
    

األسواق،  كل  ربط  في  السيارات  عالمات  جنحت 
قيادة  عليها  يُجرى  التي  األماكن  تنوع  عبر 
لم  أسواًقا  يتركوا  فلم  اجلديدة،  سياراتها  جتربة 
احمليط  جزر  في  كانت  ولو  وحتى  يخاطبوها، 
غريب،  بشكل  بينها  فيما  تتشابه  التي  الهندي، 
زرت  قد  تكون  إحداها  وزرت  احلظ  حالفك  فلو 
صور  وتتجلى  بالكربون  صورة  كونها  اجلزر،  كل 
التشابه في تركيبتها السكانية، فهي خليط هندي 
على  يصعب  البشر  من  كوكتيل  عربي،  إفريقي 
أثناء  لي  حدث  ما  وهذا  بينهم،  التفريق  الزائر 
ماسح  منى  اقترب  موريشيوس،  جلزيرة  زيارتي 
أحذية بأدب جم أثناء جلوسي على املقهى، وطلب 
وأعطيته  ابتسمت  مقابل  دون  حذائي  ميسح  أن 
يدفع  أن  وأصر  يتوقف!  أن  قلبه  كاد  دوالرات،   ٥
في  ذهبنا  ساعات  وبعد  الَكَرك،  كوب  ثمن  لي 
رحلة بحرية إلى جزيرة مببا، وهناك جلسنا على 
مقهى في شاكي شاكي -عاصمة اجلزيرة- وطلبت 
نفس  وتكرر  أحذية  ماسح  لي  فجاء  الَكَرك، 
موريشيوس،  في  صديقنا  توأم  وكأنه  السيناريو، 
لكن الفرق أنه لم يحاسب لي على الَكَرك وأنا لم 

أُعِطه ٥ دوالرات.
ومببا  زجنبار  بُجزر  للسكان  العظمى  األغلبية 
وسيسل  موريشيوس  سكان  ونصف  ومافيا 
يعتنقون اإلسالم، الذي َقِدم إليهم في عهد الدولة 
ُعمان  وحكام  العرب،  التجار  طريق  عن  األموية 
وعلى رأسهم السلطان سعيد بن سلطان ١٨٢٨م، 
في  ليكون  زجنبار،  إلى  احلكم  مقر  نقل  الذي 

منتصف مناطق نفوذه بني قارتي آسيا وإفريقيا، 
ُعمان،  ململكة  عاصمة  زجنبار  جزيرة  وأصبحت 
ويعود أصل تسمية زجنبار إلى البحارة الُعمانيني، 
ومعناها جزر الزجن نظرة لتميز سكانها بالبشرة 
إن  يقال  مافيا  جزيرة  وحتى  السوداء،  اإلفريقية 
العرب هم من أسَمْوها، وليس كما يعتقد البعض 
من الوهلة األولى أنها من أمالك املافيا اإليطالية، 
من  اشتروها  الذين  األملان  أمالك  من  كانت  بل 
البريطاني  االحتالل  وانتزعها  ُعمان،  سلطان 
في  االستراتيجي  ملوقعها  نظراً  بالقوة  األملان  من 
احمليط الهندي، وهناك رواية عربية ألصل تسمية 
جزيرة مافيا وهي تعني «ما في» وكانت رًدا من 
بحار عماني على سؤال قبطان سفينته: هل يوجد 
سكان على اجلزيرة؟ فرد البحار «ما في» سكان.
يطلق على أغلب اجلزر أرخبيل القرنفل والتوابل، 
من  أكثر  متلك  وحدها  الفقيرة  مببا  فجزيرة 
ثالثة ماليني شجرة قرنفل، وفندق «مانتا» الذي 
بناه االستعمار حتت مياه احمليط على عمق أربعة 
أمتار، وتشتهر غرفه بنوافذ زجاجية، تتيح للسياح 

أثناء إقامتهم رؤية أسرار قاع احمليط الهندي. 
وفي طريق العودة إلى جزيرة موريشيوس شاهدنا 
عدة جزر غير مأهولة بالسكان، تعد مادة خصبة 

ملخرجي أفالم الرعب بهوليوود.
جزر  سكان  بني  الوحيد  التشابه  وجه  لألسف 
احمليط الهندي والعالم العربي، هو وجوه الفقراء 

البائسة، سواء كانوا في البحر أو على اليابسة.
... هذا واهللا أعلم.

شاكي شاكي ..!
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الفردان للسيارات تقدم أربعة من أحدث طرازاتالفردان للسيارات تقدم أربعة من أحدث طرازات
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السيارات الوطنية السيارات الوطنية 
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سيارات مازدا سيارات مازدا 
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تواصــل الســيارات الوطنية مبــادرات مازدا 
ولعهــا  علــى  اإلنســان  حــول  تتمحــور  التــي 
الشديد في جعل عمالئها الكرام «يتمتعون 
براحــة البــال“ أثنــاء شــراء وامتــالك مازدا 
مــع جتــارب خاليــة مــن املتاعــب مبــا فــي 
ذلك توصيل السيارة حتى منزل العميل  .
شــركة الســيارات الوطنية ، الوكيــل الوحيد 
لســيارات مــازدا فــي قطــر ، جعلتهــا نقطة 
مــن  القصــوى  االســتفادة  لضمــان  هامــة 
التكنولوجيــا الرقمية في تقدمي املعلومات 
 ٣٦٠ االفتراضــي  والواقــع  اإلنترنــت  عبــر 
درجــة مــن خــالل موقعهــا علــى اإلنترنــت 
ومعاجلــة   ، أخــرى  رقميــة  ومنصــات 
مــع  اإلنترنــت  عبــر  للصفقــات  ســريعة 
للعمــالء  املناســبة  االســعار  علــى  احلفــاظ 
واملميــزات االخــرى والتــى تشــمل تغطيــة 
اخلدمــة ملــدة ثالث ســنوات أو ٥٠ ألف كم 
أيهما أســبق( على ســيارات الدفــع الرباعى 
ســى إكــس٩ وســى إكــس٥) وضمــان ملــدة 
٥ ســنوات وغيرهــا  مبجــرد االنتهــاء مــن 
إجراءات الشراء ، ومعظمها عبر اإلنترنت 
، يتــم تســليم الســيارة إلــى منــزل العميــل 
مــع احلفــاظ على املســتويات املثلــى للتباعد 
االجتماعــي والتعقيــم. كمــا أطلقــت عرضا 
ينطبــق  على موديالت مختارة ولعمــالء ا
لتجزئة فقــط مينــح العمالء تأمني شــامل 
ت  ا ســنو  ٣ نة  صيا مة  خد  ، ني مجا
باإلضافــة إلــى  أو٥٠,٠٠٠ كلــم أيهمــا أوالً 
التسجيل مجانا وينطبق على سيارات ماز
دا CX٥ ومــازدا CX٩. أمــا املوديالت ماز
دا ٣، مازدا ٦ ومــازدا CX٣ فتمنــح تأمني 
شــمل وتســجيل مجاني ويكون السداد عن 
طريق دفعــات الدفعة األولى ٥٠٪ والدفع
ة الثانية ٥٠٪ خالل ٦ - ١٢ شــهر وعلى ا
قساط متســاوية وتعتمد على موافقة جه

ات التمويــل وتعتبــر مــازدا عالمــة جتارية 
متميــزة للســيارات ذات قيمــة عاليــة مــع 
تصميــم فريــد وتقنيــات مبتكــرة وجــودة 
العالمــة  مازالــت  مــازدا  يابانــي.  وتصنيــع 
طرازاتهــا  غالبيــة  مــع  الوحيــدة  التجاريــة 
صنعــت فــي اليابــان ومتوفرة فــي منطقة 

الشرق األوسط.

إكــس-٥»:  اجلديــدة «ســي  مــازدا  ســيارة 
إظهار أبعاد جديدة للقيادة

وتعــرض الســيارات الوطنيــة مــازدا «ســي 
شــركة  حلــم  بذلــك  لتحقــق   ، إكــس-٥» 
مــازدا بتوفيــر ســيارات دفــع رباعي متزج 

بني متعة القيادة وراحة الراكب.
ومــازدا عالمــة جتاريــة فريــدة تعمل من 
العمــالء،  مــع  قويــة  عالقــة  تأســيس  أجــل 
ولكــي تصبــح جــزء أساســيا مــن حياتهــم. 
أجــل  مــن  مــازدا  تعمــل  ذلــك  ولتحقيــق 
تعزيز شــعور الصلة بني الســيارة والسائق، 
مــا يقــود إلى صنــع ســيارات تتمركز حول 
اإلنسان والتي تعمل في تناغم مع احلواس 

اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة

كلًيــا  اجلديــدة   CX٥ ســيارة  تتبنــى 
فــي  للتحكــم   G-Vectoring تقنيــة 
ســكاي  تقنيــات  أولــي  وهــي  الســيارات، 
 SKYACTIV-VEHICLE اكتيــف 
أداء  صقــل  مت  وقــد   ،DYNAMICS
البشــرية  الطبيعــة  مــع  متاشــيا  القيــادة 
وحتقيق الســلوك الديناميكي الذي يتوافق 
مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع 
احلــد األدنــى مــن التأثيــر علي اجلــذع بني 
جميــع الركاب. تتميز املقصورة بأنها أكثر 
هــدوًءا ممــا يســمح مبحادثــة أكثــر راحــة 
أعلــى  مســتويات  اخللفيــة  املقاعــد  وتوفــر 

من الراحة وسهولة االستخدام.
تأتــي ســيارة CX٥ اجلديــدة كليــا مــزوًده 
والــذي    ٢٫٥  SKYACTIV-G مبحــرك 
يعمــل بالبنزيــن مباشــرة. مــع ناقل حركة 
 SKYACTIV-DRIVE أوتوماتيكــي 
ذو ســت ســرعات. هــذه احملــركات توفــر 
١٨٧حصــان  الطاقــة  لتوليــد  قويــا  تســارعا 
دوران  وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   ٥٫٧٠٠

٢٥٠ نانومتر ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة.
الســالمة االســتباقية سلســلة مــازدا حتقــق 

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

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

مــازدا   طــرازات  معظــم  جتهيــز  مت  كمــا 
األمامــي  التصــادم  ملنــع  اختيــاري  بواقــي 
ومصابيــح أماميــة محــددة  مت اختبارهــا 
علــى  للســالمة  التأمــني  معهــد  قبــل  مــن 
املتحــدة  بالواليــات  الســريعة  الطرقــات 
علــي  بكونهــا  تصنيفهــا  ومت  األمريكيــة 
اعلــي درجات الســالمة و مازدا هي اخلط 
املصنعــة  الشــركات  مــن  الوحيــد  الكامــل 
لســيارات الركاب القادرة على تقدمي مثل 

هذه اخلدمات في السنوات األخيرة.
للســالمة  التأمــني  معهــد  اختبــارات  تقــوم 
علــى الطرقــات الســريعة بتقييــم جانبــني 
من جوانب الســالمة: القــدرة على التحمل 
ســائقها  الســيارة  حتمــى  كيــف  وهــي 
األعطــال  وجتنــب  احلــوادث  حالــة  فــي 
والتخفيــف مــن حدتهــا  وهــي تكنولوجيــا 
مــن  تقلــل  أو  التصــادم  متنــع  أن  ميكــن 
شدته. متنح جوائز معهد التأمني للسالمة 
الذيــن  ألولئــك  الســريعة  الطرقــات  علــى 
يحصلــون على تقييمــات جيدة في خمس 
اختبــارات للتصــادم  باإلضافــة إلــى تقييم 
متقــدم أو ممتــاز ملنع االصطــدام األمامي 
ليصبحــوا مؤهلــني حلالــة  اعلــي درجــات 

السالمة.
 i-ACTIV ALL-WHEEL نظــام 

DRIVE  املدعم للثقة  
إن التــزام مــازدا الــذي ال يتزعــزع بجعــل 
الســيارات توحي بالسعادة واإلثارة واضحا 
مــن  املســتمدة  القيــادة  ديناميكيــات  فــي 
ثقــة  األكثــر    I-ACTIV AWD نظــام 
فــي مجــال التكنولوجيــا واألداء للســيارات 

الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.
يأتــي نظــام I-ACTIV AWD  من خالل 
االعتبــار  بعــني  تأخــذ  والتــي  مستشــعراته 
ومدخــالت  التوجيــه   زاويــة  مثــل  عوامــل 
درجــة  مــع  العجــالت  وتدويــر  اخلانــق 
لرســم  املســاحات  واســتخدام  احلــرارة 
صــورة واضحــة عــن الظــروف اخلارجية. 
ميكــن لنظــام I-ACTIV AWD  ضبــط 
مخــرج الطاقــة أكثــر مــن ٢٠٠ مــرة فــي 

الثانية  باستخدام ٢٧ متغيًرا مختلًفا.

السيارات الوطنية تستعرض سيارات السيارات الوطنية تستعرض سيارات 
مازدا في صالة عرضها االفتراضيةمازدا في صالة عرضها االفتراضية

اقبــال غيــر مسبــوق علــى طــرازات مــازدا ...

iii--ACAACA وو والالالتيتتي تتتشمشمشملل:ل: TTITT VSENSESE
الاللسسرسرسرععةعةعة • رادار مممازازازدادادا ململرااراقبقبقبةةة

II--ACACACTITIVVV ضضبضبــــططط AWAWAWWA DDDD لنلنلنظظظـظــاـامممم ميكميكميكميكـــــنننن
ففــيي ممــــرةرة ٢٠٢٠٠٠٠ مممــــننن أأكأكثـثــرـر مخمخــــرجرج ا الطلطاقاقاقــــــةةة

مخمختلًًفا. يغيغيغيرررًًراا ٢٧٢٧٧ متمتمتمت ينية  باسستختخدادامم الثا
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تلبية لطموحات عشــاق هوندا في السوق 
املــوزع  ”دوماســكو“،  أعلنــت   القطــري 
طــرح  عــن  هونــدا  لســيارات  احلصــري 
عرضهــا املتميــز على طراز هونــدا أكورد 
الطــراز  عشــاق  لطموحــات  تلبيــة  الرائــع 
مــن امتالك اكورد بدون دفعة أولى من 

شركة الدوحة خلدمات التسويق.
حيــث  رائــع؛  بتصميــم   ’ ‘أكــورد  ومتتــاز 
يتجّلــى ذلــك بوضــوح مــن خــالل ارتــكاز 
تضمــن  جديــدة  منصــٍة  علــى  الســيارة 
انخفاضــاً،  وأكثــر  عريضــاً  مظهــراً  لهــا 
باإلضافة إلى هيكل خفيف وأكثر صالبة 
وقــوة مؤلــف مــن وحــدة متكاملــة، إلــى 

جانب شاسيه أكثر تطّوراً وأخف وزناً. 
املزايا والتصميم

 أثناء عملية عن تصميم وتطوير ســيارة 
‘أكــورد ’، حــرص املصممون في شــركة 
تبنــي  علــى  األولــى  بالدرجــة  ‘أكــورد’ 
اســتراتيجية محــددة لتوفير أوســع باقٍة 
واخلــواص.  املزايــا  أحــدث  مــن  ممكنــة 
وبفضــل تبّني فلســفة تصميمية تتمحور 
للــركاب  األكبــر  ‘املســاحة  ضمــان  حــول 
 Man)  ’ للمحــرك  األقــل  واملســاحة 
 (maximum Machine minimum
ســيارات  تصاميــم  جميــع  متّيــز  والتــي 
‘هوندا’، عمل فريق العمل لدى الشــركة 
علــى تقليــص حجــم الســيارة اجلديــدة، 
مقصورتهــا  فــي  الرحابــة  وزيــادة 
الداخلّيــة، مــع التركيــز فــي الوقــت ذاتــه 

على ضمان أبعاٍد وملسات رياضية راقية 
املظهــر  تعزيــز  بهــدف  وضوحــاً  وأكثــر 

الراقي للسيارة بشكل عام.
محــركات  علــى  االعتمــاد  أن  شــك  وال   
جميــع  فــي  أســطوانات   ٤ مــن  مؤلفــة 
فــي  رئيســياً  دوراً  لعــب  ‘أكــورد’  فئــات 
مــن  خصوصــاً  النتائــج،  هــذه  حتقيــق 
حيــث تخصيــص حجــرة أصغر مســاحة 
للمحــّرك، وتخفيــف الوزن بشــكل أكبر، 
وذلــك دون املســاس بــاألداء الديناميكــي 

املتمّيز.
جهــة  مــن  الســيارة  إلــى  النظــر  وعنــد 
األمــام، يبــدو الزجــاج اجلانبــي اخللفــي 
وكأنــه ينحنــي بحــّدة أعلــى إلــى الســقف 
النوافــذ،  أعمــدة  مســتوى  مــع  باملقارنــة 
وهــو مــا يبــرز جماليــة الهيــكل العريــض 
واملنخفــض. وقــد متت إزاحة املقاعد في 
املقصــورة نحــو الداخــل قليــالً للمســاهمة 
في حتســني املساحة املخصصة للجوانب، 
جتربــة  وضمــان  والــرأس،  واألكتــاف 
مريحة تضمــن للركاب التحرك بحرية 

ومبرونة.
الهيكل والتصميم اخلارجي

واعتمــدت شــركة ‘هونــدا’ علــى عمليات 
مبتكــرة لتطوير ســيارة ‘أكورد ’، وذلك 
فخامــة  أكثــر  الســيدان  ســيارة  جلعلهــا 
علــى  تعتمــد  والتــي  وجاذبيــة،  ورقّيــاً 
هيــكٍل أخــف وزنــاً وأكثــر قــوة وصالبــة 
هــذا  فــي  وتبــرز  ملحــوظ.  نحــو  علــى 

الســيارة بأبعاد ونِســب خارجية عريضة، 
كمــا متتــاز بوقفــٍة مهيبــة أكثــر انخفاضاً 
ناهيــك  رياضــي،  طابــع  وذات  وفخامــة 
عــن قاعــدة العجــالت الطويلــة واملســافة 
تتســم  كمــا  العجــالت.  بــني  العريضــة 
الســيارة بإضــاءة خارجيــة متطــّورة مــن 
نــوع LED (من ضمنها األضواء األمامية 
نــوع LED وأضــواء الضبــاب)، فضالً عن 
تشــطيبات المعة فاخرة. وتأتي الســيارة 
مــن  مصنوعــة  جديــدة  عجــالت  مــع 
األملنيوم قياس ١٧ بوصة أو ١٨ بوصة (٢ 
تصاميــم للعجــالت)، والتي تضمن لهذه 
الســيارة مــن فئة الســيدان مظهــراً فريداً 
ميــزج بني اجلاذبيــة واجلــرأة واإلطاللة 

الرياضية.
التصميم اخلارجي

تتمتــع ســيارة ‘أكــورد ’ بتصميــم فريــد 
واجلــرأة  والفخامــة  باألناقــة  مفعــم 
واإلطاللة الرياضية، مما يجعلها ترتقي 
ســيارات  مــن  العاشــر  اجليــل  بتصاميــم 
‘أكــورد’ علــى صعيــد اجلاذبيــة واإللهام. 
الــذي  املهيــب  التصميــم  هــذا  وبفضــل 
الســيارات  مــن  منافســيها  عــن  ميّيزهــا 
‘أكــورد  الســيارة  تتمتــع  فئتهــا،  ضمــن 
أكثــر  ســقٍف  وخــط  عريضــة،  ’بإطاللــة 
محــرك  غطــاء  عــن  فضــالً  انخفاضــاً، 
أطــول وأكثــر انخفاضــاً لتعزيــز العناصر 
املقصــورة  عــن  ناهيــك  الديناميكيــة، 

املريحة واحلضور الرائع.

دوماسكو تطرح عرضها املميز على طراز دوماسكو تطرح عرضها املميز على طراز 
هوندا أكورد االنيقةهوندا أكورد االنيقة

بــدون دفعــة أولــى مــع متويــل داخلــي  ...
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فيراريفيراري تكشف عن أحدث تطورات سيارة  تكشف عن أحدث تطورات سيارة 
جي تي سبايدرجي تي سبايدر التي تتسع ألكثر من راكبني التي تتسع ألكثر من راكبني

كشفت فيراري النقاب اليوم عن سيارة بورتوفينو 
إم ”Portofino M“ التــي جتّســد أحدث تطويرات 
تــي  جــي  فئــة  مــن  بورتوفينــو  فيــراري  ســيارة 
ســبايدر والتــي تتســع ألكثــر مــن راكبــني. وأقيمــت 
فعاليــة العــرض األول للســيارة اجلديــدة بالكامــل 
عبــر اإلنترنــت في خطــوة غير مســبوقة في تاريخ 
عالمــة احلصــان اجلامــح الذي يزيد عــن ٧٠ عاماً.  
واســتعداداً لعــرض الســيارة اجلديــدة تلقــى العمالء 
مجموعــة مــن النشــرات اإلخباريــة خالل األســابيع 
التــي ســبقت العــرض، متكنــوا بعدهــا مــن الوصول 
فيديوهــات  علــى  حتتــوي  إلكترونيــة  منصــة  إلــى 
حصريــة تبــّني املفهــوم الــذي تقــوم عليــه الســيارة 
تصميمهــا  بإعــادة  اخلــاص  واحملتــوى  اجلديــدة، 

ومزاياها الفنية الرئيسية.   
وتعــد بورتوفينــو إم أول ســيارة تقدمهــا فيــراري 
في أعقاب اإلغالق املؤقت للشركة بسبب تداعيات 
جائحــة كوفيــد-١٩، لتمّثل بحــد ذاتها رحلة إلعادة 

اكتشــاف ســيارات العالمــة؛ ونقطة انطــالق جديدة 
لعالمــة احلصان اجلامح نحــو االبتكار مع احلفاظ 
على تراثها العريق وشــغفها وســعيها املستمر لبلوغ 
الكمــال. وجتســد ســيارة بورتوفينــو إم إلــى جميــع 
هــذه القيــم الرفيعــة، حيــث يشــير احلــرف M إلى 
مصطلــح Modificata والــذي تســتخدمه فيراري 
لإلشــارة إلى السيارات التي خضعت لعملية تطوير 

أفضت إلى إحداث نقلة نوعية في أدائها.  
وميتــاز التطــور اجلديــد واملذهــل لســيارة فيــراري 
بورتوفينــو مبســتويات رفيعــة من االبتــكار التقني، 
وعلبــة  احملــرك  تصميــم  بإعــادة  يتجلــى  والــذي 
ونظــام  ســرعات،  بثمانــي  كليــاً  جديــدة  تــروس 
مانيتينــو املــزود بخمســة أوضــاع قيــادة مــع منــط 
مخصــص للســباقات، يعــد األول مــن نوعــه علــى 
اإلطــالق فــي ســيارات جــي تــي ســبايدر. ونتيجــة 
لهــذه التطويــرات واملزايــا العديــدة األخــرى، توفــر 
مــن  مســبوق  غيــر  مزيجــاً  إم  بورتوفينــو  ســيارة 

األداء األصلــي لســيارات جي تــي، ومتعة كبيرة في 
القيــادة، ومرونــة اســتثنائية فــي جتــارب القيــادة 

اليومية للسيارة. 
ومن ناحية نظام الدفع، مت تزويد سيارة فيراري 
بورتوفينــو إم مبحــرك ثماني األســطوانات وبســعة 
بورتوفينو إم ومجّهز بشاحن توربو، من مجموعة 
دولــي  محــرك  أفضــل  بجائــزة  فــازت  محــركات 
للعــام ألربــع ســنوات متتاليــة. ويوّلــد احملــرك قــوة 
تصــل إلــى ٦٢٠ حصــان بســرعة دوران تبلــغ ٧٥٠٠ 
دورة فــي الدقيقــة، أي ما يزيد مبقدار ٢٠ حصان 
عــن ســيارة فيــراري بورتوفينو. كما تضم الســيارة 
علبة تروس جديدة كلياً ومزودة بثماني سرعات، 
والتــي حتــل مــكان علبــة التــروس ذات الســرعات 
الســبع في النســخة السابقة. وتشــكل هذه أول علبة 
تــروس بثماني ســرعات يتم تركيبها ضمن إحدى 
ســيارات فيراري املكشوفة، وهي تستند إلى بنيتها 
الهندسية على القابض املزدوج ومستوعب الزيت، 

مع منوذج قابض جديد أصغر بنسبة ٢٠٪، وميتاز 
بقدرته على توليد عزم دوران يزيد بنسبة ٣٥٪. 

ومــن منظــور الديناميكي، تتمثل أبــرز االبتكارات 
في الســيارة بنظام القيادة مانيتينو املزود بخمســة 
أوضــاع، والــذي يعــد األول مــن نوعــه في ســيارات 
جــي تــي ســبايدر. ويتمثــل الهــدف من هــذا النظام 
فــي حتســني قــدرات التحكــم واجلــر الرائــدة التــي 
متيــز ســيارة فيراري بورتوفينو عبــر إضافة وضع 
الســباق. ويركز هذا الوضع املدعوم بنظام فيراري 
مبتعــة  االرتقــاء  علــى  الديناميكــي  األداء  لتعزيــز 

القيادة إلى أعلى مستوياتها.  
مــن ناحيــة أخــرى، يتجلــى التطــور التقنــي األبــرز 
للســيارة اجلديــدة فــي مظهرهــا املذهــل واملســتند 
إلــى التصميــم اجلديــد ملقدمــة الســيارة واملصــدات 
األماميــة علــى وجــه التحديــد، مــا مينحهــا طابعها 
الرياضــي القــوي. وتوفــر الســيارة شــعوراً بالتناغــم 
بــني تصميمهــا اخلارجــي والداخلي، والــذي يدمج 

بني الزوايا احلادة وتصماميم أكثر انسيابية. 
وجتّســد السيارة اجلديدة أحدث التصاميم وأرقى 
مســتويات اإلتقــان الهندســي مــن عالمــة احلصــان 
لســيارات  األمثــل  التطويــر  يجعلهــا  مــا  اجلامــح، 
فيراري بورتوفينو. إذ تتفوق على سابقتها بطابعها 
الرياضي املبهر، فضالً عن توفير مستويات أفضل 
من التحكم مع احلفاظ على جتربة الركوب املريح 
وحتســينها بفضــل مجموعــة من املزايــا االختيارية 
اجلديــدة مثــل أنظمــة مســاعدة الســائق املتقدمــة، 
والتبريــد.  التدفئــة  بوظيفتــي  املــزودة  واملقاعــد 
بذلــك  إم  بورتوفينــو  فيــراري  ســيارة  وحتافــظ 
بورتوفينــو  فيــراري  لســيارات  املميــز  الطابــع  علــى 
باعتبارها السيارات الوحيدة في السوق التي تعكس 
املظهر األصلي لســيارات كوبيه عند إغالق سقفها، 
وســيارات ســبايدر األصلية عند فتحه. ويعود ذلك 
إلــى الســقف املعدنــي القابــل للطــي، والــذي يشــكل 
السمة املميزة جلميع سيارات فيراري املكشوفة.  

تزخر باالبتكارات التي تعزز متعة قيادتها في الهواء الطلق ...
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دشــنت  الفردان للسيارات، الوكيل الرسمي واملعتمد 
ملجموعــة BMW فــي قطــر، عــن أربعة مــن أحدث 
 BMW هي ،BMW الطــرازات املميــزة مــن عالمــة
الفئــة الرابعــة كوبيــه اجلديــدة كلًيــا، وBMW الفئــة 
  Competition BMW Mاخلامسة اجلديدة، و ال٥
اجلديــدة، وBMW الفئــة السادســة جــران توريزمــو 
اجلديــدة، لتوفــر هــذه الطــرازات املميــزة لعمالئهــا 

من عشاق الرفاهية واألداء الرياضي في قطر.
وتتمتع كل من هذه الطرازات بخصائص تصميمية 
بديعــة تلفــت األنظــار وأداء رائــع يخطــف األنفــاس، 
مبــا يتناســب الــذوق الرفيــع لعمــالء شــركة الفــردان 

للسيارات في قطر.
وتفتتــح BMW الفئــة الرابعــة فصــًال جديــًدا ضمــن 
التقليــد العريــق لفئة الكوبيه الذي رســمته الطرازات 
األسطورية ملجموعة BMW، ويتمتع الطراز اجلديد 
كلًيا بتصميم معاصر يعكس في الوقت نفسه الرؤية 
 .BMW التصميميــة لطرازات الكوبيه الشــهيرة من
ويترافق أحدث جيل من الســيارات الرياضية ثنائية 
والفاخــر  احلجــم  املتوســط  القطــاع  ضمــن  األبــواب 
مــع مفهــوم الســيارة الــذي يركــز علــى توفيــر املزايــا 
الفئــة  تتوفــر  ســوف  و  القيــادة.  أثنــاء  الديناميكيــة 

M٤٤٠i. ٤٣٠ وi ٤٢٠  وi الرابعة اجلديدة بفئة
فيما يعكس طراز BMW الفئة اخلامســة بتصميمه 

ســيارات  فئــة  لطــرازات  متجــددة  رؤيــة  املطــور، 
الصالــون، وتتمتــع BMW الفئــة اخلامســة اجلديــدة 
مبقصــورة قيــادة ذات مســاحة رحبة توفــر لكل من 
الســائق والــركاب جتربــة مفعمــة بالرفاهيــة واألداء 

الفائــق. وينضح تصميم الهيــكل اخلارجي بالفخامة 
الفتًا األنظار بتصميمه املهيب ومؤكًدا مكانة الطراز 
على ضمن طرازات الفئة التنفيذية. و ســوف تتوفر 
٥٤٠i. ٥٣٠ وi ٥٢٠  وi الفئة اخلامسة اجلديدة بفئة

أمــا حملبي املغامرة وعشــاق متعــة القيادة في قطر، 
 BMW طــراز  للســيارات  الفــردان  شــركة  تطــرح 
وزود  الفائــق،  بأدائــه  املميــز   Competition  M٥
هــذا الطــراز بأقــوى محــرك ضمــن فئــة M، ليقــدم 

الســباق،  مســارات  علــى  األداء  يحاكــي  رياضًيــا  أداًء 
بخطــوط  الطــراز  لهــذا  اخلارجــي  الهيــكل  ويتمتــع 
أكثــر وضوًحــا، فيمــا يعمــل الهيكل الداخلــي مبفهوم 
علــى  املبتكــر  التحديــث  وملســات  اجلديــد  التصميــم 
إضافــة املزيــد مــن املتعة إلــى جتربة القيــادة.  وتولد 
الســيارة قــوة حصانيــة قدرها ٦٢٥ حصان وتتســارع 

من صفر الى ١٠٠ كم/س في خالل ٣،٣ ثانية.
جــران  السادســة  الفئــة   BMW طــراز  يجمــع  فيمــا 
بــني  لألنظــار  الالفــت  بتصميمــه  املميــز  توريزمــو، 
الرفاهيــة واألداء الرياضــي، ويقــدم جتربــة قيــادة 
األنظــار  لتلفــت  القــوي،  واألداء  بالفخامــة  مفعمــة 
بتصميمهــا  الدولــة  فــي  الســيارات  هــواة  وجتتــذب 
البديــع وأبعادهــا الرحبــة ومســتويات الفخامــة فــي 
السادســة  الفئــة  تتوفــر  وســوف  القيــادة.  مقصــورة 

.٥٣٠i GT جران توريزمو اجلديدة بفئة
الطــرازات  مــن  املميــزة  املجموعــة  هــذه  وبإطــالق 
املذهلــة مــن عالمــة BMW، تلبــي شــركة الفــردان 
لعشــاق  املختلفــة  والرغبــات  األذواق  للســيارات 
الســيارات فــي الدولــة.  وتشــكل عمليــة إطــالق هــذه 
الطــرازات املرحلــة األحــدث ضمــن خطــة مجموعــة 
BMW للتوســع فــي الشــرق األوســط، وتؤكد عالمة 
BMW عــن طريــق هــذه الطــرازات املميــزة التــزام 

العالمة بتلبية مختلف األذواق لعمالئها الكرام.

الفردان للسيارات تقدم أربعة من أحدث الفردان للسيارات تقدم أربعة من أحدث 
طرازات عالمة طرازات عالمة BMWBMW لعمالئها في قطر لعمالئها في قطر

لعشـــاق سيــارات الرفاهيــة واألداء الرياضــي ...
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أطلقت شركة هيونداي موتور اليوم سيارة هيونداي 
توسان Tucson ٢٠٢١ اجلديدة كلًيا، التي تعد اجليل 
 C-SUV الرابع من ســيارات الدفع الرباعي املدمجة
من الشركة واملصممة لتكون منوذًجا عاملًيا، بقاعدة 
عجــالت طويلــة أو قصيرة لتلبيــة احتياجات العمالء 

املختلفة.
ويجســد الطــراز اجلديــد مــن توســان أهميــة خاصة 
لشــركة هيونــداي، حيــث تعتبــر توســان واحــدة مــن 
وحققــت  وانتشــارا،  شــهرة  الشــركة  ســيارات  أكثــر 
ماليــني   ٧ مــن  أكثــر  بلغــت  كبيــرة  عامليــة  مبيعــات 
ســيارة منــذ إطــالق أول طــراز منها في عــام ٢٠٠٤. 
وتتوقــع هيونــداي أن يجــذب الطــراز اجلديــد املزيــد 
متطــور  تصميــم  مــن  بــه  يتميــز  مبــا  العمــالء  مــن 
ورحابــة وإمكانيــات رقميــة رائدة فــي فئتها، فضال 
على ما يوفره من قيادة ديناميكية وكفاءة ممتازة 

في استهالك الوقود.
تومــاس  قــال   ،٢٠٢١ توســان  إطــالق  ومبناســبة 
مجموعــة  فــي  املنتجــات  قســم  رئيــس  شــيميرا، 
هيونــداي موتــور: «يســعدنا أن نقــدم ســيارة توســان 
اجلديــدة كلًيــا، والتــي تعكــس التحــول الــذي تقــوده 
الرياضيــة  الســيارات  تصنيــع  مجــال  فــي  هيونــداي 
اجليــل  فــي  حرصنــا  فقــد  االســتخدامات،  متعــددة 
الرابــع أن نقــدم فيهــا كافــة اخلصائص التــي جتعلها 
معيــاًرا جديــًدا لالبتــكار وتتصدر فئتهــا، حيث تقدم 

مزيًجا رائًعا من التصميم والتكنولوجيا واألداء.»
وســيبدأ بيــع توســان اجلديدة بالكامل فــي كوريا في 
ســبتمبر كموديــل ٢٠٢١، وســيتم طرحهــا للبيــع فــي 
الواليــات املتحدة واألســواق العامليــة األخرى كموديل 

٢٠٢٢ بدًءا من النصف األول من عام ٢٠٢١.
وكشــفت هيونداي عن ســيارة توســان اجلديدة عبر 
اجلائحــة  ســببته  الــذي  الظــرف  بســبب  اإلنترنــت، 
العامليــة، داعيــة كل مــن يهتــم باستكشــاف الســيارة 
اإلطــالق  علــى  هيونــداي  مــن  تقدًمــا  األكثــر   SUV
ملطالعــة النموذج اونالين، في اســتجابة من الشــركة 
لالجتــاه العــام للبقــاء فــي املنــزل. وميكــن مشــاهدة 
املؤمتــر الصحفــي العاملــي األول لتوســان اجلديد كلًيا 
علــى موقــع Hyundai.com وعلــى قنــوات التواصــل 
االجتماعي اخلاصة 

بالشركة، باإلضافة إلى قناة هيونداي، وهي منصة 
مؤخــًرا  الشــركة  أطلقتهــا  التــي  العامليــة  احملتويــات 

والتطبيق التفاعلي. ألجهزة التلفاز الذكية.
ديناميكية التحكم والقيادة

تقدم توسان في جيلها الرابع مجموعة نقل احلركة 
علــى  وتعتمــد  ليتــر،   ٢٫٥ ســعة   ™ Smartstream
ومحــركات  أســطوانات،  وأربــع  املباشــر،  احلقــن 
 ، لتــر   ١٫٦ ســعة  القــوة  توليــد  ومحــركات  البنزيــن، 
والتوربــو، واحلقــن املباشــر ، والهجــني ، أو الهجــني 
إنتــاج  ويبلــغ   .plug-in hybrid بالكهربــاء  املجهــز 
احملــرك ســعة ٢٫٥ لتــر ١٩٠ حصانًــا ويقــدر معــدل 
عزم دوران بـ ١٨٢ رطل-قدم. ويقترن هذا احملرك 
لتحقيــق  ســرعات   ٨ بـــ  أوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل 

كفاءة وتسارع ممتازين.
وتنتــج مجموعــة نقل احلركة الهجينة ســعة ١٫٦ لتر 
مــا يقــدر بـ ١٨٠ حصانًا، مع قوة توليد مشــتركة تبلغ 
٢٣٠ حصانًــا. كمــا ينتــج ١٩٥ رطل-قــدم. مــن عــزم 
الــدوران مــن محرك البنزيــن و٢٥٨ رطل-قدم من 
عــزم الــدوران من مجموعة نقــل احلركة املختلطة. 
اجلديــدة  احلركــة  نقــل  مجموعــة  تســتخدم 
التوقيــت  تقنيــة  هــذه 
للصمامــات  املتكيــف 

(CVVD) التــي قدمتهــا هيونــداي والتــي تديــر مــدة 
فتــح الصمــام للحصــول علــى الطاقة املثلــى والكفاءة 

واالنبعاثات.
احلركــة  خفــة  ليوفــر  اجلديــد  الطــراز  ضبــط  ومت 
تقنيــة  هيونــداي  طبقــت  حيــث  واالســتقرار. 
E-Handling األولــى فــي فئتهــا لطــرازات HEV و
التوجيــه  اســتجابة  حتســني  فــي  للمســاعدة   PHEV
واســتقرار االجتــاه عنــد االنعطــاف أو فــي ظــروف 
القيــادة املعاكســة. ويحصــل قائــد توســان علــى املزيد 
مــن املســاعدة مــن نظــام HTRAC للدفــع الرباعــي 
مــن هيونــداي، والــذي يوفــر ثباتًــا أكيًدا على أســطح 
 HTRAC وظروف الطرق املختلفة. وقد كان نظام
 Eco / Comfort / القيــادة  أوضــاع  يدعــم  ســابًقا 
Smart / Sport، فــإن أحــدث إصــدار له مع توســان 
اجلديــدة يضيــف الطــني والرمــل والثلــج -فــي بعض 

األسواق- للطرق التي تسير عليها السيارة.
وعلــى صعيــد األمــان؛ تقــدم توســان ميــزات أمــان 
مجموعــة  وتشــتمل  مضــى.  وقــت  أي  مــن  أكثــر 
علــى:   SmartSenseهيونــداي فــي  األمــان  ميــزات 
 ،(HDA) الســريع  الطريــق  علــى  القيــادة  مســاعد 
مــع   (FCA) األمامــي  االصطــدام  جتنــب  ومســاعد 
علــى  احلفــاظ  ومســاعد  املشــاة،  اكتشــاف  خاصيــة 

املسار (LKA)، ومساعد تتبع املسار (LFA)، ونظام 
نظــام  العميــاء  والنقطــة  العميــاء،  الرؤيــة  مراقبــة 
التحذيــر مــن االصطــدام (BCW)، وشاشــة الرؤيــة 
احمليطيــة، ونظــام املســاعدة علــى جتنــب االصطدام 
الركــن  ومســاعد   ،(RPCA) للخلــف  الرجــوع  عنــد 
الذكــي عــن بُعــد (RSPA)، ومســاعد الضــوء العالــي 

 .(DAW) وحتذير السائق ،(HBA)
مبيــزات  كلًيــا  اجلديــدة  توســان  ســيارة  تتوفــر  كمــا 
تقنية متقدمة استثنائية مبا في ذلك نظام املساعدة 
 (BCA) علــى جتنــب االصطدام فــي النقطة العميــاء
مــع نظــام املســاعدة علــى جتنــب االصطــدام اخللفي 
(RCCA) نظــام التحكم الذكي املتقدم في التطواف 
مــن  والتحذيــر  واالنطــالق  التوقــف  مــع   (SCC)

.(SEW) اخلروج اآلمن
جتربة رقمية هي األفضل على اإلطالق

املدمجــة  الرباعــي  الدفــع  ســيارات  مشــترو  يتوقــع 
الكثير من ســياراتهم. لســبب رئيســي؛ أنهم يتوقعون 
توســان  وتتفهــم  ذهبــوا،  أينمــا  تواصــل  علــى  البقــاء 
اجلديــدة ذلــك وتعمــل علــى توفيــر هــذه اخلاصيــة، 
فئتهــا  فــي  الرقميــة  التجــارب  أفضــل  تقــدم  حيــث 
والتــي تدعــم احتياجات العمالء املتنوعة مبا في ذلك 

االتصال املستمر. 

ويعــد املفتــاح الرقمــي مــن هيونــداي تطبيًقــا يحــول 
الهاتــف الذكــي للعميــل إلــى مفتــاح ذكي، ويســتخدم 
االتصال قريب املدى (NFC) الكتشاف املستخدمني 
املصــرح لهــم، حتــى يتمكنــوا مــن تشــغيل ســيارتهم 
بــدون وجــود مفتــاح مــادي. وميكــن للعمــالء قفــل 
تشــغيل  وبــدء  التنبيــه  وتنشــيط  ســيارتهم  وفتــح 
احملــرك ونظــام التحكــم فــي املناخ من مســافة تصل 

إلى ٩٠ قدًما.
وتوضــح شاشــة توســان التــي تعمــل باللمــس متامــا، 
وهــي املــكان الرئيســي الــذي يتــم منــه التحكــم فــي 
املالحــة والهــواء واملعلومــات والترفيــه، كيــف ميكــن 
دمــج التكنولوجيــا بسالســة لتوفير واجهة مســتخدم 
الســيارة،  ملســتخدمي  االســتخدام  وســهلة  مريحــة 
مبــا فــي ذلك التحكــم الصوتي املريــح. ويصل تكامل 
توســان التكنولوجــي إلــى ذروتــه مــع شاشــة مالحــة 
مــن  بوصــة   ١٠٫٢٥ مقــاس  بالكامــل  باللمــس  تعمــل 
الطــراز األعلــى. ويوفــر نظام املالحة وظيفة تقســيم 
الشاشــة التــي تتيــح إمكانيات تعدد املهــام، إلى جانب 
ميزة التعرف على الصوت املطورة لألوامر الصوتية.
وتقــدم الســيارة اجلديــدة تقنيــات متقدمــة ســتكون 
فــي  ســواء  ســتفيدهم  ألنهــا  العمــالء  تقديــر  محــل 
القيــادة للعمــل أو للرفاهيــة. إذ تقدم توســان شاشــة 
مقترنــة  بوصــات   ٨ مقــاس  باللمــس  تعمــل  ملونــة 
 Androidو الالســلكي   ®Apple CarPlay بنظــام
Auto®. ميكــن للعمــالء توصيــل هاتفــني فــي وقــت 
واحــد. يســمح البلوتــوث للســائق والراكــب بالتنــاوب 
بــني قوائم التشــغيل اخلاصــة بهم دون فصل وإعادة 
 BOSE توصيــل هواتفهــم اخلاصــة. كما يوفــر نظام
Premium صوتًــا عالــي اجلــودة. وبفضــل االتصــال 
املعزز باألجهزة الذكية؛ ميكن للعمالء أيًضا التحقق 
مــن جداولهــم من داخل الســيارة جنبًا إلى جنب مع 

تطبيق تقومي خارجي وحتديد موعدهم كوجهة.
 Car-to-home وتتيــح ميــزة مــن الســيارة للمنــزل
اجلديــدة مــن توســان للعمــالء التحكــم فــي األجهزة 
املنزليــة الذكيــة مــن الســيارة. مبعنــى أنــه ميكنهــم 
تشــغيل مكيــف الهــواء فــي املنــزل قبــل وصولهــم في 
أيــام الصيــف احلــارة والرطبــة. عــالوة علــى ذلــك، 
 Multi-Command تتيــح خاصيــة األوامر املتعــددة
 - الســيارة»  للعمــالء «تدفئــة  توســان  مــن  اجلديــدة 
مبــا فــي ذلــك نظــام التدفئــة وعجلــة القيــادة املُدفأة 

وتدفئة املقاعد - بأمر صوتي واحد.

هيونـداي تطلـقهيونـداي تطلـق
توسان الديناميكية اجلديدةتوسان الديناميكية اجلديدة

تتضمن أفضل اخلصائص واملميزات جتعلها رائدة في فئتها ...تتضمن أفضل اخلصائص واملميزات جتعلها رائدة في فئتها ...

ااخلاخلاخلخلاخلاخلاصصاصاصاصةةةةة يي ججالجالالجتماعاعااعا ا
نننن زززز بب رر ننن
وموموعةعة ن ن جمجمجمج دـددـدورورورانانان مم منننن ععععـــــزززمزمزم ااالـلـ
نننققـقققــ مجمجمجمجموموموموعـعـعععــةـةـةـةة تتتتسســتـتتتخدخدخدخدمممم
ههـههـذذذ
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جاكوار جاكوار FF--PACEPACE اجلديدة فخامة اجلديدة فخامة
أكثر مع اعلى تقنيات الطاقة الكهربائيةأكثر مع اعلى تقنيات الطاقة الكهربائية

يتمتع التصميم اخلارجي لسيارة F-PACE الرياضية 
متعــددة األغــراض فائقــة األداء، الفائــزة بالعديــد مــن 
اجلوائــز، بحضــور أقوى بفضل غطاء احملرك األمامي 
املنحــوت بدقــة مع حدبــة الطاقة األعرض، واألســطح 
السلســة احملــددة بإتقــان، كمــا يســاهم غطــاء احملــرك 
اجلديــد فــي كســوة أكثــر إبهــاراً تتميــز خصوصــاً بقلــة 

اخلطوط الفاصلة بني األلواح في مقدمة السيارة.
ويحتــوي الشــبك األمامــي األكبــر حجماً علــى تفاصيل 
بالشــكل  التقليــدي  جاكــوار  شــعار  مــن  مســتوحاة 
اجلانبيــة  التهويــة  فتحــات  تتزيــن  فيمــا  «األملاســي»، 
العنايــة  يبــرز  مــا  املشــهور،  الواثــب  جاكــوار  بشــعار 
االستثنائية بالتفاصيل في مختلف أجزاء السيارة. كما 
يزيــد من املظهر املســتعرض لســيارة F-PACE املصد 
األمامــي اجلديــد مــع فتحــات التهويــة املعــاد تصميمها 
حضــور  أجــل  مــن  الداكنــة،  الشــبكية  والتفاصيــل 

ديناميكي أكثر ثباتاً.
األضــواء األماميــة النحيلة مبصابيح LED بالكامل مع 
أضواء التشغيل النهارية بشكل حرف J املزدوج، تتوفر 
وضوحــاً  وحتقــق   ،LED بيكســل  تكنولوجيــا  بخيــار 
وســطوعاً أكبــر. مــع نظام «إضــاءة القيــادة التكيفية»، 
الذي يقّيم ظروف الطريق أمام السيارة ويغير الضوء 
العالــي لتظهــر الســيارات املقبلة أو اإلشــارات املرورية، 
ويقــوم هــذا النظــام بإنشــاء أمنــاط إضــاءة متنوعة من 
 LED مصابيــح  مــن  مختلفــة  أجــزاء  اختيــار  خــالل 
لتحســني الرؤيــة والتقليــل مــن احتمــال التشــويش على 

السائقني اآلخرين.
أساســية  كميــزة  الفاخــرة   LED تكنولوجيــا  وتتوفــر 
فــي مختلــف الطــرازات وتتوفــر مــع نظــام «مســاعدة 
 (Auto High Beam Assist) اآللــي»  العالــي  الضــوء 
فــي طــرازات SE وHSE. وتســتخدم هذه التكنولوجيا 
الكاميــرا األماميــة لتتحــول تلقائيــاً بــني الضــوء املرتفــع 
رؤيــة  تشــويش  احتمــال  مــن  يقلــل  مــا  واملنخفــض، 
السائقني املقبلني باجتاه السيارة. كما تتوفر «مؤشرات 
التوجيــه الرســومية» في كافة الطــرازات عند تركيبها 
كجــزء مــن خيــارات أخــرى مرتبطــة بهــا توفــر معهــا 

تطوّراً مضاعفاً.
جاكــوار  رســومات  تظهــر  الســيارة،  مؤخــرة  وفــي 
املزدوجــة علــى األضواء النحيلة اجلديدة، وكان قد مت 
تقدميهــا ألول مــرة فــي ســيارة I-PACE الكهربائيــة 
بالكامــل، مــن أجل تعزيز عرض املركبــة. أما تصميم 
اجلديــد  املنحــوت  اخللفــي  والبــاب  اجلديــد  املصــد 
فيضيفان طابعاً بصرياً دراماتيكياً ومظهراً أكثر ثقة.

املهيبــة،   R-DYNAMIC مواصفــات  اختيــار  وعنــد 
عناصــر  مــن  مجموعــة  علــى   F-PACE حتتــوي 
علــى  تركيــزاً  أكثــر  مظهرهــا  جتعــل  التــي  التصميــم 
األداء، فيمــا تتوفــر كافــة الطرازات مع باقــة التصميم 
اخلارجــي الســوداء، والتــي جتعــل شــكل الســيارة أكثــر 
ديناميكيــة بفضــل مختلــف العناصــر املميزة املشــطبة 

باللون األسود الالمع.

مقصورة متقنة جديدة كلياً
فــي  مرتفعــة  بفخامــة   F-PACE ســيارة  تتمتــع 
حتســينها  مت  حيــث  كليــاً،  اجلديــدة  مقصورتهــا 
باتصــاالت أفضــل، مــع هــدوء وإتقــان أكبــر. تصميــم 
املقصــورة اجلديــدة أكثــر جــرأة وديناميكيــة، ويولــي 
الكثير من االهتمام بالسائق. ولوحة التحكم املركزية 
إلــى  متتــد  نوعهــا،  مــن  األســرع  اجلديــدة،  الرياضيــة 
اختياريــاً  الســلكياً  شــاحناً  وتتضمــن  العــدادات  لوحــة 

ومساحة تخزين أكبر.
ومــن أبــرز مكونــات املقصورة اجلديدة شاشــة اللمس 
الزجاجيــة املنحنيــة عاليــة الدقــة بقيــاس ١١٫٤ بوصة، 
واملدمجــة بسالســة فــي الوســط فــي إطــار أنيــق مــن 
املغنيزيــوم، وتُســتخدم للتحكــم بنظــام «بيفــي بــرو» 

اجلماليــة،  اإلضافــات  وتظهــر  والترفيــه.  للمعلمــوات 
مبــا فيهــا كســوة اخلشــب مفتــوح املســام واأللومنيــوم، 
بأشــكال هندســية فريــدة، مثــل اخلطــوط العلويــة في 
والــذي  الكامــل،  بالعــرض  البيانــو»  و»غطــاء  األبــواب 
العنايــة  وتظهــر  العــدادات.  لوحــة  عــرض  علــى  ميتــد 
القصــوى بالتفاصيل فــي نقوش مكبر الصوت احملددة 
بالليزر في الوســط مع قرص التحكم املعدني اخلاص 
 JaguarDrive) «كونتــرول درايــف  بنظــام «جاكــوار 
Control). وقــال جوليــان تومســون، مديــر التصميــم 
فــي جاكــوار: «ســيارة F-PACE اجلديــدة ديناميكيــة 
ومعــززة بشــكل أنيــق مييزها علــى الطرقــات، ومتثل 
هــذه الســيارة تطــوراً هامــاً في لغــة التصميــم اخلاصة 
بجاكــوار، عبــر الفخامــة املضاعفــة واالنتبــاه للتفاصيل 
في مقصورة F-PACE مع التكنولوجيا املدمجة فيها 
بسالســة لضمان إحســاس الســائق والركاب بالرفاهية 
فــور ركوبهم في الســيارة».  ويتضمــن قرص القيادة، 
كواحــد مــن التفاصيــل اجلميلــة العديــدة، جــزءاً علويــاً 
مشــطباً بــدرزات «كرة الكريكيت»، فيمــا ُصنع اجلزء 
الســفلي باســتخدام معــدن مصقــول بعنايــة مــن أجــل 

استخدام أكثر سهولة.

تتحــرك  مقابــض  اجلديــدة  البــاب  أغطيــة  وتتضمــن 
بزاوية ٣٦٠ درجة، ما يوفر وصوالً أسهل إلى املساحة 
املخصصــة للمشــروبات وغيرهــا مــن األغــراض، ومت 
حتريــك أزرار النوافــذ الكهربائيــة إلى األســفل بعد أن 
كانــت قــرب مقبــض الباب، إلــى موقع يســهل الوصول 
إليــه مــن قبــل كل الــركاب. وحتتــوي املقاعــد اجلديدة 
وســادات جلــوس أكثــر عرضــاً، وآليــة تدليــك جديدة، 
وينتشــر  املقاعــد.  وتبريــد  لتدفئــة  أوســع  تغطيــة  مــع 
شــعار جاكــوار الواثــب على مســاند الرأس فــي طرازات 
 Jaguar ١٩٣٥.Est» عبــارة حتتفــي  فيمــا  مختــارة، 
Coventry» املنقوشــة في عدة مواضع بتاريخ جاكوار 
العريــق. وتســاهم عــدة تقنيــات متطــورة فــي ضمــان 
صحــة وســالمة كافــة الــركاب، حيــث حتســن تقنيــة 
«تأين هواء املقصورة» من جودة الهواء داخل السيارة 
تزيــل  التــي  الدقــة  شــديدة  التكنولوجيــا  باســتخدام 
الهــواء،  مــن  الكريهــة  والروائــح  احلساســية  مســببات 
كمــا يحتــوي هــذا النظــام علــى تصفيــة مبســتوى ٢٫٥ 
بيكومتر، والتي تلتقط الشــوائب شــديدة الصغر – مبا 
في ذلك األجسام بحجم ٢٫٥ بيكومتر – للحفاظ على 
صحــة الــركاب، ويتم تفعيل هذا النظام ببســاطة عبر 

.(Purify) «الضغط على زر «تنقية

القوة واألداء
الهجينــة  الكهربائيــة  الســيارات  تكنولوجيــا  تتوفــر 
للمــرة  مختــارة  محــركات  فــي   (MHEV) اخلفيفــة 
األولــى، وحتتــوي كافة طــرازات F-PACE على الدفع 
الكلــي وناقــل الســرعة األوتوماتيكــي ثماني الســرعات. 

وتتضمن مجموعات نقل احلركة املتوفرة:
الهجينــة  الكهربائيــة  الســيارة  تكنولوجيــا  وتتوفــر 
محــركات  مــن  لــكل  املتطــورة   (MHEV) اخلفيفــة 
الديزل رباعية وسداســية األســطوانات، كما تتوفر في 
مختلف مجموعات نقل احلركة سداسية األسطوانات 
بالنســبة للبنزيــن، وتســتخدم املولــد املدمــج باألحزمة 
(BiSG) حلصــد الطاقــة املهــدورة عــادة عنــد اإلبطــاء 
والفرملــة، ليتــم تخزيــن هــذه الطاقــة بعــد ذلــك فــي 
بطاريــة ليثيــوم أيــون بقدرة ٤٨ فولــت، ويعاد توزيعها 
بذكاء ملساعدة احملرك عند التسارع، إلى جانب حتسني 

ضبط نظام التوقف/االنطالق.
احملرك سداســي األســطوانات بسعة ٣٫٠ لتر وقوة ٤٠٠ 
حصــان ينتــج عــزم دوران يبلــغ ٥٥٠ نيوتــن متــر. كمــا 
يتمتــع بأحــدث تكنولوجيا احملركات، مبا فيها الشــحن 
طوربينيــني،  بشــاحنني  املدعــوم  الكهربائــي  الفائــق 
 ،(CVVL) ونظــام التحكــم املتغايــر برفــع الصمامــات
من أجل احلصول على مزيج قوي من األداء والكفاءة. 
وتســتطيع بفضله ســيارة F-PACE اجلديدة التســارع 
من ٠ إلى ١٠٠ كم/سا خالل ٥٫٤ ثانية (٠ إلى ٦٠ ميل/

سا خالل ٥٫١ ثانية).
تكنولوجيا متصلة فائقة التطور

«هيــكل  علــى  اجلديــدة   F-PACE ســيارة  تعتمــد 
مــن   (٢٫٠  EVA) املتقــدم  اإللكترونــي»  املركبــات 
جاكوار، والذي يدعم إضافة مجموعة من التكنولوجيا 
احلديثة، لضمان جاهزية املركبة للمستقبل واتصالها 

وحتديثها الدائم.
ويتضمــن نظام املعلومــات والترفيه اجلديد حتديثات 
 Apple تطبيــق  مــع  متوافقــاً  جتعلــه  نظامــه  علــى 
بوصــل  للعمــالء  ويســمح  أساســية،  كميــزة   CarPlay
هاتفــني فــي الوقــت نفســه من خــالل تقنيــة البلوتوث، 
 Android Auto كمــا يتوفــر االتصــال باالعتمــاد علــى
أو Baidu CarLife كميــزة أساســية بنــاًء علــى البلــد. 
ويســمح الشاحن الالسلكي االختياري مع مقّوي إشارة 
الهواتــف للعمــالء بشــحن هواتفهم ســريعاً. ويوّفر هذا 
النظام أيضاً اتصاالت أوضح مبساعدة هوائي خارجي.

املقصورة حتتوي على مجموعة من التفاصيل الفريدة ...
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منحــت تويوتــا موتــور كوربوريشــن – اليابــان العديــد 
مــن اجلوائــز الــي وكيلهــا شــركة عبد اهللا عبــد الغني 
وإخوانــه فــي الســوق القطــري نظراً لتميزها واشــهر 
هــذه اجلوائــز مــن وجهــة نظري هــي  «جائزة رضا 
العمــالء» و «جائــزة اإلمتيــاز في التســويق على مدار 
اكثر من ســتون عام عمر العالقة القوية بني شــركة 
كوربوريشــن  موتــور  تويوتــا  و  الغنــي  عبــد  اهللا  عبــد 
مالكــة عالمــة تويوتــا ولكــزس اليابانيــة وتاتــي هــذه 
اجلوائــز كحصاد من العمل الدوءب والنظام الدقيق 
داخــل الشــركة التى لم تدخر جهــد في تلبية رغبات 
عشــاق وعمــالء تويوتــا ولكــزس فــي الســوق القطري 
االســباب  اهــم  مــن  واحــدة  عــن  ســنتحدث  واليــوم 
العمــالء  رضــا  جائــزة  حصــد  فــي  ســبباً  كانــت  التــى 
وهــي مراكز اخلدمة املنتشــرة فــي ربوع دولة قطر 
لتصــل الــي اقــرب نقطــة لعمالء لكــزس وتويوتــا وملا 
ال مراكــز خدمــة مــا بعــد البيــع تضــم أكثر مــن  ألف 
شــخص, منهم مستشــارو وفنيون للخدمة مدربون 
على اعلى احدث تقنيات عالم الســيارات فى مصانع 
تويوتــا باليابان, كمــا انهم يتلقون تدريبات منتظمة, 
وهم بالتالى على اطالع بأحدث التقنيات للمركبات 
والصيانــة الدوريــة واإلصالحات الصغيــرة والكبيرة 
التى يتم إجراؤها في مراكز اخلدمة احلديثة لدينا 
مبــا يتوافــق مع معاييــر تويوتا العامليــة عالية اجلودة. 
ومــن الضــرورى توفيــر الوقــت مــع ضمــان الكفائــة 
عبــر  الشــركة  تضمــن  لــذا  االصالحــات.  جميــع  فــى 
جميع اخلدمات التى تقدمها األداء االمثل والسالمة 
واملتانة لســيارات عمالئنا مما يجعل جتربة الصيانة 

مبراكزنا جتربة ممتعة حقا
هــذا و حتــرص شــركة عبد اهللا عبد الغنــي واخوانه، 
الوكيــل الرســمي لســيارات تويوتا ولكــزس في قطر، 
علــى رفــع معاييــر مســتويات خدمــات مــا بعــد البيــع 
لعمــالء تويوتــا ولكزس مع اّتخاذ التدابير االحترازية 
ِمــن  وفريقهــا  العمــالء  حمايــة  أجــل  مــن  الفائقــة 
املوّظفني والعاملني بدرجة كبيرة وذلك منذ تفّشــي 

فيروس كورونا املستجّد في البالد،.
كمــال  أكــد  احملليــة  للصحــف  خــاص  حــوار  وفــي 
احلــاج مديــر االدارة العامــة خلدمــة مــا بعــد البيــع 
علــى حــرص الشــركة منــذ بدايــة األزمة علــى تنفيذ 
خّطة تطهير وتعقيم واســعة تُغطي مراكز اخلدمة 
يتماشــى  مبــا  الدولــة،  أنحــاء  جميــع  فــي  املنتشــرة 
الصحــة  ووزارة  القطريــة  احلكومــة  توجيهــات  مــع 
لــكل  شــامل  تعقيــم  أبرزهــا  البــالد،  فــي  والوقايــة 
الســيارات التي تدخل مركز اخلدمة، والتزام جميع 
العاملني واملوّظفني الذين يتعاملون بصورة مباشرة 
مــع العمــالء بارتــداء الكمامــات و القفــازات الواقيــة  

طوال الوقت. 

كمــا صــرح كمال احلــاج على جاهزية الشــركة بعدد 
مــن االجراءات متثل في زيادة عدد ســاعات العامل 
فــي مراكــز اخلدمــة مــع احلقــاظ على نســبة اشــغال 
٨٠٪ فقــط وهــذا منــح العمــالء مرونة أكثر لتســليم 
ســياراتهم واالنتهاء من خدمتهم في وقت قياســي 

وتناسب حاجاتهم.
عــن  احلــاج  كمــال  أكــد  الغيــار  قطــع  توافــر  وعــن 
توفيرهــا بعــد ان مت وضــع خطــة مواجهــة االزمــات 
للتصــدي آلثــار جائحة كورونا والتغلب على مشــاكل 
توفــر قطــع الغيــار قامــت الشــركة بتجهيــز مخــازن 
خــارج املنطقــة الصناعيــة لتوفير قطع الغيــار ملراكز 
مــن  الرغــم  ،وعلــى  الدولــة  فــي  املنتشــرة  اخلدمــة 
اللجــوء  مت  البحــري  بالشــحن  الشــحنات  انخفــاض 
للشــحن اجلــوي لتوفيــر قطع الغيار علــى الرغم من 
ارتفــاع ســعرها ولكــن املهــم هــو احلفــاظ على نفس 

مستوى اخلدمة بنفس التكلفة والوقت املناسبني.“
وأضــاف «كمــا مت االســتفادة مــن االوقــات التــي مت 
الوقف فيها عن العمل بنسبة ٥٠٪ بعمل تدريب عبر 

االنترنت للموظفني لرفع كفائتهم في العمل .»
لألعمــال  املؤهلــني  فــرق  نشــر  مت  واســتطرد «كمــا 
جعــل  ممــا  خدمــة  مراكــز   ٣ فــي  للعمــل  الرئيســية 
هــذه املراكز قــادرة على اســتقبال وتصليح األعطال 
عمــل  فــرق  توفيــر  مت  كمــا   ، والكبــرى  الرئيســية 
للطوارئ وتعمل عند االســتدعاء في حالة وجود أي 
مشــكلة فــي اي مركــز خدمــة ، وهــذه الفــرق علــى 
اتصال دائم مع املصنع في اليابان لتوفير حلول ألي 

مشكلة قد يواجهونها.»
واختتــم احلــاج حديثــه قائال «لطاملــا كان العميل هو 
محــور عمــل شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــي واخوانــه 
خدمــة  علــى  احلصــول  إلــى  دائمــا  يســعى  والعميــل 
مميــزة وتؤكــد معظــم الدراســات التــي قامــت بهــا 

الشركة أن السعر مناسب للخدمة ويفضل معظمهم 
متيــز اخلدمة وخــالل الوقت املناســب» ومن جانبه 
القطريــة  اخلدمــات  أول  مديــر  موتوســامي  أشــاد 
باالجراءات االحترازية التي اتبعتها دولة قطر للحد 
مــن انتشــار جائحــة كورونــا وقــال «نحن في شــركة 
عبــد اهللا عبــد الغنــي واخوانــه ســعينا منــذ اللحظــة 
االولــى للقيام بواجبنا الوطنــي باتباع االجراءات التي 

نصت عليها الدولة بتعقيم منشــآتنا واتباع موظفينا 
لكافة اجراءات السالمة لهم وللعمالء.»

وحتــدث موتوســامي عــن متيــز الشــركة فــي تقدمي 
خدمــات مــا بعــد البيع فقــال « حصلت الشــركة على 
جوائــز التميــز مــن تويوتــا ملــدة ٥ أعــوام كان ذلــك 
نتيجــة عمــل دؤوب مــن اإلدارة والعاملــني لضمــان 
تقــدمي خدمــة مميــزة لعمالئهــا ، وللحصــول علــى 

اجلائــزة تقــوم الشــركة بعمــل دراســات اســتقصائية 

للعمالء ومعرف رضائهم عن اخلدمة املقدمة لهم 

وتضمــن االســئلة التــي مت حتديدها من قبل شــركة 

فــي  القصــور  أو  االيجابيــة  اجلوانــب  معرفــة  تويوتــا 

العمل.“

رضــاء  حتــدد  التــي  املعاييــر  أهــم  ومــن   » وأضــاف 

العميل هو دعاية العميل نفسه بني أصدقاءه وأقاربه 

للحصــول علــى اخلدمــة فــي شــركة عبــد اهللا عبــد 

الغني واخوانه  وتلتزم الشركة مبعايير صارمة جدا 

لقيــاس رضــاء العميل ،حيث يعد العميل هو األولوية 

للشــركة للحصــول على اخلدمة التــي يريدها ولدينا 

فــي الشــركة يقني بضــرورة تذييــل كافــة الصعوبات 

التــي قــد تواجهــه» واضــاف كمــال احلاج ان الشــركة 

تسعى جاهدة خلدمة العمالء بكافة الصور ويتجلى 

ذلــك في متتلك الشــركة ٩ مراكز خدمة اكســبريس 

لتقــدمي اخلدمات الســريعة مثــل اإلصالحات العامة 

،الصيانة دورية ،

خدمــة تبديــل الزيوت والتشــحيم الســريعة والغســيل 

الداخــى واخلارجــى، كمــا يوجــد لــدى الشــركة ثالث 

ورش عمل تلبى جميع إصالحات احلوادث، وإحدى 

هذة الورش تستخدم احدث انواع الطالء ذو األساس 

املائــى كمذيــب لقــوام الطــالء او اللزوجــة وهــو احــد 

الطالءات صديقة البيئة و سهلة االستخدام. ويتميز 

هذا الطالء بانة اقل سمية واقل قابلية لالشتعال كما 

يساهم فى تقليل انبعاثات الكربون.

وفــي اخلتــام احلــوار اكــد كمال احلــاج مديــر االدارة 

العامــة خلدمــة مــا بعــد البيــع  علــى الشــكر لفريــق 

العمل فى مراكز اخلدمة لشركه عبد اهللا عبد الغني 

وإخوانه الذي يزيد عن (۱٠٠٠) ألف شــخص, منهم 

مصانــع  فــى  مدربــون  للخدمــة  وفنيــون  مستشــارو 

تويوتــا باليابان, كمــا انهم يتلقون تدريبات منتظمة, 

وهم بالتالى على اطالع بأحدث التقنيات للمركبات 

والصيانــة الدوريــة واإلصالحات الصغيــرة والكبيرة 

احلديثــة  اخلدمــة  مراكــز  فــي  إجراؤهــا  يتــم  التــى 

لدينــا مبــا يتوافــق مــع معاييــر تويوتــا العامليــة عاليــة 

اجلــودة. ومــن الضــرورى توفيــر الوقــت مــع ضمان 

الكفائــة فــى جميــع االصالحــات. لذا تضمن الشــركة 

االمثــل  األداء  تقدمهــا  التــى  اخلدمــات  جميــع  عبــر 

يجعــل  ممــا  عمالئنــا  لســيارات  واملتانــة  والســالمة 

جتربــة الصيانــة مبراكزنــا جتربــة ممتعة حقــا. هذا 

ويقــع مقــر اخلدمــة الرئيســي لشــركة عبــد اهللا عبد 

الغنــى وإخوانــه فــى شــارع ٦ فــى املنطقــة الصناعيــة 

حيــث توجــد ورشــة العمــل الرئيســية جنبــا الى جنب 

مع ورش الصبغ والسمكرة. 

شركة عبد اهللا عبد الغني تقدم أعلى معايير شركة عبد اهللا عبد الغني تقدم أعلى معايير 
مستويات خدمات ما بعد البيع لعمالئهامستويات خدمات ما بعد البيع لعمالئها

تتخذ تدابير احترازية فائقة في مراكز خدمة تويوتا لكزس ...

كمال احلاج : أكثر من ألف مستشارو وفنيون كمال احلاج : أكثر من ألف مستشارو وفنيون 
مدربون على أحدث تقنيات عالم السياراتمدربون على أحدث تقنيات عالم السيارات
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جنــح فريــق »جــازو للســباقات« GR املشــارك فــي 
بطولــة العالــم للراليــات فــي اعتــالء منصــة التتويــج 
فــي رالــي إســتونيا الــذي أقيــم مؤخراً، ضمــن إطار 
منافســات »بطولــة العالــم للراليــات« WRC للعام 
2020 التــي ينظمهــا »االحتــاد الدولــي للســيارات« 
FIA. وكان السائق سيباستيان أوجييه قد قدم أداًء 
اســتثنائياً علــى مــن مركبــة تويوتــا يــارس للراليات 
WRC التــي حتمــل الرقــم 17، لينجــح بذلــك فــي 
حصــد نقــاط إضافية مكنته من التقدم في ترتيب 
بطولــة الســائقني، وبشــكل يضمــن بقــاء تويوتــا فــي 
أوجييــه  الســائق  فــاز  املصنعــني.  ترتيــب  طليعــة 
ومســاعده الســائق جوليان إنغراســيا مبرحلتني في 
آخــر أيــام الرالــي ليحققــا بذلــك املركــز الثالــث في 
التصنيــف العــام، حيث أنهيا الســباق بفــارٍق بلغ 4.7 
ثانيــة فقــط عن املركز الثاني. ويتقدم أوجييه اآلن 
بفــارق تســع نقــاط عــن زميلــه إلفــني إيفانــز، الــذي 
فــاز باملرحلــة االفتتاحيــة في اليــوم الثالث واألخير 
من الســباق على من مركبة تويوتا يارس للراليات 
WRC التــي حتمــل الرقم 33، ثم نال املركز الثاني 
 .Power Stage األخيــرة  “بــاور”  مرحلــة  فــي 
وفــي الوقت نفســه، فــاز كالي روفانبيرا ومســاعده 
جــون هالتونني بخمســة مراحل خــالل اليوم الثاني 
والثالــث من الســباق على من مركبــة تويوتا يارس 
املناســبة،  وبهــذه   .69 الرقــم  حتمــل  التــي   WRC
صــرح الســيد كيــه فوجيتــا املمثــل الرئيــس للمكتــب 
التمثيلي لشــركة تويوتا في منطقة الشرق األوسط 
وأســيا الوســطى، قائالً: »أود أن أهنئ كافة أعضاء 
الفريق والسيما السائق أوجييه ومساعده إنغراسيا 
علــى مجهودهــم واعتالءهــم منصــة التتويــج فــي 

هذا الســباق امللــيء بالتحديات، األمر الذي ســاعدنا 
فــي حصــد املزيــد من النقاط وتعزيــز صدارتنا في 
ترتيــب املصنعــني. هــذا وتشــكل املعرفــة واخلبــرة 
التــي نكتســبها عبــر مشــاركتنا فــي رياضــات ســباق 
فــي رحلتنــا  إليــه  نســتند  الــذي  األســاس  الســيارات 
نحــو تطويــر أفضــل املركبــات على اإلطــالق، والتي 
مــن شــأنها أن متنــح العمــالء متعــة القيــادة. كمــا 
نــود أن نعــرب عن امتناننــا ملعجبينا املخلصني على 
لنــا  الــذي يشــكل دافعــاً مســتمراً  املســتمر  دعمهــم 
فــي ســعينا إلــى تقــدمي مركبــات كفيلة بأن ترســم 
البســمة علــى وجــوه عمالئنــا الكــرام، ونتطلــع إلــى 

إحــراز املزيــد مــن الفوز خالل فعاليــات البطولة 
الشــهر«.  هــذا  الحقــاً  تركيــا  ستشــهدها  التــي 

مــن جهتــه، علق تومي ماكيــن، مدير فريق 
»جــازو للســباقات« قائــالً: »كانــت احملصلــة 
النهائيــة لرالــي إســتونيا جيــدة جــداً للفريــق 
بأكملــه، وقــد حافظنــا على صــدارة ترتيب 
الســائقني واملصنعني على حٍد ســواء. تهيأت 
لنــا الظــروف لنزيد من ســرعتنا، وبالتالي 
علــى  قادريــن  ســائقينا  جميــع  أن  شــهدنا 

حتقيق أفضل األوقات. سرعة كالي حتديداً 
كانت مثيرة لإلعجاب بالنســبة لســائٍق شــاب. 

يبــدو أنــه يحقــق أفضــل أداء عندمــا يكــون حتــت 
الضغــط، متامــاً كمــا فعــل هنــا في مرحلــة “باور” 
األخيرة Power Stage”. أما سيباستيان أوجييه، 
ســائق مركبــة تويوتــا يــارس للراليــات WRC التــي 
»لقــد حققنــا  بــدوره:  الرقــم 17، فصــرح  حتمــل 
نتيجة إيجابية في هذا السباق، وكنا سعداء باعتالء 
منصــة التتويــج فــي هــذه البطولة. كنــت أرغب في 

فريق )جازو للسباقات( يعتلي 
منصة التتويج في رالي إستونيا 

ضمن منافسات بطولة العالم للراليات 2020 ...

حتقيق نتائج أفضل خالل مرحلة “باور” األخيرة 
Power Stage، والتــي كانــت هــي األصعــب خــالل 
اليــوم الثانــي والثالــث مــن الســباق، ولكننــي فضلت 
القيــادة بأمــان واعتــالء منصــة التتويــج بــدال مــن 
املخاطــرة فــي هــذه الفتــرة. نحن ســعداء بتســجيل 
املرحلــة”. هــذا، وقــد  النقــاط خــالل هــذه  بعــض 
شاركت تويوتا على مدى السنوات املاضية في العديد 
من رياضات ســباق الســيارات، مبا في ذلك ســباق 
 ،WEC »الفورمــوال 1، و«بطولــة العالــم للتحمــل
و«ســباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ســاعة«. وكانت 
مشــاركة تويوتــا فــي هــذه الفعاليات تتــم عبر فرق 
وكيانات منفصلة داخل الشــركة حتى شــهر أبريل 
من العام 2015 حني قامت شــركة تويوتا بتأســيس 
بهــدف  وذلــك   ،GR للســباقات«  »جــازو  قســم 
توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق 
الســيارات حتــت اســم واحــد. وانطالقــاً مــن 
قناعــة تويوتــا وشــعارها »نكتســب اخلبــرة 
على الطرقــات؛ لنصنع أفضل املركبات«، 
الضــوء   GR للســباقات«  »جــازو  يســلط 
الســيارات  ســباق  رياضــات  دور  علــى 
بوصفها ركيزة أساســية اللتزام الشركة 
بتطويــر أفضــل مركبــات علــى اإلطالق. 
وباالستفادة من سنوات اخلبرة املكتسبة 
ملنافســات  القاســية  الظــروف  ظــل  فــي 
رياضات سباق السيارات املختلفة، يهدف 
تطويــر  إلــى   GR للســباقات«  »جــازو 
تقنيات رائدة وحلول جديدة من شــأنها أن 
يــة وروح  متنــح اجلميــع جتربة االنطــالق بُِحرِّ

املغامرة ومتعة القيادة.

توفر’كابتيفــا‘ بخصائص ومزايا بقدر ما توفره  
وتأتــي عــادة بســعر مرتفــع، لكــن هــذا أمــر آخــر 
تتمّيــز فيــه ’كابتيفــا‘ عــن غيرهــا. وكواحدة من 
مركبات السبعة مقاعد األفضل سعراً في فئتها، 
تضمن ’شــفروليه كابتيفا‘ للعمالء التركيز على 
األشياء األكثر أهمية بالنسبة لهم واألحب إليهم.

راحــة ومســاحة رحبــة للجميع: تأتي ’شــفروليه 
دة قياســياً بخمســة مقاعــد، كمــا  كابتيفــا‘ مــزوَّ
بالتالــي  وهــي  مقاعــد،  بســبعة  اختياريــاً  تتوفــر 
تضمن توافر املكان املناسب جلميع رّكابها. ومن 

شأن اللمسات النهائية الذكية، ومن ضمنها على 
ســبيل املثــال ال احلصر فتحات مكّيــف الهواء في 
صــف املقاعــد الثانــي وحامــالت األكــواب ومنافذ 
USB فــي كل الصفــوف، أن تضمن حصول كافة 

الرّكاب على املقعد األفضل في املركبة.
ال  عندمــا  التصميــم:  جيــدة  عمليــة  مواصفــات 
يكــون هنــاك حاجة لبعض مقاعــد الرّكاب، فإنه 
ميكــن طّيهــا بشــكل مرّتــب فــي األرضيــة، ممــا 
يعــّزز املســاحة التحميليــة لألمتعــة للحد األقصى 
بحيث ميكن عندها نقل كل احلاجيات والبضائع 

كبيــرة احلجــم، بدًء من عربــات األطفال وصوالً 
إلــى ألــواح التزّلج علــى املاء. ويتمّيــز صف املقاعد 
الثانــي مبرونتــه، إذ ميكن طّيه بســهولة بوضعية 
40/60 لألمــام بهدف متكني الوصول الســهل إلى 
صــف املقاعــد اخللفــي، بينمــا ميكــن طــي صــف 
لتوفيــر   50/50 بنســبة  لألســفل  الثالــث  املقاعــد 
الصنــدوق  فــي  التحميليــة  املســاحة  مــن  املزيــد 

اخللفي عند احلاجة.
ذكية وآمنة: مت صنع ’كابتيفا‘ من الفوالذ املتني 
طويــل األمــد مــع حمايــة مــن الضربــات اجلانية، 

صة ملقعد  ويحوي كل مقعد مواضع تثبيت مخصَّ
الطفــل متوافقــة مــع معاييــر ISOFIX الدوليــة، 
مة لتوفير احلماية  وبالتالــي فــإن ’كابتيفا‘ مصمَّ
بتعزيــز  الذكيــة  التقنيــات  وتســاهم  اجليــدة. 
الســالمة وجتربــة القيــادة أكثــر. وتتوفر قياســياً 
االستشــعار  وأجهــزة  اخللفيــة  الرؤيــة  كاميــرا 
للركــن اخللفــي بهدف رفع مســتويات الثقة أثناء 

القيادة في األماكن الضّيقة.
تتمّيــز  املظهــر:  جميلــة  عائليــة   SUV مركبــة 
’شــفروليه كابتيفــا‘ امللِفتــة بتصميمهــا اجلــريء 

املتطــّور  الرياضــي  املعّبــر، وهــي تعكــس املظهــر 
لإلضافــات األحــدث إلــى مجموعــة ’شــفروليه‘ 
مــن املركبــات الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت 
القماشــية  الداخليــة  )SUV(. وعبــر مقصورتهــا 
العصريــة ولوحــة القيــادة املتأّلقــة بخامــة الدنيم 
 ،LS جتهيــزات  فئــة  ضمــن  األنيقــة  الزرقــاء 
و  LT فئتــي جتهيــزات  فــي  الرمــادي  وباللــون 

تتمّتــع   2021 للعــام  ’كابتيفــا‘  فــإن   ،Premier
مبظهــر جميــل مــن الداخــل واخلــارج علــى حــد 

سواء.

مواصفات عملية جيدة مع اناقة التصميم ...

خمسة أمور أساسية يجب معرفتها
عــن شفروليــه كابتيفـــا اجلديـــدة كليـــا
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