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العطية القطري يكتسح )رالي باها( دبي الصحراوي

8
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

املتميز  الــعــاملــي  الــقــطــري  البطل  أضـــاف 
نــاصــر الــعــطــيــة إجنــــــازاً جـــديـــداً يُــضــاف 
لـــرصـــيـــد إجنــــــــازات قـــطـــر فــــي ريـــاضـــة 
بفوزه  الشخصية  وإجنازاته  احملركات، 
بلقب رالي باها دبي في نسخته األولى.

اختتمت  رائـــعـــة  أجـــــواء مــثــالــيــة  فــفــي 

الــنــســخــة األولــــــى الـــتـــي متــثــل اجلــولــة 
للسباقات  العالم  كأس  لبطولة  الثانية 
الـــصـــحـــراويـــة “الـــــكـــــروس كـــانـــتـــري” 
واجلــولــة   )  FIA  (  2017 لــلــســيــارات 
ـــة كــــــأس الـــعـــالـــم  األولـــــــــى مـــــن بـــطـــول
لــلــســبــاقــات الـــصـــحـــراويـــة لـــلـــدراجـــات 

نــادي  نظمها  والــتــي   )  FIM( الــنــاريــة 
اإلمارات للسيارات.

وتّوج العطية بطالً ألول باها تستضيفه 
دبــــي، وحـــل فــي املــركــز الــثــانــي خالد 
الــقــاســمــي، وجــــاء فـــي املـــركـــز الــثــالــث 

بطلنا الشاب محمد أبوعيسى.

 MINI Countryman
اجلديدة في الدوحة

واملــوزع  احلصري  الوكيل  للسّيارات،  الفردان  شركة  نّظمت 
املعتمد لسيارات MINI في قطر، عطلة نهاية أسبوع حافلة 
 MINI Countryman باملرح تضّمنت عرضاً حصرياً لسيارة
اجلديدة كلياً في الدوحة يوم السبت. واجتمع في هذا اليوم 

.MINIاملميز موكب ملالكي سيارات

8 مازيراتي تطلق اإلصدار اخلاص لسيارة 
جران توريزمو مبقصورة داخلية حصرية 

9 العطية القطري يكتسح رالي 
باها دبي الصحراوي

6 لينكولن MKX اجلديدة ...
كروس أوفر بلمسات ساحرة

10 جنيــسيـس G80 القيادة الذكيـة 
مفعمـة بالرفـاهـيــــــة

peugeotqatar.com

طريق سلوى، ساعات عمل المعرض
السبت إلى الخميس من 8:30 صباحًا إلى 9 لياًل،

ويوم الجمعة من 4 مساًء إلى 9 لياًل.
 ساعات عمل خدمات ما بعد البيع

 السبت إلى الخميس من 7 صباحًا إلى 9 لياًل،
ويوم الجمعة من 7 صباحًا إلى 11 صباحًا ومن 2 ظهراً إلى 9 لياًل.

• سنتان خدمة مجانية/40,000 كلم %0
• 3 سنوات ضمان مجاني/100,000 كلم

• تسجيل مجاني دفعة أولى

احتفاالت العام الجديد مستمّرة
 بعروٍض يصعب تصديقها.

انطلقوا مع بيجو بعروضها وأسعارها المذهلة.

+974 4448 9108

 ابتداًء من
49,900 ريال

ابتداًء من
79,900 ريال

 ابتداًء من
74,900 ريال

2017/643
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من  التميز  عشاق  المبرجيني  الفارهة  اإليطالية  العالمة  خاطبت 
 iXOOST خالل طرحها لسماعات فايبر،بتعاونها مؤخرا مع شركة

إلنشاء سماعات مستوحاة من موديل أفينتادور من المبورجيني.
مت  يبدو  ما  وعلى   ،Esavox اسم  اجلديدة  السماعات  عليها  ويطلق 
تصميمها بنفس معايير ومواصفات المبورجيني. وفي الواقع، قالت 
لتصنيع  الــكــربــون  ألــيــاف  مــن  هيكل  استخدمت  أنــهــا  المبورجيني 
السماعات، فضال عن استخدام نظام العادم احلقيقي من أفينتادور. 
وباإلضافة إلى ذلك، يتضمن اجلهاز نظام امتصاص صدمات لكل 

من السماعتني علي كال اجلانبني.
وتشمل امليزات األخرى بلوتوث 4.0، ومداخل ADC / DAC. وقال 

كل شيء، ويأتي اجلهاز بقوة 800 واط من الطاقة ويوفر صوت قوي 
األكثر  الشيء  ورمبــا  احمليطي.  الصوتي   6.1 نظام  بفضل  ومحيطي 
إثارة لإلعجاب هو أن هذا اجلهاز الصوتي أمامكم مصنوع بالكامل 
يدوياً. ويبلغ سعر هذا اجلهاز الصوتي من المبورجيني 24 ألف دوالر 
العالم، هــذا وقد  الــســيــارات فــي  الكثير مــن  وهــو مــا يتجاوز أســعــار 
احمللي في محيط  االلكترونيات  ملتجر  توجهت  اخلبراءان  ينصحك 
أقــل مــن 100  بــلــوتــوث بسعر  مــع  ليمكنك شـــراء ســمــاعــات  سكنك، 
دوالؤر ، ولكن، إذا كان لديك املال الذي ميكن أن تنفقه في أي شيء 
بزيارة  السحري فقط عليك  اجلــواب  لديها  ، فالمبورغدجيني  كان 

واحدة لتسجيل طلبك بالطبع مع الدفع لتصبح واحد من املشاهير .

سماعات فايبر المبرجيني
بثمــن سيــارة جديــدة

الــفــاخــرة رولـــزرويـــس  معرض  الــعــالمــة  استعرضت 
األســبــاب  رولز-رويس  تستعرض  لــلــســيــارات،  جنيف 
التي جتعل العالم ينظر إليها كالدار الرائدة في مجال 
استعراض كامل مجموعة  الفخامة وذلك من خالل 
برنامج  ضمن  تتيحها  الــتــي  واإلمــكــانــات  التقدميات 
املصمّمة  اخلياطة  الطلب.  حسب  للتصميم  بيسبوك 
حــســب الــطــلــب، والــهــنــدســة املــصــمــمــة حــســب الطلب 
واملـــجـــوهـــرات املــصــمــمــة حــســب الــطــلــب تــضــمــن لــكــّل 
شخص خبير ومتذّوق للفخامة يقوم بالتوصية على 
سيارة من رولز-رويس بأّنه قــادٌر بأن يتأّكد من أن 
رغبته في احلصول على سيارة تشبهه متاماً وتعكس 
ذوقــــه اخلــــاص وكــــّل مــا ميــّثــلــه ستتحّقق حــّتــى أدق 
التفاصيل. باختصار، ميكنهم أن يتأّكدوا بأّن التصميم 
حسب الطلب هو جوهر عالمة رولز-رويس.  تنطلق 
 2017 ربيع/صيف  ملوسم  املوضة  من  املستوحاة  داون 
بثالثة ألوان، وهي تظهر كيف ميكن للتصميم حسب 
يتأّلق  التي  واإلطــاللــة  األزيـــاء  أنــاقــة  يكّمل  أن  الطلب 
رايث  بــادج  بــالك  يــوم.   بعد  يوماً  بها عشاق سياراتنا 

لتستجيب  ذات هندسة مصّممة خصيصاً  سيارة 
ملــتــطــّلــبــات الــعــمــالء األصــغــر ســنــاً واألكــثــر 

جرأة وستؤّكد أّن التصميم حسب 

إال  أّي شيء  يكون  أن  الطلب في رولز-رويس ميكن 
سطحياً.  وقد سمح عميٌل لنا بأن تظهر رولز-رويس 
أحد  وال  فقط،  رولز-رويس  أّن  جنيف  في  للحشود 
سواها، قادٌر على “إبداع غير املعقول” وذلك بالكشف 
الفخامة  التعبير األدق عن   ،Elegance إيليغانس  عن 
مع أّول طالء ماسّي في عالم املنتجات الفخمة. مثل 
جلامعيها  بالنسبة  فنية  أعماالً  تُعتبر  السيارات  هــذه 
البلجيكي  الفنان  نّفذ  اإلرث،  لهذا  وحتّية  ومالكيها، 
لبرنامج  خصيصاً  مصّممة  منحوتة  كايسان  تشارلز 
رولز-رويس الفني ومن شأنها أن تزّين منّصة رولز-

رويس طوال مّدة معرض جنيف الدولي للسيارات.
معرض  إلــى  أناقة  رولز-رويس  تضفي  السنة،  هــذه 
 ،Elegance جنيف الدولي للسيارات بطرح إيليغانس
وال  بالفطرة  يولد  شــيء  من  مستوحاة  سيارة  وهــي 
ميكن شراؤه باملال... إّنه األسلوب.  أسلوب حياة عمالء 
رولز-رويس ال يشبه سواه. إّنهم أشخاٌص جريئون في 

خـــيـــاراتـــهـــم 

وفــــخــــورون بــالــتــبــاهــي بـــذلـــك أمـــــام الـــعـــالـــم أجــمــع. 
وباالقتباس عن كوكو شانيل “ليست األناقة حكراً على 
حكٌر  إّنها  بل  املراهقة،  من  للتو  الهاربني  األشخاص 
على األشخاص الذين ميتلكون مسقبلهم منذ اليوم.” 
وقد اختار أحد العمالء املتذّوقني للفخامة أن يتشارك 
رؤيـــتـــه اخلـــاّصـــة مـــع األشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــضــرون 
السنة، فكانت  للسيارات هذه  الدولي  معرض جنيف 
والتي  إيليغانس،  بنسخة  جوست  رولز-رويس  والدة 
التي تتأّلق بطالء مّت  العالم  السيارة األولى في  تشّكل 
مع  رولز-رويس،  وحــدهــا  املـــاس.   باستخام  تركيبه 
احلــرفــيــني املــهــرة الــذيــن يعملون فــي ورشـــة الــطــالء 
اخلاّصة، كان بإمكانها تنفيذ طالء مصنوع من 1,000 
مــاســة مــســحــوقــة. أُطــلــقــت عــلــى هـــذا الــطــالء تسمية 
“ديــامــونــد ســتــاردســت” وهــو الــطــالء األكــثــر فخامة 
إّنه  الذي تأّلقت به سيارة على اإلطــالق، كما  وبريقاً 
الطالء األغلى ثمناً الذي يزّين هيكل سيارة من رولز-

رويس.  وهذه السيارة الفريدة التي مّت تكليفها لعميل 
حسب  التصميم  بعبارة  ترتقي  التجميع،  هـــواة  مــن 
قــامــوس رولز-رويس  فــي  كــمــا  بــيــســبــوك  أو  الــطــلــب 
اخلاص إلى مستويات جديدة.  فلقد عمل على صنع 
الشركة  النخبوي حرفيو رولز-رويس في دار  الطالء 
مستخرجة  مــاســة   1,000 بــإخــضــاع  جــــــودوود  فـــي 
العملية  بشكل أخــالقــي لعملية خــاّصــة.  خــالل هــذه 
خضعت املــاســات الخــتــبــار مــكــّثــف لــلــتــأّكــد مــن مــدى 
وقد  الــطــالء.  فــي  استخدامها  عند  وتوّهجها  بريقها 
التقني في  املختبر  رئــيــس  تــرافــاغــلــيــا،  بــاولــو  أمــضــى 
الطالء  اختصاصيي  مــن  املــؤّلــف  وفــريــقــه  جــــودوود، 
شهرين  بيوتروفسكي  وجــوزيــف  إيــفــرنــدن  راودون 
كاملني في إجراء االختبارات املكّثفة بهدف احلصول 
أبعاد  دراســة  على  الفريق  عمل  املثالية.  النتيجة  على 
الدقة من  عالي  باستخدام مجهر  الكرمية  احلجارة 
أجل دراسة كيفية نقل تلك احلجارة الضوء وانعكاسه. 
وقد شّكلت كثافة تلك املاسات وصالبتها حتدياً كبيراً 
بينها  انــســجــام سلس وســهــل  لتحقيق  الــفــريــق  أمـــام 
وبني الطالء الشفاف وقدرته على االمتداد 
بــأنــاقــة عــلــى ســطــح الــهــيــكــل تــاركــاً 

املاسات بعيداً عن اللمس.  وكانت نتيجة تلك العملية 
النعومة مّت مزجها  بــودرة ماسية فائقة  إلى  التوّصل 
إلى ذلك، مّت تطوير عملية طالء جديدة  الطالء.  مع 
وفـــريـــدة مــن نــوعــهــا تــضــّمــنــت وضـــع طــبــقــة إضــافــيــة 
املاسية خالل عملية  الورنيش حلماية اجلزيئات  من 
إضافيني  يومني  العملية  هذه  وتطّلبت  باليد.  الصقل 
من تطبيق الطالء يدوياً ويوماً إضافياً لوضع اللمسات 
السيارة،  من  العلوي  اجلــزء  على  وبوضعه  النهائية.  
السيارة  لــه مــانــحــاً  الــطــالء بشكل ال مثيل  يــبــرق هــذا 
حضوراً الفتاً وآسراً. وعلى غرار مالكها، تنضح هذه 
السيارة بالفخامة والكبرياء.  وضع اللمسات األخيرة 
نــوعــهــا مــن رولز- الــوحــيــدة مــن  النسخة  عــلــى هـــذه 
رويس كبير رّسامي اخلطوط اجلانبية، مارك كورت، 
وقد  السنجاب.  وبــر  مــن  مصنوعة  فــرشــاة  بواسطة 
األماميتني  العجلتني  فــوق  السيارة  جانبي  تزيني  مّت 
 Mugello Red بخّط جانبّي مزدوج باللونني األحمر
التمّيز،  الشكل اخلــارجــي مــزيــداً من  واألســـود. وملنح 
باليد  بــوصــة  الــعــجــالت مــقــاس 21  مّت طـــالء مــركــز 
بخّط باللون األحمر نفسه. وأخيراً وليس آخراً، تقود 
السيارة  املُضاء،  وبتثمالها  مجدها  بكّل  السعادة  روح 

ومالكها نحو املستقبل.

استعرضت إبتكارات برنامج بيسبوك للتصميم ...

رولـز-رويـس تبسـط أناقتهــا
علــى معـــرض جنيـــف للسيــــارات 2017
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نظمت شركة السيارات الوطنية  الوكيل احلصري 
لسيارات  لسيارات مــازدا في قطر  يوماً مفتوحاً 
CX5, 9 فــي  مجمع   CX مـــازدا اجلــديــدة فئات 
الــالنــد مـــارك الــتــجــاري فــي الــفــتــرة مــن 2إلـــى 4 
املفتوح مت عرض  اليوم  ، وخــالل   مــارس 2017 
مــجــمــوعــة مــنــوعــة مــن ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي  
والتي القت استحسان واعجاب زوار الالند مارك 
والذمي كانوا قد  مت تزويدهم باملعلومات الالزمة 
وكذلك فرصة حجز اختبار قيادة من قبل فريق 

مبيعات مازدا .
وخالل تلك الفعالية ، قال املتحدث  باسم شركة  
السيارات الوطنية انه طبقا لالستراتيجية  الدائمة 
للشركة في زيادة الوعي بالعالمة التجارية مازدا 
وتــقــدمي تــكــنــولــوجــيــا  ابــداعــيــة ، ســتــقــوم شركة 
بتنظيم  عروضا مفتوحة في  الوطنية  السيارات 
إبريل  الشهيرة خالل شهرى  التجارية  املجمعات 
العمالء من تلك  ان يستفيد  ومايو 2017 ونامل  
الفعاليات  من خالل قدرتهم على جمع معلومات 

دقيقة عن موديالتهم املفضلة من مازدا .
   5-CX مازدا

تأتي مــازدا سي اكس -5 مــوديــل2017  مع املزيد 
من اإلبداع باألسلوب واملزايا  التي ترتقي بسمعتها 
حيث  من  املستويات  اعلى  الــى  الراسخة  الراقية  
املتعة والسالمة ،وتعد مازدا سي اكس -5 اجلديدة  
بديناميكية  تشتهر  والــتــي  الــســيــارات   ارقـــى  مــن 
الــقــيــادة والــســالمــة والــكــفــاءة والــراحــة ، ويتميز 
احدث طراز من موديالت 2017  بتصميم امامي 

جديد  وجتهيزات داخلية محسنة وعازل للصوت 
اقوى واحدث املزايا املعلوماتية  الترفيهية .

مازدا CX-9 اجلديدة كلياً مبحرك تيربو
على  اجلـــديـــد   بجليها     9  -CX مـــــازدا  حــصــلــت 
والــذي تسميه مــازدا “  تصميم متطور وعصري 
كـــودو روح احلــركــة “ والـــذي يضفي مــزيــداً من  
اجلديد  للجيل  املتألق  والتصميم   اجلــودة  براعة 
CX-9 اجلـــديـــدة كــلــيــا لعام  مــن ســـيـــارات مــــازدا 
2017 ، فقد مت االنتهاء من وضع اللمسات النهائية  

الداخلية للسيارة من قبل مهندسني  كان شغلهم 
التفاصيل ، اضافة الى  الشاغل هو االهتمام بأدق 
االحدث في وسائل االتصال ووسائل راحة الركاب 
 – آي   “ تكنولوجيا  في  املتمثلة  السالمة  وتقنيات 
الداخلية  املــصــورة  ان  الــى  اضــافــة   “ اكتف سينس 
للسيارة تضم 7 كراسي جميعها جتمع ما بني قمة 
الفخامة واجلاذبية والتي تفضلها دائما العائالت ، 
 -CX وبالنسبة للمحركات ، فقد مت تزويد مازدا

9  مبحرك تيربو سعة 2.5 لتر ، 250 حصان.

السيارات الوطنية الوكيل احلصري ...

تدشن يوما مفتوحا لعشاق العالمة اليابانية )مازدا( في قطر
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العالمة، على غرار بنية ثالثية جانبية واضحة تنقسم 
واملسافة  الرئيسي،  والبدن  الزجاج  وقسم  سقف،  إلى 
الييقييصيييييرة بييعييد الييعييجييالت األميياميييييتيين واخلييلييفيييييتيين، 
القسم  الكبيرة وزيييادة العرض في  وأقييواس العجالت 
السفلي. ومن خالل االنحناءات الدقيقة على األسطح 
الييكييبيييييرة يييبييرز فييي الييسيييييارة تييالعييبيياً آسييييراً بيين الييضييوء 
الرياضي والبدن  السيارة  والظالل، مما يبرز تصميم 

بالتصميم بالرأسي.
النهار  أثناء  إضيياءة  حلقة  مع  أمامية   LED مصابيح 

للمرة األولى
يختلف الشكل اجلانبي امللفت الذي تتحلى به املصابيح 
العالمة  تعتمده  اليييذي  الييدائييري  الشكل  عيين  األمييامييييية 
املتماثل  وغير  املستدير  املميز  شكلها  ويتماشى  عييادة. 
أمامي  مبنظر  السيارة  لتحظى  املبّرد  شبك  مع  قليالً 
فريد متاماً. أما مصابيح الوقوف املدمجة في مساحب 
النهار.  فييي  لييإضيياءة  قياسي  بشكل  فتستخدم  الييهييواء 
ومع مصابيح LED األمامية االختيارية، تتحقق هذه 

اإلضاءة النهارية للمرة األولى عبر حلقة إضاءة حول 
كل مصباح من املصابيح األمامية.

مساحة أكبر ألجواء راقية.
 MINI Countryman سيارة  مقصورة  في  تنعكس 
اجليييدييييدة، اليييزييييادة الييواضييحيية فييي املييسيياحيية، واألجييييواء 
التشغيل،  ومفهوم  احلديثة  الييعييرض  ولييوحيية  الييراقييييية 
فييتييبييرز بييذلييك الييتييقييدم احمليييرز مييع االنييتييقييال ميين جيل 
األمامي  والييراكييب  السائق  ويستفيد  أحييدث.  جيل  إلييى 
من املساحة املوسعة للرأس والكتفن. وقد مت توسيع 
مجال تعديل وضعية املقاعد أيضاً. كذلك من املمكن 
احلييصييول عييلييى خيياصييييية الييتييعييديييل الييكييهييربييائييي ملقعدي 
السائق والراكب األمامي كتجهيز اختياري، مع وظيفة 
البدن غير  السائق أيضاً. وتسمح أعمدة  الذاكرة ملقعد 
أفضل  بييرؤييية  املرتفعة  اجلييلييوس  ووضييعييييية  العريضة 
 MINI امليينيياورة. أمييا اجليييزء اخللفي ميين سيييييارة عند 
Countryman اجلديدة، فيضّم ثالثة مقاعد كاملة. 
مع  باملقارنة  اخللفين  البابن  فتحات  توسيع  وقد مت 

الطراز السابق، مما مينح املزيد من الراحة عند دخول 
داخل  العرض  على  وعييالوة  منها.  واخليييروج  السيارة 
السيارة، حرص املصممون على زيادة املساحة املتاحة 

للساقن بقدر كبير أيضاً.
إطالق السيارة مع محركن.

 MINI الييينيييسيييخييية اجلييييييديييييييدة مييييين سيييييييييييارة  تيييتيييميييييييز 
كلياً.  جييديييدة  محركات  بتكنولوجيا   Countryman
الطراز  السوق مع محركن من  السيارة في  وستُطرح 
األحدث يعمالن بالبنزين، ويتمتع كل منهما بتكنولوجيا 
 MINI طييراز   .MINI TwinPower الثنائي  الييتييوربييو 
أسطوانات  بثالث  محرك   :Cooper Countryman
بقوة  يعمل  مكعب،  سم   1499 سعته  بالبنزين،  يعمل 
قييدره 220  أقصى  وعييزم  كيييييلييوواط/136 حصاناً   100
 :MINI Cooper S Countryman نيوتن متر. طراز
وسعته:  بالبنزين،  يعمل  أسييطييوانييات  بييأربييع  مييحييرك 
كيييييلييوواطيياً/192   141 بييقييوة  يعمل  مكعب،  سييم   1998

حصاناً وعزم أقصى قدره 280 نيوتن متر.
أول محرك هجن بشحن  أيضاً  املجموعة  وتشمل 

:MINI عبر املقبس من
 MINI Cooper S E Countryman طيييييراز 
ALL4: محرك بثالث أسطوانات يعمل بالبنزين، 
 100 بيييقيييوة  يييعييمييل  ميييكيييعيييب،  سييييم   1499 سييعييتييه 

متزامن  كهربائي  محرك  مع  حصاناً،  كيلوواط/136 
يعمل بقوة 65 كيلوواط/88 حصاناً، مما يجعل الطاقة 
 385 وعزم  كيلوواط/224 حصاناً   165 تبلغ  اإلجمالية 
نيوتن متر. وشهدت شركة الفردان للسّيارات، الوكيل 
قطر،  في   MINI لسيارات  املعتمد  واملييوزع  احلصري 
عاماً آخر من النمّو خالل سنة 2016 إذ زادت املبيعات 
 Hatch طيييرازا  وكييان   .2015 بعام  مقارنًة   %7 بنسبة 
MINI بثالثة أبواب و John Cooper Worksاألفضل 
لييلييسييّيييارات  اليييفيييردان  أداًء إذ سيياهييمييا فييي فيييوز شييركيية 

مسابقة الوكيل اإلقليمي ليMINI الشرق األوسط.

نييّظييمييت شيييركييية الييييفييييردان ليييليييسيييّييييارات، الييوكيييييل 
 MINI لييسيييييارات  املعتمد  واملييييوزع  احلييصييري 
في قطر، عطلة نهاية أسبوع حافلة باملرح 
 MINI لسيارة  حصرياً  عرضاً  تضّمنت 
في  كييلييييياً  اجليييدييييدة   Countryman
الدوحة يوم السبت. واجتمع في هذا 
اليوم املميز موكب ملالكي سيارات
في  إعيييييالم  ووسيييائيييل     MINI
التابعة   MINI عييرض  صالة 
للسّيارات  الييفييردان  لشركة 
فييييييي اخلييييليييييييييج اليييعيييربيييي 
إليييى متحف  وتييوجييهييوا 
لييطييبيييييلييه لييلييسيييييارات 
الكالسيكية إللقاء 
نظرة عن كثب 
مختلف  على 
طييييييييييييرازات 
 .M I N I

وقد عقبت الرحلة حفل شواء وترفيه حّي في فندق 
سانت ريجيس.

األولييى فرصة مشاهدة  للمرة   MINI لعمالء  وتسّنى 
ضمن  كلياً  اجلييديييدة   MINI Countryman سيييييارة 
إلقاء  لهم خاللها  أتيح  فعالية حصرية وخاصة  إطييار 
MINI. كما  نظرة أولى على مختلف طييرازات عائلة 
عالم  على  لطبيله  إلييى متحف  الييرحييليية  خييالل  اطييلييعييوا 

العالمة التجارية البريطانية العريقة.
في هييذا اإلطيييار، قييال إيهاب عييالم، مدير عييام شركة 
الفردان للسيارات: »نفتخر إليجاد املنصة املثالية التي 
العالمة  أفضل جتييارب  MINI في قطر  توّفر حملّبي 
 MINI التجارية. ونتطّلع قدماً باألخّص إلطالق سيارة
متاماً  تناسب  بطريقة  كلياً  اجلديدة   Countryman
عمالء MINI. وقد رّكزنا على هذه اخلطوة بالتحديد 
إذ نّظمنا زيارة إلى متحف لطبيله لتتاح للعمالء فرصة 

التفاعل مع العالمة البريطانية التجارية وقيمها.«
  MINI Countryman سيييييييارة  تييصييل  أن  ويُيييتيييوقيييع 
اجلييييديييييدة كييلييييياً اليييتيييي تييابييعييت مييسيييييرة جنيياحييهييا على 
الفردان  إلى صالة عرض شركة  الطرقات وخارجها 
تتميز   MINI أول سيارة  مييارس. فهي  للسيارات في 
بقسمها اخللفي العريض، وخمسة مقاعد، ودفع كلي 
السيارات  العالمة في فئة  اختياري، ما يرسخ ريييادة  

الصغيرة الفخمة.
 MINI مييييين سيييييييييييارة  األحييييييييييدث  وييييتيييميييييييز اجليييييييييل 
والييرشيياقيية  امليييرونييية  مييين  مبييزيييد   Countryman
والفخامة. فلدى سيارة MINI اجلديدة حضور 
مميز بفضل مقاييسها امللفتة، إذ ازداد ارتفاعها 
مييقيياعييدهييا.  مييسييتييوى  رفيييع  ومّت  األرض  عييين 
التصميم  مع  أكثر  النظر  السيارة  وتلفت 
 MINI اخلارجي التي تشتهر به سيارات

ALL4 والسكك السقف البارزة.  
  Countrymanسيييييييييييييييييييارة زّودت 
محركات  بفئات  كلياً  اجلييديييدة 
مييتيينييوعيية ميينييهييا مييحييرك وقيييود 
امليييؤليييف مييين 4 اسيييطيييوانيييات، 
مييا زاد الييطيياقيية مبييعييدل 6 
كيييييلييوواط بييحيييييث بيياتييت 
كيييييلييوواط/   141 تييبييلييغ 
فييي  حييييصييييانيييياً   192

إلى  هييذا   .MINI Cooper S Countryman سيارة 
جانب أداء القيادة املثلى واالقتصاد في استهالك الوقود 
التي تشمل  األدنييى  إلى احلّد  التقليل  بفضل تكنولوجيا 
حركة  ناقل  وتوافر  معززة،  هوائية  ديناميكية  مزايا 
ييييدوي ميين 6 سييرعييات كييخيييييار قييييياسييي ونيياقييل حركة 

أتوماتيكي اختياري من ست سرعات.
السابق   الييطييراز  ميين  سنتمتراً  بعشرين  أطييول  تصميم 
اجلديدة   MINI Countryman سيارة  طول  يزيد   ،
حوالى 20 سنتمتراً عن الطراز السابق، ويزيد عرضها 
حوالى ثالثة سنتمتر. وقد مت متديد قاعدة العجالت 
إلييى زيييادة  التغييرات  مبييقييدار 7.5 سييم. وتيييؤدي هييذه 
مقاعد  خمسة  تضّم  التي  املقصورة  رحابة  في  كبيرة 
كاملة، إلى جانب زيييادة واضحة في حجم الصندوق 
وإمكانية نقل أمتعة بأحجام متنوعة. وتؤمن وضعية 
اجللوس املرتفعة رؤية ممتازة وقيادة ممتعة اعتدناها 
سم   13 اخللفية  املقاعد  رفييع  وباإلمكان   .MINI من 
بحسب  للطي  الييقييابييل  اخللفي  املقعد  وينقسم  أيييضيياً. 
تقسيم 40:20:20. ويؤمن زاوية ميالن متغيرة لتعزيز 
الييراحيية لييدى اجلييلييوس أو لييزيييادة مساحة الييصيينييدوق. 
ويبلغ حجم صندوق 450 ليتراً وميكن زيادته بحسب 
احلاجة حتى يصل إلى 1309 ليترات. وبالتالي، تصبح 
الزيادة القصوى 220 ليتراً باملقارنة مع الطراز السابق.

تصميم قوي وشخصية ناضجة.
 MINI Countryman أحرز أحدث جيل من سيارة 
باهراً من حيث تعدد االستخدامات والرشاقة  تقدماً 
وطابعه الراقي. وبفضل أبعاد السيارة احملّسنة، حتّلت 
وتبرز  جيييداً.  مميز  بحضور   MINI Countryman
األرض،  عيين  اإلضييافييي  ارتفاعها  عبر  الييفييريييدة  طّلتها 
أكثر  يبرزهما  الييلييذييين  املييرتييفييعيية،  اجلييلييوس  ووضييعييييية 
فأكثر مظهر MINI ALL4 اخلارجي وسّكتَي السقف 
 MINI Countryman سيييييارة  وتييتييميييييز  الييعيياليييييتيين. 
اجليييدييييدة بييعيينيياصيير تييصييميييييمييييية لييطيياملييا اشييتييهييرت بها 

الفردان للسيارات تعرض للمرة األولى

MINI Countryman اجلديــدة في الدوحـة

فعالية YALLA MINI جتمع عشاق العالمة فى قطر من جديد ... 
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بدون موافقة من البنك
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٢٠١٧/٨٤٧

للعالمة  احلصري  الوكيل  للسيارات  املانع  استطاعت 
ال��س��وق  ي��ث��ري  ال��ف��اخ��رة لينكولن ف��ي دول���ة ق��ط��ر أن 
ال��ق��ط��ري ب���ط���رازات ح��دي��ث��ة ذات ت��ق��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة من 
لينكولن  امل��ث��ال  سبيل  على  ومنها  لينكولن  ط���رازات 
MKX ال���ت���ي ارت���ق���ت مب���ا ل��دي��ه��ا ل��ت��ض��م امل���زي���د من 
ال��س��ي��ارات  ال���ذي يشبه  التصميم  ف��ي  امل��غ��ري��ات، س���واء 
التجريبية، أو االبتكارات التي تعتمد عليها السيارة، أو 
حتى املستوى املتميز من الفخامة الذي يعرفه اجلميع 
عن لينكولن. فاجليل الثاني من لينكولن MKX يأتي 
وكذلك  وال��ف��خ��ام��ة،  ال��رف��اه��ي��ة  مستوى  على  ليركز 
في  فعال  بشكل  السيارة  لتساعد  التقنية،  التجهيزات 
في  العاملي  حضورها  وزي��ادة  لينكولن،  مبيعات  رفع 

فئة تعد من أكبر الفئات في عالم السيارات.
التصميم اخلارجي

تهتم السيارات احلديثة بالكثير من القوانني والقواعد 
ثابتة  تصميم  لغة  وات��ب��اع  االنسيابية  لها  تضمن  التي 
في  أبدعوا  لطاملا  لينكولن  مصممي  أن  إال  لعالمتها، 
جعل سياراتهم أكثر متيًزا، وكأنها الزالت في مرحلة 

التطوير التجريبية.
بشبكة  اجلديدة   MKX لينكولن  تأتي  املقدمة،  ففي 
كأجنحة حتيط  تبدو  التي  للتهوية  األيقونية  لينكولن 
ال��ش��رك��ة م��ن اجل��ان��ب��ني، م��ع ط��الء فضي المع  بشعار 
في  ويتبعها  ل��ل��واج��ه��ة،  ال��ف��خ��ام��ة  م��ن  امل��زي��د  يضيف 
الكبيرة، والتي تضم  السفلية  التهوية  اخلطوط شبكة 
امل��زي��د م��ن ال���ك���روم ال���الم���ع، وت��ض��ي��ف مل��س��ة رياضية 
التصميم. أما غطاء احملرك  انسيابي  للمصد األمامي 
فيأتي بخطوط جريئة ليعبر عن قوة السيارة، وتنطلق 
للسيارة،  األم��ام��ي��ة  ال��ق��وائ��م  نحو  ال��ق��وة  خ��ط��وط  منه 
التصميم  انسيابية  امل��راي��ا  حيث  اجلانبني،  إل��ى  ومنها 
التي تضم إشارات انعطاف عاملة بال� LED، وكذلك 
األبواب كبيرة احلجم ذات خطوط التصميم املتميزة 
التي تؤكد على فخامتها، واخلط الفضي الالمع الذي 
مير اسفلها، وكذلك أقواس العجالت اخللفية البارزة 
م��ن األع��ل��ى وال��ت��ي ت��ش��ع��رك ب���زي���ادة ع���رض ال��س��ي��ارة 

اخللفية،  الواجهة  إلى  وبوصولك  حجمها.  وضخامة 
واملساحة  العلوي،  الرياضي  اجلناح  مالحظة  ميكنك 
ذات  اخللفية  املصابيح  وك��ذل��ك  املنحنية،  الزجاجية 
الطابع األمريكي الواضح، والتي متتد بعرض الواجهة 

لذلك  إضافة  احلجم.  كبيرة  لينكولن  كلمة  وفوقها 
يأتي املصد اخللفي بارز ذو خطوط واضحة، ويضم 
فتحات التهوية كبيرة احلجم على اجلانبني ملزيد من 

.MKX روح التحدي من

املقصورة والتجهيزات
ل��ي��ن��ك��ول��ن MKX اجل���دي���دة م��ق��ص��ورة ج���ذاب���ة ذات  ت��ق��دم 
ذات  ال��ق��ي��ادة  عجلة  م��ن  ب��داي��ة  مم��ي��زة،  عصرية  شخصية 
التصميم الفاخر، ولوحة العدادات باإلضاءة الزرقاء املريحة 
ال��ق��اع��دة املفرغة  ال��وس��ط��ي ذو  ال��ك��ون��س��ول  ل��أع��ني، وح��ت��ى 
الكثير  لتتيح حتكم جيد في  كبير  املنظمة بحجم  واألزرار 

من وظائف السيارة دون تشتت.
على جانب التجهيزات، تأتي السيارة مزودة بقائمة طويلة 
م��ن وس��ائ��ل ال��رف��اه��ي��ة، وم��ن��ه��ا امل��ق��اع��د األم��ام��ي��ة القابلة 
خاصية  مع  كهربائيًا،  مختلفة  اجتاهات   10 في  للتعديل 
والكسوة  األمل��ون��ي��وم،  م��ن  املعدنية  والتطعيمات  ل��ل��ذاك��رة، 
للمقاعد،  ذاتي  وتدفئة  تهوية  نظام  للمقاعد، مع  اجللدية 
ونظام  ب��ان��ورام��ي،  وس��ق��ف  امل��ن��اط��ق،  ثنائي  ه���واء  ومكيف 
ون��ظ��ام مالحة  س��م��اع��ات،  م��ن 10  يتكون  ص��وت��ي متطور 
التجهيزات  الكثير من  السيارة على  متطور. كذلك حصلت 
ال��رج��وع  م��ن  ال��س��ي��ارة  منع  ن��ظ��ام  ومنها  للسائق،  امل��س��اع��دة 
للخلف بعد ترك املكابح، ونظام أدفانس تراك للتحكم في 
الثبات، ونظام حماية متطور ضد السرقة، وكاميرا للرجوع 

للخلف، ونظام مراقبة ضغط اإلطارات.
احملرك واألداء

احمل��رك��ات،  م��ن  بخيارين  اجل��دي��دة   MKX لينكولن  تعمل 
األداء  ذات  املعتادة  الشخصية  ل��ك  يوفر   V6 محرك  األول 
اجليد لسيارات لينكولن، والثاني محرك إيكوبوست متطور 
بنظام  يعمل   V6 ال���  فاحملرك  والرياضية.  القوة  من  ملزيد 
متغير لتوقيتات الصمامات، مع هيكل من األملونيوم، بسعة 
نيوتن.متر.   379 وع���زم  ح��ص��ان،   308 ق���وة  ي��ول��د  ل��ت��ر   3.7
شحن  ذو  لتر   2.7 سعة   V6 فهو  اإليكوبوست  احمل��رك  أم��ا 
توربيني، وحقن مباشر للوقود، وعلى الرغم من قلة سعته 
نيوتن. و542  ال��ق��وة،  م��ن  حصان   340 يولد  أن��ه  إال  اللترية 

متر من العزم. ويتصل كال احملركني بناقل حركة سيليكت 
إم��ك��ان��ي��ة تبديل  أوت��وم��ات��ي��ك��ي م��ن 6 س���رع���ات، م��ع  شيفت 
وتنطلق  القيادة،  عجلة  خلف  ب��داالت  خ��الل  من  السرعات 
بنظام  تزويدها  إمكانية  مع  األمامية،  بالعجالت  السيارة 

متطور للدفع الكلي للعجالت.

التقنية والرفاهية يصعدان بها الي القمة .. املانع للسيارات الوكيل احلصري

لينكولن MKX اجلديدة ... كروس أوفر بلمسات ساحرة
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صفحات االجنازات حتفر أسمه على قمة االبطال ...

العطية القطري يكتسح رالي باها دبي الصحراوي
أضاف البطل القطري العاملي املتميز ناصر العطية إجنازاً جديداً 
رياضة احملركات، وإجنازاته  إجنــازات قطر في  لرصيد  يُضاف 

الشخصية بفوزه بلقب رالي باها دبي في نسخته األولى.
ففي أجواء مثالية رائعة اختتمت النسخة األولى التي متثل اجلولة 
“الــكــروس  الــصــحــراويــة  للسباقات  الــعــالــم  كــأس  لبطولة  الثانية 
كانتري” للسيارات FIA ( 2017 ( واجلولة األولى من بطولة كأس 
والتي   )  FIM( النارية  للدراجات  الصحراوية  للسباقات  العالم 

نظمها نادي اإلمارات للسيارات.
املركز  في  وحــل  دبــي،  تستضيفه  باها  ألول  بطالً  العطية  وتــّوج 
الثاني خالد القاسمي، وجاء في املركز الثالث بطلنا الشاب محمد 

أبوعيسى.
العالم للراليات الصحراوية  املدافع عن لقب كأس  العطية  ووسع 
نوع  مــن  بسيارة  بوميل  ماثيو  الفرنسي  برفقة  واملــشــارك  )فــيــا( 
متقدماً  السباق  وأنهى  السيارات  لفئة  صدارته  هايلوكس،  تويوتا 
بفارق 14 دقيقة و57 ثانية عن اإلماراتي الشيخ خالد القاسمي، 
الذي يشارك بسيارة من نوع أبوظبي ريسينغ بيجو 2008 دي كيه 

آر إلى جانب مواطنه خالد الكندي.
سيارته  منت  على  بوميل  ماثيو  الفرنسي  ومالحه  العطية  وكــان 
تــويــوتــا هــايــلــوكــس قــد تــصــدر كــل مــراحــل الــبــاهــا وقــطــع املسافة 
اإلجمالية مسجالً زمناً وقدره )3 ساعات و55 دقيقة و46 ثانية 
( وقدم مستوى أكثر من رائع ولم يتمكن السائقون من منافسته 
بــدلــيــل فـــارق الــتــوقــيــت، وجـــاء اإلمـــاراتـــي الــشــيــخ خــالــد القاسمي 
ومالحه خالد الكندي على منت سيارته بيجو 2008 دي كي آر في 
املركز الثاني مسجالً زمناً وقدره)4 ساعات و10 دقائق و43 ثانية 
بناصيري  اكسافير  الفرنسي  ومالحه  أبوعيسى  محمد  وحــل   ،)
على منت سيارته ميني في املركز الثالث مسجالً زمناً وقدره ) 4 

ساعات و 18 دقائق و53 ثانية (.
وبدأ املدافع عن لقبه في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة 
الطويل  موسمه  عبداهلل  عــادل  العنابي  سائق  كانتري”  “كــروس 
لعام 2017 بصعوده إلى منصة التتويج خالل النسخة األولى من 

رالي دبي الصحراوي.
املركز  في  اجلمعة  ليوم  والثانية  األولــى  املرحلتني  عــادل  وأنهى 
الثالث ضمن ترتيب “تي2”، فيما حافظ على مركزه الثالث في 

املرحلة الثالثة واألخيرة التي جرت أحداثها اليوم السبت.
وعانى عادل من بعض املشاكل خالل يوم اجلمعة في سيارته إال 
أّن فريقه “تــوك ســبــورت” متّكن من إصــالح األعــطــال ليضغط 

بقوة على منصور بالهلي وإميل خنيصر في مرحلة يوم السبت.
السائق  ثانية عن  7 دقائق و17  بفارق  يومه متأخراً  عــادل  وبــدأ 
اإلمـــــاراتـــــي، حــيــث حـــافـــظ عــلــى أدائــــــه الـــثـــابـــت والــــقــــوّي خــالل 
الكيلومترات الـ174.2. وبذلك صعد سائق العنابي إلى املركز الثاني 

في ترتيب البطولة لفئة الـ”تي2” بعد أول جولتني.
وفي فئة تي3 شارك خالد املهندي ومالحه اإلماراتي علي ميرزا 
على مــنت ســيــارتــه )الــبــجــي( بـــوالرس مبــراحــل األمـــس وجـــاء في 
املركز اخلامس بسبب احتساب عقوبة عليه في اليوم األول بسبب 
عدم انطالقته، ولكنه حصد نقاط املركز الثاني في الترتيب العام 
قائمة  في  إنه مسجل  ، حيث  ريجون  ماو  الصيني  بعد  للبطولة 

االحتاد الدولي للسيارات.
الــكــواري في  الشاب أحمد فهد  النارية جــاء  الــدراجــات  وفــي فئة 
املــركــز الــتــاســع عــشــر وهـــي جتــربــة مــفــيــدة وقـــد اكــتــســب خــبــرة، 

واألهم إنهاء الباها بسالم.
وعلى بعد 8 دقائق و10 ثوان عن القاسمي، حل ثالثاً في السيارات 
القطري محمد أبو عيسى، وفي فئة البقي في الرالي، الذي يشكل 
اجلولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية )فيا(، 
متكن األوكــرانــي فــادمي بريتوليك، من جتــاوز اإلمــاراتــي أحمد 
املقعودي املشارك برفقة عبيد الكتبي، وقطع خط النهاية بفارق 

9 ثوان فقط.
وفي فئة الدراجات النارية، التي يشكل فيها الرالي أولى جوالت 
أكرمان،  مــارك  متكن  )فــيــم(،  النارية  للدراجات  العالم  بطولة 
املشارك بدراجة من نوع هسقفارنا، من قلب تأخره بدقيقة و28 
ثانية في اليوم األول عن الفرنسي بنجامني ميلو سائق دراجة كيه 

تي أم، إلى فوز بفارق 29 ثانية عن األخير.
بن  الشيخ حمدان  يقام حتت رعاية سمو  الــذي  الرالي،  ويحظى 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بدعم من من دولة 
بــن سلّيم،  ، هــذا وقــد صــرح محمد  الشقيقة  العربية  االمـــارات 
اإلمـــارات لرياضة  للسيارات رئيس احتــاد  اإلمـــارات  نــادي  رئيس 
األولى من  الــدورة  قائالً: »حققت  النارية،  والدراجات  السيارات 
مكانة  لتعزيز  جهدنا  قصارى  وسنبذل  استثنائياً،  جناحاً  الرالي 
الــصــحــراويــة تشكل  الــرالــيــات  أن  املستقبل، وخــاصــة  فــي  الــرالــي 

مستقبل الرياضة .

البطل 
عادل 
حسني 
يحرز 
املركز 
الثاني 
في
الـ )تي2(

ناصر العطية
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من )إرمنيجيلدو زينيا( تعرض في جنيف الدولي ...

مازيراتي تطلق اإلصدار اخلاص لسيارة

جران توريزمو
مبقصورة داخلية حصرية 

ــنــجــاح مـــن حــيــث املــبــيــعــات  ــال بــعــد عـــامـــا متــيــز ب
سيارة   42100 الــى  يــرقــى  قياسي  رقــم  بتسجيل 
الدولي  جنيف  معرض  مازيراتي  اختارت  عاملياً، 
اإلصــــــــدارات اخلــاصــة   لــتــقــدمي  ال87  ــلــســيــارات  ل
توريزمو  جـــران  لسيارتي   ’Special Edition‘
وجـــــــران كـــابـــريـــو الـــريـــاضـــيـــتـــني. كـــمـــا ســتــكــشــف 
من  كلياً  جديدة  داخلية  مقصورة  عن  مازيراتي 
الرياضية  لسيارة  البيج  بلون  زينيا  إرمنيجيلدو 

املتعددة االستعماالت، ليڤانتي.
وقد مت تصنيع أولى سيارات مازيراتي الرياضية 
مــن طــــرازGT 3500 قبل 60 عــامــاً، وقــد ُكشف 
معرض  فعاليات  خــالل  مــرة  ألول  عنها  النقاب 
ـــم تطلق  جــنــيــف الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات. وبـــذلـــك ل
مــازيــراتــي إطــالق فئة ناجحة مــن الــســيــارات، بل 
باعت أكثر من 2200 سيارة من طرازي الكوبيه 
توريزمو  جــران  سيارتاي  نسخ  ومتّثل  والكابريو. 
وجران كابريو من اإلصدار اخلاص احتفاًء مميزاً 
مبـــرور 60 عــامــاً على إطـــالق واحـــدة مــن أشهر 
طرازات مازيراتي في العالم، إضافة إلى جتسيد 
التجارية  الــعــالمــة  هــذه  لــســيــارات  الــعــريــق  اإلرث 

املرموقة.
الــنــمــاذج  ويستند اإلصــــدار اخلـــاص اجلــديــد عــلــى 
الــريــاضــيــة لــســيــارتــي جـــــران تـــوريـــزمـــو وجــــران 
إنتاج 400 نسخة منه فقط.  يتم  كابريو، وسوف 
وتشتمل أبرز املزايا الفريدة لهذه النسخ احلصرية 

  New Rosso Italiano طـــالء  اســتــخــدام  عــلــى 
تساهم  وهــي  اخلــارجــي،  للهيكل  الطبقات  ثالثي 
فــي إعـــادة تــقــدمي الــلــون األحــمــر املــتــفــّرد لسيارة  
للفورموال  ببطولة  فــازت  التي    250F  Fangio‘s
واحد عام 1957، إضاقة إلى التأكيد على االرتباط 
الــعــريــق. كــمــا تضم  الــوثــيــق مـــع إرث مـــازيـــراتـــي 
الـــطـــرازات اخلــاصــة عــجــالت فــوالذيــة مــن طــراز 
تأتي مع تشطيبات  والتي  MC قياس 20 بوصة، 
 ’ بفخامة مع شعار  تتماهى  األســود  باللون  ملّاعة 

Special Edition ‘ في وسط العجالت.
وتزخر املقصورة الداخلية باللمسات الفاخرة مثل 
اجللود  قطع  جلد Poltrona Frau أو  استخدام 
وأقمشة ألكانتارا إلى جانب قطع قماشية أخرى 
تثري أناقة التصميم الداخلي، وتتوافر في اربعة 
التفاصيل  وتشمل  األلــــوان.  مختلفة  مجموعات 
الــكــربــون عند عتبات األبــواب  األخـــرى اســتــخــدام 
أيضاً،   ‘  Special Edition  ’ شعار  تضم  والــتــي 
خصيصاً  مصممة  طبقة  اســتــخــدام  إلـــى  إضــافــة 
عــلــى املــنــصــة املــركــزيــة، مــع حــامــل مــصــنــوع من 
ألياف الكربون، وهو ما يعكس ذكرى إطالق هذا 
النموذج ألول مرة، ويؤكد على إنتاج عدد محدود 

منها يبلغ 400 سيارة فقط.
للسيارات  الــدولــي  جنيف  مــعــرض  سيشهد  كما 
2017 تقدمي سيارة ليڤانتي التي تتسم مبقصورة 
إرمنيجيلدو  صنع  مــن    %100 حريرية  داخلية 

زينيا. صممت دار إرمنيجيلدو زينيا حرير جديد 
وخـــاص ملــازيــراتــي بــهــدف إضــفــاء ملــســات فائقة 
النعومة بلون البيج. ومت استخدام اجللود الفاخرة 
وعــالــيــة اجلــــودة بــالــلــون الــبــيــج أيــضــاً فــي املقاعد 
اخليوط  استخدام  ويــهــدف  واخللفية.  األمامية 
إلى  املنمنمة واحملبوكة  التفاصيل  احلريرية ذات 
إثراء شكل األلواح لأبواب؛ فيما مت اختيار حرير 
وحاجب  السيارة  سقف  لبطانة  اجليرسي  بنمط 
إرمنيجيلدو   ’ شــعــار  يــوجــد  كما  الــشــمــس.  أشــعــة 
املــواد  مــن  املتنوع  املــزيــج  فخامة  لتعكس   ‘ زينيا 
وأنها  خاصة  الداخلية،  املقصورة  في  املستخدمة 
تتألق مع تفاصيل القطع اجللدّية الفاخرة باللون 
للوحة  العلوي  اجلــزء  كامل  تغطي  والتي  األســود 

القيادة والفرش احمليط باملقصورة بلون البيج.
البيج  بلون  اجلديدة  الداخلية  املقصورة  وتساهم 
املتاحة من احلرير  الفاخرة  اخلــيــارات  إثــراء  في 
بلون الرمادي مع استخدام اجللود الفاخرة باللون 

األسود واألحمر والطبيعي.
جنيف  معرض  في  مازيراتي  جناح  سيشهد  كما 
الدولي للسيارات استعراض املجموعة الكاملة من 
)نسخ  وكواتروبورتيه  جيبلي  فيها  مبا  طرازاتها، 
الصالون،  جــران سبورت وجــران لوسو( من فئة 

.S وأيضاً سيارة ليڤانتي
 Special مزايا سيارة مازيراتي جران توريزمو  

:Edition

املزايا اخلارجية:
 New Rosso Italiano,( إضــافــيــة  ألـــــوان   3
و4   ،)Bianco Birdcage, Grigio Lava
 Nero, Bianco( ألوان منوذجية من مازيراتي 
 Eldorado, Nero Carbonio, Grigio

.)Granito
MC قياس  عجالت فوالذية: تصميم من طــراز 

20 بوصة مع ملسات ملّاعة باللون األسود
شعار ’اإلصدار اخلاص‘ على العجالت باستخدام 

تفاصيل جديدة تنسجم مع لون العجالت
ــا الــفــريــدة لــغــطــاء مــحــرك الــســيــارة  تــتــوافــر املــزاي
املصنوع من ألياف الكربون- والذي يأتي كمكّون 
أو  الــهــيــكــل،  لـــون  معايير  مــع  ينسجم  منــوذجــي 
من  أنيق  تصميم  على  للحصول  إضافي  كخيار 
الكربون- في مداخل التهوية املركزية وفي اثنني 
التهوية اخللفية. ومت تصنيع اجلزء  من فتحات 
الداخلي لغطاء احملرك من ألياف الكربون اللماع 
مــع إضــافــة نــقــوش أنــيــقــة واســعــة الــنــطــاق. وقــد 
مت تعديل غــطــاء مــحــرك ســيــارة جـــران كابريو 
ســبــورت مبــا يــتــوافــق مــع منـــوذج الــكــوبــيــه، ومبــا 
بخصوص  الصارمة  اللوائح  مــع  عموماً  ينسجم 

التأثير على املشاة.
ـــكـــربـــون )املـــصـــد  مــظــهــر قـــيـــاســـي مــــن ألــــيــــاف ال
ــــواب، واملــرايــا اجلانبية،  األمــامــي، ومــقــابــض األب

واجلناح اخللفي(.

املزايا الداخلية:
ألــكــانــتــارا،  أقــمــشــة  جــلــد/  جلد بولترونا فراو أو 
التصميم  تثري  أخــرى  قماشية  قطع  إلى  إضافة 
ــتــي تــتــوافــر فــي أربــعــة مجموعات  الــداخــلــي، وال

مختلفة األلوان:
جلود بيضاء عالية اجلودة مع إضافات وتطريزات 

باللون الرمادي البرونزي.
اجللد األسود/ جلد ألكانتارا في املقصورة الداخلية 

مع ملسات قماشية باللون األحمر
جلد أسود مع ملسات قماشية باللون األبيض

جــلــد أســــود/ جــلــد ألــكــانــتــارا بــالــلــون الـــرمـــادي في 
املــقــصــورة الــداخــلــيــة مــع ملــســات قــمــاشــيــة بــالــلــون 

الرمادي اجلليدي
الــكــربــون )الــكــونــســول املركزية،  اســتــخــدام ألــيــاف 
إلى  إضافة  املركزية،  اللوحة  محيط  الــدواســات، 

لوحة العدادات وألواح األبواب تقليم شرائط(
ـــة املـــقـــصـــورة الـــداخـــلـــيـــة مع  فــــرش أنـــيـــق ألرضـــي
اســتــخــدام خــطــوط مــلــونــة تــنــســجــم مـــع مختلف 

التفاصيل املقصورة
عــتــبــات األبـــــواب مــصــنــوعــة مــن ألــيــاف الــكــربــون 

‘Special Edition’ وتضم شعار
طبقة مصممة خصيصاً على املنصة املركزية مع 
حامل مصنوع من ألياف الكربون، وهو ما ميثل 
ذكرى إطالق هذا الطراز ألول مرة، ويؤكد على 

إنتاج عدد محدود منها يبلغ 400 سيارة فقط



11 10
االثنني 14 جمادى األخرة 1438 هـ 13 مارس 2017 م  العدد )169( االثنني 14 جمادى األخرة 1438 هـ 13 مارس 2017 م  العدد )169(

اس���ط���وان���ات V6  وذو سعة  ه����ذا احمل���رك���ات م���ن س��ت��ة 
لترية تبلغ  3.8 لتر ، مما مينحه القدرة على توليد قوة 
، ويعتمد ه��ذا احمل��رك على نظام  ق��دره��ا 311 حصان 
الدفع اخللفي للعجالت بشكل قياسي، كما تتيح الشركة 
املصنعة امكانية طلب هذه السيارة بنسخة اخرى تعتمد 
حوالي  دف��ع  مقابل  للعجالت  الرباعي  الدفع  نظام  على 
2,500 دوالر أمريكي وهو ما يعادل حوالي 9,377 ريال 

سعودي باالضافة الى السعر األصلي للسيارة .
أما عن النسخة الثانية التي يتم تزويد هذه السيارة بها، 

اسطوانات  ثمانية  من  يتكون  محرك  عن  عبارة  فجاء 
V8  و ذو سعة لترية تبلغ  5 لترات، مما يولد قوة تبلغ 
النسخة  ه��ذه  أن  بالذكر  واجلدير  حصان،   420 حوالي 
تعمل بنظام الدفع اخللفي للعجالت فقط،كما أعتمدًت 
 G80 ف��إن جينيسيس  ، علي جن��اح هيونداي جينيسيس 
اجلديدة تتميز بصورة غير عادية فيما يتعلق باألمان. 
وق���د حصلت ال��س��ي��ارة ع��ل��ي م��ع��دل اخل��م��س جن���وم في 
األمامية  بالتصادمات  تهتم  التي   NHTSA اخ��ت��ب��ارات 
فقد   IIHS اختبارات  أم��ا  السيارة.  وان��ق��الب  واجلانبية 

كافأت السيارة مبعدل جيد في حماية الركاب ومتقدم 
 Top معدل  مع  األمامية  التصادمات  منع  في  فائق  أو 
كأولوية  ال��رك��اب  حماية  يخاطب  ال���ذي   Safety Pick
قصوي في تطوير جينيسيس ، ويتوفر ل�G80 باقة كاملة 
من تكنولوجيا األمان املتطورة بصورة قياسية، وهذا ما 
دفع الشركة للحصول علي العالمة الكاملة في األمان مع 
التزامنا بتطوير منتجاتها كأفضل االبتكارات التي تالئم 

حاجات األمان لعمالء”.
مثل  ق��ي��اس��ي��ة  أم���ان  بنظم  اجل���دي���دة   G80 جينيسي  و 

العمياء  البقع  نظام رصد  أوتوماتيكية،  ط��واريء  مكابح 
مع التحذير من حركة املرور اخللفية، مساعد احلفاظ 
علي املسار والتحذير من مغادرة املسار مع عجلة قيادة 
خاصة، مثبت سرعة ذكي، نظام ستارت ستوب وكاميرا 

رؤية خلفية.
أم��ان  وأح��زم��ة  بتسع وس��ائ��د هوائية  ال��س��ي��ارة  تأتي  كما 
ال��ع��ال��ي��ة م��ع ن��ظ��م مساعدة  نشطة م��ع م��س��اع��د االض����اءة 
توجد  فائقة  حساسات   8 علي  تعتمد  للتوقف  اختيارية 

علي كال الصادمني.

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبد الله بن خليفة العطية

ملحـق ا�صبوعـي ي�صـدر عـن

�رشكة اخلليج للن�رش والطباعة

الإ�صدارات اخلا�صة

رئي�س التحرير

�صالح بن عف�صان الكواري

مدير الإعالنات والت�صويق

جيم�س جـــون

الإ�صـراف على التحـرير

كـرمي حممــد

التحــريـر

حممــد الع�صــري

الإخـراج الفني والتنفيذ

ح�صــن منجــي

اإدارة الإ�صـدارات اخلا�صة

تليفون : 44466539

مـوبايل : 55683067 

فاكــ�س : 44230080

autoq@raya.com

00974  

 00974  

00974  

طبعـت مبطابـع

تصنع  أن  جنيسيس  ال��ك��وري��ة  ال��ع��الم��ة  اس��ت��ط��اع��ت 
بصمة خاصة بها في عالم سيارات الرفاهية عندما 
اعتمدت في استراتيجيتها على االبتكار بل ووضعت 
يعزز  هل   �1 ركائز  ثالثة  من  مكون  جديد  مفهوم 
االبتكار سالمة العمالء 2- هل يزيد من راحة العمالء  
املعايير  العمالء هذه  يغيير من ج��ودة حياة  هل   -3
جنيسيس   ابتكار  ال��ي  دف��ع��ت  ال��ت��ى  ال��واض��ح��ة  الثالثة 

G80 ابتكار واعد سوف يغير مفهوم القيادة.
م��ف��ه��وم ج��ن��ي��س��ي��س ال���ذك���ي ي���أخ���دك خ���ط���وات نحو 
الذاتية  القيادة  وسالمة  الراحة  الي  أق��رب  املستقبل 
بالسيارة مثل نظام  الرفاهية  التى توظف في دعم 
تنبيه مغادرة املسار ، حيث تعمل من خالل كاميرا 
مثبتة على اجلزء العلوي من الزجاج االمامي لتمييز 
احلارات املرورية عالوة على تنبيه السائق فورا عند 

تغيير احلارة بدون استخدام اشارات االنعطاف.
وب��ال��ض��اف��ة إل���ى ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ذك��ي ف��ه��ن��اك نظام 
النقطة  الكشف عن  الذكي ونظام  بالسرعة  التحكم 
املدمجة على  العمياء حيث تعمل اجهزة االستشعار 

الكشف عن وجود أية تصادمات خطرة.
وه��ن��اك ن��ظ��ام الكبح ال��ذات��ي ف��ي ح���االت ال��ط��وارئ ، 
االستباقية  للسالمة  اخلاصية  ه��ذه  تستخدم  حيث 
املتطورة من خالل الرادار املوجود في نظام التحكم 
ب��ال��س��رع��ة ال��ذك��ي ك��م��ا يستعني ب��ال��ك��ام��ي��را االم��ام��ي��ة 

املوجودة في نظام املساعدة للبقاء في املسار.
األن��اق��ة  مل��س��ات م��ن  وت��أت��ي جنيسيس  G80 حت��م��ل 
والرفاهية مع بعض خطوط القوة والفخامة، حيث 
متتعت هذه السيارة مبقدمة ذات التصميم الشرس 
أك��ث��ر ط��والً  أم��ام��ي��ة  اح��ت��وي��ت على مصابيح  ، حيث 
السابقة، كما مت  باملوديالت  باملقارنة  ب��روزاً   وأكثر 
عن  أم��ا   ،  LED النهارية  األض���اءة  بتقنية  تزويدها 
من  يخلو  ج��اء  فقد   ، السيارة  لهذه  األم��ام��ي  املصد 
أكبر  بتصميم  ولكنه متتع   ، انحناءات  أو  ب��روز  أي 
الى تزويد بأجهزة استشعار  ، هذا باألضافة  حجماً 
أمامية لتجنب التعرض ألي صدمات من األم��ام ، 
فجاء مكون  السيارة  لهذه  األم��ام��ي  الشبك  عن  أم��ا 
من عدد من اخلطوط االفقية املطلية مبادة الكروم 

الالمع ، كما متتع بحجم كبير نسبياً ومتخذة الشكل 
الكروم  م��ادة  من  مصنوع  بإطار  احمل��اط  السداسي 
الالمع ، وجاء الغطاء اخلاص مبحرك هذه السيارة 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ع��ض اخل��ط��وط احل����ادة ال��ت��ي اضفت 
مقدمة  على  بالعصرية  املمزوجة  القوة  من  ملسات 

هذه السيارة.
التصميم اخلارجي للسيارة جينيسيس G80 موديل 

2017
يطرأ  فلم   ، السيارة  لهذه  اخللفي  التصميم  عن  و 
بنفس  تتمتع  ف��م��ازال��ت  ج��ذري��ة  ت��ع��دي��الت  أي  عليه 

غ��ط��اء ال��ص��ن��دوق اخل��ل��ف��ي ال����ذي اع��ت��دن��ا ع��ل��ي��ه في 
امل���ودي���الت ال��س��اب��ق��ة ، ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل���ى املصابيح 
اخل��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي ج����اءت م�����زودة ه���ي االخ����ر بتقنية 
 عن املصد اخللفي 

ً
األضاءة النهارية LED   ، فضال 

بتقنية  ت���زوي���ده  م���ع  ب������روزاً  األك���ث���ر  ال��ت��ص��م��ي��م  ذو 

صدمات  الي  التعرض  لتجنب  بعد  عن  االستشعار 
أثناء اصطفاف السيارة .

أما عن املواصفات الفنية لهذه السيارة ، فمن املقرر 
بنسختني   2017  G80 السيارة جينيسيس تتوافر  أن 
من  األول���ى  النسخة  تتكون  حيث   ، احمل��رك��ات  م��ن 

سكايالين املوزع املعتمد في دولة قطر ...

جنيــسيـس G80 القيـــــادة الذكيـــة مفعمـــــــة بالرفـاهـيــــــة
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أفضل شاحنة
عام� بعد عام.

رام ١٥٠٠ طراز  ليميتد الجديدة ٢٠١٧
محـرك هيـمـي بـ٨ أسـطوانـات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر، قوة ٣٩٥ حصان�

إبتداًء من ٣,٥٨٦ ر.ق بالشهر

حان الوقت للقوة
راحــة الـبــال

من ٩٩,٩٠٠@ ر.ق بالشهر
ا�ن فـقـط ١٠٪ دفـعـة مـقـدمــة 

مجان� صيانة لسنتين/ ٤٠,٠٠٠ كلم
ضمان إعادة الشراء بعد سنتين@

استبدال سيارتك القديمة

رام ١٥٠٠ ٤x٤ SLT كرو ٢٠١٧
• محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر، قوة ٣٩٥ حصان� 

• صندوق خلفي بسعة ٥ قدم • فتحة سقف آلية
• منفذ خلفي القابل لالنزالق  • كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع

نظام ا¡وامر الصوتية مع ميزة بلوتوث المدمج
شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة مع نظام مالحة

إيتداًء من ٢,٦٩٩ ر.ق بالشهر

رام ١٥٠٠ الرامي كرو ٢٠١٧
• محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر، قوة ٣٩٥ حصان�

• ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات
مقاعد ل¬مالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ • كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية عند التراجع 

• نظام فتح ا¡قفال عن ُبعد • مقاعد أمامية قابلة للتهوية
• نظام يوكونيكت مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ إنش
• نظام مالحة  • نظام ألباين الصوتي بـ٩ سماعات مع مضخم صوت

• مصابيح أمامية العالية المدى • نظام تشغيل عن بعد

إيتداًء من ٢,٨٤٩ ر.ق بالشهر

تطبق الشروط وا�حكام. يطبق ضمان إعادة الشراء بعد مرور سنتين أو ٤٠،٠٠٠ كلم. السعر ٩٩,٩٩٩ ر.ق هي لموديالت ٢٠١٦
تفضل بزيارة معرضنا للحصول على كافة التفاصيل. ا¡كسسوارات/ المواصفات الظاهرة في الصورة قد ال تكون متوفرة في الطراز القياسي. 
© ٢٠١٧ مجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة  ا¡مريكية. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، دودج، جيب، رام ، موبار و SRT هي عالمات تجارية 

مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة ا¡مريكية ذ.م.م.
خدمة المساعدة

على الطريق

www.facebook.com/united cars almana 


طـريـق الـمـطـار:  هاتف:     9045 4448  |  9933 4448 (٩٧٤+)     فاكس:  ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح¶ حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصر´ إلى ٨ مساًء
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طلقت بيجو سيارتها 3008 كان الهدف بيع عدد محدد إال 
أن 3008 استطاعت جتاوز هذا العدد مبقدار 50%، وباعت 

ما يزيد عن نصف مليون سيارة حول العالم، ويعود هذا 
النجاح لشخصيتها القوية والتي تتفوق على الكثير من 

منافسيها. يتصدر أسد بيجو تصميم 3008 ويؤكد على 
شخصيتها القوية بسهولة وسرعة، فغطاء احملرك القصير 

يبرز خطوط القوة بوضوح أمامك ليؤكد أن 3008 متيل 
للجانب العائلي والعملي، إال أنها ليست مبنافس هني، 

وميكنها أن توفر أداء متميز، وبخاصة مع املصابيح األمامية 
عصرية التصميم التي تضم أضواء LED وأضواء نهارية، 
وكذلك عدسة إضاءة كبيرة في املنتصف جتذب االنظار 
بسهولة. أما شبكة التهوية، فيطغي عليها الطالء الكروم 

الالمع، ويحيط بها إطار عريض مع كلمة بيجو في األعلى، 
وكذلك املزيد من التطعيمات الكرومية حول مصابيح 

الضباب واملصد األمامي من األسفل، وكذلك شبكة التهوية 
السفلية التي متيل للجانب الرياضي. على اجلانبني تنطلق 

اخلطوط من أقواس العجالت األمامية املنتفخة التي تضم 
العجالت املعدنية كبيرة احلجم ذات التصميم الرياضي، 

إضافة إلى األعتاب اجلانبية ذات الطالء الكرومي الالمع، 
واملساحات الزجاجية احملاطة كذلك بخط فضي، واملرايا 

اجلانبية املطلية بالكروم الالمع، وهو تصميم يعبر عن 
فخامة السيارة. الواجهة اخللفية لبيجو 3008 تقدم ملسات 

تصميمية فرنسية أنيقة، تبرز منها املصابيح اخللفية 
العاملة بالـ LED على شكل سهم، إضافة إلى اجلناح اخللفي 

الرياضي للسيارة، واملصد اخللفي كبير احلجم إضافة 
إلى حافة التحميل املنخفضة وباب التحميل الكبير، داخل 

املقصورة جتمع بيجو 3008 بني الفخامة والعملية والعائلية 
بشكل ذكي ، ففي املقدمة تأتي لوحة القيادة مركزة على 

السائق ومتعة القيادة، بداية من عجلة القيادة ثالثية األذرع 
التي متيل للجانبي الرياضي، إضافة إلى لوحة العدادات ذات 

احلواف الكرومية واملؤشرات التي متيل للجانب الفاخر 
وكذلك شاشة املعلومات في املنتصف التي متنح السائق كافة 

البيانات خالل القيادة.
أما الكونسول الوسطي فيضم تصميم عصري لأزرار مع 

نظام صوتي ومكيف هواء قوي، ومقبض في اجلانب األمين 
للراكب األمامي مينحه املزيد من الثبات خالل السير، 

إضافة إلى املقاعد التي توفر قدر جيد من الراحة والثبات 
لكافة الركاب خالل ظروف القيادة الرياضية.

احملـــرك واألداء
كونها سيارة عملية عائلية تعمل بيجو 3008 مبحرك 

يوفر لها مزيج من األداء واالقتصادية، فاحملرك رباعي 
االسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 155 حصان، ويتصل احملرك 

بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يوفر أداء سلس 
وانسيابي واستجابة جيدة خالل القيادة، ويوفر للسيارة 

كذلك معدل استهالك للوقود يصل إلى 7.6 لتر لكل 100 كم.

وباعت ما يزيد عن نصف مليون سيارة

بيجو 3008 اجلديدة
تصيب هدف الطموحات




