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إطالق
اإلصدار اخلاص 
اجلديد كليا
من بايلوت

    

ما  اشتعل  عشر،  التاسع  القرن  خمسينيات  في 
يسمى »حرب ماكينات اخلياطة« حيث قاضى 
ملكية  حقوق  بشأن  بعضهم،  مخترعني  أربعة 
جميع  أن  والغريب  اخلياطة،  ماكينة  اختراع 
املخترعني كانوا ميلكون جزًءا من احلقوق، لهذا 
ألحدهم  باحلق  يحكم  أن  قاض  يستطيع  لم 
منفرًدا، إلى أن متكن أحد احملامني من تقريب 
تسجيل  على  املخترعون  ووافق  النظر،  وجهات 
من  الكل  يستفيد  أن  على  بأسمائهم  االختراع 

الفكرة! حدث هذا في إجنلترا.
ماكينات  »حرب  بدأت  فقد  أمريكا  في  أما 
اخلياطة« عندما عاد املخترع »إلياس هاو« إلى 
أمريكا -موطنه- ليعمل بحاًرا على إحدى سفن 
الصيد، ولكنه فوجئ بأن اختراعه مت سرقته من 
قبل امليكانيكي »إسحاق سنجر« فقام مبقاضاته 
وحصل على براءة االختراع ولكن دهاء سنجر 
أجبر إلياس على قبول 300 ألف دوالر كتعويض 
التصنيع حتت  على حق  يحصل سنجر  أن  على 
الذي  إلياس  فوافق  »سنجر«  ماكينات  عالمة 
النقود وأنشأ مصنًعا للماكينات يحمل  طمع في 
اسمه عام  1867، معتقًدا أنه استطاع أن يتغلب 
فقد  العكس  حدث  لكن  سنجر،  إسحاق  على 
مبتكرة  تسويقية  فكرة  بفضل  سنجر  جنح 
حينها وهي »اإليجار حتى التملك« حتت شعار 
بالتقسيط«  حرة  امرأة  لكل  خياطة  »ماكينة 
نساء  كل  فصدقته  املرأة  حق  على  سنجر  لعب 
فيه  فشل  فيما  سنجر  جنح  وهكذا  العالم 

األمر  في  والغريب  اخلياطة  ماكينات  مبتكرو 
املرأة  -الذي حارب ظاهريًا حلصول  أن سنجر 
ديكتاتوًرا متعدد  كان  الرجل-  على حريتها من 
وأجنب  أربع  من  تزوج  وأنه  النسائية  العالقات 
منهن قضية  واحدة  رفعْت  و  22 طفاًل،  منهن 
عليه بعد أن ضربها بشراسة، ومع هذا استطاع 
أبنائه  إلى  وّرثها  هائلة  ثروة  يجمع  أن  بدهائه 
سنجر«  »ماركة  أصبحت  أن  بعد  وأحفاده، 
أهم عالمة جتارية في عالم ماكينات اخلياطة 
إلياس هاو وال عن  ولألسف لم يسمع أحد عن 
 300 بــ  فعل  ماذا  عن  إجابة  توجد  وال  أحفاده 
ألف دوالر؟ وكأن إلياس هاو رحل إلى األراضي 
العربية، وتأثر بجيناتها االستهالكية أو قصصها 
ماكينة  على  أحداثها  نسجت  التي  اخليالية 
أن  العربي  النت  سنجر! فقد روي مؤخًرا على 
حاجته  عن  إعالنًا  نشر  التائبني  الدجالني  أحد 
وعندما  قدمية  سوداء  سنجر  ماكينة  لشراء 
الزئبق األحمر  سأل عن السبب قال إن بداخلها 
غذاء اجلن عند العرب، وأن من سيحصل على 
الزئبق سيتحكم في اجلن حتى ولو طلب ماليني 
الدوالرات، الغريب أن جميع من صدق الدجال 
على  كانت كل طموحاتهم هي احلصول  التائب 
في  العرب  أحد  يطمح  ولم  الدوالرات،  ماليني 
يفيد  اختراًعا  يلهمه  أن  اجلن  من  يطلب  أن 
كبار  قائمة  على  العرب  اسم  ويرفع  البشرية، 
الصناع وكأنه مكتوب علينا حتى قيام الساعة أن 

نكون من كبار املستهلكني.. هذا واهلل أعلم.

حرب ماكينات اخلياطة

)أراكو( تسلم حافالت سكانيا لـ)كروة(
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)أراكو( تسلم 10 حافالت سكانيا لـ )كروة(
إحدى شركات مجموعة الفردان ووكيل العالمة الرسمي ...

مجموعــة  شــركات  إحــدى  أراكــو،  شــركة  أعلنــت 
الفردان، والوكيل الرســمي لشــركة ســكانيا لتصنيع 
الشــاحنات واحلافــالت تســّليمها 10 حافــالت مــن 

طراز سكانيا لشركة مواصالت )كروة(.
وسوف يتّم استخدام احلافالت للمرة األولى خالل 
فعاليــة كأس العالــم لألنديــة املرتقبــة فــي فبرايــر 
2021.  وترّســخ االتفاقيــة املبرمــة بــني الطرفــني، 
مكانــة عالمــة شــركة ســكانيا التجارية فــي املنطقة 
والتــي توفر الدعم الكامل خلدمات الصيانة وقطع 
الغيار مبا يخفض تكلفة التشغيل إلى احلّد األدنى. 
وبالتالــي  عامليــة  شــبكة خدمــاٍت  ســكانيا  ومتتلــك 
تســتطيع دومــاً توفيــر اخلدمــات لضمــان اقتصــاٍد 
تشــغيلي ناجح لشــركائها في قطاع النقل في جميع 

أنحاء العالم.
راحة وأمان

وأكــد كلٌّ من الســيد فهد ســعد القحطانــي، الرئيس 

التنفيــذي لشــركة مواصــالت »كــروة«،  والدكتــور 
فــي  للعمليــات  التنفيــذي  املديــر  احلمــوي،  معــن 
تُعتبــر  الصفقــة  هــذه  بــأّن  أوتوموتيــف  الفــردان 

مشروعاً استثنائياً للشركتني. 
وقــال الدكتــور احلمــوي: إنــه لشــرف كبيــر لنــا أن 
لتوريــد  »كــروة«  مواصــالت  شــركة  مــع  نتعــاون 
حافــالت  مــن  ســكانيا  شــركة  تنتجــه  مــا  أحــدث 
ســكانيا  حافــالت  تتميــز  حيــث  للبيئــة.  صديقــة 
الســياحية بالكفــاءة العالية في اســتهالك الوقود مع 
أقصــى درجــات الراحــة و األمــان الــذي ال يضاهى، 
مواصــالت  شــركة  مــع  بتعاوننــا  فخــورون  نحــن 

»كروة«.
مثالية للركاب

راكبــاً   47 الســياحية  ســكانيا  حافــالت  وتســتوعب 
وتشــمل خزانــاً للوقــود بســعة 465 لتــراً مــن الديزل 
كمــا تتميز مبحركها القوي وكفاءتها في اســتهالك 

الوقود فيما تراعي ســالمة الســائق وأقصى درجات 
الراحــة للــركاب. تعتمــد حافالت ســكانيا الســياحية 
تكنولوجيــا متوافقة مع معايير االنبعاثات واجلودة 
األوروبيــة )يورو 5( حملركات الديزل و التي تواكب 
توجهــات دولــة قطــر نحــو اســتخدام وســائل النقــل 
ثالثيــة  األمــان  أحزمــة  وتتيــح  البيئــة.  الصديقــة 
النقاط ومقاعد )فيجا( شبه اجللدية املائلة والقابلة 
للتعديل جانبياً و من نظام التكييف الفعال لضمان 

الراحة القصوى لركاب.
وســعت أراكــو جاهدة إلى ترســيخ مكانتها كشــركة 
العــام 2003 خاصــة  جديــرة بالثقــة تأسســت منــذ 
حني يتعلق األمر بحافالت ســكانيا الســياحية، فيما 
تتطلع الشركتان قدماً إلى االحتماالت الكثيرة التي 
ينطــوي عليهــا هــذا التعــاون وإلــى املكانــة اإلضافية 
الرياضيــة  الفعاليــة  هــذه  توفرهــا  ســوف  التــي 

املرموقة.

احلافالت تستوعب 47 راكبا
ومزودة بخزان للوقود بسعة 465 لترا

مقاعد )فيجا( شبه اجللدية 
املائلة والقابلة للتعديل 
جانبيا تضمن راحة الركاب
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الوكيــل احلصــري  الوطنيــة،  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
لســيارات مازدا في قطر عن جناح حملتها الترويجية 
التــى انطلقــت تزامنا مع بداية العام اجلديد وكنوع من 
التقديــر لعمالئهــا، وذلــك بهــدف االســتمتاع بتجربــة 
»متعــة قيادة مازدا املتميــزة«، وجعلها جتربة ممتعة 

وخالية من املتاعب.
ومــن خــالل هــذه احلملــة الترويجيــة، ميكــن للعميــل 
االستمتاع باحلصول على اسعار مغرية وعروض ذات 
قيمة مضافة حصرية على موديالت 2020 من فئات 

السيدان وسيارات الدفع الرباعي . 
الســيارات  أطلقتهــا  التــي  الترويجيــة  احلملــة  ضمنــت 
الوطنيــة مؤخًراعمليــة  شــراء وامتــالك ســيارة مــازدا 
املتميــزة  كتجربــة فريــدة وخاليــة مــن املتاعــب حيــث 
وعــروض  جذابــة  بأســعار  االســتمتاع  لعمــالء  ميكــن 
ذات قيمــة مضافــة حصريــة علــى طــرازات 2020 من 

سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
متعــددة  العائليــة   Mazda CX9 لســيارات  بالنســبة 
االستخدامات )3 صفوف و 7 مقاعد( ، يشمل العرض 
تأمينًــا شــامالً مجانًيــا وخدمــة مجانيــة ملدة 3 ســنوات 
مجانــي  وتســجيل  أوالً(  يأتــي  )أيهمــا  كــم   50،000  /
باإلضافــة إلــى ضمــان غير محــدود ملدة 5 ســنوات مع 

خدمة املساعدة على الطريق ملدة 5 سنوات.
ميكــن للعمــالء الذيــن يشــترون طــرازات Mazda 3 و 
التأمــني  مــن  االســتفادة   Mazda CX3 6 و  Mazda
الشــامل املجانــي والتســجيل باإلضافــة إلى ضمــان غير 
محــدود ملــدة 5 ســنوات كم إلى جانب خدمة املســاعدة 

على الطريق ملدة 5 سنوات.
مــع   2021 طــرازات  مــن  مختــارة  فئــات  تقــدمي  مت 
تأمــني مجانــي وتســجيل مجاني باإلضافــة إلى ضمان 
غيــر محــدود ملــدة 5 ســنوات مــع خدمة املســاعدة على 

الطريق ملدة 5 سنوات
إلــى جانــب طــرق الدفــع العاديــة ، ميكن للعمــالء أيًضا 
اختيــار خطــط متويــل داخليــة مرنــة تخضــع ملوافقــة 
االئتمان.ســيارة مازدا اجلديدة »ســي إكس-5«: إظهار 

أبعاد جديدة للقيادة
وتعــرض الســيارات الوطنيــة مــازدا »ســي إكــس-5« ، 
لتحقــق بذلــك حلم شــركة مــازدا بتوفير ســيارات دفع 

رباعي متزج بني متعة القيادة وراحة الراكب.
ومــازدا عالمــة جتاريــة فريدة تعمل من أجل تأســيس 
عالقة قوية مع العمالء، ولكي تصبح جزء أساسيا من 
حياتهــم. ولتحقيــق ذلــك تعمــل مازدا من أجــل تعزيز 
شــعور الصلــة بــني الســيارة والســائق، ما يقــود إلى صنع 
ســيارات تتمركــز حول اإلنســان والتــي تعمل في تناغم 

مع احلواس اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة

 G-Vectoring اجلديدة كلًيا تقنية CX5 تتبنى سيارة
ســكاي  تقنيــات  أولــي  وهــي  الســيارات،  فــي  للتحكــم 

 ،SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS اكتيــف
وقد مت صقل أداء القيادة متاشيا مع الطبيعة البشرية 
وحتقيق الســلوك الديناميكي الــذي يتوافق مع توقعات 
الســائق وقيــادة مريحــة مــع احلــد األدنــى مــن التأثيــر 
علــي اجلــذع بني جميع الــركاب. تتميز املقصــورة بأنها 
أكثــر هــدوًءا ممــا يســمح مبحادثــة أكثــر راحــة وتوفــر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحة وســهولة 

االستخدام.
مبحــرك  مــزوًده  كليــا  اجلديــدة   CX5 ســيارة  تأتــي 
SKYACTIV-G 2.5  والذي يعمل بالبنزين مباشرة. 
 SKYACTIV-DRIVE مع ناقــل حركة أوتوماتيكي
ذو ســت ســرعات. هــذه احملــركات توفــر تســارعا قويــا 
لتوليــد الطاقــة 187حصــان 5.700 دورة فــي الدقيقــة 

وعزم دوران 250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
الســالمة االستباقية سلســلة مازدا حتقق أعلى درجات 

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

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

كمــا مت جتهيــز معظم طرازات مــازدا  بواقي اختياري 
محــددة   أماميــة  ومصابيــح  األمامــي  التصــادم  ملنــع 
مت اختبارهــا مــن قبــل معهــد التأمــني للســالمة علــى 
الطرقــات الســريعة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومت 
تصنيفهــا بكونهــا علــي اعلــي درجــات الســالمة و مازدا 

املصنعــة  الشــركات  مــن  الوحيــد  الكامــل  اخلــط  هــي 
هــذه  مثــل  تقــدمي  علــى  القــادرة  الــركاب  لســيارات 

اخلدمات في السنوات األخيرة.
تقــوم اختبارات معهد التأمني للســالمة على الطرقات 
الســريعة بتقييــم جانبني مــن جوانب الســالمة: القدرة 
علــى التحمــل وهــي كيــف حتمــى الســيارة ســائقها فــي 
مــن  والتخفيــف  األعطــال  وجتنــب  احلــوادث  حالــة 
حدتهــا  وهــي تكنولوجيــا ميكــن أن متنــع التصــادم أو 
تقلــل مــن شــدته. متنح جوائــز معهد التأمني للســالمة 
يحصلــون  الذيــن  ألولئــك  الســريعة  الطرقــات  علــى 
علــى تقييمــات جيــدة فــي خمــس اختبــارات للتصــادم  
باإلضافــة إلــى تقييــم متقدم أو ممتاز ملنــع االصطدام 
درجــات  اعلــي  حلالــة   مؤهلــني  ليصبحــوا  األمامــي 

السالمة.
نظــام i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE  املدعــم 

للثقة  
إن التزام مازدا الذي ال يتزعزع بجعل السيارات توحي 
القيــادة  فــي ديناميكيــات  بالســعادة واإلثــارة واضحــا 
املســتمدة من نظام I-ACTIV AWD  األكثر ثقة في 
مجال التكنولوجيا واألداء للســيارات الرياضية متعددة 

االغراض املعاصرة.
يأتي نظام I-ACTIV AWD  من خالل مستشــعراته 
والتــي تأخــذ بعــني االعتبــار عوامــل مثل زاويــة التوجيه  
درجــة  مــع  العجــالت  وتدويــر  اخلانــق  ومدخــالت 
احلــرارة واســتخدام املســاحات لرســم صــورة واضحــة 
 I-ACTIV لنظــام  الظــروف اخلارجيــة. ميكــن  عــن 
AWD  ضبــط مخــرج الطاقــة أكثر مــن 200 مرة في 
الثانية  باســتخدام 27 متغيًرا مختلًفا ، للتنبؤ مبا تبدو 

عليه ظروف الطريق.
مــازدا  CX9 احصــل عليهــا لعائلتــك  وقــم بقيادتهــا 

بنفسك
مــازدا CX9 هــي مزيــج  التجاريــة اجلديــدة  العالمــة 
مثالــي مــن الرقــي واملظهــر املالئــم للعائلــة للســيارات 
الرياضيــة متعــددة االغــراض. إنهــا أول ســيارة مــازدا 
تتميز مبحــرك بنزين 2.5T SKYACTIV-G. يقدم 
مــع  فئتــه  فــي  رائــداً  أداًء  التوربينــي  الشــحن  محــرك 
كفاءة عالية .لم يسبق أن شعرنا باإلثارة في السيارات 
الرياضية متعددة االغراض ذات السبعة مقاعد. يعمل 
علــى  املبتكــر   Dynamic Pressure Turbo نظــام 
تعديل ضغط الدفع وتدفق الهواء وفًقا لسرعة احملرك 
للتغلب على املشكالت التقليدية مثل التأخر التوربيني.

مازدا 6 سيدان مع الفارق
مازدا 6  هي ســيارة الســائق. ســيارة رياضية شــخصية 
مــع كل شــيء فــي قمــرة القيــادة املخصصة ملســاعدتك 
املباشــر  الشــعور  علــى االســتمتاع بالقيــادة مــن خــالل 
بكونــك تســتمتع داخل الســيارة. ســيارة مــازدا 6 فريدة 
من نوعها ذات تصميم عاطفي وحتكم دقيق  وجاذبية 
متميزة  مازدا 6 تأتي بجسم جذاب يوضع على هيكل 
مــن  فاخــر.   داخلــي  بتصميــم  ويحيــط  حــاد  معالــج 
الداخل تشترك التقسيمات األساسية عالية اجلودة في 
نفــس احملــرك رباعي األســطوانات ســعة 2.5 لتــًرا بقوة 
184 حصانًــا. بالنســبة للداخــل والصــف األساســي  فــإن 
محرك رباعي األسطوانات سعة 2 لتر 154 حصان هو 
خيار متاح. يتوفر ناقل احلركة األوتوماتيكي ذو الست 
ســرعات وأحــدث ميــزات الســالمة النشــطة مثل نظام 
تثبيت الســرعة التكيفــي والفرملة التلقائية في حاالت 

الطوارئ في اإلصدارات عالية اجلودة.
هذا وتســعى شــركة السيارات الوطنية جاهدة في دعم 
الســوق القطــري بأفضــل الطرازات التــي حتقق رغبات 
وطموحات عشاق عالم السيارات في قطري وكعادتها 
تبــدع الشــركة في تنــوع عروضها التســويقية فيما يلبي 

طموحات العمالء.

السيــارات الوطنيــة
تعلــن عــن جنــاح عــروض العــام اجلديــد

تقديرا لعمالئها وعشاق مازدا في السوق القطري ...

ميكن للعمالء أيضا اختيار خطط متويل داخلية املرنة
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إطالق اإلصدار اخلاص اجلديد كليا من بايلوت
الدوحــة خلدمــات التسويــق )دوماسكــو( الوكيــل احلصــري ...

اإلصــدار اخلــاص اجلديد من بايلوت )SE( هو أحدث 
إضافة إلى هوندا بايلوت احلالية مع ميزات حصرية. 
الســيارة مجهــزة بناقــل حركــة قياســي بـــ 9 ســرعات 
مــع مفاتيــح نقــل احلركــة، ونظــام حتكــم فــي درجــة 
احلرارة الداخلية ثالثي املناطق. تعتمد ســيارة بايلوت 
SE علــى طــراز EX-L الشــهير مــع ميــزات إضافيــة 

كانت حتى اآلن حصرية للطرازات األعلى.
عــدا املقاعــد الثمانيــة القياســية، تتمتــع ســيارة بايلــوت 
SE ببعــض اخلصائص الرائعــة احلصرية التي تضفي 
على الســيارة من اخلارج مظهًرا جريئًا، وتشــمل هذه 
اخلصائــص شــبكة ســوداء اللون، ومصد ســفلي أســود 
أمامــي وخلفــي، ومصــد زاوية أســود أمامي وخلفي، 
وعجالت ألومنيوم 20 بوصة، وقضبان ســقف ســوداء 

اللون، وشارة اإلصدار اخلاص.
بتصميــم محكــم وخصائــص  بايلــوت  الســيارة  تأتــي 
رائعــة، حيــث ترتقي هــذه الســيارة الرياضيــة العائلية 
متعــددة االســتخدامات إلى مســتويات جديــدة بفضل 
وقــد  الرباعــي.  الدفــع  ونظــام  املتطــورة  التكنولوجيــا 
يلفــت  لكــي  جــرأة  األكثــر  اخلارجــي  الشــكل  ــم  ُصمِّ
األنظــار، وجــاء متكامــالً مــع القســم الداخلــي املواكــب 
كّليــاً للعصــر الرقمــي. ويأتــي القســم الداخلــي مبقاعد 
جلديــة، ومقعــد ســائق كهربائــي قابــل للتعديــل بـــ 8 
وضعيــات + دعامة أســفل الظهــر الكهربية مع ذاكرة 
قابــل  كهربائــي  أمامــي  راكــب  ومقعــد  مبوضعــن، 
للتعديل بـ 4 وضعيات. باإلضافة إلى أن مقاعد الصف 
الصــف  بنســبة 60:40، ومقاعــد  للطــي  قابلــة  الثانــي 

الثالث قابلة للطي كلًيا.
وملزيــد مــن الراحــة والرفاهيــة، يأتــي إصــدار بايلــوت 
الضوضــاء  فــي  النشــط  التحكــم  نظــام  مــع  اخلــاص 
وشماســات  الســرعة،  فــي  التحكــم  ونظــام   ،)ABC(
مدمجــة خلفيــة، وفلتــر وقــود بــدون غطــاء، ومقــود 
تعتيــم  ذات  خلفيــة  رؤيــة  ومــرآة  باجللــد،  مغلــف 

أوتوماتيكي.
حتتــوي ســيارة بايلــوت SE أيًضــا علــى فتحــة ســقف 
كهربائيــة تعمــل بلمســة واحدة مع نظــام أوتوماتيكي 
مانــع لالنغــالق، وزجاج أمامي عــازل للصوت، ومرايا 
جانبيــة، مــع إمكانيــة إمالــة التــرس اخللفــي لألســفل، 
ودواســات أبــواب، وبــاب خلفــي كهربائــي بــدون ملس 
يســمح لــك بتحميــل وتفريغ البضائع باســتخدام جهاز 
فتــح األبــواب عــن بعــد املوجــود فــي جيبــك أو حقيبــة 
يــركل قدمــه حتــت  أن  ببســاطة  الســائق  يــدك. علــى 
البــاب  فُيفتَــح  اخللفــي.  املصــد  عنــد  معينــة  منطقــة 
اخللفــي بعــد ذلــك دون حاجــة املالــك إلــى اســتخدام 

يديه.
يأتــي إصــدار بايلــوت اخلــاص أيًضــا مــع ميــزات أمــان 
قياســية مثــل مســاعد ثبــات الســيارة، ونظــام الفرامل 

املانعــة لالنغــالق )ABS(، وتوزيــع الفرامل اإللكتروني 
)EBD( مع مساعد الفرامل، ونظام التحكم في بداية 
 ،)TPMS( الصعــود، ونظــام مراقبة ضغط اإلطــارات
املــزودة  الزوايــا  متعــددة  اخللفيــة  الرؤيــة  وكاميــرا 
بإرشادات، ووسائد هوائية أمامية )SRS(، وووسائد 
ســتائرية  هوائيــة  ووســائد  أماميــة،  جانبيــة  هوائيــة 
جميــع  فــي  النقــاط  ثالثيــة  أمــان  وأحزمــة  جانبيــة، 

 .™ ACE مواضع اجللوس، وهيكل جسم
 مساحات حرة على مدى البصر 

بفضــل التصميــم املريــح لبايلــوت، واملقصــورة الرحبة 
واجلــودة االســتثنائية في بنائهــا، ال ميكن فقط رؤية 
املســاحة، بــل االحســاس بهــا أيضــاً.  هنــاك وفــرة فــي 
املســاحة التــي ترغبونهــا للحمولة ولألقــدام، كما توفر 
لكم مرونة القســم املخصص للركاب ومقاعد الصف 
املقاعــد  فــي تغييــر مخطــط تنظيــم  الثالــث احلريــة 

بشكل فوري على النحو الذي ترغبونه.
املقصورة

والقســم  املتطــورة  بايلــوت  مقصــورة  تصميــم  مت 
وتعــد  للعصــر.  مواكبًــا  تصميًمــا  للســيارة  الداخلــي 
االســتخدام  وســهلة  للغايــة  عمليــة  الرقميــة  األدوات 
مثــل شاشــة عــرض الصــوت املبتكــرة مقــاس 8 بوصة 

مع شاشة اللمس. 
 ثقة على الطرق الوعرة 

ال يــوزع نظــام الدفــع الرباعي في ســيارة بايلوت عزم 
واخللفيــة  األماميــة  احملــاور  بــن  تدريجيــاً  الــدوران 
فقــط، ولكن بــن العجالت اخللفية اليســرى واليمنى 
واالنســيابية  التحكــم  عاليــة  قيــادة  يوفــر  مــا  أيضــاً، 
خــارج الطرقات الرئيســية باإلضافة إلــى ثقة وحتكم 

متميزين في الطرق الوعرة.
 نظام التحكم في السحب 

ســيارة  فــي  الذكــي  الســحب  فــي  التحكــم  نظــام  مــع 
بايلــوت، ميكنــك اآلن أن تســير بهــا فــي جميــع أنــواع 
التضاريــس بــدًءا مــن التضاريــس العاديــة إلــى الطينية 

وصواًل إلى الرملية.
 i-VTEC V6 محرك 3.5 لتر 

 SOCH V6 يعمل على تشــغيل سيارة بايلوت محرك
3.5 لتــر، بنظــام احلقــن املباشــرi-VTEC® ، والــذي 
يحتــوي علــى 24 صمــام، مع نظــام إدارة األســطوانات 
د بناقــل  املتغيــرة™ )VCM ™(. هــذا احملــرك مــزَوّ
حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات )9AT( ينتج قوة 280 
حصانًــا عنــد 6000 دورة فــي الدقيقــة، وعــزم دوران 

يبلغ 355 نيوتن متر عند 4700 دورة في الدقيقة. 
 نظام مراقبة املسار ™ 

من خالل كاميرا مدمجة في مرآة الراكب اجلانبية، 
ويســاعد هذا النظام الســائقن عند تغيير املمرات من 
خــالل توفيــر رؤية ألي مركبات موجودة في املنطقة 

العمياء بجانب الراكب.
 واجهة معلومات السائق 

تعــرض شاشــة ملونــة أمام الســائق املقاييس واألدوات 
يتــم  مــا  حــول  معلومــات  إلــى  باإلضافــة  األساســية، 

تشغيله ومن يتصل. 
 زر تشغيل / إيقاف احملرك 

ميكنك ترك جهاز التحكم بالدخول الذكي في جيبك 
أو حقيبتك -حيث تتيح لك سيارة بايلوت بدء تشغيل 

احملرك وإيقافه بسهولة باستخدام زر الضغط. 
 بدء تشغيل احملرك عن بُعد 

يتميز اإلصدار اخلاص اجلديد من بايلوت بإمكانية 
تشغيل احملرك عن بُعد والتي تتيح لك بدء تشغيل 
احملــرك مــن مســافة، ممــا يتيــح لنظــام التحكــم 
فــي املنــاخ تنظيــم درجة حــرارة املقصــورة لضمان 

 أقصى درجات الراحة قبل دخول السيارة. 
 تشغيل نظام الصوت 

بتكنولوجيــا  بالكامــل  بايلــوت  ســيارة  مت حتديــث 
الصوتــي  للنظــام  عــرض  شاشــة  مثــل  متطــورة 
تعمــل باللمــس قيــاس 8 بوصــة مــع نظــام مالحــي 

متطــّور، وواجهــة بيانية لـ USB وشــاحن الســلكي 
عبــر 6 مكبــرات صــوت  الصــوت  يخــرج  للجــوال. 
مــع مضخــم صــوت. تعــد خــواص البلوتــوث واإلم 
وواجهــة  اإلضافــي  اإلدخــال  ومقبــس  ثــري   بــي 
املدمجــة  األقــراص  ومشــغل   *HDMI
بعًضــا مــن ميــزات نظــام الصــوت. كمــا أنــه يدعــم 

جهازي أندرويد أوتو وأبل كار بالي. 
نظام التحكم األوتوماتيكي في املناخ ثالثي املناطق

حتتوي سيارة بايلوت اجلديدة كلًيا على نظام التحكم 
ثالثــي  الداخليــة  احلــرارة  درجــة  فــي  األوتوماتيكــي 
املناطــق، وقنــوات تكييــف الهواء اخللفيــة التي حتافظ 
على راحة الركاب، مع درجات حرارة ميكن التحكم 

فيها بشكل مستقل لتناسب كل كافة االحتياجات. 
حيز تخزين مرن

مع مساحة 109 قدم مكعب لتخزين البضائع املتاحة 
مفاعــد  طــي  إمكانيــة  بفضــل  بايلــوت،  ســيارة  فــي 

الصفن الثاني والثالث
نحــو األســفل، توفــر منطقة البضائع الواســعة مســاحة 

كبيرة جلميع أحجام البضائع.
بضمــان  مشــمولة  اجلديــدة  هونــدا  ســيارات  جميــع 
تاريــخ  مــن  كــم   100000  / ســنوات   3 ملــدة  محــدود 
الشــراء. مــوزع ســيارات هونــدا فــي قطــر هــي شــركة 
الدوحة خلدمات التســويق )دوماســكو(، وهي شــركة 
رائــدة متعــددة العالمــات التجاريــة فــي قطــر وأحــد 
شــركات مجموعــة الفطيــم. تقــدم الشــركة مجموعة 
متنوعــة مــن ســيارات الــركاب، والدراجــات الناريــة، 
واملركبــات التجاريــة، واملنتجــات البحريــة ومنتجــات 
الطاقــة، والســاعات واإللكترونيــات التــي متثــل بعض 
العالمــات التجاريــة األكثر شــهرة احلائزة على جوائز 

عاملية.
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عبداهلل عبدالغني وإخوانه تدشن تقنية طالء 
السيارات املنقول بواسطة املاء في دولة قطر

قامــت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه، املــوزع 
احلصري لســيارات تويوتا ولكزس في دولة قطر، 
الســيارات  )طــالء   Waterborne تقنيــة  بتدشــني 
مبتكــرة  تقنيــة  وهــي   ، املــاء(  بواســطة  املنقــول 
فــي  يســتخدم  الســيارات.  لطــالء  للبيئــة  وصديقــة 
هــذا النــوع مــن تقنيات الطــالء احلديث املاء كســائل 
قابــل للذوبــان في خليــط الطالء بدالً مــن املذيبات 
الســامة. تُعد شــركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه هي 
األولى في دولة قطر التي تستخدم هذه الدهانات 
املنقولة بواســطة املاء بنســبة 100 في املائة والتي مت 
اختبارها جلميع طبقات الطالء التمهيدية والطبقة 
دهانــات  شــركة  مــع  الشــفاف  والطــالء  األساســية 
كانســاي. حضــر حفــل التدشــني الســيد. عبــد الرزاق 
خالدو ، مدير العمليات - )دهانات كانساي- قطر( 
مــع الســيد كمــال احلــاج مدير قســم خدمــة العمالء 
والســيد موتوســامي تشــابانان، املديــر األول - إدارة 
اخلدمة الوطنية بشركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه 
الشــركتني  كال  مــن  اآلخــر  العليــا  اإلدارة  وفريــق 

مبقــر شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه باملنطقة 
الصناعية. تعتبر الدهانات التي تنقلها بواســطة املاء 
صديقــة للبيئــة حيــث ال ينتــج عنها تلوث فــي الهواء 
وال توجــد آثــار خطرة علــى البيئة في إســتخدامها، 
زمــام  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهلل  شــركة  تأخــذ 
املبــادرة فــي توفيــر خيــار أمــن وأكثــر صحــة ألنــه 
ســهل االســتخدام وليــس لــه أيــة آثــار ضــارة علــى 
اإلنســان وليــس لــه رائحــة قويــة أثناء العمــل به مما 
يفســح املجال لظروف محيطة أكثر صحة. ســوف 
وامللمــس  املظهــر  علــى  باحلصــول  العمــالء  يســعد 
املعدنــي )ميتالك( لســياراتهم والناجت عن إٍســتخدام 
تقنيــة طــالء الســيارات املنقولــة باملــاء والتــي ميكــن 
مقارنتهــا بالســيارات اجلديــدة الطالء. ألنهــا تُطفي 
ملســة شــديدة اللمعان بدون احلاجة لطالء إضافي. 
قطــر  رؤيــة  ركائــز  أحــد  فــي  باملســاهمة  إلتزامــاً 
الوطنية 2030 بشــأن البيئة اخلضراء، تتخذ شــركة 
عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه خطــوة إلــى األمــام في 

اختيار تقنية طالء السيارات الصديقة للبيئة.

عبد اهلل عبد الغني
2021  IS تعلن عن جناح منقطع النظير للكزس

جتمع بني أناقة التصميم واألداء الرياضي ...

الوكيــل  وإخوانــه  عبدالغنــي  عبــداهلل  شــركة  اعلنــت 
احلصري لعالمة لكزس  عن حتقيق  سيارة لكزس   
ISجنــاح منقطــع النظير في الســوق القطري و تلبيًة 
املركبــة  قدمــت  قطرحيــث  فــي  العمــالء  لتطلعــات 
التــوازن املثالــي بني أناقــة التصميــم واألداء الرياضي 
األساســي  وتصميمهــا  بطابعهــا  حتتفــظ  والتــي   ،
كمركبــة ســيدان رياضية ذات محــرك أمامي ودفع 
خلفــي، وترتقــي مبجموعــة واســعة من التحســينات 
فــي معاييــر اجلودة، والتي ســاهمت فــي بناء قاعدة 

عمالء واسعة ووفية لهذه املركبة. 
مركبــة  ملهندســي  األولــى  األهــداف  أحــد  كانــت 
لكــزس IS عنــد تطويرهــا تعزيــز صالبــة هيكلهــا، 
والــذي يســاهم فــي تقليــل الضوضــاء واالهتــزاز غير 
ن من راحة القيادة، ويحقق كذلك  املرغوبنَْي، ويُحسِّ
أداء قيــادة ديناميكــي مــن خالل االســتجابة املعززة 
لعجلــة القيــادة. واســتكماالً لذلــك، مت إجــراء املزيــد 
مــن التحســينات علــى نظــام التعليــق. هــذا، ويتميــز 
طــراز لكــزس IS اجلديــد بنوابض لولبيــة أخف وزناً 
بنســبة 20 باملئــة مقارنــًة بالطراز الســابق، باإلضافة 
إلــى أذرع جديــدة على شــكل حرف A مصنوعة من 
األملنيــوم املعــزز تســاعد فــي خفــض الوزن بنســبة 18 
باملئــة. ومت كذلــك حتســني عامــود التــوازن في نظام 
التعليق باستخدام مادة جديدة ساهمت في خفض 

الوزن بنسبة 17 باملئة. 
ويــدل التصميم اخلارجي الرياضــي اجلريء ملركبة 
لكزس IS اجلديدة على التغييرات الذكية والعميقة 
التي مت إجراؤها، إذ إن الطراز اجلديد يتميز مبركز 
جاذبيــة منخفض، وأبعاد أعرض، ومصدات توحي 
بالقوة، لتُعبِّر جميعها عن األداء العالي للمركبة. كما 
أن اخلطــوط املنحوتة األنيقة تتكامل مع االنحناءات 
احلــادة املنحوتــة علــى اجلانبني واخلطــوط اجلانبية 

البارزة. 
حديثــاً  ــم  املُصمَّ األمامــي  املغزلــي  الشــبك  ويتميــز 
ملركبــة لكــزس IS اجلديــدة بنمــط متداخــل يعطــي 
تصميــم  إعــادة  مت  حــني  فــي  باحلضــور،  إحساســاً 
املصابيــح األماميــة وكشــافات اإلنــارة النهاريــة التــي 
تأتــي علــى شــكل حــرف L لتعزيــز تصميــم غطــاء 
اجلانبــي  املظهــر  إبــراز  ويتــم  املنخفــض.  احملــرك 
مــن خــالل اخلطــوط اجلانبيــة اجلديــدة التــي تتميز 
بخــطٍّ منحــٍن بــارز يبــدأ مــن أســفل جانــب املركبــة 
ويســتمر حتــى يصــل إلــى أعلــى العجــالت اخللفيــة. 
أمــا في اجلزء اخللفي من املركبة، فتندمج رفارف 
أقــواس اإلطــارات اخللفيــة مــع اجلزء اخللفــي املمتد 
ويبــرز  رياضيــاً  مظهــراً  يخلــق  ممــا  واملنخفــض، 
املركبــة  عــرض  بكامــل  املتصلــة  اخللفيــة  املصابيــح 

 .L واملصممة على شكل حرف
 IS وتأكيــداً علــى الشــخصية املميــزة ملركبــة لكــزس
اجلديــدة، فهي متتاز مبقصــورة داخلية أنيقة تدعو 
الســائق والركاب إلى االســتمتاع مبجموعة من املزايا 
املتطــورة التــي توفــر جتربــة فريــدة. وتشــمل هــذه 
قيــاس  اجلديــدة  املتعــددة  الوســائط  شاشــة  املزايــا 
نظــام  مــع  وتتوافــق  باللمــس،  تعمــل  بوصــة   10.3
و«أندرويــد   ®Apple CarPlay كاربــالي«  »أبــل 
أوتــو« Android Auto™، وشاشــة عــرض ملونــة 

متعــددة املعلومــات MID قيــاس 4.2 بوصــة وســط 
لوحــة العــدادات، باإلضافة إلى نظام التحكم بأجواء 
املقصــورة ثنائــي املناطــق مــع أزرار حتكــم باللمــس. 
وتشــتمل املركبــة كذلــك علــى نظــام الدخــول الذكــي 
مع تقنية تشغيل املركبة بضغطة زر، ونظام صوتي 
من »مارك ليفينسون« املكون من 17 مكبر صوت، 
وفتحــة ســقف كهربائيــة، ومقاعــد أماميــة مهــواة 
بثمانيــة أوضــاع، فضــالً  وقابلــة للتعديــل كهربائيــاً 
عن مســاحة واســعة لألمتعة بفضل املقاعد اخللفية 
القابلــة للطــي التــي ينفصــل فيهــا مســند الظهــر إلــى 

قسمني بنسبة 60:40.
ويكتمــل التصميم اخلارجي اجلــذاب ملركبة لكزس 
املتوازنــة واملعــززة، إذ  القيــادة  IS اجلديــدة مبزايــا 
تتوفر املركبة بخيارين من احملركات؛ األول رباعي 
األســطوانات بســعة 2.0 لتر محدث ومزود بشــاحن 
ـد طاقــة قصــوى تبلــغ  توربينــي ومبــرد داخلــي ويُولِـّ
241 حصاناً وعزم دوران 350 نيوتن–متر، والثاني 
محــرك متطور سداســي األســطوانات ســعة 3.5 لتر 
ـد طاقــة قصــوى تبلــغ 311 حصاناً وعــزم دوران  يُولِـّ
380 نيوتن–متــر. ويقتــرن احملــركان بناقــل حركــة 
أوتوماتيكــي رياضــي مباشــر بثمــان ســرعات يوفــر 
قــدرة فائقــة علــى القيــادة، إلــى جانب كفــاءة عالية 

فــي اســتهالك الوقــود وهــدوء حتــى عنــد الســرعات 
العالية. 

وكمــا هــو احلــال فــي جميــع مركبــات لكــزس، تَُعــد 
 IS لكــزس  مركبــة  فــي  قصــوى  أولويــة  الســالمة 
اجلديــدة. فُيمِكــن للســائقني االســتمتاع بالطمأنينــة 
للســالمة  لكــزس  »نظــام  مــن خــالل  البــال  وراحــة 
بــالس+«، وهــي باقة من تقنيات الســالمة املتقدمة 
 ،PCS تشــمل كالً مــن نظــام األمــان قبــل التصــادم
والــذي يحتــوي علــى نظــام مســاعد الكبــح الطــارئ 
الطــارئ  التوجيــه  مســاعد  ونظــام   AEB التلقائــي 
 ،DPD وخاصية رصد املشــاة في ضوء النهار ،ESA
ونظام تثبيت الســرعة الراداري DRCC على جميع 
 ،LDA املســار  علــى  احلفــاظ  ونظــام  الســرعات، 
ونظــام   ،LTA املســار  تتبــع  نظــام  إلــى  باإلضافــة 
تأتــي مركبــة  AHB. كمــا  املتكيــف  العالــي  اإلضــاءة 
لكــزس IS اجلديــدة مــزودة مبجموعــة شــاملة من 
خصائص الســالمة حلماية الــركاب، ومن ضمنها 8 
وســائد هوائية تعمل بنظام تقييد احلركة التكميلي 
SRS، ونظــام التحكــم بثبات املركبــة VSC، ونظام 
منــع االنــزالق TRC، ونظــام املكابــح املانــع لالنغــالق 
 ،EBD ًمــع نظــام توزيــع قوة الكبــح إلكترونيــا ABS
ونظــام مســاعد الكبــح BA، ونظــام مراقبــة النقطة 

العميــاء BSM، ونظــام تنبيــه مســاعد صــف املركبــة 
PKSA، فضالً عن نظام تنبيه حركة املرور اخللفية 
 ،ACA ونظــام مســاعد االنعطــاف النشــط ،RCTA
 ،HAC ونظــام مســاعدة االنطــالق علــى املرتفعــات
وغيرها الكثير من األنظمة األخرى. وتعزز مركبة 
لكزس IS اجلديدة مظهرها األنيق مبجموعة راقية 
التــي تتيــح للعمــالء املميزيــن  مــن خيــارات األلــوان 
تخصيــص مركباتهــم حســب أذواقهــم، إذ ميكنهــم 
االختيــار مــن بني ســبعة ألوان خارجيــة مميزة، مبا 
 Sonic Chrome »فــي ذلــك لونَــْي »ســونيك كــروم
و«سونيك إيريديوم« Sonic Iridium اللذين أُطلقا 
حديثــاً. وفــي الوقــت نفســه، يأتــي التصميــم الداخلي 
»أوكــر«  الـــ  هــي  أنيقــة،  ألــوان  بثالثــة  للمقصــورة 
Ocher والــوردي الداكــن واألســود العاملــي، لتضفــي 
كذلــك  ومت  مميــزة.  أجــواء  فــي  بالهــدوء  إحساســاً 
طــرح تصميمــني جديديــن للعجــالت مت تطويرهما 
حديثاً بقياس 18 و19 بوصة للتعبير بشكل أكبر عن 
شــعور القيادة الذي تنتهجه عالمة لكزس الفاخرة.  
وألولئــك الذيــن يســعون إلى جتربة أقصــى درجات 
االستجابة املشوقة، تتوفر IS اجلديدة أيضاً بالطراز 
مــت  الرياضــي F Sport، التابــع لعالمــة F التــي ُصمِّ
من أجل إضفاء املزيد من التشويق، فيما جتلى ذلك 

بوضــوح بعــد طــرح مركبــة LFA األســطورية والتــي 
 F جتسد قمة األداء املُطلَق. ويتميز الطراز الرياضي
Sport من مركبة لكزس IS مبزايا حصرية طالت 
التصميــم اخلارجــي والداخلــي، مبا في ذلك الشــبك 
املغزلي األمامي املميز، ومدخل هواء أســفل الشبك، 
وجناح خلفي، فضالً عن عجالت ألومنيوم حصرية 
قياس 19 بوصة. كما يأتي هذا الطراز مجهزاً بعادم 
ومشــتِّت هواء، باإلضافة إلى نظام التحكم بالصوت 
النشــط املُطوَّر لتحســني أداء احملرك ذي األسطوانات 
بلوحــة  فتتميــز  الداخليــة،  املقصــورة  أمــا  الســت. 
العــدادات امللونــة قيــاس 8 بوصــات املُصنَّعــة بتقنيــة 
الكريســتال الســائل LCD وتقنيــة الترانزيســتور ذي 
الغشــاء الرقيــق TFT بحلقــة عــداد متحركــة تتيــح 
عرضاً مزدوجاً باستخدام عداد واحد. هذا، ويتوفر 
مميــزة  خارجيــة  ألــوان  بثمانيــة  الرياضــي  الطــراز 
تؤكــد علــى الطابــع الرياضــي للمركبــة، مبــا في ذلك 
ثالثــة ألــوان حصريــة، وهــي درجــات اللــون األحمــر 
اللــون  درجــات  أو   ،Radiant Red املتباينــة  املشــع 
األزرق احلــراري املتباينــة Heat Blue، أو »األبيــض 
نوفــا جــي أف« White Nova GF، فــي حــني تتوفر 
همــا  األلــوان،  مــن  بخياريــن  الداخليــة  املقصــورة 

 .Flare Red األبيض، واألحمر املتوهج
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عبد الله بن خليفة العطية
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محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

»اســتطاع فريــق بيســبوك كولكتيــف بلــوغ مســتويات 
جديــدة مــن التمّيــز فــي العــام 2020 فــي ظــّل فــرض 
عــدد مــن القيــود والتحديــات غيــر املســبوقة، بحيــث 
لــم  إبهــاراً.  أكثــر  حّققهــا  التــي  اإلجنــازات  أصبحــت 
يســبق لنــا أن شــهدنا مســتويات مماثلــة مــن الدقة في 
التفاصيــل التــي أعّدهــا فريــق بيســبوك فــي كل مهمــة 
أوكلــت إليــه، ويدّل ذلــك على أّن عمــالء رولز-رويس 
حــول العالــم التجــأوا في ظــل تلك الظــروف إلى عالم 
بإنتــاج طــرازات  العالمــة  تكليــف  مــن خــالل  اإلبــداع 
فاخــرة تعكس أفكارهم وتصمــد أمام الزمن لتصبح 

إرثاً دائماً ومؤثراً.
وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع 
علــى  عديــدة  شــركات  أجبــرت  والتــي  العالــم  حــول 
تخفيــض نفقاتهــا إلــى حــّد كبيــر، أفتخــر بالقــول أننــا 
عملنا بكّل ما أوتينا من قوة للحفاظ على كل موظف 
علــى حمايــة  احلــرص  كل  فنحــن حريصــون  لدينــا. 
مواهــب موظفينــا كدليــل علــى اّتباعنــا نهجــاً أخالقيــاً 
يهــدف إلــى صــون املهــارات القّيمــة فــي رولز-رويــس 

واحلفاظ عليها في املستقبل.«
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أوتفــوش،  تورســن-مولر 
رولز-رويــس موتــور كارز : خــالل عــام 2020 امللــيء 
اســتطاع فريــق بيســبوك  املســبوقة،  بالتحديــات غيــر 
كولكتيف املؤلف من مهندسني ومصّممني وحرفّيني 
مقيمــني فــي دار رولز-رويــس فــي جــودوود، إجنلترا 
إنتــاج ســيارات فريــدة تعكس األفــكار املتمّيــزة لعمالء 
رولز-رويــس حــول العالــم مــع مســتويات ال تضاهــى 
مــن اإلبــداع واحلرفيــة وســِعة اخليــال. صّمــم فريــق 
بيســبوك الغالبيــة العظمــى مــن الســيارات املصّنعة في 
العــام 2020، وهــو إجناز رائع نظراً للتحديات الكبرى 

وغير املتوقعة التي عصفت بالعالم أجمع.
ففــي بدايــة اجلائحــة، وجــد مصّممــو وعمــالء رولــز-
إال  منازلهــم.  فــي  بالبقــاء  ملزمــني  أنفســهم  رويــس 
أن تلــك احلقيقــة لــم تؤثــر علــى العالقــة الوطيدة بني 
املصممــني والعمــالء. بــل أّدى ذلــك إلــى تغّيــر مصادر 
اإللهــام التــي كانــت تُســتَمّد فــي ما مضى مــن رحالت 
الســفر ومــا يرتبــط بها مــن عظمة وفخامــة، لتصبح 
اآلن مقتصــرًة علــى أجــواء املنزل والهندســة املعمارية 

وحلظات السكون التي تكتنف الطبيعة.
ومــن الالفــت أّن فريــق بيســبوك لــدى رولز-رويــس 
اســتطاع حتقيــق رقــم قياســي جديد في العــام 2020. 
فمــن أجــل مواجهــة حتديــات العام، وجــد العمالء في 
فريــق بيســبوك ملجــأ إبداعيــاً ميــأل وقتهــم فــي هواية 
بتصنيــع  العالمــة  تكليــف  لهــم  تتيــح  العهــد  حديثــة 
وعائليــة  تاريخيــة  معانــي  تعكــس  فاخــرة  ســيارات 
هامــة. ارتفــع عدد املهام التي ُكلِّف بها فريق بيســبوك 
بنســبة ملحوظــة مقارنــًة بالعام 2019، حيث شــهدت 
املتطلبــات  حســب  املصّممــة  العناصــر  فــي  زيــادًة 
إلضفــاء  الســيارة  قمــاش  فــي  واحملبوكــة  الشــخصية 

شعور باخلصوصية والعاطفة.
نقــّدم فــي مــا يلــي حملــة عن عدد مــن أروع الســيارات 
التي تُظهر براعة فريق بيســبوك في مجال التصميم 
واحلرفيــة ومّت إنتاجهــا فــي دار رولز-رويــس خــالل 

العام 2020.
الغسق في طوكيو

كالينان│اجلــزء  داون،  رايــث،  فانتــوم،  الســيارات: 
املتمّيز: الطالء

بالعاصمــة  طوكيــو«  فــي  »الغســق  مجموعــة  حتتفــي 

وكالينــان.  ورايــث، وداون  فانتــوم،  اليابانيــة وتضــّم 
فــي  الشــاهقة  الزجاجيــة واخلرســانية  املبانــي  تّتســم 
املدينــة الســاحلية بطالء أبيض معّقــد ومتعدد األوجه 
يغمــره نــور الشــمس اخلافت في أولى ســاعات الغســق 
ويُطلَــق عليــه اســم »الغســق فــي طوكيو«. يحتــوي هذا 
الطــالء الكاســر لألشــعة علــى رقائــق األملنيــوم وامليــكا 
ليعكــس درجــات خفيفــة مــن األلــوان فــي ظــّل الضــوء 

اخلافت.
الظــالل  بــني  التبايــن  الداخلــي  التصميــم  كمــا يعكــس 
الطويلة والداكنة للمباني الشاهقة في املدينة مع آخر 
خيــوط أشــعة الشــمس املنعكســة علــى الزجــاج، وذلــك 
من خالل اســتخدام اجللد األســود الذي تتخّلله شبكة 
مكّبــر الصــوت بيســبوك باللون الذهبي الــوردي، وفي 
ســيارة فانتــوم إطــار الســاعة باللــون الذهبــي الــوردي 

على الواجهة األمامية.
يتألق مجّسم روح السعادة في الليل والنهار، حيث مّت 
ابتــكاره باللــون الذهبــي الوردي ألول مــرة في اليابان 

لتجسيد منظر غروب الشمس.
فانتوم »الفخامة البّراقة«

السيارة: فانتوم │اجلزء املتمّيز: الغاليري 
ميتــاز الغاليــري فــي ســيارة فانتوم بكونــه محمياً من 
العوامــل اخلارجيــة، فيتيــح ذلك إدخال مــواد طبيعية 
إليه بطريقة لم تكن ممكنة في أي ســيارة من قبل. 
وفــي العــام 2020، ارتقــت فانتوم »الفخامــة البّراقة« 

بهذا النهج إلى مستويات جديدة بالكامل.
تضّم سيارة »الفخامة البّراقة« عمالً فنياً مدهشاً من 
إبــداع فريــق بيســبوك الــذي نشــأت فكرتــه النموذجية 
فــي العــام 2017، بالشــراكة مــع »نيتشــور ســكويرد« 
السويســرية اخلبيــرة باملــواد. فأثمــر اجلهــد تصميمــاً 
مذهالً للغاليري مســتوحًى من الطبيعة يتضّمن أكثر 
مــن 3000 ريشــة ذيــل بّراقــة مســتقدمة مــن مصــادر 
مســتدامة، ومّت تشــكيل كل منهــا علــى حــدة إلبــراز 
ملعانهــا ولونهــا الغنــي. خيطــت كل ريشــة يدويــاً علــى 
قمــاش مفتــوح املســامات فــي تصميم ينبثــق من إطار 
بعرق اللؤلؤ البّراق حول الســاعة في وســط الغاليري. 
أمــا التصميــم الداخلــي فتتخّللــه تطريــزات مــن صنع 

فريق بيسبوك على وسط املقاعد اخللفية وطاولة 
النزهات املزينة بلمسات من الفضة.

فانتوم ستيد املمتدة
الســيارة: فانتــوم ذات قاعــدة عجــالت ممتدة│اجلزء 

املتمّيز: التطريز
تتزّين األبواب اخللفية الداخلية لسيارة فانتوم األنيقة 
هــذه بتطريــزات معّقدة صّممها فريق بيســبوك على 
شــكل حصــان. عمــل فريــق بيســبوك كولكتيــف لــدى 
رولز-رويس على تطريز احلصان الذي يوحي بالقوة 
اســكتش  علــى رســم  بنــاًء  التقــّدم  واالندفــاع إلحــراز 

أرسله عميل صيني يعرف متاماً ما يريده.
األلوان الثالثية »نيون نايتس«

املتمّيــز:  │اجلــزء  كالينــان  رايــث،  داون،  الســيارات: 
لوحة ألوان جديدة من فريق بيسبوك

رولز-رويــس  مــن  كولكتيــف  بيســبوك  فريــق  طــّور 
لوحــة ألوان حيوية جديــدة تُدعى »نيون نايتس«، في 
مجموعة محدودة تتألف من أربعة فقط لكل لون. 

استوحيت األلوان الثالثة الزاهية من العالم الطبيعي، 
وتتألف من األخضر الالمي روك، وهو لون شبه المع 
يتواجــد بشــكل طبيعــي على ضفدع الشــجرة اخلضراء 
األســترالي، واألحمــر اإليغــل روك الذي يحاكي أزهار 
أوهايا ليوا، وهي شــجرة دائمة اخلضرة من هاواي، 
فضالً عن األزرق امليرابو املستوحى من فراشة ريتوس 

بيرياندر الرائعة من أميركا الوسطى واجلنوبية. 
مجموعة رايث كريبتوس

الســيارة: رايــث │اجلزء املتمّيــز: تفاصيل من تصميم 
فريق بيسبوك 

تخّبــئ مجموعــة رايــث كريبتوس شــيفرًة مخفية في 
تفاصيــل بيســبوك. مّت إنتــاج 50 ســيارة فقــط ضمــن 
هذه املجموعة، وهي تدعو العمالء الكتشاف الرسائل 
املخفيــة فــي عناصر بيســبوك التــي يكتنفهــا التصميم 

الداخلي واخلارجي للسيارة. 
يضــم النقــش املــزود بتفاصيــل مطلية باملينــا االخضر 
واملوجــود على مجســم روح الســعادة، كلمــة كريبتوس 
مّت  التــي  الســبعة  األحــرف  هــذه  ستســاهم  مشــفرة. 
الكشــف عنهــا، باإلضافــة إلــى شــعار RR املطــّرز علــى 

مســاند الرأس في مســاعدة العمالء على االنطالق في 
رحلــة استكشــاف لتحديــد هــذه األحرف علــى واجهة 

رايث كريبتوس املعدنية واملطبوعة بالشاشة. 
اللوحة األمامية املضاءة في جوست

 LED مصابيــح  املتمّيــز:  │اجلــزء  جوســت  الســيارة: 
وتخرميات محفورة بالليزر

فــي  واملبتكــرة  املضــاءة  األماميــة  اللوحــة  إطــالق  مت 
ســيارة جوســت اجلديدة من رولز-رويس بعد سنتني 
بيســبوك  لفريــق  عمــل  ســاعة  آالف   10 مــن  وأكثــر 
كولكتيــف. حتاكــي النجــوم البالــغ عددهــا 850 جنمــة 

أناقة بطانة السقف املرّصعة بالنجوم. 
تضفــي اللوحــة األمامية طابعاً من األصالــة والواقعية 
تخرميــة  ألــف  و90   LED مصبــاح   152 باســتخدام 
لوحــة  ســطح  علــى  تامــة  بدقــة  بالليــزر  محفــورة 
ســاعة  ألــوان  مــع  بدقــة  املصابيــح  تتناغــم  العــّدادات. 
املقصــورة وإنــارة أقــراص لوحــة العــدادات، وتضفــي 
تأثيــراً متأللئــاً مع حركة العني عبــر الواجهة األمامية. 
وقــد أجــرى الفريــق عمــالً هندســياً مكثفاً باســتخدام 
ثالث طبقات من املواد املركبة لتبقى الواجهة األمامية 
املضاءة خفيًة بالكامل عندما يكون احملّرك متوقفاً. 

فانتوم ماشالنغو
السيارة: فانتوم │اجلزء املتمّيز: الغاليري امللّون 

شــّكل الغاليــري فــي ســيارة فانتــوم مــن رولز-رويــس 
بالنســبة لعميــل مــن جنــوب أفريقيــا فرصــًة فريــدة 

إبــداع فنانــة جنــوب  لعــرض عمــل فنــي خــاص مــن 
أفريقيــة وذائعــة الصيــت حــول العالــم هــي د. إســتير 
شــخصية  وهــي  ماشــالنغو،  د.  كانــت  ماشــالنغو. 
مشهورة من منطقة نديبيلي في أفريقيا، أول فنانة 
يت الســيارة »فانتوم  تبتكر عمالً فنياً مماثالً وقد ُســمِّ

ماشالنغو« تكرمياً لها.
حتتل هذه التحفة الفريدة من نوعها اجلزء األمامي 
لســيارة فانتــوم،  الداخليــة  املقصــورة  واألوســط مــن 
املعاصــر.  الفــن األفريقــي  عــن  رائعــاً  وتشــّكل تعبيــراً 
تشــتهر الفنانــة البالغــة مــن العمــر 85 عامــاً بلوحــات 
جداريــة ولوحات جتريدية هندســية نابضة باحلياة، 
حيــث تُعــرض أعمالها في العديــد من املتاحف الهامة 
واملجموعــات اخلاصــة حــول العالــم. واحتفــاالً بهــذه 
فيلمــاً  أيضــاً  رولز-رويــس  أنتجــت  املمّيــزة،  املهمــة 
تثقيفياً يتناول أعمال إستير ماشالنغووإرثها الثقافي.

سيارة كالينان مجموعة »روح روسيا«
بطانــة  الطــالء،  املتمّيــز:  │اجلــزء  كالينــان  الســيارة: 

السقف املرّصعة بالنجوم، التطريزات
أثبتــت كالينان أنها أفضل ســيارة لتطبيق سلســلة من 
املهــام التــي ُكلِـّـف بها لفريق بيســبوك إلظهــار اجلمال 
الذي تكتنفه جبال روسيا الشامخة أال وهي إلبروس 
، كراســنايا بوليانــا، جولــدن ماونتنــز وكليوتشفســكايا 

سوبكا.

عمــالء رولـز-رويـس
مــالك عالـــم اإلبــــداع

يستمدون الوحي من الهندسة املعمارية والطبيعة  ...
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فيات - قطر تطلق فيات تيبو 2021
فــي الســوق القطري

الفردان للسيارات الرياضية .. املوّزع امُلعتمد ...

أطلقت »الفردان للسيارات الرياضية« -املوّزع املُعتمد 
اجلديــد لســيارات فيــات في قطــر- الطراز فيــات تيبو 
فــي الســوق احملليــة، مــا مُيّثــل عودتــه مرة أخــرى إلى 
أســواق منطقــة الشــرق األوســط، ورغبــًة فــي الترّبــع 
علــى عرش فئة ســيارات الســيدان املدمجــة ِمن خالل 
اجلمــع بــني التصميــم اإليطالــي اجلــّذاب ومســتويات 
السالمة واألمان غير املسبوقة، وأيًضا السعر املدروس 
بعنايــة فائقــة في متناول اجلميــع. جرى تصميم تيبو 
السيدان رباعية األبواب في إيطاليا مبكتب تصميمات 
فيــات، فضــاًل عــن تطويرهــا فــي تركيــا بالتعــاون مــع 
مركــز التطويــر واألبحــاث »توفاس”، وهــو واحٌد ِمن 
أكبــر مراكــز التطويــر واألبحــاث لــدى شــركة “فيــات 
كرايســلر أوتوموبيلــز”. وبعــد النجاحــات الكبيرة التي 
حققتها تيبو في األســواق األوروبية بفضل مســتوياتها 
العمليــة وســعرها املمّيــز، هــا هــي تشــهد طرحهــا في 

السوق القطرية للمرة األولى.
مــن جانبــه، قــال الســيد »شــارل داغــر«، املديــر العــام 
لـ«فيــات كرايســلر أوتوموبيلــز” فــي قطــر: “يُســعدنا 
للغايــة إطــالق الطــراز فيــات تيبــو فــي دولة قطــر، ما 
مُيّثل عودته إلى أســواق الشــرق األوســط مرة أخرى؛ 
إذ يَجمــع مــا بــني التصميــم العصــري اجلــّذاب وباقــة 
عريضــة مــن التجهيزات القياســية، فضاًل عن ســعره 
كل  ميتلــك  يجعلــه  مــا  وهــو  اجلميــع،  متنــاول  فــي 
املقّومات لُيصبح أهم سيارة في فئة سيارات السيدان 

املُدمجة في األسواق.«
املُدمجــة تيبــو فــي دولــة قطــر فــي  الســيدان  تتواَفــر 
دولــة قطــر بفئتــني جتهيزيتــني، وهما: إيــزي ولوجن. 
وبطبيعــة احلــال، تأتــي كل فئــة جتهيزيــة بلمســاتها 
ــا. وفــي هــذا الســياق، جــاءت  الفريــدة داخليًّــا وخارجيًّ
الفئــة “إيــزي”، فجــاءت تســتعني بعجــالت قيــاس 16 
بوصة وشــبك تهوئة أمامي مزّين بلمســات كرومية، 
الهيــكل  التــي جــاءت بطــالء  املرايــا اجلانبيــة  بخــالف 
خاصيــة  مــع  الضبــاب  ومصابيــح  نفســه،  اخلارجــي 
الســرعة  ومثّبــت  األوتوماتيكــي  واملكّيــف  االنعطــاف 
وحّساســات الركن، وأيًضا املقاعد اخللفية التي مُيكن 
طّيهــا بنســبة 40/60، ونظــام »يوكونيكــت” املعلوماتي 

الترفيهي الذي يّتصل بشاشة ملّونة قياس 7 بوصات، 
وهــو يتوافــق مــع نظامي »آبــل كار بــالي« و«أندرويد 
أوتــو”، وأخيــًرا النظام الصوتي عالي النقاء املكوَّن ِمن 
ســت ســّماعات. ويتوافــر كذلــك علــى صعيــد األنظمــة 
االنغــالق  مانــع  نظــام  للســائق  املســاعدة  اإللكترونيــة 
ــا  إلكترونيًّ الكبــح  قــوى  ومــوّزع   ،)ABS( الكبحــي 
الثبــات  فــي  اإللكترونــي  التحّكــم  ونظــام   ،)EBD(
)ESP(، وأيًضــا مانــع االنــزالق الدفعــي )TC( وذلــك 

عــزم  ونظــام   ،)ERM( االنقــالب  خطــر  مــن  للحــّد 
التوجيــه الديناميكــي )DST(، ومراقبــة ضغــط الهواء 

في اإلطارات )TPMS(، وغيرها.
وباالنتقــال إلــى الفئــة األعلى جتهيًزا »لــوجن«، جندها 
بوصــة   17 قيــاس  عجــالت  مــن  حصريًّــا  تســتفيد 
مــن األلومنيــوم مــع العديــد مــن اللمســات الكروميــة 
اخلارجية وحّســاس األمطار وحّساس الغسق، بخالف 
والنظــام  ــا  إلكترونيًّ األلــوان  متعــددة  اخللفيــة  املرايــا 

املالحــي ومســاند الــرأس اخللفيــة، وأخيــًرا الوســادات 
الهوائية اجلانبية واجلانبية-علوية )ستائر(. 

علــى الصعيــد امليكانيكــي، تتوافــر فيات تيبــو اجلديدة 
الفئــات  جلميــع  وحيــد  محــّركات  بخيــار  ــا  كليًّ
التجهيزيــة، وهــو احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة 
عــزم  أقصــى  مــع  يوّلــد 110 أحصنــة  الــذي  لتــر   1,6
احملــرك  هــذا  يّتصــل  نيوتن-متــر.   152 يبلــغ  دوران 
بعلبة تروس أوتوماتيكية سداســية الّنســب تنقل عزم 

الــدوران للعجــالت األمامية، كما يبلغ ُمتوّســط معّدل 
اســتهالك الوقــود لهــذا احملــرك 6,3 لتــرات لــكل 100 
كلــم، كمــا تُســفر عنــه نســب كربونيــة تبلــغ 146 غراًما 

لكل كلم مقطوع.
املُعتمــد  املــوّزع  هــو  الرياضيــة”  للســيارات  “الفــردان 
اجلديــد لســيارات فيات في قطــر، ويوّفر نظام كفالة 
شاماًل لكل سيارات تلك العالمة اإليطالية املمّيزة ملدة 

خمسة أعوام أو 120,000 كلم )أيُّهما أقرب(.
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تضيف فولكس واجن الشــرق األوســط مســتوى جديداً 
من ديناميكية األداء إلى قطاع سيارات SUV املدمجة 
بطــرح ســيارة T-Roc اجلديــدة كليــاً. وباعتبارهــا أول 
ســيارة رياضيــة مدمجــة متعــددة االســتخدامات مــن 
فولكــس واجــن، تتميز ســيارة T-Roc باألناقــة واألداء 
جديــداً  معيــاراً  تضــع  كمــا  املتميــز،  والطابــع  العملــي 
عــن  الســيارة  وتعبــر  املتطــور.   SUV ســيارات  لقطــاع 
بفولكــس  اخلاصــة  احلاليــة  اجلديــدة  التصميــم  لغــة 
واجــن، حيــث مت تزويدها بواحد مــن أقوى احملركات 
فــي فئتهــا، مــع العديــد مــن التجهيــزات، وتوفــر أعلــى 
مســتويات الديناميكية لتعزيز متعة القيادة. وســتصل 
ســيارة T-Roc إلى أســواق الشــرق األوســط اعتباراً من 

مارس/أبريل 2021.
متثل ســيارة T-Roc طراز 2021 اجلديدة كلياً أحدث 
طراز في مجموعة سيارات SUV من فولكس واجن. 
وتتميز سيارة T-Roc اجلديدة بتصميم جديد جذاب 
وتقنيــات متطــورة ملجموعــة احلركــة وأنظمــة أمــان 
فائقة. وتهدف الشركة إلى تلبية متطلبات مستخدمي 
ســيارات SUV املدمجة في الشــرق األوسط من خالل 
توفيــر تقنيــة TSI املتطــورة مــن فولكــس واجــن التــي 
تقدم مزيجاً من األداء الفائق والسعر املناسب. وتسعى 
الشــركة إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي فئــة ســيارات 
SUV املدمجــة مــن خــالل توفيــر محرك فائــق األداء، 
مــع تصميــم جريء فريد في الداخــل واخلارج، والذي 
يتضمــن مجموعــة متنوعــة من ألــوان الســقف املتباينة 
وجتهيزات املقصورة امللونة، وجميع التقنيات املتطورة 

التي حتتاجها للحصول على أداء فائق ال مثيل له.

يتبع تصميم سيارة T-Roc السمات األصيلة لتصاميم 

فولكــس واجــن اجلريئــة لســيارات SUV، والتــي تشــبه 

ســيارتي تيغوان وطــوارق. ومت تطويــر تصميم الهيكل 

اخلارجــي لســيارة T-Roc كليــاً باســتخدام العديــد من 

التجهيــزات اجلديــدة من فولكس واجــن، حيث تتميز 

مبصابيــح هالوجــني أماميــة ومصابيــح خلفيــة بتقنية 

النهاريــة املتحركــة بتقنيــة  LED ومصابيــح اإلضــاءة 

LED علــى شــكل حــرف U، مــع ســقف بلــون متبايــن 

وفتحــة ســقف بانوراميــة. وحتظــى الســيارة بتصميــم 

متطور مميز للغاية، ولكنه متوافق مع تصاميم عائلة 

طرازات فولكس واجن.

تتضمن املقصورة ركن قيادة جديد يشتمل على العديد 
مــن التقنيــات الرقميــة املتطــورة، مــع إمكانــات اتصال 
فائقــة، إلــى جانــب شاشــة نظــام املعلومــات والترفيــه 
الكبيــرة التي تعمــل باللمس. وتتميز التقنيات املتطورة 
الالســلكي  الشــاحن  وتتضمــن  االســتخدام،  بســهولة 
والراديــو الرقمــي DAB+ ونظــام صــوت Beats بقــوة 
 Discover 300 وات مع مضخم صوتي ونظام املالحة

Media Navigation، من أجل تعزيز متعة القيادة.
قــال فيكتــور داملــاو، املديــر التنفيــذي لشــركة فولكــس 
 T-Roc ســيارة  “نطــرح  األوســط:  الشــرق  واجــن 
 SUV اجلديــدة للعمــالء الذين يريدون اقتناء ســيارات

مدمجة متميزة من حيث التصميم والتكنولوجيا”.
 T-Roc وأضــاف: »نحــن علــى يقــني مــن أن ســيارة 
ســتضيف قيمــة كبيــرة إلــى مجموعــة ســياراتنا ألنهــا 
تتميز بســمات ســيارات فولكس واجــن األصيلة، والتي 
تشــمل التصميــم اجلــذاب وأنظمــة الســالمة والتقنيات 
املتطورة واجلودة العالية. وستصبح هذه السيارة أيضاً 
الطــراز األساســي مــن عالمتنا التجارية، حيث ســتوفر 
للعمالء خياراً رائعاً بني سيارات SUV املدمجة يتضمن 
جميــع املتطلبــات الفنية احلديثة التــي يتوقعها عمالؤنا 
الشــباب من محبي التقنيات احلديثة. نتطلع إلى طرح 
هذه السيارة في األسواق واستكمال مجموعة سياراتنا 
مــن فئــة SUV لتصبــح مجموعــة متكاملــة بــدءاً مــن 
الســيارة املدمجة وصوالً إلى السيارة األكبر تيرامونت، 

والسيارة الرائدة ضمن املجموعة، سيارة طوارق”.

سيارة T-Roc اجلديدة كليا
من فولكس واجن تتمتع بالقوة واجلاذبية

تصل إلى الشرق األوسط قريباً ...
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)إم جــي( حتطــم أرقــام
املبيعــات القياسيــة فــي 2020

من أبرز 10 شركات لتصنيع السيارات في مجلس التعاون اخلليجي ...

دخلــت ’إم جــي موتــور‘ للمــّرة األولــى ســنة 
مصّنعــني  عشــرة  أبــرز  الئحــة  إلــى   2020
اخلليجــي،  التعــاون  مجلــس  فــي  للســيارات 
وذلك خالل عام شهدت فيه مبيعات العالمة 
التجارية بريطانية املنشــأ زيادة كبيرة وصلت 
وعبــر  املنطقــة.  فــي  باملئــة   72 إلــى  نســبتها 
مبيعات إجمالية بلغت 27,595 مركبة، تكون 
الشــركة قــد متّيــزت أكثــر فــي حتقيقهــا لهــذا 
ظــروف  إلــى  بالنظــر  الفائتــة  الســنة  اإلجنــاز 
الســوق مــع بــروز الكثيــر مــن التحّديــات جّراء 

جائحة ’كورونا‘ )كوفيد - 19(.
املتنّوعــة مــن  النجــاح املجموعــة  وقــادت هــذا 
سيارات السيدان واملركبات الرياضية متعّددة 
االســتعماالت )SUV( لــدى العالمــة التجارية، 
لديهــا  مبيعــاً  األفضــل  الطــرازان  وباألخــص 
الـــ ومركبــة   MG5 املدَمجــة  الســيدان  وهمــا 

.MG ZS املدَمجة SUV
ومنذ عودة إم جي إلى قطر عبر شــركة أوتو 
كالس للســيارات قبل ثالث سنوات، استطاعت 
الشــركة تعزيز مكانتهــا لتصبح اخليار املفضل 
بشــكل  الســوقية  حصتهــا  مــن  ورفــع  للعمــالء 
علــى  املاضيــة  الســنة  شــهدت  ولقــد  ملحــوظ. 
مباشــرة ’إم جــي‘ لعملياتهــا فــي العديــد مــن 
والعــراق،  األردن  اإلقليميــة، شــاملة  األســواق 

وكذلك اململكة العربية السعودية.
ارتكزت شــعبية ’إم جي‘ على اجلودة والتنّوع 
فــي مجموعــة طرازاتها، والتي أعيــد حتديثها 
بالكامل خالل السنوات القليلة املاضية. وكانت 
 MG ســيارات الســيدان املدَمجــة وعلى رأســها
5 األكثــر مبيعــاً لــدى العالمــة التجاريــة حيــث 
شــّكلت نسبة الثلث تقريباً من مجمل مبيعات 
العصريــة  الســيدان   MG6 أمــا   .2020 ســنة 
ارتفــاع  مــع  واســعة  بشــعبية  التمّتــع  فتابعــت 

مبيعاتها السنوية بنسبة 15 باملئة.
من جهتها، شــّكلت طرازات الـSUV متوّسطة 
 MG ZS، احلجــم مــن ’إم جــي‘، والتي تضــم
MG HS وMG RX5، نســبة 39 باملئــة مــن 
الرقم اإلجمالي. أما املركبة الرياضية متعّددة 
’إم  مــن  مقاعــد  الســبعة  ذات  االســتعماالت 
جــي‘ والتــي حتمــل اســم RX8، فقد ســاهمت 
مببيعات نسبتها 12  باملئة خالل السنة الكاملة 

األولى من بيعها.
تعليقــاً علــى هذا، قال توم لي، املدير التنفيذي 

لعمليات ’إم جي موتور‘ في الشرق األوسط: 

»حتى قبل اجلائحة احلالية التي نشهدها، كنا 

قد وضعنا ألنفســنا هدفاً طموحاً للدخول إلى 

الئحة أبرز 10 مصّنعني للسيارات بنهاية العام 

2020، لذلــك يســّرنا فعــالً أن نكــون قد حّققنا 

هــذا الهدف على الرغم مــن التحّديات الهائلة 
التــي واجهناهــا جميعنــا. وهــذا يعّبــر بوضــوح 
والفهــم  الوعــي  املتزايــدة مــن  املســتويات  عــن 
والشــعبية التــي تكســبها العالمــة التجاريــة بــني 
أوساط عمالء السيارات في الشرق األوسط.«

وأضــاف: »نحــن حريصــون علــى االســتمرار 
بتوفيــر مجموعــة رائعــة مــن الســيارات عاليــة 
اجلــودة لصالــح عمالئنــا، ونرّكــز علــى ضمان 
حصول العمالء على أفضل مســتويات اخلدمة 
شــركائنا  مــن  االســتثنائية  الالئحــة  لــدى 
احملّليــني، حيــث يوجــد لدينــا حاليــاً 33 صالــة 
عــرض حصرية ملبيعــات التجزئــة و33 مركز 
خدمــة فــي مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط، 
التوّســع فــي 2021.  ونحــن نتطّلــع ملزيــد مــن 
ولقــد تعــّزز هــذا األمــر أكثــر مــن خــالل طرح 

خدمتنــا اجلديدة للتجــارة اإللكترونية بهدف 
منــح العمــالء أفضــل جتربــة تســّوق افتراضيــة 

ممكنة.«
لم تشــهد العالمــة التجارية النجاح في الشــرق 
أيضــاً  بــل  فقــط،  املشــرق  ودول  األوســط 
وبشــكل متــواٍز فــي باقــي أنحــاء العالــم. فلقــد 
زادت العالمــة التجاريــة خــالل 2020 حّصتهــا 
الســوقية فــي موطنها األصلــي اململكة املتحدة، 
الدمنــارك،  النــروج،  هولنــدا،  إلــى  باإلضافــة 
بينمــا  اجلنوبيــة،  وأمريــكا  أســتراليا  فرنســا، 
رفعــت مســتوى اإلنتــاج اخلارجــي فــي شــمال 

شرق آسيا.
ومتاشــياً مــع التغّيــرات التــي تشــهدها األســواق 
والتحــّول الصناعي احلاصــل، والتزاماً بوعدها 
املتمّثــل بتوفيــر اخلصائــص املبتَكــرة والعملية 

جــي‘  ’إم  تقــوم  ســوف  مركباتهــا،  كل  فــي 
بإطــالق املركبــات الكهربائيــة الهجينــة القابلة 
للوصل مبنفذ كهربائي )PHEV( من طرازي 
MG HS وMG 6، باإلضافــة إلى طرح مّيزة 
االتصــال الذكــي وتقنيــة االتصــال مــن اجليــل 
اخلامــس )5G( فــي مركبــة الـــPHEV طــراز 

.MG HS
عــالوة على هذا، ســوف تتابــع ’إم جي‘ تعزيز 
بينمــا  العمــالء،  الحتياجــات  وفقــاً  خدماتهــا 
تتأّكــد مــن منحهــم راحــة البــال التاّمــة خــالل 
األوقات الصعبة كثيرة التحّديات، وذلك عبر 
الضمان الذي توفره على جميع طرازاتها ملّدة 
جانــب  إلــى  كيلومتــر،   200,000  / ســنوات   6
تقــدمي العــروض االســتثنائية للعمــالء اجلــدد 

واحلاليني.
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2021 هو عام ممّيز بالنسبة لعالمة جيب التي حتتفل 
بعيدهــا الثمانــني أي بثمانيــة عقــود مــن الريــادة فــي 

الدفع الرباعي واحلرية واملغامرة في الهواء الطلق.
بــدأت أســطورة جيــب عــام 1941 مــع ســيارة ويليــز 
إم بــي Willys MB الشــهيرة، وهــي أّول ســيارة دفــع 
رباعــي يتــّم إنتاجهــا بكميــات كبيــرة علــى اإلطــالق، 
ومنــت العالمــة علــى مّر العقــود مع االســتمرار بطرح 
منتجات جديدة تؤّكد ســمعة العالمة الراســخة والتي 

جعلتها مرادفاً للتميز على الطرق الوعرة.
وقــد شــهد االبتــكار املســتمر علــى تطــّور األســطورة، 
باتــت  مزايــا  وهــي  واالتصــال  والتعامــل  الراحــة  مــع 
اليــوم جــزءاً ال يتجــّزأ مــن جوهــر عالمة جيــب متاماً 

كبراعتها على الطرق الوعرة.
أّمــا اليــوم، ومــع احتفــال جيــب بعقدهــا الثامــن، إّنهــا 
تدخــل مرحلــة جديــدة مشــّوقة مــن تاريخهــا واضعة 
املســتقبل نصــب عينيهــا مع طموح كبير فــي أن تصبح 
رائــدة فــي تقنيــات التنقل املســتدام. إّنهــا مهمة عالمة 
جتاريــة متجــذرة بقــوة فــي التقاليد، لكن مــع القدرة 
على التطور باســتمرار لتلبية أهداف العمالء اجلديدة 
والتعامــل مــع املســائل البيئيــة التــي يحملهــا املســتقبل 

القريب.
وال شــّك فــي أّن ذلــك يتضّمــن التحــّول إلــى الكهربــاء 
وقــد دخلــت العالمــة بالفعل حقبة جديــدة مع إطالق 
فــي  بالكهربــاء  تعمــل  التــي  الهجينــة  طرازاتهــا  أّول 
وهــي  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 

رينيجيد 4xe وكومباس 4xe عام 2020. 
بصفتهمــا أّول ســيارتني حتمــالن شــارة 4xe، تعمــل 
جيــب  مــن   4xe وكومبــاس   4xe رينيجيــد  ســّيارتا 
بالطاقــة الكهربائيــة وتقّدمــان تنّقــالً بــدون انبعاثــات 
عنــد قيادتهمــا بالنمــط الكهربائي فقــط. وتنضّم إلى 
ذلــك الســالمة علــى جميــع التضاريــس التــي يضمنهــا 
نظــام جيــب الكهربائــي بالدفــع الكلــي eAWD الــذي 
ممكــن  تــوازن  أفضــل  لتوفيــر  احلاجــة  عنــد  ينشــط 
بــني الكفــاءة ومتعــة القيــادة ومراعــاة بالبيئــة. ومنــذ 
إطالقهمــا فــي ســبتمبر، حظــي طــرازا 4xe باهتمــام 
هــذه  علــى  طلــب   10,500 وضــع  مّت  حيــث  كبيــر، 
الســيارات. وقد أثبتت الطرازات اجلديدة جناحاً الفتاً 
إلــى درجــة أنــه فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة مــن عام 
2020، كانت واحدة من كّل خمس ســيارات جيب مّت 

.4xe شراؤها في أوروبا من طراز
تســتمّر احتفــاالت الذكــرى الثمانــني طوال عــام 2021 
مــع أحــداث خاّصــة تهــدف إلــى تقريــب عمــالء جيــب 
وعشــاقها مــن العالمــة التجاريــة وتراثهــا. وقــد أٌقيــم 
احلــدث األّول اليــوم في مؤمتر مّت بّثه عبر اإلنترنت، 

أنتونيــال برونــو، رئيــس عالمــة جيــب  حيــث كشــفت 
األوســط  والشــرق  أوروبــا  منطقــة  فــي  التجاريــة 
اخلــاّص  اإلصــدار  طــرازات  عــن  النقــاب  وإفريقيــا، 
اجلديدة مبناسبة العيد الثمانني. إّنها إصدارات حتيي 
تاريــخ العالمــة التجاريــة الذي ميتّد علــى 80 عاماً كما 
وأّنها تواصل التقليد الراسخ، الذي بدأ عام 1966، في 
إنتاج مناذج ذات إصدارات خاصة لالحتفال بالذكرى 

السنوية اخلاّصة أو أبرز اإلجنازات.
مبناســبة  اخلــاص  اإلصــدار  ذات  اجلديــدة  النمــاذج 

»الذكرى الثمانني«
اإلصــدارات  ســتكون سلســلة   2021 عــام  لعــّل جنمــة 
اخلاصــة مبناســبة »الذكرى الثمانــني«، وهي النماذج 
علــى  املتاحــة  اخلــاص  اإلصــدار  ذات  االحتفاليــة 
رينيجيــد، وكومبــاس، وراجنلــر وجالديتــور. ويعتمــد 
كّل طــراز خــاص مبناســبة »الذكــرى الثمانــني« علــى 
اإلصــدار األكثــر مبيعــاً كمــا ويتمّيــز مبزايــا الســالمة 
والتكنولوجيا القياســية إضافة إلى اللمســات اجلمالية 

الالفتة التي متنح السيارات طابعها املتمّيز.
أّول طــراز مــن طــرازات »الذكــرى الثمانــني« لعالمــة 
جيب الذي يتّم الذي طرحه هو رينيجيد، والذي بات 
متوافراً اآلن لدى وكالء جيب في جميع أنحاء أوروبا 
علــى أن يصــل كومبــاس وراجنلــر وجالديتور بنســخة 

»الذكرى الثمانني« في الربيع.
جلميــع  احلصريــة  واخلدمــات  الفعاليــات  مــن  عــاٌم 

أفراد عائلة جيب
ترافــق أخبــار منتجــات هــذا العــام مبــادرات تواصــل 
أجــل  مــن  للمناســبة  مخصصــة  وفعاليــات  خاّصــة 
تقريــب العمــالء والهواة أكثر مــن عالمة جيب وإرثها 

العريق.
ومن بني تلك املبادرات نذكر Jeep Wave، البرنامج 
ألصحــاب  حصريــة  خدمــات  يقــّدم  الــذي  اجلديــد 
لتعزيــز  خاصــة  مزايــا  إلــى  إضافــة  جيــب  ســيارات 
شعورهم باالنتماء إلى املجتمع في قلب جتربة جيب 
حــول العالــم. يتّم تقدمي برنامج »جيــب ويف« ابتداًء 
مــن ينايــر مع مختلف إصــدارات »الذكــرى الثمانني« 
وجميع سيارات جيب التي يتّم شراؤها أو استئجارها 
عــام 2021. وقــد مّت متييزهــا بشــعار مســتوحى مــن 
التحيــة التقليديــة ملالكــي ســيارات جيــب، أي اليد التي 
تلــّوح، أو إصبعــني أو أربعــة أصابــع ممتدة إلــى األعلى 
فوق عجلة القيادة. فإمياءة الصداقة هذه تشّكل جزءاً 
من تاريخ جيب، ويسّر جميع أصحاب سيارات جيب 

التمسك بهذا التقليد.
80 عامــاً مــن االبتــكار، جتعل العالمــة التجارية رائدة 

في مستقبل أكثر استدامة
ال شــّك في أّن تغّيرات كثيرة حدثت منذ عام 1941، 
ولكّن الطريقة التي تنتهجها جيب لتصميم ســياراتها 
لــم تتغّيــر يومــاً. وقــد أّدى ذلــك إلــى والدة النظــرة 
العامليــة إلــى ســيارة جيــب كرمــز للحريــة واملغامــرة 

واألصالة والشغف.
 Willys فحــني نعــود بالذاكــرة إلى طراز ويليــز إم بي
MB الــذي ُطــرح عــام 1941، تــاله عــام 1949 طــراز 
ويليــز واغــون Willys Wagon رباعــي الدفــع والــذي 
االســتخدام  متعــّددة  الســيارات  فئــة  معــه  انطلقــت 
 Premium الراقيــة   SUV ســيارة  واختــراع   ،SUV
SUV مــع واغونيــر Wagoneer عــام 1963. وخــالل 
تاريخهــا املمتــّد علــى ثمانية عقود، كانــت جيب رائدة 
فــي الفئــات والتقنيات اجلديدة. وهي اليوم مســتعّدة 
إلعــادة كتابــة صفحة جديدة في  تاريخها الطويل مع 

 .4xe 4 وكومباسxe طرازي رينيجيد
نسخة »الذكرى الثمانني« من جيب رينيجيد

تتمّيــز نســخة »الذكــرى الثمانــني« مــن طــراز جيــب 
الكريســتال  اللمعــان مــن  رينيجيــد بلمســات خفيفــة 
الغرانيتــي على الشــبك األمامي الشــهير ذات الفتحات 
الســبع، وعجــالت معدنيــة قيــاس 18 بوصــة وشــارة 

الذكرى الثمانني التذكارية.
وتكمــل املظهــر اخلارجــي لنســخة اإلصــدار اخلــاص 
مــع  كاملــة   LED وحزمــة  املعتمــة  النوافــذ  اجلديــد 
مصابيــح LED نهاريــة ومصابيــح أماميــة ومصابيح 

ضباب ومصابيح خلفية.
مــن  مختــارة  باقــة  احملــركات  مجموعــة  تتضّمــن 
احملــركات التــي تعمل بالبنزيــن والديــزل واحملّركات 
والتــي  كهربــاء،  مبصــدر  لالّتصــال  القابلــة  الهجينــة 

تتوافق جميعها مع معايير 6D Final Euro. وتشــمل 
مجموعة احملّركات بشــكل خــاّص محّرك ملتي-جت 
ث ســعة 1.6 ليتــر وينتــج قــّوة تبلــغ  Multijet II احملــدّ
130 حصانــاً عند 3,750 دورة بالدقيقة، و320 نيوتن 
متــر مــن عــزم الــدوران عنــد 1,500 دورة بالدقيقــة. 
ويترافــق هــذا احملــّرك الــذي يعمــل بالديزل مــع علبة 
تروس يدوية سداســية الســرعات ونظام دفع أمامي، 
وقــد مّتــت ترقية أداء هذا احملــّرك ليقّدم 10 أحصنة 
إضافيــة مــن الطاقــة مقابــل احملــّرك ســعة 1.6 ليتــر 

الذي كان ُمتاحاً على طراز العام السابق.
مجموعة رينيجيد لعام 2021

يأتــي طــرح نســخة »الذكــرى الثمانــني« عقــب إطــالق 
مــن  يتمّيــز مبجموعــة  الــذي  رينيجيــد 2021  طــراز 
محّركات االحتراق الداخلي املعّدلة والتي مّت حتديثها 
الدفــع  بنظــام  املــزّودة  اإلصــدارات  أداء  لتحســني 

.6D Final Euro بالعجالت األمامية وتلبيًة ملعايير
رينيجيــد مبحــركات  تتوفــر  عــام 2021،  طــراز  فــي 
بنزيــن وديــزل ومحــركات هجينــة تعمــل بالكهربــاء 
وأربعــة مســتويات من التجهيزات ضمــن 4 إصدارات 
هــوك(  وتريــل   S وإس  وليميتــد  )لوجنيتــود  هــي 
باإلضافة إلى طراز اإلصدار اخلاص اجلديد مبناسبة 

الذكرى الثمانني.
جيب جالديتور بنسخة »الذكرى الثمانني«

تتميز نســخة »الذكرى الثمانني« من جيب جالديتور 
مــع  بوصــة   18 قيــاس  معدنيــة  بعجــالت  اجلديــدة 
ملســات مــن الكريســتال الغرانيتــي، والشــبك األمامــي، 
وإطارات املصابيح األمامية ومصابيح الضباب باللون 
الرمادي املعدني احملايد، وســقف صلب بلون الهيكل، 
ومصــّدات جانبيــة فــوق العجــالت، وشــارات احتفالية 
الصنــدوق  أرضيــة  وتعــّزز  كمــا  باملناســبة.  خاّصــة 
والدرجــات اجلانبيــة القابلــة للــرش الوظائــف العمليــة 
للســيارة، مبــا يكّمــل اخلصائــص اجلماليــة التــي متّيز 

هذه النسخة املمّيزة.
جيب كومباس بنسخة »الذكرى الثمانني«

تُطــرح قريبــاً كومبــاس اجلديــدة فــي إيطاليــا وأملانيا، 
عاليــة  جديــدة  تصميميــة  بلمســات  تتمّيــز  وهــي 
التقنيــة مع احلفاظ على روحيتهــا احلضرية املتمّيزة 

والعصرية واألنيقة.
النسخة األولى من كومباس اجلديدة التي ستصل إلى 
الســوق األوروبي ســتكون اإلصدار اخلاص من نســخة 
»الذكــرى الثمانني«، وســيتمّيز هذا الطــراز التذكاري 
بلمســات تصميميــة حصرية مثل الشــارات االحتفالية 

والعجالت املعدنية قياس 18 بوصة.

جيـب حتتفـل
بثمانيـن سنــة إبـداع

أحدث االبتكارات جعلتها رائدة في مستقبل أكثر استدامة ...




