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تستحق األفضل ..

والغفران،  التوبة  يا شهر  يا رمضان..  أجملك  ما 
وكأنك  باسمك،  ترتكب  التي  اجلرائم  أكثر  وما 
حائط تعلق عليه أخطاء بني آدم،  بحجة أن صيام 
رمضان هو السبب، حكايات وقصص ال تعّد وال 
حتصى، نسرد منها قصة اخلمس ساعات بطلها 
واحد من كوكب موظفي العالم النامي، الذي دفع 
بقدمه باب مكتب رئيسه في العمل ليطالبه بتقليل 
ساعات  خمس  من  الرمضانية،  العمل  ساعات 
إلى ثالث -على أعلى تقدير- وعلى غرار قصص 
بوقوفه  املدير  فعل  رد  مفاجأة  حتدث  الفانتازيا 
رمضان،  صيام  ضد  العاملني  بجوار  مرة  وألول 
قطع  يدهس  وهو  املوظفني  باقي  إلى  فيخرج 
تعاطفه  ليعلن  مكتبه  باب  من  املتناثرة  اخلشب 
باستثناء  األعمال  أرباب  جشع  ضد  العاملني  مع 
رب عمله الذي تبرأ من القرار -في قرارة نفسه- 
ال  حتى  نفسه،  الوقت  في  رضخ  ولألسف  ولكنه 
ينفّض  النهاية  في  وطبعا  السرب،  خارج  يغّرد 
املولد قبل ساعة االنصراف بدقائق، فمن يطالبون 
بتقليل ساعات اإلنتاج، لم و لن يفرطوا في دقيقة 
ُخّفضت  ولو  حتى  العمل،  ساعات  خارج  واحدة 
إلى ساعة إنتاج واحدة، ستجدهم يقاومون هذه 
نائماً  -باجللوس  املشروعة  الطرق  بكافة  الساعة 
على سطح املكتب وجتاهل طلبات اجلمهور-  أو 
بالطرق غير املشروعة التي تنحصر في االختفاء 
كثيرة،  واحلجج  واالنصراف  احلضور  بني  ما 

أشهرها صيامهم عن الكافيني والتدخني.
أعمى الدخاُن أعنَي كسالى اإلنتاج عن رؤية صحيح 

ووطني،  ديني  كواجب  العمل  بإتقان  الشرع، 
يابانية  وأتذكر واقعة في مصنع سيارات لعالمة 
على  أحمر  شريطاً  يعلق  العاملني  أحد  وجدنا 
»الروبوت«،  بسرعة  يعمل  وهو  األمين،  ساعده 
العامل  إن  اإلجابة:  فجاءت  الوردية  رئيس  سألنا 
له مظلمة يطلب اإلذن باجتماع في وقت الراحة 
تسللت من بني احلضور، فوجدت مندوب اإلدارة 
العامل  فيخرج  املشكلة  ويحل  العامل،  مع  يجلس 
صورة  بجوار  األحمر  الشريط  ويعلق  مبتسماً 
العامل املثالي، ولم يتظاهر احتراماً لزمالئه على 
خط اإلنتاج، أعتقد أن فكرة الشريط األحمر تعود 
أصولها ألسطورة أحد سالطني الصني، الذي فقد 
اللون األحمر  السمع فقرر أن يحظر لبس  حاسة 
حّراسه  فيأمر  مظلمة  لهم  ملن  إال  رعاياه  على 
مظلمته،  ليكتب  للمظلوم  وقلم،  ورقة  بإحضار 
ويحكى أن أحد أرباب العمل طبق هذه النظرية 
في مصنعه، ويقال: إن املندوب السامي البريطاني 
خاف من شعبية الرجل، فأصدر مذكرة توقيف 
ربَّ  بأجسادهم  حموا  العاملون  علم  وعندما 
عملهم من طغيان جنود االحتالل، ما  دفع القائد 
للمقاطعة،  ذاتي  حكم  اتفاقية  بعقد  البريطاني 
هذا  اإلنتاج،  من  الضرائب  بتحصيل  واالكتفاء 
هو الفرق الذي جعل من دول جنوب شرق آسيا 

الفقراء منوراً يتوّدد إليهم الغرباء واألعداء.
عكس  تدور  العربية  االنتاجية  الساعة  لألسف 
عقارب الساعة اليابانية واخواتها النمور االسيوية.. 

هذا واهلل أعلم.

ساعة واحدة تكفي !!
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الذهب وااللماس مع هونداالذهب وااللماس مع هوندااغتنم الفرصة للفوز بقسائم مناغتنم الفرصة للفوز بقسائم من

٢,٠٠٠ 
ريال قطري

 قسيمة هدايا من الذهب
مجاًنا مع كل عملية شراء والماس

  I  يسري العرض خالل الفترة من ١٨ أبريل إلى ٣١ مايو ٢٠٢١خيارات التمويل متاحةخيارات االستبدال متاحة   I  
٢٠٢١/١٤٩٨
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٢,٠٠٠ 
ريال قطري

 قسيمة هدايا من الذهب
مجاًنا مع كل عملية شراء

الذهب وااللماس مع هونداالذهب وااللماس مع هوندااغتنم الفرصة للفوز بقسائم مناغتنم الفرصة للفوز بقسائم من

والماس

قسائم الهدايا مقدمة من

اآلن ٨١,٥٠٠ ريال قطري
كان ٩٤,٩٩٩ ريال قطري كان ٧١,٩٩٩ ريال قطري

 |  ضمان ٥ سنوات غير محدد الكيلومترات
 

 ٪٥*دفعة مقدمة
صيانة مجانية لمدة ٥ سنوات او ٥٠٠٠٠ كيلومتر ايهما اقرب

  I  خيارات التمويل متاحةخيارات االستبدال متاحة
*.دفعة أولى ه٪ لطراز أكورد ودفعة أولى ٢٠٪ لطراز سيفيك لمدة ٤٨ شهر

يسري العرض خالل الفترة من ١٨ أبريل إلى ٣١ مايو ٢٠٢١   I  

ً   I  ����ح �� ا���� إ�� ا�����: ٨ ����ً� - ٢ ��� ا���� و ٧:٣٠ ���ءً - ١٢ ����� ا����� أ��م ا�����: ٨ ���ءً - ١١ ���ء

اآلن ٦٥,٠٠٠ ريال قطري
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أطلقت دوماسكو للساعات، إحدى سالسل صاالت عرض الساعات 
الرائــدة فــي قطــر، عرًضــا خاًصــا للعيــد، واملتمثــل في اشــتِر واحًدا 
واحصــل علــى اآلخــر مجانًــا. مبوجــب هــذا العرض، ميكــن للعمالء 
الذين يشــترون ســاعة من أي منفذ من منافذ دوماسكو للساعات 
احلصــول علــى الســاعة الثانيــة مجانًــا: ســيتم منــح الســاعة نفســها 
أو بســعر أقــل مجانًــا. ميكــن للعمــالء االختيــار مــن بــن مجموعــة 
واســعة مــن العالمــات التجاريــة العامليــة مبا في ذلك كازيــو وتيتان 
وســويس ميليتري وتيتوني و بوليس وري دو رون لالســتفادة من 
هذا العرض اخلاص. هذه فرصة مثالية لشــراء ســاعات لتقدميها 
كهدية ألحبائك أو إلضافتها إلى مجموعتك اخلاصة من الساعات 
الرائعــة. هــذا العــرض ســاري لفتــرة محــدودة مــن 29 أبريل حتى 
8 مايــو. “لقــد خططنــا لهــذا العــرض فــي شــهر رمضــان املبــارك 
مــع اقتــراب العيــد لنجعــل مــن الســهل علــى العمــالء اختيــار هديــة 
ألصدقائهــم وعائالتهــم. مــع ســرعة اقتــراب العيــد، تشــكل الســاعة 
هديــة مثاليــة خالــدة ». قال الســيد فيصل شــريف، العضــو املنتدب 
اشــتر  أيًضــا االســتفادة مــن عــرض  لدوماســكو للســاعات. ميكــن 
Shoponline. واحــدة واحصــل على واحدة هذا عبر اإلنترنت على

Domasco.com، وميكن للعمالء بســهولة اختيار ما يناســبهم من 

ســاعتن وعند الدفع ســتكون الســاعة األقل أو ذات السعر املنخفض 
مجانيــة. ميكــن للعمــالء اختيــار الدفــع عبــر اإلنترنــت باســتخدام 
بطاقــة اخلصــم أو االئتمــان اخلاصــة بهــم واحلصول علــى توصيل 
مجانــي فــي أي مــكان فــي الدوحــة. ميكــن أيًضــا توصيــل الســاعة 

مباشرة إلى صديق أو قريب يعيش في أي مكان في الدوحة.
تقع منافذ دوماسكو للساعات في محالت السوبر ماركت ومراكز 
التســوق الرائــدة مبــا فــي ذلــك لولو هايبــر ماركت الطريــق الدائري 
الرابــع والغرافــة، وســفاري هايبــر ماركــت طريــق ســلوى، وامليــرة 
املنصــورة، ودوحــة فســتيفال ســيتي، وســيتي ســنتر ، وفيالجيــو ، 

ودار السالم مول ، وآسيان تاون مول ، واخلور مول.
يتــم توزيــع كازيــو وتيتان وســويس ميليتري هانــووا و تيتوني و ري 
دو رون و راميوند وايل و وســتار و كولبير و بوليس في قطر من 
قبــل شــركة الدوحــة خلدمــات التســويق )دوماســكو(، وهي شــركة 
رائــدة متعــددة العالمــات التجاريــة فــي قطر وعضو فــي مجموعة 
الفطيــم. لديها مجموعة متنوعة من ســيارات الــركاب والدراجات 
النارية واملركبات التجارية واملنتجات البحرية والطاقة والســاعات 
واإللكترونيــات التــي متثــل بعض العالمــات التجارية األكثر شــهرة 

وحائزة على جوائز على الصعيد العاملي.

دوماسكو للساعات تطلق عرض اشتِر 
 واحدة واحصل على الثانية مجانا 
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إم جـــــــي موتـــــــــور
Cyberster تكشف املزيد من التفاصيل عن

متطــورة وكهربائيــة بالكامــل ...

نشــرت ’إم جــي موتــور‘ املزيــد مــن التفاصيــل عــن 
سيارتها النموذجية Cyberster املتطّورة جداً ، ويتم 
تطويــر Cyberster بواســطة الفريــق فــي مركــز ’إم 
 MG Advanced Design( م جــي‘ للتصميــم املتقــدِّ
وهــي  لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة  فــي   )Centre
تتمّيــز بكونهــا ســيارة رياضيــة مــن بابــن ومقعديــن 
وتســتذكر تــراث العالمــة التجاريــة العريــق، وتتمّتــع 
 MGB Roadster باللمســات التصميمية من ســيارة

الكالسيكية.
املركبــات  مســتوى  مــن  أداًء   Cyberster وتقــّدم 
بالكامــل.  كهربائيــة  جــي‘  ’إم  ســيارة  عبــر  الفائقــة 
توفــر  بكونهــا  الذكيــة  الكهربائيــة  الهندســة  وتتمّيــز 
يبلــغ   )EV( كهربائيــة  لســيارة  ممّيــز  قيــادة  مــدى 
مــن صفــر  تســارع  مــع  )500 ميــل(،  كيلومتــراً   800
لغايــة 100 كلــم/س )0 – 62 ميــل/س( فــي أقــل مــن 
االتصــاالت  بتقنيــة  ســتتمّتع  إنهــا  كمــا  ثوانــي.  ثــالث 

’إم  بــن  التعــاون  أّدى  لهــذا،  إضافــة  احلديثــة.   5G
املشــتَرك  االبتــكار  إلــى   Bilibili E-sportsو جــي‘ 
ألول قمــرة قيــادة رياضيــة كهربائيــة فائقــة بقطــاع 
 Cyberster تتأّلــق   .Cyberster لصالــح  الســيارات 
عبــر تصميــم خارجــي جــريء وملِفت للنظــر، وهي 
تشــتمل علــى أضــواء أمامية كالســيكية مــن ’إم جي‘ 
تقتــرن مــع تصميــم نحيــف للشــبك األمامــي وأضواء 
أماميــة تفاعليــة بنمط ’العن الذكية‘ التي تفتح عند 

األخــرى، هنــاك  املمّيــزة  التفاصيــل  تشــغيلها. ومــن 
شــريط إنارة LED بنمط ’حزام الليزر‘ على جانب 
الســيارة الســفلي واخلــط البيانــي للبــاب، والــذي يتبــع 
اجتــاه خــط إنــارة LED.  مــن ناحيــة أخــرى، يتأّلــق 
الشكل اجلانبي الرياضي القوي للسيارة بخط أكتاف 
ممّيز ثنائي املراحل، مع خلفية مسّطحة بنمط ’ذيل 
كام‘ )kamm tail(. وتأتــي األضــواء اخللفيــة ببنيــة 
مــن نــوع LED، وهــي تندمــج بشــكل منبســط ضمن 

خلفيــة الســيارة بحيــث تعكــس صــورة رقمية حتاكي 
تــراث ’إم جــي‘ البريطانــي العريــق. حــول هــذا، قــال 
تــوم لــي، املدير التنفيــذي لعمليات ’إم جــي موتورز‘ 
فــي الشــرق األوســط: »تعّبــر العالمــة التجاريــة مــع 
بربــط  القــوي  التزامهــا  عــن   Cyberster إطــالق 
وتعزيز تراثها البريطاني مع منتجاتها احلالية عالية 
التقنيــة واملتطــّورة جــداً. ولطاملــا اشــتهرت ’إم جــي‘ 

بسياراتها الرياضية.
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قــام مطــار حمد الدولي منذ تأسيســه بإطالق العديد من 
املبــادرات التــي ســاهمت فــي احلــد مــن انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة، واحلــد مــن النفايــات وإعــادة تدويرهــا، وإدارة 
الضوضــاء، والتحكــم في االنبعاثات امللوثــة للمياه والهواء، 
وذلــك ضمــن إطــار املســؤولية االجتماعيــة التــي يتخذهــا 
علــى عاتقــه للحفاظ على بيئة مســتدامة فــي دولة قطر. 
وقــد جــرى تنفيــذ وتطويــر العديــد مــن هــذه املبــادرات، 
بالتعاون مع شركاء محلين ووطنين، مما سيساهم في 
حتقيق ركائز التنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030.

ومنــذ بــدء عملياتــه التشــغيلية عــام 2014، أظهــر مطــار 
البيئيــة  االســتدامة  بتحقيــق  التــام  التزامــه  دولــي  حمــد 
مــن خــالل التعهــد بتطويــر كفــاءة االنبعاثــات الكربونيــة 
لــكل حركــة مروريــة لتصــل إلــى 30% بحلول عــام 2030. 
وقــد شــهد املطــار خالل الســنوات املاضيــة انخفاضــاً هائالً 
فــي اجمالــي انبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون، حيث منح 
مطــار حمــد الدولــي شــهادة مــن املســتوى الثالــث )3( من 

قبــل برنامــج االعتماد فــي التحكم باالنبعاثــات الكربونية 
للمطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات.

وكان مطــار حمــد الدولــي قــد أعلــن مؤخــراً، مــن خــالل  
)مطــار(،  املطــارات  وتشــغيل  إلدارة  القطريــة  الشــركة 
عــن توقيــع مذكــرة تفاهم اســتراتيجية مــع وزارة البلدية 
والبيئــة تهــدف إلــى تطويــر وتعزيــز مرافــق املطــار عبــر 
تطبيــق أســاليب مســتحدثة وفعالــة إلدارة النفايــات. وقد 
ركــزت أهداف املذكرة علــى تطوير نظام متكامل لفصل 
النفايات، والنقل اآلمن لها، ومعاجلتها بأفضل األساليب 
إلعــادة تدويرهــا، وذلك باإلضافة إلى نشــر الوعي البيئي 
وثقافــة االســتدامة داخل مطار حمــد الدولي احلائز على 

جوائز عاملية.
كمــا قــام العديد من شــركاء مطار حمــد الدولي، بإطالق 
ســبيل  فعلــى  البيئيــة،  االســتدامة  فــي  تســاهم  مبــادرات 
املثال ال احلصر، قام فريق عمل إدارة الطاقة في شــركة 
)مطــار( بتحديــد عــدد كبير مــن املبادرات التي ستســاهم 

اســتهالكهما  مــن  واحلــد  والوقــود  الطاقــة  توفيــر  فــي 
وقــد  الكربونيــة.  االنبعاثــات  مســتوى  خفــض  وبالتالــي 
ســاهمت هــذه التدابيــر فــي توفير مــا يقدر بـــ 6،773 طناً 
مــن انبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون، وتوفير مــا يقدر بـ 
13،828 ميغــاواط فــي الســاعة مــن الطاقــة الكهربائيــة. 
واجلديــر بالذكــر ايضــاً متّكــن مطــار حمــد الدولــي مــن 
خفــض اســتهالك الطاقــة فــي مبنــى املطار بنســبة 12،26 
% فــي عــام 2020 مقارنــًة مــع عــام 2019 , كما متكن من 
خفــض اســتهالك الطاقــة فــي كافــة مرافــق املطار بنســبة 

7،03 % خالل نفس الفترة.
ومتتــد التدابيــر التــي يعتمدهــا مطــار حمــد الدولــي إلــى 
إدارة ميــاه الصــرف الصحــي بأســاليب مســتدامة، حيــث 
إلــى  املطــار موجهــة  املســتخدمة داخــل  امليــاه  أن معظــم 
محطة مخصصة ملعاجلتها ومن ثم اســتخدامها في ري 
املســاحات اخلضــراء داخــل املطــار. وقــد جنح مطــار حمد 
الدولــي من خالل محطــة معاجلة مياه الصرف الصحي 

إلــى معاجلــة 100% مــن املياه املســتخدمة، وذلك في عام 
2018. وباإلضافــة إلــى ذلــك، متكــن مطــار حمــد الدولي 
مــن خفــض نســبة اســتهالكه مــن امليــاه الصاحلة للشــرب 
داخــل املطــار  مــا نســبته 19.25% فــي عــام 2020 مقارنــة 

بعام 2019.
وعلــى صعيــد آخر، يواصــل مطار حمد الدولي مشــاركته 
فــي املبــادرات و احلمــالت البيئيــة الدوليــة، ففــي الـــ 27 
مــن مــارس لهــذا العــام، قــام املطــار بإطفاء كافــة األضواء 
والشاشــات غيــر األساســية ملــدة ســاعة كاملــة، مســاهمة 
منــه فــي “ســاعة األرض” ، املبــادرة البيئيــة التــي أطلقهــا 
زيــادة  إلــى  تهــدف  والتــي  للطبيعــة  العاملــي  الصنــدوق 
الوعــي املجتمعــي جتــاه التغيــر املناخي. وعليــه، قام فريق 
الغيــر  النقــاط والبوابــات واملناطــق  عمــل املطــار بتحديــد 
الرئيســية ومحــدودة االكتظاظ، وإطفاء األنــوار فيها ملدة 
ســاعة كاملــة. وقــد ابتكر املطــار خيارات بديلــة ومريحة 
للمسافرين لضمان استمرارية العمليات دون أي انقطاع 

أو خلــل خــالل هــذه الســاعة. وبفضــل التعــاون الوثيق بن 
العديــد مــن األقســام داخل املطار كقســم العمليات وقســم 

إدارة املرافق وفرق األمن مت اجناز املبادرة بنجاح.
وترمــز هــذه املبــادرة إلــى االلتــزام العاملــي بحماية كوكب 
وتأتــي  للبيئــة.  الصديقــة  املمارســات  وتعزيــز  األرض 
مشــاركة مطــار حمــد الدولــي فــي هــذه املبــادرة العامليــة 
لتشــكل مصــدر الهام لألفراد كمــا املنظمات لتطبيقها في 
مختلف نشاطاتهم وإعطاء أهمية كبيرة لكيفية  تأثيرها 

على مستقبل كوكبنا.
شــركاؤه،  مــع  بالتعــاون  الدولــي  ويلعــب مطــار حمــد 
دوراًهامــاً فــي احلفــاظ علــى البيئــة احملليــة مــن خالل 
التوعيــة باالســتدامة البيئيــة وكذلــك حتســن مســتوى 
اآلثــار البيئيــة الناجمــة عن عمليــات املطار. كما يســتمر 
اإلجــراءات  باتخــاذ  التزامــه  فــي  الدولــي  مطــار حمــد 
والتدابير في جميع أنحاء املطار لضمان بيئة مستدامة 

ملستقبل قطر. 

مطار حمد الدولي يعزز التزامه 
باالستدامة من خالل ممارساته البيئية
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إيــالف موتــورز
تواصــل عــروض رمضــان السخيــة

كسبت شريحة جديدة من العمالء بجودة طرازاتها ...

تواصــل »إيــالف موتورز«، املوزع احلصري لســيارات »شــاجنان« 
-العالمــة الصينيــة الرائــدة فــي عالــم الســيارات- فــي دولــة قطر، 
بشــهر  رمضــان  احتفالهــا  املدهــش ضمــن  الرمضانــي  عرضهــا 
املبــارك، هــذا وقــد اعلنت شــركة ايالف عن جنــاح عرضها وذلك 
باكتســاب شــريحة مــن العمالء اجلدد مع حتقيــق رغبات العمالء 
القدامــى بعــرض رمضــان متميــز مينــح معنــى جديــدا ملصطلــح 

السخاء، ويضمن للعمالء راحة البال املطلقة عند الشراء.
هذا ويتيح العرض الذي يســري على جميع طرازات »شــاجنان« 
للعمــالء تســجياًل مجانيــا  للســيارة، وتأمينا شــامل الول عام عند 
شــراء أي طــراز. وفضــال عــن ذلك ســتحصل كل ســيارة يشــتريها 
العميل على حزمة مجانية من اخلدمات تغطي مسافة 30 ألف 
كيلومتر وذلك ملســاعدة العمالء على الشــعور باإلطمئنان من أن 

الشركة تلبي احتياجاتهم للخدمات لعدة أشهر. 
وبصــرف النظــر عن العرض املقدم على الســيارات نفســها، تقدم 
»شــاجنان قطــر« أيًضــا قســائم هدايــا مجانيــة مــن متجــر »لولو 
هايبر« بقيمة 1000 ريال قطري والتي ميكن استبدالها من أي 

منفذ بيع تابع لـ »اللولو« في قطر.
وتتألف تشــكيلة املركبات التي تعرضها »شــاجنان« من ســيارات 
املســتوى املبتــدئ للعمــالء املهتمــن بامليزانيــة، جنبــا إلــى جنب مع 
الفارهــة  الرباعــي  الدفــع  وســيارات  ســيدان  فئــة  مــن  ســيارات 

للعمالء أصحاب الذوق الرفيع. 
وبــدء مــن ســيارة الســيدان ، ومــرورا بـــ »شــاجنان الســفن« إلــى 
سيارات الدفاع الرباعي الفارهة، مثل »شاجنان سي إس 95،« و 
»سي إس 85« تغطي عروض رمضان جميع موديالت شاجنان.

وذكرت إدارة »إيالف موتورز« أنها تشــعر ببالغ الســرور لتقدمي  
الســخي للعمــالء وتتمنــى للجميــع شــهر رمضــان  العــرض  هــذا 

مبارك.
وأضافت: »نيابة عن إدارتنا وموظفينا، نتمنى للجميع في قطر 
رمضــان مبــارك. لقــد قررنــا فــي رمضــان هــذا العــام أن مننــح 
عمالئنــا هديــة الكرم تعبيــرا عن فضائل الشــهر الكرمي واملقصد 
منــه. إن ســياراتنا معروفــة جيدا في الســوق ملوثوقيتهــا وإمكانية 
حتمــل تكاليفهــا، ناهيــك عــن تقنياتهــا املتطــورة التــي ال توفرهــا 
ســوى عــدد قليل جــًدا من العالمــات التجارية، ونأمــل أن نواصل 
تقــدمي هــذه اخلصائــص بقصــد املتعــة، وتلبيــة احتياجــات جميع 

القطرين”.
وللراغبن في االستفادة من العرض أو للحصول على مزيد من 
املعلومات، تقع صالة عرض »شاجنان« على طريق سلوى، عن 
خالــد. وتفتــح الصالــة أبوابهــا أمــام اجلمــور خالل شــهر رمضان 
من الســاعة 9 صباًحا حتى  3 مســاًء ومن الســاعة 8:00 مســاًء إلى 

10 مساًء، من السبت إلى اخلميس. 
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 ميزات العرض:

ضمان لمدة 7 سنوات/ 200,000 كلم*  -
باقة صيانة لمدة 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.

استفد خالل شهر رمضان المبارك من عرضنا السخّي على 
سيارات جاكوار. استمتع في كل رحلة مع أحدث التقنيات واألداء 

الرائع لسيارات جاكوار، إضافة إلى راحة البال مع ضمان وصيانة 
لمدة 7 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

نتمنى لكم شهرًا مليئًا بالخير والبركات مّنا جميعًا في جاكوار.

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

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

jaguar-qatar.com

عروض رمضان السخّية 
مجموعة جاكوار 

دشــنت هارلي-ديفدســون قطــر مجموعــة جديــدة مــن 
الدراجــات مــن طرازات العام 2021 في قطر لتلبي بذلك 
تطلعات واحتياجات العمالء من عشــاق العالمة التجارية 

العاملية الرائدة.
 2021 العــام  موديــالت  اجلديــدة  الطــرازات  وتضــم 
و  اجلديــدة   XL883N سبورســتر  التاليــة:  الدراجــات 
تورينــغ   ،FLSB و   FLHC ســوفتيل   ،XL1200NS
ترايــك  وكذلــك   ،FLTRK و   FLHXS و   FLTRXS

.FLHTCUTG
وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني، املدير التنفيذي 
لقطــاع الســيارات فــي مجموعة شــركات ناصــر بن خالد: 
»تفتخــر هارلي-ديفدســون قطــر إطــالق هــذه الطرازات 
اجلديدة واملنوعة لتلبي تطلعات عشــاق الدراجات. ونأمل 
بأن يستمتع الدراجون بأحدث موديالت دراجات هارلي-
ديفدســون اجلديــدة واالســتفادة مــن العــروض املميــزة 
التــي نوفرهــا. ويؤكــد هذا األمــر التزامنا الكامــل بعمالئنا 

حيــث نوفــر لهم أحدث اإلصدارات مــن العالمة التجارية 
الرائدة«.

مت جتهيــز سبورســتر XL883N اجلديــدة مبحّرك ســعة 
883 ســم مكّعــب مطلــي بطبقــة من املســحوق األســود مع 
أغطية ســوداء لألذرع املتأرجحة، ولون أســود على الغطاء 
الكالســيكي املســتدير ملنّقــي الهــواء، ورفاريــف مقصوصة 
للتباهــي باإلطــارات، وشــوكات أمامّيــة ســوداء مع أغطية 
يجمــع  كالســيكية.  ملســة  إلضفــاء  األكورديــون  بتصميــم 
املقعــد الفــردّي ما بــن الراحة احلديثة وأصالــة التصميم 
القابــل للســحب« املســتوحى مــن األّيــام األولــى  »املنفــرد 
للدّراجات املبّسطة لتخفيف الوزن مع عجالت ذات تسعة 
قضبــان ســوداء كمــا ظلمــة الليــل، حيــث يتجانــس اجلنــط 
واإلطــار ملظهــر ميكانيكــّي عصــرّي بينمــا ميتــاز احملــرك 

بالقدرة على األداء الفائق السالسة آلالف الكيلومترات.
مبحــّرك   XL1200NS سبورســتر  دراجــة  تعمــل 
EVOLUTION™ ســعة  1200 سم مكّعب لتأمن عزم 

دوران هائــل لقيــادة ممتعة. صممت الدراجة مبقود عاٍل 
لوضعّيــة قيــادة مفعمــة بالقــّوة مــع القليــل مــن االرتفــاع 
واالنحناء لتأمن الّراحة للدّراجن. كما تضم ّشاشة ثابتة 

السرعة تعزز من شخصّية هذه الدّراجة النارّية. 
مبحــرك  متوفــرة  الكالســيكية   FLHC ســوفتيل 
قــوّي    V-Twin  107 ™MILWAUKEE-EIGHT
وســلس مــع اســتجابة ســريعة للخانــق وهديــر جبــار. كمــا 
تساعد املصابيح األمامية من الليد على توفير رؤية عالية 

الوضوح خالل الليل.
سوفتيل سبورت غاليد FLSB  مزيج عدوانّي من رشاقة 
دّراجــات الرحــالت وطــراز التجوال ملســافات طويلة. هذه 
هــي الدّراجــة املثالّيــة مــن أجــل املتمّردين الذيــن يبحثون 
األمامّيــة  الواجهــة  واألداء.  القــّوة  أقصــى مســتويات  عــن 
املصّغــرة القابلــة للفصــل بســرعة تتيــح تغييــر الطابع على 
MILWAUKEE- مبحــّرك  الدراجــة  تعمــل  الفــور. 

EIGHT™ 107 يولد ما يكفي من القّوة وعزم الدوران 

للذهاب إلى أّي مكان بســرعة. يســمح التركيب املتماســك 
دون  مــن  سلســة  بقيــادة  الداخلــّي  العكســّي  والتــوازن 
التفريط بحّس هارلي الذي يعرفه الدّراجون ويعشقونه.

 FLTRXS Road Glide تورينــغ  ديفدســون  هارلــي 
الداكــن.  واألســود  األحمــر  بلونــن:  متوفــرة    Special
تتميــز الدراجة بالعديد من املزايا الفاخرة وتعتبر مثالية 
وأداء  داكــن  بتصميــم  دراجــة  عــن  الباحثــن  للدراجــن 
مبحــّرك  الدراجــة  جتهيــز  مت  اســتثنائّية.  ومزايــا  قــوّي 
انســيابّي  وغطــاء   V-Twin  114 ™Milwaukee-Eight

بشكل أنف القرش.
تورينــغ FLHXS Street Glide Special دّراجــة باجــر 
معّدلــة فــي املصنــع ذات تصميــم داكــن وقــّوة فائقــة على 
الطــرق الســريعة. تضــم الدراجــة مصبــاح أمامــي بتقينــة 
تعمــل  الرمــادي.  اللــون  األبيــض وبلمســات  باللــون  الليــد 
 114 ™MILWAUKEE-EIGHT مبحــّرك  الدراجــة 

.Prodigy وعجالت V-Twin

دراجــة تورينــغ FLTRK Road Glide Limited  هــي 
بثقــة  لتمضــي  ُصّممــت  بارعــة  جتــوال  ماكينــة  مبثابــة 
مبحــرك  الدراجــة  جتهيــز  مت  الطويلــة.  الرحــالت  فــي 
تضــم  كمــا   .V-Twin  114 ™Milwaukee-Eight
الثقــة  متنحــك  التــي  التقنّيــات  مــن  اختيارّيــة  مجموعــة 
األنظمــة  تســتخدم  املثالّيــة.  غيــر  املواقــف  فــي  والتحّكــم 
فــي  ــا  إلكترونيًّ الشاّســيه، وحتّكًمــا  فــي  متطــّوًرا  حتّكًمــا 
الفرامــل، وتكنولوجيــا نقل احلركة ملســاعدتك على زيادة 
السرعة وكبحها سواء في خط مستقيم أو أثناء الدوران.

 FLHTCUTG Tri Glide Ultra ترايــك  دراجــة 
توفــر قمــة الراحــة مــع مزايــا فاخــرة واكسســوارات مــن 
الكــروم. إنهــا اخليار األول للدراجن الباحثن عن جتربة 
دراجــة ذات ثــالث عجــالت. تتميــز الدراجــة بتصميمهــا 
Twin- اجلــريء ولونهــا وعجالتهــا ومحركهــا من طــراز

وتكنولوجيــا   114 ™cooled™ Milwaukee-Eight
استثنائّية.

هارلي - ديفدسون للدرجات
تدشن مجموعة جديدة من طراز 2021

الشيخ فالح: نأمل بأن يستمتع الدراجون
بأحدث موديالت هارلي-ديفدسون اجلديدة
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الفردان برمييير موتورز
تطلق جاكوار I-PACE الكهربائية فائقة األداء

ألول مــرة فــي  الســوق القطــري ...

أعلنــت شــركة »الفــردان برميييــر موتــورز«، الوكيــل 
املعتمد لســيارات »جاكوار الند روڤر« في دولة قطر، 
إلــى  I-PACE اجلديــدة  عــن وصــول ســيارة جاكــوار 

صاالت عرضها.
وتوّفر ســيارة جاكوار I-PACE – أول ســيارة رياضية 
كهربائيــة  األداء  فائقــة  فاخــرة  األغــراض  متعــددة 
بالكامــل – اآلن نظــام معلومات وترفيــه جديداً يتميز 
بســرعته وســهولة اســتخدامه، مــع قــدرة على الشــحن 
األســرع، مــا يجعــل امتــالك وقيــادة ســيارة كهربائيــة 

أسهل من أي وقٍت مضى.
وفــازت ســيارة I-PACE منــذ إطالقهــا بأكثــر من 80 
جائــزة عامليــة، مبــا فيهــا جائزة »ســيارة العــام العاملية 
2019«، و«أفضل تصميم في العالم« و«أفضل سيارة 
خضــراء« ضمــن جوائــز »ســيارة العــام العامليــة«، مــا 
يؤكد على مكانتها كســيارة جاكوار التي غّيرت القواعد 

وأصبحت أول وأفضل سيارة كهربائية من نوعها.
بوجــود محركــن كهربائيــن من تصميــم جاكوار على 
كل واحــد مــن محــوري العجــالت، تقدم هذه الســيارة 
 696 دوران  وعــزم  حصــان   400 يبلــغ  اســتئنائياً  أداء 
نيوتــن متــر مــع نظــام دفــع رباعــي دائــم، وهيــكل من 
ســيارة  لتوفــر  منخفــض،  جاذبيــة  ومركــز  األملنيــوم 
I-PACE توازنــاً ال مثيــل لــه بــن أداء القيــادة املمتــاز 
للدفــع الكلــي، والضبــط والفخامــة والرشــاقة، تضــاف 
الواقــع  أرض  علــى  مبهــر  قيــادة  مــدى  إلــى  جميعــاً 

وسهولة استخدام يومية.
وقــال ســامر بــو درغــم، مديــر عــام شــركة »الفــردان 
برمييير موتورز«: »نحن سعداء جداً بأن نضيف هذه 

السيارة لعائلة السيارات العاملية في صالة عرضنا، وأن 
نقدم لعمالئنا عمالً هندسياً مذهالً جديداً من جاكوار. 
أول   –  2021 لعــام  اجلديــدة   I-Pace جاكــوار  ســيارة 
ســيارة من نوعها في العالم – تأخذنا إلى عصر جديد 
فــي عالــم احملــركات، حيــث تشــكل مثــاالً إيجابيــاً على 
صناعــة الســيارات املســؤولة بيئيــاً. تتمتــع هــذه الســيارة 
الرياضيــة متعــددة األغــراض فائقــة األداء الكهربائيــة 
جاكــوار  لســيارات  الفارقــة  العالمــات  بــكل  الفاخــرة 
احملترمــة واحملبوبــة، وتتميــز فــي الوقــت نفســه بباقة 
مــن التفاصيل والتطويرات التكنولوجية اجلديدة كلياً، 
ومــن خــالل جمعهــا بــن الطابع الكالســيكي مــن جهة 
والطابــع العصــري املتطــّور مــن جهــة أخــرى، ســتكون 

سيارة I-PACE بالتأكيد خياراً مفضالً لعمالئنا«.
ومــن جانبــه أضــاف بــروس روبرتســون، مديــر عــام 
»جاكوار الند روڤر« الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
قائــالً: »تواصــل ‘الفــردان برميييــر موتــورز‘ متّيزهــا 
كوكيــل رفيــع املســتوى يســعدنا أنــا وزمالئــي أن يكــون 
شــريكنا. لقــد ســاهمت الشــركة علــى مــر الســنوات في 
احلفاظ على ســمعة ‘جاكوار الند روڤر‘ وموقعها في 
املنطقــة. ســيعزز تقــدمي ســيارة I-PACE اجلديد من 
محبة الســائقن ملختلف ســيارات جاكوار والند روڤر، 
ونحــن نتطلــق إلســعاد الســائقن فــي قطــر، وتقــدمي 
املزيد من الســيارات اجلديدة في املنطقة في املســتقبل 

القريب«.
I-PACE: حملة سريعة 

حتتــوي ســيارة جاكــوار I-PACE اآلن علــى املزيد من 
التكنولوجيا التي جتعل امتالك سيارة كهربائية أبسط 

وأمتــع مــن أي وقــٍت مضــى، فهــي أول ســيارة جاكوار 
تتزّود بنظام الترفيه واملعلومات اجلديد »بيفي برو« 
اســتخدام  ســهولة  بــذات  يتمتــع  والــذي   ،)Pivi Pro(
الهواتف الذكية، حيث يتميز بســرعته واستجاباته، مع 
حتسن نظام مالحة السيارات الكهربائية الذي ميكنه 
اإلبالغ عن توّفر أو انشغال أي محطات شحن قريبة، 
وتكاليفهــا والوقــت الــذي ستســتغرقه لشــحن الســيارة 

)بحسب البلد(.
 11 بقــوة  بشــاحن  اآلن   I-PACE ســيارة  تأتــي  كمــا 
مــن  العمــالء  ميّكــن  مــا  أساســية،  كميــزة  كيلــوواط 
احلصول على طاقة كهربائية ثالثية األطوار لالستمتاع 
بشحن أسرع بشكل كبير، وعند وصل السيارة بشاحن 
جــداري 11 كيلــوواط، ميكــن إضافــة حتــى 53 كــم/33 
ميل من مدى القيادة كل ساعة، فيما يستغرق الشحن 
الكامــل للبطاريــة الفارغــة اآلن 8.6 ســاعات، ما يجعله 
فــي  العمــالء  أمــا  املنــزل.  فــي  الســيارة  لشــحن  مثاليــاً 
البلــدان ذات التيــار أحــادي األطــوار الذين يســتخدمون 
شــواحن جداريــة بقّوة 7 كيلوواط، فيســتفيدون كذلك 
مــن قــدرة شــحن مميزة تضيف حتــى 35 كم/22 ميل 
في الســاعة، وحتقق شــحنة كامل خالل 12.75 ســاعة. 
وعند استخدام الشحن السريع، سيضيف الشاحن بقوة 
50 كيلــوواط حتــى 63 كــم/39 ميــل خــالل 15 دقيقــة، 
فيمــا يضيــف الشــاحن بقــوة 100 كيلــوواط حتــى 127 

كم/78 ميل في ذات املدة.
وتلقــى صحــة الركاب أولوية عظمى، مع التركيز على 
جــودة الهواء، حيــث يتضمن نظام تأين هواء املقصورة 
ليتلقــط  بيكومتــر،   2.5 مبعيــار  للهــواء  تصفيــة  اآلن 

الشوائب ومسببات احلساسية الدقيقة املنقولة بالهواء، 
كمــا تســتطيع ســيارة I-PACE تصفية هــواء املقصورة 

حتى قبل انطالق رحلتها.
ومت حتســن التصميــم اخلارجــي عبــر تشــطيبة ســطح 
الشــبك األمامي اجلديدة بلون »أطلس« الرمادي، كما 
يســتفيد العمــالء مــن لوحة ألــوان محّســنة، ومجموعة 
جديدة من العجالت، وخيار الباقة »الساطعة«، والتي 

.I-PACE تتوفر جلميع طرازات سيارة
ويقــول آالن فولكايرتــس، مديــر خــط إنتــاج ســيارات 
 I-PACE I-PACE: »عندمــا طّورنــا ســيارة  جاكــوار 
أردنــا أن تكــون أكثــر ســيارة كهربائيــة مرغوبــة فــي 
العالــم، وأن نظهــر مــا يحصــل عندمــا تتجــه جاكــوار 
هــذه  حققنــا  أننــا  أعتقــد  الكهربائيــة.  للســيارات 
األهــداف الطموحــة، واآلن جعلناهــا أفضــل حتــى مــع 
نظــام املعلومــات والترفيــه اجلديــد، والشــحن بالتيــار 
ثالثــي األطــوار والتكنولوجيــا التــي تفيد كل من الســائق 

والركاب على حد سواء«.
أذكى وأسرع واتصاالت أفضل:

 Pivi( بــرو«  »بيفــي  والترفيــه  املعلومــات  نظــام  يعــد 
Pro( أبرز اإلضافات إلى مقصورة I-PACE الواســعة 
والفاخــرة، وإلــى جانــب لوحــة العــدادات االفتراضيــة 
عاليــة الدقــة بقيــاس 12.3، توجــد شاشــتي ملــس علويــة 
بقياس 10 بوصة وســفلية بقياس 5 بوصة وتنشــئ مع 
مفاتيــح التحكــم اللمســية الدائريــة متعــددة الوظائــف 
رســوميات بســيطة عصريــة، تضمن جتربة اســتخدام 

ممتعة وسهلة.
ويتميــز نظــام »بيفــي بــرو« املســتوحى مــن الهواتــف 

معاجلــه  يضمــن  فيمــا  اســتخدامه،  بســهولة  الذكيــة 
القوي وميزة »اإلقالع الســريع« جاهزيته منذ وصول 
السائق إلى مقعده، وبفضل الدعم القادم من البطارية 
الداخليــة االحتياطيــة، يحتــاج نظام املالحة ثــواٍن قليلة 

لإلقالع.
الســلكية  شــحن  منصــة  مــع  اآلن   I-PACE وتتوفــر 
املركزيــة  التحكــم  وحــدة  حتــت  للهواتــف  اختياريــة 
»الطافيــة«، ويحتــوي الشــحن الالســلكي مقّوي إشــارة 
كذلــك، يضمــن احلفــاظ علــى تغطيــة أقــوى للهواتــف 
لوقــٍت أطــول. كمــا تتوفــر »باقــة الهواتــف الذكيــة« مــع 
ومثلهــا  أساســية،  كميــزة   Apple CarPlay تطبيــق 
القــادرة علــى االتصــال بهاتفــن فــي  البلوتــوث  تقنيــة 
االتصــال  علــى  احلفــاظ  يضمــن  مــا  نفســه،  الوقــت 
الذكيــة«  الهواتــف  »باقــة  تتضمــن  كمــا  دائــم.  بشــكل 
 Baiduو Android Auto تطبيقــي  أساســية  كميــزة 

CarLife، وفقاً للبلد.
مساعدة السائق وصحة الركاب:

مت تصميــم ســيارة I-PACE مبــا يضمن احلفاظ على 
ســالمتكم وســالمة عائالتكــم، وحصلــت علــى درجــة 
خمــس جنــوم الكاملة فــي تصنيف البرنامــج األوروبي 

لتقييم السيارات اجلديدة )EuroNCAP( لألمان.
املتطــورة مــن مســاعدة  الرقميــة  التكنولوجيــا  وتزيــد 
الســائقن ومســتخدمي الطرقــات اآلخريــن، حيــث مت 
الكاميــرا احمليطيــة  الرؤيــة بشــكل هائــل مــع  حتســن 
ثالثيــة األبعــاد اجلديــدة التــي توّفر رؤيــة علوية بزاوية 
احملتملــة،  واملخاطــر  احمليطــة  للمنطقــة  درجــة   360

والتي تصل للسائق من خالل شاشة اللمس املركزية.

سامر بو درغم:
نقدم لعمالئنا عمال هندسيا مذهال
يسطر عصر جديد في عالم احملركات
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بدأت شــركة عبداهلل عبد الغني واخوانه املوزع  احلصري لســيارات 
الترويجيــة خــالل شــهررمضان  فــي دولــة قطــر احلملــة  لكــزس 
املبــارك حتــت عنوان )) مفاجأة أنيقة بانتظاركم في شــهر رمضان 
املبــارك(( مــن تاريخ 15 أبريل 2021 وتســتمر حتــى 31 مايو 2021. 

ميكن للعمالء االستفادة من مزايا احلملة 
ســيحصل العمــالء الذيــن يشــترون أي مــن ســيارات لكــزس خــالل 
فترة احلملة على فرصة للفوز بســيارة لكزس جي أس 350 والتي 
ســيتم الســحب عليهــا فــي نهايــة فتــرة احلملــة. يتــم تقــدمي حزمــة 
متويل داخلية جذابة خالل احلملة، مع معدل ربح تنافســي للغاية، 
وبــدون رســوم إداريــة، وخيــار دفــع مــرن، ومتوافــق مــع أحــكام 

الشريعة اإلسالمية، وموافقات سريعة. 
   تقدم شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه لكزس  سيارات مشهود 
لهــا برفاهيتهــا, بجودتها وخدمات ما بعــد البيع املميزة يوفرها 10 
مراكــز للخدمــة موزعــن فــي أرجــاء متفرقــة مــن قطــر ومنها ما 

يعمل طيلة أيام االسبوع.  
توقيتات مراكز اخلدمة و دوام يوم اجلمعة خالل شهر رمضان.

 املركــز الرئيســي, مركــز النايــف, العزيــز, اخلــور والالنــد مارك من 
8  صباحا الى 2 ظهرا و من 8 مساء الى 2 صباحا و اجلمعة عطلة.

مركــز الوكــرة, أبوهامــور, طريــق املطــار والشــحانية مــن 8  صباحا 
الــى 2 ظهــرا و مــن 8 مســاء الــى 2 صباحــا واجلمعة من 8 مســاء الى 

2 صباحا.
تفتــح صــاالت عــرض شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه الواقعــة 
على طريق الدائري الثالث ســبعة أيام في األســبوع، مما يســهل على 
العمالء زيارة صالة العرض في الوقت الذي يناســبهم. خالل شــهر 
رمضــان املبــارك يفتــح املعــرض الرئيســي مــن الســاعة 8:00 صباًحا 
حتــى الســاعة 02:00 ظهــرا والســاعة 08:00 مســاًء - 11:00 مســاًء 
)الســبت - اخلميــس(, يــوم اجلمعة يفتح املعرض من الســاعة 08:00 
مساًء - 11:00 مساًء.    هذا و تغتنم ادارة شركة عبداهلل عبد الغني 
واخوانه حلول شهر رمضان املبارك وتتقدم بأجمل التهاني للشعب 

القطري وكل عام وانتم بخير.

عبد اهلل عبد الغني تعلن عن فرصة للفوز 
بسيارة لكزس جي أس 350

مفاجأة أنيقة في عروض رمضان املبارك ...
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#IAMLEXUS

مفاجأة أنيقة بانتظاركم في شهر رمضان المبارك

احصلوا على فرصة للفوز بسيارة لكزس جي أس ٣٥٠
 مع كل عملية شراء لسيارة لكزس جديدة

خيارات تمويل جذابة@:
معدل ربح تنافسي  �

خيارات دفع مرنة  �
موافقات سريعة  �

ال توجد رسوم إدارية  �
متوافق مع أحكام الشريعة ا�سالمية  �

@تطبق الشروط وا�حكام

يسري العرض من ١٥ أبريل إلى ٣١ مايو ٢٠٢١ 
بمعرض لكزس الرئيسي وشركة التضامن 

للسيارات وشركة الطارق للسيارات وقطع الغيار

١ كوبون سحب للسيارات التي قيمتها لغاية ١٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �
٢ كوبون سحب للسيارات التي قيمتها لغاية ٢٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �
٣ كوبون سحب للسيارات التي قيمتها لغاية ٣٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �

٤ كوبون سحب للسيارات التي تزيد قيمتها عن٣٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �

#IAM_GS

لمزيد من المعلومــات 
٥٠٨٠  ٢٩٢٩ يرجى االتصال على الرقم: 

رقم الترخيص: ١٥٥٨ / ٢٠٢١

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

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

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

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

العزيــز, اخلــور والالنــد 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
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TX-64 شاحنـات رينـو
حل مبتكر مصمم خصيصا ألسواق الشرق األوسط وأفريقيا

العطية للسيارات الوكيل احلصري بدولة قطر ...

عــن   )Renault Trucks( رينــو‘  ’شــاحنات  أعلنــت 
 T X-64 إطــالق طــراز جديد في الشــرق األوســط هــو
ــع أن يســتقطب  الــذي مت صنعــه بشــكل خــاص، واملتوقَّ
العمــالء الذيــن يبحثــون عن شــاحنات تتمّيــز بالكفاءة 
مــن ناحيــة الكلفــة وتتمّتــع باجلــودة األوروبيــة، بينما 
زة للملكية  توفــر فــي الوقت ذاتــه تكلفة إجمالية معــزَّ

مع ضمان قياسي.
يتــم إنتــاج طــراز T X-64 مــن ’شــاحنات رينــو‘ فــي 
التحويــل اخلاّصــة وموجــودة  تُعنــى بعمليــات  ورشــة 
مبوقــع تصنيــع بوغكونبــرس فــي فرنســا ويتــم حتويــل 
وهــي  صارمــة،  صناعيــة  عمليــات  باعتمــاد  املركبــة 
أفريقيــا والشــرق  فــي  الناشــطن  للعمــالء  صــة  مخصَّ
األوســط. ومن شأن مســتوى اخللوص األرضي العالي 
أن يجعــل مــن هــذه الشــاحنات مثاليــة فــي قطاعــات 
اإلنشــاءات اخلفيفــة واخلدمــات اللوجســتية وخدمات 
نقــل البتــرول، بينمــا تســهم املقصــورة نــوع T بتعزيــز 

مستويات راحة السائق.

شاحنة ’أعيد صنعها في فرنسا‘
تشــهد طــرازات الشــحن والنقــل مــن ’شــاحنات رينــو‘ 
التعــاون  مجلــس  فــي  الطلــب  مــن  عاليــة  مســتويات 
اخلليجــي، وقــد متــت تهيئــة T X-64 بدّقــة ألســواق 
املنطقــة، مــع تعزيــز الشاســيه وتزويدهــا بالعديد من 
اخلصائــص األخــرى. أما اخليــار البــارز املتمّثل بترس 
تخفيض الســرعات، فيســمح للســائقن العمل إما على 
الطرقات املعبَّدة أو فوق التضاريس األرضية اخلشنة، 
ممــا يجعــل شــاحنة T X-64 مثاليــة للتعامــل مع أكثر 

الدروب حتّدياً في املنطقة.
ومــن خــالل تغيير األضــالع وأنظمــة التعليق واحملاور 
وحتويــل نظــام توليــد احلركــة، تتمّيــز T X-64 مــن 
’شــاحنات رينــو‘ بكونهــا تضــم أكثر مــن 50 باملئة من 

القطع األصلية اجلديدة.
دة بشاســيه جديد معَزز وفائق  وتأتي الشــاحنات مزوَّ
احملــاور،  ثالثــي  بنمــط  ملــم   4x6  300 قيــاس  القــّوة 
ممــا ميّكــن حتميــل ما يصــل إلى 8 أطنــان على احملور 

توفيــر  وبهــدف  اخللفــي.  علــى  طنــاً  و26  األمامــي 
مســتويات فائقــة مــن راحــة القيــادة وســيطرة مثالية 
 64-T X علــى املركبــة فــي أي ظــرف كان، مت تزويــد
وضعيــة  مــع   Optidriver نــوع  آليــة  تــروس  بعلبــة 

للدروب الوعرة وتسارع يدوي.
وباالرتكاز على شــاحنات T Euro VI من ’شــاحنات 
 T X-64 فــإن  ،Euro III إلــى طــراز  رينــو‘ احملوَّلــة 
تضمن أعلى مستويات السيطرة على نسب التلّوث كما 
هــو معتَمــد فــي أفريقيــا والشــرق األوســط. ولتحقيق 
هذا، يباشر مشّغلو مصنع الشاحنات املستعَملة بعملية 
 Euro التحويــل عبــر تفكيــك وإعــادة تدويــر مكّونــات
VI )الكــوامت ومكّونــات AdBlue( قبــل تركيــب قطــع 
Euro III. وكمــا هــو احلــال مــع احملــّركات اجلديــدة، 
هيئــة  ِقبَــل  مــن  التحويــل  هــذا  علــى  املصاَدقــة  تتــم 
خارجيــة مــع ضمــان توفير مســتويات الطاقــة والعزم 

األساسين.
كمــا جــرى أيضــاً تعزيــز فالتــر الهــواء والديــزل، ممــا 

اجلديــدة  بيئتهــا  مــع  التكّيــف  مــن  املركبــة  ميّكــن 
محّليــاً(.  املتوفــر  الوقــود  وخصائــص  )التضاريــس 
وأخيــراً، متت زيادة اخللوص األرضي لضمان حماية 

أسفل الهيكل أثناء السير فوق الدروب اخلشنة.
برنامــج  حتديــث  أيضــاً  يتــم  الســياق،  هــذا  ضمــن 
ـع لضمــان التعــّرف علــى املركبة، مع  ومســتندات املصنِـّ
مواصفاتهــا اجلديــدة، واحلفــاظ عليهــا ضمــن مجمل 

الشبكة.
أخيــراً، تأتــي T X-64 من ’شــاحنات رينو‘ مع ضمان 
ـع ملــّدة 18 شــهراً أو مســافة 180,000 كيلومتــر،  املصنِـّ
وهذا يغّطي كل مكّونات نظام توليد احلركة ويســري 

في جميع منافذ بيع وخدمة ’شاحنات رينو‘.
أليكــس فوســلمان, رئيــس  املوضــوع، قــال  حــول هــذا 
عمليــة  “بعــد  األوســط:  الشــرق  فــي  رينــو  شــاحنات 
اإلطــالق الناجحــة للطــرازات التــي مت صنعهــا بشــكل 
خــاص فــي املنطقــة مثــل X-Road وX-Port  العــام 
املاضــي، القــت مجموعــة إقبــاالً اســتثنائياً فــي أســواق 

املســتعلة  شــاحناتنا  اآلن  وحتظــى  األوســط.  الشــرق 
أن  لــذا نحــن واثقــون متامــاً  بالفعــل،  مبكانــة جيــدة 
T X-64 اجلديــدة ســوف تتبــع اخلطــى ذاتهــا وتعــّزز 
الســمعة املتناميــة للعالمة التجارية فــي مختلف أنحاء 
املنطقة. واضافة إلى ذلك، فقد أطلقنا ضمانًا ملدة 24 
شــهًرا مــع عقــد خدمــة ملدة 24 شــهًرا علــى X-Port و

اإلجماليــة  التكلفــة  علــى  للتأكيــد   X-64 و   X-Road
للملكية وجودة شاحنات رينو املستعملة ».

املســتعَملة  الشــاحنات  يجــري تنفيــذ عمليــات حتويــل 
اختيارهــا  مت  حديثــاً  مســتخَدمة  شــاحنات  باعتمــاد 
بعنايــة وخضعــت لفحص شــمل أكثر مــن 200 نقطة. 
وقد متت دراســة كل عملية حتويل بشــكل خاص من 
’شــاحنات  لــدى  اجلــودة  ومهندســي  مصّممــي  ِقبَــل 
رينــو‘. وتتمّيــز عمليــات التصنيــع وإجــراءات التحّكــم 
باجلــودة بكونهــا تتطابق مــع املتطّلبات ذاتهــا باملقارنة 
املركبــات  تصنيــع  عمليــات  فــي  املعتَمــدة  تلــك  مــع 

اجلديدة.
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كامـري اجلديـدة
تصميـم عصـري جـريء يأسـر احلواس

مقصورة داخلية رحبة مزودة بتقنيات مبتكرة ...

ومنذ إطالقها للمرة األولى عام 1982 ومع التطورات 
املتواصلــة علــى مــدى ثمانيــة أجيــال، حظيــت مركبــة 
تويوتا كامري بتقدير كبير من قبل العمالء في جميع 
أنحــاء العالــم، وذلــك نظيــر كٍل من أدائها االســتثنائي، 
اجلــودة  عــن  فضــالً  واألنيــق،  العصــري  وتصميمهــا 
والقيمــة التــي لطاملــا ُعرَفــت بهمــا. وكونهــا واحدة من 
أكثــر املركبــات شــعبيًة فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
تتمتــع تويوتــا كامري مبوقٍع راســٍخ فــي قطاع مركبات 
السيدان متوسطة احلجم، وحتظى مبكانة خاصة في 
قلــوب الكثيريــن فــي املنطقة. وفــي نســختها األحدث، 
ترســي مركبــة تويوتــا كامــري اجلديدة معاييــر راقية 
ســمعتها  تعزيــز  فــي  وستســهم  التوقعــات  تتجــاوز 
كمركبٍة رائدٍة في فئتها توفر جتربة قيادة استثنائية. 
تقــدم مركبــة تويوتا كامري اجلديدة مســتوياٍت عاليٍة 
من الراحة والثبات، إلى جانب مزايا التحكم الفريدة، 
وذلــك بفضــل منصة »األطر الهيكلية العاملية اجلديدة 
لعمليــات  مبتكــٌر  برنامــٌج  وهــو   ،TNGA لتويوتــا« 
التصميــم والهندســة ومختلــف الباقــات والتجهيــزات 
التي تقوم شركة تويوتا بتزويد مركباتها بها. وحتافظ 
هذه املنصة على جميع قيم تويوتا التقليدية من حيث 
البنيــة الهيكليــة ودرجات الســالمة الفائقــة، في الوقت 
الــذي تنتقــل فيــه بتجربــة القيــادة إلــى مســتوياٍت غير 

مسبوقة. 
أما التحســينات اجلديدة التي مت إجراؤها على أحدث 
عليهــا  فتضفــي  كامــري،  تويوتــا  مركبــة  مــن  طــراز 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  احلــواس  يأســر  جريئــاً  مظهــراً 
مضى. فتشــتمل الواجهة األماميــة اجلديدة على نظاٍم 
منخفــٍض أكثر حتديداً إلدخال الهواء في احملرك، مع 
قضبــاٍن شــبكيٍة متتد بديناميكية نحــو اجلوانب لتعزز 
مــن  ملســة  عليــه  وتضفــي  الرياضــي،  املركبــة  مظهــر 

الفخامة عبر الزخارف املطلية بالكروم. 

وتُســتكمل شــخصية مركبــة تويوتــا كامــري اجلديــدة 
ـر عــن اجلودة  مبقصورتهــا الداخليــة املريحــة التــي تُعبِـّ
االســتثنائية واللمســات املُتَقنــة فــي جميــع أنحائهــا، إذ 
تتميز لوحة العدادات مبظهرها الرياضي الذي يحاكي 
قمرة الطائرة، وتتيح للســائق والراكب األمامي نطاقاً 
أوســع للرؤية. وتشــمل املقصورة مجموعة واســعة من 
املزايــا املتقدمــة التــي توفــر املالءمــة والراحــة وتضفــي 
ملسات إضافية من الفخامة، مبا في ذلك فتحة سقف 
باللمــس  بانوراميــة، وشاشــة وســائط متعــددة تعمــل 
وتتوفر بخيارين إما 7 أو 9 بوصات وتتكامل مع أنظمة 
أجهــزة الهواتــف الذكيــة عبــر نظاَمــْي »أبــل كاربــالي” 
 Android أوتــو”  و«أندرويــد   Apple CarPlay
Auto، باإلضافة إلى نظام الشــحن الالســلكي للهواتف 
الذكيــة، ونظــام تكييــف أوتوماتيكــي يشــمل منطقتن 
وميكــن التحكــم بدرجــة حــرارة كٍل منهمــا على حدة. 
كمــا تضــم املقصــورة الداخليــة مقاعد أماميــة متعددة 
األوضــاع قابلــة للتعديل والضبط كهربائيــاً، فضالً عن 
مقاعد خلفية قابلة لإلمالة والطي ينفصل فيها مسند 

الظهر إلى قسمن بنسبة 40:60. 
وتتوفــر مركبة تويوتا كامري اجلديدة بثالثة خياراٍت 
ألنظمة الدفع، أولها محرك رباعي األســطوانات ســعة 
ـد قــوة 204 حصــان مــع عــزم دوران يبلــغ  2.5 لتــر، يُولِـّ
243 نيوتن-متــر ويقتــرن بناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
جديد ذي 8 سرعات. أما الثاني، فهو محرك سداسي 
األسطوانات سعة 3.5 لتر ومزود بتقنية 4S-D حلقن 
الوقود، ويولد قوة 298 حصان وعزم دوران يبلغ 356 
نيوتن-متــر ويقتــرن بناقــل حركــة أوتوماتيكــي ذي 8 
ســرعات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتوفــر املركبــة بخيار 
ثالــث لنظام الدفع، وهو الـــ »هايبِرد” الكهربائي الذي 
يجمــع مصدريــن للطاقــة، همــا: محــرك بنزيــن يولــد 
قــوة 214حصــان. ويقتــرن هــذا النظام بناقــل احلركة 
 ،ECVT املتغيــر املســتمر بخاصيــة التحكــم الكهربائي
بشــكل  للســرعات  نشــط  نقــل  حتقيــق  للســائق  ويتيــح 
انســيابي وهــادئ يحاكــي ناقــل احلركــة اليــدوي ذي الــ 

6 سرعات. 
الـــ  كامــري  تويوتــا  مركبــة  قيــادة  وميكــن 

الطاقــة  علــى  باالعتمــاد  إمــا  الكهربائيــة  »هايبــِرد” 
الكهربائية بشكٍل كامٍل وبدون أي استهالك للوقود أو 
إصــدار أيــة انبعاثــات كربونيــة، أم من خالل اســتخدام 
الطاقة املتولدة من كٍل من محرك البنزين واملوتورين 
وأســلوب  املركبــة  لســرعة  وذلــك وفقــاً  الكهربائيــن، 
»هايبــِرد”  الـــ  بطاريــات  شــحن  ويتــم  هــذا،  القيــادة. 
تلقائــٍي ســواًء مــن خــالل محــرك  باســتمراٍر وبشــكٍل 
البنزيــن أو عنــد الضغــط على املكابح أو خفض ســرعة 
الســتخدام  حاجــة  هنــاك  ليســت  وبالتالــي،  املركبــة. 
مصــدر طاقــة أو كابــل خارجــي إلعــادة شــحنها. كمــا 
أن مركبــة تويوتــا كامــري الـــ »هايبــِرد” الكهربائيــة ال 
تتطلــب أي وقــوٍد خــاص، وال تختلــف طريقــة قيادتها 
والعنايــة بهــا عــن أي مركبــة تقليديــة أخــرى. وبفضل 
ما تتمتع به من كفاءة اســتثنائية في اســتهالك الوقود، 
لــن يكــون مــن الضــروري التوقــف مــرات عديــدة عند 

احملطات مللء خزان الوقود. 
تبقــى  تويوتــا،  طــرازات  فــي جميــع  احلــال  هــو  وكمــا 
تويوتــا  مركبــة  فــي  األولويــات  أهــم  ضمــن  الســالمة 
كامــري اجلديــدة، إذ تتكامــل منظومــة الســالمة فــي 
املتقدمــة »تويوتــا  الســالمة  هــذه املركبــة مــع تقنيــات 
والتــي   ،Toyota Safety Sense»ســينس ســيفتي 
تشمل: نظام األمان قبل التصادم PCS، ونظام تثبيت 
الســرعة الراداري DRCC، ونظام احلفاظ على املســار 
اإلضــاءة  ونظــام   ،LTA املســار  تتبــع  ونظــام   ،LDA
العالي التلقائي AHB. وعالوة على ذلك، تأتي املركبة 
مــزودة مبجموعــة مــن مزايــا الســالمة الشــاملة التــي 
ــن أقصــى درجــات احلمايــة للركاب، علــى غرار 6  تؤمِّ
وســادات هوائيــة تعمل بنظام تقييــد احلركة التكميلي 
SRS، ونظــام التحكــم بثبــات املركبــة VSC، ونظــام 
التحكم بالســحب TRC، ونظــام املكابح املانع لالنغالق 
 ،EBD إلكترونيــاً  الكبــح  قــوة  توزيــع  ونظــام   ،ABS
ونظــام مســاعد الكبــح BA، ونظــام مســاعدة االنطالق 
اخللفيــة،  الرؤيــة  وكاميــرا   ،HAC املرتفعــات  علــى 
وغيرهــا الكثيــر مــن املزايــا األخــرى.  وتتيــح مركبــة 
تويوتا كامري اجلديدة للســائقن التعبير عن أذواقهم 

ً عبر طيٍف من أحد عشر لوناً خارجياً مميزا
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متّتعت ’جي إم سي يوكون‘ للعام 2021 مباشرة بعد 
وصولهــا إلــى املنطقــة بكثير من النجاح، وقد كســبت 
موقعهــا املتمّيــز بصفتهــا املركبــة الرياضيــة متعــّددة 
االســتعماالت )SUV( الراقيــة التــي توفر حقاً جتربة 

من الدرجة األولى.
وهــذا ليــس مفاجئــاً طبعــاً خصوصــاً عنــد معرفــة أن 
’يوكــون‘ اجلديــدة كّليــاً قــد خضعــت لعمليــة تعزيــز 
مــن الداخــل واخلــارج علــى الســواء، حيــث أصبحــت 
تتأّلــق مبقصــورة رحبــة أكثر وتصميــم خارجي أكثر 
املزيــد  إذ هنــاك  ليــس كل شــيء،  هــذا  لكــن  جــرأة. 
أيضــاً. فمركبــة ’يوكــون‘ غنية بالعديد مــن التقنيات 
اجلديــدة الرائــدة بفئتها1، وتتمّيز بهندســة متطّورة 
وأداء عــاٍل ممــا يرتقــي فعليــاً بتجربــة القيــادة إلــى 

مستوى آخر.

ــن  وســنقوم معاً بجولة تقنية واستكشــاف كيف حتسِّ
هذه اخلصائص جتربة القيادة من مختلف النواحي.

التقنية والديناميكية
لنبــدأ باألمــور البديهيــة التــي تربــط بــن الناحيتن – 
فاخلصائــص التقنيــة فــي ’جي إم ســي يوكون‘ للعام 
2021 تعّزز ديناميكية القيادة بشــكل كبير باإلضافة 
أيضــاً إلــى مســتويات الراحــة، وبالتالــي ثقة الســائقن 

على الطرقات.
وفي الواقع، توفر ’يوكون‘ تقنية ’اإلدارة الديناميكية 
للوقــود‘ )Dynamic Fuel Management( األولــى 
ضمــن قطاع الســيارات، مع 17 وضعية إليقاف عمل 
األســطوانات جــرى تصميمهــا لتعزيز كفــاءة احملّرك 
ألقصــى درجــة ضمــن الكثيــر مــن ظــروف القيــادة، 
شــاملة تلــك التــي يتــم فيها جــر مقطــورة. ومن تلك 

الناحية، فإن ’يوكون‘ تضم أقوى محّرك ضمن فئة 
مركبات الـSUV الراقية، وهو محّرك V8 ســعة 6.2 
ليتــر جديــد بالكامل بفئــة جتهيزات ’دينالــي‘ ويوّلد 
قّوة قدرها 420 حصاناً، وهو األفضل بفئته ويرتقي 

عالياً بتجربة القيادة.
كمــا تتيــح ’يوكون‘ املجــال لتخصيــص التقنيات 
وذلــك عبــر شاشــة العرض املائلة املنعكســة على 
 Head-Up Configurable( األمامــي  الزجــاج 
Display( قيــاس 15 بوصــة القابلــة للتخصيص 
الســائقن مــن  والتــي متّكــن  بفئتهــا،  والرائــدة 
عكــس املعلومــات التي يعتبرونهــا ضرورية جداً 
أمامهــم مباشــرة. وهــذا يســاعد أيضاً فــي إبقاء 
ــزاً علــى الطريــق واالســتمتاع  نظــر الســائق مركَّ

برحلة آمنة.

التقنية والسالمة
عندما يتعّلق األمر بالســالمة، فإن ’يوكون‘ اجلديدة 
كّليــاً وبصفتهــا مركبــة SUV رائــدة، تتمّيــز بكونهــا 
زاخرة بالعديد من خصائص وتقنيات الســالمة التي 

متنح راحة البال للسائق.
فبهــدف ضمــان متكن الســائق مــن رؤيــة كل الزوايا 
املختلفــة، يتوفــر اجليل التالــي من ’يوكون‘ مع مّيزة 
الرؤية الشــاملة عبر ما يصل عدده إلى تســع كاميرا، 
فــي  مبــا  الفئــة،  ضمــن  األعلــى  العــدد  يُعتبَــر  وهــذا 
 High( ذلــك مّيــزة الرؤيــة احمليطيــة عاليــة الوضــوح
مــرآة  وكاميــرا   )Definition Surround Vision

.)Rear Camera Mirror( الرؤية اخللفية
مــع  ــزة  مجهَّ ’يوكــون‘  تأتــي  هــذا،  مــع  بالتــوازي 
 Automatic Emergency( الطــارئ  الكبــح  مّيــزة 

Braking( واملّيــزة اجلديــدة للتنبيه من عبور املشــاة 
فــي اخللــف )Rear Pedestrian Alert(، والتــي ال 
تساعد بحماية السائق والرّكاب فقط، بل أيضاً املشاة 

الذي يعبرون الطرقات.
التقنية والراحة

ســاعدت خصائص الســالمة التــي تتمّتع بهــا ’يوكون‘ 
بجعلها واحدة من أكثر مركبات الـSUV راحة.

 Air Ride( املتكّيــف الهوائــي  التعليــق  فهنــاك نظــام 
Adaptive Suspension( عنــد الزوايــا األربــع األول 
 SUVمــن نوعــه ضمــن الفئــة واملتوفــر فــي هــذه الـــ
الراقية، وهو بالتوازي مع مّيزة التحّكم املغناطيســي 
بالركــوب )Magnetic Ride Control( مــن اجليــل 
الرابــع، يوّلــد أداَء قيــادة أكثــر حــّدة حتــى فوق أقســى 

وأصعب التضاريس األرضية.

تتألق مبقصورة أنيقة
وتصميم أكثر جرأة ...

جولة تقنية شاملة حول

فــي الشـــرق االوســــط
جي إم سي يوكون

Flying Spur تنطلق بقوة
محرك V8 بشاحن توربيني بقوة 542 حصانا ...

أصبحــت Bentley Flying Spur، التــي حتمــل لقــب 
’ســيارة الســيدان الفخمة األفضل في العالم‘، متوفرة 
مــع  تأتــي  وهــي  األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  اآلن 
نظــام توليد حركة Bentley الشــهير والناجح جداً من 

محّرك V8 القوي.
فــي  كّليــاً  اجلديــدة   Flying Spur ببيــع  البــدء  ومنــذ 
املنطقة بشهر أكتوبر 2019، شهدت السيارة مستويات 
عاليــة مــن الطلــب بــن أوســاط العمــالء، حيــث أعلنت 
 Bentley ســيارات  تاريــخ  مــن  جديــدة  مرحلــة  عــن 
الشــرق  فــي  األبــواب  رباعيــة  األداء  عاليــة  الفاخــرة 
األوســط، مرتكــزة بذلــك علــى جنــاح طــرازات اجليــل 
زة لــه أكثــر. وجتــدر اإلشــارة إلــى أنه مت  الســابق ومعــزِّ
صنــع مــا يزيد عن 40,000 ســيارة Flying Spur على 

مدى 15 سنة.

كبديــل  اآلن  املتوفــرة   ،Flying Spur V8 تتمّيــز 
للطــراز األيقونــي مبحــّرك W12، بكونها تقّدم جتربة 
متمحــورة أكثــر حــول الســائق مع مزيد من مســتويات 
دة أكثــر  الرشــاقة إضافــة لنغمــة ذات شــخصية محــدَّ
للمحــّرك، فيمــا تســتفيد أيضــاً مــن مــدى قيــادة زائــد 
بــن كل توّقــف لتعبئــة الوقود مع حتقيــق انخفاض في 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يُعتبَــر محــّرك V8 بالشــاحن التوربينــي التوأمــي ســعة 
4.0 ليتــر مــن Bentley القلــب النابــض للســيارة، وهــو 
يوّلــد قــّوة قصوى تبلغ 542 حصاناً ويســتخدم شــواحن 
توربينيــة توأميــة اللولــب بحيث يصل إلــى عزم أقصى 
دورة   2000 مــن  أقــل  عنــد  نيوتن-متــر   770 قــدره 

بالدقيقة.
وألجــل تعزيــز مســتويات الكفــاءة باســتهالك الوقــود، 

يســتطيع محــّرك V8 إيقاف عمل أربع من أســطواناته 
الثمــان فــي ظــروف احلمل املنخفض، مع اإلشــارة إلى 
أن هــذا التغييــر ال يشــعر بــه الــرّكاب، إذ تتــم عمليــة 
اإليقــاف فــي غضــون 20 جزء من الثانيــة تقريباً، وهو 

ما مياثل عشر الزمن الذي تستغرقه رمشة العن.
تتمّيــز Flying Spur V8 بكونهــا أخف 100 كيلوغرام 
يتيــح  مــا  وهــو   ،W12 محــّرك  ذات  النســخة  مــن 
مزيــد  مــع  رشــاقة  أكثــر  بأنهــا  بالســيارة  اإلحســاس 
مــن االســتجابة وذات شــخصية خاّصــة بهــا. ويحــوي 
التوّصــل  مت  التــي  التطــّورات  أحــدث  اجلديــد  الطــراز 
إليهــا فــي مجــال نظام توليد احلركة والشاســيه، حيث 
 Adaptive Air( املتكّيــف  الهوائــي  التعليــق  هنــاك 
 Torque( وتوجيــه العــزم عبــر الكبــح ،)Suspension
بديناميكيــات  والتحّكــم   ،)Vectoring by Brake

والتوجيــه   )Drive Dynamics Control( القيــادة 
الكهربائــي )Electric Steering(، وهــي تُعــّد جميعها 
خصائــص قياســية فــي Flying Spur V8. إلــى جانــب 
هــذا، ميكــن للعمــالء إضافــة تقنيــة النظــام الكهربائــي 
تعزيــز  ألجــل  االنقــالب  ملنــع  فولــت   48 بقــّوة  النشــط 
 Bentley Dynamic( الديناميكــي  الركــوب  جتربــة 
Ride( الرائــدة مــن Bentley، فــي ظــل توافــر مّيــزة 
 Electronic( العجــالت  بجميــع  اإللكترونــي  التوجيــه 
الرشــاقة  مســتويات  لتعزيــز   )All-Wheel Steering

أكثر.
وتتوفــر لســيارة Flying Spur V8 ســبعة ألــوان طــالء 
قياسية من Bentley ميكن االختيار منها، إلى جانب 
زة مــن األلــوان اإلضافيــة تضــم أكثــر  مجموعــة معــزَّ
مــن 60 لونــاً، شــاملة تلــك مــن Mulliner وخيــارات 

عجــالت  مــع  الســيارة  وتأتــي  الشــخصي.  التخصيــص 
ســبيكية مطلية حجم 20 بوصة من 10 أذرع، وشــعار 

V8  مجنَّح وأطراف أنابيب عادم رباعية.
الطــراز  ووصــول   Flying Spur جنــاح  علــى  تعليقــاً 
اجلديــد مبحّرك V8 إلى الشــرق األوســط، قال فراس 
 Bentley قندلفــت، مديــر التســويق واالتصــاالت لــدى
 Flying في الشــرق األوســط، أفريقيا والهند: »تشــّكل
Spur اجلديــدة قفــزة نوعيــة نحــو األمــام مــن ناحيــة 
األداء والراحــة واالبتكار. ومن شــأن طراز V8 اجلديد 
جديــدة،  مســتويات  إلــى  الســيارة  بشــعبية  يرتقــي  أن 
خصوصاً وأنه قد متت هندستها لتوفير قدرات عالية 
متمحــورة حــول الســائق، بينمــا متنــح الــرّكاب الرقــي 
والراحة والتقنيات التي يتوّقعونها من سيارة ليموزين 

فاخرة عالية األداء.«
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فريــداً تفتخر به 
ً
يشــّكل التصميــم اجلديــد  إجنــازا 

رولز-رويــس موتــور كارز إذ يجمــع بــن عالمتــن 
فاخرتــن تتمتعــان بخبــرة عميقــة وإرث عريــق 
تعــود جــذوره مجتمعًة إلى أكثر من ثالثة قرون. 
يأتــي هــذا اإلجنــاز املذهــل ثمــرة تعــاون وثيق بن 
رولز-رويــس وهيرميــس حيــث عمــل املصّممــون 
وخبــراء املــواد واحلرفّيــون املهــرة يــداً بيــد البتكار 
سيارة فانتوم ال مثيل لها. لقد شّرفنا التعاون معاً 
لتحقيــق هذه املهمة الشــاقة مــن الناحية اإلبداعية 
والفنية لبّث احلياة في رؤية عميلنا االستثنائية.«

تورسنت-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة 
رولز-رويس موتور كار

»نحن في غاية السعادة لنشهد انتاج هذه الفريدة 
بعد رحلة مليئة باملهارت واالبداع من الشــركتن، 
نحــن فخــورون مبســاهمتنا فــي هــذا العمــل املبدع 
والــذي يعبــر عن الرؤيــا الثاقبة لعميلنا، وكان هذا 
املســتخدمه  املــواد  االبتــكار وجلــودة  لــروح  ثمــرة 
وللخبــرة املهنيــة الطويلة إلــى جانب عوامل اخرى 
الســيارة  لداخليــة  واخلياطــة  التنجيــد  كتقنيــات 
جتربــة  كانــت  لقــد  املتعــددة.  الصبــغ  وتقنيــات 
فريــدة للعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع خبــراء رولــز-
رويــس لرؤيــة كيف تعبر الســيارة عن قيم شــركة 

هيرميس املستمرة.«
أكســل دي بوفــورت، مدير التصميم والهندســة_، 

قسم »بيسبوك«  لدى شركة هيرميس
»تــزاوج ســيارة فانتــوم املمّيــزة هــذه بــن الشــرق 
فــي  والعصريــة  القدميــة  املزايــا  وبــن  والغــرب، 
بأبهــى  والبهجــة  الســكينة  تعكــس  فيمــا  معــاً  آٍن 
حّلــة. لقــد كان هــذا التعــاون مع عالمــة هيرميس 
مفيــداً جــداً للطرفــن حيث تبادلنا أفــكاراً إبداعية 
وثقافيــة مذهلة وتعّلمنا دروســاً قّيمة من بعضنا 
البعض. نحن نعشــق التحدي ونشــعر بحماس بالغ 
حــن يطــرح أحــد العمــالء رؤيــة جريئــة وواضحة 
ومبتكرة فنتطّلع قدماً لرؤيتها تتحقق على أرض 

الواقع بأفضل طريقة.« 
فريــق  فــي  الرئيســي  املصّمــم  برايــدن،  مايــكل 

»بيسبوك كولكتيف« لدى رولز-رويس 

ابتكــرت رولز-رويــس موتــور كارز بالتعــاون مــع 
هيرميــس ســيارة فانتوم اســتثنائية تفــوق الوصف 

مــن تصميــم وتصنيــع فريــق مشــترك مــن خبراء 
بيسبوك في دار رولز-رويس في جودوود، غرب 
ساســكس وعالمــة هيرميــس فــي باريــس. تعكــس 
رجــل  مالكهــا  شــخصية  أوريبــي  فانتــوم  ســيارة 
واهتماماتــه.  مايــزاوا  يوســاكو  اليابانــي  األعمــال 
فقــد أراد العميل تصميم الســيارة بأســلوب يجّســد 

حصرية السفر على منت طائرة خاصة. 
يتحّلى التصميم اخلارجي للسيارة بلونَن مذهلن 
همــا األخضــر والكرميــي مــن وحــي ألــوان أوانــي 
أوريبــي اليابانيــة القدميــة والتــي يهــوى مايــزاوا-
ســان جمعهــا. ميتــاز اجلــزء العلــوي مــن الســيارة 
بلون أخضر أوريبي، وهو لون مت ابتكاره حصرياً 
للعميــل. كمــا بادرت رولز-رويــس في خطوة غير 

اعتياديــة إلــى توفيــر هذا الطالء الســتخدامه أيضاً 
على الطائرة اخلاصة التي طلبها العميل بالتزامن 
مــع ســيارة فانتــوم. وقــد توّصــل اخلبــراء إلــى هذا 
اللــون املمّيــز بعد عدة أشــهر مــن العمل في مركز 
ليتطابــق  جــودوود،  فــي  الســيارات  ســطح  صقــل 
بشــكل مثالي مع اللون األخضر الداكن الذي ميّيز 
اخلزفيــات التــي تعــود إلــى القــرن الســادس عشــر. 
ويزداد التصميم جماالً مع اللون األبيض الكرميي 

على اجلزء السفلي من السيارة. 
تنســاب األلــوان املســتوحاة مــن أوانــي أوريبــي إلــى 
جــاء  األنفــاس  يخطــف  بأســلوب  الســيارة  داخــل 
وليــدة تعــاون مشــترك بــن مصّممــي هيرميــس 
وحرفّييها في باريس بالتعاون مع فريق بيسبوك 

كولكتيــف لدى رولز-رويس املؤلف من مصّممن 
غــرب  جــودوود،  فــي  وحرفّيــن  ومهندســن 
مهاراتهمــا  كل  الفريقــان  ســّخر  فقــد  ساســكس. 
وقدراتهمــا لتصميــم كل مكــّون فــي الســيارة مبــا 

يحاكي أعرق التقاليد التي تتغنى بها العالمتان.
يهيمــن جلــد هيرميــس بلــون األخضــر إينيــا علــى 
التصميم الداخلي للسيارة ويطال بعض التفاصيل 
القيــادة، واملقابــض، ومحــّدد  التــي تشــمل عجلــة 
التــروس، وأدوات التحكــم الــدّوارة لضبــط منــاخ 

السيارة. 
هــذا وميتــّد جلــد هيرميــس إلــى املســاحة احمليطة 
بلوحــة العــدادات العليــا، واألعمــدة الداخليــة ورف 
اجلزء اخللفي. كما أّنه يغّلف األسطح األقل ظهوراً 

مثــل بطانــة الصندوق األمامي واخللفي للســيارة، 
والكونســول الوســطي، ومقصــورة خــزان التصفية 
وبّراد املشروبات. وفي إشارة واضحة إلى التعاون 
الوثيــق والتقديــر املتبــادل بــن العالمتــن فــي هــذا 
 Habillé par Hermès شــعار  نُقــش  املشــروع، 

Paris
الشهير على غطاء الصندوق األمامي للسيارة.

كذلك يزّين منط هيرميس الناعم مســاند الرأس 
ودعامــات األرجــل فــي املقاعــد اخللفيــة، في حن 
تضفــي اللمســات املمّيــزة بلــون األبيــض السيشــيل 
الناعم وسجاد األرضية الصوفي حساً من اإلشراق 

والرحابة داخل السيارة. 
عــالوة على ذلك، تتألــق املقصورة الداخلية باملزايا 
التي تعّبر عن روعة التصميم واحلرفية التي ميتاز 
بهــا فريــق بيســبوك مــن رولز-رويس. على ســبيل 
املثــال، ُصنعــت النقــوش النافــرة ملكبــرات الصــوت 
اخلشــبية عبــر تخرمي الكســوة األماميــة املصنوعة 
من خشب اجلوز امللكي مفتوح املسام واملطّبق على 
األبواب البتكار جمالّية مبهرة بقوام رائع وملمس 
ناعــم. كمــا مت تطبيــق خشــب اجلوز امللكــي مفتوح 
املســام على وحدتَي الكونســول الوســطية واخللفية 
وعلــى ظهــر طاولــة النزهات. وفي ســابقة أخرى 
لدى رولز-رويس، نُقش حرف H اخلاص بعالمة 
هيرميس على مســاند األذرع في الباب، ووحدتَي 
الكونسول الوسطية واخللفية باإلضافة إلى بطانة 
الســقف املمّيزة. من جهة أخــرى، تعّبر هيرميس 
عــن ارتباطهــا الوثيق مبجال الفروســية من خالل 
األثــاث اجللــدي داخــل الســيارة والــذي مت تنجيــده 
باســتخدام تقنيــات اخلياطــة وطــالء احلــواف التي 
اســتخدمها في األصل صانعو السروج. أما بالنسبة 
ملســاحة الغاليري املمّيــزة والتي متتّد على الواجهة 
رولز-رويــس،  مــن  فانتــوم  لســيارة  األماميــة 
فقــد ابتكــرت عالمــة هيرميــس عمــالً فنيــاً أصلياً 
مســتوحى مــن تصميم للفنان والرّســام الفرنســي 
الشــهير بييــر بيــرون )1905-1988( الــذي ابتكــر 
عــدداً ال بــأس به من أوشــحة هيرميس الشــهيرة. 
استوحي العمل من شعار احلصان الذي تُعرف به 
هيرميــس، ومت طــالؤه يدويــاً علــى خشــب اجلــوز 
امللكــي مفتــوح املســام وكأّنه حتفة فنيــة معروضة 

خلف الزجاج في معرض فني.

رولـز-رويـس
تكــشف النقــاب عــن سيــارة فانتــوم أوريبــي

 بالتعاون مع هيرميس ..

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد
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أطلقــت شــركة الســيارات الوطنيــة  ، الوكيــل الوحيــد ملازدا 
فــي قطــر ألكثــر من 4 عقــود ، احلملــة الرمضانية األكثر 
إثــارة والتــي تضمــن مكافــآت متعــددة للعمــالء  في قطر 

خالل شهر رمضان املبارك. 
تضــم حملــة مــازدا الرمضانيــة العديد من املزايــا والهدايا 
والتي تشمل  مزايا ذات قيمة مضافة مثل الضمان املمتد 
، والتأمن الشامل املجاني، واخلدمة املجانية ملدة عامن 
او  30،000 كــم )أيهمــا يأتــي أوالً( ، والتســجيل ومــا إلــى 
ذلك على موديالت  مختارة  اضافة إلى األسعار اجلذابة 

واملنافسة للغاية.
وإلــى جانــب املزايــا األخــرى ، يتــم منح كل عميل يشــتري  
مــازدا بـــ »بطاقــة هدايــا شــكراً« تتــراوح مــن 500 ريــال 
قطــري إلــى 1000 ريــال قطــري  وذلــك بناًء علــى الطراز 
الــذي مت شــراؤه. تأتــي تلــك احلملــة انطالقــا  مــن مكانــة 
مازدا في سوق السيارات ذات  التصميم الفريد والتقنيات 

املبتكرة .
مجموعــة  مــع  الوحيــدة  التجاريــة  العالمــة  مــازدا  وتعــد 
كاملــة مــن الطــرازات الترويجيــة املتاحة في قطــر والتي 
يتــم تصنيعهــا في اليابان ، والتــي حصلت جميع طرازاتها 
 IIHS 2021 الرباعــي جائــزة الدفــع  الســيدان وســيارات 

.Safety Pick Plus
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعة  مثل 
تقنيــة ســكاي  اكتــف العائليــة والتــي ترفــع األداء إلــى آفاق 
جديــدة وتوفــر متعــة القيــادة املطلقــة فــي نفــس الوقــت. 

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

يصمــم مهندســو مازدا ســياراتهم بالشــعور وليــس بورقة 
املواصفات. إنهم يعلمون أنهم حصلوا عليها بشكل 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 معظــم 
الداخلــي  االحتــراق  ابتــكار محــرك  الســيارات عــن  عالــم 
، تعتقــد مــازدا أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســن. كان 
هــذا الهــوس بالتركيز على املزيــد من الكفاءة  واالداء من 
خالل التحسينات املستمرة والتي  أدت بالفعل  إلى بعض 

اإلجنازات والتي كسرت احلواجز وتعدت األفاق ملازدا .
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضــح التــزام مــازدا الثابــت بتصميــم  ســيارات تشــعرك 
بالبهجــة وذلــك من خالل  ديناميكيات القيادة املســتمدة 
مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق الــذي يتقــدم 
بفارق كبير في التكنولوجيا واألداء عن أي سيارة كروس 

أوفر معاصرة.
يأتــي ضمــان نظــام الدفــع الرباعــي i-ACTIV من خالل 
مستشــعراته ، والتــي تأخذ في االعتبــار عوامل مثل زاوية 
التوجيه ، ومدخالت دواسة الوقود ، وتدوير العجلة جنبًا 
إلى جنب مع درجة احلرارة واســتخدام املســاحات لرســم 
صــورة واضحــة للظــروف اخلارجيــة. ميكــن لنظــام اي 
اكتــف  ضبــط خرج الطاقــة أكثر من 200 مرة في الثانية 
، باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الذي 

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

خلــق احســاس باحلركــة ، حتــى فــي حالــة جمــود ، 

هــذا هــو جوهــر مــازدا كــودو ، فلســفة تصميــم » 
روح احلركــة » كــودو يتيــح للمصممن اضافة طابع 
شــخصي علــى كل طــراز مــع احلفــاظ علــى وفائــه 

مبوضوع موحد
 ،  Kodo - Soul Motion تصميــم  تعريــف  إعــادة  مت 
)روح احلركــة(، ويعبــر عــن احلركــة القويــة والســريعة، 
وقد ســاهم في تعزيز هوية مازدا اجلديد والنتيجة هي 
مظهر خارجي جريء وفاخر ، ومقصورة داخلية متنح 

جميع الركاب شعوًرا لطيًفا
مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 

متاشــًيا مــع نهــج مــازدا  الــذي يركز على اإلنســان في بناء 
الســيارات ، فإن CX30 مازدا  لديها شــعور بالوحدة ميتد 
إلــى مــا وراء القيــادة. تضــم  مــازدا CX30 كــروس أوفــر  
مقصورة  واسعة تتسع خلمسة مقاعد تلبي رغبات عشاق 
ســيارات مازدا  خاصة  من فشــة الشــباب الذين يعشــقون 
كا مــا هــو متميــز فــي احليــاة. تســاعد مقصــورة  القيــادة 
التي تتمحور حول اإلنســان الســائق على الشعور باالرتباط 
إن  اآلخريــن.  الــركاب  عــن  ينفصــل  ال  ولكنــه  بالســيارة 
التركيز على الراحة الداخلية وسهولة االستخدام اليومي 
يجعل سيارة مازدا  الكروس أوفر املدمجة اجلديدة كلًيا 

سيارة للجميع

مازدا CX30  عشق يدوم   
 تظهــر املقصــورة اجلذابة ســعى املهندســون للحفاظ على 
البيئــة االهادئــة  مــن خــالل التركيز على  تقليــل الضوضاء 
واالهتــزاز واخلشــونة،  مت قيــاس كل جانــب مــن جوانــب 
أي  لتقليــل  التفاصيــل    ادق  إلــى  اإلطــارات  مــن  مــازدا 
ضوضــاء علــى الطريق.، وبعد دراســة شــاملة حول كيفية 
انتقــال األصــوات عبــر مقصورة الســيارة  فإنــه  يتم تغيير 
إلنتــاج  ترددهــا  علــى  اعتمــاًدا  الصــوت  مكبــرات  موضــع 
صــوت أفضــل. تعكــس احللــول املبتكــرة مثــل هذا الشــغف 
ومصممــي  مهندســي  قبــل  مــن  بالتفاصيــل  واالهتمــام 
مــازدا  الذيــن يعملــون مًعا لتحقيق هدف مشــترك يتمثل 

في توفير أفضل جتربة ممكنة حملبي العالمة التجارية
مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان

مينــح تصميــم مــازدا  CX30 الكــروس املدمجــة حريــة 
التنقــل فــي أي مــكان، تتميــز مــازدا CX30 بحضور قوي 
 i-Activ وقــوة حصانيــة قياســية رائدة فــي فئتها ونظــام
للدفــع الرباعــي املتوفر والذي  يســهل القــدرة على القيادة 

دون عناء.
 2.0  Skyactiv-G مبحــرك   CX30 جميــع  تزويــد  مت   
أوتوماتيكــي  بناقــل حركــة  األســطوانات مقترنًــا  رباعــي 
Skyactiv-Drive 6 ســرعات ســريع التغييــر. يوفــر هــذا 

احملــرك قــوة رائدة في فئتها تبلــغ 155 حصانًا عند 6000 
دورة فــي الدقيقــة و 200 نيوتــن متــر مــن عــزم الدوران 
الكــروس  جتهيــز  مت  الدقيقــة.  فــي  دورة   4000 عنــد 
الوعــرة  الطــرق  علــى  اجلــر  مســاعدة  مبيــزة  املدمجــة 
اجلديــدة ، والتــي ميكــن أن تســاعد الســائق عنــد املغامــرة 
 G-Vectoring  علــى التضاريــس غيــر املســتوية. مينحــك
أكبــر حســب  واســتقرارا  Control Plus حتكــم طبيعــي 
الصــورة التقليديــة، فإنــه يتم التحكم بقــوة اجلاذبية على 
جوانــب املركبــة وفــي األمــام واخللــف بصــورة منفصلــة. 
بضبــط   GVC نظــام  يقــوم  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
وفقــا ملدخــالت التوجيــه اخلاصــة 

ً
عــزم دوران احملــرك 

 موحــدا لقــوة اجلاذبية في جميع 
ً
 حتكمــا 

ً
بالســائق ليمنــح 

االجتاهــات وحتســن احلمــل العمــودي بشــكل ديناميكــي 
على جميع العجالت.

مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة
يتوفــر اجليــل القــادم مــن مــازدا CX-5 للعــام 2021 فــي 
قطــر اآلن، وقــد مت اطالق اجليل اجلديــد  إلعادة التأكيد 
علــى حلــم مــازدا فــي توفيــر ســيارة دفــع رباعــي توفــر 

مزيجا  بن متعة القيادة وراحة الركاب.
فمــازدا هي العالمــة التجارية اليابانية الفريدة التي تعمل 
باســتمرار  اليجــاد  اتصــال عاطفــي مــع العمــالء وتصبــح 

جــزًءا أساســًيا مــن حياتهم ولتحقيق ذلــك ، عملت مازدا  
على تعزيز الشعور باالرتباط بن السيارة والسائق ، حيث 
ابتكرت سيارات محورها اإلنسان وتعمل في انسجام مع 

احلساسيات البشرية.
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

الثالثــة علــى قائمــة أفضــل  املرتبــة   9-CX مــازدا  حتتــل 
ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضــل مــا متتلكــه مــن 
حزمــة متميــزة تدمــج التصميــم األنيــق اجلــذاب للغايــة 
مــع املقصــورة الرحبــة الراقيــة واملريحة، إضافــة لتجربة 
الترفيــه  نظــام  مــع  املتكامــل  واألمــان  املمتعــة  القيــادة 
الســلس، ولذلك ســوف نتعرف اليوم على كافة مميزاتها 

خالل مراجعتها.
تتميــز مــازدا CX-9 .  مبحــرك بنزيــن غير مســبوق،  
املــزود  احملــرك  يوفــر   .2.5T  SKYACTIV-G
بشاحن توربيني أداًء رائًدا في فئته وكفاءة في العالم 
احلقيقــي ، ويوفــر إثــارة القيــادة التــي لــم تشــعر بهــا 
مطلًقا في سيارة رياضية متعددة االستخدامات ذات 

سبعة مقاعد.
يعمــل محــرك الضغــط الديناميكــي املبتكــر علــى تعديــل 
الضغــط وتدفــق الهواء وفًقا لســرعة احملــرك للتغلب على 

املشكالت التقليدية مثل تأخر التوربو.

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

تقدم مزايا وهدايا حصرية لعمالئها في الشهر الفضيل ...
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الشــرق األوســط  إكســبرس فــي منطقــة  إتــش ال“  أعلنــت شــركة ”دي 
وشــمال أفريقيــا مؤخــًرا عن إضافة 7 طائرات شــحن جديــدة من طراز 
بوينج 300F-767 إلى أسطولها اجلوي بشكل تدريجي خالل العام 2021 
وذلــك اعتبــاًرا مــن الشــهر اجلاري. ومُتثــل هذه اخلطوة إضافــة متميزة 
لســجل إجنــازات الشــركة كونهــا تقــع ضمن إطار مســاعيها لتعزيز شــبكة 
الطيــران اإلقليمــي التابعــة لهــا، حيث من شــأن هــذه الطائــرات املتطورة 
تقنًيــا واملوفــرة للطاقــة أن تُعــزز مــن كفاءة الشــركة وقدراتها التشــغيلية 

.2050 GoGreen بشكل أكبر، باإلضافة لدعم برنامج حماية البيئة
وقــد قامــت شــركة بوينــج بتحويل هــذه الطائــرات، التي ســتتواجد مبقر 
شــركة »دي إتــش ال« إكســبرس الرئيســي للطيــران اإلقليمــي في مملكة 
البحريــن، مــن طائــرة ركاب لطائرة شــحن، بغية حتســن قــدرات “دي 
إتــش ال” إكســبرس اجلويــة، حتــى تتمكن من دعم املتطلبات اللوجســتية 

في املنطقة بشكل أفضل.
وبهذه املناســبة، قال الســيد نور ســليمان الرئيس التنفيذي لشــركة “دي 
إتــش ال” ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا: “يُســعدنا أن نضــم 
طائــرات الشــحن اجلديــدة من طــراز بوينــج 300F-767 إلى شــبكة »دي 
إتــش ال« إكســبرس اجلويــة اإلقليميــة، حيــث يؤكــد هــذا االســتثمار علــى 
توجهنــا املســتمر نحــو خلــق حلــول وتقنيــات مبتكــرة لتلبيــة متطلبــات 

العمــالء. لقــد شــهدنا خــالل – العــام 2020 – ذروة تاريخيــة فــي أحجــام 
التجــارة اإللكترونيــة علــى الصعيــد العاملــي واإلقليمــي وهــو مــا صاحبــه 
أداًء اســتثنائًيا مــن جهتنــا. وعليــه، فإننــا نتطلــع لالســتمرار ضمــن النهــج 
ذاتــه، عــالوة علــى تعزيــز قدراتنا اجلوية لنتمكن مــن التعامل مع الطلب 
املتزايد على توصيل الشحنات الدولية السريعة احملددة زمنًيا. ومن شأن 
الطائــرات اجلديــدة أن تدعــم مســاعينا الراميــة إلــى احلفاظ على شــبكة 
إقليميــة متصلــة جيــًدا وتطويــر عملياتنــا مع حتســن بصمتنــا البيئية مبا 
يتماشــى مع اســتراتيجيتنا الرامية ألن نكون أول شــركة لوجســتية خالية 
مــن انبعاثات الكربون.” وســتعمل الطائــرات اجلديدة على زيادة حمولة 
»دي إتــش ال« بنســبة تفــوق 33% ، ومــن شــأن ذلــك أن يخــدم املمــرات 
احلالية عالية الطلب في كل من دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث تضم هذه املناطق 
الطائــرات  توفــر  للشــركة.  الرئيســين  التجاريــن  الشــركاء  مــن  العديــد 
حمولــة زائــدة بنســبة 24% ومــزودة بأجهــزة Winglets ، والتــي تُســاعد 
على حتســن كفاءة الوقود بشــكل كبير عبر خفض انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون بنســبة 5%، وذلــك مقارنــة مــع طــراز 200F-B767 ، وتعمــل 
شــركة “دي إتــش ال” باســتمرار علــى حتديــث أســطولها بطائــرات أكبــر 

وأكثر كفاءة في استهالك الوقود والطاقة.

)دي إتش ال( إكسبرس
تضيف 7 طائرات بوينج 300Fs-767 جديدة ألسطولها

تتطّلب السيارات مزيداً من االهتمام والعناية مع ارتفاع درجات احلرارة 
التــي تؤثــر ســلباً عليهــا خــالل الصيف فــي املنطقة. ويشــارك اخلبــراء في 
مراكــز خدمــة إنفينيتــي أهــم خمس نصائــح للحفاظ على قيادة سلســلة 
وآمنــة خــالل الفصــل احلــاّر، بــدءاً مــن صيانــة مكيف الهــواء إلــى معايرة 

ضغط اإلطارات واحلفاظ على سالمة البطارية. 
1. فحص وجتهيز وحدة تكييف الهواء 

تتزايــد أهميــة نظــام تكييــف الهواء بالســيارة خــالل فصــل الصيف، ومن 
الضــروري التأكــد مــن عمــل هــذا النظــام باملســتوى األمثــل، حيــث يتعــّن 

فحص املرشحات بانتظام والعمل على صيانتها بسرعة عند اتساخها. 
2. معايرة ضغط اإلطارات بانتظام

ينبغــي مراقبــة ضغط اإلطارات بشــكل مســتمّر لضمــان حتّملها للحرارة 
املرتفعــة، إذ يتســبب نقــص ضغط اإلطــارات بارتفاع حرارتهــا ما يجعلها 
عرضــًة للتلــف أو االنفجــار. ويجب معايرة ضغــط اإلطارات مرة واحدة 

على األقل بالشهر خالل فصل الصيف عندما تكون اإلطارات باردة. 
3. التأكد من سالمة البطارية 

قــد تســبب األجواء الصيفيــة احلارة ارتفاع حــرارة البطارية، ما قد يؤدي 

إلى فشلها في نهاية املطاف. وينبغي فحص البطارية التي جتاوز عمرها 
ثــالث ســنوات لتحديــد فعاليتهــا بدقة، إذ تعمل الســيارة والبطارية بجهٍد 
أكبــر خــالل فصــل الصيــف نظــراً الســتخدام نظام تكييــف الهــواء وزيادة 
تبخر السوائل، لذا من الضروري مراقبة فعالية البطارية جيداً في هذه 

األوقات. 
4. فحص مستويات السوائل والزيوت بانتظام 

ينبغــي فحــص جميــع الزيــوت والســوائل فــي الســيارة مــن زيــوت املكابــح 
ونظــام نقل احلركة والســوائل اخلاصة بغســيل الزجــاج األمامي بانتظام؛ 
إذ تكــون هــذه الســوائل أكثــر عرضــة للتبخر بســرعة عند ارتفــاع درجات 
احلــرارة. كمــا يجــب البــدء بخدمــات صيانــة الســيارة األساســية كتبديــل 

الزيوت قبل موسم الصيف. 
5. احلفاظ على برودة محرك السيارة

يعــّد احلفــاظ علــى بــرودة محــرك الســيارة فــي األشــهر األكثــر حــرارة 
فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة أمراً بالغ األهميــة للســيارة وركابها أيضاً. 
وينبغي فحص مستويات سائل التبريد بالسيارة والبحث عن أي تسريب 

محتمل.

أبرز النصائح للعناية بالسيارات
خالل موسم الصيف



األثنين 21 رمضان 1٤٤2 هـ 3 مايـو 2021 م العدد )371(
16

قطر للسيارات تطلق عروض رمضان
على سيارات  ميتسوبيشي في دولة قطر

املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  أعلنــت 
مليتسوبيشــي موتــورز فــي قطــر، عــن إطــالق عرضهــا 
اخلاص مبناسبة شهر رمضان الكرمي على مجموعة 
تشــمل  والتــي  ميتسوبيشــي  ســيارات  مــن  واســعة 
 ASXمونتيرو ســبورت وإكليبس كــروس وأوتالندر و

وأكسباندر.
ويبلغ القســط الشــهري للســيارات التي يشــملها العرض 
بــدون دفعــة أولى. يتضمــن العرض العديــد من املزايا 
منها تأمن شامل ملدة عام، تسجيل مجاني ملدة عام، 
خدمــة صيانــة مجانية ملدة 5 أعــوام أو 100,000 كلم، 
وضمان ممدد ملدة 5 سنوات غير محدد الكيلومترات. 
املركبــات  هــذه  مــن  واحــدة  علــى  احلصــول  وميكــن 
املميــزة عبــر متويــل داخلــي بنســبة فائــدة خاصــة عــن 
طريــق شــركة ناصــر بــن خالد للخدمــات املاليــة طبقأً 

للشروط و األحكام. إلى جانب ذلك، يحظى املشترون 
اآلن بفرصــة الفــوز بإقامــة مجانيــة لشــخصن وملــدة 

ليلتن في منتجع جزيرة البنانا الدوحة.
وفــي هــذا اإلطار قال ســعادة الشــيخ فالح بــن نواف آل 
ثانــي، مديــر العمليــات بقطاع الســيارات فــي مجموعة 
شــركات ناصر بن خالد: »يســّر شركة قطر للسيارات 
رمضــان  شــهر  مبناســبة  املميــزة  عروضهــا  تقــدمي 
املرنــة  اخليــارات  مــن  املزيــد  العمــالء  لنمنــح  املبــارك 
المتــالك ســيارة جديــدة واالســتمتاع بعــدد مــن املزايا 
اخلاصــة. ويعكــس هــذا األمر التزامنــا باملجتمع احمللي 
وتفاعلنــا مــع العمــالء القيمــن فــي قطــر ونتمنــى لهم 

شهراً مباركاً حافالً بالعطاء واخلير”.
مونتيرو سبورت

يتألــق مونتيــرو ســبورت بواجهــة محدثــة وجديدة مع 

العديــد مــن التغييرات منها الشــبكة األمامية بتصميم 
األمامــي،  للصــدام  جديــد  تصميــم  احليــوي،  الــدرع 
خاصــة  ومصابيــح   LED بتقنيــة  أماميــة  مصابيــح 
بالضبــاب ملنــح الشــكل العــام أكثــر حداثــة وهيبــة. فــي 
اخللــف، مت تغييــر شــكل املصابيــح اخللفيــة بينمــا مت 
تبديــل أماكــن مصابيــح املكابــح بإشــارات التنبيــه، فــي 
متنــح  خاصــة  ملســات  اخللفــي  اجلنــاح  يضيــف  حــن 
املركبة منظراً جمالياً. يعمل مونتيرو سبورت اجلديد 

مبحــرك بســعة 3,0 ليتــر مــن 6 اســطوانات بتقنيــة 
 .MIVEC

إكليبس كروس
فــي  جديــدة  معاييــر  كــروس  إكليبــس  ترســي 

جميــع  تطلعــات  تلبــي  حيــث  أوفــر  الكــروس  فئــة 
مبظهــر  وتتمتــع  ســواء.  حــّد  علــى  واألعمــار  الفئــات 
جميــل وحيــوي وانســيابي أنيــق يشــبه ســيارات الكوبيه 
وبتصميــم ســيارات SUV املعــروف فــي ميتسوبيشــي. 
فالشــكل اإلنســيابي واملنحــوت يعطــي املركبــة إحساســاً 
بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء من الواجهة الرياضية 
وصــوالً إلــى املصابيح اخللفية لتتجانــس كافة املكونات 

في شخصية السيارة املميزة. 
ASX

ASX تعديــالت  شــهدت مركبــة ميتسوبيشــي 
حيــث  اخلارجــي  تصميمهــا  علــى  مهمــة 
باتــت متتتــع مبظهر جديد وجــذاب وتضم 
مزايــا تكنولوجية متطــورة، باإلضافة إلى 
محــرك أكثــر قــوة يوفــر مســتويات أعلــى 
من األداء. وتتبنى ميتسوبيشي ASX أسلوب 
التصميــم املتبــع في ميتسوبيشــي »الــدرع احليوي« إلى 

  .LED جانب مصابيح أمامية وخلفية بتقنية
آوتالندر

تتمتــع هــذه الســيارة مبظهــر ديناميكــي قــوي يعكــس 
األناقــة والصالبــة واألداء على الطريــق. وقد مت تعديل 
املصــدات االماميــة واخللفيــة للمركبــة لتمنــح مظهــراً 
أكثــر جمــاالً وتناغمــاً مــع الهيــكل بينمــا تتميــز شــبكة 
املســاحة لتضفــي علــى  التبريــد االماميــة مبزيــد مــن 
املقدمــة بعداً آخر مــع تزويد املصابيح األمامية بتقنية 

LED سواء لألضواء العالية أو املنخفضة.  
ميتسوبيشي أكسباندر

رياضيــة  ســيارة  اجلديــدة  “أكســباندر”  ميتسوبيشــي 
متعددة االســتخدامات تضم ســبعة مقاعد وإمكانيات 
المحدودة كما توفر مستويات ال مثيل لها من الراحة 
واملزايــا العمليــة، فضــالً عــن أقصــى درجــات اجلــودة 

والقيمة العالية.

يتضمن العرض العديد من املزايا ...


