
    

فحواه  خبًرا  نشرنا  السابق  العدد  في 
قادمة  الكهربائية  السيارات  أن 
أن  اخلبر  سياق  في  وسردنا  وبقوة، 
ثورة  كعادته  سيسجل  الياباني  املبدع 
على  الكهربائية  البطاريات  عالم  في 
تسأل  ال  بُعد،  عن  الشحن  طريقة 
شحن  سيتم  كيف  العربي  أخي  نفسك 
سيارتك الكهربائية عن بُعد، وكم كليو 
اإلجابات  هذه  أترك  تقطعها؟  سوف 
االستهالك،  عبء  ويكفيك  للمبدعني 
مصداقية  مؤشر  صعود  ويكفيهم 
التي  االختراعات  من  اآلالف  مئات 
أبهرتنا، بل وأوقعتنا «ملس أكتاف» في 
ونحن  نتفاخر  وجعلتنا  اإلنتاج  حلبة 
املبدع  مالحقة  في  فشلنا   من  نسخر 
كوكب  عليهم  أطلقنا  و  بل  الياباني، 
اليابان الشقيق، وهذا من وجهة نظري 
خبيثة  خطة  منه  أكثر  مدًحا  ليس 
إلخراج اليابان من دائرة املنافسة حتى 
يتحرك  الكل  احلقيقي  حجمنا  نرى  ال 
فقط  والتصنيع،  اإلنتاج  نقطة  إلى 
مكان  إلى  اْسَع   و  نومك  من  استيقظ 
اهللا  وادُع  طاقة،  بأقصى  وأنتج  عملك 
ولكننا  بالنجاح  مجهودك  يكلل  أن 
ونتناسى  الدعاء  نتذكر  األسف  ومع 
أجاب  فاشل  طالب  مثل  مثلنا  السعي، 

جمهورية  عاصمة  طوكيو  مدينة  أن 
فرنسا، وخرج من االمتحان يدعو ربه 
ينجح  حتى  صحيحة  إجابته  تكون  أن 
وينتقل إلى املرحلة اجلامعية، والغريب 
على  الذي  الطالب  والد  أن  األمر  في 
ربه  يدعو  خطأ  اإلجابة  أن  من  يقني 
أن يُعمَي عني املصحح عنها وطبعا األم 
حدِّث وال حرج، ولم يخطر على بالهم 
قنبلة موقوتة،  الطالب الفاشل  أن هذا 
أرجاء  على  جهلها  لتنشر  ستنفجر 
إلى  ننظر  وكعادتنا  ولكننا  الوطن، 
األمر من زاوية املهم أن ينجح أوالدنا 
جهلنا  آفة  هي  وهذه  بالباطل  لو  حتى 
تسأل  عندما  األمر  نهاية  وفي  وكسلنا 
عن خطة النجاح يجيب عليك اجلميع: 
تبدأ باالعتراف والتعرف على األخطاء 
يعشق  أغلبنا  تصحيحها،  على  والعمل 

أن يعرف ويتكاسل عند العمل.
وفي املقابل عرف الغرب أن جناحهم 
إليها  وصلت  نقطة  آخر  من  يبدأ 
على  حضارتهم  بنْوا  أجدادنا،  حضارة 
أجدادنا  علماء  إليه  توصل  ما  آخر 
إلى  النور  سهام  أطلقوا  الذين  األبرار 
كل بقعة على الكرة األرضية إال نقطة 
حيث  أقدامهم  أسفل  وهي  واحدة 

نعيش ...هذا واهللا أعلم.

٥، ٤، ٣، ٢، ١ 
٢٠٢٠/٢٢٣

لمعرفة المزيد عن العرض
ا�تصال بالرقم المجاني

لمعرفة المزيد عن العرض
ا�تصال بالرقم المجاني

طوكيو عاصمة فرنسا!

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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تستحق األفضل ..

6

11

 طراز  طراز BMW X٦BMW X٦ الرائد في فئة  الرائد في فئة 
سيارات األنشطة الرياضية «كوبيه»سيارات األنشطة الرياضية «كوبيه»

إيرباص تتعاون مع أستون مارتن لتصميم 
طائرتها املروحية اجلديدة إيه سي إتشطائرتها املروحية اجلديدة إيه سي إتش

مازدا حتصد لقب أفضل عالمة جتاريةمازدا حتصد لقب أفضل عالمة جتارية
للعــام اخلــامس على التـــواليللعــام اخلــامس على التـــوالي

الفردان للسيارات الرياضية تنظم فعالية لعشاق فيراري الفردان للسيارات الرياضية تنظم فعالية لعشاق فيراري 
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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

مقاعــد  روڤــر»  النــد  «جاكــوار  تطــّور 
مســتقبلية، تتمثل في نظام متغير الشــكل 
مصمم لتحســني صحــة العمالء من خالل 
علــى  املترتبــة  الصحيــة  املخاطــر  معاجلــة 

اجللوس لفترات طويلة.
يتــم  الــذي  «املتغيــر»،  املقعــد  ويســتخدم 
الهيــكل  أبحــاث  قســم  قبــل  مــن  اختبــاره 
روڤــر»،  النــد  «جاكــوار  فــي  الداخلــي 
مجموعــة مــن احملــركات املصغــرة ضمــن 
تعديــالت  إلجــراء  الرغويــة  املقعــد  حشــوة 
دمــاغ  يجعــل  بحيــث  باســتمرار،  صغــرى 
الراكــب يظــن أنــه ميشــي، ويكمــن تعديله 
الســائق  مــن  كل  ليالئــم  شــخصي  بشــكل 

والرّكاب.
ويّتبــع أكثــر مــن ربع البشــر حــول العالم – 
يعتمــد  حيــاة  أســلوب  نســمة –  مليــار   ١٫٤
والــذي  متزايــد،  بشــكل  اجللــوس  علــى 
ميكــن أن يــؤدي إلى تقلــص العضالت في 
الســاقني واألرداف واإلليتــني، مــا يتســبب 
بــآالم الظهــر، كمــا إن العضــالت الضعيفة 
تــؤدي غالبــاً الحتمــاالت إصابــة أكبــر عند 

السقوط أو اإلجهاد.
خــالل  مــن  التكنولوجيــا  هــذه  وتســتطيع 
محــاكاة إيقاع املشــي، أو احلركة املعروفة 
تســاعد  أن  احلوضــي»،  باســم «التذبــذب 
الصحيــة  املخاطــر  مــن  التخفيــف  علــى 
املترتبــة علــى اجللــوس لفتــرة طويلــة عنــد 

قطع مســافات طويلة بالسيارة.

املســؤولني  كبيــر  إيلــي،  ســيتف  د.  وقــال 
الطبيني في «جاكوار الند روڤر»: «صحة 
عمالئنا وموظفينا تشــكل الغاية األساســية 

التكنولوجيــة.  البحثيــة  مشــاريعنا  جلميــع 
مقعــد  لنطــّور  الهندســية  خبراتنــا  نســتغل 
املســتقبل باســتخدام التكنولوجيــا املبتكــرة 

غير املســتثمرة سابقاً في قطاع السيارات، 
لنســاعد علــى معاجلــة مســألة تؤثــر علــى 

البشــر في مختلف أنحاء الكوكب».

ويذكــر أن ســيارات جاكــوار والنــد روڤــر 
احلاليــة مــزودة بأحــدث تصاميــم املقاعد 
إجــراء  بإمكانيــة  تتميــز  والتــي  املريحــة، 

وآليــات  االجتاهــات،  متعــددة  التعديــالت 
ضمــن  باحلــرارة  والتحكــم  التدليــك، 
إيلــي  د.  ويشــرح  الطــرازات.  مختلــف 
املقعــد  لتعديــل  األفضــل  الطريقــة  أيضــاً 
املثاليــة،  القيــادة  وضعيــة  يضمــن  مبــا 
الكبيــرة  األغــراض  إزالــة  تتضمــن  والتــي 
مــن اجليــوب، والعنايــة مبوضــع األكتــاف، 
الفقــري  العمــود  اســتقامة  وضمــان 
لتخفيــف  الفخذيــن  ودعــم  واحلــوض، 

مواضع الضغط.
التــزام  مــن  جــزءاً  البحــث  هــذا  ويشــكل 
«جاكــوار النــد روڤــر» بالتحســني املســتمر 
االبتــكارات  خــالل  مــن  العمــالء  لصحــة 
ســابقة  مشــاريع  وتتضمــن  التكنولوجيــة، 
فــي هــذا املجــال أبحاثــاً تســعى لتقليــل آثار 
تكنولوجيــا  واســتخدام  احلركــة  دوار 
انتشــار  لوقــف  البنفســجية  فــوق  األشــعة 

نزالت البرد واإلنلفونزا.
فــي  مجتمعــًة  اجلهــود  هــذه  وتصــب 
التــي  صفــر»،  «الوجهــة  رؤيــة  حتقيــق 
تطمــح «جاكــوار النــد روڤــر» مــن خاللها 
إلــى جعــل املجتمعــات أكثــر أمانــاً وصحة، 
الوصــول  وإلــى  نظافــة،  أكثــر  والبيئــة 
موظفيهــا  جتــاه  مســؤولية  أكثــر  ملســتقبل 
وعمالئهــا واملجتمعــات احمليطة بها. ومن 
خــالل االبتــكار املتواصــل، تتبنــى «جاكــوار 
تالئــم  وخدمــات  منتجــات  روڤــر»  النــد 

العالــم اآلخذ بالتغير.

تكنولوجية مقاعد «جاكوار الند روڤر»تكنولوجية مقاعد «جاكوار الند روڤر»
متغيرة الشكل املستقبلية متغيرة الشكل املستقبلية 

تعطي إيهاماً باملشي أثناء القيادة...تعطي إيهاماً باملشي أثناء القيادة...
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   - 4428  3366ً 9:00 4:00 ً 9:00 8:00

إبدأ العام الجديد مع الفخامة
مجموعة سيارات الكروس أوفر والدفع الرباعي من إنفينيتي

إبتداء من

2,382 ر.ق*
شهريًا

بدون دفعة أو%**

 *  سعر إنفينيتي QX30          لوكس موديل  2018: بدون دفعة أوىل،
     تقسيط حتى 5 سنوات، تخضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

**  للقطريين فقط، وإبتداًء من %10 للمقيمين 
QX80و QX70و QX60و QX50و QX30 يسري على جميع موديالت   - 

 -   يسري هذا العرض من 22 يناير حتى 22 مارس 2020 على مبيعات التجزئة فقط.

 2.0

٤٨١/٢٠٢٠
 SHMInfiniti  SHMInfiniti  SHMInfiniti

وقعت شركة صالح احلمد املانع، الوكيل 
العام لنيســان في قطر، اتفاقية شــراكة 
مــع كيدزانيــا الدوحــة، الشــركة الرائــدة 
واحلائــزة على جوائز عديدة في مجال 
إلنشــاء  لألطفــال،  الترفيهــي  التعليــم 
مركز صيانة للســيارات خاص بالصغار 

في داخل مدينة كيدزانيا الدوحة.
الشــركتني  بــني  التوقيــع  حفــل  وأقيــم 
كيدزانيا-أســباير  فــي  املاضــي  األثنــني 

مورانــي  نســيم  الســيد  بحضــور  بــارك 
املدير العام لقســم الســيارات في شــركة 
صالــح احلمــد املانــع والســيد خالــد علــي 
املولوي عضو مجلس إدارة شــركة قطر 

الترفيهية (تسالي).
وقــال الســيد هشــام صالح املانــع، رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي لشركة 
صالح احلمد املانع: «نفتخر مبساهمتنا 
فــي تطويــر قــدرات الشــباب فــي قطــر 

تعليميــة  جتــارب  تقــدمي  خــالل  مــن 
الطمــوح  حتفــز  هادفــة  وترفيهيــة 
واإللهام لديهم. وبالشراكة مع كيدزانيا 
الصغــار  متكــني  علــى  نعمــل  الدوحــة، 
والشــباب وتشــجيعهم علــى استكشــاف 
أحالمهــم فــي عالــم الســيارات فــي بيئة 
علــى  نعمــل  فنحــن  مرحــة.  تفاعليــة 
توفيــر األســس الالزمــة لقــادة املســتقبل 
للتعلــم والنمــو والتــزود باملعرفــة، كمــا 

تطويــر  علــى  تشــجيعهم  إلــى  نســعى 
مهاراتهم احلياتية التي تســاعدهم على 
حتقيــق مســتقبل مشــرق لهــم ولبلدنــا 
احلبيبــة قطــر». ويهــدف التعــاون بــني 
نيســان   - املانــع  احلمــد  صالــح  شــركة 
وكيدزانيــا الدوحــة إلــى تثقيــف الصغــار 
عــن عالــم الســيارات وتدريــب الطــالب 
ومنحهــم جتــارب حقيقيــة مــن واقــع 
احلياة العملية من خالل أنشطة عملية 

ومرحة في الوقت نفسه.
وقــال الســيد خالــد علــي املولــوي، عضــو 
الترفيهيــه  قطــر  شــركة  إدارة  مجلــس 
تطبيــق  خــالل  مــن  «إنــه  (تســالي): 
مفهوم التعليم الترفيهي األجنح عامليا، 
تقــدم كيدزانيــا الدوحــة أعلــى مســتوى 
تعزيــز  فــي  واملشــاركة  االلتــزام  مــن 
التعليميــة  مبفاهيمــه  احمللــي،  املجتمــع 
مــع  متامــاً  تتناســق  التــي  والترفيهيــة 

رؤية قطــر الوطنية ٢٠٣٠ لبناء مجتمع 
مســتدام ومتناســق مــن خــالل متكــني 

األطفال من بناء عالم أفضل».
املديــر  مورانــي  نســيم  الســيد  وصــّرح 
العام لقســم الســيارات في شــركة صالح 
احلمــد املانع: «يســعدنا أن نوفر للصغار 
بيئــة حتفيزيــة تســاعدهم علــى حتديد 
هــذا  أولينــا  ولقــد  مســتقبلهم.  مســار 
املشــروع الكثيــر مــن العنايــة واالهتمام 

بــأدق التفاصيل لتصميــم مركز صيانة 
التعلــم  لهــم  ويوفــر  وواقعــي  مناســب 
وقضاء أوقات مرحة في الوقت نفســه. 
فــي  التجاريــة  العالمــة  لشــعبية  ونظــراً 
قطــر واملنطقة، فإن الكثير من الصغار 
علــى دراية مبركبات نيســان، وميكنهم 
املباشــر  التواصــل  مــن  االســتفادة  اآلن 
مــع العالمــة التجارية التــي حتتل مكانة 

خاصة في قلوب الناس».

صالح احلمد املانعصالح احلمد املانع
توقع عقد شراكة مع كيدزانيا الدوحةتوقع عقد شراكة مع كيدزانيا الدوحة

لتمكني الصغار من خالل التعليم التفاعلي...لتمكني الصغار من خالل التعليم التفاعلي...

قطــر فــي  الشبــاب  قدرات  تطـويــر  في  مبساهمتنــا  «نفتخـر  املانع:  صالح  هشام 
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«مازيراتي» تبدأ اختبار منوذجها األول
ملجموعة نقل حركة كهربائية بالكاململجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل

بصوت مميز جديدبصوت مميز جديد

تطبيقاً للخطط التي أعلنتعنها ســابقاً بتحويل جميع ســيارات 
أســطولها إلى ســيارات كهربائية، بدأت «مازيراتي» مرحلــة 
اختبار أنظمة الدفع الكهربائية اجلديدة التي سيتم اعتمادها 

في النماذج املستقبلية للشركة.
ومت لهــذه الغايــة صنع ســيارات جتريبية مجهزة مبجموعات 
طّورتهــا  خاصــة  تقنيــات  مــع   ٪١٠٠ كهربائيــة  حركــة  نقــل 

التابــع  االبتكار اجلديــد  مختبــر  فــي  «مازيراتي» بالكامــل 
لهافي مودينا.

الــذي  الصــوت  تطويــر  أيضــاً  التجريبيــة  املرحلــة  خــالل  ومت 
ســيميز احملرك الكهربائي اجلديد. حيث ســتمتلك الســيارات 
الكهربائيــة القادمــة صوتــاً فريــداً خاصــاً بهــا شــأنها فــي ذلــك 
شأن جميع سيارات «مازيراتي» املزودة مبحركات االحتراق 

التقليديــة. وبذلك يحصل العمالء على ســيارات دفع كهربائي 
بالكامــل جتمــع أعلــى مســتويات الراحــة ومتعــة القيــادة وقوة 

األداء مع صوت فريد ال تخطئه األذن.   
االســتخدام على  ظــروف  مختلــف  اختبارها ضمــن  وبفضــل 
املهمــة  البيانــات  جمــع  ســيتم  الســباق،  الطرقات ومســارات 
اجلديــدة  الكهربائيــة  احلركــة  نقــل  مجموعــات  لتطويــر 

لطــرازات  املســتقبلية  النمــاذج  فــي  اســتخدامها  ســيتم  التــي 
«مازيراتي». 

«جـــران توريزمو» و«جـــران كابري»  طـــــــراز  وســــيــكـــــــون 
العالمة تتبنى احللــول  تاريــخ  الســيارات في  أولــى  اجلديــدان 
تصنيــع  مركــز  فــي  إنتاجهــا  ســيتم  ١٠٠٪ التــي  الكهربائيــة 

العالمة مبدينة تورينو.

الفردان للسيارات الرياضيةالفردان للسيارات الرياضية
تنظم فعالية خاصة لعشاق سيارات فيراري تنظم فعالية خاصة لعشاق سيارات فيراري 

تفاعل على حلبة لوسيل الدوليةتفاعل على حلبة لوسيل الدولية

نظمت شركة الفردان للسيارات الرياضية 
فعاليــة خاصة على حلبــة لوســيل الدوليــة 
‘فيــراري’،  من ٢٥ســيارة  أكثــر  ضمــت 
واســتقطبت مجموعــة واســعة مــن محبــي 
‘احلصــان  شــعار  حتمــل  التــي  الســيارات 

بتجــارب  اســتمتعوا  والذيــن  اجلامــح’، 
قيــادة مشــوقة ومنقطعة النظير. 

الفعاليــة  ‘فيــراري’  عشــاق  واســتهل 
‘كورســا  جلســة توجيهية قدمها  بحضــور 
بيلوتــا’، فريــق مدربــي القيادة املتمرســني 

خصيصــاً  قدمــوا  والذيــن  ‘فيــراري’  فــي 
إلــى  إيطاليــا  فــي  مارانيللــو  مدينــة  مــن 
دولــة قطــر للمشــاركة فــي هــذه الفعاليــة 

احلصرية.
أرقــى  مــن  عــدداً  احللبــة  مســار  وضــم 

ســيارات ‘فيــراري’ املذهلــة مبــا فــي ذلــك 
و‘٤٨٨  ســبايدر’،   ٤٥٨ ســيارات ‘فيــراري 
فاســت’،  ســوبر  و‘٨١٢  بــي’،  تــي  جــي 
١٢’ والتــي أطربــت  و‘٤٨٨ بيســتا’، و‘إف 
مســامع عشــاق العالمــة بصــوت محركاتهــا 

الهادر مــن خالل مجموعــة مــن األنشــطة 
احلافلة على مســار السباق. 

ســيارات  مــن  املميــزة  املجموعــة  وقّدمــت 
احللبــة،  شــيقة على  عروضــاً  ‘فيــراري’ 
العالمــة  لعشــاق  الفرصــة  أتيحــت  حيــث 

لهــذه  املذهلــة  اإلمكانيــات  الستكشــاف 
علــى  بينهــا  فيمــا  تســابقت  التــي  الســيارات 
مسار السباق ، ومت اختتام الفعالية بتوزيع 
املتميزيــن  الســائقني  جوائز تذكارية علــى 

الذيــن قدموا األداء األفضل.
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اجليل الثالث من فانات اجليل الثالث من فانات 
مرسيدسمرسيدس--بنز سبرينتر اجلديدةبنز سبرينتر اجلديدة

 ناصــر بــن خالــد للسيــارات الوكيــل احلصــري  ... ناصــر بــن خالــد للسيــارات الوكيــل احلصــري  ...

خالــد  بــن  ناصــر  شــركة  تقــدم   
للســيارات، الوكيل املعتمد ملرســيدس-

مــن  الثالــث  اجليــل  قطــر،  فــي  بنــز 
املتعــددة  اجلديــدة  ســبرينتر  فانــات 
صالــة  فــي  اآلن  تتوفــر  والتــي  املهــام 
طريــق  علــى  مرســيدس-بنز  عــرض 

سلو ى.
فــي  اجلديــدة  ســبرينتر  وأســهمت 
الفانــات  فئــة  مبعاييــر  االرتقــاء 
الكبيــرة مــن خالل مجموعــة مبتكرة 
ومتنوعــة مــن التجهيــزات التــي تلبــي 
نحــو  علــى  معينــة  أســواق  احتياجــات 
قبــل.  ذي  مــن  وفاعليــة  كفــاءة  أكثــر 
وبفضــل التجهيــزات التقنيــة وأنظمــة 
فانــات  تقدمهــا  التــي  الذكيــة  األمــان 
متنــح  فإنهــا  اجلديــدة،  ســبرينتر 
بعنايــة  مخصصــاً  طــرازاً  عميــل  كل 
واحتيا جاتــه.   رغباتــه  لتلبيــة  فائقــة 
مجــرد  مــن   ٢٠١٩ ســبرينتر  حتولــت 
متعــددة  جتاريــة  عمليــة  ســيارة 
غنــى  ال  ســيارة  إلــى  األغــراض 
التجــاري  النقــل  أســاطيل  فــي  عنهــا 
والشــركات. وتأتــي هــذه الســيارة فــي 
مفهــوم  متثــل  التــي  الســيارات  طليعــة 
التصميــم اجلديــد لفئــة الفانــات التــي 
تغــزو  حيــث  مرســيدس-بنز  تنتجهــا 
وتعكــس  املشــاعر  احليويــة  خطوطهــا 

صممــت  التقــدم.  معنــى  تقنياتهــا 
ســبرينتر لتســاعد العمــالء فــي حتقيق 
املختلفــة.  أولوياتهــم  وفــق  رغباتهــم 
وتتوفــر في طــرازات مختلفة تتراوح 
مبواصفــات  املجهــز  الطــراز  بــني 
يقــّدرون  الذيــن  للعمــالء  أساســية 
مثــل  لســبرينتر،  املجربــة  املزايــا 
بالثبــات  اإللكترونــي  التحكــم  نظــام 

(ESP) وجتهيــزات األمــان القياســية 
املتقاطعــة  الريــاح  تخفيــض  كنظــام 
إلــى  وصــوالً   ،(Crosswind Assist)
الــذي  الفائقــة  املواصفــات  ذو  الطــراز 
يضم شاشــات ملس عالية الدقة ومواد 
الســيارة  علــى  تضفــي  اجلــودة  فائقــة 
بالفخامــة  مفعمــاً  اســتثنائياً  جــواً 

والرفاهية.

نظــام تكييف الهواء
فــي  واضحــة  مرســيدس  رغبــة  تبــدو 
تقــدمي خيــارات متعددة لضبط درجة 
مــن  حــدة  علــى  مقعــد  لــكل  احلــرارة 
لتكييــف  متطــور  جديــد  نظــام  خــالل 
الهواء ومناســب ألجواء منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
القابلــة  التهويــة  نظــام  وحــدة  توجــد 

للتركيــب فــي لوحــة حتكــم منفصلــة 
أســفل شاشــة عرض نظام االتصاالت 
الدمــج  وتتيــح  والالســلكية،  الســلكية 
بني نظام التدفئة القياســي واستعمال 
نظام تكييف الهواء املركَّب في ســقف 
تبريــد  دائــرة  خــالل  مــن  الســيارة 
مثالــي  نظــام  أنــه  كمــا  منفصلــة، 
احلــارة،  البلــدان  فــي  للــركاب  للغايــة 

علــى ســبيل املثــال. كمــا يتكامــل نظــام 
تكييــف الهــواء عالــي األداء املثبــت فــي 
ســقف السيارة مع نظام تكييف الهواء 
املركــب فــي املقدمــة -الــذي ينتــج قوة 
 ١١ ٧ كيلــووات- وذلــك بإضافــة  تبلــغ 
التبريــد  قــدرة  مــن  أخــرى  كيلــووات 
كال  ويعمــل  اخللفــي،  اجلــزء  فــي 
منفصلتــني،  دائرتــني  عبــر  النظامــني 

 ١٨ التبريــد  قــوة  إجمالــي  ويصــل 
توفيــر  للنظامــني  يتيــح  مــا  كيلــووات؛ 
تكييــف  فــي  الراحــة  درجــات  أعلــى 
الهــواء مبقصــورة الــركاب.  أمــا نظــام 
تكييــف الهــواء التلقائــي القــوي أحادي 
 THERMOTRONIC املنطقــة 
املروحــة  ســرعة  ضبــط  علــى  فيعمــل 
وتوزيــع الهواء وضبط درجة احلرارة 
فــي  الراحــة  مســتويات  أعلــى  لتوفيــر 

فئة ســيارات الركاب.
الســائق  ومســاعدة  األمــان  أنظمــة 

املتطورة
اهتمامــاً  اجلديــدة  ســبرينتر  تولــي 
تعــزز  فهــي  األمــان:  بأنظمــة  خاصــاً 
مرســيدس- لفانــات  الرائــد  الــدور 

املتطــورة  التقنيــات  ابتــكار  فــي  بنــز 
وتقــدمي أنظمــة األمــان املتطــورة فــي 
فئــة الفانــات الكبيــرة. فأنظمة األمان 
ومساعدة السائق املتطورة تؤدي دوراً 
هامــاً علــى وجــه اخلصوص فــي هذه 
الفئــة مــن الســيارات فــي جميع أرجاء 
املســتخدمة  الســيارات  ألن  املنطقــة، 
فــي قطــاع النقــل التجاري تعمــل غالباً 
بشــكل يومــي وتقطــع مســافات طويلة 
لتحكــم  خاضعــة  تظــل  أن  ويجــب 
الســائق حتى في أضيق الظروف على 

الرغــم من أبعادها الكبيرة نســبياً.
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 BMW منذ ان اعلنتت شــركة الفردان للســيارات عن اطالق طراز
 ،Xاجلديــد كلًيــا الــذي يعــد إضافة مثاليــة لعائلة طــرازات الفئة X٦
والطــراز يحقــق مبيعــات غيــر مســبوقة فــي الســوق القطــري نظــراً 
لرضــى عشــاق الغالمــة علــى مجموعــة اخليــارات احلصريــة والتــى 
جعلــت مالكــي طــراز BMW X٦ يتميزون عن غيرهم حيث يوفر 
أحــدث التقنيــات، كمــا أنــه يتمتــع بتصميم رائع يلفــت األنظار وأداء 
 X قيــادة فائــق، ومــن املؤكد أن يســتكمل املســيرة الرائدة لطرازات

ويســتقطب اهتمام عشــاق الفخامــة والقيادة املمتعة.
تتوفر سيارة BMW X٦ اجلديدة كلًيا مبحركني األول مكون من 
٨ أسطوانات يولد قوة قدرها ٥٣٠ حصانًا ويتسارع من ٠ إلى ١٠٠ 
كــم/س فــي غضــون ٤٫٣ ثانية فقط � واحملــرك الثاني مكون من ٦ 
أســطوانات يولــد ٣٤٠ حصانًــا وينطلــق مــن الثبــات إلــى ١٠٠ كم/س 

فــي غضون ٥٫٥ ثانية.
جتمــع ســيارة X٦ الهيبــة والفخامــة املعهــودة فــي طــرازات X مــع 
علــى  حتتــوي  املهيبــة  فاملقدمــة  الكوبيــه.  لســيارة  الرياضيــة  املزايــا 
فتحــات بــارزة للهواء تشــير بوضوح إلــى القوة الكامنــة خلفها، فيما 
يؤكــد شــبك BMW ذي املظهــر الرياضــي واحلجــم الكبيــر الســمة 
الرياضيــة، تضفــي عليهــا املصابيــح األماميــة الثنائيــة هيبــة وجــرأة 
بفضــل موضعهــا البــارز على الهيــكل اخلارجي للســيارة. عند النظر 
إلــى الســيارة الرياضيــة بهيكلهــا الــذي يحاكــي ســيارات الكوبيه من 
اجلانــب فــإن خطوطهــا تتميز بجرأة واضحة كما لــو كانت محاطة 

بإطــار من الكروم الفاخــر احمليط بالنوافذ.
ومــن هــذا املنظــور، ميكــن التعرف فــوراً على لغــة التصميــم احليوية 
لسيارة BMW X٦ فاجلزء األول من اخلط املنحني املميز ميتد من 
علبــة اإلطــارات األماميــة ذات التصميــم املبهــر إلى مقابــض األبواب، 
ليبــدأ اجلــزء الثانــي عنــد علبــة اإلطــارات اخللفيــة وينتهــي بأناقة في 
لســيارة  الديناميكيــة  الطبيعــة  وتتجلــى  للســيارة.  اخللفيــة  الواجهــة 
BMW X٦ بأوضــح صورهــا فــي الواجهــة اخللفيــة العريضــة بشــكٍل 
وحضورهــا  القويــة  وقفتهــا  األفقيــة  اخلطــوط  متّيــز  حيــث  ملفــت، 

الالفت، سيارة BMW X٦ مستعدة لتتجاوز كل القيود. 
خطوط واضحة ومزايا رياضية حصرية راقية، مع مهارة واتقان 
 BMW X٦ فــي احلرفيــة والتفاصيــل. التصميــم الداخلــي لســيارة 
مــدروس بعنايــة فائقــة تشــمل حتــى أدق التفاصيــل. وفــي تصميــم 
الــذي  الســائق  نحــو  بالكامــل  املقصــورة  تتجــه  النموذجــي،   BMW
يتمتــع برؤيــة شــاملة وممتــازة بفضــل ارتفــاع املقعــد، بينمــا يضمن 
حتــى فــي الرحــالت األكثــر  مثاليــاً  الشــكل الرياضــي للمقاعــد ثباتــاً 

ديناميكية.
وتتوفــر جميــع طــرازات الفئــة X مــن عالمة BMW لــدى معرض 
الغربــي،  اخلليــج  فــي  اجلديــدة  بحلتــه  للســيارات  الفــردان  شــركة 
باإلضافة إلى معرض شــركة الفردان للســيارات في شــارع ســحيم 

بن حمد في الســد.

 طراز  طراز BMW X٦BMW X٦ الرائد الرائد
في فئة سيارات األنشطة الرياضية «كوبيه»في فئة سيارات األنشطة الرياضية «كوبيه»

الفردان للسيارات الوكيل احلصري...الفردان للسيارات الوكيل احلصري...
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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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كشــفت شــركة ‘إيرباص للطائرات املروحية لرجال 
املروحيــة  طائرتهــا  عــن  اليــوم  النقــاب  األعمــال’ 
اجلديدة ‘إيه ســي إتش ١٣٠ أســتون مارتن إديشــن’ 
التي مت تصميمها وتطويرها مبوجب اتفاقية تعاون 
مــع ‘أســتون مارتــن الجونــدا’، الشــركة البريطانيــة 
املتخصصــة بصناعــة الســيارات الرياضيــة الفاخــرة. 
وقــد ُعرضــت املروحية اجلديــدة في مقر ‘إيرباص 
فــي  الكائــن  األعمــال’  لرجــال  املروحيــة  للطائــرات 

كورشوفيل بجبال األلب الفرنسية.
وتتوافر مروحية ‘إيه ســي إتش ١٣٠ أســتون مارتن 
للمقصــورة  مختلفــة  تصاميــم  بأربعــة  إديشــن’ 
الداخليــة والهيــكل اخلارجــي، التــي ابتكرهــا فريــق 

مهندسي ومصممي ‘أستون مارتن’، بهدف توفير 
جتربــة طيــران مميــزة ملالكــي وطيــاري املروحيــة، 
القيــادة  جتــارب  أهميــة  يُقــدرون  الذيــن  وخاصــًة 
االســتثنائية املســتوحاة مــن عالــم الســيارات الفاخرة 

عالية األداء واملصممة حسب الطلب.
ومتثــل املروحيــة اجلديــدة مشــروع تعــاوٍن مبتكر 
امتــد ألكثــر مــن عــام بهــدف حتقيــق تــزاوٍج فريد 
بــني قيــم التميــز واجلــودة واخلدمــة االســتثنائية 
لــدى مصممــي املروحيــات فــي شــركة ‘إيربــاص 
والتــزام  األعمــال’  لرجــال  املروحيــة  للطائــرات 
مارتــن  ‘أســتون  ومصممــي  مهندســي  فريــق 
الجونــدا’ بتطبيــق أرقــى املعايير اجلماليــة والفنية 

واحلرفيــة الرفيعــة فــي عالــم تصميــم الســيارات، 
لتكــون احملصلــة مســتوًى جديــد كليــاً مــن املفاهيم 
اجلماليــة واالهتمــام بــأدق التفاصيل على مســتوى 

سوق طائرات الهليكوبتر.
مــع  خارجيــة  تصاميــم  بأربــع  الطائــرة  وتتوافــر 
بعناصــر  تــزدان  متكاملــة،  داخليــة  مقصــورات 
جمالية أنيقة حتمل توقيع خيرة مصممي ‘أســتون 
مارتن’، مبا يشمل أجنحة ‘أستون مارتن’ الشهيرة 
التــي مت نقشــها على املقاعد اجللديــة الفاخرة ضمن 

املقصورة الداخلية للطائرة.
بتدرجــات  للمروحيــة  اخلارجــي  التصميــم  ويزهــو 
جريــن’  ‘ســتيرلينج  طــالء  تشــمل  مميــزة  لونيــة 

بــالك’  ‘جيــت  لــون  مــع  يتماهــى  الــذي  األخضــر 
األســود الكالســيكي عند اجلانب الســفلي للمروحية، 
باإلضافــة إلــى طــالء ‘ســكاي فــول ســيلفر’ الفضــي 
فــوق غطــاء احملــرك. كما يتســم التصميــم اخلارجي 
بلمســات مميــزة تشــمل ألــوان الطــالء األخــرى مــن 
‘أســتون مارتــن’ مثــل ‘زينــون جــراي’ الرمــادي أو 

‘أريزونا’ األنيق أو ‘ألترا مارين’ األسود.
ومتتــاز املقصورة الداخلية بتصميٍم فريد مســتوحى 
مــن عالــم الســيارات الرياضيــة الفاخرة، مــا يضمن 
اســتخدام  بفضــل  الراحــة  مــن  رفيعــة  مســتويات 
إلــى  باإلضافــة  النقــي،  األســود  باللــون  الغــزال  جلــد 
‘أكســفورد  تشــمل  فريــدة  بألــوان  ُمختــارة  جلــود 

تــان’ الكالســيكي واألســود النقــي ‘بيور بــالك’ ولون 
العاجــي  واللــون  للبنــي  املائــل  األســود  ‘كارمورانــت’ 

‘آيفوري’.
إلى جانب ذلك، ميتاز اجلزء اخللفي واألوسط من 
املقاعــد األمامية بالتفاصيل املوشــحة مســتوحاة من 
تصميــم ســيارة ‘أســتون مارتــن دي بــي ١١’، بينمــا 
تزدان األبواب بلمسات جلدية أنيقة تضمن للركاب 
مساند مريحة أثناء رحالتهم. كما وتتسم املقصورة 
اجلــودة  عاليــة  مــواد  باســتخدام  للطائــرة  الداخليــة 
بتدرجــات لونيــة مميزة لســيارات ‘أســتون مارتن’، 
الســيارات  تصاميــم  مــع  املروحيــة  تناغــم  يعــزز  مــا 

الرياضية اخلارقة للعالمة.

إيرباص تتعاون مع أستون مارتنإيرباص تتعاون مع أستون مارتن
لتصميم طائرتها املروحية اجلديدة إيه سي إتشلتصميم طائرتها املروحية اجلديدة إيه سي إتش

أربعة تصاميم فريدة مستوحاة من سيارات اخلارقة ...أربعة تصاميم فريدة مستوحاة من سيارات اخلارقة ...
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تســتعّد جيــب جالديتــور ٢٠٢٠ اجلديدة كلياً، وهي 
علــى  قــدرة  األكثــر  احلجــم  متوســطة  الشــاحنة 
اإلطــالق للقيادة على الطرقــات الوعرة، لالنطالق 
فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن مهرجــان ليــوا 
األسطوري الذي يُقام في صحراء ليوا اخلالبة في 
أبوظبــي مــن ٢٦ ديســمبر ٢٠١٩ وحتــى ١٠ ينايــر 

.٢٠٢٠
لرياضــة  واألهــم  األضخــم  االحتفــال  وبصفتــه 
الســيارات وســيارات الدفــع الرباعــي فــي املنطقــة، 
يشــّكل مهرجان ليوا املنّصة املثالية إلطالق شــاحنة 
البيــك أب جيــب جالديتــور طــراز ٢٠٢٠ اجلديــدة 
كلياً. يجتذب مهرجان ليوا أكثر من مليون شخص 
من عشــاق الســيارات وهواة القيادة على الطرقات 
اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  الوعــرة 
والعالــم، وهــو يُقــام علــى تــل مرعب الشــهير الذي 
يُعتبــر واحــداً مــن أعلــى التــالل الرمليــة فــي دولــة 
اإلمــارات العربية املتحدة على ارتفاع ٣٠٠ متر مع 

انحــدار حــاّد بنســبة ٥٠ درجة. ويجتــذب املهرجان 
عشــاق القيــادة على الطرقات الوعــرة من مختلف 
أرجــاء املنطقــة ملواجهــة التحــدي الكبيــر فــي تســّلق 

التلة املهيبة.
كليــاً  اجلديــدة   ٢٠٢٠ جالديتــور  جيــب  تُعــرض 
وجيــب راجنلــر ٢٠٢٠ علــى منّصــة ”جيــب“ خالل 
املهرجــان، وســتكون مجّهــزة بالكامــل مبلحقــات 
«جيب» األصلية وقطع موبار للحصول على أعلى 
إلــى  اإلشــارة  وجتــدر  واألداء.  القــدرة  مســتويات 
أّن موبــار هــي املصّنــع الرســمي لقطــع وملحقــات 

مجموعة فيات كرايسلر للسيارات عاملياً.
خصيصــاً  مصّمــم  عقبــات  طريــق  وسيشــّكل 
لســيارات ”جيــب“ واحــداً من أبــرز عوامل اجلذب 
للمهرجان، حيث يتحّدى املتنافســني من أصحاب 
سيارات الدفع الرباعي على اجتياز جتربة «جيب» 
األصعب، فيتّم اختبار قدرات سياراتهم ومرونتها 

وصالبتها.

ســيارة  مــن   Launch Edition اإلطــالق  نســخة 
جيب جالديتور ٢٠٢٠

احتفــاالً بوصولهــا إلى صاالت الشــرق األوســط في 
فبراير ٢٠٢٠، سيتّم طرح مجموعة محدودة من 
٣٠٠ ســيارة مــن طــراز «جيــب جالديتــور بنســخة 
اإلطــالق» لعمــالء الشــرق األوســط. وســتحمل تلك 
اإلصدارت شارة ”Launch Edition“ إو اإلصدار 
وملســات  مبزايــا  تتمّيــز  وهــي  باإلطــالق  اخلــاص 
تصميميــة خاصــة نذكــر منهــا العجــالت املصنوعة 
من األلومينيوم باللون األسود شبه الالمع وإطارات 
M للقيــادة علــى الوحل مــن BFgoodrich  قياس 
٣٣ بوصــة، ولوحــة جتهيــزات مثبتــة فــي الوســط 
ومطليــة بلــون موناكــو الفضــي ومقاعــد من اجللد 

األسود مع درزات باللون األحمر.
باللــون  اإلصــدار  بنســخة  جالديتــور  جيــب  تتوافــر 
املعدنــي،  والفضــي  الناصــع،  واألبيــض  األســود، 
الكريســتالي  اجلرانيــت  ولــون  النــاري،  واألحمــر 

الهيــكل  بلــون  صلــب  ســقف  إلــى  إضافــة  املعدنــي، 
املزايــا  وتشــمل  نفســه.  باللــون  للعجــالت  وأقــواس 
املعياريــة مصابيــح LED أمامية وخلفية، وشاشــة 
الصوتــي  ألبايــن  ونظــام  بوصــة،   ٨٫٤ قيــاس  ملســية 
ذات التسع مكبرات للصوت، وإمكانية فتح السيارة 
املواجهــة  كام»  «ترايــل  وكاميــرا  مفتــاح،  بــدون 
لألمام، ونظام الكشف عن النقطة العمياء، ونظام 
الكشــف عن املســار اخللفي، ونظام «بارك ســنس» 
اخللفي للمساعدة على ركن السيارة، ونظام الكبح 
املتطــّور، ونظــام التحذيــر مــن االصطــدام األمامي 
عندما تكون السيارة بكامل سرعتها، ونظام تثبيت 
الســرعة النشط مع التوقف، ونظام إدارة التحميل، 
وبطانــة منطقــة التحميــل القابلــة للــرش، ونظــام 
طــرازات  أّن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر  املقطــورة.  جــر 

روبيكون قادرة على جّر حتى ٧,٠٠٠ رطل. 
”ترايــل  شــارة  حتمــل  جالديتــور  طــرازات  جميــع 
رايتد“ التي تشــير إلى أّن املركبة مصممة للتعامل 

الوعــرة  الطرقــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــع 
وظــروف القيــادة التــي حتّددهــا خمس فئــات أداء 
أساسية هي اجلر، واالرتفاع عن األرض، والقدرة 
علــى التحّكم بالســيارة، والترابــط املفصلي، وعبور 

املياه. 
إلــى ذلــك، طــرازات روبيكــون مجّهــزة بخطافات 
تــراك»  «روك  التشــغيل  ونظــام  األحمــر،  باللــون 
للدفــع الرباعــي ٤X٤ عنــد احلاجــة مــع نســبة ٤:١ 
للســرعة املخّصصــة للمجــال املنخفــض، وتــروس 
تفاضليــة منغلقــة «ترو-لــوك» كتجهيــز قياســي، 
مــع محوريــن أمامي وخلفي متينني من نوع «دانا 
للمقصــورة  الصخــور  مــن  احلمايــة  وســكك   ،«٤٤
ومنطقــة التحميــل، ومحــّرك بنتاســتار ســعة ٣٫٦ 
ليتــر املؤّلــف مــن ٦ أســطوانات علــى شــكل حــرف 
V، والــذي يوّلــد ٢٨٥ مــن القــوة و٢٦٠ رطــالً مــن 
عــزم الــدوران، مع ناقل حركــة أوتوماتيكي ثماني 

السرعات. 

جيب جالديتور جيب جالديتور ٢٠٢٠٢٠٢٠ اجلديدة اجلديدة
مستعدة لالنطالق من مهرجان ليوا الدوليمستعدة لالنطالق من مهرجان ليوا الدولي

عــدد محـــدود مـــن عــدد محـــدود مـــن ٣٠٠٣٠٠ سيـــارة بنسخــــة ... سيـــارة بنسخــــة ...
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مجــال  فــي  العريــق  العالمــة  إرث  علــى  بنــاًء 
تــي/ تشــالنجر  دودج  ســيارة  تشــّكل  الســباقات، 
لســيارة تشــالنجر تــي/ أي طــراز ٢٠١٩ تكرميــاً 

أي (ترانس أمريكا) طراز ١٩٧٠ الشــهيرة، وهي 
نســخة محــدودة العــدد معّدلــة للطرقــات مــن 
سيارة السباق املصنوعة لبطولة سيارات السيدان 
األمريكية التي ينّظمها نادي السيارات الرياضية 

األمريكي.
ترتكــز الســيارة علــى منصــة دودج تشــالنجر أر/
محــرك  وتضــّم  األداء،  عاليــة   ٢٠١٩ طــراز  تــي 
أســطوانات  ثمانــي  مــن  املؤلــف   HEMI هيمــي 
بشــكل V ســعة ٧٫٥ ليتــر، فضــالً علــى مجموعــة 
حصرية من اللمســات اجلمالية والتفاصيل التي 
تذّكر بتاريخ العالمة فتجعل من الســيارة سيارة 

فريدة وطرازاً يلقى إعجاب هواة اجلمع.
مــن  عريــق  وتاريــخ  معــروف  خارجــي  شــكل 

التسابق
عند النظر إلى تشــالنجر تي/أي طراز ٢٠١٩ من 
اجلانــب تبــرز أبعــاد ســيارة العضــالت املعروفــة 
بشــكل فريد، إذ يتالمس املصّد واخلّط الوســطي 
شــكالً  ملنحهــا  واخللفــي  األمامــي  اجلزئــني  فــي 
أكثــر انســيابية. ومينــح اجلــزء الــذي يقــع أســفل 
املصّد اخللفي الســيارة مظهراً أوســع وأكثر ثباتاً 

للتمّتع مبظهر السيارات عالية األداء.
التصميميــة  التفاصيــل  تبــرز  اخلــارج  ومــن 
املستوحاة من سيارة تشالنجر تي/أي طراز ١٩٧٠ 
بوضــوح. ويشــكل غطــاء احملــرك املطلــي باللــون 
األســود الالمع والسقف وغطاء الصندوق اخللفي 
باألســود  األمامــي  الشــبك  مــع  الالمــع،  باألســود 
تــي/أي  ورســوم  «تشــالنجر»  وعالمــة  الالمــع 
الكالســيكية على جانب الســيارة، أبــرز التفاصيل 

التي تذّكر بسيارة السبعينيات الشهيرة.
أمــا التفاصيــل التــي تــدّل علــى األداء فتبــرز فــي 
 Air-Catcher فتحــة غطاء احملــرك ومصابيــح
األماميــة املضــاءة التــي توصــل الهــواء إلــى نظــام 
يحــرص  الــذي  البــارد  الهــواء  لســحب  «موبــار» 
علــى منــح أداء ممتــاز فــي ظروف القيــادة كلها، 
فضــالً علــى اجلانح اخللفي باللون األســود الالمع 
مــع رســم «تــي/أي» احلصــري. ويكتمــل املظهــر 
التكرميي بلمسات جمالية عصرية مع العجالت 
غيــر الالمعــة املصنوعة من األلومنيوم قياس ٢٠ 

بوصة.

أداء ال مساومة فيه
كمــا هــو احلــال عند صنع ســيارة لتكرمي ســيارة 
عضالت كالســيكية ترتكز على ســيارة ســباقات 
مــع  متوازيــاً  األداء  يكــون  أن  يجــب  للطرقــات، 
العراقة والتاريخ. لهذا الســبب ترتكز نســخة تي/

أي لعام ٢٠١٩ على منصة دودج تشالنجر أر/تي 
طــراز ٢٠١٩ عاليــة األداء وتضــّم محــرك هيمــي 
أســطوانات  ثمانــي  مــن  املؤلــف  اجلّبــار   HEMI
بشــكل V ســعة ٥٫٧ ليتر مع نظام الســعة املتعّددة 
 ، (VVT)ونظــام التوقيــت املتفــاوت للصمامــات
لتبلــغ قــوة احملــرك ٣٧٠ حصانــاً مــع ناقــل حركة 
الســيارة  وتخضــع  ســرعات.  بثمانــي  أتوماتيكــي 
قيــادة  عجلــة  بفضــل  الكامــل  الســائق  لتحّكــم 
مــن اجللــد مخّصصــة لــألداء تضــّم إطــاراً يتمّيــز 

الثانيــة  الســاعة  موقعــي  عنــد  منحوتــة  بحــواٍف 
والعاشــرة علــى العجلــة لتأمــني قبضــة ممتــازة 
للعجلــة. ويقع مقبضا التعشــيق الرياضيان خلف 
العموديــن العلويــني، وهمــا جتهيــز قياســي فــي 
تشالنجر تي/أي. وتكتسب السيارة أسلوب قيادة 
ممتــازاً بفضــل نظــام التعليق الرياضــي وإطارات 

٤٥ZR٢٠/٢٤٥ BSW املخصصة لألداء.
عالــم  مــن  مســتوحاة  األداء  عاليــة  مقصــورة 

السباقات
مبقصــورة   ٢٠١٩ طــراز  تشــالنجر  دودج  تتمّيــز 
مخصصــة لــألداء جديــدة بالكامــل تتســم مبــواد 
املســتوى.  عامليــة  صنــع  ومهــارة  وتكنولوجيــا 
وتتضّمن مقصورة تشالنجر تي/أي طراز ٢٠١٩ 
حصريــاً مجموعــة العــدادات ذات الطابــع القدمي 

حتيــط  المعــة  ســوداء  وحوافــي  أبيــض  بوجــه 
بالعــدادات فتذكــر بذلك بالتفاصيــل التصميمية 

التي جندها في تشالنجر تي/أي طراز ١٩٧٠.
ســرعة  وعــداد  ســرعة  عــداد  العــدادات  وتضــّم 
عــدادات  جانبــي  علــى  يقعــان  تناظريــني  دوران 
فيعطيــان  للتعديــل،  قابلــة   TFT شاشــة بشــكل 
بذلــك مظهــراً يذكر بالتاريخ العريــق، مع أرقام 
اللوحــة  وتضــّم  الشــكل.  مقّوســة  دائريــاً  تلتــف 
الوســطية أيضاً شاشة يوكونكت Uconnect التي 
تعمــل باللمــس، والتــي تُعتبــر األكبــر فــي فئتهــا 

(قياس ٨٫٤ بوصات /٢١٣٫٣٦ ملم).
وبفضــل لوحــة جتهيزات وســطية بشــكل رباعي 
املقولــب،  باألملنيــوم  الطــرف  عالــي  منحــرف 
تكتســب الســيارة مظهــراً عصريــاً غيــر متناســق. 

لوحــة  لســطح  اجللديــة  الكســوة  تضفــي  بينمــا 
الفرنســي  باألســلوب  والتقطيــب  التجهيــزات 

مهارة حرفية عالية ومزيداً من األناقة. 
تتمّيــز إلــى ذلــك دودج تشــالنجر تــي/أي طــراز 
تــي/ عالمــة  حتمــل  حصريــة  مبقاعــد   ٢٠١٩

أي مصنوعــة مــن جلــد نابــا مــع قمــاش ألكانتــارا 
ملنــح  جانبيــة  دعائــم  املقاعــد  وتضــّم  املخملــي. 
أعلى مســتوى من الدعم اجلانبي عند االنعطاف 
بقــوة. وللمزيــد من الراحة والســهولة ّمت جتهيز 

املقعدين األماميني بتهوئة كتجهز قياسي.
مزايا تقنية تضّم نظام يوكونكت األحدث

 ٢٠١٩ طــراز  تــي/أي  تشــالنجر  دودج  تّتســم 
مبجموعــة مــن املزايــا املتطــورة لتوفيــر جتربــة 
القيادة األروع. ويســتطيع نظام املالحة القياســي 
تعمــل  وجهــة  أوامــر  اســتيعاب  الســيارة  فــي 
بالصوت ال تتطلب ســوى خطوة واحدة، ويتمّيز 
برســوم ثالثيــة األبعــاد معــززة للخرائــط، ممــا 
يســهل على الســائق معرفة موقعه والوجهة التي 
عليــه اتخاذهــا. ويجــدر الذكــر أّن الشاشــة التــي 
تعمل باللمس (قياس ٨٫٤ بوصات /٢١٣٫٣٦ ملم) 

أكبر بنسبة ٢٩ في املئة من سابقاتها.
وعبــر وظيفــة تعديــل األداء، أو صفحــات األداء 
شاشــة  علــى  واملتاحــة  دودج،  مــن  اجلديــدة 
يوكونكــت اللمســية قيــاس ٨٫٤ بوصــة، يســتطيع 
ســائقو تشــالنجر احلــّد مــن زمــن التعشــيق مــن 
أو  ميليثانيــة   ٢٥٠ إلــى  تقريبــاً  ميليثانيــة   ٤٠٠
زيــادة ســرعة اســتجابة احملــّرك ودواســة الوقود 
اإللكترونــي  التحكــم  نظــام  إعــدادات  تعديــل  أو 
عجلــة  حركــة  قســاوة  زيــادة  أو  باالســتقرار 
القيــادة. عــالوة علــى ذلــك، يضــّم النظــام نظــام 
ســرعة  وإعــدادات  باالنطــالق  النشــط  التحكــم 
دوران احملرك عند التحكم باالنطالق، وأنظمة 
مؤشــرات  مثــل  لــألداء،  وعــدادات  األداء  توقيــت 

لقوى اجلاذبية وأداء احملرك.
حتســينات تشــمل إضافــة رصــد النقطــة العميــاء 

وأكثر من ٧٠ خاصية أمن وسالمة
واملســاعدة  للحمايــة  اإلضافيــة  األجهــزة  تشــمل 
على تفادي احلوادث نظام رصد النقطة السوداء 
والكشــف عــن املســار اخللفــي املتعامــد. ويعطــي 
كانــت  إذا  تنبيهــاً  الســوداء  النقطــة  رصــد  نظــام 
ســيارة تســير فــي املســار احملــاذي ويصــدر صوتــاً 

لتحذير السائق.

دودج تشالنجــر تــي إيــهدودج تشالنجــر تــي إيــه
تكريــم لسيــارة العضــالت األمريكيــة فــي السبعينيــاتتكريــم لسيــارة العضــالت األمريكيــة فــي السبعينيــات

بتصميم حصري وملسات تعكس األداءالقوي ...
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مازدا حتصد لقب أفضل عالمة جتاريةمازدا حتصد لقب أفضل عالمة جتارية
للعــام اخلــامس على التـــواليللعــام اخلــامس على التـــوالي

باالسلوب الرياضي وجودة التصميمات الداخلية

حصلــت  التوالــي،  علــى  اخلامــس  للعــام 
«مازدا»، عمالقة صناعة السيارات اليابانية 
علــى جائــزة «أفضــل عالمــة جتاريــة» مــن 
الشــهيرة  االمريكيــة  االعــالم  شــبكة  قبــل 
«يــو أس نيــوز انــد وورلــد ريبــورت» والــذي 
أصــدرت تقريهــا مؤخــرا فــي واشــنطن دي 
اجلائــزة  تلــك  «مــازدا»  وحصــدت  ســي. 
بفضــل قــوة فئتهــا «مــازدا٣»، و»مــازدا٦» 

و»مازدا إم إكس٥ مياتا».
وذكــر التقريــر أن «مــازدا٣»، و»مــازدا٦» 
و»مــازدا إم إكــس٥ مياتــا» كلهــا تُظهــر أداء 
ممتازا يركز على املزايا الرياضية للســيارة، 
بجانــب التصميمــات الداخلية عالية اجلودة 
تلــك  بهــا  املطروحــة  األســعار  تفــوق  التــي 

السيارات.
وقــال جيمــي بيــج ديتــون احملــرر التنفيذي 
فــي «يــو إس نيوز بيســت كارز»: « ســيارات 
مــازدا قــادرة علــى أن جتعــل قلبــك يخفــق 
تســحرك  كمــا  لهــا،  الرياضــي  األداء  مــع 

بتصميماتها الداخلية األخاذة».
وأضاف ديتون: «بدء من ســيارة (إم إكس-

«مــازدا٦»  بســيارة  ومــرورا  األيقونيــة   (٥
الواســعة، هناك ســيارة من مازدا تالئم أي 

مشتري».

تقــوم  «يــو  باجلوائــز،  الفائزيــن  ولتحديــد 
متوســط  بحســاب  كارز»  بيســت  نيــوز  إس 
العالمــة  منتجــات  لــكل  اإلجماليــة  النقــاط 
التجاريــة فــي كل فئــة جوائــز. ويتــم إعــالن 
علــى  حصــوال  األعلــى  التجاريــة  العالمــة 
نقــاط، فائــزة في تلك الفئــة أو ذاك. وتأتي 
الواليــات  مــن  مباشــرة  اإلجماليــة  النقــاط 
تصنيفــات   وترتكــز  األمريكيــة.   املتحــدة 
«يــو إس نيــوز بيســت كارز» علــى مزيج من 
النقــاط اخلاصة مبعايير الســالمة، وبيانات 

املوثوقية، ومعايير آخرى.
ومن ســيارة «مازدا إم إكس-٥» الرياضية، 
و»مــازدا٣» فئــة ســيدان وهاتشــباك، وكــذا 
«مــازدا٦» األنيقــة مــرورا بســيارات مــازدا 
«ســي إكس كروس أوفر»، من بينها «ســي 
إم-٩»  و»ســي  إكــس٥»  و»ســي  إكــس-٣» 
وكافــة ســيارات «ســي إكــس-٣٠»، فــإن كل 
ســيارة في تشــكيلة «مازدا» تُظهر تصميما 
ســاحرا يجســد لغــة تصميــم «كــودو»، جنبا 
موظفــة  داخليــة  مكونــات  مــع  جنــب  إلــى 
جيــدا، وتقنيــة ســالمة متطــورة، مــن أجــل 
منــح الســائق مزيــدا مــن الثقــة وهــو يجلس 
خلــف عجلــة القيــادة. وفي قلب كل ســيارة 
«مازدا»، توجد تقنية «سكاي أكتيف» التي 

تشــتمل علــى هندســة دقيقــة مقترنــة مــع 
أعلى درجات احلرفية.

وفــي هــذا الصدد قالت شــركة «مازدا» في 
بيان صحفي أصدرته تعليقا على اجلائزة: 
«نحــن نتشــرف بــأن تشــيد شــبكة االعــالم 
االمريكية الشــهيرة (يو أس نيوز اند وورلد 
ريبــورت) بكــون (مازدا) هــي أفضل عالمة 
علــى  اخلامــس  للعــام  للســيارات  جتاريــة 

التوالي».
وتابــع البيان:» ســيارات مــازدا مصممة كي 
تتناســب مــع عقليــة الســائق، وهــي مــزودة 
بتصميمــات خارجيــة مبهجــة وتصميمــات 
داخلية مدروســة بعناية باإلضافة إلى اتباع 
نهــج نشــط فــي مجــال الســالمة ميكــن أن 
يســاعد فــي االســتفادة مــن جتربــة القيــادة 
املتميــزة مــن أجــل توفير املزيد مــن الراحة 

لعمالئنا. «
الوكيــل  هــي  الوطنيــة   الســيارات  وشــركة   
احلصــري لســيارات مــازدا فــي دولــة قطــر 
منــذ أكثــر من ٤ عقود علــى األقل. وموديل 
ســيارات  مــن  يتألــف  الــذي  اجلديــد   ٢٠٢٠
الدفــع  ســيارات  وكــذا  الســيدان،  «مــازدا» 
الرباعــي املتميــزة معــروض صالــة العرض 

املتطورة الكائنة في منطقة النصر.
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ً شركة قطر للسيارات تطلق عرضاً مميزاًشركة قطر 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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