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تــاريــخ  مــالــيــبــو،  مـــن  اجلـــديـــد  الــثــامــن  اجلــيــل  يستكمل 
الكثير  ماليبو  تقدم   ،١٩٦٤ عــام  انطلقت  التي  السيارة 
الرحابة  من  بداية  ملالكها،  واملميزات  االختيارات  من 
في  والعصرية  واالنسيابية  املقصورة،  داخل  والرفاهية 

التصميم، إضافة الى األداء األمريكي املتميز.
 حصل اجليل اجلديد من شيفروليه ماليبو على واجهة 

ذات خطوط عريضة تزيدها جرأة، فالواجهة مستوحاة 
من اجلينات األساسية لتصميم الشقيقة إميباال. وتاتي 
أبرز نقاط التصميم في شعار شيفروليه الذهبي الذي 
التهوية،  شبكة  نصفي  بــني  ويفصل  الــواجــهــة،  يتصدر 
والـــتـــي تـــبـــدو كــفــك مــفــتــرس ملــالــيــبــو، وحتـــتـــل معظم 
ومن  املتميز.  وأداءهــا  السيارة  قوة  على  لتؤكد  الواجهة 

املصابيح كبير احلجم، وغطاء احملرك بارز اخلطوط، 
التصميم،  خطوط  مــن  تقريبًا  اخلاليني  اجلانبني  إلــى 
اجلانبية  واملرايا  الالمعة،  الكرومية  املعدنية  والعجالت 
غير  تــبــدو  رمبـــا  والــتــي  الــصــغــيــرة،  التصميم  انسيابية 
متوافقة مع التصميم، إال أنها حتقق االنسيابية املطلوبة، 

وتقلل من أصوات احتكاك الرياح.
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فيراري قطر تقدم فيراري قطر تقدم 
إختبارات قيادة حصرية إختبارات قيادة حصرية 

لعشاق السيارات في لعشاق السيارات في 
مركز مواترمركز مواتر

رينــج روڤــررينــج روڤــر
ورينــج روڤــر سبــورت ورينــج روڤــر سبــورت 
االكثــر شهـــرة علــى االكثــر شهـــرة علــى 
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أعــلــنــت شــركــة «الـــفـــردان بــرميــيــيــر مـــوتـــورز»، الوكيل 
احلـــصـــري لــالنــد روڤــــر فـــي دولــــة قــطــر، عـــن تــقــدمي 
عـــروض ممــيــزة على اثنتني مــن ســيــارات ريــنــج روڤــر 
سبورت  روڤــر  ورينج  روڤــر  رينج  هما  جــداً،  املرغوبة 
للعمالء  قيمة  ذات  إضافية  مزايا  العرض  ويقدم   .V٨
تشمل ضماناً ملدة ٥ سنوات أو ١٥٠,٠٠٠ كيلومتر (أيهما 
 ٦٥,٠٠٠ أو  ســنــوات   ٥ ملـــدة  صــيــانــة  وبــاقــة  أوالً)،  يــأتــي 
ملدة  مجاني  شامل  وضمان  أوالً)،  يأتي  كيلومتر (أيهما 
مــدار  على  الطريق  على  املساعدة  وخــدمــة  كــامــل،  عــام 

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

وفــي هــذا الــشــأن، قــال ربــيــع عطايا، مــديــر عــام شركة 
رينج  ســيــارات  ”تعتبر  مـــوتـــورز“:  برمييير  ”الـــفـــردان 
وأكثرها  روڤــر،  النــد  عالمة  سيارات  أشهر  من  روڤــر 
لعالمة  احلصري  الوكيل  وبصفتنا  الدوحة.  في  شعبية 
الند روڤر في قطر، يسرنا أن نقدم باقة من العروض 
الرائعة على عدد من السيارات املفضلة لدى عمالئنا في 
هيكل  من  مصنوعة  رباعي  دفــع  سيارة  أول  الــدولــة“. 

خفيف الوزن من األملنيوم في العالم. جتمع هذه السيارة 
بني الفخامة وقوة األداء والقدرة على القيادة على جميع 
في  وزنها  وخفة  األنيق  تصميمها  ويساهم  التضاريس. 
الفاخرة،  السيارات  لعمالء  مسبوقة  غير  جتربة  تقدمي 
دون أي مساومة على جوانب الراحة، واألناقة والقيادة 
السلسة. مت طرح سيارة رينج روڤر سبورت عام ٢٠١٣، 
وتقدم  روڤـــر،  النــد  لعالمة  حقيقة  جنــاح  قصة  وهــي 
سيارات  في  املتوقعة  والــقــدرات  النقاء  مستويات  أعلى 
الدفع الرباعي كبيرة احلجم، مع أداء قوي يرتبط عادة 

بني  األقــوى  السيارة  هذه  وتعتبر  الرياضية.  بالسيارات 
سيارات الدفع الرباعي الكبيرة عالية األداء كونها مزودة 
وجتدر  أحصنة،   ٥١٠ بقوة  سوبرتشارجد   V٨ مبحرك 
جلميع  اإلشــــارة إلـــى أن جتــربــة الــقــيــادة مــتــاحــة أيــضــاً 
سيارات الند روڤر التي يشملها العرض. يرجى االتصال 

بصاالت العرض للحجز.
تواصل شركة الند روڤر إنتاج أكثر السيارات املخصصة 
بني  جتمع  حيث   – العالم  فــي  قـــدرة  األغـــراض  جلميع 
جميع  على  تضاهى  ال  قــدرات  مع  املذهل  واألداء  النقاء 

الند  ســيــارات  جميع  وتــفــّرد  متيز  لضمان  التضاريس، 
روڤر.

ومــنــذ إطــــالق ســـيـــارة «ســيــريــس ١» فـــي عـــام ١٩٤٨، 
رافقت الند روڤر دائماً األفراد املتميزين والرواد الذين 
الند  مالكو  يؤكد  واليوم،  األوســط.  الشرق  مشهد  شكلوا 
الكبير  وشغفهم  والءهــم  املنطقة  في  ومحّبوها  روڤــر 
مبــنــتــجــات النـــد روڤــــر، مــا أثــمــر عــن ســنــة أخـــرى من 
النمو في املبيعات التي ارتفعت في عام ٢٠١٤ بنسبة ٨٪ 

مقارنة مع العام السابق.  

الفردان برمييير موتورز
تقدم عروضاً حصرية للعمالؤها 

ربيع عطايا :

رينــج روڤــر
ورينــج روڤــر 
سبــورت االكثــر 
شهـــرة علــى 
االطـــالق
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شارلي داغر :  
شكلت اختبارات 
القيادة  أساساً 
هاماً لعرض 
الصناعة 
واحلرفية 
اإليطالية 

قامت فيراري قطر ومركز مواتر بتنظيم حدث حصري على مدار 
يومني لعشاق قيادة السيارات. وكجزء من احلدث، استمتع احلضور 
بتجربة قيادة سيارة ”كاليفورنيا تي“ و٤٨٨“ سبايدر“ حتت إشراف 

سائقي ”Corso Pilota“ احملترفني من فيراري.
ويشتهر أفراد فريق ال ”Corso Pilota“  -املؤلف من أَشهر ُمدربي 
العالية  مبهاراتهم   - اإليطالية  مارانيللو  مدينة  من  العامليني  القيادة 
َم  قــدَّ بفيراري،  اخلاصة  القيادة  اختبارات  وخــالل  املــجــال.  هــذا  في 
اخلبراء عرضاً للمشاركني يتضمن مجموعة من أبرز تقنيات القيادة 

الرياضية، كما كشفوا عن كافة قدرات السيارات.
الشباب  وزارة  من  كمبادرة   ٢٠١٤ عام  في  مواتر  مركز  تأسيس  مت 
والرياضة في قطر لتوحيد كافة عّشاق السيارات حتت سقٍف واحد، 
ولتبادل األفكار واإلهتمامات من خالل قيام الشباب باملشاركة في 
مجموعة من األحداث اإلحترافية واألنشطة. ويهدف اختبار القيادة 
أهم  إبــراز  عبر  املركز  أعضاء  جتربة  إثــراء  إلى  فيراري  من  املقدمة 

املميزات في كال الطرازين.
بها  تعبَق  التي  الرياضية  للروح  رائعاً  جتسيداً  تي“  تُعتبر ”كاليفورنيا 
فيراري، فهي تتميز بسقٍف صلب قابل للطي (RHT) ومقصورتها 
مما  خلفهما  صغيرين  مقعدين  مــع  أماميني  مقعدين  تضم  الــتــي 
شحن  بتقنية  محرك  إلى  باإلضافة  اإلستعماالت.  متعددة  يجعلها 
تتسارع  أن  السيارة  هذه  وتستطيع  إسطوانات،  بثماِن  املـُـزود  التيربو 

من ٠ إلى ١٠٠ كم/ ساعة في غضون ٣٫٦ ثانية، ومن ٠ إلى ٢٠٠ كم/ 
ساعة في غضون ١١٫٢ ثانية.

قابل  صلب  سقف  ذات  سيارة  تعتبرأقوى  فهي   ،“٤٨٨ أما ”سبايدر 
احملــرك  ويــقــوم  إســطــوانــات.  بثماِن  خلفي  وســطــي  مبــحــرك  للطي، 
بتوليد قوة مبعدل ٦٧٠ حصان مع عزم دوران أقصى يصل إلى ٧٦٠ 
نيوتن/ متر عند ٦٧٥٠ دورة/ دقيقة، وتتسارع السيارة من ٠ إلى ١٠٠ 

كم/ ساعة في غضون ٣ ثوان.
محمد  قــال  قطر،  فــيــراري  مــع  املشتركة  املــبــادرة  هــذه  على  تعليقاً 
سعداء  نحن   ” مواتر-  ملركز  التنفيذي  السكرتير   - العمادي  إبراهيم 
قيادة  الختبار  نوعها  من  الفريدة  الفرصة  هذه  على  باحلصول  جداً 
سيارات فيراري املذهلة. إنه حلم لكافة عشاق السيارات بأن يكتشفوا 

قوة هذه العالمة الفريدة.“
ومن جانبه، عّلق شارلي داغر - مدير عام فيراري قطر- على احلدث 
اهتمامهم  تعزيز  بهدف  مواتر  مركز  مع  التعاون  يشرفنا   ” قائالً 
لعرض  هاماً  بالسيارات. حيث شكلت اختبارات القيادة هذه، أساساً 
الصناعة واحلرفية اإليطالية في عالم السيارات وهو أكثر ما تشتهر 

به هذه العالمة التجارية.“
 تسعى شركة الفردان للسيارات الرياضية  الوكيل احلصري لفيراري 
الفرص  إتاحة  عبر  السيارات،  عشاق  لدعم  متواصل  بشكٍل  قطر  في 

لهم للمشاركة في أحداث وأنشطة رياضية حماسية.

فيراري قطر تقدم إختبارات قيادة 
حصرية لعشاق السيارات في مركز مواتر
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ملعرض  الــرابــعــة  الــــدورة  الــدوحــة  تستضيف 
قطر الدولي للقوارب واليخوت، والذي يعقد 
حتت رعاية معالي الشيخ عبد اهللا بن ناصر 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل  خليفة  بــن 
 ١٠ إلى   ٧ من  الفترة  خالل  الداخلية  ووزيــر 
من شهر ديسمبر القادم في مارينا لوسيل .

واســـتـــمـــراراً لــنــجــاح الــــــدورات الــســابــقــة من 
املعرض، والتي استقطبت أكثر من ٥٠ ألف 
زائر من ٨٨ دولة في العالم، فسوف تشارك 
الــدولــي  للمعرض  احلــالــي  الــعــام  نسخة  فــي 
للقوارب و اليخوت نخبة من كبار املصنعني 
والـــعـــارضـــني وكـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة 
واخلــلــيــجــيــة الــفــاعــلــة فـــي صــنــاعــة وتــســويــق 
ـــــــزوارق والـــيـــخـــوت، بـــاإلضـــافـــة لــشــركــات  ال
محلية قطرية تعمل في هذا القطاع احليوي 

وفي الصناعات املغذية واملرتبطة به .
قال  احلدث،  هذا  على  تعليقه  معرض  وفي 
الــســيــد / أحــمــد عــبــد اهللا احلـــمـــادي ، املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــتــســويــق واملــبــيــعــات في 
العقاري:  لإلستثمار  القطرية  الديار  شركة 

للقوارب  الدولي  قطر  معرض  أصبح  لقد   ”
واليخوت عالمة مميزة بني املعارض العاملية 
للعام  يعقد  حيث   ، املتخصصة  واإلقليمية 
جناحه  على  يؤكد  مما   ، التوالي  على  الــرابــع 
واســتــقــطــابــه ملــزيــد مـــن الــعــامــلــني فـــي هــذه 
كوجهة  الــدوحــة  مــن  يرسخ  ومبــا  الصناعة، 
مــثــالــيــة وعــاملــيــة لــعــقــد مــثــل هـــذه املــعــارض 

املتميزة» .
و أضاف: «إن مدينة لوسيل، وهي تستضيف 
هـــذا املـــعـــرض الـــدولـــي ، فــإنــهــا تــتــواكــب مع 
لتنويع  تسعى  التي   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية 
االستدامة،  أنشطة  دعم  و   ، الدخل  مصادر 
حيث تتألق مدينة لوسيل كعادتها في جذب 
شرائح متنوعة من السكان والزوار ، لتصبح 
قطر  في  واخلضراء  املستدامة  املــدن  أيقونه 
واملنطقة ، السيما وأن مارينا لوسيل ، التي 
يقام عليها املعرض ، تعد من أفضل املراسي 
الــبــحــريــة الـــتـــي تــســتــقــطــب مــحــبــي ريــاضــة 

القوارب واليخوت في املنطقة».
استقطب   ،  ٢٠١٣ عـــام  فــي  تأسيسه  ومــنــذ 

مــعــرض قــطــر الـــدولـــي لــلــقــوارب والــيــخــوت 
اآلالف من أرباب صناعة القوارب واليخوت 
متخصصة  وشـــركـــات  الـــعـــارضـــني  وكـــذلـــك 
من   ، عـــديـــدة  دول  مـــن  الـــقـــطـــاع  هـــذ  فـــي 
البحرين   ، املتحدة  العربية  االمـــارات  بينها 
ايطاليا   ، املانيا   ، بريطانيا   ، فرنسا   ، كندا   ،
 ، سويسرا   ، لبنان   ، تركيا   ، موناكو  امــارة   ،
بولندا ، جمهورية التشيك ، الواليات املتحدة 
االمريكية ، باإلضافة الى الكثير من البلدان 
األخــــرى املــرمــوقــة فــي صــنــاعــة الـــقـــوارب و 

اليخوت.
ومـــن جــانــبــه ، أشــــار الــســيــد / خــالــد عيسى 
املناعي  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ، املناعي 
، الشركه املنظمه للمعرض ، إلى أن معرض 
قــطــر الـــدولـــي لــلــقــوارب والــيــخــوت يحظى 
بــدعــم كــافــة مــســؤولــي الــدولــة، حيث يقدم 
معالي الشيخ عبد اهللا بن ناصر بن خليفة آل 
الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 
رعــايــتــه الــكــرميــة لــلــمــعــرض مــنــذ انــطــالقــه 

وحتى اآلن .

مارينا لوسيل تستضيف الدورة الرابعة
ملعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 

احلمادي : 
املعرض 
يرسخ مكانة 
الدولي 
كوجهة 
مثالية 
وعاملية 
للمعارض 
املتخصصة
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4x4 كابينة عادية SLT رام ١٥٠٠
،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل  

�    سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية
نظام إدارة تخزين ا(متعة والمعدات رام بوكس®

شاشة عرض يوكونيكت تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة
بلوتوث       مع نظام المالحة 

لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة قياس ٧ بوصة
مصدات أمامية وخلفية من الكروم نظام التشغيل عن ُبعد  

مقاعد حاضنة كهربائية     حجرة تخزين خلف المقعد  
نظام صوت فاخر    غطاء تونو للمقاعد 

4x4 رام ١٥٠٠ كابينة مزدوجة
،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل  

�    سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية
شاشة عرض يوكونيكت تعمل باللمس

بلوتوث       قياس ٨،٤ بوصة مع نظام المالحة  
لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة قياس ٧ بوصة  

مصدات أمامية وخلفية من الكروم نظام التشغيل عن ُبعد  
عتبات جانبية كاملة    غطاء المقاعد الخلفية قابل للقفل

  واقيات البحص   نظام صوت فاخر    

وّفـر حـتـى 10,000 ر.ق@

إملء وقود وانطلق!

صيانة  |   تأمين  |   تسجيل

لـ٢ سنوات مجان/

ابــتــداًء مــن

٩٩،٩٠٠ ر.ق

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

@ُتطبق الشروط واCحكام. 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.

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

  مــرنـــة

دفـعة مـقدمـة

أعلنت شركة دودج العاملية ، واملتخصصة في مجال تصنيع السيارات عن جيلها 
الثالث من سيارتها السيدان دودج نيون موديل ٢٠١٧  اجلديدة ، والتي ستطل 
ما  وعلى   ، األســواق  عن  سنوات   ١٠ من  ألكثر  دام  غياب  بعد  العام  هــذا  علينا 
يبدو أن هذه السيارات حتمل العديد من املفاجأت التي ستغير نظرة الكثيرين 

للسيارات السيدان حول العالم .
 ، الفنية  واملواصفات  اخلارجي  الشكل  حيث  من   ، السيارة  هذه  مييز  ما  أهم 
باإلضافة إلى التقنيات الكنولوجية التي ستتمتع بها هذه السيارة ، كان لنا هذا 
جاء  حيث   : اجلديدة    ٢٠١٧ موديل  نيون  دودج  اخلارجي  التصميم   ، التقرير 
بها  متيزت  التي  األساسية  البصمات  يحمل  السيارة  لهذه  اخلارجي  التصميم 
بالشبكة  السيارة  هذه  متتعت  حيث   ، السابق  تاريخها  مــدار  على  دودج  شركة 
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 
تؤكد  التي  احلادة  اخلطوط  من  بعدد  ومزود  حجماً  أكبر  فجاء   ، لها  األمامي 
هذا   ، لها  املنافسة  الــطــرازات  من  العديد  بني  ومتيزها  السيارة  هذه  قوة  على 
قياسي  كتجهيز  الضبابية  للمصابيح  مخصصة  بأماكن  تزويده  إلى  باإلضافة 
 : اجلديدة    ٢٠١٧ موديل  نيون  دودج  للسيارة  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 ٢٠١٧ اجلديدة 
 ، املميزة  الكنولوجية  التقنيات  من  بعدد  مــزودة  السيارة  هذه  جــاءت  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 
لهذه  القياسية  املميزات  شملت  كما  القيادة،  أثناء  للسيارة  والثبات  الراحة  من 
إلكترونياً  التحكم  ونظام   ،ABS لالنغالق املضادة  الفرامل  نظام  على  السيارة 
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  دودج نيون ٢٠١٧٢٠١٧
من مفاجأت بالعام اجلديدمن مفاجأت بالعام اجلديد
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شكلت حلبة لوسيل الدولية، حيث تقام بطولة العالم 
 BMW فعالية إلقامة  األفضل  املكان  بايك،  للسوبر 
احللبة  هــذه  طــول  فيبلغ  األسبوع  هــذا  نهاية  في    M
ونــال  منعطفاً.   ١٦ وتــضــم  كــيــلــومــتــرات   ٥ الــفــريــدة 
فريدة  فــرصــة  على  الصحافيني  والــزمــالء  الــعــمــالء 
الختبار طرازاتBMW M  واكتشاف القوة احلقيقية 
التي  الفعالية  واستهلت   .M طــرازات من  طــراز  لكل 
مع   بالتعاون  مبوكب  أكتوبر   ١٥ إلــى   ١٤ مــن  دامــت 
عرض  صالة  من  السيارات  فتوجهت  مواتر.  مركز 
شركة الفردان للسيارات في منطقة السد إلى حلبة 

لوسيل الدولية.
وشملت هذه الفعالية التي تستضيفها شركة الفردان 
لسيارات  املعتمد  واملوزع  احلصري  الوكيل  للسيارات، 
طــرازات  أفضل  مــن  عـــدداً  قطر،  دولــة  فــي   BMW
مجموعةM ، مبا في ذلك سيارة BMW M٢ كوبيه 
في  األوســـط  الــشــرق  فــي  األولـــى  للمرة  أطلقت  التي 
 ،Mمعرض قطر للسيارات، باإلضافة إلى طرازات ٤
اجليل  ســيــارات  عــلــى  فــضــالً  احملــبــوبــة،   Mو٦  Mو٣
وضعا  الــلــذيــن   ،X٥Mو  X٦M طــــرازي مــن  الــثــانــي 
القيادة  ديناميكيات  في  بها  يحتذى  جديدة  معايير 

والكفاءة.

وأشار السيد إيهاب عّالم، املدير العام لشركة الفردان 
لــلــســيــارات: ”فـــي شــركــة الـــفـــردان لــلــســيــارات، تولى 
أســاس  النهج  هــذا  ويشكل  للعمالء.  دائــمــاً  األهــمــيــة 
مبهجة  جتارب  تأمني  إلى  دائماً  نتطلع  إننا  جناحنا. 
وتفاعلية، على غرار فعالية  BMW Mللقيادة على 
لقوة  العنان  إطــالق  عمالؤنا  يستطيع  حيث  احللبة، 
كــل مــن طـــرازات M املــعــروضــة. ويسرنا أن نشارك 
في إطالق سيارة BMW M٢ كوبيه في املنطقة هنا 
األداء  حيث  من  قوتها  السيارة  أثبتت  وقد  قطر.  في 
وأثارت اهتمام اجلماهير منذ إطالقها منذ أقل من 

عام.“ 
كلياً  اجلديدة  كوبيه   BMW M٢ سيارة  أطلقت  وقد 
  BMWفي قطر وهي طراز عالي األداء يخلف سيارة
الفئة األولى M كوبيه. ويحافظ الطراز اجلديد على 
احلجم  حيث  مــن  الرياضية   BMW ســيــارت  تقليد 
املدمج واألداء العالي الذي انتهجه املصنع األملاني منذ 
مبحرك   ٢٠٠٢  BMW سيارة مع  عاماً   ٤٠ من  أكثر 
تــــوربــــو. ويـــولـــد مـــحـــرك ســـيـــارة M٢  كــوبــيــه بست 
أوتوماتيكية  تــروس  علبة  مع  مستقيمة،  أسطوانات 
أو يدوية، طاقة تصل حتى ٢٧٢ كيلوواط/٣٧٠ حصاناً 
متفوقة.  قيادة  لتجربة  متر  نيوتن   ٤٦٥ يبلغ  وعزماً 

بالعجلتني  الـــدفـــع  ميــنــحــهــا  الــتــي  الــرشــاقــة  وبــفــضــل 
اخللفيتني، ونظام التعليق M خفيف الوزن واملصنوع 
تتحلى  البارز،  التصميم  على  عالوة  األلومنيوم،  من 
السيارة بجميع املقومات لتقدمي جتربة قيادة ممتعة.

وحــضــرت أيــضــاً ســيــارتــا اجلــيــل الــثــانــي مــن طــرازي 
األسبوع.  هــذا  نهاية  في  احللبة  و X٥Mعــلــى   X٦M
ناحية  مــن  بــه  يُحتذى  معياراً  الــطــرازان  وضــع  وقــد 
ديناميكيات القيادة والكفاءة العالية في فئتَي سّيارة 
الرياضية  النشاطات  وســّيــارة  الرياضية  النشاطات 
الــكــوبــيــه، فهما يــعــمــالن بــأحــدث جــيــل مــن احملـــّرك 
بثماني أسطوانات على شكل V سعة ٤٫٤ ليتر، الذي 
 M TwinPower يستعني بتكنولوجيا التوربو الثنائي

Turbo لرفع العزم والقّوة إلى مستويات أعلى.
 BMW و  ســـيـــدان   BMW M٣ ســـيـــارتـــا  وتـــألـــقـــت 
في  بامتياز  للحلبة  املصممتان  اجلديدة،  M٤كوبيه 
األســبــوع.  هــذا  نهاية  فعالية  فــي  الطبيعية  بيئتهما 
وإلبراز أداءهما العالي، يضّم تصميم هاتني السيارتني 
الــريــاضــيــتــني فــتــحــات هـــواء كــبــيــرة ووســائــد هوائية 
للبالستيك  واضح  استخدام  مع  األمــام،  في  منسدلة 
البدن  وعــنــاصــر   (CFRP) الــكــربــون بــألــيــاف  املــعــزز 
اخلصائص  هذه  وتتعاون  األلومنيوم.  من  املصنوعة 

مع مشتت الهواء في اجلزء اخللفي مبالمحه البارزة 
جمالية لتأدية دور وظيفي من حيث الديناميكيات 

الهوائية والتبريد وتقليص الوزن.
كــمــا هــو احلـــال مــع جميع طـــــرازات M، الــقــوة هي 
 BMWو سيدان   BMW M٣ سّيارتا  وتعمل  األهــم. 
M٤ كــوبــيــه اجلـــديـــدتـــان مبـــحـــّرك قــــوي مـــن ست 
 M الثنائي  التوربو  بتكنولوجيا  مستقيمة  أسطوانات 
لهذين  حــديــثــاً  تــطــويــره  مت   TwinPower Turbo
الـــطـــرازيـــن. ويــعــمــل احملــــرك بــطــاقــة أقــصــاهــا ٤٣١ 
يؤمنه  متر  نيوتن   ٥٥٠ يبلغ  أقصى  عزم  مع  حصاناً 
احملرك على نطاق واسع من سرعات الدوران، وهو 
مع ذلك يحّد من استهالك الوقود وإصدار االنبعاثات 
بنحو ٢٥ فــي املــئــة. وتــتــســارع الــســّيــارتــان مــن صفر 
إلى ١٠٠ كلم/الساعة في غضون ٤٫١ ثانية (مع ناقل 

احلركة االختياري بسبع سرعات وقابض مزدوج).
للسيارات  الــفــردان  شــركــة  تتقدم  اإلطــــار،  هــذا  فــي 
مالكي  ونادي  مواتر  مركز  إلى  خاص  شكر  بتوجيه 
BMWفــــي قــطــر عــلــى دعــمــهــمــا فــي خـــالل فعالية  

BMW القيادة على احللبة الذي دام يومان.
تصميم M املتمّيز 

تتمّيز  التي  كوبيه   BMW M٢ سيارة  رؤيــة  مبجّرد 

أنها  مباشرة  يتبّني  العالي،  وأدائــهــا  حجمها  بصغر 
ريــاضــي  جــوهــر  مــع   ،BMW M أســـرة إلـــى  تنتمي 
عريق وتصميم خارجي ملفت. وتتحسن اإلمكانيات 
اجلديد  كوبيه   M٢ طــراز  في  استثنائي  أداء  لتقدمي 
كلياً من خالل مزايا تؤدي دوراً مهماً في إبراز طابع 
السيارة، ومنها واٍق أمامّي منخفض مع  فتحات هواء 
وعجالت   ،M فتحات  مع  بــارزيــن  وجانبني  كبيرة، 
مــن األملــنــيــوم قــيــاس ١٩ بــوصــة فــي تصميم مألوف 
منخفض  وعادم  الطلب،  حسب  معّد   M عالمة من 

.M وعريض مزدوج األنابيب خاّص بطرازات
وتــتــمــّيــز املــقــصــورة بــألــواح أبــــواب ولــوحــة جتهيزات 
الكربون  ألياف  مع  ألكانتارا  بقماش  مغّلفة  مركزية 
املسامي، باإلضافة إلى تقطيب متباين باللون األزرق 
وتضمن  مختارة.  تفاصيل  على  ناتئة   M وعالمات 
 M ــة املــقــاعــد الــريــاضــيــة وعــجــلــة الــقــيــادة الــريــاضــّي
 BMWأن يحظى سائقو سيارة M ومقبض التعشيق

M٢  بتحّكم مثالّي بسيارتهم في األوقات كاّفة.
أداء هائل

أسطوانات   ٦ من  مبحّرك  السيارة  هــذه  وتُــعــرض 
 Mالثنائي الــتــوربــو  تكنولوجيا  مــع  لــيــتــرات   ٣ سعة 
TwinPower الذي يساعدها على توليد قوة هائلة 

ظهور BMW M٢ للمرة األولى على احللبة في قطر

تشعــل احلمــاس مـــن جــديد فــي حلبـــة لوسيـل الدوليــة
BMW MBMW M

فعالية BMW M للقيادة على احللبة جتري للسنة اخلامسة على التوالي
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 ٦٥٠٠ عند  حــصــانــاً  كــيــلــوواطــاً/٣٧٠   ٢٧٢ إلــى  تصل 

ــــادة الــعــزم الــبــالــغ  دورة فــي الــدقــيــقــة. وميــكــن زي

أقصى.  كحّد  متر  نيوتن   ٥٠٠ إلى  متر  نيوتن   ٤٦٥

وجتتمع هذه القوة مع ناقل حركة اختيارّي بقابض 

مزدوج وسبع سرعات M Double Clutch ونظام 

قصوى  سرعة  السيارة  لتكتسب  باالنطالق،  حتّكم 

ويتيح  كيلومتر/ساعة.   ٢٥٠ تبلغ  إلكترونياً  محددة 

نـــاقـــل احلـــركـــة بــقــابــض مــــــزدوج وســـبـــع ســرعــات 

التحّكم  وظيفة  تــوّفــر  كما   .M Double Clutch

كلم/  ١٠٠ إلى  صفر  من  مثالياً  تسارعاً  باالنطالق 

السرعة  حّددت  وقد  فقط.  ثواٍن   ٤٫٣ خالل  الساعة 

بـــ٢٧٠  أو  كــلــم/الــســاعــة،  بــــ٢٥٠  إلكترونياً  الــقــصــوى 

كما  االختيارية.   M Driver ميزة  مع  كلم/الساعة 

حترص السيارة على االلتزام بالفعالية املطلقة من 

خالل ناقل احلركة M بقابض مزدوج، واستهالك 

كلم،  املئة  في  لترات   ٧٫٩ على  يقتصر  الذي  الوقود 

وانــبــعــاثــات الــكــربــون الــتــي ال تــتــجــاوز ١٨٥ غــرامــاً 

بالكيلومتر.

اخلبرة في رياضة السيارات

عند النظر إلى ديناميكّيات القيادة، يتبّني أّن سيارة 

في  جديدة  مــرة  املعايير  رفعت  كوبيه   BMW M٢

فئة السيارات الرياضية عالية األداء وصغيرة احلجم. 

فــقــد زّودت مبــحــور أمــامــي وخــلــفــي مــن األملــنــيــوم 

خــفــيــف الـــــوزن، وبــعــجــالت مـــن األملــنــيــوم مختلفة 

توجيه نظام  عن  فضالً  بوصة،   ١٩ قياس  األحــجــام 

 M ومــكــابــح  ضــبــط  خــيــاري  مــع   M Servotronic

 Active M التروس  علبة  تــؤدي  كما  فعالة.  مرّكبة 

إذ تعّزز ثبات القيادة  هاماً  دوراً  املضبوطة إلكترونياً 

والتوجيه. هذا وتزداد متعة القيادة عند تشغيل خيار 

بالثبات  الــتــحــّكــم  نــظــام  فــي   M Dynamic Mode

الــديــنــامــيــكــي. فــهــو يــتــيــح انــــزالق الــعــجــالت ويسمح 

على  ومعتدلة  مــدروســة  مبــنــاورات  بالقيام  بالتالي 

احللبة.

اتصالية ذكية عند احلاجة إليها

بالئحة  اجلــديــدة  كوبيه   BMW M٢ سيارة  زّودت 

طــويــلــة مــن األجـــهـــزة املـــوّحـــدة الــتــي جتــــاري بنيتها 

االخــتــيــارّي  احلـــركـــة  فــنــاقــل  األداء.  عــلــى  املــرتــكــزة 
 M Double ســــرعــــات  وســــبــــع  مــــــــزدوج  بـــقـــابـــض 
Clutch مبيزة Drivelogic يبّدل مستويات السرعة 
كما  الطاقة.  تــدّفــق  على  تــؤّثــر  ال  استثنائية  بسالسة 
السائق  مساعدة  أنظمة  من  واسعة  مجموعة  تتوافر 
 .BMW ConnectedDrive من  التنّقل  وخــدمــات 
اتصالية  أســاس   ConnectedDrive خدمات  توّفر 
السيارة الشاملة ويتيح هذا اخليار استخدام تطبيقات 
ابــتــكــاريــة ّمت دمــجــهــا بـــصـــورة انــســيــابــّيــة بــالــســيــارة 
 .BMW ConnectedDrive تكنولوجيا  باستخدام 
للسائق   GoPro تطبيق  يتيح  املـــثـــال،  سبيل  فعلى 
كاميرا  بواسطة  احللبة  على  السريعة  اللفات  تسجيل 
 iDrive باستخدام القياس،  أجهزة  لوح  على  مرّكبة 
حتليل  وميكن   .Control Displayو  Controller
الرغبة  وحسب  املقود  خلف  الــفــردّي  السائق  أسلوب 
من خالل تطبيق M Laptimer. كما ميكن بسهولة 
ونقاط  الــســرعــة  مستويات  حــول  املعلومات  تــشــارك 

الكبح عبر البريد اإللكتروني أو فايسبوك. 
محّرك معّدل قوّي

سيارة  اجلــديــدة  كوبيه   BMW M٢ ســيــارة   jjfu ال 
تتحّدر  بــل  فحسب،  كوبيه  األولـــى  الفئة   BMW M
 BMW E٣٠ ســيــارتــي   مــن  الــكــامــنــة  فلسفتها  فــي 
M٣ و BMW ٢٠٠٢  توربو األصليتني. فقد أحدثت 
هذه األخيرة ضجة قبل أكثر من ٤٠ سنة واستبقت 
  BMW M GmbHشركة االلتزام الذي متّثله حالياً 
تضاهى  ال  الــتــي  والــرشــاقــة  املذهلة  بالديناميكيات 

والتحّكم األمثل بالسيارة.
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ظهور جديد أليقونة بارزة في عالم السيارات: 
ديناميكي  مستوى  إلى  األسطورة  هذه  حتّلق 
جــديــد بفضل احملــركــات األكــثــر قـــوة، ونــاقــل 
احلركة األوتوماتيكي ٩G-TRONIC، ونظام 
DYNAMIC SELECT مع خمس وضعيات 
لنقل احلركة، والتحكم النشط في الهيكل مع 
وظيفة التحكم باإلمالة عند املنعطفات. ولقد 
لالستخدام  مواءمتها  بجوانب  السيارة  ارتقت 
فتحه  ميكن  الذي  سقف ”فاريو“  مع  اليومي 
أو غلقه أثناء حركة السيارة بسرعة ال تتجاوز 
فاصل  عــن  فــضــالً  الــســاعــة،  فــي  كيلومتر   ٤٠
الناحية  ومن  اخللفي.  للصندوق  أوتوماتيكي 
املــرئــيــة، أصــبــح الــطــرف األمــامــي عــلــى وجــه 
أكثر.  أنيقة  رياضية  بإطاللة  يتمتع  التحديد 
واملصد  احملـــرك  غــطــاء  يــأتــي  لــذلــك،  ونتيجة 
واملــصــابــيــح األمــامــيــة والــتــجــهــيــزات األخـــرى 

بشكل جديد كلياً.
قسم  رئــيــس  مولر-تويت،  ــيــنــارت  ل ويـــقـــول 
مرسيدس-بنز  ســيــارات  واالتــصــال،  التسويق 
الشرق األوسط: ”ألكثر من ٦٠ عاماً إلى اآلن، 
تتضمن  الــتــي  مرسيدس-بنز  طـــرز  أبــهــرت 
حول  الرياضية  السيارات  عشاق   SL اختصار 
 SL مرسيدس-بنز  ســيــارة  ومتــتــاز  الــعــالــم. 
اجلديدة بقمة األداء من حيث مجموعة واسعة 
مــن املـــجـــاالت؛ فــهــي ســيــارة رودســـتـــر أنيقة 
وسيارة  التجوال،  أثناء  وهدوء  براحة  للقيادة 
على  الرياضية  للمغامرات  ديناميكية  كوبيه 
الــطــرقــات املــتــعــّرجــة. وفـــي الـــواقـــع، قــلــة من 
السيارات فقط ميكنها أن تسطر تاريخاً ميتد 

نحو  الثاقبة  النظرة  هــذه  مع  عقود  ستة  إلــى 
املستقبل“.

تــتــمــتــع   SL مرسيدس-بنز  كـــانـــت  لـــطـــاملـــا 
بخصائص رياضية وجمالية في الوقت نفسه. 
لسيارة  لــألنــظــار  وامللفتة  األبـــرز  املــيــزة  ولــعــل 
إذ  املعّدل؛  األمامي  الطرف  هي  اجلديدة   SL
بفتحات  والفريدة  القياسية  املبرد  شبكة  أن 
أملاسية الشكل متتد إلى أسفل. وتظهر جسارة 
جزأين  مــع  واملــشــدود  الطويل  احملـــّرك  غطاء 
مـــحـــّدبـــني بــــارزيــــن. ويُــــضــــاف إلــــى اإلطـــاللـــة 
اإلضــاءة  نظام   SL لسيارة  وامللفتة  اجلــديــدة 
مع   ،LED بتقنية  والقياسي  اجلــديــد  الــذكــي 
ينسحب  بتصميم  األمــامــيــة  للمصابيح  علب 
بــحــرفــيــة عــالــيــة إلــــى الـــــــوراء. وتــكــتــمــل هــذه 
الكبيرة  التهوية  بفتحات  الرياضية  الشخصية 
واجلــمــالــيــة بـــالـــكـــروم عــلــى جــانــبــي الــســيــارة 
بتصميم ديناميكي وواسع، في حني تتموضع 
اخلط  على  مــذهــل  بتناغم  اخلــارجــيــة  املــرايــا 

اجلانبي الفاصل. 
أمـــا الـــطـــرف اخلــلــفــي، فــيــبــرز بــكــل تأكيد 
 .SL لسيارة  الفائقة  الــقــيــادة  ديناميكيات 
ــيــاً مـــن الـــشـــعـــور بــرحــابــة  ويـــبـــدو ذلــــك جــل
العجالت،  بــني  الكبيرة  العرضية  املــســاحــة 
والـــتـــي تــظــهــر بـــوضـــوح مـــن خــــالل الــغــطــاء 
اخللفي بلمسات AMG مع فتحات للتهوية 

على اجلانبني.
لونية  تراكيب  عــدة  بني  من  االختيار  وميكن 
والــرمــادي  الــزاهــي  األزرق  تتضمن  جــديــدة 
ديـــزايـــنـــو ســيــلــيــنــيــت مـــاغـــنـــو، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

مــجــمــوعــة مـــوّســـعـــة مـــن الـــعـــجـــالت املــعــدنــيــة 
اخلفيفة بحجم ٤٨٫٣ سم (١٩ إنش).

الرياضية  السيارات  أجــواء  الداخلي:  التصميم 
تلبي املقصورة الداخلية املجّهزة بفخامة كافة 
مقاعد  األساسية  التجهيزات  وتشمل  األذواق؛ 
رياضية من جلد النابا مع دعم جانبي معّزز، 
ووظــيــفــة  للتنجيد،  الـــطـــراز  حــســب  وتــنــســيــق 
وتبرز  املقاعد.  تدفئة  مع  املتعددة  الوضعيات 
السمات اخلاصة لسيارة الرودستر عالية األداء 
فــي األجــــزاء الــراقــيــة مــن ألــيــاف الــكــروبــون، 
ومــن   .IWC بتصميم  الــتــنــاظــريــة  والــســاعــة 
بشمولية  الداخلية  املقصورة  تخصيص  املمكن 
تـــامـــة مـــع مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــلــمــســات 
البني  اللون  ويأتي  الراقية.  والعناصر  اجللدية 
بــدرجــة ســرج احلــصــان كــإضــافــة جــديــدة إلى 
جلد النابا، فضالً عن جلد النابا بخط التصميم 

”إكسيكلوزف“.
ـــقـــيـــادة الـــريـــاضـــيـــة ثــالثــيــة  ومتــــتــــاز عــجــلــة ال
الــــعــــوارض بــبــنــيــة هــيــكــلــيــة مـــن املــغــنــيــســيــوم، 
ومبــســاحــة مــريــحــة لــإلمــســاك والــتــحــكــم بها، 
اجلـــودة.  عــالــيــة  النهائية  ملساتها  عــن  نــاهــيــك 
السفلي  جــزئــهــا  فــي  العجلة  حــافــة  وتتضمن 
قسماً مسطحاً، ومقابض تبديل باللون الفضي 
على عجلة القيادة تتيح إمكانية تبديل تروس 

ناقل احلركة يدوياً.
ــــــــزدان الـــكـــونـــســـول الـــوســـطـــي بــتــفــاصــيــل  وي
رائـــعـــة مــثــل الـــســـاعـــة الــتــنــاظــريــة. ويــرتــكــز 
لوحة  عــلــى  اجلــديــد  اجلــرافــيــكــي  تصميمها 
نقل  وضعية  وبحسب  الرئيسية.  الـــعـــدادات 

 DYNAMIC نــظــام عبر  املــخــتــارة  احلــركــة 
القيادة  بيانات  الشاشة  تعرض   ،SELECT
واجلانبي  الطولي  والــتــســاريــع  الديناميكية: 
ـــــدوران  (مــقــابــل قــــوة اجلــــــذب)، أو عــــزم ال

والطاقة اإلنتاجية.
على  للمساعدة  الفائقة  الباقة  الذكية:  القيادة 

LED القيادة ونظام اإلضاءة الذكي بتقنية
 SL طـــراز يــأتــي  األســاســيــة،  جتهيزاته  ضمن 
يُعرف  والــذي  للفرملة،  النشط  باملساعد   ٥٠٠
في  الــصــدمــات  مــن  الفائقة  الــوقــايــة  مبساعد 
ســلــســلــة الــــطــــرز األخــــــــرى. وبــــاإلضــــافــــة إلـــى 
إلـــى تقنية  حتــذيــرات قـــرب املــســافــة اســتــنــاداً 
املساعد  طريق  عن  الفرملة  ومساعد  الــرادار، 
النشط  املساعد  نظام  يقوم  للفرملة،  املتكّيف 
الــذاتــي  الكبح  خاصية  بتفعيل  للفرملة  هــذا 
من  بالصدمات  املتعلقة  األخــطــار  مــن  للحد 
اجلهة اخللفية. وإذا فشل السائق في التصّرف 
عــنــد الــكــشــف عــن خــطــر وقـــوع اصــطــدام مــا، 
وبــالــرغــم مــن مــؤشــر الــتــحــذيــر الــضــوئــي في 
لــوحــة الــــعــــدادات الــرئــيــســيــة واملــنــّبــه الــصــوتــي 
الفرملة  تفعيل  على  النظام  سيعمل  املتقّطع، 
سرعة  مــن  كبير  بشكل  ذلــك  ويقلل  تلقائياً. 
الــســيــارة. وعــنــد الــقــيــادة بــســرعــات منخفضة 
ملنع  نسبياً، ميكن لهذا التدّخل أن يكون كافياً 
وضوع اصطدام خلفي مع السيارات املتحّركة 

ببطء أو املتوقفة متاماً.
ضمن جتهيزاتها  وتأتي سيارة SL ٥٠٠ أيضاً 
كاميرا  مع  القيادة،  مساعدة  بباقة  األساسية 
جديدة  وظائف  احلاالت  بعض  وفي  ستيريو، 

ومــحــّســنــة. ومـــن أبـــرز اخلــصــائــص فــي باقة 
املساعدة الفائقة للقيادة:

خــصــائــص الــســيــارة  يـــقـــّدر عـــّشـــاق SL أيـــضـــاً 
الــريــاضــيــة املــمــيــزة فــيــمــا يــتــعــلــق مبــالءمــتــهــا 
ـــيـــومـــي. فـــمـــع تـــعـــديـــل شــكــلــهــا  لـــالســـتـــخـــدام ال
اخلــــارجــــي، مت حتــســني الـــفـــرش املـــريـــح في 
الـــداخـــل بـــدرجـــة كــبــيــرة. ويــشــمــل ذلـــك آلــيــة 
لسقف  الــهــيــدرولــيــكــيــة  الــكــهــربــائــيــة  التشغيل 
فاريو. ففي حال كان على السيارة أن تتحّرك 
فتح  أثــنــاء  املـــروريـــة  احلــركــة  ظـــروف  بسبب 
بــدأت  الــتــي  للعملية  ميــكــن  الــســقــف،  غــلــق  أو 
بسرعة  احلــركــة  أثــنــاء  تستمر  أن  الثبات  عند 
الــســاعــة.  فــي  كيلومتر   ٤٠ تــقــريــبــاً  تــتــجــاوز  ال 
واجلديد أيضاً الفاصل األوتوماتيكي للصندوق 
اخللفي. فإذا كان الفاصل في موضعه العلوي 
يتحرك  فإنه  اخللفي،  الصندوق  سعة  لزيادة 
العلوي.  السقف  فتح  عند  أســفــل  إلــى  تلقائياً 
األوتوماتيكي  الفاصل  يعود  بالعكس،  والعكس 
حاملا  العلوي  موضعه  إلــى  اخللفي  للصندوق 

يتم فتح الرفراف اخللفي.
الصندوق  فــي  اجلــديــرة  العملية  املــزايــا  ومــن 
اخللفي أيضاً وضعية التحميل؛ إذ ميكن تعليق 
وإمالة السقف املخّبأ في الصندوق اخللفي إلى 
أعلى بحوالي ٢٥ درجة بضغطة زر. وتتضمن 
غلق  مــيــزة  املريحة   KEYLESS-GO بــاقــة 
الغطاء اخللفي عن بُعد، مع إتاحة النفاذ دون 
استخدام اليدين. وبهذه اخلاصية، ميكن فتح 
أو غلق الغطاء تلقائياً بعد حتريك القدم أسفل 

املصد اخللفي.

للمغامرات الرياضية على الطرقات املتعّرجة

مرسيدس - بنز SL األسطورة ..
عصريــة و أكثــر ديناميكيــة 



٩االثنني ١٦ محــــرم ١٤٣٨ هـ   ١٧ أكتوبـــر ٢٠١٦ م  العدد (١٤٨)
تقدم الكثير من االختيارات واملميزات لقائدها ...

تاريخ  ماليبو،  مــن  اجلــديــد  الثامن  اجلــيــل  يستكمل 
السيارة التي انطلقت عام ١٩٦٤، تقدم ماليبو الكثير 
من االختيارات واملميزات ملالكها، بداية من الرحابة 
والعصرية  واالنسيابية  املقصورة،  داخــل  والرفاهية 

في التصميم، إضافة الى األداء األمريكي املتميز.
على  ماليبو  شيفروليه  مــن  اجلــديــد  اجلــيــل   حــصــل 
جـــــرأة،  تـــزيـــدهـــا  عـــريـــضـــة  خـــطـــوط  ذات  واجــــهــــة 
فالواجهة مستوحاة من اجلينات األساسية لتصميم 
الشقيقة إميباال. وتاتي أبرز نقاط التصميم في شعار 
ويفصل  الواجهة،  يتصدر  الــذي  الذهبي  شيفروليه 
بني نصفي شبكة التهوية، والتي تبدو كفك مفترس 
ملــالــيــبــو، وحتــتــل مــعــظــم الــواجــهــة لــتــؤكــد عــلــى قــوة 

السيارة وأداءها املتميز.
بارز  احملــرك  وغطاء  احلجم،  كبير  املصابيح  ومــن 
اخلطوط، إلى اجلانبني اخلاليني تقريبًا من خطوط 
الالمعة،  الكرومية  املعدنية  والــعــجــالت  التصميم، 
والتي  الصغيرة،  التصميم  انسيابية  اجلانبية  واملرايا 
رمبا تبدو غير متوافقة مع التصميم، إال أنها حتقق 
االنــســيــابــيــة املــطــلــوبــة، وتــقــلــل مــن أصــــوات احتكاك 

الرياح، لتوفر املزيد من الهدوء داخل املقصورة.
األمريكية  الــســيــدان  تــقــدم  ملاليبو  اخللفية  الــواجــهــة 
التحميل  حــقــيــبــة  مـــن  بـــدايـــة  الــكــالســيــكــي،  بــقــالــبــهــا 
اخللفي  والزجاج  لألعلى،  البارز  الباب  ذات  اخللفية 
الكبير، إضافة الى خط الكتف اخللفي البارز، والذي 
ميتد حتى املصابيح اخللفية مربعة التصميم، والتي 

تعيد أمجاد ماليبو الكالسيكية.
املقصورة والتجهيزات

التي  التعديالت  بعض  على  حصلت  ماليبو  مقصورة 
اخللفية  املقاعد  منها  الركوب،  مستوى  من  حتسني 
وتوفر  الــراحــة،  مستوى  مــن  حتسن  الــتــي  اجلــديــدة 
املــزيــد مــن املساحة فــي اخلــلــف، وحتــديــًدا ٣١٫٧ مم 
في  املقاعد  حشو  تبديل  الى  إضافة  األرجــل،  حلركة 
احتضانًا  وأكثر  راحــة،  أكثر  لتصبح  واخللف  األمــام 

ألجساد الركاب.
كذلك مت تعديل الكونسول الوسطي للسيارة، ليحتوي 
عــلــى مــســنــد يـــد أكـــبـــر حــجــًمــا، وزوج مـــن حــامــلــي 
األكــــــواب، إضـــافـــة الـــى مــســاحــة تــخــزيــنــيــة لهاتفني 
األزرار  كــذلــك  الــشــخــصــيــة.  واملــتــعــلــقــات  مــحــمــولــني 
للسائق  يسمح  جيد  بشكل  موزعة  املقصورة  وأدوات 
يرفع  أن  دون  الــوظــائــف  مــن  الــعــديــد  فــي  بالتحكم 
متاشي  الى  إضافة  كبيرة،  لفترة  الطريق  عن  عيناه 

تصميمها واإلضاءة الزرقاء مع لوحة العدادات.
احملركات واألداء

بأمجادها  تعتز  أمريكية  سيارة  كأي  ماليبو  تنطلق 
يتوفر  حيث  القوية،  احملركات  من  مبجموعة  تعمل 
رباعي  األول  احملــركــات،  من  متميزان  خــيــاران  لها 

االسطوانات سعة ٢٫٤ لتر، والثاني V٦ سعة ٣ لترات، 
يوفر كل منهما قدر مناسب من القوة لتنطلق ماليبو 

بأداء جيد.
حصان   ١٦٧ قــوة  يولد  لتر،   ٢٫٤ سعة  األول  احملــرك 
نيوتن.  ٢٢٥ وعـــزم  الــدقــيــقــة،  فــي  لــفــة   ٥٨٠٠ عــنــد 

احملــرك  ويتصل  الدقيقة،  فــي  لفة   ٤٦٠٠ عند  متر 
يدفع  السرعات،  سداسي  أوتوماتيكي  حركة  بناقل 
بالعجالت األمامية ملاليبو من الثبات إلى سرعة ١٠٠ 
 ٢٠٦ قصوى  سرعة  حتى  ثانية،   ١٠٫١ خالل  كــم/س 

كم/س.
احملـــرك الــثــانــي V٦ سعة ٣ لــتــرات، يــولــد قــوة ٢٦٣ 
حــصــان عــنــد ٦٩٠٠ لــفــة فــي الــدقــيــقــة، وعـــزم ٢٩٠ 
نــيــوتــن.مــتــر عــنــد ٤٦٠٠ لــفــة فــي الــدقــيــقــة، وهـــو ما 
سرعة  حتى  الثبات  من  التسارع  على  قدرة  مينحها 

١٠٠ كم/س خالل ٨٫٣ ثانية.
حصلت ماليبو كذلك على عدة تعديالت على نظام 
التعليق، حيث مت تطوير ممتصات الصدمات، وعدة 
البدن  ومنع  السيارة،  ثبات  لتحسني  أخــرى،  أجــزاء 
من التمايل في املنعطفات احلادة. كذلك مت تطوير 
نظام التعليق الكهربائي لتصبح السيارة أكثر دقة في 
السرعات  على  املــنــاورة  في  سهولة  وأكثر  التوجيه، 

البطيئة.
في منتصف شهر ابريل املاضي من العام احلالي “ 
عن  بالكشف   “ شيفروليه   “ شركة  قامت   “  ٢٠١٤
املوديل اجلديد “ ماليبو ٢٠١٥ “ ولقد حصلت السيارة 
على العديد من التحديثات و التطويرات والتي كان 
على  يساعد  مما  احملــرك  تشغيل  زر  اضافة  ابــرزهــا 
تعتبر   , الــوقــود  مــن  الــســيــارة  اســتــهــالك  نسبة  تقليل 
السيارات  من  واحــده  ماليبو “  شيفروليه  السيارة “ 
السيدان متوسطة احلجم ذات اخلمس ابواب و اربع 
السيارة  انتاج  بدا  و   ، كبير  خلفي  صندوق  و  مقاعد 
منها  االول  اجليل  استمر  والتي   “  ١٩٦٤  “ عــام  في 
حتى عام “ ١٩٦٧ “ ,  ثم بعد ذلك ظهر اجليل الثاني 
و الذي استمر حتى عام “ ١٩٧٢ “ , ثم اجليل الثالث 
و استمر حتى عام “ ١٩٧٧ “ , اما عن اجليل الرابع 
العربية  االســـواق  في  باالنتشار  السيارة  بــدأت  فلقد 
وابرزها دولة العراق حيث استمر اجليل الرابع منها 

حتى عام “ ١٩٨٣ “ .
السيارة  انــتــاج  وقــف  مت  فلقد  الــرابــع  اجلــيــل  بعد  امــا 
اجليل  انتاج  بدأ   “ ١٩٩٧ عام “  وفي  عام   ١٤ لفترة 
اخلامس والذي استمر حتى عام “ ٢٠٠٣ “ واجليل 
الــســادس بــدأ من عــام “ ٢٠٠٤ “ حتى عــام “ ٢٠٠٧ 
ثم   , منها   “ SS “ فئة ظــهــرت  اجلــيــل  هــذا  وفــي   “
اجليل السابع ولقد استمر حتى عام “ ٢٠١٢ “ واخيرا 
اجليل الثامن والذي ظهر في عام “ ٢٠١٣ “ ومازال 

مستمر حتى االن.

محرك سعة ٢٫٤ لتر
بقوة ١٦٧ حصان
عدد ٥٨٠٠ لفة
في الدقيقة

محرك سعة ٣ لترات
بقوة ٢٦٣ حصان
عدد ٦٩٠٠ لفة
في الدقيقة
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 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،   ٤٦ مــن  أكثر  منذ  الــدفــع  رباعية  الفاخرة 
روڤر مبيعات جتاوزت مليون سيارة وترّبعت على عرش عائلة 

الند روڤر املتميزة.
ســيــارة  أقـــــوى   SVAutobiography Dynamic وتــعــتــبــر 
على  روڤـــر  ريــنــج  تشكيلة  ضــمــن  الــتــجــاري  لــإلنــتــاج  مخصصة 
اإلطالق، وقد مت تزويدها مبحرك V٨ سوبرتشارجد بقوة ٥٥٠ 
وقد  الشهيرة.   SVR روڤــر  رينج  سيارة  في  املستخدم  حصاناً 
الرائدة  روڤــر  رينج  سيارة  في  خصيصاً  احملــرك  معايرة  متت 
ليحقق عزم دوران يبلغ ٦٨٠ نيوتن متر، مما يتيح لسيارة رينج 
من  تسارعاً  حتقق  أن   SVAutobiography Dynamic روڤر 
٠ إلى ١٠٠ كيلومتر خالل ٥٫٤ ثانية فقط. وهي مزودة بناقل 
أداء  لتوفير   ZF نوع من  سرعات  ثماني  من  أتوماتيكي  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 
شــركــة  عـــام  مــديــر  عــطــايــا،  ربــيــع  قـــال  اجلـــديـــدة،   Dynamic
الند  جلــاكــوار  احلــصــري  الوكيل  مــوتــورز“،  برمييير  ”الــفــردان 
 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  هذه  بأن  واثقون  ونحن  معارضنا،  مختلف  في 

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 ١٠ بوصات، ومزّودة بنظام املعلومات 
الند  من  السوق  في  الرائد   InControl Touch Pro والترفيه 
األجهزة  غــرار  على  باللمس  تعمل  التي  الشاشة  وتوفر  روڤــر. 
ذلك  فــي  مبــا  اجلــديــدة،  املــيــزات  مــن  كبيرة  مجموعة  اللوحية 
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 ٢١ أو ٢٢ 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 
(٨ ملم أقل من املقاييس املعتادة) وتأمني استجابة أكثر سرعة.

 SVAutobiography Dynamic كما تشتمل سيارة رينج روڤر
من  املزيد  لتوفير  السائق  حول  تتمحوران  خاصيتني  على  أيضاً 
الديناميكية  االستجابة  حتسن  حيث  احلــركــة،  وخفة  الــراحــة 
من القدرة على التحكم بالسيارة وتزيد من راحة الركاب من 
النظام  ويعمل  االنــعــطــاف.  خــالل  اجلــســم  مــيــالن  تقليل  خــالل 
موفراً  مستقل  بشكل  واخللفية  األمامية  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  ملعطيات  باالستجابة  ويقوم  الثانية،  في  مرة   ٥٠٠ حتى 
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 ٢٠١٧ حتظى مبستويات معّززة من األداء واجلاذبية
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تعتزم هيونداي جلب إثارة رياضة السيارات إلى صاالت 
خططها  عن  تدريجياً  بالكشف  استمرارها  مع  العرض، 
اخلــاصــة بــالــعــالمــة الــتــجــاريــة الــفــرعــيــة اجلــديــدة N من 
 ،RN٣٠ الطراز  وميثل  العالي.  األداء  ذات  السيارات  طرز 
خالل  املاضي  األسبوع  عنه  النقاب  هيونداي  كشفت  الذي 
أحدث   ،٢٠١٦ للسيارات  باريس  معرض  في  مشاركتها 
طــراز  وهــو  هــيــونــداي،  مــن  األداء  عالية   N العالمة طــرز 
ميثل سيارة سباق متقدمة متنح شغف القيادة ومتعتها 
ملا  منوذجاً   RN٣٠ الطراز  ويجّسد  للجميع.  الطريق  على 
ميكن لهيونداي أن حتققه، كما يقدم نظرة فاحصة على 
بعض التقنيات التي ميكن توّقعها في إطار أول طراز من 

طرز سيارات N التي تخضع للتطوير حالياً.
ومت تــطــويــر RN٣٠ بــتــعــاون وثــيــق مــع شــركــة هــيــونــداي 
التابع  التقني  واملــركــز  الــســيــارات،  لرياضة  موتورسبورت 

األداء  مركبات  تطوير  وقــســم  أوروبــــا،  مــوتــور  لهيونداي 
واألداء الــعــالــي الــتــابــع لــهــيــونــداي مـــوتـــور، وذلـــك اســتــنــاداً 
ويتميز  اجلــديــد.  اجليل  مــن   i٣٠ هــيــونــداي  الــســيــارة  على 
الطراز النموذجي اآلسر بتصميم هوائي هادف وتقنيات 
متخصصة باألداء العالي تقّدم قيادة مثيرة عالية السرعة.

وتطوير  االختبارات  قسم  رئيس  بيرمان،  ألبيرت  وقال 
مبناسبة  مــوتــور،  هــيــونــداي  لــدى  األداء  عالية  املــركــبــات 
الكشف عن RN٣٠، إن هذا الطراز ”يجسد منوذج السيارة 
القوية عالية األداء التي تقّدم قيادة رياضية نشطة مفعمة 
باإلثارة“، وأضاف: ”ّمت استلهام هذا الطراز من حماسنا 
لتقدمي سيارة عالية األداء ميكن للجميع التمتع بقيادتها 
طرز  أول  رسمياً  ليصبح  سيتطور  ما  وسرعان  بسهولة، 
الــعــالمــة N، وقـــد اعــتــمــدنــا عــلــى خــبــراتــنــا الــتــقــنــيــة، التي 
ساهمت في شحذها جناحاتنا في عالم رياضة السيارات، 

وهو  والتحكم،  األداء  بــني  الشّيق  اجلمع  بهجة  لتحقيق 
الهدف الذي تسعى عالمة N التابعة لهيونداي إلى حتقيقه 

في طرز األداء العالي املستقبلية“.
للمرة   N عــالمــة عــن  الــنــقــاب  كشفت  هــيــونــداي  وكــانــت 
األولى في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر من 
القائمة  الشركة  فلسفة  في  جديدة  روحــاً  لتبعث   ،٢٠١٥
على إتاحة املجال أمام عمالئها لالستمتاع بقيادة مثيرة 

وشيقة.
وما  هــيــونــداي  مهندسي  قـــدرات   RN٣٠ الــطــراز  يُظهر 
متخصصة  بتقنيات  ويتميز  يــحــقــقــوه،  أن  لــهــم  ميــكــن 
عالية األداء مصّممة لزيادة مستوى اإلثارة لدى السائقني 
ومن  السباق.  مضامير  أصعب  ترويض  من  ومتكينهم 
تشّجع  أن  احملـــرك  دوران  ســرعــة  مطابقة  مــيــزة  شـــأن 
السائق على القيادة احلماسية نظراً لقدرة هذه امليزة على 

تعديل سرعة احملرك بسرعة وبدقة كلما بّدل السائق بني 
نظام  وُميتع  الرياضية.  القيادة  منط  في  السرعة  تروس 
القوية  العادم  بأصوات  األذنــني  املتغير  اإللكتروني  العادم 
عن  الناجمة  البديهية  اإلثـــارة  أحاسيس  مع  تتوافق  التي 
من الشعور  تسارع السيارة، ما يُضفي على السائق مزيداً 
بالتحديد  أخــرى  تقنيات  ،  وتهدف  واحلماس  بالتشويق 
النظام  يعمل  إذ  والتحكم؛  السالمة  مستويات  تعزيز  إلى 
 eLSD االنـــزالق  لتحديد  املتطور  اإللكتروني  التفاضلي 
على ضمان وصول القدر الكافي من العزم إلى كل عجلة، 
النظام  هذا  ويساعد  لإلطارات.  الدافعة  القوة  يقيس  كما 
والدقيق  السريع  االنعطاف  ويضمن  االنـــزالق  منع  على 
يسمح  مــا  عــالــيــة،  بــســرعــة  املنحنيات  بــني  االنــتــقــال  عــنــد 
بسهولة  هــذه  القوية  السباق  بسيارة  بالتحكم  للسائقني 

ودقة واطمئنان.

سباق إلثبات األصالة الرياضي ...



بمجرد رؤيتها، ال يمكن نسيانها.
الجيل الجديد من الفئة A - الفخامة والحماسة. ويعد كل اختيار من اختيارات

التصميم ذا داللة على روعة سيارة مرسيدس-بنز.
A 250 مـوديـل ٢٠١٦ إبتــداءً من 

*تطبق الشروط واألحكام.

شهريًا* ر.ق   ١٫٩٩٩

*الصورة املعروضة هي ألغراض توضيحية فقط.


