
    

ال تَسأل الصني عما تفعله، ألنه ال وقت عندهم 
إن  عملّية،  إجاباتهم  فكل  النظرية  لإلجابة 
من  الصني  عند  فالوقت  تسأل،  لم  أو  سألَت 

«ذهب» إلى العمل!
بأن  علم  على  جميعاً  أننا  من  الرغم  وعلى 
بل  االختراعات،  في  عباقرة  لديها  ليس  الصني 
االختراعات  حتويل  كيفية  في  عبقريتها  تكمن 
ملموس  واقع  إلى  الفكرة  من  منتجات،  إلى 
بالنا  فما  نفسه  الفكرة  مخترع  تذهل  وبدقة 

بعالم املستهلكني؟
والتطوير  البحوث  مركز  إلى  قصيرة  بزيارة 
مبدينة  السيارات  صناعة  لشركة   R & D
الطموح  مشروعهم  على  سنتعرف  شنغهاي، 
واملتمثل في تطوير سيارة كهربائية إلى سيارة 
إن  القول:  نستطيع  أدق  مبعنى  سائق!!  بدون 
الصني انتقلت من مرحلة التجميع إلى مراحل 
لعباقرة  شرائها  بعد  وذلك  احلصري،  التصنيع 
من جنسيات مختلفة ألوانهم، انتقلوا إليها من 
وأخيراً:  عريقة،  وأمريكية  أوروبية  عالمات 
اخلدمة  من  خرجت  أملانية  لعالمة  شراؤها 
جي  أم  وعالمة  «بورجوارد»  الستينيات  في 
اإلجنليزية، هاتان العالمتان عادتا باستثمارات 
مستقبلية  رؤية  متضمنة  ضخمة  صينية 

ملشروع السيارة  الكهربائية.
درجات  بأقصى  الصينية  االستراتيجية  تتمتع 
اخلصم  منتجات  حتت  الزحف  وهو  الصبر 
واملخطط له بدقة عالية جعلتهم ينجحون في 
تشتيت منافسيهم الذين تفاجؤوا بخروج املارد 
القمم  أعلى  إلى  أقدامهم  حتت  من  األصفر 

ترامب»  «أمريكا  محاربة  في  ذلك  وجتلى 
لعالمة هواوي.

والسؤال: ماذا يخبئ لنا املارد الصيني للمستقبل؟.
اإلجابة: ما خفي كان أعظم .

كيف  العرب:  نحن  لنا  األهم  السؤال  ولكن 
املستقبل  جتارة  معادلة  في  مهًما  جزًءا  نكون 
طريق  من  أمتار  بُعد  على  ونحن  الصني  مع 
مئات  الصني  فيه  تستثمر  الذي  احلرير، 
دور  تلعب  أن  الصني  رفضت  أن  بعد  املليارات 
شرطي الكرة األرضية، وبذكاء قررت أن تلعب 
لن  الصني  وبالطبع  األرضية،  الكرة  منتج  دور 
تستطيع أن تُسد حاجة األسواق العاملية حتى ولو 
وفي  مصانع،  إلى  وحولتها  بيوتها،  كل  هدمت 
الوقت نفسه ال تثق بالتعاون مع املنافسني األوائل 
اليابان»  قبلهم  ومن  واألمريكان  «األوروبيني 
أمريكا  مع  التعاون  إال  الصني  أمام  ليس  إذن 
معها  تتعاون  وهي  السوداء  أفريقيا  أو  الالتينية 
بالديون وجلب املواد اخلام، أو املنطقة العربية 
التي تتوسط العالم وفي نفس الوقت تعيش على 

نفس قارة آسيا.
العربي،  األوسط  الشرق  نحو  متيل  الكفة  إَذْن 
لهذا اقترح أن تشّرع قوانني اقتصادية استثمارية 
للتصنيع  الصيني  املستثمر  جذب  أجل  من 
خدمات  مصانع  فكرة  أن  وأعتقد  املشترك، 
واألفضل،  األسرع  هي  الكهربائية  السيارات 
كونها نافذة للدخول إلى عالم مستقبل السيارات 
نؤكد أن دخولنا ليس من املستحيالت السبع إال 

عند الكسالى واملتشائمني فقط ...
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

سيارات عربية ذكية..!!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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سيارة سيارة Gran CoupeGran Coupe اجلديدة اجلديدة
BMWBMW  من الفئة من الفئة ٨٨

مازيراتي تطلق سلسلة (رويال)مازيراتي تطلق سلسلة (رويال)
اخلاصة بأناقة أكثراخلاصة بأناقة أكثر

السيارات الوطنية تكشف عن عروض السيارات الوطنية تكشف عن عروض 
العام اجلديد على موديالت مازدا الفاخرةالعام اجلديد على موديالت مازدا الفاخرة

عبداهللا عبدالغني تفتتح مركز اخلور للخدمة السريعةعبداهللا عبدالغني تفتتح مركز اخلور للخدمة السريعة
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السعر يبدأ من

57,900 ر.ق

السعر يبدأ من

67,900 ر.ق

 شهدت Bentley Motors ارتفاعاً في مبيعاتها 
بنسبة ٥ باملئة خالل العام ٢٠١٩، حيث ساعدت 
املتمّيــزة  اجلديــدة  الطــرازات  مــن  مجموعــة 
بتحفيــز أعداد متزايدة من العمالء حول العالم 
لشــراء مركبــات العالمــة التجاريــة البريطانيــة 
العريقة. وقامت الشركة ببيع ١١,٠٠٦ سيارات، 
علــى  الســابعة  الســنة  بكونهــا   ٢٠١٩ متّيــز  مــع 
التوالــي التي تتمّكن فيها Bentley من بيع أكثر 

من ١٠,٠٠٠ سيارة.
ومــن أبــرز عوامــل جنــاح الشــركة كان إطــالق 
العديــد مــن الطــرازات اجلديــدة الرائعــة، والتي 
املســتوى  علــى  األفضــل  التوافــر  مــع  تزامنــت 
الدولــي لباقــي الطــرازات الشــهيرة، وباألخــص 
 .Bentayga Vو٨  Continental GT W١٢
 Continental GT علــى  الطلــب  ارتفــع  وقــد 
بفضــل طــرح محــّرك V٨ عالــي األداء لطــرازي 
مركبــة  شــهدت  كمــا   .Convertibleو  Coupe

فــوق  الســير  علــى  القــادرة  الرائــدة   Bentayga
مختلــف الــدروب طلبــاً قويــاً وســّجلت مبيعــات 
 Designو Speed قياســية، مــع تعزيز طــرازات
Series اجلديــدة ملســتويات الفخامــة التي تتمّتع 
متعــّددة  الرياضيــة  املركبــة  هــذه  أساســاً  بهــا 
إنتــاج  مت  كمــا  الفخمــة.   (SUV) االســتعماالت 
مــن  وذلــك  محــدود  بإصــدار  طــرازات  ثــالث 
 Bentley التابــع لشــركة Mulliner ِقبَــل قســم
واملتخّصــص بتصنيــع الســيارات وفــق الطلبــات 

اخلاّصة، وقد جرى بيعها كّلها بشكل سريع.
وكانــت Continental GT مــن Bentley التــي 
تُعــّد الســيارة الفاخــرة عاليــة األداء األرقــى فــي 
العالمــة  لــدى  مبيعــاً  األفضــل  الطــراز  العالــم، 
املبيعــات  ارتفعــت  حيــث   ،٢٠١٩ فــي  التجاريــة 
بنســبة ٥٤ باملئة مقارنة مع الســنة التي ســبقتها. 
 Bentayga وفــي الوقت ذاته، شــهدت مبيعــات
منــواً أيضــاً وذلــك بنســبة ١٨ باملئــة. حــول هــذا، 

قال أدريان هوملارك، الرئيس واملدير التنفيذي 
لشــركة Bentley Motors: «كانــت ٢٠١٩ ســنة 
اســتثنائية لشــركة Bentley لعــّدة أســباب. فقــد 
وصلــت مبيعاتنــا إلــى أكثر مــن ١١,٠٠٠ مركبة 
وذلك للمّرة الرابعة في تاريخنا الذي ميتد ملئة 
ســنة، إضافة إلى إنها الســنة السابعة على التوالي 
التــي تزيــد فيهــا مبيعــات التجزئة عــن ١٠,٠٠٠ 
مركبــة. وهــذه النتائــج تعود بشــكل أساســي إلى 
مســتويات الطلــب العالية في كافــة املناطق، إلى 
 Continental جانــب اإلطــالق الناجــح لســيارة
طــرح  وكذلــك  املكشــوفة،   GT Convertible
خمــس إصــدارات متشــّقة منها ونســخ محدودة 

خالل السنة.»
وأضاف: «من املمّيز فعالً أن يكون هذا اإلجناز 
لطــراز  مبيعــات  أي  بــدون  حتّقــق  قــد  البــارز 
بنحــو ٢٠  Flying Spur الــذي ســاهم تاريخيــاً 

باملئة من مبيعاتنا السنوية.

طرازات طرازات BentleyBentley اجلديدة تساعد  اجلديدة تساعد 
بتعزيز منو املبيعات الدوليةبتعزيز منو املبيعات الدولية

دوماسكو حتقق رقم قياسي دوماسكو حتقق رقم قياسي 
جديد في مبيعات سيارات فولفوجديد في مبيعات سيارات فولفو

تواصــــل اجنازاتهــــا مببيعـــات غيـــر مسبوقــة ...تواصــــل اجنازاتهــــا مببيعـــات غيـــر مسبوقــة ...

التســويق  خلدمــات  الدوحــة  شــركة  أعلنــت 
(دوماســكو)، املــوزع احلصــري لســيارات فولفــو فــي 
قطــر، أن شــركة فولفــو للســيارات قــد ســجلت رقم 
مبيعــات عاملــي جديــد فــي العــام ٢٠١٩ هــو الســادس 
علــى التوالــي، محطمــة الرقم املســجل ســابقا والبالغ 
الــذي  تاريخهــا  فــي  مــرة  ألول  ســيارة   ٧٠٠,٠٠٠
يبلــغ ٩٣ عاًمــا. واعلنــت الشــركة عــن مبيعــات بلغــت 
٧٠٥,٤٥٢ ســيارة فــي العــام ٢٠١٩، بزيــادة قدرهــا 
٩٫٨ فــي املئــة مقارنة بالعام ٢٠١٨، متجاوزًة الســوق 

اإلجمالية في جميع املناطق.

وقال فيصل شــريف، املدير اإلداري في دوماســكو: 
«نحــن فخــورون جــًدا بســجل مبيعــات فولفــو غيــر 
املســبوق لعــام ٢٠١٩ وجناحهــا املتواصــل فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. وقــد كانــت للســوق القطري مســاهمة 
اكيــدة فــي حتقيــق هــذا اإلجنــاز وذلــك مــن خــالل 
زيــادة املبيعات وردود الفعل اإليجابية التي تلقيناها 
مــن عمالئنــا املخلصني. نأمل أن يكون هذا تشــجيًعا 

لسنة ناجحة أخرى مقبلة».
القــوي  الطلــب  علــى  اجلديــد  اإلجنــاز  هــذا  يرتكــز 
املســتمر على تشــكيلة فولفو للســيارات احلائزة على 

جوائز.  وكانت طرازات الدفع الرباعي الثالثة مبثابة 
األكثر جناحا حيث انها ساهمت في اكتساب الشركة 
حصتهــا فــي الســوق فــي الصــني والواليــات املتحــدة 

وأوروبا وسط ركود سوق السيارات األخرى.
مركباتهــا  علــى  قــوي  طلــب  عــن  الشــركة  وأعلنــت 
الكهربائية، ســواء من حيث املبيعات املســجلة أو في 
طلبــات البيــع بالتجزئــة. وبشــكل عــام، فقــد باعــت 
فولفــو ٤٥,٩٣٣ ســيارة مــن الطــرازات الهجينــة فــي 
العــام ٢٠١٩، بزيــادة قدرهــا ٢٢٫٩ فــي املئــة مقارنــة 
بالعــام ٢٠١٨، مســجلة بذلــك ضعــف الرقــم احملقــق 

في العام ٢٠١٧.
وتأكيــدا علــى قــوة محفظتهــا وأداء مبيعاتهــا فــي 
ســجل  فولفــو  ســيارات  جتــاوزت   ،٢٠١٩ العــام 
مبيعات العام السابق البالغ ٦٤٢,٢٥٣ سيارة، والذي 
مت حتديــده فــي العــام ٢٠١٨، أي قبــل شــهر كامــل 
تقريبًــا مــن نهايــة العام. كان شــهر ديســمبر أفضل 
شــهر مبيعات على اإلطالق، مع زيادة بنســبة ٢٣٫٤ 
فــي املئــة علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى ٧٤,٢٣٩ 

سيارة مباعة.
ال تــزال XC٦٠ الســيارة األكثــر مبيًعــا للشــركة علــى 

مســتوى العالم، تليها ســيارات XC٤٠ وXC٩٠ ، في 
حني ســاهمت طرازات ســيارات السيدان واالستايت 
في سلسلة ٩٠ و ٦٠ أيًضا في منو حجم املبيعات في 

الصني وأوروبا على التوالي.
فــي العــام ٢٠١٩، كان XC٦٠ هــو الطــراز األكثــر 
ســيارة   ٢٠٤,٩٦٥ مبيعاتــه  بلغــت  حيــث  مبيًعــا 
(١٨٧,٣٣٩ سيارة في العام ٢٠١٨)، تليها XC٤٠ بـ 
١٣٩,٨٤٧ ســيارة (٧٥,٨٢٨ سيارة في العام ٢٠١٨) 
فــي  ســيارة   ٩٤,١٨٢) ســيارة   ١٠٠,٧٢٩  XCو٩٠

العام ٢٠١٨).
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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

رافعــة  أول  «امليســان»  شــركة  أطلقــت 
لألراضي الوعرة تزن ١٢٠ طنا في سوق 
 LINK-BELT طــراز املعــدات،  تأجيــر 
مقــر  فــي  إطــالق  حفــل  فــي   ،١٢٠RT
الشــركة فــي املنطقــة الصناعية. وتدعــم 
مجموعــة اجليــده ، شــركة امليســان فــي 
الوكيــل  هــي  واجليــده  االســتحواذ،  هــذا 
قطــر. فــي   LINK-BELT لرافعــات 
وتــرأس هذا حفل كريج ســوارتز (املدير 
العــام) مــن قســم اجليــده للتأجيــر، لــي 
روي بوتا (مدير تطوير األعمال). وقال 
اإلطــالق:  بعمليــة  يتعلــق  فيمــا  ســوارتز 
«بعد دراســة تفصيلية ملتطلبات الســوق، 
ملــؤه  يتعــني  فراغــا  هنــاك  أن  أدركنــا 
فيمــا يتعلق باخليــارات املتاحة لرافعات 
األراضــي الوعرة عالية الســعة للشــركات 
املتعاقــدة في قطر. ومــن خالل إحضار 
فــي  املصنــع   ١٢٠RT  LINK-BELT
الواليــات املتحــدة، فإننا نقــوم مبلء هذا 

الفراغ“.
وجاء في بيان صادر عن إدارة مجموعة 
اجليــده: «إن قطــر تســتثمر فــي البنيــة 
األساســية العاملية املستوى من أجل خلق 

حيــث  اقتصــاد ديناميكــي وأكثــر تنوعــاً 
يلعــب القطاع اخلــاص دوراً بارزاً والذي 
تبنتــه البــالد فيمــا يتصــل بهــذه الرؤيــة 
الوطنيــة لدولة قطــر ٢٠٣٠. كما متضي 
فــي تنفيــذ مشــروع توســع  قطــر قدمــاً 
احلقــل الشــمالي الطمــوح، والــذي يعتبــر 
واحداً من أكبر مشاريع الطاقة املتكاملة 
علــى مســتوى العالــم. ومــن املرجــح أن 
قطــر  فــي  احملليــة  الصناعــات  تكتســب 
دفعــة قويــة مــن خــالل مشــروع توســع 
إحضــار  خــالل  فمــن  الشــمالي.  احلقــل 
 ، ١٢٠RT معــدات مميــزة مثــل رافعــة
تعمل مجموعة اجليده وشــركة امليســان 
ولــوازم  خدمــات  توفيــر  ضمــان  علــى 

ودعم عاملي املستوى.
  ١٢٠RT LINK-BELT حتتــوي رافعــة
لألراضي الوعرة على مخطط رفع ١٢٠ 
طنًــا بكفائــة عاليــة. ممــا يوفــر الوصــول 
إلــى مســافات بعيــدة مــن خــالل ٥ أذرع 
رئيســية يصــل طولهــا إلــى ٥٠ متــراً. كما 
أنه ســيجعل عمليات الرفع أكثر ســهولة 
غيــر  األراضــي  ذات  البنــاء  مواقــع  فــي 

املستوية.

امليسانامليسان
أول رافعــة أول رافعــة 

لألراضي الوعرة لألراضي الوعرة 
تزن تزن ١٢٠١٢٠ طنأ  طنأ 
فــي قطــرفــي قطــر
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((Plan SPlan S) كيا موتورز تعلن) كيا موتورز تعلن
لتتصدر النقلة نحو السيارات الكهربائيةلتتصدر النقلة نحو السيارات الكهربائية

أعلنت شركة «كيا موتورز» عن تفاصيل 
إلى  املتوسطة  استراتيجيتها   «Plan S»
الراسخ  للتأسيس  الساعية  طويلةاملدى 
في  السيارات  قطاع  في  ريادي  لوضع 
الكهربائي  التحول  والتيتشمل  املستقبل، 
االتصاالت  جانب  إلى  النقل،  وخدمات 

والقيادة الذاتية.
انتقال   «Plan S» استراتيجية  وتوضح 
«كيا» املبكر واجلريء من نظام أعمال 
محركات  ذات  علىالسيارات  مركز 
مركز  نظام  نحو  الداخلي  االحتراق 
على السيارات الكهربائية وحلول النقل 
لالبتكار  املتواصل  التحسني  املخصصة. 
والربحية في العالمة التجاريةاخلاصة 
 Plan» استراتيجية  سيدعم  بالشركة 
تستهدف  التي  املسارات  ثنائية   «S
االنتقالنحو السيارات الكهربائية وذاتية 

القيادة وكذلك خدمات النقل.
املالية  كيا  استراتيجية  جانب  إلى 
إبالغ  مت   ،٢٠٢٥ لعام  واالستثمارية 
املساهمني بتفاصيل «Plan S»، وكذلك 
االئتماني  التصنيف  ووكاالت  احملللني 
أقامهالرئيس  الذي  املستثمر  يوم  في 

التنفيذي للشركة في سيؤول اليوم.

كيا  تخطط   ،٢٠٢٥ العام  وبنهاية 
من  مؤلفة  كاملة  مجموعة  لتوفير 
بالبطارية.  كهربائيةتعمل  سيارة   ١١
السيارات  هذه  خالل  من  كيا  وتسعى 
تبلغ٦٫٦٪  سوقية  حصة  حتقيق  إلى 
عاملياً  الكهربائية  السيارات  سوق  من 
لزيادة  تسعى  فيما  الصني»،  «باستثناء 
حصةالسيارات الصديقة للبيئة إلى ٢٥٪ 
من مبيعاتها. وبوجود توقعات بإكتساب 
املزيد  عاملياً  الكهربائية  سوقالسيارات 
كيا  تهدف   ،٢٠٢٦ في  الزخم  من 
سنوياً،  سيارةكهربائية   ٥٠٠,٠٠٠ لبيع 
عاملياً  للبيئة  صديقة  سيارة  ومليون 

(باستثناء الصني).
كيا  ستوفر  األهداف،  هذه  جانب  وإلى 
السيارات  على  القائمة  النقل  خدمات 
األعمال  منوذج  من  الكهربائيةكجزء 
املشاكل  حل  على  لتساعد  بها،  اخلاص 
الضارة  مثالالنبعاثات  املدن  في  العاملية 
املبنية  السيارات  سوق  وفي  بالبيئة. 
يُتوقعأن  التي   ،«PBV» الطلب  حسب 
السيارات  مشاركة  مشاريع  باتساع  تنمو 
والتجارة اإللكترونية، ستضمن الشركة 

التمتعبقدرة تنافسية كبيرة.

استثمار «كيا   «Plan S» وستشهد هذا 
موتورز» مبلغاً إجمالياً يبلغ ٢٩ تريليون 
أمريكي»  دوالر  مليار   ٢٥» وونكوري 
وضع  لتأسيس   ٢٠٢٥ عام  بنهاية 
للسيارات  التحواللكهربائي  في  ريادي 
هذه  بنهاية  الشركة.  أعمال  وتنويع 
الفترة، تستهدف «كيا موتورز» حتقيق 
هامش ربحية يبلغ ٦٪ ومعدل عائدات 
 ٪١٠٫٦ يبلغ  املساهمني  حقوق  على 
القيمة  وزيادة  الالزم  املال  لضمانرأس 
ألقصى  املساهمون  عليها  يحصل  التي 

حٍد ممكن.
موتورز»  «كيا  شركة  رئيس  وقال 
بارك:  وو  هان  التنفيذي  ورئيسها 
بتغييرات  قطاعالسيارات  مير  «فيما 
لشركة  األنسب  الوقت  هو  اليوم  عاصفة، 
جذرياً  مننفسها  تغير  كي  موتورز’  ’كيا 
على  قائمة  عاملية  شركة  إلى  وتتحول 
قيمة  تقدم  التي  االبتكارات  ريادة 
عاليةللزبائن. ستعتمد ’كيا موتورز’ على 
االبتكار بشكل نشط كي تواجه التحديات 
الفرص  من  وتستفيد  املقبلة،وحتدد 

اجلديد لتدفع مسيرة الشركة قدماً».
وأضاف بارك أن «Plan S» عبارة عن 

خارطة طريق جسورة وجريئة للتحّول 
املستقبل،  في  كيا  سيصيبأعمال  الذي 
السيارات  دعامتي  على  وتستند 
الكهربائية وخدمات النقل. توجهنا هو 
وكيا  أولوياتنا،  رأس  على  العمالء  وضع 
عالمتهاالتجارية  في  االبتكار  ستجدد 
وخدمات  منتجات  تطوير  خالل  من 

توفر جتارب جديدة للعمالء».
 Plan» لـ  رئيسيان  هدفان  وهناك 
ريادة   (١) على  كيا  ستركز  حيث   ،«S
توسيع  و(٢)  السياراتالكهربائية،  انتشار 
السيارات  على  القائمة  النقل  خدمات 
إلى  القيادة،إضافة  وذاتية  الكهربائية 
حسب  املبنية  السيارات  قطاع  دخول 

الطلب.
في  االبتكار  لتحقيق  الشركة  وستسعى 
هوية  ذلك  في  مبا  أقسامها،  مختلف 
الشركة،  وهوية  العالمةالتجارية، 
املستخدم،  وجتربة  التصميم،  وهوية 
كيا  كماتسعى  أخرى،  مجاالت  ضمن 
يشعروا  أن  من  العمالء  متكني  إلى 
الشركة  تطور  ويفهموا  ويختبروا 
السيارات  ريادة  نحو  كخطوةجريئة 

الكهربائية وحلول النقل.

كيا  عالمة  نظام  صياغة  حالياً  تتم 
الكشف  سيتم  والذي  اجلديد،  التجارية 
العام،  هذا  من  النصفالثاني  في  عنه 
في ظل أهداٍف واضحة. وهذا يتضمن 
عصرالسيارات  في  رائدة  تصبح  أن 
جتارية  وعالمة  الكهربائية، 
(الذين  األلفية  جيل  قبل  من  محبوبة 
التكنولوجيا  عن  وافية  ميلكومنعلومات 
واملولودين بني أوائل الثمانينات وأوائل 
التي  الفترة  احلاديوالعشرين،  القرن 
التناظري  العصر  من  االنتقال  شهدت 
ما  «مواليد  زد  واجليل  الرقمي»  إلى 
والذين  التسعينات  عقد  منتصف  بعد 
رقمية  بيئة  في  كبير  حد  إلى  نشؤوا 
األدوات  استخدام  نحو  طبيعي  معميل 
الرقمية، ولذلك لقبهم هو «الرقميون 

األصليون»،ورمزاً للتحدي واالبتكار.
الشركة  تخطط  نفسه  الوقت  وفي 
أسهمها  حلملة  املقدمة  القيمة  لزيادة 
واحلصول على ثقةأكبر في السوق من 
عبر  لتنافسيتها  املستمر  التعزيز  خالل 
القائمة،وكذلك  األعمال  في  االبتكار 
األعمال  في  الربحية  زيادة  عبر 

املستقبلية.

العطيــة للسيــارات والتجــارة الوكيــل احلصــري ...
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سيارة سيارة Gran CoupeGran Coupe اجلديدة اجلديدة
BMWBMW  من الفئة من الفئة ٨٨

تكنولوجيا الشاسيه لتوليد قدرة ديناميكية فائقة ...تكنولوجيا الشاسيه لتوليد قدرة ديناميكية فائقة ...

بأربعــة  رياضيــة  ســيارة   BMW مجموعــة  أضافــت 
 .BMW مــن اجلديــدة   ٨ الفئــة  مجموعــة  إلــى  أبــواب 
الســيارة،  جلســم  املســتقل  التصميــم  مفهــوم  وبفضــل 
ومجموعة نقل احلركة وتكنولوجيا الشاســيه املصممة 
فــإن  فائقــة،  ديناميكيــة  قــدرة  لتوليــد  مباشــر  بشــكل 
 Series Gran Coupe  ٨  BMW اجلديــدة  الســيارة 
جتســد عالمــة التفــرد الرياضــي واألناقــة ضمــن فئــة 
اجلديــد  الطــراز  انضمــام  ورغــم  الفاخــرة.  الســيارات 
 BMWو  ،Series Coupe  ٨  BMW الســيارتني  إلــى 
فــي  الثالــث  النمــوذج  لتكــون   Series Convertible ٨
مجموعــة الفئــة ٨، فإنهــا تتمتــع بشــخصية خاصة بها، 
حيــث جتمــع بــني األداء القــوي، والتصميــم الذي يتســم 
بالديناميكيــة واألناقــة، مــع زيادة املســاحة للركاب في 
املقاعــد اخللفية. كما متثل مزايا التجهيزات احلصرية 
التحكم/التشــغيل،  مجــاالت  فــي  االبتــكارات  وأحــدث 
فريــًدا  منوذًجــا  واالتصــال  الســائق  مســاعدة  وأنظمــة 
 BMW فــي مجــال الفخامــة والعصريــة. وتعــد ســيارة
الوحيــد  النمــوذج  اجلديــدة   Series Gran Coupe  ٨
الســيارة  مــن  مباشــرة  اســتلهمت  والتــي  فئتهــا  ضمــن 
الديناميكيــة،  قدراتهــا  وبفضــل  ببابــني.  الرياضيــة 
وقاعــدة العجــالت األطــول، وإعدادات الهيــكل اخلاصة 
بالطراز، والتوازن العالي ما بني األداء الرياضي وراحة 
الــركاب، فإنهــا تضمــن مســتويات عاليــة مــن القيــادة 
العملية اليومية، وقطع املســافات الطويلة. توفر شــركة 

طــراز  وهــم:  منوذجــني  لعمالئهــا  للســيارات  الفــردان 
BMW M٨٥٠i xDrive Gran Coupe يعتمــد علــى 
محــرك ثمانــي األســطوانات علــى شــكل V ينتــج ٣٩٠ 
 ٨٤٠i xDrive BMW  كيلــوواط/٥٣٠ حصــان. وطــراز
أســطوانات  بســت  مــزود  مبحــرك    Gran Coupe
عالــي الــدوران ينتــج قــوة بحــد أقصــى قــدره ٢٥٠ كيلو 

واط/٣٤٠ حصان.
خصائص رياضية حصرية، وجاذبية فردية.

بدقــة،  املصممــة  املمتــدة  والســطوح  اخلطــوط  تســاهم 
والتي متثل األســاس الــذي يقوم عليه التصميم اجلديد 
لعالمــة BMW، فــي إبــراز التصميم اخلارجي لســيارة 
BMW ٨ Series Gran Coupe اجلديــدة وتســاعده 
علــى حتقيــق توازن فريد ما بــني الديناميكية واألناقة. 
مت العمل على تطوير مفهوم سيارة الكوبيه ذات األبواب 
األربعــة. وتعبر الواجهة األماميــة العريضة واملنخفضة 
عن الطابع الرياضي للســيارة. كما استخدمت مصابيح 
الضــوء  أمــا  القياســي.  التصميــم  ضمــن   LED أماميــة
فينتــج   BMW مــن   Selective Beam االختيــاري 
شــعاًعا طويل املدى يصل حتى قرابة ٦٠٠ متر. كما أن 
ألقواس العجالت ذات التصميم القوي وعرض السيارة 
أيًضــا دور مميــز فــي حتديــد شــكل النهايــة اخللفيــة. 
وتعطــي اخلطــوط األفقيــة وتفاصيــل الســطح املنحوتــة 
للجــزء اخللفــي مــن الســيارة مظهــًرا واســًعا وخفيًفــا. 
متتد مجموعات اإلضاءة اخللفية LED ذات التصميم 

النحيف إلى عمق األجنحة. كما تتوضع مواســير العادم 
املزدوجة على جانبي القسم السفلي من املئزر اخللفي.

التصميــم الداخلي: الديناميكية والفخامة في انســجام 
تام

 Series Gran Coupe ٨ BMW تبــرز فخامــة ســيارة
اجلديــدة مــن خــالل تصميمهــا الداخلــي أيًضــا. كمــا أن 
جتربــة القيادة تركز على أعلى مســتويات الديناميكية 
والفخامــة. ويوفــر الطــول اإلضافــي لقاعــدة العجــالت 
وفتحــات األبــواب ذات احلجــم الكبير للركاب مســاحة 
خلفية أكبر غير مســبوقة بالنســبة لســيارات كوبيه من 

BMW
الديناميكية الهوائية األمثل، والوزن األخف

مت تعزيــز اخلصائــص الديناميكيــة الهوائية في ســيارة 
BMW ٨ Series Gran Coupe اجلديــدة مــن خــالل 
مجموعــة مــن املزايــا املتنوعــة، مثــل الهيــكل الداخلــي 
مداخــل  بشــفرات  والتحكــم  تقريبًــا،  بالكامــل  املغلــق 
اخلارجيــة  املــرآة  وقواعــد  الهوائيــة،  والســتائر  الهــواء، 
للمــواد  الذكــي  اخلليــط  يســاعد  كمــا  النحافــة.  فائقــة 
املســتخدمة فــي التوافــق مــا بــني احلاجــة إلــى صالبــة 

اجلسم وتقليل الوزن في الوقت ذاته. 
 ،Steptronic Sport ســرعات  بثمــان  حركــة  ناقــل 

BMW xDrive ونظام الدفع الرباعي
بثمــان   Steptronic Sport احلركــة  ناقــل  يرتبــط 
ســرعات، وتكــون مفاتيــح تغيير الســرعات علــى املقود 

تغييــر  مــن  الســائق  ليتمكــن  القياســي،  التصميــم  فــي 
التــروس يدويًــا. كمــا تتضمن الســيارة أحــدث جيل من 
نظــام الدفــع الرباعــي الذكــي BMW xDrive والــذي 
يضمــن توجيــه قــوة دفــع الســيارة علــى الطريــق بأعلــى 
مســتوى من الديناميكية واألمان. ويوفر إعداد النظام 
الــذي ينحــاز للدفــع اخللفــي مرونــة فائقــة ودقــة فــي 

مختلف الظروف الديناميكية. 
الشاســيه: كفــاءة عاليــة ومزايــا فريــدة تتنــوع مــا بــني 

التعامل الديناميكي والراحة في املسافات البعيدة
تعد املزايا االستثنائية التي تشمل القوة والسرعة واألداء 
 Series Gran Coupe ٨ BMW فــي شاســيه الســيارة
واعتمــاد  عليهــا  يقــوم  التــي  التصميــم  ملبــادئ  نتاًجــا 
 BMW اإلعدادات احملسنة بناًء على جتربة السباق في
 Gran وتعــد قاعــدة العجــالت في ســيارة .M GmbH
Coupe أطــول مبقــدار ٢٠١ مليمتــر مقارنــة بســيارات 
Coupe األخــرى فــي الفئــة. وهذا يعزز راحــة الركوب 
مــن خــالل متكــني ضبــط هيــكل الســيارة دون املســاس 

باملزايا الرياضية.
أنظمــة متطورة ملســاعدة الســائق لرفع مســتوى الراحة 

واألمان
تتوفر مجموعة من األنظمة املتطورة ملســاعدة الســائق 
 BMWحيــث تنقــل عوامــل الراحــة واألمان في ســيارة
مســتويات  إلــى  اجلديــدة   Series Gran Coupe  ٨
فائقــة. وتتضمــن املواصفــات القياســية شاشــة العــرض 

العموديــة، ومســاعد القيــادة والتحذيــر مــن التصــادم 
واملشاة مع وظيفة نظام الفرامل في طرقات املدينة. 

 ،٧٫٠ BMW تشــغيل ســهل واتصال سلس: نظام تشغيل
ومساعد BMW الذكي

 Series ٨ BMW يضــم التصميــم القياســي في ســيارة
 BMW Live Cockpit اجلديدة نظام Gran Coupe
مالحــة  نظــام  مــن  يتكــون  والــذي   ،Professional
أدوات  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة  متعــددة،  ووســائط 
رقميــة عاليــة الدقــة بالكامــل خلــف املقــود مــع شاشــة 
بقيــاس قطــري قــدره ١٢٫٣ إنًشــا، وعــرض معلومــات 
 ٧٫٠ BMW بقياس ١٠٫٢٥ إنًشــا. ويتميز نظام التشــغيل
اجلديد بوظائف رقمية حديثة صممت خصيًصا لتلبية 
للســائق  ميكــن  الســهل،  وللتشــغيل  الســائق.  متطلبــات 
 Control اللمــس  شاشــة  وظائــف  بــني  مــن  االختيــار 
Display، ونظام iDrive Controller، وأزرار املقود، 
املســاعد  يلعــب  باإلميــاء.  والتحكــم  الصوتــي  والتحكــم 
الشــخصي الذكــي مــن BMW دوًرا رئيســًيا فــي نظــام 
التشــغيل. وميكــن تنشــيط النظــام الرقمــي باســتخدام 
كلمــة «Hey BMW» ليتمكــن الســائق مــن اســتخدام 
وظائــف الســيارة. وإضافــة إلى ذلك، فــإن النظام قادر 
علــى التعلــم واكتســاب مهــارات جديــدة طــوال الوقــت. 
 BMW مــن  الذكــي  املســاعد  اســتخدام  أيًضــا  ميكــن 
لتحديــد ثالثــة أوضــاع داخــل الســيارة. وميكــن تفعيــل 

هذه األوضاع بحسب رغبة السائق.
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الند روڤر ديفندر اجلديدةالند روڤر ديفندر اجلديدة
تستعرض اتصاالتها ثنائية الشرائح اإللكترونيةتستعرض اتصاالتها ثنائية الشرائح اإللكترونية

الذكاء والقوة شعارها في معرض اإللكترونيات االستهالكية الذكاء والقوة شعارها في معرض اإللكترونيات االستهالكية ٢٠٢٠٢٠٢٠ ... ...

عرضهــا  عــن  روفــر  والنــد  جاكــوار  عالمــة  أعلنــت 
سيارتا الند روڤر ديفندر اتصاالتهما ثنائيةالشرائح 
اإللكترونيــات  «معــرض  فــي  اإللكترونيــة 
االســتهالكية» (CES) ٢٠٢٠ في السفيغاس، والذي 

يعتبر املعرض األكبر من نوعه في العالم.
وديفندر اجلديدة هي أول سيارة مزودة بجهازي 
مــودم لشــبكة LTE من أجــل اتصاالتأفضل، فيما 
تتميــز شاشــة اللمــس املعلوماتيــة اجلديــدة «بيفــي 
روڤــر»  «جاكوارالنــد  مــن   (Pivi Pro) بــرو» 
بتصميم رائد في عالم السيارات، إضافة لتزويدها 
بأجــزاء إلكترونيــة مماثلةللمســتخدمة في أحدث 

الهواتف الذكية.
ويتيح نظام «بيفي برو» احلدسي سريع االستجابة 
للمســتخدمني االســتفادة بشــكل كاملمــن تكنولوجيا 
 (Softwate Over The Air) البرمجيــات املتصلــة

في ديفندر اجلديدة، دونالتخفيض من قدرتها على 
االتصــال مبختلف التطبيقات أثناء احلركة. وبفضل 
املودماخلاص بشــبكة LTE والشــريحة اإللكترونية 
تكنولوجياالبرمجيــات  تســتطيع  لهــا،  املخصصــان 
علــى  التأثيــر  دون  اخللفيــة،  فــي  العمــل  املتصلــة 
وشــريحة  يوفرهمــودم  الــذي  اليومــي  االتصــال 
إلكترونيــة منفصلــني فــي وحدة النظــام املعلوماتي. 
يقــع نظــام «بيفــي بــرو» املتصــل واملشــغل دائمــاً فــي 
وتتيحشاشــة  اجلديــدة،  ديفنــدر  مقصــورة  قلــب 
اللمس عالية الدقة بقياس ١٠ بوصات للمستخدمني 
ذات  باســتخدام  جوانباملركبــة  مبختلــف  التحكــم 
املكونات املوجودة في أحدث الهواتف الذكية. إضافة 
إلــى ذلك،يســتطيع املســتخدمون أن يصلــوا جهازيــن 
محمولــني بالوحــدة األماميــة مــن النظاماملعلوماتي 
باســتخدام البلوتوث، بحيث يســتطيع كل من السائق 

والراكب املجاوراالستمتاع مبختلف الوظائف السلسة 
فــي الوقــت نفســه، دون حاجة أي منهمــا للتخليعلى 

اتصاله من أجل اآلخر.
وقال بيتر فيرك، مدير اتصال السيارات وتكنولوجيا 
املســتقبل فــي «جاكــوار النــد روڤر»: «بوجــود مودم 
LTE وشــريحة إلكترونيــة مخصصــني لتكنولوجيــا 
البرمجيات املتصلةوعنصرين مماثلني للتطبيقات، 
الكفيلــة  الرقميــة  بالســعة  اجلديــدة  ديفنــدر  تتمتــع 
بإبقاءاملســتخدمني علــى اتصــال دائــم، مــع حتديــث 
البرمجيــات واحلصول علــى الترفيه في كالألوقات 
وفي أي مكان في العالم. ميكننا تشبيه هذا التصميم 
بالدمــاغ البشــري، كل نصفلديــه اتصاالتــه اخلاصــة 
بــه فــي ســبيل احلصول علــى خدمــات ال منافس لها 
دون انقطــاع. ومثــل الدمــاغ، إحــدى اجلهتني تعتني 
املتصلــة،  البرمجيــات  مثــل  املنطقيــة،  بالعمليــات 

فيماتعتني األخرى باملهام اإلبداعية».
خاصــة  ببطاريــة  مــزود  بــرو»  «بيفــي  ونظــام 
وقــادراً  دائمــاً  مشــغالً  النظــام  يظــل  بحيــث  بــه، 
علىاالســتجابة بشــكل فوري عند تشــغيله. وكنتيجة 
لذلــك، نظــام املالحــة جاهز دائمــاً الســتقبالوجهات 
جديــدة منــذ اللحظــة التــي يجلــس فيهــا الســائق فــي 
الســائقون  كمايســتطيع  تأخيــر.  وبــدون  الســيارة، 
البرامــج  مــن  نســخة  أحــدث  علــى  دائمــاً  احلصــول 
املختلفة – مبا في ذلكخرائط نظام املالحة – بدون 
احلاجة إلى زيارة الوكيل للحصول على التحديثات.

ديفنــدر  ســيارات  أول  أن  روڤــر  النــد  أكــدت  كمــا 
البرمجياتاملتصلــة  تكنولوجيــا  ســتحتوي  اجلديــدة 
بسعة أكبر مما أعلنت عنه مسبقاً، حيث أعلنت الند 
روڤــر عنــد إطــالق الســيارة فيمعــرض فرانكفــورت 
للســيارات فــي ســبتمبر املاضــي أن ١٤ عنصر حتكم 

إلكترونياً ســيكونقادراً على اســتقبال التحديثات عن 
بعــد، ولكــن أول الســيارات املنتجــة ســتحتوي علــى 
١٦ وحــدة حتكــم قــادرة علــى اســتقبال التحديثــات 
باســتخدام تكنولوجيــا البرمجيــات املتصلــة. ويعتقد 
البرامــج  حتديــث  فكــرة  أن  روڤــر  النــد  مهندســو 
عند الوكيل ســتصبح جزءاً من املاضيبالنســبة ملالكي 
سيارة ديفندر قبل نهاية عام ٢٠٢١، حيث ستضاف 
ليرتفــع  املتصلــة،  إلىالبرمجيــات  جديــدة  عناصــر 
وستســتعرض   .٤٥ مــن  أكثــر  إلــى   ١٦ مــن  عددهــا 
النــد روڤــر تكنولوجيــا «بيفــي بــرو» املتقدمــة فــي 
فــي   (CES) اإللكترونياتاالســتهالكية»  «معــرض 
 ١١٠ طــرازي  حضــور  خــالل  مــن  فيغــاس،  الس 
و٩٠ مــن ديفندراجلديــدة فــي جناحــي «كوالكــوم» 
و»بالكبيــري»   (٥٦٠٦ الشــمالية،  القاعــة   ،LVCC)

(LVCC،القاعة الشمالية، ٧٥١٥) على التوالي.
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مازيراتي تطلق سلسلة (رويال)مازيراتي تطلق سلسلة (رويال)
اخلاصة بأناقة أكثراخلاصة بأناقة أكثر

جتسيـــد عصـــري إلرث عريــــقجتسيـــد عصـــري إلرث عريــــق

 قــد يتمّثــل اجلمــال فــي قطعــة مجوهــرات أو 
لوحــة فنيــة أو منظر طبيعي خالفاً لألناقة التي 
ال تنحصر فقط في املظهر، وإمنا قد تتجلى في 
حركــة مــا أو تعبير أو حتــى محادثة. باختصار، 
ســيارة  مــن  ومــا  احلركــة،  جمــال  هــي  األناقــة 
التــي  ”مازيراتــي“  مــن  أكثــر  بأناقــة  تتحــرك 

جتسد التعبير األمثل عن اجلمال الديناميكي.
متيــزت «مازيراتــي» على مــر تاريخهــا بابتكار 
طــرازات فريــدة وسالســل حصريــة؛ ومن بينها 
نســخة «رويال» ١٩٨٦ مــن اجليل الثالث لطراز 
«كواتروبورتــي»، وهــي ســيارة أعيــد تصميمهــا 
باللونــني األخضــر واألزرق مــع مقصورة داخلية 
محّســنة، ومقاعــد جلديــة ناعمــة، وتطعيمــات 
وأغطيــة  العــدادات  لوحــة  فــي  واســعة  خشــبية 

رويــال»  «كواتروبورتــي  ومتتعــت  األبــواب. 
مبحرك قوي ثماني األســطوانات ســعة ٤,٩ ليتر 
ميدهــا بقــوة ٣٠٠ حصان، واقتصر إنتاجها على 

٥١ سيارة فقط.
العريــق  إرثهــا  تســتحضر «مازيراتــي»  واليــوم، 
عبــر إطــالق سلســلة خاصــة حتمل االســم نفســه 
عبــر جميع الطــرازات املزودة مبحرك سداســي 
االسطوانات ضمن تشكيلة «مازيراتي“ احلالية: 
حيــث ســيتم إنتــاج ١٠٠ ســيارة ”كواتروبورتــي“ 

و“ليفانتــي“ و“جيبلــي“ مــن سلســلة «رويــال» 
االســطوانات  سداســية  البنزيــن  محــركات  مــع 

بقوة ٣٥٠ و٤٣٠ حصاناً وسعة ٣ ليتر.
وتتوفــر سلســلة رويال اجلديــدة بلونني فريدين 
واألخضــر   (Blu Royale) امللكــي  األزرق  همــا 
امللكــي (Verde Royale). واســتكماالً ملظهرهــا 
اخلارجــي األنيــق، مت تزويــد «ليفانتــي رويــال» 
بجنوط «أنتيو» قياس ٢١ بوصة باللون الفحمي 
اللّمــاع، وجنــوط ”تيتانيــوم“ باللــون نفســه فــي 
ســيارات «جيبلــي» و»كواتروبورتي“؛ وجميعها 
مصممــة خصيصــاً لهــذه السلســلة، وتترافــق مع 

ضواغط مكابح فضية اللون.
وتتوفــر تصميمــات «رويــال» الداخليــة - والتــي 
تســتند إلــى تشــطيبات ”جــران لوســو“ - بنســيج 
اجللــد ”زينيــا بيلــي تيســوتا“ بنــي اللــون، أو جلد 
«بينــو فيــوري“ باللونني األســود / البنــي. ويعتبر 
مصّنــع  جلديــاً  نســيجاً  تيســوتا»  بيلــي  «زينيــا 
خصيصاً من أجل مقصورات «مازيراتي». ومبا 
أنــه جاء وليد امتزاج رائــع بني التقاليد اإليطالية 
العريقــة والتكنولوجيــا العصريــة املبتكــرة، فقــد 
اســتخدام  عبــر  كبيــرة  ببراعــة  تصميمــه  مت 
شرائط رفيعة من جلد النابا البتكار نسيج فائق 
الفخامــة ميتــاز بخفــة الــوزن والنعومــة واملتانــة 

في آن معاً.
وتساهم اإلضافات البّراقة (مثل الشبكة املعدنية 
في «ليفانتي»، وخشــب األبنوس في «جيبلي»، 
وتشــطيبات البيانو األســود في «كواتروبورتي“) 

واللوحة التعريفية التي حتمل 
عبــارة One of ١٠٠ (للداللــة علــى أن الســيارة 
فقــط)  حصريــة  ســيارة   ١٠٠ مــن  واحــدة  هــي 
املزيــد مــن اجلمال على املقصــورة الداخلية التي 
تضــم كذلــك نظــام الصــوت املتطــور ”بــاور أنــد 
ويلكنز“، وفتحة سقف كهربائية، وزجاج قامت 

لضمان اخلصوصية.
ومتتــاز سلســلة «رويــال» اخلاصة بطيف واســع 
من التجهيزات مع توفير حزم «الطقس البارد» 
كمزايــا  الســائق“  و“مســاعدة  و»برمييــوم» 
قياســية. وســواًء كان الســائق يتجــول فــي شــوارع 
املدينــة أو يقــود ســيارته فــي جولــة طويلــة عبــر 
الطبيعة، ســتمنحه «مازيراتي» أعلى مستويات 
الطرقــات.  علــى  والســالمة  والفخامــة  األداء 
وتنطوي ســيارات «ليفانتــي» و“كواتروبروتي“ 
و“جيبلي“ من سلســلة «رويال» على مجموعة 
املتطــورة  الســائق  مســاعدة  أنظمــة  مــن  شــاملة 
الطريــق  مخاطــر  جلميــع  االســتجابة  لضمــان 
الســائق  وســالمة  راحــة  وتعزيــز  احملتملــة 

«مازيراتــي»،  ســيارات  وكباقــي  والــركاب. 
تضــم سلســلة «رويــال» اخلاصــة وحــدة شاشــة 
وهــي   ،+MTC)) باللمــس  للتحكــم  مازيراتــي 
نظــام شاشــة ملس ســهل االســتخدام بقيــاس ٨,٤ 
بوصــة يتوســط لوحــة العــدادات. وتتحكــم هــذه 
الوحدة بجميع وظائف السيارة الرئيسية مبا في 
ذلــك تدفئــة املقعــد األمامــي، والتهوئــة، وتدفئة 
الشمســية  الســتارة  وتشــغيل  القيــادة،  عجلــة 
الشاشــة  تعــرض  كمــا  وجــدت.  إن   - اخللفيــة 
صــور كاميــرا الرجــوع إلــى اخللــف مع إرشــادات 
لســهولة االســتخدام. ويتيــح هذا النظــام املتطور 
 Appleكذلــك وظائــف االتصــال مــع برنامجــي
CarPlay® وAndroid Auto®. أمــا بالنســبة 
ملســتخدمي «آيفون»، فيعمل نظام «Siri“ من 
«آبل» كمســاعد شــخصي يتيح لهــم تنفيذ املهام 
باســتخدام األوامر الصوتيــة. وميكن عبر أوامر 
اللغة احملكية القيام مبكاملة أو تشــغيل املوســيقى 
أو  التذكيــر  وظائــف  أو  الرســائل  اســتخدام  أو 
اإلنترنــت  تصفــح  أو  إلكترونــي  بريــد  إرســال 
وغيرها. ومع بدء طرح الدفعة األولى من هذه 
بــاب  فتــح  مت   ،٢٠٢٠ مــارس  بحلــول  الســيارات 
التقــدم بطلب شــرائها علماً أنهــا إصدار حصري 

يقتصر على ١٠٠ سيارة فقط.
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يتميز تصميم كل ســيارة كاديالك بلتلفت األنظار 
هــي   XT٦ وكاديــالك  االهتمــام.  علــى  وتســتحوذ 
تأكيــد علــى ذلــك. كروس أوفــر فخمة فيهــا ثالثة 
تذهلــك  برحابتهــا،  تفاجئــك  مقاعــد  صفــوف 
بتصميمهــا وتلبيــك بقوتها. أعلنت املناعي ، الوكيل 
احلصري لكاديالك في قطر ، أن الســيارة متاحة 
اآلن للبيــع ابتــداًء مــن «٢٢٩،٠٠٠ ريــال قطــري»، 
يرجــى مــن العمــالء االتصــال علــى اخلط الســاخن  
املعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  للحصــول   ٨٠٠١٨٠٨

وحلجز جتربة قيادة.
االهتمام بالتفاصيل هو ما مييز أي جتربة فاخرة، 
 ٢٠٢٠ XTولذلك فقد مت تصميم سيارة كاديالك ٦
بعنايــة فائقــة، لتوفير قيادة راقية ومســاحة داخلية 

مريحة تعزز جتربة القيادة في كل مرة.
املديــر  ســميث،  أنــدرو  يقــول  ذلــك،  وفــي 
كاديــالك: «تتمحــور  فــي  للتصميــم  التنفيــذي 
مــع  البســاطة،  حــول  للســيارة  الداخليــة  البيئــة 
اســتخدام مــواد فاخرة. ونحــن بذلك نريد من 
العميــل التركيــز علــى جتربــة القيــادة، جلعــل 
كل رحلــة علــى منت هذه الســيارة اجلديدة كلًيا 

رائعة واستثنائية بكل املعايير».
وتكمــن بعــض التفاصيــل التصميميــة التــي متيز 
ســيارة XT٦ فــي مقدمتهــا ومركزها، كلمســات 
 Premium الديكــور اخلشــبية الفريدة فــي طراز
ملســات  فــي  املســتخدم  النســيج  ودقــة   ،Luxury
 .Sport XTألياف الكربون املوجودة في طراز ٦
كما يظهر أسلوب حياكة الطّية الفرنسية الفاخر 
ثقــوب  وتعكــس  املقصــورة،  أنحــاء  جميــع  فــي 
التهوية املوجودة في املقاعد األمامية شكل شعار 
كاديالك. وتســتمر التفاصيل الدقيقة في صميم 
القــدرات العمليــة لســيارة XT٦، حيــث أنهــا تأتي 
علــى شــكل مزيــج يجمع بــني التصميــم املدروس 
واحللول الهندسية الذكية لتعزيز مرونة السيارة 

وحتســيناتها ومزايــا الراحة فيهــا. ويضيف جون 
«تعّبــر   :XT٦ ســيارة  مهندســي  كبيــر  بلونــكا، 
تفاصيــل XT٦ املدروســة بعنايــة عن نفســها كلما 
طالــت جتربــة اقتناء الســيارة. ونحــن نهدف من 
خــالل تقــدمي هــذه الســيارة إلى تلبيــة احتياجات 
عمالئنا في جتربة ركوب راقية وجذابة، تقترن 
مــع جتربــة تصميــم داخلــي يوفــر مكانًــا مفعًمــا 
بالراحــة يتمتــع بقــدرات اتصــال مميــزة ومرونة 

عالية توفرها ثالثة صفوف من املقاعد».
بالرقائــق  تــزدان  التــي  األبعــاد  علــى  يركــز  تصميــم 

املعدنية
يقــع الشــبك األمامــي لســيارة XT٦ على خــط الواجهة 
متاماً ليتناغم بسالســة مع شــكل الســيارة ومظهرها. 

علــى  بقدرتــه   Premium Luxury طــراز  ويتميــز 
التعامــل مــع ظــروف الطــرق الصعبــة، مــع تشــطيبات 
المعة للشــبك األمامي مت تصميمها باســتخدام نظام 
عملية ختم الرقائق املعدنية الســاخنة. ومتت معاجلة 
التشــطيبات القائمــة علــى الرقائق املعدنيــة بطالء واٍق 

ملنحها استدامة أطول وسهولة أكبر في التنظيف.
سبويلر أنيق وعملي

بسالســة  العمليــة  والقــدرات  األنيــق  املظهــر  يندمــج 
فائقة في الســبويلر اخللفي لســيارة XT٦. ورغم أن 
دوره الرئيسي يتمثل في تعزيز الكفاءة الديناميكية 
الهوائيــة للســيارة، إال أنــه يضم أيًضا ماســحة وبخاخ 
ذكــي،  بأســلوب  اخللفيــة  النافــذة  لزجــاج  ميــاه 
تأتــي  التــي  اخللفيــة  الرؤيــة  كاميــرا  إلــى  باإلضافــة 

كميــزة اختياريــة. ومت إخفــاء جميــع تلــك اإلضافات 
العملية بشــكل رائع أســفل احلافة اخللفية للسبويلر، 
ملنــح الســيارة مظهــًرا أكثــر سالســة ورؤيــة خلفيــًة 

خالية من العوائق.
عدســات  علــى  النافــرة  احلمايــة  طبقــة  وتســاعد 
الكاميــرا اخللفيــة فــي ســيارة XT٦ علــى مقاومــة 
الوحل والثلوج والبقع، األمر الذي يعد مفيًدا جًدا في 

كل مرة متطر السماء أو تتساقط الثلوج.
رؤية واضحة، في الليل أو النهار

تتمتــع ســيارة XT٦ بتقنيــات تســاعد بتوفيــر رؤيــة 
كاميــرا  نظــام  يوفــر  حيــث  عوائــق،  دون  واضحــة 
الرؤيــة احمليطيــة الذي يأتــي كميزةاختياريــة، رؤية 
شــبيهة برؤيــة الطائر، مما يجعل مــن املناورات في 

األزقــة الضيقــة وجتــاوز العقبات أمًرا ســهًال. وتوفر 
الكاميــرا اخللفيةالتــي تأتــي كميــزة اختياريــة أيًضــا، 
شاشــة رقميــة تزيــل العوائــق التــي ميكــن أن حتجب 
ركاب  مثــل  التقليديــة،  اخللفيــة  املــرآة  فــي  الرؤيــة 
املقاعــد اخللفيــة أو مســاند الــرأس أو بنيــة الســيارة 
نفســها. ومت تصميم نظام الرؤية الليلية االختياري، 
الظــالم  فــي  الرؤيــة  بالقدرةعلــى  الســائق  لتزويــد 
بتقنية األشعة حتت احلمراء للمنطقة الواقعة خارج 
نطــاق إضــاءة املصابيــح األماميــة، حيــث يوفــر هــذا 
النظــام تنبيهــات عندمــا يكتشــف مشــاة أو حيوانــات 
كبيــرة احلجــم. ويوفــر النظــام تنبيهــات إضافيــة إذا 
كانت سيارة XT٦ تقترب من مشاة بسرعة كبيرة، 

مما يتيح للسائق مزيًدا من الوقت لالستجابة.
مكان لكل شيء

األول  املقاعــد  صــف  فــي  املركــزي  الكونســول  يوفــر 
ومبطنــة  جيــدة  تخزيــن  XT٦مســاحة  لســيارة 
ومضاءة مع حجرة مخصصة للهاتف وقدرة شحن 
الســلكي كميــزة قياســية، وعلبــة مقســمة للعمــالت 
أغطيــة  ذات  أكــواب  وحامــالت  املعدنيــة،  النقديــة 
قابلــة للســحب. أمــا في صــف املقاعد الثانــي، فيوجد 
كونســول خلفي مطــوي، ينزلق على قضبان معدنية 
الســتخدامه بشــكل ســلس ولتوفيــر مســاحة تخزين 
مالئمــة. بينمــا يتميز صف املقاعــد الثالث بحامالت 
أكــواب فرديــة، وحجــرات لتخزيــن الهواتــف النقالة 
للراكبــني فــي اخللــف. كمــا تأتــي منطقــة احلمولــة 
اخللفية مزودة بحجرات تخزين حتتية ذات غطاء 
ذكــي، يبقــى مفتوًحــا بــأي وضعيــة يختارهــا الســائق 
وفي أي زاوية يريدها لتوفير سعة حمولة إضافية، 
وســهولة فــي التحميــل، وتتمتــع حجــرات التخزيــن 
هــذه بتفاصيــل أنيقــة ومدروســة مع قــدرات عملية 
ووظائــف ال ُحتصــى. وتعتبــر احلجــرة املغطــاة فــي 
أرضيــة منطقــة احلمولــة فــي ســيارة XT٦ مثاليــة 

إلخفاء األشياء بعيًدا عن األنظار

ســت ميــزات دقيقــة متيــزســت ميــزات دقيقــة متيــز

كاديالك كاديالك XT٦XT٦ اجلديدة كليا اجلديدة كليا
بثالثــة صفــوف مــن املقاعــدبثالثــة صفــوف مــن املقاعــد

الدقــة فـــي التفاصيـــل ...
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املــوزع  وإخوانــه،  عبدالغنــي  عبــداهللا  شــركة  إفتتحــت 
قطــر،  دولــة  فــي  ولكــزس  تويوتــا  لســيارات  احلصــري 
مركز اخلور للخدمة الســريعة اجلديد بحضور الدكتور 
إدارة  مجلــس  رئيــس  عبدالغنــي،  آل  عبدالغنــي  ناصــر 
شــركة عبــداهللا عبدالغنــي وإخوانــه كمــا تشــرف احلفــل 
بحضــور الضيــوف الكــرام ممثلــي شــركة تويوتــا موتــور 
كوربوريشــن اليابان بقيادة الســيد تاكايوكي كاننو  املدير 
العــام لشــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــنا واملســؤول عــن 
مبادرة العمالء (األفضل في املدينة )، والسيد يوشيوكي 
كويكــي املديــر العــام  ملكتــب التمثيــل اإلقليمــي لشــركة 
تويوتا موتور كوربوريشــن بالبحرين والســيد ماسايوكي 
التمثيــل  ملكتــب  امليدانيــة،  العمليــات  مديــر  فوكومــوري 
اإلقليمــي لشــركة تويوتــا موتور كوربوريشــن بالبحرين. 
ولكــزس  تويوتــا  عمــالء  الســادة  أيًضــا  اإلفتتــاج  وحضــر 
عبــداهللا  بشــركة  العليــا  اإلدارة  فريــق  إلــى  باإلضافــة 
مرجــان،  كــي  أر  الســيد  برئاســة  وإخوانــه  عبدالغنــي 
الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة والســيد كمال احلــاج - مدير 

االدارة العامة-خدمة ما بعد البيع.
مت إنشــاء املوقــع اجلديــد مبــا يتماشــى مــع إلتــزام شــركة 
عبــداهللا عبدالغنــي وإخوانــه بتقــدمي أعلــى مســتوى من 
اإلفتتــاح  وبهــذا  لعمالئهــا.  والراحــة  واخلدمــة  اجلــودة 
األخي، ســتتمكن شــركة عبداهللا عبدالغني وإخوانه من 
تلبيــة متطلبــات الصيانــة لعمالئهــا الذيــن يعيشــون فــي 
مناطــق اخلــور واملناطــق القريبة مثل مناطق سميســمة 
مركــز  يحتــوي  والرويــس.  والذخيــرة  لفــان  ورأس 
اخلدمــة اجلديــد علــى مســاحة إجمالية تبلــغ ١٢٢٢ متر 
مربع ويحتوي على ٧ مناطق عمل مع أماكن مخصصة 
لغســيل الســيارات. مت جتهيز مركز اخلدمة ألداء جميع 
اخلفيفــة  العامــة  والصيانــة  الدوريــة  الصيانــات  أنــواع 
واخلدمة الســريعة. يشــرف فريق الصيانة الذي يرأســه 
الســيد موثوســامي تشــينابان - مدير أول قســم اخلدمة 
اجلديــر  الصيانــة.  مواقــع  جميــع  تشــغيل  علــى  الوطنيــة 
بالذكر أنه توجد مراكز الصيانة األخرى التابعة لشركة 
عبداهللا عبدالغني وإخوانه في املنطقة الصناعية (شارع 
والوكــرة،  للبتــرول،  هامــور  أبــو  ومحطــة   ،(٦ رقــم 
ومحطــة وقــود مدينــة خليفــة، ومحطة وقــود النايف، 
ومحطــة  املطــار،  وطريــق  العزيزللبتــرول،  ومحطــة 

وقود للبترول بالشحانية والوطنية.

عبداهللا عبدالغني وإخوانه تواصل جناحاتها عبداهللا عبدالغني وإخوانه تواصل جناحاتها 
وتفتتح مركز اخلور للخدمة السريعةوتفتتح مركز اخلور للخدمة السريعة

تقدم أعلى مستوى من اجلودة واخلدمة والراحة لعمالئها

مبساحة إجمالية تبلغ مبساحة إجمالية تبلغ ١٢٢٢١٢٢٢ متر مربع خلدمة  متر مربع خلدمة ٧٧ مناطق مناطق
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رئيس مجلس اإلدارة
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التــى  ســيفيك  هونــدا  لالنيقــة  جتربــة  فــي 
حتتفــل بعامهــا األربعــني منــذ انطالقــة أول 
طرازاتها، التي تأتي اجلديد منها مبســتويات 
فئــة  فــي  واألداء  األناقــة  مــن  كليــاً  جديــدة 
الســيارات الصغيــرة. ومــع خطــوط رياضيــة 
انســيابية، ومعــدل أفضــل بني القــوة والوزن. 
الشــك أنهــا ستشــكل فرحــة عارمة لــكل من 
يقودها. كما أن اإلعجاب بســيارتك ســينتقل 
إلــى الــركاب أيضــاً، فاملقصــورة الرحبــة مــن 
تضمــن  راقيــة  مبواصفــات  تزخــر  الداخــل 
إنهــا   - والرفاهيــة  الراحــة  درجــات  أقصــى 

سيفيك اجلديدة كياً واملذهلة مبزاياها.
كانت التجربة التى اجريناها بعد ان الحظنا 
الســوق  فــي  مســبوق  غيــر  مبيعــات  بارتفــاع 
القطــري وهــذا مــا دفعنا ان جنــري التجربة  
على  األكثر شهرًة من الصانع الياباني القدير، 
عرفت دوماً بأنها تغلف كونها سيارة عملية 

وجــودة بناءها بإطار مــن احلداثة املمزوجة 
باألناقة.

الصانــع  رغبــة  عــن  العاشــر  عبراجليــل  وقــد 
للصــدف،  مجــال  أي  يتــرك  بــأال  اليابانــي 
إن كان مــن خــالل أبعــاده التــي تزايــدت أو 
تصميمــه الــذي لــم يكتفــي بتطبيــق معادلــة 
احلداثة املمزوجة باألناقة بأفضل ما يكون، 
بــل أضــاف إليهــا عامــل الرشــاقة مــن خــالل 
حتاكــي  انســيابية  بخطــوط  خارجــي  جســم 
بــل  ال  األبــواب،  الرباعيــة  الكوبيــه  ســيارات 
قــد تتفــوق علــى بعضها مــن حيــث التصميم 

الرياضي.
تصميم جديد

التوافــق  بهندســة  اجلســم  هيــكل  صمــم 
مقــاوم  جديــد  تصميــم  مــع  املتقدمــة، 
اجلالســني  حمايــة  علــى  يســاعد  للصدمــات 
قــوة  توزيــع  خــالل  مــن  الكابينــة،  وقــوام 

الصدمة األمامية على نحو متساٍو في أنحاء 
هيكل املركبة

تتابــع  اخلارجيــة،  اجلســم  خطــوط  وخلــف 
مســيرة ســيفيك االنتقاميــة طريقها لتشــمل 
تصميــم لوحــة القيــادة األنيــق والــذي يعتمــد 
مــواد ذات جــودة عاليــة (بغــض النظــر عــن 
وكأنــه  يبــدو  الــذي  العــّدادات  لوحــة  غطــاء 
فــي  مالمســته)،  عنــد  مكانــه  مــن  ســينتزع 
العاليــة  الرحابــة  فيــه  تُعتبــر  الــذي  الوقــت 
هــي العنــوان األبــرز فــي الداخل، وذلــك ألّن 
األبعــاد األكبر للجســم اخلارجي، والتي باتت 
تبلــغ ٤,٦٥٠ ملــم للطــول مقابــل ١٧٩٩  ملــم 
ملــم  و٢,٧٠٠  لالرتفــاع   ١,٤١٦ للعــرض، 
لتوفيــر  اســتغاللها  ّمت  العجــالت،  لقاعــدة 
باســتقبال  تســمح  واســعة  قيــادة  مقصــورة 
ســائق وثالثــة ركاب بــكل راحــة مــع إمكانيــة 

استيعاب راكب إضافي.

مساحة داخلية رحبة
إذا ألقيــت نظــرة علــى الســيارة مــن الداخــل، 
تعتبــر  التــي  املقصــورة،  مبســاحة  ســتنبهر 
األكثــر رحابــة في هــذه الفئة من الســيارات، 
مــع خاصيــة التحكــم األتوماتيكيــة باحلرارة 
رفيعــة  أخــرى  وخصائــص  منطقتــني،  فــي 

املستوى
أداء تفخر به

مــن  مختــارة  أنــواع  مــع  موعــد  علــى  أنــت 
اســتهالكها  فــي  والفعالــة  القويــة  احملــركات 
للوقــود. وجيــل جديــد لناقــل احلركــة املتغير 
بشــكل مســتمر(CVT) لتضمــن قــدرة أكبــر 
وأكثــر اســتجابًة لزيــادة الســرعة، أضــف إلى 
ذلــك القيــادة السلســة بفضــل عــدد منخفض 
من دورات العزم لكل دقيقة. لذا، تقدم لك 
ســيارة ســيفيك اجلديدة األداء الذي يضاهي 

مظهرها الرائع

دقة وسرعة استجابة
بأحــدث  ســيفيك  مــن  اجلديــد  الطــراز  ميتــاز 
قاعــدة ونظام تعليق فــي تاريخ هذا الطراز على 
اإلطــالق. حيــث تعمــل دعائــم ماكفيرســن مــن 
األمــام مــع تعليــق متعــدد الروابــط مــن اخللف، 
إلــى جانــب قضبــان املوازنــة األماميــة واخللفية، 
حلقات الضبط املعبئة بالسوائل للتعليق األمامي. 
والنتيجــة تتمثــل فــي توجيــه أســرع وأكثــر دقة، 
عاليــة  وجــودة  اســتجابة،  أكثــر  مــع  وســيطرة 

للقيادة كل مرة
كبح ممتاز وحتكم فائق على الطرقات

تتميــز العجــالت األربــع بأقراص مكابــح معززة 
 ،(ABS) آليــاً، مــع نظــام املكابــح املضــادة للقفــل
 ،(EBD) والنظام االلكتروني لتوزيع قوة الكبح و
وآليــة مســاندة املكابــح لضمــان قــوة اإليقــاف. و 
نظــام املســاعدة فى ثبــات الســياره VSA و نظام 

HSA املساعدة لالنطالق على املنحدرات

الراية اوتو تكتشف هوندا سيفيكالراية اوتو تكتشف هوندا سيفيك
على طرقــات دوحـــة اخليـــرعلى طرقــات دوحـــة اخليـــر

جتربة قيادة انيقة من تصميم املبدع الياباني ...
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أماطــت شــركة الســيارات الوطنيــة ، الوكيــل 
دولــة  فــي  «مــازدا»  لســيارات  احلصــري 
قطــر، اللثــام عــن عروض « العــام اجلديد» 
األكثــر إثــارة والتــي تقدمهــا علــى موديــالت 
علــى  مؤكــدة   ،«٢٠٢٠ الفاخــرة  «مــازدا 
املزايــا املتعــددة التــي متنحهــا ملشــتري كافــة 
موديــالت  فيهــا  مبــا  «مــازدا»،  موديــالت 

«مازدا ٢٠٢٠“.
مزايــا  اجلديــد»  «العــام  حملــة  وتقــدم 
القيمــة املضافــة مثــل ضمــان بــدون حتديــد 
وخدمــات  شــامل،  وتأمــني  الكيلومتــرات، 
املختــارة،  املوديــالت  علــى  إلــخ.  وتســجيل، 
التنافســية  األســعار  وذاك  هــذا  وفــوق 

واجلذابة جدا.
شــركة  عــن  ممثــل  يقــول  املناســبة  وبهــذه 
وضــع  مــع  «متاشــيا  الوطنيــة  الســيارات 
«مــازدا» كعالمــة جتارية ممتــازة في عالم 
صناعــة الســيارات والتــي تقــدم تصميمــات 
فريــدة، وتقنيــات إبداعية، وجــودة يابانية، 
وجــودة عمل، أطلقنا حملة «العام اجلديد» 
كي يســتفيد منها مشــتري ســيارات السيدان 
حتــى  يغطــي  والــذي  الرباعــي  والدفــع 

املوديالت املطروحة حديثا ٢٠٢٠.
إكــس-٥»:  «ســي  اجلديــدة  مــازدا  ســيارة 

إظهار أبعاد جديدة للقيادة
وقــد أعلنــت الســيارات الوطنيــة مؤخــرا عن 
أن ســيارة مــازدا «ســي إكــس-٥» اجلديــدة 
مطروحة اآلن للبيع في دولة قطر، لتحقق 
بذلــك حلــم شــركة مــازدا بتوفيــر ســيارات 
دفــع رباعــي متزج بني متعــة القيادة وراحة 

الراكب.
ومــازدا عالمــة جتاريــة فريــدة تعمــل مــن 
أجل تأســيس عالقة قوية مع العمالء، ولكي 
تصبــح جزء أساســيا من حياتهــم. ولتحقيق 
ذلــك تعمــل مــازدا مــن أجــل تعزيــز شــعور 
الصلــة بــني الســيارة والســائق، مــا يقــود إلــى 
صنــع ســيارات تتمركــز حول اإلنســان والتي 

تعمل في تناغم مع احلواس اإلنسانية.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

متــت إعــادة تعريــف تصميــم كــودو كباعــث 
للحياة الي السيارة  من خالل تعزيز التعبير 
املتطــورة.  مــازدا  لهويــة  والواســع  املنخفــض 
اســتقرت مــازدا علــى املتانــة الصافية ككلمة 
رئيســية وحتــّدت نفســها للنهــوض مبفهــوم 
مــن  مســتوحى  جديــد.  مســتوى  إلــى  كــودو 
احلــروف اليابانيــة التقليدية، واصلت مازدا 
تقــدمي احلــد األدنــى مــن اجلماليــات وهــو 
مفهــوم يعنــي كونهــا أكثــر خلــوا مــن جميــع 

العناصر غير األساسية. 
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   ٥-CX ســيارة تتبنــى 
G-Vectoring للتحكم في السيارات، وهي 
SKYACTIV- أولي تقنيات ســكاي اكتيف
مت  وقــد   ،VEHICLE DYNAMICS

الطبيعــة  مــع  متاشــيا  القيــادة  أداء  صقــل 
البشــرية وحتقيق الســلوك الديناميكي الذي 
يتوافــق مــع توقعات الســائق وقيــادة مريحة 
مــع احلــد األدنــى مــن التأثيــر علــي اجلــذع 
بــني جميــع الــركاب. تتميــز املقصــورة بأنهــا 
أكثر هدوًءا مما يســمح مبحادثة أكثر راحة 
وتوفــر املقاعــد اخللفية مســتويات أعلى من 

الراحة وسهولة االستخدام.
مــزوًده  كليــا  اجلديــدة   CX٥ ســيارة  تأتــي 
والــذي    ٢٫٥  SKYACTIV-G مبحــرك 
يعمــل بالبنزيــن مباشــرة. مــع ناقــل حركــة 
ذو   SKYACTIV-DRIVE أوتوماتيكــي 
ســت ســرعات. هذه احملركات توفر تسارعا 
قويا لتوليد الطاقة ١٨٧حصان ٥٫٧٠٠ دورة 
نانومتــر   ٢٥٠ دوران  وعــزم  الدقيقــة  فــي 

٥٠٠٠ دورة في الدقيقة.
حتقــق  مــازدا  سلســلة  االســتباقية  الســالمة 

أعلى درجات السالمة
مــن  كبيــرة  مجموعــة  جانــب  إلــى 
مــازدا  ســيارات  توفــر  القياســية   املزايــا 
وســيدان  االغــراض  متعــددة  الرياضيــة 
االســتباقية  الســالمة  تقنيــات  مــن  املزيــد 

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

كما مت جتهيز معظم طرازات مازدا  بواقي 
اختيــاري ملنــع التصــادم األمامــي ومصابيــح 
قبــل  مــن  اختبارهــا  مت  محــددة   أماميــة 
الطرقــات  علــى  للســالمة  التأمــني  معهــد 
األمريكيــة  املتحــدة  بالواليــات  الســريعة 
درجــات  اعلــي  علــي  بكونهــا  تصنيفهــا  ومت 
الســالمة و مــازدا هي اخلــط الكامل الوحيد 
الــركاب  لســيارات  املصنعــة  الشــركات  مــن 
القادرة على تقدمي مثل هذه اخلدمات في 

السنوات األخيرة.
 i-ACTIV ALL-WHEEL نظــام 

DRIVE  املدعم للثقة  
بجعــل  يتزعــزع  ال  الــذي  مــازدا  التــزام  إن 
الســيارات توحــي بالســعادة واإلثــارة واضحــا 
في ديناميكيات القيادة املســتمدة من نظام 
I-ACTIV AWD  األكثــر ثقــة فــي مجــال 
الرياضيــة  للســيارات  واألداء  التكنولوجيــا 

متعددة االغراض املعاصرة.
يأتــي نظــام I-ACTIV AWD  مــن خــالل 
االعتبــار  بعــني  تأخــذ  والتــي  مستشــعراته 
ومدخــالت  التوجيــه   زاويــة  مثــل  عوامــل 
اخلانق وتدوير العجالت مع درجة احلرارة 
واســتخدام املساحات لرســم صورة واضحة 
لنظــام  ميكــن  اخلارجيــة.  الظــروف  عــن 
I-ACTIV AWD  ضبــط مخــرج الطاقــة 
أكثــر مــن ٢٠٠ مــرة فــي الثانيــة  باســتخدام 

٢٧ متغيــًرا مختلًفــا ، للتنبــؤ مبــا تبــدو عليــه 
ظروف الطريق.

مــازدا  CX٩ احصــل عليهــا لعائلتــك  وقــم 
بقيادتها بنفسك

 ٩-CX مــازدا  اجلديــدة  التجاريــة  العالمــة 
واملظهــر  الرقــي  مــن  مثالــي  مزيــج  هــي 
املالئــم للعائلة للســيارات الرياضيــة متعددة 
تتميــز  مــازدا  ســيارة  أول  إنهــا  االغــراض. 
 .٢٫٥T  SKYACTIV-G بنزيــن  مبحــرك 
يقــدم محــرك الشــحن التوربينــي أداًء رائــداً 
أن  يســبق  .لــم  عاليــة  كفــاءة  مــع  فئتــه  فــي 
الرياضيــة  الســيارات  فــي  باإلثــارة  شــعرنا 
مقاعــد.  الســبعة  ذات  االغــراض  متعــددة 
 Dynamic Pressure Turbo يعمــل نظــام
وتدفــق  الدفــع  ضغــط  تعديــل  علــى  املبتكــر 
الهــواء وفًقــا لســرعة احملــرك للتغلــب علــى 

املشكالت التقليدية مثل التأخر التوربيني.
مازدا ٦  سيدان مع الفارق

 مازدا ٦  هي سيارة السائق. سيارة رياضية 
شــخصية مــع كل شــيء فــي قمــرة القيــادة 
االســتمتاع  علــى  ملســاعدتك  املخصصــة 
بالقيــادة مــن خــالل الشــعور املباشــر بكونك 
 ٦ مــازدا  ســيارة  الســيارة.  داخــل  تســتمتع 
عاطفــي  تصميــم  ذات  نوعهــا  مــن  فريــدة 
مــازدا  متميــزة   وجاذبيــة  دقيــق   وحتكــم 
هيــكل  علــى  يوضــع  جــذاب  بجســم  تأتــي   ٦
معالــج حاد ويحيــط بتصميم داخلي فاخر.  
مــن الداخــل تشــترك التقســيمات األساســية 
رباعــي  احملــرك  نفــس  فــي  اجلــودة  عاليــة 
األسطوانات سعة ٢٫٥ لتًرا بقوة ١٨٤ حصانًا. 

مازدا٣» اجلديدة
منــذ ان أعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة، 
عــن  «مــازدا»  لســيارات  احلصــري  الوكيــل 
طرحها احدث طرازاتها «مازدا٣» اجلديدة 
فــي فاعليــة رائعــة فــي « الدوحة فيســتيفال 
ســيتي،»   والطــراز يجــد ترحيــب عــاٍل مــن 
عشــاق وعمــالء مــازدا فــي ســوق الســيارات 
عهــد  مبيــالد  اخلطــوة  مثمنــني  القطــري 
جديد في السوق القطري حيث يجمع طراز 
مــازدا ٣ اجلديــدة كل طموحــات العمالء في 
تكنولوجيــا  وحتاكــي  جديــدة  ســيارة  اقتنــاء 
 «٣ «مــازدا  ســيارة  ان  خاصــة  املســتقبل 
يتــرك  تصميمــا  تتيــح  الهاتشــباك  اجلديــدة 
فيمــا  عاطفيــا،  تأثيــرا  مســتخدمه  لــدى 
يهــدف املوديــل الســيدان مــن نفــس الســيارة 
ويــزود  أناقــة.  أكثــر  خصائــص  توفيــر  إلــى 
والهاتشــباك-   الســيدان  املوديلــني-  مــن  كال 
أكتيــف»،  «ســكاي  بتقنيــة  يعمــل  مبحــرك 
أوتوماتيكــي  نقــل  ونظــام  لتــرا،   ٢٫٠ ســعة 
سداســي الســرعات، كمــا تتيح الســيارة أيضا 
محركا أخر يعمل بتقنية «ســكاي أكتيف»، 
وســعته ١٫٥ لتــرا، وتطــورت ســيارة «مــازدا 
٣» اجلديــدة لتكون مصــدرا لإللهام، وخلق 

عالقة عاطفية وطيدة مع عمالئها.

السيارات الوطنية تكشف عن عروض العام اجلديد السيارات الوطنية تكشف عن عروض العام اجلديد 

على موديالت مازدا الفاخرةعلى موديالت مازدا الفاخرة
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نواصــل شــركة قطــر للســيارات، املــوزع املعتمــد مليتسوبيشــي موتــورز فــي قطــر وإحدى 
شــركات ناصــر بــن خالــد القابضــة، إطــالق عــرض خــاص علــى مركبــة ميتسوبيشــي 
باجيــرو موديــل ٢٠٢٠، يتضمــن العرض العديد من املزايا منها تأمني شــامل ملدة عام، 
تســجيل مجانــي ملــدة عام، خدمة صيانة مجانية ملــدة عام أو ٢٠٫٠٠٠ كلم، ضمان ملدة 
٣ ســنوات باإلضافــة إلى قســيمة شــرائية مــن إيكيا بقيمة ٥,٠٠٠ ريــال قطري. وميكن 
احلصول على ميتسوبيشــي باجيرو املميزة عبر متويل داخلي عن طريق شــركة ناصر 

بن خالد للخدمات املالية طبقأً للشروط و األحكام. 
وميكن تقسيط سعر املركبة على أقساط شهرية متتد لغاية ٤٨ قسطاً شهرياً مع دفعة 
أولــى بقيمــة ٢٠٪ مــن قيمــة املركبــة. هذا وياتي العرض مبناســبة بدايــة  العام اجلديًد 
علــى املركبــة املميــزة باجيــرو ٢٠٢٠ التــي أثبتــت مكانتهــا كواحــدة من أفضل الســيارات 
وأكثرهــا مبيعــاً. ويوفــر هــذا العــرض للعمالء خيــارات مرنــة القتناء هــذه املركبة عبر 
دفعــات شــهرية مريحــة واالســتمتاع بالعديد مــن املزايا. ونحن على ثقــة بأن عروضنا 
تلبــي رغبــات العمــالء فــي قطــر لقيــادة واحــدة مــن ســياراتنا املوثوقــة وفــق حاجاتهــم 
ومتطلباتهــم اخلاصــة». تتمتــع مركبــة ميتسوبيشــي باجيــرو بتاريــخ عريــق وبقــدرات 
عاليــة مــا مكنهــا مــن تلبية متطلبــات العمالء بثقة وأمان. ويســرنا تقــدمي طراز ٢٠٢٠ 
لعمالئنــا فــي قطــر فــي عــرض خــاص ومميــز وباقــة مزايــا يوفــر لهــم إمكانيــة اقتناء 
مركبــة جديــدة مبواصفــات عالية املســتوى». تعتبر مركبة باجيــرو ذات الدفع الرباعي 
مــن أفضــل املركبــات للقيــادة علــى الطــرق الوعــرة. تعمــل الســيارة مبحــرك ذات ســت 
أســطوانات بســعة ٣,٥ ليتــر وناقــل حركــة مــن خمــس ســرعات، أو محــرك ذات ســت 
اســطوانات بســعة ٣,٨ ليتر بتقنية مايفك التي متنح احملرك اســتجابة أســرع ملتطلبات 
الســرعة. تضم الســيارات العديد من اخلصائص واملزايا منها الدفع الرباعي أو خاصية 
الدفــع اخللفــي أو الدفــع الكامــل ذات املســتوى املنخفــض أو العالــي. تتيح قاعدة الســيارة 
الطويلــة اســتيعاب ســبعة ركاب بينمــا ميكــن طــي املقاعــد فــي الصــف الثالــث لتصبــح 
املقصورة أكثر سعة للحمولة.  كما تضم املركبة العديد من نظم السالمة واألمان منها 
الوســائط الهوائيــة للركاب في املقاعد األماميــة واخللفية ونظام التحكم بثبات املركبة 

ونظام التحكم النشط بقوة اجلر وغيرها من املزايا.

أقساط شهرية مرنة وباقة من املزايا العديدة ...

قطر للسيارات تواصل اطالق عرض خاص
على ميتسوبيشي باجيرو ٢٠٢٠
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