
    

مهنة  طّور  من  أول  بأنه  «حماصة»  يفتخر 
منادي سيارات، إلى ركن وغسل السيارة بدون 
لوال  أنه  ضاحكاً  ويقول  جافة»،  «منشفة  ماء 
باسم  االختراع  براءة  لَسّجل  الكثيرة،  أعماله 
أوالده اخلمسة، -مساعديه في مهنته املطورة- 
كما يفتخر «حماصة» أيضاً بأنه رجل عصامي 
كّون ماله من عرق جبينه، لم يرث من والده 
منزل  بيع  في  السبب  كانت  التي  الديون،  سوى 
داخل  صغيرة  غرفة  إلى  وانتقاله  العائلة، 
جراج، ومنها كانت أول خطواته في مهنة غسل 
سيارات سكان احلي الذي يقطن به، لم يستسلم 
«حماصة» للظروف، بل تغلب عليها وقرر أن 
الثانوية  ثم  اإلعدادية  من  بدًءا  دراسته،  يكمل 
ثم اجلامعة، عشر سنوات كافح دراسياً ومهنياً 
استطاع  ولكنه  جداً،  بسيطة  مبهنة  أوالده  مع 
أن ميتلك أكبر شركة تنظيف لها مئات مراكز 
خاصة  العمال،  من  اآلالف  عشرات  و  خدمة 
بعد أن طّور الفكرة عبر تطبيق إلكتروني على 
الهاتف، يقدم خدمة غسل السيارات في منازل 
هيكل  على  تؤثر  ال  كيميائية،  مبواد  أصحابها 
«حماصة»  استوَرد  املاء،  يفعل  كما  السيارات 
املواد من أمريكا، ولم يستسلم إلغراءات النجاح 
الذي وصل إليه، بل أراد أن يحافظ على القمة 
فقرر أن يصنع املواد الكيميائية التي يستوردها، 
الكيميائيني  أحد  مع  وتقابل  أمريكا  إلى  سافر 
براتب  معه  العمل  عليه  فعرض  املصنع،  في 

سنوات،  خمس  ملدة  األرباح  من  ونسبة  مغٍر 
وبالفعل أنشأ أول مصانعه في ضواحي املدينة، 
ذاتياً،  يكتفي  أن  سنوات  اخلمس  خالل  جنح 
العاملية،  لألسواق  والبيع  اإلنتاج  مرحلة  بدأ  ثم 
صّدر منتجه إلى أمريكا، ونافس املنتج األصلي 

بأسعار ال يستطيع غيره أن يبيع بها.
كانت  بل  عربية  تكن  لم  هذه  النجاح  قصة   
و«حماصة»  الصينية  تشيجيانغ  مقاطعة  في 
واحد  يوجن»  لي  «مو  األعمال  رجل  هو  بطلها 
من سكان احلي، الذي أخرج للعالم امللياردير 
بابا  علي  موقع  مؤسس  ما»  «جاك  العبقري 
عربية  قصة  حتمل  بفكرة  العالم  أبهر  الذي 
١٠٠٪ سمعها كل سكان كوكب الوطن العربي، 
التى  بابا  علي  مغارة  قصة  ما»   استغل «جاك 
األنفس  تشتهي  ما  كل  على  بداخلها  حتتوى 
فأطلق على موقع البيع اإللكتروني اسم علي بابا 
ويحكى أنه باع عبر املوقع في أربع دقائق أكثر 
من أربعني سيارة ! يحلم أغلب سكان الكوكب 
العربي في أن يهبط عليهم حظ علي بابا حتى 
بعد علمهم بأنه أشهر اللصوص تاريخياً، كونه 
سرقوا  الذين  اللصوص  مال  وسرق  استحل 
مال املساكني، وعن أصل تسمية «مو لي يوجن» 
االسم  هذا  اخترت   : يقول  «حماصة»  باسم 
يأتون  الذين  العرب  للتجار  النطق  سهل  ليكون 
لشراء منتجاته لبيعها في األسواق غير املنتجة 

...هذا واهللا أعلم.
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علي بابا ..
و األربعون سيارة 
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حضور الفت للفخامة بكل معانيهاحضور الفت للفخامة بكل معانيها

فولفو فولفو XC٤٠XC٤٠ الرياضية الرياضية
مبزايا تكنولوجيا متعددة االستخداماتمبزايا تكنولوجيا متعددة االستخدامات

«مازدا«مازدا٣٣» اجلديدة..» اجلديدة..
مولد عهد جديد في السوق القطريةمولد عهد جديد في السوق القطرية

«الفردان برمييير موتورز» تفتتح منشأة «جاكوار الند روڤر» املجددة «الفردان برمييير موتورز» تفتتح منشأة «جاكوار الند روڤر» املجددة 

8



PACE

159,000 E-PACE 2020
199,000 F-PACE 2020

PACE
F-PACE

E-PACE 

F-PACE E-PACE

+974 4440 8490

jaguar-qatar.com

H-1

H-1

| | 12
| | |
16 | LED |

 2016

55564314

100,000 3

السعر يبدأ من

57,900 ر.ق

السعر يبدأ من

67,900 ر.ق

٢٠٢٠/٧٤١

www.volvocars.qa

ارتقي بتجربة القيادة
XC40 مع فولفو

منطقة تخزين ذكية تواصل خالل القيادة

امتلك موديل العام ٢٠٢٠ بدًءا من 
١٣٤٬٩٠٠ ر.ق. أو ٢٬٤٦٦ ر.ق.  شهريًا @

ضمان مجاني لعدد غير محدد من الكيلومترات 
خدمة مجانية لمدة ٣ سنوات/ ٤٥٬٠٠٠ كلم. @@

خيار التمويل متوفر لغاية ٤٨ شهراً 

@مع دفعة مقدمة بنسبة ٢٠٪

@@أيهما يأتي أوًال

 يسري العرض من ٩ فبراير لغاية ٣١ مارس ٢٠٢٠



ماألثنين ١٦ جمادى اآلخرة ١٤٤١ هـ ١٠ فبراير ٢٠٢٠ م  العدد (٣١٠)
33

شــاركت سكايالين للســيارات، املوّزع الرسمي لشركة 
هيونداي موتور في دولة قطر، في ســباق األلوان الذي 
نظمته مبادرة صحتك أوًال للعام الثاني على التوالي في 

مؤسسة قطر.
ســيارات،  بثــالث  الســباق  فــي  ســكايالين  وشــاركت 
األولى هي هيونداي باليســايد التي تزّينت بشــعار ســباق 
هــذا العــام «جولــة احملبــة»، وانطلقــت من خــط البداية 
لتعلــن عــن بــدء الســباق. والســيارة الثانيــة هــي هيونداي 
فوليســتر، وقــد اتخــذت موضًعــا فــي أخــر محطــة مــن 
محطــات األلــوان عنــد خــط نهايــة الســباق الــذي بلغــت 
مســافته ٥كــم. أما الســيارة الثالثة فكانــت هيونداي كونا 

وقد استُخدمت كخلفية في جناح التصوير الذي أنشأته 
ســكايالين للســيارات عنــد خــط النهايــة اللتقــاط صــور 

تذكارية للمشاركني. 
آالف   ١٠ مــن  أكثــر  العــام  هــذا  ســباق  فــي  وشــارك 
شــخص جتمعــوا عند مركز قطــر الوطنــي للمؤمترات. 
ويُعد «سباق األلوان»، املعروف بأنه «أسعد سباق ٥ كم 
في الكوكب»، أكبر سباقات اجلري على مستوى العالم، 
وفيه يُقَذف املشــاركون مبســاحيق األلــوان املختلفة على 
طــول مســار اجلري. وقد اســتمتع املشــاركون في ســباق 
هــذا العــام بعد إنهاء الســباق باملهرجــان االحتفالي الذي 

تضمن العديد من األلعاب واألنشطة املتنوعة. 

هيونداي تختتم مشاركتهاهيونداي تختتم مشاركتها
في سباق األلوان للعام الثاني على التواليفي سباق األلوان للعام الثاني على التوالي

نظمته مبادرة صحتك أوًالنظمته مبادرة صحتك أوًال
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املهيــب  بتصميمهــا   BMW X٧ تســتقطب 
زوار  وأنظــار  اهتمــام  املترفــة،  ومزاياهــا 
صــاالت عــرض شــركة الفــردان للســيارات 
منــذ أن طرحــت هــذا الطــراز اجلديــد كلًيا 

لعمالئها في فترة سابقة.
األحــدث  الطــراز   BMW X٧ ويعــّد 
ويجمــع   ،BMW X فئــة  ضمــن  واألكبــر 
الطاغــي  احلضــور  بــني   BMW X٧ طــراز 
علــى الطــرق الوعــرة، واألداء الفائــق علــى 
مبقصــورة  ويتمتــع  املمهــدة،  الطرقــات 
فاخــرة مــزودة بأحــدث مــا توصلــت إليــه 
ســوق  فــي  حضــوره  مؤكــًدا  التكنولوجيــا، 

سيارات األنشطة الرياضية.
حضور الفت

والفخامــة  بالرفاهيــة   BMW X٧ تنتقــل 
موقعهــا  مؤكــدة  جديــد،  مســتوى  إلــى 
باعتبارهــا الطــراز األفخم ضمن مجموعة 
الطــرازات X من عالمة BMW، وتفرض 
حضــوًرا مهيبًــا وهيبــة على الطــرق بفضل 
تصميم الهيكل اخلارجي املطعم بالكروم، 
اجلديــدة  التصميــم  لغــة  متنحهــا  فيمــا 
بخطوطها الدقيقة ملسة عصرية تستشرف 

املستقبل.

ومتنــح أبعــاد BMW X٧ هالــة تســتوجب 
االحتــرام، إذ يبلــغ طولــه ٥١٥٠ مم، فيمــا 
يبلغ عرضه ٢٠٠٠مم، ويبلغ ارتفاع الطراز 
فيبلــغ  العجــالت  قاعــدة  أمــا  مم،   ١٨٠٥

طولها ٣١٠٥ مم.
ويتميــز تصميــم الهيكل اخلارجــي بقاعدة 
الســقف  وخطــوط  األرض،  عــن  مرتفعــة 
الطوليــة والنوافــذ الواســعة، باإلضافــة إلــى 
مقدمــة حتمــل شــبك BMW هــى األكبــر 
 ،BMW أصدرتــه  طــراز  أي  مــع  مقارنــة 
مصنوعــة  بإطــارات   BMW X٧ وزودت 
مــن الســبائك اخلفيفــة بقيــاس ٢٠ بوصــة 

قياسًيا، متنحها حضوًرا ملفتًا.
وتتميز مقصورتها مبســاحة داخلية رحبة 
تشمل صفوف املقاعد الثالثة املكسوة بجلد 
Vernasca، ويتوفر الطراز بســبعة مقاعد 
وميكــن اســتبدال الصــف األوســط  قياســياً 
مبقعديــن منفصلني مريحــني، فيما مينح 
الصــف الثالــث الــركاب قــدًرا مســاويًا مــن 
الواســعة  مبســاحته  والفخامــة  الرفاهيــة 
ومقاعد مرفقة مبســاند لليدين وحامالت 
كــؤوس وفتحــات USB، كمــا تتوفــر مزايــا 
التحّكــم األوتوماتيكــي باحلــرارة فــي أربــع 

وســطح  خافتــة  وإنــارة  مختلفــة  مناطــق 
زجاجي بانورامي من ثالثة أقسام قياسًيا.

متعة القيادة 
وتوفــر شــركة الفردان للســيارات لعمالئها 
املــزود   xDrive٥٠i  BMW X٧ طــراز 
مبحــرك V٨ يولــد قــوة قدرهــا ٣٩٠ كيلــو 
حركــة  بناقــل  املتصــل  حصانًــا،  واط/٥٣٠ 

Steptronic من ثمان سرعات.
تتوفــر ٧X WMB ايضــا بواســطة محــرك 
 ٣٤٠/ واط  كيلــو   ٢٥٠ يولــد  أســطوانات   ٦

حصانًا.
 BMW الرباعــي  الدفــع  نظــام  ويتولــى 
xDrive الذكــي توجيــه الطاقــة املولدة نحو 
 M املســار بكفــاءة عاليــة، فيمــا يوفــر نظام

علــى  ديناميكيــا  أداًء  التفاضلــي   Sport
احملور اخللفي.

 BMW ويتمتع الســائق والــركاب في طراز
X٧ مبســتويات قصــوى مــن الراحــة بفضل 
اســتخدام نوابــض هوائيــة عنــد احملوريــن، 
مــع  متكّيــف  تعليــق  نظــام  جانــب  إلــى 
إلكترونيــاً  بهــا  التحّكــم  ميكــن  مخّمــدات 
تتوفــر قياســياً.، فيمــا تتوفــر مجمعــة مــن 
املزايــا االختيارات من ضمنها نظام توجيه 
 Executive Drive Proو متكامــل  نشــط 
 M تفاضلــي  ونظــام  نشــط،  تثبيــت  مــع 
االختياريــة  احلزمــة  تتيــح  كمــا   ،Sport
االختيــار  الوعــرة  بالطرقــات  اخلاصــة 
بــني أمنــاط القيــادة علــى الرمــل واحلصــى 
واحلجــارة والثلج ببســاطة وســهولة كبيرة 

وبكبسة زّر.
أنظمة دعم السائق

مجموعــة   BMW X٧ فــي  تتوفــر 
متكاملــة مــن أنظمة دعم الســائق، لتمنح 
باملتعــة  مفعمــة  قيــادة  جتربــة  الســائقة 
األنظمــة/  هــذه  وتتضمــن  والراحــة، 
بخاصّيــة  مــزّود  نشــط  ســرعة  مثبــت 
نظــام  إلــى  إضافــة  واالنطــالق،  الوقــوف 

 Driving Assistant الســائق  مســاعدة 
Professional ونظــام التوجيــه والتحّكم 
عنــد  التحذيــر  نظــام  عــن  فضــالً  باملســار، 
تغييــر املســار وأنظمــة جتنــب االصطــدام 
اجلانبي والتحذير من الســيارات العابرة، 
والتحذيــر األولــوّي والتحذيــر عنــد الســير 

اخلاطئ.  باالجتاه 
شاشــة  مــن  األحــدث  اجليــل  يتوفــر  كمــا 
ونظــام  األمامــي  الزجــاج  علــى  العــرض 
التوقــف الطــارئ، ويشــمل نظــام املســاعدة 
علــى الركن كاميرا للرؤية اخللفية ونظام 
يتوفــر  اخللفيــة  القيــادة  علــى  مســاعدة 

قياسياً.
 BMW Live Cockpit يتوفــر  كمــا 
 BMW مــع نظــام تشــغيل  Professional
اجلديــد النســخة ٧٫٠ قياســياً. ومتنــح لوحة 
بوصــة   ١٢٫٣ قياســها  يبلــغ  التــي  التحكــم 
نظــام  ويتيــح  والوظائــف،  ســهًال  دخــوًال 
إلــى  مباشــًرا  دخــوًال   ٧٫٠  BMW التشــغيل
طريــق  عــن  والوظائــف  اإلعــدادات  جميــع 
اللمــس أو نظام التحكــم iDrive أو األزرار 
علــى عجلة القيــادة، أو األوامر الصوتية أو 

األوامر باإلشارات.

BMW X٧BMW Xطراز طراز ٧
حضور الفت للفخامة بكل معانيهاحضور الفت للفخامة بكل معانيها

BMW XBMW X الطراز األحدث واألكبر ضمن فئة الطراز األحدث واألكبر ضمن فئة
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الفردان برمييير موتورز تفتتح منشأة جاكــــــــوار الند روڤر املجددة  بالصناعيةالفردان برمييير موتورز تفتتح منشأة جاكــــــــوار الند روڤر املجددة  بالصناعية
منشأة من الطراز العاملي لتلبية تطلعات وطموح عمالء الشركة

خدمة ما بعد البيع وصالة عرض لدعم التميز اإلبداعي في قطـاع السيارات القطري

برميييــر  «الفــردان  شــركة  افتتحــت 
لســيارات  املعتمــد  الوكيــل  موتــورز»، 
«جاكــوار النــد روڤــر» فــي دولــة قطــر، 
املجــددة  روڤــر»  النــد  منشــأة «جاكــوار 
املخصصــة للمبيعــات وخدمــات الصيانة 

وقطــع الغيــار فــي املنطقــة الصناعية في 
خدمــات  هــذا  املركــز  ويقــدم  الدوحــة، 
رفيعــة  واملبيعــات  املمتــازة  الصيانــة 
املســتوى وخدمــات مــا بعد البيــع حصرياً 

لعمــالء «جاكوار الند روڤر».

وجتســد املنشــأة املجــددة حديثــاً ســعي 
موتــورز»  برميييــر  «الفــردان  شــركة 
اخلدمــات  معاييــر  فــي  لالمتيــاز  الدائــم 
هــذا  كان  أن  وبعــد  لعمالئهــا،  املقدمــة 
املركز يقدم ســابقاً خدمات ما بعد البيع 

فقــط، أصبح يوفر بعد جتديده املبيعات 
فــي  الغيــار  وقطــع  الصيانــة  وخدمــات 
اجلديــدة  املنشــأة  وتلتــزم  واحــد.  مــكان 
مبعيــار «ARCH» اجلديد في «جاكوار 
الطابقــني  بــني  وتتــوزع  روڤــر»،  النــد 

حتتــوي  كمــا  واألوســط،  األرضــي 
املعتمــدة  الهيــاكل  لصيانــة  مركــز  علــى 

ومختص فــي مجال األلومنيوم.
عــام  مديــر  درغــم،  بــو  ســامر  وقــال 
موتــورز»  برميييــر  «الفــردان  شــركة 

فــي معــرض تعليقــه علــى هــذا االفتتاح: 
الدائــم  بالتفــوق  التزامنــا  مــن  «كجــزٍء 
اخلدمــات  وتوفيــر  للجــودة  بالنســبة 
املمتــازة، نحــن فخــورون بدعــوة عمــالء 
’جاكــوار النــد روڤــر’ األوفياء فــي قطر 

املســتوى  رفيعــة  منشــأتنا  لتجربــة 
للمبيعــات وخدمــات مــا بعــد البيع. بعد 
حتديثهــا مؤخــراً، تطورت هذه املنشــأة 
مــن مركــز خلدمات ما بعــد البيع، إلى 
مركــز للمبيعــات، وخدمــات الصيانــة، 
مخصصــة  مســاحة  مــع  الغيــار،  وقطــع 
لعرض ســيارات جاكوار والند روڤر».

املنشــأة  حتديــث  مت  «قــد  وأضــاف: 
لتلبيــة تطلعــات وطمــوح عمــالء الشــركة 
األعــزاء، فثقة العمالء هي مفتاح النجاح 
وعامــل أساســي إلزدهــار أي عمــل علــى 
املنشــأة  وهــذه  اإلقتصــادي.  الصعيــد 
املجــددة تعكــس الترجمــًة لثقــة عمالئنــا 
الكــرام التــي ال ســيما كانــت دومــاً دافعــاً 

أساسياً للشركة للتقدم والتوسع».
وحتتوي منشــأة ’جاكوار الند روڤر’ 
لــكل  منفصلــة  مداخــل  علــى  اجلديــدة 
مــن عمــالء املبيعات وخدمــات الصيانة 
علــى  حتتــوي  كمــا  الغيــار،  وقطــع 
«االســتوديو الشــخصي» املتطــور ضمــن 
مســاحة املبيعــات، إلــى جانــب منصــات 
ومنتجــات  اإلكسســوارات  عــرض 
بذلــك  لتتيــح  التجاريــة،  العالمــة 
خيارات تخصيص واســعة للعمالء. كما 
الشــديد  اهتمامــه  ضمــن  املركــز  يوفــر 
بالعمــالء قاعة اســتقبال نشــطة، وقاعة 
انتظــار خاصــة بالســيدات، إضافــة إلــى 
قاعــات االنتظــار األخرى فــي الطابقني 
مناطــق  مــع  واألوســط  األرضــي 
مســاحة  إنشــاء  خــالل  ومــن  الضيافــة. 
بحســن  تتميــز  االســتخدامات  متعــددة 
الضيافــة واحلداثــة، يجســد هــذا املركز 
التــزام «جاكــوار النــد روڤــر» بــكل من 

العمــالء واملجتمع.
املديــر  روبرتســون،  بــروس  وقــال 
روڤــر»  النــد  «جاكــوار  لشــركة  العــام 

فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا: 
روڤــر’  النــد  ’جاكــوار  منشــأة  «افتتــاح 
الدعــم  علــى  دليــل  هــذه  املجــددة 
املســتمر من شــركة «الفــردان برمييير 
خدمــات  مراكــز  لتوفيــر  موتــورز» 
تنــدرج  املنشــأة  هــذه  املســتوى.  عامليــة 
ضمــن وعــد ’جاكوار الند روڤر’ بجعل 
العمــالء مركــز اهتمامها أثنــاء تطورها 
مــن  تقدمــه  مــا  خــالل  مــن  ومنوهــا 
جتربــة ممتــازة تالئم مختلف أســاليب 
احليــاة، وتوفيــر فريــق مــن املختصــني 

املتفانــني في عملهم».
احلاصــل  التجديــد  جانــب  وإلــى 
شــركة  أضافــت  املتوفــرة،  واخلدمــات 
أيضــاً  موتــورز»  برميييــر  «الفــردان 
خلدمــات  للعمــالء  محســنة  جتربــة 
التوصيــل وحجــز املواعيد عبــر اإلنترنت. 
فان شــركة «الفردان برمييير موتورز» 
تؤمــن بضــرورة التقــدم بشــكل مســتمر 
للتماشي مع التطور السريع الذي يشهده 
عالــم الســيارات وتوقعــات العمــالء ملــدى 
اهمية انعكاسها االيجابي على مستويات 

خدمات البيع وما بعد البيع.
وتستقبل منشأة «جاكوار الند روڤر» 
املجــددة فــي املنطقــة الصناعيــة العمــالء 
من الساعة ٧ صباحاً ولغاية ٧ مساًء على 

مدار األسبوع باستثناء نهار اجلمعة.
خدماتهــا  سالســة  علــى  وللحفــاظ 
ملختلــف العمــالء، يوجــد مركــز الصيانــة 
«اخلدمــة الســريعة» لســيارات «جاكــوار 
قــد  وكانــت  املرخيــة.  فــي  روڤــر»  النــد 
أعلنــت الشــركة مؤخراً عــن انتهائها من 
عامليــة  الثانيــة  عرضهــا  صالــة  جتديــد 
النابضــة  الســد  منطقــة  فــي  املســتوى 
باحليــاة فــي قلب الدوحــة؛ وذلك ضمن 
مكانتهــا  لترســيخ  الشــركة  ســعي  إطــار 
عــرض  وصالــة  الســوق.  فــي  الرياديــة 
للصالــة  رديفــة  هــي  بــالزا  الفــردان 
بــرج  فــي  افتتاحهــا  مت  التــي  الرئيســية 
الفــردان مبدينــة لوســيل شــمال الدوحة 
املاضــي،  العــام  مــن  ســابق  وقــت  فــي 
لتغــدو حالياً أكبــر وأحدث صالة عرض 
متعــددة الطوابق لســيارات «جاكوار الند 

روڤر» في العالم.
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تعــد XC٤٠ اجلديــدة واحدة من أكثر ســيارات 
بشــكل  تأتــي  فهــي   ، الســوق  فــي  أمانًــا  الفولفــو 
تكنولوجيــا  مبزايــا  مــزودة  منفــرد  رياضــي 

متعددة االستخدامات.
تنفرد XC٤٠  مبيزات متقدمة من مواصفات 
األمــان نتيجة اخلبــرة و االبتكار فهى موجودة 
ملســاعدتك على جتنــب االصطدام و حمايتك و 

الركاب منه فى حاله حدوثه.

اختبــر الشــعور بالثقــة و التحكــم فــى كل رحلــة 
تتميــز  التــى    XC٤٠ ســيارتك  فــي  بهــا  تقــوم 
بوضعيــة جلــوس عاليــة و حتكم رشــيق تضعك 
  XC٤٠ فــى  تفاعــل  فــكل  القيــادة  مركــز  فــى 
طبيعي و بديهي من الشاشــة ســهلة االستخدام 
تعمــل باللمس إلى شاشــة عــرض عالية الدقة و 

حتكم صوتي يفهم الكالم العادي. 
مــن  الوظائــف  معظــم  فــى  التحكــم  ميكــن 

خــالل شاشــة العــرض املركزيــة١٢٫٣‘‘  بشــكلها 
العمــودي و رســوماتها اجلريئــة التــي تســاعدك 
علــى ان حتافــظ على تركيزك من خالل وضع 
اكبر قدر ممكن من املعلومات مباشرة امامك 
وتتكيــف تلقائيــا مــع ظــروف االضــاءة احمليطة 
بهــا حيــث تصبــح اكثــر اشــراقا أو أكثــر بهتانــا 

بحسب الضوء القادم من خارج السيارة. 
و قــد حازت ســيارة XC٤٠ علــى جائزة أفضل 

ســيارة أوروبيــة فــي العالــم ســابقا ، وهــي أول 
ســيارة فولفــو تفــوز بهــذه اجلائــزة املرموقــة ، 
ومنــذ ذلــك احلــني أصبحــت واحــدة مــن أكثــر 
السيارات مبيعا فى فولفو. السيارة متوفرة في 
قطــر مبحركان بنزين: T٥ بقوة ٢٥٤ حصان/ 

  .Nm بقوة ١٩٠ حصان ٣٠٠ Tو ٤ Nm ٣٥٠
تبدأالسيارة كعرض حصري على موديل ٢٠٢٠ 
مــن ١٣٤٩٠٠ ريــال قطــري مع خدمــة مجانية 

غيــر  وضمــان  كــم   ٤٥٠٠٠  / ســنوات   ٣ ملــدة 
محدود للكيلومترات.

وهــذا وميكن لعمالء فولفو قطر االســتمتاع ب 
نظــام متويــل مــرن مــن Domasco علــى مدار 

٤٨ شهًرا بدًءا من ٢٤٦٦ ريال قطري شهريًا.
بزيــارة معــرض فولفــو في شــارع خليفة حيث 
ميكنك جتربة قيادة الســيارة و االســتمتاع من 

كافة املميزات املذكورة

فولفو فولفو XC٤٠XC٤٠ الرياضية الرياضية
مبزايا تكنولوجيا متعددة االستخداماتمبزايا تكنولوجيا متعددة االستخدامات

دوماسكو الوكيل احلصري في السوق القطري...دوماسكو الوكيل احلصري في السوق القطري...



ماألثنين ١٦ جمادى اآلخرة ١٤٤١ هـ ١٠ فبراير ٢٠٢٠ م  العدد (٣١٠)
99

لكزس تكشف عن أسماء املرشحنيلكزس تكشف عن أسماء املرشحني
لـ «جائزة لكزس للتصميم» للعام لـ «جائزة لكزس للتصميم» للعام ٢٠٢٠٢٠٢٠

التصاميم املختارة تتألف من التصاميم املختارة تتألف من ٦٦ حلول مبتكرة لتحقيق غد أفضل حلول مبتكرة لتحقيق غد أفضل

إنترناشــيونال  لكــزس  شــركة  كشــفت 
مؤخــراً عــن أســماء املتأهلــني الـــ ٦ لنهائيــات 
 ،٢٠٢٠ للعــام  للتصميــم»  لكــزس  «جائــزة 
حيــث ســيتلقى كل منهــم التوجيــه واإلرشــاد 
مــن قبــل نخبــة مــن املصممــني العامليــني إلــى 
جانــب متويــل بقيمة ٣ ماليــني ين ياباني (ما 
يزيــد عــن ٢٧,٠٠٠ دوالر أمريكــي) لتطويــر 
مــن  كل  املتأهلــون  وميثــل  أولــي.  منــوذج 
الواليــات املتحدة األمريكية والصني وأوروبا 
وباكســتان وكينيــا، وقــد مت اختيارهــم مــن 
ضمــن عــدد قياســي للمشــاركات وصــل إلــى 

٢,٠٤٢ مشاركة من ٧٩ دولة.
للتصميــم»،  لكــزس  «جائــزة  تَُعــد 

وهــي اآلن في نســختها الثامنة، 
منصــة عامليــة تهــدف إلــى 

وصقــل  اكتشــاف 
ت  ا ر قــد

جيل 

يــد  جد
مــن 

هــب  ا ملو ا

الواعــدة مــن املبتكريــن واملصممني. هذا وقد 
لثالثــة  وفقــاً  املشــاركة  األعمــال  اختيــار  مت 
مفاهيــم جوهريــة لعالمــة لكــزس الفاخرة، 
وهــي «التوقــع» و»االبتــكار» و»التأثير»، مع 
التركيــز علــى التصميــم الــذي ميهــد الطريــق 

ملستقبل أفضل.
لكــزس  فــي «جائــزة  املختــارة  التصاميــم 

للتصميم» للعام ٢٠٢٠:
للمصمــم   (Bio.Scales) ســكيلز  بيــو   •
املتحــدة  الواليــات  مــن  ســانتو  ســوذرلني 
األمريكية: نظام ترشــيح الهواء من الكربون 

بتصميــم 

غشــاء  مــن  يتكــون  والــذي  للتعديــل،  قابــل 
مصنــوع مــن البوليمــر احليــوي املعــد بتقنيــة 

الطباعة ثالثية األبعاد.
•فيلــت ســكيب (Feltscape) للمصممني 
ثيوفيــل بيجو الفرنســي وســيلفاتور ســيكرو 
اإليطالي اللذان يتخذان من اململكة املتحدة 
مقــراً لهــم: ســحابة متنفســة مصنوعــة من 
مــادة اللبــاد، تتفاعل مع األشــخاص واحليز 
احمليط بهم لتحســني عافيتهم ودرجة نقاء 

الهواء الذي يتنفســونه.
للمصمــم   (Flash Pak) بــاك  فــالش   •
الواليــات  فــي  املقيــم  الصينــي  وو  ياوكــون 
األمريكيــة:  املتحــدة 
ز  جهــا

حــاالت  فــي  الصغــار  الطــالب  يحمــي  ذكــي 
الطــوارئ ويســاعدهم علــى البقــاء ســوياً في 

حالة حــدوث فيضان مفاجئ.
أيرينــا  للمصممــة   (Lick) ليــك   •  
محمــول  نســيج  روســيا:  مــن  ســامويلوفا 
يشــابه  فريــد  ســطح  مــع  البشــرة  لتنظيــف 

القطط. لسان 
 Open) كوميونيتيــز  ســورس  أوبــن   •  
للمصمــم   (Source Communities
يستكشــف  مشــروع  كينيــا:  مــن  بيلتــاور 
املســتدامة  الذكيــة  املجتمعــات  مســتقبل 
مخططــات  باســتخدام  الناميــة  الــدول  فــي 

املنــازل مفتوحة املصدر.
للمصممــة   (Pursewit) برســويت   •
أكســا أجمــال من باكســتان: ماكينــة خياطة 
تتيــح ألصحــاب الهمــم الذيــن 
ن  نــو يعا

مــن ضعــف البصــر االســتفادة مــن مهارات 
اخلياطــة لتشــكل مصدر دخل لهم.

ميــدا،  جــون  قــال  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
أحــد أعضــاء جلنــة حتكيــم «جائــزة لكزس 
للتصميــم» للعــام ٢٠٢٠: «تتنــاول مشــاريع 
العــام  هــذا  لنســخة  النهائيــة  التصاميــم 
موضوعــني  املرموقــة  اجلائــزة  هــذه  مــن 
واللــذان  والبيئــة،  الوعــي  وهمــا  رئيســيني، 
فــي  مطــردة  بصــورة  أهميتهمــا  تتزايــد 
علــى  يؤثــر  الــذي  التكنولوجــي  التقــدم  ظــل 
عاملنــا. وكمشــاريع تصميميــة، فهــي ال تقــف 
عنــد مجــرد طــرح األســئلة لتقــدمي إجابــات 
اإلبداعــي  التفكيــر  إلــى  تســتند  محــددة 
مجــال  فــي  ممارســتها  تتــم  التــي  واآلراء 
قائمــة  تقليــص  عمليــة  تكــن  لــم  الهندســة. 
املشــاركات الضخمــة هــذا العــام وصــوالً إلى 
هــذه املجموعــة الصغيــرة التصاميــم مهمــة 
ســهلة. في نهاية املطــاف، أعتقد أننا وجدنا 
املشــاريع  مــن  املناســبة  املجموعــة 
التــي جتســد موضوعــات العقــل 
تعتبــر  والتــي  واجلســد 

حيوية ملســتقبلنا».
كيــه  الســيد  وقــال 
فوجيتــا املمثــل الرئيــس 
التمثيلــي  للمكتــب 
فــي  تويوتــا  لشــركة 
منطقة الشــرق األوســط 
وأســيا الوســطى: «نشعر 
ونحــن  بالغــة  بســعادة 
الكبيــر  اإلقبــال  نشــاهد 
‘جائــزة  تلقــاه  الــذي 
فــي  للتصميــم’  لكــزس 

املصممــني  أوســاط  فــي  الثامــن  عامهــا 
كانــت  العالــم.  أنحــاء  شــتى  مــن  واملبدعــني 
املشاركات التي تلقيناها هذا العام استثنائية 
قياســياً  مــن حيــث األفــكار، وحققنــا رقمــاً 
جديــداً فــي عددهــا جتــاوز ٢,٠٠٠ مشــاركة 
اإلبــداع  كان  لطاملــا  دولــة.   ٨٠ حوالــي  مــن 
فــي التصميــم واحلرفيــة العاليــة فــي األداء 
جــزءاً أساســياً مــن عالمة لكــزس الفاخرة، 
وتســتند ‘جائزة لكزس للتصميم’ على هذا 
اإلرث العريــق لترتقــي إلى آفاق جديدة من 
املصممــني  مــن  املســتقبل  جيــل  دعــم  خــالل 
ملخيلتهــم  العنــان  وإطــالق  واملبدعــني، 
اإلبداعيــة لتطويــر أفكار فريــدة، فضالً عن 
منحهــم فرصــة العمــل حتــت إشــراف نخبة 
أمــام  تصاميمهــم  لعــرض  املُْشــرفني  مــن 

املجتمــع اإلبداعي العاملي».
أتوجــه  أن  أود  «كمــا  فوجيتــا:  وأضــاف 
هــذه  جنــاح  فــي  املشــاركني  جلميــع  بالشــكر 
املنصــة الفريــدة، وإلــى عمالئنــا ومشــجعينا 
الكــرام علــى دعمهــم املتواصــل، إذ يشــكلون 
مصــدر إلهــام دائــم لنــا لنســتمر فــي ابتــكار 

جتارب اســتثنائية».
قــد   ٦ الـــ  النهائيــون  املتســابقون  كان 
ينايــر  فــي  نيويــورك  مدينــة  إلــى  ســافروا 
حلضــور ورشــة عمــل مميزة مــع أربعة من 
املُْشــرفني ذوي الشــهرة العامليــة، وهــم جــو 
دوســيت مؤســس شــركة جــو دوســيت إكس 
اإلبداعــي  املديــر  جــراي  وبيثــان  بارتنــرز، 
فــي بيثــان جراي ديزايــن، وفيليــب مالوين 
وشــوهي  مالويــن،  فيليــب  اســتوديو  مديــر 
شيجيماتســو الشــريك ومدير شــركة «أو إم 

نيويورك». إي 

السيارات الوطنية تواصل دعم السوق القطريالسيارات الوطنية تواصل دعم السوق القطري
شاحنات وباصات هيونداي تعزز من اعمالكمشاحنات وباصات هيونداي تعزز من اعمالكم

برزت العالمة التجارية هيونداي في االســواق العاملية ســريعا كمصنع عاملي للشــاحنات ، مع 
فلسفة في التصمميم تؤكد على ثالث عوامل ساعدت كثيرا في  ان ترتقي تلك العالمة الى 
تلــك املكانــه العامليــة ، وتتمثــل تلــك العوامــل في قمــة اآلداء العالي واملوثوقيــة  واإلقتصاد في 

استهالك الوقود . 
إن اهــم مــا مييــز هيونــداي عن غيرها  من العالمــات التجارية املعاصرة هو اجلمع بني تلك 
العوامل الثالث في تصميم واحد ، لذا تتمتع شــركة هيونداي موتورز بســمعة عاملية كشــركة 
ُمصنعــة عاليــة اجلــودة ، قــادرة وبشــكل فريــد علــى اجلمع بــني تكنولوجيا التصنيــع الفعالية 
والتصميم الصارم ، وفي عالم تبرز فيه اهميه الوقت ، فقد مت تصميم شاحنات هيونداي 
التجاريــة بشــكل موثــوق علــى أنهــا شــاحنات اقتصاديــة مــن الدرجــة االولــي ، فهــي ببســاطة 
قادرة على حتمل العمل على مدار الساعة ، وحتمل اقصى احلموالت حتى في ظل ظروف 

الطرق الوعرة والقاسية ، فقد ارتكز تصميمها على  تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به :

بفضــل مبيعاتهــا الراســخة و خدمات ما بعد البيــع املميزة بدولة قطر، عالوة على املنهجية 
املنسجمة التي تركز على العمالء بالدرجة الرئيسية، فقد ساعدت شركة السيارات الوطنية  
« املــوزع احلصــري لشــاحنات وباصــات هيونــداي في قطــر « في صعود  شــاحنات هيونداي 
إلى مركز مرموق في سوق السيارات القطري، لتسطر اسم هيونداي كواحدة من العالمات 
التجاريــة األكثــر شــعبية وموثوقية في مختلف قطاعــات األعمال مثل البناء وصناعة النفط 

والنقل ، وصناعة املواد الغذائية وغيرها.
 حافلة هبونداي يونيفرس ... متيز فريد طوال الطريق  

تتميــز حافلــة  هبونــداي يونيفــرس مبواصفــات  قياســية عاليــة الدقــة  توفــر جتربــة قيــادة 
ممتــازة وراحــة قصــوى للــركاب، تتســع احلافلــة  لـــ ٤٥ راكبًا مبا فــي ذلك الســائق  ، لذا فهي 

متثل اخليار االمثل الذي يوفر الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
يضمــن األداء الديناميكــي حملــرك وأنظمــة القيــادة والتعليق والفرامــل أداًء قويًا وفعاًال 
أثناء القيادة السلسة ، مع ضمان توافر  مساحة تخزينية كبيرة  اثناء السفر جتعل من 
جتربة السفرجتربة فريدة طوال الطريق ، كما توفر حافلة هيونداي يونيفرس راحة 
تامــة  وفائقــة اثنــاء الســفر.من خــالل التكييــف الداخلــي ونظــام التدفئــة  للحفاظ على 

درجة حرارة ثابتة اثناء السفر والرحالت الطويلة .
 ،NVH مت جتهيزهــا بنظــام التعليــق الهوائــي ، نظــام اجليــل القــادم ، كمــا يوفــر نظــام
نظــام التحكــم فــي الصــوت والضوضــاء معاييــر جديــدة فــي راحــة الــركاب مــن خــالل 

االستخدام االمثل للمواد عالية اجلودة لتخفيف الصوت في املناطق احلرجة .
سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء

توفــر سلســلة هيونــداي اتــش دي ديناميكيــة وقــوة آداء للشــاحنات اخلفيفــة واملتوســطة  
احلجــم ، حيــث تتميــز بجــودة التصميــم وقمة املوثوقيــة ، لذا تعد سلســلة هبونداي اتش دي 
الســيارة املثاليــة لتلبيــة الطلــب املتزايد على اعمال النقل بالشــاحنات  ، متر سلســلة شــاحنات 
هيونــداي HD مــن خــالل العديــد من االختبارات لتكون االفضل بــني فئتها من ناحية املتانة 

واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

توفــر سلســلة  هيونــداي اتــش دي واحــدة مــن أكثــر الســيارات أمانًــا وأكثرهــا راحــًة ، فهــي 
تعطيك احساس بأن هناك تواصل بني السيارة وقائدها  ، ميثل تصميم مفتاح لوحة اجهزة 
القيــاس حتكــم اكثــر،  كمــا انــه الســهل جــدا الدخــول الــى مقصورة القيــادة  ، كمــا مت تصميم 
مقابض األبواب في املكان االمثل  األمثل ليسهل من  استخدامها ، اضافة الى  إضاءة داخلية 

قوية ومساحة  للتخزين.، لذا تظل هيونداي دائًما في املقدمة .
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الفردان للسيارات الرياضيةالفردان للسيارات الرياضية
Launch EditionLaunch Edition تعلن عن وصول اإلصدار احملدود تعلن عن وصول اإلصدار احملدود

من مازيراتي ليفانتي تروفيو...من مازيراتي ليفانتي تروفيو...

منــذ طرحهــا فــي قطر قبــل عامــني تقريبًا، 
بعــض  تروفيــو  ليفانتــي  مازيراتــي  َحصــدت 
األلقــاب واجلوائــز املرموقة في الســوق احمللية، 
منهــا علــى ســبيل املثــال لقــب «أفضــل ســيارة 
جوائــز  ضمــن  األداء»  رياضيــة  فخمــة   SUV
«املقود الذهبي» لعام ٢٠١٩ التي َمنحتها مجلتا 
«عرب موتورز الشرق األوسط» و»إكستورك»، 
 (QCOTY) «وجائزة «ســيارة العام في قطــر
التــي َمنحتهــا مجلــة «ماكينا الشــرق األوســط» 
بالتعــاون مــع مركــز «مواتــر»، وهــي املتعّلقــة 
بأبــرز وأفضــل الســيارات املطروحــة في الســوق 

القطرية في كل الفئات لعام ٢٠١٩.
والشــعبية  القويــة  الســمعة  مــن  وانطالًقــا 
الكبيــرة التــي َحظــت بهــا ليفانتــي تروفيــو فــي 
هــذه الفترة القصيرة على طرحها في منطقة 
احملــدود  اإلصــدار  َوصــل  األوســط،  الشــرق 

واألكثر عصرية «Launch Edition» ِمن تلك 
الـــSUV الرياضيــة الفخمــة إلــى صالــة َعــرض 
شــركة «الفردان للســيارات الرياضيــة»، الوكيل 

الرسمي لسيارات مازيراتي في قطر.
قامــت مازيراتــي بإنتــاج ١٠٠ نســخة فقــط 
 «Launch Edition» احملــدود  اإلصــدار  مــن 
نافــذة  خــالل  مــن  األولــى  للمــرة  ُقــّدم  الــذي 
معــرض جنيــف الدولــي للســيارات مطلــع عــام 
اإليطاليــة  الشــركة  وخّصصــت  املاضــي،   ٢٠١٩
العريقــة واحــدة مــن هــذه الّنســخ املائــة لدولــة 
قطــر، وهــي تتمّتــع بلــون طالء أصفــر خارجي 
ممّيــز «Giallo Modenese» يجعلهــا متفّردة 
عــن باقــي ســيارات ليفانتــي تروفيــو التقليديــة 

األخرى.
وبخــالف اللــون اجلّذاب واحلصــري، جاءت 
ــم  «ُصمِّ بشــعار  املمهــورة  اخلاصــة  النســخة 

 Creato per Stato) «قطــر لدولــة  خصيًصــا 
 ٢٢ قيــاس  بعجــالت  تســتعني   (del Qatar
بوصة من ١٥ ذراًعا فئة «أوريوني» مع ملســات 
خاصــة ِمــن أليــاف الكربون ميكــن تتّبعها على 
الصــادم األمامــي والعتب اجلانبــي وعلى أجزاء 
أخرى من اجلسد اخلارجي. وفوق هذا وذاك، 
اســتفادت العجــالت الضخمــة ِمــن لــون أســود 
بّراق في حني جاءت آليات الكبح الفّكية مطلية 
بلــون فضي الفت لتعزيز الطابع الرياضي على 

هذه النسخة ذات اإلصدار احملدود.
باالنتقــال إلــى املقصــورة الداخليــة لإلصــدار 
احملدود ِمن تروفيو، جندها باتت أكثر فخامة 
ومتايًزا عن أي وقت مضى؛ إذ ُميكن تتّبع جلود 
Pieno Fiore الطبيعيــة كاملــة احلبيبات والتي 
تتوافر باللون األسود على العديد من مواضعها، 
مــع االســتعانة بخيــوط مطــرزة صفــراء اللــون 

تتماشــى مــع الطــالء اخلارجــي املمّيــز، كمــا ال 
اللــون  أصفــر  شــعار «تروفيــو»  إغفــال  ُميكــن 

بدوره واملمهور على مساند الرأس.
علــى الصعيــد امليكانيكــي، مــا زالــت النســخة 
تروفيــو  ليفانتــي  مــن   «Launch Edition»
تتوافــر مبحــرك فئــة V٨ هو األقوى فــي تاريخ 
ســيارات مازيراتــي، بســعة ٣.٨ لتــرات ومــزّود 
احملّصلــة  لتكــون  املــزدوج»  «التوربــو  بتقنيــة 
٥٩٠ حصانًــا مــع أقصــى عــزم دوران يبلــغ ٧٣٠ 
نيوتن/متــر. يّتصل احملرك القوي بعلبة تروس 
أوتوماتيكية ثمانية النســب تنقل عــزم الدوران 
للعجــالت األربــع، وميكــن للنســخة احلصريــة 
الوصول إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة من السكون 
فــي غضــون ٣.٩ ثــواٍن فقــط، وتســجيل ســرعة 

قصوى مقدارها ٣٠٤ كلم/ساعة. 
ِمــن جانبــه، عّلق الســيد «محمد الــزواوي»، 

للســيارات  «الفــردان  لشــركة  العــام  املديــر 
هــذه  –قطر»علــى  مازيراتــى   » الرياضيــة» 
املناســبة االســتثنائية بقولــه: «نحــن فخــورون 
للغاية لرؤية سيارة واحدة من أصل ١٠٠ نسخة 
ــا ِمــن اإلصــدار احملــدود مازيراتي  ُمنتجــة عامليًّ
ليفانتــي تروفيــو Launch Edition مصّممــة 
التحديثــات  تترّكــز  قطــر.  لدولــة  خصيًصــا 
اجلديــدة حــول إضفــاء مظهــر خارجــي الفــت 
لألنظار على تلك النســخة محدودة اإلنتاج ِمن 
الـــSUV الرياضيــة الفخمــة، بخالف االســتعانة 
مبقصــورة داخليــة أكثــر فخامــة وأناقــة. بوجه 
عــام، تُعــد ليفانتي تروفيو الســيارة األفضل في 
فئتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، والفضــل 
اإليطالــي  التصميــم  بــني  مــا  املَــزج  إلــى  يعــود 
الرياضــي واحلرفيــة اليدوية العالية واللمســات 
الفخمة للغاية في مقصورتها الداخلية، ناهيك 

بسلوكها الديناميكي املُبهر.»
وتوّفر شركة «الفردان للسيارات الرياضية» 
نظــام كفالــة شــامًال لــكل ســيارات تلــك العالمة 
اإليطاليــة الفخمــة ملــدة ثالثــة أعــوام دون حــد 
تغطيــة  إلــى  باإلضافــة  للكيلومتــرات،  أقصــى 
خدمــات الصيانــة ملدة ثالث ســنوات أو ٦٠.٠٠٠ 

كلم (أّيهما أقرب).
 Launch» احملــدود  اإلصــدار  ســُيعرض 
Edition» بصالة عرض مازيراتي في جزيرة 
للترفيــه  األفخــم  الوجهــة  تُعــد  التــي  اللؤلــؤة، 
وفًقــا  واملصّممــة  قطــر،  دولــة  مســتوى  علــى 
إلــى أحــدث معاييــر خدمــة العمالء التــي تّتبعها 
شــركة «الفــردان للســيارات الرياضيــة»، علًمــا 
بأن مواعيد العمل الرســمية بها ِمن الســبت إلى 
اخلميــس، ِمــن الســاعة العاشــرة صباًحــا حتــى 

العاشرة مساًء.
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منــذ ان أعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة، 
عــن  «مــازدا»  لســيارات  احلصــري  الوكيــل 
طرحهــا احــدث طرازاتهــا «مــازدا٣» اجلديدة 
فــي فاعليــة رائعــة فــي « الدوحــة فيســتيفال 
سيتي،»   والطراز يجد ترحيب عاٍل من عشاق 
وعمــالء مــازدا فــي ســوق الســيارات القطــري 
مثمنني اخلطوة مبيالد عهد جديد في السوق 
القطــري حيــث يجمع طــراز مــازدا ٣ اجلديدة 
كل طموحات العمالء في اقتناء سيارة جديدة 
وحتاكي تكنولوجيا املســتقبل خاصة ان سيارة 
«مــازدا ٣» اجلديــدة الهاتشــباك تتيح تصميما 
يتــرك لــدى مســتخدمه تأثيــرا عاطفيــا، فيمــا 
يهــدف املوديــل الســيدان من نفس الســيارة إلى 
توفيــر خصائــص أكثــر أناقــة. ويــزود كال مــن 
مبحــرك  والهاتشــباك-   الســيدان  املوديلــني- 
يعمل بتقنية «ســكاي أكتيف»، ســعة ٢٫٠ لترا، 
ونظــام نقــل أوتوماتيكــي سداســي الســرعات، 
كمــا تتيــح الســيارة أيضــا محــركا أخــر يعمــل 
لتــرا،   ١٫٥ وســعته  أكتيــف»،  بتقنيــة «ســكاي 
وتطــورت ســيارة «مــازدا ٣» اجلديــدة لتكــون 
مصدرا لإللهام، وخلق عالقة عاطفية وطيدة 
مــع عمالئها. وقد طبقت الشــركة نهجا جديدا 
بالكامــل فــي تصميــم املوديلــني الهاتشــياك أو 
الســيدان، وكل منهما يجســد مالمح شــخصية 

مختلفة متاما. 
«كــودو»  تصميــم  الشــركة  واســتخدمت 
املتطــور بصــورة أكبــر علــى غطاء الســيارة من 
النــوع ســيدان، وأيضــا على مقصــورة الركاب، 
وكــذا الصنــدوق اخللفــي لهــا مــا يولــد شــعورا 
باألناقة واملنظر األخاذ. ويُظهر هيكل السيارة  
اجلانــب  مظهــر  يبــرز  أفقيــا  انســيابيا  شــكال 
توفــر  فيمــا  للســيارة،  واملنخفــض  العريــض 
الســيارة ذاتها أيضا الهدوء الذي يروق للعمالء 

املتميزون .
«مــازدا٣»  ســيارة  تهــدف  املقابــل  وفــي 
اجلديــدة مــن نــوع ســيدان إلــى أن تكــون أكثــر 
رياضيــة، وأيضــا أكثــر انفعاليــة، حيــث تتيــح 
جوانــب هيــكل قويــة جــدا، ودعامــات «ســي» 
التــي تلغي خطوط اجلســم التقليدية، وتطبيق 
انعكاســات متغيــرة باســتمرار. كمــا أن موديل  
الســيارة «الهاتشــباك» مــزود فــي أعــاله بخط 
ســقف قــوي يــدل علــى الســرعة، لكنــه يســاعد 

على التعبير عن حضور قوي
تلمــس  العنصرالبشــرى:  علــى  -التركيــز 

اإلحساس
يســتمر روح التصميم في سيارات «مازدا» 
فــي الظهــور فــي اجلــزء الداخلي من ســياراتها 
التــي  القيــادة»  بيئــة «قمــرة  وكــذا  اجلديــدة، 
تســاعد الســائقني علــى خــوض جتربــة ممتازة 

مالئمــة، ونظــام إتصال أثناء قيــادة «مازدا٣» 
أيضــا  اجلديــدة  الســيارة  وشــهدت  اجلديــدة. 
إعادة تصميم مســند ذراع الكونســول الوســطي 
مبقبــض التحويــل، جنبــا إلــى جنــب مــع نظــام 
حتريكهمــا  مت  ذراع  ومســند  جديــد  حتكــم 
إلــى األمــام، فيمــا مت تغييــر حامل املشــروبات 
املســتخدم فــي الســيارة إلــى مقدمــة الســيارة. 
إتاحــة  إلــى  يهــدف  اجلديــد  التصميــم  وهــذا 
«مــازدا٣»  وتعــد  ســائق.  ألي  طبيعــي  شــعور 
بشاشــة  تُــزود  ســيارة  أول  هــي  اجلديــدة 
معلومــات وترفيــه مقــاس ٨٫٨ بوصــة، والتــي 
تعمــل بتقنيــة» إم زد دي كونيكــت» اجلديدة، 
وتتــاح تلــك الشاشــة فــي كافــة املوديــالت، وهو 
مــا ينطبــق أيضــا على نظــام الصــوت اجلديد ٨ 
ســماعات، وثالثــي االجتــاه، وتصميــم جديــد 
لعجلــة القيــادة حتتــوي علــى مفاتيــح حتكــم 
مضيئــة، ومفاتيــح حتويــل، ومصابيــح «ليــد» 
أمامية وأخرى خلفية، وهاتف مزود بتقنية 
«بلوتوث»، واإلقران الصوتي، والدخول بدون 
مفتــاح عــن بُعــد، وفرامل انتظــار إليكترونية، 
وكاميــرا  للركبــة،  جديــدة  هوائيــة  ووســائد 
 ،  USB صــوت  ومدخلــني  اخللفيــة،  للرؤيــة 
مــن بــني قائمة طويلــة من املميزات القياســية 
األخــرى. كما تتيح ســيارة «مــازدا٣» اجلديدة 
خياري لون داخليني جديدين. األول هو اللون 
الداخلــي اجلديــد «جريــج» والــذي ميــزج بــني 
درجــات اللــون الرماديــة الفاحتــة، مــع درجــة 
اللون «البيج» الفاحتة، ما يضفي إحساسا رائعا 
باحليوية والدفء والتطور. وتتفرد «مازدا٣»  
اجلديــدة الهاتشــباك، باللــون  الداخلــي اجلديد 
األحمــر للجلــد، كمــا أنهــا تتيــح مظهــرا حيويــا 
يســاعد بدوره على زيادة اإلحساس بالتصميم 

اخلارجي.
-النظام الصوتي املتناغم في «مازدا»

مقصــورة  فــي  للصــوت  الكامــل  التحكــم 
الســيارة- ســواء أكان ضوضاء أم موســيقى- هو 
عنصــر جوهــرى أخر من متعــة القيادة، وهو 
ما يحققه النظام الصوتي املتناغم الذي توفره 
ســيارة «مــازدا٣». وهــذا النظــام الصوتــي قــد 
مت تطويــره لتصميــم مقصــورة هادئة تعزلك 
عــن مصــادر الضوضــاء اخلارجيــة التي تشــتت 
ذهن السائق، مع السماح في الوقت ذاته بسماع 
األصــوات الدقيقة األتية من الطريق واحملرك 

والتي تضيف إلى جتربة القيادة. 
-التركيز على العنصر البشري: التأكيد على 

معايير السالمة
تشــتمل خصائــص الســالمة التــي تتضمنهــا 
بـــ  اخلاصــة  ســينس»  «أي-أكتيــف  منظومــة 
«درايفــر  التجاريــة  العالمــة  علــى  «مــازدا» 

أتينشــن أليــرت» اجلديــدة ( أو «جهــاز تنبيــه 
الســائق)، والــذي يقوم بإظهــار حتذير وصوت 
فــور اكتشــافه أيــة مظاهــر تعــب على الســائق، 
أو انخفــاض فــي درجــة االنتبــاه واليقظة، كما 
تتضمن املنظومة أيضا تقنيات «دعم الفرامل 
الذكيــة»  املدينــة  فرامــل  و»دعــم  الذكيــة» 
مــن  و»التحذيــر  العميــاء»  املنطقــة  و»رصــد 
مغادرة املسار، مع نظام املساعدة على احلفاظ 
علــى مســار الســيارة» و»التحكــم فــي األشــعة 
فــي  الــرادار  ســرعة  فــي  و»التحكــم  العاليــة» 

مازدا مع وظيفة «التوقف واالنطالق».
اجلديــدة  «مــازدا٣»  ســيارة  وســتتوافر 
فــي خيــارات احلزمــة القياســية املمتــازة التــي 

تستهدف جذب شريحة كبيرة من العمالء.
مازدا: مواصلة التفرد

تبــرز حزمــة «مــازدا٣» املمتــازة عبر نظام 
الصــوت الرائــع املــزود بـــ١٢ ســماعة، مــع جهاز 
توليــف صــوت إلتاحة صــوت أكثر قــوة وأعلى 
جودة. وتشتمل التحديثات األخرى على نظام 
الصــوت، علــى الســماعة املصنوعــة مــن مــادة 
يأخــذ  الــذي  االستشــعار  وجهــاز  األلومنيــوم، 
شكل زعنفة القرش. ويشعر السائق بقدر كبير 
جدا من الراحة في مقعده الذي ميكن تعديله 
«كهربيا» في ٨ وضعيات، ونظام ذاكرة ثنائي 
املوضع للســائق ، كما يُتاح للســائق أيضا مقاعد 
أماميــة مدفئــة، ناهيك أيضا عــن مرايا أبواب 

جديدة ملوضع الذاكرة.
وتأتــي تلــك املجموعــة مــن اخلصائــص مــع 
حزمــة «مــازدا٣ برمييــوم»، وتتضمــن أيضــا 
بواجهــة  املــزودة  النشــطة»  «القيــادة  شاشــة 
الســقف  وفتحــة  جلديــة  ومقاعــد  زجاجيــة 
األماميــة التي تعمل بالكهرباء، وإضاءة «ليد» 
األماميــة واخللفيــة ونظــام اإلضــاءة األمامــي 

املتكيف.
برمييــوم»،  «مــازدا٣  حزمــة  وتشــتمل 
للســيارة «مــازدا٣» الســيدان علــى ناقــل حركة 
شــبه تلقائي (علبة تروس شــبه أوتوماتيكية)، 
للســيارة  برمييــوم»  «مــازدا٣  تتيــح  فيمــا 
«مــازدا٣» الهاتشــباك علــى دفة قيــادة مقاس 
١٨ بوصــة، ومصنوعــة مــن مــادة األلومنيــوم، 
وناقــل حركــة شــبه تلقائــي (علبة تروس شــبه 
ســرعة  بناقــل  تزويدهــا  عنــد  أوتوماتيكيــة) 
أوتوماتيكي سداسي السرعة ومزود هو اآلخر 

بتقنية «سكاي أكتيف».
مــزودة  اجلديــدة  «مــازدا٣»  وموديــالت 
مبحرك سعة ٢٫٠ لترا، بتقنية «سكاي أكتيف-
جــي»  واملعــدة لتوليــد أقصــى طاقــة تصــل إلى 
١٥٢٫٨ حصان، بعزم دوران ٦ آالف دورة في 
الدقيقــة، و ٢٠٠ نيوتــن متر، عند عزم دوران 

٤ آالف دورة في الدقيقة.
التــي  الديناميكيــة  اخلصائــص  وبجانــب 
أدخلــت علــى كافــة موديالت «مــازدا٣»، وكذا 
الــذي    G-Vectoring Control Plus تقنيــة
سيحّســن توزيــع عزم الــدوران علــى كل عجلة 

علــى حدة، ثمة حتســينات أخــرى مثل املقاعد 
املعاد تصميمها، وهيكل اجلسم املعاد ضبطه، 
وكــذا نظــام تعليــق جديــد، ونظــام يعمــل علــى 
والتــي  الطــرق،  علــى  االهتــزازات  امتصــاص 
قيــادة  جتربــة  خــوض  علــى  جميعهــا  تســاعد 

ممتعة، من قبل السائق.
اجلديــدة-  «مــازدا٣»  موديــالت  ُوتتــاح 
الهاتشــباك والســيدان- للبيع في صالة العرض 
احلديثة التابعة لـ «مازدا»، والكائنة في شارع 

النصر مبنطقة املرقاب الدوحة.

التــي  القيــادة»  بيئــة «قمــرة  وكــذا  اجلديــدة، 
زازازازةةة ضضضضضوضضوضوضضضوضوضجتجتجتجت جت جت جت جتجتجتربربربربربــــةةةممتممتممت ىـىـىـىـىخخ خ خــــــ نينينينينيقنيقنيقنيقنيقنيع ععع عع ع عللـلـ تتتسـسـسـســـاـاـاعدعدعدعد ا االلسلسلسللسلسلســــائائائائائ

بـــ اخلاصــة  ســينس»  «أي-أكتيــف  منظومــة 
«د«د«دد«د«دررررراراراراراييييفيفيفيفيفيفـــــرررررررررر اااللتلتلتجججججاجاجاجاريرييريريريريريييريريــــةةةة ةةـةةة الالالالعالعالعالعالعالعالعالمممـمم الالالالال علعلعلععلعلــــىىىىى زززازاززازازازدادادادادا»»»»»» «م«م«م«م«م«م«مــــ

٦ آالف دورة في دوران ١٥٢٫٨ حصان، بعزم
وودودودورررارارانننننن ززعزعزعزمممممم عنعنعنددد ررررترترتر،،، ننننـنـنـننـنـننمم مم ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٠٠٠٠٠ نننننييويويويويويويويويوتـتـتـتتـت وووووووووو ييقيققيقيقيقيقـقـققـقـةـةةة،،،، ٠٠٠٠ااالدددلدلدلد
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ً قطر للسيارات تطلق عرضاً مميزاًقطر للسيارات تطلق عرضاً مميزا
على مركبات ميتسوبيشي على مركبات ميتسوبيشي 

يشمل طرازات مختارة من مركبات إكليبس كروس وأوتالندر وميراجيشمل طرازات مختارة من مركبات إكليبس كروس وأوتالندر وميراج

أعلنت شركة قطر للسيارات، املوزع املعتمد مليتسوبيشي 
موتــورز فــي قطــر وإحــدى شــركات ناصــر بــن خالــد 
القابضــة، إطــالق عــرض خــاص علــى مجموعة واســعة 
من ســيارات ميتسوبيشــي تشــمل طــرازات مختارة من 

إكليبس كروس وأوتالندر وميراج.
يســري العــرض مــن ١ فبرايــر وحتــي  ١ مــارس ٢٠٢٠ 
ويشــمل العديــد مــن املزايــا منها تأمني شــامل ملدة عام، 
أو  ســنوات   ٣ ملــدة  ضمــان  عــام،  ملــدة  مجانــي  تســجيل 
١٠٠,٠٠٠ كلــم. وميكــن احلصــول على واحــدة من هذه 
املركبــات املميزة بــدون دفعة أولى وعبر متويل داخلي 
طريــق  عــن  كبيــرة  وتســهيالت  خاصــة  فائــدة  بنســبة 

شــركة ناصــر بــن خالد للخدمات املالية طبقأً للشــروط 
واألحكام. 

وتبــدأ أقســاط املركبــات التــي يشــملها العــرض من ٦٩٩ 
ريال قطري في الشهر لتكون في متناول جميع العمالء 
الراغبني في شــراء ســيارة جديدة في هذه الفترة، كما 

تتوفر أسعار خاصة على الدفع النقدي.
وفــي هــذا اإلطــار قــال ســعادة الشــيخ فالح بن نــواف آل 
ثانــي، مديــر العمليــات بقطــاع الســيارات فــي مجموعــة 
شركات ناصر بن خالد: «تستمر شركة قطر للسيارات 
بطــرح عروضهــا املميــزة علــى مختلــف انــواع مركبــات 
ميتسوبيشــي لنمنــح العمــالء املزيــد من اخليــارات املرنة 

المتــالك ســيارة جديــدة واالســتمتاع بعــدد مــن املزايــا 
وإمكانيــة  الشــهري  القســط  إلــى  وبالنظــر  اخلاصــة. 
عــدم إلزاميــة الدفعة األولــى، فإننا نوفــر للعمالء طرقاً 
ميســرة للغايــة القتنــاء ســيارة جديــدة وبالتالــي نعكــس 
رؤيتنا في دعم املجتمع احمللي مواطنني ومقيمني على 

مختلف الصعد“.
مــن جانبــه، صّرح هشــام الصحــن، املدير العام لشــركة 
قطــر للســيارات: «تتميز مركبــات ميتسوبيشــي باملتانة 
واجلــودة وتلبــي تطلعات شــريحة واســعة مــن العمالء، 
ســواء كانت لالســتخدام الفردي أو اســتخدام الشــركات. 
ومــع هــذه املركبــات املتنوعــة في فئة ســيارات الســيدان 

والســيارات الرياضية املدمجة وسيارات الدفع الرباعي، 
ميكن للعمالء اختيار ما يلبي حاجاتهم بطريقة ميسرة 

للغاية سواء عبر التقسيط أو عبر الدفع النقدي“.
فئــة  فــي  جديــدة  معاييــر  كــروس  إكليبــس  ترســي 
الفئــات  جميــع  تطلعــات  تلبــي  حيــث  أوفــر  الكــروس 
جميــل  مبظهــر  وتتمتــع  ســواء.  حــّد  علــى  واألعمــار 
الكوبيــه  ســيارات  يشــبه  أنيــق  وانســيابي  وحيــوي 
وبتصميــم ســيارات SUV املعــروف فــي ميتسوبيشــي. 
الشــكل  حيــث  مــن  مفاجــأة  اجلديــدة  املركبــة  وتقــدم 
درة  يظهــر  حيــث  باملقصــورة  متمثلــة  والتصميــم 
الرياضيــة  املميــزات  يجمــع  الــذي  الهندســي  الشــغف 

واألنيقة في الوقت نفســه. من لوحة الوظائف األفقية 
املميــزة إلــى الزخرفــة باللــون الفضــي اللماع، تســتقبل 
فريــدة  جريئــة  لتجربــة  والــركاب  الســائق  املقصــورة 
مــن نوعهــا ممزوجــة بخصائــص حديثــة مــن الصــوت 
والعــرض بغــرض الترفيــه وتقــدمي املعلومــات. يوفــر 
بفضــل  ركاب  لســبعة  كافيــة  رحبــة  مســاحة  آوتالنــدر 
صــف املقاعــد الثالــث. كمــا ميكــن تغييــر شــكل املقاعــد 
مركبــة  تعتمــد  الســائق.  ومتطلبــات  حاجــات  لتالئــم 
آوتالنــدر علــى محــرك بقــوة ١٦٦ حصانــاً وبســعة ٢,٤ 
ليتــر كمــا تتوفــر مبحــرك جــي تــي ألداء أقــوى يصل لـ 

٢٢٤ حصانــاً وبســعة ٣ ليترات.
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