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العالـــم  ســـكان  إن  قـــال:  مـــن  احلكمـــة  افتقـــد 
اإلبـــداع،  أو  االختـــراع  يســـتطيعون  ال  الثالـــث 
فهنـــاك فقـــراء ُكثـــر اكتشـــفوا أعظـــم االختراعـــات، 
صحيـــح لـــم تُســـجل أســـماؤهم علـــى صفحـــات 
التاريـــخ، حتـــت شـــعار: الفقـــراء يحتاجـــون إلـــى 
النـــوَر،  إبداعاتهـــم  تـــرى  حتـــى  األثريـــاء  أمـــوال 
حتـــى ولـــو كان املقابـــل أن تســـجل هـــذه اإلبداعـــات 
الذيـــن  البشـــرية،  العقـــول  جتـــار  بأســـماء 
مـــن  واالســـتفادة  وتنفيـــذ  حمايـــة  يســـتطيعون 
العقـــول الهاربـــة، و»لـــكل قاعـــدة شـــواذ« فهنـــاك 
قلـــة قليلـــة مـــن ســـكان الـــدول الناميـــة اســـتطاعت 
أن حتمـــي اختراعاتهـــا، وتصـــل بهـــا إلـــى العامليـــة، 
فـــي غفـــوة مـــن الكبـــار الذيـــن لـــم يجـــدوا بُـــًدا 
ــم  ــادم إليهـ ــد قـ ــو جديـ ــام عضـ مـــن إعـــان انضمـ
يعلـــن  أن  شـــرط  الفقيـــرة،  الـــدول  عالـــم  مـــن 
تعاونـــه مـــع العمالقـــة الكبـــار، الذيـــن ميتلكـــون 
ــة  ــادرة علـــى حمايـ ــا مـــن اجلواســـيس، القـ جيوًشـ
أو ســـرقة أي اختـــراع يقـــع بـــني أيديهـــم، وإيداعـــه 
ليـــس  هويتـــه،  لطمـــس  األبحـــاث  مراكـــز  فـــي 
هـــذا فَحْســـب بـــل هـــم متخصصـــون فـــي تهويـــل 
فكـــرة تافهـــة وبســـيطة إلـــى اختـــراع بعـــد صبِغهـــا 
اإلعاميـــة  األبـــواق  االختراعـــات، عبـــر  بصبغـــة 
عقـــول  ســـحر  أجـــل  مـــن  األجـــر،  مدفوعـــة 
ــو  ــي هـ ــراع السوشـ ــات، واختـ ــتهلكني باإلعانـ املسـ
-مـــن  البســـيطة  االكتشـــافات  هـــذه  مـــن  واحـــد 
وجهـــة نظـــري- فهـــي عبـــارة عـــن شـــرائح ســـمك 
املبّخـــر،  نيئـــة منزوعـــة اجللـــد ملّفوفـــة بالـــُرّز 
اكتســـبت أهميتهـــا كونهـــا خرجـــت مـــن  فكـــرة 
كوكـــب اليابـــان فحّولهـــا جتـــار العقـــول إلـــى حلـــم 

فجـــًرا  اســـتيقظ  جعلنـــي  حلـــم  الثمـــن،  باهـــظ 
ألذهـــب إلـــى مطعـــم »تســـوكيجي« بســـوق طوكيـــو 
لألســـماك ألحصـــل علـــى وجبـــة السوشـــي، نعـــم.. 
أننـــي  نفســـي  وأوهمـــت  عينـــي،  ســـحرت  لقـــد 
األرضيـــة،  الكـــرة  علـــى  وجبـــة  أفضـــل  أتنـــاول 
ــذي  ــي »الـ ــدع اليابانـ ــى املبـ ــلها إلـ ــدر نسـ ــي ينحـ التـ
مبجـــرد وضـــع اســـمه علـــى أي منتـــج يتحـــول مـــن 
إلـــى ذهـــب« أو سوشـــي فـــي عيـــون كل  تـــراب 
ســـكان الكـــرة األرضيـــة إال شـــخًصا واحـــًدا يُدعـــى 
عـــن  يبحـــث  عـــاش  الـــذي  اجلـــن«  »سنوســـي 
الشـــهرة بـــني  ســـكان حـــارة العبيـــد، كان سنوســـي 
اجلـــن يذهـــب إلـــى شـــاطئ البحـــر منـــذ صيـــاح 
الديـــك، ليكـــون فـــي انتظـــار معدومـــي الدخـــل 
الباحثـــني عـــن الشـــواطئ املجانيـــة، كان سنوســـي 
رجالـــي«!،  »مايوهـــات  تأجيـــر  ميتهـــن  اجلـــن 
هـــي مهنـــة غريبـــة ولكـــن األغـــرب هـــو سنوســـي 
اجلـــن الـــذي تعرفـــت عليـــه عـــن طريـــق إنصاتـــي 
لقصـــة كفاحـــه، فكافأنـــي بقطعـــة مـــن اجلمبـــري 
النيـــئ الـــذي يصطـــاده بكـــف يـــده، بعـــد أن يســـلط 
مبدعـــي  طريقـــة  وعلـــى  كّشـــاف،  ضـــوء  عليـــه 
عـــن جســـده،  اجلمبـــري  رأَس  فصـــَل  السوشـــي 
وهجـــم عليـــه بأنيابـــه األماميـــة، إذا لـــم تُخّنـــي 
ــي،  ــف السوشـ ــو مكتشـ ــي هـ ــإن سنوسـ ــة فـ املعلومـ
حـــق  علـــى  يتنـــازع  الـــذي  اليابانـــي  املبـــدع  قبـــل 
االكتشـــاف مـــع جـــاره الصينـــي، ولكـــن مـــن جهلـــه 
سنوســـي  نســـي  اجلـــوع  وشـــدة  باإلمكانيـــات، 
وســـجلها  االكتشـــاف،  بـــراءة  يســـجل  أن  اجلـــن 

اليابانيـــون...
هذا واهلل أعلم.

سنوسي ..
مخترع السوشي !

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

نيســــان تستوحــــي تصميــــم سيـــــارة
الـ)فورموال إي( من زي الكيمونــو اليابـانـي

6

الرايــة اوتــو تكتشـف ابداعــات نيســان مــن كوكــب اليابــان  ...
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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

للسيارات،  خالد  بن  ناصر  شركة  أعلنت 
قطر،  في  ملرسيدس-بنز  املعتمد  الوكيل 
املكابح  على  خاص  عرض  إطاق  عن 
مرسيدس- لسيارات  االستشعار  وأجهزة 
.AMG-وسيارات مرسيدس G بنز الفئة

 ويشمل العرض تقدمي أسعار خاصة على 
اخلدمات املذكورة في كافة مراكز خدمة 
على  ويسري  مرسيدس-بنز،  السيارات 
كافة سيارات مرسيدس-AMG باإلضافة 
إلى مركبات مرسيدس-بنز الفئة G.وقال 
سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني، مدير 
مجموعة  في  السيارات  بقطاع  العمليات 
العروض  “تؤكد  بن خالد:  ناصر  شركات 
التي تقدمها ناصر بن خالد للسيارات على 
وتعزيز  باملجتمع احمللي  املتواصل  التزامها 
أواصر العاقة والثقة املتبادلة مع العماء. 
لعروضنا  الكبير  النجاح  إلى  وبالنظر 
ما  كل  تقدمي  في  نستمر  فإننا  املختلفة، 
أعلى  وتقدمي  عمائنا  على  بالفائدة  يعود 

مستويات اخلدمة لهم”.
املدير  الفقي  إيهاب  املهندس  بدوره صّرح 
شركة  في  السيارات  لقطاع  التنفيذي 
هذا  „يأتي  للسيارات:  خالد  بن  ناصر 
بن  ناصر  شركة  من  اخلاص  العرض 
خالد للسيارات استكماالَ لسلسلة العروض 
التي تهدف إلى تخفيف الكلفة على ماك 
وأن  خصوصاً  مرسيدس-بنز،  سيارات 
املكابح وأجهزة االستشعار تعتبر من أكثر 
وسيساهم  السيارات.  في  استهاكاً  القطع 

AMG-وسيارات مرسيدس G مرسيدس-بنز الفئة

ناصر بن خالد للسيارات
تطلق عرضـا مميـــزا

علــى املكـــابــــح
وأجهزة االستشعار
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نتشارك العبء

في جميع النشاطات االقتصادية
أسعار مميزة / تمويل داخلي متوفر

يسري العرض من ٣٠ اكتوبر ٢٠١٩ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٩ / ٥٧٠٦

Ford Trucks Qatar

األمان  مستويات  حتسني  في  األمر  هذا 
والسامة واالستمتاع بقيادة مريحة وتعزيز 
التي  التكنولوجية  املزايا  وكافة  املركبة  أداء 

تضمها“.
هذا  للسيارات  خالد  بن  ناصر  وأطلقت 
واجهزة  املكابح  على  اخلاص  العرض 
على  خاصة  عروض  بعد  االستشعار 
أسبوع  بعد  ومباشرة  الصيانة  باقات 
ماك  ساعد  الذي  مرسيدس-بنز  صيانة 
إعادة  على  مرسيدس-بنز  سيارات 
وضمان  أفضل  بشكل  سيارتهم  تقييم 
استمرار عمل املركبة وفق أعلى املعايير 
مستويات  أعلى  وضمان  واملستويات، 
والركاب  للسائقني  واألمان  السامة 

على حّد سواء. 
وميكن االستفادة من عرض املكابح 
كافة مراكز  في  االستشعار  وأجهزة 
في  ملرسيدس-بنز  التابعة  الصيانة 
ومحطة  الغرافة  بترول  محطة 
الصناعية  املنطقة  وفي  املانع  بترول 

شارع 2 .
تبني ناصر بن خالد للسيارات جناحها 
ومستدامة  قوية  عاقات  على  مرتكزة 
مع عمائها القيمني من خال تزويدهم 
مبجموعة واسعة من املنتجات واخليارات. 
للفخامة  مرادفاً  الشركة  اسم  أصبح  وقد 
اجلودة  بتاريخ حافل من  ويتميز  والعراقة 
وتعمل  السوق.  في  والريادة  اخلدمة  في 
الشركة دائماً على حتقيق تطلعات ورغبات 
العماء وتقدمي أداء يفوق توقعاتهم. اجلدير 
تأسست  خالد  بن  ناصر  شركة  أن  بالذكر 
املوزع املعتمد في  وهي   1957 عام  في 
في  التجارية  العامات  ألرقى  قطر 
وهي:مرسيدس-بنز ومرسيدس- العالم 

AMG ومرسيدس-مايباخ.

إيهـاب الفقـي:
يأتــي هـذا العـرض استكمــاال لسلسلــة 
العروض التي تهدف إلى تخفيف
الكلفـة علــى العمــالء
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متوفرة أيضًا: H-1 فان للبضائع
مساحة أكبر، إستخدامات متعددة 
مع أسعار معقولة

األداء القــوي، الرفـاهيــة واألمـــان

هيــونــداي H-1 المــــذهـــلـــة

فان بــ 12 مقعد:  ناقل حركة أتوماتيكي بأربع سرعات  |  نظام الحساسات الخلفية  |  نظام منع أنغالق 
المكابح  |  وسادة هواء ثنائية  |  نظام التحكم بمكيف الهواء اليدوي ومزودة بمكيف خلفي  |  مقاعد 

قابلة لإلمالة مع مساند مريحة للرأس  |  مصابيح LED للغرفة الخلفية  |  عجالت ألومنيوم 16 بوصة

السعر يبدأ من

69,900 ر.ق

السعر يبدأ من

58,900 ر.ق

موديالت 2016 متوفرة

مبيعات األساطيل: 55564314

الضمان وخدمة المساعدة على جانب الطريق
3 سنوات/ 100,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(

برزت العامة التجارية هيونداي في االسواق العاملية سريعا كمصنع 
عاملي للشاحنات ، مع فلسفة في التصمميم تؤكد على ثاث عوامل 
ســاعدت كثيــرا فــي  ان ترتقــي تلــك العامة الى تلك املكانــه العاملية 
، وتتمثــل تلــك العوامــل في قمة اآلداء العالــي واملوثوقية  واإلقتصاد 
فــي اســتهاك الوقــود .  إن اهــم مــا مييز هيونداي عــن غيرها  من 
العامات التجارية املعاصرة هو اجلمع بني تلك العوامل الثاث في 
تصميــم واحــد ، لــذا تتمتــع شــركة هيونــداي موتــورز بســمعة عاملية 
كشركة ُمصنعة عالية اجلودة ، قادرة وبشكل فريد على اجلمع بني 
تكنولوجيــا التصنيــع الفعاليــة والتصميــم الصــارم ، وفــي عالم تبرز 
فيــه اهميــه الوقــت ، فقــد مت تصميــم شــاحنات هيونــداي التجارية 
بشــكل موثــوق علــى أنهــا شــاحنات اقتصاديــة مــن الدرجــة االولي ، 
فهي ببســاطة قادرة على حتمل العمل على مدار الســاعة ، وحتمل 
اقصــى احلمــوالت حتى في ظل ظروف الطرق الوعرة والقاســية ، 

فقد ارتكز تصميمها على  تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به

بفضــل مبيعاتهــا الراســخة و خدمــات مــا بعــد البيــع املميــزة بدولــة 
العمــاء  التــي تركــز علــى  قطــر، عــاوة علــى املنهجيــة املنســجمة 

بالدرجة الرئيسية، فقد ساعدت شركة السيارات الوطنية  » املوزع 
احلصــري لشــاحنات وباصــات هيونــداي فــي قطــر » فــي صعــود  
شاحنات هيونداي إلى مركز مرموق في سوق السيارات القطري، 
لتسطر اسم هيونداي كواحدة من العامات التجارية األكثر شعبية 
وموثوقية في مختلف قطاعات األعمال مثل البناء وصناعة النفط 

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

تتميز حافلة  هبونداي يونيفرس مبواصفات  قياســية عالية الدقة  
توفــر جتربــة قيادة ممتــازة وراحة قصوى للركاب، تتســع احلافلة  
لـ 45 راكبًا مبا في ذلك السائق  ، لذا فهي متثل اخليار االمثل الذي 

يوفر الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
يضمن األداء الديناميكي حملرك وأنظمة القيادة والتعليق والفرامل 
أداًء قويًــا وفعــااًل أثنــاء القيــادة السلســة ، مــع ضمــان توافر  مســاحة 
تخزينية كبيرة  اثناء السفر جتعل من جتربة السفرجتربة فريدة 
طــوال الطريــق ، كمــا توفــر حافلــة هيونــداي يونيفــرس راحــة تامة  
وفائقــة اثنــاء الســفر.من خــال التكييــف الداخلــي ونظــام التدفئــة  

للحفاظ على درجة حرارة ثابتة اثناء السفر والرحات الطويلة .

السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال
بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري

شاحنات وباصات تعزز من اعمالكم ...

الفـــردان برميييـــر الوكيـــل احلصــــري ...

الند روڤر ديفندر اجلديدة
مفهــوم جديـــد للقــــدرات الفائقـــــة

األقوى  هو  اجلديد  واإلصدار  للقوة،  رمزاً  ديفندر  سيارة  شكلت  لطاملا 
اجلديد  الهيكل  يجمع  حيث  اآلن،  حتى  روڤر  الند  من  قدرة  واألكثر 
والتكنولوجيا األفضل في العالم مع املعدات املمتازة ليقدم سيارة ديفندر 
تائم القرن احلادي والعشرين. يوفر هيكل D7x األحادي املصنوع بالكامل 
من األلومنيوم خفيف الوزن أمنت بنية من الند روڤر على اإلطاق، وتبلغ 
تتمتع  ديفندر  يجعل  ما  متر/درجة،  كيلونيوتن   29 فيه  االلتواء  صابة 
تركيب جسم  على  يقوم تصميمها  التي  السيارات  أضعاف صابة  بثاثة 
مثالية  قاعدة  القوية  األساسات  هذه  توفر  منفصل.  هيكل  على  السيارة 
الكلي  الدفع  املزدوج ونظام  السرعة  املستقل متاماً، وناقل  التعليق  لنظام 
للمرة  للضبط  القابل  للتضاريس  االستجابة  نظام  تقدمي  ويتم  الدائم. 
إعدادات  بضبط  للسائقني  يسمح  ما  اجلديدة،  ديفندر  سيارة  مع  األولى 
أكثر من أي وقت  الوعرة  للطرقات  الظروف احملددة  لتائم  مركبتهم 
للتضاريس 2 برنامج غوص جديد  االستجابة  مضى، كما يتضمن نظام 
يوفر أماناً متناهياً أثناء عبور املياه عبر تعديل كافة أنظمة السيارة وفقاً 
لهذه الوضعية، وقال نيك روجرز، املدير التنفيذي لهندسة املنتجات في 
الهائلة وبساطتها  »جاكوار الند روڤر«: »قمنا باستغال قدرات ديفندر 
مبا  األيقونية  السيارة  هذه  ابتكار  لنعيد  العملية،  الداخلية  ومقصورتها 
يائم القرن الواحد والعشرين. ديفندر اجلديدة متنحنا القدرة على القيام 
أفكار  املعهودة وتطبيق  نتجاوز احلدود  وأن  باألشياء بطريقة مختلفة، 
منذ  األساسية.  السيارة  وأصالة  شخصية  عن  نتخلى  أن  بدون  جديدة، 
السيارة،  الذي حتمله هذه  العملي  بالطابع  لدينا هوس كبير  البداية كان 
والذي انعكس على اختيار املواد املناسبة إلى االتصاالت املمتازة. النتيجة لم 
تكن أقوى سيارات الند روڤر على اإلطاق فحسب، إمنا سيارة مريحة 

وعصرية سيعشق الناس قيادتها«.
بنية قوية ومتينة

ديفندر  التي حتافظ على مامح   D7x بتطوير منصة قامت الند روڤر 
املشهورة، وتائم املجموعة الواسعة من التصاميم اخلاصة بجسم السيارة، 
وتدعم في الوقت نفسه مجموعات نقل احلركة الكهربائية احلديثة. كما 
تتمتع السيارة مبزيج من امليزات العملية، واملرونة، والقدرات املطلوبة من 
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سيارة دفع رباعي حتمل اسم ديفندر، وال تتشارك هذه السيارة الفريدة 
أي من لوحات هيكلها األساسية مع أي إصدار آخر من الند روڤر، ويتجلى 
هذا االلتزام بالهندسة رفيعة املستوى في وجود خط إنتاج لتجميع الهياكل 
مخصص لسيارة ديفندر فقط في املعمل املوجود في نيترا في سلوفاكيا. 
روڤر  الند  بسيارات  مقارنة  ميليمتراً   20 السيارة  جسم  موقع  رفع  ومت 
الرياضية متعددة األغراض كما مت تغيير موقع عدة عناصر مثل البطارية 
أمامية  أجزاء  توفير  من  روڤر  الند  مهندسي  لتمكني  التبريد،  ودارات 
وخلفية أقصر. وأصبح باإلمكان احلصول على األجزاء اخللفية القصيرة، 
بدالً  االحتياطية خارجياً،  العجلة  تعليق  الفئتني، من خال  في  املتساوية 
من وضعها حتت األرضية اخللفية، بحيث يكون الوصول إليها سهاً على 
الطرقات الوعرة، كما متت هندسة الباب اخللفي الذي يفتح جانبياً لتحمل 

وزن أي تركيبة من العجات واإلطارات املتوفرة.
هيكل قاعدي متقن

تعتبر بنية الهيكل األحادي املطور خصيصاً لسيارة ديفندر اجلديدة أمنت 
بنية مصنوعة من األلومنيوم تنتجها الند روڤر على اإلطاق، وتستطيع 
أن تتحمل وزناً يبلغ 6.5 طن من حمولة القطر. هذه البنية القوية واملتينة 
للهيكل القاعدي املتطور واملستقل متاماً لسيارة الدفع  توفر أساساً مثالياً 
املزدوجة  األمامية  باألذرع  التعليق  نظام  ذلك  إلى  ويضاف  الرباعي، 
والتعليق اخللفي ذو الوصات املدمجة اللذين يعززان األداء على الطرقات 
بني  االختيار  إمكانية  مع  ممتازة  توجيه  ديناميكيات  ويوفران  الوعرة 
نظام التعليق اخلامد بالنوابض أو اإللكتروني الهوائي. تتوفر الديناميكيات 
التكيفية من خال نظام التعليق اإللكتروني الهوائي، الذي يسمح للسائقني 
التكيفية  النظام  مثبطات  تراقب  بالقيادة. حيث  املتعلقة  امليزات  بضبط 
حركات جسم السيارة حتى 500 مرة في الثانية وتستجيب بشكل فوري 
على  اجلديدة  ديفندر  تتفوق  والراحة.  التحكم  على  لتحافظ  تقريباً 
الطرقات الوعرة بفضل شخصيتها القوية وخطوتها الواثقة، حيث تتفّرد 
ميليمتر،   500 البالغ  التعليق  نظام  حلركة  األقصى  باحلد  السيارة  هذه 
وميكنها أن تصعد حوافاً جانبية بزاوية 45 درجة ومنحدرات بزاوية 45 
درجة باتزان اعتيادي، ولكن التحول األكبر يظهر على الطرقات العادية، 
حيث تبرز  جاذبية ديفندر اجلديدة وخفة حركتها. وقال مايك كروس، 
أن  »أردنا  روڤر«:  الند  »جاكوار  في  املركبات  لتكامل  األول  املهندس 
نحافظ على جتربة القيادة املتناظرة واملتصلة التي وفرتها هذه السيارة 
القدمية  ديفندر  قيادة  عصريني.  وراحة  حتكم  إضافة  مع  املاضي  في 
ممتعة جداً، ولكن لها بعض العيوب، أما قيادة ديفندر اجلديدة ممتعة 
ابتسامة على  النتيجة هي سيارة دفع رباعي ترسم  العيوب.  بدون هذه 
مع  وقادرة  طويلة،  رحلة  بعد  وتنعشك  التضاريس،  كانت  مهما  وجهك 
ذلك على قطر ما يصل إلى 3,720 كيلوغرام، وحتميل ما يصل إلى 168 

كيلوغرام على السقف، والغوص في املاء بعمق يصل إلى 900 ميليمتر«.
استجابة مضبوطة للتضاريس

على  احلصول  تضمن  التي  التقنيات  من  مجموعة  روڤر  الند  قدمت 
القدرات املتوقعة من سيارة ديفندر، مبا في ذلك اجليل اجلديد من نظام 
للضبط  القابلة  للتضاريس  االستجابة  للتضاريس، وتكنولوجيا  االستجابة 
برو«  »بيفي  بنظام  اللمس اخلاصة  استخدام شاشة  للسائقني  تتيح  التي 
املكان  يائم  مبا  السيارة  من  صغير  جزء  كل  لضبط  اجلديد  املعلوماتي 

احمليط بهم.
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نيسان تستوحي تصميم سيارة الـ)فورموال إي(
مــن زي الكيمونــو اليابـانـي

رسالــة طوكيـــو - محمـــد العشـــري :

بدعــوة كرميــة مــن شــركة صالــح احلمد املانــع الوكيــل املعتمد 
لعالمة نيســان اليابانية في الســوق القطري الي سيارات الراية 
حلضــور فاعليــات معــرض طوكيــو للســيارات 2019 وزيــارة 
أشــهر مركــز أبحــاث في عالم الســيارات ضمن مجموعة من  
اشــهر اعالمي الســيارات في العالم  حلضور االعالن الرســمي 
ألحــدث ابتــكارات وتكنولوجيــا التــي حتاكــي رؤيــة »نيســان« 
للتنقل الذكي، وكالعادة اســتطاعت عالمة نيســان ان تســتحوذ 
علــى شــغف زوار معرض طوكيو بأحــدث االطروحات ومنها  
املوســم اجلديــد مــن بطولــة  املشــاركة فــي  ســيارة »نيســان« 
الكهربائيــة تصميمــاً  للســيارات  املخصصــة  إي«  الـ«فورمــوال 
يابانيــاً جديــداً، حيــث ســتحاول »نيســان« إبــراز فعاليــة وأداء 
وكانــت  الشــركة.   لــدى  الكهربائيــة  الســيارات  تكنولوجيــا 
»نيســان« قــد كشــفت عــن تصميــم ســيارة الســباق اجلديــدة 
اليــوم فــي يوكوهامــا اســتعداداً النطــالق املوســم الســادس مــن 
بطولــة االحتــاد الدولــي للســيارات »أي بــي بــي فورمــوال إي«. 
مــن  واألبيــض  واألســود  األحمــر  التصميــم  اســتوحي  وقــد 
زّي الكيمونــو اليابانــي الــذي يرمــز إلــى طــول العمــر واحلــظ. 
وســيظهر الكيمونو على ســيارة »نيســان ليف نيســمو آر ســي« 
الكهربائية املرتكزة على طراز »نيســان ليف«. وقال ألفونســو 
ألبايزا، نائب الرئيس األول ملركز »نيســان« العاملي للتصميم: 
»مع اقتراب مشــاركتنا للموســم الثاني في بطولة الـ«فورموال 

حتتفــي  جديــدة  فكــرة  لدينــا  التصميــم  فريــق  اقتــرح  إي«، 
اســتخدمنا  فقــد  بالتكنولوجيــا.  وباهتمامنــا  اليابانــي  بتراثنــا 
ألوان األحمر واألبيض واألســود التي تشــتهر بها »نيسان« في 
الســباقات باجتــاه قطــرّي لتشــّكل زّي كيمونو يلفــت األنظار.«  
وكانــت »نيســان« قــد دعت قرابة 40 مــن مصّمميها العاملني 
حــول العالــم فــي أســواق رئيســية مــن أجــل تقــدمي أفكارهــم 
بوميــي  سيباســتيان  وســيمّثل  اجلديــد.  بالتصميــم  املتعلقــة 
شــارك  الــذي  دامــس«  إي.  »نيســان  وأوليفــر روالنــد فريــق 
فــي البطولــة الســتعراض تكنولوجيــات ســياراته اخلاليــة مــن 
االنبعاثــات وتســليط الضوء على رؤية »نيســان« للتنقل الذكي 
وتوفيــر  الســيارات  لتطويــر  الالزمــة  الــدروس  واســتخالص 
منتجات أفضل للعمالء. ومن أبرز إجنازات املوســم اخلامس 
التــي حققهــا الفريق احتالل املركز الثانــي في البطولة واعتالء 
منصــة التتويــج ســت مــرات )مبــا في ذلك الســباقات اخلمســة 
األخيــرة( واالنطــالق أوالً ســت مــرات )أعلــى معــدل ســّجله 
أّي فريــق( إضافــة إلــى مشــاركة بوميــي وروالنــد فــي جولــة 
الســوبر بــول 16 مــرة، مــا جعــل »نيســان إي. دامــس« الفريــق 
املتأهل األفضل في البطولة. كما اختتم الفريق املوسم بإحراز 
أول انتصــار لــه خــالل الســباق األخيــر فــي نيويــورك. وطّورت 
»نيســان« نظام النقل للموســم الســادس متاشــياً مع متطّلبات 
السلســلة اجلديــدة، وقــد حــّل مكان نظــام احملــرك الكهربائي 

أرقــام  تســجيل  دامــس«  إي.  لـ«نيســان  أتــاح  الــذي  املــزدوج 
قياســية فــي املوســم اخلامــس. وقــال مايــكل كاركامــو، املديــر 
العاملــي لرياضــة الســيارات لــدى نيســان: »يكون املوســم الثاني 
أحيانــاً أصعــب مــن األول. فبعدمــا طــرأ تغييــر كبيــر على حّل 
احملــرك الواحــد، تعــنّي علينــا القيــام بتحضيــرات كثيرة خالل 
الفترة الفاصلة بني املوسمني. وسنستخدم كل ما تعلّمناه من 
املوســم اخلامس من أجل حتســني أدائنا وتســليط الضوء أكثر 
علــى إدارة البطاريــة والطاقــة.« يشــار إلــى أّن فريــق »نيســان 
إي. دامــس« شــارك األســبوع املاضــي في ســباق اختبــاري قبل 
بدايــة املوســم جــرى فــي مدينة فالنســيا األســبانية. وقد حقق 
الفريق أوقات مميزة كانت من بني العشر األوائل طوال فترة 
التجــارب املمتــدة علــى ثالثــة أيام.  وقال بوميــي، حائز الرقم 
القياســي فــي بطولــة الـ«فورموال إي« ومســّجل أكبر عدد من 
توقيــت:  أســرع  األولــى وصاحــب  واالنطالقــات  االنتصــارات 
»كان احتالل الفريق املركز الثاني العام املاضي ممتازاً وهدفنا 
هذه السنة املنافسة من أجل إحراز البطولة.« وشارك روالند 
زميلــه احلماســة ذاتهــا، حيــث كان املبتــدئ األفضــل أداًء فــي 
املوســم الســابق وأول املنطلقني ثالث مرات، كما اعتلى منصة 
التتويج مرتني. وقد قال في هذا اإلطار: »أقّدر املجازفة التي 
قامت بها »نيسان« العام املاضي حيث وضعت ثقتها بي رغم 
أننــي مبتــدئ وبــدأت بالتنافس في وقت متأخــر. لكّن النجاح 

حالفنــا حلســن احلــّظ وأتــوق للجلــوس مجــدداً خلــف املقــود 
وحتقيق إجنازات أكبر.«

ينطلــق املوســم الســادس مــن بطولــة الـ«فورمــوال إي« الشــهر 
املقبل في اململكة العربية السعودية وسيقام أربعة عشر سباقاً 
في 12 مدينة على أن يجري السباق املزدوج النهائي في لندن. 
وتقام الســباقات هذا املوســم في أمكنة جديدة تشــمل ســيول 
وجاكارتــا وحلبــة لنــدن داخل مركز معارض »إكســل لندن«. 
هــذا وتعــد عالمة نيســان من اهم الشــركات العامليــة املتكاملة 
لصناعــة الســيارات تبيــع أكثــر من 60 طــرازاً حتمــل العالمات 
التجاريــة لشــركة نيســان، وإنفينيتــي، وداتســون، والتي تصنع 
بالكامــل فــي الشــركة، وفــي عــام 2018، باعــت الشــركة 5.52 
مليــون ســيارة علــى مســتوى العالــم وحققت إيــرادات وصلت 
إلى 11.6 تريليون ين ياباني. ويدير مقر شركة نيسان العاملي 
في يوكوهاما باليابان، العمليات في ست مناطق هي: رابطة 
أمم جنــوب شــرق آســيا، وأوقيانوســيا، وأفريقيــا، والشــرق 
األوســط، والهنــد، والصــني، وأوروبــا، واألمريكتــني. ودخلت 
نيســان فــي شــراكة مــع الشــركة الفرنســية لتصنيــع الســيارات 
»رينو« في مارس 1999. واســتحوذت نيســان في العام 2016 
وبلغــت  ميتسوبيشــي.  شــركة  فــي   ٪34 نســبتها  حصــة  علــى 
- نيســان – ميتسوبيشــي«  املبيعــات املجمعــة لـ«حتالــف رينــو 

10.76 مليون مركبة خالل عام 2018.

فريق )نيسان إي . دامس( يكشف عن تصميم السيارة الكهربائية املشاركة في املوسم السادس

الرايــة اوتــو تكتشـف ابداعــات نيســان مــن كوكــب اليابــان  ...
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بالتعــاون مــع شــركة قطر للســيارات، الوكيــل املعتمد 
شــركة  طرحــت  قطــر،  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي 
ميتسوبيشــي موتــورز أحــدث ابتكاراتهــا التكنولوجيــة 
فــي معــرض 2019ويقــام معــرض طوكيو للســيارات 
مــرة كل عامــني ويعتبــر مــن أهــم وأعــرق معــارض 
نســخة  كل  فــي  يشــهد  حيــث  العالــم  فــي  الســيارات 
تدشــني ســيارات ومركبــات جديــدة ومميــزة ويقدم 
آخــر ما توصلت إليه صناعة الســيارات من ابتكارات. 
وأظهرت ميتسوبيشي موترز خال املعرض قدراتها 
الرائــدة كواحــدة مــن اهــم  العاليــة معــززة مكانتهــا 
شــركات صناعــة الســيارات حيــث عرضــت ابتكاراتهــا 
التكنولوجية ونهجها املســتقبلي في صناعة الســيارات 
والتــي سترســي معاييــر جديدة في هــذا القطاع، كما 
كشفت عن العديد من املركبات اجلديدة لعام 2020. 
وبفضــل مركــز األبحــاث والتطويــر فــي ميتسوبيشــي 
موتــورز، تســعى الشــركة إلــى ريــادة قطــاع الســيارات 
مــن خــال نقــل النهج املســتقبلي إلــى ســيارات عملية 
فــي األعــوام املقبلــة، وهــو األمــر الــذي ســيغير وجــه 
املهمــة. وتعتمــد ميتسوبيشــي  الصناعــة  قطــاع هــذه 
موتورز في اســتراتيجيتها على على التطوير املســتمر 
للمحــركات والتقنيــات والتصاميــم التــي تتائــم مــع 
متغيرات احلياة واملتطلبات اجلديدة للعماء في ظل 

التغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.
الســتار  إزاحــة  موتــورز  ميتسوبيشــي  جنــاح  وشــهد 
ضمنهــا  مــن   2020 لعــام  اجلديــدة  الســيارات  عــن 
 MITSUBISHI تــورر«  إجنلبــرج  »ميتسوبيشــي 
ENGELBERG TOURER وهي مركبة متعددة 

االســتخدمات مــن احلجم املتوســط وتعمــل بالطاقة 
الكهربائيــة، وذلــك بعد ان كشــف عنها ألول مرة في 
معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس من هذا 
العــام، وكانــت املــرة األولى التي تعرضها فــي اليابان. 
 PHEV كمــا دشــنت ميتسوبيشــي موتــورز أوتانــدر
الهجــني الــذي يعمــب بالوقــود والطاقــة الكهربائيــة، 
ومركبــة  كــروس،  إكليبــس  الكروســوفر  ومركبــة 
ASX، وكذلــك الفــان الصغيــر دليــكا D:5 وغيرهــا 
من الطرازات. وكان اإلعاميون من قطر من أوائل 
الذيــن يعاينــون مركبــة الكروســوفر ASX اجلديــدة 
من طراز 2020، وذلك خال تدشــينها في املعرض. 
وشــهدت ASX العديــد مــن التغييــرات فــي التصميم 
اخلارجــي حيــث تتبنــى مــن االمــام أســلوب »ميتســو 
 LED الــدرع احليــوي« مــع مصابيــح أماميــة بتقنيــة
ومصابيح خلفية عريضة. كما اعتمدت ميتسوبيشــي 
غطــاء ســفلياً للمركبــة باللــون الفضــي مينــح املظهــر 
العام إناقة إضافية، إلى جانب تغيير الصدام اخللفي 

ليكتمل التصميم العام برشاقة وحيوية.
تعمــل ASX 2020 مبحرك بســعة 2 ليتــر يوفر القوة 
الازمــة للمركبــة فــي جميع الظــروف. وتتيــح تقنية 
MIVEC املعتمدة في احملرك توليد قوة قصوى من 
دون اســتهاك املزيــد مــن الوقــود مــع احملافظة على 
املعاييــر البيئيــة. مــن الداخــل، زودت ASX بشاشــة 
عرض بحجم 8 إنش ما يجعل نظام املاحة والتصفح 
والرؤية من الكاميرا اخللفية ســهاً ومريحاً. وفيما 
يتعلــق مبعاييــر الســامة، تضــم املركبــة العديــد مــن 
املزايــا منها نظــام التحذير من النقطة العمياء، نظام 

املســاعدة فــي تغييــر املســارات، نظــام التنبيــه للمرور 
مــن اخللــف، ونظــام مــن 7 وســائد هوائيــة حلمايــة 
السائق وجميع الركاب. إلى جانب ذلك، يساعد نظام 
التحذير من التوقف املفاجىء على احلّد من التصادم 
مــن اخللــف حيــث يتــم تشــغيل أضــواء اخلطــر لتنبيه 

السائقني في اخللف ومنع التصادم مع املركبة.
مــن  والعديــد   ASX عــن  الســتار  إزاحــة  جانــب  إلــى 
املركبــات األخــرى، شــهد اإلعاميــون تدشــني العديد 
مــن الســيارات ذات النهــج اجلديد والتــي كانت محط 
األنظــار، ابتــداء مــن نهــج مركبــات SUV الكهربائيــة 
 MI-TECH تــك  مــاي-  الوســط   احلجــم  مــن 
 SUPER واجــن  ك-  نهــج  وكذلــك   ،CONCEPT
وصــوالً   ،HEIGHT K-WAGON CONCEPT
 MITSUBISHI إلى نهج ميتسوبيشــي إنغلبرد تورر
درايــف  دنــدو  ونهــج   ENGELBERG TOURE

.DENDO DRIVE HOUSE هاوس
النهج اجلديد مليتسوبيشي

 MI-TECH تــك  مــاي  نهــج   -1
CONCEPT)العرض االول في العالم(

 MI-TECH CONCEPT -تــك  مــاي  نهــج  يجســد 
قيم ميتسوبيشــي موتورز ورســالتها »قد طموحك«، 
وذلــك ضمــن تقدمي نهج ســيارات كهربائية متعددة 
االســتخدام SUV توفر متعــة القيادة والثقة على كل 
املســارات وفــي كل الظــروف. يعتمــد هــذا النهــج على 
تقــدمي مركبة كهربائية بحجــم أصغر ووزن أخف، 
ويتضمن نظام دفع رباعي كهربائي، وأنظمة قيادة 

معززة وانظمة سامة نشطة.

PHEV نظام
يعتمــد نظــام PHEV اســتخدام وحدة أكثــر اندماجاً 
وأخــف وزنــاً في ســيارات SUV الصغيــرة، ومحرك 
يعمــل علــى الغاز بديــاً عن محرك الوقــود املعروف. 
قيــادة  نظــام  اســتخدام  للســائق  األمــر  هــذا  يؤمــن 
مــا مينــح  قيــادة هجــني،  نظــام  أو  فقــط  كهربائــي 

املركبة أداء قوياً وسلساً .
نظام دفع رباعي كهربائي

يعتمد نهج ماي – تك نظام دفع رباعي يسمى »كواد 
موتور« مع نظام التحكم النشط املزدوج والذي يضم 
للمحــور  وآخــر  االمامــي  للمحــور  واحــد  محركــني، 
اخللفــي. يتيــح هــذا األمــر توليــد احملرك لعــزم أقوى 
ليلبي متطلبات قيادة الدفع الرباعي ما مينح السائق 
الثقــة والقــدرة على اســتخدام املركبة في املدينة على 
الطــرق املمهــدة أو  التمتــع بــأداء أقوى فــي مغامرات 

الطرق الوعرة.
 أنظمة مساعدة السائق وأنظمة األمان النشطة

يتبنى نهج ماي – تك واجهة آلة بشرية تعرض العديد 
مــن املعلومــات ويتم التأكد منها من خال اســتخدام 
تقنيــات االستشــعار البصريــة املتقدمــة علــى الزجــاج 
 MI-PILOT األمامــي. يقــوم نظام مســاعدة الســائق
بتنبيــه الســائق عــن تصــادم محتمــل ويدعــم حتكمــه 
باملقود واملكابح. إلى جانب ذلك، تدعم أنظمة األمان 
النشطة قدرة السائق على جتنب التصادم أو احلد من 
األضرار في حال وقوع احلوادث. تعمل هذه األنظمة 
معــاً لتقدمي جتربة قيــادة آمنة وممتعة وعملية في 
الوقــت نفســه.  باإلضافــة إلــى االطــاع عــن قرب عن 

قــام  اجلديــد،  ونهــج ميتسوبيشــي  ابتــكارات  أحــدث 
اإلعاميون في جناح ميتسوبيشي موتورز باستخدام 
تقنيــة الواقــع االفتراضي لاطاع علــى كافة تفاصيل 
النهج اجلديد من كل الزوايا واملســافات. وميكن من 
خــال هــذه التقنيــة تدويــر وتكبيــر وتصغيــر الصــور 
الصوتيــة لنهــج مــاي – تك ومشــاهدته علــى خلفيات 
متعــددة. كمــا اتيحــت لهــم الفرصــة الســتخدام هذه 
التقنيــة للولــوج إلــى داخــل املركبــة واستكشــافها مــن 
الداخــل وكذلــك معاينتهــا مــن الداخل إلــى اخلارج أو 
الســير مــن حولها وحتــى االطاع على اســفل املركبة. 
فــي  االول  )العــرض  العالــي  واجــن   – كاي  نهــج   -2
العالــم( يأتــي هذا اجليل اجلديــد من نهج ك – واجن 
الفائــق االرتفــاع اســتجابة لرغبات الســائقني الباحثني 
أفــق  إلــى  واالنطــاق  وجهاتهــم  قائمــة  توســيع  عــن 
جديــد. يضــم هــذا التصميم مســاحة داخلية فســيحة 
فــي الفئــة القياســية باإلضافــة إلــى أداء ونهــج عملــي 
رفيع املســتوى. كما تضيف ملســة تصميم ميتسوبيشــي 
علــى مركباتهــا SUV رونقــاً خاصــاً يعكــس أســلوب 
العامــة التجاريــة. يتســم نهــج هــذه املركبــة بطريقة 
ذكيــة فــي املناولــة والنقــل واألداء الرشــيق إلــى جانب 
املســاحة الرحبــة للمقصورة. كمــا تعتمد أعلى معايير 
الســامة جلميــع الــركاب مــن خــال نظــام مســاعدة 
الســائق MI-PILOT للقايــدة علــى الطــرق الســريعة 
فــي نفــس املســار، نظام احلد مــن التصــادم االمامي، 
نظام احلد من التسارع املفاجىء، وغيرها من نظام 
الســامة واالمــان التــي جعلها تصنــف مبركبة االمان 

من قبل احلكومة اليابانية.

ميتسوبيشي موتـورز
تطرح أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في معرض طوكيو 2019

بالتعـــاون مــع شركـــة قطـــر للسيـــارات ...
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اختتمت شــركة ســكاياين للسيارات، التابعة 
ملجموعــة اجليــده واملــوزع الرســمي لشــركة 
هيونــداي موتــور في قطر برنامــج فعالياتها 
املميــزة والــذي تواصــل علــى مدار ثاثــة أيام 
علــى حلبة لوســيل األســبوع املاضــي بالتعاون 
الثالثــة  اجلولــة  ضمــن   )N )هيونــداي  مــع 
عشرة واألخيرة من بطولة العالم للدراجات 

النارية »السوبر بايك«.

واجتــذب اجلنــاح املخصــص لهيونداي مبوقع 
خاضــوا  حيــث  احلضــور  اهتمــام  الفعاليــة 
جتربــة مثيــرة علــى مــنت ســيارات هيونداي 
الرســمي  الراعــي   ”Fastback N  i30«

للسامة خال البطولة.
وعشــاق  الضيــوف  مــن  للحضــور  وتســنى 
ســيارة  قيــادة  جتربــة  فرصــة  الســيارات 
سلســة  فــي  األحــدث  التربــو،   Veloster

املكشــوفة،  الرياضيــة  هيونــداي  ســيارات 
 T-GDi 1.6 واملــزودة مبحــرك ديــزل ســعة
للوقــود،  واملوفــر  املنخفضــة  االنبعاثــات  ذي 
وهــي ميــزات أساســية فــي عاملنــا العصــري 

املهتم باحلفاظ على البيئة.
وكان من بني السيارات املعروضة للجماهير 
ســياراتي هيونداي باليســايد وســنتافي حيث 
اســتمتع احلضــور بتجربــة قيــادة مجموعــة 

متعــددة  الرياضيــة   SUV الـــ  ســيارات  مــن 
األغراض.

البرنامــج  هــذا  اختتــام  علــى  وتعليقــا 
ماداراز مديــر  جوهــان  قــال  احلافــل، 
التســويق في مجموعة اجليــده: »إن بطولــة 
العالم للدراجات النارية الســوبر بايك فعالية 
مذهلــة، وشــرفنا بالعمــل خالهــا مــع فريــق 
هيونــداي N. لقد كانــت فرصة ممتازة للقاء 

واحملتملــني  احلاليــني  العمــاء  مــن  العديــد 
بالســيارات  املهتمــني  مــن  العديــد  وكذلــك 
مــن حــول العالــم لتقــدمي ســيارات هيونداي 
لهــم وإلقــاء نظــرة مباشــرة عليهــا. ونتطلــع 
للترحيــب بفريــق هيونــداي N فــي النســخة 
القادمــة مــن البطولــة وتقدمي املزيد لعشــاق 
ســياراتنا فــي قطــر مــن خــال تلــك التجربة 

املمتعة«.

N سكايالين للسيارات وهيونداي
يختتمـــان برنامـــج فعالياتهمـــا املميــز

خـالل بطولـة العالـم للدراجـات الناريـة السوبـر بايـك ...

أطلقــت شــركة ناصــر بــن خالــد للمعــدات الثقيلــة، 
الرافعــات الشــوكية اجلديــدة مــن العامــة التجاريــة 
الرائــدة Zoomlion في قطر والتي تعد احلل املثالي 

للعمليات التشغيلية في مختلف مجاالت األعمال.
وتأتــي الرافعــات الشــوكية اجلديــدة Zoomlion من 
الصــني بوزنــي 3 و 5 طــن وتعمل مبحركات الديزل، 
وتعــد أحــدث إضافــة إلى احملفظــة الواســعة ملنتجات 
وجتهيزات ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة. ويتوفر 
الطــرازان اجلديــدان اآلن في صالة عرض ناصر بن 

خالد للمعدات الثقيلة على طريق سلوى.
وقال إياد رشــيد املدير العام لشــركة ناصر بن خالد 
الرافعتــني  الثقيلــة: »يســرنا طــرح هاتــني  للمعــدات 
 Zoomlion االتجاريــة  العامــة  مــن  اجلديدتــني 

للعمليــات  كبيــرة  قيمــة  فــي قطــر حيــث تضيفــان 
التجاريــة وعمليــات البنــاء. وتلتــزم ناصــر بــن خالــد 
للمعــدات الثقيلــة بتزويــد الســوق القطــري باحــدث 
وأفضــل املعــدات التــي تســاهم فــي تســهيل األعمــال 
والعمليــات خصوصــاً فــي مجــال اإلنشــاءات. وتعتبــر 
هــذه الرافعات الشــوكية اجلديدة مــن أفضل املعدات 
في فئتها ومعروفة على مســتوى العالم باســتدامتها 
وكذلــك  توفرهــا  التــي  العاليــة  والســامة  وحتملهــا 

بكفائتها«.
أعلــى  تعتمــد  موثوقــة  جتاريــة  عامــة   Zoomlion
معاييــر الســامة واملوثوقيــة واألداء، وتقــدم العديــد 
مــن املنتجــات التي تخــدم مختلف القطاعــات. توفر 
Zoomlion رافعات شــوكية متعددة تبدأ بالرافعات 

التــي تعمــل بالديــزل مــن 2,5 طــن ولغايــة 16 طــن، 
ورافعــات شــوكية تعمــل بغــاز البتــرول الســائل مــن 
1,5 طــن ولغايــة 3,5 طــن، رافعــات حتميــل ونقــل 
كهربائيــة، رافعــات شــوكية كهربائيــة، معــدات نقــل 
كهربائيــة لــألوزان الكبيــرة والصغيــرة، معدات نقل 
كهربائيــة جتــر يدويــا لــألوزان الكبيــرة والصغيــرة، 

ومعدات كهربائية خاصة باجلر والنقل.
تعمــل الرافعات الشــوكية مــن Zoomlion من طراز 
FD30H )3 طن( و FD50 )5 طن( مبحركات ديزل 
وتتميــز باســتدامتها ومتانتهــا وحتملهــا وبانخفاض 
كلفــة التشــغيل والصيانــة. صنعــت الرافعات الشــوكية 
من مواد مبتكرة ومحسنة مع تركيز على التصميم 
املريح ومستويات السامة واألداء العملي. مت جتهيز 

اليابانــي وجهــزت  الرافعــات مبحــرك ميتسوبيشــي 
بنظام تبريد متطور مع أجهزة تبريد ممتاز حتسن 
مــن  أعلــى   ٪  10 بنســبة  احلــرارة  خفــض  مســتوى 

مبردات النحاس العادية.
تتميز الرافعات مبظهرها البسيط وألوانها اجلذابة، 
ومت رفــع الســقف ملســتوى أعلــى مــن املعتــاد بهــدف 
منــح املزيد املســاحة والراحة للســائق. كمــا مت اعتماد 
التكنولوجيــا املعــززة بينما مت تصميم نظام التشــغيل 
بطريقــة متنــح مقصورة القيادة مزيداً من املســاحة 

ومجال الرؤية.
Zoomlion FD30H – رافعة شوكية 3 طن ديزل

تعتمد Zoomlion FD30H مقاييس عالية للحماية 
تقليــل  اســطوانات  تعديــل  ومت  املكابــح.  نظــام  فــي 

الســرعة وفق أجهزة العمل كما أعيد ترتيب قضبان 
الســامة  وحتســني  الرؤيــة  مجــال  لزيــادة  الســقف 
خال التشــغيل. أما مركز اجلاذبية في الرافعة فقد 
مت حتســينه لتوفير مزيد من القدرة والثبات خال 

العمل خصوصاً خال حمل االوزان الكبيرة.
الشــوكية  الرافعــة  فــي  الديــزل  محــرك  يعتمــد 
اعلــى  وســعة  أكبــر  عــزم  قــوة   Zoomlion FD50
لتلبية متطلبات العمليات املختلفة. ويساهم احملرك 
الكبيــر علــى شــكل V علــى احلّد من االهتــزاز. وزود 
نظــام الرفــع باســطوانات عازلة للتحــرك إلى األعلى 
واألســفل بكفــاءة والتقلــي مــن قــوة التصــادم، بينمــا 
بصمــام  الزيــت(  )ضغــط  الهيدروليــك  نظــام  جهــز 

خاص يزيد من مستوى السامة والتحمل.

ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة
تطلق الرافعات الشوكية Zoomlion اجلديدة في قطر

إياد رشيد: يسرنا طرح هاتني 
 Zoomlion الرافعتني اجلديدتني
حيث تضيفان قيمة كبيرة للسوق
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باقة ضمان ملدة 4 سنوات و صيانة ملدة 3 سنوات ...

عرض رائع تقدمه شركة الفردان للسيارات
على طرازاتMINI  لعام 2020

تســهل شــركة الفردان للســيارات لعمائهــا في قطر 
طــرازات  أحــدث  مــن  املفضلــة  ســيارتهم  امتــاك 
MINI مــع عــرض رائــع يســري لغايــة نهايــة العــام 
احلالــي.  ويتيــح هذا العرض املذهل تســهيات رائعة 
متكن عماء شركة الفردان للسيارات امتاك سيارة 
MIN فئــة ثاثــة أبــواب من طراز2020 واالســتفادة 
مــن مزايــا إضافيــة متنوعة. وميكن لعشــاق العامة 
البريطانيــة الشــهيرة بســياراتها ذات احلجم الصغير 

واألداء الرياضي الرائع امتاك سيارة MINI بأسعار 
تبدأ من 104 آالف ريال قطري فقط.

الوكيــل  للســيارات،  الفــردان  شــركة  تقــدم  كمــا 
احلصــري واملعتمــد لعامة MINI في قطــر، هاتًفا 
محمــواًل مجانًيــا من طــراز Pro 11 iPhone مع كل 
سيارة، باإلضافة إلى مجموعة من املزايا احلصرية 

وباقات اخلدمة والصيانة، التي تتضمن:
هاتف Pro 11 iPhone مجاناً

ضمــان ملــدة 4 ســنوات أو 200.000 كــم )أيهما 	 
يأتي أوالً(

خدمــة الصيانــة ملــدة 3 ســنوات أو 40.000 كــم 	 
)أيهما يأتي أوالً(

مــدار 	  علــى  الطريــق  علــى  املســاعدة  خدمــة 
الساعة طيلة األسبوع ملدة 4 سنوات

تسجيل مجاني للسيارة	 
إمكانية اســتبدال ســيارتك القدمية سواًء كانت 	 

MINI أو غير ذلك 
عروض استئجار السيارة حتى التملك

وينتهــي  محــدودة،  لفتــرة  العــرض  هــذا  ويســري 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2019، ويوفــر فرصــة ال تفوت، 
ولهذا حتث شــركة الفردان للســيارات عماءها على 
املسارعة الغتنام فرصة هذا العرض املميز المتاك 

سيارة MINI فئة ثاثة أبواب.
وتتوفــر MINI فئــة ثاثــة أبــوب مــن طــراز 2020 

لــدى صالــة عــرض شــركة الفــردان للســيارات فــي 
اخلليــج الغربي، باإلضافة إلى صالة العرض الواقعة 
فــي الســد على شــارع ســحيم بن حمــد. وميثل طراز 
أبــواب  ثاثــة  فئــة   MINI ســيارة  مــن   2020 عــام 
إضافة رائعة إلى طرازات MINI املميزة بتصميمها 
للعمــاء  العالــي. وميكــن  الرياضــي  الفريــد وأدائهــا 
الراغبــني بحجــز جتربــة قيــادة التواجه إلــى صاالت 
عرض شركة الفردان للسيارات في اخلليج الغربي.
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سيدان الجديدة  6 مازدا 

اإلتــــقــــان الــُمـــْلـــــهـــم.

هاتف: 44417859 - 44435965
مبيعات األساطيل: 55574885

www.mazda–qatar.com   

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء  

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

المواصفات والمميزات )MAZDA 6 HIGH GRADE الجديدة(
G-Vectoring تحكم • )SKYACTIV-Drive( 6 سرعات أتوماتيكية • )187 حصان( SKYACTIV محرك سعة 2.5 لتر 

 • نظام دخول ذكي وضغطت زر لتشغيل المحرك • مكيف هواء أتوماتيكي • مصابيح أمامية LED متكيفة مع تحكم في السطوع العالي
HMI مع تحكم MZD CONNECT • مصابيح نهارية وإطار مميز • كاميرا الرؤية الخلفية • حساسات امامية وخلفية لركن السيارة • 

 • نظام المالحة GPS • فتحة سقف كهربائية • عجالت ألمونيوم 19 بوصة • نظام مراقبة الرؤية المحيطي °360 • رادار للتحكم في السرعة
 • دعم المكابح الذكية • نظام تنبيه تغيير المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار • نظام تنبيه خلفي من المرور

• نظام رصد النقاط العمياء • دعم المكابح الذكية في المدينة • مكابح مشاة

نظام صوتي 
مميز

تجربة رائعة مع 
النظام الصوتي 

المحيطي عبر
 .Bose 11 سماعة

شاشة عرض 
أمامية

تبقيك في حالة تأهب
واطالع على محيطك

أثناء القيادة.

التحكم الدقيق
تصميم قمرة القيادة 

متمحورة حول االنسان 
ويخلق رابط بين السائق 

والسيارة.

مقاعد جلدية فاخرة
مصممة بمهارة وحرفية
متقنة لتمنحك شعور

الرفاهية المطلقة.

MZD CONNECT
نظام المعلومات 

والترفيه
لمواكبة العالم من

حولك والبقاء على اتصال 
تام مع هاتفك الجوال.

كشــفت شــركة الســيارات الوطنيــة النقــاب عــن 
 2020 طــرازات  مــن  اجلديــدة  اطروحاتهــا 
الدفــع  وســيارات  الفاخــرة  الســيدان  اجلديــدة 
الرباعــي فــي خطــوة ينتظرهــا عشــاق وعمــاء 
الســيارات  الســوق  فــي  اليابانيــة  مــازدا  عامــة 
اليابانيــة  مــازدا  عامــة  تعــد  و  هــذا  القطــري 
كونهــا  الســيارات  مصنعــي  كبــار  مــن  واحــدة 
متتلــك خبــرات ألكثــر مــن مائــة عــام طرحــت 
اســتحوذت علــى رضــى  مــن خالهــا طــرازات 
مــن  قدمتــه  ملــا  نظــراً  الســيارات  عالــم  عشــاق 
عبــر  الوجــود  حيــز  إلــى  خرجــت  ابتــكارات 
مفهــوم احلركــة والســرعة، مــن قبــل مبدعــني 
فــي التصميــم واختراعــات حصريــة من أشــهر 

املهندسني املتحمسني. 
ملســاتها  وضعــت  التــي  االجيــال  تعاقــب  ومــع 
علــى قمــة عالــم الســيارات كا على حــدى حتى 
وصلنــا الــي اخــر حتديــث عبــر اجليــل اجلديــد 
مــن ســيارات مازدا »ســيدان« وســيارات الدفع 
الســوق  اثــرت  والتــي  فــي«  يــو  »إس  الرباعــي 
القطري بها الشــركة الوطنية للسيارات، الوكيل 
احلصــري لســيارات مازدا في دولــة قطر، من 
احلديثــة  العــرض  صالــة  فــي  طرحهــا  خــال 
اســتقبال  ســيتم  النصــر،  منطقــة  فــي  الكائنــة 
عشاق السيارات املتميزة من خال فريق مازدا 
في قطر، حيث يكمن للعماء مشــاركة اإلثارة 

ومتعة جتربة القيادة لطرازات مازدا.
ســيارة مــازدا اجلديــدة »ســي إكــس-5«: إظهار 

أبعاد جديدة للقيادة
أعلنت الســيارات الوطنية مؤخرا عن أن سيارة 
مــازدا »ســي إكس-5« اجلديــدة مطروحة اآلن 
للبيع في دولة قطر، لتحقق بذلك حلم شركة 
مــازدا بتوفيــر ســيارات دفــع رباعــي متــزج بني 
متعــة القيــادة وراحــة الراكــب. ومــازدا عامــة 
جتاريــة فريــدة تعمــل مــن أجل تأســيس عاقة 
قوية مع العماء، ولكي تصبح جزء أساسيا من 
حياتهــم. ولتحقيــق ذلــك تعمل مــازدا من أجل 
تعزيــز شــعور الصلــة بــني الســيارة والســائق، ما 
يقــود إلــى صنع ســيارات تتمركز حول اإلنســان 

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

كباعــث  كــودو  تصميــم  تعريــف  إعــادة  متــت 
للحيــاة الــي الســيارة  مــن خــال تعزيــز التعبير 
املتطــورة.  مــازدا  لهويــة  والواســع  املنخفــض 
ككلمــة  الصافيــة  املتانــة  علــى  مــازدا  اســتقرت 
رئيسية وحتّدت نفسها للنهوض مبفهوم كودو 
إلــى مســتوى جديــد. مســتوحى مــن احلــروف 
اليابانيــة التقليديــة، واصلت مــازدا تقدمي احلد 
األدنــى من اجلماليات وهو مفهوم يعني كونها 
أكثــر خلــوا مــن جميــع العناصر غير األساســية. 
اجلــريء  اخلارجــي  املظهــر  هــي  والنتيجــة 
واملتميــز  والداخلــي التــي متنــح جميــع الــركاب 

شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   5-CX ســيارة  تتبنــى 
G-Vectoring للتحكــم فــي الســيارات، وهــي 
SKYACTIV- اكتيــف  ســكاي  تقنيــات  أولــي 
VEHICLE DYNAMICS، وقــد مت صقــل 
البشــرية  الطبيعــة  مــع  متاشــيا  القيــادة  أداء 
يتوافــق  الــذي  الديناميكــي  الســلوك  وحتقيــق 
مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع احلــد 
جميــع  بــني  اجلــذع  علــي  التأثيــر  مــن  األدنــى 
هــدوًءا  أكثــر  بأنهــا  املقصــورة  تتميــز  الــركاب. 
ممــا يســمح مبحادثة أكثر راحــة وتوفر املقاعد 
اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحــة وســهولة 
االســتخدام. تأتــي ســيارة CX5 اجلديــدة كليــا 
مزوًده مبحرك SKYACTIV-G 2.5  والذي 
حركــة  ناقــل  مــع  مباشــرة.  بالبنزيــن  يعمــل 
ذو   SKYACTIV-DRIVE أوتوماتيكــي 
ســت ســرعات. هــذه احملــركات توفــر تســارعا 
قويــا لتوليــد الطاقــة 187حصــان 5.700 دورة 
فــي الدقيقــة وعــزم دوران 250 نانومتر 5000 

دورة في الدقيقة.
الســامة االســتباقية سلســلة مــازدا حتقق أعلى 

درجات السامة
إلى جانب مجموعة كبيرة من املزايا القياســية  
متعــددة  الرياضيــة  مــازدا  ســيارات  توفــر 

االغراض وســيدان املزيد من تقنيات الســامة 
االستباقية i-ACTIVSENSE والتي تشمل:

• رادار مازدا ملراقبة السرعة
• املساعدة في البقاء علي املسار

• التعرف على اشارات املرور
• شاشة عرض القيادة النشطة

• دعم الفرامل الذكي داخل املدن
كمــا مت جتهيــز معظــم طــرازات مــازدا  بواقــي 
ومصابيــح  األمامــي  التصــادم  ملنــع  اختيــاري 
أماميــة محــددة  مت اختبارهــا مــن قبــل معهد 
الســريعة  الطرقــات  علــى  للســامة  التأمــني 
تصنيفهــا  ومت  األمريكيــة  املتحــدة  بالواليــات 
بكونها علي اعلي درجات السامة و مازدا هي 
اخلــط الكامــل الوحيــد مــن الشــركات املصنعــة 
لسيارات الركاب القادرة على تقدمي مثل هذه 

اخلدمات في السنوات األخيرة.
تقــوم اختبــارات معهــد التأمــني للســامة علــى 
الطرقــات الســريعة بتقييــم جانبني من جوانب 
كيــف  وهــي  التحمــل  علــى  القــدرة  الســامة: 
احلــوادث  حالــة  فــي  ســائقها  الســيارة  حتمــى 
وجتنــب األعطــال والتخفيف من حدتها  وهي 
تكنولوجيا ميكن أن متنع التصادم أو تقلل من 
شدته. متنح جوائز معهد التأمني للسامة على 
الطرقات السريعة ألولئك الذين يحصلون على 
تقييمــات جيــدة في خمس اختبــارات للتصادم  
ملنــع  أو ممتــاز  متقــدم  تقييــم  إلــى  باإلضافــة 
االصطــدام األمامــي ليصبحــوا مؤهلــني حلالــة  

اعلي درجات السامة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظــام 

املدعم للثقة  
بجعــل  يتزعــزع  ال  الــذي  مــازدا  التــزام  إن 
واضحــا  واإلثــارة  بالســعادة  توحــي  الســيارات 
فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة مــن نظــام 
مجــال  فــي  ثقــة  األكثــر    I-ACTIV AWD
الرياضيــة  للســيارات  واألداء  التكنولوجيــا 

متعددة االغراض املعاصرة.
خــال  مــن    I-ACTIV AWD نظــام  يأتــي 
مستشــعراته والتــي تأخــذ بعني االعتبــار عوامل 
مثل زاوية التوجيه  ومدخات اخلانق وتدوير 
واســتخدام  احلــرارة  درجــة  مــع  العجــات 
املســاحات لرســم صورة واضحة عن الظروف 
  I-ACTIV AWD لنظــام  اخلارجيــة. ميكــن 

ضبــط مخــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة في 
الثانيــة  باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا ، للتنبــؤ 

مبا تبدو عليه ظروف الطريق.
وقــم  لعائلتــك   عليهــا  احصــل   CX9 مــازدا  

بقيادتها بنفسك
العامــة التجاريــة اجلديــدة مــازدا CX-9 هــي 
املائــم  واملظهــر  الرقــي  مــن  مثالــي  مزيــج 
للعائلــة للســيارات الرياضية متعددة االغراض. 
إنهــا أول ســيارة مــازدا تتميــز مبحــرك بنزيــن 
2.5T SKYACTIV-G. يقدم محرك الشحن 
التوربينــي أداًء رائــداً فــي فئتــه مع كفــاءة عالية 
الســيارات  فــي  باإلثــارة  شــعرنا  أن  يســبق  .لــم 
الســبعة  ذات  االغــراض  متعــددة  الرياضيــة 
 Dynamic Pressure نظــام  يعمــل  مقاعــد. 
الدفــع  ضغــط  تعديــل  علــى  املبتكــر   Turbo
وتدفق الهواء وفًقا لسرعة احملرك للتغلب على 

املشكات التقليدية مثل التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

مــازدا 6  هــي ســيارة الســائق. ســيارة رياضيــة 
القيــادة  قمــرة  فــي  شــيء  كل  مــع  شــخصية 
املخصصــة ملســاعدتك علــى االســتمتاع بالقيادة 
من خال الشــعور املباشــر بكونك تستمتع داخل 
نوعهــا  مــن  فريــدة   6 مــازدا  ســيارة  الســيارة. 
ذات تصميــم عاطفــي وحتكــم دقيــق  وجاذبية 
متميــزة  مــازدا 6 تأتــي بجســم جــذاب يوضــع 
بتصميــم  ويحيــط  حــاد  معالــج  هيــكل  علــى 
داخلي فاخر.  من الداخل تشــترك التقســيمات 
احملــرك  نفــس  فــي  اجلــودة  عاليــة  األساســية 
رباعــي األســطوانات ســعة 2.5 لتــًرا بقــوة 184 
حصانًا. بالنســبة للداخل والصف األساسي  فإن 
محــرك رباعــي األســطوانات ســعة 2 لتــر 154 
حصــان هــو خيــار متــاح. يتوفــر ناقــل احلركــة 
وأحــدث  ســرعات  الســت  ذو  األوتوماتيكــي 
تثبيــت  نظــام  مثــل  النشــطة  الســامة  ميــزات 
السرعة التكيفي والفرملة التلقائية في حاالت 

الطوارئ في اإلصدارات عالية اجلودة.
هــذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنيــة جاهدة 
الطــرازات  القطــري بأفضــل  الســوق  فــي دعــم 
التــي حتقــق رغبــات وطموحــات عشــاق عالــم 
الســيارات فــي قطــري وكعادتهــا تبــدع الشــركة 
يلبــي  فيمــا  التســويقية  عروضهــا  تنــوع  فــي 

طموحات العماء.

السيارات الوطنية تكشف النقاب
عن موديالت2020 السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي

اثـرت السـوق القطـري بأفضـل الطـرازات ...
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مازيراتي كواتروبورتيه
جتمع بني التصميم اإليطالي الساحر وديناميكية األداء

فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه ُصّنــاع الســيارات الرياضيــة 
الفخمــة يوّلــون اهتماًما ملحوًظا بالطــرازات الرياضية 
»عصبيــة األداء” فــي قالــب ســيدان مــن أربعــة أبــواب، 
كانــت مازيراتــي وحدهــا تنتج ســيارات ســيدان ُمترفة 
املاضــي،  القــرن  ســتينيات  منــذ  وقالبًــا  قلبًــا  رياضيــة 
أي قبــل عقــود طويلــة مــن إطــاق منافســيها موديات 

مماثلة!
فــي عــام 1963، قّدمــت مازيراتــي أول ســيارة ســيدان 
رياضيــة فخمــة فــي العالــم، مــزّودة وقتــذاك مبحرك 
قــوي فئــة V8، كمــا متّتعت بتصميم جــّذاب يصعب أن 
يختلــف علــى جاذبيتــه وســحره اثنان: إنــه اجليل األول 
من كواتروبورتيه األيقوني وأســرع ســيارة ســيدان في 

العالم وقتذاك!
ورغــم مــرور 56 عاًمــا علــى إزاحــة الســتار عــن أولــى 
أجيــال كواتروبورتيــه مــا زالــت تلــك الســيدان املمّيــزة 
جَتمع ما بني األداء العالي االســتثنائي والروح اإليطالية 
األصيلــة التــي تأِســر القلــوب، علًمــا بــأن اجللــوس خلف 
اســتثنائية  قيــادة  جتربــة  مُيّثــل  كواتروبورتيــه  مقــّود 

وفريدة في حّد ذاتها.
كشــفت العامــة اإليطاليــة عــن اجليــل الســادس احلالي 
مــن كواتروبورتيــه فــي عــام 2013 املاضــي، وهــو ميّثل 
ُطــرح  الــذي  اخلامــس  باجليــل  مقارنــة  كبيــًرا  تطــّوًرا 
فــي األســواق لنحــو عقــد كامــل مــن الزمــان، كمــا متّتــع 
بتصميــم أقــرب إلــى جــران توريزمــو الكوبيه الشــقيق، 

إلــى جانــب رفــع ســقف املكّونــات الداخليــة باملقصــورة 
عالًيا واالستعانة بتقنيات متطّورة جديدة.

واألهم من هذا وذاك، َعمدت مازيراتي إلى االستغناء 
عــن احملــرك الســابق عــادي الّســحب فئــة V8 ســعة 4.7 
 V8 لترات، لصالح محرك أكثر تطّوًرا وأقوى أداًء فئة
بدوره لكن بسعة 3.8 لترات مع شاحنَي هواء »توربو«، 
جنبًــا إلــى جنــب مــع احملــرك فئــة V6 ســعة 3 لتــرات 

املدّعم بتقنية التوربو املزدوج أيًضا.
كواتروبورتيــه  اســتفادت  اجلــاري،   2019 ولعــام 
التحســينات  مــن  ممّيــزة  بباقــة  املتنّوعــة  بطرازاتهــا 
أكثــر فخامــة  مــا جعلهــا  الداخليــة واخلارجيــة، وهــو 
ورياضيــة وأيًضــا تطــّوًرا من أي وقت مضى، لتســتحّق 

عن جدارة لقب السيارة »السوبر-صالون« الوحيدة في 
العالم. 

خطوط خارجية بطابع رياضي معّزز
فئــات  تســتعني  اخلارجيــة  اخلطــوط  صعيــد  علــى 
كواتروبورتيه املتنّوعة بطّلة رياضية معّززة. وفي هذا 
الســياق هنــاك أربــع فئــات جتهيزيــة: “كواتروبورتيه” 
القياســية، و”جــران لوســو” )GranLusso( التي ترّكز 
على الفخامة، و”جران ســبورت” )GranSport( التي 
تهتــّم أكثــر باجلانــب الرياضــي، وأخيــًرا الفئــة األعلــى 
.)GTS“ )GranSport GTS جتهيًزا “جران سبورت

تســتعني طــرازات كواتروبورتيــه املختلفــة بشــبك تهوئة 
وشــفرات  عموديــة  كروميــة  زوائــد  تتضّمــن  أمامــي 

جانبيــة جّذابــة وأيًضــا مرايــا جانبيــة بتصميــم عصــري 
أنيــق. ومــع فئــة »جــران لوســو« هنــاك صــادم أمامــي 
بزوائــد كروميــة معّززة، وعناصر بنفس طاء اجلســد 
اخلارجــي علــى األجــزاء الســفلية من الصــادم األمامي، 
وجناح خلفي يأتي بلون طاء اجلســد اخلارجي نفســه، 

وأيًضا عجات قياس 20 بوصة.
 ”GTS أما الفئتان »جران سبورت« و”جران سبورت
فتســتفيدان من صادم خلفي مختلف مع زوائد ســوداء 
اللــون فــوق مخــارج العــادم، وجناح خلفي أســود اللون، 
وأيًضــا عجــات قيــاس 21 بوصــة، وآليــات كبــح حمراء 
اللون، ناهيك بلمســات زرقاء على شــعار احلربة ثاثية 

األذرع املثّبت مبنتصف شبك التهوئة األمامي.

سيـــدان رياضيــــة بامتــيـــاز ...




