــي قطــر، إلــى جانــب دعمهــا الالمتناهــي 
ملنتخــب قطــر الوطني األول في اســتعداداته للمشــاركة 

في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وتعليقاً على هذه املناسبة االستثنائية، قال السيد عمر 
حســن الفــردان الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة الفردان: 
»نحــن فــي الفــردان اوتوموتيــف لــم نتــوان يومــاً فــي 
تكريــس كامــل جهودنــا فــي دعــم مختلــف الفعاليــات 
الرياضيــة فــي قطــر. كمــا يســرنا وبفخــر أن نعلن لكم 

اليــوم عــن رعايتنــا الرســمية ملباريــات منتخــب قطــر 
الوطنــي فــي التصفيات األوروبية املؤهلــة لكأس العالم 

لكرة القدم قطر 2022«.
إظهار الشغف 

الوطنــي  منتخبنــا  بــأن  يقــن  علــى  »نحــن  وأضــاف: 
ســيقدم أعلى مســتوى من املهارة خالل هذه املباريات 

مــع التحلــي الدائــم بــروح املنافســة والتصميــم. كمــا اننا 
ندعــو جميــع أفــراد املجتمع إلى الوقــوف خلف املنتخب 

الوطني وإظهار مدى شغفهم ودعمهم للرياضة«.
دخلــت مجموعــة الفــردان قطــاع الســيارات فــي عــام 
1996 لتصبــح موطنــاً ألهم العالمــات التجارية العاملية 
الفــردان  فــي دولــة قطرولتســتكمل جنــاح مجموعــة 
فــي قطاع الســلع واخلدمات الفاخــرة. وتضم احملفظة 
مــن  واســعة  باقــة  الفــردان  ملجموعــة  االســتثمارية 
الشــركات التي حتتل مراكز ريادية في العالم العربي، 
مــن بعضهــا؛ مجوهرات الفــردان، الفــردان للصرافة، 
والضيافــة،  العقاريــة  الفــردان  للســيارات،  الفــردان 
لالســتثمار،  الفــردان  البحريــة،  للخدمــات  الفــردان 
والفــردان الطبيــة. ولقــد اجتهت املجموعــة مؤخراً إلى 

توسيع نطاق أعمالها إلى عمان وتركيا وسويسرا.
ريادة مترسخة

وتعــد مجموعــة الفــردان إحــدى الشــركات 
قطــر  فــي  والناجحــة  الرائــدة  العائليــة 

رؤيتهــا  تتمحــور  واملنطقــة. 

األساســية حــول االلتــزام التام بِقَيــْم النزاهة املجتمعية 
األصيلــة وتقــدمي أفضل اخلدمــات وفق أعلــى املعايير 
العاملية املتطورة مبا يتوافق مع مسؤوليتها االجتماعية. 
ولقــد شــهدت مجموعــة الفــردان تطــوراً كبيــراً خــالل 
تاريخهــا الــذي ميتد ألكثر مــن 65 عاماً، حيث حتولت 
بنجــاح مــن مؤسســة لتجارة اللؤلؤ فــي منطقة اخلليج 
إلــى واحــدة مــن أفضل الشــركات الناشــطة فــي العديد 
مــن القطاعــات. انطالقاً من التزامهــا باملعايير الدولية 
التــي  األســواق  فــي  املمارســات  أفضــل  واتبــاع  العاليــة 
تقــدمي  إلــى  الفــردان  مجموعــة  تســعى  فيهــا،  تعمــل 
أفضــل املنتجــات واخلدمــات لضمــان أفضــل جتربــة 
ممكنــة لعمالئهــا فــي مختلف الصناعــات والقطاعات. 
ولقــد أثبتــت املجموعــة أنهــا واحــدة مــن أقــوى وأبــرز 
العالمات التجارية في السوق القطرية 
واســتراتيجيتها  ممارســاتها  عبــر 
الفريدة التي أصبحت مصدر 
إلهــام للعديد من الشــركات 

في املنطقة.

الفردان اوتوموتيف
الراعي الرسمي ملباريات منتخبنا الوطني

في التصفيات األوروبية املؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

عمر الفردان: 
لم نتوان يوما 

في تكريس 
كامل جهودنا 

لدعم الفعاليات 
الرياضية في 

قطر

مجموعة 
الفردان  
تتمحور رؤيتها 
األساسية حول 
تقدمي أفضل 
اخلدمات وفق 
أعلى املعايير 
العاملية



األثنين 23 شعبان 1٤٤2 هـ 5 ابريل 2021 م العدد )367(
6

يســعدنا ان نختبــر واحــدة مــن اهــم طــرازات القــوة الرياضيــة فــي العالمة لكــزس التي 
ســطرت مســيرة مكللة بالنجاح على امتداد تاريخ عالمتها التجارية، وذلك من خالل 
تطويرهــا لطــرازات امتــازت بحضورهــا املميــز وأدائهــا العالــي وخاصة خالل الســنوات 
 LC القليلــة املاضيــة، ومــن هــذه االبداعــات التي صنعتهــا االنامل اليابانية هــي  لكزس
الكوبيه الفاخرة والتي جنري عليها اختباراً لنكتشف قوتها خاصة ان الكثير من خبراء 
عالــم الســيارات يؤكــدون ان لكــزس بــدأت فصــالً جديداً مــن النجاح مــع إطالقها طراز 
عام 2018 من مركبة لكزس كوبيه LC الرائدة وعالية األداء. وجتمع املركبة اجلديدة 
التــي تتوفــر اآلن لــدى جميع وكالء لكزس في دول مجلس التعاون اخلليجي واملشــرق 
العربــي بــن كل مــن التصميــم األنيــق واألداء املتألــق واحلرفيــة العاليــة، موفــرة أقصى 
درجــات الراحــة حتــى أثنــاء الســير ملســافات طويلــة، لتنضــم بذلــك إلى نخبــة مركبات 
الكوبيــه العامليــة.  ومــن مركبــة جتريبيــة إلــى مركبــة جتــوب الطرقــات، متثــل مركبة 
لكــزس LC جتســيداً قويــاً ومؤثــراً لرؤيــة ســائق الســيارات املخضرم الســيد آكيــو تويودا 
املتمثلــة بتصميــم مركبــة كوبيــه رائــدة يتــم إنتاجهــا علــى نطاق واســع، كمــا تعكس في 
الوقت نفسه روح مركبة لكزس LFA األسطورية املصنعة يدوياً، وتتمتع بنفس التأثير 

البصري ملركبة لكزس LF-LC التجريبية. 
تصميم حماسي يعزز هوية عالمة لكزس التجارية

»ألول مــرة فــي تاريــخ لكــزس يشــترك املصممــون بشــكل وثيــق فــي عمليــة التطويــر 
الديناميكية، األمر الذي منحنا فهماً أفضل لألهداف املرجوة ألداء القيادة ومكننا من 
تقدمي الدعم الالزم لهم في عملية التصميم. كانت مركبة لكزس LF-LC التجريبية 
نقطــة االنطــالق فــي عــام 2012، وليســت الهــدف النهائــي الــذي نســعى إليه، ممــا يعني 
أن مــا قمنــا بــه لم يقتصر على محاكاة األســطح واخلطوط التصميمــة وتطبيقها على 
منصــة اإلنتــاج. وعلــى الرغــم مــن أننــا قررنــا احلفاظ علــى اللغــة التصميميــة واملفهوم 
العــام ملركبــة لكــزس LF-LC التجريبيــة، إال أننــا أضفنــا املزيــد مــن احلمــاس واألناقة 
عليهــا. وأود أن أشــكر جميــع الزمالء الذين شــاركوا في عمليــة تطوير هذه املركبة في 

شركة لكزس إنترناشيونال«. 
ومن ينظر إلى طراز العام 2018 من مركبة LC ســوف يدرك على الفور أنها مركبة 
لكــزس، وذلــك بفضــل شــبكها املغزلي الفريد وخطــوط تصميمهــا الديناميكية، لتقدم 

التعبير احلماسي اخلاص بالتوجه التصميمي للعالمة التجارية. وميتاز الشبك األمامي 
الــذي ميتــد بعــرض مقدمــة املركبة بنســيج شــبكي يتــرك تأثيــراً بصرياً فريــداً. كما أن 
املصابيــح النهاريــة املنفصلــة التــي تأتــي علــى شــكل حــرف »L« وتقــع أســفل املصابيــح 
املدمجــة اجلديــدة بتقنيــة الكشــاف الضوئــي )LED(، متنــح اإلضــاءة األماميــة ملركبــة 
لكــزس LC بصمــة مميزة خاصة. ويضفي دمج األلــواح الزجاجية العريضة واألعمدة 
اخللفية باللون األســود تأثير الســقف العائم وألواح مطلية بالكروم على طول احلواف، 

والتي حتاكي خطوط السيف الياباني التقليدي. 
وينبــع املظهــر املتــرف لهيكل املركبة من اللوحات البارزة في وســطها ولوحات األبواب 
املســحوبة إلى الداخل، فيما حتافظ اخلطوط االنســيابية على منط تصميمي متناســق 
أللــواح الهيــكل متتــد إلــى اجلزء اخللفــي من املركبــة، حيث تســتخدم املصابيح اخللفية 
الرفيعــة للغايــة املرايــا إلحــداث تسلســل ثالثــي األبعــاد للتصميــم الــذي يحاكــي احلــرف 
»L«. ويتباين تأثير خط السقف املتدرج إلى اخللف بن التعبير عن القوة واالنسيابية، 

ما يؤكد على إطاللة املركبة العريضة ومظهرها الراسخ. 
محرك بثمان أسطوانات مفعم بالطاقة مع هدير يوحي بالقوة

تأتي مركبة لكزس LC 500 اجلديدة كلياً مبحرك بثمان أسطوانات )V8( عالي األداء 
ســعة 5 لتــرات يعمــل بنظــام الســحب الطبيعــي، ويُصــدر لدى تشــغيله هديــراً قوياً عبر 
عادم حيوي نشــط يخاطب عشــاق القيادة واألداء الرياضي اخلالص. وتتســارع الكوبيه 
الرياضية من صفر إلى 100 كلم في الساعة خالل أقل من 4.7 ثانية. وميتاز احملرك 
ذو األداء املتقــن بتجميعــه مــن مــواد خفيفــة الــوزن، وذلــك باســتخدام قضبــان ربــط 
خفيفــة الــوزن، إلــى جانــب مآخــذ التيتانيــوم وصمامــات العــادم، ليصــل احلــد األقصى 
لعدد دورات احملرك إلى 7,300 دورة في الدقيقة. كما أن رؤوس األسطوانات ذات الـ 
 ،)VVT-iW( 32 صمامــاً، واملجهــزة بتقنيــة توقيت الصمامات املتغير الذكــي العريض
حتقــق االســتفادة القصــوى مــن االحتكاك الداخلــي املنخفض للمحــرك وميزات نظام 
عمــل الصمامــات النشــط.  ويعمل نظــام احلقن )4S-D( بنظام احلقن املباشــر للوقود، 
والــذي يتيــح معــدل انضغــاط عــاٍل يضــاف بواســطة نظــام حقــن الوقــود )PFI( لتعزيز 
االستجابة عند السرعات املنخفضة. وفي حالة التسارع، تبرز شخصية مركبة لكزس 
LC 500 مــن خــالل منحنــى القــوة املتزايــد باســتمرار، وذلــك مــع طاقــة قدرهــا 471 
حصانــاً عنــد 7,100 دورة فــي الدقيقــة وعــزم دوران يبلــغ 55.0 كلغ-متــر عنــد 4,800 
دورة فــي الدقيقــة. هــذا ويصــدر احملرك ثماني األســطوانات ذو التســارع العالــي تأثيراً 
صوتيــاً مذهــالً يتــم تضخيمــه عــن طريــق أنبوب صدى خــاص يربط بن مأخــذ الهواء 
وغرفــة االحتــراق، إضافــة إلى نظام العادم النشــط القياســي، الذي يصــدر هديراً يليق 
مبركبــات فئــة الـــ »GT« عالية األداء. وتنظر لكــزس إلى صوت احملرك على أنه عامل 
هــام يســاهم فــي حتقيق متعة قيــادة خالصة ترتكز إلى عدد مــن احلواس، إذ اتخذت 
الشــركة خطــوات رائــدة فــي مركبــة لكــزس LC 500 اجلديــدة لتوليــد صــوت محــرك 
حماســي يليــق مبركبــة كهــذه. وعمــل مهندســو لكــزس علــى اجلمــع بن األصــوات التي 
ينتجها نظام سحب الهواء في األمام ونظام العادم في اخللف، وذلك بهدف ابتكار ما 
يسمى بـ »قاعة احلفل« داخل املقصورة، سواًء كانت املركبة في حالة تسارع أم تباطؤ. 
وقــد مت تطويــر النظــام الصوتــي خصيصــاً ملركبــة لكــزس LC مــن أجل عكــس صفات 
األداء احملددة لهذه الكوبيه. كما ميكن للســائق ضبط مســتوى الصوت الطبيعي للعادم 

من خالل نظام اختيار منط القيادة. 
وفــي ختــام جتربتنــا علــى احدث طــرازات لكزس LC 500  نؤكد علــى انها أول مركبة 
فاخــرة علــى اإلطــالق يتــم تزويدهــا بناقــل حركة ذي 10 ســرعات. ومــع حجم أصغر 
ووزن أخف من بعض ناقالت احلركة ذات الســرعات الثماني، يتم نقل الســرعات في 
هــذا النظــام بوقــت ينافــس األنظمــة ثنائيــة القابض، ولكن بــأداء أكثر سالســة ونعومة 
مــع محــول عــزم الــدوران التلقائــي. كمــا تتيح مركبة لكــزس LC نقل الســرعات يدوياً 

باستخدام ذراعي تبديل مصنوعن من املغنيسيوم متموضعن على عجلة القيادة. 

الراية أوتو تكتشف قيادة 
لكزس LC الكوبيــه الفاخـــرة

تكتـب فصـل جديـد فـي تاريخهـا ...
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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

كشفت نيسان اليوم عن سيارة نيسان باترول نيسمو 
افتراضيــة  فعاليــة  فــي  عامليــاً  األولــى  للمــرة   2021
الرياضيــة  أحــدث إصــدارات عالمتهــا  بهــذا  لتكــون 

عالية األداء في املنطقة.
وجتمع النسخة اجلديدة من سيارة باترول اجلريئة 
والرياضية بن التصميم اخلارجي امللفت واللمسات 
للســيارات  املتفــوق  األداء  مــع  الفخمــة  الداخليــة 
الرياضية وقد ُعرضت عاملياً في موقع إكسبو 2020 
دبــي. كمــا تســاهم الســيارة فــي تطبيــق اســتراتيجية 
نيســان  إطــالق  بعــد  املنطقــة  فــي   Nissan NEXT

ً إكس-تيرا اجلديدة كلياً إقليميا
اجلديــدة  بنســختها  نيســمو  باتــرول  نيســان  وتؤكــد 
نيســان  تاريــخ  الســباق علــى  املســتوحاة مــن حلبــات 
تعكــس  كمــا  الســيارات  رياضــة  فــي مجــال  العريــق 
حــب املنطقــة للســيارات عالية األداء. فقــد مت تعديل 
التصميــم اخلارجي للنســخة اجلديــدة لتعزيز مزايا 
الديناميكا الهوائية ونظام التعليق وحتقيق قوة رفع 
صفرية. كما زودت السيارة بقدرات حتّكم محسنة 
وتصميم يوفر راحة إضافية أثناء القيادة باإلضافة 

إلى ميزات التنقل الذكي من نيسان.
وفــي هذا اإلطار قــال تييري صباغ، املدير التنفيذي 
لـ«نيســان« الشرق األوســط: »منذ أن أطلقنا عالمة 
نيســمو التجاريــة فــي املنطقة، حرصنــا على اإلصغاء 
لعمالئنــا بهــدف تلبيــة متطلباتهــم املتغيــرة، وعملنا 
التــي  نيســمو  لتقــدمي  العامليــة  فرقنــا  مــع  بالتعــاون 
ال تقــف عنــد تلبيــة احتياجــات العمــالء فحســب؛ بــل 
ترتقي أيضاً بتجربة باترول املميزة نحو أفق جديد 
متامــاً. ومــع التحســينات الفريــدة التــي مت إدخالهــا 
علــى باتــرول نيســمو 2021، أصبحــت الســيارة مثاالً 
مــن  وعــّززت  والرقــي،  والفخامــة  املتفــوق  لــألداء 
عروض باترول القوية واســتراتيجية عملها الشاملة 

والتي تضمن بقاءنا متميزين في املنطقة”.
وســتكون الســيارة اجلديدة متوفرة حصرياً للعمالء 
فــي املنطقــة وتنطلق مــع بداية عام مــن االحتفاالت 
بالذكــرى 70 الطــالق باتــرول عاملياً فــي عام 1951. 
واجلديــر بالذكــر أّن نيســان باتــرول نيســمو 2021 
بنيــت باالرتكاز على طــراز باترول »أل إي بالتينوم 
مــع  تتماشــى  وهــي  أســطوانات  بثمانــي  ســيتي« 
فلســفة التصميــم اجلديدة لنيســان املتمثلــة باجلرأة 
واحليويــة. فقــد مت تصميــم النســخة اجلديــدة لتلبي 
الذيــن يبحثــون عــن  العمــالء  احتياجــات وتطلعــات 
التمّيز والفخامة التي توفرها سيارة نيسان باترول 
باختبــار  يرغبــون  عينــه  الوقــت  وفــي  األســطورية 
األداء  تعزيــز  عــن  الناجتــن  والتشــويق  احلمــاس 

وقدرات التحكم املتميزة.

ويعكــس التصميم اخلارجي لنيســان باترول نيســمو 
2021 الطابــع الرياضــي واحلضــور الالفــت وقــد مت 
 V-Motion تصميــم واجهــة جديدة لها تُبرز شــبك
األمامــي. ويتميــز املصــد اخللفــي بتصميم متناســق 
الســيارة ومبصابيــح ضبــاب  عــرض  بإبــراز  يســمح 
خلفيــة بتقنيــة LED مســتوحاة مــن ســيارة نيســان 
فورمــوال 1. ويغطــي خــط نيســمو األحمــر محيــط 

السيارة ويحدد خطوطها التصميمية.
وتضــم املقصــورة الداخليــة مقاعــد أماميــة فســيحة 
من جلد ألكانترا ذات جودة عالية وتؤكد التطريزات 
املميــزة علــى الفخامة. كما اســتوحيت عجلة القيادة 
بجلد ألكانترا األسود من سيارات السباق أيضاً وهي 

تتميــز بتطعيمــات ألياف الكربون احلمــراء فيما مت 
نقش شعار نيسمو على مساند الرأس.

يعتمــد تصميــم ســيارة نيســان باترول نيســمو 2021 
الســائق مبزايــا  تــزود  التــي  العمليــة  الوظائــف  علــى 
ديناميكيــة هوائيــة وتصميــم مســتوحى مــن رياضة 
التحكــم  قــدرات  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  الســيارات 
احلرفيــن  فريــق  عمــل  وقــد  الســيارة.  ورشــاقة 
“تاكومــي” علــى تعديــل كل ســيارة لتوّلــد قــوة 428 

حصاناً وعزم دوران بالغ 560 نيوتن متر.
ومــن بــن التحديثــات الرئيســية التــي طــرأت علــى 
تصميم نيســان باترول نيســمو 2021 إضافة فتحات 
رفــع  قــوة  لتحقيــق  األمامــي  املصــد  إلــى  جانبيــة 

صفريــة، ويعــّد هــذا إجنــازاً الفتــاً في فئة الســيارات 
القــوة  ويعــزز  االســتخدامات.  متعــددة  الرياضيــة 
لــوزن  التراكمــي  التخفيــض  الهوائيــة  الديناميكيــة 
العجــالت البالــغ 4.5 كلــغ. كمــا يتمّيــز نظــام التعليــق 
املضبــوط مبخمــدات صدمــات بيلســتن التــي توفــر 

حتكماً أكبر وأكثر رياضية.
بأحــدث  نيســمو 2021  باتــرول  نيســان  زّودت  كمــا 
تقنيــات التنقــل الذكــي مــن نيســان مبــا فيهــا نظــام 
الفرملــة الطارئــة الذكي مــع خاصية استشــعار املارة 
أمام السيارة، ونظام التحذير الذكي قبل االصطدام 
األمامــي، ومــرآة الرؤيــة اخللفيــة الذكية، ومســاعد 
الضوء العالي، وتتوفر بأربع خيارات للون اخلارجي 

وهي األبيض واألسود والرمادي والفضي.
الســيارة  إلطــالق  دبــي   2020 إكســبو  واختيــر 
لتقــدمي  نيســان  تســتعد  حيــث  فيــه  االفتراضــي 
حملــة عن مســتقبل التنقــل للزوار خــالل الفعالية 
التــي تســتمر ســتة أشــهر وتنطلــق فــي األول من 
الرســمي  الشــريك  وبصفتهــا   .2021 أكتوبــر 
للســيارات، تستعد نيســان لالستفادة من خبرتها 
العامليــة وعرض ســيارات اجليــل التالي باالرتكاز 
علــى رؤيــة العالمــة التجارية القائمــة على ريادة 
ويتماشــى  النــاس.  حيــاة  يثــري  الــذي  االبتــكار 
هــذا األمــر أيضــاً مع شــعار إكســبو 2020 »تواصل 

العقول وصنع املستقبل

نيسان تكشف للمرة األولى عامليا 
عن باترول نيسمو 2021
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كشفت مازيراتي، الشركة اإليطالية الرائدة في 
تصنيــع الســيارات الفاخــرة، عــن فــوز ســيارتها 
 Best’بجائــزة أفضل األفضل MC20 اجلديــدة
of the Best’  عن فئة تصميم املنتجات خالل 
حفــل توزيــع جوائــز ريــد دوت املرموقــة لعــام 

.2021
وتُعــّد جوائــز ريد دوت، التــي تُنظمها ومتنحها 
 Design Zentrum Nordrhein مؤسســة 
عــام  منــذ  أملانيــا  فــي  للتصميــم   Westfalen
للتصاميــم  العامليــة  اجلوائــز  أهــم  مــن   ،1955
اإلبداعيــة، والتــي تختــص فــي تقييــم واختيــار 
اجلماليــة  الناحيــة  مــن  متّيــزاً  املنتجــات  أكثــر 
والوظيفية واالبتكارية في جميع أنحاء العالم. 

وتقدم املؤسســة جوائزهــا في كل عام لالحتفاء 
املنتجــات  تصميــم  مجــاالت  فــي  بالتمّيــز 

التجاريــة وتســويقها علــى مســتوى  والعالمــات 
دائمــة  املعاييــر  مــن  مجموعــة  وفــق  العالــم، 
التطــور واملالئمــة جلميــع اجلوانــب االجتماعيــة 
والثقافيــة. وتتولــى جلنــة حتكيــم مكونــًة مــن 
املنتجــات  انتقــاء  مهمــة  دوليــاً  خمســن خبيــراً 
ضمن خمســن فئــًة تقريباً، تتنــوع جميعها بن 

األزياء واإلكسسوارات واألثاث واملركبات.
وتعليقــاً علــى هــذا املوضــوع، قــال الســيد ديفيــد 
جراســو، الرئيــس التنفيــذي لشــركة مازيراتــي: 
»متثلــت مهمتنــا فــي تطويــر ســيارة تتــرك لنــا 
بصمًة في املستقبل بوصفها أول مناذج إبداعات 
مازيراتــي اجلديــدة، ويســعدني أن أرى ســيارة 
MC20 تثبــت جناحنــا فــي حتقيق هــذه الغاية. 
ويقــوم عملنا في مازيراتي بشــكل رئيســي على 
االبتــكار والشــغف والتفــرد فــي التصميــم، لــذا 

جمعنا كل هذه القيم ضمن ســيارتنا الرياضية 
اخلارقــة واجلديــدة كليــاً، والتــي نعدهــا نقطــة 
إبداعيــة  العنــان ملرحلــة  التــي ســتطلق  التحــول 

جديدة في تاريخ عالمتنا الرائدة«.
بوســي،  كالوس  الســيد  قــال  جانبــه،  ومــن 
رئيــس قســم التصميم لــدى مازيراتــي: »نفخر 
بحصولنــا علــى هــذه اجلائــزة املرموقــة، التــي 
حتتفــي بجهــود فريقنا االســتثنائي الــذي أظهر 
مســتويات عاليــة مــن االلتزام والكفــاءة البتكار 
هــذه الســيارة، والتــي نثــق بأنهــا ستســطر فصالً 

جديداً من اإلبداع في تاريخ مازيراتي«.
وجُتســد مازيراتــي MC20، التــي تولــى مركــز 
مهمــة  تورينــو  فــي   Centro Stile مازيراتــي 
تصميمها، مزيجاً بن األناقة واألداء الرياضي، 
املجــال أمــام  ممــا يجعلهــا حُتفــًة فنيــًة تفســح 

حقبة جديدة من إبداع مازيراتي. 
وبفضل التركيز الفائق على أداء السيارة، تتمتع 
MC20 بخصائص ديناميكية هوائية استثنائية 
وخطوط انسيابية متتزج مع التصاميم اجلريئة 
لتؤكــد على تفردها الكامل في عالم الســيارات. 
وتعكــس هــذه الســيارة الرياضيــة اخلارقــة مــن 
بفضــل  للســرعة  احلقيقــي  املفهــوم  مازيراتــي 
أســلوب العالمــة الفريــد فــي هندســة تصميــم 
الهيكل، الذي يرســم املالمح اجلمالية لســيارات 

العالمة املستقبلية. 
املبتكــر  الطابــع  ذات  الســيارة  تزويــد  مت  كمــا 
بأبــواب تفتــح إلــى األعلــى، لتجمــع بن الســمات 
هــذه  تتيــح  حيــث  العمليــة،  واملزايــا  اجلماليــة 
واخلــروج  املقصــورة  إلــى  الدخــول  األبــواب 
منهــا بســهولة تامــة. ومــن جهــة أخــرى، تُعــد 

مــا  بــكل  إيطاليــًة  ســيارًة   MC20 مازيراتــي 
للكلمــة مــن معنــى، ال ســيما وأّنهــا ُطــورت فــي 
تصنيعهــا  ومت  لالبتــكار  مازيراتــي  مختبــر 
فــي مصنــع مودينــا التاريخــي. وباإلضافــة إلــى 
مظهرها املُذهل، تتمتع الســيارة بطابع رياضي 
اجلديــد   Nettuno محــرك  مــع  يُضاهــى،  ال 
واملــزود بســت أســطوانات بقــدرة 630 حصــان، 
ملنــح الســيارة القــدرة على التســارع مــن وضعية 
الثبــات لســرعة 100 كيلومتــر في الســاعة خالل 
أقــل مــن 2.9 ثانيــة فقــط، مــع ســرعة قصــوى 
تزيــد عــن 325 كيلومتــر فــي الســاعة؛ وعــززت 
مازيراتــي هــذه امليــزات بفضــل اعتمادهــا علــى 
تقنيــة حجــرة االحتــراق األوليــة املســتوحاة من 
ســيارات الفورمــوال 1 أثنــاء ابتــكار هــذا احملرك 

اخلارق وتصميمه وتطويره. 

MC20 مازيراتي
تفـوز بلقـب أفضـل األفضـل 2021
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أعلنــت النــد روڤــر عــن متديد شــراكتها العامليــة لثالث 
ســنوات مع شــركة »فيرجن غاالكتيك«، صاحبة أول 

»خط سفر فضائي« جتاري في العالم.
كمــا مت اليــوم الكشــف عــن أحــدث مركبــات »فيرجــن 
غاالكتيــك« الفضائيــة، بدعم من ســيارة »رينج روڤر 
 Range Rover Astronaut( إيدشــن«  أســترونات 
فــي  مســاهمتها  روڤــر  النــد  وســتواصل   ،)Edition
عمليــات »فيرجــن غاالكتيــك« اليوميــة، بالتزامن مع 
ملركبــة  التجريبيــة  اجلويــة  للرحــالت  األخيــرة  إمتــام 
وبدئهــا   ،)SpaceShipTwo( تــو«  شــيب  »ســبيس 

للخدمات التجارية الدورية.
فريــق  حيــاة  مــن  جــزءاً  روڤــر  النــد  ســيارات  وتعــد 
أدوارهــا  خــالل  مــن  اليوميــة،  غاالكتيــك«  »فيرجــن 
التــي تشــمل قطر املركبــات الفضائية وحتميــل املعدات 
وإخــالء املــدارج قبــل اإلقــالع، كما لعبت هذه الســيارات 
أدواراً أساســية خالل أول رحلتن فضائيتن للشــركة، 
شــركة  أول  غاالكتيــك«  »فيرجــن  جعلتــا  واللتــن 
مــن مركبــة  علــى  الفضــاء  إلــى  بشــراً  خاصــة حتمــل 
دعــم  كمــا  التجاريــة.  للخدمــات  مخصصــة  فضائيــة 
انتقــال  عمليــات  روڤــر  النــد  ســيارات  مــن  أســطول 
»فيرجــن غاالكتيــك« من منشــآت التصنيــع واالختبار 
فــي موجافــي فــي كاليفورنيــا األمريكيــة، إلــى منشــأة 
»سبيســبورت أمريــكا« )Spaceport America( فــي 
واليــة نيــو مكســيكو األمريكيــة، والتــي تعــد أول مطار 

فضائي مخصص لألغراض التجارية في العالم.
وقــّد ســّجلت »فيرجــن غاالكتيــك« حتــى اآلن حوالــي 
املســتقبل«  فضــاء  »رواد  برنامــج  فــي  عميــل   600
)Future Astronaut(، ســيتم نقلهــم إلــى رحالتهــم 
اجلويــة فــي »سبيســبورت أمريــكا« على من ســيارات 
غاالكتيــك«  »فيرجــن  مؤســس  وكان  روڤــر.  النــد 
ريتشارد برانسون، والرئيس التنفيذي لشركة »جاكوار 
عــام  فــي  كشــفا  قــد  روڤــر« جيــري مكغفــرن،  النــد 
2019 عــن ســيارة »رينــج روڤــر أســترونات إيدشــن«، 
اخلاصــة«  الســيارات  »تعديــل  وحــدة  أنشــأتها  والتــي 
هــذه  توفيــر  ومت  روڤــر،  النــد  فــي   )SV Bespoke(
الســيارات حصريــاً لــرواد فضاء املســتقبل في »فيرجن 

غاالكتيك«. وحتتفي هذه السيارات الرياضية متعددة 
الطرفــن،  بــن  املشــتركة  بالقيــم  الفاخــرة  األغــراض 
ومســاهمة مجتمــع »رواد فضــاء املســتقبل« التاريخيــة 
في إتاحة الفضاء للجميع. ولدى »فيرجن غاالكتيك« 
فريــق متخصــص مؤلــف مــن ثمانيــة طيارين واســعي 
اخلبــرة، وتســتعد حاليــاً لرحلتهــا الصاروخيــة التاليــة 
فــي نيــو مكســيكو، ويســعى مؤســس الشــركة ريتشــارد 
برانســون إلــى الطيــران إلــى الفضــاء فــي وقــت الحــق 

الرئيــس  إبرهــاردت،  جــو  وقــال   .2021 عــام  مــن 
روڤــر«  النــد  »جاكــوار  لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس 
أميــركا الشــمالية: »يشــكل الســفر امليســر إلــى الفضــاء 
للمستكشــفن حــول العالــم املغامــرة العظمــى التاليــة، 
‘فيرجــن  فريــق  مــع  بالعمــل  فخــورة  روڤــر  والنــد 
غاالكتيك‘ لدعم كافة رواد فضاء املستقبل في رحلتهم 
نحــو جتاوز احلــدود التقليدية للمغامرات الفردية إلى 
أبعــد حــد ممكــن«. وقال مايــكل كولغالزييــر، الرئيس 

التنفيذي لشركة »فيرجن غاالكتيك«: »سيارات الند 
روڤر توّفر دعماً قّيماً على األرض في موجافي، وفي 
‘سبيســبورت أمريــكا‘ فــي نيــو مكســيكو، كمــا إنــه مــن 
الرائــع أن نــرى أعضــاء برنامــج ‘رواد فضــاء املســتقبل‘ 
‘رينــج روڤــر  بســيارة  يســتمتعون  العالــم وهــم  حــول 
أسترونات إيدشن‘. يسعدنا أن نتمكن من متديد هذه 

الشــراكة القوية، ومع ما نشــترك فيه من روح الريادة 
الســفر  حــدود  بدفــع  والرؤيــة  للمغامــرات  والســعي 
إلــى أقصــى احلــدود، فــإن هــذا التعاون بن الشــركتن 
أمــر طبيعــي، وســيؤدي لالنتقــال بحدود االستشــكاف 

البشري إلى مستويات جديدة«.

رينج روڤر أسترونات إيدشن
تعلن الكشف عن مركبة فريجن غاالكتيك الفضائية

)فيرجن غاالكتيك( والند روڤر تعلنان متديد شراكتهما العاملية ...


