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خرج من مستشفى األمراض النفسية، وهو 
مقتنع أنه الناجي الوحيد على الكرة األرضية 
لو  شهادة  صينًيا،  منتًجا  يستخدم  ال  الذي 
جينيس!  موسوعة  إلى  ستدخله  صحت 
كل  كامل  عام  خالل  العربّي«  »أبو  حارب 
مغريات املبدع الصيني في إثنائه عن هدفه، 
بتحطيم الرقم العاملي 12 شهًرا و3 ساعات 
و2٥ ثانية للبطل السنغالي إسماعيل ضيوف، 
وهو  املتلفزة  الشاشات  على  ظهر  الذي 
يحكي قصة صموده أمام املنتجات الصينية، 
الكهوف  أحد  في  نفسه  َسَجن  أنه  وكيف 
املوت  يصارع  خاللها  ظل  أشهر،  ثالثة  آخر 
إلحدى  حفريات  على  عثر  أن  إلى  جوًعا، 
دفن  زعيمها  أن  تؤكد  األفريقية،  القبائل 
ماسة زرقاء حتت صخرة كبيرة منذ أكثر 
من ألفي عام! خرج »ضيوف« من الكهف 
إلحضار أدوات حفر غير صينية، ظل يبحث 
قبيلة  إلى  حظه  ساقه  حتى  أسابيع  ثالثة 
دخول  رفضت  عربية  أصول  من  إفريقية 
-أدوات  ضالته  عندهم  وجد  اإلنتاج،  عصر 
حفر بدائية- استطاع أن يحرك بها الصخرة 
صندوًقا  وجد  عندما  الفرحة  من  طار 
خشبًيا متهالًكا، بداخله بَرِدّيًة أثرّية، حتكي 
مدينة  من  يهرب  وهو  صيني  حكيم  قصة 
الرمال،  في  تدفن  أن  قبل  ماكان«  »تكال 
كان  الصيني  احلكيم  أن  من  الرغم  وعلى 
بائسة،  حياة  عاش  أنه  إال  الوحيد  الناجي 
الصحراء،  في  الهواء  طواحني  يحارب  وهو 
باهظة  زرقاء  ماسة  يحمل  كان  أنه  مع 

إلى  عطًشا  املوت  يصارع  ظل  أنه  إال  الثمن 
أن تخلص جسده الهزيل من املاسة وأغلب 
من  مجموعة  عثر  سنوات  وبعد  مالبسه، 
لصوص الكنوز على هيكله العظمي ُمحتضنًا 
نقطة  كثيرة  أحيان  فيها »في  كتب  بَردّية 
األرض«  ماسات  كل  من  أغلى  تكون  املاء 
البَردّية  باع  اللصوص  هؤالء  أحد  إن  ويقال 
زرقاء!  ماسة  مقابل  اإلفريقي  الزعيم  إلى 
بعد أن أوهمه اللص بأن البَردّية رسالة من 
ضيوف  إسماعيل  يعثر  لم  لقبيلته،  اآللهة 
على املاسة الزرقاء، وصحيح أنه باستخدامه 
احلكمة الصينية يكون قد خرج من املنافسة 
إال أن »ضيوف« باع البردّية األثرية إلى أحد 
رجال األعمال الصينيني مقابل جعله وكيالً 
إلحدى العالمات الصينية في إفريقيا، وّدع 
مع  اسمه  وسّجل  الفقر  حياة  »ضيوف« 

صائدي املاسات اإلفريقية. 
نهاية  يعلم  لم  العربّي«  بطلنا »أبو  لألسف 
كان  ما  كل  بل  اإلفريقي،  منافسه  قصة 
ويكسر  أيام  ثالثة  له  باٍق  أنه  هو  يشغله 
استخدام  عدم  في  ضيوف،  إسماعيل  رقم 
حتطيم  استطاع  بالفعل  الصينية،  املنتجات 
جامعة  غرفة  رئيس  حضور  في  الرقم 
ولفيف  جينيس  موسوعة  ومسؤول  الدول، 
من رجال الصحافة العاملية الذين التقطوا له 
الصور وهو يتسلم اجلائزة التي عاد بها إلى 
وقعت  سعادته  فرط  ومن  فخوًرا،  منزله 
صناعة  اجلائزة  املفاجأة:  فكانت  أرًضا  منه 

صينية!... هذا واهلل أعلم.

أبـو العربـي
يتحـدى الصني ..!

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

المعرض - طريق المطار
ساعات العمل:

السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء 
تليفون: ٤٤٤٨٩٩٢٢ 

المعرض - الخور
ساعات العمل: السبت إلى الخميس:

٨:٣٠ صباحًا - ١٢:٣٠ ظهرًا؛ ٤:٣٠ مساًء - ٨:٣٠ مساًء 
تليفون: ٤٤٤٨٩٣٠٧ 

@ford.qtr

مشــروعه  إلغــاء  دايســون  جيمــس  قــرر 
»بــال  ألنــه  كهربائيــة،  ســيارات  لصناعــة 
الشــركة  وحاولــت  اقتصاديــة«.  جــدوى 
إكمــال  بعــد  للمشــروع  أن جتــد مشــترياً 

األبحاث والتطوير عليه، ولكنها فشلت.
كان دايســون مخترع املكانــس الكهربائية 
التــي تعمــل بــال كيــس داخلــي  قــد اختــار 
منــاذج  ثالثــة  إلنتــاج  مقــراً  ســنغافورة 
لسيارات كهربائية، تصل األولى منها إلى 
األســواق فــي عــام 2021. وتوقــع دايســون 
الســيارات  مجــال  فــي  ثــورة  يحــدث  أن 
مجــال  فــي  فعــل  مثلمــا  الكهربائيــة، 
املكانــس الكهربائيــة معتمــداً علــى خبــرة 

شــركته في إنتــاج البطاريــات واحملركات 
الكهربائية.

كانت امليزة التنافسية لشركة دايسون هي 
االعتمــاد على جيــل جديد من البطاريات 
الصلبة األخف وزناً واألعلى كفاءة. ولكن 
تقديــر  عــدم  إلــى  يشــير  املشــروع  إلغــاء 
دايســون لصعوبــة بدايــة شــركة ســيارات 
مــن دون شــبكة توزيــع وقاعــدة إنتاجيــة 
وتقنيــة ناضجــة. وتعــد شــركة »تيســال« 
هــي الوحيــدة التــي جنحــت فــي اختــراق 
التهمــت  ولكنهــا  اخلــارج،  مــن  الصناعــة 
ماليــني الــدوالرات مــن املســتثمرين مــن 

دون أن حتقق ربحاً حتى اآلن.

وحتــاول شــركة دايســون إيجــاد وظائــف 
بديلــة لنحــو ٥00 مهنــدس يعملــون علــى 
شــركة  وتنتــج  بريطانيــا.  فــي  املشــروع 
دايســون، إلــى جانب املكانــس الكهربائية، 
ومجففــات  الهــواء  لتنظيــف  مرشــحات 

للشعر ومراوح ومجففات لليدين.
مجــال  مــن  دايســون  انســحاب  ويشــير 
إنتاج الســيارات الكهربائيــة إلى أن فقاعة 
علــى  أوشــكت  الكهربائيــة  الســيارات 
النهايــة؛ خصوصــاً مــع إنهاء الصــني لدعم 
هــذا القطــاع، وتراجــع مبيعات الســيارات 
الكهربائيــة للمــرة األولــى بنســبة 23 فــي 

املائة خالل شهر أغسطس املاضي.

انسحاب دايسون من اجلولة االولى 
لصناعة السيارات الكهربائية
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تويوتــا  وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  أطلقــت 
لعبــة هــادو فــى معــرض تويوتــا فى بــرج ال عبــد الغنى  

بالتعاون مع شركة ميالب اليابنبة.   
 )AR( هادوهي رياضة إلكترونية مبدعة للواقع املعزز
ومستشــعرات   )AR( املعــزز  الواقــع  تقنيــة  تســتخدم 
احلركــة دون احلاجة إلى ربــط الالعب بنظام األلعاب 
أو أجهــزة التحكــم أو الكابــالت. يتــم متكــني التجربــة 
الرقميــة بواســطة جهــاز AR الــذي يرتديــه الالعبــون 
الهاتــف  بحجــم  للحركــة  ومستشــعر  رؤوســهم  علــى 
الذكــي الــذي يرتديــه علــى املعصــم أو الســاعد. ميكــن 
لالعبــني التنقــل دون قيــود فــي البيئــة احلقيقيــة أثنــاء 

التفاعــل مــع العناصر الرقمية التي ميكنهم رؤيتها من 
.ARخالل سماعات الرأِس

حضــر حفــل اإلطــالق  الــذي أقيــم فــي معــرض تويوتــا  
الســيد ر.ك مورغــان املديــر التنفيــذى باإلنابــة وممثلــو 
وســائل اإلعــالم واإلدارة العليــا واملوظفــون فــي شــركة 
عبــد اهلل عبــد الغنــى وإخوانــة  باإلضافــة إلــى ممثلــني 
عــن هادو اليابــان . كانت املباراة االفتتاحية بني ممثلي 
وســائل اإلعالم وموظفي الشــركة.  متحدثاً عن تقدمي 
لعبة هادو، قال السيد. مورغان   ، يسعدنا تقدمي لعبة 
هادو  في قطر لعمالئنا ، حيث ال تساعدهم فقط على 
قضــاء املزيــد من الوقت في صالــة العرض اخلاصة بنا 

ولكــن أيًضــا تســاعدهم على عيش حيــاة صحية. و قام 
الســيد فراس مفتي ، مدير التســويق األول في الشــركة 
، بالترحيــب بالضيــوف ،و قال أن لعبة هادو ال تشــجع 
فقــط علــى العيــش بصحــة جيــدة بــل تســاعد أيًضــا فــي 
بناء الفريق وكذلك تكون اللعبة بني فريقني يهاجمان 
بعضهمــا البعــض مــن خالل كرات الطاقــة ويجب  لكل 
فريــق ان يســتخدام مهاراتهــم والعمــل اجلماعي للفوز 

في اللعبة.
ولــدت  لعبــة هــادو  فــي اليابان في عــام 2014 لتحويل 
حلم كل طفل إلى حقيقة واقعة. كان الدافع وراء قيام 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ميالــب    الســيد هيروشــي 

كعمــل  التقنيــة  الرياضيــة  األلعــاب  بإطــالق  فوكــودا  
جتــاري جديــد يأتــي مــن شــوقه كطفــل إلطــالق اشــعة 

الليزر بيدة .
أدى اجلمــع بــني تقنية الواقع املعزز الرائدة في األلعاب 
رياضــة  هــادو  كأول  إنشــاء  إلــى  التقليديــة  الرياضيــة 
تقنيــة فــي العالــم. تســتخدم هــذه املنصــة الثوريــة التــي 
تســتخدم شاشــات مثبتة على الرأس وأجهزة استشعار 
لألذرع ميكن ارتداؤها لتحويل  الرياضات اإللكترونية 
مــن الكرســي إلــى ملعــب في العالــم احلقيقي. تســتفيد 
الفرق املكونة من ثالثة أشــخاص من »كرات الطاقة« 
و »الــدروع« فــي صــراع عنيــف مــن االرادة. يجــب أن 

يســتغل الالعبــون ليــس فقــط براعتهــم البدنيــة ولكــن 
أيًضــا التفكير االســتراتيجي. الفريــق صاحب أكبر عدد 
مــن النقــاط بعــد مباراة مدتهــا ثمانون ثانيــة يعتبر هو 
الفائز.  كرائد للرياضات التقنية ، تقود هادو مستقبل 
الرياضة لتأسر كل من الالعبني واملشجعني في مشهد 
يســتعد لتنمــو أكبــر مــن كــرة القــدم.  شــركة ميليــب 
أنشأت بالفعل 6٥ ساحة في 26 دولة حيث ميكن ألي 
شــخص ان يلعــب هــادو  حتــى اآلن ، قــام أكثر من 1.6 
مليــون شــخص بتجربــة هــادو فــي جميع أنحــاء العالم 
والشــرق  وأوروبــا  واجلنوبيــة  الشــمالية  أمريــكا  فــي 

األوسط وأفريقيا واليابان والصني.

شركة عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه
تعزز احلياة الصحية من خالل لعبة هادو
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بشكل  إنتاجها  سيتم  كهربائية  سيارة  أول  عن  كشفت مازدا النقاب 
كبير وهي مازدا MX-30 الكهربائية من خالل جناحها املتميز داخل 
من  غفير  حضور  وسط  للسيارات2019،  الدولي  طوكيو  معرض 
املسئولني  صرح  وقد  هذا   ، املعرض  وزوار  وعشاق  االعالمية  الوفود 
مثبت  واحد  كهربائي  مبحرك   MX-30 سيارة  تتميز  مازدا:  بعالمة 
كيلووات،   3٥.٥ بقدرة  بطارية  يستمد طاقته من  السيارة  في مقدمة 
ويقال أنها تقدم مدى كهربي جيد يصل إلى 200 كلم لكل شحنة، ولم 
حتدد مازدا بعد كل التفاصيل الدقيقة بخصوص مجموعة نقل احلركة 
MX- بالسيارة، على الرغم من أننا نعرف أن النماذج األولية من طراز
30 كانت قد حصلت على قوة 142 حصان و263 نيوتن.متر من عزم 

الدوران من احملرك الكهربائي املذكور.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها MX-30 اجلديدة، التي تنتمي 
لفئة املوديالت الرياضية متعددة األغراض SUV، تأتي مزودة بأبواب 
يتم فتحها بشكل متقابل مع سقف انسيابي على مؤخرة السيارة بشدة.

مازدا MX-30 حتصل على مزايا أمان عديدة إليكم أبرزها
وتأتي   e-SkyActiv مازدا  عجالت  مازدا MX-30 قاعدة  تستخدم 
محملة مبجموعة من مزايا األمان املتقدمة، فعلى سبيل املثال، حصلت 
MX-30 على املكابح الذكية )مكابح الطوارئ املستقلة( مع نظام الكشف 
أيضاً  وهناك  األمامية،  والكاميرا  رادار  باستخدام  املرور  حركة  عن 
مساعد احلفاظ على املسار الذي ميكنه اكتشاف حواف الطريق عندما 
ال توجد عالمة خط، كما مت تطوير نظام مراقبة النقاط العمياء املتقدم 
الذي مينع السائق من االندماج في حركة املرور إذا لم يالحظ مستشعر 
قامت  آخر،  مكان  وفي  اجلانبية،  املرايا  على  العمياء  النقاط  مراقب 
الذي   G-Vectoring التحكم  بنظام  اجلديدة  السيارة  بتزويد  مازدا 
ميكنه إيقاف عزم دوران احملرك مؤقتاً كلما دعت الضرورة، وتعتمد 
السيارة الكهربائية على بطارية ليثيوم أيون سعة ٥ر3٥ كيلووات ساعة 
تصل بالسيارة إلى مدى السير 200 كلم بحسب معيار WLTP، وتزخر 
السيارة مبواد طبيعية في املقصورة الداخلية، وتتم عمليات االستعمال 
عبر شاشتني في املقصورة الداخلية، واملساحات املوجودة داخل وحول 
عن  ناهيك  باالنفتاحية،  شعورا  تعطي  الوسطى  »الكابينة«  املقصورة 
مواد  من  املصنوعة  األلياف  مثل  البيئية  األبعاد  تراعي  التي  املواد  أن 
نحو  الطبيعية  باجلاذبية  شعورا  تضفي  بطرق  تستخدم  تدويرها،  مت 
وعالوة  جدا.  مريحة  داخلية  مساحة  النهاية  في  يخلق  ما  السيارة، 

السيـــارات الوطنيـــة الوكيــــل احلصـــــري ...

مازدا تكشف رسميا عن MX 30 الكهربائية
الول مرة في معرض طوكيو للسيارات 2019
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متعة القيادة واألداء المتميز 
نحو عام جديد مع مازدا 2020 

www.mazda-qatar.com
هاتف: 44435965 - 44417859صـنـاعـــة يــابـــانـيـــة

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء | الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

 ادفع اآلن 50%
والحقًا 50%

)على موديالت محددة(
 خدمة صيانة

15,000 كلم / عام واحد
)أيهما يأتي أواًل(

تسجيل لدى المرور  تأمين شامل
عام واحد

عروض نهاية العام المميزة

مجانًامجانًامجانًا

يسري العرض من 10 نوفمبر 2019 حتى 9 يناير 2020

CX9 ومازدا CX5 ومازدا CX3 العرض ساري على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط | تأمين شامل مجاني وتسجيل لدى المرور ينطبق على موديالت مازدا 
خدمة صيانة مجانية وتسجيل لدى المرور ينطبق على مازدا 3 ومازدا 6 | نظام األقساط الدفعة األولى هي %50 والدفعة الثانية  %50 من 6 حتى 12 شهر وتعتمد على موافقة جهات التمويل

Mazda 3 Sedan | 2020

2019/5969

الجديدة كليًا

التصميم  أبوابا تستم بروعة  على ذلك تستخدم سيارة »إم إكس-30« 
في  إبداعية  طرق  استحداث  من  العمالء  يتمكن  حتى  واالنسيابية، 
اإلنسان، عقد  على  ترتكز  التي  الفلسفة  مع  السيارة، ومتاشيا  استعمل 
مهندسو »مازدا« العزم على إتاحة نفس متعة القيادة التي يُطلق عليها 
»جينبا-إيتاي” والتي توفرها كل سيارات الشركة في املركبة الكهربية 
من  اجلديدة  أكتيف”  سكاي  “إي-  تقنية  املوديل  هذا  ويطبق  أيضا. 
“مازدا”، والتي تشتمل على استجابة فاعلة عبر سلوك ديناميكي سلس 
طبيعية.وقال  بصورة  السيارة  قائدو  به  يستمتع  أداء  حتقق  أجل  من 
أكيرا ماروموتو، مدير شؤون التمثيل في »مازدا« والرئيس التنفيذي 
يجرب  أن  في  مازدا  ترغب  منطقة  أي  في   « املعرض:  في  للشركة 
وأضاف  السيارات«،  باستخدام  حياتهم  في  مثيرة  حلظات  الناس 
منتجات  تصنيع  أجل  من  واملثابرة  الكفاح  “سنواصل  ماروموتو: 
وبذلك  طويلة،  لفترة  الشركة  مبنتجات  العمالء  يتعلق  حتى  وتقنيات 
الفنية واإلبداعية، بتوسيع نطاق  تكون مازدا MX-30 قد رفع قيمتها 
مفهوم “كودو” Kodo - روح احلركة- وهي الفلسفة التي باتت تنتهجها 
مازدا في تصنيع منتجاتها. وعلى أساس مفهوم “احلداثة اإلنسانية”، 
املتغيرة  للقيم  مواكبا  التصميم  يبقى  “كودو”،  فلسفة  تستلهمه  الذي 
واألمناط احلياتية اجلديدة، هذا وسيتم طرح »مازدا إم إكس 30« في 
تتعلق  خطط  عن  النقاب  الشركة  وستكشف  أوروبا،  في  األمر  باديء 

بأسواق الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي في وقت الحق.
مازدا »سي إكس-30« كروس أوفر رباعية الدفع 

الثالث  جيلها  إنتاج  خط  في  »مازدا«  عنه  كشفت  الذي  الثاني  املوديل 
والتي  أوفر«  كروس  الدفع  رباعية  إكس-30  سي  »مازدا  هي  اجلديد 

ُطرحت أمام اجلمهور في معرض طوكيو الدولب للسيارات.
بني  متزج  جديد  أوفر«  »كروس  سيارة  هي  إكس-30«  سي  و«مازدا 
اخلصائص اجلريئة ملركبة دفع رباعي وبني النمط األنيق الذي يجسد 
التطوير  فريق  ويأمل  »مازدا«.  تتبناه  الذي  »كودو«  تصميم  لغة 
هو  مساعدتهم  عبر  العمالء  حياة  تثري  سيارة  تصنيع  في  بالشركة 

وأهلم وذويهم على حتفيز االكتشافات في حياتهم اليومية.
واملقصورة  املستخدم،  تالئم  التي  إكس-30«  »سي  خصائص  وتعني 
التي تتسع ألربعة أشخاص بالغني، أن العمالء مبقدورهم أن يستمتعوا 
واألصدقاء.  األسرة  مع  وجهة  أ  مقصد  أي  إلى  برحالت  بسالسة 
درجة  يتيح  ركوب،  بسيارة  مقارنة  السيارة،  لتلك  املتزايد  واالرتفاع 
إلى  العليلة  الهواء  نسمات  ودخول  خروج  أيضا  ويتيح  ممتازة،  رؤية 
املناورة  السيارة من السهل  السيارة باستمرار، فيما يجعل حجم  ومن 

بها على الطرق، وأيضا في أي مكان انتظار.
وقد عززت الشركة بالفعل خصائص األداء األساسي في السيارة، مثل 
كابح  باستخدام  السيارة  وتوقيف  االجتاه،  وتغيير  احلركة،  تسريع 
بها  استعانت  التي  املتطورة  أكتيف«  »سكاي-  تقنية  عن  أما  السرعة. 
تطوير  من  األشخاص  متكن  فهي  السيارة  تلك  تصميم  في  »مازاد« 
احلديثة  »سكاي-أكتيف«  محركات  أن  كما  بالتوازن،  طبيعي  شعور 
سرعة  على  والسيطرة  التحكم  تتيح  أكتيف-إكس«-  »سكاي  تشمل   –
»مازدا سي  املتوقع  طرح سيارة  قيادة. ومن  أي وضعية  في  املركبة 

إكس-30« اجلديدة في دولة قطر بحلول أواسط العام 2010.
لسيارات  الوحيد  الوكيل  للسيارات،  الوطنية  الشركة  تعرض  و  هذا 
الكاملة  التشكيلة  أربعة عقود،  أكثر من  »مازدا« في دولة قطر منذ 
العرض  صالة  في  الدفع  رباعية  وكذا  سيدان  فئة  »مازدا«  لسيارات 

احلديثة الكائنة على طريق النصر.
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أعلنــت شــركة »الفــردان برميييــر موتورز«، 
الوكيل املعتمد  لسيارات »جاكوار الند روڤر” 
في دولة قطر، عن انتهائها من جتديد صالة 
عرضهــا الثانيــة عامليــة املســتوى فــي منطقــة 
السد النابضة باحلياة في قلب الدوحة؛ وذلك 
ضمــن إطــار ســعي الشــركة لترســيخ مكانتهــا 

الريادية في السوق. 
وتتيــح عمليــة التجديد الفرصــة أمام العالمة 
البريطانيــة الفاخرة للوصول إلى قاعدة أكبر 
مــن العمــالء في قطر، وتلبية متطلباتهم في 
احلصــول علــى اخلدمــات احلديثــة ملنتجــات 

»جاكوار« و«الند روڤر”.
وســتكون صالــة عــرض الفردان بــالزا رديفة 
للصالــة الرئيســية التــي افتتحتهــا العالمــة في 
بــرج الفــردان مبدينــة لوســيل شــمال الدوحة 
فــي وقــت ســابق مــن العــام اجلــاري، لتغــدو 
حاليــاً أكبــر وأحــدث صالــة عــرض متعــددة 
الطوابــق لســيارات »جاكــوار النــد روڤــر” فــي 

العالم.
وحتتــل صالــة الفــردان بــالزا موقعــاً متميــزاً 
فــي منطقــة الســد؛ ممــا يوفــر لعمــالء العالمة 
آخــر  خيــاراً  البــالد  فــي  الســيارات  وعشــاق 

ترضــي  التــي  املثلــى  العــروض  الستكشــاف 
شــغفهم وتلبي احتياجاتهم من »جاكوار الند 

روڤر”.
وال شك أن الصالة التي مت جتديدها، ستسعد 
عشــاق الســيارات ومحبــي العالمــة علــى حــد 
سواء؛ فقد حرصت شركة “الفردان برمييير 
متــزج  مثلــى  وجهــة  جعلهــا  علــى  موتــورز” 
بــن التصميــم املبتكــر والتكنولوجيــا احلديثــة 

باالستناد إلى احتياجات العمالء وتوقعاتهم.
وبهــذه املناســبة، قال ســامر بــو درغم، مدير 
موتــورز«:  برميييــر  »الفــردان  شــركة  عــام 
مدينــة  فــي  الرئيســية  صالتنــا  توفــر  »فيمــا 
لوسيل منصة لعرض أرقى مستويات البراعة 
احلرفية في مجال السيارات، ومركزاً داعماً 
صالتنــا  تســتكمل  التجاريــة؛  عالمتنــا  لنمــو 
األخــرى فــي منطقــة الســد هــذا الزخــم مــن 
خــالل دعــوة املزيــد مــن عشــاق الســيارات في 
النــد  ’جاكــوار  مبزايــا  االســتمتاع  إلــى  قطــر 
روڤــر‘ إلــى أقصــى حــد ممكــن. كمــا تعكــس 
صالتنا بعد جتديدها بالشــكل األمثل مفاهيم 
الفخامــة والرفاهيــة التــي لطاملــا رافقت اســم 
شــركة “الفــردان برميييــر موتــورز” الرائــدة 

في عالم السيارات، كما تشكل دليالً آخر على 
التزامنــا الدائــم بدعــم عالمتــي جاكــوار النــد 

روڤر”.
املنتــدب  العضــو  روبرتســون،  بــروس  وقــال 
فــي منطقــة  النــد روڤــر”  لشــركة »جاكــوار 
“تشــكل  أفريقيــا:  وشــمال  األوســط  الشــرق 
’الفــردان برميييــر موتــورز‘ شــريكاً  شــركة 
النــد  ’جاكــوار  لشــركة  األمــد  وطويــل  مهمــاً 
شــركة  دئبــت  ولطاملــا  قطــر.  فــي  روڤــر‘ 
مجــال  فــي  موتــورز‘  برميييــر  ’الفــردان 
توفيــر صاالت عــرض ومراكــز خدمة عاملية 
علــى  أساســي  بشــكل  التركيــز  مــع  املســتوى، 
صالــة  وتشــكل  العمــالء.  احتياجــات  تلبيــة 
عــرض الفــردان بــالزا خطــوة أخــرى في هذا 
االجتــاه تعكــس منــو عالمتنــا التجارية وتطور 

طموحات ورؤية السوق احمللية«.
احلديثــة  اإلضــاءة  أنظمــة  إلــى  وباإلضافــة 
للعمــالء،  املخصصــة  الفخمــة  والردهــات 
الشــخصي‘  ’االســتديو  العــرض  صالــة  تضــم 
الــذي يوفــر أرقــى خدمــات تصميــم املركبات 
ملســة  إضافــة  للعمــالء  وميكــن  املخصصــة. 

مميزة خاصة 
مــن  اجلديــدة  ســيارتهم  اختيــار  أثنــاء  بهــم 
خــالل اخليــارات التصميميــة فائقــة احلداثــة 
واإلكسسوارات املعروضة الفريدة من نوعها.

إن هــذه الصالــة احملدثة توفــر للعمالء وجهة 
مثلى لشــراء ســياراتهم، باإلضافة إلى جتربة 
’جاكــوار  عالمتــي  مــن  ومخصصــة  فريــدة 
النــد روڤر‘. ومت تصميــم هذه الصالة بنفس 
القــدر مــن االهتمام الذي حتظى به ســيارات 
العالمــة عمومــاً، بغيــة توفيــر جتربــة شــراء 
عمــالء  أذواق  ترضــي مختلــف  لهــا  مثيــل  ال 

السيارات في قطر.
 ARCH ملعاييــر  الصالــة وفقــاً  ومت تصميــم 
إلثــراء  روڤــر‘،  النــد  ’جاكــوار  مــن  العامليــة 
جتربــة العمــالء الذيــن ســيجدون فــي الصالة 
أكثــر مــن مجــرد معــرض حملفظــة منتجات 
العالمــة. ومــن خــالل توفيــر مســاحة غامــرة 
جنحــت  فريــدة،  معماريــة  بلمســات  تتميــز 
صالــة العرض بتوفيــر أقصى درجات الراحة 
النــد  ’جاكــوار  باســم  تليــق  التــي  والرفاهيــة 
روڤــر‘. وحتقيقــاً لهــذه الغايــة، جتمــع صالــة 
والبســاطة  التقليــدي  الديكــور  بــن  العــرض 

فائقــة فــي منطقة الســد النابضــة باحلياة في 
مت  التــي  الصالــة  وســتعرض  الدوحــة.  قلــب 
جتديدهــا كامــل مجموعــة املنتجــات احلديثة 
للعالمتــن التجاريتن، والتي تشــمل ســيارات 
ســبورت«،  روڤــر  و«رينــج  روڤــر”،  »رينــج 
روڤــر  و«رينــج  فيــالر«،  روڤــر  و«رينــج 
إيفــوك«، و«النــد روڤر ديســكفري«، و«الند 
ســيتم  فيمــا  ســبورت«.  ديســكفري  روڤــر 
 XF، XE، F-PACE، عرض سيارات جاكوار

F-TYPE ضمن مجموعة »جاكوار«.
يشــار إلى أن الصالة ســتقدم ضمن تشــكيلتها 
روڤــر  “النــد  املنتظــرة  الســيارة  الرئيســية 
تعيــد  فريــدة  مبزايــا  تتمتــع  التــي  ديفنــدر« 
صياغــة مفهــوم املغامــرة فــي القــرن احلادي 
املتطــورة  التقنيــات  جانــب  إلــى  والعشــرين، 
مرشــحة  وهــي  احلديثــة.  االتصــال  ومزايــا 
لتكون األكثر قدرة على اإلطالق بن سيارات 
فــي  الكشــف عنهــا  “النــد روڤــر”؛ حيــث مت 
وقت سابق من العام اجلاري خالل “معرض 
فرانكفــورت الدولي للســيارات”، ومن املقرر 
إطالقهــا فــي املنطقــة خــالل الربــع األول مــن 
عــام 2020. ومت تخصيــص مســاحات ضمــن 
الصالــة اجلديــدة لعرض الســيارات املســتعملة 
والتــي  روڤــر”  النــد  »جاكــوار  مــن  املعتمــدة 
املتعلقــة  الصارمــة  القطريــة  املعاييــر  حتقــق 
بجــودة اخلدمــة والصيانة املتوقعة من هاتن 
العالمتــن التجاريتــن. وبذلــك، توفــر صالــة 
الســيارات املعتمــدة راحــة البــال لــكل من لديه 
شــغف اقتناء اي من طرازات ســيارات جاكوار 
النــد روفر اجلديــدة. باإلضافة مت تخصيص 
مســاحة لقسم الســيارات اخلاصة مثل »رينج 
روڤــر SV أوتوبيوغرافــي”، و”رينــج روڤــر 
 F-PACE و”جاكــوار   ،”SVR ســبورت 
 .F-“TYPE SVR و«جاكــوار    ،”SVR
سيحظى العمالء أيضاً إلقاء نظرة على تشكيلة 
»جاكوار الند روڤر” من املالبس والســلع التي 
حتمــل شــعاري العالمتــن التجاريتــن، وقــد 
جــرى تصميــم هذه التشــكيلتن بعنايــة بالغة 
الــذي  بالتفاصيــل  الدقيــق  االهتمــام  وبنفــس 
يتم فيه تطوير وتصنيع ســيارات جاكوار الند 
روڤــر. وحــن يأتــي موعــد اســتالم الســيارة، 
حتتوي املنشأة على منطقة مخصصة لتسليم 

السيارات للعمالء.

الفردان برمييير موتورز
تفتتح تعديالت صالة عرض جاكوار الند روڤر في منطقة السد

تدعــم التميــز اإلبداعــي فــي قطــاع السيــارات القطــري ...

تعتبر صالة لوسيل 
مركزاً داعماً لنمو 
عالمتنا التجارية

الفردان برمييير 
موتورز شريكاً 
مهماً لشركة 
جاكوار الند روڤر
في قطر
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لعالمــة   احلصــري  املــوزع  للســيارات«،  »إيــالف  شــركة  اعلنــت 
»شــاجنان » الصينيــة لصناعــة الســيارات فــي دولــة قطر،عــن 
تدشــن عالمتهــا اجلديــدة مــن خــالل  فاعليــة حصريــة اقيمــت  
فــي فنــدق ويســن، إلطــالق عالمــة »تشــاجنان« التجاريــة فــي 
الدولــة. وتركــت ســيارات »تشــاجنان« فــي حضــور كبيــر مــن 
عشــاق العالمــة وخبــراء ســوق الســيارات فــي الشــرق االوســط 
ولفيــف مــن رجــال االعــالم القطــري ، هــذا وقد طرحة شــركة 
ايــالف للســيارات 4 طــرازات خالل حفل التدشــن لتحقق بذلك 
جناحــاً قويــاً لعالمــة »شــاجنان« فــي الســوق القطــري، وبهــذه 
املناســبة صرح  الســيد/ عبد العزيز العطية، رئيس مجلس إدارة  
شــركة إيالف للسيارات رســميا كلمة ملهمة تركزت حول ثقته 
املتناهيــة فــي النجــاح الذي حققته عالمة »تشــاجنان« التجارية 
مــن خــالل االســتماع لعــروض تقدمييــة من قبل الســيد/ عصام 
نائــب  فينــي،  والســيد:  موتــورز«  »إيــالف  شــركة  مــن  البشــير 
الرئيس اإلقليمي في »شاجنان«.وتواجد ضمن الضيوف العديد 
مــن الشــخصيات البــارزة مثــل الســفير الصينــي فــي دولــة قطر 
تشــو جيــان الــذي تقابل مع الســيد/ عبد العزيــز العطية ليقدم له 
التهنئة مبناســبة الطرح اجلديد لســيارات »شــاجنان«، والســيد/ 
أحمــد املطــوع رئيــس مجلــس إدارة  »مجموعــة شــركات املطوع 
»، املوزع احلصري لسيارات »شاجنان« في دولة الكويت. ومن 
بــن الــزوار اآلخرين الذيــن حضروا احلفل مجموعة متحمســة 
مــن األشــخاص الذيــن أبــدوا انبهارهــم بتصميمــات الســيارات 
اجلديــدة املعروضــة ومــدى جدواهــا العمليــة، كمــا أعربــوا عــن 
إعجابهــم الشــديد بالفعاليــات التــي اشــتمل عليهــا احلفــل والذي 
ضــم عرضــا مبهــرا لـــ »قارعــي الطبــول« الصينيــن إضافــة إلــى 

موسيقار يعزف على آلة صينية تراثية.
وكشــفت »إيــالف للســيارت« عــن أربعــة موديــالت مــن ســيارات 
»شــاجنان« بــدء مــن ســيارة ســيدان متوســطة احلجــم »إيــدو » 
يليهــا ســيارة دفــع رباعــي »ســي إس 35«، ثم ســيارة دفــع رباعي 
متوســطة احلجــم »ســي إس 75« وأخيــرا ســيارة دفــع رباعــي 
بحجم كامل »سي إس 95«. وخطفت السيارات املعروضة أنظار 
اجلميع بتصميماتها الفريدة املبهرة إضافة إلى العدد الكبير من 

اخليارات واخلصائص التكنولوجية املزودة بها كل املوديالت.
وتتيح ســيارة »شــاجنان إيدو« املزودة مبحرك سعته اللترية 
1.6، بقــوة حصــان 126، وعــزم دوران يصــل إلــى 168 نيوتــن 
متــر، خصائــص جذابــة متعــددة مثــل عجلــة توجيــه قيــادة 
مزينــة باجللــد ومتعــددة الوظائــف، ومقاعــد معدلة لتناســب 
قائد السيارة والركاب، وذاكرة خاصة مبقعد السائق، وشاشة 
ســرعة،  تثبيــت  ونظــام  بوصــة،   10 مقــاس  باللمــس  تعمــل 
االنتظــار،  فــي وضعيــة  بالســيارة  استشــعار خاصــة  وأجهــزة 
وغيرها الكثير. كما خطفت ســيارة الدفع الرباعي »شــاجنان 
وقــوة   ،1.6 اللتريــة  ســعته  مبحــرك  املــزودة   »35 إس  ســي 
حصــان 125، وعــزم دوران 160 نيوتــن متــر، قلوب احلضور 
بتصميمهــا الرائــع اآلخاذ، واخليارات العديدة املزودة بها مثل 
املقاعــد اجللديــة املريحــة جــدا، والوســائد الهوائيــة املزدوجــة، 
ونظــام املســاعدة علــى االنتظار الذي يعمل بـــ الرادار، وأجهزة 
استشعار خاصة بالسيارة في وضعية االنتظار، وكاميرا رؤية 

خلفية، وغيرها الكثير.

وظهر خالل احلفل أيضا سيارة الدفع الرباعي متوسطة احلجم 
»شــاجنان ســي إس 75« فــي لونهــا األحمــر املبهر الــذي يخطف 
القلــوب قبــل األبصار في احلال. وجتيء ســيارة »شــناجان ســي 
اس 75« املعروضــة مــزودة مبحــرك تربــو  ســعته اللتريــة 1.8، 
دوران  وعــزم   ،175 حصــان  بقــوة  الرباعــي،  الدفــاع  وتقنيــة 
230 نيوتــن متــر. وزودت »ســي إس 75« بعجــالت أنيقــة 19 
بوصــة وضــوء »ليــد«، ومرايا تتيح رؤية جانبية، وفتحة ســقف 
بانوراميــة، وعجلــة قيادة مزخرفة باجللد ومتعددة الوظائف، 
وشاشــة تعمــل باللمــس 10 بوصــة، وكاميــرا بزاويــة رؤيــة 360 

درجة، وغيرها من اخلصائص األخرى املثيرة.
وجذبــت األنظــار أيضــا خــالل احلفــل ســيارة »تشــاجنان ســي 
إس 95« املتطــورة التــي تتيــح مجموعــة هائلــة مــن اخلصائــص 
التي تلبي كافة االحتياجات. والســيارة مصممة مبحرك ســعته 
نيوتــن   360 دوران  وعــزم   ،233 حصــان  وقــوة   ،2.0 اللتريــة 
متــر. وســيارة »ســي إس 95« ذات الدفــع الرباعي معروفة جدا 
بتوفيرهــا أقصــى معاييــر الراحــة واملالئمــة والســالمة مثل فتح 
»مســاج«  كهربــي، ومقاعــد  بــاب خلفــي  البانوراميــة،  الســقف 
بخصائــص تبريــد وتهويــة، مقعــد للســائق ميكــن تعديلــه فــي 8 
اجتاهات، ومساعد آلي لالنتظار، ونظام حتذير من االنحراف 
عــن احلــارة التــي تســير فيهــا املركبــة، وكاميــرا صــور بانورامية 
تعمــل بزاويــة 360 درجــة، ونظــام »واي-فــاي«، وغيرهــا مــن 
عبــد  الســيد/  واملتنوعة.وأعــرب  الوفيــرة  األخــرى  اخلصائــص 
العزيــز العطيــة، رئيــس مجلــس إدارة  شــركة إيــالف للســيارات 
عــن كامــل ثقتــه فــي جنــاح عالمــة »شــاجنان« التجاريــة قائــال: 
» بــإذن اهلل أثــق متــام الثقــة في أن ســيارات )تشــاجنان( ســوف 
تبلي بالء حســنا في الســوق القطرية بفضل تصميماتها الفريدة 
»ســيارات  العملية«.وأوضــح:  خصائصهــا  وكــذا  واآلخــاذة، 
)تشــاجنان( ذات طبيعــة قويــة، وترضي كافة أذواق املســتهلكن 
مــن  وفيــرة  مبجموعــة  مــزود  وبعضهــا  احلالــي،  الوقــت  فــي 
اخلصائــص، وفــي ظــل ســنوات اخلبرة الهندســية العديــدة التي 
تتمتــع بهــا شــركة )شــاجنان(، وكــذا املعرفــة املوســعة لـــ )إيــالف 
رأس  علــى  العميــل  يضــع  الــذي  األعمــال  ومنــوذج  للســيارات( 
أولوياتــه، ســتحجز )شــاجنان قطــر( لنفســها مكانــا دون شــك 
بــن اكبــر توكيــالت الســيارات فــي دولــة قطر«.مــن جهتــه علق 
الســيد/ فينــي نائــب الرئيــس اإلقليمي لشــركة »تشــاجنان« على 
طــرح عالمــة »تشــاجنان« التجاريــة فــي قطــر بقولــه: » تشــعر 
)شــاجنان( بكامل الفخر واالعتزاز بتأســيس شــراكة مع )إيالف 
للسيارات(، الشركة املتخصصة في جتارة السيارات والتي تتمتع 
مبعرفة وخبرات واسعة في السوق العملية، عالوة على خبرتها 
العريضــة مبجــال مبيعــات الســيارات، وخدمــة العمــالء وكفــاءة 
املنتــج، وأثــق متــام الثقــة في أن قيــم ومهمة عالمة )شــاجنان( 
التجارية سيتم احملافظة عليها من قبل )إيالف للسيارات( وأن 

)شاجنان( ستصبح عما قريب اسم له رنن في دولة قطر«.
وتقع صالة عرض السيارات التابعة لـ »شاجنان« التي تفتح اآلن 
أبوابها للجمهور، على طريق ســلوى، وتتاح الزيارة من الســاعة 
التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء، من السبت وحتى اخلميس. 
وملزيــد مــن املعلومــات يُرجى زيارة صفحات »شــاجنان قطر« 

على وسائل التواصل االجتماعي.

إيالف للسيارات تعلن عـن تدشني عالمـة
شاجنـــان الشهيـــرة فــي الســــوق القطـــري

حققــت املعادلــة بيــن الطــرازات القويــة واالسعــار التنافسيــة ... 

عبد العزيز العطية: 
نثق في أن 
)تشاجنان( سوف 
تبلي بالء حسنا في 
السوق بفضل 
تصميماتها الفريدة 
وتقنياتها املذهلة



األثنــن 14 ربيــع األول 1441 هـــ 11 نوفمبــر 2019 م  العــدد )297( األثنــن 14 ربيــع األول 1441 هـــ 11 نوفمبــر 2019 م  العــدد )297(

11 10

اســتعرضت شــركة الفردان للســيارات، الوكيل احلصري واملعتمد ملجموعة 
BMW فــي قطــر، األداء الرياضــي املذهــل واإلمكانــات الرائعــة التــي تتمتــع 

.BMW الرياضية متعددة االستخدامات من عالمة X بها طرازات الفئة
كمــا كشــفت شــركة الفــردان للســيارات خالل هــذا احلدث املميــز عن طراز 
.X اجلديد كلًيا الذي يعد أحدث اإلضافات إلى عائلة طرازات BMW X6

وأقيــم احلــدث احلصــري الــذي نظمتــه شــركة الفــردان للســيارات بحضور 
مجموعــة مــن عمالءهــا الكــرام ونخبــة مــن اإلعالميــن املختصــن بعالــم 
الســيارات، الذين اســتعرضوا إمكانات القيادة املذهلة جلميع طرازات الفئة 

X من عالمة BMW في احلي الثقافي كتارا.
واختبــر املشــاركون فــي احلــدث الــذي أقيــم فــي األول والثانــي مــن شــهر 
نوفمبــر طــرازات X1 وX2 وX3 وX4 وX5، باإلضافــة إلــى طــراز X7، كما 
أتــاح احلــدث لهــم للمــرة األولــى لالطالع عن قــرب على طــراز X6 اجلديد 

كلًيا ألول مرة في قطر.
للفئــة  الفائــق  القيــادة  أداء  الســتعراض  خصيًصــا  العوائــق  مســار  وصمــم 

.X الرياضية متعددة االستخدامات من طرازات الفئة
كمــا اطلــع املشــاركون عن قرب علــى املزايا الفائقة لطــراز BMW X6 الذي 

يشهد حضوره األول في الشرق األوسط بفضل شركة الفردان للسيارات.

ولقــد وفــر هــذه احلــدث لعشــاق عالمــة BMW وعمالئنــا الكــرام فرصــة 
مميــزة أتاحــت لهــم اختبــار األداء الفائــق ألســطولنا الرائــع مــن الســيارات 
الرياضيــة متعــددة االســتخدامات. وتعــد عالمــة BMW الرائــدة عاملًيــا في 
انتــاج الســيارات الرياضيــة متعــددة االســتخدامات منــذ إطــالق اجليل األول 
مــن طــراز BMW X5 فــي عــام 1999، وتابعــت مســيرتها منــذ ذلك احلن 
في تطوير هذه الفئة وطرح مزيد من الطرازات التي تتناسب مع مختلف 

األذواق.
BMW X6 اجلديد كلًيا

 ،X اجلديــد كلًيا إضافة مثاليــة لعائلة طرازات الفئة BMW X6 يعــد طــراز
ويوفر أهم التقنيات، كما أنه يتمتع بتصميم رائع يلفت األنظار وأداء قيادة 
فائــق، ومــن املؤكــد أن يســتكمل املســيرة الرائــدة لطــرازات X ويســتقطب 

اهتمام عشاق الفخامة والقيادة املمتعة.
جتمــع ســيارة X6 الهيبــة والفخامــة املعهــودة فــي طــرازات X مــع املزايــا 
الرياضيــة لســيارة الكوبيــه. فاملقدمــة املهيبــة حتتــوي علــى فتحــات بــارزة 
للهــواء تشــير بوضــوح إلــى القــوة الكامنــة خلفهــا، فيمــا يؤكــد الشــبك الكلوي 
املــزدوج ذي املظهــر الرياضــي واحلجــم الكبيــر الســمة الرياضيــة، تضفــي 
عليهــا املصابيــح األماميــة الثنائيــة إقدامــاُ وجــرأة بفضــل موضعهــا الواضــح 
على الهيكل اخلارجي للسيارة. عند النظر إلى سيارة الكوبيه الرياضية من 
اجلانــب فــإن خطوطهــا تتميــز بجــرأة واضحة كما لــو كانت محاطــة بإطار 

من الكروم الفاخر احمليط بالنوافذ.
ومــن هــذا املنظــور، ميكن التعرف فــوراً على لغة التصميم احليوية لســيارة 
علبــة  مــن  املميــز ميتــد  املنحنــي  اخلــط  مــن  األول  BMW X6: فاجلــزء 
اإلطــارات األماميــة ذات التصميــم املبهــر إلى مقابض األبــواب، ليبدأ اجلزء 
الثانــي عنــد علبــة اإلطــارات اخللفيــة وينتهــي بأناقــة فــي مؤخــرة الســيارة. 
تتجلى الطبيعة الديناميكية لسيارة BMW X6 بأوضح صورها في مؤخرة 
السيارة العريضة بشكٍل ملفت، حيث متّيز اخلطوط األفقية وقفتها القوية 

وحضورها الالفت. سيارة BMW X6 مستعدة لتتجاوز كل القيود. 
خطــوط واضحــة ومزايــا رياضيــة حصريــة راقيــة، مــع مهــارة واتقــان فــي 
احلرفية والتفاصيل. التصميم الداخلي لسيارة BMW X6 مدروس بعناية 
فائقــة تشــمل حتــى أدق التفاصيــل. وفــي تصميــم BMW النموذجي، تتجه 
املقصــورة بالكامــل نحــو الســائق الــذي يتمتع برؤية شــاملة وممتــازة بفضل 
ارتفــاع املقعــد، بينمــا يضمن الشــكل الرياضي للمقاعد ثباتــاً مثالياً حتى في 

الرحالت األكثر ديناميكية.

الفردان للسيارات حتتفي بقدرات القيادة الرائعة لطرازات 

الفئة X الرياضية
متعــددة االستخــدامــات

الكشف عن طراز BMW X6 اجلديد كليا ألول مرة في قطر ...
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نظمت شركة الفردان للسيارات الرياضية، املستورد الرسمي 
لســيارات ’فيراري‘ في قطر، فعالية مشــّوقة لعشــاق العالمة 
الفاخرة على حلبة لوســيل الدولية اســتضافت فيها 29 سيارة 
مبــا فيهــا ’فيــراري إف 8 تريبوتــو‘ اجلديــدة كليــاً التــي تظهــر 
علــى احللبــة للمــرة األولــى فــي قطــر. وترســي ســيارة ’إف 8 
تريبوتــو‘ معيــاراً جديــداً فــي الســوق علــى صعيــد األداء ومتعة 
القيادة والتجاوب وسهولة التحكم، وتضمن جلميع السائقني 
 )V8( اختبــار األداء الرائــع ألفضــل محرك ثماني األســطوانات
في العالم، إلى جانب االســتمتاع مبســتوياٍت غير مسبوقة من 

التجاوب وجتربة القيادة املريحة واملتمّيزة.
’فيــراري  ســيارات  االســتثنائية  الفعاليــة  فــي  شــاركت  كمــا 
و’فيــراري  ســبايدر‘  بيســتا   488 و’فيــراري  بيســتا‘   488
 4٥8 و’فيــراري  بورتوفينــو‘  و’فيــراري  سوبرفاســت‘   812
سبيشيالي‘ و’فيراري كاليفورنيا‘ و’فيراري كاليفورنيا تي‘.

وفــي هــذا الصــدد، قــال شــارلي داغــر، مديــر عــام ’فيــراري‘ 
لــدى شــركة الفــردان للســيارات الرياضيــة: »تشــّكل الفعاليــة 
علــى احللبــة اليــوم فرصــة أخــرى لعمالئنــا لالحتفــال بتمّيــز 
ســيارة ’فيــراري‘ الــذي ال يضاهى على إحــدى أروع احللبات 
فــي العالــم. وســيحظى عشــاق العالمــة بفرصــة قيادة ســيارة 
األولــى علــى حلبــة لوســيل  للمــرة  ’فيــراري إف 8 تريبوتــو‘ 

الدولية، واستكشاف إدائها املذهل«.
وحضــر املشــاركون اخلمســون فــي الفعاليــة جلســة توجيهيــة 
قدمها فريق ’كورسا بيلوتاس‘ الذي يتأّلف من مدّربي قيادة 
’فيــراري‘ مــن مارانيلــو في إيطاليا، لتنطلق بعد ذلك سلســلة 

من النشاطات استمرت ثالث ساعات على احللبة.
ومتيــزت الفعاليــة مبســتويات عاليــة مــن احلمــاس والتشــويق 
الســيارات  هــذه  قــدرات  ’فيــراري‘  عّشــاق  استكشــف  فيمــا 

األسطورية ضمن لّفات تنافسية حول احللبة.

عشاق فيراري في قطر
يختبرون سيارة إف 8 تريبوتو للمرة األولى على حلبة لوسيل الدولية
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هوندا ــ قطر تكشف النقاب عن سيارة 

سيفيك 2020 اجلديدة
داماسكــو املــوزع احلصــري فــي الســوق القطــري ...

التســويق  الدوحــة خلدمــات  أعلنــت شــركة 
))DOMASCO املوزعــة احلصريــة لهونــدا 
في قطر اليوم عن بدء مبيعات طراز العام 
اجلديــد مــن طــراز ســيفيك 1.6 لتــر والــذي 

مت حتديثه للعام 2020
. وتأتــي ســيارة هونــدا ســيفيك 2020 والتي 
قــد مت طرحهــا مؤخــراً بعــدة فئــات والتــي 
توفــر خيــارات مختلفــة لتلبيــة االحتياجات 
املختلفة للعمالء، إذ تأتي مبحرك ســعة 1.6 
لتــر أو ســعة 2.0 لتــر او محرك تيربو ســعة 

1.٥ لتر.  
أنهــا  علــى  ســيفيك  هونــدا  وتعــرف 
ومتطــورة  ديناميكيــة  ســيدان  ســيارة 
بأربعــة أبــواب، تتوافــق متاماً مــع مفهوم 
الــذي   »otokomae« األصلــي  ســيفيك 
يعنــي جتســيد الشــعور بالروعــة واألناقــة 
فضــالً عــن اجلمــال الداخلــي. إنهــا مزيــج 
بــني الشــكل املميــز والتصميــم الرياضــي 
تركيــز  مــع   - املتنــوع  العملــي  والتطبيــق 
متجدد على ديناميكيات القيادة العملية. 
كما تعّد سيارة سيفيك طراز العام 2020 
لهونــدا  تقدميــة  خطــوة  لتــر   1.6 ســعة 
إذ تركــز علــى أهميــة  القطــاع  فــي هــذا 
الريــادة فــي هــذه الفئــة فضــالً عــن تلبية 
متطلبــات العمــالء لتحقيــق الكفــاءة فــي 
اســتهالك الوقــود والتفكيــر اجلديــد مــن 
حيث التصميــم والتطور في الديناميكية 

الهوائية للسيارة. 
وفــي هــذه املناســبة قــال فيصــل شــريف، 
دوماســكو:  لشــركة  املنتــدب  العضــو 
خاصــة  مبكانــة  ســفيك  ســيارة  »تتمتــع 
فــي قلــوب عشــاق هونــدا بأســلوبها وقوتهــا 
شــهدت   ، إطالقهــا  منــذ  وتكنولوجيتهــا. 
سيفيك منواً ملحوظاً في املبيعات وحققت 
جناًحــا كبيــًرا فــي الســوق القطــري. تتفــوق 
ســيارة ســيفيك  2020 على أي شــيء آخر 
فــي هــذا القطاع أي أنها تقــدم راحة وأداًءا 
غيــر مســبوقني مــع احلفاظ على أســعارها 
التنافســية. السيارة سيفيك 2020 اجلديدة 

سيارة تستحق التجربة.

التصميم اخلارجي
 ُصممت ســيارة ســيفيك بحيث حتقق وعد 
وتتميــز  والعمليــة.  املرنــة  الديناميكيــات 
الســيارة بتقنيــات هندســية وبنائيــة جديدة 
مبتكــرة تتمثــل فــي هيــكل اجلســم خفيــف 
الــوزن والصلــب للغايــة الــذي يكّمــل مركــز 
اجلديــد  التعليــق  ونظــام  الســفلي  الثقــل 
املتطور ويســهم مباشــرًة في تقدمي جتربة 
قيــادة مثيرة وممتعة. وقد شــهدت ســيارة 
لتــر   1.6 العــام 2020 ســعة  ســيفيك طــراز 
جتديــدات على مســتوى التصميم اخلارجي 

مــن خــالل تقــدمي تصميــم جديــد للشــبك 
األمامــي مــن الكــروم فــي الفئــة القياســية 
ومتييــز الفئــة الرياضية بشــبك من الكروم 
الداكــن. وتتضمن امليــزات األخرى مقابض 
مــن  أو  الكــروم  مــن  املصنوعــة  األبــواب 
 LED الكــروم الداكــن، فضالً عــن مصابيح
اخللفــي  الســقف  وجنــاح  النهاريــة  للقيــادة 
وتصميــم  اجلديــدة  الضبابيــة  والزخــارف 
الســفلي  الشــبكة اخللفيــة احلديثــة واملصــّد 
األسود والتصميم اجلديد للعجالت املعدنية 

قياس 17 إنش في الفئة الرياضية.  

التصميم الداخلي
يتميز طراز عام 2020 من ســيارة ســيفيك 
بنفس مســاحة املقصورة املريحة واملتطورة 
اليــوم  الســيارة  هــذه  وتأتــي  واملتميــزة. 
بتجهيزات مقعد أنيقة ومطورة. كما تقدم 
ســيفيك 2020 أيًضــا تكييــف الهــواء التلقائي 
والتهويــة فــي منطقــة املقاعــد اخللفيــة فــي 
فــي  املثّبتــة  التحكــم  وأزرار  الفئــات  جميــع 
عجلــة القيــادة لســماعات البلوتــوث وشاشــة 
 .USB ملس صوتية مبقاس ٥ بوصة ومنافذ
وتشــمل بعــض امليــزات القياســية فــي جميع 

الفئات املقاعد اخللفية القابلة للطي تقسيم 
مــع  اخللفــي  املقعــد  ذراع  ومســند   ،60:40
حامل األكواب، وآلية متديد حاجب الشمس 

وخريطة مضيئة.
كما تتميز سيارة سيفيك طراز العام 2020 
سعة 1.6 لتر بكاميرا زاوية عريضة للرؤية 
مبــّدالت  و  رياضيــة  ودواســات  اخللفيــة 
ســرعات مثبتــة على عجلة القيــادة للتحكم 
ناقــل  فــي  ولألســفل  لألعلــى  التبديــل  فــي 
احلركــة، ممــا يوفر جتربــة قيــادة رياضية 

وقوية.
هــذا وتتضمــن ميــزات الراحــة فــي ســيارة 
التشــغيل  وزر  الذكــي  الدخــول  ســيفيك 
عــن  احملــرك  تشــغيل  وبــادئ  االنضغاطــي 
بُعــد الــذي يشــّغل احملــرك مــن مســافة ممــا 
يضمن تشغيل املكيف وضبط درجة حرارة 
قبــل  للغايــة  مريــح  نحــو  علــى  املقصــورة 
االنطالق. كما تأتي جميع الفئات بحساسات 
خلفية لركن الســيارة ونظام التوجيه املُعزز 
بالطاقــة ومؤقــت املصباح األمامــي التلقائي 
ووظيفــة  الكهربائيــة  اإليقــاف  ومكابــح 
مكابــح التوقف املؤقت التي حتل محل ذراع 
املكابــح التقليــدي مــع مفتــاح مدمــج ســهل 

التشغيل.
مجموعة نقل احلركة

 2020 العــام  طــراز  ســيفيك  ســيارة  تعمــل 
 SOHC i-VTEC ســعة 1.6 لتــر مبحــرك
تبلــغ  قصــوى  حصانيــة  قــدرة  ينتــج  الــذي 
وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   6٥00@123
دوران يبلغ 1٥.4 كجم-م@4300 دورة في 

الدقيقة.
ويتميــز احملــرك بالتناغــم مع اجليــل جديد 
 .)CVT( مــن ناقــل احلركــة املتغير املســتمر
أما ناقل احلركة املتغير املســتمر في ســيارة 
ســيفيك، فيمتــاز مبعدل نقل تــروس نهائي 
أطــول للتمتــع بتجوال بعــدد دورات أقل في 
الدقيقــة والتمّكــن مــن تخفيــض اســتهالك 
علــى  منطقــي  ســرعات  ومبــدل  الوقــود، 
شــكل )G( من أجل تســارع سلس واستجابة 

طبيعية للخانق.

فيصل شريف: 
تتمتع سيارة 
سفيك مبكانة 
خاصة في 
قلوب عشاق 
هوندا بأسلوبها 
وقوتها 
وتكنولوجيتها
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بدعــوة كرميــة من شــركة صالح احلمــد املانع الوكيل 
املعتمــد لعالمــة نيســان اليابانيــة فــي الســوق القطري 
الي ســيارات الراية حلضور فاعليات معرض طوكيو 
للســيارات 2019 ضمن مجموعة من  اشــهر اعالمي 
الرســمي  االعــالن  حلضــور  العالــم   فــي  الســيارات 
ألحــدث ابتــكارات وتكنولوجيــا التــي حتاكي مســتقبل 
الــي  االول  اليــوم  زيارتنــا  ،جــاءت  املواصــالت  عالــم 
املقــر الرئيســي لنيســان موتــورز فــي يوكوهامــا الــذي 
علــي  اطالعنــا  الزمــن حيــث مت  الــه  اعتبــره مبثابــة 
رؤيــة نيســان املســتقبلية فــي مقدمــة احترافيــة وفي 
نفــس الوقــت  مت الكشــف عن تصميم ســيارة الســباق 
مــن  الســادس  املوســم  النطــالق  اســتعداداً  اجلديــدة 
بطولة االحتاد الدولي للسيارات »أي بي بي فورموال 
إي« وبفكــرة ذكيــة اقــام املســئولني في نيســان مائدة 
التــي مت  الطــرازات  للوفــود االعالميــة وســط  عشــاء 
الكشف عنها ، وفي صباح اليوم الثاني جاءت الزيارة 
املرتقبــة ملعــرض طوكيــو للســيارات 2019 الــذي يعــد 
من اشــهر معارض الســيارات علــى اخلارطة الدولية 
وكالعــادة اســتطاعت عالمــة نيســان ان تســتحوذ على 
االطروحــات  بأحــدث  معــرض طوكيــو  زوار  شــغف 
ومنها  ســيارة »نيســان« املشــاركة في املوسم اجلديد 
للســيارات  املخصصــة  إي«  الـ«فورمــوال  بطولــة  مــن 
الكهربائيــة تصميمــاً يابانيــاً جديــداً، حيــث ســتحاول 
الســيارات  تكنولوجيــا  وأداء  فعاليــة  إبــراز  »نيســان« 
الكهربائيــة لــدى الشــركة. وجاء احلــدث األهم دوليا 
»معرض طوكيو الدولي للســيارات« حيث مت اطالق 
ســيارتي  Ariya و IMk التقــت بعــده ممثلــي شــركة 
نيســان للتعــرف على احــدث ابتكارات الشــركة، وفي 
اليــوم الثالــث توجهنــا الــي منطقة غينزا اهــم املناطق 
 Nissan( للزيــارة   طوكيــو  العاصمــة  فــي  التجاريــة 
  )Flagship( نيســان عنــد تقاطــع نيســان  )Crossing
وفي اليوم الرابع اعتبر كانت جتربة قيادة الســيارات 
الكهربائية من نيســان التي ســيتم اطالقها قريبا في 

اسواق الشرق األوسط .
هــذا وقــد أكــدت الوفــود االعالمية على قدرة نيســان 
علــى الدخــول الــي عصــراً جديــداً مــن خــالل رؤيتهــا 
ورائعــة  جديــدة  ملوديــالت  طرحهــا  فــي  املتميــزة 
وتكنولوجيــات غيــر مســبوقة تلبــي متطلبــات كافــة 

العمالء في مختلف البالد حول العالم.
اكثــر مــن مــرة علــى لســان  الشــركة  وقــد صرحــت 

فقد استخدمنا ألوان األحمر واألبيض واألسود التي 
تشــتهر بهــا »نيســان« فــي الســباقات باجتــاه قطــرّي 

لتشّكل زّي كيمونو يلفت األنظار.« 
عرفنــا مــن خــالل املؤمتــر ان  »نيســان« قــد دعــت 
قرابــة 40 مــن مصّمميهــا العاملــني حــول العالــم في 
أســواق رئيســية مــن أجــل تقــدمي أفكارهــم املتعلقــة 

بالتصميم اجلديد.
أريــا«  »نيســان  بســيارة  يتمّثــل  التنّقــل  مســتقبل 

االختبارية
اســماً  لتجــد  الــوراء  إلــى  بالزمــن  »نيســان«  عــادت 
يليــق بســيارة الكــروس أوفــر الكهربائيــة االختبارية 
القريبة من اإلنتاج، وميّثل في آن االجتاه املســتقبلي 

الذي تسلكه الشركة، وتوّصلت إلى تسمية »أريا«.
يعود هذا االسم الذي يعكس رؤية »نيسان« ملستقبل 
السيارات الكهربائية إلى حقبة زمنية بعيدة ويحمل 

في طّياته معاني االحترام واإلعجاب.
التنفيــذي  املســؤول  ياموشــي،  ياســوهيرو  وقــال 
التمثيلي في شركة نيسان موتورز احملدودة: »متّثل 
»نيســان«  رؤيــة  علــى  املرتكــزة  اجلديــدة  الســيارة 
التالــي مــن تــراث »نيســان«  للتنّقــل الذكــي الفصــل 
الغنــّي الــذي يثــري حياة األشــخاص، وقــد ارتأينا أن 
حتمل هذه السيارة اسماً يبقى محفوراً في الذاكرة. 
وبعد مداوالت كثيرة، توّصلنا إلى اسم »أريا« الذي 

يجمع بني املستقبل واحلاضر في آن معاً.«
االختباريــة  أريــا«  »نيســان  ســيارة  اســم  ويعكــس 
العزمية القوية وهدف السيارة بتوفير جتربة قيادة 

أكثر ثقة وحماسية واتصالية. 
الرئيــس  نائــب  ألبايــزا،  ألفونســو  قــال  جهتــه،  مــن 
»تتميــز  للتصميــم:  العاملــي  »نيســان«  ملركــز  األول 
هــذه الســيارة الرائدة بأناقتها وجاذبيتها وسالســتها 
مهندســينا  خبــرة  فيهــا  اجتمعــت  فقــد  وقّوتهــا. 
بنظــام  وزّودت  العاملــي  تصميمنــا  فريــق  وإلهــام 
مرادفــاً  »أريــا«  اســم  فســيبقى  كهربائــي.  طاقــة 
لرؤيــة التصميــم والهندســة اجلديــدة والذكيــة فــي 

»نيسان«.«
التــي  االختباريــة  أريــا«  »نيســان  ســيارة  وتشــّكل 
طرحــت فــي معــرض طوكيــو للســيارات الـــ46 بدايــة 
حقبــة جديــدة فــي شــركة »نيســان« التي تســعى إلى 
إعــادة صياغة فلســفة عالمتهــا التجارية في املرحلة 
التحّوليــة املقبلــة. تتميــز ســيارة »أريــا« االختباريــة 
واملجهــزة  والرحبــة  املترفــة  الداخليــة  مبقصورتهــا 
مبزايا عالية التقنية وبهيكل يعكس طبيعة السيارات 
رؤيــة  الســيارة  وتختصــر  النظيفــة.  الكهربائيــة 
»نيســان« للتنقــل الذكــي التــي تتيــح من خــالل املزايا 
قيــادة متكّيفــة  الســيارة جتربــة  الكهربائيــة وذكاء 

وانسيابية تخلو من احلوادث واالنبعاثات الضارة. 
عناصــر  علــى  االختباريــة  »أريــا«  ســيارة  وترتكــز 
 IMx ســيارة  فــي  مــرة  ألول  بــرزت  تصميميــة 
طوكيــو  معــرض  فــي  »نيســان«  مــن  االختباريــة 
الكهربائــي   V-motion درع  مثــل   2017 للســيارات 
وشفرة املصابيح اخللفية البارزة إضافة إلى املسافة 
الســيارة  وحافــة  العجــالت  مركــز  بــني  القصيــرة 

واملقصورة الداخلية التي تشبه الردهة األنيقة. 
إال  اختباريــة،  أوفــر  كــروس  ســيارة  أنهــا  ورغــم 
غيــر  الداخليــة  ومقصورتهــا  اجلــريء  أســلوبها  أّن 
منهــا  قــد جتعــل  اخلارجيــة  التقليديــة وعناصرهــا 

سيارة قابلة لإلنتاج في املستقبل القريب.
التنّقل الذكي من »نيسان« – لغة تصميمية جديدة 
جديــداً  اجتاهــاً  االختباريــة  »أريــا«  ســيارة  متّثــل 

بالكامل للتصاميم في »نيسان«. 
وقــال ألفونســو ألبايــزا، نائــب الرئيــس األول ملركــز 
»نيســان« العاملي للتصميم: »توِجد هندســة السيارة 
كيفيــة  صياغــة  إلعــادة  جديــدة  فرصــاً  اجلديــدة 
الســيارات  وتــؤدي  املجتمــع  مــع  الســيارات  تفاعــل 
الكهربائيــة املــزّودة بإمكانيــات قيــادة متطــورة إلى 
تبديــل وجهــات النظــر. لقــد أردنــا مــن خــالل هــذه 
مــن  ســيارة  كل  حتمــل  أن   IMk وطــراز  الســيارة 
»نيســان« طابعاً يابانياً مميزاً يبرز بطريقة عصرية 
 Timeless Japanese وإمنــا بســيطة وفقــاً لفلســفة

».Futurism
تتســم ســيارة »أريا« االختبارية باألناقة واالنسيابية 
اللغــة  اخلارجيــة  مقصورتهــا  وتعكــس  واجلاذبيــة 
املصــّد  فــي  ذلــك  أكان  ســواء  اجلديــدة  التصميميــة 
LEDاألماميــة  الـــ  مصابيــح  أو  العريــض  األمامــي 
الرفيعــة جــداً أو الــدرع األمامــي )يحّل مكان الشــبك 
الــذي  بالبنزيــن(  العاملــة  الســيارات  فــي  األمامــي 
يظهر عليه شــعار »نيســان« املضاء إلى جانب منوذج 
 V-motion هندسّي يظهر بوضوح عندما ينار شبك

الكهربائي. 
وأضــاف ألبايــزا قائــالً: »اســتبدلنا الشــبك التقليــدي 
طابــع  ذو  معّبــر  عنصــر  وهــو  الــدرع،  يســّمى  مبــا 
ثالثــي األبعاد يســّلط الضوء علــى التكنولوجيات التي 
زّودت بهــا الســيارة مثــل جهــاز االستشــعار بالــرادار 

االختباريــة  »أريــا«  ســيارة  تســاعد  أخــرى  وأدوات 
علــى استكشــاف الطريــق ورؤية ما ال ميكن للســائق 
أن يــراه.« تتميــز الســيارة بعجــالت األملنيــوم قيــاس 
وإطــارات  شــفرات  خمــس  مــن  املكّونــة  بوصــة   21
معّدلــة. ويتيــح الســقف االنســيابي للســيارة االنطالق 
بكل سالسة على الطرقات. كذلك، تختلف الواجهة 
اخللفية للسيارة عما عهدناه في السيارات الرياضية 
يندمــج  حيــث  التقليديــة  االســتخدامات  متعــددة 
العمــود C بانســيابية مــع ســطح خلفــي بــارز. ومتتــّد 
شــفرة ضوئيــة مــن قطعــة واحدة وعدســات ســوداء 
علــى عــرض الهيكل ويعكس املصــّد اخللفي واجلناح 

اخللفي العالي قوة السيارة.
وقــال ألبايزا: »مّت احلرص في املقصورة اخلارجية 
على إقامة توازن بني اجلاذبية الديناميكية والتطور 
التكنولوجي، حيث تُظهر مقاييس السيارة ما ميكن 

فعله مبنصة السيارة الكهربائية 100% التي تصّنعها 
»نيســان«. فاملســافة الفاصلــة بــني مركــز العجــالت 
الكبيــرة  والعجــالت  الرحبــة  واملقصــورة  واحلافــة 
والطــالء الثنائــي األلــوان كلهــا عناصــر متنح الســيارة 
الرياضــي  الطابــع  بــني  توازنــاً  يحقــق  أنيقــاً  مظهــراً 
والتــرف.« يتخــذ طــالء Suisei األزرق الــذي اعتُمــد 
فــي ســيارة »أريــا« االختبارية لونــاً مزدوجاً يختلف 
بحسب املسافة التي تشاَهد منها السيارة. فمن بعيد، 
يبــدو اللــون األزرق الغامق غيــر ملّاع، وعند االقتراب 
مــن الســيارة، تنتــج رقائــق الزجاج الكبيــرة مليارات 
االنعكاســات الضوئية التي تذّكر بصورة مذّنب يعبر 
السماء في الليل. ويُبرز سقف »أريا« وعجالتها لون 
جديــد ســُيعتمد فــي ســيارات »نيســان« الكهربائيــة 
املســتقبلية وهو لون النحاس أو الشــمس فيما تبســط 
أشــّعتها معلنــًة بدايــة يــوم جديــد. يرمــز هــذا اللــون 

إلــى فجــر حقبــة جديــدة فــي قطــاع الســيارات وإلــى 
احلرفيــني التقليديــني القدامى الذيــن حّولوا النحاس 
إلى فّن عملّي. وفيما تعكس مقصورة سيارة »أريا« 
تبــرز  واجلاذبيــة،  األناقــة  اخلارجيــة  االختباريــة 
االنسيابية في مقصورتها الداخلية من خالل الدمج 
بــني التكنولوجيا واحلياة اليوميــة والطبيعة الدقيقة 
للحرفيــة اليابانيــة. وأضــاف ألبايــزا قائــالً: »يشــعر 
ركاب ســيارة »أريــا« االختباريــة فــور الدخــول إليهــا 
برحابة مساحتها بفضل األرضية املسّطحة وطريقة 
تصميم البطارية وغياب محرك االحتراق الداخلي. 
وتنســاب  ببعضهــا  طبيعــي  بشــكل  تندمــج  فاأللــواح 
بسالســة مــن املقدمــة واجلوانــب واخللــف، مــا يوّفر 

انطباعاً بوسع املساحة من أّي مقعد.«
تتميز لوحة العدادات ببساطتها على عكس السيارات 
التقليدية التي تكثر فيها األزرار. وعند تشغيل سيارة 
مدمجــة  حتّكــم  أدوات  تضــاء  االختباريــة،  »أريــا« 
الســطح  مــن  وتختفــي  باللمــس  وعاملــة  بانســيابية 
أدوات  الســيارة  فــي  الســائق  يجــد  إطفائهــا. ال  فــور 
حتّكم بارزة عدا زّر التشغيل ومقبض واحد لتشغيل 
شاشــة العــرض قياس 12.3 بوصــة، وأدوات التحّكم 
باحلــرارة املدمجــة بعناية باجلزء الســفلّي من لوحة 
والتــي  األصلــي  اخلشــب  مــن  املصنوعــة  العــدادات 
توّضب في األبواب والعناصر الداخلية بكل انســيابية 
بحيــث ال تعــود مرئيــة في حاالت عدم اســتخدامها.  
هذا وتتميز مقاعد سيارة »أريا« االختبارية املريحة 
بإطــار بالغ الرفــع وتوّفر رحابة أكبر وإمكانية رؤية 
معــززة. وتتخــذ املقاعــد األمامية واخللفيــة موضعاً 
يتيــح جلميــع الــركاب رؤية محيطهم بشــكل ممتاز. 
ولتكون الرحالت الطويلة مريحة، ُصنع ظهر املقعد 
وأسفله من اجللد املثّقب مع استخدام مكّثف للمواد 
في منطقة أســفل الظهر والوركني، ويضفي النسيج 

النحاسي اللماع حتت الثقوب جماالً إلى السيارة.
املتانــة  لتعكــس  بعنايــة  الداخليــة  املــواد  اختيــار  ومّت 
والتكنولوجيــا والفائــدة. فاجللد االصطناعي األســود 
األبــواب  وألــواح  العــدادات  لوحــة  يغطــي  الفاخــر 
بلــون مختلــف  الداخليــة. ويحيــط جلــد اصطناعــي 
بالســقف والعمــود A، مــا يجعــل التبايــن بــني االثنني 
النحــاس  بلــون  األملنيــوم  تطعيمــات  أمــا  واضحــاً. 
واملقــود  واملقاعــد  العــدادات  لوحــة  علــى  الظاهــرة 

فتعكس االندماج باللون اخلارجي. 
آريا في الشرق األوسط

وبســؤاله عن األســواق التي سيتم طرح آريا فيها قال 
رويل دي فريز، نائب رئيس واملدير العاملي للتسويق 
في شركة نيسان » آريا هي سيارة عاملية ، وأود أن 
أقول إننا موجودون في 160 دولة ، ورمبا سنذهب 
إلى 75 % من هذه البلدان ، لذلك سوف تذهب إلى 
الشــرق األوســط - ال أســتطيع أن أقــول متــى ، لكنهــا 
بالتأكيد سيتم طرحها في منطقة الشرق األوسط.

وحتدث دي فريز عن ابتكار نيسان اجلديد فقال 
»بالنســبة إلى للسيارات الهجينة ، يقوم املصنِّعون 
اآلخــرون بتصنيــع ســيارات هجينــة ، ولكن نحن  
لدينــا خطــة تنفيذ لبرنامــج e-POWER اجلديد 
 ، اليابــان  فــي  كبيــر  بنجــاح  بالفعــل  بــدأ  والــذي 
الشــرق  فــي  املطــاف  نهايــة  فــي  طرحــه  وســيتم 

األوسط أيًضا.«
واســتطرد »لطاملا نظرنا إلى الشــرق األوســط كسوق 
مهــم للغايــة. وحتظــى  العالمــات التجاريــة اليابانية 
فــي الشــرق األوســط بقبــول مرتفــع جــًدا ، لــذا لدينــا 

فرصة جيدة جًدا في الشرق األوسط.«

املســئولني علــى اســتمرارها في إثراء حيــاة الناس عن 
طريــق تقــدمي ســيارات تتمتــع بأعلى معاييــر اجلودة 
مــع حتقيــق أعلــى مســتوى لرضــاء العمــالء عــن كافة 
اخلدمــات املقدمــة، ومواصلــة رحلة النجاحــات التي 
حتققت عبر تاريخ نيسان الطويل في طرح موديالت 
متميزة حازت على تقدير واحترام العمالء في شتى 

الدول التي تعمل بها نيسان حول العالم.
ومــن خــالل زيارتي اســتطيع القول ان عالمة نيســان 
ومبدعيهــا جنحوا في إدمــاج التكنولوجيات املتطورة 
للســيارات الكهربائية مع مســتوى جديد من التواصل 
بني الســائق واستجابة الســيارة ملساعدته عند احلاجة 
لذلــك. وبالرغــم مــن أن »Nissan Ariya » الزالــت 
فــإن تصميمهــا  اجلديــدة،  للســيارة  مجــرد مفهــوم 
اجلريء وتقنياتها غير التقليدية جتعلها تدخل إطار 

التصنيع والتنفيذ في املستقبل القريب.
معــرض  خــالل  مــن  كذلــك  نيســان  عرضــت  وكمــا 
طوكيــو الســيارة نيســان ســكاي اليــن، والتــي يتوافــر 
 Pro PILOT ،بهــا أحــدث تقنيــات مســاعدة الســائق
2.0، ونيســان ســيرينا، املينــي فــان األكثر شــعبية من 
نيســان، والتي تتضمن نظــام e-POWER، احلاصل 
وهــي   ،Dayz ونيســان  اجلوائــز،  مــن  العديــد  علــى 
 Pro ســيارة الركاب األولى التي حتتوي على تقنيات

  .PILOT
ومن مالحظتي اثناء تواجدي في معرض طوكيو هو 
تفاعــل الزائريــن من خالل عــرض أحدث محركات 
LEAF NISMO RC، وهــو محــرك مــزدوج يعمل 
بالكهربــاء يجســد كل القــوة والتميز فــي األداء لرؤية   
محــرك  ويعمــل   ،Nissan Intelligent Power
Nissan LEAF e+,  بــدون أي انبعاثــات ممــا يقــدم 
 ، الكهربائيــة  الســيارات  قيــادة  فــي  فريــدة  جتربــة 
مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركات  احــد  نيســان  وتعتبــر 
العالــم  أنظــار  تتجــه  حيــث  الكهربائيــة،  الســيارات 
لنيســان ملتابعــة أخــر التطــورات فــي مجــال تقنيــات 

وصناعة السيارات الكهربائية في العالم.
ومن اللقاءات التي مازالت اتذكرها لقائنا مع السيد/ 
ألفونســو ألبايزا، نائب الرئيس األول ملركز »نيســان« 
العاملــي للتصميــم والــذي صــرح قائــالً : »مــع اقتراب 
الـ«فورمــوال  بطولــة  فــي  الثانــي  للموســم  مشــاركتنا 
جديــدة  فكــرة  لدينــا  التصميــم  فريــق  اقتــرح  إي«، 
بالتكنولوجيــا.  وباهتمامنــا  اليابانــي  بتراثنــا  حتتفــي 

نيسان تتحدى منافسيها
بتكنولوجيــا أسطوريـــة مستقبليـــة حصريـــــة

بدعوة خاصة من شركة صالح احلمد املانع و نيسان الشرق األوسط ...

رسالــة طوكيـــو - محمـــد العشـــري :



األثنــن 14 ربيــع األول 1441 هـــ 11 نوفمبــر 2019 م  العــدد )297(

16

كبيــراً  جناحــاً  اجلديــدة  آوتالنــدر  ميتسوبيشــي  شــهدت 
و طلبــاً متزايــداً منــذ طرحهــا فــي الســوق القطــري مــن 
العمالء الراغبني في قيادة مركبة عملية تتميز بالكفاءة 
والرحابــة خصوصــاً وأنهــا تضــم ســبعىة مقاعــد.  تتمتــع 
األناقــة  يعكــس  قــوي  ديناميكــي  الســيارة مبظهــر  هــذه 
والصالبــة واألداء علــى الطريــق. وقــد مت تعديــل املصدات 
االماميــة واخللفيــة للمركبــة لتمنــح مظهــراً أكثــر جماالً 
وتناغمــاً مــع الهيــكل بينما تتميز شــبكة التبريــد االمامية 
مبزيــد مــن املســاحة لتضفــي علــى املقدمــة بعــداً آخــر مع 
تزويــد املصابيــح األماميــة بتقنيــة LED ســواء لألضــواء 
العاليــة أو املنخفضــة. وتزيــد مصابيــح الضبــاب بتقنيــة 
LED مــن الواجهــة احملســنة بينمــا يضيــف الهوائــي علــى 

شــكل الزعنفــة مــن املظهــر االنســايبي. وتعتمــد املركبــة 
عجالت بخيارات مختلفة ســواء من 16 أو 18 إنشــاً. من 
الداخــل، تعــد قيادة مركبة آوتالندر مبثابة جتربة مليئة 
بالســعادة والسرعة. كما تتميز أجواءها الداخلية بالهدوء 
الشديد بفضل مقاييس تقليل الضوضاء  NVH والتي تقلل 
ضوضاء الطريق والرياح وصوت احملرك. وبفضل رحابة 
املقصــورة وجــودة اخلامــات ووســائل الراحــة املتطــورة، 
فــان كل تفصيلــة جتعل من رحلتك متعــة متواصلة. كما 
توفر آوتالندر األداء الرائع الذي تنتظره من ســيارة دفع 
رباعــي قويــة، مبا في ذلك التســارع القوي والتحكم فائق 
االســتجابة علــى الطريــق. أينمــا كان املــكان الــذي تســافر 
إليــه، ستســتمتع مبزايــا اجليــل التالــي مــن ســيارات الدفع 

الرباعــي مــع تقليــل األثــر البيئي أيضــا من خــالل الكفاءة 
تعمــل  القليلــة.  الكربونيــة  واالنبعاثــات  للوقــود  العاليــة 
آوتالنــدر مبحــركات مــن خيارين على مســتوى عال من 
الكفــاءة — محــرك MIVEC *ســعة 2,4 لتــر 
أو محــرك MIVEC سداســي األســطوانات ســعة 3 لتــر. 
يتميز احملرك سعة 2,4 لتر باالستجابة إلى أبعد احلدود 
يوفــر احملــرك  بينمــا  الوقــود،  اســتهالك  فــي  وبالكفــاءة 
سداســي األســطوانات ذو االزاحة العالية أقوى مســتويات 
التســارع الفائق حتى مع احلموالت الثقيلة أو الســفر على 
الطرق اجلبلية. احملرك مقترن بنظام التعشــيق املســتمر 
ملتغيــرات  االســتجابة  يضبــط  والــذي  احلركــة  نقــل  فــي 
الطريــق وظــروف املركبــة بشــكل تلقائي ليعطي تســارعاً 

ناعمــاً وســهالً وقتمــا أردت باالضافــة الــى كفــاءة مميزة 
للوقــود أبعــد ممــا تقدمه ناقــالت احلركــة األوتوماتيكي. 
يســاعد ناقــل احلركــة األوتوماتيكــي للنقل إلى تعشــيقات 
أعلــى مــع تقليــل ضوضــاء احملرك للشــعور مبتعــة القيادة 
اليدويــة، وميكنــك أيضــا االســتفادة من الســرعات الســت 
في الوضع الرياضي وأزرار تبديل السرعات. تدعم تقنية 
الســالمة املتقدمــة قيــادة أكثر أماناً ســواء على الطريق أو 
في مواقف السيارات ليالً و نهاراً، من املستشعرات الذكية 
التــي ترصــد كل مــا حولــك وحتــذرك مــن اخلطــر حتــى 
أنظمــة مســاعدة الســائق النشــطة فــي القيــادة واحلمايــة 
الكامنــة تقدم آوتالندر أعلى مســتويات الســالمة. يســاعد 
نظــام تخفيــف أثــر التصــادم األمامــي )FCM( فــي منــع 

إذا أصبــح  تقليــل حجــم اخلســائر  أو  األمامــي  التصــادم 
التصادم حتمياً، ويســتجيب للمركبات واملشــاة من خالل 
الســرعة  نظــام مثبــت  أمــا  الليــزري.   والــردار  الكاميــرا 
بــني  احملــددة  املســافة  علــى  فيحافــظ   )ACC( التكيفــي 
ســيارتك والســيارة التــي أمامــك مــن خــالل رادار وذلــك 
لســالمة أكثــر وراحــة بــال. فهــو يقلل توتر الســائق خاصة 
أثنــاء االزدحــام املــروري علــى الطــرق الســريعة. ولزيادة 
الســالمة والراحــة والقيادة الســهلة ليــالً ، تتحول االضاءة 
العاليــة التلقائيــة إلــى إضــاءة منخفضة عندمــا يتم رصد 
مركبات أمامك ثم تعود مرة أخرى إلى االضاءة العالية 
لــذا ال يجــب عليــك رفــع يــدك مــن علــى عجلــة التوجيــه 

لتحويل االضاءة يدوياً.

شركــة قطــر للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

ميتسوبيشي آوتالندر اجلديدة
تشهد طلبا متزايدا منذ طرحها

فــي الســوق القطـــري




