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اعتمدت خطة ســــــيدنا يوســــــف عليه السالم ملواجهة 
املجاعات على اإلنتاج، وطالب السادة والبسطاء بأن 
يحملوا الفأس، وعندما استجاب اجلميع جلسوا على 
خزائن األرض بجوار ســــــيدنا يوســــــف عليه السالم، 
املعادلة مــــــن قدمي األزل منذ أن هبــــــط آدم وحواء 
عليهما السالم وكلمة السر تكمن في اإلنتاج، وحتى 
نهاية الكون كما أخبرنا ســــــيدنا محمد عليه الصالة 
والســــــالم »إن قامت الســــــاعة وبيد أحدكم فســــــيلة، 

فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل«.
اإلنتاج أســــــاس احليــــــاة التي نعيشــــــها، البد أن جنّد، 
وجنتهد، حتى نصبح منتجني وفعالني في املجتمع، 
ال نعيش مجرد مســــــتهلكني ومتواكلني. اإلنتاج أول 
خطوات اإلبداع لم نســــــمع أن هناك مخترًعا كسوالً 
أو متــــــواكالً، فاإلبــــــداع دون إنتــــــاج كالفقاقيــــــع فــــــي 
الهواء، واملبتكــــــر ال تقف أمامه أي عوائق  مهما بلغ 
أمرها، خســــــر العالم في احلــــــرب األولى أكثر من 
16 مليــــــون قتيــــــل، و20 مليون مصــــــاب، ومع هذا 
استطاعت عائلة إيطالية بسيطة تدعى »مازيراتي« 
أن تبتكر ســــــيارة ســــــباق مــــــن األلف إلــــــى الياء عام 
191٤ م، وتوالت االبتــــــكارات حتى يومنا هذا، ولم 
تنتِه العائلة مبجرد موت املبتكر والسبب بسيط هو 
أن املبتكــــــر زرع نظاًما للعائلــــــة حافظ على العالمة 

حتى يومنا هذا.
وأيضاً خرج من رحم احلروب عائلة »تويودا« نسبة 
إلى املؤسس »كيشيرو تويودا« املعروفة حالياً باسم 
تويوتــــــا أيقونة الســــــيارات اليابانيــــــة 19٤7م، أي مع 

اندالع احلرب العاملية الثانيــــــة، التي حصدت أرواح 
ماليني اليابانيــــــني بقنبلة هيروشــــــيما وناجازاكي، 
ومع هــــــذا لم ميــــــت اإلبداع ولــــــم يتأثر باإلشــــــعاع، 
بل ســــــيطرت تويوتــــــا وأختها لكزس علــــــى عقر دار 
األمريــــــكان أصحــــــاب القنبلــــــة النوويــــــة، انتشــــــرت 
طــــــرازات تويوتــــــا فــــــي كل شــــــارع وحــــــارة أمريكية 
بــــــل وتخطت مبيعــــــات تويوتــــــا ولكــــــزس العالمات 
األمريكيــــــة، لــــــم يبــــــِك اليابانيون علــــــى األطالل بل 
رفضوا أن يكونوا عبيًدا عند أصحاب القنبلتني ظلوا 
شامخني واعتمدوا على أنفسهم وأسواق اآلخرين.

هنــــــاك حكمــــــة  صينية تقــــــول »ال تعطنــــــي كل يوم 
سمكة ولكن علمني كيف اصطاد«، اجلميع يغوص 
للبحث عن ســــــمكة اإلنتاج ونحن العرب نطل على 
البحريــــــن األبيــــــض واألحمر واحمليطني األطلســــــي 
والهنــــــدي وعندنــــــا خليــــــج يحمــــــل اســــــمنا -اخلليج 
العربي- وتســــــير ســــــفننا على اســــــتحياء فــــــوق عالم 
األســــــماك، وكأننــــــا نحترم حقوق األســــــماك لهذا ال 
يوجد عندنا مصنع لألسماك يحمل اجلودة العاملية 

بل نستورد أسماك الغرباء.
حتكــــــي األســــــطورة عن ســــــمكة عجوز شــــــارفت 
على املوت نظرت إلــــــى أحفادها ونصحتهم بأن 
يبتعدوا عن البلدان املنتجة خوفاً أن يقعوا فريسة 
ألســــــاطيل ســــــفن الصيد والتعبئة والتغليف، وأن 
يتجهوا إلــــــى البلــــــدان النامية ثم أشــــــارت بذيلها 
ناحية خريطــــــة الوطن العربــــــي وفارقت احلياة 

...هذا واهلل أعلم.
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الفردان برمييير موتـورز تتألق في 
بطولـة قطـر توتال املفتوحـة   للتنس

مرسيدس-بنز GLE كوبيه
اخليار الرياضي األفضل على اإلطالق

مركبة ماكسس D90 اجلديدة
سيــارة االمــان والسالمــة املطلقــة سيـارة )مـازدا CX9( اجلديـدة11

تتألـق بتصميـم جديـد رائع

وسط حضور كثيف من عشاق العالمة وفي مبناها االنيق بالسد ... 

BMW Z4الفردان للسيارات تدشن الفئة الثامنة املكشوفة و

6

للسيارات،  الــفــردان  شــركــة  طــرحــت 
الـــوكـــيـــل احلـــصـــري واملـــــــوزع املــعــتــمــد 
من  اثنني  قطر،  في   BMW لعالمة 
لعام  املرتقبة   BMW طـــرازات  أكثر 
و املكشوفة  الثامنة  الفئة  هما   2019
BMW Z٤ اجلديدة كلًيا، لتكون أول 
من يوفر هذه الطرازين لعمالئها في 

منطقة الشرق األوسط.
 BMWو  BMW Z٤ من  كل  وتعد 
الـــفـــئـــة الـــثـــامـــنـــة املـــكـــشـــوفـــة أحــــدث 
إضافتني إلى عالمة BMW العريقة 
فــــي تـــطـــويـــر ســــيــــارات الـــرودســـتـــر 
والــــســــيــــارات الـــريـــاضـــة املــكــشــوفــة، 
ليشغال  الــطــرازيــن  مــن  كــل  ويستعد 
مـــكـــانـــة بـــــــــارزة ويــــرســــمــــا مـــالمـــح 
فئتيهما في قطاع السيارات الفاخرة 

عالية األداء.
الــطــرازيــن من  بــه  يتمتع  مــا  وبفضل 
أداء رياضي ومقصورة قيادة فاخرة، 
تقنيات  أحــدث  اعتماد  إلى  باإلضافة 
الــتــواصــل والــتــرفــيــه، مـــن املـــؤكـــد أن 
تصبح كل من الفئة الثامنة واملكشوفة 
وBMW Z٤ أيقونتني حتددان مالمح 

السيارات الكالسيكية احلديثة.
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عرضت مجموعة هيونداي موتور فيديو يُظهر منوذجاً مبتكراً 
آخر  ون��ظ��ام  الكهربائية  للمركبات  السلكي  آل��ي  شحن  لنظام 
يُستخدم في عملية الركن اآللي لهذه املركبات. وتتوفر سيارات 
هيونداي بفئاتها املختلفة في دولة قطر لدى شركة سكايالين 
ال��رس��م��ي لشركة  ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة اجل��ي��دة وامل����وزع  ل��ل��س��ي��ارات 

هيونداي موتور في قطر.
في  اكتظاظاً  يواجهون  الذين  للسائقني  الراحة  النظام  وسيتيح 
الثابت في  التنامي  ف��ي ظ��ّل  ال��س��ي��ارات وم��واق��ع شحنها  م��واق��ف 
املركبات  نقل  على  النموذج  ويعمل  الكهربائية.  املركبات  أع��داد 
الشحن،  محطات  م��ن  بالكامل  شحنها  انتهاء  بعد  الكهربائية 

سامحاً بالبدء في شحن املركبات األخرى املنتظرة.
عند  خالية  السلكية  شحن  محطة  إلى  تلقائياً  املركبة  وستُنقل 
تصبح  وعندما  الذكي،  الهاتف  باستخدام  الشحن  إلى  توجيهها 
مشحونة بالكامل، فإنها سوف تُنقل إلى مكان آخر شاغر لركنها 
احلال  في  يسمح  ما  املركبات،  لركن  آلي  نظام  باستخدام  فيه 
السائق  يستدعي  وع��ن��دم��ا  امل��ن��ت��ظ��رة.  األخ���رى  امل��رك��ب��ات  بشحن 

مركبته، فإنها سوف تعود آلياً إلى موقع وجوده.

وي����ج����ري ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��أك��م��ل��ه��ا 

ع��ن ط��ري��ق االت��ص��ال 
امل��س��ت��م��ر ب���ني امل��رك��ب��ة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل���رف���ق 
املركبات  بركن  اخل��اص 

ونظام الشحن والسائق. ويرسل 
مرفق ركن املركبات إلى السائق واملركبة 

امل���واق���ع ال��ش��اغ��رة امل��خ��ص��ص��ة ل��وق��وف امل��رك��ب��ات وم��واق��ع 
الشحن على حتديث حالة  بينما يعمل نظام  الشحن،  محطات 

شحن املركبة حلظياً.
وت��ف��ك��ر ه��ي��ون��داي ف��ي حت��وي��ل ه���ذا االب��ت��ك��ار ال��ت��ق��ن��ي إل���ى واق��ع 
عملي تسّوق له جتارياً عند اإلطالق املتوقع للمستوى الرابع من 
الشركة  العام 2025. كما تخطط  القيادة حوالي  املركبات ذاتية 
القيادة  ذاتية  للمركبات  والتسويق  التجاري  اإلنتاج  في  للشروع 
في عدد من املدن الذكية ابتداء من العام 2021، بهدف إطالق 

سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول العام 2030.

سكايالين املوزع املعتمد في السوق القطري ...

مجموعة هيونداي موتور تكشف النقاب
عن منوذج مبتكر لنظم الركن اآللي والشحن للمركبات الكهربائية
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وقــعــت شــركــة أوتـــوكـــالس لــلــســيــارات، إحـــدى شــركــات 
مجموعة ناصر بن خالد القابضة والوكيل العام املعتمد 
لـ ’إم جي موتور‘ في قطر، اتفاقية مع شركة يونايتد 
إلى  يصل  سيارات  باسطول  تزودها  السيارات،  لتأجير 
حــوالــي 60 ســيــارة حتى اآلن مــن طـــرازي MG 360 و 
وتلبية  السيارات  املميز من  أسطولها  لتعزيز   MG ZS
متطلبات العمالء املتزايدة على استئجار سيارات موثوقة 
وعملية. وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني، مدير 
العمليات بقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر 
بن خالد: “يسرنا عقد هذه االتفاقية مع شركة يونايتد 
مبركبات  الوطنية  الشركات  ودعــم  الــســيــارات  لتأجير 
الطلب  فمع  العمالء.  ورغــبــات  تطلعاتها  تلبي  موثوقة 
املتزايد على تأجير السيارات في قطر وعلى قطاع النقل 

بشكل عام، تعمل شركة أوتو كالس على دعم االقتصاد 
احمللي وتزويد السوق مبركبات حديثة وعملية تساهم 
في توفير احللول إلى هذا القطاع احليوي. ومن خالل 
هــذه االتــفــاقــيــة مــع واحـــدة مــن الــشــركــات الــرائــدة في 
التقدم  أجل حتقيق  التعاون من  نواصل مسيرة  قطر، 
واالزدهـــــار لقطر فــي كــافــة املـــجـــاالت”. بـــدوره صــّرح 
كالس  أوتــو  لشركة  العام  املدير  الصحن،  هشام  السيد 
العملية  السيارات  إم جي من  للسيارات: »تعّد سيارات 
ولهذا  العمالء.  من  كبير  بإقبال  حتظى  التي  واملريحة 
تأتي االتفاقية مع شركة يونايتد في إطار جهود شركة 
التي حتظى  الثقة  مــدى  لتعكس  للسيارات  كــالس  أوتــو 
والعمالء. وستشكل سيارات  الشركات  لدى  إم جي  بها 
إم جي عالمة فارقة في املرحلة املقبلة كونها سيارات 

عملية وموثوقة وآمنة تلبي تطلعات العمالء على أعلى 
شركة  تكمل  االتفاقية،  هــذه  خــالل  ومــن  املستويات«. 
النجاح مع شركة إم جي  أوتو كالس للسيارات مسيرة 
والتي بدأتها في العام املاضي عند إعادة طرح سيارات 
القطري مبفهوم جديد كلياً. وتوفر  السوق  إم جي في 
أوتو كالس في صالة عرضها على طريق سلوى مختلف 
أنواع سيارات إم جي السيدان وذات الدفع الرباعي لتلبي 
مثالياً  MG ZS خياراً  تعتبر مركبة   األذواق.  مختلف 
مــن حيث  جــيــدة  مــركــبــة  عــن  يبحثون  الــذيــن  للعمالء 
تتميز  والتصنيع بسعر معقول كما  والتجهيزات  الشكل 
بأقل استهالك للوقود في فئتها. يشّكل وصول الكروس 
أوفر اجلديدة مرحلة مشّوقة بالنسبة لعالمة السيارات 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة وذلـــك مــن خـــالل طـــرح فلسفة 

تــــصــــمــــيــــمــــيــــة 
جديدة بالكامل. وتظهر اللغة التصميمية األكثر تعبيراً 
الــطــرازات، وهي  MG ZS في جميع  التي تستعرضها 
العالية  باجلودة  وااللتزام  الراقية  التجربة  على  ترّكز 
 MG التجارية الطموحة. بدورها تفتخر  العالمة  لدى 
في  املــقــصــورة  فــي  داخلية  مساحة  أوســع  بتوفير   360
فئتها. فالقاعدة الطويلة للسيارة متنح املزيد من الراحة 
للسائق  املساحة  من  مزيد  مع  املمتعة  القيادة  وجتربة 
العصري،  تصميمها  وبفضل  ســواء.  حّد  على  والركاب 
طـــرازات  ملجموعة  إضــافــة  أحـــدث   360 جــي  أم  تعتبر 
بهويتها  الــســيــارة  تتميز  جــي.  إم  عائلة  فــي  الــســيــارات 
اجلريئة التي توحي بالثقة والثبات على الطريق. تعمل 
حركة  ناقل  مــع  ليتر   1.5 بسعة  مبحرك   360 جــي  إم 

أوتوماتيكي 
من ٤ سرعات ونظام حتكم 

السيارات  لتأجير  يونايتد  الوظائف. شركة  ذكي متعدد 
شركة رائدة في قطر في مجال تأجير السيارات حيث 
تــوفــر خــيــارات مختلفة مــن الــســيــارات خـــالل فــتــرات 
قــصــيــرة وطــيــلــة األمــــد وفـــق رغــبــات الــعــمــالء. تتميز 
وتتوزع  احلديثة  وسياراتها  الراقية  بخدماتها  الشركة 
مكاتبها في مختلف أرجاء قطر. تتوفر سيارات إم جي 
في صالة عرض أوتو كالس على طريق سلوى. ميكن 
اخلميس  إلى  السبت  العرض من  زيــارة صالة  للعمالء 
الثامنة صباحاً ولغاية 9 مساًء، وأيام اجلمعة من  من 

5 إلى 9 مساًء. 

أوتـو كالس للسيـارات
تزود يونايتد لتأجير السيارات بـأسطول ما يقرب 60 سيارة

... MG ZS 360 و MG مـن طـرازي
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حققت فولفو للسيارات مبيعات عاملية قياسية جديدة 
الــقــيــاســي  فـــي عــــام 2018، مــحــطــمــة بــذلــك رقــمــهــا 
منذ  األول  للمرة  ســيــارة   600،000 البالغ  للمبيعات 
مبيعات  وارتــفــعــت   .1927 عــام  فــي  الــشــركــة  تأسيس 
إلــى  6٤2،253 سيارة في عام  الشركة بنسبة ٤.%12 
نفسها  الفترة  في  سيارة  بــــ571،577  مقارنة   ،2018
التوالي  على  اخلامسة  السنة  وهي  السابق،  العام  من 
الــتــي حتــطــم فــيــهــا شــركــة فــولــفــو لــلــســيــارات أرقـــام 

مبيعاتها العاملية. 
يــؤكــد ســجــل املــبــيــعــات اجلـــديـــد لــعــام 2018 الــطــلــب 
التي  املتجددة،  فولفو  منتجات  مجموعة  على  القوي 
تقودها مجموعة سيارات الدفع الرباعي احلائزة على 

املتحدة  الواليات  من  األساسية  املناطق  في  اجلوائز، 
والصني وأوروبا. أما في ديسمبر، فقد قامت الشركة 
الفترة نفسها  ببيع 60،157 سيارة، بزيادة 2.8% عن 

من العام السابق.
املنتدب  العضو  شريف،  فيصل  قــال  املناسبة،  وبهذه 
فولفو  لسيارات  املوزع احلصري  لشركة »دوماسكو« 
من  أخـــرى  بسنة  فولفو  استمتعت  »لــقــد  قــطــر:  فــي 
املسبوقة.  غير  واإلقليمية  الدولية  واملبيعات  اجلوائز 
العمالء  أن   2018 لعام  القياسية  املبيعات  نتائج  تبني 
بحماس  االستجابة  يواصلون  العالم  أنحاء  جميع  في 
ألســـلـــوب مــجــمــوعــة فــولــفــو وجـــودتـــهـــا وجــاذبــيــتــهــا، 
ونــحــن نــقــدر جــهــود فولفو فــي دفــع حـــدود السالمة 

فولفو  فيه  تــواصــل  الــذي  الــوقــت  وفــي  والتكنولوجيا. 
طــرح طـــرازات جــديــدة وحتــســني طــرازاتــهــا احلالية، 
نتوقع أن نرى منًوا مستمًرا في املبيعات في قطر ». 
أرقــام في  على  املبيعات  نتائج  تقتصر  ال  وأضـــاف:« 
جدول البيانات فحسب، حيث أنها تترجم أيضاً عمل 
املبيعات وخدمات ما بعد  والتزام جميع من بفرقي 
البيع ». وقد منت مبيعات الواليات املتحدة في الفترة 
املمتدة من يناير إلى ديسمبر بنسبة 20.6% ليصل عدد 
بالفترة  98،263 سيارة مقارنة  إلى  املباعة  السيارات 
نفسها من العام السابق. وجاء األداء القوي على خلفية 
الرباعي  الدفع  املتزايد على مجموعة سيارات  الطلب 
 S60 وبدأت سيارات .XC60 التي ترأسها سيارات الـ

الوكالء  إلى  بالوصول  الواليات-املتحدة  في  املصنوعة 
الــعــام 2019.  املــبــيــعــات فــي  مــا سيسهم بــرفــع حــجــم 
للسيارات  فولفو  شركة  باعت  فقد  ديسمبر،  في  أمــا 
8،826 ســيــارة فــي الــســوق األمــريــكــيــة بــاإلضــافــة إلى 
لتصل   %1٤.1 بنسبة  الصني  في  املبيعات  منت  ذلــك، 
إلى 130،593 سيارة في خالل العام، مقارنة بالفترة 
على  الرئيسي  الطلب  وكــان  السابق.  العام  من  نفسها 
الـ XC60 والـ S90  املجمعني محلًيا. أما في  طــرازي 
  11،868 املنطقة  في  املبيعات  إجمالي  فبلغ  ديسمبر، 
ســيــارة، بــزيــادة 17.9%. كما أفـــادت أوروبـــا عــن أداء 
قوي خالل العام. فارتفعت املبيعات بنسبة 6.٤% لتصل 
مقارنة  شهًرا   12 الـــ  فترة  في  سيارة   317،838 إلــى 

والـ   V60 الـــ القوي طــرازي  األداء  بالعام 2017. وقــاد 
الشركة  فباعت  ديسمبر،  في  أما  اجلديدين.   XC٤0
29،٤69 سيارة في املنطقة. في عام 2018، كان طراز 
املبيعات  XC60 من فولفو األكثر مبيعاً، حيث بلغت 
1189،٤59 سيارة )18٤،966 سيارة في العام 2017(، 
سيارة   9٤،182 مبيعات  بإجمالي   XC90 طــراز  يليه 
 V٤0و  V٤0 طــرازي  ثم   ،)2017 العام  في   87،518(
Cross Country  مبجموع 77،587 سيارة )95،370 
ـــ 12  ســيــارة فــي الــعــام 2017(. وفــي خــالل األشــهــر ال
األولى  من االقه، وصلت مبيعات طراز XC٤0  إلى 
 S90 75،828 سيارة في حني وصلت مبيعات طــراز
إلى 57،1٤2 سيارة )٤6،602 سيارة في العام 2017(.

فولفو للسيارات حتقق مبيعات عاملية قياسية جديدة في عام 2018
الدوحة خلدمات التسويق )دماسكو( الوكيل احلصري...

ـــفـــردان لــلــســيــارات الــريــاضــيــة‘،  نــّظــمــت شــركــة ’ال
الــوكــيــل احلــصــري لــســيــارات ’فـــيـــراري‘ فــي دولــة 
قطر، النسخة األحدث من برنامج جتربة القيادة 
متيحًة   )Passione Ferrari( فيراري‘  ’باسيوني 
لعّشاق العالمة فرصة االنغماس في جتربٍة غامرة 
السيارات من  العالمة في عالم  توضح مدى متّيز 
ــــدوره جتــربــًة  خـــالل هـــذا الــبــرنــامــج الــــذي ميــثــل ب
جّذابًة وحافلًة باحلماسة لقيادة سيارات ’فيراري‘ 

األسطورية.
لوسيل  حلبة  استضافتها  الــتــي  الفعالية  وشــهــدت 
الدولية مشاركة 25 من عمالء ’فيراري‘. وحظي 
املــشــاركــون بفرصة رائــعــة خلــوض جتــربــة األنــاقــة 
’فـــيـــراري  لــســيــارة  الــديــنــامــيــكــي  واألداء  الــرفــيــعــة 

بورتوفينو‘ والقوة الفائقة حملرك السحب الطبيعي 
بسعة 6.5 ليتر و12 أسطوانًة لسيارة ’فيراري 812 
واألكثر  األحـــدث  السباق  حلبة  على  سوبرفاست‘ 
اســتــهــلــت أنشطتها  الــفــعــالــيــة قـــد  تــــطــــوراً. وكـــانـــت 
بيلوتاس‘  ’كــورســا  فــريــق  قــدمــه  تفصيلي  مبــوجــز 
اخلبراء  القيادة  مدربي  فريق   ،)Corsa Pilotas(
مباشرًة  قدموا  والذين  ’فيراري‘  في  واملتمرسني 
مـــن مــارانــيــلــلــو فـــي إيــطــالــيــا لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
الــفــعــالــيــة احلــصــريــة. وقــــام املـــدربـــون احملــتــرفــون 
بــاطــالع عــمــالء ’فـــيـــراري‘ على أفــضــل املــمــارســات 
األمر  الفائقة،  السيارات  املعتمدة في مجال قيادة 
العنان لكامل إمكانات  الذي سمح للعمالء بإطالق 

األداء لسيارات ’فيراري‘ املتميّزة.

حلبة لوسيل الدولية تستضيف النسخة 
األحدث من برنامج )باسيوني فيراري(



مينوتي  شيرو  بشارع  »مازيراتي«  مكاتب  في  التقى 
فـــي مــوديــنــا بــعــد ظــهــر الـــيـــوم هــيــرالــد جـــاي ويــســتــر، 
الرئيس التنفيذي لشركة »مازيراتي«؛ مع باملا كوستي، 
إقليم  فــي  اإلنــتــاجــيــة  لألنشطة  احلــكــومــيــة  املــســتــشــارة 
إميليا رومانيا؛ وجيان كارلو موزاريّلي، عمدة مودينا؛ 
باإلضافة إلى ممثلي النقابات ملناقشة مستقبل مصنع 

»مازيراتي« في مودينا.
االستراتيجية  الرسالة  على  االجتماعات  وأكــدت هذه 
فيات  »مــجــمــوعــة  خــطــة  عليها  نــصــت  الــتــي  للمصنع 
كرايسلر آوتوموبيلز« الصناعية عام 2018، والتي تُعاد 
إلنتاج  املصنع  تكريس  سيتم  حيث  حــالــيــاً.  مراجعتها 
مع  انسجاماً  والتقنية  األداء  عالية  الرياضية  السيارات 
في  نشاطها  متــارس  التي  »مــازيــراتــي«  وتقاليد  قيم 

مودينا منذ عام1939.
ويساعد ذلك على توظيف خبرات فريق إنتاج سيارات 
تصنيع  ودورة  إمكانيات  تتطلب  التي  »مــازيــراتــي« 
خاصة يتضافر فيها االبتكار واحلرفية مع االهتمام 
الصارم بالتفاصيل وتطبيق أعلى معايير اجلودة ليتم 
تصنيع منتجات حصرية فريدة متثل فخر الصناعة 

اإليطالية حول العالم.

بــدءاً  االنــتــاج  خطوط  وجتديد  حتديث  اخلطة  وتتضمن 
األول من  النصف  الــقــادم. وسيتم خــالل  مــن اخلــريــف 
جديد  لطراز  اإلنتاجية  النماذج  أول  إطــالق  املقبل  العام 

كلياً من سيارات »مازيراتي« الرياضية. 
احملـــوري ملصنع  الـــدور  على  التنفيذي  الــرئــيــس  وشـــدد 
مــوديــنــا ضــمــن خــطــة »مـــازيـــراتـــي« الــصــنــاعــيــة 2018 
التي  اخلــطــة  االنــتــاج وتطبيق  اســتــمــرار  وأكـــد  2022؛   -
تسعى لتحديث وجتديد خطوط اإلنتاج متهيداً إلطالق 

الطرازات اجلديدة.

)مازيراتي( جتتمع بالهيئات احلكومية والنقابية 
ملناقشــــة مستقبـــل مصنعهـــا فـي مودينـــا
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ط��رح��ت ش��رك��ة ال���ف���ردان 
ل��ل��س��ي��ارات، ال��وك��ي��ل احل��ص��ري وامل���وزع 

أكثر  من  اثنني  قطر،  في   BMW لعالمة  املعتمد 
الفئة  هما   2019 ل��ع��ام  املرتقبة   BMW ط���رازات 
الثامنة املكشوفة وBMW Z4 اجلديدة كلًيا، لتكون 
أول من يوفر هذه الطرازين لعمالئها في منطقة 

الشرق األوسط.
الثامنة  الفئة   BMWو  BMW Z4 من  كل  وتعد 
 BMW امل��ك��ش��وف��ة أح����دث إض��اف��ت��ني إل����ى ع��الم��ة
الرودستر والسيارات  العريقة في تطوير سيارات 
ال��ط��رازي��ن  امل��ك��ش��وف��ة، ويستعد ك��ل م��ن  ال��ري��اض��ة 
في  فئتيهما  ويرسما مالمح  ب��ارزة  ليشغال مكانة 

قطاع السيارات الفاخرة عالية األداء.
أداء رياضي  م��ن  ال��ط��رازي��ن  ب��ه  يتمتع  م��ا  وبفضل 
وم��ق��ص��ورة ق��ي��ادة ف��اخ��رة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى اعتماد 
أن  املؤكد  من  والترفيه،  التواصل  تقنيات  أح��دث 
 BMWو واملكشوفة  الثامنة  الفئة  من  كل  تصبح 
Z4 أيقونتني حتددان مالمح السيارات الكالسيكية 

احلديثة.
وتعبر BMW M850i xDrive Convertible عن 
تصاميم  بتقدمي  الكامل   BMW مجموعة  التزام 
ل��ل��س��ائ��ق جت��رب��ة ق��ي��ادة  تتميز ب��روع��ت��ه��ا وت��ت��وف��ر 

ممتعة.

وجت����م����ع ال���ف���ئ���ة ال��ث��ام��ن��ة 
الفائقة  والراحة  الرائع  الرياضي  األداء  املكشوفة 

يضاهى،  ال  بأسلوب  املكشوفة  السيارات  وفخامة 
 BMW M850i xDrive Convertibleوت��ت��م��ت��ع
نقل  م��ق��اع��د بهيكل وم��ج��م��وع��ة  ب��أرب��ع��ة  امل�����زودة 
قوة  مينحانها  التقنيات  ب��أح��دث  م��زودي��ن  حركة 
وثباتًا ويسمحان لها بالتكيف مع مختلف التحديات 
على  الرياضي  األداء  من  ابتداًء  القيادة،  وأساليب 
احل��ل��ب��ات، ووص�����واًل إل���ى ال���رح���الت ال��ط��وي��ل��ة على 
الطرق املفتوحة، أو الرحالت اليومية داخل املدن. 

كما تتمتع بأحدث االبتكارات من أنظمة مساعدة 
ال��ع��رض ول��وح��ات التحكم، مبا  ال��س��ائ��ق وش��اش��ات 
لتؤكد  الذكي،  الشخصي   BMW مساعد  ذل��ك  في 
مكانتها الرائدة ضمن السيارات املكشوفة الفاخرة.

 BMW Intelligent Personal ن��ظ��ام  وي����ؤدي 
واخلبير  الرقمي  السائق  مساعد  دور   Assistant

في السيارة وميكن التحّكم به بالصوت.
ق��ي��اس��ًي��ا  امل���ك���ش���وف���ة  ال���ث���ام���ن���ة  ال���ف���ئ���ة  ك���م���ا زودت 
 BMW Live Cockpit م���ن  األح�����دث  ب��اجل��ي��ل 
وش��اش��ة  رق��م��ي��ة  ق��ي��اس  وأج��ه��زة   Professional

ح��دي��ث��ة  رس����وم����ات  )م����ع  ب���وص���ة  ال��ت��ح��ك��م 10.25 
متطابقة(

إمكانية  اجلديد   7.0  BMW التشغيل  نظام  ويتيح 
والوظائف،  اإلع���دادات  إلى  فائقة  بسرعة  الوصول 
وش���اش���ات ال���ع���رض ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ع��دي��ل وال��ت��ش��غ��ي��ل 
املتعدد األمناط من خالل الشاشة العاملة باللمس، 
وزّر iDrive Controller، وأزرار املقود، والتحكم 

الصوتي.
 BMW ويتميز تصميم الفئة الثامنة املكشوفة من
ب��ل��غ��ة ت��ص��م��ي��م ت���دم���ج ب���ني ال���س���ي���ارات ال��ري��اض��ي��ة 
ال��ه��ج��وم��ي��ة وف���خ���ام���ة ت��س��ل��ب األن����ظ����ار، وت��ط��اب��ق 
BMW M850i xDrive Convertible الطرازات 
السابقة من ناحية األبعاد لتكّون لغة تصميم تتمتع 
فتح  عند  وخ��اص��ة  واألن��اق��ة  وال��ق��وة  بالديناميكية 

السقف.
 BMW M850i xDrive Convertible وزودت 
ليتر مزود بشاحن  قياسًيا مبحرك V8 سعة 4.4 

توربيني مزدوج ، لتوفر كفاءة عالية في استخدام 
الوقود تترافق بأداء ال مثيل له لتنطلق من الثبات 
إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خالل 3.7 ثانية 

فقط.
ك��م��ا ط���رح���ت ش���رك���ة ال����ف����ردان ل��ل��س��ي��ارات ط���راز 

BMW Z4 اجلديد كلًيا في قطر.
وفتحات  الطويلة  مبقدمتها   BMW Z4 وتتميز 
ه�����واء ك��ب��ي��رة ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا اخل���ط���وط وال��س��ط��وح 
احمليطة باجلوانب، وغطاء محرك كبير بخطوط 
محيطة ب��ارزة تعلو أق��واس العجالت، وجتمع بني 
والتصميم  املعتادة  الرياضية  السيارة  ديناميكية 
امللفت واألجواء احلصرية ومزايا املعدات املتطورة. 
الرؤياضية ذات املقعدين  الرودستر  ومتتع سيارة 
رائعة،  قيادة  جتربة  السائق  متنح  هائلة  برشاقة 
اللذان  األمامي واخللفي  بفضل تصميم احملورين 
يترافق مع مستويات فائقة  أداًء رياضيًا  مينحانها 

من الراحة. كما تتميز مقصورة القيادة بتصميمها 
اجلديد الذي يوفر الفخامة والرفاهية، وويضفي 
ولوحات  الديناميكية  بخطوطه  املقصورة  تصميم 

حتّكم واضحة الترتيب إلى رونق هذه الرودستر.
وزودت مقاعد املقصورة بجلد Vernasca الفاخر 
ب��ش��ك��ل ق��ي��اس��ي، ب���اإلض���اف���ة إل����ى أح�����دث ت��ق��ن��ي��ات 
الرائد  السائق  مساعدة  ونظام  والترفيه  التواصل 

.BMW من
امل��زودة  املتقدمة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  العديد  تعزز  كما 
 ،BMW Z4 ق��ي��اس��ًي��ا ال��ط��اب��ع امل��ت��ط��ور وش��خ��ص��ي��ة
ال��ت��ص��ادم، وان���ذار  وتتضمن ه���ذه ال��وظ��ائ��ف إن����ذار 
األوتوماتيكية  الفرملة  خاصية  مع  املشاة  اقتراب 
االنحراف  عند  التحذير  ونظام   ،City Braking
ع��ن امل���س���ار، وت��ع��م��ل ه���ذه ال��وظ��ائ��ف ع��ل��ى لتساعد 

السائق بشكل سلس ضمن األحوال املختلفة.
الصندوق  مساحة  ازدادت  ذل��ك  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 

بالطرازات  مقارنة   %50 عن  تزيد  بنسبة  اخللفي 
ال��س��اب��ق��ة م��ن BMW Z4، وت��ب��ل��غ س��ع��ة ال��ص��ن��دوق 
اخللفي في الطراز احلالي 281 ليتًرا، ال تتغير سواء 
في حالة كان السقف مفتوًحا أو مغلًقا، كما تتوفر 
تسعة خيارات مختلفة للون الهيكل اخلارجي، فيما 
أو  قياسًيا  األس���ود  باللون  القماشي  السقف  يتوفر 
 BMW وتتوفر  الفضي.  إلى  املائل  الفحمي  باللون 
ب��ن��اق��ل ح��رك��ة  ج��م��ي��ع��ه��ا  ن��س��خ زودت  ب���ث���الث   Z4
ثمان  م��ن   Steptronic Sport transmission
 Z4وsDrive30i  Z4 و   M40i  Z4 ه��ي  س��رع��ات، 
الرودسنر  ط���رازات  أح��دث  وتتميز   ،sDrive20i
BMW مبوقع مقعديها املركزي ومركز ثقل  من 
 50 بالتساوي مبعدل 50:  ال��وزن  منخفض وتوزيع 
مينحانها  عالية  وديناميكية  رياضي  ب��أداء  لتتمتع 
مكانة مميزة على تتصدر سيارات الرودستر من 

.BMW

وسط حضور كثيف من عشاق العالمة
وفي مبناها االنيق بالسد ... 

الفردان للسيارات تدشن
الفئة الثامنة املكشوفة

BMW Z4و
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رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبد الله بن خليفة العطية

رئي�س التحرير

�صالح بن عف�صان الكواري

الإ�شـراف العام على التحـرير

حممــد الع�صــري

التحــريـر

حممــد ال�صيـــد

عبــد اللـه نــور

الإخـراج الفني والتنفيذ

ح�صــن منجــي

اإدارة الت�شويق والت�شال : 

تليفـــون : 44466622

مـوبايــل : 55683067 

myashri@raya.com

00974  

 00974  

طبعـت مبطابـع

ملحـق ا�شبوعـي ي�شـدر عـن

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

املجرمني  أو حتى مطاردة  التحدث،  على  السيارة  قدرة  أو  الذاتية،  القيادة 
والكشف عنهم، كل هذا يندرج حتت مسمى الذكاء االصطناعي السؤال الذي 

يشغل بال الكثير ماذا سيقدم الذكاء االصطناعي لعالم السيارات 
دعونا نبرز التقنيات واالبتكارات التي وصلت لها السيارات خالل هذا العام، 
ليس على سبيل احلصر، ولكن ما أراه منها سيغير وجه الصناعة، وسيؤثر 
على كل السيارات مستقبال. وأول هذا هو القيادة الذاتية الذي كان قدمياً يعد 
حلم األكثر طلبًا بني كافة تقنيات هذا املقال، فقد ظهرت الفكرة في الكثير 
من األفالم والروايات، وراودت ماليني من محبي السيارات واملستقبل. فمع 
الكبير  التقني  التطور  الطرقات كل عام، ومع  للوفيات على  الكبيرة  األرقام 
في قطاع السيارات، والصعوبات التي يواجهها الكثيرون في التنقل بالسيارة 
جراء إعاقة بدنية، أو مشكلة ما تتعلق بالقيادة، وجدت القيادة الذاتية موضع 
قدم على خطط التطور في صناعة السيارات، وباتت تطوًرا أسرع كثيًرا من 

أي وقت مضى، رغم بعض املشاكل األخالقية التي مازالت تواجه التقنية.
الطرقات  على  ــا  ذاتــًي الــقــيــادة  ميكنها  الــيــوم،  الــســيــارات  مــن  الكثير  فهناك 
وهناك  السائق.  من  تدخل  دون  الــالزمــة  الــقــرارات  كافة  واتــخــاذ  السريعة، 
الطرقات  على  يومًيا  القيادة  ذاتية  ســيــارات  تختبر  التي  الشركات  عشرات 
العامة، حتى أن هناك سيارات متاحة للبيع قد وصلت بالفعل للقدرة على 

العمل في نطاق جغرافي معني دون وجود سائق داخلها .
مجرد  طويلة  لسنوات  السيارات  في  الكاميرات  استخدام  فكرة  ظلت  كما 
في  إال  التقنيات  هــذه  مثل  نــرى  نكن  ولــم  التقنية،  للعضالت  اســتــعــراض 
تطور  األمــر  أن  إال  الدولية،  املعارض  تظهر خالل  التي  التجريبية  السيارات 

ملرحلة أكثر واقعية.
اليوم،  السيارات  األمــان في  فالكاميرات أصبحت جــزًءا أساسًيا من منظوم 
وكاميرات  السيارة،  خلف  ما  لك  تعرض  التي  للخلف  الرجوع  كاميرا  ســواء 
مراقبة التقاطعات، التي تثبت على الطرفني األماميني للسيارة لتعرض لك 
التقاطعات دون احلاجة ألن تقتحم التقاطع بسيارتك لترى السيارات املقبلة.

كذلك تأتي الكاميرات لتعرض لك رؤية 360 درجة حول السيارة، لتساعدك 
بسيارتك في  املناورة  على  وتساعدك  الضيقة،  املناطق  في  االصطفاف  على 

املناطق الوعرة.
وليس هذا فقط، فالكاميرات باتت متتد بأنواع مختلفة لترصد ما هو أمامك 
وحتذرك ما إذا اقتربت من عائق ما، أو تستعرض لك الطريق باألشعة حتت 
احلمراء لتحسن من الرؤية الليلية، أو حتى تتابع جانبي سيارتك وحتذرك إذا 

كان هناك سيارة في املنطقة العمياء للرؤية على جانبي سيارتك.
يربط  تطبيق  ابتكار  هي  بالسيارة،  الهاتف  ربــط  في  بـــروًزا  األكثر  الفكرة 
بالسيارة وأنــت خــارجــهــا، كما هــو احلــال مــع ســيــارات تسال وبعض  هاتفك 
الطرازات األخرى. فاآلن سيارتك ال حتتاج ملفتاح، بل ستتعرف على هاتفك 
عن طريق البلوتوث ومن ثم تفتح األبواب، كذلك ميكنك تشغيل السيارة عن 
بعد، وضبط درجــة احلــرارة داخــل املقصورة قبل أن تصل للسيارة، وحتى 
معرفة موقعها بالتحديد وتشغيل آالت التنبيه لتجدها بسهولة إذا ما ضللت 

الطريق.
اخلطوة األكثر تقدًما هي إخراج السيارة من موضع اصطفافها لتسهيل عملية 
إذا ما كانت املساحة ضيقة، أو حتى إدخالها في مساحة ضيقة ال  الركوب، 

ميكنك الوصول إليها وأنت في الداخل.
لهذا  القادم  االيــام  اوتــو كيو في  الراية  تتكلم عنه  الــذي ســوف  الكثير  هناك 
البريد  خــالل  مــن  عليها  االجــابــة  ليتثنى  باسئلتكم  الينا  لالنضمام  ندعوكم 

االلكتروني 

مستقبل عالم 
السيارات في 

الذكاء االصطناعي
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الوكيل  للسيارات،  كــالس  أوتــو  شركة  تقدم 
الــعــام املــعــتــمــد لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة ماكسس 
اجلديدة  الرباعي  الــدفــع  مركبة  قطر،  فــي 
جــديــداً  مفهوماً  تتبنى  الــتــي   D90 ماكسس 
كلياً وتعّد منوذجاً مثالياً لالبتكار في صناعة 
السيارات الصينية احلديثة. وقد حصلت هذه 
جنوم  خمس  تصنيف  على  مــؤخــراً  املركبة 
فــي مــجــال األمـــان والــســالمــة مــن “برنامج 
الذي   ANCAP اجلــديــدة”  السيارات  تقييم 
يقيم ويصنف السيارات اجلديدة في مجال 

السالمة.
األمان والسالمة

من  متفوقاً  تصنيفاً   D90 ماكسس  حققت 
من  السالمة  مجال  في  جنــوم  اخلمس  فئة 
 ANCAP السيارات اجلديدة  برنامج تقييم 
لــتــؤكــد بـــذلـــك عــلــى ريـــادتـــهـــا كــــواحــــدة من 
الـــســـيـــارات األكـــثـــر ســالمــة وأمــــانــــاً فـــي فئة 
مــركــبــات الــدفــع الــربــاعــي فــي الــعــالــم. وقــد 
حــقــقــت املــركــبــة عـــالمـــات مــتــفــوقــة فـــي كل 
برنامج  تقرير  يظهر  حيث  االختبار  أقسام 
بـــدءاً  للمركبة  الــعــالــيــة  املــعــدالت   ANCAP
مـــن أكـــيـــاس الـــهـــواء املــتــعــددة املـــوجـــودة في 
املقدمة وعلى اجلانبني بهدف حماية السائق 
التفاصيل  مــخــتــلــف  إلـــى  وصـــــوالً  ـــركـــاب  وال
املركبة  سجلت  وقــد  اجلــانــب.  بهذا  املتعلقة 
معدل 1٤,5 من أصل 16 عالمة في اختبار 
ســالمــة اجلــهــة األمــامــيــة لــلــســائــق والــركــاب 
وتضم الرأس والعنق والصدر والساق العلوية 
اجلوانب  على  التأثير  مجال  وفي  والسفلية. 
حــقــقــت املــركــبــة 16 عــالمــة مـــن أصـــل 16، 
بعد أن تفوقت في االختبار اخلاص ويشمل 
وفي  السائق.  بباب  صغيرة  سيارة  اصطدام 
الهواء  أكياس  يفحص  الــذي  اجلوانب  اختبار 
معدل  أعلى  املركبة  سجلت  اجلهتني،  على 

في حماية الرأس.
أظهرت  اإلصابات،  اختبار احلماية من  في 
مــاكــســس D90 قــــــدرات عــالــيــة فـــي تــأمــني 
السالمة مبعدل “جيد” وهو اعلى تقييم في 
املشاة،  حماية  اختبار  في  أما  االختبار.  هذا 
 36 أصــل  مــن  نقطة   27,37 املركبة  سجلت 
وقد وفرت غطاء  نقطة مبعدل “مقبول”. 

املؤخرة حماية كاملة بدرجة “جيد” حلماية 
احلــوض،  ملنطقة  احلماية  أمــا  املــشــاة.  رأس 
نتائج  وكذلك  “جيد”  درجــة  أيضاً  فسجلت 

اختبارات حماية إصابة األرجل.
مفهوم جديد في صناعة السيارات

  D90 اجلديدة الرباعي  الدفع  وتأتي مركبة 
مــن مــاكــســس، وهـــي واحــــدة مــن الــعــالمــات 
الصينية  السيارات  صناعة  لشركة  التجارية 
العمالقة “سايك موتور”، لتكون أول مركبة 
اجلــمــهــور. وتعد  ذكــيــة مصممة وفــق طلب 
الدفع  املركبة مثالية في فئة مركبات  هذه 
الرباعي الصغيرة واملتوسطة احلجم وجتمع 
واملصممني  املستهلكني  ورغــبــات  تــوجــهــات 
مركبة  تعتبر  ســـواء.  حــّد  على  واملــهــنــدســني 
املركبات  من   D90 ماكسس  الرباعي  الدفع 
سايك  شركة  تقدمها  التي  واملميزة  الرائدة 
مــاكــســس حــيــث تعكس مــن خــاللــهــا رغــبــات 
املصنعة.  الــشــركــات  مــن  وطلباتهم  األفــــراد 
السائد  املنحى  تغيير  فــي  الــشــركــة  وتــســاهــم 
الشركات  تقدم  حيث  السيارات  تصنيع  في 
منتجاتها إلى اجلمهور وتسوقها وفق قاعدة 
عــمــلــهــا اخلـــاصـــة، وتــتــبــنــى مــفــهــوم إشـــراك 
اجلـــمـــهـــور فـــي حتـــديـــد الــتــصــمــيــم وعــمــلــيــة 
الــتــصــنــيــع لــيــكــونــوا شـــركـــاء فـــي املــركــبــة من 

البداية.
 ،D90 ماكسس  املــركــبــة  إنــتــاج  عملية  خــالل 
شارك أكثر من 1000 مستخدم في استطالع 
مستخدم   300,000 مــن  أكثر  شــارك  بينما 
فـــي عــمــلــيــة جتـــربـــة مــحــاكــاة الـــقـــيـــادة من 
االقتراحات  ليقدموا  تفاعلية  منصة  خــالل 
بها  يرغبون  التي  واخلصائص  واملواصفات 
الــعــمــالء، تبنت  فــي املــركــبــة. وبــنــاء على آراء 
ســايــك مــاكــســس أســلــوبــاً جـــديـــداً فــي تقدمي 
مــركــبــة فــاخــرة وريــاضــيــة تتضمن رغــبــات 
األفراد. تضم املركبة خصائص عديدة منها 
التطريز على شكل املاس، وإطارات 21 إنشاً، 
بحجم  وشاشة  األبعاد  ثالثية  حتكم  ولوحة 
 5,2 تعديل طولها من  بينما مت  إنــش،   12,3
املدن.  القيادة في  لتناسب  أمتار   5 إلى  متر 
وقــــد مت تــصــمــيــم املــقــاعــد بــطــريــقــة ميكن 
عدا  مــا  وجهتها  وتغيير  بتحريكها  التحكم 

مقعد السائق لتوفر للركاب مقصورة داخلية 
مرنة وفق حاجاتهم.

وتــضــم مــركــبــة مــاكــســس D90 نــظــام ربــط 
الدفع  منها  الوظائف  من  العديد  يوفر  ذكي 
اإللكتروني واملوسيقى عبر اإلنترنت ونظام 
املالحة املتصل باإلنترنت وجهاز التحكم عن 
بعد والتفاعل الصوتي. ومن امليزات الفريدة 
الوظائف وفق  القدرة على برمجة  للمركبة 
رغبات كل شخص ومتطلباته. في املستقبل، 
ستوفر املركبة خيارات أخرى للتعديل منها 
والتصميم  والـــعـــادم  املــقــاعــد  شــكــل  تصميم 

الداخلي.
اخلصائص

وشبكة  الــواســعــة  بــواجــهــتــهــا  املــركــبــة  تتميز 
األنيقة  الليد  ومصابيح  الهجومية  التبريد 
الــتــي تــعــطــي الــواجــهــة بــعــداً رائـــعـــاً. وقـــد مت 
جتهيز هذه املركبة بإطارات رياضية تضيف 
قاعدة  طــول  ويبلغ  التصميم.  جمالية  مــن 
األضــواء  تعطي  بينما  ملم   2,950 اإلطـــارات 
الرقي والعصرية.  املمتدة ملسة من  اخللفية 
تتبنى ماكسس D90 قواعد التصميم الداخلي 
ــتــجــاريــة حــيــث يــتــركــز  املـــعـــتـــادة لــلــعــالمــة ال
 LCD ـــوســـط مـــع شـــاشـــة الـــكـــونـــســـول فـــي ال
مستقلة. ويضم لوحة الوظائف شاشة عرض 
وظائف  ومتابعة  الوضوح  من  ملزيج  واسعة 
الطراز اجلديد  القيادة. يضم  السيارة خالل 
املقاعد بــني 5 و 6 و 7  أعـــداداً مختلفة مــن 
لتالئم متطلبات العمالء املختلفة،  باإلضافة 
التحذير من اخلــروج على املسار.  إلى نظام 
ومصابيح  خلفية  كاميرا  املركبة  تضم  كما 

الليد.
األداء

بتقنية  تيربو  ليتر   2 مبحرك  املركبة  تعمل 
احلــقــن الــفــائــق لــيــولــد قـــوة تــصــل إلــــى  22٤ 
نيوتن  يزيد على 360  وعزم دوران  حصاناً 
في املتر. وقد مت تزويد ناقل احلركة بست 
سرعات أوتوماتيكية ونظام الدفع الرباعي.

وتواصل الشركة جهودها في االبتكار حيث 
بدأت منذ تأسيسها قبل 6 سنوات باالشتفادة 
مـــن قــوتــهــا وتــفــوقــهــا الــتــكــنــولــوجــي  بــهــدف 

منافسة في املركبات األخرى.

متوفرة في صالة عرض أوتو كالس للسيارات ...

مركبة ماكسس D90 اجلديدة
سيــارة االمــان والسالمــة املطلقــة
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رقم الترخيص ٢٠١٩/٢٣٨

الفردان برمييير موتـورز
تتألق في بطولـة قطـر توتال املفتوحـة   للتنس

أضافـت تسعـة أعـوام متتاليـة مـن االناقـة والرقـي ...

جددت شركة “الفردان برمييير موتورز”، الوكيل 
املعتمد جلاكوار الند روڤر في دولة قطر، للعام 
توتال  قطر  لـبطولة  شراكتها  التوالي  على  التاسع 
الفترة من 11  املفتوحة للتنس، والتي عقدت في 
إلى 16 فبراير على مالعب مجمع خليفة الدولي 
للتنس واالسكواش، مبشاركة أفضل جنمات التنس 

في العالم.

موتورز”  برمييير  “الفردان  شركة  وفرت  حيث 
هذا العام ٤5 سيارة فارهة من أسطول “جاكوار” 
و”الند روڤر« لضمان راحة تنقالت الالعبات مع 
فرق العمل من وإلى امللعب خالل مشاركتهم في 
بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس 2019، ولتوفير 

أرقى سبل الراحة لهم.
واختتمت البطولة التي شاركن بها هذا العام نخبة 

مــن أفــضــل العــبــات الــتــنــس عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بتتويج الالعبة البلجيكية اليز ميرتنز بلقب بطولة 

قطر توتال املفتوحة للتنس .2019
في هذه املناسبة قال سامر بو درغم، مدير عام 
بطولة  “تعد  “الفردان برمييير موتورز”:  شركة 
قــطــر تــوتــال املــفــتــوحــة للتنس هـــذا الــعــام األفــضــل 
من حيث مشاركة املصنفات اخلمس األوائل على 

كبيرة  مجموعة  إلــى  بــاإلضــافــة  الــعــالــم،  مستوى 
الــعــاملــيــات، ومـــن خـــالل شراكاتنا  مــن املــصــنــفــات 
والريشة  للتنس واالســكــواش  القطري  االحتــاد  مع 
أن  استطعنا  الــتــوالــي،  على  التاسع  للعام  الــطــائــرة 
والتميز  الفخامة  معايير  أعلى  للمشاركات  نوفر 

والرقي من خالل أسطول سياراتنا«.
“الــفــردان  شركة  في  جاهدين  “نسعى  وأضـــاف: 

في  وحيوياً  مهماً  دوراً  للعب  مــوتــورز”  برمييير 
دعـــم أبــــرز األحــــــداث  الــريــاضــيــة الــتــي تــعــقــد في 
كونها  املتمثلة في  يعزز رؤيــة قطر  الــدوحــة، مبا 
مركزاً عاملياً للرياضات البارزة. حيث تعد سيارات 
’جاكوار الند روڤر‘ شريكاً مثالياً يعكس الصورة 
الراقية لهذا احلدث الرياضي الذي يحظى بشهرة 

عاملية واسعة«.
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3 صفوف من الرفاهية شاشة عرض أمامية MZD CONNECT شاشة التحكم الدقيقنظام صوتي مميز

AWD 7 مقاعد  3 صفوف -   - CX9 مازدا 

دقة متناهية. وإتقان منقطع النظير.

السعر يبدأ من 119,900* ر.ق )الفئة التنفيذية(

اإلضافات العادية واالختيارية
●  ناقل الحركة i-ACTIV AWD  ●  نظام الدخول الذكي  ●  باب خلفي كهربائي  ●  مصابيح LED أمامية متكيفة

●  كاميرا الرؤية الخلفية ومساعدة ركن السيارة  ●  نظام المالحة GPS  MZD Connect مع نظام HMI  ●  مكيف هواء في ثالثة مناطق

●  سقف بانورامي كهربائي  ●  عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ●  نظام التحذير عند الخروج من المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار

●  نظام التحذير من العقبات االمامية   ●  دعم مكابح ذكي   ●  مراقبة النقاط العمياء

* تطبق الشروط واألحكام.

هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

مفتوح 7 أيام في األسبوع
 السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء 

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

شــهــدت ســيــارة »مــــازدا ســي إكـــس 9 كــروس 
أوفر« ذات الدفع الرباعي مزيدا من التطوير 
وأيضا  متقدمة،  بتكنولوجيا  تــزويــدهــا  عبر 
املـــركـــبـــة. وكـــان  إدخـــــال حتــســيــنــات فـــي أداء 
مبقدور فريق املهندسني في مازدا أن يكتفوا 
تصميمها،  في  أبدعوا  التي  األسرية  بالسيارة 
الــعــمــل ويــدخــلــوا  يــواصــلــوا  اخـــتـــاروا أن  لكنهم 
تـــهـــدف في  حتــســيــنــات مــهــمــة وذات مــعــنــى 
النهاية إلى إفادة السائقني والركاب، على حد 

سواء.
مــن بــني الــتــحــديــثــات الــتــي مت إدخــالــهــا على 
سيارة »مــازدا سي إكس 9 كروس أوفر« هو 
ركــوب  لــك  يتيح  الــذي  املــطــور  التوقيف  نظام 
السيارة بصورة أكثر أمانا، مع الشعور بأقصى 
قـــدر مــن الــنــعــومــة أثــنــاء الــســيــر وأيــضــا أثــنــاء 
سمكا  أكثر  فــرش  توفير  طريق  عــن  التوقف 

ألرضية السيارة.
وقد طرحت شركة السيارات الوطنية ، الوكيل 
احلــصــري لــســيــارات مــــازدا فــي دولــــة قطر، 
مؤخرا سيارة “مازدا سي إكس-9 هاي بالس” 
التي يبدو اجلزء الداخلي منها أنيقا ومطورا، 
وقد متت تغطية املقاعد بأسطح مصنوعة من 
قيادة مغطاة  وجــود عجلة  “النابا”، مع  جلد 
أيضا بنوع من اجللد ذات املنظر اآلخاذ، وكذا 
نظام إضاءة داخلي تكميلي موجود حول ناقل 

احلركة.
وعالوة على ذلك فإن دمج تطبيق “آبل كار 
ـــو” يتيح لــك الــوصــول  بـــالي” و”أنـــدرويـــد أوت
الذكري،  هاتفك  على  املوجودة  اخلرائط  إلى 
وقوائم التشغيل وجهات االتصال، والتطبيقات 
ــــذي يتم  املــتــوافــقــة مـــع املــســاعــد الــشــخــصــي ال
التحكم فــيــه مــن خـــالل صــوتــك، ويــتــيــح لك 
احلاجة  الـــواردة دون  النصية  الرسائل  قــراءة 

ألن ترفع يديك من على عجلة القيادة.
النقر  وكل شيء حتتاجه تقوم به عن طريق 
أو إعــطــاء األمـــر بــالــصــوت. ومــا عليك إال أن 
مشغول  وأن  النقال  بالهاتف  االتصال  جترب 

متاما بقيادة السيارة.
وســـيـــارة “مـــــازدا ســـي إكس-9 هـــاي بـــالس” 
مـــــزودة بــــ«شـــاشـــة الــكــريــســتــال الــســائــل ذات 
إنش،   7 مقاس  جديدة  الرقيق”  الترانزستور 
مصممة  والــراكــب  السائق  مــن  لكل  ومقاعد 
لــألبــواب،  جــديــدة  ومــرايــا  للتهوية،  بفتحات 
الــلــيــل، وأيــضــا  ومــــرآة لــلــرؤيــة اخللفية أثــنــاء 
شــاشــة عـــرض جــديــدة بـــزاويـــة 360 درجـــة، 
ـــراحـــة واملـــالئـــمـــة الــتــي تــأخــذ  إضـــافـــة ســبــل ال

توقعات املستهلك إلى مستوى جديد.
هــاي  إكس-9  ســـي  “مــــــازدا  ســـيـــارة  وزودت 
اجلودة،  عالية  أمان  بخصائص  أيضا  بالس” 
مثل نظام مراقبة السرعة العالية “فول سبيد 
الفرامل  دعم  ونظام  كونترول”  رادار  مــازدا 
الـــذكـــي “ســـمـــارت ســيــتــي بـــريـــك ســـابـــورت” 
)أمـــامـــي وخـــلـــفـــي(، وأيـــضـــا نـــظـــام الــفــرامــل 
إلى  جنبا  الــطــواريء،  حالة  في  األوتوماتيكي 
جنب مع تقنية “اكتشاف املشاة” أو ما يُطلق 

عليه “بيديستسريان ديتيكشن”، إلخ.
وكل تلك اخلصائص تضاف إلى نظام سماع 
الصوت املمتازة التي تصل قوته إلى 12 مكبر، 
ومــصــابــيــح الـــضـــبـــابLED ، ونـــظـــام حتــديــد 

املوقع العاملي »جي بي إس”.
وتعتبر سيارة “مازدا سي إكس-9” املعروضة 
للسيارات-مازدا،  الوطنية  الشركة  صالة  في 

وخاصية  الــراقــي  للتطوير  األمثل  املزيج  هي 
الدفع الرباعي لسيارة أسرية.

كما تعد »مازدا سي إكس-9 هاي بالس« هي 
أول سيارة مازدا تُزود مبحرك تربو ذو سعة 
بتقنية  واملصمم  بالوقود  يُــدار  لترا   2.5 لترية 
املركبة على  يساعد  ما  أكتيف-جي”،  “سكاي 
أداء راقي وناعم، مبا يتوافق مع أعلى  إعطاء 
املــســتــويــات الــعــاملــيــة. وعــــالوة عــلــى ذلـــك فــإن 
بتجربة  الشعور  للسائق  يتيح  التربو  احملــرك 
قيادة مثيرة، لم يشعر بها من قبل في سيارة 

الدفع الرباعي ذات املقاعد السبعة.
ثالثة  إكس-9«  ســي  »مـــــازدا  ســيــارة  وتــوفــر 
صفوف من املقاعد تتسع لسبعة ركاب ولكنها 
تــوفــر كــذلــك قــيــادة ممتعة عــلــى الــرغــم من 
اقتصادي  محركها  أن  كما  الكبير،  حجمها 
الــــذي ظــهــر قبل  الــثــانــي  وأنـــيـــق، وفـــي جيلها 
عامني توفر “مــازدا سي إكس 9”  املزيد من 

مواصفات احلفاظ على السالمة واألمان .
طفرة في أداء سيارة الدفع الرباعي األسرية

 « إكس-9  ســــي  »مــــــــازدا  ســــيــــارة  مــــوديــــالت 
بتقنية  مــصــمــم  لــتــرا   2.5 مــجــهــزة مبــحــرك 
»سكاي أكتيف«، والذي يعطي السيارة طفرة 
غير مسبوقة في األداء، فضال عما مينحه من 

مستويات رضاء عالية إزاء القيادة.
واحملــــرك الــتــربــو الــــذي يــعــمــل بــنــظــام شحن 
مباشر يوفر مزيدا من الطاقة، وعزم دوران 
يتيح للسيارة زيادة سرعتها دون مجهود، مع 
الــوقــود.  فــي  املمتاز  االقــتــصــاد  على  احملافظة 
إكس-9  سي  »مــازدا  لسيارة  السلس  والركوب 
» قد مت تعزيزه أيضا بأحدث ما وصلت إليه 
تقنية »سكاي أكتيف«، ما يساعد السيارة على 

توفير أداء لم تعهده من قبل.
وقـــد مت تــطــويــر احملـــرك ســداســي الــســرعــات 
خصيصا لسيارة سيارة “مازدا سي إكس-9”، 
أقصى  إلى 250 حصانا، مع  قوة تصل  ويولد 

املتر، عند  نيوتن في  عــزم دوران قــدره ٤20 
2200 دورة في الدقيقة.

نظام القيادة ذات الدفع الرباعي الذكي
كل مــوديــالت »مـــازدا سي إكــس9« تعمل من 
ــــي »ســـكـــاي أكتيف-  الــنــقــل اآلل خــــالل تــقــنــيــة 
درايف«. ونظام الدفع الرباعي »آي –أكتيف« 
في سيارة مازدا موحد في كل املستويات من 
»مــازدا سي إكس-9«. ونظام »آي-أكتيف إيه 
»مــازدا  الذكي في سيارة  التنبؤي  دبليو دي« 
إليكترونية  ضــوابــط  يستخدم  إكس-9«  ســي 
لــتــوزيــع عــزم الــــدوران فــي الــســيــارة. ويحصل 
النظام على معلومات من 27 جهاز استشعار 
الــتــنــبــؤ بــظــروف  والــتــي يستطيع مــن خــاللــهــا 
والطقس  الطريق،  سطح  بينها  من  القيادة، 
ونوايا السائق، وغيرها الكثير، من أجل توفير 
الـــدوران، والتحكم في  أقصى قدر من عزم 
دبليو  “إيــه  ونظام  الـــالزم.  الوقت  في  املركبة 
دي” الذكي التنبؤي مصمم من أجل نقل القوة 
من العجالت األمامية إلى اخللفية، والعكس، 
حتى ال يشعر أيا من السائق أو الركاب بانزالق 
النظام  وتعديل هذا  العجالت، وميكن ضبط 

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

تقنية »آي-أكتيفسينس«
ترفع  املــطــورة  »آي-أكتيفسينس«  تقنية  إن 
ثــقــة الـــســـائـــق إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا. وهـــذه 
على  مساعدتك  بغية  مصممة  الذكية  النظم 
وجتنب  السير،  أثناء  محتملة  املخاطر  إدراك 
االصــطــدامــات، وأيــضــا لتقليل شــدة احلــوادث 

احملتملة حينما يكون جتنبها مستحيال.
وأمـــان  ســالمــة  بأنظمة  الــســيــارة  زودت  كــمــا 
السيارة على  إضافية، من بينها: كما حصلت 
عدد من ميزات احلفاظ على األمان والسالمة 
في هذا اجلبل اجلديد ومنها : نظام مراقبة 
الــعــمــيــاء، ومــثــبــت ســرعــة متكيف،  الــنــقــطــة 
ونظام املساعدة على البقاء في املسار، ونظام 
التحكم  نظام  و  املسار،  مغادرة  عند  التحذير 
األوتوماتيكية  املكابح  نظام  العالي،و  بالضوء 

في حاالت الطوارئ.
على  حــافــظ  كونيكت«-  دي  زاد  »إم  تقنية 

اتصالك أينما ذهبت
ُزودت كــافــة مــوديــالت » مـــازدا ســي إك-9« 
بشاشة ملس مقاس 8  يعمل  معلوماتي  بنظام 
بتقنية »إم زاد دي  إنش والتي تعمل بدورها 
كونيكت« والذي ميد السائق مبا يحتاجه من 
وباستخدام  ذلك.  إلى  احلاجة  عند  معلومات 
الــتــي تعمل باللمس  كــل مــن وظــائــف الــشــاشــة 
والسيارة في وضع االنتظار، وأيضا زر التحكم 
والسيارة في وضع احلركة، تتحكم تقنية »إم 
زاد دي كونيكت« في الهاتف والراديو بصورة 

أمنة.

االفضل فى فئتها من شركة السيارات الوطنية ... 

سيـارة )مـازدا CX9( اجلديـدة
تتألـق بتصميـم جديـد رائع
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كــوبــيــه   GLE مرسيدس-بنز  قــــيــــادة  متـــنـــح 
والرفاهية  القوة  من  املزيد  عشاقها   ، الساحرة 
خــالل  مــن  مرسيدس-بنز  متـــزج  ،حــيــث  مــعــاً 
فئتني  تقدمه  مــا  أجمل  كوبيه   GLE سيارتها 
مــخــتــلــفــتــني مـــن الـــســـيـــارات، تــتــمــيــز كـــل منها 
التصميم  السيارة  لتمنح هذه  املختلف  بأسلوبها 
الــريــاضــي بــأســلــوب الــكــوبــيــه الـــرائـــع ممــزوجــاً 
بخصائص القوة والهيبة لسيارات الدفع الرباعي 
السيارات  لدينامية  اعتمادها  جانب  إلى  القوية. 
عــلــى الــطــرق املــعــبــدة، فـــإن GLE كــوبــيــه تبدو 
هــجــومــيــة وصـــارخـــة لــتــحــدي الـــطـــرق الــوعــرة 
أيضاً. وبالنظر إلى انسيابية جوانبها وتصميمها 
االمامي واخللفي، تبرز هذه السيارة بخصائص 
ـــي متــيــز  ـــت الــــســــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة الــــفــــاخــــرة ال

مرسيدس-بنز.

 DYNAMIC الــديــنــامــيــكــي  ــتــحــكــم  ال نـــظـــام 
السباق  وضعية  من  السلس  التنقل   :SELECT

إلى الرياضي إلى وضعية التوقف والراحة
الكوبيه  مبــيــزات  كــوبــيــه   GLE ســيــارة  تــنــضــح 
القوية. على  انطالقتها  احلقيقية من  الرياضية 
الرباعي  الدفع  ســيــارات  مع  التشابه  من  الرغم 
املقصورة  املقاعد في  ارتفاع  االخــرى من حيث 
مع  متوائمة  غير  تعتبر  التي  الرحبة  واملساحة 
الــســائــق والــركــاب على حــد ســواء  الكوبيه، فــإن 
سيشعرون مبدى اخلصائص الرياضية للسيارة 

اكثر من كونها سيارة دفع رباعي تقليدية. 
 ADS Plus مع خاصية AIRMATIC :الثبات
 ACTIVE ةعجلة قيادة رياضية ونظام نشط 

CURVE SYSTEM
إلى جانب قدرته على توليد القوة الفائقة، فإن 

الهوائي  التعليق  نظام 
 A I R M A T I C

إلــى  التصميم  اجلــديــد 
جانب نظام التخميد املتغير 

يضمن   ADS Plus بـــاســـتـــمـــرار 
الثبات الكبير خالل القيادة. يغير نظام التخميد 
 DYNAMIC وظــيــفــة  وفـــق  الــتــركــيــز  منطقة 
يركز  مسبقاً.  اخــتــيــارهــا  يتم  الــتــي   SELECT
الديناميات  احــتــمــاالت  أكــبــر  عــلــى   +SPORT
اجلانبية مع توفير اكبر قدر من راحة القيادة. 
في املقابل، ميّكن خيار COMFORT من منح 
القيادة مع أفضل دينامية  القصوى في  الراحة 
واط  كيلو   190 توليد من  قوة  للسيارة.  ممكنة 
)258 حصاناً( إلى 270 كيلو واط )367 حصاناً( 
إلى جانب التصميم املميز، والتعليق االستثنائي 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة، 
وكــــذلــــك أنـــظـــمـــة املـــســـاعـــدة 
املعروفة في فئات عديدة في 
 GLE مرسيدس-بنز، مت جتهيز 
املعتمدة  التجهيزات  مــن  بالعديد  كوبيه 
واالختيارية والباقات التي تثري جتربة القيادة. 
مت تزويد السيارة AMG GLE ٤50  التي تعمل 
بوقود البنزين مبحرك V6 ذات تيربو مزدوج 
ليولد قوة 270 طيلو واط )367 حصاناً( وعزم 
دوران 520 نيوتن في املتر الواحد. ويتوفر ناقل 
بوضعية    DYNAMIC SELECT احلــركــة 
هذه  في  االعلى  املواصفات  ضن  من   +Sport
الفئة.  ومتنح اخلطوط العرضية بلون الكروم 
وكــذلــك الــصــادم االمــامــي واخلــلــفــي حصرية 
خــاصــة إضــافــيــة لــلــكــوبــيــه إلــــى جــانــب الــعــادم 

املــــزدوج املطلي بــالــكــروم. امــا الــزجــاج الــعــازل 

لــلــحــرارة واملـــمـــوج بــالــلــون االخـــضـــر اخلفيف 

بينما  الصيف  فــي  الشمس  حـــرارة  مــن  فيحد 

القيادة  ومصابيح   LED مصابيح  تقنية  تبرز 

خالل النهار واملصابيح اخللفية ومصباح خاص 

املثلى  الطريقة  GLE كوبيه  باملكابح.  وتظهر 

التقاليد  وبـــني  والــعــاطــفــة  الـــذكـــاء  بــني  للجمع 

لوحة  في  معاً  العناصر  واحلداثة ومتزج هذه 

مــبــادىء  الــرائــعــة  الكوبيه  جــذابــة. جتسد هــذه 

التصميم التي متيز مرسيدس-بنز وتركز على 

من  متاماً  مختلفني  لطرازين  املهمة  العناصر 

فئات مرسيدس-بنز. 

قدرة على توليد القوة الفائقة مع نظام AIRMATIC اجلديد 

مرسيدس-بنز GLE كوبيه
اخليار الرياضي األفضل على اإلطالق




