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رينـــج روڤـــر إيڤـــوك ..
أول سيــارة دفــع رباعــي فاخـرة

احلصري  الوكيل  مــوتــورز”،  برمييير  “الــفــردان  شركة  أعلنت 
لالند روڤر في دولة قطر، عن وصول السيارة التي طال ترّقبها، 

رينج روڤر إيڤوك القابلة للكشف.
سيارة  أول  وهــي  للكشف،  القابلة  إيــڤــوك  روڤــر  رينج  وجتمع 
الــعــالــم، بني  دفــع ربــاعــي مدمجة فــاخــرة وقــابــلــة للكشف فــي 
التصميم اجلريء والنقاء املذهل الذين لطاملا اشتهر بهما طراز 
رينج روڤر إيڤوك، مع مواصفات متكاملة وسقف متطّور قابل 
للطّي، لتقدمي سيارة مثالية قابلة للكشف تناسب جميع املواسم.

إيڤوك  روڤــر  رينج  لسيارة  واملميز  الرائع  الشكل  من  وانطالقاً 
الــرقــّي،  قــّمــة  قــابــلــة للكشف فــي  األصــلــيــة، مت تصميم ســيــارة 
ويعتلي الطراز اجلديد عرش تشكيلة سيارات رينج روڤر إيڤوك 

باعتباره الطراز القابل للكشف األكثر متيزاً وقدرة في العالم.
روڤــر،  رينج  عائلة  في  اخلامس  العضو  وهــي  السيارة،  وتتوفر 
في صاالت عرض شركة “الفردان برمييير موتورز” في قطر، 
تصميم  مع  روڤــر  رينج  لسيارات  املعتادة  الفخامة  بني  وجتمع 

مميز بأربع مقاعد ومساحة تخزين مرنة.
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

فورد سكيب 2016
الهروب من التقليدية

املميزات  التي تقدم كافة  الفئة  تأتي فورد سكيب اجلديدة ضمن سيارات هذه 
ومتنحك  للقيادة،  خــاصــة  متعة  تضفي  حـــادة،  رياضية  بشخصية  االعــتــيــاديــة 
الفرصة للهروب من التقليدية. تعتمد فورد سكيب اجلديدة على خطوط أكثر 
البارزة لألعلى والتي  بداية من غطاء احملرك ذو اخلطوط  التصميم،  حدة في 
تعبر عن قوة احملرك، سواء في املنتصف أو على اجلانبني، وحتى الوصول لشبكة 
التهوية االمامية ذات الطابع الرياضي انسيابية التصميم، والتي حتمل شعار فورد 

البيضاوي األزرق في املنتصف ليتصدر الواجهة.
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متابعـــة ـ خالــــد عطيــــة :

لسيارات  احلصري  املــوزع   ، الوطنية  السيارات  شركة  تقدم 
مازدا في قطر اجيال جديدة ومتنوعة من  سيارات مازدا 
الــســيــارات العائلية  وســيــارات البيك اب  الــى  ســيــدان اضــافــة 
موجودة حصريا في معرض الشركة في فريج النصر على 

مدى سبعة ايام في االسبوع .
القدمية فالبد من  وجد  اليابانية  للعادات والتقاليد  وطبقا 
تناغم بــني احلــصــان والــفــارس  ،وهـــذا مــا ميكن ان نسميه 
احلصان   “ او  السيارة  مع  السائق  تــالزم  اي   ،  Jinba-Ittai
والفارس واحد “ وقد استوحيت تكنولوجيا  اجيال مازدا على 

مر العصور  من تلك املقولة اليابانية  القدمية .
بدأت شركة  السيارات الوطنية تعاونها مع العالمة التجارية 
مازدا في عام 1971 وعلى مدى تلك الفترة استطاعت شركة 
السيارات الوطنية تكوين شبكة مبيعات واسعة  خلدمة البيع 

وما بعد البيع  من خالل  فريق عمل مؤهل  وخبير .
في  وفعاالً  قوياً  دوراً  الوطنية  السيارات  لشركة  كان  لقد 
قطر  فــي  مـــازدا  التجارية  للعالمة  املتزايد  النمو  حتقيق 
على مر السنني من خالل االبداع في البيع وجهود التسويق 
البيع  في  قطر  في  بالعمالء  للعناية  املستمرة  واملــبــادرات 

وما بعد البيع .
وقد حصدت شركة السيارات الوطنية العديد من اجلوائز 
أداء “ من شركة مــازدا مــوتــورز –  “ منها جائزة افضل 
للعالمة  اجلــيــدة  واإلدارة  املبيعات  فــي  للكفاءة  الــيــابــان  

التجارية في قطر .
يتميز معرض مازدا والكائن بفريج النصر بتصميمه الفريد 
والرائع وانه اكثر اتساعاً  حتى يضفي جتربة تسوق رائعة من 
السيارات  ومواقف  واملرافق  اخلدمات  من  مجموعة  خالل 

من اجل راحة عمالء مازدا 
البيع ،  اطـــار جــهــودهــا لتطوير خــدمــات مــا بعد  وفــي 
قامت شركة السيارات الوطنية بتشغيل مركز اخلدمة 
السريع والذي يقع  بالقرب من اشارات رامادا بالطريق 

الدائري الثالث .
باملنطقة  الغيار فيتواجد  الرئيسي وقطع  اما مركز اخلدمة 
الــصــنــاعــيــة ، شــــارع رقـــم 16 ، وهـــو مــركــز مــعــد ومجهز 
والذي  الصيانة  مركز  وجــود  الى  اضافة  العمالء  الستقبال  
 ، والتكنولوجيا  الــفــحــوصــات  ألحـــدث  طبقاً  خــدمــاتــه  يــقــدم 

اضافة الى مركز تدريب معتمد من مؤسسة مازدا .

السيارات الوطنية تقدم متعة قيادة

مازدا املسماة Jinba-Ittai في قطر
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جاهزة لمغامرات المدينة
رينج روڤر إيڤوك المكشوفة الجديدة كّليًا 

إليكم أول سيارة مدمجة رياضية متعددة االستخدامات فاخرة مكشوفة في العالم، 
والتي تتمّيز بنظام InControl Touch Pro الترفيهي وأحدث تقنية استجابة للتضاريس. 

إن رينج روڤر إيڤوك المكشوفة جاهزة تمامًا لالستمتاع بالمدن.

شركة الفردان بريميير موتورز ذ.م.م.
الفردان بالزا، شارع السد، المعرض

هاتف: 7566 4447 974+ 

  landrover-me.com/alfardan 

أعلن منظمو معرض ومسابقة ’جلف كونكورس‘، 
أحد أرقى الفعاليات اخلاصة بالسيارات الكالسيكية، 
ومبناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على انطالق سباق 
 ،)Can-Am( األمــريــكــي‘  الــكــنــدي  الــتــحــدي  ’كـــأس 
بــانــضــمــام اثــنــتــني مــن ســـيـــارات شــركــة ’مــكــالريــن‘ 
الرياضية  املركبات  بصناعة  املتخصصة  البريطانية 
الفاخرة. وبذلك ستضفي مسابقة ومعرض ’جلف 
السيارات  ألندر  الفخامة  مستويات  كونكورس‘أعلى 

وأكثرها قيمة في العالم.
والذي  األمريكي‘  الكندي  التحدي  انطلق’كأس  قد  و 
بال  تشويقاً  األكــثــر  الــســيــارات  ســبــاقــات  سلسلة  يعتبر 
التقليدية  الــســبــاقــات  لــقــواعــد  كــســرهــا  بفضل  مــنــازع 
حيث   1974-1966 عــامــي  بــني  الشمالية  أمريكا  فــي 
قوة  السيارات  أكثر  وابتكار  تصميم  للمهندسني  أتــاح 
وأفضلها على صعيد املزايا الديناميكية الهوائية. وقد 
حقق فريق ’مكالرين‘ جناحاً الفتاً خالل السباق بعد 
فوزه بخمس بطوالت متتالية بني عامي 1971-1967.
واحدة   )1966( إم‘  كان-  بي   1 إم  ’مكالرين  وتعد 
واحتفاًء  زمنها.  في  السباقات  سيارات  أجنــح  من 

العمليات  قسم  قــام  اخلــمــســني،  مــيــالدهــا  بعيد 
بتخليد  ’مــاكــالريــن‘  لشركة  التابع  اخلــاصــة 
ذكــــرى تــصــنــيــع هــــذه الـــســـيـــارة عــبــر إطـــالق 
650S Can-( كان-إم‘  إس   650’ طــــراز 
تصنيع  مت  والتي  اإلصــدار  محدودة   )Am

على  تصميمها  وارتــكــز  منها  ســيــارة   50
ســبــايــدر‘  إس   650 ’مــكــالريــن  منــــوذج 

)650S Spider( السوبر رياضية.
وخــــالل فــعــالــيــات ’جــلــف كــونــكــورس‘، 
الـــضـــوء على  تــســلــيــط  ســيــتــم ألول مـــرة 

سيارة ’650 إس كان-إم‘ اجلديدة املزودة 
مبحرك ذو 8 أسطوانات على شكل حرف 

املــزدوج،  التوربيني  الشحن  بتقنية  يعمل   )V(
بــي‘  إم 1  إلـــى جــانــب سابقتها ســيــارة ’مــكــالريــن 

حمراء اللون املزودة بقمرة قيادة مفتوحة السقف، 
والتي أشرف على تصميمها وصناعتها سائق سباق 

تزويد  مــاكــالريــن. ومت  بــروس  الــســيــارات واملصمم 
هـــذه الــســيــارة مبــحــرك شــيــفــرولــيــه مــؤلــف مـــن 8 
 340 باستطاعة   )V( حــرف  شكل  على  أســطــوانــات 

حصان حتت إشراف شركة ’أولدزموبيل‘.
من  نيوزيلندا،  في  املولود  ماكالرين،  بــروس  وكــان 
عــشــاق سلسلة ’كـــأس الــتــحــدي الــكــنــدي األمــريــكــي‘ 
فيهم  مبن  السائقني  وأمهر  أفضل  استقطب  الــذي 
ديني هولم وغراهام هيل وجون سورتيس وجاكي 
ستيوارت. ومهد ذلك الطريق أمام مكالرين لقيادة 
هـــذه الــســيــارة بــرفــقــة زمــيــلــه وســائــق الــفــورمــوال 1 

كريس آمون.

من جهة ثانية، تعتبر’مكالرين إم 1 بي‘ أول سيارة 
الكندي األمريكي،  التحدي  لكأس  ُصممت خصيصاً 
السباق  لهذا  األولــى  اللفة  اجتياز  وهي حتمل شرف 
ترمبالنت‘  ’مــونــت  حلبة  فــي  حينها  انــطــلــق  ـــذي  ال

مبقاطعة كيبيك يوم 11 سبتمبر 1966.
اجلــديــدة  إس‘   650 ’مـــاكـــالريـــن  ســـيـــارة  وتــســتــمــد 
إلهامها من طراز ’مكالرين إم 1 بي‘، وهي جتسد 

عن  والتقنيات  املـــواد  أحــدث  تبني  فــي  االستمرارية 
البنية  قــوي  هيكل  على  مــرة  ألول  االعتماد  طريق 
األلياف  الكربونية، فضالً عن استخدام  األلياف  من 
الهوائية،  واملكابح  لتصنيع غطاء احملرك،  الكربونية 
واملـــصـــدات األمــامــيــة واخلــلــفــيــة، وحــــواف األبــــواب، 
.)650S Can-Am( وبطانات العتبات املزدانة بشعار

وقـــد عــمــل قــســم الــعــمــلــيــات اخلــاصــة الــتــابــع لشركة 

’مـــاكـــالريـــن‘ عــلــى تــصــمــيــم مــجــمــوعــة فـــريـــدة من 
العجالت خفيفة الوزن املستوحاة من أجواء السباقات 
ــا فــريــدة  خـــالل فــتــرة الــســتــيــنــيــات، فــضــالً عــن مــزاي
مستمدة من ’كأس التحدي الكندي األمريكي‘ مثل 
ونظام  تهوية،  بفتحات  املـــزودة  األمامية  األجنحة 
بوجود  يتميز  الــذي  للصدأ  واملقاوم  املصقول  العادم 

4 مخارج.
التنفيذي  املــديــر  مــاكــنــزي،  بــول  قــال  املناسبة،  وبــهــذه 
’مــاكــالريــن‘:  لشركة  الــتــابــع  اخلــاصــة  العمليات  لقسم 
جــزءاً  األمريكي‘  الكندي  التحدي  ’كــأس  سباق  “ميثل 
الــطــراز اجلديد  ’مــاكــالريــن‘ ويخلد  تــراث  من  رئيسياً 
السيارات  ذكــرى  اخلاصة  العمليات  قسم  يقدمه  الــذي 
واملتسابقني الذين لعبوا دوراً رئيسياً في حتقيق بطوالت 

مميزة خالل ستينيات وسبعينات القرن املاضي”.
وإلـــــى جـــانـــب الــــعــــروض اخلـــاصـــة بـــكـــأس الــتــحــدي 
’ماكالرين‘  شركة  ستستعرض  األمريكي،  الكندي 
سيارة ’570 إس‘ من فئة ’كوبيه‘ التي متثل أحدث 
إضــافــاتــهــا فــي ســـوق الــســيــارات الــريــاضــيــة الــفــارهــة 
وتعتبر أيضاً النموذج األول الذي يُطلق ضمن سلسلة 

السيارات الرياضية اجلديدة للشركة.
’مــاكــالريــن 570 إس‘ ألول  ُعــرضــت ســيــارة  وقـــد 
’معرض  فعاليات  خــالل  العالم  مستوى  على  مــرة 
لتمثل  املاضي  العام  في  للسيارات‘  الدولي  نيويورك 
هــــذه الـــســـيـــارة الـــنـــمـــوذج األكـــثـــر مـــرونـــة مـــن حيث 
االستعمال والتكلفة املعقولة ضمن محفظة مركبات 
السرعة والتشويق  ’ماكالرين‘، وهو ما يتيح لعشاق 

امتالك هذه السيارة السوبر رياضية.
استخدام  املتمثلة في  التقاليد  وبهدف احلفاظ على 
محرك من 8 أسطوانات على شكل حرف )V( يعمل 
سيارة  تــواصــل  املــــزدوج،  التوربيني  الشحن  بتقنية 
’ماكالرين 570 إس‘ إثراء مسيرة الشركة في عالم 
من  املستمدة  التقنيات  أحــدث  تبني  عبر  الــســيــارات 
على  ممتعة  قيادة  جتربة  لضمان  السباقات  أجــواء 
الــطــرقــات مــن خــالل اســتــخــدام هيكل مصنوع من 

األلياف الكربونية وتصميم خفيف الوزن.

أفخم فعاليات السيارات الكالسيكية ...

ماكالرين الرياضية تتألق خالل معرض جلف كونكورس

مكالرين إم 1 بي
جتسد االستمرارية
في تبني أحدث
املواد والتقنيات
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خطوط أكثر حدة في التصميم ...

فورد سكيب 2016 الهروب من التقليدية
تـــأتـــي فـــــورد ســكــيــب اجلـــديـــدة ضــمــن ســـيـــارات 
االعتيادية  املميزات  كافة  تقدم  التي  الفئة  هــذه 
خاصة  متعة  تضفي  حـــادة،  رياضية  بشخصية 
لـــلـــقـــيـــادة، ومتـــنـــحـــك الـــفـــرصـــة لـــلـــهـــروب مــن 

التقليدية.
أكثر  فــورد سكيب اجلديدة على خطوط  تعتمد 
بداية من غطاء احملرك ذو  التصميم،  حدة في 
تعبر عــن قوة  والــتــي  الــبــارزة لألعلى  اخلــطــوط 
اجلانبني،  على  أو  املنتصف  فــي  ســـواء  احملـــرك، 
االمــامــيــة ذات  الــتــهــويــة  الـــوصـــول لشبكة  وحــتــى 
الطابع الرياضي انسيابية التصميم، والتي حتمل 
املــنــتــصــف  فـــي  األزرق  ــبــيــضــاوي  ال فـــــورد  شـــعـــار 

ليتصدر الواجهة.
على جانبني الواجهة تأتي املصابيح ذات التصميم 
القوة  مــن  املــزيــد  والــتــي تضفي  اجلــذابــة،  املعقد 
التهوية  شبكتي  إلــى  إضــافــة  سكيب،  لشخصية 

الــصــغــيــرتــني أســفــل املــصــابــيــح، وشــبــكــة الــتــهــويــة 
الضخمة التي تتصدر بقية الواجهة بثالثة زعانف 
وحتى  سكيب،  منه  لتستفيد  الهواء  توجيه  تعيد 
الـــوصـــول ملــصــابــيــح الــضــبــاب الــتــي حتــتــل اجلـــزء 
التهوية على اجلانبني، ولوح  السفلي من فتحات 

احلماية البارز أسفل الواجهة األمامية.
الرياضية  املعدنية  العجالت  تأتي  اجلانبني  على 
فورد،  املألوف من  التصميم  ذات  كبيرة احلجم 
العجالت  وأقـــواس  االنسيابية،  اجلانبية  واملــرايــا 
باللون  بالستيكية  حـــواف  تــضــم  الــتــي  املنتفخة 
الــســيــارة وشخصيتها  قـــوة  لــتــؤكــد عــلــى  األســـــود 
القوية  اخلطوط  ذات  األبـــواب  وكذلك  املغامرة، 
الواسعة  الزجاجية  املساحات  الكبير مع  واحلجم 

التي تتيح ركوب أكثر متعة للركاب.
املصابيح  فتضم  لسكيب،  اخللفية  الــواجــهــة  أمــا 
التي يغلب عليها اللون األحمر بحجم كبير ومتتد 

السيارة،  حجم  بضخامة  لتوحي  اجلانبني  على 
ــــاب الــتــحــمــيــل اخلــلــفــي كــبــيــر احلــجــم  ـــي ب ـــأت وي
والــذي يشبه في تصميمه طــرازات فــورد األكبر 
ذو  الــبــارز  اخللفي  املــصــد  وبالطبع  كإكسبلورر، 
العواكس الضوئية الذي يضم فتحات طرد العادم 

الواضحة التي تؤكد على رياضية السيارة.
املقصورة والتجهيزات

حسنت فــورد سكيب من مستوى اجلــودة داخل 
خامات  على  السيارة  اعتمدت  حيث  املقصورة، 
أكثر فخامة ونعومة، مع تطعيمات توضح جودة 
السيارة، وحياكة بارزة للكسوة اجللدية، إضافة 
السائق  لتشعر  األذرع  ملساند  إضــافــي  حشو  إلــى 

والركاب مبزيد من الراحة.
التصميم، تستمر سكيب في تقدمي  على جانب 

مــقــصــورة عــصــريــة تــضــم الــكــثــيــر من 
الـــتـــجـــهـــيـــزات، وتـــســـعـــى لــتــوفــيــر 

جتربة قيادة متميزة وممتعة، بداية من عجلة 
القيادة ذات التصميم الرياضي، ولوحة العدادات 
ذات اإلضاءة الزرقاء واملؤشرات اجلذابة، وحتى 

لوحة القيادة بتصميم جذاب وخطوط حادة.
 Ford وتــتــضــمــن جتـــهـــيـــزات املـــقـــصـــورة نـــظـــام
من  ميكنك  الــذي  الترفيهي  املعلوماتي   SYNC
الوسائط  اجهزة  وتشغيل  بالسيارة،  الهاتف  ربط 
املتعددة بالنظام الصوتي، والذي يتوفر من سوني 
وميكنه تقدمي صوت مجسم قوي حول املقصورة. 
كــذلــك تــضــم جتــهــيــزات الــســيــارة الــبــاب اخللفي 
القابل للفتح دون احلاجة لليدين، حيث ميكنك 
مترير قدمك أسفل املصد اخللفي للسيارة ليفتح 

الباب حال كنت حتمل مفتاح السيارة.

وتــضــم الــســيــارة بــاقــة مــتــمــيــزة مـــن جتــهــيــزات 
األمان والسالمة، ومنها نظام منع انغالق املكابح 
و7   ،)ESC( االلكتروني  الثبات  ونظام   ،)ABS(
للركاب  تضمن  املــقــصــورة  حــول  هوائية  وســائــد 

أعلى مستويات األمان.
احملرك واالداء

تــتــوفــر فــــورد ســكــيــب بــخــيــاريــن مــن احملــركــات 
بني  متفوقة  معادلة  يقدم  منهم  كل  املتطورة، 

االداء واالقتصادية.
اخلــيــار االول هــو مــحــرك ربــاعــي االســطــوانــات 
والــثــانــي   ،Duratec عــائــلــة  مــن  لــتــر   2.5 ســعــة 
يدفع  الــذي  لتر   2 إيكوبوست سعة  هو محرك 
بالعجالت األربعة عبر نظام دفع كلي للعجالت، 
وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. وتصل 
إلى 237 حصان وعزم 338  قوة احملرك 

نيوتن.متر.
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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 صباح³ حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصر¯ إلى ٨ مساًء

مواعيد خدمة مابعد البيع : من السبت إلى الخميس ، ٧ صباح³ حتى 9 مساًء  | الجمعة:  7 صباح³ إلى ١١ صباح³  ; 2 ظهر¯ حتى الساعة 9 مساًء

•  محرك بنتاستار بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر، قوة ٢٩٠ حصان�
•  متوفر محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥٫٧ لتر بقوة ٣٨٠ حصان� 

•  نظام الدفع الرباعي 4x4 كوادرا تراك ٢®  •  نظام المالحة وا�وامر الصوتية يوكونيكت مع بلوتوث
•  مقاعد قابلة للتهوية  •  نظام التعليق الهوائي كوادرا ليفت

•  كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع  •  حساسات الركن في ا�مام والخلف ١٢٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق
جراند شيروكي

بمناسبة نهاية السنة

٢٥،٠٠٠ ر.ق

مـهـرجـان الـسيـارات

وّفــر لــغــايــة
لـفـتـرة مـحـدودة، بـكـمـيـة مـحـدود

فـقـط ١٠٪ دفـعـة أولـى
مـع تـمـويـل مـن الـوكـالـة

االسد الفرنسي بيجو RCZ R يغرد خارج السرب
متيزت العالمة الفرنسية بيجو بروح التحدى واثبت 
على ما دار تاريخها العريق بانها ملك وادي السيارات 
حــيــث ســطــع الــنــجــم الــفــرنــســي  فــي ســمــاء الــســيــارات 
في  العاملية  املــاركــات  مــن  للعديد  الــقــوي  واملنافس   ،
مجاال السيارات ، حيث متيزت منتجاتها بقوة االداء 
الـــى ملــســات االنــاقــة والفخامة  واحملــــرك بــاالضــافــة 
بيجو  انــتــاج شركة  مــن  اي طــراز  تخلو منها  التي ال 

للسيارات .
واليوم جاء موعدنا مع احدى طراز  النجم الفرنسي 
السباقات  والــذي جــاء يجمع بني سيارات   ” بيجو   ”
 RCZ R الــريــاضــيــة وهـــو طـــراز بيجو  والـــدراجـــات 

بيموتا.
فمن املعروف أن العديد من صانعي السيارات العاملية 
هم أيضا من رواد صناعة الدراجات النارية ، حيث 

العاملية  الشركات  من  العديد  الطريقة  هــذه  يعتمد 
ومـــن ابـــرز هـــذه الــشــركــات كــانــت شــركــة ســوزوكــي 
اليابانية و شركة هوندا وشركة بي إم دبليو االملانية .

والتي  الفرنسية،  بيجو  شــركــة  الـــى   بــاالضــافــة  هــذا 
مشاركتها  استغالل  خــالل  من  ذكائها  على  برهنت 
فــي املــعــرض الـــدولـــي لــلــدراجــات، والــــذي عــقــد في 
من  خــاص  طــراز  لعرض  االيطالية،  فيرونا  مدينة 
سيارتها الرياضية االنيقة RCZ،  والذي يحمل اسم 
السبب  ان  بالذكر  واجلــديــر  بيموتا،   RCZ R بيجو 
وراء اختيار هذا االسم هو اإلشــارة بصورة واضحة 

إلى صانع الدراجات اإليطالي الشهير.
 RCZ R بيجو  للسيارة  اخلــارجــي  التصميم  وعــن 
الــطــراز مــن حــيــث الشكل  بيموتا ، فــقــد متــيــز هـــذا 
اخلــــارجــــي  بـــخـــطـــوط  وملـــســـات ســــيــــارات الــســبــاق، 

التصميم  على طول  كامل  بشكل  إضافتها  والتي مت 
اخلـــارجـــي لــلــســيــارة  ، كــمــا متــيــزت هـــذه الــســيــارة 
بالعجالت املعدنية ذات اللون االسود،  مما يدل على 
انه مت تزويد  الى  السيارة ، هذا باالضافة  قوة هذه 
هذه السيارة مبكابح رياضية معززة القدرة السيارة 
 ، املخفض  التعليق  عن  ، فضال  القيادة  اثناء  وثباتها 
ممــا يــســاعــد فــي إعــطــاء الــســيــارة مــزيــد مــن الثبات 
والــقــوة عــلــى الــطــرق وبــالــطــبــع يــزيــد مــن التصميم 

الرياضي الفريد لها في اعني عشاقها .
التصميم الداخلي للسيارة بيجو RCZ R بيموتا :

أمـــا عــن الــتــصــمــيــم الــداخــلــي لــهــا ، فــقــد مت اعــتــمــاد 
بصورة شبه كليه على اجللد ذو اللون االسود وقماش 
باملقاعد  بالطبع  املقصورة، كما زودت  االلكنتارا في 
من  وملزيد  السباق،  سيارات  تناسب  التي  الرياضية 

الشركة املصنعة  ملسات مميزة  االناقة ، استخدمت 
من اللون األحمر.

االســتــغــنــاء عنها  ، فقد مت  املــقــاعــد اخللفية  امــا عــن 
بشكل كامل، لتحل مكانها أماكن مخصصة خلوذتني 
مــن اخلـــوذ  املستخدمة مــع الــدراجــات الــنــاريــة، هذا 
 GoPro بـــاالضـــافـــة الــــى قـــاعـــدة حتــمــل كـــامـــيـــرات
الــصــغــيــرة، والــتــي تــبــدو أنــهــا إحــــدى اإلكــســســوارات 
الدراجات قوة احملرك واالداء  القياسية لكل سائقي 

للسيارة بيجو RCZ R بيموتا :
حيث شملت هذه السيارة بعض التعديالت اجلوهرية 
شركة  حرصت  فقد  احملـــرك.  قلب  شملت  أنها  أي 
االختبارية  السيارة  إعطاء هذه  الفرنسية على  بيجو 
اجلديدة األداء الذي يتناسب مع سمعة شركة بيجو 
اخلارقة،  النارية  للدراجات  الصانعه  بيموتا  وشركة 

السيارة   قــوة محرك  رفــع  على  فقد حرصت  لذلك 
وهــذا  ليتر   1.6 تبلغ  لترية  سعة  الــى   بيموتا   RCZ
باالضافة الى انها زودت بشاحن توربو بقوة تتراوح 
مــا بــني 270 حــصــان إلــى 304 حــصــان، األمـــر الــذي 

يرفع من أدائها بشكل ملحوظ
الذي  املشترك   االنتاج  أن هذا  بالذكر  ومن اجلدير 
النارية  والــدراجــات  السيارات  بــني  عالمتي  جمع ما 
تعاون  اجــراء  نوعه. حيث مت  األول من  يعد هو  لم 
لدى   AMG السابق شركات مثل فرع  مشترك في 
النارية  لــلــدراجــات  االيــطــالــي  الصانع  مــع  مرسيدس 
بشراء  أودي  تقوم  أن  قبل  وذلــك  دوكــاتــي   الشهير 
الشركة، وكذلك مت اجراء تعاون مشترك بني شركة 
فـــورد االمــريــكــيــة مــع هــارلــي ديــفــدســون مــن خالل 

االصدار اخلاص من شاحنة F-150 الشهير.



االثنني 14 صفــــر 1438 هـ 14 نوفمبـــر 2016 م  العدد )152(االثنني 14 صفــــر 1438 هـ 14 نوفمبـــر 2016 م  العدد )152(

جتربة قيادة ــ محمد العشري :

 أعلنت رولز-رويس موتور كارز الدوحة، 
لرولز- املعتمد  واملــوزع  احلصري  الوكيل 
رويس موتور كارز في قطر، عن طرحها 
طرازي بالك بادج جوست ورايث لعمالئها 
رفيعي الذوق، وذلك خالل فعالية جرت 

اول امس على حلبة لوسيل الدولية .
رولز-رويس  إطالق سّيارة  على  وتعليقاً   
بـــالك بــــادج ، قـــال إيـــهـــاب عـــــاّلم، مــديــر 
“يشرفنا  للسيارات:  الــفــردان  شركة  عــام 
احلــصــريــة  الــفــعــالــيــة  هـــذه  نستضيف  أن 
الكرام  ولإلعالميني  املتميزين  لعمالئنا 
لتسليط الضوء على أحدث حتفة ابتكرتها 
فاسم  كـــارز.  مــوتــور  رولز-رويس  شركة 
الــعــالمــة مــــرادف لــلــتــرف والــفــخــامــة، ما 
يجعل سّيارة رولز-رويس بالك بادج من 
لعمالئنا  مثالية  ورايـــث  جــوســت  طـــرازي 
املــتــمــيــزيــن وأســـلـــوب حياتهم  الــقــطــريــني 

احلافل باملغامرة.”
بــادج عبارة عن عالمة فرعية من  بالك 
وقت  فــي  عنها  الكشف  مّت  رولز-رويس 
سابق من هذه السنة في معرض جنيف 
لــلــســيــارات وهـــي عــالمــة حتـــدث حتــويــالً 
فــي طـــرازي جــوســت ورايـــث. ويُــتــوّقــع أن 
أصحاب  الفرعية  العالمة  هــذه  جتتذب 
الــشــخــصــيــة الــغــامــضــة واجلــريــئــة، عشاق 
املجازفات والتحديات الذين يبحثون عن 
القواعد وجتاهال لتقاليد واألعراف.  كسر 
رولز- أعلنت  نفسها  الروحية  هــذه  وفــي 
ــــادج  ب بــــــالك  أّن  كـــــــارز  ــــور  مــــوت رويـــــــس 
الغامض  احلــيــاة  أســلــوب  مــن  »املستوحاة 
للطلب من  مــتــوافــرة  بــاتــت  واجلـــــريء« 
رولز-رويس موتور كارز الدوحة، الوكيل 
لرولز-رويس  املعتمد  واملـــوزع  احلــصــري 

موتور كارز في قطر.
وعن طرح بالك بادج، عّلق بريت سوصو، 
مــوتــور  لرولز-رويس  اإلقــلــيــمــي  املـــديـــر 
ــا،  ــقــي ـــشـــرق األوســــــط وإفــري كـــــارز فـــي ال
قائالً:  أمــريــكــا،  وجــنــوب  الوسطى  وآســيــا 
تــوّجــه  عــــام 2013،  رايـــــث  إطـــــالق  »بـــعـــد 
العمالء نحو عالمة رولز- عدٌد كبير من 

رويـــس مــوتــور كـــارز الــتــي شــهــدت حتـــّوالً 
الــشــبــاب الســّيــمــا  بــاحلــيــاة وروح  ــابــضــاً  ن
وأّنها العالمة التي تعّبر عن منط حياتهم 

اخلــاص بـــأروع شكل مــن األشــكــال. ومع 

بـــات بإمكاننا  ــــادج،  ب بـــالك  الــكــشــف عــن 

الذين  اجلــدد  عمالئنا  متطّلبات  نلّبي  أن 

أكثر غموضاً  يطلبون سيارات ذات طابع 

وحـــزمـــاً مـــن طـــــرازي جـــوســـت ورايـــــث، 

بشكل يكّمل شخصّيتهم اخلاصة وأسلوب 

حياتهم وأن مننحهم بالتالي السيارة ذات 

احلضور األكثر هيبة في قطاع السيارات 

الفاخرة جّداً.« 

دخــلــت فــي تصميم »بـــالك بــــادج« مــواد 

أذواق  لتلّبي  اجتمعت  جــديــدة  ونــغــمــات 

الـــعـــمـــالء اجلــــــدد الــــذيــــن يــعــيــشــون حــيــاة 

أكثر  مقاربة  ويعتمدون  الوتيرة  سريعة 

إصــراراً ألجمل حتديات احلياة. من هنا، 

انطلق مصّممو رولز-رويس ومهندسوها 

إلى حتويل طرازي  الهادفة  مهّمتهم  في 

وأسلوب  مختلفة  بطرق  ورايــث  جوست 

متقن وقد أرادوا أن مينحوا عمالء بالك 

بادج سيارات ذات وجه آخر أكثر غموضاً 

تختلف فــي مــا بينها  وأكــثــر ثقة وعــزمــاً 

الــواحــدة.  العائلة  أفـــراد  يختلف  مــا  بقدر 

وجاءت النتيجة جوست بالك بادج ورايث 

بالك بادج حيث تشّكل بالك بادج مرادفاً 

لقّمة الترف واألسلوب الرفيع والذكاء في 

الهندسة. 

وفي هذه املناسبة عّلق جايلز تايلور، مدير 

قسم التصميم، رولز-رويس موتور كارز، 

قــائــالً: »كــّنــا مــدركــني فــي تصميم بــالك 

بادج، ألهمية تلبية مختلف املتطّلبات التي 

عرضتها الشريحة اجلديدة العمالء اجلدد 

عنهم  تعّبر  بديلة  بــصــورة  طــالــبــوا  الــذيــن 

رولز- هندسة  أصــالــة  تــعــّززهــا  أن  على 

بالك  روح  تتجّلى  لــذلــك،  نتيجة  رويـــس. 

التصميم  عــنــاصــر  مــن  سلسلة  فــي  ـــادج  ب

مجتمعة  تعّبر  والــتــي  بحكمة  املــدروســة 

عن فخامة أكثر غموضاً. وقد دخلت في 

اجتمعت  جديدة  ونغمات  مــواد  التصميم 

لتلّبي أذواق العمالء اجلدد الذين يعيشون 

مقاربة  ويعتمدون  الوتيرة  سريعة  حياة 

أكثر إصراراً ألجمل حتديات احلياة.«

وأضاف تايلور قائالً: »كان من الضروري 

بــادج  بــالك  نــعــّزز جمالية  أن  لنا  بالنسبة 

جـــوســـت وبـــــالك بـــــادج رايـــــث ووعــدهــمــا 

ولم  مبدعة.  بهندسة  متمّيزة،  بتجربة 

ما  فــي  الــســيــارات  تتشابه  أن  ممكناً  يكن 

عينه  الوقت  في  تقّدم  أن  يجب  إذ  بينها 

شيئاً مختلفاً بشكل متقن بل جوهري عن 

جتربة  أصحابها  لتمنح  السيارات  عموم 

قيادة نابضة باحليوية ولكن على طريقة 

رولز-رويس اخلاصة.«

ومن شأن بالك بادج أن ترتقي مبستويات 

الــلــون األســــود إلـــى درجــــات جــديــدة من 

احلّدة والكثافة حيث يتّم صقل الطبقات 

ــلــك الــتــي تدخل  الــعــديــدة مــن الــطــالء وال

في صنع أســود بــالك بــادج بشكل يــدوي، 

التي  األدق  والصقل  الــطــالء  عملية  وهــي 

مّت اســتــخــدامــهــا عــلــى اإلطــــالق فــي طــالء 
ــا النتيجة فهي لــوٌن أســود لم  لــون مــا. أّم
واحلــّدة  العمق  مــن حيث  لــه مثيل  يسبق 
على اإلطالق في صنع سطح سيارة. ُصنع 
سطح املــنــضــدة احملــوريــة فــي بــالك بــادج 
من األلومينيوم احملبوك بألياف الكربون 
بالدرجة املستخدمة في الطائرات والذي 
غالباً ما جنده في أسطح طائرات الشبح. 
وقــــد مّتــــت إعــــــادة تــرجــمــة هــــذا املــعــدن 
املــعــدن  ليصبح  جـــــودوود  فــي  املستقبلي 
اجلديدة  واملـــادة  العالم  في  إبــداعــاً  األكثر 

األكثر ترفاً.
الفخامة  بــادج معايير  إطــالق بالك  يؤّكد 
رولز-رويس  عليها  تــقــوم  الــتــي  األصــيــلــة 
مــوتــور كـــارز، عــالمــة الــســيــارات الفارهة 
الـــرائـــدة عــاملــيــاً. وجتـــدر اإلشـــــارة إلـــى أّن 
أصبحت  بــادج«  »بــالك  الفرعية  العالمة 
ُمتاحة للطلب في قطر لدى رولز-رويس 
مــوتــور كـــارز دوحــــة، وهـــي عــالمــة تلّبي 
متطّلبات عمالئها املتمّيزين كما جتتذب 
سناً  األصغر  العمالء  من  جديدة  شريحة 
الـــذيـــن يــتــمــّتــعــون بــثــقــة عــالــيــة وعــزميــة 

شديدة. 

فعالية مشّوقة على حلبة لوسيل الدولية ...

أداء سيارة رولز-رويس )بالك بادج( يشعل احلماس فـي قلــوب عشاقهــا
إيهـاب عـاّلم : يشرفنــا استضافــة عمالئنـا واإلعالميني لتجربـة أحـدث  حتفـــة ابتكـرتهـــا رولـــز - رويـــس
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ً سكودا تنتج رسمياً )كودياك( اجلديدة كليا
االملانية  الــعــالمــة  أعلنت 

“ســــــــكــــــــودا” رســــمــــيــــا عــن 
الــتــجــهــيــزات طـــراز “ كــوديــاك 

والــــذي ستتوفر  كــلــيــاً  اجلـــديـــدة   “
مختلف  لــون  بــــ14  و  مستويات  بثالثة 

ألــوان معدنية،و   10 منها  اخلارجي،  للشكل 
 4,697 السيارة  أبعاد  بلغت  فقد  اخلارجي،  الشكل  عن 
 1,676 و  العرض،  في  ملم   1,882 و  الطول،  في  ملم 
قــاعــدة عجالتها  بــلــغ طـــول  بينما  ـــفـــاع،  االرت فــي  مــلــم 
املشتركة   MQB عــجــالت  قــاعــدة  وهـــي  مــلــم،   2,791
تتميز باستعمالها  التي  مع مجموعة فولكس واجن، و 
ـــــوزن ممـــا جــعــل وزن الـــســـيـــارة ال  ــمــواد اخلــفــيــفــة ال ــل ل
يتجاوز 1,452 كجم للفئة األساسية بدون وزن السائق 
في  تــعــتــبــرأقــرب   الــداخــلــيــة  للتصميمات  وبــالــنــســبــة   ،
التصميم من Vision S االختبارية و بخاصة في لوحة 
تفصل  تقريباً  متماثلني  لنصفني  تنقسم  التي  القيادة 
فتحات  حُتيطها  التي  الترفيهي  النظام  شاشة  بينهما 
التصميم، و  تتميز بعمالنيتها في  الطولية. و  التكييف 
مبستوى جتهيزاتها العالي، فهي تأتي مع نظام سكودا 
Connect الترفيهي الذي يضم مجموعة من خدمات 
 6.5 مقاسها  يبلغ  بشاشة  يــأتــي  و  املــبــتــكــرة،  اإلنــتــرنــت 
إنــش، أو 8 إنــش، و دعم كامل لنظامي أبل كاربالي و 
الرابع مع  االتصال عبر شبكة اجليل  أوتــو، و  أنــدرويــد 
أيضاً  الداخلية  تتوفر  و  للركاب.  إنترنت  وصــول  نقاط 

مع نظام شحن السلكي للهواتف الذكية، و نظام صوتي 
من Canton، و نظام تكييف بثالث مناطق مناخية مع 
لوحة حتكم منفصلة لركاب املقاعد اخللفية، و إضاءة 
ألــوان مختلفة. كما جهزت  بـــ10  محيطية في األبــواب 
سكودا السيارة مبجموعة من التجهيزات العملية منها 
في  الطالء  حلماية  األبــواب  من  تبُرُز  ميكانيكية  قطع 
احلواف من اخلدوش في مواقف السيارات ، و قفل ألي 
لتأمني األبواب اخللفية لألطفال، و مساند رأس للنوم. 

وقد صرح مسئولني بالعالمة سكودا بأن طراز  كودياك 
يعد األوسع في فئتها مع سعة تخزين تترواح من 720 
تأتي  و  اخللفية،  املقاعد  طــي  عند  لتر   2,065 إلــى  لتر 
بخيار ذكي مع مقعد أمامي قابل للطي ليسمح بإدخال 
إذا  السيارة، و  أغــراض يصل طولها إلى 2.8 متر داخل 
السيارة  األغــراض فإن  املساحة لتخزين  لم تكفي هذه 
ــــأوزان تــصــل حــتــى 2.5 طــن.  ب مُيكنها جــر مــقــطــورات 
كما ُزّودت كودياك مبجموعة من التقنيات احلديثة و 

اآللية  الطوارئ  مكابح  منها  للسائق،  املساعدة  األنظمة 
جر  في  املساعدة  نظام  و  قياسية،  بصورة  تتوفر  التي 
إلى  الــرجــوع  اآللــيــة عند  التوقف  و مكابح  املــقــطــورات، 
إلى  باإلضافة  احمليطية،  للرؤية  كاميرات  و  اخلــلــف، 
نظام رادار متكيف حسب حالة املرور، و نظام مراقبة 
في  اإلرشــاديــة  اللوحات  على  للتعرف  نظام  و  للمسار، 
الطرق و عرض تفاصيلها في لوحة العدادت كالسرعة 

القصوى املسموح بها.

سيتروين DS3 2017 اناقة فرنسية على الطرقات
قدمت العالمة سيتروين خالل مشوارها كل ما مميز وانيق لعالم كبير مليئ باملنافسة 
بني العديد من شركات السيارات ، وهذا ما رأيناه بشكل واضح في الطراز اجلديد من 
السيارة  سيتروين    DS3 2017 ، والتي أطلت علينا الول مرة  عام 2010، حيث كانت 
التصميم  املنافسني، مبذاق فرنسي خاص  السيارة حينها فريدة من نوعها وسط  هذه 
اخلارجي للسيارة سيتروين DS3  موديل 2017 : جاء التصميم اخلارجي لهذه السيارة 
مزود بلمسات من الفخامة املمزوجة بالتميز ، وهذا ما اعتدنا عليه من خالل سيارات 
بغطاء  يتمتع  لها  التصميم اخلارجي  ، حيث جاء  الفرنسية سيتروين  الطراز DS  من 
محرك قصير يعبر عن روح السيارة املرحة ، كما يدل على قوة خارقة كامنة اسفل هذا 
احملرك وخطوط رياضية دون مبالغة، وتنساب هذه اخلطوط من الغطاء إلى املصابيح 
األمامية، لها وتضم الكثير من تفاصيل في التصميم مع تزويدها بعدسة إضاءة رئيسية، 
وإضاءة LED، هذا باإلضافة إلى ثالثة وحدات اضاءة اضافية ،أما عن الشبكة االمامية 
املنتصف،  في  املصنعة  الشركة  شعار  وحتمل  احلجم  صغيرة  فجاءت    ، السيارة  لهذه 
هذا باالضافة الى تزويدها ببعض التطعيمات املصنوعة من مادة الكروم الالمعة وعن 
املصد األمامي لهذه السيارة ، فجاء كبير احلجم ويضم اماكن خاصة باملصابيح الضبابية 
على اجلانبني وجاءت هذه املصابيح تتمتع بالشكل الدائري ، ومصابيح إضاءة نهارية مع 
 ، السيارة  األمامي، وعلى جانبني هذه  ارتكازية احملور  مشتت هواء سفلي يحسن من 

فزودت بعدد من اخلطوط االنسيابية اعلى أقواس العجالت.

سيارة جولف الكهربائية
اخر ابداعات مرسيدس

ومنط  األناقة  قيم  من  منهما  كل  بشارك  اجلولف،  برياضة  مرسيدس-بنز  اسم  ارتبط 
الطويلة رأت شركة مرسيدس من خالل  األعــوام  تلك  مــدار  الفاخر، ولكن على  احلياة 
تواجدها فى أروقة رياضة اجلولف أن سيارات اجلولف الكهربائية لم يتم تطويرها منذ 
عقود ، فعندما أعلنت مرسيدس-بنز عن مسابقة لتطوير سيارات اجلولف الصغيرة فى 
2013، وجدت أن هناك ثغرة كبيرة بني ما يجب أن يكون عليه شكل تلك السيارات وبني 
الواقع احلاضر لها. من خالل رؤية بعض األفكار املطروحة على الطاولة لتطوير سيارات 
إعادة  قــادرة على  تكون  أنها قد  التى رأت  العقول  أهم  اجلــواف، جمعت مرسيدس-بنز 

تشكيل سيارات اجلولف فى شكل يحافظ على وظيفتها سيارات مرسيدس-بنز الشرق تطرح 
حلول التنقل خالل قمة مدن املستقبل 
على  الضوء  بتسليط  األوســط  الشرق  مرسيدس-بنز  سيارات  بــادرت 
في  أهميتها  تتصاعد  حيث  للتنقل،  التقليدية  وغير  املبتكرة  احللول 
مدن  لقمة  االفتتاحي  الــيــوم  خــالل  وذلـــك  الــذكــيــة،  املستقبلية  املـــدن 
املستقبل العربية 2016، والتي أقيمت دورتها الثالثة في دبي يومي 8 

و 9 نوفمبر اجلاري  في فندق فرساتشي بالزو.
اجلديرة  خبراتها  الفاخرة  للسيارات  املصّنعة  الشركة  واستعرضت 
املستقبل  مــدن  لقمة  دعمها  خــالل  من  الشاملة  اإلبداعية  ومعرفتها 
القمة  وانعقدت  السنة.  هذه  الذكية  للسيارات  كشريك   2016 العربية 
استقطبت  وقــد  دبــي،  برعاية كرمية من حكومة  يومني  مــدى  على 
الفكر  ورواد  املتخصصني،  وكــبــار  احلكوميني،  املسؤولني  مــن  نخبة 
التخطيط احلضري احلديث،  الرؤى واملبدعني في مجال  وأصحاب 
املناسبة من  املدن، واحللول  التحديات اجلديدة داخل  وذلك ملناقشة 
وجهات نظر مختلفة. وسعت القمة أيضاً إلرساء االستراتيجيات التي 

من شأنها أن تساعد دبي على حتقيق رؤيتها للمدينة الذكية.

أمضى خمسة العبني يومني كاملني خلف عجلة قيادة 
 Forza لعبة  فى  االفتراضية   GT فــورد  سباق  سيارة 
Motorsport 6 ليتمكنوا من حتقيق لقب جديد داخل 
ماراثون  »أطول  لـ  القياسية  لألرقام  موسوعة جينيس 
واملــاراثــون هنا معناه  لعبة ســبــاق«.  فــى  ألــعــاب ڤيديو 
أطول فترة ميكن أن ميضيها العب أمام لعبة ڤيديو. 
البالغة  البريطانية  سكوت  كــارا  هم  اخلمسة  الالعبني 
من العمر 25 عاما والفرنسية هيلني كريسوت واألملانى 
يوهانس ناب البالغ من العمر 30 عاما واإليطالى أندريا 
لورنزو فاتشينيتى البالغ من العمر 42 عاما؛ واألسبانى 

خيسوس سيسيليا سانشيز البالغ من العمر 23 عاما
وقــــد تــنــافــســوا عــلــى حــلــبــة افـــتـــراضـــيـــة حتـــاكـــى حلبة 
ساعة   24 لومان  سباق  عليها  أقيم  والتى  »لــوســارت« 
انــتــصــارا  بالفعل   GT فـــورد  الــعــام، حــيــث حققت  هـــذا 
الالعبون  قــام  العام.  تاريخيا فى وقــت سابق من هــذا 

بالقيادة ملدة 48 ساعة و29 دقيقة و21 ثانية، وأكملوا 
معا41 ألفا و4 كيلومترا افتراضية فى 3 آالف و15 لفة، 
وقد استطاع الفريق إكمال السباق معتمدين فقط على 
فترات صغيرة جدا من القيلولة واحللويات واملشروبات 
الغازية لتحطيم الرقم القياسى السابق البالغ 48 ساعة 
بتقدمي لقب جينيس  ودقيقة واحــدة. واحتفلت فورد 
للطاقم فــى وقــت الحــق فــى حفل خــاص داخــل جناح 
مايكروسوفت فى معرض Gamescon وهو املعرض 
الذى كان قد أقيم  التفاعلية  األوروبــى األكبر لأللعاب 
موك:  ستيفان  فــورد  سائق  وقــال  بأملانيا.  كولونيا  فى 
حققناه  مــا  ضعف  حققوا  مــدهــش.  بعمل  قــامــوا  »لقد 
على األرض، كان عليهم بذل نفس اجلهد متاما مثل 
القيادة فى لومان احلقيقى، هذا اإلجناز يتطلب أقصى 
من  واألهــم  بالتفاصيل،  واالهتمام  التركيز  مستويات 

ذلك القدرة على التحمل«

فورد تدخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية

هوندا سيفيك Type R 2017 هي النسخة الرياضية من السيارة و التي 
القياسية و ذلك بسبب االضافات  النسخة  تأتي بتصميم مختلف عن 
املنافسة  تكون  ان  املتوقع  من  و  لها  الداخلية  و  اخلارجية  الرياضية 
شرسة في العام القادم بني السيارة و بني ” فولكس واجن جولف ار 
2017 ، فورد فوكس اس ار 2017 ” و كذلك ستباع السيارة في العديد 
الــواليــات املتحدة  من االســواق العاملية مثل السوق االوروربـــي و ســوق 
هوندا  القياسية  النسخة  تــاريــخ  الــى  سريعا  نظرنا  اذا  و   . االمريكية 
سيفيك سنجد انها بدأت بالتوافر في االسواق منذ عام 1972 و ظهر 
منها حتى االن 10 اجيال حيث بدأ اجليل العاشر بالظهور في املوديل 
الرياضية هوندا سيفيك  النسخة  بينما   ،  2016 السابق هوندا سيفيك 
Type R فقد ظهرت الول مرة في عام 1997 و ظهر منها حتى االن 
اربعة اجيال . كما اوضحنا سابقا فالنسخة الرياضية تأتي بالعديد من 
الرياضية املميزة فغطاء احملرك يأتي بتصميم  اللمسات  االضافات و 

يوجد  االمــامــي  املصد  اسفل  في  و  تهوية  فتحة  عليه  و  احلجم  كبير 
بتصميم مغزلي  اجــزاء  ثــالث  الــى  كبير احلجم مقسم  رياضي  شبك 
ذات  فهي  االطـــارات  و  رياضية  ملسة  للسيارة  يعطي  مما  اللون  اســود 
ايضا  يوجد  السيارة  جانبي  على  و  بوصة   20 رياضي مبقاس  تصميم 
عتبات بتصميم رياضي  بينما من اجلهة اخللفية فاالسطبات بتقنية 
ليد و بتصميم حرف ” C ” و يوجد ايضا جناح رياضي ضخم احلجم 
و في اسفل املصد يوجد 3 مخارج عادم للوقود بتصميم دائري و يوجد 
ايضا فتحات تهوية على طرفي املصد ، و حتى االن فلم يتم نشر صور 
رسمية لدخلية السيارة و لكن يتوقع ان تأتي مبقاعد رياضية و شاشة 
مالحة كبيرة احلجم . تأتي هذه السيارة مبحرك قوي سعة 2.0 لتر 
بعدد 4 سلندر ليعطي قوة 315 حصان و عزم الدوران 305 رطل قدم 
مع ناقل احلركة 6 سرعات يدوي و التسارع من 0 الى 96 كم في 5.0 

ثانية و السرعة القصوى تبلغ 250 كم / ساعة .

هوندا سيفيك Type R 2017 ..  الرياضية %100 
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ـــفـــردان« مــؤّخــراً  افــتــتــحــت »مــجــمــوعــة ال
مـــجـــّمـــع خــــدمــــات جــــديــــد يـــضـــم مــركــز 
خـــــدمـــــات وصـــــالـــــة عــــــرض لـــلـــســـيـــارات 
إدارة  حتت  النارية  والــدراجــات  املستعملة 
كــل مــن »أوتـــو فيوتشر تــك« و«الــفــردان 
الــريــادة  لــلــدراجــات » ، فــي دفعة ملسيرة 
في رفد سوق الدراجات النارية والسيارات 
فـــي قــطــر بــأفــضــل اخلــــدمــــات الـــراقـــيـــة. 
ويتمّيز املجّمع اجلديد مبوقع استراتيجي 
عـــلـــى مــــدخــــل مـــديـــنـــة اخلـــــــور لــتــســهــيــل 
وصــول العمالء مــن الــدوحــة واخلـــور إلى 
مجموعة من أحدث املرافق املتكاملة التي 
والتمّيز  اجلـــودة  مستويات  أعلى  تضمن 
املتفّردة،  االحتياجات  لتلبية  والرفاهية 
وذلـــك بــإشــراف فــريــق عــمــل مــؤّهــل من 
ذوي اخلبرة االستثنائية والكفاءة العالية. 
كونها  فــي  اخلــطــوة  هــذه  أهمية  وتكمن 
إضافة هامة للجهود احلثيثة التي تبذلها 
ـــفـــردان« فــي ســبــيــل إرســـاء  »مــجــمــوعــة ال
معايير جديدة للريادة في خدمة العمالء 
املصّممة  البيع  بعد  مــا  خــدمــات  وتــقــدمي 
وفق أفضل املمارسات الدولية، متاشياً مع 
مسيرة  ملواصلة  الطموحة  استراتيجيتها 

النمو ضمن السوق القطرية الواعدة.
ويستند املجّمع العصري واملشترك لـ »أوتو 
لــلــدراجــات«،  ـــفـــردان  و«ال تـــك«  فيوتشر 
النارية  الدرجات  املتفّرد في عالم خدمة 
طموحة  رؤيــة  إلــى  املستعملة،  والسيارات 
كــواحــد من  بناء حضور قــوي  إلــى  تهدف 
املتكاملة خلدمات ما  املراكز  أكبر وأبرز 
بعد البيع وقطع الغيار في قطر، باإلضافة 
ــــى احــتــضــانــه صـــالـــة عــــرض مــتــطــّورة  إل
والسيارات  النارية  الدراجات  الستعراض 
من  مــرفــق  أّول  يجعله  مبــا   ، املستعملة 
مبتكراً  مفهوماً  يتبّنى  املدينة  فــي  نوعه 
قائماً على اجلمع بني اخلدمات واملبيعات 
وقـــطـــع الــغــيــار حتـــت ســقــف واحـــــد. ومت 
تزويد املجّمع بأحدث التجهيزات املتطورة 
منطقة  جانب  إلــى  املتقدمة،  والتقنيات 
تــرفــيــهــيــة مــصــمــمــة وفـــق أعــلــى املــعــايــيــر 
العمالء  وراحــة  الراقية، مبا يضمن رضــا 

خالل ساعات االنتظار الطويلة.
التنفيذي  الرئيس  الــفــردان،  عمر  وقــال 
لــــــ »مـــجـــمـــوعـــة الـــــــفـــــــردان«: »جنـــحـــت 
العقود  مــدى  على  الــفــردان«  »مجموعة 
بــنــاء عــالمــة جتارية  فــي  املــاضــيــة  القليلة 
قــويــة ومــرادفــة للتمّيز والـــريـــادة. وجــاء 
»مجموعة  تقوده  الــذي  املتواصل  النجاح 
الفردان” بالدرجة األولى نتيجة التزامها 
اجلــودة  مستويات  أعلى  مبطابقة  املطلق 
والــــرقــــي فـــي تـــقـــدمي أفـــضـــل اخلـــدمـــات 
ولطاملا  القطرية.  الــســوق  ضمن  للعمالء 
عــمــلــنــا فـــي “مــجــمــوعــة الــــفــــردان” وفــق 
ابــتــكــار وســائــل  ـــة واضــحــة تستهدف  رؤي
جــديــدة لــتــقــدمي اخلــدمــة املــتــمــّيــزة التي 
تطابق توّقعات عمالئنا وتخدم مجتمعنا 
على السواء، متاشياً مع أفضل املمارسات 
وأعـــلـــى املــعــايــيــر الــعــاملــيــة. ويـــأتـــي افــتــتــاح 
املــتــفــّرد مبــثــابــة خــطــوة متقّدمة  املــرفــق 

وأنه  سّيما  ال  الطموحة،  رؤيتنا  لتجسيد 
مبستوى  لــالرتــقــاء  جــديــدة  معايير  يضع 
اخلــــدمــــات املـــقـــّدمـــة حملـــّبـــي الــــدراجــــات 

النارية والسيارات في قطر.”
وتفاؤل  بثقة  “نتطّلع  الــفــردان:  وأضــاف 
حــيــال مــجــّمــع اخلـــدمـــات اجلـــديـــد الـــذي 
مستويات  بأعلى  املطلق  الــتــزامــنــا  يجّسد 
اخلدمات  تقدمي  فــي  والتمّيز  الرفاهية 
املــتــمــّيــزة لــقــاعــدتــنــا املــتــيــنــة مــن الــعــمــالء. 
استراتيجياتنا  فــي  قــدمــاً  السير  ونــواصــل 
التوجيهات  مــع  تتماشى  الــتــي  الــطــمــوحــة 
الــســديــدة والــســيــاســة احلــكــيــمــة حلــضــرة 
آل  حمد  بــن  متيم  الشيخ  السمو  صــاحــب 
اهلل”،  “حفظه  املفدى  البالد  أمير  ثاني، 
في سبيل املساهمة في دعم “رؤية قطر 
واحــدة  الــدولــة  في جعل   ”2030 الوطنية 
إقليمياً.  الرائدة  األعمال  مراكز  أهم  من 
عجلة  دفــع  على  بالعمل  نلتزم  فإّننا  لــذا 
به  والــوصــول  احمللي  السيارات  قطاع  منو 
إلى مستوى جديد من التمّيز والتنافسية. 
ونــتــطــّلــع فــي “مــجــمــوعــة الـــفـــردان” إلــى 
الــريــادة مــن خــالل رفد  مواصلة مسيرة 
من  متكاملة  مبحفظة  القطرية  الــســوق 
اخلـــدمـــات املــتــمــّيــزة واالســتــثــنــائــيــة الــتــي 

تتجاوز توّقعات العمالء.«

خطـــوة سّباقـــة إلرســـاء معاييـــر جديــدة ...

)أوتو فيوتشر تك( والفردان للدراجات
تفتتحــان أّول مجّمــع خدمـــات مشتــرك

عمر الفردان : جنحت مجموعة الفردان في بناء عالمة جتارية قوية بالتمّيز والريادة

خدمــات ما بعـــد البيع تواكب أفضــل املعاييـــر الدوليـــة

متابعـــة محمــــد العشــــــري:
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مــوتــورز”،  برمييير  “الــفــردان  شركة  أعلنت 
الوكيل احلصري لالند روڤر في دولة قطر، 
رينج  ترّقبها،  طــال  التي  السيارة  عن وصــول 

روڤر إيڤوك القابلة للكشف.
للكشف،  القابلة  إيــڤــوك  روڤــر  رينج  وجتمع 
وهي أول سيارة دفع رباعي مدمجة فاخرة 
بـــني التصميم  ــعــالــم،  ال لــلــكــشــف فـــي  وقــابــلــة 
اشتهر  لطاملا  الــذيــن  املــذهــل  والنقاء  اجلـــريء 
بهما طراز رينج روڤر إيڤوك، مع مواصفات 
متكاملة وسقف متطّور قابل للطّي، لتقدمي 
جميع  تناسب  للكشف  قابلة  مثالية  ســيــارة 

املواسم.
وانطالقاً من الشكل الرائع واملميز لسيارة رينج 
روڤر إيڤوك األصلية، مت تصميم سيارة قابلة 
للكشف في قّمة الرقّي، ويعتلي الطراز اجلديد 
إيــڤــوك  عـــرش تشكيلة ســـيـــارات ريــنــج روڤــــر 
متيزاً  األكــثــر  للكشف  القابل  الــطــراز  باعتباره 

وقدرة في العالم.
اخلــامــس في  العضو  وهــي  الــســيــارة،  وتتوفر 
عائلة رينج روڤر، في صاالت عرض شركة 
“الفردان برمييير موتورز” في قطر، وجتمع 
بني الفخامة املعتادة لسيارات رينج روڤر مع 
تصميم مميز بأربع مقاعد ومساحة تخزين 
مرنة. وعالوة على تصميمها الساحر لألنظار، 
متـــتـــاز ســـيـــارة ريـــنـــج روڤـــــر إيـــڤـــوك الــقــابــلــة 
ونقاء  استثنائية،  متانة  ذات  ببنية  للكشف 
األمــان،  من  فائقة  ومستويات  مسبوق،  غير 

باإلضافة إلى قدرات كبيرة ال تضاهى.

وتعليقاً على وصول سيارة رينج روڤر إيڤوك 
عام  مدير  عطايا،  ربيع  قال  للكشف،  القابلة 
شركة “الفردان برمييير موتورز”: “ترتقي 
ســيــارة ريــنــج روڤـــر إيــڤــوك الــقــابــلــة للكشف 
ــــى آفـــــاق جـــديـــدة،  ـــڤـــوك الــــرائــــد إل بـــطـــراز إي
ومــزايــاهــا  الـــرائـــع  بتصميمها  تــنــفــرد  حــيــث 
إلى  جديد  بعد  وبإضافة  املذهلة.  الهندسية 
لدينا،  الكاملة  روڤـــر  النــد  ســيــارات  تشكيلة 
السيارة  لتقدمي هذه  للغاية  متحمسون  نحن 
متناول  في  وجعلها  للكشف  القابلة  اجلديدة 
أخيراً  الفرصة  ومنحهم  قطر،  في  عمالئنا 

القتناء هذه السيارة املذهلة”.
روبرتسون،  بــروس  قال  املناسبة،  هذه  وفي 
مدير عام جاكوار الند روڤر الشرق األوسط 
التصميم  فـــي  إفــريــقــيــا: “حــرصــنــا  وشـــمـــال 
للكشف  القابلة  إيڤوك  لرينج روڤر  الهندسي 
على تلبية معايير الند روڤر الصارمة للغاية، 
حيث مت تزويدها بقدرات القيادة على جميع 
التجارية،  التي تشتهر بها عالمتنا  التضاريس 
املواسم  جلميع  مثالية  سيارة  للعمالء  لنقدم 
أمنــاط حياتهم هنا في  مــع  ستنسجم متــامــاً 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا. 
وبــفــضــل تــصــمــيــمــهــا اجلـــــــريء، وفــخــامــتــهــا 
الــقــادم  الــفــائــقــة، وتــزويــدهــا بتقنيات اجلــيــل 
عجلة  خلف  والسالمة  والترفيه  للمعلومات 
رينج  سيارة  بأن  بثقة  القول  ميكننا  القيادة، 
تواصل  ســوف  للكشف  القابلة  إيــڤــوك  روڤـــر 

التألق دوماً”.

الفردان برمييير موتورز ... 

تدشن أول سيارة دفع رباعي
فاخرة وقابلة للكشف في العالم
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البريطانية  التصميم  تعاونت شركة “نيسان” مع ورشة 
“ستوديو هاردي” لتحويل سيارة فان e-NV200 عدمية 
تــوفــر مساحة  ــارة كــهــربــائــيــة  إلـــى أول ســيـــ االنــبــعــاثــات 
 e-NV200 اســـم  وحتــمــل  الــعــالــم  فـــي  متنقلة  مكتبية 

 .WORKSPACe
تــوفــر شــركــة “نــيــســان« مــن طرحها اجلــديــد بيئة عمل 
مكتبية متنقلة وغاية في االحترافية مبا في ذلك طاولة 
باللمس،  تعمل  بشاشة  كومبيوتر  وجــهــاز  للطي،  قابلة 
بتقنية  تعمل  ومصابيح  الــالســلــكــي،  اإلنــتــرنــت  وخــدمــة 
عبر  بها  التحكم  ويــتــم   LED للضوء  الباعثة  الــديــودات 
الهاتف احملمول، باإلضافة إلى الشحن الالسلكي للهاتف 
بــالــصــوت، وثــالجــة  بــلــوتــوث للتحكم  احملــمــول، ونــظــام 

صغيرة وماكينة لصنع القهوة.

ويسلط مفهوم WORKSPACe e-NV200 الضوء على 
إمكانية تعديل سيارة الفان الكهربائية مع تقدمي صورة 
أمـــام موظفي  مــتــاحــًة  ســتــغــدو  الــتــي  لــلــمــزايــا  مستقبلية 
انــتــشــار مفهوم  فــي ضـــــوء  املكتبية، وخــصــوصــاً  األعــمــال 
تشارك املكاتب وتنامي شعبية األساليب املرنة في العمل 
حول العالم. عــالوة على ذلك، تشكل هذه السيارة األولى 
مــن نــوعــهــا مــثــاالً ســاطــعــاً حـــول رؤيـــة “نــيــســان” للتنقل 
الذكي، كما توضح طبيعة العالقة بني السيارة واملركبات 

التي تشهد تبدالً متواصالً.
وخالل عام 2015 )1(، شهد مفهوم تشارك حّيز العمل 
واملساحات املكتبية منواً ملموساً حول العالم بنسبة %36، 
وذلك في ضوء تطلع الشركات الصغيرة وشرائح العاملني 
إلى تعزيز مستويات التنقل وتوفير بدائل أقل تكلفًة من 

املساحات املكتبية التقليدية في مراكز املدن. 
وانطالقاً من إمكانية تشغيل السيارات الكهربائية بتكلفة 
تشكل  كيلومتر،  لكل  يـــورو   0,03 تتجاوز  ال  منخفضة 
للعمل  التكلفة  قليل  حــالً   WORKSPACe  e-NV200
املكتبي يتيح للمستخدمني العمل مجاناً في مراكز املدن 
التي توفر منصات مجانية لشحن السيارات الكهربائية، 
للمدن  الصاخبة  األجــــواء  عــن  االبــتــعــاد  مــن  متكنهم  أو 
نحو األرياف، أو حتى العمل ضمن أجواء الهواء الساحلي 

املنعش.
الشحن  مبــيــزة   WORKSPACe  e-NV200 وحتــظــى 
دقيقة   30 غضون  فــي   %80 وحتى  الصفر  مــن  السريع 
أثناء فترة  السيارة  فقط، وميكن مغادرة مكان وقوف 
القابلة  الهوائية  “برومبتون”  دراجــة  باستخدام  الشحن 

قصيرة  بــرحــالت  القيام  للمستخدمني  يتيح  مبــا  للطي 
حول املدينة أو قضاء بعض حاجاتهم.

وتعتبر e-NV200 واحدة من سيارات “نيسان” عدمية 
“نيسان  سيارتي  جوانـب  أفضل  جتمع  وهي  االنبعاثات، 
ليف” و”نيسان NV200” احلاصلتني على جوائز عاملية 
مرموقة. وتوفر السيارة حلول املركبات التجارية عدمية 
االنبعاثات وخفيفة الوزن، وهي متتاز بانخفاض تكاليف 
تشغيلها التي تبلغ 3 يورو فقط لكل 100 كيلومتر ويصل 
نطاق قيادتها إلى 170 كيلومتراً بشحنة كهربائية واحدة؛ 
ما يجعل من هذه السيارة خيار التنقل األمثل للشركات 
التي  املتعددة  خصائصها  عن  فضالً  والكبيرة،  الصغيرة 
تشمل خفض البصمة الكربونية للشركة، إلى جانب مزايا 

العملية واملوثوقية والكفاءة من حيث التكلفة. 

في إطـــار سعيهـــا لتطويـــر مستقبـــل االعمال

)نيسان( تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية املزودة مبساحة مكتبية
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اجليده للسيارات
حتصد جائزة مرموقة خالل الدورة اخلامسة

من منتدى قطر لسالمة النقل

خالد سمير:

شرف كبير أن 
تفوز’شفروليه 
ماليبو” بجائزة 
السيارة االكثر أماناً 

متابعـــــة ــ محمـــــد العشـــــري:

لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات‘،  ’اجليده  فــازت   
عن  أمــانــاً‘  األكثر  ’السيارة  قطر،جائزة  في  شفروليه 
العائلّية  املركبات  فئة  ضمن  ماليبو‘  ’شفروليه  سيارة 
خالل حفل توزيع ’جوائز سالمة النقل‘ الذي أقيم كجزء 
من فعاليات الدورة اخلامسة من ’منتدى قطر لسالمة 

النقل‘.
السليطي،  بــن سيف  السيد جاسم  ســعــادة  رعــايــة  حتــت 
وزيـــر املـــواصـــالت واالتـــصـــاالت كـــان املــنــتــدى هـــذا الــعــام 
بالتعاون مع  املواصالت واالتصاالت  الذي نظمته وزارة 
مركز آي كيو بي سي الشرق األوسط،  في فندق’سانت 
ريجيس الدوحة‘ خالل الشهر املاضي. وقد ناقش املنتدى 
على  النقل  بسالمة  املتعلقة  اجلــوانــب  يومني  مــدى  على 
الطرقات منطلقاً من موضوعه الرئيسي:’سالمة القيادة 

من خالل الهندسة والتطبيق والتعليم والتكنولوجيا‘.
الوطنية  اللجنة  سر  أمــني  املالكي،  محمد  العميد  وقــام 
القطرية،  الــداخــلــيــة  لــــوزارة  التابعة  املــروريــة  للسالمة 

بإلقاء كلمة الترحيب في املنتدى تناول فيها سبل تطوير 
شــبــكــات الــنــقــل اآلمــنــة عــبــر االســتــفــادة مــن اإلجــــراءات 

القائمة على األدلة لتعزيز السالمة على الطرقات.
املتميزين  تكرمي  إلى  اجلوائز  توزيع  حفل  ويهدف 
األوســط.  الشرق  منطقة  في  النقل  سالمة  مبجال 
ومت منح اجلوائز ضمن 9 فئات، علماً أن املشاركة 
كانت مفتوحة أمام املؤسسات احلكومية والشركات 
اخلـــاصـــة مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 

أفريقيا.
اإلقليمي  املدير  السيد عبد اهلل مدهون  املنتدى  وحضر 
الــشــرق األوســـط‘  للمبيعات والــتــســويــق فــي ’شــفــرولــيــه 
والـــســـيـــد خـــالـــد ســمــيــر مـــديـــر الــعــمــلــيــات فـــي ’اجلـــيـــده 
الشركة  عن  بالنيابة  اجلــائــزة  تسّلم  والــذي  للسيارات‘، 

و’شفروليه‘.
في  العمليات  مدير  سمير،  خالد  قــال  املناسبة،  وبهذه 
جائزة  على  حلصولنا  جــداً  “نفخر  للسيارات‘:  ’اجليده 
أمــانــاً‘ عــن ســيــارة ’شفروليه ماليبو‘.  األكــثــر  ’الــســيــارة 

وقد أطلقت ’اجليده للسيارات‘ طراز ’شفروليه ماليبو 
املاضي،  الشهر  القطرية  السوق  في  كلياً  اجلديد   ‘2017
وهندستها  اجلــديــد  بتصميمها  الــســيــارة  هـــذه  ومتــتــاز 
املميزة التي توفر أعلى درجات الكفاءة والتواصل ومزايا 
أن’جوائز  ونؤكد  املتقدمة.  والتقنيات  الوقائية  السالمة 
سالمة النقل‘ متثل واحدة من أبرز الفعاليات الرئيسية 
ملنتدى قطر لسالمة النقل، وإنه لشرف كبير أن نتلقى 

مثل هذه اجلائزة املرموقة”.
 حافظت شفروليه ماليبو على مركزها املميز كطراز 
كالسيكي عريق يحتل مكانة خاصة بني املنافسني منذ 
هذه  تخطو  واآلن،  عــامــاً.   50 من  أكثر  قبل  إطالقها 
واضحة  بجرأة  الرئيسية،  احلجم  متوسطة  السيدان 
اجلديد   2017 الــعــام  طـــراز  خــالل  مــن  املستقبل  نحو 
جديدة  وهندسيات  تصميم  على  حصل  الــذي  كلياً، 
الفعالية، ومزايا االتصال،  بالكامل لتقدمي املزيد من 
مضى  وقــت  أي  مــن  أكثر  املــتــطــورة،  والتكنولوجيات 

على اإلطالق.




