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مازدا تطلق CX٣ كروس اوفر املدمجة ٢٠١٧
٨٨

اليخت الفاخر (سيلفر فاست) 
بـ ٨٠ مليون يورو في معرض قطر

 رولز-رويس حتترف فّن إبداع األلوان

وصل اليخت الفاخر ”سيلفر فاست“ إلى معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت ٢٠١٦ وهو 
واحد من أربعة يخوت من هذا الطراز في العالم. وقد مت بيع اليخوت الثالثة األخرى إلى 
من  فاست“  الفاخر ”سيلفر  اليخت  ويعتبر  وأميركا.  األوسط  الشرق  في  خاصني  مشترين 
ومجهز بالكامل  ويتسع لـ ١٨ شخصاً  أبرز اليخوت في املعرض احلالي ويبلغ طوله ٧٧ متراً 

بسبا وصالون رحب ومهبط مروحية وغيرها من املقومات واملزايا البارزة.

ال تزال رولز-رويس موتور كارز حتيا بتوجيهات أحد اآلباء املؤسسني لها، السير هنري رويس 
الذي يقول «اسَع إلى املثالية في كّل ما تقوم به. خذ أفضل ما جتد واجعله أفضل مما هو عليه، 
أّما في حال لم يكن موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه.» وقد جتّسدت هذه املبادئ التوجيهية 
في سعي العالمة الدائم إلى إبداع أفضل السيارات في العالم ألكثر من قرن من الزمن.  إلى 
جانب متّيزها على صعيد الهندسة، تتيح العالمة أمام عمالئها الكرام نطاقاً استثنائياً من ملسات 
كّل  مينح  والــذي  الطلب،  حسب  للتصميم  اخلــاص «بيسبوك»  برنامجها  إطــار  في  التخصيص 

عميل فرصة املساهمة في تصميم سيارته اخلاّصة لتكون فريدة بامتياز وال تشبه أحداً سواه.

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067

٣٣

قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

١٠١٠

كــــشــــفــــت ‘فـــــــــــــــورد’ الـــــنـــــقـــــاب عـــن 

 ’٢٠١٧ ـــورر  ـــل إكـــســـب ســـــيـــــارة‘فـــــورد 

اجلــــديــــدة كــلــيــاً واملـــجـــهـــزة بــأحــدث 

الشركة  اعتمدت  حيث  االبــتــكــارات، 

على  للقطاع  الطراز  هــذا  ريــادة  على 

إطالقه  بعد  عاماً   ٢٥ من  أكثر  مدى 

ألول مرة في عام ١٩٩٠ كطراز عام، 

 ومت إطــــالق هـــذه الــســيــارة املــجــددة 

واملــــعــــاد تــصــمــيــمــهــا واملـــتـــطـــورة من 

الناحية التقنية اآلن في دولة قطر.

فــورد حتتفـــي مبـــرور أكثـــر مـــن
٢٥ عامـــاً مـــن االبتكـــارات الرائـــدة 

٩٩
٨٨
٦٦
٥٥
٢٢

حصرياً .. حوار خاص مع حصرياً .. حوار خاص مع 
مدير عام هيونداي مدير عام هيونداي - - قطرقطر

شاحنـــات خارقة بأسلحة شاحنـــات خارقة بأسلحة 
فتاكــة .. أوفــر درايف فتاكــة .. أوفــر درايف 

GLEGLE مرسيـدسمرسيـدس--بنـز بنـز
٢٠١٦٢٠١٦  AMGAMG  ٦٣٦٣

أفضـــل طـــرق القيـــادةأفضـــل طـــرق القيـــادة
اآلمنـــة اثنــاء املطــراآلمنـــة اثنــاء املطــر

تويوتا (تويوتا (٨٦٨٦  MCMC) و(فيفا سي)) و(فيفا سي)
حتصدان لقب اجلولة اخلتاميةحتصدان لقب اجلولة اخلتامية

املــوزع   ، الوطنية  الــســيــارات  شــركــة  كشفت 

احلــصــري لــســيــارات مــــازدا فــي قــطــر عن 

كروس    CX٣ مازدا  من  اجلديدة  النسخة 

اوفــــر  املــدمــجــة   ٢٠١٧  اخلــمــس مقاعد 

 .٢WD  ,  AWD بنسختيها  الــدفــع  رباعية 

 Cxوميكن االطالع على موديالت مازدا  ٣

اجلـــديـــدة مـــن خــــالل زيـــارتـــكـــم مبــعــرض 

على  النصر  بفريج  املوجود  و  املميز  مــازدا 

مــدار سبعة ايــام عمل فــي االســبــوع  ويبدأ 

ما  مساًء   ٩  – صباحا   ٩ الساعة   من  العمل 

اثناء  املعرض  يعمل  والتي  اجلمعة  يوم  عدا 

الفترة املسائية فقط .

وقال املتحدث الرسمي من شركة السيارات 

اوفــر   كــروس    CX٣ مـــازدا  تأتي  الوطنية  

اجلــديــدة مبــواصــفــات دفـــع ربــاعــي متميز 

من  اجلــديــد  اجليل  يأتي   ، األولـــى  فللمرة 

مازدا بأداء وخفة حركة ال تقارن وبأحجام 

املتقدمة  التكنولوجيا  الى  اضافة   ، مناسبة 

واملسماه ” سكاي اكتف  تكنولوجي ”  كما 

استهالك  فــي   اقتصادية  بانها  تتميز  انها 

  MZD Connect الوقود  ، اضافة الى نظام

باإلنترنت لتشمل شاشة عرض القيادة.

٤٤



االثنني ١٣ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٦) ٢

متوفرة بنسختين

الخط الساخن: 1800 800 

www.ToyotaQatar.comتابعونا علىTOYOTAQATAR

سباقات  سلسلة  مــن   ٢٠١٦ الــعــام  مــوســم  تــويــوتــا  فــرق  اختتمت 
في  وذلك  استثنائية،  نتائج  محققة  تي»  جي  سوبر  «أوتوباكس 
أعقاب اجلولة الثامنة واألخيرة من املنافسات، والتي أسفرت عن 
فوز مركبة تويوتا «٨٦ MC“ التي حتمل الرقم ٢٥ لفريق ”فيفا 
سي“ (VivaC) باملركز األول، تليها مركبة تويوتا ”بريوس“ التي 
والتي   ،(apr GT) “تي جي  آر  بي  لفريق ”إيه   ٣١ الرقم  حتمل 
اجلولة  وكانت  الثاني.  املركز  إحراز  من  مكنها  فائقاً  أداًء  قدمت 
املرتقبة من املنافسة قد أقيمت على مضمار جاف ووسط أجواء 

صحوة على حلبة ”موتيغي توين“ في اليابان. 
ومع هذا الفوز الهام، والذي يَُعد الثاني خالل نسخة هذا العام من 
حتمل  التي   “MC تويوتا ”٨٦ مركبة  طاقم  جنح  فقد  البطولة، 
الرقم ٢٥ لفريق ”فيفا سي“ املؤلف من السائَقْني تاكيشي تسوتشيا 
املوسم،  طــوال  استثنائي  أداء  تقدمي  فــي  مــاتــســوي،  وتاكاميتسو 
ليتمكن بذلك من حصد لقبي بطولة العالم للسائقني والفرق عن 
فئة ”جي تي ٣٠٠“.  وكانت الهيمنة في املرحلة األولى من هذا 
حتمل  التي  تويوتا ”بريوس“  مركبة  نصيب  من  احلاسم  السباق 
الرقم ٣١ لفريق ”إيه بي آر جي تي“ املؤلف من السائَقْني كوكي 
ساغا ويويتشي ناكاياما، والتي انطلقت بانسيابية تامة في الصدارة 
خــالل املرحلة األولـــى مــن السباق ومــا تــالهــا. والحــت فــي األفــق 
عالمات أول منافسة حقيقية على الصدارة من املركبة املنافسة 
التي حتمل الرقم ٦٥، والتي قامت مبحاوالت متكررة الستغالل 
محاوالتها  أن  غــيــر  األول،  املــركــز  النــتــزاع  ســانــحــة  فــرصــة  أي 
التي   “MC  ٨٦” تويوتا  مركبة  انطالقة  وكــانــت  بالفشل.   بــاءت 
األول  باملركز  فازت  والتي  سي“،  لفريق ”فيفا   ٢٥ الرقم  حتمل 
في  تراجعت  أنها  حيث  الشيء،  بعض  حــذرة  املطاف،  نهاية  في 
الترتيب خالل الدورات األولى من السباق، وبدا أن السائق تاكيشي 
ذلك  أن  غير  أدائــه.  وتيرة  رفــع  في  قليالً  متمهالً  كــان  تسوتشيا 
احلذر كان يخفي في طياته مناورة تكتيكية من شأنها املساهمة 

في عودة قوية، وحتقيق النصر في النهاية للفريق. 
الصيانة  نقطة  إلى  املركبات  معظم  توجه   ١٥ الـ  الــدورة  وشهدت 
تويوتا ”٨٦  مركبة  طاقم  اتبعه  الــذي  التكتيك  أن  غير  الــدوريــة، 
MC“ التي حتمل الرقم ٢٥ لفريق ”فيفا سي“، والتي كانت في 
في  التوقف  موعد  عند  العاشر،  املركز  في  متراجعة  الوقت  ذلك 

نقطة الصيانة قد آتى ثماره. وتوقفت املركبة في نقطة الصيانة، 
املركبات  بقية  استغرقته  الذي  الزمن  نصف  استغرقت  أنها  غير 
وجلوس  اإلطــــارات  تبديل  بعدم  الفريق  لــقــرار  وذلــك  املنافسة، 
السائق تاكاميتسو ماتسوي خلف عجلة القيادة، إذ بدأ على الفور 
في التقدم لتخطي املركبة املنافسة التي حتمل الرقم ٦٥ قبل أن 

تنجح في حتمية إطاراتها اجلديدة بشكٍل كاٍف. 
هذه  مع  التعامل  على  استثنائية  قدرة  تاكاميتسو  السائق  وأظهر 
األخيرة  املرحلة  في  سيما  ال  وهــدوء،  مبثابرة  احلامية  املنافسة 
من السباق. وكما علق السائق تاكيشي تسوتشيا، زميله في الفريق، 
الرائع  من  السباق: ”كــان  عقب  عقد  الــذي  الصحفي  املؤمتر  في 
حقاً أن نرى االحترافية التي حتلى بها السائق تاكاميتسو ماتسوي 
نستمر  أن  وأمتنى  للسباق،  املتصدرة  املنافس  الفريق  مركبة  مع 
رياضة  عالم  إلــى  مثله  الشباب  السائقني  مــن  املــزيــد  تقدمي  فــي 
السيارات“.  وفي تلك األثناء، كانت مركبة تويوتا ”بريوس“ التي 
حتمل الرقم ٣١ لفريق ”إيه بي آر جي تي“ تستمر بالتقدم بثبات 
اإلطــارات  تبديل  بعدم  التكتيك  نفس  اتبعت  وقــد  الــصــدارة،  في 
وتغيير السائق ليجلس يويتشي ناكاياما خلف عجلة القيادة بديالً 
الــدوريــة،  الصيانة  نقطة  فــي  التوقف  عند  ســاغــا  كــوكــي  لزميله 
والذي متكن من إنهاء السباق بقوة.   وبعد أن تصاعد زخم أدائها 
 “MC في املرحلة األخيرة من السباق، جنحت مركبة تويوتا ”٨٦
من  بقوة  التقدم  في  ســي“  ”فيفا  لفريق   ٢٥ الرقم  حتمل  التي 
تلى  إذ  فائقة،  بسرعة  املتصدرة  باملركبة  واللحاق  متأخر  ترتيب 
تاكاميتسو  السائق  وحافظ  باللقب.  للفوز  محتدمة  منافسة  ذلك 
يويتشي  السائق  فيه  كــان  الــذي  الوقت  في  مركزه  على  ماتسوي 
وفي  جدوى.  دون  ولكن  الصدارة  انتزاع  جاهداً  يحاول  ناكاياما 
النهاية، وخالل الدورة الـ ٣٤ من هذا السباق الذي شهد مستويات 
عالية من اإلصرار والروح التنافسية، جنحت مركبة تويوتا ”٨٦ 
MC“ التي حتمل الرقم ٢٥ لفريق ”فيفا سي“ في تخطي مركبة 
تويوتا ”بريوس“ التي حتمل الرقم ٣١ لفريق ”إيه بي آر جي تي“ 
الــصــدارة  على  واحلــفــاظ   ،“V” حــرف شكل  على  منعطف  عند 
متقاربة  النتيجة  وكانت  النهاية.  خط  إلى  وصــوالً  بسيط  بفارق 
إلى حٍد بعيٍد، حيث أن الفارق بني الفائزين باملركز األول والثاني 

لم يتخَطّ الثانية، مع فجوة زمنية بلغت ٩٢٩ جزء من الثانية. 

سباقات (أوتوباكس سوبر جي تي) ٢٠١٦

تويوتا (٨٦ MC) وفريق (فيفا سي)
حتصــدان لقـــب اجلولـــة اخلتاميـــة
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ً
اجعل اليوم الوطني لقطر خاص حقا

احتفل مع السيارة المثالية بالسعر المثالي.
.
ً
طبق الشروط واألحكام. تمويل المناعى. ادفع ١٨,٠٠٠ ر.ق اآلن والباقي الحقا

ُ
ت  *

هذا العرض ساري على سيارات سييرا ٢٠١٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦  

صيانة مجدولة
بأسعار ثابتة

٧/٢٤ مساعدة على الطرقات في 
أنحاء المنطقة لمدة ٤ سنوات

تسجيل مجاني
ضمان ٣ سنوات/ ١٠٠٠٠٠ كم في أنحاء المنطقة

16001
   

إرث لألجيال
ادفع ١٨,٠٠٠  ر.ق* فقط وامتلك

جي ام سي سييرا. 

الــدولــي  قطر  مــعــرض  إلــى  فــاســت“  ”سيلفر  الفاخر  اليخت  وصــل 
للقوارب واليخوت ٢٠١٦ وهو واحد من أربعة يخوت من هذا الطراز 
في العالم. وقد مت بيع اليخوت الثالثة األخرى إلى مشترين خاصني 
في الشرق األوسط وأميركا. ويعتبر اليخت الفاخر ”سيلفر فاست“ 
ويتسع لـ  من أبرز اليخوت في املعرض احلالي ويبلغ طوله ٧٧ متراً 
مروحية  ومهبط  رحب  وصالون  بسبا  بالكامل  ومجهز  شخصاً   ١٨

وغيرها من املقومات واملزايا البارزة.
صمم اليخت الفاخر من قبل مصمم اليخوت والقوارب إسنب أوينو 
ويعتبر  عاماً.   ٢٠ من  أكثر  منذ  والسفن  اليخوت  بتصميم  بدأ  الذي 
األملنيوم  من  املصنوعة  اليخوت  وأســرع  أكبر  من  فاست“  ”سيلفر 
معرض  إلى  الفاخر  اليخت  من  األحــدث  النسخة  وتصل  العالم.  في 
سعره  ويبلغ  الرمادي  باللون   ٢٠١٦ واليخوت  للقوارب  الدولي  قطر 

٨٠ مليون يورو.
 ٢٠١٦ والــيــخــوت  لــلــقــوارب  الــدولــي  قطر  مــعــرض  و  يستقطب  هــذا 
عشاق القوارب والرياضات املائية فيقدم لهم في معرض هذا العام 

املائية.  واملركبات  واليخوت  الفاخرة  القوارب  من  واسعة  مجموعة 
البخاري  القارب  هو  العام  هذا  في  املعرض  يحتضنه  ما  أبــرز  ومن 
املبتكر Zoom ٨ dinghy من أوروبا والذي يستهدف بشكل رئيسي 
في  متــامــاً  محترفني  غير  أنفسهم  يعتبرون  والــذيــن  الــشــبــاب  فئة 
اإلبحار. ويقدم هذا القارب جناح Ad Mare Sailing ويعد اخليار 
في  مخترفني  إلــى  الهواة  مرحلة  من  االنتقال  في  للراغبني  املثالي 
منتجات  أبــرز  املائي  التزلج  لوحة  تشكل  ذلــك،  جانب  إلــى  اإلبــحــار. 
حيث  املائية  الــريــاضــات  ابــتــكــارات  أحـــدث  املنتج  هــذا  يعد  املــعــرض. 
على  قدرته  مع  إليه  يطمحون  ما  واملغامرات  اإلثـــارة  حملبي  يؤمن 
 Blue االرتفاع إلى ١٥ متر عن سطح املياه. وقد أدهش الوكيل املعتمد
والتي  املائي  التزلج  لوحة  على  الرائعة  بعروضه  احلضور   Marine
وانطالقات  التفافية  وحركات  الهواء  في  بهلوانية  حركات  تضمنت 
بــســرعــات عــالــيــة. وميــكــن لــــزوار املــعــرض ومــحــبــي هـــذا الــنــوع من 
للقوارب  الدولي  الدوحة  معرض  خالل  العرض  متابعة  الرياضات 

واليخوت ٢٠١٦.

حتت رعاية معالي الشيخ عبداهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني

اليخت الفاخر (سيلفر فاست)
يعرض بـ ٨٠ مليون يورو في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت
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أحد  بتوجيهات  حتيا  كارز  موتور  رولز-رويس  تزال  ال 
يقول  الـــذي  رويـــس  هــنــري  السير  لــهــا،  املؤسسني  اآلبـــاء 
«اســـَع إلــى املثالية فــي كــّل مــا تــقــوم بــه. خــذ أفــضــل ما 
جتد واجعله أفضل مما هو عليه، أّما في حال لم يكن 
موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه.» وقد جتّسدت هذه 
إبــداع  إلــى  الــدائــم  العالمة  سعي  فــي  التوجيهية  املــبــادئ 
أفضل السيارات في العالم ألكثر من قرن من الزمن. 

إلى جانب متّيزها على صعيد الهندسة، تتيح العالمة 
أمــــام عــمــالئــهــا الـــكـــرام نــطــاقــاً اســتــثــنــائــيــاً مـــن ملــســات 
«بيسبوك»  اخلــاص  برنامجها  إطــار  فــي  التخصيص 

للتصميم حسب الطلب، والذي مينح كّل عميل فرصة 
فريدة  لتكون  اخلاّصة  سيارته  تصميم  في  املساهمة 

بامتياز وال تشبه أحداً سواه.
ال  خــيــارات  للتصميم  بيسبوك  برنامج  يتيح  وبالتالي 
نراها  التي  اجلانبية  اخلطوط  صعيد  على  لها  حــدود 
بالنسبة  أو  رولز-رويس،  سيارات  من  سيارة  كّل  على 
لتمثال روح السعادة الذي يزّين مقّدمة كّل سيارة، أو 

حتى للخشب أو اجللد والسيما للطالء اخلارجي. 
التحديد،  وجــه  على  اخلــارجــي  الطالء  أللــوان  بالنسبة 
أكثر  تضّم  ألــوان  لوحة  بامتالكها  رولز-رويس  تتمّتع 

من ٤٤,٠٠٠ لون مختلف ميكن للعمالء االختيار منها 
ولكن قد يكون لعمالء العالمة املتمّيزين أحياناً حكاية 
فيقومون  ســيــارتــهــم  فــي  جتــســيــدهــا  يـــــوّدون  خــاّصــة 
يتّم  وحــدهــم  بهم  خـــاّص  فــريــد  لــون  على  بالتوصية 

صنعه خصيصاً لهم وتتّم تسميته باسمهم.
قيمة  ذات  شــيء  أّي  من  إيحاءهم  العمالء  يستمّد  قد 
أحمر  أو  املــفــّضــلــة،  عنقهم  ربــطــة  مــن  لــهــم،  معنوية 
الشفاه املفّضل بالنسبة لهم، أو من أزهارهم املفّضلة 
أو حــّتــى مــن لعبة الــطــفــولــة الــتــي كــانــت األقــــرب إلــى 
ضمن  بــالــطــالء  املتخصص  الــفــريــق  وســيــقــوم  قلوبهم 

برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب بتحقيق ذلك 
اللون بدقة متناهية وأمانة مطلقة حّتى أّنه ميكنهم 
برنامج  ضمن  اإلعــداد  خاصية  عبر  مسبقاً  مشاهدته 
في  شخصياً  بــاملــشــاركــة  للعمالء  يسمح  ممــا  بيسبوك 
من  االنتهاء  قبل  سياراتهم  وتــصــّور  التصميم  عملية 

صنعها.
وما إن يتّم اختيار اللون حّتى يتّم وضعه على السيارة 
تسع  تطبيق  تتضّمن  جـــداً  دقــيــقــة  عملية  خـــالل  مــن 
طبقات من الطالء على هيكل السيارة حرصاً على أن 
لتمنيات العميل. يتّم بعد ذلك صقل  يبقى اللون وفياً 

الطالء  ختم  قبل  فائقة  بعناية  بالرمل  يدوياً  السيارة 
بنوع من الورنيش املجفف لضمان ملسات نهائية مثالية. 
يونيو  في  وحتديداً  العالمة،  تاريخ  في  األولى  وللمّرة 
٢٠١٤، ّمت توسيع نطاق اللون من الهيكل اخلارجي إلى 
احملّرك في سيارة ووترسبيد دروبهيد كوبيه املكشوفة 
املصّممة حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك، فتلّون 
بالتالي احملّرك أيضاً باللون األزرق النابض الذي يكسو 
احلرفية  البراعة  مدى  على  آخر  مثال  وهذا  السيارة، 
حسب  للتصميم  بيسبوك  برنامج  ضمن  تُطّبق  التي 

الطلب.

ملسات حصرية للتصميم حسب الطلبملسات حصرية للتصميم حسب الطلب

رولزرولز--رويس موتور كارزرويس موتور كارز
حتتـرف فن اإلبـداع باأللـوان مـع خيـارات ال تنتهـيحتتـرف فن اإلبـداع باأللـوان مـع خيـارات ال تنتهـي
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مع قدوم فصل الشتاء تسوء حالة الطقس، ويزداد 
الكثير  مخلفة  الطرق  على  التصادم  حــوادث  عــدد 
املادية؛  اخلسائر  جانب  إلــى  واملصابني  املــوتــى   من 
وســبــب ذلــك وجـــود عــوامــل خــطــورة متعددة على 
األرض  جتعل  غــزيــرة  أمــطــار  هطول  مــن  الطريق 
زلقة، وفي بعض األحيان تتحول إلى سيول جارفة، 
وغير  الرؤية،  يحجب  كثيف  ضباب  ظهور  وكذلك 
السيارة  قائد  يتعامل  لم  إن  التي  العوامل  من  ذلك 
حياته،  على  خــطــًرا  فستشكل  وتــأن  بحيطة  معها 
ولــذلــك ســنــقــدم لــك فــي هـــذا الــتــقــريــر عــــدداً من 
النصائح  والتي ستسا عدك في احلصول على قيادة 

آمنة في الشتاء.
• تأكد من هذه األمور قبل االنطالق

ال بد على السائق قبل االنطالق في رحلته أن يقوم 
مثل:  السيارة،  في  األمــان  عوامل  بعض  مبراجعة 
الضغط على املكابح وتركها عدة مرات؛ الختبارها، 
وأيًضا تدفئتها؛ لتعمل بشكل جيد، والتأكد من عمل 
واحلرص  واخللفية،  األمامية  واملساحات  املصابيح 
على أن يكون احلذاء جاًفا؛ حتى ال ينزلق عن دواسة 

البنزين أو الفرامل بشكل مفاجئ أثناء القيادة
• املصابيح مهمة في النهار أيًضا

فــي حــالــة ســقــوط أمــطــار أو وجـــود ضــبــاب كثيف 
جيدة  وسيلة  املصابيح  تصبح  النهار  فترات  خــالل 
لتقليل احلوادث، حيث تسهل على السائقني حتديد 
مـــواقـــع الـــســـيـــارات األخــــــرى، فــرمبــا يــكــون هــنــاك 
معطلة  بــه  اخلــاصــة  واملــســاحــات  سيارته  يقود  مــن 

ويستدل على الطريق باإلضاءة الظاهرة أمامه.
• ال تعتمد على التكنولوجيا دائًما

صممت األنظمة اإللكترونية احلديثة في السيارات 
سبيل  فعلى  املــثــالــيــة،  الــظــروف  فــي  الســتــخــدامــهــا 
في  استخدامه  يــؤدي  السرعة  مثبت  نظام  املــثــال: 
الظروف  مــع  االنسجام  ضعف  إلــى  السيئ  الطقس 
الفعل  ردة  وقـــت  مــن  ويــزيــد  بــالــســائــق،  احملــيــطــة 
ـــا إلــــى وقـــــوع حـــــــوادث، وأيـــًضـــا  ممـــا يـــــؤدي أحـــيـــانً
أجهزة  تتمكن  ال  قد  التصادم  من  التحذير  نظام 
االســتــشــعــار املــوجــودة بــداخــلــه مــن حتــديــد مصادر 

اخلطر في ظل انخفاض الرؤية.
• عند غرق سيارتك ال تدر احملرك

األمطار،  ملياه  كبيرة  بتجمعات  للمرور  تضطر  قد 
مبعرفة  احلــذر  شديد  تكون  أن  عليك  يجب  وهنا 
ارتـــفـــاع املــيــاه املــتــوقــع، والــــذي ال بــد أن يــكــون في 
املــســتــوى اآلمـــن لــلــمــرور، وإن لــم يــكــن كــذلــك فال 

داعي للمغامرة.
دون  العبور  في  ستساعدك  تعليمات  عــدة  وهناك 
عن  قدمك  برفع  تقوم  أال  أولها،  سيارتك:  توقف 
دواســــة الـــوقـــود حــتــى ال تتسبب فــي دخــــول املــيــاه 
داخل العادم، وعدم الدخول بسرعة؛ فهذا سيؤدي 
غطاء  أسفل  ودخولها  السيارة،  أمــام  املياه  الرتفاع 
احملرك بكثرة، وأخيًرا حاول أن تعبر خلف إحدى 
الــســيــارات؛ ألنــهــا ســتــدفــع املــيــاه إلـــى اجلــانــبــني مما 

سيقلل من ارتفاع مستوى املياه.
• ابتعد عن الوقوف حتت أبراج الكهرباء

حتــت أي ظـــرف ال تــتــوقــف بــاملــركــبــة أســفــل أبـــراج 
فنتيجة  األمــطــار؛  هــطــول  أثــنــاء  الكهرباء  وأعــمــدة 
ذلك ستكون كارثية للغاية، فقد تتسبب في إصابة 
ســيــارتــك بــالــصــعــق الــكــهــربــائــي، وبــالــتــالــي تصبح 
احتمالية وفاة من بداخل السيارة واردة جًدا، وفي 
حالة تعطل سيارتك حتت أحد األبراج فاألفضل هو 
االبتعاد عن التواجد بداخلها إلى أن يتحسن الطقس.

• ال تترك فرصة لتكثف بخار املاء على الزجاج
تكثف  مــنــع  عــلــى  حــريــًصــا  تــكــون  أن  عليك  ينبغي 
بخار املاء على زجاج السيارة؛ حتى ال يحجب عنك 
الرؤية، وميكنك فعل ذلك بأكثر من طريقة، مثل: 
الهواء  مكيف  تشغيل  أو  للتهوية،  قليًال  النوافذ  فتح 
وتــوجــهــيــه إلـــى الــزجــاج األمــامــي مــن خـــالل أزرار 

التحكم
• أحسب املسافات بدقة

الشتاء  فــصــل  فــي  احلــــوادث  مــن  كثير  ســبــب  رجـــع 
والتي  السيارات  بني  كافية  مسافات  ترك  عدم  إلى 
ينصح أن تكون من ٧ إلى ١٠ سيارات، وتذكر دائًما 
أن أي وقوف مفاجئ ملن أمامك سيكون املنقذ منه 

بدرجة كبيرة هو املسافة الفاصلة بينك وبينه.

تأكــد مـن هــذه األمــور قبــل االنطـالق

أفضل طرق القيادة اآلمنة اثناء املطر
إعـــداد : خالـــد عطيـــــه 
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االيطالية الفا روميو ستليفيو 
٢٠١٧ حتتفل  اول كروس اوفر

فاجات العالمة االيطالية االنيقة  الفا روميو منافسيها بالكشف عن اول سيارة كروس اوفر 
و   ٢٠١٧ ستليفيو  روميو  الفا  عليها  يطلق  التي  و  املصنعة  الشركة  تاريخ  في 

انتشرت عنها العديد من الصور املسربة و االخبار و الشائعات 
اصبحت  فقد  الــيــوم  و  املــاضــيــة  االشــهــر  خــالل 

رسمي  بشكل  تدشينها  مت  و  حقيقة 
خـــــالل فـــاعـــلـــيـــات مـــعـــرض لـــوس 

اجنلوس الدولي للسيارات .
اعـــتـــمـــدت املـــصـــمـــمـــون عــلــى 

تـــصـــمـــيـــم الـــــســـــيـــــارة الـــفـــا 
روميو جوليا عند تصميم 
الــــســــيــــارة اجلـــــديـــــدة الــفــا 
لذلك  و  ستليفيو  رومــيــو 
فــهــنــاك تــشــابــه كــبــيــر في 
السيارتان  بــني  التصميم 
و خـــاصـــة فـــي الــواجــهــة 
قد  و   ، مــنــهــا  االمــامــيــة 
املنتجة  الــشــركــة  اعــلــنــت 
خالل حفل التدشني بأن 

بالوصول  ستبدأ  الــســيــارة 
الـــى الــوكــالء خـــالل النصف 

ـــقـــادم  الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام ال
ابــرز  يــكــون  ان  ويتوقع   ٢٠١٧

 “ هم  االســواق  في  لها  املنافسني 
كيو  اودي   ،  ٢٠١٧  X٣ دبليو  ام  بي 

. “ ٥ ٢٠١٧
بالشبك  السيارة  مــن  االمامية  الواجهة  تأتي 

االمامي الثالثي ذو املظهر املثلث الشكل و الذي يحتوي 
على خطوط سوداء اللون ذات تصميم مغزلي مما يعطي للسيارة ملسة رياضية بينما املصابيح 
على  يحتوي  احملرك  غطاء  و  السيارة  طرفي  الى  مسحوب  حاد  تصميم  ذات  فهي  االمامية 
يوجد  السيارة  جانبي  على  بينما   ، احلجم  كبيرة  التهوية  فتحات  و  املموجة  اخلطوط  بعض 

بعض التمويجات و االطارات الرياضية مبقاس ١٨ بوصة .
الــذي  و  احلجم  رفيع  التصميم  ذات  احلـــادة  االسطبات  جنــد  فاننا  اخللفية  اجلهة  مــن  امــا 
يتماشى مع املصابيح االمامية و في اسفل املصد يوجد ٤ مخارج عادم للوقود بتصميم دائري 

و في أعلى املصد اخللفي يوجد جناح خلفى
نرى  فكما  التصنيع  في  فاخرة  مــواد  على  الشركة  تعتمد  ان  الطبيعي  فمن  الداخل  من  امــا 

التابلوه االمامي و عجلة القيادة و الكونسول الوسطي و داخلية االبواب عليهم غطاء جلدي.

شاحنات خارقة بأسلحة شاحنات خارقة بأسلحة 
فتاكة تنطلق على مسار فتاكة تنطلق على مسار 

لعبة آنكي أوفر درايف لعبة آنكي أوفر درايف 
أعلنت شركة آنكي املتخصصة في تقدمي الروبوتات الترفيهية اليوم عن إضافة جديدة 
اإلضافة  هذه  وتأتي  املتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  درايف»  أوفر  للعبة «آنكي 
كتطوير سيضفي املزيد من احلماس والتشوق على اللعبة التي حققت جناحات كبيرة 
منذ اطالقها في املنطقة. وتقدم آنكي هذه املرة، الشاحنتني اخلارقتني «فري ويل» 
وتأتي  اجلـــاري.  نوفمبر  شهر  نهاية  بحلول  طرحهما  سيتم  واللتني  اكــــس٥٢»،  و» 
اخلارقة  السيارات  أضعاف  بثالثة  يفوق  أكبر  بحجم  اجلــديــدة  اخلــارقــة  الشاحنات 
وقوية  جديدة  بأسلحة  تزويدها  عن  فضالً  اللعبة،  إطالق  عند  الشركة  طرحتها  التي 
مصحوبة بأمناط جديدة للعبة ستضع خبرات املتسابقني على احملك في مزيج رائع 

بني السرعة والقوة  واملرونة. 

املبتكرون السعوديون يشاركوناملبتكرون السعوديون يشاركون
في ورش عمل ”انطلق مع إيرباص“ في ورش عمل ”انطلق مع إيرباص“ 

شـــارك أكــثــر مــن ١٥ شــاب ســعــودي فــي ورشـــة العمل األولـــى لبرنامج ”انــطــلــق مع 
اململكة  فــي  الطيران  قطاع  فــي  املبتكرين  أفضل  إيــجــاد  إلــى  يهدف  الــذي  إيــربــاص“ 

العربية السعودية.
واالبــتــكــار  الــطــيــران  قــطــاع  فــي  متخصص  تــدريــبــي  بــرنــامــج  العمل  ورشـــة  وتضمنت 
وتخطيط األعمال باإلضافة إلى التوجيه واإلرشاد من خبراء قطاع الطيران العامليني 
واحملليني ، وميثل برنامج ”انطلق مع إيرباص“، الذي مت إطالقه في شهر ذو احلجة 
املاضي  ، املنصة املثالية واألول من نوعها من ناحية متكني القطاعات واجلهات املعنية 

للتعاون في دعم وتطوير املبدعني في قطاع صناعة الطيران.

االملانية أودي تعلن عناالملانية أودي تعلن عن
مواصفات نسختيها مواصفات نسختيها A٥A٥ و  و S٥S٥ الكوبيه   الكوبيه  

كوبيه  الطراز  من    S٥ و   A٥ سيارتها  من  اجلديدة  النسخ  عن  أودي  األملانية  كشفت 
مــوديــل ٢٠١٨  اجلــديــدة ، وذلـــك بــإحــدى صـــاالت الــعــرض األمــريــكــيــة ، وعــن أهم 
يتمتعان  ســوف  الطرازين  هذين  ان   ، املصنعة  الشركة  بها  قامت  التي  التصريحات 
بالعديد من التحديثات ، من أهمها احملركات اجلديدة ذات القوة اخلارقة ، باإلضافة 
إلى املزيد من أنظمة مساعدة للسائق بنسختيها القياسية واالختيارية، وكذلك تصميم 
متطور وذلك وفقاً لتصريحات أنتوني جرابيس، مدير انتاج شركة أودي في الواليات 

املتحدة األمريكية .
جاء    :  ٢٠١٨ موديل    S٥ و   A٥ أودي   للسيارتني  اخلارجي  التصميم  مييز  ما  أهــم 
التصيمم اخلارجي للطرازات اجلديدة لهاتني السياراتني يحمالن العديد من السمات 
األمامية  كاملصابيح  العاملية  أودي  شركة  من  عليها  اعتدنا  والتي   ، واملميزة  املشتركة 
ذات التصميم النحيف والــذي جاء مــزودة بتقنية اإلضــاءة النهارية LED  ، أما عن 
مبادة  املطلية  االفقية  اخلطوط  من  عدد  من  مكونة  فجاءت   ، لهما  االمامي  الشبك 
الكروم الالمعة ، كما جاءت حتمل شعار الشركة املصنعة في املنتصف ، أما عن املصد 

األمامي فجاء مزود بعدد من الفتحات التي تؤكد على الهوية الرياضية للسيارة.

      أودي       أودي R٨R٨ و  و Q٧Q٧ تنضم ألسطول  تنضم ألسطول 
الشرطة الفارهةالشرطة الفارهة

عدداً  يضم  الذي  الفارهة  دورياتها  أسطول  إلى  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  أضافت 
من الطرازات األكثر فخامة في العالم سيارتني جديدتني من طراز أودي R٨ وأربع 

مركبات من طراز أوديQ٧ في سعيها الدائم لتعزيز الثقافة املرورية والسالمة. 
عبر إنريكو أتاناسيو املدير التنفيذي لعالمة أودي الشرق األوسط مع علي النابودة عن 
فخرهم بهذه الشراكة قائالً: ”شركة النابودة للسيارات لديها عالقة قوية تربطها مع 
وترويج  حلماية  واجبها  تؤدي  الفاخرة  سياراتنا  لرؤية  فخورين  ونحن  دبي  شرطة 

السالمة املرورية هنا في دولة اإلمارات. 
اإلطــالق.  على  أودي  عالمة  تنتجها  سيارة  وأســرع  أقــوى  اجلــديــدة   R٨ أودي  تعتبر 
ويتيح احملرك ذي العشر اسطوانات بسعة ٥٫٢ ليتر أداء مذهالً، ويبعث صوت هديره 
املميز إحساساً بقوة تخطف األنفاس. ومت حتسني قدرته على ترشيد استهالك الوقود 

بنسبة تصل حتى ١٣٪ في سلسلة مناذج R٨  باملقارنة مع النموذج السابق. 
يرسي النموذج اجلديد من مركبة أودي Q٧ معايير جديدة مع السمات فائقة الراحة 
والفخامة، واملقصورة الداخلية التي تعد األكبر من نوعها، فضالً عن خفة الوزن مبقدار 
املبتكرة  األنظمة  وترتقي  السابق.  النموذج  مع  باملقارنة  كيلوغراماً   ٣٢٥ حتى  يصل 
متعددة  الكبيرة  الرياضية  السيارات  مبفهوم  واملعلومات  واالتصال  الدعم  مجال  في 
االستعماالت  الى مستويات متقدمة. تعتبر سيارة Audi Q٧ اجلديدة جتسيداً لشعار 
عالمة أودي ”التقدم عبر التكنولوجيا“، حيث أن نسبة استهالك الوقود للمركبة تقل 

بحوالي ٢٧٪ عن الطراز السابق وهي عالمة الكفاءة األفضل بني املنافسني.  

تعرف علي  ال نسخة  تعرف علي  ال نسخة  
املذهلة من بورشه كاميان املذهلة من بورشه كاميان 

٧١٨٧١٨ اجلديدة اجلديدة
القوة  عنصري  بني  جتمع  أن  استطاعت  جديدة  أملانية  سيارة  كاميان؛     ٧١٨ بورشه 
األكثر  األيقونة  أصبحت  حتى   ، العالم  حول  الرياضية  السيارات  فئات  بني  والفخامة 
الــوزن  وخفة  األداء  بني  املــوازنــة  على  قــدرة  وأكثرها  الفئة،  هــذه  سيارات  بني  مبيعاً 

والقيمة املناسبة.
جاء التصميم اخلارجي للطراز اجلديد من هذه السيارة يحمل العديد من اللمسات 
 ، الرياضية  بورشه  سيارات  من  اجلديد  اجليل  عن  واضــح  بشكل  تعلن  التي  اخلالبة 
وظهر ذلك بشكل واضح مبقدمة هذه السيارة التي جاءت تتمتع بعدد من اجلينات 
هذه  مييز  ما  أهــم  ومــن   ، األملانية  بورشه  سيارات  من  عليها  اعتدنا  التي  األساسية 
 ، السيارة  لهذه  األمــامــي  الغطاء  بها  مــزود  جــاء  التي  اخلــطــوط  بساطة  هــي  السيارة 
املصابيح  عن  فضالً   ، السيارة  هذه  قوة  عن  للتعبير  املرتفعني  الكتفني  الى  باإلضافة 
بتقنية  مــزودة  تأتي  والتي  األملانية   بورشه  شركة  مــن   عليها  اعتدنا  التي  األيقونية 
اإلضــاءة النهارية LED، أما عن املصد األمامي لهذه السيارة ، فجاء يضم عدد من 

الفتحات اخلاصة بالتهوية.

مجلة (فوربس) متنحمجلة (فوربس) متنح
سمير شرفان جائزة سمير شرفان جائزة 

(العاملية تالقي احمللية) (العاملية تالقي احمللية) 
لشركة  التنفيذي  املدير  شرفان،  سمير  فــاز  مجلة  منحت  التوالي  على  الثاني   للعام 
«نــيــســان الــشــرق األوســــط»، بــجــائــزة «الــعــاملــيــة تــالقــي احملــلــيــة» الــتــي تقدمها مجلة 
يحافظ  السيارات  قطاع  في  مدير  أول  شرفان  ويعتبر  األوســط».  الشرق  «فوربس 
إلجنازاته  على حضوره ضمن تصنيف املجلة للعام الثالث على التوالي، وذلك تقديراً 
فندق «والـــدورف  في  أقيم  الــذي  اجلــوائــز  توزيع  حفل  وخــالل  املنطقة،  في  املميزة 
أفضل  قائمة  ضمن   ٢٩ املــركــز  فــي  شــرفــان  حــّل  بــدبــي،  جميرا  نخلة  فــي  أســتــوريــا» 
إدارة  توليهم  خالل  املتميزة  إلجنازاتهم  تقديراً  تكرميهم  مت  تنفيذي  مسؤول   ١٠٠
املكاتب اإلقليمية لشركات عاملية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، وقال 
تعكس  التي  املرموقة  اجلائزة  هذه  على  احلصول  «يشرفني  املناسبة:  بهذه  شرفان 
حجم اجلهود الكبيرة التي تبذلها ‘نيسان’ ووكالؤها. وهي إن دلت على شيء، فإمنا 
في االجتاه الصحيح لتغدو واحدًة من أسرع شركات  تدل على مضي الشركة قدماً 

السيارات منواً في املنطقة“.



٧االثنني ١٣ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٦)
السيارات الوطنية املوزع احلصري لطرازات  مازدا

CXمازدا تطلق النسخة اجلديدة ٣
كــروس اوفــر املدمجـــة ٢٠١٧

لسيارات  احلــصــري  املـــوزع   ، الوطنية  الــســيــارات  شركة  كشفت 
مازدا في قطر عن النسخة اجلديدة من مازدا CX٣  كروس 
اوفر  املدمجة   ٢٠١٧  اخلمس مقاعد رباعية الدفع بنسختيها 
 Cx٣ مـــازدا   مــوديــالت  على  االطـــالع  وميكن   .٢WD , AWD
املوجود  و  املميز  مــازدا  مبعرض  زيارتكم  خــالل  من  اجلديدة 
ويبدأ  االســبــوع   فــي  عمل  ايــام  سبعة  مــدار  على  النصر  بفريج 
العمل من الساعة  ٩ صباحا – ٩ مساًء ما عدا يوم اجلمعة والتي 

يعمل املعرض اثناء الفترة املسائية فقط .
وقال املتحدث الرسمي من شركة السيارات الوطنية  تأتي مازدا 
متميز  رباعي  دفــع  مبواصفات  اجلديدة  اوفــر   كــروس    CX٣
فللمرة األولـــى ، يــأتــي اجلــيــل اجلــديــد مــن مـــازدا بـــأداء وخفة 
التكنولوجيا  الــى  اضــافــة   ، مناسبة  وبأحجام  تــقــارن  ال  حركة 
املتقدمة واملسماه ” سكاي اكتف  تكنولوجي ”  كما انها تتميز 
 MZD بانها اقتصادية في  استهالك الوقود  ، اضافة الى نظام
النشطة  الــقــيــادة  عــرض  شــاشــة  لتشمل  باإلنترنت    Connect
سينس   اكتف   – اي   ” وتكنولوجيا   Active Driving Display
اجيال  وجهة  ولتكن  باحلياة   لتنبض  واالمــان  السالمة  لنظام 

الشباب والذين يحبون املغامرة  في قطر .
وتتوافر اكل نسخ CX-٣ مبحرك بنزين سكاي أكتيف G سعة ٢ 
لتر بقوة ١٤٦ حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من ٦ سرعات  
مع وضعية سبورت لتضفي بذلك قوة على الطرقات مثلها في 
ذلك مثل السيارات الرياضية، ومتنح  تلك اخلاصية اداء قوي 
في االطارات االمامية او خالل االربع اطارات وذلك من خالل 

. i-Active نظام
  ٣ CX وما يعزز من نظام  السالمة واالمان في سيارات مازدا
اجلديدة كليا  امتالك سيارات مازدا  نظام – اي –  اكتف سينس 
فهذا   ، القيادة   اثناء  واالمــان  السالمة  فرص  من  يعزز  والــذي 
تضم   كما   ، احملتملة  املخاطر  على  السيارة  قائد  يساعد  النظام 
التكنولوجيا اجلديدة من مازدا CX ٣  تكنولوجيا ” امان ما قبل 
االصطدام ” مما يساعد في جتنب االصطدامات  او التقليل من 
خطورتها في احلاالت والتي ال ميكن جتنب تلك االصطدامات 
واملسمى  واملالحة  املراقبة  في  التحكم  بنظام  مازدا  تتوافر  كما 
( MRCC)  ونظام القيادة النشطة ونظام رصد البقع العمياء 
 (RCTA ).ونظام التحذير من حركة املرور اخللفية (BSM )

وجمعيها متربط بجسم السيارة سكاي اكتف  والشاسيه 
وتأتي املــوديــالت اجلــديــدة من مـــازدا   CX٣ بــإطــارات بحجم 
وقفل  احملــرك  لتشغيل  زر  مع  مفتاح  بــدون  ودخــول  بوصة   ١٨
لــألبــواب مــركــزي ونــظــام صــوتــي مــن ٧ ســمــاعــات ويــو اس بي 
وشاشة  الفخم  اجللد  من  وكــراســي  للرؤية  كهربائية  ومــرايــا  
تعمل باللمس ٧ بوصة ونظام معلوماتي مبجموعة من االوامر 
وقائمة  سمعي  بــنــظــام  يــرتــبــط  للتليفون   وبــلــوتــوث  الــصــوتــيــة 

متعددة من املميزات االخرى .



االثنني ١٣ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٦) ٨

بعد التغيرات األخيرة في فئات سيارات مرسيدس-بنز، وتغيير الكثير من املسميات، 
أصبح ما كنا نعرفها بـ ML ٦٣ AMG تسمى GLE ٦٣ AMG، لتدخل السيارة في 
محسن،  رياضي  وتصميم  قــوة،  أكثر   AMG مبحرك  التطور،  من  جديدة  مرحلة 

وجتربة قيادة أمتع من سابقتها، لترسخ مكانتها من جديد كما اعتادت.
على  األساسية  بجيناتها  االحتفاظ  على   AMG  ٦٣  GLE مرسيدس-بنز  حرصت 
الرغم من اعتمادها على اسم جديد، ولكن مع املزيد من القوة وديناميكية التصميم، 

واملزيد من الشخصية الهجومية.
فغطاء احملرك ينحني لألمام مع فتحات تهوية علوية، وأربعة خطوط بارزة لألعلى 
تؤكد على قوة احملرك، أما شبكة التهوية األمامية، بتحمل جنمة مرسيدس بحجم 
كبير في املنتصف، وإلى جانبها شعار AMG، وشبكة حماية رياضية التصميم، إضافة 
السفلي  التهوية  شبك  من  واملــزيــد   ،AMG نسخة مييز  حــادة  خطوط  ذو  مصد  إلــى 
لتبريد احملرك القوة وتوجيه الهواء أسفل بدن السيارة، إضافة إلى مشتت هواء سفلي 

بارز باللون األسود.
اجلديدة،  الشركة  تصميم  لغة  تتبع   LED بالـ  العاملة  األمامية  املصابيح  تأتي  كذلك 
املعدنية  العجالت  إلى  إضافة  هجومية،  األمامية  الواجهة  لتزيد  اجلانبني  على  ومتتد 
ذات  األحمر  باللون  املطلية  املكابح  خلفها  ومن  بوصة،   ٢٠ بقياس  التصميم  رياضية 
ملرسيدس-بنز،  املميزة  اجلانبية  املرايا  وبالطبع  احلجم،  كبيرة  األداء  عالية  األقراص 
اجلانبية  األعتاب  ومعها  للمقصورة،  الدخول  تسهل  والتي  احلجم،  كبيرة  واألبـــواب 

املعدنية التي تسهل الصعود للمقصورة.
وإلـــى الــواجــهــة اخلــلــفــيــة، حــيــث تــأتــي املــصــابــيــح احلــمــراء كــبــيــرة احلــجــم لتجمع بني 
 LED الـ إضــاءة  مع  مرسيدس-بنز،  سيارات  من  اجلديد  للجيل  املميزة  التصميمات 
الرباعية  العادم  طــرد  وفتحات  الــبــارز،  اخلطوط  رياضي  اخللفي  واملصد  العصرية، 
على جانبي السيارة، ومشتت الهواء الواضح في املنتصف، والذي يعزز من ديناميكية 

السيارة وارتكازيتها.
تعتمد مرسيدس-بنز GLE ٦٣ AMG على جتربة قيادة رياضية لتدمي شعور السعادة 
على وجهك، وهو ما جعل السيارة تقدم مقصورة تبرز جينات القوة والسرعة للسيارة، 
بداية من عجلة القيادة الرياضية املكسوة مبزيد من اجللد الفاخر واألقمشة املخملية 
مع حياكة بارزة وحليات وأذرع معدنية المعة، وحتى تطعيمات الكاربون فايبر حول 

املقصورة، وكذلك املستوى األزرار عالية اجلودة للتحكم في وظائف املقصورة.
الركاب  اجــســاد  تدعم  التي  املقاعد  منها  املــمــيــزات،  مــن  الكثير  السيارة  تقدم  كذلك 
كهربائًيا  تعديلها  وإمكانية  الطويلة،  الرحالت  وفي  الرياضية  القيادة  خالل  بالكامل 
مع ذاكرة، وكذلك الرحابة التي توفرها املقصورة في اخللف، والكثير من مساحات 
التخزين التي تزيد السيارة عملية، حيث تتسع املقصورة بـ ٢٠١٠ لتر من األمتعة بعد 

طي املقاعد اخللفية، وهي مساحة ضخمة لسيارة رياضية.
تعمل مرسيدس-بنز GLE ٦٣ AMG بنسخة مطورة من محرك الشركة ذو الشحن 
التوربيني الـ V٨ سعة ٥٫٥ لتر، وهو احملرك الذي يدفع بالكثير من سياراتها الرياضية 

.AMG من عائلة
أداء  تضمن  الــتــي  التقنيات  مــن  والكثير  عــالــيــة،  انــضــغــاط  نسبة  يــوفــر  احملـــرك  فــهــذا 
حصان   ٥٥٧ السائق  تــصــرف  حتــت  ليضع  الــوقــود،  الستهالك  مــعــدل  أقــل  مــع  نــشــط، 
ويتصل  الدقيقة،  في  لفة  و٥,٥٠٠   ١,٧٥٠ بني  ما  نيوتن.متر   ٧٠٠ وعــزم  القوة،  من 
بناقل حركة أوتوماتيكي ٧G Tronic من سبع سرعات يدفع بالعجالت األربعة عبر 
نظام ٤MATIC للدفع الكلي، لتصل السيارة إلى سرعة ١٠٠ كم/س خالل ٤٫٣ ثانية، 

ولسرعة قصوى محددة الكترونًيا عند ٢٥٠ كم/س.
أما إذا كنت تبحث عن املزيد من القوة، فهناك نسخة S، والتي تعمل بنفس احملرك 
خالل  كم/س   ١٠٠ لسرعة  لتنطلق  نيوتن.متر،   ٧٦٠ وعزم  حصان،   ٥٨٥ بقوة  ولكن 

٤٫٢ ثانية.

اسم جديد مع االحتفاظ بجيناتها األساسية ... 

GLE 63 AMG 2016 مرسيدس-بنز

مرحلــة جديــــدة
مــــن التطــــور



٩االثنني ١٣ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٦)

عام   مدير  مع  حصرياً  حــواراً  كيو  أوتــو  الراية  أجــرت 
”ســكــايــاليــن لــلــســيــارات“ املــــوزع الــرســمــي واجلــديــد 
لسيارات هيونداي و“جينيسيس“ في السوق القطري 
والـــــذي اســتــعــرض اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة فـــي ســوق 

السيارات القطري . 
بني  العالقة  طبيعة  على  الــقــارئ  نــعــّرف  أن  نــود  بــدايــة 

سكايالين وهيونداي؟
شركة سكايالين للسيارات هي املوّزع اجلديد والرسمي 
لسيارات هيونداي و»جينسيس» في دولة قطر. ونحن 
الشركة الوحيدة في قطر التي تقدم طرازات هيونداي 

و» جينسيس» لعام ٢٠١٧.
ما  املقابل  وفي  هيونداي،  مع  للتعاون  دفعكم  الذي  ما 
هيونداي  مثل  كبيرة  عــالمــة  اقنعت  الــتــي  األمـــور  هــي 

لوضع ثقتها فيكم لتمثيلها في السوق القطرّي؟
لهيونداي  التجارية  العالمة  بــأن  نؤمن  احلقيقة،  فــي 
ومن  الــعــاملــّي،  الــســيــارات  ســوق  فــي  قوية  مبكانة  تتمتع 
وجــهــة نــظــرنــا أنــهــا حتــتــفــظ بـــدرجـــة جــيــدة مـــن والء 
العمالء. فقد حازت مؤخًرا املرتبة السادسة في تصنيف 
أفـــضـــل ١٠ عـــالمـــات جتـــاريـــة عــلــى مــســتــوى شــركــات 
حتظى  كما  انــتــربــرانــد.  تقرير  وفــق  العاملية  الــســيــارات 
هيونداي مبكانة وحضور قوي في املنطقة، ومن أهم 
أسواقها اململكة العربية السعودية ومصر، حيت تعد من 

أبرز شركات السيارات في هذين البلدين. 
اخــتــرنــا أيــًضــا أن نــتــعــاون مــع شــركــة هــيــونــداي نــظــًرا 
لالستثمارات الهائلة واجلهد الذي بذلته إلضفاء مزيد 
أنــواع  أحــدث  وتطبيق  تصميماتها  على  االنسيابية  من 
تصنيع  في  اجلــودة  عالية  املــواد  واستخدام  التكنولوجيا 
الشركات  مــن  هيونداي  أن  بشدة  نؤمن  إذ  الــســيــارات، 
التي تتربع على قمة هرم صناعة السيارات في العالم، 
لذا نتحّمس للمشاركة في كتابة الفصل القادم من قصة 
منو الشركة في قطر واملنطقة بوجه عام. كما أنني دائم 
الكثير  منهم  واسمع  الوقت،  طيلة  العمالء  مع  احلديث 
هيونداي،  سيارات  على  بها  يثنون  التي  اإليجابيات  من 
وإمكانية  األنيقة  وتصميماتها  القوي  أدائها  من  بداية 
االعــتــمــاد عليها وجـــودة إخــراجــهــا، إلــى غير ذلــك من 

عوامل مثل القيمة العالية عند إعادة بيعها.
لنا  هيونداي  اختيار  أســبــاب  مــن  أن  نــرى  املقابل  وفــي 
الــتــزامــنــا اجلـــاد للغاية جتـــاه الــســوق، وقـــد بــرهــنــا على 
ذلك بسرعة أدائنا والتزامنا، ففي خالل ٤ إلى ٥ أشهر 
عالمتها  كــانــت  هــيــونــداي،  مــع  العمل  بــدايــة  مــن  فقط 
التجارية حاضرة في كافة معارضنا ومراكز خدمتنا، 
هيونداي  وأثنت  مجالنا  في  استثنائيا  أمًرا  يعد  ما  وهو 
على هــذا اإلجنــــاز، فقد كــانــت املـــرة األولـــى الــتــي ينفذ 
علًما  السرعة،  بتلك  ذلــك  هيونداي  موزعي  أحــد  فيها 
معرضنا  جتهيز  مــن  األخــيــرة  املــراحــل  فــي  أيــًضــا  بأننا 
التخطيط  مرحلة  وفــي  الــســادس،  الــدائــري  فــي  الثاني 
إلطالق مراكز اخلدمات السريعة حول مدينة الدوحة. 
ينتظر عّشاق هيونداي الكثير من شركة سكايالين، فما 
هي استراتيجيتكم لدعم هيونداي في السوق القطرّي؟

ميكننا اختصار استراتيجيتنا لضمان جناح هيونداي في 
مجموعة  تقدمي  التالية:  العناصر  في  القطري  السوق 
وتطوير  اجلميع،  حاجات  لتلبي  املنتجات  من  متنوعة 
في  واالستثمار  الهامة،  مــواردنــا  أحــد  باعتباره  فريقنا 
العالقة مع العميل، ووضع معايير متميزة خلدمات ما 

بعد البيع. وسأفصل تلك النقاط على النحو التالي:
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن املــنــتــجــات لــتــلــبــي حــاجــات 
اجلميع: نشارك في السوق القطرّي مبجموعة واسعة 
لتناسب  طــراًزا،   ١٥ وعددها  هيونداي  طــرازات  من 
املختلفة،  العمالء  تطلعات  وتلبي  امليزانيات،  جميع 
وتــتــوافــق مــع كــافــة أنـــواع الــطــرق بــدايــة مــن الــشــوارع 
املــمــهــدة داخــــل املــــدن وحــتــى الــكــثــبــان الــرمــلــيــة في 
رغب  سواء  طلبه  لدينا  سيجد  عميل  فكل  الصحراء. 
في شراء سيارة من نوع كوبيه أو سيدان أو السيارات 
املتعددة  الــريــاضــيــة  الــســيــارات  أو  الصغيرة  العملية 

األغراض أو سيارات السيدان الفارهة. 
موظفونا  الهامة:  مواردنا  أحد  باعتباره  فريقنا  تطوير 
على  الشركة  في  النجاح  عناصر  وأهــم  مالنا  رأس  هم 
اخــتــالف مــكــانــهــم، بــدايــة مــن الــعــامــلــني فــي مــعــارض 
طريقة  نتبنى  ولهذا،  اخلدمة.  مراكز  وحتى  السيارات 
انــتــقــائــيــة وصـــارمـــة لــلــغــايــة عــنــد اســتــقــطــاب موظفني 
جدد، وهو ما مييزنا عن غيرنا من العاملني في هذه 
ترّكز  موظفينا  الختيار  الصارمة  فطريقتنا  الصناعة. 
وممن  عملهم  جتــاه  امللتزمني  املــوظــفــني  اخــتــيــار  على 
وبعد  واحتياجاتها،  السيارات  بسوق  شامًال  فهًما  لديهم 
مستمر  بشكل  املهني  تطورهم  دعــم  نــواصــل  تعيينهم 
عبر فرص التعلم والتدريبات املتنوعة التي نوفرها لهم 

وهم على رأس العمل.
إلى  ننظر  ال  نحن  العميل:  مــع  العالقة  فــي  االستثمار 
العمالء على أنهم مجرد أرقام، وسكايالين ال حتاول أن 
تبيع السيارات بصيغتها املجردة، فهي منتجات تصحبها 
بالتواصل  نقوم  حيث  واخلبرات،  التجارب  من  العديد 
مع العميل وتقدمي النصح له فيما يتناسب مع احتياجاته 
في  اهتمامه  تشد  التي  واخلصائص  أولوياته  وحتديد 
املستقبل. فنحن نطمح إلى أن نكون مستشارين ال مجرد 
على  عمالئنا  مــســاعــدة  عبر  وذلـــك  مبيعات،  موظفي 
اختيار السيارة التي تالئم احتياجاتهم وباقة اخلدمات 
املصاحبة لها وطريقة الدفع التي تتناسب مع ميزانيته.

نحن  الــبــيــع:  بــعــد  مــا  خلــدمــات  متميزة  معايير  وضـــع 
ما  خدمات  من  مستوى  أعلى  بتقدمي  أيًضا  ملتزمون 
حيث  عمالئنا،  احــتــيــاجــات  يناسب  ملــا  وفــقــا  البيع  بعد 
مختلفة  أماكن  في  ومعارضنا  خدماتنا  مراكز  تنتشر 

تدريبًا  املدربني  للفنيني  العمالء  وصول  سهولة  لتضمن 
اللحظة  منذ  سكايالين  في  اخلبرة  ذوي  من  احترافًيا 

األولى لشراء السيارة.
تطرحها  التي   ٢٠١٧ لعام  املختلفة  الــطــرازات  هــي  مــا 

هيونداي في السوق القطري؟
 ،٣٠ واي   ،١٠ اي   ،٢٠١٧ عـــام  طـــــرازات  قــائــمــة  تــضــم 
وتوسان،  وكريتا،  وأزيــرا،  وسوناتا،  وألنترا،  وأكسنت، 
وحافالت  وفيلوستر،  فــي،  سانتا  وجــرانــد  فــي،  وسنتا 
أتش وان، وجينسيس بفئتيها جي ٨٠ وجي ٩٠ وسيارة 

أيونيك الهجينة.
ســيــارة «جينسيس»  عــن  أكــثــر  حتــدثــنــا  أن  ميــكــن  هــل 

و»أيونيك» الهجينة؟ 
هيونداي  طراز  نُدِخل  أن  القادم  العام  مطلع  مع   قررنا 
وهي  األولـــى،  للمرة  القطري  السوق  إلــى  «جينسيس» 
مــتــوفــرة لــلــبــيــع مـــن اآلن. وميــثــل ذلـــك إضـــافـــة قــويــة 
لعمالئنا القطريني من محبي السيارات الفارهة، إذ يُعد 

هذا الطراز مثاليًّا ملن يتطلعون القتناء أحدث طرازات 
السيارات. ونتوقع بأن تكون « جينسيس» ٢٠١٧ بفئتيها 
جــي ٨٠ وجــي ٩٠ مــن أكــثــر فــئــات الــســيــارات الفارهة 
انتشاًرا وشعبيًة في السوق القطرّي في األعوام القادمة. 
الذي  اجلمالّي  تصميمها  جينسيس»   » مييز  ما  فأهم 
يتسم باالنسيابية واألناقة، فضًال عن محركاتها القوية 
مينح  ما   ،“Vاالختيارية ”٨ أو   “Vالنموذجية «٦ سواء 
أصــحــاب الــســيــارات جتــربــة قــيــادة سلسلة وآمــنــة، هذا 
فائقة  ومكوناته  الداخلي  التصميم  لرفاهية  باإلضافة 

اجلودة، ما يجعل من قيادة السيارة جتربة استثنائية.
من  بــدايــة  فستتوفر  الهجينة  ”أيــونــيــك“  ســيــارات  أمــا 
سنكون  ”أيـــونـــيـــك“  لـــطـــراز  وبــطــرحــنــا   .٢٠١٧ أبـــريـــل 
بداية  وذلــك  قطر  فــي  الــطــراز  هــذا  تطرح  شركة  أول 
إلى  الرامية  استراتيجيتنا  مع  متاشًيا   ٢٠١٧ أبريل  من 
ال  عمالئنا  أمام  اخليارات  من  واسعة  مجموعة  تقدمي 
سيما املهتمني باالستدامة البيئية، حيث تعتبر سيارات 
مصممة  فهي  للبيئة،  الصديقة  السيارات  من  أيونيك 
أكسيد  ثاني  غــاز  وانبعاثات  الوقود  استهالك  من  للحد 
للبيئة  صديقة  منتجات  استخدام  عن  فضًال  الكربون، 
املعاد  والبالستيك  احليوية  األنسجة  مثل  تصميمها  في 

تدويره وقصب السكر واحلجر البركاني.
ما هي قراءتكم للسوق القطري ودراستكم للعمالء على 
اختالف توجهاتهم وكيف تتواصلون معهم؟ هل ميكن 

أن تعطينا مثاًال على ذلك؟ 
إن طــمــوحــنــا جتـــاه قــطــر كــبــيــر ونــحــن نــفــكــر بــصــورة 
مختلفة لتحقيق أهدافنا من خالل التعرف على العميل 
عن قرب والعمل من داخل املجتمع. فعلى سبيل املثال، 

نعلم أن املقيمني من اجلالية املصرية غالبًا ما يختارون 
الرجوع بسياراتهم التي ابتاعوها في قطر إلى بالدهم، 
ولهذا السبب يحتاجون للعديد من الكماليات اجليدة في 
ذلك،  من  ليتمكنوا  الصغيرة  احملركات  ذات  السيارات 
وانطالًقا من معرفتنا بعمالئنا سنقوم بطرح السيارات 
شهر  من  بداية  معارضنا  في  لتر  و٢   ١٫٦ سعة  التيربو 
بطرق  ذلك  فيتم  العميل  مع  نتواصل  كيف  أما  مــارس. 
عدة، على سبيل املثال قمنا برعاية بطولة «دبليو ليغ» 
السلة  كرة  في  شعبية  البطوالت  أكثر  من  واحدة  وهي 
من  العديد  اجتذاب  في  جنحت  والتي  الطائرة  والكرة 
عرض  خاللها  من  واستطعنا  قطر  دولــة  في  املقيمني 

مجموعة من املوديالت مباشرة أمام عمالئنا.
سكايالين  فــي  البشرية  والــكــوادر  املوظفني  مــيــزات  مــا 

للسيارات عن غيرهم؟ 
نــســتــقــطــب مــجــمــوعــة مــخــتــارة مـــن الـــكـــوادر الــبــشــريــة 
والعمل  الــســيــارات  جتــاه  مشترك  شغف  يجمعهم  التي 
العمل  فــرق  انتقاء  على  ونــحــرص  العمالء،  مــع  املباشر 
الذين  األفـــراد  توظيف  مــن  لنتأكد  فائقة  بعناية  لدينا 
ميلكون التوازن املثالي بني املهارات والتطلعات والقدرة 
عشاق  من  مجموعة  من  فريقنا  ويتألف  العمل،  على 
السيارات والقيادة ممن ميتلكون حًسا مختلًفا ميكنهم 
من التعرف على االحتياجات املختلفة للعمالء، كما أننا 
والتطوير  التدريب  عبر  مهاراتهم  صقل  على  نحرص 
على  احلــفــاظ  مــن  متــامــا  نتأكد  أن  نــريــد  ألنــنــا  املستمر 

أفضل مواردنا.
اجلد،  محمل  على  األفــراد  في  االستثمار  نأخذ  فنحن 
احترافية  بصورة  وتطويرهم  تدريبهم  وبقوة  وندعم 
مبــا يــســاعــدنــا فــي تــقــدمي أفــضــل اخلـــدمـــات لعمالئنا، 
وذلك من خالل برنامج تدريبي على مدار العام يخضع 
املتدرب خالله لعدة دورات حول أفضل املمارسات في 
باحتياجات  والوفاء  للعمالء  املتميزة  اخلدمات  تقدمي 

العميل والتعامل مع أنظمة إدارة عالقات العمالء.
ماذا عن خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع؟

جميع  على  ينطبق  للصيانة  واحـــًدا  منــوذًجــا  لدينا  ليس 
عميل  لكل  مفّصلة  خيارات  نقدم  بل  السيارات،  فئات 
سبيل  فعلى  مواصفاتها.  أو  سيارته  عمر  على  تعتمد 
املثال، لو أراد عمالؤنا اتفاقية صيانة ملدة ثالثة أعوام / 
حتى ١٠٠ ألف كيلو متر، سنوفر لهم ذلك. وإن رغبوا 
متر،  كيلو  ألــف   ١٥٠ حتى   / أعـــوام   ٦ ملــدة  اتفاقية  فــي 

فسنرحب بذلك أيًضا.
ويرحب  مفتوح  للسيارات  سكايالين  خــدمــات  مــركــز 
ــا وميــكــنــهــم الـــوصـــول إلــيــه عبر  بــجــمــيــع الــعــمــالء حــالــيًّ
وسنعمل  الصناعية.  باملنطقة   ،٢٦ شـــارع   ،٤١ الــبــوابــة 
بــنــظــام املــنــاوبــة، حــيــث ســتــتــواصــل ســاعــات الــعــمــل بني 
أيام  ستة  مبعدل  مساًء  العاشرة  وحتى  صباًحا  السابعة 
فـــي األســـبـــوع مـــن أجـــل تــقــدمي أفــضــل خــدمــة ممكنة 
لعمالئنا وإتاحة أكبر متسع من الوقت أمامهم ميكنهم 
ــا لــفــتــح مــراكــز  الـــوصـــول إلــيــنــا خـــاللـــه.  ونــخــطــط حــالــيًّ
اخلدمات السريعة في العام القادم وما يليه من أعوام.

هل هناك مفاجآت خاصة باألسعار واخلدمات؟ وماذا 
عن خدمة اإليجار حتى التملك؟

القطرّي  السوق  في  غيرنا  عن  سيميزنا  أمر  أكثر  رمبا 
معينة،  شـــراء  عـــروض  بــأي  عمالؤنا  نقّيد  لــن  أنــنــا  هــو 
على  فرد  كل  تناسب  شخصية  ستكون  لهم  فخدماتنا 
اجلميع،  على  تطبيقها  يتم  مــوحــدة  تــكــون  ولــن  حــدة 
سواء تعلق ذلك باختيار الطراز املناسب لهم، أو باقات 
الــصــيــانــة الــتــي تتماشى مــع اســتــخــدامــهــم لــلــســيــارة، أو 
خيارات التمويل املختلفة، فنحن نريد أن نكون مرنني 
مع كافة احتياجات عمالئنا، وإعطائهم حرية االختيار 
سنوفر  املــثــال،  سبيل  فعلى  الــشــراء.  مــراحــل  جميع  فــي 
لعمالئنا جميع خيارات التمّلك املختلفة سواء كان ذلك 
نقًدا، أو عن طريق قرض بنكي، أو عن طريق اإليجار 
اخليارات  من  وغيرها  االيجار،  عقود  أو  التملك،  حتى 

التي نقوم بدراستها.

حصرياً أول حوار ملدير عام (سكايالين للسيارات) املوّزع الرسمي لسيارات هيونداي و(جينسيس)  

باميان املال: منتلك استراتيجية منو َطموحة
لدعــم عالمة هيونـداي فــي السـوق القطـري



االثنني ١٣ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٦) ١٠

إكسبلورر  ‘فــورد  سيارة  عن  النقاب  ‘فــورد’  كشفت 
االبتكارات،  بأحدث  واملجهزة  كلياً  اجلديدة   ’٢٠١٧
حيث اعتمدت الشركة على ريادة هذا الطراز للقطاع 
بعد إطالقه ألول مرة  على مدى أكثر من ٢٥ عاماً 
في عام ١٩٩٠ كطراز عام،  ومت إطالق هذه السيارة 
الناحية  مــن  واملــتــطــورة  تصميمها  واملــعــاد  املــجــددة 

التقنية اآلن في دولة قطر.
شركة  خــالل  من  القطري  السوق  في  توفرها  ومــع 
املانع للسيارات، املوزع احلصري لسيارات ‘فورد’ في 
قطر، تأتي السيارة بتصميم مبتكر   و هذا دليل على 
االستمرار في  تقدمي أفكار متجددة و عصرية من 

قبل صانعيها.
العام  املــديــر  بــارتــريــدج،  إيـــان  قــال  املناسبة،  وبــهــذه 
‘إكسبلورر’  سيارة  تعتبر   » للسيارات:  املانع  لشركة 
الــشــهــيــرة خـــيـــاراً مــفــضــالً فـــي دولــــة قــطــر والــعــالــم 
الرياضية  الــســيــارات  لقطاع  الــرائــدة  كونها  بأكمله 
مــتــعــددة االســتــخــدامــات عــلــى مـــدى أكــثــر مــن ربــع 
بالبناء  اجلديد  الطراز  يكتفي  وال  الزمن.  من  قرن 
حيث  من  أيضاً  يتفوق  بل  سبقه،  ما  جناحات  على 

التكنولوجيا الذكية والراحة واملظهر».
ومع تقدميها للمزيد من التكنولوجيا قياساً بسيارات 
إكــســبــلــورر الــســابــقــة، تــعــزز ســيــارة ‘فـــورد إكسبلورر 
قائمة  وتشتمل  الــقــيــادة.  جتــربــة  مستويات   ’٢٠١٧

التقنيات املتوفرة في طراز عام ٢٠١٧ على:
ما  أحــدث  للمالكني  يوفر   :٣  SYNC املزامنة نظام 

توصلت إليه تكنولوجيا االتصال اخلاصة بالسائق
باملاسحات:  املــزودة  واخللفية  األمامية  الكاميرات 
متتلك كالهما عدسات واسعة الزاوية وتأتي مجهزة 
مباسحات – لتكون مبثابة ميزة حصرية في فئتها 

تظهر للمرة األولى في القطاع
 مــســاعــد الــركــن الــنــشــط احملــّســن مــع مــســاعــد الــركــن 
السيارة  ركن  مكان  من  اخلــروج  ومساعد  العمودي 
األوتوماتيكي:  نصف  املــتــوازي  السيارة  ركــن  ونظام 

يستخدم هذا النظام أجهزة االستشعار باملوجات فوق 
الصوتية ونظام التوجيه الكهربائي املعزز آلياً ملساعدة 
السائقني فــي مــنــاورات الــركــن الــعــمــودي واملــتــوازي. 
نظام  على  احملــّســن  النشط  الــركــن  مساعد  وينطوي 
ملساعدة  الــســيــارة  ركــن  مــكــان  مــن  اخلـــروج  مساعد 
الــســائــق عــلــى اخلــــروج مــن أمــكــنــة الــركــن املـــتـــوازي. 
يتحكم  حــني  فــي  الــقــيــادة،  بعجلة  الــنــظــام  ويتحكم 

السائق بدواستي الوقود والفرامل وناقل احلركة.
منافذ USB املزودة مبيزة الشحن الذكي: تتموضع 
منافذ  الــســيــارة  مــن  واخللفية  األمــامــيــة  اجلــهــة  فــي 
على  والــقــادرة  الــذكــي  الشحن  مبيزة  املـــزودة   USB
شــحــن األجــهــزة الــذكــيــة أســـرع مبــرتــني مــن املنافذ 

التقليدية.
العميل/  يحتاج  ال  اخلــلــفــي:  للصندوق  اآللـــي  الــبــاب 
الــعــمــيــلــة ســـوى لــرفــع قــدمــه حتـــت مــنــتــصــف املــصــد 

اخللفي لفتح أو إغالق الباب.
القياسية  الــهــوائــيــة  الستائر  تــولــد  الــهــوائــيــة:  الستائر 

تؤثر  أن  شأنها  من  العالي  الهواء  ضغط  من  منطقة 
النتيجة  وتتمثل  واإلطـــــارات.  الــعــجــالت  سطح  على 
السيارة  جسم  من  مقربة  على  الــهــواء  تدفق  بحجز 

وتقليص مستوى االحتكاك.
مثبت  من  كل  على  األخــرى  امليزات  قائمة  وتشتمل 
ـــــذار بــالــتــصــادم مع  الــســرعــة الــتــفــاعــلــي ووحـــــدة اإلن
ونظام  املــســار،  على  احلفاظ  ونظام  الفرملة،  دعــم 
 ،(®BLIS) املرئية  غير  بالزوايا  اخلــاص  املعلومات 
ووحـــــــدة اإلنــــــــذار بـــاحلـــركـــة املـــــروريـــــة، والــتــحــكــم 
أحزمة  إلــى  إضــافــة  املرتفع،  بالضوء  األوتوماتيكي 
مبثابة  أصبحت  والتي  للنفخ  القابلة  اخللفية  األمان 
عالمة مميزة لسيارة ‘إكسبلورر’ وطرازاتها السابقة.
 ويأتي احملرك القياسي ذو األسطوانات الست وسعة 
٣٫٥ ليتر في النموذج األساسي ومناذج XLT وليمتد 
الدقيقة  فــي  دورة   ٦٥٠٠ عند  حــصــان   ٢٩٤ بــقــوة   –
و٣٤٦ نيوتن متر من عزم الدوران عند ٤٠٠٠ دورة 
 ®SelectShift في الدقيقة – مقترناً مع ناقل حركة

أوتوماتيكي من ست سرعات. في حني يتمتع منوذج 
 ٥٥٠٠ عند  حــصــانــاً   ٣٧٠ بــقــوة  ســبــورت’  ‘إكــســبــلــورر 
دورة في الدقيقة و٤٧٠ نيوتن متر من عزم الدوران 
حــركــة  نــاقــل  مـــع   - الــدقــيــقــة  فـــي  دورة   ٣٥٠٠ عــنــد 

SelectShift® أوتوماتيكي من ست سرعات.
ويقوم نظام الدفع الرباعي الذكي  مع نظام القيادة 
بحسب الــتــضــاريــس فــي ســيــارة ‘إكــســبــلــورر’ بــإعــادة 
تقييم الــظــروف بــصــورة أســرع بــواقــع ٢٠ مــرة من 
التحكم  حيث  من  بالغة  دقــًة  ليوفر   – العني  طرفة 
والـــدفـــع، فــي حــني يــواصــل رصـــد ســرعــة الــعــجــالت 
ووضــعــيــة دواســـــة الـــوقـــود وزاويـــــة عــجــلــة الــتــوجــيــه 
شأن  ومــن  الــســائــق.  وأداء  املــركــبــة  ظـــروف  لتحديد 
أي  على  للسيارة  واثقًة  قيادًة  يضمن  أن  األمــر  هذا 

تضاريس تقريباً.
‘إكسبلورر’  ســيــارة  هيكل  بتجديد  ‘فـــورد’  وقــامــت 
في  التميز  من  واضحاً  مستوًى  لتوفر  كلية  بصورة 
جتربة القيادة التي تقدمها مناذج XLT و‘سبورت’. 

ويــســتــخــدم نــظــام الــتــعــلــيــق دعـــامـــة ‘مــاكــفــيــرســون’ 
 ٣٢ مــن  مــوازنــة  وقضيب  منفصل  فــرعــي  إطـــار  مــع 
نظام  يستخدم  حني  في  السيارة،  مقدمة  في  ملم 
 ٢٢ مبقاس  موازنة  قضيب  املستقل  اخللفي  التعليق 
سبورت’  ‘إكسبلورر  سيارة  عمالء  وسيستفيد  ملم. 
ديناميكية  أكــثــر  قــيــادة  جتــربــة  عــن  يبحثون  ممــن 
مــن مــعــدات الــتــوجــيــه الــفــريــدة والــنــوابــض اخللفية 

واألمامية والدعامات واملخمدات اخللفية.
اجلديدة  ‘إكسبلورر’  سيارة  مالكو  يالحظ  وســوف 
أعلى  مبــوقــع  يتميز  الـــذي  اجلــديــد  املــتــني  تصميمها 
وسطح  األمامية   LED ومصابيح  األمامية  للشبكة 
السيارة املقسم واملنخفض مع قنوات مخصصة ملياه 
األمطار واجلناح اخللفي اجلديد –والذي يعمل أيضاً 
على حتسني الديناميكة الهوائية. ويبدو االبتكار في 
املبردة  الهياكل  إضافة  مع  للغاية  واضحاً  التصميم 
ملصابيح LED األمامية والتي مت دمجها في تصميم 

املصابيح املعقد.

ً ً عاما ٢٥ عاما
إطالق سيارة فورد إكسبلورر إطالق سيارة فورد إكسبلورر ٢٠١٧٢٠١٧ بالدوحة بالدوحة

فورد حتتفي مبرور أكثر منفورد حتتفي مبرور أكثر من
مـــن االبتكـــارات الرائــدةمـــن االبتكـــارات الرائــدة
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الــقــوة  عــنــاصــر  عــلــى  تصميمها  فــي  رام  شــاحــنــات  تعتمد 
شبكة  من  بداية  البارزة،  الهجومية  واخلطوط  والصالبة 
الكرومي  والــطــالء  املميز،  رام  شــعــار  تعمل  الــتــي  التهوية 
غطاء  وكذلك  بالكامل،  التهوية  شبكة  يغطي  الذي  الالمع 
احملرك البارز املرتفع الذي يخفي حتته محرك العضالت 
الهيمي V٨. كذلك يأتي املصد األمامي املعدني ذو املظهر 
القوة ومصابيح الضباب كبيرة احلجم، والستائر املطاطية 
واملصابيح  السيارة،  مقدمه  أسفل  الهواء  مرور  تنظم  التي 
 LED إضــاءة  تضم  التي  اجلــذاب  التصميم  ذات  األمامية 
شخصية  وتــعــزز  التصميم  خــطــوط  وتستكمل  نــهــاريــة، 
التي  التحذيرية  السقف  أضواء  إلى  بالطبع  إضافة  السيارة، 

توضح ارتفاع الشاحنة.

على اجلانبني تأتي املرايا اجلانبية كبيرة احلجم ذات الذراع 
الطويل التي تسمح برؤية الطريق حتى مع قطر مقطورات 
وصول  تتيح  التي  احلجم  كبيرة  واالبــواب  احلجم،  كبيرة 
ســهــل لــلــمــقــصــورة، وأقـــــواس الــعــجــالت املــرتــفــعــة لتسمح 
لــلــعــجــالت الــضــخــمــة قــيــاس ٢٠ بــوصــة الــتــحــرك بــحــريــة، 
وبخاصة في اخللف حيث يعتمد طراز ٣٥٠٠ على عجالت 

مزدوجة لدعم احلموالت الكبيرة للسيارة.
تعليق  نظام  مع  القوة  شديد  هيكل  على  السيارة  وتعتمد 
هــوائــي يــضــم وســائــد هــوائــيــة فــي اخلــلــف تــدعــم االوزان 
ـــزازات، وتــزيــد مــن ضــغــط الــهــواء مع  وتــخــفــف مــن االهـــت
ثباتها  من  وتعزز  الشاحنة  رفــع  لتعيد  الثقيلة  احلــمــوالت 
على الطريق، وكذلك في حالة قطر أوزان ثقيلة قد تصل 

إلى ١٣٫٥ طن.
الطويلة،  والرحالت  الشاق  للعمل  مخصصة  سيارة  كونها 
فاخرة  مــقــصــورة  على   ٣٥٠٠ رام  شاحنة  اعــتــمــدت  فقد 
ورحبة وتوفر مستوى متميز من الراحة للسائق والركاب، 
من  املناسب  القسط  ومتنحهم  العمل  يــوم  عليهم  لتسهل 
خامات  تــقــدم  فالسيارة  تليها.  والــتــي  املهمة  بــني  الــراحــة 
الترفيهية  الــتــجــهــيــزات  مــن  والــكــثــيــر  اجلـــــودة،  مــتــمــيــزة 
والعملية، إضافة إلى مقاعد بتصميم يدعم اجلسد ويوفر 
اكثر قدر من الراحة، والكثير من املساحات الداخلية سواء 
أنظمة  من  الكثير  وكذلك  التخزين،  أو  الــركــاب  حلركة 

املساعدة االلكترونية التي تسهل مهمة السائق.
من  بخيارين  الشاقة  للخدمة  املخصصة   ٣٥٠٠ رام  تتوفر 

ميكنه  هيمي  بتقنية  عضالت  محرك  كالهما  احملركات، 
تقدمي قد كبير من القوة العزم.

اخلــيــار األول حملـــرك هــيــمــي الــــ V٨ اجلــديــد كــلــًيــا، وهــو 
محرك بسعة ٦٫٤ لتر ميكنه توفير ٤١٠ حصان من القوة 
عند  نيوتن.متر   ٥٨٢ وعــزم  الدقيقة،  في  لفة   ٥٦٠٠ عند 
٤٠٠٠ لفة في الدقيقة. ويتصل هذا احملرك بناقل حركة 

أوتوماتيكي من ٦ سرعات يدفع بالعجالت اخللفية.
سعة  الشهير   V٨ الهيمي  محرك  فهو  الثاني  اخلــيــار  أمــا 
الدقيقة،  فــي  لفة   ٥٦٠٠ عند  حــصــان   ٣٨٣ بــقــوة  لتر   ٥٫٧
وعزم ٥٤٢ نيوتن.متر عند ٤٠٠٠ لفة في الدقيقة، ويتصل 
يدفع  ســرعــات   ٦ مــن  أوتوماتيكي  حــركــة  بناقل  احملـــرك 

بالعجالت اخللفية.

 شاحنـات رام للخدمــة الشاقــة  شاحنـات رام للخدمــة الشاقــة ٢٠١٦٢٠١٦ ... ...
الرفيــق علــى الطــريقالرفيــق علــى الطــريق
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من  باملزيد  الرياضية  الــســيــارات  عالم  عشاق  يطمح 
 ZLالقوة والسرعة بصفة عامة وشيفروليه كماروا ١
انتظر  جــديــدة  طــراز  عــن  اعلن  فكلما  خاصة  بصفة 
العاشقني ان يروا معشوقهم  كمارو ZL١ بزيادة في 
عدد االحصنة وهذا ما عملت عليه العالمة االمريكية 
ذات الشهرة العاملية ”شيفروليه“ في احدث ابداعاتها 
كمارو ZL١ فقد زادت عدد االحصنة لتصل الي ٦٥٠ 
اي بــزيــادة قــدراهــا ١٠ احــصــنــة عــن الــطــراز  حــصــانــاً 
السابق لهذا وفي أول ظهورها اإلعالمي األول، أعلنت 
على  كلياً  اجلــديــدة   ZL١ كــمــارو  حصول  شيفرولية 
 Z٠٦ كــورفــيــت  األكــبــر  شقيقتها  مــن  مشتق  مــحــرك 
وقريبتها كاديالك CTS-V، وتوّقعت ان تصل قّوتها 

لـ ٦٤٠ حصان، مقارنًة بـ ٦٥٠ حصان لكورفيت. 
شيفروليه  حــجــوزات  لدليل  تسريبات  أظــهــرت  وقــد 
كمارو ZL١ موديل ٢٠١٧ يؤكد أنها ستقدم بقوة ٦٥٠ 
حصان وعزم دوران ٨٨١ نيوتن.متر، ويظهر الدليل 
بشاحن  لتر   ٦٫٢ سعة   V٨  LT٤ السيارة  محرك  أن 
كورفيت  موديل  دوران  وعــزم  قوة  نفس  يقدم  فائق 
Z٠٦ ومبــا يقل بــواقــع ٥٧ حــصــان عــن مــوديــل دودج 
اجلــديــدة  األرقــــام  وهـــذه   .  SRT Hellcat تشالنجر 
السابقة  التقارير  ذكرته  عما  أحصنة   ١٠ بواقع  أكبر 

عن السيارة.
وتعتبر كمارو ZL١ اجلديدة من السيارات التي لديها 
قدرة كبيرة علي احللبات بفعل القوة السفلية األكبر ، 

فيما تتجهز السيارة كذلك بناقل حركة عادي من ٦ 
أوتوماتيك  بناقل  عليها  احلصول  ميكن  كما  سرعات 
جوديير  إطـــارات  علي  حصولها  مع  سرعات   ١٠ من 
األمــام  فــي   ٢٨٥٣٠ZR٢٠ قياس  سوبركار   F١ ايجل 
الــســيــارة  بـــقـــدرات  ومــقــارنــة  اخلـــلـــف.  فـــي  و٣٠٥٣٠ 
الــســبــاقــيــة ، فــال نــعــرف حتـــديـــداً طــمــوحــات الــشــركــة 
هذه  تساهم  وســـوف  الــســبــاقــات،  فــي  بها  للمشاركة 
التحسينات الطفيفة بدفع أداء كمارو ZL١ إلى األمام 
موستاجن  فـــورد  التاريخية  منافستها  ملــواجــهــة  قليال 
الــــ٧٠٧  ذات  هــيــلــكــات  تشالنجر  دودج  وأيــضــا   ،GT
 RSحصان والسيارات األملانية الرياضية مثل أودي ٥
وبي إم دبليو M٤، وقد شوهدت كمارو ZL١ تسابق 

الوقت على حلبة نوربرجرجن لتسجل رقمها القياسي 
اخلاص.

واذا دقــقــنــا الــنــظــر فــي الـــطـــراز اجلــديــد ومـــن خــالل 
مجموعة الصور جند حتطم للصورة التقليدية حيث 
كلياً  اجلديدة   ZL١ كمارو  شيفروليه  سيارة  حصلت 
عــلــى أجــــزاء جتعلها تــبــدو أكــثــر شــراســة مــن الــطــرز 
أكبر  أمامي  وجناح  مختلف  أمامي  شبك  األســاســي، 
وغــطــاء مــحــرك جــديــد، ومـــن اجلــانــب زودت هــذه 
الكمارو بأجزاء تزيد من عرضها ووصوالً إلى اخللف 
حصلت على جناح كبير، كما تشير املعلومات املتوفرة 
بإطارات  زودت  اجلديدة،   ١ ال  زد  كمارو  سيارة  أن 
رياضية  عجالت  بها  حتيط  إنــش   ٢٠ قياس  معدنية 

.“Supercar Goodyear Eagle Fخاصة ”١
أن  نالحظ   ،٢٠١٧  ZL١ كــمــارو  داخلية  إلــى  وصـــوالً 
التعيرات كانت محدودة مقارنة مع الطراز األساسي 
مقاعد  على  حصلت  املقصورة  ولكن   ،٢٠١٦ كــمــارو 
ريكارو ومقود رياضي وحزام أمان أحمر اللون ملزيد 

من الهوية الرياضية املتميزة.
فهو   ZL١ كمارو  سيارة  في  جــزء  ألهــم  بالنسبة  أمــا 
 V٨  LT٤ نــوع  من  وهــو  عليه،  تعتمد  الــذي  محركها 
سعة ٦٫٢ لتر مع سوبرتشارجد يولد قوة ٦٤٠ حصان 
بصندوق  يتصل  الـــدوران،  عزم  من  نيوتن.متر   ٨٦٨
تروس (جير) يدوي من ست سرعات، أو أوتوماتيكي 

جديد من ١٠ سرعات
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