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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

 اطلقت شركة السيارات الوطنية  ، الوكيل 
احلصري لسيارات مازدا في قطر عرضا 
خاصا على موديالت مازدا 2017 ، حيث 
بشراء  يــقــومــون  الــذيــن  الــعــمــالء  يستطيع 
ســـيـــارات مـــــازدا ســـيـــدان احلـــصـــول على 
افــضــل االســعــار عــلــى جميع املـــوديـــالت ، 

بعض  على  املميزة  العروض  الــى  اضافة 
ــتــي تــضــم تأمني  املـــوديـــالت املــخــتــارة وال
شامل ملدة عام ، وتسجيل مجاني ،وسنة 
خدمة  مجانية او   خدمة مجانية حتى 

15000 كم ) ايهما يأتي اوالً ( .
استحساناً  املميز  مــازدا  لقي عرض  وقد 

ومــــرود  ايــجــابــي مــن قبل الــعــمــالء وهو 
مــا أدى إلـــى زيــــادة االقــبــال عــلــى زيـــارة 
املـــعـــرض والـــكـــائـــن مبــوقــعــه املــمــيــز في 
عرض  هناك  يتم  حيث   ، النصر  فريج 
موديالت مازدا سيدان 2017  وموديالت 

الدفع الرباعي  .

CFM  طائرة إيرباص مبحركات متطورة من
أصبحت اخلطوط اجلوية الهندية أحدث مشّغل لطائرات 
إيرباص A320neo بعد أن تسلمت أول طائرة من أصل 
 ،)ALAFCO( االفــكــو  قــبــل  14 طــائــرة مت شــرائــهــا مــن 
وهي شركة متويل شراء وتأجير طائرات التي تتخذ من 
الكويت مقراً لها، وبدورها قامت باالتفاق مع اخلطوط 

اجلوية الهندية على تأجير هذه الطائرات.

9 ...Superfast 812 فيراري
أسرع و أقوى محرك مت إنتاجه على اإلطالق 

8 اعالمي الدوحة يختبرون جتربة 
قيادة هوندا )أكورد 2017 اجلديدة(

10 جتربة )هيونداي كريتا(
قيــادة سلســة وتقنيــات مذهلـة

6 عصر القيادة الذاتية سيشكل 
منعطفـا مـهما في قطاع النقل

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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احلصري  الوكيل   ، الوطنية   الــســيــارات  شركة  اطلقت   
موديالت  على  خاصا  عرضا  قطر  في  مــازدا  لسيارات 
يقومون  الــذيــن  الــعــمــالء  يستطيع  حيث   ،  2017 مـــازدا 
بشراء سيارات مازدا سيدان احلصول على افضل االسعار 
على جميع املوديالت ، اضافة الى العروض املميزة على 
ملدة  تأمني شامل  تضم  والتي  املختارة  املوديالت  بعض 
عام ، وتسجيل مجاني ،وسنة خدمة  مجانية او   خدمة 

مجانية حتى 15000 كم ) ايهما يأتي اوالً ( .
وقد لقي عرض مازدا املميز استحساناً ومرود  ايجابي 
مــن قبل العمالء وهــو مــا أدى إلــى زيـــادة االقــبــال على 
النصر  زيارة املعرض والكائن مبوقعه املميز في فريج 
، حــيــث يــتــم هـــنـــاك عــــرض مـــوديـــالت مـــــازدا ســيــدان 
2017  ومــوديــالت الــدفــع الــربــاعــي  . ومــن اجــل التقدم 
نحو حتقيق حلم مازدا بأن يكون لها تواجد  خاص في 
قلوب عمالئها ، ، تضع مازدا دائما كامل جهودها جلعل  
منتجها في افضل صورة فريدة من نوعها . وفيما يتعلق 
بأخر التحديثات من مــازدا ، فقد اولت مــازدا اهتماماً 
خاصا بكافة اآلراء من قبل عمالئها والتي يكون الهدف 
من  مجموعة  على  التطورات   من  املزيد  حتقيق  منها 
واالداء  اجلـــودة  و  التصميم  تشمل  قــد  والــتــي  العناصر 
الوظيفي واملقصورة الداخلية وراحة الراكب اضافة الى 
السالمة واالمن . مت اطالق سيارات مازدا  cx-5  كأول 
سيارة  مزودة بتكنولوجيا ) اسكاي اكتف (ومفهوم روح 
كودو “  روح احلركة ، ولغة التصميم ، مما شكل معه 
جيال جديدا في تاريخ مازدا ، وقد لقي هذا املويل ردود 
الكبرى في  االســواق  في  العمالء  قبل  ايجابية من  فعل 
العالم ، مما نتج عنه زيادة حجم املبيعات  جميع انحاء 
، تتوافر بالسيارة كافة القيم االساسية الضرورية ، مبا 
الدفع  سيارات  من  املتوقع  البيئي  األداء  كفاءة  ذلك  في 
مؤخراً   ، الوطنية  السيارات  شركة  وكشفت   . الرباعي 
عن النسخة احملدثة  من مازدا 3 بنسختيها سيدان وها 
تشباك    2017 ، وحصلت مــازدا اجلــديــدة على بعض 
التحديثات البسيطة  من خالل اضافة  بعض متطلبات 
السالمة وتكنولوجيا سكاي اكتف  وكذلك نظام  مراقبة 

G- Vectoring   املطور من شركة مازدا موتور.
وحقق اجليل اجلديد من مازدا 6 تعزيزا في التصميم 

وديــنــامــيــكــيــة فــي الــقــيــادة ووســـائـــل االمــــان واالتــصــال 
، وجتــســد مــــازدا 6 رســالــة مــــازدا لعمالئها مــن خــالل 
االستمرار في االستجابة ملالحظاتهم وتلبيتها مبا يفوق 
الرياضية  الــســيــارة ســيــدان    6 مـــازدا  وتــعــد   ، توقعاتهم 
االكثر اثارة في العالم من خالل مجموعة مزايا حقيقة 
على الطرقات ، تضم السيارة  نظام اسكاي اكتف جنبا  
عناية خاصة  الــوقــود مع  استهالك  كفاءة  الــى جنب مع 
االكثر شعبية في قطر  السيارة  . وتعد مــازدا 3  بالبيئة 

اسكاي  تكنولوجيا  كاملة  مبكونات  تصميمها  مت  فقد   ،
لتر(    2 نسخة   – اكتف  اسكاي  مــزودة مبحرك   ( اكتف 
الى  التصميم  لغة   – احلــركــة  الــى مفهوم روح  اضــافــة  
العاملية   للمواصفات  االمــان طبقا  جانب  ضمان وسائل 
اكــتــف  ونــظــام ام زد  والــتــي تتمثل فــي تكنولوجيا اي – 
كونكت . امــا عــن مـــازدا  cx 9 فيوفر مــحــرك  الشحن 
التيربو “ اسكاي اكتف جي “ تيربو سعة 2.5 لتر ، 250 
الـــى مستويات  لــلــوصــول  الــكــفــاءة واألداء  قــمــة  حــصــان  

جــديــدة مــن متعة الــقــيــادة ، فــاحلــقــن املــبــاشــر حملــرك 
التيربو يعمل على تسريع عزم الدوران ، اضافة الى كونه 
تعزيز  وزيــادة  الوقود  باستهالك  يتعلق  فيما  اقتصادي 
القيادة السلسلة واآلمنة على الطرقات من خالل احدث  
االجيال  بها   تنفرد  والتي   “ اكتف  سكاي   “ تكنولوجيا 
لتر  يأتي احملــرك بسعة 2,5   . اجلــديــدة من مــازدا كلياً 
ينتج 420  نيوتن متر من عزم الــدوران ، حيث يتصل 
ينقل احلركة  اوتــومــاتــيــكــي  بناقل حــركــة  احملـــرك  هــذا 

من  األول  ويعتبر  الرباعي  الدفع  بنظام  العجالت  الــى 
نوعه على االطالق ، ويقوم التيربو  بالتحكم في تدفق 
الهواء والــعــوادم  حسب سرعة دوران احملــرك ، اضافة 
الى االحدث في وسائل االتصال ووسائل راحة الركاب 
اكتف   – آي   “ تكنولوجيا  في  املتمثلة  السالمة  وتقنيات 
سينس “ اضافة الى ان املقصورة الداخلية للسيارة تضم 
7 كراسي جميعها جتمع ما بني قمة الفخامة واجلاذبية 

والتي تفضلها دائما العائالت.

حصريا لدى شركة السيارات الوطنية 

عروض مميزة  على موديالت مازدا 2017
متابعــــة : خالـــد عطـــــيه 



إيرباص  لطائرات  مشّغل  أحدث  الهندية  اجلوية  اخلطوط  أصبحت 
A320neo بعد أن تسلمت أول طائرة من أصل 14 طائرة مت شرائها 
وتأجير  شــراء  متويل  شركة  وهــي   ،)ALAFCO( االفــكــو  قبل  مــن 
باالتفاق  لها، وبدورها قامت  الكويت مقراً  التي تتخذ من  طائرات 

مع اخلطوط اجلوية الهندية على تأجير هذه الطائرات.
وبذلك تصبح اخلطوط اجلوية الهندية أول مشّغل في الهند لطائرات
NEO  املزودة مبحركات من طراز CFM، وفيما تأتي هذه الطائرة 
 A320neo كأول طائرة ضمن طلبية من 85 طائرة  لعائلة طائرات

من قبل شركة االفكو.
اجلوية  اخلــطــوط  أســطــول  الــى  اجلــديــدة  املسلمة  الطائرة  وستنضم 

الهندية من عائلة طائرات A320 املكون من 66 طائرة.
إدارة  مجلس  رئيس  لوهاني  أشــونــي  السيد/  التدشني  حفل  وحضر 
واملـــديـــر الـــعـــام لــلــخــطــوط اجلـــويـــة الــهــنــديــة والــســيــد /ســريــنــيــفــاســان  
الهندية  اجلوية  اخلطوط  في  التجارية  الطائرات  رئيس  دواركناث، 

خالل حفل استقبال الطائرة اجلديد. 
أكثر من  إيرباص شبكة تضم  أن لدى شركة  بالذكر  ومن اجلدير 

الهند وحدها،  في  6,000 مهني ومتخصص  وأكثر من  مــورد    45
أن  أيضاً  ويذكر  الشركة.  عمليات  في  فاعل  بشكل  يسهمون  الذين 
سائر عائالت طائرات إيرباص يتم تصنيع أجزاء منها في الهند قبل 

دخولها إلى خطوط اإلنتاج النهائية حول العالم. 
تتميز عائلة طائرات A320neo بقدرتها على احلد من في استهالك 
الوقود بنسبة 15% وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 20% بحلول عام 
أجنحة  جــديــدة  تقنيات  ادخـــال  خــالل  مــن  ذلــك  وسيتحقق   ،2020

الطائرة والتحسني من كفاءة احملرك. 
هذا وتعد عائلة طائرات إيرباص A320neo األكثر مبيعاً عاملياً بني 
طائرات املمر الواحد بحصة سوقية بلغت 60%، وتلقت إيرباص أكثر 
اطــالق هذا  منذ  92 مشغالً  ِقبل  الطراز من  لهذا  من 5,000 طلبية 

الطراز في عام 2010. 
 وتوفر هذه العائلة راحة في األجــواء ال مثيل لها من خالل مقاعد 
كبيرة بقياس 18 إنش كميزة قياسية على الدرجة السياحية. وليومنا 
 A320neo 70 طائرة  أكثر من  بتسليم  إيرباص  قامت شركة  هذه 

لـ18 مشّغل حول العالم.

تسلمت أول طائرة من أسطولها ...

A320neo أحدث ُمشغلي طائرة إيرباص
CFM  مبحركات متطورة من

املـــوزع الرسمي  ـــو،  دشــنــت شــركــة كيو أوت
لــســيــارات فــولــكــس واجـــن فــي قــطــر، من 
تلبيت رغــبــات عــمــالؤهــا واحــتــفــاالً  أجـــل 
بــالــعــام اجلــديــد مــن خــالل توفير جتربة 
خاصة للعمالء عبر مجموعة متنوعة من 
عدد  إلــى  باإلضافة  البيع  بعد  ما  خدمات 

من الفوائد واملزايا األخرى.
 يـــقـــع مــــركــــز اخل

الصناعية،  املنطقة  في  احلديث  التصميم 
اخلدمات  من  حصرية  مجموعة  ويقدم 
وخيارات الصيانة للعمالء. كما يحتوي هذا 
املركز على عدة كراجات مزودة بأحدث 
تخدم  أن  وميكنها  التكنولوجية  التقنيات 
19 ســـيـــارة مـــن نـــوع فــولــكــس واجــــن في 

الوقت ذاته.
الـــوحـــدات املخصصة  هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى 
ــيــة، إصــــالح الــهــيــكــل،  لــقــطــع الــغــيــار األصــل
مــحــطــات غــســيــل الـــســـيـــارات، قــســم تلميع 
هناك  ويوجد  النوافذ،  وتظليل  السيارات 

موقف واسع لركن السيارات.
وســيــقــوم فـــريـــق ُمــحــتــرف وُمــتــخــصــص 
للمركز،  زيارتهم  أثناء  العمالء  مبساعدة 
حــيــث مت تـــدريـــب الــفــريــق لــيــتــمــكــن من 

خدمات  وتقدمي  السيارة  حالة  تشخيص 
اإلصالح الالزمة. 

وبينما تستمر كيو أوتــو  في رفع مستوى 
جــهــودهــا املــبــذولــة بــهــدف إرضـــاء العمالء 
الشركة  قــامــت  توقعاتهم،  على  والــتــفــوق 
بــإطــالق خــدمــة جــديــدة حــصــريــاً لعمالء 
فـــولـــكـــس واجـــــــن، وهـــــي خـــدمـــة اســـتـــالم 
وتـــســـلـــيـــم لـــلـــســـيـــارة. وكــــجــــزء مــــن هـــذه 
اخلـــدمـــة، ســيــقــوم فـــريـــق مـــن كــيــو أوتـــو 
باستالم السيارة من مكان العمل أو املنزل 
وإرجاعها  الــدوحــة،  مدينة  حــدود  ضمن 
الــالزمــة.  بــاخلــدمــات  القيام  بعد  للعمالء 
ومـــــن أجـــــل راحــــــة أكــــبــــر، ســيــتــم تــوفــيــر 
في  الــعــمــالء  ليستخدمها  بــديــلــة  ســيــارات 
تنقلهم اليومي اثناء فترة وجود سياراتهم 

اخلاصة في الصيانة.
وتــســعــى كــيــو أوتـــــو مـــن خــــالل خــدمــاتــهــا 
ـــركـــاب  اخلــــاصــــة بـــالـــتـــأكـــد مـــــن  راحــــــة ال
وسالمتهم والتي كذلك تتطابق مع معايير 
احلصول  للعمالء  وميكن  واجــن.  فولكس 
الشاملة،  الــدوريــة  اخلــدمــات  حزمة  على 
الزيت،  تنقية  احملــرك، فالتر  توفير زيت 
سائل غسيل الزجاج األمامي، وفالتر تنقية 

املزايا األخــرى  الــهــواء. كما تقدم عــدد من 
للقطع  تبديل مجانية  تتضمن عملية  التي 
اإلستعمال  أو  بالبلي  تهرأ  التي  األساسية 
املكابح،  أقــراص  املساحات،  شفرات  مثل: 
واملكابح األمامية واخللفية. باإلضافة إلى 
على  اخلــصــومــات  مــن  متنوعة  مجموعة 
التصليح  محالت  من  وعــدد  الغيار،  قطع 

وذلك يعتمد على عمر السيارة.
وقال أحمد شريفي - املدير العام في كيو 
أوتـــو – “عــلــى مـــدار عـــدة ســنــوات، تعتبر 
فــولــكــس واجـــن ريــاديــة عــلــى مــســتــوى كــٍل 
من اجلودة واملصداقية. نحن نسعى دائماً 
حسب  ممــيــزة  بتجربة  عمالئنا  لــتــزويــد 
احتياجاتهم لتعكس القيم األساسية بشكٍل 
فعال. نحن نشعر بالفخر لتزويد عمالئنا 
مبركز خدمات جديد يحتوي على أحدث 
األدوات التشخيصية الالزمة. ونحن نعمل 
مع فريٍق محترف من التقنيني الذين مت 
تدريبهم لفهم احتياجات العمالء. إن كافة 
قطع الغيار واإلكسسوارت لدينا هي أصلية 
السالمة،  100% وتتوافق مع أعلى معايير 
القوة واألداء. وهذا يعني أن سيارتك معنا 

سوف تكون في أيٍد أمينة دائماً”.

من خالل مركز اخلدمات اجلديد ...

فولكس واجن قطر تقدم جتربة عاملية
خلدمات ما بعد البيع
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إنطلق... في اتجاه أحالمك

*تطبق الشروط واألحكام. قد تختلف المواصفات عن الظاهرة في الصورة. األسعار تسرى على موديالت  ٢٠١٦ فقط وحتى نفاذ الكمية. تحتسب األقساط الشهرية على أساس تسديد دفعة أولى بنسبة ١٠٪

سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
ضمان مصنعي 

يمكن استبدالضمان إعادة الشراءبدون موافقة البـنــك
جميع أنواع السيارات سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم٥ 

٥ خدمة مساعدة على الطريق

ر.ق.
 مــــــن

١٠٩,٧٠٠
إكسبلورر 

أو

٢٤ ١،٩٧٧ x
شهًرا 

*

ر.ق.١٢٥,٨٢٥
 مــــــن

إكسبيديشن 

أو

٢٤ ٢،٠٩٣ x
شهًرا 

*

@fordqa

ص.ب: ٤٩١, الدوحة – قطر – طريق المطار
تليفون: ٩٩٢٢ ٤٤٤٨ فاكس: ٦٤٣٤ ٤٤٦٢

مركز الخدمة الرئيسي: الشارع رقم ٢٣، المنطقة الصناعية
مركز الصيانة السريعة: الغرافة، خلف مركز الالندمارك التجاري

ساعات عمل:
المعرض: السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء  ،  الجمعة: ٤:٠٠ بعد الظهر - ٨:٠٠ مساًء
مركز الصيانة: السبت حتى الخميس: ٧:٠٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء  ،  الجمعة:٩:٠٠ صباحًا - ٦:٠٠ مساًء

مركز الصيانة السريعة: السبت إلى الخميس: ٧:٠٠ صباحًا - ١٢:٠٠منتصف الليل
الجمعة:٢:٠٠ بعد الظهر - ١٠:٠٠ مساًء

الــريــاضــيــة  املــركــبــة   ،Bentley Bentayga فـــازت 
متعّددة االستخدامات )SUV( األسرع واألقوى في 
للعام‘  فاخرة   SUV مركبة  ’أفضل  بلقب  العالم، 
 EVO Middle( ‘إيــســت ’إيــفــو مــيــدل  مــن مــجــّلــة 

.)East
يــتــم عــبــر هـــذه اجلـــوائـــز تــكــرمي الــســيــارات بفئات 
مــتــعــّددة مــن ضــمــن تــلــك الــتــي جـــرى طــرحــهــا في 
 Bentley إلـــى املــنــطــقــة، وقـــد مت تــقــدمي اجلـــائـــزة 
Motors للجمع الفريد الذي تتمّتع به مركبتها بني 

الفخامة االستثنائية واألداء املذهل.
بيل، مدير  قــال روبــن  اجلــائــزة،  تسّلم  على  تعليقاً 
 Bentley شركة  في  الدولية  واالتــصــاالت  التسويق 
اهــتــمــامــات  تـــرّكـــزت  الـــبـــدايـــات،  “مــنــذ   :Motors
معياراً  تــكــون   SUV مركبة  ابتكار  على   Bentley
الرياضية  املركبات  فئة  تعريف  وتعيد  ذاتــهــا  بحد 
 Bentayga متعّددة االستخدامات الفاخرة. وتتمّيز
أداء  الفخامة مع  تقّدم مستويات عالية من  بكونها 
قوي دون أي مجهود مما جعلها مرغوبة جداً بني 

أوساط العمالء املتطّلبني في الشرق األوسط.”
مت تصميم وهندسة وتصنيع Bentayga في مقر 
الــبــريــطــانــيــة، وهــي  شــركــة Bentley مبــديــنــة كـــرو 
الرياضي بحيث  الفائقة واألداء  الفخامة  جتمع بني 
املعّبدة  الطرقات  على  الفريدة  قدراتها  عــن  تعّبر 
داخلية  مقصورة  بأرقى  املركبة  وتتمّتع  وخارجها. 
السيارات مع مستويات غير مسبوقة من  في عالم 
املــعــادن واألخــشــاب، والتي  الــدّقــة، شاملة اجلــلــود، 
االستثنائية  املــهــارات  بفضل  فقط  حتقيقها  ميكن 

.Bentley للحرفيني املَهرة لدى
من جهته، قال بسام قرنفلي، مدير حترير مجّلة 
السنوية  ’إيفو‘  جوائز  “حتتفل  إيست‘:  مديل  ’إيفو 
كسبت  وقــد  باملنطقة.  السيارات  عالم  في  بالتمّيز 
 SUV موقعها في قّمة فئة مركبات الـ Bentayga
الـــفـــاخـــرة، إذ بــرهــنــت عـــن مــســتــويــات عــالــيــة من 
الفخامة والراحة الراقية، إلى جانب إظهار مستوى 
مبهر جداً من األداء. ومن هذا املنطلق ميكن القول 

”.Bentayga أنه ال ميكن املساومة مع

كلياً  جــديــد   W12 مـــحـــّرك  مـــع   Bentayga تــأتــي 
سعة 6 ليتر وبشاحن تروبيني توأمي. ويجمع هذا 
احملّرك اجلبار من 12 أسطوانة بني الفعالية والدّقة 
والعزم.  القّوة  من  جداً  راقية  مستويات  مع  العالية 
الــريــاضــيــة مــتــعــّددة  وبــالــتــالــي تتمّيز هـــذه املــركــبــة 
االستخدامات بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر/

الساعة خالل 4.1 ثانية )0 – 60 ميل/س خالل 4.0 
ثانية( وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 301 كلم/س 

)187 ميل/س(.

حتظى بتقدير كبير بفضل استثنائية األداء ..

Bentley Bentayga تفوز بلقب

أفضل مركبة SUV فاخرة لعام 2016
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سيدان   BMW ســيــارة  مــن  السابع  اجليل  سيتميز 
الفئة اخلامسة بطابعه الرياضي األنيق. وتشمل أهّم 
ومجموعة  معززة،  ديناميكيات  اجلديدة  مزاياه 
جانب  إلــى  تضاهى،  ال  واتصالية  مساعدة  أنظمة 

نظام تشغيل مبتكر.
بالتالي، تضّم سيارة BMW سيدان الفئة اخلامسة 
الــنــجــاح  الـــالزمـــة كــافــة إلكــمــال  اجلـــديـــدة األدوات 
الــــذي حققته ســابــقــاتــهــا حــيــث بــيــعــت من  الــبــاهــر 
 BMW الستة األولـــى 7.9 مــاليــني ســيــارة  األجــيــال 
الفئة اخلامسة. في هذا اإلطار، قال هرالد كروغر، 
رئيس مجلس إدارة BMW AG: “يعّد اجليل السابع 
مستقبلياً  جيالً  اخلامسة  الفئة   BMW سيارة  من 
 NUMBER ONE استراتيجيتنا  في  حددناه  كما 
التكنولوجية،  الــريــادة  أّن  نــرى  فنحن   .> NEXT
والرقمنة  العاطفية،  الناحية  الغنية من  واملنتجات 
الــنــجــاح. ومــع توّسع  هــي عــوامــل أســاســيــة لتحقيق 
نلّبي  احلــجــم،  كبيرة  ســيــاراتــنــا  طــــرازات  محفظة 
أّن سيارة  العمالء. فأنا واثق من  رغبات كثير من 
معايير  ستحدد  اجلــديــدة  اخلامسة  الفئة   BMW
بجاذبيتها  آن  فــي  وستتميز  جــديــدة  تكنولوجية 
تــزال رمزاً  ال  العاطفية. فهي  الناحية  الكبيرة من 

لسيارات سيدان رجال األعمال.”
متعة قيادة مطلقة ومزايا هوائية ديناميكية غير 

مسبوقة
 BMW ملـــــفـــــهـــــوم  الــــــــصــــــــارم  الــــتــــطــــبــــيــــق  يــــــحــــــّد 
الوزن  خفيف  للتصميم   EfficientLightweight
من  املتني  والــفــوالذ  لألملنيوم  املتزايد  واالســتــخــدام 
 100 مبعدل  اخلامسة  الفئة  السيدان  ســيــارة  وزن 
ذات  الهيكل  ويتمّيز  بسابقتها.  مقارنًة  كيلوغرام 
وتوزيع  منخفض،  ثقل  مبركز  اجلديد،  التصميم 
BMW، وخفة  بــه  تشتهر  الـــذي  املــتــســاوي  الــــوزن 
وزن الهيكل التي تعزز املرونة االنعطافية، جتربة 
الــرحــالت  رائــعــة وراحــــة خـــالل  قــيــادة ديناميكية 
الفئة   BMW أمـــر ميــيــز ســـيـــارة  الــطــويــلــة، وهـــو 
مثل  املتعددة  الهيكل  خــيــارات  وتضيف  اخلامسة. 
الكلّي  الدفع  ونظام   Integral Active Steering
إلى رزمة مرتكزة  الذكّي xDrive مواهب أخرى 
تصّدر  على  للحرص  ومصممة  الديناميكية  على 
أخــرى.  مــرة  فئتها  اخلامسة  الفئة   BMW سيارة 
يشار إلى أّن ُمعامل جّر سيارة BMW سيدان الفئة 
اخلامسة اجلديدة التي يبلغ طولها 4935 ملم يبلغ 
0.22 في أقصى درجات فعاليته، ويعتبر رائداً في 

هذه الفئة. 
اخلطوة التالية نحو القيادة اآللية

الفئة اخلامسة اجلديدة   BMW تتوافر في سيارة 
مجموعة أنظمة مساعدة تقدم للسائق خلف املقود 
دعماً كامالً ليس فقط في اللحظات احلرجة وإمنا 
زحمة  مواجهته  كحني  تطّلباً  األقـــّل  األوضـــاع  فــي 
على  يسير  عندما  أو  بطيئة  سير  حــركــة  أو  سير 
طــريــق ســريــع رتــيــب. لــهــذا، زّودت ســيــارات هــذه 
الفئة بتجهيزات قياسية منها كاميرا ستيريو تعمل 
ملراقبة  اختيارّية  سمعّية  فوق  ومجّسات  رادار  مع 
املنطقة احمليطة بالسيارة. وتتضمن املزايا اجلديدة 
في سيارة BMW الفئة اخلامسة إلى جانب نظام 
ــتــحــذيــر من  املـــســـاعـــدة عــلــى جتـــّنـــب احلــــــوادث وال
واحملافظة  املــســار  تغيير  مساعدة  نظام  الــتــجــاوز، 
على املسار، ونظام احلماية الناشطة من االصطدام 
اجلـــانـــبـــي الـــــذي يــســتــمــّر فـــي رصــــد حـــــدود املــســار 
على  السائق  ويساعد  بالسيارة  احمليطة  واملنطقة 
تــفــادي االصــطــدامــات الوشيكة مــن خــالل إدخــال 

بيانات تصّحح التوجيه.
وتتخذ سيارة BMW الفئة اخلامسة خطوة أخرى 

إدراج مزايا إضافية  اآللية من خالل  القيادة  جتاه 
  )Active Cruise Control )ACC نــظــام  فـــي 
االختياري والتوجيه ونظام مراقبة املسار. وتشمل 
ينتقيها  أن  قيود سرعة ميكن  اعتماد  املــزايــا  هــذه 
السرعة  ضبط  على  املــســاعــدة  خيار  ضمن  السائق 
يؤّكد  أن  للسائق  وميكن   .Speed Limit Assist
إعــدادات  في  ويغّيرها  السرعة  تقييد  اعتماد خيار 
النظام مبعدل 15 كلم في الساعة زيادة أو نقصاناً. 
بسرعة  يسير  أكــان  السائق  السيارة  تساعد  كذلك، 
صــفــر أو 210 كــلــم فــي الــســاعــة فــي احلــفــاظ على 

املسافة الفاصلة بني السيارات، والتسارع، والفرملة، 
الراحة  تعزيز  في  األمــر  ويساهم  املسار.  ومراقبة 
املنخفضة  الــســرعــات  عند  سيما  ال  كبير،  حــّد  إلــى 
من  املــزدحــمــة  املناطق  عند  السير  حــركــة  وتباطؤ 
التوقف  وظيفة  أصبحت  وقــد  السريعة.  الطرقات 
والتشغيل اآللّيAuto Start Stop  مرتبطة بوضع 
الطريق وحركة السير، ما يوّفر للسائق راحة أكبر 

أثناء القيادة. 
سهولة استخدام وراحة فائقة 

لتكون  تسعى  التي  اخلامسة  الفئة   BMW زّودت 

ســـيـــارة أكــثــر صـــداقـــة لــلــمــســتــخــدم بـــأحـــدث جيل 
والهاتف  املــالحــة  يعرض  فهو   .iDrive نظام  مــن 
شاشة  على  الــســيــارة  ووظــائــف  الترفيهية  ــا  واملــزاي
عالية التعريف قياس 10.25 بوصة. وميكن تشغيل 
 iDrive بــاســتــخــدام الــســائــق،  الــنــظــام حسب رغــبــة 
بلمس  أو  اليد،  حركة  أو  الصوت  أو   Controller
أدوات الــعــرض مــبــاشــرًة. وميــكــن تــرتــيــب األلـــواح 
الــكــبــيــرة حــســب الــرغــبــة وعـــرض مــحــتــوى الــلــوائــح 
أحــدث جيل من  أرفــق  التحديث. كما  دائــم  بشكل 
امللّونة بسطح إسقاط أكبر بنسبة 70% من  الشاشة 

الــنــســخــة الــســابــقــة، وهـــي تــعــرض إشـــــارات الــســيــر، 
وأرقــــام الــهــواتــف، واحملــطــات اإلذاعـــيـــة، وعناوين 
أنظمة  وحتـــذيـــرات  املــالحــة،  وتعليمات  األغـــانـــي، 

املساعدة. 
التخزين  الراحة كل من خيارات  وتعّزز مستويات 
ـــعـــددة، وفــســحــة الـــرجـــلـــني األكـــبـــر املــخــصــصــة  املـــت
املــزّودة  املريحة  واملقاعد  اخللفية،  املقاعد  لرّكاب 
باستخدام  املبتكر  املقاعد  تدليك، وتشغيل  بوظيفة 
مــســتــشــعــرات عــامــلــة عــلــى الــلــمــس، ونـــظـــام ضبط 
احلــــــرارة فـــي أربـــــع مــنــاطــق، إلــــى جـــانـــب تعطير 
الـــهـــواء وتــنــقــيــتــه. أمـــا تــكــنــولــوجــيــا تــغــلــيــف احملـــرك

 Special Synergy Thermoacoustic Capsule
SYNTAK((  والتغليف السمعّي للزجاج األمامي، 
الضجيج  كبيرة من  بدرجة  فيحّد  السقف  وبطانة 
داخـــل الــســيــارة. يــشــار إلـــى أّن املــصــابــيــح األمــامــيــة 
 BMW ســـيـــارات  فــي   LED بتكنولوجيا  مـــــزّودة 
القياسية.  املــواصــفــات  ذات  اخلامسة  الفئة  ســيــدان 
كما تتوافر مصابيح LED أمامية تكّيفّية اختيارية 
تـــــوّزع الـــنـــور بــشــكــل مــتــفــاوت مبـــا فــيــهــا مصابيح 
لإلبهار  املانع  العالي  الشعاع  بنمط  تكّيفية  دائــريــة 
مسافة  تغطي  والــتــي    BMW Selective Beam

تصل إلى 500 متر.
االتصال املتطور بني اإلنسان واآللة واحمليط

اخلــــامــــســــة  الـــــفـــــئـــــة   BMW ســـــــيـــــــارة  زّودت 
 BMWاجلـــــديـــــدة بـــاتـــصـــالـــيـــة ممـــــتـــــازة. فــــمــــزايــــا
اجلديدة  واخلدمات  املتعددة    ConnectedDrive
راحــة مطلقة  األعمال  رجــال  املسافرين من  متنح 
تكنولوجيا  تــشــمــل  الـــوقـــت. وهـــي  وجتــّنــبــهــم هـــدر 
ParkNow اجلديدة حلجز موقف للسيارة رقمياً 
 On-Street Parking ووظــيــفــة  ثمنه،  وتــســديــد 
في  مــوقــف  عـــن  الـــذكـــي  لــلــبــحــث   Information
االختياري   Parking Assistant ونــظــام  الــشــارع 
لــلــمــســاعــدة عــلــى الـــركـــن، والـــــذي يــجــد الــفــســحــات 
آلياً. كذلك، متّكن خدمة السيارة  الفارغة ويركن 

بــرنــامــج  مــســتــخــدمــي    Microsoft Exchange
بريدهم  مزامنة  مــن    365  Microsoft Office
اإللــكــتــرونــي وجـــــدول عــمــلــهــم وجـــهـــات اتــصــالــهــم 
 Remote نظام  يتيح  كما  السيارة.  داخــل  وتعديلها 
سيدان   BMW سيارة  ركــن  االختياري   Parking
الـــفـــئـــة اخلـــامـــســـة فــــي أضـــيـــق األمــــاكــــن عــــن بــعــد 
مّت  أخــرى،  جهة  من  السيارة.  مفتاح  وباستخدام 
 Apple تعزيز إدماج الهاتف الذكي، بدءاً من إدراج
سابقة  وهي  بالكامل،  السلكية  بصورة   CarPlay
إلـــى شحن  إلـــى مــصــّنــع ســـيـــارات، وصــــوالً  بالنسبة 
الهاتف االستقرائّي وتوفير نقطة ساخنة لالتصال 

الالسلكي تغطي عشرة أجهزة. 
 BMW Connected احملتوى الشخصي من خالل

Onboard
الــتــنــّقــل  مـــســـاعـــدة  نـــظـــام   ،BMW Connected
ــــا مــنــذ يوليو  الــرقــمــّي الــشــخــصــي، مــتــاح فــي أوروب
2016. ويُتوقع أن يتزامن إطالق املرحلة التطويرية 
اإلضافية مع طرح  وللخدمات  النظام  لهذا  التالية 
سيارة BMW الفئة اخلامسة اجلديدة. يتيح نظام 
االطــالع  للسائق   BMW Connected Onboard
على املعلومات املتعلقة بتنّقله. كما يتّم نقل احملتوى 
ذي الــصــلــة مــثــل وجـــهـــات املـــالحـــة املــقــبــلــة ووقـــت 
الوصول املقّدر املسّجل في أجندة التنّقل الشخصية 
للسائق من هاتفه الذكي بحيث تُعرض على الشاشة 
الشخصية. ويتيح نظام 3D View Remote للسائق 
أثناء تنّقله طلب مشاهدة املنطقة احمليطة بسيارته 
بــأبــعــاد ثــالثــيــة عــلــى هــاتــفــه الـــذكـــي، بــحــيــث تبقى 

سيارته على مرأى منه طيلة الوقت.

BMW سيدان الفئة اخلامسة اجلديدة ...

متعة قيادة ومزايا ديناميكية غير مسبوقة



7 6
االثنني 23 جمادى األولى 1438 هـ  20 فبراير 2017 م  العدد )166( االثنني 23 جمادى األولى 1438 هـ  20 فبراير 2017 م  العدد )166(

يشهد مستقبل النقل قفزًة نوعيًة 
مع تطور تقنيات القيادة الذاتية التي 
ترسم مالمح فصل جديد ومشّوق 
في مسيرة القطاع، ما يطرح الكثير 
من األسئلة حول املتطلبات التي 
تعزز توجه العمالء الستخدام هذه 
التقنيات وإقناع املجتمع بها. 

الضوء  “دراي����ف”  منصة  على  املتاحة  امل��ق��االت  تسلط 
لتطوير  ال��ك��وال��ي��س  خلف  جت��ري  ال��ت��ي  العمليات  على 
سيفكن،  ميليسا  من  ب��دءاً  املستقبلية  القيادة  تقنيات 
أب��ح��اث  ع��امل��ة التصميم واألن��ث��روب��ول��وج��ي��ا ف��ي م��رك��ز 
أبحاثاً  السليكون«، والتي جتري  »نيسان« في »وادي 
حول آثار العالقة بني السيارات والسائقني؛ ووصوالً إلى 
تيتسويا إيجيما، مدير عام قسم تطوير تقنية القيادة 

الذاتية لدى شركة »نيسان« احملدودة في اليابان.
ول���الط���الع ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى آراء امل��ش��ارك��ني اآلخ��ري��ن، 
أج��ري��ن��ا م��ق��اب��ل��ة م���ع م���ح���رر م���وق���ع CNET ب��ري��ان 
كولي، صاحب اخلبرة الطويلة في مجال التكنولوجيا 
والسيارات. ويسلط كولي خالل هذه املقابلة املؤلفة من 
السيارات ذاتية  قسمني الضوء على وجهة نظره حول 
القيادة، وأهمية القبول االجتماعي لها، وكذلك اآلثار 

االجتماعية احملتملة لهذه التقنيات. 
من الواضح أن عصر القيادة الذاتية سيشكل منعطفاً 
مهماً في قطاع النقل. ما مدى أهمية ذلك لكسب ثقة 

العمالء؟
تنطوي ثقة املستهلكني على أهمية بالغة نظراً الختالف 
الهاتف  يؤدي  ال  فعندما  سابقاتها؛  التقنيات عن  هذه 
ال  األمثل،  بالشكل  دوره  املتطور  الكمبيوتر  أو  الذكي 
تصل اآلثار السلبية لذلك إلى حد وفاة املستخدم. ولكن 
األمر مختلف متاماً مع هذه التقنيات، فقد يكون ثمن 
إدراكهم  ومع  للغاية.  مرتفعة  واملخاطر  غالياً  اخلطأ 
تفكيرهم  أثناء  باالرتياب  العمالء  يشعر  األم��ر،  لهذا 
بسيارة تسير لوحدها. ولعّل أول فكرة تخطر ببالهم 
ل���أذى عند ح��دوث  امل��ع��رض��ني  تتمثل ف��ي األش��خ��اص 
خطأ ما قبل التفكير في حجم التكاليف والقيمة التي 

تضيفها هذه التقنيات إن وجدت.
فيما ي��خ��ص م��س��أل��ة ال��ق��ب��ول االج��ت��م��اع��ي وك��س��ب ثقة 
العمالء إزاء هذه التقنيات، ما أهم جانبني أو 3 جوانب 

لذلك؟
هناك ثالثة جوانب مهّمة جداً كونها ُمّتفق عليها بني 
الوقت مصدر قلق  أنها بنفس  السائقني علماً  معظم 
ماهر  سائق  »أن��ا  أحدهم  يقول  عندما  ومنها  كبير؛ 
التقنية«،  إل��ى ه��ذه  الذين بحاجة  .. واآلخ���رون هم 
دون  م��اه��راً  نفسه  يعتبر  سائق  ك��ل  أن  هنا  املشكلة 
اآلخرين، وكل واحد فينا يرى نفسه بعيداً كل البعد 
ألف حالة وفاة سنوياً،  عن اخلطأ. ولكن هناك 35 
املطلوبة  املعرفة  ح���دود  ألدن���ى  نفتقر  أن��ن��ا  يعني  م��ا 
خلفض هذا الرقم الذي إن دل على شيء فإمنا يدل 

على أننا لسنا بارعني كما نعتقد.
ويتمثل األمر الثاني في عبارة »أنا ال أثق باحلواسيب«. 
فانطالقاً من اعتقاد العمالء بأن احلواسيب متشابهة، 
فهم يتصورون أن احلواسيب التي يستخدمها العامة 
والسيما أجهزة »ويندوز« أو »ماك« مع كافة عيوبها 
وانخفاض تكاليفها ستكون مثبتًة حتت لوحة القيادة 
في سياراتهم. ولكن عند التدقيق في احلواسيب التي 
تتحكم بالسيارات ذاتية القيادة ستزول تلك املخاوف 
باعتبارها تتشابه مع نظيراتها املستخدمة في طائرات 
الكومبيوتر  كجهاز  وليست  و«ب��وي��ن��ج«،  »اي���رب���اص« 

البسيط املوجود في املنزل أو املكتب. 
وثالث هذه اجلوانب يتمّثل بإرتباط تقنيات القيادة 
الذاتية التي متنع الناس من قيادة السيارة مع عدم 
حياتنا:  م��ن  مرحلتني  خ��الل  القيادة  على  قدرتنا 
علينا  يحّظر  عندما  امل��راه��ق��ة  مرحلة  ف��ي  األول���ى 
الشيخوخة عندما  والثانية في مرحلة  أهلنا ذلك، 
مينعنا أوالدنا من القيادة. وفي كلتا املرتني، ينتابنا 
شعور باإلحباط على صعيد شخصيتنا وقدرتنا على 
األخ��ذ بزمام األم���ور، لتبقى أص��داء ه��ذه اجلوانب 

مترددة في أذهاننا. 
التقنيات  ه���ذه  إزاء  ال��ث��ق��ة  ك��س��ب  سيستغرق  ك��م 

بنسبة 100%؟
ال ي����زال م��ف��ه��وم ال��ث��ق��ة ال��ت��ام��ة ب��ع��ي��داً ك���ل ال��ب��ع��د عن 

ال���وض���وح ن���ظ���راً ل���ن���درة ع����دد ال��س��ي��ارات 
العاملة بهذه التقنية وحتى أنها تعمل بتقنيات 

القيادة الذاتية جزئياً، ولذلك ال ميكننا حالياً مسح 
آراء العمالء حول سيارات القيادة الذاتية كلياً دون أن 
يكون لديهم أدنى خبرة أو نقاط مرجعية الستخدام 
التقنية  ه��ذه  ش��يء عن  يعرفون  ال  فهم  كهذه.  تقنية 
يشكلون  ال  فهم  وبذلك  حولها،  يتصورونه  ما  س��وى 
أو  املسح  إلج��راء  إليها  االستناد  ميكن  موثوقة  قاعدة 
اآلن  ميكنني  وال  التقنيات.  هذه  على  باالعتماد  البدء 
ال  لكنني  الثقة،  ه��ذه  لبلورة  ال��الزم��ة  الفترة  حت��دي��د 
أتفق مع املتشائمني الذين يقولون بأنها ستستغرق وقتاً 

طويالً قد يصل إلى عشرات السنني.
ال��ذات��ي��ة بعد  ال��ق��ي��ادة  تقنيات  وأب���دت ش��رك��ات تطوير 
العمالء  تأقلم  األولية دهشتها من سرعة  االختبارات 
معها  تأقلم  منهم  فالبعض  لالختبار؛  خضعوا  الذين 
ساعة  اآلخ���ر  البعض  استغرق  فيما  مذهلة،  بسرعة 
واحدة فقط لالنتقال من حالة التوتر إلى االسترخاء، 

وم������ن ث����م ق������راءة 
أو النوم لفترة قصيرة أثناء وجودهم ك�����ت�����اب 

في واحدة من تلك السيارات. وهذا يعطي مؤشراً بأنه 
األمر لن يكون صعباً.

القيادة  تقنيات  بعض  على  أكثر  يعتادون  الناس  ب��دأ 
الذاتية، ما مدى أهمية تلك اخلطوة؟

الطرقات  على  حالياً  املوجودة  السيارات  غالبية  تتمتع 
ببعض مزايا القيادة الذاتية التي ال تظهر بشكل واضح؛ 
الركن  بنظام  املجهزة  ال��س��ي��ارات  م��ن  الكثير  فهناك 
الذاتي أو نظام التحكم التكيفي بالسرعة، أو تلك التي 
بنظام  املجهزة  أو  االهتزازات،  بواسطة  تنبه سائقيها 
جميع  الطريق..  عن  انحرافها  عند  املسار  إلى  يعيدها 
السيارات  بعض  في  اليوم حتى  متاحة  التقنيات  هذه 
القيادة  مفهوم  ويجمع  أس��اس��ي.  كتجهيز  املستأجرة 
الذاتية املستقبلية هذه التقنيات جميعها ضمن سيارة 

واح����������دة. وم������ع مت����ّك����ن ه���ذه 
فإن  العمالء،  ثقة  كسب  م��ن  ح��دة  على  ك��ٌل  التقنيات 
النظام الذي سيوحدها معاً سيحظى بهذه الثقة أيضاً 
أو  قوسني  ق��اب  أننا  يعني  ال  ذل��ك  لكن  املستقبل.  في 
إلى  أدنى من إجناز ذلك، وإمنا يشير بطبيعة احلال 

أننا في بداية الطريق الصحيح.
وجت��س��د ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة م���ث���االً م��ش��اب��ه��اً م���ن ع��ال��م 
التكنولوجيا، حيث تطورت إلى شكلها احلالي استناداً ملا 
سبقها من تقنيات وأجهزة مثل احلاسوب الشخصي 
فكان  احمل��م��ول؛  املالحي  واجل��ه��از  الرقمية  والكاميرا 
الهاتف الذكي ثمرًة لدمج هذه التقنيات والتجارب مع 

بعضها البعض.
لدى التفكير بكيفية حتقيق قبول اجتماعي واسع 
لتقنيات  سابقاً  مشابهة  أمثلة  م��ن  ه��ل  النطاق، 

مبتكرة مت اعتمادها بالفعل؟

يقوم  ال��ذي  بالسرعة  التكيفي  التحكم  نظام  لدينا 
ال��ك��ث��ي��ر من  أث��ي��رت ح��ول��ه  ال��س��رع��ة، ف��ق��د  بتثبيت 
املخاوف عند إطالقه ألول مرة ولم يكن الكثيرون 
الوراء  إلى  واثقني باستخدامه. ولنعد بالزمن قليالً 
عندما كان الرأي العام متحفظاً حيال قيادة املرأة 
الطرقات.  على  األم���ان  ف��ق��دان  م��ن  خ��وف��اً  للسيارة 
اجتماعي  أو  تكنولوجي  منظور  هناك  ك��ان  وس��واء 
التغييرات  ببعض  ذل��ك  جت��اوزن��ا  فقد  األم���ر،  وراء 

لتوفير األمان على الطرقات.
هل هناك تقنيات متاحة في السوق من شأنها تعزيز 

الثقة بني السائقني والسيارات؟
أن  التي من شأنها  األخ��رى  التقنيات  الكثير من  ثّمة 
انظروا مثالً  الذاتية.  القيادة  تشجع على خوض غمار 
إلى الهواتف الذكية واألجهزة القابلة لالرتداء، فنحن 
نحاول من خاللهما أن نرفع الرهان على التكنولوجيا. 

ورص���د  وم��ت��اب��ع��ة  بتسجيل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��س��م��اح  إن 
تفاصيل حياتك ملساعدتك في احلصول على اخلدمات 
على  الكثيرين  ل���دى  ي��ن��ط��وي  أم���ر  ه��و  حتتاجها  ال��ت��ي 
مخاطر االنكشاف واخلروج من نطاق املنطقة اآلمنة 
التي يرسمونها ألنفسهم. ومع ذلك، فأنا أثق بالدروس 
إلى  املستقاة في هذا السياق، فالعمالء يتطلعون دوماً 

تبني ما يغرس الثقة في نفوسهم.
كيف ستساهم تقنيات القيادة الذاتية برأيك في تغيير 

عالقات أو سلوك األفراد إزاء جتربة القيادة؟
تقنيات  اعتماد  الوحيد واألكبر في  التغيير  أن  أعتقد 
النقل  وسائط  مع  العالقة  في  يكمن  الذاتية  القيادة 
عبر مختلف جوانب حياتنا؛ حيث يتعدى األمر حدود 
بتحريك  التحكم  على  التقنيات  تلك  ب��ق��درة  ثقتنا 
ليشمل  املكابح  واستخدام  السيارة  وتشغيل  العجالت 
ال��ت��ف��ك��ي��ر امل���ري���ح ف���ي أس��ال��ي��ب ج���دي���دة ل��ل��ت��ح��رر من 
السيارة ومساحة ركنها  املرتبطة مثل امتالك  القيود 
ورخصة القيادة وبوليصة التأمني. ومع أن هذا الكم 
باالنزعاج،  يشعرنا  بالكاد  والتكاليف  املسؤوليات  من 
إال أن����ه ي��ن��ت��اب��ن��ي ش��ع��ور ب����أن امل��س��ت��ه��ل��ك��ني س��ي��ك��ون��ون 
تلك  من  يخلصهم  كونه  التغيير  حيال  انفتاحاً  أكثر 

ال��ت��ح��دي��ات وي��خ��ف��ف األع��ب��اء امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى عاتقهم، 
فالناس يحبون ذلك. 

ه��ل ل��ك أن ت��خ��ب��رن��ا ع��ن ح��ج��م اآلث����ار امل��ت��رت��ب��ة على 
املجتمع األوسع نطاقاً؟

لعّل أهم هذه اآلث��ار يتمثل في خفض عدد احل��وادث 
املرورية وصوالً إلى تالفيها متاماً، وسيكون هذا األمر 
أن  املقبلة. كما  القليلة  العقود  واس��ع خالل  مثار جدل 

األهمية،  من  كبير  بجانب  يستأثر  الطريق  استخدام 
ف���ال أح���د ي��رغ��ب ب���زي���ادة م��س��اح��ات ال��ط��رق��ات على 
وبطبيعة  يقطنها.  التي  املنطقة  في  األراض���ي  حساب 
احلال، سيزداد عدد السيارات على الطرقات لكن مع 
استخدامها بشكل أكثر كفاءة؛ فالسيارات ذاتية القيادة 
تتمتع ب��ق��درة ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن امل��س��اح��ات 
الصغيرة على الطرقات، إذ ميكنها السير وراء بعضها 

حاجتنا  ستنخفض  وبالتالي  متناهية،  بدقة  البعض 
إلى طرقات تستوعب العدد نفسه من السيارات اليوم.

كبير  قسم  يبقى  التي  السيارات  عدد  أيضاً  وهناك 
الكثير من  أن  ط��وي��ل، حيث  ل��وق��ت  م��رك��ون��اً  منها 
ال���س���ي���ارات ي��ب��ق��ى دون اس��ت��خ��دام ع��ل��ى م���دى ي��وم 
النوم  أوقات  كامل فال يستخدمها أصحابها خالل 
املطعم.  ارت��ي��اد  أو  السينما  أو  التسوق  أو  العمل  أو 
ويشكل هذا االستخدام الفارغ هدراً كبيراً إلمكانات 
األس���ط���ول. ومي��ك��ن��ن��ا اس��ت��ث��م��ار ذل���ك ل��ت��ق��ل��ي��ل ع��دد 
السيارات على الطرقات واحلد من مستوى إشغال 
في  يغير  ال��ذي  األم��ر  لها،  ال��الزم��ة  التحتية  البنية 
عمليات الكثير من الشركات ويبدل طريقة كسب 
املال في أعمال السيارات والتأمني - ويشار إلى ذلك 
وسائط  مقابل  اخلاصة  السيارة  استخدام  بثنائية 

النقل.
تعقيباً على هذه النقطة، توفر السيارات ذاتية القيادة 
إنتاجية  وت��ع��زز  الشخصية  احل��ري��ة  م��ن  مختلفاً  ن��وع��اً 

األفراد، إلى أي مدى يبدو هذا الكالم واقعياً؟
وال سيما في ض��وء توجه شركات  ذل��ك واقعياً  أرى 
املستقبلية  اجل��وان��ب  الس��ت��ك��ش��اف  ال��س��ي��ارات  تصنيع 

 10 بعد  والسيارات  السائقني  بني  العالقة  شكل  مثل 
الوقت  من  املزيد  بتوفير  االهتمام  وكذلك  سنوات، 
الشخصي لأفراد، وهذا ميثل جانباً جديداً للرفاهية 
في عالم السيارات. ونتيجًة لذلك، سنشهد حتوالً في 
واملجهزة  الثقيلة  الفاخرة  للسيارة  التقليدي  املفهوم 
ب��أف��خ��ر أن����واع اجل��ل��ود واألخ���ش���اب وذات احمل��رك��ات 
الوقت  من  م��زي��داً  توفر  التي  السيارة  لصالح  القوية 
ألصحابها. وال شك أن هذه هي مستويات الرفاهية 
ستغدو  وال��ت��ي  عليها  للحصول  اجلميع  يطمح  ال��ت��ي 
مبتناول أيديهم في املستقبل. كما أن املزايا احلقيقية 
هذه  توفره  التي  والوقت  الذاتية  القيادة  لتطبيقات 
التقنيات سيتم االستفادة منه على مختلف األصعدة 
في عالم السيارات. وأعتقد بأن ذلك سيكون جناحاً 

باهراً. 
ما التأثيرات اإليجابية األخرى التي سيحدثها ذلك في 

حياة الناس برأيك؟
حسناً، إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سنوظف 
الوقت الذي كنا منضيه في القيادة. هل سيكون بوضع 
املزيد من مستحضرات التجميل؟ أو تناول املزيد من 
املأكوالت اجلاهزة؟ أم بتنبيه األطفال ليلزموا اجللوس 
هو  برأيي  اإلجتماعي  التواصل  إن  اخللفي؟  املقعد  في 
الوحيد الذي ال ينفك يثير اهتمامنا حتى أثناء  الشيء 
القيادة بالرغم من إحساس الذنب املرافق لذلك. لكن 
حيث  املناسب،  احل��ل  ستحمل  املقبلة  القليلة  السنوات 
تتكفل السيارات ذاتية القيادة بأمر الرحلة مّما سيفسح 
املجال أمامنا لتصفح وسائل التواصل اإلجتماعي طوال 
أو  الترفيه  أو  العمل  كان بخصوص  إن  الرحلة،  م��ّدة 

التواصل مع العائلة.
داخ��ل  للرفاهية  اجل��دي��د  املفهوم  استمد  هنا  وم��ن 
السيارة إلهامه، فهو من إمكانية التواصل اجتماعياً 
مع األشخاص املوجودين داخلها وخارجها، ما يتيح 
ال��ت��ج��ارب االجتماعية وال��رح��الت  ن��وع��اً ج��دي��داً م��ن 
العائلة.  بصحبة  أو  ب��ال��س��ي��ارة  املنظمة  أو  العفوية 
فنحن على موعٍد إذاً مع تقنية ديناميكية جديدة، 

وتلك هي البداية فقط.
مستوى  على  تواجهكم  ت��زال  ال  التي  العقبات  ه��ي  م��ا 

التنظيم والبنية التحتية؟
بذاتها،  مستقلة  القيادة  ذاتية  السيارات  بأن  شك  ال 
لكن ليس فيما يخص البنية التحتية والبيئة احمليطة 
ح��ي��ث ت��ب��رز أه��م��ي��ة اس��ت��ق��الل��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��ٍو كبير. 
الواقع  في  هي  اليوم  ال��ش��وارع  متأ  التي  فالسيارات 
بني  فيها  العالقة  وتنحصر  بنفسها  منفردة  أجسام 
البيئة  م��ع  ات��ص��ال  أي  دون  نفسها  وال��س��ي��ارة  السائق 
ت��ط��وراً  بالتحديد  اجل��ان��ب  ه��ذا  وسيشهد  احمل��ي��ط��ة. 
كبيراً خالل السنوات املقبلة، حيث ستصبح السيارات 
بعضها  م��ع  املعلومات  وت��ب��ادل  التواصل  على  ق���ادرة 

البعض.
أم���ا ال��ت��واص��ل ب��ني ال��س��ي��ارة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، فقد 
بحٍث  عمليات  يتطلب  ك��ون��ه  أط���ول  وق��ت��اً  يستغرق 
التواصل  وتعديل وميزانيًة كبيرة. وحينها سيصبح 
متاحاً بيننا وبني السيارات من جهة وبني السيارات 

أنفسها من جهٍة ثانية.
من جانب آخر، سنشهد في القريب العاجل إمكانية 
تعمل  التي  بالسيارات  للتحكم  ذكية  شبكة  تشكيل 
تستطلع  حيث  السالسة.  مبنتهى  واح��د  فريٍق  ضمن 
إحدى السيارات الطريق أمامها بينما ترقب السيارة 
امل����رور من  ال��ت��وق��ف وح��رك��ة  ال��ت��ي تسبقها إش����ارات 
أمان وحتكم سلس من  لدينا نظام  حولها، فيصبح 
ال��س��ي��ارات  وض���ع  يضمن  وه���ذا  ث���الث.  أو  مرحلتني 
امل��ط��ل��وب��ة ب��ع��ه��دة األش���خ���اص امل��ن��اس��ب��ني ف���ي ال��وق��ت 

واملكان املناسبني.
ولطاملا كان ركن السيارة مشكلًة حقيقًة، فتخيلوا 
ل���و أص��ب��ح ب��اإلم��ك��ان إرس�����ال ب��ي��ان��ات إل���ى ن��ظ��ام 
الفسحات  على  السائقني  يطلع  سحابية  حوسبة 
املتوافرة، عندها ستجد كل سيارة فسحًة مناسبة 

لتركن فيها.

بريان كولي : تقنيات مذهلة ستقلب املوازين في مستقبل عالم السيارات

كواليس تطوير تقنيات القيادة املستقبلية ...

عصر القيادة الذاتية سيشكل منعطفـا مـهما في قطاع النقل
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قيادة  جتربة  القطرية  االعــالم  وسائل  أختبرت 
لسيارة »أكورد 2017 اجلديدة« من خالل دعوة 
نظمتها شركة الدوحة للتسويق واخلدمات ذ.م.م 
)دوماسكو( – فرع من مجموعة الفطيم وموزع 
مقر  من  املسيرة  انطلقت  حيث  قطر  في  هوندا 
ومــن  سميسمة  منتجع  حــتــى  الــشــركــة  مــعــرض 
ثــم الــعــودة وســـط أجــــواء رائــعــة ،حــظــيــت خاللها 
هــونــدا أكـــورد اجلــديــدة بــإعــجــاب اإلعــالمــيــني مع 
شــكــل راٍق وريـــاضـــي أكــثــر لــلــواجــهــة  األمــامــيــة 
من  بعجالت  اجلديدة  أكــورد  وتتمتع  واخللفية. 
األملنيوم أعيد تصميمها وتقنية هوندا لالستشعار 
في   )Honda SensingTM Technology(
فــئــات V6. وتــتــضــمــن فــئــة جـــديـــدة، بــالــتــحــديــد 
لدى  موجودة  غير  للسالمة  قياسية  مزايا   ،DX
ثبات  في  املساعدة  نظام  مثل  منافسيها  من  أي 
الفئة  هــذه  تقدمي  مت  الهوائية.  والستائر  السيارة 
متناول  فــي  لــتــكــون  خصيصاً  املنطقة  هـــذه  فــي 
اجلميع، باإلضافة إلى املنافسة في سوق “مبيعات 

اجلملة” للشركات.
السيد فيصل شريف،  قــال   ، احلــدث  على  تعليقاً 
“يسعدنا  دوماسكو  لشركة  اإلداري  العام  املدير 
بالسيارة  لتعريفهم  اإلعالميني  مع  التواجد  اليوم 
ملسافة  الطريق  على  واختبارها  اجلــديــدة  أكــورد 

طويلة تضفي مزيدا من اإلثارة على التجربة.
بأنها من  عاملياً  أكـــورد  ســيــارة  “تُــعــرف  ويضيف 
املنتجات التي حتدد النزعات في عالم السيارات، 
ضمن  فــريــدة  داخــلــيــة  مبساحة  تتميز  أنــهــا  كما 
دون  مــن  اجلـــودة،  عالية  راحــة  وبوسائل  فئتها، 
وديناميكية  الـــوقـــود  تــوفــيــر  إمــكــانــيــة  نــنــســى  أن 
املتوافق  السالمة  وأداء  وامللبية  املتقدمة  القيادة 
مع أعلى املعايير. إننا على يقني بأن سيارة أكورد 
الصالون  سيارات  إحــدى  ستكون  اجلديدة   2017
املتوسطة احلجم األكثر شعبية في قطر. كما أننا 
توقعات  ستفوق  السيارة  هــذه  أن  من  متأكدون 

السوق القطري”. 
السيد غريغ روفــي، رئيس قسم  من جهته، قال 
املبيعات والتسويق في دوماسكو هوندا: “ال تزال 
أكورد ترفع مستوى املعايير ضمن فئتها، وسيارة 
لــيــســت بــاســتــثــنــاء لــهــذه  أكـــــورد 2017 اجلـــديـــدة 
عالية  خصائص  تتضمن  السيارة  فهذه  القاعدة. 
السيارات  تتوقعها ســوى في  اجلــودة ومــيــزات ال 
الــفــخــمــة. واألســــعــــار مـــن جــهــة أخـــــرى ملفتة 
وجاذبة، حيث إن أكورد ال تزال تقّدم منتجاتها 
زيارة  إلى  اجلميع  ندعو  استثنائية.  نقدية  بقيمة 
الصالون  لسيارة  القيادة  اختبار  وإجــراء  صاالتنا 

املتوسطة احلجم “أكورد 2017” اجلديدة”. 

التصميم اخلارجي:
الثنايا  من  املزيد  مع  بواجهة   2017 أكــورد  تتمتع 
احلادة ومصد أمامي منّظم بشكل معّقد يتضمن 
الذي  الكروم  من  بالكامل  جديد  بتصميم  شبكاً 
يشتمل على عارضة المعة وبارزة كإعداد صلب 
 )DRL( تأتي األضواء الساطعة في النهار .H لشعار
وخـــط مـــن أضـــــواء LED مــضــّمــن فـــي األضــــواء 
اخللفية كمزايا قياسية في جميع الفئات، أما فئات 
V6 فتمتاز بأضواء أمامية أُعيد تصميمها لتوفر 
توزيعاً أفضل للضوء من أجل رؤية أوضح وقيادة 
للضباب  أمامية  أضــواء  تطلق  الليل.  في  معززة 
الرياضية،  الفئات  فــوق،  ومــا   2.4EX فئات  فــي 
شعاعاً عريضاً ومنخفضاً لتعزيز الرؤية األمامية 
فــي الــعــواصــف الــرمــلــيــة أو الــضــبــاب الــكــثــيــف. مت 
تثبيث عجالت من األملنيوم قياس 17 بوصة في 
 3.5EX وما فوق، و18 بوصة في فئة LX فئات
Sport. عند النظر من الوراء تَبرز أضواء خلفية 
جديدة مع خطوط مضّمنة من أضواء LED على 
تصميم جديد للواجهة اخللفية الذي يعّظم هالة 
أكورد من القوة والرقي. وتتضمن املزايا القياسية 
اجلانبية،  املـــرآة  على  لالنعطاف  إشـــارة  األخـــرى 
في  فتحة  الهيكل،  بلون  كهربائية  جانبية  مــرآة 
 ،DX السقف قياسية في جميع الفئات ما عدا فئة
ومخرج مزدوج للعادم في فئة 2.4EX وما فوق.

التصميم الداخلي
توفر مقصورة أكورد راحة عالية خلمسة أشخاص 
ذات  ومقاعدها  األنيق  جتهيزها  بفضل  بالغني، 
 2.4EX التنجيد الغني. ميتاز مقعد السائق، في فئة
8-اجتاهات  فــي  أوتوماتيكي  بتعديل  فــوق،  ومــا 
ويأتي مع إعدادات شخصية لسائقني اثنني ميكن 
جميع  جتهيز  مت  كــذلــك،  زر.  بلمسة  استعادتها 
املوديالت بفتحات للتهوية في اخللف مع مكيف 
هواء يدوي في فئة DX، مكيف هواء مزدوج في 
فئتي 2.4LX وEX، ومكيف هــواء مــزدوج ذكي 

.3.5EX Sport3.5 وEX ،2.4EXL في فئات
متطورة  بأجهزة  القيادة  حجرة  ُجّهزت  كذلك، 
وأزرار للتحكم مصممة لتوفر الراحة وموضوعة 
في أماكن مالئمة للسائق. ومت على عجلة القيادة 
اليدين،  دون  من  لالتصال  مضّمنة  أزرار  وضــع 
الــصــوت.  ومبــســتــوى  الــصــوتــي  بالنظام  وللتحكم 
 3.5EX Sport فئة  تتمتع  ذلــك،  إلــى  وباإلضافة 
مببدل للسرعة ُمثّبت على عجلة القيادة ما يسمح 
للسائق باالنتقال فوراً إلى السرعة األدنى أو األعلى 

وفقاً لطبيعة األرض. 
املــالءمــة فــي فئة 2.4EX ومــا فوق  ومــن مــزايــا 
التي تسمح  بُعد  هناك ميزة تشغيل احملــرك عن 
بتشغيل احملرك من مسافة بعيدة لضمان تعديل 
أوتــومــاتــيــكــي ومــالئــم لــدرجــة حــــرارة املــقــصــورة 
وضـــمـــان الــتــمــتــع بــأقــصــى مــســتــوى لــلــراحــة قبل 
لتشغيل  زر  الذكي،  الدخول  ميزة  إليها،  الدخول 
احملرك الذي يضفي املزيد من الراحة واإلحساس 
للنهار  أوتــومــاتــيــكــي  بتظليل  مــــرآة  الـــريـــاضـــي، 
والليل، باإلضافة إلى نظام تثبيت السرعة وعجلة 
وفئة   2.4EX فئتا  تتضمن  إلــكــتــرونــيــة.  قــيــادة 
 ™LaneWatch املمر  مراقبة  نظام   2.4EXL
كاميرا  تستخدم  هــونــدا وهــو ميزة  مــن  اجلــديــد 
مــثــبــتــة أســفــل الــنــافــذة نــاحــيــة الـــراكـــب األمــامــي 
من  اخللف  في  للطريق  عريضة  صــورة  لعرض 
العرض  نظام  شاشة  على  األمامي  الراكب  جهة 
الذكي للمعلومات املتعددة )i-MID(. كذلك توفر 
ــا  كــامــيــرا الــرؤيــة اخللفية صـــورة مــن ثــالث زواي
مختلفة، وميكن أيضاً رؤيتها على نفس الشاشة. 
LX وما فوق بنظام صوتي فاخر  ُجهزت فئات 
مع شاشة عرض قياس 7 بوصات تعمل باللمس 
 2.4EX فئتا  ومتــتــاز  بــاملــوســيــقــى.  ســهــل  لتحكم 
برنامج  مــع  املــالحــة  لــطــرقــات  بـــإعـــداد   3.5V6و

مالحي مضّمن.

احملرك:
تقدم أكورد 2017 اجلديدة القدرة على االختيار 
 DOHC لــيــتــر   2.4 ســعــة  األول  مــحــركــني،  مـــن 

ليتر   3.5 سعة  والثاني  صماماً   16 مع   i-VTEC
يــولِّــد  صــمــامــاً.   24 مـــع   SOHC i-VTEC  V6
DX وLX قوة  فئتي  ليتر في   2.4 احملــرك سعة 
وفــي  بــالــدقــيــقــة،  دورة  عــنــد 6400  185 حــصــانــاً 
 6400 عند  حــصــانــاً   189 قــوة   EXLو  EX فئتي 
 V6 ليتر  3.5 احملــرك سعة  أمــا  بالدقيقة،  دورة 
فيولِّد قوة 278 حصاناً عند 6200 دورة بالدقيقة. 
يبلغ معّدل أكورد اجلديدة الستهالك الوقود 16.5 
في  األعلى  وهــو  ليتر،   2.4 فئات  في  )كلم/ليتر( 
كفاءة الوقود ضمن فئتها باملقارنة مع املنافسني. 
ليتر  الوقود في فئات 3.5  استهالك  ويبلغ معّدل 

V6 13 )كلم/ليتر(.

الهيكل والسالمة:
 2017 أكــــــورد  فـــي   V6 لــيــتــر   3.5 فـــئـــات  متـــتـــاز 
متوفرة  للسالمة  متطورة  بتكنوجليا  اجلــديــدة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي وحتديداً نظام 
 .”™Honda Sensing  - هوندا  »االستشعار من 
تــقــدم هـــذه املــجــمــوعــة مـــن الــتــقــنــيــات اجلــديــدة 
املمكن  من  أشياء  استشعار  على  للسائق  املساعدة 
عدم مالحظتها خالل القيادة. في بعض احلاالت، 
االصطدامات  تفادي  على  املساعدة  أيضاً  ميكنها 
يتألف نظام »االستشعار  التخفيف من قّوتها.  أو 

من هوندا« من التالي:
يتوسع   :)ACC( تثبيت سرعة متكيف  نظام    .1
بنظام   )ACC( املــتــكــيــف  الــســرعــة  تثبيت  نــظــام 
موجات  مع  راداراً  ليضم  احلالي  السرعة  تثبيت 
بني سيارتكم  املسافة  تراقب  وكاميرا  بامليلليمتر 
ــســائــق على  والـــســـيـــارة أمـــامـــكـــم. وهــــو يــســاعــد ال
التسارع/ ملغياً  ثابتة،  متابعة  مبسافة  احلــفــاظ 

التباطؤ اليدوي.
 :)LKAS( 2.  نظام املساعدة للسير في نفس املمر
املــســاعــدة للسير فــي نفس  متــت هــنــدســة نــظــام 
بلطف  تصحيح  على  للمساعدة   )LKAS( املمر 
االنعطاف عندما يبدأ السائق مبغادرة ممر محدد 
االنــعــطــاف، مطّبقاً  إشــــارة  اســتــخــدام  مــن دون 
للمساعدة  االنعطاف  الدوران على  تدريجياً عزم 
إنه  املــمــر.  وســط  إلــى  للعودة  السائق  توجيه  على 

يساعد على تخفيف اإلرهاق لدى السائق.
قــــــوة احلــــــــوادث  تـــخـــفـــيـــف  فـــــرامـــــل  نــــظــــام    .3
قـــوة  تــخــفــيــف  فــــرامــــل  نـــظـــام   :)CMBSTM(
من  للسالمة  مــيــزة  هــو   )™CMBS( احلــــوادث 
احتمال  تخفيض  على  للمساعدة  مصممة  هوندا 
ـــر الـــســـائـــق.  وقــــــوع احلــــــــوادث مــــن خـــــالل حتـــذي
تطبيق  عبر  الصدمة  حدة  تخفيض  أيضاً  ميكنه 
أوتوماتيكي لضغط الفرامل عندما يحدد النظام 

أنه ال ميكن تفادي وقوع احلادث.
الطريق  على  االنــطــالق  حــدة  تخفيف  نــظــام    .4
السائق  لتحذير  حتديداً  مصمم  نظام   :)RDM(
لعجلة  إشــارات واهتزاز سريع  املساعدة من  عبر 
القيادة، ما يعني أن السيارة تنجرف قريبة جداً 
أي تشغيل إلشـــارة  املــســار مــن دون  مــن طـــرف 
انـــعـــطـــاف. أيــــضــــاً، يــســتــخــدم هــــذا الـــنـــظـــام عــزم 
ضمن  السيارة  على  للحفاظ  والفرامل  الـــدوران 
تغادر  السيارة  أن  يستشعر  عندما  احملــدد،  املمر 

املمر بشكل متواصل.
مزايا  على  هــونــدا  مــن  النشطة  الــســالمــة  تشتمل 
أخــــرى مــثــل نــظــام املــســاعــدة فــي ثــبــات الــســيــارة 
 ،)TCS( بالسحب  التحكم  أنــظــمــة  مــع   )VSA(
الــتــوزيــع   ،)ABS( لــالنــغــالق  الـــعـــادمـــة  الـــفـــرامـــل 
في  واملساعدة   )EBD( الفرامل  لقوة  اإللكتروني 
إلى  باإلضافة   .)HSA( املنحدرات  على  االنطالق 
ذلك، تستخدم أكورد اجلديدة بنية الهيكل بتقنية 
لتعزيز  هوندا  من   )™ACE( املتوافقة  الهندسة 
حــمــايــة الـــركـــاب والــتــوافــق مــع الــتــصــادم. وتــأتــي 
احلساسات اخللفية لصف السيارة كميزة جديدة 

وقياسية في جميع فئات أكورد.
وحــــازت أكــــورد اجلـــديـــدة عــلــى تصنيف »أعــلــى 
 TOP SAFETY 2015( »+2015 اختيار للسالمة
على  لــلــســالمــة  الـــتـــأمـــني  مــعــهــد  مـــن   )+PICK
الطرقات السريعة - IIHS )عند جتهيزها بنظام 
CMBSTM( في  احلــوادث  قــوة  فرامل تخفيف 
على  حــازت  كذلك،  األميركية.  املتحدة  الواليات 
أعلى تصنيف متوفر للسالمة عند احلوادث وعلى 
اإلدارة  مــن  للسيارة  إجمالي  كتصنيف  جنــوم   5
الوطنية للسالمة املرورية على الطرقات السريعة 

.NHTSA -

مصدر اإلنتاج
سيتم إنتاج أكورد 2017 اجلديدة لهذه املنطقة في 
الواليات املتحدة األميركية من أجل ضمان تلبية 

متطلبات التزويد اإلقليمية وطلبات العمالء.

األلوان والفئات املتوفرة
تــأتــي أكـــورد 2017 اجلــديــدة فــي ســت فــئــات مع 
إلضافة فئة DX كأدنى فئة. مت تقدمي هذه الفئة 
خصيصاً لتحّمل تكاليفها، وللعمالء الذين لديهم 
حــســاســيــة عــلــى األســـعـــار. والــفــئــات األخــــرى هي 
 3.5EXو  ،3.5EX  ،2.4EXL  ،2.4EX  ،2.4LX

.Sport

اضافات تكنولوجية حصرية ... دماسكو الوكيل احلصري

اعالمي الدوحة يختبرون قيادة هوندا )أكورد 2017 اجلديدة(
جتربــة ــ محمـــــد العشــــــري:
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من  والثمانني  السابعة  النسخة  فــيــراري  اخــتــارت 
للمّرة  لتعرض  للسيارات  الــدولــي  جنيف  معرض 
 12 مبــحــّرك  اجلـــديـــدة  البرلينيتا  ســيــارة  ــــى  األول
 812 سوبرفاست«   812« سيارة  وهــي  أسطوانة، 
Superfast، سيارة فيراري األســرع واألقــوى في 

تاريخ العالمة العريق.
املزايا  مــن  مجموعة  اجلــديــدة  السيارة  تطرح  وال 
كبيرة  بأهمية  حتظى  هــي  بــل  فحسب  املــتــطــورة 
الــســيــارات مبــحــّركــات من  أن سلسلة  إلـــى  نــظــراً 
االنطالقة  شّكلت   )V )V12 بشكل  أســطــوانــة   12
الرسمية حلكاية احلصان اجلامح األسطورية عام 

1947، أي منذ سبعني عاماً خلت.
بالتالي، تبّشر Superfast 812 ببروز عصر جديد 
في تاريخ سيارات فيراري مبحّرك 12 أسطوانة، 
الــعــريــقــني  بـــذلـــك عــلــى اإلرث والـــتـــاريـــخ  مـــعـــّولـــة 
بيرلينيتا”   12 “أف  ســيــارتــا  خــّلــفــتــهــمــا  ــلــذيــن  ال
 .F12tdf ”و”أف 12 تي دي أف F12berlinetta
ينشدون  الــذيــن  العمالء  الــســيــارة  هــذه  وتستهدف 
طراز فيراري األقوى واألكثر حصرية بني سيارات 
فــيــراري، وهــي سيارة رياضية ال تساوم على أي 
مشّوقة  قيادة  فتمنح  القيادة،  نواحي  من  ناحية 
على الطرقات وعلى احللبة على حّد سواء، ولكنها 
مريحة مبا فيه الكفاية لتخّول مالكها نيل جتربة 

ممتعة في شّتى ظروف القيادة.
احملّرك

 12 من  جديد  مبحّرك   Superfast  812 تستعني 
أسطوانة بشكل V سعة 6.5 ليتر يوّلد 800 حصان، 
الـــذي يــجــب أن حتــتــذي به  املــرجــع  لتشّكل بــذلــك 
الــريــاضــيــة مبحّرك  الــســيــارات  الــســيــارات فــي فئة 
بــوضــعــيــة أمــامــيــة وســطــيــة. وتـــوّلـــد الــســيــارة هــذه 
الطاقة احلصانية الضخمة عند سرعة دوران تبلغ 
بطاقة  بذلك  فتحظى  الدقيقة،  في  دورة   8500
محددة تبلغ 123 حصاناً/ليتر. وهذه أرقام تعجز 
أّي سيارة مبحّرك بوضعية أمامية وسطية أنتِجت 
للطرقات العادية عن منافسته وحترص على منح 
األداء األقصى املمتع الذي لطاملا شّكل ميزة انفردت 

فيها سيارات فيراري V12 بتاريخها املجيد.
وتبرز قّوة احملّرك أكثر فأكثر بفضل صوت جّبار 
الصوت  قــّوة  يستفيد من  الــذي  العادم  يوّلده  غني 

العارمة التي تعطيها سعة احملرك اإلضافية.
سرعة  عند  متر  نيوتن   718 األقصى  العزم  ويبلغ 
هــذا  مــن  ويُــتــاح %80  الــدقــيــقــة،  فــي  7000 دورة 
الدقيقة،  ابتداء من سرعة 3500 دورة في  العزم 
عند  حتى  والتسارع  القيادة  قدرة  بذلك  فتتحّسن 

سرعات دوران منخفضة.
ومتّكن املصّممون من حتقيق هذه األرقام الباهرة 

جزئياً عبر اعتماد نظام حقن مباشر بضغط 350 
بار، وذلك للمرة األولــى في محّرك عالي األداء، 
وكـــذلـــك عــبــر دمــجــه مبـــجـــاري ســحــب بهندسة 
بسحب  احملّركات  من  فيراري  استوحتها  متغّيرة 
املستخدمة في محّركات سباقات  الطبيعي  الهواء 

الفورموال واحد.
بقابض  حــركــة  نــاقــل   Superfast  812 وتـــضـــّم 
مزدوج يحتوي على نسب تعشيق محّددة تتضافر 
مع سرعات التعشيق األقصر )صعوداً أم نزوالً على 
حّد سواء( لتأمني استجابة محّسنة لدواسة الوقود.

ديناميات السيارة
ومكّونات  أنظمة  على   Superfast  812 حتتوي 
حتــّكــم غــايــة فــي الــتــطــّور متنحها أســلــوب قــيــادة 
ومتــاســكــاً ال مــثــيــل لــهــمــا. فــهــي ســـيـــارة فــيــراري 

الكهربائي«  املؤازر  التي تضّم نظام »املقود  األولى 
وقــد   ،)EPS )Electric Power Steering أو 
ال  تعتمد مقاربة هندسية  التي  فيراري،  اعتمدته 
مساومة فيها، من أجل استغالل إمكانيات السيارة 
أفضل استغالل. ومن خالل دمج هذه التكنولوجيا 
بالكامل مع أنظمة التحّكم اإللكترونية بديناميات 
السيارة )ومن بينها النسخة اخلامسة األحدث من 
 Side أو  اجلانبي  االنـــزالق  بــزاويــة  التحكم  نظام 
طــاقــة  مـــن  االســـتـــفـــادة  تــصــبــح   ،)Slip Control

السيارة الهائلة أسهل وأمتع عند القيادة.
األولــى  للمرة  السيارة  في  التحّكم  أنظمة  وتضّم 
نظام “قاعدة العجالت القصيرة االفتراضية 2.0” 
الذي   PCV أو   2.0  Virtual Short Wheelbase
يضّم نسخة مطّورة من البرمجيات التي تزيد من 

رشاقة القيادة وتقّصر من أوقات االستجابة أكثر 
التي كسبتها فيراري  فأكثر، وذلك بفضل اخلبرة 

.F12tdf من طراز
التصميم والديناميات الهوائية

مركز  فــي   Superfast  812 ســيــارة  تصميم  مّت 
 Ferrari Stylingللتصميم ستايلينغ”  “فــيــراري 
Centre، وهو تصميم يعيد حتديد ماهية سيارات 
وسطية،  أمامية  بوضعية   V12 مبحّرك  فيراري 
فُيبرز أداء السيارة الباهر من خالل خطوط وأبعاد 

رياضية للغاية.
تتراءى 812  اجلانب  السيارة من  إلى  النظر  فعند 
الفاستباك  Superfast كسيارة أنيقة من سيارات 
ذات القسم اخللفي املائل، من خالل تصميم يقسم 
إلى قسمني )two-box design( مع قسم  السيارة 

خلفي مرتفع يذّكر بسيارة فيراري “365 جي تي 
بي GTB4 365 ”4 الرائعة التي ظهرت عام 1969. 
بأن  االنطباع  اخللفيني  اجلانبني  تصميم  ويعطي 
قسم السيارة اخللفي قصير، ويطغى عليهما قوَسا 
عجالت بارزان بوضوح يضفيان على السيارة طابع 
القّوة واحلّدة اللذين يؤمنهما محّرك V12 اجلّبار. 
وقد دمج املصممون املصابيح األمامية التي تعمل 
في  مشّعة(  ثنائية  )صــمــامــات   LED بتكنولوجيا 
النائتة على غطاء احملرك،  الهواء  تصميم فتحات 
طرفا  به  يتحلى  الــذي  القوة  طابع  بذلك  فأبرزت 
السيارة األماميان اللذان يندمجان بقوس العجالت 

ويلتّفان حوله.
اخللفية  املصابيح  ُفتبِرز  اخللفي،  القسم  في  أمــا 
لطاملا  الـــذي  التقليدي  بالشكل  األربــعــة  الــدائــريــة 
يتمحور حول اخلطوط  اعتمدته فيراري تصميماً 
األفقية ويعطي السيارة طّلة عريضة مهيبة تعطي 
االنطباع بأن اجلانح واملقصورة على علو أقل مما 

هما عليه.
وكما هو احلــال مع كل ســيــارات فــيــراري، يندمج 
لنيل  بسالسة  الهوائية  الدينامية  والوظيفة  الشكل 
احلــلــول واألشـــكـــال األكــثــر ابــتــكــاراً. ومــثــالن على 
الــذي  الــوظــائــف  املتعدد  األمــامــي  القسم  ذلــك هما 
الهوائية،  الديناميات  حــلــول  مــن  مجموعة  يــضــّم 
منها اجُلنيحات في مقدمة قسم السيارة السفلي، 
واجلانب اخللفي الذي يضّم معبراً انسيابياً لم تَره 

عني من قبل لزيادة القوة الضاغطة نزوالً.
يجدر الذكر أن السيارة ستُطرح بلون جديد مميز 
)األحمر   Rosso Settanta سيتانتا”  “روســو  هو 
السبعيني( احتفاال مبرور سبعني سنة على تأسيس 

الشركة.
املقصورة

تغيير  عملية   Superfast  812 مــقــصــورة  نــالــت 
احلــاّد  الــطــابــع  ذي  اخلــارجــي  الشكل  مــع  لتتناسب 
مـــع احملـــافـــظـــة عــلــى الــــراحــــة الــكــبــيــرة واملــســاحــة 
ســيــارات  بهما  اتسمت  لطاملا  اللتني  فيها  الــرحــبــة 
وسطية  أمامية  بوضعية   V12 مبحرك  البرلينيتا 
أكثر  بطابع  تتحلى  املقصورة  وباتت  فيراري.  من 
رياضية تبدو فيه العناصر األساسية وكأنها تطفو، 
تنتمي لسيارة  بأنها مقصورة  االنطباع  مما يعطي 
والفخامة  الــرقــي  أساسها  ولسيارة  أصيلة  سباق 
أيضاً. وتلتّف لوحة العدادات األفقية حول فتحات 

الهواء ملنح طّلة راقية بانحناءات بارزة.
عـــــالوة عــلــى املـــقـــاعـــد اجلــــديــــدة الــريــاضــيــة أكــثــر 
 ،HMI تكنولوجيا  املقصورة  تضّم  أكثر،  واملريحة 
مبــا فــي ذلـــك مــقــود وعــــــّدادات جــديــدة ومــكــّيــف 

ووحدة ترفيه ومعلومات متطوران.

...Superfast 812 فيراري
أسرع و أقوى محرك على اإلطالق مع 800 حصان
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تأســرك بإمكانياتهــا رغــم صغــر حجمهــا ...

جتربة )هيونداي كريتا(
قيــادة سلســة وتقنيــات مذهلـة

بدعوة كرمية من شركة سكايالين املوزع املعتمد 
للعالمة هيونداي مــوتــورز داخــل دولــة قطر مت 
أحدث  يعد  والتى  كريتا  هيونداي  طــراز  جتربة 
أطروحات جديدة يتم طرحها في اسواق الشرق 
االوســــــط مـــن قـــبـــل’عـــالمـــة هـــيـــونـــداي مـــوتـــور‘ 
كــمــركــبــة   )Hyundai Motor Company(
رياضية متعّددة االستخدامات )SUV( تكملت ملا 
مت اطالقه في العام 2001 مع مركبتها الكروس 
لم   ،)Santa Fe( ’سانتا في‘  نوع  املدمجة  أوفــر 
سيحدثه  الـــذي  الكبير  التأثير  يتوّقع  أحـــداً  يكن 

املصّنع الكوري للسيارات ضمن هذه الفئة.
فــــفــــي فــــئــــة املـــــركـــــبـــــات الــــريــــاضــــيــــة مــــتــــعــــّددة 
االستخدامات شبه املدمجة )B-SUV(، التي تُعّد 
ازدادت  السيارات منــواً،  واحــدة من أســرع فئات 
 ،2012 الــعــام  منذ  كبير  بشكل  الدولية  املبيعات 
العام  حتى  باملئة   240 بنسبة  املبيعات  ارتفاع  مع 
موتور‘  هيونداي  ’شركة  استجابت  ولقد   .2015
لــهــذا األمــــر عــبــر طـــرح طـــرازيـــن مـــن املــركــبــات 
املــدمــجــة في  االســتــخــدامــات  مــتــعــّددة  الرياضية 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق األوســـــط خـــالل فــتــرة أربــعــة 
أشهر هي ’توسان‘ )Tucson( اجلديدة كلياً في 

أغسطس واآلن ’كريتا‘ اجلديدة بالكامل.
إلى  ’هــيــونــداي‘  لشركة  مــدخــالً  ’كــريــتــا‘  شّكلت 
االستخدامات  متعّددة  الرياضية  املركبات  سوق 
الــذي يشهد منــو مــتــزايــداً، وســوف  املدمجة  شبه 
تـــنـــافـــس مــجــمــوعــة مــــن الـــــطـــــرازات مــــن عــــّدة 
 Renault( داستر‘  ’رينو  مثل  بارزين  مصّنعني 
Duster(، ’نيسان جوك‘ )Nissan Juke(، ’فورد 
و’شفروليه   )Ford Ecosport( إيــكــوســبــورت‘ 
املركبة  وتستلهم   .)Chevrolet Trax( تراكس‘ 
 ‘2.0 السائلي  ’التصميم  فلسفة  مــن  تصميمها 
أيضاً  مــتــأّثــرة  ’هــيــونــداي‘ وهــي  تعتمدها  الـــذي 
من  احلالية  للمجموعة  التصميمية  باخلصائص 
لدى  االستخدامات  متعّددة  الرياضية  املركبات 
’شركة هيونداي موتور‘ والتي تضم ’سانتا في‘ 
 Grand Santa( ‘غراند سانتا في’ ،)Santa Fe(

Fe( و’توسان‘ )Tucson( اجلديدة كلياً.
الشابة  العائالت  ’كريتا‘  جتذب  أن  املتوّقع  ومن 

التي تبحث عن القيمة العملية، وكذلك املوّظفني 
يرغبون مبركبة  الــذيــن  العالية  غير  املــراكــز  فــي 
 ، تنافسي  بسعر  االستخدامات  متعّددة  رياضية 
موتور‘  هيونداي  ’شركة  موقع  ’كريتا‘  تعّزز  و 
املنطقة.  في  يعمل  للسيارات  مصّنع  أكبر  كثاني 
وهــــذا الـــطـــراز الــعــمــلــي اجلــديــد ســيــأخــذ موقعه 
االســتــخــدامــات  مــتــعــّددة  ريــاضــيــة  مركبة  كأكثر 
أثــراً  وسُيحِدث  ’هــيــونــداي‘،  من  السعر  معقولة 
وتوّجه  القوية  وبنيته  الديناميكي  تصميمه  عبر 

’الفخامة العصرية‘ الذي يعتمده.
تصميم خارجي يعتبر عنصراً قوياً 

التصميم  أن  الــدولــيــة  األبـــحـــاث  كــشــفــت  كــمــا  و 
ــز الــنــاس  اخلـــارجـــي واملــظــهــر هــمــا أبــــرز مــا يــرّك
عــلــيــه عـــنـــد شــــــراء مـــركـــبـــة ريـــاضـــيـــة مـــتـــعـــّددة 
بــاملــئــة من  )SUV( – وأشــــار 46  االســتــخــدامــات 
أساسياً  أنهم يعتبرون هذا األمر عنصراً  العمالء 
ومتاشياً  الداخلية.  والرحابة  األداء  على  متقّدماً 
مـــع هــــذا، اعــتــمــدت ’شـــركـــة هـــويـــنـــداي مــوتــور‘ 
توفير  لضمان   ‘2.0 السائلي  ’التصميم  فلسفة 
يتمّتع باجلرأة  وديناميكياً  ملفتاً  ’كريتا‘ مظهراً 
والشخصية املمّيزة ، ومتّثل مقّدمة ’كريتا‘ املزايا 
واجهتها  عــلــى  ويسيطر  للمدينة.  الديناميكية 
مع  الكرومي من ثالث عارضات متصالً  الشبك 
مصابيح  حتــوي  التي  العاكسة  األمــامــيــة  األضـــواء 
LED لــتــحــديــد املـــوقـــع. وحتــيــط مبــقــّدمــة هــذه 
املركبة الرياضية متعّددة االستخدامات اجلديدة 
ألــــــواح جــانــبــيــة ريـــاضـــيـــة، كــمــا تـــبـــرز اخلــطــوط 
املــصــقــولــة بنعومة عــلــى غــطــاء احملــــّرك، إضــافــة 
الشعور  توّلد  املنحني، وكّلها  األمامي  الزجاج  إلى 

الرياضي للمدينة.
مقصورة فاخرة رحبة

ـــاضـــيـــة مـــتـــعـــّددة  ـــري ــــعــــّد ’كــــريــــتــــا‘ املـــركـــبـــة ال تُ
االســتــخــدامــات األكـــثـــر رحـــابـــة فـــي فــئــتــهــا وهــي 
تتمّتع بنوعية جودة عالية كالتي تتواجد عادة في 
’كريتا‘  قياسات  وتبلغ  ســعــراً.  األغــلــى  الــســيــارات 
4270 ملم طوالً و1780 ملم عرضاً و1630 ملم 
ارتفاعاً، بينما تسمح قاعدة العجالت البالغ طولها 
2590 ملم استيعاب خمسة رّكاب يجلسون فيها 

واسعة  مساحة  تتوفر  نفسه  الوقت  وفي  براحة. 
لألرجل في املقاعد اخللفية.

تقنيات مفيدة داخل املقصورة
تزخر ’كريتا‘ مبجموعة من أكثر التقنيات تقّدماً 
املــزايــا هــنــاك شاشة  فــي فئتها. ومـــن بــني هـــذه 
عرض LCD تعمل باللمس قياس 5 بوصات مع 
البلوتوث  وتقنية   )RGS( الــراديــو  بيانات  نظام 
توجد  الــذي  للسوق  وذلــك وفقاً  وكاميرا خلفية، 
أسلس،  العمالء  حياة  جعل  وبهدف  املركبة.  فيه 
تــوفــر ’كــريــتــا‘ مــّيــزتــي املــفــتــاح الــذكــي والتشغيل 
الــركــوب  يسّهل جتــربــة  الـــزر ممــا  على  بالضغط 
والقيادة. وتتيح هذه املّيزة للسائقني الدخول إلى 
املركبة عبر ضغطة بسيطة على الزر املوجود على 
املفتاح من  احلــاجــة إلخـــراج  الــبــاب دون  مقبض 

جيبهم.
املقصورة األكثر هدوءاً بفئتها

إن الــبــنــيــة املـــقـــّواة واملــتــقــّدمــة لــلــجــســم، الــتــي مت 
تصميمها لتوفير مستويات سالمة رائدة بفئتها، 
قد مّكنت مهندسي ’شركة هيونداي موتور‘ من 
تخفيض مستويات الضجيج، االهتزاز واخلشونة 
املقصورة  هــذه  مــن  يجعل  كــثــيــراً، ممــا   )NHV(
الفضل  فــي فئتها. ويــعــود  األكــثــر هــــدوءاً ورقــيــاً 
مجال  فــي  بفئته  الــرائــد  األداء  هـــذا  حتقيق  فــي 
تخفيض مستويات الضجيج، االهتزاز واخلشونة 
إلى استخدام مواد ممتّصة للصوت مجتمعة مع 
احلركة  نقل  ونظام  للمحّرك  متقّدمة  هندسة 
وقـــطـــع بــنــيــة اجلــــســــم. ومت احــــتــــواء الــضــجــيــج، 
إلــى مستويات  االهــتــزاز واخلشونة والــوصــول بها 
تصعب مالحظتها عبر استخدام عوازل في لوحة 
القيادة وحشوات مقاومة لالهتزاز وطالء مخّمد 
للمحّرك،  معّززة  وقواعد  األرضية  في  للصوت 
إلى جانب تعزيز صالبة منطقة األنبوب واعتماد 

بنية مزدوجة عازلة في األبواب. 
السالمة والثبات

مبــا أن الــتــضــاريــس األرضـــيـــة وظــــروف الــقــيــادة 
تختلف مــن مــكــان ووقـــت آلخـــر، فـــإن ’شــركــة 
هيونداي موتور‘ تعتبر أن املركبة يجب أن تكون 
آمــنــة وثــابــتــة فــي أي ظـــرف كـــان. وأثــنــاء قــيــادة 

’كريتا‘، ميكن للعمالء الشعور براحة البال التاّمة 
كونهم موجودين داخل املركبة الرياضية متعّددة 
االستخدامات شبه املدمجة األكثر أماناً في فئتها 
’هــيــونــداي‘  لــدى  اآلمــنــة  الــقــيــادة  بفضل فلسفة 
واختبار كل مركباتها وفق  تطوير  والتي تضمن 
من  مبجموعة  ’كــريــتــا‘  وتتمّيز  املــعــايــيــر.  أعــلــى 
اخلصائص املتطّورة اجلديدة التي تساعدها على 
تعزيز  شأنها  مــن  والــتــي  منافساتها  عــن  الــتــفــّرد 
سمعة ’شركة هيونداي موتور‘ في تقدمي أحدث 
التقنيات بأسعار تنافسية. كما مت استخدام أحدث 
التقنيات املتقّدمة لتوفير أعلى مستويات السالمة 
أفريقيا  أنــحــاء  مختلف  فــي  وعائالتهم  للعمالء 

والشرق األوسط.
مجموعة فريدة  من اخليارات املذهلة

مت اســتــلــهــام هــيــكــل اجلـــســـم مـــن بــنــيــة ’شــركــة 
هيونداي موتور‘ احلصرية املشابهة خللية النحل 
صالبة  وتــوفــر  العسل  قــرص  شكل  تتخذ  والــتــي 
بنيوية جيدة، وهو بالتالي يتمّيز مبستويات عالية 
من الثبات ويستعرض أحدث التقنيات الهندسية 
مما يــؤّدي إلى أداء فائق في حالة وقوع حادث. 
توجد  للقفير،  املــشــابــه  الشكل  هــذا  مــن  وكــجــزء 
املزيد من التعزيزات في الرفرف األمامي والربع 
اخلــلــفــي إضــافــة إلـــى مــســار حــمــل مــــزدوج حتت 
اجلسم وخمسة قضبان متقاطعة عالية الصالبة 

في السقف لتعزيز احلماية عند وقوع حادث.
تتواجد في ’كريتا‘  بهدف منع وقــوع احلــوادث، 
املكابح  نظام  تشمل  وهي  متصلة،  أنظمة  أربعة 
التوزيع  ومّيزة   )ABS( العجالت  النغالق  املانعة 
على  تعمل  التي   )EBD( الكبح  لقّوة  اإللكتروني 
توفر  لضمان  الكبح  بضغط  أوتوماتيكياً  التحّكم 
الكبح الثابت، وهي من املزايا املوجودة عادة في 
املركبات ذات السعر األعلى. من جهته، يستخدم 
املكابح  نظام   )ESP( اإللكتروني  الثبات  برنامج 
بينما  املــســار،  على  توجيهها  املــركــبــة إلعـــادة  فــي 
املّيزة   )VSM( املركبة  ثبات  إدارة  نظام  يجمع 
الــذكــيــة لــبــرنــامــج الــثــبــات اإللــكــتــرونــي مــع نظام 
التسارع  لضمان  املــوّلــد  عبر  الكهربائي  التوجيه 
تقّدم  معاً،  اجتماعها  وعند  ’كريتا‘.  في  الثابت 

هـــذه األنــظــمــة أداًء ال مــســاومــة فــيــه مــع تــفــادي 
االنزالق في كافة األوقات في ظل احلفاظ على 

الثبات والقدرة على التوجيه.
مستويات رؤية زائدة

حتــوي ’كــريــتــا‘ أضـــواء أمامية كاشفة مــع قــدرة 
إنارة املنعطفات، وهي رائدة أيضاً في هذا ضمن 
االستخدامات  متعّددة  الرياضية  املركبات  فئة 
املركبة  أمــام  الــرؤيــة  يحّسن  ممــا  املدمجة،  شبه 
أثناء القيادة على الطرقات املتولية أو االنعطاف. 
كما تتوفر مّيزة إضافية تتمّثل باإلنارة األمامية 
املتابعة لدخول املنزل والتي تُبقي األضواء شّغالة 
لفترة محدودة بعد إقفال األبواب إلنارة املنطقة 

حول املركبة أثناء عملية التفريغ في الظالم.
نظام امان متكامل ..

أنظمة توليد حركة متقّدمة
اختيارية من  ’كريتا‘ عبر مجموعة  يجري دفع 
احملـــّركـــات احملــّســنــة والــقــويــة والــفــّعــالــة املــتــوفــرة 
حسب السوق. فهناك خيار محّرك وقود البنزين 
تشمل  بينما  حصاناً،   123 بقّوة   Dual MPI  1.6
 U2 الــديــزل كــالً من محّرك خــيــارات محّركات 
 CRDi 1.6 بقّوة 90 حصاناً ومحّرك CRDi 1.4
VGT بقّوة 128 حصاناً. وجميعها تتصل بنظام 
نقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات 
حسب نوع احملّرك. ويتوفر محّرك ديزل آخر في 
جنوب أفريقيا مع ناقل حركة يدوي وهو محّرك 
CRDi 1.4 U2 مع نظام سحب WGT يوّلد قّوة 
قدرها 90 حصاناً ويتمّيز مبستوى استهالك وقود 
يصل إلى 4.9 ليتر لكل 100 كيلومتر. وألول مّرة 
تــقــّدم ’شركة  املــركــبــات،  الفئة مــن  ضمن هــذه 
هيونداي موتور‘ نظام نقل حركة من 6 سرعات 
للمحّرك – ضمن  أوتوماتيكي وفقاً  أو  يــدوي   –
خــيــارات مــحــّركــات الــبــنــزيــن أو الــديــزل بهدف 
الــوقــود،  باستهالك  أعــلــى  بكفاءة  التمّتع  ضــمــان 
سلس  انتقال  مع  الــدّقــة  عالية  استجابة  وحتقيق 
االستثنائية.  املتانة  وتوفير  السرعات  بني  وناعم 
  2WDبعجلتني دفع  بخيار  ’كريتا‘  تأتي  وســوف 
القّوة  على  احلــصــول  اثنتني  لعجلتني  يسمح  ممــا 

من احملّرك بشكل متزامن.
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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

مواعيد خدمة مابعد البيع : من السبت إلى الخميس ، ٧ صباح¶ حتى 9 مساًء  | الجمعة:  7 صباح¶ إلى ١١ صباح¶  ; 2 ظهر´ حتى الساعة 9 مساًء

 License number 358/2017

الوكيل  “الــفــردان برمييير مــوتــورز”،  أكــدت شركة 
احلـــصـــري جلـــاكـــوار النــــد روڤـــــر فـــي دولـــــة قــطــر، 
لـبطولة قطر توتال املفتوحة للتنس  استمرار دعمها 
الفترة  في  عقدت  والتي  التوالي،  على  السابع  للعام 
إلــى 18 فــبــرايــر فــي مجمع خليفة  املــمــتــدة مــن 11 

الدولي للتنس واالسكواش.
حيث عمدت شركة “الفردان برمييير موتورز” الى 
توفير أسطوال يتكون من 45 سيارة “جاكوار” و”الند 
الرقي  الــراحــة واضــفــاء أجـــواء مــن  روڤـــر” لتعزيز 

البطولة، من خالل  املشاركات في  والتميز لالعبات 
توفير  عبر  امللعب  وإلــى  العمل من  فــرق  مع  نقلهم 
أقصى سبل الفخامة لهم والتي تليق باملشاركات في 

بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس2017.
أفضل  من  متميزة  مجموعة  مشاركة  شهدت  وقد 
العــبــات الــتــنــس فــي الــعــالــم فــي مــبــاريــات حماسية 
الفائزة   بتتويج  فعالياتها  البطولة  واختتمت  مشوقة. 

التشيكية كارولينا بليسكوفا بلقب البطولة.
في هذه املناسبة قال ربيع عطايا، مدير عام شركة 

البطولة  شهدت  “لقد  موتورز”:  برمييير  “الفردان 
األسماء  أفضل  قبل  من  قوية  مشاركات  العام  هــذا 
في عالم رياضة التنس العاملية، ونحن بدورنا نفخر 
العام في بطولة قطر توتال املفتوحة  باملشاركة هذا 
للتنس 2017، التي استطاعت أن تضع بصمة مميزة 
عــلــى أجــنــدة الــبــطــوالت الــعــاملــيــة، مــن خـــالل تقدمي 
وفرق  املشاركات  لالعبات  ومميزة  فاخرة  جتربة 

العمل على مدار البطولة”.
وأضـــــاف: “نــســعــى فــي شــركــة “الـــفـــردان برمييير 

موتورز” جاهدين للعب دوراً مهماً وحيوياً في دعم 
املواهب والفعاليات الرياضية التي تعقد في الدوحة 
مبا يعزز رؤية قطر املتمثلة في كونها املركز العاملي 
مشاركة  تعكس  حيث  البارزة،  الرياضية  للفعاليات 
عــالمــاتــنــا “جـــاكـــوار النـــد روڤـــــر” الـــصـــورة الــراقــيــة 
عاملية  بشهرة  يحظى  الــذي  الــريــاضــي  احلــدث  لهذا 
واسعة، خصوصاً أن بطوالت التنس املرموقة تقترن 
عالم  في  التجارية  العالمات  أشهر  مع  وثيق  بشكل 

السيارات”.  

45 سيارة )جاكوار و الند روڤر( لنقل الالعبات ...

)الفـردان برميييـر موتـورز(
تضفـي أجـواء مـن الرقـي والتميـز علـى بطولـة قطـر توتـال 



ساعات الدوام
السبت إلى الخميس 8:30 صباح� حتى 9:00 ليًال

 الجمعة 4:00 عصر� حتى 9:00 ليًال

الدائري الثاني، شارع الهندسة

www.skyline-qatar.com

+974 4489 1111  |  4489 1100

الموّزع الرسمي

متحف الفن ا�سالمي
شارع الكورنيش

سوق واقف
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الدائري الثاني 
شارع المطار
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فريج بن محمود

* تطبق الشروط وا�حكام

أهًال بالمغامرات الشيقة.
مرحب با فاق الجديدة.

اكتشف سيارات  هيونداي 2017 للدفع الرباعي حصري� مع سكايالين للسيارات.
فقط في صالة عرضنا على الطريق الدائري الثاني.

تفضل بزيارتنا أو اتصل على الرقم 1111 4489 لحجز تجربة قيادة ا�ن.

عروض خاصة*
●   أسعار خاصة لجميع طرازات 2017

●   الخدمة ا�ولى مجانية
●   برنامج السيارة البديلة

●   مساعدة على الطريق 24/7 
●   خدمة إصالح السيارات على الطريق

●   عروض تمويل من الوكالة
●   عروض ا±جارة وا±جارة المنتهية بالتملك

●   فحص مجاني وعروض استبدال
●   5 سنوات/ 100.000 كم  كفالة تصنيع
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أعــلــنــت شــركــة الـــفـــردان لــلــســيــارات الــريــاضــيــة - الــوكــيــل احلــصــري 
ملــازيــراتــي فــي قــطــر - عــن شــراكــة حــصــريــة مــع مــعــرض الــدوحــة 
النسخة  فــي  الــرســمــي  الــســيــارات  كــراعــي  والــســاعــات،  للمجوهرات 

الرابعة عشر للحدث.
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  بــني  مــا  الشراكة  وتعتبر 
إختيار عالمة  يتم  األولــى  للمّرة  إذ  نوعها،  فريدة من  ومازيراتي 
يــؤكــد دور مــازيــراتــي  املــعــرض ممــا  لتمّثل  ســيــارة رسمية فــاخــرة 
املعارض  السيارات كعالمة فاخرة واخليار األمثل ألرقى  في عالم 

والفعاليات في قطر والعالم على حٍد سواء.
ـــفـــردان لــلــســيــارات الــريــاضــيــة، 8 ســيــارات  وســتــخــّصــص شــركــة ال
الــضــيــوف وكبار  مــن طـــراز كــواتــروبــورتــيــه وجيبلي مــن أجــل نقل 
الشخصيات من والى معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. كما 
ستتسنح لهم الفرصة بالتمتع برفاهية سيارات مازيراتي والتعرف 
على تصميمها اإليطالي العريق، فخامة مقصورتها الداخلية  فضالً 

عن قوتها وأدائها اللتان تعتبران من أشهر مميزات مازيراتي.
التي   - من ناحية أخرى، سيتم عرض سيارة كواتروبورتيه 2017 
الـــزوار من  املــعــرض وسيتمكن  فــي  الــدوحــة مؤخراً-   أطلقت فــي 

التعّرف على أحدث مزاياها.

تعليقاً على احلدث، قال السيد شارلي داغر، املدير العام ملازيراتي 
بهذه  نفتخر  الرياضية: “نحن  للسيارات  الفردان  قطر في شركة 
والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  التي جتمعنا مع معرض  الشراكة 
الفعاليات  فــي قطر والتي  الــذي ومــن دون شــّك يعتبر مــن أهــم 
جتذب كّل سنة نخبة من الزوار الذين لديهم شغف جتاه الرفاهية. 
وفي سنته الرابعة عشر، سيتّم إستخدام أحد أشهر وأفخم طرازات 
طوال  الشخصيات  كبار  لنقل   - وجيبلي  كواتروبورتيه   - مازيراتي 
التي ميكن  التجربة  مدة املعرض ألننا نريدهم أن يخوضوا روعة 

لسيارات مازيراتي أن توفرها لهم.” 
وأضاف قائالً: “نحن نؤمن بأننا في مازيراتي نتشارك قيماً متماثلة 
مع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بإعتبارنا إحدى اشهر 
بالتألق،  نحتفي  كما  العريق،  بتراثها  تفخر  التي  السيارت  شركات 
نرى  نحن  وعليه،  ــاقــة.  واألن الــيــدويــة،  الصناعة  حرفية  اجلــمــال، 
أنفسنا بأننا الشريك املثالي لهذا املعرض ونتطلع قدماً  لكي نضيف 

من قيمنا على هذا احلدث الرائع.”
الدوحة  مركز  من  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  اتخذ 
للمعارض واملؤمترات مكاناً له حيث سيستمر من تاريخ 20  ولغاية 

25 فبراير 2017.

الفردان للسيارات  الرياضة  الوكيل احلصري ...

مازيراتي ــ قطر شراكة حصرية 
ملعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

االثنني 23 جمادى األولى 1438 هـ  20 فبراير 2017 م  العدد )166(
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