
    

الفرسان  ساعة  الرشيد  هارون  أرسل  عندما 
االثني عشر، إلى ملك فرنسا انتظر كهنة الكنيسة 
حتى نام امللك وحطموا الساعة بفرسانها اخلشب، 
بعد أن تأكد لهم أنها بيت اجلن، وليست ساعة 
زميله  إلى  ينضم  فارس  ساعة  كل  منها  يخرج 
 12 العدد  يكتمل  حتى  ساعة،  منذ  خرج  الذي 
فارًسا في نصف يوم، وتعاد الكّرة مرتني يوميًا، 
ينظر  وهو  فرنسا  ملك  رؤية  الكهنة  يتحمل  لم 
بإعجاب إلى ذكاء العرب بقيادة خليفة املسلمني، 
لم تكن ساعة هارون الوحيدة العالقة في ذهني 
ولكن ساعة طائر الوقواق هي أول ما رأت عيني 
خشب  لطائر  كيف  أتساءل  كنت  الطفولة،  في 
الدقة  هذه  يكتسب  أن  خشب!  بيت  في  يعيش 
في املواعيد؟ فهو يخرج من نافذة بيته اخلشبي 
جديدة،  ساعة  وميالد  ساعة  انتهاء  عن  ليعلن 
واحلمد هلل أن بيت الوقواق اخلشبي لم تصل إليه 
يدي الصغيرة، وإال كنت حطمته كما فعل كهنة 
املعبد! من عجائب الوقواق تعدد لغاته التي تشبه 
الوقواق  طائر  ذكور  فمثاًل  اإلنسان  لغات  تعدد 
أما  املعروف،  الوقواق  صوت  تصدر  األوروبي 
الضحكة،  يشبه  فصوتها  اآلسيوية  الوقواق  إناث 
»بوه  صوتًا  يصدر  اإلفريقي  الوقواق  حني  في 
الوقواق متتلك  ولكن جميع طيور  بوه« وهكذا، 
جينات السعي واإلنتاج فهي تبني بيوتها، وتصنع 
قوت يومها، ومن أجل هذا أتعجب، ملاذا وضعها 
الصانع داخل صندوق ساعة! ولم يضعها شعاًرا 

لإلنتاج؟ وملاذا ال نرى عالمة سيارات تضع طائر 
الطيور  مع  فعلت  كما  لعالمتها،  شعاًرا  الوقواق 
املفترسة  احليوانات  أو  سكودا،  مثل  اجلارحة 
مع  لوجه  وجًها  تقابلت  وغيرها،  جاكوار  مثل 
كواالملبور،  الطيور في  الوقواق في حديقة  طائر 
وحزنت كثيًرا ألنه جتاهلني، مع أنه عاش معي 
لم  إن  عاًما،  البيت ألكثر من عشرين  في نفس 
له متثال من  الذي صنع  يكن هو فأَحُد أجداده 
وضع  لهذا  الدقيقة  إلجنازاته  تخليًدا  اخلشب، 
الطيور  من  األنواع  آالف  شاهدُت  ساعة،  داخل 
دخل احلديقة التي غطوا سماءها بشبكة عمالقة، 
العتقال كل هذه األنواع النادرة ومن بني كل هذه 
الفالمنجو،  مثال  فقط  بالقليل  أعجبت  األنواع 
خاصة  َمَعّزة  ميتلك  الذي  والهدهد  والببغاء، 
في قلبي بحواره اجلريء مع سيدنا يوسف عليه 
أشهر  السنونو  طائر  القائمة  في  ويأتي  السالم، 
الوقت  العصفوريات كونه يقضي معظم  فصائل 
رشاقة،  الطيور  أنواع  أكثر  من  وهو  بالتحليق، 
داخل  أعشاَشها  السنونو  طيور  تصنع  ما  وعادًة 
ثقب في شجرة، وهذا السبب الذي جعلني أعتقد 
الكرتون،  أفالم  بطل  اخلشب،  نقار  طائر  أنه 
ألنني  مصداقيتها،  عن  البحث  رفضُت  معلومة 
عندما  العرب  نحن  كحالنا  أصدقها  أن  أردت 
العكس،  اتضح  ولو  حتى  نصدقه  شيئًا  نحب 
جينات كانت سببًا في حبنا للكسل، واالستهالك 

وكرهنا للعمل واإلنتاج.. هذا واهلل أعلم.
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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

السيـارات الوطنيـة
متنح عمالئها مبادرة تسوق امنة وممتعة

طرحــت شــركة الســيارات الوطنيــة ، الوكيــل الوحيــد 
لســيارات مــازدا فــي قطــر ، مبــادرة التســوق االمــن 
لعمالئهــا مــن خــالل منحهم متعة القيادة والتســوق 
الســيارة  ســتصلك  مــازدا  طــراز  شــراء  عنــد  االمــن 

وبدون عناء امام منزلك 
هــذا وتعكــس مبــادرات مــازدا التــي تتمحــور حــول 
اإلنســان على ولعها الشــديد في جعل عمالئها الكرام 
»يتمتعون بســالم العقل« أثناء شــراء وامتالك مازدا 
مــع جتــارب خالية من املتاعب مبــا في ذلك توصيل 
الســيارة حتى منزل العميــل ، وذلك مبجرد االنتهاء 
من إجراءات الشراء ، ومعظمها عبر اإلنترنت ، يتم 
تســليم الســيارة إلــى منــزل العميــل مع احلفــاظ على 

املستويات املثلى للتباعد االجتماعي والتعقيم.
وتعتبر مازدا عالمة جتارية متميزة للسيارات ذات 
قيمــة عاليــة مــع تصميــم فريــد وتقنيــات مبتكــرة 
العالمــة  مازالــت  مــازدا  يابانــي.  وتصنيــع  وجــودة 
التجاريــة الوحيــدة مــع غالبيــة طرازاتهــا صنعت في 

اليابان ومتوفرة في منطقة الشرق األوسط.
ســيارة مــازدا اجلديدة »ســي إكــس-5«: إظهار أبعاد 

جديدة للقيادة
وقد أعلنت الســيارات الوطنية مؤخرا عن أن ســيارة 
مازدا »ســي إكس-5« اجلديــدة مطروحة اآلن للبيع 
فــي دولــة قطــر، لتحقــق بذلــك حلــم شــركة مــازدا 
بتوفير ســيارات دفع رباعي متزج بني متعة القيادة 

وراحة الراكب.
أجــل  مــن  تعمــل  فريــدة  جتاريــة  عالمــة  ومــازدا 
تأســيس عالقــة قويــة مع العمالء، ولكــي تصبح جزء 
أساسيا من حياتهم. ولتحقيق ذلك تعمل مازدا من 

أجــل تعزيــز شــعور الصلــة بــني الســيارة والســائق، ما 
يقود إلى صنع ســيارات تتمركز حول اإلنســان والتي 

تعمل في تناغم مع احلواس اإلنسانية.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

متت إعادة تعريف تصميم كودو كباعث للحياة الي 
الســيارة  من خالل تعزيز التعبير املنخفض والواسع 
لهويــة مــازدا املتطــورة. اســتقرت مــازدا علــى املتانــة 
الصافيــة ككلمــة رئيســية وحتــّدت نفســها للنهــوض 
مبفهــوم كــودو إلــى مســتوى جديــد. مســتوحى مــن 
احلــروف اليابانيــة التقليديــة، واصلت مــازدا تقدمي 
يعنــي  مفهــوم  وهــو  اجلماليــات  مــن  األدنــى  احلــد 
كونهــا أكثــر خلوا من جميع العناصر غير األساســية. 
والنتيجــة هــي املظهــر اخلارجــي اجلــريء واملتميــز  

والداخلي التي متنح جميع الركاب شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   5-CX ســيارة  تتبنــى 
G-Vectoring للتحكــم فــي الســيارات، وهــي أولــي 
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيات ســكاي اكتيــف
DYNAMICS، وقــد مت صقــل أداء القيادة متاشــيا 
مــع الطبيعــة البشــرية وحتقيــق الســلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة 
مــع احلــد األدنــى مــن التأثيــر علي اجلذع بــني جميع 
أكثــر هــدوًءا ممــا  بأنهــا  املقصــورة  الــركاب. تتميــز 
يســمح مبحادثــة أكثــر راحــة وتوفر املقاعــد اخللفية 

مستويات أعلى من الراحة وسهولة االستخدام.
مــزوًده  كليــا  اجلديــدة   CX5 ســيارة  تأتــي 
يعمــل  والــذي    2.5  SKYACTIV-G مبحــرك 
أوتوماتيكــي  حركــة  ناقــل  مــع  مباشــرة.  بالبنزيــن 

ســرعات.  ســت  ذو   SKYACTIV-DRIVE
هــذه احملــركات توفــر تســارعا قويــا لتوليــد الطاقــة 
187حصــان 5.700 دورة فــي الدقيقة وعزم دوران 

250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
أعلــى  حتقــق  مــازدا  سلســلة  االســتباقية  الســالمة 

درجات السالمة
القياســية   املزايــا  مــن  كبيــرة  إلــى جانــب مجموعــة 
توفــر ســيارات مــازدا الرياضيــة متعــددة االغــراض 
االســتباقية  الســالمة  تقنيــات  مــن  املزيــد  وســيدان 

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

كما مت جتهيز معظم طرازات مازدا  بواقي اختياري 
ملنــع التصــادم األمامــي ومصابيــح أماميــة محــددة  
مت اختبارهــا مــن قبــل معهــد التأمــني للســالمة على 
الطرقات السريعة بالواليات املتحدة األمريكية ومت 
تصنيفها بكونها علي اعلي درجات الســالمة و مازدا 
هــي اخلــط الكامــل الوحيــد مــن الشــركات املصنعــة 
القــادرة علــى تقــدمي مثــل هــذه  الــركاب  لســيارات 

اخلدمات في السنوات األخيرة.
علــى  للســالمة  التأمــني  معهــد  اختبــارات  تقــوم 
جوانــب  مــن  جانبــني  بتقييــم  الســريعة  الطرقــات 
الســالمة: القــدرة علــى التحمــل وهــي كيــف حتمــى 
الســيارة سائقها في حالة احلوادث وجتنب األعطال 
والتخفيــف مــن حدتهــا  وهــي تكنولوجيــا ميكــن أن 

متنع التصادم أو تقلل من شدته. متنح جوائز معهد 
التأمــني للســالمة علــى الطرقــات الســريعة ألولئــك 
الذيــن يحصلــون علــى تقييمــات جيــدة فــي خمــس 
اختبــارات للتصــادم  باإلضافــة إلــى تقييم متقدم أو 
ممتــاز ملنــع االصطــدام األمامــي ليصبحــوا مؤهلــني 

حلالة  اعلي درجات السالمة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظــام 

املدعم للثقة  
إن التــزام مــازدا الــذي ال يتزعــزع بجعــل الســيارات 
توحــي بالســعادة واإلثــارة واضحــا فــي ديناميكيــات 
  I-ACTIV AWD نظــام  مــن  املســتمدة  القيــادة 
األكثــر ثقــة في مجــال التكنولوجيا واألداء للســيارات 

الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.
يأتي نظام I-ACTIV AWD  من خالل مستشعراته 
والتي تأخذ بعني االعتبار عوامل مثل زاوية التوجيه  
درجــة  مــع  العجــالت  وتدويــر  اخلانــق  ومدخــالت 
احلرارة واســتخدام املساحات لرسم صورة واضحة 
 I-ACTIV عــن الظــروف اخلارجيــة. ميكن لنظــام
AWD  ضبــط مخــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مــرة 
في الثانية  باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، للتنبؤ مبا 

تبدو عليه ظروف الطريق.
 مــازدا  CX9 احصــل عليهــا لعائلتــك  وقــم بقيادتها 

بنفسك
العالمــة التجاريــة اجلديــدة مــازدا CX-9 هي مزيج 
مثالــي مــن الرقي واملظهــر املالئم للعائلة للســيارات 
الرياضيــة متعــددة االغراض. إنها أول ســيارة مازدا 
 .2.5T  SKYACTIV-G بنزيــن  مبحــرك  تتميــز 
يقــدم محــرك الشــحن التوربيني أداًء رائــداً في فئته 

مــع كفــاءة عاليــة .لــم يســبق أن شــعرنا باإلثــارة فــي 
الســيارات الرياضيــة متعــددة االغراض ذات الســبعة 
 Dynamic Pressure Turbo مقاعــد. يعمل نظــام
املبتكــر علــى تعديل ضغط الدفع وتدفــق الهواء وفًقا 
لسرعة احملرك للتغلب على املشكالت التقليدية مثل 

التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

 مازدا 6  هي سيارة السائق. سيارة رياضية شخصية 
مع كل شــيء في قمرة القيادة املخصصة ملســاعدتك 
علــى االســتمتاع بالقيــادة مــن خالل الشــعور املباشــر 
بكونك تستمتع داخل السيارة. سيارة مازدا 6 فريدة 
دقيــق   وحتكــم  عاطفــي  تصميــم  ذات  نوعهــا  مــن 
وجاذبية متميزة  مازدا 6 تأتي بجسم جذاب يوضع 
علــى هيــكل معالــج حــاد ويحيــط بتصميــم داخلــي 
فاخــر.  مــن الداخــل تشــترك التقســيمات األساســية 
عاليــة اجلــودة في نفس احملرك رباعي األســطوانات 
ســعة 2.5 لتــًرا بقــوة 184 حصانًــا. بالنســبة للداخــل 
والصــف األساســي  فــإن محرك رباعي األســطوانات 
ســعة 2 لتــر 154 حصان هو خيــار متاح. يتوفر ناقل 
احلركــة األوتوماتيكــي ذو الســت ســرعات وأحــدث 
ميــزات الســالمة النشــطة مثــل نظام تثبيت الســرعة 
التكيفــي والفرملة التلقائية في حاالت الطوارئ في 

اإلصدارات عالية اجلودة.
هــذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنيــة جاهــدة فــي 
دعــم الســوق القطــري بأفضل الطــرازات التي حتقق 
رغبات وطموحات عشاق عالم السيارات في قطري 
وكعادتها تبدع الشركة في تنوع عروضها التسويقية 

فيما يلبي طموحات العمالء.

اشتر سيارة مازدا دون عناء واستلمها امام منزلك ...
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سنوات

ضـمــان غـيــر محـــدد عــدد كـلـم
خدمة المساعدة على الطريق

حصــدت مجموعــة هــواوي ألعمــال املســتهلكني جائزتــني مــن جمعيــة 
اخلبــراء فــي مجــال التصويــر والصــوت)EISA( ، وهــي مجموعة تضم 
55 من أكثر املجالت اإللكترونية املخصصة للمســتخدمني شــهرة على 
 HUAWEI P40 مســتوى العالــم. وجــاءت اجلائزتــان بحصــول هاتــف
Pro علــى لقــب ’أفضــل  كاميــرا هاتف ذكــي لعــام 2020-2021‘، وفوز 
ســاعة HUAWEI WATCH GT 2 بلقــب ’أفضــل ســاعة ذكيــة لعــام 
2020-2021‘. وأشــادت جمعيــة اخلبــراء فــي مجال التصويــر والصوت 
)EISA( بقــدرات هاتــف Pro HUAWEI P40 ووصفتــه بأنــه ’بطــل 
 HUAWEI WATCH GT حقيقــي فــي فئتــه‘، بينما أشــادت بســاعة
2 ووصفتهــا بأنهــا ’صممــت لتكون ســاعة كالســيكة وعصريــة‘، وذلك 
بفضــل تصميمهــا الذكــي ومــا تزخــر به من مزايــا للياقــة البدنية. هذا، 
وكرمــت جمعيــة اخلبــراء في مجال التصوير والصــوت )EISA( هاتف 
Pro HUAWEI P40 الــذي يأتــي ’بتصميــم فاخــر‘ باعتبــاره الرفيــق 
املثالــي للطامحني في اســتخدام هواتفهــم الذكية اللتقاط صور مذهلة 
بشــكل يومــي، والذيــن يؤمنــون بــأن هــذا الهاتــف ميثــل نقلــة نوعية في 
التصويــر بالهاتــف احملمــول. وقــد فــازت هــواوي بهــذه اجلائــزة بفضل 
 HUAWEI P40 إمكانيــات التصوير االســتثنائية التــي يتميز بها هاتف

Pro، حيث يأتي مزوداً بكاميرا رئيسية Ultra Vision Camera بدقة 
50 ميجابكســل مع التركيز التلقائي للكشــف عن الطور وتثبيت الصورة 
البصرية باإلضافة إلى عدسة التقريب بدقة 12 ميجابكسل، التي توفر 
تقريــب بصــري حتــى 5x، إلــى كاميــرا ســينمائية مــع عدســة عريضــة 
جــداً بدقــة 40 ميجابكســل اللتقــاط مقاطــع فيديــو رائعة. وعــالوة على 
ذلــك، تتيــح كاميــرا العمــق ToF ثالثيــة األبعاد وميزة حتســني التصوير 
الفوتوغرافــي بالــذكاء االصطناعي املســتخدمني جتربــة تقنية متميزة، 
كمــا وصفتتهــا EISA بإنها ’تدفــع بتكنولوجيا كاميرا الهاتف الذكي إلى 
األمام‘. أما بالنسبة لفئة الساعات الذكية، منحت اجلمعية جائزتها إلى 
ساعة HUAWEI WATCH GT2 ألنها ’متزج بني إمكانات ومواهب 
الساعات الذكية احلديثة‘ نظير تصميمها وشاشتها الـ AMOLED مع 
عمر بطارية يصل إلى أسبوعني ومجموعة من ميزات اللياقة البدنية. 
وتســتطيع الســاعة حتليــل 15 وضًعــا للتمريــن االحترافــي وتســجيل 85 
نوًعــا مخصًصــا مــن التماريــن، ممــا يوفــر إمكانيات ال محدودة بشــكل 
مثالــي ألمناط احلياة النشــطة. وتوفر الســاعة أيضــاً إمكانية تتبع جودة 
النــوم عبر TruSleep، حيث يتم اســتخدام الــذكاء االصطناعي لتحليل 

جودة النوم، باإلضافة ملراقبة نبضات القلب ومستويات التوتر.

فريق )جازو للسباقات( يحقق املركزين األول والثاني
في سباق سبا-فرانكورشان 6 ساعات في بلجيكا

عــاد فريــق »جــازو للســباقات« GR مرة أخرى إلــى منصات التتويــج بتحقيقه 
فوزاً مبهراً باملركزين األول والثاني في اجلولة السادسة من منافسات »بطولة 
العالــم للتحمــل« WEC ملوســم 2019 – 2020، والتــي ينظمهــا »االحتاد الدولي 
للسيارات« FIA، وذلك في سباق »سبا-فرانكورشان 6 ساعات«، حيث متكن 
الســائقون مايــك كونــواي وكامــوي كوباياشــي وخوســيه ماريــا لوبيــز، علــى منت 
مركبة تويوتا الـ »هايبِرد« الكهربائية TS050 التي حتمل الرقم 7، من التغلب 
كحــدٍّ أقصــى على نظام التقييد ملعادلة التقنيات املتقدمة، وتوســيع صدارتهم بـ 

12 نقطة في ترتيب بطولة العالم، مع تبقي ِسباقني فقط على نهاية املوسم.
وواجــه فريــق مركبة تويوتا الـ »هايبــِرد« الكهربائية TS050 التي حتمل الرقم 
وبرينــدون  ناكاجيمــا  وكازوكــي  بوميــي  سيباســتيان  مــن  شرســة  منافســة   7
هارتلــي علــى مــنت مركبــة تويوتــا الـــ »هايبــِرد« الكهربائيــة TS050 التي حتمل 
الرقــم 8، والذيــن أنهــوا الســباق بفــارق 34 ثانية و170 جزءاً مــن الثانية، ليحقق 
فريق »جازو للســباقات« GR املركزين األول والثاني للمرة الرابعة خالل هذا 

املوسم، ويواصل تصدره بطولة العالم بفارق 42 نقطة. 
وبعــد أيــام مــن اســتمرار الطقــس املشــمس ودرجــات احلــرارة املرتفعــة، حتــول 
الطقــس وبشــكل مفاجــئ فــي حلبــة سبا-فرانكورشــان إلــى عاصفــة ممطــرة 
غزيرة قبيل ساعة من بدء السباق، ما تطلب أن تكون االنطالقة خلف مركبة 
الســالمة. وعنــد اســتئناف الســباق فــي اجلولــة اخلامســة، مّكنــت قــدرات الدفــع 
الرباعي االســتثنائية ملركبتَْي تويوتا الـ »هايبِرد« الكهربائيتني كالً من الســائقني 

بوميي وكونواي من تصدر السباق. 
الـــ  تويوتــا  مركبــة  طاقــم  قــام  باســتمرار،  املتغيــرة  الطقــس  أجــواء  ظــل  وفــي 
»هايبِرد« الكهربائية TS050 التي حتمل الرقم 8، بالدخول إلى نقطة الصيانة 
بجولــة مبكرة محتفظاً بإطارات ميشــالن اخلاصــة بالطرقات املبتلة، في حني 
اختار طاقم مركبة تويوتا الـ »هايبِرد« الكهربائية TS050 التي حتمل الرقم 7 
التبديــل إلــى اإلطــارات اخلاصة بالطرقات اجلافة. وعندما مت اســتدعاء مركبة 
السالمة بعد فترة وجيزة بسبب حادث يتعلق بسيارة أخرى، سرعان ما أصبح 
واضحــاً أن األجــواء الســائدة أعطــت األفضليــة لإلطــارات اخلاصــة بالطرقــات 
اجلافة. ومع اقتراب نهاية الساعة الثانية من عمر السباق، مع استمرار تقلبات 
الطقــس وهطــول األمطــار، توجهــت مركبــات تويوتا فــي الوقت ذاتــه إلى نقطة 
الصيانــة لتركيــب اإلطــارات اخلاصــة بالطرقــات املبتلــة، وجاءت مركبــة تويوتا 
الـــ »هايبــِرد« الكهربائيــة TS050 رقــم 7 ويتولــى قيادتها كوباياشــي في املركز 
 TS050 األول بفــارق دقيقــة واحــدة عن مركبة تويوتا الـــ »هايبِرد« الكهربائية

رقم 8 بقيادة هارتلي.

هواوي تفوز بجائزتي
أفضل كاميرا هاتف ذكي

PRO HUAWEI P40

... )EISA( مقدمة من جمعية اخلبراء التصوير والصوت
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الفردان للسيارات الرياضية تتخذ تدابير احترازية 
فائقة في مركز خدمة مازيراتي في قطر

الوكيــل  الرياضيــة،  للســيارات  الفــردان  َحرصــت 
الرســمي لســيارات مازيراتي في قطر، على اّتخاذ 
فــي  الفائقــة  االحترازيــة  التدابيــر  مــن  مجموعــة 
مركــز خدمــة مازيراتي  مــن أجل حماية ضيوفها 
والعاملــني  املوّظفــني  ِمــن  وفريقهــا  العمــالء  ِمــن 
بدرجــة كبيــرة وذلــك منذ تفّشــي فيــروس كورونا 

املستجّد في البالد،.
األزمــة  بدايــة  منــذ  قطــر  مازيراتــي  َحرصــت 
علــى تنفيــذ خّطــة تطهيــر وتعقيــم واســعة تُغطــي 

املعــرض ومركــز اخلدمة، تتماشــى مــع توجيهات 
احلكومــة القطريــة ووزارة الصحــة والوقايــة فــي 
البــالد، أبرزهــا تنفيــذ برنامــج تعقيــم شــامل لــكل 
الســيارات التــي تدخــل مركــز اخلدمــة، كمــا التــزم 
جميــع العاملــني واملوّظفني الذين يتعاملون بصورة 
مباشــرة مــع العمالء بارتداء الكمامــات و القفازات 

الواقية  طوال الوقت. 
ميتــّد مركــز اخلدمــة عاملــي املســتوى على مســاحة 
2,107 متــًرا مربًعــا ويضــّم 20 مكان عمل لفحص 

واملعــّدات  األجهــزة  بأحــدث  املدّعمــًة  الســيارات 
الهندســة  لدعــم  مــع  لتتوافــق  خصيًصــا  املصّنعــة 
أجــل  ومــن  مازيراتــي.  ســيارات  فــي  املتقدمــة 
منــح عمالئهــا راحــة البــال وراحــة إضافيــة ، تقدم 
مازيراتــي خدمــة التوصيــل والتوصيــل ملركباتهــم 
ألولئــك الذيــن يفضلــون اســتخدام هــذه اخلدمــة 
، مــع إعــادة املركبــات املعقمــة إلــى العمــالء مبجرد 

انتهاء اخلدمة.
هــذا وتنتــج عالمــة مازيراتــي االيطاليــة الشــهيرة  

ذات  الفريــدة  الســيارات  مــن  متكاملــة  مجموعــة 
املظهــر املتميــز والشــخصية االســتثنائية والشــهرة 
وتفّردهــا،  وتقنيتهــا  أســلوبها  وبفضــل  الواســعة. 
فهــي تُرضــي أكثــر األذواق رفعــة ولطاملــا شــكلت 
نقطــة مرجعيــة ثابتــة فــي عالــم صناعة الســيارات 
الفارهــة. ويتجســد إرث مازيراتــي عبــر نخبــة من 
الرائــدة،  الســيارات أبرزهــا: طــراز كواتروبورتيــه 
وليڤانتــي  جيبلــي،  الرياضيــة  الســيدان  وســيارة 
االســتخدامات.  متعــددة  رياضيــة  مازيراتــي  أول 

وقــد باتــت مجموعــة  الســيارات هــذه أكثــر اكتماالً 
وتتيح خيارات للدفع اخللفي أو الرباعي؛ وخياري 
البنزيــن أو الديــزل، ومجموعــة مختــارة من املواد 
وتواصــل  املتفوقــة.  الهندســية  واحللــول  املتطــورة 
مازيراتي التجديد في مفهوم الســيارات الرياضية 
اإليطاليــة، باالســتناد علــى تقاليدهــا التــي عرفــت 
النجــاح دومــاً، وذلــك مــن خــالل اإلبــداع املســتمر 
فــي مقومــات التصميــم واألداء والراحــة واألناقــة 

والسالمة.

مركز خدمة عاملي على مساحة 2,107 مترا ...



األثنين 1٢ محرم 1٤٤٢ هـ   31 أغسطس ٢٠٢٠ م العدد )336(
5

اكتســبت شــركة »الفــردان برمييير موتــورز«، الوكيل 
املعتمد لســيارات »جاكوار الند روڤر« في دولة قطر 
رضــا وثقــة العمــالء على منشــأة »جاكــوار الند روڤر« 
الصيانــة  وخدمــات  للمبيعــات  املخصصــة  املجــددة 
وقطع الغيار في املنطقة الصناعية في الدوحة، وذلك 
منــذ ان اعلنــت عــن التجديدات والتعديــالت التي تلبي 
طموحــات العمــالء حيــث ويقــدم املركــز هــذا خدمات 
الصيانــة املمتــازة واملبيعــات رفيعــة املســتوى وخدمات 

ما بعد البيع حصرياً لعمالء »جاكوار الند روڤر«.
شــركة  ســعي  حديثــاً  املجــددة  املنشــأة  وجتســد  هــذا 
فــي  لالمتيــاز  الدائــم  موتــورز«  برميييــر  »الفــردان 
معايير اخلدمات املقدمة لعمالئها، وبعد أن كان هذا 
املركز يقدم سابقاً خدمات ما بعد البيع فقط، أصبح 
يوفــر بعد جتديــده املبيعات وخدمــات الصيانة وقطع 
الغيار في مكان واحد. وتلتزم املنشأة اجلديدة مبعيار 
»ARCH« اجلديد في »جاكوار الند روڤر«، وتتوزع 
بــني الطابقــني األرضــي واألوســط، كمــا حتتــوي علــى 
مركــز لصيانــة الهيــاكل املعتمدة ومختــص في مجال 

األلومنيوم.
وحتتــوي منشــأة ‘جاكــوار النــد روڤــر‘ اجلديــدة علــى 
مداخــل منفصلــة لــكل مــن عمــالء املبيعــات وخدمات 

الصيانــة وقطــع الغيــار، كمــا حتتــوي علــى »االســتوديو 
الشخصي« املتطور ضمن مساحة املبيعات، إلى جانب 
العالمــة  ومنتجــات  اإلكسســوارات  عــرض  منصــات 
واســعة  تخصيــص  خيــارات  بذلــك  لتتيــح  التجاريــة، 
الشــديد  اهتمامــه  املركــز ضمــن  يوفــر  للعمــالء. كمــا 
بالعمــالء قاعة اســتقبال نشــطة، وقاعــة انتظار خاصة 
بالســيدات، إضافــة إلــى قاعــات االنتظــار األخــرى فــي 
الضيافــة.  مناطــق  مــع  واألوســط  األرضــي  الطابقــني 
االســتخدامات  متعــددة  مســاحة  إنشــاء  خــالل  ومــن 
تتميــز بحســن الضيافــة واحلداثــة، يجســد هــذا املركز 
التزام »جاكوار الند روڤر« بكل من العمالء واملجتمع.
هــذا وقــد صــرح بــروس روبرتســون، املديــر العــام 
لشــركة »جاكــوار النــد روڤر« في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا: »عند افتتاح منشــأة ‘جاكوار الند 
روڤــر‘ املجددة هذه دليل على الدعم املســتمر من 
شــركة »الفردان برمييير موتورز« لتوفير مراكز 
خدمات عاملية املســتوى. هذه املنشــأة تندرج ضمن 
وعــد ‘جاكــوار النــد روڤــر‘ بجعــل العمــالء مركــز 
مــا  خــالل  مــن  تطورهــا ومنوهــا  أثنــاء  اهتمامهــا 
تقدمــه من جتربة ممتازة تالئم مختلف أســاليب 
احليــاة، وتوفيــر فريــق من املختصــني املتفانني في 

عملهم«.
وإلــى جانــب التجديــد احلاصــل واخلدمــات املتوفــرة، 
أيضــاً  »الفــردان برميييــر موتــورز«  أضافــت شــركة 
جتربــة محســنة للعمــالء خلدمــات التوصيــل وحجــز 
املواعيــد عبر اإلنترنت. فان شــركة »الفردان برمييير 
مســتمر  بشــكل  التقــدم  بضــرورة  تؤمــن  موتــورز« 
عالــم  يشــهده  الــذي  الســريع  التطــور  مــع  للتماشــي 
انعكاســها  اهميــة  ملــدى  العمــالء  وتوقعــات  الســيارات 

االيجابي على مستويات خدمات البيع وما بعد البيع.
العمــالء،  ملختلــف  علــى سالســة خدماتهــا  وللحفــاظ 
يوجــد مركــز الصيانــة »اخلدمــة الســريعة« لســيارات 
»جاكــوار النــد روڤــر« فــي املرخية. وكانــت قد أعلنت 
الشركة مؤخراً عن انتهائها من جتديد صالة عرضها 
النابضــة  الســد  منطقــة  فــي  املســتوى  عامليــة  الثانيــة 
باحليــاة فــي قلــب الدوحــة؛ وذلــك ضمــن إطــار ســعي 
الشــركة لترســيخ مكانتها الريادية في الســوق. وصالة 
عرض الفردان بالزا هي رديفة للصالة الرئيسية التي 
مت افتتاحهــا فــي بــرج الفــردان مبدينة لوســيل شــمال 
الدوحة في وقت سابق من العام املاضي، لتغدو حالياً 
أكبــر وأحدث صالة عرض متعددة الطوابق لســيارات 

»جاكوار الند روڤر« في العالم.

ثقة وإقبال من عمالء الفردان برمييير
على منشأة جاكوار الند روڤر املجددة

منشأة من الطراز العاملي لتلبية تطلعات وطموح العمالء ...
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عبد اهلل عبد الغني تثري السوق القطري 

بطرازات تويوتا هايبرد

تقــدم شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه الوكيــل 
احلصــري لســيارات تويوتــا فــي قطر أكبــر مجموعة 
مــن املركبات الكهربائية الهجينة في قطر. ُصممت 
ســيارات تويوتــا الهايبــرد الكهربائيــة ملســاعدتك على 
حتقيــق »أقصى اســتفادة« من قيادتــك مع انبعاثات 
أقــل. تعــرف علــى املجوعــة الكاملــة لســيارات تويوتــا 
الهجينــة من ســيارات الســيدان الصغيرة واملتوســطة 
احلجم إلى سيارات الدفع الرباعي الهجينة متوسطة 
احلجــم. تعــرف علــى املزيد حــول كيفية عمــل تقنية 
تويوتــا هايبــرد واستكشــف جميــع امليــزات الداخليــة 
لســيارات الســيدان األكثر كفاءة في اســتهالك الوقود 
لدينــا. اكتشــف الكفــاءة األســطورية واملوثوقية والقوة 
للقــرن احلــادي والعشــرين. يبــدو أن الشــيء الوحيــد 
الــذي ال تســتطيع ســيارات تويوتا الهجينة مســاعدتك 
فــي فعلــه هو إهــدار الوقود. ميكنك مشــاهدة العديد 
من سيارات تويوتا الهايبرد الكهربائية على طرقات 

قطر مما يدل على ثقة العمالء بهذه الطرازات.
نظام تويوتا للسيارة الكهربائية الهايبرد

مدفوًعــا بالرغبــة في خلق جتربة قيادة اســتثنائية ، 
مت تطويــر النظــام الهجني الكهربائي ليوفر مســتوى 
جديــًدا مــن متعــة القيــادة. فهــو يجمــع بسالســة بــني 
احملــرك واملوتــور الكهربائي لالســتفادة مــن قوتهما. 
تســاهم التقنيــات املتقدمــة املصممــة لتوفيــر قيــادة 
سلســة وقويــة بشــكل أكبــر فــي أداء القيــادة املثيــرة. 
الدفــع  نظــام  فــي  املوجــودة  البطاريــات  شــحن  يتــم 
الكهربائــي الهجــني تلقائًيــا إمــا عــن طريــق محــرك 
البنزيــن أو عنــد الكبــح والتباطــؤ ، ممــا يلغي احلاجة 
إلــى توصيل كبل الشــحن. شــركة عبــد اهلل عبد الغني 
كــم   160،000  / ســنوات   8 ضمــان  تقــدم  وإخوانــه 
)أيهمــا يأتــي أوالً( علــى البطاريــات الهجينــة. تتمثــل 
الفوائــد الرئيســية للمركبات الكهربائيــة الهجينة في 
التســارع القــوي والهــدوء وكفــاءة الوقــود واالنبعاثات 

املنخفضة.
سيارات تويوتا الهايبرد تتضمن :

تويوتا كوروال هايبرد
الـــ »هايبــِرد« الكهربائــي إلــى  وتأتــي إضافــة طــراز 
مركبة تويوتا كوروال تأكيداً على التزام شركة تويوتا 
الراســخ بالقيــام بدورهــا الرائــد فــي ابتــكار وتطويــر 
مركبات صديقة للبيئية، حيث يجمع بني مصدرين 
للطاقــة يتمثــالن فــي محــرك يعمــل علــى البنزيــن 
وموتــور كهربائــي. ويَُعــد هــذا الطراز الرائــد األفضل 

في فئته من حيث كفاءته االســتثنائية في اســتهالك 
الوقود والذي يبلغ 27.6 كم/لتر، متيحاً بذلك للعمالء 
فرصــة املســاهمة فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة، 
فــي الوقــت الذي ينعمون فيــه باملزيد من الرضا من 
خــالل جتربــة قيــادة أكثــر تفاعليــة. ويرجــع الفضــل 
فــي ذلــك إلــى مــا يزخر بــه هذا الطــراز مــن تقنيات 
متقدمــة متنحهــم هدوء اســتثنائي داخــل املقصورة، 
فضالً عن سالسة التسارع، خاصة عند االنطالق من 
وضــع التوقــف التــام. تتوفــر تويوتــا كــوروال الهايبــرد 

مبحرك 1.8 لتر يولد قدرة إجمالية 121 حصان.
تويوتا كامري هايبرد

الـــ »هايبــِرد«  ميكــن قيــادة مركبــة تويوتــا كامــري 
الكهربائيــة إمــا باالعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة 
بشــكٍل كامــٍل وبــدون أي اســتهالك للوقــود أو إصدار 
اســتخدام  خــالل  مــن  أو  كربونيــة،  انبعاثــات  أيــة 
الطاقــة املتولــدة من كٍل من محرك البنزين واملوتور 
وأســلوب  املركبــة  لســرعة  تبعــاً  وذلــك  الكهربائــي، 
»هايبــِرد«  الـــ  بطاريــة  شــحن  ويتــم  هــذا  القيــادة. 
باســتمراٍر وبشــكل تلقائــي ســواًء مــن خــالل محــرك 
البنزين أو عند الضغط على املكابح أو خفض سرعة 
املركبــة، وبالتالــي فــال حاجــة إلــى اســتخدام مصــدر 
طاقة أو كابل خارجي إلعادة شحنها. كما أن مركبة 
تويوتــا كامــري الـ »هايبِرد« الكهربائية ال تتطلب أي 
وقوٍد خاص وال تختلف طريقة قيادتها والعناية بها 
عــن أي مركبــة تقليدية أخــرى. وبفضل ما تتمتع به 
من كفاءة اســتثنائية في اســتهالك الوقود، لن يكون 
مــن الضــروري التوقــف مرات عديــدة عند احملطات 
ملــلء خــزان الوقــود. وباجلمع بني مصدريــن للطاقة 
يتألفــان مــن موتــور كهربائــي ومحــرك يعمــل علــى 
البنزيــن، يولــد نظــام الـــ »هايبــرد« الكهربائــي فــي 
مركبــة تويوتــا كامــري الـــ »هايبــرد« الكهربائية قوة 
متــر  كيلوغــرام   20.6 دوران  وعــزم  حصانــاً   118
عــزم  مــع  حصانــاً   176 وقــوة  الكهربائــي،  للموتــور 
دوران يبلــغ 22.5 كيلوغــرام متــر حملــرك البنزيــن، 
حصانــاً.   215 النظــام  لهــذا  اإلجماليــة  القــوة  وتبلــغ 
بناقــل  الكهربائــي  »هايبــرد«  الـــ  نظــام  ويقتــرن 
احلركــة املتغير املســتمر بخاصيــة التحكم الكهربائي 
)e-CVT( يتيح للســائق حتقيق نقل نشــط للســرعات 
بشــكل انســيابي وهادئ يحاكي ناقل احلركة اليدوي 
ذي الـــ 6 ســرعات ليقــدم مســتوى جديــد مــن متعــة 

القيادة.

تويوتا راف 4 هايبرد
تأتــي راف 4 ، بنظــام »هايبــِرد« كهربائــي يجمــع بني 
مصدريــن للطاقــة، ويتألــف مــن محــرك بنزين يولد 
قــوة 176 حصانــاً، وموتوريــن كهربائيــني يولــدان قوة 
حصانــاً،   218 تبلــغ  إجماليــة  قــوة  مــع  حصانــاً،   118
وعزم دوران يبلغ 221 و121 نيوتن-متر على التوالي. 
ويقتــرن هــذا النظــام بناقــل احلركــة املتغيــر املســتمر 
CVT بخاصيــة التبديــل املباشــر، والــذي يحقق كفاءة 
في استهالك الوقود تبلغ 22.2 كم/لتر، في الوقت الذي 
يقــدم فيــه مســتويات جديــدة من متعــة القيــادة. هذا 
وميكن قيادة مركبة راف 4 ال »هايبِرد« الكهربائية 
إمــا باالعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة بشــكٍل كامــٍل 
وبــدون أي اســتهالك للوقــود أو إصــدار أيــة انبعاثــات 
كربونيــة، أو مــن خالل اســتخدام الطاقــة املتولدة من 
كٍل مــن محــرك البنزيــن واملوتــور الكهربائــي، وذلــك 
وفقــاً لســرعة املركبــة وأســلوب القيــادة. ويتــم شــحن 
بطاريــات الـــ »هايبِرد« الكهربائية باســتمراٍر وبشــكل 
عنــد  أو  البنزيــن  محــرك  خــالل  مــن  ســواًء  تلقائــي 
الضغط على املكابح وخفض سرعة املركبة. وبالتالي، 
فال حاجة إلى استخدام مصدر طاقة خارجي أو كابل 
إلعــادة شــحنها. وعلــى الرغــم من متيــز مركبة راف 
4 الـــ »هايبــِرد« الكهربائيــة مبجموعــة مــن التقنيــات 
املتقدمــة، إال أنهــا ال حتتــاج إلــى وقــود خــاص، كمــا ال 
تختلــف طريقــة قيادتهــا والعنايــة بهــا عــن أي مركبة 

تقليدية أخرى. 
تويوتا سي اتش ار هايبرد

»هايبــرد«  الـــ  ار  اتــش  ســي  تويوتــا  مركبــة  تعكــس 
الكهربائيــة اجلديدة ســعي شــركة تويوتــا الدؤوب إلى 
االبتــكار  قــوة  مــن  اســتفادت  إذ  االســتدامة،  حتقيــق 
لتعزيــز مكانتهــا كشــركة رائــدة فــي تطويــر تقنيــات 
صديقــة للبيئــة لقطــاع املركبــات. وتَُعــد مركبــة تويوتا 
كفاءتهــا  حيــث  مــن  فئتهــا  فــي  رائــدًة  ار  اتــش  ســي 
االســتثنائية في استهالك الوقود والتي تبلغ 23.9 كلم/

لتر، إذ تتيح للعمالء فرصة املساهمة في بناء مستقبل 
أكثــر اســتدامة، فــي الوقــت الــذي ينعمون فيــه باملزيد 
مــن الرضــا عــن جتربــة القيــادة املمّيــزة التــي توفرها 
التقنيــات املتقدمــة. كمــا مينــح الطــراز اجلديــد هدوءاً 
اســتثنائياً داخل املقصورة، وتســارعاً سلساً خاصًة عند 

االنطالق من وضع التوقف التام. 
وكمــا هــو احلــال مع أي مــن طرازات تويوتــا األخرى، 
فإن سالمة السائق والركاب تبقى من أهم األولويات 

والتي يتم تعزيزها من خالل تزويد املركبات بحزمة 
الهيــكل  مــن  ابتــداًء  وذلــك  املتقدمــة،  التقنيــات  مــن 
)الشاســيه( املعــزز والــذي يعتمــد علــى منصــة »األطــر 
ن  الهيكلية العاملية اجلديدة لتويوتا« )TNGA(، ويُؤمِّ
حــال  فــي  الصدمــة  آثــار  امتصــاص  فــي  أداًء ممتــازاً 
حــدوث اصطــدام )ال قــدر اهلل(، إلى جانــب مجموعة 
شــاملة من مزايا الســالمة النشطة وغير النشطة التي 
ــن أقصــى درجــات احلماية للســائق والركاب، مبا  تؤمِّ
فيهــا نظام التحكم بثبــات املركبة VSC ونظام توزيع 
قــوة الكبــح إلكترونيــاً EBD، ونظــام مراقبــة ضغــط 
اإلطــارات TPWS، ونظــام مســاعدة االنطــالق علــى 
املرتفعات HAC، وغيرها الكثير من املزايا األخرى.

تويوتا هايالندر الهايبرد
وجتمــع املركبــة اجلديــدة بــني عــدد مــن املزايــا التــي 
الرياضيــة  تويوتــا  مركبــات  بهــا  اشــتهرت  لطاملــا 
الراحــة  فــي  تتمثــل  والتــي  االســتخدامات،  متعــددة 
التامــة، وجتربــة القيــادة املمتعــة، والســالمة الكاملة، 
واالنبعاثــات الكربونيــة املنخفضة. كما تتمتع مركبات 
تويوتــا الرياضيــة متعــددة االســتخدامات مبســتويات 
ونظــام  الوقــود،  اســتهالك  فــي  الكفــاءة  مــن  عاليــة 
الدفــع الرباعــي الذكي، واملســاحة الرحبــة للمقصورة، 
باإلضافــة إلــى قــدرة القطــر املذهلــة التي تبلــغ 1,500 
الـــ  هايالنــدر  تويوتــا  مركبــة  ومتتــاز  كيلوغــرام. 
»هايبــرد« الكهربائيــة اجلديــدة كليــاً بــأداء ديناميكي 
»هايبــرد«  الـــ  الدفــع  نظــام  بفضــل  وذلــك  متقــدم، 
الكهربائي اجلديد الذي يجمع بني مصدرين للطاقة، 
ويتألف من محرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بنظام 
دورة »أتكينسون« مع قوة إجمالية تبلغ 240 حصاناً، 
هــذا  ويقتــرن  نيوتن-متــر.   231 يبلــغ  دوران  وعــزم 
النظــام بناقــل احلركة املتغير املســتمر CVT بخاصية 
التبديل املباشــر، والذي يســاهم في حتقيق كفاءة في 
املــزود  للطــراز  كم/لتــر   20.0 تبلــغ  الوقــود  اســتهالك 
م  بنظــام الدفــع الرباعــي الذكــي، فــي الوقت الــذي يُقِدّ
فيه مستويات جديدة من متعة القيادة. وميكن أيضاً 
االختيار بني ثالثة أمناط للقيادة، والتي تشمل النمط 
 ،NORMAL العــادي  والنمــط   ،ECO االقتصــادي 
والنمــط الرياضــي SPORT. ويتــم شــحن بطاريــات 
الـــ »هايبــِرد« الكهربائيــة باســتمراٍر وبشــكل تلقائــي 
الضغــط  عنــد  أو  البنزيــن  مــن خــالل محــرك  ســواًء 
علــى املكابــح وخفــض ســرعة املركبــة. وبالتالــي، فــال 
حاجــة إلــى اســتخدام مصــدر طاقــة خارجــي أو كابــل 

مركبــة  مَتيُّــز  مــن  الرغــم  وعلــى  شــحنها.  إلعــادة 
تويوتــا هايالنــدر الـــ »هايبــِرد« الكهربائيــة مبجموعــة 
مــن التقنيــات املتقدمــة، إال أنهــا ال حتتــاج إلــى وقــود 
خــاص، كمــا ال تختلــف طريقــة قيادتهــا والعنايــة بهــا 
عــن أي مركبــة تقليديــة أخرى. وكمــا هــو احلــال في 
أهــم  الســالمة ضمــن  تبقــى  تويوتــا،  جميــع طــرازات 
األولويــات فــي مركبــة تويوتا هايالندر اجلديــدة كلياً، 
إذ تتكامــل منظومة الســالمة املميــزة في هذه املركبة 
مع تقنيات الســالمة املتقدمة »تويوتا ســيفتي سينس« 
Toyota Safety Sense، والتــي تشــمل: نظــام األمان 
قبــل التصــادم PCS، ونظــام تثبيت الســرعة الراداري 
املســار  تتبــع  الســرعات، ونظــام  DRCC علــى جميــع 
LTA، ونظام اإلضاءة العالي التلقائي AHB. وعالوة 
علــى ذلــك، تأتي املركبة مــزودة مبجموعة من مزايا 
الســالمة الشــاملة التــي تؤمن أقصى درجــات احلماية 
للــركاب، علــى غــرار 8 وســادات هوائيــة تعمــل بنظام 
تقييــد احلركــة التكميلــي SRS مبــا في ذلك وســادات 
هوائية ستارية جانبية لصفوف املقاعد الثالثة، ونظام 
التحكم بثبات املركبة VSC، ونظام التحكم بالسحب 
TRC، ونظــام املكابــح املانــع لالنغــالق ABS، ونظــام 
 EPB ومكابح التوقف اإللكترونية ،BA مساعد الكبح
مــع وظيفــة تثبيــت الفرامــل، ونظــام مراقبــة النقطــة 
البانوراميــة  الرؤيــة  شاشــة  ونظــام   ،BSM العميــاء 
 ،RCTA ونظــام تنبيه حركــة املرور اخللفية ،PVM
 ،HAC املرتفعــات  علــى  االنطــالق  مســاعدة  ونظــام 
ونظــام مراقبــة ضغــط اإلطــارات TPWS، وأحزمــة 
األمــان للســائق والراكــب ذات آلية الشــد املســبق واحلد 
أجهــزة  و8  اجلســم،  علــى  احلــزام  قــوة ضغــط  مــن 
استشــعار علــى املصديــن األمامي واخللفي للمســاعدة 

في ركن املركبة. 
اجلــودة  وذات  املعتمــدة  مبركباتهــا  تويوتــا  تشــتهر 
العاليــة ، وتتمتــع بأفضل خدمات ما بعد البيع إلحدى 
عشــر  مركــز خدمــة فــي جميــع أنحــاء قطــر. تشــمل 
مواقــع خدمــة تويوتــا: محطــة خدمة تويوتا الرئيســية 
فــي املنطقــة الصناعيــة ، ومركــز الندمــارك للخدمــة 
 ، الســريعة  للخدمــة  أبــو هامــور  ، ومركــز  الســريعة 
املطــار  الســريعة ، ومركــز  النايــف للخدمــة  ومركــز 
للخدمــة الســريعة ، ومركــز الوكرة للخدمة الســريعة 
، ومركز عزيز للخدمة الســريعة ، ومركز الشــحانية 
للخدمــة الســريعة. ، مركــز اخلــور للخدمــة الســريعة 

ومركز اخلدمة السريعة على طريق الشمال.

أكبر مجموعة من املركبات الكهربائية الهجينة في قطر ...
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هيونداي تطلق حتديث جديد
مــن مركبــات كونــا - وكونــا N اليـــن

شــاركت شــركة هيونــداي موتــور اليــوم مالمــح 
إن  وكونــا  كونــا  ســيارات  مــن  اجلديــد  انتاجهــا 
اليــن SUVs، والــذي يعبــر عــن هويــة التصميــم 
 Sensuous Sportiness احلســي  الرياضــي 

املتطور واملستقبلي املميز لشركة هيونداي.
تتمتــع كونــا اجلديــدة بــ stance أعــرض ومظهر 
انسيابي مستوحى من شكل سمك القرش يعطي 

الطــراز مظهــًرا أكثــر أناقــة. وتضفــي مصابيــح 
نة )DRL( طابعاً متطوًرا  التشــغيل النهاري احمُلَسّ
وعالــي التقنيــة علــى املركبــة، كمــا تضيــف الــواح 
التصفيح األمامية skid plate واملصد ملمح قوة 

إلى مظهرها.
 KONA N اليــن  إن  كونــا  لســيارات  انتــاج  أول 

Line

يتمتــع خــط كونــا إن KONA N Line‘s  اجلديد 
هــواء  مدخــل  مــع  انســيابية،  أكثــر  بتصميــم 
يكملــه  قــوة،  أكثــر  أمامــي  ومصــد  منخفــض 
واخلطــوط    corner fins الزاويــة  خطــوط 
املجعــدة البســيطة علــى الســيارة، بحيــث يحقــق 
طــراز كونــا إن اليــن لها دخوال سلســا إلى العالمة 
التجاريــة N التــي تطرحها هيونــداي، ويزيد من 

جاذبيتها، وبالتالي يوسع من نطاق عمالئها.
وستشهد األسابيع القادمة الكشف عن مزيد من 

تفاصيل كونا وكونا إن الين. 
هذا و تُرسي شركة سكايالين للسيارات ذ.م.م.، 
التابعة ملجموعة اجليدة واملوزع الرســمي لشركة 
هيونــداي موتــور وجينيســيس فــي قطــر معاييــر 
جديدة ملوزعي الســيارات في قطر، حيث تعتمد 

منهجيــة تتمحور حــول تقدمي خدمات  متميزة 
للعميــل مبــا فيها خدمات ما بعــد البيع. وبصفتنا 
فــي قطــر،  لســيارات هيونــداي  الرســمي  املــوزع 
نقــدم لعمالئنــا ســيارات مصنعــة مــن قبــل أحــد 
أكبــر مصنعــي الســيارات فــي العالــم وفــق أفضل 
باجلــودة  تتمتــع  حيــث  واملواصفــات،  املعاييــر 

الفائقة والتصميم األنيق والقيمة العالية. 

يعزز هويتها الفريدة 
كسيــارة مثاليــة ...

مجــّدداً   )SAIC Motor( موتــور‘  ’ســايك  احتّلــت 
ضمــن  الســيارات  مصّنعــي  كل  بــني  الســابعة  املرتبــة 
 Fortune Global( ‘500 الئحــة ’فورتشــن غلوبــال
علــى  األخيــرة  النســخة  أّكــدت  البــارزة، حيــث   )500
للســنة  أول 100 شــركة دوليــة  بــني  الشــركة  مكانــة 

السابعة على التوالي.
ضمــن  التوالــي  علــى  عشــر  الســادس  ظهورهــا  وفــي 
هــذا املؤّشــر الراقــي، احتّلت الشــركة املركز 52 بشــكل 
عــام بــني أول 500 شــركة فــي العالــم، حيــث متّتعــت 
بإيــرادات تشــغيلية إجماليــة بلغت قيمتهــا 122.0714 

مليار دوالر أمريكي في العام 2019.
وأصبحت ’سايك موتور‘ راسخة بقّوة كشركة رائدة 
فــي ســوقها األم الصــني. وعلــى الرغــم مــن ظــروف 
السوق املليئة بالتحّديات القصوى على الصعيد العاملي، 
قويــة،  اقتصاديــة  عمليــات  علــى  الشــركة  حافظــت 
القائــم  االســتراتيجي  بتوّجههــا  ُقُدمــاً  متضــي  وهــي 
علــى االبتــكار وذي األربعــة محــاور: جعــل املركبــات 

كهربائية، االتصال الذكي، املشاركة والعوملة.
أول  بإطــالق  موتــور‘  ’ســايك  ســتقوم   ،2020 وفــي 

مركبــة متعــّددة االســتخدامات )MPV( فــي العالــم 
تعمــل بخاليا الوقود، وقد أنشــأت ’مركز برمجيات‘ 
مجــال  فــي  العامليــة  املهــارات  أفضــل  جلمــع  خــاص 
تقنيات املركبات الذكية واملتصلة. وقد شــهدت زيادة 
دوليــة فــي مبيعــات العالمــات التجاريــة التــي متلكهــا 
التاريــخ. وفــي  باملئــة حتــى هــذا  بنســبة 15.9  وذلــك 
الواقــع، تُعتبَــر اآلن ثلث مجمل املركبات الصينية التي 
يتــم بيعهــا فــي األســواق اخلارجيــة مصّنعــة مــن قبــل 
’ســايك موتــور‘. مــن جهتهــا، تُعــّد ’إم جــي موتــور‘ 
عالمــة جتاريــة بريطانيــة املنشــأ وقــد متّيــزت بكثير 
مــن النشــاط حيــث عــّززت مكانــة العالمــة التجاريــة 
وأطلقــت بقــّوة مجموعة من الطرازات اجلديدة، مبا 
فيهــا مركبــات الطاقــة اجلديــدة، وســّرعت توّســعها 
في األســواق الدولية. وتأكيــداً على اإلجنازات الكبيرة 
التــي حّققتهــا العالمة التجارية خالل الســنوات القليلة 
 MG ZS EVو MG HS املاضيــة، مت منــح طــرازي
الكهربائيــة بالكامــل أعلــى تصنيــف مــن فئــة خمــس 
جنــوم ضمــن ’البرنامــج األوروبــي لتقييــم الســيارات 
اجلديــدة‘ )EuroNCAP( في ديســمبر. وبعد شــهور 

قليلــة فقــط، قامــت جلنــة حتكيــم مــن أبــرز خبــراء 
السيارات في الشرق األوسط باختيار MG HS للفوز 
بلقب ’سيارة العام في الشرق األوسط‘ لسنة 2020.

تعليقاً على هذا، قال توم لي، املدير التنفيذي لشركة 
’ســايك موتــور‘ في الشــرق األوســط: »مــع مرور كل 
عــام، تعّزز ’ســايك موتور‘ مكانتهــا أكثر كقّوة ميكن 
االعتمــاد عليهــا ضمــن قطــاع الســيارات الدولي. وفي 
األسواق الرئيسية حول العالم، تتمّتع الشركة مببيعات 
قويــة منــذ فتــرة مع تنامــي ثقة العمالء. وفي الشــرق 
األوســط، ظهــر هــذا بشــكل واضــح عبــر النجــاح الذي 
متّتعــت بــه عالمتهــا التجاريــة ’إم جــي‘، مــع تســجيل 
مبيعــات قياســية فــي 2019 فــي ظــل وجــود توّقعــات 
قويــة أيضــاً للعــام 2020 علــى الرغــم مــن التحّديــات 

االستثنائية التي تتم مواجهتها.«
وبعــد التمّتــع بســنة إيجابيــة جــداً فــي 2019 مــع منــو 
إلــى  لتصــل  باملئــة   130 بنســبة  اإلجماليــة  املبيعــات 
15,928 مركبــة، وّســعت ’إم جــي‘ شــبكتها اإلقليمية 
تســع دول  فــي  ناشــطة  اآلن  إنهــا  الســنة حيــث  هــذه 

بالشرق األوسط.

سايك موتور حتتل املرتبة السابعة
بني أبرز مصنعي السيارات في العالم

ضمــن الئحـــة فــورتشن غلوبــــال 500
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رولزرويس كــار الدوحــة
تستضيف فاعلية حصرية ملجموعة 

طرازات رولز-رويس رايث

استعرضت فن ابتكار سيارات رايث املتناغمة بلونني ...

اســتضافة صالــة عــرض رولز-رويــس موتــور كارز 
مــن  عرضــت  حصريــة  فعاليــًة  باللؤلــؤة  الدوحــة 
خاللها احث مجموعة من طرازات رايث من إبداع 
فريــق »بيســبوك« للتصميــم حســب الطلــب و التــي 
تتمتــع بتوليفــة مــن األلــوان والتصاميــم احلصريــة 
والتي صممت خصيصاً لشركة رولز-رويس موتور 

كارز الدوحة. 
األناقــة  ذروة  رولز-رويــس  ســيارات  جتّســد 
للحرفيــة االســتثنائية  والرفاهيــة، وتشــّكل عنوانــاً 
أبــدع فــي تصــّور مفهومهــا  العاليــة وقــد  واملهــارة 
نخبــة مــن املصممــني املتمرســني لــدى دار رولــز-
مجموعــة  وتُعتبــر  هــذا  جــودوود.  فــي  رويــس 

رايــث املصممــة ضمــن برنامــج بيســبوك للتصميــم 
احلصــري حتفــًة فنيــة بــكل معنــى الكلمــة، حيــث 
تصنع بأيدي حرفيني ومهندســني باستخدام أجود 
املــواد وأحــدث التقنيات والتطبيقــات، معولني على 
شغف االبتكار املعهود من العالمة وأعلى مستويات 

الكفاءة الفنية.
األنيــق  االنســيابية  اخلارجيــة  اخلطــوط  متتــاز 
رايــث  طــرازات  فــي  الفاخــر  الداخلــي  والتصميــم 
يالمــس  مبــا  والدقــة  املهــارة  مــن  عــاٍل  مبســتوى 
طموحــات النخبــة مــن العمــالء. ويُعــّد طــراز رايــث 
مــن أكثــر ســيارات رولز-رويــس قــوًة وديناميكيــة 
في تاريخ الشــركة، إذ يجّســد تخليداً لروح تشــارلز 

ســتيوارت رولــز ويحاكــي جوهر الفخامــة والرقي 
واحلرفية اليدوية. كما تتحّلى ســيارة رايث بالقوة 
واألناقــة واجلــرأة، وقــد باتت تشــّكل أصــدق تعبير 

عن اإلبداع والرفاهية. 
وخالل الفعالية، سيتمكن الضيوف من االسترخاء 
في املقاعد اجللدية الفاخرة واالســتمتاع مبشــاهدة 
مجموعــة النجــوم املتأللئــة بفعــل مصابيــح األلياف 
الضوئية الرائعة على امتداد بطانة السقف. وعندما 
تفتــح أبواب الســيارة تطالعك ألــوان مبهرة وأمناط 
درزات متباينــة تزّيــن التصميــم الداخلــي بأكملــه. 
تســتعرض رولز-رويــس موتــور كارز الدوحــة فــّن 
ابتــكار ســيارات رايــث املتناغمــة بلونَــني فــي رحــاب 

صالتهــا التــي تضــّم أروع مجموعــة حصريــة علــى 
خمســة  الفعاليــة  هــذه  فــي  وســتُعرض  اإلطــالق. 
طرازات من ســيارة رايث و متتاز جميعها بتوليفة 
أّولهــا  فريــدة،  تصميــم  وخصائــص  رائعــة  ألــوان 
طــراز رايث بهيكل خارجي باللون األزرق الكوبالتو 
الصارخ واألســود فــي حني يّتســم التصميم الداخلي 
املاندريــن وفــرش متمّيــز  بلــون  بــدرزات متباينــة 
بلــون األزرق الكوبالتــو. متتــاز املقصــورة الداخليــة 
بتصميــم فخــم مصنــوع مــن اجللــد باللــون األحمر 
املوجيلــو الــذي يتبايــن مــع احلــواف الســوداء املذهلة 
واحملاطة بهيكل أسود أنيق. عالوة على ذلك، ميتّد 
التصميــم اخلارجي األنيق باللون األبيض األركتيك 

ليطال املقصورة الداخلية للسيارة وصوالً إلى زوايا 
مطــّرزة بلــون املاندريــن إلضفــاء ملســة مــن األلــوان 

الزاهية على خلفية بيضاء نقية.
أمــا رايــث التــي ميتــاز تصميمهــا اخلارجــي باللــون 
البرتقالــي امليتاليكــي والــذي يتكامــل مــع التصميــم 
الداخلــي باللــون األبيــض األركتيــك والــدرزات بلون 
املاندريــن، فهــو األبرز بني مجموعة ســيارات رايث 
املعروضــة فــي الصالــة. ومــن بــني طــرازات رايــث 
املعروضــة أيضــاً تلــك التي تتألق بلون سيشــل الرائع 
والتي جتّســد أبهى أنواع الفخامة مع ملســات ذهبية 
وقوامــات موكاســان بلــون األحمــر الداكــن تنضــح 

رقياً وأناقة. 
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الرباعــي  الدفــع  ســيارات  فئــة  تشــهد 
ومــع  ســريًعا.  منــًوا  الفاخــرة  املدمجــة 
ذلــك، فــإن اجليــل القــادم مــن العمــالء 
املتميزين الذين يشترون هذه السيارات 
ال يرضــون مبا هو أقل من االســتثنائي. 
وعلــى هــذا األســاس، أطلقــت كاديــالك 
سيارتها اجلديدة من طرازXT4 ، التي 
تتمتع بخصائص هندســية وتكنولوجية 
رائعــة، إال أن تصميمهــا الفريــد هــو مــا 
مييزهــا حًقــا وســط املجموعــة الواســعة 
الرباعــي املدمجــة  الدفــع  مــن ســيارات 

املوجودة في السوق.
جــرى تطويــر XT4 باالســتناد إلى بنية 
هندسية غير مسبوقة بالنسبة لسيارات 
الدفع الرباعي املدمجة، وبذلك لم يكن 
املصممــون مقّيديــن مبتطلبــات النظــام 
األساسي احلالّي، وكانت لديهم احلرية 
املطلقــة فــي إطــالق العنــان إلبداعاتهــم 
اخلارجــي  التصميــم  مســتوى  علــى 

والداخلي.
تتألق XT4 مبظهر رائع من كل واحدة 
االنحنــاءات  متنحهــا  إذ  زواياهــا،  مــن 
البــارزة املوجــودة علــى هيكلهــا املعدنــي 
حضــوًرا الفتًــا ال مثيــل له علــى الطريق. 
ويتخلــل اخلــط البارز على طول جوانب 
 XT4 مينــح  مائــٌل  ســقٌف  الســيارة 
األنيــق. ومــن اجلهــة  الرياضــي  شــكلها 
 Sport XT4 األماميــة، تتألــق طــرازات
بشــبك أســود المع جذاب مستوحى من 
مــن  األداء  عاليــة   V-Series طــرازات 

كاديالك.
ومتتــد تفاصيــل التصميــم املذهلــة إلــى 
قوالب النوافذ السوداء الالمعة وخيارات 
لهــذا  احلصريــة  األملنيــوم  عجــالت 
الطــراز. وأمــا فــي طــرازي Luxury و
الشــبك  فــإن    Premium Luxury
املعدنــي  اللــون  مــن  بلمســات  مــزداٌن 
األملنيــوم  مــن  النوافــذ  الفــاحت، وقوالــب 
املصقــول، ومقابــض األبــواب مصنوعــة 
مــن الكــروم، مبــا مينح هــذه املجموعة 

مظهًرا مختلًفا مييزها.
 XT4 لـــ  اخلارجــي  التصميــم  ويتعــزز 

مصابيــح  تكنولوجيــا  مثــل  بتفاصيــل 
واخللــف.  األمــام  فــي  املتقدمــة   LED
ففــي مقدمــة الســيارة، متتــد مصابيــح  
 L حــرف  شــكل  علــى  LEDاملصممــة 
بشــكل أفقــي فــوق الرفــراف وتتضمــن 
أكثــر  ملظهــر  مدمجــة  تبريــد  فتحــات 
قــوة وجــرأة. وفــي الوقــت نفســه، تعزز 
املصابيــح النهاريــة الفريدية، إلى جانب 
الشــبك الفاخــر املظهر الواثــق واجلريء 

.XT4 لـ
ويظهــر االهتمــام بالتفاصيــل أيًضــا في 
اجلــزء اخللفــي الــذي يتميــز مبصابيــح 
 ،L حــرف  شــكل  علــى  عموديــة   LED
وجنــاح ســقف مدمج يعــزز الديناميات 
مخــارج  وتكّمــل   .XT4 لـــ  الرياضيــة 
العــادم الرياضية املزدوجة هذه اللوحة 
لتجعل من تصميمها اخللفي على نفس 

القدر من الروعة.
 XT4 لســيارة املدمــج  املظهــر  ويكتمــل 
فــي أبعادهــا املميــزة بطــول يبلــغ 4600 
متريــن  حلوالــي  يصــل  وعــرض  ملــم، 
ومقارنــة  ملــم.   1627 قــدره  وارتفــاع 
بســيارات الدفــع الرباعــي األخــرى، فإن 
XT4 منخفضــة االرتفــاع وأكثر عرًضا 
لتخدم الغرض من تصنيعها من ناحية 

احلركة.
ومتتــد ملســات التصميــم اجلريئــة هــذه 
إلــى داخل الســيارة مــع مقصــورة راقية 
التصميــم  ســمات  تعكــس  وواســعة 
املســاومة  دون  مــن  ولكــن  اخلارجــي، 
علــى الراحــة، ممــا مينــح XT4 التــوازن 

األمثل بني دقة التصميم وجماله.
وحتتل شاشة املعلومات والترفيه عالية 
الرئيســية  املكانــة  كاديــالك  مــن  الدقــة 
فــي التصميــم الداخلــي، والتــي تندمــج 
بسالسة في لوحة القيادة. وتكتمل دقة 
التصميــم فــي مــكان وضــع األزرار التي 
تتحكــم باخلصائص الرئيســية للســيارة 
لتكــون فــي متنــاول يــد الســائق، ولكــن 

بزاوية منحنية وأنيقة.
متتــاز   XT4 أن  القــول  وخالصــة 
آن  فــي  ومتماســك  جــذاب  بتصميــم 
مًعــا مــن الداخل واخلارج، ممــا يجعلها 
واحدة من أكثر الســيارات روعة ضمن 
فئتهــا مــن حيــث التصميم، ومــن دون 
أو  الوظيفيــة  اجلوانــب  علــى  املســاومة 

الراحة.

2020 XT4 كاديالك
عنــوان الريـــادة فـــي التصميــــم

تقدم مفهوًما جديًدا لسيارات الدفع الرباعي املدمجة ...
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بورشه تقدم سيارة الصالون الرياضية المطورة بالكامل

بمجموعة  الجديدة  باناميرا  سيارة  تتميز 
أوس����ع م��ن ال��ص��ف��ات، ح��ي��ث تجمع ب��ي��ن أداء 
ال��س��ي��ارات ال��ري��اض��ي��ة وال���راح���ة ال��ت��ي توفرها 
سيارات الصالون الكبيرة. تأتي سيارة باناميرا 
توربو S مجهزة بمحرك تبلغ استطاعته 630 
يؤيد  وال���ذي  ك��ي��ل��ووات(،  حصان متري )463 
بأنها  الرياضية  ال��س��ي��ارات  ب��ق��وة زع��م ش��رك��ة 
توفر األداء األفضل في فئتها. ويتفوق الطراز 
الجديد األعلى على أرقام األداء السابقة لسيارة 
باناميرا توربو بفارق كبير. وانطالقاً من التزام 
بالسيارات  ال��خ��اص��ة  باستراتيجيتها  ب��ورش��ه 
طرحت   ،"E-Performance" الكهربائية 
 ،4S E-Hybrid ب��ان��ام��ي��را  س���ي���ارة  ال��ش��رك��ة 
وال���ت���ي ت��م��ث��ل إض���اف���ة ج���دي���دة إل���ى مجموعة 
محرك  ب��وج��ود  وتتميز  الهجينة،  ال��س��ي��ارات 
جديد كلياً باستطاعة تبلغ 560 حصان متري 
)412 كيلووات(. ومقارنًة بالطرازات الهجينة 
السابقة، تم تعزيز المسافة المقطوعة بالطاقة 
الكهربائية بالكامل بنسبة تصل إلى 30 بالمائة. 
وتم تعزيز تجهيزات الراحة واألداء الرياضي 
إدخالها  ت��م  التي  التحسينات  بفضل  للسيارة 
ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل وأن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ك��م، ب��اإلض��اف��ة 
إل���ى ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د م��ن أن��ظ��م��ة التحكم في 
التوجيه واإلطارات الجديدة. وسيتوفر الطراز 
األساسي من باناميرا بنظام الدفع الخلفي في 

قطر بسعر يبدأ من 336,400 ريال قطري. 
باناميرا توربو S: التسارع من السكون إلى 

100 كم/ساعة في 3.1 ثانية
ي��وف��ر م��ح��رك ب��ان��ام��ي��را ت��ورب��و S ال��ج��دي��د 
استطاعة أكبر بمقدار 80 حصان متري )59 
كيلووات( وعزم دوران أكبر بمقدار 50 نيوتن 
متر من طراز توربو السابق المجهز بمحرك 
المحرك  استطاعة  تبلغ  حيث  احتراق، 
ال��ج��دي��د 630 ح��ص��ان  ال���ط���راز  ف���ي 
وي��وف��ر  ك���ي���ل���ووات(   463( م��ت��ري 
عزم دوران يبلغ 820 نيوتن متر. 
إيجابي  تأثير  التطوير  لهذا  ك��ان 
ال��ق��ي��ادة:  أث��ن��اء  ك��ب��ي��ر ع��ل��ى األداء 
 ،Sport Plus القيادة  ففي وضع 
يتسارع طراز توربو S من السكون 
ثانية  إل��ى 100 كم/ساعة في 3.1 
فقط. تم تطوير المحرك الشهير 
التوربيني  بالشاحن  المجهز   V8
ال�����م�����زدوج س���ع���ة أرب����ع����ة ل���ت���رات، 
في  وُصنع  فايساخ  في  ُصمم  وال���ذي 
لتمكين  ك���ام���ل  ب��ش��ك��ل  ت��س��وف��ن��ه��اوزن، 
السيارة من الوصول إلى أقصى سرعة لها 
وال��ت��ي تبلغ 315 ك��م/س��اع��ة. وم���ن أج���ل نقل 
أثناء  األداء  وتعزيز  الطريق  إلى  الهائلة  القوة 

االن���ع���ط���اف إل����ى أق���ص���ى ح����د، ت���م تخصيص 
وتطوير نظام التعليق الهوائي ثالثي الحجرات 
بالتعليق  ل��ل��ت��ح��ك��م  ال��ن��ش��ط  ب���ورش���ه  ون���ظ���ام 
للتحكم  الرياضي  ب��ورش��ه  ون��ظ��ام   )PASM(
الديناميكي بالشاسيه )PDCC Sport(، الذي 
ال����دوران  ع���زم  لتوجيه  ب��ورش��ه  ن��ظ��ام  يشمل 

بالس )PTV Plus(، لكل طراز على حدة.
الجديدة   S باناميرا توربو  يذكر أن سيارة 
أظ���ه���رت إم��ك��ان��ات��ه��ا االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وأداءه������ا 
نوردشاليفه  نوربورغرينغ  حلبة  على  الفائق 
األسطورية، حيث نجح سائق االختبار الرس 
كيرن في اجتياز اللفة التي يبلغ طولها 20.832 
أكثر  بأنها  تعرف  التي  الحلبة  على  كيلومتراً 
حلبات السباق صعوبة في العالم بزمن قدره 
7:29.81 دقيقة، وهو رقم قياسي جديد للفة 

الكاملة في فئة "السيارات الكبيرة".
االرتقاء باألداء الرياضي وتعزيز مستويات 

الراحة بفضل أنظمة الهيكل المتطورة
تم تطوير محرك V8 بالشاحن التوربيني 
 GTS باناميرا  سيارة  في  الموجود  ال��م��زدوج 
ال��ق��وة.  توليد  على  خ��اص  بشكل  التركيز  م��ع 
 353( متري  حصان   480 البالغة  ال��ق��وة  وم��ع 
نيوتن متر، أصبحت سيارة  كيلووات( و620 
من  أكبر  ق��وة  تولد  ال��ج��دي��دة   GTS باناميرا 
ال����ط����راز ال���س���اب���ق ب���� 20 ح���ص���ان م���ت���ري )15 
كيلووات(. وتزداد قوة المحرك بشكل مستمر 
ح���ت���ى ت���ق���ت���رب م����ن ح����د س���رع���ة ال���م���ح���رك، 
وتضاهي عملية توليد القوة ما توفره السيارات 
الرياضية الكالسيكية المجهزة بمحرك يعمل 
بنظام السحب الطبيعي. أما خصائص صوت 
المميزة  السمات  التي تعتبر من   V8 محرك
لسيارات بورشه، فقد أصبحت أكثر وضوحاً 
الرياضي  ال��ع��ادم  ن��ظ��ام  بفضل  قبل  ذي  م��ن 
ويتميز  أساسي،  كتجهيز  يأتي  ال��ذي  الجديد 
في  متماثلين  غير  خلفيين  ص���وت  بكاتمي 

الموضع.
وباناميرا  ب��ان��ام��ي��را  م��ن  ك��ل  تجهيز  وي��ت��م 
توربيني  بشاحن   V6 بمحرك  الجديدتين   4
م����زدوج س��داس��ي األس��ط��وان��ات سعة 2.9 لتر 
ال��ش��ه��ي��ر، وال�����ذي ي��وف��ر اس��ت��ط��اع��ة ت��ب��ل��غ 330 
نيوتن  و450  ك��ي��ل��ووات(   243( متري  حصان 

متر من عزم الدوران.
وتم تحسين هيكل السيارة وأنظمة التحكم 
في التوجيه لتعزيز مستويات الراحة واالرتقاء 
باناميرا  س��ي��ارات  الرياضي في جميع  ب���األداء 
ال���ج���دي���دة، وأع���ي���د ت��ص��م��ي��م ب��ع��ض األن��ظ��م��ة 
ال��م��ث��ال، س��اه��م نظام  ب��ال��ك��ام��ل. ع��ل��ى سبيل 
 )PASM( بالتعليق  للتحكم  النشط  ب��ورش��ه 
ملحوظ،  بشكل  ال���راح���ة  م��س��ت��وي��ات  ب��ت��ع��زي��ز 

للتحكم  الرياضي  بورشه  ونظام  عمل  بينما 
على   )PDCC Sport( بالشاسيه  الديناميكي 
تحسين ثبات الهيكل. كما يتم تجهيز السيارات 
التوجيه  أن��ظ��م��ة  م��ن  ال��ج��دي��دة بجيل ج��دي��د 

واإلطارات.
ببطارية   4S E-Hybrid باناميرا  س��ي��ارة 
تبلغ استطاعتها 17.9 كيلووات ساعي وتقطع 

مسافة تصل إلى 54 كم بالطاقة الكهربائية
 4S E-Hybrid تقدم بورشه سيارة باناميرا
تأتي  ال��ف��ائ��ق.  األداء  ذات  ال��ج��دي��دة  الهجينة 
السيارة بنظام ذكي يجمع المحرك الكهربائي 
ك��ي��ل��ووات(   100( م��ت��ري  ح��ص��ان  ب��ق��وة 136 
المدمج في ناقل الحركة PDK ثنائي القابض 
ب��ث��م��ان��ي س���رع���ات م���ع م���ح���رك V6 ب��ش��اح��ن 
ت��ورب��ي��ن��ي م�����زدوج س��ع��ة 2.9 ل��ت��ر ب��ق��وة 440 
حصان متري )324 كيلووات(، بحيث تبلغ قوة 
هذا النظام الهجين 560 حصان متري )412 
كيلووات( ويوفر عزم دوران قدره 750 نيوتن 
متر. وتحقق السيارة أرقام أداء مذهلة: فعند 
الرياضية  ك��رون��و  بمجموعة  السيارة  تجهيز 
كتجهير أساسي، تتسارع من السكون إلى 100 
ثانية، وتبلغ أقصى سرعة  كم/ساعة في 3.7 
لها 298 كم/ساعة. باإلضافة إلى ذلك، تمت 
 14.1 م��ن  للبطارية  اإلج��م��ال��ي��ة  السعة  زي���ادة 
بالطرازات  مقارنًة  كيلووات ساعي   17.9 إلى 
الهجينة السابقة، وذلك باالعتماد على خاليا 
القيادة من  ُمطورة، كما تم تحسين أوض��اع 
لسيارة  ويمكن  ال��ط��اق��ة.  ك��ف��اءة  تعزيز  أج���ل 
تصل  مسافة  قطع   4S E-Hybrid باناميرا 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��اس��ت��خ��دام  ك��م   54 إل���ى 
فقط، وفقاً الختبار السيارات الخفيفة الموحد 
 )WLTP EAER City( عالمياً داخل المدينة
)تصل إلى 64 كم وفقاً الختبار دورة القيادة 

.))NEDC( األوروبية الجديدة
مظهر خارجي أكثر قوة وحضور جريء

ت���أت���ي ط�������رازات ب���ان���ام���ي���را ال���ج���دي���دة اآلن 
مجهزة بمجموعة Sport Design الرياضية 
ف���ي ال���ج���زء األم���ام���ي ك��ت��ج��ه��ي��ز أس���اس���ي من 
في  اختيارياً  تجهيزاً  كانت  أن  بعد  المصنع، 
األمامي  الشبك  التجهيزات  وتتضمن  السابق. 
األنيق وفتحات الهواء الجانبية الكبيرة ووحدة 
اإلض�����اءة األم��ام��ي��ة ب��ش��ري��ط إض�����اءة أح����ادي. 
وتتميز الواجهة األمامية الجديدة كلياً لسيارة 
األك��ب��ر  الجانبية  ال��ه��واء  بفتحات   S ب��ان��ام��ي��را 
بلون  المطلية  ال��ج��دي��دة  التصميم  وع��ن��اص��ر 
لتبرز  أفقياً  معاً  ربطها  يتم  وال��ت��ي  ال��س��ي��ارة، 
ع����رض ال���س���ي���ارة. أم����ا وح�����دات اإلض������اءة في 
 Turbo المصابيح األمامية المزدوجة بتقنية

فأصبحت أكثر تباعداً.

الطراز الهجين الجديد من باناميرا 
أفضل أداء في فئتها 




