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عروضاً متميزة على شاحنات هيونداي التجارية 

اطلقت شركة السيارات الوطنية ، املوزع احلصري حلافالت  وشاحنات  
هيونداي  في قطر عرضها اجلديد » راحة البال املطلقة » والذي من 
خالله يستطيع مالكي حافالت وشاحنات هيونداي في قطر االستمتاع 
بحزمة جديدة من اخلدمات تتضمن 3 سنوات / او ضمان ال محدود 
على الكيلومترات و خدمات مجانية  لعدد 7 مرات  حتى 30,000 كم 

او عام ، ايهما يأتي اوالً ، وينطبق هذ العرض على الشاحنات اخلفيفة 
من هيونداي ويستمر حتى اخلامس عشر من ديسمبر 2016 ،  ويشمل 
تضم    التي  التجارية  هيونداي  العديد من شاحنات  الرائع  العرض  هذا 
 hd78و HD72 65 غمارة واحدة وغمارتني و HD46 و HD شاحنات

من خالل التكنولوجيا املتقدمة.
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فورد تفوز بجائزة أفضل جهة عمل

 فازت فورد موتور كومباني، مرة أخرى، االعتراف العاملي بكونها واحدة من أكثر الشركات جذباً 
للموظفني على املستوى العاملي، وذلك بحسب لينكدإن، الشبكة األكبر للتواصل املهني في العالم. 
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. 

ملوسم  كوتور  الهوت  عالم  املستوحاة من  اجلديدة  رولز-رويس طرح مجموعتها  دار  أعلنت 
ربيع وصيف 2017. مجموعة ممّيزة جداً بتفاصيلها الدقيقة النابضة باأللوان احليوية والتي 

تأتي لتكّمل كالسيكية اللون األبيض في داون املستوحاة من املوضة. 
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نيـون  
جـديـد 
العـام 
اجلديـد

الثالث  جيلها  عن  السيارات  تصنيع  مجال  في  واملتخصصة   ، العاملية  دودج  أعلنت 
من سيارتها السيدان دودج نيون موديل 2017  اجلديدة ، والتي ستطل علينا هذا 
هذه  أن  يبدو  ما  وعلى   ، األســـواق  عن  سنوات   10 من  ألكثر  دام  غياب  بعد  العام 
السيارات حتمل العديد من املفاجأت التي ستغير نظرة الكثيرين للسيارات السيدان 

حول العالم .
أهم ما مييز هذه السيارة ، من حيث الشكل اخلارجي واملواصفات الفنية ، باإلضافة 
التقرير  هــذا  لنا  كــان   ، الــســيــارة  هــذه  بها  ستتمتع  الــتــي  الكنولوجية  التقنيات  إلــى 
التصميم  جــاء  : حيث  اجلــديــدة  مــوديــل 2017   نــيــون  اخلــارجــي دودج  التصميم   ،
اخلارجي لهذه السيارة يحمل البصمات األساسية التي متيزت بها شركة دودج على 
مدار تاريخها السابق ، حيث متتعت هذه السيارة بالشبكة األمامية الصغيرة احلجم 
، والتي جاءت حتمل شعار الشركة املصنعة في منتصفه ، أما عن املصابيح األمامية 
 ،  LED لها ، فجاءت تتمتع بعدد من الدوائر والتي زودت بتقنية اإلضاءة النهارية

باإلضافة الي الهالوجني ، أما عن املصد األمامي لها.

دار رولز-رويس )داون( مستوحاة من املوضة
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أودي البيئية
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شركة السيارات الوطنية 
الوكيل احلصري ..

عروضاً متميزة 
على شاحنات 

هيونداي 
التجارية 

متابعــة : خالــد عطيـــه

اطــلــقــت شــركــة الــســيــارات الــوطــنــيــة ، املـــوزع 
احلــصــري حلــافــالت  وشــاحــنــات  هــيــونــداي  
فـــي قــطــر عــرضــهــا اجلـــديـــد » راحــــة الــبــال 
املطلقة » والــذي من خالله يستطيع مالكي 
حـــافـــالت وشـــاحـــنـــات هـــيـــونـــداي فـــي قطر 
االســتــمــتــاع بــحــزمــة جــديــدة مــن اخلــدمــات 
تتضمن 3 سنوات / او ضمان ال محدود على 
الــكــيــلــومــتــرات و خــدمــات مــجــانــيــة  لــعــدد 7 
مرات  حتى 30,000 كم او عام ، ايهما يأتي 
الشاحنات  على  الــعــرض  هــذ  وينطبق   ، اوالً 
اخلـــفـــيـــفـــة مــــن هــــيــــونــــداي ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
اخلامس عشر من ديسمبر 2016 ،  ويشمل 
هـــذا الـــعـــرض الـــرائـــع الــعــديــد مـــن شــاحــنــات 
 HD هيونداي التجارية التي تضم   شاحنات
65 غــمــارة واحــــدة وغــمــارتــني و   HD46 و

hd78و HD72
الشاحنات االقتصادية من هيونداي .... قمة 

الكفاءة والعزم
تضيف   ، املــتــقــدمــة  التكنولوجيا  خـــالل  مــن 
شـــركـــة الـــشـــاحـــنـــات اخلــفــيــفــة والـــتـــجـــاريـــة 
جــديــداً  ديناميكيا  بــعــدا   HD هــيــونــداي  مــن 

الــنــقــل واملــنــاولــة للحموالت  عــلــى شــاحــنــات 
اخلفيفة واملتوسطة ، كما تتسم بقوة أدائها  
عليها  االعتماد  وامكانية  بالراحة  ومتيزها 
جميع  لتلبية  مثالية  تعد  املجموعة  فتلك   ،

االحتياجات التجارية .
اخلفيفة   HD هــيــونــداي  شــاحــنــات  تــخــضــع 
الــصــارمــة حــتــى  لتكون  التحمل  الخــتــبــارات 
واحــــدة مــن افــضــل الــشــاحــنــات فــي الــعــالــم ، 

تــزويــد شاحنات هــيــونــداي مــن فئة  كما مت 
HD  مبحرك هيونداي D4DC الذي يعمل 

بالديزل ويتميز بأدائه القوي وقوة حتمله .
مت تــطــويــر هــــذه الــشــاحــنــات لــلــعــمــل حتت 

الظروف كافة بسالسة تامة على شتى أنواع 
الطرق فهي قادرة على امتصاص الصدمات 
ومكابح قوية كبيرة لتعزيز عمليات التوقف 
اعلى  بــنــظــام تعليق عــلــى  انــهــا مــــزودة  كــمــا 

كفاءة.
مصممة لراحة السائق

 HD تتميز مــجــمــوعــة شــاحــنــات هــيــونــداي 
مبـــقـــصـــورات داخـــلـــيـــة رائــــعــــة تـــوفـــر نــظــم 
بالعديد من  الفائقة، فهي مــزودة  السالمة 
التي جتعل قيادتها  املتقدمة  القيادة  أنظمة 
مــريــحــة وســلــســة، وتـــوفـــر لــلــســائــق الــراحــة 
واألمان، ما يجعل شاحنات هيونداي جذابة 
خلفية  مقاعد  املــقــصــورة  تضم  كما   ، جـــداً 
التعب من  وتقليل  الــراحــة  اضفاء  اجــل  من 
القيادة  لتوفر  للسائق الراحة واألمان على 

الطرقات .
HD فئة  تـــزويـــد  شــاحــنــات هـــيـــونـــداي  مت 
ايــرو  78   بنظام    HD  ,  72  HD  ,  65  HD
التحمل  بــقــوة  ومــحــركــات D4DC متــتــاز   1
والكفاءة ps 120 @3200  وينتج 295  نبوتن 
  rpm 2000@295 الــــدوران عــزم  مــن  متر 
لتحقيق اكــبــر قــدر مــن املــرونــة فــي الشحن 
واحلـــمـــولـــة ، وهــــنــــاك مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 

تبدأ  التحمل  قــوة  مــع  تتناسب  لــالخــتــيــارات  
GVW  من 6.5 طن  و  5.2 طن   – من 4,1 

– 7.5 طن .
االختيار االمثل للخدمات والراحة في املدن 

في االماكن الضيقة  
يطلق على فئة HD 46  “  الشاحنة املدمجة 
»  وهي نصف شاحنة مزّودة مبحّرك ديزل 
تلك  وتعد   2.3 وحمولة  حصانا   80 لتر   2.6
اكثر   46  HD هــيــونــداي  ســيــارات  مــن  الفئة 
مالئمة للشوارع  املزدحمة والشوارع الضيقة 
يتعلق  فيما  اقتصادية   انها  الى  الى  اضافة   ،
ارتــفــاع  مــن  يــزيــد  لــلــوقــود ممــا  باستهالكها 
العائد االستثماري لتلك الفئة من السيارات .

أداء مثالي وآمن
صممت  فئة شاحنات هيونداي HD  لتمنح 
اقصى قدر من السالمة ، ويقوم ذلك مقام 
ABSوجتـــربـــة قــيــادة  االســــاس لهيكل قـــوي 
الى توفر مميزات على  ، باإلضافة  متميزة 
املكابح  انغالق  نظام منع  مستوى عاملي مثل 
اليكترونيا  املكابح   قــوة  توزيع  ونظام   ABS
EBD  املزود في كافة  املوديالت ، كما يتوفر 
الكامل ملزيد  وسائد هوائية للسائق باحلجم 

من السالمة
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XJ جاكوار

فخامة ترفض المساومة

ابتداًء من *279,000 ريال قطري

تتمّيز سيارة جاكوار XJ بهيكل مصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن، وتقنيات 
قيادة فائقة كنظام الديناميكيات التكيفّية، ما يمنحها كفاءة عالية وتحكم ال 

يضاهى، كما تنفرد بمساحة خلفّية رحبة وّحيز أرجل يزيد عن متر واحد.

جاكوار XJ سيارة في قّمة الفخامة واألداء.

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(  

- تأمين شامل لمّدة سنتين
- خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة

- باقة تظليل النوافذ والعناية بالمقاعد

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

*تطّبق الشروط

 عززت شركة الند روڤر مجدداً من مكانة سيارات رينج روڤر 
كأفضل سيارات رباعية الدفع في العالم من خالل إطالق طراز 
 ،)SVO( جديد كلياً من تطوير فريق عمليات السيارات اخلاصة

.SVAutobiography Dynamic يحمل اسم رينج روڤر
ومــنــذ جنــاحــهــا فــي إرســــاء مــعــايــيــر جــديــدة لــقــطــاع الــســيــارات 
رينج  سّجلت  عــامــاً،   46 مــن  أكثر  منذ  الــدفــع  رباعية  الفاخرة 
روڤر مبيعات جتاوزت مليون سيارة وترّبعت على عرش عائلة 

الند روڤر املتميزة.
ســيــارة  أقـــــوى   SVAutobiography Dynamic وتــعــتــبــر 
ريــنــج روڤـــر على  تشكيلة  الــتــجــاري ضــمــن  لــإنــتــاج  مخصصة 
اإلطالق، وقد مت تزويدها مبحرك V8 سوبرتشارجد بقوة 550 
وقد  الشهيرة.   SVR روڤــر  رينج  سيارة  في  املستخدم  حصاناً 
الرائدة  رينج روڤــر  في سيارة  متت معايرة احملــرك خصيصاً 
ليحقق عزم دوران يبلغ 680 نيوتن متر، مما يتيح لسيارة رينج 
من  تسارعاً  أن حتقق   SVAutobiography Dynamic روڤر 
0 إلى 100 كيلومتر خالل 5.4 ثانية فقط. وهي مزودة بناقل 
أداء  لتوفير   ZF نوع  ثماني سرعات من  أتوماتيكي من  حركة 

فائق وسالسة كبيرة في تبديل التروس.
ـــــطـــــراز ريــــنــــج روڤـــــر  ــــنــــاجــــح ل واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى اإلطــــــــــالق ال
تتوفر  الــطــويــلــة،  الــعــجــالت  قــاعــدة  ذو   SVAutobiography
بــقــاعــدة  حــصــريــاً   SVAutobiography Dynamic ســيــارة 
تعليق  بنظام  مـــزودة  وتــأتــي  قياسية،  كميزة  طويلة  عــجــالت 
مصّمم خصيصاً لتحسني رشاقتها دون املساومة على مستويات 

النقاء والراحة التي لطاملا اشتهرت بها عالمة رينج روڤر.
 SVAutobiography روڤــر  رينج  سيارة  إطــالق  على  وتعليقاً 
Dynamic اجلـــديـــدة، قـــال ربــيــع عــطــايــا، مــديــر عـــام شــركــة 
الوكيل احلــصــري جلــاكــوار الند  “الــفــردان برمييير مــوتــورز”، 
 SVAutobiography سيارة  “ترتقي  قطر:  دولــة  في  روڤــر 
Dynamic اجلديدة بطراز رينج روڤر الرائد إلى مستويات أعلى 
من حيث التصميم والتطور واألداء، لترسخ بذلك مكانة سيارة 
الدفع الرباعي هذه باعتبارها السيارة األكثر فخامة وقدرة في 
العالم. ولطاملا كانت رينج روڤر عالمة مفضلة في املنطقة منذ 
 SVAutobiography والدتها، وقد رسخت سيارة رينج روڤر
عليها  الطلب  كــان  حيث  كــبــيــرة،  بسرعة  مكانتها   Dynamic
مرتفعاً منذ إطالقها وأذهلت العالم بقوتها. ونحن سعداء مبنح 
عمالء الند روڤر في قطر الفرصة لطلب هذه السيارة الفخمة 
حصرياً  طلبها  الــيــوم  بإمكانهم  أصبح  وقــد  عليها.  واحلــصــول 
القوية  السيارة  بأن هذه  واثقون  في مختلف معارضنا، ونحن 

ستلقى استحساناً كبيراً على الدوام من عمالئنا وعشاق السيارات 
في قطر”.

الفخامة  مــن  جــديــدة  مبــســتــويــات  الــداخــلــي  التصميم  ويتميز 
ظاهرة  بخيوط  اجللدية  املقاعد  خياطة  متت  حيث  والــراحــة، 
على شكل حبات األملاس وبأربعة ألوان مختلفة، لتتصل بحرفية 
أما  بالفخامة.  مفعماً  مظهراً  مــوفــرة  األبــنــوس  بخشب  عالية 
اخلشب  مــن  مصنوعة  فهي  األبـــواب  وكــســوة  األمامية  الواجهة 

األسود املطلي مع تشطيبات إضافية باللون األحمر لألبواب.
وتشمل التغييرات أيضاً شاشة جديدة أكبر تعمل باللمس بتقنية 
العرض املزدوج مقاسها 10 بوصات، ومزّودة بنظام املعلومات 
الند  السوق من  في  الرائد   InControl Touch Pro والترفيه 
األجهزة  غــرار  على  باللمس  تعمل  التي  الشاشة  وتوفر  روڤــر. 
فــي ذلك  اجلــديــدة، مبــا  املــيــزات  مــن  كبيرة  اللوحية مجموعة 
إمكانية تخصيص الصفحات الرئيسية، ووظائف املالحة املعززة 
عبر األقمار الصناعية، والوصول الفوري إلى التطبيقات املفضلة 
مبواصفات  السلسلة  ضمن  اجلــديــد  التصميم  ويتميز  للسائق. 
خارجية فريدة، حيث أن فتحات التهوية اجلانبية والتشطيبات 
املصد  وتشطيبات  الــهــواء،  مبدخل  احمليطة  والــهــاالت  السفلية، 
األمامي، وشعار رينج روڤر، وتشطيبات الباب اخللفي جميعها 
مصنوعة من معدن اجلرافيت باللون األطلسي. وميكن للعمالء 
االختيار بني تصميم العجالت بقياس 21 أو 22 بوصة مع ثالثة 
اخلاصة  العمليات  قسم  عمل  وقــد  رائــعــة.  مختلفة  تشطيبات 
في جاكوار الند روڤر على ضبط نظام التعليق بدقة من أجل 
حتقيق أعلى مستويات الراحة واألداء. ومت إجراء تعديالت على 
املقابض، والفواصل، والنوابض، واملثبطات لتقليل ارتفاع السيارة 
)8 ملم أقل من املقاييس املعتادة( وتأمني استجابة أكثر سرعة.

 SVAutobiography Dynamic كما تشتمل سيارة رينج روڤر
املزيد من  لتوفير  السائق  تتمحوران حول  على خاصيتني  أيضاً 
الديناميكية  االستجابة  حتسن  حيث  احلــركــة،  وخفة  الــراحــة 
من القدرة على التحكم بالسيارة وتزيد من راحة الركاب من 
النظام  االنــعــطــاف. ويعمل  اجلــســم خــالل  مــيــالن  تقليل  خــالل 
بشكل مستقل موفراً  األمامية واخللفية  باحملاور  التحكم  على 
خفة في احلركة عند القيادة بسرعة منخفضة وثباتاً أكبر عند 
املقود.  توجيه  في  أكبر  دقــة  جانب  إلــى  عالية،  بسرعة  القيادة 
السيارة  حركة  مبراقبة  التكيفية  الديناميكيات  نظام  ويــقــوم 
السائق  الثانية، ويقوم باالستجابة ملعطيات  حتى 500 مرة في 
والتغييرات على سطح الطريق لزيادة القدرة على التحكم دون 

املساومة على ميزة النقاء التي تتحلى بها سيارات رينج روڤر.

تستقبل طلبات SVAutobiography Dynamic .. الفردان برمييير موتورز

رينج روڤر 2017 حتظى مبستويات معّززة من األداء واجلاذبية
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أعلنت شركة دودج العاملية ، واملتخصصة في مجال تصنيع السيارات عن جيلها 
الثالث من سيارتها السيدان دودج نيون موديل 2017  اجلديدة ، والتي ستطل 
، وعلى ما  األســواق  بعد غياب دام ألكثر من 10 سنوات عن  العام  علينا هــذا 
يبدو أن هذه السيارات حتمل العديد من املفاجأت التي ستغير نظرة الكثيرين 

للسيارات السيدان حول العالم .
 ، الفنية  واملواصفات  اخلارجي  الشكل  ، من حيث  السيارة  ما مييز هذه  أهم 
باإلضافة إلى التقنيات الكنولوجية التي ستتمتع بها هذه السيارة ، كان لنا هذا 
التصميم اخلارجي دودج نيون موديل 2017  اجلديدة : حيث جاء   ، التقرير 
بها  متيزت  التي  األساسية  البصمات  يحمل  السيارة  لهذه  اخلارجي  التصميم 
بالشبكة  السيارة  ، حيث متتعت هذه  السابق  تاريخها  مــدار  شركة دودج على 
في  املصنعة  الشركة  شعار  حتمل  جــاءت  والــتــي   ، احلجم  الصغيرة  األمــامــيــة 
منتصفه ، أما عن املصابيح األمامية لها ، فجاءت تتمتع بعدد من الدوائر والتي 
زودت بتقنية اإلضاءة النهارية LED  ، باإلضافة الي الهالوجني ، أما عن املصد 
األمامي لها ، فجاء أكبر حجماً ومزود بعدد من اخلطوط احلادة التي تؤكد 
، هذا  لها  املنافسة  الــطــرازات  العديد من  السيارة ومتيزها بني  على قوة هذه 
قياسي  كتجهيز  الضبابية  للمصابيح  بأماكن مخصصة  تزويده  إلى  باإلضافة 
 : نيون موديل 2017  اجلديدة  للسيارة دودج  الداخلي  التصميم  السيارة  لهذه 
أما عن التصميم الداخلي لهذه السيارة ، فجاء يعكس املعني احلقيقي  للفخامة 
والرقي، حيث استخدمت الشركة املصنعة خامات ناعمة امللمس وذات اجلودة 
املقاعد  عــن  أمــا   ، الالمعة  الــكــروم  مــادة  مــن  املصنوعة  والتشطيبات  اجلــيــدة 
اخلاصة بهذه السيارة ، فجاءت تتمتع مبقاعد مغطاه باألقمشة الفاخرة والتي 

ترحب باستقبال أصحاب األجسام املتوسطة .
التقنيات التكنولوجية التي زودت بها السيارة دودج نيون موديل 2017 اجلديدة 
 ، املميزة  الكنولوجية  التقنيات  بعدد من  مــزودة  السيارة  جــاءت هذه  : حيث 
من بينها نظام يو كونيكت U-Connect للمعلومات الترفيهية ، والذي حصل 
على جائزة شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز )FCA( ، هذا باإلضافة إلى تقنية 
للضوابط  البسيطة  اللمسة  أو  الصوتية  األوامــر  عبر  الصوتي  والنظام  البلوتوث 
نظام  إلى  باإلضافة  هذا   ، السرعة  تثبيت  وظيفة  بينها  من  االستخدام  سهلة 
التعليق اخللفي ذي الشعاع امللفوف الذي يقدم من خالله أعلى مستويات عالية 
القياسية لهذه  املميزات  القيادة، كما شملت  أثناء  للسيارة  الراحة والثبات  من 
إلكترونياً  التحكم  ABS، ونظام  لالنغالق  املضادة  الفرامل  نظام  السيارة على 
في الثبات ESC، فضالً عن نظام مقاوم النقالب املركبة ونظام خاص مبراقبة 
ضغط هواء باإلطارات )TPM( وفضالً عن التشبث باألرض عند صعود التالل ، 

ذلك ملنع تراجع السيارة من أعلى املنحدرات.

دودج نيون 
جديد .. العام اجلديد

ضمان لمدة ٥ سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
استبدل سيارتك القديمة   |   يسري العرض على طرازات عام ٢٠١٦

www.facebook.com/united cars almana 


طـريـق الـمـطـار:  هاتف:     9045 4448  |  9933 4448 (٩٧٤+)     فاكس:  ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح� حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ 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

@ُتطبق الشروط وا¹حكام. خدمة صيانة لمدة سنتين أو حتى ٤٠,٠٠٠ كلم، 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.

رانجلر
،V محرك بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل  •

    سعة ٣،٦ لتر وقوة ٢٨٥ حصان¢
•  سقف الحرية (Freedom Hardtop)  • سقف صلب قابل للنزع

• عجالت من االلومينيوم المسبوك قياس ١٧ انش

جراند شيروكي
•  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

شيروكي
،V محرك 2.4 لتر وقوة ١٨٤ حصان¢   •   متوفر محرك ٣،٢ لتر بـ٦ أسطوانات على شكل  •

وقوة ٢٧١ حصان¢  •  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات
•  شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٥.٠ بوصة  أو  شاشة عرض

قياس ٨،٤ بوصة مع مالحة  

وّفـر حـتـى 10,000 ر.ق@

إملء وقود وانطلق!

صيانة  |   تأمين  |   تسجيل

لـ٢ سنوات مجان¥

ابــتــداًء مــن

٩٩،٩٠٠ ر.ق

  مــرنـــة

دفـعة مـقدمـة
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٢٠١٦ F-150 فورد
صالبة من العيار الثقيل.

رشاقة بغاية الخّفة.

تهّيـــأ لمشـــاهدة ما لم تره عيناك من قبل في شـــاحنتنا األكثر قـــوة وذكاء وقدرة على اإلطالق. واشـــعر بقوة محركها 
الهائلة سداســـي االسطوانات ســـعة ٣٫٥ ليتر، الذي ينبض داخل هيكل حصري من األلمنيوم فائق الصالبة، في حين 

تحتضنك مقصورتها براحة ال مثيل لها لتجمع لك الصالبة واالنسيابية في سيارة واحدة.

5 سنوات/ 100,000 كلم
ضمان مصنعي 

5 سنوات/ 100,000 كلم
خدمة مساعدة على الطريق  |

*لمبيعات التجزئة فقط. تطبق الشروط واألحكام. قد تختلف المواصفات عن الظاهرة في الصورة.

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

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

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

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

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

ر. ق.١١٩،٠٠٠
ابتداًء من

خالل احلفل السنوي لتوزيع جوائز لينكدإن ...

فورد تفوز بجائزة أفضل جهة عمل جذباً للموظفني
 فازت فورد موتور كومباني، مرة أخــرى، االعتراف 
الـــعـــاملـــي بــكــونــهــا واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الـــشـــركـــات جــذبــاً 
للموظفني على املستوى العاملي، وذلك بحسب لينكدإن، 

الشبكة األكبر للتواصل املهني في العالم.
وعلى خطى فورد موتور كومباني التي ُصّنفت في العام 
املاضي ضمن قائمة »أكثر 50 شركة جذباً للموظفني 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حصدت الشركة 

اجلــائــزة الــكــبــرى لفئة الــشــركــات األكــثــر منـــواً )وهــي 
الــشــركــات الــتــي يــعــمــل فــيــهــا أقـــل مــن 500 مــوظــف(، 
على  للعمل«  جتارية  عالمة  »أفضل  بجائزة  وفــازت 
شبكة »لينكدإن« ضمن »جوائز املواهب« التي أقيمت 
فــي دبــــي.  وفـــي احــتــفــالــيــة حــصــريــة، جــمــعــت جــوائــز 
لينكدإن للمواهب بني املدراء التنفيذيني في الشركات 
الرائدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتحفيزهم 

وإلهامهم، واللقاء بأقرانهم احتفاًء بنجاحهم.
وتعقيباً على هذا الفوز، قال أنتون فانديروالت، مدير 
الــشــرق األوســـط وأفريقيا:  البشرية فــي فــورد  املـــوارد 
هذه  على  بحصولنا  الــتــام  والــرضــا  الــفــرحــة  »تغمرنا 
احلضور  مستوى  تقيس  فئة  في  وخصوصاً  اجلــائــزة، 
من  ألكثر  لينكدإن  موقع  فــي  الوظائف  صفحة  على 
مع  الشركة  تفاعل  االعتبار  بعني  وتأخذ  شركة،   800

الطلبات املقدمة على الصفحة، ونظراً ملرور أقل من 
الشرق األوسط وشمال  عام واحد على انضمام فورد 
أفريقيا لهذه الصفحة، فإن إجنازنا هذا أصبح مصدر 

فخر استثنائي بالنسبة لنا«. 
فرق  ابتكارات  منه  تنطلق  الــذي  املوقع  فــورد  وتعتبر 
املاهرة واملتحّمسة ملنتجات ُملهمة جتعل عاملنا  العمل 
أفــضــل. وبــاعــتــبــارهــا جــهــة عــمــل، تــلــتــزم فـــورد طــوعــاً 

مهما  العاملة  الــقــوى  أمـــام  متساوية  فــرصــة  بتقدمي 
أن  على  موظفيها  وتشجع  وثقافاتها،  خلفياتها  كانت 
يــكــونــوا ســفــراء لــعــالمــة فـــورد الــتــجــاريــة، وأن يــرتــدوا 
فــورد  عليها: خطة  ُكــتــب  الــتــي  شــاراتــهــم  الفخر  بــكــّل 
الواحدة، فريق واحد، هدف واحد، والتي تدعم الفريق 
باألدوات الالزمة لشغل الوظائف والفرص املتاحة لدى 

عالمة فورد الشرق األوسط وأفريقيا التجارية.
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اجلــديــدة  مــجــمــوعــتــهــا  طـــرح  رولز-رويس  دار  أعــلــنــت 
وصيف  ربيع  ملوسم  كــوتــور  الــهــوت  عالم  مــن  املستوحاة 
2017. مجموعة ممّيزة جداً بتفاصيلها الدقيقة النابضة 
الــلــون  كالسيكية  لتكّمل  تــأتــي  والــتــي  احلــيــويــة  بـــاأللـــوان 

األبيض في داون املستوحاة من املوضة. 
الراقية  اخلياطة  وعالم  رولز-رويس  بني  ربطت  لطاملا 
عالقة وثيقة جداً حيث جتتمع عالمة السيارات الفارهة 
مع عالم الهوت كوتور في فلسفة واحدة تقوم على اختيار 
التي  واملنتجات  القطع  أروع  في  وصياغتها  املــواد  أجــود 
حياتهم  وأســلــوب  عمالئها  ذوق  عن  تعبير  أفضل  تعّبر 

اخلاص. 
مّت  تايلور،  جايلز  التصميم،  قسم  مدير  إشـــراف  حتــت 
املوضة  عالم  في  املوهوبني  املصّممني  من  فريق  اختيار 
نذكر  والذين  الراقية  واألكسسوارات  الفاخرة  واألنسجة 
للفنون،  امللكية  الكلية  في  املبدعة  النسيج  خبيرة  منهم 
شيريكا هاي، والفنية املتخصصة باجللود، ميشال لوسبي 
التي عملت سابقاً مع مالبيري. وقد برع هؤالء املصممون 
بدمج أفخم أصناف احلرير مع مواد ذات ملمس متنّوع 
لــلــســيــارات اجلريئة  الــداخــلــيــة  البيئة  وغــيــر مــألــوف فــي 
حسب  للتصميم  بيسبوك  برنامج  ضمن  عليها  املــوصــى 
الطلب. وبإيحاء يتعّدى حدود املواد واأللوان املعهودة في 
لوحة السيارات التقليدية، وضعوا تصّوراً للسيارات ضمن 

برنامج التصميم حسب الطلب كما عملوا على التنفيذ.
هــوالء  قــام  املــوضــة،  مــن  املستوحاة  داون  تصميم  وفــي 
األبيض  مــن  حيادية  بــألــوان  أنسجة  باختيار  املصممون 
أن حتــّدد  مــن شأنها  نابضة  ـــوان  أل ثــالثــة  عليها  وضــعــوا 
اخلّط الرئيسي أللوان األزيــاء ملوسم ربيع وصيف 2017 
 ،Cobalto Blue واألزرق ،Mugello Red وهي األحمر
األلوان  ناعمة من هذه  والبرتقالي Mandarin. نغمات 
الداخلية في كّل سيارة من سيارات داون  تزّين املالمح 
بينما يجتذب السقف جميع األنظار عند ارتفاعه بحيث 
التي  متاماً  الصامتة  اإلغــالق  وبآلية  الالفت  بلونه  يتأّلق 

تُعرف برقصة “الباليه الصامتة”.
وعّلق في هذا اإلطار جايلز تايلور، مدير قسم التصميم 
في رولز-رويس موتور كارز، قائالً: “عمالؤنا هم حّكام 
الصفوف  الــذوق يجلسون في  األبــرع، ورّواد في  املوضة 
األولى في عروض األزياء الفاخرة، حتى أّن لهم تأثيرهم 
إّن  املــوضــة. بالنسبة لهم،  اخلــاص فــي تــطــّور اجتــاهــات 
التوصية على سلعة فاخرة يتطّلب منهم الغوص شخصياً 
في عملية التنظيم من مختلف أشكال التصميم الراقي 
واحلرفية والتنفيذ لتشّكل بالتالي أعمالهم مصدر إلهام 
من  املستوحاة  “داون  بالتالي  وجتسّد  لآلخرين.  وإيحاء 
القائل بأّن األشياء  املفهوم  املوضة” بأسلوب جميل جداً، 
النابعة من ذوق صاحبها  األمــور  بالفعل هي  الشخصية 

وأسلوب حياته.”
وعلى غرار أروع املالبس املصّممة حسب توصية العميل، 
أبــواب  تفتح  عندما  التفاصيل.  أدّق  فــي  الــفــرادة  تكمن 
باللون  املتأّلق  السيارة  داخــل  يتجّلى  عكسي  بشكل  داون 
األبيض اجلليدي Arctic White واللون األسود يعّززهما 
املقاعد.  على خياطة  الــرأس فضالً  على مساند  التطريز 
الــدرزات املخفية على عجلة القيادة وهي  وتُطّبق تقنية 
تقنية مــعــّقــدة جـــداً فــي عــالــم اخلــيــاطــة الــراقــيــة، وذلــك 
باللونني  اجلــلــد  يــضــّم  مثالي  خــّط  حتقيق  على  حــرصــاً 

املختلفني حول اإلطار. 
اللباقة والــراحــة واجلـــودة من  إلــى ذلــك، تُعتبر  إضــافــة 
الصفات األساسية في القطعة نفسها. وقد استمّد مصممو 
رولز-رويس إلهامهم من هذه املقاربة في عملية اختيار 
مّت  والتي  واخللفيني  األماميني  البابني  جليوب  احلرير 
تزيينها أيضاً بصورة مجّردة لتمثال روح السعادة حيث 
قياسه خمس  بانحناء  فائقة  بــدقــة  شــعــار  كــّل  مّت وضــع 

وخمسني درجة ليكّمل خطوط األبواب. 
للتفاصيل  واالنــتــبــاه  العالية  احلــرفــيــة  أّن  فــي  شــّك  وال 
الذي يدخل في عملية صنع كّل سيارة من رولز-رويس 
ينعكس بوضوح في تطبيق الكسوات اخلشبية على لوحة 
املــســتــوحــاة من  فــي عملية طــالء “داون  الـــعـــدادات، كما 
أيـــام من  تسعة  تتطّلب وحــدهــا  الــتــي  املــوضــة” وصقلها 
العمل الدقيق. ويكّمل ذلك ساعة مصممة حسب الطلب 
أيضاً ضمن برنامج بيسبوك ترّصع لوحة العدادات بأناقة 
عالية كقطعة من املجوهرات، وهي تتأّلق باللون الفضي 
على خلفية فضية أيضاً مبا يذّكر باألنسجة املعدنية التي 

شهدناها على مسارح املوضة استعداداً للموسم املقبل. 
في  باليد  املرسومة  الشهيرة  اجلانبية  اخلــطــوط  وتــأتــي 
األنــدلــســي  األبــيــض  الــلــون  لــتــعــّزز  ســيــارات رولز-رويس 
فتلتّف  الــســيــارة  بــه  تــتــأّلــق  الـــذي   Andalucian White
بشكل  اخللف  إلــى  لتصل  انحناءاتها  عبر  ممــتــّدة  حولها 
انسيابي وتُختتم بلطخة ملّونة نراها عندما يكون السقف 

النسيجي مغلقاً.

الفردان للسيارات الوكيل احلصري ...

دار رولز-رويس تطرح
داون املستوحاة من املوضة

ممّيزة بتفاصيلها 
الدقيقة النابضة 

باحليوية
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اكدت أستون مارتن على طرحها 99 منوذجاً فقط من طرازها املذهل 
للنسخة  دوالر   850.000 بسعر   ، اجلديدة  فوالنتي  زاجاتو  فانكويش 
أستون  بني  الطويل  للتعاون  نتيجة  أحــدث  السيارة  وتعتبر  الــواحــدة. 
اخلارجي  الهيكل  وقــد كشف بصورة خاصة عن  و،  مارتن وزاجــاتــو 
 ، املشوفة  فانكويش  علي  السيارة  وتعتمد  ونصف.  قبل شهر  للسيارة 

ولكن مع هيكل فريد من نوعه صنع من قبل فنيني في ميالنو.
ومن املقرر ان تبدأ عمليات االنتاج في غضون عام من اآلن، ولكن قبل 
السيارة يجب حجزها أوالً. وتقبل أستون  أن تستطيع احلصول علي 
مارتن احلجوزات في الوقت احلالي بقيمة حجز تبلغ 150.000 دوالر 
املبلغ من شأنه في حد ذاتــه أن يكون أكثر من كافي لشراء  ، وهــذا 
السيارة.  هــذه  لشراء  البداية  نقطة  يعتبر  هنا  ولكنه   ، زاجاتو  نسخة 
وميكنكم الرهان على أن أستون مارتن سيكون لديها صعوبة في بيع 

كل واحدة من هذه السيارات.

ً أستون مارتن فانكويش زاجاتو فوالنتي االغلى ثمنا

األمم املتحدة تكرم مؤسسة أودي 
البيئية بجائزة التنوع البيولوجي 

كــرم بــرنــامــج األمم املــتــحــدة »عــقــد الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي« مشروع 
بني  مشترك  بشكل  تنفيذه  مت  الــذي  البيولوجي«  التنوع  »أعــمــدة 
مؤسسة أودي البيئية وجمعية حماية الفصائل في والية فرانكونيا 
األملــانــيــة.  ومت االعــتــراف باملشروع بأثر فــوري في إطــار برنامج 
األمم املتحدة. ومع وجود أربعة أبراج حتويل كهربائية مت حتويلها 
أملانية،  فدرالية  أربع واليــات  للفصائل احملمية في  لتكون ملجًئ 
تعمل مؤسسة أودي وجمعية حماية الفصائل معاً حلماية الفصائل 
ونــشــر الــوعــي البيئي مــنــذ ســنــتــني. وبــالــنــيــابــة عــن بــرنــامــج األمم 
بافاريا  البيئة عن والية  أولريك شــارف، وزيــرة  املتحدة، كرمت 

هذا املشورع في باد شتافيلستني األسبوع املاضي.
وقال املدير التنفيذي ملؤسسة أودي البيئية الدكتور ريكناجل تعليقاً 
على هذا التكرمي: “نحن فخورين جداً بهذا التقدير واالعتراف بنا 
ضمن برنامج عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي.  ذلك يدل أنه 
أجل  من  وقيمة  مهمة  مساهمة  نقدم  نحن  التزامنا،  خالل  من 
حماية  على  تركز  التي  املشاريع  دعــم  االستراتيجية.  هــذه  تنفيذ 
الفصائل والدراسات البيئية هي من مبادئنا املهمة – وخصوصاً أن 

تلك املشاريع بعيدة متاما عن صناعة السيارات.”
وجمعية  الــبــيــئــيــة  أودي  مــؤســســة  تــقــوم   ،2014 ديــســمــبــر  مــنــذ 
احملوالت  أعمدة محطات  بتحويل  فرانكونيا  في  الفصائل  حماية 
فصائل  فيه  وتتكاثر  تعيش  مساحات  الــى  املــهــجــورة  الكهربائية 
احليوانات املهددة باالنقراض. وحالياً، توجد أربعة محطات حولت 
 Barn الى بيوت حلماية فصائل مثل خفاش pipistrelle وبومة 
)بادن-ورمتبرج(  وإتلنغن  )تورينغيا(  ســول  فــي  الصغير  والــبــوم 

وكاستليوان )راينالند-بالتينات( وباد شتافيلستني )بافاريا(. 

وقع حتالف “رينو- نيسان” اتفاقيًة عاملية طويلة 
األمد مع شركة “مايكروسوفت” للتعاون على 
الــتــالــي مــن تكنولوجيا  تــقــنــيــات اجلــيــل  تــطــويــر 
القيادة املتصلة بهدف تطوير آفاق هذه التجربة 
على  الطرفان  وسيعمل  العالم.  حول  للسائقني 
تــطــويــر اجلـــيـــل املــقــبــل مـــن خـــدمـــات االتـــصـــال 
“مايكروسوفت  منصة  إلــى  اســتــنــاداً  للسيارات 
مما  السحابية؛  احلوسبة  مبجال  الرائدة  آزور” 
الــعــمــالء عــبــر أنظمة  إثــــراء جتـــارب  يسهم فــي 
واخلدمات  التنبؤية  والصيانة  املتطورة،  املالحة 
املــركــزيــة لــلــســيـــــارة، ومــراقــبــة مــزايــا الــســيــارات 
اخلارجية،  الهاتف احملمول  بعد، وجتارب  عـن 

السلكياً.   البرمجيات  حتديث  عمليات  وإجـــراء 
وبــهــذه املــنــاســبــة، قـــال أوجــــي ريـــدزيـــك، نائب 
الرئيس األول خلدمات التنقل والسيارات املتصلة 
السيارات  “باتت  نيسان”:  “رينو-  حتالف  لــدى 
اليوم أكثر ذكاًء وتخصيصاً وقدرًة على االتصال. 
وال شك أن التعاون مع ’مايكروسوفت‘ سيفسح 
التقنيات  تطوير  وتــيــرة  لتسريع  أمامنا  املــجــال 
الرئيسية الضرورية لتمكني عمالئنا من حتقيق 
لم  الــتــي  اجلــديــدة  املــزايــا  سيما  وال  تطلعاتهم، 
يكونوا يحلموا بامتالكها من قبل. ونتطلع بدورنا 
إلى توفير خدمات التنقل واالتصال للجميع عبر 

منصة عاملية موحدة«.

حتالف )رينو- نيسان( يتعاون مع )مايكروسوفت( ملستقبل القيادة

رينو ميجان سيدان اجلديدة تكشف مالمحها من تركيا
تــعــتــبــر ريــنــو مــيــجــان ســـيـــدان اجلـــديـــدة أحـــدث 
إلى عائلة رينو، وتستهدف تلك األسواق  إضافة 
املدمجة خيارا  الصالون  السيارات  حيث ال تزال 
األربــعــة  ذات  النسخة  أن  ريــنــو  وقــالــت  شعبيا. 
أبــــواب اجلـــديـــدة مــن مــيــجــان تــدمــج اخلــطــوط 
أبــواب،  بأربعة  والكوبيه  السيدان  بــني  الفاصلة 
لطيف  كمزيج  تبدو  السيارة  مــؤخــرة  جعل  مــع 
مع وجه السيارة املألوف الفرنسي. وترافق أبعاد 
ميجان سيدان من أبعاد الكبيرة التي تبلغ 4.63 
متر طوال و1.81 متر عرضاً مع قاعدة عجالت 

بطول 2.71 متر وهي رائدة في فئتها من حيث 
الــســيــارة بسعة صــنــدوق أمتعة  األبـــعـــاد. وتــأتــي 
بواقع 550 لتر في حني أن ركاب املقاعد اخللفية 
ســيــتــلــقــون ســعــة 37 مم. وفـــي الـــداخـــل، لــوحــة 
القيادة هي بالضبط نفس املوجودة في النموذج 
بوصة   8.7 أبرزها شاشة  أبــواب، ومــن  بخمسة 
2.وتقول   R-Link والترفيه  املعلومات  لنظام 
امللمس  ناعمة  املــواد  نفس  تستخدم  أنها  الشركة 
الــتــي تــقــدم فــي املـــوديـــالت األعــلــى حــد لــهــا، مع 

ملسات ساتان حول العدادات وفتحات التهوية.

متتع بسيارة فولفو
بسحر مضاعف ثالث مرات

االستخدام  ســيــارات  معايير  حتــديــد    XC90 فولفو  تعيد 
وبابتكارات  أنيق  بتصميم  تتميز  فهي  الفاخرة.  الرياضي 
توفر  التي  و  يدويا  مــواد مصنوعة  إلى  باإلضافة  متطورة 
حول  من  التحكيم  جلــان  ثمنت  وقــد  والرفاهية.  الــراحــة 
التكنولوجيا  جتــمــع  كــونــهــا   XC90 فــولــفــو  ســيــارة  الــعــالــم 
القيادة والتصميم  إلى ديناميكية  الركاب  املتقدمة وراحة 
 XC90 فـــازت الــعــام 2015،  فــي  إطــالقــهــا  املــتــمــيــز. فمنذ 
للجنة  السنة  فيها جائزة سيارة  بأكثر من 70 جائزة مبا 
احلجم  متوسطة  فاخرة  سيارة  أفضل  وجائزة  التحكيم 
الشرق  لسيارات  العام  رياضي خالل جوائز  استخدام  ذات 

.)MECOTY( 2016 األوسط

 Golf أليقونتها  األربعني  امليالد  بعيد  احتفاالً 
كــشــفــت شـــركـــة فــولــكــس فـــاغـــن الــنــقــاب عن 
املوديل GTI Clubsport S، والذي يعد أقوى 
مــوديــالت Golf عــبــر الــتــاريــخ، وذلـــك خــالل 
على   GTI ملتقى  فعاليات  ضمن  مشاركتها 
واملمتد  النمساوية  فورتيرزيه  بحيرة  ضفاف 

حتى السابع من الشهر اجلاري.
اجلديد  املــوديــل  أن  األملــانــيــة  الشركة  وضحت 
يعتمد على سواعد محرك تربو سعة 0ر2 لتر، 
يزأر بقوة 228 كيلووات/310 حصان. وبفضل 
هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات 
8ر5  غضون  فــي  كلم/ساعة   100 سرعة  إلــى 

الــقــصــوى  ثــانــيــة فــقــط، بينما تــصــل ســرعــتــهــا 
 GTI إلـــى 265 كــلــم/ســاعــة ، ويــقــطــع املــوديــل
Clubsport S اجلديد حلبة نوربورغرينغ في 
بذلك  ليصبح  دقيقة،   7:49:21 قـــدره  زمــن 
الدفع األمــامــي على مستوى  أســرع مــوديــالت 
الــعــالــم. ولــتــحــقــيــق هـــذه املـــعـــدالت اســتــعــانــت 
التحكم  يتم  تعليق  مبجموعة  فاغن  فولكس 
فــيــهــا إلــكــتــرونــيــاً ومــصــمــمــة خــصــيــصــاً حللبة 
مبجموعة  السيارة  جتهيز  مع  نوربورغرينغ، 
السيارة  استغناء  إلى  باإلضافة  عادم رياضية، 
لتخفيف  اخللفية  املقاعد  عن  األبـــواب  ثنائية 

الوزن مبقدار 30 كيلوغراماً.

فولكس فاغن تكشف النقاب
GTI Clubsport S عـن املوديــل

XC90

إنفينيتي تعنّي راؤول بيزيللو 
في منصب نائب الرئيس

نائب  فــي مــنــصــب  عـــاًمـــا،  بــيــزيــلــلــو، 53  الــســيــد راؤول  تــعــيــني  مت 
إنفينيتي  شركة  في  وأفريقيا  األوســط  والشرق  أوروبــا  الرئيس، 
موتور، إعتباًرا من 1 أكتوبر 2016، ويخلف بيزيللو، الذي يشغل 
نــيــســان في  فــي شــركــة  للمبيعات  الــرئــيــس  نــائــب  حــالــًيــا منصب 

بويليه  دي  غــوبــيــل  فــرانــســوا  أوروبــــــا، 
اإلنخراط  بهدف  الشركة  يغادر  الــذي 
فــي مــهــام أخــــرى. وســيــعــمــل بيزيللو 
مبدينة  األوروبــــي  إنفينيتي  مقر  فــي 
روالنــد  قــيــادة  حتــت  السويسرية  رول 
كـــروجـــر، رئــيــس شــركــة إنــفــيــنــيــتــي ، 
انضم بيزيللو  إلى شركة نيسان أوروبا 
في عام 2012 في منصب املدير العام 
مت  عــام،  وبعد  ايبيريا.  نيسان  لشركة 
وقـــال   ، احلـــالـــي  مــنــصــبــه  فـــي  تعيينه 

»ينضم  املناسبة:  بهذه  إنفينيتي،  شركة  رئيس  كروجر،  روالنــد 
على  تاريخية  مرحلة  فــي  إنفينيتي  شــركــة  إلــى  بيزيللو  راؤول 
كبيرة  مجموعة  بتدشني  نقوم  حيث  األهمية  مــن  عالية  درجــة 
 QX30و Q30 من املنتجات. وقد القت مركبتان مدمجتان هما
استقبااًل مميًزا  من العمالء في أوروبا وخارجها. وحتقق إنفينتي 
مزيًدا من الزخم في جهود تدشني منتجاتها مع السيارة اجلديدة 
اجلديد  واحملــرك  الرياضية  الكوبيه  ســيــارات  فئة  من   Q60 كلًيا 
سداسي األسطوانات بالتيربو املزدوج سعة 3.0 لتر والتقنيات 
اإلبـــداعـــيـــة األخـــــــرى”، وأضـــــــاف: “يــتــمــتــع راؤول 
بخبرات تزيد على 25 عاًما في مجال املبيعات 
الــســيــارات وســوف  والتسويق فــي قــطــاع 
تــوفــر هــذه اخلــبــرات مــزيــًدا من 

الدعم لطموحات منونا.

خطوط سيبو باسيفيك بنظام مالحة 
رقمي يعمل في املناخ احلار

ــلــمــت شـــركـــة طــــيــــران ســيــبــو بــاســيــفــيــك  اســت
مــؤخــراً  فلبينية،  ناقلة  أكــبــر   )PSE:CEB(
السعة   600-72  ATR طــراز  من  طائرة  أول 
أول  التسليم  بهذا  لتكون  الكبيرة  اإلستيعابية 
الــطــائــرات في  الــطــراز مــن  ناقلة تشّغل هــذا 
الطائرة األولــى من أصل  العالم وتعتبر هذه 
16 طائرة التي مت طلبها خالل معرض باريس 
بـ  الطلب  قيمة  ويقدر  الفائت،  العام  اجلــوي 
يضم خيار  كما  أمريكياً،  دوالراً  مليون   673
اســتــالم 10 طــائــرات إضــافــيــة.  تتميز طائرة 
تشغيلها  سيتم  التي  اجلديدة   600-72  ATR
بالكامل  اململوكة   ،Cebgo )من قبل )سيبجو

رقمية  مــالحــة  بنظم  باسيفيك،  سيبو  مــن 
املـــنـــاخ احلـــار  فـــي  مــتــقــدمــة، واألداء احملــســن 
ارتــفــاعــات عالية وزيــــادة فــي مساحة  وعــلــى 
املقصورة باإلضافة إلى زيادة في عدد املقاعد 
اإلضافية  املقاعد  هــذه  وستساهم  املــتــوفــرة. 
في تقليل أسعار التذاكر لتمكني طيران سيبو 
تــقــدمي أفــضــل وأقـــل األســعــار  باسيفيك مــن 
باسيفيك  سيبو  طيران  وستستمر  لعمالئها.  
فــي اســتــبــدال أسطولها احلــالــي املــؤلــف مــن 8 
طائرات من طراز ATR 72-500 – ذات سعة 
72 مقعداً بأسطول مكون من 16 طائرة من 

طراز ATR 72-600  بسعة 78 مقعدا.

هوندا سيفيك
Type R 2017 .. الرياضية 

من  الرياضية  النسخة  هي   2017  Type R سيفيك  هوندا 
السيارة و التي تأتي بتصميم مختلف عن النسخة القياسية 
الداخلية  و  اخلارجية  الرياضية  االضــافــات  بسبب  ذلــك  و 
لها و من املتوقع ان تكون املنافسة شرسة في العام القادم 
بني السيارة و بني ” فولكس واجن جولف ار 2017 ، فورد 
العديد  في  السيارة  ستباع  كذلك  و   ”  2017 ار  اس  فوكس 
من االسواق العاملية مثل السوق االوروربي و سوق الواليات 
النسخة  تاريخ  الى  سريعا  نظرنا  اذا  و   . االمريكية  املتحدة 
في  بــالــتــوافــر  بـــدأت  انــهــا  سنجد  سيفيك  هــونــدا  القياسية 
اجيال  االســواق منذ عام 1972 و ظهر منها حتى االن 10 
هوندا  السابق  املوديل  في  بالظهور  العاشر  اجليل  بدأ  حيث 
سيفيك  هــونــدا  الــريــاضــيــة  النسخة  بينما   ،  2016 سيفيك 

Type R فقد ظهرت الول مرة في عام 1997 .
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انصب  للسيارات،  الــدولــي  باريس  معرض  من  العام  هــذا  دورة  في 
مجموعتها  على  أجــرتــهــا  الــتــي  التحديثات  على  مــازيــراتــي  اهــتــمــام 
للعالمة  التنفيذية  السيدان  سيارة  واعتمدت  السيدان.  سيارات  من 
محتويات  على  املتميزة  كواتروبورتيه  وســيــارة  جيبلي،  التجارية، 
إضافية عالية التقنية فيما يخص الراحة الداخلية وأنظمة ملساعدة 
الــســائــق، وأتـــاحـــت درجــــة أعــلــى مـــن الــتــخــصــيــص.  وفــيــمــا أطلقت 
مازيراتي سيارتها املتميزة كواتروبورتيه مع إعادة تصميم للمسات 
للعام 2017 من  السيدان في منوذجها  استفادت سيارتا  اخلارجية، 
ترقيات كبيرة في التصاميم الداخلية واحملتويات التقنية اجلديدة. 
عالية  ملس  شاشة  الستيعاب  املركزية  القيادة  لوحة  تصميم  وأعيد 

الــوظــائــف بقياس 8.4 بــوصــة. ويــتــوافــق نظام  الــدقــة ومــتــعــددة 
 Apple CarPlay ’ والترفيه اجلديد مع نظامي  املعلومات 

كما  الــذكــيــة.  الــهــواتــف  لــوظــائــف   ‘  Android Auto و’   ‘
بالوظائف  يتحكم  جديد  دوار  زر  على  التصميم  يحتوي 

الرئيسية. وتتضمن الباقة اجلديدة من أنظمة املتقدمة 
املتكّيف  السرعة  تثبيت  السائق كالً من نظام  ملساعدة 
النقطة  إنذار  مع خاصية اإليقاف واالنطالق، ونظام 
الــعــمــيــاء، ونــظــام حتــذيــر مــغــادرة املــســار فــضــالً عن 

نــظــام الــتــحــذيــر مــن االصـــطـــدامـــات األمــامــيــة مع 
نظام مساعد الكبح املتقدم، ونظام الكبح اآللي في 
إضافية  كاميرا  توفر  عن  الطوارئ، فضالً  حــاالت 
السيدان  ســيــارتــا  خضعت  كما  احمليطية.  لــلــرؤيــة 
لعمليات ترقية من حيث الراحة الصوتية. ونظراً 
لالعتماد على تقنيات جديدة، حققت املقصورة 
حتـــســـنـــاً مـــلـــحـــوظـــاً مــــن حـــيـــث عـــــزل الــضــجــيــج 

الركاب،  راحة  ولتعزيز  الضوضاء.  حدة  وخفض 
ومع  قياسية.  كميزة  اآلن  الهواء  نوعية  حّساس  يأتي 

تطلق  كــواتــروبــورتــيــه،  لــهــا  خضعت  الــتــي  التصميم  إعــــادة 
إضافي  بخيار  عمالئها  لتزويد  جديدة  استراتيجية  أيضاً  مازيراتي 

لهوية  األساسيتني  الركيزتني  تعكس  والتي  الفريدة  التقليمات  من 
لـ جيبلي، تعكس  مازيراتي: جران لوسو وجران سبورت. وبالنسبة 
اخلارجي،  للتصميم  النهائية  اللمسات  والرياضية  الفاخرة  الباقة 

ســـواء.   حــد  عــلــى  والـــركـــاب  للسائق  مخصصة  بيئة  وتــشــكــل 
الرياضية  بسيارة  املعرض  في  مازيراتي  جناح  ويتألق 
املجموعة  لتتكامل  ليڤانتي،  االستعماالت،  املتعددة 

بكل من جران توريزمو وجران كابريو. 

في معرض باريس الدولي للسيارات

مازيراتي تطلق أحدث سياراتها
من طراز كواتروبورتيه وجيبلي

إضافية  معالم   CT6 كــاديــالك  ترسم 
الــتــطــور املستمر  جـــديـــدة عــلــى طــريــق 
لــكــاديــالك مبـــا يــثــيــر احلـــــواس ويــقــدم 
الـــعـــالـــي. من  األداء  مـــن  جـــديـــدة  فــئــة 
خالل دمج تكنولوجيات حديثة، تقدم 
كاديالك CT6 تركيبة جديدة في فئة 
االثـــراء  الــراقــيــة لتساهم فــي  الــســيــدان 
املــســتــمــر حملــفــظــة ســــيــــارات كـــاديـــالك 
املتميزة. وستكون سيارة CT6 سيدان 
الفخمة،  بــفــئــتــني،  مــتــوفــرة فــي قــطــر 
 V6 كــاديــالك . ويــوّلــد محرك  واملمتاز 
ثــنــائــي الــتــيــربــو ســعــة 3.0 لـــتـــرات قــوة 
تقّدر مبعدل 404 حصان و543 نيوتن 
مــتــر مــن عـــزم الـــــدوران، أمـــا احملــرك 

لترات V6 فيوّلد قوة   3.6 كلياً  اجلديد 
الفعالية  وعــــززت  حــصــانــاً.   335 تــبــلــغ 
إيقاف  تكنولوجيا  استخدام  خــالل  من 
عــمــل االســـطـــوانـــات لــلــمــرة األولــــى في 
محركات V6 تيربوتشارج. وتعمل هذه 
التكنولوجيا على إيقاف عمل اثنتني من 
اسطوانات احملرك عند ظروف القيادة 
اخلــفــيــفــة لــتــعــزيــز الــفــعــالــيــة، وتــعــود 
عندما  انسيابي وسلس  بشكل  لتشغيلها 
يطلب السائق القوة الفائقة. وفي نفس 
املــزدوج  التيربو  محرك  يقدم  الوقت، 
الــتــوقــف/  تــكــنــولــوجــيــا  لــتــر  ســعــة 3.0 
االنـــــطـــــالق الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي تــوفــيــر 
استهالك الوقود. ومع هذه التكنولوجيا 

يتم إيــقــاف عمل مــحــرك فــي ظــروف 
قيادة معينة مثل القيادة داخل املدينة 
الـــتـــي تــتــطــلــب تـــوقـــف مـــتـــكـــرر، للحد 
للعمل  يعود  ثــم  الــوقــود،  استهالك  مــن 
عن  الــقــدم  ـــة  إزال مبــجــرد  أوتوماتيكياً 
دواسة الفرامل.  ومتكنت كاديالك من 
إبداعاتها  إليه  أحــدث ما توصلت  حشد 
املقصورة،  ضمن  لوضعها  التكنولوجية 
إضافة إلى أنظمة كاميرا املرآة العاكسة، 
املــعــززة،  الليلية  الـــرؤيـــة  وتــكــنــولــوجــيــا 
 Bose( باناراري”  “بوز  الصوت  ونظام 
سماعة.   34 مــع  الـــريـــادي   )Panaray
الذين  واملهندسون،  الباحثون  وحصد 
توصلوا إلى هذا االبتكار من كاديالك، 
حصدوا 10 براءات اختراع- أحدها عن 
ملعاجلة  املــرآة، وتسعة  الفيديو في  بث 
الــفــيــديــوز وتــغــطــي بــــــراءات االخـــتـــراع 
توصلوا  التي  املتميزة  االبــتــكــارات  هــذه 
الواسع  النطاق  حتقيق  مجال  في  إليها 
الصورة،  نقاء  الكاميرا،  صــورة  ملعايرة 
الــكــامــيــرا.  وتصميم  الــتــوجــه،  تخفيف 
أيضاً   2017  CT6 كــاديــالك  وُجــهــزت 
السيارة  حــول  محيطة  رؤيـــة  بكاميرا 
نظام  على شاشة  تُــعــرض  درجــة   360
تساعد على احلد من   -CUE كاديالك

النقاط العمياء حول السيارة.

تعزز مكانة CT6 كأفضل املركبات الفاخرة ...

CT6 سيارة كاديالك
تقدم حزمة جديدة

بلمسات مدروسة 
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UX لكزس
ضمن رؤية سيارات الدفع الرباعي املدمجة في املستقبل

العرض العاملي األول عن مفهوم سيارات

إنَّ تصور لكزس اجلديد عن السيارات املدمجة 
ـــو إكـــــــسUX، قـــد ظهر  ومـــفـــهـــوم ســــيــــارات ي
الــعــاملــي فــي معرض  املــســتــوى  ألول مــرة على 
لكزس  رؤية  وأظهر   ،2016 للسيارات  باريس 
اخلاصة بسيارات الدفع الرباعي املضغوطة في 
املستقبل. ومن خالل التصميم بواسطة مركز 
تصميم لكزس في جنوب فرنسا، فإن مفهوم 
سيارات يو إكــسUX ميثل خطوة جديدة في 
الشركة وإعــادة تعريف جتربة  رحلة تصميم 

القيادة.
خلق  هو  دائما  مصمم  ألي  األكبر  التحدي  »إن 
شيء جديد وأصلي، ولكن مع مالئمة ذلك لكل 
من العميل والعالمة التجارية. وعموما، فإن هذا 
الــذي يعطي إشــارة أخــرى على قدرة  املنتج  هو 
املعايير.  تلك  تلبية  على  لكزس  تصميم  طريقة 
ولكن  والقوي  التدريجي،  املنتج  عن  التعبير  إن 
بشكل فني وفاخر يعزز موقف العالمة التجارية 

الفريدة والقوية لشركة لكزس ».
وذلك يعيد التفسير القوي للتصاميم املميزة التي 
تتمتع بها شركة لكزس، ويعكس مفهوم سيارات 
منوذج  كل  أن  على  التجارية  العالمة  عــزم   UX
نوعه،  من  فريًدا  يكون  أن  ينبغي  مناذجها  من 
وذو شخصية قائمة بذاتها مع مفهوم قوي وراء 
ذلك. ويتمثل ذلك هنا بالتصميم القوي املتكامل 

وتبني تصميم داخلي غير تقليدي.
التقنيات  الــتــصــمــيــم اجلــــرْي  يــجــســد هـــذا  حــيــث 
املبتكرة واملتقدمة، لتقدمي جتربة غامرة متاما 
اإلحساس  هــذا  ويتنبع   السيارات.  هــذه  حلائزي 
مــن خـــالل وســائــل الـــراحـــة املــتــوفــرة فــي قمرة 
القيادة التي يشعر بها جسم السائق، ومن خالل 
الــتــكــنــولــوجــيــا املــبــتــكــرة  ثــالثــيــة األبـــعـــاد لــواجــهــة 

املستخدم.
تنفيذي  تصميم  أول  على  السيارة  حتتوي  كما 
القــتــحــام تــكــنــولــوجــيــا املــقــاعــد ومــفــهــوم املــقــاعــد 

املتحركة، والتي صممتها لكزس استجابة إلعادة 
تقييم مبادئ وظيفة مقاعد السيارة.

ويعتبر مفهوم سيارات لكزس UX متجزرا في 
مثيل في سوق  لها  يسبق  لم  التي  لكزس  خبرة 
ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي. وتعتبر لــكــزس رائــدة 
الرباعي في عام 1990  الدفع  في عالم سيارات 
مبوديالت RX و LX التي جتمع بني القدرة على 
الطرق الوعرة مع الفخامة للمرة األولى في هذه 
 RX الــســيــارة  كانت   ،2004 عــام  وفــي  الصناعة. 
الهجني أول سيارة دفع رباعي هجني فاخرة في 
الدفع  السوق. وفي عام 2014، أظهرت سيارات 
أن  بالفعل  احلــجــم  املتوسطة  إكــس  إن  الــربــاعــي 
‘اخلدمة’ ميكن دمجها مع تصميم ذو شخصية 

فريدة من نوعها، وجذابة.
»كــان لدينا سجل عــروض يهدف إلى خلق نوع 
جديد من سيارات العبور املدمجة. وهي سيارة  
شيء  وتخلق  املستخدم  جتربة  تطور  أن  ميكن 
فــريــد مــن وجــهــة نــظــر الــعــمــالء. وجـــاء اإللــهــام 
املــصــدر الرئيسي  مــن مــصــادر عـــديـــدة، ولــكــن 
متثل  التي  الرئيسية  العبارات  من  يأتي  لإلهام 
الــســيــارة: ›قــويــة ولــكــن رشيقة »و« ذات  طــابــع 
يعتبر  وهذا  املتكامل«.  املفهوم  يتضمن  تصميم 
االساسية لشركة لكزس، و«لكن«  العوامل  أحد 
إلهام  نبحث عن  كنا  فلسفي. حيث  من منطلق 
ميــثــل تـــوافـــق الــقــيــم املــتــنــاقــضــة، فـــي الــهــنــدســة 
الطبيعة،  فــي  أو  املــوضــة  وتــصــمــيــم  املــعــمــاريــة، 
الفنية  والنواحي  والهيكلية  اخلفة  دمــج  بهدف 
 UXإكــس يــو  ســيــارات  مفهوم  العاطفية  والقيم 
هـــو مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة جـــديـــدة مـــن ســـيـــارات 
 4  x 4 العبور ذات األربعة مقاعد ، وووجــود ال
احلقيقي لسيارة الدفع الرباعي التي تسير خارج 
الطرق مع مسافة عــزل منخفضة عــن  األرض 
الوعد  الكوبيه، وتــعــزيــز   ومــوضــع قــيــادة ميــاثــل 
التصاميم  مجموعة  في  يتمثل  ديناميكي  بــأداء 

املدمجة.
»لقد جاء مفهوم التصميم املتكامل نتيجة الكثير 
نظهر  أن  وأردنـــا  الفريق.  داخــل  املناقشات  مــن 
ـــذي يــركــز عــلــى اإلنــســان فــي املفهوم  اجلــانــب ال
جميع  ورأى  قــويــة.  وفلسفية  نظرية  بطريقة 
لتناغم  أن هناك ضــرورة  املشاركون  املصممون 
الــهــدف  وكــــان  واخلـــارجـــي.  الــداخــلــي  التصميم 
الرئيسي هو وضع اللمسات اخلارجية التي ميكن 
إلى  ميتد  بصري  رابــط  لها  يكون  أن  ذلــك  بعد 

الداخل”.
املتكامل«  التصميم  »موضوع  على  التركيز  يتم 
مــن خــالل أقـــواس الــعــجــالت، وقــضــبــان السقف 
وكاميرات األبــواب. وجميعها مجهزة من نفس 
العظمي  الهيكل  املــادة، ومتثل شكال من أشكال 
ولكنها متداخله. ويظهرالهيكل الداخلي للسيارة  
فــي طــريــقــة الــعــرض فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فــإن 
قضبان حمالة السقف تخترق املقصورة -وتشكل 
مرة  تندمج  ثــم  ألــف  شكل  على  هيكلي  عــمــود 

أخرى عند موضع الكاميرا املثبتة على الباب.
الطني وكذلك  »لقد عملنا على نطاق واسع في 
استخدمنا األساليب الرقمية. ال لكي نكون األكثر 
كفاءة، ولكن لنكون قادرين  على حتقيق أفضل 
والتصميم.  اخلارجي  السطح  مظهر  في  نوعية 
املهارات  ذوي  من  تاكومي  فريق  لوجود  ونظرا 
متكنا  فقد  املــشــروع،  فــي  الصلصال  فــي  العالية 
الــطــرق خللق سطح  مــن  العديد  استكشاف  مــن 
تعتبرعنصر  التي  جميلة  تــداخــالت  ذو  خارجي 
أساسي في قوة هذا التصميم ولكن مع فخامة 

اجلسم«.
وميثل التطوير اإلضافي الذي أدخل على الشبك 
املــغــزلــى خـــطـــوة هـــامـــة إلــــى األمــــــام، حــيــث أن 
املساحة بأكملها حتيط بالشبكة، بدال من مجرد 
الشبكة نفسها، وهذا يخلق هوية املركبة؛ وتعتبر 
نقطة انطالق إضافية ثالثية األبعاد تظهر شكل 

هيكل السيارة.
معا  الرئيسية  اخلارجية  العناصر  هذه  وترتبط 
عن طريق النحت الراقي، والسطح ذو احلساسية 
الكالسيكية.  الرياضية  بالسيارات  يذكرنا  ممــا 
وتعتبر هذه الهندسة املعمارية فريدة من نوعها 
في لكزس، واألفقية اجلريئة للتصميم حتققت 
مـــن خــــالل احلــجــم ولــيــس مـــن خــــالل خــطــوط 
اخلطوط  هــذه  مجموع  حيث  املــجــردة   الشكل 

يساوي احملور األفقي للسيارة.
وقد مت تصميم حتى لون جسم السيارة للتأكيد 
عــلــى شــكــل الـــســـيـــارة. وفــــي حـــالـــة عــــدم وجـــود 
طبقات  عــمــق   فــإن  للسيارة،  املميزة  اخلــطــوط 
الـــدهـــان املــتــعــددة واملـــطـــورة حــديــثــا يــعــمــل على 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــغــيــيــرات فـــي احلــجــم، 
وإعطاء تعريف للنحت والتعبير عن السيارة ككل  

بدال من خطوط التصميم البسيطة.
إن مفهوم التكامل الداخلي واخلارجي ال ينعكس 
أيضا  ولــكــن  للتصميم،  الكلية  البنية  فــي  فقط 
واخلارجية  الداخلية  التفاصيل  من  العديد  في 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــســيــارة، وكــثــيــر مــنــهــا ميثل 
لكزس  بصمات  من  للعديد  حتديا  أكثر  تفسيرا 

التصميمية.
واألضواء التي تكون على شكل حرف L النهارية  
املصباح  حتــت  تقليدي  -بشكل  الــواقــعــة   )DRL(
إلى  لتنفذ  اآلن  وضعها  يتم  بالهيكل  الرئيسي 
املــصــبــاح  الــرئــيــســيــة. وأصــبــح تصميم  املــصــابــيــح 
اخللفي اآلن ثالثي األبعاد بصورة أكبر ومتكامل 
داخل الكابح. وتعمل املصابيح األمامية واملصابيح 

من  قــوي  أفــقــي  مــحــور  خلق  على  معا  اخللفية 
خالل جسم السيارة.

 »الـــعـــمـــود الـــشـــفـــاف« يــعــمــل مــــرة أخـــــرى على 
طمس احلـــدود بــني اخلـــارج والــداخــل. فــي حني 
بالكامل من  املصنوع  أ  الشفاف  العمود  إنشاء  أن 
 UXالبولي كربونات مالئما، فإن مفهوم يو إكس
يوضح الرسالة من الشفافية من خالل استخدام 
الــزعــانــف املــصــنــوعــة مــن الــبــولــي كــربــونــات التي 

ترفق بعنصر األلومنيوم.
مــفــهــوم املــقــاعــد فـــي ســـيـــارات لــكــزس يـــو إكــس 
»الــتــكــنــولــوجــيــا اجلــديــدة اخلــاصــة  مستوحا مــن 
ومفهوم  لــكــزس«،  شركة  فــي  املقاعد  بتصميم 

املقاعد املتحركة ملواصلة تعزيز جتربة السائق.
ومــفــهــوم املــقــاعــد احلــركــيــة مــفــســر مبــزيــد من 
ــتــفــصــيــل فــــي أحـــــد فـــصـــول هـــــذه املــجــمــوعــة  ال

الصحافة.
املــزدوجــة  األجــهــزة  نهج  تصميم وضــع  لقد مت 
املــنــطــقــة اخلـــــاص بــلــكــزس  وكــــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
اخلــاصــة بــتــفــاعــل املــســتــخــدم عــلــى مــن الــســيــارة 
لتقدم للعمالء املتزايدين الذين يعيشون ويعملون 
في بيئة اتصال أكثر من أي وقت مضى، جتربة 

مبتكرة للقيادة ثالثية األبعاد.
إن اإلحساس باألجهزة  ثالثية األبعاد الفائقة لهو 
مثال آخر على تقنيات متجذرة وعلى التفكيكية 
كما  إكـــس،  يــو  ســيــارات  مفهوم  فــي  املستخدمة 
الداخلية  بالقياسات  اخلاصة  العدادات  كثرة  أن 
عن  والبعيدة  الهواء،  تكييف  -بجوار  واخلارجية 

القيادة - يجعل مساحة املقصورة أكبر .
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 جنحت سيارة نيسان “إكس- تريل” الشهيرة من 
فئة »الكروس أوفــر”، وبعد مرور عامني فقـط 
قدم  موطـئ  بإيجاد  الــثــالــث،  جيلها  إطـــالق  على 
قوي لها في أسواق الشرق األوسـط. فمنذ دخولها 
األسواق عام 2000، حققـت »إكس- تريل« مكانة 
العصرية  احلــيــاة  أمنــاط  تالئم  كسيارة  مرموقة 
بإعجاب  حتظى  جعلها  ممــا  األمــثــل،  النحو  على 

املشترين في منطقة اخلليج العربي. 
مبيعات  ارتفعت  اآلن،  وحتى  العام  بداية  ومنذ 
“نــيــســان” مــن ســيــارة »إكس- تــريــل« فــي أســواق 
 2016 ويونيو  أبريل  شهري  بني  العربي  ااخلليج 
العام  مــن  نفسـها  الفترة  مــع  مقارنة   %54 بــواقــع 
لسيارة  الشاملة  السالمة  مزايا  وبرهنت  املاضي. 
عن  اخلـــروج  حتذير  نظام  )مثل  تــريــل«  »إكس- 
املتحركة  األجــســام  ونــظــام رصــد   ،LDW املــســار 
على   )AVM احمليطية  املراقبة  وشاشة   ،MOD

قدرتها العالية للتفوق على السيارات املنافسة. 
وبـــهـــذه املــنــاســبــة، قــــال ســمــيــر شـــرفـــان، املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة “نــيــســان الـــشـــرق األوســـــط”: 
»حققت ’إكس- تريل‘ جناحاً الفتاً كسيارة جتسد 
روح املغامرة بالنسبة لألعداد الكبيرة من مالكيها 
في املنطقة. ولم يكن من املستغرب بطبيعة احلال 

أن تنال ’إكس- تريل‘ هذه الشهرة الواسعة نظراً 
احلياة  تلبية متطلبات  قــادرة على  لكونها سيارة 
الصحراوية  الطرق  على  ســواء  لعمالئنا-  النشطة 
أم في شوارع املدن- فضالً عما تقدمه من قيمة 
مجزية مقابل املال، وتصميمها املتقن، واملستويات 
الرفيعة من الدمج بني السالمة والطابع العملي”. 
املبيعات اجلديدة  أرقام  وأضاف شرفان: “تؤكد 
يثير  الــذي  ’اإلبـــداع  ’نيسان‘ مبفهوم  الــتــزام  على 
احلماس‘، وذلك من خالل تصنيع سيارات تأسر 
قــلــوب ومــخــيــلــة املــشــتــريــن فـــي مــنــطــقــة اخلليج 
العربي، والذين يعتبرون من العمالء األكثر تطلباً 

وذكاًء على مستوى العالم”. 
ومتتاز سيارة »إكس- تريل« بتصميمها العصري 
املــتــطــور الــــذي يــالئــم احــتــيــاجــات مــحــبــي احلــيــاة 
النابضة باحليوية. وتتمتع املقصورة الداخلية لهذه 
عن  فــضــالً  تصميمها،  وأنــاقــة  بترتيبها  الــســيــارة 
طابعها العملي وأسطحها سهلة التنظيف. وتستمد 
بنزين سعة  املذهلة من محرك  قدرتها  السيارة 
نــاقــل حــركــة ذو تعشيق  لــتــر واملــتــكــامــل مــع   2.4
مستمر CVT، وميكن عند الطلب تزويد السيارة 
تصل  بسعة  متوفرة  الرباعي، وهي  الدفع  مبيزة 

حتى 7 مقاعد .

جتســـد روح املغـامـــرة

نيسان
)إكس- تريل(

اسواق الشرق األوسط تشهد منو في مبيعاتها ...
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أيـــام

التى  االجـــزاء  اهــم  مــن  السيارة  مكيف  يعتبر 
في  خاصة  اساسها  على  السيارة  اختيار  يتم 
درجات  بارتفاع  تتسم  التى  العربية  منطقتنا 
احلــــرارة أغــلــب شــهــور الــعــام لـــذا يــعــد مكيف 
الهواء بالسيارة أحد أهم العوامل التي تساعدك 
تعطل هذا  لو  مــاذا  هــدوء، ولكن  القيادة في 
اصبح يخرج هواء  أو   ، بالسيارة  الهام  اجلــزء 
ســاخــنــاً ؟  بــالــتــأكــيــد ســيــكــون األمــــر غــايــة في 

الصعوبة .
أهم االسباب التي قد يؤدي إلى خروج الهواء 
بشكل ساخن من مكيف السيارة ، فقط من 

خالل السطور التالية .
فإذا أصبح مكيف السيارة يهب هواءاً ساخناً ، 
القيام بتحديد موعد سريع مع  األفضل  فمن 
إحدى مراكز الصيانة ، فبالتأكيد سوف جتد 

نظام التبريد في السيارة يعاني من مشكلة ما 
، حول أهم األسباب التي قد يؤدي الى حدوث 
هذا العطل في مكيف السيارة ، اليك عزيزي 

القارئ السطور التالية : 
بالتبريد  السائل اخلــاص  في حالة تسرب    -1

بالسيارة :
التي تؤدي إلى حدوث هذا  العوامل  من أهم 
السائل  تسريب  هو  السيارة  مكيف  في  األمــر 
اخلــــاص بــالــتــبــريــد واملـــوجـــود فـــي الــســيــارة ، 
حيث يتبخر هذا السائل متحوالً إلى غاز عند 
في  التكييف  نــظــام  بــداخــل  للضغط  تعرضه 
التكييف  نظام  أن  بالذكر  واجلــديــر   ، سيارة 
إلى  نــظــام مغلق وال يحتاج  الــســيــارة هــو  فــي 
لذلك  مستمر،  بشكل  التبريد  ســائــل  إضــافــة 
رمبــا حــدثــت هــذه املشكلة  نتيجة وجـــود أي 

تسريب من الوصالت اخلاصة بدائرة التبريد 
في السيارة ، فقد جتد هذا السائل أصبح دون 
املستوى املطلوب ، و هــذا األمــر في حد ذاته 
ملعاجلة  الفنيني  إحـــدى  الــى  االســـراع  يتطلب 
بعد ذلك   ، التبريد  االمــر وتزويد سائل  هــذا 
متاماً  املشكلة   هــذه  تختفي  ســوف  بالتأكيد 
التسريب  من  النوع  هــذا  أن  بالذكر  واجلدير 
لم يظهر على هيئة بقع أسفل السيارة ، كما 
بالسيارة  يحدث  آخر  تسريب  أي  مع  يحدث 
،كــمــا ميــكــن أيــضــا أن يــحــدث تــســرب بسائل 
املبخر  أو  للمكثف،  الــضــاغــط،  فــي  الــتــبــريــد 

اخلاص مبكيف السيارة .
2- في حالة حدوث تلف في الضاغط اخلاص 

مبكيف السيارة :
يـــعـــد الـــضـــاغـــط هــــو الـــقـــلـــب الـــنـــابـــض لــنــظــام 

الــتــكــيــيــف  فــي الــســيــارة، وتــتــمــثــل مهمة هــذا 
مــن خــالل سلسلة  التبريد  تعميم  فــي  اجلـــزء 
من املراحل املتتالية ،  والتي ميكن من خاللها 
إزالة احلرارة املوجودة في املقصورة الداخلية 
للسيارة واستبدال الهواء به الى آخر اكثر بروداً 
، ونتيجة لكثرة االستخدام  وعلى غرار العديد 
مـــن قــطــع غــيــار الـــســـيـــارات األخــــــرى، ميكن 
للضاغط اخلاص مبكيف السيارة أن يتعرض 
للتصميم  الوقت، ونظراً  التلف مع مرور  إلى 
املعقد لهذا اجلزء في السيارة ، فانه في حالة 
تعرضه الى التلف يظهر ذلك في صورة تلوث 
أو  للسيارة   الداخلية  املقصورة  بداخل  الــهــواء 

إلى تعطل أجزاء أخرى في النظام.
ـــهـــام في  ـــة هــــذا اجلـــــزء ال وعــــن كــيــفــيــة اطـــال
ميكنك  التي  األشــيــاء  بعض  فهناك   ، السيارة 

القيام بها لتحقيق ذلك من اهمها التأكد من 
تشغيل الضاغط ملدة 10 دقائق على االقل ملرة 
لــم يكن الطقس  الشهر حتى ولــو  واحـــدة فــي 
ـــك ، فــهــذا األمــــر يــعــد فـــي غــايــة  يــســتــدعــي ذل
السهولة بالنسبة ملعظم السيارات احلديثة ألنها 
تستخدم الضاغط عند تنشيط مزيل الصقيع، 

والذي يستخدم على مدار السنة.
3- حدوث اي مشكالت مع النظام الكهربائي 

في السيارة :
يــحــتــوي نــظــام الــتــكــيــيــف فــي الــســيــارتــك على 
والتبديالت  األســالك  من  ومتاهة  كبير  عــدد 
ومفاتيح الضغط التي تعمل في توليد انسجام 
فــي ظــل ظــروف  اآلمـــن  التشغيل  لتوفير  تــام 
أحد  تلفها  يكون  فقد  لذلك  العادية.  التشغيل 

أسباب املشكلة نفسها .

ماذا لو تعطل هذا اجلزء الهام بالسيارة ...

اسباب خروج الهواء ساخناً من مكيف السيارة
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انــتــاج  الــرفــاهــيــة، كــلــمــا زاد  كــلــمــا زاد شــغــف مــحــبــي 
جبار  محرك  ذات  الفاخرة  تاهــو الكبيرة  شيفروليه 
الــقــوة، وكــذلــك التصميم  الكثير مــن  إنــتــاج  قــادر على 
العصري الذي ميكنه لفت األنظار من حولك في كل 
النجاح  حتقيق  مكنها  التي  التوليفة  هــي  تلك  مــكــان. 
طوال الوقت، وألن شيفروليه تاهو تعرف عن النجاح 
التوليفة  تــلــك  فـــي  تــســتــمــر  أن  قــــررت  فــقــد  الــكــثــيــر، 

اخلاصة، مبزيد من القوة ومزيد من احلجم.
البداية من التصميم والذي صار أكثر هجومية وقوة 
احلجم  كبيرة  رئيسية  تهوية  بشبكة  قــبــل،  ذي  مــن 
حتمل شعار شيفروليه بحجم كبير بارز فى املنتصف، 
ومروًرا باملصابيح األمامية الكبيرة والتي حتتل كامل 
املقدمة وتفرض شخصية تاهو اخلاصة، وحتى غطاء 
احملـــرك بـــارز الــعــضــالت والـــذي يــحــوي حتته محرك 

تاهو اجلديد.
والـــذي حاولت  اجلانبي  التصميم  إلــى  الــواجــهــة  ومــن 
االنسيابية  اخلطوط  بعض  إليه  تضيف  أن  شيفروليه 
لتتخلص من الشكل الصندوقي لتاهو، إال أنها رمبا لم 
تنجح في تلك املهمة، لتبقى تاهو حتمل كافة اجلينات 

املعتادة لسيارة الدفع الرباعي كبيرة احلجم.
أكثر  فهي  كثيًرا،  تختلف  لم  كذلك  اخللفية  الواجهة 
ال  بسيطة  طــولــيــة  مبصابيح  املــتــوقــع،  مــن  كالسيكية 
زجــاج خلفي  ملسات تصميمية خاصة، مع  أيــه  حتمل 
ــا من  مــســتــطــيــل، وبــــاب حتــمــيــل خــلــفــي خــــال تــقــريــبً

اخلطوط التصميمية.
التصميم  التميز في بدن تاهو على  وال تقتصر نقاط 
فقط، فالسيارة مدعومة ببدن قوي وقاعدة بناء أكثر 
صالبة من السابق، مع عملية تركيب وحلام متطورة 

على  تــاهــو  لتحصل  الــبــعــض  بعضها  مــع  الــبــدن  لقطع 
األمان  املقصورة ومزيد من  داخــل  الهدوء  املزيد من 

في حاالت التصادم.
مقصورة  تــطــويــر  عــلــى  جــهــد  بــكــل  شيفروليه  عملت 
تاهو احتفااًل بعيد الشركة الثمانون ولتجعل هذا اجليل 
أكثر  الكبيرة  الدفع  رباعية  سيارتها  من  عشر  الثاني 
متيًزا، فعلى جانبي التصميم والتقنيات حصلت تاهو 

على تطور كبير يجعلها قادرة على مواكبة منافسيها.
فريدة  جتربة  تعيش  أن  ميكنك  السائق  مقعد  فمن 
مع تاهو، تبدأ من عجلة القيادة كبيرة احلجم املغطاة 
باجللد والتي حتمل أدوات حتكم بسيطة في وظائف 
السيارة األساسية، ومن خلفها عصا نقل احلركة والتي 
املزيد من  يــدك ومتنحك  جتعل كل شئ في متناول 
العدادات  لوحة  وحتى  األمامية،  املقاعد  بني  املساحة 

قيادة  موقع  في  جتعلك  والتي  باملعلومات  املزدحمة 
أشبه بطائري الطائرات املقاتلة.

فقد عملت شيفروليه على منحك الكثير من الوظائف 
التحكم بسيطة وسهلة  إبقاء أدوات  مع احلرص على 
الوصول إليها، وبخاصة في منطقة الكونسول الوسطي 
التي حتتوي على ثالثة صفوف من األزرار كلها حتمل 
رسومات توضيحية ملا تقوم به مع حجم كبير يجعل 
مــن الــســهــل اســتــخــدامــهــا، إضــافــة إلـــى شــاشــة التحكم 
على  حتتوي  والتي  باللمس  العاملة  بوصات   8 قياس 

نظام MyLink املعلوماتي بجيله اجلديد.
الثاني والثالث من  إلى الصفني  املقاعد األمامية  ومن 
أكبر  ومبساحات  رحابة  أكثر  أصبحا  واللذين  املقاعد 
أبواب  السابق، مع تصميم  األرجــل من اجليل  حلركة 
ذات زوايا فتح كبير لتسهيل عملية الدخول واخلروج 

من املقصورة، إلى جانب النظام الترفيهي في اخللف 
البلو- والذي يتضمن شاشتني ونظام لتشغيل أقراص 
شيفروليه  من  اجلديد  اجليل  يعمل   .DVD والـــ  راي 
تاهو مبحرك قياسي V8 سعة 5.3 لتر، وهو محرك 
لــلــوقــود،  مــبــاشــر  حــقــن  نــظــام  يتضمن  تقنًيا  مــتــطــور 
ونــظــام إغـــالق األســطــوانــات عند عــدم احلــاجــة إليها، 
وكذلك نظام متغير لتوقيتات فتح وغلق الصمامات، 
وهو ما مينحك املزيد من القوة والعزم، وكذلك املزيد 

من االقتصادية فى التشغيل حتت كافة الظروف.
فاحملرك يولد قوة حصانية تصل إلى 355 حصان مع 
بناقل  احملــرك  ويتصل  نيوتن.متر،   518 دوران  عــزم 
حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، وميكن بطلبها 
بــدفــع ثــنــائــي أو ربــاعــي حــســب احلــاجــة، مــع متوسط 

استهالك للوقود يصل إلى 13 لتر لكل 100 كم.
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