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تستحق األفضل ..

متنح  التي  الدول  قائمة  العربية  البالد  تتصدر 
إجازات مدفوعة األجر على كوكب الكرة األرضية، 
أصدرت  التي   ،»CNN« شبكة  على  والعهدة 
-وعلى  العربية  الدول  أن  فيه  ذكرت  تقريًرا 
متنح  التي  الدول  صدارة  في  الكويت-  رأسهما 
بذلك  األجر، متفوقة  موظفيها عطالت مدفوعة 
الواليات  وحتى  وفرنسا،  والسويد  بريطانيا  على 
الترتيب  متذيلة  جاءت  التي  األمريكية،  املتحدة 

كونها ال متنح إجازات مدفوعة األجر!
البشر  حياة  في  كبرى  أهمية  لإلجازة  صحيح، 
اإلنتاجية  القدرة  يضاعف  ما  النشاط،  لتجديد 
للمنتجني، وهنا يجب التوقف عند كلمة »اإلنتاج« 
رمضان،  شهر  هالل  رؤية  تُشبه  تكاد  التي 
قاموس  في  فاإلنتاج  عام،  كل  مرة  يُرى  الذي 
أو  والتغليف  التعبئة  عن  يختلف  الصناعية  الدول 
أن  بني  فرق  فهناك  العرب،  كوكب  في  التجميع 
تكون صاحب ومالك املنتج، أو أن تكون الوسيط 
واملستهلك، ومع هذا جند ملوك االنتاج ال يوافقون 
على إجازات جماعية مدفوعة األجر -مثلما يحدث 
عندنا- والسبب واضح، فهم مطالبون بعدم توقف 
باملليارات،  خسائر  في  يتسبب  ما  اإلنتاج،  عجلة 
خاصة أن األسواق العربية تزداد بها حركة اإلقبال 
على شراء منتجات الغرب أثناء اإلجازات الطويلة.

على مدى سخاء  تعتمد  اإلجازات  أن مسألة  كما 
الدول في منح اإلجازات ملوظفيها، ونحن العرب 
السبب  هو  هذا  أن  وأعتقد  وكرًما،  سخاًء  أكثر 
الكرة  على  إجازات  أطول  منح  في  الرئيسي 

األرضية، التي سجلت عربًيا في موسوعة جينيس 
العاملية، وهذا ما أكدته وكالة »إنترراجت« الروسية 
في دراسة حول العطالت الرسمية في مجموعة 
املركز  السعودية  احتلت  حيث  العشرين،  دول 
األول في عدد العطالت الرسمية بـ 59 يوًما على 
مدار العام، فيما جاءت الصني في املركز األخير 
بـ 5 أيام فقط كعطالت رسمية، لألسف جتاهلت 
التي  االقتصادية  الدراسات  العربية  التشريعات 
عن  للموظفني  اجلماعي  البعد  بعدم  توصي 
العمل ألكثر من يومني  أو أماكن  اإلنتاج  خطوط 

متصلني.
أن  تدعو  سنوات-  العشر  -قرابة  املوظفة  ظلت 
توافق الشركة على منح يوم السبت إجازة أسبوعية 
أن  ويبدو  اجلمعة،  بيوم  أسوة  األجر  مدفوعة 
أن  معها  العاملني  أغلب  إقناع  استطاعت  املوظفة 
تكون  أن  آملني  واحد  توقيت  في  الدعاء  يرفعوا 
اإلدارة  أصدرت  صحيح  مفتوحة،  السماء  أبواب 
قراًرا باعتبار السبت إجازة أسبوعية إال أن السبب 
التي  »كورونا«  ضغوط  بل  املوظفني،  دعاء  ليس 
أن  على  األرضية  الكرة  شركات  كل  أجبرت 
األزمات  حلل  عشوائية  أغلبها  قرارات  يصدروا 
إجازة  والسبت  اجلمعة  إقرار  مت  صحيح  املالية، 
 %35 من  أكثر  فصل  القرار  سبق  ولكن  أسبوعية 
إن  ويقال  السبت،  بإجازة  يحلمون  كانوا  ممن 
أغلب املفصولني تقدموا باقتراح إلى إدارة الشركة 
مقابل  مًعا،  والسبت  اجلمعة  إجازة  عن  بالتنازل 

إبقائهم على رأس عملهم... هذا واهلل أعلم.

إجازة طويلة جًدا
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الند روڤر ديسكڤري سبورت تتزود مبحركات )إجنينيوم(

ستيالنتيس 
وفوكسكون 
تتعاونان لتطوير 
مقصورات قيادة 
رقمية متقّدمة 

٢٠٢١/١٦٢٧

CIVIC

ACCORD

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

كان ٧١,٩٩٩ ريال قطري

اآلن ٦٥,٠٠٠ ريال قطري

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  
@HondaQatar @QatarHonda@HondaQatar

800 0003  |  qatar.maserati.com مجموعة طرازات مازيراتي 

فوق العادة بكّل المقاييس

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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تويوتا تطور تقنيات محرك هيدروجيني
عبر رياضات سباقات السيارات ..

تأكيــداً علــى التزامها الراســخ بتحقيق مجتمٍع مســتدام 
محايــد للكربــون يتيــح حريــة التنقــل للجميــع، أعلنــت 
شــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن )تويوتــا( أنهــا تعمــل 
علــى تطوير محــرك هيدروجيني جديد ســيتم تثبيته 
مت باالعتماد على مركبة تويوتا  في مركبة سباٍق ُصمِّ
كــوروال ســبورت، وستشــارك مركبــة الســباق هــذه في 
رياضــات ســباقات الســيارات التنافســية حتــت راية »أو 

 .ORC ROOKIE Racing »آر سي روكي ريسينغ
مت تزويد مركبة السباق مبحرك ذي ثالث أسطوانات 
ز بشاحن توربو، يعتمد على  خطية سعته 1.6 لتر ُمَعزَّ
وستشــارك  للوقــود.  كمصــدٍر  املضغــوط  الهيدروجــن 
املركبــة فــي أول ســباق فــي اجلولــة الثالثــة مــن ســباق 
»نابــاك فوجــي ســوبر تــي إي ســي 24 ســاعة«، والتــي 
احلالــي  مايــو   23 إلــى   21 مــن  الفتــرة  خــالل  تقــام 
ضمــن سلســلة ســباقات “ســوبر تايكيــو” للعــام 2021، 

التــي حتظــٍى بدعــم مــن هانكــوك. ومن خــالل جتهيز 
محرك هيدروجيني لبيئة رياضات سباقات السيارات 
املليئــة بالتحديــات، تهدف شــركة تويوتا إلى املســاهمة 
فــي حتقيــق مجتمــٍع مســتداٍم ومزدهــٍر يتيــح حريــة 

التنقل للجميع. 
الرئيــس  املمثــل  فوجيتــا  كــي  صــرح  املناســبة،  وبهــذه 
للمكتــب التمثيلــي لشــركة تويوتــا فــي منطقــة الشــرق 
األوسط وآسيا الوسطى، قائالً: »نتطلع بشغف الختبار 
الهيدروجينــي  باحملــرك  اخلاصــة  اجلديــدة  تقنياتنــا 
العــام.  لهــذا  تايكيــو‘  ’ســوبر  ســباقات  سلســلة  خــالل 
التــزام شــركة  الســباقات  فــي هــذه  وتؤكــد مشــاركتنا 
تويوتــا بتحقيــق مجتمــٍع محايــد للكربــون يتيــح حريــة 
التنقــل للجميــع، وذلك عبر اكتشــاف مجــاالت متنوعة 
مــن التكنولوجيــا. وأنــا متحمــس بشــكل خــاص ألننــي 
أعتقــد أن هنــاك فرصــة كبيــرة العتمــاد الهيدروجن 

كمصــدر للطاقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، والتــي 
تتمتــع بإمكانــات واعــدة إلنتــاج الهيدروجــن النظيــف 
مــن خالل كٍل من الطاقة املتجددة والوقود األحفوري 
واســتخدامه  الكربــون  التقــاط  تقنيــة  باســتخدام 

 .”CCUS وتخزينه
وقــود  خاليــا  علــى  تعتمــد  التــي  املركبــات  وتســتخدم 
تويوتــا  كمركبــة   ،FCEV الهيدروجــن  الكهربائيــة 
الهيدروجــن  بداخلهــا  يتفاعــل  وقــوٍد  خليــة  ميــراي، 
إلنتــاج  الهــواء  فــي  املوجــود  األكســجن  مــع  كيميائيــاً 
الكهربــاء التــي تديــر احملرك. وفــي الوقت نفســه، تولد 
احملــركات الهيدروجينيــة الطاقــة مــن خــالل احتــراق 
الهيدروجــن باســتخدام أنظمــة تزويــد وحقــن الوقود 
التــي مت تعديلهــا مــن األنظمة األخرى املســتخدمة في 
التقليديــة. كمــا تتميــز احملــركات  البنزيــن  محــركات 
الهيدروجينية بكونها صديقة للبيئة، باعتبارها ال تنتج 

ثاني أكسيد الكربون على اإلطالق عند االستخدام. 
احملــركات  فــي  االحتــراق  عمليــة  وحتــدث  هــذا، 
الهيدروجينيــة مبعــدٍل أســرع مــن محــركات البنزيــن 
التقليديــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتجابة جيــدة. وفي حن 
تتمتع احملركات الهيدروجينية بأداٍء بيئي متميز، فإنها 
متتلــك أيضــاً القــدرة علــى االرتقــاء مبتعــة القيــادة إلى 
مســتوياٍت جديدة، مبا في ذلك األصوات واالهتزازات 

التي تنتج عن املركبات املزودة مبحركات البنزين. 
املتميــزة  مبســيرتها  تويوتــا  شــركة  ُعرفــت  ولطاملــا 
بتطبيــق  وقيامهــا  احملــركات،  تكنولوجيــا  ابتــكار  فــي 
وحتســن التقنيــات باســتمرار مــن خــالل مشــاركاتها 
فــي رياضــات ســباقات الســيارات عبر مركبــات اإلنتاج 
اخلاصــة بهــا، والتــي كان أحــدث إجنازاتهــا فــي هــذا 
ســبتمبر  فــي   ”GR »يــارس  مركبــة  إطــالق  املجــال 
املاضــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعتــزم شــركة تويوتــا 

تطبيق تقنيات السالمة واملعرفة التي قامت بتجميعها 
من خالل العمل على تطوير املركبات التي تعتمد على 
خاليــا وقــود الهيدروجن  الكهربائيــة والترويج ملركبة 
تويوتــا ميــراي.  ومــن املقــرر أن يتــم تزويــد مركبــة 
السباق بوقود الهيدروجن املُنتَج في منشأة فوكوشيما 
ألبحــاث طاقــة الهيدروجــن الواقعــة في مدينــة ناميه 
مبحافظــة فوكوشــيما. وتواصل تويوتــا تعزيز جهودها 
الترويــج  خــالل  مــن  الكربونــي  احليــاد  إلــى  للوصــول 
الســتخدام الهيدروجــن عبــر تعميم مفهــوم املركبات 
التــي تعتمد على خاليا وقــود الهيدروجن  الكهربائية، 
بخاليــا  تعمــل  التــي  األخــرى  املنتجــات  مــن  والعديــد 
الوقود. وتسعى شركة تويوتا إلى تكوين مجتمٍع أفضل 
قائــم علــى الهيدروجــن، وذلــك عبر حتســن تقنياتها 
اخلاصــة باحملــرك الهيدروجينــي مــن خــالل املشــاركة 

في رياضات سباقات السيارات.



ستيالنتيس وفوكسكون تتعاونان لتطوير مقصورات قيادة رقمية متقدمة

www.mazda-qatar.com    

ينطبق العرض على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط  |  مجانًا: تأمين شامل، خدمة صيانة لمدة 2 سنة/ 30,000 
كلم )أيهما يأتي أواًل( وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا CX-5 و CX-9  |  مجانًا تأمين شامل وتسجيل لدى 

المرور ينطبق على سيارات مازدا 3، مازدا 6 ومازدا CX-3 ومازدا CX-30  |  الدفعة األولى %35 والدفعة الثانية 65% 
خالل 6 - 18 شهر وعلى اقساط متساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل. بطاقة شكرًا مع كل عملية شراء: بطاقة 

هدايا بقيمة 1,000 ريال قطري أو 750 ريال قطري أو 500 ريال قطري على حسب طراز السيارة.

Mazda CX-9 | 2021

Mazda 3 Hatchback | 2021

Mazda 6 | 2021

Mazda CX-30 | 2021

Mazda CX-5 | 2021

هدية شهر رمضان المبارك!
استمتع بقيادة سيارات مازدا االستثنائية 

مع باقة عروض "العناية والمشاركة" الحصرية

اشتري سيارة مازدا واحصل على المزايا التالية
 هدايا مع كل عملية شراء

مجـانـًامجـانـًا تأمين شامل
لمدة عام واحد

 خدمة صيانة لمدة
2 سنة/ 30,000 كلم

ادفع 
35%  تسجيلمجـانـًا

لدى المرور
والحقًا 65%

خالل 6-18 شهرًا
ضمان غير محدد عدد 

كلم وخدمة المساعدة 
على الطريق

5
سنوات

55563981 لمعرفة المزيد من المعلومات:

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

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء

الجمعة: 4.30 مساًء - 8.30 مساًء

صنــاعـة يـابـانـيـــة
العرض ساري حتى 9 يونيو 2021
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تشــغيل  نظــام  مــن  التاليــة  املرحلــة  عــن  قريبًــا  هــواوي  ســتعلن 
التشــغيل  نظــام  إلنشــاء  الطمــوح  الشــركة  مشــروع   ،HarmonyOS
اخلــاص بهــا. يركــز الكثيــر مــن األحاديث عبــر اإلنترنت حــول نظام 
 .Android علــى املقارنــات مــع نظام تشــغيل HarmonyOS تشــغيل
تشــغيل  نظــام  إلــى  النــاس  ينظــر  أن  الطبيعــي  مــن  أنــه  حــن  فــي 
HarmonyOS مــن هــذه الزاويــة، فــإن مثــل هــذه املقارنــات قــد ال 
، ال ينتمــي نظــام تشــغيل  تصيــب الهــدف حًقــا. عندمــا تبحــث فيهــنَّ
HarmonyOS إلــى نفــس فئــة نظــام تشــغيل Android، أو حتــى 
نظــام تشــغيل iOS، فــي هــذا الشــأن. هنــا، نأمــل أن نقــدم طريقــة 
أكثــر فائــدة لتأطيــر املناقشــة، وتوضيــح كيفيــة ارتباط نظام تشــغيل 
HarmonyOS مبفهــوم اســتراتيجية هــواوي حليــاة سلســة مدعمة 

.N + 8 + 1”« بالذكاء االصطناعي
مــن   2.0  HarmonyOS التشــغيل  نظــام  علــى  الضــوء  تســليط  مــع 
صناعــة هــواوي، فــإن نظــام التشــغيل مير فــي مرحلــة االختبار من 
املستخدمن. على سبيل املثال، يعتقد البعض أن HarmonyOS مت 
طرحــه علــى عجــل الســتبدال نظــام تشــغيل Android الــذي قدمته 
هواوي رًدا على العقوبات األمريكية. ومع ذلك، في مؤمتر مطوري 
هــواوي - HDC العــام املاضــي، أوضحــت هــواوي رؤيــة أكثــر إثــارة 
لالهتمــام ملــا ميكن أن يكــون HarmonyOS. حتدثوا عن ذلك ليس 
علــى أنــه نظام تشــغيل للهواتــف الذكية، ولكن كنظام ميكن تشــغيله 

علــى العديــد مــن األجهــزة الذكيــة، ممــا يوفــر لهــم لغــة مشــتركة 
ميكنهم اســتخدامها للتواصل وتبادل املعلومات مع بعضهم البعض. 
األمــر األكثــر إثــارة لالهتمــام هــو أن هــواوي تتوقــع أن العديــد مــن 
هــذه األجهــزة لن تكون من أجهزة هواوي. تعتزم الشــركة الدخول 
في شــراكة مع الشــركات املصنعة األخرى إلنشــاء نظام بيئي شــامل 

جلميع السيناريوهات بشكل مشترك.
أوضح وانغ تشــنغلو، رئيس قســم هندســة البرمجيات في مجموعة 
هــواوي  ستشــارك  كيــف  بالتفصيــل  املســتهلكن،  ألعمــال  هــواوي 
 2.0  Harmony فــي إنشــاء نظــام بيئــي قائــم علــى نظــام التشــغيل 
مــع الشــركاء. أوضــح وانــغ تشــنغلو أن »HarmonyOS ليــس نظــام 
تشــغيل لنوع واحد من األجهزة، بل إنه يدعم مجموعة متنوعة من 
األجهــزة«. فــي كلماتــه، يوفــر نظــام تشــغيل HarmonyOS البيئــي 
للمطوريــن إمكانيــة جتاوز حــدود الهواتف احملمولــة، ويتحقق ذلك 
مــن خــالل ترقيــة ثــالث تقنيــات أساســية: الناقــل الظاهــري املوزع، 

وإدارة البيانات املوزعة، واألمن املوزع. 
احملتــوى والتطبيقــات وحــاالت االســتخدام هــي روح النظــام البيئي. 
حتــاول هــواوي متكــن تطويــر النظــام البيئــي مــن خــالل مســاعدة 
بائعــي األجهــزة ومطوري التطبيقات علــى االزدهار في هذا النظام 
البيئــي. عندمــا يأتــي نظام تشــغيل HarmonyOS للهواتف احملمولة 

في وقت ما من هذا العام.

هواوي تعلن عن نظام بيئي مميز
HarmonyOS من خالل نظام التشغيل

أعلنــت اليــوم ســتيالنتيس )املدرجــة في بورصــة نيويورك 
 ،MTA اإليطاليــة  والبورصــة   ،NYSE املاليــة  لــأوراق 
 )STLA الرمــز  حتــت  باريــس  فــي  ويورونكســت 
)“ستيالنتيس”( وهون هاي احملدودة للصناعات الدقيقة 
)“فوكسكون”( )املدرجة في بورصة تورون بولسكا حتت 
الرمــز: 2317( وبالتعــاون أيضــاً مــع إف آي إتــش موبايــل 
فــي  )املدرجــة  القابضــة(  الدوليــة  )فوكســكون  ليميتــد 
بورصــة هونــغ كونغ حتــت الرمــز: 2038)، توقيــع مذكرة 
تفاهــم غيــر ملزمة إلنشــاء موبايل درايف، وهو مشــروع 
مشــترك حقــوق التصويــت فيــه بنســبة 50/50 يهــدف إلى 
تســريع الوقــت نحــو حتقيــق جتــارب مســتخدم مبتكــرة 
اإللكترونيــات  خــالل  مــن  متكينهــا  يتــم  الســيارة  داخــل 
االســتهالكية املتقدمــة وواجهــات HMI ومجموعــة مــن 

اخلدمات التي ستتخطى توقعات العمالء.
يجمــع مشــروع موبايــل درايف مــا بن خبرة ســتيالنتيس 
التقــّدم  مــع  والهندســة  الســيارات  تصميــم  فــي  العامليــة 
البرمجيــات  مجــاالت  فــي  فوكســكون  لشــركة  العاملــي 
والهواتــف الذكية واإللكترونيات االســتهالكية التي تشــهد 
تطّوراً ســريعاً. ومن شــأن هذا االندماج أن يضع مشــروع 
موبايــل درايــف فــي طليعــة اجلهــود العامليــة الهادفــة إلــى 
حتقيــق حدود جديــدة إلمكانات املعلومــات والترفيه في 
املقصــورة، واملتّصلــة بشــكل متكامــل داخل املركبــات التي 

يتّم جتهيزها بها وخارجها. 
الرئيــس  تافاريــس،  كارلــوس  صــّرح  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
التنفيذي لشــركة ســتيالنتيس، قائالً: »اليــوم، باتت املزايا 
داخــل الســيارة بنفــس القــدر مــن األهميــة مــن التصميــم 

اجلميــل واإلبــداع التقنــي، والهــدف منهــا حتســن جــودة 
احليــاة لعمالئنــا. وتُعــّد البرمجيــات خطــوة اســتراتيجية 
وتعتــزم ســتيالنتيس  فيــه  نعمــل  الــذي  للقطــاع  بالنســبة 
الريــادة مــع موبايــل درايــف، وهــي شــركة ســتمّكننا مــن 
تســريع مهّمــة تطوير مزايا وخدمــات االتصال التي متثل 
التطــور الكبيــر التالــي فــي صناعــة الســيارات، متامــاً كمــا 

شهدنا مع تكنولوجيا الكهرباء.«
وعّلــق يونــغ ليــو، رئيــس مجلــس اإلدارة فــي فوكســكون، 
ومعّرفــة  مدفوعــة  املســتقبل  مركبــات  »ســتكون  قائــالً: 
بالبرمجيات بشكل متزايد. والعمالء يطلبون ويتوّقعون، 
اليوم وفي املستقبل، حلوالً مبدعة قائمة على البرمجيات 
ومــع  الســيارة  مــع  والــركاب  الســائقن  باّتصــال  تســمح 
اخلــارج. وال شــّك فــي أّن موبايــل درايــف ســيتخّطى تلــك 

التوقعات مع فرق من املصّممن ومهندســي البرمجيات 
واألجهــزة. ويُعــّد ذلــك امتــداداً طبيعيــاً لريادة فوكســكون 
فــي تطويــر وتطبيق التقنيات الذكية الهادفة إلى حتســن 

جودة حياة املستهلكن حول العالم.«
ســتيالنتيس  ِقبــل  مــن  مملوكــة  التطويــر  أعمــال  جميــع 
يتخــذ  الــذي  املشــترك،  املشــروع  وســيعمل  وفوكســكون. 
مــن هولنــدا مقراً له، كمورد للســيارات، ويقــدم عطاءات 
تنافســية لتقدمي حلول البرمجيات واألجهزة ذات الصلة 
لشــركة ســتيالنتيس وشــركات أخــرى لصناعــة الســيارات 

تعرب عن اهتمامها باملشروع.
التنفيــذي  الرئيــس  تشــيه،  كالفــن  صــرح  جانبــه،  ومــن 
لشــركة فوكســكون الدوليــة القابضة، قائالً: »باالســتفادة 
جتربــة  فــي  ومعرفتهــا  املعّمقــة  فوكســكون  خبــرة  مــن 

املســتخدم وتطوير برمجيات الهواتف املتحّركة، ســتقّدم 
موبايــل درايــف حــّل مقصــورة قيــادة ثورية من شــأنه أن 
يدمــج بشــكل متكامــل الســيارة فــي أســلوب حيــاة الســائق 

املتمحور حول الهاتف الذكي.«
شــركة  فــي  البرامــج  رئيــس  بونفونــت،  إيــف  وصــّرح 
ســندفع  الشــراكة،  هــذه  »بفضــل  قائــالً:  ســتيالنتيس، 
احلــدود فــي مجــال تكنولوجيــا الســيارات املّتصلــة لتوفير 
جتــارب غامــرة لــم يتــّم تخّيلهــا بعــد. فمشــروع موبايــل 
درايــف مينحنــا املرونــة التــي نحتاجهــا لتقــدمي التجربــة 

الرقمية املستقبلية بالسرعة التي يطلبها عمالؤنا.«
وســيرّكز موبايــل درايف على نظام املعلومــات والترفيه، 
ونظــام املعلوماتية عن بعــد )التيليماتية(، وتطوير منصة 

اخلدمات السحابية.

مـن خـالل مشـروع موبايـل درايـف املشتـرك ...
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الرياضيــة  الســيارة  ســبورت،  ديســكڤري  أصبحــت 
 2+5 بســعة  املدمجــة  العائليــة  األغــراض  متعــددة 
مقاعــد، تتوفر اآلن مــع اجليل األحدث من محركات 
»إجنينيــوم« الهجينة اخلفيفــة عالية الكفاءة، ونظام 
مــع  بــرو«،  و«بيفــي  »بيفــي«  والترفيــه  املعلومــات 
إربــان«  ســبورت  »ديســكڤري  خاصــن:  إصداريــن 
اجلذاب و«ديسكڤري سبورت بالك« اجلبار مبحرك 

»إجنينيوم« البنزين بقوة 290 حصان.
وتتوفر ســيارة ديســكڤري ســبورت مع مجموعة من 
 P300e خيارات احملركات املختلفة، مبا فيها محرك
للمــرة  تقدميــه  مت  والــذي  للشــحن،  القابــل  الهجــن 
ســبورت  ديســكڤري  وتســتخدم   .2020 عــام  األولــى 
الهجينــة  الســيارات  تكنولوجيــا  مــن  األحــدث  اجليــل 
اخلفيفــة )MHEV( مــن النــد روڤــر عنــد جمعهمــا 
مــع الدفــع الكلــي، مع بطارية حلصــد الطاقة املهدورة 
عنــد التباطــؤ، ما يؤدي لعملية توقــف وانطالق أفضل 
وتخفيض الســتهالك الوقود، ما يتيح للعمالء جتربة 
لشــحن  احلاجــة  بــدون  الكهربائيــة  الســيارات  فوائــد 

سياراتهم.
كمــا مت حتســن مجموعــة محــّركات البنزين لســيارة 
ديســكڤري ســبورت مــع إصدار »ديســكڤري ســبورت 
يعمــل  والــذي   ،)Discovery Sport Black( »بــالك
الطوربينــي  بالشــحن  بنزيــن  محــرك  باســتخدام 

يوّلــد قــوة دفــع تبلــغ 290 حصــان من أجــل أداٍء مريح 
مــن  عــدداً  الطــراز  هــذا  يتضمــن  كــم  ومضبــوط، 
التحســينات على التصميم الداخلــي واخلارجي حتقق 
مزيجــاً يســعد الناظريــن، إلــى جانــب الطابــع العملــي 
املالئم للعائالت والقدرات الفائقة على كل التضاريس 
التي تعرف بها ســيارة ديســكڤري ســبورت، ويتســارع 
هــذا الطــراز املــزّود بخمســة مقاعــد مــن 0 إلــى 100 
كم/ســا خــالل 7.4 ثانيــة )0-60 ميــل فــي 7 ثوانــي( مع 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املنخفضة مبا يصل إلى 

211غ/كم.
يتوفــر كذلــك ملوديــل عــام 2021 إصــدار »ديســكڤري 
 ،)Discovery Sport Urban( إربــان«  ســبورت 
واملبنــي علــى باقــة مواصفــات R-Dynamic. ويتميــز 
مميــزة  تصميــم  بعناصــر  اخلــاص  اإلصــدار  هــذا 
ومقاعــد  املظللــة،  األلومنيــوم  تشــطيبات  تتضمــن 
والســقف   )Luxtec( »لوكســتيك«  الســويدي  قمــاش 
بســتة  »إربــان«  إصــدار  يتوفــر  كمــا  املتبايــن.  األســود 
البرتقالــي   )Namib( »ناميــب«  خارجيــة:  ألــوان 
و«كارباثيان« )Carpathian( الرمادي، و«فيرينز« 
 )Santorini( و«ســانتوريني«  األحمــر،   )Firenze(
األســود، و«أســتوني« )Ostuni( األبيــض، و«هاكوبــا« 

)Hakuba( الفضي. 
ومت حتديــث التجربــة الرقميــة املتوفرة داخل ســيارة 

ديسكڤري سبورت بنظام الترفيه واملعلومات املتطور 
»بيفــي« )Pivi( مــن النــد روڤر، ويصبح هــذا النظام 
جاهــزاً للعمــل فــور تشــغيل املركبــة، مــع باقــة بيانــات 
وبطاريــة منفصلة مخصصــة له تضمن عدم حصول 
أي تأخيــر. وتتوفــر حتديثــات البرمجيــات عنــد بعــد 
مــن خــالل االتصال املدمــج في الســيارة باإلنترنت بال 
تكاليف إضافية، ومن املمكن جدولة هذه التحديثات 
إلــى أي موعــد مالئم، ما يضمــن التحديث الدائم لكل 
مــن اخلرائــط والتطبيقــات وميــزات املركبــة بــدون 
احلاجــة لزيــارة الوكيــل. ويتوفــر هــذا النظــام، املتــاح 
 ،)2.0 EVA بفضل »هيكل الســيارات الكهربائي« )أو
إما بنسخة »بيفي« القياسية، أو النسخة األكثر تطوراً 
»بيفــي بــرو« )Pivi Pro(، ابتداًء مــن باقة املواصفات 

.)S( القياسية
روڤــر  النــد  عالمــة  مديــر  ماكفــول،  فينبــار  وقــال 
الديــزل  مــن محــركات  األحــدث  التجاريــة: »اجليــل 
يحّســن مــن كفــاءة ســيارة ديســكڤري ســبورت، فيمــا 
يزيــد اإلصــدار اخلــاص »ديســكڤري ســبورت بــالك« 
مــن جاذبيتها، وبعد إضافة نظام املعلومات والترفيه 
املتطــور »بيفــي برو«، مــع قدرته الفــورة على اإلقالع 
وإمكانيات التعلم الذاتي التي ميلكها، أصبحت سيارة 
ديســكڤري ســبورت أكثــر قــدرة وعمليــة وجاهزيــة 

للمغامرات العائلية◊«.

وأصبــح تشــغيل املوســيقى أبســط مــا ميكــن، مــع دمج 
تطبيــق »ســبوتيفاي« بوصفــه »مصــدر وســائط« في 
قائمــة نظــام املعلومــات والترفيه – متضمنــاً االتصال 
باإلنترنت – واالتصال بالبلوتوث جلهازين في الوقت 
نفســه. كمــا يتوفــر خيــار الشــحن الالســلكي لأجهــزة 
مــع مقوي اإلشــارة، إلــى جانب توفر مفتاح األنشــطة، 
الذي يتيح للعمالء فتح وإقفال أي باب، وحتى تشغيل 
الســيارة، بــدون احلاجــة للوجود بالقرب من الســيارة 

أو للمفتاح التقليدي.
فــي  الهــواء  جــودة  مــن  التحقــق  العمــالء  ويســتطيع 
املقصــورة مــن خالل شاشــة اللمس، عبــر تفعيل نظام 
 )Cabin Air Filtration(»تصفيــة هــواء املقصــورة«
إلزالــة الشــوائب الدقيقــة املوجــودة في املــدن ومناطق 
الســير املزدحمــة عــادًة، ويقــوم هــذا النظــام – املقــّدم 
إلــى جانــب نظام تأّين هواء املقصــورة – بتصفية املواد 
الطلــع وحتــى  الدقيقــة وغبــار  ومســببات احلساســية 
الشــوائب  إزالــة مختلــف  النافــذة، ويســتطيع  الروائــح 
شــديدة الدقــة )بحجــم 2.5 بيكومتــر أو حتــى أقــل(، 
ويســتطيع الــركاب ببســاطة اختيــار وضعيــة »تنقيــة« 
)Purify( لتفعيــل هــذا النظــام، والــذي يصفــي الهــواء 
داخــل املقصــورة ويراقبــه باســتمرار، مقارنــة بالهــواء 
خــارج الســيارة، وتوّفر شاشــة اللمس تأكيــداً على كون 

الهواء داخل املقصورة أنظف منه خارجها.

ومن التقنيات األخرى التي حتتويها سيارة ديسكڤري 
ســبورت باقــة متكاملــة مــن أنظمــة مســاعدة الســائق 
املتقدمة، مثل نظام »مراقبة حركة الســير اخللفية« 
»مراقبــة  نظــام  جانــب  إلــى  التلقائيــة،  الفرملــة  مــع 
رادارات  عــدة  يســتخدم  الــذي  اخللفــي«  التصــادم 
ملراقبة خلفية الســيارة باســتمرار، ما يعني أن ســيارة 
حــدة  مــن  للتخفيــف  مجهــزة  ســبورت  ديســكڤري 
التصادمــات لركابهــا، فيمــا تتيــح الكاميــرا احمليطيــة 
ثالثيــة األبعــاد للســائق رؤيــة مــا يحصل حول الســيارة 
فــي الســرعات التــي تصل حتى ســرعة 30 كم/ســا )19 
ميل/ســا(، لتجعل املناورات وخوض التضاريس أبسط 

من أي وقٍت مضى.
وتتكامــل هــذه األنظمة مــع تكنولوجيا »كلير ســايت« 
»كليــر  ومــرآة  األرضيــة،  للرؤيــة   )ClearSight(
املقّدمتــان ســنة  للرؤيــة اخللفيــة،  الداخليــة  ســايت« 
2019، وجتمــع تكنولوجيــا الكاميرات هذه الصور من 
أســفل غطاء الســيارة، مع توفير املرآة الداخلية لرؤية 
خلفية بال عوائق وشاشة فيديو من أجل رؤية أفضل.

عملــي  بتصميــم  ســبورت  ديســكڤري  ســيارة  تتميــز 
مؤلف من 5+2 مقاعد□، مع تقسيم بواقع 40:20:40 
لصــف املقاعــد الثاني القابل للطي، مــا يوّفر 24 ترتيباً 
تالئــم  قصــوى  مرونــة  ويضمــن  للمقاعــد،  ممكنــاً 

مختلف املغامرات العائلية.

الند روڤر ديسكڤري سبورت
تتزود مبحركات )إجنينيوم( شديدة الكفاءة مع الطاقة الهجينة

قابلة للشحن وإصدار خاص جبار بالبنزين ...
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الوحيــد  الوكيــل   ، الوطنيــة  الســيارات  شــركة  اعلنــت 
ملــازدا فــي قطــر ألكثــر مــن 4 عقــود ، بتمديــد حملتهــا 
الرمضانيــة الناجحــة حتــى 9 يونيــو وتتضمــن مكافآت 
أســعار مغريــة ملختلــف  إلــى جانــب  للعمــالء  متعــددة 

موديالت السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
تتضمــن حملــة Mazda العديد من املزايا والهدايا التي 
تشــمل مزايــا ذات قيمــة مضافــة مثــل الضمــان املمتــد 
، والتأمــن الشــامل املجانــي ، واخلدمــة املجانيــة ملــدة 
عامــن أو 30،000 كــم )أيهمــا يأتــي أوالً( ، والتســجيل 
، ومــا إلــى ذلــك على طرازات مختــارة ، باإلضافة إلى 

مزايا جذابة للغاية وبأسعار تنافسية
يتــم منــح كل عميــل   ، األخــرى  املزايــا  . وإلــى جانــب 
يشتري  مازدا بـ »بطاقة هدايا شكراً« تتراوح من 500 
ريــال قطــري إلــى 1000 ريال قطري  وذلــك بناًء على 
الطراز الذي مت شراؤه. تأتي تلك احلملة انطالقا  من 
مكانة مازدا في ســوق الســيارات ذات  التصميم الفريد 

والتقنيات املبتكرة .
وتعــد مــازدا العالمــة التجاريــة الوحيــدة مــع مجموعــة 
فــي قطــر  املتاحــة  الترويجيــة  الطــرازات  مــن  كاملــة 
والتــي يتــم تصنيعهــا في اليابان ، والتــي حصلت جميع 
جائــزة  الرباعــي  الدفــع  وســيارات  الســيدان  طرازاتهــا 

.IIHS Safety Pick Plus 2021
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضم سيارات مازدا العديد من التقنيات  الرائعة  مثل 
تقنية سكاي  اكتف العائلية والتي ترفع األداء إلى آفاق 
جديــدة وتوفــر متعــة القيادة املطلقة فــي نفس الوقت. 
القيادة املرحة بال مجهود جتعل املرء يشعر بأنه حي!

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

وفي قلب كل سيارة مازدا محركها - قوة حياتها.
وتبحــث مــازدا باســتمرار عــن طــرق لزيــادة كفــاءة 
محركاتهــا دون التضحيــة باألداء. بينما تخلى معظم 
عالم السيارات عن ابتكار محرك االحتراق الداخلي ، 
تعتقــد مــازدا أنــه ال يزال هناك مجال للتحســن. كان 
هــذا الهــوس بالتركيــز على املزيد مــن الكفاءة  واالداء 
مــن خــالل التحســينات املســتمرة والتــي  أدت بالفعــل  
إلــى بعض اإلجنــازات والتي كســرت احلواجز وتعدت 

األفاق ملازدا .

نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 
يتضــح التــزام مازدا الثابت بتصميم  ســيارات تشــعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــالل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق 
الــذي يتقــدم بفــارق كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عن 

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

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

خلــق احســاس باحلركــة ، حتــى فــي حالة جمــود ، هذا 
هو جوهر مازدا كودو ، فلسفة تصميم » روح احلركة 
» كودو يتيح للمصممن اضافة طابع شخصي على كل 

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

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

متاشيًا مع نهج مازدا  الذي يركز على اإلنسان في بناء 
الســيارات ، فــإن CX30 مــازدا  لديهــا شــعور بالوحــدة 
ميتــد إلــى ما وراء القيــادة. تضم  مازدا CX30 كروس 
أوفــر  مقصــورة  واســعة تتســع خلمســة مقاعــد تلبــي 
رغبات عشاق سيارات مازدا  خاصة  من فشة الشباب 
الذيــن يعشــقون كا مــا هــو متميــز فــي احليــاة. تســاعد 
مقصــورة  القيــادة التــي تتمحــور حول اإلنســان الســائق 
علــى الشــعور باالرتباط بالســيارة ولكنــه ال ينفصل عن 
الــركاب اآلخريــن. إن التركيــز علــى الراحــة الداخليــة 
مــازدا   ســيارة  يجعــل  اليومــي  االســتخدام  وســهولة 

الكروس أوفر املدمجة اجلديدة كلًيا سيارة للجميع
مازدا CX30  عشق يدوم   

 تظهــر املقصــورة اجلذابــة ســعى املهندســون للحفــاظ 
علــى البيئــة االهادئــة  مــن خــالل التركيــز علــى  تقليــل 
الضوضــاء واالهتــزاز واخلشــونة،  مت قيــاس كل جانــب 

مــن جوانــب مــازدا مــن اإلطــارات إلــى ادق التفاصيــل   
لتقليل أي ضوضاء على الطريق.، وبعد دراســة شــاملة 
حــول كيفيــة انتقــال األصــوات عبــر مقصــورة الســيارة  
فإنــه  يتــم تغيير موضــع مكبرات الصــوت اعتماًدا على 
ترددهــا إلنتــاج صــوت أفضل. تعكــس احللــول املبتكرة 
قبــل  مــن  بالتفاصيــل  واالهتمــام  الشــغف  هــذا  مثــل 
مهندسي ومصممي مازدا  الذين يعملون مًعا لتحقيق 
هدف مشترك يتمثل في توفير أفضل جتربة ممكنة 

حملبي العالمة التجارية
مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان

مينــح تصميــم مــازدا  CX30 الكــروس املدمجة حرية 
التنقــل فــي أي مــكان، تتميــز مــازدا CX30 بحضــور 
قــوي وقــوة حصانيــة قياســية رائــدة فــي فئتهــا ونظام 
i-Activ للدفــع الرباعــي املتوفــر والــذي  يســهل القــدرة 

على القيادة دون عناء.
 2.0 Skyactiv-G مبحــرك CX30 مت تزويــد جميــع 
رباعــي األســطوانات مقترنًــا بناقل حركــة أوتوماتيكي 
Skyactiv-Drive 6 سرعات سريع التغيير. يوفر هذا 
احملرك قوة رائدة في فئتها تبلغ 155 حصانًا عند 6000 
دورة في الدقيقة و 200 نيوتن متر من عزم الدوران 
الكــروس  الدقيقــة. مت جتهيــز  عنــد 4000 دورة فــي 
املدمجــة مبيــزة مســاعدة اجلــر علــى الطــرق الوعــرة 
اجلديدة ، والتي ميكن أن تســاعد الســائق عند املغامرة 
 G-Vectoring  على التضاريس غير املستوية. مينحك
Control Plus حتكــم طبيعــي واســتقرارا أكبر حســب 
الصــورة التقليديــة، فإنــه يتــم التحكــم بقــوة اجلاذبيــة 
بصــورة  واخللــف  األمــام  وفــي  املركبــة  جوانــب  علــى 
 GVC منفصلــة. وعلى النقيــض من ذلك، يقوم نظام
وفقــا ملدخــالت التوجيــه 

ً
بضبــط عــزم دوران احملــرك 

 موحدا لقوة اجلاذبية 
ً
 حتكما 

ً
اخلاصة بالســائق ليمنح 

العمــودي  احلمــل  وحتســن  االجتاهــات  جميــع  فــي 
بشــكل ديناميكــي علــى جميــع العجــالت. حيــث يقــوم 
النظــام GVC بتقليــل احلاجــة إلــى تصحيــح عمليــات 
التوجيهبشــكل كبير،ممــا يتيــح للســائق احملافظــة علــى 
اخلط الذيتم اختياره بقدرأكبرمن الثقة وبإجهاد أقل 
أثناء الرحالت الطويلة. ليس هذا فحســب، فمن خالل 
جعــل التنقــالت بــن قــوة اجلاذبية أكثر سالســة، يقوم 
النظــام GVC باحلــد مــن متايــل الــرؤوس واألجســاد 
ليمنــح جميــع الــركاب بذلــك رحلــة سلســة بشــكل أكبر 
بالعجــالت األماميــة  إلــى حــد بعيــد والدفــع  وممتعــة 

قياســية ، بينمــا يتوفــر نظــام الدفــع الرباعــي التنبئــي 
i-Activ من مازدا  في مستويات الفئات األعلى.

 30-CX تشــتمل   ، أكثــر دقــة  للحصــول علــى جتربــة 
Premium علــى شاشــة عــرض للقيــادة النشــطة علــى 
خلفــي  وبــاب   ، جلديــة  ومقاعــد   ، األمامــي  الزجــاج 
كهربائــي ، وفتحــة ســقف كهربائيــة ، ونظــام إضــاءة 
أمامــي متكيــف ، ومفاتيــح تبديــل مقــود ، ومصابيــح 

.LED أمامية ومصابيح خلفية مضاءة بتقنية
مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة

 2021 للعــام   CX5 مــازدا مــن  القــادم  اجليــل  يتوفــر 
فــي قطــر اآلن، وقــد مت اطــالق اجليل اجلديــد  إلعادة 
التأكيــد علــى حلــم مازدا فــي توفير ســيارة دفع رباعي 

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

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

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

حتتــل مــازدا CX9 املرتبــة الثالثــة علــى قائمــة أفضــل 
متتلكــه  مــا  بفضــل  عائليــة  متوســطة   SUV ســيارات 
مــن حزمــة متميــزة تدمــج التصميــم األنيــق اجلــذاب 
للغايــة مع املقصــورة الرحبة الراقيــة واملريحة، إضافة 
لتجربــة القيــادة املمتعــة واألمــان املتكامــل مــع نظــام 
الترفيه الســلس، ولذلك سوف نتعرف اليوم على كافة 

مميزاتها خالل مراجعتها.
تتميــز مــازدا CX9 .  مبحــرك بنزيــن غيــر مســبوق،  
املــزود  احملــرك  يوفــر   .2.5T  SKYACTIV-G
فــي  فئتــه وكفــاءة  فــي  رائــًدا  أداًء  توربينــي  بشــاحن 
العالــم احلقيقــي ، ويوفر إثارة القيادة التي لم تشــعر 
بها مطلًقا في سيارة رياضية متعددة االستخدامات 

ذات سبعة مقاعد.

يعمــل محرك الضغــط الديناميكي املبتكــر على تعديل 
الضغــط وتدفــق الهــواء وفًقــا لســرعة احملــرك للتغلــب 

على املشكالت التقليدية مثل تأخر التوربو.
تأتــي مــازدا CX9 سيغنيتشــر مــع مقصــورة متطــورة 
وفاخــرة مــع أســطح مقاعــد مــن جلــد نابــا أوبــورن ، 
وعجلــة قيــادة “تشــيدوري” مخيطــة يدويًــا ومغلفــة 
باجللد ، وحواف داخلية جديدة من خشــب الورد من 

سانتوس وإضاءة داخلية إضافية حول ناقل احلركة.
 Apple تكامــل  لــك  يتيــح   ، ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
CarPlay ™ و Android Auto ™ املتوفــر حديثًــا 
الوصــول إلــى خرائط هاتفك الذكي وقوائم التشــغيل 
وجهات االتصال والتطبيقات املتوافقة مع مساعدك 
والــذي  صوتًيــا  فيــه  التحكــم  يتــم  الــذي  الشــخصي 
ســيقرأ أيًضــا الرســائل النصية الواردة ويســمح بالرد 
دون رفــع يديــك العجلــه. كل مــا حتتاجــه هــو نقــرة 
أو أمــر صوتــي. جرب أقصى مــا ميكن من االتصال 
بالهاتــف احملمــول مع االســتمرار في االنخــراط التام 

في القيادة.
كمــا تضــم مــازداCX9 بشاشــة عرض قيــاس 7 بوصة 
TFT قابلــة إلعادة التشــكيل ، ومقاعد مهواة للســائق 
والركاب ، ومرايا أبواب جديدة قابلة للطي كهربائًيا 
، ومــرآة رؤيــة خلفيــة ليليــة ونهاريــة بــدون إطــار ، 
وشاشــة رؤيــة 360 درجــة جديــدة تضيــف املزيــد من 
إلــى  العمــالء  توقعــات  نقــل  راحــة  والراحــة.  الراحــة 
مســتوى جديد. مت تعزيز ميزات الســالمة االستباقية 
إلــى  إضافــي  بشــكل   High Plus فئــة  فــي  املتقدمــة 
امليــزات القياســية واالختياريــة املتوفرة فــي الدرجات 
 Mazda نظــام  الــى   اضافــة   ، والعاليــة  املتوســطة 
ونظــام   ، الســرعة  عالــي   Radar Cruise Control
دعم الفرامل الذكي داخل املدينة )األمامي واخللفي( 
، وفرملــة الطــوارئ التلقائيــة مــع اكتشــاف املشــاة إلخ. 

كونها قليلة.
الــركاب  كافــة  يتمتــع  فســوف  املقاعــد،  حيــث  ومــن 
مبســاحة ركــوب مريحــة ورحبــة عبــر 3 صفــوف مــن 
املقاعد املكسوة بأقمشة عالية اجلودة أو جلد نابا راقي 
حســب الفئــة، مــع ســتائر خصوصيــة جانبيــة لأبــواب 
اخللفيــة تســاعد باحلصــول علــى مزيــد مــن الراحــة، 
وذلــك بجانــب دعــم تعديــل وضعية اجللــوس والتبريد 
نظــام  علــى  احلصــول  خيــار  مــع  األماميــة،  للمقاعــد 

BOSE صوتي فاخر ذو 12 مكبر صوت.

السيارات الوطنية
تعلن عن متديد عروض رمضان احلصرية حتى 9 يونيو

استثمارا لنجاح عروضها املتميزة ...
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عبد اهلل عبد الغنى تدشن عرض ترويجي خاص 
ملالكي سيـارات تويوتـا املستعملـة

تؤمن بتقدمي أفضل جتربة ملكية لعمالئها ...

بــدأت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــى وإخوانــه الوكيل 
احلصري لسيارات تويوتا في قطر عرضا تروجيا 
ميكــن  املســتعملة.  تويوتــا  ســيارات  ملالكــي  خاصــا 
ألي شــخص أو منظمــة قــام بشــراء ســيارة تويوتــا 
مســتعملة مــن أي شــخص فــي الفتــرة مــا بــن 24 
 Lube أبريــل و 10 يونيــو 2021 االســتمتاع بخدمة
خدمــة  تتضمــن  فقــط.  ريــال   33 مقابــل    Plus
الفلتــر  و  الزيــت  تغييــر   Express Lube Plus
إلــى جانــب فحــص 25 تقطــة. ميكن للعمــالء أيضا 
احلصول أســعار خاصــة على قطع الغيــار والعمالة 
فــي حالــة قيامهــم بعمــل إضافــي. لالســتفادة من 
هــذه امليــزة ، يجــب علــى العميــل إظهــار الرســالة 
املــرور  إدارة  أو  مــن مطــراش  القصيــرة  النصيــة 
أو إظهــار اإليصــال مــن إدارة املــرور. كمــا ميكــن 
للعمــالء مــن دهــان القطعــة الواحــدة مقابــل 499 
للســيارة مقابــل  تلميــع خارجــي  او  ريــال قطــري 
499 ريــال قطــري. ميكــن للعمــالء االتصــال برقم 
اخلــط الســاخن 800-1-800 ألخــذ مواعيد خلدمة 

السيارة.
تؤمــن شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــى وإخوانــه تويوتا 
بغــض  لعمالئهــا  ملكيــة  جتربــة  أفضــل  بتقــدمي 
النظــر عــن ســنة طــراز الســيارة التــي ميلكونهــا. و 
تؤمن الشركة بعالقة طويلة األمد و هدف الشركة 
احلفاظ علي السيارة في حالة جيدة حتى لو كانت 
قدميــة. حتتــوي شــبكة مراكــز خدمــة شــركة عبد 
اهلل عبــد الغنــى وإخوانــه علــى 11 مراكــز منتشــرة 
فــي جميــع أنحــاء البــالد. مركــز اخلدمة الرئيســي 
الســريعة  اخلدمــة  مركــز  الصناعيــة،  باملنطقــة 
أبــو  الســريعة  اخلدمــة  مركــز   ، خليفــة  مبدينــة 
هامــور ، مركز اخلدمة الســريعة بالنايف ، مركز 
اخلدمــة الســريعة بطريــق املطار ، مركــز اخلدمة 
الســريعة بالوكرة ، مركز اخلدمة الســريع عزيز ، 
مركــز اخلدمــة الســريعة الشــحانية ، مركزاخلــور 
الوطنيــة  بنزيــن  ومحطــة  الســريعة  للخدمــة 
مركز اخلدمة الســريعة )طريق الشــمال( وورشــة 
املركبــات التجاريــة فــي املنطقــة الصناعيــة. أربعــة 

)4( مــن مراكــز اخلدمــة لدينــا: الوكــرة ، والنايــف 
، وأبــو هامــور ، ومركــز خدمــة عزيز هــي مراكز 
صيانــة ســريعة حيــث ســيتم االنتهاء مــن صيانتك 

الدورية في ساعة واحدة.
ملاذا يجب عليك صيانة سيارتك في مراكز خدمة 

شركة عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه؟
ملوظفــى  مســتمر  تدريبــى  برنامــج  الشــركة  لــدى 
اخلدمــة والــذى ال يشــمل فقــط فنيــي اخلدمــة و 
لكــن أيضــا مدريــن مراكــز الصيانــة و مستشــارو 

اخلدمــة وطاقــم الدعــم.  يتــم تدريــب مستشــاري 
فهــم  وبالتالــي   ، بانتظــام  تويوتــا  خدمــة  وفنيــي 
علــى درايــة بأحــدث تقنيات الســيارات. يتــم إجراء 
الصيانــة الدوريــة واإلصالحات الطفيفــة والكبيرة 
في مراكز اخلدمة احلديثة مبا يتوافق مع معايير 

تويوتا عالية اجلودة.
مراكــز خدمــة الشــركة قــادرة علــى اســتيعاب من 
950 الــى 1000 ســيارة فــى اليــوم مــن اإلصالحات 
الصيانــة  و  اإلصــالح  خدمــات  إلــى  الطفيفــة 

الرئيســية. يتــم ترقيــة مرافــق اخلدمــة مــن وقــت 
آلخــر لتحقيق أقصى اســتفادة للعمــالء من رعاية 
خدماتنا للصيانة الدورية وخدمات اإلصالح. أدى 
توافــر أحــدث التقنيــات واخلبرة الفنيــة إلى توفير 
وقــت أكثــر و كفــاءة خلدمــة املركبــات. و بصفتهــا 
الوكيل احلصري الذي ميثل تويوتا في قطر ، فإن 
املبدأ األساســي لشــركة عبداهلل عبدالغنــي وإخوانه 
هو إرضاء عمالئها الكرام بفلسفة »سياسة العميل 

أوالً«.

تأسســت شــركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه ذ.م.م 
في عام 1958 وتعتبرواحدة من الشركات الرائدة 
فــي قطــر. الســيارات  فــي مجــال توزيــع  واألولــى 

جتربــة  بتوفيــر  املتواصــل  الشــركة  إلتــزام  ســاهم 
اجلــودة  إلــى  إضافــة  للعمــالء  متميــزة  خدمــات 
العامليــة واملوثوقيــة التــي متيــز ســيارات تويوتــا فــي 
تقلــد العالمــة التجاريــة املراكــز األعلــى واإلنفــراد 
الســيارات  ســوق  األكبرفــي  األســوقية  باحلصــة 

القطرية

جي. اي. سي موتور
تطلق شعارا جديدا و قيما للعالمة التجارية

حتــت شعـــار إذهـــب وَغيِّــْر! ...

أطلقــت جــي. اي. ســي موتور شــعارها اجلديد 
كليًــا، ومجموعــة مــن قيــم العالمــة التجاريــة 
للشــركة  االســتراتيجي  االجتــاه  حتــدد  التــي 

للمضي قدًما: إذهب وَغيِّر!
يعتبــر إنشــاء مركبــات رائعــة مــن صميم عمل 
جــي أي ســي موتــور. وبخــالف هــذه املركبات 
الرائعــة، تهــدف الشــركة إلــى املضــي قدًما في 
الســعي لكســر حــدود جديــدة فــي التكنولوجيــا 
والتصميــم والبحــث، وإحــداث تغييــرات ذات 
مــع  العمــالء.  حيــاة  فــي  مغــزى  وذات  قيمــة 
التمتــع بالنمــو املســتمر  اســتمرار الشــركة فــي 
صناعــة  فــي  الســريع  التكنولوجــي  والتقــدم 
املمكــن  مــن  أصبــح  الصــن،  فــي  الســيارات 

حتقيق املزيد من التصميمات املذهلة.
ـْر«  روح جــي اي  تلخــص عبــارة »إذهــب وَغيِـّ
ســي موتــور واجتاههــا االســتراتيجي، والــذي 
أي  التغييــر:  خــالل  مــن  التقــدم  علــى  يركــز 
التكنولوجيــة  واالبتــكارات  األبحــاث  متابعــة 
التصميــم  مــع  دمجهــا  عنــد  التــي،  املتطــورة 
ســيارات  بتطويــر  للشــركة  تســمح  املــدروس، 

صينية جيدة الصنع حًقا.
قيم العالمة التجارية

توجــد أربعــة مفاهيــم رئيســية فــي قلــب قيــم 
أي  جــي  لشــركة  اجلديــدة  التجاريــة  العالمــة 
ســي موتــور: احلرفيــة؛ كــي/ دي/ ار  )اجلــودة 
التكنولوجــي  والدميومــة واملوثوقيــة( االبتــكار 

واالتصال.
تعمــل  جــي اي ســي موتــور مــن الصفر إلنشــاء 
تنميــة  مــن  بــدًءا  املمكنــة،  املركبــات  أفضــل 
العمــال  آالف  مثــل  املســتوى،  عاليــة  املواهــب 
أنحــاء  جميــع  فــي  املنتشــرين  املتخصصــن 
العالم؛ إلى التطوير الدقيق والتحســن املســتمر 
البحــث  مراكــز  فــي  املركبــات  لتصميمــات 

والتطويــر املخصصــة؛ الختيــار املــواد املتميــزة 
ملمارســة  التصاميــم.  هــذه  ســتحقق  التــي 
احلرفيــة إلــى أقصى حد، تطمح  جي اي ســي 
التوقعــات والتميــز  إلــى جتــاوز  موتــور دائًمــا 
فــي كل التفاصيــل؛ هــذا هو مــا يخلق منتجات 
عالية اجلودة ذات قيمة دائمة، ويوفر جتربة 

أكثر إمتاًعا لعمالئها.
اجلــودة واملتانــة واملوثوقية تتبع بشــكل طبيعي 
مــن هــذا. يتم اختبــار كل مركبة من ســيارات  
جي اي سي موتور على نطاق واسع، حيث يتم 
عرضهــا بأكثــر مــن 4 مالين كيلومتــر اختبار 
محّســن تقــوده الشــركة حتى اآلن. مــن املتوقع 

أن يحافظ كل منوذج على جودته ملسافة 240 
ألف كيلومتر و 10 سنوات من اجلوالن.

االبتــكار التكنولوجــي هــو ما سيســمح للشــركة 
املرحلــة اجلديــدة  فــي هــذه  باملنافســة دولًيــا 
مــن التوســع العاملــي. مت ضخ مليــارات اليوانات 
فــي مراكــز البحــث والتطويــر التابعــة لشــركة  

جي أي ســي فــي ديترويت ووادي الســيليكون 
بــن  األبحــاث  تتــراوح  وشــنغهاي وقوانغتشــو. 
االصطناعــي  والــذكاء  الضخمــة  البيانــات 
والقيــادة الذاتيــة وتكنولوجيــا الطاقة اجلديدة 
إلــى التصميــم املتطــور والتفاعــل بــن اإلنســان 
ألن  نظــًرا  املركبــات.  موقــع  وحتديــد  واآللــة 

الشركة تدفع بقوة نحو الكهربة، فقد أسفرت 
هــذه املراكــز عــن نتائــج مشــجعة للغايــة، مثل 
»اإلســفنج الســيليكون« الــذي قلل بشــكل كبير 

من وزن بطاريات الليثيوم وأوقات الشحن.
أخيًرا، يعد بناء عالقة ثقة مع األسواق احمللية 
العالمــة  تطويــر  مرحلــة  مــن  مهًمــا  جــزًءا 
التجارية اجلديدة لشركة جي أي سي موتور.

كونــغ  هونــغ  إلــى  جديــدة  فــرق   3 إرســال  مت 
وروســيا والشــرق األوســط، وافتتحت صاالت 
عــرض جديدة حــول العالم لبناء حضور أقوى 
للعالمــة التجاريــة وروابــط وجهــاً لوجــه مــع 
املســتهلكن. يتم بناء الثقة أوالً وقبل كل شــيء 
مــن املنتجــات الرائعــة، ولكــن يتــم ترســيخها 
مــن خالل ظهــور العالمــة التجاريــة واخلدمة 
عاليــة اجلــودة. إذا أخذنــا األســواق اخلارجيــة 
كمثال، فقد شهدت جي اي سي موتور جناًحا 
مواقــع   7 افتتحــت  التــي  تشــيلي،  فــي  خاًصــا 
جديــدة، وفــي اململكة العربية الســعودية، التي 
وصلــت هــذا العــام إلــى 10.000 وحــدة مباعة. 
هــذه أمثلــة مشــجعة على زيــادة الثقــة العاملية 
بعالمــة جــي اي ســي موتــور التجاريــة. شــارك 
بعــض مالكــي جــي اي ســي موتــور مــن جميــع 
كيــف  موضحــن  قصصهــم،  العالــم  أنحــاء 
أصبحــت ســيارات جي اي ســي جــزًءا ال يتجزأ 

من حياتهم.
القــوة  موقــع  فــي  موتــور  ســي  اي  جــي  تعــد 
املكتشــفة حديثــا و تــرى نفســها اليــوم بعيــدة 
عن كونها مجرد شــركة مصنعة للســيارات، و 
لكنهــا متثــل قــوة احلرفيــة الصينيــة. بدال من 
الوقــوف جانبــا و انتظــار املســتقبل، توجــه جــي 
اي ســي موتــورو ســائقيها أنفســهم للعمــل، و 
يعملــون بجــد لتشــكيل املســتقبل: »ليذهبــوا و 

يغيروا« واقعهم. هيا بنا!
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أم جي قطر تواصل عروضها
على مجموعة سيارات MG في صالة عرض أوتوكالس

فرصة للفوز بقيمة سيارتك ...

تواصــل إم جــي قطــر عروضهــا املميــزة علــى مجموعة 
من مركبات MG في فئة السيدان وذات الدفع الرباعي 
والتي أطلقتها مع بداية شــهر رمضان املبارك وتســتمر 
لغايــة 31 مايــو. وتتوفــر املجموعــة الكاملــة ملركبــات إم 
جــي فــي صالــة عــرض شــركة أوتــوكالس للســيارات، 
الوكيــل العــام املعتمــد لـــ ’إم جي موتور‘ فــي قطر، على 
طريق سلوى. يضم العرض باقة من املزايا املهمة منها 
6 ســنوات ضمان الشــركة أو 200 ألف كم لتكون اطول 
فترة ضمان لسيارة بالسوق القطري، وفرصة حصول 
على خدمة صيانة مجانية ملدة تصل إلى 200,000 كم. 
كما يشــمل العرض تأمن مجاني للعام األول، تســجيل 
مجانــي للعــام األول، تظليــل مجانــي للســيارة وفرصــة 
فوز املشــتري بهاتف أيفون 12 أو قســيمة لتعبئة الوقود 
بقيمــة 1000 ريــال قطري.  إلى جانب ذلك، ســيحصل 
املشتري على قسيمة خاصة تخوله الدخول في السحب 
ليحظى بفرصة اســترجاع قيمة ســيارته التي اشــتراها 

خالل فترة العرض.
MG5

مت تصميم MG5 بطريقة عصرية تتماشى مع أذواق 

املســتخدمن  الشــباب  فئــة  مــن  العمــالء  ومتطّلبــات 
ألحــدث وســائل التكنولوجيــا. ومتلــك MG5 مجموعة 
كبيــرة مــن امليــزات والتجهيــزات املتطــورة مثــل نظام 
 10.1 قيــاس  بشاشــة  املتّصــل  والترفيــه  املعلومــات 
بوصــة تعمــل باللمــس، وميزتــي Apple CarPlay و
املدمجــة  الســيدان  ســيارة  تتوّفــر   .Android Auto
قياســي،  كتجهيــز  الســرعة  بتثبيــت  مبيــزة  اجلديــدة 
باإلضافــة إلــى التجهيــزات االختياريــة حســب الطــراز 
والتــي تشــمل زر تشــعيل احملــرك، ميــزة فتــح الســيارة 
ومقاعــد  بانوراميــة،  ســقف  وفتحــة  مفتــاح،  بــدون 
قابلــة للضبــط كهربائيــاً مــع وســادة دعــم للظهــر يتــم 
تعديلها يدوّياً ومتوّفرة دوي لكل من السائق والراكب 
األمامــي، وكاميــرا للرؤيــة اخللفيــة، وكاميرا مبحيط 

360 درجة من أجل السالمة القصوى.
 MG ZST

إلــى  للمــال  العاليــة  القيمــة  بهــذه   MG ZST ترتقــي 
مســتوى أعلــى حيــث تضيــف لوحــة عــّدادات افتراضية 
بنطــاق  محيطيــة  ركــن  وكاميــرا  للســائق،  متطــّورة 
360 درجــة تلغــي جميع النقاط العميــاء، وأكياس هواء 

 Trophy ومجموعــة  الســالمة،  مــن  ملزيــد  ســتائرية 
التــي تعــّزز اخلصائــص الرياضية للطــراز اجلديد. كما 
 ZST تتوفــر فتحــة ســقف بانوراميــة كبيــرة في طــراز
LUX، ممــا يجعل جتربة القيادة أكثر بهجة للرّكاب. 
وكمركبــة كــروس أوفــر، تبقــى عمليــة هــذه الســيارة 
عنصــراً رئيســياً مطلوبــاً، وضمــن هــذا اإلطــار، تبــرز 
املســاحة الزائدة لصندوق األمتعة مع خيارات الترتيب 

املرنة.
MG RX8

متعــددة  الرياضيــة   MG RX8 مركبــة  تتمّيــز 
بقوتهــا  مقاعــد  ســبعة  ذات   )SUV( االســتخدامات 
ورحابة مقصورتها، والتي تقدم أطول قاعدة عجالت 
ضمن فئتها، حيث تعّد الطراز األول من إنتاج ’إم جي 
 MG موتــور‘ ضمــن هــذ الفئــة مــن املركبــات. وتعتبــر
RX8 مركبــة دفــع رباعــي بامتيــاز مــع ســتة وضعيات 
مختلفــة للقيــادة، حيــث تتمّيــز املركبــة بهيــكل ضخم 
وقوي مت تصميمه لتحّمل أصعب التضاريس والطرق 
غيــر املعّبــدة باإلضافــة إلى محّرك جّبار ســعة 2.0 لتر 

تيربو ذي كفاءة عالية ويوّلد 220 حصان.

MG RX5
مفضــالً  خيــاراً   MG RX5 اجلديــدة  املركبــة  تشــكل 
لطيــف واســع مــن العمــالء فــي قطــر، خصوصــاً لفئــة 
الشــباب الراغبن باقتناء مركبة عملية تتميز بتصميم 
للغايــة.  مناســب  وبســعر  متقدمــة  وتكنولوجيــا  أنيــق 
القــّوة لهــذه املركبــة مــن خــالل خياريــن مــن  تتوفــر 
 1.5T احملّركات بالشــواحن التوربينية. ويتمّتع محرك
املتصل بنظام نقل حركة من سبع سرعات بينما يعمل 
محــّرك 2.0T  املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن ســت 

سرعات مع خاصة الدفع الرباعي. 
MG HS

مت جتهيــز الطــراز اجلديــد مبحــّرك تيربــو ســعة 2.0 
بناقــل حركــة  قــوة 231 حصــان ومّتصــل  يوّلــد  لتــر 
 Super مزدوج من ســت ســرعات، باإلضافة إلى زر
Sport للقيــادة الرياضيــة الفائقــة، ومقاعــد رياضية 
خاصــة بالســباقات، ومكابــح باللون األحمــر ذات أداء 
بــن  مــا  كلّيــاً  HS اجلديــد  اســتثنائي. ويجمــع طــراز 
 MG النمــط الرياضــي العريق الذي تشــتهر به عالمة
والتصميــم العصــري التــي تتمّيــز بــه مركبــات فئــة الـ

SUV احلديثة.  
يجمع املظهر الرياضي ملركبة MG HS بن املنحنيات 
الناعمة واخلطوط األنيقة التي متتّد من غطاء احملرك 
واملستوى السفلي من جانب السيارة قبل أن ترتفع في 

اخللف وتكمل انسيابيها عبر املصابيح اخللفية.
MG ZS

للعمــالء  مثاليــاً  خيــاراً   MG ZS مركبــة   تعتبــر 
الذيــن يبحثــون عــن مركبــة جيــدة مــن حيــث الشــكل 
والتجهيــزات والتصنيع بســعر معقول كمــا تتميز بأقل 
اســتهالك للوقــود فــي فئتهــا. تتأّلــق MG ZS اجلديــدة 
أكبــر حجمــاً   MG عبــر شــبك أمامــي ممّيــز وشــعار 
وواجهة أمامية أنيقة مما مينح املركبة شــكالً متطّوراً 
راقياً ينســحب أيضاً على الزوايا االنســيابية وصوالً إلى 
اجلهــة اخللفيــة القوية. ولقد شــّكل اجلمــع بن اجلودة 
العاليــة واللمســات الراقيــة جــزًء محوريــاً من الفلســفة 
 ،MG ZS واملرتبطــة مبركبــة MG التصميميــة لــدى
حيــث جــرى اختيــار كل ســطح ومــادة وجتهيــز وفقــاً 
لتأثيراتهــا مــن الناحية البصرية إلى جانب ما تتمّتع به 

من متانة وعمر طويل.

قطــر للسيــارات
تواصــل عروضهــا علــى سيــرات ميتسوبيشـــي

املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  تواصــل 
مليتسوبيشــي موتــورز فــي قطر، عرضهــا اخلاص الذي 
أطلقتــه فــي شــهر رمضان علــى مجموعة واســعة من 
ســيارات ميتسوبيشــي والتــي تشــمل مونتيــرو ســبورت 

وإكليبس كروس وأوتالندر وASX وأكسباندر.
ويبلغ القســط الشــهري للســيارات التي يشــملها العرض 
بــدون دفعــة أولــى.  ابتــداًء مــن 1,299 ريــال قطــري 
يتضمــن العــرض العديــد مــن املزايا منها تأمن شــامل 
ملــدة عــام، تســجيل مجانــي ملــدة عــام، خدمــة صيانــة 
مجانية ملدة 5 أعوام أو 100,000 كلم، وضمان ممدد 

ملدة 5 سنوات غير محدد الكيلومترات.
مونتيرو سبورت

يتألــق مونتيــرو ســبورت بواجهــة محدثــة وجديدة مع 
العديــد مــن التغييــرات 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 

تبديل أماكن مصابيح املكابح بإشارات التنبيه
إكليبس كروس

ترسي إكليبس كروس معايير جديدة في فئة الكروس 
أوفــر حيــث تلبي تطلعات جميــع الفئات واألعمار على 
حــّد ســواء. وتتمتــع مبظهــر جميــل وحيــوي وانســيابي 
 SUV أنيــق يشــبه ســيارات الكوبيــه وبتصميم ســيارات
املعروف في ميتسوبيشي. فالشكل اإلنسيابي واملنحوت 
يعطي املركبة إحساســاً بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء 
مــن الواجهــة الرياضيــة وصــوالً إلــى املصابيــح اخللفية 
لتتجانس كافة املكونات في شخصية السيارة املميزة. 

ASX
تعديــالت مهمــة   ASX ميتسوبيشــي  شــهدت مركبــة 

علــى تصميمهــا اخلارجــي حيــث باتــت متتتــع مبظهــر 
متطــورة،  تكنولوجيــة  مزايــا  وتضــم  وجــذاب  جديــد 
باإلضافــة إلــى محــرك أكثر قوة يوفر مســتويات أعلى 
من األداء. وتتبنى ميتسوبيشي ASX أسلوب التصميم 
املتبــع فــي ميتسوبيشــي »الــدرع احليــوي« إلــى جانــب 
مصابيــح أماميــة وخلفية بتقنية LED.  تعمل مركبة 
ميتسوبيشــي ASX اجلديــدة مبحــرك بســعة 2.0 ليتــر 

يوفر لها القوة الالزمة في كافة الرحالت.
آوتالندر

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

LED سواء لأضواء العالية أو املنخفضة.  من الداخل، 
مليئــة  جتربــة  مبثابــة  آوتالنــدر  مركبــة  قيــادة  تعــد 
بالسعادة والسرعة. وعند احلديث عن ترتيب املقاعد، 
تتفــوق آوتالنــدر علــى منافســاتها بــكل ســهولة. فمــن 
السهل تعديل املقاعد في الصفن الثاني والثالث إلتاحة 
املزيــد مــن املســاحة لنقــل األمتعة من خــالل ثني كافة 
املقاعد اخللفية أو اعتماد الصفن اخللفين الستيعاب 

املزيد من الركاب. 
تعمــل آوتالنــدر مبحــركات مــن خيارين على مســتوى 
عال من الكفاءة — محرك MIVEC *سعة 
األســطوانات  MIVEC سداســي  أو محــرك  لتــر   2,4
ســعة 3 لتــر. يتميــز احملــرك ســعة 2,4 لتر باالســتجابة 
إلى أبعد احلدود وبالكفاءة في استهالك الوقود، بينما 
يوفــر احملرك سداســي األســطوانات ذو االزاحة العالية 
أقــوى مســتويات التســارع الفائــق حتــى مــع احلمــوالت 

الثقيلة أو السفر على الطرق اجلبلية.
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.
املزايــا  أفضــل  علــى  إكســباندر  ميتسوبيشــي  تشــتمل 
وأكثرهــا تقدماً في التصميم الداخلي واخلارجي على 
حــد ســواء، حيــث تتمتــع املقصــورة الداخليــة مبســاحة 
وافرة، وسعة تخزين كبيرة وأماكن حلفظ األغراض 
الشــخصية، وأحــدث التقنيات الذكيــة، فيما روعي في 
التصميم اخلارجي االرتفاع اجليد للســيارة عن ســطح 
الطريق وسهولة التحكم بثبات السيارة، لقيادة شاملة 

متكاملة العناصر أكثر تطوراً ومتعة.
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البُــراق للســيارات، وصــول ســيارة  أعلنــت شــركة 
باناميــرا 2021 إلــى مركز بورشــه الدوحــة، والتي 
تتميــز بالفخامــة وتعكــس أعلــى مســتويات األداء 
مــن بورشــه، وقــد صممــت مجموعــة الطــرازات 
األحــدث منهــا لتوفــر مزيــداً مــن القوة مــع أحدث 
التقنيــات وأعلى مســتويات الديناميكية إلى جانب 
ملســات التصميــم التــي تؤكــد علــى صلتهــا الوثيقــة 
بعائلــة بورشــه مــن خالل العديد مــن العناصر في 

األمام واخللف.
فــي  أساســية  ســيارة  باناميــرا  كانــت  ولطاملــا 
مجموعة ســيارات بورشــه منذ العام 2009، حيث 
جتمع بن أداء سيارات الكوبيه الرياضية والراحة 
الفائقــة لســيارات الصالــون كبيــرة احلجــم. وتوفر 
أقــوى  أداًء   S E-Hybrid توربــو باناميــرا  ســيارة 
بفضــل محــرك V8 اجلديــد ســعة 4 ليتــرات مــع 
شــاحن التوربــو املــزدوج بقــوة 700 حصــان متــري 
)514 كيلــووات(، مــا يجعلها الطــراز األقوى ضمن 

مجموعة طرازات باناميرا.
وقــال ســلمان جاســم الدرويــش، رئيــس مجلــس 
وصــول  علــى  معلقــاً  التنفيــذي  املديــر  و  االدارة 
باناميــرا اجلديــدة: »ســيارة  مــن  األولــى  الدفعــة 
باناميــرا هــي منــوذج مثالــي يحــدد معاييــر األداء 
لســيارات الصالــون وقــد كانــت لهــا مكانــة كبيــرة 
فــي عائلــة بورشــه منــذ اليــوم الــذي مت إطالقهــا 
فيــه قبــل عشــر ســنوات. ومــع مجموعــة طــرازات 
2021، تقــدم باناميــرا اجلديــدة مجموعــة أوســع 
مــن الطــرازات التــي تأتي مجهــزة مبحرك V6 أو 
V8 مــع شــاحن التوربــو املــزدوج وكفاءة الســيارات 
الهجينــة باإلضافــة إلــى نظــام الدفــع الرباعــي أو 
الدفع اخللفي فقط. لقد صممت باناميرا اجلديدة 
لتوفر أعلى مســتويات املتعة للســائق والركاب على 

حد سواء«.
أنظمة دفع قوية

تتميز باناميرا توربو S E-Hybrid اجلديدة بعزم 
دوران يبلــغ 870 نيوتــن متــر، مــا يجعلهــا أقــوى 
طــراز فــي املجموعــة، حيــث جتمــع بــن محــرك 
V8 ســعة 4 ليتــرات بقــوة 571 حصــان متــري مــع 
محــرك كهربائــي بقوة 136 حصان متري مدمج 
بورشــه  مــن  القابــض  ثنائــي  احلركــة  ناقــل  فــي 
باســتطاعة  وبطاريــة  ســرعات  بثمانــي   )PDK(

الســيارة  اســتهالك  ويبلــغ  ســاعي.  كيلــووات   17.9
للوقــود داخــل املدينــة وخارجها 2.7 لتــر/100 كم، 
فيمــا تتســارع من الســكون إلى 100 كم/ســاعة في 
3.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 315 كم/ساعة.

محرك مطور
ُطور محرك V8 سعة 4 ليترات بقوة 630 حصان 
باناميــرا  فــي  املســتخدم  كيلــووات(   463( متــري 
توربو S مع شاحن التوربو املزدوج في فايساخ ومت 

تركيبه بالكامل في زوفنهاوزن. وميكن للســيارة 
بفضــل هــذا احملــرك أن تتســارع مــن الســكون إلــى 
100 كم/ســاعة فــي 3.1 ثانيــة، وأن تصل إلى نفس 
 Turbo الســرعة القصوى التي تصل إليها باناميرا

.S E-Hybrid
وتنتقــل هذه القوة الهائلة إلى الطريق عبر أحدث 
نســخة مــن نظــام التحكــم بالتعليــق النشــط مــن 
بورشــه الــذي يتحكــم فــي نظــام التعليــق الهوائــي 

ثالثــي احلجــرات، إلــى جانــب التحســينات التي مت 
إدخالهــا على نظــام التحكم الديناميكــي الرياضي 
بالشاســيه مــن بورشــه ونظام توجيــه العزم بالس 

من بورشه.
املــزدوج  التوربــو  شــاحن  مــع   V8 محــرك  أمــا 
مت  فقــد   GTS باناميــرا  ســيارة  فــي  املســتخَدم 
تعزيــزه مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى توصيــل 
الطاقــة. وتبلــغ قــوة احملــرك 480 حصــان متــري 

بفــارق  أي  متــر،  نيوتــن  و620  كيلــووات(   353(
يزيد 20 حصان متري )15 كيلووات( عن النسخة 

السابقة من نفس الطراز.
ــز كل مــن باناميــرا وباناميــرا 4 اجلديدتــن  وجُتهَّ
مــع  األســطوانات  سداســي  املألــوف   V6 مبحــرك 
شــاحن التوربــو املــزدوج ســعة 2.9 لتــر بقــوة 330 
حصــان متــري )243 كيلووات( وعزم دوران 450 

نيوتن متر.

البُـراق للسيـارات
تدشــن بورشــــه باناميــــرا في السوق القطري

تتميز بقوة إضافية وجاذبية استثنائية ...

سلمان الدرويش: السيارة صممت لتوفر أعلى مستويات املتعة للسائق والركاب


