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تستحق األفضل ..

لقب بـ »دراكوال« مصاص البنزين من السيارات 
كان  منازلهم،  أمام  املنطقة  أهالي  يتركها  التي 
دراكوال  قناع  مرتدياً  الليل  ستار  حتت  يخرج 
ومالبس سوداء، ويتسلل إلى خزان السيارة ويضع 
خرطوًما بداخله، ليشفط أو ميتص البنزين، ثم 
يضعه في جالون بالستيكي، ويسكب ما جمعه 
ظل  سيارته،  خزان  داخل  جيرانه  سيارات  من 
»كوكا«  لـ  حبه  فضحه  حتى  سنوات  ذلك  على 
بجنون  عشقها  هذا  ومع  احلي-  عوانس  -أقبح 
واعترف لها بفعلته ففضحته أمام مختار احلي، 
وحصلت على جائزة وشهرة مكنتها من الزواج 
وحكم  احلي-  مختار  -ابن  القدمي  حبيبها  من 
بـ »دراكوال  امللقب  األهالي على بطرس فالدميو 
مقاطعة  خارج  بالنفي  البنزين«  مصاص 
سيغيوشوار الرومانية، مسقط رأس أشهر حكام 
بدراكوال  امللقب  الثالث«  »فالد  1456م  الرومان 
التي تعني بالرومانية »ابن التنني« وتغّير معناها 
بعد أكثر من 600 عام إلى ابن الشيطان وحتديًدا 
فيلم  إلى  الدماء  مصاص  قصة  حتولت  عندما 
صامت بعنوان »نوسفيراتو« 1922 بطولة املمثل 
األملاني »ماكس شريك« أول من أدى شخصية 
دراكوال في تاريخ السينما، وتعود شهرة أسطورة 
الفاحت« حيث  القائد »محمد  إلى  األمير دراكوال 
كانت تخضع إمارة  سيغيوشوار الرومانية حتت 
النفوذ العثماني، وكان األمير فالد الثالث الشهير 
 100 بقتل  وقام  مترده  أعلن  قد  »دراكوال«  بـ 
جندي عثماني على اخلازوق ومّثل بجثثهم على 
طول الطريق من قمة اجلبل، حيث قْصر احلكم 

علم  وعندما  املطحون  الشعب  عامة  بيوت  إلى 
ضخم  جيش  بتجهيز  أمر  الفاحت  محمد  القائد 
بقتل  اجليش  قائد  وأمر  دراكوال  إلى  وأرسله 
فعله  مبا  أسوة  اخلازوق  على  وجنوده  دراكوال 

وقد كان.
ظل قْصر دراكوال مهجوًرا حتى روي عنه الكثير 
لم  دراكوال  أن  أشهرها  الكاذبة،  األساطير  من 

ميت بل حتول إلى مصاص للدماء.
وأكد هذا ما وثقته مخطوطات أملانية عن دموية 
معارضيه  من  ألًفا   30 نحو  أعدم  الذي  دراكوال 
باخلوازيق، ويُقال إنه تناول غداءه وسط اجلثث 

املتعفنة وغمس خبزه في دمائهم.
بني  من  األولى  األسطورة  هو  دراكوال  يكن  لم 
سبقه  بل  اخللود،  أجل  من  الدماء  مصاصي 
الكيميائي جيليس دي رايس في القرن اخلامس 
عشر الذي عكف سنوات على دراسة مخطوطات 
كيميائية  مواد  باستخدام  األسود،  السحر 
أمالً  طفل،  ثالثمئة  من  أكثر  بدماء  ممزوجة 
في التوصل إلى سر اخللود! والغريب أنه بالرغم 
من فشل كل جتاربه إال أن طائفة آمنت بفكرته، 
وأعلنت يوم موته عيًدا للطائفة، يحتفل أفرادها 
بعض  إن  حتى  اخللود،  عام  ببداية  العالم  حول 
أنيابهم  بخلع  يقومون  اخلرافة  هذه  معتقدي 

احلقيقية وتركيب أنياب الذئاب.
على الرغم من عدم وجود كل هذه اخلزعبالت 
في دول اجلامعة العربية إال أننا وبال فخر مازلنا 
للسيارة حرام أم  املرأة  نتجادل حول هل قيادة 

حرام... هذا واهلل أعلم.

سيارة دراكوال.!
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فورد العاملية تكرم املانع للسيارات

فيراري
تسجل أرقام قياسية 
لعدد الطلبات في 
الربع األول 

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



STARTING FROM

QAR 179,000 
F150 XLT  CHROME

إف 150  - اكس ال تي - كــروم

ابـتـداء مــــن

+974 5578 4448Ford.Qatar

www.almanamotors.com.qa

Ford Qatar

4448 9922



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
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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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 QX60 أعلنت شــركة إنفينيتي، عن كشــفها لطراز كروس أوفر
اجلديــد كليــاً للعام 2022، ويضم الطراز اجلديد كلياً الذي القى 
إقبــاالً كبيــراً فــي طرازاتــه الســابقة، مقصــورة فاخــرة مصنوعة 
مــن اجللد الطبيعي، وأحدث التقنيات الرقمية، وأنظمة إضاءة 
للمقصورة متطورة واستثنائية، حيث من املتوقع أن يتوفر هذا 
الطــراز فــي ســوق أمريكا الشــمالية خالل موســم خريف 2021، 

ثم يليها باقي األسواق الرئيسية للشركة حول العالم.
ويواصــل طــراز كــروس أوفــر ذو ثالثــة صفــوف مقاعــد متيــزه 
مــن خــالل تصميمــه العصري واالنســيابي، واملقصــورة الداخلية 

الســالمة  وأنظمــة  التقنيــات  عــن  فضــالً  واملريحــة،  الفاخــرة 
املتطورة، وسيتم الكشف عن تفاصيل السيارة خالل احلفل. 

الرئيــس لشــركة إنفينيتــي موتــور احملــدودة فــي  املقــر  يقــع 
مدينــة يوكوهامــا اليابانيــة، إلــى جانــب عمليــات الشــركة في 
جميــع أنحــاء العالــم مبا في ذلــك املكاتب اإلقليميــة املوجودة 
في األمريكتني والصني وأســواق إنفينيتي الدولية التي تتخذ 
مــن دبــي مقراً لهــا. وتُصنع مجموعة الســيارات الفاخرة من 
إنفينيتــي حاليــاً فــي مصانــع منتشــرة فــي اليابــان والواليــات 

املتحدة األمريكية والصني.

خــالل حفــل عاملــي يقام 23 يونيــو ...

إنفينيتي تكشف النقاب عن طراز 
كروس أوفر QX60 اجلديد كليا

السيــارات الوطنيــة
تواصـل دعم االعمال بشاحنات وباصـات هيونـداي

شاحنـات وباصـات تعـزز مـن اعمالكــم ...

بــرزت العالمــة التجارية هيونداي في االســواق 
العامليــة ســريعا كمصنــع عاملــي للشــاحنات ، مــع 
فلســفة فــي التصمميــم تؤكد على ثــالث عوامل 
ســاعدت كثيــرا في  ان ترتقي تلــك العالمة الى 
تلــك املكانــه العامليــة ، وتتمثــل تلــك العوامل في 
قمــة اآلداء العالــي واملوثوقيــة  واإلقتصــاد فــي 
اســتهالك الوقــود .  إن اهــم مــا مييــز هيونــداي 
عــن غيرهــا  مــن العالمــات التجاريــة املعاصرة 
هــو اجلمع بني تلــك العوامل الثالث في تصميم 
موتــورز  هيونــداي  شــركة  تتمتــع  لــذا   ، واحــد 
بســمعة عاملية كشــركة ُمصنعة عاليــة اجلودة ، 
قادرة وبشكل فريد على اجلمع بني تكنولوجيا 
وفــي   ، الصــارم  والتصميــم  الفعاليــة  التصنيــع 
عالــم تبــرز فيه اهميه الوقت ، فقد مت تصميم 
شــاحنات هيونداي التجارية بشــكل موثوق على 
أنهــا شــاحنات اقتصاديــة مــن الدرجــة االولي ، 
فهــي ببســاطة قــادرة علــى حتمــل العمــل علــى 
مــدار الســاعة ، وحتمــل اقصــى احلموالت حتى 
في ظل ظروف الطرق الوعرة والقاسية ، فقد 
ارتكــز تصميمهــا علــى  تقليــل الوقــت وخفــض 

التكاليف . 
شريك موثوق به

بفضــل مبيعاتهــا الراســخة و خدمــات مــا بعــد 
البيــع املميــزة بدولة قطر، عالوة على املنهجية 
بالدرجــة  العمــالء  علــى  تركــز  التــي  املنســجمة 
الســيارات  شــركة  ســاعدت  فقــد  الرئيســية، 
الوطنية  » املوزع احلصري لشــاحنات وباصات 
شــاحنات  فــي صعــود    « قطــر  فــي  هيونــداي 
هيونداي إلى مركز مرموق في سوق السيارات 
القطــري، لتســطر اســم هيونــداي كواحــدة مــن 
العالمات التجارية األكثر شعبية وموثوقية في 
مختلــف قطاعــات األعمال مثــل البناء وصناعة 
النفط والنقل ، وصناعة املواد الغذائية وغيرها.
حافلــة هبونداي يونيفرس ... متيز فريد طوال 

الطريق  
تتميــز حافلــة  هبونــداي يونيفــرس مبواصفات  
قيــادة  جتربــة  توفــر  الدقــة   عاليــة  قياســية 
ممتــازة وراحــة قصوى للركاب، تتســع احلافلة  
لـ 45 راكبًا مبا في ذلك السائق  ، لذا فهي متثل 
اخليــار االمثل الــذي يوفر الرفاهية الفائقة في 
نقــل الــركاب. يضمــن األداء الديناميكي حملرك 

وأنظمــة القيــادة والتعليــق والفرامــل أداًء قويًــا 
وفعــااًل أثنــاء القيادة السلســة ، مع ضمان توافر  
مساحة تخزينية كبيرة  اثناء السفر جتعل من 
جتربــة الســفرجتربة فريــدة طــوال الطريــق ، 
كما توفر حافلة هيونداي يونيفرس راحة تامة  
وفائقة اثناء السفر.من خالل التكييف الداخلي 
ونظــام التدفئــة  للحفــاظ علــى درجــة حــرارة 

ثابتة اثناء السفر والرحالت الطويلة .
مت جتهيزهــا بنظــام التعليــق الهوائــي ، نظــام 
اجليــل القــادم ، كمــا يوفــر نظــام NVH، نظام 
التحكــم في الصوت والضوضاء معايير جديدة 
في راحة الركاب من خالل االســتخدام االمثل 

فــي  الصــوت  لتخفيــف  اجلــودة  عاليــة  للمــواد 
املناطق احلرجة .

حافلــة هيونداي كاونتي ...شــريكم األفضل في 
التنقل

توفــر احلافلــة كاونتى من هيونــداي 23 مقعدأ 
بنوافــذه  األملــس  اخلارجــي  الغطــاء  ياتــي   ،
مــن  فريــد  تصميــم  فــي  املتدفقــة  البانوراميــه 
الراحــة  اقصــى درجــات  بذلــك  لتوفــر   ، نوعــه 
للــركاب ، اضافــة الــى املرايــا اخلارجيــة العملية 
من اجل رؤية ممتازة وشــاملة ، تضم احلافلة  
نظام تكييف ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة  .

سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء

توفر سلسلة هيونداي اتش دي ديناميكية وقوة 
آداء للشــاحنات اخلفيفــة واملتوســطة  احلجــم ، 
حيــث تتميــز بجــودة التصميــم وقمــة املوثوقية 
، لــذا تعــد سلســلة هبونــداي اتــش دي الســيارة 
املثاليــة لتلبيــة الطلــب املتزايد علــى اعمال النقل 
بالشــاحنات  ، متــر سلســلة شــاحنات هيونــداي 
HD مــن خــالل العديــد مــن االختبــارات لتكون 
املتانــة واالداء  ناحيــة  بــني فئتهــا مــن  االفضــل 

والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

توفر سلسلة  هيونداي اتش دي واحدة من أكثر 
الســيارات أمانًــا وأكثرهــا راحــًة ، فهــي تعطيك 

احساس بأن هناك تواصل بني السيارة وقائدها  
، ميثــل تصميــم مفتــاح لوحــة اجهــزة القيــاس 
حتكــم اكثــر،  كمــا انــه الســهل جــدا الدخــول الى 
مقصــورة القيــادة  ، كمــا مت تصميــم مقابــض 
األبــواب فــي املــكان االمثــل  األمثــل ليســهل مــن  
اســتخدامها ، اضافــة الــى  إضــاءة داخليــة قوية 
ومســاحة  للتخزيــن.، لــذا تظل هيونــداي دائًما 

في املقدمة .
القوة واملوثوقية

واملعدلــة  املتقدمــة  الديــزل   محــركات  متــزج 
مــن هيونــداي  بــني قــوة اآلداء واملوثوقيــة وقوة 
التحمل اإلســتثنائية ،والذي جعل من شاحنات 

هيونداي تتبوأ مكانا مرموقا في عالم األعمال 
الشاقة  

أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق
مت تطوير  سلســلة شــاحنات هيونداي اتش دي  
لضمــان األمان التام.علــى الطرقات ، فمبجرد 
قيادتــك لشــاحنات هيونــداي يشــعر املــرء حتمــا 
فــي  الســالمة  منظومــة  تتثمــل  البــال.  براحــة 
هيونــداي  فــي تلــك االطــارات القويــة واملتينــة  
نظــام  الــى  اضافــة   لإلعجــاب،  مثيــر  بشــكل 
التعليــق املعقد جــدا  مصنوع من الفوالذ الصلب  
توفــر  ، كمــا   الفائقــة  التوقــف  قــوة  أجــل  مــن 
هيونــداي نظــام كوابــح مانع لإلنــزالق  ومكابح 
فرامــل أماميــة و خلفيــة كخيــارات موجــودة 

وذلك  من أجل  ضمان األمان وراحة البال .
سلسلة EX- قوة ديناميكية 

وتعد اول سلسلة كاملة التغيير منذ ان طرحت 
شــركة هيونــداي موتورز )Mighty II( سلســلة 
النســخة  وتتميــز   ،  1998 عــام  فــي  دي  اتــش 
اجلديــدة بتوفيــر راحة افضل للــركاب ، اضافة 
الى املتانة والسالمة مقارنة بالتسخة السابقة .

ميكنــه  محــرك  علــى   The Mighty يحتــوي 
إنتــاج طاقــة رائعة تبلغ PS / @ 2700 دورة في 
الدقيقــة مــع 38 كيلــو جــرام- متــر )372 نيوتــن 
متــر( @ 1800 دورة فــي الدقيقــة مــن عــزم 
الــدوران. كمــا يوفــر كفــاءة أفضــل للوقــود أثناء 

التشغيل بتكاليف صيانة منخفضة.
Fluidic Sculpture تصميم

ويعد فلسفة التصميم لشركة هيونداي موتورز 
صممــت  وقــد   ، الطبيعــة  مــن  مســتوحي   ،،
لذلــك  طبقــا   Mighty هيونــداي  شــاحنات 
الديناميكيــة  احلركــة  بذلــك  لتوفــر  التصميــم 
والكفاءة  وتعد هيوندايMighty هي الشــريك 
التجــاري املثالــي ، وهــي العمــود الفقري متعدد 
االســتخدامات اجلاهزة للتعامل مع أي وظيفة 
شــاقة ، كبيــرة كانت أم صغيــرة. ميكن تكييف 
نســخة الهيكل  بســهولة مع التطبيقــات املتنوعة 
مــن خــالل حتريــك احملــرك واجلــزء اخللفــي 
مــن الكابينــة لألمام مبقدار 50 مم ، مما يوفر 
احلــد األقصــى ملســاحة ســطح التحميــل ويزيــد 
مــن مجموعــة أطــوال قاعــدة العجــالت بحيــث 

ميكنك اختيار احلجم املثالي لعملك.
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فيـراري
تسجل أرقام قياسية لقائمة
عدد الطلبات في الربع األول 

صافــي إيــرادات بزيــادة %8.5

أعلنــت عالمــة فيــراري االيطاليــة عن النتائج التي حققتها الشــركة ورؤيته للمســتقبل، قال جون 
إلــكان، رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي باإلنابة: »تبّشــر هذه االنطالقــة القوية باخلير 
للفتــرة املتبقيــة مــن عــام 2021 وهــي تعكــس املرونــة التــي يّتســم بهــا منــوذج أعمالنــا واجلهــود 
االســتثنائية التــي يبذلهــا الســيدات والســادة العاملــون لدى فيــراري. وبالنظر إلى املســتقبل، نتوّقع 
أن اخلطوات احلذرة التي اّتخذناها عام 2021 ونواصل باّتخاذها عام 2021 للتأقلم مع النفقات 
اســتجابة حلالــة الطــوارئ التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19، أن تؤّجــل حتقيــق أهدافنــا احملــّددة 
لنهاية عام 2022. ومع ذلك، نحن نؤمن بأّن سجل الطلبات الالفت والطرازات اجلديدة الرائعة 

التي نعتزم إطالقها في السنوات املقبلة توفر قاعدة قوية نبني عليها مستقبلنا الطموح«.
بلغ إجمالي الســيارات املشــحونة 2,771 وحدة في الربع األّول من عام 2021، مع زيادة بلغت 33 
سيارة أي ما ميّثل 1.2% مقارنة بالنتائج اجلّيدة التي مّت حتقيقها في الربع السابق من السنة على 

الّرغم من تأثيرات وباء كوفيد-19 على األعمال.
ذلــك، وارتفعــت مبيعــات الطــرازات املجّهــزة مبحــّركات V8 )8 أســطوانات( بنســبة 8.1% بينمــا 
انخفضت مبيعات السيارات املجّهزة مبحّركات V12 )12 أسطوانة(  بنسبة 19.6%. أّما السيارات 
التي مّت تســليمها خالل الربع األّول فكانت مبعظمها من عائلة ســيارات »إف 8« و«812 جي تي 
إس«. وال يزال طرازا إس إف 90 سترادالي وفيراري روما يحققان تقّدماً الفتاً بينما مّت التوّقف 
تدريجيــاً عــن إنتــاج عائلــة طــرازات »488 بيســتا« وفيــراري بورتوفينــو. واســتمر تســليم فيــراري 

مونزا SP1 وSP2 مبا يتماشى مع تخطيط اإلنتاج.
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حصــدت شــركة املانــع للســيارات علــى عــدة 
جوائز تكرمياً على جهودها املتواصل لتعزيز 
رضــا ووالء عمالء وعشــاق عالمــة فورد في 
الســوق القطــري وتتويجاً للتعــاون املثمر بني 
الشــركة وعالمــة فــورد العامليــة  وذلــك مــن 
خالل اعالن وحدة أعمال األســواق املباشــرة 
املوزعــني  أســماء  عــن  فــورد  شــركة  لــدى 
الفائزين بجوائز البرنامج السنوي لـ »جائزة 
و«جائــزة  فــورد«  إدارة  مجلــس  رئيــس 
رئيــس فورد للخدمــات واملبيعات«، املصمم 
خصيصــاً لتكــرمي شــركاء التوزيــع املتميزين 
العمــالء  وجتــارب  العمليــات  تقــدمي  فــي 

االستثنائية خالل عام 2020.

وبهذه املناسبة، قال راندي كريجر، رئيس 
األســواق املباشــرة لدى فورد: »تعد ’جائزة 
و«جائــزة  فــورد‘  إدارة  مجلــس  رئيــس 
مــن  واملبيعــات«  للخدمــات  فــورد  رئيــس 
أبــرز اجلوائز املرموقة التي تقدمها شــركة 
فورد لشركائها من املوزعني سنوياً. وميثل 
برنامــج اجلوائــز منصــة لتكــرمي املبــادرات 
واألداء املتميز لشركائنا خالل العام السابق، 
إضافــة إلــى التعبيــر عــن شــكرنا وتقديرنــا 
للجهود التي يبذلها املســاهمون الرئيســيون 
املباشــرة لضمــان رضــا  فــورد  أســواق  فــي 
أســرة  إلــى  انتمائهــم  وترســيخ  العمــالء 
فــورد الكبيــرة، وتعزيــز والئهــم ودعمهــم 

املتواصــل لعالمتــي فــورد ولينكــون«. ولقد 
تقدم بالشــكر و التقدير إلى كل من الســيد/ 
بــدر عمــر املانع )املديـــر التنفيــذي ملجموعة 
املانــع ( و الســيد / طــارق عمــر املانــع )املديـــر 
دنــس   / الســيد  و  املانــع(  ملجموعــة  املالــي 
أشــورت )املديـــر العــام لقطــاع الســيارات( و 
الســيد/ عامــر عمــر يحيــى )مديـــر التســويق 
ملجوعــة املانــع ( وذللــك علــي األداء املتميــز 

خالل العام 2020   
وقــد مّت إطــالق البرنامج الســنوي لـــ »جائزة 
رئيس مجلس إدارة فورد«  و«جائزة رئيس 
فورد للخدمات واملبيعات« للمرة األولى في 
املنطقــة في عــام 2016، ويهــدف إلى تقييم 

أداء املوزعــني اســتناداً ألعلــى مســتويات رضا 
العمالء اإلجمالي التي يحققونها ،وباملجمل، 
وعبــر وحــدة أعمــال األســواق املباشــرة لــدى 
شــركة فــورد ، مّت اإلعــالن عــن  الفائزيــن ، 
ومــن بــني اجلوائــز البالغ عددهــا 15 جائزة، 
حاز املوزع احلصري لسيارات فود في قطر 

) املانع للسيارات ( علي اجلوائز التالية : 
مجــال  فــي  العمــالء  رضــا  مســتويات  أعلــى 

)CVP( املبيعات
مجــال  فــي  العمــالء  رضــا  مســتويات  أعلــى 

)CVP( اخلدمة
)ASO( أفضل أداء في املبيعات

)ASO( أفضل أداء في خدمات قطع الغيار

هــذا وتواصــل شــركة املانع للســيارات  تقدمي 
ترتقــي  التــي  واخلدمــات  املنتجــات  أفضــل 
برضــا العمــالء وتعــزز والءهــم جتــاه أســرة 
قطــاع  الشــركة  تثــرى  كمــا  الكبيــرة  فــورد 
فافضــل  القطــري  الســوق  فــي  الســيارات 
الطــرازات التــي تناســب رغبــات العمــالء فــي 

كل الشرائح .
هــذا وقــد توجــه مجلــس ادارة املانع  بالشــكر 
املانــع  بشــركة  العاملــني  لــكل  والتقديــر 
للســيارات علــى جهودهــم املتميــز وســعيهم 
عــام  األفضــل دائمــاً خاصــة خــالل  لتقــدمي 
اســتثنائي ملــئ بالتحديــات والصعوبــات فــي 

ظل جائحة كورونا. 

فورد العاملية تكرم املانع للسيارات
تقديرا جلهودهم املتواصلة لتعزيز رضا ووالء العمالء

عبر البرنامج السنوي لـ )جائزة رئيس مجلس إدارة فورد( ...
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مازيراتي حتتفل مبرور 60 عاما
على انتصارات سيارتها الرياضية Tipo 61 في حلبة نوربورغرينغ

تستعد حلقبة جديدة في عالم سباقات السيارات ...

اجلــاري،  مايــو   28 فــي  مازيراتــي،  احتفلــت 
مبــرور 60 عامــاً على جناح ســياراتها الرياضية 
خــالل  مذهــٍل  انتصــاٍر  حتقيــق  فــي   61 تيبــو 
نوربورغرينــغ  ســباق  مــن  الســابعة  النســخة 
ســباق  وهــو  كيلومتــر(،   1000 )مســافة 
التحمــل الكالســيكي، والــذي اســتضافته حلبــة 
أملانيــا، وحظــي  فــي  نوربورغرينغ-نوردشــليف 

بإقبال جماهيري واسع خالل تلك السنوات. 
وأحــرزت ســيارة مازيراتــي تيبــو 61، بقيــادة 
ماســن جريجــوري ولويــد كاســنر، انتصاريــن 
ُمذهلــني، األول بعــد مضــي عــاٍم واحــد فقــط 
علــى إحرازهــا النصــر فــي ســباق عــام 1960، 

بقيادة السائق موس إلى جانب دان جورني. 
وتكرمياً لتلك االنتصارات والســيارات املشــاركة 
مازيراتــي  ســيارة  طــالء  مت  حتقيقهــا،  فــي 
التــي  اخلارقــة،  الرياضيــة  ســترادالي   MC12
بدايــة  مــع  النظيــر  منقطعــة  بشــهرة  حظيــت 
العقــد األول لأللفية، باللونني األبيض واألزرق، 
حيــث ســّلمت هــذه الســيارة الصــدارة إلى طراز 
خطــوة  فــي  كليــاً،  اجلديــد   MC20 مازيراتــي 
مشــهد  إلــى  مازيراتــي  لعــودة  بقــوة  ســتُمهد 
التــي لطاملــا كانــت جــزءاً  الســباقات احلماســية 

محورياً من هويتها األصيلة. 
األكثــر شــهرة ضمــن  تيبــو 61  وكانــت ســيارة 
سلســلة تضم خمســة طرازات صممها املهندس 
 Birdcage جوليــو ألفيــري؛ حيــث حملت لقــب
واملكــّون  املُعقــد  االســتثنائي  هيكلهــا  بفضــل 
فــي  فــوالذي حُتاكــي  أنبــوب  مــن حوالــي 200 
أســلوب  وســاعد  الطيــور.  قفــص  تصميمهــا 
التصميم على توفير هيكٍل أكثر صالبة وأخف 

األخــرى  الســباقات  بســيارات  مقارنــة  وزنــاً 
حينهــا، ما جعل منها الســيارة الرياضية املثالية 
واألفضل لعشــاق الســباقات باســتخدام سياراٍت 

ذات محرك وسطي ودفع خلفي.
وبــدأت مازيراتــي بتطويــر طــراز تيبــو 60 فــي 
مــارس 1959، ولكــن تغّير اســم الطــراز بحلول 
 61 تيبــو  إلــى  العــام  نفــس  مــن  نوفمبــر  شــهر 
ليتوافق مع اللوائح الفنية املطلوبة للمنافسة في 
ســباقات لومان 24 ســاعة. وفي ضوء ذلك، مت 
تعديــل إزاحــة احملــرك املــزّود بأربع أســطوانات 
إلى 2900 ســم مكعــب، وأصبحت قّوة احملرك 
250 حصــان عنــد 7000 دورة بالدقيقة. ورغم 
ذلــك، احتفظت الســيارة بنفس احللول املبتكرة 
والتصميم الفريد في طراز تيبو 60، ولكن مع 
زيادة وزن الهيكل من 570 إلى 600 كغ، ورفع 
السرعة القصوى من 270 إلى 285 كم/ ساعة. 
ومتيزت ســيارة تيبو 61 باســتهالكها املنخفض 
الهائلــة حملركهــا،  للوقــود رغــم الطاقــة  نســبياً 
ســباقات  فــي  حيويــاً  عامــالً  يشــّكل  مــا  وهــو 
التحمــل، األمــر الــذي أتــاح تقليــل عــدد مــرات 

التزود بالوقود. 
وهيمــن طــرازا تيبــو 60 وتيبــو 61 بقــوة علــى 
ساحة السباقات الدولية بعد ثالث سنوات فقط 
مــن بــدء إنتاجهمــا بــني عامــي 1959 و1961، 
بفضــل محركهمــا القــوي وســرعتهما العاليــة، 
مــا أتــاح لهمــا حصــد سلســلة مــن االنتصــارات 
االنتصــارات  مســيرة  ومواصلــة  االســتثنائية 
العريقــة لعالمــة مازيراتــي، التــي تســتعد حاليــاً 
للعــودة مجــدداً إلــى مشــهد ســباقات الســيارات 

.MC20 من خالل طرازها اجلديد مازيراتي

توفــر شــركة ناصر بــن خالد للســيارات، الوكيل 
العــام املعتمــد ملرســيدس-بنز فــي قطــر، قطــع 
الغيار األصلية واملعتمدة لشــاحنات مرسيدس-
بنز من خالل برنامجها اجلديد اخلاص بقطع 

غيار الشاحنات الذي أطلقته مؤخراً.
ويوفــر البرنامــج اجلديــد ملــالك الشــاحنات حالً 
شــاحناتهم  لصيانــة  التكلفــة  منخفــض  مثاليــاً 

بطريقة موثوقة ومعتمدة.
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، 
املديــر التنفيــذي لقطاع الســيارات في مجموعة 

شــركات ناصــر بــن خالــد: »توفر شــركة ناصر 
بــن خالــد للســيارات أحــدث حلــول مرســيدس-
عمالئهــا  خلدمــة  القطــري  الســوق  فــي  بنــز 
وزبائنهــا على الدوام. وتعتبر اخلدمة اجلديدة 
احلــل  مرســيدس-بنز  شــاحنات  غيــار  لقطــع 
بطريقــة  أكتــروس  شــاحنات  لصيانــة  املثالــي 
عاليــة اجلــودة وبتكلفــة منخفضــة. ويعــد هــذا 
عمالئنــا  جتــاه  مســؤوليتنا  مــن  جــزءاً  األمــر 
وملساعدتهم على احملافظة على أداء شاحناتهم 
كل  فــي  جيــدة  بطريقــة  مرســيدس-بنز  مــن 

األوقات«.
تتميــز قطــع الغيــار املخصصة لسلســلة طرازات 
أكتــروس بجودتها العالية وميزاتها املرنة. وقد 
معاييــر  وفــق  عليهــا  واملصادقــة  اختبارهــا  مت 

مرسيدس-بنز املعروفة.
ويتــم طلــب وتركيــب قطــع غيــار مرســيدس-

بنــز مــن قبــل فنيني مدربني يتمتعــون مبعرفة 
وخبرة واسعة وشاملة، ويتبعون خالل عمليات 
اخلدمــة األنظمة واإلجراءات واملعايير املعتمدة 
مــن مرســيدس-بنز باإلضافــة إلى قطــع الغيار 

األصليــة واملوثوقــة. ويضمــن هــذا األمــر تقدمي 
أعلــى مســتويات اخلدمة والصيانــة لتعزيز أداء 
الشــاحنة وبتكلفــة معقولة مــا يقلل من احتمال 

وقوع أخطاء أو أعطال خالل عمل املركبة.
هــذا وتبنــي ناصــر بن خالــد للســيارات جناحها 
ومســتدامة  قويــة  عالقــات  علــى  مرتكــزة 
تزويدهــم  خــالل  مــن  القيمــني  عمالئهــا  مــع 

مبجموعــة واســعة مــن املنتجــات واخليــارات. 
للفخامــة  مرادفــاً  الشــركة  اســم  أصبــح  وقــد 
والعراقــة ويتميــز بتاريــخ حافــل مــن اجلــودة 
وتعمــل  الســوق.  فــي  والريــادة  اخلدمــة  فــي 
الشــركة دائمــاً علــى حتقيــق تطلعــات ورغبــات 
العمــالء وتقــدمي أداء يفــوق توقعاتهم. تأسســت 
الشــركة في عام 1957 وهــي املوزع املعتمد في 
العالــم  فــي  التجاريــة  العالمــات  ألرقــى  قطــر 
Mercedes- ،مرســيدس-بنز وهــي: 

AMG ومرسيدس-مايباخ.

ناصر بن خالد للسيارات
توفر قطع الغيار األصلية لشاحنات مرسيدس-بنز
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اجتــازت مــازدا جميع اختبارات معهد التأمني للســالمة 
 TOP SAFETY جائــزة  علــى  للحصــول  اهلهــا  ممــا 
PICK  وذلــك بعــد جناح الســيارة علــى تقييمات جيدة 
فــي اختبــارات التصــادم الصغيــرة مــن جانــب الســائق 
 TOP SAFETY PICK للتأهل للحصول على جائزة
، باإلضافــة إلــى اختبــارات التصــادم املعتدلــة األماميــة 
واجلانبيــة، وقــوة الســقف واصطدامــه بالــرأس، فضــالً 
التصــادم  اختبــار  فــي  املقبــول  أو  اجليــد  التقييــم  عــن 
الصغيــر مــن جانــب الراكــب األمامــي، كمــا يحتــاج إلــى 
تقييــم متفــوق للوقايــة مــن التصــادم األمامــي وتقييــم 
جيــد أو مقبــول للمصابيح األماميــة، وقد حازت مازدا  
الســتة  االختبــارات  جميــع  فــي  جيــدة  تقييمــات  علــى 
الصــادرة عــن معهد IIHS، وقد شــملت اجلائزة فئات 

CX9 ،CX5 ،CX30 ،CX3 ،6 مازدا
لتــك  للـــتأهل  صارمــه  لتقييمــات  مــازدا  وخضعــت 
اجلائــزة واحلصــول  علــى تقييمــات جيــدة بدايــة مــن  
اختبــارات التصــادم الصغيــرة من جانب الســائق للتأهل 
للحصــول علــى جائــزة TOP SAFETY PICK لعــام 
2021، اضافــة الى اختبــارات التصادم املعتدلة األمامية 
واجلانبيــة، وقــوة الســقف واصطدامــه بالــرأس، فضــالً 
التصــادم  اختبــار  فــي  املقبــول  أو  اجليــد  التقييــم  عــن 
الصغيــر مــن جانــب الراكــب األمامــي، كمــا يحتــاج إلــى 
تقييــم متفــوق للوقايــة مــن التصــادم األمامــي وتقييــم 

جيد أو مقبول للمصابيح األمامية، وقد 
الســتة، مبــا   IIHS اختبــارات  مــازدا جميــع  جتــاوزت  
مــن  الصغيــر  األمامــي  االصطــدام  اختبــار  ذلــك  فــي 
جانــب الســائق واالمامــي الصغيــر مــن جانــب الراكــب 
واالصطدام االمامي واجلانبي وقوة السقف واختبارات 

مساند الرأس.
 TOP SAFETY جائــزة  علــى  للحصــول  وللتأهــل 

PICK + لعــام 2021، يجــب أن حتصــل الســيارة علــى 
تصنيفــات جيدة في هذه االختبارات الســتة، باإلضافة 
إلــى تصنيــف أعلى فــي الوقاية من االصطــدام األمامي 

وتصنيف جيد للمصابيح األمامية.
وبتلــك املناســبة علــق متحــدث عن مــازدا بقوله » نحن 
فخــورون بــأن نكون أفضل متلقني للجوائز لعام 2021 

.IIHS TOP SAFETY PICK من
واضاف بقوله »إنه إجناز كبير وينبع من التزامنا جتاه 
عمالئنــا ». »فنحــن دائمــا مــا نضعهــم فــي املقدمــة  ، 
وتلتزم مازدا بتوفير أحدث تقنيات األمان ، مما مينح 

عمالئنا جتربة قيادة أكثر إمتاًعا وثقة”.
مــن  عــدداً  ســينس«  آكتيــف  »آي  تكنولوجيــا  تتضمــن 
األنظمــة والتقنيــات املتطــورة، تتيــح بشــكل فاعــل فــي 
حتســني أداء توقع املخاطر، فضالً عن مســاعدتها لقائد 
املركبــة فــي تفــادي الوقــوع بهــا، مــع »نظــام التحذيــر 
الكشــف  مهــام  يتولــى  الــذي  األماميــة«  العوائــق  مــن 
عــن احتماليــة وقــوع تصــادم وشــيك، مــع إصــدار تنبيه 
صوتــي، وآخــر مرئــي يظهر على مجموعــات العدادات 
خلف عجلة القيادة، يتوليان مهام تنبيه السائق لتفادي 
االصطــدام، ولتتشــارك الشاشــة ذاتهــا، وأســلوبا التنبيــه 
الصوتــي واملرئــي، مع مخــارج ثاني أنظمــة وتكنولوجيا 
الســالمة، وهــو »نظــام التحذيــر مــن مغــادرة املســلك« 
الــذي  الطريــق،  أســطح  عالمــات  متييــز  علــى  القــادر 
عــادة مــا ينشــط تلقائيــاً عنــد اكتشــافه أي محاولة غير 
مقصودة النحراف الســيارة عن حارة الســير التي تسير 

بها.
ويعــد نظــام » أي اكتــف ســينس »  عبــارة عــن مظلــة 
التــي  املتقدمــة  األمــان  تقنيــات  مــن  سلســلة  تغطــي 
تســتخدم أجهــزة الكشــف مثــل الــرادارات والكاميرات. 
وهي تشــمل تقنيات األمان النشــطة التي تدعم القيادة 

األكثــر أمانًــا مــن خــالل مســاعدة الســائق علــى التعرف 
علــى املخاطــر احملتملــة ، وتقنيــات األمان قبــل التعطل 
التــي تســاعد علــى جتنب االصطدامات أو تقليل شــدتها 
فــي املواقــف التــي يتعــذر فيهــا جتنبهــا. تشــمل تقنيــات 
السالمة املتقدمة من مازدا i-Activsense دعم فرامل 
املدينــة الذكيــة املتقدمــة مع الكشــف عن املشــاة ، ودعم 
الفرامــل الذكيــة مــع التحذيــر مــن االصطــدام ، ودعــم 
الفرامــل الذكيــة ، ، ومراقبــة البقعــة العميــاء مــع تنبيــه 
خلفــي حلركــة املــرور نظــام حتذير مع نظام املســاعدة 
علــى احلفــاظ علــى القيــادة ، ونظــام اإلضــاءة األمامية 

املتكيف ، والتعرف على إشارات املرور.
هذا ويعد معهد الـــتأمني للسالمة على الطرق السريعه 
منظمة غير حكومية اوروبية تعمل على تقييم وسائل  
االمــان الســتة فــي  الســيارات وتتبــع مواصفــات صارمة 

بهذا الشأن . 
 تعــد شــركة الســيارات الوطنيــة هــي الوكيــل احلصــري 
لســيارات »مــازدا« فــي دولــة قطــر علــى مــدار األربعــة 
عقــود املاضيــة. ويُعــرض اجليــل اجلديــد مــن ســيارات 
»مــازدا« فئتــي ســيدان وكــذا فئات الدفــع الرباعي، في 
الوقــت احلالــي فــي صالــة ســيارات »مــازدا« املتطــورة 

الكائنة في شارع النصر.
وقال الناطق باســم »مازدا« في معرض طرحه فئات 
موديــل 2021 املتوافــرة مــع أقصــى معاييــر الســالمة: » 
كل ســيارة مازدا  تســتلهم اإلحساس باحلركة والسرعة 
بفضــل مجموعــة مــن املهندســني واملصممــني املهــرة«. 
وتنعكــس فلســفة تصميــم »روح احلركــة« التــي يطلــق 
عليهــا »كــودو« في اخلطوط الهوائيــة الديناميكية التي 
تهــب احليــاة إلــى الســيارة. ويجســد تصميــم »مــازدا« 
اجلمــال الديناميكــي للحيــاة، جنبــا إلــى جنــب مــع قــوة 
وأناقــة حيــوان مفتــرس حينمــا ينقــض علــى فريســته. 

وهذا هو جوهر »شكل احلركة« كما تتصوره »مازدا«، 
وسر تفرد سياراتها في سوق مختلفة«.

اشعر مبتعة القيادة: تقنية »سكاي أكتيف«
املــزودة بهــا  تســهم تقنيــة »ســكاي أكتيــف« املتطــورة 
»مازدا« في حتســني كفاءة أداء الســيارة، وإتاحة متعة 
قيادة في الوقت نفســه، فال شــك في أن احلصول على 
متعة قيادة دون مجهود يًذكر يجعلك تشعر باحلياة!

حلول بارعة حتقق طفرات
لشــعور،  وفقــا  ســياراتهم  »مــازدا«  مهندســو  يصمــم 
اليقــني  علــم  يعلمــون  وهــم  ملواصفــات.  طبقــا  وليــس 
أنهــم ميضــون فــي املســار الصحيــح، ويشــعرون بثمــرة 
مجهوداتهــم حينمــا تبدو الســيارة وكأنها قد عادت إلى 
احليــاة، وقلــب كل ســيارة »مــازدا« هــو محركهــا- قوة 

حياتها.
وتبحــث »مــازدا« دائمــا وأبــدا عــن ســبل لزيــادة كفــاءة 
محركاتهــا دون التضحيــة بعامــل األداء. وفيمــا يتخلــى 
معظــم عالــم الســيارات عــن حتديث محــرك االحتراق 
مســاحة  ثمــة  تــزال  ال  أنــه  »مــازدا«  تعتقــد  الداخلــي، 
إلدخــال تطويــرات. ولعــل هــذا هــو االنهمــاك فــي رفــع 
املســتمرة  التحســينات  إدخــال  الكفــاءة عبــر  مســتويات 
هــو مــا يقــود إلــى حتقيــق بعض الطفــرات في ســيارات 

الشركة اليابانية.
تصميم »كودو«- نفخ الروح في السيارة

يهــب  الــذي  الــروح  حركــة  تصميــم  »كــودو«-  تطــور 
احليــاة إلــى الســيارة- عبــر تعزيــز التعبيــر الواســع لهوية 
»مــازدا« املتطــورة.  واســتقرت »مــازدا« علــى »املتانــة 
الدقيقــة« ككلمــة رئيســية، وحتــدث نفســها مــن أجــل 
حتســني مفهــوم »كــودو« ورفعــه إلــى مســتوى جديــد. 
واتبعــت »مازدا«، مســتلهمة في ذلك احلــرف اليابانية 
هــو  ذلــك  ونتيجــة  اجلمــال،  ملســات  أدنــى  التقليديــة، 

مظاهــر خارجــي جــريء ومتميز، وآخــر داخلي مينح 
جميع الركاب شعورا لطيفا.

ديناميكيات القيادة
ُزودت ســيارات جيــل »مــازدا« اجلديــد بتقنيــة نظــام 
أكتيــف-  ســكاي  مــن  األولــى   -G-Vectoring ضبــط 
ومتثــل تلــك التقنيــة أول نظــام ضبــط في العالــم يقوم 
بتغيير عزم دوران احملرك استجابة ملدخالت التوجيه.
القيــادة مبــا  أداء  وشــهدت ســيارات »مــازدا« حتســني 
يتماشــى مــع احلــواس البشــرية، محققــة بذلك الســلوك 
الديناميكي الذي يتوافق مع توقعات السائق، فضال عن 
إتاحــة ركــوب مريــح مع إتاحــة احلد األدنى مــن التأثير 
على جميع ركاب السيارة أيض. وتتميز املقصورة بأنها 
أكثــر هــدوًءا ، ممــا يتيــح إجــراء محادثــات أكثــر راحة، 
كمــا توفــر املقاعــد اخللفيــة مســتويات أكبر مــن الراحة 

وسهولة االستخدام.
ديناميكيات قيادة ملهمة

إن التزام مازدا الثابت بصنع املركبات التي تثير اإلثارة 
والبهجــة يتجلــى في ديناميكيات القيادة املســتمدة من 
نظــام »أي-أكتيــف إيــه دبليــو دي« امللهــم املوثــوق فيــه 
والــذي يعــد متقدًمــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة واألداء 
أكثر من أي سيارة دفع رباعي كروس أوفر معاصرة.
يأتــي ضمــان نظام الدفع الرباعي »أي-أكتيف إيه دبليو 
دي«  مــن خــالل أجهــزة استشــعار خاصــة بــه، والتــي 
تأخذ في االعتبار عوامل مثل زاوية التوجيه ومدخالت 
»اخلانــق« وتدويــر العجــالت جنبًا إلى جنــب مع درجة 
احلــرارة واســتخدام املســاحات لرســم صــورة واضحــة 
للظــروف اخلارجيــة. و ميكــن لنظــام الدفــع الرباعــي 
»أي-أكتيــف« ضبــط مخرجــات الطاقــة أكثــر من 200 
 ، مختلًفــا  متغيــًرا   27 باســتخدام   ، الثانيــة  فــي  مــرة 

»للتنبؤ« مبا تبدو عليه ظروف الطريق.

مازدا .. السيارة االفضل
TOP PICK على الطرقات السريعة بجائزة

الجتيازها جميع اختبارات معهد التأمني للسالمة ...
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LX570 جتربة قيادة لكزس
ترتقي بالفخامة إلى آفاق جديدة غير مسبوقة

الفاخــرة  املركبــة   LX570 لكــزس  قيــادة  جتربــة 
االســتثنائية متعــددة االســتخدامات بثالثــة صفــوف 
لكــزس  تتميــز  عاليــة،  قــدرات  ذات  املقاعــد  مــن 
LX570 بالقــوة املطلقــة التــي يولدها احملــرك ثماني 
االســطوانات )V8( مــع األداء الســلس لناقــل احلركــة 
تصميــم  ومت  ســرعات.  الثمــان  ذي  األوتوماتيكــي 
االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة   LX مركبــة 
كبيــرة احلجــم لترتقــي بالفخامــة إلــى آفــاق جديدة 
غيــر مســبوقة، وجتمــع مــا بــني الراحــة والفخامــة 
والتكنولوجيــا الترفيهيــة واملعلوماتيــة املتوقعــة مــن 

هذا الطراز الرائد من لكزس.
طــراز LX 570 منوذجــاً ألقصى درجات اإلتقان في 
عالــم الســيارات، ويعكــس التطــور الــذي يشــهده هــذا 
الطراز الفريد في تقدمي اجليل التالي من الرفاهية 
تصميمــه  خــالل  فمــن  واألناقــة.  والتكنولوجيــا 

اخلارجــي األكثر رقيــاً، ومقصورته الداخلية املفعمة 
يعتمدهــا،  التــي  املتقدمــة  والتقنيــات  بالفخامــة، 
ســتتاح الفرصــة اآلن للعمــالء لقيــادة هــذه املركبــة 
الرياضيــة متعــددة االســتخدامات الرائــدة في فئتها 

في املنطقة«.
الذيــن  ألولئــك   LX لكــزس  طــراز  تصميــم  »مت 
ينشــدون مزيجــاً خاصــاً منقطــع النظيــر مــن أرقــى 
االســتخدام  فــي  األداء  وقــوة  الفخامــة  مســتويات 
اليومــي وعلــى الطــرق الوعــرة. ومــع محــرك قــوي 
أنيــق،  رباعــي  دفــع  وهيــكل  اســطوانات،  ثمــان  ذي 
يــزال  ال  لثمانيــة ركاب،  تتســع  فســيحة  ومقصــورة 
طــراز لكــزس LX 570 واحــداً ضمن عــدد قليل من 
املركبــات الرياضيــة متعددة االســتخدامات الفاخرة 
التــي جتمــع مــا بــني الفخامــة املترفــة واألداء املفعــم 
ناعمــة،  انســيابية  قيــادة  توفــر  والتــي  باحليويــة، 

أماكــن  نحــو  التوجــه  علــى  قدرتــه  إلــى  باإلضافــة 
لــم تطأهــا أي مركبــة مــن قبــل، وكل ذلــك وســط 
مقصــورة داخليــة رحبــة تتميــز بالراحــة والدقة في 
التفاصيــل، األمــر الــذي ســاهم فــي االرتقــاء بتجربة 

القيادة إلى آفاق جديدة«. 
وفــي عمليــة ترقية لم تترك شــركة لكزس أي جزء 
ولــو صغيــر مــن ســطح طــراز   LX 570 مــن دون 
تعديــل. فيمتــاز اجلــزء األمامــي بنســخة أكثــر جــرأة 
بــه  يحيــط  والــذي  الفريــد،  املغزلــي  لكــزس  لشــبك 
إطــار أنيــق من الكــروم املصقول الالمــع، ليكتمل مع 
املصابيح األمامية القياســية اجلديدة بتقنية الصمام 
الثنائي الباعث للضوء )LED(، وإشــارات االنعطاف، 

ومصابيح الضباب املميزة. 
  570 LX وال تقتصر التحسينات التي مت إدخالها على
على املظهر اخلارجي فحسب، بل امتدت لتصل إلى 

داخلــه، حيــث مت اســتبدال ناقــل احلركــة الســابق ذو 
الســت ســرعات بآخر أوتوماتيكي ذو ثمان ســرعات 
اجلديــدة.  املركبــة  وكفــاءة  أداء  تعزيــز  أجــل  مــن 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يســاعد وضــع القيــادة اجلديد 
 Customize( »الــذي أُطلــق عليه »الوضع املخصــص
Mode(، طــراز LX اجلديــد علــى حتقيــق أداء فائــق 
االســتقرار والتكيُّــف، ســواًء كان ذلــك علــى الطــرق 
وراحــة  الســالمة  مــن  وللمزيــد  الوعــرة.  أو  املعبــدة 
البــال، يأتــي طــراز لكزس LX مــزوداً بنظام لكزس 

.)+Lexus Safety System( +للسالمة بالس
تصميم مفعم باألناقة

املظهــر  بــني  مــا   LX لكــزس  مــن  التصميــم  يجمــع 
القــوي للمركبــات الرياضيــة متعــددة االســتخدامات 
والتــرف األصيــل الذي يليق مبركبة لكــزس الرائدة. 
وتضفــي واجهــة املركبة األمامية شــعوراً بالثبات مع 

اجلزء الســفلي الذي يوحــي بالصالبة، في حني يُبِرز 
املظهــر اجلانبــي للمركبــة حتســينات اجلــزء الســفلي 
من الهيكل الديناميكي واجلريء، فيما ميتاز اجلزء 

اخللفي مبظهر يدل على الرشاقة واملتانة.
ويعكــس الشــبك املغزلــي شــعوراً باحليويــة واألناقــة، 
التطــور  إلــى  تســعى  التــي  لكــزس  طبيعــة  ويجســد 
والتفــوق بشــكل مســتمر. ويتخــذ اجلــزء الســفلي من 
الشــبك األمامــي شــكالً وقائيــاً، بينمــا يبــرز العمــود 
الداخلــي للشــبك مــن غطــاء احملــرك بشــكل حيــوي 
الً بذلــك ســطحاً صلبــاً.  ليتصــل بإطــار الشــبك، ُمشــكِّ
لكــزس  مركبــات  فــي  األولــى  للمــرة  وتســتخدم 
 ،LED مصابيــح اإلشــارة بالنظــام التتابعــي وبتقنيــة
إذ تُضــاء هــذه املصابيــح املبتكــرة في تسلســٍل متدفٍق 
لزيــادة مســتوى الوضــوح عندمــا تتجــه املركبــة إلــى 

اليمني أو اليسار. 

جتمع بني الراحة والتكنولوجيا الترفيهية ...
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الرايــة اوتــو تكتشــف قـــدرات
هونـــدا سيتــــي 2021

 السيدان األكثر طوال وعرضا في فئتها ...

الراية اوتو تكتشــف قدارات هوندا سيتي على 
طرقــات الدوحــة اجلميلة حيت تعد الســيارة 
فئتهــا  فــي  وعرضــاً  طــوالً  األكثــر  الســيدان 
ســيتي  مــن هونــدا  اخلامــس  اجليــل  تخّطــى 
اجلديــدة بالكامــل املعاييــر بفضــل تصميمهــا 
الراقــي، مزاياهــا التكنولوجيــة، الراحــة التــي 
ال مثيــل لهــا، وســائل الســالمة املتطــّورة، مــع 
ريــادة فئتها باالقتصاد في اســتهالك الوقود، 
الهــواء فــي اخللــف ووســائل  فتحــات ملكيــف 

االتصال املتطّورة.
املفهوم الكبير

يعتمــد املفهــوم الكبير لســيتي 2021 اجلديدة 
بالكامــل علــى »ســيارة الســيدان الطموحــة« 
التــي متنــح األشــخاص الطموحــني والســاعني 
إلــى ثقــة أعلــى فــي احليــاة لالرتقاء مبســتوى 
حياتهم. ترتكز سيتي اجلديدة بالكامل على 
مفهومنا الكبير الذي تدعمه القيم األساسية 
لســيتي مــن تصميــم ذكــي ومســاحة داخليــة 
مذهلة. كذلك مت إضافة قيمة »القــــوة« بناًء 
على الطلب في الشرق األوسط. سيتي 2021 
اجلديدة بالكامل هي منوذج لســيارة ســيدان 

أصيلة تتمّيز بالثقة، األمان والذكاء.
تصميم وشكل خارجيان جديدان متاماً

مت إعــداد مفهــوم التصميم اخلارجي لســيتي 
2021 اجلديــدة بالكامــل »علــى أحــث طراز« 
يعتمــد  أن  ميكنــه  تصميــم  إيجــاد  بهــدف 
العصــر.  لهــذا  الفائــق  التطــّور  علــى  ويرتكــز 
جــاء متمّيــزاً بخطــوط حــادة تعطــي انطباعــاً 
األماميــة  األضــواء  مــن  تبــدأ  لهيكلهــا،  عاليــاً 
املضــاءة خالل النهار )DRL(  ومتتد خطوط 
مقابــض  فــوق  و  اجلانــب  بطــول  التصميــم 
األبواب متاماً، ثم تندمج مع األضواء اخللفية 
الواجهــة  بهــذه  االرتقــاء  مت  األبعــاد.  ثالثيــة 
اجلريئــة إلــى مســتوى أعلــى مــن خــالل دمج 
األضواء األمامية نوع LED بالكامل مع خلية 
مــن 9 أضــواء LED منّظمــة فــي صــف فــي 
فئــة EX فقــط، أضــواء مضــاءة خــالل النهار 
)DRL( مدمجــة مــن نــوع LED فــي جميــع 
الفئــات وإشــارة لالنعطــاف نــوع LED علــى 
شكل L في جميع الفئات، مما مينحها شكالً 
يعــرض  ومتطّوَريــن.  رياضَيــني  وإحساســاً 
الشــبك العلوي في األمام وجه اجلناح الصلب 
واملميــز مــن هونــدا، كمــا ينقــل الســيارة إلــى 
األناقــة والرقــي. كذلــك،  مســتوى عــاٍل مــن 
تتمتع فئة EX بأضواء للضباب نوع LED في 
األمــام، كمــا توجــد فــي جميــع الفئــات أضــواء 

للضباب نوع LED في اخللف.
شفرة كاتانا في حركة 

وهــي  اليابانيــة،  كاتانــا  شــفرة  مــن  بوحــي 
نــوع مــن الســيوف املنحنيــة التــي اســتخدمها 
ســيتي  تتبــع  القدمــاء،  الســاموراي  محاربــو 
اجلديدة بالكامل استمرارية األضواء مع خط 
جانبــي حاد يُبــرز إطاللتها وطولهــا الراقيني. 
ميتــد هذا اخلــط املمّيز مباشــرة من األضواء 
األماميــة وصوالً إلى األضواء اخللفية ليعطي 
حتديــداً لشــكلها ويجعــل غطــاء احملــرك يبدو 
بدقــة  انطباعــاً  الســيارة  مينــح  ممــا  أطــول، 

وأيروديناميكية مذهلتني.
أطــول  بالكامــل  اجلديــدة  ســيتي  أصبحــت 
عريضــة،  وقفــة  مينحهــا  ممــا  وأعــرض 
ويرتقــي بصورتهــا كســيارة ســيدان فاخــرة. 
إزاداد الطــول بـــ 90 ملــم والعــرض بـــ 60 ملم 

مع صندوق أمتعة كبير احلجم. 
LX Sport - فئة رياضية جديدة بالكامل

ســيتي  تقــدم   ،2021 عــام  فــي  مــرة  ألول 
اجلديــدة بالكامــل فئــًة جديــدة متامــاً وهــي 
 LX مفهــوم  يضفــي   .LX Sport ســيتي 
Sport ملسات خارجية رياضية باللون األسود 

لتعزيز عالمة City التجارية 
ويعطيهــا إطاللــة رياضيــة. مت تقــدمي هــذه 
ســناً  األصغــر  العمــالء  بجــذب  لتقــوم  الفئــة 
ولإلضافــة إلــى القطــاع الرياضــي املخصــص 

للشباب في هوندا. 
تصميم داخلي رحب مع مزايا فخمة

حتقيق رؤية واضحة أثناء القيادة، مع توازن 
بــني االنفتــاح واألمــان. هــذا هــو SO-KAI أو 
التصميــم احملّفــز ملقصــورة القيــادة فــي جيل 
بالكامــل.  اجلديــدة  اخلامــس  ســيتي  هونــدا 
عمــل مفهوم الرؤية الديناميكية على تنظيم 
تصميــم لوحة العــدادات بطريقة جتعلها تقع 

في مستوى رؤية السائق.
اخلامــس  ســيتي  هونــدا  جيــل  يّدخــر  لــم 
مواصلــة  فــي  جهــد  أي  بالكامــل  اجلديــدة 
داخــل  والراحــة  الرحابــة  بتحقيــق  الطمــوح 
الســيارة. بوحــي من إعطــاء األولوية للركاب، 
تســتند التصاميم الداخلية على فلسفة »احلد 
األقصــى لإلنســان، احلــد األدنــى لآللــة« مــن 
هونــدا. فــي هــذه احلالــة، تلتقــي بشــكل رائــع 
املســاحة الداخلية التــي مت ابتكارها بعناية مع 
الرحابة الواســعة لألرجــل وتصميم مقصورة 
القيــادة املوّفــر للراحــة لكــي يقّدمــوا جتربــة 

قيادة مذهلة.
بالفخامــة  إحساســاً  املقاعــد  تنجيــد  يوفــر 
واألناقــة ممــا مينــح ســيتي اجلديــدة بالكامل 
إحساساً بأنها تتخّطى فئتها. جاءت كل فئات 
DX، LX وLX Sport مــع تصاميــم داخليــة 
 EX فئــة  متّيــزت  حــني  فــي  القمــاش  مــن 

مبقاعد فاخرة من اجللد.
مكيــف  مــع  بالكامــل  اجلديــدة  ســيتي  تأتــي 
هــواء يــدوي فــي فئــة DX ومــع مكيــف هــواء 
أوتوماتيكــي في فئات LX وأعلى، باإلضافة 
إلــى فتحــات ملكيف الهواء فــي اخللف للمزيد 

من الراحة.
النظام الصوتي واالتصال

متطــّورة  ســيارة  هــي   2021 ســيتي  هونــدا 
تكنولوجيــاً تتمّتــع بأحدث املزايــا التكنولوجية 
تتضمنهــا  التــي  املزايــا  بــني  مــن  ولالتصــال. 

سيتي 2021 هناك:
شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات للنظام 
الصوتــي )فئة LX وأعلى(: اآلن، تأتي ســيتي 
اجلديــدة بالكامــل مــع شاشــة بكامــل األلــوان 
للنظــام  بوصــات   8 قيــاس  باللمــس  تعمــل 
التــي توفــر أحــدث تقنيــات وصــل  الصوتــي، 
األجهــزة. مت أيضــاً جتهيــز واجتهتهــا البيانية 
لينــك ممــا  ويــب  و  كاربــالي  أبــل  بتطبيقــي 

يسمح بتو صيل هاتفكم الذكي.
 2021 ســيتي  تزويــد  مت   :USB منفــذان 
ميكــن  وأعلــى(   LX )فئــة   USB مبنفذيــن 
ببســاطة  أو  الهواتــف  لوصــل  اســتخدامهما 

لشحن هواتفكم الذكية.
كاميــرا خلفيــة برؤيــة عريضة: توفــر عرضاً 
من ثالث زوايا مختلفة – عادية، من األعلى 
وعريضة لرؤية أفضل لألشياء املوجودة وراء 

السيارة عند االنتقال إلى السرعة اخللفية. 
مبــّدل ســرعات علــى عجلــة القيــادة: يكمــل 
مبّدل ســرعات على عجلة القيادة اإلحســاس 
الرياضي والتحكم بناقل احلركة للمزيد من 
القــوة لكبــح احملــّرك أو التجــاوز أو ببســاطة 

لتبديل السرعة. )LX Sport وأعلى(
مزايا سالمة متطّورة

مت جتهيــز ســيتي اجلديــدة بالكامــل بالعديد 
مــن مزايــا الســالمة التــي تســاعد الســائق على 
التمتــع بثقــة أعلــى علــى الطرقــات مــع بنيــة 
 )ACE( املتوافقــة  الهندســة  بتقنيــة  الهيــكل 
اخلاصــة بنا التي متنع وصول قوة االصطدام 
حلمايــة  هوائيــة  وســائد  و6  الــركاب،  إلــى 

الركاب من االصطدامات من كل اجلوانب.
ال توفــر صالبــة الهيــكل فقط القوة للســيارة، 
بــل تســاهم أيضــاً فــي خصائــص اإلجــراءات 
والقســاوة  االرجتاجــات  للضجيــج،  املضــادة 
)NVH(. كذلــك، يوفــر هيــكل ســيتي حجرة 
أمــان وحمايــة رائعة مــع بنية الهيــكل بتقنية 

الهندسة املتوافقة )ACE( اخلاصة بنا.
احملرك

مت جتهيــز ســيتي مبحــرك قــوي ليتــالءم مع 
التصميــم والشــكل الرياضيــني. جــاءت ســيتي 
لتــر   1.5 ســعة  مبحــرك  مــزّودة  اجلديــدة 
DOHC بقــوة 119 حصانــاً. إنــه األفضــل فــي 
فئتــه مــع عــزم دوران يبلــغ 145 نيوتن/متــر 
ومــع العديــد من التقنيات التي توفر إحساســاً 
بقيــادة رياضيــة. كذلــك، مت جتهيزها بناقل 
سالســة  أكثــر  القيــادة  يجعــل   CVT حركــة 
G Shift. يضمــن هــذا  مــع تصميــم بتقنيــة 
الســرعة  نطــاق  أداء ضمــن  للمحــرك  األمــر 
هــو األفضــل مــن حيــث كفــاءة االقتصــاد فــي 
اســتهالك الوقــود، ومــع مبــّدل ســرعات مــن 
سبع خطوات على عجلة القيادة يكتمل طقم 

القيادة الرياضية. 
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مطار حمد الدولي
يحتفـــل مبــــرور سبـــع سنـــوات

علــى إطــالق عملياتــه التشغيليــة
يحتفــل مطــار حمــد الدولــي فــي الـــ 27 من شــهر مايو 
2021 مبناسبة مرور سبع سنوات على إطالق عملياته 
التشــغيلية  , والتي متّكــن خاللهــا مــن حتقيــق العديــد 
مــن النجاحــات واجلوائــز العامليــة ليصبح مركــزاً رائداً 
الدولــي  حمــد  مطــار  ويحظــى  العالــم.  حــول  للســفر 
بتصنيفــه ضمــن أفضــل مطــارات العالــم حيــث قــدم 
خدماتــه ملــا يزيــد عــن 200 مليون مســافر و13 مليون 

طن من البضائع من وإلى دولة قطر حتى اآلن.
وبدًء من موقعه االســتراتيجي الذي يربط بني الشرق 
التشــغيلية وخدماتــه  عملياتــه  إلــى  وصــوالً  والغــرب، 
آمنــة  ســفر  رحلــة  للمســافرين  توفــر  التــي  املبتكــرة 
وسلســة، حــاز مطــار حمــد الدولي على مدى الســنوات 
املاضيــة علــى اعتــراف وتقديــر أهــم الهيئــات الرائــدة 
مكانتــه  أثبــت  كمــا  الطيــران،  صناعــة  قطــاع  ضمــن 
كوجهــة مفضلــة للمســافرين العامليــني. وتعكــس خطة 
علــى  املراحــل،  الدولــي متعــددة  توســعة مطــار حمــد 
تعزيــز  بهــدف  واالزدهــار،  بالنمــو  املســتمر  التزامــه 
مكانتــه كمركز عاملي للســفر، واســتيعاب النمو املتزايد 

لشبكة وجهات اخلطوط اجلوية القطرية.
وخــالل العــام املاضــي، متكــن مطــار حمــد الدولي من 
التكّيف مع الظروف االســتثنائية التي فرضتها جائحة 
كافــة  مواجهــة  فــي  واالبتــكار  »كوفيــد-19«،  كورونــا 
التحديات والصعوبات، حيث أتت االســتجابة الســريعة 
والفعالــة للمطــار مــع إبقــاء أبوابه مفتوحــة طيلة فترة 
ســاملني،  أوطانهــم  إلــى  املســافرين  إلعــادة  اجلائحــة 
ومواصلته احلفــاظ علــى التمّيــز التشــغيلي مــع إعطــاء 

األولوية لسالمة وصحة املسافرين واملوظفني.
وتوازيــاً مــع الرفــع التدريجــي للقيــود املفروضــة علــى 
الســفر علــى صعيــد عاملــي، وإعــادة فتــح األجــواء أمــام 
الســفر فــي مختلــف أنحــاء العالم، نشــهد اليــوم ارتفاعاً 
العاملــي. وتعتبــر  الطيــران اجلــوي  فــي حركــة  طفيفــاً 
حركة املسافرين عبر مطار حمد الدولي األكثر تقدماً 
فــي اآلونــة االخيــرة حيث شــهدت زيادة بنســبة %381 
بــني أبريــل 2020 وأبريــل 2021، جــرى خاللهــا نقــل 
976,292 مســافر عبــر املطــار. وخــالل الفتــرة ذاتهــا، 
شــهدت حركــة الطائــرات ارتفاعاً بنســبة 142%، حيث 
العــام  هبطــت علــى مــدرج مطــار حمــد الدولــي هــذا 
الشــحن  حركــة  شــهدت  حــني  فــي  طائــرة،   12,541
اجلــوي زيــادة بنســبة 70% فــي شــهر أبريــل، أشــرف 

خالله املطار على نقل 222,339 طن من البضائع.
وقــد ســاهمت الشــراكات اجلديــدة ملطار حمــد الدولي 
في حتقيق هذا النمو، حيث باشــرت اخلطوط اجلوية 

عبــر  رحالتهــا  وفيســتارا  للطيــران،  وبــدر  الكنديــة، 
املطــار. كمــا أصبــح مطــار حمــد الدولــي بوابــة لـــ 142 
وجهة حول العالم وذلك من خالل رحالت 33 شركة 

طيران عاملية.
وتواصــل اخلطــوط اجلويــة القطريــة جهودهــا إلعــادة 
توســعة شــبكتها العامليــة عقــب اجلائحــة، حيــث تغطي 
اليوم ما يزيد عن 130 وجهة حول العالم، كما تســعى 
إلــى زيــادة عــدد رحالتهــا إلــى أكثــر مــن 1200 رحلــة 
أســبوعية، وتغطيــة 140 وجهــة عامليــة بحلــول شــهر 
يوليــو 2021. وقــد قامــت اخلطــوط اجلويــة القطريــة 
بتوســعة اتفاقيــات الرمــز املشــترك مــع عــدد  مؤخــراً 
مــن شــركات الطيــران العامليــة حيث أبرمت شــراكات 
جديــدة مــع كل من جيت بلــو، وإيبيريا، والتام بهدف 

تعزيز االتصال العاملي والسفر اجلوي.
التنفيــذي  الرئيــس  الباكــر،  أكبــر  الســّيد  ســعادة  قــال 
انطــالق  »مــع  القطريــة:  اجلويــة  اخلطــوط  ملجموعــة 
الدولــي رســمّياً  العمليات التشــغيلية فــي مطــار حمــد 
قبل 7 ســنوات؛ وهو يعتبر جزء حيوي وعامل رئيســّي 
فــي مســيرة منــو وجنــاح مجموعــة اخلطــوط اجلويــة 
القطريــة. وقــد دأَب مطــار حمــد الدولــي علــى إرســاء 
علــى حــّد ســواء،  والعالــم  املنطقــة  فــي  املعاييــر  أعلــى 
لتقــدمي أفضل جتربة ســفر تتســم بالسالســة والتمّيز. 
وحــاز مطــار حمــد الدولــي علــى العديــد مــن اجلوائــز 
العامليــة مــن ضمنهــا جائــزة أفضــل مطــار فــي الشــرق 
األوســط للعام الســادس على التوالي. وعلى الّرغم من 
النجــاح املُبهــر الــذي حققه املطار خالل فتــرة قصيرة؛ 

إاّل أننــا لــم نتوانــى عن العمل مــن أجل حتقيق جناٍح تلو 
اآلخــر، ونتطّلــع إلــى الكشــف عــن املزيد مــن اخلدمات 
االســتثنائية فــور اكتمــال مشــروع توســعة مطــار حمــد 
املهنــدس  املناســبة قــال  علــى هــذه  الدولــي«. وتعليقــاً 
فــي  للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس  امليــر،  بــدر محمــد 
مطــار حمد الدولي: »تعكس االجنــازات املتتالية ملطار 
حمــد الدولــي، وتقدمــه املســتمر عامــاً بعــد عــام ضمن 
العامليــة، جهــود فريــق عمــل املطــار علــى  التصنيفــات 
توفيــر جتــارب  بهــدف  املاضيــة  ســنوات  الســبع  مــدى 
ســفر عاملية املســتوى للمسافرين. ورغم مضي سنوات 
تكللــت  فقــد  التشــغيلية،  عملياتنــا  اطــالق  علــى  قليلــة 
جميعها بالنجاح والتمّيز الدائم في خدمة املاليني من 
املســافرين حــول العالــم«. وأضــاف املير: »لقــد مكنتنا 

وعملنــا  األعمــال  الســتمرارية  القويــة  اســتراتيجيتنا 
التحديــات  الــدؤوب مــن مواجهــة  اجلماعــي وجهدنــا 
غيــر املســبوقة التــي فرضتهــا اجلائحــة علــى القطــاع، 
حيــث ســاهمت مرونتنــا فــي العمــل والتزامنــا بالتمّيز 
الدائــم باخلدمــة، علــى إبقــاء املطــار ألبوابــه مفتوحــة 
حتــى فــي ذروة اجلائحــة، وذلك بهدف ضمــان إعادة 
كافــة املســافرين إلــى ديارهم ســاملني ونقــل اإلمدادات 
وفــي  العالــم.  أنحــاء  جميــع  إلــى  األساســية  والبضائــع 
الوقــت عينــه، كانــت اســتراتيجية مطــار حمــد الدولــي 
الســتمرارية األعمــال املعــدة مســبقاً كفيلة بــأن تضمن 
رغــم  املطــار  توســعة  مبشــروع  بالتقــدم  اســتمرارنا 
التــي فرضهــا الوبــاء  الظــروف القاهــرة واالســتثنائية 

على القطاع بشكل عام«.
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افتراضيــاً  )تايالنــد(  العامليــة  ايســوزو  شــركة  اطلقــت 
دمياكــس  ايســوزو  األســطورية  أب«  »البيــك  ســيارة 
اجلديــدة كلًيــا عبــر اإلنترنــت مبشــاركة وكالئهــا فــي 
الشــرق األوسط ومجموعة من ممثلي وسائل اإلعالم 

في املنطقة.
على مدى عقود من الزمن ومنذ ظهورها ألول مرة، 
أثبتــت ايســوزو أنهــا شــريك موثــوق يعتمد عليــه وذلك 
بإنتاجهــا حملــركات الديــزل عاليــة الكفــاءة واألداء التي 
تتميــز بســهولة صيانتهــا، ومــع ظهور فيــروس كورونا 
املســتهلكون  بــدأ  العالــم،  دول  مختلــف  فــي  وتفشــيه 
بإظهــار حرصــاً اكبــر فيما يتعلــق مبصروفاتهم، وهنا 
لعبــت الطــرازات التــي تعمل مبحــركات الديــزل والتي 
تتمتــع بكفــاءة عالية في إســتهالك الوقــود، دوراً حيوياً 

مــن ناحيــة اإلســتخدام اإلقتصــادي األمثــل وإنخفاض 
كلفة التشغيل على املدى الطويل والقصير.

 لقــد خضعــت طــرازات ايســوزو دمياكــس إلختبــارات 
قيــادة ملســافة تزيــد عــن 4 ماليــني كيلومتــر، وهــو مــا 
يعــادل الــدوران حــول األرض  100,000 مــرة، ويعتبر 
اجليــل الســابع مــن طــراز دمياكــس اجلديــد كليــاً هــو 
األكثــر تقنيــًة وتطــوراً من بني مختلف الطــرازات التي 
أنتجها صانع الســيارات الياباني الشــهير، ويشــار الى أن 
دمياكس متوفــرة بفئتني، إحداهما مبقصورة مفردة 

واالخرى مبقصورة مزدوجة. 
احملرك اجلديد 

ايســوزو دمياكس مجهزة مبحــرك من الطرازاجلديد 
ســعة  3 لتــر وقوة حصانية وعــزم دوران أعلى، حيث 

ينتــج هــذا احملــرك اجلديــد 190 حصاناً وعــزم دوران 
450 نيوتــن متــر مقارنــًة باحملــرك احلالــي الــذي ينتج 

163 حصاناً و 380 نيوتن متر.
هــذا ويتميــز كال احملركــني بســعتي 3 لتــر و 1،9 لتــر 
بالكفاءة العالية مع نظام الهندسة املتغيرة املتحكم به 
إلكترونًيــا )VGS( والشــاحن التوربينــي ونظــام الوقود 
إلــى  يســتفيد  والــذي  الضغــط  عالــي  املباشــر  باحلقــن 
أقصــى حــد من كل قطرة ديزل، كما يتميز احملركان 
بنســبة تــآكل داخلــي أقــل مــع انتــاج املزيــد مــن القــوة 
للضوضــاء  الــدوران ومســتوى منخفــض جــداً  وعــزم 
بــأن كال احملركــني مــزودان إمــا  واإلهتــزازات، علمــاً 
بناقــل حركــة أوتوماتيكــي أو يــدوي كل منهمــا بســت 

سرعات.

األداء القوي على الطرق الوعرة
كافــة طــرازات الدفــع الرباعــي مجهــزة بعمــود خلفــي 
مصنــوع مــن قطعــة واحــدة صلبــة وأخــف وزنــا مــن 
التفاضلــي  التــرس  إلــى  احلركــة  ينقــل  األلومنيــوم، 
علــى  أفضــل  لقيــادة  تفاضلــي  بقفــل  املجهــز  اخللفــي 
الطــرق الوعــرة. كمــا مت حتســني نظــام ســحب هــواء 
احملــرك لزيــادة إمكانية القيادة في املســطحات املائية 
حتــى عمــق 800 مم. وكذلــك تتمتــع مركبــة دمياكــس 
اكثــر عــن االرض، حيــث مت إعــادة تصميــم  بارتفــاع 
شــاملة لبــدن املركبــة وهيكلهــا، وهــذا التحســني عــزز 

زوايا االقتراب واملغادرة للسيارة.
التصميم الداخلي

كمــا قامــت الشــركة بإعتمــاد نفــس التصميــم اجلــريء 

فــي املقصــورة الداخلية،  التي مت جتهيزها مبســتويات 
جديــدة من التكنولوجيا والراحة وســهولة االســتخدام 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فقد مت تصميــم مقصورة 
دمياكــس لتكــون عمليــة ومريحــة وذلــك باســتخدام 
مــواد عاليــة اجلــودة. وتســتفيد الفئــات األعلــى بشــكل 
أكبر من نظام تكييف ثنائي للصف األمامي وفتحات 
تكييــف فــي اخللــف، وهــي قياســية فــي جميــع فئــات 
مقصورة الركاب، ويتم بشــكل مســتمر إشــعار الســائق 
بحالة أنظمة السيارة من خالل شاشة عرض متعددة 
املعلومــات مقــاس 4.2 بوصــة قابلــة للتخصيص وتنقل 
معلومات مثل عداد السرعة الرقمي ومعدل استهالك 
باســتخدام  الســيارة  التــي ســتقطعها  واملســافة  الوقــود 

الوقود املتبقي وكذلك إشعارات الصيانة.

ايسوزو العاملية تطلق
دمياكس اجلديدة كليا افتراضيا

قدرة فائقة  للسير على الطرق الوعرة ...

حظــي فــورد برونكــو 2021 اجلديد كليــاً بالطرازين 
ثنائــي ورباعــي األبواب بإشــادة واســعة على مســتوى 
بذلــك  مؤكــداً  املبتكــر،  تصميمــه  بفضــل  العالــم 
الكامــل خلــوض  علــى مكانتــه املتميــزة واســتعداده 

املغامرات اخلارجية بأبهى صورة.
ومــن بــني قرابــة 10 آالف تصميــم مشــارك، قــام 
مــن  يتخــذ  الــذي   »iF العاملــي  التصميــم  »منتــدى 
أملانيــا مقــراً لــه باختيار ســيارة فــورد برونكو ضمن 
قائمــة أفضــل 75 ابتــكار تصميمــي مميز فــي العالم 
وذلــك  والقطاعــات،  التخصصــات  مختلــف  مــن 
تقديــراً الرتقائــه بعالمــة فــورد واســتقطابه للكثيــر 
مــن العمــالء اجلــدد. ومنحــت املجموعــة املتخصصة 

بالتصميــم التــي تكــرم املنتجــات صاحبــة التصاميــم 
املتميزة سنوياً منذ عام 1953، فورد برونكو اجلديد 
املرموقــة  للتصميــم«  الذهبيــة   iF »جائــزة  كليــاً 
لعــام 2021 عــن »التصميــم الفريــد الــذي يجمع بني 
العاطفيــة ويقــدم ملســات  العمليــة والقيــم  اجلوانــب 
التشويق واإلثارة التي لطاملا اقترنت باسم برونكو«.

كبيــر مصممــي  ريــث،  بــول  قــال  املناســبة،  وبهــذه 
برونكــو: »نفخــر بنجاحنا في اجلمــع بني التصاميم 
الراقيــة والقــوة الفائقــة وبتلقــي هذا املســتوى الرفيع 
مــن اإلشــادة. فقــد متحــور تركيزنــا حــول تشــجيع 
املشــوقة  املغامــرات  فــي  االنطــالق  علــى  عمالئنــا 
واستكشــاف البيئــات الطبيعيــة، ومــن هنا اســتلهمنا 

اليــوم  املتميــز لســيارة برونكــو. ويســعدنا  تصميمنــا 
أن حتظــى ابتــكارات فريــق عملنــا بإعجــاب العمــالء 

أيضاً«.
ويرى ريث وفريق تصميم برونكو أن اجلائزة تأتي 
تتويجــاً جلهودهــم في ســبيل ابتكار منــوذج عصري 
من ســيارات الدفع الرباعي متعددة االســتخدامات، 
واحلفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى بســاطة التصميــم 
التــي اشــتهر بهــا اجليــل األول مــن طــرازات برونكــو 
بــني عامــي 1966 و1977. وأشــادت جلنــة حتكيــم 
التــي  البصريــة  بالعناصــر  للتصميــم«   iF »جوائــز 
ميــزت تصميــم برونكــو مثــل الشــبكة األماميــة من 
قطعــة واحــدة، واملصابيــح األماميــة الدائريــة التــي 

يقســمها خط أفقي يحمل اســم برونكو إلى نصفني، 
وخطــوط التصميــم التي تســاعد الســائق على حتديد 
مسار السيارة على الواجهة األمامية واألسلوب املتبع 

لتصميم سطوح السيارة دون تكلف وتفاصيل 
واختتــم ريــث: »قــد يبــدو تصميــم املنتجــات مهمــة 
يســيرة نســبياً، لكــن هــذا ال ينطبــق علــى املركبــات. 
وفــي حالــة برونكــو ، قّيمــت جلنــة التحكيــم عــدداً 
مــن اجلوانــب املختلفة مثل التصميــم الذكي لألبواب 
اجلهــة  فــي  بســهولة  والتخزيــن  لإلزالــة  القابلــة 
اخللفيــة، وصــوالً إلــى الفكــرة األكبر املتمثلــة بإحياء 

أيقونة مميزة في عالم السيارات.« 
فورد موتور كومباني هي شــركة عاملية مدرجة في 

بورصــة نيويــورك بالرمــز)NYSE: F( وتتخــذ مــن 
مدينة ديربورن في والية ميشيغان األمريكية مقراً 
لهــا. وتقــوم الشــركة بأعمــال التصميــم، والتصنيــع، 
والتسويق، وتوفير اخلدمات ملجموعة فورد الكاملة 
من الشاحنات، واملركبات اخلدمية، والسيارات، مع 
تركيــز متزايــد علــى الســيارات الكهربائيــة، إضافــة 
إلــى ســيارات لينكــون الفاخــرة. كمــا تقــدم الشــركة 
موتــور  فــورد  شــركة  خــالل  مــن  ماليــة  خدمــات 
كريديــت، وتواصــل تعزيــز مكانتهــا الرائــدة في فئة 
والســيارات  النقــل،  وحلــول  الكهربائيــة،  الســيارات 
ذاتيــة القيادة والســيارات املتصلة. ويوجد لدى فورد 

نحو 186000 موظف في كافة أرجاء العالم

فورد برونكو اجلديد كليا
يحصد جائزة iF الذهبية للتصميم لعام 2021

وسط إشادة واسعة من جلنة التحكيم
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 E-PACE قامت جاكوار بتحسني مجموعة طرازات
مع تقدميها إلصدار R-Dynamic Black، وحتسني 
 R-Dynamic االتصــاالت، ويرتقــي طــراز  ميــزات 
Black بالتصميــم الديناميكــي واجلاذبيــة البصريــة 
للســيارات الرياضية متعــددة األغراض املدمجة من 
خالل مجموعة خيارات معدلة للتصميم اخلارجي.

تنــوع  مــن   R-Dynamic Black إصــدار  ويزيــد 
»البنيــة  علــى  معتمــداً   ،E-PACE طــرازات 
 Premium Transverse( املمتــازة«  املســتعرضة 
Architecture(، مــع عــدة خيــارات من مجموعات 
مبــا  الكفــاءة،  عاليــة  »إجنينيــوم«  احلركــة  نقــل 
الهجينــة  الكهربائيــة  الســيارات  تكنولوجيــا  فيهــا 
 ،)MHEV( واخلفيفــة   )PHEV( للشــحن  القابلــة 

واالتصاالت الفائقة واملقصورات الفاخرة.
وتوفــر التكنولوجيــا اجلديــدة املتوفــرة فــي الســيارة، 
الالســلكي،   Apple CarPlay تطبيــق  فيهــا  مبــا 
املزيــد مــن املالءمــة واالتصــال. كمــا ســيتوفر تطبيق 
Android Auto فــي ذات التوقيــت، ما يجعل قيادة 
 ســيارة E-PACE أكثــر اتصاالً مــن أي وقٍت مضى.

إصدار E-PACE R-Dynamic Black اجلديد
مبنــي   R-Dynamic Edition اجلديــد  اإلصــدار 
ويتمتــع   ،E-PACE R-Dynamic S طــراز  علــى 
مبجموعــة مــن عناصــر التصميــم املختــارة بعنايــة، 
لتمنــح ســيارة E-PACE مظهــراً أكثــر ديناميكيــة 

وثراًء.
باللــون  األبــواب  أغطيــة مرايــا  التصميــم  ويتضمــن 
األسود الالمع، وكذلك التفاصيل على غطاء احملرك 
الســفلي والشــبك األساســي  الشــبك  األمامــي وإطــار 
وأطراف الشبك األمامي، ومتتد التشطيبات السوداء 
الالمعــة إلى إطــار النوافذ اجلانبيــة وفتحات التهوية 
اجلانبيــة – التــي تتكامــل مــع شــعار جاكــوار الواثــب، 
إلى جانب اسم جاكوار والشعار في اخللف. ويكتمل 
متّيز التصميم اخلارجي بالعجالت املسكوبة بقياس 
وســائد  مــع  الرمــادي،  »ســاتان«  ولــون  بوصــة   19
اخلصوصيــة  وزجــاج  املتباينــة،  احلمــراء  الفرامــل 

والسقف البانورامي.
بكافــة   R-Dynamic Black طــراز  ويتوفــر 
E-PACE اخلارجيــة، مبــا فيهــا »أســتوني«  ألــوان 
تشــطيبات  وتتمتــع  اجلديــد،  األبيــض   )Ostuni(
الســيارة بعمق وتركيز أكبر، وتتكامل بشــكل مثالي 

.E-PACE مع التصميم اخلارجي املعاصر لسيارة
 R-Dynamic Black وفــي الداخــل، يتمتــع إصــدار
بفخامــة أكبــر واتصاالت أفضل وإتقــان أكبر، وتقع 
فــي قلــب التصميــم الداخلــي اجلديــد شاشــة اللمــس 
املنحنيــة عاليــة الدقة بقياس 11.4 بوصة، واملدمجة 

ضمن لوحة العدادات املركزية.
الترفيــه  نظــام  الكبيــرة  اللمــس  شاشــة  وتشــّغل 
 Pivi( بــرو«  االســتخدام »بيفــي  واملعلومــات ســهل 

للســائق  ويتيــح  أكبــر  يوّفــر وضوحــاً  والــذي   ،)Pro
الوصــول إلــى 90 باملئــة مــن املهــام األكثــر اســتخداماً 
مــن الواجهــة الرئيســية بنقرتــني أو أقــل بفضل بنية 

القوائم املبسطة.
 E-PACE ويعتمــد نظــام الدفــع الكلــي فــي ســيارة
اجلديــدة علــى اجليل الثانــي من »مجموعــة القيادة 
تقــوم  والتــي   ،)Standard Driveline( القياســية« 
العجــالت  بــني  أوتوماتيكيــاً  الــدوران  عــزم  بتوزيــع 
األماميــة واخللفيــة لضمان زيادة قوة اجلر ألقصى 
الدفــع  نظــام  ويســتفيد  الــدوام.  علــى  ممكــن  حــد 
القيــادة«  تكنولوجيــا »فصــل مجموعــة  مــن  الكلــي 
بفصــل  تقــوم  والتــي   ،)Driveline Disconnect(
نظــام الدفــع الكلــي أثنــاء التحــّرك فــي ســرعة ثابتــة 

على سبيل املثال لزيادة الكفاءة.
مواصفات E-PACE احملّسنة

األحــدث بخيــارات أفضــل   E-PACE تأتــي ســيارة 
لناحيــة التكنولوجيا واالتصاالت، عبر توّفر االتصال 
  Apple CarPlay تطبيــق  باســتخدام  الالســلكي 
تطبيــق  ســيتوّفر  كمــا  أساســية،  كميــزة  قريبــاً 
Android Auto الالســلكي في الوقت نفســه كميزة 

أساســية، مــع توّفــر التطبيقــني من خــالل حتديثات 
ســيارات  لــكل   ،)SOTA( املتصلــة«  »البرمجيــات 
E-PACE املجهزة بنظام »بيفي« أو »بيفي برو«، 
والتــي تستنســخ بسالســة شاشــة الهاتــف الذكيــة على 
شاشــة اللمــس املركزيــة وتتيح للســائقني عــدة طرق 
للتحكم بوظائف نظام الترفيه واملعلومات والهاتف، 

كما تتوفر سيارة E-PACE مع شاحن السلكي.
ويتمتــع نظام »بيفي برو« املتطور من جاكوار بعدة 
برامج مدمجة فيه، واإلقالع السريع بفضل مصدر 
الطاقة اخلاص به وتكنولوجيا الشــريحة املزدوجة، 
والتي تســمح بتشــغيل األغاني من اإلنترنت وحتميل 

التحديثات في الوقت نفسه.
وتتكامل تكنولوجيا »بيفي برو« مع »شاشــة السائق 
 )Interactive Driver Display( التفاعليــة« 
محّســنة  برســومات  املميــزة  بوصــة،   12.3 بقيــاس 
عــدادات  مــع  بالكامــل  للتخصيــص  قابــل  وترتيــب 
ووظائــف  املتعــددة  الوســائط  ومعلومــات  رقميــة 
بنظــام  اخلاصــة  اخلرائــط  أو  الذكيــة،  الهاتــف 
املالحــة علــى كامــل الشاشــة. وبوجود شاشــة الزجاج 
األمامــي االختيارية، توّفر التكنولوجيا داخل ســيارة 

اإلعــدادات  لضبــط  طــرٍق  عــدة  للســائق   E-PACE
بأكثر شكل يالئمه.

كمــا يحّســن نظــام تأيــن هــواء املقصــورة باســتخدام 
تكنولوجيــا Nanoe التــي تزيــل مســببات احلساســية 
والروائــح غيــر اجليــدة، كمــا يتضمــن هــذا النظــام 
تصفيــة الهــواء مبعيــار 2.5 بيكومتــر، والــذي يلتقــط 
الشوائب شديدة الصغر – مبا فيها اجلسيمات بحجم 
2.5 بيكومتــر – لتحســني صحــة الــركاب واحلفــاظ 
النظــام  تفعيــل  للعمــالء  وميكــن  ســالمتهم.  علــى 

.)Purify( »ببساطة عبر النقر على زر »التنقية
ومــع التحســينات اجلديــدة، يتوفــر نظام »مســاعدة 
 )Auto High Beam Assist( »الضــوء العالــي اآللــي
كميزة أساســية مع مواصفات SE وHSE، فيما مت 
تبســيط خيــارات املقاعــد، مبا يضمن ســهولة اختيار 
العمــالء لســيارة E-PACE املثاليــة لهــم. كمــا يتوفــر 
نظــام صوت »ميريديان« عالي اجلودة اآلن كميزة 
أساســية ابتــداًء مــن مواصفات SE، إلــى جانب توفر 
ميزة الذاكرة ملرايا األبواب واملقاعد كميزة أساســية 

.S ابتداًء من مواصفات
علــى   R-Dynamic طــرازات  كافــة  اآلن  وحتتــوي 

كميــزة  للضبــط«  القابلــة  »الديناميكيــات  نظــام 
أساســية، ما يتيح للســائقني معايرة مختلف جوانب 
ديناميكيات القيادة في سيارة E-PACE، مبا فيها 
دواســة الوقــود واســتجابات صنــدوق التــروس، إلــى 
جانــب إعــدادات التوجيــه ونظــام التعليــق )احملــددة 
التكيفيــة«(،  »الديناميكيــات  نظــام  فــي  مســبقاً 
ليتمكنوا من اختيار طبيعة قيادة الســيارة مبا يالئم 

تفضيالتهم الشخصية.
بنية فائقة

تضمــن »البنيــة املســتعرضة املمتــازة« )PTA( من 
 E-PACE ســيارة  توفيــر  روڤــر«  النــد  »جاكــوار 
احلركــة  نقــل  مجموعــات  تقنيــات  أحــدث  مــع 
القيــادة،  راحــة  زيــادة  جانــب  إلــى  الكهربائيــة، 
وضمان الرشــاقة في األداء والتوجيه التي يتوقعها 

العمالء من جاكوار.
بتحســني  اجلديــدة  احملــرك  حوامــل  وتســاهم 
استجابات دواسة الوقود، فيما يضمن ترتيب نظام 
التعليق الراحة مع احلفاظ على ديناميكيات جاكوار 
املعروفــة، وكل ذلــك يتكامــل مــع مقصــورة داخليــة 
فاخــرة، أكثــر هــدوءاً مــن أي وقــٍت مضــى بفضــل 
بنية ســيارة E-PACE املتطّورة، والتي تخّفض من 

االهتزازات والضجيج الذي يصل إلى املقصورة.
مجموعــات نقــل احلركة الهجينة اخلفيفــة والقابلة 

للشحن.
تتوفــر ســيارة جاكــوار E-PACE مــع مجموعــة نقل 
الكهربائيــة  األســطوانات  ثالثيــة   P300e احلركــة 
الهجينــة القابلة للشــحن )PHEV(، إلــى جانب أكثر 
محــركات »إجنينيوم« البنزين رباعية األســطوانات 
املتطــّورة، والتــي تســتفيد مــن تكنولوجيــا الســيارات 
الكهربائيــة الهجينــة اخلفيفــة )MHEV( لتحســني 

األداء والضبط والكفاءة.
وتتضمن مجموعات نقل احلركة املتوفرة:

 P300e اجلديــدة  احلركــة  نقــل  مجموعــة  وجتمــع 
الهجينــة القابلــة للشــحن بــني محــرك »إجنينيــوم« 
حصــان   200 بقــوة  األســطوانات  ثالثــي  البنزيــن 
وســعة 1.5 لتــر، ومحــرك الدفع اخللفــي الكهربائي 
مــا  واط(،  كيلــو   80( 109 حصــان  بقــوة   )ERAD(
 0 مــن  تســارع  مــع  مبهريــن،  وكفــاءة  أداء  يضمــن 
إلــى 100 كم/ســا خــالل 6.5 ثانيــة )0 - 60 ميل/ســا 
خــالل 6.1 ثانيــة(، مع انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
املنخفضــة حتــى 44 غ/كم، وتوفير اســتهالك الوقود 
)وفقــاً  ميل/غالــون(   141( كــم  ل/100   2.0 حتــى 
الختبــار القيــادة العامليــة املوحــد للمركبــات اخلفيفة 

.)WLTP TEH
 P300e املتطــورة  احلركــة  نقــل  مجموعــة  وتعمــل 
و«الســيارة  »الهجينــة«  وضعيــات؛  ثــالث  ضمــن 

الكهربائية« و«التوفير«.

E-PACE حتسني سيارة جاكوار
عبر إصدار R-Dynamic Black اجلديد

املزيــد مــن التكنولوجيــا املتطــورة ...


