
قطـــر ..
تستحــــــق األفضــــــــل ..

األثنني 3 احملرم 1441 هـ 2 سبتمبر 2019 م  العدد )287( ملحق أسبوعي يصدر عن

    

بـــراءات  تقييـــم  جلنـــة  أمـــام  اللـــّص  وقـــف 
االختراعـــات، وبســـؤاله كيـــف يعمـــل هـــذا اجلهـــاز؟ 
طريقـــة  وعلـــى  اإلجابـــة  »الكســـندر«  يســـتطع  لـــم 
أفـــام »األبيـــض وأســـود« دخـــل األمريكـــي »فيلـــو 
تايلـــور« ابـــن 14 عامـــاً وهـــو يصـــرخ أنـــا املختـــرع!! 
إنـــه  قـــال:  اجلهـــاز،  ماهيـــة  عـــن  ســـؤاله  وعنـــد 
ــاز 1929م  ــاز، فســـجل التاريـــخ ميـــاد أول تلفـ التلفـ
الغـــرب  عنـــد  الوحيـــد  الطفـــل  »تايلـــور«  يكـــن  لـــم 
الـــذي دعمـــوه، بـــل إن هنـــاك كثيريـــن فـــي عالـــم 
املخترعـــني غيـــره، ومنهـــم روبـــرت باتـــش صاحـــب، 
فـــي  وهـــو  لعبـــة،  شـــاحنة  أول  تصنيـــع  فكـــرة 
اخلامســـة مـــن عمـــره، وجاءالدعـــم هـــذه املـــرة مـــن 
والـــد روبـــرت عـــن طريـــق تقـــدمي طلـــب للحصـــول 
ــم  ــي عالـ ــاك فـ ــم هنـ ــه، نعـ ــراع البنـ ــراءة اختـ ــى بـ علـ
األطفـــال مـــن قـــرروا اخلـــروج بأفـــكار، مـــن شـــأنها 
أن تغّيـــر العالـــم وغّيـــروه، ولكـــن بدعـــم مـــن األســـرة 
و املجتمـــع وليـــس باالعتمـــاد علـــى الغربـــاء مهمـــا 
كانـــت نواياهـــم ، وخيـــر مثـــال أم الطفل»تومـــاس 
أديســـون« املختـــرع العبقـــري، عندمـــا وقفـــت أمـــام 
اجلميـــع وهـــم يلقبونـــه باملـــادة اخلـــام للغبـــاء ولكـــن 
األم لـــم تستســـلم ودعمـــت طفلهـــا، إلـــى أن أصبـــح 
مـــن أشـــهر عالـــم الكـــون، والســـؤال: ملـــاذا أطفالهـــم 
مخترعـــون؟ اإلجابـــة: الســـبب معلـــوم، وفـــي املقابـــل 
يؤمـــن أغلبنـــا مبقولـــة: إن الطفـــل العربـــي أذكـــى 
العربـــي معشـــوق  الرجـــل  العالـــم، وإن  فـــي  طفـــل 
نســـاء الكـــون، اإلجابـــة: الســـبب مجهـــول! مقـــوالت 
علـــى  بقعـــة  كل  فـــي  يـــوم  كل  تســـرد  وحكايـــات 

كوكبنـــا العربـــي، الـــذي حتـــّول مـــن كوكـــب املنتجـــني 
إلـــى كوكـــب املســـتهلكني، نعـــم، كان كوكبنـــا العربـــي 
يتربـــع علـــى عـــرش اإلنتـــاج كان األطفـــال فـــي زمـــن 
األجـــداد أفضـــل علمـــاء أجنبتهـــم األم حـــواء واألب 
فـــي  يعيـــش  الغـــرب  كان  الســـام،  عليهمـــا  آدم 
عصـــر الظلمـــات كانـــوا يرســـلون أوالدهـــم لينالـــوا 
مـــن علومنـــا واليـــوم أصبحـــوا ينالـــون مـــن علمائنـــا، 
ومـــا أكثـــر العقـــول العربيـــة املهاجـــرة، بنـــى الغـــرب 
حضارتهـــم علـــى أنقـــاض تاريـــخ أجدادنـــا املشـــّرف 
وحتديـــداً فـــي بدايـــة عصـــر النهضـــة ســـرقوا ونســـبوا 
اختراعـــات املســـلمني العـــرب إلـــى أنفســـهم وليـــس 
هـــذا هـــو بيـــت القصيـــد بـــل رد الفعـــل الكارثـــي مـــن 
وتفرغهـــم  العـــرب  العلمـــاء  أحفـــاد  صمـــت  قبـــل 
-إال مـــن رحـــم ربـــي-  األعـــداء  اإلخـــوة  لصراعـــات 
ومـــن بـــاب رد اجلميـــل طبعـــت جامعـــة فرانكفـــورت 
ســـزكني«  »فـــؤاد  الشـــهير  للمـــورخ  كتابًـــا  األملانيـــة 
وعلـــوم  اختراعـــات  ضـــم  مجلـــدات  خمســـة  مـــن 
طمســـت  التـــي  املســـلمني،  العلمـــاء  ومخطوطـــات 
أســـماؤهم ومتـــت نســـبتها إلـــى علمـــاء الغـــرب، أو 
مت ذكـــر علمائنـــا علـــى اســـتحياء، وهنـــاك عـــدد ال 
يُحصـــى مـــن العلـــوم و الهندســـة والطـــب والفلـــك، 
فكـــرة  أول  وأشـــهرها  احلربيـــة،  اآلالت  وحتـــى 
للدبابـــة والصـــاروخ وغيرهمـــا الكثيـــر، ومـــع هـــذا 
لـــم نصنـــع ســـيارة أو منلـــة احملـــركات »التوكتـــوك« 
والشـــهادة هلل مازلنـــا نؤمـــن بـــأن الطفـــل العربـــي 
أذكـــى أطفـــال الكـــرة األرضيـــة والســـبب مجهـــول... 

هـــذا واهلل أعلـــم. 
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ماكان تيربو اجلديدة تــزداد قـــوة 
وسرعــــة ورشاقــــة

إم جـي موتـور تكشــف عــن التفاصيــل 
األوليـة حـول أولـى مركباتهـا الرياضيـة

إقبــال الفــت علــى عروض الفردان برمييير 
موتورز املميــزة لسيــارات جاكــوار  الند روڤــر قطــر للسيــارات تواصــل تزويــد الســوق القطــري 11

باملركبــات والشاحنـــات مـــن عالمـــــة فوســو

مخترعـون ..
والسبـب معلـوم!   

اتو كيو تسافر في رحلة عبر الزمن 
اجلميل لعالم ألفا روميو  املذهل

6

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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يشمل التسجيلبدون موافقة المصرف

فائدة
منخفضة دفعة أولى0%

تأمين شامل لمدة 3 سنوات
خدمة مساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات

ضمان المصنع لمدة 3 سنوات/100,000 كلم***
فترة سماح لمدة 3 أشهر**  

عروض تختفي بلمح البصر

المعرض الرئيسي - طريق سلوى  
معرض السد 

معرض بن عمران 
معرض الخور 
معرض بروة 

*    السعر نقداً على ألتيما S-2019، كيكس  S-2019 و أكس-تريل 5 مقاعد 2019.
**  القسط الشهري على ألتيما S-2019، كيكس S-2019 و أكس-تريل 5 مقاعد 2019.

*** 3 سنوات أو 100,000 كلم أيهما يأتي أواًل
•    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

•    مبيعات التجزئة فقط
•    من 25 اغسطس إلى 10 اكتوبر 2019

4428 3333

ألتيما

86,499*
1,999**

كيكس

54,999*
1,299**

أكس-تريل

77,999*
1,799**

4379/2019

هيونداي تعرض رؤيتها للتنقل املستقبلي حتت شعار 

)حرية التصميم(
منوذج قائم على حرية التصميم املرتكز على املستخدم ...

املركبات،  مفهوم  يتغير  ما  سرعان 
تسمح  نقل  وسيلة  ما  يوم  في  كانت  التي 
آخر،  إلى  مكان  من  باالنتقال  لألشخاص 
بعد أن أصبحت احلدود الفاصلة بني احلياة 
واضحاً،  تداخاً  تتداخل  واملركبات  املعيشية 
إلى  موتور  هيونداي  شركة  دفع  ما  وهو 
إبراز رؤيتها املبتكرة للكيفية التي تصبح بها 
سيارات املستقبل جزءاً من مساحات املعيشة 
شعار  حتت  وذلك  الشخصي،  الطابع  ذات 
 .STYLE SET FREE التصميم«  »حرية 
ملجموعة  تابعة  للسيارات،  سكاياين  شركة 
هيونداي  لسيارات  الرسمي  واملوزع  اجليده 

موتور في قطر.

الطابع  إضفاء  على  األفراد  يحرص  ومثلما 
الشخصي على مساحاتهم املعيشية من خال 
العديد من األدوات ومختلف أشكال التقنية، 
سيكون  فإنه  ومشاعرهم،  أذواقهم  ووفق 
مع  نفسه  الشيء  فعل  قريباً  مبقدورهم 
اجلديد  هيونداي  منوذج  بفضل  مركباتهم، 
والذي  التصميم«  »حرية  مبدأ  على  القائم 
ميّكن املستخدم من إنشاء »مساحة مثالية« 
األمر  يتطلب  عما  والسؤال  مركبته،  داخل 

إلنشاء مثل هذه املساحة.
ستتيح  التي  الطريقة  هيونداي  وتدرس 
مزيداً  للمستخدمني  املستقبل  مركبات  بها 
من احلرية في تصميم مركباتهم في ظّل 

منوذج »حرية التصميم«، وبطريقة مشابهة 
منازلهم،  بها  يصممون  التي  للطريقة 
التي  ذاتها  بالطريقة  مركباتهم  وتشكيل 
ووضعت  حياتهم.  أمناط  بها  يصيغون 
يتّم  أن  وفقها  ميكن  تصورات  هيونداي 
مبواد  الداخل  من  املركبة  مقصورة  تصميم 
طبيعية حسب الرغبة الشخصية للمستخدم.

وقال وونهونغ تشو النائب التنفيذي للرئيس 
هيونداي  لدى  التسويق  مسؤولي  وكبير 
للمركبات  الذاتية  القيادة  إن  موتور، 
تقضي  سوف  بالكهرباء  العاملة  املستقبلية 
هذا  أن  معتبراً  السائقني،  إلى  احلاجة  على 
الترف، وإمنا سيكون  باب  »لن يحدث من 

ضرورة مطلقة«، وأضاف: »يهدف منوذج 
»حرية التصميم« إلى تقدمي جتربة فريدة 
أّي من  لم تقدمها  املركبة  نوعها داخل  من 
شركات صناعة السيارات األخرى حتى اآلن، 

ولكنها جتربة ينشدها املستخدمون«.
التالية  اخلطوات  هيونداي  ستعرض 
يُنبئ  الذي  التصميم«  »حرية  لنموذجها 
خال  من  التنقل  عالم  في  ثورة  بحدوث 
مقصورة  لتصميم  الكامل  التخصيص 
املقّرر  تفاعلية من  بعروض  وذلك  املركبة، 
الدولي  فرانكفورت  معرض  في  إجراؤها 
و22   10 بني  يقام  الذي   ،2019 للسيارات 

سبتمبر املقبل.
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جينيسيس إيسنشيا كونسبت تفوز
2019 IDEA باجلائزة الدولية للتميز بالتصميم

سكااليـــن املــــوزع املعتمـــد ...

الصناعيــني  املصممــني  جمعيــة  منحــت 
الدوليــة  اجلائــزة   )IDSA( األميركيــة  
الذهبــي  املعيــار  بالتصميــم مــن  للتمّيــز 
)IDEA( واملخصصة للسيارات ووسائل 
كونســبت.  إيسنشــيا  جلينيســيس  النقــل، 
املــوزع  للســيارات،  ســكاياين  شــركة 
الرســمي لســيارات جينيســيس فــي دولة 
أفضــل   “ اجلائــزة  هــذه  وتعتبــر  قطــر 
التجاريــة  األفضــل” حتــى اآلن للعامــة 
والتــي تنالهــا تقديــراً لتصاميــم ســيارات 

جينيسيس.
للتمّيــز  الدوليــة  اجلائــزة  إلــى  ويُنظــر 
واســع  نطــاق  )IDEA(علــى  بالتصميــم 

علــى أنهــا مــن أفضــل 3 جلــان للتصميم 
فــي العالــم، إلــى جانــب جائــزة املنتــدى 
 )iF Design Awards( الدولي للتصميم
التصميــم،  فــي  للتمّيــز  دوت”  و”ريــد 
ونعتبــر IDEA جائــزة التصميــم األولى 
فــي أمريــكا الشــمالية منــذ عــام 1980. 
بتقييــم  وتقــوم هــذه اجلائــزة احملــددة 
خــال  مــن  التصاميــم  أفضــل  واختيــار 
تقييــم شــامل ملعاييــر الفحــص املختلفــة 
مثــل ابتــكار التصميم، وفوائد املســتخدم 
 2018 عــام  االجتماعيــة.  واملســؤولية   ،
األفضــل  جوائــز  جينيســيس  حصــدت   ،
مــن »ريــد دوت« للتصميــم فــي مجــال 

الصوت و التجزئة. 
لــوك  قــال  املناســبة  علــى  وتعليقــاً 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  دونكرڤولــك، 
ورئيــس قســم التصميم في جينيســيس: 
بتقديــر جمعيــة  “نحــن فخــورون جــداً 
األميركيــة   الصناعيــني  املصممــني 
كونســبت  إيسنشــيا  جينيســيس   )IDSA(
الــذي يوضــح رؤيــة ومســتقبل عامتنــا.  
جديــدة،  جتاريــة  عامــة  إلــى  بالنســبة 
يصبــح كل عنصــر من عناصــر التصميم 
جــزءاَ مــن إرث العامــة التجارية، لذلك 
فإننا نهدف إلى تصميم السيارة وربطها 
جينيســيس  لعامــة  النــووي  باحلمــض 

على نحو مستمر.« 
مت  والتــي  كونســبت،  إيسنشــيا  تعتبــر 
معــرض  فــي  مــرة  ألول  عنهــا  الكشــف 
نيويــورك الدولــي للســيارات فــي مــارس 
2018 ، أول ســيارة كهربائيــة مبفهــوم 
غــران تورزمــو )GT(. وقــد مت منحهــا 
تصميــم  منــوذج  لتجســيدها  جائــزة  
“األناقــة الرياضيــة” ، مــع توفيــر رؤيــة 
ملنتجــات  التكنولوجــي  لــألداء  واضحــة 

جينيسيس مستقباً.
تعمــل  التــي  كونســبت  إيسنشــيا  تتميــز 
بالبطاريــة الكهربائيــة بِطلــة فاخــرة مع 
تصميــم خارجــي بســيط وواضــح وأنيــق 

نحــو  علــى  مصمــم  داخلــي  وتصميــم 
مخصص. ويركز التصميم الداخلي على 
تعزيــز االتصــال بــني الســائق والســيارة، 
حيــث مت تخفيــف الديكــور العــام للجمع 
املســتقبلية.  واالنطباعــات  التقشــف  بــني 
مــن جهتــه قــال ســاجن يــوب لــي، نائــب 
الرئيس األول ورئيس املركز جينيســيس 
العاملي للتصميم: “نهدف إلى استعراض 
احلمــض النووي لعامة جينيســيس عبر 
التصاميم إلعادة تشــكيل املشــهد احلالي 
لتصاميــم الســيارات الفاخــرة. وهــذا هو 
أســاس فلسفتنا للتصميم واملتجسدة في 

» األناقة رياضية “.
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جتربة قيادة )نيسان ألتيما(
املزودة بتقنيات نيسان للتنقل الذكي

شــركة  مــن  بدعــوة  اليــوم   تأتــي جتربتنــا 
صالــح احلمــد املانــع، الوكيــل العام لســيارات 
»نيســان« فــي قطــر، لتجربة قيــادة احدث 
اطروحات الشركة سيارة »ألتيما« اجلديدة 
كليــاً، والتــي تتميــز بالتكنولوجيــا احلديثــة 
واملتطورة التي تقدمها نيسان للمرة األولى 
احلجــم،  املتوســطة  الســيدان  ســيارات  فــي 
إقبــاال كبيــرا مــن عشــاق هــذا الطــراز الــذي 
يرســي معايير مختلفة من حيث التصميم 
بالنســبة  والتكنولوجيــا  القيــادة  ومتعــة 
لشريحة سيارات السيدان متوسطة احلجم 
املثيــرة  التجــارب  مــن  تعــد  وجتربتنــا   ،
املطعمــة بــروح املغامــرة  مــع الســيارة التــي 
تقــدم أســلوباً متميــزاً، وتصميمــات داخلية 
راقيــة، ومحركــني جديديــن، وخصائــص 
للتنقــل  »نيســان  تقنيــة  ضمــن  متطــورة 

الذكي«. 
وترتكــز ســيارة ألتيمــا اجلديــدة كليــاً علــى 
ُسمعة عريقة متتد إلى 25 عاماً، إذ يحظى 
هذا الطراز بشعبية كبيرة بني عماء نيسان 
فــي منطقــة الشــرق األوســط.  ان الســمات 
املتطــورة التــي أُضيفــت في اجليل الســادس 
بــني  جاذبيتهــا  تعــزز  ســوف  الطــراز  لهــذا 
العمــاء. وتضفــي ألتيما اجلديد كليــاً رونقاً 
متجــدداً علــى ســيارات الســيدان املتوســطة 
احلجــم، مــن حيــث التصميــم و التقنيــات 
ألتيمــا بتصميــم  احلديثــة. وتتميــز ســيارة 
التصميــم  الــى  اضافــة  انســيابي،  خارجــي 
الداخلــي الفخم، والتحســينات في احملرك، 
املقاعــد  ونظــام  احمُلَكــم،  التعليــق  ونظــام 

املعّزز، مما يجعلها متفوقة في فئتها.
اجلديــدة  »ألتيمــا«  ســيارة  تصميــم  ويعــد 
كلياً مســتوحى من تصميم ســيارة »نيســان 
في – موشن 2.0« النموذجية احلائزة على 
جوائــز عديدة، والتــي ظهرت للمرة األولى 
بأمريــكا  للســيارات  الدولــي  املعــرض  فــي 
مدينــة  فــي  أقيــم  والــذي   2017 الشــمالية 
ديترويــت. ويتميز هذا اجليل من »ألتيما« 
بأنــه أقــل ارتفاعــاً وأكثــر طــوالً وعرضاً من 

مبســتوى  تأتــي  والســيارة  الســابق،  اجليــل 
عــاٍل مــن االتــزان واإلطالــة اجلريئــة، مــع 
أمــا  بوصــة.   19 بقيــاس  للعجــات  خيــار 
جديــد  فهــو  الداخلــي،  للتصميــم  بالنســبة 
ويضــم لوحة حتكــم عريضة بتصميم 

ً
كليــا 

نيســان،  مــن  الشــهير   »gliding wing«
اخلارجــي  التصميــم  خصائــص  يبــرز  مــا 
للســيارة من حيث غطــاء احملرك وفتحات 
التهوئة املنخفضة مما يساعد في خلق بيئة 

مفتوحة ورحبة داخل السيارة.
وتضــم أبرز ميــزات الرفاهية والراحة في 
التصميــم الداخلي للســيارة مقاعــد مطّورة 
ذات دعامات إضافية توفر مســتوى أفضل 

من الدعم والتماســك. كما حتتوي الســيارة 
 Androidو ، ™Apple CarPlay أنظمــة
باللمــس  تعمــل  ملّونــة  وشاشــة   ،™Auto
قياس 8 بوصات التي تضمن جتربة ترفيه 
شــاملة داخــل الســيارة، مــع احملافظــة علــى 

مستوى حتكم سلس أثناء القيادة. 
ومت دمــج أحــدث التقنيــات كمعيــار ميّيــز 
سيارة »ألتيما 2019« في إطار نهج »نيسان 
للتنقل الذكي«. وتشتمل هذه التقنيات على 
كٍل مــن خاصيــة التنبيــه باقتــراب مركبــة 
أخــرى والتــي تســاعد الســائق على استشــعار 
جميــع املركبات أو األجســام مــن حوله عند 
الرجــوع للخلــف. وعند استشــعار جســم ما، 

خــال  مــن  الســائق  بإشــعار  النظــام  يقــوم 
تنبيهات صوتية وبصرية. كما تتيح السيارة 
مراقبــة آمنة للطريق من األمام واجلوانب 
واخللــف من خال تقنيات التدّخل، وهي: 
مكابــح طــوارئ أوتوماتيكيــة عند استشــعار 
املشــاة، والتنبيــه عنــد اخلــروج عــن مســار 
الطريق )LDW(، والتنبيه بالنقطة العمياء 
مــن خــال نظــام رادار، والتنبيــه باقتــراب 
مركبــة أخــرى عنــد اخلــروج مــن املواقــف 
املرتفــع  بالضــوء  واملســاندة   ،)RCTA(

 .)HBA(
مبحركــني   « »ألتيمــا  ســيارة  وتأتــي 
جديدين، حيث جتهز قياسيا مبحرك من 

4 أســطوانات متتاليــة ســعة 2.5 لتــر طــراز  
DOHC بكامــات مزدوجــة يعمــل بنظــام 
هــذا  مزايــا  تقتصــر  وال  املباشــر.  احلقــن 
احملــرك على قــوة األحصنة وعزم الســيارة 
فحســب، بل إنه يضم عدداً من التحســينات 
فيمــا يتعلــق بانخفــاض الصــوت والضجيــج 
الــذي يحدثــه داخــل املقصــورة، إلــى جانــب 
امليزات احملّسنة اخلاصة بكٍل من استهاك 
الوقــود واالنبعاثــات األكثــر نظافــة ، وفــي 
اخلتــام نســتطيع ان نرشــح للقــارئ بصفــة 
عامــة وعشــاق عامــة نيســان اليابانيــة هــذا 
الطــراز الــذي ميتلــك ابداعــات ال حصــر لها 

من انامل املبدع الياباني املتميز. 

اجليــل اجلديــد يأتــي مــع محركيــن جديديــن ...
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الفردان للسيارات تطلق عروضا خاصة
BMW خلدمات تغيير زيت احملرك جلميع عمالء

أعلنــت شــركة الفــردان للســيارات عن إطالق 
عروض خاصة لعمالء ســيارات BMW يتيح 
لهم فرصة االســتفادة من تخفيضات أسعار 
 30 حتــى  والفالتــر  الزيــت  تغييــر  خدمــات 
ســبتمبر القــادم بأســعار تبــدأ مــن 350 ريــال 
قطري. ويشــمل هذا العــرض جميع طرازات 
BMW املزودة مبحركات بأربعة أو ســتة أو 

ثماني أســطوانات، ممــا يتيح للعمالء إمكانية 
خــالل  حملركاتهــم  أداء  بأفضــل  االســتمتاع 

األيام القادمة.
وإجــراء  األصليــة  القطــع  اســتخدام  ويعتبــر 
للحفــاظ  مهمــاً  عامــالً  املنتظمــة  الصيانــة 
األمثــل  بالشــكل   BMW ســيارات  أداء  علــى 
واالستمتاع بتجربة قيادتها ألقصى احلدود، 

وذلــك نظــراً ألهميــة توافق عمل قطــع الغيار 
بتناغــم وسالســة لتحقيــق األداء املثالــي الــذي 
املســتخدمة  القطــع  جميــع  مطابقــة  يتطلــب 
ملعاييــر طرازات BMW، األمــر الذي يضمن 
بــدوره احلفــاظ على أعلى مســتويات اجلودة 

والسالمة.
كمــا حترص دائماً شــركة الفردان للســيارات 

الوكيــل الرســمي ملجموعــة BMW فــي قطــر 
اخلدمــات  أرقــى  لعمالئهــا  توفــر  أن  علــى 
املتميزة للعناية بســياراتهم. وتهدف الشــركة  
وعروضهــا  التنافســية  أســعارها  خــالل  مــن 
إلــى دعــم جميــع مالكــي  الصيفيــة اخلاصــة 
ومنحهــم  قطــر  فــي   BMW ســيارات 
إضافــة  املتاعــب  مــن  خاليــة  ملكيــة  جتربــة 

إلــى االســتمتاع بقيــادة ســياراتهم ذات األداء 
العالي«.

فتــرة  خــالل  بوســعها  مــا  الشــركة  تبــذل  و 
لكافــة  متميــزة  خدمــات  لتوفيــر  الصيــف 
طــراز  عــن  النظــر  بغــض   BMW مالكــي 
الســيارة أو عمرهــا، ليتمكنــوا مــن االســتمتاع 

بأفضل مستويات الراحة والرعاية«.

خدمات تغيير زيت احملرك متاحة بأسعار مميزة ...
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كالعادة شــركة الفردان تثرى ســوق السيارات القطري بأحدث 
واعــرق الطــرازات الفارهــة والرياضيــة وهذه املــرة يطل علينا 
بعالمة عريقة من اعمدة عالم السيارات انها عالمة ألفاروميو 
عمالئــه  الفــردان  يخاطــب  وكالعــادة  االبداعيــة   االيطاليــة 
مــن ارض الواقــع مبعلومــات وصــور تلبــي شــغف عشــاق عالــم 
الســيارات فــي الســوق القطــري وذلــك بدعــوة للصحــف احمللية 
لالكتشــاف عالــم الفاروميــو االيطاليــة فــي معقــل راســها مــن 
داخل اول واقدم مصنع  يحمل في جنباته كثيرا من القصص 
واحلكايات عن حياة رمبا كانت أرستقراطية أو ملكية أو نحو 
ذلــك. إنــه متحــف ألفــا روميــو الــذي يتخــذ من مصنــع العالمة 
األول مقــرا لــه، يقــع املتحــف فــي مدينة أريــزي مبدينة ميالن 
االيطاليــة بالقــرب مــن مصنع اإلنتــاج احلالي للشــركة، ويضم 
أبــرز ســيارات ألفــا روميــو التــي تعــد مــن أعظــم الســيارات في 
العالــم، يســتقطب املتحــف ســنويا  أكثــر مــن 100 ألــف زائــر، 
يبــدأ اول فصــول احلكايــة فــي قســم يعــرض  شــعارات العالمة 
املختلفــة واملتجــددة بــن الفتــرة واألخــرى، حيــث اقتــرن أول 
شــعار للعالمــة مــع انطالقهــا، وعمل املؤسســون للشــركة خالل 
عــام 1910، وهــو عــام انطــالق العالمــة، تصميمــا يعتمــد علــى 
رمزيــن تاريخيــن مــن رمــوز مدينــة ميالنــو اإليطاليــة، حيث 
يبرز الرمز األول والذي يتمثل بعلم املدينة في القســم األيســر 
من الشعار يقابله من اجلهة اليمنى شعار األفعى امللتوية الذي 
يعــود إلــى عائلــة فيســكونتي التــي حكمــت ميالنــو خــالل القرن 
الرابــع عشــر وحتــى عــام 1918، اال ان  طلــب مالــك الشــركة 
اجلديــد آنــذاك، نيكــوال روميــو مــن جوزيبــي ميروســي إعــادة 
تصميــم الشــعار عبر إضافة حلقة كحليــة اللون حتيط به كتب 
عليهــا كلمتــي ألفاروميــو وميالنو، ومن ثم متــت إضافة إكليل 
مذهــب احتفــاالً بلقــب بطولــة العالــم للصانعــن الــذي حققتــه 
ألفاروميو في عام 1925، ومع تدشن مصنع جديد في شمال 
إيطاليــا »أللفــا روميــو« في عام 1978، طلبــت احلكومة تغيير 

الشعار إلى رموز وطنية أكثر.
»متحف ألفا روميو التاريخي« .. ملتقى التاريخ واملستقبل

العالمــة  »مركــز  قلــب  التاريخــي  روميــو  ألفــا  متحــف  يعــد 
التجارية«، حيث يحتوي على مكتبة ومقهى ومركزاً للتوثيق، 
باإلضافــة إلى مســار الختبار قيادة الســيارات ومرافق لتنظيم 
للعمــالء.  تســليم  مــزودة مبنطقــة  عــرض  الفعاليــات وصالــة 
ويعد املتحف الواقع في بلدة آريســي بالقرب من مركز مدينة 
ميالنــو وأرض املعــارض، الرابــط املثالــي بــن املاضي واحلاضر 

واملستقبل.  
وميثــل »متحــف ألفــا روميو التاريخي« مكاناً اســطورياً، حيث 
يضــم هــذا املرفــق، الــذي أعيــد افتتاحــه قبــل مشــروع إعــادة 
جتديــد رئيســي لكامــل املجمــع، أكثــر القطــع أهميــة ملجموعــة 
»ألفــا روميــو« التاريخيــة، باإلضافــة إلى مســار الختبــار قيادة 
الســيارات ومرافــق لتنظيــم الفعاليــات وصالــة عــرض مــزودة 
مبنطقــة لتســليم العمــالء، حيث يعد املتحــف الرابط املثالي بن 

املاضي واحلاضر واملستقبل.  
ومت افتتــاح املتحــف أمــام الــزوار عــن طريــق احلجــز فقط في 
إيقــاف تشــغيل مصنــع اإلنتــاج فــي  العــام 1976. وبعــد أن مت 
آريسي وما تاله من فقدان للدور احليوي للمصنع، مت إغالقه 
في العام 2011. وفي إطار خطة إعادة اإلطالق العاملية لـ »ألفا 
روميو«، مت تعريف املتحف في آريسي- املوقع الرمزي لتاريخ 
الشــركة – علــى أنــه محــور االرتــكاز فــي عمليــة إعــادة إحيــاء 
العالمــة التجاريــة، حيــث إنــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تتــم 
إعــادة افتتــاح املتحــف أمــام اجلمهور في 24 يونيــو 2015 خالل 

املراجعة العاملية للطراز اجلديد »جوليا«.   
ويتميــز مبنــى املتحف بســقف ناتــئ أحمر يغطي كامل توســعة 
املرفق وميتد من موقف السيارات إلى املتحف، ليشكل شريطاً 
أحمــر ميتــد حتــى بدايــة مدخــل املتحــف، الــذي يفتــح أبوابــه 
املعماريــة  مبصعــد ذي شــكل جديــد.  وترمــز هــذه اإلضافــة 
األحــدث للمتحــف والتــي ميكــن رؤيتهــا بوضــوح مــن الطريــق 
الســريع نظــراً لتميزها بلــون »ألفا األحمر« املشــرق، إلى إعادة 
إحيــاء املتحــف، حيــث تعتبــر ميــزة عصريــة وضعت في ســياق 
معمــاري مــن ســبعينيات القــرن املاضــي لتوفــر رابطــاً مــا بــن 
املاضــي واحلاضــر.  ويؤكــد تصميــم املتحــف علــى اخلصائــص 
املميــزة املتأصلــة فــي احلمــض النــووي لـــ »ألفا روميــو«، حيث 
مت تزويــده بتجهيــزات إضــاءة رائعة متتد عموديــاً داخل املبنى 
ويشــمل ذلــك املصابيــح والكلمــات واإلشــارات بطابــع عصــري 
والتــي تظهــر مــن خــالل عــرض بحركــة حلزونيــة هابطة، ما 
يرمز إلى االســتمرارية التصميمية واالتســاق التكنولوجي. كما 
يتم عرض 69 طرازاً ال متثل تطور العالمة التجارية فحســب، 
وإمنا تاريخ السيارة نفسه، بدءاً من أول سيارة A.L.F.A بقوة 
24 حصــان، إلــى الســيارات األســطورية الفائــزة بســباق »ميــل 
ميغليا« مثل Gran Sport 1750 6C بقيادة تازيو نوفوالري، 
التورينــج، و الســيارات  إلــى 8C coachbuilt لصانعــة هيــاكل 
بســباق  العــام  بطلــة   ”159  Alfetta“  159  Gran Premio
الفورمــوال واحــد بقيادة جوان مانويــل فاجنيو، مروراً بالطراز 
إلــى   ووصــوالً  األســطورية،  اخلمســينيات  ســيارة  »جولييتــا«، 
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ويتجســد جوهــر العالمة التجاريــة »ألفا روميو« بثالثة مبادئ 
الصناعيــة؛  االســتمرارية  ميثــل  الــذي  الزمنــي،  اإلطــار  هــي؛ 
واجلمــال، الــذي يقرن ما بن األســلوب والتصميم؛ والســرعة، 
التــي تعكــس التكنولوجيــا وخفــة الــوزن، حيــث مت تخصيــص 

مساحة لكل من هذه املبادئ في هذا املتحف. 
الطابــق األول، حيــث  الزمنــي« كامــل  ويشــغل قســم »اإلطــار 
يحتوي على تشكيلة مختارة مكونة من 19 سيارة تبرز تطور 
العالمــة التجاريــة، يرفق مــع كل منها لوحة معلومات متعددة 
الوســائط. ويكتمــل العــرض مــن خــالل »الذاكــرة التفاعليــة«، 
وهي منصة للتكنولوجيا الذكية تتيح للزوار الوصول إلى نظام 
تفاعلــي ملعرفــة املزيــد من التفاصيل حــول تاريخ كل طراز من 

اجلهــاز  ويــروي  الطــرازات.  هــذه 
املعــروف باســم »كويلــي ديــل ألفــا 

»ألفــا  أســطورة  تشــكل  روميــو« 
روميــو« علــى مــدار أكثــر مــن 100 عام 

بفضل عمل اآلالف من األشخاص الذين ساهموا 
في منو الشركة كامليكانيكين ومختبري السيارات واملصممن 
واملهندســن واملوظفــن. أمــا اجلــزء الثاني واملســمى »اجلمال« 
فيقع في الطابق األرضي ويضم العديد من األقسام ذات الطابع 
اخلــاص. ومت تصميــم هذا القســم بإضافة خطــوط ديناميكية 
وسلسة تعيد إلى األذهان أسلوب أبرز شركات صناعة هياكل 
السيارات اإليطالية، بدءاً من »أساتذة التصميم« ، الذي يجمع 
بن 9 مناذج تصميم رئيسية من كل عصر، مروراً بـ »املدرسة 
اإليطاليــة« ، التــي تعــرض الســيارات املصممــة من قبل شــركة 
»تورينــج« واملنضويــة حتــت العالمــة التجارية »ســوبرليجيرا« 
فــي ثالثينــات وأربعينــات القرن املاضي. ويوجــد  في املنتصف 
مجموعــة مــن ســيارات ألفــا روميــو التي عرضت فــي األفالم، 
يليهــا ســيارة »جوليتــا فينومينــون« ثــم ســيارة »جوليــا« ذات 
األبــواب األربعة فائقة الســرعة، مع عــرض عدد من الطرازات 

األخــرى التــي تبــن مســيرة النمــو االقتصــادي والــذوق 
اإليطالي في خمسينيات وستينيات القرن املاضي.
أمــا القســم الثالــث فهــو مخصــص لـــ »الســرعة«، 

حيــث ميتد على كامل الطابق األرضي الفرعي 
يتيــح  كونــه  إثــارة،  األكثــر  القســم  ويعتبــر 

لعشــاق »ألفــا روميــو« التعــرف علــى جنوم 
االنتصارات الكبرى لهذه العالمة التجارية، 
املخصــص  باجلــزء  مرورهــم  أثنــاء 
وهــو  األســطورة«،  »والدة  بـــ  املعــروف 
الوســائط  عبــارة عــن مســاحة متعــددة 
البطوليــة بــن  يجمــع جنــوم املســابقات 
احلربن العامليتن، وصوالً إلى سباقات 
الــزوار  فورمــوال 1. وبعــد ذلــك يدخــل 
إلــى »منطقــة النصــر« وهــو عبــارة عن 
مســاحة أخــرى يتــم فيها عــرض الصور 
الفيديــو  ومقاطــع  الصوتيــة  والتعليقــات 
»ألفــا  تاريــخ  فــي  انتصــارات   10 ألكبــر 

روميو«. 
وتختتــم رحلــة فــي املتحــف بنهايــة رائعــة 

ومذهلــة فــي منطقــة »فقاعــات عاطفيــة« 
روميــو،  ألفــا  عالــم  لتجربــة  املخصصــة 

والتــي يتــم فيهــا عــرض لقطــات فيلــم بتقنيــة 
وغرفــة  درجــة،   360 بزاويــة  االفتراضــي  الواقــع 

االندمــاج الكامــل، حيــث ميكــن للــزوار اجللــوس على 
كراســي تفاعليــة ومشــاهدة األفــالم التي تبــرز النجاحات 

.4D األسطورية لـ »ألفا روميو« بتقنية

اتو كيو تسافر في رحلة عبـر الزمـن اجلـــميل لعالـم

ألفـا روميو املـذهل
أكثر من 300 الف قطعة بني قطعة غيار ومركبات عمرها مائة عام ...

ايطاليــــة - ميـــــالن
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مازيراتي جيبلي اجلديدة
عصريـة مميـزة تهتـم بأدق التفاصيـل

ل طــرازات جيبلــي  أزاحــت مازيراتــي الســتار عــن أوَّ
فــي معــرض تورين للســيارات في عــام 19٦٦، علًما 
بــأن هــذه الســيارة الكاســيكية املمّيــزة َحملــت إرث 
املوديل العريق A٦ 1500 لعام 1947، لتُصبح جراند 
تــورر روًحــا وتصميًمــا. ويَعنــي هــذا بطبيعــة احلــال 
أن جيبلــي األولــى َجمعت ما بني التصميم الرياضي 
اجلــّذاب ومســتويات الرفاهيــة االســتثنائية، وأيًضــا 

األداء الديناميكي القوي.
وبَعــد عقــود مــن الزمــان أطّلــت جيبلــي العصريــة 
وهــي حَتمــل بني طّياتهــا اجلينــات الوراثية اخلاصة 
املاضــي  أمجــاد  لتُعيــد  الســيارات،  ســباقات  بعالــم 
فــي ثــوب عصــري أّخــاذ. وجُتّســد أحــدث موديــات 
جيبلي دون شك تلك الروح التي شّكلت أول سيارة 
كاســيكية حتمــل االســم نفســه في عــام 19٦٦، كما 
تُعــد دليــًا دامًغا على قــدرة الصانع اإليطالي العريق 
علــى االبتــكار واملنافســة، وأيًضــا حتقيــق النجاحــات 

على غير صعيد.
باتــت جيبلــي األحــدث نســخًة مصّغــرًة مــن الشــقيق 
ا القــول  الســيدان األكبــر كواتروبورتيــه، وليــس ســرًّ

إن جيبلــي اســتعانت باملنّصــة الهيكلية نفســها للجيل 
الســادس احلالي من كواتروبورتيه، علًما بأن االسم 
»جيبلــي« أعــادت مازيراتــي إحيــاءه بعــد مــرور 15 
عاًمــا علــى آخــر موديل َحمل االســم ذاته، لكن هذه 
املــرة جاء في صورة ســيدان رباعيــة األبواب، عوًضا 
عن الطرازات الكوبيه واملكشوفة ثنائية األبواب التي 

ُسّميت باالسم »جيبلي« سابًقا.
مــت العامــة اإليطالية املرموقة  فــي عــام 2017، قدَّ
نُسخة محّسنة مُتّثل حتديثات »منتصف العمر« من 
طرازهــا الســيدان جيبلــي، لــم تــأِت أكثــر ديناميكية 
وجاذبية على صعيد اخلطوط اخلارجية والداخلية 
فحســب، وإمنا بطابٍع عملي ممّيز يكفي الســتيعاب 
خمسة رّكاب على متنها بكِل راحة وأريحية كذلك.
علــى  طــرأت  التــي  اجلديــدة  التحســينات  أّن  ورغــم 
الســيدان اإليطالية املســتوحى اســمها ِمن إحدى الرياح 
الصحراويــة اإلفريقيــة لــم تّتســم بالطابع الثــوري، أي 
لم تَختلف كثيًرا عن املوديل األصلي لعام 2014، لكنها 
ما زالت ممّيزة وبارزة للعيان؛ حيث اّتســمت جميعها 
واملقصــورة  اخلــارج  فــي  املعــّززة  الرياضيــة  بالُهويــة 

االســتعانة  خــال  مــن  الداخــل  فــي  فخامــة  األكثــر 
مبكّونات عالية اجلودة ناعمة امللمس على كل املواضع، 

فضًا عن التقنيات املتطّورة على غير صعيد.
وفي ظّل االهتمام الكبير لشركة الفردان للسيارات 
الرياضيــة -الوكيــل الرســمي لســيارات مازيراتي في 
قطر- بكل طرازات العامة اإليطالية، فازت جيبلي 
بجائــزة »ســيارة العام في قطــر« )كيكوتي 2018(، 
وهــي واحــدة مــن أكثــر اجلوائــز املرموقة فــي عالم 
الســيارات في قطر، حتديًدا عن فئة »أفضل سيارة 
ســيدان رياضيــة«. ويُعــّد هــذا الفــوز شــهادة أخــرى 
ــا للمكانــة االســتثنائية التــي تتمّتــع  واعتراًفــا حقيقيًّ
بهــا هــذه الســيدان الرياضيــة الفخمــة، ليــس فقــط 
علــى املســتويني احمللــي واإلقليمي لكن على املســتوى 
العاملــي أيًضــا؛ إذ َحصــدت جيبلــي لقب »ســيارة عام 
2014 فــي فئــة الصالون الفخمة متوســطة احلجم« 
وكذلــك   Asian Auto املاليزيــة  املطبوعــة  مــن 
“ســيارة عــام 2014 الفخمــة” التــي متنحهــا جريدة 
»نيوزياندا هيرالد«، وغيرهما من اجلوائز العاملية 

األخرى.

الفــردان للسيــارات الرياضيــة الوكيــل احلصــري ...
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إقبــال الفــت علــى عروض

الفردان برمييير موتورز
املميــزة لسيــارات جاكــوار  الند روڤــر

برميييــر  »الفــردان  شــركة  أطلقــت 
موتــورز«، الوكيــل املعتمــد جلاكــوار النــد 
فــي دولــة قطــر، مجموعــة مــن  روڤــر 
العــروض املميزة للعمــاء الذين يبحثون 

عن سيارة أحامهم القادمة.
ميكن للعماء احلصول على اســهل نظام 

ســداد علــى اإلطــاق ومزايــا ال تضاهــى 
عنــد شــراء ســيارات جاكــوار النــد روڤــر 
تشــمل  للتمويــل.  األولــى  مــع  بالتعــاون 
العــروض بــدون دفعــة أولــى للمواطــن، 
%10 دفعــة أولــى للمقيــم وبــدون حتويل 
 ٦ حتــى  متويــل  الــى  باإلضافــة  راتــب 

ســنوات وفترة ســماح تصل إلى ٦ أشــهر. 
وتتضمن العروض ايضاً ضمان 5 سنوات 
/ 150,000 كلم )أيهما يأتي أوالً( وخدمة 
كلــم   ٦5,000  / ســنوات   5 حتــى  صيانــة 
)أيهما يأتي أوالً( باإلضافة الى 5 ســنوات 
خدمة املســاعدة على الطريق / 150,000 

كلم )أيهما يأتي أوالً(.
وفي هذه املناســبة، قال ســامر بودرغم، 
برميييــر  »الفــردان  شــركة  عــام  مديــر 
موتــورز«: »نؤكــد التزامنا بتقدمي أفضل 
ومــع  العمــاء.  رضــا  لضمــان  اخلدمــات 
لــن  اجلديــدة،  العــروض  هــذه  إطــاق 

فاخــرة  ســيارات  علــى  عماؤنــا  يحصــل 
فقــط، ولكنهــم سيســتفيدون أيضــاً مــن 
مميزاتها عند شراء سيارات أحامهم«.

وتتوفــر العــروض حتــى 17 أكتوبــر2019  
»الفــرادان  شــركة  معــارض  كافــة  فــي 

برمييير موتورز« في دولة قطر. 

عــروض املميــزة للعمــالء لباحثــون عــن سيــارة أحالمهــم ...



)287( العــدد  م    2019 ســبتمبر   2 هـــ   1441 احملــرم   3 األثنــن 

10

ماكان تيربو اجلديدة
تــزداد قـــوة وسرعــــة ورشاقــــة

الصــدارة  اجلديــدة  تيربــو  مــاكان  ســيارة  احتلــت 
متعــددة  املدمجــة  الرياضيــة  بورشــه  ســيارات  بــني 
اجلديــد ذي  بفضــل محركهــا  وذلــك  االســتعماالت 
الشاحن التوربيني املزدوج سداسي األسطوانات سعة 
2.9 لتــر. مت جتهيــز الطراز املطــور بالكامل مبحرك 
تبلــغ اســتطاعته 440 حصــان )324 كيلــو واط(، أي 
أعلــى بنســبة 10% مــن الطراز الســابق، مع ســعة أقل 
بنســبة 20%. ومــع مجموعــة كرونــو الرياضيــة التــي 
تأتي كتجهيز اختياري، ميكن للســيارة التســارع من 
الســكون إلــى 100 كم/الســاعة فــي 4.3 ثانيــة – أســرع 
بثاثــة أعشــار مــن الثانيــة عــن ذي قبل. تبلغ ســرعة 
الســيارة القصوى 270 كم/الســاعة )أي بزيادة 4 كم/

الساعة عن الطراز السابق(. وشملت التحسينات التي 
أجريت على شاســيه الســيارة تعزيز معدل تخفيض 
الســرعة بفضــل مكابــح بورشــه القويــة ذات الســطح 
شــراء  عنــد  وتركيبهــا  طلبهــا  ميكــن  والتــي  املطلــي 
السيارة.  يتألق املظهر اخلارجي لسيارة ماكان تيربو 
املُعــّدل مــن هــذا  بســمات التصميــم املميــزة للجيــل 
الطراز؛ حيث تتميز السيارة الفائقة املعدلة اجلديدة 

بعناصــر تصميــم فريــدة مثل الواقــي األمامي املميز 
لطــرازات تيربــو ومشــتت الهــواء الثابــت املثبــت عنــد 
حافــة ســقف الســيارة بتصميمــه الــذي يتخــذ شــكل 
جنــاح مــزدوج. أمــا التحســينات التــي أجريــت علــى 
املقصــورة فتشــمل جتهيــزات متنــح كٍل مــن الســائق 
والــركاب أعلــى مســتويات الراحــة واملتعــة. تتضمــن 
خاصيــة  مــع  الرياضيــة  املقاعــد  التجهيــزات  هــذه 

التعديل بـ 18 وضعية ونظام BOSE® الصوتي. 
وبنيــة  مــزدوج  توربينــي  بشــاحن  قــوي  محــرك 

مركزية لنظام التوربو
يعــد محــرك مــاكان تيربــو اجلديــدة ســعة 2.9 لتــر، 
املســتخدم أيضــاً فــي ســيارتي كايــان وباناميــرا مــن 
بورشــه، أحدث جيل من احملركات التي تعتمد على 
بنيــة مركزيــة لنظــام التوربــو؛ حيــث يوجد الشــاحن 
التوربينــي املــزدوج بــني أســطوانات احملــرك املنســقة 
العــادم  نظــام  أُدِمــج  بينمــا   ،V حــرف  شــكل  فــي 

فــي رأس األســطوانات لزيــادة كفــاءة االحتــراق. 
القصيــرة  العــادم  ممــرات  تتيــح  وبذلــك، 

والشــاحن  االحتــراق  حجــرات  بــني 

التوربينــي املــزدوج ســرعة إمــداد الســيارة بالطاقــة 
يتفــوق  الســيارة.  توجيــه  عنــد  الفوريــة  واالســتجابة 
هــذا احملــرك مــن حيــث االســتطاعة علــى احملــرك 
التوربينــي ســعة 3.٦ لتــر سداســي األســطوانات فــي 
الطــراز الســابق مــن الســيارة بـــ40 حصــان )29 كيلــو 
واط(، ويبلــغ أقصــى عــزم له 550 نيوتن متر عندما 
تتراوح عدد دورات احملرك ما بني 1800 إلى 5٦00 
دورة فــي الدقيقــة. يشــمل نظــام نقــل احلركــة علبة 
بســبع ســرعات ونظــام  القابــض  تــروس مزدوجــة 
بورشــه للتحكم بالســحب رباعي الدفع. ويبلغ معدل 
 9.8 القيــادة  دورة  معيــار  وفــق  الوقــود  اســتهاك 
لتــر/100 كم. حتســني الشاســيه مبكابح بورشــه ذات 
الســطح املطلــي يأتــي الطــراز األحــدث مــن الســيارة 
مــع عجــات ماكان تيربو اجلديــدة قياس 20 بوصة 

كتجهيزيــن  املطلــي  الســطح  ذات  بورشــه  ومكابــح 
أساســيني ينســجمان مــع ديناميكية القيــادة الفائقة. 
تأتــي هــذه املكابح، التي تنفرد بها بورشــه، بأقراص 
وتتميــز  التنغســتني،  كربيــد  مــن  بطبقــة  مطليــة 
مقاومــة  علــى  أكبــر  وقــدرة  االســتجابة  بســرعة 
التــآكل، باإلضافــة إلــى انخفــاض نســبة غبــار املكابــح 
الــذي تثيــره بنســبة 90% مقارنــًة باملكابــح التقليديــة 
املصنوعــة من احلديــد. كما يتم جتهيز نظام مكابح 
بورشــه ذات الســطح املطلي بأقراص شديدة اللمعان 
وماقــط فكيــة مطليــة باللون األبيــض وتتوفر اآلن 
كتجهيز اختياري في جميع طرازات ماكان. لزيادة 
االنســيابية، وميكــن جتهيــز الســيارة بنظــام تعليــق 
هوائــي متكيف مع مكابــس دوارة معدلة، وماصات 
بــاس  بورشــه  ونظــام  هيدروليكيــة،  صدمــات 

للتحكم في الدوران ونظام مكابح بورشه املصنوعة 
من السيراميك املركب.

تصميــم فريــد مــع واٍق أمامــي وجنــاح مــزدوج فــي 
مؤخرة السيارة

يبــرز تفوق ســيارة ماكان تيربــو اجلديدة من خال 
الواقــي األمامي مع فتحات التهوية الثاثة ومســتوى 
املصابيــح األماميــة املرتفــع، باإلضافــة إلــى املصابيح 
تأتــي  والتــي   LED بتقنيــة  تعمــل  التــي  االماميــة 
كتجهيــز أساســي وتشــمل نظــام بورشــه الديناميكي 
لإلضاءة. من منظور جانبي، يتجلى مظهر السيارة 
املتألــق فــي عجــات مــاكان تيربــو قيــاس 20 بوصة، 
والواقيــات اجلانبيــة واملرايــا اخلارجيــة املطليــة بلون 
طــاء الســيارة ضمــن مجموعــة التصميــم الرياضي. 
تتميــز جميــع طــرازات مــاكان تيربــو مبشــتت الهــواء 
املثبــت علــى مؤخــرة ســقف الســيارة بتصميمــه ذي 
اجلنــاح املــزدوج. متتازالســيارة كذلك بنظــام العادم 
الرياضــي الــذي يأتــي كتجهيــز أساســي، وميكــن 
متييــزه بســهولة من خــال أنابيب العادم 

الفضية املزدوجة االستثنائية. 

محــرك بشاحــن توربينــي مزدوج ومكابــح عاليــة األداء ...
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قطــر للسيــارات
تواصــل تزويــد الســوق القطــري

باملركبــات والشاحنـــات مـــن عالمـــــة

فوســو

تواصل شــركة قطر للســيارات، إحدى شــركات 
املعتمــد  والوكيــل  خالــد  بــن  ناصــر  مجموعــة 
قطــر،  فــي  وفوســو  موتــورز  مليتسوبيشــي 
تزويــد الســوق القطــري باملركبــات والشــاحنات 
الرائــدة  التجاريــة  العامــة  مــن  واحلافــات 
ميتسوبيشــي فوســو مباشــرة مــن مصنعهــا فــي 

اليابان.
وتضــم محفظــة فوســو في قطــر واملتوفرة في 
صالــة عرض شــركة قطــر للســيارات مجموعة 
متنوعــة مــن الشــاحنات اخلفيفــة أهمها فوســو 
فــي  والوحيــدة  املميــزة  روزا  وحافــات  كانتــر 

السوق التي تستوعب ـ2٦ مقعداً.
العــام  املديــر  الصحــن،  هشــام  الســيد  وقــال 
لشــركة قطــر للســيارات: »تواصــل شــركة قطر 
بأحــدث  القطــري  الســوق  تزويــد  للســيارات 
التجاريــة  العامــة  مــن  واحلافــات  املركبــات 
العاقــة  وتعتبــر  اليابــان.  فــي  واملصنعــة  روزا 
بــني شــركتنا وفوســو عاقــة متينــة ومســتدامة 
وســنواصل جهودنــا معــاً لنوفــر للســوق القطري 
مركبــات موثوقــة تعكس قيــم العامة التجارية 
وقــدرات الصناعــة اليابانيــة العريقــة املعروفــة 
بالســامة والتكنولوجيــا احلديثــة والقــدرة على 
التحمــل واالســتدامة.  ونــود أن نؤكــد لعمائنــا 
فــي قطــر بأننــا ملتزمــون علــى الــدوام بتوفيــر 
منتجــات فوســو اليابانيــة األصليــة وتتطلــع على 
الدوام إلى تلبية توقعات العماء ومتطلباتهم«.
ومتلك ميتسوبيشــي فوسو محفظة واسعة من 
احلافــات والشــاحنات اخلفيفــة وتــزود الســوق 
باتــت  التــي  الشــاحنات  هــذه  بأحــدث  القطــري 
عامة فارقة في هوية الشــركة. تتميز العامة 
التجارية فوسو باجلودة واملتانة والكفاءة العالية 
فــي توفير الوقود والتصميــم العملياتي. وتعتبر 
فوســو واحــدة مــن العامــات التجاريــة اليابانية 

التكنولوجيــة  ابتكاراتهــا  تواصــل  التــي  الرائــدة 
وتطويــر مركباتهــا لتلبــي تطلعــات ومتطلبــات 

الشركات واألفراد بكلفة مناسبة.
بتقــدمي  للســيارات  قطــر  شــركة  وتفتخــر 

االســتخدامات  املتعــددة  اخلفيفــة  الشــاحنة 
ثــورة  أحدثــت  التــي  كانتــر  فوســو  ميتسوبيشــي 
هــذه  تعتبــر  اخلفيفــة.  الشــاحنات  عالــم  فــي 
الشــاحنة اخلفيفــة من الشــاحنات األكثر جناحاً 

وانتشــاراً على مســتوى العالم وحققت في قطر 
ومتانتهــا  العالــي  أدائهــا  بفضــل  الفتــاً  جناحــاً 
والســامة التــي توفرهــا للســائق واحلمولة. من 
حيــث التصميــم، تتميــز فوســو كانتــر ألغــراض 

النقــل والتجــارة والعمليــات اخلفيفــة بصنــدوق 
مفتــوح أو مغلــق. ومتزج هــذه املركبة التصميم 

االنسيابي باألداء املتفوق. 
إلى جانب ذلك تتميز فوسو بتقدمي واحدة من 
أفضل حافات النقل وهي حافات فوسو روزا 
التي تعّد احلافات الوحيدة في قطر التي تضم 
2٦ مقعداً من ضمنها مقعد السائق. ومت جتهيز 
احلافــات بالعديــد مــن املزايــا العاليــة اجلــودة، 
بينمــا يعتبــر موقع بــاب الركاب األمامــي مثالياً 
للسائق ملتابعة حركة الدخول واخلروج للركاب 
في حني متنح نوافذ الركاب الواسعة مزيداً من 

وضوح الرؤية لكامل محيط احلافلة.
تصّنع حافات ميتسوبيشي فوسو روزا اليابانية 
للحافــات  فــوزو  ميتسوبيشــي  مصنــع  فــي 
والشــاحنات. تعد روزا احلافلــة األفضل ملختلف 
الطــاب  نقــل  ضمنهــا  مــن  النقــل  عمليــات 
واملوظفــني وكبــار الشــخصيات كما تعــد مائمة 
متاماً للشــركات السياحية والرحات التعريفية 

والترفيهية.
تعتمــد حافات فوســو روزا علــى إطارات متينة 
اجلــودة مــن تصنيــع ميشــان وتعمــل  وعاليــة 
مبحرك ديزل بسعة 4,2 ليتر من 4 أسطوانات 
املكابــح  وتســاهم  مســتقل.  أمامــي  وتعليــق 
األماميــة بفكــني مزدوجــني ومؤشــر إلكتروني 
علــى رفــع مســتوى الســامة فــي احلافلــة خال 

التوقف واحلركة..
في مجال السامة والراحة، يعمل املنبه الصوتي 
وكابــح الســرعة علــى منــع املركبــة مــن التحرك 
فــي حال كان بــاب الركاب مفتوحاً. ومن املزايا 
األخــرى التــي تضمهــا احلافلة،الســقف املرتقــع 
ملزيــد مــن الراحــه وارحابــه  حــزام االمــان لكل 
مقعد، نظام تكييف الهواء في اخللف وفتحات 

سقف في مختلف أرجاء املقصورة.

مباشــــرة مـــن مصانعهــــا فــي اليابـــــان ...
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إم جـي موتـور
تكشــف عــن التفاصيــل األوليـة حـول أولـى 

مركباتهـا الرياضيـة

طــراز )إم جـي آر إكـس 8( ذات سبعــة مقاعــد ...

كشــفت ’إم جــي موتــور‘ عــن التفاصيــل األّولّيــة 
أّول   – كلّيــاً  اجلديــد   ‘8 إكــس  ’آر  طــراز  حــول 
ذات  االســتخدامات  متعــّددة  رياضيــة  مركبــة 
سبعة مقاعد تطلقها عامة السيارات البريطانية 
املنشــأ. وتتحّضر الشــركة إلطاق مركبة ’إم جي 
آر إكــس 8‘ اجلديــدة في أســواق الشــرق األوســط 

خال شهر سبتمبر.
الرياضيــة متعــددة  إكــس 8‘  ’آر  تتمّيــز مركبــة 
االســتخدامات )SUV( ذات ســبعة مقاعد بقوتها 
ورحابــة مقصورتهــا ،والتــي تقــدم أطــول قاعدة 
عجــات ضمــن فئتهــا، حيــث تعــّد الطــراز األول 
مــن إنتــاج ’إم جــي موتــور‘ ضمــن هــذ الفئة من 
إكــس 8‘ مركبــة  املركبــات. وتعتبــر ’إم جــي آر 
دفــع رباعــي بامتياز مع ســتة وضعيــات مختلفة 
ضخــم  بهيــكل  املركبــة  تتمّيــز  حيــث  للقيــادة، 
وقــوي مت تصميمــه لتحّمــل أصعــب التضاريــس 
محــّرك  إلــى  باإلضافــة  املعّبــدة  غيــر  والطــرق 
جّبــار ســعة 2.0 لتر تيربــو ذي كفاءة عالية ويوّلد 
220 حصــان. تضــّم املقصــورة الداخليــة الرحبــة 
خلفيــة  مقاعــد  العالــي  التصميــم  مســتوى  ذات 
قابلــة للتعديــل ووصــف ثالــث مــن املقاعــد يعتبر 
األكبر في هذه الفئة من املركبات. مّت اســتخدام 

مجموعــة متنّوعــة من املــواد الفاخرة في تصنيع 
مركبة ’آر إكس 8‘ مثل األسطح اخلشبية احملّببة 
علــى  تــدّل  والتــي  امللمــس،  ناعمــة  والزخــارف 
املســتوى واجلودة العالية للمقصــورة. إضافًة إلى 
ذلك، تســاهم املواصفات املتطّورة داخل الســيارة 
مثل نظام الترفيه بشاشة قياس 10 بوصة تعمل 
باللمــس، واملقاعــد ذات التهويــة، وقدرات شــحن 
األجهزة احملمولة الاسلكية في جعل مركبة ’آر 
إكــس 8‘ الشــريك املثالــي للعائلة بجميــع أفرادها 

ونشاطاتها.
التنفيــذي  املديــر  لــي،  تــوم  قــال  جهتــه،  مــن 
 SAIC( ملجموعة ســايك موتور الشــرق األوســط
املالكــة  الشــركة   -  )Motor Middle East
لعامــة ’إم جــي موتــور‘ )MG Motor(: »ألّول 
مــّرة بتاريــخ الشــركة املمتــد ألكثــر مــن 94 عامــاً 
نقــوم بتطويــر وطــرح مركبــة رياضيــة متعــددة 
االســتخدامات بســبعة مقاعد. ومع طرح مركبة 
’آر إكس 8‘ اجلديدة كلّياً، تقوم ’إم جي‘ باّتخاذ 
خطــوة جريئــة نحــو فئــة جديــدة لــم يســبق لنــا 
التواجــد فيهــا، وأنــا واثــق مــن التأثيــر اإليجابــي 
الملركبة اجلديدة في اســتقطاب شريحة جديدة 

من العماء واملنافسة بقوة ضمن فئتها.«




