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فوق العادة بكّل المقاييس

    

جتيز  األرض  كوكب  على  إفتاء  دار  توجد  ال 
للمسلم الصيام عن اإلنتاج في رمضان، ومع هذا 
تخرج علينا اإلحصاءات والدراسات التي تؤكد أن 
أغلب الشعوب اإلسالمية تصاب بشح في اإلنتاج 
ينشغل  املسلم  العامل  أن  بحجة  رمضان،  في 
ساعًة   17 بني  بالعدل  وتوزيعها  طاقته  بادخار 
أن هناك من يحاول  العجيب  -تقريبًا-  صياًما  
تطبيق  في  جهاًدا  ويعّده  الرأي  هذا  يساند  أن 
متجاهلني  شيء،  كل  على  تتقدم  التي  العبادة 
عند  أفضل  املنتج  املسلم  وأن  عبادة،  العمل  أن 
اهلل من املسلم املتواكل لو صام الدهر كّله، وأنه 
محمد  سيدنا  قال  وكما  الّدول،  تقوى  باإلنتاج 
عليه الصالة والسالم:  »ما أكل أحد طعاًما َقّط 
اهلل  نبي  وإن  يده،  يأكل من عمل  أن  خيًرا من 

داود كان يأكل من عمل يده«.
عنه-  اهلل  -رضي  اخلطاب  بن  عمر  أن  وروي 
للعبادة  منقطعني  املسجد  في  نفر  ثالثة  رأى 
فسأل أحدهم من أين تأكل؟ فأخبره أن له أخا 
يحتطب في اجلبل فيبيع ما يحتطبه فيأكل منه 

ويأتيه بكفايته، فقال له: أخوك أعبد منك.
ونحن في مجتمعاتنا اإلسالمية نحتاج إلى زيادة 
ساعات اإلنتاج وليس اإلقالل منها، وهناك فرق 
اإلنتاج  وساعات  العمل  في  وجودنا  ساعات  بني 
التي تقاس مبا مت إنتاجه، فعلى سبيل املثال ينتج 
مصنع 120 سيارة في ثماني ساعات، فإذا صنع 
العمال 119 سيارة في 8 ساعات يسّجل أن هناك 

كساًل في اإلنتاج، نعم حتى ولو كان الفاقد سيارة 
مصنع  في  عيني  بأم  رأيته  ما  وهذا  واحدة، 
للسيارات في الصني، فقد تأخر خط اإلنتاج عن 
الوصول إلى الرقم املطلوب، وبقيت ساعة فقط 
حتّول فيها العمال إلى جنود كوماندوز، وانقلب 
النهاية  وفي  حرب!  ساحة  إلى  املصنع  هدوء 
انتصر العمال على اخللل التقني وأنتجوا املطلوب 
معدودة،  بثوان  النهاية  صفارة  قبل  منهم 
فرحة  عليهم  تظهر  لم  العمال  أن  والغريب 
االنتصار بل ارتسم على وجوههم هدوء املهزوم 

ألنهم وصلوا إلى الرقم الطبيعي بشق األنفس!
وتكّلف  اآلالف  حضره  مهيبًا  حفاًل  فتذكرت 
املسؤولني   كبير  مشاهدة  أجل  من  املاليني، 
وهو يضع حجر األساس ملصنع جتميع سيارات 
وبعد  العربية،  املنطقة  في  ماليزية  لعالمة 
للحدث  بالتهليل  اإلعالمي  النفاق  من  عام 
املسؤولني،  كبير  مع  املاليزية  العالمة  اختلفت 
التعاون وشوهد كبير املسؤولني وهو  إلغاء  ومت 
إعالمي ملشروع  تطبيل  »أثاث« مع  يضع حجر 
ففي  الكثير  هذا  على  وِقس  يكتمل!  لم  آخر 
العديد  شاهدت  عربية  لدول  زياراتي  أكثر 
التي  األساس-  -حلجر  التذكارية  النصب  من 
»شواهدها«  على  دون  التي  القبور  تشبه  باتت 
أسماء كبار احلضور بالتاريخ وساعة وْضع أول 
حجر أساس! ألن احلجر االنتاج غالبًا ما يكون 

مستورداً.. هذا واهلل أعلم.

حجر االساس مستورد!!
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 ENGAGE رولز-رويس الدوحة حتتفل بفوزها بجائزة

الفردان برمييير موتورز
تقدم عروضا 
رمضانية مـع 
ضمـان 7 سنـوات

8008123 إتصل على

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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»ارتقــى فريــق رولز-رويــس موتــور كارز الدوحة إلى 
مســتوى التحــدي خــال العــام املاضــي وقطــف ثمــار 
مثابرتــه بجــدارة. لذلــك أوّد أن أشــكر فريــق رولــز-

رويــس الدوحــة علــى عمله الدؤوب وجهــوده احلثيثة 
وأهنئهم على اجلائزة املستحقة.«

ســيزار حبيــب، املديــر اإلقليمــي - رولز-رويس موتور  
املؤمتــر  فــي  »املثابــرة«  بجائــزة  الفــوز  »يشــّرفنا 
اإلقليمــي للــوكاء املعتمديــن لرولز-رويــس. لقــد بذل 
فريقنــا جهوداً كبيرة يشــكر عليها خال العام املاضي 
للمثابــرة واالســتمرار علــى تقــدمي كل مــا هــو مميــز 

لعماء رولز-رويس في الدوحة في راحة منازلهم.«
نصــر جيــرودي، املديــر العــام لرولز-رويــس موتــور 
كارز  موتــور  رولز-رويــس  حــازت  الدوحــة   كارز 
الدوحــة علــى جائزة »التفانــي« او Engage املرموقة 
فــي املؤمتر اإلقليمي للوكاء املعتمدين لرولز-رويس 

بفضل النجاحات الكبيرة التي حصدتها عن جدارة.
االتصــال  الوســائل  عبــر  العــام  هــذا  فعاليــة  أُقيمــت 
الرقميــة وســّلطت الضــوء علــى اجلهــود التــي يبذلهــا 
وكاء رولز-رويس موتور كارز في املنطقة لاحتفال 
بالعمــل الــدؤوب والشــغف والتفاني. انقســمت اجلوائز 

علــى أربــع فئــات رئيســية هــي Engage أو«التفاني«، 
و  أو«املثابــرة«   Retain »الترفيــه«،  أو   Entertain
بالتأكيــد Customer Centricity أو«جوهــر رولــز-
رويس« والتي تعتبر قمة اجلوائز كونها تنحصر على 

التركيز على خدمة واسعاد العماء.

ضمن فاعليات املؤمتر اإلقليمي
لوكـالء رولـز-رويس موتـور كـارز

ENGAGE رولز-رويس الدوحــة تفــوز بجائــزة



Nissan Qatar 4428 3333nissanqatar.com

2181/2020

المعرض الرئيسي - طريق سلوى                   معرض السد                   معرض بن عمران                   معرض الخور

تمنيات لعام أفضل
فلنستقبل الشهر الكريم بأفضل األسعار من نيسان

ٍ

*  السعر نقداً على كيكس S، إكس-تيّرا SE 2WD، أكس-تريل 5 مقاعد 2020
** القسط الشهري على كيكس S، إكس-تيّرا SE 2WD، أكس-تريل 5 مقاعد 2020

-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي
-    هذا العرض صالح على موديالت 2020، مبيعات التجزئة

-    العرض صالح من 1 أبريل حتى 15 مايو 2021

2021/1281

سنوات5
ضمان نيسان

أفضل قيمة
لإلستبدال

يشمل
التسجيل

تأمين شامل لمدة 
تصل إلى 5 سنوات

كيكس
القسط الشهري

999** ر.ق.
إبتداًء من

54,000* ر.ق.

أكس-تريل
القسط الشهري
1,299** ر.ق.

إبتداًء من

74,000* ر.ق.

إكس-تيّرا
القسط الشهري
1,699** ر.ق.

إبتداًء من

98,000* ر.ق.
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املــزود  )كــروه(،  مواصــات  شــركة  ســتقوم 
الرســمي خلدمــات النقــل الطرقــي فــي دولــة 
بتوزيــع  اخليريــة  قطــر  مــع  بالشــراكة  قطــر، 
بطاقــات النقــل العــام )بطاقــات كــروه الذكية( 
خــال شــهر رمضــان املبارك، وذلــك في إطار 

أنشطة املسؤولية املجتمعية للشركة.
 وسيتم توزيع البطاقات على العمال بالتزامن 
اإلفطــار  وجبــات  اخليريــة  قطــر  توزيــع  مــع 
اجلاهــزة خــال الشــهر الفضيــل. وقام الســيد/ 
عمليــات  مديــر  الشــمري،  ممــدوح  ناصــر 
مواصــات  بشــركة  اخلفيــف  النقــل  خدمــات 
)كــروه(، بتســليم بطاقات النقل العــام املجانية 
رئيــس  الشــيراوي،  عمــر  أحمــد  الســيد/  إلــى 
قســم العاقــات واملســؤولية املجتمعيــة بقطــر 

اخليرية.
من جهته أعرب السيد/ أحمد عمر الشيراوي، 
رئيــس قســم العاقــات واملســؤولية املجتمعيــة 
بالشــراكة  اعتــزازه  عــن  اخليريــة،  بقطــر 
والتعاون املثمر واملتواصل مع شركة مواصات 
)كروه( من خال توزيع بطاقات كروه الذكية 

اســتخداماً  األكثــر  الفئــة  وهــي  العمــال  علــى 
خلدمــات شــبكة النقــل العــام بالدولــة، مقدماً 
شــكره وتقديــره علــى هــذا الدعــم الــذي يعتبر 
لفتة إنسانية تسهم في إسعاد هذه الفئة خال 
الشــهر الفضيــل وتعكــس االمتنــان إلســهامهم 

ودورهم الفعال في بناء دولة قطر.

وأضــاف الشــيراوي إن قطــر اخليرية حترص 
علــى التعــاون مــع املؤسســات والشــركات التــي 
ترغــب في تنفيــذ املبادرات اإلنســانية في إطار 
مسؤوليتها املجتمعية ملا لهذا التعاون والشراكة 

من أثر، يعود على املجتمع بالنفع واخلير.
وأكــد الســيد/ فهــد ســعد القحطانــي، الرئيــس 
التنفيذي لشــركة مواصــات )كروه(: “أن بناء 
شــبكة نقل متكاملة خلدمة املجتمع هو الدافع 
الرئيســي جلميــع أنشــطة املســؤولية املجتمعيــة 
لشــركة مواصــات )كــروه(، وعليــه تأتــي هذه 
اخلطــوة لدعــم مســتخدمي قطــاع النقــل العام 
املشــاركات  هــذه  عــن  وفضــاً  الدولــة.  فــي 
املجتمعيــة املباشــرة، نتعاون أيضــاً مع مختلف 
خــال  مــن  احلكوميــة  واملنظمــات  الــوزارات 
ودورات  ومحاضــرات  عمــل  ورش  تنظيــم 
تدريبية وتوعوية لتعزيز الســامة على الطرق 
والســامة املرورية. وتتمثل مســؤوليتنا بشــكل 
املرافــق  إرث  إلــى  إضافــة حصتنــا  فــي  شــامل 
لألجيــال  للبيئــة  والصديقــة  اآلمنــة  املروريــة 

القادمة”. 

مواصالت )كروه(
تعلــن عن شراكــة مجتمعيــة

مـــع قطـــر اخليريـــة
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املــوزع   واخوانــه  الغنــي  عبــد  عبــداهلل  شــركة  بــدأت 
احلصــري لســيارات تويوتــا فــي دولــة قطــر احلملــة 
الترويجيــة خــال شــهررمضان املبارك حتــت عنوان 
)) احتفــل برمضــان مــع تويوتا(( من تاريــخ 15 أبريل 
2021 وتســتمر حتــى 31 مايــو 2021. ميكــن للعمــاء 
تويوتــا  معــرض  فــي  احلملــة  مزايــا  مــن  االســتفادة 
الرئيســي, بــرج ال عبــد الغنــي معرض تويوتا, الســيتي 

التضامــن للســيارات والتجــارة شــركة  ســنتر شــركة 
العمــاء  ســيحصل  الغيــار  وقطــع  للســيارات  الطــارق 
الذيــن يشــترون أي مــن ســيارات تويوتــا خــال فتــرة 
احلملة على فرصة للفوز بسيارة جي أر سوبرا والتي 
ســيتم الســحب عليهــا فــي نهايــة فتــرة احلملــة. يتــم 
تقــدمي حزمــة متويــل داخليــة جذابــة خــال احلملة، 
مع معدل ربح تنافســي للغاية، وبدون رسوم إدارية، 

الشــريعة  أحــكام  مــع  ومتوافــق  مــرن،  دفــع  وخيــار 
اإلســامية، وموافقــات ســريعة. أطلقــت شــركة عبــد 
اهلل عبد الغني وإخوانه مؤخرا سيارتني جديدتني في 
قطــر، همــا كامــري 2021 اجلديدة وكــوروال كروس 
2021 اجلديــدة. مــع إطــاق كــوروال كــروس، ازدادت 
مجموعــة طــرازات تويوتــا الهايبــرد الكهربائيــة إلــى 
6 طــرازات فــي قطــر والتــي تشــمل كــوروال وكامــري 

وسي اتش أر وراف 4 وهاياندر.
تويوتــا  وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  تقــدم 
ســيارات مشــهود لهــا بجودتها وخدمات مــا بعد البيع 
املميزة يوفرها 11 مركز للخدمة موزعني في أرجاء 
متفرقة من قطر ومنها ما يعمل طيلة أيام االسبوع.  
توقيتــات مراكــز اخلدمــة و دوام يــوم اجلمعــة خال 
النايــف,  مركــز  الرئيســي,  املركــز  رمضــان.   شــهر 

العزيــز, اخلــور والانــد مــارك مــن 8  صباحــا الــى 2 
ظهرا و من 8 مساء الى 2 صباحا و اجلمعة عطلة.

مركــز الوكــرة, أبوهامــور, طريــق املطــار والشــحانية 
من 8  صباحا الى 2 ظهرا و من 8 مساء الى 2 صباحا 

واجلمعة من 8 مساء الى 2 صباحا.
مركــز الســيارات التجاريــة من 8  صباحــا الى 2 ظهرا 

ومن 8 مساء الى 10:30مساء واجلمعة عطلة

احتفل برمضان مع تويوتا ...

عبداهلل عبد الغني
تعلن عن عروض رمضان

بفرصة الفوز بسيارة جي أر سوبرا 2020

الرائــدة   ،GameAnalytics شــركة  انضمــت 
فــي جمــع بيانــات أداء ألعــاب الهواتــف املتحركة 
هــواوي  منظومــة  إلــى  وحتليلهــا،  وتخزينهــا 
الشــاملة كشــريك فــي أحدث منصاتهــا. وبذلك 
تصبــح مجموعــة تطويــر البرامــج متاحــة اآلن 
ملطــوري ألعــاب الهواتــف املتحركــة مــن هواوي 

مما سيتيح دمج سهل.
وستعود هذه الشراكة بالنفع على كا الطرفني؛ 
حيــث تتيح لهــواوي مواصلــة تنميــة منظومتها 
بانضمــام املزيــد مــن الشــركاء ملنصتهــا وزيــادة 
ذات  وفــي  األلعــاب.  مطــوري  جنــاح  دعــم 
 GameAnalytics شــركة  ســتُمكن  الوقــت 
مــن االســتفادة مــن القــدرات التقنيــة لهــواوي، 
اخلاصــة  البرامــج  تطويــر  مجموعــة  وتعزيــز 
بأندرويــد لدعــم املجموعــة اخلاصــة بإعانــات 
هواوي )OAID( عبر جميع األجهزة احملمولة. 
يتيــح ذلــك ملطــوري ألعــاب منظومــة خدمــات 
االندمــاج   )HMS( املتكاملــة  للموبايــل  هــواوي 
مــع املنصــة األساســية، إلجــراء حتليــات أعمــق 

ومواصلة تطوير ألعابهم.
وآمنــة  منفتحــة  بيئــة  خللــق  هــواوي  تهــدف 
ينضمــون  الذيــن  والشــركاء  املطوريــن  جلميــع 
ملنظومتهــا الشــاملة. ومــن خــال هــذه القيــم، 
علــى  مطوريهــا  مســاعدة  إلــى  هــواوي  تتطلــع 
ألعــاب  لتطويــر  مفيــدة  معلومــات  اكتســاب 

مــع  شــراكتها  خــال  مــن  املتحركــة  الهواتــف 
GameAnalytics، وفــي الوقت ذاته مســاعدة 
مــن  املزيــد  حتقيــق  علــى   GameAnalytics
النجــاح مــن خــال شــبكة هــواوي العامليــة. اآلن 
تقــدم هــواوي و GameAnalytics  حتليــات 
حــول  مليــون مطــور   2.3 مــن  ألكثــر  مجانيــة 
تطويــر  مجتمــع  يجعــل  الــذي  األمــر  العالــم، 

األلعاب متكاماً ومتاحاً للجميع.
بصفتهــا شــركة رائــدة في مجــال حتليل ألعاب 
 GameAnalytics تعمــل  املتحركــة،  الهواتــف 
علــى  ومســاعدتهم  املطوريــن  متكــني  علــى 
للمســتخدمني،  أكثــر جاذبيــة  تقــدمي جتــارب 
للمقاييــس  العميــق  الفهــم  خــال  مــن  وذلــك 
وتوفــر  بهــم.  اخلاصــة  لأللعــاب  األساســية 
ملســاعدة  مهمــة  معلومــات   GameAnalytics
إمكانــات  مــن  االســتفادة  علــى  املطوريــن 
مــن  املتحركــة  بالهواتــف  اخلاصــة  ألعابهــم 
وحتليلهــا  األلعــاب  أداء  بيانــات  جمــع  خــال 
وتقدميهــا. ويتضمــن ذلــك كل شــيء بــدءاً مــن 
املقاييس األساســية )مثل املســتخدمني النشطني 
إلــى  اللعــب(،  بهــم ووقــت  االحتفــاظ  ومعــدل 
بإيــرادات  املتعلقــة  تقدمــاً  األكثــر  التحليــات 
ومســتوى  االفتراضيــة  والعملــة  اإلعانــات 
 GameAnalytics التقــدم. ويســتخدم أنظمــة
مــن  وأكثــر  مطــور   100,000 حوالــي  حاليــاً 

63000 اســتوديو حــول العالــم، وتدعــم حوالــي 
البيانــات  يوفــر  ممــا  نشــطة،  لعبــة   100,000
الازمــة ملســاعدة مطــوري األجهــزة احملمولــة 
علــى حتقيــق أهدافهــم للنمــو. كما ميكــن دمج 
أنظمة GameAnalytics بسهولة في أقل من 
15 دقيقــة، والتــزال أداة التحليــات األساســية 

اخلاصة بها مجانية وستظل كذلك.

 AppGallery تطبيقــات  متجــر  يُعــد 
منظومــة شــاملة ذكيــة ومبتكــرة، لذلــك فهــو 
املبتكــرة  التجــارب  تصميــم  للمطوريــن  يتيــح 
الفريــدة  منظومتنــا  وتتيــح  ملســتخدميهم. 
منظومــة خدمــات هــواوي للموبايــل املتكاملــة 
أجهــزة  عبــر  التطبيقــات  دمــج   HMS Core
مختلفــة، ممــا يوفــر للعماء املزيد مــن الراحة 
ساســة  أكثــر  بتجربــة  يتمتعــون  ويجعلهــم 
هــواوي  إســتراتيجية  مــن  جــزء  هــو  وذلــك   –
األوســع »N+8+1«. ويتوفــر متجــر تطبيقــات  
دولــة   170 مــن  أكثــر  فــي   AppGallery
ومنطقــة مــع أكثــر مــن 530 مليــون مســتخدم 
نشــط شــهرياً. وقــد أبرمــت هــواوي شــراكات 
مــع 2.3 مليــون مطــور فــي جميع أنحــاء العالم، 
ووصــل إجمالــي توزيــع التطبيقــات مــن خــال 
 384.4 إلــى   AppGallery تطبيقــات   متجــر 

مليار توزيعاً في عام 2020.

GameAnalytics عمالقة األلعاب
تنضم ملنظومة هواوي كشريك في أحدث منصاتها
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)الفردان برمييير موتورز(
تقدم عروضا رمضانية حصرية لعمالئها 

مـع ضمـان ملـدة 7 سنـوات ...

مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك، أعلنت 
شــركة »الفــرادان برميييــر موتــورز«، الوكيــل 
املعتمد جلاكوار الند روڤر في دولة قطر، عن 
تقدمي عروض حصرية لعمائها على سيارات 

مختارة من جاكوار والند روڤر.
ميكن للعماء خال الشــهر الفضيل االســتفادة 

من العروض الرمضانية على سيارات مختارة 
مــن جاكــوار والنــد روڤــر من خال االســتمتاع 
براحة البال مع ضمان ملدة 7 سنوات/200,000 
إلــى 7  كلــم )أيهمــا أواًل(، وصيانــة ملــدة تصــل 
ســنوات/91,000 كلــم )أيهمــا أواًل(، ومســاعدة 
كلــم  ســنوات/150,000   5 ملــدة  الطريــق  علــى 

)أيهمــا أواًل(، وتظليــل مّجانــي للنوافــذ.  وحول 
العروض الرمضانية احلصرية،  قال ســامر بو 
درغــم، مديــر عــام شــركة »الفــردان برميييــر 
موتورز«: »بدايًة، نتوجه بأحّر التهاني لعمائنا 
رمضــان  شــهر  حلــول  مبناســبة  وعائاتهــم 
التزامنــا  املناســبة  هــذه  فــي  ونؤكــد  املبــارك، 

وسعينا الدائم لتقدمي أفضل اخلدمات لضمان 
العــروض  هــذه  إطــاق  ومــع  العمــاء.  رضــا 
الرمضانيــة اجلديــدة، لن يحصــل عماؤنا على 
ســيارات فاخــرة فقــط، ولكنهــم سيســتفيدون 
أيضــاً مــن عــروض مميزة عند شــراء ســيارات 

أحامهم«.

وتتوفــر العــروض الرمضانيــة احلصريــة حتــى 
نهايــة شــهر رمضان املبارك فــي كافة معارض 
شــركة »الفــرادان برميييــر موتــورز« في دولة 
قطــر. وللمزيــد من املعلومــات حول العروض، 
يرجى زيارة أقرب معرض جاكوار الند روڤر 

لدى شركة »الفردان برمييير موتورز« 

1288 / 2021

استفد خالل شهر رمضان المبارك من عرضنا الكريم على 
سيارات الند روڤر.استمتع في كل رحلة مع القدرات الفائقة 
والفخامة المطلقة لسيارات الند روڤر، إضافة لراحة البال مع 

ضمان لمدة 7 سنوات، وصيانة لمدة تصل إلى 7 سنوات، 
ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. 

نتمنى لكم شهرًا مليئًا بالخير والبركات مّنا جميعًا في الند روڤر.

شركة الفردان بريميير موتورز 
صالة عرض برج الفردان في مدينة لوسيل أو

صالة عرض الفردان بالزا في شارع السّد. 
هاتف: 7566 4447 974+

landrover-qatar.com

- ضمان لمدة 7 سنوات/ 200,000 كلم*
- باقة صيانة لمدة تصل إلى 7 سنوات/ 91,000 كلم*

- مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات/ 150,000 كلم*
- تظليل مّجاني للنوافذ

- تتوّفر عروض االستبدال

*أيهما أواًل
يسري العرض من 11 أبريل حتى 13 مايو 2021.

ميزات العرض:

مجموعة الند روڤر

عرض رمضان الكريم
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 Series Coupé 4 BMW يعكس تصميم سيارة
اجلديــدة التركيــز على القــوة الديناميكية ضمن 
مــن  جيــل  أحــدث  ويترافــق  الســيارة.  مفهــوم 
الســيارات الرياضية ذات املقعدين ضمن القطاع 
املتوســط احلجــم والفاخــر مــع مفهــوم الســيارة 
الــذي يركــز علــى توفير املزايــا الديناميكيــة أثناء 
اخلطــوط  مــن  القليــل  العــدد  يســاهم  القيــادة. 
املســاحات  وذات  املمتــدة  األســطح  واســتخدام 
الواســعة فــي متيــز تصميــم الهيــكل الــذي يعبــر 
عــن متعــة القيادة مــن كل زاوية. وتــدل الواجهة 
 Series 4 BMW األماميــة والرائعــة فــي ســيارة
Coupé اجلديــدة علــى طابعهــا املســتقل. وتبــرز 
زوايــا الشــبكة املزدوجــة الكبيــرة وذات االجتــاه 
العمــودي إلــى األمــام ومتتــد إلــى أســفل تقريبــاً 

حتى احلافة السفلية للمئزر األمامي.
تبــدأ املبيعــات بتقــدمي ثاثــة طــرازات مختلفــة، 
حيــث يتمتــع اثنــان منهمــا بوحدتي بنزيــن بأربع 
أســطوانات، وهمــا ســيارة 420i BMW كوبيــه، 
قــوة قدرهــا 135 حصــان، وســيارة  تنتــج  التــي 
التــي تنتــج قــوة  430i BMW كوبيــه اجلديــدة، 
قدرهــا 258 حصــان. كمــا مت إطاق طراز بســت 
 M440i أســطوانات يعمــل بالبنزيــن، وهو طــراز

الذي يولد 374 حصان.
واملــواد عاليــة  بأناقــة  املصممــة  األســطح  جتســد 
الســائق فــي  الــذي يركــز علــى  اجلــودة والشــكل 
مقصــورة القيــادة، األجــواء املتميــزة والتصميــم 
الداخلــي الفريــد الــذي يتمحــور حول أداء ســيارة 
وتأتــي  اجلديــدة.   Series Coupé  4  BMW
املقاعــد الرياضيــة واملقــود اجللــدي الرياضي ذي 
القياســية فــي   املزايــا  التصميــم احلديــث ضمــن 
وإلــى جانــب التصميــم األنيــق واملتناســق للوحــة 
اللوحــة  فــإن  البــاب،  لوحــة  وحافــة  العــدادات 
املركزيــة حتيــط بالــركاب فــي املقاعــد األمامية. 
ويعمــل الزجــاج الصوتي في لوح الزجاج األمامي 
على ضمان الراحة عند القيادة ملسافات طويلة.

وميكــن للعمــاء االســتمتاع باملخمــدات املرتبطة 
باالرتفــاع مــع ضبــط مخصــص ومعتمــد ضمــن 
 M Sport املزايا القياســية. ويتوفر نظام التعليق
ضمــن املزايــا االختياريــة مــع إعــداد أكثــر ضبطــاً 
املضــادة  والقضبــان  والتركيبــات  للمخمــدات، 
لانقاب، باإلضافة إلى دعامات هيكل إضافية 
اخليــارات  وتشــمل  متغيــر.  رياضــي  وتوجيــه 
اإلضافيــة املتوفــرة نظام تعليــق M قابل للتكيف 
إلكترونيــاً،  فيهــا  التحكــم  يتــم  مخمــدات  مــع 
بــني  االختيــار  إمكانيــة  مــع   M Sport ومكابــح 
وتــروس  للمكابــح،  حمــراء  أو  زرقــاء  مكابــس 
M Sport مــع وظيفــة قفــل متغيــرة  تفاضليــة 

بالكامل في الترس التفاضلي اخللفي.
 Series Coupé  4  BMW ســيارة  تتمتــع 

مســاعدة  أنظمــة  مــن  بكثيــر  أوســع  مبجموعــة 
وتتضمــن  الســابق.  بالطــراز  مقارنــة  الســائق 
مــع  األمامــي  االصطــدام  مــن  حتذيــراً  الســيارة 
تشــغيل الفرامــل ونظــام حتذيــر مغــادرة املســار 
 4  BMW ســيارة  تتمتــع  املســار.  إلــى  والعــودة 
مــن  بكثيــر  أوســع  مبجموعــة   Series Coupé
أنظمة مســاعدة الســائق مقارنة بالطراز السابق. 
واملســاعد   ،BMW خرائــط  الســيارة  وتتضمــن 
الشــخصي الذكــي مــن BMW، والهاتــف الذكــي 

املدمج، وترقية البرامج عن بُعد.
 4 BMW ويســتفيد الســائق والركاب في ســيارة
Series Coupé اجلديــدة أيضــاً مــن اخليــارات 
الرقميــة  واخلدمــات  الســهل  للتشــغيل  املطــورة 
 .7.0 BMW املبتكرة التي يوفرها نظام التشغيل
ميكــن تعديــل محتــوى الشاشــة بشــكل شــخصي 
بينمــا ميكــن أن يتــم التفاعــل متعــدد الوســائط 
بني الســائق واملركبة، حســب املوقف، عبر شاشــة 
ملــس للتحكــم، أو نظام iDrive Controller، أو 
األزرار متعــددة الوظائــف علــى عجلــة القيــادة، 
التحكــم  أو  الصوتــي  التحكــم  طريــق  عــن  أو 
االختياري بإمياءات BMW. يتوفر أيضاً املساعد 
املــزود بوظائــف   BMW الذكــي مــن  الشــخصي 
فــي  قياســية  كميــزة  العمــاء  خلدمــة  إضافيــة 

السيارة اجلديدة.
وفيمــا يتعلــق باخلدمــات الرقميــة، فــإن إحــدى 
 4  BMW لســيارة  البــارزة  اجلديــدة  املزايــا 
 .BMW اجلديــدة هــي خرائــط Series Coupé
وباإلضافة إلى حساب املسارات وأوقات الوصول 
بسرعة ودقة ملحوظة، وحتديث بيانات حركة 
املــرور فــي الوقــت الفعلــي ضمــن فتــرات زمنيــة 
قصيــرة، فــإن نظــام التنقــل اجلديــد املســتند إلى 
الســحابة يتيــح للســائقني إدخــال أي كلمــة عنــد 

البحث عن وجهة للوصول إليها.
 BMW Live Cockpit Plus تتوفــر أيضــاً مزايا
أيضــاً   BMW Live Cockpit Professionalو
ضمــن تقنيــة الهاتــف الذكي املدمــج. وإلى جانب 
Apple CarPlay، يتوفــر ضمــن نظام التشــغيل 
اجلديــدة  كوبيــه  الرابعــة  الفئــة   BMW لســيارة 
نظــام Android Auto. تعــد ترقية البرامج عن 
بُعــد ميــزة جديــدة أخرى تتيح إمكانية اســتيراد 
وظائــف الســيارة احملســنة واخلدمــات الرقميــة 

اإلضافية إلى السيارة عبر الهواء.
متثل الســيارة املرحلة التالية من التطور املســتمر 
لســيارات BMW فــي قطــر، وال شــك أن قطــر 
تعتبــر ســوقاً مهمــاً لســيارات BMW، وكمــا هــو 
احلــال بالنســبة للطــرازات الســابقة، فنحــن على 
بــني  بشــعبية  ســتحظى  الســيارة  أن  مــن  يقــني 
عمــاء الفئــة املتوســطة احلجــم والذيــن يطلبون 

مستوى عاٍل من األداء والراحة.

سيــارة BMW الفئــة الرابعــة كوبيــه 
تخطــف األنظــار

بفضل تصميمها املميز وحضورها الالفت ...
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جلبت »مان للشاحنات واحلافات« مجموعتها 
اجلديدة »تي جي« إلى أســواق الشــرق األوســط 
وأفريقيا وأمريكا الاتينية، والتي اعتمدت في 
تطويرهــا علــى ردود العماء بهــدف تزويدهم 
التشــغيلية  متطلباتهــم  تلبــي  التــي  باملركبــات 
احلاليــة واملســتقبلية. ويأتــي اإلطــاق بعــد عــام 
مــن التدشــني العاملــي ملجموعــة شــاحنات اجليل 

اجلديد.
ومتثل املجموعة اجلديدة التزام »مان« بتقدمي 
حلــول النقــل املســتدامة، وهــو مــا أكــده الفريــق 
الهندســي العالــي الكفــاءة بالشــركة والــذي جنح 
في تقدمي مركبات قوية وموثوقة وفعالة على 
الدوام. وتســتعرض هذه الشــاحنات أيًضا جودة 

البناء العالية مبصانع »مان«. 
تتميــز مجموعــة »تــي جــي« اجلديــدة مبظهــر 
عــن  بهــا  تنفــرد  مــع مقصــورة جديــدة  مميــز 
منافسيها. وتُعد الهيئة اجلديدة اجلذابة بصريًا 
لتقــدم  الوظيفيــة،  الناحيــة  مــن  أيضــا  فعالــة 
املركبات أعلى مســتويات املوثوقية والكفاءة في 

مختلف التطبيقات وظروف التشغيل.
إلــى ذلــك قــال يــورج مومرتــس، النائــب األول 
للرئيــس، ورئيــس املبيعات في الشــرق األوســط 
إطــاق  »ميثــل  الاتينيــة:  وأمريــكا  وإفريقيــا 
املجموعــة اجلديــدة محطــة فارقة بالنســبة لنا. 
فــي  فهــو يعكــس تركيزنــا علــى دعــم عمائنــا 
حتقيق أهداف أعمالهم، عبر تصميم شاحنات 
حتقــق أقصــى قــدر مــن املوثوقيــة؛ فهــي قادرة 
فتــرة  طــوال  القاســي  االســتخدام  حتمــل  علــى 
العمــر االفتراضــي النموذجي، مع تقدمي أفضل 
أداء في فئتها. ونتيجة لذلك، سيحصل العماء 
علــى فترة التشــغيل األمثل مقابــل تكلفة ملكية 

إجمالية جذابة.«
ملــدة 3 ســنوات علــى  وأضــاف: »نقــدم ضمانــا 
كامــل مجموعــة شــاحنات الَقطــر. ولدينــا أيًضا 
عقــود خدمــة ميكنهــا دعــم احتياجــات العمــاء 
من حيث الصيانة الوقائية، والتكاليف املتوقعة، 
واجلهوزيــة احمُلّســنة للمركبــة، واملســاعدة علــى 
الطريــق أو فــي املوقــع. وإجمــاال، إتاحــة أفضــل 

جتربة ملكية لعمائنا.«

ومع طرح الشــاحنات اجلديدة، تؤكد مان أيًضا 
التزامهــا »بتبســيط األعمــال« لعمائهــا، وذلــك 
مــن خــال خدمــات ما بعــد البيع الفعالــة لقطع 
احللــول  مــن  مجموعــة  مــع  واخلدمــة؛  الغيــار 
الرقميــة واملاليــة واالستشــارات التجاريــة. إلــى 
جانب احللول الرقمية كتقنية االتصال عن بعد 
مــن مــان، وهي إحدى احللــول القوية لاتصال 
علــى املســتوى املؤسســي، لدعــم وحتســني كفاءة 

األسطول وسامته واحلد من األثر البيئي.
مقتصدة وعالية الكفاءة

تظــل خيــارات احملــرك قويــة وموثوقــة وفعالــة 
كمــا كانت من قبل. وســتواصل تقــدمي أداء عاٍل 

متســق علــى مــدار فترات العمــل الطويلــة. وتُعد 
التــي  الوحيــدة  الشــاحنات  تصنيــع  شــركة  مــان 
تقــدم محــركات تتوافــق مــع معاييــر االنبعاثات 
األوروبيــة املتراوحــة مــن املعاييــر )2 إلى 5( إلى 
جانــب املعيــار )6 د( اعتماًدا على الطراز املختار. 
وميكــن أن تــؤدي التحســينات اجلوهريــة فــي 
املركبة نقســها وفي مجــاالت الصيانة واخلدمة 
هــذه  وتوفــر  اإلجماليــة.  التكاليــف  تقليــل  إلــى 
الكبيــرة  احلمــوالت  مزايــا  أيًضــا  الشــاحنات 

لقطاعات األعمال الثقيلة.
شريك قوي وشخصي 

لطاملــا كانــت الشــراكات مفتــاح جناح مــان، وقد 

قــام شــركاؤها املســتوردون بعمل جديــر بالثناء 
لتحقيــق رضــا العمــاء. حيــث يتبــع خــط »تــي 
احتياجــات  تلبيــة  منطــق  أيًضــا  اجلديــد  جــي« 
األعمــال، مــا ســمح بتخصيــص طــرازات مــان 
اجلديــدة   TGL أو   TGM أو   TGS أو   TGX
باســتخدام  ذاتهــا،  النقــل  مهمــة  يناســب  مبــا 

خيارات التكوين املرنة.
ــنة - أقصــى توافــر طــوال عمــر  اجلاهزيــة احمُلَسّ

اخلدمة
تعتمد الكفاءة التشــغيلية للشــاحنة إلى حد كبير 
علــى عنصــر املوثوقيــة ومــدى ســهولة إجنازهــا 
ملهامها اليومية. لذا ســعت مان إلى نقل الكفاءة 

العالية باألصل إلى املســتوى التالي مع مجموعة 
»تــي جــي« اجلديــدة. وتعمــل هــذه الشــاحنات 
بنفــس مجموعــة  احتفاظهــا  كســابقاتها بفضــل 
نقــل احلركــة املمتــازة مــن اجليــل الســابق. لكــن 
الهندســة اإللكترونية اجلديدة املبســطة والقوية 
تدعم املزيد من الوظائف وجتعل من شاحنات 

مان اجلديدة ُمعدة للمستقل.
السائق هو محور التركيز 

الشــاحنة،  فــي  العمــل  بيئــة  حتســني  أجــل  مــن 
وحتفيــزه.  الســائق  أداء  علــى  التركيــز  وجــب 
مــان  شــاحنات  مــن  اجلديــد  اجليــل  يتيــح  لــذا 
معاييــر اســتثنائية لســهولة االســتخدام، وبيئــة 
العمــل، والتشــغيل األكثــر موثوقيــة. وهــي تتيــح 
أيضــا مقصــورة داخليــة مثاليــة بفضــل مفهــوم 
نــوم  راحــة  ولتحقيــق  جيــًدا  مــدروس  تخزيــن 
محســنة. واإلجنــاز النهائي هو أن يكون الســائق 
مرتاًحــا ويقًظا في جميع األوقات إلمتام مهام 
أكثــر أمانًــا وفعاليــة. كمــا يقدم برنامــج تدريب 
ممارســات   )MAN ProfiDrive( الســائقني 
ملســاعدة السائقني على اســتخدام أساليب قيادة 

أكثر كفاءة وأمانًا.
الشــاحنة  لقــب  علــى  حتصــل  اجلديــدة   TGX

الدولية لعام 2021
حتكيــم  جلنــة  إعجــاب   TGX شــاحنة  نالــت 
راحــة  بفضــل  الدوليــة  العــام  شــاحة  جائــز 
والتــي  احملســنة،  الســائق  ومســاحة  قيادتهــا، 
تتيــح أدوات عــرض رقميــة لقيــادة وتشــغيل 
حدســي، مع دمج وظائف الوسائط في عجلة 
قيــادة متعــددة الوظائف وقابلــة للتعديل، إلى 
الــدوارة  األزرار  فــي  التحكــم  وظيفــة  جانــب 
 MAN املبتكــرة واخلالية من التشــتيت لنظام
SmartSelect. كمــا أثنت جلنة التحكيم على 
الظــروف املعيشــية فــي كابينة الســائق اجلديد 
والتــي تتيــح مســتوى عــال مــن األمــان. وقــد 
تركــت MAN TGX اجلديــدة انطباًعــا مميًزا 
بفضــل درجــة االتصــال العاليــة التــي توفرهــا 
هندســتها اإللكترونيــة، والتي تعــد األولى من 

نوعها في قطاع الشاحنات التجارية

مـــان للشاحنـــات واحلافـــالت
تطــرح التشكيلــة اجلديـــدة مــــن شاحنــــات

)تـي جــي( فــي املنطقــة

مجهزة للعمل في مختلف التضاريس والظروف التشغيلية ...

جلبت »مان للشاحنات واحلافات« مجموعتها 
اجلديدة »تي جي« إلى أســواق الشــرق األوســط 
وأفريقيا وأمريكا الاتينية، والتي اعتمدت في 
تطويرهــا علــى ردود العماء بهــدف تزويدهم 
التشــغيلية  متطلباتهــم  تلبــي  التــي  باملركبــات 
احلاليــة واملســتقبلية. ويأتــي اإلطــاق بعــد عــام 
مــن التدشــني العاملــي ملجموعــة شــاحنات اجليل 

اجلديد.
ومتثل املجموعة اجلديدة التزام »مان« بتقدمي 
حلــول النقــل املســتدامة، وهــو مــا أكــده الفريــق 
الهندســي العالــي الكفــاءة بالشــركة والــذي جنح 
في تقدمي مركبات قوية وموثوقة وفعالة على 
الدوام. وتســتعرض هذه الشــاحنات أيًضا جودة 

البناء العالية مبصانع »مان«. 
تتميــز مجموعــة »تــي جــي« اجلديــدة مبظهــر 
عــن  بهــا  تنفــرد  مــع مقصــورة جديــدة  مميــز 
منافسيها. وتُعد الهيئة اجلديدة اجلذابة بصريًا 
لتقــدم  الوظيفيــة،  الناحيــة  مــن  أيضــا  فعالــة 
املركبات أعلى مســتويات املوثوقية والكفاءة في 

مختلف التطبيقات وظروف التشغيل.
إلــى ذلــك قــال يــورج مومرتــس، النائــب األول 
للرئيــس، ورئيــس املبيعات في الشــرق األوســط 
إطــاق  »ميثــل  الاتينيــة:  وأمريــكا  وإفريقيــا 
املجموعــة اجلديــدة محطــة فارقة بالنســبة لنا. 
فــي  فهــو يعكــس تركيزنــا علــى دعــم عمائنــا 
حتقيق أهداف أعمالهم، عبر تصميم شاحنات 
حتقــق أقصــى قــدر مــن املوثوقيــة؛ فهــي قادرة 
فتــرة  طــوال  القاســي  االســتخدام  حتمــل  علــى 
العمــر االفتراضــي النموذجي، مع تقدمي أفضل 
أداء في فئتها. ونتيجة لذلك، سيحصل العماء 
علــى فترة التشــغيل األمثل مقابــل تكلفة ملكية 

إجمالية جذابة.«
ملــدة 3 ســنوات علــى  وأضــاف: »نقــدم ضمانــا 
كامــل مجموعــة شــاحنات الَقطــر. ولدينــا أيًضا 
عقــود خدمــة ميكنهــا دعــم احتياجــات العمــاء 
من حيث الصيانة الوقائية، والتكاليف املتوقعة، 
واجلهوزيــة احمُلّســنة للمركبــة، واملســاعدة علــى 
الطريــق أو فــي املوقــع. وإجمــاال، إتاحــة أفضــل 

جتربة ملكية لعمائنا.«

ومع طرح الشــاحنات اجلديدة، تؤكد مان أيًضا 
التزامهــا »بتبســيط األعمــال« لعمائهــا، وذلــك 
مــن خــال خدمــات ما بعــد البيع الفعالــة لقطع 
احللــول  مــن  مجموعــة  مــع  واخلدمــة؛  الغيــار 
الرقميــة واملاليــة واالستشــارات التجاريــة. إلــى 
جانب احللول الرقمية كتقنية االتصال عن بعد 
مــن مــان، وهي إحدى احللــول القوية لاتصال 
علــى املســتوى املؤسســي، لدعــم وحتســني كفاءة 

األسطول وسامته واحلد من األثر البيئي.
مقتصدة وعالية الكفاءة

تظــل خيــارات احملــرك قويــة وموثوقــة وفعالــة 
كمــا كانت من قبل. وســتواصل تقــدمي أداء عاٍل 

متســق علــى مــدار فترات العمــل الطويلــة. وتُعد 
التــي  الوحيــدة  الشــاحنات  تصنيــع  شــركة  مــان 
تقــدم محــركات تتوافــق مــع معاييــر االنبعاثات 
األوروبيــة املتراوحــة مــن املعاييــر )2 إلى 5( إلى 
جانــب املعيــار )6 د( اعتماًدا على الطراز املختار. 
وميكــن أن تــؤدي التحســينات اجلوهريــة فــي 
املركبة نقســها وفي مجــاالت الصيانة واخلدمة 
هــذه  وتوفــر  اإلجماليــة.  التكاليــف  تقليــل  إلــى 
الكبيــرة  احلمــوالت  مزايــا  أيًضــا  الشــاحنات 

لقطاعات األعمال الثقيلة.
شريك قوي وشخصي 

لطاملــا كانــت الشــراكات مفتــاح جناح مــان، وقد 

قــام شــركاؤها املســتوردون بعمل جديــر بالثناء 
لتحقيــق رضــا العمــاء. حيــث يتبــع خــط »تــي 
احتياجــات  تلبيــة  منطــق  أيًضــا  اجلديــد  جــي« 
األعمــال، مــا ســمح بتخصيــص طــرازات مــان 
اجلديــدة   TGL أو   TGM أو   TGS أو   TGX
باســتخدام  ذاتهــا،  النقــل  مهمــة  يناســب  مبــا 

خيارات التكوين املرنة.
ــنة - أقصــى توافــر طــوال عمــر  اجلاهزيــة احمُلَسّ

اخلدمة
تعتمد الكفاءة التشــغيلية للشــاحنة إلى حد كبير 
علــى عنصــر املوثوقيــة ومــدى ســهولة إجنازهــا 
ملهامها اليومية. لذا ســعت مان إلى نقل الكفاءة 

العالية باألصل إلى املســتوى التالي مع مجموعة 
»تــي جــي« اجلديــدة. وتعمــل هــذه الشــاحنات 
بنفــس مجموعــة  احتفاظهــا  كســابقاتها بفضــل 
نقــل احلركــة املمتــازة مــن اجليــل الســابق. لكــن 
الهندســة اإللكترونية اجلديدة املبســطة والقوية 
تدعم املزيد من الوظائف وجتعل من شاحنات 

مان اجلديدة ُمعدة للمستقل.
السائق هو محور التركيز 

الشــاحنة،  فــي  العمــل  بيئــة  حتســني  أجــل  مــن 
وحتفيــزه.  الســائق  أداء  علــى  التركيــز  وجــب 
مــان  شــاحنات  مــن  اجلديــد  اجليــل  يتيــح  لــذا 
معاييــر اســتثنائية لســهولة االســتخدام، وبيئــة 
العمــل، والتشــغيل األكثــر موثوقيــة. وهــي تتيــح 
أيضــا مقصــورة داخليــة مثاليــة بفضــل مفهــوم 
نــوم  راحــة  ولتحقيــق  جيــًدا  مــدروس  تخزيــن 
محســنة. واإلجنــاز النهائي هو أن يكون الســائق 
مرتاًحــا ويقًظا في جميع األوقات إلمتام مهام 
أكثــر أمانًــا وفعاليــة. كمــا يقدم برنامــج تدريب 
ممارســات   )MAN ProfiDrive( الســائقني 
ملســاعدة السائقني على اســتخدام أساليب قيادة 

أكثر كفاءة وأمانًا.
الشــاحنة  لقــب  علــى  حتصــل  اجلديــدة   TGX

الدولية لعام 2021
حتكيــم  جلنــة  إعجــاب   TGX شــاحنة  نالــت 
راحــة  بفضــل  الدوليــة  العــام  شــاحة  جائــز 
والتــي  احملســنة،  الســائق  ومســاحة  قيادتهــا، 
تتيــح أدوات عــرض رقميــة لقيــادة وتشــغيل 
حدســي، مع دمج وظائف الوسائط في عجلة 
قيــادة متعــددة الوظائف وقابلــة للتعديل، إلى 
الــدوارة  األزرار  فــي  التحكــم  وظيفــة  جانــب 
 MAN املبتكــرة واخلالية من التشــتيت لنظام
SmartSelect. كمــا أثنت جلنة التحكيم على 
الظــروف املعيشــية فــي كابينة الســائق اجلديد 
والتــي تتيــح مســتوى عــال مــن األمــان. وقــد 
تركــت MAN TGX اجلديــدة انطباًعــا مميًزا 
بفضــل درجــة االتصــال العاليــة التــي توفرهــا 
هندســتها اإللكترونيــة، والتي تعــد األولى من 

نوعها في قطاع الشاحنات التجارية

مـــان للشاحنـــات واحلافـــالت
تطــرح التشكيلــة اجلديـــدة مــــن شاحنــــات

)تـي جــي( فــي املنطقــة

مجهزة للعمل في مختلف التضاريس والظروف التشغيلية ...
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مركز بورشه الدوحة يكشف النقاب عن الطراز 
الرابع من سيارة تايكان الكهربائية بالكامل

كاديالك حتتفل بشهر رمضان
في قطر عبر عروض حصرية

على طرازاتها الفاخرة

أعلن مركز بورشــه الدوحة، شــركة البراق للسيارات، 
تايــكان صالــون  ســيارات  الــى مجموعــة  اضافــة  عــن 
الرياضية وذلك بعد إطاق الطراز اجلديد الذي يعمل 
بنظــام الدفــع اخللفــي. وأصبحــت مجموعــة ســيارات 
تايكان الكهربائية بالكامل تضم أربعة طرازات تشمل 
تايكان 4S، وتايكان توربو، وتايكان توربو S، باإلضافة 
األساســي  الطــراز  هــذا  ويتيــح  اجلديــد.  الطــراز  إلــى 
للعمــاء دخــول عالــم الســيارات الرياضيــة الكهربائيــة 
الفاخــرة فائقــة األداء بســعر يبــدأ مــن 344,700 ريــال 
قطــري، مــع توفر البطارية بحجمني مــن أجل تعزيز 

الكفاءة واألداء مبا يتناسب مع متطلبات العماء.
يأتــي الطــراز األساســي اجلديــد مجهــزاً بنظــام الدفــع 
اخللفي، مع توفر خيارين حلجم البطارية، حيث تصل 
قــوة احملــرك إلــى 408 حصــان متــري )300 كيلووات( 

عنــد جتهيــز الســيارة ببطاريــة Performance وإلــى 
جتهيــز  عنــد  كيلــووات(   350( متــري  حصــان   476

 .Performance Plus السيارة ببطارية
وأكــد ســلمان جاســم الدرويش، رئيــس مجلس اإلدارة 
شــركة  الدوحــة،  بورشــه  ملركــز  التنفيــذي  والرئيــس 
عمــاء  يــدي  بــني  تضــع  تايــكان  أن  للســيارات  البُــراق 
مــن  املزيــد  األداء  فائقــة  الســيارات  وعشــاق  بورشــه 
مــن  الكهربائيــة  الســيارات  عالــم  لدخــول  اخليــارات 
خال الطراز اجلديد. وقال ســلمان جاســم الدرويش: 
»تواصــل بورشــه التزامهــا مببــادرات االســتدامة متاماً 
كمــا تواصل ســيارة تايكان جناحها خــال العام 2021. 
فبعــد طــرح طــرازات 4S وتوربــو وتوربو S من ســيارة 
تايــكان فــي العــام املاضــي، ســيجذب الطــراز اجلديــد 
فئــة جديــدة مــن العمــاء املولعــني بالتقنيــات املتطورة 

واالبتــكارات املســتقبلية واحلريصــني علــى البيئــة فــي 
االبتــكار  علــى  بورشــه  ركــزت  لطاملــا  الوقــت.  نفــس 
حظيــت  وقــد  الهندســية،  التقنيــات  أحــدث  وتطويــر 
ســيارة تايــكان منــذ إطاقهــا في العام املاضــي بالكثير 
مــن التقدير على مســتوى العالم والــذي تُّوج بحصولها 
علــى 50 جائــزة دوليــة عــن أدائهــا الفائــق ومعاييرهــا 

التي تراعي البيئة«.
تأتي ســيارة تايكان اجلديــدة مبحرك متزامن بتقنية 
التحفيــز املســتمر علــى احملــور اخللفــي، كمــا جُتهــز، 
علــى غــرار الطــرازات األخــرى بنظــام الدفــع الرباعــي 
فــي عائلتهــا، بناقــل حركــة ثنائــي الســرعة باإلضافــة 
إلــى ُمعامــل ســحب ممتــاز يبلــغ 0.22 فقــط ممــا يعزز 
تقطعهــا  التــي  واملســافة  الطاقــة  اســتهاك  انخفــاض 

السيارة بعد شحنها مرة واحدة.

عامليــاً  املوحــد  اخلفيفــة  الســيارات  الختبــار  ووفقــاً 
)WLTP(، ميكــن لســيارة تايــكان أن تقطــع مســافة 
عنــد  واحــدة  مــرة  شــحنها  بعــد  كــم   431 إلــى  تصــل 
جتهيزها ببطارية Performance Plus ذات الســطح 
كيلــووات   79.2 اإلجماليــة  ســعتها  تبلــغ  والتــي  الواحــد 
ســاعي. كما ميكن للســيارة قطع مسافة تصل إلى 484 
كــم بعــد شــحنها مــرة واحدة عنــد جتهيزهــا ببطارية 
املتوفــرة  الســطحني  ذات   Performance Plus
كتجهيــز اختيــاري والتــي تبلــغ ســعتها اإلجماليــة 93.4 
كيلــووات ســاعي. وفــي كلتــا احلالتــني، يتســارع طــراز 
تايــكان األساســي مــن الســكون إلى 100 كم/ســاعة في 

5.4 ثانية فيما تبلغ سرعته القصوى 230 كم/ساعة. 
يختلــف طــراز تايــكان اجلديد عــن الطــرازات األخرى 
مــن حيــث التصميــم اخلارجــي، حيــث يأتــي مجهــزاً 

بعجــات جديــدة بتصميــم Aero قيــاس 19 بوصة مع 
ماقــط مكابــح مطليــة باللــون األســود املؤكســد. كمــا 
يُطلى املصد األمامي والعتبات اجلانبية ومشتت الهواء 
اخللفــي باللــون األســود، فيما يُــزود مبصابيــح أمامية 
املقصــورة  وتأتــي  أساســي.  كتجهيــز   LED بتقنيــة 
قابلــة  أماميــة  مقاعــد  مــع  باجللــد  جزئيــاً  مكســوة 
للتعديــل كهربائيــاً بثمانــي وضعيــات. وتعتبــر تايــكان 
أيضــاً أول ســيارة مــن بورشــه توفــر مقصــورة خاليــة 
متاماً من اجللد، حيث تُصنع أجزاؤها من مواد معاد 
 ،S 4 وتوربــو وتوربوS تدويرهــا. وعلــى غــرار طرازات
تأتــي ســيارة تايكان املجهــزة بنظام الدفــع اخللفي مع 
صندوقني لألمتعة بسعة 84 لتراً في األمام و407 لتر 

في اخللف.

أعلنت ’كادياك الشرق األوسط‘ ووكيلها ’املناعي 
علــى  حصريــة  عــروض  تقــدمي  عــن  للســيارات‘ 
الطــرازات األحــدث مــن العامــة التجاريــة لصالــح 
العمــاء فــي قطــر، وذلــك مــع اقتراب حلول شــهر 
رمضــان املبارك. ضمن هــذا اإلطار، ميكن لعماء 
’كاديــاك‘ االســتفادة من عــروض ال تُفوَّت خال 
الشــهر الفضيــل علــى مجموعة املركبــات الرياضية 
متعــّددة االســتعماالت )SUV( الراقيــة باإلضافــة 
إلى سيارات السيدان املتطّورة، مما يتيح االستمتاع 
بتجــارب قيــادة وركــوب مفَعمة بالفخامــة واألداء 

واحلداثة التقنية.
حول هذا، قال إيفور ديكونها، مدير عام املجموعة، 
’املناعــي للســيارات‘: نحتفــل بحلول شــهر رمضان 
املبارك هذه السنة عبر منح عمائنا في قطر باقة 

مــن العروض احلصرية على مجموعة ’كادياك‘ 
 SUVمــن الطرازات الراقية. فبــدًء من مركبات الـ
ومتطّلبــات  االحتياجــات  كل  تلّبــي  التــي  الفاخــرة 
كل رحلــة، وصــوالً إلــى ســيارات الســيدان املتطــّورة 
التــي متنــح أعلــى مســتويات األداء والراحــة، نحــن 
متأّكــدون أن عّشــاق ’كاديــاك‘ ســيتمّكنون اآلن 
مــن احلصــول على ســيارة احللــم واالســتفادة من 
املزيــد مــن راحــة البــال بفضــل برنامجنــا اخلــاص 

بالرعاية الراقية من ’كادياك‘.«
املجموعــة األحدث لآلن مــن مركبات الـSUV التي 

تلّبي كل االحتياجات ومتطّلبات كل الرحات
 SUVتُعتبَــر عــروض ’كاديــاك‘ علــى مركبــات الـــ
الفاخــرة لهــذا العــام أقــوى مــن أي وقــت مضــى. 
وتتمّيــز مجموعــة الطــرازات بكونهــا مرنــة بقــدر 

مــا هــي أيقونيــة، بــدًء مــن XT4 النشــطة، مــروراً 
 XT6 التــي متنــح الثقة، وصــوالً إلى XT5 مبركبــة
’إســكاليد‘  وأخيــراً  بــارزة،  جوائــز  علــى  احلائــزة 
األسطورية. وتوفر مجموعة مركبات الـSUV من 
العامــة التجارية باقة غنيــة من التقنيات املبتَكرة 
وخصائــص الســامة ومســاعدة الســائق املتطــّورة، 
باإلضافــة إلى متّتعها بالتصميم االنســيابي الناعم، 
وهــي بالتالــي متنــح الكثير مــن اخليــارات للعماء 
مــع  تتوافــق  جديــدة   SUV لشــراء  يســعون  الذيــن 
علــى  األمثــل  الرفيــق  وتكــون  حياتهــم  أســلوب 

الطريق.
 XT6 وميكن اآلن للعماء االستمتاع بقيادة مركبة
بسعر يبدأ من 199,000 رياالً، إلى جانب احلصول 
علــى تأمــني شــامل مجاناً وتســجيل مجانــي. وهذا 

ليس كل شيء، إذ يستطيع عماء ’كادياك‘ اجلدد 
االستفادة من مزايا حصرية بفضل باقة ’كادياك‘ 
و  XT5  ،XT6 مركبــات  علــى  الراقيــة  للرعايــة 

XT4، والتــي تتضّمــن اخلدمــة والصيانــة املجانيــة 
ملّدة خمس ســنوات**، وضمان 
ســنوات**  أربــع  ملــّدة  املصّنــع 
أربــع  ملــّدة  الطريــق  علــى  املســاعدة  وخدمــة 
مــن  يجعــل  ممــا  ســنوات**، 
امتــاك مركبــة SUV مــن ’كاديــاك‘ واحلفــاظ 
عليهــا بأفضــل حالــة أمراً يســيراً أكثر من أي وقت 

سبق.

األداء  لقّمــة  متطــّورة  فاخــرة  ســيدان  ســيارات 
والراحة

ســيكون مبقدور عّشــاق ســيارات الســيدان الفخمة 
االســتفادة مــن باقــة مــن العــروض املغريــة خــال 
 ‘CT4 ’كاديــاك  علــى  للحصــول  رمضــان  شــهر 
وتتمّيــز  تُضاهــى.  ال  التــي   CT5و الديناميكيــة 
ســمعة  تعــّزز  بكونهــا  املتطــّورة  الســيدان  ســيارات 
العامــة التجاريــة احلائــزة علــى جوائــز مرموقــة 
بــني  بــه  تتمّتــع  الــذي  احلصــري  اجلمــع  بفضــل 
التصميــم واألداء والراحــة، وهــو مــا يتيــح للعمــاء 
جــرى  فقــد  جــداً!  مشــّوقة  بتجربــة  االســتمتاع 
تصميــم CT4 لتوفيــر تقنيــات مبتَكــرة تكــون فــي 
متنــاول الســائق مباشــرة ومتنح مســتويات ممّيزة 
من الديناميكية مع دّقة عالية، فيما متت هندسة 
وتطويــر CT5 كــي توّلد التــوزان األمثل بني الراحة 

واألداء.

تضمن عروض كاديالك الرمضانية حصول العمالء على األفضل ...
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كشــفت إنفينيتــي عــن نســخة عــام 2022 مــن ســيارة 
الكــروس أوفــر كيو إكس 60 التي تضّم ثاثة صفوف 
ميتــاز  ذكــي  رباعــي  دفــع  نظــام  مــع  املقاعــد،  مــن 
بتصميــم أكثــر متانــة وتطــوراً وســرعة ملنــح قوة جر 

مثالية على جميع العجات في مختلف الظروف. 
وزّودت الســيارة اجلديــدة مبحــرك حائــز علــى عــدة 
جوائــز بســعة 3.5 لتــر مــن ســت أســطوانات V6، مــع 
ناقــل حركــة أوتوماتيكــي جديد كلياً بتســع ســرعات. 
إضافــة إلــى نظام دفع رباعي جديد مت اختباره بدقة 
فــي مختلف الظروف اجلوية علــى جميع الطرقات، 
مبــا يشــمل املســارات الرمليــة ذات األســطح الســاخنة 
والطرق الرطبة والزلقة واملسارات الثلجية السميكة. 
وتعليقــاً علــى املوضوع، قال إيريــك ريغو، املدير العام 

شــركة  لــدى  والتخطيــط  املنتجــات  الســتراتيجية 
إنفينيتــي: “حرصنــا علــى تلبيــة متطلبــات عمائنــا 
كيــو  إنفينيتــي  مــن ســيارة  كليــاً  نســخة جديــدة  مــع 
إكس 60، ملنح الســائقني مســتويات موثوقة من األداء 
والكفــاءة أثنــاء القيــادة علــى الطرقــات فــي مختلــف 
الظــروف اجلويــة. ويتمتــع اإلصــدار اجلديــد لنظــام 
الدفع الرباعي الذكي مبزايا استثنائية لتقدمي الطاقة 
الازمة بساسة عند حاجة السائق لها أو حتى بشكٍل 

استباقي.
وتلعــب آليــة االقتــران املباشــر اجلديــدة لنظــام الدفع 
الفوريــة،  شــبه  االســتجابة  هــذه  فــي  دوراً  الرباعــي 
مــا يتيــح تشــغيل العجــات اخللفيــة بصــورة فوريــة 
عنــد حاجــة الســائق ملزيــد مــن الثبــات علــى الطريــق، 

باســتخدام مجموعة مستشــعرات تتنبــأ باحلاجة إلى 
مزيٍد من الثبات حتى قبل انزالق العجات. 

بدوره، قال كريس فيشــر، مدير شؤون التسويق في 
إنفينيتــي: “ُصممــت ســيارة إنفينيتــي كيــو إكــس 60 
اجلديدة كلياً خصيصاً للتعامل مع مجموعة متنوعة 
مــن الظــروف. ويقوم نظــام الدفع الرباعــي مبراقبة 
ســطح الطريــق ويعمل ســريعاً على توجيــه قوة الدفع 
مــن العجــات التــي تفتقــر إلى قوة اجلــر الكافية إلى 
أخــرى متتلــك هــذه القوة، ما يضمــن مواصلة قيادة 

السيارة بثبات وثقة”.
كمــا يســاعد نظــام الدفع الرباعي اجلديــد على توجيه 
حوالي 50% من قوة الدفع في السيارة نحو العجات 
اخللفيــة لزيــادة قــوة اجلــر. وتتميــز الســيارة بنظــام 

يســتخدم  الــذي  االنــزالق،  ومحــدود  نشــط  مكابــح 
الفرامــل لتوجيــه عــزم الــدوران من جانــب إلى آخر. 
علــى  اجلــر  قــوة  تتــوّزع  فعالــة حينمــا  وهــو وســيلة 
عجلتــني فقــط بــدون البقية؛ حيث يقــوم نظام الدفع 
مســتوى  باستشــعار  إنفينيتــي  مــن  الذكــي  الرباعــي 
الثبــات بصــورة فورية تقريباً ليعمــل على توجيه قوة 
الدفــع إلــى بقية العجات، ويضمن ذلك أداًء متقدماً 

خاصة عند إقاع السيارة أو االستعداد لركنها. 
اختبــار  علــى  الهندســي  إنفينيتــي  فريــق  عمــل  وقــد 
ســيارة إنفينيتــي كيو إكــس 60 اجلديدة لعدة ســنوات 
في مناطق مختلفة من أمريكا الشــمالية، مبا يشمل 
املواقــع الصحراويــة النائيــة مثــل وادي املــوت بواليــة 
كاليفورنيــا ومدينــة مــواب بواليــة يوتــا، إضافــة إلــى 

املناطــق الباردة مثل أالســكا وشــمال مقاطعة كيبيك 
وواليــة ميشــيغان. وســمح ذلــك للمهندســني بضبــط 
ومعايــرة نظــام الدفــع الرباعــي اجلديــد علــى أكمــل 
وجه ملنح الســائقني أفضل مســتويات االســتجابة على 

الطرقات وخصيصاً املنزلقة. 
وحــرص مهندســو إنفينيتــي علــى تســخير خبرتهــم 
املمتــدة ألكثــر عــن عشــر ســنوات فــي اختبــار وضبط 
وحتســينها   60 إكــس  كيــو  لســيارة  القيــادة  قــدرات 
بالشــكل األمثــل، بعــد أن اجتــازت علــى مــدى أشــهر 

مئات اآلالف من األميال.
وســيتم الكشــف قريبــاً عــن تفاصيــل إضافيــة حــول 
ســيارة كيــو إكــس 60 اجلديــدة كليــاً بنســختها لعــام 

.2022

سيارة إنفينيتي كيو إكس 60 اجلديدة كليا
متنح السائقني ديناميكيات قيادة ال تضاهى

 نظــام دفــع رباعــي ذكــي وأكثــر تطــورا ...
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وصلــت النســخة األولــى علــى اإلطــاق مــن الســيارات 
إكــس  آر  تــي  رام  وهــي  الســنة،  لهــذه  ترّقبــاً  األكثــر 
بقــّوة 702 أحصنــة، رقــم الشاســيه VIN001، ومــن 
 72 فــي  العلنــي  باملــزاد  للبيــع  تُعــرض  أن  املفتــرض 
مــارس بتمــام الســاعة 3:30 صباحــاً )بتوقيــت اخلليج 
فــي  رام  شــاحنات  عشــاق  وســيتنافس  القياســي(. 
املنطقة مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم للمزايدة 
علــى بعضهم البعض واحلصول على فرصة المتاك 
هــذه القطعــة مــن تاريــخ الســيارات األمريكيــة.  تعــّد 
نســخة اإلطــاق Launch Edition مــن طراز رام تي 
آر إكس التي اشــتّد ترقبها واحدة من أجنح الســيارات 
التــي مّت إطاقهــا حتى اليــوم، وقد بيعت كّل الوحدات 
البالــغ عددهــا 702 ســيارة التــي مّت توفيرهــا للطلــب 
املســبق فــي غضــون 24 ســاعة، ممــا يجعــل رام تــي آر 
إكــس واحــدة مــن الســيارات األكثــر طلبــاً لهــذا العــام. 
وحتيي نســخة اإلطاق Launch Edition من طراز 
رام تي آر إكس ذكرى سيارات تي آر إكس مع محّرك 
هيمي مشــحون سوبرتشــارج مؤّلف من 8 أسطوانات 
سعة 6.2 ليتر.  ُصممت شاحنة رام تي آر إكس إصدار 
2021 لتتفوق بشكل كبير على كل الشاحنات األخرى، 
وهــي حتقــق مســتوى جديداً من األداء مع تســارع من 
صفــر إلــى 96.6 كيلومتــر في الســاعة فــي غضون 4.5 
ثــواٍن كمــا أّنهــا الشــاحنة األســرع واألقــوى عامليــاً ذات 
اإلنتاج الضخم في فئة الشاحنات ذات حمولة النصف 
طــن. بعــد أن أصبحــت رام تــي آر إكــس أّول ســيارة 
تُصنــع علــى خــّط اإلنتــاج في مصنــع ســتيرلنغ هايتس 
للتجميع )SHAP( في ســتيرلينغ هايتس، ميشــيغان، 
الســيارة  هــذه  تنطلــق  األمريكيــة،  املّتحــدة  الواليــات 
الفريــدة مــن نوعهــا إلــى الباعــة باملــزاد العلنــي لــدى 
باريت جاكســون حيث ســيتمّكن عشاق اجلمع وهواته 
مــن مختلــف أنحاء العالم من تقــدمي عروضهم عبر 
اإلنترنــت فــي حــدث عاملــي للبيع باملزاد. وســيعود ريع 
 United Way جميــع التبّرعات مــن البيع إلى جمعية
جنوب شرق ميشيغان للمساعدة على تأمني اإلسكان 
القدامــى  للمحاربــني  الصحيــة  والرعايــة  والوظائــف 

وعائاتهم.

أول شاحنة بيك أب من طراز 
رام تي آر إكس االسطورية

تطــرح للبيــع فــي املــزاد العلنــي ...
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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

السيارات الوطنية وكيل مازدا  ـ قطر
تعلن عن عروضها الرمضانية )العناية واملشاركة( احلصرية

تقدم مزايا وهدايا حصرية لعمالئها في الشهر الفضيل ...

كـتب : خالـــد عطيـــه 

أطلقت شركة السيارات الوطنية  ، الوكيل الوحيد 
، احلملــة  مــن 4 عقــود  فــي قطــر ألكثــر  ملــازدا 
الرمضانيــة األكثــر إثــارة والتــي تضمــن مكافــآت 
متعــددة للعمــاء  فــي قطر خال شــهر رمضان 

املبارك. 
تضــم حملــة مــازدا الرمضانيــة العديد مــن املزايا 
والهدايــا والتــي تشــمل  مزايــا ذات قيمــة مضافــة 
مثــل الضمــان املمتــد ، والتأمــني الشــامل املجانــي 
، واخلدمــة املجانيــة ملــدة عامــني او  30،000 كــم 
)أيهمــا يأتــي أوالً( ، والتســجيل وما إلى ذلك على 
موديــات  مختــارة  اضافــة إلى األســعار اجلذابة 

واملنافسة للغاية.
 وإلــى جانــب املزايــا األخرى ، يتــم منح كل عميل 
يشــتري  مــازدا بـــ »بطاقــة هدايــا شــكراً« تتــراوح 
مــن 500 ريــال قطــري إلــى 1000 ريــال قطــري  
وذلــك بنــاًء علــى الطــراز الــذي مت شــراؤه. تأتــي 
تلــك احلملــة انطاقــا  من مكانة مازدا في ســوق 
والتقنيــات  الفريــد  التصميــم  ذات   الســيارات 

املبتكرة .
مــع  الوحيــدة  التجاريــة  العامــة  مــازدا  وتعــد 
مجموعة كاملة من الطرازات الترويجية املتاحة 
فــي قطــر والتي يتم تصنيعها فــي اليابان ، والتي 
حصلت جميع طرازاتها الســيدان وســيارات الدفع 
.IIHS Safety Pick Plus 2021 الرباعي جائزة

متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 
 تضم سيارات مازدا العديد من التقنيات  الرائعة  
مثل تقنية سكاي  اكتف العائلية والتي ترفع األداء 
إلى آفاق جديدة وتوفر متعة القيادة املطلقة في 
نفــس الوقــت. القيــادة املرحــة بــا مجهــود جتعــل 

املرء يشعر بأنه حي!
حلول بارعة ... تكسر احلواجز 

يصمم مهندســو مازدا ســياراتهم بالشعور وليس 
أنهــم حصلــوا  يعلمــون  إنهــم  املواصفــات.  بورقــة 
عليها بشــكل صحيح عندما تشــعر أن السيارة قد 
عــادت إلــى احليــاة. وفــي قلــب كل ســيارة مــازدا 

محركها - قوة حياتها.
لزيــادة  طــرق  عــن  باســتمرار  مــازدا  وتبحــث 
كفــاءة محركاتهــا دون التضحيــة بــاألداء. بينمــا 
تخلــى معظم عالم الســيارات عــن ابتكار محرك 
يــزال  ال  أنــه  مــازدا  تعتقــد   ، الداخلــي  االحتــراق 
هناك مجال للتحسني. كان هذا الهوس بالتركيز 
خــال  مــن  واالداء  الكفــاءة   مــن  املزيــد  علــى 
إلــى  التحســينات املســتمرة والتــي  أدت بالفعــل  
بعــض اإلجنازات والتي كســرت احلواجز وتعدت 

األفاق ملازدا .
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

الثابــت بتصميــم  ســيارات  التــزام مــازدا  يتضــح 
تشــعرك بالبهجــة وذلك من خــال  ديناميكيات 
 i-ACTIV AWD القيــادة املســتمدة مــن  نظــام
فــي  كبيــر  بفــارق  يتقــدم  الــذي  الواثــق  امللهــم 

التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس أوفر 
معاصرة.

 i-ACTIV الرباعــي  الدفــع  نظــام  ضمــان  يأتــي 
من خال مستشــعراته ، والتي تأخذ في االعتبار 
عوامــل مثــل زاويــة التوجيــه ، ومدخات دواســة 
الوقود ، وتدوير العجلة جنبًا إلى جنب مع درجة 
صــورة  لرســم  املســاحات  واســتخدام  احلــرارة 
واضحــة للظــروف اخلارجيــة. ميكــن لنظــام اي 
اكتف  ضبط خرج الطاقة أكثر من 200 مرة في 
الثانية ، باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، »للتنبؤ« 

بالشكل الذي تبدو عليه ظروف الطريق.
تصميم كودو - بث روح احلركة في السيارة

خلــق احســاس باحلركــة ، حتــى فــي حالــة جمود 
، هــذا هــو جوهــر مــازدا كــودو ، فلســفة تصميــم 
» روح احلركــة » كــودو يتيــح للمصممــني اضافة 
طابــع شــخصي علــى كل طــراز مــع احلفــاظ على 

وفائه مبوضوع موحد
 Kodo - Soul تصميــم  تعريــف  إعــادة  مت 
Motion ، )روح احلركــة(، ويعبــر عــن احلركــة 
القويــة والســريعة، وقــد ســاهم فــي تعزيــز هوية 
خارجــي  مظهــر  هــي  والنتيجــة  اجلديــد  مــازدا 
جــريء وفاخــر ، ومقصــورة داخلية متنح جميع 

الركاب شعوًرا لطيًفا

مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 
متاشــًيا مــع نهــج مازدا  الــذي يركز على اإلنســان 
فــي بنــاء الســيارات ، فــإن CX30 مــازدا  لديهــا 
شــعور بالوحــدة ميتــد إلى مــا وراء القيــادة. تضم  
مــازدا CX- 30 كــروس أوفــر  مقصــورة  واســعة 
تتسع خلمسة مقاعد تلبي رغبات عشاق سيارات 
مازدا  خاصة  من فشــة الشــباب الذين يعشــقون 
كا مــا هــو متميــز فــي احليــاة. تســاعد مقصــورة  
القيــادة التــي تتمحــور حــول اإلنســان الســائق على 
ينفصــل  ال  ولكنــه  بالســيارة  باالرتبــاط  الشــعور 
عــن الــركاب اآلخريــن. إن التركيــز علــى الراحــة 
يجعــل  اليومــي  االســتخدام  وســهولة  الداخليــة 
ســيارة مــازدا  الكــروس أوفــر املدمجــة اجلديدة 

كلًيا سيارة للجميع
مازدا CX30  عشق يدوم   

املهندســون  ســعى  اجلذابــة  املقصــورة  تظهــر   
للحفــاظ علــى البيئــة االهادئة  من خــال التركيز 
علــى  تقليــل الضوضــاء واالهتزاز واخلشــونة،  مت 
قيــاس كل جانــب من جوانب مازدا من اإلطارات 
علــى  أي ضوضــاء  لتقليــل  التفاصيــل    ادق  إلــى 
الطريق.، وبعد دراســة شاملة حول كيفية انتقال 
األصوات عبر مقصورة الســيارة  فإنه  يتم تغيير 
موضــع مكبــرات الصــوت اعتمــاًدا علــى ترددهــا 

املبتكــرة  احللــول  تعكــس  أفضــل.  صــوت  إلنتــاج 
مثــل هذا الشــغف واالهتمــام بالتفاصيل من قبل 
مهندســي ومصممــي مــازدا  الذيــن يعملــون مًعا 
لتحقيــق هدف مشــترك يتمثل فــي توفير أفضل 

جتربة ممكنة حملبي العامة التجارية
مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان

مينــح تصميــم مــازدا  CX30 الكــروس املدمجــة 
 CX30 حريــة التنقل في أي مــكان، تتميز مازدا
بحضــور قــوي وقــوة حصانيــة قياســية رائدة في 
املتوفــر  الرباعــي  للدفــع   i-Activ ونظــام  فئتهــا 

والذي  يسهل القدرة على القيادة دون عناء.
 Skyactiv-G مبحرك CX30 مت تزويــد جميــع 
حركــة  بناقــل  مقترنًــا  األســطوانات  رباعــي   2.0
أوتوماتيكي Skyactiv-Drive 6 ســرعات سريع 
التغييــر. يوفــر هــذا احملــرك قوة رائدة فــي فئتها 
تبلــغ 155 حصانًــا عنــد 6000 دورة فــي الدقيقــة 
و 200 نيوتــن متــر مــن عزم الــدوران عند 4000 
دورة فــي الدقيقة. مت جتهيــز الكروس املدمجة 
الوعــرة  الطــرق  علــى  اجلــر  مســاعدة  مبيــزة 

اجلديدة
مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة

للعــام   5-CX مــازدا  مــن  القــادم  اجليــل  يتوفــر 
اجليــل  اطــاق  مت  وقــد  اآلن،  قطــر  فــي   2021

فــي  مــازدا  علــى حلــم  التأكيــد  اجلديــد  إلعــادة 
توفير سيارة دفع رباعي توفر مزيجا  بني متعة 
العامــة  هــي  فمــازدا  الــركاب.  وراحــة  القيــادة 
التجاريــة اليابانيــة الفريــدة التي تعمل باســتمرار  
اليجــاد  اتصال عاطفي مــع العماء وتصبح جزًءا 
عملــت   ، ذلــك  ولتحقيــق  حياتهــم  مــن  أساســًيا 
مازدا  على تعزيز الشــعور باالرتباط بني الســيارة 
محورهــا  ســيارات  ابتكــرت  حيــث   ، والســائق 
احلساســيات  مــع  انســجام  فــي  وتعمــل  اإلنســان 
البشرية. تأتي مازدا CX5 اجلديدة كلًيا مبحرك 
بنزيــن SKYACTIV-G 2.5 باحلقــن املباشــر. 
األوتوماتيكــي  اليــدوي  احلركــة  بناقــل  مقترنًــا 
SKYACTIV-DRIVE بســت ســرعات. توفــر 
مجموعــات نقــل احلركة هذه تســارًعا قويًا يوفر 
قــوة ناجتــة تبلغ 187 حصانًا عند 5700 دورة في 
الدقيقــة وعــزم دوران يبلــغ 250 نيوتن متر عند 

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

قائمــة  علــى  الثالثــة  املرتبــة   CX9 مــازدا  حتتــل 
أفضــل ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضــل 
مــا متتلكــه مــن حزمة متميــزة تدمــج التصميم 
الرحبــة  املقصــورة  مــع  للغايــة  اجلــذاب  األنيــق 
الراقيــة واملريحة، إضافة لتجربة القيادة املمتعة 
الســلس،  الترفيــه  نظــام  مــع  املتكامــل  واألمــان 
ولذلــك ســوف نتعرف اليوم علــى كافة مميزاتها 

خال مراجعتها.
غيــر  بنزيــن  مبحــرك    .  CX9 مــازدا  تتميــز 
مسبوق،  2.5T SKYACTIV-G. يوفر احملرك 
املزود بشاحن توربيني أداًء رائًدا في فئته وكفاءة 
فــي العالــم احلقيقــي ، ويوفــر إثــارة القيــادة التي 
لم تشــعر بها مطلًقا في ســيارة رياضية متعددة 

االستخدامات ذات سبعة مقاعد.
يعمــل محــرك الضغــط الديناميكــي املبتكــر علــى 
لســرعة  وفًقــا  الهــواء  وتدفــق  الضغــط  تعديــل 
احملــرك للتغلــب علــى املشــكات التقليديــة مثــل 
تأخــر التوربــو. تأتــي مــازدا CX9 سيغنيتشــر مــع 
مقصــورة متطــورة وفاخــرة مــع أســطح مقاعــد 
من جلد نابا أوبورن ، وعجلة قيادة »تشيدوري« 
مخيطــة يدويًا ومغلفــة باجللد ، وحواف داخلية 
جديــدة مــن خشــب الــورد مــن ســانتوس وإضاءة 

داخلية إضافية حول ناقل احلركة.
ومــن حيــث املقاعد، فســوف يتمتع كافــة الركاب 
مبســاحة ركــوب مريحــة ورحبــة عبــر 3 صفوف 
مــن املقاعــد املكســوة بأقمشــة عاليــة اجلــودة أو 
جلد نابا راقي حسب الفئة، مع ستائر خصوصية 
جانبيــة لألبــواب اخللفيــة تســاعد باحلصــول على 
مزيــد مــن الراحــة، وذلــك بجانــب دعــم تعديــل 
وضعيــة اجللوس والتبريد للمقاعد األمامية، مع 
خيــار احلصــول علــى نظــام BOSE صوتي فاخر 

ذو 12 مكبر صوت.
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سيارة كوبيه ذات أداء ديناميكي ورياضي يناسب مختلف التضاريس

ناصــر بن خالـد الوكيـل احلصـري ...

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC

 Mercedes-AMG GLE 53 مركبــة  تتميــز 
الصــارخ  اخلارجــي  بتصميمهــا   4MATIC
محركهــا  ودعــم  األنيقــة  الداخليــة  واملقصــورة 
النهــج  لتعكــس  املــزدوج،  الشــحن  ذي  القــوي 
مختلــف  يناســب  الــذي  الراقــي  الرياضــي 

التضاريس.
وتتوفــر املركبــة لــدى ناصر بن خالد للســيارات، 
الوكيــل العــام املعتمــد ملرســيدس-بنز فــي قطــر، 
في صالة عرضها على طريق سلوى في الدوحة.

التصميم اخلارجي – حضور قوي وديناميكي

اجلديــدة  للســيارة  اخلارجــي  التصميــم  يجّســد 
 .AMG الــذي تشــتهر بــه ســيارات األداء القــوي 
وتبدو عضوية السيارة في عائلة AMG واضحة 
مــن الوهلــة األولــى وذلــك بفضــل شــبك التهويــة 
األمامي من AMG. ومتنح اخلطوط اخلارجية 
للســيارة مظهــراً قويــاً وحضــوراً واثقــاً، وتعكــس 
 Mercedes-AMG  شــغف األداء الــذي تتمتع بــه
4MATIC 53 GLE+كوبيــه اجلديــدة، ويتعزز 
هــذا املظهــر بفضــل فتحــات التهويــة فــي غطــاء 
ك. وتتميــز مقدمــة الســيارة بلمســات من  احملــرّ

تتوســط  التــي  مرســيدس  جنمــة  مثــل  األناقــة، 
حلقــة مزدوجــة، واملصابيــح الرفيعــة، واجلنــاح 
األمامــي A-wing فــي الواقــي األمامــي، والــذي 

يعزز احلضور القوي والرياضي للسيارة.
يتميــز واقــي AMG األمامــي بخصائص مميزة 
التصميــم  ذات  الهــواء  إدخــال  فتحــات  مثــل 
جانبيتــني  فتحتــني  منــه  كل  وتضــم  الرياضــي، 
باللــون  خلفيــة  وفتحــات  الفضــي  الكــروم  مــن 
األســود. ويأتي الفاصل األمامي بالكروم الفضي 
أمــا  األماميــة.  التهويــة  فتحــات  مــع  ليتماشــى 

أغطيــة AMG اجلانبيــة وفاصل اجلنــاح وغطاء 
الســيارة.  لــون  صنــدوق األمتعــة، فتأتــي بنفــس 
اســتخدام  إمكانيــة  العجــات  أقــواس  وتتيــح 
مــع  اجلديــدة  الســيارة  وتأتــي  أكبيــر،  عجــات 
الــوزن  خفيــف  املعــدن  مــن  مصنوعــة  عجــات 
كتجهيــز   AMG أحــرف  مــع  إنــش   20 بقيــاس 
أساســي. وميكن االختيار من بني ســتة تصاميم 

للعجات بأحجام تترواح بني 20 – 22 إنش.
يتميــز الواقــي اخللفــي بتصميمــه اجلديــد الــذي 
فيهــا مشــتت  AMG، مبــا  مــن  تفاصيــل  يضــم 

بلــون فضــي علــى امتــداد عــرض  الهــواء وخــط 
 AMG السيارة. ويضم نظام العادم اخلاص من
أنبوبــني مســتديرين من الكروم ليضفي اللمســة 
النهائيــة علــى املظهر الرياضي للســيارة. وميكن 
 AMG مــع حزمــة  التفــّرد  مــن  ملســات  إضافــة 
الليليــة، والتــي تشــمل نوافــذ مــع عــزل حــراري 
وتظليــل مــزدوج، باإلضافــة إلى فاصــل أمامي، 
تهويــة  وفتحــات  هــواء،  مشــتت  أمامــي،  واقــي 
خارجيــة، أغطية للمرايا، إطار للنوافذ، وأنابيب 

للعوادم بألوان غامقة.


