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مازدا .. تاريخ مبهر ومستقبل مشرق
هناك عدد قليل من شركات السيارات  
التي متتلك تاريخ فريد ..كما احلال في 
مازدا .. فقد تأسست الشركة عام 1920 
للصيانة في مدينة هيروشيما  كورشة 
اطــلــقــت  عــــام 1931  وفــــي   ، الــيــابــانــيــة 
الشركة اول دارجة نارية بثالث اطارات 
واملـــســـمـــاة مـــــازدا جــــو، واثـــنـــاء احلـــرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة  شــيــدت مـــــازدا بعض 
حدوث  وبعد   ، الياباني  للجيش  املباني 
التحدي  عصر  وبــدايــة  النووية  الكارثة 
للخروج من آثار تلك احلروب ، بدأت 
مــــازدا مـــرة اخــــرى انــتــاج مــعــداتــهــا ذو 
الثالث اطارات  والتي كانت من نتيجتها 
فـــي نــهــايــة املـــطـــاف اطــــالق الــشــاحــنــات 

اخلفيفة من مازدا . 
باكورة  مــازدا  اطلقت   ، عــام 1960  في 
 360  R السيارات  واملسماة  انتاجها من 
والــتــي القــت جناحا واقــبــاالً شــديــدا في 
الــيــابــان  عــنــد اطــالقــهــا ، وبــعــد مــرور 
السنوات ، بدأ مهندسي  عدد قليل من 
وكــان  املستقبل  الــى  جيدا  النظر  مـــازدا 
من نتيجة ذلك انتاج محرك يعد ثورة 
السيارات  صناعة  عالم  في  تكنولوجية 
وقــــــد مت تـــعـــريـــفـــه فــــي ذلــــــك الـــوقـــت 

)باحملرك الدوار(. 6

BMW الفئة اخلامسة سيدان
أخـف وزناً وأكثـر ديناميكيـًة 

فورد حتصد أفضل جوائز )لينكدإن(

يعكس اجليل السابع من سيارة BMW الفئة اخلامسة سيدان شخصية رياضية، وأنيقةعصرية 
وسيتم إطالقها في األسواق العاملية في شهر فبراير 2017. وتشمل أهّم املزايا اجلديدة ديناميكيات 
على  بالشبكة، فضالً  االتصال  املساعدة، ومستوى رائد في  أنظمة  معززة، ومجموعة رائعة من 
نظام التشغيل اجلديد واملبتكر. لذلك، تتمتع سيارة BMW الفئة اخلامسة السيدان اجلديدة بجميع 
املزايا التي تخّولها متابعة النجاحات الباهرة التي سجلتها الطرازات السابقة، إذ باعت الشركة أكثر 

من 7.6 مليون سيارة BMW الفئة اخلامسة سيدان عبر األجيال الستة األولى.

وعلى خطى فورد موتور كومباني التي ُصّنفت في العام املاضي ضمن قائمة “أكثر 50 شركة جذباً 
الكبرى لفئة الشركات  للموظفني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حصدت الشركة اجلائزة 
األكثر منواً )وهي الشركات التي يعمل فيها أقل من 500 موظف(، وفازت بجائزة “أفضل عالمة 

جتارية للعمل” على شبكة “لينكدإن” ضمن “جوائز املواهب” التي أقيمت في دبي. 
وفي احتفالية حصرية، جمعت جوائز لينكدإن للمواهب بني املدراء التنفيذيني في الشركات الرائدة 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتحفيزهم وإلهامهم، واللقاء بأقرانهم احتفاًء بنجاحهم.

Mobile: +974 55683067Mobile: +974 55683067
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الفردان برمييير 
عروض حصرية

مرسيدس-بنز ترعى 
كأس سامسوجن

دودج رام 1200 
رمزاً جديداً للقوة

شيفروليه سبارك  
الروح املرحة ..

قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..
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السيارت الي قمة الصناعة وذلك نظراً قدمته على مدى  اعتبرت  االطــارات رقماَ صعباً في صعود عالم 
بعد  االكتشافات  باهم  السيارات  التكنولوجيا  تعانقت مع  ان  الي  الطرق  اطار  اول  ان المست  تاريخها منذ 
ان  أكد بعض خبراء السيارات أن خالل السنوات القليلة القادمة سيكون في مقدور إطارات السيارات إبالغ 
التي سيتم زراعتها في  االستشعار  السائق بطبيعة حالتها وسيرها من خالل تزويدها بعدد من وحــدات 
املطاط  الذي يصنع منه اطارات السيارة ،وجاء ذلك بعد عدد من التصريحات التي أدلها بها السيد نيكوالي 

سيتسر أحد املسئولني في شركة كونتنينتال األملانية العمالقة املخصصة في تصنيع اإلطارات.

اإلطارات الذكية رقم صعب في تكنولوجيا السيارات
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السيارت  عالم  صعود  في  صعباً  رقماَ  االطـــارات  اعتبرت  
تاريخها  على مدى  قدمته  نظراً  وذلــك  الصناعة  قمة  الي 
تــعــانــقــت مع  ان  الــــي  الـــطـــرق  اطــــار  اول  ان المــســت  مــنــذ 
ان  أكد بعض  السيارات باهم االكتشافات بعد  التكنولوجيا 
القادمة سيكون  القليلة  السنوات  السيارات أن خالل  خبراء 
السائق بطبيعة حالتها  إبالغ  السيارات  إطــارات  في مقدور 
وسيرها من خالل تزويدها بعدد من وحدات االستشعار 
اطــارات  الــذي يصنع منه  املــطــاط   التي سيتم زراعتها في 
السيارة ،وجاء ذلك بعد عدد من التصريحات التي أدلها بها 
السيد نيكوالي سيتسر أحد املسئولني في شركة كونتنينتال 
وبعض  اإلطـــارات  تصنيع  في  املخصصة  العمالقة  األملانية 
العناصر األخرى للسيارات ، وذلك خالل فاعليات معرض 
اليوم في مدينة  الذي يقام فاعلياته  للشاحنات  آي.أيه.أيه 
الشركة  هــذه  أن  وأضــاف خــالل حديثه   ، األملانية  هانوفر 
التقنية على  الفعلية لتنفيذ هذه  العمالقة أخذت خطواتها 
املوعد  االعــالن عن  ، ولكن حتى اآلن لم يتم  الواقع  أرض 
الرسمي خلروج هذه التقنية الى النور وتداولها في األسواق 

احمللية والعاملية .
عندما سؤال عن املوعد الرسمي لظهور هذه التقنية ، أجاب 
التكنولوجيا  هــذه  ظهور  موعد  حتديد  أن  قــائــالً  نيكوالي 
النور ، لم يتوقف فقط على شركتنا فحسب  الى  اجلديدة 
، وإمنــــا ايــضــاً عــلــى الــشــركــات األخــــرى الــتــي تــقــوم بــانــتــاج 
املكونات الفرعية األخرى والتي يتم استخدامها في تنفيذ 
العمالء  اســتــعــداد  أيــضــاً مبــدى  يتعلق  األنــظــمــة، فيما  هــذه 
لــدفــع مــبــالــغ إضــافــيــة مــقــابــل احلــصــول عــلــى هـــذه القيمة 
يتم  لم  اآلن  أنه حتى  نيكوالي  السيد  ، فقد صرح  املضافة 
على  مــؤكــداً   ، املصنعة  الشركة  قبل  مــن  األمـــر  هــذا  حسم 
الفترة على  أن شركة كونتنينتال تعمل بالفعل خالل هذه 
إنتاج  تكنولوجيا وحدات االستشعار في اإلطــارات اخلاصة 
املطاط  االستشعار في  تزويد وحــدات  ، وسيتم  بالسيارات 
اخلاص باإلطار نفسه ، واجلدير بالذكر أن هذه الوحدات 

سوف تعمل على توفير بعض البيانات  التي تتعلق بسالمة 
ضغط الهواء داخل السيارة ، باإلضافة إلى درجة احلرارة 
داخل اإلطارات ، فضالً عن تقنية التنبيه في حال تعرض 
هذه االطارات إلى أي خطر طارئ مثل االنفجار او الثقوب 

وغيرها .
وأضاف سيتسر أن استخدام نظام قياس حركة اإلطارات 
الفنية ، وذلك من خالل توصيل  الناحية  أمــراً متاحاً من 
أحــد احلــلــول بــوحــدات االســتــشــعــار فــي اإلطـــــارات، مشيراً 
إلـــى أن هــنــاك بــعــض احلــلــول االخــــرى الــتــي تــعــد أرخــص 
أكثر عملية من حيث  كونها  إلــى  باإلضافة   ، تكلفة  وأقــل 
القائمة  التحليالت  مثل  اإلطـــــارات،  حــركــة  رصــد  ســرعــة 
على وحدات االستشعار والتي يتم من خاللها رصد معدل 
دوران هذه العجالت ،واجلدير بالذكر أن محيط الدوران 
ينكمش تــدريــخــيــاً مــع تــآكــل اإلطــــــارات، كــمــا ميــكــن لهذه 

الوحدات ان تقوم برصد معدل التسارع  أو حتى استخدام 
كاميرات التصوير احلصول على البيانات الالزمة ملثل هذه 

التحليالت.
املناسب،  الــتــوزان  إيــجــاد  فقط  يجب  انــه   “ سيتسر  يــقــول 
بطريقة  املــنــاســب  احلـــل  تــوفــر  الــتــي  املــنــاســبــة  التكنولوجيا 
فعالة” مؤكداً على انه يأمل  من شركة  كونتنينتال خالل 
النصف الثاني من عام 2017 ان تقوم بإطالق بوابة “كونتي 
كونيكت” للعمالء على اإلنترنت والتي سوف تتيح للعمالء 
مراقبة ضغط الهواء ودرجة احلرارة في إطارات السيارات 
الساعة،  مدار  على  بالكامل  بالعميل  اخلاص  الشاحنات  أو 
كما تقوم فكرة هذه اخلدمة اجلديدة على منوذج ما ميكن 
أن توفره احللول الرقمية من مناذج أعمال جديدة وتقدم 
اخلــدمــات الــتــي تــتــجــاوز املــنــتــجــات األصــلــيــة نفسها، وهــو 

االجتاه الذي كان أحد محاور معرض آي.أيه.أيه األخير.

رصد سرعة رصد اإلطارات

اإلطارات الذكية
رقم صعب في تكنولوجيا السيارات
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F-PACE جاكوار

قبل كل شيء فهي جاكوار

F-PACE برستيج ابتداًء من *245,000 ريال قطري

إليك سيارة جاكوار الفريدة من نوعها كما لم تشهدها من قبل. 

تنفرد F-PACE بقّوتها وشكلها الريادي والقوي، وبتصميم مستوحًى من 
الطراز F-TYPE، والذي يمنحها حضورًا الفتًا لألنظار، كما توّفر قيادة واثقة على 

الطريق مع استجابة السيارات الرياضية السريعة والفورية، وذلك بفضل تعليقها 
األمامي الترقوي وتعليقها الخلفي المتكامل الوصالت.

شركة   الفردان   بريميير   موتورز   ذ . م . م . 
الفردان   سنتر،   شارع   حمد   الكبير،   المعرض

هاتف: 8490 4440 974+   

jaguar-me.com/alfardan

يتضّمن العرض:

 - ضمان لمّدة 5 سنوات أو 250,000 كم
)أيهما يأتي أواًل(  

- باقة صيانة لمّدة 5 سنوات أو 65,000 كم   
)أيهما يأتي أواًل(   

- خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة

*يسري هذا العرض لغاية 17 نوفمبر 2016
*يسري هذا العرض على السيارات الممّولة فقط

20*تطّبق الشروط
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الفردان برمييير موتورز تقدم عروضاً حصرية للعمالؤها
ربيع عطايا : رينج روڤر ورينج روڤر سبورت االكثر شهرة على االطالق

الوكيل  مــوتــورز«،  برمييير  »الــفــردان  شــركــة  أعلنت 
احلــصــري لــالنــد روڤـــر فــي دولـــة قــطــر، عــن تقدمي 
رينج روڤر  اثنتني من سيارات  عــروض مميزة على 
املرغوبة جــداً، هما رينج روڤر ورينج روڤر سبورت 
V8. ويقدم العرض مزايا إضافية ذات قيمة للعمالء 
تشمل ضماناً ملدة 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر )أيهما 
 65,000 أو  ســنــوات   5 ملــدة  صيانة  وبــاقــة  أوالً(،  يأتي 
كيلومتر )أيهما يأتي أوالً(، وضمان شامل مجاني ملدة 
مدار  على  الطريق  على  املساعدة  كامل، وخدمة  عام 

الساعة. وإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة تسهيالت على 
الدفعة األولى عند شراء سيارة ممولة. 

شركة  عام  مدير  عطايا،  ربيع  قال  الشأن،  هذا  وفي 
مــوتــورز”: “تعتبر ســيــارات رينج  “الــفــردان برمييير 
روڤر من أشهر سيارات عالمة الند روڤر، وأكثرها 
شعبية في الدوحة. وبصفتنا الوكيل احلصري لعالمة 
النــــد روڤـــــر فـــي قـــطـــر، يــســرنــا أن نـــقـــدم بـــاقـــة من 
العروض الرائعة على عدد من السيارات املفضلة لدى 
عمالئنا في الدولة”. أول سيارة دفع رباعي مصنوعة 

من هيكل خفيف الوزن من األملنيوم في العالم. جتمع 
والــقــدرة على  األداء  وقــوة  الفخامة  السيارة بني  هــذه 
تصميمها  ويــســاهــم  الــتــضــاريــس.  جميع  على  الــقــيــادة 
مسبوقة  غير  جتربة  تقدمي  في  وزنها  وخفة  األنيق 
الــفــاخــرة، دون أي مــســاومــة على  الــســيــارات  لــعــمــالء 

جوانب الراحة، واألناقة والقيادة السلسة.
مت طرح سيارة رينج روڤر سبورت عام 2013، وهي 
أعلى  قصة جنــاح حقيقة لعالمة النــد روڤــر، وتقدم 
الدفع  املتوقعة في سيارات  النقاء والقدرات  مستويات 

عــادة  قــوي يرتبط  أداء  مــع  الــربــاعــي كبيرة احلــجــم، 
بــالــســيــارات الــريــاضــيــة. وتعتبر هــذه الــســيــارة األقــوى 
بني سيارات الدفع الرباعي الكبيرة عالية األداء كونها 
مزودة مبحرك V8 سوبرتشارجد بقوة 510 أحصنة، 
أيضاً  متاحة  القيادة  جتربة  أن  إلــى  اإلشـــارة  وجتــدر 
جلميع سيارات الند روڤر التي يشملها العرض. يرجى 

االتصال بصاالت العرض للحجز.
تواصل شركة الند روڤر إنتاج أكثر السيارات املخصصة 
العالم – حيث جتمع بني  جلميع األغــراض قــدرة في 

النقاء واألداء املذهل مع قدرات ال تضاهى على جميع 
الند  سيارات  جميع  وتفّرد  متيز  لضمان  التضاريس، 
روڤــــر. ومــنــذ إطـــالق ســيــارة »ســيــريــس 1« فــي عــام 
املتميزين  األفــــراد  دائــمــاً  روڤـــر  النـــد  رافــقــت   ،1948
واليوم،  األوســط.  الشرق  الذين شكلوا مشهد  والــرواد 
يؤكد مالكو الند روڤر ومحّبوها في املنطقة والءهم 
عن  أثمر  مــا  روڤـــر،  النــد  مبنتجات  الكبير  وشغفهم 
سنة أخرى من النمو في املبيعات التي ارتفعت في عام 

2014 بنسبة 8% مقارنة مع العام السابق.
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طـريـق الـمـطـار:  هاتف:     9045 4448  |  9933 4448 (٩٧٤+)     فاكس:  ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح� حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصر� إلى ٨ مساًء

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

٤٠،٠٠٠ ر.قبمناسبة نهاية السنة
وّفــر لــغــايــةمـهـرجـان الـسيـارات

فقط ١٠٪ دفعة أولىلـفـتـرة مـحـدودة، بـكـمـيـة مـحـدود
مـع تـمـويـل مـن الـوكـالـة

•  محرك بنتاستار™ بـ٦ أسطوانات على شكل V، سعة ٣،٦ لتر، قوة ٣٠٥ حصان� 
•  متوفر محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥٫٧ لتر بقوة ٣٨٠ حصانا

•  وضعية رياضية
•  هاتف يوكونيكت®  / نظام ا�وامر الصوتية ١١٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق
تـشـالـنـجـر •   محرك بنتاستار™ بـ٦ أسطوانات على شكل V، سعة ٣،٦ لتر، قوة ٣٠٠ حصان�

•   متوفر محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥٫٧ لتر بقوة ٣٨٠ حصانا
•   ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات   •   شاشة تعمل باللمس قياس ٥,٠  بوصة

•   نظام التحكم بالسرعة ٩٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق
تشــارجـر

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

@ُتطبق الشروط وا½حكام. 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.

استطاعت العالمة االمريكية دودج  أحد أهم الشركات 
في عالم السيارات ، أن تخطف عقول وقلوب الكثيرين 
الطرق  القيادة على  العمالء، وخاصة من محبي  من 
العديد  تقدمي  ، وذلك من خالل  الواعرة  الصحراوية 
من الطرازات املميزة ، ولعل من أجنح هذه الطرازات 
رام  دودج  والسيارات   1500 رام  دودج  السيارات  هي 
رسمي  بشكل  املصنعة  الشركة  أعلنت  واخيراً   ،  2500
عــن أحــدث طــرازتــهــا وهــي الــســيــارة دودج رام 1200 
مــوديــل 2017  اجلــديــدة ، والــتــي مــن املــقــرر أن تطل 
علينا بأسواقنا العربية من خالل منوذجني ، جاء األول 
منها مزودة بكابينة واحدة )غمارة( وأما عن النسخة 
بكابينة  مــزودة  ، فجاءت  السيارة  األخــرى من هــذه 

متنوعة  ومجموعة  مستويات  ثالثة  ومــع   ، مــزدوجــة 
من محركات البنزين والديزل.

قبل أن نتحدث عن أهم ما مييز التصميم اخلارجي 
أبــعــاد هذه  إلــى  نشير  أن  أوالً  علينا   ، الــســيــارة  لــهــذه 
ملم،   1775 السيارة  هذه  ارتفاع  يبلغ  حيث   ، السيارة 
الــعــرض فيبلغ  1785 ملم وقــاعــدة عجالت  أمــا عــن 
تبلغ 3000 ملم، وعن طول هذه املركبة فاختلف وفقاً 
 ( ملم   5245 الــســيــارة  هــذه  طــول  بلغ  حيث  للنسخة؛ 
)للنسخة  ملم   5370 و  واحــدة(  الكابينة  ذات  للنسخة 
لها  اخلارجي  التصميم  .وعــن  املزدوجة  الكابينة  ذات 
، فجاءت هذه السيارة تتمتع مبقدمة حادة بداية من 
املصابيح األمامية لها والتي جاءت أقرب إلى التصميم 

 ،  LEDالنهارية اإلضــاءة  بتقنية  تزويدها  مع   ، املربع 
وعـــن الــشــبــك األمــامــي لــهــذه الــســيــارة ، فــجــاءت هــذه 
الــســيــارة مـــزودة بشبكة أمــامــيــة أكــثــر طـــوالً ومكونه 
من عدد من اخلطوط العرضية واملصنوعة من مادة 
الشركة  شــعــار  حتمل  جـــاءت  كما   ، الفايبر  الــكــاربــون 
املــصــنــعــة فــي املــنــتــصــف ، وعـــن املــصــد األمـــامـــي لهذه 
الــســيــارة ، فـــزودت هــذه الــســيــارة مبصد أمــامــي أكبر 
حجماً ومليئ باخلطوط واالنحناءات احلادة التي تؤكد 
إلى  باإلضافة  ، هذا  السيارة  لهذه  املفرطة  القوة  على 
السيارة  شبكة سفلية كبيرة احلجم ، مما مينح هذه 
أعلى درجات من االنسيابية واالنطالق أثناء القيادة ، 
التحميلية لشاحنة رام 1200 فوصلت  القدرة  أما عن 

إلى 1165 كلغ، وبإمكانها جر ما يصل الى ثالثة أطنان 
مترية.

1200 موديل  رام  دودج  للسيارة  والـأداء  احملــرك  قوة 
2017 اجلديدة :

املقرر  ، فمن  السيارة  لهذه  الفنية  املواصفات  أما عن 
أن تتوفر السيارة دودج  رام 1200 في أسواقنا العربية 
األول  احملـــرك  جــاء  ، حيث  احملــركــات  مــن  بخيارين 
لهذه السيارة يعتمد على الديزل  و ذو سعة لترية تبلغ  
2.5 لتر، مما يولد قوة تتراوح ما بني  126 حصان و 

134 حصان.
أما عن احملرك الثاني فجاء يعتمد على البنزين و ذو 
سعة لترية تبلغ  2,4 لتر ، مما يولد قوة 130 حصان ، 

كما يتصل كال اخليارين من هذه احملركات بصندوق 
تروس )جير( يدوي، ويتوفر اختياراً جير أوتوماتيكي، 
السيارة دودج  رام 1200 باصدار بقوة  وســوف تقدم 
الــدفــع اخلــلــفــي لــلــعــجــالت، وإصــــــداراً لــلــدفــع الــربــاعــي 
من  األخير  النوع  هذا  أن  بالذكر  واجلدير  للعجالت، 
محبي  مــن  الكثيرين  استحسان  يلقى  ســوف  الــدفــع  
تشكيلة  تتوسع  وســوف   ، الواعرة  الطرق  على  القيادة 
دودج رام 1200 لتزيد من ثمانية إصدارات في الوقت 
إن شاء  املقبل  العام  في  إلى 17 خياراً مختلفاً  احلالي 
اهلل ، وهذا سوف يسمح لعالمة رام التجارية للتركيز 
في  للعمالء  اخلــاصــة  االحتياجات  على  أفضل  بشكل 

جميع أنحاء العالم .

استطاعت أن تخطف العقول والقلوب

دودج رام 1200 رمزاً جديداً للقوة
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املاضي  العام  ُصّنفت في  التي  كومباني  فورد موتور  وعلى خطى 
ضمن قائمة “أكثر 50 شركة جذباً للموظفني في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، حصدت الشركة اجلائزة الكبرى لفئة الشركات 
األكثر منواً )وهي الشركات التي يعمل فيها أقل من 500 موظف(، 
وفـــــازت بــجــائــزة “أفـــضـــل عــالمــة جتـــاريـــة لــلــعــمــل” عــلــى شبكة 

“لينكدإن” ضمن “جوائز املواهب” التي أقيمت في دبي. 
بني  للمواهب  لينكدإن  جــوائــز  جمعت  حــصــريــة،  احتفالية  وفــي 
املدراء التنفيذيني في الشركات الرائدة في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لتحفيزهم وإلهامهم، واللقاء بأقرانهم احتفاًء بنجاحهم.

املــوارد  أنــتــون فــانــديــروالــت، مدير  الــفــوز، قــال  وتعقيباً على هــذا 
الفرحة  “تغمرنا  وأفريقيا:  األوســـط  الــشــرق  فــورد  فــي  البشرية 
والــرضــا الــتــام بحصولنا على هــذه اجلــائــزة، وخــصــوصــاً فــي فئة 
لينكدإن  الوظائف في موقع  تقيس مستوى احلضور على صفحة 
مع  الشركة  تفاعل  االعتبار  بعني  وتــأخــذ  شــركــة،   800 مــن  ألكثر 
واحد  أقل من عام  ملرور  الصفحة، ونظراً  املقدمة على  الطلبات 
على انضمام فورد الشرق األوسط وشمال أفريقيا لهذه الصفحة، 

فإن إجنازنا هذا أصبح مصدر فخر استثنائي بالنسبة لنا”. 
املاهرة  العمل  فــرق  ابتكارات  منه  تنطلق  الــذي  املوقع  فــورد  وتعتبر 
جهة  وباعتبارها  أفــضــل.  عاملنا  جتعل  ُملهمة  ملنتجات  واملتحّمسة 
عمل، تلتزم فورد طوعاً بتقدمي فرصة متساوية أمام القوى العاملة 
يكونوا  أن  على  موظفيها  وتشجع  وثقافاتها،  خلفياتها  كانت  مهما 
سفراء لعالمة فورد التجارية، وأن يرتدوا بكّل الفخر شاراتهم التي 
الواحدة، فريق واحــد، هدف واحــد، والتي  ُكتب عليها: خطة فــورد 
تدعم الفريق باألدوات الالزمة لشغل الوظائف والفرص املتاحة لدى 

عالمة فورد الشرق األوسط وأفريقيا التجارية.
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املــــوزع احلــصــري   ، الــوطــنــيــة  الــســيــارات  تعتبر شــركــة 
لسيارات مــازدا في قطر من اعمدة وكــاالت السيارات 
استطاعت مبا متلك  القطري حيث  السوق  العاملة في 
مــن خــبــرات الــســنــون ان تــثــري الــســوق احملــلــي باجيال 
جديدة ومتنوعة من  سيارات مازدا سيدان اضافة الى 
السيارات العائلية  وسيارات البيك اب  موجودة حصريا 
في معرض الشركة في فريج النصر على مدى سبعة 
اليابانية  والتقاليد  للعادات  وطبقا   . االســبــوع  فــي  ايــام 
القدمية فالبد من  وجد تناغم بني احلصان والفارس  
،وهذا ما ميكن ان نسميه JINBA ITTA  ، اي تالزم 
السائق مع السيارة او “ احلصان والفارس واحد “ وقد 
استوحيت تكنولوجيا  اجيال مازدا على مر العصور  من 

تلك املقولة اليابانية  القدمية .
العالمة  الوطنية تعاونها مــع  الــســيــارات  بــدأت شــركــة    
التجارية مازدا في عام 1971 وعلى مدى تلك الفترة 
اســتــطــاعــت شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة تــكــويــن شبكة 
مبيعات واسعة  خلدمة البيع وما بعد البيع  من خالل  

فريق عمل مؤهل  وخبير .
لقد كان لشركة السيارات الوطنية دوراً قوياً وفعاالً في 
التجارية مازدا في قطر  املتزايد للعالمة  النمو  حتقيق 
عــلــى مــر الــســنــني مــن خـــالل االبــــداع فــي الــبــيــع وجــهــود 
التسويق واملبادرات املستمرة للعناية بالعمالء في قطر 
في البيع وما بعد البيع . وقد حصدت شركة السيارات 
الوطنية العديد من اجلوائز “ منها جائزة افضل أداء “ 
من شركة مازدا موتور كوربوريشن – اليابان  للكفاءة 
في املبيعات واإلدارة اجليدة للعالمة التجارية في قطر.
النصر بتصميمه  يتميز معرض مازدا والكائن بفريج 
جتربة  يضفي  حتى  اتساعاً   اكثر  وانــه  والــرائــع  الفريد 
تسوق رائعة من خالل مجموعة من اخلدمات واملرافق 

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

الدائري الثالث .

امـــا مــركــز اخلــدمــة الــرئــيــســي وقــطــع الــغــيــار فيتواجد 
باملنطقة الصناعية ، شارع رقم 16 ، وهو مركز معد 
الــى وجـــود مركز  اضــافــة  الــعــمــالء  ومجهز الستقبال  
الصيانة والذي يقدم خدماته طبقاً ألحدث الفحوصات 
من  معتمد  تدريب  مركز  الــى  اضافة   ، والتكنولوجيا 

مؤسسة مازدا .
تاريخ فريد وواقع ديناميكى ومستقبل مشرق

كواحدة من شركات  “مــازدا”  اليابانية  العالمة  برزت 
السيارات األكثر اثارة في العالم ، فبينما تسارع وتيرة 
املنافسة بني معظم العالمات التجارية ، جند في املقابل 
التجارية ملازدا تقف وحيدة وبال اي منازع  ان العالمة 
او منافس في عالم السيارات االكثر متيزاً على مستوى 

العالم .
فعلى مدى العامني 2015/2014  ، حققت مازدا نتائج 
مبهرة  لم تشهده الشركة منذ 94 عاما ، بالتزامن مع 
العاملية... وحالياً  النمو املتزايد ملازدا في جميع االسواق 
تقدم الشركة اقصى طاقاتها للممضي بخطى ثابتة نحو 

التميز في عام 2016 .
كــانــت مــــازدا ومـــا زالـــت خـــارج املــنــافــســة مــع الــعــالمــات 
الــتــجــاريــة االخــــرى ، نــظــرا ألنــهــا تــقــوم مــن آن آلخــر 
لغة  لتقدم   .. اخلــاصــة  ورشــهــا  فــي  التصاميم  بتطوير 
تصميم  فريدة وخاصة بها ، جتعلها مثيرة لإلعجاب 

، ممــا ســاهــم فــي جــلــب املــزيــد مــن الــعــمــالء المــتــالك 
الشركات   اكثر  باعتبارها واحــدة من   .. سيارات مــازدا 

تفردا في العالم . 
هناك عدد قليل من شركات السيارات  التي متتلك تاريخ 
فريد ..كما احلال في مازدا .. فقد تأسست الشركة عام 

املوزع احلصري لسيارات )مازدا( في قطر ...

JINBA ITTA شركة السيارات الوطنية تقدم متعة قيادة )مازدا( املسماة

من أكبر صالة عرض )مازدا( في املنطقة
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1920 كورشة للصيانة في مدينة هيروشيما اليابانية ، 
وفي عام 1931 اطلقت الشركة اول دارجة نارية بثالث 
اطارات واملسماة مازدا جو، واثناء احلرب العاملية الثانية  
الــيــابــانــي ، وبعد  املــبــانــي للجيش  بــعــض  شــيــدت مــــازدا 
للخروج  التحدي  النووية وبداية عصر  الكارثة  حدوث 
من آثار تلك احلــروب ، بدأت مــازدا مرة اخرى انتاج 
معداتها ذو الثالث اطارات  والتي كانت من نتيجتها في 

نهاية املطاف اطالق الشاحنات اخلفيفة من مازدا . 
فــي عـــام 1960 ، اطــلــقــت مــــازدا بـــاكـــورة انــتــاجــهــا من 
واقباالً  والتي القت جناحا   360  R واملسماة  السيارات  
شــديــدا فــي الــيــابــان  عند اطــالقــهــا ، وبــعــد مـــرور عدد 
قليل من السنوات ، بدأ مهندسي مازدا النظر جيدا الى 
انتاج محرك يعد ثورة  املستقبل وكان من نتيجة ذلك 
تكنولوجية في عالم صناعة السيارات وقد مت تعريفه 

في ذلك الوقت “ باحملرك الدوار وانكل » 
خالفاً حملرك االحتراق  الداخلي التقليدي ، أتي احملرك 
الدوار من مازدا  اخف وزناً وبتصميم مضغوط والذي 
اكثر  الثالثي مما يجعله  الــدوار  املكابس مع  يحل محل 
بساطة مع عدد اقل من االجزاء املتحركة ليكون بذلك 

اكثر سالسة في األداء .
مت اطالق اول سيارة رياضية “ كوزمو “ من مازدا في 
عام 1967 مما اعطى ملازدا مصداقية وموثوقية كبيرة 
في االسواق اليابانية  ، كأكثر السيارات كفاءة  ، وبحلول 
من  واثــقــة  بخطى  تسير  الشركة  بــدأت   ، العقد  نهاية 
خالل بدء بيع سياراتها في الواليات املتحدة االمريكية  
السيارات  شركات  عليها  تتهافت  التي  االســواق  حيث   ،

في كل دول العالم .
املتحدة  الــواليــات  في  واسعة  شهرة  الشركة  واكتسبت 
والتي مت  اب  بيك  مــازدا  االمريكية من خــالل سيارة 
ثــم سيارة  ومــن  االمــريــكــي   للسوق  تصميمها حصريا 
RX, 2 RX-3 الرياضية، كما مت اطالق RX-7  بأمريكا  
فــي نــهــايــة عـــام 1970. وفـــي بــدايــة الــثــمــانــيــنــات بــدأت 
مرحلة تصدير مازدا لألسواق العاملية بدال من االكتفاء 
باألسواق االمريكية ،وفي عام 1989 ، اطلقت الشركة 
سيارة Miata roadster 5-MX  الرياضية والقت هي 
االخرى استحساناً  ملحوظاً، كما قامت الشركة في ذات 

العام ببناء مصنع للسيارات في ميتشغان .
زوم  زوم   “ حملتها  الشركة  اطلقت   2000 عــام  وفــي 
الهوية  كانت مبثابة خطو جديدة نحو جتديد  والتي   “
لتلك العالمة التجارية  والعميل على ايجاد شعور قوي 

يربط بني السائق والسيارة .
وفي عام 2003 أعادت مازدا مرة اخرى اطالق احملرك 
  8 -RX الدوار الرياضي  القوي األداء  متمثالً في سيارة

، ثم مازدا 3 ومازدا 6  .
وحتى في خضم االزمة املالية العاملية ، ادحلت الشركة 
موديالتها  بعض  على  والتحسينات  التعديالت  بعض 
وكـــان مــن نتيجة ذلـــك اطـــالق االجــيــال اجلــديــدة من 

   5-CXسيارات مازدا 2 ومازدا 3 ومازدا 6 و
CX-9  اجلديدة كلياً وهي  اطلقت مــازدا مؤخرا  وقد 
ومحرك  اكتف  سكاي  بنظام  ومـــزودة  عائلية  سيارة 
MZDكونكت   ونظام   I-Activsense وتكنولوجيا  تربو 

وتخطط الشركة إلطالق املزيد في عام 2018 

املوزع احلصري لسيارات )مازدا( في قطر ...

JINBA ITTA شركة السيارات الوطنية تقدم متعة قيادة )مازدا( املسماة

مازدا 
موتورز 

متنح 
السيارات 
الوطنية 

جائزة 
افضل أداء 



االثنني 7 صفــــر 1438 هـ 7 نوفمبـــر 2016 م  العدد )151(

ميزة مساعدة السائقني دائمني االنشغال 

جي إم سي أكاديا 2017 ابتكارات مفعمة بالنشاط واحليوية

ذو تصّور جديد  أوفــر  كــروس  هو  كلياً  اجلديد  أكــاديــا 2017  تعد 
يستهدف وضع بصمته في صميم فئة السيارات متوسطة احلجم، 
مزّوداً بتجهيزات السالمة املطلوبة في الشرق األوسط. ولعل نظام 
تهدف  التي  االبتكارات  على  مثال  خير  هو  اخللفي  املقعد  تذكير 
إلى احلد من احلوادث املرتبطة بنسيان األشياء في املقعد اخللفي 
من السيارة، وهو قياسي في أكاديا 2017، وتعمل هذه التكنولوجيا 
محرك  إيقاف  مبجرد  اخللفي  املقعد  لتفّقد  السائق  يذّكر  كمنّبه 
والتسويق  للمبيعات  اإلقليمي  املدير  أكاديا. ويقول محسن قاسم، 
املقعد اخللفي  األوســــط: “نــظــام تذكير  الــشــرق  إم ســي  فــي جــي 
يعّبر عن األهداف التي ترمي جي إم سي إلى حتقيقها في توفير 
 2017 أكاديا  إم سي  تصميم جي  وإن  لعمالءها.  مفيدة  ابكترات 
يلبي كافة متطلبات العائالت واألفراد ممن يعيشون  اجلديد كلياً 

املميزة  التقنية  وهـــذه  واحلــيــويــة.  بالنشاط  مفعم  حــيــاة  أســلــوب 
في  السائق  ينساها  قــد  ثمينة  حمولة  أي  حماية  على  تساعدهم 
في منطقتنا  يعتبر ضرورياً جداً  الذي  األمر  املقعد اخللفي. وهو 
بشكل خاص، في ظل احتماالت نسيان أي شيء في املقعد اخللفي 
للسيارة في أجواء صيفية قد تصل فيها درجات احلرارة إلى أكثر 
من 70 درجة مئوية في غضون دقائق معدودة داخل املقصورة”.

وأضاف قاسم: “لقد شهدنا خالل السنوات القليلة املاضية، اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها السلطات احمللية إلى جانب مجموعات حماية 
األطفال وبدعم وسائل اإلعالم، في سبيل تسليط الضوء على هذه 
املسألة وزيادة الوعي جتاه مخاطرها. ولذلك فإننا في جي إم سي 
نتمنى أن نساهم في احلد من هذه احلــوادث وجتنب أي مأساة 
أكــاديــا، وفــي جميع  امليزة في  ال داع لها، من خــالل تقدمي هــذه 

سياراتنا عند انتشار هذه التكنولوجيا”.
األبـــواب  نــظــام تذكير املقعد اخللفي مــن خــالل مــراقــبــة  ويــعــمــل  
اخللفية ألكاديا. ويتم تفعيل هذه امليزة عند فتح أحد بابي املقاعد 
في  أو  الــســيــارة،  تشغيل  قبل  دقــائــق   10 ضمن  وإغالقها  اخللفية 
السيارة. وضمن هذه  تشغيل  إغالقه خالل  أو  أحدهما  فتح  حال 
الظروف، يقوم أكاديا- في املرة التالية التي يتم فيها إيقاف عمل 
احملرك بعد تفعيل الباب- بإصدار خمس تدرجات صوتية وعرض 
املقعد  تذكير  نظام  كالتالي:  السائق  معلومات  مركز  على  رسالة 

اخللفي / انظر إلى املقعد اخللفي.
وال ميكن لهذه امليزة استشعار املواد أو األشياء املوجودة في املقاعد 
قبل  اخللفية  املقاعد  تفقد  دائماً  الضروري  فمن  لذلك  اخللفية، 

اخلروج من السيارة.

وإضافة إلى هذا النظام، يقدم جي إم سي أكاديا 2017 مجموعة 
من جتهيزات السالمة النشطة املصممة إلبقاء السائق مدركاً متاماً 
االصــطــدامــات  على جتنب  ومساعدته  مــوجــود حوله  هــو  مــا  لكل 
التجهيزات،  هــذه  وتتضمن  األســاســي.  الــطــراز  في  احملتملة حتى 

املتوفرة بحسب الطراز:
ويقدم أكاديا اجلديد قوة محّركة أكثر فعالية مع خيار الصفوف 
دينالي  أكاديا  ويعود  كما  في معظم طرازاته.  املقاعد  من  الثالثة 
الشهير   All Terrain طـــراز  جــانــب  إلــى  متميزة،  بحّلة  الفاخر 

بقدرات القيادة الوعرة املعززة.
أكاديا 2017 اجلديد كلياً يتوفر في صاالت العرض مبنطقة الشرق 
األوسط في خريف العام اجلاري، ليواصل حضوره العريق واملمتد 

ألكثر من عقد من الزمن، منذ تقدميه للمرة األولى.

لكأس  دعمها  عن  مرسيدس-بنز  أعلنت  التوالي  على  السادسة  للسنة 
دبي  نــادي  ستاد  ملعب  على  الشاطئية  القدم  لكرة  القارات  سامسوجن 
سيتيح  متفـّرج،   3,000 إلــى  يتسع  الـــذي  البحرية  للرياضات  الــدولــي 
القدم فرصة لالطالع عن كثب على سيارة  لعشاق كرة  احلدث أيضاً 

GLC كوبيه اجلديدة كلياً، والتي سيتم عرضها طوال أيام البطولة.
وكونها أول سيارة دفع رباعي كوبيه متوسطة احلجم من مرسيدس-
بنز، يُعّبر تصميم الدفع الرباعي القوي لسيارة GLC كوبيه والعناصر 
فريداً  تقنياً  متــّيــزاً  ومينحها  واألنــاقــة،  الثقة  جوانب  عن  فيها  املُـلفتة 
التجارية للحدث، يقول لينارت  من نوعه. وتعليقاً عن رعاية العالمة 
لدى سيارات مرسيدس- واالتصال  التسويق  مولر-تويت، رئيس قسم 
القدم  لــكــرة  الــقــارات  الــشــرق األوســــط: “يعتبر كــأس ســامــســوجن  بنز 
كما  الرياضة.  عالم  في  للغاية  املثيرة  الفعاليات  أحــد  بدبي  الشاطئية 
مبزيج  متتاز  التي  واملشّوقة  احلماسية  الرياضات  من  القدم  كــرة  أن 
متوازن بني الروعة والكمال الرياضي املطلق، وهو ما تعكسه بوضوح 

نظام  املنافسة  وستعتمد  اجلوهرية”.  وقيمها  مرسيدسي-بنز  عالمة 
الدوري من دور واحد في مرحلة املجموعات، لتتأهل فيما بعد الفرق 
في املركزين األول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. 
وُستقام مباريات نصف النهائي بني الفائز باملركز األول من املجموعة 
A ضــد وصــيــف املــجــمــوعــة B، والــعــكــس بــالــعــكــس. ويــشــارك منتخب 
اإلمــارات بجانب تاهيتي والبرازيل وبولندا في املجموعة A، في حني 
األميركية،  املتحدة  والــواليــات  روســيــا،  منتخبات   B املجموعة  تضم 
بطراز  حالياً  اجلــديــدة  كوبيه   GLC سيارة  وتتوفر  وإيـــران.  ومصر، 
يعمل بالبنزين 4MATIC 250 GLC كوبيه بقوة 155 كيلووات )211 
حصان(. وسيتم إطالق الطرازات الثالثة األخرى في عام 2017، وهي: 
سيارة 4MATIC 300 GLC كوبيه بقوة 180 كيلووات )245 حصان(، 
كوبيه   4MATIC  43  GLC فئتها  فــي  واألفــضــل  الــقــويــة  والــســيــارة 
والسيارة  حــصــان(،   367( كيلووات   270 بقوة   AMG-مرسيدس من 

الكهربائية الهجينة 4MATIC e 350 GLC كوبيه.

للسنة السادسة على التوالي ...

مرسيدس-بنز ترعى كأس سامسوجن القارات لكرة القدم الشاطئية
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بورشه )باناميرا( ...
نسخة جديدة بدفع مختلط

تطرح بورشه النسخة األحدث في عائلة “باناميرا”، 
 Panamera إي-هايبريد”   4 “باناميرا  وهــي  أال 
بــاريــس 16-2،  مــعــرض  مــن خــالل   E-Hybrid 4
وتـــعـــد مـــن أفـــضـــل الـــســـيـــارات ذات الـــدفـــع ربــاعــي 
اجتياز  على  بقدرتها  التحكم  لقائدها  حيث ميكن 
بل   ، الكهربائية  الطاقة  على  كلم   50 تبلغ  مسافة 
املزودة بنظام دفع مختلط  العتيدة  السيارة  وتوّلد 
 340( حصاناً   462 تبلغ  إجمالية  طــاقــة  قــابــس  مــع 
كيلوواط( بالتناغم مع استهالك للوقود بحدود 2.5 
ليتر/100 كلم – يُعادل 56 غرام/كلم من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون – في “دورة القيادة األوروبية 
اجلــديــدة” NEDC. وكما هي احلــال في طــرازات 
األحدث  الطراز  يزخر  كافة،  اجلديدة  “باناميرا” 
بــتــمــازج فــريــد بــني أداء ســيــارة ريــاضــيــة وأقــصــى 
معايير الراحة للخروج مبفهوم “غران توريزمو” 
Gran Turismo ذي توليفة فريدة من املزايا على 

الصعيد العاملي. 
الكهربائية  الطاقة  على  كلم   50 يبلغ  سير  نطاق 

فحسب 
كلمة “هايبريد” Hybrid )تعني “دفعاً مختلطاً”( 
لدى بورشه مرادفة ليس للتنّقل املُستدام فحسب، 
في  الواقع  هــذا  ويتجّسد  الرياضي.  لــألداء  أيضاً  بل 
 919 هايبريد”   919“ حققتهما  الــلــذيــن  الــفــوزْيــن 
 Le Mans ســاعــة‘   24 ’لـــومـــان  بــســبــاق   Hybrid
هذه  باتت  وقــد  و2016.   2015 عامْي   Hours  24
“بــانــامــيــرا 4 إي- ــعــّرف عــن طـــراز  تُ اآلن  الفلسفة 

هايبريد”.
بنظام  املـُــزودة  اجلديدة  “باناميرا”  نسخة  تنطلق 
الكهربائية  الــطــاقــة  على  قــابــس  مــع  مختلط  دفــع 

منعدمة  كسيارة  تقّدمها  وتــواصــل  دومـــاً،  فحسب 
مع  أقصى  كحّد  كلم   50 مسافة  طــوال  االنبعاثات 
كلم/س.   140 بحدود  قصوى  سرعة  بلوغ  إمكانية 
هذه  تبرز  األفضل،  الفعالية  تلك  من  الرغم  على 
الدفع  ذات   Gran Turismo توريزمو”  “غــران  الـ 
الرباعي كطراز رياضي أصيل ضمن فئة سيارات 
تستطيع  فهي  األبــــواب.  رباعية  الــفــاخــرة  الــصــالــون 
توليد عزم دوران إجمالي يبلغ 700 نيوتن-متر من 
حالة التوقف مباشرة، والتسارع من صفر إلى 100 
إلى  ثـــواٍن فحسب وصـــوالً  كــلــم/س فــي غضون 4.6 

سرعة قصوى بحدود 278 كلم/س.  
من  ُمــســتــمــدة  جــديــدة  مختلط  دفـــع  إستراتيجية 

بورشه “918 سبايدر”
اجلـــديـــدة  إي-هايبريد”   4 “بـــانـــامـــيـــرا  تــتــضــّمــن 
إســتــراتــيــجــيــة دفـــع مــخــتــلــط ُمــســتــمــّدة مـــن “918 
غير  مذهالً  أداًء  لها  توّفر   Spyder  918 سبايدر” 
السيارات.  الفئة من  تلك  اإلطــالق في  معهود على 
بقوة  تنبض  الــتــي  ســبــايــدر”،  ويــســطــع جنــم “918 
أســـرع  بــكــونــهــا  كــــيــــلــــوواط(،   652( حـــصـــانـــاً   887
ســيــارة مــخــّصــصــة لــإلنــتــاج الــتــجــاري جتــتــاز حلبة 
بعض  ويعود  ’نوربورغرينغ‘.  في  “نوردشاليفه” 
الفضل في وقت اللفة القياسي الذي سّجلته )6:57 
دقيقة( إلى القوة اإلضافية حملركْيها الكهربائيني. 

كــمــا هــي احلـــال فــي “918 ســبــايــدر”، تــتــوفــر قــوة 
محرك “باناميرا” الكهربائي – 136 حصاناً )100 
 – الـــدوران  عــزم  من  نيوتن-متر  و400  كيلوواط( 

حاملا يضغط السائق على دواسة الوقود. 
كُرزمة األداء الرياضي للُمستقبل. 

 PDK ِوحـــدة دفــع مختلط جــديــدة وعلبة تــروس 

بثماني سرعات ذات تعشيق سريع
بالتناغم مع جهاز فّض  الكهربائي،  مُيّثل احملرك 
البنزين V6، اجلــيــل اجلــديــد من  اقــتــران مــحــرك 
ِوحــــدة بــورشــه لــلــدفــع املــخــتــلــط. وخـــالفـــاً للنظام 
تشغيل  يتّم  السابق،  اجليل  في  الكهروهيدروليكي 
جــهــاز فـــّض االقـــتـــران فـــي “بـــانـــامـــيـــرا” اجلــديــدة 
قابض  “ُمشّغل  بواسطة  كهروميكانيكي  بأسلوب 
استجابة  أوقـــات  إلــى  يــؤدي  مــا   ،ECA كهربائي” 

أقصر. 
وكما هي احلال في الطرازات األخرى للجيل الثاني 
 Porsche تــروس  علبة  اعتُمدت  “باناميرا”،  من 
ثماني  مــن  جــديــدة   )Doppelkupplung )PDK
لنقل  وفعاليتها،  تعشيقها  بسرعة  متتاز  سرعات، 
الــقــوة إلـــى الــعــجــالت األربـــــع. وهـــي تــســتــبــدل علبة 
التروس األوتوماتيكية السابقة من ثماني سرعات. 
يــتــّم تــزويــد احملـــرك الــكــهــربــائــي فــي “بــانــامــيــرا 4 
’ليثيوم-أيون‘  بطارية  مــن  بالقوة  إي-هايبريد” 
من  الــرغــم  وعــلــى  بسائل.  دة  ُمــبــرَّ  Lithium-ion
ارتفاع سعة تخزين الطاقة في البطارية – ُمندمجة 
حتت أرضية صندوق األمتعة – من 9.4 إلى 14.1 
وحتتاج  حــالــه.  على  وزنــهــا  بقي  كيلوواط-ساعة، 
ساعات   5.8 إلــى  الفولطية  مرتفعة  البطارية  هــذه 
فحسب لشحنها بالكامل من َمقبس كهربائي بقوة 
اعتمد  أمبيرات. وفــي حــال  وِشــّدة 10  230 فولطاً 
بقوة  السيارة  منت  على  االختياري  الشاحن  السائق 
7.2 كيلوواط – مع َمقبس كهربائي بقوة 230 فولطاً 
وِشّدة 32 أمبيراً – عوضاً عن الشاحن القياسي بقوة 
في  بالكامل  البطارية  شحن  ميكنه  كيلوواط،   3.6

غضون 3.6 ساعات فحسب. 

“مــقــصــورة قــيــادة بــورشــه املــتــطــّورة” مــع شاشات 
عرض خاصة بالدفع املختلط

يبرز اجليل الثاني من “باناميرا” مبفهوم جديد للتحكم 
بورشه  قيادة  “مقصورة  خالل  من  العرض،  وشاشات 
القياسية   Porsche Advanced Cockpit املــتــطــورة” 
قابلة  وشاشات  لّلمس  ُمستشعرة  أسطحاً  تتضّمن  التي 
قياس  شاشتان  تُشّكل  السياق،  هذا  في  فردياً.  للتعديل 
سبع بوصات على جانبْي عّداد دورات احملرك النظيري 
وخالفاً  التفاعلية.  القيادة  حجرة  املــؤشــرات  لوحة  في 
إي-  4 “باناميرا  حتتوي  األخــرى،  “باناميرا”  لنسخات 

“مقياس  على   E-Hybrid  4  Panamera هايبريد” 
وهو  املختلط.  بــالــدفــع  خــاص   Power Meter لــلــقــوة” 
املُستخدمة  الكهربائية  الطاقة  مثالً  تشمل  بيانات  يوّفر 
حالياً باإلضافة إلى تلك املُستعادة في وظيفة االسترجاع. 
الــعــرض  لــشــاشــات  الــبــديــهــي  التشغيل  ويــتــشــابــه مــفــهــوم 
طــراز  فــي  املــعــهــود  ذلــك  مــع  املختلط  للدفع  املخّصصة 

“918 سبايدر” Spyder 918 الرياضي اخلارق. 
بـ “ُرزمة  دت “باناميرا 4 إي-هايبريد” قياسياً  ُزوِّ
 Sport Chrono Package كـــرونـــو”  ســـبـــورت 
في  مندمج  لإلعدادات  تشغيل  مفتاح  على  حتتوي 
اإلعـــدادات  تشغيل  مفتاح  ويُستخدم  املــقــود.  عجلة 
هــذا و”نــظــام بــورشــه إلدارة االتــصــاالت” العتماد 
إعدادات القيادة املختلفة. وهي تشمل، باإلضافة إلى 
 Sport ‘و’سبورت بالس Sport ‘إعدادْي ’سبورت
Plus، أربعة إعدادات خاّصة بالدفع املختلط، هي: 
املختلط  و’الــدفــع   E-Power الكهربائية‘  ’الــقــوة 
على  و’احلـــفـــاظ   Hybrid Auto األوتــومــاتــيــكــي‘ 
الطاقة الكهربائية‘ E-Hold و’الشحن الكهربائي‘ 

.E-Charge

جتتاز مسافة 50  
كليو متر بالطاقة 

الكهربائية 

كُرزمة األداء 
الرياضي 

للُمستقبل
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يعكس اجلــيــل الــســابــع مــن ســيــارة BMW الــفــئــة اخلــامــســة ســيــدان 
شخصية رياضية، وأنيقةعصرية وسيتم إطالقها في األسواق العاملية 
ديناميكيات  اجلــديــدة  املــزايــا  أهــّم  وتشمل   .2017 فبراير  شهر  فــي 
في  رائــد  ومستوى  املساعدة،  أنظمة  من  رائعة  ومجموعة  معززة، 
االتصال بالشبكة، فضالً على نظام التشغيل اجلديد واملبتكر. لذلك، 
املزايا  السيدان اجلديدة بجميع  الفئة اخلامسة   BMW تتمتع سيارة 
الــطــرازات  الــتــي سجلتها  الــبــاهــرة  الــنــجــاحــات  تــخــّولــهــا متابعة  الــتــي 
الفئة   BMW أكثر من 7.6 مليون سيارة  الشركة  إذ باعت  السابقة، 

اخلامسة سيدان عبر األجيال الستة األولى.
 :BMW وأشار هارالد كروجر، رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 
كما  املستقبل،  إلى  الطريق  اخلامسة  الفئة  من  السابع  اجليل  “ميهد 
حددناه في استراتيجيتناNUMBER ONE > NEXT. فنحن نعتبر 
أن الريادة التكنولوجية واملنتجات التي تهّز العواطف والرقمنة عوامل 
في  طرازاتنا  مجموعة  توسيع  خالل  ومن  النجاح.  لتحقيق  أساسية 
أكيد  إنني  العمالء.  الكثير من  نلبي رغبات  الكبيرة،  السيارات  فئات 
كل التأكيد أن سيارة BMW الفئة اخلامسة اجلديدة ستحدد معايير 
جاذبية  وستكتسب  التكنولوجية،  الناحية  مــن  بها  يحتذى  جــديــدة 

شديدة. فهي كانت وال تزال خير مثال لسيارة السيدان لألعمال.”
الــوزن  خفيف  للتصميم   BMW ملفهوم  الــصــارم  التطبيق  يساهم 
EfficientLightweight، مع زيادة استخدام األملنيوم والفوالذ عالي 
القوة، في تخفيض وزن سيارة الفئة اخلامسة السيدان بحوالى 100 
املصمم  السيارة  هيكل  خالل  ومن  السابق.  الطراز  مع  باملقارنة  كلغ 
الذي  بالتساوي  الــوزن  وتوزيع  املنخفض،  اجلاذبية  ومركز  حديثاً، 
الـــذي مينح  الـــوزن  والهيكل خفيف   ،BMW ســيــارات  بــه  اشــتــهــرت 
صالبة التوائية مذهلة، جتمع السيارة بني جتربة القيادة الديناميكية 
الرائعة والراحة في القيادة ملسافات طويلة التي باتت تترادف مع اسم 
الفئة اخلامسة. أما خيارات الهيكل املختلفة، على غرار نظام التوجيه 
أن  اآلن  الــذي ميكن   ،Integral Active Steering املتكامل  النشط 
يقترن بنظام الدفع الكلي الذكي xDrive، فتزيد من قدرات السيارة 
التي تتمحور إجماالً حول الديناميكيات والتي صممت لتحرص على 

أن تبقى الفئة اخلامسة من BMW في الطليعة. 
الفئة اخلامسة اجلديدة تضّم مجموعة واسعة   BMW باتت سيارة 
من أنظمة املساعدة لتؤازر السائق على أفضل وجه ليس في األوقات 
احلرجة فحسب بل أيضاً في حاالت القيادة األقل تطلباً، مثل ازدحام 
السير، وحركة املرور البطيئة، واملسافات الطويلة الرتيبة على الطريق 
ميكن  )ستيريو(  ثنائية  بكاميرا  جتهيزها  مت  الغاية،  لهذه  السريع. 
وصلها بالرادار وأجهزة االستشعار باملوجات فوق الصوتية االختيارية 
ملراقبة املنطقة احمليطة بالسيارة. وعالوة على املساعدة في املناورة 
والتحذير من حركة املرور Crossing traffic warning تضّم الفئة 
 ،Lane Change Assistant ”اخلامسة ميزة “مساعد تغيير املسار
وميزة احملافظة على املسار” Lane Keeping Assistant للمساعدة 
املسار مع حماية ناشطة من االصطدام اجلانبي.  على احلفاظ على 
وتــراقــب هــذه اخلــاصــيــة عــالمــات املــســارات على الــطــريــق ومحيط 
احملتملة  االصطدامات  جتنب  على  السائق  بنشاط  وتساعد  السيارة، 

من خالل تطبيق تعديالت تصحيحية طفيفة على سير السيارة.
وقد خطت السيارة أيضاً خطوة أخرى نحو القيادة املأمتتة مع وظائف 
ونظام  االخــتــيــاري   )ACC( النشط  الــســرعــة  مثبت  لنظام  إضــافــيــة 
املساعدة على التوجيه واحلفاظ على املسار. وتشمل هذه قيوداً على 
السرعة، ينقلها مساعد السرعة الذكي االختياري إلى مثبت السرعة 
أو  كلم/ساعة   15 أو  إضافة  عبر  الرقم  هذا  السائق ضبط  )يستطيع 

تخفيضها(. ومن حلظة االنطالق إلى حني تبلغ السيارة سرعة 210 
والكبح  التسارع  للسيارة مهام  يترك  أن  السائق  يستطيع  كلم/ساعة، 
والتوجيه، بحسب الرغبة. فتتمكن ميزة Auto Start Stop الذكية 
اآلن أن تعدل استجابتها وفق ظروف الطريق وحركة املرور، فتوفر 

بالتالي راحة أكبر في أثناء القيادة.
اخلامسة  الفئة  االســتــخــدام، مت جتهيز  تسهيل  هــدف  مــن  انــطــالقــاً 
بــاجلــيــل األحــــدث مــن نــــظــــامiDrive . فــتــعــرض الــســيــارة خصائص 
على  كسيارة،  وظائفها  إلــى  باإلضافة  والترفيه،  والهاتف،  املالحة، 
شاشة بالتعريف العالي قياس 10.25 بوصات. وميكن تشغيل النظام 
عبر  أو  خــالل  ، من   iDrive Controllerالــتــحــّكــم نظام  باستخدام 
األوامر الصوتية أو اإلمياءات، أو حتى عن طريق ملس أزرار التحكم 
على الشاشة مباشرة، بحسب رغبة السائق. وميكن ترتيب الشاشات 
الكبيرة املتراصفة على النحو املرغوب فيه فتظهر الشاشات محتوى 
باستمرار. ويتمتع أحدث جيل  األساسية في شكلها احملّدث  القوائم 
من شاشة العرض امللونة على الزجاج األمامي مبساحة إسقاط أكبر 
بنسبة 70 في املئة من الطراز السابق. وتعرض هذه الشاشة إشارات 
األغاني  وأسماء  الــراديــو،  ومحطات  الهاتف،  وقوائم  املــرور،  حركة 

وتعليمات املالحة، وحتذيرات أنظمة املساعدة.
خيارات  خــالل  من  السيارة  متنحها  التي  الــراحــة  مستويات  وتتعزز 
اخللفي  املقعد  لركاب  للساقني  األكبر  واملساحة  اإلضافية،  التخزين 
التحكم  إمكانية  على  فضالً  التدليك،  خاصية  مع  املريحة  واملقاعد 
الــلــمــس، مــع مكّيف  بــاســتــخــدام أجــهــزة اســتــشــعــار  املــبــتــكــرة باملقعد 
تكنولوجيا  وتساهم  وتعطيره.  الهواء  تأيني  بخاصية  مناطق،  بأربع 
 Special Synergy Thermoacoustic Capsuleاحملـــــرك تغليف 
SYNTAK(( ، وصقل الزجاج األمامي للحد من الضجيج، وبطانة 
السقف العازلة للصوت، في احلّد من الضجيج داخل السيارة بشكل 
 BMW ملحوظ أيضاً. إلى ذلك، جتّهز املصابيح األمامية في سيارة
قياسي.  بشكل   LED بتقنية  أنواعها  بكامل  سيدان  اخلامسة  الفئة 
توزيع  مع   LED بتقنية  املتكيفة  األمامية  املصابيح  اختيار  وميكن 
متغير للضوء مع مصابيح متكيفة عند الدوران واإلنارة العالية املضاد 
لالنبهار BMW Selective Beam مبدى يصل إلى 500 متر، وذلك 

كتجهيز اختياري.
تــتــحــّلــى الــفــئــة اخلــامــســة اجلـــديـــدة مبــزايــا ملفتة لــلــغــايــة مــن حيث 
 BMW قــــدرة الــتــواصــل. فــقــد أضــافــت الــشــركــة عــلــى مــزايــا نــظــام
املــســافــريــن  متــنــح  جــديــدة  خــدمــات  املــتــعــددة   ConnectedDrive
توفير  في  وتساهم  اإلضافية  والراحة  بالفخامة  العمل حساً  بهدف 
الوقت أيضاً. وتشمل هذه اخلدمات تكنولوجيا ParkNow اجلديدة 
 On-Street حلجز أماكن ركن السيارات ودفع ثمنها رقمياً، وميزة
السيارات،  الذكية للبحث عن أماكن ركن   Parking Information
الفارغة  األمــاكــن  متيز  التي   ،Parking Assistant خدمة  وخــيــار 
 Microsoft وتركن السيارة تلقائياً. باإلضافة الى ذلك، تسمح خدمة
مبزامنة   365  Microsoft Office ملستخدمي  اآلن   Exchange
وتعديلها  االتصال  ووجهات  ورزنامتهم  اإللكتروني  البريد  رسائل 
 Remote Parking بعد  عن  الركن  نظام  أما  سيارتهم.  داخــل  من 
االختياري، فيسمح بركن السيارة عن بعد في أماكن وقوف السيارات 
الضيقة باستخدام مفتاح السيارة. وأجرت املهندسون حتسينات على 
قدرة استعمال الهاتف في السيارة، من وظيفة CarPlay من شركة 
آبل )الذي أدرج السلكياً بالكامل للمرة األولى في صناعة السيارات(، 
الالسلكي  لإلنترنت  اتصال  ونقطة  االستقرائي  الهواتف  شحن  إلــى 

لعدد يصل إلى عشرة أجهزة.

باعــت أكثــر مـــن 7,6 مليـــون سيـــارة ...

سيارة BMW الفئة اخلامسة سيدان
أخف وزناً وأكثر ديناميكيًة
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ـــــى لــســيــارتــهــا  كــشــفــت هـــيـــونـــداي مـــوتـــور عـــن الـــصـــور األول
الذي  الــدور  يُبرز  تأتي بتصميم  التي  أزيــرا،  كلياً  اجلديدة 
تلعبه الشركة في إحداث التغيير في عالم السيارات. وتُبدي 
ســيــارة أزيـــرا، الــتــي حتمل االســـم »غــراجنــر » فــي السوق 
املــاضــي فيما  االســـم فــي  لعراقة  كبيراً  احــتــرامــاً  الــكــوريــة، 

تستثمر بتعزيز الثقة في املستقبل.
وتــأتــي ســيــارة اجليل الــســادس هــذه مــن أزيـــرا فــي أحــدث 
طــراز لهذا االســم األعــرق بني سيارات السيدان في تاريخ 
هيونداي موتور، وتنطلق من إرث غنّي لتصنع إرثاً خاصاً 

بها مستلَهماً من املظهر ذي الطابع املستقبلي.

راقياً  تصميماً  الشركة  عنها  كشفت  التي  الــصــور  وتُظهر 
أزيــرا  أجيال  أسلوب  من  نابعة  ديناميكية  انطالقة  ميثل 
رز السابقة من  السابقة، وتُبقي على شيء من مالمح الطُّ
اجلديد  اجلــيــل  أنــهــا  إليها  الناظر  إدراك  يضمن  أن  شــأنــه 
لعائلة متميزة من السيارات. وتنطوي أزيرا اجلديدة كلياً 
على تفاصيل رقيقة جميلة ُدمجت بسالسة وانسجام في 

هيكل ُرسم ببراعة بخطوط مشدودة ونِسب متوازنة.
ويـــبـــدو تــصــمــيــم أزيـــــرا اجلـــديـــدة كــلــيــاً كــأنــه قـــد متــّخــض 
عــن حـــراك نشط شــغــوف اســتــطــاع أن يُــعــّبــر عــن إحساس 
من  جديدة  حقبة  السيارة  به  لتقود  مرهف،  دراماتيكي 

األمــامــي  الشبك  لــدى هــيــونــداي مــوتــور. وميــّثــل  التصميم 
اجلــديــد الــذي متــّيــزت بــه هيونداي واحـــدة مــن كثير من 

مزايا التصميم ومواصفاته اجلديدة املتميزة.
الــعــام 1967، وهي  تأسست شــركــة هــيــونــداي مــوتــور فــي 
ملتزمة بأن تصبح شريكاً مدى احلياة في مجال السيارات 
الشركة مجموعة هــيــونــداي مــوتــور،  وأكــثــر. وتــقــود هــذه 
املــوارد، بدءاً من  بنية األعمال املبتَكرة القادرة على توزيع 
احلــديــد املنصهر ووصـــوالً إلــى الــســيــارات اجلــاهــزة. يوجد 
لدى هيونداي موتور ثماني قواعد للتصنيع وسبعة مراكز 
باعت  وقد  العالم،  أرجــاء  في  منتشرة  والتقنية  للتصميم 

على  مركبة  مليون   4.96 نحو   ،2015 الــعــام  فــي  الشركة 
الصعيد العاملي. وتستمر هيونداي موتور بتعزيز مجموعة 
منتجاتها عبر تصميم مركباتها وتصنيعها وفقاً خلصائص 
تعداده  يزيد  وذلــك عبر فريق موّظفني  احمللية،  األســواق 
لتمتني  تسعى  وهــي  العالم،  حــول  موظف  آالف   110 عــن 
بــدءاً  وذلــك  النظيفة،  التقنية  الــريــادي في مجال  موقعها 
بأول سيارة عاملة على الهيدروجني في العالم يتم إنتاجها 
عــلــى نــطــاق جتــــاري، والــتــي حتــمــل االســـم »تــوســان فيول 
أنواع  بثالثة  تتاح  العالم  أول سيارة في  سيل«، فضالً عن 

من نظم احلركة الكهربائية، وهي السيارة »أيونيك«.

التصميم ذو اإلرث لعراقة املاضي

ً هيونداي موتور تكشف عن الصور األولى لسيارة أزيرا اجلديدة كليا
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طموحات  أغلب  لتشمل  شيفروليه  طـــرازات  تتنوع 
الــعــمــالء وحتـــديـــد كـــل افـــــراد الــعــائــلــة فــهــي بالفعل 
املخصص  الرياضي ومنهم  العاملية، منهم  طرازات 
للخدمة الشاقة، إال أن أكثر تلك السيارات متيًزا في 
اعيد تصميمها  والــتــي  ســبــارك  املــرح هــي صغيرتها 
بالكامل للعام اجلديد، لتقدم شخصية أكثر تعقيًدا، 
السالمة  مــن  ومــزيــد  أفــضــل،  اقتصادية  معدل  مــع 

وجتهيزات الرفاهية لتحسني التجربة بشكل عام.
أكثر  شخصية  اجلــديــدة  ســبــارك  شيفروليه  تــقــدم 
السيارة  حصلت  حيث  سابقتها،  مــن  وجـــراءة  قــوة 
على خطوط أكثر حدة ورياضية جتعلها تبدو أكبر 

حجًما.
عدة  يضم  احملــرك  بغطاء  تأتي  اجلــديــدة  فالسيارة 

الرياضية  املزيد من  تبرز  للتصميم  بــارزة  خطوط 
احلجم  كبيرة  مصابيح  إلــى  إضافة  السيارة،  وقــوة 
الــســيــارة  شخصية  مــن  تــعــزز  متميز  تصميم  ذات 
وتــعــطــيــهــا املـــزيـــد مـــن املــســاحــة لــتــعــبــر عـــن نفسها، 
وبــخــاصــة مــع إشــــارات االنــعــطــاف الــواضــحــة باللون 
البرتقالي على اجلانبني والتي تضيف ملسة أمريكية 

واضحة للسيارة.
كذلك تأتي شبكة التهوية االمامية بتصميم رياضي، 
مع شعار شيفروليه الذهبي الواضح، واملصد األمامي 
ذو اخلطوط الرياضية احلادة، وعلى جانبية شبكتي 
احلجم  كبيرة  دائــريــة  ضــبــاب  مصابيح  مــع  تهوية 

تضيف للسيارة املزيد من األبعاد.
على اجلانبني ميكنك مالحظة السقف املرتفع الذي 

مينح املزيد من املساحة للركاب، إضافة إلى األبواب 
األمام  من  املنطلقة  ســواء  التصميم  بخطوط  املليئة 
مبحاذاة مقابض األبواب، أو اخلطوط اخللفية التي 
مقابض  وبالطبع  انــتــفــاًخــا،  العجالت  أقـــواس  تــزيــد 
والتي  الــزجــاج  إطــار  فــي  املختفية  اخللفية  ـــواب  األب

جتعل سبارك أكثر عصرية.
فــي اخلــلــف يــأتــي اجلــنــاح الــعــلــوي للسيارة مبــحــاذاة 
ومعه  للسيارة،  الرياضية  اللمسات  ليكمل  السقف 

املتداخلة  اخلطوط  ذو  اخللفي  املصد 
ــعــواكــس الــضــوئــيــة عــلــى اجلــانــبــني،  وال
املـــصـــابـــيـــح اخلـــلـــفـــيـــة ذات  وكــــذلــــك 
التحميل  وبــــاب  اجلـــــذاب،  الــتــصــمــيــم 

اخللفي ذو التصميم األنيق.

شيفروليه  أن  إال  حجمها،  صغر  مــن  الــرغــم  على 
ســــبــــارك تـــقـــدم قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن الــتــجــهــيــزات 
ومـــقـــصـــورة مــريــحــة وبــتــصــمــيــم عــصــري مينحك 

جتربة قيادة متميزة.
فشيفروليه سبارك تقدم مكيف هواء قوي، ونظام 
باجللد،  مكسوة  قيادة  وعجلة  للسائق،  معلوماتي 
بالبلوتوث  االتصال  خاصية  مع  جيد  صوتي  ونظام 
الوسائط  أجهزة  لتوصيل   USB وفتحات  للهواتف، 

املــتــعــددة، ومــثــبــت ســرعــة، ومــرايــا تــضــم وتضبط 
كــهــربــائــًيــا، ونــوافــذ ذات ضــبــط كــهــربــائــي مــع قفل 

مركزي لألبواب بتحكم عن بعد.
عائلة  تعمل شيفروليه سبارك مبحرك جديد من 
محرك  وهــو  مــوتــورز،  جلــنــرال  الشهيرة  إيكوتيك 
مع  للوقود  منخفض  استهالك  معدل  يوفر  صغير 

أداء مناسب لسيارة من هذه الفئة.
فاحملرك سعة 1.4 لتر يوفر قوة 98 حصان بزيادة 
السابق، وهو محرك ذو كتلة من  الطراز  16% عن 
قليل  احتكاك  معدل  مع  الــوزن  لتخفيف  األملونيوم 
بني أجزاء احملرك ملزيد من توفير الوقود، باإلضافة 
يساهم  النقالت  استمراري   CVT حركة  ناقل  إلــى 

في تعزيز االقتصادية ويوفر سالسة في القيادة.

روح شيفروليـــه املرحــــة

خطوط أكثر حدة ورياضية جتعلها تبدو أكبر حجًما

شيفروليه سبارك ...


