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شيفروليه كمارو ZL1 طورت لتتفوق
الرعــد بقـــوة 640 حصـــان

شركة إيفوتك - قطر تطرح منتجها اجلديد
)ULTRA 10W40 CHAMPION NEW ENERGY( 4

النقاب  ’ف���ورد‘  امل��ان��ع  كشفت 
ع��ن س��ي��ارة ’ف���ورد إكسبلورر 
ك���ل���ي���اً  اجل��������دي��������دة   ‘2017
واملجهزة بأحدث االبتكارات، 
على  الشركة  اعتمدت  حيث 
للقطاع  ال���ط���راز  ه���ذا  ري�����ادة 
على مدى أكثر من 25 عاماً 
ب��ع��د إط��اق��ه ألول م���رة في 
عام 1990 كطراز عام 1991. 
ال���س���ي���ارة  ه�����ذه  إط������اق  ومت 
تصميمها  وامل����ع����اد  امل����ج����ددة 
واملتطورة من الناحية التقنية 

اآلن في دولة قطر.

فورد إكسبلورر 2017 اجلديدة في قطر

االثنني 4 ربيع آخ���ر 1438 ه� 2 يناي����ر 2017 م  العدد )159( ملحق أسبوعي يصدر عن

طــــرازات عــــام 2016 .. االكثــــر ابداعــــا
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بيجو 3008 اجلديدة .. تتخطى الهدف
عندما أطلقت بيجو سيارتها 3008 كان الهدف بيع عدد محدد، إال أن 3008 استطاعت جتاوز 
ويعود هذا  العالم،  مليون سيارة حول  يزيد عن نصف  ما  وباعت   ،%50 العدد مبقدار  هذا 

النجاح لشخصيتها القوية والتي تتفوق على الكثير من منافسيها.
يتصدر أسد بيجو تصميم 3008 ويؤكد على شخصيتها القوية بسهولة وسرعة. 

للجانب  متيل   3008 أن  ليؤكد  أمامك  بوضوح  القوة  خطوط  يبرز  القصير  احمل��رك  فغطاء 
أداء متميز، وبخاصة مع  توفر  أن  ليست مبنافس هني، وميكنها  أنها  إال  والعملي،  العائلي 
LED وأضواء نهارية، وكذلك عدسة  التي تضم أضواء  التصميم  املصابيح األمامية عصرية 

إضاءة كبيرة في املنتصف جتذب االنظار بسهولة.

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

مي��ت��ل��ك ع��ال��م ال��س��ي��ارات ك��ل م��ا هو 
جديد ومميز من مفاجأت ابداعية  
كل عام ومبا يحقق أقصى درجات 
م���ن ال���رف���اه���ي���ة ل��ع��ش��اق ال���س���ي���ارات 
ال��ع��ال��م ، ول��ه��ذا وج���ب علينا  ح���ول 
وهو  عام جديد  أعتاب  على  ونحن 
أه��م  غ��ل��ى  ن��ش��ي��ر  أن    ، ع���ام 2017 
إجنازات عالم السيارات، من خال 
خبراء عالم السيارات التى رات فيما 
توافرت  انها  ط���رازات  من  اختارته 
ب��ه��ا ك��اف��ة ال���ش���روط ال���واج���ب ه في 
س���ي���ارة االح�����ام ال���ت���ى ت��ل��ب��ي أغ��ل��ب 
ال��س��ي��ارات ،  طموحات ع��ش��اق ع��ال��م 
السيرات  نطرح  ان  قبل  اننا  وأع��ت��ق 
اخلبراء  قبل  اعتمادها من  التى مت 
يكون  قد  النتائج  ه��ذه  ان  نشير  أن 
أفضل  اختيار  في  اخ��ر  رأي  ألغلبنا 
م����ن ال�����ط�����رازات ال���ت���ى اخ���ت���ي���رت ، 
من  القارئ  عزيزي  إليك  وسنقدم 
خال هذا التقرير أفضل6 سيارات 
ت���ت���ن���وع ف��ئ��ات��ه��م م����ا ي����ني ال���س���ي���دان 
والكوبية وغيرها والذي مت انتاجهم 

خال عام 2016.   

الدراجات النارية رؤية املستقبل على الطرقات
قطع عالم الدراجات النارية شوطاً كبيراً في قدراته االبداعيه بعقول تركت اللجام خليول االبداع  
وخيالهم الفد الذي ياتينا ببعض االشياء املثيرة لاهتمام حقا ومدهشة، اخرجوا لنا قائمة رائعة 
من املفاهيم املستقبلية للدراجات النارية، مبامح ذات تصاميم مثيرة اكثر من اي وقت مضى، 
يعد عالم الدراجات النارية عالم خاص جدا، عالم مجنون وعالم سريع. له عشاقه الذي يذهب 

بعضهم الى حد الهوس في عشقهم.
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10 هيونداي أيونك البيئية حترز أعلى الدرجات 
في كفاءة الوقود والسالمة والتصميم

11 مرسيدس-بنز تستعرض أحدث 
االبتكارات في تكنولوجيا السيارات

8 كيا - قطر ترعى برنامج هواسني
في حديقــة دحــل احلمــام
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كشفت شركة السيارات الوطنية ، املوزع احلصري لسيارات مازدا في قطر عن 
النسخة اجلديدة من مازدا CX3  كروس اوفر  املدمجة   2017  اخلمس مقاعد 
رباعية الدفع بنسختيها 2WD , AWD. وميكن االطاع على موديات مازدا  
Cx3 اجلديدة من خال زيارتكم مبعرض مازدا املميز و املوجود بفريج النصر 
على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  ويبدأ العمل من الساعة  9 صباحا – 9 
مساًء ما عدا يوم اجلمعة والتي يعمل املعرض اثناء الفترة املسائية فقط . وقال 
املتحدث الرسمي من شركة السيارات الوطنية  تأتي مازدا CX3  كروس اوفر  
اجلديدة مبواصفات دفع رباعي متميز فللمرة األولى ، يأتي اجليل اجلديد من 
مازدا بأداء وخفة حركة ال تقارن وبأحجام مناسبة ، اضافة الى التكنولوجيا 
املتقدمة واملسماه “ سكاي اكتف  تكنولوجي “  كما انها تتميز بانها اقتصادية في  
استهاك الوقود  ، اضافة الى نظام MZD Connect  باإلنترنت لتشمل شاشة 
اكتف   – اي   “ وتكنولوجيا   Active Driving Display النشطة  القيادة  عرض 
سينس  لنظام السامة واالم��ان لتنبض باحلياة  ولتكن وجهة اجيال الشباب 
بنزين  CX-3 مبحرك  نسخ  اكل  . وتتوافر  املغامرة  في قطر  والذين يحبون 
سكاي أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 146 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 
سرعات  مع وضعية سبورت لتضفي بذلك قوة على الطرقات مثلها في ذلك 
مثل السيارات الرياضية، ومتنح  تلك اخلاصية اداء قوي في االطارات االمامية 
او خال االربع اطارات وذلك من خال نظام i-Active . وما يعزز من نظام  
السامة واالمان في سيارات مازدا CX 3  اجلديدة كليا  امتاك سيارات مازدا  
نظام – اي –  اكتف سينس والذي يعزز من فرص السامة واالمان اثناء القيادة  
، فهذا النظام يساعد قائد السيارة على املخاطر احملتملة ، كما تضم  التكنولوجيا 
اجلديدة من مازدا CX 3  تكنولوجيا “ امان ما قبل االصطدام “ مما يساعد 
في جتنب االصطدامات  او التقليل من خطورتها في احلاالت والتي ال ميكن 
جتنب تلك االصطدامات  كما تتوافر مازدا بنظام التحكم في املراقبة واملاحة 
 )BSM ( ونظام القيادة النشطة ونظام رصد البقع العمياء  )MRCC ( واملسمى
ونظام التحذير من حركة املرور اخللفية.) RCTA( وجمعيها متربط بجسم 
 CX3   املوديات اجلديدة من م��ازدا اكتف  والشاسيه  وتأتي  السيارة سكاي 
بإطارات بحجم 18 بوصة ودخول بدون مفتاح مع زر لتشغيل احملرك وقفل 
لألبواب مركزي ونظام صوتي من 7 سماعات ويو اس بي ومرايا  كهربائية 
ب��وص��ة ونظام   7 باللمس  تعمل  الفخم وش��اش��ة  اجل��ل��د  م��ن  وك��راس��ي  ل��ل��رؤي��ة 
بنظام  يرتبط  للتليفون   وبلوتوث  الصوتية  االوام��ر  من  مبجموعة  معلوماتي 

سمعي وقائمة متعددة من املميزات االخرى .

السيارات الوطنية املوزع احلصري لطرازات مازدا

مازدا تطلق النسخة اجلديدة

CX3 كروس اوفر املدمجة 2017
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،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل
سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان�

•  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات
•  كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية

•  شاشة عرض يوكونيكت تعمل باللمس
    قياس ٨،٤ بوصة  مع نظام المالحة  •  بلوتوث  
•  لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة

    قياس ٧ بوصة  •  نظام التشغيل عن ُبعد  •  مصدات
    أمامية وخلفية من الكروم  •  حجرة تخزين خلف المقعد

•  مقاعد حاضنة كهربائية  •  نظام صوت فاخر

٩٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

SLT رام ١٥٠٠
كابينة عادية

،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل
سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان�

•  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات
•  كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية  •  نظام إدارة تخزين

    ا¥متعة والمعدات رام بوكس®  •  شاشة عرض يوكونيكت
    تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة مع نظام المالحة  •  بلوتوث  

•  لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة
    قياس ٧ بوصة  •  نظام التشغيل عن ُبعد  •  مصدات أمامية

    وخلفية من الكروم  •  نظام صوت فاخر 

١٢٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

 SLT رام ١٥٠٠
4x4 كابينة مزدوجة

،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل
سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان�

•  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات مع

    ناقل حركة دوراني  •  نظام إدارة ا¥متعة رام بوكس®
•  درجات جانبية أسطوانية من الكروم

•  فتحة سقف كهربائية  •  موّجه المسننات والتروس
•  مقاعد جلدية  •  نظام فتح ا¥قفال

    عن ُبعد "أدخل وانطلق"™
١5٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

رام ١٥٠٠ الرامي 
4x4 كابينة مزدوجة

بمناسبة نهاية السنة

٣٠،٠٠٠ ر.ق

مـهـرجـان الـسيـارات

وّفــر لــغــايــة
لـفـتـرة مـحـدودة، بـكـمـيـة مـحـدود

فـقـط ١٠٪ دفـعـة أولـى
مـع تـمـويـل مـن الـوكـالـة

ضمان المصنع لمدة ٥ سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
استبدل سيارتك القديمة  

@ُتطبق الشروط وا©حكام. ضمان لمدة ٥ سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ كلم. تفضل بزيارتنا في صالة العرض لمزيد من التفاصيل. ا¥كسسوارات / المواصفات الظاهرة في الصورة قد ال تكون متوفرة في الطراز القياسي. ©٢٠١٦ السنة مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات 
المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، دودج، جيب، رام، موبار وSRT هي عالمات تجارية مسّجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

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 عصرÁ إلى ٨ مساًء

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

عندما أطلقت بيجو سيارتها 3008 كان الهدف بيع عدد 
محدد، إال أن 3008 استطاعت جتاوز هذا العدد مبقدار 
ي��زي��د ع��ن نصف مليون س��ي��ارة حول  50%، وب��اع��ت م��ا 
العالم، ويعود هذا النجاح لشخصيتها القوية والتي تتفوق 

على الكثير من منافسيها.
يتصدر أسد بيجو تصميم 3008 ويؤكد على شخصيتها 

القوية بسهولة وسرعة. 
ف��غ��ط��اء احمل���رك ال��ق��ص��ي��ر ي��ب��رز خ��ط��وط ال��ق��وة ب��وض��وح 
أمامك ليؤكد أن 3008 متيل للجانب العائلي والعملي، إال 
أنها ليست مبنافس هني، وميكنها أن توفر أداء متميز، 

التي  التصميم  عصرية  األمامية  املصابيح  مع  وبخاصة 
تضم أضواء LED وأضواء نهارية، وكذلك عدسة إضاءة 

كبيرة في املنتصف جتذب االنظار بسهولة.
أما شبكة التهوية، فيطغي عليها الطاء الكروم الامع، 
األعلى،  ف��ي  بيجو  كلمة  م��ع  عريض  إط��ار  بها  ويحيط 
وكذلك املزيد من التطعيمات الكرومية حول مصابيح 
ال��ض��ب��اب وامل��ص��د األم��ام��ي م��ن األس��ف��ل، وك��ذل��ك شبكة 

التهوية السفلية التي متيل للجانب الرياضي.
العجات  أق����واس  ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني تنطلق اخل��ط��وط م��ن 
كبيرة  املعدنية  العجات  تضم  التي  املنتفخة  األمامية 

إل��ى األع��ت��اب  ال��ري��اض��ي، إض��اف��ة  احل��ج��م ذات التصميم 
اجل��ان��ب��ي��ة ذات ال���ط���اء ال��ك��روم��ي ال���ام���ع، وامل��س��اح��ات 
الزجاجية احملاطة كذلك بخط فضي، واملرايا اجلانبية 
الامع، وهو تصميم يعبر عن فخامة  املطلية بالكروم 

السيارة.
تصميمية  ملسات  تقدم   3008 لبيجو  اخللفية  الواجهة 
العاملة  اخللفية  املصابيح  منها  ت��ب��رز  أن��ي��ق��ة،  فرنسية 
اخللفي  اجلناح  إل��ى  إضافة  على شكل سهم،   LED بال� 
للسيارة، واملصد اخللفي كبير احلجم إضافة  الرياضي 

إلى حافة التحميل املنخفضة وباب التحميل الكبير.

داخل املقصورة جتمع بيجو 3008 بني الفخامة والعملية 
والعائلية بشكل ذكي.

السائق  على  م��رك��زة  ال��ق��ي��ادة  ل��وح��ة  ت��أت��ي  املقدمة  ففي 
األذرع  ثاثية  القيادة  عجلة  من  بداية  القيادة،  ومتعة 
التي متيل للجانبي الرياضي، إضافة إلى لوحة العدادات 
للجانب  التي متيل  وامل��ؤش��رات  الكرومية  احل��واف  ذات 
الفاخر وكذلك شاشة املعلومات في املنتصف التي متنح 

السائق كافة البيانات خال القيادة.
أما الكونسول الوسطي فيضم تصميم عصري لألزرار مع 
نظام صوتي ومكيف ه��واء ق��وي، ومقبض في اجلانب 

الثبات خال  املزيد من  األمامة مينحه  للراكب  األمين 
السير، إضافة إلى املقاعد التي توفر قدر جيد من الراحة 

والثبات لكافة الركاب خال ظروف القيادة الرياضية.
مبحرك   3008 بيجو  تعمل  عائلية  عملية  سيارة  كونها 

يوفر لها مزيج من األداء واالقتصادية.
لتر بقوة 155  ف��احمل��رك رب��اع��ي االس��ط��وان��ات سعة 1.6 
أوتوماتيكي من  بناقل حركة  ويتصل احملرك  حصان، 
جيدة  واستجابة  وانسيابي  سلس  أداء  يوفر  سرعات   6
استهاك  معدل  كذلك  للسيارة  ويوفر  القيادة،  خ��ال 

للوقود يصل إلى 7.6 لتر لكل 100 كم.

باعت ما يزيد عن نصف مليون سيارة حول العالم

بيجو 3008 اجلديدة ... تتخطى الهدف
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ً أكثر من 25 عاما
من االبتكارات الرائدة…

املانع فورد تعلن عن إطالق سيارة فورد إكسبلورر 2017 اجلديدة في قطر

كشفت املانع ’فورد‘ النقاب عن سيارة ’فورد إكسبلورر 
االب��ت��ك��ارات،  ب��أح��دث  وامل��ج��ه��زة  كلياً  2017‘ اجل��دي��دة 
للقطاع  الطراز  الشركة على ريادة هذا  اعتمدت  حيث 
على مدى أكثر من 25 عاماً بعد إطاقه ألول مرة في 
عام 1990 كطراز عام 1991. ومت إطاق هذه السيارة 
املجددة واملعاد تصميمها واملتطورة من الناحية التقنية 
اآلن في دولة قطر، ومع توفرها في السوق القطري 
م��ن خ���ال ش��رك��ة امل��ان��ع ل��ل��س��ي��ارات، امل����وزع احل��ص��ري 
لسيارات ’فورد‘ في قطر، تأتي السيارة بتصميم مبتكر 
و هذا دليل على االستمرار في  تقدمي أفكار متجددة 
و عصرية من قبل صانعيها. وبهذه املناسبة، قال إيان 
بارتريدج، املدير العام لشركة املانع للسيارات: » تعتبر 
ف��ي دول��ة  الشهيرة خ��ي��اراً مفضاً  ’إك��س��ب��ل��ورر‘  س��ي��ارة 
السيارات  لقطاع  ال��رائ��دة  كونها  بأكمله  والعالم  قطر 

من  أكثر  مدى  على  االستخدامات  متعددة  الرياضية 
ربع قرن من الزمن. وال يكتفي الطراز اجلديد بالبناء 
ع��ل��ى جن��اح��ات م��ا س��ب��ق��ه، ب��ل ي��ت��ف��وق أي��ض��اً م��ن حيث 
تقدميها  ومع  واملظهر«.  والراحة  الذكية  التكنولوجيا 
إكسبلورر  ب��س��ي��ارات  ق��ي��اس��اً  التكنولوجيا  م��ن  للمزيد 
السابقة، تعزز سيارة ’فورد إكسبلورر 2017‘ مستويات 
في  املتوفرة  التقنيات  قائمة  وتشتمل  القيادة.  جتربة 
طراز عام 2017 على: نظام املزامنة SYNC 3: يوفر 
االتصال  تكنولوجيا  إليه  توصلت  م��ا  أح��دث  للمالكني 
اخلاصة بالسائق الكاميرات األمامية واخللفية املزودة 
ال��زاوي��ة  ع��دس��ات واس��ع��ة  ب��امل��اس��ح��ات: متتلك كاهما 
وتأتي مجهزة مباسحات – لتكون مبثابة ميزة حصرية 
في فئتها تظهر للمرة األولى في القطاع  مساعد الركن 
ومساعد  العمودي  ال��رك��ن  مساعد  م��ع  ��ن  احمل��سّ النشط 

السيارة  السيارة ونظام ركن  اخل��روج من مكان ركن 
النظام  ه��ذا  يستخدم  األوت��وم��ات��ي��ك��ي:  نصف  امل��ت��وازي 
أج��ه��زة االس��ت��ش��ع��ار ب��امل��وج��ات ف���وق ال��ص��وت��ي��ة ون��ظ��ام 
في  السائقني  ملساعدة  آل��ي��اً  امل��ع��زز  الكهربائي  التوجيه 
مساعد  وينطوي  وامل��ت��وازي.  العمودي  الركن  مناورات 
النشط احملّسن على نظام مساعد اخل��روج من  الركن 
اخل��روج من  السائق على  ملساعدة  السيارة  مكان ركن 
أمكنة الركن املتوازي. ويتحكم النظام بعجلة القيادة، 
ف��ي ح��ني يتحكم ال��س��ائ��ق ب��دواس��ت��ي ال��وق��ود وال��ف��رام��ل 
الشحن  امل����زودة مب��ي��زة   USB ون��اق��ل احل��رك��ة. منافذ 
من  واخللفية  األم��ام��ي��ة  اجل��ه��ة  ف��ي  تتموضع  ال��ذك��ي: 
ال��س��ي��ارة م��ن��اف��ذ USB امل����زودة مب��ي��زة ال��ش��ح��ن ال��ذك��ي 
أس���رع مبرتني  الذكية  األج��ه��زة  على شحن  وال��ق��ادرة 
من املنافذ التقليدية. الباب اآللي للصندوق اخللفي: ال 

يحتاج العميل/ العميلة سوى لرفع قدمه حتت منتصف 
الهوائية:  الستائر  الباب.  إغ��اق  أو  لفتح  اخللفي  املصد 
ضغط  م��ن  منطقة  القياسية  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��س��ت��ائ��ر  ت��ول��د 
العجات  سطح  على  تؤثر  أن  شأنها  من  العالي  الهواء 
على  ال��ه��واء  تدفق  بحجز  النتيجة  وتتمثل  واإلط���ارات. 
مقربة من جسم السيارة وتقليص مستوى االحتكاك. 
مثبت  م��ن  ك��ل  على  األخ���رى  امل��ي��زات  قائمة  وتشتمل 
دعم  م��ع  بالتصادم  اإلن���ذار  ووح���دة  التفاعلي  السرعة 
الفرملة، ونظام احلفاظ على املسار، ونظام املعلومات 
اخلاص بالزوايا غير املرئية )BLIS®(، ووحدة اإلنذار 
بالضوء  األوت��وم��ات��ي��ك��ي  والتحكم  امل���روري���ة،  ب��احل��رك��ة 
املرتفع، إضافة إلى أحزمة األمان اخللفية القابلة للنفخ 
والتي أصبحت مبثابة عامة مميزة لسيارة ’إكسبلورر‘ 

وطرازاتها السابقة.

إيان بارتريدج : 
الطراز اجلديد 

يتفوق بتقنيات 
التكنولوجيا 

الذكية والراحة 
واملظهر

تمامًا مثل مدينتك، انطلقت فورد إدج الجديدة كليًا في درب التطور ولم تتوقف عند محطة واحدة، فقد 
اكتست بحّلة جديدة بالكامل، شملت التصميم العصري واألناقة الفائقة والتقنيات المبتكرة. لذلك جّرب قيادة 

إدج الجديدة اليوم، واستمتع بهذه التجربة الفريدة.

فورد إدج الجديدةابــحـــث

محرك إيكوبوست سعة ٢٫٠ ليتر
بقوة صافية ٢٥٣ PS وعزم ٣٧٨ نيوتن متر

محرك V6 Ti-VCT سعة ٣٫٥ ليتر
بقوة صافية ٢٨٣ PS وعزم ٣٤٠ نيوتن متر

محرك إيكوبوست V6 سعة ٢٫٧ لتر
بقوة صافية ٣٤٠ PS وعزم ٥٤٢ نيوتن متر

مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من االصطدام األمامي مع دعم الفرملة | نظام توجيه متكيف | باب خلفي 
يعمل ال يدويًا | كاميرا أمامية بزاوية ١٨٠ درجة مع بخاخات رش | نظام البقاء في خط السير | نظام المساعدة لركن 

 MyFord Touch® المنّشط صوتيًا مع SYNC® السيارة | نظام المزامنة

ابتــــــداًء مــــــن

فورد إدج الجديدة كليًا

ر.ق.١٠٩٫٠٠٠

سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم٥ ضمان مصنعي 

٥ خدمة مساعدة على الطريق
*لمبيعات التجزئة فقط. تطبق الشروط واألحكام. قد تختلف المواصفات عن الظاهرة في الصورة.

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

www.almanamotors.com.qa

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

لتطّور المدينة مسار... تـعرفـه
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ط���رح���ت ش���رك���ة إي���ف���وت���ك ال���وك���ي���ل احل����ص����ري ل����زي����وت وش���ح���وم 
حفل  حل��ض��ور  ال��ك��رام  عماؤها  ب��دع��وة  قطر  ف��ي   CHAMPION
 CHAMPION NEW ENERGY“ اجل���دي���د  م��ن��ت��ج��ه��ا  ت��ق��دمي 
وامل��ع��دات  الشاحنات  أن���واع  جلميع  املخصص   ”ULTRA  10W40
املواصفات  مطابقة  منها  عاملية  جوائز  ع��دة  على  واحل��ائ��ز  الثقيلة 

املعتمدة ألكبر صانعي الشاحنات في العالم.
و تخلل احلفل الذي أقيم في فندق » بست وسترن باس« بحضور 
الصحافة واالعام توزيع الدروع التقديرية ألفضل العماء في السوق 
العامة  سفير  إل��ى  اي��ض��اً  تقديرية  ج��ائ��زة  ال��ى  ب��اإلض��اف��ة  القطري 

التجارية.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، ص���رح ال��س��ي��د إم��ي��ل ح���وران���ي امل���دي���ر التنفيذي 
ثاني رئيس  آل  الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن جبر  ممثاً سعادة 
مع عماؤنا  نلتقي  أن  يسرنا  قائاَ«  إيفوتك  لشركة  األدارة  مجلس 
وشحوم  زي��وت  م��ن  منتجاتنا  أح��دث  بطرح  املناسبة  بهذه  ال��ك��رام 
CHAMPION،وذلك حلرصنا الدائم على تقدمي األفضل واألجود 
من منتجات CHAMPION العاملية مقرونة باخلدمة األستثنائية 

للمحافظة على رضا عمائنا الدائم« .
كما مت خال احلفل مت تقدمي عرض كامل عن هذا املنتج اجلديد 
من خال الوفد الزائر من الشركة األم في بلجيكا  لتعريف املوردين 

والعماء مبميزات املنتج اجلديد.
خال احلفل مت تقدمي عرض كامل عن هذا املنتج اجلديد من خال 

الوفد الزائر من الشركة األم في بلجيكا .
وحتدث السيد/ إميل حوراني عن اخلطة التسويقية لشركة إيفو تك 
لعام 2017 فأردف قائاً: بعد أن حققنا منواً ملحوظاً في املبيعات 
أستطعنا   2015 ع��ام  مع  مقارنة   2016 ع��ام  في   %40 تعادل  بنسبة 
أن  ونطمح  القطري  السوق  من   %5 بحدود  على حصة  نحصل  أن 
نصل إلى حصة أكبر هذا العام تصل إلى 8% وذلك من خال تنوع 
وكذلك  الثقيلة  وامل��ع��دات  الشاحنات  أن���واع  جميع  لتشمل  منتجاتنا 
ال��س��ي��ارات. وط��ب��ع��اً ه��ذا ي��ع��ود أي��ض��اً إل��ى ج���ودة منتجاتنا واخل��دم��ة 
القادمة  التسويقية  التي نقدمها لعماؤنا، وبالنسبة للخطة  املمتازة 
سوف نتوجه الى دخول سوق التجزئة من خال طرح منتجاتنا في 
جميع  في  املنتشرة  السريعة  اخلدمة  ومراكز  الزيوت  بيع  محات 

أنحاء الدوحة.

CHAMPION الوكيــل احلصــري لزيــوت وشحــوم

شركة إيفوتك - قطر تطرح منتجها اجلديد
(CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA)
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 عقدت شركة الفردان للسيارات شراكة مع االحتاد القطري للتنس 
 2017 لعام   ATP World Tour عاملية  تنس  بطولة  أول  لرعاية 
املفتوحة. ستكون  إكسون موبيل  بطولة قطر  ال���25 من  النسخة   –
البطولة   2017 يناير   7 إل��ى   2 من  أي��ام  ستة  على  املمتدة  البطولة 
ال��ع��اش��رة ال��ت��ي ت��رع��اه��ا ش��رك��ة ال���ف���ردان ل��ل��س��ي��ارات ح��ي��ث ستوّفر 
أسطوالً من سيارات BMW املترفة من ضمنها أكثر من 40 سيارة 
السابعة، وBMW X4، و الفئة   BMW يقودها سائق و20 سيارة
حاجات  لتلبية  وذل��ك  القيادة،  BMW X6الذاتية  و   ،BMW X5

تنّقل الاعبني واملسؤولني املشاركني جميعهم. 
للتنس واإلسكواش مشاركة بعض  الدولي  وسيشهد مجّمع خليفة 
من أبرز األسماء في رياضة التنس للرجال مبن فيهم بطل العالم 
نوفاك جوكوفيتش، وجو  الثاني  العالم  م��وراي، وبطل  أندي  األول 
البطولة عام 2012، وطوماس  ويلفريد تسونغا، احلائز على لقب 
امللعب  على  ملفتاً  حماساً  يتوقعوا  أن  للمشجعني  وميكن  برديخ. 

.BMW حيث ينتظرهم خارجه عرض مبهر ألحدث طرازات
للسيارات  الفردان  لشركة  العام  املدير  قال  الشراكة،  على  وتعليقاً 
شركة  جمعت  التي  الطويلة  الشراكة  “ت��ؤّك��د  ع��ام:  إي��ه��اب  السيد 
الفردان للسيارات واالحتاد القطري للتنس على التعاون املتني بيننا. 
الستعراض  منّصة  تشّكل  املفتوحة  موبيل  إك��س��ون  قطر  فبطولة 
وقد  الفعالية،  وتنفيذ  الرياضّي  األداء  حيث  من  املميزة  القدرات 
ال يتجزأ  التمّيز والتطور ج��زءاً  أصبحت من خال تركيزها على 
من بطولة التنس العاملية ATP World Tour. وكوننا من الشركاء 
خال  لنمّوها  ونتطلع  بنجاحها  نفتخر  الفعالية،  لهذه  القدامى 

السنوات القليلة املقبلة فيما تبقى حاضرة على ماعب التنس.”
الستقبال  جداً  متشوقون  “نحن  البطولة  مدير  العلمي  كرمي  قال 
دولة  لقد أضحت  أخ��رى.  م��رة  ال��دوح��ة  العالم في مدينة  العبي 
قطر مركزا رياضياً عاملياً لذلك ال يراودني شك في أن نسخة العام 
2017 من بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحة للتنس ستتفوق على 

جميع النسخ السابقة من جميع النواحي« 
للشراكة  للتنس جتسيداً  املفتوحة  إكسون موبيل  بطولة قطر  تعد   
االستراتيجية املتينة بني اإلحتاد القطري للتنس و مجموعة كبيرة 
للسيارات  الفردان  بينها  من  و  الدوحة  في  الرائدة  الشركات  من 
وإل��ى منح  آف��اق جديدة  إلى  بالرياضة  الوصول  إلى  التي تهدف  و 
التنس  بأرقى مستويات  لاستمتاع  القطري فرصة  املجتمع  أف��راد 

في العالم.” 
يستطيع محّبو التنس مشاهدة العبيهم املفّضلني يصلون بسيارات 
املتنوعة  املجموعة  على  يتفرجوا  وأن  سائق،  مع  أو  القيادة  ذاتية 
، و  BMW X5و ،BMW X4 التي تشمل  BMW م��ن  ط���رازات

ب��إدارة  املفتوحة  إكسون موبيل  بطولة قطر  BMW X6. أصبحت 
اللجنة األوملبية القطرية واحدة من أكثر البطوالت شهرة وحماسة 
ضمن بطولة التنس العاملية ATP World Tour. ويُتوّقع أن تشهد 
هذه الفعالّية احلافلة بالنجوم بنسختها ال�25، مشاركة 32 العباً في 

بطولة الفردّي و16 فريقاً في منافسات الزوجّي.

بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحة 2017

الفردان للسيارات واالحتاد القطري للتنس
يحتفالن بعقد من الشراكة

إيهاب عالم: البطولة تشّكل منّصة الستعراض القدرات املميزة من حيث األداء
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عشاق عالم السيارات بني املؤيد واملعارض ... اخلبراء يختارون:

طرازات عام 2016 .. االكثر ابداعا
ميتلك عالم السيارات كل ما هو جديد ومميز من مفاجأت ابداعية  كل عام ومبا يحقق 

أقصى درجات من الرفاهية لعشاق السيارات حول العالم ، ولهذا وجب علينا ونحن 

على أعتاب عام جديد وهو عام 2017 ،  أن نشير غلى أهم إجنازات عالم السيارات، 

من خال خبراء عالم السيارات التى رات فيما اختارته من طرازات انها توافرت بها 

عالم  أغلب طموحات عشاق  تلبي  التى  االح��ام  ه في سيارة  الواجب  الشروط  كافة 

السيارات ، وأعتق اننا قبل ان نطرح السيرات التى مت اعتمادها من قبل اخلبراء أن 

نشير ان هذه النتائج قد يكون ألغلبنا رأي اخر في اختيار أفضل من الطرازات التى 

اختيرت ، وسنقدم إليك عزيزي القارئ من خال هذا التقرير أفضل6 سيارات تتنوع 

فئاتهم ما يني السيدان والكوبية وغيرها والذي مت انتاجهم خال عام 2016.   

أستون مارتن DB11  بوجاتي شيرون

LC 500 لكزس

شيفروليه كمارو ZL1المبورجيني سنتناريو 

ذل���ك ال��س��ي��ارة اخل��ارق��ة ال��ت��ي أط��ل��ت علينا ه���ذا ال��ع��ام بقوة 
ل��ي��س ل��ه��ا مثيل ، ح��ي��ث وص��ل��ت ق���وة ه���ذه ال��س��ي��ارة  ح��وال��ي 
رباعي  توربيني  محرك  من  مستمدة  وه��ي  حصان   1500
االسطوانات وذو سعة اللترية  8 لتر 16 سلندر W,  واجلدير 

تنتج  لم  السيارة  لهذه  املصنعة  الفرنسية  الشركة  أن  بالذكر 
منها سوى 50 سيارة فقط ،  وحتى اآلن لم تنتج منها سوى 
وال��ت��ي مت عرضها مب��ع��رض س��ي��ارات جنيف  واح���دة فقط 

الدولي للسيارات  .

وت��ع��د ه���ذه ال��س��ي��ارة م��ن أف��ض��ل م��ا ان��ت��ج��ت ص��ان��ع��ة ال��س��ي��ارات 
حوالي  ي��ع��ادل  م��ا  ال��س��ي��ارة  ه��ذه  ق��وة  يبلغ  حيث   ، البريطانية 
600 حصان  و516 رطل-قدم من عزم الدوران املستمدة من 
لتر   5.2 ح��وال��ي  تبلغ  لترية  سعة  ذو  م���زدوج  توربيني  محرك 

12 سلندر V, مما مينح هذه السيارة القدرة على التسارع من 
السكون إلى قطع مسافة  60 ميل خال مدة زمنية ال تتعدى 
وتبلغ   لها  القصوى  السرعة  إل��ى  تصل  حتى  وتتسارع  ثانية   3.9

200 ميل في الساعة.

ذاك العماقة التي تستمد طاقتها من محركها والذي يبلغ سعته 
اللترية حوالي 5 لتر ومكون من ثمانية اسطوانات  V8  بقوة 471 
حصان و398 رطل-قدم من عزم الدوران, كما أّن هنالك نسخة 
البترولي  حوالي  ويبلغ سعة مبحركها  السيارة  هايبرد من هذه 

3.5 لتر وم��ك��ون م��ن ستة اس��ط��وان��ات  V6 وم��وت��وري��ن كهربيني 
لينتجوا في املجمل قوة تبلغ حوالي  354 حصان, كل هذا جنبًا إلى 
جنب مع تصميمها ذو اجلمال االستثنائي الذي استطاع ان يخطف 

قلوب الكثيرين من عشاق السيارات حول العالم .

وهي إحدى أهم السيارات اخلارقة التي مت إنتاجها خال عام 2016 
السيارات  قبل صانعة  املنتجة من  اإلط��اق  على  ق��وة  األكثر  وتعد   ،
اإليطالية المبورجيني ، ويبلغ قوة هذه السيارة  770 حصان مستمدة 
اس��ط��وان��ه  V12, ويبلغ سعرها  اثنتا عشر  م��ن  م��ك��ون  م��ح��رك  م��ن 

حوالي  1.9 مليون دوالر أمريكي اي ما يعادل  )7 مليون و125 ألف 
ريال سعودي( ، أما عن عدد نسخ هذه السيارة ، فقد أكدت الشركة 
ح��وال��ي 40  م��ح��دود وسيبلغ  ع��دد  س��وى  تنتج عنها  ل��م  انها  املصنعة 

نسخة مقسمني ما بني  20 نسخة كوبيه و20 نسخة رودستر.

مت  والتي   ، الرياضية  اللمسات  ذات  األمريكية  السيارة  ذاك 
ت��زوي��ده��ا مب��ح��رك ذو ش��اح��ن ت��ورب��ي��ن��ي خ���ارق م��ك��ون من 
ثمانية اسطوانات V8  وبقوة ال� 650 حصان و650 رطل-قدم 
ال���دوران ومتاح بها صندوق ت��روس ي��دوي مكون  من ع��زم 

م��ن 6 س��رع��ات ل��دواع��ي اإلث����ارة, واجل��دي��ر بالذكر أن هذه 
القياسية في قطع  السيارة قد استطاعت أن حتطم األرق��ام 
موستاجن  الفورد  هازمة   7:29.60 خال  نوربورغرينغ  حلبة 

.GT350R شيلبي

M2 بي إم دبليو
وحصل على املركز الرابع من بني السيارات األكثر قوة بني 
ام 2   ام دبليو  السيارة بي  ع��ام 2016 وه��ي  قائمة س��ي��ارات 
والتي خرجت إلينا أخيًرا  حتمل مواصفات جتعلها تستحق 

لقب “آلة القيادة املُطلقة” فاملتعة في قيادتها ليس لها مثيل 
لترية  سعة  ذو  التوربيني  مبحركها  تزويدها  مع  وخاصة 

تبلغ  ال� 3 لتر 6 سلندر وقوة ال� 365 حصان .
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ت���ع���د ش����رك����ة ال���ع���ط���ط���ي���ة ل���ل���س���ي���ارات 
للعامة  احل��ص��ري  ال��وك��ي��ل  وال��ت��ج��ارة 
ك��ي��ا ف���ي ال���س���وق ال��ق��ط��ري واح�����دة من 
الكيانات االقتصادية التى حترص على 
وف��اًء  االجتماعية،  املسؤولية  املشاركة 
لديناميكية عامتها التجارية ، وأحدث 
هذه املشاركات رعايتها ملبادرة هواسني 
ال��ب��ل��دي��ة  وزارة  م����ع  ال���ذك���ي���ة  ل��ل��ع��ومل��ة 
وال��ب��ي��ئ��ة، وي���ق���دم ال��ب��رن��ام��ج ع���روض���اً 
س��ي��ن��م��ائ��ي��ة خ���ل���وي���ة م����س����اء اخل��م��ي��س 
واجل��م��ع��ة ف���ي ح��دي��ق��ة دح����ل احل��م��ام 
اخل���اب���ة في  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ن��اظ��ر  ذات 
وستكون   2017 م���ارس  حتى  امل��رخ��ي��ة 
عرضها   سيتم  التي  السينمائية  األف��ام 
ذات ط��اب��ع أس���ري وت��ش��م��ل أف���ام من 
ك��اس��ي��ك��ي��ات س��ي��ن��م��ا األط���ف���ال وم��ن��ه��ا 
أف���ام ال��ع��ث��ور ع��ل��ى نيمو وامل��ل��ك األس��د 
وبجانب  الكثير  وغيرها  الدين  وع��اء 
العروض السينمائية فستنظم كيا-قطر 
أنشطتها اخلاصة ذات الطابع الرياضي 
والترفيهي لكل من األطفال واملراهقني 

في احلديقة قبل العرض السينمائي،
و قد صرح السيد حسام أبو شادي رئيس 
“هذه  -قطر  كيا  لشركة  السيارات  قطاع 
كيا-قطر  لشركة  بالنسبة  رائ��ع��ة  ف��رص��ة 
ل���رد اجل��م��ي��ل إل���ى امل��ج��ت��م��ع ال��ق��ط��ري من 
خ��ال دع��م م��ب��ادرة ه��واس��ني ففضاً عن 
املتميزة  للشخصية  عاكساً  البرنامج  ك��ون 
باحلياة  واملليئة  املثيرة  التجارية  لعامتنا 
املجتمع  على  تطوير  أيضاً  البرنامج  يؤكد 
القيم األزلية اخلالدة كاجتماع  من خال 
ش���م���ل ال���ع���ائ���ل���ة وع���ش���ق ال��ب��ي��ئ��ة وال���ط���اب���ع 

اخللوي«  

أنشطة شركة كيا- قطر

خ��ل��ق��ت  ش���رك���ة كيا- ق��ط��ر م���ن خ��ال 

أنشطتها العديدة في جميع أنحاء العالم 

التجارية وبني  رابطة قوية بني عامتها 

واملسابقات  املنظمات  كبرى  من  العديد 

ال��ري��اض��ي��ة ك��ك��أس ال��ع��ال��م ال���ذي ينظمة 

االحت�����اد ال���دول���ي ل��ك��رة ال���ق���دم وب��ط��ول��ة 

كرة  ودوري  للتنس  املفتوحة  أستراليا 

كيا  شركة  تسعى  ولهذا  األمريكي  السلة 

الرياضية  اإلث����ارة  إن��ت��اج  –ق��ط��ر إلع����ادة 

والترفيهية  في قطر من خ��ال بعض 

أن��ش��ط��ت��ه��ا ف���ي إط�����ار ب���رن���ام���ج ه��واس��ني 

وامل��راه��ق��ني  وال��ب��ن��ات  ال��ص��ب��ي��ة  لتشجيع 
م���ن اجل��ن��س��ني الخ��ت��ب��ار م��ه��ارات��ه��م في 
تسجيل  القدم من خال مسابقات  كرة 
تولد  وال��ت��ي  بالكرة  األه���داف وامل��راوغ��ة 

الكثير من احلماس و املرح.
وهناك نشاط متميز آخر يتمثل في لعبة 
تسمى  والتي  الفريدة  القطرية  األطفال 
الدحروجي أو سباق احللقات املعدنية و 
تعمل  تقليدية  قطرية  لعبة  الدحروجي 
على تذكير أطفال اليوم مبتع اللعب في 
اخلاء مع األقران في إطار أكثر بساطة 

مما قد تعودوا عليه اآلن 
للبنات  تُ��ن��ظ��م  أن��ش��ط��ة أخ����رى  وه���ن���اك 
أي����ض����اً وم���ن���ه���ا م��س��اب��ق��ة أف���ض���ل ت��ل��وي��ن 
ل���ن���م���اذج  س���ي���ارات ك��ي��ا وف��ي��ه��ا حتتفظ 
ال��ف��ائ��زة ب��ن��م��وذج ال��س��ي��ارة ك��ت��ذك��ار وف��ي 
االنطاق  لألطفال  ميكن  املسابقة  ه��ذه 
ب��خ��ي��ال��ه��م وإب���داع���ه���م ل��وض��ع ت��ص��وره��م 
امل��ت��ف��رد ل��ل��س��ي��ارة وت��ت��م��ث��ل اجل���ائ���زة في 
اإلب��داع��ي��ة  بأعمالهم  األط��ف��ال  اح��ت��ف��اظ  
واحلصول على هدايا رمزية تقديراً من 

شركة كيا- قطر. 
وللمشاركة في كل تلك األنشطة تدعو 
ال��ع��ائ��ات  موتورز-قطر  ك��ي��ا  ش��رك��ة 
القطرية واملقيمني في قطر وأسرهم 
برنامج  على وجه اخلصوص الرتياد 
ه���واس���ني ي���وم���ي اخل��م��ي��س واجل��م��ع��ة 
م����ن ال���ع���ص���ر إل�����ى امل����س����اء وذل������ك ف��ي 
ح��دي��ق��ة دح����ل احل���م���ام ف���ي امل��رخ��ي��ة 
مع  األوق��ات  أفضل  بقضاء  ليستمتعوا 
أحبائهم في بيئة خلوية تتميز باملتعة 
واالسترخاء وسيستمر البرنامج حتى 

مارس 2017

حرصــا منهــا عى املسؤوليــة االجتماعيــة ...

كيا - قطر ترعى برنامج هواسني
في حديقــة دحــل احلمــام

أبو شادي: يسعدنا رعاية مبادرة )هواسني( كونها عاكسا للشخصية املتميزة لعالمتنا التجارية
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Machine Fly
النارية  الدراجات  لقائدي  مذهل  مفهوم 
ال���ذي���ن ي��ت��وق��ع��ون ال��ت��غ��ي��رات ال��ه��ائ��ل في 
لهذا وجدوا   ، النارية  الدراجات  تكنلوجيا 
وال��ت��ي   Machine Fly ف����ي   ذض��ال��ت��ه��م 
كما   ,  Gonzalo Guerrero ص��م��م��ه��ا 
ان  نارية ميكن  دراج��ة  انها  اسمها  يوحي 
فوق  وتطفو  ع��ج��ات,  لها  ول��ي��س  تطير! 

االرض.   
Agorapode

ال��س��وب��ر م���ن تصميم   ال���دراج���ة   م��ف��ه��وم 
م��س��اب��ق��ة  ف����ي  وال���ف���ائ���ز   Jon McCoy
Agorapode كدراجة رائعة حتقق رغبات 
عشاق عالم الدراجات الذين يبحثون عن 
مختلفة  ط��رازات  خاالقتناء  من  التميز 

على الطرقات .
MoonRider
شيء  ان  نعتقد  املستقبل,  في  نفكر  عندما 
م���ن ه����ذا ال��ق��ب��ي��ل ك���ال���دراج���ة ال���ط���ائ���رة او 
لنا  متاحة  تكون  ق��د  تطير  التي  ال��س��ي��ارات 
الفضاء  ال��ى  والسفر  القريب,  املستقبل  في 
هو مجرد قطعة من الكعكة التى يتمنها أو 
يحلم بها قائدي الدراجات النارية وخاصة 
حدت  م��ا  واذا   ، عشر  الثمنة  ف��وق  الشباب 
ذلك من اي وقت مضى يجب ان تتذكر انك 
 MoonRider سبق ان سمعت عن دراج��ة
الطائرة التي هي االن مفهوم ولكن سوف 

تصبح بعد ذلك حقيقة واقعة.
Poshwatta
أو   Poshwatta Nils تصميم  م��ف��ه��وم 
نارية  دراج���ة  على  تطلق     Poshwatta
ال���ت���ى ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة ب��واس��ط��ة م��ح��رك 
للتعديل,  قابلة  اج���زاء  ويضم   ,Wankel

فضا عن االستخدام الثابت.
ICare

هذه دراجة مستقبلية رائعة, هو مدعوم 
م�����ن م���ف���ه���وم م�����ن ق���ب���ل Honda,ف�����������ي 
ت��ص��م��ي��م��ه��ا ت���ب���دو ش���ري���رة مت���ام���ا, ول��ه��ا 
مل��وازن��ة  املغناطيسي  امل��ج��ال  م��ام��ح  اي��ض��ا 

التكنلوجيا.
Honda Club Motorcycle

ه���ذه ه��ي ال���دراج���ة ال��ن��اري��ة ن���ادي ه��ون��دا 
بل   Jilbert Sam صممه  م��ف��ه��وم  وه���و 
التقليدية  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ة  م��ف��ه��وم  ه��و 

ال���ت���ي ت��س��ت��م��د ال���ط���اق���ة م���ن خ���اي���ا وق���ود 
تصميم  على  حتتوي  وكما  الهيدروجني, 
اذا  انها  يوحي  تصميمها  لكن  مستقبلي. 
اطلقت في وق��ت قريب س��وف يكون لها 

جناحا كبيرا في االسواق اليابانية.
Yamaha Tesseeract

دراج��ة  امل��ف��ه��وم فهي  ه��ذا  ف��ي  نظرنا  اذا 
نارية جميلة حقا وغنية. وهي مدعومة 
من محرك V-Twin ومحرك كهربائي. 
وهو من نفس العرض مثل نضيرتها ذات 

العجلتني, وهي دراجة رهيبة حقا.
Fallout Motorcycle Concept

 William صممه  ال��ذي  النارية  ال��دراج��ة 
م��ت��اك��د مت��ام��ا من  ل��س��ت  وان����ا   ,  Woods
االط��ار  متصلة  وه��ي  فيها  تناسبها  حيث 
واحدة  ارجوحة  مع  جانبي  ذراع  بواسطة 

وهو ما يعطيها هذا املضهر القاتل.
Jaguar Motorcycle Concept

املستوحاة  الرائعة  ج��اك��وار  دراج���ة  مفهوم 
م���ن ش��ع��ار س���ي���ارات ج����اك����وار. ه����ذا م��ث��ال 
ال��رائ��ع. وهو  التصميم  اع��م��ال  م��ن محض 
 Buell ال��ه��واء  تبريد  م��ن محرك  م��دع��وم 
االط���ار  وي��ت��ك��ون   1200cc V-twin  s›S3
من  املصنوع  وال��زج��اج  الصلب  انابيب  من 
االلياف, و mandibles املغناطيسية القابلة 

لازالة,واملصباح الذي يشبه راس جاكوار.
Red Bull Motorcycle Concept

 Barrend Massow Hemmes مصمم 
ه��و ال��ع��ق��ل امل��دب��ر وراء م��ف��ه��وم ري���د ب��ول 
ل��ه��ذه ال���دراج���ة ال��ن��اري��ة امل��ده��ش��ة. وه��ي 
انشائه  مت  ال���ذي  االح��م��ر  ب��ال��ل��ون  مطلية 
وتصميم  الزجاجية.  االل��ي��اف  باستخدام 
ه���ذه ال���دراج���ة ال��ت��ي ش��ي��دت ب��ش��ك��ل رائ���ع 

مستوحى من شعار ريد بول.
Tron Legacy Light Cycle Concept

ويأتي حتت شعار  مفهوم دورات الضوء, 
وعلى الرغم من عدم وجود  شيء مختلف 
في هذه الدرجة النارية املستقبلية، اال إنه 
لتخرج  ال��ي��وم  يأتي  أن  نتمنى  وبصراحة 
الي النور هذه التكنولوجيا الرائعة و تصبح 
الرئعة  االفكار  هذه  فمثل  واقعة  حقيقة 

نطلق عليها الدراجة املستقبل القريب.
Ferrari Motorcycle Concept
تقدم فيراري مفهوم هذه الدراجة النارية 
الشهيرة على مستوى العالم،خاصة بعد ان 
خطط لها اكثر من اي وقت مضى ورمبا 
الدراجة  ستبدو هذه  كيف  االن  تتسائلون 
التى ستضع فيراري الشهيرة كل خبراتها 
ف���ي ع���ال���م احمل����رك����ات ف���ي ه����ذا امل��ف��ه��وم 
احل���دي���ث وال������ذي ي��ت��م��ت��ع ب��ش��غ��ف ق��ائ��دي 

الدراجات قبل طرحها في االسواق؟

Leo Motorcycle Concept
مستقبلية متاما,  دراج��ة  تعتبر هذه هي 
ويتكون هذا املفهوم لفترة طويلة لركوب 
ال���دراج���ة ال��ن��اري��ة ع��ن ب��ع��د. ف��ه��ي تتميز 
مجهزة  وس��ت��ك��ون  الكبيرة  العمل  ببيئة 
مبحرك كهربائي 10KW ونظام التسارع 
ال��ت��دري��ج��ي ال����ذي س��ي��س��اع��د ع��ل��ى حتقيق 

اقصى قدر من االداء والتحكم الذاتي.
Pendolauto Bike Concept

ص���م���م���ت م�����ن ق���ب���ل امل���ص���م���م ال����روس����ي 
الرائع  املفهوم  , وه��ذا    Franco Sbarro
 Anime م��ن 1988  م��س��ت��وح��ى  ان���ه  ي��ب��دو 
دراج����ة  وه����ي   blockbuster Akira
اض��اف��ي��ت��ني ومت  ري��اض��ي��ة مت��ل��ك عجلتني 
ع���رض���ه���ا ل���ل���م���رة االول��������ى ف����ي م��ع��رض 

السيارات في جنيف في عام 2008.
Puma Motorcycle Concept

قد  وبصراحة  بوما,  ط��راز  مستوحى من 
جدا  طويلة  م��دة  االن��ت��ظ��ار  عليكم  ي��ك��ون 
الن هذا املفهوم ال يزال بعيدا على خوض 

جتربة االنتاج.
 Axial Three Wheels Motorcycle
Concept

ال��ع��ج��ات  امل��ف��اه��ي��م ذاث  ت���دخ���ل ض��م��ن 
ال��ث��اث ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة, ب��ال��رغ��م من 
اثارة لاهتمام، ويهدف  أنها تبدو االكثر 
 , Gulien Rondino هذا املفهوم من قبل
املسمى )Wheels )A3W 3 Axial استنادا 

.KTM LC8 الى
 Embrio One-Wheeled Motorcycle
Concept

صممه Bombardier , والذي يتالف من 
محرك كهربائي والغريب هو انها ميكن 

ان حتمل الركاب جنبا الى جنب .
Hornet Superbike Concept

النارية  للدراجات  مستقبلي  مفهوم  اخر 
ذاث العجلة الواحدة. مت تصميمه من قبل 
م���زدوج   ح��ص��ان  م��ع   Liam Ferguson
خايا  ال��ه��ي��دروج��ني  عجلة  ف��ي   )kw  55(
ال���وق���ود م���ن س���ت م���راح���ل ال��ن��ي��ودمي��ي��وم 
الكهربائية  واحملركات   )Nd-Fe( احلديد 

التي تسمح للدراجة بلوغ سرعات عالية.
ك��ل ما  املفاهيم ه��ي فقط  ل��م تكن ه��ذه 
ل���دى ع��ال��م ال���درج���ات ال��ن��اري��ة ب��ل يوجد 
االخ��ت��راع��ات  ع��ال��م  حبيس  الكثير  مثلها 
املخابرات  عالم  كبير  حد  ال��ي  تشبه  التى 
فاغلب االسماء الكبرى تتكتم على ابحاثها 
يلتقطها  ال  ح��ت��ى  م��خ��اب��رات��ي��ة  ب���ص���ورة 
جاسوساً منافساً ينفذها وللعلم كل فكرة 
تساوي مايني الدوالرات بل وهناك منها 

من يتخطى املليار

قطع شوطا كبيرا في قدراته االبداعيه ...

الدراجات النارية رؤية املستقبل على الطرقات
قطع عالم الدراجات النارية شوطاً كبيراً في قدراته االبداعيه بعقول تركت اللجام خليول االبداع  وخيالهم الفد 
الذي ياتينا ببعض االشياء املثيرة لاهتمام حقا ومدهشة، اخرجوا لنا قائمة رائعة من املفاهيم املستقبلية للدراجات 
النارية، مبامح ذات تصاميم مثيرة اكثر من اي وقت مضى ، يعد عالم الدراجات النارية عالم خاص جدا، عالم 
مجنون وعالم سريع. له عشاقه الذي يذهب بعضهم الى حد الهوس في عشقهم، وكما في عالم السيارات كذلك 
في عالم الدراجات فهناك الدراجات العادية جدا لاستعماالت اليومية وهناك الدراجات الرياضية كما ميكنك ان 
جتد السوبر بايكس والتي يصل سعرها الى مايني الدوالرات، وفي هذا التقرير سنلقى الضوء على بعض من هذه 

االبداعات أو املفاهيم بلغة أهل اخلبرة.
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امل��ب��ت��ك��رة من  البيئية  »أي���ون���ك«  س��ي��ارة  اس��ت��ط��اع��ت 
هيونداي موتور ترسيخ معايير جديدة في فئتها بعد 
وصولها إلى األسواق في جميع أنحاء العالم، إذ نالت 
تصنيفات رفيعة في مجاالت االستهاك االقتصادي 
إلى  وصلت  كما  فئتها،  ري���ادة  ف��ي  وضعتها  للوقود 

أعلى مستويات السامة والتصميم املتميز.
من  األول��ى  هيونداي  منصة  أيونك  السيارة  وتُعتبر 
السيارات املخصصة للعمل بقوى حركة قائمة على 
أطلقتها  والتي  ال��وق��ود،  بدائل  من  املستمدة  الطاقة 
السيارة  وه��ي  املاضي،  الصيف  خ��ال  عاملياً  الشركة 
األولى في العالم التي تتيح للعماء مرونة االختيار 
كهربائية  حركة  بقوى  عاملة  ط��رز  ثاثة  ب��ني  م��ن 
وط��راز  الهجني،  »هايبريد«  ط��راز  كفاءتها؛  أثبتت 
»بلَغ-إن« الهجني القابل للشحن بالقابس الكهربائي، 

وطراز »أيونيك إلكتريك« الكهربائي بالكامل.
السيارة في  التي أجريت على  االختبارات  وأظهرت 
املتحدة أن أسلوب هيونداي املرن هذا في  الواليات 
املنصة  على  احلركة  لقوى  متعددة  خيارات  تقدمي 
ذات��ه��ا ق��د أسفر ع��ن حتقيق نتائج ه��ي األف��ض��ل في 
البيئة  حلماية  األمريكية  الوكالة  منحت  إذ  فئتها، 
أب��رز  ف��اق  تصنيفاً  وال��ه��ج��ني  الكهربائي  ال��ط��رازي��ن 

املنافسني في كفاءة استهاك الوقود.
أن  البيئة  وك��ال��ة حماية  اخ��ت��ب��ارات  نتائج  وأظ��ه��رت 
املكافئة  الطاقة  م��ن  »إلكتريك«  ال��ط��راز  استهاك 
لغالون واحد من الوقود يجعلها تقطع مسافة قدرها 
136 مياً في املتوسط، وهي مسافة أعلى من تلك 
دبليو”  إم  “ب��ي  التي تقطعها كل من سيارة i3 من 
الوقود،  لغالون  املكافئة  للطاقة  مياً   124 والبالغة 
وس��ي��ارت��ي “ش��ي��ف��رول��ي��ه ف��ول��ت إي ڤ���ي” م��ن “ج��ي 
ڤ��ي” )119 مياً(،  إي  م��ي��اً(، و”س��ب��ارك  إم” )119 
م��ي��اً(،   116( “ف��ول��ك��س��ف��اغ��ن”  م��ن  غ��ول��ف”  و”إي 
و”م��ودي��ل إس 60 دي” م��ن “ت��س��ا” )104 أم��ي��ال(. 
املكافئة  بالطاقة  املقطوعة  بامليل  امل��س��اف��ة  وتُعتبر 
لقياس  األم��ري��ك��ي  املعيار   )MPGe( ال��وق��ود  لغالون 
وال��ذي  الكهربائي،  للشحن  القابلة  املركبات  كفاءة 
شحن  بتكلفة  املركبة  تقطعها  ال��ت��ي  املسافة  يقيس 
وتعادل  ال��وق��ود.  من  غالون  تكلفة  تكافئ  كهربائي 
ليتر   1.7 للوقود  “إلكتريك”  الطراز  استهاك  نتائج 
لكل 100 كيلومتر. وقّدرت وكالة حماية البيئة قيمة 
استهاك أيونك السنوي من الوقود بخمسمئة دوالر، 

وهو األدنى بني املركبات املنافسة.
ك��ذل��ك صّنفت ال��وك��ال��ة ال��ط��راز “ه��اي��ب��ري��د ب��ل��و” من 
استهاك  أدن��ى  لتحقيق  أُِع���ّد خصيصاً  ال��ذي  أي��ون��ك، 
ك��ف��اءة في  األك��ث��ر  الهجينة  ال��س��ي��ارة  ل��ل��وق��ود،  ممكن 
السوق. وحّققت سيارة هيونداي هذه معّدل استهاك 
مختلط من الوقود داخل املدينة وعلى الطرق السريعة 
بلغ 58 مياً لكل غالون من الوقود، أو ما يعادل 4.1 
ليترات لكل 100 كيلومتر، مقارنة بالسيارة املنافسة 
ال��ت��ي يبلغ م��ع��ّدل استهاكها  ت��وي��وت��ا،  “ب��ري��وس” م��ن 

املختلط من الوقود 56 مياً لكل غالون.
أعلى الدرجات في اختبارات السامة األوروبية

الوقود  استهاك  أيونك في كفاءة  ري��ادة  وتقترن 
مجموعة  أح���رزت  إذ  العالية،  ال��س��ام��ة  مبعايير 
ط����رز أي���ون���ك ت��ص��ن��ي��ف خ��م��س��ة جن����وم ل��ل��س��ام��ة، 
ضمن  عليه  احل��ص��ول  ميكن  تصنيف  أعلى  وه��و 
البرنامج األوروبي املستقل لتقييم سامة املركبات 

اجلديدة.
االختبار  فئات  في  ال��درج��ات  أعلى  أيونك  وحققت 
األربع؛ الركاب البالغون، والركاب األطفال، واملشاة، 

وال���س���ام���ة امل���س���اع���دة، ل��ت��ث��ب��ت ك��ون��ه��ا إح�����دى أك��ث��ر 
السيارة  فئتها. وتشتمل  أماناً وسامة في  السيارات 
ف��ي ج��م��ي��ع ط��رزه��ا ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة م��ن م��زاي��ا 
الذاتي في  الكبح  نظام  تضّم  التي  النشطة،  السامة 
حاالت الطوارئ بخاصية الكشف عن املشاة، ونظام 
التحذير من مغادرة املسرب، ونظام املساعدة على 

االلتزام باملسرب، ونظام تثبيت السرعة الذكي.
أعلى  تضمن  لهندسة  أيونك  السيارة  هيكل  وخضع 
البُنيوي  الهيكل  يتألف  إذ  السلبية،  السامة  درج��ات 
شديد  ال��ف��والذ  من  باملئة   53 نسبته  مما  )الشاصيه( 

التحّكم  ف��ي  العالية  املتانة  م��ن  ويستفيد  ال��ص��اب��ة، 
عالي التجاوب، كما أنه شديد األمان ويتسم بالقدرة 
ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ام��ت��ص��اص ط��اق��ة ال���ص���دم���ات وأدن����ى 
الركاب في حاالت  التشّوه، لضمان حماية  درج��ات 
وقوع احلوادث. ومن شأن التحسينات التي أجريت 
على بنية الهيكل، والتي يكّملها املصد اخللفي املدّعم 
ال��س��ي��ارة بطرزها  أن جتعل  ال��ق��وة،  عالية  ب��األل��ي��اف 
كافة قوية وعالية التحّمل. وتشتمل مقصورة أيونك 
على سبع وسائد هوائية موزعة في جميع أنحائها، 
شّكلت  السائق  ركبتي  حلماية  هوائية  وس��ادة  بينها 

اإليجابية  النتيجة  في  مهماً  دوراً  لعب  آخ��ر  عاماً 
ال��ت��ي أح��رزت��ه��ا ف��ي اخ��ت��ب��ارات ال��ب��رن��ام��ج األوروب����ي 

لتقييم سامة املركبات اجلديدة.
تكرمي التصميم اجليد أليونك مرة أخرى

الرسالة  في  مهماً  عنصراً  اجل��ّذاب  التصميم  يُشّكل 
ال��ت��ي حتملها ه��ي��ون��داي ع��ب��ر أي��ون��ك وال��رام��ي��ة إل��ى 
توسيع جاذبية النقل املستدام في أوساط املستهلكني. 
غود   « بجائزة   2016 ال��ع��ام  خ��ال  السيارة  وف���ازت 
الثانية  للسنة  املتميز  للتصميم  األمريكية  ديزاين« 
العام  في  عليها  كانت حصلت  أن  بعد  التوالي،  على 

2015 بناء على إصدارات ما قبل اإلنتاج التجاري.
السنوية ه��ذا وض��ع من قبل  وك��ان برنامج اجل��وائ��ز 
والتصميم«  ال��ع��م��ارة  متحف  أث��ي��ن��اي��وم:  »ش��ي��ك��اغ��و 
تكرمياً للتصاميم الصناعية واإلنتاجية والغرافيكية 
واستطاعت  العالم.  أنحاء  جميع  من  ابتكاراً  األكثر 
هيونداي أن تتمّيز من بني آالف الشركات الصناعية 
ال��ب��ارزة  الغرافيكي  التصميم  وش��رك��ات  واإلنتاجية 
القدرة  يُبرز  ما  تقييمها،  يجري  والتي  العالم،  في 
واإلنتاج  التصميم  الستراتيجية  املتفوقة  التنافسية 

التي تنتهجها العامة التجارية.

الطرز الهجينة األفضل في فئتها باختبارات كفاءة استهالك الوقود ...

هيونداي أيونك البيئية
حترز أعلى الدرجات في كفاءة الوقود والسالمة
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مع ازي��اد الطلب على السيارات وازدي��اد شعبيتها ال تنفّك 
سوق القطع املزيفة تشهد توسعاً، وقد يغري توافر القطع 
البديلة األقّل كلفة الكثير من أصحاب السيارات الغافلني. 
لكن احلّد من التكاليف قد يعني في هذه احلالة احلّد من 
اجلودة أيضاً، وقد تكون تداعيات هذا األمر مميتة. فعند 
استخدام قطع غيار مزيفة، قد يبرز تراجٌع ملحوظ في 
البيع. وفي  السيارة عند  األداء وانخفاٌض سريع في قيمة 
معظم احلاالت، يتضح أّن التوفير على املدى القصير عبر 
أكثر  املطاف  نهاية  في  هو  رخيصة  مزيفة  قطع  اختيار 

كلفًة على صاحب السيارة.
السيارة  الشرعية في  القطع غير  وغالباً ما يشّكل تركيب 
توفيراً زائفاً. فمن احملّتم أن تؤدي القطع املزيفة الرخيصة 
إلى ضرٍر، مما يستدعي استبدالها بقطع أصلية على األقل، 
األخرى  لألماكن  تركيب قطع جديدة  أيضاً  يتطلب  وقد 
 BMW التي تضررت. من هذا املنطلق، تصّمم قطع غيار
األصلية بدقة لتتاءم متاماً مع بعضها ولتعمل في انسجام 
تام. لذللك، قد يؤدي اللجوء إلى قطعة مزيفة إلى إحداث 

خلل في هذه الدقة الهندسية وهذا االنسجام.
ال��س��ي��ارة ص��ف��ق��ًة ك��ب��ي��رة وخ���ي���اراً مهماً  ك��م��ا يشكل ش���راء 
ألسلوب احلياة، واألهّم أنه يرتب على الشاري مسؤولية 
كبيرة. من هذا املنطلق، وفي محاولة لزيادة الوعي حول 
كلفة شراء قطع غيار السيارات املزيفة ومخاطرها، تسلط 
التكاليف  على  ال��ض��وء  األوس���ط  ال��ش��رق   BMW مجموعة 
استخدام  يخّلفها  التي  اخلطيرة  والعواقب  امل��دى  طويلة 
وتوزيعها  امل��زي��ف��ة  ال��غ��ي��ار  قطع  فصناعة  امل��زي��ف��ة.  القطع 
عملية جتارية ضخمة تؤثر سلباً في االقتصادات وفرص 

العمل وأرواح الناس.
م��راق��ب��ة  مل��ع��اي��ي��ر  وف��ق��اً  ط�����رازات BMW جميعها  ت��ع��م��ل 
املعتمدين  امل��وزع��ني  األك��ث��ر ص��رام��ة، مم��ا يجعل  اجل���ودة 
مصّنعي  أّن  غير  الغيار.  لقطع  الوحيدة  املوثوقة  املصادر 
القطع املزيفة يصنعونها بدون حسيب أو رقيب. وقد تبدو 
النسخ أصلية لكّن اجلهد ينصّب على الشكل اخلارجي بدالً 
القطع، فهي  الرغم من مظهر هذه  من اجلوهر. وعلى 
بدائية في تصميمها وخطيرة للغاية، فغالباً ما الحظنا أّن 
أو  املضغوط،  العشب  الفرامل مثاً مصنوعة من  بطانات 

نشارة اخلشب أو الورق املقوى، أو أّن سائل ناقل احلركة 
م��ص��ن��وع م���ن زي���ت م��ص��ب��وغ ورخ���ي���ص وأّن امل��رش��ح��ات 

تستخدم اخلرق مكوناً رئيسياً لها.
وال يقتصر األمر على الصدمة التي نتلقاها عندما نعرف 
ما هي املواد املستخدمة، بل يتعّداها إلى مسألة عدم أمانها 
بحوالى  املزيفة  السيارات  غيار  قطاع  قيمة  وتقدر  أيضاً. 
االحت��ادي��ة  ال��ت��ج��ارة  للجنة  وف��ق��اً  س��ن��وي��اً  دوالر  مليار   12
األم��ري��ك��ي��ة، وي��س��ت��أث��ر ال��ش��رق األوس����ط مب��ا ي��ق��در مبليار 
ال��ق��ط��ع امل��زي��ف��ة. واألس�����وأ ه��و أن ح��ص��ة دول  دوالر م��ن 
تناهز  املزيفة  الغيار  قطع  من  اخلليجي  التعاون  مجلس 
ثلث إجمالي السوق. ففي عام 2015 أجرت دائرة التنمية 
والشارقة،  دب��ي،  في  مداهمة   26 اإلماراتية  االقتصادية 
وعجمان، وأم القيوين متت خالها مصادرة قطع مزيفة 
تبلغ قيمتها 31.3 مايني درهم شملت أكثر من 220 ألف 
للمحرك، وم��واد تشحيم، ومرشحات  منتج منها زيوت 
هواء ووقود، وأقراص ولُقم للفرامل. كذلك، في األشهر 
األخيرة، أتلفت دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي 165 
م��داه��م��ات وشملت  أل��ف قطعة مزيفة ص��ادرت��ه��ا خ��ال 

قطع غيار للسيارات وأعمال ملكية فكرية.
ومع أّن مسألة السامة هي املشكلة األساسية للجهات التي 
غرار  على  وتوزيعها  القانونية  غير  القطع  تصنيع  تكافح 
اإلنتربول ومكتب التحقيق في التزييف والتحالف الدولي 

اقتصادية  آث���اٌر  املزيفة  القطع  لسوق  التزييف،  ملكافحة 
العاملية  التجارة  منظمة  تقّدر  اإلط��ار،  ه��ذا  في  خطيرة. 
أنه مت االستغناء عن حوالى 750 ألف وظيفة في صناعة 
السيارات نتيجة قطع الغيار املزيفة. ويؤدي الشرق األوسط 
دوراً محورياً في ذلك، إذ أشار تقرير صدر مؤخراً عن 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى املنطقة كمركز 
عاملي للتجارة غير املشروعة في املنتجات املزيفة. ويجدر 
التنويه إلى أّن هذه التجارة تشهد منواً مبعدل يتراوح من 

9 إلى 11 في املئة سنوياً. 
أيضاً.  حولنا  من  العالم  على  ملفت  أث��ر  املزيفة  وللقطع 
االن��ب��ع��اث��ات،  م��س��ت��وي��ات  ت��رت��ف��ع  ق��د  األداء،  ي��ت��أث��ر  فعندما 
واألش���واط  املبذولة  الكبيرة  اجل��ه��ود  على  بذلك  فتقضي 
سلبية  آث��ار  أي  م��ن  احل��د  ف��ي  اجتيازها  التي مت  الكبيرة 
ال��ب��ي��ئ��ة. ف��ا ي��خ��ض��ع امل��ص��ن��ع��ون وال��ت��ج��ار املستقلون  ع��ل��ى 
أو  بالصحة  تعنى  إدارة  املزيفة ألي  القطع  يبيعون  الذين 
أن  القطع  ه��ذه  إن��ت��اج  ط��رق  وب��إم��ك��ان  البيئة  أو  السامة 
تؤذي البيئة. وغالباً ما تعتبر االستدامة مفهوماً ال يؤخذ 
وتوزيعها.  املزيفة  الغيار  قطع  تصنيع  لدى  االعتبار  بعني 
أما لدى مجموعة  BMWفقد مت تبسيط عملية التصنيع 
وتعديلها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة. إلى ذلك، ميكن 
إعادة استخدام ما يقارب ثلثَي قطع غيار BMW أو إعادة 

تدويرها بعد التوقف عن استخدامها.

وعلى املستوى الفردي، ميكن أن يتكبد أصحاب السيارات 
إلى  األصلية  غير  القطع  استخدام  فيؤدي  عالية.  تكاليَف 
أصلية،  غيار  قطع  إل��ى  واحل��اج��ة  التصليحات  من  املزيد 
ويُبطل الكفالة أيضاً. بالتالي، قد تشمل احملصلة النهائية 
جديدة  قطعة  كلفَة  رخيصة  مزيفة  قطع  ش��راء  لعملية 
أي��ض��اً، وه��ي كلفة ال  املزيفة  القطعة  الناجت عن  وال��ض��رَر 
النفقات  في  ح��اداً  ارتفاعاً  ن��رى  كذلك،  الكفالة.  تغطيها 
اإلطارات  وتآكل  الوقود،  استهاك  فيزداد معدل  اليومية 
املثال ال احلصر. وعلى  على سبيل  اإلجمالية،  والتكاليف 
امل���دى ال��ط��وي��ل، س��ي��ؤدي س��ع��ر ال��ق��ط��ع امل��زي��ف��ة املنخفض 

بالتأكيد إلى تكاليف إضافية عالية جداً.
حرصت مجموعة BMW على مدى عقود على أن تكون 
قطعها موثوقة وتؤمن األداء األفضل. لذلك، ترفق جميع 
قطع BMW األصلية بكفالة الشركة املصنعة ملدة سنتني. 
وتكمن الهندسة الدقيقة في صلب هذه العامة التجارية، 
ل��ذل��ك ت��ؤث��ر أّي ق��ط��ع��ة م��زي��ف��ة ع��ل��ى ق���وة إح����دى أشهر 
العامات التجارية في صناعة السيارات الراقية وكفاءتها.

التكاليف  إن  القول  ميكن  وباختصار،  املنطلق،  ه��ذا  من 
املضافة املستمرة واملرتبطة بالقطع املزيفة توازي انخفاض 
عن  األح��ي��ان. فضاً  بعض  ف��ي  وت��ت��ج��اوزه  السيارة  قيمة 
ذلك، تؤثر القطع املزيفة إلى حد كبير على حالة السيارة 

العامة وبالتالي تتراجع قيمتها بشدة.

الفوائد التي تؤمنها قطع غيار األصلية ...

BMW األصلية صفقة ناجحة وخيارا مهما

انطالقاً من مكانتها الريادية عاملياً ..

مرسيدس-بنز تستعرض أحدث االبتكارات في تكنولوجيا السيارات

مجموعة  املستقبل،  ملركبات  ال��دول��ي  املؤمتر  ناقش 
منها  السيارات،  صناعة  في  الرئيسية  املواضيع  من 
واملرتبط  والنظيف  الذكي  والتنقل  الذاتية،  القيادة 
ال��ع��ال��ي��ة، شّكل  ال��ك��ف��اءة  ب��ال��ش��ب��ك��ة، وامل��رك��ب��ات ذات 
الذي استمر على مدى يومني منصة هامة  املؤمتر 
السيارات،  صناعة  ومستشاري  احلكومية،  للدوائر 
واملُ��ص��ّن��ع��ني، وأب����رز ال��اع��ب��ني ف��ي ال��ق��ط��اع، لتبادل 
األف���ك���ار وحت���دي���د أف��ض��ل امل���م���ارس���ات، إل����ى ج��ان��ب 
ال��ت��ط��ورات العاملية  امل��ع��رف��ة ح���ول أح����دث  اك��ت��س��اب 

واإلجنازات في مجال التكنولوجيا.

مستقبل  في  عاملياً  الريادية  مكانتها  من  وانطاقاً 
من  محفظتها  مرسيدس-بنز  استعرضت  التنقل، 
املشتركة  التنقل  وح��ل��ول  ال��ب��دي��ل��ة،  ال��ق��ي��ادة  أن��ظ��م��ة 
إلى  بالنسبة  رؤيتها  عن  فضاً  بالشبكة،  واملرتبطة 
املنطقة؛ وقد كان عرض فيديو ألول جتربة قيادة 
ذات��ي��ة على اإلط���اق م��ن دب��ي إل��ى أب��وظ��ب��ي بسيارة 
مرسيدس-بنز الفئة-E حلظة مميزة للغاية، حيث 
على  مرسيدس-بنز  إص��رار  م��دى  بجدارة  أظهرت 

املضي بالقطاع نحو عهد جديد.
احلاجة  على  ش���ّددت  ال��ت��ي  االفتتاحية  كلمته  وف��ي 

إلى التخلي عن األساليب التقليدية من أجل مواكبة 
الوقائع الناشئة في صناعة السيارات، قال مارك دي 
سيارات  لشركة  التنفيذي  والرئيس  الرئيس  ه��اس، 
خضم  في  “نحن  األوس���ط:  الشرق  مرسيدس-بنز 
ثورة في قطاع السيارات؛ فمفهوم التنقل كما عرفناه 
يتغّير بصورة دراماتيكية، ونلمس هذا التغيير حالياً. 
االستعداد  ب��دأت في  بل  ذل��ك،  توّقعت داميلر  ولقد 
وال��ت��أه��ب م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة. ون��ؤم��ن ب���أن امل��ؤمت��ر 
الدولي ملركبات املستقبل يعد منصة عظيمة بالنسبة 
إلينا لنستعرض تقنياتنا الرائدة التي نأمل أن تساهم 

في تعزيز جهود دبي لتصبح مدينة ذكية ومستدامة 
ومرتبطة دائماً بالشبكة”.

وف����ي س��ي��اق ت��ط��وي��ره��ا ألن��ظ��م��ة ال���ق���ي���ادة ال��ب��دي��ل��ة، 
ي���ت���ح���ّدث س��ج��ل دامي���ل���ر احل���اف���ل ع���ن ن��ف��س��ه، مع 
الهجينة،  القيادة  مجاالت  في  واستثمارات  أبحاث 
والسيارات الكهربائية وخايا الوقود - ترتكز جميعها 
على هدف يتمّثل في مستقبل خاٍل من االنبعاثات. 
وفي وقت سابق هذه السنة، قّدمت مرسيدس-بنز 
والتي  الهجينة،  الكهربائية  للطرز  استراتيجيتها 
بحلول  ج��دي��دة  هجينة  ط���رز   10 إط����اق  تتضمن 

2017، والعامة التجارية اجلديدة EQ التي ستزّود 
العماء بنظام إيكولوجي شامل للتنقل الكهربائي.

من  واس��ع��اً  ط��ي��ف��اً  أي��ض��اً  مرسيدس-بنز  وع��رض��ت 
ال���ط���رز اجل���دي���دة ال���ت���ي جت���ّس���د أح�����دث اب��ت��ك��ارات��ه��ا 
الكهربائية  القيادة  على  ذلك  واشتمل  التكنولوجية، 
شهرة  حققت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة   E-والفئة  ،B-للفئة
تكنولوجياً  املتطورة  السيدان  سيارات  كأكثر  كبيرة 
 ،4MATIC  e  500  GLE وط����راز  ال��ط��ري��ق،  ع��ل��ى 
أول سيارة دفع رباعي كهربائية هجينة من عامة 

جتارية راقية للسيارات.
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كشفت شيفروليه الستار عن سيارتها الرياضية اجلديدة كمارو 2017 
وهذه  نيوتن.متر.   868 دوران  وع��زم  حصان   640 بقوة  تأتي  التي 
 V8 LT4 القوة تعتبر أقل بواقع 10 أحصنة من الناجتة عن احملرك
 ، Z06 سعة 6.2 لتر املزود بشاحن فائق املوجود في سيارة كورفيت
كانت  التي  السابق  كمارو  موديل  عن  حصان   60 بواقع  تزيد  ولكنها 

تأتي بقوة 580 حصان.
ال��س��ي��ارة اجل��دي��دة ق��راب��ة 91 كجم م��ن وزن��ه��ا مقارنة  كما خ��س��رت 
أداء  أرق���ام  ل��م تعلن ج��ن��رال م��وت��ورز ع��ن  ، وبينما  السابق  ب��امل��ودي��ل 
أسرع  اجل��دي��دة  السيارة  تكون  أن  توقع  ميكننا  فبالتأكيد   ، السيارة 
من ZL1 األقدم التي كانت تتسارع في 4 ثواني للمانيوال و3.9 ثانية 
التوالي.  علي  كمساعة  و296   290 قصوي  سرعة  م��ع  لألوتوماتيك 
ويبقي ف��ي ال��س��ي��ارة ن��اق��ل احل��رك��ة امل��ان��ي��وال م��ن 6 س��رع��ات بصورة 
قياسية ، ولكن التغيير األهم في السيارة تزويدها ألول مرة بناقل 
أوتوماتيك من 10 سرعات مع دواسات ملحقة بعجلة القيادة ، فيما 
سيقدم هذا الناقل في جميع موديات الشركة قبل نهاية عام 2018.

كما حصلت السيارة علي باقة من حتديثات التكنولوجيا العالية األداء 
التي تشمل نظام التعليق Magnetic Ride املطور ونظام ادارة اجلر 
نظام  م��ع  الكتروني  االن���زالق  م��ح��دود  تفاضلي  ون��ظ��ام  األداء  عالي 
بوصة   20 قياس  ألومنيوم  وعجات   Custom Launch Control
مع إط��ارات جوديير ايجل F1 في األم��ام واخللف ومكابح برمييو . 
وقال مارك رويس نائب الرئيس التنفيذي لتطوير املنتجات العاملية 
أن كمارو ZL1 طورت لتتفوق علي كل شيء آخر ، كما تعتبر كوبيه 
2+2 توفر أداء عالي وتسارع مذهل مع نظام قيادة وكبح مميزين 
التكنولوجيا ونظام امتصاص صدمات بارع مما  مع أعلي مستويات 
مع  سباقية  بأبعاد  السيارة  وتأتي   . يوم  كل  للقيادة  مناسبة  يجعلها 
تأكيد الشركة علي أن جسم السيارة اخلارجي صمم علي مدار أكثر 
لتحسني  الرياح واحللبات  أنفاق  االختبارات في  من 100 ساعة من 
كمارو  سيارة  حول  الحظناه  شيء  وأول  والتبريد.  األيروديناميكية 
املزودة بشاحن فائق هو الفتحة الكبيرة أسفل الشبكة العلوية الرفيعة 
. كما تأتي السيارة بغطاء محرك مطور التصميم ومدخات ألياف 
واسبويلر خلفي  أكبر  أمامي  للتبريد ومشتت  تهوية  كربون وفتحة 

علي شكل اجلناح وأجزاء أمامية جانبية عريضة.

أداء عالي وتسارع مذهل مع ناقل حركة 10 سرعات ...

شيفروليه كمارو ZL1 طورت لتتفوق
الرعــد بقـــوة 640 حصـــان


