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تستحق األفضل ..

خرجت  التي  السيارات  أصحاب  أغلُب  يُجمع 
البيع  بعد  ما  خدمات  وصاية  من  سياراتهم 
لصيانة  ورًشا  ميتلكون  الذين  أغلب  أن  على 
متشابهة  تكون  تكاد  صفات  ميتلكون  املركبات 
هذه  عن  تسألهم  وعندما  ربي-  َرِحَم  من  -إال 
الصفات يخبرونك بأن صاحب السكراب يقابلك 
نستطيع  النصابني،  وداع  ويودعك  بالترحاب، 
أن نلخص اإلجابات بأن أغلبهم يقابلونك بقناع 
الطّيب ويودعونك بقناع الّشرس، وبينهما يوجد 
الدكتور!  دور  يتقمص  الذي  امليكانيكي  قناع 
وعندما  فهمها،  يصعب  مبصطلحات  وميطرك 
يشدك  بالصناعة  اجلهالء  دهاليز  في  منه  تتوه 
إلى منطقة احلسابات التي دائًما ما تتجاوز الثمن 
غفلتك  من  تستفيق  أن  وقبل  بأضعاف!  الفعلي 
يُدخلك  نصب،  لعملية  تعرضت  أنك  وتعرف 
السيارة  إصالح  يتم  لم  إذا  بأنه  التفكير  طريَق 
ستدفع اآلالف لتجنب األعطال، ناهيك عن إهدار 
سحب  في  التفكير  عن  تتراجع  فيجعلك  الوقت 
الضمير  أصحاب  إلى  والذهاب  بيدك  سيارتك 
املهني، وتسأل نفسك: من دقائق وقبل أن أدخل 
من هذه البوابة، كنت أعتقد أن صاحب السكراب 
السكراب  أن صاحب  العجيب  لديه ضمير حي! 
يتركك تصارع نفسك ويختلق مشكلة مع الصبي 
الصغير الذي رمته الظروف أمام الورشة ليتعلم 
امليكانيكا وفن النصب على العمالء، وكأن صاحب 
وهو  ذهنك،  في  يدور  ما  جيًدا  يعلم  السكراب 
كتف  على  وسند  متايل  الذي  جسدك  لغة  يقرأ 

التي  الهزلية  املسرحية  وبعد  املتهالك،  الكرسي 
إليك  يعود  أن  يقرر  صبيه  مع  امليكانيكي  مثلها 
بقناع الطّيب، وهو يسألك: ماذا تشرب يا سيدي؟ 
منطقة  ويدخلك  التفكير  منطقة  من  يخرجك 
أريد  غالي  يا  »شكًرا  جملة:  بقولك  املجامالت 
نتقابل  يجعلنا  معقول  خصم  على  املوافقة  منك 
في منطقة محايدة« يبتسم لك ثم يخبرك أن 
تصليح  يقبل  سكراب  صاحب  الشارع  نهاية  في 
السيارات بأقل من ربع الثمن الذي أخبرتك به، 
وقبل أن تشكره أو يتحرك تفكيرك في الذهاب 
ال  ولكنني  بقوله:  يصدمك  الشارع،  آخر  إلى 
زيارته،  أدمنوا  إليه  ذهبوا  من  فجميع  أنصحك 
الصيانة األسبوعية، وكل  فالسيارة تدخل دوامة 
مرة بعطل جديد، يقول لك هذه اجلملة الطويلة 
السيرك   ساحر  يفعل  مثلما  حولك  يدور  وهو 
الذي يجعل اجلمهور يصفقون له وهم مقتنعون 
جيًدا أنه ليس بساحر إال لعيونهم فقط! وإال ما 
وافق على لعب دور املهرج بني الفقرات ليتلقف 
التحية  عليهم  يلقي  ثم  احلاضرين،  الفتات من 
أصحاب  يتعامل  هكذا  خداعه،  صدقوا  بأنهم 
من  ضمائرهم  ماتت  الذين  »السكرابات« 
عن  النظر  بغض  البنكي،  رصيدهم  زيادة  أجل 
الضمائر  أصحاب  فئة  طبًعا  احلرام،  أو  احلالل 
امليتة ليست قاصرة على مهنة بعينها، بل هؤالء 
يرتعون في أغلب املهن ولوال من رحم ربي من 
أصحاب القلوب التي تخاف اهلل لكان على الدنيا 

السالم ... هذا واهلل أعلم.

الطّيب والشرس 
وامليكانيكي
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الفئة الثانية 
غران كوبيه

أعلنــت »الفــردان اوتوموتيف«، التابعة ملجموعة الفردان، 
عــن توليهــا دور الراعــي الرســمي ملنتخــب قطــر الوطنــي، 
املؤهلــة  األوروبيــة  التصفيــات  مباريــات  فــي  العنابــي، 
لــكأس العالــم لكــرة القــدم 2022. وتعكــس هــذه الشــراكة 
االســتثنائية لـ »الفــردان اوتوموتيف« مع االحتاد القطري 
لكــرة القــدم مــدى التزامهــا املســتمر في دعــم الرياضيني 

والفعاليات الرياضية في قطر.
الثــاث  املباريــات  فــي  الفتــة  حقق العنابي نتائــج 
وأذربيجــان  لوكســمبورغ  منتخبــي  األولى بفوزه علــى 
وحقــق التعــادل امام منتخب ايرلندا. وفــي أخر مواجهته 

ضمــن  وصربيــا  أمام منتخبي البرتغــال  العنابــي  خســر 
مشاركته التاريخية في التصفيات األوروبية.

كمــا تأتــي رعايــة الفــردان اوتوموتيــف ملباريــات منتخــب 
علــى  للتأكيــد  األوروبيــة  التصفيــات  فــي  الوطنــي  قطــر 
وفــاء الشــركة بوعودهــا في الدعــم الدائم ألهــم الفعاليات 
الرياضية في قطر، إلى جانب دعمها الامتناهي ملنتخب 
قطــر الوطنــي األول فــي اســتعداداته للمشــاركة فــي كأس 

العالم لكرة القدم قطر 2022.
وتعليقــاً علــى هــذه املناســبة االســتثنائية، قــال الســيد عمر 
الفــردان:  ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  الفــردان  حســني 

»نحن في الفردان اوتوموتيف لم نتوان يوماً عن تكريس 
كامــل جهودنــا فــي دعم مختلــف الفعاليــات الرياضية في 
قطــر. كمــا يســرنا وبفخــر أن نعلن لكم اليــوم عن رعايتنا 
الرســمية ملباريــات منتخــب قطــر الوطنــي فــي التصفيات 
األوروبية املؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.«

وأضــاف: »نحــن على يقني بــأن منتخبنا الوطني ســيقدم 
أعلــى مســتوى من املهارة خال هــذه املباريات مع التحلي 
الدائــم بــروح املنافســة والتصميــم. كمــا اننــا ندعــو جميــع 
أفــراد املجتمــع إلى الوقوف خلــف املنتخب الوطني وإظهار 

مدى شغفهم ودعمهم للرياضة«.

عمر الفردان : شراكة استثنائية لدعم الرياضة في قطر
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الفردان برمييير تعرض سيارة الند روڤر ديفندر 
في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور

)سهيل 2021( للحفاظ على التراث الثقافي ...

اختتمــت شــركة »الفــردان برمييير موتــورز«، الوكيل 
دولــة  فــي  روڤــر«  النــد  »جاكــوار  لســيارات  املعتمــد 
قطــر، مشــاركتها فــي الــدورة اخلامســة مــن معــرض 
كتــارا الدولــي للصيــد والصقور »ســهيل 2021«، والتي 
عرضــت خالهــا ســيارة النــد روڤــر ديفنــدر اجلديــدة 
بــني 7 و11  املقــام  املعــرض  بالكامــل. وكان  املجهــزة 
ســبتمبر مــن تنظيــم املؤسســة العامــة للحــي الثقافــي 
مــن مختلــف  عامليــة  شــركات  وشــهد حضــور  كتــارا، 

البلدان. 
تــراث  علــى  احلفــاظ  فــي  ســهيل  معــرض  ويختــص 
دولــة قطــر الثقافــي، وتعريف احلضــور بإرثها العريق 
فــي الصيــد والصقــارة، مدعومــاً بعــدد مــن الفعاليــات 

وبرامج التوعية واملبادرات البيئية املوازية. وإلى جانب 
برميييــر  »الفــردان  شــركة  األنشــطة، عرضــت  هــذه 
موتــورز« ســيارة النــد روڤــر ديفنــدر الفائــزة بالعديد 
من اجلوائز، ومت جتهيز ســيارة الدفع الرباعي األكثر 
متانــة مــن النــد روڤــر بشــكل خــاص ملائمــة الصيــد 
والصقارة، وتشكل هذه السيارة، مبا فيها من قدرات 
فائقــة علــى الطرقــات الوعــرة ومســاحة كافيــة لــكل 
املعــدات الضرورية، رفيق الدرب املثالي في املغامرات 

اخلارجية.
واستعرضت شركة »الفردان برمييير موتورز« خال 
املعــرض منتجــات النــد روڤــر التجاريــة، ومجموعتها 
عالية اجلودة من اإلكسسوارات املستلهمة من سيارات 

الند روڤر، واملصممة إلثراء مغامراتها، مع مجموعة 
متنوعة من املعدات املخصصة ملختلف التضاريس. 

وقــال ســامر بــو درغــم، مديــر عــام شــركة »الفــردان 
برميييــر موتورز« معلقاً على هذه املشــاركة: »حازت 
ســيارات النــد روڤــر ديفنــدر اهتمــام عــدد كبيــر مــن 
عمائنا، خصوصاً عماءنا القطريني األوفياء، والذين 
يشــكل الصيــد والصقــارة جــزءاً كبيــراً مــن ثقافتهــم. 
أردنا خال هذا املعرض أن نظهر كيفية جعل جتربة 
الصيد والصقارة التاريخية أكثر روعة مع سيارة قوّية 
ومريحــة على كل التضاريــس، تنال بفضل مواصفاتها 
وميزاتهــا الواســعة علــى والء العمــاء، كمــا هــي حــال 

اإلصدارات السابقة من ديفندر«. 

بتقــدم  اجلديــدة  ديفنــدر  روڤــر  النــد  ســيارة  تتميــز 
تكنولوجــي يليــق مبتانتها املرتفعــة. ويتم للمرة األولى 
املعلوماتــي   )Pivi Pro( بــرو«  »بيفــي  نظــام  تقــدمي 
اجلديــد مــن النــد روڤــر، وقــد أصبــح اجليــل اجلديــد 
من شاشــة اللمس أكثر حدسيًة وأسهل استخداماً، مع 
احلاجــة لعــدد قليل من املدخــات ألداء املهام متكررة 
علــى  القائــم  تصميمهــا  يضمــن  فيمــا  االســتخدام، 

التشغيل الدائم استجابات فورية تقريباً.
فــي  الشــحن  مخــارج  مــن  الشــاملة  املجموعــة  تبقــي 
مختلف أنحاء املقصورة كافة أجهزة الركاب مشحونة 
ومتصلــة فــي كل األوقــات، ســواء كانت أجهــزة رقمية 
لبــث املوســيقى أو إكسســوارات التخييــم لتوفيــر راحــة 

الصــف  لــركاب  وميكــن  النائيــة.  املواقــع  فــي  املنــزل 
األول االختيــار بــني مخرجــي شــحن بقــوة 12 فولــت 
ومخرجــي USB، والتــي توجــد أحدهــا خلــف شاشــة 
اللمــس املركزيــة، املوقــع املثالــي للتقليــل مــن األســاك 
تصويــر  كاميــرا  لتشــغيل  اســتخدامه  أثنــاء  املتدليــة 

الطريق.
وفــي الصــف الثانــي، يتوفــر للــركاب مخرجــا شــحن 
اســتخدام  وعنــد  فولــت،   12 شــحن  ومخرجــا   USB
مقاعد الصف الثالث، يتوفر لها مخرج USB ومخرج 
12 فولــت. كمــا حتتــوي مســاحة التخزيــن على مخرج 
12 فولــت إضافــي، ومخرج كهربائــي ثاثي بقوة 230 

فولت.

أطلقــت مجموعــة هــواوي ألعمــال املســتهلكني مؤخــراً سلســلة ســاعات 
 HUAWEI 3 والتــي تشــمل الســاعتني األنيقتــني HUAWEI WATCH
هاتــف  جانــب  Proإلــى   3  HUAWEI WATCH و   3  WATCH
أحــدث هواتــف مجموعــة  8 وهــو   HUAWEI nova-املتميــز الكاميــرا 
nova الذي ميّكن املســتهلكني من االستكشــاف واملشــاركة. وتوفر سلسلة 
ســاعات HUAWEI WATCH 3  للمســتهلكني جتــارب يوميــة مريحة 
وذكيــة مدعومــة بالتفاعــل املعــزز واالتصــال املســتقل واالتصــال البينــي 
املناســب جلميــع الســيناريوهات. وباإلضافة إلى التصميــم األنيق والفريد 
eSim  وعمــر البطاريــة  والتشــطيبات عاليــة اجلــودة وخاصيــة اتصــال 
الســاعتان   توفــر  البدنيــة،  واللياقــة  الصحــة  مراقبــة  وميــزات  الطويــل 
HUAWEI WATCH 3 وPro 3 ميزات جديدة مثل مستشعر احلرارة 
عالــي الدقــة ألول مــرة للكشــف عــن درجــة حــرارة اجللــد، واستكشــاف 
غســل اليديــن والكشــف عــن الســقوط. ســتكون الســاعات الذكيــة اجلديدة 
الرفيق الذكي واألنيق الذي يساعد املستخدمني على مراقبة تقدمهم في 
التماريــن ورصــد حالتهــم الصحيــة باســتمرار من خال احللــول القائمة 

على العلم بغض النظر عن مكان تواجدهم.
ستتوفر الساعتان HUAWEI WATCH 3 وPro 3  في قطر إلى جانب 
هاتــف HUAWEI nova 8 الــذي يحتــوي علــى شاشــة رائعــة وكاميــرا 
رباعيــة متعــددة االســتخدامات ومعالــج متقــدم ليســتمتع املســتخدمون 
بأفضــل جتربــة مشــاهدة محتــوى وتصويــر ومشــاركة. وبفضــل عمــر 
البطاريــة الطويــل وخاصيــة دعــم الشــحن الســريع، ســينعم املســتخدمون 
 Pro 3 HUAWEI WATCH براحــة البــال طــوال اليــوم. تدعــم ســاعة
عمر بطارية طوياً يصل إلى 5 أيام في الوضع الذكي و21 يوماً في وضع 
 HUAWEI WATCH عمــر البطاريــة الطويــل للغاية”. ومتتاز ســاعة“
3 بعمــر بطاريــة طويــل ميتــد لثاثة أيام فــي الوضع الذكــي و14 يوماً في 
وضــع “عمــر البطاريــة الطويــل للغايــة”. ويضمــن عمر البطاريــة الطويل 
إمكانيــة ارتــداء الســاعة طــوال اليــوم واســتخدامها باســتمرار حتــى أثنــاء 
النــوم. ســواء كان املســتخدمون يرتدونهــا للتدريبــات أو االجتماعــات أو 
حتى خال النوم، ســتبقى ســاعة  HUAWEI WATCH 3 متصلة على 

الدوام لتقدمي الدعم ملرتديها.

هــواوي تطـــرح
HUAWEI WATCH 3 3 و Pro

أفضل ساعتني ذكيتني مع أطول عمر للبطارية

Mazda CX-9 |  2021 
ابتداًء من 115,900 ريال قطري

Mazda 6 |  2021 
ابتداًء من 74,900 ريال قطري

Mazda CX-3 |  2021 
ابتداًء من 69,900 ريال قطري

Mazda 3 Hatchback |  2021
ابتداًء من 76,900 ريال قطري

Mazda CX-30 |  2021
ابتداًء من 92,900 ريال قطري

هاتف: 44435965 - 44417859
info@mazda–qatar.com  

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء

الجمعة: 4.30 مساًء - 8.30 مساًء

 استمــتـــع بالصـيـــف
مع مـــازدا الــرائــعـــة

قيــادة رائعــة
استمتع بالقيادة المبهجة 

مع سيارة مازدا الفاخرة

شـعــور رائــع
استمتع بمقصورة تتميز 

بأجواء باردة وهادئة

إدراك رائــع
استمتع بمزايا السالمة 

واالمان المتطورة

حـيــويـــة رائعــة
استمتع بالموسيقى مع 

عائلتك وابقى على اتصال 
بالعالم الخارجي

اســعـــار رائعــة
أسعار ال مثيل لها على الموديالت 
المعروضة ذات المزايا االستثنائية 

والجودة والحرفية المذهلة
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تأمين شامل لمدة 
تصل إلى 5 سنوات سنوات ***5

ضمان نيسان
أفضل قيمة

لإلستبدال
يشمل

التسجيل دفعة أولى 0% ابدأ الدفع في عام
2022**

Nissan Qatar 4428 3333nissanqatar.com

4185/2021

المعرض الرئيسي - طريق سلوى                   معرض السد                   معرض بن عمران                   معرض بروة                   معرض الخور

LE باترول
ابتداًء من

4,299* ر.ق. /شهرًيا

5.6 L | V8 | 400 HP 

*    القسط الشهري على باترول             2021
**   1 يناير 2022

***  5 سنوات أو 300,000 كلم أيهما يأتي أواًل
-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

-    هذا العرض صالح على مبيعات التجزئة
-    العرض صالح من 26 اغسطس حتى 30 سبتمبر 2021

LE T1

شراء سيارة جديدة اآلن أبسط مما تتخيل. 
سّهلناها عليك.

نيسان تضفي ملسة من االبتكار والتشويق 
مع انضمامها حلملة )السباق إلى الصفر(

أول صانع سيارات ياباني ينضم رسميا إلى حملة تدعمها األمم املتحدة ..

فــي إطــار جهودهــا الراميــة لتســريع أهــداف الشــركة 
فــي الوصــول إلى مســتقبل كهربائي وحيــادي الكربون 
بالكامل، أعلنت نيســان عن انضمامها حلملة »الســباق 
املتحــدة،  األمم  بدعــم  حتظــى  والتــي  الصفــر«،  إلــى 
لتصنيــع  يابانيــة  شــركة  أول  بذلــك  نيســان  لتكــون 

السيارات تنضم إلى احلملة.
كمــا وّقعــت نيســان أيضــاً على تعّهــد »طموح الشــركات 
باحلملــة،  اخلــاص  مئويــة«  درجــة   1.5 أجــل  مــن 
للمساهمة في احلّد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، 
متاشــياً مــع طموحــات نيســان فــي عــدم جتــاوز ارتفاع 
درجــة احلــرارة العامليــة لـــ 1.5 درجــة مئويــة مقارنــة 
مبستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكشرط للمشاركة 
في احلملة، انضمت نيسان إلى مبادرة »أهداف تستند 
إلــى العلم« )SBTi( لضمــان التحقق من أن طموحات 
نيســان فــي اإلبقــاء على معــّدل االحتــرار العاملي دون 2 

درجة مئوية، متوافقة مع معطيات علم املناخ.
وبهذه املناسبة، قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي 
مبــادرة  إلــى  انضمامنــا  نيســان: »مــن خــال  لشــركة 
’أهــداف تســتند إلــى العلم‘، ومشــاركتنا فــي مثل هذه 
الشــركات  مــع  العمــل  علــى  عزمنــا  ُنــدد  احلمــات، 
التــي تتوافــق معنــا فــي الفكــر، ومع احلكومــات احمللية 
علــى مســتوى العالــم، ملعاجلة حتديــات التغيــر املناخي 
والوصــول إلــى مجتمــع مســتدام«. وأضــاف: »تواصــل 
العامليــة  القضايــا  معاجلــة  فــي  الثابــت  نهجهــا  نيســان 
مبــا ينســجم مــع مســؤوليتنا املجتمعيــة، ويشــمل ذلــك 
لتســريع  الكهربائيــة  الســيارات  تطويــر  علــى  التركيــز 
اجلهــود العامليــة الهادفــة إلى حتقيق احليــاد الكربوني. 
كما نؤكد عزم نيسان على الوفاء بدورها كشركة تلبي 

احتياجات أصحاب املصلحة لدينا في املستقبل«.
فــي عــام 2010، أطلقــت نيســان »ليــف«، أول ســيارة 

كهربائيــة يتــم تســويقها بكميــات كبيــرة علــى املســتوى 
اجلديــدة  الكهربائيــة  ســياراتها  خــال  ومــن  العاملــي. 
بالكامــل والتقنيــات الكهربائيــة التــي يتــم طرحهــا في 
مختلــف أنحــاء العالــم، تواصــل نيســان إضفــاء االبتــكار 
والتشــويق على قيادة السيارات وإظهار قوتها في احلّد 

من االنبعاثات الكربونية.
نيســان  تعهــدت  العــام،  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
بتحقيــق احليــاد الكربونــي عبــر كامــل دورة عملياتهــا 
إلــى  نيســان  وتتطلــع   .2050 عــام  بحلــول  وإنتاجهــا 
تســريع هــذه اجلهود من خال مبادرات مثل »نيســان 
EV36Zero«، مشــروع التصنيــع اجلديــد الــذي يجمــع 
البطاريــات  الكهربائيــة وتصنيــع  الســيارات  إنتــاج  بــني 

وتوليد الطاقة املتجددة.
وقــال ألبرتــو كاريلــو بينيــدا، املمثــل والشــريك املؤســس 
في مبادرة »أهداف تســتند إلى العلم«: »هناك حاجة 

مــن  للحــّد  وعاجلــة  جريئــة  إجــراءات  التخــاذ  ماّســة 
تأثيــرات أســوأ انهيــار للمنــاخ العاملي، وضمان مســتقبل 
مســتدام لنــا جميعــاً. وتعــّد نيســان أول صانــع ســيارات 
يابانــي يلتــزم بحملــة ’طمــوح الشــركات مــن أجــل 1.5 
درجــة مئوية‘ للحّد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، 
وبذلــك تنضــم نيســان إلــى أكثــر مــن 700 شــركة فــي 
أنحــاء العالــم تعمــل على حتقيــق أكثر أهدافنــا طموحاً 
االنبعاثــات وفــق أســاس علمــي  وقــوة فــي احلــّد مــن 
محــدد«. وأضــاف بينيــدا: »مــن خــال توافــق أهدافها 
مــع أحــدث معطيــات علــم املنــاخ، تؤكد نيســان بوضوح 
علــى اســتعدادها ورغبتهــا فــي املســاهمة بدورهــا فــي 
حتقيــق اتفاقيــة باريــس. وينبغــي على جميع الشــركات 
األخــرى في أنحاء العالم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة 
طموحاتهــا علــى صعيد مواجهة التغيــر املناخي، ودعم 
االقتصــاد العاملــي للحــّد مــن االنبعاثــات بصــورة كبيرة 

والوصــول بهــا إلــى مســتوى ’صافي- صفــر‘ قبل حلول 
عام 2050«.

ومن جانبه، قال ألوك شارما، رئيس مؤمتر األطراف 
السادس والعشرين حول املناخ »كوب 26«: »من الرائع 
أن نشــهد انضمام نيســان حلملة ’الســباق إلى الصفر‘، 
كأول صانع سيارات ياباني يشارك رسمياً. ومن خال 
تصنيعهــا لبطاريــات الســيارات الكهربائيــة فــي شــمال 
شرق إنلترا، أظهرت نيسان ريادة حقيقية في رحلة 

التحول نحو ’صافي- صفر‘ عبر اململكة املتحدة«.
وأضــاف: »أصبحــت نيســان بعــد انضمامهــا إلــى حملة 
’الســباق إلــى الصفــر‘ جــزءاً مــن أكبــر حتالــف عاملــي 
للشــركات واملــدن واملســتثمرين واملناطــق واجلامعــات 
امللتزمة بالعمل معاً من أجل خفض انبعاثات الكربون 
العاملية إلى النصف بحلول عام 2030 وحتقيق ’صافي- 

صفر‘ في عام 2050 على أبعد تقدير«.
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GV70 جتربة قيادة جينيسيس
من داخل احدث وجهة سياحية في قطر

سكايالين املوزع املعتمد...

اســتضافت شــركة ســكاياين املــوزع املعتمــد لعامــة 
جينيســس الفاخــرة فــي دولــة قطــر عــدد كبيــر مــن 
شــاطئ  منتجــع  فــي  احملليــة  والصحــف  االعاميــني 
لتجربــة  فــي قطــر  ترفيهيــة  أحــدث وجهــة  ســلوى 
قيــادة ألحــدث طــراز  جينيســيس GV70 اجلديــدة 
كلًيا الذي مت تصميمه كأول ســيارة رياضية متعددة 
االســتخدامات متوســطة احلجــم، بتصميــم خارجــي 
رياضي فريد ومظهر قوي لتلبي كافة مهام سيارات 
الدفــع الرباعــي وهــذا مــا اثبتتــه جتربتنــا اليــوم حيث 
المســنا متيــز GV70 بتصميــم داخلــي فاخــر يتركــز 
»جمــال  مبــدأ  مــن  ومســتوحى  الســائق  راحــة  حــول 
املســاحة البيضــاء«، الــذي يراعــي حتقيــق التــوازن بني 
ان  فمنــذ   ، الشــخصية  واملســاحة  التقنيــات  أحــدث 
أطلقــت جينيســيس الشــرق األوســط وأفريقيــا طــراز 
GV70، وجد اقباال غير مســبوق خاصة عنر العماء 
االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة  الســيارات  عشــاق 
تشــانغ،  جــاي  كلمــة  اتذكــر  هنــا  احلجــم،  متوســطة 
الرئيــس العاملــي لعامــة جينيســيس التجاريــة عندمــا 
قــال: “تســعى جينيســيس لبناء جســور تواصل وطيدة 
مــع املســتهلكني فيمــا تقدمه من ســيارات وذلك على 
واخلدمــات  واملنتجــات  كالتصاميــم  األصعــدة  كافــة 
اليــوم   GV70 طــراز  إطاقنــا  ومــع  احليــاة،  ومنــط 
وأمــان  ورفاهيــة  راحــة  حــول  املتمحــورة  بفلســفتها 
العميــل، تواصل جينيســيس تقدمي مناذجهــا الفاخرة 
التــي تلبــي حاجة املســتهلكني واملصممــة لتصبح جزءا 

من حياتهم اليومية«.
وبالفعــل هــذا مــا مت اثباتــه مــع جتربتنــا ومــن خــال 
طــراز  أول   GV70 طــراز  مالكــي  للعمــاء  اســئلتنا 
رياضــي متعــدد االســتخدامات مــن الفئــة متوســطة   

احلجــم تنتجــه جينيســيس فقــد اتقــف اغلــب مالكــي 
طــراز GV70 علي ان الطــراز ميتاز بتصميم رياضي 
فريد وشخصية قوية، وتصميم داخلي فاخر يتركز 
»جمــال  مبــدأ  مــن  ومســتوحى  الســائق  راحــة  حــول 

املســاحة البيضــاء«، الــذي يراعــي حتقيــق التــوازن بني 
أحدث التقنيات واملساحة الشخصية.

وكما يعتمد الطراز اجلديد على أحدث التقنيات التي 
تتضمــن نظــام التعريــف ببصمــة اإلصبع الذي يســمح 
بإعداد ملف تعريف مخصص لكل مستخدم، ليقدم 

بذلك جتربة قيادة مثالية حتفظ اخلصوصية.

ويتوفــر طــراز GV70 بفئتــني مــن احملــركات التــاي 
 2.5 بســعة  والثانــي   3.5 بســعة  األول  بالوقــود  تعمــل 
يتوفــر  وكاهمــا  توربينــي،  بشــاحن  مــزود  كاهمــا 
أيًضــا فــي الباقــة الرياضيــة. ولقــد مت تزويد الســيارة 
اجلديــدة بقفــل تفاضلــي محــدود االنــزالق وإطارات 
علــى  الرائــع  القيــادة  أداء  لتعزيــز  رياضيــة حصريــة 

الطرق غير املعبدة والوعرة.
 SUV تصميم خارجي رياضي فريد لسيارة

يتميــز اجلــزء األمامــي من GV70 بالشــبكة األمامية 
الفاخــرة واملســتمدة مــن  التجاريــة  املميــزة للعامــة 
الرباعيــة  املصابيــح  ضبــط  ومت  جينيســيس،  شــعار 
الرياضيــة  الطبيعــة  لتعكــس  الشــبكة  بنفــس مســتوى 

اجلريئة للسيارة.
ويأتــي خــط التصميــم اجلانبــي املقــوس، الــذي يبــدأ 
فــي اجلــزء العلوي من املصابيــح الرباعية وميتد على 
طــول جانــب الســيارة الرياضيــة ليكون بشــكله األخاذ 
تباينًــا واضحــاً مــع املصــدات اخللفيــة القويــة. وتتعزز 
الشخصية الرياضية الراقية لسيارة  GV70 مع خط 
السقف األنيق الشبيه بالكوبيه جنبًا إلى جنب مع خط 
الكروم املتدرج على الركيزة اجلانبية اخللفية مانحاً  

GV70 طابًعا فريًدا.
ويتزين اجلزء اخللفي في GV70 باملصابيح شــديدة 
بخطــني  اخللفيــة  املصابيــح  حيــث صممــت  التميــز، 
ضبــط  ومت  الرباعيــة،  للمصابيــح  للغايــة  نحيفــني 
يســاعد  املصــد، ممــا  فــي  الوظيفيــة  العناصــر  جميــع 
علــى احلصــول علــى أشــكال واضحــة ونقيــة بشــكل 
اســتثنائي. ويتميــز اجلــزء اخللفــي أيًضــا بعــدد مــن 
ذلــك مصــد  فــي  - مبــا  الدقيقــة  التصميــم  تفاصيــل 
بنمــط G-Matrix ومخــارج عــادم مميــزة مدمجــة 
باملصــد اخللفــي، لتأكيد املظهــر الديناميكي الرياضي 

للسيارة. 
»جمــال  فلســفة  مــن  مســتوحاة  داخليــة  مقصــورة 

املساحة البيضاء« وتركز على راحة السائق
مببــدأ  متأثــرا   GV70 لـــ  الداخلــي  التصميــم  يأتــي 
العمــارة  البيضــاء«، املســتوحى مــن  »جمــال املســاحة 
التقليديــة فــي كوريــا اجلنوبيــة، والــذي يوفــر أقصــى 
درجــات الراحــة. ويظهــر ذلــك خاصة فــي التفاصيل 
املســتوحاة من األقســام الديناميكيــة الهوائية ألجنحة 
الطائرة وتتميز مقصورة القيادة مبســاحاتها الرحبة 

واستخدام عناصر بيضاوية الشكل.
وتدعم فتحات التهوية النحيفة وخط الكروم الرفيع 
الــذي ميــر عبــر األبــواب ويحيــط بالســائق فــي زيــادة 
اإلحســاس باالتســاع واألناقة في املقصورة. كما يعمل 
التصميــم املريــح للقمرة على زيادة راحة الســائق إلى 
أقصــى حــد، خاصــة مــع تقليــل عــدد األزرار املوجودة 
على لوحة التحكم الوسطية واستخدام شاشة عرض 

عريضة تعمل باللمس.
وصممــت لوحــة التحكــم املتوســطة مبــا يوفــر أقصى 
للتحكــم  اجلديــد  التطبيــق  يأتــي  للســائق.  راحــة 
اإللكترونــي فــي اآللية الداخلية لنقل وضعية احلركة 
)SBW(، شبيها بجوهرة مصقولة بدقة مكونًا توازنًا 

دقيًقا يجمع بني البساطة والرقي.
وتعكــس ألوان GV70 تصميمها النشــط الفاخر، مما 
مينــح العمــاء مجموعة واســعة من تركيبــات األلوان 
لاختيــار منهــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع مختلــف املــواد 
الداخليــة. وتتضمــن خيــارات األلــوان املتاحــة للهيــكل 
اخلارجي لهذا الطراز املميز 12 لونًا، منها ثاثة ألوان 
جديــدة: األحمر موانــا والبرغاندي براســا )ميتاليك( 
 GV70 والبرغاندي براسا )غير المع(. ويتوفر طراز
أيًضــا بألــواٍن معدنيــة مثــل أخضــر كاردف وأبيــض 
يواني وأســود فيك وفضي سافيل ورمادي هيمااليا، 
وتتــاح عــدة ألوان أخــرى غير المعة هــي ماترهورن 

األبيض، ورمادي ميلبورن، واألخضر برونزويك.
وتتوفر املقصورة الداخلية في طراز GV70 بخمســة 
األســود  ذلــك  فــي  مبــا  الداخليــة،  لأللــوان  خيــارات 
البيــج  الفانيليــا   / البيــج  األســود   / األســود  البركانــي 
بدرجتــني، أزرق أوشــن ويفــز / أخضــر باينجــروف 
بدرجتــني، أزرق أوشــن ويفــز / بنــي هافانــا بلونــني، 
و رمــادي ســتيت / مخمــل درجتــني برغانــدي. تقدم 
حصريــة:  ألوانًــا  أيًضــا  الرياضيــة  احلزمــة  طــرازات 
أزرق ألترامارين ومونوتون، و أســود أوبســتران لون 

واحد، و أسود أوبستران /أحمر سيفيلد بدرجتني.



األثنين 6 صفـر 1443 هـ 13 سبتمبر 2021 م العدد )378(
5

دوماسكــو ـ قطـــر
XC90 تعلن عن وصول فولفو

السيارة الكهربائية الهجينة القابلة إلعادة الشحن ..

اعلنت شــركة دوماســكو ـ قطر عن توافر  الســيارة 
احلجــم،  كبيــرة  رياضيــة  ســيارة    XC90 فولفــو 
رباعيــة الدفــع وذات ســبعة مقاعــد وهــي الســيارة 
الرائدة للشركة. لقد كانت أول سيارة يتم إطاقها 
علــى منصــة هندســة املنتجــات القابلــة للتطويــر ) 
)SPA ، وهــي منصــة املنتجــات املعياريــة املتقدمــة 
لشــركة فولفو التي تدعم جميع ســيارات فولفو في 

سلسلتي 90 و 60.
مثــل شــقيقاتها S90 و V90 ، حتمــل XC90 الوجه 
الفخور والواثق للغة تصميم فولفو ، جنبًا إلى جنب 
مع ملسات تصميم فولفو الكاسيكية. تشمل امليزات 
 LED ”Thor‘s الرئيسية تصميم املصباح األمامي
Hammer« وعامــة فولفــو اللفظية على املؤخرة. 
متــت ترقية التصميم اخلارجي للســيارة طرازعام 
2020 باطــارات جديــدة وألــوان خارجيــة وشــبكة 

جديدة حديثة ، من بني تفاصيل أخرى.
فــي املقصــورة ، توفــر فولفــو XC90 بيئــة هادئــة 
ومتوازنة مع مزيج من املواد الراقية مثل اخلشــب 
إســكندنافي  تصميــم  فــي  واملعــدن  والكريســتال 
متطــور. تتوفــر XC90 كســيارة عائليــة ورياضيــة 
ذات ســبعة مقاعــد مع تصميمــات داخلية من جلد 

نابا الفاخر.
االتصال واملعلومات الترفيهية

تعمــل  شاشــة  بواجهــة   XC90 فولفــو  جتهيــز  مت 
وظائــف  بــني  جتمــع  االســتخدام  ســهلة  باللمــس 
الســيارة ونظــام املاحــة ونظــام الصــوت هارمــان 
كاردون. تتيح شاشــة اللمــس ذات االجتاه العمودي 
الوصول السهل والسريع إلى مجموعة من الوظائف 
وامليــزات. يتوفــر أيًضــا تكامــل الهاتــف الذكــي مــع 
نظامــي آبــل كاربــاي Apple CarPlay و اندرويد 

.Android Auto أوتو
تكنولوجيا نقل احلركة 

يتم تشغيل سيارة XC90 من خال مجموعة نقل 
احلركــة Drive-E لشــركة فولفــو ، في نــوع بنزين 
 Twin Engine T8 باإلضافــة إلــى محــرك بنزيــن
حصانًــا.   407 إلــى  يصــل  مــا  يوفــر  الــذي   AWD
زائــد  شــحن  ذو  األســطوانات  رباعــي  محركهــا 
وشــاحن توربينــي يتســارع مــن 0-100 كــم / ســاعة 

في 5.8 ثانية.
يوفــر محــرك فولفــو الهجينــة املكــون مــن محرك 
مــزدوج كل مزايــا األداء العالــي ومحــرك البنزيــن 
املنخفــض االنبعاثــات مــع محــرك كهربائــي يوفــر 
الطاقــة عنــد الطلــب مــع انبعاثات منخفضــة للغاية 
مــن ثانــي أكســيد الكربــون وأكثــر مــن 40 كــم مــن 

املدى الكهربائي اخلالص.

السامة ومساعدة السائق
مت تأكيد ريادة  فولفو في مجال ســامة الســيارات 
فــي ســيارة XC90. نتــج عــن منصــة SPA أقــوى 
ســيارات فولفو حتى اآلن بســبب االستخدام املكثف 
أنظمــة  العديــد مــن  عــن  البــورون، فضــاً  لصلــب 
األمــان املصممــة حلماية األشــخاص داخل الســيارة 

وخارجها.
مــن   City Safety ســيفتي  ســيتي  تقنيــة  جتمــع 
فولفــو،  طــرازات  جميــع  فــي  القياســية  فولفــو، 
جتنــب  وأنظمــة  التلقائيــة  الفرملــة  وظائــف  بــني 
ســيناريوهات  مــن  مجموعــة  لتغطيــة  االصطــدام 
علــى  احلفــاظ  فــي  واملســاعدة  احملتملــة  احلــوادث 
ســامتك. ســيتي ســيفتي هــو النظــام الوحيــد فــي 
الدراجــات  وراكبــي  املشــاة  يكتشــف  الــذي  الســوق 

واحليوانات الكبيرة مثل األيل والغزالن.

يعمل نظام مســاعد القيادة  Pilot Assist ملســاعدة 
الســائق حتــى 130 كــم / ســاعة علــى طــرق محددة 

بوضوح.
يتم توزيع ســيارات فولفو في قطر من قبل شــركة 
وهــي   ، )دوماســكو(  التســويق  خلدمــات  الدوحــة 
شــركة رائدة متعددة العامــات التجارية في قطر 
مجموعــة  لديهــا  الفطيــم.  مجموعــة  فــي  وعضــو 
متنوعــة مــن ســيارات الــركاب والدراجــات الناريــة 
واملركبــات التجاريــة واملنتجــات البحريــة والطاقية 
بعــض  متثــل  التــي  واإللكترونيــات  والســاعات 
علــى  وحائــزة  شــهرة  األكثــر  التجاريــة  العامــات 
جوائــز علــى الصعيد العاملي. الفطيم للســيارات هي 
واحدة من خمســة أقســام داخــل مجموعة الفطيم 
تقدم منتجات وخدمات عالية اجلودة تثري حياة 

الناس وتطلعاتهم كل يوم.

عائلية ورياضية ذات 
سبعة مقاعد مع 
تصميمات داخلية من 
جلد نابا الفاخر
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جتربة قيادة تويوتا الندكروزر
اجليل اجلديد إرث عريق وموثوقية عالية

عبداهلل عبدالغني الوكيل احلصري ..

جتربة قيادة لاسطورة املتميزة تويوتا الند كروزر 
اجليــل اجلديــد التــى تتمتــع بجــراة التصميــم وقــوة 
االداء وهــذ ليــس باجلديــد فمنــذ إصــداره األول فــي 
العام 1951، اشتهر الند كروزر بقدراته االستثنائية 
علــى الطرقــات الوعــرة فــي بيئــات القيــادة الصعبة. 
ولطاملــا كان هــذا الطــراز علــى مــدى مســيرته التــي 
تتجــاوز الســبعة عقــود، وســيلة ال غنــى عنهــا لدعــم 
سبل عيش الناس في املناطق النائية، وقد أسهم في 
تدفق املساعدات اإلنسانية وجهود اإلغاثة في حاالت 
بتجــارٍب  النــاس  إثــراء حيــاة  عــن  الكــوارث، فضــاً 

استثنائية توفرها فقط هذه املركبة األسطورية. 
إرث عريق وموثوقية عالية

ويحمل الند كروزر األسطوري بكل فخٍر إرث تويوتا 
العريــق املتمّثــل فــي موثوقيتــه العاليــة وقــوة حتمله 
وأدائــه االســتثنائي علــى مختلــف أنــواع التضاريــس، 
وقــد أصبــح جــزءاً أساســياً من حيــاة النــاس اليومية 
علــى مــدى األعــوام الســبعني املاضية ليــس فقط في 
قطــر، بــل فــي مختلــف أنحــاء العالــم. ونحن نشــكر 
ونعيــد  املســتمر،  دعمهــم  علــى  املخلصــني  عماءنــا 
تأكيد التزامنا مبواصلة العمل جنباً إلى جنب معهم 

مــن أجــل حتقيق هدفنا األســمى املتمثــل في تطوير 
أفضل مركباٍت على اإلطاق. 

وفي إشــارٍة لثقتهم الكبيــرة بأبعاد التصميم املتميز 
للمركبــة، لــم يقم مهندســو تويوتا بإجــراء أي تغييٍر 
عليــه إال مــن بعــض التعديــات الطفيفــة، حتــى مــع 
اجلديــدة  العامليــة  تويوتــا  هندســة  منصــة  اعتمــاد 
كليــاً  اجلديــد  كــروزر  النــد  يحتفــظ  إذ   ،TNGA
بحجمــه املعــروف، ويكتســب مظهــراً أكثــر صابــة 
إلطاراتــه  األعــرض  احمليطــي  الســطح  خــال  مــن 
األماميــة واخللفيــة. وجمعــت تويوتــا بــني خبراتهــا 
التقنية املكتســبة على مدى السنني املاضية، وأحدث 

االبتــكارات بهــدف إجــراء عدٍد من التحســينات التي 
وخفــض  املركبــة،  وزن  خفــض  أبرزهــا  مــن  كان 
مركز اجلاذبية، واعتماد أنظمة دفع جديدة، فضاً 
عــن تصاميــم داخليــٍة وخارجيــٍة جديــدٍة، وميــزات 

أماٍن أكثر تطوراً. 
خيارات أنظمة الدفع

بثاثــة   2022 للعــام  كــروزر  النــد  مركبــة  وتأتــي 
خياراٍت ألنظمة الدفع، مبا في ذلك محرَكنْي طورا 
حديثــاً سداســيي األســطوانات V6 مــزودان بشــاحن 
توربــو مــزدوج. ويقــدم محــرك البنزيــن ســعة 3.5 
لتــر سداســي األســطوانات V6 املــزود بشــاحن توربو 

مــزدوج، أداًء رائــداً فــي فئتــه يفــوق أداء محــركات 
 409 قــوة  وينتــج  التقليديــة،  أســطوانات  الثمانــي 
أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر. أما 
محــرك الديــزل ســعة 3.3 لتر سداســي األســطوانات 
V6 املــزود بشــاحن توربــو مــزدوج، والــذي ســيكون 
ـد قــوة 302 حصانــاً  متاحــاً فــي املنطقــة قريبــاً، فيولِـّ
ويأتــي  نيوتن-متــر.   700 إلــى  يصــل  دوران  وعــزم 
حركــة  ناقــل  مــع  حديثــاً  املطوريــن  احملركــني  كا 
أوتوماتيكــي بعشــر ســرعات. وتتوفر كذلــك املركبة 
بخيار محرك بنزين سداســي األســطوانات V6 ذي 
الســحب الطبيعــي وســعة 4 لتــر، والــذي ينتــج 271 

حصانــاً، وعــزم دوران يصــل إلــى 385 نيوتن-متــر، 
واملتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. 

يتميــز نظــام التعليــق اجلديــد كليــاً فــي مركبــة النــد 
للعجــات  مــزدوج  شــوكي  تعليــق  بنظــام  كــروزر 
األمامية، وتعليٍق متطور رباعي الوصات للعجات 
الثبــات  مــن  أعلــى  مســتوى  يوفــر  ممــا  اخللفيــة، 
ـدة، وأداًء أكبــر علــى الطرقــات  علــى الطرقــات املُعبَـّ
املركبــة خفيــف  فــي حــني يضمــن هيــكل  الوعــرة، 
الــوزن وعالــي الصابــة، موثوقية عالية ويســهم في 
حتقيــق كفــاءة أكبر فــي اســتهاك الوقــود. ويتحكم 
نظــام التعليــق املتكيــف املتغيــر AVS )املتوفر حســب 
الفئــة(، بشــكٍل مثالٍي، بقوة التخميد حســب ظروف 
القيــادة، ممــا يضمــن راحــة فائقة عند القيــادة على 
كافــة التضاريــس. ويقــدم كذلك اجليــل اجلديد من 
النــد كــروزر مفهوم اإلدارة املتكاملة للدفع الرباعي 
AIM، والــذي يوفــر حتكمــاً شــاماً بقــوة املركبــة، 
ونظــام الدفــع الرباعــي AWD، فضــاً عــن أنظمــة 
التعليــق، واملكابــح، والتوجيــه وفقاً لظــروف القيادة 
التي تعمل معاً لترتقي مبتعة القيادة إلى مســتوياٍت 

جديدة. 
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

مازدا CX9 ذات السبع مقاعد
السيارات الوطنية الوكيل احلصري ...

الوحيــد  الوكيــل  الوطنيــة  الســيارات  اعلنــت  ان  منــذ 
لســيارات مــازدا فــي قطــر عــن طرحهــا ســيارة مازدا 
املتميــزة   CX9 االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة 
بتحســينها الامتناهــي وإتقانهــا الــذي ال مثيــل لــه في 
تقــدمي جتربــة اســتثنائية للعمــاء فــي جميــع أنحــاء 
العالــم واالقبــال كبيــر علــى هــذا الطــراز الــذي حصــد 

العديد من اجلوائز العاملية
 Mazda CX9 2022 تتوفر اآلن أحدث مجموعة من
فــي صالــة عــرض حديثــة تقــع فــي منطقــة النصــر. 
وتتوفــر 4  فئــات مختلفــة مــع أكثــر املميــزات تقدًمــا 

وباقات الشراء بأسعار تناسب جميع الشرائح 
وتشــمل املميزات القياســية 6 وســائد هوائية ، وفتحة 
 android و Apple Car Play ســقف كهربائيــة ، و
auto ، وتصميم داخلي من اجللد الفاخر ، وعجات 
أملنيــوم مقــاس 18 بوصــة / 20 بوصــة )علــى أســاس 
الدرجة( ، وميزات أمان اســتباقية متقدمة  وغيرها 

من املميزات
 Mazda تتحقــق امللكيــة اخلاليــة مــن املتاعــب لســيارة
CX9 اجلديــدة لضمــان »راحــة البــال« للعميــل مــن 
خــال حزمــة خدمــة مضمنــة وضمان غيــر محدود 

ملدة 5 كيلومترات ومساعدة على الطريق.
إلــى جانــب طــرق الشــراء التقليديــة ، ميكــن للعمــاء 
تخضــع  مرنــة  داخليــة  متويــل  خطــط  اختيــار  أيًضــا 

ملوافقة االئتمان.
عامة مميزة

تعتبــر مــازدا عامــة جتاريــة متميــزة للســيارات ذات 
مبتكــرة  وتقنيــات  فريــد  تصميــم  مــع  عاليــة  قيمــة 
العامــة  مازالــت  مــازدا  يابانــي.  وتصنيــع  وجــودة 
التجاريــة الوحيــدة مــع غالبيــة طرازاتهــا صنعــت فــي 

اليابان ومتوفرة في منطقة الشرق األوسط..
 وقــد حصلــت مــازدا CX- 9   علــى تصميــم متطــور 
وعصــري والــذي تســميه مــازدا » كــودو روح احلركــة 

» والــذي يضفــي مزيداً من  براعة اجلودة والتصميم  
 9-CX مــازدا  ســيارات  مــن  اجلديــد  للجيــل  املتألــق 
اجلديــدة كليــا لعام 2022 ، فقــد مت االنتهاء من وضع 
اللمسات النهائية  الداخلية للسيارة من قبل مهندسني  
كان شــغلهم الشــاغل هــو االهتمــام بــأدق التفاصيــل ، 
اضافة الى االحدث في وسائل االتصال ووسائل راحة 
الــركاب وتقنيــات الســامة املتمثلــة فــي تكنولوجيــا » 
آي – اكتــف ســينس » اضافــة الى ان املصــورة الداخلية 
للســيارة تضــم 7 كراســي جميعهــا جتمــع مــا بــني قمة 
الفخامــة واجلاذبيــة والتــي تفضلهــا دائمــا العائــات ، 
  9 -CX وبالنســبة للمحــركات ، فقــد مت تزويــد مــازدا

مبحرك تيربو سعة 2.5 لتر ، 250 حصان.
قمة الكفاءة للسيارات العائلية :

يوفــر محــرك  الشــحن التيربــو » اســكاي اكتــف جي » 
قمــة الكفــاءة واألداء للوصــول الــى مســتويات جديــدة 
مــن متعــة القيــادة ، فاحلقــن املباشــر حملــرك التيربو 

يعمــل علــى تســريع عــزم الــدوران ، اضافــة الــى كونــه 
اقتصادي فيما يتعلق باستهاك الوقود وزيادة تعزيز 
القيــادة السلســلة واآلمنــة علــى الطرقــات مــن خــال 
احــدث  تكنولوجيــا » ســكاي اكتــف » والتــي تنفرد بها  

االجيال اجلديدة من مازدا كلياً . 
يأتي احملرك بسعة 2,5 لتر ينتج 420  نيوتن متر من 
عزم الدوران ، حيث يتصل هذا احملرك بناقل حركة 
اوتوماتيكــي ينقــل احلركة الى العجــات بنظام الدفع 
الرباعــي ، ويقــوم التيربــو  بالتحكــم فــي تدفــق الهــواء 

والعوادم  حسب سرعة دوران احملرك .
ديناميكيات القيادة الذكية :

شــعوراً  اجلديــد   التيربــو  الشــحن  محــرك  مينحــك 
باالســترخاء  وتساعد االبتكارات املتعلقة بالهيكل  الى 
  9-CX جانــب املــواد املســتخدمة جلعــل ســيارة مــازدا

اخف وزناً واكثر اماناً وصابة .
ميتــاز الشاســيه بقوائم هندســية فــي االمام  وتصميم 

متعــدد الوصــات مــن اخللــف ، ومتت هندســة نظام 
الدفــع بــكل العجــات  I- Active AWD  مــن اجليــل 
اجلديــد ملــازدا ، بحيــث متنح قيادة تتســم بالثقة  على 
اي ســطح طريــق  بينمــا تســاهم فــي الوقــت ذاتــه فــي 

التوافق البيئي .
قمة التكنولوجيا  واالتصاالت اينما تكون 

-cX مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  تكنولوجيــا  متثــل 
9  اتصــال متكامــل بــني االنســان والســيارة ، واتصــال 
فــوري مــع العالــم حينما تكون علــى الطريق ، فهذا ما 
مينحه لك كل من واحهة التفاعل بني االنســان واآللة

  MZD Connect املتطــورة مــن مــازدا ونظــام  HMI
النشــطة  القيــادة  عــرض  شاشــة  لتشــمل  باإلنترنــت 
Active Driving Display ، حيــث ميكنــك بالعديــد 
مــن املميــزات وذلــك مــن مركــز القيادة اخلــاص بك 
خلــف عجلــة القيــادة بفضــل وجــود كل مــن اجهــزة 

القياس ومفاتيح التحكم املوضوعة بشكل مثالي . 

موديل          حتسينــات ال متناهيـــة
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جيبلي هايبرد اجلديدة
أول سيـارة كهربائيـة فـي تاريـخ مازيراتـي 

الفردان للسيارات الرياضية الوكيل احلصري ..

الســيارات  عالــم  نحــو  مشــوارها  مازيراتــي  بــدأت 
ســيارة جيبلــي هايبــرد  عــن  إعانهــا  مــع  الكهربائيــة 
أكثــر مشــاريع  أحــد  الســيارة  اجلديــدة. وتعتبــر هــذه 
مازيراتــي طموحــاً، لكونهــا متثــل اخلطــوة الثانيــة نحو 
احلقبة اجلديدة للعامة، والتي بدأت مع اإلعان عن 

احملرك اجلديد لسيارة MC20 الرياضية اخلارقة.
الحتضــان  ســيدان  جيبلــي  ســيارة  اختيــار  مت  وقــد 
هــذا  حتقيــق  بفضــل  الهجينــة  الســيارات  تكنولوجيــا 
الطراز مبيعات تزيد على 100 ألف سيارة منذ إطاقه 
في عام 2013، ليجسد بذلك جوهر عامة مازيراتي. 
وفــي الواقــع، كان التحــدي الــذي يواجــه مازيراتــي هــو 
دخول عالم السيارات الكهربائية دون املساس بفلسفة 

وقيــم العامة األصيلة. وفــي النتيجة، طورت العامة 
الســيارة الهجينــة األفضــل، وفــوق هذا ســتحافظ هذه 
الســيارة علــى صــوت مازيراتي الذي لطاملــا ميز جميع 
ســياراتها. ويســاهم إنتــاج ســيارة جيبلــي هايبــرد فــي 
توســيع نطاق تشــكيلة طــرازات مازيراتــي، والتي باتت 
اليــوم أكثــر تنافســية وقــدرة علــى مواكبــة متطلبــات 

السوق.
التصميم

تتمتــع جيبلــي هايبــرد مبظهــر »مازيراتــي« املتميــز، 
ويعــود ذلــك جزئيــاً إلــى التصميم الداخلــي واخلارجي 
اجلديــد. وحتمــل الســمة األبــرز فــي التصميــم اجلديــد 
اللــون  ملســة مركــز Maserati Centro Stile؛ وهــي 

الســيارات  جميــع  ليميــز  اختيــاره  مت  الــذي  األزرق 
الهجينة والعالم اجلديد الذي متثله.

فعلــى صعيــد التصميــم اخلارجي؛ يظهــر اللون األزرق 
علــى فتحــات التهويــة اجلانبية الثاثة الشــهيرة، وعلى 
الشــكل  ضمــن  الصواعــق  وتصاميــم  املكابــح  ضواغــط 
البيضــاوي الــذي يحيــط برمــز العامــة علــى العمــود 
اخللفــي. كمــا نــرى اللــون األزرق ذاتــه داخــل الســيارة 
وحتديــداً في الــدرزات التي تطرز مقاعدها. وتشــتمل 
جيبلــي هايبــرد علــى عناصــر تصميميــة جديــدة، بدءاً 
من الشبكة األمامية، حيث مت إعادة تصميم قضبانها 
أداة موســيقية  - وهــي  الرنانــة  الشــوكة  لتأخــذ شــكل 
رمــح  شــكل  وتســتحضر   - النقــاء  فائــق  تصــدر صوتــاً 

مازيراتــي فــي الوقت نفســه. وجتلت التغييــرات األبرز 
فــي خلفيــة الســيارة، مــع تصميــم جديــد ملجموعــات 
اإلضــاءة اخللفيــة وفــق شــكل منحنــي مســتوحًى مــن 

سيارتي GT 3200 وسيارة  ألفييري النموذجية.
سيارة هجينة خفيفة

اختــارت  العريــق،  جوهرهــا  مــع  رائــع  تناغــم  فــي 
مازيراتي حّاً هجيناً يركز بشكل رئيسي على حتسني 
األداء، ويساهم في الوقت ذاته في احلد من استهاك 

الوقود وتفادي إطاق االنبعاثات الكربونية.
وتســتفيد التقنيــة الهجينــة مــن الطاقــة احلركيــة التي 
تراكمها السيارة أثناء سيرها، لتقوم الحقاً باستعادتها 
وحتويلهــا إلــى طاقــة كهربائيــة خال خفض الســرعة 

البطاريــة. وجتمــع  فــي  وتخزنهــا  املكابــح،  أو ضغــط 
منظومــة القــوة احملركــة املبتكــرة – والتي جــاءت نتاج 
أعمــال التطويــر الهندســي املكثفــة التــي أجراهــا تقنيــو 
ومهندســو Maserati Innovation Lab فــي مودينــا 
أســطوانات،   4 )مــن  داخلــي  احتــراق  محــرك  بــني   –
وشاحن توربيني، ومعدل إزاحة يبلغ 2,0 ليتر( ومولد 
تيار متردد بقدرة 48 فولط مع شاحن كهربائي فائق 
إضافــي )معــزز كهربائــي( مدعــوم ببطاريــة. وميتــاز 
هــذا احلــل بأنــه فريــد مــن نوعه فــي فئته، وهــو األول 
احملركــة،  القــوة  ملنظومــات  اجلديــد  اجليــل  ضمــن 
والكفــاءة  األداء  مزايــا  بــني  األمثــل  التــوازن  ويحقــق 

ومتعة القيادة.


