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قرر ســــــامة املواطن العربي البسيط، أن يغرد 
خــــــارج اخلطــــــط اخلمســــــية بخطة تؤهــــــل ابنه 
»منســــــي ســــــامة« أن يصبــــــح عبقــــــريَّ زمانه، 
اعتمــــــدت خطــــــة ســــــامة علــــــى االســــــتثمار في 
التعليم اليابانــــــي، أدخل ابنه املدرســــــة اليابانية 
وأشــــــركه في املركز الثقافــــــي الياباني، أماً في 
أن يحصــــــد البنه لقب مخترع، ويحّول ورشــــــة 
امليكانيكا ميراث جده الثالث إلى مصنع سامه 
»تريد مارك« لتصنيع السيارات، لم ميض من 
عمر اخلطة املستقبلية سوى ثاثة أشهر، ومع 
هذا عاش ســــــامة أصعب حلظات حياته وهو 
يفكر في اسم تسويقي للسيارة التي سيخترعها 
ابنــــــه بعد عشــــــرين عامــــــاً، عادت الســــــكينة إلى 
قلبــــــه بعــــــد أن توصــــــل الســــــم العامة الســــــيارة 
»ســــــبأ« فرح بهذا االســــــم كثيــــــراً نظــــــراً لقرب 
الشبه لكلمة »ســــــباق« باللغة العامية واملرتبط 
بعالــــــم الســــــيارات، وفجــــــأة وفــــــي خطــــــوة غير 
مدروســــــة قرر أن يختصر مســــــافة العشــــــرين 
عاماً فبــــــاع كل أماك عائلته وســــــافر وزوجته 
وابنه »منســــــي« إلــــــى اليابان بإيعــــــاز من جاره 
البقال حتت شــــــعار: »من جاور العباقرة أصبح 
منهم« ولألســــــف كانت نية البقال سّيئة، والتي 
لم يفصح عنها إال وســــــامة على سلم الطائرة 
وهي طمعه أن يشــــــترَي ورشة امليكانيكا ليوسع 
محــــــل البقالــــــة، الغريبة أن ســــــامة وّدعُه بكل 
احلب ولســــــان حاله يقول إنها ليست خدعة بل 
هو القدر،حسب دراســــــة اجلدوى رتب أوضاع 

عائلته فــــــي مقاطعة »إيشــــــي« بوســــــط اليابان 
القريبــــــة من مصنع تويوتا، فشــــــل ســــــامة في 
العمل ولو حارًســــــا ليلًيا باملصنع لهذا وافق على 
العمل كحارس ليلي في مطعم يقدم املأكوالت 
العربية! واكتفى بقبول ابنه طالباً في مدرســــــة 
أمريكية تضم أغلب أبناء اجلالية العربية،كان 
ســــــامة يتقابل مع ابنه في العطات األسبوعية 
فقط نظــــــراً لعمله ليــــــاً، مّر ثاثة عشــــــر عاماً 
وجاء يــــــوم تخرج ابنــــــه فحدثــــــت املفاجأة فقد 
وجــــــه املــــــدرس اليابانــــــي ابــــــن ســــــامة ليكــــــون 
مصمــــــم أزيــــــاء »الكيمونو« بدالً مــــــن أن يصبح 
مهندســــــاً أو مخترعــــــاً، بــــــاءت كل محــــــاوالت 
ســــــامة بالفشــــــل فــــــي أن يثنى ابنه عــــــن رؤيته 
املستقبلية، لهذا قرر ســــــامة العودة إلى أرض 
العرب وتــــــرك زوجته وابنــــــه ليحققا حلمهما، 
وأثنــــــاء رحلة العودة وبعد فشــــــله في أن يجعل 
مــــــن ابنه مخترعاً، قــــــرر أن يخترع هو نظرية  
االحتيال باسم اليابان، بدأ بتزوير سيرة ذاتية 
ثم تقمص دور خبير ياباني مخضرم، معتمداً 
علــــــى إجادته للغة اليابانيــــــة وإقامته ألكثر من 
ثاثة عشــــــر عاماً في اليابان، الغريب في األمر 
هو اســــــتقبال بعض رجال املال واألعمال العرب 
لــ ســــــامة بالترحاب ويقــــــال إن أحدهما نصح 
ســــــامة بأن يختار اســــــًما يابانًيا بــــــدل العربي، 
معلاً بأن هذا يرفع من شــــــأنه وأجره ويســــــهل 
إجراءاته احلكومية فــــــي دول اجلامعة العربية 

كخبير ياباني يتكلم العربية.. هذا واهلل أعلم.
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 UX أوتو كيو تكتشف ابداعات لكزس
الكـروس-أوفـر علـى طرقـات الدوحـة

قطر للسيارات متدد عروض اخلير على مركبات 
ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي 

صالح احلمد املانع تطرح النسخة 
املجددة من )نيسان ماكسيما 2019( مازدا 6 سيدان الرياضية 112019

قمــة األناقـــة والرفاهيــــة

سالمة في خير..! الفردان للسيارات تستضيف
نخبة من اإلعالميني في قطر
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أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

... BMW جولــة علــى متــن أحـــدث طـــرازات



فولفو للسيارات تزود سياراتها
بكاميرات مراقبة وأجهزة تتدخل في حال القيادة

حمايـــة لقائـــد املركبـــة مـــن التشتــت أثنــــاء القيـــــادة ...

كشفت شركة فولفو للســــــيارات مؤخًرا عن 
خطوة جديدة ســــــتتخذها ضمن سعيها ملنع 
حــــــدوث وفيــــــات في ســــــياراتها مــــــن خال 
معاجلة مسائل القيادة حتت تأثير الكحول 
والتشــــــتت أثنــــــاء القيــــــادة. وبصــــــرف النظر 
عن مسألة الســــــرعة التي تسعى الشركة إلى 
مكافحتها عن طريــــــق ضبط احلد األقصى 
للسرعة في ســــــياراتها، تعتبر القيادة حتت 
تأثيــــــر الكحول والتشــــــتت أثنــــــاء القيادة من 
املجاالت الرئيسة األخرى التي تهم السامة 
املروريــــــة، فهــــــذه املجــــــاالت الثاثة تشــــــكل 
مجتمعــــــة “ثغــــــرات” أمــــــام حتقيــــــق رؤية 
الشركة ملستقبل خاٍل من أي وفيات نتيجة 
حوادث السير، وهي تســــــتلزم التركيز على 
السلوك البشري في صميم أعمال السامة. 
وفي هذا اإلطار، قال فيصل شريف، العضو 
املنتدب لشركة دوماسكو، املوزع احلصري 
لســــــيارات فولفــــــو: “تعتبر فولفــــــو رائدة في 
مجال تقنيات السامة على مستوى العالم، 
حيــــــث تقــــــوم باســــــتمرار بتطويــــــر تقنيــــــات 
جديــــــدة تتشــــــاركها مع شــــــركات الســــــيارات 
األخــــــرى جلعل الطرق أكثــــــر أمانًا للجميع. 
وســــــتقوم الكاميرات املثبتة داخل الســــــيارة 
مبراقبة الســــــلوك الذي قد يؤدي إلى إصابة 
خطيــــــرة أو وفاة، وبالتالــــــي حتقيق هدف 

جتنــــــب احلــــــوادث كلّيــــــاً”. وتعتقــــــد شــــــركة 
فولفو للســــــيارات بضرورية معاجلة مسائل 
القيــــــادة حتــــــت تأثيــــــر الكحــــــول والتشــــــتت 
أثنــــــاء القيادة من خــــــال تثبيــــــت كاميرات 
وأجهــــــزة استشــــــعار أخــــــرى داخل الســــــيارة 
تراقب الســــــائق وتسمح للسيارة بالتدخل إذا 
لم يســــــتجب الســــــائق املخمور أو املشتت إلى 
إشــــــارات التحذيــــــر وأصبح عرضــــــة للوقوع 
في حــــــادث قد يــــــؤدي إلى إصابــــــة خطيرة 
أو وفاة. وميكن أن تشــــــمل التدخات احلد 
من سرعة السيارة، وتنبيه خدمة املساعدة 
Volvo on Call، وكإجــــــراء أخيــــــر، خفض 
ســــــرعة الســــــيارة حتى يتم توقيفهــــــا بأمان. 
وتتضمــــــن الســــــلوكيات عــــــدم قيام الســــــائق 
بتوجيــــــه الســــــيارة لفترات طويلــــــة، أو قيام 
الســــــائق بإغاق عينــــــه أو إبقائهما بعيداً عن 
الطريــــــق لفتــــــرات طويلــــــة، باإلضافــــــة إلى 
املناورة الشــــــديدة عبر املمــــــرات أو رد الفعل 
البطــــــيء للغاية. ويعد نظام مراقبة الســــــائق 
كما هــــــو موضح أعاه عنصًرا مهًما يســــــمح 
للسيارة باتخاذ القرارات بفعالية للمساعدة 
فــــــي جتنب احلــــــوادث التــــــي قد تــــــؤدي إلى 
إصابــــــة خطيرة أو وفاة. وســــــتبدأ الشــــــركة 
بتثبيــــــت الكاميــــــرات علــــــى كافة ســــــياراتها 
املبنيــــــة على منصــــــة SPA2 القابلة للتطوير 

بدءاً مــــــن أوائل العام 2020. أمــــــا التفاصيل 
املتعلقــــــة بعــــــدد الكاميــــــرات وموضعها في 
الداخل، فســــــيتم حتديدهما الحقاً. وجتدر 
اإلشــــــارة إلى أن هذا اإلعان يأتي بالتزامن 
مع قيام الشــــــركة بضبط الســــــرعة القصوى 
في كافة سياراتها عند 180 كم / الساعة بدءاً 
من طرازات العام 2021، كرسالة قوية ضّد 
مخاطر الســــــرعة. وترغب الشركة في بدء 
محادثة حول ما إذا كان لصانعي الســــــيارات 
حق أو رمبــــــا واجب اعتمــــــاد تكنولوجيا في 
الســــــيارات قادرة على تغير سلوك سائقيها. 
وتعكــــــس ميــــــزة احلــــــد األقصــــــى للســــــرعة 
وتثبيــــــت الكاميــــــرات داخــــــل الســــــيارة كيف 
ميكن لصانعي الســــــيارات حتمل مســــــؤولية 
الســــــعي لتحقيــــــق معدل وفيــــــات صفر من 
خال حتســــــني سلوك الســــــائق أثناء القيادة. 
كما كشفت شــــــركة فولفو للسيارات مؤخًرا 
عــــــن مفتــــــاح العناية الذي يســــــمح لســــــائقي 
فولفو بضبط السرعة القصوى للسيارة قبل 
إقراضها لآلخرين وذلك بدءاً من طرازات 
العام 2021. وتســــــعى ميزات مفتاح العناية، 
وكاميرات املراقبة، واحلد األقصى للسرعة 
باإلضافــــــة إلــــــى أنظمــــــة مســــــاعدة الســــــائق 
املوجودة إلــــــى خدمة هدف واحــــــد أال وهو 

توفير قيادة أكثر أمانًا.
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السيارات الوطنية  املوزع املعتمد ...

شاحنات وباصات هيونداي
تواصل دعم االعمال في السوق القطري

برزت العامة التجارية هيونداي في االسواق العاملية سريعا كمصنع 
عاملي للشاحنات ، مع فلسفة في التصمميم تؤكد على ثاث عوامل 
ســــــاعدت كثيرا في  ان ترتقي تلــــــك العامة الى تلك املكانه العاملية، 
وتتمثــــــل تلك العوامــــــل في قمة اآلداء العالــــــي واملوثوقية  واإلقتصاد 
في اســــــتهاك الوقود .  إن اهم ما مييــــــز هيونداي عن غيرها  من 
العامــــــات التجارية املعاصرة هو اجلمع بني تلك العوامل الثاث في 
تصميــــــم واحد ، لذا تتمتع شــــــركة هيونداي موتورز بســــــمعة عاملية 
كشركة ُمصنعة عالية اجلودة ، قادرة وبشكل فريد على اجلمع بني 
تكنولوجيــــــا التصنيع الفعالية والتصميم الصــــــارم ، وفي عالم تبرز 
فيــــــه اهميه الوقت ، فقد مت تصميم شــــــاحنات هيونــــــداي التجارية 
بشــــــكل موثوق على أنها شــــــاحنات اقتصادية مــــــن الدرجة االولي ، 
فهي ببســــــاطة قادرة على حتمل العمل على مدار الساعة ، وحتمل 
اقصى احلموالت حتى في ظل ظروف الطرق الوعرة والقاســــــية ، 

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

بفضــــــل مبيعاتها الراســــــخة و خدمات ما بعد البيــــــع املميزة بدولة 
قطــــــر، عاوة علــــــى املنهجية املنســــــجمة التــــــي تركز علــــــى العماء 
بالدرجة الرئيسية، فقد ساعدت شركة السيارات الوطنية  “ املوزع 
احلصــــــري لشــــــاحنات وباصات هيونــــــداي في قطــــــر “ في صعود  

شاحنات هيونداي إلى مركز مرموق في سوق السيارات القطري، 
لتسطر اسم هيونداي كواحدة من العامات التجارية األكثر شعبية 
وموثوقية في مختلف قطاعات األعمال مثل البناء وصناعة النفط 

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

تتميز حافلة  هبونداي يونيفرس مبواصفات  قياســــــية عالية الدقة  
توفر جتربة قيادة ممتازة وراحة قصوى للركاب، تتســــــع احلافلة  
لـ ٤5 راكبًا مبا في ذلك السائق  ، لذا فهي متثل اخليار االمثل الذي 

يوفر الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
يضمن األداء الديناميكي حملرك وأنظمة القيادة والتعليق والفرامل 
أداًء قويًــــــا وفعااًل أثناء القيادة السلســــــة ، مع ضمان توافر  مســــــاحة 
تخزينية كبيرة  اثناء السفر جتعل من جتربة السفرجتربة فريدة 
طــــــوال الطريق ، كمــــــا توفر حافلة هيونــــــداي يونيفرس راحة تامة  
وفائقة اثناء الســــــفر.من خــــــال التكييف الداخلي ونظــــــام التدفئة  

للحفاظ على درجة حرارة ثابتة اثناء السفر والرحات الطويلة .
مت جتهيزهــــــا بنظام التعليــــــق الهوائي ، نظام اجليــــــل القادم ، كما 
يوفــــــر نظام NVH، نظام التحكم في الصــــــوت والضوضاء معايير 
جديدة في راحة الركاب من خال االستخدام االمثل للمواد عالية 

اجلودة لتخفيف الصوت في املناطق احلرجة .

www.hyundai-qatar.com
حافالت وشاحنات هيونداي

هاتف: 44355117  جوال: 66253325
hcv@ncc-qatar.com :إيميل

MIGHTY EX8
l	4-Stroke, Turbocharger Intercooler 
l	4-Cylinder Inline Diesel engine
l	Power: 150 ps @ 2900 rpm 
l	Torque: 38 kgm (372 Nm) @1800 rpm

LIGHT DUTY TRUCK
l	Single / Crew Cab
l	Short & Long Wheel Base
l	Payload: 3Ton – 6 Ton
l	Suitable for: Open/Closed Box,
 Chiller/Freezer, Recovery/Crane Mounted

REEFER TRUCKCREW CAB

COUNTY BUS
l	23 seats
l	Dynamic Performance
l	Fuel-efficient Diesel Engine
l	Powerful AC
l	Roof Ventilation

الشريك الموثوق به العمالك.

• خدمة صيانة سنة واحدة / 30,000 كلم* 

• ضمان 3 سنوات / 300,000 كلم*
• تسجيل لدى المرور لسنة واحدة

حافلة كونتيشاحنة األعمال الثقيلة

شاحنة خفيفةشاحنة خفيفةشاحنة تبريد

*)أيهما يأتي أواًل(.
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رغــــــم كل التحديــــــات التي تواجه قطاع الســــــيارات 
في املنطقة، ســــــجلت “جاكوار الند روڤر” زيادة 
مبهرة في املبيعات الســــــنوية في الشــــــرق األوسط 
وشمال أفريقيا بالنسبة لعامتيها التجاريتني في 
الســــــنة 2019/2018، مقارنة بنتائج الســــــنة املالية 

.2018/2017
وارتفعــــــت مبيعات جاكوار في الشــــــرق األوســــــط 
وشمال أفريقيا بشكل كبير وصل إلى ٤6%، فيما 
حققــــــت الند روڤر منواً بنســــــبة 13% على أســــــاس 
ســــــنوي، وتعكــــــس هــــــذه التقارير والء الســــــائقني 
املســــــتمر ودعمهــــــم للعامتــــــني التجاريتــــــني فــــــي 
املنطقة. وكشــــــفت “جاكوار الند روڤر” أيضاً أنها 
تخطــــــط للمزيــــــد من النمــــــو في منطقة الشــــــرق 
األوســــــط وشــــــمال أفريقيــــــا، لتحافظ علــــــى هذا 
الزخــــــم في ما تبقى من عــــــام 2019، مع اإلطاق 
املخطــــــط له لعــــــدٍد من ســــــياراتها اجلديــــــدة على 
مدار العام. وحققت عامــــــة جاكوار قفزة نوعية 
على أساس ســــــنوي في أسواق أساسية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، لتزيد مبيعات سياراتها 
بشــــــكل كبيــــــر في الســــــنة املاليــــــة األخيــــــرة، حيث 

ارتفعت املبيعات بنسبة 81% في قطر.
وعلى نفس املنوال، حققت سيارات الدفع الرباعي 
مرتفعة األداء من الند روڤر ارتفاعاً في االهتمام 
بها وطلبها في مختلف أســــــواق الشــــــرق األوســــــط 

وشمال أفريقيا.
وقــــــال روب بريســــــتون، مدير مبيعــــــات “جاكوار 
الند روڤر” في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
“نحن متحمســــــون لاحتفال بعام مثمر لشــــــركة 
‘جاكوار الند روڤر‘ في الشــــــرق األوسط وشمال 
أفريقيا كما نعمل من اآلن للحفاظ على هذا األمر 
في 2019”، وأضاف بريســــــتون قائــــــاً: “جناحنا 
تقوده املعنويات الرائدة لوكائنا اإلقليميني، الذي 
قدمــــــوا منتجات وخدمــــــات العامتني التجاريتني 
ضمن أعلى املعايير ومســــــتويات اإلتقان. ســــــنتابع 
تركيزنــــــا علــــــى حتقيق منــــــو مســــــتدام ونتوقع أن 
نحقــــــق تقدماً فــــــي إجمالي األداء ورغبــــــة العماء 
فــــــي 2019، مدعومني بتقدمي إصدارات وتقنيات 
جديــــــدة لتزويــــــد عمائنــــــا في الشــــــرق األوســــــط 
باجليل التالي من ســــــيارات جاكوار والند روڤر”. 
ومن جانبه قال بروس روبرتســــــون، املدير العام 
لشــــــركة “جاكوار الند روڤر” في الشرق األوسط 
وشــــــمال أفريقيا: “مرة أخــــــرى، نحن فخورون 

بــــــاألداء الــــــذي قدمته ‘جاكــــــوار الند روڤــــــر‘، مع 
مرور كل ربع سنوي، في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــــــا. رغــــــم أن قطــــــاع الســــــيارات واجه عدة 
حتديــــــات عاملياً، فإن أداءنا في الشــــــرق األوســــــط 
وشــــــمال أفريقيا في الســــــنة املاليــــــة األخيرة كان 
متوازناً ومســــــتداماً في مختلــــــف املناطق وقنوات 

التوزيع”.
وأضــــــاف الســــــيد روبرتســــــون: “األرقــــــام القويــــــة 
األخيرة أثبتت أن اســــــتراتيجيتنا اإلقليمية، والتي 
تركــــــز علــــــى اخلدمــــــات والتطويــــــر القائمني على 
العميــــــل، مفتاح جناحنــــــا. خططنــــــا التطويرية ملا 
تبقــــــى مــــــن عــــــام 2019 تعكــــــس ثقتنا باســــــتمرار 
الطلب، ومع وصول سيارات جديدة، مثل جاكوار 

I-PACE، نحن واثقون من منو هذه األرقام”. 
بعد النجاح املتحقق في السنة املالية 2019/2018، 
تتابــــــع “جاكــــــوار النــــــد روڤــــــر” الشــــــرق األوســــــط 
وشــــــمال أفريقيا عــــــام 2019 بتوقعــــــات متفائلة. 
وســــــتصل إصدارات ســــــيارات جديدة إلى األسواق 
احمللية هذا العام، مثــــــل إصدار رينج روڤر ڤيار 
“إس ڤــــــي أوتوبيوغرافــــــي ديناميــــــك”، وجاكــــــوار 
F-PACE – SVR. كمــــــا يتوقــــــع أن تصــــــل إلــــــى 
األســــــواق احمللية في النصف الثاني من عام 2019 
ســــــيارة جاكــــــوار I-PACE، الرياضيــــــة متعــــــددة 
األغــــــراض الكهربائية بالكامــــــل والفائزة بجائزة 
ســــــيارة العام العاملية، والتي من املنتظر أن تترك 
أثراً كبيــــــراً في قطاع الســــــيارات. إضافة إلى هذه 
الســــــيارات، ســــــتصل ســــــيارة الند روڤــــــر ديفندر 
األيقونيــــــة واحملبوبة للطرقات الوعــــــرة، والتي ما 
زالت جزءاً أساسياً من استراتيجية منتجات الند 
روڤر املستقبلية، إذ يتم الكشف عن اجليل اجلديد 
من سيارات ديفندر عاملياً في النصف األخير من 
عام 2019. كما حتقق الشــــــركة مستوياٍت مرتفعة 
من طلــــــب العماء للســــــيارات مرتفعــــــة األداء، ما 
يرسم مامح عملياتها في أسواق الشرق األوسط 
وشــــــمال أفريقيا، ويتابــــــع القيــــــام مبوزانة األمور 
في ظل الظــــــروف املتقلبة في الســــــنوات األخيرة. 
بالنسبة للســــــنة املالية 2020/2019، تضع “جاكوار 
النــــــد روڤر” ضمــــــن أولوياتهــــــا التركيز املســــــتمر 
على تقدمي اجليل املقبل من تكنولوجيا الســــــيارات 
بالتوافــــــق مع اســــــتراتيجية العامتــــــني التجاريتني 
للتركيــــــز على خدمات التشــــــغيل اآللــــــي واالتصال 

.)ACES واإللكترونيات واملشاركة )أو

جاكــوار الند روڤــر
تخطــط للمزيـــد مــن التوســع فــي الشــرق األوســـط
وشمـــال أفريقيــا بعــد النمــو الكبيــر فــي املبيعـــات

الفـــردان برميييـــر الوكيـــل احلصــــري ...

روب بريستون: جناحنا تقوده املعنويات الرائدة لوكالئنا 
اإلقليميني ضمن أعلى املعايير ومستويات اإلتقان
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MG ZS الكروس أوفر
املثالية لتجربة راقية والتزام باجلودة العالية

متوفرة اآلن لدى شركة أوتو كالس للسيارات ...

أعلنــــــت شــــــركة أوتــــــو كاس للســــــيارات، 
التابعة ملجموعة ناصــــــر بن خالد واملوزع 
املعتمــــــد لســــــيارات »إم جي« فــــــي قطر، 
 MG عن تقدمي مركبتها الكروس أوفر
ZS اجلديــــــدة التي تتوفر حالياً في صالة 
عرضهــــــا على طريق ســــــلوى إلــــــى جانب 
 MG مجموعــــــة واســــــعة مــــــن طــــــرازات

املميزة.
تشــــــكل الكروس أوفر MG ZS اجلديدة 
مرحلة مشّوقة بالنسبة لعامة السيارات 
البريطانيــــــة الشــــــهيرة وذلــــــك من خال 
طرح فلســــــفة تصميمية جديدة بالكامل. 
’الديناميكيــــــة  مفهــــــوم  علــــــى  وارتــــــكازاً 
 ،)Emotional Dynamism( العاطفية‘ 
تظهــــــر هــــــذه اللغــــــة التصميميــــــة األكثر 
تعبيــــــراً التــــــي تســــــتعرضها MG ZS فــــــي 
جميــــــع الطــــــرازات القادمة، وهــــــي ترّكز 
على التجربــــــة الراقية وااللتزام باجلودة 

العالية لدى العامة التجارية الطموحة.
تتأّلــــــق MG ZS اجلديــــــدة عبــــــر شــــــبك 
أمامــــــي ممّيز وشــــــعار MG أكبر حجماً 
وواجهة أماميــــــة أنيقة مما مينح املركبة 
شــــــكاً متطّوراً راقياً ينســــــحب أيضاً على 
الزوايــــــا االنســــــيابية وصــــــوالً إلــــــى اجلهة 
اخللفيــــــة القوية. ولقد شــــــّكل اجلمع بني 
اجلــــــودة العالية واللمســــــات الراقية جزًء 
مــــــن الفلســــــفة التصميمية لدى  محورياً 

MG واملرتبطة مبركبة MG ZS، حيث 
جرى اختيار كل ســــــطح ومادة وجتهيز 
وفقــــــاً لتأثيراتها مــــــن الناحيــــــة البصرية 
إلى جانب ما تتمّتــــــع به من متانة وعمر 

طويل.
ويبــــــرز أيضاً اســــــتمرار االلتــــــزام بالتمّيز 
التصميمــــــي فــــــي املقصــــــورة الداخلية، إذ 
تشير اللمســــــات الراقية إلى توفر مساحة 
ديناميكية وحصرية لصالح السائق بينما 
هي فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه مريحة وســــــهلة 
مــــــن  واحــــــد  ألي  بالنســــــبة  االســــــتخدام 
الــــــرّكاب اآلخريــــــن. ومتت تغطيــــــة أكثر 
من 80 باملئة من األسطح املكشوفة مبواد 
ناعمة، فيمــــــا يوّلد التباين اللوني بدًء من 
القاعــــــدة الرماديــــــة الداكنة تأثيــــــراً لونياً 

متعّدد الطبقات. 
أمــــــا فيما يتعّلق بالتوّجه الســــــائد العتماد 
وســــــائط اتصــــــال ’أكبــــــر‘ حجمــــــاً فيعني 
مــــــع   MG مــــــن   inkaLink نظــــــام  أن 
شاشــــــة نظام معلوماتــــــي ترفيهي قياس 
 Apple CarPlay 8 بوصــــــات وخاّصيــــــة
 MG ســــــوف تصبــــــح مزايا بــــــارزة لــــــدى
في املســــــتقبل مع تطّلــــــع العامة التجارية 
إلى اســــــتهداف اجليل الشاب. من جهته، 
يســــــمح التطبيــــــق الذكي العامــــــل عن بعد 
بتفعيــــــل مجموعــــــة وظائف فــــــي املركبة 
مثل التشــــــغيل واإليقاف عن بعد، إضافة 

إلى تشــــــغيل نظام تكييف الهــــــواء وفقاً ملا 
هو مرغــــــوب ومتابعة املركبــــــة والتحّقق 
من مواعيــــــد خدمة ما بعــــــد البيع. وهذا 
ر طرحه فــــــي الفصل الثاني  النظــــــام املقرَّ
من عام 2018 يقوم أيضاً بتذكير املالكني 
حول اخلدمات التي حتتاجها مركباتهم.
أكثــــــر  مــــــن  بواحــــــدة   MG ZS تتمّتــــــع 
املســــــاحات رحابة في فئتهــــــا فيما يخّص 
األكتــــــاف واألرجل والــــــرأس، األمر الذي 
يضمن للســــــائق والرّكاب التمّتع بتجربة 
ســــــفر راقيــــــة. بــــــدوره، يوفــــــر صنــــــدوق 
األمتعة ذي الســــــعة الكبيــــــرة البالغة ٤٤8 
ليتراً مع مّيزة فصل مســــــتوى الصندوق 
الكثير من املســــــاحة لتحميل جميع أنواع 
األمتعة، فــــــي الوقت الذي توجــــــد العديد 
من مناطــــــق التخزين األخرى املنتشــــــرة 
فــــــي أرجــــــاء املركبة لتوضيــــــب املزيد من 
احلاجيات. إضافة لهذا، هناك مقصورة 
داخلية جلدية كاســــــيكية بألــــــوان ثنائية 
مــــــع فتحــــــة ســــــقف بانوراميــــــة اختيارية 

)ستتوفر قريباً(.
خضعت MG ZS لتجارب اختبار مكّثفة 
وقاســــــية مــــــع حصولهــــــا علــــــى تصنيف 5 
جنــــــوم فــــــي اختبــــــارات التصــــــادم ضمن 
املركبــــــات  لتقييــــــم  الصينــــــي  البرنامــــــج 
مينــــــح  ممــــــا   ،)C-NCAP( اجلديــــــدة 
العمــــــاء املزيد مــــــن راحة البــــــال. عاوة 

على هذا تســــــتفيد جميع الطــــــرازات من 
قفــــــص حمايــــــة الــــــرّكاب املصنــــــوع مــــــن 
الفــــــوالذ املقّوى عالــــــي الصابة، وبرنامج 
واملكابــــــح   ،)ESP( اإللكترونــــــي  الثبــــــات 
املانعة لانغــــــاق )ABS(، ومّيزة التوزيع 
ونظــــــام   )EBD( للكبــــــح  اإللكترونــــــي 
مراقبة ضغط اإلطارات )TPMS(، بينما 
الكاميرات اخللفية وأجهزة  تتوفر أيضاً 

االستشعار املخّصصة للركن.
دة مبحــــــّرك مــــــن  تأتــــــي MG ZS مــــــزوَّ
اجليــــــل اجليد نــــــوع NSE Major ســــــعة 
1.5 ليتــــــر يتيــــــح قطــــــع مســــــافة 100 كلم 
باســــــتخدام 5.8 ليترات فقط من الوقود، 
ممــــــا مينــــــح املركبــــــة مســــــتويات تصعب 
منافســــــتها من كفــــــاءة اســــــتهاك الوقود 
ضمــــــن فئتــــــه. وفيما يخــــــّص األداء، فإن 
محّرك الوقود الفّعــــــال يوّلد قّوة قصوى 
قدرهــــــا 119 حصانــــــاً و150 نيوتن.متــــــر 
 MG ZS مــــــن العــــــزم. وبالتالــــــي توفــــــر
جتربــــــة قيــــــادة حقيقية متمّيــــــزة وهي 
تقّدم ثاث وضعيات للتوجيه الكهربائي 
 )Normal( العادية ،)Urban( املدينــــــة -
مت  وقــــــد   ،)Dynamic( والديناميكيــــــة 
تصميمهــــــا كّلهــــــا لتمكــــــني الســــــائق مــــــن 
التحّكــــــم الكامل. كما يتــــــم تزويد املركبة 
بعلبة تروس أوتوماتيكية من ٤ سرعات.
ومن بني التجهيزات القياسية في جميع 

الطــــــرازات هناك زر تشــــــغيل عبر ملســــــة 
واحــــــدة، ومرايــــــا جانبية قابلــــــة للتعديل 
كهربائياً، ونظام يــــــدوي لتكييف الهواء، 
ومقاعــــــد خلفية مبّيــــــزة الطــــــي ٤0/60، 
وعمود عجلة قيادة قابل لتعديل االرتفاع 
ومســــــند أمامي لألذرع. أمــــــا اخلصائص 
التــــــي تســــــهم في تعزيــــــز مزايا الســــــامة 
البارزة في الطراز اجلديد فتشمل املكابح 
املانعة لانغــــــاق )ABS(، ومّيزة التوزيع 
اإللكترونــــــي للكبــــــح )EBD(، وبرنامــــــج 
الثبات اإللكتروني )ESP( ونظام مراقبة 
ضغــــــط اإلطــــــارات )TPMS( جتهيــــــزات 
 ،COM قياسية أيضاً. وبالنسبة إلى طراز
فيمكــــــن للعمــــــاء التطّلــــــع للحصول على 
مزيد من اخلصائص مثل مّيزة التحّكم 
بالســــــرعة، ووضعيــــــات توجيــــــه مبّيــــــزة 
الكهربائية، وأجهزة استشعار  املســــــاعدة 
للركــــــن، ونظــــــام InkaLink، وأكيــــــاس 
هواء جانبية، وأضواء نهارية ســــــارية نوع 
LED، وعجلــــــة قيــــــادة راقيــــــة متعــــــّددة 
الوظائف وسّكة للســــــقف. أما فيما يتعّلق 
بالطراز األعلــــــى LUX ضمن املجموعة، 
فيتم اســــــتبدال العجات السبيكية قياس 
ثنائيــــــة  ســــــبيكية  بعجــــــات  بوصــــــة   16
اللــــــون قياس 17 بوصة، مــــــع توافر نظام 
أوتوماتيكي لتكييف الهواء وكاميرا رؤية 

خلفية.
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نظمت ش������ركة الفردان للسيارات جولة إعالمية شارك 
فيه������ا نخب������ة م������ن رواد اإلعالميني في الدول������ة اختبروا 
خاللها أحدث ط������رازات BMW اجلديدة ومن ضمنها 

طراز BMW X7 األول من نوعه.
وانطلقت اجلولة اإلعالمية من معرض شركة الفردان 
للس������يارات ف������ي اخلليج الغرب������ي، حيث اصطفت س������بع 
 ،BMW س������يارات م������ن ط������رازات مختلفة من عالم������ة
لينطلق املوكب في جولة مش������وقة على طرقات الدوحة 
مبناظرها الرائعة الفتًا األنظار أثناء توجهه نحو مركز 
خدم������ة BMW اجلدي������د ومع������رض ش������ركة الف������ردان 

للسيارات اللذان افتتحا مؤخًرا في مدينة اخلور.
وضم������ت قائم������ة الضي������وف املش������اركني صحفي������ني من 

أهم اجلرائ������د اليومي������ة واملجالت املختصة بالس������يارات 
ومؤثرين اجتماعيني، اختبروا بأنفس������هم متعة القيادة 

.BMW الفائقة التي تشتهر بها سيارات
وضم املوك������ب مجموعة من ط������رازات BMW الفخمة 
 BMWو ،BMW X5 ،BMW X7 والرياضية، وه������ي
إل������ى  باإلضاف������ة   ،BMW M5و  ،BMW X2و  ،X3
BMW الفئة الثالثة س������يدان، وBMW الفئة اخلامس������ة 

سيدان.
ووفرت ه������ذه التجربة الفريدة فرص������ة مثالية أتاحت 
للس������ادة اإلعالمي������ني استكش������اف األداء الرائ������ع لطرازات 
BMW املختلفة والتي تراوحت بني س������يارات األنش������طة 
الرياضي������ة من ط������راز X الفخمة، وطراز M5 الش������هير 

بأدائه الفائق، وصواًل إلى ط������رازات الصالون ذات األداء 
الرياضي.

وقدم������ت الرحل������ة الت������ي امت������دت 50 كيلومت������ًرا ما بني 
الدوحة، ومعرض ش������ركة الفردان للس������يارات ومركز 
اخلدم������ة اجلديد التاب������ع لها في اخل������ور، فرصة مثالية 
الختبار نس������بة الرحة الفائقة والفخام������ة املهيبة لطراز 
BMW X7 املميز بتصميم مقصورته الداخلية املزودة 
ب������كل عناص������ر الرفاهية، باإلضافة إل������ى جتربة القيادة 

الرائعة التي يوفرها.
ول������دى وص������ول موك������ب اإلعالميني إلى مدين������ة اخلور، 
ش������ارك الضيوف املش������اركني ف������ي جولة إعالمي������ة جابوا 
خالله������ا أرج������اء مركز اخلدم������ة اجلديد التابع لش������ركة 

الفردان للسيارات وما يتميزان به من مرافق متقدمة 
وتقني������ات حديث������ة، وميث������ل مرك������ز اخلدم������ة اجلدي������د 
باخلورخط������وة هامة ضمن طموحات ش������ركة الفردان 
للس������يارات، تتي������ح للوكي������ل الرس������مي واملعتم������د لعالمة 
BMW في قطر توفير مس������تويات اخلدمة الفائقة في 
دع������م وصيانة وس������يارات BMW اخلاصة بعمالئها في 
مختلف أرجاء الدولة. كما اطل������ع الضيوف على املعايير 

الفائقة املتبعة في تصميم وتطوير املرافق اجلديدة
وفي ختام هذا اليوم، تبادل الضيوف الس������يارات مجدًدا 
وانطل������ق املوك������ب ف������ي رحلة الع������ودة من مدين������ة اخلور 
متوجًه������ا نح������و معرض ش������ركة الفردان للس������يارات في 

اخلليج الغربي.

الفـردان للسيارات تستضيف نخبة من اإلعالميني في قطـر
... BMW جولــة علــى متــن أحــدث طــرازات

الدوح������ة، قطر - تع������رض ش������ركة الفردان للس������يارات، 
الوكي������ل احلصري واملوزع املعتم������د ملجموعة BMW في 
قط������ر، حالي������اً س������يارة BMW X4 في صاالته������ا لتلفت 
األنظار بفضل تصميمها املتمّيز وخطوطها الديناميكية. 
وتثبت BMW X4 ش������خصيتها الفريدة بفضل ما تتمتع 
به م������ن مزاي������ا القي������ادة الديناميكية وتصمي������م هيكلها 
اخلارجي الذي يبرز خصائص القيادة الرياضية الفائقة 
التي تقدمها، فيما تتمتع مقصورة القيادة بأفضل مزايا 
الرفاهي������ة والفخامة، وتدعمها أحدث التقنيات ألنظمة 

مساعدة السائق.
يع������د الهي������كل اخلارجي لط������راز BMW X4 مث������ااًل على 
احلضور املهيب واألبع������اد الديناميكية مبظهرها القوي. 
ويتميز هذا الطراز باألس������طح امللس������اء املطعمة بلمسات 
معاصرة ال تخطئها الع������ني، لتبدو وكأنها رياضي يلفت 
.BMW من X األنظار مثبتة حضور في عائلة طرازات
وتتميز مقص������ورة BMW X4 اجلديدة كلياً بتصميمها 

املعاص������ر والفخ������م وبطابعه������ا الديناميك������ي ال������ذي يلفت 
األنظ������ار. وترّك������ز املقصورة على راحة الس������ائق مع لوحة 
ع������دادات منخفض������ة ومقعد مرتفع ما يس������اعد الس������ائق 
عل������ى القيادة بكل ثقة. وقد مت إعادة تصميم الكراس������ي 
الرياضية مع دعامات جانبية واضحة ووس������ائد للركب 
على جانبي لوحة اإلعدادات الوس������طية مبا يضيف طابعاً 

رياضياً فريداً على السيارة. 
وتتوفر BMW X4 اجلدي������دة كلياً مع خيارات حصرية 
م������ن حزم������ة BMW Exclusive م������ا يس������مح للعم������الء 
بإضافة ملستهم الش������خصية على السيارة. ويقدم الطراز 
بأرب������ع   xDrive30i  BMW X4 مبح������رك  اجلدي������د 
أس������طوانات والق������ادر على توليد ق������وة 252 حصاناً وذلك 
 .BMW M Package بشكلها اخلارجي املتوفر مع باقة
وق������د زودت الس������يارة بناق������ل حرك������ة Steptronic من 
ثماني س������رعات الذي يسمح بتغيير الس������رعات بسالسة 
لتقدمي مس������توى غير مسبوق من الفعالية.  يتمتع اجليل 

الثاني من الس������يارة بخصائص ديناميكية عالية وبفضل 
نظام الدفع الرباعيBMW xDrive باتت السيارة توفر 
مزايا متنوعة وأكثر رياضية. وتتس������م النس������خة األخيرة 
من النظ������ام بتخفيض الوزن وزيادة الكف������اءة الداخلية. 
ع������الوة على ذل������ك، يس������مح التحكم اإللكترون������ي الدقيق 
بنظام الدف������ع الكلي بتوزيع الطاقة بش������كل رياضي ومبا 

يتناسب مع معايير العالمة.  
وزّودت سيارة BMW X4 اجلديدة كلياً بأحدث نسخة 
م������ن نظام التش������غيل iDrive مع مي������زة التحكم الصوتي 
كتجهي������ز قياس������ي باإلضاف������ة إلى شاش������ة حتّك������م تعمل 
باللم������س وميزة حتكم باحلركة كتجهي������زات اختيارية. 
وتعم������ل أنظمة مس������اعدة الس������ائق املتطورة عل������ى تعزيز 
الراحة واحلفاظ على س������المة السائق حيث يتوفر نظام 
مس������اعدة السائق Driving Assistant Plus الذي يشمل 
التحّكم باملقود واحلفاظ على املس������ار وجتنب االصطدام 

اجلانبي.

تعتب������ر BMW الفئ������ة الثالث������ة الط������راز األكث������ر جناًحا 
عاملًيا لدى مجموع������ة BMW، وجتمع طرازات الفئة 
الثالثة األداء الفائق والتصمي������م املميز واألنيق للهيكل 
اخلارجي ومقصورة قيادة تتمتع بأفضل التجهيزات 
التقني������ة، لتف������رض مكانتها لدى في عالم الس������يارات 

باعتبارها إحدى الطرازات الكالسيكية.
وتتمت������ع BMW الفئة الثالثة اجلدي������دة كلًيا بتصميم 
عص������ري، وأداء فائ������ق، وكف������اءة عالية في اس������تهالك 
الوقود، إلى جانب العديد من املزايا القياس������ية املذهلة 

.BMW التي تشتهر بها عالمة
وتق������دم BMW الفئ������ة الثالث������ة مزيًدا م������ن القوة في 
احملرك، باإلضافة إلى مقصورة أكثر رحابة مزودة 
بأحدث التقنيات، في هيكل أخف وزنًا وأكثر متانة، 
فيم������ا توفر التقني������ات احلديثة املس������تخدمة في جهاز 
نق������ل احلركة في س������يارة BMW ق������درة أعلى وقوة 
س������حب أكبر وكف������اءة مثالي������ة ألداء احمل������رك رباعي 

األس������طوانات ال������ذي يعمل بالوق������ود. وتتوفر س������يارة 
BMW الفئة الثالثة صالون في طرازات مختلفة هي 

.BMW M40i330 وi BMW
وجتس������د الفئة الثالث������ة من BMW في جيلها الس������ابع 
ش������عار عالمة BMW في تقدمي متعة القيادة واألداء 
الفائق بفض������ل مجموعة رائدة م������ن املزايا التي تتمتع 
به������ا، ومن ضمنها هي������كل مبتانة أعلى بنس������بة %50، 
وأض������واء LED ف������ي كل م������ن الواجهت������ني االمامي������ة 
واخللفية للس������يارة، باإلضافة إلى مجموعة ش������املة 

من أنظمة مساعدة السائق.
 BMW وتولد تقنيات املخمدات اجلديدة املعتمدة في
الفئ������ة الثالثة اجلدي������دة واملترافقة م������ع محرك عالي 
األداء كلًي������ا الرغبة في االنطالق الختبار متعة القيادة 
فيم������ا توف������ر أنظمة مس������اعدة الس������ائق الت������ي تتضمن 
أنظمة جديدة مصممة لتسهيل الركن والتحّرك في 
األماك������ن الضيقة ونظ������ام قياس املس������افات عند ركن 

الس������يارة وكاميرا خلفية ونظام املساعدة على الركن 
مع توجيه الس������يارة بالطول أو بالعرض عند الدخول 

إلى موقف، مزيًدا من مزايا الراحة.
ويتمي������ز الش������كل اجلدي������د لس������يارة BMW الس������يدان 
الرياضية املألوفة بتصميم العالمة التجارية اجلديد. 
فاخلطوط الواضحة والس������طوح املمددة تُبرز اجلمال 
العص������ري للس������يارة وطابعه������ا الرياض������ي وحضورها 
امللف������ت، وتتمتع BMW الفئ������ة الثالثة اجلدي������دة كلًيا 
بتصمي������م عص������ري، وأداء فائ������ق، وكف������اءة عالية في 
استهالك الوقود، إلى جانب العديد من املزايا القياسية 

.BMW املذهلة التي تشتهر بها عالمة
كم������ا متّه������د مجموعة موّس������عة من برامج مس������اعدة 
الس������ائق الطريق للقي������ادة الذاتية حي������ث تتوفر أنظمة 
التحذي������ر م������ن االصط������دام وم������ن اقتراب املش������اة مع 
خاصية الفرمل������ة األوتوماتيكية ونظام التحذير عند 

االنحراف عن املسار كتجهيز قياسي.

طراز BMW X4 اجلديد
حضور طاغي وأداء ديناميكي

BMW الفئة الثالثة
اجلديدة كليا جتد متعة القيادة
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عندما يتاح لعشــــــاق عالم السيارات الرياضية  فرصة 
جتربة قيادة طراز يتمتع مبحركات  يشــــــبه محرك 
مركبة فضائية فأننا نتكلم اليوم عن طراز من عامة 
فيراري العريقة وعندما يتعلق االمر بتجربة قيادة  
فيــــــراري Superfast 812 ايقونــــــة فيــــــراري  وثمرة 
تاريــــــخ عريق من محــــــرّكات V12 من فيراري فأننا 
نتحــــــدث عن جتربة مذهلة تعبــــــر بقائدها الي عالم 
السيارات السريعة واالمنة ذات تصميم يبهرك على 
الرغم من عراقته تاريخاً اال ان هويته جتعلك تظن 
انها املرة االولى الذي تشــــــاهده علــــــى الكرة االرضية 
تصميــــــم يحتفظ بالهوية وفي نفس الوقت يشــــــعرك 
باحلداثــــــة الفارهــــــة،  قصة االبداع بدأت  في شــــــهر 
مارس 2017، حيث استهّلت فيراري ذكرى تأسيسها 
السبعني مع الطرح األول في العالم للسيارة التجارية 
األقوى على اإلطاق، أال وهي “812 سوبرفاســــــت” 
Superfast 812 بقّوة 800 حصان. ويتحّلى الكشف 
عــــــن طراز بيرلينيتــــــا القّمة هذا الــــــذي يضّم محّركاً 
مــــــن 12 أســــــطوانة بشــــــكل V )V12( بأهّميــــــة كبيرة 
نظــــــراً إلى أن تاريــــــخ فيراري العريق فــــــي محّركات 
V12 التي ترقى إلى أيام تأسيس الشركة منذ سبعني 
عاماً خلــــــت، علماً أن فيــــــراري ما زالــــــت حتى اليوم 
مصّنــــــع الســــــيارات الوحيد الذي لم ينقطــــــع عن إنتاج 
ســــــّيارات رياضية مبحّركات من 12 أسطوانة طوال 
تلك الفترة، بعد 30 شــــــهراً من تطوير الســــــّيارة، مّت 
طــــــرح ســــــّيارة فيــــــراري Maranello 550 في يوليو 
1996 فــــــي حلبة ســــــباق “نوربورغرينغ” فــــــي أملانيا. 
وشــــــّكلت سّيارة Maranello 550 عودة فيراري إلى 
اعتماد احملّرك األمامي والدفع بالعجلتني اخللفّيتني 
في ســــــّياراتها ذات املقعدين ومحّرك باثنتي عشــــــرة 
أســــــطوانة، وذلــــــك بعد 23 عامــــــاً على حلول ســــــّيارة 
“برلينيتــــــا بوكســــــر” Berlinetta Boxer مبحّركها 
الوســــــطي محّل طــــــراز “365 جي تي بــــــي/٤ دايتونا” 

 .Daytona ٤/GTB 365
ويشــــــير اســــــم الطراز إلى ســــــعة احملــــــّرك اإلجمالية 
البالغــــــة 5.5 ليتــــــر وإلــــــى مدينــــــة مارانيّلــــــو، موطــــــن 
مقــــــّر فيراري ومصنعهــــــا. وقد وضــــــع “بينيفارينا” 
Pininfarina، املصّمــــــم املفّضــــــل آنــــــذاك، التصميم 
اخلارجــــــي وتصميــــــم املقصــــــورة علــــــى حــــــّد ســــــواء. 
وتشــــــاطرت ســــــّيارة Maranello 550 شكل الهيكل 
ومكّونــــــات احملــــــّرك األساســــــية مع طــــــراز “فيراري 
٤56” ذات مقصــــــورة تضــــــّم مقعديــــــن أماميني مع 
مقعديــــــن صغيريــــــن خلفهمــــــا )2+2(، وذلــــــك على 
 Maranello 550 الرغــــــم مــــــن أن قاعــــــدة عجــــــات
بلغت 2500 ميللميتر )98.٤ بوصة(، أي أنها أقصر بـ 

100 ملميتر )3.9 بوصة(.
واستخدم طراز Maranello 550 محّركاً أمامياً مع 
ناقل احلركــــــة ينقل الدفع إلــــــى العجلتني اخللفّيتني. 
ووضع املهندســــــون علبة التروس بسّت سرعات عند 
احملور اخللفي مع تــــــرس تفاضلي محدود االنزالق. 
ومتكنت الســــــيارة من بلوغ ســــــرعة قصــــــوى قدرها 
320 كيلومتر/ســــــاعة مع تســــــارع من صفر إلى 100 

كيلومتر/ساعة في ٤.٤ ثانية.
وفــــــي عام 2002، حّلــــــت ســــــّيارة “575 أم مارانيّلو” 
 ،Maranello 550 575 محّل سّيارةM Maranello
وكانت نســــــخة محّســــــنة مــــــن كل النواحي أو نســــــخة 
 modificata ”تُطلق عليها فيراري اسم “موديفيكاتا
)معّدلة(، ومّت جتهيزها مبحّرك أكبر ســــــعته 5.75 
لتير. وفي املجمل أنتج املصّنع اإليطالي 3083 سّيارة 

.Maranello 550 من طراز
-2002(  575M Maranello مارانيّلــــــو”  أم   575“

)2006
اختــــــارت فيــــــراري معرض جنيــــــف للســــــّيارات عام 

2002 لتُطلق رســــــمياً أحدث ســــــّيارة سياحة رياضّية 
.575M Maranello لديها، وهي سّيارة GT

 575M وميكن اختصار العناصر الرئيسية في طراز
Maranello اجلديد بســــــهولة من خال اسمه. ففي 
الواقــــــع، نــــــال اســــــماً برمز رقمــــــي جديد، هــــــو 575، 
الختصار ســــــعته التي ارتفعت مــــــن 5500 إلى 5750 
سم مكّعب، مّما أّدى إلى زيادة في القّوة والعزم. أما 
حرف “أم” M، وهو اختصار لكلمة “موديفيكاتو” 
)أي معّدلــــــة(، فأّكــــــد علــــــى أن التغيّيــــــرات قد طالت 
جميع نواحي األداء فــــــي هذا الطراز. ومن أبرز هذه 
التغييرات، إلــــــى جانب احملّرك، طــــــرُح علبة تروس 
بأسلوب ســــــيارات الفورموال واحد. وكانت تلك املرة 
األولى التي تُستخدم هذه التقنية في سّيارة فيراري 
باثنثي عشرة أسطوانة مخّصصة للطرقات العادية.

أما على صعيد شــــــكل السّيارة، فســــــعت فيراري إلى 
احلفاظ على توازن طرازMaranello 550 ورصانته 
اللذين بفضلهما بات ذاك الطراز ســــــّيارة كاسيكية 
ما إن ُطرح في األسواق، مبا يتماشى متاماً مع عودة 

فيراري إلى تصميم الســــــّيارات العالية األداء مبحّرك 
أمامي.

بالتالي، اقتصرت التعديات اخلارجية في الســــــّيارة 
علــــــى تغييــــــرات تقنّيــــــة: فتــــــّم تعديل شــــــكل فتحات 
ســــــحب الهواء وحجمها في الواجهة السيارة األمامية 
اجلديدة، مع حتســــــني فعاليــــــة الديناميــــــات الهوائية 
وديناميات السوائل وإدخال تغيير في اجلانح السفلي 

األمامي.
وأخيراً، أُعيد تصميم مجموعات املصابيح، مع بدن 
مصابيح بلون مشــــــابه للون الســــــيارة األلــــــوان وإطار 
رمادي. واقترن هذا التصميــــــم بتكنولوجيا كزينون 
لإلنــــــارة املنخفضة ومبنّظفــــــات للمصابيح األمامية. 

ومت اللجوء إلى عجات جديدة أيضاً.
وعلى صعيد الديناميات الهوائية، حّســــــن مهندســــــو 
فيراري انســــــياب الهــــــواء حول العجــــــات عبر اللجوء 
إلــــــى جنيحات صغيرة للحد مــــــن اجلّر، في حني مّت 
تصميم القسم السفلي لتوليد قوة ضاغطة نزوالً مع 

احلد من اجلّر.

وكان الهــــــدف من محّرك V12 اجلديد في ســــــّيارة 
575M Maranello زيــــــادة القّوة والعــــــزم على حّد 
ســــــواء. فوصلت القّوة القصوى إلى 515 حصاناً )379 
كيلــــــوواط( عند 7250 دورة في الدقيقة، وبلغ العزم 
األقصــــــى 60 كيلوغراماً عند 5250 دورة في الدقيقة 
)588.6 نيوتــــــن متر(، مــــــع زيــــــادة 1.5 كيلوغرام في 
العزم عند ســــــرعات الدوران املتوسطة، بني ألف و٤ 
آالف دورة في الدقيقة باملقارنة مع احملّرك الســــــابق 

.Maranello 550 في طراز
 GTB Fiorano 599 ”599 جــــــي تي بــــــي فيورانــــــو“

)2012-2006(
التــــــي  باحللبــــــة  تيّمنــــــاً  “فيورانــــــو  ســــــّيارة  ســــــمّيت 
تستخدمها فيراري لصقل أداء ســــــّياراتها املخصصة 
للســــــباق والطرقــــــات العاديــــــة. وأُعطَيت أيضاً اســــــم 
“جي تي بي” GTB أي “غــــــران توريزمو برلينيتا” 
)الســــــياحة الرياضّية برلينيتا( تيّمناً بأشــــــهر سّيارات 
فيراري برلينيتا على اإلطاق. أما رقم 599 فيعكس 
سعة احملّرك V12 مقسومًة على 10. وُكشف النقاب 
عن السّيارة املذهلة مبقعدين املصنوعة بالكامل من 
األلومنيوم في معرض جنيف للسّيارات عام 2006، 
فوضعــــــت بذلك فيــــــراري معياراً جديــــــداً للتمّيز في 

عالم السّيارات الرياضّية.
وصّممــــــت فيــــــراري هــــــذا الطــــــراز اجلديــــــد بعــــــد أن 
وضعت نصب عينيها عّدة أهداف محّددة، أال وهي 
تخّطــــــي متعة القيادة الكبيــــــرة التي تقّدمها طرازات 
شــــــهيرة مثل طــــــراز “أف ٤0” F٤0، واحلرص على 
تقــــــدمي أداء مذهل بفضل مكّونات الســــــيارة املبتكرة 
جــــــداً والتكنولوجيــــــا املنقولة من ســــــّيارات الفورموال 
واحد، وتقــــــدمي أفضل املعايير من ناحية املســــــاحة، 
والراحة، والسهولة في االستخدام والسامة. فكانت 
النتيجــــــة ذروة اإلجنــــــاز املبــــــدع واملتفــــــّوق من حيث 
النفحــــــة الرياضية والتكنولوجيــــــا املتقّدمة املتأصلنَي 

في فيراري. 
وتتســــــارع فيــــــراري GTB Fiorano 599 اجلديــــــدة 
من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة في زمن مدهش 
يبلــــــغ 3.7 ثــــــوان، وتتمّيز بســــــرعة قصــــــوى تزيد عن 
330 كيلومتر/ساعة. ومع ذلك، كان احملتوى املبتكر 
الفريد الذي اّتســــــم بــــــه الطراز اجلديــــــد العامَل الذي 
منح مزايــــــا متعة القيادة وأســــــلوبها الفريد والنفحة 
الرياضــــــي املتفّوقــــــة. أما مواصفات احملــــــّرك التقنية 
فكانت كافية لتُبرز قدراته اجلبارة، مع ســــــعة 5999 
ســــــم مكّعب، وقّوة محددة تبلــــــغ 103 أحصنة/ليتر 
)وهــــــي قّوة توّلــــــد للمرة األولى في محّرك بســــــحب 

الهواء الطبيعي بهذه السعة(.

الرايـة اوتـو كيـو تختبر نقاط القوة واالبداع لأليقونـة  

Superfast 812 فيراري
ثمــرة تاريــخ عريــق مــن محركــات V12 مــن فيــراري ...
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أعلنت شركة صالح احلمد املانع، الوكيل العام 
لسيارات »نيسان« في قطر، عن طرح سيارة 
ماكسيما 2019 اجلديدة في السوق القطري، 
حيث تتوفر حالياً في جميع صاالت العرض.

 ويتميز طراز ماكسيما اجلديد باألداء الافت 
LED  والعجات بقياس 19 بوصة ومصابيح

السهمية الشكل وشــــــبك V-motion األمامي 
الكبيــــــر. كمــــــا زّود هــــــذا الطــــــراز بتقنية درع 
الســــــامة 360 من “نيسان”، وهي عبارة عن 
مجموعــــــة أنظمة متطورة ملســــــاعدة الســــــائق 
أثناء القيادة وتشّكل جزءاً من رؤية “نيسان” 
للتنقــــــل الذكــــــي التــــــي تبــــــّدل مفهــــــوم قيــــــادة 
الســــــيارات وتشــــــغيلها ودمجها باملجتمع. وقد 
حافظ الطراز على ســــــمعته كســــــيارة سيدان 
مترفة مزّودة مبحرك سداسي االسطوانات 
ســــــعته 3.5 لتــــــرات يوّلد 300 حصــــــان بنظام 

توجيه وكبح وتعليق رياضي.
وقــــــال الســــــيد مارتــــــن أهيــــــرن، املديــــــر العام 
لقســــــم الســــــيارات في شــــــركة صالــــــح احلمد 
املانع: “حتافظ سيارة ماكسيما على مكانتها 
الرائدة ضمن ســــــيارات نيسان وتوفر جتربة 
قيادة رائدة. فسيارة ماكسيما 2019 اجلديدة  
لباقــــــي  واجلريئــــــة حتــــــّدد معيــــــاراً مختلفــــــا 
ســــــيارات الســــــيدان وهــــــي تتمّيــــــز بعمانّيتها 
وتكنولوجيتهــــــا املســــــتقبلية وتصميمها الرائد 
وبالتجربــــــة التفاعليــــــة التــــــي توّفرهــــــا خلف 
املقود. ويسرنا في شــــــركة صالح احلمد املانع 
طرح هذه السيارة لعمائنا الكرام في السوق 
القطري ونرحب بهم لتجربتها واالســــــتمتاع 

بقيادتها املميزة”.
وأظهرت نتائج اســــــتبيان العامة التجارية 
في املنطقة أّن “نيسان” ماكسيما حصدت 
املركــــــز األول فــــــي فئة ســــــيارات الســــــيدان 
وتفوقــــــت بذلك علــــــى باقي منافســــــها من 
ناحيــــــة الطابــــــع املميــــــز واألســــــلوب الافت 
ومتعة القيــــــادة والعصرية، واألداء املتفوق، 

والتصميم املتمّيز.

مفهوم »نيســــــان« للتنّقل الذكي وتقنية درع 
السامة 360 من »نيسان«

يعتمــــــد طــــــراز ماكســــــيما 2019 اجلديد رؤية 
»نيسان« للتنّقل الذكي التي توفر التكنولوجيا 
بطريقة تنقل الناس إلى عالم أفضل. ويشمل 
األمر تقنية درع السامة 360 من »نيسان«، 
وهي عبارة عن سته أنظمة متقدمة وشاملة 
ملســــــاعدة الســــــائق تتضّمن التنبيــــــه من وجود 

مشاة ومن إمكانية وقوع اصطدام. 
كمــــــا تشــــــمل تقنيــــــة درع الســــــامة 360 مــــــن 
»نيســــــان« مكابح للطوارئ تعمل أوتوماتيكياً 
عند استشعار املشاة، والتنبيه بالنقطة العمياء، 

والتنبيه باقتراب مركبة أخرى عند اخلروج 
من املواقف، والتنبيه عند اخلروج عن املسار، 
واملســــــاعدة بالضوء العالي. وإضافة إلى تقنية 
الســــــامة 360، زّودت ماكســــــيما 2019  درع 
بنظــــــام التحكم الذكي بثبات الســــــرعة ونظام 
املســــــاعدة بالضوء املرتفع ونظام التعّرف على 

إشارات املرور.
مقصورة خارجية وداخلية مجّددة

صممت مقصــــــورة طراز ماكســــــيما اخلارجية 
الهجومية شــــــركة »نيســــــان ديزايــــــن أميركا« 
في ال هويــــــا، كاليفورنيا. وهي تتضمن شــــــبك

V-motion  أماميــــــاً أكبر حجماً يندمج بغطاء 

احملــــــرك والهيكل وصوالً إلى املصابيح اخللفية 
تصميمهــــــا.  أعيــــــد  التــــــي  اخللفيــــــة  والواجهــــــة 
وتضفي مصابيح الـLED القياســــــية التي تشبه 
شــــــكل اجلواهر ومصابيح “نيسان” التي تعمل 
نهاراً وكذلك التصميم اجلديد للمؤخرة ملســــــة 
مميزة إلى مظهر “نيســــــان” الافت والفاخر. 
ويشــــــمل تصميــــــم الواجهــــــة اخللفيــــــة اجلديــــــد 
ماســــــورة عــــــادم ذات أربعــــــة منافــــــذ مدمجة 
بالهيــــــكل وأضيف جناح رياضــــــي خلفي جديد 
إلى طراز ماكســــــيما SR. كما أضيف لون طاء 
Sunset Drift البرتقالي الفاخر إلى مجموعة 
ألوان سيارة ماكســــــيما. أما املقصورة الداخلية 

فترّكز على الســــــائق وتشــــــمل مقاعــــــد مريحة 
للركاب اخلمســــــة. وتعّزز أثاث طراز ماكسيما 
الفاخــــــر والعالي اجلــــــودة نقــــــوش جديدة على 
املقاعد وأقمشة ودعائم فحمية اللون اعتُمدت 
في فئــــــات SR. وتتضمن فئــــــة SR أثاثاً جلدياً 
خاصاً يشــــــبه ما يتوفر في املقصــــــورة الداخلية 
 Premium آر”  تــــــي  جــــــي  “نيســــــان  لســــــيارة 
Interior Package. ومتــــــت احملافظــــــة فــــــي 
 Gliding“ املقصــــــورة الداخليــــــة على تصميــــــم
Wing” اخلاص بطراز ماكســــــيما والذي يُبرز 
احلركــــــة األفقيــــــة والوصول الســــــهل إلــــــى كافة 
أدوات التحكــــــم ويتضمــــــن مــــــواد وتطعيمــــــات 
محّدثة. كما مّت حتديث كل من لوحة العدادات 
وألواح األبواب واملقــــــود والقطب ومواد املقاعد 
واألقمشــــــة العلويــــــة والدعائــــــم وشــــــبك مكّبــــــر 
الصوت على عمود A-pillar بحســــــب الفئات، 
وذلــــــك ملنح الســــــيارة طابعاً أكثــــــر فخامة. كما 
 Apple بخاصيــــــة   2019 ماكســــــيما  زّودت 
CarPlay و Android Autoوشاشــــــة عرض 
ملونــــــة ومتعــــــددة اللمســــــات قيــــــاس 8 بوصة، 
وبنظام هاتفــــــي يعمل بالبلوتــــــوث بدون ملس، 
وبإمكانية بّث املقاطــــــع الصوتية عبر البلوتوث. 
والتثقيفيــــــة  الســــــمعية  اخليــــــارات  وتشــــــمل 
الترفيهية في ســــــيارة ماكسيما اجلديدة نظام 
Bose الصوتــــــي مع 11 مكّبر صــــــوت. ويضيف 
مــــــن   Door to Door Navigation تطبيــــــق 
“نيســــــان” اجتاهات تنتقل بساسة من الهاتف 
الذكي إلى شاشــــــة ماكســــــيما العاملــــــة باللمس. 
فإذا ركنتم ســــــيارتكم على بعد بضعة شــــــوارع، 
ميكنــــــه أن يرســــــل لكم مســــــاراً علــــــى هاتفكم 
لبلوغهــــــا. ويبّســــــط البحــــــث عن وجهة بســــــطر 
واحــــــد إيجاد هــــــذه الوجهــــــة من خــــــال مرّبع 
واحد للكتابة ميكن البحــــــث فيه عن عنوان أو 
محطــــــة تهّمكم. وتتيــــــح التحديثــــــات التلقائية 
ملالك الســــــيارة حتديث برنامج النظام الصوتي 
  USBواخلرائط عبر اإلنترنت الاسلكي أو أداة

بدون االضطرار إلى الذهاب إلى الوكيل.

صالح احلمد املانع تطرح النسخة 
املجددة من )نيسان ماكسيما 2019(

تصميم جديد للعجالت واملقصورة الداخلية الفخمة ...
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 UX تكتشــــــف اوتو كيو اليوم احدث ابداعات لكزس
الكروس-أوفــــــر على طرقــــــات الدوحــــــة والتي تعد 
واحدة من اهم الســــــيارات في فئتهــــــا ، والتي متثل 
إضافة مبتكــــــرة إلى فئة مركبــــــات الكروس-أوفر 
املدمجة الفاخرة، إذ يجمع الطراز اجلديد كلياً بني 
أحــــــدث ما تقدمــــــه العامة التجاريــــــة الفاخرة من 
مســــــتويات الرفاهية وتقنيات الســــــامة في حزمة 
تشــــــمل عناصر التصميم اجلذابــــــة اجلديدة ونظام 

الدفع ذي الكفاءة العالية. 
تشــــــعر املركبــــــة قائدهــــــا بالفخامــــــة والقــــــوة كونها 
تعتمد على ما يُســــــتَمد من النهج الســــــم  UX الذي 
اتبعــــــه فريــــــق تصميــــــم املركبــــــة، ويعكــــــس مهمتها 
التي جتمع بني كونها مركبة مناســــــبة لاســــــتخدام 
اليومي في املدينة )Urban( ومركبة كروس-أوفر 
مناســــــبة ألسلوب احلياة النشط احلافل باملغامرات. 
وحتديداً، فقد مت استمداد مصطلح UX من حرف 
 ،X-over في كلمة X وحرف Urban في كلمة U
وهــــــي اختصــــــار لكلمــــــة crossover. وبهذا فقد مت 
تصميــــــم مركبة تضفــــــي طابعــــــاً ديناميكياً وتهدف 
إلــــــى تقــــــدمي جتربة قيــــــادة تفاعلية مع مســــــتويات 
الراحــــــة واالنســــــيابية الفريدة التي لطاملا اشــــــتهرت 
بهــــــا مركبات لكزس الفاخرة، ممــــــا يجعلها إضافة 

فريدة إلــــــى فئة مركبــــــات الكروس-أوفر املدمجة 
الفاخرة.

اثنــــــاء جتربة القيــــــادة تذكرت كلمات  تشــــــيكا كاكو 
نائبة الرئيس التنفيذي لشركة لكزس إنترناشيونال 
وكبيــــــرة مهندســــــي مركبــــــة لكــــــزس UX في حفل 
التدشــــــني حني قالت : “مت تصميــــــم مركبة لكزس 
UX لتتناسب مع أسلوب احلياة العصري لشخصية 
املستكشــــــف الشــــــغوف بتجربة قيادة ديناميكية في 
أجــــــواء مفعمــــــة بالفخامــــــة، بالفعل جــــــاء التصميم 
بجــــــراة تلبــــــي طموحــــــات العماء الباحثــــــني عما هو 
جديد وشيق، وبشكل يتناسب مع أسلوب حياتهم”. 
حيث حــــــرص فريق لكــــــزس خال عمليــــــة تطوير 
مركبــــــة لكــــــزس UX اجلديــــــدة كليــــــاً علــــــى تغييــــــر 
الصورة النمطيــــــة ملركبات الكروس-أوفر، وتقدمي 
مركبة متتلك ميزات مركبات الســــــيدان من حيث 

مستويات األداء وقدرات املناورة االستثنائية”.
وتَُعــــــد لكــــــزس UX 2019 أول مركبة يتم تصنيعها 
باالعتماد على منصة األطر الهيكلية اجلديدة لفئة 
املركبــــــات املدمجــــــة )GA-C(، إذ يجمع هيكلها بني 
خفــــــة الــــــوزن واملتانة، فضــــــاً عن مركــــــز اجلاذبية 
املنخفض ونظام التعليــــــق املعزز، مما يضفي عليها 
قدرة فائقة على التحكم ومســــــتويات استثنائية من 

الراحة، ليمنح السائق جتربة قيادة أكثر تفاعلية. 
وتأتي جتربة القيادة املشوقة لهذه املركبة استكماالً 
للتصميم املتألق ملركبة لكزس UX اجلديدة كلياً، إذ 
جتمــــــع بني األداء التفاعلي والكفاءة العالية، فيما مت 
تزويدها مبحرك مطور حديثاً ذي أربع أسطوانات 
خطية ســــــعة 2.0 لتر، يولد قــــــوة 168 حصاناً وعزم 
دوران يبلغ 205 نيوتن-متــــــر. وباجلمع بني مقاعد 
الصمامــــــات املتطــــــورة املصقولة باســــــتخدام الليزر 
مع مآخــــــذ الوقود اجلديدة كلياً، فــــــإن هذا احملرك 
الــــــذي يعمل أيضاً بتقنيــــــة ٤S-D حلقن الوقود، يَُعد 
من أحد احملركات األكثــــــر كفاءة. كما تعزز إضافة 
تقنية توقيت الصمامات املتغير – الذكي باستخدام 
ُمولٍِّد كهربائــــــي )VVT-iE( على جانب املأخذ، من 

قدرات القيادة وتقلل االنبعاثات في الوقت نفسه.
ومــــــن ناحيــــــة أخرى، يجمــــــع ناقل احلركــــــة املتغير 
املستمر بنظام التبديل املباشر )DCVT( اجلديد بني 
ساســــــة التبديل وكفاءة استهاك الوقود مع جتربة 
قيادة أكثر استجابة. ويكمن السر في هذه التجربة 
التفاعلية إلى األداء االستثنائي الذي تولده مجموعة 
التــــــروس امليكانيكية التي تتســــــارع بهــــــا املركبة من 
الســــــكون، وذلك قبل أن يتولى نظــــــام ناقل احلركة 
املتغير املستمر بقية املهمة. وتأتي النتيجة في شكل 

تســــــارع خطي مباشــــــر وفعال من حلظة االنطاق، 
مــــــع احلفاظ على املزايا التــــــي يوفرها ناقل احلركة 

املتغير املستمر عند السرعات املتوسطة والعالية.
 UX امتــــــداداً لإلطالــــــة العصريــــــة ملركبــــــة لكــــــزس
اجلديدة كليــــــاً، تخاطب املقصــــــورة املصممة بعناية 
الســــــائق والركاب لاســــــتمتاع مبجموعــــــة من املزايا 
املتطــــــورة التي توفر لهــــــم جتربة فريدة. وتشــــــمل 
شاشــــــة الوســــــائط املتعددة احملّســــــنة قيــــــاس 10.25 
بوصات، وشاشــــــة عــــــرض ملونة حتــــــت خط نظر 
الســــــائق علــــــى اجلزء الســــــفلي من الزجــــــاج األمامي 
HUD قياس 10.2 بوصات، وشاشة ملونة متعددة 
املعلومــــــات فــــــي وســــــط لوحــــــة العــــــدادات قياس 7 
بوصات، وشــــــاحن السلكي للهواتف الذكية، وساعة 
تناظريــــــة بوظيفــــــة الضبــــــط التلقائي وفقــــــاً لنظام 
حتديد املوقع العاملي )GPS(. كما مت تزويد املركبة، 
بنظام صوتي محيط من “مارك ليفينسون” بـ 13 
مكبــــــر صوت، والــــــذي يعتمد على تقنيــــــة “كوانتوم 
لوجيــــــك إميرشــــــن” )QLI( املتطــــــورة ملزيــــــد مــــــن 
الدقة والنقاء وبشكل يحاكي الصوت الطبيعي، كما 
 ،™Clari-Fi »ميتــــــاز أيضاً بتقنيــــــة »كاري فــــــاي
الســــــتعادة الصوت املضغوط من خــــــال العمل على 
حتليل وحتسني جودة جميع أنواع مصادر املوسيقى 

وتشــــــتمل  تلقائــــــي.  بشــــــكل  والرقميــــــة  املضغوطــــــة 
املركبــــــة على مزايا إضافية، مثل املقاعد الكهربائية 
األمامية والقابلــــــة للتعديل بأوضاع مختلفة، فضاً 
عن مقاعد خلفية قابلة للطي ينفصل فيها مســــــند 
الظهــــــر إلــــــى قســــــمني بنســــــبة 60:٤0 مــــــع حامات 
لألكواب، وباب خلفي ميكــــــن فتحه أتوماتيكياً من 
خال مستشــــــعر حلركــــــة القــــــدم دون احلاجة إلى 

استخدام اليدين.
وتأكيــــــداً علــــــى تركيزهــــــا علــــــى الســــــامة واألمان، 
حرصت لكزس على ضمان الطمأنينة وراحة البال 
فــــــي املركبة اجلديــــــدة كلياً جلميــــــع عمائها، وذلك 
 Lexus مــــــن خال نظــــــام لكزس للســــــامة بــــــاس
Safety System+، وهي باقة من تقنيات السامة 
املتقدمة تشــــــمل كاً من نظام األمان قبل التصادم 
PCS مع نظام رصد املشــــــاة في ضوء النهار وبعض 
ظروف اإلضاءة اخلافتة، ونظــــــام رصد الدراجات 
الهوائيــــــة خال ضوء النهار، ونظام تثبيت الســــــرعة 
الــــــراداري DRCC علــــــى جميع الســــــرعات، ونظام 
احلفاظ على املســــــار LDA مع خاصية تتبع املســــــار 
 .AHS املتكيــــــف  العالــــــي  LTA، ونظــــــام اإلضــــــاءة 
وعــــــاوة على ذلك، تضم املركبة مجموعة شــــــاملة 

من مزايا األمان واحلماية جلميع ركابها.

أوتو كيو تكتشف ابداعات لكزس
UX الكـروس-أوفـر علـى طرقـات الدوحـة

عبــد اللــه عبــد الغنــى وإخوانــه الوكيــل احلصــري ...
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مازدا 6 سيدان الرياضية 2019
قمــة األناقـــة والرفاهيــــة

منــــــذ ان اعلنــــــت شــــــركة الســــــيارات الوطنية ، 
املــــــوزع احلصــــــري لســــــيارات مــــــازدا في قطر  
عــــــن النســــــخة اجلديدة  مــــــن ســــــيارات مازدا 
6  ســــــيدان  املطــــــورة كليــــــا 2019  متوســــــطة 
احلجــــــم  والســــــيارة وجــــــدت استحســــــان من 
العمــــــاء بصورة كبيــــــرة نظراً لتتميــــــز الطراز 
بقمة األناقة والرفاهية، هذا و تســــــعى عامة 
مــــــازدا موتــــــورز التجاريــــــة اليابانيــــــة الفريدة  
دومــــــا الى  ايجاد اتصال او شــــــعور قوي ما بني  
طرازات مازدا وما بني العميل او قائد املركبة  
لتصبــــــح جــــــزءا هاما  مــــــن حياته مــــــن خال 
مجموعة مــــــن التحديثات والتطــــــورات والتي 
مت ادخالهــــــا على الفئة اجلديــــــدة كليا ، ومنها 
التحديــــــث الذي طرأ أســــــفل غطــــــاء احملرك، 
حيــــــث حصلت مازدا 6 علــــــى محرك جديد ٤ 
ســــــلندر Skyactiv-G بســــــعة 2.5 لتر مرتبط 
بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وقوة 

187 حصان .
التعديات اخلارجية 

من اخلارج, حصلت مازدا 6 على شبك امامي 
بتصميــــــم جديــــــد مميــــــز والذي يعطــــــي تأثير 
ثاثي األبعاد , ومصابيــــــح أمامية LED أكثر 
عصرية, إضافة الى مصابيح الضباب املدمجة 
, أمــــــا مــــــن اخللف فقــــــد مت حتديــــــث تصميم 
املصابيــــــح اخللفية، إضافة إلــــــى حصولها على 
صــــــدام جديد مطلــــــي بالكامل بلون الســــــيارة. 
باإلضافة الى ذلك، مت حتســــــني قــــــوة ومتانة 
قاعدة عجات مازدا 6 والتي جعلت الســــــيارة 
اكثر هدوًء, عزل, وخفضت من اإلهتزازات، 

مما يعطيها مظهرا رياضيا مميزا .
تكنولوجيا متطورة 

 ، احلصريــــــة   Mazda تقنيــــــة  تســــــاعد 

 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS
مــــــع G-Vectoring Control ، فــــــي حتقيــــــق 
محــــــرك أكثــــــر ساســــــة وأقــــــل إرهاقــــــاً لــــــك 
ولركابــــــك. فعنــــــد االنعطــــــاف ، يعمــــــل النظام 
بساســــــة عن طريــــــق ضبط توصيــــــل الطاقة . 
ويبقــــــى االهم فــــــي التحديثات هــــــو تزويدها 

بنظام G- Vectoring  املســــــؤول عن التحكم 
بعــــــزم دوران احملرك  باالعتمــــــاد على العديد 
من احلساســــــات  التي توفر معلومات  دقيقة 
لكمبيوتــــــر الســــــيارة ممــــــا يوفر افضــــــل قيادة 
ممكنــــــة لتلــــــك الفئــــــة مــــــن الســــــيارات علــــــى 

الطرقات واملنعطفات.

مقصورة تخلق جوا من الراحة 
مت إعــــــادة تصميــــــم املقاعد لتوفــــــر املزيد من 
الثبات للــــــركاب وزودت املقاعد املامية مبيزة 
التهويــــــة ، كمــــــا تتوفــــــر املقصــــــورة بكاميرات 
محيطة  ونظام تثبيت السرعة وشاشة علوية 
منعكســــــة على الزجاج األمامــــــي وغيرها من 

املواصفــــــات، مما يضفي جــــــوا من الراحة قمة 
تكنولوجيا اإلتصال السلس .

 MZD مت تزويد الســــــيارة بنظــــــام  االتصال
متامــــــاً  جديــــــدة  فكــــــرة  وهــــــو   ،Connect
لاتصال داخل  السيارة إلبقاء السائق متصاً 
بالطريق. وتضمن لك التكنولوجيا اجلديدة 
البقــــــاء علــــــى اتصــــــال بأصدقائــــــك ووســــــائل 
 MZD شاشــــــة  تنقــــــل  االخــــــرى.  الترفيــــــه 
CONNECT Infotainment اجلديدة مع 
شاشة التحكم متعددة الوظائف أو الشاشات 
التــــــي تعمــــــل باللمــــــس بســــــهولة ، وهــــــي أقل 
انعكاًســــــا ولديها املزيد من التباين لتحســــــني 

إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11  ®BOSE الصــــــوت  نظــــــام 

SURROUND
مت تزويد  سيارة مازدا 6 اجلديدة كليا بنظام 
 ®BOSE صوتــــــي فائق اجلــــــودة وهو نظــــــام
والــــــذي   SPEAKER SURROUND-11
يضم 11 ســــــماعة ونظام صوتي فائق اجلودة 
مع تقنيــــــة البلوتوث مما يضفــــــي على جتربة 

القيادة بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي :

عندمــــــا جتلــــــس بداخــــــل املقصــــــورة الداخليــــــة 
للســــــيار ة مــــــازدا 6 موديل 2019، تشــــــعر أنك 
انتقلــــــت- عبــــــر آلــــــة الزمن –إلحدى ســــــيارات 

املستقبل القريب
وتعــــــد القيــــــادة داخــــــل املســــــاحات الضيقــــــة 
واملنعطفــــــات  حتديــــــا لكل ســــــائق ، مما حدا 
بادخال  التحديثــــــات اجلديدة التي أضافتها 
الشــــــركة اليابانيــــــة علــــــى موديــــــل 2019من 
طرازها مازدا 6، والتي متثلت في الشاشــــــة 
الوســــــطية الكبيرة احلجــــــم) 8 بوصة (والتي 

تعمــــــل بتقنيــــــة اللمــــــس اضافــــــة الــــــى وجود 
اربعــــــة كاميــــــرات لعــــــرض محيط الســــــيارة 
علــــــى الشاشــــــة املركزيــــــة كى تصبــــــح الرؤية 
360 درجــــــة، كمــــــا اهتمت الشــــــركة املصنعة 
مبــــــواد العــــــزل الداخلية في الســــــيارة لتقليل 
من الشــــــعور بالضوضاء ومزيــــــد من الراحة 

بداخلها.
نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وهــــــو نظام التحذيــــــر من الســــــيارات االخرى 
والتي تكــــــون في منطقة النقاط العمياء ، مما 

يضفي جوا من األمان  والسامة  للركاب . 
واهم ما تشــــــملة ســــــيارة مازدا 6 اجلديدة ما 

يلي :
• 6 العدد  وسائد هوائية

• مقعد السائق كهربائى مع ذاكرة
• مفتاح التشغيل الذكي من خال الضغط
MZD Connect Infotainment نظام 

نظام  جي بي اس 
 Bose 11 نظــــــام مكبــــــرات صوت برمييــــــوم •

Audio
• مقعد خلفي قابل للطي مقسم بنسبة ٤0/60
)ABSM( نظام متقدم ملراقبة املوقع العمياء •

)RCTA( تنبيه حركة املرور اخللفي •
• دعــــــم الفرامل الذكية مــــــع فرامل الطوارىء 

)SCBS( ونظام كشف املشاه
)SBS( دعم الفرامل الذكية •

)LDWS( نظام حتذير مغادرة املسار •
نظام املراقبة 360 درجة

)LAS( نظام مساعد احلفاظ على املسار •
• نظام اإلضاءة األمامية املتكيفة 

• فتحة سقف كهربائية
• عجات معدنية مقاس 19 بوصة

السيــارات الوطنيـــة الوكيـــل احلصـــري ...
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للســــــيارات،  شــــــركة قطر  أعلنت 
املوزع املعتمد مليتسوبيشي موتورز 
في قطر وإحدى شــــــركات ناصر 
بــــــن خالــــــد القابضة، عــــــن متديد 
تلبيــــــة  اخليــــــر  لشــــــهر  عرضهــــــا 
لرغبــــــات العمــــــاء وبعــــــد جنــــــاح 
لعرضهــــــا  التســــــويقية   حملتهــــــا 
اخلاص على مجموعة واسعة من 
سيارات ميتسوبيشــــــي ذات الدفع 
الرباعــــــي، والتــــــي تشــــــمل إكليبس 

.ASXكروس وأوتاندر و
تضمن العــــــرض العديد مــــــن املزايا 
منها تأمني شامل ملدة عام، تسجيل 
مجانــــــي ملدة عــــــام، خدمــــــة صيانة 
مجانيــــــة ملدة عــــــام أو 20,000 كلم، 
ضمان ممــــــدد ملدة 5 ســــــنوات غير 

محدد الكيلومتــــــرات باإلضافة إلى 
قســــــيمة شــــــرائية من كارفور تصل 
لغايــــــة 2,000 ريال قطري. وميكن 
احلصــــــول علــــــى واحــــــدة مــــــن هذه 
املركبات املميــــــزة بدون دفعة أولى 
وعبر متويــــــل داخلي بنســــــبة فائدة 
خاصــــــة عن طريــــــق شــــــركة ناصر 
بن خالــــــد للخدمــــــات املاليــــــة طبقأً 

للشروط و األحكام. 
ويبلغ ســــــعر املركبات التي يشــــــملها 
العــــــرض ابتــــــداًء مــــــن 59,500 ريال 
قطــــــري ليكون في متنــــــاول جميع 
العماء الراغبني في شــــــراء ســــــيارة 

جديدة في هذه الفترة.
وفــــــي هــــــذا اإلطــــــار قال ســــــعادة 
الشــــــيخ فالح بــــــن نــــــواف آل ثاني، 

مدير العمليات بقطاع الســــــيارات 
فــــــي مجموعــــــة شــــــركات ناصــــــر 
بــــــن خالــــــد: “يســــــّر شــــــركة قطر 
عروضهــــــا  تقــــــدمي  للســــــيارات 
املميزة مبناســــــبة شــــــهر رمضان 
املبارك لنمنــــــح العماء املزيد من 
اخليارات املرنة المتاك ســــــيارة 
بعــــــدد من  جديــــــدة واالســــــتمتاع 
املزايا اخلاصة. ويعكس هذا األمر 
التزامنا باملجتمع احمللي وتفاعلنا 
مــــــع العمــــــاء القيمــــــني فــــــي قطر 
ونتمنى لهم شــــــهراً مباركاً حافاً 

بالعطاء واخلير”.
ترســــــي إكليبــــــس كــــــروس معاييــــــر 
جديدة في فئة الكروس أوفر حيث 
تلبي تطلعات جميع الفئات واألعمار 

علــــــى حــــــّد ســــــواء. وتتمتــــــع مبظهر 
جميل وحيوي وانســــــيابي أنيق يشبه 
سيارات الكوبيه وبتصميم سيارات 
SUV املعــــــروف في ميتسوبيشــــــي. 
فالشكل اإلنسيابي واملنحوت يعطي 
املركبــــــة إحساســــــاً بالقوة والنشــــــاط 
الواجهــــــة  مــــــن  ابتــــــداًء  الرياضــــــي 
الرياضيــــــة وصــــــوالً إلــــــى املصابيــــــح 
اخللفيــــــة لتتجانــــــس كافــــــة املكونات 
املميــــــزة.  الســــــيارة  شــــــخصية  فــــــي 
وتقــــــدم املركبــــــة اجلديــــــدة مفاجأة 
من حيث الشكل والتصميم متمثلة 
باملقصورة حيث يظهر درة الشغف 
الهندســــــي الــــــذي يجمــــــع املميــــــزات 
الوقــــــت  فــــــي  واألنيقــــــة  الرياضيــــــة 
نفســــــه. من لوحة الوظائف األفقية 

املميزة إلى الزخرفة باللون الفضي 
اللمــــــاع، تســــــتقبل املقصورة الســــــائق 
والــــــركاب لتجربــــــة جريئــــــة فريدة 
مــــــن نوعهــــــا ممزوجــــــة بخصائص 
والعــــــرض  الصــــــوت  مــــــن  حديثــــــة 
بغرض الترفيه وتقدمي املعلومات. 
تتميز ســــــيارة ميتسوبيشي إكليبس 
كــــــروس مبحرك مطور بســــــعة 1,5 
ليتر بتقنية احلقن املباشــــــر وتيربو 
مــــــزدوج ليولــــــد قوة كبيــــــرة وعزم 
دوران متنــــــح الســــــيارة أداء نشــــــطاً، 
يوفر آوتاندر مساحة رحبة كافية 
لســــــبعة ركاب بفضل صــــــف املقاعد 
الثالــــــث. كمــــــا ميكــــــن تغيير شــــــكل 
املقاعد لتائم حاجــــــات ومتطلبات 
السائق. تعتمد مركبة آوتاندر على 

محرك بقــــــوة 166 حصاناً وبســــــعة 
2,٤ ليتــــــر كما تتوفــــــر مبحرك جي 
تي ألداء أقوى يصــــــل لـ 22٤ حصاناً 

وبسعة 3 ليترات.
أما مركبة ميتسوبيشي ASX فهي 
املركبــــــة املثالية مــــــن مركبات ذات 
احلجم املتوسط واملائمة للعمل أو 
 ASX لعطات نهاية األسبوع. تتميز
مبقصورتهــــــا الرحبــــــة والتكنولوجيا 
والقيــــــادة  القــــــوي  واألداء  العاليــــــة 
السلسة. تتوفر السيارة بتقنية الدفع 
بعجلتــــــني أو أربــــــع عجــــــات لتمزج 
بني روح املغامرة والثقة. كما تضم 
ذكيــــــة  وتكنولوجيــــــا  مزايــــــا   ASX
املثالية لاســــــتخدام  املركبة  لتصبح 

اليومي.

قطر للسيارات متدد عروض اخلير 
على مركبات ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي 

بعــد النجــاح الغيــر مسبــوق وتلبيـــة لرغبـــة العمــــالء ...




