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جبـــال  ســـكان  يـــا  الكـــون:  لغـــات  بـــكل  قالهـــا 
»كوركوفـــادو«،: أنـــا »جـــو«، اللبنانـــي، ُســـرقت 
نقـــودي واللـــص مـــازال موجـــوًدا بيننـــا، وإذا لـــم 
يُرجع ما ســـرقه ســـأفضُحه، مرت ســـاعة وبدأت 
أعـــداد زوار متثال»كريســـتو ريدينتـــور« العمـــاق 
»كوركوفـــادو«  جبـــل  علـــى  مـــن  النـــزول  فـــي 
ــياحية  ــدة السـ ــات املرشـ ــة كلمـ ــع نهايـ ــًدا مـ وحتديـ
»بيزيـــرا«، أصغـــر أحفـــاد إســـماعيل دي ســـيلفا 
املرشـــدة  حكـــت  الســـامبا-  راقصـــة  -مكتشـــف 
القـــرن  فـــي  املســـيح  متثـــال  وبنـــاء  تاريـــخ  عـــن 
ــى  ــاق البرتغاليـــني علـ ــن إطـ ــر، وعـ ــادس عشـ السـ
املـــكان اســـم »تلـــة الغوايـــة«، وفـــي 1924 أعيـــدت 
ســـنام  تعنـــي:  والتـــي  »كوركوفـــادو«،  تســـميتها 
ســـألت  الفنـــدق  إلـــى  الطريـــق  وفـــي  اجلمـــل، 
اللـــص  تعـــرف  هـــل  اللبنانـــي  »جـــو«  املرشـــدة 
وقـــال:  شـــفتيه  ومـــط  رأســـه  جـــو  هـــز  فعـــًا؟ 
كانـــت حركـــة أكشـــن عربـــي ولـــم تفلـــح، ابتســـمت 
املرشـــدة وقالـــت: يـــا »جـــو«، أنـــت فـــي أمريـــكا 
الاتينيـــة املـــادة اخلـــام للمافيـــا العامليـــة، ثـــم ربتـــت 
ــا مـــن ســـرقت  ــون أنـ ــد أكـ ــه وقالـــت: قـ علـــى كتفـ
نقـــودك!. يـــا »جـــو« ال تأمـــن ليـــدك اليمنـــى علـــى 
احلضـــور  انبهـــر  اليســـرى،  يـــدك  فـــي  ســـاعتك 
بكلمـــات املرشـــدة احلكيمـــة ومبجـــرد وصولهـــم 
الوحيـــد  ليـــس  أن »جـــو«  اكتشـــفوا  الفنـــدق  إلـــى 
الـــذي ســـرقت نقـــوده، أســـرعوا إلـــى االســـتقبال 
بالواقعـــة،  ليخبروهـــا  املرشـــدة  عـــن  للبحـــث 
فكانـــت الصاعقـــة! أخبرهـــم مديـــر الفنـــدق أنهـــم 
لـــم يرســـلوا مرشـــدة مـــع الوفـــد الســـياحي، ثـــم 
إن إســـماعيل دا ســـيلفا ليـــس عنـــده أحفـــاد مـــن 

البنـــات، حـــدث هـــذا أثنـــاء رحلـــة الوفـــد اإلعامـــي 
فـــي 2013 إلـــى البرازيـــل، حلضـــور حفـــل إطـــاق 
حيـــث  »بولـــي«،  لألســـطورة  األخيـــرة  النســـخة 
ــيارة  ــا يقـــارب مليونـــي سـ باعـــت فولكســـفاجن مـ
الســـيارة  مـــع  بالطبـــع  فقـــط،  البرازيـــل  فـــي 
اخلنفســـاء الشـــهيرة التـــي يعتبرهـــا البرازيليـــون 
ماركـــة وطنيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن تصميـــم 
ســـيارة بولـــي يعـــود إلـــى الهولنـــدي »بـــني بـــون«، 
ال تتعجـــب ممـــا يحـــدث فـــي البرازيـــل، فالســـامبا 
ليســـت برازيليـــة بـــل جذورهـــا إفريقيـــة، تعـــزف 
كإيقـــاع دينـــي، انتقلـــت مـــع عبيـــد أفريقيـــا إلـــى 
»ريـــو دي جانيـــرو« حيـــث كان يجبـــر العبيـــد علـــى 
حفـــر فـــي الصخـــور، ومـــن العجائـــب أن أكثـــر 
مـــن 10 مايـــني برازيلـــي مـــن أصـــول لبنانيـــة، 
حضـــروا بدعـــوة مـــن إمبراطـــور البرازيـــل دوم 
بـــادرو 1871 أثنـــاء زيارتـــه إلـــى لبنـــان، هربـــوا 
مـــن الوضـــع االقتصـــادي املتـــأزم واحلـــروب فـــي 
املنطقـــة وأعتقـــد أن الهجـــرة لـــم تتوقـــف حتـــى 

هـــذه الدقيقـــة. 
البرازيـــل 1925،  الســـيارات فـــي  بـــدأت صناعـــة 
شـــيفروليه  ســـيارات  وإنتـــاج  جتميـــع  مبصنـــع 
األمريكيـــة، ومـــن بعدهـــا أقامـــت تويوتـــا مصنـــع 
ــاج  ــم اإلنتـ ــل حجـ ــد كـــروزر 1958، وصـ ــاج النـ إنتـ
الســـنوي فـــي البرازيـــل 3 مايـــني مركبـــة، ويعمـــل 
الســـيارات  مصانـــع  فـــي  اللبنانيـــني  مـــن  الكثيـــر 
الصناعـــة  أحتـــرف  مـــن  ومنهـــم  البرازيليـــة 
ووصـــل إلـــى الرئاســـة ومـــع هـــذا ال يوجـــد فـــي 
بـــدون  هوائيـــة«،  »دراجـــات  مصنـــع  لبنـــان 

أعلـــم. واهلل  هـــذا  محـــركات.. 

لبناني من البرازيل!

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

د. حقبــروار: الفــردان مــن اهــم وكــالئنا
ونعمـل سويا ألثـراء قطـر بأحدث الطرازات
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الراية اوتو حتاور املدير اإلداري في مجموعة BMW الشرق األوسط ...
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عصام البشير:
حققنا معدل كفاءة أداء 97 ٪ سنواصل 

تزويد عمالئنا بنفس اجلودة و االداء العالي

والتجارة  للسيارات  العطية  شركة  فازت 
في  كيا  لسيارات  الوحيد  املوزع   ،  )AMTC(
قطع  موزع  “أفضل  بجائزة  مؤخراً  قطر 
غيار لعام 2019” في منطقة الشرق األوسط 
كموزع  املتميز  أدائها  عن  إفريقيا  وشمال 
عقد  الذي  املؤمتر  في  Kiaوذلك  غيار   قطع 
في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2019 في 

جورجيا.
الوكاء  بني  الشرف  لهذا   AMTC اختيار  مت 
األوسط  الشرق  منطقة  في  دولة   33 من 
التي  اجلائزة  بهذه  للفوز  إفريقيا  وشمال 
قطع  قسم  جوانب  جميع  االعتبار  في  تأخذ 
الغيار مثل خدمة العماء ومعايير املستودعات 

البيع  عدادات  في  املعروضة  واملعلومات 
وغير  بالعميل  االحتفاظ  ومعدل  بالتجزئة 

ذلك الكثير .
موزع  »أفضل  جائزة  العطية  شركة  ُمنحت 
في  األفضل  لكونها   »2019 لعام  غيار  قطع 
العالم بعد كوريا اجلنوبية وتعتبر إجناًزا رائًعا. 
للمنافسة على اجلائزة،  الشركة  تتأهل  ولكي 
التميز في جميع جوانب  املوزعني  على  يتعني 
قسم ما بعد البيع مبا في ذلك عوامل مثل منو 
لقطع  السوق  في  بالريادة  واالحتفاظ  السوق 

غيار كيا األصلية.
االحتفال  هامش  على  له  تصريح  وفي 
البشير  عصام  السيد  قال  اجلائزة  بهذه 

شركة  في  العاء  وعاقات  التسويق  مدير 
باالحتفال  للغاية  فخورون  العطية”نحن 
 ”2019 لعام  غيار  موزع قطع  أفضل  بجائزة 
جاء  الذي  الغيار  قطع  وقسم  موتورز  كيا  مع 
االجناز  هذا  ونضيف  املتواصل  الشاق  بالعمل 
التي  الطويلة  االجنازات  قائمة  إلى  اجلديد 
للسيارات.  العطية  عليها  حصلت  أن  سبق 
كفاءة  ، حققنا معدل  التفاني  هذا  من خال 
التنظيم  جيدة  غيار  قطع  وشبكة   ٪  97 أداء 
ومثيرة لإلعجاب مع أفضل توافر قطع غيار 
نواصل  أن  نأمل  األوسط.  الشرق  منطقة  في 
تزويد عمائنا بنفس مستوى اخلدمة والرضا 

الذي ساعدنا في الفوز بهذه اجلائزة.

العطية للسيارات تفوز بجائزة أفضل موزع لقطع الغيار لعام 2019

ناصر بن خالد للسيارات تواصل دعمها ملنتدى 
سيدات الدوحة من خالل )هي مرسيدس(

واصلت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل العام املعتمد ملرسيدسبنز 
التوالي.  على  الثالث  للعام  الدوحة  سيدات  ملنتدى  دعمها  قطر،  في 
الرائدة »هي مرسيدس«  الشركة رعايتها من خال منصتها  وقدمت 
فندق  في  املنتدى  أقيم  وقد  للحدث.  االستراتيجي  الشريك  لتكون 
ويسنت الدوحة في 29 سبتمبر 2019. وفي هذا اإلطار صرح املهندس 
شركات  مجموعة  في  السيارات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الفقي،  إيهاب 
ومرسيدس  للسيارات  خالد  بن  ناصر  شركة  »تولي  خالد:  بن  ناصر 
املجتمعات من خال مبادرات تعزز مبدأ  إثراء  كبيراً على  بنز تركيزاً 
املساواة في العمل. وللعام الثالث على التوالي، نقدم الدعم لهذا املنتدى 
الذي يركز على النساء ودورهن في املجتمع ونشيد بالنتائج املهمة الذي 
بأن  تشرفنا  مرسيدس«،  »هي  الرائدة  منصتنا  خال  ومن  حققه. 
من  مزيد  لتحقيق  النساء  وميّكن  يلهم  الذي  املنتدى  من  جزءاً  نكون 
مرسيدس«  »هي  القطاعات«.  مختلف  في  عملهن  في  والنجاح  النمو 
وخلق  النساء  ومتكني  إللهام  ومكرسة  بنز  مرسيدس  أطلقتها  منصة 
دائرة ملهمة  إنها  أفضل قدراتهن.  إطاق  بينهن بهدف  فيما  التواصل 

والتعلم  اخلبرات  ومشاركة  واآلراء  األفكار  تبادل  للنساء  تتيح  ومنصة 
من بعضهن البعض، كما تعد مقراً إلطاق احلوارات وعرض املفاهيم 
اجلديدة ودعم طموحات السيدات. منتدى سيدات الدوحة فعالية متتد 
ومناظرات  عمل  وورش  حوارية  جلسات  وتضم  واحد  يوم  مدار  على 
أكبر  تأثير  النساء وحتقيق  بهدف متكني  للمتحدثات  رئيسية  وكلمات 
املتحدثات  من  مجموعة  العام  هذا  في  شارك  وقد  املجتمع.  في  لهن 
اللواتي عرضن خاصة جتارببهن وآرائهن ومناذج عن حياتهن العملية 
املسيرة  تطوير  منها  مهمة  وقضايا  مواضيع  املنتدى  وعالج  واملهنية. 
العمل وجناح  املرأة في  تواجهها  التي  التحديات  القيادة، وأهم  املهنية، 
جناحها  للسيارات  خالد  بن  ناصر  تبني  األوسط.  الشرق  في  السيدات 
مرتكزة على عاقات قوية ومستدامة مع عمائها القيمني من خال 
املنتجات واخليارات. وقد أصبح اسم  تزويدهم مبجموعة واسعة من 
الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من اجلودة في 
اخلدمة والريادة في السوق. وتعمل الشركة دائماً على حتقيق تطلعات 

ورغبات العماء وتقدمي أداء يفوق توقعاتهم.

شريك االستراتيجي للعام الثالث على التوالي ...
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عن  النقاب  الوطنية  السيارات  شركة  كشفت 
 2020 طرازات  من  اجلديدة  اطروحاتها 
الدفع  وسيارات  الفاخرة  السيدان  اجلديدة 
وعماء  عشاق  ينتظرها  خطوة  في  الرباعي 
السيارات  السوق  في  اليابانية  مازدا  عامة 
اليابانية  مازدا  عامة  تعد  و  هذا  القطري 
كونها  السيارات  مصنعي  كبار  من  واحدة 
طرحت  عام  مائة  من  ألكثر  خبرات  متتلك 
رضى  على  استحوذت  طرازات  خالها  من 
من  قدمته  ملا  نظراً  السيارات  عالم  عشاق 
عبر  الوجود  حيز  إلى  خرجت  ابتكارات 
مبدعني  قبل  من  والسرعة،  احلركة  مفهوم 
أشهر  من  حصرية  واختراعات  التصميم  في 

املهندسني املتحمسني. 
ملساتها  وضعت  التي  االجيال  تعاقب  ومع 
السيارات كا على حدى حتى  على قمة عالم 
اجلديد  اجليل  عبر  حتديث  اخر  الي  وصلنا 
الدفع  وسيارات  »سيدان«  مازدا  سيارات  من 
السوق  اثرت  والتي  في«  يو  »إس  الرباعي 
القطري بها الشركة الوطنية للسيارات، الوكيل 
احلصري لسيارات مازدا في دولة قطر، من 
احلديثة  العرض  صالة  في  طرحها  خال 
استقبال  سيتم  النصر،  منطقة  في  الكائنة 
عشاق السيارات املتميزة من خال فريق مازدا 
في قطر، حيث يكمن للعماء مشاركة اإلثارة 

ومتعة جتربة القيادة لطرازات مازدا.
إظهار  إكس-5«:  »سي  اجلديدة  مازدا  سيارة 

أبعاد جديدة للقيادة
أعلنت السيارات الوطنية مؤخرا عن أن سيارة 
مازدا »سي إكس-5« اجلديدة مطروحة اآلن 
للبيع في دولة قطر، لتحقق بذلك حلم شركة 
بني  متزج  رباعي  دفع  سيارات  بتوفير  مازدا 
عامة  ومازدا  الراكب.  وراحة  القيادة  متعة 
تأسيس عاقة  أجل  تعمل من  جتارية فريدة 
قوية مع العماء، ولكي تصبح جزء أساسيا من 
حياتهم. ولتحقيق ذلك تعمل مازدا من أجل 
ما  والسائق،  السيارة  بني  الصلة  شعور  تعزيز 
اإلنسان  تتمركز حول  إلى صنع سيارات  يقود 

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

كباعث  كودو  تصميم  تعريف  إعادة  متت 
التعبير  تعزيز  خال  من  السيارة   الي  للحياة 
املتطورة.  مازدا  لهوية  والواسع  املنخفض 
ككلمة  الصافية  املتانة  على  مازدا  استقرت 
رئيسية وحتّدت نفسها للنهوض مبفهوم كودو 
احلروف  من  مستوحى  جديد.  مستوى  إلى 
التقليدية، واصلت مازدا تقدمي احلد  اليابانية 
األدنى من اجلماليات وهو مفهوم يعني كونها 
األساسية.  غير  العناصر  جميع  من  خلوا  أكثر 
اجلريء  اخلارجي  املظهر  هي  والنتيجة 
الركاب  جميع  متنح  التي  والداخلي  واملتميز  

شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنية  كلًيا  اجلديدة   5-CX سيارة  تتبنى 
وهي  السيارات،  في  للتحكم   G-Vectoring
SKYACTIV- اكتيف  سكاي  تقنيات  أولي 
صقل  مت  وقد   ،VEHICLE DYNAMICS
البشرية  الطبيعة  مع  متاشيا  القيادة  أداء 
يتوافق  الذي  الديناميكي  السلوك  وحتقيق 
احلد  مع  مريحة  وقيادة  السائق  توقعات  مع 
جميع  بني  اجلذع  علي  التأثير  من  األدنى 
هدوًءا  أكثر  بأنها  املقصورة  تتميز  الركاب. 
مما يسمح مبحادثة أكثر راحة وتوفر املقاعد 
وسهولة  الراحة  من  أعلى  مستويات  اخللفية 
كليا  اجلديدة   CX5 سيارة  تأتي  االستخدام. 
مزوًده مبحرك SKYACTIV-G 2.5  والذي 
حركة  ناقل  مع  مباشرة.  بالبنزين  يعمل 
ذو   SKYACTIV-DRIVE أوتوماتيكي 
تسارعا  توفر  احملركات  هذه  سرعات.  ست 

دورة   5.700 187حصان  الطاقة  لتوليد  قويا 
في الدقيقة وعزم دوران 250 نانومتر 5000 

دورة في الدقيقة.
أعلى  مازدا حتقق  االستباقية سلسلة  السامة 

درجات السامة
إلى جانب مجموعة كبيرة من املزايا القياسية  
متعددة  الرياضية  مازدا  سيارات  توفر 
السامة  املزيد من تقنيات  االغراض وسيدان 

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

بواقي  مازدا   طرازات  معظم  جتهيز  مت  كما 
ومصابيح  األمامي  التصادم  ملنع  اختياري 
قبل معهد  اختبارها من  أمامية محددة  مت 
السريعة  الطرقات  على  للسامة  التأمني 
تصنيفها  ومت  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
بكونها علي اعلي درجات السامة و مازدا هي 
املصنعة  الشركات  من  الوحيد  الكامل  اخلط 
لسيارات الركاب القادرة على تقدمي مثل هذه 

اخلدمات في السنوات األخيرة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظام 

املدعم للثقة  
بجعل  يتزعزع  ال  الذي  مازدا  التزام  إن 
واضحا  واإلثارة  بالسعادة  توحي  السيارات 
نظام  من  املستمدة  القيادة  ديناميكيات  في 
مجال  في  ثقة  األكثر    I-ACTIV AWD
التكنولوجيا واألداء للسيارات الرياضية متعددة 
 I-ACTIV نظام  يأتي  املعاصرة.  االغراض 
تأخذ  والتي  مستشعراته  خال  من    AWD
التوجيه   زاوية  مثل  عوامل  االعتبار  بعني 
ومدخات اخلانق وتدوير العجات مع درجة 
صورة  لرسم  املساحات  واستخدام  احلرارة 
واضحة عن الظروف اخلارجية. ميكن لنظام 
الطاقة  مخرج  ضبط    I-ACTIV AWD

باستخدام  الثانية   في  مرة   200 من  أكثر 
عليه  تبدو  مبا  للتنبؤ   ، مختلًفا  متغيًرا   27

ظروف الطريق.
وقم  لعائلتك   عليها  احصل   CX9 مازدا  

بقيادتها بنفسك
 9-CX مازدا  اجلديدة  التجارية  العامة 
واملظهر  الرقي  من  مثالي  مزيج  هي 
متعددة  الرياضية  للسيارات  للعائلة  املائم 
تتميز  مازدا  سيارة  أول  إنها  االغراض. 
 .2.5T  SKYACTIV-G بنزين  مبحرك 
رائداً  أداًء  التوربيني  الشحن  محرك  يقدم 
في فئته مع كفاءة عالية .لم يسبق أن شعرنا 
متعددة  الرياضية  السيارات  في  باإلثارة 
نظام  يعمل  مقاعد.  السبعة  ذات  االغراض 
على  املبتكر   Dynamic Pressure Turbo
وفًقا  الهواء  وتدفق  الدفع  ضغط  تعديل 
املشكات  على  للتغلب  احملرك  لسرعة 

التقليدية مثل التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

رياضية  سيارة  السائق.  سيارة  هي    6 مازدا 
القيادة  قمرة  في  شيء  كل  مع  شخصية 
املخصصة ملساعدتك على االستمتاع بالقيادة 
تستمتع  بكونك  املباشر  الشعور  خال  من 
من  فريدة   6 مازدا  سيارة  السيارة.  داخل 
دقيق   وحتكم  عاطفي  تصميم  ذات  نوعها 
بجسم  تأتي   6 مازدا  متميزة   وجاذبية 
جذاب يوضع على هيكل معالج حاد ويحيط 
تشترك  الداخل  من  فاخر.   داخلي  بتصميم 
التقسيمات األساسية عالية اجلودة في نفس 
لتًرا   2.5 سعة  األسطوانات  رباعي  احملرك 
والصف  للداخل  بالنسبة  حصانًا.   184 بقوة 
األسطوانات  رباعي  محرك  فإن  األساسي  
سعة 2 لتر 154 حصان هو خيار متاح. يتوفر 
ناقل احلركة األوتوماتيكي ذو الست سرعات 
نظام  مثل  النشطة  السامة  ميزات  وأحدث 
تثبيت السرعة التكيفي والفرملة التلقائية في 
حاالت الطوارئ في اإلصدارات عالية اجلودة.

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.

اثرت الســوق القطـــري بأفضـــل الطـــرازات ...

السيارات الوطنية تكشف النقاب
عن موديالت2020 السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي
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فــي  الســيارات  احــد خبــراء عالــم  مــع  العــدد  حــوار 
حميــد  الدكتــور  وهــو  االوســط  الشــرق  منطقــة 
 BMW مجموعــة  فــي  اإلداري  املديــر  حقبــروار 
الشــرق األوســط  أثناء حضوره حفل تدشني أقامته 
شــركة الفردان للســيارات الوكيــل احلصري لعامة 
BMW ألفخــم صالــة عــرض ســيارات BMW فــي 
منطقة الشرق االوسط والعالم ، هذا ويعد الفردان 
للســيارات احد اعمدة ســوق الســيارات القطري منذ 
ثقــة كبيــرة مــن  اكتســب  تأسســت 1996 حيــث  ان 
عمــاء وعشــاق عالــم الســيارات نظــراً ملــا لديــه مــن 
خبــرات واطروحــات اثرت الســوق القطري بأفضل 

الطرازات وأحدث التكنولوجيا والتقنيات.
د. حميــد ما هــو انطباعك بالتغييــرات اجلديدة في 

صالة عرض سيارات BMW؟
تعتبر هذه الصالة واحدة من أفخم صاالت عرض 
سيارات BMW في العالم، ويسعدنا للغاية أن نعلن 
لعمائنا عن افتتاح ثاني صالة عرض يتم جتديدها 
 BMW في قطر وذلك في إطار تعزيز استراتيجية
املســتقبلية للمبيعــات. وتهــدف هــذه االســتراتيجية 
التــي يتــم تنفيذهــا فــي كافة أنحــاء العالــم إلى دعم 
الوكاء الرسميني في توفير جتربة متميزة جلميع 
عمــاء BMW فــي مختلــف دول العالــم. وتتميــز 
صالــة العــرض اجلديــدة بقدرتها على اســتيعاب 30 
ســيارة لتوفــر للعماء فرصة االطــاع على مختلف 

طرازات BMW الرائعة.
ميــزات صالــة  أبــرز  هــي  مــا  نظــرك  وجهــة  مــن 

العرض اجلديدة ومن أين تستوحي تصميمها؟
يأتــي افتتــاح هــذا املعــرض اجلديــد فــي إطــار تنفيــذ 
اســتراتيجيتنا املســتقبلية للمبيعــات لتوحيد تصميم 
لتجســد  العــرض  صــاالت  فــي  العمــاء  جتربــة 
تصميمها الداخلي قيم عامتنا التجارية التي تتمثل 

في الفخامة واملظهر الرياضي واألداء القوي.
 10 مــن  أكثــر  بتجديــد   BMW شــركة  وقامــت 
صــاالت عــرض فــي منطقة الشــرق األوســط خال 
 Product( العامــني املاضيــني. كمــا أطلقــت مفهــوم
Geniuses( وهــو عبــارة عــن فريــق متخصص من 
اخلبــراء القادرين علــى إطاعكم على أدق تفاصيل 
الطــرازات مــن الداخل إلــى اخلارج، ويتــم تدريبهم 
لتقــدمي جتربة عالية اجلودة للعماء ومســاعدتهم 
 BMW باإلجابة عن كافة اجلوانب املتعلقة بسيارات
قبل وأثناء وبعد الشراء. كما سيستمتع العماء أيضاً 
بتجربــة محّســنة بفضل برنامج BMW املســتقبلية 
 ،BMW للمبيعــات املتطور واملتكامل من مجموعة
والــذي ســنواصل إطاقــه فــي جميــع أنحــاء املنطقة 
بهــدف االرتقــاء بجماليــة صــاالت العــرض ومراكز 
زيارتهــم.  خــال  العمــاء  خدمــة  ومســتوى  البيــع 
ونحــرص علــى التعــاون مــع وكائنــا الرســميني في 
مختلف أنحاء العالم لنوفر للعماء أفضل مستويات 
اخلدمة ألن العماء يتوقعون احلصول على جتربة 
ممتــازة خــال حصولهــم على ســيارات مميزة من 

هذه العامة التجارية املرموقة.
ماهي أبرز الســيارات اجلديدة التي أطلقتها شــركة 

BMW اليوم في السوق ألول مرة؟
أطلقــت شــركة BMW اثنتــني من أفضل ســياراتها 
اجلديــدة في مجموعتهــا الرائعة واملتنوعة، مبا في 

ذلك سيارة 
األبــواب  ذات   )Series Gran Coupe  8  BMW(

األربعــة والتــي تعتبر أحدث ســيارات الكوبيه ضمن 
سلسلة 

)Series Coupe 8 BMW( وتشــكل إضافــة بــارزة 
إلــى فئــة الســيارات الفاخــرة، وقــد مت تطويــر هــذه 
الســيارة الرياضيــة بالكامــل لتضــم أحــدث امليــزات 

والتقنيات احلديثة. 
 )Series Gran Coupe 8 BMW( وجتمــع ســيارة

اجلديــدة بــني األداء املتميــز والقيــادة الديناميكيــة 
والتصميــم الفريــد واملظهــر الفاخر. وتأتــي بقاعدة 
عجات أوســع من طراز الكوبيه الســابق، ما ساهم 
بزيــادة املســاحة املتاحــة ألقــدام الــركاب فــي املقعــد 
اخللفــي. كمــا أن الزيــادة فــي املســاحة فــوق الــرأس 
 Series Gran 8 BMW( داخــل مقصــورة ســيارة
Coupe( أكبر باملقارنة مع السيارات ثنائية األبواب 

املقاعــد  علــى  اجللــوس  راحــة  مبســتويات  لارتقــاء 
خال السفر بشكل كبير.

رياضــي مماثــل  بتصميــم  اخللفيــة  املقاعــد  وتأتــي 
ملقاعد السائق والراكب األمامي، وتوفر للركاب في 
القســم اخللفــي مــن املقصــورة دعمــاً جانبيــاً ممتازاً 
ومســاند للــرأس تتيــح لهم الشــعور بتجربة رياضية 
حقيقيــة. ويشــير الرقــم 8 فــي اســم هــذه الســيارة 
الفاخــرة  الرياضيــة  الســيارات  فئــة  إلــى  اجلديــدة 
 )Series Coupe  8  BMW و)1989   )Z8( مثــل 

.)BMW i8(و
 )Series Gran Coupe 8 BMW( وجتســد ســيارة
أعلــى معايير الرفاهيــة والفخامة بفضل تصميمها 
املتقنــة  وصناعتهــا  الفريــد  ومظهرهــا  اجلديــدة 
باســتخدام مجموعــة مختــارة وحصريــة مــن املواد 
عاليــة اجلــودة واالهتمــام بأصغــر التفاصيل. وتأتي 
هذه الســيارة الرياضية مبحرك ثماني االسطوانات 
V8 بســعة 4.4 لتــر يولــد قــوة 530 حصــان، ويوفــر 
املســاس  دون  املذهــل  األداء  مســتويات  أفضــل 
بالرفاهية والراحة على اإلطاق، وميكنها التســارع 
مــن الصفــر إلــى ســرعة 100 كيلومتــر بالســاعة في 

3.9 ثانية فقط.
أمــا الســيارة الثانيــة التــي مت إطاقهــا فهــي ســيارة 
)M Competition BMW X4( التي تشكل أحدث 
األداء،  عاليــة   )M GmbH( طــرازات  إضافــات 
وتعتبــر عامــة فارقــة وبــارزة فــي هــذه الفئــة من 
الســيارات مــن حيث أســلوب التصميــم وديناميكية 

القيادة وخفة احلركة.
التصميــم  بــني   )M  BMW X4( ســيارة  وجتمــع 
احلصــري،  الداخلــي  والتصميــم  الرائــع  اخلارجــي 
 M( وتأتي مبحرك جديد من ســت أســطوانات من
GmbH( يولــد قــوة 510 حصــان مــع ناقــل احلركة 
M اجلديــد مــن ثمانــي ســرعات. وشــهدت إجــراء 
تعديــات شــاملة على الهيــكل لتعــزز أداء مجموعة 
)M xDrive( مبا في ذلك القفل التفاضلي اخللفي 
ميكــن التحكــم فيه إلكترونياً، مما يعزز مســتويات 
وميكــن  احلركــة.  وخفــة  والســيطرة  الديناميكيــة 
إلــى  الصفــر  مــن  التســارع  القوريــة  الســيارة  لهــذه 

سرعة 100 كيلومتر بالساعة في 4.1 ثانية فقط.
جديــدة  عــرض  صــاالت  افتتــاح  املتوقــع  مــن  هــل 

لشركة BMW في قطر؟
نعمــل حالياً مع شــركة الفردان للســيارات إلطاق 
انطاقــاً  الدوحــة  شــمال  فــي  جديــد  مشــروع 
لعمائنــا.  األفضــل  تقــدمي  علــى  حرصنــا  مــن 
وســتواصل مجموعــة BMW التزامها باالســتثمار 
فــي جميــع أنحــاء املنطقــة، وتطويــر العديــد مــن 
األنظمــة والعمليــات اجلديــدة، وتوفيــر التدريــب 
للــوكاء واملســتوردين علــى الرغــم مــن التحديــات 
االقتصاديــة احلاليــة، ألن رضــا العمــاء سيســهم 

بالتالي بزيادة املبيعات.

د.حميد حقبروار:
الفردان من اهم وكالئنا ونعمل سويا ألثراء 

السوق القطري بأحدث التكنولوجيا والتقنيات

الراية اوتو حتاور املدير اإلداري في مجموعة BMW الشرق األوسط ...

صالة عرض BMW اجلديدة واحدة من أفخم صاالت عرض السيارات في العالم

تتميز صالة العرض 
اجلديدة بقدرتها على 

استيعاب 30 سيارة 
لتوفر للعمالء فرصة 
االطالع على مختلف 
طرازات BMW الرائعة
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 ،BMW الفئــة الثالثــة الطــراز األكثــر جناًحــا عاملًيــا لــدى مجموعــة BMW تعتبــر
للهيــكل  واألنيــق  املميــز  والتصميــم  الفائــق  األداء  الثالثــة  الفئــة  طــرازات  وجتمــع 
اخلارجــي ومقصــورة قيــادة تتمتــع بأفضــل التجهيــزات التقنيــة، لتفــرض مكانتها 

لدى في عالم السيارات باعتبارها إحدى الطرازات الكاسيكية.
وتتمتــع BMW الفئــة الثالثــة اجلديــدة كلًيــا بتصميــم عصري، وأداء فائــق، وكفاءة 
عاليــة فــي اســتهاك الوقــود، إلــى جانــب العديــد مــن املزايــا القياســية املذهلــة التــي 

.BMW تشتهر بها عامة
وتقــدم BMW الفئــة الثالثــة مزيًدا من القوة في احملــرك، باإلضافة إلى مقصورة 
أكثــر رحابــة مــزودة بأحــدث التقنيــات، فــي هيــكل أخف وزنًــا وأكثر متانــة، فيما 
توفر التقنيات احلديثة املستخدمة في جهاز نقل احلركة في سيارة BMW قدرة 
أعلى وقوة سحب أكبر وكفاءة مثالية ألداء احملرك رباعي األسطوانات الذي يعمل 
بالوقــود. وتتوفــر ســيارة BMW الفئــة الثالثــة صالــون فــي طــرازات مختلفــة هــي 

.BMW M40i330 وi BMW
وجتســد الفئة الثالثة من BMW في جيلها الســابع شــعار عامة BMW في تقدمي 
متعــة القيــادة واألداء الفائــق بفضــل مجموعة رائدة من املزايا التي تتمتع بها، ومن 
ضمنهــا هيــكل مبتانــة أعلــى بنســبة 50٪، وأضــواء LED فــي كل مــن الواجهتــني 
االماميــة واخللفيــة للســيارة، باإلضافــة إلى مجموعة شــاملة من أنظمة مســاعدة 

السائق.
الثالثــة اجلديــدة  الفئــة   BMW املعتمــدة فــي  وتولــد تقنيــات املخمــدات اجلديــدة 
واملترافقــة مــع محــرك عالــي األداء كلًيا الرغبة في االنطاق الختبــار متعة القيادة 
فيمــا توفــر أنظمــة مســاعدة الســائق التــي تتضمن أنظمــة جديدة مصممة لتســهيل 
الركــن والتحــّرك فــي األماكــن الضيقــة ونظــام قيــاس املســافات عند ركن الســيارة 
وكاميرا خلفية ونظام املساعدة على الركن مع توجيه السيارة بالطول أو بالعرض 

عند الدخول إلى موقف، مزيًدا من مزايا الراحة.
ويتميز الشــكل اجلديد لســيارة BMW الســيدان الرياضية املألوفة بتصميم العامة 
التجاريــة اجلديــد. فاخلطــوط الواضحــة والســطوح املمــددة تُبــرز اجلمــال العصري 
للسيارة وطابعها الرياضي وحضورها امللفت، وتتمتع BMW الفئة الثالثة اجلديدة 
كلًيــا بتصميــم عصــري، وأداء فائــق، وكفاءة عالية في اســتهاك الوقود، إلى جانب 

.BMW العديد من املزايا القياسية املذهلة التي تشتهر بها عامة
كمــا متّهــد مجموعــة موّســعة مــن برامج مســاعدة الســائق الطريــق للقيــادة الذاتية 
حيــث تتوفــر أنظمــة التحذيــر مــن االصطــدام ومــن اقتــراب املشــاة مــع خاصيــة 

الفرملة األوتوماتيكية ونظام التحذير عند االنحراف عن املسار كتجهيز قياسي.

BMW الفئة الثالثة اجلديدة
متنحــك متعـــة قيـــادة فارهـــة

الفـــردان للسيــــارات الوكيـــل احلصــــري ...
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اعلنت مركز بورشــه الدوحة عن وصول اجليل الثامن من ســيارة 
بورشــه 911 التي تعتبر الســيارة األسرع واألقوى واألكثر كفاءة من 
أي وقــت مضــى. وجــرى الكشــف عــن الطرازيــن اجلديديــن وهمــا 
بورشــه 911 كاريــرا إس ذات الدفــع اخللفــي وبورشــه 911 كاريرا 4 
إس ذات الدفــع الرباعــي فــي فعاليــة خاصــة أقامهــا مركــز بورشــه 
فــي  الكائــن  فــي مقــره  للســيارات ذ.م.م  البُــراق  الدوحــة، شــركة 
مدينــا ســنترال، اللؤلــؤة- قطــر. ومــن أبــرز مــا يتميز بــه الطرازان 
التطــور الــذي طــرأ على تصميم وأداء هذه الســيارة التــي تعتبر من 
بــني الســيارات الرياضية األكثــر متّيزاً بني منتجات بورشــه. وكانت 
فئة الطرازات التي يتمركز محركها في املؤخرة قد شهدت إعادة 
الــذي يشــيد  تصميهمــا وأصبحــت اآلن تتباهــى مبظهرهــا القــوي 
بتاريخهــا، وفــي الوقت نفســه تواكب املســتقبل من خــال مجموعة 
مــن  تغّيــر  أن  األصيــل دون  علــى طابعهــا  أدخلــت  التقنيــات  مــن 
هوّيتها. يذكر أن الطرازان اجلديدان إس و4 إس يتوفران بتصميم 

كوبيه وكابروليه. 
الســيارة  أقيــم لطــرح  الــذي  وفــي معــرض حديثــه خــال احلفــل 
اجلديــدة، قــال ســلمان جاســم الدرويــش – رئيــس مجلــس االدارة 
واملديــر التنفيــذي ملركــز بورشــه الدوحــة: »ســيارة 911 اجلديــدة 
هــي ســيارة رياضيــة ُصممــت لتواكب احلقبــة اجلديــدة، متاماً كما 
فعــل اجليــل األول منهــا. لقــد طّورنا ســيارتنا اجلديــدة املميزة مرة 
أخــرى فأصبحــت اآلن أكثــر قــوة وأكثــر جاذبيــة وأكثر كفــاءة من 
أجيالها السابقة. إنها أفضل طراز 911 تنتجه بورشه على اإلطاق، 
تصــّب  كســيارة   911 مكانــة  علــى  الثامــن  اجليــل  هــذا  ويحافــظ 
كل اهتمامهــا علــى الســائق، وتلبــي االســتخدامات اليوميــة وتوفــر 
التصميــم الفريــد فــي نفــس الوقــت. ولهــذا، يســّرني أن أعلــن بــأن 
سيارات بورشه 911 كاريرا إس، و911 كاريرا 4 إس، أصبحت اآلن 

متوفرة هنا في قطر”. 
بورشه 911 كاريرا إس وبورشه 911 كاريرا 4 إس بقوة 450 حصاناً 
زّود الطــرازان اجلديــدان مــن بورشــه مبحــرٍك مســطح سداســّي 
األســطوانات مــع شــاحن توربينــي بقوة 450 حصانــاً، وهو ما يعادل 
زيــادة قدرهــا 30 حصانــاً مقارنــة باجليــل الســابق مــن احملــركات. 
وحطم الطرازان اجلديدان من بورشه 911 زمن األربع ثوان الذي 
ســّجلته أجيالهمــا الســابقة فــي االنطاق من الســكون إلــى 100 كم/

الســاعة؛ حيــث تصل ســيارة 911 كاريــرا إس ذات الدفع اخللفي إلى 
ســرعة 100 كم/الســاعة خــال 3.7 ثانيــة، بينمــا حتتاج ســيارة 911 
كاريرا 4 إس إلى 3.6 ثانية فقط لبلوغ 100 كم/الساعة. وهذا يجعل 
كا الطرازيــن أســرع بواقــع 0.4 ثانيــة مــن أجيالهمــا الســابقة. أمــا 
إذا زودت الســيارة مبجموعــة كرونــو الرياضيــة التــي تأتــي كتجهيز 
اختيــاري، ينخفــض زمــن التســارع بواقــع 0.2 مــن الثانيــة. وتُنقــل 
طاقــة احملــرك إلــى العجــات فــي هذيــن الطرازيــن اجلديدين من 
خــال ناقــل حركــة مــزدوج القابض مؤلف من ثمان ســرعات من 
طراز PDK((. وتصل الســرعة القصوى لســيارة بورشه 911 كاريرا 
إس إلى 308 كم/الساعة، بينما تبلغ السرعة القصوى لسيارة بورشه 
911 كاريرا 4 إس إلى 3.6 كم/الســاعة. أما اســتهاك الوقود )حســب 
معاييــر دورة القيــادة األوروبيــة اجلديدة( في ســيارة بورشــه 911 
كاريرا إس فيبلغ 8.9 لتر/100 كم، بينما حتتاج بورشه كاريرا 4 إس 

إلى تسعة لترات لكل 100 كم.  
تصميم بورشه األساسي

فــي  حاضــرة   911 بورشــه  ســيارات  فــي  املعهــودة  املامــح  بقيــت 
التصميــم اخلارجــي شــكله مــن  اســتمّد  الســيارة اجلديــدة، حيــث 
األجيــال الســابقة، فبقيــت الســيارة مألوفة ولكنها جديدة با شــك. 
كمــا جــاء اجليــُل الثامن أكثر قوة من حيث احلضور؛ حيث وّســعت 
بورشــه أقــواس العجــات بشــكل الفــت، مبا فــي ذلك األقــواس فوق 
العجــات األماميــة التــي يبلغ قياســها 20 بوصة، وأقــواس العجات 

اخللفيــة التــي يبلــغ قياســها 21 بوصة. كما مت توحيــد أبعاد املؤخرة 
فــي جميــع الطــرازات، مــع إبــراز اجلــزء الوســطي املتميــز باخلــط 
الرفيع. أما ما يتعلق مبقدمة السيارة، فأصبح هيكلها اآلن أعرض 
بواقع 45 ملم. وُزودت األبواب مبقابض تنبثق كهربائياً لتؤكد على 
االنســيابية فــي اجلوانــب، وجــاء غطــاء محــرك الســيارة بتجاويفــه 
الواضحة ليستحضر في األذهان تصميم اجليل األول من سيارات 
911. أمــا فــي مؤخــرة الســيارة، فأصبحــت جميع الطــرازات تتميز 
مبشــتت الهــواء اخللفــي الذي بــات اآلن أعرض بشــكل الفت ويتخذ 
وضعيــاٍت متباينــة، إضافــة إلــى شــريط املصابيــح اخللفيــة األنيــق 
الذي يبدو قطعة واحدة. وبصرف النظر عن توصيف السيارة بني 
مقدمة ومؤخرة، فإن الغاف اخلارجي للهيكل بأكمله أصبح اآلن 

مصنوعاً من األملنيوم. 
تصميم جديد للمقصورة بتفاصيل أكثر وضوحاً 

يتميــز تصميم اجلديد كليــاً للمقصورة بتفاصيل واضحة وخطوط 
مستوية في لوحة القيادة التي زودت بأدوات التحكم املستوحاة من 
طرازات 911 من حقبة سبعينيات القرن املاضي. وتبرز إلى جانب 
لوحــة العــدادات املركزيــة، التــي تعتبــر مثالية في ســيارات بورشــه، 
شاشــتان رفيعتــان بــدون إطار لتزويد الســائق باملعلومــات الازمة. 
وأصبــح قيــاس الشاشــة الوســطى املخصصــة لنظــام بورشــه إلدارة 
االتصــاالت )PCM( 10.9 بوصــة وبــات باإلمــكان تشــغيلها بســهولة 
دون تشــتيت انتبــاه الســائق بفضــل التصميــم اجلديــد للمقصــورة. 
وأســفل هــذه الشاشــة توجــد مجموعــة مدمجــة بخمســة أزرار من 
أجــل الوصــول املباشــر إلــى الوظائــف املهمة فــي الســيارة. كما خضع 

تصميم املقاعد أيضاً للتعديل اجلذري. 
حتسني ديناميكية القيادة 

حققــت ســيارة بورشــه 911 اجلديــدة تطوراً فــي ديناميكية القيادة 
وذلــك بإدخــال التوليفــة اجلديــدة مــن العجــات املتباينــة باحلجم؛ 
فقيــاس عجــات احملــور األمامــي يبلغ 20 بوصــة، بينمــا يبلغ قياس 
عجات احملور اخللفي يبلغ 21 بوصة. وفي الوقت نفسه، أصبحت 
العجــات املثبتــة علــى احملــور اخللفــي أعــرض بكثيــر مــن عجــات 
احملــور األمامــي. وتــؤدي هــذه التوليفة إلى زيادة اســتقرار الســيارة 
وتوازنها وقّوة السحب، إضافة إلى أن تعويض الزيادة والقصور في 
توجيــه عجلــة القيادة قد حّســن من مســتوى الســامة في الســيارة. 
 )PASM( ويأتــي اجليــل املطــور من نظــام التحكم النشــط بالتعليق
لُيضفــي الكمــال علــى تصميــم الهيــكل، حيــث طــّورت بورشــه هــذا 

النظام خصيصاً لسيارة 911 اجلديدة. 
املســاعدة  األنظمــة  الراحــة واألمــان مــن خــال  تعزيــز مســتويات 

اجلديدة 
 ”Wet“ كانــت شــركة بورشــه الســّباقة عامليــاً فــي تطويــر خاصيــة
التــي تأتــي فــي الســيارة اجلديــدة كتجهيــٍز أساســي. وتتمثــل مزايــا 
هــذه اخلاصيــة في الكشــف عــن جتمعات املياه علــى الطريق، ومن 
ثــم تهيئــة أنظمــة التحكم وفقــاً لذلك وتعرُض تنبيهاً للســائق الذي 
يســتطيع بــدوره إعــداد الســيارة لتعزيــز مســتوى األمــان مــن خــال 
الضغط ببساطة على زر مخصص أو استخدام مفتاح تغيير أمناط 

القيادة املوجود على عجلة القيادة مجموعة كرونو الرياضية 
مزيداً من اإلشراق واجلاذبية 

تعتبــر مجموعــة املصابيــح األماميــة االختياريــة التــي تعمــل بتقنيــة 
LED مع نظام »PDLS Plus« تطوراً الفتاً في سيارة بورشه 911 
اجلديــدة. ويتألــف مركــز الطاقــة في مجموعــة املصابيــح األمامية 
مــن   )PDLS( الديناميكيــة  لإلضــاءة  بورشــه  نظــام  توظــف  التــي 
84 صمــام LED مســتقل. ويتوافــق شــعاع الضــوء الــذي توّلــده هــذه 
املجموعــة مــع ضــوء الليــزر مــن حيــث مــداه وشــّدته. ويتــوزع هــذا 
الشعاع بحيث يستفيد السائق دوماً من أقصى قدر من اإلنارة على 

الطريق، دون إبهار مستخدمي الطريق اآلخرين أو إزعاجهم.

مركز بورشه الدوحة يدشن سيارة 911 اجلديدة
وصــول اجليــل الثامــن مــن سيــارة بورشــه الرياضيــة ...

سلمان 
جاسم 

الدرويش: 
طورنا 

سيارتنا 
اجلديدة 

فأصبحت 
أكثر قوة 
و جاذبية 

وكفاءة
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آر  األســطورة«جي  إخوانــه  و  الغنــى  عبــد  عبــد اهلل  دشــنت شــركة 
ســوبرا« 2020 بعــد طــول انتظــار وترقــب مــن ِقبــل عشــاق املركبات 
الرياضيــة، مــن حلبــة داخــل حلبــة اللوســيل الدوليــة وبحضــور عدد 
كبيــر مــن عشــاق تويوتــا وفــود الصحافــة القطرية .هذا وقــد عادت 
اليــوم مركبــة تويوتــا »ســوبرا« بطرازهــا اجلديد كلياً »جــي آر« إلى  
منطقة الشرق األوسط، وذلك مع إطالق اجليل اخلامس من هذه 
املركبة األســطورية التي كان معجبوها ومحبوها ينتظرون عودتها 
بفارغ الصبر منذ فترة بعيدة، والتي ستســعدهم بالتأكيد وســتلهم 
جيــالً جديــداً مــن الســائقني مــن خــالل تصميمهــا املميــز، وأدائهــا 

االستثنائي، وديناميكية قيادتها التفاعلية املعززة. 
ولطاملــا اقتــرن اســم »ســوبرا« بدقــة التحكــم والقــوة واألداء، وهــي 
الســمات التــي كانــت مرادفــة لألجيــال املتعاقبــة مــن هــذه املركبــة 
األســطورية علــى مــدى ربــع قــرن مــن الزمــان؛ فقــد جنحــت فــي 
اســتثنائي علــى  اكتســاب ســمعة مرموقــة ســواًء كمركبــة ذات أداء 
الطــرق املعبــدة، أو كمنافــس قوي على حلبات الســباق. وتُعد مركبة 
تويوتــا »جــي آر ســوبرا« اجلديــدة كليــاً أول مركبــة يتــم تطويرهــا 
علــى الصعيــد العاملــي مــن قبــل القســم املتخصــص برياضة ســباقات 
قــد  كان  والــذي   ،Gazoo Racing للســباقات”  »جــازو  الســيارات 
شــرع منــذ أول منافســة لــه عــام 2007 فــي ســباق »نوربورغرينــغ 
للتحمــل 24 ســاعة« بأملانيــا، فــي تنميــة مركباتــه وكــوادره، وذلــك 
ر القســم  بهدف تطوير أفضل مركبات على اإلطالق. هذا وقد ســخَّ
املعرفــة واخلبــرة اللتــني اكتســبهما علــى مــر الســنني بالشــكل األمثل 
إلعادة أسطورة »سوبرا« إلى احلياة من خالل مركبة تويوتا »جي 
آر ســوبرا« اجلديدة كلياً، والتي ســتعيد تعريف معنى متعة القيادة 

للسائقني من جميع أنحاء العالم.
وتعليقــاً علــى هــذا اإلعالن، قال الســيد تيتســويا تادا كبير املهندســني 
ورئيس عملية تطوير مركبة تويوتا »جي آر سوبرا«: »تتميز رحلة 
التطــور التــي مــرت بهــا مركبة تويوتا ’ســوبرا‘ عبر الســنني بالســعي 
املســتمر إلــى حتقيــق متعــة القيــادة التــي جــاءت مــن خــالل الرابــط 
القوي الذي يجمع بني الســائقني ومركباتهم. تقّدم ’جي آر ســوبرا‘ 
لعشــاق املركبات الرياضية جتربة قيادة ممتعة، إذ تســتجيب متاماً 
بالشكل الذي يفضله السائقون، ما مينحه شعوراً جيداً أثناء القيادة. 
أســتطيع القــول بــكل تأكيــد إن التســارع الــذي يوفره محــرك مركبة 
’جي آر ســوبرا‘ سداســي األســطوانات واملزود بشــاحن توربو ســوف 
يُشــعرك بالتشــويق واحلمــاس، كمــا أن عــزم دوران احملــرك القــوي 
يرتقــي بشــعور التســارع باســتمرار إلــى أعلــى املســتويات. ومبجــرد 
اختبــار الســائقني لهــذا اإلحســاس، حتــى هــؤالء الذيــن لــم يختبرون 

متعة القيادة من َقبل أو الذين نســوا هذا الشــعور منذ فترة طويلة، 
فسيدركون مدى روعته”. 

التناغــم  بإحســاس  وإمنــا  باألرقــام،  األمــر  يتعلــق  »ال  تــادا:  وتابــع 
والتفاعل مع املركبة، وهذا ما كنا نسعى إليه وكان اعتبارنا األساسي 
خالل عملية التطوير. ومتّثل هدفنا في إضفاء املزيد من الثقة عند 
القيــادة وإعــادة تعريــف متعتهــا بغــض النظر عن ظــروف الطريق، 

وذلك من خالل توفير أقصى درجات التحكم والثبات”. 
مــن جهتــه، علــق يوغــو مياموتــو املمثــل الرئيــس للمكتــب التمثيلــي 
لشــركة تويوتــا فــي منطقة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، قائالً: 
»نحن ســعداء للغاية بإطالق مركبة تويوتا ’جي آر ســوبرا‘ اجلديدة 
كليــاً لنقــدم لعمالئنــا الكــرام أفضــل وأرقــى جتربــة قيــادة ملركبــة 
رياضيــة حتــى اآلن. تَُعد ’ســوبرا‘، والتي متتلك تاريخــاً عريقاً يعود 
إلــى أكثــر مــن 50 عامــاً، إحــدى أكثر طــرازات شــركة تويوتا شــهرًة 
وشعبيًة، كما جتمع بني القوة والتوازن والرشاقة، مما يجعلها توفر 
أقصى درجات املتعة في القيادة. ولذلك، فقد أردنا تطوير مركبة 
تليق بهذه السمعة األسطورية وتنتقل بإرثها الرياضي نحو املستقبل. 
وأود أن أشــكر كل مــن ســاهم فــي حتقيــق رؤيتنــا وجتســيدها عبر 
مركبــة تويوتــا ’جــي آر ســوبرا‘ األيقونيــة اجلديــدة كليــاً. كمــا أتوجه 
بالشــكر إلــى عمالئنــا الكــرام الذيــن لطاملــا كانــوا مصــدر إلهــام فــي 

رحلتنا املستمرة نحو تطوير أفضل مركبات على اإلطالق”. 
فبعــد غيــاب اســتمر قرابــة 17 عامــاً منــذ وقف إنتــاج اجليل الســابق 
ملركبــة تويوتــا »ســوبرا« فــي العــام 2002، يأتــي الطراز اجلديــد كلياً 
منها مزوداً مبحرك أمامي بست أسطوانات خطية، وبنظام الدفع 
اخللفي، كما هو احلال في جميع الطرازات الســابقة. ومت االهتمام 
بشــكل كبير بثالثة عناصر أساســية، وهي قاعدة العجالت، وكفاءة 
التشــبث بســطح الطريــق، ومركــز اجلاذبيــة، وبالتالــي حتقيــق أداء 

متفوق يحاكي التاريخ العريق لهذه املركبة الرياضية.
ولالرتقــاء بتجربــة القيــادة فقــد مت تزويــد مركبــة تويوتــا »جــي آر 
ســوبرا« مبحــرك بســت أســطوانات خطيــة ســعة 3.0 لتــر ومعــزز 
بشــاحن تيربــو يُوّلــد طاقــة قصــوى تبلــغ 335 حصانــاً وعــزم دوران 
يبلــغ 500 نيوتن-متــر. ويتميــز احملــرك بتوفير عــزم دوران مرتفع 
حتــى عنــد الســرعات املنخفضــة جــداً، إذ يجمــع بــني شــاحن تيربــو 
ملآخــذ  املســتمر  املتغيــر  والتوقيــت  املباشــر،  الوقــود  حقــن  ونظــام 
الوقــود والعــادم. كمــا مت تعزيز اســتجابة احملرك بنظــام رفع مآخذ 
الصمامــات املتغيــرة الــذي يعمــل علــى تعديــل توقيــت ومــّدة مآخــذ 
حركــة  بناقــل  احملــرك  ويقتــرن  أداء.  أفضــل  لتقــدمي  الصمامــات 
أوتوماتيكي من ثماني سرعات يوفر تبديالً سريعاٌ وسلسالً، ويضم 
ذراعــني لنقــل الســرعات خلــف عجلة القيــادة في حال رغبة الســائق 
بتبديــل الســرعات يدوياً. وتســاهم النســب القصيــرة للتروس األولى 
 ،Launch Control لناقــل احلركــة، وخاصيــة التحكــم باالنطــالق
والتــي تُعــد غيــر مخصصــة لالســتخدام علــى الطرقــات العامــة أو 
االســتعمال املتكــرر خــالل فتــرات قصيــرة، علــى االنطــالق بتســارع 

كبير مع أقصى درجات الثبات.
وتتوفــر مركبــة تويوتــا ’جــي آر ســوبرا‘ بنمطــني مــن القيــادة همــا 
العادي والرياضي تتيح للســائق اختيار النمط الذي يناســب ظروف 
الطريق أو أســلوب القيادة، وعند اختيار النمط الرياضي ملزيد من 
احلمــاس يتــم تعزيــز عــدة عناصــر تضــم كالً مــن درجــة اســتجابة 
دواســة الوقــود، عجلــة القيــادة، مــدى ســرعة نقــل احلركــة، ضبــط 
النظام التفاُضلي النشط ورفع صوت العادم. وميكن تفعيل وضعية 
التحكــم باالنــزالق Traction Mode ضمــن نظــام التحكــم بثبــات 
املركبــة، وذلــك بهــدف توفير جتربة قيــادة رياضيــة تفاعلية متنح 
املزيــد مــن حريــة التحكــم للمحترفــني مــن خــالل احلد مــن تدخل 
أنظمــة التحكــم بالثبــات. ويتــم تفعيــل خاصيــة التحكــم باالنطــالق 
Launch Control فقــط عندمــا يتــم اختيــار النمــط الرياضــي مــع 

وضعية التحكم باالنزالق.

عبد اهلل عبد الغنى و إخوانه
تدشن األسطورة )جي آر سوبرا( 2020

فــى حلبـــة لوسيـــل الدوليـــة ...



)292( العــدد  م    2019 أكتوبـــــر   7 هـــ   1441 صفــــــر   8 األثنــن 

10

أحدث  إيجل” على  »نايت  نسخة  وصلت 
اإلصدار  وهي  راجنلر،  جيب  إصدارات 
اخلاص األّول الذي مّت طرحه من اجليل 
اجلديد من طراز جيب 4x4. ومع إضافة 
إعدادات  تضفي  األسود،  باللون  ملسات 
إلى سيارة راجنلر مظهراً  إيجل”  »نايت 
أّنها  في  شّك  وال  ورياضية  جرأة  أكثر 
في  يرغبون  الذين  العماء  ستجتذب 
املدن  في  الشوارع  أرقى  على  التمّيز 

والطرق السريعة. 
في  متوافراً  اخلاص  اإلصدار  يصبح 
أنحاء  مختلف  في  جيب  عرض  صاالت 
ابتداًء من شهر سبتمبر.  الشرق األوسط 
التي  راجنلر  من  األولى  النسخة  وهو 

تتضّمن رزمة األمان اجلديدة التي تقّدم 
األمامي  االصطدام  من  التحذير  نظام 
ونظام  املتكّيف،  السرعة  تثبيت  ونظام 
املسار  وعن  العمياء  النقطة  عن  الكشف 

اخللفي.
إيجل”  “نايت  راجنلر  جيب  يتمّيز 
الرياضي مبظهر أكثر سواداً يعّزز طابعه 
السيارة احلصري مع شخصية أكثر جرأة 
إلى  اجلديدة  السيارة  وترتكز  ومتّيزاً. 
التجهيزات املعيارية التي يتميز بها إصدار 
سوداء  شبكية  فتحات  مع  »صحارى« 
ومصابيح  أمامية  ومصابيح  المعة، 
القامتة  اللمسات  تتواصل  بينما  للضباب، 
األسود  باللون  اخلارجية  الشارات  إلى 

 18 قياس  العجات  وتعّزز  الامع. 
املعدن  من  مزيج  من  املصنوعة  بوصة 
ذلك  القوي.  السيارة  حضور  اخلفيف 
اجلديد  اخلاص  اإلصدار  جتهيز  وميكن 
أو   Power Soft Touch مرن  بسقف 
)SkyOne Touch( وغطاء صلب للعجلة 
على  فقط  ُمتاٌح  خياٌر  وهو  االحتياطية، 

جيب راجنلر “نايت إيجل”.
السيارة  داخل  الداكنة  اللمسات  تستمّر 
مع تنجيد باللون األسود وملسات سوداء 
لوحة  ومسند  القيادة،  عجلة  على 
ومكّبرات  األبواب،  وكسوات  العدادات، 
الصوت ومحيط ذراع التروس. ويتمّيز 
والراحة  باألناقة  املقصورة  تصميم 

األسود  باللون  جلدية  مقاعد  وتتضّمن 
شاشة  تضمن  بينما  سوداء  درزات  مع 
بوصة،   8.4 قياس  اللمسية  يوكونكت 
كارباي  آبل  ونظام  املاحة،  ونظام 
وأندرويد أوتو بقاء السائق مّتصاً بشكل 

آمن أينما ذهب.
“نايت  راجنلر  جيب  ويتضّمن  ذلك، 
إيجل” باقة من التجهيزات املعيارية مبا 
برمييوم  ألباين  الصوت  نظام  ذلك  في 
مع مضّخم صوت مناسب جلميع أحوال 
بدون  السيارة  فتح  وإمكانية  الطقس، 
بتقنية  تعمل  أمامية  ومصابيح  مفتاح، 
ومصابيح  خلفية،  ومصابيح   ،LED

ضبابية، ومصابيح نهارية. 

إيجل”  “نايت  راجنلر  جيب  يتوافر 
ذلك  في  مبا  خارجية  ألوان  بستة 
 Bright املشرق  واألبيض  األسود، 
 Billet Silver املعدني  والفضي   ،White
 ،Firecracker Red واألحمر ،Metallic
 Granite Chrystal املعدني  والرخامي 
 ،Sting Gray والرمادي   ،Metallic
من  صلب  سقف  مع  كّلها  تتناسق  والتي 

ثاثة ألواح. 
مجّهٌز  إيجل”  “نايت  راجنلر  جيب 
حركة  ناقل  مع  ليتر   3.6 سعة  مبحّرك 
على  حرصاً  سرعات  ثماني  من  آلي 
الراحة والديناميكيات على  أعلى معايير 

الطريق لاستخدام اليومي.

نسخة )نايت إيجل(
تعــود مــع جيــب راجنلـر اجلديد

أّول إصدار خاص جليل راجنلر اجلديد لدى الوكالء احلصريني ...
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هذا  نهاية  في  »مازيراتي«  عرضت 
القدمية  سياراتها  من  سلسلة  األسبوع 
ثماني  مبحرك  تعمل  التي  واحلديثة 
خال  وذلك   ،V8 األسطوانات 
»جودوود  مهرجان  في  مشاركتها 
ريفايفال« الذي أقيم على حلبة السباق 
البريطانية الشهيرة في غرب ساسكس. 
ليصّور  املاضي  عبق  احلدث  ويستعيد 
 1948 من  الفترة  في  سيارات  عالم 
املنافسون  فيه  ويرتدي   ،1966 إلى 
تلك  حتاكي  قدمية  أزياء  واجلمهور 

احلقبة.
»جودوود  ملعرض  شريكاً  وبصفتها 
مرًة  »مازيراتي«  شاركت  ريفايفال«، 
»إيرلز  سيارات  عرض  في  أخرى 
على  الضوء  سلط  عرض  مع  كورت« 
مبحركات  تعمل  التي  سياراتها  تاريخ 
استوحته  األسطوانات V8، وقد  ثمانية 

الكاسيكية  العرض  منصات  من 
لسيارات العامة في فترة الستينيات. 

اس  تي  جي  ليڤانتي  »مازيراتي  وزينت 
العرض،  منصة  كلياً  اجلديدة   »V8
البيضاء  األلب  جبال  بلون  حيث متيزت 
هذه  وجتسد  فريد.  داخلي  وتصميم 
السيارة بجميع تفاصيلها جوهر العامة 
تزويدها  مت  فقد  العريقة،  اإليطالية 
مبحرك تيربو مزدوج ثماني أسطوانات 
يعمل على البنزين بسعة 3,8 ليتر وقوة 
530 حصان. ومت إجراء بعض التعديات 
شملت  للسيارة  اخلارجي  التصميم  على 
الواجهة األمامية السفلية واملصد اخللفي، 
مما منحها مظهراً قوياً وحضوراً ُمبهراً. 
اس«  تي  »ليڤانتي جي  إلى  وانضم 
من  األولى  الفئة  العرض  منصة  على 
سيارات »كواتروبورتيه« املتميزة، وهي 
يتم  »مازيراتي«  إنتاج  من  سلسلة  أول 

األسطوانات  ثمانية  مبحركات  تزويدها 
.)V8(

 3 استمر  الذي  املهرجان  إطار  وفي 
سيارة   15 من  أكثر  تنافست  أيام، 
الكاسيكية  »مازيراتي«  طرازات  من 
إم«؛  سي  و«8  إم«؛  سي   6« فيها   مبا 
 250« من  طرازات  و4  63«؛  و«تيبو 
املهرجان  سباقات  في  الشهيرة،  إف« 
التي شملت: »كأس جودوود«؛ و«كأس 
و«كأس  ميموريال«؛  مارش  فريدي 
و«كأس  وجوردون«؛  ريتشموند 
التي  اللحظات  أبرز  ومن  ساسكس«. 
نهاية  عطلة  خال  احلدث  شهدها 
املركز  ويلسون  ريتشارد  تبوء  األسبوع 
منت  على  لفة  أسرع  وإجنازه  الثالث 
سيارة مازيراتي 250S خال منافسات 
بعد  ميموريال«  مارش  فريدي  »كأس 

ظهر يوم األحد. 

مـازيراتــي تتألــق فــي مهرجــان
جــودوود ريفايفــال 2019

الفــردان للسيــارات الرياضيــة الوكيــل احلصــري ...

حظي طرازان من طرز مركبات هيونداي موتور بتقدير عاملي 
رفيــع باإلعــان عــن تأّهلهمــا إلــى القائمــة النهائيــة فــي اجلوائــز 
العامليــة للتميــز بالتصميــم. وارتقى الطراز ســوناتا 2020 اجلديد 
القائمــة  إلــى  النموذجــي  املســتقبلي  لــو فيــل روج  والطــراز  كليــاً 
باجلوائــز  للفــوز  املرشــحة  املركبــات  مــن  والنهائيــة  القصيــرة 
العامليــة للتميــز بالتصميــم 2019 التــي تنظمهــا ومتنحها جمعية 
املصممــني الصناعيــني األمريكيــة، وذلــك لقاء االبتــكارات الفنية 

والهندسية اجلريئة في تصميمهما.
وتكّرم هذه اجلوائز املرموقة التميز في التصميم الذي يســاهم 
في حتســني مســتويات احلياة وتوســعة حدود اإلبداع والهندســة 
التصميــم،  واســتراتيجيات  والنقــل،  الســيارات  مثــل  فئــات  فــي 

والتقنيات االستهاكية، والبيئة، وغيرها.
وبهــذه املناســبة، أعــرب ســانغ يــوب لــي النائــب األول للرئيــس 
ورئيــس مركــز هيونــداي العاملــي للتصميم، عن فخره بالترشــح 
بالتصميــم  للتميــز  العامليــة  اجلوائــز  فــي  النهائيــة  القائمــة  إلــى 
املرموقــة، مؤكــداً أن »هدفنــا النهائــي يكمــن فــي جتــاوز البعــد 
اجلمالــي للتصميــم والوصــول إلــى ما وراء التصميــم بحّد ذاته«، 
وقــال: »جنحــت هيونــداي مــن خــال توظيــف فلســفة التصميم 
فــي  اجلديــدة   Sensuous Sportiness املؤثــر«  »الرياضــي 
الطرازين ســوناتا ولو فيل روج النموذجي، في أن تعكس صورة 
هدفهــا املتمثــل بابتــكار مركبــات مرغــوب بهــا وتتمتــع بقيمــة 

عاطفية عالية«.
كوبيــه  بتصميــم   2020 ســوناتا  كليــاً  اجلديــدة  املركبــة  ومتتــاز 
بأربعــة أبــواب، يتســم بشــّد واضــح علــى اجلانــب ميــزج بتناغــم 
خطوط اجلسم الطبقية مع اإلطار الديناميكي الهوائي للمركبة، 
التــي روعــي فــي تصميمهــا التنســيق الدقيق بني األشــكال املقعرة 
واحملّدبــة لتســليط الضــوء علــى طابعها احلســّي وســقفها املنحني 
املمتــد حتــى مؤخرتهــا. كذلــك تتســم ســوناتا مبيــزة أخــرى مــن 
عديــد املزايــا اجلذابة تتمثل بالطابع الرياضــي القوي الذي يُبرزه 
غطــاء احملــرك العريــض والطويــل متعــدد املســتويات، فضاً عن 
وقفتهــا منخفضــة التعليــق وخط ســقفها األنيــق والضوء اخللفي 
الواســع الــذي يُضفــي مزيــداً مــن احلــس الرياضــي علــى املركبــة. 
ويقــّل متوســط ارتفاع ســوناتا 2020 )مبا يشــمل غطــاء الصندوق 

اخللفي( ببوصة واحدة تقريباً عن أٍيّ من طرزها السابقة.

)سوناتـا 2020( و)لو فيــل روج(
مـــن هيونـــداي إلـــى القائمـــة النهائيـــة فـــي اجلوائـــز العامليـــة

تزخران باالبتكارات الفنية والهندسية اجلريئة في تصميمهما ...
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رقم الترخيص ٢٠١٩/٣٨٥١

جاكوار تفتح أبوابا جديدة لتصاميم املستقبل
األكثــر تطــورا فــي العالــم مبــا يحتويــه مــن روبوتيــات ...

اجلديد  التصميم  استوديو  عن  جاكوار  كشفت 
فريق  كل  لتجمع  غايدون،  في  بها  اخلاص 
إبداعية واحدة مبنية لهذه  التصميم في مساحة 
تاريخ  من  عاماً   84 في  مرة  ألول  وذلك  الغاية، 

جاكوار.
مدير  تومسون،  جوليان  اجلديد  االستوديو  يقود 
تصميم  مركز  ويعتبر  جاكوار،  في  التصميم 
السيارات األكثر تقدماً في العالم، وقد مت تطويره 
من  البشري  اإلبداعي  التصميم  عملية  لتحسني 

خال التكنولوجيا الرائدة عاملياً.
في  املشتركة  املنصة  القلب«،  »مساحة  وستكون 
مكاناً  للتصميم،  اجلديد  جاكوار  استوديو  مركز 
 280 من  املؤلف  واملبدع  املتنوع  الفريق  يجمع 

من  املستقبلية  األجيال  سيصمم  والذي  عضواً، 
سيارات جاكوار.

مساحات  القلب«  »مساحة  حول  وتتواجد 
الداخلي،  التصميم  فريق  من  لكل  مخصصة 
وفريق التصميم اخلارجي وفريق األلوان واملواد، 
إضافة إلى قسم إظهار التصاميم وقسم التصميم 

التقني.
مصممني  من  جاكوار  تصميم  فريق  ويتألف 
بخلفيات ثقافية مختلفة، مزودين بخبرات من 
وصناعة  األزياء  ذلك  في  مبا  املجاالت،  مختلف 
هذا  ويساعدهم  واأللعاب،  والرياضة  الساعات 
التنوع على جتسيد الروح البريطانية على طريقة 
جاكوار باستخدام املواد والعمليات املعاصرة، والتي 

التصميم،  مجال  في  الرائدة  التكنولوجيا  تستغل 
التي  الصلصال،  مناذج  إنشاء  آالت  ذلك  في  مبا 
الوقت نفسه،  تسمح بالعمل على 20 تصميماً في 
املعروفة  والشاشة  االفتراضي،  الواقع  وأنظمة 
 .4K باسم »الكهربائية« بارتفاع 11 متراً وجودة
وتبلغ املساحة الطابقية الستوديو جاكوار للتصميم 
ضعف  يشكل  ما  مربع،  متر   12,000 من  أكثر 

مساحة االستوديوهات السابقة في ويتلي.
في  التصميم  مدير  تومسون،  جوليان  وقال 
كعامة  فريد  بتراث  جاكوار  »تتمتع  جاكوار: 
جتارية تولي أهمية كبرى للتصاميم، وهذا األمر 
شخصيتنا.  في  جوهرياً  عنصراً  دائماً  سيكون 
رسخها  التي  التصميم  وفلسفة  قيم  ستبقى 

مؤسس جاكوار، ويليام ليونز، على حالها وسيتيح 
لعمائنا  السيارات  أفضل  تصميم  البناء  هذا  لنا 
في املستقبل. في فريق التصميم، نتفهم مختلف 
ونستطيع  السيارات  صناعة  تواجهها  التي  املسائل 
االبتكار  خال  من  املائم  بالشكل  معها  التفاعل 

واإلبداع«.
»املنشأة اجلديدة جتمع كامل فريق التصميم في 
مساحة إبداعية واحدة ضخمة، فنحن نؤمن بأن 
اإللهام يأتي من التفاعل والتعاون. ورغم جتهيز 
العامل  فإن  احلديثة،  بالتكنولوجيا  االستوديو 
منلكها  التي  اإلنسانية  اخلبرات  تنوع  هو  األهم 
وشغفنا بجاكوار، ما سيعيننا على تقدمي تصاميم 

استثنائية.«

يحمل االستوديوهان الرئيسيان اسم »استوديو 3« 
و«استوديو 4«، ومتت إطاق هذه األسماء عليهما 
في  الصادرتني   DType جاكوار  بسيارتي  تيمناً 
1957 و1956 على التوالي والفائزتني بجائزة »لو 
إلى »استوديو  مان«، إضافة لكونها إشارة تقدير 
مقر  كانا  واللذين  ويتلي،  في   »2 و«استوديو   »1
األسماء  ومتتد   ،1985 عام  منذ  جاكوار  تصميم 
حتمل  التي  االجتماعات،  غرف  إلى  املغزى  ذات 
جاكوار،  من  أيقونية  سيارات  أسماء  نصفها 
والنصف اآلخر يحمل أسماء شخصيات هامة في 
تاريخ جاكوار، مبا في ذلك مؤسس جاكوار ويليام 
ستيف  واملمثل  الوسون،  جيف  واملصمم  ليونز، 

ماكوين.




