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كان كثيــــــر النظــــــر إلــــــى األرض،  اعتقد زمالؤه  
أنه عبقري! وقال آخرون: بل هو قريب الشبه 
بــــــــ »توماس أديســــــون« أكثر املخترعــــــني إنتاجاً 
فــــــي التاريخ، وهــــــو طالب في مدرســــــة ميالن 
االبتدائية األمريكية، أوجه الشبه بني »مصباح 
فرغلي« كشــــــاف شركة الكهرباء اجلديد، وبني 
الطالب توماس أديســــــون هو النظر إلى األرض 
أثناء الســــــير، كلنا نعرف قصة العبقري توماس 
أبــــــو املصبــــــاح الكهربائي، ولكــــــن ال أحد يعرف 
قصــــــة مصبــــــاح املوظف اجلديــــــد!، لهــــــذا انعقد 
مؤمتر تعريفي بينه وبني زمالئه اجلدد، وبعد 
أقــــــل من أربــــــع وعشــــــرين ثانية خــــــرج اجلميع 
من املؤمتر، وهم يشــــــككون في القوى العقلية 
لزميلهم مصباح!  خاصة بعد أن أفصح لهم عن 
ســــــر نظره أسفل قدميه، وهو البحث عن رقم 
حظ أخبــــــره به أحد الدجالــــــني، عرف اجلميع 
الفرق بني العبقرية التي كان يبحث عنها املبدع 
املصبــــــاح بني جنون مصباح، ظل مجنون »رقم 
احلظ« يبحث عن كنز يهبط من السماء أسفل 
قدميه لقرابة عشــــــر ســــــنوات، ولم يجد ســــــوى 
سخرية زمالئه، لم يُدم هذا طويالً خاصة بعد 
أن دخــــــل أحد األثرياء، وهو يســــــأل متلهفاً عن 
رقم ســــــيارة مصباح، ظــــــن الزمالء أن زميلهم 
مصباح ركن ســــــيارته أمام مكتــــــب هذا الثري 
ولكن وللمرة اخلمســــــني يخطئ زمالء مصباح 
فــــــي تقديرهــــــم، فالشــــــاب الثــــــري يبحــــــث عن 
مصباح ليشــــــترَي منه رقم سيارته املميز مببلغ 

خرافي ليقدمه حلبيبته هدية يوم »الفالنتني« 
نظــــــراً لتطابــــــق الرقــــــم مع يــــــوم مولــــــد حبيبته 
انقلــــــب حــــــال مصبــــــاح فرغلي مــــــن »فقرنير« 
إلى مليونيــــــر مبجرد خروجه من مبنى املرور 
وهو يحمل في يسراه رقم سيارة قدمي أعطاه 
إياه الشــــــاب الثري بدالً مــــــن الرقم املميز، وفي 
ميينه »شــــــيك مبليون« ومبجرد خروجه من 
باب املرور أوقفته فتاة قائلة هل تبيع لي رقم 
ســــــيارتك اجلديد فهو يتطابق مع رقم هاتفي! 
قاطعها شخص آخر يعرض على مصباح مبلغاً 
يتجاوز حاجز الربع مليون، مقابل الرقم نظراً 
لتطابقه مع األرقام الســــــرية خلزينته في أحد 
البنــــــوك السويســــــرية، بالطبــــــع لم يخبــــــره بهذا 
السر واكتفى برفع املزايدة إلى »نصف مليون« 
ظفــــــر بها مصباح لترفع مــــــن رصيده الذي كاد 
أن يتجمــــــد مع الراتــــــب الهزيل ومــــــع هذا قرر 
املليونيــــــر أن يقــــــف فــــــي الطابور أمــــــام صراف 
الشــــــركة الذي أعطاه الراتب ولسان حاله يقول 
ما هــــــذا البخيل احملظوظ باألرقــــــام املميزة لم 
ينِه اجلملة حتى صرخ مصباح بصوت جهوري 
من يشتري رقم مميز للخمسمائة هذه والتي 
كان رقمها »500« نصب مزاًدا ســــــريًعا شارك 
فيــــــه مندوبــــــون عــــــن بعــــــض األثريــــــاء مجانني 

األرقام املميزة.
وختامــــــاً: هل يشــــــتري أحــــــد رقم ســــــيارتي 

املكون من خمسة أرقام آخرها 121
... هذا واهلل أعلم. 
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قطر للسيارات متدد عروض اخلير على 
مركبات ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي 

BMW الفئة السابعة اخليـار األول 
للفخامـة والقيـادة الرياضيـة

شركة عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه تطلق 
اجليل اجلديد من مركبة )هاي إيس( في قطر جاكوار I-PACE تفوز بثالثة ألقاب ضمن جوائز 4

العام العاملية للمحركات ونواقل احلركة 2019

رقم مميز للبيع ..!!

الفردان الرياضية تكشف عن أقوى سيـارات فيـراري
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Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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طـراز BMW X4 اجلديـد
حضــور طاغـــي وأداء ديناميكــــي

BMW باقة صيانة
شاملة النفقات ملدة 10 سنوات و ضمان 5 سنوات

الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصـــري ...

... BMW الفردان للسيارات تواصل الكرم بعرض غير مسبوق ألمتالك

تعرض شــــــركة الفردان للســــــيارات، الوكيل احلصــــــري واملوزع 
 BMW Xفي قطر، حالياً ســــــيارة ٤ BMW املعتمد ملجموعــــــة
فــــــي صاالتها لتلفت األنظار بفضل تصميمها املتمّيز وخطوطها 

الديناميكية. 
وتثبت BMW X٤ شــــــخصيتها الفريدة بفضل ما تتمتع به من 
مزايا القيــــــادة الديناميكيــــــة وتصميم هيكلهــــــا اخلارجي الذي 
يبــــــرز خصائص القيــــــادة الرياضية الفائقة التــــــي تقدمها، فيما 
تتمتــــــع مقصــــــورة القيادة بأفضــــــل مزايا الرفاهيــــــة والفخامة، 

وتدعمها أحدث التقنيات ألنظمة مساعدة السائق.
أبعاد ديناميكية وتصميم رياضي

يعــــــد الهيــــــكل اخلارجي لطراز BMW X٤ مثــــــااًل على احلضور 
املهيــــــب واألبعــــــاد الديناميكيــــــة مبظهرها القــــــوي. ويتميز هذا 
الطراز باألســــــطح امللســــــاء املطعمة بلمسات معاصرة ال تخطئها 
العــــــني، لتبدو وكأنهــــــا رياضي يلفت األنظــــــار مثبتة حضور في 

.BMW من X عائلة طرازات
وتتميز مقصورة BMW X٤ اجلديدة كلياً بتصميمها املعاصر 
والفخــــــم وبطابعهــــــا الديناميكي الــــــذي يلفت األنظــــــار. وترّكز 
املقصورة على راحة السائق مع لوحة عدادات منخفضة ومقعد 

مرتفع ما يساعد السائق على القيادة بكل ثقة.
أداء فائق

وتتوفــــــر BMW X٤ اجلديــــــدة كليــــــاً مع خيــــــارات حصرية من 
حزمة BMW Exclusive ما يســــــمح للعمالء بإضافة ملســــــتهم 
 BMW الشخصية على السيارة. ويقدم الطراز اجلديد مبحرك
xDrive30i X٤ بأربع أســــــطوانات والقادر على توليد قوة 252 
 BMW M حصانــــــاً وذلك بشــــــكلها اخلارجــــــي املتوفر مــــــع باقة
Package. وقد زودت الســــــيارة بناقل حركة Steptronic من 
ثماني ســــــرعات الذي يسمح بتغيير الســــــرعات بسالسة لتقدمي 

مستوى غير مسبوق من الفعالية. 
فخامة تتعدى احلدود

وزّودت ســــــيارة BMW X٤ اجلديدة كلياً بأحدث نســــــخة من 
نظــــــام التشــــــغيل iDrive مــــــع ميــــــزة التحكم الصوتــــــي كتجهيز 
قياسي باإلضافة إلى شاشة حتّكم تعمل باللمس وميزة حتكم 

باحلركة كتجهيزات اختيارية.

السيارة القت جناحا كبيرا
منذ طرحها االول في قطر

فــــــي ظــــــل االقبــــــال الكبيــــــر الــــــذي شــــــهدته حملــــــة 
شــــــركة الفردان للســــــيارات خــــــالل شــــــهر رمضان، 
و التــــــي قدمت خاللهــــــا عروًضا حصريــــــة و بالفعل 
غير مســــــبوقة على طرازات BMW، يســــــر الفردان 
للســــــيارات ان تعلمكــــــم ان عروضها مســــــتمرة حتى 

نهاية شهر يونيو 2019.
ويتيح هــــــذا العرض الــــــذي أطلقته شــــــركة الفردان 
للســــــيارات أثناء شــــــهر رمضان املبارك فرصة رائعة 

 .BMW المتالك سيارات فاخرة من طراز
 وميكن للعمالء بناًء على هذا العرض أن يســــــتمتعوا 
بقيادة واحدة من أكثر الســــــيارات شهرة ضمن فئة 
 BMWو ،BMW X1 :والتي تضم ،BMW مــــــن X
X2، وBMW X3، كما يشــــــمل العــــــرض أيًضا اثنني 
من أكثر طرازات ســــــيدان شهرة في BMW، وهما 

الفئة اخلامسة، والفئة الرابعة غران كوبيه.
وتقدم شركة الفردان للسيارات مجموعة فائقة من 

 BMW املزايا واخلدمات والتي تتضمن باقة خدمة
ملدة عشــــــر ســــــنوات / 100,000 كيلومتر )أيهما يأتي 
أواًل(، وباقة ضمان 5 ســــــنوات / 200,000 كم )أيهما 
يأتي أواًل(، خطة متويل حتى ســــــت ســــــنوات بفائدة 
بســــــيطة تبلغ 2.6% ما يعــــــادل 5% متناقصة، وفترة 
سماح حتى 3 أشهر، وبدون دفعة أولى للمواطنني، 

باإلضافة إلى تأمني شامل مجاناً للعام األول.
وميثل العرض املتــــــاح حتى 30 يونيو الفرصة األمثل 

الكتشــــــاف متعة القيــــــادة وامتالك إحدى الســــــيارات 
 BMWو ،BMW X2و ،BMW X1 مــــــن طــــــرازات
X3 مع العديد من املزايا واخليارات املذهلة، مقابل 
أقســــــاط تبدأ من 2660 ريال قطري في الشهر، كما 
يشــــــمل العرض أيًضا اثنني من أكثر طرازات سيدان 
شــــــهرة فــــــي BMW، وهما الفئة اخلامســــــة، والفئة 
الرابعة غران كوبيــــــه، ويتيح للزبائن امتالك إحدى 
الســــــيارات التي تشــــــهد طلبًا هائاًل مــــــن بني طرازات 

BMW مقابل 2970 ريال قطري في الشهر.
 BMW وســــــيكون متويل هذا العرض الــــــذي تقدمه
مبناســــــبة حلول شــــــهر رمضان املبارك بالتعاون مع 

بنك قطر الوطني.
وتدعــــــو الفردان للســــــيارات عمالئها بزيــــــارة أقرب 
صالــــــة عــــــرض BMW بدولــــــة قطر لالطــــــالع على 
طــــــرازات BMW اجلديــــــدة وحجز موعــــــد لتجربة 

قيادة في أقرب موعد ممكن.
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أطلقت شــــــركة الفردان للسيارات مؤخًرا الفئة 
الســــــابعة اجلديــــــدة مــــــن BMW لعمالئهــــــا في 
قطر، لتلبي عن طريق هذا الطراز الفاره أذواق 
محبي الســــــيارات في قطر وتوفر لهم جتربة 
قيــــــادة قصوى جتمــــــع أفضل مزايــــــا الرفاهية 
والفخامة مــــــع عناصر القيــــــادة الرياضية التي 

.BMW تشتهر بها عالمة
جتسيد الفخامة

تتألق BMW الفئة الســــــابعة اجلديدة بتصميم 
هيكلها اخلارجــــــي اجلديد وتفاصيله الدقيقة، 
وتفرض هيبتهــــــا على الطرقات، مع مقدمتها 
التي زاد طولها مبقدار 50 ميليمتًرا، والشــــــبك 
األمامــــــي الــــــذي أصبــــــح قطعة واحــــــدة وزادت 

مساحته الكلية بنسبة ٤0%.
وتوفر فتحات دخول الهواء العمودية املوجودة 
علــــــى اجلوانــــــب األماميــــــة مزيًدا مــــــن الوضوح 
واملتانة، ومتنح جانبي الســــــيارة ملســــــة إضافية 
من الدقــــــة واأللق، فيما متتــــــد اآلن اإلضافات 
املعدنيــــــة اجلانبيــــــة لتصل إلى مصدم الســــــيارة 

اخللفي. 
فتتجلــــــى  األماميــــــة،  املقصــــــورة  داخــــــل  أمــــــا 
عناصــــــر األناقة والرفاهية، ابتــــــداًء من املقاعد 
املكســــــوة باجللد الفاخر وصواًل إلى التطعيمات 
اخلشبية، وملسات الزجاج املدخن، فيما زودت 
املقصورة اخللفية بنظام ترفيهي وشاشة ملس 

عالية الدقة.
وزودت BMW الفئة الســــــابعة اجلديدة بنظام 
صوتي مميز يتمتــــــع بخصائص متطورة متنح 
الســــــائق والركاب جتربة فائقة خالل الرحالت 
الطويلة، فيما مت حتســــــني نظــــــام عزل الصوت 
حول أقواس العجالت اخللفية ودعائم السيارة 
الوســــــطى وأغطية أحزمة األمان املوجودة في 
اخللــــــف، وكذلــــــك الزجــــــاج اجلانبــــــي واخللفي 

باستخدام زجاج صوتي خاص.
أداء فائق

عملت شــــــركة الفــــــردان للســــــيارات على توفير 
خيــــــارات تتناســــــب مــــــع مختلــــــف اهتمامــــــات 
وأذواق عشــــــاق متعة القيادة في قطر، وتتوفر 
BMW الفئــــــة الســــــابعة اجلديــــــدة فــــــي لــــــدى 
صاالت عرض شــــــركة الفردان للســــــيارات من 
 750Liو M760Li خالل أربعة خيــــــارات، هي

.730Li7٤0 وLiو
ثمانــــــي  مبحــــــرك   750Li  BMW وزودت 
األســــــطوانات مينح الســــــيارة طاقة قدرها ٤50 
حصانًا متصل بناقل ســــــرعة steptronic من 
ثمان ســــــرعات، لتنطلق من الثبات إلى سرعة 

100 كم/س خالل ٤.٤ ثواني فقط.
أمــــــا BMW M760LI فقــــــد زودت مبحــــــرك 
جبار مــــــن 12 أســــــطوانة على شــــــكل V، مينح 
السيارة طاقة قدرها 530 حصانًا، لتنطلق من 
الثبات إلى ســــــرعة 100 كم/سا خالل 3.7 ثانية 
فقــــــط. وباإلضافة إلى ذلك يتمتع هيكل طراز 

BMW الفئة السابعة بتقنيات متقدمة متنحها 
توازنـًـــــا اســــــتثنائًيا يجمــــــع الفخامــــــة والرفاهية 
القصــــــوى مع أســــــلوب القيــــــادة الرياضي الذي 
تشــــــتهر بــــــه عالمــــــة BMW، وزودت جميــــــع 
طــــــرازات الفئــــــة الســــــابعة بنظام تعليــــــق ثنائي 
مركــــــب ذاتــــــي التعديل، ويعــــــزل هــــــذا النظام 
الســــــائق والركاب وأجهزة السيارة بشكل كامل 

مهما كانت درجة وعورة الطريق.
وتتمتــــــع الفئة الســــــابعة بــــــأداء محســــــن بفضل 
هندســــــة الفعاليــــــة الديناميكيــــــة التــــــي أطلقتها 
BMW واالعتمــــــاد على نواة علــــــى نواة خفيفة 

الــــــوزن من ألياف الكربون، ليصبح بذلك وزن 
الســــــيارة أقل مبقدار 130 كغ مقارنة بالنموذج 

السابق.
تقنيات متقدمة

مــــــن  متنوعــــــة  مجموعــــــة   BMW تتضمــــــن 
الوظائــــــف التي تشــــــكل خطــــــوات متقدمة نحو 
واســــــعة  خيــــــارات  وتتوفــــــر  الذاتــــــي،  القيــــــادة 
واســــــتثنائية من أنظمة مساعدة السائق، ابتداًء 
من تقنيات القيادة والتحكم بالســــــيارة ضمن 
املسارات بفضل نظام السائق املساعد احملترف، 
ووصواًل إلى مســــــاعد ركن السيارة الذي يتوفر 

قياسيًا ويتضمن األن مساعًدا للقيادة اخللفية.
كما باتت املقصــــــورة األمامية رقمية بالكامل، 
ومتنح لوحــــــة التحكم التي يبلغ قياســــــها 12.3 
بوصة دخواًل سهاًل والوظائف، فيما تستعرض 
شاشــــــة البيانات التي يبلغ قياسها 10.15 بوصة 
واملزودة برســــــومات عصريــــــة بيانات متنوعة 
 7.0 BMW حول السيارة، ويتيح نظام التشغيل
دخواًل مباشًرا إلى جميع اإلعدادات والوظائف 
عن طريق اللمــــــس أو نظام التحكم iDrive أو 
األزرار على عجلة القيادة، أو األوامر الصوتية 

أو األوامر باإلشارات.

BMW الفئة السابعة
اخليـار األول للفخامـة والقيـادة الرياضيـة
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فازت ســــــيارة جاكــــــوار I-PACE الكهربائية 
بالكامــــــل بألقــــــاب “أفضــــــل مجموعــــــة نقــــــل 
حركة كهربائية”، و”أفضل محرك جديد”، 
وأفضل محرك في فئة 350 إلى ٤50 حصان 
ضمن جوائز العام العاملية للمحركات ونواقل 

احلركة.
ومت اإلعالن عــــــن هذه اجلوائــــــز في معرض 
احملــــــركات وتكنولوجيــــــا نقــــــل احلركــــــة فــــــي 
شــــــتوتغارت، بعــــــد أن أخــــــذت جلنــــــة حتكيم 
فــــــي  متخصصــــــاً  صحفيــــــاً   70 مــــــن  مؤلفــــــة 
الســــــيارات مــــــن 31 بلــــــداً قرارهــــــا واضعة في 
االعتبار امليزات األساســــــية، التي تشــــــمل األداء 
والقدرة على القيادة وتوفير الطاقة واإلتقان.

وتكّرم هــــــذه األلقاب الثالثــــــة االمتياز التقني 
في مجموعة نقــــــل احلركة عدمية االنبعاثات 
فــــــي ســــــيارة I-PACE، والتــــــي مت تصميمها 

وتطويرها من قبل الشركة نفسها.
وقــــــال إيان هوبــــــان، مدير نقــــــل احلركة في 
جاكوار الند روڤر: »قمنا باستغالل كل فوائد 
هذه البطاريــــــة املذهلة وتكنولوجيا احملركات 
لنصنــــــع ســــــيارة كهربائيــــــة مبســــــتوى عاملــــــي. 
إضافــــــة النعــــــدام االنبعاثات، توفــــــر مجموعة 
نقل احلركة الكهربائية توازناً مثالياً في األداء 
واإلتقــــــان واملســــــافات املقطوعــــــة، إضافة إلى 
التجــــــاوب املمتاز واخلفة وقابلية االســــــتعمال 
اليومي. ســــــيارة I-PACE مناســــــبة للسائقني 

شــــــيٍء  كل  وقبــــــل  احلقيقيــــــني، 
هي ســــــيارة جاكوار بكل 

معنى الكلمة.
لصناعــــــة  ســــــعينا 

أفضل ســــــيارة متعــــــددة األغــــــراض كهربائية 
بالكامل في العالم: هذه اجلوائز تعكس ذلك، 

وتعتبر تكرمياً ملا حققه فريق الهندسة.”
وتتيــــــح بطاريــــــة الليثيوم بســــــعة 90 كيلو واط 
ســــــاعي في ســــــيارة I-PACE مســــــافة قيادة 
تصــــــل حتــــــى 292 ميــــــالً )بحســــــب االختبــــــار 
العاملــــــي املوحد للمركبــــــات اخلفيفة(، وميكن 
شــــــحنها مــــــن 0 إلــــــى 80% خــــــالل ٤0 دقيقــــــة 
فقط باســــــتخدام شــــــاحن تيار مستمر بقدرة 
100 كيلــــــو واط، أو خالل 10 ســــــاعات تقريباً 
عند اســــــتخدام شــــــاحن جداري بتيار متناوب 
وقــــــدرة 7 كيلــــــو واط، األمــــــر املثالي للشــــــحن 

الليلي في املنزل.
وتتضمن مجموعة التقنيات الذكية املخصصة 
لزيادة املسافة املقطوعة نظام تهيئة مسبقة، 
 I-PACE يقوم بشــــــكل آلي عند وصل سيارة
حــــــرارة  تخفيــــــض(  )أو  بزيــــــادة  بالشــــــاحن 
البطاريــــــة لزيادة املســــــافة القصــــــوى قبل بدء 
القيادة. كما تســــــتطيع مضخة حرارية حصد 
الطاقــــــة مــــــن الهــــــواء اخلارجــــــي – حتــــــى في 
درجات احلرارة حتــــــت الصفر – للتقليل من 
كمية الطاقة املستهلكة من البطارية من قبل 
نظــــــام التكييف، كما ميكنها حتى االســــــتفادة 
من احلرارة الناشــــــئة عن نظام الدفع لتدفئة 

املقصورة، وتقليل االعتماد على البطارية.
البطارية موضوعة في الوسط بني احملورين، 
فــــــي موقع منخفــــــض قدر اإلمــــــكان. هذا 
املوقــــــع يضمــــــن توازناً مثاليــــــاً لوزن 
الســــــيارة بواقــــــع 50:50 ومركــــــز 
ثقــــــٍل منخفض، ويضمن ذلك، 

مع النظام املتطور للتعليق األمامي ذي األذرع 
املزدوجــــــة واخللفــــــي ذي الوصــــــالت، حتكماً 
رشيقاً بسيارة I-PACE وراحة متواصلة عند 
ركوبها. محــــــركات املغناطيس الدائم مفرغة، 
إذ متر دعامات القيادة من وســــــطها، إضافة 
لكونها خفيفة الــــــوزن، حيث يبلغ وزن الواحد 
منهــــــا مع ناقل الســــــرعة 78 كغ فقط، كما إنها 

مدمجة بشكل استثنائي. هذا األمر ساهم في 
مســــــاحة مقصورة I-PACE الواسعة، وسعة 
التخزيــــــن البالغــــــة 656 لتراً وارتفــــــاع أرضية 

السيارة الرياضية متعددة األغراض.
دمج احملــــــرك باحملورين األمامــــــي واخللفي 
يوفــــــر دفعاً بكل العجــــــالت لتحقيق قوة اجلر 
والتحكــــــم املثاليني في كل الظروف. كما يتيح 
مستويات عالية من الكبح املتجدد الذي يصل 
إلــــــى 0.٤غ، مــــــا يزيد مــــــن املســــــافة املقطوعة، 

ويتيح حتكماً حدسياً بدّواسة واحدة في كثير 
من الظروف.

حصلــــــت ســــــيارة I-PACE علــــــى 66 جائــــــزة 
عامليــــــة منذ الكشــــــف عنها منذ حوالــــــي العام، 
مبــــــا في ذلك جائــــــزة الســــــيارة العاملية 2019، 
وأفضل تصميــــــم في العالم، وأفضل ســــــيارة 
خضراء، وســــــيارة العــــــام األوربيــــــة، واألملانية 
والنرويجيــــــة، وســــــيارة العــــــام فــــــي اململكــــــة 

املتحدة.

جاكوار I-PACE تفوز بثالثة ألقاب
ضمن جوائز العام العاملية للمحركات ونواقل احلركة 2019

الفـــردان برميييـــر الوكيــــل احلصـــــري ...
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أعلنت شــــــركة قطر للسيارات، املوزع 
املعتمد مليتسوبيشي موتورز في قطر 
وإحــــــدى شــــــركات ناصــــــر بــــــن خالد 
القابضــــــة، عن متديد عرضها لشــــــهر 
اخليــــــر تلبيــــــة لرغبات العمــــــالء وبعد 
جنــــــاح حملتهــــــا التســــــويقية  لعرضها 
اخلاص علــــــى مجموعة واســــــعة من 
الدفــــــع  ذات  ميتسوبيشــــــي  ســــــيارات 
الرباعي، والتي تشمل إكليبس كروس 

.ASXوأوتالندر و
تضمن العرض العديد من املزايا منها 
تأمني شامل ملدة عام، تسجيل مجاني 
ملــــــدة عــــــام، خدمــــــة صيانــــــة مجانية 
ملــــــدة عــــــام أو 20,000 كلــــــم، ضمــــــان 
ممــــــدد ملــــــدة 5 ســــــنوات غيــــــر محدد 
الكيلومتــــــرات باإلضافة إلى قســــــيمة 
شرائية من كارفور تصل لغاية 2,000 
ريال قطري. وميكــــــن احلصول على 

واحــــــدة من هــــــذه املركبــــــات املميزة 
بدون دفعة أولى وعبر متويل داخلي 
بنسبة فائدة خاصة عن طريق شركة 
ناصر بن خالد للخدمات املالية طبقأً 

للشروط و األحكام. 
ويبلــــــغ ســــــعر املركبــــــات التي يشــــــملها 
العــــــرض ابتــــــداًء مــــــن 59,500 ريــــــال 
قطــــــري ليكــــــون فــــــي متنــــــاول جميع 
العمــــــالء الراغبني في شــــــراء ســــــيارة 

جديدة في هذه الفترة.
وفي هذا اإلطار قال ســــــعادة الشيخ 
فالــــــح بــــــن نــــــواف آل ثانــــــي، مدير 
العمليــــــات بقطــــــاع الســــــيارات فــــــي 
مجموعة شــــــركات ناصر بن خالد: 
“يسّر شركة قطر للسيارات تقدمي 
عروضهــــــا املميزة مبناســــــبة شــــــهر 
رمضــــــان املبــــــارك لنمنــــــح العمــــــالء 
املزيد من اخليارات املرنة المتالك 

سيارة جديدة واالستمتاع بعدد من 
املزايا اخلاصــــــة. ويعكس هذا األمر 
التزامنــــــا باملجتمع احمللــــــي وتفاعلنا 
مــــــع العمــــــالء القيمــــــني فــــــي قطــــــر 
ونتمنى لهم شــــــهراً مبــــــاركاً حافالً 

بالعطاء واخلير”.
ترسي إكليبس كروس معايير جديدة 
فــــــي فئة الكــــــروس أوفر حيــــــث تلبي 
تطلعات جميــــــع الفئات واألعمار على 
حــــــّد ســــــواء. وتتمتــــــع مبظهــــــر جميل 
وحيوي وانســــــيابي أنيق يشبه سيارات 
 SUV الكوبيــــــه وبتصميــــــم ســــــيارات 
املعروف في ميتسوبيشــــــي. فالشــــــكل 
اإلنســــــيابي واملنحــــــوت يعطــــــي املركبة 
إحساســــــاً بالقــــــوة والنشــــــاط الرياضي 
ابتداًء من الواجهــــــة الرياضية وصوالً 
لتتجانــــــس  اخللفيــــــة  املصابيــــــح  إلــــــى 
كافة املكونات في شــــــخصية الســــــيارة 

املميــــــزة. وتقــــــدم املركبــــــة اجلديــــــدة 
مفاجأة من حيث الشــــــكل والتصميم 
متمثلة باملقصــــــورة حيث يظهر درة 
الشغف الهندسي الذي يجمع املميزات 
الرياضية واألنيقة في الوقت نفســــــه. 
من لوحــــــة الوظائف األفقيــــــة املميزة 
إلــــــى الزخرفة باللــــــون الفضي اللماع، 
تســــــتقبل املقصــــــورة الســــــائق والركاب 
لتجربــــــة جريئــــــة فريدة مــــــن نوعها 
ممزوجــــــة بخصائــــــص حديثــــــة مــــــن 
الصــــــوت والعــــــرض بغــــــرض الترفيه 
وتقــــــدمي املعلومــــــات. تتميــــــز ســــــيارة 
ميتسوبيشي إكليبس كروس مبحرك 
مطور بســــــعة 1,5 ليتر بتقنية احلقن 
املباشــــــر وتيربــــــو مــــــزدوج ليولد قوة 
كبيرة وعــــــزم دوران متنح الســــــيارة 
أداء نشــــــطاً، يوفــــــر آوتالندر مســــــاحة 
رحبة كافية لسبعة ركاب بفضل صف 

املقاعد الثالث. كما ميكن تغيير شكل 
املقاعــــــد لتالئــــــم حاجــــــات ومتطلبات 
الســــــائق. تعتمد مركبة آوتالندر على 
محرك بقوة 166 حصاناً وبسعة ٤,2 
ليتر كما تتوفر مبحرك جي تي ألداء 
أقوى يصــــــل لـ 22٤ حصاناً وبســــــعة 3 

ليترات.
أمــــــا مركبة ميتسوبيشــــــي ASX فهي 
املركبــــــة املثاليــــــة مــــــن مركبــــــات ذات 
احلجم املتوســــــط واملالئمــــــة للعمل أو 
 ASX لعطالت نهاية األســــــبوع. تتميز
مبقصورتهــــــا الرحبــــــة والتكنولوجيــــــا 
العالية واألداء القوي والقيادة السلسة. 
تتوفر الســــــيارة بتقنية الدفع بعجلتني 
أو أربــــــع عجــــــالت لتمــــــزج بــــــني روح 
املغامرة والثقة. كما تضم ASX مزايا 
وتكنولوجيــــــا ذكيــــــة لتصبــــــح املركبــــــة 

املثالية لالستخدام اليومي.

قطر للسيارات متدد عروض اخلير 
على مركبات ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي 

بعــد النجــاح الغيــر مسبــوق وتلبيـــة لرغبـــة العمــــالء ...
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بعد إزاحة الستار عنها للمّرة األولى على مستوى العالم خالل فعاليات معرض جنيف 
الدولي للس������يارات، كش������فت ش������ركة ’الفردان للس������يارات الرياضية‘، الوكيل احلصري 
لس������يارات فيراري في قطر، عن س������ّيارة ’في������راري إف 8 تريبوتو‘ اجلدي������دة كلياً فى 
حدث حصري ش������هد حضور نخبة من كبار الش������خصيات، و السادة اإلعالميني والذى 

أقيم في صالة عرض فيراري في الدوحة. 
 وتعد ’إف 8 تريبوتو‘ السيارة الرياضية اجلديدة مبحرك وسطّي خلفي، وهي التعبير 
األرقى عن س������ّيارة بيرلينيتا الكالس������يكية املزّودة مبقعدين من فيراري. وتتمتع هذه 
الس������يارة مبواصفات اس������تثنائية، كما ميثل اس������مها حتية خاصة لتاريخ فيراري العريق 

من السيارات الرياضية مبحركات V8 اجلبارة.
وترس������ي س������يارة ’إف 8 تريبوت������و‘ معياراً جديداً في الس������وق على صعي������د األداء ومتعة 
القيادة والتجاوب وسهولة التحكم. حيث ستضمن جلميع السائقني اختبار األداء الرائع 
ألفضل محرك ثماني األس������طوانات )V8( في العالم، إلى جانب االس������تمتاع مبستوياٍت 

غير مسبوقة من التجاوب وجتربة القيادة املريحة واملتمّيزة.
 وحتّل هذه الس������يارة مكان طراز ’488 جي تي ب������ي‘ )GTB 488(، وهي تتمتع بأعلى 
مستويات األداء الذي يقدم للسائق جتربة قيادة تفاعلية غير مسبوقة.  وشهدت هذه 
السيارة حتسينات في مختلف جوانبها، حيث باتت حتقق أداًء أفضل من حيث التحكم 

بالسيارة عند قيادتها بأقصى قدراتها مع تعزيز مستويات الراحة في املقصورة.
 يُعتب������ر محرك فيراري ثماني األس������طوانات )V8( احملرك املثالي ملنح الس������ائق جتربة 
قيادة ممتعة وأداًء رياضياً هو األعلى على مستوى قطاع السيارات الرياضية اخلارقة. 
وميكن االس������تمتاع بهذا األداء االس������تثنائي اخلارق بش������كٍل خاص في طرازات فيراري 
امل������زّودة مبقعدين مبحّرك خلفي مثبت في القس������م األوس������ط. ولطاملا عملت فيراري 
على تطوير وتعزيز قدرات هذه املنظومة، والتي حتقق توازناً مثالياً من حيث الوزن، 
حي������ث جنحت على م������دى أكثر م������ن أربعة عقود ف������ي توفير جتارب قي������ادة رياضية 

متكاملة ومنقطعة النظير.
جتّس������د سيارة ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ الرياضّية )Tributo F8(، التي صممها ’مركز 
في������راري للتصميم‘، توجه������اً جديداً في التصمي������م يعكس في جوهره التف������ّرد واملزايا 
األساس������ّية التي لطاملا متّيزت بها جميع سّيارات فيراري، وخصوصاً على صعيد األداء 
االس������تثنائي واالنسيابّية والكفاءة الديناميكّية الهوائّية. وتُعتبر ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ 
الس������يارة األقوى من حيث التصمي������م الديناميكي الهوائي في فئة الس������يارات الرياضية 
املزّودة مبقعدين، واملس������توحاة من تصميم س������ّيارة ’بيرلينيتا‘ ذات املقعدين مبحرك 

مثبت في القسم األوسط واخللفي من هيكل السيارة.
 ومت تزويد ’إف 8 تريبوتو‘ مبجموعة من احللول الدينامية الهوائية املتطورة، وجتمع 
هذه احللول الفريدة بني االبتكارات اجلديدة واخلبرة املتعمقة التي راكمتها الش������ركة 
عبر تاريخها الطويل من املش������اركة في بطوالت ’جي تي‘ و’تش������النج‘. وقد مت تطوير 
هذه احللول بهدف صنع سيارة ’بيرلينيتا‘ مخصصة للسير على الطرقات مع محرك 

مثبت في القسم األوسط واخللفي من السيارة ليقدم أعلى مستويات األداء املمكنة.
 ولم تكن مس������ألة االمتثال لقيود الديناميكية الهوائية الصارمة بهذه الصورة الدقيقة 
ودمجها بكل سالس������ة في تصميم الس������يارة املذهل أمراً ممكناً دون التعاون الوثيق مع 
’مرك������ز فيراري للتصمي������م‘.  ومن بني أفضل األمثلة على فوائ������د هذا التعاون املثمر، 
تبرز القناة الهوائية االنس������يابّية في مقدمة الس������يارة، إلى جان������ب نظام اجلناح اخللفي 
املع������اد تصميمه بالكام������ل والذي يؤكد اخلطوط التصميمة البس������يطة واجلريئة في آن 

معاً.  
حتافظ س������يارة ’إف 8 تريبوتو‘ على التصميم الكالس������يكي ملقصورة القيادة التقليدية 
التي تركز على الس������ائق في س������يارات فيراري ذات املقعدين مبحرك مثبت في القسم 
األوس������ط واخللف������ي. وخضعت جميع العناص������ر التصميمية األساس������ية، وخاصة لوحة 
العدادات واجليوب الداخلية لألبواب وممرات التهوية لعملية إعادة تصميم مخصصة 
تنس������جم مع هوية السيارة. كما تتألق ’إف 8 تريبوتو‘ بجيل جديد من عجالت القيادة 
الت������ي مت تزويدها بعناصر حتكٍم ش������املة، كما أنها تتمي������ز بالتصميم اجلديد للمقاعد 

القياسية.
تتميز س������يارة ’إف 8 تريبوتو‘ مبس������تويات أداء كلي أعلى بكثير مقارنة مع طراز ’488 
ج������ي تي بي‘، وذلك بفضل زي������ادة الطاقة وتخفيض الوزن وحتس������ني كفاءة العناصر 
واخل������واص الديناميكي������ة والهوائية. وميكن للس������ائقني اليوم احلصول عل������ى هذا األداء 
االس������تثنائي بفضل تزويد الس������يارة بأنظمة ديناميكية متطورة جتعل من قيادتها في 

السرعات العالية جتربة موثوقة وأسهل وأكثر مالئمة.
وم������ن املتوقع أن تدور عج������الت ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ عل������ى الطرقات القطرية في 
وقت الحق من هذا العام، وستكون متاحة فقط من خالل شركة ’الفردان للسيارات 

الرياضية‘، الوكيل احلصري لعالمة فيراري في قطر.

الفردان للسيارات الرياضية تكشف عن أقوى سيـارات فيـراري
مـن فئـة محـرك V8 إف 8 تريبوتـو فـي قطـر

بعــد إزاحــة الستــار عنهــا للمــرة األولــى علــى مستــوى العالــم ...
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شركة عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه
تطلق اجليل اجلديد من مركبة )هاي إيس( في قطر

اســــــتمراراً إلرثهــــــا الطويــــــل في نقــــــل الركاب 
والبضائــــــع مع ضمــــــان مســــــتويات عالية من 
الراحــــــة والســــــهولة وســــــعياً منها إلــــــى تعزيز 
حصتها في سوق املركبات التجارية اخلفيفة 
في الشــــــرق األوســــــط، كشفت شــــــركة تويوتا 
عــــــن اجليــــــل الســــــادس واجلديد مــــــن مركبة 
“هاي إيس” وطرحــــــت مجموعة كبيرة من 
الڤانات وحافالت النقــــــل الصغيرة التي تأتي 
بتصميم جديد للمقدمة وهي “شبه بارزة” 
Semi-bonnet، مما يوفر راحة أكبر للسائق 
والراكــــــب األمامــــــي واملزيد مــــــن االعتمادية 
واملتانة واجلمال الوظيفي. كما تتمتع املركبة 
املتقدمــــــة  الســــــالمة  اجلديــــــدة كليــــــاً مبزايــــــا 
ومحركات ذات قــــــوة عالية، وتقدم خيارات 
أوســــــع حلجم الهيكل ، وغيرهــــــا العديد من 

اخلصائص اجلديدة. 
وفــــــي ظل ازديــــــاد حجم النشــــــاط الســــــياحي 
والتجاري الذي تشــــــهده املنطقة في مختلف 
القطاعــــــات نتيجــــــة للجهــــــود املســــــتمرة التي 
تبذلهــــــا احلكومــــــات فيمــــــا يتعلــــــق بالتنويــــــع 
االقتصــــــادي، ارتفع الطلب على وســــــائل نقل 
الــــــركاب والبضائــــــع، مبا في ذلــــــك احلافالت 
السياحية الصغيرة، وحافالت االستخدامات 
اخلدمــــــات  تزويــــــد  ومركبــــــات  اخلاصــــــة، 
اللوجستية. وقد مت تطوير مجموعة مركبات 
تويوتا “هاي إيس” اجلديدة كلياً لالســــــتجابة 
لهــــــذه االحتياجــــــات املتنوعــــــة واآلخــــــذة فــــــي 

التطور باستمرار. 
وتعليقاً علــــــى هذا اإلطالق، قال الســــــيد تاكو 
إيشــــــيكاوا، كبيــــــر مهندســــــي مركبــــــة تويوتــــــا 
“هــــــاي إيــــــس” اجلديــــــدة كليــــــاً: “مت تطوير 
مركبة تويوتا ’هاي إيس‘ اســــــتناداً إلى عبارة 
’فخر هاي إيس‘ احملورية، وذلك متاشياً مع 
مفهوم كونها شــــــريكاً مخلصــــــاً مينح األفراد 
شــــــعوراً باألمــــــان والرضــــــا والفخــــــر. يعرف 

املالكــــــون والســــــائقون والركاب أنهــــــم في أيٍد 
أمينــــــة عندما ميتلكون مركبــــــة تويوتا ’هاي 

إيس‘ أو يقودونها أو يركبون فيها”. 
ومنــــــذ إطــــــالق اجليــــــل األول منها فــــــي عام 
1967، ســــــرعان مــــــا أصبحت مركبــــــة تويوتا 
“هــــــاي إيس” واحــــــدة من املركبــــــات البارزة 
التي مُتثِّل شــــــركة تويوتا على الصعيد العاملي، 
إذ مت بيــــــع أكثر من 6.2٤ مليون مركبة منها 
ــــــد تفوقها من  في أكثر من 150 دولة. ويُجسَّ
خالل املســــــتويات العالية من املتانة واملوثوقية 
التــــــي تقدمها، حيــــــث يتم اســــــتخدامها يومياً 
مبثابة شــــــاحنة أو حافلة صغيــــــرة أو مركبة 
للنقل اخلاص. ويتم تســــــويقها حالياً وبشكل 
واســــــع في كل من آســــــيا، والشــــــرق األوسط، 
وإفريقيا، وأوقيانوسيا، واملكسيك، وأمريكا 

الالتينية.
من جانبه، قال الســــــيد يوغــــــو مياموتو املمثل 
الرئيســــــي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في 
منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال إفريقيا: 
“يســــــرنا إطالق مركبــــــة تويوتا ’هــــــاي إيس‘ 
اجلديدة كلياً في منطقة الشــــــرق األوســــــط، 
وتزويــــــد عمالئنا بحلٍّ متكامــــــٍل للنقل اآلمن 
والسلس والفعال من حيث التكلفة، سواًء كان 
ذلك للركاب أو البضائع. وتتميز هذه املركبة 
بتصميــــــم جديــــــد ملقدمتها ’شــــــبه البــــــارزة‘، 
إذ يوفــــــر ذلك مرونــــــة اســــــتثنائية من خالل 
التحويالت والتخصيــــــص لتلبية االحتياجات 

املتنوعة للشركات والنقل اخلاص”. 
وأضاف مياموتو: “يزيد اجليل السادس من 
مركبــــــة تويوتا ’هاي إيس‘ مــــــن نطاق املهمة 
األساســــــية لهذه املركبة كوسيلة نقل موثوقة 
وعاليــــــة التحمــــــل، وذلــــــك لتوفيــــــر الراحــــــة 
واألمان اللذان يبحث عنهما سائقو املركبات 
اليــــــوم، بغض النظــــــر عن ظــــــروف الطريق. 
ونهــــــدف أيضاً من خــــــالل املركبــــــة اجلديدة 

إلى عكــــــس تفضيالت العمالء في املنطقة مع 
تقليــــــل كمية األعطال وتوفير أعمال الصيانة 
بأســــــعار معقولــــــة. ونــــــود أن نشــــــكر عمالئنا 
املخلصني على دعمهم املستمر ومالحظاتهم 
القيمة التي تساعدنا دوماً على تطوير أفضل 

مركبات على اإلطالق “.
وبالنســــــبة لفريــــــق التطوير في تويوتــــــا، أتاح 
التحــــــول إلــــــى مقدمة ’شــــــبه بــــــارزة‘ تنفيذ 
تغييــــــرات مهمــــــة شــــــملت تصميــــــم هيــــــكل 
خارجي أكثر صالبة، وتقدمي أداء أقوى على 
الطرقــــــات املســــــتقيمة مع مزيد مــــــن الثبات 
وقــــــدرة أكبر على املناورة، فضالً عن تطوير 
نظــــــام تعليق أكثــــــر مرونــــــة. وباإلضافة إلى 
موثوقيتها املعززة ومتانتها العملية وجمالها 
الوظيفي، متتاز مركبــــــة تويوتا “هاي إيس” 
قيــــــادة  بتقدميهــــــا جتربــــــة  كليــــــاً  اجلديــــــدة 
ديناميكيــــــة تعتمد علــــــى محركني جديدين، 
هما محرك ديزل ذو أربع أســــــطوانات سعة 
2.8 لتر ومحرك بنزين ذو ســــــت أسطوانات 
V6 ســــــعة 3.5 لتر، مــــــع إمكانية االختيار بني 
ناقــــــل حركــــــة أوتوماتيكــــــي أو يدوي بســــــت 

سرعات. 
وإلثــــــراء جتربــــــة العمــــــالء، فقــــــد مت حتديث 

مركبة تويوتا “هاي إيس” اجلديدة كلياً من 
الداخــــــل واخلــــــارج لتحقيق هدفــــــني، يتمثل 
األول في تطوير مركبة تزيد من اإلنتاجية، 
والثانــــــي هو توفيــــــر نقل آمــــــن ومريح لكافة 

الركاب أينما كانوا.
وتتسم املركبة اجلديدة كلياً مبقدمة عصرية 
مت تعديــــــل تصميمها بالكامل لتصبح “شــــــبه 
بارزة”، مما يعني أن احملــــــرك لم يَُعد ُمثبَّتاً 
على محــــــور العجلــــــة األمامية، ممــــــا يضفي 
طابعاً خارجياً يوحي بوجود مساحة مريحة. 
ومــــــن خــــــالل تغيير مــــــكان احملــــــرك، ميكن 
لكل من السائق والركاب االستمتاع بتصميم 
ــــــن يوفــــــر أقصــــــى قــــــدر من  هندســــــي ُمحسَّ
الراحة. كما يؤدي ذلك إلى حتســــــني إمكانية 
الصيانــــــة، حيث أصبح الوصــــــول إلى احملرك 

أكثر سهولة مقارنًة باجليل السابق. 
وتتميز املركبة بتصميــــــم داخلي مريح يقلل 
من إرهاق السائق حتى على مسافات طويلة. 
ومت إضافــــــة وظيفــــــة رفــــــع مقعــــــد الســــــائق، 
وهــــــي األولى من نوعهــــــا في مركبــــــة تويوتا 
“هاي إيس”، إلى جانب الوســــــائد واألشــــــكال 
اجلديدة للمقاعد التي تساهم بتحقيق قيادة 
أكثر راحة وتســــــاعد في تقليل التعب للسائق 

والــــــركاب. وباإلضافــــــة إلــــــى ذلــــــك، فقد مت 
توفير وحــــــدة تكييف عاليــــــة األداء، ومنافذ 
موسعة لزيادة تدفق الهواء مع وظيفة إغالق 

سهل. 
كمــــــا مت تصميم املقصورة الرحبــــــة للمركبة 
اجلديــــــدة كليــــــاً بشــــــكل يحقق مســــــاحة أكبر 
للتخزيــــــن األمثل، فضالً عــــــن مزايا إضافية 
ترفع جتربة امللكية إلى درجة غير مسبوقة. 
واعتمــــــد اجليل الســــــادس من مركبــــــة تويوتا 
“هاي إيس” أيضاً على عدٍد من التحســــــينات 
لتســــــهيل عملية الدخول واخلــــــروج. ولتوفير 
جتربة محّسنة عند دخول املركبة، مت زيادة 
مســــــاحة عتبات األبواب لتصبح أكثر عرضاً، 
وتثبيت مقابض اليد في موقع اســــــتراتيجي، 

وإضافة نظام إضاءة مميز. 
وتوفــــــر مركبة تويوتا “هــــــاي إيس” اجلديدة 
وتأتــــــي  ديناميكيــــــة،  قيــــــادة  جتربــــــة  كليــــــاً 
بخياريــــــن من أنظمة الدفــــــع، وهما محرك 
ديــــــزل ذو أربــــــع أســــــطوانات ســــــعة 2.8 لتــــــر 
وقوة 15٤حصان ومحرك البنزين ذو ســــــت 
أســــــطوانات V6 سعة 3.5 لتر مع 2٤ صماماً، 
والذي يأتي مزوداً بتقنية توقيت الصمامات 
املتغيــــــر الذكي VVT-i وضغــــــط عاٍل وحقن 

مباشــــــر S-D٤، ويولد طاقة قصوى تبلغ268 
حصان ويقترن كال احملركــــــني بناقل حركة 
أوتوماتيكي أو يدوي بست سرعات. وعالوة 
علــــــى ذلــــــك، مت ترقيــــــة نظام ناقــــــل احلركة 
اليدوي إلى نظام ناقل احلركة اليدوي الذكي 
iMT، والذي يعزز انسيابية تبديل السرعات 
والقــــــدرة علــــــى التحكــــــم مع تقليــــــل ضوضاء 

املقصورة. 
وفــــــي املقدمة التي مت تطويرها حديثاً، توفر 
MacPherson مستويات  قوائم ماكفرسون 
أعلى من الثبات والتحكم، فضالً عن الراحة 
التامــــــة فــــــي القيــــــادة. وفي اجلــــــزء اخللفي، 
مت زيــــــادة امتداد صفائــــــح النوابض اجلديدة 
مبقــــــدار 200 ملم، ما ميدد ســــــطح التخميد 
مبقدار 30 ملم لتعزيز أداء التحكم والراحة 
والثبــــــات. وعــــــالوة علــــــى ذلك، فــــــإن مركبة 
تويوتا “هاي إيــــــس” اجلديدة كلياً هي قادرة 
على الــــــدوران علــــــى محور أقل مــــــن الطراز 
الســــــابق مبقدار 0.2 متر عند املنعطفات على 
شــــــكل حــــــرف U أو عنــــــد ركنها فــــــي مواقف 

طولية. 
وانطالقاً من القيم الراســــــخة لشركة تويوتا، 
والتــــــي تتمثل فــــــي وضع الســــــالمة على رأس 
أولوياتها بشــــــكل دائم، مينح اجليل الســــــادس 
مــــــن مركبــــــة تويوتا “هــــــاي إيــــــس” العمالء، 
الطمأنينــــــة وراحــــــة البــــــال من خــــــالل تعزيز 
وغيــــــر  النشــــــطة  الســــــالمة  ومزايــــــا  أنظمــــــة 
النشــــــطة. وقــــــد مت تصميــــــم املركبــــــة بشــــــكل 
يهدف إلى تخفيف عبء التنقل على الســــــائق 
والــــــركاب، وذلك من خــــــالل إضافة عناصر 
تصميميــــــة مســــــتوحاة مــــــن جتــــــارب واقعية 
لتوفير حلول حديثــــــة. وباإلضافة إلى درجة 
صالبة الهيــــــكل العالية، والتــــــي يتم حتقيقها 
مــــــن خالل بنيــــــة هيكلية على شــــــكل حلقي، 
تتميز املركبة ببنية صلبة تعمل بشــــــكل فعال 
على زيــــــادة قوة عــــــوارض امتصــــــاص طاقة 
االصطدام )ال قّدر اهلّل(. كما تشمل مجموعة 
مزايــــــا الســــــالمة واألمان في املركبة وســــــائد 
هوائيــــــة تعمل بنظام تقييد احلركة التكميلي 
SRS للســــــائق والراكــــــب األمامي، ووســــــادة 
هوائيــــــة ذات تصميم صدفــــــي حلماية ركاب 

مقاعد منتصف املقصورة.

مبزيــد مــن املواصفــات ومزايــا السالمــة املتطــورة ...

مــــــن خــــــالل حفل انيــــــق حضره عمــــــالء تويوتا االوفيــــــاء مت اطالق مركبــــــة هاى إيس 
اجلديدة كليا فى فندق اوريكس روتانا. أعربت شــــــركة عبد اهلل عبد الغنى و إخوانه  
عن امتنانها الكبير لعمالئها األوفياء الذين ساهموا بشكل كبير وإيجابي في استمرار 
جناح الشركة وربحيتها من خالل الوالء املستمر عبر السنني. تقدير العمالء هو أكثر 

من االمتنان ، إنها شراكة. 
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نالــــــت املركبة الكهربائية العاملــــــة بخاليا الوقود، 
نيكســــــو مــــــن هيونــــــداي، لقــــــب “صانعــــــة التغيير  
“أوتــــــوكار”  جوائــــــز  فــــــي   ،Came Changer
السنوية املرموقة، التي متنحها املجلة البريطانية 
العريقة املختصة بعالم الســــــيارات، وذلك تقديراً 
لتقنيــــــة خاليا الوقــــــود الهيدروجينية اخلالية من 
االنبعاثات. شــــــركة ســــــكايالين للســــــيارات، تابعة 
ملجموعــــــة اجليــــــدة واملــــــوزع الرســــــمي لســــــيارات 

هيونداي موتور في قطر.
وقال مارك تيشــــــو، بهذه املناســــــبة، إن هيونداي 
“أصبحــــــت رائــــــدة علــــــى مســــــتوى العالــــــم” فــــــي 
تطويــــــر تقنيــــــات الوقــــــود البديل، والوصــــــول بها 
قبل منافســــــيها إلــــــى مرحلة اجلاهزيــــــة لإلنتاج، 

وأضــــــاف: “لم تتأخر هيونداي أبداً، عقب إطالق 
مركبتهــــــا الكهربائيــــــة كونــــــا، في إطــــــالق املركبة 
نيكســــــو، املركبة الرياضية متعددة االستخدامات 
العاملــــــة بالطاقــــــة الهيدروجينيــــــة، والتــــــي باتت 
متاحة في األســــــواق، ما يجعلنــــــا نعتبرها عالمة 
صانعًة للتغيير. وتأتي املركبة نيكسو، في الواقع، 
لتكون األحدث في سلســــــلة أجيــــــال من مركبات 
خاليــــــا وقــــــود الهيدروجــــــني من هيونــــــداي، التي 
جــــــرى إطالقهــــــا إلــــــى اآلن فــــــي حــــــني أن معظم 
شــــــركات صناعــــــة الســــــيارات مــــــا زالــــــت متأخرة 

لسنوات”.
ويقــــــّدم نظــــــام نقل احلركــــــة الكهربائــــــي العامل 
بخاليــــــا وقود الهيدروجني في نيكســــــو أحدث ما 

تتيحه هذه التقنية للمركبات الكهربائية، بزيادة 
 .ix35 ملموســــــة فــــــي األداء علــــــى النظام الســــــابق
وينتج احملــــــرك الكهربائي في املركبة قوة تعادل 
163 حصانــــــاً، مســــــتمّداً قوته مــــــن مجموعة من 
خاليا الوقود مكّدسة حتت غطاء احملرك، والتي 
جتمع األكسجني من الهواء احمليط والهيدروجني 
مــــــن خزانــــــات عاليــــــة الضغــــــط، لتنتــــــج الكهرباء 
لتشــــــغيل احملرك وشــــــحن البطاريــــــة، وبخار املاء 
الــــــذي يخرج من خــــــالل العادم، وال شــــــيء آخر. 
وتســــــتطيع املركبة قطع مســــــافة تناهز ٤1٤ مياًل 
)بحســــــب اإلجراء املنســــــق عاملياً الختبار املركبات 
اخلفيفة( بتعبئة كاملــــــة من وقود الهيدروجني، 
قبل حاجتها إلى إعادة التزود بالوقود في غضون 

دقائق قليلة.
ولــــــدى نيكســــــو، عــــــدا عــــــن نظــــــام نقــــــل احلركة 
الكهربائي الرفيق بالبيئــــــة، نظام متقدم لتنقية 
الهــــــواء يعمل على فلتــــــرة 99.9 باملئة مــــــن الغبار 
الناعــــــم جــــــداً، الذي يقل قطر جســــــيماته عن 2.5 
مايكرومتــــــر. وتعــــــرض املركبة الكميــــــة الدقيقة 

من الهواء املنقى على لوحة عرض البيانات.
من جانــــــب آخر، حصلت نيكســــــو، باســــــتقاللية، 
علــــــى جائــــــزة اخلتــــــم البيئي احليوي من شــــــركة 
 UL Bio يــــــو إل”، لقــــــاء مقصورتها املســــــتدامة“

نظــــــراً   ،Environmental Seal
األليــــــاف  الســــــتخدام 

من  احليويــــــة 

نــــــات النباتية في  مخلفــــــات قصــــــب الســــــكر واملُلدِّ
سقف املقصورة وأرضيتها، والبالستيك احليوي 
املســــــتخرج من قصب الســــــكر ونفايات الذرة في 
حــــــواّف األبواب واملقاعــــــد والركائز والكونســــــول، 
والطــــــالء احليــــــوي املســــــتخرج مــــــن زيــــــوت بذور 
اللفت وفول الصويا واملستخدم في لوحة القيادة 

والكونسول املركزي.
ومُتنح جوائــــــز “أوتوكار” للمركبــــــات التي تقّدم 
معايير جديدة ورفيعة بُذل الكثير في ســــــبيلها، 
أو لتحّديها لألعراف من أجل حتقيق منافع غير 

متوقعة للمشترين.

هيونداي نيكسو الكهربائية
العاملة بخاليا الوقود تنال لقب )صانعة التغيير(

جلنــــة حتكيـــم مـــن خبــراء عامليني ... 



)281( الع������دد  م    2019 يوني������و   10 ه�������   1٤٤0 ش������وال   7 األثن������ن 

10

أعلنت شركة اجليده للســــــيارات، املوزع الرسمي 
لســــــيارات شفروليه في قطر، عن وصول سيارة 
شفروليه الكروس األوفر األنيقة والعريقة بليزر 
2019 اجلديدة كلياً، إلى صــــــاالت البيع في دولة 
قطر بطراز جديــــــد ذو تصميم عصري ومميز. 
وكانت هذه الســــــيارة التــــــي مت ابتكارها أول مرة 
فــــــي عام 1969، قد طرحت طرازات عديدة على 
مر الســــــنني وحــــــازت علــــــى إعجاب واستحســــــان 

السائقني في جميع أنحاء العالم. 
وفي هذا الســــــياق، قــــــال أحمد ســــــدودي، املدير 
اإلقليمــــــي لعالمــــــة شــــــفروليه الشــــــرق األوســــــط 
وإفريقيــــــا: “تعد ســــــيارة شــــــفروليه بليزر 2019 
اجلديدة كليــــــاً، التي متثل اجتاه التصميم اجلديد 
لعالمتنا التجارية، ســــــيارة كروس أوفر عصرية 
متتــــــاز مبظهــــــر جــــــريء. وســــــوف تشــــــكل بليزر 
2019 اجلديــــــدة كلياً اســــــتمرارية قوية إلرث هذا 
الطــــــراز العريق مبا تتميز به من تصميم مذهل، 
وقــــــدرات عملية فائقــــــة، وتكنولوجيــــــا متطورة. 
ونحــــــن على ثقــــــة من أن هــــــذه الســــــيارة الرائعة 
ســــــتحظى باستحســــــان العمالء في جميــــــع أنحاء 
املنطقــــــة مبجــــــرد وصولها إلى صــــــاالت البيع في 

الشرق األوسط”.
هذا ومت الكشف عن سيارة بليزر 2019 اجلديدة 
كليــــــاً في لبنــــــان بتاريــــــخ 23 مارس على مســــــرح 
برنامج اكتشاف املواهب الرائد في العالم العربي 
“Arabs Got Talent” على قناة MBC، حيث 
ألقــــــى ماليني املشــــــاهدين نظرة عــــــن قرب على 
سيارة الكروس أوفر اجلديدة هذه. ومت اإلعالن 
بأن تكون البليزر RS 2019 هي اجلائزة الكبرى 

في هذا املوسم من البرنامج.
التصميم

تتميــــــز اخلطــــــوط التصميميــــــة املذهلــــــة لســــــيارة 
شــــــفروليه بليــــــزر 2019 اجلديدة كلياً بلمســــــات 
مأخوذة مــــــن بعــــــض ســــــيارات األداء العالي التي 
تنتجهــــــا العالمــــــة التجارية، مثل ســــــيارة كامارو 

الشهيرة.
وتتميــــــز الشــــــبكة األمامية للســــــيارة والتــــــي تأتي 

بفتحات سداسية، مبصابيح LED أمامية أنيقة 
ذات تصميــــــم يوحــــــي بالقــــــوة واجلــــــرأة. ويعزز 
هــــــذا املظهر املتميز جســــــم مشــــــدود مع خطوط 
تصميميــــــة قوية مبا في ذلك حزام وســــــط بارز 
ميتد على طول جانب السيارة ويرتفع إلى األعلى 
عنــــــد اخللــــــف ليندمج مع ســــــبويلر ســــــقفي أنيق. 
وتأتي الســــــيارة بأقواس عجالت بارزة، وعجالت 
معدنية قيــــــاس 18 بوصة في الطراز األساســــــي، 
و20 بوصــــــة في جميــــــع الطــــــرازات األخرى، كما 
تتوفــــــر تصاميــــــم عجــــــالت بقيــــــاس 21 بوصــــــة 

.RSو Premier لطرازي

كمــــــا توفر بليــــــزر 2019 اجلديــــــدة كليــــــاً قدرات 
عمليــــــة غير مســــــبوقة فــــــي فئتهــــــا، مــــــع مقاعد 
مريحة خلمسة ركاب، وما يصل إلى 1,818 لتراً 
من مســــــاحة احلمولة عند طــــــي املقاعد اخللفية. 
وتعــــــزز املقاعد اخللفية القابلة لالنزالق القدرات 
العملية للســــــيارة بشكل أكبر، باإلضافة إلى نظام 
إدارة احلمولــــــة األول مــــــن نوعه من شــــــفروليه، 
والذي يتضمن ســــــككاً لتقســــــيم منطقة احلمولة 

وسياجاً حلصر األمتعة.
كما تزخر شــــــفروليه بليــــــزر 2019 اجلديدة كلياً 
بتفاصيل تصميمية مميزة جتذب عشــــــاق قيادة 

سيارات الكروس أوفر وركابها.
التكنولوجيا

يزخــــــر طــــــراز عــــــام 2019 مــــــن ســــــيارة بليزر 
اجلديــــــدة كليــــــاً بعناصر تكنولوجيــــــة متطورة، 
ممــــــا يجعلها واحدًة مــــــن أكثر الســــــيارات أماناً 
في فئتها. وتأتي الســــــيارة مع نظام شــــــفروليه 
 ”3  Infotainment“ والترفيــــــه  للمعلومــــــات 
كميزة قياسية في جميع طرازاتها، حيث يوفر 
هذا النظام واجهة مســــــتخدم أكثــــــر تخصيصاً 
وبديهيــــــة مع شاشــــــة ملــــــس عالية الدقــــــة قياس 
8 بوصــــــة. ومــــــن خــــــالل الوظائف التــــــي حتاكي 

التطبيقات الشــــــائعة في الهواتــــــف الذكية، يوفر 
هذا النظام جتربة هي األكثر تطوراً وسالســــــًة 

من شفروليه حتى اآلن.
كمــــــا تتمتــــــع ســــــيارة بليــــــزر 2019 اجلديــــــدة كلياً 
مبيــــــزات ســــــالمة نشــــــطة تعمل بشــــــكل مســــــتمر 
لضمــــــان قيــــــادة آمنــــــة. وتشــــــمل ميــــــزات األمان 
املتوفرة في طرازات LT وRS وPremier نظام 
تنبيه تغيير املســــــار مع التنبيــــــه للمنطقة اجلانبية 
العميــــــاء، ونظــــــام تنبيــــــه حركة املــــــرور اخللفية، 
ونظام املســــــاعدة للركن اخللفي ملســــــاعدة السائق 
في احلفاظ على سالمة الركاب. وتشمل ميزات 
 ،Premierو RS الســــــالمة األخرى في طــــــرازي
مؤشــــــر مســــــافة الســــــيارة القادمة مــــــن اخللف، 
وتنبيــــــه االصطــــــدام األمامــــــي، ونظــــــام تثبيــــــت 
الســــــرعة التكيفــــــي، والفرملة األماميــــــة التلقائية 

لتجنب االصطدام باملشاة.
األداء

تتوفر سيارة شفروليه بليزر 2019 اجلديدة كلياً 
 ٤-I بخياريــــــن للمحرك، حيث تأتــــــي مع محرك
قياسي ســــــعة 2.5 لتر ينتج قوة تبلغ 193 حصاناً، 
ومحرك V-6 بســــــعة 3.6 لتــــــر ينتج 305 حصان. 
ويقترن كال احملركني مع ناقل حركة متطور ذو 
9 ســــــرعات، مع تكنولوجيا إيقاف/تشــــــغيل ذكية 
تطفئ احملرك بسالســــــة عندما ال تكون الســــــيارة 
بحاجــــــة لقوة الدفع. وتتيح جميــــــع هذه التقنيات 
لســــــيارة بليــــــزر توازنــــــاً رائعــــــاً بــــــني األداء وكفاءة 

استهالك الوقود.
وعالوة على ذلك، تتمّتع الســــــيارة بتقنية اختيار 
نظام اجلّر “Traction Select” كميزة قياسية 
في جميع الطرازات، والتي تسمح للسائق بإجراء 
تعديالت فــــــي الوقت احلقيقي علــــــى منط قيادة 
السيارة مبا يتناسب مع مختلف ظروف الطريق. 
وفي طرازات الدفع الرباعــــــي، تتيح هذه التقنية 
فصل نظام الدفع بشكل كلي عن احملور اخللفي، 
ممــــــا يوفــــــر القدرة للســــــائق علــــــى اختيــــــار قيادة 
الســــــيارة بنظام الدفــــــع األمامي عندمــــــا ال يكون 

بحاجة لقدرة الدفع الرباعي.

عودة األسطورة شفروليه بليزر
مبظهـر عصـري وأداء متميـز

اجليــده موتـــورز املـــوزع الرسمـــي ...
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واصلت شــــــركة الســــــيارات الوطنيــــــة ، الوكيل 
احلصري لســــــيارات مازدا في قطر جناحها 
فى زيــــــادة املبيعــــــات للنســــــخة اجلديدة من 
مــــــازدا  CX3 كــــــروس اوفر  املدمجة   2019 
 ,  AWD ذات اخلمــــــس مقاعــــــد بنســــــختيها 
2WD. وميكن االطالع على موديالت مازدا  
CX3 اجلديدة من خالل زيارتكم مبعرض 
مــــــازدا املميــــــز و املوجود بفريــــــج النصر على 

مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  .
وقال املتحدث الرسمي من شركة السيارات 
الوطنيــــــة  تأتــــــي مــــــازدا CX3  كــــــروس اوفر  
اجلديــــــدة مبواصفــــــات دفــــــع رباعــــــي متميز 
فللمــــــرة األولــــــى ، يأتــــــي اجليــــــل اجلديد من 
مازدا بأداء وخفة حركة ال تقارن وبأحجام 
مناســــــبة ، اضافة الى التكنولوجيــــــا املتقدمة 

واملسماه » سكاي اكتف  تكنولوجي »  كما انها 
تتميز بانها اقتصادية في  استهالك الوقود  ، 
اضافة الى نظام MZD Connect  باإلنترنت  
كما تشــــــمل شاشــــــة عرض القيادة النشــــــطة 
 « وتكنولوجيــــــا   Active Driving Display
اي – اكتف ســــــينس  لنظام الســــــالمة واالمان 
لتنبض باحلياة  ولتكن وجهة اجيال الشباب 

والذين يحبون املغامرة  في قطر .
وتتوافــــــر كل  نســــــخ CX3 مبحــــــرك بنزيــــــن 
سكاي أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 1٤6 حصان 
مع ناقــــــل حركة أوتوماتيك من 6 ســــــرعات  
مع وضعية ســــــبورت لتضفي بذلك قوة على 
الطرقــــــات مثلهــــــا في ذلــــــك مثل الســــــيارات 
الرياضيــــــة، ومتنح  تلــــــك اخلاصية اداء قوي 
فــــــي االطــــــارات االماميــــــة او خــــــالل االربــــــع 

. i-Active اطارات وذلك من خالل نظام
وما يعزز مــــــن نظام  الســــــالمة واالمان في 
ســــــيارات مازدا CX3  اجلديدة كليا  امتالك 
ســــــيارات مازدا  نظام – اي –  اكتف ســــــينس 
والــــــذي يعزز مــــــن فرص الســــــالمة واالمان 
اثنــــــاء القيــــــادة  ، فهــــــذا النظام يســــــاعد قائد 
الســــــيارة على جتنب املخاطر احملتملة ، كما 
  CX3 تضــــــم  التكنولوجيا اجلديدة من مازدا
تكنولوجيا » امان مــــــا قبل االصطدام » مما 
يســــــاعد في جتنب االصطدامــــــات  او التقليل 
مــــــن خطورتها في احلــــــاالت والتي ال ميكن 

جتنب تلك االصطدامات 
كمــــــا تتوافر مازدا بنظام التحكم في املراقبة 
واملالحة واملسمى ) MRCC(  ونظام القيادة 
 )BSM ( النشــــــطة ونظام رصد البقع العمياء

ونظام التحذير من حركــــــة املرور اخللفية.
) RCTA( وجمعيها متربط بجسم السيارة 

سكاي اكتف  والشاسيه 
 CX3   وتأتي املوديــــــالت اجلديدة من مازدا
بإطــــــارات بحجــــــم 18 بوصة ودخــــــول بدون 
مفتاح مع زر لتشغيل احملرك وقفل لألبواب 
مركزي ونظام صوتي من 7 ســــــماعات ويو 
اس بــــــي ومرابا  كهربائية للرؤية وكراســــــي 
مــــــن اجللد الفخم وشاشــــــة   تعمــــــل باللمس 
7 بوصة ونظــــــام معلوماتــــــي مبجموعة من 
االوامر الصوتيــــــة وبلوتوث للتليفون  يرتبط 
بنظام سمعي وقائمة متعددة من املميزات 

االخرى .
هــــــذا وتواصــــــل شــــــركة الســــــيارات الوطنية ، 
الوكيل احلصري لطرازات مازدا في الســــــوق 

القطــــــري  حتقيــــــق جناحا مميــــــزا من خالل 
اطالق  حملــــــة طرازات مــــــازدا املتميزة  في 
عروضها التي تضمــــــن تقدمي هدايا عديدة، 
من بينها »قســــــائم هدايا للتسوق ملدة عام«، 
هــــــذا وتقدم حملة مازدا فــــــي رمضان فوائد 
ذات قيمــــــة مضافــــــة مثل شــــــهادات الضمان 
واخلدمــــــة،  الشــــــامل،  والتأمــــــني  املمتــــــدة، 
والتسجيل، إلخ، اخلاصة باملوديالت املختارة، 
عــــــالوة علــــــى األســــــعار اجلذابة والتنافســــــية 
جــــــدا. وبجانب فوائد الشــــــراء، ســــــيحصل كل 
مشــــــتري لســــــيارة مازدا من النوع سيدان أو 
السيارة ذات الدفع الرباعي على هدية تتمثل 
في قســــــائم تســــــوق والتي ميكن استخدامها 
ألغراض التســــــوق ملدة عام كامــــــل، بناء على 

رغبة املشتري.

مازدا CX3 كروس اوفر املدمجة 2019
االذكى واالكثر تألقا بقطر

السيـــارات الوطنيـــة الوكيـــل احلصـــري ...
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سيارات الدفع الرباعي من MG خيارات متنوعة لقيادة آمنة ومريحة
متوفــــرة فـــي صالـــة عــرض أوتوكــالس للسيــارات ...

تقدم شــــــركة أوتوكالس للســــــيارات، إحدى شــــــركات 
مجموعــــــة ناصر بــــــن خالد القابضــــــة والوكيــــــل العام 
املعتمد لـ ’إم جي موتور‘ في قطر، مجموعة واســــــعة 
مــــــن مركبــــــات MG ذات الدفــــــع الرباعي التــــــي تلبي 

متطلبات العمالء من مختلف الفئات.
 MG GS,, ،MG RX5 وتضم هــــــذه الفئة مركبــــــات
MG ZS وتتوفــــــر حالياً في صالــــــة عرض أوتوكالس 

للسيارات على طريق سلوى.
ومنــــــذ إعادة طرح العالمة التجارية MG في الســــــوق 
القطــــــري فــــــي العــــــام املاضــــــي من قبــــــل شــــــركة أوتو 
كالس للســــــيارات، حققت العالمة التجارية منواً كبيراً 
وأصبحــــــت من اخليــــــارات املفضلــــــة للعمــــــالء بفضل 
تصاميمهــــــا العصريــــــة ومســــــتويات الســــــالمة العاليــــــة 

وأسعارها املنافسة.
MG RX5

 MG اجلديــــــدة  املركبــــــة  تشــــــكل 
RX5 خياراً مفضالً لطيف واســــــع 
من العمــــــالء في قطــــــر، خصوصاً 
لفئــــــة الشــــــباب الراغبــــــني باقتنــــــاء 
بتصميم  تتميــــــز  عمليــــــة  مركبــــــة 
أنيق وتكنولوجيا متقدمة وبســــــعر 

مناســــــب للغاية. تتوفر القّوة لهــــــذه املركبة من خالل 
خيارين من احملّركات بالشــــــواحن التوربينية. ويتمّتع 
محــــــرك 1.5T املتصــــــل بنظــــــام نقل حركة من ســــــبع 
سرعات بينما يعمل محّرك 2.0T  املتصل بنظام نقل 
حركة من ســــــت ســــــرعات مع خاصة الدفع الرباعي. 
تتمّتــــــع MG RX5 بتصميــــــم مســــــتقبلي ملفت ميكن 
التعّرف عليه مباشرة، وباألخص في اجلهة األمامية 
حيــــــث األضــــــواء األمامية املرّبعــــــة العصريــــــة من نوع 
LED، والشبك البارز بالشكل املجّنح وأضواء الضباب 
املبتَكــــــرة، حيث مينح كل هذا املركبــــــة تواجداً حقيقياً 

على الطريق. 
MG ZS

للعمــــــالء  مثاليــــــاً  خيــــــاراً   MG ZS مركبــــــة   تعتبــــــر 
الذيــــــن يبحثون عــــــن مركبة جيدة من حيث الشــــــكل 
والتصنيــــــع  والتجهيــــــزات 
كمــــــا  معقــــــول  بســــــعر 
اســــــتهالك  بأقــــــل  تتميــــــز 
للوقــــــود في فئتها. يشــــــّكل 
أوفــــــر  الكــــــروس  وصــــــول 
مشــــــّوقة  مرحلة  اجلديدة 
السيارات  لعالمة  بالنســــــبة 

البريطانيــــــة الشــــــهيرة وذلك من خالل طرح فلســــــفة 
تصميمية جديدة بالكامــــــل. وتظهر اللغة التصميمية 
األكثــــــر تعبيراً التــــــي تســــــتعرضها MG ZS في جميع 
الطرازات، وهي ترّكز على التجربة الراقية وااللتزام 
باجلــــــودة العالية لــــــدى العالمة التجاريــــــة الطموحة. 
ويبرز أيضاً اســــــتمرار االلتزام بالتمّيز التصميمي في 
املقصورة الداخلية، إذ تشير اللمسات الراقية إلى توفر 
مساحة ديناميكية وحصرية لصالح السائق بينما هي 
في الوقت ذاته مريحة وســــــهلة االســــــتخدام بالنســــــبة 
 MG ZS ألي واحــــــد مــــــن الــــــرّكاب اآلخريــــــن. تأتــــــي
دة مبحّرك من اجليل اجليد سعة 1.5 ليتر يتيح  مزوَّ
قطــــــع مســــــافة 100 كلم باســــــتخدام 5.8 ليترات فقط 

من الوقود، مما مينح املركبة مستويات 
تصعب منافســــــتها من كفاءة استهالك 
الوقــــــود ضمــــــن فئتــــــه. وفيمــــــا يخــــــّص 
األداء، فإن محــــــّرك الوقود الفّعال يوّلد 
قّوة قصوى قدرهــــــا 119 حصاناً و150 

نيوتن.متر من العزم.
MG GS

MG GS هي املركبــــــة البريطانيــــــة الوحيدة املدمجة 
فــــــي فئتها فــــــي الشــــــرق األوســــــط املصممة بأســــــلوب 

رياضــــــي أنيق. ميــــــزج  التصميم بني املزايــــــا الرياضية 
وخطوط احلادة األنيقة والشــــــكل االنســــــيابي. وميكن 
فتح غطاء املؤخرة من خالل التحكم عن بعد لتوفير 
خيارات سهلة للفتح واإلغالق خصوصاً في حال نقل 
األغراض إلى الســــــيارة. تضم املركبة مصابيح امامية 
تعمــــــل بتقنية الزنــــــون ومصابيح خلفيــــــة بتقنية الليد 
 MGE2.0TGI وتعمل هذه املركبــــــة مبحرك .LED
ذات احلقن املباشــــــر واملزدوج وناقل حركة بتعشــــــيق 

مزدوج من 6 سرعات يولد قوة 220 حصاناً.
منذ استحواذها على شــــــركة ’إم جي موتور‘، فتحت 
’ســــــايك موتــــــور‘ )SAIC MOTOR( املدَرجة ضمن 
أبرز 500 شــــــركة دوليــــــة )Global Top 500(، فصالً 
جديداً في تاريــــــخ العالمة التجارية بريطانية املنشــــــأ. 
ويأتي طرح ســــــيارةMG 6  اجلديــــــدة كّلياً بعد إطالق 
طرازيــــــن جديديــــــن ضمن فئــــــة املركبــــــات الرياضية 
متعّددة االســــــتعماالت )SUV( وذلك في وقت سابق 
من العام احلالي هما املركبة 
الرياضيــــــة املدَمجة متعّددة 
 MG RX5 االســــــتعماالت 
واملركبــــــة الرياضية متعّددة 
 ،MG ZS االســــــتعماالت 
الثاني  اجليــــــل  إلى  باإلضافة 
مــــــن مركبة MG GS. ومعاً 
تنضم هــــــذه الطــــــرازات إلى 
احلاليــــــة   360  MG ســــــيارة 
لتكملــــــة مجموعــــــة طرازات 
العالمة التجارية في أســــــواق 

الشرق األوسط.




