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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

نّظمت شــركــة الــفــردان لــلــســّيــارات مــن 11 
األسبوع  نهاية  خــال  فعالية  يناير   14 إلــى 
الختبار متعة القيادة والفخامة في اللؤلؤة، 
قــطــر. وقـــد أتــاحــت هـــذه الــفــعــالــيــة لعشاق 
BMW وعــمــائــهــا فــرصــة اخــتــبــار قــيــادة 
الــطــراز الــرائــد مــن هـــذه الــعــامــة، ســيــارة 

الثاثة  بــطــرازاتــهــا  الــســابــعــة  الــفــئــة   BMW
.Li X Drive 750740، وLi730، وLi

في هــذا اإلطــار، قــال إيهاب عــّام، مدير 
ــارات: “نحن  عـــام شــركــة الـــفـــردان لــلــســّي
نــســعــى دومــــــاً إلــــى إيـــجـــاد طــــرق جــديــدة 
وحــمــاســيــة لــلــتــفــاعــل مـــع عــمــائــنــا. وقــد 

أربعة  على  املمتدة  الفعالية  هذه  ُصممت 
ــبــار أفــضــل ما  أيــــام ملــنــحــهــم فــرصــة اخــت
تقدمه السيارات الفاخرة، ومتكينهم من 
القيادة في أنحاء املدينة للتعرف أكثر على 
بها  زّودت  التي  والتكنولوجيات  السيارة 

ولإلحساس مبتعة القيادة املطلقة.”

سباقات روبوريس تختار ميشالن رسميا 
ميشان  لشركة  اختيارها  اليوم،  روبوريس  سباقات  أعلنت 
عن  بعيداً  لــإلطــارات، حيث عملت ميشان  كشريك رسمي 
أكثر  لروبوريس  وقدمت  االخــتــبــارات،  منشآت  في  األضـــواء 
لسيارة  حصرية  حلول  لتطوير  خبرتها،  من  عاماً   125 من 
روبوكار التي صممها دانيال ساميون، والتي ستظهر مزودة 

باجليل التالي من إطارات ميشان.

8 املوزع الرسمي لهيونداي يطرح 15 طرازا 
مختلفا لسيارات هيونداي وجينيسيس في قطر

9 رولـز-رويـس موتـور كـارز تعلـن 
حتقيـق ثانـي أعلـى مبيعـات قياسيــة

2 مازدا CX 3 كروس اوفر املدمجة 2017 مذهلة
مازدا CX 9 تصميـم يحاكـي الفخامـة

10 مرسيدس-بنز الفئة-E السيدان 
األكثر إبتكارات و ذكاًء
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ـــارات الــوطــنــيــة ، املــــوزع  ـــســـي ـــــرت شـــركـــة ال اث
احلـــصـــري لــســيــارات مـــــازدا الـــســـوق الــقــطــري 
بــأحــدث  الـــطـــرازات الــتــى تلبي رغــبــات كافة 
املـــثـــال النسخة  الــعــمــاء، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل 
اجلــــديــــدة مـــن مــــــازدا CX3  كـــــروس اوفـــر  
املدمجة   2017  ذات اخلمس مقاعد رباعية 
ميكن  كما   .2WD  ,  AWD بنسختيها  الــدفــع 
 Cx3  لعمائها االطــاع على موديات مــازدا
اجلـــديـــدة مـــن خــــال مــعــرض مـــــازدا املــمــيــز 
ايام  مــدار سبعة  على  النصر  بفريج  واملوجود 

عمل في االسبوع .
السيارات  شركة  من  الرسمي  املتحدث  وقــال 
ــأتــي مـــــازدا CX3  كــــروس اوفـــر   الــوطــنــيــة  ت
ـــاعـــي متميز  اجلــــديــــدة مبـــواصـــفـــات دفــــع رب
ويـــأتـــي اجلـــيـــل اجلـــديـــد مـــن مــــــازدا ولــلــمــرة 
األولى بأداء وخفة حركة ال تقارن وبأحجام 
املتقدمة  الــتــكــنــولــوجــيــا  الـــى  مــنــاســبــة، اضــافــة 
انها  كما    “ تكنولوجي  اكتف   واملساه “سكاي 
الوقود،  استهاك  فــي   اقتصادية  بانها  تتميز 
اضافة الى نظام MZD Connect  باإلنترنت 
 Active النشطة  القيادة  لتشمل شاشة عرض 
اكتف  Driving Display وتكنولوجيا “ اي – 
الـــســـامـــة واالمـــــــان لتنبض  ــنــظــام  ســيــنــس  ل
الشباب والذين  اجيال  باحلياة  ولتكن وجهة 

يحبون املغامرة  في قطر .
اكــــل نــســخ CX-3 مبــحــرك بــنــزيــن  وتـــتـــوافـــر 
سكاي أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 146 حصان 
مــع نــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــك مــن 6 ســرعــات  
على  قــوة  بذلك  لتضفي  سبورت  وضعية  مع 
الـــطـــرقـــات مــثــلــهــا فـــي ذلــــك مــثــل الــســيــارات 
اداء قوي  الــريــاضــيــة، ومتــنــح  تلك اخلــاصــيــة 
في االطارات االمامية او خال االربع اطارات 

. i-Active وذلك من خال نظام
ومـــا يــعــزز مــن نــظــام  الــســامــة واالمــــان في 
سيارات مــازدا CX 3  اجلديدة كليا  امتاك 
ســيــارات مـــازدا  نــظــام – اي –  اكــتــف سينس 
والذي يعزز من فرص السامة واالمان اثناء 
السيارة  قائد  يساعد  النظام  فهذا   ، الــقــيــادة  
على املخاطر احملتملة ، كما تضم  التكنولوجيا 
اجلديدة من مازدا CX 3  تكنولوجيا “ امان 

مــا قبل االصــطــدام “ ممــا يساعد فــي جتنب 
االصــــطــــدامــــات  او الــتــقــلــيــل مـــن خــطــورتــهــا 
فــــي احلـــــــاالت والــــتــــي ال ميـــكـــن جتـــنـــب تــلــك 

االصطدامات 
املراقبة  في  التحكم  بنظام  مــازدا  تتوافر  كما 
واالبحار واملسمى ) MRCC(  ونظام القيادة 
 )BSM  ( العمياء  البقع  رصــد  ونظام  النشطة 
اخللفية. املـــرور  حركة  مــن  التحذير  ونــظــام 

السيارة  بجسم  متربط  وجمعيها   )RCTA(
ســكــاي اكــتــف  والــشــاســيــه ، وتــأتــي املــوديــات 
اجلــديــدة مــن مـــازدا   CX3 بــإطــارات بحجم 
18 بوصة ودخول بدون مفتاح مع زر لتشغيل 
احملرك وقفل لألبواب مركزي ونظام صوتي 
من 7 سماعات ويو اس بي ومرابا  كهربائية 
لــلــرؤيــة وكــراســي مــن اجلــلــد الــفــخــم وشــاشــة   
تــعــمــل بــالــلــمــس 7 بــوصــة ونـــظـــام مــعــلــومــاتــي 

مبــجــمــوعــة مـــن االوامـــــر الــصــوتــيــة وبــلــوتــوث 
لــلــتــلــيــفــون  يــرتــبــط بــنــظــام ســمــعــي وقــائــمــة 

متعددة من املميزات االخرى .
ال   اجلديدة  سيارتها  مــازدا عن  كشفت  وكما 
SUV  كبيرة احلجم   CX-9  واجلديدة كلياً، 
الدفع  لــســيــارات  تــطــورات مذهلة  مــع اضــافــة 

الرباعي لألسرة .
اجلــديــد   بجليها     CX- 9 مـــــازدا  حــصــلــت  و 

تسميه  والــذي  تصميم متطور وعصري  على 
مـــازدا “ كــودو روح احلــركــة “ والـــذي يضفي 
املتألق  مــن  براعة اجلــودة والتصميم   مزيداً 
 CX-9 لــلــجــيــل اجلـــديـــد مـــن ســـيـــارات مـــــازدا
االنــتــهــاء  فــقــد مت  لــعــام 2017،  كليا  اجلــديــدة 
من وضع اللمسات النهائية  الداخلية للسيارة 
هو  الشاغل  شغلهم  كــان  مهندسني   قبل  من 
االهتمام بأدق التفاصيل ، اضافة الى االحدث 
فــي وســائــل االتــصــال ووســائــل راحـــة الــركــاب 
وتقنيات السامة املتمثلة في تكنولوجيا “آي – 
اكتف سينس “ اضافة الى ان املصورة الداخلية 
للسيارة تضم 7 كراسي جميعها جتمع ما بني 
دائما  تفضلها  والتي  واجلاذبية  الفخامة  قمة 
الــعــائــات ، وبــالــنــســبــة لــلــمــحــركــات، فــقــد مت 
تزويد مازدا CX- 9  مبحرك تيربو سعة 2.5 

لتر، 250 حصان.
اكتف  التيربو “ اسكاي  الشحن  يوفر محرك  
الــى  لـــلـــوصـــول  واألداء  الـــكـــفـــاءة  قــمــة   “ جـــي 
مستويات جديدة من متعة القيادة ، فاحلقن 
املباشر حملرك التيربو يعمل على تسريع عزم 
الـــــدوران ، اضــافــة الـــى كــونــه اقــتــصــادي فيما 
يتعلق باستهاك الوقود وزيادة تعزيز القيادة 
الــطــرقــات مــن خــال  السلسلة واآلمــنــة عــلــى 
احــــدث  تــكــنــولــوجــيــا “ ســكــاي اكــتــف “ والــتــي 

تنفرد بها  االجيال اجلديدة من مازدا كلياً . 
يأتي احملرك بسعة 2,5 لتر ينتج 420  نيوتن 
مــتــر مــن عـــزم الـــــدوران ، حــيــث يــتــصــل هــذا 
احملـــــرك بــنــاقــل حـــركـــة اوتـــومـــاتـــيـــكـــي ينقل 
الرباعي،  الدفع  بنظام  العجات  الــى  احلركة 
ويــقــوم الــتــيــربــو  بــالــتــحــكــم فــي تــدفــق الــهــواء 

والعوادم  حسب سرعة دوران احملرك 
مينحك محرك الشحن التيربو اجلديد  شعوراً 

www.mazda-qatar.com 

• محرك 2.5 لتر )بقوة 185 حصان( • 6 وسائد هوائية • كاميرا الرؤية الخلفية

• مكيف هواء أتوماتيكي • نظام التحكم في القيادة • عجالت ألمنيوم قياس 17 بوصة 

الفرصة المثالية المتالكها 
مازدا 2016 المميزة!

أمتلكها قبل نفادها ! 

يبدأ السعر من 67,900 ر.ق*
يبدأ السعر من 99,900 ر.ق*

• مجانًا خدمة الصيانة لمدة عامًا واحد /  15,000 كلم )أيهما يأتي اواًل(*
• مجانًا تأمين شامل لمدة عامًا واحد**

ت• برامج تمويل جذابة***
وا

ضمان غير محدد عدد كلم*سن
خدمة المساعدة على الطريق*

* خاضعة للشروط واألحكام. تسري العروض على عمالء التجزئة فقط. خدمة الصيانة المجانية، ضمان لـ 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق تسري على موديالت مازدا 6. 
** مجانًا تأمين شامل، ضمان لـ 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق تسري على موديالت مازدا CX9 فقط. 

*** برامج التمويل مرتبطة بالبنوك المحلية، وتعتمد على موافقتها.

معرض مازدا
هاتف: 44435965 - 44417859
Email: info@mazda-qatar.com

ساعات العمل الجديدة
9 صباحًا - 9 مساًء

باستنثاء يوم الجمعة: 4.30 من بعد الظهر - 8.30 مساًء

• 3 صفوف • 7 مقاعد • محرك 3.7 لتر ) بقوة 274 حصان( • 6 وسائد هوائية • كاميرا الرؤية الخلفية

• نظام GPS • مكيف هواء أتوماتيكي • نظام التحكم في القيادة • فتحة سقف • عجالت ألمنيوم قياس 18 بوصة 

العرض ساري حتى 20 يناير 2017 وحسب توفر الكمية.
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السيارات الوطنية تثري السوق بأفضل الطرازات

مازدا CX 3 كروس اوفر املدمجة 2017 مذهلة
مازدا CX 9 تصميـم يحاكـي الفخامـة
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74,999 ر.ق*
3 صفوف  |  7 مقاعد  |  محرك 6 سلندر بقوة 270 حصان  |  ناقل حركة اتوماتيكي 6 سرعات  |  أتوماتيكية بالكامل

عجالت ألمنيوم قياس 18 بوصة  |  تحكم في القيادة  |  نظام التنبيه الخلفي

www.hyundai-qatar.com 4435 5117 :الدوحة
فريق األساطيل: 1247 3387

مفتوح 7 أيام في األسبوع
Email: info@hyundai-qatar.com

الفرصة المثالية إلمتالك
سيارة ديناميكية رباعية الدفع بــ 7 مقاعد!

إغتنمها قبل نفادها...

السعر يبدأ من

تفضلوا بزيارة معرض الدوحة، شركة السيارات الوطنية
)طريق سلوى بالقرب من تقاطع رمادا(

*تطبق الشروط واألحكام.

املتعلقة  االبـــتـــكـــارات  وتــســاعــد  بــاالســتــرخــاء  
جلعل  املستخدمة  املـــواد  جــانــب  الــى  بالهيكل  
ســيــارة مـــازدا CX-9  اخــف وزنـــاً واكــثــر اماناً 
وصابة . ميتاز الشاسيه بقوائم هندسية في 
االمام  وتصميم متعدد الوصات من اخللف، 
 I- العجات   الدفع بكل  ومتت هندسة نظام 
ملـــازدا،  اجلــديــد  اجلــيــل  Active AWD  مــن 
بــحــيــث متــنــح قـــيـــادة تــتــســم بــالــثــقــة  عــلــى اي 
سطح طريق  بينما تساهم في الوقت ذاته في 

التوافق البيئي .
متــثــل تــكــنــولــوجــيــا اجلــيــل اجلــديــد مــن مـــازدا 
CX-9  اتصال متكامل بني االنسان والسيارة، 
تــكــون على  العالم حينما  فـــوري مــع  واتــصــال 
الطريق ، فهذا ما مينحه لك كل من واحهة 
التفاعل بني االنسان واآللةHMI  املتطورة من 
باإلنترنت    MZD Connect ونــظــام  مـــازدا 
 Active النشطة  القيادة  لتشمل شاشة عرض 

بالعديد  ميكنك  حيث   ،  Driving Display
من املميزات وذلك من مركز القيادة اخلاص 
بك خلف عجلة القيادة بفضل وجود كل من 
املوضوعة  التحكم  ومفاتيح  الــقــيــاس  اجــهــزة 
بشكل مثالي . وتقدم شركة السيارات الوطنية، 
املـــــوزع احلـــصـــري لــســيــارات مـــــازدا فـــي قطر 
اجــيــال جــديــدة ومتنوعة مــن  ســيــارات مــازدا 
سيدان اضافة الى السيارات العائلية  وسيارات 
الــبــيــك اب  مـــوجـــودة حــصــريــا فـــي مــعــرض 
الــشــركــة فــي فــريــج الــنــصــر عــلــى مـــدى سبعة 
لــلــعــادات والتقاليد  ايـــام فــي االســبــوع وطــبــقــا 
بني  تناغم  القدمية فابد من  وجد  اليابانية 
احلصان والفارس  ،وهذا ما ميكن ان نسميه 
JINBA ITTA، اي تازم السائق مع السيارة 
او “ احلصان والفارس واحد “ وقد استوحيت 
تكنولوجيا  اجيال مازدا على مر العصور  من 

تلك املقولة اليابانية  القدمية .

مع  تعاونها  الوطنية  السيارات  شركة   بــدأت   
مــازدا في عام 1971 وعلى  التجارية  العامة 
السيارات  شركة  استطاعت  الفترة  تلك  مدى 
الوطنية تكوين شبكة مبيعات واسعة  خلدمة 
البيع ومــا بعد الــبــيــع  مــن خـــال  فــريــق عمل 
الــســيــارات  لشركة  كــان  لقد   . مــؤهــل  وخبير 
النمو  حتقيق  فــي  وفــعــاالً  قــويــاً  دوراً  الوطنية 
املتزايد للعامة التجارية مازدا في قطر على 
مر السنني من خال االبداع في البيع وجهود 
بالعماء  للعناية  املستمرة  واملبادرات  التسويق 

في قطر في البيع وما بعد البيع .
وقد حصدت شركة السيارات الوطنية العديد 
“ من  أداء  افضل  منها جائزة   “ اجلوائز  من 
شــركــة مــــازدا مــوتــور كــوربــوريــشــن – الــيــابــان  
للعامة  املبيعات واإلدارة اجليدة  للكفاءة في 

التجارية في قطر .
النصر  بفريج  والكائن  مــازدا  معرض  يتميز 
اتــســاعــاً   اكــثــر  الــفــريــد والـــرائـــع وانـــه  بتصميمه 
حتى يضفي جتــربــة تــســوق رائــعــة مــن خال 
مجموعة مــن اخلــدمــات واملـــرافـــق ومــواقــف 

السيارات من اجل راحة عماء مازدا 
بعد  ما  خدمات  لتطوير  جهودها  اطــار  وفــي 
البيع ، قامت شركة السيارات الوطنية بتشغيل 
مركز اخلدمة السريع والذي يقع  بالقرب من 

اشارات رامادا بالطريق الدائري الثالث .
امـــا مــركــز اخلـــدمـــة الــرئــيــســي وقــطــع الــغــيــار 
 16 رقــم  شــارع  الصناعية،  باملنطقة  فيتواجد 
، وهو مركز معد ومجهز الستقبال  العماء 
اضـــافـــة الــــى وجـــــود مـــركـــز الــصــيــانــة والــــذي 
يــقــدم خــدمــاتــه طــبــقــاً ألحــــدث الــفــحــوصــات 
والتكنولوجيا، اضافة الى مركز تدريب معتمد 

من مؤسسة مازدا .
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almanamotors.com.qa

إنطلق... في اتجاه أحالمك

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.

أو

 مــــــن

٧٩,٠٠٠
إسكيب

٢٤ ١،٣٩٦ x
شهًرا 

ر.ق.

أو

 مــــــن

٥٧,٠٠٠
إيكوسبورت

٢٤ ١،١٥٠ x
شهًرا 

ر.ق.

أو

 مــــــن

١٠٩,٠٠٠
إدج

٢٤ ١،٦٥٣ x
شهًرا 

* * *

*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 ٢٠٪

@fordqa

ص.ب: ٤٩١, الدوحة – قطر – طريق المطار
تليفون: ٩٩٢٢ ٤٤٤٨ ٩٧٤+ فاكس: ٦٤٣٤ ٤٤٦٢ ٩٧٤+

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

ساعات  عمل المعرض:
من السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء

الجمعة: ٤:٠٠ - ٨:٠٠ مساًء
ساعات  عمل مركز الصيانة:

السبت حتى الخميس: ٧:٠٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء
الجمعة: ٧:٠٠ صباحًا - ١١:٠٠ ظهرًا؛ ٢:٠٠ بعد الظهر - ٩:٠٠ مساًء

عجلة  خلف  كاملني  يومني  العبني  خمسة  أمضى 
قيادة سيارة سباق فورد GT االفتراضية فى لعبة 
لقب  ليتمكنوا من حتقيق   6  Forza Motorsport
القياسية  لــألرقــام  مــوســوعــة جينيس  داخـــل  جــديــد 
لـــ »أطـــول مــاراثــون ألــعــاب ڤيديو فــى لعبة سباق«. 
واملاراثون هنا معناه أطول فترة ميكن أن ميضيها 
العـــب أمــــام لــعــبــة ڤــيــديــو. الــاعــبــني اخلــمــســة هم 
عاما   25 العمر  البالغة من  البريطانية  كــارا سكوت 
ناب  يوهانس  واألملانى  كريسوت  هيلني  والفرنسية 

لورنزو  أندريا  واإليطالى  عاما   30 العمر  البالغ من 
واألســبــانــى  عــامــا؛   42 العمر  مــن  الــبــالــغ  فاتشينيتى 

خيسوس سيسيليا سانشيز البالغ من العمر 23 عاما
وقـــد تــنــافــســوا عــلــى حــلــبــة افــتــراضــيــة حتــاكــى حلبة 
»لوسارت« والتى أقيم عليها سباق لومان 24 ساعة 
انتصارا  بالفعل   GT فــورد  العام، حيث حققت  هذا 
تاريخيا فى وقت سابق من هذا العام. قام الاعبون 
ثــانــيــة،  ملـــدة 48 ســاعــة و29 دقــيــقــة و21  بــالــقــيــادة 
 3 فــى  افتراضية  كيلومترا  و4  ألفا  مــعــا41  وأكــمــلــوا 

السباق  إكمال  الفريق  استطاع  وقد  لفة،  و15  آالف 
معتمدين فقط على فترات صغيرة جدا من القيلولة 
الــرقــم  الــغــازيــة لتحطيم  واحلــلــويــات واملــشــروبــات 

القياسى السابق البالغ 48 ساعة ودقيقة واحدة.
واحــتــفــلــت فـــــورد بــتــقــدمي لــقــب جــيــنــيــس لــلــطــاقــم 
فــــى وقـــــت الحـــــق فــــى حـــفـــل خـــــاص داخــــــل جــنــاح 
وهــو   Gamescon مـــعـــرض  فـــى  مــايــكــروســوفــت 
الــذى  التفاعلية  لأللعاب  األكــبــر  األوروبـــى  املــعــرض 
كان قد أقيم فى كولونيا بأملانيا. وقال سائق فورد 

مــدهــش. حققوا  بعمل  قــامــوا  »لقد  مــوك:  ستيفان 
بذل  عليهم  كــان  األرض،  على  حققناه  مــا  ضعف 
نفس اجلهد متاما مثل القيادة فى لومان احلقيقى، 
هــــذا اإلجنـــــاز يــتــطــلــب أقــصــى مــســتــويــات الــتــركــيــز 
الــقــدرة  ذلــك  بالتفاصيل، واألهـــم مــن  واالهــتــمــام 
على التحمل« موك هو سائق فورد الذى ينافس فى 
بطولة سباقات التحمل العاملية التى ينظمها االحتاد 
GT. مقارنة بلفات موك  الدولى للسيارات بسيارة 
الـ 136 التى أكملها فى لومان خال 9 ساعات و 5 

دقائق و40 ثانية من القيادة الواقعية، بلغ متوسط 
قيادة الاعبني اخلمسة 603 لفة فى 48 ساعة و29 
االفــتــراضــيــة ضمن  الــقــيــادة  مــن  ثانية  و21  دقيقة 
 .Xbox One 6 ألجهزة Forza Motorsport لعبة
ملرة  الــقــيــادة  و4  ألــفــا  ــــ41  ال الكيلومترات  وتــســاوى 
واحدة حول العالم. واستهلك الاعبون اخلمس فى 
مدة يومني 32 عبوة من مشروبات الطاقة، و146 
وأكثر  غازية  مياه و47 زجاجة مشروبات  زجاجة 

من 3 كجم من احللويات.

من خالل املعرض األوروبى لأللعاب التفاعلية ...

فورد GT االفتراضية تدخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية
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اختيارها  الــيــوم،  روبــوريــس  ســبــاقــات  أعلنت 
لــإلطــارات،  رسمي  كشريك  ميشان  لشركة 
في  األضـــواء  عــن  بعيداً  ميشان  عملت  حيث 
منشآت االختبارات، وقدمت لروبوريس أكثر 
لتطوير حلول  خــبــرتــهــا،  مــن  عــامــاً  مــن 125 
دانيال  التي صممها  لسيارة روبوكار  حصرية 
ساميون، والتي ستظهر مزودة باجليل التالي 
مـــن إطـــــارات مــيــشــان فـــي ســلــســلــة ســبــاقــات 

روبوريس. 
وتعقد روبوريس شراكات مع أفضل املوردين 
حول العالم، لارتقاء بسقف تطوير السيارات 
تخيلها.  ميكن  ال  مستويات  إلــى  سائق  بــدون 
وتعتبر اإلطارات عنصراً أساسياً كونها تتحمل 
الــســرعــة وقــســوة املــنــافــســة عــلــى مــضــمــار هــذا 
وذلك  السيارات،  سباقات  من  اجلديد  الشكل 

عــنــدمــا تــنــطــلــق ســلــســلــة ســبــاقــات روبـــوريـــس 
أن  اإلطـــارات  وعلى  سائق.  بــدون  الكهربائية 
تائم املعايير القياسية لسيارات الطريق، ذلك 
السباقات  لتلك  األســاســيــة  األهــــداف  أحــد  أّن 
تسهم  ومــعــدات  برامج  تطوير  حــول  يتمحور 
إلى  بــدون سائق  السيارات  في تسريع وصــول 

السوق واملستهلك. 
وتعتبر ميشان ثالث شريك عاملي تعلن عنه 
روبوريس، وذلك بعد اختيار شركة »نفيديا«، 
التي ستوفر تقنيات الذكاء االصطناعي وتقنية 
التي  »درايــف بي أكس 2«، وشركة »تشارج« 
الذكية،  الكهربائية  الشاحنات  بتصنيع  تقوم 

والتي ستوفر معدات الطاقة اإللكترونية.
التنفيذي  الرئيس  سفيردلوف،  دينيس  وقال 
كثيراً  »نفتخر  روبــوريــس:  ســبــاقــات  لسلسلة 

شركائنا  مــن  ونتوقع  ميشان.  مــع  بالشراكة 
السيارات  مبستقبل  ذاتها  الثقة  يشاطرونا  أن 
اخضراراً  أكثر  التي جتعل مدننا  بــدون سائق 
االرتقاء  وذكــاًء، ما يسهم في  وهــدوءاً  وأماناً 
بحياتنا اليومية. وقد أبهرتنا ميشان في كل 
برؤية  يتمتعون  فهم  فيها،  نلتقي  كنا  مــرة 
بعيدة املدى حول شكل التنقات على الطريق 
ميشان  مــع  عاقتنا  نعتبر  ونحن  مستقباً. 
مبثابة شراكة مثالية، وذلك ملا تبديه الشركة 
مـــن الـــتـــزام بــعــوامــل األمـــــان واالبـــتـــكـــار، ومــا 
نتبادله من إلهام للتوّصل إلى أفضل التصاميم 

واحللول.«
ــــون،  ــــاســــكــــال كــــواســــن مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ب
مدير رياضات السيارات لدى ميشان: »نحن 
سعداء بعقد شراكتنا مع روبوريس اليوم، وكنا 

وعقدنا  قــرب،  البطولة عن  هــذه  تطور  نتابع 
معاً.  الــوقــت  لبعض  سرية  اخــتــبــارات  جلسات 
ونــحــن مــبــهــورون مبــا حققه روبـــوريـــس من 
تقدم في مجال تقنيات القيادة بدون سائق، 
الــبــطــولــة. إن  الــتــي ستستخدم فــي  ومــعــداتــهــا 
وبسرعة،  قادمة  سائق  بــدون  القيادة  تقنية 
ونريد أن نكون في املقدمة في مجال األبحاث 
والــتــطــويــر. ونــحــن فـــي مــيــشــان مــلــتــزمــون 
الفعاليات  بــاالبــتــكــار، واالســتــفــادة مــن  دائــمــاً 
لارتقاء  السيارات،  رياضة  في مجال  العاملية 
مبنتجاتنا إلى مستويات أعلى، ولهذا جند أن 
روبوريس يقدم لنا فرصة فريدة من نوعها، 
الــســيــارات  عــالــم  فــي  عملياً  خــبــراتــنــا  لتطبيق 
بدون سائق. ونريد في ميشان املساعدة على 
صياغة شكل املستقبل، وأال نكون فقط جزءاً 

منه.«
الــرائــدة  الــشــركــات  أكثر  مــن  ميشان  وتعتبر 
عــاملــيــاً فـــي صــنــاعــة اإلطـــــــارات، ولــديــهــا إرث 
الــســيــارات. كما تعد  عريق فــي مجال ريــاضــة 
الــشــركــة الــفــرنــســيــة شــريــكــاً مــؤســســاً ومــــورداً 
حــصــريــاً لــإلطــارات فــي ســبــاقــات الــفــورمــوال، 
قامت  والــتــي  الكهربائية،  الــســيــارات  وبطولة 
ميشان لرياضات السيارات خصيصاً بتطوير 
إطار مبتكر وموفر للطاقة لهذا السباق، وهو 
إي في 2«.  بايلوت سبورت  اإلطــار »ميشان 
ومير سباق روبوريس حالياً مبرحلة التجارب 
على حلبات فورموال السيارات الكهربائية وقد 
مت عرض السيارة املتطورة »ديفوبوت«. بينما 
البطولة عام  الكشف رسمياً عن سيارة  سيتم 
للسيارات  سباقاً  كــونــه  إلــى  بــاإلضــافــة   .2017

لعرض  روبوريس منصة  يعتبر  بدون سائق، 
على مستوى  ابتكاراً  وأكثرها  التقنيات  أفضل 
العالم في مجال صناعة السيارات، وإخضاعها 
لاختبار العملي، واستكشاف قدرات برامجها 
وصول  تسريع  في  املساهمة  بهدف  ومعداتها 

تلك التقنيات إلى السوق. 
وتــوثــق روبـــوريـــس بــالــصــوت والـــصـــورة جميع 
ــتــي متــهــد الــطــريــق أمــــام الــعــالــم  الــتــجــارب ال
الكهربائية  للسيارات  بطولة  أول  الستقبال 
بعنوان   فيديو  مقاطع  وتــتــوفــر  ســائــق،  بـــدون 
يــوتــيــوب،  مــوقــع  عــلــى   Inside Roborace
اجلمعة  بتاريخ  منشورة  حلقة  آخــر  وتظهر 
على  ميشان  إطـــارات  اختبارات  ديسمبر   16
في  ميشان  لشركة  التابعة  االختبارات  حلبة 

كليرمون فيران بفرنسا.

تقنيات الذكاء االصطناعي وتقنية )درايف بي أكس 2 ( ...

سباقات روبوريس تختار ميشالن كشريك رسمي لإلطارات
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نّظمت شركة الفردان للسّيارات من 11 إلى 
14 يناير فعالية خال نهاية األسبوع الختبار 
قطر.  اللؤلؤة،  في  والفخامة  القيادة  متعة 
 BMW لــعــشــاق  الفعالية  هـــذه  أتــاحــت  وقـــد 
وعمائها فرصة اختبار قيادة الطراز الرائد 
مـــن هــــذه الـــعـــامـــة، ســـيـــارة BMW الــفــئــة 
 ،740Liو  ،730Li الثاثة  بطرازاتها  السابعة 

.Li X Drive 750و
في هذا اإلطار، قال إيهاب عّام، مدير عام 
شركة الفردان للسّيارات: “نحن نسعى دوماً 
للتفاعل  وحماسية  جديدة  طرق  إيجاد  إلى 
الفعالية  ُصــمــمــت هـــذه  مـــع عــمــائــنــا. وقـــد 
املــمــتــدة عــلــى أربـــعـــة أيـــــام ملــنــحــهــم فــرصــة 
الفاخرة،  السيارات  تقدمه  ما  أفضل  اختبار 
ومتــكــيــنــهــم مــن الــقــيــادة فــي أنــحــاء املــديــنــة 
والتكنولوجيات  السيارة  على  أكثر  للتعرف 
القيادة  مبتعة  ولــإلحــســاس  بها  زّودت  التي 

املطلقة.”
شّكلت سيارة BMW الفئة السابعة اجلديدة 
إذ تشمل  الــفــعــالــيــة  فـــي  الــرئــيــســيــة  احملــطــة 
 BMW نظام  من  جديدة  تكنولوجية  مزايا 
كشاشة  السائق  ملساعدة   ConnectedDrive
االســتــخــدام،  ســهــلــة   Touch Command
وهي تثبت أّن االبتكارات الشخصية أساسية 
بــقــدر الــتــصــمــيــم. وهــــذا الــنــظــام عــبــارة عن 
جهاز لوحي قياس 7 بوصات يقع في اجلهة 
الــركــاب في  ــارة، وميــنــح  الــســّي اخللفية مــن 
اخللف قدرة على التحّكم بوظائف املعلومات 
مزايا  أما  السّيارة.  داخــل  والراحة  والترفيه 
 Series  7  BMW بــرنــامــج  فتشمل  الــراحــة 
Vitality Programme اجلديد، الذي يؤّمن 
خـــيـــارات تــدلــيــك فـــاخـــرة فـــي املــقــعــد داخـــل 
الــســّيــارة. ومــن بــني املــزايــا التقنية اجلــديــدة 
اليد  إشـــارات  بواسطة  التحّكم  وظيفة  أيضاً 
متنح  ــتــي  ال الــفــريــدة   Gesture Control
الـــركـــاب داخــــل الـــســـّيـــارة خــيــار رفـــع صــوت 

الراديو مبجّرد حتريك اليد أمام الشاشة. 
الــســائــق والــركــاب على حّد  وال شــّك فــي أّن 
 Sky Lounge بــســقــف  سيستمتعون  ســــواء 
الزجاجي البانورامي في سّيارة BMW الفئة 
أو  الزرقاء  السماء  للتمّتع مبشاهدة  السابعة، 
تضفي  بينما  بالنجوم،  املرّصعة  الليل  سماء 
ــــارة املــشــعــة أجــــواء داخــلــيــة راقــيــة  أمنـــاط اإلن

بسّتة ألوان مختلفة.
بالثقة  السابعة  الفئة   BMW ســّيــارة  تزخر 
والقّوة، فهي تعمل مبحّركني خضعا لتعديل 
ســّت  مـــن   740iLi مـــحـــّرك  وهـــمـــا  شـــامـــل 
750iLi من    xDriveأســطــوانــات ومـــحـــّرك
ثماني أسطوانات. ويؤمن هذا األخير تسارعاً 
غضون  فــي  كلم/ساعة   100 إلــى  صفر  مــن 
بينما  حــصــانــاً،   450 بــقــوة  فــقــط  ثــانــيــة   4.4
الست بقوة 326  يعمل احملّرك باألسطوانات 
عند  متر  نيوتن   450 أقصاه  وعــزم  حصاناً، 
ويتحّسن  الدقيقة.  فــي  دورة   1380 سرعة 
بــفــضــل نظام  الــطــريــق  عــلــى  أداء احملـــّركـــني 
يشمل  الذي   ،BMW EfficientDynamics
مزايا استخدام مادة الكربون خفيفة الوزن، 
لتكون بذلك هذه السّيارة الراقية أخّف من 

سلفها بـ130 كلغ.
ــــك، عــــرضــــت فــــي الـــفـــعـــالـــيـــة ســـيـــارة   كــــذل
بتكنولوجيا  زّودت  الــتــي   Li  730  BMW
TwinPower Turbo لتوفير أداء ديناميكي 
واســـتـــهـــاك وقــــود مــنــخــفــض. أمــــا احملـــرك 
املستقيم املؤلف من 4 اسطوانات والذي تبلغ 

إلى  صفر  من  تسارعاً  فيؤّمن  لترين  سعته 
الــســاعــة فــي غــضــون 6.3 ثــواٍن  100 كلم فــي 

وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر. 
استطاعت مجموعة BMW عام 1996والتى 
عــّيــنــت شــركــة الـــفـــردان لــلــســّيــارات الــوكــيــل 
في  للمجموعة  املــعــتــمــد  واملـــــوزع  احلــصــري 
قــطــر، لــتــثــري الـــســـوق الــقــطــري لــلــســيــارات 
التطور  على  وتساعده  لها  مثيل  ال  بخبرات 
ممــا انــعــكــس عــلــى الـــفـــردان لــلــســيــارات التى 
ســرعــان مــا بـــدأت األعـــمـــال تــزدهــر بفضل 
خبرتها املمتدة على سنوات طويلة في قطاع 
عرض  صــاالت  في  واستثماراتها  السيارات، 
BMW وMINI اجلديدة واملتطورة ومرافق 

خدمة ما بعد البيع في قطر.
فــي هـــذا اإلطـــــار، قـــال إيــهــاب عــــّام، مدير 
ــارات: “يسعدنا  لــلــســّي الـــفـــردان  عـــام شــركــة 
أن أشكر عماءنا  حتقيق هذا اإلجنــاز وأوّد 
على وفائهم ودعمهم املطلق خال السنوات 
مجموعة  بالشكر  أخـــّص  كــذلــك،  املــاضــيــة. 
BMW التي أتاحت لنا أن ننمو ونتطّور من 
منتجات  وتقدميها  ودعمها  إرشادها  خال 
في  جهتنا  من  وسنستمر  ومترفة.  فاخرة 
ونتطّلع  التوسعية  خططنا  وتطبيق  التقّدم 

لرؤية ما تعّده لنا السنوات املقبلة.« 
ــارات رحــلــة  ــلــســّي ـــفـــردان ل خــاضــت شــركــة ال
ناجحة ودعمت منّو مجموعة BMW املتني 
ارتفعت مبيعات  وازدهارها في قطر، وقد 
سيارات BMW و MINIخال العقد املاضي 

بنسبة 75%. وميكن أن تعزى أرقام املبيعات 
 X6 و   X5 طــــرازات  رواج  إلـــى  هـــذه  امللفتة 
كما  لدى عمائها في قطر.  السابعة  والفئة 
و  BMW M الفرعيتني  العامتني  أداء  أّن 
MINI John Cooper Works كان متميزاً 
فــي شــركــة الــفــردان لــلــســّيــارات الــتــي احتلت 
املنطقة من حيث مبيعات  مكانة رائدة في 

العامتني.
بدأت الشراكة بني شركة الفردان للسّيارات 
ومــجــمــوعــة BMW بــافــتــتــاح صــالــة عــرض 
املنطقة  فــي  ومــرفــق صــيــانــة  الــســّد  منطقة 
الــصــنــاعــيــة فــي الـــدوحـــة. ونــتــيــجــة لــارتــفــاع 

الكبير في الطلب على مّر السنني، استثمرت 
عرض  صالة  في  للسّيارات  الــفــردان  شركة 
جديدة في اخلليج الغربي عام 2008 ووّسعت 
منّو  لتستوعب  البيع  بعد  مــا  خــدمــة  مــرافــق 
املقيمني في قطر. ومع حمل صالة  العماء 
عـــرض اخلــلــيــج الــغــربــي حــالــيــاً هــويــة شركة 
الـــتـــجـــاريـــة، ســتــســيــر صــالــة   BMW عـــامـــة 
للتجديد  وتخضع  خطاها  على  السد  عــرض 
لتصبح متوافقة مع أحدث مقاييس العامة. 
ومبناسبة مرور 20 عاماً على عقد الشراكة، 
أعـــلـــن الـــوكـــيـــل احلـــصـــري واملـــــــوزع املــعــتــمــد 
ملــجــمــوعــة BMW فــي قــطــر، عــن عــروض 

 BMW و  BMW X6 حصرية تطال طرازي
شراء  في  الراغبون  العماء  فسيستفيد   .X5
أحد الطرازين من خدمة BMW على مدى 
يأتي  )أيهما  كلم  ألــف   60 أو  ســنــوات  خمس 
أوالً( ومن كفالة صاحلة خلمس سنوات أو 
إلى جانب  أوالً(،  يأتي  )أّيهما  كلم  ألف   200

تأمني مجاني ملدة عام وسعر خاص.
ــارات خــال  ــلــســّي ـــفـــردان ل متــّكــنــت شــركــة ال
السنوات العشرين املاضية من توفير اخلدمة 
في  واملــــاءمــــة  الــشــفــافــيــة  وإدراج  املـــمـــتـــازة 
وأصحاب  العماء  بني  العاقة  نواحي  كافة 
املــصــلــحــة. لــقــد أصــبــحــت الــعــامــة الــتــجــاريــة 

رائدة في قطاع السيارات في قطر وعّززت 
مــكــانــتــهــا مـــن خــــال الـــشـــراكـــة بـــني شــركــة 
والتي   BMW للسّيارات ومجموعة  الفردان 
الطموح  لتشاركهما  نــظــراً  تتطور  أن  يـُـتــوّقــع 

بالتوّسع في هذا السوق.
 واجلدير بالذكر ان شركة الفردان للسيارات 
وهي  الفردان،  كجزء من مجموعة  أُّسست 
قطر  فــي  املعتمد  واملــــوّزع  احلــصــري  الوكيل 
 ،Rolls-Royceو MINIو ،BMW لسيارات
صالتا  الــشــركــة  متــلــك   .BMW ودّراجـــــــات 
عرض في اخلليج الغربي وشارع سحيم بن 
حمد، مع منشآت فريدة للصيانة وخلدمات 
ما بعد البيع تضّم أحدث تقنيات التشخيص 
بتوفير  ملتزمني  مــوّظــفــني  مــع  والــصــيــانــة، 
متعة القيادة املطلقة فضاً على متعة امللكية 

املطلقة أيضاً.
أثرت شركة الفردان سوق السيارات القطري 
التى حصدت  العاملية  الطرازات  بالعديد من 
جوائز حصرية في عالم السيارات وكان اخر 
هذه االصدارات هو ما مت طرحه من خال 
 BMW M2 طـــراز   الــدولــيــة  اللوسيل  حلبة 
طــراز  وهــي  فــي قطر  كلياً  اجلــديــدة  كوبيه 
عالي األداء يخلف سيارةBMW  الفئة األولى 
M كــوبــيــه، ويــحــافــظ الـــطـــراز اجلــديــد على 
حيث  مــن  الرياضية   BMW ســيــارت  تقليد 
انتهجه  الــذي  العالي  واألداء  املــدمــج  احلجم 
أكــثــر مــن 40 عــامــاً مع  األملــانــي منذ  املصنع 
ويولد  توربو.  مبحرك   2002  BMW سيارة 

اتاحــت لعشـــاق BMW فرصـــة اختبـــار قيـــادة 

الفردان للسيارات تنظم فعاليةBMW الفئة الســابعـة حصريــاً باللـؤلـؤة



االثنني 17 ربيع آخـــر 1438 هـ 16 ينايــــر 2017 م  العدد )161(

7
اتاحــت لعشـــاق BMW فرصـــة اختبـــار قيـــادة 

الفردان للسيارات تنظم فعاليةBMW الفئة الســابعـة حصريــاً باللـؤلـؤة

محرك سيارة M2  كوبيه بست أسطوانات 
أو  أوتوماتيكية  تــروس  علبة  مع  مستقيمة، 
يدوية، طاقة تصل حتى 272 كيلوواط/370 
يبلغ 465 نيوتن متر لتجربة  حصاناً وعزماً 
قيادة متفوقة. وبفضل الرشاقة التي مينحها 
التعليق  ونظام  اخللفيتني،  بالعجلتني  الدفع 
األلومنيوم،  واملصنوع من  الــوزن  M خفيف 
السيارة  تتحلى  البارز،  التصميم  على  عاوة 
ــتــقــدمي جتـــربـــة قــيــادة  بــجــمــيــع املـــقـــومـــات ل

ممتعة.
وحــضــرت أيــضــاً ســيــارتــا اجلــيــل الــثــانــي من 
طرازي X6M و X5Mعلى احللبة في نهاية 
هــذا األســبــوع. وقــد وضــع الـــطـــرازان معياراً 
القيادة  ديناميكيات  ناحية  من  به  يُحتذى 
النشاطات  سّيارة  فئتَي  في  العالية  والكفاءة 
الــريــاضــيــة وســـّيـــارة الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 
الــكــوبــيــه، فــهــمــا يــعــمــان بــأحــدث جــيــل من 
احملّرك بثماني أسطوانات على شكل V سعة 
التوربو  بتكنولوجيا  يستعني  الــذي  ليتر،   4.4
لــرفــع   M TwinPower Turbo الــثــنــائــي 

العزم والقّوة إلى مستويات أعلى.
 BMW سيدان و BMW M3 وتألقت سيارتا
للحلبة  املــصــمــمــتــان  اجلــــديــــدة،  M4كـــوبـــيـــه 
فعالية  فــي  الطبيعية  بيئتهما  فــي  بــامــتــيــاز 
العالي،  أداءهما  األسبوع. وإلبــراز  نهاية هذا 
الرياضيتني  السيارتني  هاتني  تصميم  يضّم 
فتحات هواء كبيرة ووسائد هوائية منسدلة 
للباستيك  واضــح  استخدام  األمــام، مع  في 
وعناصر   )CFRP( الكربون  بألياف  املعزز 
وتتعاون  األلــومــنــيــوم.  مــن  املصنوعة  الــبــدن 
هذه اخلصائص مع مشتت الهواء في اجلزء 
اخللفي مبامحه البارزة جمالية لتأدية دور 
الهوائية  الديناميكيات  حــيــث  مــن  وظــيــفــي 
والتبريد وتقليص الوزن ، كما هو احلال مع 

جميع طرازات M، القوة هي األهم.
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تبدأ شركة سكاياين للسيارات، املوزع الرسمي وشريك 
بتنفيذ  اجلديد  العام  قطر،  دولــة  في  هيونداي  شركة 
خطتها الطموحة لتعزيز انتشار العامة التجارية العاملية 
في الباد، حيث تطرح في معرضها في الدائري الثاني 
ما  تتنوع  عــام 2017  مــوديــات  مــن  طـــراًزا مختلًفا   15
والصالون،  والكوبيه،  للمدن،  املخصصة  السيارات  بني 
وقد  الفاخرة.  السيدان  وسيارات  الرياضية،  والسيارات 
شهدت الشركة في األيام األولى من العام اهتماًما كبيًرا 
من العماء، مما يعكس قوة العامة التجارية لهيونداي 

في املجتمع احمللي. 
املـــا، مــديــر عام  السيد بيمان  الــصــدد، قــال  وفــي هــذا 
على  مقرها  يقع  التي  الشركة  إن  للسيارات،  سكاياين 
الثاني، حققت »منًوا سريًعا في تنفيذ  الدائري  الطريق 
عـــدد مــن اخلــطــط الــقــويــة والــطــمــوحــة لــبــنــاء صــورتــهــا 
وحــصــتــهــا فـــي الـــســـوق الــقــطــريــة ملــــوديــــات هــيــونــداي 
للسيارات  سكاياين  في  ورؤيتنا  الفاخرة.  وجينيسيس 
تتلخص في تقدمي منــوذج مرجعي إلدارة اجلــودة في 
دولة قطر عبر االستثمار في الشركة والسوق واألفراد«.
وقد كانت هذه الشراكة مع هيونداي للسيارات – على حد 
تعبيره – قراًرا استراتيجًيا يعكس جناح الشركة املصّنعة 
القيمة  الــوصــول مبفاهيم  فــي  األخــيــرة  السنوات  خــال 
املستويات،  السيارات ألعلى  واجلــودة في مجال صناعة 
مؤكًدا على أن هيونداي »استثمرت موارد ضخمة في 
أقسامها  وتطوير  املتقدمة  التكنولوجية  األبــحــاث  بناء 
جودتها  في  تضاهي  التي  اخلامات  بأفضل  واالستعانة 

العامات التجارية الفاخرة مقابل أسعار تنافسية«.
وقـــد رســمــت شــركــة ســكــايــايــن لــلــســيــارات عـــــدًدا من 
األهـــــداف الــطــمــوحــة لــلــنــجــاح فــي الــســوق الــقــطــريــة في 
ــــذي تــســتــثــمــر فــيــه الــشــركــة بــكــثــافــة فـــي بــنــاء  الـــوقـــت ال
على  ترتكز  واضحة  خطة  وفــق  التجاريتني  العامتني 
القطرية  للسوق  املنتجات  تقدمي مجموعة متنوعة من 
البشرية  واملــــوارد  التشغيلية  العمليات  فــي  واالســتــثــمــار 

للشركة. 
املنتجات  مــن  مجموعة  بعناية  الــشــركــة  اخــتــارت  وقــد 
دولــة  فــي  الــســيــارات  عشاق  وتــوقــعــات  احتياجات  لتلبي 

قطر، وستقوم سكاياين بطرح 15 طراًزا مختلًفا من 
املخصصة  السيارات  بني  ما  تتنوع   2017 عام  موديات 
الرياضية،  والــســيــارات  والــصــالــون،  والــكــوبــيــه،  للمدن، 
املوديات  الفاخرة. وسيكون من بني  السدان  وسيارات 
وإلــنــتــرا،  وأكــســنــت،   ”i30”و  ،”i10“ طــــرازات  املــتــاحــة 

وسوناتا، وأزيرا، وكريتا، وتوسان، وسانتا في، وغراند 
وموديات  وان،  إتش  وحافات  وفيلوستر،  في،  سانتا 
ومن   .G90و  ،G80 طـــرازات  مــن  الفاخرة  جينيسيس 
أيونيك  مــوديــات  شــركــة سكاياين  تــطــرح  أن  املــتــوقــع 
الهجينة بداية من أبريل 2017 لتكون أول موزع يقدم 

لتقدمي  سعيها  إطـــار  فــي  القطرية  للسوق  املــوديــل  هــذا 
مجموعة متنوعة من اخليارات للعماء وخاصة املهتمني 
حديثه  املا  بيمان  السيد  واختتم  البيئة.  على  باحلفاظ 
للسيارات وتركيزها على  التزام شركة سكاياين  حول 
بناء مستقبل ناجح لهيونداي وجينيسيس في قطر قائا: 

القادم، نرى أمامنا  الذي نتطلع فيه للعام  الوقت  “في 
فلدينا  السوق،  على  إيجابي  أثــر  لترك  حقيقية  فرصة 
منتجات رائــعــة وكــذلــك الــطــاقــات الــبــشــريــة واخلــطــط 
بهيونداي  اخلــاصــة  الــتــجــاريــة  الــعــامــات  لبناء  الــازمــة 

وجينيسيس في قطر”.

بداية قوية لسكايالين للسيارات مع مطلع العام اجلديد 

املوزع الرسمي لهيونداي يطرح 15 طرازا مختلفا
لسيارات هيونداي وجينيسيس في قطر

ـــ السير ببطء وحذر شديد أثناء القيادة  أعلى 

اجلسور أو اجلبال :
في حال التعرض إلى العواصف الترابية أو الرملية 
، فينصح خبراء السيارات بعدم القيادة على سرعة 
عالية نهائياً ، ففي هذه احلالة ينصح بالقيادة ببطء 
شديد، حتى يساعد ذلك في سهولة التحكم بالسيارة 
أو في حالة  الصحراوية،  الطرق  القيادة على  أثناء 
إذا كنت تسير أعلى اجلسور أو  أعلى اجلبال ، وعن 
السبب في ذلك ، فيرجع إلى أن شدة الرياح التي قد 
انحراف  إلى  تــؤدي  قد  العواصف  أثناء هذه  حتدث 
مــســار الــســيــارة أثــنــاء الــقــيــادة عــلــى الــطــرق ، لذلك 

ولتفادي هذا األمر ينصح بالقيادة بسرعات بطيئة 
، مما قد يؤدي الى عواقب وخيمة أثناء القيادة .

والــدراجــات  املقطورة   السيارة  عــدم تخطي  ــ 

النارية أثناء القيادة بالعواصف الترابية :
تعد الــســيــارات املــقــطــورة والـــدراجـــات الــنــاريــة أكثر 
التعرض  حال  في  وخاصة  قيادتهم  أثناء  خطورة 
إلى اي عاصفة ترابية او رياح شديدة، لذلك ينصح 
التعرض  أثــنــاء  الــســرعــة  بتهدئة  الــســيــارات  خــبــراء 
تخطي  عدم  مع  القيادة  أثناء  ترابية  عواصف  الي 
الــســيــارات األخـــرى، حتى ال تسبب لــك الــريــاح في 

االنزالق أثناء السير.

ـــ ابتعد عن ركن السيارة أسفل األشجار :
مبجرد الوصول إلى املكان الذي تريده ، عليك االبتعاد 
قدر اإلمكان عن ركن السيارات أسفل االشجار ، فقد 
يؤدي هذا األمر إلى تعرض السيارات الى العديد من 
العاصفة  نتيجة  الــريــاح  بفعل  حتـــدث  الــتــي  املــخــاطــر 
، مــثــل ســقــوط االشــجــار عــلــى الــســيــارات ، وغــيــرهــا ، 
الظروف االستثنائية ، ينصح أن  لذلك في مثل هذه 
لركن  املخصصة  األمــاكــن  في  السيارة  اصطفاف  يتم 

السيارات مثل املرآب او اجلراج .

ـــ  اتخاذ املسافة الكافية بني سيارتك واألخرى 
التي أمامك :

ينصح في حال تعرض الباد ألي عواصف ترابية أثناء 
مسافة  اتــخــاذ  يتم  بــأن  السريعة  الــطــرق  على  القيادة 
كافية بني سيارتك واألخــرى التي تقع أمامك ، وعن 
الــســبــب فــي ذلـــك فــيــرجــع الـــى الــريــاح ميــكــن أن تغير 
لذلك يجب   ، أي وقــت وبــصــورة مفاجئة  مساره في 
توخي احلذر واتخاذ كافة اساليب احلذر أثناء القياد ة 

في مثل هذه الظروف .

ـــ يجب رفع القدم من على دواسة البنزين :
عادة ما يجد السائق صعوبة بالغة في عبور املنحيات أثناء 
العواصف الترابية أو الرملية ، األمر الذي ينعكس بشكل 
املنحنيات ، و في مثل هذه األحــوال  مباشر على رؤيــة 

 ، البنزين  القدم من على دواســة  رفــع  ينصح بضرورة 
كما ينصح ايضاً في مثل هذه احلالة أن يستعد الشخص 

للضغط على الفرامل، لكي تتجنب أي خطر مفاجئ.

ـــ ينصح بالقيادة في منتصف الطريق :
ولكنها   ، النصيحة  هــذه  مــن  البعض  يستغرب  قــد 
حقيقة، حيث ينصح اخلبراء في احلال القيادة أثناء 
التعرض الى العواصف الترابية او الرملية التي تهاجم 
في  بالسير  السائق  يقوم  أن  الشتاء  فصل  في  الباد 
يسقط من  أي شيء  تتجنب  الطريق حتى  منتصف 
على  أيًضا  األشــجــار  وأغــصــان  العمارات  أسقف  على 

السيارة .

خطراً كبيراً أثناء القيادة على الطرق السريعة ...

نصائح لتحميك من مخاطر العواصف الترابية
هناك العديد من النصائح التى يجب على السائق أتباعها ليتجنب مخاطر العواصف الترابية والرملية والتى تكثر 
في العديد من الباد العربية وخاصة في فصل الشتاء ، األمر الذي يشكل خطراً كبيراً أثناء القيادة على الطرق ، 
وقد ينتج عنه العديد من الكوارث – ال قدر اهلل – في حال عدم االنتباه اثناء القيادة  ، كما تؤدي هذه العواصف 
التي العديد من األضرار بالسيارات ، كما يتعرض السائقون إلى ظروف قيادة مفاجئة في الكثير من األحيان 
إذا كانت هذه الظروف وليدة حاالت طبيعية قصوى حتدث  وهي غالباً ما تتسم بالشدة واخلطورة خصوصاً 
ودول شمال  العربي  اخلليج  في  السائقون خصوصاً  لها  يتعرض  التي  الطبيعية  الظروف  ،ومــن  طــارئ  بشكل 
أفريقيا وغيرها من الدول التي يغلب على طبيعتها الطابع الصحراوي, هي العواصف الرملية التي ال تقل خطورة 
عن غيرها من العوامل الطبيعية األخرى, إذا لم تكن أخطرها على اإلطاق بحيث أنها تضع السائق أمام أخطار 
عديدة تتطلب درجات قصوى من احليطة واحلذر وإتخاذ التدابير املناسبة والسليمة ملواجهة مثل هذه احلاالت 

واألخطار.، ومن أهم هذه النصائح  ما يلي :
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تاريـخ العالمـة املمتـد على مـدار 113 سنـة ...

رولـز-رويـس موتـور كـارز
تعلـن حتقيـق ثانـي أعلـى مبيعـات قياسيــة

ثاني  حتقيق  الــيــوم  كــارز  مــوتــور  رولز-رويس  أعلنت 
أكبر معّدل مبيعات في تاريخها املمتّد على 113 سنة 
مع زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2015. وقد مّت تسليم 
4,011 سيارة للعماء في أكثر من 50 دولة مما يؤّكد 
قّوة العامة وقدرتها على احلفاظ على مكانتها خال 
ظروفاً  فيها  تواجه  الفاخرة  السلع  أســواق  كانت  سنة 

صعبة على الصعيد العاملي. 
التنفيذي،  الــرئــيــس  مولر-أوتفوس،  تــورســن  وعــّلــق 
على  قاطع  بشكل  املمتازة  النتائج  هــذه  »تؤّكد  قائاً: 
اإلعجاب العاملي الذي تستحوذه هذه السيارات التي تُعّد 
أفخم السلع البريطانية بالنسبة ألهّم عشاق الفخامة 
املتمّيزين. رولز-رويس تُعتبر أهّم مثال عن حكايات 
املمتازة،  البريطانية  الصناعة  بها  تعتّز  التي  النجاح 
حكاية يغّذيها العمل الدؤوب وبراعة السيدات والسادة 
 Centre  الذين يعملون في مركز التمّيز في الفخامة
غــرب  جــــــــودوود،  of Luxury Excellenceفـــــــــــــي 
منــّو  باستراتيجية  أيــضــاً  مــلــتــزمــون  نــحــن  ســاســكــس. 
ناجحة ومستدامة على األمد الطويل، وال شّك في أّن 
املتقّلبة  األجــواء  التي نحققها وسط هذه  النتائج  هذه 
عاملياً تؤّكد جناحنا في اخلّطة التي ننتهجها. لقد أثبت 
عام 2016 أّنه كان عاماً مثالياً النطاق الفصل األّول 
من نهضة رولز-رويس. وجناح رولز-رويس هو جناح 
بريطانيا العظمى كما نعيد التأكيد على التزامنا جتاه 

احلفاظ على دار رولز-رويس في اململكة املّتحدة.”
اإلطاق  على  املبيعات  معّدالت  أعلى  الشركة  سّجلت 
في عدد من أسواقها الرئيسة مبا في ذلك األمريكيتني 
)مع منو 12%(، وأوروبا )مع منو 23%(، ومنطقة آسيا 
احمليط الهادئ )مع منو 5%(. ذلك وتخّطى عدٌد من 
والسيما  السابقة  القياسية  األرقـــام  الفردية  األســـواق 
اليابان )مع منو 51%(، وأملانيا )مع منو 30%(، واململكة 
الــعــامــة، )مــع منــو 26%(، والصني  املــّتــحــدة، مــوطــن 
)مع منو 23%(، والواليات املّتحدة األمريكية )مع منو 

 .)%10
وكـــــان الـــشـــرق األوســــــط املــنــطــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
طلب  انخفض  حيث  صعبة  الــظــروف  فيها  بقيت 
الفاخرة بشكل كبير بسبب  املنتجات  املستهلك على 
عــدم االســتــقــرار االقــتــصــادي والسياسي. مــع ذلــك، 
واحملفوفة  الصعبة  السوق  أحــوال  من  الرغم  وعلى 
بحلوله  السنة  األوســـط  الــشــرق  اختتم  بالتحديات، 
بينما   ،2016 لعام  العامة  أســواق  أضخم  بني  ثالثاً 
)املــركــز  دبــي  كـــارز  مــوتــور  رولز-رويس  استحقت 
الوكيل احلصري  العربي(   لقب  امليكانيكي للخليج 

األعلى مبيعاً في العالم. 
األمد  على  بتحقيق منــوٍّ مستداٍم  التزامها  إطــار  وفــي 
الطويل، أعلنت رولز-رويس عن سّتة وكاء جدد لها 
اإلجمالي  الــوكــاء  ليبلغ بذلك عــدد  خــال عــام 2016 
التي حصلت  اإلعــانــات  أهــّم  136 وكياً. ومــن  عاملياً 
كـــارز في  اســتــوديــو رولز-رويس مــوتــور  نــذكــر  أيــضــاً 
جنوب كوريا إضافة إلى مفهوم مبتكر مّت إطاقه في 

دبي حتت عنوان “رولز-رويس بوتيك”.

رولز- منتجات  على  عاملياً  املّطرد  الطلب  يُعزى  قد 
املتواصل  النجاح  إلــى  أســاســي  بشكل  الــفــارهــة  رويــس 
الذي حتققه عائلتا رايث وجوست واللتان رّحبت كّل 
منهما عام 2016 بنسختها اخلاصة من “باك بادج”. 
ومن املنتجات التي كان لها مساهمة أساسية أيضاً في 
الــذي دخل  النجاح كــان طــراز “داون” املكشوف  هــذا 
الطلبات  أكبر حجم من  مع  الرسمي  اإلنتاج  مرحلة 
رولز-رويس  مــن  جــديــٌد  طـــراٌز  شهدها  التي  املسبقة 

على اإلطاق. 
اجليل  إلنــتــاج  اخلتامية  السنة  أيــضــاً   2016 عــام  كــان 
السابع من طراز فانتوم، مع انطاق خلفه أواخر عام 
2018. وقد حافظت فانتوم على مكانتها على صعيد 
كونها “املنتج القّمة بالنسبة للعامة” و”أفضل سيارة 
في العالم” وحيث يحرص العماء على احلصول على 
الطراز  هــذا  من  الطلب  حسب  مصّممة  سيارة  آخــر 
لضّمها إلى مجموعتهم اخلاّصة وبالتالي اقتناء قطعة 

قّيمة جتّسد فصاً من تاريخ رولز-رويس.
من أبرز اإلجنازات التي حققتها الشركة السنة املاضية 
كان االنتهاء من صنع أضخم طلب من طرف عميل 

تاريخها.  اإلطــاق في  تنّفذه رولز-رويس على  واحد 
وكان ذلك عبارة عن أسطول من 30 سيارة من طراز 
فانتوم ذات قاعدة العجات املمتّدة التي مّت تصميمها 
وقد  ماكاو.  في   13  THE لفندق  حصرياً  وتنفيذها 
املرموق في  األولــى لرجل األعمال  السيارة  مّت تسليم 
التنفيذي  الــرئــيــس  هــونــغ،  الــفــخــامــة، ستيفني  قــطــاع 
وذلك  احملـــدودة،  القابضة   13  The لشركة  الشريك 
 .2016 لعام  للسيارات  الدولي  جنيف  معرض  خــال 
وال شّك في أّن طلبات كهذه تعيد التأكيد على مكانة 
رولز-رويس كالدار الوحيدة لصنع املنتجات املصممة  

حسب الطلب في عالم السيارات. 
ــواقــع، لــعــّل أرقـــام املبيعات بــحــّد ذاتــهــا تــوازي  وفــي ال
أهــمــيــة الــنــمــو املــســتــمــّر ومــكــانــة الــتــقــدميــات الــفــريــدة 
من  أهــّم  ومــن  رولز-رويس.  تتيحها  التي  واملتمّيزة 
الفخامة  أّن  الــعــامــة هــي  عليها  تــقــوم  الــتــي  األفــكــار 
وبالتالي  كبير  بشكل  شخصية  مسألة  هي  احلقيقية 
إمكانات  في  بكثافة  االستثمار  رولز-رويس  تواصل 
كما  بيسبوك  برنامج  ضمن  الطلب  حسب  التصميم 
إنتاجه  مّت  طــراز  كــّل  احلــرفــي.  عملياً،  الصعيد  على 

من فانتوم وجوست ورايث وداون عام 2016 تضّمن 
بشكل  عليها  التوصية  مّتت  فريدة  تصميمية  عناصر 
يــؤّكــد أّن ســيــارات رولز-رويس  الـــذي  خـــاص، األمـــر 
هــي الــســيــارات الــفــاخــرة الــوحــيــدة الــتــي يــتــّم صنعها 
على  رولز-رويس  مكانة  عــّزز  وممــا  بالفعل.  يــدويــاً 
التي مّت صنعها  الصعيد كانت أحدث املجموعات  هذا 
عام  الطلب  حسب  للتصميم  بيسبوك  برنامج  ضمن 
2016 مبا في ذلك مجموعة فانتوم زينيث، و”داون 
املستوحاة من املوضة” إضافة إلى اإلصدارات املميزة 
 Ghost Eternal األزلــي  احلــب  بنسخة  جوست  مثل 
 ،Nautical Dawn البحرية  بالنسخة  وداون   ،Love
 Dusk to الــفــجــر  إلـــى  الــغــســق  مــن  بنسختها  وداون 
 Phantom “احلـــكـــمـــة”  نــســخــة  وفـــانـــتـــوم   ،Dawn
األمتعة اخلاصة  Wisdom.  ذلك وحــازت مجموعة 
بسيارة رايث واملصّممة ضمن برنامج بيسبوك إضافة 
إلى سّلة النزهات ملجموعة فانتوم زينيث إعجاباً كبيراً 
التكنولوجيا  مركز  فتح  عــاملــيــاً.   مرتفعة  طلبات  مــع 
كما  ريجيس  بوغنور  في  أبــوابــه   TLC واللوجستيات 
بالقرب من  يقع  يناير 2016 وهــو  فــي  مــحــدداً  كــان 

املركز  بناء  مّت  وقــد  جـــودوود.  فــي  رولز-رويس  دار 
30,000 متر مربع  تبلغ مساحته حالياً  الذي  اجلديد 
مع إمكانية التوّسع في املستقبل، وحيث من املخطط 
املباني مع 10,000 متر مرّبع إضافي  توسيع مساحة 
للطرازات  واستعداداً  املتزايد  للنمو  االستجابة  بهدف 
اجلـــديـــدة. ومـــن شـــأن هـــذا الــتــوّســع أن ميــنــح مركز 
نفسه  العام  الطابع   TLC واللوجستيات  التكنولوجيا 
الذي ميّيز دار رولز-رويس مع زيادة حجم منشآت 
الشركة أكثر من الضعفني منذ انطاقها عام 2003.  
والتوّسع في  البناء  أعمال  تواصلت  خال عام 2016، 
دار رولز-رويس في جودوود. وقد استثمرت الشركة 
ويُعتبر  واحـــداً  خطاً  يعتمد  جديد  تصنيع  نظام  فــي 
محورياً بالنسبة السترتيجية إنتاج الشركة على األمد 
الطويل. وجتدر اإلشارة إلى أّن اختبار هندسة الهيكل 
املصنوع بالكامل من األلومينيوم والذي يُعتبر ملكية 
مع  االنتهاء  على  أوشــك  قد  للشركة  بالكامل  جديدة 
العلم أّن هذه الهندسة ستُستخدم في جميع طرازات 
التصنيع  خـــّط  عــلــى  بــنــاؤهــا  يــتــّم  الــتــي  رولز-رويس 

الفردي ابتداًء من أوائل عام 2018. 
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املستقبل  نحو  كبيرة  بخطوات  مرسيدس-بنز  متضي 
مع الفئة-E اجلديدة كلياً، ويسّر شركة ناصر بن خالد 
في  مرسيدس-بنز  لسيارات  املعتمد  املــوزع  للسيارات، 
قطر، أن تقدم لعمائها القيمني هذه السيارة املميزة.

تتميز الفئة-E بتصميمها املميز العاطفي، ومقصورتها 
االبــتــكــارات  مــن  عــدد  عــن  فــضــاً  العصرية،  الداخلية 
للعديد من  األول  العاملي  الظهور  مع  وتزامناً  املذهلة. 
املريحة  القيادة  جوانب  تعّزز  التي  التقنية  االبتكارات 
إلــى جانب  إلــى مستوى جديد،  بها  واآلمــنــة، وترتقي 
تأتي  السائق،  آفــاق جديدة في مجال مساعدة  إرســاء 
مرسيدس-بنز  تتخذها  التي  اخلطى  لتُبرز   E-الفئة
املستقلة  القيادة  تطوير  في  تتمّثل  التي  أهدافها  لبلوغ 

دون حوادث.
الــعــامــة  ضــمــن  جــوهــريــة  مبــكــانــة   E-الفئة حتــظــى 
مضى  فيما  أرســت  ولطاملا  ملرسيدس-بنز،  التجارية 
مـــــراراً وتــــكــــراراً املــعــايــيــر املــثــالــيــة فـــي فــئــة الــســيــارات 
املستقبل  نحو  التقاليد  بهذه  تنطلق  واليوم،  التنفيذية. 
بثروة جديرة من االبتكارات األفضل في فئتها، والتي 
جديد  مستوى  إلــى  املطلقة  والــراحــة  بالسامة  حتّلق 
كلياً. إنها با شك سيارة السيدان األكثر ذكاًء في الفئة 
هو  أيــضــاً  العماء  بإعجاب  سيحظى  ومــا  التنفيذية. 
أسلوبها األنيق والواثق، ومرونة التحكم بها، والتصميم 

الداخلي الثوري لهذا الطراز اجلديد واالستثنائي. 
املميزة  باألبعاد  كلياً  اجلديدة   E-الفئة تصميم  يّتسم 

لسيارات السيدان من مرسيدس-بنز. 
ويتناغم غطاء احملّرك املمدود مع السقف الذي يشبه 
اخللفي  للجزء  العريض  والــطــرف  الكوبيه،  تصميم 
ليشّكل صورة ظلية مثيرة، في حني ميتاز الهيكل اجلديد 
القوي والطويل للسيارة بدعامتني قصيرتني للطرفني 
األمامي واخللفي، وقاعدة عجات طويلة، وعجات 
كبيرة، وجانبني مشدودين بأناقة، مما مينح السيارة 
إطالة نضرة حيوية وجذابة على طول اخلط اجلانبي. 
ويُضفي الطرف األمامي ذو النزعة الذكورية مظهراً 
مختلفاً على كل تصميم، وعلى كل خط للتجهيزات - 
إكسكلوزيف، وأفان جارد، وطرازات AMG - وخاصة 
شــخــصــيــة ممــيــزة   E-الفئة لــتــكــتــســب  املـــبـــرد،  شــبــكــة 

ومتفّردة.

املستوى التالي من التصميم الداخلي
تلك  كلياً  اجلديدة   E-للفئة الداخلية  املقصورة  جُتّسد 
التوليفة املثالية بني العاطفة والذكاء. وتتضمن اللمسات 
مع  العريضة  القيادة  مقصورة  االختيارية:  اإلضافية 
شاشتي عرض ساطعتني من اجليل التالي بدقة عالية، 
كل منها تأتي بشاشة عريضة يبلغ قطرها 12.3 إنشاً، 
وهي ميزة فريدة في هذه الفئة. ونظراً ألن مقصورة 
رقــمــيــة، يحظى  بتقنيات  بــالــكــامــل  مــجــّهــزة  الــقــيــادة 
الــســائــق بــحــريــة تــامــة لــضــبــط املــعــلــومــات وعــــرض ما 
يناسبه منها، وبالتالي إعداد مقصورته اخلاصة وفق 
السيارات،  عالم  فــي  مــرة  ألول  وبظهورها  خــيــاراتــه. 
تـــضـــم عــجــلــة الـــقـــيـــادة 

متحكمات باللمس بحيث تستجيب مثل واجهة الهاتف 
األفقية والعمودية بدقة  التمرير  إلى حركات  الذكي، 
والعني  للقيادة،  “اليد  شعار  على  وحفاظاً  متناهية. 
السائق  إلهاء  عناصر  من  امليزة  هذه  تقلل  للطريق”، 

إلى احلد األدنى.
عالية  موادها  من  أناقتها  الداخلية  املقصورة  تكتسب 
اجلــــــودة. ويــتــضــمــن ذلــــك األخـــشـــاب ذات املــســامــات 
اليخوت  املفتوحة، واخلشب بإطالة تشبه مقصورات 
من  بتطعيمات  عصرية  كلفتة  انسيابية  خطوط  مــع 
اخلــشــب والــنــســيــج املــعــدنــي غــيــر املـــألـــوف. وبــلــمــســات 
مرهفة، تبدو األلوان مع ظال متنوعة من البني، مبا 
في ذلك مزيج لوني جديد وجذاب مثل اجلوز البني/ 

املاكياتو، والسرج البني/ املاكياتو.
 E-تعتبر املقاعد ميزة أخرى تتباهى بها سيارة الفئة
واملــنــحــوتــة جتمع  املــريــحــة  بــنــيــتــهــا  إن  إذ  اجلــــديــــدة، 
طــوال  للمواءمة  الــفــريــدة  مرسيدس-بنز  سمات  بــني 
الرحات الطويلة مع إطالة راقية ورياضية، وتتوفر 
بتصميم متفّرد لكل خط. عاوة على ذلك، تتوفر 

كخيار  متعددة  كونتورية  بخطوط  املقاعد  باقة  أيضاً 
للمقاعد األمامية. ويشمل ذلك الوظائف التالية: تدليك 
للظهر  ومسند  ديناميكية،  ومقاعد  للنشاط،  مجّدد 

بخطوط كونتورية متعددة، وبطانة جديدة وفعالة.
 LED تقنية  استخدام  على  الداخلية  اإلضـــاءة  ترتكز 
ذلك  وينطبق  حصري.  بشكل  للطاقة  واملوّفرة  املتينة 
التي تتوفر في  أيضاً على اإلضــاءة احمليطية احملّسنة، 
جميع خطوط التصميم. فمع 64 لوناً، تتوفر إمكانات 
مــذهــلــة لــلــتــخــصــيــص عــبــر كـــافـــة عــنــاصــر املــقــصــورة 

الداخلية. 
بناقل  املــتــوفــرة مــجــّهــزة قــيــاســيــاً  الــطــرز  تــأتــي جميع 
ــــد بـــتـــســـع ســـرعـــات  احلــــركــــة األوتــــومــــاتــــيــــكــــي اجلــــدي
تبديل  للحركة  اجلديد  الناقل  ويتيح   .9G-TRONIC
الـــتـــروس بــســرعــة، ممـــا يــقــلــل مـــن دورات احملـــرك، 
على  حتــديــداً  ومفيد،  إيجابي  تأثير  إحـــداث  وبالتالي 

الكفاءة ومستويات الضوضاء. 
بــثــاثــة  ـــدة  اجلـــدي  E-الفئة فـــي  الــتــعــلــيــق  نـــظـــام  يـــأتـــي 
متعة  ليتيح  املــنــتــقــاة،  التخميد  مــيــزة  مــع  اخــتــيــارات 

الراحة  مستويات  وأعــلــى  الرشيقة،  للقيادة  حقيقية 
للركاب في هذه الفئة. 

تعليق هوائي عام  نظام  أيضاً  يتوفر  إلى ذلك،  إضافة 
الوحيدة في هذه  السيارة  وهي   - متعددة احلجيرات 
الــفــئــة الــتــي تــوفــر هـــذا اخلــيــار - حــيــث يــتــيــح مستوى 
للقيادة  جــّيــداً  الــركــاب، وصــوتــاً  لــراحــة  للغاية  ممــيــزاً 
نظام  مع  العجات  الطريق، وخصائص الهتزاز  على 
إلــكــتــرونــيــاً،  بــه  التحكم  يــتــم  الـــذي  املــتــكــّيــف  التخميد 

وديناميكيات استثنائية للقيادة.
 DYNAMIC الـــقـــيـــادة  وضــعــيــات  زر  أكـــثـــر؟  ومـــــاذا 
SELECT ضمن مقصورة القيادة، الذي يتيح للسائق 
 AIR االخـــتـــيـــار مـــن بـــني خــمــس وضــعــيــات لــلــتــحــكــم
“إيكو”،  “كمفورت”،  وهي:   ،BODY CONTROL
“ســــبــــورت”، “ســـــبـــــورت+”، و “إنـــديـــفـــجـــوال”، مما 
اختياراته  حسب  السيارة  حركة  بضبط  للسائق  يسمح 

الشخصية املفضلة.
أنظمة مساعدة القيادة من اجليل التالي

لــلــمــســاعــدة  اجلـــديـــدة  مرسيدس-بنز  أنــظــمــة  تــعــزز 
والــســامــة مـــن جـــوانـــب الــســامــة والــــراحــــة، وتــرتــقــي 
مبساعدة السائق إلى مستويات جديدة. ويتوفر املساعد 
الــســائــق مـــن االصــطــدامــات  لتنبيه  لــلــفــرمــلــة  الــنــشــط 
طارئة،  فرملة  مــع  مثالياً  دعــمــاً  يوفر  ممــا  الوشيكة، 
ذاتــيــاً. وكذلك  الــفــرامــل  تفعيل  أيــضــاً  الــضــرورة  وعند 
حساسية  مع  التنبيه  مساعد  أســاســي،  كتجهيز  يتوفر 
حال  فــي  السائق  تنبيه  ميكنه  والـــذي  للضبط،  قابلة 

فقدان التركيز والنعاس.
القيادة،  االختيارية ملساعدة  الباقة  أبرز سمات  تشمل 
التي جتعل من الفئة-E سيارة السيدان األكثر ذكاًء في 

فئتها:
DRIVE PILOT: ميثل هذا  املستقلة  القيادة  نظام 
طريقها  فــي  ملرسيدس-بنز  التالية  اخلــطــوة  النظام 
نــحــو تــطــويــر الــقــيــادة املــســتــقــلــة. وعــلــى غــــرار نــظــام 
احلفاظ  ميكنه   ،Distance Pilot DISTRONIC
تلقائياً على املسافة الصحيحة وراء السيارة في األمام 
الساعة،  فــي  كيلومتراً   130 إلــى  تصل  ســرعــة  وعــنــد 
واالستمرار أيضاً في املساعدة على التوجيه، مع األخذ 
واألجــســام  احمليطة،  الــســيــارات  االعــتــبــار حركة  بعني 
القيادة  مــســارات  كــانــت خــطــوط  املـــوازيـــة، حتى وإن 
من  النظام  ويُسّهل  مــوجــودة.  غير  أو  واضحة،  غير 
أو  املرورية  االختناقات  القيادة، خاصة خال  مهمة 

االزدحام الشديد.
ميكن  املستقلة،  الــقــيــادة  نــظــام  فــي  مدمجة  وكميزة 
السيارة  يــوقــف  أن  الــطــارئ  للتوقف  النشط  للمساعد 
السائق  النظام أن  إذا اكتشف  الثبات في مسارها  حتى 

لم يعد يتحكم باملرة بالسيارة وهي ال تزال تتحّرك. 

إرساء آفاق جديدة في مجال مساعدة السائق ...

مرسيدس-بنز الفئة-E السيدان األكثر إبتكارات و ذكاًء
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أول سياراتها املدمجة في الشرق األوسط ...

دودج نيون 2017 اجلديدة مواصفات تفوق التوقعات
منذ أن أعلنت  املتحدة للسيارات – املانع، الوكيل احلصري 
لسيارات كرايسلر وجيب ودودج في دولة قطر،عن إطاق 
سيارة ’دودج نيون 2017‘ اجلديدة كلياً واملزودة مبحرك 
من أربع أسطوانات بسعة 1.6ليتر ذو الكفاءة العالية من 
حيث استهاك الوقود وناقل حركة اوتوماتيكي من ست 

سرعات.
املواصفات  السيارة اجلديدة مبستويات فريدة من  وتأتي 
القياسية إلى قطاع سيارات السيدان املدمجة في منطقة 
األوســـــط، وهـــي أول ســيــارة مــدمــجــة تطرحها  الــشــرق 
أنها تقدم عرضاً  املنطقة منذ 5 سنوات كما  ’دودج‘ في 
السامة  جتهيزات  مــن  متكاماً  وطيفاً  عالية  قيمة  ذو 

القياسية.
العام  املدير  قال جورديب سينج مولتاني،  الصدد،  وبهذا 
إطاق سيارة  “يسعدنا  املانع:   – للسيارات  املتحدة  لشركة 
أطلقتها  ســيــارة  أول  وكــونــهــا  قــطــر،  فــي  ــيــون‘  ن ’دودج 
قطاع  إلــى  للدخول  األوســط  الشرق  منطقة  في  ’دودج‘ 
مطرد النمو، مما أّدى الى حتقيق أصداء اجابية. وبالنظر 
إلى مزاياها ومواصفاتها، وحجم احملرك البالغ 1.6 ليتر 
وناقل احلركة األوتوماتيكي سداسي السرعات، من املتوقع 

أن تستمر في استقطاب االهتمام خال العام القادم”.
وأضــــاف مــولــتــانــي: “ســتــوفــر ســيــارة الــســيــدان املــدمــجــة 
اجلديدة مستويات مرتفعة من الراحة ومساحًة إضافية 
وقيمًة جيدة مقابل املال مع أسعارها التنافسية التي تبدأ 

من 59،900 ريال قطري فقط.
وفي حني يقبع االبتكار والتصميم املميز في قلب سيارة 
’دودج نيون‘، يبقى الشبك املتقاطع املميز اخلاص بعامة 
’دودج‘ أحـــد الــســمــات الــرئــيــســيــة لــلــســيــارة، مــع الــواجــهــة 
املمشوقة  واخللفية  األمامية  واملصابيح  امللتفة  األمامية 
لسيارات  املتوثب  القوي  املظهر  حتاكي  والتي  اخللف  إلى 

’تشارجر‘ و’تشالنجر‘.
ومت تصميم املقصورة الداخلية وصندوق األمتعة لتوفير 
خلمسة  الــســيــارة  تتسع  حيث  إضــافــيــة،  تخزينية  مساحة 
الــراحــة مــع صــنــدوق أمتعة  ركـــاب وفــق أعــلــى مستويات 
بحجم 520 ليتر ومجموعة متنوعة من املزايا التي توفر 
مساحات تخزين إضافية. وترسي السيارة معاييراً جديدًة 
من حيث استخدام مواد ذات اجلودة العالية مع ايضافات 
وإضــاءة  أقمشًة مختلفة  تقدم  أنها  كما  الــبــارزة،  الكروم 

LED داخلية.
محورياُ   دوراً  والــراحــة  الوظيفي  األداء  مــن  كــل  ويـــؤدي 
باالعتماد على التكنولوجيا من خال ارساء ضوابط حتكم 
تسمح  والتي  القيادة  عجلة  على  املثبتة  االستخدام  سهلة 
بالتركيز على القيادة بصورة كلية. وتشتمل السيارة على 
نظام املعلومات والترفيه احلائز على جوائز ’يوكونيكت‘، 
مــع خــاصــيــة االتــصــال بتقنية ’بــلــوتــوث‘ ومــجــمــوعــة من 
الـــرمـــوز ســهــلــة الــتــصــفــح مـــن أجـــل االنــتــقــال بـــني منافذ 
الــوســائــط والــوظــائــف  املــتــعــددة كــالــراديــو وحــالــة الطقس 

الترفيهية  بالوسائل  االتــصــال  أصبح  حيث   ،USB منافذ 
أي  أسهل من  العائلة واألصــدقــاء  تواصل مع  والبقاء على 

وقت مضى.
وتتجاوز مزايا السامة القياسية في السيارة احلد األدنى 
’ماكفيرسون‘  دعامات  إلــى  فاإلضافة  السامة،  ملعايير 
اخللفية  اجلــهــة  مــن  الثقيل  املــلــتــوي  والقضيب  األمــامــيــة 
ــلــذان يــوفــران مــســتــويــات عــالــيــة مــن الــراحــة واالتــــزان،  ال
تشتمل  القوي،  وهيكلها  الصلب  العصري  السيارة  وجسم 
لانغاق  املانعة  املكابح  نظام  على  نــيــون‘  ’دودج  ســيــارة 

ABS والنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ESC باالضافة 
االنقاب ووحدة  اإللكتروني للحد من خطر  النظام  الى 
مــراقــبــة ضغط الــهــواء فــي اإلطــــارات TPM ونــظــام منع 

السيارة من الرجوع إلى اخللف عند املنحدرات.
وتــتــكــامــل الــوســائــد الــهــوائــيــة األمــامــيــة لــلــســائــق والــراكــب 
املثبتة  اجلانبية  األمامية  الهوائية  والــوســائــد  الستائر  مــع 
الــركــاب.  سامة  مستوى  رفــع  فــي  يساهم  ممــا  باملقاعد، 
يعزز  أن  األطفال  مقاعد  تثبيت  نقاط  إضافة  ومن شأن 

مستويات السامة التي توفرها السيارة.




