
قطـــر ..
تستحــــــق األفضــــــــل ..

األثنني 11 رجب 1٤٤0 هـ 18 مــارس 2019 م  العدد )270( ملحق أسبوعي يصدر عن

    

تقول احلكمة: إذا زاد الشــــــيء عــــــن حده انقلب إلى 
ضده ولكــــــن هــــــذا ال ينطبق على صديقنــــــا »هتلر 
إبراهيم عشماوي« وأوالده إذا تعلق األمر بالعالم 
االفتراضي -خاصة قيادة الســــــيارات- وحتديداً في 
مرحلة القيــــــادة على الثلــــــوج، أورث هتلر ألوالده 
وهــــــو علي قيــــــد احلياة إدمــــــان العيش فــــــي العالم 
االفتراضي، وبنظرة سريعة على أسرة هتلر جند 
األب واألم والولــــــد والبنت والشــــــايب اجلد، اجلميع 
متشــــــبثني بهواتفهم املوصولة بالشواحن 2٤ ساعة، 
وبعقولهــــــم داخل عاملهم االفتراضي، وأجســــــادهم 
تتمايــــــل تارة، وتصمــــــت تارة، مع إيقاع موســــــيقى 
األلعــــــاب، التي أصبحت لهــــــا جوائز عامليــــــة وطبًعا 
فاز بها واحد صيني..! يقال: إن عائلة احلاج هتلر 
إبراهيم عشــــــماوي أصابتها لعنة العالم االفتراضي 
قبــــــل أن يخترع العالم االفتراضــــــي، وحتديداً منذ 
أن انفصــــــل والــــــد هتلــــــر عــــــن العــــــادات والتقاليد، 
بتســــــميته ابنه األصغر على اســــــم هتلــــــر الذي كان 
حلــــــم أغلب العرب من أجل اخلالص من جبروت 
االحتالل البريطاني، حتى إنهم صدقوا إشــــــاعة أن 
هتلر أسلم وحّج سراً! وطبعا على رأسهم املواطن 
إبراهيم عشــــــماوي الــــــذي وافق عــــــن طيب خاطر 
أن يحصل على شــــــهادة معاملــــــة األطفال على أن 
يصدق انتحار هتلر وموته كافًرا، بعد هزميته في 
كل بقاع األرض وأهمها مجزرة مدينة »العلمني« 
كان املريض إبراهيم عشــــــماوي املتحدث الرسمي 

لـ عنبر العقالء يتفوه بأقوال مأثورة لـ هلتر: شــــــعباً 
يؤثر العبودية على رؤية بالده مجزأة، هو شــــــعب 
ال يســــــتحق احلرية، وفي نهايــــــة اخلطبة العصماء 
يلــــــّوح بذراعــــــه إلى أعلــــــى فيصرخ املجانــــــني -هاي 
هتلــــــر- ولْم مُتــــــْت الفكرة فبعد أكثر من  ســــــبعني 
عاًما عادت للظهور عند انتخاب األمريكان أوباما 
-ابن احلاج حســــــني- الــــــذي اختار رمــــــز احلمار في 
حملتــــــه االنتخابيــــــة وكلنــــــا نعــــــرف أن احلمار عند 
أغلــــــب العرب رمز للغبــــــاء، إال أن أغلب العرب في 
عهد »ابن احلاج حســــــني« صّدقــــــوا أن احلمار رمز 
لألذكيــــــاء أمثال »ابن احلاج حســــــني«، وتناســــــوا أن 
الرئيس األمريكي الســــــابع أندرو جاكسون صاحب 
شــــــعار »لنتــــــرك الشــــــعب يحكــــــم« هو الــــــذي اتخذ 
من حمــــــار الفقراء أيقونة ورمــــــزاً للدميقراطيني، 
صحيح لــــــم يكن العرب وحدهم من توّســــــموا في 
أوباما الســــــالم، بل شــــــاركهم أعضــــــاء جلنة جائزة 
نوبــــــل الذين منحوا أوباما اجلائزة في أول ســــــاعة 
له في البيت األبيض، أعجبت الفكرة صديق هتلر 
محمد عشــــــماوي فقرر أن يسجل مولوده اجلديد 
باســــــم كلينتون نكاية في حماته حتى ال تســــــتخدم 
حقها الديكتاتوري بتســــــمية مولوده الرابع، ويقال 
عندما كبر كلينتون وحتديداً في أول يوم دراســــــي 
لــــــه في اجلامعة قرر أن يذهب ليصلي الظهر وما 
إن رآه أصدقــــــاؤه اجلــــــدد حتــــــى كّبــــــروا »اهلل أكبر 

اللهم أعز اإلسالم بكلينتون« ...هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

14 16
12

الرايـــة اوتــو تكتشــف اجليــل اخلامــصس من
تويوتا أفالون االنيقة علــى طرقــات الدوحـــة

جاكوار الند روڤر
جنـــاح مميـــز للعــــروض احلصريــــة

دوماسكو تعلن إطالق سيارة
هوندا HR-V اجلديدة كليا 15 CX3  السيارات الوطنية تعلن عن جناح مازدا

كروس اوفر املدمجة 2019 في السوق القطري

الفـردان للسيارات تدشن اجليل السابع
مـن سيـارة BMW الفئة الثالثة اجلديدة كليا
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خيال علمي علمك ..



بـورجــوارد تتقــدم  لألمــام في عــام 2019 ...

آل طــالب موتـــورز حتتفل بعامهــا االول
مــع عالمــة )بورجــوارد( األملانيـــة 
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احتفلت شركة »آل طالب موتورز« ، الوكيل 
احلــصــري لعالمة » بــورجــوارد » األملــانــيــة ، 
بإمتام عامها األول فى دولة قطر في شهر 
السيد علي جنم  مــارس احلالي . حيث قــال 
الدين  مدير املبيعات والتسويق للشركة  إنه 
يسرنا  قبول السوق القطري للعالمة التجارية  
وسنواصل بناء عالمة بورجوارد التجارية في 

عام 2019.
نقدم طــرازيــن مــن ســيــارات الــدفــع الرباعي 
 2.0  BX7  - تــيــربــو  مــحــركــات  مــع   )CUV(
و  مــقــاعــد(   5 و   7 فـــي  )مــتــوفــر   )22٤hp(
بإطالق  قمنا  والحــقــاً    )190hp(  1.8  BX5
BX5 1.٤ توربو  ) 150hp( ، مت قبول جميع 
 ، الــعــمــالء  قبل  مــن  بشكل ملحوظ  الــنــمــاذج 
وخصائص  الفخم  تصميمها  بسبب  وذلـــك 
التكنولوجيا املتقدمة التي توجد في العالمات 

التجارية .
مت الــتــعــرف عــلــى كـــال الـــطـــرازيـــن مـــن قبل 

لتصميمها  أملــانــيــا  فـــي   ”Reddot“ جـــوائـــز 
املــتــمــيــز. نــحــن نــعــتــقــد أن قــصــة بـــورجـــوارد 
العمالء  تــأثــيــر كبير عــلــى  لــهــا  كـــان  الــتــراثــيــة 
والـــتـــعـــرف عــلــى تـــاريـــخ الــعــالمــة الــتــجــاريــة 
يستمر   - والــيــوم   .1919 عــام  منذ  وجناحها 
بورجوارد  ملركبات  بالنسبة  والثقة   ، التراث 
اجلــودة  و  األملــانــيــة.  والتكنولوجيا  األملــانــيــة، 
بــورجــوارد من  ســيــارات  قيادة  يتم  األملانية. 
قــبــل املــواطــنــني ,واملــقــيــمــني وشـــركـــات مثل 
املستشفى التركي ، وشركات تأجير السيارات 
، وأكادميية اخلبرة  لتعليم قيادة السيارات 
والتي تقدم سيارات بورجوارد لعمالئها من 

كبار الشخصيات
تــطــلــق بــــورجــــوارد طــــــرازات جـــديـــدة تشمل 
و    TS  BX7 الرياضي  الطابع  ذات  السيارة 
الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل BXi7 ربــاعــيــة الــدفــع 
في  النماذج  هــذه  معاينة  للجمهور  وميكن 
الطريق  فى  الواقعة  بورجوارد  عرض  صالة 

الدائري الثالث . وفي املستقبل ، سنستمر في 
تقدمي مناذج أحدث لتلبية طلب املستهلكني

اعربت شركة آل طالب موتورز عن  أهمية 
الغيار.  قطع  وتــوافــر  البيع  بعد  مــا  خــدمــات 
تــطــويــر مــركــز خدمة  فــي  الــشــركــة  تستثمر 
الصناعية  املنطقة  في  يقع  بــورجــوارد.حــيــث 
وهي على استعداد خلدمة احتياجات عمالء 
الغيار  قطع  واستبدال   ، للصيانة  بــورجــوارد 
والتصليح. لقد قامت اخلدمة بتوثيق الفنيني 
، وهي  بــورجــوارد  تدريباً جيداً من  املدربني 
مجهزة بأجهزة تشخيص للتأكد من أن كل 

مركبة يتم صيانتها بشكل صيانتها 
ســتــواصــل شــركــة آل طــالــب مـــوتـــورز  دعــم 
سنوات   5 ملــدة  بضمان  واالستمتاع  عمالئها 
ملــدة  5  متر وخدمةالصيانة  100000كيلو   /
فإنها   ، ذلــك  عـــالوة على   .93000 / ســنــوات 
تــقــدم 5 ســنــوات / 60 شــهــًرا )كــحــد أقــصــى( 

أقساط متويل داخلي جلميع الطرازات.
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في  املكافأت  برامج  أكبر  إحــدى  تُطلِق  كــرمي 
والــذي سيصبح متاًحا ألكثر من 33  املنطقة، 
نقاًطا  ويــقــدم  املنطقة.  فــي  مستخدم  مليون 
على جميع املشاوير املدفوعة نقًدا أو باستخدام 
بطاقة االئتمان أو الفواتير في البلد التي يقضي 

فيها املستخدمون مشاويرهم مع كرمي. 
وقال مدثر شيخة، الشريك املؤسس والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة كـــــرمي: »نـــحـــن ممــتــنــون 
لــعــمــالئــنــا ونـــرغـــب فـــي الــتــعــبــيــر عـــن تــقــديــرنــا 
املقابل. نحن  لوالئهم بأن نقّدم لهم شيئًا في 
الــشــركــة األولــــى فــي هـــذا الــقــطــاع الــتــي تطلق 
فريٌد  برنامٌج  إنــه  املنطقة،  في  البرنامج  هــذا 
الوالء جزًءا من  التي يجعل فيها  الطريقِة  في 
في  ببساطٍة  ويتميز  للعمل  التخطيط  أسلوب 

االستخدام وفي القيمة«.
ـــذيـــن  وأضــــــــــاف: »ســـيـــحـــصـــل األشـــــخـــــاص ال
اليومية  مــشــاويــرهــم  فــي  كـــرمي  يستخدمون 
على مشوارين مجانّيني على األقل في الشهر، 
املعتاد  املعدل  يفوق  املكافأة  املستوى من  وهذا 

ألي برنامج مكافآت«.

الفرصَة لصنع  ويسّرنا أيًضا أن نتيح لعمالئها 
النقاط  باستخدام  املنطقة  في  إيجابي  تغييٍر 
التي يكسبونها في مشاويرهم مع كرمي لصنع 
فرٍق في حياٍة أولئك الذين هم بأشد احلاجِة 

إلى املساعدة«.
الفئة الذهبية من كرمي

يحصل عمالء كرمي على عضوية الفئة الذهبية 
ويتمتعون  الشهر  فــي  مــشــواًرا   15 إكــمــال  عند 
ــتــي تــشــمــل زيـــــادة نــقــاط املــكــافــأة  مبــزايــاهــا ال
واألولوية في  بنسبة %50  املشاوير  على جميع 
احلصول على الدعم عبر جميع قنوات االتصال 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــعــــروض املـــمـــيـــزة واخلـــاصـــة 
ــا بــالــفــئــة الــذهــبــيــة مــن عــمــالء كــرمي،  حــصــريً
وذلك بغض النظر عن البلد التي يكونون فيها 
ستظل  ترقيتك،  عند  كـــرمي.   اســتــخــدام  عند 
عضوية الفئة الذهبية نشطة طوال الشهر الذي 
التاليني  الشهرين  إلى  باإلضافة  فيه،  حتققت 
الذهبية،  الفئة  عضوية  على  وللحفاظ  أيًضا. 
يجب على املستخدم الترقية مجدًدا قبل انتهاء 
هو  »املكافآت«  برنامج  إطالق  إن  صالحيتها. 

لــالســتــمــرار في  كــرمي  استراتيجية  مــن  جـــزٌء 
على  الـــرائـــدة  الــتــكــنــولــوجــيــة  منصتها  حتــســني 

مستوى املنطقة.
التبرعات اخليرية

ميــكــن لــلــعــمــالء حتـــويـــل الـــنـــقـــاط إلــــى رصــيــد 
يــظــهــر فـــي مــحــفــظــة الــتــطــبــيــق لــلــدفــع مقابل 
التبرعات  لــتــقــدمي  أو  كـــرمي  مــع  مــشــاويــرهــم 
اجلمعيات  هذه  وتظهر  اخليرية،  للجمعيات 
املــســتــخــدم.  ميــكــن للمستخدم  حــســب مــوقــع 
بــإطــعــام طفل  لــلــتــبــرع  نــقــطــة  حتــويــل 2,500 
لــيــوٍم واحـــد أو مــســاعــدة الجـــئ فــي احلــصــول 
عــلــى غـــــاٍز لــلــطــبــخ، كــمــا ميــكــن لــلــمــســتــخــدم 
طفل  تــعــلــيــم  لــتــمــويــل  نــقــطــة   6,000 حتـــويـــل 
نقطة   15,000 حتـــويـــل  أو  واحـــــد  يـــــوٍم  ملــــدة 
ــتــبــرع بـــإطـــعـــام طـــفـــل ملـــــدة أســــبــــوع كـــامـــل.  ــل  ل
تعقد كرمي أيًضا شراكاٍت مع برامج مكافآت 

أخرى مثل شكًرا، وإير مايلز. 
املزيد  املقبلة  األشهر  خالل  كرمي  ستعقد  كما 
من الشراكات مع املزيد من الشركاء املرموقني 

والعالمات التجارية املعروفة.

يستطيع املستخدمون حتويل نقاطهم إلى رصيد الستخدامه ...

كرمي تطلق إحدى أكبر برامج املكافآت
واألكثرها سخاء في املنطقة 
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فـــــازت املـــركـــبـــة الـــريـــاضـــيـــة مـــتـــعـــددة االســـتـــخـــدامـــات 
“ســانــتــافــي” مــن هــيــونــداي بــواحــدة مــن أكــثــر اجلــوائــز 
 SUV رفــعــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وحــصــلــت مــركــبــة
تصنيف  على  هيونداي  من  احلجم  متوسطة  العريقة 
األكثر  االستخدامات  متعددة  املتوسطة   SUV “سيارة 
ـــقـــدرات االعــتــمــاديــة  اعــتــمــاديــة” فــي نــتــائــج دراســــة “ال
للمركبات 2019” التي أجرتها شركة “جيه دي باور”، 
لرضا مالكيها عن إمكانية االعتماد عليها  وذلك نظراً 
تابعة  للسيارات،  سكايالين  شركة  الطويل.  األمــد  على 
هيونداي  لسيارات  الرسمي  واملـــوزع  اجلــيــدة  ملجموعة 

موتور في قطر.

وبحثت الدراسة التي ُترى في السوق األمريكية منذ 
ثالثني عاماً في املشاكل التي واجهت خالل االثني عشر 
املاضية 80,000 سائق من املالكني األولني لطرز  شهراً 
آراء  الــدراســة  واستطلعت   .2016 للعام  تعود  مركبات 
هؤالء املالكني في القدرات االعتمادية الشاملة ملركباتهم 
التي واجهتها كل 100 مركبة،  املشاكل  من خالل عدد 

لتدّل قّلة عدد املشاكل على ارتفاع مستوى اجلودة.
وتغطي الدراسة 177 مشكلة محّددة، في حني تُصّنف 
“سانتافي”  واحتلت  رئيسة.  فئات  ثماني  إلى  املركبات 
املرتبة األعلى في فئتها. وتأتي هذه النتائج دليالً عملياً 
على  هـــذه،   SUV ملركبة  حقيقيني  مالكني  واقـــع  مــن 

إلى  تنتمي  التي  املركبة  على  العالية  االعتماد  إمكانية 
عائلة هيونداي املتنامية من املركبات الرياضية متعددة 
االســـتـــخـــدامـــات. وبـــهـــذه املــنــاســبــة، قـــال مــايــك ســونــغ، 
رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق األوسط، 
إن الـــقـــدرات االعــتــمــاديــة متــّثــل “ركــيــزة أســاســيــة من 
الفوز  معتبراً  التجارية”،  هيونداي  عالمة  جناح  ركائز 
“نحرص  وأضـــاف:  للشركة”،  “مهماً  اجلــائــزة  بــهــذه 
وتــعــّدد  الــقــوي  واألداء  اجلـــريء  التصميم  تــقــدمي  على 
االستخدامات لعمالئنا، بجانب مجموعة من التقنيات 
املـــتـــطـــورة الــكــفــيــلــة بــاحلــفــاظ عــلــى ســـالمـــة الــســائــقــني 
والركاب وضمان راحتهم وسعادتهم. ونحن حريصون 

للجميع  نتيح كل ذلك في مركبة ميكن  أن  على  أيضاً 
االعتماد عليها عاماً بعد عام”.

للمركبات  االعــتــمــاديــة  “الـــقـــدرات  وأخــَضــعــت دراســــة 
2019”، طراز العام 2016 من اجليل الثالث السابق من 
إجراء  تنبني على  للتقييم، نظراً ألن اجلائزة  سانتافي 
تقييم لالستخدام طويل األمد. وكانت هيونداي أطلقت 

اجليل الرابع اجلديد كلياً خالل 2018.
وأشار سونغ إلى هذه املسألة بالقول إنه يرى أن سانتافي 
احلالية من اجليل الرابع “تذهب إلى أبعد من القدرات 
االعتمادية تلك في رفع مستوى الرضا لدى السائقني”، 
املركبة على  الــعــام 2019 مــن  اشتمال طــرز  إلــى  الفــتــاً 

ومجال  والرفاهية،  والراحة  للسالمة  جديدة  تقنيات 
محّسن للرؤية، ومساحة أوسع للمقصورة والتخزين، 

فضالً عن أسلوب تصميم أكثر جرأة.
وكــذلــك فـــازت املــركــبــة كــونــا، فــي الــعــام 2018، بلقب 
“املركبة الصغيرة األعلى تقييماً” في دراسة “التجربة 
فيها  وقاست  بــاور”،  دي  “جيه  أجرتها  التي  التقنية” 
تربة مالكي املركبات واستخدامهم للتقنيات املرتكزة 
كونا  املركبة  وتــصــّدرت  معها.  وتفاعلهم  السائق  على 
واالتصال،  الترفيه  تقنيات  في  الصغيرة  املركبات  فئة 
واملـــســـاعـــدة فـــي الـــقـــيـــادة، واحلــمــايــة مـــن االصـــطـــدام، 

وانعكاس تطبيقات الهاتف الذكي في املركبة.

هيونداي )سانتافي(
حتصـد لقب املركبـة املتوسطة متعـددة االستخدامـات األكثـر اعتماديـة

منحوا املركبة أعلى مستوى في القدرات االعتمادية طويلة األمد ...



نيسان ألتيما 2019 الجديدة كلياً.
تكنولوجيا تضعك في الصدارة.
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فولفو حتقق مبيعات عاملية 
قياسية جديدة في عام 2018

عاملية  مبيعات  للسيارات  فولفو  حققت 
قياسية جديدة في عام 2018، محطمة 
بــــذلــــك رقـــمـــهـــا الـــقـــيـــاســـي لــلــمــبــيــعــات 
األول  لــلــمــرة  ســيــارة   600،000 الــبــالــغ 
مــنــذ تــأســيــس الــشــركــة فــي عـــام 1927. 
وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة ٤.%12 
إلــى  6٤2،253 ســيــارة فــي عــام 2018، 
الفترة  فــي  ســيــارة  بــــــ571،577  مقارنة 
السنة  الــســابــق، وهـــي  الــعــام  نفسها مــن 
فيها  التي حتطم  التوالي  اخلامسة على 
مبيعاتها  أرقــام  للسيارات  فولفو  شركة 

العاملية. 
يؤكد سجل املبيعات اجلديد لعام 2018 
منتجات  مجموعة  على  الــقــوي  الطلب 
التي تقودها مجموعة  املتجددة،  فولفو 
ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي احلــائــزة على 
اجلــــوائــــز، فـــي املــنــاطــق األســـاســـيـــة من 
أما  املتحدة والصني وأوروبـــا.  الــواليــات 
ببيع  الشركة  قامت  فقد  ديسمبر،  في 
60،157 سيارة، بزيادة 2.8% عن الفترة 

نفسها من العام السابق.

وبــهــذه املــنــاســبــة، قـــال فيصل شــريــف، 
الــعــضــو املــنــتــدب لــشــركــة »دومــاســكــو« 
املــــوزع احلــصــري لــســيــارات فــولــفــو في 
قـــطـــر: »لـــقـــد اســتــمــتــعــت فــولــفــو بسنة 
الدولية  واملبيعات  اجلــوائــز  مــن  أخــرى 
نتائج  تبني  املــســبــوقــة.  غير  واإلقليمية 
أن   2018 ـــعـــام  ل الــقــيــاســيــة  املـــبـــيـــعـــات 
العمالء في جميع أنحاء العالم يواصلون 
مجموعة  ألســلــوب  بحماس  االستجابة 
فولفو وجودتها وجاذبيتها، ونحن نقدر 
السالمة  دفــع حـــدود  فــي  جــهــود فولفو 
تواصل  الذي  الوقت  وفي  والتكنولوجيا. 
فـــيـــه فـــولـــفـــو طـــــرح طــــــــرازات جـــديـــدة 
وحتــســني طــرازاتــهــا احلــالــيــة، نتوقع أن 
نرى منًوا مستمًرا في املبيعات في قطر 
املبيعات  نتائج  تقتصر  ». وأضــاف:« ال 
على أرقام في جدول البيانات فحسب، 
والــتــزام  عمل  أيــضــاً  تترجم  أنــهــا  حيث 
جميع من بفرقي املبيعات وخدمات ما 

بعد البيع ».
وقد منت مبيعات الواليات املتحدة في 

ديسمبر  إلــى  يناير  مــن  املمتدة  الفترة 
الــســيــارات  عــــدد  لــيــصــل   %20.6 بــنــســبــة 
مــقــارنــة  ســـيـــارة   98،263 إلــــى  املــبــاعــة 
وجاء  السابق.  العام  من  نفسها  بالفترة 
املتزايد  الطلب  القوي على خلفية  األداء 
الرباعي  الدفع  ســيــارات  مجموعة  على 
الـ XC60. وبدأت  التي ترأسها سيارات 
الواليات- فــي  املصنوعة   S60 ســيــارات 

املتحدة بالوصول إلى الوكالء ما سيسهم 
برفع حجم املبيعات في العام 2019. أما 
فولفو  شركة  باعت  فقد  ديسمبر،  فــي 
الــســوق  فـــي  ســـيـــارة  ــلــســيــارات 8،826  ل

األمريكية.
في  املبيعات  ذلــك، منت  إلــى  باإلضافة 
الصني بنسبة 1٤.1% لتصل إلى 130،593 
سيارة في خالل العام، مقارنة بالفترة 
الطلب  وكــان  السابق.  الــعــام  مــن  نفسها 
  S90 والـ XC60 الرئيسي على طرازي الـ
املجمعني محلًيا. أما في ديسمبر، فبلغ 
  11،868 املنطقة  فــي  املبيعات  إجمالي 

سيارة، بزيادة %17.9.
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قطـر للسيـارات
توقع اتفاقية مع شركة MBM لتزويدهـا بأكثـر من 50 شاحنـة

شاحنات فوسو من طراز روزا تتألق في السوق القطري ...

إحــدى  لــلــســيــارات،  شــركــة قطر  أعلنت 
شــــركــــات مــجــمــوعــة نـــاصـــر بــــن خــالــد 
والــوكــيــل املــعــتــمــد ملــيــتــســوبــيــشــي مــوتــرز 
اتفاقية  توقيعها  عن  قطر،  في  وفوسو 
مع شركة  MBM لتزويدها بأكثر من 
50 حافلة فوسو من طراز روزا. وتهدف 
هــــذه االتــفــاقــيــة إلــــى حتــديــث أســطــول 
الطلب  لتلبية  احلـــافـــالت  مــن  الــشــركــة 
املــتــزايــد مـــن الــعــمــالء والـــشـــركـــات الــتــي 
خدمات  توفير  في   MBM على  تعتمد 

النقل املختلفة.
وفــــي هــــذا اإلطـــــار قــــال ســـعـــادة الــشــيــخ 
فالح بن نواف آل ثاني، مدير العمليات 
شركات  مجموعة  في  السيارات  بقطاع 
قطر  شركة  »تفتخر  خــالــد:  بــن  ناصر 
مختلف  مــع  شراكتها  توسيع  للسيارات 
الشركات في قطر. وتأتي هذه االتفاقية 
الـــرائـــدة فــي تقدمي   MBM مــع شــركــة
استراتيجيتنا  مع  النقل متاشياً  خدمات 
وخططنا في تقدمي حلول نقل مريحة 
والشركات.  الهيئات  ملختلف  وموثوقة 
الكبيرة  الثقة  وتؤكد هذه اخلطوة على 
من  مركباتنا  فــي  الــعــمــالء  يوليها  الــتــي 
حــيــث الــكــفــاءة والــســالمــة واالســتــدامــة. 
ونود بهذه املناسبة توجيه الشكر اجلزيل 
إلى شركة MBM الختيار شركة قطر 
إلى  ونتطلع  املفضل  كشريكها  للسيارات 
تعزيز هذه العالقة والتعاون في الفترة 

املقبلة”.
املسند،  السيد محمد مسند  قال  بــدوره 
 :MBM شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
“تواصل شركة MBM جهودها لتعزيز 
خدمات النقل ملختلف قطاعات األعمال 
في قطر وتستمر في خططها التوسعية 
النمو  مسيرة  مواصلة  بهدف  الطموحة 
وتــعــزيــز مــحــفــظــة األعـــمـــال واالرتـــقـــاء 
مبستوى اخلدمات. وتعد هذه االتفاقية 
مــع شــركــة قــطــر لــلــســيــارات جــــزءاً من 

ــنــا الــتــوســعــيــة  اســتــراتــيــجــيــت
 MBM مــــكــــانــــة  لــــتــــأكــــيــــد 
الراقية  وخدماتها  الــرائــدة 

واملميزة “.
مـــن جــانــبــه صـــــّرح الــســيــد 
ســــعــــيــــد مــــحــــمــــد نـــظـــيـــر 
لشركة  التنفيذي  الرئيس 
MBM من  MBM: “تعد 
الشركات الرائدة في توفير 
خـــدمـــات الــنــقــل فـــي قطر 
وتـــواصـــل خــطــط تــوســعــهــا 
قطاعات  مختلف  لتخدم 
للطلب  ونـــظـــراً  األعــــمــــال. 
الشركات  قبل  من  املتزايد 
لــلــحــصــول عـــلـــى خـــدمـــات 

نقل موثوقة وحديثة، يسعدنا 
أن نعقد هذه االتفاقية مع شركة قطر 
لــلــســيــارات لــضــم املــزيــد مــن حــافــالت 
األمثل  اخلــيــار  تعتبر  التي  روزا  فوسو 
توقيع  إلـــى  ونتطلع  متطلباتنا.  لتبية 
املزيد من االتفاقيات وتعزيز شراكاتنا 

مع شركة قطر للسيارات”.

احلافالت  روزا  فوسو  حــافــالت  تعتبر 

الوحيدة في قطر التي تضم 26 مقعداً 

من ضمنها مقعد السائق. ومت تهيز 

العالية  املــزايــا  مــن  بالعديد  احلــافــالت 

اجلودة، بينما يعتبر موقع باب الركاب 

ــيــاً  األمـــــامـــــي مــثــال

لـــلـــســـائـــق ملــتــابــعــة 

حــــركــــة الــــدخــــول 

للركاب  واخلــروج 

فــــــي حــــــني متــنــح 

نــــــوافــــــذ الـــــركـــــاب 

الــــواســــعــــة مــــزيــــداً 

مــن وضــــوح الــرؤيــة 

لكامل محيط احلافلة.

وصّرح السيد هشام الصحن، املدير العام 

لشركة قطر للسيارات: »تعتبر حافالت 

فوسو روزا من األفضل في فئتها. ونحن 

ســعــداء بــتــزويــد شــريــك األعــمــال شركة 

فوسو  حافالت  من  كبير  بعدد   MBM

وتلبية  الــشــركــة  أســطــول  لتعزيز  روزا 

حافالت  النقل.  خــدمــات  مــن  حاجاتها 

فــوســو رزوا مــعــروفــة عــاملــيــاً مبــزايــاهــا 

العالي  وبــــاألداء  احلديثة  والتكنولوجيا 

إلى  باإلضافة  للتشغيل  القليلة  وبالكلفة 

كفاءتها في استهالك الوقود. ونحن على 

بــأن هــذه احلــافــالت ستشكل احلل  ثقة 

املثالي لعمليات MBM سواء كانت لنقل 

املوظفني أو طالب املدارس أو الرحالت 

الترفيهية وغيرها”.

روزا  فوسو  ميتسوبيشي  حافالت  تصّنع 

فــوزو  ميتسوبيشي  مصنع  فــي  اليابانية 

هذه  إطــالق  مت  والشاحنات.  للحافالت 
النسخة  وتعتبر   1960 عام  في  احلافلة 
تعد  للحافلة.  الرابع  اجليل  من  احلالية 
عمليات  ملختلف  األفضل  احلافلة  روزا 
النقل من ضمنها نقل الطالب واملوظفني 
وكبار الشخصيات كما تعد مالئمة متاماً 
للشركات السياحية والرحالت التعريفية 

والترفيهية.
تعتمد حافالت فوسو روزا على إطارات 
مــتــيــنــة وعـــالـــيـــة اجلـــــــودة مــــن تــصــنــيــع 
مــيــشــالن وتــعــمــل مبـــحـــرك بــســعــة 9,٤ 
أمامي  وتعليق  أســطــوانــات   ٤ مــن  ليتر 
مــســتــقــل. وتـــســـاهـــم املـــكـــابـــح األمــامــيــة 
بــفــكــني مـــزدوجـــني ومــؤشــر إلــكــتــرونــي 
احلافلة  في  السالمة  مستوى  رفــع  على 
خـــالل الــتــوقــف واحلـــركـــة. وفـــي مجال 
روزا  احلديثة، تضم حافلة  التكنولوجيا 
وحدة مالحة فضائية متعددة الوسائط 
 3 ملــدة  للخرائط  بلوتوث وحتــديــث  مــع 

سنوات.
ــــراحــــة، يعمل  فـــي مـــجـــال الــســالمــة وال
منع  على  السرعة  وكابح  الصوتي  املنبه 
باب  كان  التحرك في حال  املركبة من 
الــركــاب مــفــتــوحــاً. ومــن املــزايــا األخــرى 
اخللفية  الكاميرا  احلافلة،  تضمها  التي 
وحزام االمان لكل مقعد، نظام تكييف 
الــهــواء فــي اخلــلــف وفــتــحــات سقف في 

مختلف أرجاء املقصورة.
عــام 1997  فــي   MBM تأسست شــركــة 
بــهــدف تــوفــيــر خــدمــات الــنــقــل ملختلف 
الـــقـــطـــاعـــات فـــي قـــطـــر. وقــــد ســاهــمــت 
الــشــركــة فـــي تــغــيــيــر ثــقــافــة الــنــقــل من 
خـــالل اعــتــمــادهــا عــلــى مــبــدأ الــفــخــامــة 
منذ  قطر  في  الشركة  تعمل  والسالمة. 
أكثر من عقد من الزمن، وحققت منواً 
املختلفة  النقل  لتلبي متطلبات  متواصالً 
احلكومية  الهيئات  ضمنها  من  للعمالء 

واملؤسسات شبه احلكومية وغيرها.
تــقــع صــالــة عــــرض فــوســو عــلــى طــريــق 
إلى  السبت  من  العمالء  وتستقبل  سلوى 
ولغاية  صباحاً   8 الساعة  مــن  اخلميس 
9 مساًء، وفي يوم اجلمعة من 5 مساًء 

ولغاية 9 مساًء.

هشــام الصحن:
حافـالت فوسـو رزوا تتميز بالتكنولوجيا احلديثة وبالكلفة القليلة للتشغيل
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BMW M 5 سيارة األمان الرسمية
2019 MotoGP لبطولة العالم للدراجات النارية قطر

الفردان للسيارات الوكيل احلصري واملوزع املعتمد ...

احــتــفــلــت شــركــة الـــفـــردان لــلــســيــارات، الــوكــيــل 
احلصري واملــوّزع املعتمد لسياراتBMW  في 
قطر، باالختتام الناجح للجولة االولى لبطولة 
 MotoGP Grand الــنــاريــة  لــلــدراجــات  العالم 
Prix Qatar   مبشاركة BMW M5 كسيارة 

األمان للسباق .
وتسّنى للسائقني واملسؤولني و املدعوين لسباق 
بطولة العالم للدراجات النارية، التي جرت من 
9  الى 10 من مارس على حلبة لوسيل الدولية، 
 BMW االســتــمــتــاع بــوقــت ممــيــز مــع طــــرازات
الراقية، حيث ُعرضت خالل الفعالية طرازات 
 Series Convertible 8 BMW و ،BMW M5
  .  Competition Package  BMW M2 و   ،
ولــطــاملــا كــانــت BMW M حــاضــرة فــي أفضل 
ســبــاقــات الـــدراجـــات الــنــاريــة حــول الــعــالــم منذ 

امللفتة  األمــان  أجهزة  جانب  فإلى   .1999 عــام 
 BMW مهندسو  أدرج  الطلب،  حسب  واملــعــّدة 
 BMW M مجموعة واسعة من أكسسواراتM
اخلاصة باألداء في سيارة األمان، فقّدموا بهذا 
الديناميكا  مبتطّلبات  والــتــزمــوا  ملفتاً  منتجاً 
الهوائية وعملية التبريد والبناء اخلفيف الوزن.

 BMW وشّكل العام 2019 املوسم الـ21 الختيار
 .™MotoGP السيارة الرسمية في بطولة“ M
باستمرار   BMW انتهجت  الشراكة،  بدء  فمنذ 
أفكاراً مبتكرة وحرصت دوماً على توفير أعلى 
معايير السالمة على حلبة السباق بفضل أحدث 
كل  فــي   BMW M تقدم  كما  التكنولوجيات. 
سيارات  تطال  جديدة  ملفتة  ابتكارات  موسم 
ـــطـــرازات األحــــــدث واالبـــتـــكـــارات  األمــــــان. فـــال
أمــان  ســيــارات  يجعل  مــا  هــمــا  امللفتة  التقنية 

في  واملستقبلية  واحلالية  السابقة   BMW M
بطولة MotoGP™ مميزة جداً.

جــديــداً  مــجــاالً   BMW M GmbH وتــخــوض 
من خالل هذه السيارة التي اعتُمد فيها للمرة 
األولى نظام الدفع الكلّي M xDrive  في فئة 
السابقة  هــذه  وتتيح  األداء.  العالية  الــســيــارات 
لسيارةBMW M5  استكشاف أبعاد ديناميكية 
أكبر في كافة ظروف  جديدة وتوفير مرونة 
اجلــديــد   M xDrive نــظــام  ويــعــتــبــر  الــقــيــادة. 
السيارات  في  يُعتمد  نظام  أفضل  الكلّي  للدفع 
مركزية  نقل  بعلبة  مـــزّود  فهو  األداء.  العالية 
مع قابض متعدد األقــراص تــوّزع الدفع الالزم 
بشكل متفاوت بالكامل بني احملورين األمامي 
الــتــروس  واخلــلــفــي. كــذلــك، تعتبر مــجــمــوعــة 
عند   Active M Differential الــتــفــاضــلــيــة 

السيارة  ثبات  في  آخــر  عنصراً  اخللفي  احملــور 
املــمــتــاز عــلــى كــافــة الـــطـــرقـــات وفــــي مختلف 
األحـــــــوال اجلــــويــــة، وهــــي تــعــمــل أيـــضـــاً بشكل 
مـــتـــفـــاوت بــالــكــامــل بـــني احملــــوريــــن األمـــامـــي 
واخللفي، وتوفر قدرة على التحّكم باالنزالق 

من صفر إلى 100 في املئة.
واكتمل حتــّول ســيــارةBMW M5  إلــى سيارة 
األمان في بطولة MotoGP™ من خالل إدراج 
مزايا سباقية خاصة ومعدات سالمة ضرورية. 
أولي طّور خصيصاً  األمامي هو طراز  فاملصّد 
لسيارة األمــان MotoGP BMW M5™. كما 
من  مباشرًة  أخــذت  احملــرك  غطاء  مغالق  أّن 
 BMW سيارة  من  املستوحاة  واملقاعد  السباق 
الراحة  GTS M٤ تضمن للرّكاب على احللبة 
واألمــان األقصى. أما عارضة اإلنــارة املسطحة 

 LED عــلــى الــســقــف فــتــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا
مت  لوحة  بواسطة  بها  التحّكم  ويتّم  العصرية 
نظام  ويتمّثل  الغاية.  لهذه  خصيصاً  تطويرها 
الوامضة  األمامية  باألضواء  األساسي  اإلشــارات 
التي تصدرها مصابيح LED زرقاء على الشبك 
على  الــوامــضــة  اإلكليلية  وبــاحلــلــقــات  األمــامــي 

املصابيح األمامية.
MotoGP متّثل  أّن بطولة  إلى  اإلشــارة  تدر 
قّمة سباقات الدّراجات النارية في العالم. وقد 
وحصدت   ،19٤9 عــام  الرياضة  هــذه  انطلقت 
حول  املاليني  يتابعها  صــار  حّتى  كبيرة  شعبية 
املشّوقة،  السباقات  مع  مترادفة  وباتت  العالم. 
واألداء العالي، وأحدث التقنيات. ومُتنح ألقاب 
الــبــطــولــة الــعــاملــيــة فـــي ثـــالث فــئــات وهـــي فئة 

.Moto3وMoto2 النخبة و Moto GP
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الوكيل احلصري ملجموعة  للسيارات  الفردان  طرحت شركة 
كلًيا  اجل��دي��دة  الثالثة  الفئة   BMW ط���راز  قطر  ف��ي   BMW

لعمالئها وهواة قيادة السيارات في جميع أنحاء دولة قطر.
الفئة   BMW السابع من سيارات  السيارة اجليل  ومتثل هذه 
تصميم  مت  وق��د  النظير،  منقطع  جن��اح��اً  تشهد  التي  الثالثة 
ال��ف��اخ��رة  ال��س��ي��ارات  ال��س��ي��ارة اجل���دي���دة لتسيطر ع��ل��ى س���وق 

متوسطة احلجم.
إلى  اإلض��اف��ات  أح���دث  الثالثة  الفئة   BMW س��ي��ارة  وتعتبر 
م��ج��م��وع��ة ش��رك��ة ال����ف����ردان ل��ل��س��ي��ارات وجت��م��ع ب���ن ال��ش��ك��ل 
ال��ري��اض��ي ال��واث��ق وم��ق��ص��ورة ال��ق��ي��ادة امل��ذه��ل��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
والتحكم  السائق  تقنيات مساعدة  اجل��ذاب وأح��دث  التصميم 

والتواصل.
الثالثة اجلديدة كليًا جتربة قيادة  الفئة   BMW توفر سيارة 
سلسة وعالية األداء ومريحة لكل من السائق والركاب وذلك 
بفضل تصميم هيكل السيارة املطور واستخدام تقنيات حديثة 
ومتطورة، باإلضافة إلى انخفاض مركز ثقل السيارة وتوزيع 

الوزن بشكل متساوي على احملاور.
كما توفر التقنيات احلديثة املستخدمة في جهاز نقل احلركة 
ف��ي س��ي��ارة BMW ق���درة أع��ل��ى وق���وة ت��س��ارع أك��ب��ر وك��ف��اءة 
بالوقود.  الذي يعمل  مثالية ألداء احملرك رباعي األسطوانات 
أس��واق قطر،  في  كلياً  اجل��دي��دة  الثالثة  الفئة  و س��وف تطرح 
مبحرك 330i BMW و الذي يولد قوة 258 حصاناً و سوف 

.Sport Package �و  ال  M Package �تتوفر السيارة بباقة ال
كما تتوفر بإضافة مجموعة واسعة من اخليارات على هيكل 
 M ومكابح M Sport السيارة تشمل نظام التعليق املنخفض
Sport والعجالت املصنوعة من اخلالئط اخلفيفة والتي يصل 

قياسها حتى 19 بوصة. 
صالون  الثالثة  الفئة   BMW لسيارة  ال��رائ��ع  التصميم  يساعد 
الفاخرة  السيارة  لهذه  الكالسيكي  املظهر  زي��ادة  على   2019
ذات احلجم املتوسط مع التركيز بشكل واضح وملحوظ على 
ال��واس��ع��ة من  الشعبية  ذات  الفئة  ه��ذه  ت���راث  على  احمل��اف��ظ��ة 

.BMW عالمة
ومي��ك��ن رؤي���ة ال��ش��ك��ل ال��ع��ص��ري واجل��م��ال��ي وال��ري��اض��ي لهذه 

السيارة ومظهرها الرائع على الطريق بفضل خطوط تصميمة 
اخلارجي  للشكل  املثالي  التصميم  بن  جتمع  وثابتة  واضحة 
والذي يساعد على التقليل من مقاومة الهواء وميزات أخرى 
حديثة مثل نظام التحكم بفتحات تهوية املبرد وستائر الهواء 

والغطاء السفلي محكم اإلغالق.
وتتوفر مصابيح LED األمامية قياسًيا مع جميع سيارات هذه 
الفئة مع مصابيح LED اخللفية التي أعطيت لونًا داكنًا يزيد 
 LED مثل مصابيح  أخ��رى  وإضافات  وجمالها،  أناقتها  من 
األمامية ذاتية التعديل وتقنية األضواء الليزرية غير الساطعة 
LED األمامية اخلاصة بالضباب واملتوفرة بشكل  ومصابيح 
اختياري. تفتخر سيارة BMW الفئة الثالثة صالون بتصميمها 
الداخلي الرائع، مع التشديد على أهمية احملافظة على تركيز 
التحكم بطريقة  أدوات  القيادة من خالل وضع  أثناء  السائق 
م��ن��ظ��م��ة. زي����ادة ح��ج��م امل��ك��ان امل��خ��ص��ص ل��ل��ج��ل��وس وحتسن 
إمكانية الرؤية اخللفية متنح السائق والراكب األمامي أجواء 
م��ري��ح��ة وأك��ث��ر ف��ع��ال��ي��ة، ي��ع��ززه��ا اس��ت��خ��دام ن��ظ��ام ه��ارم��ان 
كاردون الصوتي وعجلة قيادة مكسوة باجللد مصممة حديثًا 
 BMW ومزودة بأزرار متعددة االستخدامات. تتميز سيارة
الفئة الثالثة بوجود أحدث تقنيات التحكم والتواصل ومساعدة 
 BMW السائق، وقد مت تطوير نظام مساعد السائق في سيارة
الفئة الثالثة صالون 2019 لتشمل املساعدة على ركن السيارة، 
التلقائي باإلضافة  الكبح  التحذير من االصطدام مع إمكانية 
املتاحة خيارات  األنظمة  تشمل  امل��س��ار.   م��غ��ادرة  إل��ى حتذير 
والذي  القيادة  للمساعدة على  االحترافي  النظام  إضافية في 
والتشغيل،  اإليقاف  وظيفة  مع  السرعة  حتديد  نظام  يحوي 
التوجيه والتحكم في املسار، نظام التحذير من حركة  نظام 
املرور، نظام حتذير األولوية ونظام التحذير من الدخول في 
ش��ارع خاطئ، كما يتوفر في اجليل األح��دث شاشات عرض 
لوحة  مؤشرات  مجموعة  تتميز  أيًضا.  إضافي  كخيار  علوية 
بأبعاد  ع��رض  وشاشة  بوصة  ق��ي��اس5.7  أكبر  بشاشة  القيادة 
واملتكامل  ال��ذك��ي  السائق  مساعد  نظام  ويستجيب  قياسية، 
املهام  السائق لتنفيذ مجموعة من  لألوامر الصوتية من قبل 

الترفيهية.

الفردان للسيارات تدشن اجليل السابع
من سيارة BMW الفئة الثالثة اجلديدة كليا

تسيطــر علــى ســوق السيــارات الفاخــرة متوسطــة احلجـــم ...
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في  “نيسان”  لسيارات  العام  الوكيل  املانع،  احلمد  صالح  شركة  دشنت 
قطر، سيارة “ألتيما” 2019 اجلديدة كلياً، وذلك في حفل خاص أقيم 
الرئيسية على طريق سلوى بحضور عدد من  نيسان  في صالة عرض 

املدعوين من كبار الشخصيات والعمالء وممثلي وسائل اإلعالم.
وتعرف احلضور خالل احلفل على التكنولوجيا احلديثة واملتطورة التي 
تقدمها نيسان للمرة األولى في سيارات السيدان املتوسطة احلجم، حيث 
التصميم ومتعة  كليا معايير مختلفة من حيث  ألتيما اجلديدة  ترسي 
القيادة والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة سيارات السيدان متوسطة احلجم. 
ومحركني  راقية،  داخلية  وتصميمات  متميزاً،  أسلوباً  السيارة  وتقدم 

جديدين، وخصائص متطورة ضمن تقنية “نيسان للتنقل الذكي«. 
وكان اجليل السادس من سيارة “ألتيما”، األفضل مبيعاً ضمن سيارات 
ال��س��ي��دان م��ن “ن��ي��س��ان”، وال���ذي ع��رض للمرة األول���ى عاملياً م��ن خالل 
تزامن مع عرض  وال��ذي  للسيارات 2018”،  الدولي  نيويورك  “معرض 
للمرة  الشمالية  أمريكا  في  للسباقات  إي”  “فورموال  لسيارة  “نيسان” 

األولى. 
وفي معرض تعليقه، قال السيد هشام صالح املانع، رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير التنفيذي لشركة صالح احلمد املانع: “يسرنا اليوم تدشني سيارة 
نيسان ألتيما 2019 اجلديدة كلياً في قطر بعد فترة وجيزة من إطالقها 
لتعزيز حصتنا  لعام 2019  الطموحة  األمر خططنا  عاملياً. ويعكس هذا 
السيارة  ه��ذه  ب��أن  ثقة  امل��س��ت��دام. ونحن على  النمو  ال��س��وق وحتقيق  ف��ي 
بفضل  وذل��ك  التجارية  عالمتنا  محبي  من  كبير  ع��دد  إعجاب  ستلقى 
قدرتها العالية والراحة التي توفرها باإلضافة إلى التكنولوجيا احلديثة 
التي تضمها اضافة لسعرها املناسب. ويعد هذا التدشني انطالقة مهمة 

لعام مثمر ونتطلع إلى مزيد من اإلجنازات في املرحلة املقبلة«.
بدوره قال السيد مارتن أهيرن، املدير العام لقسم السيارات في شركة 
على  متجدداً  رون��ق��اً  كلياً  اجل��دي��دة  ألتيما  “تضفي  امل��ان��ع:  احلمد  صالح 
التصميم واملتعة بتجربة  املتوسطة احلجم، من حيث  السيدان  سيارات 
الرائع.  والسعر  القوي  االداء  بني  جتمع  سمات  وهي  والتقنيات،  القيادة 
وستلبي هذه السيارة متطلبات عشاق سيارات السيدان الذين يتطلعون 
وبالنظر  لقيادة سيارة مميزة ذات موثوقية عالية مبواصفات حديثة. 
ألتيما  تأسر  أن  املتوقع  م��ن  املتفوقة،  وقدرتها  اجل��دي��د  تصميمها  إل��ى 
اجلديدة كليا عقول وقلوب عمالئنا ونتطلع قدما لرؤيتها على الطرقات 

قريباً«.
ترتكز سيارة ألتيما اجلديدة كلياً على ُسمعة عريقة متتد إلى 25 عاماً، 
إذ يحظى هذا الطراز بشعبية كبيرة بني عمالء نيسان في منطقة الشرق 
األوسط.  ان السمات املتطورة التي أُضيفت في اجليل السادس لهذا الطراز 
رونقاً  كلياً  اجلديد  ألتيما  وتضفي  العمالء.  بني  جاذبيتها  تعزز  س��وف 
التصميم و  املتوسطة احلجم، من حيث  السيدان  متجدداً على سيارات 
التقنيات احلديثة. وتتميز سيارة ألتيما 2019 بتصميم خارجي انسيابي، 
ونظام  والتحسينات في احملرك،  الفخم،  الداخلي  التصميم  الى  اضافة 

التعليق احمُلَكم، ونظام املقاعد املعّزز، مما يجعلها متفوقة في فئتها.
ويعد تصميم سيارة “ألتيما” اجلديدة كلياً مستوحى من تصميم سيارة 
“نيسان في – موشن 2.0” النموذجية احلائزة على جوائزعديدة، والتي 
الشمالية  بأمريكا  للسيارات  الدولي  املعرض  في  األول��ى  للمرة  ظهرت 
2017 والذي أقيم في مدينة ديترويت. ويتميز هذا اجليل من “ألتيما” 
السابق، والسيارة تأتي  ارتفاعاً وأكثر طوالً وعرضاً من اجليل  بأنه أقل 
مبستوى عاٍل من االتزان واإلطاللة اجلريئة، مع خيار للعجالت بقياس 
ويضم لوحة 

ً
الداخلي، فهو جديد كليا  للتصميم  بالنسبة  أما  19 بوصة. 

حتكم عريضة بتصميم »gliding wing« الشهير من نيسان، ما يبرز 
خصائص التصميم اخلارجي للسيارة من حيث غطاء احملرك وفتحات 
داخ��ل  ورح��ب��ة  مفتوحة  بيئة  خلق  ف��ي  يساعد  مم��ا  املنخفضة  التهوئة 

السيارة.
للسيارة  الداخلي  التصميم  في  وال��راح��ة  الرفاهية  ميزات  أب��رز  وتضم 
الدعم  من  أفضل  مستوى  توفر  إضافية  دعامات  ذات  مطّورة  مقاعد 
 Androidو ، ™Apple CarPlay والتماسك. كما حتتوي السيارة أنظمة
تضمن  التي  ب��وص��ات   8 قياس  باللمس  تعمل  ملّونة  وش��اش��ة   ،™Auto
على مستوى حتكم  احملافظة  مع  السيارة،  داخ��ل  ترفيه شاملة  جتربة 

سلس أثناء القيادة. 
ومت دمج أحدث التقنيات كمعيار ميّيز سيارة “ألتيما 2019” في إطار 
نهج “نيسان للتنقل الذكي”. وتشتمل هذه التقنيات على كٍل من خاصية 
التنبيه باقتراب مركبة أخرى والتي تساعد السائق على استشعار جميع 
املركبات أو األجسام من حوله عند الرجوع للخلف. وعند استشعار جسم 
ما، يقوم النظام بإشعار السائق من خالل تنبيهات صوتية وبصرية. كما 
من  واخللف  واجلوانب  األم��ام  من  للطريق  آمنة  مراقبة  السيارة  تتيح 
التدّخل، وهي: مكابح طوارئ أوتوماتيكية عند استشعار  خالل تقنيات 
والتنبيه   ،)LDW( ال��ط��ري��ق  م��س��ار  ع��ن  اخل���روج  عند  والتنبيه  امل��ش��اة، 
بالنقطة العمياء من خالل نظام رادار، والتنبيه باقتراب مركبة أخرى 

 .)HBA( واملساندة بالضوء املرتفع ،)RCTA( عند اخلروج من املواقف
قياسيا  جتهز  حيث  جديدين،  مبحركني   ”2019 “ألتيما  سيارة  وتأتي 

مبحرك من 4 أسطوانات متتالية سعة 2.5 لتر طراز  DOHC بكامات 
مزدوجة يعمل بنظام احلقن املباشر. وال تقتصر مزايا هذا احملرك على 
قوة األحصنة وعزم السيارة فحسب، بل إنه يضم عدداً من التحسينات 
املقصورة،  داخل  يحدثه  الذي  والضجيج  الصوت  بانخفاض  يتعلق  فيما 
إلى جانب امليزات احملّسنة اخلاصة بكٍل من استهالك الوقود واالنبعاثات 

األكثر نظافة.        
ال��س��اب��ق م��ن س��ي��ارة ألتيما ذات الست  وج���رى اس��ت��ب��دال م��ح��رك اجل��ي��ل 
أسطوانات سعة 3.5 لتر، بأول محرك على مستوى العالم جاهز لإلنتاج 
ذلك  ويعد  املتغير.  الضغط  ذي  “تربو”  التوربيني  الشحن  بتقنية  يعمل 
VC- ط��راز  م��ن  وه��و  للمحّرك،  ب���ارزاً، حيث ميكن  تكنولوجيا  ت��ط��وراً 

يفوق محركات  أداًء  يحقق  ما  الضغط بسالسة،  تغيير معدل   ،Turbo
الوقود ومستوى  ذات حجم أكبر بكثير، مع احلفاظ على معدل كفاءة 

انبعاثات أفضل.  
ومن املقرر أن يتم طرح “ألتيما 2019” بعدٍد من اإلصدارات املتنوعة، 
SV وSL بسعة  S وSV وSL بسعة محرك 2.5L، واإلص��داري��ن  وه��ي: 
 2.0L احل��ج��وزات لإلصدار ب��اب  فتح  محرك 2.0L Turbo. كما سيتم 

VC-Turbo في وقت مبكر من صيف 2019. 
مقصورة داخلية أنيقة

ت��ض��م امل��ق��ص��ورة ال��داخ��ل��ي��ة ل��س��ي��ارة “أل��ت��ي��م��ا 2019” مل��س��ات أق���رب إل��ى 
لوحة  مقدمتها  في  تأتي  والتي  وامل���واد،  التصميم  حيث  من  الفخامة، 
التحكم على شكل “جناح منزلق” وهي خفيفة الوزن ومتراصة وأكثر 
أنيقة  ومل��س��ات  أل���وان  بعدة  ال��س��ي��ارة  تتوفر  كما  األف��ق��ي.  بالوضع  ات��س��ام��اً 

ومميزة في املقصورة الداخلية، وذلك بحسب اإلصدار.  
كما تتيح املقصورة الداخلية ذات الطابع املتطور مستوى رفيع من الراحة 
والفخامة من حيث التجهيزات وخصائص االتصال، والتي تشمل شاشة 
مقاعد  وتصميم  القيادة،  أثناء  للمساعدة  بوصات   7.0 قياس  متطورة 
ان��ع��دام اجل��اذب��ي��ة ف��ي وك��ال��ة “ن��اس��ا”،  مستوحى م��ن تصاميم م��ق��اع��دة 
اإلس��ف��ن��ج تضمن  م��ن  الكثافة مصنوعة  م��زدوج��ة  إض��اف��ي��ة  ودع��ام��ات 
املخرم،  اجللد  أفضل، وملحقات مصنوعة من  بدرجة  ودعماً  متاسكاً 
الذكي  التحكم  خاصية  على  يحتوي  بُعد  عن  للمحرك  تشغيل  ومفتاح 
8 اجتاهات  للتحريك في  قابل  للسائق  السيارة، ومقعد  ح��رارة  بدرجة 

بقدرة على تخزين أوضاع اجللوس.     
و   ™Apple CarPlayبأنظمة م���زّودة   ”2019 “ألتيما  سيارة  وتأتي 
 8 ق��ي��اس  باللمس  تعمل  ملّونة  ش��اش��ة  وج���ود  م��ع   ،™Android Auto
Bluetooth® Hands- بالبلوتوث  الهاتف  استخدام  وخاصية  بوصات، 
   .®Bluetooth وبث امللفات الصوتية عبر البلوتوث ،free Phone System
واملعلومات  والترفيه  الصوتية  امللفات  تشغيل  تشكيلة خيارات  وتتضمن 
كالً من نظام Bose® Premium Audio بثمانية مكّبرات للصوت، مبا 

في ذلك مضّخم رقمي جديد يحتوي على ثماني قنوات متكافئة.
حتسينات باألداء الديناميكي والتحكم بهيكل السيارة

كافة  ف��ي  ال��ع��ال��ي  األداء  م��ن حيث  املتميزة  اإلم��ك��ان��ي��ات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
ظروف الطقس بفضل منظومة الدفع الكامل املتوفرة في سيارة “نيسان 
ألتيما 2019” بجميع إصداراتها، فهي مزّودة بطيف من أنظمة التعليق 
والتوجيه والتحكم بالهيكل. وتتضمن أبرز التغييرات في نظام التعليق 
تعليق  ودعامات  األنابيب،  أحادية  أول مصّدات خلفية  تطبيق  من  كالً 
اخلشونة  على  التأثير  دون  ال��س��ي��ارة  استجابة  حتسني  تضمن  إضافية 
وإعدادات هندسة التعليق لتحسني استجابة التعليق. ويتمثل الهدف من 
تطوير هيكل السيارة في تعزيز جتربة القيادة بشكل أكثر راحة وحتكماً 
بل تشمل جميع  األعلى  اإلص���دارات  وثقة، وه��ي سمات ال تقتصر على 

إصدارات “ألتيما 2019«.    
م��زدوج  ج��دي��داً  تصميماً  ليصبح  بالسيارة  التوجيه  نظام  ترقية  ومت��ت 
أداء  حتسني  على  يعمل  وال���ذي   ،)DP-EPS( بالكهرباء  يُ���دار  ال��ت��روس 
قدرات التوجيه ويقلص الضجيج في نظام التوجيه. وساهم ذلك أيضاً 
املنخفضة مبا  السرعات  التوجيه على  أثناء  املبذول  املجهود  تقليص  في 
األعلى والذي  السرعات  ي��زداد اجلهد عند  القيادة، فيما  يضمن سهولة 

يحقق حتسناً في مستوى االستجابة والتحكم. 
عن  مسؤولة  وج��دي��دة  متطورة  وح��دة   ”2019 “ألتيما  س��ي��ارة  وتضم 
على  ال��وح��دة  ه��ذه  وحت��ت��وي   .)IDM( احلركية  للقوى  التكامل  حتقيق 
ثالثة أنظمة فريدة، وهي: حتكم الركوب الذكي، وحتكم التتبع الذكي، 
والتحكم الذكي بالديناميكيات، وهي قريبة الشبه باألنظمة املزّودة بها 

سيارة “نيسان ماكسيما” السيدان. 
إن��ش��اً وللمرة  إن��ش��اَ و 17  ث��الث مقاسات م��ن اإلط���ارات ه��ي 16  وتتوفر 

األولى إطارات مبقاس 19 إنشاً.
والسيارة م��زّودة مبحرك ذي 4 أسطوانات متتالية سعة 2.5 لتر طراز 
الطراز  وه��و  املباشر،  احلقن  بنظام  يعمل  م��زدوج��ة  بكامات   DOHC
نفسه املعياري املتبع في كافة السيارات من نفس مستويات سيارة “ألتيما 
لتر   2.5 بسعة  السابق  اإلص��دار  مقابل  )في  188 حصان  وبقوة   ،”2019
والذي يعمل بقدرة 179 حصان(، ويبلغ عزم الدوران للسيارة  180 رطل 
– للقدم )في مقابل اإلصدار السابق الذي يبلغ عزم دورانه 177 رطل – 
للقدم(، فضالً عن أن هذا اإلصدار اجلديد يضم مكونات جديدة متاماً 

بنسبة 80% أو ُمعاد تصميمها.    
إن  بل  فحسب،  السيارة  وع��زم  احلصانية  القوة  على  املزايا  تقتصر  وال 
بالضجيج  يتعلق  فيما  التحسينات  م��ن  ع���دداً  يضم  اجل��دي��د  محّركها 
بكٍل  اخلاصة  احملّسنة  امليزات  إلى جنب مع  واالهتزاز واخلشونة، جنباً 
أقل  أن احمل��رك  األك��ث��ر نظافة. كما  ال��وق��ود واالن��ب��ع��اث��ات  استهالك  م��ن 
ارتفاعاً من قبل وذل��ك بفضل وج��ود رأس أسطوانات “عكسي” مزّود 
للمحرك مبستوى منخفض مثّبت في  قواعد  و  للعادم  بأنبوب متفرع 

مجموعة احملرك مبا يضمن ضجيجاً أقل. 
السحب  منفذ  م��ن  ك��الً  احمل��رك  تصميم  ف��ي  التغييرات  أب��رز  وتتضمن 
 ،)™DIG( للجازولني  املباشر  احلقن  ونظام  حرارياً،  واملعزول  املطلي 
وصمام التحكم للدوران املتغير، والطالء العاكس لتجويف األسطوانات، 
وتبريد   ،e-VTC بنظام  واالمتصاص  الزيت،  ملضخة  املتغير  والتبديل 

.EGR دورة إعادة غاز العادم
وق���د ب���دأت “ن��ي��س��ان” إن��ت��اج احمل���رك اجل��دي��د س��ع��ة 2.5 ل��ت��ر م��ن خ��الل 
مراجعة املواصفات األساسية على أساس فردي، ومنها تصميم حجرة 
االحتراق. وقد نتج عن ذلك تقدمي توليفة محّسنة من املخرجات العالية 
ومعدل أقل الستهالك الوقود، في مقابل النسخة السابقة من احملرك، 
ومرونة  واخلشونة،  والضجيج  االه��ت��زاز  حتسني  خصائص  إضافة  مع 

فائقة في التصميم.  

نيسان ألتيما 2019
اجلديـــدة كليـــا فـــي قطر

شركــة صالــح احلمــد املانـــع تدشـــن

اجليل السادس من )ألتيما( 
يرسي معايير جديدة لتصميم 
سيارات السيدان من )نيسان( 
ويأتي مزودا بتقنيات
)نيسان للتنقل الذكي( مع 
محركني جديدين
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محرك SOHC بتقنية )i-VTEC( 16 صماما سعة 1.8 لتر ...

دوماسكو تعلن إطالق سيارة

هوندا HR-V اجلديدة كليا
التسويق  ال��دوح��ة خل��دم��ات  أع��ل��ن��ت ش��رك��ة 
HR-( ذ.م.م. »دوماسكو«عن إطالق سيارة

V( اجلديدة كليًّا والتي تُعد منوذًجا رائًدا في 
األغراض،  املتعددة  الرياضية  السيارات  فئة 
ح��ي��ث ت��ت��وف��ر ه����ذه امل���رك���ب���ة ذات امل��ق��اع��د 
العربي  اخل��ل��ي��ج  أس����واق دول  ف��ي  اخل��م��س��ة 
وشمال أفريقيا. هذا، وتُصنف سيارة هوندا 
)HR-V( ضمن السيارات الرياضية املتعددة 
األغراض؛ ذلك أنه قد جرى تصميمها لكي 
تناسب أساليب احلياة العامة، وتأتي السيارة 

في ثالث فئات ملنطقة اخلليج العربي.
وبهذه املناسبة، صرح فيصل شريف، العضو 
هندسة  »مت��ت  ق��ائ��الً:  لدوماسكو  امل��ن��ت��دب 
م���ع منط  ل��ت��ت��الئ��م   HR-V ه���ون���دا  س���ي���ارة 
ح��ي��اة ص��اح��ب��ه��ا،و ك��ذل��ك مختلف األمن���اط 
ملا  ذل��ك  و  األخ���رى  امل��ف��اض��الت احلياتية  و 
في  ديناميكية  ق��ي��ادة  جت��رب��ة  م��ن  متنحه 
امل��دي��ن��ة”. وأض����اف أن اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
البحث عن سيارة تالئم منط  العمالء دائم 
هذه  تلبية  ف��ي  دورن���ا  يأتي  وهنا  حياتهم، 
املتطلبات بالتحديد ولنوفر أفضل خدمات 

ما بعد البيع التي تتجاوز توقعاتهم”.
تقدم سيارات HR-V اجلديدة أفضل مزيج 
الكوبيه  للسيارة  اجلميلة  اخلطوط  بني  ما 
يو. في، في  األس.  ومساحة ومتانة سيارة 

سيارة تواكب منط حياتك أينما أخذتك.
التصميم اخلارجي:

��ا  ك��ل��يًّ اجل����دي����دة   )  HR-V( س���ي���ارة  ت��ت��م��ي��ز 
جيل  أذواق  م��ع  ي��ت��الءم  خ��ارج��ي  بتصميم 
األلفية؛ فالشبكة األمامية للسيارة ُمصممٌة 
على هيئة جناح طائر وهي مطلية بالكروم 
ال���داك���ن ومت���ت���د أع���ل���ى امل��ص��اب��ي��ح األم��ام��ي��ة 

ال��ت��ي حت��م��ل ط����راز ب��روج��ي��ك��ت��ور، ك��م��ا أن 
ف��ت��ح��ة ال��ش��ب��ك األم����ام����ي امل����وج����ودة أس��ف��ل 
للتأكيد  تصميمها  مت  ق��د  ال��ك��روم،  شريط 
توسيع  ج��رى  كما  مظهرها،  فخامة  على 
في  للمساعدة  الضباب  مصابيح  مساحات 
ُج��رأة،  أكثر  مظهًرا   )HR-V( سيارة  منح 
أمامي  رياضي  مبصدٍّ  السيارة  ُزودت  وقد 
مينحها م��ظ��ه��ًرا ق��ويًّ��ا أك��ث��ر أن��اق��ة، أم��ا في 
م��ؤخ��رة ال��س��ي��ارة ف��ت��وج��د م��ص��اب��ي��ح إض���اءة 
مدمجة   LED إض��اءة  مصابيح  مع  خلفية 
متنح سيارة )HR-V( شكاًل رياضًيا مميًزا. 
وتُ���ع���د م���ي���زة ف��ت��ح��ة ال��س��ق��ف ال��ب��ان��ورام��ي��ة 
م��ن امل��م��ي��زات اجل��دي��دة ف��ي فئة س��ي��ارات ) 
EX مما  ف��ئ��ة  ف��ي  ت��ت��وف��ر  ح��ي��ث   )SUV-B
سيارة  وكأنها  تبدو   )HR-V( سيارة  يجعل 
رياضية كبيرة متعددة األغراض وعلى أمت 
ذلك  إلى  إضافة  التالية.  للمغامرة  استعداد 
كليًّا مزودة  اجلديدة   )HR-V( فإن سيارة 
بوصة   16 مقاس  األلومنيوم  من  ب��إط��ارات 
بوصة   17 وإط���ارات مقاس   DX فئتها  ف��ي 

.EXو LX في فئتها
التصميم الداخلي:

تتميز سيارة )HR-V( اجلديدة كليًّا بأجواء 
نوعها؛ فقد  م��ن  ف��ري��دة  مل��س��ات  م��ع  شبابية 
HR-( القيادة في سيارة  صممنا مقصورة 

كل  وج���ود  نضمن  لكي  سهلة  بطريقة   )V
شيء في املكان الذي حتتاج إليه فيه، ومع 
أن لوحة التحكم مزودة بأحدث التقنيات، 
إال أنه من السهل التعامل معها واستخدامها 
القماش  أن  كما  تصديقه،  ميكن  ال  بشكل 
البيج  DX وLX( واجل��ل��د  ف��ئ��ة  )ف���ي  ال��ب��ي��ج 
ال��ت��ص��م��ي��م  يُ���ض���ف���ي ع���ل���ى   )EX ف���ئ���ة  )ف�����ي 

مثيل  ال  إحساًسا   )HR-V( لسيارة  الداخلي 
له بالراحة.

تتالءم  لكي  مصممٌة   )HR-V( س��ي��ارة  إن 
م��ع من��ط ح��ي��ات��ك؛ حيث ت��وف��ر ل��ك مساحة 
داخ��ل��ي��ة رح���ب���ة، ك��م��ا ي��وف��ر خ����زان ال��وق��ود 
HR-( س��ي��ارة  منتصف  ف��ي  ليكون  املصمم 

اخللفي،  األمتعة  ص��ن��دوق  ف��ي  مساحًة   )V
السحرية  ال��ث��ان��ي  ال��ص��ف  ع��ن مقاعد  ف��ض��اًل 
اجلديدة التي تُعد دلياًل إضافيًّا على التفكير 
الثاني  ال��ص��ف  مقاعد  ُصممت  لقد  ال��ذك��ي. 
ي��ت��م اس��ت��خ��دم��ه��ا وضبطها  ل��ك��ي  ال��س��ح��ري��ة 
ال��س��ي��ارة، ومتاًما  ل��زي��ادة سعة  ع��ّدة  بطرق 
HR-( )Jazz(، متتلك سيارة  مثل سيارات 

للمقاعد   60:40 بنسبة  تقسيم  م��ي��زة   )V
اخللفية، هذا التقسيم الواسع يسمح للمقاعد 
يوفر  مما  السيارة،  أرضية  في  تغوص  بأن 
ميكن  وكذلك  حقاً،  كبيرة  داخلية  مساحة 
لألشياء  اجل��ان��ب��ي  بالتحميل  للسماح  طيها 
اج����ات. و  ال����درَّ ي��ص��ع��ب حتميلها م��ث��ل  ال��ت��ي 
أمكن  املقاعد،  لطي  اجلديدة  اآللية  بفضل 
الوصول إلى سعة أكبر لصندوق األمتعة في 
)HR-V( حيث تبلغ سعته 1456 لتًرا  ، كما 
توفر سيارة )HR-V( مساحًة للركاب تصل 
إلى 100.1 قدم مكعب، مع مقعد خلفي و 
مساحة واسعة لألقدام، و ذلك على الرغم 

من التصميم اخلارجي املدمج للسيارة.
دت بها السيارة،  ومن املزايا األخرى التي ُزوِّ
ال��ص��وت��ي م��ق��اس 6.8  ش��اش��ة ع��رض للنظام 
بوصات مع شاشة تعمل باللمس )في الفئات 
تتيح   HDMIو  USB وفتحات   )EXو  LX
ل��ك ت��وص��ي��ل ه��ات��ف��ك ال��ذك��ي واس��ت��خ��دام ما 
به من مزايا مثل تشغيل املوسيقى املفضلة 

ل��دي��ك واس���ت���خ���دام س��ج��ل ال��ه��ات��ف إلج����راء 
القيادة  عجلة  أن  كما  الهاتفية،  امل��ك��امل��ات 
امل���ت���ع���ددة ال���وظ���ائ���ف م������زودة ب��إم��ك��ان��ي��ات 
السرعة  وتثبيت  الصوت  نظام  في  للتحكم 
مم��ا ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا واج��ه��ة م��س��ت��خ��دم سهلة 
EX من  فئة  للسائقني، وتتميز  االستخدام 
في  تلقائي  م  حتكُّ بنظام   )HR-V( س��ي��ارة 
درجة احلرارة داخل السيارة حيث ميكنك 
ض��ب��ط درج�����ة احل�������رارة داخ�����ل م��ق��ص��ورة 

السيارة بلمسة زر.
هذا باإلضافة إلى نظام الدخول الذكي وزر 
تشغيل الذي يعمل بالضغط وهذه املميزات 

متوفرة في فئات LX وما بعدها.
مجموعة نقل احلركة

تتميز سيارة )HR-V( مبحرك يجمع بني 
التشغيل؛  تكاليف  وان��خ��ف��اض  العالي  األداء 
ذل��ك أن ال��س��ي��ارة م���زودة مب��ح��رك بتقنية 
بالبنزين  يعمل  لتر   1.8 سعة   )i-VTEC(
دورة/   6500 عند  ح��ص��انً��ا   140 ق��وت��ه  تبلغ 
متر  ن��ي��وت��ن/   172 دوران  وع���زم  ال��دق��ي��ق��ة 
عند 4300 دورة في الدقيقة، مما يضاعف 
ف��اع��ل��ي��ة وك���ف���اءة وت��وف��ي��ر ال����وق����ود، ليصل 
اس��ت��ه��الك ال��وق��ود إل���ى 16.9 ك���م/ ل��ت��ر. كما 
من  س��ي��ارة  ب��أن��ه��ا   )HR-V( س��ي��ارة  تتميز 
ف��ئ��ة ال��دف��ع األم���ام���ي، ف��ه��ي م����زودة بناقل 
ت��ع��ش��ي��ق مستمر  ذي  أوت��وم��ات��ي��ك��ي  ح��رك��ة 
مزود بسبع سرعات. وبفضل ناقل احلركة 
 ،)CVT( األوتوماتيكي ذي التعشيق املستمر
ميكنك ق��ي��ادة ال��س��ي��ارة ف��ي وض���ع ال��ق��ي��ادة 
ميكنك  كما  أري��ح��ي��ة،  بكل  األوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة 
تغير وضعية ناقل السرعة باستخدام ذراع 
ن��ق��ل احل���رك���ة املُ��ث��ب��ت ع��ل��ى ع��ج��ل��ة ال��ق��ي��ادة 
القيادة في سيارات  املستوحاة من عجالت 
ال��س��ب��اق )م��ت��وف��ر ف���ي ف��ئ��ة )EX( ف��ق��ط(، 
التعشيق  ذو  احلركة  ناقل  اآلن  يتميز  كما 
بحيث  ل  ُمعدَّ نظام  على  باحتوائه  املستمر 
ت��ك��ون امل��س��اف��ة ب��ني س��ن��ون ال��ت��روس أق��رب 
التقليدي،  احل��رك��ة  ن��اق��ل  ف��ي  منها  بكثير 
في  السائق  “امل��ت��درج”  الشعور  ه��ذا  ومي��ن��ح 
أثناء  دراي��ة  أكثر  إحساًسا   )HR-V( سيارة 
ال���ت���س���ارع، ك��م��ا ي��س��اع��د أي���ًض���ا ع��ل��ى تقليل 
إلى  إض��اف��ة  الداخلية.  الضوضاء  مستويات 
ذل����ك، ف���إن ن��اق��ل احل���رك���ة CVT ل��س��ي��ارة 
أكثر  ط��اب��ع  ذا  تعشيًقا  يستخدم   )HR-V(

مرونة وسالسة.
الشاسيه ونظام التعليق

يأتي شاسيه السيارة مع خزان وقود مثبت 
في املنتصف مما يوفر توزانًا مثاليًّا في وزن 
ال��س��ي��ارة، ك��م��ا أن���ه يعمل ع��ل��ى ت��رك��ي��ز كتلة 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  املنتصف. ه��ذا  ف��ي  ال��س��ي��ارة 
دات تفاعلية مبًدى واسع متنح سيارة  ُمخمِّ

)HR-V( مرونًة فائقًة في القيادة كما تقلل 
انزياح جسم السيارة.

تقنيات السالمة ومساعدة السائق
تتميز سيارة )HR-V( 2019 بقائمة قياسية 
من مميزات السالمة النشطة و غير النشطة؛ 
حيث تتضمن هذه التقنيات: نظام املساعدة 
م  على ثبات املركبة )VSA(، وأنظمة التحكُّ
في اجلّر )TCS(، مع وجود وسائد هوائية 
األمامي،  املقعد  في  وال��رك��اب  السائق  أم��ام 
وهي ميزة قياسية في جميع الفئات، فضاًل 
ع��ن ال��وس��ائ��د ال��ه��وائ��ي��ة اجل��ان��ب��ي��ة وال��س��ت��ائ��ر 
 EX الهوائية اجلانبية وهي متوفرة في فئة
فقط، ونظام املوّزع اإللكتروني لقوة املكابح 
اإلط���ارات  ضغط  ُمراقبة  ون��ظ��ام   ،)EBD(
القيادة على  )TPMS( ونظام املساعدة في 
م��زودة  هيكل  وبنية   ،)HSA( امل��رت��ف��ع��ات 
 )ACE( املتطورة  املتوافقة  الهندسة  بتقنية 
ب��ك��ام��ي��را خلفية  EX م����زودة  ف��ئ��ة  ك��م��ا أن 
الواسع،  العرض  ميزة  مع  ال��زواي��ا،  متعددة 
 )LED( وتتميز جميع الفئات مبصابيح ليد
لإلضاءة النهارية، بينما تتميز الفئات LX و
الزوايا اخللفية  EX فقط مبستشعرات في 
وم���ؤخ���رة ال��س��ي��ارة ل��ل��م��س��اع��دة ع��ن��د َص���فِّ 

السيارة.
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الرايـــة اوتــو تكتشــف اجليــل اخلامــصس من

تويوتا أفالون االنيقة
علــى طرقــات الدوحـــة

عبــد اهلل عبــد الغنى وإخوانــه الوكيــل احلصــري ...

اجليل  على  اجرينها  استثنائية  قيادة  تربة  في 
اخلامس  من مركبة السيدان الفاخرة متوسطة 
،بدأنا  كلياً  اجلديدة   2019 أفالون  تويوتا  احلجم 
التحرك من امام برج عبد اهلل عبد الغني الوكيل 
احلصري لعالمة تويوتا في السوق القطري، ومع 
يرسى  اجلديد  الطراز  بان  تشعر  السيارة  حترك 
معايير عــالــيــة مــن خـــالل تــقــدمي تــربــة قــيــادة 
الفاخر  تصميمها  مع  تتماشى  وتفاعلية  حقيقية 
واألنيق ، وترتكز مركبة تويوتا أفالون 2019 على 
العاملية اجلديدة لتويوتا”  منصة “األطر الهيكلية 
جـــديـــد ذي  مـــعـــززة مبـــحـــرك  وتـــأتـــي   ،TNGA
بكفاءة  يتميز  لتر   3.5 سعة   V6 أسطوانات  ست 
طيف  عن  فضالً  الوقود،  استهالك  في  استثنائية 
املتقدمة والتي  الراحة والسالمة  واسع من مزايا 
 Toyota سينس”  سيفتي  “تــويــوتــا  نــظــام  تشمل 
Safety Sense، األمر الذي يجعل مركبة السيدان 
العمالء  تطلعات  تسد  كلياً  اجلــديــدة  الــفــاخــرة 
بالتكنولوجيا  والشغف  التصميم  بجودة  املتعلقة 

في وسائل النقل األكثر متيزاً. 
أفالون  تويوتا  بــدأت مميزات  الرحلة  طــول  ومــع 
اجلديدة تخرج ما في جعبتها حيث مرت السيارة 
مبراحل تطويرية وفقاً لرؤية تهدف إلى تقدمي 
من  فــريــداً  مستوى  السائق  متنح  فــريــدة  مركبة 
متعة القيادة. وكان من ضمن العناصر الرئيسية 
التي اعتمدنا عليها من أجل حتقيق ذلك الهدف 
واللذان يشكالن  التعليق،  املنصة اجلديدة ونظام 
األداء  عــمــالئــنــا  مــنــح  مــن  مــهــمــة متكننا  قــاعــدة 
املتطورة،  وتقنيتها  تصميمها  مع  يتناسب  الــذي 
الفخامة  ذاته مبزيٍج من  الوقت  في  وتزويدهم 
السيدان  مــركــبــات  فئة  ضمن  الــريــاضــي  واألداء 

الفاخرة متوسطة احلجم”. 
وليس هذا باجلديد فمنذ إطالقها ألول مرة في 
عام 199٤ ومن خالل التطور الذي شهدته على 
مدى أربعة أجيال، حظيت مركبة تويوتا أفالون 
بإعجاب محبي القيادة الفاخرة في جميع أنحاء 
العالم ملا تتسم به مقصورتها الداخلية من راحة 
اقترانها بالسمات اجلوهرية  ورحابة، فضالً عن 
التي تشتهر بها عالمة تويوتا، وهي اجلودة وقوة 
التحمل واالعتمادية QDR. وجنحت هذه املركبة 
في ترسيخ مكانتها ضمن فئة مركبات السيدان 
كــان ذلــك في  الفاخرة متوسطة احلــجــم، ســـواًء 
الــعــالــم كــكــل، إذ  الــشــرق األوســـط أو على صعيد 

تاوز إجمالي مبيعاتها 1.5 مليون مركبة. 
كلياً  اجلــديــدة  أفــالــون  تويوتا  مركبة  تتسم  وكما 
بالعديد من عناصر التصميم العصري سواًء من 
حيث طولها أو مركز جاذبيتها املنخفض، وذلك 
بفضل منصة TNGA. كما يعكس احلضور البارز 
التي  الــفــريــدة  مــن اخلــصــائــص  للمركبة مــزيــجــاً 
القيادة  وتــربــة  املتميز،  األداء  مــن  كــالً  تشمل 
واألكــثــر  املــتــألــقــة  واإلطـــاللـــة  الــنــشــطــة،  التفاعلية 
التصميمية لهيكل  عرضاً. هذا وتعتمد اخلطوط 
ومقصورتها  كلياً  اجلديدة  أفالون  تويوتا  مركبة 
الداخلية على فلسفة التصميم املتمثلة بـ “اجلمال 
تنقسم  والــتــي   ،Technical Beauty الــتــقــنــي” 

يتناغم مع  أولهما “اجلمال”، والذي  إلى شقني؛ 
عند  التفاعلي  اجلمهور  فعل  رد  ومُيثِّل  احلماس 
للمركبة  املمتدة  التصميمية  اخلطوط  مشاهدة 
الثاني  الشق  يتوافق  حني  في  األنــيــق،  وحضورها 
وهـــو “الــتــقــنــي”، مــع األصـــالـــة، ومُيــثــل الــغــرض 
مركبة  ميــيــزان  الــلــذان  العنصران  وهما  واألداء 

السيدان اجلديدة كلياً. 
أفالون  تويوتا  ملركبة  اجلــريء  للمظهر  وامــتــداداً 
تنبع  احلقيقية  القيادة  متعة  فإن  كلياً،  اجلديدة 
الست أسطوانات  املعزز ذي  من احملــرك اجلديد 
ينتج قــوة 298 حصاناً  لتر، والــذي  V6 سعة 3.5 
نيوتن-متر.   356 يــبــلــغ  أقـــصـــى  دوران  وعـــــزم 
ولـــالرتـــقـــاء بــــــاألداء إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة، فقد 
الــوقــود  ٤S-D حلقن  بتقنية  احملـــرك  تــزويــد  مت 
ونظام توقيت الصمامات املتغير الذكي العريض 
)VVT-iW( الذي يحقق عزم دوران مرتفع عند 
ومتكني  احملـــرك  دوران  ســرعــة  نطاقات  جميع 
تعزيز  بهدف  وذلــك  أتكينسون،  دورة  استخدام 
األداء  وتقدمي  الــوقــود  واستهالك  احملــرك  كفاءة 
البيئي األمثل. ويقترن احملرك أيضاً بناقل حركة 

بثماني  كلياً  جــديــد  أوتوماتيكي 

والدقيق  السلس  الــتــروس  اختيار  يدمج  سرعات 
النتيجة كفاءة  لتكون  لنطاق دورة احملرك،  تبعاً 

عالية في استهالك الوقود وطاقة فورية. 
وبتناغم متجانس بني أناقة التصميم ومستويات 
مركبة  مــقــصــورة  تتميز  االستثنائية،  الفخامة 
املزايا  كلياً مبجموعة من  أفالون اجلديدة  تويوتا 
املتعددة  الوسائط  شاشة  ذلــك  في  مبا  املتطورة، 
قــيــاس 9 بــوصــات، وشــاشــة عـــرض مــلــونــة حتت 
خط نظر السائق على اجلزء السفلي من الزجاج 
ـــوصـــات، وشــاحــن  ب  10 قـــيـــاس   HUD األمـــامـــي 
الـــذكـــيـــة، وإضــــــاءة محيطة،  لــلــهــواتــف  الســلــكــي 
يــشــمــل منطقتني  تــكــيــيــف أوتــومــاتــيــكــي  ونـــظـــام 
على  منهما  كـــٍل  حــــرارة  بــدرجــة  التحكم  ميــكــن 
بـــ 1٤ مكبر صوت  حــدة، ونــظــام صوتي محيط 
مــن “جــي بــي أل” JBL، بــاإلضــافــة إلــى مقاعد 
كهربائية أمامية قابلة للتعديل بأوضاع مختلفة، 
فيها  ينفصل  للطي  قابلة  خلفية  مقاعد  وصــف 

مسند الظهر إلى قسمني بنسبة ٤0:60. 
وكما هو احلال في جميع طرازات تويوتا األخرى، 

ـــويـــات في  فـــإن الــســالمــة تــبــقــى ضــمــن أهـــم األول
منظومة  وتتكامل   .2019 أفــالــون  تويوتا  مركبة 
الــســالمــة املــمــيــزة فــي املــركــبــة اجلــديــدة كــلــيــاً مع 
تقنيات السالمة املتقدمة “تويوتا سيفتي سينس” 
نظام  تشمل  ــتــي  وال  ،Toyota Safety Sense
األمان قبل التصادم PCS، ونظام تثبيت السرعة 
املسار  على  احلــفــاظ  ونــظــام   ،DRCC الـــــراداري 
 .AHB التلقائي  العالي  اإلضـــاءة  ونــظــام   ،LDA
وعالوة على ذلك، تضم املركبة مجموعة شاملة 
مثل  ركابها،  واحلماية جلميع  األمــان  مزايا  من 
احلركة  تقييد  بنظام  تعمل  هوائية  وســادات   10
املركبة  بثبات  التحكم  ونــظــام   ،SRS التكميلي 
ونــظــام   ،TRC االنـــــــزالق  مــنــع  ونـــظـــام   ،VSC
قوة  تــوزيــع  ونــظــام   ،ABS لالنغالق  املــانــع  املكابح 
الكبح  EBD، ونــظــام مــســاعــد  إلــكــتــرونــيــاً  الــكــبــح 
 EPB اإللكترونية  التوقف  مكابح  ونــظــام   ،BA
مـــع وظــيــفــة تــثــبــيــت الـــفـــرامـــل، ونـــظـــام مــراقــبــة 
النقطة العمياء BSM، ونظام تنبيه حركة املرور 
اخللفية RCTA، ونظام مساعدة االنطالق على 
من  الكثير  وغــيــرهــا   ،HAC املــرتــفــعــات 

األنظمة األخرى.
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السيارات الوطنية تعلن عن جناح
مازدا  CX3 كروس اوفر املدمجة 2019 في السوق القطري

االذكى واالكثر تألقا باألسواق العاملية في فئتها ...

واصـــلـــت شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة ، 
الــوكــيــل احلــصــري لــســيــارات مـــازدا في 
قطر جناحها فى زيادة املبيعات للنسخة 
اجلديدة من مازدا  CX3كروس اوفر  
املــدمــجــة   2019 ذات اخلــمــس مقاعد 
وميــكــن   .2WD  ,  AWD بــنــســخــتــيــهــا 
 CX3  االطــــالع عــلــى مـــوديـــالت مـــــازدا
مبعرض  زيارتكم  خــالل  من  اجلديدة 
النصر  بفريج  املــوجــود  و  املميز  مـــازدا 
ايام عمل في االسبوع   على مدار سبعة 
ويبدأ العمل من الساعة  9 صباحا – 9 
يعمل  اجلمعة حيث  يــوم  عــدا  ما  مساًء 

املعرض اثناء الفترة املسائية فقط .
وقــــال املــتــحــدث الــرســمــي مـــن شــركــة 
  CX3 الــســيــارات الــوطــنــيــة  تــأتــي مـــازدا
كروس اوفر  اجلديدة مبواصفات دفع 
يأتي   ، األولــــى  فللمرة  متميز  ربــاعــي 
اجليل اجلــديــد مــن مـــازدا بـــأداء وخفة 
حـــركـــة ال تـــقـــارن وبـــأحـــجـــام مــنــاســبــة 
، اضـــافـــة الــــى الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــقــدمــة 
تكنولوجي  اكــتــف   ســكــاي   “ واملــســمــاه 
في   اقتصادية  بانها  تتميز  انها  كما    “
اســتــهــالك الـــوقـــود  ، اضــافــة الـــى نظام 
MZD Connect  باإلنترنت  كما تشمل 
 Active النشطة  القيادة  عــرض  شاشة 
Driving Display وتكنولوجيا “ اي – 
واالمــان  السالمة  لنظام  سينس   اكتف 
اجيال  وجهة  ولتكن  باحلياة   لتنبض 
الــشــبــاب والــذيــن يحبون املــغــامــرة  في 

قطر .
وتتوافر كل  نسخ CX-3 مبحرك بنزين 
G سعة 2 لتر بقوة 1٤6  سكاي أكتيف 
حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 
6 سرعات  مع وضعية سبورت لتضفي 

الــطــرقــات مثلها في  بــذلــك قـــوة عــلــى 
ومتنح   الرياضية،  السيارات  مثل  ذلــك 
االطـــارات  فــي  قــوي  اداء  تلك اخلاصية 
االمامية او خالل االربع اطارات وذلك 

. i-Active من خالل نظام
السالمة واالمــان  وما يعزز من نظام  
فـــي ســـيـــارات مـــــازدا CX 3  اجلــديــدة 
كليا  امــتــالك ســيــارات مــــازدا  نــظــام – 
يــعــزز من  اكــتــف سينس والــــذي  اي –  
فرص السالمة واالمان اثناء القيادة  ، 
على  السيارة  قائد  يساعد  النظام  فهذا 
تــنــب املــخــاطــر احملــتــمــلــة ، كــمــا تضم  
  3  CX التكنولوجيا اجلديدة من مــازدا 
االصــطــدام  قبل  مــا  امـــان   “ تكنولوجيا 
االصطدامات   يساعد في تنب  “ مما 
احلــاالت  فــي  خطورتها  مــن  التقليل  او 
والتي ال ميكن تنب تلك االصطدامات 
في  التحكم  بنظام  مـــازدا  تــتــوافــر  كما 
  )MRCC  ( واملسمى  واملــالحــة  املراقبة 
ونــظــام رصد  النشطة  الــقــيــادة  ونــظــام 
التحذير  BSM( ونظام   ( العمياء  البقع 
 )RCTA اخللفية.)  املــرور  حركة  من 
وجمعيها متربط بجسم السيارة سكاي 

اكتف  والشاسيه 
وتــأتــي املـــوديـــالت اجلــديــدة مــن مـــازدا   
بــوصــة   18 بــحــجــم  ـــــإطـــــارات  ب  CX3
لتشغيل  زر  مــع  مفتاح  بـــدون  ودخـــول 
احملرك وقفل لألبواب مركزي ونظام 
صـــوتـــي مـــن 7 ســمــاعــات ويــــو اس بي 
ومرابا  كهربائية للرؤية وكراسي من 
باللمس  تعمل  الفخم وشــاشــة    اجلــلــد 
مبجموعة  معلوماتي  ونــظــام  بوصة   7
من االوامر الصوتية وبلوتوث للتليفون  
متعددة  وقائمة  سمعي  بنظام  يرتبط 

من املميزات االخرى .
هـــــذا وقـــــد أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــســـيـــارات 
الــوطــنــيــة، الــوكــيــل احلــصــري لـــ عالمة 
مـــــازدا فـــي قــطــر عـــن متــديــد حملتها 
حتت شعار« عروض حصرية مرنة  » 
والتي متنح جوائز عديدة  إثــارة  األكثر 

إلى عشاقها في السوق القطري .
ـــســـيـــارات الــوطــنــيــة   وتـــطـــرح شـــركـــة ال
مــجــمــوعــة الـــنـــقـــاط الــقــيــمــة الـــتـــي تعد 
أضــــافــــة لــعــمــالئــهــا مـــثـــل ضـــمـــان غــيــر 
الكيلومترات، وضمان شامل،  محدود 
وخــــدمــــة صـــيـــانـــة وتـــســـجـــيـــل مــجــانــي 
مــوديــالت  املــمــيــزات على  مــن  وغيرها 
مــخــتــارة، بــأســعــار جـــذابـــة جـــدا وغــيــر 

قابلة للمنافسة.
اختيار  للعمالء  أيضا  احلملة  تتيح  كما 
املوديل من مجموعة واسعة، وانتقاء إما 
»التأمني الشامل املجاني لعام واحد« أو 
»خــدمــة مجانية ملــدة عــام أو  20 الف 
الى  باإلضافة  أســبــق«،  أيهما  كيلومتر 
املميزات األخرى املضمونة. ومتاشيا مع 
إليها مازدا كعالمة  التي وصلت  املكانة 
تارية ممتازة ، ناهيك عن تصميماتها 
اإلبداعية  وتقنياتها  واجلاذبة،  الفريدة 
اجلودة  معايير  دائما  فيها  يُراعى  التي 
اليابانية والدقة املتناهية، فإن حملة » 
أطلقت  قــد   « مــرنــة  عـــروض حصرية 
اقتناء  عشاق  من  كل  منها  يستفيد  كي 
الرباعي  الدفع  وأيضا  السيدان  سيارات 
والـــتـــي تــتــضــمــن فــئــات حــديــثــة مــوديــل 
التجارية  العالمة  مـــازدا  وتظل   .2019
العظمى  الغالبية  يُصنع  الــتــي  الــوحــيــدة 
الــيــابــان، وهــي متاحة  فــي  فئاتها  مــن 

للبيع في منطقة الشرق األوسط.
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جاكوار الند روڤر
جنـــاح مميـــز للعــــروض احلصريــــة

)الفــردان برميييــر موتــورز( الوكيـــل احلصــــري ...

أعــلــنــت شــركــة »الـــفـــردان برمييير مــوتــورز«، 
الــوكــيــل املعتمد جلــاكــوار النــد روڤـــر فــي دولــة 
قــطــر، عـــن جنــــاح غــيــر مــســبــوق مــتــزامــنــاً مع 
حتقيق رغبات ورضى العمالء لـ مجموعة من 
العروض املميزة للباحثون عن سيارة أحالمهم 

القادمة.

على  للحصول  الــعــمــالء  الــطــرح  هــذا  فقد مكن 
اسهل نظام سداد على اإلطالق ومزايا ال تضاهى 
عند شراء سيارات جاكوار الند روڤر بالتعاون 
مع األولى للتمويل. تشمل العروض بدون دفعة 
أولى للمواطن، %10 دفعة أولى للمقيم وبدون 
حتويل راتب باإلضافة الى متويل حتى 6 سنوات 

إلـــى 6 أشـــهـــر. وتتضمن  وفـــتـــرة ســمــاح تــصــل 
العروض ايضاً ضمان 5 سنوات / 150,000 كلم 
)أيهما يأتي أوالً( وخدمة صيانة حتى 5 سنوات 
/ 65,000 كلم )أيهما يأتي أوالً( باإلضافة الى 5 
سنوات خدمة املساعدة على الطريق. وفي هذه 
املناسبة، قال سامر بودرغم، مدير عام شركة 

التزامنا  “نــؤكــد  مــوتــورز”:  برمييير  “الــفــردان 
العمالء.  بتقدمي أفضل اخلدمات لضمان رضا 
ومع إطالق هذه العروض اجلديدة، لن يحصل 
ولكنهم  فقط،  فــاخــرة  ســيــارات  على  عمالؤنا 
عــنــد شــراء  مــن ممــيــزاتــهــا  أيــضــاً  سيستفيدون 

سيارات أحالمهم”.

وتتوفر العروض حتى 31 مارس2019  في كافة 
موتورز”  برمييير  “الــفــرادان  شركة  معارض 
حول  املعلومات  من  وللمزيد  قطر.  دولــة  في 
العروض، يرجى زيارة أقرب معرض جاكوار 
النـــد روڤــــر لـــدى شــركــة “الــــفــــردان برمييير 

موتورز” 


