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تستحق األفضل ..

أول إصــدار قطــري فــي عالــم السيــارات
ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ  ٢٨ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١

* ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻛﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎرة أو ﻟﺒﺎﻗﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
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ﺧﻴﺎرات ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ أﻗﻞ ﻣﻘﺪم دﻓﻊ

ﺧﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ | أﺳﻌﺎر ﻣﻤﻴﺰة
ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .

ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

٢٠٠٠
رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

اﺳــﺘﺒﺪل ﺳــﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
واﺳــﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴــﺎدة اﻷﺣﺪث !

٢٠٢١/٤٩٢٣

السيارات الوطنية تعلن عن توافر سيارة
 SUV Mazda CX9العائلية ضمن عروض العام اجلديد

BMW

الفئة السابعة
مالمح الفخامة
وحضور ليس
له مثيل
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ترامب ..والسيارة الوحش
انتصرت املؤسسات الدميقراطية على املطامع
«الترامبية» حتت شعار« :البيت األبيض من
حق زوجة بايدن ونائبته السمراء كاماال هاريس
الهندية» بعد فشل حتريض ترامب ألنصاره في
سيدا للبيت األبيض
احتالل الكوجنرس لبقائه
ً
تباعا ،فقرر ترامب
لفترة ثانية بل جاءت املصائب
ً
الهروب من الباب اخللفي هو زوجته وابنته
إيفانكا ترامب ،كبيرة مستشاريه وزوجة جاريد
كوشنر الذي استغل غرور حماه في تنفيذ أوامر
اللوبي الصهيوني.
ليل
ويقال إنه أثناء خروج ترامب وحاشيته
ً
طلب إحضار سيارته «الوحش» حتى حتميه من
كاميرات الصحفيني ،ولكن مع األسف رفض سائق
الوحش أوامر ترامب وأخبره أنه في طريقه ملقر
الرئيس بايدن السيد اجلديد للسيارة «الوحش»،
ويؤكد احلكماء أنه حتى ولو وافق السائق على
توصيل ترامب فالسيارة «الوحش» ليست مضادة
لكاميرات الصحفيني ومع هذا فهي حتفة
تكنولوجية ودفاعية من إبداع جنرال موتورز ،مت
تصنيعها لترامب  2018بعد أن رفض أن يستخدم
«كاديالك  »1سيارة سلفه أوباما.
أشرف ترامب بنفسه على تصنيع سيارة ال مثيل
لها ،لهذا فقد مت تزويدها بتكنولوجيا اتصاالت
مرتبطة باألقمار االصطناعية ،باإلضافة إلى نوافذ
مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير
قابلة للثقب ومزودة بحلقات فوالذية.
كما صنعت نوافذها من  5طبقات من الزجاج
والبولي كربونات لتكون مضادة للرصاص،
مع أبواب مصفحة بسمك  8بوصات ،ومضادة

للهجمات الكيماوية ،كما أنها مدججة بأسلحة
دوليا ،ومت
احملرم
رشاشة ،وقاذفات قنابل الغاز
ً
ّ
تزويدها بنظام مكافحة احلرائق ،ونظام إطالق
الدخان للتشتيت.
صنع هيكل السيارة الوحش من الفوالذ واألملونيوم
والتيتانيوم والسيراميك ،وهو معزز بصفائح
فوالذية أسفل السيارة حلمايتها من األلغام
والقنابل.
تعمل السيارة مبحرك  V8ويبلغ طولها اإلجمالي
 5.5متر وعرضها  1.7متر ،ويصل وزن السيارة
الوحش  9أطنان ،كل هذه املزايا احلصرية كانت
رِشوة من جنرال موتورز لترامب لوقوفه معها
وقت أزمتها االقتصادية ومع هذا ما انصاعت
جنرال موتورز لغرور ترامب ،وأرسلت برقية
تهنئة ل ـ بايدن فور إصدار املؤسسات احلاكمة
أمرا لسيارة «الوحش» بالسير في الصفوف
ً
األمامية في موكب تنصيب «الرئيس رقم
 »46مع عدم توديع «الرئيس  »45الذي ينتظر
محاكمة عادلة لتحريض مناصريه على احتالل
مؤسسات الدولة ،التي اعتبرها ملكية خاصة
له ولعائلته ،لهذا صال وجال وحارب كل دول
احتراما ملشاعر زوج ابنته
العالم ،ماعدا إسرائيل
ً
كوشنر اليهودي ،الذي استغل غرور حماه ورماه
في أحضان اللوبي اليهودي ،الذي باع ترامب
كما باعوا كل من حتالف معهم منذ الرومانوحتى اآلن -ويقال حتى قيام الساعة ،ومع هذا
رئيسا للبيت
مازال ترامب ينتظر ساعة تنصيبه
ً
رئيسا إلسرائيل ،كما وعده كوشنر
األبيض أو
ً
وأصحابه ..هذا واهلل أعلم.
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تقديرا ً لعمالئها وعشاق مازدا في السوق القطري ...

السيارات الوطنية تعلن عن توافر سيارة
 SUV Mazda CX9العائلية ضمن عروض العام اجلديد
انطلق إلى آفاق العام الجديد
مع سيارات مازدا االستثنائية

Mazda CX9 | 2020

إبتداء من  125,900ر.ق
ً

Mazda 6 | 2020

Mazda CX3 | 2020

Mazda 3 Hatchback | 2020

إبتداء من  69,900ر.ق
ً

إبتداء من  66,900ر.ق
ً

مجـانـاً

تأمين شامل
لمدة عام واحد

مجـانـاً

خدمة صيانة
 3سنوات/
 50,000كلم

إبتداء من  72,900ر.ق
ً

مجـانـاً

تسجيل
لدى المرور

ادفع 35%
والحقاً 65 %

(على موديالت محددة)

أوال)
(أيهما يأتي ً

ينطبق العرض على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط | مجاناً  :تأمين شامل ،خدمة صيانة  3سنوات/
أول) وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا  | CX9مجاناً تأمين شامل
 50,000كلم (أيهما يأتي ً
وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا  ،3مازدا  6ومازدا  | CX3الدفعة األولى  35%والدفعة
الثانية  65%خالل  18 - 6شهر وعلى اقساط متساوية وتعتمد على موافقة جهات التمويل.
العرض ساري من  10ديسمبر  2020وحتى  9فبراير .2021
لمعرفة المزيد من المعلومات:

55563981

هاتف44435965 - 44417859 :

info@mazda–qatar.com

2020/4169

صنــاعـة يـابـانـيـــة

www.mazda-qatar.com

مفتوح  7أيام في األسبوع
مساء
السبت  -الخميس 9 :صباحاً 9 -
ً
مساء
مساء 8.30 -
الجمعة4.30 :
ً
ً

أعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة ،الوكيــل
احلصــري لســيارات مــازدا فــي قطــر عــن
اطــاق حملتهــا الترويجيــة اجلديــدة تزامنــا
مــع بدايــة العــام اجلديــد وكنــوع مــن التقديــر
لعمالئهــا ،وذلــك بهــدف االســتمتاع بتجربــة
«متعــة قيــادة مــازدا املتميــزة» ،وجعلهــا
جتربة ممتعة وخالية من املتاعب.
ومــن خــال هذه احلملــة الترويجيــة ،ميكن
للعميــل االســتمتاع باحلصــول علــى اســعار
مغرية وعروض ذات قيمة مضافة حصرية
علــى موديــات  2020مــن فئــات الســيدان
وسيارات الدفع الرباعي .
وبالنســبة لســيارات مــازدا  CX9العائليــة
متعــددة االســتخدامات ( 3صفــوف و7
مجانيا
مقاعد)  ،يشمل العرض تأمينًا شامالً
ً
وخدمة مجانية ملدة  3ســنوات  50،000 /كم
(أيهمــا يأتي أوالً) وتســجيل مجاني باإلضافة
إلــى ضمــان غيــر محــدود ملــدة  5ســنوات مــع
خدمة املساعدة على الطريق ملدة  5سنوات.
إلــى جانــب طــرق الدفــع العاديــة  ،ميكــن
أيضــا اختيــار خطــط متويــل داخليــة
للعمــاء ً
مرنة تخضع ملوافقة االئتمان.
عتبر مازدا عالمة جتارية متميزة للسيارات
ذات قيمــة عاليــة مع تصميم فريــد وتقنيات
مبتكــرة وجــودة وتصنيــع يابانــي .مــازدا
مازالــت العالمــة التجارية الوحيدة مع غالبية
طرازاتهــا صنعــت فــي اليابــان ومتوفــرة فــي
منطقة الشرق األوسط.
وقد حصلت مازدا  CX9على تصميم متطور
وعصــري والــذي تســميه مــازدا « كــودو روح
احلركــة « والــذي يضفــي مزيــدا ً مــن براعــة
اجلــودة والتصميــم املتألق للجيل اجلديد من

سيارات مازدا  CX9اجلديدة كليا لعام 2020
 ،فقد مت االنتهاء من وضع اللمســات النهائية
الداخليــة للســيارة مــن قبــل مهندســن كان
شــغلهم الشــاغل هو االهتمام بــأدق التفاصيل
 ،اضافــة الــى االحــدث فــي وســائل االتصــال
ووســائل راحــة الــركاب وتقنيــات الســامة
املتمثلة في تكنولوجيا « آي – اكتف ســينس «
اضافة الى ان املصورة الداخلية للسيارة تضم
 7كراسي جميعها جتمع ما بني قمة الفخامة
واجلاذبيــة والتــي تفضلهــا دائمــا العائــات ،
وبالنســبة للمحــركات  ،فقــد مت تزويد مازدا
 CX9مبحــرك تيربــو ســعة  2.5لتــر 250 ،
حصان.
قمة الكفاءة للسيارات العائلية :
يوفــر محــرك الشــحن التيربــو « اســكاي
اكتــف جــي «قمة الكفــاءة واألداء للوصول الى
مستويات جديدة من متعة القيادة  ،فاحلقن
املباشــر حملــرك التيربــو يعمــل علــى تســريع
عــزم الــدوران  ،اضافــة الــى كونــه اقتصــادي
فيمــا يتعلــق باســتهالك الوقود وزيــادة تعزيز
القيــادة السلســلة واآلمنــة علــى الطرقات من
خــال احــدث تكنولوجيــا « ســكاي اكتــف «
والتــي تنفرد بها االجيال اجلديدة من مازدا

ميكن للعمالء
أيضا اختيار خطط
ً
متويل داخلية
مرنة

كلي ـا ً  .يأتــي احملرك بســعة  2,5لتــر ينتج 420
نيوتــن متــر من عــزم الــدوران  ،حيث يتصل
هــذا احملــرك بناقــل حركــة اوتوماتيكي ينقل
احلركــة الــى العجــات بنظــام الدفــع الرباعي
 ،ويقــوم التيربــو بالتحكــم فــي تدفــق الهــواء
والعوادم حسب سرعة دوران احملرك
ديناميكيات القيادة الذكية :
مينحــك محــرك الشــحن التيربــو اجلديــد
شــعورا ً باالســترخاء وتســاعد االبتــكارات
املتعلقــة بالهيــكل الى جانب املواد املســتخدمة
جلعــل ســيارة مــازدا  CX9اخــف وزن ـا ً واكثر
امانا ً وصالبة .
ميتــاز الشاســيه بقوائــم هندســية فــي االمــام
وتصميــم متعــدد الوصــات مــن اخللــف ،
ومتــت هندســة نظــام الدفــع بــكل العجــات
 I- Active AWDمــن اجليــل اجلديد ملازدا،
بحيــث متنــح قيــادة تتســم بالثقــة علــى اي
ســطح طريــق بينمــا تســاهم فــي الوقــت ذاته
في التوافق البيئي .
قمة التكنولوجيا واالتصاالت اينما تكون
متثــل تكنولوجيــا اجليــل اجلديــد مــن
مــازدا  cX9اتصــال متكامــل بــن االنســان
والســيارة ،واتصــال فــوري مــع العالــم حينمــا
تكــون علــى الطريــق  ،فهــذا مــا مينحــه لــك
كل مــن واحهــة التفاعــل بــن االنســان واآللــة
 HMIاملتطــورة مــن مــازدا ونظــام MZD
 Connectباإلنترنــت لتشــمل شاشــة عــرض
القيادة النشــطة ،Active Driving Display
حيــث ميكنــك بالعديــد مــن املميــزات وذلــك
مــن مركــز القيــادة اخلــاص بك خلــف عجلة
القيــادة بفضــل وجود كل مــن اجهزة القياس
ومفاتيح التحكم املوضوعة بشكل مثالي.
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هواوي

��م ���� را�� �� ،وض أروّع !

مستمرة في
إحداث الفارق
في اللياقة
الشخصية
للمستهلكني

مدعومــن بشــكل أساســي بهواتفهــم الذكيــة ،يقــوم املســتهلكون اآلن
بتنزيــل العديــد مــن تطبيقــات اللياقــة البدنيــة إلجنــاز التدريبــات
وتطبيقــات الصحــة ملتابعة تقدمهم .أحــد األمثلة على ذلك هو كيفية
اســتخدام هاتــف  Pro 40 HUAWEI Mateمــع تطبيــق Huawei
 Healthللحصــول علــى فكــرة عــن عــدد اخلطــوات التــي يتخذونهــا
أيضا بأجهزة
وعدد السعرات احلرارية التي يتم حرقها .يُستكمل هذا ً
ذكيــة قابلــة لالرتــداء مثــل ســاعة Pro 2 HUAWEI WATCH GT
مجموعــة مراحــل القمــر ،التــي تتعقــب جميــع البيانــات املهمــة مــن
التدريبات املختلفة والتي يتم تخزينها بعد ذلك في تطبيق Huawei
 .Healthساعة Pro 2 HUAWEI WATCH GTمجموعة مراحل
القمــر قــادرة علــى تتبــع البيانــات مــن أنــواع مختلفــة مــن التدريبــات
مثــل الســباحة واجلــري واآللــة البيضاويــة واملزيــد .كمــا أنهــا توفــر
للمســتخدمني دورات الركــض املثبتــة مســب ًقا .ميكــن مالحظــة جنــاح
ذلك من خالل زيادة شعبية األجهزة القابلة لالرتداء وخاصة تشكيلة
هــواوي .وف ًقــا لتقريــر  IDCللربــع الثانــي مــن عــام  ،2020احتلــت
عامليا في أجهزة املعصم القابلة لالرتداء والثانية
هواوي املرتبة األولى
ً
للســاعات فــي حصــة الســوق العامليــة .باإلضافــة إلــى كل هــذا ،تعمــل
احللــول الصوتيــة الغامــرة  ،مثــل ســماعات HUAWEI FreeBuds
 Proعلى سبيل املثال ،على تعزيز جتربة الصوت أثناء التمرين .ومع
تطبيــق  ،Huawei Musicميكــن للمســتهلكني االســتمتاع مبوســيقى

حتفيزية للتمارين في صالة األلعاب الرياضية أو أثناء اجلري ،بينما
يخلق مكبر الصوت  HUAWEI Sound X Bluetoothبيئة محيطة
مثالية في جلسات اليوغا أو البيالتيس املنزلية.
هــذا التــآزر بني الهواتــف الذكية واألجهزة القابلــة لالرتداء واخلدمات
الســحابية هــو نتيجــة لعمــل هــواوي فــي بنــاء نظامهــا البيئــي املتصــل،
جميعا حتت حســاب هواوي واحد ،مما يســمح بتجربة
والذي يرتبط
ً
ذكاء عند تنفيذ املهام اليومية.
أكثر
ً
دورا حيويًــا
ـي
ـ
ع
االجتما
ـل
ـ
ص
التوا
ـائل
ـ
س
و
ـب
ـ
ع
تل
ـرى،
ـ
خ
أ
ـة
ـ
ي
ناح
مــن
ً
أيضــا .بصــرف النظر عن القدرة علــى العثور على العديد
للمســتهلكني ً
مــن الصــاالت الرياضيــة أو مصــادر التمارين ،أصبح لدى املســتهلكني
ميكنهــم فقط مــن العثور على
اآلن منصــة ملشــاركة تقدمهــم .هــذا ال ّ
أيضا في خلق شعور باإلجناز والتشجيع.
شعور مشترك ،ولكنه يساعد ً
أيضــا تنزيــل العديــد
اآلن
ـتهلكني
ـ
س
للم
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ميكــن
ً
مــن تطبيقــات اللياقــة البدنيــة ،من خــال منصات مثــل HUAWEI
 AppGalleryو  ،Petal Searchوالتــي متنحهــم إجــراءات وخطــط
للتمرين وف ًقا الحتياجاتهم.
أحدثــت التكنولوجيــا بالتأكيــد ثــورة فــي اللياقــة البدنيــة ،مــن وجهات
نظــر متعــددة .لــكل من أصحــاب األعمــال واملســتهلكني ،التغيير الذي
أحدثتــه الهواتــف الذكيــة واإلنترنــت والتطبيقــات واألجهــزة املتصلــة،
متاما للصناعة وال يوجد حد ملدى تطور هذا.
جديدا
منظورا
يأخذ
ً
ً
ً
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اندمـــاج مجموعـــة بيجــو مـع سيتـروين ...

إطـالق شركـة ستيالنتـس

يدعـم مستقبـل قطــاع التنقـل املستــدام
يصــادف اليــوم إطــاق  Stellantis NVوهــي

عامليا تتميز بقدرتها على اقتناص
شركة رائدة
ً
الفــرص فــي عصــر التنقــل اجلديــد ،املتغيــر،

الرائدة في أمريكا الشــمالية وأوروبا وأمريكا

لضمــان حريــة التنقــل للجميــع.

ووفــورات احلجــم لديهــا لالســتثمار في حلول

فــي أحــدث التقنيــات ومنــه يؤهلنــا للتفــوق و

الالتينيــة .كمــا ســوف تســتغل الشــركة حجمهــا

املســتدام واملكــرس لضمــان حريــة التنقــل مــن

تنقــل مبتكــرة لعمالئهــا مــع اســتهداف تــآزر

خالل حلول مميزة ،فعالة وبأسعار ميسورة.

ســنوي ثابــت بنســبة جتــاوز 5مليــارات يــورو.

تشــكلت الشــركة مــن اندمــاج مجموعتــن

ســيتم حتقيــق تقديــرات التــآزر هــذه مــن

جيــدة ،إن شــركة  Stelllantisشــركة عامليــة

احملــركات

تتمتعان بسجالت إجنازات قوية وموارد مالية

خالل تنفيذ اســتراتيجيات الشــراء واالســتثمار

الوجيهــة،

تضــم  400،000موظفــا ،متنوعون ،موهوبون

حتســن

مردوديــة

واملنصات ،حتديث البحث والتطوير والتركيز

وذوو خبــرة يقومــون بتصميــم ،تطويــر،

املســتمر علــى الكفاءة فــي التصنيع وفي أدوات

تصنيــع ،توزيــع وبيــع ســيارات و حلــول التنقــل

التصنيع.

فــي جميــع أنحــاء العالــم متشــبثني بجذورهــم
العميقــة فــي مجتمعاتهم .يتــرأس جون إلكان

كارلــوس تافاريــس بصفتــه الرئيــس التنفيــذي

مجــال الصناعــة والتــي يُعــد تنوعهــا وروحهــا
التنافســية مــن بــن نقــاط قوتهــا الرئيســية.

التنقــل املتميــزة و املســتدامة و التــي جتیــب

بالتحسني واالبتكار .سوف تتمكن Stellantis

 ،االتصــال ،مركبــات ذاتیــة القیــادة ،التنقــل

املشــترك .مــع اســتمرار منــو ســوق الســيارات
الكهربائيــة ،تتمتع  Stellantisمبكانة راســخة

مستذلة مببدأ :حتدي الوضع الراهن.

بتوفرها على  29موديل كهربائي وتخطيطها

عامــا ،تعد
بفضــل تــراث عريــق ميتد إلــى 125
ً

 Stellantisموطنًــا ملجموعــة مــن العالمــات
التجاريــة التاريخيــة امللهمــة و التــي توجــت في
عالــم رياضــة الســيارات .أسســها وجهــاء أثــروا
هذه العالمات التجارية بشغف وروح تنافسية.

تغطــي العالمــات التجاريــة للشــركة مجموعــة
مــن قطاعــات ســوق الســيارات مــن الفخامــة

لســیارات الركاب املمتازة والســائدة ،شــاحنات
صغیــرة ،ســیارات الدفــع الرباعــي والســیارات

 Stellantisمجموعــة مــن حلــول

علــى احتیاجــات عمالئها اجلديــدة  -الكھربة،

وخلــق قيمــة مضافــة عليــا جلميــع شــركائها

لتطويرعشــر ســيارات

كهربائيــة إضافيــة

بحلــول نهايــة هــذا العام .تلتزم الشــركة بشــدة

التجاریــة اخلفیفــة باإلضافــة لعالمــات قویــة

األوسط و أوقيانوسيا والهند .بفضل تواجدها

الغیار ،التمويل  ،اخلدمات وأجزاء الغیار.

القــدرة علــى تلبيــة وجتــاوز توقعــات العمــاء

منتجاتها أوفي إطار أنشــطتها الصناعية .قال

مثالية في أكثر من  130سو ًقا.

قبيــل املصادفــة أن تولــد  Stellantisحتديــدا ً
جديدا مــن مصنعي
نوعــا
ً
عندمــا يحتــاج عاملنــا ً

باملواطنــة حيثمــا تواجــدت كمــا تســعى لتحقيق

الصناعي في أكثر من  30دولة ،لدى الشــركة

هــدف حياديــة الكربــون مــن خــال جميــع

تتمتــع  Stellantisبحضــور راســخ فــي ثــاث

بكفاءة وتقدمي ســيارات وخدمات ذات جودة

احتفاءا بهذه املناســبة« :ليس من
جــون ألــكان
ً

الالتينية  -باإلضافة إلى فرص جتارية مهمة

تســتهل  Stellantisنشــاطاتها بقــوة بفضــل

فــي مجــال حلــول التنقــل ،اخلدمــات ،أجــزاء

مناطــق :أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأمريــكا
وغيــر مســتغلة فــي الصــن وأفريقيــا والشــرق

معــدل ربــح تشــغیلي هــام نــاجت عــن مكانتهــا

أكبــر ميــزة تنافســية لدينــاَ .ف ُهــم ،بطاقتهــم
ومعرفتهم والتزامهم املســتمر ،الذين ميثلون
يوما
 Stellantisوهــم الذيــن ســيقومون ببناء
ً
بعــد يــوم إحــدى من أعظــم الشــركات في هذا

العصــر اجلديــد مــن التنقــل ».وتعلي ًقــا علــى

حلــول اليــوم األول مــن تاريــخ ،Stellantis

فــي مجــاالت التخطيــط ،اإلســتراتيجية،

متتلــك

مــن صيانة ســجل إجنازات شــركاتها املؤسســة

التنــوع اجلغرافي والثقافي ألفــراد Stellantis

 ،Stellantisعلــى الرغــم مــن االضطــراب

واألنشطة الجھویة.

بفضــل املواهــب اخلبيــرة وامللتزمــة بصرامــة

إقتــراح عــروض مثاليــة لعمالئنا .هــذا ويعتبر

منــذ الیــوم األول ،ستأســس حكامــة فعالــة

التصنیع ،تســویق العالمات التجاریة ،التصمیم

إحــدى أجنح فــرق اإلدارة وأكثرهــا حنكة في

حضورنــا العاملــي باملوارد األساســية لالســتثمار

قــال كارلــوس تافاريس« :هذا يــوم مميز .بعد

بفضــل 9جلــن مخصصــة لدعــم األداء القــوي

مجلــس اإلدارة املكــون مــن  11عضــوا .يقــود

يزودنــا

الســيارات الــذي ســيطور حلــول نظيفــة وذكية

ســنة مــن إعالننــا عــن هــذا املشــروعُ ،ولــدت
االجتماعــي واالقتصــادي غيــر املســبوق الناجم
عــن جائحــة كوفيــد .19أود أن أشــكر بحرارة
جميــع ال ِفــرق التــي جعلــت هــذا اليــوم ممكنًــا،

وكذلــك أشــكر جميــع العاملــن الذيــن واصلــوا

دعــم أنشــطتنا خــال هــذا العــام االســتثنائي.
إن هــذا يــدل علــى مــدى اخلفــة والقــدرة على

اإلبــداع والتكيــف لدى شــركتنا التي تهدف إلى
أن تكــون األعظــم وليــس األكبــر وأكثــر بكثيــر

مــن مجمــوع أجزائهــا .كمــا يشــير إلــى عــزم

هــذه الشــركة اجلديــدة علــى أن تكــون رائــد ًة
فــي صناعــة الســيارات وفــي محيطهــا املتغيــر
باســتمرار .تكرس شركة  Stellantisجهودها

«للســعي وراء التميــز» وتعزيــز رفاهيــة

موظفيهــا ».بــدأت الشــركة اجلديــدة التــداول

يوم أمس 18 ،يناير ،في يورونكســت (باريس)
وبورصــة إيطاليــا (ميالنــو) واليــوم في بورصة
نيويــورك .نتائــج العــام  2020الســنوية الكاملــة
سوف يُقدم تقرير بها في  3مارس .2021
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فولفو تبيع أول سيارة كهربائية هجينة
قابلة للشحن اخلارجي في قطر
اعلنــت شــركة دوماســكو ،مــوزع ســيارات

مبيعاتهــا العامليــة نســبة  ٪50مــن الســيارات

ميكنــك الوضــع الكهربائــي النقــي
ّ

طــراز  Recharge XC90وهــي ســيارة

هجينة.

للشــحن اخلارجــي دون أي انبعاثــات

فولفــو فــي قطر،عــن بيــع أول ســيارة فولفو
كهربائيــة هجينــة قابلــة للشــحن اخلارجــي
ملواطــن قطــري .إن  Recharge XC90هــي

ســيارة رياضيــة متعــددة األغــراض ذات 7

مــن قيــادة ســيارتك الهجينــة القابلة

مســاعدة الســائق الذكيــة ،وكاميــرات

قــال الســيد  /فيصــل شــريف ،املديــر

مــن أنبــوب العــادم .فوجــود بطاريــة

الســيارات ،ونظــام معلومــات النقطة

مســتقبل شــركة فولفــو يتمثــل فــي

بالتنقــل اليومــي باســتخدام احملــرك

الكهربائيــة بشــكل كامــل ،واملتبقــي ســيارات

املشيري  ،Recharge XC90وبذلك يصبح

مــن خدمــات .هــؤالء هــم العمــاء

الكهربائية الهجينة الفاخرة من فولفو.

املهتمــون

بحمايــة

البيئــة

الكهربائيــة الهجينــة القابلــة للشــحن

أيضا
«قررت شركة فولفو للسيارات
ً

مــن عمــاء شــركة فولفــو منــذ فتــرة

مضاعفــة طاقتهــا اإلنتاجيــة ثــاث
أضعاف في منشأة جينت في بلجيكا

بعد عام ناجح من مبيعات الســيارات

جــدا عــن العالمــة
راض
طويلــة وأنــا
ٍ
ً
التجاريــة .وعندمــا قــرأت أن فولفــو

الكهربائية ،ونحن كشركة دوماسكو

قابلــة للشــحن اخلارجــي ،تواصلــت

رحلتهم مع السيارات الكهربائية».

لديهــا ســيارات كهربائيــة هجينــة
معهــم للحصــول علــى واحــدة .وعلى

الرغــم مــن كونها ســيارة هجينة ،إال

أننــي أنوي اســتخدامها فقط كســيارة
كهربائية في معظم األوقات «.

فولفــو فــي قطــر مســتعدون لقيــادة

تتميز ســيارة  Recharge XC90الكهربائية

الهجينــة القابلــة للشــحن اخلارجــي مبحرك

كهربائــي ومحــرك وقــود يعمــان بتناغــم
لتقــدمي أفضــل جتربــة ســيارات رياضيــة

تلتــزم شــركة ســيارات فولفــو بــأن تصبــح

متعــددة األغــراض الهجينــة القابلــة للشــحن

الســنوات القادمــة ســتطلق الشــركة العديــد

ومنحــك املزيــد مــن قــوة اجلــر والطاقــة

شــركة ســيارات كهربائيــة متميــزة ،وفــي
مــن الســيارات الكهربائية بالكامــل .وبحلول
عــام  ،2025تهــدف الشــركة إلــى أن تتضمــن

اخلارجي مع انبعاثات أقل من أنبوب العادم،
الفوريــة .مــع ســيارة ،Recharge XC90

ميكنــك إضفــاء ملســة شــخصية علــى رحلتــك

ثمانــي

الســرعات

أقصى.

إن مستقبل يتمثل في
السيارات الكهربائية
وخاصة سيارات فولفو
القابلة إلعادة الشحن

ونظــام تخفيف الســرعة على الطرق

الوعرة وغيرها الكثير.

حصــان مع ناقــل حركــة أوتوماتيكي

متر بسرعة تبلغ  180كم/ساعة كحد

فيصل شريف:

مزود مبنبه حركة املرور املتقاطعة،

وســتواصل شــركة فولفــو طــرح املزيــد مــن

ومخرجــات عــزم دوران  400نيوتن

واجباتهــم جتــاه كوكبنــا « .وأضــاف:

العمياء (احملجوبة) ،ومساعدة السائق

بنزيــن رباعــي األســطوانات وذو

جيرترونيــك

يكترثــون لســامة الكوكــب ويرغبون

 360درجــة عاليــة الدقــة لوقــوف

أيضا الســيارة الهجينة القابلة للشــحن
يتوفر
ً

شــاحن توربينــي مدمــج بقــوة 400

الذيــن

قــال الســيد  /عبــد الرحيــم املشــيري،

اخلارجــي فــي قطــر« :لقــد كنــت

محــرك  AWD T8وهــو محــرك

ســيارات فولفو القابلة إلعادة الشحن

فــي أن يكونــوا أوائــل مــن يــؤدون

أول عميــل يقتنــي ســيارة فولفــو

الكهربائي فقط .باإلضافة إلى وجود

الســيارات الكهربائيــة ومــن الواضــح

أن العمــاء يحبــون مــا توفــره لهــم

أول شــخص فــي قطــر ميتلــك هذه الســيارة

مشــحونة بالكامــل ،ميكــن أن تســمح

العــام لشــركة دوماســكو فولفــو« .إن

خصيصــا لتكــون صديقــة
مقاعــد مصممــة
ً
للكوكــب ،هــذا وبجانــب تصميمهــا لقيــادة
متمكنــة .وقــد اشــترى الســيد  /عبــد الرحيــم

اخلاصــة بشــركة فولفــو مثــل تقنيــة

اخلارجــي

موديــل

XC40

،Recharge

موديــات الســيارة الهجينــة القابلــة للشــحن

اخلارجــي في األشــهر القادمة في قطر من

خــال شــريكها شــركة دوماســكو .وميكــن
شراء سيارات فولفو القابلة للشحن اخلارجي

يضفــي ناقــل احلركــة ملســة مــن الفخامــة

مــن صالــة عرض فولفو فــي املرخية .ميكن

الكريســتال الســويدي األصلــي حيــث يصنــع

يتــم توزيــع ســيارات فولفــو فــي قطر

باإلضافــة إلــى تصميمــه بشــكل جميــل مــن

االستفسار على الرقم .8008123

مــن قبــل شــركة الدوحــة خلدمــات

يدويًــا حصريًــا لشــركة فولفــو بواســطة
حرفيــي الزجــاج فــي  .®Orreforsويضفي

التســويق (دوماســكو) ،وهــي شــركة

من جلد نابا ملســة فريدة على سيارة XC90

قطــر وعضــو فــي مجموعــة الفطيم،

خصيصا
تنجيد املقاعد عالي اجلودة املصمم
ً
 Rechargeممــا يجعلهــا جميلــة ومتينــة

ومريحة .وتتميز سيارة Recharge XC90

رائدة متعددة العالمات التجارية في

حيــث متتلــك مجموعــة متنوعــة من
ســيارات الــركاب والدراجــات الناريــة

بالبــراح الفســيح مــع مقاعــد جلــوس مريحــة

واملركبــات

مــن خــال االختيــار بــن التصميمــات

إحساسا باملساحة
يقتسمون مساحة مشتركة
ً

واإللكترونيــات التــي متثــل بعــض

مــع فئة انسكريبشــن أو أطلق العنان للجانب

تســتوفي ســيارة Recharge XC90

اخلارجيــة املتميزة؛ وإعادة تعريف الفخامة

الرياضي مع فئة آر ديزاين.

تتســع إلــى  7ركاب ممــا مينــح أشــخاص

الشخصية.

معاييــر الســامة القياســية املعروفــة

البحريــة

التجاريــة

والطاقــة

واملنتجــات
والســاعات

العالمــات التجاريــة األكثــر شــهرة
واحلائــزة علــى العديــد مــن اجلوائــز
حول العالم.
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تسعى للسيطرة والريادة في فئة الرفاهية ...

 BMWالفئة السابعة

مالمــح الفخامـــة وحضـــور ليــس لــه مثيــل
واضحــا وقويًــا علــى
تشــكل الفئــة الســابعة دليـ ًـا
ً
قــدرات  BMWالتــي تســعى للســيطرة و الريــادة
فــي فئــة الرفاهيــة ضمــن ســوق الســيارات فــي
قطر.
ويجمــع طــراز الفئــة الســابعة مــن  BMWوالذي
يقدم تعري ًفا ملتعة القيادة املطلقة واملركبة املثالية
لــكل ســائق ،بــن األناقــة املفرطــة واالبتــكارات
املذهلــة واألداء الرائــع ،إضافــة إلــى أحــدث نظام
مساعدة للسائق وتقنية اتصال في سبيل االرتقاء
إلى مستوى أعلى في عالم السيارات.

وكان الطــراز اجلديــد مــن الفئــة الســابعة مــن
ملحوظا مع التركيز على
تطورا
 BMWقد شهد
ً
ً
الدقــة واألناقــة والتصاميــم الفارهة ،مــع اعتماد
ـورا أقــوى مثــل الشــبك
مزايــا متنــح الســيارة حضـ ً
األمامــي اجلديــد الــذي مت تعديلــه ليصبح قطعة
واحدة تغطي مساحة أكبر بنسبة .%40
وتتوفــر الفئــة الســابعة مــن  BMWفــي صــاالت
عــرض الفــردان للســيارات مــن خــال اربــع
طرازات مختلفة ،و يتمتع احملرك االول لسيارة
 730Liذات  4اسطوانات و يتسارع من صفر إلى

 100كــم فــي الســاعة خــال  6.3ثانيــة بقــوة 265
حصانًا ،و احملرك الثاني لســيارة 740Li BMW
ذات  6أســطوانات و يتســارع مــن صفــر إلــى 100
كم في الساعة خالل  5.6ثانية بقوة  340حصانًا،
و احملرك الثالث لسيارة 750Li xDrive BMW
ذات  8أســطوانات و يتســارع مــن صفــر إلــى 100
كم في الساعة خالل  4.1ثانية بقوة  530حصانًا،
و احملــرك الرابــع و االقــوى لســيارة BMW
 M760Liذات  12أســطوانات و يتســارع مــن
صفــر إلــى  100كــم فــي الســاعة خــال  3.8ثانيــة

بقوة  609حصانًا.
كمــا تتمتــع الفئــة الســابعة مــن  BMWبــأداء
محســن ،وذلــك بفضــل هندســة «الفعاليــة
الديناميكيــة» التــي أطلقتهــا  ،BMWواالعتمــاد
علــى نــواة خفيفــة الــوزن مــن أليــاف الكربــون،
ويعنــي ذلــك أن الســيارة أصبحــت أقــل وزنًــا
مبقدار  130كغ مقارنة بالنموذج السابق.
ويتضمــن التصميــم الداخلــي للفئــة الســابعة مــن
 BMWأحــدث نظــام مســاعدة للســائق «BMW
 »Connected Driveوأنظمــة ترفيــه تتضمــن

نظــام األوامــر باللمــس الــذي يتيــح للــركاب فــي
املقاعــد اخللفيــة إمكانيــة التحكــم بعــدد مــن
الوظائــف في الســيارة باســتخدام جهــاز كمبيوتر
لوحي قياس  7إنش من سامسونغ.
تتميز الســيارة بتصميم أنيق وراقي ،واســتخدام
أحــدث التقنيــات فــي الداخــل واخلــارج ،حيــث
ميكن ملالكي الفئة السابعة من  BMWاالستمتاع
باملزايــا الفائقــة والتــي تتضمــن ســقف بانورامــي
 ،Sky Loungeوإضــاءة محيطيــة داخليــة فــي
السيارة ومقاعد وثيرة منجدة بجلد نابا الفاخر.
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للعــام الرابــع عشــر علــى التــوالي ...

عبد اهلل عبدالغني تعلن عن الفائزين
في مسابقة تويوتا الفنية (درمي كار)
يســر شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه
املــوزع الوحيــد لســيارات تويوتــا فــي قطر أن
تعلــن عــن الفائزيــن فــي املســابقة الوطنيــة
الرابعــة عشــرة ملســابقة « تويوتــا درمي كار
الفنية « التي أقيمت مؤخراً ،وجدير بالذكر
أن األطفــال مــن جميع أنحــاء العالم مدعون
للمشاركة بأفكارهم حول مستقبل احلركة
والتنقل من خالل رســم ســيارات أحالمهم.

ولطاملا كانت األفكار العظيمة نتاج األحالم
 ،ومن هنا فإننا في تويوتا نســعي أن يســاعد
هــذا النشــاط فــي رعايــة إبداعــات اجليــل
القــادم مــن املخترعني واملفكريــن واحلاملني
العظمــاء .وقــد أقيمــت مســابقة قطــر فــي
الفتــرة مــن  20نوفمبــر إلــى  15ديســمبر
.2020
في مسابقة تويوتا الفنية الثالثة عشر لسيارة

األحالم  ،حصلت الطالبة سيرا ماريا رجيش
بالصف الثالث في املدرســة الهندية احلديثة
دي بي اس على جائزة «اإللهام الهندســي»
املرموقــة .وتعتقــد ســيرا أن ســيارة أحالمها
ستجعل البيئة خضراء وخالية من الكربون.
ويذكر أن مســابقة « تويوتا درمي كار الفنية
« تنظم منذ عام  2004كجزء من مبادرات
املســاهمة االجتماعيــة لشــركة تويوتــا ،وفــي

عــام  2019وحــده  ،كان هنــاك حوالــي
 950000مشــاركة مــن  86دولــة ومنطقــة
حول العالم.
هــذا وقــد مت تســليم اجلوائــز للفائزيــن
فــي صالــة عــرض تويوتــا بحضــور أوليــاء
األمــور ومدرســي التربيــة الفنيــة واملعلمــن
ومســئولي اإلدارة لشــركة عبــداهلل عبدالغني
وإخوانه .ســلم اجلوائز كل من الســيد أر كى

مورغان الرئيس التنفيذي باإلنابة للشركة
 ،والســيد عــواد محمــد املديــر األول ملبيعــات
تويوتــا الوطنيــة  ،والســيد رافــي كومــار مدير
مبيعات اجلملة.
وبهــذه املناســبة تهنــيء شــركة عبــداهلل
عبدالغنــي وإخوانــه جميع األطفــال الفائزين
كمــا تشــكر جميــع األطفــال واملــدارس الذيــن
شاراكو فى مسابقة تويوتا درمي كار الفنبة.
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طراز جديد من السيارة الكهربائية بالكامل بنظام الدفع اخللفي ...

بورشه تعزز مجموعة طرازات تايكان
تطــرح بورشــه الطــراز الرابــع من أول ســيارة
صالــون رياضيــة كهربائيــة بالكامــل تنتجهــا
الشــركة لتعــزز بذلــك مجموعــة الطــرازات
احلاليــة والتــي تشــمل تايــكان توربــو S
وتايــكان توربــو وتايــكان  .4Sويأتــي الطــراز
األساســي اجلديــد مجهــزا ً بنظــام الدفــع
اخللفــي وحجمــن للبطاريــة .وبينمــا توفــر
بطاريــة  ،Performanceالتــي تأتــي كتجهيز
أساســي ،مــا يصــل إلــى  408حصــان متــري
( 300كيلــووات) فــي وضــع تعزيــز األداء مــع
نظــام «التحكــم باالنطــاق» ،فــإن بطاريــة
 ،Performance Plusالتــي تأتــي كتجهيــز
اختيــاري ،تزيــد قــوة الســيارة لتصــل إلى 476
حصان متري ( 350كيلووات).
محــرك كهربائــي مبتكــر وأداء ديناميكــي
فائق
تتميــز تايكان اجلديدة بالتســارع الفائق وقوة
الســحب التــي تليــق بالســيارات الرياضيــة مــع
توفيــر أقصــى قوة لها على نحو مســتمر .يبلغ
الطــول املتغيــر للمحرك املتزامــن الذي يتميز
بأعلــى مســتويات الكفــاءة مــع تقنيــة التحفيــز
املســتمر واملوجــود علــى احملــور اخللفــي 130
مم ،وهو مماثل للمحرك املوجود في تايكان
 .4Sويعمــل احملــول الكهربائــي ،الــذي يتــم
التحكم فيه بتقنية املوجات النابضة واملوجود
على احملور اخللفي ،مبا يصل إلى  600أمبير.
ويتضمــن تصميــم نظــام الدفــع أيضــا ً ناقــل
حركــة ثنائــي الســرعة .ويســاعد التصميــم
احملســن ديناميكيــا ً علــى تعزيــز
اخلارجــي
ّ
كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،حيــث يبلــغ معامــل
ســحب الســيارة  0.22فقــط ،مــا يزيــد املســافة
التي تقطعها الســيارة بعد شــحنها ،فيما تصل
قدرة الســيارة على اســترجاع الطاقة إلى 265
كيلووات.
خياران للبطارية
مت جتهيــز الطــراز األساســي ببطاريــة
 Performanceذات الطبقــة الواحــدة بطاقــة
إجماليــة تبلــغ  79.2كيلــووات ســاعي كتجهيــز
أساســي ،وتتوفــر بطاريــة Performance
 Plusذات الطبقتــن بطاقــة إجماليــة تبلــغ
 93.4كيلــووات ســاعي كتجهيــز اختيــاري.
ووفقــا ً الختبــار الســيارات اخلفيفــة املوحــد
عامليــا ً ( ،)WLTPتصــل املســافة التــي تقطعها
الســيارة بعــد شــحنها إلى  431كم مــع بطارية
 Performanceأو  484كــم مــع بطاريــة
.Performance Plus
وتتســارع ســيارة تايكان اجلديدة من السكون
إلى  100كم/ساعة في  5.4ثانية وتبلغ سرعتها
القصــوى  230كم/ســاعة مــع كال البطاريتــن،
بينمــا تصــل الطاقــة القصــوى للشــحن إلــى

 225كيلــووات مــع بطاريــة Performance
األساســية أو تصــل إلــى  270كيلــووات عنــد
جتهيــز الســيارة ببطاريــة Performance
 .Plusوميكن شــحن البطاريتني من  5باملائة
وصوالً إلى  80باملائة خالل  22.5دقيقة فقط
في الظروف املثالية.
براعــة في تصميم الهيكل اخلارجي مع طابع
بورشه األصيل
مت ّثــل ســيارة تايــكان ،بتصميمهــا اخلالي من
التعقيــد ،بدايــة حقبــة جديــدة مــع احلفــاظ
علــى الســمات األصيلــة لتصميم بورشــه .تبدو
الســيارة الرياضيــة الكهربائيــة مــن األمــام
منخفضــة وعريضــة مــع جناحــن يتميــزان
بخطــوط واضحــة .ويتميــز التصميم اجلانبي
للســيارة بالســقف الرياضــي الــذي ينســاب
إلــى اخللــف مــع اخلطــوط اجلانبيــة البــارزة.
وتتجلــى الســمات املعهــودة لتصميــم اجلــزء
اخللفي لسيارات بورشه في املقصورة األنيقة
ودعامــات  Cاملســحوبة للخلــف والكتفــن
البارزين من األجنحة .ويكتمل هذا التصميم
اجلــذاب باللمســات املبتكــرة مثــل حــروف
شــعار بورشــه باملظهر الزجاجي على شــريط
اإلضاءة اخللفي.
وتشتمل التجهيزات التي متيز تصميم الطراز

األساســي فــي مجموعــة تايكان علــى عجالت

احملســنة ديناميكيــا ً قيــاس
Taycan Aero
ّ
 19بوصــة ومالقــط املكابــح باللــون األســود
املؤكســد ،فيما يُطلى املصــد األمامي والعتبات
اجلانبية واملشــتت اخللفي باللون األســود على
غــرار طــراز تايــكان  .4Sومت جتهيــز الســيارة

أيضا ً مبصابيح أمامية بتقنية  LEDكتجهيز

أساسي.

تصميم فريد للمقصورة

تعتلــي مجموعــة العــدادات املنحنيــة املســتقلة
لوحــة التجهيــزات ،مــا يؤكــد علــى توجيــه

التصميــم نحــو الســائق .وتتضمــن التجهيزات

اإلضافيــة شاشــة نظــام املعلومــات والترفيــه
املركزيــة قيــاس  10.9بوصــة ،باإلضافــة إلــى
شاشة للراكب األمامي كتجهيز اختياري.
ومت جتهيــز الطــراز األساســي مــن تايــكان
مبقصــورة مكســوة جزئيــا ً باجللــد كتجهيــز
أساســي ،مــع مقاعــد أماميــة مريحــة قابلــة
للتعديل كهربائيا ً بثمانية وضعيات .وتتضمن
الســيارة صندوقني لألمتعة :سعة  84لترا ً في
األمــام ومــا يصــل إلــى  407لتــرا ً فــي اخللــف.
وتعتبــر تايــكان اجلديــدة أول ســيارة مــن
بورشــه تتوفــر مبقصــورة خاليــة مــن اجللــد،
حيث تُصنع من مواد مبتكرة معاد تدويرها،
ما يبرز مفهوم االســتدامة للســيارة الرياضية
الكهربائية بالكامل.
أنظمة الشاسيه والتحكم املركزي
تســتخدم بورشــه نظامــا ً مركزيــا ً للتحكم في
شاســيه ســيارة تايــكان .يقــوم نظــام بورشــه
املدمــج رباعــي األبعــاد للتحكــم بالشاســيه
بتحليــل ومزامنــة جميــع أنظمة الشاســيه في
الوقــت الفعلــي .ويتــم تعزيــز نظــام التعليــق
ذي النوابــض الفوالذيــة ،الــذي يأتــي كتجهيــز
أساســي ،أو نظــام التعليــق الهوائــي املتكيــف
ثالثــي احلجــرات ،الــذي يأتــي كتجهيــز
اختياري ،بنظام التحكم بالتعليق النشــط من
بورشه مع التحكم اإللكتروني في التخميد.
جهــز الطــراز األساســي من تايــكان مبالقط
يُ ّ
مكابــح ثابتــة أحاديــة الكتلــة مــن األملنيوم مع
ســتة مكابــس فــي األمــام ومالقــط مكابــح
ثابتــة أحاديــة الكتلــة مــن األملنيــوم مــع أربعــة
مكابــس فــي اخللــف كتجهيــز أساســي .ويبلــغ
قطــر أقــراص املكابــح املــزودة بنظــام التهوية
الداخليــة  360مم فــي األمــام و 358مم فــي
اخللف ،فيما تُطلى مالقط املكابح بلون أسود
مؤكســد .كمــا ميكــن جتهيــز الطــراز اختياريــا ً
مبكابح بورشــه املطلية عالية األداء والتي يبلغ
قطــر أقراصهــا  410مم في األمام و 365مم
في اخللف.
عام حافل باإلجنازات لسيارة تايكان
افتتحــت بورشــه حقبــة الســيارات الكهربائيــة
بالكامــل بنجــاح ،حيــث ســلمت أكثــر مــن
 20,000ســيارة تايــكان جديــدة للعمــاء فــي
جميــع أنحاء العالم فــي العام  .2020وحصلت
الســيارة الرياضيــة الكهربائيــة على حوالي 50
جائــزة دوليــة حتــى اآلن ،كمــا حقــق طــراز
تايكان األساســي اجلديد بنظام الدفع اخللفي
الرقــم القياســي العاملــي في موســوعة جينيس
عــن أطــول فتــرة للقيادة بســرعة مــع املناورة
بالعجــات اخللفيــة فــي ســيارة كهربائيــة
ملسافة  42,171كيلومتراً.
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تتميــز بروعـــة التصميـــم ...

جاكوار تنقل F-PACE SVR

إلى مستويـات من اجلديـدة مـن جودة األداء
سيارة جاكوار  F-PACE SVRاجلديدة أصبحت أسرع
وأكثــر ديناميكيــة وأكثــر إتقان ـا ً مــن أي وقــت مضــى،
ومتــت ترقيــة الســيارة الرياضيــة متعــددة األغــراض
ـتوى جديد
أداء بــن ســيارات  F-PACEإلى مسـ ً
األفضــل ً
مــن اجلــودة ،بفضــل التحســينات اجلديــدة التــي أجراهــا
فريــق وحــدة الســيارات اخلاصــة ( )SVفي جاكــوار .ومت
إجراء عدد من التحديثات عبر إضافة مزيج من املعدات
اجلديــدة ،واالنتقــال إلــى «هيــكل الســيارت اإللكتروني»
اجلديــد ( ،)2.0 EVAوتتضمن هذه التحديثات تفاصيل
تصميمية مستوحاة من سباقات السيارات ،مع مقصورة
مركــزة عــل األداء وأحــدث تقنيــات
داخليــة فاخــرة
ّ
االتصــاالت املريحــة .وقــال مايــكل فان دير ســاند ،مدير
عام قسم عمليات السيارات اخلاصة في جاكوار« :سيارة
 F-PACE SVRاألصليــة كانــت ذات شــخصية مذهلــة
وانطباعــات إيجابيــة لــدى العمــاء وأصبحــت ســيارة
جاكــوار األكثــر مبيع ـا ً علــى اإلطــاق بــن طــرازات ‘إس
ڤــي‘ ( ،)SVوالنســخة اجلديــدة مــن هذه الســيارة مبنية
على هذا النجاح ،مع إجراء عدد من التحســينات املفصلة
التــي جتتمــع لتزيد من معايير اجلودة في فئة الســيارات
الرياضية متعددة األغراض عالية األداء» .وتتوفر سيارة
 F-PACE SVRحصري ـا ً مــع محــرك جاكــوار بالبنزيــن
وسعة  5.0لتر ثماني األسطوانات بالشحن الفائق ،والذي
يوفــر قــوة دفــع تبلــغ  550حصانا ً وعــزم دوران يبلغ 700
نيوتــن متــر – بزيــادة تبلــغ  20نيوتــن متــر عــن احملــرك
الســابق ،وهــذا التحســن فــي عزم الــدوران من شــأنه أن
يجعــل الســيارة تتســارع مــن  0إلى  100كم/ســا خالل 4.0

ثواني فقط ( 60-0ميل/ســا في  3.8ثانية) ،لتكون أســرع
بثالثــة أعشــار مــن الســابق ،كمــا تبلــغ الســرعة القصــوى
للســيارة  286كم/ســا ( 178ميل/ســا) ،بزيادة تبلغ  3كم/
ســا .وحتتــوي مجموعــة نقــل احلركــة علــى ذات محـ ّـول
عــزم الــدوران املســتخدم فــي ســيارة الصالــون اخلارقــة
جاكــوار ،8 XE SV Projectوذلــك كي تكون قادرة على
التعامــل مــع احلموالت األعلى .وإلى جانب حتســن عزم
الــدوران والتســارع ،مت تخفيــض انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون مــن  281غ/كــم إلــى  275غ/كــم ،مــع تخفيــض
اســتهالك الوقــود مبــا يصــل حتــى  12.2ل100/كــم (23.1
ميل/غالــون) .كما اســتفاد نظاما التعليــق والديناميكيات
مــن التعديــات اجلديــدة ،حيــث أصبحــت الوضعيــة
احملســنة تتيــح ضبط ـا ً فريــدا ً مــن نوعــه،
«الديناميكيــة»
ّ
مركزة ومعززة .وتســتخدم ميزة
يضمن جتربة قيادة
ّ
«اإلقــاع الديناميكي» عطالة مجموعــة القيادة للحفاظ
علــى وصــول الطاقة إلى العجالت أثناء تغيير الســرعات،
ما يســاهم في تســارع ســيارة  SVRاملمتاز عند انطالقها
مــن وضــع الثبــات .وفــي الوقــت نفســه ،أصبحــت ســيارة
 F-PACE SVRأكثر راحة ومتعة للقيادة في السرعات
املنخفضة ،بدون التضحية بديناميكيات القيادة اخلاصة
بالســرعات العاليــة ،مــا يزيد من قدرة الســيارة اجلديدة
علــى تلبيــة مختلــف االســتخدامات .ومت حتســن نظــام
التوجيــه باســتخدام نظــام الطاقــة اإللكترونيــة املســاعدة
اجلديد ،والذي يجعل االستجابات أكثر فورية ،ويضمن
تواص ـاً ممتــازا ً بــن الســيارة والســائق .ويســمح الضبــط
املعدل للتخميد التكيفي بقيادة أكثر إتقانا ً في الســرعات

املنخفضــة ،يتــم حتســينها مــن خــال بطانــات الهيــكل
املعدلــة .كمــا يســتفيد الســائقون مــن إحســاس
القاعــدي
ّ
أفضــل بدواســة الفرامــل فــي ســيارة ،F-PACE SVR
إذ يتــم دعــم الفرامــل ،املــزودة باألقــراص املزدوجــة
بقيــاس  395مم (فــي األمــام) و 396مم (فــي اخللــف)،
مــن قبــل «معزز الطاقة املدمــج» (Integrated Power
 ،)boosterإلى جانب إعادة معايرة النظام جلعل دواسة
الفرامل أقصر مجاالً وأكثر رياضية .هذا الضبط متوفر
خصيص ـا ً لســيارة  SVRممتــازة األداء ،وتعتمــد الفرامــل
كذلك على نظام التعزيز الكهربائي اجلديد .كما يساهم
املعدلة في حتســن أداء الفرامل،
التبريد والديناميكيات
ّ
مــا مينــح الســائق املزيــد مــن الثقــة .ومت تزويــد محــرك
البنزيــن ثمانــي األســطوانات بســعة  5.0لتــر والشــحن
الفائــق بناقــل ســرعة جاكــوار ممتــاز االســتجابة وســلس
االنتقــال األوتوماتيكــي بثمانــي ســرعات ،والــذي يوفــر
نقــل تــروس احلركــة بســرعة مــن أجــل أدا ٍء مريــح ،إلــى
التكيف مع كيفيــة توصيل الطاقة املالئمة ملختلف
جانــب
ّ
ظروف القيادة .وقال بول باريت ،املهندس الرئيسي في
برنامــج  ،F-PACE SVRفــي وحدة الســيارات اخلاصة
فــي جاكــوار« :االنتقــال إلــى هيــكل الســيارات اإللكتروني
مكون
مكننــا من إعادة معايــرة كل
اجلديــد مــن جاكــوار ّ
ّ
لنحســن
ـة
ـ
ص
الفر
ـذه
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـتفدنا
علــى حــدة ،وقــد اسـ
ّ
ضبط جتربة القيادة في هذه الســيارة ومنحها إحساس ـ ًا
أكبــر باإلتقــان والضبــط املمتازيــن ،حيــث أجرينــا آالف
التغييــرات التفصيلية التي تنقل ســيارة F-PACE SVR
إلــى مســتوى جديد من الروعة» .كمــا يتوفر نظام الدفع

رئيس مجلس اإلدارة

مدير التحرير

عبد الله بن خليفة العطية

محمد يوسف العشري

الكلي مع «ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية» كميزة
أساســية ،وتضمــن تكنولوجيــا «الديناميكيــات التكيفية»
( )Adaptive Dynamicsلنظام التعليق إعدادات دقيقة
ودينامكيــة ،إلــى جانب زيــادة الثبات أثنــاء القيادة ،فيما
توفــر «الديناميكيــات القابلة للضبــط» (Configurable
 )Dynamicsمتعــة أكبــر للســائق مــن خــال متكينه من
تغييــر إعدادات الســيارة مبــا يالئم تفضيالته الشــخصية.
موقــت ومقيــاس للجاذبيــة وتعبيــر رســومي
يتوفــر
كمــا
ّ
ّ
عــن مخطط الدواســة ملســاعدة الســائق علــى مراقبة أداء
الســيارة فــي الوضعيــة «الديناميكيــة» .تصميــم ســيارة
 F-PACE SVRمســتوحى من خبرات وحدة الســيارات
اخلاصــة ( )SVفــي مجــال ســباقات الســيارات ،ويظهــر
ذلك من خالل زيادة فوائد انسياب الهواء والديناميكيات
الهوائيــة ،املتحققــة مــن خــال فتحــات التهويــة األمامية
حتســن تبريــد مجموعة نقل
واجلانبيــة اجلديــدة ،والتــي
ّ
وحتســن هــذه التغييــرات مــن أداء
احلركــة والفرامــل.
ّ
الديناميكيــات الهوائيــة ،مبــا فــي ذلــك تقليــل املقاومــة
الديناميكية الهوائية بنســبة  35باملئة ،وقوة الســحب من
 0.37ق.س إلــى  0.36ق.س .وإلــى جانــب حتســن األداء،
تســاهم هــذه العناصر فــي مظهر جمالي أقــوى حضوراً.
ومتــت إعــادة تصميم مقصورة ســيارة F-PACE SVR
بشــكل شــامل ،وحتســن موادهــا وتعزيــز الشــخصية
الديناميكيــة فــي مختلــف أنحــاء املقصــورة ومفاتيــح
التحكم داخلها .ومت تشطيب اخلطوط البارزة في املقاعد
واألبــواب بنســيج «ألكنتــارا» ( ،)Alcantaraإلــى جانــب
تغليــف عــدد مــن العناصر ،مثــل حامل األكــواب املركزي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

والكتلــة اجللديــة الوســطى بجلــد «ويندســور» الفاخــر.
أمــا «شاشــة الســائق التفاعلية» عالية الدقــة بقياس 12.3
بوصــة فمغلفــة بنســيج «ألكنتــارا» مــع تطريــزات بلــون
األبنوس ،فيما تتوفر التشطيبات املتكررة من األلومنيوم
كميــزة أساســية ،مــع توفــر أليــاف الكربــون مفتوحــة
املســام كميــزة اختيارية .وتتوفر املقاعــد الرياضية نحيلة
اخلطــوط بجلــد شــبه األنيلــن ،مــع التطريــزات األملاســية
املســتوحاة مــن شــعار جاكــوار القــدمي فــي منطقــة كتــف
مخرمــة مميــزة ملســاند
الســيارة األمامــي ،مــع كســوة
ّ
الظهر ،وتكرار ذات األمر على جلد املقاعد اخللفية .أما
شــعار  SVRعلى مســاند الراس ،فيضيف ملســة نهائية ال
مثيــل لهــا .ويتمتع «قــرص القيــادة» ()Drive Selector
اجلديــد مــن جاكوار مبلمــس أكثر تعبيرا ً عن أداء ســيارة
 ،F-PACE SVRمكســوا ً باجللــد املعـ ّـرق مــع التفاصيــل
املســتلهمة مــن الشــعار القــدمي ،وشــعار  SVRاحملفــور
عليه .كما تزيد مقابض تبديل الســرعة من الزنك مميز
امللمــس روعــة التصميــم اجلديــد املنقســم ملقــود ســيارة
 ،SVRمــا يضمــن متعــة أكبــر للســائق أثنــاء اســتخدام
ناقل الســرعة اليدوي .وتتضمن ســيارة F-PACE SVR
املتقدمة املتوفرة في أحدث ســيارات
عددا ً من التقنيات
ّ
 ،F-PACEمــا يضمــن اتصالهــا وحتديثهــا الدائم لزيادة
راحــة الســائق ،وتتضمــن هــذه التقنيــات نظــام املعلومات
والترفيــه «بيفــي برو» ( )Pivi Proوميزة «البرمجيات
املتصلــة» ،والشــاحن الالســلكي االختيــاري ،وأحــدث
أنظمــة مســاعدة الســائق املتقدمة ،مع الشــحن الالســلكي
لألجهزة كميزة اختيارية.

