
    

زبائنه،  أحد  «كشتمر»  مقهى  صاحب  سأل 
سمعت  هل  اجلميل:  الزمن  أدباء  من  وكان 
ساخراً:  األديب  عليه  رد  األموال؟  غسل  عن 
وعندما  بياضاً!  أكثر  األموال  تغسل  زوجتي 
ترتسم  االستهجان  عالمات  األديب  رأى 
أنه  أدرك  كشتمر،  فتحي  املعلم  وجه  على 
فسحب  عليه،  املتراكمة  ديونه  بدفع  سيطالبه 
وقال  كشتمر  فتحي  املعلم  وأجلس  كرسًيا 
اللصوص  عالم  في  يحدث  األموال  غسل  له: 
يفتح  واملعلم  باستفاضة  له  يشرح  وبدأ  فقط، 
األديب  أخاف  ما  الفهم،  عدم  على  دليالً  فمه 
ّمتت  لو  فقال:  الفكرة،  له  يبّسط  وبدأ  أكثر، 
اللص؟  سيفعل  ماذا  ذهبية،  مصوغات  سرقة 
الذهب.  تاجر  عند  سـيبيعها  املعلم:  أجاب 
قال  الشراء  فاتورة  عن  التاجر  سأله  لو  وماذا 
بنصف  شراءها  التاجر  على  سيعرض  املعلم: 
ثمنها. قال األديب: هكذا غسل األموال قيمتها 
املعلم  أن  الغريبة  ثمنها،  بنصف  تشترى 
كشتمر سأل األديب: أي البالد يتم فيها غسل 
األموال؟ أجاب األديب: في كانتون الـ «تيشينو» 
املعلم  ففاجأ  إيطاليا  في  املوجودة  السويسرية 
كانتون  إلى  أسافر  وكيف  بسؤاله  األديب 

الـ«تيشينو»؟ 
الذين  يقصدها  كثيرة  أماكن  هناك  صحيح 
حالياً  وأشهرها  األموال  غسل  مع  يتعاملون 
من  قربها  هو  والسبب  «تيشينو»  الـ  كانتون 
املافيا اإليطالية، كما أن أرضها تزخر بالعديد 
لــ«تبييض  الطرق  أحدث  مبتكري  من 
وسائل  عبر  التبييض  وأحدثها  األموال» 

نظمت  لذلك،  وتبعا  االجتماعي،  التواصل 
تأسست  التي  السويسري»  «الضمير  جمعية 
األموال  تبييض  حملاربة  صحفية  ندوة   ١٩٤٨
اجلمعية  وتسعى  الـ«تيشينو»  كانتون  في 
السكان  وإشعار  املدني  اِحلـّس  دميومة  إلى 

بالتحديات التي تواجهها البالد.
للمقهى،  اليومية  الزيارة  عن  األديب  انقطع 
بعد أن تراكمت عليه الديون إلى أن وجد ناشًرا 
لكتابه «ظرفاء حتت مقصلة العصر» وأسرع 
إلى مقهى كشتمر لسداد ديونه و-لألسف- لم 
يجدها! ووجد الفتة مكتوب عليها باإليطالية 
وصور  وأعالم  بديكورات  «التيشينو»  كافيه 
صوفيا  رأسهم  وعلى  اإليطالية  السينما  جنوم 
أعلى  كبيرة  صورة  لها  وضعت  التي  لورين، 
سابقاً!  املعلم  كشتمر  فتحي  سينيور  مكتب 
ديون  استالم  رفض  فتحي  املعلم  أن  الغريبة 
يكتب  أن  مقابل  القط  القادر  عبد  األديب 
يسأله  ال  أن  بشرط  فتحي  املعلم  جناح  قصة 
في  األول  باملليون  جاء  أين  من  عن  األديب 
السخي  العرض  األديب  رفض  الكفاح،  طريق 
مع وعد منه للمعلم، أنه لن يبّلغ عنه ومرت 
قبول  قرر  الذي  األديب  على  عجاف  سنوات 
مغلقاً  فوجده  «الكافيه»  إلى  فذهب  العرض 
فتحي  املعلم  رؤية  هو  واألعجب  النيابة  بأمر 
يغسل سيارات سكان احلي عرف فيما بعد أن 
املعلم يحاول أن يوهم الشرطة بأنه ترك غسل 
 ... احلالل  السيارات  غسل  إلى  واجته  األموال 

هذا واهللا أعلم.

عصـر
وجتفيف األموال!!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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تستحق األفضل ..
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تركيـا تدخل عالم الكبارتركيـا تدخل عالم الكبار
بإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنعبإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع

عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه لكزسعبد اهللا عبد الغنى وإخوانه لكزس
تفتتح صالة ساكورا املميزةتفتتح صالة ساكورا املميزة

مــازدامــازدا٣٣ اجلديــــدة اجلديــــدة
مولد عهد جديد في السوق القطريةمولد عهد جديد في السوق القطرية

السيارات الكهربائية أيقونةالسيارات الكهربائية أيقونة
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دوحـــة فيستيفـــال سيتـــي يستضيـــفدوحـــة فيستيفـــال سيتـــي يستضيـــف

ألفا روميو جوليتا اجلديدة كلياألفا روميو جوليتا اجلديدة كليا

اقبــال كبيــر مــن عشــاق العالمــة ...

اختارت شركة «الفردان للسيارات الرياضية»، املوّزع 
املعتمد لســيارات ألفا روميو في قطر، مركز التســّوق 
ســيارة   لعــرض  ســيتي»  فيســتيفال  الفخــم «دوحــة 
ألفــا روميــو جوليتــا وتقدميــه إلى اجلمهــور ِمن أجل 
التعــّرف عــن ُقــرب علــى خصائــص وجتهيــزات تلك 
الســيارة الفخمــة املصّنفة ضمن املوديــالت الترفيهية 

الرياضية ُمتعّددة االستخدامات.
جنــاح  فــي  جوليتــا  روميــو  ألفــا  موديــل  وعــرض 
أيــام،  عشــرة  ملــدة  الكبيــر  التســّوق  مبركــز  خــاص 

والعشــرين  الثامــن  حتــى  عشــر  التاســع  مــن  حتديــًدا 
لعّشــاق  يُتيــح  مــا  وهــو  شهرديســمبراجلاري،  مــن 
املفّضــل  موديلهــم  استكشــاف  اإليطاليــة  العالمــة 
والتحــّدث مــع مســؤولي املبيعــات بشــركة «الفــردان 
للســيارات الرياضية» عن أحدث ســيارات ألفا روميو 
والعــروض املقّدمــة عليهــا بصفــة عامــة واملواصفــات 
الفنية والفئات التجهيزية للطراز ستيلفيو على وجه 

اخلصوص.
تتمّتــع جوليتــا بخطــوط رياضيــة انســيابية مــن جميع 

اجلوانــب تَعكــس الــروح األصيلــة للعالمــة اإليطاليــة، 
ناهيك باللمســات اجلّذابة التي تأســر القلوب على كل 
املواضع. ألفا روميو جوليتا الهاتشباك الرياضي تتوافر 
بفئتــني جتهيزيتــني، وهمــا: «ســوبر» و»فيلوتشــي». 
وبخالف الفئة «سوبر» التي تستعني مبحّرك رباعي 
ســعة  «توربــو»  هــواء  بشــاحن  مــزّود  األســطوانات 
األعلــى  الفئــة  فــإّن  حصانًــا،   ١٧٠ بقــدرة  لتــرات   ١٫٤
جتهيًزا «فيلوتشــي» تستفيد حصريًّا مبحّرك رباعي 
األســطوانات مزّود بشــاحن هواء «توربو» ســعة ١.٧٥ 

لتــًرا. يوّلــد هــذا احملــرك ٢٤٠ حصانًا مــع أقصى عزم 
دوران يبلــغ ٣٤٠ نيوتن/متــر، وُميكــن لهــذا احملــّرك 
إلــى  الســكون  مــن  «فيلوتشــي»  جوليتــا  َدفــع  القــوي 

سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦ ثواٍن.
وبهــذه املناســبة، قــال الســيد «شــارلي داغــر»، املديــر 
العــام لشــركة «الفردان للســيارات الرياضيــة»: «ِمن 
روميوجوليتــا  ألفــا  املوديــل  عــرض  ســرورنا  دواعــي 
فــي مول دوحة فيســتيفال ســيتي؛ إذ مينــح اجلمهور 
فرصــة ذهبيــة للتعــّرف عــن ُقــرب على هــذا الطراز 

الرياضــي الفريد، واستكشــاف مواصفاته وجتهيزاته 
املختلفــة، وهــو مــا يســاعدهم دون شــك علــى اّتخــاذ 
ل  أَوّ افتتــاح  مؤخــًرا  جــرى  أنــه  يُذكــر  الشــراء.  قــرار 
روميــو  ألفــا  للعالمــة  املســتوى  عالــي  صيانــة  مركــز 
علــى طريق اخلور الســاحلي اجلديِد، وهو يَبعُد فقط 
عشــريَن دقيقــًة عن وســط املدينــِة. ويتضّمــن مركز 
خدمــة اخلــور اجلديد منطقة انتظــار وبيئة متطّورة 
ترّكــز علــى العمــالء، إلى جانــب توفير باقــة متكاملة 

من خدمات الصيانة وبيع قطع الغيار بالتجزئة.
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باترول 2019
إبتداًء من

أو

ر.ق. شهريًا

ر.ق.

149,000**
2,699*

تألق في نهاية هذا العام. 
أفضل العروض على اإلطالق على نيسان باترول 2019. 

4428 3333
4444 1335
4488 8618
4442 8140
4497 4922

*0 ٪ دفعة أولى للقطريين و 10 ٪ دفعة أولى للمقيمين
** السعر نقدًا على باترول       2019

-مبيعات التجزئة فقط
-خاضع لموافقة التمويل الداخلي

-العرض ساري من 26 ديسمبر 2019 ٕالى 15 فبراير 2020

XE

ضمان المصنع لمدة
3 سنوات/100,000 كلم

٧٤٤٤/٢٠١٩

يشمل التسجيل
للسنة األولى

دون
دفعة ٔاولى

 دون موافقة
مصرف

تأمين شامل
لغاية

 5 سنوات

وقعت شــركة ناصر بن خالد للســيارات، الوكيل املعتمد 
ملرســيدس-بنز فــي قطــر، اتفاقيــة مــع شــركة حمد بن 
مــن  مبجموعــة  لتزويدهــا   HBK للمقــاوالت  خالــد 
رؤوس شاحنات مرسيدس-بنز أكتروس. وتهدف هذه 
االتفاقيــة إلــى حتديــث أســطول الشــركة من الشــاحنات 

لتلبية متطلبات املشاريع واألعمال.
وفــي هــذا اإلطــار قــال ســعادة الشــيخ فالح بن نــواف آل 
ثانــي، مديــر العمليــات بقطــاع الســيارات فــي مجموعــة 
شركات ناصر بن خالد: «تواصل شركة ناصر بن خالد 
للسيارات تزويد الشركات القطرية بالشاحنات املوثوقة 
والعاليــة اجلــودة مــن مرســيدس-بنز لتلبيــة متطلبــات 
أعمالها ومشــاريعها الضخمة في قطر. وهذا جزء من 
مســاهمتنا ودورنا في النهضة العمرانية في قطر وفي 
إجنــاز املشــاريع التطويريــة الالزمة ضمــن خطة التنمية 
الشــاملة خصوصــاً مع اقتراب موعــد بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢ فــي بلدنــا. فشــركتنا كانــت وال تزال داعم رئيســي 
ملختلــف الشــركات التــي تتطلــع دومــاً لتجهيــز أســطولها 

بأحدث وأفضل الشاحنات على اإلطالق.»
وبــدوره قــال املهنــدس إيهــاب الفقــي املديــر التنفيــذي 
بــن  ناصــر  شــركات  مجموعــة  فــي  الســيارات  لقطــاع 
خالــد: «شــاحنات أكتــروس هــي أفضــل الشــاحنات فــي 
العالــم والتــي تتميــز بقدراتهــا العاليــة ونظــم الســالمة 
واالســتدامة. ويســرنا عقــد هــذه االتفاقيــة مــع شــركة 
حمــد بــن ناصر للمقاوالت التي تعد من أهم الشــركات 
الوطنيــة فــي مجــال اإلنشــاءات واملقــاوالت. ونحــن على 
املميــزة  أكتــروس  مرســيدس-بنز  شــاحنات  بــان  ثقــة 
ستوفر حلوالً شاملة ملتطلبات األعمال وستلبي حاجات 

الشركة في مختلف مشاريعها املقبلة».
مــن خبراتهــا املتمّرســة التــي تعــود إلــى عقــود  انطالقــاً 
طويلــة، أصبحــت أكتــروس مــن أكثــر الشــاحنات مبيعــاً 
بشــكل منتظــم علــى مســتوى املنطقــة بأكملهــا. وتتمتــع 
لطاملــا  رائعــة  مبواصفــات  مرســيدس-بنز  شــاحنات 
اشــتهرت بهــا وحــّددت مالمحهــا منــذ زمــن، بــل كانت 
الســبب وراء املكانة املرغوبة التي اكتســبتها على مســتوى 

العالــم، وتتمّثــل فــي املوثوقيــة العالية وتكاليف التشــغيل 
املنخفضــة، إلــى جانــب متانتها القوية ومــا تتمتع به من 
منظومــة متطــورة للغايــة لنقــل احلركــة، ومقصــورات 
التــي  الطــرازات  مــن  واســع  وطيــف  مريحــة،  أماميــة 

تتناسب مع متطلبات األسواق الفردية.
وبفضــل املزايــا الواســعة التــي تتمتــع بهــا، تلبــي الشــاحنة 
احتياجات النقل للمســافات الطويلة، وأيضاً مهام النقل 
قصيــر.  نطــاق  ضمــن  الثقيلــة  األحمــال  ذات  والتوزيــع 
وتقــدم هــذه الشــاحنة فوائد جّمة نظراً ملــا متتاز به من 

فعالية وموثوقية ومتانة عالية.  وقال رائد حسن زيود، 
مديــر العمليــات فــي شــركة حمــد بــن خالــد للمقاوالت 
علــى االتفاقيــة: «يســر شــركة حمــد بــن  HBK معلقــاً 
خالــد للمقــاوالت توقيــع هــذه االتفاقيــة مــع واحدة من 
مــن  مبجموعــة  لتزويدنــا  قطــر  فــي  الشــركات  أعــرق 
الشــاحنات ذات القدرات العالية واملعروفة على مســتوى 
العالم بهدف دعم عملياتنا في املرحلة املقبلة. وبالنظر 
إلــى متطلبــات األعمــال فــي مشــاريعنا، تعــد شــاحنات 
مرســيدس-بنز أكتروس اخليار املثالي لنواصل مســيرة 

أعمالنــا الناجحــة وحتديث أســطولنا باســتمرار باعتماد 
أفضل املركبات والشــاحنات». تأسســت شــركة حمد بن 
ناصــر للمقــاوالت HBK في عــام ١٩٧٠ وتقوم بالعديد 
مــن املشــاريع اإلنشــائية فــي قطــر لتســاهم فــي تنميــة 
االقتصــاد الوطنــي. اجنزت الشــركة العديد من املشــاريع 
واألعمال الضخمة لصالح القطاعني احلكومي واخلاص 
وتعتبر من الشــركات الرائدة في مجالها. بدوره صّرح 
محمــد عــرب أوغلي، مدير مبيعــات املركبات التجارية 
فــي شــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات: «يســرنا توقيــع 

هــذه االتفاقيــة مــع شــركة حمــد بــن خالــد للمقــاوالت 
التــي تعــّد واحــدة مــن أهــم الشــركات الوطنيــة العاملــة 
فــي قطــر. ونفتخــر مــن جهتنا مبواصلــة تزويد الســوق 
القطري الشاحنات واملركبات ذات القدرات العالية التي 
تلبــي طمــوح الشــركات وتوفــر الكثير في كلفة التشــغيل 
والصيانة. ونحن في قســم املركبات التجارية في ناصر 
بن خالد للسيارات نوفر مجموعة واسعة من اخليارات 
فــي مختلــف القطاعــات لنســاهم فــي النهضــة الشــاملة 

التي تشهدها قطر في هذه املرحلة».

ناصــر بن خالـد للسيـاراتناصــر بن خالـد للسيـارات
تزود حمد بن خالد للمقاوالت تزود حمد بن خالد للمقاوالت HBKHBK برؤوس شاحنات أكتروس برؤوس شاحنات أكتروس

تهدف االتفاقية لتحديث أسطول الشاحنات املشاريع واألعمال ...

إيهاب الفقي :إيهاب الفقي :
شاحنات أكتروس ستوفر شاحنات أكتروس ستوفر 
حلوال شاملة ملتطلبات حلوال شاملة ملتطلبات 
األعمال و مختلف املشاريعاألعمال و مختلف املشاريع
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تركيـا تدخل عالم الكبارتركيـا تدخل عالم الكبار
بإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنعبإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع

فــي مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل اعلنــت تركيــا قبــل 
نهايــة عــام ٢٠١٩ بســاعات دخولهــا عالــم الســيارات 
الكهربائيــة مــن بــاب كبــار مصنعــي الســيارات  بعد 
ان  كشــف الرئيــس التركــي (رجب طيــب أردوغان) 
محليــة  ســيارة  ألول  األولــي  النمــوذج  عــن  رســمًيا 
الصنــع، فــي خطــوة قــال إنهــا ســتحقق حلــم رواد 

البالد منذ زمن طويل.
هــذا وقــد صــرح فخامة رئيس  أردوغــان في حفل 
إزاحــة الســتار عــن الســيارات فــي مقاطعــة كوجالــي 
لتحقيــق  تاريخًيــا  يوًمــا  نشــهد  الصناعيــة: ”اليــوم، 
حلــم تركيــا الــذي دام ٦٠ عاًما“ في خطوة قال إنها 
ستحقق حلم رواد البالد منذ زمن طويل.. وأضاف 
أن أكثر من ١٠٠ مهندس تركي عملوا على حتقيق 
املشــروع، وقــال: ”نحن ال نشــتري ترخيًصــا أو إذنًا 
من أي شخص، فنحن نحدد جميع امليزات التقنية 

بأنفسنا“.
وشــدد أردوغــان علــى أن تركيــا ســوف تــردع كل 
اجلهــود التــي حتــول دون إنتــاج ســيارتها اخلاصــة. 
 Devrim وأضــاف ”لقــد متكنــوا مــن عرقلــة إنتــاج
أول ســيارة محليــة فــي تركيــا)، لكنهم لــن يتمكنوا 

من إعاقة هذه السيارة“.
وحاولــت تركيــا ألول مــرة إنتــاج ســيارتها اخلاصــة 
باللغــة  وتعنــي   ،Devrim باســم   ١٩٦١ عــام  فــي 
التركية (الثورة) ، لكنها لم تتجاوز مرحلة النموذج 
األولي. وقال أردوغان: ”تركيا ليست مجرد سوق 
للتقنيــات اجلديدة ولكنهــا أصبحت دولة تطورها، 

وتنتجها، وتصدرها في جميع أنحاء العالم“.
ووقــع أردوغــان طلبًا مســبًقا للســيارة وجلــس فيما 
بعد خلف عجلة إحدى السيارات. النموذجان اللذان 
باللونــني  همــا  اجلمعــة  يــوم  عنهمــا  النقــاب  كشــف 
األحمــر واألبيــض، للداللة على العلــم التركي وهي 

.TOGG حتمل اسم
يُشــار إلــى أن تطويــر الســيارة بــدأ فــي شــهر جــوان 
٢٠١٨، عندمــا اجتمــع خمســة من عمالقــة الصناعة 
كــوك،  ومجموعــة  األناضــول،  مجموعــة  التركيــة: 
القابضــة،  وزورلــو  تُركســل،  االتصــاالت  وشــركة 
باإلضافــة إلــى املنظمة التي جتمعهــا (احتاد الغرف 

والتبادل السلعي في تركيا)، إلنشاء سيارة محلية.
(أكثــر  تركيــة  ليــرة  مليــون   ٧٥٠ تركيــا  وحشــدت 
مــن ١٢٦ مليــون دوالر) لتمويــل االبتــكار والتنميــة 
احملليــة، وفًقــا لوزيــر الصناعــة والتقنيــة فــي البــالد 
(مصطفــى فارانــاك). وســتأتي الســيارة الكهربائيــة 
التركية األولى في خمسة ُطرز يُنتج منها ١٧٥٠٠٠ 

وحدة سنويًا.
وأشــار أردوغــان إلــى أنــه عنــد االنتقــال إلــى اإلنتاج 
التسلســلي للســيارة عــام ٢٠٢٢، ســتنتج تركيــا أول 
 SUV ســيارة كهربائيــة رياضية متعــددة األغراض
غيــر تقليديــة فــي أوروبــا. وأكــد أن البنيــة التحتيــة 
لشــحن الســيارة احملليــة فــي تركيــا ســتكون جاهزة 

بالكامل بحلول عام ٢٠٢٢.
وقال أردوغان في حفل إزاحة الستار عن السيارات 
في مقاطعة كوجالي الصناعية: ”اليوم، نشهد يوًما 
تاريخًيــا لتحقيــق حلــم تركيــا الــذي دام ٦٠ عاًمــا“. 
وأضــاف أن أكثــر مــن ١٠٠ مهنــدس تركــي عملــوا 
نشــتري  ال  ”نحــن  وقــال:  املشــروع،  حتقيــق  علــى 

نحــدد  فنحــن  شــخص،  أي  مــن  إذنًــا  أو  ترخيًصــا 

جميع امليزات التقنية بأنفسنا“.

ســيارة  أول   ..TOGG عــن رســمًيا  تكشــف  تركيــا 

كهربائية محلية الصنع

وشــدد أردوغــان علــى أن تركيــا ســوف تــردع كل 

اجلهــود التــي حتــول دون إنتــاج ســيارتها اخلاصــة. 

 Devrim وأضــاف ”لقــد متكنــوا مــن عرقلــة إنتــاج

(أول ســيارة محليــة في تركيــا)، لكنهم لن يتمكنوا 

من إعاقة هذه السيارة“.

وحاولــت تركيــا ألول مــرة إنتــاج ســيارتها اخلاصــة 

باللغــة  وتعنــي   ،Devrim باســم   ١٩٦١ عــام  فــي 

التركية (الثورة) ، لكنها لم تتجاوز مرحلة النموذج 

األولي. وقال أردوغان: ”تركيا ليست مجرد سوق 

للتقنيــات اجلديدة ولكنهــا أصبحت دولة تطورها، 

وتنتجها، وتصدرها في جميع أنحاء العالم“.

وقــال الرئيــس التركــي: إن مصنــع الســيارة األولــى 
فــي تركيــا ســيفتتح فــي منطقــة جمليــك مبقاطعة 
بورصــة الواقعــة شــمال غــرب البــالد. وأضــاف أن 
الســيارة ”لــن تلــوث البيئــة مــن خالل العمــل بتقنية 
ســتكون  الســيارة  إن  إذ  الصفريــة“.  االنبعاثــات 

كهربائية.
ووقــع أردوغــان طلبًا مســبًقا للســيارة وجلــس فيما 
بعد خلف عجلة إحدى السيارات. النموذجان اللذان 
باللونــني  همــا  اجلمعــة  يــوم  عنهمــا  النقــاب  كشــف 
األحمــر واألبيض، للداللــة على العلم التركي. وهي 

TOGG حتمل اسم
يُشــار إلى أن تطوير الســيارة بدأ في شهر حزيران/

عمالقــة  مــن  خمســة  اجتمــع  عندمــا   ،٢٠١٨ يونيــو 
الصناعــة التركيــة: مجموعة األناضــول، ومجموعة 
كوك، وشركة االتصاالت تُركسل، وزورلو القابضة، 
باإلضافــة إلــى املنظمة التي جتمعهــا (احتاد الغرف 

والتبادل السلعي في تركيا)، إلنشاء سيارة محلية.
(أكثــر  تركيــة  ليــرة  مليــون   ٧٥٠ تركيــا  وحشــدت 
مــن ١٢٦ مليــون دوالر) لتمويــل االبتــكار والتنميــة 
احملليــة، وفًقــا لوزيــر الصناعــة والتقنيــة فــي البــالد 
(مصطفــى فارانــاك). وســتأتي الســيارة الكهربائيــة 
التركية األولى في خمسة ُطرز يُنتج منها ١٧٥٠٠٠ 

وحدة سنويًا.
وأشــار أردوغــان إلــى أنــه عنــد االنتقــال إلــى االنتاج 
التسلســلي للســيارة عــام ٢٠٢٢، ســتنتج تركيــا أول 
 SUV ســيارة كهربائيــة رياضية متعــددة األغراض
غيــر تقليديــة فــي أوروبــا. وأكــد أن البنيــة التحتيــة 
لشــحن الســيارة احملليــة فــي تركيــا ســتكون جاهزة 

بالكامل بحلول عام ٢٠٢٢.

بحضــور الرئيــس التركــي وعــدد كبيــر مــن خبــراء عالــم السيــارات ...بحضــور الرئيــس التركــي وعــدد كبيــر مــن خبــراء عالــم السيــارات ...
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سيارة سيارة BMW X٦BMW X٦ اجلديد كليا اجلديد كليا
الرائد إضافة مثالية للباحثني  عن الرفاهيةالرائد إضافة مثالية للباحثني  عن الرفاهية

الفـــردان  للسيـــارت الوكيـــل احلصـــري ...الفـــردان  للسيـــارت الوكيـــل احلصـــري ...

يعــد طــراز BMW X٦ اجلديــد كلًيــا إضافة مثاليــة لعائلة طرازات الفئــةX، ويوفر أحدث 
التقنيــات، كمــا أنــه يتمتــع بتصميــم رائــع يلفــت األنظــار وأداء قيــادة فائق، ومــن املؤكد أن 

يستكمل املسيرة الرائدة لطرازات X ويستقطب اهتمام عشاق الفخامة والقيادة املمتعة.
تتوفر ســيارة BMW X٦ اجلديدة كلًيا مبحركني األول مكون من ٨ أســطوانات يولد قوة 
قدرها ٥٣٠ حصانًا ويتسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/س في غضون ٤٫٣ ثانية فقط ۔ واحملرك 
الثانــي مكــون مــن ٦ أســطوانات يولــد ٣٤٠ حصانًــا وينطلق من الثبات إلــى ١٠٠ كم/س في 

غضون ٥٫٥ ثانية.
 جتمــع ســيارة X٦ الهيبــة والفخامــة املعهــودة فــي طــرازات X مع املزايــا الرياضية لســيارة 
الكوبيه. فاملقدمة املهيبة حتتوي على فتحات بارزة للهواء تشير بوضوح إلى القوة الكامنة 
خلفهــا، فيمــا يؤكــد شــبك BMW ذي املظهــر الرياضــي واحلجم الكبير الســمة الرياضية، 
تضفــي عليهــا املصابيــح األماميــة الثنائية هيبــة وجرأة بفضل موضعها البــارز على الهيكل 
اخلارجي للسيارة. عند النظر إلى السيارة الرياضية بهيكلها الذي يحاكي سيارات الكوبيه 
مــن اجلانــب فــإن خطوطها تتميز بجرأة واضحــة كما لو كانت محاطة بإطار من الكروم 

الفاخر احمليط بالنوافذ.
 BMW Xومــن هــذا املنظــور، ميكــن التعــرف فــوراً علــى لغــة التصميم احليويــة لســيارة ٦
فاجلــزء األول مــن اخلــط املنحني املميــز ميتد من علبة اإلطــارات األمامية ذات التصميم 
املبهــر إلــى مقابــض األبواب، ليبدأ اجلزء الثاني عند علبة اإلطارات اخللفية وينتهي بأناقة 
فــي الواجهــة اخللفيــة للســيارة. وتتجلى الطبيعــة الديناميكية لســيارة BMW X٦ بأوضح 
صورها في الواجهة اخللفية العريضة بشكٍل ملفت، حيث متّيز اخلطوط األفقية وقفتها 

القوية وحضورها الالفت، سيارة BMW X٦ مستعدة لتتجاوز كل القيود. 
احلرفيــة  فــي  واتقــان  مهــارة  مــع  راقيــة،  حصريــة  رياضيــة  ومزايــا  واضحــة  خطــوط 
والتفاصيل. التصميم الداخلي لســيارة BMW X٦ مدروس بعناية فائقة تشــمل حتى أدق 
التفاصيــل. وفــي تصميــم BMW النموذجــي، تتجــه املقصــورة بالكامــل نحــو الســائق الــذي 
يتمتع برؤية شــاملة وممتازة بفضل ارتفاع املقعد، بينما يضمن الشــكل الرياضي للمقاعد 

ثباتاً مثالياً حتى في الرحالت األكثر ديناميكية.
وتتوفر جميع طرازات الفئة X من عالمة BMW لدى معرض شركة الفردان للسيارات 
بحلتــه اجلديــدة فــي اخلليــج الغربي، باإلضافة إلى معرض شــركة الفردان للســيارات في 

شارع سحيم بن حمد في السد.
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بتعزيــز  أودي  ســتقوم  ذلــك،  غضــون  وفــي 
أن  بعــد  متســارع،  بشــكل  الكهربائيــة  تشــكيلتها 
كشفت عن  «أودي إي ترون» رباعية الدفع في 
سبتمبر املاضي ، حيث حتصل على ١٠٠٠ دوالر 
كدفعة مقدمة عن كل ســيارة دفع رباعي، على 
أن يتــم توافرهــا في الواليــات املتحدة في الربيع 

املقبل.
ســان  فــي  تــرون“  ”إي  عــن  الكشــف  مت  وكمــا 
فرانسيســكو وســط توقعــات بأن تصبــح الواليات 
الرباعــي،  الدفــع  لســيارات  ســوق  أكبــر  املتحــدة 
بعد ذلك بشــهرين مت كشــف النقاب عن ســيارة 
«أودي إي-ترون جي تي» وهي نسخة رياضية، 

بأربعة أبواب.
ســيارات  بتشــكيلة  املنافســة  أودي  وتعتــزم 
«إي-تــرون  ستشــمل  أخــرى  كهربائيــة 
ســبورت بــاك»، وهــي ســيارة رياضيــة متعــددة 
يتــم  أن  املقــرر  ومــن  رياضيــة،  االســتخدامات 

تصنيعها أودي في العام املقبل.
أمــا بالنســبة ملرســيدس، فكانــت قــد كشــفت عن 
أولــى ســياراتها الكهربائيــة ذات الدفــع الرباعي، 
ونظيرتهــا  مرســيدس  ســيارة  أن  يبــدو  وال 
مــن أودي تختلفــان كثيــرا عــن ســيارات الدفــع 
الرباعي التي تعمل بالوقود، سوى في تصميمها 
الرياضي فقط، على أن تدخل سيارة مرسيدس 
الكهربائيــة اجلديــدة حيــز اإلنتــاج العــام املقبــل، 
فــي  املتحــدة  الواليــات  فــي  متاحــة  تكــون  وأن 

.٢٠٢٠
املنافســة  ســتدخل  بانهــا  بــورش  واعلنــت  هــذا 
كهربائيــة  ســيارة  كأول  كان»  «تــاي  بســيارتها 
بالكامــل نهايــة العــام املقبل، بقــدرة ٦٠٠ حصان 
مــا يتيــح االنتقــال من ســرعة صفر إلــى ٦٠ ميل 

في الساعة في ٣٫٥ ثانية فقط.
وبالنســبة للعالمــة العمالقــة بــي إم دبليــو، فقــد 
الســيارات  مجــال  فــي  املنافســة  مضمــار  دخلــت 
الكهربائيــة ذات الدفــع الرباعــي تخطــط لبيعهــا 
نيكســت“،  إي  فيجــن   » بنســخة   ٢٠٢١ بحلــول 
ومت تصميــم املقابــض والشاشــات إلخفاء نفســها 

عندما ال تكون هناك حاجة إليها.
وفــي املقابــل اعلنت العالمــة الصينية ميشــيجان 
هــي األخــرى انهــا تخطط لدخول املنافســة بعدة 
ســيارات كهربائية رباعية الدفع، صممت للسير 
الشــركة  حتــاول  حيــث  الوعــرة،  الطــرق  علــى 
تسويقه على أنه أمر ال يوجد عادة في السيارات 
الكهربائيــة، وتتوقــع الشــركة طرحهــا للبيــع فــي 

أواخرعام ٢٠٢٠.
بني شــركات  التســارع  هــذا  اســفر  وقــد  هــذا 
الســيارات إلنتاج طرازات كهربائيــة، لتظهــر ١٠ 

موديالت بارزة خالل العام ٢٠١٩
 ٢٠١٩ عــام  موديــالت  العاملــي  الســوق  وينتظــر 
التقريــر  فــي  نرصدهــا  الكهربائيــة،  للســيارات 

التالي:
Audi E-tron Sport back ١ــ سيارة

 Audi E-tron Sport back ســيارات  تتميــز 
الكهربائيــة ٢٠١٩ اجلديــدة املماثلــة فــي احلجــم 
التطويــرات  مــن  بالعديــد   A٧ أودي  لســيارات 
متتعهــا  مثــل  األداء،  قــوة  صعيــد  علــى  اخلاصــة 
بـــ٣ محــركات كهربائية متنحها زخــم االنطالق 
مــن الســرعة صفر إلى ٦٠ ميالً/ســاعة في زمن 
قــدرة ٤ ثــواٍن ونصــف فقــط، بفضــل قوتهــا التي 

من املرجح أن تبلغ ٤٨٦ حصاناً.
Jaguar XJ ٢ ــ سيارة

 Jaguar XJ تشــير التقارير املتداولة عن ســيارة
٢٠١٩ الكهربائيــة بأنهــا بديلــة للنســخ التقليديــة 
التــي تعمــل باســتخدام الديــزل والوقــود كاجتــاه 
عام من شــركة جاكوار لالهتمام بإنتاج سيارات 
عــدم  مــع  البيئــة،  علــى  محافظــة  أكثــر  فارهــة 

إهمال قوة األداء والتصميم اخلارجي الفاخر.
Mini E ٣ - سيارة 

بعدما أعلنت العالمة التجارية البريطانية العمالقة، 
كهربائيــة  ســيارة  إنتــاج  اعتزامهــا  األولــى،  للمــرة 
ســيارات  ألســطول  لتنضــم   ٢٠٠٩ عــام  فــي  فاخــرة 
الشــركة التقليديــة، فــإن عام ٢٠١٩ حمل أنباء ســارة 
حملبــي ســيارات مينــي كوبر بعــد انتشــار تقارير تفيد 

.Mini E بطرح الشركة سيارتها الكهربائية

٣ Tesla Model ٤ - سيارة 
كواحدة من أعرق الشــركات إن لم تكن األعرق 
في مجال صناعة الســيارات الكهربائية ، عالمة 
 Tesla تســال االمريكيــة دشــنت في ٢٠١٩ طــراز
Model ٣ فاخرة فائقة األداء التي تتمتع بفخامة 
كتلك املوجودة في سيارات مرسيدس من الفئة 
.BMW بجانب سيارات Audi AR وسيارات C

Electric Volvo XC٥ - سيارة ٤٠
اســتلهم التصميــم اخلارجــي ملوديــل ٢٠١٩ مــن 
ســيارات Electric Volvo XC٤٠ مــن النســخة 
التقليديــة العاملــة بالبنزين والديزل من ســيارة 
XC٤٠، والتــي تتمتــع بتصميــم خارجــي رياضي 

انسيابي رائع.
Nissan IDS ٦ - سيارة

 ٢٠١٩  Nissan IDS ســيارة  نســخة  احدثــت 
ثــورة تكنولوجيــة في عالم الســيارات الكهربائية 
خصوصــاً مــع تزويــد نســخة ٢٠١٩ مــن ســيارات 
Nissan IDS مبعاييــر أمــان تكنولوجيــة فائقــة 
التــي  الذاتيــة  القيــادة  خاصيــة  بجانــب  التطــور، 
الكهربائيــة  الســيارات  معظــم  فــي  توجــد  ال 

للمنافسني.
e-tron quattro SUV Audi Q٧ - سيارة ٦

الســيارات  علــى  لالعتمــاد  أقــوى  اجتــاه  نحــو 
أودي  شــركة  أعلنــت  الفارهــة،  الكهربائيــة 
األملانية، في وقت سابق، نيتها إصدار ما يتراوح 
 e-tron Qبني ٢ إلى ٣ ماليني سيارة من طراز ٦
Quattro SUV بحلــول عــام ٢٠٢٥،خاصــة بعد 
 e-tron quattro  Audi Q٦ طــراز  تدشــينها  

SUV في االسواق.
Porsche Mission E ٨  - سيارة

 Porsche Mission تعد نسخة ٢٠١٩ من سيارة
E أولى الســيارات الكهربائية التي تنتجها شركة 
بورشــه األملانيــة فــي العــام اجلديد، حتتــوي على 
مــن النســخ الســابقة  قــدرات أكثــر قــوة وتطــوراً 
جائــزة  علــى  قبــل  مــن  حصلــت  التــي  للســيارة 

منــذ اكثــر مــن مائة عام وحتديداً في عام ١٨٩٠ م اعالن الكيميائي ويليام موريســون 
ميالد الســيارات الكهربائية وكانت ســيارته تتســع لســتة ركاب وســرعتها القصوى ١٤ 
ميــالً فــي الســاعة ،وقتها إثارة االهتمام في الســيارات الكهربائيــة ومع هذا فضل كبار 
مصنعي السيارات تأجيل فكرة السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع تكلفتها على حسب 
وجهــة نظرهــم التــي توارثهــا احفادهــم ألكثــر مــن مائــة عــام ،اال ان ظهــرت احلاجــة 
الــى التوفيــر بعــد ارتفــاع كبير للمشــتقات البتروليــة ، فخرجت للنور وبقوة الســيارات 
الكهربائية حتى انه وحســب راي خبراء عالم الســيارات مت االتفاق على ان ٢٠١٩ عام 
السيارات الكهربائية الفاخرة متعددة االستخدامات  ، خاصة ومع مطلع ٢٠١٩ وحتى 
٢٠٢٠ اشتدت املنافسة بني العالمات الكبيرة على التسابق في طرح طرازات كهربائية 
مبواصفــات حصريــة ،فعلــى ســبيل املثــال اعلنــت جاكوار والنــد روفر بان الشــركة في 
اطــار تعديــل كل طرازاتهــا لتكــون كهربائيــة قريبــاً جــداً ،كما عرضت تيســال تصميمها 
األصغر «واي كروســوفر“، لكن من املتوقع أن تكشــف النقاب عنه العام القادم، على 

أن تبدأ بإنتاجها في ٢٠٢٠.

السيارات الكهربائية الفاخرةالسيارات الكهربائية الفاخرة
أيقونــة عــامأيقونــة عــام

أفضــل تصميــم فــي معــرض جنيــف الدولي 
للسيارات لعام ٢٠١٦.

تتمتــع نســخة ٢٠١٩ بالقــدرة علــى الوصــول إلــى 
سرعة ٦٠ ميالً/ساعة انطالقاً من وضع السكون 
فــي زمــن ال يتعــدى ٣٫٥ ثانيــة فقــط، كمــا تكون 
دون  أميــال   ٣١٠ مســافة  قطــع  علــى  قــادرة 
احلاجــة إلى إعادة شــحن بطاريتهــا، التي حتتاج 

إلى ٢٠ دقيقة فقط إلعادة شحنها.
 Mercedes-Benz Generation ســيارة   -    ٩

EQ
 ٣١٠ مســافة  قطــع  مثــل  متميــزة  قــدرات  مــع 
أميال دون حاجة البطاريات إلى إعادة الشحن، 
جميــع  فــي  الكهربــاء  علــى  باالعتمــاد  والتمتــع 
التفاصيل اخلاصة، فإن نسخة ٢٠١٩ من سيارة 
تعتبــر   Mercedes-Benz Generation EQ
 ،٢٠١٩ لعــام  املنتظــرة  الســيارات  قائمــة  ضمــن 
خاصة أن التقارير تشــير إلى أن ســعرها ســوف 

يبدأ من ٥٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي.
Aston Martin RapidE ١٠  - سيارة

جتــذب ســيارة Aston Martin RapidE مــن 
أســتون مارتــن االنظــار لهــا، خاصــة أن الســيارة 
اجلديــدة ســتتمتع بقــوة خارقــة تصــل إلــى ٨٠٠ 
حصــان، وفــق التوقعــات، وســتكون قــادرة علــى 
قطــع مســافة ٢٠٠ ميــل دون احلاجــة إلــى إعادة 

الشحن.
الطــرازات  هــذه  كل  طــرح  مــن  الرغــم  وعلــى 
العالمــات  بــني  الوطيــس  احلامــي  والتنافــس 
الكبيــرة إال أن خبــراء في املجــال يرون أنه رغم 
هذا الســباق إال أن الســيارات الكهربائية ما تزال 
تواجــه بعض التحديــات، التــي تقــف عقبــة أمــام 
انتشــارها بالشــكل املرغوب، مثل قطع املســافات 
الطويلــة، وتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمة لشــحن 

البطاريات على الطرق.
وتتجــه شــركات الســيارات نحو التوســع في إنتاج 
املوديــالت الكهربائيــة، باعتبارهــا تتمتــع مبزايــا 
عــدة، أبرزهــا خلوهــا مــن االنبعاثــات الضــارة، 
هــذه  النتشــار  كافيــة  ليســت  املزايــا  هــذه  لكــن 

النوعيــة مــن الســيارات بالشــكل املرجــو مــن قبل 
الشركات.

ونقلت وكالة األنباء األملانية، ان هناك دراسة 
 Berylls Strategy Advisors شــركة  مــن 
لالستشــارات فــي مجال الســيارات، تؤكد بإنه 
إلى جانب السعر والتصميم هناك العديد من 
املعاييــر املهمــة عنــد شــراء ســيارة كهربائيــة، 
منهــا مــدى الســير والبنيــة التحتيــة حملطــات 
وبجانــب   ، الشــحن  عمليــة  وســرعة  الشــحن 
بشــحن  اخلاصــة  التحتيــة  البنيــة  محدوديــة 
تــزال  ال  الكهربائيــة،  الســيارات  بطاريــات 
األكثــر  بالوقــود  العاملــة  التقليديــة  الســيارات 
ســرعة، مقارنة بالطــرازات الكهربائية، التي 
لــم يتمكــن ســوى طــراز واحــد منهــا مــن أن 
يلحق مبضمار املركبات العشر األكثر سرعة، 
رغــم الطفــرات التــي عملت الشــركات املنتجة 
علــى حتقيقهــا علــى صعيــد األداء والرفاهيــة 
خــالل الســنوات األخيــرة، وعلــى الرغــم مــن 
اغلــب  علــى  الكهربائيــة  الســيارات  ســطوع 
االسواق العاملية اال ان اخلبير االملاني مارسيل 
موليــش مــازال يؤكــد علــى  أن مــدى الســير 
يعد من أكبر التحديات التي تواجه الســيارات 
لالســتخدامات  املالءمــة  ومــدى  الكهربائيــة 
اليوميــة، لــذا ينبغي التحقق من هــذه النقطة 
قبل شراء سيارة كهربائية، حيث إن البيانات 
املعلنــة مــن الشــركة املنتجــة قــد تختلــف على 
أرض الواقــع ، ووفــق تقريــر لوكالة بلومبيرغ 
قيمــة  فــإن  املاضــي،  مايــو  فــي  األميركيــة 
علــى  ســيرها  وكلفــة  الكهربائيــة  الســيارات 
الطرق ال تزال باهظة الثمن، ما ميثل حاجزاً 

أمام انطالق مبيعاتها.
وأشــاروا إلــى أنه علــى الرغم مــن أن البطاريات 
القليلــة  الســنوات  خــالل  تكلفــة  أقــل  أصبحــت 
املاضيــة، إال أنهــا ال تــزال غيــر رخيصــة بدرجــة 
تكفي لوضع التكلفة اإلجمالية للسيارة اخلضراء 
علــى قــدم املســاواة مــع الســيارة العاديــة العاملــة 

بالوقود.

اعلنت جاكوار والند اعلنت جاكوار والند 
روفر بان الشركة روفر بان الشركة 
في اطار تعديل في اطار تعديل 

كل طرازاتها كل طرازاتها 
لتكون كهربائية لتكون كهربائية 

قريبا جداقريبا جدا

مدى السير مدى السير 
يعد من أكبر يعد من أكبر 

التحديات التي التحديات التي 
تواجه السيارات تواجه السيارات 

الكهربائيةالكهربائية
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افتتحت شركة عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه الوكيل احلصري 
لعالمــة لكــزس فــي الســوق القطــري صالــة ســاكورا املميــزة 
تعنــي كلمــة ســاكورا باليابانيــة إزهــار الكــرز، ولطاملــا عشــق 
فــي  الكــرز  إزهــار  موســم  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  النــاس 
اليابان، ان ساكورا تعتبر رمزا للتجديد واحليوية واجلمال. 
وهــا هــو موســم الربيــع من كل عام يشــهد ســفر اآلالف إلى 
الورديــة  أو  البيضــاء  الزهــور  هــذه  روعــة  ملشــاهدة  اليابــان 

متفتحة على مدى أسبوعني في شهر أبريل من كل عام.
ولقــد اســتلهمت هــذه الصالــة روح الضيافــة اليابانيــة، وهي 
التي ال تلبي احتياجات الناس فحسب، ولكنها تتوقعها أيًضا. 
التنفيــذي  الرئيــس  موروغــان  ك.  ر.  للســيد  تصريــح  وفــي 
باإلنابة لشــركة عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه قال: « إن هذه 
الروح أو ما تعرف باليابانية «أوموتوناشــي» تشــكل عنصًرا 
ومكونــا أساســًيا مــن ثقافــة لكــزس لبيــع الســيارات وخدمــة 
العمــالء وفلســفة التصميــم وروعتــه للعديــد مــن موديــالت 

لكزس «. 
إن شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــى وإخوانــه ولكــزس مصممــة 
على معاملة عمالئها مثلما يعاملون ضيفوهم في منازلهم 
مصداقــا وفيــا ملفهــوم «أوموتوناشــي»، وتســعى أيــه أيــه بي   
إلــى بــذل املزيد مــن اجلهد يتجــاوز مجرد تلبيــة احتياجات 

مالكي لكزس. 
مت افتتاح صالة ساكورا املميزة بحضور سفراء اليابان وكوبا 
وفنزويــال مــع الســيد ر. ك. موروغــان والســيد فــراس مفتي 
مديــر أول التســويق. وقــد حضــر حفــل االفتتــاح العديــد مــن 
املدونــني علــى املواقــع االلكترونيــة وذوي التأثيــر في وســائل 
اإلعالم. وجتدر اإلشارة الي أن صالة ساكورا تقع في الطابق 
األول حيــث صالــة عــرض لكزس التي  تعتبر مثــال رائع من 

الفن.
وأضــاف الســيد فــراس مفتــي: « إننــا شــركة عبــد اهللا عبــد 
الغنــى وإخوانــه ، نتعامــل مــع عمالئنــا كضيــوف فــي منزلنــا 

وجنعلهم يعايشون جتربة روح «أوموتوناشي» احلقيقية.
إن عضويتــك فــي صالــة ســاكورا جتعلك تتمتع مــع صديقك 
أو أحد أفراد أسرتك املرافقني (باإلضافة إلى شخص آخر) 

بالعديد من 
- محــاكاة ســباق مثيــرة أثناء وجودك فــي مقعد القيادة في 

وحدة التحكم.
 - لعب البلياردو مع أصدقائك لتحسني مهاراتك

- احلــد مــن التوتــر والقلــق فــي واحــدة مــن كراســي التدليك 
املميزة.

وحتــرص شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــى وإخوانــه علــى توفيــر 
منــاخ خــاص للعمــالء مثــال  اســتخدام واحــدة مــن غرفتــي 
ســطح  بلوحــة  واملزودتــني  لهــا  التابعتــني  االجتماعــات 

مايكروسوفت، والتي  تعتبر مثال رائع من الفن.
ســتوفر صالة ســاكورا  لعمالء لكزس بيئة متطورة وهادئة 
حيث ميكنهم الشعور بالراحة وتوقع فرحة امتالك لكزس، 
إن  بيتكــم.  عــن  بعيــدا  لكــم  بيــت  مبثابــة  الصالــة  وســتكون 

التزامنا جتاه عمالئنا كان  دائًما على رأس األولويات.

عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه لكزسعبد اهللا عبد الغنى وإخوانه لكزس
تفتتح صالة ساكورا املميزةتفتتح صالة ساكورا املميزة

في حضور عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة ...

•• سفراء اليابان وكوبا وفنزويال
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أطلقــت شــفروليه حقبــة جديــدة فــي عالــم الســيارات 
تقــدمي  مــع  والبضائــع  الــركاب  لنقــل  املخصصــة 
وســوبربان  تاهــو  فئتهمــا،  فــي  الرائدتــني  الســيارتني 
٢٠٢١ اجلديدتــني كليــاً. وقــد مت إعــادة تصميــم هاتني 
ســيارات  مشــهد  تصــدر  لهمــا  يتيــح  مبــا  الســيارتني 
مــع  االســتخدامات  متعــددة  العائليــة  الرباعــي  الدفــع 
أكبــر مســاحة داخليــة مقارنــة بــأي ســيارة أخرى من 
هــذه الفئــة، إلــى جانــب تزويدهمــا بتقنيــات وميــزات 
حصريــة غيــر مســبوقة، وأفضــل ديناميكيــات القيادة 

في هذه الفئة من السيارات العائلية كاملة احلجم.
وفــي تعليــق لــه، قــال بــاري إجنــل، النائــب التنفيــذي 
للرئيس ورئيس جنرال موتورز أمريكا الشــمالية: «ال 
توجــد ســيارة أخــرى فــي العالم حققت مــا حققته كل 
مــن تاهــو وســوبربان، حيــث لعبــت هاتــان الســيارتان 
هوليووديــة،  أفــالم  فــي  البطولــة  أدوار  مــن  العديــد 
عســكرية  لشــخصيات  نقــل  كوســيلة  اســتخدامها  ومت 
وقــادة مــن مختلــف أصقــاع العالــم، كمــا ســاعدت في 
توفيــر حلظــات عائليــة ال تنســى. وقــد أصغينــا بعنايــة 
ملــا يحبــه النــاس فــي ســيارات الدفــع الرباعــي متعــددة 
االســتخدامات الرائــدة هــذه، وقمنــا بتحســينها، مــن 
خالل توفير مساحة أكبر للركاب وحيز تخزين أكبر، 
وإدخــال املزيــد مــن التقنيــات لتقــدمي جتربــة قيــادة 
ال تضاهــى». واســتطاعت شــفروليه حتقيــق ذلــك من 
خالل عملية تطوير شاملة لهاتني السيارتني، تضمنت 

اجلمع بني أقوى املزايا البنيوية التي توفرها شــاحناتها 
اجلديــدة كاملــة احلجــم، مــع أنظمــة جديــدة كلًيــا مت 
تصميمها لتلبية االحتياجات املعاصرة لسائقي وركاب 
ســيارات الدفع الرباعي متعددة االســتخدامات. وأدت 
هــذه التغييــرات إلــى توفيــر: وفــي هــذه املناســبة، قال 
تيــم هيريــك، نائــب الرئيس لبرامج املنتجــات العاملية: 
متعــددة  الرباعــي  الدفــع  ســيارات  عــدد  زيــادة  «مــع 
االســتخدامات في الســوق، أدركنا أن تاهو وســوبربان 
اجلديدتــان كليــاً ينبغــي عليهمــا االرتقــاء إلــى مســتوى 
أعلــى بكثيــر مــن أي وقــت مضى. ونتيجــة لذلك قمنا 
وميــزات  تقنيــات  لتقــدمي  الســيارتني  هاتــني  بتعديــل 
جديــدة كليــاً، وجتربة قيادة أفضــل، ومواصلة إرثهما 
في التنوع والقدرات التي اكتسبت ثقة أجيال عديدة».
ســيارات دفــع رباعــي فائقــة مبنيــة علــى هيــكل جديد 
كليــاً بــدأت التغييــرات في تاهو وســوبربان اجلديدتني 
كلياً مع هندســة جديدة أساســها تعليق خلفي مســتقل 
اجلديــدة  البنيــة  وتضمنــت  أطــول.  عجــالت  وقاعــدة 
حتســينات عبــر مجموعــة مــن األســس الرئيســية مًعا، 
مثــل: حيــز الــركاب، وحيــز احلمولــة، وديناميكيــات 

القيادة، ونسب التصميم اخلارجي.
تاهــو اجلديــدة تعــزز صدارتهــا مــع حيــز حمولــة أكبر 

بنحو ٦٦٪
تهيمــن ســيارة تاهــو علــى ٢٥٪ مــن مبيعــات ســيارات 
األكثــر  بذلــك  وهــي  احلجــم،  كاملــة  الرباعــي  الدفــع 

مبيًعــا فــي أمريــكا ضمــن فئتها، وســوف يعــزز اجليل 
اخلامــس من ســيارة تاهو، املعــاد تصميمه لطراز عام 
العمــالء  قبــل  مــن  لالســتخدام  القابلــة  املســاحة   ٢٠٢١
في هذه الســيارة الرائدة. وســوف توفر هذه الســيارة، 
مبــا تتمتــع بــه مــن قاعــدة عجــالت أطــول بـــ ١٢٥ِ ملــم 
وزيادة إجمالية في طولها بِـ ١٦٩ ملم مقارنًة بالطراز 
الثالــث  املقاعــد  صــف  لــركاب  أكبــر  مســاحة  احلالــي، 
خلــف   ٪٦٦ بنســبة  أكبــر  حمولــة  وحيــز   ،٪٤٠ بنســبة 
صــف املقاعد الثالث. ومت حتقيق هذه الزيادة الكبيرة 
الزيــادة  أن  إذ  الكفــاءة،  عاليــة  بطريقــة  املســاحة  فــي 
اإلجمالية في طول الســيارة تقل عن ٤٪، في حني زاد 

احلد األقصى حليز احلمولة بنسبة ٣٠٪.
ميكــن  الســيارتني،  هاتــني  تاريــخ  فــي  مــرة  وألول 
حتريــك مقاعــد الصــف الثانــي فــي تاهــو وســوبربان 
وتعديلهــا بنحــو ٢٥٤ ملــم إلــى األمــام أو اخللــف. كمــا 
ميكــن طي صفي املقاعد الثاني والثالث بســهولة أكبر، 
وباتــت أرضيــة التحميــل اآلن أكثــر تســطًحا وانخفاًضا 
مقارنــة بالطــرازات الســابقة، مما يحســن من ســهولة 
التحميــل والتفريــغ. كمــا أصبح حجم األبــواب اخللفية 
لســيارة تاهــو أكبــر أيًضا من خالل زيــادة طول قاعدة 

العجالت.
أداء مذهل ال ينطوي على أي مساومة 

 ٨-V مبحــركات   ٢٠٢١ وســوبربان  تاهــو  تزويــد  مت 
بناقــل  مقترنــة  شــفروليه،  تاريــخ  فــي  تطــوًرا  األكثــر 

نظــام  مــع  ســرعات  بـــ١٠  جديــد  أوتوماتيكــي  حركــة 
نقــل احلركــة إلكتروني. ومت تقديــر القوة التي ينتجها 
 LS ٨ بســعة ٥٫٣ لتر، القياســي في طرازات-V محرك
وLT وZ٧١ وPremier، بـــِ ٣٥٥ حصانــاً. وتتميــز كال 
السيارتني بتقنية اإلدارة الديناميكية للوقود، التي تعد 
األولــى مــن نوعهــا فــي صناعــة الســيارات، وتوفر هذه 
التقنيــة أكثــر من ١٢ منًطا إللغاء تنشــيط األســطوانات 
ظــروف  مــن  العديــد  فــي  احملــرك  كفــاءة  يعــزز  مبــا 
القيــادة، مبــا فــي ذلــك أثناء ســحب مقطــورة. وتتميز 
هذه احملركات أيًضا بتقنية التشغيل/اإليقاف التلقائي، 
واحلقن املباشر للوقود وتوقيت الصمام املتغير، والتي 
تساهم جميعها في حتقيق التوازن بني األداء والكفاءة.

نظام التعليق األكثر تقدًما في هذه الفئة 
في ســبيل حتســني جتربة القيادة، طور مهندسو تاهو 
وسوبربان ٢٠٢١ هيكًال جديًدا صلبًا من الفوالذ لدمج 
االمتــدادات اجلديــدة لقاعدة العجالت ونظــام التعليق 
اخللفــي املســتقل متعــدد الوصالت. كما ســتتوفر بعض 
الهوائــي  التعليــق  بنظــام  الســيارتني  هاتــني  طــرازات 
التكيفــي ونظــام التحكم املغناطيســي بالقيــادة، والذي 
ال يوجــد فــي أي ســيارة منافســة، لتوفيــر قدرة حتكم 

أكبر بجسم السيارة.
وأضــاف هيريــك: «أعتقــد أن األكثــر إثــارة لإلعجــاب 
املســتوى  هــو  كلًيــا  اجلديدتــني  وســوبربان  تاهــو  فــي 
املتقدم لقدرة التعامل معهما وقيادتهما. فعلى الرغم 

مــن حجمهمــا الكبيــر، إال أنهمــا توفــران قــدرة قيــادة 
وحتكــم مذهلــة واســتجابة غيــر مســبوقة تبعــث علــى 
الثقــة، وتغيــر مفهــوم جتربــة قيــادة ســيارات الدفــع 

الرباعي كاملة احلجم.»
والتحديــات  العصريــة  للتقنيــات  رقميــة  منصــة 

املستقبلية
والتقنيــات  امليــزات  مــن  الرفيــع  املســتوى  تعزيــز  مت 
فــي تاهــو وســوبربان مــن خــالل منصة رقميــة جديد 
كليًــا. ويتمتــع نظــام اجليــل املقبــل هذا بقــدرة معاجلة 
بيانــات أقــوى بخمــس مــرات مقارنة بالنظــام املوجود 
حاليًــا. وال يقتصــر األمــر علــى تشــغيل جميــع التقنيات 
اجلديــدة فــي طــراز العــام ٢٠٢١ من هاتني الســيارتني 
بســرعة مذهلــة، بــل هــو مصمــم أيًضــا لدعــم مراقبة 
صحــة وســالمة الســيارة، ويتمتــع بالقدرة علــى إجراء 
التحديثات عبر الهواء، مع نطاق ترددي واسع إلضافة 

تقنيات مستقبلية لم يتم تقدميها بعد.
نسب أكبر وأكثر جرأة

جديــًدا  مظهــًرا  شــفروليه  شــاحنات  مصممــو  ابتكــر 
متاًمــا لــكل مــن تاهــو وســوبربان، يتمتــع بنســب أكبــر 
وأكثــر. ويقــدم املصممــون أربعــة طــرازات مميزة في 
تشــكيلة عام ٢٠٢١ من ســيارات تاهو وسوبربان، مما 
يتيــح للعمــالء املزيــد من اخليــارات وميكــن املصممني 
مختلــف  عبــر  مميــزة  تصميميــة  ملســات  إضفــاء  مــن 

سيارات هذه التشكيلة.

شفروليه تقدم تاهو
وسوبربان وسوبربان ٢٠٢١٢٠٢١ اجلديدتني كليا اجلديدتني كليا

األكثر مبيعا في الشرق األوسط ضمن فئتها ... األكثر مبيعا في الشرق األوسط ضمن فئتها ... 
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مركز صيانة الفردان مركز صيانة الفردان للسيارات الرياضيةللسيارات الرياضية
في جزيرة اللؤلؤة خدمة في جزيرة اللؤلؤة خدمة ٧٧ جنوم لعمالء مازيراتي جنوم لعمالء مازيراتي

متتــد مساحتــه إلــى 
٢١٠٧ أمتـــار مربعـــة ...

لطاملا َحرصت شــركة «الفردان للسيارات الرياضية»، 
الوكيــل الرســمي لســيارات مازيراتــي فــي قطــر، علــى 
تقــدمي أفضل اخلدمات عالية املســتوى لعمالء العالمة 
اإليطاليــة املرموقــة على الــدوام، ليس فقط ِمن خالل 
توفير سيارات فاخرة ورياضية تعكس قيمة الشركة، 
وإّمنــا عبــر توفيــر أرقــى معاييــر خدمات ما بعــد البيع 

للعمالء.
ُصّمــم مركز الصيانــة الفخم لســيارات مازيراتي وفًقا 
إلــى أحــدث معاييــر خدمــة العمــالء التي تّتبعها شــركة 
فــي  يقــع  أّنــه  كمــا  الرياضيــة»،  للســيارات  «الفــردان 
منطقــة جزيــرة اللؤلؤة التــي تُعّد الوجهــة األفخم على 
مســتوى دولة قطر، وتتوافق بشــكل كبير مع تلك اسم 
العالمــة اإليطاليــة العريــق املُــرادف للتمّيــز والرفاهيــة 

في عالم السيارات.

ويضــّم املركــز الــذي متتــّد مســاحته إلــى ٢١٠٧ أمتــار 
واإلصالحــات  ورشــة لفحــص األعطــال  و٢٠  مربعــة، 
بأحــدث  مدّعمــًة  املختلفــة،  والكهربائيــة  امليكانيكيــة 
مــع  لتتوافــق  خصيًصــا  املصّنعــة  واملعــّدات  األجهــزة 

الهندسة التقنية الفائقة لسيارات مازيراتي املتطّورة.
يَعكــس املركــز عاملــي املســتوى التــزام شــركة «الفــردان 
للســيارات الرياضيــة» بنَقــل جتربــة صيانــة الســيارات 
علــى  األســاس  فــي  يُرّكــز  متاًمــا  جديــد  مســتوى  إلــى 
تلبيــة كل احتياجــات العمــالء بطريقــة تفــوق توّقعاتهم 
بكثيــر؛ حيــث يتضّمــن خدمــات ممّيــزة مثــل ذهــاب 
فنّيــني ُمتخّصصــني إلــى منازل أو أماكــن عمل العمالء 
إلجــراء  الصيانــة  مركــز  إلــى  ســياراتهم  الصطحــاب 
وتســليم  الضروريــة،  والصيانــة  الفحــص  عمليــات 
السيارات مرة أخرى إلى العمالء بعد إمتامها دون أي 

رســوم إضافيــة، وهــو ما يضمــن رضاء الزبائن بنســبة 
١٠٠ فــي املائــة علــى كل اخلدمات املُقّدمــة، أّما العمالء 
طــوال  املركــز  داخــل  االنتظــار  فــي  يرغبــون  ال  الذيــن 
فتــرة الصيانــة فتتوافــر لهــم خدمــة التوصيــل املجانــي 
أخــرى  مــرة  وإعادتهــم  للتســّوق،  مجّمــع  أقــرب  إلــى 
الســتالم ســياراتهم. وِمــن ضمــن اخلدمــات األخــرى 
عاليــة املســتوى التــي يقّدمهــا املركــز ال ُميكــن إغفــال 
توفيــر إحــدى الســيارات البديلــة املؤّقتــة للعمــالء خالل 
فتــرة الصيانــة مجانًــا أيًضــا، وهــو مــا يجعــل جتربتهم 
مــع مازيراتــي جتربــة طويلــة وّممتــدة وقائمــة علــى 
توفيــر  علــى  والعمــل  باحتياجاتهــم  الكبيــر  االهتمــام 
كل ُســبل الراحــة واإلمكانــات ملــالك ســيارات العالمــة 

اإليطالية العريقة.
وبخــالف االســتعانة بفريــق ُمدّرب على أعلى مســتوى 

ضــّم  العاليــة،  املهــارات  ذوي  املعتمديــن  الفنيــني  مــن 
كبيــرة  انتظــار  صالــة  اللؤلــؤة  جزيــرة  صيانــة  مركــز 
أعلــى  لتوفيــر  جتهيزهــا  جــرى  العمــالء  الســتراحة 
مســتويات الراحة والرفاهية في أثناء اســتضافة عمالء 
مازيراتــي،  مــع توافر خدمة اإلنترنــت املجانية ليتفّقد 
اجلميع رســائلهم اإللكترونية أو حســاباتهم الشخصية 
عمليــة  أثنــاء  فــي  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 

الصيانة. 
يّتســع مركــز صيانــة مازيراتــي إلــى ١٦ ســيارة يوميًّــا، 
لكن متوّسط عدد السيارات التي تتّم صيانتها والعناية 
بها يوميًّا يبلغ فقط تســع ســيارات، حتى تكون األولوية 
دائًمــا جعــل ســيارات العمــالء جاهــزة دائمــة لالنطالق 
وعلــى أفضــل حالــة ممكنــة. وتوّفــر شــركة «الفــردان 
للســيارات الرياضيــة» كذلــك لعمــالء مازيراتــي خدمة 

املساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال اليوم. 
اجلديــر بالذكــر أنــه فــي عــام ٢٠١٧، انفــردت الفردان 
للســيارات  ووكيــل  شــركة  أول  الرياضيــة  للســيارات 
يفتتــح مركــز خدمــة فاخر عالي املســتوى فــي جزيرة 
اللؤلــؤة. وبعدهــا بعامــني، ما زلنــا قادرين علــى توفير 
اخلدمــات املتمّيــزة عالية اجلودة نفســها، والتي تتفّوق 
على املنافســني بأشــواط طويلة. وفوق هذا وذاك، نحن 
نتمّيــز بوجــود ورش الصيانــة واإلصــالح بجانــب صالــة 
العرض لدينا في مكان واحد هو األفخم واألكثر رقيًّا 
فــي دولــة قطــر.» مــن أولوياتنا رفــع معاييــر خدمات 
مــا بعــد البيــع لدينــا، لــذا نحــن ملتزمــون دائًمــا بتوفير 
أفضل خدمة ممكنة لعمالئنا األوفياء، تّتسم بالفعالية 
والكفــاءة والتكامــل وأيًضــا يســتمتع بهــا اجلميــع وتنال 

رضاهم دوًما.»

رئيس مجلس اإلدارة
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الوكيــل  الوطنيــة،  الســيارات  شــركة  أعلنــت  ان  منــذ 
احــدث  طرحهــا  عــن  «مــازدا»  لســيارات  احلصــري 
طرازاتهــا «مــازدا٣» اجلديــدة فــي فاعليــة رائعــة في « 
الدوحة فيستيفال سيتي،»   والطراز يجد ترحيب عاٍل 
من عشــاق وعمالء مازدا في ســوق الســيارات القطري 
مثمنني اخلطوة مبيالد عهد جديد في السوق القطري 
طموحــات  كل  اجلديــدة   ٣ مــازدا  طــراز  يجمــع  حيــث 
العمــالء فــي اقتنــاء ســيارة جديــدة وحتاكــي تكنولوجيا 
اجلديــدة   «٣ «مــازدا  ســيارة  ان  خاصــة  املســتقبل 
مســتخدمه  لــدى  يتــرك  تصميمــا  تتيــح  الهاتشــباك 
تأثيــرا عاطفيــا، فيمــا يهدف املوديل الســيدان من نفس 
الســيارة إلــى توفيــر خصائــص أكثــر أناقــة. ويــزود كال 
مــن املوديلــني- الســيدان والهاتشــباك-  مبحــرك يعمــل 
بتقنيــة «ســكاي أكتيــف»، ســعة ٢٫٠ لتــرا، ونظــام نقــل 
أوتوماتيكي سداســي السرعات، كما تتيح السيارة أيضا 
محــركا أخــر يعمــل بتقنيــة «ســكاي أكتيــف»، وســعته 
١٫٥ لتــرا، وتطــورت ســيارة «مــازدا ٣» اجلديدة لتكون 
مصــدرا لإللهــام، وخلــق عالقــة عاطفيــة وطيــدة مــع 
عمالئها. وقد طبقت الشــركة نهجا جديدا بالكامل في 
تصميــم املوديلــني الهاتشــياك أو الســيدان، وكل منهمــا 
يجســد مالمــح شــخصية مختلفة متاما.  واســتخدمت 
الشــركة تصميــم «كــودو» املتطــور بصــورة أكبــر علــى 
غطاء الســيارة من النوع ســيدان، وأيضا على مقصورة 
الــركاب، وكــذا الصنــدوق اخللفــي لهــا مــا يولــد شــعورا 
باألناقــة واملنظــر األخاذ. ويُظهر هيكل الســيارة  شــكال 
انسيابيا أفقيا يبرز مظهر اجلانب العريض واملنخفض 
للســيارة، فيمــا توفــر الســيارة ذاتهــا أيضــا الهــدوء الذي 
يــروق للعمــالء املتميــزون . وفــي املقابل تهدف ســيارة 
تكــون  أن  إلــى  ســيدان  نــوع  مــن  اجلديــدة  «مــازدا٣» 
تتيــح  حيــث  انفعاليــة،  أكثــر  وأيضــا  رياضيــة،  أكثــر 
جوانــب هيــكل قوية جــدا، ودعامات «ســي» التي تلغي 
خطوط اجلســم التقليدية، وتطبيق انعكاســات متغيرة 
باســتمرار. كما أن موديل  الســيارة «الهاتشباك» مزود 
فــي أعــاله بخــط ســقف قــوي يدل علــى الســرعة، لكنه 

يساعد على التعبير عن حضور قوي
-التركيز على العنصرالبشرى: تلمس اإلحساس

يستمر روح التصميم في سيارات «مازدا» في الظهور 
فــي اجلــزء الداخلي من ســياراتها اجلديــدة، وكذا بيئة 
«قمــرة القيــادة» التــي تســاعد الســائقني علــى خــوض 
جتربــة ممتــازة مالئمــة، ونظــام إتصــال أثنــاء قيــادة 

«مــازدا٣» اجلديــدة. وشــهدت الســيارة اجلديــدة أيضا 
إعادة تصميم مســند ذراع الكونسول الوسطي مبقبض 
التحويل، جنبا إلى جنب مع نظام حتكم جديد ومسند 
ذراع مت حتريكهمــا إلــى األمــام، فيمــا مت تغيير حامل 
املشــروبات املســتخدم في السيارة إلى مقدمة السيارة. 
وهذا التصميم اجلديد يهدف إلى إتاحة شعور طبيعي 
ألي ســائق. وتعــد «مــازدا٣» اجلديــدة هي أول ســيارة 
تُــزود بشاشــة معلومــات وترفيــه مقــاس ٨٫٨ بوصــة، 
والتــي تعمــل بتقنيــة» إم زد دي كونيكــت» اجلديــدة، 
وتتاح تلك الشاشــة في كافة املوديالت، وهو ما ينطبق 
أيضــا علــى نظــام الصــوت اجلديد ٨ ســماعات، وثالثي 
االجتــاه، وتصميــم جديــد لعجلــة القيادة حتتــوي على 
مفاتيــح حتكــم مضيئــة، ومفاتيــح حتويــل، ومصابيح 
«ليــد» أماميــة وأخرى خلفية، وهاتــف مزود بتقنية 
«بلوتــوث»، واإلقران الصوتــي، والدخول بدون مفتاح 
عن بُعد، وفرامل انتظار إليكترونية، ووســائد هوائية 
جديــدة للركبــة، وكاميــرا للرؤية اخللفيــة، ومدخلني 
صــوت USB ، مــن بــني قائمــة طويلــة مــن املميــزات 

القياسية األخرى. كما تتيح سيارة «مازدا٣» اجلديدة 
اللــون  هــو  األول  جديديــن.  داخليــني  لــون  خيــاري 
الداخلــي اجلديــد «جريــج» والــذي ميزج بــني درجات 
اللــون «البيــج»  درجــة  مــع  الفاحتــة،  الرماديــة  اللــون 
الفاحتــة، مــا يضفــي إحساســا رائعــا باحليويــة والدفء 
الهاتشــباك،  اجلديــدة  «مــازدا٣»   وتتفــرد  والتطــور. 
باللــون  الداخلــي اجلديــد األحمر للجلــد، كما أنها تتيح 
مظهــرا حيويــا يســاعد بــدوره علــى زيــادة اإلحســاس 

بالتصميم اخلارجي.
-النظام الصوتي املتناغم في ”مازدا“

التحكــم الكامــل للصــوت في مقصورة الســيارة- ســواء 
أكان ضوضــاء أم موســيقى- هو عنصــر جوهرى أخر 
مــن متعــة القيــادة، وهــو مــا يحققــه النظــام الصوتــي 
املتناغــم الــذي توفره ســيارة «مازدا٣». وهــذا النظام 
الصوتــي قــد مت تطويــره لتصميــم مقصــورة هادئــة 
تعزلــك عــن مصــادر الضوضــاء اخلارجية التي تشــتت 
بســماع  ذاتــه  الوقــت  فــي  الســماح  مــع  الســائق،  ذهــن 
األصــوات الدقيقــة األتيــة من الطريــق واحملرك والتي 

تضيف إلى جتربة القيادة. 
-التركيــز علــى العنصــر البشــري: التأكيد علــى معايير 

السالمة
تشــتمل خصائــص الســالمة التــي تتضمنهــا منظومــة 
«أي-أكتيف سينس» اخلاصة بـ «مازدا» على العالمة 
أو   ) اجلديــدة  أليــرت»  أتينشــن  «درايفــر  التجاريــة 
«جهــاز تنبيــه الســائق)، والــذي يقــوم بإظهــار حتذيــر 
وصــوت فــور اكتشــافه أية مظاهــر تعب على الســائق، 
أو انخفــاض فــي درجة االنتباه واليقظة، كما تتضمن 
الذكيــة»  الفرامــل  «دعــم  تقنيــات  أيضــا  املنظومــة 
املنطقــة  و»رصــد  الذكيــة»  املدينــة  فرامــل  و»دعــم 
العميــاء» و»التحذيــر مــن مغــادرة املســار، مــع نظــام 
املساعدة على احلفاظ على مسار السيارة» و»التحكم 
في األشــعة العالية» و»التحكم في ســرعة الرادار في 
مــازدا مــع وظيفــة «التوقــف واالنطــالق». وســتتوافر 
احلزمــة  خيــارات  فــي  اجلديــدة  «مــازدا٣»  ســيارة 
القياسية املمتازة التي تستهدف جذب شريحة كبيرة 

من العمالء.

مازدا: مواصلة التفرد
تبــرز حزمــة «مــازدا٣» املمتــازة عبــر نظــام الصــوت 
الرائــع املــزود بـــ١٢ ســماعة، مــع جهــاز توليــف صــوت 
وتشــتمل  جــودة.  وأعلــى  قــوة  أكثــر  صــوت  إلتاحــة 
التحديثات األخرى على نظام الصوت، على الســماعة 
املصنوعــة مــن مــادة األلومنيــوم، وجهــاز االستشــعار 
الذي يأخذ شــكل زعنفة القرش. ويشــعر السائق بقدر 
كبيــر جــدا مــن الراحة في مقعده الــذي ميكن تعديله 
«كهربيا» في ٨ وضعيات، ونظام ذاكرة ثنائي املوضع 
للسائق ، كما يُتاح للسائق أيضا مقاعد أمامية مدفئة، 

ناهيك أيضا عن مرايا أبواب جديدة ملوضع الذاكرة.
وتأتي تلك املجموعة من اخلصائص مع حزمة «مازدا٣ 
برمييــوم»، وتتضمــن أيضــا شاشــة «القيــادة النشــطة» 
وفتحــة  جلديــة  ومقاعــد  زجاجيــة  بواجهــة  املــزودة 
الســقف األماميــة التي تعمــل بالكهرباء، وإضــاءة «ليد» 
األماميــة واخللفيــة ونظــام اإلضــاءة األمامــي املتكيــف. 
وتشتمل حزمة «مازدا٣ برمييوم»، للسيارة «مازدا٣» 
السيدان على ناقل حركة شبه تلقائي (علبة تروس شبه 
أوتوماتيكيــة)، فيمــا تتيــح «مــازدا٣ برمييوم» للســيارة 
«مازدا٣» الهاتشباك على دفة قيادة مقاس ١٨ بوصة، 
ومصنوعــة مــن مــادة األلومنيــوم، وناقــل حركــة شــبه 
تلقائــي (علبــة تروس شــبه أوتوماتيكية) عنــد تزويدها 
بناقل ســرعة أوتوماتيكي سداســي الســرعة ومزود هو 
اآلخــر بتقنيــة «ســكاي أكتيــف». وموديالت «مــازدا٣» 
بتقنيــة  لتــرا،   ٢٫٠ ســعة  مبحــرك  مــزودة  اجلديــدة 
«سكاي أكتيف-جي»  واملعدة لتوليد أقصى طاقة تصل 
فــي  دورة  آالف   ٦ دوران  بعــزم  حصــان،   ١٥٢٫٨ إلــى 
الدقيقــة، و ٢٠٠ نيوتــن متــر، عنــد عــزم دوران ٤ آالف 
دورة فــي الدقيقــة. وبجانــب اخلصائــص الديناميكيــة 
التي أدخلت على كافة موديالت «مازدا٣»، وكذا تقنية 
G-Vectoring Control Plus  الــذي سيحّســن توزيــع 
عزم الدوران على كل عجلة على حدة، ثمة حتســينات 
أخــرى مثــل املقاعــد املعــاد تصميمهــا، وهيــكل اجلســم 
املعــاد ضبطــه، وكــذا نظــام تعليــق جديــد، ونظــام يعمل 
علــى امتصــاص االهتزازات علــى الطرق، والتي تســاعد 
جميعهــا علــى خــوض جتربــة قيــادة ممتعــة، مــن قبــل 
الســائق. ُوتتاح موديالت «مازدا٣» اجلديدة- الهاتشباك 
والســيدان- للبيــع فــي صالــة العــرض احلديثــة التابعــة لـ 
«مــازدا»، والكائنــة فــي شــارع النصر مبنطقــة املرقاب 

الدوحة.

مازدامازدا٣٣ اجلديدة اجلديدة
مولد عهد جديد في السوق القطريةمولد عهد جديد في السوق القطرية
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مونتيرو سبورت مونتيرو سبورت ٢٠٢٠٢٠٢٠
انطالقـــة متميــــزةانطالقـــة متميــــزة
نحو مستقبل عالم السيارات

قطــــر للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري ...قطــــر للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري ...

محدثــة  بواجهــة  اجلديــد  ســبورت  مونتيــرو  يتألــق 
الشــبكة  منهــا  التغييــرات  مــن  العديــد  مــع  وجديــدة 
جديــد  تصميــم  احليــوي،  الــدرع  بتصميــم  األماميــة 
 LED بتقنيــة  أماميــة  مصابيــح  األمامــي،  للصــدام 
ومصابيــح خاصــة بالضبــاب ملنــح الشــكل العــام أكثــر 
حداثــة وهيبــة. فــي اخللــف، مت تغييــر شــكل املصابيح 
املكابــح  مصابيــح  أماكــن  تبديــل  مت  بينمــا  اخللفيــة 
اخللفــي  اجلنــاح  يضيــف  حــني  فــي  التنبيــه،  بإشــارات 

ملسات خاصة متنح املركبة منظراً جمالياً.
األداء واحملرك

يعمــل مونتيــرو ســبورت اجلديــد مبحــرك بســعة ٣,٠ 

ليتر من ٦ اسطوانات بتقنية MIVEC. يؤمن احملرك 
قــوة تســارع عاليــة حتــى فــي حالــة األحمــال الثقيلة أو 
خــالل القيادة صعوداً على الطرقات اجلبلية. ولتوفير 
والفاخــرة  والسلســة  املريحــة  القيــادة  مــن  مزيــد 
وتوفيــر اســتهالك الوقود، يعمل احملــرك بناقل حركة 
اوتوماتيكــي مــن ٨ ســرعات وهــو األول مــن نوعه في 

ميتسوبيشي موتورز.
الثبــات  مســتويات  أعلــى  ملنــح  الهيــكل  تصميــم  مت 
واالحتــكاك مــع الطريــق، حيث يســاهم الهيــكل القوي 
وجســم املركبــة بتقنية الدينامكية الهوائية على الســير 
بــني  اجلمــع  إن  ومســتقر.  عــال  أداء  وتقــدمي  بثبــات 

يوفــر  املتطــور  التعليــق  ونظــام  الرباعــي  الدفــع  ميــزة 
ثبات املركبة واحتكاكها بســطح الطريق لرفع مســتوى 
التحكــم بالقيــادة. وميكــن للســائقني االختيار بســهولة 
من بني عدة امناط قيادة، سواء القيادة بدفع عجلتني 
أو بالدفــع الرباعــي (٤H, ٤HLc, ٤LLc)، كمــا ميكــن 
حتســني التماس خالل القيادة على الطرق الوعرة من 
خالل اختيار أحد اخليارات التالية: احلصى، الوحول، 

الثلج، الرمال أو الصخور.
وهــو   ،Hill Descent Control نظــام  اختيــار  عنــد 
منحــدرات  فــي  الســير  عنــد  باملركبــة  التحكــم  نظــام 
أو التوجــه هبوطــاً فــي التــالل واجلبــال، يتــم التشــغيل 

التلقائــي لنظــام املكابــح للحفــاظ على الســرعة احلالية 
للمركبة. ويســاعد هذا النظام في تركيز انتباه الســائق 
علــى التحكــم باملقــود والتحــرك مبركبتــه بأمــان تــام 
مــن دون احلاجــة إلــى الضغــط علــى دواســات املكابح. 
يعمــل نظــام التحكــم النشــط بالثبــات بشــكل مســتقل 
املنعطفــات  عنــد  العجــالت  علــى  املكابــح  قــوة  لينظــم 
القويــة للمســاعدة علــى ثبــات املركبة . كما يســاعد هذا 
النظــام علــى متاســك أفضــل مــع الطريــق ملنــع فقــدان 
العــزم فــي حال دوران اإلطــارات وانزالقها وذلك من 
خــالل التحكــم بقوة احملــرك وتفعيل قــوة املكابح على 

اإلطارات التي تدور بسرعة.

السالمة واألمان
 ٢٠٢٠ اجلديــدة  ســبورت  مونيــرو  املركبــة  زودت 
بالعديــد مــن االنظمة التي تزيد من معدالت الســالمة 
للســائق والــركاب علــى حــّد ســواء. تتضمــن هــذه املزايا 
نظــام احلــّد من التصــادم األمامي الــذي يؤمن الوقاية 
مــن التصــادم من اجلهة األماميــة أو احلد من الضرر 
فــي حــال عــدم القــدرة عــل جتنب احلــادث. أمــا نظام 
علــى  فيحافــظ  للتعديــل،  القابــل  بالســرعة  التحكــم 
مســافة محــددة بني املركبة واملركبــة التي أمامها عبر 
رادار. ويســاهم هذا النظام في تخفيف الضغوط على 

السائق خالل زحمة السير على الطرقات السريعة.
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