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هبطـــت طائـــرة »إيرفرانـــس« فـــي مطـــار جزيـــرة 
مبحطـــة  الشـــبه  القريـــب  املتواضـــع،  موريشـــيوس 
اإلجنليـــز  شـــّيدها  التـــي  بورتســـودان،  ســـكة حديـــد 
إّبـــان احتاللهـــم للســـودان، وثلـــث مســـاحة إفريقيـــا 
وجزيـــرة موريشـــيوس التـــي تتبـــع القـــارة الســـمراء، 
الهنـــد  مـــن  شـــعبها  أغلـــب  أن  مـــن  الّرغـــم  وعلـــى 
املســـتعمر  لغـــة  أنهـــم يتحدثـــون   إال  العجائـــب-  -أم 
اإلجنليـــزي،  املســـتعمر  فـــي  مكايـــدة  الفرنســـي، 
ويحكـــي متحـــف قصـــب الّســـكر تاريـــخ موريشـــيوس، 
حـــالوة  إلـــى  العبودّيـــة  »مـــن  عنـــوان:  حتـــت 
االســـتقالل« فأغلـــب ســـكان اجلزيـــرة كانـــوا عبيـــًدا 
للتـــاج البريطانـــي، جلبـــوا للعمـــل فـــي مـــزارع قصـــب 
أدخـــل  مـــن  أّن  الوثائـــق  تؤكـــد  هـــذا  ومـــع  الّســـكر، 
البرتغالـــي  الرحالـــة  هـــو  الّســـكر  قصـــب  زراعـــة 
ماســـكارينهاس 1505، وأن جيـــش التـــاج البريطانـــي 
إلـــى اجلزيـــرة، بعـــد أن  هـــو مـــن أدخـــل العبوديـــة 
هزمـــوا جيـــش نابليـــون، وانتقلـــت الســـيطرة لهـــم علـــى 
اجلزيـــرة، واحمليـــط الهنـــدي وأجـــزاء كبيـــرة مـــن 
إفريقيـــا، باســـتثناء جزيـــرة ســـواكن الســـودانية، التـــي 
شـــهد التاريـــخ لســـكانها، ولقائدهـــا العربـــي عثمـــان 
دقنـــة بانتصاراتهـــم علـــى جيـــش اإلمبراطوريـــة، التـــي 
ال تغيـــب عنهـــا الشـــمس، مـــا أغضـــب امللكـــة املدللـــة 
جزيـــرة  عـــن  الطـــرف  بغـــض  فأمـــرت  فيكتوريـــا، 
ســـواكن، وبنـــاء بديـــل عنهـــا، مينـــاء ومدينـــة ومحطـــة 

1905م. بورتســـودان  حديـــد  ســـكة 
 خرجـــت الوفـــود اإلعالميـــة مـــن مطـــار موريشـــيوس، 
اجلنـــوب،  إلـــى  الشـــمال  مـــن  رحلـــة  فـــي  لتنطلـــق 
بدعـــوة مـــن عالمـــة »هيونـــداي« الكورّيـــة للكشـــف 
عـــن طـــراز كريتـــا بعـــد ســـنوات مـــن صناعتهـــا فـــي 

مصنـــع بواليـــة هنديـــة وأعتقـــد أن هـــذا هـــو ســـبب 
ــار العالمـــة، للكشـــف عـــن الطـــراز فـــي جزيـــرة  اختيـ
أن  الغريـــب  الهنديـــة،  األغلبيـــة  ذات  موريشـــيوس 
ســـاعة  وجنوبهـــا  اجلزيـــرة  شـــمال  بـــني  املســـافة 
تقريبـــاً. اصطّفـــت ســـيارات اإلعالميـــني أمـــام منتجـــع 
بســـحر احمليـــط  األســـياد  اإلجنليـــز الســـتمتاع  بنـــاه 
ـــْوا بيـــوت العبيـــد، التـــي تبعـــد  ـــا لـــم ينَس الهنـــدي، وطبًع
عـــن املنتجـــع 10 كليومتـــرات، وحتـــى بعـــد االســـتقالل 
ســـوى  االقتـــراب  علـــى  املنطقـــة  ســـكان  يجـــرؤ  لـــم 
علـــى  احملفـــور  املنتجـــع  مـــن  فقـــط،  كليومتـــرات   7
جدرانـــه اســـم »امللكـــة فيكتوريـــا« أّمـــا عـــن الــــ 3 كـــم 
الباقيـــة يتحـــرك فيهـــا الســـكان بحـــذر، وهـــم يبيعـــون 
جتربـــة  انطلقـــت  للســـياح،  البحريـــة  مشـــغوالتهم 
القيـــادة إلـــى ربـــوع »موريشـــيوس« الســـاحرة ونـــزوالً 
إلـــى العاصمـــة بـــور لويـــس -نســـبة إلـــى لويـــس اخلامـــس 
كبيـــر  عـــدد  يقطنهـــا  والتـــي  فرنســـا-  ملـــك  عشـــر 
مـــن رجـــال أعمـــال صينّيـــون و أوروبّيـــون وبعـــض 
ــا فـــي موريشـــيوس مـــن  ــود، أجمـــل مـ األفارقـــة وهنـ
وجهـــة نظـــري هـــو أيقونتهـــا رئيســـة الدولـــة »أمينـــة 
غريـــب فقيـــم« -عاملـــة البيولوجـــي- املنحـــدرة مـــن 
بدايـــة  فـــي  إنهـــا  ويقـــال  هنديـــة،  ُمســـلمة  أســـرة 
الدجـــاج  بذبـــح  قـــراًرا جمهوريًـــا  أصـــدرت  واليتهـــا 
األبقـــار  ذبـــح  وعـــدم  اإلســـالمية،  الطريقـــة  علـــى 
مـــن  تتعّجـــب  ال  الهندوســـية،  للطائفـــة  إرضـــاًء 
ســـواكن  جزيـــرة  فمازالـــت  موريشـــيوس  جزيـــرة 
بالّســـكر  العبوديـــة  علـــى  انتصـــرت  التـــي  الســـودانية 
اإلجنليـــز،  رحيـــل  بعـــد  حتـــى  عليهـــا،  مغضـــوب 
ومـــوت امللكـــة فيكتوريـــا منـــذ أكثـــر مـــن مئـــة عـــام 

..هـــذا واهلل أعلـــم.
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سكايالين للسيارات تطلق عرضـا مميـزا على 
سيارات هيونداي احتفـاال بالعـودة للمـدارس

أوتـو كالس للسيـارات تنجـح فـي تقديـم 
عرضـا خاصـا على سيـارات MG مبزايا عديـدة

كشف النقاب عن فيـراري إف 8 سبايـدر
تطور نوعي ومحرك جبار أيقونـــة النـــد روڤــر ديفنــدر11

اجلديــــدة ال مجـــــال للمقــــــارنة

العبوديـة بالّسكـر..!
كيا بيجاس تصل اسواق الشرق األوسط

6

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

العطيــة للسيــارات الوكيــل احلصــري فــي قطـــر ...
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المنطقة الصناعية شارع ١٠
المنطقة الصناعية شارع ٤٠

بن عمران
 طريق سلوى

الوكرة
ابو هامور

الوعب
الخور

•  بناًء على حجز موعد مسبق

وّفر وقتك مع خدمة الصيانة السريعة من نيسان
ُقم بصيانة سيارتك خالل ٦٠ دقيقة فقط.

تغيير زيت | تغيير فلتر الزيت  | فحص فلتر الهواء | فحص فلتر المكّيف
فحص اإلطارات | فحص بطانات الفرامل | فحص نظام التعليق

يتميز طراز ماكسيما اجلديد باألداء الالفت والعجالت 
الشــكل  LEDالســهمية  بوصــة ومصابيــح    19 بقيــاس 
هــذا  زّود  كمــا  الكبيــر.  األمامــي   V-motion وشــبك 
الطــراز بتقنيــة درع الســالمة 360 من »نيســان«، وهي 
عبــارة عــن مجموعــة أنظمة متطورة ملســاعدة الســائق 
أثنــاء القيــادة وتشــّكل جــزءاً من رؤية »نيســان« للتنقل 
الذكــي التــي تبــّدل مفهــوم قيــادة الســيارات وتشــغيلها 
ودمجهــا باملجتمــع. وقــد حافــظ الطــراز علــى ســمعته 
سداســي  مبحــرك  مــزّودة  مترفــة  ســيدان  كســيارة 
االســطوانات ســعته 3.5 لترات يوّلد 300 حصان بنظام 

توجيه وكبح وتعليق رياضي.
مفهــوم »نيســان« للتنّقــل الذكــي وتقنيــة درع الســالمة 

360 من »نيسان«
يعتمــد طــراز ماكســيما 2019 اجلديــد رؤيــة »نيســان« 
للتنّقــل الذكــي التــي توفــر التكنولوجيــا بطريقــة تنقــل 
درع  تقنيــة  األمــر  ويشــمل  أفضــل.  عالــم  إلــى  النــاس 
الســالمة 360 مــن »نيســان«، وهــي عبــارة عــن ســته 
تتضّمــن  الســائق  ملســاعدة  وشــاملة  متقدمــة  أنظمــة 
التنبيه من وجود مشاة ومن إمكانية وقوع اصطدام. 

»نيســان«  مــن   360 الســالمة  درع  تقنيــة  تشــمل  كمــا 

مكابح للطوارئ تعمل أوتوماتيكياً عند استشعار املشاة، 
والتنبيــه بالنقطــة العميــاء، والتنبيــه باقتــراب مركبــة 
أخرى عند اخلروج من املواقف، والتنبيه عند اخلروج 
إلــى  العالــي. وإضافــة  بالضــوء  واملســاعدة  املســار،  عــن 
تقنية درع السالمة 360، زّودت ماكسيما 2019 بنظام 
التحكــم الذكي بثبات الســرعة ونظام املســاعدة بالضوء 

املرتفع ونظام التعّرف على إشارات املرور.
مقصورة خارجية وداخلية مجّددة

اخلارجيــة  ماكســيما  طــراز  مقصــورة  صممــت 
الهجوميــة شــركة »نيســان ديزايــن أميــركا« في ال 

  V-motionهويــا، كاليفورنيــا. وهي تتضمن شــبك
أماميــاً أكبــر حجماً يندمج بغطاء احملرك والهيكل 
وصــوالً إلــى املصابيــح اخللفيــة والواجهــة اخللفيــة 
 LEDالتــي أعيــد تصميمهــا. وتضفــي مصابيــح الـــ
ومصابيــح  اجلواهــر  شــكل  تشــبه  التــي  القياســية 
التصميــم  وكذلــك  نهــاراً  تعمــل  التــي  »نيســان« 
اجلديد للمؤخرة ملسة مميزة إلى مظهر »نيسان« 
الالفت والفاخر. ويشــمل تصميم الواجهة اخللفية 
اجلديــد ماســورة عــادم ذات أربعــة منافذ مدمجة 
بالهيــكل وأضيــف جنــاح رياضــي خلفــي جديد إلى 

 Sunset كما أضيف لون طالء .SR طراز ماكسيما
Drift البرتقالي الفاخر إلى مجموعة ألوان سيارة 

ماكسيما.
الســائق وتشــمل  الداخليــة فترّكــز علــى  املقصــورة  أمــا 
مقاعــد مريحــة للــركاب اخلمســة. وتعــّزز أثــاث طــراز 
ماكســيما الفاخــر والعالــي اجلــودة نقــوش جديــدة على 
املقاعــد وأقمشــة ودعائــم فحميــة اللــون اعتُمــدت فــي 
فئــات SR. وتتضمــن فئــة SR أثاثــاً جلدياً خاصاً يشــبه 
مــا يتوفــر فــي املقصــورة الداخلية لســيارة »نيســان جي 

.Premium Interior Package »تي آر

صالـــح احلمـــد املانــع الوكيــل احلصــري ...

نيسان ماكسيما 2019
فخامــة التصميـــم وقـــوة االداء
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املوزع  للسيارات،  قطر  شركة  أطلقت 
قطر،  في  موترز  مليتسوبيشي  املعتمد 
بهدف  املدارس«  إلى  »العودة  عرض 
مركبة  شراء  من  األهالي  متكني 

ميتسوبيشي جديدة واالستفادة من باقة 
مزايا واسعة.

 2019 سبتمبر   30 حتى  العرض  ويسري 
سبورت  مونتيرو  مركبتي  ويشمل 
العرض، مع  ووفق  كروس.  وإكليبس 
بنسبة  داخلي  متويل  خيارات  توفير 
خالد  بن  ناصر  خالل  من  خاصة  فائدة 

منها  املزايا  من  باقة  العرض  ويتضمن  املالية.  للخدمات 
ضمان  واحد،  لعام  مجاني  شامل  تأمني  مجاني،  تسجيل 
إلى  باإلضافة  سنوات،   5 ملدة  مترات  الكيلو  محدد  غير 

قسيمة شرائية بقيمة 1000 ريال من مكتبة جرير.
قطر  لشركة  العام  املدير  الصحن،  هشام  السيد  وقال 
على  املميز  العرض  هذا  نقدم  أن  »يسرنا  للسيارات: 
بهدف  ومتطلباتها،  العائلة  تناسبان  مميزتني  مركبتني 
لنقل  جديدة  مركبة  القتناء  أفضل  خيارات  العائالت  منح 
أوالدهم إلى املدارس. ومن خالل هذا العرض وباقة املزايا 
وفي  وعائالتنا  مجتمعنا  دعم  في  نساهم  نوفرها،  التي 

لتكون  الدراسي  العام  بداية  مع  عليهم  الضغوط  تقليل 
انطالقة جديدة وملهمة«. مونتيرو سبورت هي 

السيارة املثالية للعائلة وللمغامرات والسرعة. 
وتوفر  واملتينة  الرحبة  مبقصورتها  تتميز 
الراحة الكاملة واملزايا الذكية ومدار الرؤية 
الواسعة. وقد متت العناية بكل املزايا بدقة 
متعة  والركاب  السائق  لتمنح  متناهية 
القيادة إلى أبعد احلدود والثقة املتناهية. 
السريعة  الطرق  القيادة على  كانت  وسواء 
عالية،  أداء  قوة  املركبة  توفر  الوعرة،  أو 
أسطوانات   6 من  مبحرك  تعمل  حيث 
تليق  عالية  قوة  لتولد  ليترات   3 بسعة 

سلسة  وقيادة  الرباعي  الدفع  مبركبات 
وعالية الكفاءة. ترسي إكليبس كروس معايير 

جميع  تطلعات  تلبي  حيث  أوفر  الكروس  فئة  في  جديدة 
جميل  مبظهر  وتتمتع  سواء.  حّد  على  واألعمار  الفئات 
وبتصميم  الكوبيه  سيارات  يشبه  أنيق  وانسيابي  وحيوي 
سيارات SUV املعروف في ميتسوبيشي. فالشكل اإلنسيابي 
الرياضي  والنشاط  بالقوة  إحساساً  املركبة  يعطي  واملنحوت 
اخللفية  املصابيح  إلى  وصوالً  الرياضية  الواجهة  من  ابتداًء 
املميزة.  السيارة  شخصية  في  املكونات  كافة  لتتجانس 

العــودة إلى املـــدارس مينح العائالت خيـــارات أفضـــل ...

اقبال على عروض قطر للسيارات  على مركبتي 
ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وإكليبس كروس

وتقدم املركبة اجلديدة مفاجأة من حيث الشكل 
درة  يظهر  حيث  باملقصورة  متمثلة  والتصميم 
الرياضية  املميزات  يجمع  الذي  الهندسي  الشغف 
الوظائف  لوحة  من  نفسه.  الوقت  في  واألنيقة 
األفقية املميزة إلى الزخرفة باللون الفضي اللماع، 
تستقبل املقصورة السائق والركاب لتجربة جريئة 
حديثة  بخصائص  ممزوجة  نوعها  من  فريدة 
وتقدمي  الترفيه  بغرض  والعرض  الصوت  من 
إكليبس  ميتسوبيشي  سيارة  تتميز  املعلومات. 
بتقنية  ليتر   1,5 بسعة  مطور  مبحرك  كروس 
كبيرة  قوة  ليولد  مزدوج  وتيربو  املباشر  احلقن 

وعزم دوران متنح السيارة أداء نشطاً.
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محرك الـ12 اسطوانة بحلة سبايدر يعود من جديد
مع إطالق سيارة فيراري 812 جي تي إس

تعــود ’812 جــي تــي إس‘ بعــد مــرور خمســني عامــاً علــى 
الرياضيــة  ’ســبايدر‘  ســياراتها  آلخــر  فيــراري  إطــالق 
 ،V12 أســطوانة باثنتــي عشــرة  مــزود  أمامــي  مبحــرك 
لتجســد بتصميمهــا هويتهــا املتجــددة مــع إعــادة تعريــف 
أحــد أبــرز النماذج التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ عالمة 

احلصان اجلامح منذ تأسيسها. 
اســطوانة   12 ســبايدر مبحــرك  فيــراري  وتضــم حكايــة 
العديد من النماذج األسطورية، وقد بدأت في عام 1948 
’جرانــد  فئــة  مــن  الكالســيكية  إم‘  إم   166’ ســيارة  مــع 
توريزمــو‘ والتــي فــازت بســباقي حتّمــل مرموقــني فــي 
العالــم عــام 1949 وهمــا: ’ميلــي ميغيليــا‘ و’لــو مــان 24 
ســاعة‘ للتحمل. وكانت الســيارة األخيرة في تلك السلسلة 
الطويلــة هــي ’365 جــي تــي إس 4‘ التــي يعــود تاريخهــا 
بســبب  ’دايتونــا ســبايدر‘  باســم  لعــام 1969، واملعروفــة 
الفــوز األســطوري الــذي حققته فيراري في ســباق دايتونا 

24 ســاعة للتحمــل عــام 1967 عندمــا اجتــازت ســيارتان 
مــن طــراز ’330 بــي 4‘ وأخــرى مــن طــراز ’412 بــي‘ 
خــط النهايــة جنبــاً جلنــب لتحتــل املراكــز الثالثــة األولــى. 
ولــم تســتخدم بنيــة احملــرك V12 الــذي يثبت فــي اجلهة 
األماميــة فــي أي مــن ســيارات ’ســبايدر‘ منــذ ’365 جــي 
تي إس 4‘. وبالرغم من ذلك، مت إطالق أربعة إصدارات 
محدودة وخاصة: ’550 بارشيتا بينينفارينا‘ عام 2000؛ 
’ســوبر أمريــكا‘ عــام 2005؛ ’إس إيــه أبيرتــا‘ عــام 2010؛ 
و’إف 60 أمريــكا‘ مؤخــراً حيــث مت بنــاء 10 منــاذج فقط 
مــن هــذه الســيارة عام 2014 لالحتفال بالذكرى الســنوية 
الســتني لدخــول فيــراري الســوق األمريكيــة.  وعلــى غــرار 
ســابقاتها، ترســي ’812 جــي تي إس‘ معاييــر جديدة من 
حيــث األداء واحلصريــة. ويهــدر في قلب ســيارة فيراري 
 V12 أســطوانة  عشــر  باثنتــي  مهيــب  محــّرك  اجلديــدة 
تبلــغ قوتــه 800 حصــان بخــاري، ليكــون أقــوى ســيارات 

’سبايدر‘ في السوق وأكثرها تنّوعاً بفضل سقفها املعدني 
القابل للطّي وهو ما يعتبر ميزة فريدة في هذا القطاع، 
أو  فتــح  األمتعــة. وميكــن  ملقصــورة  أكبــر  ســعة  ويكفــل 
إغــالق الســقف املعدنــي القابــل للطّي في غضــون 14 ثانية 
فقــط، وبســرعات للســيارة تصــل حتــى 45 كيلومتــر فــي 
الســاعة؛ وهــو ال يؤثــر على األبعــاد الداخلية ويحافظ على 
احلّيــز الواســع ملقصــورة القيــادة. ويعمــل الزجــاج اخللفــي 
الكهربائــي للســيارة كمعــّوق للريــاح، ممــا يتيــح اســتخدام 
الســيارة عندمــا يكــون الســقف مكشــوفاً. وإن كان الســقف 
للســماح  مفتوحــاً  اخللفــي  الزجــاج  تــرك  ميكــن  مغلقــاً، 
الفريــد  الصــوت  بروعــة  االســتمتاع  مبواصلــة  للــركاب 

للمحرك V12 املزود مبحرك سحب طبيعي للهواء. 
احملرك

تعتبــر ’812 جــي تــي إس‘ النســخة ’ســبايدر‘ مــن ســيارة 
’812 سوبرفاســت‘، فتســتمد منهــا مواصفاتهــا وأداءهــا 

بفضــل  فئتهــا  فــي  األقــوى  تعتبــر  التــي  الطاقــة  ووحــدة 
بخــاري  حصــان   800 هائلــة  قــوة  توفيــر  علــى  قدرتهــا 
عنــد 8500 دورة فــي الدقيقــة. ويبلــغ عــزم الــدوران 718 
نيوتــن متــر، ممــا يكفــل تســارعاً مدهشــاً يضاهــي ’812 
سوبرفاســت‘، فيمــا يشــير احلد األقصــى 8900 دورة في 

الدقيقة إلى أن جتربة القيادة غير منقوصة.
سوبرفاســت‘،   812’ ســيارة  فــي  احلــال  هــي  وكمــا 
مت حتقيــق مســتويات األداء هــذه بشــكل جزئــي عبــر 
حتســني تصميــم احملــرك، واالعتمــاد علــى ابتــكارات 
مثل اســتخدام نظام احلقن املباشــر بضغط 350 بار، 
ونظــام التحكــم اخلــاص بالتصميــم املتغيــر لفتحاتهــا 
املطورة على محركات فورموال واحد بتقنية السحب 
الطبيعــي للهــواء. وتتيــح هــذه األنظمــة زيــادة اإلزاحة 
مــن 6.2 إلــى 6.5 ليتــر بحيــث يتــم اســتغاللها لتعزيــز 
فــي  حتــى  ممتــاز  بــأداء  االحتفــاظ  مــع  القــوة،  نــاجت 

الدورات املنخفضة للمحرك. 
ويعمــل نظــام احلقــن بالضغــط العالــي علــى حتســني أداء 
الوقود احملقون، مما يحد كمية اجلسيمات املنبعثة بشكل 
كبيــر عندمــا يكــون احملــول فــي وضــع تســخني، وكانــت 
عمليــة تركيــب فلتــر جلســيمات وجزيئــات البنزيــن مــع 
استراتيجية التوقف والتشغيل خالل احلركة، والتي تقوم 
بفصل احملرك وإعادة تشغيله أثناء حركة السيارة لتكفل 

توافق احملرك مع جميع قواعد االنبعاثات.
ومت التركيــز علــى معايــرة إعــدادات ’مانيتينــو‘ لتحســني 
إمكانات احملرك والشعور بالقوة القصوى التي تنبض في 
قلــب الســيارة. وبالرغم من ذلك، ســتبقى قــدرة التحكم 
بــني يــدي الســائق، حيــث ميكنــه االســتفادة بســهولة وثقة 
الــدوران الهائــل عبــر دواســة البنزيــن وذلــك  مــن عــزم 
بفضل سالسة توصيل الطاقة بشكل تدريجي وفي جميع 

سرعات احملرك.

أقوى سيارة بسقف قابل للطّي في السوق بقوة 800 حصان ...

كشفت ’فيراري‘ النقاب عن سيارة ’إف 8 سبايدر‘، 
اجليــل اجلديــد من ســياراتها الرياضية ذات الســقف 
القابل للطّي، واملزّودة مبحرك وسطي خلفي جبار 
بثمانــي أســطوانات على شــكل حــرف )V( هو األكثر 

جناحاً في تاريخ العالمة الفاخرة.
مــع  بالتــوازي  ســبايدر‘   8 إف  ’فيــراري  وُصّممــت 
ســيارة ’إف 8 تريبوتــو بيرلينيتــا‘، وتتألــق بســقف 
معدنــي عملــي قابــل للطــّي ويحمــل الطابــع اخلــاص 
علــى  تأثيراتــه  ومتتــد  اجلامــح،  احلصــان  لعالمــة 
خطــوط النمــوذج الرائــد فــي فئتــه. وتعتبــر الســيارة 
الرائــدة اإلضافــة األحدث لسلســلة حصرية وفاخرة 
مــن الســيارات املكشــوفة مبحــرك V8، والتــي بدأت 
 .1977 عــام  فــي  إس‘  تــي  جــي   308’ ســيارة  مــع 
وبالرغــم مــن أنهــا أقــل تطّرفاً قياســاً بســيارة ’488 
بيســتا ســبايدر‘، إال أنها حتمل خواّص رياضية أكثر 
من ’488 سبايدر‘، التي حّلت مكانها في التشكيلة.

وتسمح هذه املزايا االستثنائية بتحديد معيار جديد 
لســيارات رياضــة »الهــواء الطلــق« مــن حيــث األداء 
العملي، والقيادة االســتثنائية، وتوفير جتربة قيادة 
متميــزة. وفــي الواقــع، تبــدو ســمات تفــّوق الســيارة 
القيــادة  ديناميكيــات  دمــج  خــالل  مــن  واضحــة 
مــع الراحــة املذهلــة فــي الداخــل. وجتمــع ’فيــراري 
سبايدر‘ بني خواّص أروع احملركات املزودة بثماني 
أسطوانات في تاريخ العالمة، ومتعة قيادة ال مثيل 

لها.
ويرتقــي احملــرك V8 بــاألداء إلــى مســتويات جديدة 
علــى  ذلــك  يقتصــر  أن  دون  مســبوقة،  وغيــر 
احملــركات املعــززة بشــاحن توربينــي، بــل ميتــد إلــى 
وحــدات الطاقــة بكافة أنواعهــا. ويعتبر هذا احملّرك 
V8 منوذجــاً متطــوراً عــن ســابقه الــذي فــاز بجائزة 
متتاليــة  ســنوات  الدوليــة ألربــع  »أفضــل محــّرك« 
)2016، 2017، 2018 و2019(، فضــالً عــن اختيــاره 

كأفضــل محــرك فــي العقديــن املاضيــني، وهــو مــا 
تاريــخ  فــي  مســبوق  وغيــر  مذهــالً  إجنــازاً  يعتبــر 

اجلوائز.
ويتمثــل اإلجنــاز األبــرز لســيارة ’إف 8 ســبايدر‘ في 
إطــالق العنــان لقّوتهــا دون أي فــوارق فــي الشــحن 
الفريــد  الهديــر  بصــوت  االحتفــاظ  مــع  التوربينــي، 
واخلاص باحملرك V8. وأصبح باإلمكان االستمتاع 
بهــذا األداء املذهــل واختبــار جتربــة قيــادة غايــة في 
السالســة والتميــز بفضل التصميم الــذي متتزج فيه 
مجموعــة مــن حلــول الديناميــكا الهوائيــة املبتكــرة 

واملستوحاة من عالم سباقات السيارات. 
مارانيللــو  فــي  جديــد  منــوذج  كل  مهمــة  وتتجســد 
بطرح مّيزات تصميم جديدة والتفّوق على النماذج 
الســابقة في جميع األصعدة. وتتمثل أبرز التحديات 
التي تواجه املهندسني واملصممني في االرتقاء الدائم 
بحــدود اإلبــداع والتكنولوجيــا عبــر التوّصــل حللــول 

جديــدة  مســتويات  وحتديــد  ومبتكــرة،  جديــدة 
للتمّيز. وهو ما جنحوا به - مجدداً - مع هذا النموذج 

اجلديد. 
’488 ســبايدر‘  عــن  بديــالً  8 ســبايدر‘  ’إف  وحتــّل 
مــع مواصفــات محّســنة بشــكل كامل؛ وبغــض النظر 
عــن محّركهــا الــذي يوفــر قــوة 50 حصــان بخــاري 
إضافيــة، فــإن ســيارة فيــراري اجلديــدة أخــف وزناً 
مبقدار 20 كيلوجرام قياســاً بسابقتها. كما أنها أثقل 
بـــ 20 كيلوجــرام فقــط قياســاً بنمــوذج ’488 بيســتا 
سبايدر‘ األكثر تطّرفاً. وتعتبر ’إف 8 سبايدر‘ أكثر 
فاعليــة مــن حيــث خــواص الديناميــكا الهوائية، ومت 
تزويدهــا بنســخة 6.1 اجلديــدة مــن نظــام التحكــم 

بزاوية االنزالق اجلانبي.
احملرك

 )V8( األســطوانات  ثمانــي  فيــراري  يُعتبــر محــرك 
احملــرك املثالــي ملنــح الســائق جتربــة قيــادة ممتعــة 

قطــاع  مســتوى  علــى  األعلــى  هــو  رياضيــاً  وأداًء 
السيارات الرياضية اخلارقة. وميكن االستمتاع بهذا 
األداء االســتثنائي بشــكٍل خاص في طرازات فيراري 
القســم  فــي  املــزّودة مبقعديــن مــع محــّرك مثبــت 
األوســط واخللفــي. وتعمــل فيــراري علــى الوصــول 
بهــذه التحفــة الهندســية إلى حــد الكمال منــذ أربعة 
عقود، وتركز على حتقيق التوازن األمثل بني الوزن 

وديناميكيات القيادة.
اســتثنائية  فنيــة  مبواصفــات   V8 احملــّرك  ويتمتــع 
للغاية. وتطلق الوحدة بســعة 3902 ســم مكعب قوة 
720 حصــان بخــاري عنــد 8000 دورة في الدقيقة، 
بقيمــة  ومذهلــة  محــددة  طاقــة  إنتــاج  عــن  فضــالً 
الــدوران  185 حصــان بخاري/ليتــر. وأصبــح عــزم 
األقصى للمحرك أعلى في جميع سرعات احملرك، 
لتبلــغ الــذروة 770 نيوتــن متــر عنــد 3250 دورة في 

الدقيقة. 

الفــردان للسيـــارات الرياضيـــة الوكيـــل احلصـــري ...

كشف النقاب عن فيـراري إف 8 سبايـدر
تطور نوعي ومحرك جبار
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دوماسكو تعلن عن عروضها املميزة
على سيارات هوندا مبناسبة العودة إلى املدارس

أفضــل وقــت لشــراء سيــارة هونــدا ...

فيصل شريف :
يسعدنا دعم جميع عمالئنا لزيارة صاالتنا 

واالستفادة من هذا العرض املتميز

أعلنت شــركة الدوحة خلدمات التسويق 
احلصــري  املــوزع  )دوماســكو(،  ذ.م.م 
لســيارات هوندا في قطر، عن عروضها 
هونــدا  طــرازات  كافــة  علــى  املميــزة 

مبناسبة العودة إلى املدرسة.
دائمــاً   « بعنــوان  العــرض  هــذا  ويشــمل 
مــع هونــدا “ خدمــة  للمدرســة  مســتعد 
مجانيــة ملــدة ثــالث ســنوات  أو 45،000 
وكفالــة  أوال(،  يأتــي  )أيهمــا  كيلومتــر 
مــع  ســنوات  خمــس  ملــدة  مجانيــة 
كيلومتــرات غيــر محــدودة. وسيســتفيد 
لغايــة  مــرن  مــن متويــل  أيًضــا  العمــالء 
)مــن دون دفعــة  للقطريــني  ســنوات   6
القطريــني  لغيــر  ســنوات   4 و  أولــى( 
مبعــدل فائــدة ثابــت قــدره 2.82٪ ، أي 

معدل فائدة سنوية قدره ٪5.25.
العــام  املديــر  شــريف،  فيصــل  وعلــق 

هــذا  علــى  دوماســكو  لشــركة  اإلداري 
إلــى  العــودة  موســم   « قائــالً:  العــرض 
املــدارس موســم حافــل للعائــالت، لكــن 
إنــه  اجلذابــة،  التمويــل  خيــارات  بفضــل 
أيضــاً أفضــل وقت لشــراء ســيارة هوندا، 
ونحــن نشــجع جميع عمالئنــا على زيارة 
العــرض  صاالتنــا واالســتفادة مــن هــذا 

الصالح حتى نهاية شهر سبتمبر«. 
شــارع  فــي  هونــدا  عــرض  صالــة  تقــع 
الوطنــي  املســجد  مــن  بالقــرب  خليفــة، 
وتقاطــع التلفزيــون، هذا و تعتبر شــركة 
ذ.م.م.  التســويق  خلدمــات  الدوحــة 
)دوماسكو( مجموعة شركات رائدة في 
قطر نظراً المتالكها العالمات التجارية 
عامليــة  جوائــز  علــى  واحلائــزة  املتنوعــة 
شــاحنات  ســيارات فولفو،  مثل هونــدا، 
فولفو، جي أيه سي، ماسترغاز، كارير، 

افتــرون، راميــون ويــل، تيتــان، بوليــس، 
العالمــات  مــن  والعديــد  كاســيو  غانــت، 

األخرى.
متتلــك دوماســكو أكثر مــن 25 معرض 
ومتجــر مــدار بشــكل مباشــر باإلضافــة 
إلــى احلضــور في العديد مــن املتاجر في 
الدوحــة. ونظــراً لكونهــا شــركة خدمات 
وبيــع بالتجزئة هامة، تُعرف دوماســكو 
بتقدميها خدمات ما بعد البيع استثنائية 
لكافــة العالمــات التجاريــة الكبيــرة التــي 
متثلها في قطر. و بهدف احلصول على 
رضــى العمــالء، تقــدم دوماســكو الدعــم 
لهــم بواســطة فريــق عمــل قــوي مؤلــف 

من 500 خبير.
قطــر،  فــي   1965 ســنة  تأسيســها  منــذ 
تطورت الشــركة لتتخذ شــكلها احلالي كـ 

دوماسكو عام 1995.
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بدعوة حصرية من شركة العطية للسيارات والتجارة 
حلضــور  قطــر  فــي  كيــا  لســيارات  احلصــري  الوكيــل 
أحــدث  عــن  كيــا  الكوريــة  للعالمــة  االول  االعــالن 
اجلديــدة  املدمجــة  ســيدان  بيجــاس  كيــا  طرازاتهــا 
لطرحها الول مرة في اسواق الشرق االوسط  والسوق 
القطــري بعد النجاحات التى شــهدتها العالمة الكورية 
فــي الســنوات الســت االخيــرة ،يكمل طراز كيــا بيجاس 
املدمجة الرحبة واإلقتصادية والعملية للغاية، مسيرة 
االجنــازات فــي االســواق العربيــة بصفة عامة والســوق 
بيجــاس  كيــا  ســيارة  وتعــد  خاصــة  بصفــة  القطــري 
للعائــالت  ذكــي  خيــار  املنطقــة،  فــي  اجلديــدة متاًمــا 
الناشــئة والشــابة فــي املناطــق احلضريــة، وهــي تتميز 
تخزيــن  ومســاحة  مدمجــة،  وأبعــاد  كبيــرة،  بهيئــة 

كبيرة ومقصورة رحبة.
أنيــق  خارجــي  بتصميــم  بيجــاس  كيــا  ســيارة  تتميــز 
وتصميــم داخلــي واســع، فضــالً عــن وجــود مجموعــة 
مــن مزايــا وتقنيــات الراحــة إلرضاء عمــالء الفئة )ب( 
من سيارات السيدان، ولقد مت إنتاجها من قبل شركة 
كيا في الصني، وطرحها للبيع في العديد من األسواق 

الدولية في عام 2017.
هــذا وقــد صــرح رئيــس املقــر اإلقليمي لشــركة كيا في 
ســيارة  “ســتكون   : قائــالً  وإفريقيــا  األوســط  الشــرق 
والشــابة  الناشــئة  للعائــالت  رائًعــا  بيجــاس خيــاًرا  كيــا 
التــي تبحــث عــن ســيارة عمليــة توفــر مزيًجــا مثالًيــا 
التقنيــات”. وأضــاف  الراحــة واملســاحة وأحــدث  مــن 
قائالً: “ســيعزز هذا املوديل اجلديد املهم تنوع تشــكيلة 
ســيارات كيــا فــي املنطقــة وســيزيد مــن تعزيــز صورة 
العالمــة التجارية واإلنطباع عنهــا، وبوصول املوديالت 
اجلديــدة للبيــع لدينا في الشــرق األوســط، فإن شــركة 
كيــا تقــدم بذلــك للعمالء خيارات أوســع من الســيارات 

عالية اجلودة أكثر من أي وقت مضى. “
تصميم خارجي ديناميكي أنيق وجذاب:

توفــر ســيارة كيــا بيجــاس للمشــترين فــي هــذه الفئــة 
تصميًمــا أنيًقــا فريًدا ومميز، وقطع خارجية منحوتة 
بدقــة وخطــوط جريئــة تكملهــا مجموعــة مــن األلوان 
املدهشة وهيئة جانبية لسيارة سيدان متوازنة بعناية. 
الهوائيــة  احلركيــة  األماميــة  الواجهــة  مزايــا  إن  كمــا 
لســيارة كيــا بيجــاس، مبعامــل ســحب يبلــغ 0.29 ســي 
دي، تضفــي عليهــا وجًها جريئًا ومدهــش. إضافة إلى 

أن املصــدات العميقة حتتوي على وحدات إدخال هواء 
بطابــع رياضــي في كل زاوية، إلــى جانب وجود وحدة 
الشــبك  الشــكل كبيــرة، كمــا إن  إدخــال هــواء رباعيــة 
األمامــي علــى هيئــة “أنف النمر” ميتــد حتى املصابيح 
واإلحســاس  بالثبــات  الشــعور  يعــزز  ممــا  األماميــة، 

بعرض السيارة الواسع.
كيــا  ســيارة  أن  جنــد  اجلانــب،  مــن  إليهــا  نظرنــا  إذا 
إن  كمــا  بدقــة،  متوازنــة  جانبيــة  هيئــة  ذات  بيجــاس 
واجلريئــة  واحملــددة  الواضحــة  اخلارجيــة  خطوطهــا 
فــي  تكــون  عندمــا  حتــى  باحلركــة،  انطباًعــا  تعطــي 
حالــة الســكون، إلى جانب أن قاعــدة العجالت الطويلة 
نســبياً والبــاب اخللفي املنحدر يعــزز بصريًا طول هذه 
الســيارة، ويتميــز اجلــزء اخللفــي مــن الســيارة بوجــود 
أنيــق  رياضــي  جانبــي  مبظهــر  خلفــي،  ســيدان  بــاب 
علــى نحــو يشــبه قليــالً “ذيل البطــة” إلى جانــب وجود 
احلافة الزائدة في غطاء صندوق األغراض وزوج من 

املصابيح اخللفية األنيقة.
واعتمــاًدا علــى الســوق، ســوف يتــم توفيــر ســيارة كيــا 
بيجــاس بخيــارات ألــوان تصــل إلى ســبعة ألــوان طالء، 
ممــا يضمــن وجــود لــون لــكل شــخصية، إلــى جانــب 
تزويدهــا بجنــوط مــن الصلــب أو األملنيــوم مقــاس 14 

بوصة.
الرحابــة والراحــة والتكنولوجيــا - وصنــدوق أغــراض 

واسع: 
يحتــوي التصميــم الداخلــي لســيارة كيــا بيجــاس علــى 
مقصــورة بأقصــى مســاحة وراحــة، ولقــد مت تصميــم 
الطبلــون  فــي  الســائق  أمــام  الوســطى  األزرار  منطقــة 
لتعزيــز ســهولة االســتخدام، مــع التحكــم فــي العديــد 
ومريحــة،  واضحــة  بــأزرار  الســيارة  وظائــف  مــن 
باإلضافــة إلــى ذلــك، توفــر وحــدة التحكــم املركزيــة/

الكونســول األوســط مســاحة كبيــرة للتخزيــن لتعزيــز 
قابلية االســتخدام، مع حامالت أكواب مدمجة ميكن 
الوصــول إليهــا مــن األمام واخللف مــن املقصورة، كما 
ميكــن أيًضــا اســتخدام درج صغيــر من مســتويني عند 
قاعــدة الطبلــون لوضــع الهواتــف الذكيــة للــركاب أثنــاء 

التنقل.
إن نظــام الوســائط املتعــددة فــي مركــز الطبلــون إمــا 
مــزود بشاشــة مقــاس 3.8 بوصات أو نظــام معلومات 
ترفيهــي بشاشــة تعمــل باللمــس مقــاس 7.0 بوصــات 

نظــام  بوجــود  الكبيــرة  الشاشــة  وتتميــز  اختياريــة، 
إســتخدام تطبيقــات  للتمكــني مــن  بلوتــوث لالتصــال 
Android Auto وApple CarPlay بشــكل موحــد، 
كمــا ميكن تزويد املقصورة بأربعة أو ســتة ســماعات، 

حسب مواصفات السيارة.
وعلــى الرغــم مــن تزويــد املالكني بشــعور مــن اجلودة 
يتجــاوز توقعــات مشــتري ســيارات الســيدان املدمجة، 
فقد مت تشطيب املقصورة بسلسلة من األلوان املختلفة 
كمــا  اجلــودة.  عاليــة  مــواد  وإســتخدام  التصميــم  فــي 
مــع  للطبلــون  احلديــث  التصميــم  وينســجم  يتماهــى 
فتحــات التهويــة الدائرية التي ميكــن إدارتها وضبطها 
حســب الرغبــة، ومشــطبة بإطــار مــن الكــروم باللــون 
األســود شــديد اللمعــان، فــي حــني مت دمــج مكبــرات 
الصوت في األبواب خلف شبك مصمم خصيًصا لذلك 
ميتد للخلف أســفل مســند الذراع، كما إن وجود مسند 
ذراع أوســط للــركاب األماميــني، إلــى جانــب التصميم 
الداخلــي مــن األنســجة األنيقــة يجعــل املقصــورة أكثــر 
جاذبيــة. وتعــد مســاند الــرأس لشــاغلي املقعــد األمامي 
والقابلــة للضبــط من حيث اإلرتفاع موحدة في جميع 
القابلــة  الســائق  مقعــد  قاعــدة  عــن  فضــالً  الســيارات، 
لإلمالة، من األمور التي تساعد السائق في العثور على 

وضع القيادة املثالي.
وحسب السوق، تتوفر سيارة كيا بيجاس أيًضا مبساند 
اخللفيــة،  املقاعــد  فــي  للــركاب  للضبــط  قابلــة  رأس 
كمــا إن قاعــدة العجــالت التــي يبلــغ طولهــا 2570 مم 
-التــي تعتبــر أطول من العديد من الســيارات املنافســة، 
وتعــادل العديد من الســيارات مــن الفئة األعلى- جتعل 
املقصورة تتمتع بوجود مســاحة واسعة لألقدام جلميع 
الركاب. وإضافة إلى املقصورة الفسيحة والرحبة، فإن 
ســيارة كيــا بيجــاس تعتبر أيضا عمليــة للغاية لتخزين 
األغراض واألمتعة، حيث تبلغ سعة صندوق األغراض 
475 لتــًرا، وهــو مــا يكفــي لتخزيــن ما يصــل إلى ثالث 
حقائب غولف أو عدة حقائب كبيرة، وعند فتح غطاء 
الصنــدوق، تكشــف اإلضــاءة داخل الصنــدوق أيًضا عن 

أي أغراض أو عناصر صغيرة ميكن نسيانها.

املســاعدات  مــن  ومجموعــة  فعــال  بنزيــن  محــرك 
اإللكترونية للسائق:

يعمــل  فعــال  مبحــرك  مــزودة  بيجــاس  كيــا  ســيارة 
بنظــام )احلقــن املتعــدد النقــاط( بســعة 1.4 لتــر وبقوة 
قصــوى تبلــغ 95 حصانًــا عنــد 6000 دورة في الدقيقة 
وأقصــى عــزم دوران يبلــغ 132 نانــو متــر عنــد 4000 
الوقــود  اقتصاديــات  وتختلــف  الدقيقــة.  فــي  دورة 
وفًقــا إلشــتراطات الســوق، ففــي أســواق أوروبــا )2(، 
تصــل كفاءة اســتهالك الوقود إلــى 6.0 لترات لكل 100 
كيلومتــر، وميكــن قطع مســافة تصل إلى 717 كم بني 
محطــات الوقــود، أمــا فــي أســواق أوروبــا )4(، األكثــر 
قســاوة، تصل كفاءة اســتهالك الوقود إلى 6.1 لتر لكل 
100 كيلومتــر وميكــن أن تصــل املســافة املقطوعــة إلى 
705 كــم. كمــا تتوفــر احملــركات بإمكانيــة اختيار ناقل 

حركــة يــدوي بخمــس ســرعات أو أوتوماتيكــي بأربــع 
سرعات.

بيجــاس  كيــا  ســيارة  جتهيــز  مت  ذلــك،  علــى  عــالوة 
أربــع  فــي ذلــك  الســالمة، مبــا  مبجموعــة مــن مزايــا 
وســائد هوائيــة، ونظــام التحكــم اإللكترونــي في ثبات 
 )VSM( والتحكــم في ثبات الســيارة ،)ESC( الســيارة
إلــى جانــب نظــام التحكــم املســاعد لبــدء التشــغيل علــى 
املنحدرات )HAC(، حيث يعمل كل من نظام ESC و
VSM بشــكل متواٍز للمســاعدة في احلفــاظ على ثبات 
الســيارة والتحكم في ظاهرة الســحب في املنعطفات، 
أمــا نظام HAC يســاعد الســيارة، إلى جانــب الفرامل، 
للســائق  يتيــح  لفتــرة وجيــزة، ممــا  ثابتــة  البقــاء  فــي 
احلركــة مــن حالــة التوقف التــام على املنحــدرات على 

نحو أكثر يسراً.

فــي حضــور خــاص للرايــة اوتــو القطريــة والصحــف العربيــة ...

كيـا بيجـاس املدمجـة
تنطلـق مـن ربـوع االردن الي اسـواق الشـرق األوسـط

اململكـــة األردنيـــة
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الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصــري...

BMW Concept 4 الكشف عن طراز
في فرانكفورت الدولي للسيارات

شــهدت النســخة 68 مــن معــرض فرانكفورت 
 BMW الدولــي للســيارات الكشــف عــن طــراز
رؤيــًة  الطــراز  هــذا  ويقــدم   ،Concept 4
تعتمدهــا  التــي  التصميــم  ألســس  مســتقبلية 
مجموعة BMW خالل تاريخها العريق والتي 
أثبتت حضورها طيلة السنوات السابقة، ليقدم 
قيــادة  جتربــة  وجاذبيــة  ســحر  الطــراز  هــذا 

سيارات الكوبيه بحماسها وتشويقها.
وحــول ذلك علق أدريان فان هويدونك، نائب 
الرئيــس األول لقســم التصميــم لــدى مجموعة 
BMW: »جتســد BMW Concept 4 جوهــر 
عالمة BMW اجلمالي، وجتمع في تصميمها 
والتصميــم  املتناســقة  املثاليــة  األبعــاد  بــني  مــا 

الدقيق«.
تتميز BMW Concept 4 بقاعدتها املنخفضة 
الشــبكة  تؤكــد  فيمــا  الطريــق،  مــن  القريبــة 
واألســطح  الهــواء  ومداخــل  املميــزة  األماميــة 
املصقولــة علــى األداء الرياضــي الرائــع للســيارة 
ومــا تتمتــع بــه مــن مزايــا توفــر جتربــة قيــادة 

تفاعلية متتع السائق.
املركــزي  مبوضعــه  األمامــي  الشــبك  ويلفــت 
ومتوضعــه العمودي األنظار، ويتناســب بشــكل 
والتاريــخ  الســيارة  مقدمــة  أبعــاد  مــع  مثالــي 
فــي  ويســتحضر   ،BMW لعالمــة  العريــق 
مــن  ملجموعــة  الرائعــة  التصاميــم  األذهــان 
الطرازات الكالسيكية األسطورية، من ضمنها 
مســلًطا   ،CSi  3.2  BMW أو   328  BMW
 BMW لعالمــة  العريــق  التاريــخ  علــى  الضــوء 
ســيارات  تصميــم  فــي  املتواصلــة  وجناحاتهــا 
رئيــس  دوكيتــش،  دوماغــوج  وعلــق  الكوبيــه. 

الشــبكة  »تعــد  ذلــك:  حــول   ،BMW Design
 ،BMW األماميــة عالمــة تتميــز بهــا طــرازات
ويقــدم طراز BMW Concept 4 رؤية راقية 
نفســه،  الوقــت  فــي  ولكــن  للشــبكة،  وواثقــة 
تستشرف BMW Concept 4 مستقبل الرؤية 

التصميمة لطرازات الفئة الرابعة«.
وتتميــز الشــبكة األماميــة بالتفاصيــل الدقيقــة 
جماليــة  بعناصــر  تتزيــن  إذ  لتصميمهــا، 
تتموضــع بشــكل أفقــي علــى مقاطعهــا لتوفــر 
مظهــًرا متباينًا مع التصميم الرياضي للواجهة 
األمامية، ومتنح الشبكة عمًقا وملسة حصرية. 
وعند تدقيق النظر تظهر للعيان ملسة تصميم 
لعناصــر  التقاطــع  مواقــع  ترســم  إذ  إضافيــة، 

الشبكة ومداخل الهواء الرقم 4.
وتتموضــع املصابيــح األمامية املزدوجة بشــكل 
مائل وتعمل ســوية مع الشــبكة األمامية لتمنح 
الســيارة منظــًرا معاصــًرا وشــخصيًة مميــزة، 
وتلفت أنوار LED األمامية األنظار بتصميمها 
عــن  وبــداًل  بالزجــاج،  املغطــى  غيــر  اجلديــد 
بشــكل  الســيارة  هيــكل  ضمــن  ثبتــت  ذلــك 
يحاكــي منحوتة ثالثية األبعــاد، لتمنح مقدمة 
الســيارة ملســة إضافيــة مــن املعاصــرة والتقــدم 
التقنــي، ويســتكمل غطــاء احملــرك بانحناءاتــه 
احلــادة خطــوط الواجهــة األماميــة بدقة عالية 
الشــبكة  لتبــدو  واســعة،  مســطحة  ومســاحات 

األمامية وكأنها جوهرة تزين السيارة.
 BMW لطــراز  التصميــم  جوهــر   – اجلوانــب 

كوبيه معاصر
التــي  األبعــاد   BMW Concept 4 تســتعرض 
تشــتهر بهــا عالمــة BMW بأحــدث شــكل لهــا. 

مــع  األطــول  بأبعــاده  احملــرك  غطــاء  ويرســم 
الطويلــة والســقف مبظهــره  العجــالت  قاعــدة 
محــوري  بــني  القصيــرة  واملســافة  االنســيابي 
العجــالت وكل مــن املصديــن املتوافقــني معــه، 
وراٍق،  معاصــر  ديناميكــي  كوبيــه  طــراز 
الســيارة  هيــكل  طــول  علــى  الطاقــة  يبــث 
املنخفــض حتــى عنــد وقوفهــا. ويولــد التبايــن 
الدقيقــة  واخلطــوط  الواســعة  األســطح  بــني 
إحساًســا بالديناميكية، ويبــرز اللون اخلارجي 
Forbidden Red أســطح السيارة بشكل رائع، 
وتعكــس األســطح املعرضــة للضــوء لونًــا أحمــًرا 
غنًيــا وملاًعــا، فيما تكاد املســاحات املظللة تكون 
األلــوان  فــي  التبايــن  ليشــكل هــذا  كلًيــا  ســوداء 
منظــًرا الفتًــا مذهــاًل، ويولــد التفاعــل مــا بــني 
اخلطــوط واملســاحات املســطحة شــعوًرا بالعمق 

واأللق.
ويوتبدو مقصورة القيادة ضمن هيكل السيارة 
زجاًجــا  منــزاًل  وكأنهــا  الرياضــي  بتصميمــه 
مصغًرا مع فتحة نافذة ضيقة، لتســلط الضوء 
بشكل إضافي على التصميم الديناميكي للجهة 
اجلانبية من الســيارة. وينســاب ســقف السيارة 
بسالســة نحــو صنــدوق األمتعة ليمنــح الواجهة 
اخللفيــة مظهًرا رياضًيا راقًيا، وتعكس أقواس 
العجــالت اخللفيــة البارزة انســياب الطاقة عبر 
الكتــف،  خطــوط  وتبــرز  اخللفيــة  اإلطــارات 
العجــالت  فــوق  الضيقــة  املســاحة  متنــح  فيمــا 
األماميــة التصميــم اجلانبــي توازنًــا ديناميكًيا، 
وسوية متنح كل من أقواس العجالت األمامية 
واخللفيــة طــراز BMW Concept 4 اجلديــد 

منظًرا يعكس قوة وهيبة.

ويحل خط أفقي رئيســي بني قوســي العجالت 
الكالســيكي  اخلــط  محــل  واخللفــي  األمامــي 
املعــروف فــي تشــكيل اجلوانــب، ويســري هــذا 
اخلــط علــى طول اجلهــة اجلانبية للســيارة في 
موقع أكثر انخفاًضا عن املعتاد، ويشكل مركز 
أدنــى،  موقــع  وفــي  منخفــض،  بصــري  ثقــل 
يتجــه خــط ديناميكــي آخــر نحــو األعلــى مــن 
وراء العجلــة األماميــة باجتــاه غطــاء صنــدوق 
األمتعــة، ليمنــح التصميــم مزيًدا من الرشــاقة 

والرونق.
تفاصيل راقية عند النظرة الثانية

 BMW Concept عند النظر بتجلي إلى طراز
إذ  الراقيــة،  التفاصيــل  مــن  تتكشــف مزيــد   4
تبــرز املرايا اجلانبية ذات املقطعني بتناغم من 
شــريط الطقس، وميتد القسم السفلي املصنوع 
الطقــس  شــريط  مــن  املصقــول  األملنيــوم  مــن 
بشكل انسيابي ليشكل سطح املرآة، فيما يتلون 
بلــون  الديناميكــي  التصميــم  ذو  املــرآة  غطــاء 
الســيارة ويســتكمل تصميم املرآة. وعند تدقيق 
 BMW النظــر باملرايــا اجلانبيــة يظهــر شــعار

بشكل عائم على جانب كل منهما.
 BMW Concept 4 إطــارات  تتميــز  كمــا 
خفيفــة الــوزن بتصميمها الدقيــق، وتعتمد 
اإلطــارات ذات قيــاس 21 بوصــة، التصميم 
الرياضــي خماســي األعمــدة وإمنا بأســلوب 
نحــو  النظــر  خــط  وجتــذب  بــارز،  جديــد 
مركــز اإلطــار. وتتميــز اجلهــة اخلارجيــة 
لألعمدة بتصميمها املصقول اللماع، وتوفر 
الداكــن  اللــون  ذات  اخللفيــة  الســطوح  مــع 

تباينًا راقيًا.

الواجهــة اخللفيــة – تصميــم ديناميكــي يلفــت 
األنظار

 BMW Concept تتخذ الواجهة اخللفية لطراز
4 موقًعــا منخفًضــا قريبًــا مــن ســطح الطريــق 
بشــكل يتناســب مع التصميم الرياضي للسيارة. 
ويقدم انتقال اخلط األفقي الرئيسي من جانب 
تأثيــًرا بصريًــا  الواجهــة اخللفيــة  نحــو  الســيارة 
يزيــد مــن اقتــراب هــذه الكوبيــه إلــى الطريــق. 
التصميــم املعتمــد  ويبــرز مجــدًدا هنــا أســلوب 
املســاحات  مــع  للســيارة  األماميــة  الواجهــة  فــي 
املســطحة الواســعة واخلطــوط القليلــة. ويظهــر 
أســلوب التصميــم اخلالــص فــي جميــع عناصــر 
الواجهــة اخللفية. وتندمــج املقصورة الزجاجية 
بالهيكل املتني مبرزة التصميم الرياضي لطراز 
 LED وتتكــون مصابيــح .BMW Concept 4
اخللفية من عنصر واحد من األلياف الضوئية، 
مينــح تصميــم BMW L مظهــًر متطــوًرا علــى 
شــكل رســم تخطيطــي لنبضــات القلــب. وتبــرز 
فــي  الرياضــي  العرضانــي  الشــكل  انحناءاتهــا 
الواجهــة اخللفيــة. ودمــج مــوزع الهــواء بشــكله 
امللفــت مــع املئــزر اخللفــي ويســتكمل اإلطاللــة 
الزعانــف  ومتثــل  اخللفيــة،  للواجهــة  املميــزة 
العموديــة ملــوزع الهــواء رســالة تؤكــد علــى األداء 
اللــون  مينحــه  فيمــا  الطــراز،  لهــذا  الرياضــي 
األســود اللماع املطعم باجلزيئات املعدنية تأثيًرا 
بصريًــا رائًعــا. ويوفر العادم املــزدوج مزيًدا من 
الديناميكيــة إلــى الهيكل ليشــكل إضافة مميزة 
إلــى تفاصيــل التصميــم التــي تعبــر عــن جوهــر 
BMW Concept 4 بتصميمهــا املعاصــر الــذي 

يفيض باجلمال واألداء الرياضي.
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عــن  للســيارات مؤخــًرا  الفــردان  أعلنــت  أن  منــذ 
طرح الفئة السابعة اجلديدة من BMW لعمالئها 
فــي قطــر، لتلبــي عــن طريــق هــذا الطــراز الفــاره 
لهــم  وتوفــر  قطــر  فــي  الســيارات  محبــي  أذواق 
جتربة قيادة قصوى جتمع أفضل مزايا الرفاهية 
التــي  الرياضيــة  القيــادة  عناصــر  مــع  والفخامــة 

.BMW تشتهر بها عالمة
بتصميــم  اجلديــدة  الســابعة  الفئــة   BMW تتألــق 
الدقيقــة،  وتفاصيلــه  اجلديــد  اخلارجــي  هيكلهــا 
وتفرض هيبتها على الطرقات، مع مقدمتها التي 
زاد طولهــا مبقدار 50 ميليمتًرا، والشــبك األمامي 
الــذي أصبح قطعة واحدة وزادت مســاحته الكلية 

بنسبة ٪40.
وتوفــر فتحــات دخــول الهــواء العموديــة املوجــودة 
الوضــوح  مــن  مزيــًدا  األماميــة  اجلوانــب  علــى 
واملتانــة، ومتنــح جانبي الســيارة ملســة إضافية من 

الدقــة واأللــق، فيما متتــد اآلن اإلضافــات املعدنية 
اجلانبية لتصل إلى مصدم السيارة اخللفي. 

أمــا داخــل املقصــورة األماميــة، فتتجلــى عناصــر 
املكســوة  املقاعــد  مــن  ابتــداًء  والرفاهيــة،  األناقــة 
باجللــد الفاخــر وصــواًل إلى التطعيمات اخلشــبية، 
وملســات الزجــاج املدخــن، فيمــا زودت املقصــورة 
اخللفية بنظام ترفيهي وشاشة ملس عالية الدقة.

بنظــام  اجلديــدة  الســابعة  الفئــة   BMW وزودت 
صوتــي مميــز يتمتــع بخصائــص متطــورة متنــح 
الســائق والــركاب جتربــة فائقــة خــالل الرحــالت 
الصــوت  عــزل  نظــام  فيمــا مت حتســني  الطويلــة، 
حــول أقــواس العجــالت اخللفيــة ودعائــم الســيارة 
الوســطى وأغطيــة أحزمــة األمــان املوجــودة فــي 
واخللفــي  اجلانبــي  الزجــاج  وكذلــك  اخللــف، 

باستخدام زجاج صوتي خاص.
أداء فائق

توفيــر  علــى  للســيارات  الفــردان  شــركة  عملــت 
خيــارات تتناســب مــع مختلــف اهتمامــات وأذواق 
 BMW عشــاق متعــة القيــادة فــي قطــر، وتتوفــر
الفئــة الســابعة اجلديــدة فــي لــدى صــاالت عــرض 
أربعــة  خــالل  مــن  للســيارات  الفــردان  شــركة 

خيارات، هي
 BMW و    750Li  BMW و   BMW M760Li

 Li 730 BMWو  Li 740
ثمانــي  مبحــرك   750Li  BMW وزودت 
 530 قدرهــا  طاقــة  الســيارة  مينــح  األســطوانات 
مــن   steptronic ســرعة  بناقــل  متصــل  حصانًــا 
ثمان سرعات، لتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 

كم/س خالل 4.1 ثواني فقط.
أمــا BMW M760LI فقــد زودت مبحــرك جبار 
الســيارة  V، مينــح  أســطوانة علــى شــكل  مــن 12 
طاقة قدرها 600 حصانًا، لتنطلق من الثبات إلى 

سرعة 100 كم/سا خالل 3.8 ثانية فقط.
 BMW وباإلضافــة إلــى ذلــك يتمتــع هيــكل طــراز
الســابعة بتقنيــات متقدمــة متنحهــا توازنًــا  الفئــة 
اســتثنائًيا يجمــع الفخامة والرفاهيــة القصوى مع 
أســلوب القيــادة الرياضــي الــذي تشــتهر بــه عالمة 
الســابعة  الفئــة  BMW، وزودت جميــع طــرازات 
بنظــام تعليــق ثنائي مركب ذاتــي التعديل، ويعزل 
الســيارة  وأجهــزة  والــركاب  الســائق  النظــام  هــذا 

بشكل كامل مهما كانت درجة وعورة الطريق.
وتتمتع الفئة الســابعة بأداء محسن بفضل هندسة 
 BMW أطلقتهــا  التــي  الديناميكيــة  الفعاليــة 
واالعتمــاد علــى نــواة علــى نــواة خفيفــة الــوزن من 
أليــاف الكربــون، ليصبــح بذلــك وزن الســيارة أقل 

مبقدار 130 كغ مقارنة بالنموذج السابق.
تقنيات متقدمة

تتضمــن BMW مجموعــة متنوعــة مــن الوظائف 

التي تشــكل خطــوات متقدمة نحو القيــادة الذاتي، 
وتتوفــر خيــارات واســعة واســتثنائية مــن أنظمــة 
القيــادة  تقنيــات  مــن  ابتــداًء  الســائق،  مســاعدة 
والتحكــم بالســيارة ضمــن املســارات بفضــل نظــام 
الســائق املســاعد احملتــرف، ووصــواًل إلــى مســاعد 
ركــن الســيارة الــذي يتوفــر قياســًيا ويتضمــن األن 

مساعًدا للقيادة اخللفية.
بالكامــل،  األماميــة رقميــة  املقصــورة  باتــت  كمــا 
ومتنح لوحة التحكم التي يبلغ قياسها 12.3 بوصة 
دخــواًل ســهاًل والوظائــف، فيمــا تســتعرض شاشــة 
البيانــات التــي يبلغ قياســها 10.15 بوصــة واملزودة 
برســومات عصرية بيانات متنوعة حول الســيارة، 
ويتيــح نظــام التشــغيل BMW 7.0 دخــواًل مباشــًرا 
إلــى جميع اإلعدادات والوظائف عن طريق اللمس 
iDrive أو األزرار علــى عجلــة  التحكــم  أو نظــام 
القيادة، أو األوامر الصوتية أو األوامر باإلشارات.

BMW الفئة السابعة
اخليار األول للفخامة والقيادة الرياضية 

الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصـــري ...
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أعلنــت شــركة ســكايالين للســيارات، 
واملــوزع  اجليــدة  ملجموعــة  التابعــة 
الرســمي لشــركة هيونداي موتور في 
دولــة قطر، عــن عرض جديد مميز 
العــودة للمــدارس واحتفــاء  مبناســبة 
لكــرة  تشيلســي  نــادي  مــع  بشــراكتها 
القــدم التــي تأتــي اســتكمااًل ملبــادرات 
شــركة  أطلقتهــا  ســابقة  رياضيــة 
هيونداي لتعزيز التواصل املجتمعي. 

وتشــمل العــروض مزايــا خاصــة لكل 
مــن  جديــدة  ســيارة  يشــتري  مــن 
فــي  الدخــول  بينهــا  مــن  هيونــداي، 
ســحب للفوز برحلــة العمر إلى لندن 
لشــخصني وحضــور إحــدى مباريــات 
إطــار  فــي  وذلــك  تشيلســي  نــادي 
هيونــداي  بــني  بالشــراكة  االحتفــال 
موتور ونادي تشيلسي لكرة القدم.   

هــذا إلى جانــب توفير خدمــة صيانة 

مجانيــة ملــدة 5 أعوام / 100.000 كم، 
عــام،  ملــدة  شــامل  مجانــي  وتأمــني 
دون  أعــوام   4 ملــدة  مصنــع  وكفالــة 
حتديد املسافة على طرازات محددة. 
قــال  العــرض،  هــذا  علــى  وتعليًقــا 
جوهــان مــاداراز، مدير التســويق في 

مجموعة اجليدة:
»لقــد رأينــا أن تقــدمي عــرض مميــز 
لعمالئنــا فــي قطــر احتفــااًل بالعــودة 

إلــى املــدارس أمــر مهــم للغايــة، كمــا 
هــذا  خــالل  مــن  نحتفــى  أن  قررنــا 
العرض أيًضا بالشــراكة الرسمية بني 
ظــل  فــي  تشيلســي  ونــادي  هيونــداي 
بالــدوري  ــا  حاليًّ اجلاريــة  املنافســات 
اإلجنليــزي املمتاز لكــرة القدم. يوفر 
العــرض مجموعــة مــن املزايــا متنــح 
الراحــة للعمــالء، وتنشــر فــي الوقــت 

نفسه حب كرة القدم«.  

يشمل الدخول في سحب للفوز برحلة إلى لندن وحضور مباراة لنادي تشيلسي ...

شيفروليه تطلق عرضا خاصا مبزايا حصرية عديدة ...

سكاياليــن للسيــارات تطلــق عرضـا مميـزا
على سيارات هيونداي احتفـاال بالعـودة للمـدارس

تشمــل ضمانــا ملــدة 12 عامــا واشتراكــا مجانيــا
فـــي )Entertainer( ومزايـــا أخـــرى

جينيسيـس تطلــق عروضــا حصريـــة
مبناسبة العام الدراسي اجلديد 

أعلنــت اجليــدة للســيارات، املــوزع الرســمي لشــيفروليه 
فــي قطــر، عــن عرض خــاص لكل من يشــتري ســيارة 
جديــدة مــن شــيفروليه مبختلــف أنواعهــا قبل يــوم 31 

أكتوبر املقبل. 
ويشــمل العــرض العديــد مــن املزايــا منهــا ضمانًــا ملــدة 

تصل إلى 12 عاًما دون حتديد املسافة، وخدمة صيانة 
مجانيــة ملــدة ثــالث ســنوات أو حتــى 30,000 كيلو متر. 
تطبيــق  فــي  ــا  مجانيًّ اشــتراًكا  أيًضــا  العــرض  ويشــمل 

“Entertainer” ملدة عام، وخدمة من وإلى املنزل.
كمــا يوفــر العــرض مزايــا أخــرى للعمالء منهــا إمكانية 

احلصــول علــى متويــل داخلــي عنــد شــراء أي طــراز من 
اســتبدال  إمكانيــة  جانــب  إلــى  شــيفروليه،  طــرازات 
الســيارة مبختلــف أنواعهــا.  ويأتي هذا العرض تشــجيًعا 
للعمــالء علــى جتســيد الشــعار املمّيــز لشــيفروليه، وهــو 
“اكتشــف طرًقــا جديــدة”، الــذي يدعــو ُمــاّلك ســيارات 

عــن مغامــرات جديــدة.  وتعليًقــا  للبحــث  شــيفروليه 
على هذا العرض، قال جوهان ماداراز، مدير التســويق 
فــي مجموعــة اجليــدة: “يســرنا أن نقــدم هــذا العــرض 
اخلــاص للمقيمــني فــي قطــر. تعــد شــيفروليه ســيارة 
مناســبة متاًمــا للباحثــني عــن املغامــرة ونحــن نهــدف 

دائًمــا إلــى طرح عروض تعكــس رؤية عالمتنا التجارية 
والتزامهــا باالحتياجــات اخلاصــة لعمالئنــا”.   وتوفــر 
للخدمــة  مراكــز   5 قطــر  فــي  لعمالئهــا  شــيفروليه 
ميكنهم من خاللها احلصول على كافة أنواع اخلدمات 

التي حتتاجها سياراتهم بسهولة. 

احتفــااًل ببدايــة العام الدراســي اجلديد، أعلنت شــركة 
ســكايالين للســيارات التابعة ملجموعة اجليدة واملوزع 
الرســمي جلينســيس فــي قطــر، عــن عــرض حصري 

على تشكيلة سيارات جينسيس بالكامل. 
وتشــمل مزايــا العــرض اجلديــد ضمانًا مجانًيا شــاماًل 

ملــدة عــام، ووقــود مجاني ملــدة عام، إلــى جانب املزايا 
احلصريــة لعضويــة جينيســيس ومنهــا كفالــة مصنــع 
ملــدة 5 أعــوام دون حتديــد املســافة، وخدمــة صيانــة 
مجانيــة ملــدة 5 أعــوام / 100,000 كــم. هــذا باإلضافــة 
إلى متويل داخلي،وخدمة اســتبدال السيارة، وخدمة 

مــن وإلــى املنــزل.  ومــن أجــل توفيــر خدمــة متميزة 
للعمــالء، توفــر ســكايالين للســيارات لعمالئها فرصة 
لتجربة سيارة جينيسيس من أي مكان يرغبون فيه. 
وتعليًقــا علــى العــرض اجلديد، قال جوهــان ماداراز، 
»هدفنــا  اجليــدة:  مجموعــة  فــي  التســويق  مديــر 

الرئيســي هــو تلبيــة احتياجــات العمالء والســعي اجلاد 
لتوفيــر جتربــة مليئــة بالراحــة وخاليــة مــن املتاعــب 
لعمالئنــا مبــا يتماشــى مــع رؤيــة عالمــة جينيســيس 
الفارهة. فنحن نؤمن بجينيسيس ونرغب في تقدمي 

شيء جديد ومثير لعمالئنا في قطر«. 

سكايــــالين للسيـــارات املـــوزع الرسمــي ...
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الســيارات  أيقونــة  اجلديــدة.  ديفنــدر  روڤــر  النــد  إنهــا 
برؤيــة جديــدة تالئم القــرن احلادي والعشــرين، بذكائها 
وقدراتهــا وأمانهــا لــكل العائلــة، لتشــكل بحــد ذاتهــا فئــة 

فريدة من السيارات.
املغامــرة ومحبــي  للقلــوب  ديفنــدر اجلديــدة مخصصــة 
االكتشاف، وملن يقّدرون قيمة املجتمعات ويعملون بجد 

كي يصنعوا فرقاً.
مــا زال الشــكل العــام املعــروف ذاتــه ولكــن بحلــة جديدة، 
فمظهرهــا يعكــس قوتهــا، فيمــا يحقــق تصميمهــا غايــات 
محددة وتثير هندســتها احلماســة، وقد أصبح باإلمكان 
تعديــل مواصفــات ديفنــدر، الســيارة ذات االســم والشــكل 
والقــدرات األيقونيــة، كــي تالئــم العالــم اخلــاص بــكل من 

ميلكها.
على مدار سبعة عقود من االبتكار الفائق، احتفظت الند 
روڤــر مبكانــة خاصــة فــي قلــوب املستكشــفني ووكاالت 
العمــل اإلنســاني والعائــالت املغامــرة فــي مختلــف أنحــاء 
العالم، وسيارة ديفندر اجلديدة حتافظ على هذا اإلرث، 
بعــد أن أثبتــت نفســها فــي أكثــر األماكــن قســوة على وجه 

األرض.
بدافــع مــن الشــغف واالحتــرام الكبيريــن لألصالــة، تتوفر 
فــي ديفنــدر اجلديــدة مجموعة فريدة جــداً من القدرات 
الفائقــة. والتقنيات املتطورة لالســتجابة لــكل التضاريس، 
تعيد تعريف روح املغامرة في القرن احلادي والعشرين، 
وحتافــظ على شــخصية ســيارة الند روڤــر املعروفة منذ 

71 عاماً.
تصميم مؤثر عاطفياً

الشــكل اخلارجي الفريد يســّهل متييز سيارة ديفندر على 
الفــور، مــع األجــزاء املعلقــة األماميــة واخللفيــة الصغيــرة 
التــي توفــر زاوية اقتراب وزوايــة مغادرة ممتازتني، وقد 
أعــاد مصممــو الند روڤــر تصّور املالمح املعروفة لســيارة 
ديفنــدر مبــا يالئم القرن الواحد والعشــرين،  حيث جعلوا 
ســيارة الدفــع الرباعــي اجلديــدة ذات ارتــكاز عامودي مع 
نوافــذ »ألبــني« خفيفــة فــي الســقف، إضافــة إلــى اإلبقــاء 
على الباب اخللفي الذي يفتح جانبياً والعجلة االحتياطية 
املعلقــة خــارج الســيارة، والتــي جتعــل متييز هذه الســيارة 

عن سواها أكثر سهولة.
تعريف الثبات

بنيــة »D7x« اجلديــدة مــن النــد روڤــر مصممــة بشــكل 
محــدد األغــراض، كما إنها مبنية علــى هيكل أحادي من 
األلومنيــوم خفيــف الــوزن، وتعتبــر البنيــة األكثــر صالبــة 
بني ســيارات الند روڤر على اإلطالق، حيث تتمتع بثالثة 
علــى  تصميمهــا  يقــوم  التــي  الســيارات  صالبــة  أضعــاف 
تركيــب جســم الســيارة علــى هيــكل منفصــل، مــا يشــكل 
أساساً مثالياً لنظام تعليق مستقل متاماً قائم على ضعط 

الهواء أو النوابض، ويالئم مجموعات احلركة الكهربائية 
احلديثــة. وقــد خضعــت ســيارة ديفنــدر اجلديــدة ألكثــر 
مــن 62,000 اختبــار للموافقــة على هندســتها، فيما متت 
هندســة بنيــة الهيــكل القاعدي وجســم الســيارة مبا يالئم 
إجــراءات »اختبــار األحــداث القصــوى« مــن النــد روڤــر، 
والــذي يرصــد نتائــج املؤثــرات املتكــررة واملســتمرة، مبــا 
الرياضيــة  للســيارات  االعتيــادي  االســتخدام  يتجــاوز 

متعددة األغراض وسيارات الركاب.
خبرة عاملية على الطرقات العادية والوعرة

متيــز مجموعــة متطــورة مــن القــدرات الفائقــة ديفنــدر 
اجلديدة عن سواها. يضمن كل الدفع الدائم بكل العجالت 
مــع  الســرعة،  ثنائــي  األوتوماتيكــي  التــروس  وصنــدوق 
التــرس التفاضلــي املركزي والترس تفاضلي خلفي نشــط 
قابــل للقفــل االختيــاري، أن تكــون الســيارة مــزودة بــكل 
مايلــزم للتفــوق علــى رمــال الصحــراء الناعمة، والســهولة 

املتجمدة في القطب الشمالي، ,أي مكان بينهما. 
يتــم تقــدمي نظــام االســتجابة للتضاريــس القابــل للضبــط 
يتيــح خلبــراء  مــا  ديفنــدر اجلديــدة،  مــع  األولــى  للمــرة 
الطرقــات الوعــرة أن يقومــوا بضبــط إعــدادات مركبتهــم 
لتالئم الظروف بشــكل مثالي، فيما ميكن للســائقني غير 
اخلبــراء أن يتركــوا لهــذا النظــام مهمــة اختيــار اإلعدادات 
األنســب للتضاريــس التــي يقطعونهــا، باســتخدام الوظيفــة 

اآللية الذكية.
وتوفــر بنيــة الســيارة اجلديــدة ارتفاعــاً عــن األرض يبلــغ 
291 ميليمتــراً وشــكالً هندســياً عاملــي املســتوى للطرقــات 
الوعــرة، حيــث يوفــر زاويــة اقتــراب تبلغ 38 درجــة، فيما 
تبلغ زاوية صعود امليل 28 وزاوية املغادرة 40 درجة )دون 
احتســاب ارتفــاع الطريــق(، ويبلــغ عمــق الغــوص األقصــى 
900 ميليمتــر، مدعومــاً ببرنامــج الغــوص اجلديــد ضمن 
نظام »االستجابة للتضاريس 2«، والذي يضمن للسائقني 

القدرة على اخلوض في املياه العميقة بثقة تامة.
وعلــى األرض اجلافة، تســاعد تكنولوجيــا الرؤية األرضية 
املتقدمــة مــن النــد روڤــر الســائقني علــى االســتفادة مــن 
كافــة قــدرات ســيارة ديفنــدر، عبــر عرض شاشــة اللمس 
املركزيــة للمنطقــة املخفيــة عــادة بغطــاء احملــرك، والتــي 

تقع مباشرة أمام العجالت األمامية.
القوة والفعالية1

ميكن االختيار بني محركات البنزين ومحركات الديزل 
النظيفــة، التــي تضمن احتواء ديفنــدر اجلديدة على القوة 
ســيضاف  كمــا  بيئــة،  ألي  املالئمــة  والفعاليــة  والتحكــم 
إلــى املجموعــة طــراز الســيارات الهجينــة القابلــة للشــحن 
اخلارجــي )PHEV( العــام املقبــل، كتمهيد لعملية جتهيز 

إصدارات صامتة كهربائية بالكامل.
عنــد اإلطــالق، ســتتوفر طرازات البنزيــن مبحرك رباعي 

قــوة  أكثــر  محــّرك  أو  300 حصــان،  بقــوة  األســطوانات 
سداســي األســطوانات بقــوة 400 حصــان، واملــزود بتقنيــة 
املركبــات الهجينــة اخلفيفــة ذات الكفــاءة املرتفعــة. كمــا 
رباعيــي  ديــزل  محركــي  بــني  االختيــار  للعمــالء  ميكــن 
األســطوانات، بقــوة 200 حصــان و240 حصــان، وكالهما 
ليتــر/100  يبلــغ 7.6  للوقــود  اقتصاديــاً  اســتهالكاً  يتيحــان 
كــم )أو 37.2 ميــل للغالــون(، وتبلــغ انبعاثــات ثانــي أكســيد 
األوربيــة  القيــادة  دورة  )مكافــئ  199غ/كــم  الكربــون 
اجلديدة(. وتدعم حلول الهندسة املبتكرة القيادة الفعالة، 
مبا في ذلك أســفل جســم الســيارة املســتوي والذي يحّســن 
أداء الديناميكية الهوائية )معامل السحب املنخفض يصل 

حتى 0.38( ويحمي األجزاء السفلية من السيارة.
تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين2

تتميــز ديفنــدر اجلديــدة بتقــدم تكنولوجي يليــق مبتانتها 
املرتفعــة. ويتــم للمــرة األولــى تقــدمي نظام »بيفــي برو« 
وقــد  روڤــر،  النــد  مــن  اجلديــد  املعلوماتــي   )Pivi Pro(
أصبــح اجليــل اجلديــد مــن شاشــة اللمــس أكثــر حدســيًة 
وأســهل اســتخداماً، مــع احلاجة لعدد قليــل من املدخالت 
ألداء املهــام متكــررة االســتخدام، فيمــا يضمــن تصميمها 

القائم على التشغيل الدائم استجابات فورية تقريباً.
تكنولوجيــا  اجلديــدة  ديفنــدر  تنقــل  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
البرامــج املتصلة إلى مســتوى جديــد، وذلك من خالل 14 
منوذجاً منفصالً قادراً على استقبال التحديثات عن بعد، 
ومــن خــالل حتميــل البيانــات فيما ينــام صاحب الســيارة 
فــي املنــزل أو في مواقــع بعيدة، ســتتابع ديفندر اجلديدة 
اإللكترونيــة  فالتحديثــات  الزمــن:  مــرور  مــع  حتســنها 
ســتصل إلى املركبة على الفور، بدون أي تأخير أو حاجة 

لزيارة وكيل الند روڤر.
مخصصة لتناسب عاملك

جلســم  بتصميمــني  اجلديــدة  ديفنــدر  ســيارة  ســتتوفر 
الســيارة: 90 و110، مــع مقاعــد تصــل إلــى ســتة فــي فئــة 
90 مــع توفــر خيــارات اســتخدام خمســة مقاعد، أو ســتة، 
أو 5+2 فــي فئــة 110. وســتكون الطــرازات املتوفــرة هــي 
 ،)First Edition( إيديشــن«  و«فيرســت  »ديفنــدر« 
وعلــى قمــة هــذه املجموعــة إصــدارات »ديفنــدر إكــس« 
)Defender X(، إضافــة إلــى باقــات املواصفات القياســية 
S وSE وHSE. وســيكون باســتطاعة العمــالء تخصيــص 
مركباتهــم بشــكل شــخصي عبــر طــرق أكثــر تنوعــاً مــن 
باقــات  أربــع  خــالل  مــن  ســابقة  روڤــر  النــد  ســيارة  أي 
مــن اإلكسســوارات، هــي باقــة »املستكشــف« و«املغامــر« 
و«الريــف« و«املدينــة«، وكل منهــا متنــح ســيارة ديفنــدر 
شــخصية مميــزة عبر مجموعة من التحســينات املختارة 
بعنايــة. فيمــا يحتــوي إصدار »فيرســت إيديشــن« ميزات 

فريدة وسيتوفر متوفراً منذ أول عام من اإلنتاج.

برؤيــة جديــدة تالئــم القــرن احلــادي والعشــرين ...

أيقونة الند روڤر ديفندر
اجلديدة ال مجال للمقارنة
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أوتــوكالس  شــركة  أعلنــت  ان  منــذ 
لـــ  املعتمــد  العــام  الوكيــل  للســيارات، 
عــن  قطــر،  فــي  موتــور‘  جــي  ’إم 
إطــالق عــرض خاص مبزايــا عديدة 
 MG ZS ،MG RX5 علــى مركبتي
 ،MG6 املميــزة  الســيدان  وســيارة 

نــادي  قميــص  اجلديــد  املشــتري  منــح  إلــى  باإلضافــة 
ليفربول لكرة القدم.

ويســري العرض على هذه الســيارات لغاية 30 سبتمبر 
أوتــوكالس  عــرض  صالــة  زيــارة  ميكــن  حيــث   2019
للســيارات علــى طريق ســلوى لالطالع علــى مزايا هذه 
الســيارات عــن قــرب إلــى جانــب مجموعــة واســعة من 
مركبــات MG. تتوفــر مركبــة MG RX5 ابتــداًء مــن 
MG ZS  1,099 ريــال قطــري فــي الشــهر، ومركبــة

ابتــداًء مــن 999 ريــال قطــري في الشــهر، بينمــا تتوفر 
الشــهر.  فــي  قطــري  ريــال   1,199 مــن  ابتــداًء   MG6
وتضــم العــروض باقــة مــن املزايــا املهمــة التــي  توفــر 
للعمــالء الســهولة واليســر المتــالك ســيارتهم املفضلــة 
من ضمنها تأمني مجاني للعام األول، تسجيل مجاني 
للعام األول، 6 ســنوات ضمان الشــركة أو 200 ألف كم 
لتكــون اطــول فتــرة ضمــان لســيارة بالســوق القطــري، 
ملــدة ســنتني أو 30,000 كــم.  خدمــة صيانــة مجانيــة 
وميكــن شــراء الســيارة بــدون دفعة أولــى وعبر متويل 
داخلي بنسبة فائدة خاصة عن طريق شركة ناصر بن 

خالد للخدمات املالية حسب الشروط و األحكام.
واحتفــاًء بعقــد الرعايــة الــذي وقعتــه MG مؤخــراً مــع 
نــادي ليفربــول لكــرة القدم، ســيحصل كل مشــتر على 
قميــص نــادي ليفربــول الرســمي إلــى جانــب قســيمة 

تخوله طباعة اإلسم الذي يرغب على القميص من أي 
مــن متاجــر GO Sport في قطر. وكانت MG وقعت 
اتفاقية شــراكة دولية مع ’نادي ليفربول لكرة القدم‘ 
أصبحــت مبوجبــه العالمــة التجاريــة بريطانيــة املنشــأ 
الشــريك الدولــي الرســمي لنــادي كــرة القــدم الشــهير 
عامليــاً. وقــد جرى حفل التوقيع على هذه االتفاقية في 
’ســتاد آنفيلــد‘ التابع للنادي العريــق ببريطانيا في هذا 
الصيف. وقال هشام الصحن، املدير العام لشركة أوتو 
كالس للســيارات: يســعدنا رضاء العمالء على العروض 
املميــزة التــي متنحهــم راحة البال خلدمــة ما بعد البيع 
 MG6 ذات الدفــع الرباعــي، وســيارة MG و مركبــات
املميــزة ليســتفيد العمــالء الكــرام من باقــة مميزة من 
املــدى  التــي تخفــف عنهــم كلفــة الصيانــة علــى  املزايــا 
املتوســط والطويــل ومتنحهــم راحــة البــال. إلــى جانــب 
ذلــك، يســعدنا تقــدمي هديــة مميــزة وهــي عبــارة عــن 
قميص نادي ليفربول لكرة القدم، أبطال أوروبا، مع 
إمكانية كتابة االســم كما يرغب كل عميل. وســتواصل 
إم جــي وأوتــو كالس تقــدمي العــروض املميزة خلدمة 
املجتمــع احمللــي وتقديــراً للعالقــة القويــة التــي تربــط 

شركتنا بالعمالء القيمني«.

MG6
 MG يتعّزز الشــكل اجلانبي الســلس واالنســيابي لسيارة
6 اجلديــدة كّليــاً عبــر ملســة مــن أليــاف الكربــون علــى 
املصد األمامي، إضافة إلى األضواء األمامية التي تتأّلق 
مبفهــوم تصميمــي مشــابه ملِعلَــم ’عني لنــدن‘، ووجود 
أطــراف أنابيــب عــادم توأميــة وشــبك أمامــي بنمــط 
Star Rider املستوحى من اللغة التصميمية التعبيرية 
لدى العالمة التجارية البريطانية املنشــأ. وتســتمر هذه 
النفحة الرياضية الراقية في داخل املقصورة عبر لوحة 
عّدادات وكونســول وســطي بتصميم ذكي، ويكّمل هذا 
مقاعــد عصريــة مغّطــاة باجللد، مــع التمّيز مبقصورة 
باللونــني األســود واألحمر في طــرازات الفئة العليا. إلى 
جانــب توفيــر املســاحة الداخليــة األفضــل ضمــن فئتها، 
 MG 6 اجلديــدة كّليــاً ترتكــز علــى شــعبية MG فــإن
الواســعة وتعّززهــا أكثــر عبــر مســتويات غنيــة جداً من 
التجهيــزات البــارزة. وقــد مت جتهيــز MG 6 مبحــّرك 
ســعة 1.5 ليتــر مع شــاحن توربيني ويتصــل بنظام نقل 
 ،)DTC( حركــة ُســباعي الســرعات مــع قابــض ثنائــي

عالوة على توافر خيار تبديل التعشــيقات عبر القابض 
للحصــول علــى أداء ناعــم دون أي مجهــود. ويوّلــد هذا 
ك الفّعال العامل علــى وقود البنزين قّوة قصوى  احملــرّ
قدرهــا 169 حصانــاً وعزمــاً أقصــى يبلــغ 250 نيوتــن-

متر.
MG RX5

مفضــالً  خيــاراً   MG RX5 اجلديــدة  املركبــة  تشــكل 
لطيــف واســع مــن العمــالء فــي قطــر، خصوصــاً لفئــة 
الشــباب الراغبني باقتناء مركبة عملية تتميز بتصميم 
للغايــة.  مناســب  وبســعر  متقدمــة  وتكنولوجيــا  أنيــق 
املركبــة مــن خــالل خياريــن مــن  لهــذه  القــّوة  تتوفــر 
 1.5T احملّركات بالشــواحن التوربينيــة. ويتمّتع محرك
املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن ســبع ســرعات بينمــا 
يعمــل محــّرك 2.0T  املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن 
 MG ســت ســرعات مــع خاصــة الدفــع الرباعــي. تتمّتــع
RX5 بتصميــم مســتقبلي ملفــت ميكــن التعــّرف عليه 
مباشــرة، وباألخص في اجلهة األمامية حيث األضواء 
األماميــة املرّبعــة العصريــة مــن نــوع LED، والشــبك 

البــارز بالشــكل املجّنــح وأضواء الضبــاب املبتَكرة، حيث 
مينح كل هذا املركبة تواجداً حقيقياً على الطريق. 

MG ZS
للعمــالء  مثاليــاً  خيــاراً   MG ZS مركبــة   تعتبــر 
الذيــن يبحثــون عــن مركبة جيدة من حيث الشــكل 
والتجهيــزات والتصنيــع بســعر معقــول كمــا تتميــز 
بأقــل اســتهالك للوقــود فــي فئتهــا. يشــّكل وصــول 
الكــروس أوفــر اجلديــدة مرحلــة مشــّوقة بالنســبة 
لعالمــة الســيارات البريطانيــة الشــهيرة وذلــك مــن 
بالكامــل.  جديــدة  تصميميــة  فلســفة  طــرح  خــالل 
التــي  تعبيــراً  األكثــر  التصميميــة  اللغــة  وتظهــر 
تســتعرضها MG ZS فــي جميــع الطــرازات، وهــي 
باجلــودة  وااللتــزام  الراقيــة  التجربــة  علــى  ترّكــز 
منــذ  الطموحــة.  التجاريــة  العالمــة  لــدى  العاليــة 
اســتحواذها علــى شــركة ’إم جــي موتــور‘، فتحــت 
’سايك موتور‘ )SAIC MOTOR( املدَرجة ضمن 
 ،)500  Global Top( دوليــة  شــركة   500 أبــرز 
فصــالً جديداً في تاريــخ العالمة التجارية بريطانية 
املنشــأ. ويأتــي طــرح ســيارةMG 6  اجلديــدة كّليــاً 
بعــد إطــالق طرازيــن جديدين ضمن فئــة املركبات 
الرياضيــة متعّددة االســتعماالت )SUV( وذلك في 
وقت سابق من العام احلالي هما املركبة الرياضية 
املدَمجة متعّددة االســتعماالت MG RX5 واملركبة 
 ،MG ZS االســتعماالت  متعــّددة  الرياضيــة 
 .MG GS باإلضافــة إلــى اجليــل الثانــي من مركبــة
 360 MG ومعــاً تنضــم هــذه الطــرازات إلى ســيارة
احلالية لتكملة مجموعة طرازات العالمة التجارية 

في أسواق الشرق األوسط.

أوتـو كالس للسيـارات
تنجـح فـي تقديـم عرضـا خاصـا على سيـارات MG مبزايا عديـدة
هشام الصحن: يسعدنا رضاء العمالء على العروض املميزة التى متنحهم راحة البال خلدمة مابعد البيع




