
    

ملك  دخل   ١٩٤٣ يناير  داخلي٧  ليل  مشهد  في 
إلى  الصربي  «سميلجان»  قرية  ابن  الكهرباء 
أن  وقبل  نيويورك،  بفندق   ٣٣٢٧ رقم  غرفته 
اإلزعاج»،  «عدم  الفتة  علق  الغرفة  باب  يغلق 
عاملة  موناغان»  «آليس  كسرت  يومني  وبعد 
لتجد  الغرفة  وفتحت  اخلصوصية  قانون  الغرف 
وبعد  عاًما،   ٨٦ تسال»  «نيكوال  العبقري  جثة 
الطبيب  معها  األمريكية،  الشرطة  وصلت  دقائق 
مجهول،  ضد  قّيد  الذي  احلادث،  إلى  «وميبلي» 
دخول  ومبجرد  القلب،  شرايني  في  انسداد  بسبب 
متت   ،٣٣٢٧ الغرفة  الفيدرالي  التحقيقات  ضباط 
إلى  تخرج  لم  التي  «تسال»  اختراعات  مصادرة 
النور، وإسنادها إلى دكتور «جون ترامب»، وبعد 
كنز  «ترامب»  دكتور  اكتشف  البحث  من  أسبوع 

أسرار «تسال» التي نسبت لعلماء السلطة وقتها.
ب محقق خاص  لم يغلق امللف في حينه، فقد سَرّ
الفيدراليني  واتهم  «تسال»،  اختفاء  حتكي  قصة، 
بأنهم لم يجدوا جثته، ودلل على ذلك باستعانتهم 
بدكتور فيدرالي، واستشهد أيًضا باحملاولة األولى 
الغتيال «تسال» في خريف ١٩٣٧، عندما صدمته 
من  «تسال»  وخوف  الُهوّية،  مجهولة  سيارة 

االتصال بالشرطة وكأنها الفاعل.
ومنهم  منافسيه،  إلى  تشير  االتهام  أصابع  بدأت 
املخترع امللياردير «إديسون» الذي رفض مشاركة 
بحجة   ،١٩١٥ الفيزياء  في  نوبل  جائزَة  «تسال» 
عمله  خالل  من  خبراته  اكتسب  «تسال»  أن 
إلى  أشارت  اآلراء  أغلب  ولكن  عنده،  كمستشار 

الغيرة من «تسال» وراء رفضه، وخاصة بعد سيل 
من  عبقري  «تسال»  أن  أثبتت  التي  االختراعات، 
ذاك  تسال»،  «زلزال  اختراعه  بعد  خاص  طراز 
وأيًضا  الطبيعية،  الزالزل  يحاكى  الذي  االختراع 
أن  به  يستطيع  الذي  الكذب  كشف  جهاز  اخترع 

يقرأ أفكار البشر، وأثبت ذلك نظريًا.
عندما  شبابه،  ريعان  في  بصيرة  «تسال»  أظهر 
هاجر من أوروبا إلى بالد العلماء «أمريكا» للعمل 
شالالت  لزيارة  اصطحبه  الذي  جوزيف  عمه  مع 
انقالبًا  سيحدث  بأنه  عمه  أخبر  عندها  نياجارا، 
بعد ثالث سنوات  علمياً، سيبدأ من نياجارا وفعالً 
اخترع عجلة عمالقة أسفل شالالت نياجارا لتوليد 
الفيدراليني  أو  إديسون  يكن  لم  الطاقة،  وإنتاج 
العالم  إليهم  انضم  بل  الوحيدين،  «تسال»  أعداء 
من  الراديو  اختراع  سرق  الذي  «ماركوني» 
دفع  الذي  األمر  باسمه،  وسجله  «تسال»  مفكرة 
العليا  احملكمة  في  قضائية  دعوى  لرفع  «تسال» 
التي حكمت لصالح «تسال» ومنحته براءة اختراع 

الراديو في ١٩٠٠م.
يد  على  وفاته  بعد  تسال»  التاريخ «نيكوال  أنصف   
الذي  ماسك»  «إيلون  املغامر  الكندي  امللياردير 
أطلق اسم «تسال» على أشهر سيارة كهربائية في 
العالم ٢٠٠٨ في كاليفورنيا، لم تذهب مجهودات 
بعد  جاءت  ألنها  الرياح،  أدراج  أو  هباًء،  «تسال» 
َعَمًال»  أَْحَسَن  َمْن  أَْجَر  نُِضيُع  ال  َعَمًال «إِنَّا  أَْحَسَن 
حتى ولو كان املخترع من خارج حدود أمة سيدنا 

محمد عليه الصالة والسالم... هذا واهللا أعلم.
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رقم الترخيص ٢٠٢٠/٩٣١

لســيارة  التلفزيونــي  روڤــر  النــد  إعــالن  يُظهــر 
ديفنــدر اجلديدة قدراتها الفائقة على التضاريس 
حصريــة  مشــاهد  اإلعــالن  ويتضمــن  القاســية، 
خلــف الكواليــس تظهر مــا ينتظر املشــاهدين من 

ديفندر اجلديدة في فيلم «ال وقت للموت».
فــي  املســتخدمة  التدريبــات  مشــاهد  وتُظهــر 
اإلعــالن ديفنــدر اجلديدة وهي تطيــر في الهواء، 
وقــد خضعــت ديفنــدر للمزيــد مــن االختبــارات 
الصعبــة كذلــك، حيــث ســارت بســرعات قصــوى 

في املستنقعات واألنهار.

اخلطــرة،  املشــاهد  منســق  موريســون،  لــي  وقــاد 
مشــاهد املطــاردات فــي «ال وقــت للمــوت»، مــن 
خــالل العمــل عــن قــرب مــع أخصائــي املؤثــرات 
الفائــز  املجازفــة  ســيارات  ومشــرف  اخلاصــة 

بجائزة األوسكار كريس كوربولد.
وصّرح لي موريسون: «دفعنا سيارة ديفندر إلى 
يتجــاوز حــدود املمكــن كــي نخلــق أكبــر قــدر من 
اإلثارة، ولنمنح املعجبني فكرة عن مدى صعوبة 
إنتاج مشــاهد املطاردة الرائعة التي تنتظركم في 

فيلم ’ال وقت للموت’«.

ومن جانبه قال نيك كولينز، مدير خط سيارات 
مســتوى  بتطويــر  «قمنــا  ديفنــدر:  روڤــر  النــد 
اختبار جديد لسيارة ديفندر، وهو األكثر صعوبة 
بــني مــا واجهنــاه علــى اإلطــالق وفريد مــن نوعه 
الفيزيائيــة  واملتانــة  القــوة  تقــاس  الســيارة.  لهــذه 
عبــر عــدد من االختبارات املختلفة، مبا في ذللك 
اختبــار قفــزة اجلســر التــي منحتنا الثقــة الالزمة 
لتوفير ما يحتاجه فريق املشــاهد اخلطرة إلنتاج 
فيلــم ’ال وقــت للمــوت’، كل ذلك بدون تعديالت 
على بينة الهيكل باستثناء إضافة قفص األمان».

وجتلــس جيســيكا هاوكينــز خلــف عجلــة القيــادة 
فــي هــذه املشــاهد، وكان موريســون قــد اختارهــا 
«فورمــوال  بطولــة  فــي  قدراتهــا  شــاهد  أن  بعــد 
٣ دبليــو»، ليمنحهــا فرصــة املشــاركة فــي فيلــم 
«ال وقــت للمــوت»، أول أفالمهــا علــى اإلطــالق. 
يجلــب  مــا  يوجــد  «ال  قائلــًة:  جيســيكا  وعلقــت 
الســعادة بقــدر أن أكــون ســائقة املشــاهد اخلطرة 
فــي فيلــم جيمــس بونــد، إنــه شــرف كبيــر لــي أن 
أشــارك فــي هــذا الفيلــم الرائــع علــى مــنت ســيارة 

ديفندر اجلديدة».

ديفندر اجلديدة بقياس ديفندر اجلديدة بقياس ١١٠١١٠
تطير أثناء تقدميها اإلثارة في فيلم جيمس بوند اجلديدتطير أثناء تقدميها اإلثارة في فيلم جيمس بوند اجلديد

الند روڤر ديفندر اجلديدة تقدم مشاهدها اخلطرة بأريحية ...الند روڤر ديفندر اجلديدة تقدم مشاهدها اخلطرة بأريحية ...
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ساكـورا الوجن من لكـزسساكـورا الوجن من لكـزس
حتصد جائزة أفضل صالة فاخرة للسيارات في قطرحتصد جائزة أفضل صالة فاخرة للسيارات في قطر

حفـل جوائـز ذا لكجيـري نتـورك إنترناشيونـال ...

ســاكورا الوجن حتصــد جائــزة أفضــل صالــة فاخــرة 
للســيارات فــي قطــر خــالل حفــل جوائــز ذا لكجيري 
نتــورك إنترناشــيونال ٢٠٢٠ الــذي أقيــم فــي فنــدق 

موندريان الدوحة في ٢٢ فبراير.  
الســيد  اليابانــي  الســفير  ســعادة  قــام  احلفــل  خــالل 
كازوو ســوناغا مع ســفيرة لكزس السيدة أمل األمني 
بتسليم اجلائزة إلى ممثلي شركة عبداهللا عبدالغني 
وإخوانه - لكزس الســيد فراس مفتي – مدير تســويق 

أول والسيد أحمد أبو السعد – مدير مبيعات أول
مجموعــة  هــي  إنترناشــيونال  نتــورك  لكجيــري  ذا 

تســويق متميــزة ورائــدة فــي العالــم.  هــى نــاٍد خاص 
العضويــة ، مت إنشــاؤه فــي العواصــم الفاخــرة حــول 
التجاريــة  العالمــات  علــى  الضــوء  وتســلط  العالــم 

الفاخرة في مختلف املجاالت. 
هــذا وتعنــي كلمــة ســاكورا باليابانيــة ازهــار الكــرز، 
ولطاملــا عشــق النــاس فــي جميــع أنحــاء العالم موســم 
رمــزا  تعتبــر  ســاكورا  ان  اليابــان،  فــي  الكــرز  ازهــار 
للتجــدد واحليويــة واجلمــال. وهــا هو موســم الربيع 
من كل عام يشــهد ســفر اآلالف إلى اليابان ملشــاهدة 
روعــة هــذه الزهور البيضاء أو الوردية متفتحة على 

مدى أسبوعني في شهر أبريل من كل عام.
ولقــد اســتلهمت هذه الصالة روح الضيافــة اليابانية، 
وهــي التــي ال تلبي احتياجات الناس فحســب، ولكنها 

تتوقعها أيًضا.
إن هذه الروح أو ما تعرف باليابانية «أوموتوناشي» 
تشــكل عنصًرا ومكونا أساســًيا من ثقافة لكزس لبيع 
السيارات وخدمة العمالء وفلسفة التصميم وروعته 
للعديــد مــن موديــالت لكــزس. إن شــركة عبــد اهللا 
عبــد الغنــى وإخوانــه ولكــزس مصممــة علــى معاملة 
منازلهــم  فــي  ضيفوهــم  يعاملــون  مثلمــا  عمالئهــا 

مصداقا وفيا ملفهوم «أوموتوناشــي، وتســعى شــركة 
عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه إلى بذل املزيد من اجلهد 

يتجاوز مجرد تلبية احتياجات مالكي لكزس. 
إن عضويتــك فــي ســاكورا الوجن جتعلــك تتمتــع مــع 
صديقــك أو أحــد أفراد أســرتك املرافقني (باإلضافة 

إلى شخص آخر) بالعديد من املزايا ومنها:
- قهــوة ســتاربكس دون حــدود.- واي فــاي مجانــي.-  
مــواد للقــراءة. - محاكاة ســباق مثيــرة أثناء وجودك 
في مقعد القيادة في وحدة التحكم. - لعب البلياردو 
مــع أصدقائــك لتحســني مهاراتــك- احلــد مــن التوتــر 

والقلق في واحدة من كراسي التدليك املميزة.
توفــر  شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــى وإخوانــه لعشــاق 
مــن  واحــدة  اســتخدام  خيــار  أيًضــا  لكــزس  عالمــة 
غرفتــي االجتماعات التابعتــني لها واملزودتني بلوحة 

سطح مايكروسوفت.
بيئــة  لكــزس  لعمــالء  الوجن   ســاكورا  كمــا  ســتوفر 
بالراحــة  الشــعور  ميكنهــم  حيــث  وهادئــة  متطــورة 
الصالــة  وســتكون  لكــزس،  امتــالك  فرحــة  وتوقــع 
مبثابــة بيــت لهــم بعيدا عــن بيتهــم. إن التزامنا جتاه 

عمالئنا كان  دائًما على رأس األولويات.
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العالمــات  احــدث  مــن  االســبوع  هــذا  جتربتنــا 
فــي الســوق القطــري والتــي شــهدت زيــادة فــي 
املبيعــات بصــورة غيــر مســبوقة جتربتنــا لطراز 
« أريــزو ٦» واحــدة من طرازات عالمة شــيري 
الصينيــة بلمســات فاخــرة وقــوة محــرك عاليــة 
االداء تشــعر بــكل هــذه املميــزات عنــد االنطــالق 
وخاصة في الطرق الســريعة فهي متتلك ميزة 
ولــم  واملنحنيــات  الســرعة  زيــادة  عنــد  الثبــات 
يكــن هــذا مــن فــراغ بــل جــاء بعــد ســنوات مــن 
«شــيري»،  أكملــت  حيــث  واملثابــرة،  االجتهــاد 
حتولهــا  الصينيــة،  الســيارات  صناعــة  عمالقــة 
االســتراتيجي، ودخلت عهدا جديدا من التنمية 
متلكــه  الــذي  الهائــل  فاالحتياطــي  املزدهــرة. 
البشــرية  ومواردهــا  تقنياتهــا  فــي  «شــيري» 

ومنتجاتهــا قــد وضعــت أساســا صلبــا لنجاحهــا 
طرحتــه  موديــل  أحــدث  وميتلــك  وتقدمهــا. 
الشــركة على اإلطالق «أريزو٦» بأداء اســتثنائي 

وروعة املظهر.
ومــن حيــث تصميم املظهر، جتلــب احلياة التي 
اجلماليــة  واللمســات  احلركــة  تقنيــة  بهــا  تشــع 
الرياضية إحساســا ال يُضاهى بالشكل اخلارجي 
«أريــزو٦»  لـــ  األماميــة  والواجهــة  للســيارة. 
أن  كمــا  خفيفــة،  إضــاءة  مبصابيــح  متوافــرة 
املظهــر البراق املبهر يضفي حالة الرضاء الذاتي 

على السيارة فور أن تقع عني الشخص عليها.
املتوافــرة  الرقميــة  الذكيــة  الســائق  ومقصــورة 
وأدوات  باللمــس،  تعمــل  شاشــات   ٣ بعــدد 
 ،٪٦٥ بنســبة  الفاخــر  اجللــد  مــن  مصنوعــة 

والزركشــة الفاخــرة اخلفيفــة، تضاعف الشــعور 
بالتكنولوجيا واجلودة في املساحة املنزلية.

 x وتتمتــع الســيارة مبســاحة كبيــرة جــدا ٤٧١٠
مبكونــات  تتوافــر  وهــي   .١٤٩٠mm  x  ١٨٢٥
ثرية وعملية، مبا يضمن متتع كل من الســيائق 
والــركاب بأقصــى قــدر مــن الكرامــة والراحــة، 

وبأكثر مما توفره السيارات من نفس الفئة.
ومن حيث القوة فحدث وال حرج حيث تتزافر 
والــذي   ،١٫٥ تربــو  مبحــرك  ســيارة «أريــزو٦» 
يزيد معدل تسارع السيارة بنسبة ٣٥٪. والكفاءة 
احلراريــة للمحــرك تبلــغ ٣٧٫١٪، وهــي الرائــدة 
في عالم السيارات من حيث هذا املعيار. واجليل 
اجلديــد العاملــي ٩CVT يســتغرق فقــط ٤ ثوانــي 
ليصــل ســرعة مــن صفــر إلــى ٦٠ كيلومتــرا فــي 

الســاعة، و٩ ثوانــي لكــي يصل إلــى ١٠٠ كيلومترا 
معــدل  يصــل  ذلــك،  غضــون  فــي  الســاعة.  فــي 
اســتهالك الوقود في ســيارة «أريزو٦» لكل ١٠٠ 
كيلومتــرا إلــى ٦٫٤ لتــرا، وهو ما يحدث نوعا من 

االتزان بني القوة واالقتصاد في الوقود.
 وهيكل «أريزو٦» مصمم بتقنية أساسية مثل 
فوالذ التشكيل احلراري على العود «أ» والعمود 
«ب» واألبــواب، إلــخ.  وعادة ما يســتخدم فوالذ 
التشــكيل احلــراري علــى الــدروع اخلارجيــة فــي 
يكــون  وعندمــا  املدرعــة.  العســكرية  املركبــات 
التشــكيل  فــوالذ  قــوة  تكــون   ، متماثــالً  الــوزن 
احلــراري أكبر من مثيلتهــا من الفوالذ العادي، 
مــن  العديــد  وفــي  أضعــاف.  أربعــة  مــن  بأكثــر 
تســتخدم  الســيارة،  جلســم  الرئيســية  األجــزاء 

«أريزو٦»  الفوالذ القوي للغاية ، مثل العارضة 
الرئيســي  واإلطــار  للتصــادم  املضــادة  األماميــة 
واجلــزء العلوي والهيكل ، والتي تشــكل الضمان 
األساسي لتوفير معايير سالمة كبيرة للمركبة. 
وباملقارنة ، تســتخدم معظم املوديالت األخرى 
فــي نفــس الفئــة الفــوالذ العــادي ، ومــن ثــم ال 

يكتسب هيكل جسمها املتانة والقوة املطلوبني.
لـــ  ميكــن   ، العاديــني  للمســتهلكني  وبالنســبة 
”أريــزو٦“ أن تلبــي كافــة املطالــب التــي جتــول 
في خيال املســتهلكني  فمعايير الســالمة املمتازة 
واإلطار الصلب والتحكم الثابت واألداء الرياضي 
ونظــام الطاقــة االســتثنائي كلها تســاعد الســيارة 
اجلديــدة علــى التفــوق بــني املوديــالت املنافــس. 

و“أريزو٦“ هي السيارة التي تستحقا بالفعل.

جتربـة قيـادة الرائعــةجتربـة قيـادة الرائعــة
أريزو أريزو ٦٦  على طرقات الدوحة اجلميلةعلى طرقات الدوحة اجلميلة

أداء استثنائـي وتصميـم فاخـر يحاكـي شغـف العمـالء ...أداء استثنائـي وتصميـم فاخـر يحاكـي شغـف العمـالء ...
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رولزرولز--رويس داون سيلفربوليت كوليكشن رويس داون سيلفربوليت كوليكشن 

ايقونـة فاخـرةايقونـة فاخـرة

تعبير جريء ومعاصر مصمم لألشخاص غير التقليديني ...تعبير جريء ومعاصر مصمم لألشخاص غير التقليديني ...

مع املضي قدماً في عام ٢٠٢٠، جتّسد رولز-
عبــر  الصاخبــة  العشــرينيات  روح  رويــس 
طرح ســيارتها األولى من فئة «كوليكشــن» 
فــي هــذا العقد اجلديد. تشــكل ســيارة داون 
”ســيلفربوليت“   Silver Bullet بنســخة 
تكرميــاً  «كوليكشــن“  مجموعــة  ضمــن 
لالستمتاع بأيام املجازفات وأوقات التسلية 
غير املتكلفة. وتعبر هذه النسخة من داون 
الطرقــات واملناطــق بدقــة بالغــة، وتختــرق 
وكأنهــا،  وثقــة  بســرعة  الطويلــة  املســافات 

هذه الرودستر، طلقة فضية.
مســتوحاة من ســيارات الرودستر الشهيرة 
فــي عشــرينيات القــرن املاضــي التــي كانــت 
ســيارات نــادرة وأنيقــة ارتبــط اســمها دوماً 

وبالشــخصيات  وزاٍه  جديــد  هــو  مــا  بــكل 
الهوليوودية اجلريئة، جسدت سيلفربوليت 
التفكير املندفع السائد في تلك األيام الغابرة 
مــن خالل تعبيــر جــريء ومعاصر مصمم 
لألشــخاص غيــر التقليديــني وللســاعني إلى 

االستمتاع في عاملنا احلاضر.
ســيتّم إصــدار هذه املجموعة من الســيارات 
اجلذابة واملتمّيزة في عدد محدود يقتصر 
علــى ٥٠ نســخة فقــط حــول العالم. وتشــكل 
داون ســيلفربوليت كوليكشــن إضافة تّتسم 
بالقوة واملزايا املعدلة بشكل فني تنضّم إلى 

مجموعة سيارات رولز-رويس كوليكشن.
علــى  بجديــدة  ليســت  «ســيلفر“  تســمية 
كانــت  لطاملــا  بــل  رولز-رويــس  ســيارات 

رولز-رويــس  تاريــخ  امتــداد  علــى  حاضــرة 
العريق، فحملته سيارات مثل سيلفر داون 
وســيلفر كينغ، وســيلفر ســايلنس، وسيلفر 
ســبكتر. وأما داون ســيلفربوليت كوليكشن 
فتتمتع بقدرة عالية على لفت األنظار بلون 
فضــي ألترا-ميتاليــك طــّور ضمــن برنامــج 

بيسبوك للتصميم حسب الطلب.
وال شــك فــي أن العنصــر األكثــر متّيــزاً فــي 
داون سيلفربوليت هو غطاء ”إيروكاولينغ“ 
الــذي يحــدث تغييــراً في شــخصية الســيارة 
عند رؤية طلتها اجلانبية العالية، مما يزيد 

من إحساس السرعة.
ميتد تصميم العمود الوسطي في التصميم 
اخلارجــي إلــى املقصورة، فيكســبها الشــعور 

الرودســتر  الســيارة  تولــده  الــذي  املترابــط 
غطــاء  نهايــة  عنــد  ويبــرز  احلقيقيــة. 
”إيروكاولينغ“ السفلي مثبت من التيتانيوم 
”ســيلفربوليت“  الســم  نقشــاً  ويحمــل 

ورسمها اجلانبي.
كوليكشــن  بوليــت  ســيلفر  داون  وتضــم 
تفاصيل خارجية قامتة اللون، مع مصابيح 
املصــد  فــي  األمــر  كذلــك  داكنــة  أماميــة 
األمامــي، ممــا مينــح الســيارة طلــة مهيمنة 
وعازمــة مــع تباين الفت مع اللــون الفضي. 
مصقولــة  اجــزاًء  تضــم  التــي  العجــالت  أمــا 
خــط  مــع  مظللــة  نهائيــة  بطبقــة  فتتميــز 

أحادي باللون الفضي.
تزخر مقصورة سيلفربوليت مبواد فاخرة 

وتتأّلق مبهارة حرفية معاصرة منها لوحة 
أمامية فريدة مصممة من ألياف الكربون 
املقصــورة  وســط  ويعبــر  هــذا  املســامية. 
حجــرة ناقــل احلركــة مبطــن بشــكل فريــد 
بتفاصيل تصميمية مســتوحاة من السترات 

اجللدية.
والتمايــز  باألناقــة  الطــراز  هــذا  ويزخــر 
البريطانيتني، فتنصهر فيه ذكريات املاضي 
اجلميلة مع إبداعات املستقبل املتطورة، مما 
كوليكشــن  ســيلفربوليت  داون  مــن  يجعــل 
املنصــة املثاليــة لالســتمتاع بــأروع الرحــالت 
حول العالم. وتضفي سيارة كوليكشن هذه 
ملسة جتديدية ملفهوم الرودستر الكالسيكي 

ومتنح إحساساً بالراحة املطلقة.
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الفردان للسيارات الرياضيةالفردان للسيارات الرياضية
تعلن عن الظهور االول لطرازتعلن عن الظهور االول لطراز فيراري روما فيراري روما

تعيد صياغة مفهوم (تعيد صياغة مفهوم (la Dolce Vitala Dolce Vita) لتتناسب مع  عالمنا املعاصر ...) لتتناسب مع  عالمنا املعاصر ...

االطــالق  عــن  الرياضيــة  للســيارات  الفــردان  اعلنــت 
االول لفعاليــٍة حصريــة الســتضافة  طــراز فيــراري 
رومــا بعــد ان مت إطالقهــا عامليــاً فــي حفــل حصــري 
اســتضافته العاصمــة اإليطالية لتســجل الظهور االول 
فــي مدينــة الدوحــة بحضــور مجموعــة مــن الزبائــن 
الكــرام و املالكــني فــي صالــة عــرض شــركة الفــردان 

للسيارات الرياضية. 
وهــي  املتميــز،  وأســلوبها  بأناقتهــا  الســيارة  وتتميــز 
متثــل صورة معاصــرة لنمط احلياة الهادئة واملمتعة 
التــي متيزت بها روما في اخلمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن املاضــي. وتوفــر فيــراري رومــا للعمــالء 
املميزيــن لعالمــة احلصان اجلامــح براعة ال تضاهى 
تعيد صياغة مفهوم «la Dolce Vita» لتتناسب مع 

مستلزمات عالمنا احلاضر.
اإليطالــي  للتصميــم  رمــًزا  رومــا  فيــراري  تعتبــر  ال   
فحســب، بــل انهــا تقــدم أيًضــا قمــة األداء فــي فئتهــا، 

وذلــك بفضــل محــرٍك مكــّون مــن ثمــان أســطوانات 
(V٨) ذو قــوة جبــارة تصــل إلــى ٦٢٠ حصــان بخاري 
عنــد ٧٥٠٠ دورة فــي الدقيقــة، ممــا يجعلهــا األقــوى 
عائلــة  ضمــن  احملــرك  هــذا  وينــدرج  فئتهــا.  ضمــن 
‘أفضــل  بجائــزة  فــازت  التــي  ‘فيــراري’  محــركات 
التوالــي.  علــى  ســنوات  ألربــع  للعــام’  دولــي  محــرك 
وميتــاز هــذا احملــرك بنظــام ‘إدارة التســارع املتغّيــر’ 
الــذي يضمــن اســتجابة فورية عند تعديل قــوة العزم 
بشــكل يتناســب مع الســرعة. وبفضل استخدام فالتر 
لتصفية جســيمات البنزين، حظيت ســيارة ‘فيراري 
رومــا’ بتركيــز دقيــق جلهــة تعزيــز الصــوت املهيــب 
لنظــام العــادم، والــذي مت إعــادة تصميمــه بالكامــل، 
مــع إزالــة كامتات الصوت وإدخال صمامات التفافية 

جديدة.
كمــا زّودت الســيارة بعلبــة تــروس جديــدة ُمدمجــة 
بثمــان ســرعات مــع قابــض مــزدوج(DCT) ، وهــي 

أخف مبقدار ٦ كغ عن ســابقتها ذات الســبع ُســرعات. 
واالنبعاثــات،  الوقــود  اســتهالك  تقليــل  جانــب  وإلــى 
تتيــح علبــة الســرعة التبديــل بــني الســرعات بسالســٍة 
ومرونــة أكبــر، ممــا يضمن اســتجابة عالية للســيارة 
علــى الطرقــات املفتوحة، فضالً توفيــر جتربة قيادة 
مريحة وعالية الكفاءة أثناء القيادة في شوارع املدن 

وخالل أوضاع إيقاف وتشغيل السيارة.
إلــى  رومــا’  ‘فيــراري  شاســيه  تصميــم  ويســتند 
تكنولوجيــا التصميــم بناًء على وحدات مســتقلة، التي 
طورتهــا شــركة ‘فيــراري’ خصيصــاً لطرازاتهــا مــن 
اجليــل اجلديــد. ومت إعــادة تصميــم كل مــن الهيــكل 
والشاسيه بغية اعتماد أحدث تقنيات اإلنتاج املتقدمة 
واملزايــا املبتكــرة لتخفيــض الــوزن، مع العلــم أن ٧٠٪ 
مــن مكونات الســيارة تُعتبر جديــدة كلياً. عالوًة على 
الوســطي  احملــرك  ذات  الســيارة  هــذه  تتمتــع  ذلــك، 
راكبــني  مــن  ألكثــر  تتســع  مثاليــة  كوبيــه  مبقصــورة 

(+٢)، كمــا تتميــز بأفضــل نســبة للــوزن/ القــوة ضمن 
فئتها (٢,٣٧ كغ/ حصان بخاري).

وقــد حــرص مهندســو ‘فيــراري’ علــى تطويــر عــدة 
تقنيات مبتكرة لضمان أعلى مستويات األداء لسيارة 
وأصالــة  نقــاء  علــى  احلفــاظ  مــع  رومــا’،  ‘فيــراري 
التصميم ضمن فئتها. ويشــمل ذلك التصميم املبتكر 
للجنــاح اخللفــي القابــل للتحريــك واملدمــج بسالســة 
وأناقــة مــع الزجــاج اخللفــي؛ حيــث ُصمــم بطريقــٍة 
العصريــة  بالتفاصيــل  االحتفــاظ  طويــه  عنــد  تتيــح 
األنيقة للســيارة، وتضمن قوة اجلر الســفلية املطلوبة 
لالســتمتاع بــاألداء االســتثنائي للســيارة، خاصــة مــع 

إمكانية نشره تلقائياً أثناء القيادة بسرعاٍت عالية.
ومــن الناحيــة التصميميــة، متتــاز ســيارة ‘فيــراري 
رومــا’ بخطــوٍط واضحــة وُمتقنة تنم عن مســتوياٍت 
رفيعــة مــن التناســق واألناقــة. إذ يرتكــز تصميمهــا 
علــى األبعــاد املُتناغمــة والتفاصيــل اجلماليــة املتوازنة 

واألنيقــة، املُســتمدة مــن احلرفيــة اإليطاليــة العريقة 
وتقاليــد ‘فيــراري’ التــي تتجلى بوضوح في ســياراتها 
تــي  جــي   ٢٥٠‘ والســيما  الوســطي،  احملــرك  ذات 
بيرلينيتــا لوســو’ و‘٢٥٠ جــي تــي’ التــي تتســع ألربــع 
تصميميــة  بلغــة  اجلديــدة  الســيارة  وتنفــرد  ركاب. 
املُتقــن  التصميــم  وأصالــة  روعــة  تظهــر  حديثــة 
واملتكامــل. كمــا حتتفــظ الســيارة باخلطــوط األنيقــة 
واللمسات الرياضية التي لطاملا مّيزت جميع سيارات 

‘فيراري’.
كمــا اّن الفيراري روما تقدم معايير اجلودة الفريدة 
عبــر  فيــراري  بهــا  عرفــت  طاملــا  والتــي  نوعهــا  مــن 
برنامــج خدمــة العمالء للصيانة الذي ميتد ملدة ســبع 
سنوات، واملتاح من خالل مجموعة فيراري الكاملة. 
ويغطــي البرنامــج جميع أعمال الصيانــة الدورية في 
خدمة تتيح للعمالء اليقني بأن ســياراتهم ســتحافظ 
على أعلى مستويات األداء والسالمة على مر السنني.
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طرحــت شــركة الفردان للســيارات، الوكيل احلصــري واملعتمد ملجموعة 
BMW في قطر، ثالثة طرازات فائقة األداء لعمالئها.

واســتضاف فندق ســانت ريجيس الدوحة فعالية حصرية كشفت شركة 
 ،M Competition BMW Xالفــردان للســيارات خاللها عن طــرازي ٥
 BMW الفئة الثانية جران كوبيه، باإلضافة إلى طراز BMW M٢٣٥iو

Gran Coupé First Edition M٨ احلصري.
وتعد ســيارة Gran Coupé First Edition BMW M٨ إحدى ثمانية 
نســخ فقــط تصنعهــا مجموعــة BMW حــول العالــم مبواصفــات فائقــة 
احلصريــة مــن طــراز BMW M٨ جــران كوبيــه، وتنفــرد هــذه النســخ 
الثمــان بالعديــد مــن املزايــا التــي متيزهــا عــن بقيــة الســيارات مــن هــذا 

الطراز.
وكانــت شــركة BMW قــد كشــفت فــي وقــت ســابق عــن هــذا الطــراز 
باعتبــاره تصميــم تخيلــي، ليذهــل طــراز Concept BMW M٨ جــران 
كوبيه قطاع السيارات وعشاقها في جميع أنحاء العالم بطالئه اخلارجي 
البراق املستوحى من الشفق القطبي، وإطاراته ذهبية اللون، والتفاصيل 
الليزريــة  األماميــة  األنــوار  إلــى  باإلضافــة  اخلارجــي،  لهيكلــه  الدقيقــة 

.BMW صفراء اللون التي تشتهر بها عالمة
 M  BMW X٥ طــراز  هــو  عنــه  الكشــف  مت  الــذي  االخــر  الطــراز  و 
مــزود   V شــكل  علــى  األســطوانات  ثمانــي  مبحــرك   Competition
ويتصــل  حصانًــا،   ٦٢٥ قدرهــا  طاقــة  يولــد   M Twin Turbo بتقنيــة
احملــرك بناقــل ســرعة Steptronic مــن ثمــان ســرعات مــزود بنظــام 
Drivelogic، يقــدم للســيارة اســتجابة فوريــة وتفاعــًال آنًيــا عند الضغط 
على دواســة الوقود، لتنطلق M BMW X٥ من الثبات إلى ســرعة ١٠٠ 

كم/سا خالل ٣٫٨ ثانية.
 X ويساهم اجلمع بني التصاميم التقليدية التي تتمتع بها طرازات الفئة
مــع خصائــص تصميــم M في طــراز M Competition BMW X٥ في 
منحــه مظهــًرا مميــًزا يبــرز القدرات الفائقــة واملزايا الرفاهية، وتشــمل 
املزايــا مداخــل كبيــرة للهــواء، وفتحــات جانبيــة M على األلــواح اجلانبية 
األماميــة، ومرايــا خارجيــة تتمتــع مبزايــا الديناميكيــة الهوائيــة، وجناح 
خلفــي علــى الســقف، وزوجــني مــن أنابيــب العــادم فــي اخللــف لتضفــي 
 M املزايــا التقنيــة الالزمــة لتقــدمي أفضــل أداء، باإلضافــة إلــى عجــالت
اخلفيفــة ذات التصميــم احلصــري قيــاس ٢١ إنًشــا فــي احملــور األمامــي 

و٢٢ إنًشا في اخللف.
فيمــا تتميزالفئــة الثانية جران كوبيه بفضل املظهر الرياضي والتصميم 
املنخفــض، بطابــع يجمــع مــا بني التفــرد واألصالــة واجلاذبية والشــغف. 
يضاف إلى ذلك التقنيات املبتكرة في التحكم والتشــغيل واالتصال، إلى 
جانب إمكانية االســتخدام اليومي والقدرة الديناميكية التي تشــتهر بها 

.BMW عالمة
وزود طراز BMW M٢٣٥i xDrive مبحرك رباعي األسطوانات يقدم 
 BMW طاقة قدرها ٣٠٦ حصانًا، وتشــمل املواصفات القياســية لســيارة
M٢٣٥i xDrive الرياضيــة ذات الدفــع الرباعــي واألعلــى ضمــن الفئــة: 
نظــام تفاضلــي ميكانيكــي Torsen محــدود االنــزالق، ونظــام توجيــه 
رياضــي M Sport ومكابــح رياضيــة M Sport. ويتميــز ناقــل احلركــة 
 .Launch Control بثمــان ســرعات أيًضــا بوضــع Steptronic Sport
أما شــبكة الســباقات ثالثية األبعاد التي حتل محل القضبان في الشــبكة 
األماميــة املزدوجــة فهــي مســتوحاة مــن عالم ســيارات الســباق كمــا أنها 

تضيف ميزة بصرية مذهلة.
 وبهذه املناســبة علق الســيد نصر جيرودي، املدير العام لشــركة الفردان 
للســيارات: «ال شــك أن جميــع أعضــاء فريــق العمــل فــي شــركة الفردان 
للسيارات كانوا سعداء للكشف عن هذه املجموعة اجلديدة والرائدة من 
طرازات الفئة M من عالمة BMW لعمالئنا في قطر. ومن املؤكد أن 
تثيــر هذه الطــرازات الرائعة بتصميمها املذهل اهتمام عشــاق الرفاهية 
واألداء الفائــق، خاصــة وأنهــا جتمع بني املظهــر الرياضي القوي والقدرة 
العاليــة علــى التحكــم والتصميم البديع. ونحن واثقون من أنها ســتحقق 

جناًحا هائًال في قطر».

الفردان للسيارات تطرح طرازاتالفردان للسيارات تطرح طرازات
BMWBMW  X٥MX٥M    BMWBMW M٨M٨    جران كوبيهجران كوبيه

ألول مــرة فــي الشــرق األوســط ...
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طرحت شــركة قطر للســيارات، الوكيل املعتمد مليتسوبيشــي موتورز 
 ٢٠٢٠ ASX فــي قطــر، الطــراز اجلديــد مــن مركبــة ميتسوبيشــي

حيث تتوفر في صالة عرضها على طريق سلوى.
التصميم

شــهدت مركبــة ميتسوبيشــي ASX تعديــالت مهمــة علــى تصميمها 
اخلارجــي حيــث باتــت متتتــع مبظهــر جديــد وجــذاب وتضــم مزايــا 
يوفــر  قــوة  أكثــر  محــرك  إلــى  باإلضافــة  متطــورة،  تكنولوجيــة 
أســلوب   ASX ميتسوبيشــي  وتتبنــى  األداء.  مــن  أعلــى  مســتويات 
جانــب  إلــى  احليــوي»  «الــدرع  ميتسوبيشــي  فــي  املتبــع  التصميــم 
مصابيــح أماميــة وخلفيــة بتقنيــة LED. كما اعتمدت ميتسوبيشــي 
على تقدمي صفيحة معدنية سفلية في اخللف باللون الفضي لتمنح 
املركبة مظهراً أكثر أناقة ومهابة. وشملت التعديالت أيضاً الواجهة 
األماميــة والصــّدام األمامــي ليكمــل املظهــر األنيــق للمركبــة بفضــل 
مــواد الكــروم املســتخدمة. فــي اخللــف، مت إعــادة تصميــم املصابيح 
اخللفيــة بتقنيــة LED لتتكامــل كافــة العناصر ومتنح املركبة شــكالً 

انسياباً وحيوياً.
األداء

تعمــل مركبــة ميتسوبيشــي ASX اجلديــدة مبحــرك بســعة ٢٫٠ ليتر 
يوفــر لهــا القــوة الالزمــة فــي كافــة الرحــالت. كمــا متنــح تكنولوجيا 
«مايفــك» للمحــرك القــدرة علــى توليــد أقصــى قــوة مــع توفيــر في 
استهالك الوقود واحملافظة على البيئة. يبلغ العزم األقصى للمحرك 
١٩٧ نيوتــن فــي املتــر أي حوالــي ٤,٢٠٠ دورة فــي الدقيقــة يولــد قوة 

١١٠ كيلو واط.
ويســاهم نظامــي التعليــق األمامــي بتقنيــة ماكفيرســون واخللفــي 
بنظــام الربــط املــزدوج فــي تقــدمي املركبــة لقيــادة ناعمــة ومريحة 
ولسلســة علــى الطــرق غيــر املمهدة، بينما تســاعد معــدات امتصاص 

الصدمات على ضمان أداء رياضي ومريح.
وميكن للســائقني االختيار بني ٣ طرق قيادة لتالئم أســلوب القيادة 
املفضــل لــكل ســائق والتعامــل مع حالــة الطريق ما يســاعد على احلّد 
مــن اســتهالك الوقــود واحلصول علــى أداء عالي عند اختيــار القيادة 
بنظــام الدفــع الرباعــي. ويعمــل احملــرك وفــق تقنيــة نظــام التحكــم 
اإللكترونــي الذكــي واملبتكــر باملركبــة INVECS-III ونظــام تغييــر 
ناقل احلركة املســتمر CVT لضمان التســارع بسالســة عند االنطالق 
من أي سرعة كانت. يستخدم نظام التحكم النشط بالثبات أجهزة 
استشــعار لتحليــل حركة املركبة وحتديــد أي انزالق للعجالت خالل 
الســير. ومن خالل التحكم بقوة احملرك والضغط على املكابح على 
العجــالت املناســبة، يســاعد هــذا النظام على ضمان الثبــات والتحكم 
للمركبــة. إلــى جانــب ذلــك، يظهــر مؤشــر ناقــل احلركة علــى لوحة 
املعلومــات ليقــدم أفضــل توقيــت لتغيير ناقل الســرعة وفق كل حالة 

من حالالت القيادة.
أعلى معايير السالمة

مت جتهيز مركبة ميتسوبيشي ASX بالعديد من املزايا واخلصائص 
التي تعزز معايير األمان وتضمن احلماية القصوى للسائق والركاب 
علــى حــّد ســواء. تتضمــن املزايــا نظــام التحذيــر مــن النقطــة العميــاء 
ونظــام املســاعدة علــى تغييــر املســار الذي يســتخدم استشــعارات عن 
بعــد فــي الصــّدام اخللفــي بهــدف حتديــد املركبــات التــي تتواجــد في 
النقطة العمياء على جهتي اليســار واليمني. وفي حالة تشــغيل نظام 
التحذير من النقطة العمياء وعند التعرف على أي مركبة في هذه 
النقطة، يظهر مؤشــر ضوئي للتنبيه في مرآة الباب في حال كانت 
إشارة التنبيه غير نشطة. أما في حالة تشغيل إشارة التنبيه الضوئية 
اجلانبيــة، يظهــر مؤشــر ضوئــي متقطــع فــي مــرآة البــاب مع صوت 

تنبيهي.
كما تضم املركبة ٧ وسائد هوائية لتوفر احلماية جلميع الركاب في 
حالــة تصــادم املركبــة. في حالــة التصادم من األمام، تخرج وســائد 
الهواء األمامية ووســائد هوائية عند مســتوى الركبة لتحمي الســائق. 
فــي حالــة التصــادم اجلانبيــة، يتــم حمايــة الــركاب فــي األمــام مــن 

خالل وسائد هوائية جانبية.
فــي حــال تشــغيل نظام التنبيه مــن املركبات اخللفية، يظهر مؤشــر 
ضوئــي فــي لوحــة القيــادة. عنــد الرجــوع للخلــف وحتديــد أجهــزة 
رســالة  تظهــر  مقتربــة،  ملركبــة  اخللفــي  الصــّدام  فــي  االستشــعار 
حتذيريــة فــي لوحــة املعلومــات املتعــددة املهــام باإلضافــة إلــى تنبيه 
صوتــي ومؤشــر ضوئي متقطع علــى مرآتي البابني. ومتنح املصابيح 
اخللفيــة علــى شــكل حــرف T مزيــداً مــن وضــوح الرؤيــة واألناقــة 
للمركبــة، بينمــا مت اعتمــاد إضــاءة مصبــاح الفرامل بشــكل مســتقبل 

لتوفير رؤية أوضح.
ومــن نظــم الســالمة االخــرى في املركبــة، يبرز نظام املســاعدة على 
الصعود على املرتفعات HSA والذي يجعل االنطالق على املرتفعات 
أمراً ســهالً ومينع املركبة من الرجوع إلى اخللف. في حال اكتشــاف 
منحدر، يعمل النظام على تشــغيل قوة املكابح تلقائيا حلني الضغط 
املكابــح  علــى  الضغــط  حــال  فــي  جديــد.  مــن  الوقــود  دواســة  علــى 
بطريقــة مفاجئــة، يعمــل نظــام إشــارة التوقف الطــارىء على تقليل 
فرص التصادم من اخللف من خالل تشغيل إشارات اخلطر تلقائياً 

لتحذير السائق في املركبة اخللفية.
مزايا عديدة

تتمتــع املنطقــة املخصصــة لنقــل األغــراض مبســاحة رحبــة وســهولة 
حولــي  اخللفيــة  املنطقــة  ســعة  تبلــغ  الســائق.  قبــل  مــن  اســتخدامها 
٣٥٨ ليتــر حتــى فــي حالــة تواجــد ٥ ركاب في املركبة، ما يســهل نقل 
كميــة كبيــرة من األمتعة. ويســاهم البــاب اخللفي ملنطقــة التخزين 
التحميــل  عمليــة  تســهيل  فــي  املنطقــة  ســطح  مســتوى  وانخفــاض 
والتنزيل لألمتعة. ومع إمكانية طي املقاعد اخللفية بالكامل، ميكن 

استخدام كامل املساحة لنقل األمتعة بسهولة تامة.
إلى جانب ذلك، يتمتع الســائق والركاب برؤية مريحة وواســعة في 
كافــة االجتاهــات بفضــل الســقف البانورامــي الزجاجــي. فــي الليــل، 
يضــيء الســقف بطريقــة رائعــة مبصابيــح LED. كما حتمــل املركبة 

سكك النقل على السقف والتي تتميز مبظهرها الرياضي اجلذاب.
التكنولوجيا

مت جتهيــز مركبــة ASX اجلديــدة مبزايــا ونظــم تكنولوجية حديثة 
جتعــل  والتــي  إنــش   ٨ بحجــم  اللمــس  شاشــة  مــن  بــدءاً  ومتطــورة. 
التصفح ومتابعة الكاميرا اخللفية سهلة للغاية. كما ميكن استخدام 
شاشــة اللمــس لالســتمتاع باملوســيقى واستكشــاف االماكــن اجلديدة 
واســتخدام اخلرائــط وإعدادهــا وإجــراء االتصــاالت بطريقــة آمنــة 
 Apple نظامــي ASX وممتعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تضــم مركبــة
CarPlay و Android Auto اللذيــن يتيحــان اســتخدام العديــد من 

التطبيقات من الهاتف مثل املوسيقى وغجراء االتصاالت وغيرها.
وإلضفاء مزيد من احليوية واملتعة، تعتمد ميتسوبيشــي ASX على 
نظام صوت عالي اجلودة مت تطويره بالتعاون مع شركة روكفورد 
تقنيــات  توفــر  وبفضــل   .DTS بتقنيــة  صــوت  مكبــرات   ٩ ويضــم 
املختلفــة،  الربــط  ونظــم  بعــد  عــن  االســتخدام  وأجهــزة  البلوتــوث 
أصبحت القيادة أكثر أماناً دون احلاجة الستخدام يديك لالستفادة 

من هذه التطبيقات وإجراء االتصاالت بسهولة.

ASXASX ميتسوبيشي ميتسوبيشي
مظهر أنيقمظهر أنيق

وأعلى معايير السالمةوأعلى معايير السالمة
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ناصر بن خالد للسيارات تقــدم عرضــا خاصــاناصر بن خالد للسيارات تقــدم عرضــا خاصــا
CC علــى سيــارة مرسيــدسعلــى سيــارة مرسيــدس--بنـز الفئـة بنـز الفئـة

حتسينات لالرتقاء بسيارات السيدان إلى أعلى املستويات ...

أطلقت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل 
العام املعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في قطر 
عرضاً خاصاً على ســيارة مرسيدس-بنز الفئة 
C التي تتميز بشــكلها األنيق، وتوفيرها أقصى 

درجات الرفاهية وأعلى مستويات األداء.
ويســري العــرض لغاية ٢١ مــارس حيث تتوفر 
مرســيدس-بنز الفئة C بســعر خاص مع خيار 
االســتبدال، وذلــك فــي صالة عــرض ناصر بن 

خالد للسيارات على طريق سلوى.
مبعاييــر   C الفئــة  مرســيدس-بنز  تتميــز 
احللــول  أو  املســاومة  تقبــل  ال  ومواصفــات 
الوســط، فالســيارة القويــة التــي ال تتوقــف عــن 
وعــن  املســتويات،  كل  علــى  قدراتهــا  حتســني 
مواصلة التطورات اجلديدة وإجراء التحسينات 
املتناســقة  األبعــاد  وبفضــل  التصميــم.  علــى 
ومســتوى الراحة العالي باإلضافة إلى مســتوى 
األناقــة الفاخــر، تقدم الفئــة C إمكانيات تفوق 

ما تتوقعه منها في كل رحلة.
روعة التصميم اخلارجي والداخلي

كمــا  األنيــق،  بشــكلها  ســيدان   C الفئــة  تتميــز 
الرفاهيــة.  درجــات  أقصــى  بتوفيرهــا  تتميــز 
وبفضــل التصميم الديناميكي الهوائي واملظهر 
ــاذ باإلضافة إلــى أفضل تقنيات  اخلارجــي األخَّ
الصدمــات  امتصــاص  ونظــام  التعليــق  أنظمــة 
لديناميكيــة  جتســيداً   C الفئــة تعتبــر  املبتكــر، 
القيــادة الفائقــة. تظهــر قــوة التصميــم املتقــدم 
في سيارة الفئة C على نحو واضح. التميُّز في 
التصميــم ومزايــا التصميــم اخلارجــي اجلديــد 
مثــل الواجهــة األمامية املعدلــة واملصدات املعاد 
الالمــع  بالكــروم  املطليــة  واُحللــى  تصميمهــا 
املذهلــة  اجلديــدة   LED األماميــة  واملصابيــح 
جميعهــا يجعــل مــن الفئــة C فئًة أكثــر جاذبية 
الســيارة  هــذه  مضى.  وتعكــس  وقــت  أي  مــن 
اخلارجــي  بتصميمهــا  قيادتهــا  أثنــاء  تفــّردك 
اجلديد AVANTGARDE. كان نتاج التبديل 
املركبــة  هــذه  املتنوعــة  التصميــم  عناصــر  بــني 
االســتثنائية املميزة التي جتمع بكل سهولة بني 
التأنــق الرياضي والتفرد مع جودة من الدرجة 

األولى.
ُصممــت مقصورة الفئــة C الداخلية لتعّبر عن 
روعــة اإلتقــان. فهي تتميــز بتجهيزات جديدة 
فاخــرة تشــمل مــواد عاليــة اجلودة اســتخدمت 
فــي التصميــم الداخلــي للســيارة مــع اللمســات 
قــة واإلضــاءة الداخليــة. تشــعرك  النهائيــة املُنمَّ

مقصورتهــا املصنوعــة بجــودة عالية بإحســاٍس 
رائــٍع ومتنحــك جتربة قيادة ممتازة. ويرتقي 
درجــات  أعلــى  إلــى  الداخلــي  التصميــم  بــك 
الرفاهيــة منــذ حلظــة دخولك الســيارة؛ حيث 
بالراحــة  املنمقــة  األخيــرة  اللمســات  تُشــعرك 

وتأسرك باقة إضاءتها الداخلية.
االرتقاء بأسلوب القيادة واألداء القوي

متنــح مرســيدس-بنز الفئــة C فرصــة القيادة 
 Dynamic Body بنظــام  احملترفــني  مثــل 
Control. مــع إعــدادات نظــام التعليق الثالثي، 
ميكــن االختيــار بــني خفــة احلركــة أو الراحــة 
القصــوى، وجتربة ديناميكيــة القيادة حتديداً 
 Sports مــع مســتوى التعليق املنخفــض ونظام
Direct-Steer لقيــادة رياضيــة. يتوافــق نظام 
Stepless بفاعلية مع ظروف القيادة وسرعة 
نظــام  لــك  يوفــر  الطريــق.  وحالــة  الســيارة 

درجــات  أقصــى   Dynamic Body Control
الراحــة بفضــل ديناميكيــات القيــادة املتميــزة. 
 ٩G-TRONIC كما يتولى نظام ناقل احلركة
مــع  الســائق.  مــن  بــدالً  الشــاقة  القيــادة  مهــام 
التنقــل التلقائــي بــني التــروس التســعة بسالســة 
وحرفيــة. كمــا يســمح التبديــل بني التــروس ما 
يقلــل من مســتوى الضوضاء فضــالً عن خفض 

معدل استهالك الطاقة.
التقنيات والسالمة واالبتكار

فــي  الفائقــة  التقنيــة  البراعــة  مثــال   C الفئــة 
الصناعــة. حيــث ميكنهــا احلفــاظ علــى املســافة 
وتتبع مســار الســير فضالً عن مســاعدة الســائق 
عنــد احلاجــة. وتعمــل أنظمــة مســاعدة الســائق 
حمايــة  علــى  املبتكــرة  واالختياريــة  القياســية 
السائق أكثر من أي وقت مضى. تتيح املصابيح 
 MULTIBEAM األشــعة  متعــددة  األماميــة 

LED التفاعــل بــكل ســهولة فــي جميع ظروف 
الطريــق وحركــة املــرور وذلــك عبــر مصابيــح 
LED القابلــة للتحكــم بصــورة فرديــة. وتعزز 
 ULTRA الفائــق  بالنطــاق  اإلضــاءة  تقنيــة 
RANGE نطاقات متنوعة لإلضاءة الرئيســية 
القصــوى املســموح بهــا فتنير الطريــق بعيداً عن 
الســائقني اآلخريــن إضافــة إلــى نظــام اإلضــاءة 
النشــط وأضــواء االنعطــاف التــي ترتقي مبجال 
الرؤية إلى أعلى املســتويات. تُقدِّم باقة مســاعد 
 Driving Assistance Package القيــادة 
دمــج  خــالل  مــن  للســائق  احلمايــة  اجلديــدة 
أنظمــة املســاعدة والســالمة املتطــورة. تفحــص 
أنظمــة املســاعدة والســالمة مــن الطــراز األول 
البيئة احمليطة بك وتكشف عن املخاطر فضالً 
عــن تشــغيل املكابــح بصــورة مســتقلة حلمايتك 

من جميع املخاطر احملتملة. 

اخلصائص واملميزات
مميــزات الفئــة C ال تُقــارن. اســتمتع برفاهيــة 
التصنيــع  ومــواد  الفاخــرة  املواصفــات  مزيــج 
داخــل  املوجــودة  األلــوان  وأمزجــة  احلصريــة 
مقصــورة القيــادة. أيــاً كان اختيــارك، تأكــد أن 
اجلودة العالية متوافرة مع إمكانات تصميمية 
متميــزة. نظام COMAND املتصل باإلنترنت 
هــو كل ما حتتاج إليــه للحصول على املعلومات 
تُعــرض  واالتصــاالت.  واملالحــة  الترفيهيــة 
جميــع املعلومــات التــي حتتــاج إليها على شاشــة 
مقــاس ١٠٫٢٥ بوصــات نابضة باحليــاة. إضافة 
إلــى إمكانية جتنب االزدحــام املروري والعثور 
على أســرع الطرق فضالً عن اكتشــاف املخاطر 
احملتملــة مبكــراً مــن خــالل معلومــات حركــة 
 Car-to-X املرور املباشــرة وتقنية االتصــاالت

.Communication
وميكن توصيل الهاتف بخاصية دمج الهواتف 
 Apple برنامــج  خــالل  مــن  بسالســة  الذكيــة 
كمــا   .Android Auto أو   CarPlayTM
واالســتماع  الوســائط  نظــام  اســتخدام  ميكــن 
 Spotify خــالل  مــن  املفضلــة  املوســيقى  إلــى 
والوصــول إلــى جميــع التطبيقــات املفضلة على 
الهاتــف الذكي. مت تركيــب نظام الصوت بدقة 
عالية ضمن التصميم الداخلي للســيارة؛ حيث 
مينحــك جتربــة صــوت ال مثيل لهــا. وتعطيك 
مكبــرات الصــوت التســعة فــي كل مــكان مــن 
القيــادة.  أثنــاء  املثالــي  اإليقــاع  الســيارة  جســم 
 ®Burmester مينــح نظام الصــوت احمليطــي
محبــي املوســيقى جتربًة اســتثنائية في ســماع 
منتشــرة  للصــوت  مكبــراً   ١٣ عبــر  املوســيقى 
اضبــط  وات.   ٥٩٠ صوتيــة  بقــوة  بالســيارة 
تفضيالتــك  لُيالئــم  الشــامل  الصــوت  منــط 
الشــخصية واستمتع باجلودة العلية للموسيقى 
فــي الفئــة C. وتوفــر الفئــة C إمكانيــة ضبــط 
نظــام اإلضــاءة لتناســب شــخصيتك أو حالتــك 
النفســية، حيــث متنحــك اإلضــاءة الداخلية ٦٤ 
درجًة من درجات األلوان لتختار من بينها ما 

يتناسب مع أي حالة. 
وبفضــل فتحــات الهــواء القابلــة للضبــط بشــكل 
مســتقل فــي الفئــة C، متنحــك املقاعــد أفضــل 
واالســترخاء.  بالراحــة  مليئــة  قيــادة  جتربــة 
الشــخصية  تفضيالتــك  حســب  املقاعــد  اضبــط 
وعنــد االنتهــاء مــن الضبــط اســتمتع بخاصيــة 

تدليك متنحك الراحة التي تستحقها.
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حتمــل صفــات الرفاهيــة مــع اعلــى درجــات 
االمــان التــي تتميز بها جميع طــرازات فولفو 
جتربــة قيــادة االنيقة فولفو XC٩٠ بناء على 
طلب عشــاق العالمة في دولة قطر ، تتجمل 
مقصورة XC٩٠ بتصميم راقي وكالســيكي، 
حيــث صممــت لوحــة التحكــم بشــكل بســيط 
ســهل التحكم به مع شاشــة ملس قياس تتميز 
بسرعة االستجابة لالوامر، مع تقنيات أمان 
مذهلة جعلت منافســيها يتباروا في تقليدها 
العريق اضيفت لها تقنيات بشكل قياسي في 
كافــة الفئات مثل الكاميرا اخللفية واملرايات 
اجلانبيــة ذاتيــة التعتيــم، إضافــة إلــى مراقبة 

النقطة العمياء.
أكثــر  هــو   ٩٠  XC مــع فولفــو  بــه  قامــت  مــا 
مــن إجناز باهــر، فأن تقوم بتصميم ســيارة 
يتوجــب عليهــا أن حتــل محــل أخــرى عرفت 
أمجــاداً كبيــرة لــدى صانــع لــم يعتــد يومــاً أن 
يســاوم باجلودة، صانع وضع ســالمة الركاب 
في املرتبة األولى هي مهمة صعبة بالتأكيد، 
ولكــن األصعــب هو أن ال تكتفــي بذلك هدفاً 
ترغــب بتحقيقــه بــل تســعى أيضــاً ألن تكــون 
علــى  قــادرة  لهــا  العــدة  تعــد  التــي  الســيارة 
اصحــاب  الســيارات  عالمــات  اعتــى  مواجهــة 

السيارات العريقة ، 
اجليــل  خــالل  مــن  نفســها  فولفــو  طــورت 
األحــدث مــن XC٩٠ والــذي يتمتــع بحزمــة 
يعــود  بــأن  لــه  تســمح  التــي  املواصفــات  مــن 
إلــى ملعــب فئــة الـــ SUV الفاخــرة أقــوى من 
أي وقــٍت مضــى. ففــي البدايــة وعلــى صعيــد 
التصميــم اخلارجــي، تتمتــع XC٩٠ بخطوط 
عصريــة ال تتنكــر لشــخصية ســيارات فولفــو 
حتمــل  مســتطيلة  أماميــة  تهويــة  شــبكة  مــع 
فــي وســطها شــعار فولفــو الشــهير، وتتناغــم 

مــع تصميــم مصابيــح اإلنــارة األماميــة التــي 
يعطــي  ممــا  مســتطيالً،  شــكالً  أيضــاً  تتخــذ 
املقدمــة ايحــاًءا بأنهــا أعــرض ممــا هــي عليــه 
فــي احلقيقــة، فيمــا متتد اخلطــوط اجلانبية 
من األمام إلى اخللف بشــكٍل مســتقيم نسبياً، 
األمــر الــذي يجعــل الســيارة تبدو أيضــاً أطول 
ممــا هــي عليــه. أمــا القســم اخللفــي، فيوفــر 
املقدمــة  مييــز  الــذي  اإليحــاء  نفــس  بــدوره 
اخللفــي  الصنــدوق  غطــاء  تداخــل  بفضــل 

مــع مصابيــح التوقــف التــي متتــد إلــى األعلــى 
لتحتضن الزجاج اخللفي.

علــى الطريــق، ورغــم أّن احملــرك الذي جهز 
جتربــة  خــالل  لنــا  توفــرت  التــي   T٦ الفئــة 
القيــادة والــذي يتألــف مــن أربــع أســطوانات 
سعة ٢٫٠ ليتر مع شاحن هواء سوبر تشارجر 
وشــاحن هــواء توربو يجعلك تشــعر مــع بداية 
حتــرك الســيارة بأنه ال يتناســب مع حجمها، 
خاصــًة  لهــا،  دفعــه  خــالل  ســيعاني  أنــه  أو 

وأّن الصــوت الــذي يصــدر عنــه شــبيه بصوت 
هــذا  أّن  إال  الصغيــرة،  الســيارات  محــركات 
الشعور سرعان ما يتبدد ما أن يتدخل جهاز 
الســوبر تشــاجر وميده بالعزم الــذي يحتاجه 
منخفضــة  محــرك  دوران  ســرعات  علــى 
قبــل أن يتدخــل التوربو على ســرعات دوران 
مرتفعة موفراً للســيارة القدرة على الوصول 
الــى ســرعاٍت عاليــة، علمــاً أّن احملــرك قــادر 
مــع  تترافــق  حصانــاً   ٣١٦ قــوة  توليــد  علــى 

متــر.  نيوتــن   ٤٠٠ يبلــغ  أقصــى  دوران  عــزم 
أمــا بالنســبة لالنقيادية، فهــي مريحة وتليق 
بســيارة فاخــرة مــن املفترض بهــا أن تنافس 

في الفئة النخبوية.
اإلثــارة  مــن  باملزيــد  ترغــب  كنــت  إذا  أمــا 
فعليــك أن تضبــط منــط القيــادة الديناميكي 
الــذي يُضفــي املزيــد مــن القســاوة علــى املقود 
ويحجــز نســب علبــة التــروس لفتــرة أطــول، 
وهنا ميكنك اجتياز املنعطفات بســرعٍة أعلى 
دون اخلــوف مــن متايل اجلســم حتــت تأثير 
اجلاذبية وذلك بفضل الوزن املنخفض نسبياً 

للسيارة. 
ولعل أبرز التجهيزات التي تتوفر في السيارة 
هــو نظــام احملافظــة علــى املســار الــذي يعمــل 
بالتناغــم مــع مثّبت الســرعات املتأقلــم ليوفر 
للســائق القــدرة علــى تــرك مهمــات القيــادة 
للسيارة التي ستوجه نفسها بشكٍل ذاتي داخل 
املســار احملّدد بني اخلطوط البيضاء املتقطعة 

على طريق.  
تــزداد ثقــة العمــالء فــي الســيارة كونها حتمل 
شــعار فولفــو علــى جســمها، فهــي توفر حتته 
للســائق العديــد مــن جتهيــزات الســالمة التــي 
علــى  القــادر  ســيفتي  ســيتي  نظــام  تشــمل 
الســيارة  وكبــح  املدينــة  داخــل  املشــاة  حتديــد 
الســير  حركــة  مــن  التنبيــه  نظــام  تلقائيــاً، 
إشــارات  قــراءة  نظــام  اجلانبيــة،  اخللفيــة 
املــرور وعرضهــا أمــام الســائق وغيرهــا مــن 
جتهيــزات الســالمة الســلبية واإليجابيــة التــي 

تضمن أعلى درجات األمان.
مبقاعــد  املقصــورة  تعزيــز  ّمت  الداخــل،  مــن 
العالــم  مســتوى  علــى  األفضــل  مــن  تُعتبــر 
لناحيــة مــا توفره مــن راحة وســالمة، فهذه 
املقاعد ورغم أنها رقيقة، إال أنها توفر املزيد 

مــن األمــان ملســتخدميها وتقلــل مــن احتمال 
اإلصابــة بــاألذى عنــد التعــرض حلــادٍث مــا، 
فــي الوقــت الذي تســهم فيــه بتعزيز املســاحة 
املقاعــد  علــى  اجلالســني  ألقــدام  تتوفــر  التــي 
اخللفيــة، هــذا مــن جهــة وظيفتهــا، أمــا مــن 
جهــة تصميمهــا، فهي تتمتــع بأناقة عالية ّمت 
تعزيزهــا بجلــد فاخر حمل في الســيارة التي 
قمنا باختبارها لون البيج الذي يتناغم برقي 

مع لون اجلسم اخلارجي األسود.
ومــن األمــور البــارزة األخــرى فــي مقصــورة 
املعلومــات  نظــام  هــو  الداخليــة   XC٩٠
والترفيه الذي يعرض عمله من خالل لوحة 
العّدادات اإللكترونية املقابلة للسائق والشاشة 
 iPad الوســطية الشــبيهة بشاشــات أجهــزة الـــ
كونهــا تأتــي بشــكٍل مســتطيل ومثّبتــة بشــكٍل 

طولي مميز وتتمتع بنقاوة عالية.
 وتتمتــع الســيارة ضمــن فئــة جتهيزهــا العليا 
بنظام اســتماع موســيقي فاخر من نوع بورز 
داخــل  الرخيمــة  نغماتــه  يبــث  ويلكنــز  أنــد 

املقصورة بشكٍل مثير. 
وباإلضافــة إلــى تصميمهــا األنيــق ومقاعدها 
التــي حتدثنــا مطــوالً عنهــا، فــإّن األمــر املثيــر 
في املقصورة هو مفتاح تشغيل احملرك الذي 
يجــب حتريكــه باجتــاه اليمــني لبعــث احليــاة 
باجتــاه  أو  لألخيــر  االربــع  األســطوانات  فــي 

اليسار إليقافه عن العمل.
وفــي ختــام التجربــة علي طرقــات دوحة 
اخليــر ، نســتطيع ان نخبــر عشــاق عالمــة 
فولفو ان شراء السيارة يعد استثمار مربح 
فولفــو  مــن  يجعــل  مســتقبال  نتوقــع  ألننــا 
XC٩٠ قــادرة علــى وضــع بصمــة خاصــة 
تتبــوء بهــا املقدمــة علــى كبــرى العالمــات 

في فئتها.

أوتـو كيــو تكتشــف اداء األنيقــةأوتـو كيــو تكتشــف اداء األنيقــة
فولفو فولفو XC٩٠XC٩٠ على كورنيش الدوحة على كورنيش الدوحة

حتفــة فنيــة بأنامــل املبــدع السويــدي ...
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مازدا سى إكس٥ االنيقة تتوج كأفضل سيارة
دفع رباعى مدمجة متميزة فى إصدار ٢٠٢٠ من جائزة جى إس إيه

توجــت ســيارة اجليــل القــادم مازدا ســى إكــس ٥ موديل 
برمييــوم  رباعــى  دفــع  ســيارة  أفضــل  بجائــزة   ٢٠٢٠
مدمجــة وذلــك فــى النســخة الثانية من جائــزة جولدن 
الدفــع  و  فــى  يــو  االس  لســيارات  املخصصــة  ســتيرجن 
الرباعــى مــن مجلــة عــرب موتــورز الرائــدة فــى دولــة 
قطــر بالتعــاون مــع مجلــة إكــس تــورك وقد قــام فريق 
متخصــص مــن املجلتــني بعمــل إختبــار قيــادة للســيارة 
حيث خضعت كل سيارة الختبار صارم لالداء والكفاءة 
فــى احملــرك والتعليــق وأحدث التقنيات التــى تتميز بها 
ســيارات االس يو فى والدفع الرباعى بدولة قطر وقال 
املتحــدث عــن شــركة الســيارات الوطنيــة (مــازدا قطر): 
 Mazda نحــن ســعداء بفوزنــا بهــذه اجلائزة.حيــث أن»
CX-٥ هــى منوذجنــا الرائــد الــذي يحافــظ علــى الفــوز 
باجلوائــز والتكرميــات املختلفة على مســتوى العالم في 
فئــة SUV املمتــازة منــذ إطالقــه ، وذلــك بفضــل نهــج 
الفريــد   Kodo تصميــم فــي  املتمثــل  البشــري   Mazda
 Skyactiv Technology ، i-Activsense باالضافة إلى
وأنظمة الســالمة املتقدمة واجلــودة واحلرفية اليابانية 
التــي ال مثيــل لهــا واجلهود املســتمرة لتحســني االقتصاد 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  وتقليــل  الوقــود  اســتهالك  فــي 
الكربــون «. وقــد حصــدت عالمــة مــازدا اليابانيــة أعلى 

جوائــز الســالمة املقدمــة مــن معهــد التأمــني للســالمة 
-CX  فقــد فــازت مــازدا ،IIHS علــى الطــرق الســريعة
٥  والعديــد مــن مــن املوديــالت االخــرى ملــازدا بجائــزة 
TOP SAFETY PICK معهد الـــتأمني للســالمه على 
الطرق السريعة IIHS ، ، وقد منحت مازدا جوائز من 
معهــد التأمــني للســالمة علــى الطرق الســريعه اكثر من 
اي عالمــه جتاريــة اخرى وقد خضعت مازدا لتقييمات 
صارمه للـــتأهل لتك اجلائزة واحلصول  على تقييمات 
جيدة بداية من  اختبارات التصادم الصغيرة من جانب 
 TOP SAFETY الســائق للتأهــل للحصول على جائــزة
التصــادم  اختبــارات  الــى  اضافــة   ،٢٠٢٠ لعــام   PICK
املعتدلــة األماميــة واجلانبية، وقوة الســقف واصطدامه 
بالــرأس، فضــالً عن التقييم اجليد أو املقبول في اختبار 
التصادم الصغير من جانب الراكب األمامي، كما يحتاج 
إلى تقييم متفوق للوقاية من التصادم األمامي وتقييم 
جيــد أو مقبــول للمصابيــح األماميــة. ومــن املعلــوم أن 
شــركة الســيارات الوطنيــة هــي الوكيــل الوحيد لســيارات 
مازدا في دولة قطر على مدى العقود اخلمسة املاضية.
حيث يتم عرض مجموعة طرازات ٢٠٢٠ اجلديدة من 
سيارات مازدا وسيارات االس يو فى الفاخرة في صالة 

العرض احلديثة الواقعة في منطقة النصر . 

السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري ...
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ناصـر بـن خالـد للسيـاراتناصـر بـن خالـد للسيـارات
تطلق عرضا خاصاتطلق عرضا خاصا
علـى بطاريـاتعلـى بطاريـات

مرسيدسمرسيدس--بنزبنز
أطلقت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل املعتمد ملرسيدس-بنز في 

قطر، عرضاً خاصاً على بطاريات مرسيدس-بنز األصلية والتي تتميز 
بفترة خدمتها الطويلة واملوثوقة.

ويسري العرض لغاية ٣١ مارس ٢٠٢٠ حيث ميكن للعمالء االستفادة من 
أسعار خاصة على بطاريات مرسيدس-بنز األصلية حيث تتوفر في كافة 

مراكز الصيانة التابعة ملرسيدس-بنز.
وقال املهندس إيهاب الفقي، املدير التنفيذي لقطاع السيارات مبجموعة 
شركات ناصر بن خالد: «تتميز قطع الغيار األصلية من مرسيدس-بنز 
بالكفاءة العالية واالستدامة وتزيد من عمر املركبة وحتّد من األعطال 

املفاجئة. ويسرنا تقدمي عرض خاص على بطاريات مرسيدس-بنز التي 
تتميز بفترة خدمة أطول من غيرها ما يقلل التكلفة على املدى الطويل 

ويضمن للسائق راحة البال. ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة العروض التي 
تقدمها شركة ناصر بن خالد للسيارات لعمالئها القيمني بهدف توفير 

خيارات مرنة لصيانة مركباتهم املميزة من مرسيدس-بنز».
وتتميز بطاريات مرسيدس-بنز بخدمتها لفترات طويلة وبكفاءة عالية ما 
يساعد املركبة على العمل بطريقة صحيحة ويقلل من األعطال الكهربائية. 

وتستثمر مرسيدس-بنز في تطوير البطاريات وتقدمي أفضل املنتجات 
لقطع السيارات خصوصاً االستهالكية منها، حيث يتم بعناية دراسة 

متطلبات كل طراز إلعداد البطارية اخلاصة به. وتعد بطاريات مرسيدس-
بنز األصلية من أطول البطاريات عمراً وأثبتت جدارتها العالية في مختلف 

املناطق والظروف. تبني ناصر بن خالد للسيارات جناحها مرتكزة 
على عالقات قوية ومستدامة مع عمالئها القيمني من خالل تزويدهم 

مبجموعة واسعة من املنتجات واخليارات. وقد أصبح اسم الشركة 
مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من اجلودة في اخلدمة 
والريادة في السوق. وتعمل الشركة دائماً على حتقيق تطلعات ورغبات 

العمالء وتقدمي أداء يفوق توقعاتهم. تأسست الشركة في عام ١٩٥٧ وهي 
املوزع احلصري في قطر لثالثة من أرقى العالمات التجارية في العالم: 

.AMG -مرسيدس بنز، مرسيدس-مايباخ، مرسيدس
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