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علــــــى ناصية شــــــارع جامعــــــة الــــــدول العربية وقف 
نّصاب في زّي ســــــاحر، أمامه حشد من املارة وبني 
يديــــــه صنــــــدوق من الصفيــــــح، يقف عليــــــه كتكوت 
فصيــــــح كلما صــــــاح عليــــــه النّصــــــاب بــــــدأ الكتكوت 
برقصــــــة »زوربــــــا« اليونانية، وســــــط تصفيق املارة 
العــــــرب، وزاد عــــــدد املشــــــاهدين، فاختــــــل تــــــوازن 
أحدهم ووقع علــــــى الصندوق الصفيح، فانكشــــــف 
املســــــتور! الــــــذي كان عبارة عــــــن وصلــــــة كهربائية 
مفتاحها في يد النّصاب، كلما ضغط عليها تكهرب 
الكتكوت، وبدأ باالســــــتغاثة فظّن املاّرة أنه يرقص، 
وعلــــــى بعد آالف األميال في قلــــــب امليدان األحمر، 
كانت هناك نسخة صينية من النّصاب الذي يسحر 
عيون املارة بضفدع يلســــــع بســــــلك كهربائي، فيقفز 
باكياً وســــــط تصفيق الفقراء الصينيني وبعد مرور 
عشرين عاًما استطاع الســــــاحر الصيني أن يستنسخ 
ضفدًعا، يعمل بالشــــــحن الكهربائي وحقق مبيعات 
غير مسبوقة وفي املقابل وقف الساحر العربي في 
نفس مكانه في آخر شــــــارع جامعة الدول العربية، 
وأمامه نفــــــس الصندوق الصفيح ونفــــــس املارة، ال 
ليشــــــاهدوا الكتكوت بل ليشتروا الضفدع الكهربائي 

املستورد من الساحر الصيني.!
ظاهرة اإلبداع الصيني تســــــتحق منا أن نســــــّجلها في 
قائمة عجائب الدنيا الســــــبع، ولــــــوال خوف الكثير من 
خبــــــراء اإلنتاج مــــــن أن يُتهموا بشــــــرب شــــــاي صيني 
بالياســــــمني، لطالبوا املؤرخني بتسجيل املبدع الصيني 
علــــــى رأس كل العجائب، ولــــــَم ال؟ وهي العجيبة التى 

مازالــــــت تتكاثــــــر إنتاجياً،  فلو أردنــــــا أن نُعجز طالب 
جامعة الســــــوربون لســــــألناهم: أي بقعــــــة على كوكب 
األرض ليس فيها منتج صيني؟ أحدث عجائب الصني 
هي الســــــيارات الكهربائية، التي ظلت ســــــنوات حتت 
ســــــيطرة صناع الســــــيارات األوربية، حتى إن اجلميع 
لقبــــــوا الصينيني بالضفدع الكســــــيح الذي ال يســــــتطيع 
القفز، ولكن القدرة املدهشــــــة لدى الصني على إنتاج 
ســــــيارات كهربائيــــــة تنافســــــية -مت الكشــــــف عنها في 
معرض بكني الدولي للسيارات األخير- جعلت خبير 
صناعــــــة الســــــيارات »فرديناند دودينهوفــــــر« يقول: 
إن صناعة الســــــيارات الصينية أصبحت منافســــــاً قوياً 
يهدد عرش عالمات السيارات الكهربائية األمريكية 
واألوروبية، وذلك بعد أن جنح الصينيون -بدعم من 
احلكومة- في اختيار اســــــتراتيجية »قفزة الضفدع« 
نحــــــو طريــــــق إنتــــــاج ســــــيارات كهربائية لالســــــتخدام 
اليومي، وأيده في ذلك اخلبير »يوخم هايتســــــمان« 
الذي أبدى تخوفه من الشركات الصينية خاصة بعد 
أن أعلنوا عن تســــــعة ُطُرز من الســــــيارات الكهربائية، 
اجلماعــــــي  النقــــــل  ومركبــــــات  احلافــــــالت  وآالف 
التــــــي تعمــــــل مبحــــــركات كهربائية، ويعتقــــــد اخلبير 
»دودينهوفر« أن الصني ستلعب دوًرا رائًدا أيًضا في 
تطوير السيارات ذاتية القيادة، وختاماً أحب أن أزّف 
إلى حضراتكــــــم خبًرا عاجاًل: لقــــــد ورث أحد أحفاد 
الســــــاحر العربي عن جده الصنــــــدوق الصفيح وعدًدا 
ال بــــــأس به من الضفــــــادع الكهربائية املســــــتوردة من 

الساحر الصيني... هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa
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جينيسيس تشارك في جتربة القيادة للسيدات
فــي حلبــة لوسيــل الدوليــة

فــازت بعــدد كبيــر مــن اجلوائــز العامليــة ...

التجارية  وعالمتها  للسيارات  سكايالين  شركة  شاركت 
بتجربة  اخلاص  اليوم املفتوح  في  »جينيسيس«  الفارهة 

القيادة للسيدات في حلبة لوسيل الدولية. 
وتعد هذه هي املرة الثانية التي تُقام فيها هذه الفعالية 
فــي قــطــر، وقـــد شــــارك فــيــهــا أكــثــر مــن 70 ســيــدة من 
مختلف أنحاء الدولة، حيث أتُيحت لهم الفرصة ليجربن 
قيادة جينيسيس70 2.0 تربو اجلديدة كلًيا وجينيسيس70 
الرياضية. وقد حظيت جينيسيس70 احلاصلة على   3.3
العديد من اجلوائز على ردود أفعال إيجابية للغاية من 

السيدات بعد جتربتها عملًيا. 
وفي معرض حديثه عن املشاركة في هذا احلدث، قال 
فــي شــركــة سكايالين  التسويق  مــديــر  مــــادراز،  جــوهــان 

للسيارت: 

»سررنا مبشاركتنا في هذا اليوم الرائع وبتوفيرنا فرصة 
احلائزة  جينيسيس70  سيارة  لتجربة  قطر  في  للنساء 
على جوائز. تقدم هذه السياراة التوازن املثالي بني الراحة 
من  للغاية  إيجابًيا  صــدى  ملسنا  ولــقــد  واألداء،  والــرقــي 
لوسيل  حلبة  نــادي  نشكر  السيارة.  جتربة  بعد  السيدات 
الرياضي على هذا اليوم الرائع، ونتطلع إلى املشاركة في 

أحداث مشابهة في املستقبل«. 
أمــان  حتكم  بنظام  مـــزودة   70 جينسيس  أن  إلــى  يشار 
نشط مينح السالمة واالستقرار للسائق ويوفر له جتربة 
قيادة متطورة. هذا وقد حصلت جينيسيس في األشهر 
العالم، كما  العديد من اجلوائز عبر  القليلة املاضية على 
حصلت على سيارة أمريكا الشمالية وسيارة العام ملجلة 

»موتور ترند« 2019.
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بفوزها  مــهــمــاً  إجنــــازاً   ”MG RX5« مــركــبــة  حققت 
املدمجة” وذلك  اوفر  بجائزة “أفضل مركبة كروس 
الــذهــبــي 2019”. وتـــعـــّد هــذه  املـــقـــود  ضــمــن “جـــوائـــز 
 MG اجلائزة دليالً ساطعاً على مكانة العالمة التجارية
 MG ومكانتها في عالم السيارات حيث تفوقت املركبة
RX5 على العديد من املركبات في هذه الفئة وحظيت 

بتقييم عاٍل من قبل اخلبراء في عالم السيارات.
 X-مــوتــرز و عــرب  مــن  بتنظيم  الفعالية  أقيمت  وقــد 
الدفع  بــســيــارات  فعالية خــاصــة  وذلـــك خــالل   ،  Tork
الــربــاعــي الــكــبــيــرة واملــتــوســطــة فـــي مــخــيــم الــعــنــة في 
ذات  املــركــبــات  واســعــة مــن مختلف  سيلني مبــشــاركــة 

SUV من مختلف العالمات  الدفع الرباعي ومركبات 
التجارية بدولة قطر.

وجاء فوز املركبة » MG RX5” بهذه اجلائزة القيمة 
تقديراً لتصميمها الرياضي واالنسيابي وكفاءتها العالية 
مع  التعامل  فــي  إلــى مرونتها  بــاإلضــافــة  الــطــرق  على 
من   MG RX5 وتعتبر  الــطــرقــات.  حـــاالت  مختلف 
 MG الـــطـــرازات احلــديــثــة الــتــي تنضم إلـــى مــجــمــوعــة
اإليجابي  التوّجه  املتطّورة ومتّثل  املركبات  املمّيزة من 
الشهيرة.  التجارية  العالمة  هــذه  تتخذه  الــذي  اجلديد 
وتتمتع هذه املركبة املدَمجة اجلديدة بكل اخلصائص 
املفضلة  اخلــيــارات  مــن  التجارية  العالمة  مــن  لتجعل 

لدى العمالء في قطر.
املدير  الصحن،  قال هشام  اجلائزة  على هذه  وتعليقاً 
الــعــام لــشــركــة أوتـــو كـــالس لــلــســيــارات، الــوكــيــل املعتمد 
تــواصــل شركة إم جي  لــســيــارات إم جــي فــي قطر: ». 
طرح  إعـــادة  بعد  القطري  الــســوق  فــي  مكانتها  تعزيز 
مــركــبــاتــهــا فــي الــســوق مــن خـــالل شــركــة أوتــــو كــالس 
للسيارات. وتعكس هذه اجلائزة التوجه اجلديد للشركة 
في تقدمي تصاميم مبهرة ومركبات ذات كفائة عالية 
املدمج  والتصميم  الــوقــود  واستهالك  االداء  حيث  من 
العصري الذي يلبي تطلعات العمالء في الوقت احلالي. 
نشكر جميع القائمني على هذه اجلوائز وعلى رأسهم 

إلــى مزيد من هذه  ونتكلع   X-Tork و  موترز  عــرب 
الفعاليات املهمة في قطر”.

من جانبه صّرح تامر عبداهلل مدير العالمة التجارية 
إم جي في قطر: “أثبتت مركبة MG RX5 قوتها على 
منافسة جميع املركبات من العالمات التجارية األخرى 
وأكدت حضورها املميز في فئة مركبات الكروسوفر 
فهذه  العمالء.  من  كبير  بطلب  حتظى  التي  املدمجة 
على  عالية  ومــرونــة  أداء  بقوة  تتمتع  املميزة  املركبة 
الطرقات كما تلفت النظر بتصميمها األنيق والعصري 

الذي يجعلها اخليار املفضل خصوصاً لدى الشباب.”
كما عبر السيد توم لي املدير العام لشركة سايك موترز 

“إم  التجارية  للعالمة  األم  الشركة  االوســـط،  الــشــرق 
“أفضل  بجائزة   MG RX5 بفوز سعادته  عن  جــي”، 
مــركــبــة كــروســوفــر مــدمــجــة” وقــــال: “ نــحــن ســعــداء 
القيمة  اجلــائــزة  بهذه   MG RX5 فــوز مركبة بالفعل 
التي تعكس قيم العالمة التجارية في التصميم واألداء 
العالية. وسنواصل في سايك موترز جهودنا  والكفاءة 
للمحافظة على حصتنا في السوق وزيادتها في الفترة 
السوق  فــإن  لنا،  وبالنسبة  أعلى.  مستويات  إلــى  املقبلة 
مع  العمل  وسنواصل  وديناميكي  نشط  سوق  القطري 
الطرازات  أحدث  لتقدمي  للسيارات  أوتو كالس  شركة 

واملركبات التي تلبي تطلعات العمالء”.

مركبة MG RX5 تتفوق على منافساتها في فئة الكروس أوفر 
املدمجة وتنال جائزة أفضل مركبة من جوائز املقود الذهبي 2019
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 MINI ســـــيـــــارات  مـــالـــكـــو  أمــــضــــى 
بالنشاطات  يــوًمــا حــافــاًل  قــطــر  فــي 
اخلـــارجـــيـــة الــتــرفــيــهــيــة وفــعــالــيــات 

القيادة املمتعة.
للسيارات،  الــفــردان  شــركــة  نظمت 
املعتمد  واملـــــوزع  احلــصــري  الــوكــيــل 
قـــطـــر، رحــلــة  فـــي   MINI لــعــالمــة 
 MINI حــصــريــة مبــالــكــي ســـيـــارات
يــوم السبت 30 مــارس،  فــي قــطــر، 
تـــوجـــهـــت نـــحـــو مــــزرعــــة بـــلـــدنـــا فــي 

منطقة اخلور.
وانــطــلــق مــوكــب الــســيــارات صــبــاًحــا 
باخلليج   MINI مــن صــالــة عــرض 
الــغــربــي فـــي رحــلــة جــابــت املــنــاطــق 
الــشــهــيــرة بــإطــالالتــهــا املــمــيــزة في 
الــدوحــة نحو مــزرعــة بــلــدنــا، حيث 
أمــضــى املـــشـــاركـــون أوقـــاتًـــا ممتعة 
واســتــمــتــعــوا بــالــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
اخليل  ركوب  التي تضمنت  املسلية، 
والتسلق  والسهم  بالقوس  والرماية 
اختبار  أن  إال  غيرها،  من  والعديد 
 MINI الــقــيــادة على مــن ســيــارات 
كـــان بــال شــك احلـــدث األهـــم خــالل 
من  الفتًا  حضوًرا  وشهد  اليوم  هذا 

جميع املشاركني.
الفعالية من  فــي  املــشــاركــون  وعــبــر 
مالكي سيارات MINI عن سعادتهم 
ـــضـــمـــام إلــــــى هــــــذه الــتــجــربــة  ـــاالن ب
املـــغـــامـــرة  مــــع روح  تــنــســجــم  الـــتـــي 
سيارة  تقدمها  الــتــي  واالســتــكــشــاف 
في   MINI عالمة  وتتميز   .MINI
املميزة،  للفعاليات  بتنظيمها  قطر 
فقد نظمت مؤخًرا رحلة إلى سكاي 
دايف قطر، أتاحت خاللها الفرصة 
وعائالتهم   MINI ســيــارات  ملالكي 
اخـــتـــبـــار إثـــــــارة الـــقـــفـــز املـــظـــلـــي فــي 

مرافقها العاملية.

رحلــة حافلــة بالترفيــه واملتعــة ملالكــي MINI في قطــر ...

الفردان للسيارات تنظم رحلة 
MINI حصرية ملالكي سيارات
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ابتداء من

١٢٩٫٠٠٠ر.ق

استقبال جميع انواع السيارات للتبديل بأفضل األسعار المقدمة  

مّجانًا*
عازل حراري

مّجانًا*
حماية الطالء

GUARDX من

مّجانًا*
غطاء خلفي

مّجانًا*
تأمين شامل

مّجانًا*
خدمة صيانة

٣ سنوات/ ٦٤،٠٠٠ كم

almanamotors.com.qa

@fordqa

المعرض - الخور
ساعات العمل:

السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ١٢:٣٠ ظهرًا
تليفون: ٤٤٤٨٩٣٠٧

المعرض - طريق المطار
ساعات العمل: السبت إلى الخميس:

٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء ؛ ٤:٣٠ مساًء - ٨:٣٠ مساًء 
تليفون: ٤٤٤٨٩٠٥١ 

@ford.qtr

* ينطبق هذا العرض على شاحنات فورد F-150 ٢٠١٧ و رابتر ٢٠١٨. العرض ساري من ١٦ مارس ٢٠١٩ إلى ١٦ ابريل ٢٠١٩.

الشاحنة األكثر مبيعًا في أمريكا

خلهم حق مواقف السيارات

خلك حق مواقف الشجعان

فورد حتقق أربعة ألقاب في جوائــز
)سيارة العام في الشـرق األوســـط(

املانــــــع للسيـــــارات الوكيــــل احلصــــري ...

املراكز  كاستم  وتورنيو  وإكسبيديشن  وF-150؛  GT؛  موستاجن  فــورد  حصدت 
التي أُقيمت في أبوظبي  العام في الشرق األوســط  األولــى خالل جوائز سيارة 

مساء األمس.
اكثر من 50  منذ  انتاجها  يتم  والتي  العريقة  فــورد  ثــالث من سيارات  ونالت 
سنة املراكز األولى في اجلائزة ضمن فئاتها، حيث فازت موستاجن التي حتتفي 
بالذكرى السنوية اخلامسة واخلمسني على التوالي إلنتاجها، بلقب أفضل سيارة 
كوبيه فائقة األداء للعام؛ فيما تفوقت الشاحنة اجلبارة F-150، التي تتربع على 
عاماً،   ٤2 منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  مبيعاً  األكثر  الشاحنات  عرش 
ترانزيت  فـــورد  وحظيت  الــعــام.  شاحنة  لقب  محققة  الــشــاحــنــات  كــافــة  على 
بلقب  عام 1965،  إنتاجها منذ  يتم  والتي  ترانزيت  فــورد  املنبثقة عن  تورنيو، 
من  اجلديد  اجليل  فاز  حني  في  للعام.  االستخدامات  متعددة  مركبة  أفضل 
فورد إكسبيديشن، أيقونة فورد الرياضية متعددة االستخدامات التي تصنعها 
االستخدامات  مــتــعــددة  ريــاضــيــة  أفــضــل ســيــارة  بلقب  عــامــاً  الــشــركــة منذ 23 
باحلجم الكامل في 2019. وفي عامها السادس، تُعتبر جائزة سيارة العام في 
املنطقة، وهي  السيارات في  األكثر شهرًة في قطاع  اجلائزة  األوســط  الشرق 
تضّم خبرات 19 إعالمياً من عالم السيارات من بلدان مجلس التعاون اخلليجي 
ودول املشرق، الذين يعملون ضمن عّدة مراحل من االختيار ووضع العالمات 

من أجل التوّصل إلى الئحة الفائزين.
فورد موستاجن - أفضل سيارة كوبيه فائقة األداء للعام

السيارات  بفئة  موستاجن  فـــورد  ســيــارة  ارتــقــت   ،196٤ عــام  فــي  إطالقها  منذ 
احلالي  بجيلها  وتواصل  جديدة  آفــاق  إلــى  القّوة  الفائقة  الرياضّية  األمريكية 
السادس استقطاب جيل جديد من عشاق سيارات الكوبيه فائقة األداء، السيما 
أنها تضم محركاً أسطورياً بثماني أسطوانات V8 سعة 5.0 لتر يولد قوة هائلة 
تبلغ ٤60 حصان وعزم دوران قدره 570 نيوتن متر وناقل حركة يدوي بست 
أتوماتيكي من 10 سرعات. وبفضل ممتصات للصدمات جديدة  أو  سرعات 
تتيح التحكم بالقيادة بشكل أفضل واملفصل احملوري اجلديد في نظام التعليق 
أكثر  الستجابة  املبتكرة  التثبيت  وقضبان  اجلانبية؛  الصالبة  لــزيــادة  اخللفي 

سرعة، تبقى موستاجن سيارة رياضية تتميز بقدرة ومكانة ال تُضاهى.
تضم موستاجن أيضاً أول شاشة رقمية بالكامل تقدمها فورد بقياس 12 بوصة 
GT، وميكن تخصيص  فــورد  الــقــيــادة وتــأتــي مباشرة مــن ســيــارة  فــي لوحة 
مجموعة األدوات اجلديدة في هذه اللوحة القابلة للتعديل بسهولة، حيث تقدم 
ثالث طرق عرض منفصلة ألمناط القيادة العادية والرياضية وعلى احللبات. 

فورد F-150 – شاحنة العام
بــاتــت شــاحــنــة فــــورد F-150 اآلن أكــثــر مــتــانــة وذكــــاء وقــــدرة مــن أي وقــت 
مضى، والتي متّثل ثمرة ريــادة فورد على مدار أكثر من 100 عام وخبرتها 
مجموعة  ويضم  جــرأة  أكثر  بتصميم  يتميز  اجلديد  فالطراز  الشاحنات.  في 
واسعة من التقنيات اجلديدة التي تضيف الكثير من القدرات إلى قائمة املزايا 
هيكل  تقدمي  من  سنوات  ثــالث  فبعد  سلفاً.  الشاحنة  بها  تتمتع  التي  العديدة 
املطابق  القوة  الفائق  األلومنيوم  مزيج  املصنوع من  كلياً  اجلديد   150-F فــورد 
الشاحنة اجلديدة بتصميم جديد وتقنيات متطورة  تأتي  العسكرية،  للمعايير 
وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات واحملرك األكثر تطوراً حتى تاريخه 
الطبيعية  بالتهوية  لتر احملّسن  يتميز محرك V8 سعة 5.0   .150-F لشاحنات 
بتحسينات كبيرة في عام 2018 مبا في ذلك املنافذ املزدوجة املتقدمة وتقنية 
إضافة  كما متــت  الــــدوران.  وعــزم  الــقــوة احلصانية  مــن  ملزيد  املباشر  احلقن 
تقنية بطانة التجويف بالرش، والتي ظهرت أيضاً في سيارة موستاجن شيلبي 
GT350، لتقليل وزن كتلة األلومنيوم. وللمرة األولى، يترافق محرك V8 مع 

ناقل احلركة األوتوماتيكي SelectShift من 10 سرعات.
في  االستخدامات  متعددة  رياضية  كبيرة  سيارة  أفضل   - إكسبيديشن  فــورد 

2019
هي  وقــّوة  فريدة  ذكية  وتقنيات  واخلـــارج،  الــداخــل  من  كلياً  جديد  بتصميم 
الــوقــود، وقـــدرات جــر تفوق  األفــضــل مــن نوعها وكــفــاءة عالية فــي استهالك 
الــتــوقــعــات مــقــارنــة بــأي ســيــارة كبيرة ريــاضــيــة مــتــعــددة االســتــخــدامــات، يعد 
اجليل اجلديد من فورد إكسبيديشن 2018 األكثر ذكاًء، واألعلى قدرة وقابلية 
التضاريس  بحسب  القيادة  نظام  ويتضمن  إكسبيديشن.  سيارات  من  للتكيف 
الذي    Sandالــرمــل منط  كلياً  احلديث   TerrainManagement System™
للقيادة  أفضل  قــدرة  العمالء  ملنح  األوســـط  الــشــرق  فــي  واخــتــبــاره  مت تطويره 
 Normal على الطرقات الوعرة. وتشمل أمناط القيادة األخرى النمط العادّي
للقيادة في املدينة؛ والنمط الرياضّي Sport للرحالت املفعمة بالتشويق؛ ومنط 
السحب/القطر Tow/Haul لتحسني أداء السحب والقطر؛ والنمط االقتصادّي 
Grass/ لتعزيز التوفير في استهالك الوقود، ومنط العشب/احلصى/الثلج Eco
 Mud/Rut الــوحــول/احلــفــر  ومنـــط  الــثــابــتــة  غــيــر  لــلــطــرقــات   Gravel/Snow

لألسطح غير املتساوية.
فورد تورنيو كاستم – افضل فان لنقل الركاب من الفئة الرافهة

التي جعلت فورد تورنيو  الرئيسية  السمات  الكفاءة والعملية واملرونة من  تعد 
الواسعة  الداخلية  كاستم تستأثر بشهرة عاملية واسعة. ومن خالل مقصورتها 
الشحن  بخاصية  تتمتع  التي   Duratorq الديزل  محركات  وخيارات  واملرنة، 
التوربيني، واملميزات املصممة لتعزيز راحة الركاب، تتمتع فورد تورنيو كاستم 
مبزايا يقل نظيرها. وبتصميمها الفريد ومقدمتها اجلديدة، تضم تورنيو بابني 
منزلقني جانبيني يكشفان عند فتحهما عن مساحة رحبة تضم مقعداً خلفياً 
قابالً للطي، أو اإلزالة نهائياً. وفي واقع األمر، ميكن تخصيص املقاعد في 30 

وضعية مختلفة، وهي ميزة تنفرد بها السيارة عن باقي سيارات فئتها.
املتكيفة  املقاعد  أكبر من خالل تصميمات  السفر بشكل  تعزيز راحة  وقد مت 
اجلديدة التي تتميز بحشوات إسفنجية وتصميم مميز يتيح للركاب احلصول 
الضجيج  تقنية خفض  مثل  إضافية  إلى جانب حتسينات  مناسبة  على جلسة 
التي متت ترقيتها بشكل ملحوظ في املقصورة اخللفية. ويتمتع ركاب املقصورة 
أيضاً بإمكانية التحكم بنظام التكييف املنفصل واملخصص للمقصورة اخللفية.
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الفردان للدراجات النارية
تطــرح عرضــا جديــدا هــو األول مــن نوعــه

بالتعــاون مــع أكادمييــة اخلبــرة
النارية عن إطالقها  للدراجات  الفردان  أعلنت شركة 
عــرضــا تــرويــجــيــا هــو األول مــن نــوعــة مــع أكــادميــيــة 
إحــدى  اقتناء  راغــبــي  الــســيــارات متنح  لقيادة  اخلــبــرة 
الــدراجــات مــن الــفــردان لــلــدراجــات فــرصــة احلصول 
اخلبرة  أكادميية  مع  كاملة مجانا  تديبية  دورة  على 
تؤهلهم للحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية 

بعد اجتياز اختبارات القيادة.
وأكــــد إيــــاد الــصــعــيــدي املــديــر الــعــام بــشــركــة الــفــردان 
“مينح  فقال  العرض  أهمية  على  النارية  للدراجات 
هــذا الــعــرض راغــبــي اقتناء إحـــدى الــدراجــات فرصة 
لــتــعــلــم قـــيـــادة الــــدراجــــات وإرضــــــاء شــغــفــهــم لــقــيــادة 

الدراجات النارية.”
لعشاق  الطريق  للدراجات  الفردان  “متهد  واستطرد 
َركب  إلى  لالنضمام  النارية  والدراجات  السرعة  عالم 
قائدي الدراجات النارية، فالعديد من العمالء يرغبون 
فــي دخـــول هـــذا الــعــالــم الــفــريــد ولــكــن ال تــتــوفــر لهم 
الفرصة ونحن اآلن منهد لهم الطريق خلوض غمار 

جتربة مغامرة فريدة”
تدريبية  دورات  اخلبرة  أكادميية  “وستوفر  وأضاف 
لــلــعــمــالء اجلــــدد الــراغــبــني فــي شــــراء احـــد الـــطـــرازات 

املختارة من الفردان للدراجات.
 Ducati Scrambler Sixty2

Scrambler من  طــراز  دوكــاتــي من   وسعت شركة 
والــتــي   ،  Scrambler Sixty2 نــســخــة  طـــرح  خـــالل 
سعة  األســطــوانــات  ثنائي  محرك  ســواعــد  على  تعتمد 
٤00 سنتيمتر مكعب وقوة ٤1 حصان  . ويدور بعزم 
دوران أقصى يبلغ 3٤ نيوتن متر. و كل هذا يزن فقط 

حوالي 167 كغ.
ثقافة  مــن  مستوحى   Ducati Scrambler Sixty2
الــشــبــاب فـــي الــتــزلــج عــلــى األمــــــواج وركـــــوب األمــــواج 
 ،  Sixty2 يــعــتــبــر الــســبــب  لـــهـــذا  الـــبـــوب.  ومــوســيــقــى 
وتعد   ، اإلطــــالق  عــلــى    Scrambler دوكــاتــي  أشــهــر 
تتميز  حيث   ، اجلــديــد  الــبــوب”  “رمـــز   Scrambler

الدراجة بتصميم قوي للغاية .
ومييز دوكاتي Scrambler ، شكالً جديًدا في خزانه 
إلى  باإلضافة  املدمج  الوقود  خــزان  غطاء  مع  الصلب 
التعرف  ميكن  جعله  املخصص  والشعار  الــرســومــات 

عليهه على الفور
 821 Ducati Monster

املتوسطة،  الفئة  إلــى   821  Ducati Monster تنتمي 
واملستمدة  اجلــديــدة  التجهيزات  ببعض  مــزودة  تأتي 
من املوديل الفاخر 1200، والذي مت إطالقه مع بداية 
املــثــال تــعــديــل نطاق  عـــام 2017، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل 
باإلضافة  العادم،  ومجموعة  الوقود  وخــزان  املؤخرة 

إلى الكشافات املصممة حديثا.
النارية  لــلــدراجــة  التقنية  التجهيزات  بــاقــة  وتشتمل 
للتخصيص،  قابلة  ملونة   TFT شاشة  على  اجلديدة 
املعلومات  مــن  العديد  الــدراجــة  لقائد  تــعــرض  والــتــي 
الهامة، مثل السرعة والتعشيقة املختارة ومستوى ملء 

خزان الوقود. و كل هذا يزن فقط حوالي 179 كغ.
وتعتمد دراجة دوكاتي اجلديدة على سواعد محرك 
كــيــلــووات/109   80 قـــوة  يــولــد  مكعب  سنتيمتر   821
حصان، ويدور بعزم دوران أقصى يبلغ 86 نيوتن متر 

عند عدد لفات 7750 لفة/دقيقة.
 GS BMW G310

أحــــادي  مــحــرك  عــلــى   GS  BMW G310 وتــعــتــمــد 
األسطوانات سعة 313 سي سي، ، ويتم تبريده باملاء.

توفر GS BMW G310 قوة عزم رائعة حيث يصل 
أقصى عزم لها إلى 28 نيوتن فى دقيقة ومزودة 

التصميم  ويراعي  بقوة 3٤ حصان،  مبحرك 
توفير الشعور بالقوة من أجل قيادة أفضل 

أوالطرق  اليومية  القيادة  لظروف  سواء 
الوعرة .

للدراجة  الديناميكي   ويتميزالتصميم 
الرياضي  بشكلها   GS  BMW G310
املـــغـــامـــرة  يـــعـــزز روح  الــــــذى  املـــمـــيـــز 

واإلنطالق.
 GS BMW G310 وفي مقدمة دراجة

هناك مصباح رئيسي واحد ، وحصلت 
هذه الدراجة على خزان وقود مصبوب، 

وإطارات قياس 17 انش، وأقراص مكابح 
مع ABS، وتصميم مشاكس، و كل هذا يزن 

فقط حوالي 169.5 كغ، مع مقعد يرتفع أقل من 
32.3 انش عن األرض.

 Duke 790 KTM
أحدثت  املــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  نشوئها  منذ 

شركة “كي تي ام” النمسوية، ثورة في عالم الدراجات 
ـــى مـــا كــانــت وال تــــزال حتــتــويــه من  الــنــاريــة نـــظـــراً إل

مميزات جعلت منها جنمة في األسواق العاملية.
األسطوانات  ثنائي   Duke  790  KTM احملــرك  يعمل 
على توفير 105 حصانًا و 87 نيوتن متر  عند سرعة 
8000 دورة في الدقيقة ، مما يوفر قوة سحب ثابتة 
مـــن نــطــاق الــســرعــة املــنــخــفــضــة واملــتــوســطــة لضمان 
استجابة قوية للمحرك . و كل هذا يزن فقط حوالي 

169 كغ.
Duke 390 KTM

أّدت Duke 390 KTM دوراً بارزاً في عالم الدراجات 
الــنــاريــة، كــونــهــا جتــمــع دراجــــات مــن املــتــعــة مــع أعلى 
دراجــــات األمــــان. تعد دراجـــة كــي تــي ام ديـــوك 390 
دراجة منوذجية، إذ تتمتع بتصميم جميل إضافة الى 

سهولة في االستخدام اليومي على الطرقات العامة.
عالية جتعل  تقنية  الــدراجــة مبــواصــفــات  هــذه  تتميز 
تبلغ  الناس.  منها دراجــة مناسبة لشريحة كبيرة من 
سعة محركها 373 سي سي مع قوة ٤٤ حصاناً. تتألف 
عــلــبــة الـــتـــروس مــن 6 ســـرعـــات، كــمــا تــصــل سرعتها 
القصوى الى 139 كيلومتراً في الساعة، وهذا يعطيها 
قوة تسارع وأداء مميزين ضمن فئتها. و كل هذا يزن 

فقط حوالي 1٤9 كغ.
وحتـــــدث الــصــعــيــدي عـــن الــتــجــربــة اجلــــديــــدة فــقــال 
“سيحظى عمالئنا بفرصة مميزة للتعلم على دراجة 
BMW والتي مت تسليمها ملدرسة اخلبرة وهو ما يؤكد 

اهتمامنا بتعليم عمالئنا على أكثر الدراجات متيزا.”
وفي اخلتام أكد اياد الصعيدي على ثقته في استقطاب 
دراجني جدد وقال “متنح الفردان للدراجات فرصة 
رائعة لراغبي اقتناء الدراجات النارية وعشاق قيادتها 

بتوفير هذه الفرصة لتعليم القيادة.
الشركة  النارية ، هي  الفردان للدراجات  وتعد شركة 
األكــثــر  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  املتخصصة فــي  الـــرائـــدة 
متيًزا ورفاهية في دولة قطر )دوكاتي ، كيه تي أم 
، تريومف ، بي إم دبليو موتورراد ، بياجيو ، فيسبا ، 

موتو غوتزي ، إبريليا(.

لتعليــم الراغبيــن فــي اقتنــاء موديــالت مختـــارة ...

العرض فرصة رائعة
لعشاق املغامرة
لدخول عالم الدراجات النارية 
وعيش جتربة فريدة
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فــي حفــل جوائــز املقــود الذهبــي ...

رولــز-رويــس كالينــان
تفوز بجائزة أفضل سيارة فارهة رباعية الدفع 2019

فئة  عن  جديدة  مرموقة  جائزة  على  كالينان  رولز-رويس  حــازت 
“أفضل سيارة فارهة رباعية الدفع” للسنة في جوائز املقود الذهبي 
Golden Steering Awards 2019. أُقيم احلفل في 29 مارس في 
مخّيم العّنة على شاطئ سيلني في قطر. وقد احتفلت هذه اجلوائز 
التي تنّظمها مجلة عرب موتورز Arab Motors بالتعاون مع مجلة 
إكستورك Xtork، بسيارة كالينان التي غّيرت مفهوم التنقل الفخم 
على الطرقات الوعرة وجعله سلساً على كّل التضاريس. تُعتبر جوائز 
قطاع  فــي  األهــم  الفعاليات  مــن  فئة،   16 تضّم  التي  الذهبي  املــقــود 
السيارات، ويشرف عليها جلنة حكم من اخلبراء في قطاع السيارات 
الصارمة  املعايير  إلــى عــدد مــن  باالستناد  اجلــوائــز  يــحــددون  الــذيــن 
انطالقاً من التصميم ومروراً باجلودة واإلبداع والقدرة على التحّكم 
واألمــان  الــوعــرة  الطرقات  على  قيادتها  وإمــكــانــات  السيارة  بقيادة 
واملتانة.  وفي هذه املناسبة، صّرح طارق معتز، مدير عالمة رولز-

رويس موتور كارز في الدوحة قائالً: “يسّرنا أن نستلم هذه اجلائزة 
جــدارة.  عــن  كالينان  رولز-رويس  ســيــارة  استحقتها  التي  املرموقة 
انتقلت بها كالينان  فالفخامة لم تعد تقتصر على طرقات املدن بل 
العالم  العمالء جتــارب تسمح لهم باسكشاف  لتمنح  أبعد  إلى حــدود 
برفاهية مطلقة على نطاق أوسع. إّنها بالفعل سيارة كّل التضاريس 
بل أول سيارة فارهة رباعية الدفع في العالم.” وأضاف معتز قائالً: 
التنقل  مبعايير  ترتقي  تُــضــاهــى  ال  ســيــارة  كالينان  “رولز-رويس 
أحد.” ذلك، وتعتبر  إليها  لم يسبقها  إلى مستويات جديدة  بفخامة 
فتح  عند  التكنولوجية.  الناحية  مــن  تقدماً  األكــثــر  السيارة  كالينان 
الباب، تنخفض كالينان ٤0 مليمتراً بشكل آلي لترحب بشكل الفت 
إلى  تعود  أن  للمقصورة قبل  الصعود  بالركاب مسهلّة عليهم عملية 
ارتفاعها املعياري . ولضمان أعلى مستويات الراحة خالل الرحالت، 
مّت جتهيز املقاعد بنظام تهوئة مما يسمح للركاب بالتأقلم متاماً مع 
احلرارة اخلارجية، كما وتتمّيز السيارة أيضاً بنظام التوجيه الرباعي 
الصناعية.  األقـــمـــار  يعمل مبــســاعــدة  تـــروس  وصـــنـــدوق  لــلــعــجــالت، 
اخلصائص  مــن  إضافية  مجموعة  كالينان  تضّم  ذلــك،  إلــى  إضــافــة 
الفريدة املصممة لتناسب أساليب احلياة  املختلفة مثل مقاعد التأمل 

.Recreation Module ووحدة الترفيه Viewing Suite

حـــصـــد اثــــنــــان مــــن طــــــــرازات مــجــمــوعــة 
نخبة  تنافست عليها  BMW عدة جوائز 
من طرازات الدفع الرباعي ملجموعة من 
كبرة شركات صناعة السيارات في العالم 

في حفل حصري استضافته الدوحة.
طــــــرازي BMW X5 و مـــن  كـــل  ـــــال  ون

وإعجاب  تقدير   MINI Countryman
أعـــضـــاء جلــنــة الــتــحــكــيــم جلـــائـــزة املــقــود 
توزيع  حفل  أقيم  والــتــذ   ،2019 الذهبي 
اجلـــوائـــة اخلــاصــة بــهــا فــي مــخــيــم العنة 

بتاريخ 29 مارس، 2019.
 MINI Countryman طـــــراز  وتـــــوج 
بــــجــــائــــزة أفــــضــــل ســـــيـــــارة ضـــمـــن فــئــة 
فيما  الصغيرة،  الرباعي  الــدفــع  ســيــارات 
أفضل  جــائــزة   BMW X5 طـــراز  حصد 
استخدام  ثــالث، أفضل  سيارة في فئات 
متعددة  رياضية  سيارة  في  للتكنولوجيا 
االســتــخــدامــات، وأفــضــل ســيــارة رياضية 
وأفضل  االستخدامات،  متعددة  فاخرة 

سيارة فاخرة متعددة االستخدامات.
الذهبية في دورتها  املقود  ومتثل جوائز 
الفردان  لشركة  تتيح  منصة  االفتتاحية 
لـــلـــســـيـــارات، الــوكــيــل احلـــصـــري واملـــــوزع 
قـــطـــر،  فـــــي   BMW ـــعـــالمـــة  ل املـــعـــتـــمـــد 

اســتــعــراض اإلمــكــانــات الــفــريــدة واملــزايــا 
الــرائــعــة الــتــي تتمتع بــهــا طــــرازات الــدفــع 

.BMW الرباعي التابعة ملجموعة
وتــفــتــخــر شـــركـــة الـــــفـــــردان لــلــســيــارات 
مبــشــاركــتــهــا فـــي أول حــــدث مـــن نــوعــه 
متعددة  الرياضية  للسيارات  مخصص 
الرباعي  الدفع  وســيــارات  االستخدامات 
تــســتــضــيــفــه قـــطـــر. وأكـــــد هــــذه احلـــدث 
و  BMW X5 طــــــــرازي  مـــكـــانـــة  عـــلـــى 

في  الــــرائــــدة   MINI Countryman
والراحة  األداء  ناحية  السيارات من  عالم 
وشهدت  التقنيات.  أفضل  واعتمادهما 
تنظمها  التي  الذهبي 2019  املقود  جوائز 
مجلة آراب موتورز مجموعة واسعة من 
األنشطة واجلوائز. قيمت جلنة التحكيم 
على  اعتماًدا  للجوائز  املرشحة  املركبات 
قائمة شاملة من الشروط التي تضمنت 
الــطــرق  عــلــى  الـــقـــيـــادة  وأداء  الــتــصــمــيــم 
املمهدة وفي الطرقات الوعرة، باإلضافة 
إلى مزايا األمان واالعتمادية واألثر على 
للحضور فرصة  احلدث  أتاح  كما  البيئة. 
االطالع عن كثب على الطرازات املرشحة 
لــلــجــوائــز واالســتــمــتــاع مبــتــابــعــة عــروض 

القيادة االستعراضية.

في حفل توزيع جوائز املقود الذهبي ...

BMW X5
أفضل سيارة رياضية

MINI Countryman
أفضل سيارة دفع 

رباعي صغيرة
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عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه تدشن تويوتا RAV4 األنيقة
اجلديــدة كليـــا فـــي الشــــرق األوســــط ...

تويوتا   وإخ��وان��ه  الغنى  عبد  اهلل  عبد  أزاح��ت شركة 
ال��ع��ام 2019 م��ن م��رك��ب��ة تويوتا  ال��س��ت��ار ع��ن ط���راز 
األوس��ط،  الشرق  في منطقة  كلياً  اجلديدة   4 راف 
إذ يستعد اجليل اخلامس من هذه املركبة الرياضية 
نقلة  إح���داث  إل��ى  املدمجة  االس��ت��خ��دام��ات  متعددة 
التي كانت قد  الفئة  نوعية، م��رة أخ��رى، في ه��ذه 
ص��اغ��ت م��ام��ح��ه��ا ف���ي ال��س��اب��ق م���ن خ���ال ت��ق��دمي 

مستويات معززة من األداء والقدرات والسامة. 
وب��ش��ك��ل ج���وه���ري، ت��ع��ي��د م��رك��ب��ة ت��وي��وت��ا راف 4 
الفئة، وذلك من خال  تعريف هذه  اجلديدة كلياً 
واالستخدامات  الرياضي  األداء  م��ن  امل��زي��د  تقدمي 
امل��ت��ع��ددة، ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ع��زز فيه م��ن رشاقة 
التحكم، وراحة القيادة اليومية، واملزيد من الكفاءة 
الوقود. ومت تصميم املركبة اجلديدة  في استهاك 
لانطاق في مغامرات متنوعة على مختلف  كلياً 
الطرقات لتقدم أداًء موثوقاً سواء كانت داخل املدن 
التي توحي  الرغم من إطالتها  أم خارجها. وعلى 
الرباعي  ال��دف��ع  لنظام  املميزة  وال��ق��درات  بقوتها، 
اجل��دي��د، ف��إن امل��رك��ب��ة اجل��دي��دة تتسم ب��امل��زي��د من 
جديدة  ملسات  مع  القيادة،  في  واالنسيابية  الهدوء 

ترتقي مبستوى الراحة في املقصورة الداخلية. 
ويُ��َع��د ط��راز ال��� “ه��اي��ب��ِرد” الكهربائي إح��دى أب��رز 
إلى مركبة راف 4 اجلديدة  الرئيسيتني  اإلضافتني 

كلياً، حيث يجمع بني مصدرين للطاقة يتمثان في 
كهربائيني.  وموتورين  البنزين  على  يعمل  محرك 
في  استثنائية  ب��ك��ف��اءة  ال��رائ��د  ال��ط��راز  ه��ذا  ويتمتع 
ت��ب��ل��غ 22.2 ك��ل��م/ل��ت��ر، ك��م��ا يتيح  ال���وق���ود  اس��ت��ه��اك 
للعماء فرصة املساهمة في مستقبل أكثر استدامة، 
في الوقت الذي ينعمون فيه باملزيد من الرضا من 
الفضل  ويرجع  تفاعلية.  أكثر  قيادة  جتربة  خ��ال 
ف���ي ذل���ك إل���ى م���ا ت��زخ��ر ب���ه امل��رك��ب��ة م���ن تقنيات 
فضاً  املقصورة،  داخ��ل  استثنائي  وه��دوء  متقدمة 
عن ساسة التسارع، خاصة عند االنطاق من وضع 

التوقف التام. 
وتتمثل اإلضافة الثانية في طراز “أدفنشر”، والذي 
مت تطويره كنموذج رمزي لتلبية احتياجات العماء 
من  تشويقاً  أكثر  قيادة  يبحثون عن جتربة  الذين 
املغامرة،  وطابع  احلماس  من  املزيد  إضافة  خال 
أمامي ومصد  بشبك  الطراز  ه��ذا  تزويد  حيث مت 
أك��ث��ر ج���رأة، ومصابيح ض��ب��اب مم��ي��زة، ورف���ارف 
أقواس عجات أكبر حجماً، ونظام تعليق بإعدادات 
بوصة   19 قياس  رياضية، وعجات حصرية  أكثر 
األس��ود  اللون  من  فواصل  مع  أض��اع  اخلمس  ذات 

غير الامع.
وتعليقاً على إطاق املركبة اجلديدة كلياً، قال السيد 
تويوتا  مركبة  مهندسي  كبير  سايكي،  يوشيكازو 

4 متتلك  راف  ت��وي��وت��ا  م��رك��ب��ة  ت���زال  »م���ا   :4 راف 
إطاقها،  على  ع��ام��اً   25 وب��ع��د  حتى  ق��وي��اً  ح��ض��وراً 
ح��ي��ث جن��ح��ت ب��اك��ت��س��اب م��ع��ج��ب��ني م��خ��ل��ص��ني في 
إلى  ذل��ك  ف��ي  الفضل  وي��ع��زى  العالم،  أن��ح��اء  جميع 
باستمرار،  مركباتها  تطوير  على  الشركة  ح��رص 
املراحل  وف��ي  للعماء.  املتغيرة  االحتياجات  لتلبي 
استندنا  كلياً،  اجلديدة  املركبة  تصميم  من  األول��ى 
إلى مفهوم تطوير الفكرة األساسية بالشكل األمثل، 
والتي تعتمد على السمتني األبرز ملركبة تويوتا راف 
الطرقات‘  ملختلف  املناسب  القيادة  ’أداء  وهما   ،4
و’امل���ق���ص���ورة ال��داخ��ل��ي��ة ال��رح��ب��ة وامل��ائِ��م��ة جلميع 
الظروف‘، األمر الذي دفعنا إلى تبني مفهوم جديد 
للمغامرة واجلودة احلرفية. كما قمنا بتعزيز أداء 
هذه املركبة لتناسب مختلف أنواع الطرقات. وعلى 
للمركبات  التقليدي  التعليق  نظام  أن  م��ن  ال��رغ��م 
الرياضية متعددة االستخدامات يجعل الرحلة غير 
مريحة وذات استجابة ضعيفة السيما عند القيادة 
على الطرقات الوعرة، إال أن مركبة تويوتا راف 4 
ذات��ه بني مستويات  الوقت  في  كلياً جتمع  اجلديدة 
ال���راح���ة ال��ت��ي حت��اك��ي م��رك��ب��ات ال���س���ي���دان، ومتعة 

القيادة«.
من جانبه، قال السيد يوغو مياموتو املمثل الرئيسي 
الشرق  تويوتا في منطقة  التمثيلي لشركة  للمكتب 

للغاية  إفريقيا: »نحن متحمسون  األوسط وشمال 
إلط���اق م��رك��ب��ة ت��وي��وت��ا راف 4 اجل��دي��دة ك��ل��ي��اً في 
فئة  ف��ي  ج��دي��دة  معايير  سترسي  وال��ت��ي  املنطقة، 
املركبات الرياضية املدمجة متعددة االستخدامات، 
مدى  على  تطورت  مميزة  مركبة  لعمائنا  لنقدم 
خ��م��س��ة أج���ي���ال، ومن��ن��ح��ه��م جت��رب��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال 

تضاهى«.
مركبة  ب��أن  يقني  على  »ونحن  مياموتو:  وأض��اف 
وب��ف��ض��ل تصميمها  ك��ل��ي��اً،  اجل��دي��دة   4 ت��وي��وت��ا راف 
وديناميكية  االستثنائية  الراحة  ومستويات  األنيق 
املركبات  إعجاب عشاق  تقدمها، ستنال  التي  األداء 
ف����ي امل��ن��ط��ق��ة الس���ي���م���ا مم����ن ت��س��ت��م��ر ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
أن  ون��ود  متسارعة.  بوتيرة  بالتطور  واحتياجاتهم 
دعمهم  على  ال��ك��رام  لعمائنا  امتناننا  ع��ن  ن��ع��رب 
أفضل  لتطوير  لنا  إلهام  مصدر  ولكونهم  املتواصل 
مركبات على اإلطاق، وبشكل يتجاوز توقعاتهم«. 
 2019 لعام   4 راف  تويوتا  مركبة  شخصية  وتبرز 
ال���ف���ري���دة وح���ض���وره���ا األك����ث����ر ج������رأة م����ن خ���ال 
اخل��ارج��ي��ة  اخل��ط��وط  أن  ح��ي��ث  امل��م��ي��ز،  تصميمها 
املَُضلَّعة  وتفاصيل املقصورة املستوحاة من األشكال 
املنتظمة، تعطي للمركبة انطباعاً بالقوة. كما ابتكر 
ري��اض��ي��اً ع��ص��ري��اً  ت��وي��وت��ا م��ظ��ه��راً  مصممو ش��رك��ة 
احلرفية،  واجل���ودة  امل��غ��ام��رة  مفهوم  م��ع  يتماشى 

املركبة.  األم��ام��ي م��ن  الشبك واجل���زء  ف��ي  ال سيما 
بتقنية  األمامية  املصابيح  ومن جهة أخرى، تعمل 
تتوفر  والتي   ،LED للضوء  الباعث  الثنائي  الصمام 
اإلض��اءة  ومصابيح  التلقائية،  التسوية  وظيفة  م��ع 
أكثر  إض��اءة  مصدر  توفير  على  الفريدة،  النهارية 
متّيزاً بينما تساهم أيضاً في تعزيز املظهر اجلريء 
للمركبة. ومع تصميم املركبة الفريد، تؤكد أقواس 
العجات املرتفعة على قدرات املركبة على مختلف 
وضع  مت  فقد  الرؤية،  مجال  ولتحسني  الطرقات. 
األب���واب،  على  منخفض  موقع  ف��ي  اجلانبية  امل��راي��ا 
ف��ض��اً ع��ن خ��ف��ض خ��ط ال��ن��واف��ذ اجل��ان��ب��ي��ة وزج���اج 
اجل����زء األخ��ي��ر م��ن امل��رك��ب��ة ال����ذي أُع��ي��د تصميمه 
ديناميكية  حت��ق��ي��ق  ف���ي  ول��ل��م��س��اه��م��ة  وت��وس��ي��ع��ه. 
مجموعة  تصميم  مت  فقد  اس��ت��ق��راراً،  أكثر  هوائية 
امل��ص��اب��ي��ح اخل��ل��ف��ي��ة وم��ق��اب��ض األب�����واب اخل��ارج��ي��ة 
العملي.   واألداء  املميز  الشكل  ب��ني  جتمع  بطريقة 
من  امل��م��ي��زة   4 راف  ت��وي��وت��ا  مركبة  ه��وي��ة  وتكتمل 
خال مقصورتها الداخلية الرحبة واملريحة، والتي 
املتقنة في  واللمسات  االستثنائية  اجلودة  تُعبِّر عن 
الذي  األنيق  الداخلي  التصميم  مع  أنحائها،  جميع 
ومتتاز  التفاصيل.  ب��أدق  الفائقة  العناية  على  يؤكد 
حيزاً  يشغل  أفقي  بتصميم  املركبة  ع���دادات  لوحة 
أصغر وأقل ارتفاعاً من التصميم السابق مما يعزز 

املستخدمة  الصلبة  امل��واد  وتُعبِّر  األمامية.  ال��رؤي��ة 
العدادات،  لوحة  والسفلية من  العلوية  األج��زاء  في 
في  واملتانة،  القوة  عن  األب���واب  مقابض  وبطانات 
ح��ني مت إض��اف��ة ح��ش��وات ناعمة إل��ى امل��ن��اط��ق التي 
تضفي  بينما  متكرر،  بشكل  الركاب  معها  يتعامل 
اللمسات التطريزية املتصلة ما بني زخارف األبواب 
والرحابة.  باالستمرارية  ش��ع��وراً  ال��ع��دادات  ولوحة 
ويتسم الكونسول الوسطي األكثر اتساعاً باملزيد من 
مساحة  زي��ادة  مع  السابق،  بالطراز  مقارنة  التنوع 
التخزين. وعاوة على ذلك، توفر املقاعد األمامية 
مع  للركاب  ال��دع��م  م��ن  امل��زي��د  للمركبة  واخللفية 
املقصورة  لتقدم  وساداتها  على  حتسينات  إدخ��ال 

اجلديدة مستويات ال تضاهى من الراحة.
وب��ت��ص��م��ي��م ع��ص��ري أك��ث��ر ت��ش��وي��ق��اً م��ع امل��زي��د من 
املاءمة والراحة، تأتي املقصورة الداخلية اجلديدة 
واألك���ث���ر ج����رأة م�����زودة ب��ط��ي��ف واس����ع م���ن امل��زاي��ا 
امل��ت��ط��ورة، مب��ا ف��ي ذل��ك ن��ظ��ام اخ��ت��ي��ار التضاريس 
الذكية،  للهواتف  MTS، وشاحن السلكي  املتعددة 
ونظام تكييف أوتوماتيكي يشمل منطقتني ميكن 
ك��ٍل منهما على ح��دة مع  ح���رارة  ب��درج��ة  التحكم 
تعمل  وال��ت��ي   ،S-FLOW ال��ذك��ي  التحكم  خاصية 
ال��رك��اب  يشغلها  ال��ت��ي  للمقاعد  ال��ه��واء  توجيه  على 
ف��ق��ط، مم��ا يحقق امل��زي��د م��ن ال��راح��ة م��ن جهة، 

اخ��رى.  ال��وق��ود من جهة  استهاك  في  واالقتصاد 
كما تضم املقصورة الداخلية كاً من شاشة عرض 
داخ��ل  ب��وص��ات   7 قياس  املعلومات  متعددة  ملونة 
مجموعة أجهزة القياس، وشاشة الوسائط املتعددة 
ونظام صوتي  داخلية،  وإض��اءة  بوصات،   7 قياس 
للتعديل  قابل  سائق  ومقعد  ص��وت،  مكبرات   6 ب� 
بأوضاع مختلفة، ومقاعد أمامية مهواة، ومقاعد 
خ��ل��ف��ي��ة ق��اب��ل��ة ل��ل��ط��ي ي��ن��ف��ص��ل ف��ي��ه م��س��ن��د الظهر 
إلطالتها  . واس��ت��ك��م��االً  40:60 بنسبة  قسمني  إل��ى 
كلياً  تويوتا راف 4 اجلديدة  تأتي مركبة  اجلريئة، 
الدفع ألسلوب قيادة  أنظمة  مزودة بخيارين من 
أك��ث��ر تشويقاً، وه��م��ا م��ح��رك رب��اع��ي األس��ط��وان��ات 
الوقود،  حلقن   4S-D بتقنية  م��زود  لتر   2.5 سعة 
يبلغ  دوران  وع��زم  أحصنة   204 ق��وة  يولد  وال���ذي 
243 نيوتن-متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 
امل��ب��اش��ر،  ال��ت��ب��دي��ل  س��رع��ات بخاصية   8 ذو  ج��دي��د 
أما  واستجابة.  ساسة  أكثر  تسارعاً  يحقق  وال��ذي 
بني  يجمع  كهربائي  “هايبِرد”  نظام  فهو  اآلخ��ر، 
مصدرين للطاقة، ويتألف من محرك بنزين يولد 
قوة 176 حصاناً، وموتورين كهربائيني يولدان قوة 
حصاناً،   218 تبلغ  إجمالية  ق��وة  م��ع  حصاناً،   118
على  نيوتن-متر  و121   221 يبلغ  دوران  وع���زم 
املتغير  بناقل احلركة  النظام  التوالي. ويقترن هذا 

وال��ذي  امل��ب��اش��ر،  التبديل  بخاصية   CVT املستمر 
كم/  22.2 تبلغ  ال��وق��ود  استهاك  ف��ي  ك��ف��اءة  يحقق 

يقدم فيه مستويات جديدة  ال��ذي  الوقت  لتر، في 
م��ن م��ت��ع��ة ال���ق���ي���ادة.  ه���ذا ومي��ك��ن ق��ي��ادة مركبة 
كلياً  اجل��دي��دة  الكهربائية  “ه��اي��ب��ِرد”  ال�����   4 راف 
كامٍل  بشكٍل  الكهربائية  الطاقة  باالعتماد على  إما 
وبدون أي استهاك للوقود أو إصدار أية انبعاثات 
كربونية، أو من خال استخدام الطاقة املتولدة من 
الكهربائيني،  واملوتورين  البنزين  محرك  من  كٍل 
وذلك وفقاً لسرعة املركبة وأسلوب القيادة. ويتم 
شحن بطاريات ال� “هايبِرد” الكهربائية باستمراٍر 
وبشكل تلقائي سواًء من خال محرك البنزين أو 
املركبة.  سرعة  وخفض  املكابح  على  الضغط  عند 
طاقة  مصدر  اس��ت��خ��دام  إل��ى  حاجة  ف��ا  وبالتالي، 
خ��ارج��ي أو ك��اب��ل إلع����ادة ش��ح��ن��ه��ا. وع��ل��ى ال��رغ��م 
الكهربائية  “هايبِرد”  ال�   4 راف  مركبة  متيز  من 
مبجموعة من التقنيات املتقدمة، إال أنها ال حتتاج 
قيادتها  تختلف طريقة  ال  كما  خ��اص،  وق��ود  إل��ى 
والعناية بها عن أي مركبة تقليدية أخرى.  ويأتي 
إطاق طراز راف 4 ال� “هايبِرد” الكهربائي اجلديد 
املتواصل  ت��وي��وت��ا  ش��رك��ة  ال��ت��زام  م��ع  بالتماشي  كلياً 
تقنيات  وتطوير  ابتكار  في  الرائد  بدورها  بالقيام 
من شأنها احلفاظ على البيئة وتخفيف األثر البيئي 

ال��ن��اج��م ع��ن اس��ت��خ��دام امل��رك��ب��ات. ولتحقيق ذل��ك، 
قامت الشركة وعلى مدى العقدين املاضيني بتزويد 
كأحد  الكهرباء  على  تعتمد  دفع  بأنظمة  مركباتها 
ال�  العديد من مركبات  إذ أطلقت  الطاقة،  مصادر 
لتتجاوز   ،1997 العام  منذ  الكهربائية  “هايبرد” 
املبيعات التراكمية ملركبات تويوتا الصديقة للبيئة ال� 
12 مليون مركبة، ما ميثل انخفاضاً النبعاثات ثاني 
مليون طن مقارنًة   94 بأكثر من  الكربون  أكسيد 
بتلك التي كان من احملتمل أن تنتج عن استخدام 
يكن من  لم  ال��ذي  األم��ر  التقليدية، وهو  املركبات 
تتلقاه  ال���ذي  ال��ك��ب��ي��ر  ال��دع��م  ل���وال  امل��م��ك��ن حتقيقه 
جميع  في  احل��ال  هو  وكما  عمائها.   من  الشركة 
طرازات تويوتا، تبقى السامة ضمن أهم األولويات 
في مركبة تويوتا راف 4 اجلديدة كلياً، إذ تتكامل 
م��ن��ظ��وم��ة ال��س��ام��ة امل��م��ي��زة ف��ي ه���ذه امل��رك��ب��ة مع 
سينس”  سيفتي  “تويوتا  املتقدمة  السامة  تقنيات 
Toyota Safety Sense، والتي تشمل نظام األمان 
قبل التصادم PCS، ونظام تثبيت السرعة الراداري 
DRCC، ونظام احلفاظ على املسار LDA، ونظام 
AHB. وعاوة على ذلك،  التلقائي  اإلضاءة العالي 
السامة  املركبة مزودة مبجموعة من مزايا  تأتي 
الشاملة التي تؤمن أقصى درجات احلماية للركاب، 
تقييد  بنظام  تعمل  هوائية  وس���ادات   7 غ��رار  على 

بثبات  التحكم  ون��ظ��ام   ،SRS التكميلي  احل��رك��ة 
املركبة VSC، ونظام منع االنزالق TRC، ونظام 
امل��ك��اب��ح امل��ان��ع ل��ان��غ��اق ABS، ون��ظ��ام ت��وزي��ع قوة 
 ،BA EBD، ونظام مساعد الكبح  الكبح إلكترونياً 
ومكابح التوقف اإللكترونية EPB، ونظام مراقبة 
االنعطاف  مساعد  ونظام   ،BSM العمياء  النقطة 
ACA، ونظام تنبيه حركة املرور اخللفية  النشط 
املرتفعات  م��ن  ال��ن��زول  مساعدة  ون��ظ��ام   ،RCTA
املرتفعات  على  االنطاق  مساعدة  ونظام   ،DAC

HAC، وغيرها الكثير من املزايا األخرى.
أل��وان مميزة  بتسعة   4 تويوتا راف  وتتوفر مركبة 
تتيح للعماء فرصة التعبير عن تفردهم وطابعهم 
ال��ش��خ��ص��ي، مب���ا ف���ي ذل����ك أرب���ع���ة أل�����وان ج��دي��دة، 
واألس��ود  الداكن،  واألزرق  السماوي،  األزرق  وهي 
“أت��ي��ت��ي��ود م��ي��ك��ا”، وال��ل��ون ال��ك��اك��ي “أورب����ن” ال��ذي 
ستتوفر  ذل��ك،  إلى  وباإلضافة  حديثاً.  تطويره  مت 
امل��ق��ص��ورة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ث��اث��ة خ��ي��ارات م��ن األل����وان، 
وه���ي ال���رم���ادي ال���ف���احت، وال��ب��ي��ج، واألس�����ود. وم��ن 
اجل��دي��دة  املركبة  ت��زوي��د  املُ��ض��لَّ��ع، مت  الشكل  وح��ي 
كلياً بعجات من السبائك املعدنية قياس 17 بوصة 
و18 بوصة، والتي مت تطويرها بشكل مميز يضفي 
ش��ع��وراً ب��ال��دق��ة احل��رف��ي��ة، وي��ح��م��ل ن��ف��س السمات 

التصميمية املُضلَّعة للمركبة. 

مورجــان: جنحــت تويوتا RAV4 باكتســاب شريحــة جديــدة
من عشاق عالم السيارات حتى بعد 25 عاما على اطالقها
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تتوفر  بالكامل،  تطويرها  شهدت  أن  بعد 
اليوم سيارة َمكان في قطر، وهي واحدة 
م��ن ال��س��ي��ارات األك��ث��ر ش��ه��رة ال��ت��ي حتمل 
اسم بورشه. وقد ُكشف النقاب عن اجليل 
خاصة  فّعالية  ف��ي  الضيوف  أم��ام  األخ��ي��ر 
ن��ظ��م��ه��ا م��رك��ز ب���ورش���ه اال����دوح����ة، ش��رك��ة 
في  الكائن  املعرض  في  للسيارات   ال��بُ��راق 
مسلطاً  ق��ط��ر،  اللؤلؤة-  س��ن��ت��رال،  م��دي��ن��ا 
ال��ض��وء ع��ل��ى م��ؤه��ات األداء ال��ف��ائ��ق ال��ذي 
السيارة  باعتباره  الطراز  ه��ذا  مركز  يؤكد 
ويُ��ذك��ر  فئتها.  ف��ي  وق��ال��ب��اً  قلباً  ال��ري��اض��ي��ة 
امل��دم��ج��ة متعددة  ال��ري��اض��ي��ة  ال��س��ي��ارة  أن 
االستعماالت من بورشه شهدت الكثير من 
التحسينات فيما يتعلق بديناميكية القيادة 
والراحة، ويتوفر منها إصداران مبحركني 
مختلفني جاهَزين لإلطاق، َمكان وَمكان 

إس ذات األداء األقوى.
الطراز  وص��ول  على  تعليقه  وف��ي معرض 
ال��دروي��ش،  اجل��دي��د، ص��ّرح سلمان جاسم 
التنفيذي  الرئيس  و  االدارة  مجلس  رئيس 
قائاً: “لطاملا  ال��س��وق  ب��ورش��ه  م��رك��ز  ف��ي 
ك��ان��ت م��ك��ان واح�����دة م���ن ال��ف��ئ��ات األك��ث��ر 
جناحاً لدينا في السوق، ومع إطاق اجليل 
اجل��دي��د ال����ذي ي��ض��م م���زي���داً م��ن ال��س��م��ات 
والراحة  الفائق  األداء  مثل  لبورشه  املميزة 
ال��ك��ب��ي��رة، ف��أن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة ب���أن قصة 
ال��ن��ج��اح ه���ذه س��ت��ت��واص��ل ألع�����وام وأع�����وام. 
ال��س��ي��ارة  وأن����ا أرى أن س��ي��ارة م��ك��ان ه��ي 
األكثر تألقاً في السوق ضمن فئة السيارات 
االستعماالت،  متعددة  املدمجة  الرياضية 
وهي التي تذكرك في كل خطوة تخطوها 
ب��أن��ه��ا س���ي���ارة ري��اض��ي��ة ب��ام��ت��ي��از. وت��وف��ر 
إثارة  بني  مثالياً  توازناً  اجلديدة  املجموعة 
دواعي  ملن  وإن��ه  الوظائف،  وأداء  العواطف 
سروري البالغ أن أرحب بقدوم أولى هذه 

الطرازات إلى سوقنا”.
ي��ب��دأ ال��ط��راز األس��اس��ي م��ن س��ي��ارة َم��ك��ان 

مب��ح��رك رب��اع��ي األس��ط��وان��ات سعة 2 لتر 
التوربيني، ويولِّد استطاعة  معزز بالشحن 
تبلغ 252 حصاناً بعزم يصل إلى 370 نيوتن 
م��ت��ر. ي��ت��س��ارع ه���ذا احمل����رك م���ن وضعية 
السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة 
ثواني )في حال طلبها مع  في غضون 6.5 
مجموعة سبورت كرونو االختيارية( وتبلغ 
سرعته القصوى 227 كيلومتراً في الساعة. 
 V6 أما سيارة َمكان إس فمجهزة مبحرك
جديد ظهر ألول مرة في األجيال اجلديدة 
من سيارتي باناميرا وكايان. يولِّد احملرك 
بتقنيات متطورة ومبتكرة  املزود  اجلديد 
)بزيادة قدرها  استطاعة تبلغ 354 حصاناً 
يبلغ  السابق( وعزم  الطراز  14 حصاناً عن 
اإلمكانات  ه��ذه  وتتجلى  متر.  نيوتن   480
الكبيرة في تسارع احملرك من السكون إلى 
سرعة 100 كيلومتر في الساعة خال 5.1 
مجموعة  على  احل��ص��ول  عند  فقط  ثانية 
سرعته  وتبلغ  االختيارية،  كرونو  سبورت 

القصوى 254 كيلومتر في الساعة.
َمكان  ل��س��ي��ارة  ال��ق��ي��ادة  ديناميكية  وت��ظ��ل 
القاعدي  الرئيسية. فالهيكل  من مميزاتها 
ل ي��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة م��ت��ع��ة ال��ق��ي��ادة  املُ���ع���دَّ
اإلطارات  بفضل  الراحة  ومستوى  والثبات 
واملكابح  حديثاً،  املطورة  األحجام  مختلفة 
نة ونظام بورشه الذكي رباعي الدفع  احمُلسَّ
املزايا  ه��ذه  ك��ل  وت��ع��زز  بالسحب.  للتحكم 
الطابع الرياضي لسيارة َمكان أكثر من ذي 
إدخ��ال  القياسية  التجهيزات  شهدت  قبل. 
م��زي��د م���ن ال��ت��ح��س��ي��ن��ات ل���زي���ادة ج��اذب��ي��ة 
ال���ط���راز اجل���دي���د. ومي��ك��ن ل��ع��ش��اق ب��ورش��ه 
كالسقف  رائ���ع���ة،  مب���زاي���ا  االس��ت��م��ت��اع  اآلن 
ونظام  التعتيم  ذات��ي��ة  وامل��راي��ا  ال��ب��ان��ورام��ي 
امل��س��اع��دة ع��ل��ى رك���ن ال��س��ي��ارة امل��وج��ود في 
األم�����ام واخل���ل���ف ال����ذي ي��س��اع��د ع��ل��ى رك��ن 
السيارة بواسطة الكاميرا اخللفية، كل ذلك 

دون أي تكاليف إضافية.

ت���ب���رز ل��غ��ة ال��ت��ص��م��ي��م األك���ث���ر ت����ط����وراً في 
َم��ك��ان اجل���دي���د، ما  أن��ح��اء ط���راز  مختلف 
مي��ن��ح��ه م��ظ��ه��راً أك��ث��ر مت���ي���زاً وث���ق���ة. فقد 
لتعديات  َم��ك��ان  س��ي��ارة  مقدمة  خضعت 
مكثفة لتصبح أكثر اتساعاً. وتأتي املصابيح 
املُعاد تصميمها مزودة  الرئيسية  األمامية 
حني  ف��ي  ق��ي��اس��ي،  كتجهيز   LED بتقنية 
بشريط من  أي��ض��اً  اجل��دي��د  ال��ط��راز  يتفرد 
م��ص��اب��ي��ح اإلض�����اءة ث��اث��ي��ة األب���ع���اد بتقنية 
أم���ا سائقو  ال��س��ي��ارة.  LED ع��ل��ى م��ؤخ��رة 
أكبر  ب��إم��ك��ان��ي��ة  فيتمتعون  ال��س��ي��ارة  ه���ذه 
سياراتهم  على  الشخصية  ملساتهم  إلضفاء 
من خال اختيار أحد األلوان األربعة لهيكل 
السيارة اخلارجي والتي تشمل لون أخضر 
مامبا ميتاليك وفضي دولومايت ميتاليك 
ولون أزرق ميامي وكرايون. تقدم سيارة 
فائقة  قياسية  جتهيزات  اجل��دي��دة  َم��ك��ان 
اجل���ودة ف��ي امل��ق��ص��ورة ال��داخ��ل��ي��ة، فأسطح 
املقاعد مكسوة بجلد ألكنتارا، كما أن عجلة 
القيادة وذراع نقل السرعة ومساند األذرع 
جميعها مكسو باجللد، وميكن أيضاً كسوة 
بشكل  باجللد  الداخلية  األج��زاء  من  املزيد 
السمات  أن  كما  اخ��ت��ي��اري.  كتجهيز  كامل 
املميِّزة لسيارات بورشه الرياضية واضحة 
ال تخطئها العني، فعجلة القيادة الرياضية 
االخ��ت��ي��اري��ة ج��ي ت��ي حت��اك��ي ط���راز بورشه 
األوض���اع  تغيير  أزرار  أن  ح��ني  ف��ي   ،911
ذلك  في  مبا   - القيادة  عجلة  في  املدمجة 
ت��ت��وف��ر ضمن   - ال��ري��اض��ي��ة  زر االس��ت��ج��اب��ة 
م��ج��م��وع��ة س���ب���ورت ك���رون���و االخ��ت��ي��اري��ة، 
وك���ان���ت ب���داي���ة اس��ت��خ��دام��ه��ا ب���األس���اس في 
السيارة الرياضية فائقة األداء بورشه 918 
الوظائف  م��ن  مجموعة  وتتوفر  س��ب��اي��در. 
املطورة في نظام بورشه إلدارة االتصاالت 
بوصة   10.9 ق��ي��اس  مل��س  ش��اش��ة  بينها  م��ن 
ف��ي  ب���وص���ة   7.2 ق���ي���اس  ك���ان���ت  أن  )ب���ع���د 

الطرازات السابقة( كتجهيز قياسي.

مركــز بورشــه الــدوحة
يرحب بسيارة مكان اجلديدة بالســــوق القطري

تصميـم جديد ومزيـد مـن التجهيـزات فـي السيـارة الرياضيـة متعــددة االستعمـــاالت

سلمان جاسم الدرويش:
قصة جناح )مكان( ستتواصل ألعوام

وأعوام و ستكون األكثر تألقا في السوق
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الفــردان برميييــر الوكيــل احلصــري فــي قطــر ...

ثالثة ألقاب لسيارات )جاكوار الند روڤر(
ضمن جوائز سيارة العام في الشرق األوسط

حــصــدت«جــاكــوار النــد روڤـــر« على ثالثة 
ألقاب في الدورة السادسة من جوائز سيارة 

.)MECOTY( العام في الشرق األوسط
بحضور ممثلني عن وسائل اإلعالم وأسماء 
الــســيــارات مــن مختلف  فــي عالم  مرموقة 
أنــحــاء املــنــطــقــة، احــتــفــلــت جـــاكـــوار بفوزها 
بجائزة أفضل “سيارة دفع رباعي مدمجة 
وبعد   ،E-PACE ســيــارتــهــا  عــن  فــاخــرة” 
 XF“ ذلــــك أيـــضـــاً بــنــجــاح ســـيـــارة جـــاكـــوار
على  بحصولها  التمتمثل  بريك”،  سبورت 
جــائــزة أفــضــل “ســـيـــارة ســيــدان متوسطة 
روڤر  “رينج  سيارة  فازت  فيما  احلجم”، 
سبورت SVR” بجائزة أفضل “سيارة دفع 
عالي”،  أداء  ذات  احلجم  متوسطة  رباعي 
ســيــارات  كأفضل  املتفوقة  مكانتها  لتثبت 

الدفع الرباعي أداًء في الشرق األوسط.
تتألف جلنة حتكيم جوائز سيارة العام في 
الــشــرق األوســـط مــن 19 صحفي ســيــارات 
من مختلف أنحاء الشرق األوسط، وتكّرم 
اجلـــوائـــز أكــثــر الــســيــارات االســتــثــنــائــيــة في 

املنطقة.
وقـــــال بـــــروس روبـــرتـــســـون، املـــديـــر الــعــام 
في “جــاكــوار النــد روڤــر” الشرق األوســط 
وشــمــال أفــريــقــيــا: “نــحــن ســعــيــدون بتألق 
مــجــمــوعــة ســـيـــارات ‘جـــاكـــوار النـــد روڤـــر‘ 
وجه  في  خصوصاً  آخــر،  لعام  االستثنائية 
وأضــاف  نشهدها”،  التي  الشديدة  املنافسة 
أن “جوائز سيارة العام في الشرق األوسط 
مـــن أكــثــر األلـــقـــاب املــرغــوبــة فـــي املنطقة 
السيارات،  مجال  في  االمتياز  عن  للتعبير 
ونحن فخورون بــأن ‘جــاكــوار النــد روڤــر‘ 
الشرق األوسط فازت بجوائز عن عالمتيها 
مكافأة  أقــرانــنــا  مــن  الــتــكــرمي  التجاريتني. 

قيادة  جتــارب  لتقدمي  املستمر  سعينا  على 
لعمالئنا  فئتها  فــي  واألفــضــل  لها،  مثيل  ال 

املميزين”.
أفضل سيارة   - بريك  XF سبورت  جاكوار 

سيدان متوسطة احلجم في العام
طـــراز »XF ســبــورت بــريــك” جـــزء من 
ـــارات الـــســـيـــدان XF الــفــائــزة  عــائــلــة ســـي
سيارات  انطلقت  جــاكــوار.  من  باجلوائز 
اآلن  حـــتـــى  وحــــــــازت   2007 عـــــام   XF
عــلــى حــوالــي 200 جــائــزة عــاملــيــة. جتمع 
األداء  فــي  التميز  بريك  ســبــورت  ســيــارة 
والــتــصــمــيــم والــتــكــنــولــوجــيــا، فــضــالً عن 

املزيد من املساحة والديناميكية.
عــبــر اســتــخــدامــهــا ديــنــامــيــكــيــات الــقــيــادة 
املــــســــتــــقــــاة مـــــن الـــــســـــيـــــارات الــــريــــاضــــيــــة، 
وصــنــدوقــهــا اخلــلــفــي الــعــمــلــي بــســعــة 565 
ليتراً، واملستوى املتطور من امليزات اخلاصة 
 XF بــالــراحــة والـــســـالمـــة، حتــتــوي ســـيـــارة
سبورت بريك على أفضل ما تقدمه جاكوار 

في نواحي التصميم والتكنولوجيا.
دفــع  ســيــارة  أفــضــل   –  E-PACE جـــاكـــوار 

رباعي مدمجة فاخرة
تعتبر ســيــارة جـــــاكـــــوارE-PACE  ســيــارة 
ريــاضــيــة مــتــعــددة االســتــخــدامــات مدمجة 
بخمسة مقاعد، وجتمع بني تصميم وأداء 
دفع  سيارة  في  الرياضية  جاكوار  سيارات 
رباعي ذات مقصورة رحبة وتتمتع بالعديد 

من املزايا العملية.
تتسم هذه السيارة مبزايا التصميم والقيادة 
الــديــنــامــيــكــيــة الـــتـــي تـــعـــرف بــهــا ســـيـــارات 
على  عملياً  طــابــعــاً  تضفي  والــتــي  جـــاكـــوار، 
املتطورة  التكنولوجيا  جــانــب  إلــى  هويتها، 

التي تبقي السائق على اتصال دائم.

سيارة  مــن  اخلــارجــي  تصميمها  تستوحي 
F-TYPE، وتتميز بشبكة جاكوار األمامية 
واألبعاد التي متنحها مظهراً أنيقاً، وكذلك 
قــصــر مــســافــة األجــــزاء املــعــّلــقــة مــن األمـــام 
واخللف، واجلوانب القوية التي متنح سيارة 
E-PACE مظهراً جريئاً، عدا عن حركتها 
سهولة  تتيح  الــتــي  الــرشــيــقــة  الديناميكية 
اللمسات  وتتجلى  فــــوري.  بشكل  التحكم 
الرياضية  الــتــي متــيــز ســيــارات “جـــاكـــوار” 
وتصميم  السقف  خط  انسيابية  خــالل  من 

النوافذ اجلانبية املميزة.
SVR – أفضل سيارة  رينج روڤر سبورت 
دفع رباعي متوسطة احلجم ذات أداٍء عالي

 ”SVR ــتــمــتــع »ريــــنــــج روڤـــــــر ســــبــــورت  ت
أسطوانات   8 بنزين من  اجلديدة مبحرك 
 575 قـــوة  ليبلغ  تــطــويــره  مت  ليتر   5 بسعة 
مــتــر.  نــيــوتــن   700 دوران  وعــــزم  حــصــانــاً 
خفض  جانب  إلى  التحديث،  هذا  ويساهم 
فـــي حتقيق  كـــغ،   26 بـــواقـــع  الــســيــارة  وزن 
الساعة خالل  في  كم   100  –  0 تسارع من 
كم   283 تبلغ  قصوى  سرعة  مع  ثانية   ٤.5

في الساعة.
ويتطلب التعامل مع هذا املستوى من القوة 
تصميم قــاعــدة مــن نـــوع خــــاص؛ لــهــذا مت 
قــدرات  لتعزيز  الــالزمــة  التعديالت  إجـــراء 
ثبات  وحتقيق  بالسيارة،  والتحكم  القيادة 
أكــبــر عــنــد الــتــســارع أو اســتــخــدام املــكــابــح، 
املنعطفات.  عــنــد  التحكم  قـــدرة  وحتــســني 
على  أكبر  سيطرًة  التحسينات  هذه  وتتيح 
الــقــيــادة األكثر  الــســيــارة فــي أوضـــاع  هيكل 
ــاً. كــمــا مت حتــســني جتـــربـــة الــقــيــادة  ــب تــطــل
تعديل  خـــالل  مــن  الــســيــارة  لناحية صـــوت 

جودة صوت العادم.
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اجليــده للسيـــارات الوكيـــل احلصــــري ...

RST شيفروليه تاهو
تفــوز بجائــزة أفضــل أداء لسيــارة رباعيــة الدفــع 

حــصــلــت ســيــارة شــيــفــرولــيــه تــاهــو RST عــلــى جــائــزة 
لعام  احلجم  كاملة  الــدفــع  رباعية  لسيارة  أداء  أفضل 
األوســــط«  الــشــرق  مـــوتـــورز  “آراب  مــجــلــة  مــن   2019
بــذلــك إجنــــاًزا آخر  املــاضــي فــي قــطــر، لتضيف  الشهر 
تاهو  شيفروليه  سيارة  وتتميز  إجنازاتها.   قائمة  إلى 
بــقــوة ٤20 حصان  لــتــر   6.2 ســعــة   V8 مبــحــرك RST
متصل بــنــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي مــن 10 ســرعــات، 
إلى جانب نظام تعليق رياضي، ومكابح برميبو عالية 
الشارع.  أداء  يعكس  السيارة مبظهر  تتمتع  كما  األداء.  
تاهو  تأتي  اخلارجي،  التصميم  حتسينات  والستكمال 
RST بعجالت حصرية قياس 22 بوصة.  وفي معرض 
تعليقه على التتويج باجلائزة، قال سامر السالم، مدير 
»نتشرف  للسيارات:   اجليده  شركة  في  املبيعات  عام 
أداًء  أن حتصل واحــدة من أفضل سيارات شيفروليه 
من  لنا  ممنوحة  وأنــهــا  سّيما  ال  اجلــائــزة،  هــذه  على 
مجلة مرموقة وهي »آراب موتورز الشرق األوسط«. 
يعكس  الــذي  مبظهرها   RST تاهو  شيفروليه  تتميز 
أداءها املتميز وقوتها في الشارع، فهي األقوى أداء في 
 RST التاهو  أثبتت  لقد  اآلن.  حتى  التاهو  سياراة  فئة 
 ،2018 ديسمبر  فــي  طرحها  منذ  قطر  فــي  شعبيتها 
لقائمتنا  للغاية بإضافة هذه اجلائزة  ونحن فخورون 
الطويلة مــن اإلجنـــازات فــي الــســوق الــقــطــري”.  تقدم 
شيفروليه  الــتــزام  عــلــى  حقيقية  شــهــادة   RST تــاهــو 
بإنتاج شاحنات رباعية الدفع متطورة األداء. فتصميمها 
االستثنائي مع أدائها املبهر وحضورها الطاغي وقدرتها 
العالية، كل هذا يجعلها خياًرا مفضاًل في فئة سيارات 

الدفع الرباعي كبيرة احلجم.  

شركة يونيفرسال موتورز الوكيل احلصري ..

لوتس GT410 ولوتس Eleven 3 430 اجلديدتني 
اسـرع طـرازات فـي فئاتهـم

الوكيل احلصري  اعلنت شركة يونيفرسال موتورز  ان  منذ 
 GT٤10 لعالمة لوتس في السوق القطري  الكشف عن لوتس
ولوتس Eleven 3 ٤30 اجلديدتني اسرع طرازات في فئاتهم 
وردود االفعال من قبل عشاق عالمة لوتس تخطت املتوقع ، 
تواجد مثل هاتني  التام عن  الرضا  الشركة  ابدى عمالء  حيث 
الطرازين في السوق القطري ، حيث تعتمد عالمة  لوتس على 
أجـــزاء مــن اجلسم  فــي  فايبر  والــكــربــون  الفايبر غــالس،  هيكل مصنوع مــن 
اخلارجي، وهو ما ساعد على الوصول إلى وزن جاف - بدون سوائل التشغيل - يبلغ نحو 
1265. ويتميز املوديل اخلاص GT٤10 من األيقونة Evora مبقصورة داخلية فاخرة 

تزخر بفرش ألكانترا، او اجللد  على لوحة القيادة واألبواب.
العالمة وواحــدة من 20 نسخة كما كشفت الشركة  ٤30 األســرع في تاريخ   3Eleven
والتي من  ٤30  بقوة ٤30 حصان،   3Eleven أخــرى من سيارتها النقاب عن نسخة 

املفترض أن تصبح أسرع موديالت الشركة بفضل التحسينات اإليروديناميكية.
فــي  الــــطــــراز  هـــــذا  اطــــــالق  مت   “ فـــقـــال   ٤30  3Eleven عــــن  ــمــانــي  مــســل وحتــــــدث 
ــــوم نــكــشــف عــــن احــــداهــــا فــــي الــــســــوق الــقــطــريــة  ــــي 20 نــســخــة مــــحــــدودة فـــقـــط وال
 إلرضـــــــــــاء شــــغــــف عـــــمـــــالءنـــــا الـــــــكـــــــرام بـــتـــمـــلـــك الــــنــــســــخ احملـــــــــــــدودة مــــــن لــــوتــــس«
على هيكل من  الياف  تعتمد   ٤30  3Eleven اجلديدة  السيارة  أن  وأوضــح مسلماني 
السيارة  إلــى خفض وزن  أدي  ، وهــو ما  االنقالب  ، مع قفص احلماية من  الكاربون 

اجلاف إلى 920 كجم.
ويزأر بداخل السيارة الرياضية محرك  سداسي األسطوانات V6 سعة 5ر3 لتر بقوة 
٤30 حصان سوبرشارجر/ ٤٤0 نيوتن متر لعزم الدوران األقصى. وبفضل هذه القوة 

الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3 ثوان.
الــشــرســة، واجلــنــاح اخللفي،  الرياضية  املــالمــح  املكشوفة مــن خــالل  الــســيــارة  ومتــتــاز 
السيد/ سامر مسلماني  اكد  االنسيابية. هذا وقد  األرضية  الكبير مع  األمامي  واملشتت 
على ان الطرازين اجلديدين يتمتعان بضمان 3 سنوات عداد مفتوح وسرفيس 3 سنوات 

أو 30000 الف كليو ايهما اقرب .
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ملحـق ا�شبوعـي ي�شـدر عـن

الإ�شدارات اخلا�شة�رشكة اخلليج للن�رش والطباعة

الــعــائــلــيــة ذات 7    CX9 مــــازدا تــوجــت 
كأفضل  الذهبي  املقود  بجائزة  مقاعد 
املتوسط   اوفــر للحجم  ســيــارة كــروس 
وسط   2019 لعام  القطري  السوق  في 
تــنــافــس غــيــر مــســبــوق بـــني الــعــالمــات 

املتواجدة في السوق القطري .
ـــة الــتــحــكــيــم  هــــــذا وقــــــد قـــيـــمـــت جلـــن
املــركــبــات املــرشــحــة لــلــجــوائــز اعــتــمــاًدا 
التي  الــشــروط  مــن  شاملة  قائمة  على 
على  الــقــيــادة  وأداء  التصميم  تضمنت 
الطرق املمهدة وفي الطرقات الوعرة، 
باإلضافة إلى مزايا األمان واالعتمادية 

واألثر على البيئة.
كـــمـــا أتــــــاح احلــــــدث لــلــحــضــور فــرصــة 
ــــطــــرازات  االطـــــــالع عــــن كـــثـــب عـــلـــى ال
مبتابعة  واالستمتاع  للجوائز  املرشحة 

عروض القيادة االستعراضية.
هذا ويتم تنظيم تلك اجلوائز من قبل 
السيارات في  الرائدة في مجال  املجلة 
مــنــطــقــة الـــشـــرق االوســـــط وذلــــك بعد 

وتقييمات  صــارمــة  اخــتــبــارات  اجــــراء 
ــكــفــاءة  ـــراحـــة وال دقــيــقــة مـــن حــيــث ال
والسالمة فضال عن استهالك وقود اقل 
، هذا وقد اظهرت مازدا Cx9 متيزها 
والتي  العاملية  الطرازات  بني  وتوقيعها 

شاركت في حفل التتويج .
شــهــدت ســـيـــارة “مــــــازدا ســـي إكــــس 9 
الـــدفـــع الــربــاعــي  كــــروس أوفـــــر” ذات 
مـــزيـــدا مـــن الــتــطــويــر عــبــر تــزويــدهــا 
إدخـــال  وأيــضــا  مــتــقــدمــة،  بتكنولوجيا 
وكـــان  املـــركـــبـــة.  أداء  فـــي  حتــســيــنــات 
مبقدور فريق املهندسني في مازدا أن 
يكتفوا بالسيارة األسرية التي أبدعوا في 
يواصلوا  أن  اختاروا  لكنهم  تصميمها، 
العمل ويدخلوا حتسينات مهمة وذات 
مــعــنــى تــهــدف فــي الــنــهــايــة إلـــى إفـــادة 

السائقني والركاب، على حد سواء.
إدخالها  مت  الــتــي  التحديثات  بــني  مــن 
على سيارة “مازدا سي إكس 9 كروس 
الذي  املطور  التوقيف  أوفــر” هو نظام 

أكثر  بصورة  السيارة  ركــوب  لك  يتيح 
أمـــانـــا، مـــع الــشــعــور بــأقــصــى قـــدر من 
النعومة أثناء السير وأيضا أثناء التوقف 
عــن طــريــق تــوفــيــر فـــرش أكــثــر سمكا 

ألرضية السيارة.
الوطنية  السيارات  وقد طرحت شركة 
الوكيل احلصري لسيارات مــازدا في   ،
دولة قطر، مؤخرا سيارة “مازدا سي 
يبدو اجلزء  التي  بــالس”  إكس-9 هــاي 
الداخلي منها أنيقا ومطورا، وقد متت 
من  مصنوعة  بأسطح  املقاعد  تغطية 
جلد “الــنــابــا”، مــع وجــود عجلة قيادة 
مــغــطــاة أيـــضـــا بـــنـــوع مـــن اجلـــلـــد ذات 
املنظر اآلخاذ، وكذا نظام إضاءة داخلي 

تكميلي موجود حول ناقل احلركة.
وعــــالوة عــلــى ذلـــك فـــإن دمـــج تطبيق 
“آبل كار بالي” و”أندرويد أوتو” يتيح 
لــك الـــوصـــول إلـــى اخلـــرائـــط املــوجــودة 
التشغيل  الذكري، وقوائم  على هاتفك 
وجهات االتصال، والتطبيقات املتوافقة 

مع املساعد الشخصي الذي يتم التحكم 
فيه من خالل صوتك، ويتيح لك قراءة 
احلاجة  دون  الــواردة  النصية  الرسائل 
ألن ترفع يديك من على عجلة القيادة.
وكل شيء حتتاجه تقوم به عن طريق 
الــنــقــر أو إعــطــاء األمـــر بــالــصــوت. ومــا 
بالهاتف  االتصال  أن جتــرب  إال  عليك 
بــقــيــادة  الـــنـــقـــال وأن مــشــغــول متـــامـــا 

السيارة.
وســــيــــارة “مـــــــازدا ســـي إكــــــس-9 هــاي 
الكريستال  بـــ«شــاشــة  مــــزودة  بـــالس” 
الــرقــيــق”  الــتــرانــزســتــور  ذات  الــســائــل 
جــديــدة مــقــاس 7 إنـــش، ومــقــاعــد لكل 
من السائق والراكب مصممة بفتحات 
لــلــتــهــويــة، ومــــرايــــا جـــديـــدة لـــألبـــواب، 
ــاء الــلــيــل،  ــن ومــــرآة لــلــرؤيــة اخلــلــفــيــة أث
وأيــضــا شــاشــة عـــرض جــديــدة بــزاويــة 
ـــراحـــة  ال ســـبـــل  إضــــافــــة  360 درجـــــــة، 
املستهلك  توقعات  تأخذ  التي  واملالئمة 

إلى مستوى جديد.

إكس-9  ســي  “مـــــازدا  ســيــارة  وزودت 
هـــاي بــــالس” أيــضــا بــخــصــائــص أمـــان 
عــالــيــة اجلــــــودة، مــثــل نـــظـــام مــراقــبــة 
السرعة العالية “فول سبيد مازدا رادار 
كونترول” ونظام دعم الفرامل الذكي 
“ســــمــــارت ســيــتــي بـــريـــك ســــابــــورت” 
)أمامي وخلفي(، وأيضا نظام الفرامل 
األوتوماتيكي في حالة الطواريء، جنبا 
املشاة”  “اكتشاف  تقنية  مع  جنب  إلــى 
ــطــلــق عــلــيــه “بــيــديــســتــســريــان  أو مـــا يُ

ديتيكشن”، إلخ.
وكل تلك اخلصائص تضاف إلى نظام 
التي تصل قوته  املمتازة  الصوت  سماع 
 LEDإلى 12 مكبر، ومصابيح الضباب
، ونظام حتديد املوقع العاملي »جي بي 

إس”.
إكس-9”  ســي  “مــــازدا  ســيــارة  وتعتبر 
الوطنية  الشركة  صالة  فــي  املعروضة 
األمــثــل  املــزيــج  هــي  للسيارات-مازدا، 
ــتــطــويــر الـــــراقـــــي وخـــاصـــيـــة الـــدفـــع  ــل ل

الرباعي لسيارة أسرية.
كــمــا تــعــد »مـــــــازدا ســـي إكــــــس-9 هــاي 
بـــالس« هــي أول ســيــارة مــــازدا تـُــزود 
لترا   2.5 لترية  ذو سعة  تربو  مبحرك 
بتقنية “سكاي  واملصمم  بالوقود  يُــدار 
على  املركبة  يساعد  مــا  أكتيف-جي”، 
إعطاء أداء راقي وناعم، مبا يتوافق مع 
على  وعــالوة  العاملية.  املستويات  أعلى 
للسائق  يتيح  التربو  فــإن احملــرك  ذلــك 
الشعور بتجربة قيادة مثيرة، لم يشعر 
الرباعي  الدفع  بها من قبل في سيارة 

ذات املقاعد السبعة.
وتــوفــر ســيــارة »مـــــازدا ســي إكس-9« 
لسبعة  تتسع  املقاعد  ثالثة صفوف من 
ركاب ولكنها توفر كذلك قيادة ممتعة 
كما  الكبير،  حجمها  مــن  الــرغــم  على 
أن مــحــركــهــا اقــتــصــادي وأنـــيـــق، وفــي 
الـــذي ظــهــر قــبــل عامني  الــثــانــي  جيلها 
تـــوفـــر “مـــــــازدا ســـي إكــــس 9”  املــزيــد 
السالمة  على  احلــفــاظ  مواصفات  مــن 

اختبــارات صارمـــة وتقييمـــات دقيقـــة للراحـــة ونظـــم السالمــة ...

السيارات الوطنية
تفـوز بجائـزة املقـود الذهبـي بطـراز

مازدا CX9 كأفضل سيارة كروس اوفـر
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واألمان .
الرباعي  الــدفــع  ســيــارة  أداء  فــي  طفرة 

األسرية
مــوديــالت ســيــارة »مـــازدا ســي إكس-9 
لــتــرا مصمم  » مــجــهــزة مبــحــرك 2.5 
بتقنية »سكاي أكتيف«، والذي يعطي 
السيارة طفرة غير مسبوقة في األداء، 
فضال عما مينحه من مستويات رضاء 

عالية إزاء القيادة.
واحملـــــرك الــتــربــو الــــذي يــعــمــل بنظام 
شحن مباشر يوفر مزيدا من الطاقة، 
زيــــادة  لــلــســيــارة  يــتــيــح  دوران  وعــــزم 
احملافظة  مــع  مجهود،  دون  سرعتها 
ـــوقـــود.  عــلــى االقـــتـــصـــاد املـــمـــتـــاز فـــي ال
سي  »مـــازدا  لسيارة  السلس  والــركــوب 
إكس-9 » قد مت تعزيزه أيضا بأحدث 
ما وصلت إليه تقنية »سكاي أكتيف«، 
لم  أداء  توفير  على  السيارة  يساعد  ما 

تعهده من قبل.
وقــــــد مت تـــطـــويـــر احملـــــــرك ســـداســـي 
الـــســـرعـــات خــصــيــصــا لـــســـيـــارة ســيــارة 
“مازدا سي إكس-9”، ويولد قوة تصل 
ــــى 250 حـــصـــانـــا، مـــع أقـــصـــى عــزم  إل
دوران قدره ٤20 نيوتن في املتر، عند 

2200 دورة في الدقيقة.
نظام القيادة ذات الدفع الرباعي الذكي
كل موديالت »مازدا سي إكس9« تعمل 

اآللــي »سكاي  النقل  تقنية  خــالل  مــن 
أكتيف- درايف«. ونظام الدفع الرباعي 
»آي –أكتيف« في سيارة مازدا موحد 
في كل املستويات من »مازدا سي إكس-
9«. ونظام »آي-أكتيف إيه دبليو دي« 
الذكي في سيارة »مــازدا سي  التنبؤي 
إليكترونية  ضوابط  يستخدم  إكس-9« 

لتوزيع عزم الدوران في السيارة.
ويــحــصــل الــنــظــام عــلــى مــعــلــومــات من 
من  يستطيع  والتي  استشعار  جهاز   27
الــقــيــادة، من  بــظــروف  التنبؤ  خــاللــهــا 
ونوايا  والطقس  الطريق،  سطح  بينها 
الـــســـائـــق، وغــيــرهــا الــكــثــيــر، مـــن أجــل 
الــدوران،  توفير أقصى قدر من عزم 
والتحكم في املركبة في الوقت الالزم.

ـــذكـــي  ال دي”  ـــو  ـــي ـــل دب “إيــــــــه  ونـــــظـــــام 
الــتــنــبــؤي مصمم مــن أجـــل نــقــل الــقــوة 
اخللفية،  إلــى  األمــامــيــة  العجالت  مــن 
السائق  والعكس، حتى ال يشعر أيا من 
وميكن  العجالت،  بانزالق  الركاب  أو 
ضبط وتــعــديــل هــذا الــنــظــام أكــثــر من 

200 مرة في الثانية الواحدة.
السالمة-  معايير  مــن  جــديــد  مستوى 

جرب تقنية »آي-أكتيفسينس«
املــطــورة  »آي-أكتيفسينس«  تقنية  إن 
أعلى مستوياتها.  إلى  السائق  ترفع ثقة 
وهــــذه الــنــظــم الــذكــيــة مــصــمــمــة بغية 

مساعدتك على إدراك املخاطر محتملة 
أثــنــاء الــســيــر، وجتــنــب االصــطــدامــات، 
احملتملة  احلــوادث  شدة  لتقليل  وأيضا 

حينما يكون جتنبها مستحيال.
بــأنــظــمــة سالمة  الــســيــارة  زودت  كــمــا 
وأمان إضافية، من بينها: كما حصلت 
السيارة على عدد من ميزات احلفاظ 
فــي هــذا اجلبل  والسالمة  األمـــان  على 
النقطة  نظام مراقبة   : ومنها  اجلديد 
العمياء، ومثبت سرعة متكيف، ونظام 
املسار، ونظام  البقاء في  املساعدة على 
نظام  و  املــســار،  مــغــادرة  عند  التحذير 
املكابح  نظام  العالي،و  بالضوء  التحكم 

األوتوماتيكية في حاالت الطوارئ.
حافظ  كونيكت«-  دي  زاد  »إم  تقنية 

على اتصالك أينما ذهبت
مــــازدا سي   « مـــوديـــالت  كــافــة  ُزودت 
بشاشة  يعمل  بنظام معلوماتي  إك-9« 
ملس مقاس 8 إنش والتي تعمل بدورها 
والــذي  كونيكت«  دي  زاد  »إم  بتقنية 
ميد السائق مبا يحتاجه من معلومات 
عند احلاجة إلى ذلك. وباستخدام كل 
من وظائف الشاشة التي تعمل باللمس 
والسيارة في وضع االنتظار، وأيضا زر 
احلركة،  فــي وضــع  والــســيــارة  التحكم 
تتحكم تقنية »إم زاد دي كونيكت« في 

الهاتف والراديو بصورة أمنة.
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حققت مركبة مرسيدس-بنز GLE إجنازاً جديداً 
الرباعي  الــدفــع  ذات  الرياضية  مركبات  فئة  فــي 
أفضل مركبة   “ من خــالل حصولها على جائزة 
دفع رباعي رياضية “ وذلك ضمن “جوائز املقود 
 X- و  موترز  عــرب  نظمتها  التي   ”2019 الذهبي 

.Tork
وأقـــيـــم حــفــل اجلـــوائـــز اخلــــاص بــســيــارات الــدفــع 
في  العنة  مخيم  في  واملتوسطة  الكبيرة  الرباعي 
العالمات  مختلف  مــن  واســعــة  مبــشــاركــة  سيلني 
 GLE مركبة  وستساهم  قطر.  بدولة  التجارية 
إلى  القيادة  جتربة  نقل  فــي  الرباعي  الــدفــع  ذات 
مــســتــويــات جـــديـــدة كــلــيــاً خــصــوصــاً وأنـــهـــا حتمل 
خــصــائــص مــرســيــدس بــنــز املـــعـــروفـــة بــاالبــتــكــار 

واملوثوقية والكفاءة. 
وقال املهندس إيهاب الفقي املدير التنفيذي لقطاع 
خالد:  بن  ناصر  في مجموعة شركات  السيارات 
ما  فخر   GLE مرسيدس-بنز  مركبة  »تعتبر 

قدمته الشركة العاملية في السنوات األخيرة. 
فــهــي املــركــبــة الــتــي جتــمــع كـــل صــفــات 

اجلمال واألناقة والقوة وتعكس هيبة 
النجمة الثالثية في االرتقاء بصناعة 
الـــســـيـــارات إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا. 
ومتــثــل هـــذه اجلـــائـــزة تــقــديــراً ملا 
املــركــبــة مــن مــواصــفــات  تتمتع بــه 

نهجنا  فــي  سنستمر  بأننا  القيمني  عمالءنا  ونعد 
وادائــنــا لنقدم أفــضــل املــركــبــات والــســيــارات على 

اإلطالق”.
نــظــرة مختلفة  الــعــالــم  إلـــى   GLE ســيــارة  تنظر 
ومميزة. فمكانتها الشامخة وخطوط تصميماتها 
املــخــتــارة بــعــنــايــة مـــع احلـــــزام اجلــانــبــي املــرتــفــع، 
لتناسب  القوية مصممة  رفــارف عجالتها  وشكل 
املبدع  القوي  التصميم  إن وجود  األتباع.  ال  القادة 
اجلريء جعل من سيارة GLE  إضافة قوية إلى 
  GLE سيارة  مزايا  إن  مجموعة مرسيدس-بنز. 
الالفتة لألنظار وتصميم هيكلها الفريد، يضمنان 
د بطبيعتها البديعة. كما أن واجهتها األمامية  التفُرّ
تــخــطــف األنـــظـــار حــقــاً مــع وجــــود مــداخــل الــهــواء 

واملصابيح  الفتحتني  ذات  والشبكة  الــقــويــة، 
الــالفــتــة. ويؤكد   LED األمــامــيــة 

السيارة  قــوة  على  الشكل  املقبب  احملــرك  الغطاء 
وحيوتها.

تتصدر سيارة ٤50 GLE ٤MATIC ذات القدرة 
التي تصل إلى 270 كيلووات )367 حصاناً(، وعزم 
الدوران الذي يبلغ 500 نيوتن متر جميَع األنظمة 
الــوقــود واالنبعاثات  اســتــهــالك  الــثــالثــة. وخلــفــض 
ُزودت احملركات بباقات تقنية اقتصادية، تشمل 
االحتكاكات  خــســارة  مــن  تقلل  الــتــي  اإلمــكــانــيــات 
ن من  ِسّ والدفقات، وتقلل من وزن املكونات وحُتَ
احلركة  ناقل  ويتميز  الطلب.  عند  التحكم  نظام 
الــتــلــقــائــي املـــــزود بــســبــع ســـرعـــات بـــوجـــود منتقي 
لتبديل  ريــاضــيــة  وأذرع  اإللــكــتــرونــي  الــســرعــات 

الــســرعــة والــســمــاح بــالــتــحــكــم الــكــامــل فـــي تغيير 
القيادة  عجلة  عن  يديك  ترفع  أن  دون  التروس 
الطرق  في  تسير  كنت  وإذا  اجللد.  من  املصنوعة 
Off- الــوعــرة  الطرق  باقة هندسة  فــإن  الــوعــرة، 

كل  من  جتعل  االختيارية   Road Engineering
رحلٍة رحلًة فريدة وممتعة. يسمح مفتاح التحكم 
بالضبط   DYNAMIC SELECT Controller
املثالي خلصائص التحكم في السيارة كي تناسب 
 ”Off-road“ الظروف احلالية للطريق. فالوضع
 ”Offroad+“ والوضع  الرملية،  للطرق  مناسب 

مناسب للطرق الوعرة.
وتعتبر جوائز “املقود الذهبي” من اجلوائز القيمة 
التي تقدمها عرب موترز X-Tork الرائدتني في 
مجال السيارات والرياضة واملغامرة، حيث متنح 
ووفــق  متخصصة  جلنة  عبر  اجلــائــزة 

معايير عاملية.

ناصــر بـن خالـــد الوكيـــل احلصــــري ...
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