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تستحق األفضل ..

على  مؤخًرا  ماو«  »ماو  الصيني  القط  استحواذ 
االجتماعى،  التواصل  وسائل  منصات  اهتمام 
مؤخًرا،  السيارات  عالم  في  موديل  أشهر  كونه 
حيث  بالصدفة  الشهرة  عالم  ماو«  »ماو  دخل 
السيارات،  صناعة  مجال  في  صاحبه  يعمل 
على  قٍط  وضع  فكرة  راودته  األيام  أحد  وفي 
الدولي  شنغهاي  معرض  داخل  السيارات  إحدى 
للسيارات، فجذبت صورته الزوار الذين أصبحوا 
ينتظرون ظهور »ماو ماو« ليلتقطوا معه الصور، 
ما جعل أجره يرتفع إلى 20 ألف دوالر، ويؤكد 
أنه  »بزفيد«  ملوقع  ماو«  »ماو  من  املقربون 
يعيش حياة البذخ على نفقته اخلاصة، والطريف 
القط  بأن  صرح  ماو«  »ماو  مالك  »جاجن«  أن 
وإن  هوليود،  جنوم  وغرور  العظمة،  انتابته 
من  ماو«  »ماو  يزّوج  أن  هي  »جاجن«  أمنيات 
العاملي  املصمم  قطة  »شوبيت«  األزياء  عارضة 
ثروته  بربع  أوصى  الذي  الغرفيلد«  »كارل 
تعيش حياة  تظل  املدللة »شوبيت« حتى  لقطته 
عالقاته  الستخدام  قلبه  يطمئن  وحتى  البذخ، 
أزياء  عارضة  أشهر  قطته  جلعل  امليديا  في 
احليوانات  عالم  في  املوضة  صرخات  ألحدث 
تنهال  العروض  بدأت  فقط  عام  وبعد  األليفة، 
على القطة من عالمات السيارات الكبرى لتكون 
فقط  الفريد،  الطراز  من  سيارات  عارضة 
بعينيها  وتغمز  السيارات  مقدمة  على  جتلس 
الزرقاوين إلى كل من ينظر إلى مكان السيارة، 
العاملية  املجالت  أغلفة  على  »شوبيت«  وظهرت 
أكثر من مليوني دوالر خالل  واستطاعت جني 

عام واحد فقط.
طاملا   الذي  جاري  أتذكر  جعلتني  القصص  هذه 
كان يفتخر بأنه بخيل! لهذا تعجبت عندما رأيته 
هذه  ورثت  هل  فسألته:  سيامي  قطة  يحمل 
هذا  تقصد  البخالء:  بابتسامة  فأجاب  القطة؟ 
هذه  ياجاري  عينيك  سالمة  له:  فقلت  األرنب، 
أناس  أصحابها  الفاخر،  النوع  من  سيامي  قطة 
أثرياء، والدليل هذه األسِوَرة الذهبية التي تطّوق 
عنقها، ومالبسها التي حتمل ماركة مشهورة في 

عالم أزياء احليوانات األليفة.
سوار  يالمس  وهو  البخيل  جارنا  عينا  ملعت   
وأغلق  ضلوعة  بني  القطة  اختطف  ثم  القطة، 
ثوان سمعت أوالد  باب شقته بسرعة، وبعد 10 
هذه  كانت  حلمة!  جاب  بابا  يهللون:  البخيل 
التي  السيامي،  القطة  فيها  أرى  وآخر مرة  أول 
تقرأ  وأنت  خاصة  الرحمة،  إال  عليها  يجوز  ال 
على  املعلقة  القطة  صورة  حتمل  التي  الالفتات 
جدران احلي، مكتوبًا عليها استغاثة من صاحبة 
القطة التي تستعطف سكان احلي أن يساعدوها 
تنحدر  التي  السيامي،  قطتها  عن  البحث  في 
رصدت  فقد  ولهذا  القطط،  ملوك  ساللة  من 
الذي  السفاح  على  يرشد  ملن  كبيًرا  مالًيا  مبلًغا 
السيدة  أخبر  أن  مراًرا  حاولُت  القطة،  اختطف 
يقف  الذي  الثمينة  القطط  سفاح  عن  املسكينة 
القطة  »فرو«  لها  لو وجد  ماذا  يسألها  بجوارها 
عندما  تراجعت  ولكنني  املكأفاة،  ستعطيه  هل 
بلحم  فرًحا  يهللون  وهم  البخيل  أوالد  تذكرت 

القطط الفاخر.. هذا واهلل أعلم.

حلم قطط فاخر..
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الفردان للسيارات الفاخرة
تستضيف اسبوع أستون مارتن خلدمة الصيانة

أعلنت شركة »الفردان للسيارات الفاخرة«، الوكيل 
املعتمد لسيارات أستون مارتن في دولة قطر، عن 
اســتضافتها اســبوع أســتون مارتــن خلدمــة الصيانة 
احلديثــة  العــرض  صالــة  فــي  نوعــه  مــن  واألول 
اخلاصــة بهــا مــن 12 الــى 17 يونيو 2021. وشــهدت 
صالة عرض »الفردان للســيارات الفاخرة« حضور 
مالكــي ســيارات أســتون مارتن لالســتمتاع بتجربة 
ســياراتهم  ســتخضع  حيــث  وغامــرة،  مخصصــة 
لفحــص خدمــة مجاني من قبل الفنّيــن املعتمدين 

ومستشاري اخلدمة. 
ومت اســتقبال عمــالء أســتون مارتــن ضمــن سلســلة 
مــن املواعيــد الشــخصية على مــدار أســبوع الفعالية، 
خدمــة  لفحــص  ســياراتهم  خضعــت  حــن  فــي 
مجانــي مــن قبــل الفنّيــن املعتمديــن. وإضافــًة إلــى 
الطــرازات  الختبــار  الفرصــة  للعمــالء  اتيــح  ذلــك، 
املختلفــة لســيارات أســتون مارتــن، مبا فيها ســيارة 
الدفــع الرباعــي األولــى مــن أســتون مارتــن دي بــي 
اكــس والتــي طــال انتظارهــا. وجتّســد دي بــي إكــس 
مرحلــة جديدة من مســاعي أســتون مارتن لتوفير 
أداء اســتثنائي مــع تصميــم فريــد مــن حيــث الطابع 
وســهولة االســتخدام، فــي فئــة لــم تقــدم العالمــة 
الفاخــرة أي ســيارة فيهــا من قبل. وترســي دي بي 
إكــس معاييــر جديــدة وجريئــة في فئتهــا بفضل ما 
تقدمــه مــن تنــوع وغنى متوقع من ســيارة رياضية 
واألداء  الرباعــي  الدفــع  بتقنيــات  تتمتــع  فاخــرة 

الديناميكي املتميز معاً.
وتعليقــاً علــى هــذا املوضــوع، قــال ســامر بــو درغم، 
مديــر عــام شــركة »الفــردان للســيارات الفاخــرة«: 
»بصفتنــا الوكيــل املعتمــد لســيارات أســتون مارتــن 
في قطر، يســعدنا للغاية أن نشــارك عمالءنا النجاح 
الذي حققه اســبوع أســتون مارتن خلدمة الصيانة؛ 
وكان مــن دواعــي ســرورنا أن نوفــر لعمالئنــا هــذه 
التجربة احلصرية في صالة العرض احلديثة، وأن 
نتعــرف علــى آرائهــم اإليجابية حــول صالة العرض 
وخدمــة العمــالء والتجربــة الشــاملة التــي قدمناهــا 
لهــم. ونتطلــع ُقدمــاً إلــى تعزيــز ارتباطنــا بالعمــالء 
األنشــطة  مــن  مزيــد  إطــالق  خــالل  مــن  مســتقبالً 

التفاعلية املميزة«.
بثمانــي  مــع محــرك  إكــس  بــي  ســيارة دي  وتأتــي 
أسطوانات وشاحنن توربو سعة 4 ليتر، وتقدم قوة 
550 حصانــاً، وعــزم دوران 700 نيوتــن متــر، وقــد 
مت ضبطــه بعناية ودقة لتلبية االحتياجات احملددة 
لهــذا النمــوذج. وميتــاز احملــرك ثمانــي االســطوانات 
بقدرتــه علــى االنطالق بالســيارة مــن وضع الوقوف 

إلى 100 كيلومتر بالســاعة خالل 4.5 ثانية، وصوالً 
إلى السرعة القصوى البالغة 291 كيلومتر بالساعة.

كمــا حظــي العمــالء بفرصــة قيادة ســيارات دي بي 
11، ودي بــي إس ســوبر ليجيــرا كوبيــه، و فانتــاج، 
ودي بــي اكــس احلديثــة. وتعــد ســيارة دي بــي 11 
أولــى منــاذج اجليل اجلديد من الســيارات، وترتقي 
بتــراث العالمــة العريــق فــي الرحــالت الطويلة نحو 
طــرازات  أقــوى  تعتبــر  حيــث  جديــدة،  مســتويات 
دي بــي وأكثرهــا كفــاءة فــي تاريــخ أســتون مارتن. 
وتتوفــر هــذه الســيارة بطرازين هما دي بي 11 إيه 
إم آر كوبيــه مبحــرك V12، ومبحــرك V8 كوبيــه، 

.V8 فوالنتي ذات السقف املكشوف مبحرك
من ناحية أخرى، جتســد ســيارة دي بي إس ســوبر 
ومتتــاز  مارتــن،  أســتون  إنتاجــات  أرقــى  ليجيــرا 
وزنهــا  وخفــة  املذهــل  وتصميمهــا  الفائــق  بأدائهــا 

الطاغــي  حضورهــا  عــن  فضــالً  الهائلــة،  وقوتهــا 
إس  بــي  ســيارات دي  وتوفــر  الفاخــر.  ومظهرهــا 
سوبر ليجيرا كوبيه وفوالنتي أرقى جتارب القيادة 
في الرحالت الطويلة مبحرك V12 يولد اســتطاعة 

715 حصان بخاري وعزم 900 نيوتن متر.
أمــا ســيارة فانتــاج فتنفرد مبظهرها البســيط الذي 
ذو  املميــز  تصميمهــا  بفضــل  قويــاً  انطباعــاً  يتــرك 
الشــهرة العامليــة الواســعة، فضــالً عــن أدائهــا القــوي 
الذي يجّسد أرقى مستويات اإلتقان. وتشكل سيارة 
فانتــاج إيــه إم آر اجليــل اجلديــد مــن هذه السلســلة، 
والتــي يقــل وزنهــا مبقــدار 95 كيلوجــرام واملــزودة 
بينمــا  ســرعات.  ســبع  مــن  يــدوي  حركــة  بناقــل 
تستكمل سيارة فانتاج رودستر التي أطلقت مؤخراً 
ق وســقفها  هــذه املجموعة املتميزة مبظهرها املشــوّ

القابل للطّي.

 حضور مالكي سيارات أستون مارتن لالستمتاع بتجربة   قيادة ممتعة ...



هواوي تطرح سوار املوضة 
HUAWEI Band 6 اجلديد

أطلقت هواوي مؤخراً HUAWEI Band 6، أحدث ســوار ذكي 
عصــري مــع عمــر بطاريــة ممتــد فــي قطر. يأتــي مــزوًدا مبيزة 
مراقبة مستويات األكسجن في الدم SpO2 طوال اليوم وشاشة 
AMOLED كبيــرة ذات رؤيــة كاملــة وعمــر بطاريــة يصــل إلى 
أســبوعن باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن امليــزات التــي ســتجعل 
حياتك أســهل كثيًرا. فيما يلي أربعة أســباب جتعلنا نحب ســوار 

.HUAWEI Band 6
منط حياة صحي

يوفــر أحــدث ســوار عصــري مــن هــواوي ميــزة مراقبــة 
اليــوم وهــو  الــدم )SpO2( طــوال  لتشــبع األكســجن فــي 
مؤشــر مهم ملســتويات صحة الشخص. ميكنك أيًضا تتبع 
صحــة قلبــك باســتخدام تقنيــة مراقبــة معــدل ضربــات 
القلــب HUAWEI TruSeen ™ 4.0 التــي تراقب معدل 
ضربــات قلبــك بشــكل مســتمر وســريع. مــن املهــم أيًضــا 
العيــش  علــى  ملســاعدتك  ومنطــه  نومــك  جــودة  معرفــة 

بأسلوب حياة سلس.
تصميم عصري

 AMOLED بشاشــة عــرض HUAWEI Band 6 يأتــي ســوار
كبيــرة بحجــم 1.47 بوصــة خاليــة مــن احلــواف مــع زيادة نســبة 
الشاشــة إلــى اجلســم بنســبة 42٪. تتيــح لــك الشاشــة اخلاليــة من 
احلــواف عــرض املزيد والتأكد من عدم تفويت أي محتوى مهم 

باســتخدام عناصــر حتكــم ذكيــة بديهيــة. عــالوة علــى ذلــك، لم 
يُصمم السوار الذكي.

عمر بطارية طويل األمد يدوم ملدة أسبوعن
هــذا الســوار العصــري مدعــوم مبجموعــة شــرائح عاليــة الكفــاءة 
وخوارزميــات ذكيــة لتوفيــر الطاقــة، وميكــن أن يســتمر ســوار 
HUAWEI Band 6 ملــدة تصــل إلــى 14 يوًمــا لالســتخدام دون 
 HUAWEI Band ســوار  يدعــم  ذلــك،  علــى  عــالوة  انقطــاع. 
6 الشــحن الســريع عبــر شــاحن مغناطيســي. ميكــن أن يحافــظ 
الشــحن ملدة خمس دقائق على ســوار HUAWEI Band 6 ملدة 

يومن من االستخدام املعتاد.
مدرب لياقة على معصمك

مــن أجــل تلبيــة احتياجــات اللياقــة البدنيــة اخلاصــة بــك، يأتــي 
سوار HUAWEI Band 6 مزوًدا مبجموعة واسعة من ميزات 

اللياقة البدنية لبدء أسلوب حياة نشط جديد وسهل. 
رفيق ذكي

ببعــض  ملــيء   HUAWEI Band 6 ســوار ذلــك،  علــى  عــالوة 
امليــزات الذكيــة واملثيــرة لالهتمــام التــي جتعــل احليــاة اليوميــة 
أكثر مالءمة مثل التحديد الذكي لألرقام غير املألوفة واملكاملات 
الــواردة وتذكيــر الرســائل وإعــداد املنبــه ومصراع الكاميــرا الذي 
يتيــح لــك التقــاط الصــور مــن عــن بُعــد عندمــا ال حتمــل هاتفــك 

باإلضافة إلى للتحكم في تشغيل املوسيقى.
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التحكـم الدقيــق
تصميم قمرة القيادة 

متمحور حول االنسان 
ويخلــق رابــط بيـن 
السائق والسيارة.

نظام المعلومات
والتــرفيــه
 لمواكبة العالم من حولك
  والبقاء على اتصال 

تام هاتفك الجوال.

مقاعـد جلدية فـاخرة
 مصممة بمهارة وحرفية
 متقنة لتمنحك شعور

الرفاهية المطلقة.

نظـــام صوت مميز
تجربة رائعة مع  النظام 
الصوتي المحيطي عبر

.Bose 11  سماعة

شـاشة عرض أمامية
 تبقيك في حالة

 تأهب واطالع على
محيطك أثناء القيادة. 

صنــاعـة يـابـانـيـــة

أعلــن مطار حمد الدولي عن شــراكة بحثية جديدة 
مــع كليــة العلوم والهندســة بجامعــة حمد بن خليفة 
تهــدف الــى تعزيــز خدمــات املســافرين. ويعتبر هذا 
املشــروع، االول مــن نوعــه فــي قطــر اذ يعمــل علــى 
اســتخدام تقنيات البحث العلمي لدراســة التحليالت 
لتحديــد  الديناميكيــة  البيانيــة  والرســوم  البصريــة 

أساليب تعزيز جتارب املسافرين عبر املطار.
وقــد مت اختيــار مطــار حمــد الدولــي لهــذه املنحــة 
مؤسســة  قبــل  مــن   )200207-0130-NPRP13S(
دعــم  علــى  قدرتــه  الــى  باالســتناد  وذلــك  قطــر، 
كليــة العلــوم والهندســة بجامعــة حمــد بــن خليفــة 
علــى تطبيــق وتطويــر تقنيــات التحليــالت البصريــة 

وتعمــل  للبحــث.  الديناميكيــة  البيانيــة  والرســوم 
الرســوم البيانيــة الديناميكيــة علــى حتديــد الروابط 
بــن كميــات هائلــة من املعلومات، ومــن ثم حتليلها 
ملســاعدة الباحثــن واملهنيــن فــي املطار علــى حتديد 
النمــاذج التــي مــن شــأنها تعزيــز جتربــة الســفر عبر 
املطار كتغيير مســارات الســفر مثال. وباالســتناد الى 
نتائــج البحــث النهائية ســيتمكن مطــار حمد الدولي 
من تطوير عملياته لتخصيص جتارب املسافرين. 

العلــوم  كليــة  الشــراكة، ســتعمل  هــذه  مــن  وكجــزء 
توفيــر  بــن خليفــة علــى  والهندســة بجامعــة حمــد 
البرمجيــات؛  وبرمجــة  البحثيــة،  التقنيــة  املشــورة 
وانتــاج البيانــات، وتبــادل النتائــج التــي توصلــت إليها 

على مدى 36 شــهرا من البحث. كما ســيلتزم مطار 
لديــه  املعلومــات  تكنولوجيــا  وقســم  الدولــي  حمــد 
بتوفيــر التقاريــر حــول املشــاكل الدائــرة، والبيانــات 
ومراجعــة  البرمجيــات؛  وبرمجــة  الصلــة،  ذات 
تقارير البحوث؛ واختبار مخرجات البرمجيات من 

البحث.
بــدر  املهنــدس  قــال  املناســبة،  هــذه  علــى  وتعليقــاً 
محمــد امليــر، الرئيس التنفيــذي للعمليات في مطار 
حمــد الدولــي: “إن شــراكتنا االســتثنائية مــع جامعة 
التطــور  مــن  بعهــد جديــد  تبشــر  بــن خليفــة  حمــد 
التكنولوجــي لــدى املطــار، وجعلــه مركــزا للمعرفــة 
يتمتــع باخلبــرات الالزمة والكافيــة للنهوض بقطاع 

رائــدة  وكوجهــة  وخارجهــا.  قطــر  داخــل  الطيــران 
للســفر حول العالم، لطاملا كان مســافرونا على رأس 
أولوياتنــا وفــي صميــم اســتراتيجيتنا، ونحــن نؤمــن 
بــأن األبحــاث والشــراكات االســتراتيجية ستســاعدنا 
علــى املزيــد مــن التمّيــز فــي تطويــر جتــارب الســفر 
لعمالئنــا. نحــن اليــوم نتطلــع قدمــاً لالســتفادة مــن 
نتائــج هــذا البحــث وبالتالــي تطوير وحتســن الوقت 
املتوقــع للســفر وتخصيــص جتــارب املســافرين عبــر 
منيــر  الدكتــور  عّلــق  كمــا  الدولــي«.   حمــد  مطــار 
والهندســة  العلــوم  لكليــة  املؤســس  حمدي العميــد 
فــي جامعــة حمــد بن خليفــة بهذه املناســبة قائالً: » 
تفتخــر كليــة العلوم والهندســة في جامعــة حمد بن 

خليفــة بتســخيرها لألبحــاث العلميــة فــي التصــدي 
الــى التحديــات التــي تواجــه عاملنــا باســتمرار. كمــا ان 
تعاوننــا مــع مطــار حمــد الدولي املــزّود الرائــد عاملياً 
في توفير اخلدمات اللوجســتية، هو خير دليل على 
مــدى اهميــة األبحــاث التــي تقــوم بهــا الكليــة، حيث 
حمــد  مطــار  خبــرات  بتعزيــز  اجلامعــة  ستســاهم 
الدولــي العريقــة ضمــن قطــاع تكنولوجيــا املعلومات 
واخلدمــات اللوجســتية، مــن خــالل رؤيتهــا العلميــة 
وخبراتهــا فــي مجال االمــن الســيبراني، ونحن على 
يقــن بــأن نتائــج بحثنــا العلمــي ســينعكس بالفائــدة 
علــى مختلــف االطــراف كمــا اننــا نتطلــع قدمــاً الــى 

املزيد من التعاون العلمي املشترك في املستقبل«.

مطار حمد الدولي في شراكة بحثية جديدة
مع جامعة حمد بن خليفة هي االولى من نوعها 

تهدف الى تعزيز جتارب املسافرين ...
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منــذ ان مت طــرح اجليــل اخلامــس مــن راف 
4 األنيقــة الرياضيــة متعــددة االســتخدامات 
املدمجــة وقــد احــدث نقلــة نوعيــة فــي هــذه 
الفئــة التــي كانــت قــد صاغــت مالمحهــا فــي 
الســابق مــن خــالل تقــدمي مســتويات معــززة 
مــا  وهــذا  والســالمة،  والقــدرات  األداء  مــن 
شــجعنا على ادراء جتربــة قيادة لهذه املركبة 
وتقيمهــا  التغييــرات  الكتشــاف  الرياضيــة 
اعــاد  اخلامــس  اجليــل  ان  وخاصــة   للقــراء 
اكتشــاف نقــاط القــوة فــي مركبــة تويوتا راف 
4 اجلديــدة كليــاً ، وذلــك مــن خــالل تقــدمي 
واالســتخدامات  الرياضــي  األداء  مــن  املزيــد 
مــن  فيــه  تعــزز  الــذي  الوقــت  فــي  املتعــددة، 
اليوميــة،  القيــادة  وراحــة  التحكــم،  رشــاقة 
واملزيد من الكفاءة في استهالك الوقود. ومت 
تصميــم املركبــة اجلديــدة كليــاً لالنطــالق في 
مغامــرات متنوعــة علــى مختلــف الطرقــات 
لتقــدم أداًء موثوقــاً ســواء كانــت داخــل املــدن 
أم خارجهــا. وعلــى الرغــم مــن إطاللتها التي 
توحي بقوتها، والقدرات املميزة لنظام الدفع 
الرباعــي اجلديد، فإن املركبة اجلديدة تتســم 
باملزيــد مــن الهــدوء واالنســيابية فــي القيادة، 
مع ملسات جديدة ترتقي مبستوى الراحة في 

املقصورة الداخلية. 
ويَُعــد طــراز الـــ »هايبــِرد« الكهربائــي إحــدى 
أبــرز اإلضافتن الرئيســيتن إلى مركبة راف 
4 اجلديــدة كليــاً، حيــث يجمع بــن مصدرين 
علــى  يعمــل  محــرك  فــي  يتمثــالن  للطاقــة 
البنزيــن وموتوريــن كهربائيــن. ويتمتــع هذا 
الطراز الرائد بكفاءة اســتثنائية في اســتهالك 
الوقــود تبلــغ 22.2 كلم/لتــر، كمــا يتيح للعمالء 
فرصة املســاهمة في مســتقبل أكثر استدامة، 
فــي الوقــت الــذي ينعمــون فيــه باملزيــد مــن 
الرضا من خالل جتربة قيادة أكثر تفاعلية. 
ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى مــا تزخــر بــه 
املركبة من تقنيات متقدمة وهدوء استثنائي 
داخل املقصورة، فضالً عن سالســة التســارع، 
خاصة عند االنطالق من وضع التوقف التام. 
وتتمثل اإلضافة الثانية في طراز »أدفنشر«، 
لتلبيــة  رمــزي  كنمــوذج  تطويــره  مت  والــذي 
احتياجــات العمالء الذين يبحثون عن جتربة 
قيــادة أكثــر تشــويقاً من خــالل إضافــة املزيد 
من احلماس وطابع املغامرة، حيث مت تزويد 
هذا الطراز بشبك أمامي ومصد أكثر جرأة، 
ومصابيــح ضبــاب مميــزة، ورفــارف أقــواس 
عجــالت أكبر حجماً، ونظام تعليق بإعدادات 
أكثــر رياضيــة، وعجــالت حصريــة قياس 19 
بوصــة ذات اخلمــس أضــالع مــع فواصــل مــن 

اللون األسود غير الالمع.
هــذا ومــا تــزال مركبــة تويوتــا راف 4 متتلــك 
حضوراً قوياً حتى وبعد 25 عاماً على إطالقها، 
حيث جنحت باكتساب معجبن مخلصن في 
جميــع أنحــاء العالم، ويعــزى الفضل في ذلك 
إلــى حــرص الشــركة علــى تطويــر مركباتهــا 
املتغيــرة  االحتياجــات  لتلبــي  باســتمرار، 
للعمــالء. وفــي املراحــل األولــى مــن تصميــم 
املركبــة اجلديــدة كليــاً، اســتندنا إلــى مفهــوم 
األمثــل،  بالشــكل  األساســية  الفكــرة  تطويــر 
ملركبــة  األبــرز  الســمتن  علــى  تعتمــد  والتــي 
املناســب  القيــادة  تويوتــا راف 4، وهمــا ’أداء 
الداخليــة  و’املقصــورة  الطرقــات‘  ملختلــف 
الرحبــة واملالئِمــة جلميــع الظــروف‘، األمــر 
الذي دفعنا إلى تبني مفهوم جديد للمغامرة 
أداء  بتعزيــز  قمنــا  كمــا  احلرفيــة.  واجلــودة 
هذه املركبة لتناسب مختلف أنواع الطرقات. 
وعلــى الرغــم مــن أن نظام التعليــق التقليدي 
للمركبــات الرياضيــة متعددة االســتخدامات 
يجعــل الرحلــة غيــر مريحــة وذات اســتجابة 
ضعيفــة الســيما عنــد القيــادة علــى الطرقات 
الوعــرة، إال أن مركبــة تويوتا راف 4 اجلديدة 
كليــاً جتمــع فــي الوقــت ذاتــه بــن مســتويات 
الراحة التي حتاكي مركبات السيدان، ومتعة 

القيادة«.

اجلديــدة   4 راف  تويوتــا  مركبــة  اســتطاعت 
كلياً، بفضل تصميمها األنيق ان تقدم مفهوم 
ومســتويات الراحــة االســتثنائية وديناميكيــة 
عشــاق  إعجــاب  ســتنال  تقدمهــا،  التــي  األداء 
املركبــات فــي املنطقــة الســيما ممــن تســتمر 
بوتيــرة  بالتطــور  واحتياجاتهــم  تطلعاتهــم 
امتناننــا  عــن  نعــرب  أن  ونــود  متســارعة. 
املتواصــل  دعمهــم  علــى  الكــرام  لعمالئنــا 
أفضــل  لتطويــر  لنــا  إلهــام  ولكونهــم مصــدر 
يتجــاوز  وبشــكل  اإلطــالق،  علــى  مركبــات 

توقعاتهم«. 
وتبــرز شــخصية مركبــة تويوتــا راف 4 لعــام 
2019 الفريــدة وحضورهــا األكثــر جــرأة من 
خــالل تصميمهــا املميــز، حيــث أن اخلطــوط 
اخلارجية وتفاصيل املقصورة املســتوحاة من 
األشــكال املَُضلَّعــة املنتظمــة، تعطــي للمركبــة 
انطباعــاً بالقــوة. كمــا ابتكــر مصممــو شــركة 
تويوتــا مظهــراً رياضيــاً عصريــاً يتماشــى مــع 
مفهــوم املغامــرة واجلودة احلرفية، ال ســيما 
املركبــة.  مــن  األمامــي  واجلــزء  الشــبك  فــي 
ومــن جهــة أخــرى، تعمــل املصابيــح األمامية 
 ،LED بتقنيــة الصمام الثنائــي الباعث للضوء
والتــي تتوفــر مــع وظيفــة التســوية التلقائيــة، 
ومصابيــح اإلضــاءة النهاريــة الفريــدة، علــى 
توفير مصدر إضاءة أكثر متّيزاً بينما تساهم 

أيضاً في تعزيز املظهر اجلريء للمركبة.
ومــع تصميــم املركبــة الفريــد، تؤكــد أقــواس 
العجــالت املرتفعــة علــى قــدرات املركبــة على 
مختلــف الطرقات. ولتحســن مجال الرؤية، 
موقــع  فــي  اجلانبيــة  املرايــا  وضــع  مت  فقــد 
منخفــض علــى األبــواب، فضــالً عــن خفــض 
خــط النوافــذ اجلانبيــة وزجــاج اجلــزء األخير 
مــن املركبــة الــذي أُعيــد تصميمــه وتوســيعه. 
وللمســاهمة فــي حتقيــق ديناميكيــة هوائيــة 
اســتقراراً، فقــد مت تصميــم مجموعــة  أكثــر 
األبــواب  ومقابــض  اخللفيــة  املصابيــح 
اخلارجيــة بطريقــة جتمــع بــن الشــكل املميز 

واألداء العملي. 
وتكتمــل هويــة مركبــة تويوتــا راف 4 املميــزة 
الرحبــة  الداخليــة  مقصورتهــا  خــالل  مــن 
واملريحة، والتي تُعبِّر عن اجلودة االستثنائية 
مــع  أنحائهــا،  جميــع  فــي  املتقنــة  واللمســات 
علــى  يؤكــد  الــذي  األنيــق  الداخلــي  التصميــم 
العنايــة الفائقة بــأدق التفاصيل. ومتتاز لوحة 
عــدادات املركبــة بتصميــم أفقــي يشــغل حيــزاً 
أصغر وأقل ارتفاعاً من التصميم السابق مما 
ـر املــواد الصلبــة  يعــزز الرؤيــة األماميــة. وتُعبِـّ
املســتخدمة في األجزاء العلوية والســفلية من 
لوحــة العــدادات، وبطانــات مقابــض األبــواب 
إضافــة  مت  حــن  فــي  واملتانــة،  القــوة  عــن 
يتعامــل  التــي  املناطــق  إلــى  ناعمــة  حشــوات 
معهــا الــركاب بشــكل متكــرر، بينمــا تضفــي 
اللمســات التطريزيــة املتصلة مــا بن زخارف 
األبواب ولوحة العدادات شعوراً باالستمرارية 
والرحابــة. ويتســم الكونســول الوســطي األكثر 
اتســاعاً باملزيــد مــن التنــوع مقارنــة بالطــراز 
الســابق، مــع زيادة مســاحة التخزين. وعالوة 
علــى ذلــك، توفــر املقاعــد األماميــة واخللفية 
للمركبــة املزيد من الدعم للركاب مع إدخال 
املقصــورة  لتقــدم  وســاداتها  علــى  حتســينات 

اجلديدة مستويات ال تضاهى من الراحة.
وبتصميم عصري أكثر تشويقاً مع املزيد من 
املالءمــة والراحــة، تأتــي املقصــورة الداخليــة 
اجلديــدة واألكثــر جرأة مزودة بطيف واســع 
من املزايا املتطورة، مبا في ذلك نظام اختيار 
التضاريس املتعددة MTS، وشــاحن الســلكي 
للهواتــف الذكيــة، ونظام تكييــف أوتوماتيكي 
بدرجــة  التحكــم  ميكــن  منطقتــن  يشــمل 
خاصيــة  مــع  حــدة  علــى  منهمــا  كٍل  حــرارة 
التحكــم الذكــي S-FLOW، والتي تعمل على 
توجيــه الهــواء للمقاعــد التــي يشــغلها الــركاب 
فقط، مما يحقق املزيد من الراحة من جهة.

جتربــة قيــادة
تويوتـا راف 4 األنيقـة

ناقل حركة أوتوماتيكي جديد ذو 8 سرعات بخاصية التبديل ...
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مازدا تفوز بجائزة
توب سيفتي بيك لعام 2021

 TOP SAFETY PICK بجائــزة  مــازدا   فــازت 
مــن معهــد التأمــن للســالمة علــى الطرق الســريعة
IIHS  كان يجب أن حتصل السيارة على تقييمات 
مــن  الصغيــرة  التصــادم  اختبــارات  فــي  جيــدة 
 TOP جانــب الســائق للتأهــل للحصــول على جائــزة
اختبــارات  إلــى  باإلضافــة   ،  SAFETY PICK
التصادم املعتدلة األمامية واجلانبية، وقوة الســقف 
واصطدامــه بالــرأس، فضــالً عــن التقييــم اجليد أو 
املقبــول فــي اختبــار التصــادم الصغيــر مــن جانــب 
إلــى تقييــم متفــوق  الراكــب األمامــي، كمــا يحتــاج 
أو  جيــد  وتقييــم  األمامــي  التصــادم  مــن  للوقايــة 
مــازدا   حــازت  وقــد  األماميــة،  للمصابيــح  مقبــول 
علــى تقييمــات جيــدة فــي جميــع االختبارات الســتة 
الصــادرة عــن معهــد IIHS، وقــد شــملت اجلائــزة 

CX9 ،  CX5 ، CX30 , CX3 ، 6 فئات مازدا
لتــك  للـــتأهل  لتقييمــات صارمــه  مــازدا  ,خضعــت 
بدايــة  تقييمــات جيــدة  اجلائــزة واحلصــول  علــى 
من  اختبارات التصادم الصغيرة من جانب الســائق 
 TOP SAFETY جائــزة  علــى  للحصــول  للتأهــل 
PICK لعــام 2021، اضافــة الى اختبــارات التصادم 
الســقف  وقــوة  واجلانبيــة،  األماميــة  املعتدلــة 
واصطدامــه بالــرأس، فضــالً عــن التقييــم اجليد أو 
املقبــول فــي اختبــار التصــادم الصغيــر مــن جانــب 
إلــى تقييــم متفــوق  الراكــب األمامــي، كمــا يحتــاج 
أو  جيــد  وتقييــم  األمامــي  التصــادم  مــن  للوقايــة 

مقبول للمصابيح األمامية، وقد 
جتــاوزت  مــازدا جميــع اختبارات IIHS الســتة، مبا 
فــي ذلــك اختبــار االصطــدام األمامــي الصغيــر مــن 
جانب الســائق واالمامي الصغيــر من جانب الراكب 
الســقف  وقــوة  واجلانبــي  االمامــي  واالصطــدام 

واختبارات مساند الرأس.
 TOP SAFETY وللتأهــل للحصــول علــى جائــزة
الســيارة  لعــام 2021، يجــب أن حتصــل   + PICK
علــى تصنيفــات جيــدة في هــذه االختبارات الســتة، 
مــن  الوقايــة  فــي  أعلــى  تصنيــف  إلــى  باإلضافــة 
للمصابيــح  جيــد  وتصنيــف  األمامــي  االصطــدام 

األمامية.
 وبتلــك املناســبة علــق متحــدث عــن مــازدا بقولــه » 
نحــن فخــورون بــأن نكــون أفضــل متلقــن للجوائز 
. , .IIHS TOP SAFETY PICK لعام 2021 من
واضــاف بقولــه »إنه إجناز كبير وينبــع من التزامنا 
فــي  مــا نضعهــم  دائمــا  جتــاه عمالئنــا ». »فنحــن 
املقدمــة  ، وتلتــزم مــازدا بتوفيــر أحــدث تقنيــات 
األمــان ، ممــا مينــح عمالئنــا جتربــة قيــادة أكثــر 

إمتاًعا وثقة”.
تتضمــن تكنولوجيــا »آي آكتيــف ســينس« عدداً من 

األنظمة والتقنيات املتطورة، تتيح بشــكل فاعل في 
حتســن أداء توقــع املخاطــر، فضــالً عــن مســاعدتها 
لقائــد املركبــة فــي تفــادي الوقــوع بهــا، مــع »نظــام 
التحذيــر مــن العوائــق األماميــة« الــذي يتولى مهام 
الكشــف عــن احتماليــة وقــوع تصــادم وشــيك، مــع 
علــى  يظهــر  مرئــي  وآخــر  تنبيــه صوتــي،  إصــدار 
مجموعــات العــدادات خلف عجلة القيــادة، يتوليان 
مهــام تنبيه الســائق لتفادي االصطدام، ولتتشــارك 
الشاشــة ذاتهــا، وأســلوبا التنبيــه الصوتــي واملرئــي، 
الســالمة،  وتكنولوجيــا  أنظمــة  ثانــي  مخــارج  مــع 
وهــو »نظــام التحذيــر من مغــادرة املســلك« القادر 
علــى متييــز عالمــات أســطح الطريــق، الــذي عــادة 
مــا ينشــط تلقائيــاً عنــد اكتشــافه أي محاولــة غيــر 
مقصــودة النحــراف الســيارة عــن حارة الســير التي 

تسير بها.
عــن  عبــارة    « ســينس  اكتــف  أي   « نظــام  ويعــد 
مظلــة تغطــي سلســلة من تقنيــات األمــان املتقدمة 
الــرادارات  مثــل  الكشــف  أجهــزة  تســتخدم  التــي 
والكاميــرات. وهــي تشــمل تقنيــات األمان النشــطة 
التــي تدعــم القيادة األكثر أمانًا من خالل مســاعدة 

 ، احملتملــة  املخاطــر  علــى  التعــرف  علــى  الســائق 
علــى  تســاعد  التــي  التعطــل  قبــل  األمــان  وتقنيــات 
جتنــب االصطدامــات أو تقليــل شــدتها فــي املواقــف 
التــي يتعــذر فيهــا جتنبهــا. تشــمل تقنيــات الســالمة 
دعــم فرامــل   i-Activsense مــازدا  مــن  املتقدمــة 
املدينــة الذكيــة املتقدمــة مــع الكشــف عــن املشــاة ، 
ودعــم الفرامــل الذكية مع التحذيــر من االصطدام 
، ودعــم الفرامــل الذكية ، ، ومراقبة البقعة العمياء 
مــع تنبيــه خلفــي حلركــة املــرور نظــام حتذيــر مــع 
نظــام املســاعدة علــى احلفاظ على القيــادة ، ونظام 
اإلضــاءة األماميــة املتكيف ، والتعرف على إشــارات 

املرور.
الطــرق  علــى  للســالمة  الـــتأمن  ويعــد معهــد  هــذا 
الســريعه منظمة غير حكوميــة اوروبية تعمل على 
تقييــم وســائل  االمــان الســتة فــي  الســيارات وتتبــع 

مواصفات صارمة بهذا الشأن . 
 تعد شركة السيارات الوطنية هي الوكيل احلصري 
لسيارات »مازدا« في دولة قطر على مدار األربعة 
عقود املاضية. ويُعرض اجليل اجلديد من سيارات 
»مــازدا« فئتــي ســيدان وكــذا فئات الدفــع الرباعي، 

»مــازدا«  ســيارات  فــي صالــة  احلالــي  الوقــت  فــي 
املتطورة الكائنة في شارع النصر.

وقــال الناطــق باســم »مــازدا« فــي معــرض طرحه 
فئــات موديــل 2021 املتوافــرة مــع أقصــى معاييــر 
الســالمة: » كل ســيارة مــازدا  تســتلهم اإلحســاس 
باحلركة والســرعة بفضل مجموعة من املهندسن 
تصميــم  فلســفة  وتنعكــس  املهــرة«.  واملصممــن 
فــي  »كــودو«  عليهــا  يطلــق  التــي  احلركــة«  »روح 
اخلطــوط الهوائيــة الديناميكيــة التــي تهــب احليــاة 
اجلمــال  »مــازدا«  تصميــم  ويجســد  الســيارة.  إلــى 
الديناميكــي للحياة، جنبــا إلى جنب مع قوة وأناقة 
حيــوان مفتــرس حينما ينقض على فريســته. وهذا 
هو جوهر »شــكل احلركة« كمــا تتصوره »مازدا«، 

وسر تفرد سياراتها في سوق مختلفة«.
اشعر مبتعة القيادة: تقنية »سكاي أكتيف«

تســهم تقنية »ســكاي أكتيف« املتطورة املزودة بها 
»مــازدا« فــي حتســن كفــاءة أداء الســيارة، وإتاحــة 
متعــة قيــادة فــي الوقــت نفســه، فــال شــك فــي أن 
يًذكــر  دون مجهــود  قيــادة  متعــة  علــى  احلصــول 

يجعلك تشعر باحلياة!

حلول بارعة حتقق طفرات
يصمــم مهندســو »مــازدا« ســياراتهم وفقا لشــعور، 
وليــس طبقــا ملواصفــات. وهــم يعلمــون علــم اليقن 
أنهم ميضون في املسار الصحيح، ويشعرون بثمرة 
مجهوداتهــم حينمــا تبدو الســيارة وكأنها قد عادت 
إلى احلياة، وقلب كل سيارة »مازدا« هو محركها- 

قوة حياتها.
وتبحث »مازدا« دائما وأبدا عن سبل لزيادة كفاءة 
وفيمــا  األداء.  بعامــل  التضحيــة  دون  محركاتهــا 
يتخلــى معظــم عالم الســيارات عن حتديث محرك 
االحتــراق الداخلــي، تعتقد »مــازدا« أنه ال تزال ثمة 
مســاحة إلدخال تطويــرات. ولعل هذا هو االنهماك 
فــي رفع مســتويات الكفاءة عبر إدخال التحســينات 
املســتمرة هــو مــا يقــود إلــى حتقيق بعــض الطفرات 

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

تطــور »كــودو«- تصميــم حركــة الــروح الــذي يهــب 
احلياة إلى السيارة- عبر تعزيز التعبير الواسع لهوية 
»مازدا« املتطورة.  واستقرت »مازدا« على »املتانة 
الدقيقة« ككلمة رئيســية، وحتدث نفســها من أجل 
حتسن مفهوم »كودو« ورفعه إلى مستوى جديد. 
احلــرف  ذلــك  فــي  مســتلهمة  »مــازدا«،  واتبعــت 
اليابانيــة التقليديــة، أدنــى ملســات اجلمــال، ونتيجــة 
ذلــك هــو مظاهــر خارجي جــريء ومتميــز، وآخر 

داخلي مينح جميع الركاب شعورا لطيفا.
ديناميكيات القيادة

بتقنيــة  اجلديــد  »مــازدا«  جيــل  ســيارات  ُزودت 
األولــى مــن ســكاي   -G-Vectoring نظــام ضبــط 
أكتيــف- ومتثــل تلــك التقنيــة أول نظــام ضبــط في 
العالــم يقــوم بتغييــر عــزم دوران احملرك اســتجابة 

ملدخالت التوجيه.
القيــادة  أداء  حتســن  “مــازدا”  ســيارات  وشــهدت 
مبــا يتماشــى مــع احلــواس البشــرية، محققــة بذلك 
توقعــات  مــع  يتوافــق  الــذي  الديناميكــي  الســلوك 

السائق.
يأتــي ضمــان نظــام الدفــع الرباعــي “أي-أكتيــف إيه 
دبليــو دي”  مــن خالل أجهزة استشــعار خاصة به، 
والتــي تأخذ في االعتبــار عوامل مثل زاوية التوجيه 
ومدخــالت “اخلانــق” وتدويــر العجــالت جنبًــا إلــى 
املســاحات  واســتخدام  احلــرارة  درجــة  مــع  جنــب 

لرسم صورة واضحة للظروف اخلارجية.
و ميكــن لنظام الدفع الرباعــي “أي-أكتيف” ضبط 
مخرجــات الطاقــة أكثر من 200 مــرة في الثانية ، 
باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا ، “للتنبــؤ” مبا تبدو 

عليه ظروف الطريق.

الجتيازها جميع اختبارات معهد التأمني للسالمة على الطرق السريعة ...



األثنين 11 ذو القعدة 1٤٤2 هـ 21 يونيو 2021 م العدد )376(
6

التــي ميكــن  األفضــل  الهديــة  عــن  البحــث  يكــون  قــد 
تقدميهــا لــألب أمــراً محّيــراً في بعض األوقــات، لكن 
بــكل تأكيــد هذه الهديــة مهّمة جــداً للتعبير عن مدى 
احلب واالحترام لرب العائلة الذي يعمل بصمت دون 
أن يحظى جهده بالتقدير الكافي أحياناً ألسباب عّدة 

ومختلفة.
ومــع اقتــراب االحتفــال بيــوم األب فــي املنطقــة، فــإن 
اآلبــاء يجــب أن يكونوا محــور االهتمام عبر متييزهم 
غيرهــم.  عــن  باالختــالف  اإلحســاس  ومنحهــم 
وبالنســبة لآلباء من مالكي شــاحنة البيك-أب ’جي إم 
ســي ســييرا‘، فــإن الهديــة األفضــل لهم هــي تلك التي 
جتعــل مركبتهــم فريــدة عــن غيرها عبــر تخصيصها 

بأســاليب عديــدة ومتنّوعــة. وفــي الواقــع، يُعتبَــر يــوم 
عة تشــمل  األب فرصــة رائعــة لتقدمي هدية غير متوقَّ
إكسســوارات متّيــز مركباتهــم وتُضفــي مزايــا كثيــرة 
إليهــا ومتّكنهم االســتفادة منها فــي تنّقالتهم اليومية 

املختلفة. ونستعرض هنا بعض األفكار البارزة
تتمّيــز هــذه الشــعارات بكونهــا متنــح ملســة خاّصــة إلى 
جانــب تعزيزها للمظهر الراقي، وهي بالتالي تســمح 
بالسيطرة على املشهد العام بكل تأكيد، أكانت ’سييرا‘ 
تتحــّرك أم مركونــة، وأكانــت تســير علــى الطرقــات 
العاديــة أم تخــوض املغامــرات علــى الــدروب الوعــرة. 
وقــد مت صنــع هذه الشــعارات من مــواد عالية اجلودة 
املركبــة  تُعطــي  التــي  املنيــرة  بخلفيتهــا  تتأّلــق  وهــي 

مظهــراً دراماتيكيــاً أكثر في الليــل. وبينما ميكن بكل 
ســهولة رؤيــة الضوء حتى في فتــرات النهار، فإن هذا 
الــدرع املنــار مــن اخللــف يُبــِرز بقــّوة عالمــة ’جــي إم 
ســي‘ عنــد غيــاب الشــمس، ممــا يوفــر املظهــر الراقــي 

املختلف عن سواه والذي بالطبع يبحث عنه اجلميع.
منــح مظهــر جــريء على الدروب الوعــرة مع قضبان 

رياضية للصندوق
تُعتبَــر القضبــان الرياضيــة للصنــدوق مثاليــة للتأّلــق 
على الدروب الوعرة بشكل مختلف. وهي تضم لوحة 
جانبيــة محفــوراً عليهــا بالليــزر اســم ’ســييرا‘ بهــدف 
منــح مظهــر خــاص للشــاحنة. وميكــن تعزيــز الشــكل 
اخلاّصــة  األضــواء  مــن  إضافــة مجموعــة  عبــر  أكثــر 

للقيــادة علــى الــدروب الوعــرة بحيــث تنيــر الطريــق 
خالل املغامرات املشّوقة.

تعزيز األداء عبر مجموعة نظام العادم
بــاألداء  االختياريــة  العــادم  نظــام  مجموعــة  ترتقــي 
املصنوعــة مــن  املجموعــة  أعلــى. فهــذه  إلــى مســتوى 
فــوالذ T-304 غيــر القابــل للصــدأ تشــتمل علــى أنبوب 
العــادم وطرف أنبوب العادم ومحّول حتفيزي ثالثي 
االجتاهــات، وميكــن تخصيصهــا كّلهــا وفقــاً لقــدرات 
الشاحنة بحيث تعّزز أداء الرفيق املثالي اليومي لآلباء. 
لــذا، ميكــن ببســاطة اعتبار أنه ليس هنــاك أفضل من 
هذه الهدية املتمّيزة التي تساهم بتعزيز أداء ’سييرا‘!
مــع  قلــق  أو  أي خــوف  الــدروب دون  علــى  ســيطرة 

واقيات الرفارف
توفــر هــذه الصفائــح واأللــواح املتينة احلمايــة لألجزاء 
اخلارجية وطالء الشــاحنة. فواقيات الرفارف تســاعد 
الشــاحنة  طــالء  وإبقــاء  األدنــى  للحــد  الضــرر  بتقليــل 
املتطايــرة  والشــوائب  والوحــل  مــن احلجــارة  محميــاً 
عــن الطريــق، إضافــة للعوائــق األخــرى التــي تواجههــا 
عنــد الســير على الدروب اجلبليــة. لذلك، فإن واقيات 
الرفــارف هــذه ســتمنح مالكــي ’ســييرا‘ راحــة البــال 
وال تتــرك أي مجــال للخــوف أو القلــق أثنــاء القيــادة 
فــوق  أم  املدينــة  فــي  ذلــك  أكان  أنواعهــا،  مبختلــف 
الكثبان الرملية الصحراوية. وهذا ليس كل شــيء، بل 
يجب أن نذكر أنه ميكن تركيبها بكل يسر وسهولة!

إكسسوارات )جي إم سي(
توفر الهدية املثالية لآلباء الذين ميتلكون )سييرا(

مبناسبة االحتفال بيوم األب ...

أعلنت جينيسيس الشرق األوسط وأفريقيا اليوم عن انضمام طراز 
  GV70املنتظر إلى أسطولها اإلقليمي، لتصبح بذلك سيارة GV70
الطــراز اخلامــس ضمن أســطول جينيســيس من الســيارات الفاخرة 
 ”G80 ”و G70“ الــذي يتضمــن كاًل مــن ســيارات الســيدان الثــالث
و” G90 وطراز “GV80” الرائد لفئة الســيارات الرياضية متعددة 

االستخدامات متوسطة احلجم. 
الدفــع  نظــام  علــى  جينيســيس  طــرازات  كبقيــة   GV70 ويعتمــد 
 ”G“ اخللفــي، كمــا تتوفر أيضا بنظام الدفــع الكلي. وميثل احلرف
فــي ســيارة GV70 اســم جينيســيس، بينما يشــير احلــرف “V” إلى 
تعــدد االســتخدامات الــذي تتميــز بــه طــرازات جينســيس مــن هــذه 

الفئة.
مظهر فاخر وتصميم خارجي قوي 

تتمتع GV70 بتصميم رياضي قوي مســتوحى من فلســفة »األناقة 
الرياضية« املميزة لعالمة جينيسيس.

وفــي الواجهــة األماميــة بديعــة التصميــم، يرســم الشــبك األمامــي 
الشــبك  ويحتــل  جينيســيس،  عالمــة  لشــعار  اخلارجيــة  اخلطــوط 
األمامــي موقًعــا منخفًضــا باملقارنــة مــع املصابيــح الرباعيــة ليعكس 
ذلك الطبيعة الرياضية اجلريئة لهذا الطراز متعدد االستخدامات. 

بالســرعة  إحساًســا  الصفــن  ذات  الرباعيــة  املصابيــح  متنــح  فيمــا 
والديناميكيــة، ويعــزز اللــوح الســفلي فــي منتصــف املصــد األمامــي 
صــورة الســيارة الرياضيــة متعــددة االســتخدامات القويــة املميــزة 
بأدائهــا الرائــع. وال يقــل تصميــم جانــب الســيارة روعــة وأبداًعــا عن 
مقدمتهــا، فقــد أُعــد بأناقــة الفتــه مــع اخلــط اجلانبــي الــذي يبــدأ 
عنــد اجلــزء العلــوي مــن املصابيــح الرباعية وميتد علــى طول جانب 
السيارة الرياضية مكونًا بشكله األخاذ تباينًا دراماتيكًيا مع املصدات 
اخللفيــة ذات املظهــر القــوي. فيمــا يعكس خط انحناء الســقف الذي 
يحاكــي بتصميــم طــرازات الكوبيــه جنبًا إلى جنب مــع خط الكروم 

.GV70 املتدرج على الركيزة اجلانبية اخللفية لسيارة
ويتزين اجلزء اخللفي في GV70 باملصابيح شــديدة التميز، حيث 
صممــت املصابيــح اخللفيــة بخطــن نحيفــن للغايــة مــن املصابيــح 
الرباعيــة، ومت ضبــط جميــع العناصــر الوظيفيــة فــي املصــد، ممــا 

يساعد على احلصول على أشكال واضحة ونقية بشكل استثنائي. 
ويتميــز اجلــزء اخللفــي أيًضــا بعدد مــن تفاصيل التصميــم الدقيقة  
عــادم  ومخــارج   GMatrix بنمــط  مطبــق  مصــد  ذلــك  فــي  مبــا 
املظهــر  لتأكيــد  اخللفــي،  بالصــدام  مدمجــة  مميــزة  عاموديــة 

الديناميكي للسيارة.

ثاني طرازات السيارات الرياضية متعددة االستخدامات ...

جينيسيس الشرق األوسط وأفريقيا
GV70 تستعد إلطالق

تقــدم شــركة ناصــر بــن خالــد خلدمــات 
إلطــارات  املعتمــد  الوكيــل  اإلطــارات، 
ميشــالن وبــي أف جــود ريتــش وتيجــار 
فــي قطــر، عرضــاً خاصــاً يتيــح للعمــالء 
القيــام مبوازنــة إطــارات بســعر مخفــض 
واحلصــول علــى قســائم شــراء عند شــراء 

إطارات ميشالن جديدة.
ويأتــي هــذا العــرض حرصــاً من الشــركة 
علــى  وتشــجيعهم  العمــالء  ســالمة  علــى 
الصيــف  فصــل  فــي  إطاراتهــم  تغييــر 
لضمــان أعلــى مســتويات الســالمة خــالل 
القيــادة وللمحافظــة علــى مركباتهم في 

أفضل حالة. 
يســري العــرض لغايــة 15 يوليو 2021 في 
طريــق  علــى   Tyreplus مراكــز  فرعــي 
ســلوى فــي الدوحــة وفــي الغرافــة فقــط. 

مبختلــف  ميشــالن  إطــارات  شــراء  ومــع 
أســعار  علــى  العمــالء  يحصــل  املقاســات، 
اإلطــارات  موازنــة  خدمــة  علــى  خاصــة 
باإلضافة إلى قسائم شرائية من كارفور 
اإلطــارات  عــدد  وفــق  القيمــة  مختلفــة 

ومقاسها.
مــن  املتنوعــة  خدماتهــا  الشــركة  تقــدم 
وتضــم   Tyreplus خدمــات  خــالل 
وتغييــر  فحــص  البطاريــات،  خدمــات 
غــاز املكيفــات، تغييــر الزيــوت والفالتــر، 
ميزانيــة اإلطــارات وغيرهــا. وتقــع هــذه 
املراكــز علــى طريــق ســلوى فــي الدوحــة، 
وفــي الغرافــة خلــف الالندمــارك لتمنــح 

العمالء وصوالً سهالً خلدماتها املميزة. 
خالــد  بــن  ناصــر  بــن  العالقــة  متتــد 
ميشــالن  وشــركة  اإلطــارات  خلدمــات 

لإلطــارات ألكثــر مــن 35 عامــاً حيث تعد 
الشــركة املــورد الرســمي واملــوزع املعتمــد 
لهــذه املنتجات في قطــر. وتوفر إطارات 
ميشــالن حلــوالً مســتدامة ملركبــات النقل 
التجاريــة وكذلك للســيارات العادية ســواء 
مــن ناحيــة االداء والكفــاءة العاليــة علــى 
الســالمة  معاييــر  حيــث  مــن  أو  الطــرق 

العالية املعتمدة.
ولضمــان تقــدمي خدمــات راقيــة للعمالء 
بــن  ناصــر  اعتمــدت  آمنــة،  بيئــة  فــي 
إجــراءات  اإلطــارات  خلدمــات  خالــد 
التعقيــم  ضمنهــا  مــن  صارمــة  وقائيــة 
املســتمر لنقــاط البيــع في مراكــز اخلدمة 
وورش  املرافــق  وتعقيــم   Tyreplus
العمــل واتبــاع كافــة اإلجــراءات اخلاصــة 

باملوظفن ودخول العمالء.

عنــد شــراء إطــارات ميشــالن ...

ناصر بن خالد خلدمات اإلطارات
متنح العمالء عرضا خاصا وقسائم شرائية
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

بورشه تتخطى املألوف
لبدء إطالق تايكان كروس توريزمو اجلديدة

بالتزامــن مــع وصــول الدفعــة األولى من الطــرازات، 
م.م.ح  وأفريقيــا  األوســط  الشــرق  بورشــه  حتتفــل 
تايــكان كــروس توريزمــو اجلديــدة  بوصــول ســيارة 
الكهربائيــة بالكامــل مــن خــالل فيديــو رائــع يعــرض 
إمكانــات الســيارة متعــددة االســتخدامات فــي أقســى 
فيهمــا  تختلــف  نائيــن  موقعــن  ضمــن  الظــروف 
طبيعة الطقس والتضاريس بشكل كبير. وتعتبر هذه 
الطريقــة اإلبداعيــة إلنشــاء احملتــوى الســينمائي نقلــة 
نوعية، حيث أنها املرة األولى التي تُصدر فيها شركة 
سيارات حملة عبر مقطع فيديو يتم التقاطه بالكامل 
من منظور الشخص األول )FPV( باستخدام طائرة 

بدون طيار في هذه الظروف املناخية القاسية.  
اســم  عليــه  أطلــق  الــذي  الفيلــم  هــذا  تصويــر  مت 
متماثلــن،  مضماريــن  علــى   Drive2Extremes
أحدهما يقع في صحراء ليوا الرملية )دولة اإلمارات 
العربية املتحدة( واآلخر على بحيرة متجمدة مغطاة 
بالثلوج في شمال الدائرة القطبية الشمالية في ليفي 
)فنلنــدا(، حيــث اســتعرضت ســيارة تايــكان كــروس 
توريزمــو إمكاناتهــا فــي هذيــن العاملــن املتناقضــن. 
ومت تصويــر مقطــع الفيديــو خــالل هــذه الرحلــة من 
طيــار  بــدون  طائــرة  عبــر  األول  الشــخص  منظــور 
للموهــوبJohnny Schaer ، الــذي يعتبــر مــن أهــم 
املؤثرين في وسائل التواصل االجتماعي ويشتهر بأنه 
واحــد مــن أفضــل قائــدي الطائــرات بــدون طيار في 

.Johnny FPV العالم حيث يعرف باسم
ويعكس الفيلم طابع سيارة تايكان كروس توريزمو، 
أول ســيارة كروس كهربائية متعددة االســتخدامات 
فــي العالــم، ويعتمــد علــى تقنيــة مبتكــرة للتصويــر 
لرصــد  طيــار  بــدون  طائــرة  باســتخدام  الســينمائي 
حلظــات القيادة الرائعــة واملناظر الطبيعية وظروف 
املناخ والتضاريس القاسية واملهارات البشرية الفائقة.
وكان تعــاون الفريــق املبــدع الــذي جمــع أكفــأ املواهب 
الشابة من أهم عوامل جناح هذا املشروع، حيث ظل 
قائد الطائرة بدون طيار Johnny Schaer، واملخرج 
احلائــز علــى جائزة إميــي Nicholas Schrunk على 
ومــدرب  احملتــرف  الســباق  ســائق  مــع  دائــم  اتصــال 
القيــادة فــي شــركة بورشــه يــوكا هونكافــوري طــوال 

تصوير الفيديو وإنشاء احملتوى السينمائي الذي يجمع 
العاملن من خالل دمج املشــاهد التي مت التقاطها في 

البرد القارس في ليفي واحلرارة املرتفعة في ليوا.
وفــي معــرض تعليقــه على هذا املشــروع املميز، أثنى 
الدكتــور مانفــرد بروينــل الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
بورشــه الشــرق األوســط وأفريقيــا م.م.ح علــى هــذا 
الفيديــو املخصــص لســيارة تايــكان كــروس توريزمــو 
توريزمــو  كــروس  تايــكان  »تعتبــر  قائــالً:  اجلديــدة 
رمــزاً للمغامــرة وأســلوب احليــاة النشــط ملــا تتميــز 
بــه مــن تصميــم مبتكــر وأداء فائــق مــع خصائــص 
بورشــه األصيلــة. لقــد أردنــا مــن خــالل هــذا الفيديــو 
املبتكر تســليط الضوء على قوة ســيارة تايكان كروس 
توريزمــو اجلديــدة كليــاً وإمكاناتها الفائقــة واملتنوعة 
والتــي جتعلهــا الســيارة املثاليــة لألشــخاص املبدعــن 

والطموحن الذين يبحثون عن التفرد دائماً«.
مــن جانبــه قــال ماركــوس بيتــر، مديــر التســويق فــي 
بورشــه الشرق األوسط وأفريقيا م.م.ح: »من خالل 
التعاون مع فريق رائع من منشئي احملتوى املبدعن، 
نعــرض الســيارة بأســلوب مبتكــر ومــن وجهــة نظــر 
مختلفة ونخلق حالة من الفضول التي حتث املشاهد 

على التعرف أكثر على سياراتنا الكهربائية«.
الســيارة  لتكــون  توريزمــو  كــروس  تايــكان  صممــت 
الرياضيــة  الســيارات  االســتخدامات ضمــن  متعــددة 
الكهربائيــة، وذلــك بفضــل أدائها القــوي وجتهيزاتها 
الفائقــة  الراحــة  الوعــرة ووســائل  اخلاصــة بالطــرق 
بورشــه  متيــز  التــي  املبتكــر  التصميــم  وعناصــر 
ســيارة  مــن  طــرازات  ثالثــة  حاليــاً  وتتوفــر  دائمــاً. 
تُــزود جميعهــا ببطاريــة  تايــكان كــروس توريزمــو، 
Performance Plus كتجهيــز أساســي، حيــث تصل 
املســافة املقطوعة إلى 456 كم في البطارية التي تبلغ 

قدرتها 93.4 كيلووات ساعي.
تتمتــع ســيارة تايــكان 4 كروس توريزمــو بقوة فائقة 
متــري(،  حصــان   476( كيلــووات   350 إلــى  تصــل 
وتتســارع مــن الســكون إلــى 100 كم/ســاعة فــي 5.1 
ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 220 كم/ساعة، مع 
تفــوق ســيارة تايــكان 4S كــروس توريزمــو عليها في 
القــوة. أمــا طــراز Turbo فهــو األقوى بــن الطرازات 

الثالثــة، حيــث تصل قــوة محركها إلــى 500 كيلووات 
)680 حصان متري( وتتســارع من الســكون إلى 100 
كم/ساعة في 3.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 

كم/ساعة.
ويتــم تزويــد الطــرازات اجلديــدة بجميــع جتهيــزات 
تتضمــن  والتــي  الرياضيــة  صالــون  تايــكان  ســيارة 
نقــل  ونظــام  فولــت،   800 بقــوة  الكهربائــي  النظــام 
احلركة ثنائي الســرعة على احملــور اخللفي، والقدرة 
الكبيــرة علــى اســترداد الطاقــة التــي تصــل إلــى 275 

كيلووات.
إضافــة إلــى ذلــك، تتميــز مجموعــة ســيارات كروس 
توريزمــو اجلديــدة بارتفاع ســقف املقصــورة للركاب 
في املقاعد اخللفية وزيادة الســعة القصوى لصندوق 
األمتعــة إلــى أكثــر من 1,200 لتــر، حيث ميكن وضع 
هــذه احلمولــة عبر البــاب اخللفي الكبيــر. كما ميكن 
الســيارة  هــذه  فــي  اجلديــد  الهيــكل  ارتفــاع  تعديــل 
املجهــزة بنظام الدفع الرباعي ونظام التعليق الهوائي 

املتكيف كتجهيز أساسي.
وتتضمــن عناصــر التصميــم املميــزة ملســات تزيينيــة 
خاصــة ألقواس العجــالت وواقيــات منخفضة فريدة 
مــن نوعهــا فــي األمام واخللف، باإلضافــة إلى عتبات 
جانبيــة بتصميم جذاب. وتعمل مجموعة التجهيزات 
 Off road Design الوعــرة  بالطــرق  اخلاصــة 
Package املتوفــرة كتجهيــز اختيــاري - علــى زيــادة 
اخللوص األرضي لغاية 30 مم، ما يعني قدرة تايكان 
الوعــرة  الطــرق  القيــادة فــي  كــروس توريزمــو علــى 
صعبــة التضاريــس. كمــا مت تزويــد الســيارة بـــ »وضــع 
 )Gravel Mode( الطــرق احلصويــة«  علــى  القيــادة 
كتجهيــز أساســي، حيــث يعمــل علــى تعزيــز جتربــة 

القيادة ومالءمة السيارة اجلديدة للطرق الوعرة.
ويعتقــد الدكتــور مانفــرد بروينــل أن ســيارة تايــكان 
كــروس توريزمــو متثــل إضافــًة مهمة إلــى مجموعة 
طــرازات بورشــه، وعلــق قائالً: »شــهدنا بالفعــل طلباً 
كبيــراً علــى ســيارة تايــكان في جميــع أنحــاء املنطقة، 
وأتوقع أن جتذب تايكان كروس توريزمو ذات األداء 
اجلــريء والتصميــم الفريــد املزيــد من العمــالء بينما 

نعزز توجهنا احلالي نحو التنقل املستدام«.

املبدع Johnny FPV وتايكان كروس توريزمو بعيدا عن الطرق املمهدة ...
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شــركة  قطــر  فــي  ومتثلهــا  قطــر،  جــي  إم  أطلقــت 
أوتوكالس للسيارات، عرض الصيف الرائع على كافة 
 MG HS ،, MG RX8 مركباتها ذات الدفع الرباعي
تتوفــر  حيــث   MG ZS، MG ZS T  ،MG RX5
اآلن بأقســاط شــهرية باإلضافــة إلــى باقة مــن املزايا 

الرائعة.
ويســري العــرض علــى هــذه املركبات لغايــة 30 يونيو 
حيث ميكن زيارة صالة عرض أوتوكالس للسيارات 
على طريق ســلوى لإلطالع على مزايا هذه السيارات 
 ،MG مركبــات  مــن  واســعة  مجموعــة  جانــب  إلــى 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة االختيــار والشــراء عبــر املوقع 

اإللكتروني لـ »أم جي« قطر.
 1399 مــن  تبــدأ  شــهرية  بأقســاط  املركبــات  تتوفــر 
ريــال قطــري وبــدون دفعــة أولــى. ويشــمل العــرض 
باقــة مــن املزايــا املهمــة التــي  تيّســر للعمــالء امتــالك 
ســيارتهم املفضلــة مــن ضمنها تســجيل مجاني للعام 
ءادتبإ6  نم  األول،   للعــام  مجانــي  تأمــن  األول، 
ســنوات ضمان الشــركة أو 200 ألف كم لتكون أطول 
فترة ضمان لســيارة بالسوق القطري، خدمة صيانة 
مجانيــة ملــدة عــام أو 10,000 كــم إلــى جانــب تظليــل 
مجاني لنوافذ للمركبة. وميكن شــراء الســيارة وعبر 
متويل داخلي بنســبة فائدة خاصة عن طريق شــركة 
ناصــر بــن خالــد للخدمــات املالية حســب الشــروط و 

األحكام.
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، املديــر 
التنفيــذي لقطــاع الســيارات فــي مجموعــة شــركات 
ناصر بن خالد: »يســرنا إطالق عرض الصيف الرائع 
على كافة مركبات MG ذات الدفع الرباعي ليتمكن 
العمالء الكرام من امتالك سيارتهم املفضلة بأقساط 

العديــدة  املزايــا  مــن  واالســتفادة  ميســرة  شــهرية 
التــي تخفــف عنهــم أعبــاء الرســوم وكلفــة الصيانــة. 
تقــدمي  للســيارات  كالس  وأوتــو  جــي  إم  وســتواصل 
العــروض املميــزة خلدمــة املجتمــع احمللــي وتقديــراً 
للعالقة القوية التي تربط شركتنا بالعمالء القيمن«.

MG RX8
متعــددة  الرياضيــة   MG RX8 مركبــة  تتمّيــز 
بقوتهــا  مقاعــد  ســبعة  ذات   )SUV( االســتخدامات 
قاعــدة  أطــول  تقــدم  والتــي  مقصورتهــا،  ورحابــة 
عجــالت ضمــن فئتهــا، حيــث تعــّد الطــراز األول مــن 
إنتــاج ’إم جــي موتور‘ ضمن هــذ الفئة من املركبات. 
بامتيــاز  رباعــي  دفــع  مركبــة   MG RX8 وتعتبــر 
مــع ســتة وضعيــات مختلفــة للقيــادة، حيــث تتمّيــز 
املركبــة بهيــكل ضخــم وقــوي مت تصميمــه لتحّمــل 
أصعــب التضاريــس والطــرق غيــر املعّبــدة باإلضافــة 
إلــى محــّرك جّبــار ســعة 2.0 لتــر تيربــو ذي كفــاءة 
عاليــة ويوّلــد 220 حصــان. تضــّم املقصــورة الداخليــة 
الرحبــة ذات مســتوى التصميم العالــي مقاعد خلفية 
يعتبــر  املقاعــد  مــن  ثالــث  ووصــف  للتعديــل  قابلــة 
األكبــر فــي هــذه الفئــة مــن املركبــات. مّت اســتخدام 
فــي تصنيــع  الفاخــرة  املــواد  مجموعــة متنّوعــة مــن 
مركبــة MG RX8 مثــل األســطح اخلشــبية احملّببــة 
والزخــارف ناعمــة امللمــس، والتــي تدّل على املســتوى 
واجلودة العالية للمقصورة. إضافًة إلى ذلك، تساهم 
املواصفات املتطّورة داخل السيارة مثل نظام الترفيه 
بشاشة قياس 10 بوصة تعمل باللمس، واملقاعد ذات 
التهوية، وقدرات شحن األجهزة احملمولة الالسلكية 
فــي جعــل مركبــة ’آر إكس 8‘ الشــريك املثالي للعائلة 

بجميع أفرادها ونشاطاتها.

إم جي-قطر تقدم عرض الصيف
على كامل مجموعة مركبات MG ذات الدفع الرباعي

أوتو كالس للسيارات الوكيل املعتمد ...


