
    

الستخراج  الصينية  «الشركة  موظفو  احتفل 
البترول» برأس سنة ٢٠٠٠، وفي الصباح انطلق 
بهم «الباص» من وسط مدينة طرابلس الليبية، 
لتبديل  املسافرة  «الوردية»  عدد  اكتمل  أن  بعد 
زمالئهم في العمل بعد أن قضوا ٣٥ يوم عمل، 
نظام  حسب  ليبيا  جنوب  زلة  قرية  صحراء  في 

«الشركة الصينية الليبية». 
كم،   ٧٥٠ زلة  وصحراء  طرابلس  بني  املسافة 
ينتحر  أن  قبل  كم   ٥٥٥ الباص  منها  حتمل 
محركه، فقرر سائق الباص االستعانة بسيارات 
األخيرة  أنفاسه  احملرك  لفظ  التي  القرية  من 
آب  بيك   ٤٠٤ بيجو  سيارة  لنا  اختاروا  فيها، 
١٩٦٠، جتاوزت وصاحبها سن يأس العمل على 
أنه  يصدق  جعله  السائق  طمع  ولكن  الطرقات، 
وسيارته مازاال شبابًا، وطبعاً صدق اجلميع على 
أمل النجاة، أو على أقل تقدير ليِصلوا إلى مكان 
به خدمات حكومية -حتى ولو صندوق بريد- 
الشاهقة  اليافطة  غير  يرسلونها  عالمة  أي 
وراء  من  يأكل  لشعب  حرية  ال  عليها  كتب  التي 
حدوده، إمضاء األخ العقيد القائد الزعيم امللهم 
معمر القذافي، صحيح نحن في صحراء جرداء 
حكومة  حرصت  ولكن  ماء،  وال  زرع  بها  ليس 
الشعب  لتذكر  يافطات  زراعة  على  العقيد  األخ 
بكلمات الزعيم امللهم، ركب خمسة أفراد داخل 
تسير  هي  هل  نشعر  لم  التي  البيجو،  صندوق 
فالصحراء  سر»،  «محلك  واقفة  مازالت  أم 
وحتى  يتغير،  ال  الرملي  املنظر  نفس  تنتهي  ال 

ال  أن  فقررت  وحيداً،  تتركه  أن  أبت  السيارة 
تزيد سرعة محركها عن ٤٠ كم، وكأنه ال يقاس 
معشوق  خروف»  «واحد  بقوة  بل  باألحصنة 
وأخرى  كاملة  ليلة  مرت  الصحراوية،  املوائد 
واعتقد  اسمها  أتذكر  ال  قرية  إلى  وصلنا  حتى 
عنها  يعرفون  ال  التفتيش  حاجز  عساكر  حتى 
وقرر  الكمني  ضابط  عنا  رضي  املهم،  شيئًا! 
للجيش  تابعة  حديثة  بيجو  بسيارة  إرسالنا 
أحياء  إحدى  إلى «سكرة»  بنا  وصلت  القذافي، 
مدينة سبها لننتظر باقي املوظفني، ثم نتحرك 
إلى داخل الصحراء مكان جهاز احلفر، وحلسن 
الباقني  عن  نعلم  ال  فنحن  وصلنا،  أننا  حظنا 
أن  الناجون  قرر  وصولهم،  أّخرت  معوقات  أي 
األسف-  -مع  ولكن  ليلة،  ملدة  سائحني  يعيشوا 
عادات  على  محافظة  كانت  سبها  محافظة 
الرجال  قبائل  من  وبعض  َحل  الرُّ البدو  وتقاليد 
فيها  فالغريب  املنطقة،  أهل  «الطوارق»  الزرق 
مصري  رجل  قهوة  إال  سكانها  بنظرات  مطارد 
حضر إليها لالستثمار على أنها مدينة بترولية، 
وقبل أن يفلس قرر أن ينشئ قهوة للتائهني أو 
أحفاد  أحد  على  وتعرفنا  قبائلهم  من  املنبوذين 
مالبس  يرتدي  شاب  زياد»  بن  طارق  «البطل 
زرقاء يحلم بالسفر إلى أوروبا، مفاجأة لم تكن 
تهرب  كيف  سؤالنا:  على  رّده  وحتى  متوقعة! 
وأنت ابن مدينة بترولية؟ ابتسم بسخرية وقال: 
العقيد يسمح لنا باستنشاق دخان بترولها فقط.. 

هذا واهللا أعلم.

محـرك بيجـو
بقوة واحد خروف..!

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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  XT٦XTخصائص دقيقة متيز كاديالك خصائص دقيقة متيز كاديالك ٦
اجلديدة كليا بثالثة صفوف من املقاعداجلديدة كليا بثالثة صفوف من املقاعد

 ’XT٦ ‘كاديــالك  القــت  الســوق،  إلــى  وصولهــا  منــذ 
استحســان مجتمــع الســيارات فــي قطر، وذلــك بفضل 
مــا تتمّتــع به من اهتمام دقيــق بالتفاصيل التي ترتقي 
زة مــن رفاهيــة  بتجربــة القيــادة عبــر مســتويات معــزَّ
الركــوب التــي تكّملهــا مقصــورة مريحة جــداً. واليوم، 
امتــالك  بفرصــة  للســيارات’  ‘املناعــي  عمــالء  يحظــى 
اإلطــالق  علــى  األولــى  أوفــر  الكــروس  املركبــة  هــذه 
بثالثة صفوف للمقاعد بسعر يبدأ من ٢١٩,٥٠٠ ريال 
قطــري – وهــو يُعتبَــر الســعر األفضــل فــي هــذه الفئة. 
ومن خالل مّيزة التمويل التي توفرها، تقّدم ‘املناعي 
مــة  مصمَّ دفــع  خطــط  عمالئهــا  لصالــح  للســيارات’ 
خّصيصــاً وفقــاً الحتياجاتهــم وذلــك بــدون أي دفعــة 
أولــى. وعنــد شــراء ‘كاديــالك XT٦’، ســوف يحصــل 

العمالء أيضاً على التسجيل والتأمني الشامل ملّدة ثالث 
ســنوات، وعقــد خدمــة وصيانــة ملــّدة خمــس ســنوات، 
ـع ملــّدة خمــس  إضافــة إلــى ضمــان مباشــرة مــن املصنـِّ
سنوات هو األول من نوعه أيضاً، مما مينح راحة البال 
الكاملة.تعليقــاً علــى هــذا، قــال إيفــور ديكونهــا، مديــر 
عــام املجموعــة، ‘املناعــي للســيارات’: «نحن ســعيدون 
جــداً لتوفيــر هذه العــروض االســتثنائية للعمالء والتي 
جتعــل امتــالك ‘كاديــالك XT٦’ أمــراً ممكنــاً أكثر. إن 
هــذه الســنة ال تشــبه أي ســنة أخــرى، وفــي مثــل هــذه 
لعمالئنــا  املزيــد  نقــّدم  أن  نريــد  بالتحديــد،  األوقــات 
عبــر متكينهــم من االســتمتاع بالتجربــة الفاخرة التي 
توفرهــا ‘كاديــالك’ مــن خــالل امتــالك هــذه املركبــة. 
ونســتعرض هنا ســت خصائص بارزة متّيز ‘كاديالك 

XT٦’ للعام ٢٠٢٠:
تصميم يرّكز على األبعاد التي تزدان بالرقائق املعدنية
يقــع الشــبك األمامــي ملركبــة XT٦ علــى خــط الواجهــة 
متامــاً ليتناغــم بسالســة مع شــكل املركبــة ومظهرها. 
علــى  بقدرتــه   Premium Luxury طــراز  ويتمّيــز 
التعامــل مــع ظــروف الطــرق الصعبــة، مــع تشــطيبات 
المعــة للشــبك األمامــي مت تصميمها باســتخدام نظام 
عملية ختم الرقائق املعدنية الســاخنة. ومتت معاجلة 
التشــطيبات القائمــة علــى الرقائــق املعدنية بطــالء واٍق 

ملنحها استدامة أطول وسهولة أكبر في التنظيف.
سبويلر أنيق وعملي

بسالســة  العمليــة  والقــدرات  األنيــق  املظهــر  يندمــج 
فائقــة فــي الســبويلر اخللفــي ملركبــة XT٦. ورغــم أن 

دوره الرئيســي يتمّثــل فــي تعزيز الكفــاءة الديناميكية 
الهوائيــة للســيارة، إال أنــه يضــم أيضــاً ماســحة وبخــاخ 
ميــاه لزجاج النافذة اخللفية بأســلوب ذكي، باإلضافة 
إلى كاميرا الرؤية اخللفية التي تأتي كمّيزة اختيارية. 
ومت إخفــاء جميــع تلــك اإلضافــات العمليــة بشــكل رائع 
أســفل احلافــة اخللفيــة للســبويلر ملنــح املركبــة مظهراً 

أكثر سالسة ورؤية خلفية خالية من العوائق.
رؤية واضحة، في الليل أو النهار

تتمّتع XT٦ بتقنيات تساعد بتوفير رؤية واضحة دون 
عوائق، حيث يوفر نظام كاميرا الرؤية احمليطية الذي 
يأتــي كمّيــزة اختياريــة، رؤيــة شــبيهة برؤيــة الطائــر، 
ممــا يجعــل مــن املناورات فــي األزقة الضّيقــة وجتاوز 
العقبات أمراً سهالً. وتوفر الكاميرا اخللفية التي تأتي 

كمّيزة اختيارية أيضاً، شاشة رقمية تزيل العوائق التي 
ميكــن أن حتجــب الرؤية في املرآة اخللفية التقليدية، 
مثــل رّكاب املقاعــد اخللفيــة أو مســاند الــرأس أو بنيــة 

السيارة نفسها.
مزايا أمان عديدة

نظراً لكونها سيارة كروس أوفر عائلية عصرية، تقّدم 
‘كاديالك XT٦’ حزمة األمان القياسية األكثر شموالً 
فــي فئتهــا. وتضــم هــذه احلزمة ســبع وســائد هوائية، 
مبــا في ذلك وســائد هواء ســتائرية للــرأس مثبَّتة على 
سّكة سقفية جلميع صفوف املقاعد الثالثة. كما تتمّتع 
بكاميرا عالية الدّقة للرؤية اخللفية، مع مّيزة الغسيل 
عــن بُعــد للحصــول علــى رؤيــة واضحــة أثنــاء الرجــوع 

للخلف.

اهمهــا الدقــة فــي التفاصيــل ...
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تتعــاون شــركة عبداهللا عبد الغنــي وإخوانه، 
ولكــزس  تويوتــا  لســيارات  احلصــري  املــوزع 
الدوحــة  مشــروع  مــع  قطــر،  دولــة  فــي 
تطوعيــة  منظمــة  وهــي  البيئيــة،  لألعمــال 
تقــود مكافحــة التلــوث البالســتيكي وحركــة 

تنظيف الشواطئ داخل دولة قطر.
تعــد حمايــة البيئــة والعنايــة بهــا أحــد ركائــز 
املســؤولية االجتماعية للشركات لدى شركة 
عبــداهللا عبدالغنــي وإخوانــه وتتماشــى هــذا 
للشــركات  االجتماعيــة  املســؤولية  قيــم  مــع 
موتــورز  تويوتــا  بشــركة  اخلاصــة  العامليــة 
كوربوريشــن التــي تتألــف مــن املســاهمة فــي 
التنمية املستدامة والتي تشمل العناية بالبيئة 
يأتــي  الطبيعــة.  يخــص  مــا  بــكل  واإلهتمــام 
هــذا بعــد التعــاون املثمــر في حملة مشــروع 
بتنظيــف  املهتمــة  البيئيــة  لألعمــال  الدوحــة 
الشــواطئ والكثبــان الرملية فــي جميع أنحاء 
دولــة قطــر، حيــث قدمــت شــركة عبــداهللا 
عبدالغنــي وإخوانــه دعمهــا لوصــول عمليات 
وزيــادة  البــالد  أنحــاء  جميــع  إلــى  التنظيــف 

الوعي واملعرفة للجمهور.
شــهد التوقيــع بــني الطرفــني كالً مــن الســيد 
أر كــي مورجــان الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة 
لشــركة عبــداهللا عبدالغنــي وإخوانه. والســيد 
مشــروع  مؤســس  ســاوديكو،  خوســية 
شــركة  ووافقــت  البيئيــة.  لألعمــال  الدوحــة 
تقــدمي  علــى  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهللا 
الدعــم اللوجســتي لعمليات مشــروع الدوحة 
لألعمــال البيئيــة اليوميــة عــن طريــق منــح 
ونقــل    ٤X٤ هايلوكــس  تويوتــا  ســيارة 
متطوعــي مشــروع الدوحــة لألعمــال البيئية 
أثناء عمليات التنظيف. وإبتداًء للشراكة بني 
شــركة عبداهللا عبدالغني وإخوانه و مشروع 
الدوحــة لألعمــال البيئيــة، مت إجــراء عمليــة 
اليــوم  إطــار  فــي  مؤخــًرا  للشــاطئ  تنظيــف 

فــي  الشــاطئ  إحــدى  فــي  للتنظيــف  العاملــي 
منطقة الشمال.

وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهللا  شــركة  تتبنــى 
املمارســات واملبــادرات املســتدامة التــي تعزز 
البيئــة اخلضــراء. حلث اجلميع علــى تطوير 

اجلهد الواعي إلحداث فرق من خالل اتخاذ 
خطوات ملموســة الســيما احلفاظ على بيئة 
محيطــة نظيفــة، وجتنب االســتخدام الزائد 
أنــه  حيــث  والقمامــة.  البالســتيكة  للمــواد 
مــن املهــم بالنســبة لنــا احلفاظ علــى البيئات 

الطبيعيــة احمليطــة بنــا حتــى يعيــش اإلنســان 
والبيئة في وئام مع بعضهم البعض.

لــدى شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــي وإخوانــه 
شــراكة مســتمرة مــع إدارة احلدائــق العامــة 
فــي مشــروع زراعــة وتوصيــل الشــتالت إلــى 

املنــازل واحلــد مــن انبعاثــات الكربــون. هذه 
الشــراكات التــي تعزز الرعايــة البيئية وتبرز 
عبدالغنــي  عبــداهللا  شــركة  إلتــزام  وتوضــح 
وإخوانــه بدورهــا النشــط فــي املســاهمة فــي 

حتقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

من اجل مكافحة التلوث البالستيكي وحركة تنظيف الشواطئ ...



اعلنت شركة السيارات الوطنية )NCC( ، الوكيل 
أطللاق  عللن   ، قطر  فللي   Mazda لسيارات  الوحيد 
أن  لضمان  حصرية  ترويجية  حملة  قطر  ملللازدا 
الفاخرة تجربة  يظل شراء وامتاك سيارة مللازدا 
لعماء  يمكن  حيث  المتاعب  من  وخالية  فريدة 
ذات  وعللروض  جذابة  بأسعار  االستمتاع  التجزئة 
من   2020 طللللرازات  على  حصرية  مضافة  قيمة 
سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي باإلضافة 

إلى خيارات تمويل المنزل مرنة.
على موديات  ينطبق   علللرضلللا  أطلللللقللت  كللمللا 
الللعللمللاء  يللمللنللح  مختارة ولعماء التجزئة فقط 
، خدمة صيانة 3 سنوات  مللجللانللي  تأمين شامل 
التسجيل  إلللى  باإلضافة  أوالً  أيهما  أو50,000 كلم 
C ومازدا CX5 مجانا وينطبق على سيارات مازدا
 CX3 الموديات مازدا 3، مازدا 6 ومازدا أما   .X9
فتمنح تأمين شمل وتسجيل مجاني ويتيح العرض 
إمكانية السداد عن طريق دفعات الدفعة األولى 35
% والدفعة الثانية 65% خال 6 - 18 شهر وعلى اق
ساط متساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل

وتعتبر مازدا عامة تجارية متميزة للسيارات 
ذات قلليللمللة عللاللليللة ملللع تللصللملليللم فللريللد وتللقللنلليللات 
مللازالللت  ملللازدا  يللابللانللي.  وتصنيع  وجلللودة  مبتكرة 
الللعللامللة الللتللجللاريللة الللوحلليللدة مللع غالبية طللرازاتللهللا 
الشرق  منطقة  في  ومتوفرة  اليابان  في  صنعت 

األوسط.
سيارة مازدا الجديدة »سي إكس-5«: إظهار أبعاد 

جديدة للقيادة
وتعرض السيارات الوطنية مازدا »سي إكس-5« 
، لتحقق بذلك حلم شركة مازدا بتوفير سيارات 
دفع رباعي تمزج بين متعة القيادة وراحة الراكب.
أجل  مللن  تعمل  فللريللدة  تجارية  وملللازدا عامة 
تأسيس عاقة قوية مع العماء، ولكي تصبح جزء 
مللازدا  تعمل  ذلللك  ولتحقيق  حياتهم.  من  أساسيا 
من أجل تعزيز شعور الصلة بين السيارة والسائق، 
اإلنسان  حللول  تتمركز  إلللى صنع سيارات  يقود  ما 

والتي تعمل في تناغم مع الحواس اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة

تقنية  كلللللًيللا  اللللجلللديلللدة   5-CX سللليلللارة  تللتللبللنللى 
G-Vectoring للتحكم في السيارات، وهي أولي 
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيات سكاي اكتيف
DYNAMICS، وقد تم صقل أداء القيادة تماشيا 

الديناميكي  السلوك  البشرية وتحقيق  الطبيعة  مع 
مريحة  وقلليللادة  السائق  توقعات  مع  يتوافق  الللذي 
مع الحد األدنى من التأثير علي الجذع بين جميع 
مما  هللدوًءا  أكثر  بأنها  المقصورة  تتميز  الركاب. 
يسمح بمحادثة أكثر راحة وتوفر المقاعد الخلفية 

مستويات أعلى من الراحة وسهولة االستخدام.
اللللجلللديلللدة كللللليللا مللللللزوًده   CX5 تلللأتلللي سلللليللللارة
يعمل  واللللللذي    2.5  SKYACTIV-G بللمللحللرك 
أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مللع  مللبللاشللرة.  بالبنزين 
سلللرعلللات.  سللللت  ذو   SKYACTIV-DRIVE
الطاقة  لتوليد  قويا  تسارعا  توفر  المحركات  هذه 
187حصان 5.700 دورة في الدقيقة وعزم دوران 

250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
السالمة االستباقية سلسلة مازدا تحقق أعلى درجات السالمة

إلى جانب مجموعة كبيرة من المزايا القياسية  
االغللراض  الرياضية متعددة  مللازدا  توفر سيارات 

وسيدان المزيد من تقنيات السامة االستباقية 
i-ACTIVSENSE والتي تشمل:

مللللللللللازدا  رادار   •

لمراقبة السرعة
• المساعدة في البقاء علي المسار

• التعرف على اشارات المرور
• شاشة عرض القيادة النشطة

• دعم الفرامل الذكي داخل المدن
بواقي  مللللازدا   طللللرازات  تجهيز معظم  تللم  كما 
اختياري لمنع التصادم األمامي ومصابيح أمامية 
التأمين  قللبللل معهد  اخللتللبللارهللا مللن  تللم  ملللحلللددة  
للسامة على الطرقات السريعة بالواليات المتحدة 
األمريكية وتم تصنيفها بكونها علي اعلي درجات 
الللسللامللة و ملللازدا هللي الللخللط الللكللامللل الللوحلليللد من 
على  القادرة  الركاب  لسيارات  المصنعة  الشركات 

تقديم مثل هذه الخدمات في السنوات األخيرة.
على  للسامة  الللتللأملليللن  معهد  اخللتللبللارات  تللقللوم 
جللوانللب  مللن  جانبين  بتقييم  الللسللريللعللة  الللطللرقللات 
تحمى  كيف  وهللي  التحمل  على  الللقللدرة  السامة: 
الللسلليللارة سللائللقللهللا فلللي حللالللة اللللحلللوادث 
وتللللللجللللللنللللللب 

تكنولوجيا  وهي  حدتها   من  والتخفيف  األعطال 
يمكن أن تمنع التصادم أو تقلل من شدته. تمنح 
جللوائللز مللعللهللد الللتللأملليللن للللللسللامللة علللللى الللطللرقللات 
تقييمات  على  يحصلون  الللذيللن  ألولللئللك  السريعة 
جيدة في خمس اختبارات للتصادم  باإلضافة إلى 
األمامي  االصطدام  لمنع  ممتاز  أو  متقدم  تقييم 

ليصبحوا مؤهلين لحالة  اعلي درجات السامة.
نظام i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE  المدعم 

للثقة  
إن التزام مازدا الذي ال يتزعزع بجعل السيارات 
ديناميكيات  في  واضحا  واإلثللارة  بالسعادة  توحي 
  I-ACTIV AWD نظام  مللن  المستمدة  القيادة 
األكثر ثقة في مجال التكنولوجيا واألداء للسيارات 

الرياضية متعددة االغراض المعاصرة.
خللال  ملللن    I-ACTIV AWD نلللظلللام  يلللأتلللي 
عللوامللل  االعللتللبللار  بعين  تللأخللذ  والللتللي  مستشعراته 
وتللدويللر  الخانق  ومللدخللات  التوجيه   زاويلللة  مثل 
العجات مع درجة الحرارة واستخدام المساحات 
لرسم صورة واضحة عن الظروف الخارجية. 
  I-ACTIV AWD لنظام  يمكن 

ضبط مخرج الطاقة أكثر من 200 مرة في الثانية  
باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، للتنبؤ بما تبدو عليه 

ظروف الطريق.

 مازدا  CX9 احصل عليها لعائلتك  وقم بقيادتها بنفسك
 9-CX اللللجلللديلللدة ملللللللازدا  اللللتلللجلللاريلللة  اللللعلللاملللة 
المائم  والمظهر  الللرقللي  مللن  مثالي  مللزيللج  هللي 
االغلللراض.  الللريللاضلليللة مللتللعللددة  للللللسلليللارات  للعائلة 
بللمللحللرك بنزين  تللتللملليللز  إنللهللا أول سللليلللارة ملللللازدا 
الشحن  مللحللرك  يللقللدم   .2.5T  SKYACTIV-G
.لم  أداًء رائللداً في فئته مع كفاءة عالية  التوربيني 
الرياضية  السيارات  في  بللاإلثللارة  شعرنا  أن  يسبق 
متعددة االغراض ذات السبعة مقاعد. يعمل نظام 
Dynamic Pressure Turbo المبتكر على تعديل 
المحرك  لسرعة  وفًقا  الهواء  وتدفق  الدفع  ضغط 
الللتللأخللر  الللتللقللللليللديللة مللثللل  الللمللشللكللات  للتغلب علللللى 

التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

 ملللازدا 6  هللي سلليللارة الللسللائللق. سلليللارة رياضية 
شخصية مع كل شيء في قمرة القيادة المخصصة 
بللالللقلليللادة مللن خللال  االسللتللمللتللاع  لمساعدتك علللللى 
الللسلليللارة.  داخلللل  تستمتع  بكونك  المباشر  الللشللعللور 
سلليللارة مللللازدا 6 فللريللدة مللن نللوعللهللا ذات تصميم 
مللازدا  متميزة   وجاذبية  دقيق   وتحكم  عاطفي 
معالج  هيكل  علللللى  يللوضللع  جلللذاب  بجسم  تللأتللي   6
الداخل  فاخر.  من  داخلي  بتصميم  ويحيط  حاد 
في  الللجللودة  عالية  األسللاسلليللة  التقسيمات  تشترك 
نللفللس اللللملللحلللرك ربلللاعلللي األسلللطلللوانلللات سللعللة 2.5 
والصف  للداخل  بالنسبة  حللصللانًللا.   184 بقوة  لللتللًرا 
األسللاسللي  فللإن محرك ربللاعللي األسللطللوانللات سعة 
2 لللتللر 154 حللصللان هللو خلليللار مللتللاح. يللتللوفللر ناقل 
وأحدث  سرعات  الست  ذو  األوتوماتيكي  الحركة 
ميزات السامة النشطة مثل نظام تثبيت السرعة 
التكيفي والفرملة التلقائية في حاالت الطوارئ في 

اإلصدارات عالية الجودة.
جاهدة  الوطنية  الللسلليللارات  شركة  وتسعى  هللذا 
التي  الللطللرازات  القطري بأفضل  الللسللوق  فللي دعللم 
تحقق رغبات وطموحات عشاق عالم السيارات في 
الشركة في تنوع عروضها  قطري وكعادتها تبدع 

التسويقية فيما يلبي طموحات العماء.

السيارات الوطنية تعلن عن عروض متميزة تلبي 
رغبات عشاق وعمالء مازدا في السوق القطري

استمتـع بتجــــربـــة شـــراء سيــارة مـــع راحـــــة البـــــــال

الللدوحللللللة-             أوتللللللللللو :
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مطار حمد الدولي األول عامليا في معاييرمطار حمد الدولي األول عامليا في معايير
بروتوكول سالمة الطيران اخلاص بـ (كوفيدبروتوكول سالمة الطيران اخلاص بـ (كوفيد--١٩١٩))

حصــد مطــار حمــد الدولــي علــى شــهادة اعتمــاد مــن 
لتطبيقــه  أي)،  إس  (بــي  للمعاييــر  البريطانــي  املعهــد 
اخلاصــة  الطيــران  وســالمة  صحــة  بروتوكــوالت 
بفيــروس كورونــا (كوفيــد-١٩)، وذلــك بعــد عمليــات 
تدقيــق ناجحــة لالمتثــال للمعاييــر املوضوعة من قبل 
فريــق إنعــاش قطــاع الطيــران املدنــي (إيــكاو كارت)، 
(إيــكاو)،  املدنــي  للطيــران  الدوليــة  للمنظمــة  التابــع 
ليصبــح مطــار حمــد الدولي األول عامليــاً في احلصول 
على هذا االعتماد. وتســلم مطار حمد الدولي شــهادة 
االعتمــاد خــالل حفــل رســمي حضــره كل من ســعادة 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  الباكــر،  أكبــر  الســيد 
اخلطــوط اجلويــة القطريــة، والســيد جــون ويلكــس، 
ســفير صاحبــة اجلاللــة البريطانيــة لــدى دولة قطر، 
وســعادة الســيد عبــد اهللا بــن ناصــر تركــي الســبيعي، 
رئيــس الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي، واملهندس بدر 
محمــد امليــر، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي مطار 

تطويــر  مديــر  دالــي،  جمــال  والســيد  الدولــي،  حمــد 
األعمــال فــي املعهــد البريطانــي للمعاييــر، و عــدد من 
مســؤولي الشــركة القطريــة إلدارة وتشــغيل املطــارات 
(مطــار). وتأتــي أهميــة هذا اإلجناز الهــام، كون دولة 
قطــر أول دولــة في العالم يتــم التحقق منها من قبل 
املعهــد البريطانــي للمعاييــر لتطبيــق بروتوكول صحة 
بـ»كوفيــد-١٩»،  اخلــاص  الطيــران  صحــة  وســالمة 
كمــا أنهــا شــهادة علــى اجلهــود التي بذلهــا مطار حمد 
الدولــي، بوابــة قطر إلى العالم، والتي ســاعدت بنجاح 
علــى اســتعادة ثقــة املســافرين وتعزيــز حركــة الســفر 

اجلوي، حتى في أصعب األوقات.
وشــهادة االعتمــاد هــي اعتــراف بالتــزام مطــار حمــد 
الدولــي، باحلفــاظ على كفــاءة األعمال خــالل جائحة 
«كوفيــد-١٩» مــع تنفيــذ تدابير غير مســبوقة حلماية 
املوظفــني واملســافرين، متاشــياً مــع املبــادئ التوجيهية 
الصــادرة عــن فريق عمل إنعــاش قطاع الطيران التابع 

للمنظمة الدولية للطيران املدني «إيكاو».
ومت منح مطار حمد الدولي االعتماد بناًء على تدقيق 
استهدف التحقق من االمتثال للمعايير املوضوعة من 
قبل «إيكاو كارت»، أجراه املعهد البريطاني للمعايير 
لتقييــم اإلرشــادات التــي نفذهــا املطار أثنــاء اجلائحة، 
التشــغيلية،  املمارســات  أفضــل  املطــار  أظهــر  حيــث 
جلميــع  املبتكــرة  التدابيــر  مــن  مجموعــة  بتنفيــذه 

املسافرين.
وبهذه املناســبة، قال ســعادة الســيد عبداهللا بن ناصر 
تركي الســبيعي، رئيس الهيئــة العامة للطيران املدني: 
فــي  جديــداً  قطريــاً  «يســعدنا اليــوم أن نشــهد إجنــازاً 
قطــر  دولــة  حــرص  يؤكــد  والــذي  الطيــران،  قطــاع 
والتزامهــا الدائــم مببــادئ وأهــداف منظمــة الطيــران 
املدني الدولي ايكاو، ودعمها املستمر لكافة مبادراتها 
املتعلقــة بتحقيــق األمــن والســالمة والكفــاءة ملنظومــة 
الطيــران املدنــي فــي العالــم. ونعمــل في الهيئــة العامة 

للطيــران املدنــي على حتســني وتطوير لوائــح الطيران 
بشــكل مســتمر لضمان تطبيق أحــدث معايير الصحة 
والســالمة واألمن، ويؤكد هذا اإلجناز الدور الرئيســي 
الــذي تقــوم بــه الهيئــة فــي ضمــان االمتثــال للمعاييــر 
العاملية باإلضافة إلى الدور الرائد ملطار حمد الدولي، 

والذي يعد أحد أفضل املطارات في العالم.»
مــن جانبــه، قال املهندس بدر املير، الرئيس التنفيذي 
للعمليــات فــي مطــار حمد الدولي: «إنه لشــرف كبير 
علــى  للحفــاظ  املبذولــة  جهودنــا  بتقديــر  نحظــى  أن 
بيئــة آمنــة ملوظفينــا ومســافرينا مــع ضمــان الكفــاءة 
التشــغيلية. تعكــس هذه الشــهادة قدرتنــا على احلفاظ 
على مكانة مطار حمد الدولي كمطار رائد في العالم 
في هذه األوقات غير املســبوقة. فبينما يتكيف العالم 
مــع املتغيــرات اجلديــدة، تأتــي أهميــة هــذا االعتــراف 
البريطانــي  املعهــد  مــن  عليــه  نحصــل  الــذي  الدولــي 
للمعاييــر فــي التأكيــد علــى القــدرات التشــغيلية ملطــار 

حمد الدولي في جميع األوقات».
وأضــاف امليــر: «لــم يكــن هــذا اإلجنــاز ليتحقــق لــوال 
ومســافرينا،  وشــركاءنا  ملوظفينــا  احلثيثــة  اجلهــود 
الذين ساهموا جميعاً في تعزيز مكانة املطار الريادية 

في صناعة الطيران العاملية».
بدوره، قال بيترو فوسكي، املدير التنفيذي خلدمات 
الضمــان فــي املعهد البريطانــي للمعايير (بي إس أي): 
حمــد  مطــار  أظهرهــا  التــي  القيــادة  بــروح  «نرحــب 
الدولــي ونهنئــه علــى كونــه أول من واجــه حتدي هذا 
كوفيــد-١٩  وضعهــا  التــي  للتحديــات  كان  التدقيــق. 
كبيــر،  تأثيــر  والعمــالء  واملوظفــني  املؤسســات  أمــام 
وبينمــا نتكيــف مــع «الوضع الطبيعــي اجلديد»، تطبق 
املنظمــات في جميع أنحاء العالم طرقاً جديدة للعمل 
كجــزء مــن التعافــي التدريجــي. حتتاج املؤسســات إلى 
إرشــادات اخلبــراء حــول كيفيــة احلفــاظ علــى كفــاءة 
األعمال واملرونة، وحماية فريق العمل واملستهلكني. 

إنعاش قطاع الطيران املدني التابع للمنظمة إيكاو ...إنعاش قطاع الطيران املدني التابع للمنظمة إيكاو ...

سبــاق لومــان سبــاق لومــان ٢٤٢٤ ساعــة ... ساعــة ...

فريــق (جــازو للسباقــات)فريــق (جــازو للسباقــات)
يحقـق الفـوز الثالـث علـى التوالـييحقـق الفـوز الثالـث علـى التوالـي

فــوزه  موخــراً   GR «للســباقات فريــق «جــازو  حقــق 
ســاعة»   ٢٤ ســباق «لومــان  فــي  التوالــي  علــى  الثالــث 
الذي أقيم على حلبة «دي ال ســارت» األســطورية في 
فرنســا، وذلــك علــى مــنت مركبــة تويوتــا الـــ «هايبِرد» 
الكهربائيــة TS٠٥٠ التــي حتمــل الرقــم ٨، حيث جنح 
ناكاجيمــا  وكازوكــي  بوميــي  سيباســتيان  الســائقون 
 ٥,٠٠٠ مــن  أكثــر  إكمــال  فــي  هارتلــي  وبرينــدون 
كيلومتــر خــالل الســباق الشــاق، وفــاز الفريــق متقدمــاً 
بفارق خمس دورات ليتصدر ترتيب الســائقني ضمن 
بطولة العالم للتحمل. وكان ذلك الفوز هو الثالث على 
التوالــي للســائقان بوميي وناكاجيما في ســباق لومان، 
لينضما إلى مجموعة النخبة التي تضم سبعة سائقني 
مــدى  علــى  اإلجنــاز  هــذا  حتقيــق  مــن  متكنــوا  فقــط 
تاريــخ هــذا الســباق العريــق الــذي ميتــد إلــى ٩٧ ســنة، 
أمــا بالنســبة للســائق هارتلــي فهــذا هــو الفــوز الثاني له 

عقــب فــوزه فــي ٢٠١٧. ويأتــي فــوز اليــوم فــي اجلولــة 
قبل األخيرة من بطولة العالم للتحمل WEC تتويجاً 
لفريق «جازو للســباقات» بطالً للعالم متقدماً بفارق 
٥٧ نقطة، لتحقق بذلك شركة تويوتا لقبها الثالث في 
بطولــة العالــم للمصنعــني بعــد جناحاتهــا في موســمي 

٢٠١٤ و٢٠١٨-٢٠١٩.
ويعــد هــذا الســباق هــو الظهور األخيــر ملركبــة تويوتا الـ 
الرباعــي  الدفــع  ذات   TS٠٥٠ الكهربائيــة  «هايبــِرد» 
واملجهزة مبحرك بقوة ١,٠٠٠ حصان، والتي وضعت 
معايير جديدة للكفاءة واألداء بحلبة «دي ال سارت»، 
كما أنها تستهلك وقوداً أقل بنسبة ٣٥٪ مقارنة باجليل 
 LMPاألول مــن مركبــات الـــ «هايبــِرد» الكهربائية ١
للعام ٢٠١٢، حيث حتتفظ مركبة تويوتا الـ «هايبِرد» 
الكهربائيــة TS٠٥٠ برقمــي أســرع دورة فــي التاريــخ 
وأســرع دورة في الســباقات، إلى جانب حصولها على 

املركــز األول فــي ترتيــب االنطــالق ألربــع مــرات علــى 
التوالي باإلضافة إلى حتقيق ثالثة انتصارات.

وبعد أن انطلقت في املركز األول في ترتيب االنطالق 
خــالل الســباق، اســتحوذت مركبة تويوتا الـــ «هايبرد» 
ويقودهــا   ٧ الرقــم  حتمــل  التــي    TSالكهربائيــة٠٥٠
ماريــا  وخوســيه  كوباياشــي  وكامــوي  كونــواي  مايــك 
لوبيــز، علــى الصــدارة خــالل معظــم فتــرات الســباق، 
ومتكــن الطاقــم من التقدم بدورة واحدة في مرحلة 
منتصــف الســباق، إال أن املركبة كانــت بحاجة إلصالح 
العــادم، ليتأخر بذلك الفريق بســت دورات إلى املركز 

الرابع.
«هايبــرد»  الـــ  تويوتــا  مركبــة  تقدمــت  وبالتالــي، 
الكهربائيــةTS٠٥٠  التي حتمل الرقم ٨ إلى الصدارة، 
الســيطرة  مــن  وهارتلــي  وناكاجيمــا  بوميــي  ومتكــن 
على الســباق متقدمني بخمس دورات. وللســنة الثالثة 

علــى التوالــي، متكــن ناكاجيمــا مــن عبور خــط النهاية 
ليفوز بسباق «لومان ٢٤ ساعة»، معززاً مكانته كأكثر 

السائقني اليابانيني جناحاً في حلبة «دي ال سارت».
مــن  األخيــرة  الســاعة  خــالل  إثــارة  األمــور  وازدادت 
الســباق حينمــا تعرضــت املركبة صاحبــة املركز الثالث 
حلــادث ولــم تتمكن من اخلروج مــن نقطة الصيانة، 
األمــر الــذي أتاح ملركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية

TS٠٥٠  التــي حتمــل الرقــم ٧ احلصــول علــى املركــز 
املركبــة  عــن  فقــط  واحــدة  دورة  وبفــارق  الثالــث، 

صاحبة املركز الثاني.
هــذا، وقــد شــاركت تويوتــا على مدى الســنوات املاضية 
في العديد من رياضات سباق السيارات، مبا في ذلك 
 ،WEC «سباق الفورموال ١، و»بطولة العالم للتحمل
وكانــت  ســاعة».   ٢٤ للتحمــل  نوربورغرينــغ  و»ســباق 
مشــاركة تويوتــا فــي هــذه الفعاليــات تتــم عبــر فــرق 

وكيانــات منفصلــة داخــل الشــركة حتــى شــهر أبريــل 
مــن العــام ٢٠١٥ حــني قامــت شــركة تويوتــا بتأســيس 
قســم «جــازو للســباقات» GR، وذلــك بهــدف توحيــد 
جميــع أنشــطتها فــي مجــال رياضــة ســباق الســيارات 
حتت اسم واحد. وانطالقاً من قناعة تويوتا وشعارها 
أفضــل  لنصنــع  الطرقــات؛  علــى  اخلبــرة  «نكتســب 
الضــوء   GR للســباقات»  «جــازو  يســلط  املركبــات»، 
علــى دور رياضــات ســباق الســيارات بوصفهــا ركيــزة 
أساســية اللتزام الشــركة بتطوير أفضل مركبات على 
اإلطــالق. وباالســتفادة مــن ســنوات اخلبــرة املكتســبة 
فــي ظــل الظــروف القاســية ملنافســات رياضات ســباق 
 GR «للســباقات يهــدف «جــازو  املختلفــة،  الســيارات 
إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن 
ية وروح املغامرة  متنــح اجلميع جتربة االنطــالق بُِحرِّ

ومتعة القيادة.
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  SS مركز بورشه الدوحة يقدم سيارة مركز بورشه الدوحة يقدم سيارة ٩١١٩١١ توربو  توربو
الرائدة ويدعو عمالءه ملشاهدتها في صالة العرضالرائدة ويدعو عمالءه ملشاهدتها في صالة العرض

وصلــت أول دفعــة مــن اجليــل األحــدث مــن ســيارة 
شــركة  الدوحــة،  بورشــه  مركــز  إلــى   S توربــو   ٩١١
اجلديــدة  الســيارة  وتوفــر  ذ.م.م   للســيارات  البُــراق 
مــن القــوة، ومســتويات أعلــى  لعشــاق بورشــه مزيــداً 
مــن  متنوعــة  ومجموعــة  القيــادة،  ديناميكيــة  مــن 
التجهيزات املتطورة. تتوفر الســيارة األحدث بطرازي 
كوبيــه وكابروليــه، وتأتــي مجهــزة مبحــرك بوكســر 
جديد ســعة ٣٫٨ لتراً مع شــاحن توربو VTG مزدوج، 
يوفــر قــوة تبلــغ ٦٥٠ حصــان متــري (٤٧٨ كيلــووات) 
وعزم دوران يبلغ ٨٠٠ نيوتن متر. وميد هذا احملرك 
السيارة بقوة إضافية قدرها ٧٠ حصاناً (٥١ كيلووات) 
وعزم دوران يزيد عن ســابقتها بـ ٥٠ نيوتن متر، مع 
القــدرة علــى التســارع من الســكون إلى ١٠٠ كم/ســاعة 
خــالل ٢٫٧ ثانيــة فقــط، فيمــا تبلــغ ســرعتها القصــوى 
بقــدوم الســيارة اجلديــدة،  ٣٣٠ كم/ســاعة. واحتفــاالً 
بورشــه  عشــاق  جميــع  الدوحــة  بورشــه  مركــز  يدعــو 
لزيــارة صالــة العــرض فــي مدينــا ســنترال، اللؤلــؤة- 

قطر، حيث سيتم عرض السيارة.
وتصــل ســيارة توربــو S إلــى أســواق الشــرق األوســط 
قبــل طــرح شــقيقتها ٩١١ توربــو في أوائل عــام ٢٠٢١. 
األداء  فائقــة  الرياضيــة  الســيارة  هــذه  كانــت  ولطاملــا 
املثاليــة لالســتخدامات اليوميــة الرائدة فــي فئتها منذ 

طرحها قبل ٤٥ عاماً.
مت حتســني مظهــر ســيارة ٩١١ توربــو املميــز بإضافــة 
٤٥ مم إلى عرضها في املقدمة، و٢٠ مم فوق احملور 
اخللفي لتعزيز الثبات عند السرعات العالية والرشاقة 
إلــى  عرضهــا  يصــل  وبذلــك  الهوائيــة،  والديناميكيــة 
١٨٤٠ مم في املقدمة و١٩٠٠ مم في اجلزء اخللفي. 
ويضيــف اجلنــاح اخللفي قــوة ضغط لألســفل، وألول 
مــرة تنقــل ســيارة ٩١١ توربــو S قوتهــا إلــى الطريــق 
بإطارات ذات قياســات مختلفة: ٢٠ بوصة في األمام 

و٢١ بوصة في اخللف.
قــال ســلمان جاســم الدرويــش، رئيس مجلــس االدارة 

واملديــر التنفيــذي مــن مركــز بورشــه الدوحــة: „كان 
لسيارة بورشه ٩١١ بصمة فريدة في تاريخ السيارات 
وهاهــي  بامتيــاز.  رياضيــة  كوبيــه  ســيارة  باعتبارهــا 
ســيارة توربــو S اجلديــدة تبدأ فصالً جديــداً في قصة 
النجــاح مــن خــالل توفيــر مزيــد مــن القــوة وتعزيــز 

مســتويات الثبــات وديناميكية القيــادة لتقدمي جتربة 
قيادة أكثر متعة”.

معاييــر  أيضــاً  ابتكاراتنــا  أحــدث  «ترســي  وأضــاف: 
جديــدة للديناميكيــة الهوائيــة املتكيفــة، فــال تتفاعــل 
ســيارة رياضيــة أخــرى مــع ظــروف القيــادة املختلفة 

بثالثــة   S توربــو  ٩١١ ســيارة  وتتميــز  املرونــة.  بهــذه 
عناصــر للديناميكيــة الهوائيــة النشــطة والتــي تشــمل 
أغطيــة فتحــات الهــواء النشــطة اجلديــدة، مــع حافــة 
اجلنــاح  إلــى  باإلضافــة  املتغيــرة،  األمامــي  اجلنــاح 
اخللفــي املمتــد واملائــل. وبفضــل نظام بورشــه النشــط 
 Porsche Active» للتحكــم في الديناميكيــة الهوائية
الســائقون  يســتمتع   ،“Aerodynamics system
مبســتوى أعلــى بكثير للتــوازن بني ديناميكيــة القيادة 
الفائقــة واحلــد األدنى للســحب، وذلك من أجل مزيد 

من متعة القيادة».
نظام بورشه النشط للتحكم بالتعليق

مت ابتــكار جتهيــزات مطــورة لســيارة توربــو S، والتــي 
تتضمــن هيــكل الســيارة املــزود بنظام بورشــه النشــط 
للتحكــم بالتعليــق (PASM) كتجهيــز أساســي، حيــث 
مت خفضــه مبقــدار ١٠ مم لتعزيــز الطابــع الرياضــي 
للســيارة. ويوفــر هــذا النظــام احملــّدث مخمــدات يتــم 
التحكــم فيهــا بشــكل أســرع وأكثــر دقة، مــا يعزز من 
االنقــالب،  مبقاومــة  املرتبطــة  القيــادة  ديناميكيــة 
والثبــات علــى الطريــق، وتعزيــز التوجيــه واالنعطــاف 
عنــد الســرعات العاليــة. كما مت جتهيز الســيارة بنظام 
Porsche Traction Management (PTM) للدفــع 
 S الرباعــي الــذي مت تطويــره أيضــاً فــي ســيارة توربــو
اجلديــدة مــن خــالل حتويــل ما يصــل إلــى ٥٠٠ نيوتن 
متر من عزم الدوران إلى العجالت األمامية. وبفضل 
هذه التجهيزات التي جتتمع معاً، ميكن لســيارة ٩١١ 
توربــو S حتقيــق تســارع هائــل مــن الســكون إلــى ٢٠٠ 
كيلومتــر فــي ٨٫٩ ثانيــة فقــط، مــا يجعلهــا أســرع من 

سابقتها بثانية كاملة.
أبرز مالمح التصميم اجلديد

تتميز ســيارة توربو S اجلديدة بفتحات هواء أوســع 
وحــدات  يتضمــن  الــذي  املميــز  توربــو  تصميــم  مــع 
 LED ومصابيــح  املزدوجــة  األماميــة  اإلضــاءة 
الداكنــة  التزيينيــة  واللمســات  األماميــة   matrix

كتجهيــز أساســي. ويوفر اجلنــاح األمامي بتصميمه 
اجلديــد وميــزة متــدد حجمــه بالهــواء، مــع اجلنــاح 
بنســبة  أكبــر  لألســفل  ضغــط  قــوة  األكبــر،  اخللفــي 
١٥ باملائــة. وتعــزز أجــزاء اجلنــاح اخللفــي اجلريئــة 
لســيارة  األنيــق  التصميــم  املدمجــة  الهــواء  وفتحــات 
٩١١ توربــو S، فيمــا يكتمــل املظهــر اجلديد بفتحات 
أنابيب العادم املستطيلة املطلية باللون األسود شديد 

اللمعان.
مقصورة من اجللد وألياف الكربون بالكامل

غــرار  علــى   ،S توربــو   ٩١١ ســيارة  مقصــورة  ظلــت 
مســتويات  بــني  املثالــي  لالنســجام  منوذجــاً  ســابقتها، 
اللمســات  وتعمــل  املميــز.  الرياضــي  والطابــع  الراحــة 
الفضيــة الفاحتــة علــى إبــراز أناقــة التصميــم، حيــث 
تتباين مع مواد الفرش اجللدية بالكامل والتطعيمات 
املصنوعــة مــن أليــاف الكربون كجزء مــن التجهيزات 

األساسية.
دائــم  حنــني  لديهــم  الــذي  األشــخاص  يقــّدر  ســوف 
للماضــي تلــك اللمســات املأخــوذة مــن الطــراز األول 
األســطوري.   ٩٣٠ طــراز  وهــو  توربــو،   ٩١١ لســيارة 
فاملقاعــد الرياضيــة القابلــة للتعديــل كهربائيــاً بـــ ١٨ 
وضعيــة تتزيــن بــدرزات حتاكــي تلــك املوجــودة فــي 
أول طراز توربو طرحته بورشــه، في حني تســتكمل 
والشــعارات  اجلــودة  فائقــة  الرســومية  العناصــر 
املميــزة  اخلصائــص  العــدادات  لوحــة  فــي  املوجــودة 

 .S لتصميم توربو
كمــا تأتــي الســيارة مجهــزة بعجلــة قيــادة رياضيــة 
تطبيــق  مــع  الرياضيــة  كرونــو  ومجموعــة   ،GT
Porsche Track Precision املدمــج حديثــاً ونظام
أساســية.  كتجهيــزات  الشــامل  الصوتــي    ®BOSE
ويســتمتع الســائق الوصول بســهولة التحكم بالشاشــة 
املركزيــة قيــاس ١٠٫٩ بوصــة، والتــي يتــم تقدميهــا 
للمــرة األولــى فــي ســيارة ٩١١ اجلديــدة، دون أن 

يصرف تركيزه عن الطريق.

بورشه ٩١١ اجلديدة مبحرك جديد ومبستويات فائقة ...

سلمان جاسم الدرويش:
بورشــه ٩١١ بصمــة فــريدة فــي تاريــخ

عالــم سيــارات الكوبيــه الرياضيــة بامتيــاز
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XEXE جاكـــوار جاكـــوار
تكنولوجيــا متصلــة جديــدةتكنولوجيــا متصلــة جديــدة

أصبحــت جاكــوار XE اآلن مــزودة بأحــدث التقنيــات 
التكنولوجيــة املتصلــة. داخــل الســيارة، يضمــن نظــام 
الشــريحة «بيفــي  ثنائــي  الفائــق  واملعلومــات  الترفيــه 
 ،XE لســيارة  الدائــم  االتصــال   (Pivi Pro) بــرو» 
علــى  تســهل  االســتخدام  ســهلة  جديــدة  واجهــة  مــع 
السائقني استعراض املعلومات وأداء الوظائف متكررة 
االســتعمال أثنــاء حركتهــم. فيمــا تضيــف التغييــرات 
التفصيليــة فــي املقصورة ملســة أكثر فخامــة، مبا فيها 
تصميــم املقاعــد اجلديــد، مــع تصميــم املقــود اجلديــد 
منقســم اإلطــار، ومقابــض نقــل الســرعة املعدنية التي 

تضيف مظهراً وإحساساً مذهالً.
محــركات  بأحــدث  متوفــرة  اجلديــدة   XE ســيارة 

البنزين بقوة ٢٥٠ حصان و٣٠٠ حصان. 
الســرعة  ناقــل  مــع  متوفــرة   XE طــرازات  وجميــع 
األوتوماتيكــي ثمانــي الســرعات مــن جاكــوار، والدفــع 
اخللفــي أو الكلــي. ومجموعــات نقل احلركــة املتوفرة 

هي:
البنزين

٢٥٠ حصــان بســعة ٢٫٠ لتــر رباعــي األســطوانات، مــع 
الســرعات،  بثمانــي  أوتوماتيــك  الطوربينــي،  الشــحن 
 ٢٫٠ بســعة  حصــان   ٣٠٠ كلــي  دفــع   / خلفــي  دفــع 
الطوربينــي،  الشــحن  مــع  األســطوانات،  رباعــي  لتــر 
أوتوماتيك بثماني السرعات، دفع كلي ويتم استخدام 
عــدد من اســتراتيجيات احملرك لتحقيــق ضبط وأداء 
أفضــل، مبــا فــي ذلــك تكنولوجيــا الشــاحن الطوربيني 
شــفرات  تــدور  إذ  املتغيــرة،  بالشــفرات  الهندســي 
الشــاحن الطوربينــي عند ســرعات احملــرك املنخفضة 
لتضيــق الفــراغ فيمــا بينهــا، وتزيــد من تســارع غازات 
العــادم وتزيــد الضغــط، مــا يوفــر اســتجابات ممتــازة 
لعزم الدوران وتســارعاً أفضل. وفي سرعات احملرك 
املرتفعــة، تقــوم الشــفرات باالنفتــاح، لتســمح بتدفــق 
أقصــى قــدر مــن غــازات العــادم، وتوفــر أقصــى قــوة 
ممكنة مع احلفاظ على الكفاءة املرتفعة. وقال كولني 
كيركباتريــك، مديــر هندســة املنتجــات فــي جاكــوار: 
مبجموعــة  تتميــز  احملّدثــة   XE جاكــوار  «ســيارة 
مختــارة مــن التحســينات التــي جتعلهــا خيــاراً أفضــل 
التكنولوجيــا  فــإن  اصــالً.  عليــه  هــي  ممــا  للمشــترين 
املتطــورة، مثــل نظــام الترفيــه واملعلومــات اجلديــدة 
«بيفــي بــرو» وتأّيــن هــواء املقصورة، توفر مســتويات 
أكبــر مــن االتصــاالت واملالءمــة واحلفــاظ على صحة 

كافة الركاب». ويستطيع العمالء االختيار بني نسختي 

البنزيــن  محــرك  مــن  حصــان   ٣٠٠ أو  حصــان   ٢٥٠

رباعي األســطوانات بســعة ٢٫٠ لتر، املتوفر في موديل 

عــام ٢٠٢٠، والــذي ينتج عــزم دوران يبلغ ٣٦٥ و٤٠٠ 

نيوتــن متــر على التوالي. كما يتمتــع الطرازان بأحدث 

تكنولوجيــا احملــركات، مبــا فيهــا الشــاحن الطوربينــي 

املــزدوج، و نظــام التحكــم املتغايــر برفــع الصمامــات 

(CVVL)، مــن أجــل احلصــول علــى مزيــج قوي من 

األداء والكفاءة.  ويســتطيع محرك البنزين بقوة ٢٥٠ 

حصــان أن يحقــق توفيــراً فــي اســتهالك الوقــود يصل 

إلــى ٧٫٩ ل/١٠٠ كــم (٣٥٫٦ ميل/غالون) وفي انبعاثات 

ثانــي أكســيد الكربون حتى ١٧٩غ/كم، مع تســارع من 

٠ إلــى ١٠٠ كم/ســا خــالل ٦٫٧ ثانيــة (٠ إلــى ٦٠ ميــل/

ســا خــالل ٦٫٥ ثانيــة). ومــع احملرك اجلبــار بقوة ٣٠٠ 

حصــان – املتوفــر حصراً مع نظــام الدفع الكلي الذكي 

من جاكوار – تســتطيع ســيارة XE التســارع من ٠ إلى 

١٠٠ كم/ســا خالل ٥٫٩ ثانية (٠ إلى ٦٠ ميل/ســا خالل 

٥٫٦ ثانية).

التكنولوجيا املتصلة األحدث

حتتــوي ســيارة XE علــى نظــام املعلومــات والترفيــه 

األحدث من جاكوار «بيفي برو» (Pivi Pro)، والذي 

يتــم الوصــول إليــه مــن خــالل شاشــة اللمــس املركزية 

املدمجــة بسالســة بقياس ١٠ بوصة، فيما يتم تشــغيل 

شاشــة اللمــس الســفلية بقيــاس ٥٫٥ بوصــة بتكنولوجيا 

«بيفــي» اجلديــدة ايضــاً، وجتمــع بــني قرصــي حتكــم 

متعــددي املهــام بإضــاءة LED، من أجل تشــغيل أكثر 

سهولة ملختلف الوظائف األساسية في السيارة.

املعلومــات  إلــى  الوصــول  علــى  الســائقني  وملســاعدة 

الضروريــة ســريعاً، حتتوي ســيارة XE اجلديدة على 

«شاشــة الســائق التفاعليــة» عاليــة الدقة بقيــاس ١٢٫٣ 

بوصة، واملزودة برســوميات محسنة مع ترتيب قابل 

للتعديــل، وميكــن أن تعــرض خرائــط نظــام املالحــة 

تفصيليــة،  حركــة  تعليمــات  مــع  الشاشــة  كامــل  علــى 

أو  املتعــددة،  الوســائط  أو  رقميــة،  اتصــال  لوحــة  أو 

قائمــة جهــات االتصــال، أو تفاصيــل نظــام املعلومــات 

والترفيه. وباالعتماد على تكنولوجيا الشاشة األمامية 

اجلديــدة   XE ســيارة  متنــح  احلديثــة،  االختياريــة 
الســائقني كل املعلومــات التــي يحتاجونهــا بأقــل قــدر 
ممكن من تشتيت االنتباه. ونظام املعلومات والترفيه 
اجلديــد متوافق مع تطبيــق Apple CarPlay كميزة 
أساســية، ويســمح للعمــالء بوصــل هاتفــني فــي الوقت 
نفســه مــن خالل تقنية البلوتوث، كمــا يتوفر االتصال 
 Baidu CarLife أو Android Auto باالعتماد على

كميزة أساسية بناًء على البلد.
ولتمكينــه مــن التشــغيل الفــوري، أصبح نظــام «بيفي 
برو» مزوداً مبصدر طاقة خاص به، وبالتالي يكون 

جاهزاً لالستخدام فور جلوس السائق خلف املقود.
وتتوفــر هــذه التقنيــات بفضــل اجليــل األحــدث مــن 
الــذي   (٢٫٠  EVA) اإللكترونــي»  املركبــات  «هيــكل 
يدعم التقنيات اجلديدة، ليضمن االتصال والتحديث 
الدائم لسيارة مجهزة للمستقبل. وتتضمن مجموعة 
املتصلــة»  «البرمجيــات  اجلديــدة  التكنولوجيــا 
(SOTA)، التــي تضمــن اســتخدام ســيارة XE أحدث 
البرمجيات على الدوام، حيث تغني هذه التكنولوجيا 
العمــالء عــن زيــارة الــوكالء مــن أجــل احلصــول علــى 

حتديثات برامج املركبة.
وتتوفــر اتصــاالت «بيفــي بــرو» من خــالل تكنولوجيا 
الشــريحة املزدوجة املدمجة في الســيارة، مع جهازي 
مــودم LTE يســمحان للنظــام بــأداء عــدة مهــام فــي 
الوقت نفســه، مثل تشــغيل الوســائط املتعددة وحتميل 
التأثيــر  بــدون  املتصلــة»،  «البرمجيــات  حتديثــات 
علــى األداء. هــذه االتصــاالت املتطــورة تضمــن التقليل 
مبناطــق  املــرور  عــن  الناجتــة  الشــبكة  تقطعــات  مــن 
ضعيفــة التغطيــة، حيــث تقارن بــني مختلف مزودي 

االتصاالت وتختار الشبكة ذات اإلشارة األقوى.
ولتحقيــق املزيــد مــن الراحــة، ميكن اســتخدام اجليل 
الثاني من «مفتاح األنشــطة» القابل لالرتداء من أجل 
إقفــال وفتــح وتشــغيل املركبــة، بــدون احلاجــة لوجود 
املفتــاح التقليــدي في الســيارة. ويتضمن اجلهاز القابل 
للشــحن ســاعة وبطاريــة تــدوم حتــى ســبعة أيــام بــني 
الشــحنة واألخرى. ويتوفر نظام «بيفي برو» كميزة 
أساســية فــي طــرازات SE وHSE، وكميــزة اختيارية 
في طرازات S. والنظام األساسي لطرازات S هو نظام 
«بيفــي» (Pivi) الــذي يتيــح نظــام املالحــة باســتخدام 
هاتــف الســائق، عبــر تطبيــق Apple CarPlay، كمــا 
يحتــوي «بيفي» على تطبيق Android Auto كميزة 

أساسية.
تصميم عاملي

تتميــز مقصــورة XE بامللمــس الناعــم واملــواد املمتــازة 
فــي مختلــف أنحائهــا، فــكل شــيء مــن غطــاء لوحــة 
العدادات إلى جوانب وحدة التحكم املركزية ومســاند 
األبــواب واجلــزء الســفلي مــن املقصــورة مغلــٌف مبــواد 

ذات ملمس مميز من أجل راحة أكبر.
ويبــرز تصميــم املقــود منقســم اإلطــار اجلديــد العناية 
هــذه  وتظهــر  املقصــورة،  داخــل  التفاصيــل  بــأدق 
التفاصيل في مختلف أنحاء املقصورة، مبا فيها شعار 
جاكــوار الواثب املطّرز على مســاند الــرأس مع التنجيد 
املعــّرق املتوفــر للمقاعــد. كمــا يتوفــر نظــام تأيــن هواء 
املقصــورة باســتخدام تكنولوجيــا Nanoe التــي تزيــل 
مســببات احلساســية والروائــح املزعجة، كمــا يتضمن 
هذا النظام تصفية الهواء مبعيار ٢٫٥ بيكومتر، والذي 
يلتقط الشــوائب شــديدة الصغر – مبا فيها اجلسيمات 
الــركاب  صحــة  لتحســني   – بيكومتــر   ٢٫٥ بحجــم 
تفعيــل  للعمــالء  وميكــن  ســالمتهم.  علــى  واحلفــاظ 

النظام ببساطة عبر النقر على زر «التنقية».

محركات متطورة بكفاءة عالية ...
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  LSLS الراية اوتو تستعرض قوة الراية اوتو تستعرض قوة لكزس لكزس
في جتربة قيادة راقية باللؤلؤةفي جتربة قيادة راقية باللؤلؤة

تســتعرض الراية اوتــو جتربة قيادة فاخرة من 
لكــزس LS التــى بعــد ان اعلنــت شــركة عبد اهللا 
عبــد الغنــى وإخوانــة عن تدشــينها لتمــون معلماً 
جتربتنــا  القيــادة،  ديناميكيــات  فــي  متميــزا 
اليــوم ســيارة لكــزس LS الســيدان على طرقات 
جزيرة اللؤلؤة اجلميلة وتأتي لكزس LS والتي 
مت تزويدهــا بالعديــد من املزايا من حيث األداء 
لــن  املركبــة  هــذه  فــإن  والســالمة،  والتصميــم 
تنجــح فقــط فــي كســب قلــوب عشــاق الفخامــة 
فــي املنطقــة، ال بل تعيــد تعريف مفهوم القيادة 
الفاخرة املقترنة باألناقة العصرية. وباجلمع ما 
بــني احلرفيــة اخلالصة وخبرة لكــزس العريقة 
وعنايتهــا بــأدق التفاصيل، فإن مركبة الســيدان 
جتاريــة  كعالمــة  لكــزس  تطــور  متثــل  الرائــدة 
عصرية فاخرة جتسد منط احلياة الذي يجذب 

أنظار العمالء ويلبي تطلعاتهم. 
هوية يابانية

وســواًء كان ذلــك من حيــث التصميم اخلارجي 
فــإن  الفاخــرة،  الداخليــة  املقصــورة  أو  املميــز 
مركبــة لكــزس LS اجلديــدة كليــاً تعكــس هوية 
يابانية قوية ونهجاً فريداً للرفاهية، في الوقت 
الــذي تقــدم فيه أحــدث التقنيــات املبتكــرة التي 
تتمحــور حــول العنصــر البشــري. وقــد ُصممــت 
ضمــن  األحــدث  لتكــون  كليــاً  اجلديــدة  املركبــة 
مركبات العالمة التجارية الفاخرة والتي تتوفر 

في أكثر من ٩٠ بلداً حول العالم. 
وتشــكل مركبة لكزس LS رمزاً لعالمة لكزس 
التجاريــة الفاخــرة، ولكنهــا متثل أيضــاً النموذج 
األمثــل للجيــل اجلديــد مــن املركبــات الفاخــرة 
التــي جتســد عراقــة التقليــد والثقافــة اليابانيــة. 
ويتطلــب تطويــر مثــل هــذا الطــراز الرائــد نقلــة 
نوعيــة تشــمل مجموعــة واســعة مــن العناصــر؛ 
فبــدالً مــن التقيــد بالتقاليــد التــي كانــت تُعــرِّف 
ســعت  فقــد  املاضــي،  فــي  الفاخــرة  املركبــات 
الشــركة إلــى تطويــر مركبــة ذات طابــع مبتكــر 
وأكثر عمقاً بشــكل يخاطب احلواس ومن شــأنه 
أن يســتأثر بانتبــاه العمــالء املهتمــني باملركبــات 
الفاخــرة ويضفــي قيمــاً جديــدة متامــاً لتعريف 

الفخامة. 
هندســية  أيقونــة   LS لكــزس  مركبــة  وتَُعــد 
وعنوان بارز بحد ذاتها، وتستند إلى إرث عريق 

من تقدمي مستويات استثنائية من األداء السلس 
واملفعم بالقوة، والذي يقترن مبســتويات عالية 
من الراحة والهدوء، وهي العناصر التي جتسد 
جوهر مركبة لكزس LS احلقيقي. وباإلضافة 
إلــى تصميمهــا الذي يجمع بــني الطابع الرياضي 
ملركبــة الكوبيــه ذات اإلطاللــة اجلريئــة، وبــني 
املقصــورة الداخلية الرحبة التــي تزخر بعناصر 

مركبــة  مــن  اخلامــس  اجليــل  فــإن  الفخامــة، 
لكــزس LS يقــدم جتربــة قيادة حدســية وأكثر 
حماســاً، باإلضافــة إلــى تزويــده مبجموعــة من 
التقنيــات املبتكــرة واملتطورة. ومما ال شــك فيه 
أن مركبــة الســيدان الرائــدة هذه تتيــح الفرصة 
لتأكيــد نهــج لكــزس ومواصلــة شــغفها البتــكار 
جتــارب اســتثنائية لعمالئنــا وإثــراء مشــاعرهم 

ممتعــة  قيــادة  جتربــة  منحهــم  خــالل  مــن 
وحماسية ترتقي إلى آفاق جديدة. 

باالســتناد   LS لكــزس  مركبــة  تطويــر  ومت 
إلــى منصــة «األطــر الهيكليــة العامليــة اجلديــدة 
للكــزس» (GA-L) التــي تضمــن حتقيق التوزيع 
األمثــل للوزن وتوفير مركز جاذبية منخفض، 
مــا يســهم فــي تعزيــز اســتقرار املركبــة وزيــادة 

قدرتهــا على املناورة، والتــي تَُعد بدورها عامالً 
إضافيــاً مــن شــأنه تعزيــز جتربــة القيــادة. كمــا 
تتيــح صالبــة الهيــكل (الشاســيه) العاليــة لنظــام 
حتقيــق  اجلديــد  الوصــالت  متعــدد  التعليــق 
أعلــى مســتويات الدقــة فــي التحكــم، فضــالً عن 
لطاملــا  التــي  الراحــة  مــن  اســتثنائية  مســتويات 

 .LS اشتهرت بها مركبة لكزس

منصة جديدة ترتقي بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة ...منصة جديدة ترتقي بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة ...
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هيونداي تطلق هيونداي تطلق كريتاكريتا اجلديدة كليا اجلديدة كليا
كريتــا   ســيارتها  موتــور  هيونــداي  شــركة  أطلقــت 
مجلــس  دول  أســواق  فــي  كليــاً  اجلديــدة   SUV
التعــاون اخلليجــي، وتصميــم أكثــر قــوة وجــرأة، 
لتقــدم جتربــة قيــادة مميزة ومثالية  لكل عشــاق 
اجليــل  عــن  الكشــف  ومت  املنطقــة.  فــي  الســيارات 
الشــهيرة،   CRETA -كريتــا ســيارة   مــن  الثانــي 
وذلــك خــالل حفل افتراضي مباشــر، ظهرت فيه 
كريتــا SUV بتصميــم مبتكــر يجعــل منهــا املركبة 
املثالية للجميع وتناسب كافة التضاريس واألحوال 

اجلوية.
واســتثمارا لنجاح الطراز األول منها، ظهر الطراز 
اجلديــد مــن كريتــا مبظهــر عصــري أكثر اتســاًعا، 
آخــر  تتضمــن  وحتديثــات،  بخصائــص  مــزودا 
االحتياجــات  مختلــف  لتلبيــة  املبتكــرة  التقنيــات 
ملختلف أنواع املستخدمني من الشباب والعائالت.

ومت تزويــد كريتــا اجلديــدة مبحــركات مجموعــة 
نقل حركة متطورة للغاية، مما يوفر طاقة بشكل 
علــى رؤيــة  كبيــر وانبعاثــات أنظــف بيئيــا. تاكيــداً 
شــركة هيونــداي علــى تقدمي جتربة قيــادة فائقة 
تتســم باالســتدامة وتعكــس مفهــوم «التقــدم مــن 
أجل اإلنسانية» التي تعمل عليه هيونداي العاملية. 
ومبناســبة إطــالق كريتــا اجلديدة، قال بانغ ســون 
األوســط  للشــرق  رئيس هيونــداي  جيونغ، نائــب 
األداء  فائقــة  مركبــات  تطويــر  وأفريقيــا: «ميثــل 
جوهر رؤيتنا، وحرصنا أن ينعكس ذلك في طراز 
هيونــداي كريتــا اجلديــد متامــاً. والواقــع أنــه منــذ 
إطــالق اجليــل األول منهــا، أصبحــت كريتا واحدة 
من أكثر الســيارات شــعبية ورواجا، ومن املتصور 
أن تغيــر النســخة اجلديــدة منهــا قواعــد اللعبة في 
فئــة ســيارات الدفع الرباعــي صغيرة احلجم. فقد 
علــى  متيزهــا  لضمــان  بعنايــة  بتصميمهــا  قمنــا 
الطريــق وقمنــا بتزويدهــا مبجموعــة واســعة من 
اخلصائــص املطــورة التــي ســتوفر جتــارب قيــادة 
كريتــا  إن  بثقــة  أقــول  أن  وأســتطيع  متعــة.  أكثــر 
اجلديــدة ال تشــبه أي ســيارة أخــرى، فهي ســيارة 
كــروس أوفــر  تناســب أي وقت ومكان مع الكثير 
مــن ســمات التصميم احلديــث املتوافق مــع الهوية 
التصميميــة املبتكــرة للجيــل القــادم مــن هيونداي 
الرياضيــة  والتفاصيــل  الــروح  علــى  يعتمــد  الــذي 

«سينشوس سبورتنيس»
بثــالث  كريتــا  مــن  اجلديــد  التصميــم  ويتوفــر 
خيــارات للمحــرك، حيــث ميكــن للعمــالء اختيــار 
 GDI ١٫٥ Smart Stream محرك التدفق الذكي
الــذي يعتمــد علــى احلقــن املباشــر للوقــود، بقــوة 
تســارع يصــل إلــى قــوة ١١٥ PS حصــان أوروبــي 

عنــد وصــول الســيارة إلــى  rpm ٦٣٠٠ دورة فــي 

الدقيقــة، بينما ميكــن حتقيق أقصى عزم دوران 

فــي ١٤٫٧kgf-m  عنــد  وصــول احملرك إلى ٤٥٠٠ 

دورة في الدقيقة.

 «١٫٤T-GDI  Kappa «كابــا  محــرك  اختيــار  أو 

حصــان   ps  ١٤٠ قــوة  إلــى  الوصــول  علــى  القــادر 

أوروبــي عنــد rpm ٦٠٠٠ دورة فــي الدقيقــة مــع 

وصــول  عنــد   kgf-m  ٢٤٫٧ دوران  عــزم  أقصــى 

الدقيقــة،  فــي  دورة   ٣٢٠٠  -  ١٥٠٠ إلــى  احملــرك 

وكال احملركــني يعمــل علــى وقــود البنزين ويتســم 

باالستهالك االقتصادي على كافة الطرقات. 

ويوفــر احملــرك الثالــث الــذي يعمــل علــى الديــزل 

١٫٥ VGT (DSL U٢) مزيًدا من خيارات القيادة 

ويتمتــع بقوة قصوى تبلغ ١١٥ حصانًا عند وصول 

وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   ٤٠٠٠ إلــى   احملــرك 

دوران أقصــى يبلــغ ٢٥٫٥ كجــم kgf-m / م / عنــد 

فــي  دورة   ٢٧٥٠  -  ١٥٠٠ علــى  احملــرك  وصــول 

الدقيقة.

ولتعكــس األداء املتميز للمحــرك، قامت هيونداي 

بإجــراء تغيــرات كبيرة على تصميم كل من داخل 

وخــارج الســيارة تشــمل مســاحة اكبــر، حيــث يبلــغ 

ويظهــر  مم،   ١٧٩٠ والعــرض  مم   ٤٣٠٠ الطــول 
الســطح اخلارجي لـــكريتا أكبر من الطراز الســابق 

مبقدار ٢٠ مم طوال و١٠ مم عرضا.
مــن  اجلديــد  للجيــل  القويــة  الشــخصية  وتظهــر 
كريتــا فــي مقدمتهــا مــن خــالل الشــبكة اجلريئــة 
 H شــعار  حتمــل  والتــي  للمقدمــة،  واملســتطيلة 
هيونــداي أكبــر وأكثــر لفتًــا لالنتبــاه باإلضافــة إلى 
مصابيح أمامية مميزة من مستويني، مع إضافة 
خطــوط متموجــة علــى غطــاء احملــرك مســتوحى 
من شكل الصدف البحري، على نحو يعزز املظهر 

القوي للسيارة.
وشــملت التحديثات داخل الســيارة توفير مســاحة 
أوســع وراحة أكبر للركاب. وبفضل نظام الصوت 
Bose املكون من ٨ مكبرات صوت، ميكن للركاب 
االستمتاع بجودة الصوت النقية واالستثنائية عند 

االستماع إلى املوسيقى أثناء القيادة.
 TFT ويكتمــل التصميــم الداخلــي الفاخــر بشاشــة
بوصــة،   ٣٫٥ مقــاس  الوظائــف  متعــددة   LCD
مــع توفــر خيــار شاشــة رقميــة متامــا مبقــاس ٧ 
بوصــات، ممــا يوفــر معلومــات بتفاصيــل دقيقــة 
وصممــت  مســبوقني.  غيــر  ودقــة  ســرعة  مــع 
ســيارة كريتــا اجلديــدة بشــكل أكثــر أمانًــا، بهيــكل 
مصنــوع مــن الفوالذ املتطور فائق القوة، مع قدرة 
اســتثنائية فريــدة على مقاومة التصــادم وغيرها 
مــن اخلصائــص املتعلقــة بالســالمة والتــي تشــكل 
األولوية القصوى لشركة هيونداي لضمان سالمة 
الــركاب. كمــا مت ربــط الفرامــل اخللفيــة بنظــام 
كاميــرة الرؤيــة اخللفيــة للســائق وتفعيــل إمكانية 
اســتخدامها عنــد الوقــوف، وللمســاعدة في جتنب 
األمامــي  التعليــق  نظــام  حتســني  مت  احلــوادث، 
واخللفي لضمان رحلة أكثر سالســة، ومت توســيع 
خيــارات علبــة التروس لتشــمل ناقل حركــة ثنائي 

القابض بسبع سرعات.
وميكــن للعمــالء االختيــار مــن بــني ثمانيــة ألــوان 
 Typhoon وفضــي  قطبــي  أبيــض   – خارجيــة 
وأســود   Titan Gray تيتيــان  ورمــادي   Silver
 Lava وبرتقالــي   Phantom Black فانتــوم 
وأزرق   Red Mulberry وأحمــر   Orange
 .Deep Forest وأخضــر Galaxy Blueجالكســي
وتشــمل خيــارات األلــوان الداخليــة مزيــج درجتني 
مــن األســود أو مزيــج الرمــادي والبنــي، أو مزيــج 
 Tricot GL - البيــج مــع ثالثة أنواع مــن الزخارف
وWoven GL٢ وLeather OPT. ويتوفــر أيًضــا 
مــن  البرتقالــي   / األســود  باللــون  الداخلــي  اجلــزء 

القماش املنسوج أو اجللد.

بتصميـم أكثـر قـوة وجـرأة وتقنيـات عاليـة ...بتصميـم أكثـر قـوة وجـرأة وتقنيـات عاليـة ...
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