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األثنني 29 صفــــر 1441 هـ 28 أكتوبـــر 2019 م  العدد )295( ملحق أسبوعي يصدر عن

    

قصـــة  يحكـــي  املطعـــم  زبائـــن  أمـــام  وقـــف 
كان  بغـــداد،  إلـــى  اخلرطـــوم  مـــن  كفاحـــه 
العاملـــون عنـــده يـــرّددون بـــني الفواصـــل: اهلل، 
أطبـــاق  يضعـــون  وهـــم  زوول«،   .. »يـــا  اهلل 
الفـــول الســـاخنة أمـــام الزبائـــن بســـرعة البـــرق، 
زحـــام  فـــي  تتســـبب  االنتظـــار  طوابيـــر  كانـــت 
وكان  اجلديـــدة،  بغـــداد  حـــي  فـــي  مـــروري 
زبائنـــه ميـــّرون علـــى مئـــات املطاعـــم، وهـــم 
فـــي طريقهـــم إليـــه، الغريـــب عندمـــا تســـألهم 
ــان  ــم »عثمـ ــول مطعـ ــق فـ ــرق بـــني طبـ ــن الفـ عـ
عثمـــان« واملطاعـــم املنتشـــرة ببغـــداد يقولـــون: 
ــا  ــول فيهـ ــة الفـ ــن حبـ ــد ولكـ ــتطيع التحديـ ال نسـ
حاجـــة حلـــوة! بـــل إن هنـــاك مـــن يذهـــب إلـــى 
ابعـــد مـــن خـــارج عالـــم اإلنـــس بقولـــه: هـــو نفـــس 
مســـّخر  عثمـــان  عثمـــان  عـــم  لكـــن  الطعـــم، 
اجلـــن ألشـــغال الشـــاقة املؤبـــدة فـــي طهـــي طبـــق 
الفـــول أو أنـــه يقـــرأ تعويـــذة ســـحرية أفريقيـــة 
علـــى  ويدللـــوا  الفـــول،  قـــدرة  علـــى  ســـوداء 
كالمهـــم بـــأن هنـــاك مطاعـــم كثيـــرة تشـــتري 
منـــه ِقـــدر الفـــول بنفـــس اخللطـــة، ومـــع هـــذا 
ثلـــث عـــدد زبائـــن عثمـــان  لـــم حتصـــل علـــى 
عثمـــان! كل هـــذه القصـــص مت بثهـــا علـــى احـــد 
القنـــوات التليفزيونيـــة اخلاصـــة والتـــى اختتمـــت 
حديثهـــا مـــع عـــم أمـــني العجـــوز صاحـــب محـــل 
مجـــاور الـــذي خلـــص الســـبب علـــى أنـــه رزق 
مـــن اهلل ليـــس إال، فعثمـــان ابـــن عثمـــان وحيـــد 
أمـــه، وقـــد يكـــون الســـر فـــي دعواتهـــا، ألنهـــا 
الزوجـــة الرابعـــة واألخيـــرة لعثمـــان عبـــد احلـــق 
أحـــد أثريـــاء ضواحـــي اخلرطـــوم، كانـــت تعشـــق 

زوجهـــا رغـــم أنـــه جتـــاوز مـــن العمـــر عتّيـــا، 
وهـــي مازالـــت شـــابة فـــي العشـــرين، عاشـــت 
ورضيـــت  أوالد،  بـــدون  ســـنوات  عشـــر  معـــه 
بنصيبهـــا وفجـــأة زفـــت إليهـــم الطبيبـــة خبـــر 
احلمـــل، طـــار الزوجـــان مـــن الســـعادة فأصـــرت 
اســـم  علـــى  الطفـــل  تســـمي  أن  علـــى  الزوجـــة 
ثـــالث  وبعـــد  عثمـــان  ابـــن  عثمـــان  زوجهـــا 
عثمـــان  وتـــرك  األب،  عثمـــان  مـــات  ســـنوات 
االبـــن والزوجـــة الرابعـــة أمـــام جبـــروت أوالده 
مـــن زوجاتـــه الثـــالث، خافـــت أم عثمـــان علـــى 
طفلهـــا فقـــررت الهـــرب مـــن اخلرطـــوم إلـــى 
وأخواتهـــا  أبوهـــا  يعيـــش  حيـــث  ليـــاًل،  بغـــداد 
عثمـــان  عثمـــان  كان  سياســـيني،  كالجئـــني 
يـــأكل  إنـــه  ويقـــال  األخضـــر،  للتفـــاح  مدمنًـــا 
إلـــى  احملببـــني  وإن  يومًيـــا!  كليـــو«  »خمســـة 
قلبـــه مـــن الزبائـــن يهديهـــم تفاحـــة مـــع طبـــق 
ــان  ــان عثمـ ــاش عثمـ ــة، عـ ــورة يوميـ ــول بصـ الفـ
والتـــي  األثريـــاء  حيـــاة  وزوجتـــه  أمـــه  ومعـــه 
جعلـــت أغلـــب زبائنـــه ال يصدقـــون روايـــة أمـــني 
العجـــوز، وصدقـــوا أن عثمـــان عثمـــان مســـّخر 
الرجـــل  كفـــاح  إلـــى  أحـــد  ينظـــر  لـــم  اجلـــان 
وطريقـــة إدارتـــه وضميـــره فـــي اختيـــار أعلـــى 
جـــودة حلبـــة الفـــول وعشـــرات التجـــارب التـــي 
أجراهـــا للبحـــث عـــن أفضـــل طريقـــة لطهـــي 
حبـــة الفـــول، لـــم يريـــدوا أن يصدقـــوا أن مـــن 
أتقـــن عملـــه حصـــد النجـــاح واملـــال، وليـــس هـــذا 
فـــي  املســـتهلكني  اإلنتـــاج  علـــى كســـالى  غريبًـــا 

وطننـــا العربـــي وهـــم ُكثـــر ...
هذا واهلل أعلم.

من اخلرطوم إلى بغداد
طبق فول بالتفاح.!

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

نيسـان تكشـف عـن سيـارة )أريا(
االختبارية في معرض طوكيو للسيارات

8

الرايــة أوتــو كيــو تكتشف ابداعات نيســان من داخل معرض طوكيـو ٢٠١٩ ...
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www.volvocars.qawww.volvocars.qa

بدًءا من ١٤٤٬٩٠٠ ر.ق. 
تشمل صيانة مجانية لمدة ٥ سنوات

أو ٧٥٬٠٠٠ كلم (أيهما يأتي أوًال)
 ضمان مجاني غير محدد الكيلومترات

٢٠١٩/٥١٠٩

www.volvocars.qa

٢٠١٩/٥١٠٩

www.volvocars.qa

حتمل  نارية  دراجة  عن  كشفها  مارتن‘  ’أستون  شركة  اعلنت 
حصيلة  جاءت  الشهير  شعارها  اإلطالق  على  األولى  للمرة 
و’براف  الجوندا‘  مارتن  ’أستون  بني  اجلديد  للتعاون 
للدراجات  الدولي  املعرض  فعاليات  خالل  وذلك  سوبريور‘، 
 5 في  ميالن  في  ينطلق  الذي   )EICMA( وملحقاتها  النارية 

نوفمبر املقبل.
 وتُعتبر ’براف سوبريور‘ واحدة من أشهر عالمات الدراجات 
النارية فائقة األداء والتي أسسها جورج براف عام 1919 وأعادت 
من  طويلة  فترة  بعد  الدراجات  عشاق  من  مجموعة  إحياءها 
جتارية  عالمة  فهي  مارتن‘،  ’أستون  كحال  وحالها  وفاته، 
سوبريور‘  ’براف  من  كّل  وتولي  عظيم.  إرث  وذات  فاخرة 
جتارية  عالمة  تطوير  ملسألة  بالغة  أهمية  مارتن‘  و’أستون 
مثالياً  توازناً  حتقق  منتجات  وابتكار  بامتالكها  العمالء  يفخر 

بني األداء والتصميم.
تصاميمها  في  املواد  أجود  باستخدام  الشركتان  وتلتزم 
على  مستقلتني  كجهتني  االستثنائية  قدراتهما  إلى  وتستندان 
متّيز  يضمن  مبا  مخصصة  هندسية  وحلول  تصاميم  تقدمي 

املنتج الذي سيكون وليداً لهذه الشراكة بينهما.  
رؤية  بني  مزيجاً  األولى  اجلديدة  النارية  الدراجة  وجُتسد 
ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي واملدير اإلبداعي لدى 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  هنريتي،  وتيري  مارتن‘؛  ’أستون 
’براف سوبريور‘، واللذان يُعتبران من عشاق الدراجات النارية. 
بالنسبة  رائع  »إّنه مشروع  رايتشمان:  تعليقه، قال  وفي سياق 
التعاون مع  لنا فرصة  أتاحت  وقد  الفريق.  أعضاء  ولباقي  لي 
’براف سوبريور‘ حّيزاً لطرح أفكارنا املبتكرة حول اإلمكانات 
التي يُتيحها اجلمع بني اجلمال والهندسة البتكار مفهوم مذهل 
النتيجة  عن  للكشف  متحمسون  ونحن  املركبات.  لتصميم 
التي ستتركها  االنطباعات  للتعرف على  ونتطلع قدماً  النهائية 

الدراجة النارية عند طرحها في العام املقبل«.
و’براف  مارتن‘  ’أستون  »تُعتبر  هنريتي:  قال  ناحيته،  ومن 
في  الفاخرة  املركبات  مصنعي  أبرز  من  اثنتني  سوبريرو‘ 
في  الريادة  حيال  ذاته  الشغف  الشركتان  وتتقاسم  العالم، 
دراجة  ابتكار  فكرة  بروز  جعل  ما  واألداء،  التصميم  ميادين 

نارية في إطار هذه الشراكة الوثيقة خطوة طبيعية«.

إصدار محدود
من الدراجات النارية الفارهة

مـن أستـون مـارتن



)295( العــدد  م    2019 أكتوبـــــر   28 هـــ   1441 صفــــــر   29 األثنــن 

3
)الفردان للدراجات( تستعرض أكثر من ٢٠ دراجـة فاخرة
خالل )بطولة العالم للسوبربايك( في نادي حلبة لوسيل الرياضي

نّظمــت »الفــردان للدارجات« معرضاً مصغراً 
 20 مــن  ألكثــر  مختــارة  مجموعــة  يضــم 
العالــم  فاخــرة خــالل »بطولــة  ناريــة  دراجــة 
للسوبربايك« مبنطقة البادوك في نادي حلبة 
لوســيل الرياضــي، التي أقيمت فــي الفترة من 

24 إلى 26 أكتوبر.
واســتعرضت الشــركة أحدث الدراجات النارية 
الفاخــرة  التجاريــة  العالمــات  لكبــرى  التابعــة 
ورفيعة املستوى في العالم مثل دوكاتي وكيه. 
تــي. إم.، وتريومــف، وبــي إم دبليــو موتــوراد، 
وابريليــا  غــوزي،  وموتــو  وفيســبا،  وبياجيــو، 
وتخّللــه منصــة حصريــة الســتعراض تشــكيلة 
واإلكسســوارات  املالبــس  أحــدث  مــن  واســعة 
الناريــة والتــي  الدارجــات  املخّصصــة لرياضــة 
أتاحــت للــزّوار فرصــة التســوق مباشــرًة خالل 

احلدث.
لشــركة  العــام  املديــر  الصعيــدي،  إيــاد  وقــال 
ســعداء  »نحــن  للدراجــات«:  »الفــردان 
مــن »  العــام  دورة  فــي  الناجحــة  مبشــاركتنا 
بطولة العالم للســوبربايك” التي شــّكلت املنصة 
املثالية بالنسبة لنا إلطالع محّبي هذه الرياضة 
والدراجــات  الطــرازات  أحــدث  علــى  العامليــة 
النارية املتمّيزة وسط أجواء اّتسمت باحلماسة 
واألداء الرفيع. وتكمن أهمية هذه البطولة في 
كونهــا واحدة من أهم الفعاليات الرياضية في 
قطر والتي تستقطب كبرى العالمات التجارية 
العامليــة وســائقي الدراجــات الناريــة احملترفــني 
يجعلهــا  مبــا  واحــد،  ســقف  حتــت  واجلمهــور 
املشــاركة  علــى  نحــرص  التــي  املثاليــة  الوجهــة 
السنوية بها لتسليط الضوء على آخر االبتكارات 
والعالمــات التجاريــة فــي املجال، وحرصــاً منا 
علــى دعــم رياضــة الدراجــات الناريــة وتشــجيع 

القيادة األمنة في دولة قطر.«
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)N سكــايالين للسيارات ترحب )بهيونداي
أعلنت التعاون معها في رعاية بطولة العالم للسوبر بايك بالدوحة ...

 ترعى هيوندايN اجلولة الثالثة عشرة واألخيرة من 
التي  بايك«  »السوبر  النارية  للدراجات  العالم  بطولة 
األعوام  غرار  على  بالدوحة  لوسيل  حلبة  تستضيفها 
أكتوبر   26 إلى   24 من  الفترة  خالل  وذلك  السابقة، 

.2019
الراعي  هي   N باك  فاست   I30 هيونداي  وستكون 

ستستمر  التي  البطولة  خالل  للسالمة  الرسمي 
من  نخبة  مبشاركة  أيام  ثالثة  مدار  على  منافساتها 

أبرز الدّراجني العامليني.
ملجموعة  التابعة  للسيارات،  سكايالين  وستشترك 
في  موتور  هيونداي  لشركة  الرسمي  واملوّزع  اجليدة 
احتفالية  أنشطة  تقدمي  في   Nهيونداي مع  قطر، 

بالبطولة التي تنطلق نهاية هذا األسبوع.
وتعليًقا على هذا التعاون، قال  جوهان ماداراز، مدير 

التسويق في مجموعة اجليدة:
في   N هيونداي  بفريق  الترحيب  للغاية  »يسعدنا 
قطر، وسنعمل معهم جنبًا إلى جنب لتقدمي جتربة 
مؤخًرا  استقبلنا  لقد  البطولة.  جلماهير  تنسى  ال 

ردود  والقت   Nفيلوستر هيونداي  سيارة  قطر  في 
أفعال إيجابية من العمالء. نفخر باملشاركة في هذه 
املزيد من طرازات هيونداي  البطولة، ونتطلع لطرح 

N لعمالئنا في قطر على مدار األعوام املقبلة«.
اجلماهير،  أمام  األنشطة  من  العديد  وستتاح  هذا 
هيونداي  من  اجلديدة  املوديالت  عرض  على  عالوة 

لوسيل.  بحلبة  هيونداي  جناح  في  وسنتافي  باليسايد 
وستتاح الفرصة أمام الراغبني لتجربة قيادة السيارات 

واستكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات الدفع الرباعي.
للسيارات  سكايالين  أطلقت  البطولة،  بهذه  واحتفااًل 
حلضور  بتذاكر  للفوز  أنستجرام  على  مسابقة 

املنافسات. للمشاركة في املسابقة،
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الند روڤر ديفندر اجلديدة
تصور جديد لتصميم أيقوني

الفـــردان برميييـــر الوكيــل احلصــري ...

النــد روڤــر هــي التعريــف األمثــل للمتانة والقــدرات الواســعة مــع كل التضاريس منذ 
إنتاجهــا ألول ســيارة دفــع رباعــي، وقــد جتــاوزت ســيارات ســيريس وديفينــدر قبل 
ذلــك احلــدود املعتــادة لعقــود، لتحتــال مكانتهمــا الرفيعــة بفضــل مــا توفرانــه مــن 
زيادة قدرات البشــرة على التعامل مع عاملهم، وســيارة ديفندر اجلديدة تأخذ هذه 
اخلصائص احملبوبة وتعيد تصّورها مبا يالئم القرن احلادي والعشرين. النتيحة هي 
ســيارة ذات مظهــر قــوّي احلضــور؛ ديفندر عصرية تناســب العالم الذي تغير بشــكل 
كبيــر منــذ ظهــور أول إصداراتهــا. مــع احلفــاظ علــى املالمــح العامة املألوفة والنســب 
املثاليــة، مــا زالــت القــوة في قلب تصميم ديفنــدر اجلديدة، فيما تعكــس مقصورتها 
الداخليــة املتينــة والنموذجيــة روح املغامــرة التي تشــكل جزءاً أساســياً مــن هوية الند 
روڤــر ألكثــر مــن 70 عامــاً. وقال جيري ماكغفرن، مديــر التصميم في الند روڤر: 
»ديفنــدر حتتــرم ماضيهــا ولكنها غير مقيدة به. فقد أصبحت اآلن ديفندر جديدة 
تالئــم العصــر اجلديــد. شــخصيتها الفريــدة تبــرز عبــر شــكلها اخلارجــي املعــروف 
ونسبها املثالية، والتي جتعلها مرغوبة جداً وذات قدراٍت كبيرة – لتكون سيارة دفع 
رباعــي مبظهــر قــوّي احلضــور ذات تصميــم وجــودة هندســية مدعومــان بالتزام ال 
يقبل باملساومة«. وتعزز مجموعة من اخلصائص في ديفندر اجلديدة قدرتها على 
خــوض الطرقــات الوعــرة، مبا فيها حوافهــا املرتفعة، وأجزاؤهــا اخللفية واألمامية 
القصيرة، والعجلة االحتياطية املعلقة في اخللف، إضافة ألسطحها املبّسطة واملتقنة 
التي تعبر عن شخصية ديفندر املتينة وحضورها القوي عند جمعها مع التركيز على 
الطابع األفقي للتصميم. تتوفر ديفندر اجلديدة بفئتني لناحية شكل الهيكل هما 90 
و110، واللتــني تتشــاركات ذات األجــزاء اخللفية واألماميــة القصيرة، وتوجد منهما 
 Defender( »و«ديفنــدر إكــس ،HSEو ،SEو ،Sســتة إصــدارات هــي: ديفنــدر، و
X(  و«فيرســت إيديشــن«، إضافــة إلصــدارات جتاريــة عمليــة أخــرى ســتنضم إلــى 
املجموعــة العــام املقبــل. كما يكمن للعمــالء اختيار ما يفضلونه من مجموعة واســعة 
مــن اإلكسســوات التــي تنتجهــا النــد روڤــر، مبــا فــي ذلــك اختيــار واحــدة مــن أربــع 
باقــات إكسســواراٍت هــي: املستكشــف، واملغامر، والريف، واملدينــة. ومت تصميم هذه 
اإلضافــات ذات الشــخصية املميــزة لتمنــح العمــالء املزيــد مــن اخليــارات، وجميعهــا 
تتمتــع بــذات القــدر مــن احلضــور القــوي واجلاذبيــة، وتُبرز قــدرة هــذه املركبة على 

الظهور بشخصيات مختلفة دون التنازل عن اإلتقان اإلجمالي في تصميمها.
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الوكيل  للسيارات،  كالس  أوتو  شركة  أعلنت 
املعتمد للعالمة التجارية »أم جي« في قطر، 
التي   MG HS اجلديدة  املركبة  اطالقها  عن 
تعد املركبة األكثر رياضية من صناعة العالمة 
املركبة  وتتوفر  املنشأ.  البريطانية  التجارية 
من  واسعة  ومجموعة   MG HS اجلديدة 
كالس  أوتو  عرض  صالة  في   MG سيارات 

للسيارات على طريق سلوى.
ثاني،  آل  نواف  بن  فالح  الشيخ  سعادة  وقال 
مدير العمليات بقطاع السيارات في مجموعة 
شركات ناصر بن خالد: »تعّد MG HS أحدث 
 .MG الرائدة  التجارية  العالمة  من  إضافة 
فنحن نواصل طرح مركبات جديدة ومميزة 
ولن يتوقف األمر عند هذا احلّد. والعام 2019 
كالس  أوتو  مسيرة  في  جديدة  حقبة  ميثل 
للسيارات و MG، وسنتطلع معاً لتحقيق املزيد 
وتتركز   .2020 عام  في  والنمو  التقدم  من 
بخيارات  القطري  السوق  تزويد  في  رسالتنا 
بأسعار  عالية  جودة  ذات  وسيارات  متنوعة 
ثقتهم  على  القيمني  عمالءنا  نشكر  مقبولة. 
واهتمامهم بنا ومبركبات MG وسنعمل بكل 

جهد لتلبية توقعاتهم ومتطلباتهم«.
العام  املدير  الصحن،  هشام  صّرح  بدوره 
إطالق  »بعد  للسيارات:  كالس  أوتو  لشركة 
يسر  األسطورة MG RX8 في قطر،  املركبة 
األكثر  املركبة  تدشني  للسيارات  كالس  أوتو 
رياضية MG HS التي سترسي معايير جديدة 
مبستوى  ترتقي   MG HS الفئة.  هذه  في 
كل  وتفوق  االستخدام  املتعددة  املركبات 
التوقعات لترسم لنفسها نهجاً وأسلوباً خاصاً. 
للسيارات،  كالس  أوتو  شركة  عودتنا  وكما 
التي  املنطقة  في  الوكاالت  أوائل  من  ستكون 

.»MG تدشن أحدث طرازات
MG HS اجلديدة كلياَ

مركبة MG HS اجلديدة كلياً مركبة متعددة 
الواضحة  باألناقة  تتميز   SUV االستخدامات 
والكفاءة العالية لتعكس شعار العالمة التجارية 
فلفسة  إلى  املركبة  ترتكز  »اكتشف حواسك«. 
اخليار  لتشكل   X-Motion املعروفة   MG
بتصميمها  تنضح  بينما  السرعة،  لهواة  املثالي 

الرائع لتمنح السائقني جتربة قيادة متقدمة.
التصميم اخلارجي

األولى  اللحظة  منذ  األنظار   MG HS تأسر 
شعار  يتبنى  الذي  الساحر  تصميمها  بفضل 
بينما متنح  األمامية  التبريد  MG على شبكة 

إلى  لتضيف  آخر  بعداَ  اخللفية  املصابيح 
 MG HS تبرز  وروعة.  سحراً  املركبة  شكل 
مع  منها  جزء  كل  في  الرياضية  باملواصفات 
العالية في رسم الهيكل واملواصفات  احلرفية 
متفرد  طراز  قيادة  للسائق  لتضمن  املبهرة 

يهتم بأدق التفاصيل. 
من  أمامية  مبصابيح  املركبة  جتهيز  مت 
 LED قسمني تضم 9 قطع كريستالية بتقنية
بتقنية  نهارية  اسثنائية، وأضواء  لتوفير رؤية 
LED ومصابيح خلفية عريضة، بينما تضيف 
املكابح  ومالقط  إنشاً   18 بحجم  اإلطارات 
أبواب  مرايا  تكملها  خاصاً  رونقاً  احلمراء 
وغيرها  خلفي  وجناح  للطي  قابلة  كهربائية 

من املزايا.
وإلضفاء ملسات من األناقة، مت جتهيز املركبة 
مصنوعة  لألسقف  وسكك  خلفي  بجناح 
لتضفي  الركوم  من  أبواب  ومقابض  الكروم 
رونقاً أنيقاً على الطابع الرياضي للمركبة. في 
الكفاءة  النتيجة، تخرج مركبة جذابة وعالية 
متنح الشعور باالنسيابية والراحة والثبات عند 

القيادة.

املقصورة الداخلية
وجميلة  عصرية  مقصورة   MG HS تعتمد 
املنحنيات  من  كبيرة  مجموعة  على  وحتتوي 
 %85 تغطية  مت  خاصاً.  جماالً  تضفي  التي 
باأللوان احلمراء  املتوفر  املقصورة باجللد  من 
 MG مقاعد  تبرز  بينما  والسوداء،  والبيج 
السباق،  سيارات  مبقاعد  الشبيهة  الرياضية 
مسطحة  قيادة  وعجلة  التغيير  مقابض  مع 
باحليوية.  الشعور  تعزز  رياضية  ودواسات 
ومت جتهيز مقعد السائق بـ 6 خيارات مختلفة 
 4 الراكب  مقعد  يتيح  بينما  املقعد  لوضيعة 
املقعد  وضيعة  لترتيب  مختلفة  وضعيات 
األناقة،  املزيد من  الرحلة. وإلضافة  بدء  قبل 
فسيح  بانورامي  بسقف  املركبة  جتهيز  مت 
للصوت  عازل  مع  السماء  مبنظهر  لالستمتاع 
لينعم  اخلارجية  واألصوات  الضجيج  إلزالة 
خالل  والهدوء  بالراحة  والركاب  السائق 
تفاعلية  إضاءة  املقصورة  تضم  كما  رحلتهم. 
لتتناسب  والصوت  الترفيه  نظام  مع  مدمجة 
مع مزاج السائق في كل يوم. تعتمد مقصورة 
الهواء  لتبريد  مزدوج  نظام  على   MG HS

والتحكم بدرجة احلرارة باإلضافة إلى تبريد 
أثبت  املقصورة،  في  اخللفية  للمنطقة  خاص 
السائق  ومنح  املنطقة  أجواء  ليالئم  كفاءته 
تشمل  كما  للغاية.  مريحة  أجواء  والركاب 
املفتاح  املزايا االخرى منها  العديد من  املركبة 
وبدء  مفتاح،  بدون  املركبة  دخول  الذكي، 

تشغيل املركبة من خالل وظيفة الزر.
األداء

التصميم  على  الرائعة  املزايا  يقتصر  وال 
الداخلية،  املقصورة  في  والرفاهية  الرياضي 
فقد مت جتهيز MG HS مبحرك قوي بسعة 2 
ليتر تيربو بقوة 231 حصاناً ويولد عزم دوران 
360 نيوتن باملتر. تتوفر املركبة بخيارين من 
الدفع  العادية وخيار  الفئة  في  االمامي  الدفع 
الرباعي الذكي في الفئة الفاخرة، بينما تصل 
الساعة  في  كلم   210 إلى  القصوى  سرعتها 
يتميز  سرعات   6 من  حركة  بناقل  وتعمل 
لهذه  ونتنيجة  السرعات.  تغيير  بسهولة 
احلماس   MG HS تبعث مركبة  اخلصائص، 
القيادة شبيهة  السائقني وتوفر لهم متعة  في 
االختيار  السريعة. كما ميكن  السباق  بسيارات 

من بني عدة وضعيات قيادة هي االقتصادية 
 ،Comfort املريحة   ،Normal العادية   ،Eco
قيادة  أسلوب  لتالئم   Sports والرياضية 
من  وملزيد  اخلاصة.  حاجاته  وتلبي  فرد  كل 
الفئة   MG HS واإلثارة، مت جتهيز  احلماس 
الفائق  الرياضي  االستجابة  بنظام  الفاخرة 

الذي يولد أقصى عزم عند تزايد السرعة.
التكنولوجيا

فائقة  تكنولوجيا  املركبة  تعتمد  الداخل،  من 
اإلعدادات  لوحة  من  فئتها.  تتصدر  جعلتها 
االفتراضية بحجم 12,3 إنشن وهي األكبر في 
بطريقة  البيانات  إلى  الددخول  ميكن  فئتها، 
لوحة  تتفاعل  أن  ميكن  كما  وعصرية.  سهلة 
بحجم  التفاعلية  اللمس  شاشة  مع  اإلعدادات 
10,1 إنس والتي تعتبر مركز التحكم بالترفيه 
النظام ميعاجلني مزدوجني  واألنشطة. يعمل 
ليؤمن أداًء عالياً وسريعاً وميكن ربطه بسهولة 
 Apple Carplay الذكي  الهاتف  تطبيق  مع 
املواقع  حتديد  نظام  أو   ،Android Auto أو 
الوظائف  من  وغيرها  املالحة،  نظام   ،GPS
ومن  واألنشطة.  الترفيه  نظام  في  املهمة 
املزايا التكنولوجية األخرى، يبرز نظام الصوت 
في  الهواء  وتنقية  إلدارة  املبتكر   MG ونظام 
داخل املقصورة في غضون 3 دقائق فقط، ما 
يزيد من الراحة واحلالة الصحية في املركبة.

األمان والسالمة
 MG HS عند احلديث عن السالمة، ال تساوم
أبداً. فقد حصلت هذه املركبة على تصنيف 5 
السالمة  ملعايير  الصينية  املؤسسة  من  جنوم 
الديناميكي  بتصميمها  ومقارنة   .CNCAP
على   MG HS ترتركز  الصارخ،  والهجومي 
ومن  واملعزز.  املقوى  احلديد  من  هيكل 
بالسالمة، تضم  اخلاصة  االخرى  اخلصائص 
املركبة وسائد هوائية أمامية وجانبية، مثبت 
مثبت  احملرك،  وإيقاف  تشغيل  زر  السرعة، 
نظام  للخلف،  الرجوع  من  ملنعها  السيارة 
والهبوط،  الصعود  خالل  باملركبة  التحكم 
النقطة  فحص  كهربائية،  إيقاف  مكابح 
خلفية.  كاميرا  خلفية،  حساسات  العمياء، 
للسائق  قيمة  إضافات  املزايا  هذه  وتوفر 
خالل  والراحة  السالمة  من  املزيد  لتأمني 
 MG القيادة أو التوقف. إلى جانب هذا، تندرج
الشركة  من  املميزة  التأمني  باقة  ضمن   HS
حيث يتوفر ضمان املصنع ملدة 6 أعوام أو 200 

ألف كلم. 

مركبة MG HS الرياضية
مبقصورة داخلية فاخرة ومحرك ذات أداء قوي

أوتــو كالس للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

هشام 
الصحن: 

ترسي 
معايير 
جديدة 

في الفئة 
 MG HS
و ترسم 
لنفسها 

نهجا 
وأسلوباً 

خاصا
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حققــت الفــردان للســيارات طفرة قوية في ســوق الســيارات القطري 
حيث حملت على عاتقها عملية التطوير والتحديث وذلك من خالل 
العالمات الكبيرة التي تتبوأ مكانة الكبار على قمة عالم الســيارات و 
تتواجــد فــي الســوق القطري حتت عبــاءة الفردان للســيارات وبالطبع 
جميعنــا نعلــم أهميــة أن تكــون وكيــالً لعالمــة مشــهورة عامليــاً مثــل 
مجموعة BMW  والتي تتربع في املركز االول منذ عقود التي تضع 
شــروطاً علــى أعلــى املعايير الدولية في وضع ثقتهــا في وكيل يحمل 
أسمها في السوق لهذا تأتي أهمية وجناح الفردان للسيارات في ارثاء 
خبــرات وابداعــات متجددة ومتواكبة مع تطورات عصر التكنولوجيا 
الــذي يتطــور بســرعة الســنة الضوئيــة وال نخفيكــم ســراً ان هنــاك 
الفــردان للســيارات لالســتفادة  عالمــات كثيــرة تنتظــر أطروحــات 
منهــا فــي أطروحاتهــم وخاصة فــي خدمات ما بعد البيــع والتي تعد 
وبشــهادة عمــالء الفــردان للســيارات خدمة ســبع جنوم بامتيــاز لهذا 
وجب علينا التعرف على ســر كل هذه النجاحات من الســيد/ كريس 
ويجلينسكي نائب املدير العام خلدمات ما بعد البيع بشركة الفردان 
للســيارات وكيــل مجموعــة BMW  فــي قطــر والــذي ميتلــك ســجالً 
حافــالً مــن االجنــازات بدأت منــذ ما يقرب من خمســة ثالثون عاماً 
فــي كبــرى العالمــات في عالم الســيارات والتى اختتمهــا بالعمل لدي 

الفردان اكبر كيان اقتصادي في منطقة اخلليج
حتــدث كريــس عــن أهم أهــداف الفرادن للســيارات فقــال »نحن في 
الفــردان للســيارات نســعى دائمــا لتحقيــق أعلــى نســب رضــاء العمــالء 
فــي قطر وحتى على املســتويات االقليميــة والدولية ولهذا نحن لدينا 
مراكــز خدمــة متطــورة خلدمــة العمــالء ونعمــل دائمــا للبقــاء علــى 
االتصــال دائمــا بالعميل حيــث انه هناك اجتماع اســبوعي بني مديري 
مراكز اخلدمة و الصيانة بكل القطاعات ملعرفة ردود فعل العمالء.«
واســتطرد »فنحــن يجــب ان نكــون علــى درايــة باحتياجــات العمــالء 
وكافــة الصعــاب التــي قــد يكونــوا واجهوها وحلها بشــكل تام وســريع، 
والدليــل علــى ذلــك ان افتتاح مركز خدمــة BMW  و MINI باخلور 
كان ردة فعــل لتســاؤل العديــد مــن العمــالء وطلبهــم الفتتــاح مركــز 

خدمة هناك.«
BMW جتربة العمالء مميزة ملالكي سيارات

العميــل وجتربتــه داخــل مركــز اخلدمــة حيــث أن  أهــم شــيء هــو 
إمكانيات ومميزات السيارات أصبحت متنافسة بشكل كبير ولكن ما 
مييــز BMW هــو فلســفة خدمة ما بعد البيع التــي نتميز بها فتجربة 
العميل المتالك الســيارة وبعد االمتالك وليســت فقط الســيارة، ومن 
أهم ما مييزنا أيضا هو سهولة اخلدمة عن طريق شبكة من مراكز 
اخلدمــة الســريعة والعاديــة التــي متكــن عمالئنــا بالوصــول الينــا بــكل 

سهولة .
خبرة كبيرة

واشــار كريــس إلــى أهميــة العنصر البشــري في مراكــز اخلدمة فقال 
»كمــا أن معظــم العاملــني فــي مراكــز اخلدمــة ميلكــون خبــرة فــي 

الســوق القطــري وعالمــة BMW حيــث يعمل البعض فــي املركز منذ 
اكثــر مــن 15 عامــا ممــا يعمــل بشــكل كبير علــى توطيــد العالقات بني 
العمــالء واملســؤولني عــن املركــز.« وأضــاف »ال يتــم تدريــب املوظفني 
علــى التقنيــات اخلاصــة بالســيارات فقــط ولكــن أيضــا علــى جتربــة 
العميل نفســه من خالل شــرح  كامل لتفاصيل الســيارة بشــكل مبسط 
ودون تضليــل ممــا يعــزز ثقــة العميل مع مســؤولي املركز.« واجلدبر 
باذكــر ان العالمــات العامليــة التــي متثلهــا شــركة الفردان ســيارت في 

قطر هي BMW و ميني و رولز-رويس.
توفر قطع الغيار االصلية

وحتــدث كريــس عــن توفــر قطــع الغيــار االصلية في قطــر من خالل 
شــركة الفــردان للســيارات فقــال »لــم تأثــر الظــروف احمليطــة علــى 
توفر قطع الغيار لعمالئنا في قطر حيث ان هناك دائماً جســر جوي 
بــني ميونيــخ والدوحــة لتوفير قطع الغيار الالزمــة لعمالئنا مع توفير 

مخزون للقطع الهامة واألكثر استخداما .«
وأشــار كريــس أن هــذا كلــه يتــم دون أي ارتفــاع فــي التكلفــة علــى 
العميل. وأكد على دعم االدارة واستثمارها لالرتقاء باخلدمة املميزة 
التي تقدمها مراكز اخلدمة لعمالء BMW وMINI وبطبيعة احلال 

رولز-رويس. 
باقات الصيانة والضمان 

وحتدث كريس عن متديد باقة الضمان فقال »اختلفت ثقافة العمالء 
فــي االحتفــاظ بالســيارات اآلن حيــث بــات العميــل يحتفــظ بســيارات 
BMW لفنرة أطول لثقته في العالمة وحصوله على خدمة متميزة 
ولهــذا ســيتم االفصــاح قريبــا عــن مفاجــأة كبيــرة لعمالئنــا للحصــول 

علــى باقــات ضمــان متميــزة ملــدة أطول بســعر تنافســي مينــح العميل 
جتربة ضمان و صيانة متميزة على مدار السنوات .«

وحتــدث كريــس عــن باقات الصيانة وأشــار الى باقــات الصيانة فقال 
»أطلقنا في رمضان املاضي حملة الصيانة ملدة 10 ســنوات للســيارات 
اجلديــدة ونعمــل داخليا على تقدمي حلول متميزة في االســعار حيث 
أن رضــاء العميــل هــو الشــيء املهــم لنــا ، لنتمكن من مســاعدة العميل 
بالشــكل الالئق فيعتمد العميل علينا.« وأكد كريس أن »باقة الصيانة 
تغطي كافة الصيانات الدورية  وبالطبع لدينا أسعار خاصة للسيارات 

القدمية التي ال يشملها باقات الصيانة .«
الصيانة الوقائية للحفاظ على السيارة 

أكــد اعتمــاد الســيارات احلديثــة مــن  BMWعلــى تطبيقات احلاســب 
اآللــي لتحديــد األعطــال ومواعيــد الصيانــة فقــال »الســيارات احلديثة 
أصبحــت توضــح لقائدها موعد الصيانة القــادم تبعا لتحركاته وحالة 
القطــع والزيــت وغيرهــا ، وأكد أن الصيانة الوقائية لها دور كبير في 
حمايــة الســيارة عــن طريــق عمــل اخلدمــة فــي موعدها ممــا يحافظ 
بشــكل كبيــر علــى الســيارة ومينــع األعطــال املفاجئــة حيــث انــه يتــم 
خــالل تقــدمي الصيانــة تقييــم حالة الســيارة عبر قائمــة فحص للتنبؤ 
باألعطــال مــن خــالل فحــص حالــة القطــع، كل عميــل يــزور مركــز 

الصيانة يحصل على تقرير بترتيب ألولويات الصيانة.
أفضل وكيل في خدمة العمالء في الشرق األوسط وأفريقيا وروسيا 

واألسواق املستوردة في أوروبا الشرقية.
علــى  الفــردان  التــي حققتهــا  اجلوائــز  أهــم  عــن  حتــدث كريــس 
الفــردان  شــركة  »تواصــل  فقــال  والدوليــة  االقليميــة  املســتويات 

للســيارات، الوكيــل احلصري واملوزع املعتمــد ملجموعة BMW في 
قطــر، ســعيها إلــى التمّيــز وتلّقــت جائــزة أفضل وكيــل في خدمة 
العمالء في الشــرق األوســط وأفريقيا وروسيا واألسواق املستوردة 
في أوروبا الشــرقية وذلك ضمن فئة خدمة العمالء.« واســتطرد 
»ولقــد حققــت شــركة الفردان للســيارت من خالل هــذه اجلائزة 
جناحــاً مبهــراً فــي الســوق الــذي نعمل فيه والــذي يُتوقع أن يشــهد 
مزيــداً مــن النمــّو. ســنواصل كســب رضــا عمالئنــا التــام فــي قطــر 
لتوّفيــر لهــم التجربة التي يســتحقونها.« يتلقى العميل بعد زيارته 
ملركز الصيانة مكاملة اســتطالع رأي باالضافة الى بريد الكتروني 
يأتــي علــى معيــار مــن 1 الى 10 لتقييم اخلدمــة والتي نتطلع فيها 
الفــردان  وتســعى  التقييــم،  اعلــى درجــات  علــى  للحصــول  دائمــا 

للسيارات لتحقيق  املراكز األولى في التقييمات دائما.«
فــرع مركــز خدمــة اخلــور لتوســيع نطــاق اخلدمات التــي تقدمها 

لعمالئها 
  BMWوّســعت شــركة الفردان للســيارات، املوّزع املعتمد لســيارات
فــي قطــر، مرافقهــا وخدماتهــا التــي تقدمهــا للعمــالء مــن خالل 
افتتــاح فــرع مركــز خدمــة ســيارات BMW وMINI فــي اخلــور 
والــذي يعــّد خطــوة أخــرى فــي تطبيــق خطــط املــوزع التوســعية 
فــي  واملوّســع  املجــّدد   MINIو BMW ملركــز خدمــة  واســتكماالً 
مدينة خليفة الذي مت جتديده في وقت سابق من العام املاضي.

وبســيطة  ســريعة  خدمــات  توفيــر  إلــى  اخلــور  مركــز  ويهــدف 
ومالئمــة لعمالئــه فــي اجلــزء الشــمالي مــن الدولة. وقــد بدأ فرع 
مركــز اخلــور الــذي فتــح أبوابــه مؤخرا اســتقبال عمــالء BMW و
ويضــع  وتصليحــات  ســريعة  خدمــة  لهــم  يقــّدم  حيــث   ،MINI
مبتناولهم مجموعة واســعة من األكسســوارات ومنتجات أســلوب 

 .MINIو BMW حياة
ويوفــر فــرع مركز اخلــور معايير خدمة ومرافق ممتازة. فنحن 
نحرص من خالل افتتاح فرع مركز خدمة اخلور على االهتمام 
بعمالئنــا فــي اجلــزء الشــمالي مــن قطــر وتلقيهــم خدمــة عاليــة 

اجلودة كالتي عهدها عمالؤنا في سائر أنحاء الدولة.
الفردان للسيارات ترتقي بتجربة العمالء إلى مستويات جديدة 

بعد ان افتتحت شركة الفردان للسيارات العام املاضي فرع خدمة 
BMW و MINIاملجــّدد واملوّســع فــي مدينــة خليفــة والــذي بــات 
يضــّم مرافــق أكبــر حجمــاً ويقدم خدمــات معــززة لعمالئه تتيح 

لهم اختبار العالمة التجارية بطريقة مميزة.
يقــدم فــرع خدمــة مدينــة خليفــة خدمــات ســريعة وتصليحــات 
اساســية لســيارات BMW وMINI ويتضمــن ردهــة انتظار رحبة 
ومترفــة تتيــح لعــدد أكبر من العمالء اجللوس، مع العلم أّن كامل 
الهادفــة   BMW معاييــر  ألحــدث  وفقــاً  جــرت  التجديــد  عمليــة 
إلــى توفيــر مرافــق جديــدة وشــاملة أكثــر لعمــالء شــركة الفردان 

للسيارات. 

كريـس ويجلنسكـي:
استثمارات ضخمة في مراكز اخلدمة لتحقيق أفضل خدمة للعمالء

الفــردان للسيــارات مــا بعــد البيــع خدمــة سبــع جنــوم بامتيــاز ...
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نيسان تكشف عن سيارة )أريا( 
االختبارية في معرض طوكيو للسيارات

الرايــة أوتــو كيــو تكتشف ابداعات نيســان من داخل معرض طوكيـو ٢٠١٩ ...

رسالــة طوكيـــو - محمـــد العشـــري :

كشــفت »نيســان« عــن ســيارة »أريــا« االختبارية وهي 
كهربائــي  مــزّودة مبحــّرك  كهربائيــة  أوفــر  كــروس 
مــزدوج وتســارع قــوّي وتكنولوجيــا حائــزة على جوائز 
ملســاعدة الســائق ومظهــر بــارز يكّمل التصميــم املبتكر 

بالكامل الذي تعتمده العالمة التجارية.
وتشــّكل ســيارة »نيســان أريا« االختبارية التي طرحت 
في معرض طوكيو للسيارات الـ46 بداية حقبة جديدة 
فــي شــركة »نيســان« التــي تســعى إلــى إعــادة صياغــة 

فلسفة عالمتها التجارية في املرحلة التحّولية املقبلة.
تتميز ســيارة »أريــا« االختبارية مبقصورتهــا الداخلية 
املترفة والرحبة واملجهزة مبزايا عالية التقنية وبهيكل 
يعكس طبيعة السيارات الكهربائية النظيفة. وتختصر 
الســيارة رؤيــة »نيســان« للتنقــل الذكــي التــي تتيــح من 
خــالل املزايــا الكهربائيــة وذكاء الســيارة جتربــة قيــادة 
واالنبعاثــات  احلــوادث  مــن  تخلــو  وانســيابية  متكّيفــة 
الضارة. وترتكز سيارة »أريا« االختبارية على عناصر 
تصميمية برزت ألول مرة في سيارة IMx االختبارية 
من »نيسان« في معرض طوكيو للسيارات 2017 مثل 
درع V-motion الكهربائــي وشــفرة املصابيح اخللفية 
البارزة إضافة إلى املسافة القصيرة بني مركز العجالت 
وحافة الســيارة واملقصورة الداخلية التي تشبه الردهة 
األنيقــة. ورغــم أنهــا ســيارة كــروس أوفــر اختباريــة، 
غيــر  الداخليــة  اجلــريء ومقصورتهــا  أســلوبها  أّن  إال 
التقليدية وعناصرها اخلارجية قد جتعل منها سيارة 
قابلــة لإلنتــاج فــي املســتقبل القريــب. وقال ياســوهيرو 
ياموشي، املسؤول التنفيذي التمثيلي في شركة نيسان 
موتــورز احملــدودة: »تعكس ســيارة »أريــا« االختبارية 
التنســيق التــام بني التصميــم والهندســة ومتّثل املرحلة 
التاليــة مــن تصاميم »نيســان« املســتقبلية فيما تســتهّل 
الشــركة حقبة جديدة في مسيرتها.« ستُعرض سيارة 
»أريــا« االختباريــة فــي معــرض طوكيــو للســيارات إلى 
جانب »نيســان IMk«، الســيارة الكهربائية االختبارية 

املخصصــة للمدينــة والتــي مّت الكشــف عنهــا فــي بدايــة 
الشــهر احلالي. ويُعتبر الطرزان ركيزة رؤية »نيسان« 

اجلديدة املتعلقة بالسيارات الكهربائية.
التنّقل الذكي من »نيسان« – لغة تصميمية جديدة

متّثل ســيارة »أريا« االختباريــة اجتاهاً جديداً بالكامل 
للتصاميم في »نيسان«.

ملركــز  األول  الرئيــس  نائــب  ألبايــزا،  ألفونســو  وقــال 
»نيســان« العاملــي للتصميــم: »توِجــد هندســة الســيارة 
اجلديــدة فرصــاً جديــدة إلعــادة صياغة كيفيــة تفاعل 
الكهربائيــة  الســيارات  وتــؤدي  املجتمــع  مــع  الســيارات 
املــزّودة بإمكانيــات قيادة متطورة إلــى تبديل وجهات 
 IMk النظر. لقد أردنا من خالل هذه الســيارة وطراز
أن حتمل كل ســيارة من »نيســان« طابعاً يابانياً مميزاً 
يبــرز بطريقــة عصريــة وإمنــا بســيطة وفقــاً لفلســفة 
ســيارة  تتســم   ».Timeless Japanese Futurism
واجلاذبيــة  واالنســيابية  باألناقــة  االختباريــة  »أريــا« 
التصميميــة  اللغــة  اخلارجيــة  مقصورتهــا  وتعكــس 
اجلديــدة ســواء أكان ذلــك في املصّد األمامــي العريض 
أو مصابيــح الـــ LEDاألماميــة الرفيعــة جــداً أو الــدرع 
األمامــي )يحــّل مــكان الشــبك األمامــي فــي الســيارات 
العاملــة بالبنزيــن( الــذي يظهــر عليــه شــعار »نيســان« 
املضاء إلى جانب منوذج هندسّي يظهر بوضوح عندما 

ينار شبك V-motion الكهربائي.
التقليــدي  الشــبك  »اســتبدلنا  قائــالً:  ألبايــزا  وأضــاف 
مبــا يســّمى الــدرع، وهــو عنصــر معّبــر ذو طابــع ثالثــي 
األبعــاد يســّلط الضــوء علــى التكنولوجيــات التــي زّودت 
بهــا الســيارة مثــل جهــاز االستشــعار بالــرادار وأدوات 
أخرى تساعد سيارة »أريا« االختبارية على استكشاف 

الطريق ورؤية ما ال ميكن للسائق أن يراه.«
بوصــة   21 قيــاس  األملنيــوم  بعجــالت  الســيارة  تتميــز 
املكّونــة مــن خمــس شــفرات وإطــارات معّدلــة. ويتيــح 
الســقف االنســيابي للســيارة االنطالق بكل سالســة على 

الطرقات. كذلك، تختلف الواجهة اخللفية للسيارة عما 
عهدناه في السيارات الرياضية متعددة االستخدامات 
التقليديــة حيــث يندمج العمود C بانســيابية مع ســطح 
خلفــي بــارز. ومتتــّد شــفرة ضوئيــة من قطعــة واحدة 
وعدســات ســوداء علــى عــرض الهيــكل ويعكــس املصــّد 

اخللفي واجلناح اخللفي العالي قوة السيارة.
وقــال ألبايــزا: »مّت احلــرص فــي املقصــورة اخلارجيــة 
علــى إقامــة توازن بــني اجلاذبية الديناميكيــة والتطور 
التكنولوجــي، حيــث تُظهــر مقاييــس الســيارة ما ميكن 
فعلــه مبنصــة الســيارة الكهربائيــة 100% التــي تصّنعها 
العجــالت  مركــز  بــني  الفاصلــة  فاملســافة  »نيســان«. 
واحلافة واملقصورة الرحبة والعجالت الكبيرة والطالء 
الثنائي األلوان كلها عناصر متنح الســيارة مظهراً أنيقاً 

يحقق توازناً بني الطابع الرياضي والترف.«
اعتُمــد فــي ســيارة  الــذي  Suisei األزرق  يتخــذ طــالء 
»أريا« االختبارية لوناً مزدوجاً يختلف بحسب املسافة 
التــي تشــاَهد منهــا الســيارة. فمــن بعيــد، يبــدو اللــون 
األزرق الغامــق غيــر ملّاع، وعند االقتراب من الســيارة، 
االنعكاســات  مليــارات  الكبيــرة  الزجــاج  رقائــق  تنتــج 
الضوئيــة التــي تذّكــر بصــورة مذّنــب يعبــر الســماء فــي 
جديــد  لــون  وعجالتهــا  »أريــا«  ســقف  ويُبــرز  الليــل. 
ســُيعتمد في ســيارات »نيســان« الكهربائية املســتقبلية 
وهو لون النحاس أو الشمس فيما تبسط أشّعتها معلنًة 
بدايــة يــوم جديــد. يرمــز هــذا اللــون إلــى فجــر حقبــة 
جديدة في قطاع السيارات وإلى احلرفيني التقليديني 

القدامى الذين حّولوا النحاس إلى فّن عملّي.
االختباريــة  »أريــا«  ســيارة  مقصــورة  تعكــس  وفيمــا 
فــي  االنســيابية  تبــرز  واجلاذبيــة،  األناقــة  اخلارجيــة 
مقصورتهــا الداخلية من خالل الدمج بني التكنولوجيا 
واحلياة اليومية والطبيعة الدقيقة للحرفية اليابانية.

وأضــاف ألبايــزا قائــالً: »يشــعر ركاب ســيارة »أريــا« 
مســاحتها  برحابــة  إليهــا  الدخــول  فــور  االختباريــة 

بفضــل األرضيــة املســّطحة وطريقة تصميــم البطارية 
وغيــاب محــرك االحتــراق الداخلــي. فاأللــواح تندمــج 
بشــكل طبيعــي ببعضها وتنســاب بسالســة مــن املقدمة 
واجلوانب واخللف، ما يوّفر انطباعاً بوسع املساحة من 

أّي مقعد.«
تتميــز لوحــة العدادات ببســاطتها على عكس الســيارات 
التقليدية التي تكثر فيها األزرار. وعند تشــغيل ســيارة 
مدمجــة  حتّكــم  أدوات  تضــاء  االختباريــة،  »أريــا« 
بانســيابية وعاملــة باللمــس وتختفــي مــن الســطح فور 

إطفائهــا. ال يجــد الســائق في الســيارة أدوات حتّكم 
بــارزة عدا زّر التشــغيل ومقبض واحد لتشــغيل 

شاشــة العــرض قياس 12.3 بوصــة، وأدوات 
التحّكــم باحلــرارة املدمجــة بعنايــة باجلزء 
املصنوعــة  العــدادات  لوحــة  مــن  الســفلّي 
مــن اخلشــب األصلــي والتــي توّضــب فــي 
األبــواب والعناصــر الداخلية بكل انســيابية 

عــدم  فــي حــاالت  تعــود مرئيــة  بحيــث ال 
ســيارة  مقاعــد  وتتميــز  هــذا  اســتخدامها. 
»أريــا« االختبارية املريحة بإطار بالغ الرفع 
وتوّفــر رحابة أكبــر وإمكانية رؤية معززة. 

موضعــاً  واخللفيــة  األماميــة  املقاعــد  وتتخــذ 
بشــكل  محيطهــم  رؤيــة  الــركاب  جلميــع  يتيــح 

ممتــاز. ولتكــون الرحــالت الطويلــة مريحــة، ُصنــع 
ظهــر املقعــد وأســفله مــن اجللــد املثّقــب مــع اســتخدام 
مكّثــف للمــواد فــي منطقــة أســفل الظهــر والوركــني، 
ويضفــي النســيج النحاســي اللمــاع حتت الثقــوب جماالً 
إلــى الســيارة. ومّت اختيار املــواد الداخلية بعناية لتعكس 
االصطناعــي  فاجللــد  والفائــدة.  والتكنولوجيــا  املتانــة 
األســود الفاخــر يغطــي لوحــة العــدادات وألــواح األبــواب 
مختلــف  بلــون  اصطناعــي  جلــد  ويحيــط  الداخليــة. 
بالســقف والعمــود A، مــا يجعــل التبايــن بــني االثنــني 
واضحاً. أما تطعيمات األملنيوم بلون النحاس الظاهرة 
علــى لوحة العدادات واملقاعد واملقود فتعكس االندماج 

باللون اخلارجي.
رمز للتنّقل الذكي من »نيسان«

صممــت »نيســان« ســيارة »أريــا« االختباريــة لتجّســد 
بالكامــل ركائــز التنّقــل الذكــي مــن »نيســان« الثالثــة 
وهــي القيادة الذكية، والطاقة الذكية، والدمج الذكي. 
الكهربائيــة  الســيارات  تكنولوجيــا  بــني  جتمــع  فهــي 
املتطــورة ومســتويات جديدة من االتصالية االنســيابية 
بني البشــر واآلالت، موّفرة بهذا جتربة قيادة جديدة 
بالكامــل. وتتضمــن ســيارة »أريــا« االختباريــة أحــدث 
نســخة مــن نظــام مســاعدة الســائق احلائز علــى جوائز 
ProPILOT 2.0، والــذي يوفــر جتربــة قيــادة أكثــر 
راحــة وثقــة. يجمــع النظــام بــني القيــادة املوّجهــة علــى 
الطرقــات الســريعة والقيــادة عبــر مســار واحــد بــدون 
وضع اليدين على عجلة القيادة وهو يتفاعل مع نظام 
املالحــة فــي الســيارة مــن أجــل تســييرها عبــر طريــق 
محــدد مســبقاً علــى طرقــات معّينــة. كمــا يســاهم في 
تسهيل التجاوز وتفادي االنحراف عن املسار واخلروج 
عنــه. كمــا يتيــح نظــام ProPILOT 2.0 القيــادة عبــر 
مســار معــنّي بــدون وضــع اليديــن علــى املقــود . وحــني 
تقتــرب الســيارة مــن طريــق منقســم أو متــّر بجانــب 
ســيارة أبطــأ، يقــّدر النظــام التوقيــت املالئــم للتجــاوز 
باالرتــكاز علــى املعلومــات التــي يوفرهــا نظــام املالحــة 

واالستشعار الذي يشمل 360 درجة.
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الفردان للسيارات الرياضية
تنظم حفل عشاء للناجني من السرطان

فــي صالــة عــرض ألفــا روميــو ...

بســرطان  للتَّوعيــة  العاملــي  الشــهر  حلــول  مبناســبة 
ـدي والذي يُعرف باســم »أكتوبر الــوردي«، أعلنت  الثَـّ
شــركة »الفردان للســيارات الرياضية« -املوّزع املعتمد 
لســيارات ألفــا روميــو فــي قطــر- عــن تنظيــم حفــل 
عشــاء للنَّاجــني مــن مــرض الســرطان بالتعــاون مــع 
»اجلمعية القطرية للسرطان« وفندق »مرسى مالذ 

كمبينسكي«.
للســيارات  »الفــردان  شــركة  َحرصــت  ولطاملــا 
الصحيــة  التنميــة  بدعــم  االلتــزام  علــى  الرياضيــة« 
واملجتمعيــة فــي دولة قطر من خــالل تبّني املبادرات 
َدعــم  عــن  فضــاًل  املختلفــة،  التَّوعويــة  واحلمــالت 
مؤّسســات املجتمــع املدنــي، جتســيًدا اللتزامهــا الوثيــق 
باملســؤولية االجتماعيــة وخدمــة املجتمــع احمللــي، لــذا 
يَهــدف حفــل العشــاء الــذي أُقيم هــذا العام إلــى توعية 
املنطقــة  العــرب وأســرهم فــي  املجتمــع بشــأن آالف 
الذيــن طالهــم مــرض الســرطان، مــع تســليط الضــوء 
اخلبيــث  املــرض  هــذا  مــع  الضاريــة  علــى معركتهــم 

والتغّلب عليه.
وبهــذه املناســبة، قــال الســيد »شــارلي داغــر«، املديــر 
العــام لشــركة »الفردان للســيارات الرياضية«: »نحن 
فخــورون بتحويــل التزامنــا نحــو اجلمعيــة القطريــة 
للسرطان إلى واقٍع ملموٍس في هذا الشهر من خالل 
اســتضافة حفل عشــاء للناجني من الســرطان.. إنَّه ملِن 
دواعي ســرور شــركة الفردان للسيارات الرياضية أن 
تَدعــم هــؤالء الرجال والنســاء الشــجعان واألقوياء في 
معركتهــم ضــد هــذا املــرض اخلبيــث؛ فاليــوم نحتفل 
واألمــل؛  التَّفــاؤل  وروح  احليــاة  إرادة  بانتصــار  مًعــا 
ـده هــؤالء ِمــن مشــاّق وآالم مــن  لنعــرف مًعــا مــا تكبَـّ
خــالل مشــاركة جتربتهــم الصعبــة مــع باقــي الناجني 

اآلخرين من براثن املرض.«
مــن جانبــه، قال »راجو مينون«، املديــر العام لفنادق 
لشــرف  »إنــه  الدوحــة:  فــي  كمبينســكي  مجموعــة 
حقيقي وامتنان كبير أن نسهم في إمتام فعالية هامة 
مثــل هــذه التي نَحضرهــا اليــوم؛ إذ إن إتاحة الفرصة 
لتقــدمي الدعــم لهــؤالء احملاربــني فــي معركتهــم ضــد 
مرض السرطان اخلبيث لهي َشرف كبير يُسعدنا أن 

نحمله على عاتقنا بكل فخر واعتزاز.«
في أُمسية تَغلُب عليها مشاعر األمل واإللهام والّسعادة، 
شــارك العديــد ِمــن الّناجــني جتربتهــم فــي التغّلب على 
ة  الســرطان والّصعاب التي صاحبت رحلة املرض الشــاقَّ
مــع باقــي احلضور، بَدًءا ِمن مرحلة تشــخيص املرض، 
ـام. ووّفــر  التَـّ الشــفاء  بالعــالج وأخيــًرا مرحلــة  مــروًرا 
بعــض الناجــني معلومــات قّيمــة تتعّلــق بكيفيَّــة رصــد 
ــرة التــي تــدّل علــى اإلصابة بهــذا املرض  العالمــات املبكَّ

القاتل ومن ثمَّ إنقاذ العديد من البشر.
وتعبيــًرا عــن تقديرهــا وامتنانهــا، أتاحت ألفــا روميو 
جتربة قيادة حصرية في ُعطلة نهاية األســبوع ألحد 
»اجلمعيــة  اختارتــه  اخلطيــر  املــرض  مــن  النَّاجــني 
القطرية للسرطان« ليتعّرف عن ُقرب على طرازات 
الطابــع  واستكشــاف  العريقــة  اإليطاليــة  الشــركة 

الرياضي األصيل لهذه املوديالت الفخمة املمّيزة.
وتتواَفــر جميــع ســيارات ألفــا روميــو بصالــة عــرض 
الصانــع اإليطالــي فــي منطقــة »مدينــا ســنترال« فــي 
جزيــرة اللؤلــؤة؛ علًمــا بــأّن مواعيــد العمــل الرســمية 
فيهــا ِمــن الســبت إلــى اخلميس، ِمن الســاعة العاشــرة 
صباًحــا حتــى العاشــرة مســاًء، كما أنَّهــا مصّممة وفًقا 
إلــى أحــدث معاييــر خدمة العمالء التي تّتبعها شــركة 
للعمــالء  ومُيكــن  الرياضيــة«،  للســيارات  »الفــردان 

الّتواُصل معنا عبر اخلط األرضي 44209169.
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فــي   A الفئــة  مرســيدس-بنز  ســيارة  جنحــت 
الســيارات  فئــة  فــي  لهــا  رياديــة  مكانــة  حجــز 
املفضــل  اخليــار  وأصبحــت  الفخمــة  الرياضيــة 

واالول للشباب في مختلف أرجاء العالم.
جنحت مرسيدس-بنز مع اجليل اجلديد للفئة 
والراحــة  الرياضــي  األداء  بــني  التوفيــق  فــي   A
يغيــر  أن  الســائق  مبقــدور  وأصبــح  املعــززة، 
مــن خصائــص الســيارة خــالل ثــوان مــع نظــام 
DYNAMIC SELECT. وبكبســة زر فقــط، 
 A الفئــة  ســيارة  جعــل  اآلن  باإلمــكان  أصبــح 
قــادرة علــى الســير بأوضــاع محــّددة محــددة؛ 
الراحــة، أو الرياضــة، أو االقتصــاد. كمــا زادت 
احملــركات  تشــكيلة  مــن  أيضــاً  مرســيدس-بنز 

املتوفرة ضمن الفئة.
الهيكل: الراحة، بكبسة زر

ميكــن   DYNAMIC SELECT نظــام  مــع 
تعديــل مواصفــات الســيارة خــالل ثوان وبكبســة 
زر فقــط؛ حيــث ميكــن للنظام ضبــط احملرك، 
والتوجيــه،  التعليــق،  ونظــام  احلركــة،  وناقــل 
كمــا  الســائق.  رغبــة  حســب  الهوائــي  والتكييــف 
األربعــة  القيــادة  أوضــاع  أحــد  اختيــار  ميكــن 
أو   ،Comfort الراحــة  األكثــر مالءمــة: وضــع 
االقتصــاد  وضــع  أو   ،Sport الرياضــة  وضــع 
 Individual الشــخصي  الوضــع  أو   ،Eco
 باســتخدام املفتــاح فــي لوحــة التحكــم العلويــة.
 DYNAMIC SELECT نظــام  ويســمح 
بعــدد كبيــر مــن خيــارات األوضــاع، باالشــتراك 

مــع نظــام التعليــق اجلديــد، ونظــام امتصــاص 
وفــي  إضافــي(.  )كخيــار  التفاعلــي  الصدمــات 
هــذه احلالــة، مُيكــن للســائق تعديــل خصائــص 
امتصاص الصدمات للســيارة باســتخدام مفتاح 
يســتطيع  حيــث  DYNAMIC SELECT؛ 
مــع  Comfort؛  الراحــة  وضــع  بــني  االختيــار 
خصائــص امتصــاص صدمــات مريحــة، وبــني 
Sport للحصــول علــى ضبــط  الرياضــة  وضــع 
رياضــي أكثــر امتصاصــاً للصدمات. وتســتخدم 
جســم  حتــركات  لقيــاس  التســارع  حساســات 
الســيارة، وغيرهــا مــن البيانــات احلاليــة حــول 
وســرعته،  التوجيــه  كزاويــة  الســيارة؛  حالــة 
ومعــّدل زاويــة االنحراف عنــد قياس خصائص 

امتصاص الصدمات.
بهيئــة  ديناميكيــة منحنيــة  أســطح  التصميــم: 

جديدة 
خطــوط باهــرة، وأســطح منحنيــة، وخطــوط 
ســيارة  نوافــذ  خطــوط  تشــبه  خارجيــة  نوافــذ 
Coupe التــي متيــز الهيــكل اخلارجــي لســيارة 
احلســي  الصفــاء  فلســفة  اتبــاع  مــع   ،A الفئــة 
املاســية،  التبريــد  شــبكة  ومــع  التصميــم.  فــي 
العالــي  األداء  ذات  األماميــة   LED ومصابيــح 
ذات  اخللفيــة  واملصابيــح  إضافــي(،  )كخيــار 
اخللفــي  العــادم  وأنبــوب  احلديــث،  التصميــم 
يؤكــد  الصدمــات،  مبمتــص  واملدمــج  املــزدوج 
اجليــل اجلديــد للفئــة A بهــذا كلــه، علــى الــروح 

الرياضية والديناميكية في طرازات ســيارات 

هذه الفئة املدمجة.
ومــع تابلــوه أمامــي بتصميــم أنبوبــي، وعــرض 
مطليــة  ومفاتيــح  االتصــال،  لبيانــات  راٍق 
ملكونــات  العاليــة  اجلــودة  إلظهــار  باأللومنيــوم 
)بــدون  احلــّر  املعلوماتــي  والنظــام  املقصــورة، 
إطار(، واملتوفر اختيارياً مع شاشة أكبر بقياس 
اجلديــدة  األلــوان  تُعــّزز  إنــش(،   8( ســم   20.3
واملــواد، واللمســات النهائيــة علــى لوحــة التحكم 

من روعة اإلطاللة اجلديدة لهذا الطراز.
 A ويتوســع مجــال التطوير في جتهيــزات الفئة
علــى عــدة محاور، فمنها مثــالً أصبح باإلمكان 
اآلن تعديل عمق وسادة املقعد مبقدار 60 ملم، 
وهي ميزة قياسية في جميع الطرازات. وتأتي 
مصابيــح LED األمامية االختيارية، ذات األداء 
للتعديــل  القابلــة  احمليطيــة  واإلضــاءة  العالــي 
حســب الرغبــة الشــخصية مــع 12 لونــاً وخمــس 

درجات تعتيم.
وفــي الداخــل، تفاصيــل تبهر األبصــار، بدءاً من 
اللــون األخضــر البترولــي الذي يحيــط بفتحات 
التهوية، واخلياطة العلوية املتباينة بنفس اللون، 

وكذلــك املقاعــد الرياضيــة املنّجــدة باجللد 
ديناميــكا  وأليــاف  األســود 

 D I N A M I C A
عيــة  لصنا ا

أحزمــة  إلــى  باإلضافــة  التزيينيــة  بالشــرائط 
املقاعــد، بــذات اللــون األخضــر. ويتوفــر إصــدار 
موتورســبورت Motorsport Edition جلميــع 
 /A200 مــن  بــدءاً  اختالفهــا  علــى  احملــركات 

A200D  فصاعداً.
مــع  التكامــل  ريــادة  املتعــددة:  الوســائط  نظــام 

الهواتف املتحركة
يُعتبــر اجليــل اجلديــد مــن الفئــة A أول طــراز 
متوفر من مرسيدس- بنز يُؤمن تكامالً أوسع 
وأشــمل مــع الهواتــف الذكيــة: ويتوفــر فيه اآلن 
)ملســتخدمي   ®Apple® CarPlay نظامــا 

.®MirrorLinkو )®iPhone
مــن  جديــد  جيــل  يبــدأ  نفســه  الوقــت  وفــي 
املعلوماتيــة طريقــه داخــل الفئــة A. فقــد أصبح 
تشغيل هذه األجهزة اآلن أكثر بدهية وحدساً، 
مع وظائف متنح خبرات خاصة بفضل القوائم 
شاشــة  علــى  املرئيــة  والرســومات  املتحركــة، 
عرض أكبر للنظام املعلوماتي. وحسب الطلب، 
يبلغ قطر الشاشة اآلن 20.3 سم )8 بوصة(، مبا 
يجعلهــا أكبــر مــن ســابقتها بحوالي 2.5 ســم )1 

بوصة( على األقل.
 LED قيــادة ذكيــة: دعــم متطــور، ومصابيــح

أمامية اختيارية
بوجــود العديــد مــن األنظمــة املســاعدة بــدءاً من 
تنبيــه  ومســاعد  النعــاس  مــن  احلمايــة  نظــام 
األمــان  مســافة  ضبــط  نظــام  وحتــى  الســائق، 
توفــر  أن   A الفئــة  لســيارة  ميكــن  املعــّدل، 
فاألنظمــة  شــاملني.  وحمايــة  دعمــاً  لســائقها 
مــن  القادمــة  البيانــات  املســاعدة التي تدمج 
مختلــف تقنيات االستشــعار كجــزء من مفهوم 
وتدعــم   Intelligent Drive الذكيــة  القيــادة 
األمان والراحة بشكل فعال، كما تأخذ تطورات 
أخــرى مكانهــا أيضــاً. وعلــى ســبيل املثــال: فقــد 
توســعت وظائــف نظــام مســاعد منــع التصــادم 
املعــّدل بشــكل أكبــر عمــا كانت عليه في مســاعد 
منع التصادمات السابق )تنبيه االقتراب املدعوم 
بالــرادار، ومســاعدة املكابح من مســاعد املكابح 
التفاعلــي( مــع الكبــح اجلزئي املســتقل للحّد من 

خطر التصادمات من اخللف.

A مرسيدس-بنز الفئة
األداء الرياضــي والراحــة املعــززة

ناصــر بـن خالــد الوكيــل احلصــري ...
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التســويق  خلدمــات  الدوحــة  شــركة  أطلقــت 
)دوماســكو(، املــوزع احلصــري لســيارات فولفــو  
في قطر، ســيارة فولفو S60 الســيدان الرياضية 

اجلديدة في صالة عرضها.
توفــر S60 متعــة القيــادة مــن خــال التصميــم، 
فجوانــب الســيارة املنحوتــة ومظهرهــا اجلانبــي 
األنيــق والكتفــن العريضــن فوق العجــات تبرز 
األناقــة  بــن  وجتمــع  الرياضــي  الســيارة  طابــع 
لتضفــي  الديناميكيــة  والقيــادة  اإلســكندنافية 
الســيارة  عليهــا حضــوراً هادفــاً ومرّكــزاً. فهــذه 

تعكس بكل ثقة قدرتها على الطرقات.
وتبرز التفاصيل املميزة لشــخصية سيارة فولفو 
S60 القويــة كإحــدى ســيارات اجليل اجلديد من 
فولفــو. أمــا الشــبكة األمامية البــارزة، ومصابيح 
شــكل  علــى  الفريــد  الضــوء  مــع  األماميــة  الليــد 
حرف الـ T احلصري من شركة فولفو، فتضفي 
حضــوراً بارزاً ليــاً و نهاراً. تفتح حافة الصندوق 
رياضيــاً  طابعــاً  لتعطيهــا  األعلــى  نحــو  اخللفيــة 

وديناميكية هوائية أفضل عند زيادة السرعة.
وقــد مت تصميم شاشــة اللمــس املركزية األنيقة، 
التحكــم  وأدوات  الفريــدة،  التهويــة  وفتحــات 
املعدنيــة الرفيعــة، والتقطيعــات املاســية لتوفيــر 
مقاعــد  وتتمتــع  باحليويــة.  مفعمــة  قيــادة 
““Comfort املعياريــة بخاصيــة ضبط االرتفاع 
مقاعــد  توفــر  كمــا  الطاقــة،  علــى  تعمــل  التــي 
“Contour” – األساســية أو االختياريــة حســب 
تصميــم الديكــور - دعًما جانبيًا أكبر، إضافة إلى 

دعــم متعــدد االجتاهــات وملحــق وســادة قابــل 
للتعديل.

وتــوازن احملــركات املبتكــرة املتوفــرة فــي فولفــو 
S60 بن األداء القوي واالنخفاض في االنبعاثات 
واســتهاك الوقود. ويتم شــحن كل محرك من 
أربع اســطوانات بشاحن توربيني لضمان أقصى 
اســتجابة. وميلــك محــرك T4 قــوة 190 حصان 
 T5 مــع دفــع أمامــي؛ فــي حــن ميلــك محــرك
قــوة 254 حصــان مــع دفــع رباعــي؛ فــي حن أن 
محرك T8 الهجن له قوة 400 حصان مع دفع 

رباعي. 
أما نظام “City Safety”” الذي يســاعد الســائق 
فهــو  احملتملــة،  الصــدم  حــوادث  تفــادي  علــى 
النظــام الوحيــد فــي الســوق مــع خاصيــة رصــد 
املشــاة وراكبــي الدراجــات واحليوانــات الكبيــرة. 
كمــا مت فــي هذه الســيارة حتديث نظام مســاعد 
الســائق التلقائي االختياري ليدعم نظام التوجيه 
واإلســراع والكبــح بكفــاءة علــى الطرقــات حتــى 
 S60 عند ســرعة 130 كلم / الســاعة. وتتوفر في
أيضــاً خاصيــة التنبيــه عنــد االنحــراف إلى خارج 
 Run-Off“ ”Road Mitigation الطريــق 
اخلــط  عــن  اخلــروج  عنــد  التنبيــه  وخاصيــة 
“Oncoming Lane Mitigation” كمــا نظــم 
أخــرى للمســاعدة علــى التوجيــه. ويعــزز نظــام 
“Cross Traffic Alert” االختيــاري مــع نظــام 
داخــل  األشــخاص  ســامة  مــن  التلقائــي  الكبــح 

السيارة وخارجها.

والترفيــه  املعلومــات  نظــام  ويتوافــق 
اخلاص بشركة فولفو سنسس كونكت 
بالكامــل مــع “Apple CarPlay” و 
حيــث   ،4G و   ”Android Auto“
دائــم.  اتصــال  علــى  الســائقن  يبقــي 
وللتحكم البديهي بالنظام، مت تزويد 
الســيارة بواجهة شاشــة تعمل باللمس 
علــى غــرار اجلهــاز اللوحي جتمع بن 
املاحــة  وخيــارات  الســيارة  وظائــف 
وتطبيقــات  املتصلــة  واخلدمــات 

الترفيه داخل السيارة.
وبهذه املناســبة، قال فيصل شــريف، 
العضــو املنتــدب لدوماســكو: »شــهدنا 
علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة 
خطــوات كبيــرة مــع كل طــراز فولفــو 
جديــد. تعــد املوديــات اجلديــدة أكثر 
واألداء  التصميــم  فــي  ديناميكيــة 
مســتوى  مــن  يرفــع  مــا  وامليــزات، 
الفئــة  ضمــن  فأكثــر  أكثــر  فولفــو 
املمتــازة. وتتبــع ســيارة S60 اجلديدة 
كليــاً االجتــاه نفســه لتكمــل مجموعــة 
طرازات فولفو اجلديدة التي يقدرها 
عماؤنــا املميــزون حًقــا. وقد شــهدنا 
طــراز  كل  مــع  مبيعاتنــا  فــي  حتســنا 
 S60 جديــد ونتوقــع األمــر نفســه مــع

اجلديدة«.
أول  الديناميكيــة   S60 وتعــد ســيارة
ســيارة فولفو يتم بيعها بدون عرض 
الشــركة  التــزام  يعكــس  مــا  ديــزل، 
الرائــد فــي القطــاع بجعل نظــم الدفع 
»مكهربــة«  ســياراتها  فــي  املتوفــرة 
األجــل  طويــل  مســتقبل  وبتوفيــر 
االحتــراق  محــركات  عمــر  يتخطــى 
الســيارة  هــذه  وتعتبــر  التقليديــة. 
أول ســيارة فولفــو يتــم تصنيعهــا فــي 
مصنــع  أول  فــي  املتحــدة،  الواليــات 
أمريكي للشــركة على اإلطاق خارج 

تشارلستون، ساوث كارولينا.

دوماسكو تطلق سيارة فولفو إس 60
السيدان الرياضية اجلديدة في قطر

جتمــع بني األناقــة اإلسكندنافيــة والقيــادة الديناميكيــة ...

فيصل شريف: شهدنا خالل العام طراز فولفو اجلديدة 
األكثــر ديناميكيــة فــي التصميــم واألداء
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حتسينـات عصرية مميزة تهتم بأدق التفاصيل
في  جيبلي  طرازات  ل  أوَّ عن  الستار  مازيراتي  أزاحت 
بأن  علًما   ،1966 عام  في  للسيارات  تورين  معرض 
املوديل  إرث  َحملت  املمّيزة  الكالسيكية  السيارة  هذه 
العريق A6 1500 لعام 1947، لتُصبح جراند تورر روًحا 
األولى  جيبلي  أن  احلال  بطبيعة  هذا  ويَعني  وتصميًما. 
ومستويات  اجلّذاب  الرياضي  التصميم  بني  ما  َجمعت 

الرفاهية االستثنائية، وأيًضا األداء الديناميكي القوي.
وهي  العصرية  جيبلي  أطّلت  الزمان  من  عقود  وبَعد 
بعالم  اخلاصة  الوراثية  اجلينات  طّياتها  بني  حَتمل 
سباقات السيارات، لتُعيد أمجاد املاضي في ثوب عصري 
تلك  شك  دون  جيبلي  موديالت  أحدث  وجُتّسد  أّخاذ. 
االسم  حتمل  كالسيكية  سيارة  أول  شّكلت  التي  الروح 
قدرة  على  دامًغا  دلياًل  تُعد  كما   ،1966 عام  في  نفسه 
وأيًضا  واملنافسة،  االبتكار  على  العريق  اإليطالي  الصانع 

حتقيق النجاحات على غير صعيد.
باتت جيبلي األحدث نسخًة مصّغرًة من الشقيق السيدان 
جيبلي  إن  القول  ا  سرًّ وليس  كواتروبورتيه،  األكبر 
الهيكلية نفسها للجيل السادس احلالي  استعانت باملنّصة 
أعادت  »جيبلي«  االسم  بأن  علًما  كواتروبورتيه،  من 
موديل  آخر  على  عاًما   15 مرور  بعد  إحياءه  مازيراتي 

َحمل االسم ذاته، لكن هذه املرة جاء في صورة سيدان 
رباعية األبواب، عوًضا عن الطرازات الكوبيه واملكشوفة 

ثنائية األبواب التي ُسّميت باالسم »جيبلي« سابًقا.
مت العالمة اإليطالية املرموقة نُسخة  في عام 2017، قدَّ
طرازها  من  العمر«  »منتصف  حتديثات  مُتّثل  محّسنة 
على  ديناميكية وجاذبية  أكثر  تأِت  لم  السيدان جيبلي، 
وإمنا  فحسب،  والداخلية  اخلارجية  اخلطوط  صعيد 
على  رّكاب  يكفي الستيعاب خمسة  عملي ممّيز  بطابٍع 

متنها بكِل راحة وأريحية كذلك.
ورغم أّن التحسينات اجلديدة التي طرأت على السيدان 
اإليطالية املستوحى اسمها ِمن إحدى الرياح الصحراوية 
لعام  األصلي  املوديل  عن  كثيًرا  تَختلف  لم  اإلفريقية 
حيث  للعيان؛  وبارزة  ممّيزة  زالت  ما  لكنها   ،2014
اخلارج  في  املعّززة  الرياضية  بالُهوية  جميعها  اّتسمت 
واملقصورة األكثر فخامة في الداخل من خالل االستعانة 
املواضع،  كل  على  امللمس  ناعمة  اجلودة  عالية  مبكّونات 

فضاًل عن التقنيات املتطّورة على غير صعيد.
للسيارات  الفردان  لشركة  الكبير  االهتمام  ظّل  وفي 
في  مازيراتي  لسيارات  الرسمي  -الوكيل  الرياضية 
جيبلي  فازت  اإليطالية،  العالمة  طرازات  بكل  قطر- 

بجائزة »سيارة العام في قطر« )كيكوتي 2018(، وهي 
واحدة من أكثر اجلوائز املرموقة في عالم السيارات في 
قطر، حتديًدا عن فئة »أفضل سيارة سيدان رياضية«. 
الفوز شهادة أخرى واعتراًفا حقيقيًّا للمكانة  ويُعّد هذا 
الرياضية  السيدان  هذه  بها  تتمّتع  التي  االستثنائية 
الفخمة، ليس فقط على املستويني احمللي واإلقليمي لكن 
على املستوى العاملي أيًضا؛ إذ َحصدت جيبلي لقب »سيارة 
الفخمة متوسطة احلجم«  الصالون  عام 2014 في فئة 
»سيارة  وكذلك   Asian Auto املاليزية  املطبوعة  من 
»نيوزيالندا  جريدة  متنحها  التي  الفخمة«   2014 عام 

هيرالد«، وغيرهما من اجلوائز العاملية األخرى.
طّلة رياضية مع خطوط خارجية جّذابة

مازيراتي  أخضعت  اخلارجية،  اخلطوط  صعيد  على 
موديلها جيبلي لتحسينات وحتديثات ممّيزة لعام 2019؛ 
جديدتني  ومؤّخرة  مبقّدمة  االستعانة  جلهة  سيما  ال 

مقارنة بالطراز السابق.
التصميمية  اللغة  تتبّنى  اجلديدة  جيبلي  زالت  وما 
إذ  اخلارجية؛  خطوطه  على  اإليطالي  للصانع  األحدث 
تستفيد من شبك تهوئة أمامي محّسن أكبر حجًما عن 
باإلضافة  جديدة،  عمودية  شفرات  يتضّمن  قبل  ذي 

بالكامل  عاملة  جديدة  رئيسية  مبصابيح  االستعانة  إلى 
 ،)Full-LED Matrix( املصفوفية   LED بأضواء 
كرومية  وزوائد  حجًما،  أكبر  جانبية  تهوئة  وفتحات 
عصرية هنا وهناك، ناهيك بعنصر أشبه بعاكس الهواء 
من  وغيرها  اخلارجي،  اجلسد  بلون  مطلي  اخللفي 
اللمسات اجلمالية املعّززة. تتوافر جيبلي األحدث بفئتني 
ترّكز  التي   )GranLusso( لوسو«  »جران  جتهيزيتني: 
التي   )GranSport( سبورت«  و«جران  الفخامة،  على 
تأتي  جتهيزية  فئة  وكل  الرياضي.  باجلانب  أكثر  تهتّم 

بعناصر تصميمية فريدة داخليًّا وخارجيًّا.
مقصورة داخلية أنيقة بلمسات فخمة

أفضل  من  بواحدة  األحدث  جيبلي  تتمّتع  عام،  بوجه 
األخرى.  مازيراتي  سيارات  كل  بني  من  املقصورات 
وفي هذا السياق، تأتي لوحة قيادة جيبلي بتصميم أنيق 
باللمس  عاملة  ملّونة  شاشة  منها  تَبرز  كما  وجّذاب، 
وهو  الترفيهي،  املعلوماتي  للنظام  بوصات   8.4 قياس 
يتوافق مع نظاَمي »آبل كار بالي« و«أندرويد أوتو«. جاء 
العام للمقصورة أكثر بساطة ويتضّمن قرص  التصميم 
وسطي  كونسول  مع  الصوتي  النظام  في  للتحكم  دّوار 

أنيق.

V6 محركات عالية األداء فئة
 S وجيبلي  جيبلي  طرازات:  بثالثة  جيبلي  تتوافر 
وجيبلي S Q4، علًما بأّن كل موديالت جيبلي ُمدعمة 
لترات مزّود بشاحني هواء  مبحرك فئة V6 سعة 3 
»توربو«. مع الطراز جيبلي القياسي يوّلد هذا احملرك 
نيوتن/ يبلغ 500  350 حصانًا مع أقصى عزم دوران 

من  أوتوماتيكية  تروس  بعلبة  احملرك  يّتصل  متر. 
اخللفية.  للعجالت  الدوران  عزم  تنقل  نسب  ثماني 
مُيكن لهذا الطراز اختراق احلاجز املئوي من السكون 
قصوى  سرعة  تسجيل  قبل  ثانية،   5.5 غضون  في 

مقدارها 267 كلم/ساعة.
يولد هذا احملرك 430 حصانًا مع   ،S املوديل جيبلي  مع 
أقصى عزم دوران يبلغ 580 نيوتن/متر. ويّتصل احملرك 
كذلك بعلبة التروس األوتوماتيكية السابق ِذكرها وتنقل 
إلى  السيارة  وتصل  اخللفية.  للعجالت  الدوران  عزم 
مع  ثواٍن،   4.9 في  السكون  من  كلم/ساعة   100 سرعة 

تسجيل سرعة قصوى مقدارها 286 كلم/ساعة.
وهناك كذلك النسخة جيبلي S Q4 التي تستعني باحملرك 
السابق ِذكرها تقريبًا، لكن  السابق نفسه مع كل األرقام 

مع نظام دفع رباعي دائم.

مازيـراتـي جيبلـي لعــام ٢٠١٩ ...

)جولييتا ٢٠٢٠( تعزز من اجلاذبية 
اخلالدة للمبدع اإليطالي )ألفا روميو(

الفردان للسيارات الرياضية  الوكيل احلصري ...

تواصــل »ألفــا روميــو جولييتــا 2020« تعزيز مكانة عالمتهــا التجارية 
العمــالء  املزيــد مــن  أنيقــة ومدمجــة، واســتقطاب  كســيارة رياضيــة 
بفضل تصميمها اإليطالي الفريد وقدراتها التقنية العالية التي تضمن 
أقصى مستويات الرضا عن القيادة.  ويجسد أحدث جيل من سيارات 
»ألفــا  ســيارات  التــي الزمــت  الســمة  التفــرد، وهــي  »جولييتــا« روح 
روميــو« علــى مــدى أكثر مــن قرن من الزمــان، كما ال تزال الســيارة 
وفيــة ملزايــا الرشــاقة وسالســة توجيــه عجلة القيــادة وأنظمــة التعليق 
املتطورة وتوزيع الوزن بشكل متساٍو، وهو ما عزز من جناحها بشكل 
كبيــر. وطــورت »جولييتا« من نفســها مرة أخــرى من خالل تفاصيل 
داخليــة رياضيــة وجتربــة قيادة محســنة وتشــطبيات داخليــة جديدة 
وميــزة االختيــار مــن بــني محركــي تيربــو متطوريــن، حيــث يحتــوي 
الطــراز »ســوبر« املعــاد طرحــه على محــرك بقوة 170 حصان وســعة 
1.4 لتــر؛ فيمــا يحتــوي الطــراز »فيلوســي« علــى محــرك بقــوة 240 
حصــان وســعة 1.75 لتــر، لتعزز الســيارة بذلك مــن اجلاذبية اخلالدة 

لهذه التحفة اإليطالية الرائعة. 
روميــو  »ألفــا  مــن  والداخليــة  اخلارجيــة  التصميــم  ميــزات  وجتعــل 
جولييتــا ســوبر 2020« أكثر أناقة مــن ذي قبل، مبا في ذلك املصدات 
األماميــة واخللفيــة مــع حــواف فضيــة مصقولــة تتكامــل متامــاً مــع 
عجــالت األملنيــوم مــن قيــاس 16 بوصــة، ومقابــض أبــواب وأطــراف 
أبــواب  مرايــا  إلــى  باإلضافــة  األماميــة،  للمصابيــح  فضيــة مصقولــة 
بلــون الهيــكل. أما لــون الهيكل اجلديــد »األخضر فيســكونتي« فيتوفر 
حصريــاً مــع طــراز »ســوبر« اجلديــد. وبالنســبة للمقصــورة الداخلية، 
فيوجــد هنــاك مقاعــد أماميــة قياســية باللونني األســود والرمادي مع 
خياطة »كتنيليوني غري« وشــعار »ألفا روميو« على مســاند الرأس، 
مــع إضافــة لــون »شــوكوال« اجلديــد إلــى مجموعــة املقاعــد اجللديــة 
املتاحة أيضاً باللونني األسود واألحمر.  كما مت إضافة إطار »ميرون« 
مزخــرف إلــى لوحة العــدادات ليكون أحد امليزات القياســية في طراز 
»سوبر« والتي تشمل أيضاً ميزة الضبط التلقائي لدرجة احلرارة في 
منطقتني، وميزة مثبت السرعة وأجهزة استشعار لركن السيارة إلى 

اخللف، باإلضافة إلى مصابيح الضباب ومساند ذراع أمامية.    
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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.

احلصــري  الوكيــل  الوطنيــة  الســيارات  اعلنــت 
لعالمــة مــازدا فــي الســوق القطــري عــن زيــادة 
فــي مبيعــات مازدا 3 بعد االعالن عن تدشــينها 
فــي الدوحــة فيســتيفال ســيتي بحضــور عشــاق 
اعالميــني  مــن  كبيــر  وعــدد  مــازدا  وعمــالء 
الصحــف احملليــة وتعكــس الزيــادة فــي املبيعات 
بصــورة غير مســبوقة نظــراً إلضافــات الكثيرة 
 3 مــازدا  فــي  اليابانــي  العبقــري  ابدعهــا  التــي 
مــن  شــريحة  مــن  استحســان  القــت  والتــي 
الــي عمــالء وعشــاق  العمــالء اجلــدد باإلضافــة 
عالمــة مــازدا فــي الســوق القطري،هــذا وتتيــح 
ســيارة »مازدا 3« اجلديدة الهاتشــباك تصميما 
يتــرك لــدى مســتخدمه تأثيــرا عاطفيــا، فيمــا 
يهــدف املوديــل الســيدان مــن نفس الســياراة إلى 
توفيــر خصائــص أكثــر أناقــة. ويــزود كل مــن 
املوديلني- السيدان والهاتشباك-  مبحرك يعمل 
بتقنية »ســكاي أكتيف«، سعة 2.0 لترا، ونظام 
نقــل أوتوماتيكــي سداســي الســرعات، كما تتيح 
السيارة أيضا محركا أخر يعمل بتقنية »سكاي 

أكتيف«، وسعته 1.5 لترا.
وهذا ما أكد عليه سعادة الشيخ أحمد بن ناصر 
آل ثانــي، الرئيــس التنفيــذى لشــركة الســيارات 
الســيارة  طــرح  عــن  إعالنــه  خــالل  الوطنيــة، 
اجلديــدة: » إنهــا )مــازدا3( معلــم مهــم لعالمة 
الســيارات  وشــركة  املميــزة،  التجاريــة  مــازدا 
الوطنيــة تشــهد )بدايــة عهــد جديــد( مولــد جيل 
التــي متــزج بــني روعــة  جديــد مــن املوديــالت 
التصميــم، وديناميكيــات القيــادة املبهجــة. وأنا 
علــى يقــني من أن موديالت مازدا املمتازة تلك 
ســتدخل الســرور في قلوب عشــاق تلك السيارة 
فــي دولــة قطــر، وســتلبي كل التوقعــات العالية 
بشــأن التصميــم واألداء والســالمة، وفــوق هــذا 

وذاك متعة القيادة«.
وتطــورت ســيارة »مــازدا 3« اجلديــدة لتكــون 
مصــدرا لإللهام، وخلق عالقة عاطفية وطيدة 
مــع عمالئهــا. وقد طبقت الشــركة نهجــا جديدا 
أو  الهاتشــياك  املوديلــني  فــي تصميــم  بالكامــل 
الســيدان، وكل منهمــا يجســد مالمــح شــخصية 
مختلفــة متامــا.  واســتخدمت الشــركة تصميم 
غطــاء  علــى  أكبــر  بصــورة  املتطــور  »كــودو« 
السيارة من النوع سيدان، وأيضا على مقصورة 
الــركاب، وكــذا الصنــدوق اخللفــي لهــا مــا يولــد 
شــعورا باألناقــة واملنظــر األخــاذ. ويُظهر هيكل 
مظهــر  يبــرز  أفقيــا  انســيابيا  شــكال  الســيارة  
فيمــا  للســيارة،  واملنخفــض  العريــض  اجلانــب 
توفــر الســيارة ذاتهــا أيضــا الهــدوء الــذي يــروق 
للعمــالء املتميــزون . وفي املقابل تهدف ســيارة 
إلــى أن  نــوع ســيدان  »مــازدا3« اجلديــدة مــن 
انفعاليــة،  أكثــر  وأيضــا  رياضيــة،  أكثــر  تكــون 
حيــث تتيح جوانــب هيكل قوية جدا، ودعامات 
“ســي” التــي تلغــي خطــوط اجلســم التقليديــة، 
وتطبيــق انعكاســات متغيرة باســتمرار. كما أن 
موديل  الســيارة »الهاتشــباك« مــزود في أعاله 
الســرعة، لكنــه  يــدل علــى  بخــط ســقف قــوي 

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

فــي ســيارات »مــازدا«  التصميــم  يســتمر روح 
فــي الظهــور فــي اجلــزء الداخلــي من ســياراتها 
التــي  القيــادة«  »قمــرة  بيئــة  وكــذا  اجلديــدة، 
تســاعد الســائقني علــى خــوض جتربــة ممتــازة 
مالئمــة، ونظــام اتصــال أثنــاء قيادة »مــازدا3« 
اجلديدة. وشهدت السيارة اجلديدة أيضا إعادة 
تصميم مسند ذراع الكونسول الوسطي مبقبض 
التحويل، جنبا إلى جنب مع نظام حتكم جديد 
ومسند ذراع مت حتريكهما إلى األمام، فيما مت 
تغيير حامل املشــروبات املســتخدم في الســيارة 
إلــى مقدمــة الســيارة. وهــذا التصميــم اجلديــد 
إتاحــة شــعور طبيعــي ألي ســائق.  إلــى  يهــدف 
وتعد »مازدا3« اجلديدة هي أول سيارة تُزود 
بشاشــة معلومــات وترفيــه مقــاس 8.8 بوصــة، 
كونيكــت”  دي  زاد  إم  بتقنيــة”  تعمــل  والتــي 
اجلديدة، وتتاح تلك الشاشة في كافة املوديالت، 
وهو ما ينطبق أيضا على نظام الصوت اجلديد 
8 ســماعات، وثالثــي االجتــاه، وتصميــم جديــد 
حتكــم  مفاتيــح  علــى  حتتــوي  القيــادة  لعجلــة 
مضيئــة، ومفاتيــح حتويــل، ومصابيــح »ليــد« 
أماميــة وأخــرى خلفية، وهاتــف مزود بتقنية 
»بلوتــوث«، واإلقران الصوتي، والدخول بدون 
مفتــاح عــن بُعــد، وفرامــل انتظــار إليكترونيــة، 
وكاميــرا  للركبــة،  جديــدة  هوائيــة  ووســائد 
 ،  USB صــوت  ومدخلــني  اخللفيــة،  للرؤيــة 
مــن بــني قائمــة طويلــة مــن املميزات القياســية 
األخــرى. كمــا تتيــح ســيارة “مــازدا3” اجلديدة 
خيــاري لون داخليــني جديدين. األول هو اللون 
الداخلــي اجلديــد “جريــج” والــذي ميــزج بــني 
درجــات اللــون الرماديــة الفاحتــة، مــع درجــة 
اللون “البيج” الفاحتة، ما يضفي إحساسا رائعا 
باحليويــة والدفء والتطــور. وتتفرد “مازدا3”  
اجلديــدة الهاتشــباك، باللــون  الداخلــي اجلديــد 
األحمــر للجلــد، كمــا أنهــا تتيــح مظهــرا حيويــا 
يســاعد بــدوره على زيادة اإلحســاس بالتصميم 

اخلارجي.
-التركيــز علــى العنصــر البشــري: التأكيــد علــى 

معايير السالم
تتضمنهــا  التــي  الســالمة  خصائــص  تشــتمل 
بـــ  اخلاصــة  ســينس”  “أي-أكتيــف  منظومــة 
“درايفــر  التجاريــة  العالمــة  علــى  “مــازدا” 
أتينشــن أليــرت” اجلديــدة ) أو “جهــاز تنبيــه 
الســائق(، والــذي يقــوم بإظهــار حتذيــر وصوت 
فــور اكتشــافه أيــة مظاهــر تعــب علــى الســائق، 
أو انخفــاض فــي درجــة االنتبــاه واليقظــة، كمــا 

تتضمــن املنظومــة أيضا تقنيات “دعم الفرامل 
الذكيــة”  املدينــة  فرامــل  و”دعــم  الذكيــة” 
مــن  و”التحذيــر  العميــاء”  املنطقــة  و”رصــد 
مغادرة املسار، مع نظام املساعدة على احلفاظ 
األشــعة  فــي  و”التحكــم  الســيارة”  علــى مســار 
العالية” و”التحكم في سرعة الرادار في مازدا 

مع وظيفة “التوقف واالنطالق”.
مازدا: مواصلة التفرد

نظــام  عبــر  املمتــازة  “مــازدا3”  حزمــة  تبــرز 
الصــوت الرائــع املــزود بـــ12 ســماعة، مــع جهــاز 
توليــف صــوت إلتاحــة صــوت أكثــر قــوة وأعلى 
جودة. وتشــتمل التحديثــات األخرى على نظام 
مــادة  مــن  املصنوعــة  الســماعة  علــى  الصــوت، 
يأخــذ  الــذي  االستشــعار  وجهــاز  األلومنيــوم، 
بقــدر  الســائق  ويشــعر  القــرش.  زعنفــة  شــكل 
كبيــر جــدا مــن الراحة فــي مقعده الــذي ميكن 
ونظــام  وضعيــات،   8 فــي  “كهربيــا”  تعديلــه 
ذاكــرة ثنائــي املوضــع للســائق ، كما يُتاح للســائق 
أيضــا مقاعــد أمامية مدفئــة، ناهيك أيضا عن 
مرايــا أبــواب جديــدة ملوضــع الذاكــرة. وتشــتمل 
حزمة “مازدا3 برمييوم”، للســيارة “مازدا3” 
الســيدان علــى ناقــل حركــة شــبه تلقائــي )علبــة 
تروس شــبه أوتوماتيكية(، فيما تتيح »مازدا3 
برمييــوم« للســيارة »مــازدا3« الهاتشــباك على 
دفــة قيــادة مقــاس 18 بوصــة، ومصنوعــة من 
ماديــة األلومنيــوم، وناقــل حركــة شــبه تلقائــي 
)علبــة تروس شــبه أوتوماتيكية( عند تزويدها 
الســرعة  سداســي  أوتوماتيكــي  ســرعة  بناقــل 
ومزود هو اآلخر بتقنية  وموديالت »مازدا3« 
اجلديدة مزودة مبحرك سعة 0.2 لترا، بتقنية 
»ســكاي أكتيف-جــي«  واملعــدة لتوليــد أقصــى 
طاقــة تصل إلــى 152.8 حصان، بعزم دوران 6 
آالف دورة فــي الدقيقــة، و 200 نيوتــن متــر، 

عند عزم دوران 4 آالف دورة في الدقيقة.
التــي  الديناميكيــة  اخلصائــص  وبجانــب 
أدخلــت على كافة موديــالت »مازدا3«، وكذا 
تقنيــة G-Vectoring Control Plus  الــذي 
سيحّســن توزيــع عزم الدوران علــى كل عجلة 
على حدة، ثمة حتســينات أخرى مثل املقاعد 
املعاد تصميمها، وهيكل اجلسم املعاد ضبطه، 
وكــذا نظــام تعليــق جديــد، ونظــام يعمــل على 
والتــي  الطــرق،  علــى  االهتــزازات  امتصــاص 
تســاعد جميعهــا علــى خــوض جتربــة قيــادة 

ممتعة، من قبل السائق.

السيارات الوطنية حتصد مبيعات غير مسبوقة
بعد طرحها طراز مـازدا 4 في السوق

مت تدشينها في الدوحة فيستيفال سيتي بحضور عشاق وعمالء مازدا ...
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Dمركبة ماكسس ٩٠
سيـــارة االمـــان والسالمـــة املطلقـــة

أوتو كالس للسيارات الوكيل احلصري ...

طرحــت أوتــو كالس للســيارات، الوكيــل العــام املعتمــد للعالمــة التجاريــة ماكســس فــي قطــر، 
مركبــة الدفــع الرباعــي اجلديــدة ماكســس D90 التــي تتبنى مفهومــاً جديداً كلياً وتعــّد منوذجاً 
مثاليــاً لالبتــكار في صناعة الســيارات الصينيــة احلديثة. وقد حصلت هذه املركبة مؤخراً على 
تصنيــف خمــس جنــوم فــي مجــال األمان والســالمة مــن “برنامج تقييــم الســيارات اجلديدة” 

ANCAP الذي يقيم ويصنف السيارات اجلديدة في مجال السالمة.
األمان والسالمة

حققت ماكســس D90 تصنيفاً متفوقاً من فئة اخلمس جنوم في مجال الســالمة من برنامج 
تقييــم الســيارات اجلديــدة ANCAP لتؤكــد بذلــك علــى ريادتها كواحــدة من الســيارات األكثر 
سالمة وأماناً في فئة مركبات الدفع الرباعي في العالم. وقد حققت املركبة عالمات متفوقة 
فــي كل أقســام االختبــار حيــث يظهــر تقرير برنامــج ANCAP املعدالت العاليــة للمركبة بدءاً 
من أكياس الهواء املتعددة املوجودة في املقدمة وعلى اجلانبني بهدف حماية السائق والركاب 
وصوالً إلى مختلف التفاصيل املتعلقة بهذا اجلانب. وقد سجلت املركبة معدل 14,5 من أصل 
16 عالمــة فــي اختبار ســالمة اجلهة األمامية للســائق والركاب وتضم الــرأس والعنق والصدر 
والساق العلوية والسفلية. وفي مجال التأثير على اجلوانب حققت املركبة 16 عالمة من أصل 
16، بعد أن تفوقت في االختبار اخلاص ويشــمل اصطدام ســيارة صغيرة بباب الســائق. وفي 
اختبــار اجلوانــب الــذي يفحــص أكيــاس الهــواء علــى اجلهتــني، ســجلت املركبة أعلــى معدل في 
حمايــة الــرأس. فــي اختبــار احلمايــة مــن اإلصابات، أظهرت ماكســس D90 قــدرات عالية في 
تأمني السالمة مبعدل “جيد” وهو اعلى تقييم في هذا االختبار. أما في اختبار حماية املشاة، 
سجلت املركبة 27,37 نقطة من أصل 36 نقطة مبعدل “مقبول”. وقد وفرت غطاء املؤخرة 
حماية كاملة بدرجة “جيد” حلماية رأس املشاة. أما احلماية ملنطقة احلوض، فسجلت أيضاً 

درجة “جيد” وكذلك نتائج اختبارات حماية إصابة األرجل.
مفهوم جديد في صناعة السيارات

وتأتي مركبة الدفع الرباعي اجلديدة D90  من ماكسس، وهي واحدة من العالمات التجارية 
لشركة صناعة السيارات الصينية العمالقة “سايك موتور”، لتكون أول مركبة ذكية مصممة 
وفــق طلــب اجلمهــور. وتعــد هــذه املركبــة مثاليــة فــي فئــة مركبــات الدفــع الرباعــي الصغيرة 
واملتوســطة احلجــم وجتمــع توجهــات ورغبــات املســتهلكني واملصممــني واملهندســني علــى حــّد 
ســواء. تعتبــر مركبــة الدفع الرباعي ماكســس D90 من املركبات الرائــدة واملميزة التي تقدمها 
شــركة ســايك ماكســس حيــث تعكــس مــن خاللهــا رغبــات األفــراد وطلباتهــم مــن الشــركات 
املصنعة. وتســاهم الشــركة في تغيير املنحى الســائد في تصنيع الســيارات حيث تقدم الشركات 
منتجاتها إلى اجلمهور وتسوقها وفق قاعدة عملها اخلاصة، وتتبنى مفهوم إشراك اجلمهور 
في حتديد التصميم وعملية التصنيع ليكونوا شركاء في املركبة من البداية. خالل عملية إنتاج 
املركبة ماكســس D90، شــارك أكثر من 1000 مســتخدم في اســتطالع بينما شــارك أكثر من 

300,000 مستخدم في عملية جتربة محاكاة القياد.




