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البحث عن املطاعم احلالل في اوروبا كالبحث
عن إبرة في كومة من القش ،خاصة عندما
تسافر إلى شمال السويد ،ثالث أكبر دولة أوروبية
من حيث املساحة ،وذلك لتجربة أحدث طرازات
عالمة «ميني» الصغيرة في احلجم الكبيرة في
اإلمكانيات ،لهذا حرص منظمو التجربة على
إدهاش الوفود الصحفية بثقافات سكان البالد
وعلى رأسها املطبخ اإلسكندنافي ،الذي يتنافس
«شيفاته» في وضع أكبر كمية من الكحوليات
أو دهون اخلنزير كمواد أساسية لطهي أي
وجبة ،حتى ولو كانت بطاطس مقلية ،بحجة
مواجهة البرد القارس ،وحتى أتغلب على جتنب
األكالت اإلسكندنافية ،أخبرتهم أنني نباتي
يحب أكل البيض املسلوق واجلنب والشكوالتة،
بدون كحول -لهذا كنت مسار دهشة الشيفاتالذين عرفوا انني ابحث عن االكل احلالل وراهنوا
على استسالمي لرائحة طعامهم ،ولوال انقضاء
الثماني ساعات مدة الهروب بالسيارة من شمال
إلى إستوكهولم لكسبوا الرهان ،وفي العاصمة
قررت البحث عن مطاعم عالم البحار ،حتى
أتفادى إغراءات املطاعم األوروبية التي تطهو ألذ
وأخيرا
بعيدا عن الشريعة أو املشاعر!،
األكالت
ً
ً
وجدت ضالتي مطعم أسماك ع ّلق على مدخله
سلَمون بلطيقية ،تشبه الي
صورة كبيرة لسمكة َ
حد كبير الالفتات التي تعلق لنجوم الرقص أمام
املالهي الليلية ،وكأن صاحب الطعم يخبر زبائنه
أنهم سيلتهمون قطعة غالية من جسد جنمة
عالم البحار ،ليخرجك من اندهاشك عندما

تعرف أن سعر وجبة بحجم كف يد طفل ب ـ 10
آالف دوالر أي ضعف سعر وجبة حلم بقرة
دمناركية عذراء ،ويقال إن سبب غالء السمكة
النجمة كونها نتاج تربية أشهر املزارع السمكية
في جزيزة بورنهولم الدمناركية ،التي تصدرت
مؤخرا -عناوين صحف العالم بعد الهروبً
السلَمون من مزارع اجلزيرة
اجلماعي ألسماك َ
سلَمون بلطيقية،
بعدد يزيد على  80ألف سمكة َ
بخسائر جتاوزت مائة مليون كرونة دمناركية
أي ما يعادل  10ماليني دوالر ،وبحسبة بسيطة
السلَمون الدمناركية املرقطة
تصل قيمة سمكة َ
دوالرا للواحدة ،وهذا مبلغ ضئيل
ملبلغ 125
ً
باملقارنة بسمكة التونة اليابانية ذات الزعانف
الزرقاء التي يطلق عليها السمكة الذهبية ،والبالغ
كيلوجراما،اشتراها ملك التونة
وزنها 278
ً
كيوشي كيمورا ،صاحب سلسلة مطاعم «سوشي
زامناي» مببلغ  3.1مليون دوالر في مزاد نهاية
العام أي إن جرام سمكة الزعنفة الزرقاء يساوي
 6500دوالر! وبحسبة بسيطة جند أن سعر
السمكة الذهبية يعادل تقريبا ً حوالي 10سيارات
فارهة من رولزرويس أو  216سيارة من
املاركات الصينية التي تنطلق نحو القمة ،بسرعة
محرك أملاني نفاث أو ما يعادل  2586سيارة
وطبعا ال يعادلها سيارة
نانو الهندية الصنع،
ً
عربية ألنه ببساطة نحن ال نصنع السيارات وال
الطائرات وال مكوك ماكينة خياطة باختصار
نحن نستورد ادوات صيد االسماك واالسماك..
هذا واهلل أعلم.
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السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري...

مازدا  CX-30األولى على اإلطالق

تــوازن مثـالي بيــن املساحــة واألناقـــة
منــذ ان كشــفت شــركة الســيارات الوطنيــة  ،الوكيــل
احلصري لسيارات مازدا في قطر ملدة تزيد عن اربعة
عقود الستار عن اول سيارة كروس اوفر املدمجة من
مــازدا  CX30والتــي تتميــز بقمــة األناقــة والرفاهيــة
وبعــد ان اعلنــت الشــركة انــه اصبــح فــي امــكان محبــي
وعمالء مازدا في الســوق القطري جتربة و استشــكاف
املوديــات اجلديــدة واالطالع علــى املوديالت اجلديدة
مــن خــال زيارة معرض مــازدا املوجود بفريج النصر
علــى مــدار ســبعة ايــام عمــل فــي االســبوع  ،والتــي يتم
مــن خاللهــا عــرض احــدث موديــات  2021مــن تلك
الفئة اجلديدة .
يشــكل الطــراز اجلديد من مــازدا  Cx30محورا مهما
للشــركة لكونــه ثانــي طــراز يحمــل هويــة التصميــم
اجلديــد ملــازدا  ،كمــا يقــع الطــراز اجلديــد ضمــن فئــة
املنتصــف ويعــد نســخة محســنة مــن مــازدا CX3
لتكون اكبر من سيارة  CX3واصغر من سيارة مازدا
 ، CX5لــذا فالطــراز اجلديــد مــن مــازدا  CX30يلبــي
متطلبــات العمالء الذيــن يرغبون في اجلمع بني مزايا
 CX3ومازدا CX5
مازدا  CX30حياة مليئة باإلبداع
تعــد مــازدا  CX30الرياضيــة الشــبابية طــراز جديــد
بالكامل  ،وهي الفئة الثانية التي تتبنى فلفسة تصميم
مازدا كودو املعبر عن احليوية والنشاط  ،يأتي الطراز
اجلديــد مــن مــازدا  CX30فــي تصميــم جــرئ وانيــق
 ،ممــا جعلــه يضفــي جــوا مــن اإلبــداع والتميــز حليــاة
الفرد  ،يجمع الطراز اجلديد من  Cx30كروس اوفر
املدمجة بني اجلمال املتدفق لسيارة كوبيه وقمة األداء
والكفــاءة لســيارات الدفــع الرباعــي  ،تتميــز املقصــورة
بالعديــد مــن املميــزات كونهــا فســيحة وتضفــي جــوا
مــن البهجــة وراحــة البــال  ،تتكامــل املقصــورة الهادئة
والراقيــة مــع وضــوح وجــودة النظــام الصوتــي  ،ممــا
يؤدي الى قيادة اكثر راحة ومتعة .
مازدا  :CX30نهج يرتكز على اإلنسان
متاشـ ًـيا مع نهج مازدا الذي يركز على رفاهية الفرد
عنــد تصميــم الســيارات  ،عملــت مــازدا  CX30علــى
اضفاء جو من الراحة للسائق والراكب وذلك من خالل
خمسة مقاعد ،وتأتي مقاعد السائق والراكب االمامية
منحوتة بتصميم جذاب لتلبي بذلك متطلبات العديد
مــن املعجبني وخاصة فئة الشــباب الذيــن يرغبون في
قيــادة ســيارة تلبي جميــع متطلباتهــم ،ابتكرت مازدا
ســيارة  CX30لتتمكــن بــكل قوة من مســاعدة هؤالء
املعجبــن علــى االســتمتاع بهذه املعالم علــى أكمل وجه

وأن يصبحــوا شــري ًكا أساسـ ًـيا فــي حياتهــم اليوميــة،
تســاعد مقصــورة القيــادة التــي تتمحــور حــول اإلنســان
الســائق علــى الشــعور باالرتبــاط بالســيارة ولكنــه ال
ينفصــل عن الــركاب اآلخرين .إن التركيز على الراحة
الداخليــة وســهولة االســتخدام اليومــي يجعــل مــازدا
كليا ســيارة
 30 CXالكــروس أوفــر املدمجــة اجلديــدة ً
للجميع.
مازدا  CX30احساس مبتعة الوقت
ان التحكــم الواثــق بالصوت داخل املقصورة ســواء كانت
ضوضــاء او موســيقي  ،يعــد عنصــرا آخــر فــي اضفــاء
متعــة القيــادة  ،فقد عملت مازدا على ابتكار مقصورة
هادئة تعزلك عن الضوضاء اخلارجية املشــتتة لإلنتباه
وغير املرغوية .
ومــن خــال تلــك املقصــورة ااالكثــر جاذبيــة  ،ســعى
املهندســون للحفــاظ علــى البيئــة االهادئــة مــن خــال
التركيــز على الضوضاء واالهتزاز واخلشــونة (.)NVH
مت قيــاس كل جانــب مــن جوانــب مــازدا ، CX30
مــن اإلطــارات إلــى بطانــة ســقف الســيارة  ،لتقليل أي
ضوضاء على الطريق ،فبعد دراسة شاملة حول كيفية
انتقــال األصــوات عبــر مقصــورة الســيارة  ،يتــم تغييــر
ـادا علــى ترددهــا إلنتاج
موضــع مكبــرات الصــوت اعتمـ ً
صوت أفضل .تعكس احللول املبتكرة مثل هذا الشــغف

واالهتمــام بالتفاصيــل مــن قبــل مهندســي ومصممي
معــا لتحقيــق هــدف مشــترك
مــازدا الذيــن يعملــون ً
يتمثــل فــي توفيــر أفضــل جتربــة ممكنــة حملبــي تلــك
العالمة التجارية.
مازدا  CX30ثقة ملهمة
هنــاك تركيــز رئيســي آخر للنهج املرتكز على اإلنســان
وهو مساعدة السائق على القيادة براحة البال ،لتضفي
بعدا آخر من ديناميكيات القيادة  ،إنه الشعور بالثقة
أمرا
واألمــان فــي املقصورة .يعد وضــع اجللوس املثالي ً
مهمــا  ،خاصــة بالنســبة للســائق  ،حيــث يتــم تعيــن
ً
موضــع جلوس الســائق على ارتفــاع لتوفير مجال رؤية
واضــح والســماح للســائق بالتركيــز على الطريــق أمامه
مــن اجــل احلصــول علــى رؤيــة واضحــة  ،مت تقليــل
شــكل وســمك األعمــدة األماميــة والركائــز للمســاعدة
فــي تقليل النقاط العميــاء  ،بينما توفر النافذة الربعية
اخللفيــة طريقــة إلدراك املركبــات أو األشــياء احملتملة
فــي املؤخــرة ، .كمــا مت حتســن وضــع ناقــل احلركــة
والتحكــم فــي القائد علــى وحدة التحكــم األرضية من
أجل اســتقرار التشــغيل والســهولة والراحة .مت تصميم
شاشــة القيــادة النشــطة املتوفــرة والعــدادات والشاشــة
املركزية القياسية مقاس  8.8بوصة لتقدمي املعلومات
بطريقة بسيطة.

مازدا  :CX30حرية الذهاب إلى أي مكان
متنح مازدا  CX30الكروس املدمجة حرية التنقل في
أي مكان من خالل حضورها القوي والقوة احلصانية
القياســية  ،لــذا تعــد رائــدة فــي فئتهــا  ،يعمــل نظــام
 iActivللدفع الرباعي املتوفر من تسهيل القدرة على
القيادة دون عناء.
مت جتهيــز جميــع طــرازات مــازدا  CX30مبحــرك
 2.0 SkyactivGرباعــي األســطوانات مقترنًــا بناقــل
حركة أوتوماتيكي  6 SkyactivDriveسرعات سريع
التغييــر ،ويوفــر هذا احملرك قوة رائــدة في فئتها تبلغ
 155حصانًــا عنــد  6000دورة فــي الدقيقــة و 200
نيوتــن متــر مــن عــزم الــدوران عنــد  4000دورة فــي
الدقيقة .مت جتهيز الكروس املدمجة مبيزة مســاعدة
اجلــر علــى الطــرق الوعــرة اجلديــدة  ،والتــي ميكــن
أن تســاعد الســائق عنــد املغامــرة علــى التضاريــس غيــر
املستوية،كما يعد نظام GVectoring Control Plus
هــو احــد الطــرق االخــرى التي تعبــر عن فلســفة مازدا
في الهندســة التي يشكل اإلنسان محورها والتي جتعل
السيارة اكثر استجابة واكثر الهاما للثقة واكثر راحة ،
بينما يتوفر نظام الدفع الرباعي التنبئي  iActivايضا.
مازدا  :CX30جتربة راقية
ســاعدت مفاهيــم التصميــم املختلفــة والتحســينات

الدقيقــة واالهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة علــى خلــق
جتربــة أكثــر طبيعيــة فــي  .CX30تأتي  CX30بشــكل
قياســي مــع شاشــة مركزيــة كبيــرة مقــاس  8.8بوصــة
مــن خــال نظــام  ، MZD Connectونظــام صــوت
 AM / FMبثمانيــة مكبــرات صــوت  ،وهاتف وصوت
بدون استخدام اليدين بتقنية  ، Bluetoothومصابيح
أماميــة  LEDللتشــغيل  /اإليقــاف  ،وفرامــل ركــن
إلكترونيــة ،.تضيــف امليــزات االخــري مثــل مدخلــي
 USBاألماميــن  ،ونوافــذ كهربائيــة مــع ميــزة اللمــس
ألعلــى  /ألســفل بلمســة واحــدة  ،ومســاحة الزجــاج
األمامــي املستشــعرة للمطــر  ،وزر التشــغيل  ،وكاميــرا
الرؤيــة اخللفيــة ونظــام الدخول املضاء عــن بعد بدون
مفتــاح الراحــة للجميــع ،كمــا يتميــز التصميــم املذهــل
مبصابيــح أماميــة وخلفيــة  ، LEDومصابيــح LED
نهاريــة وشــبكة أماميــة غيــر المعــة  ،كمــا مت جتهيــز
 CX30بإمكانيــات  Apple CarPlayو Android
 ، Autoومراقبــة النقطــة العميــاء مــع تنبيــه حركــة
املرور اخللفية ونظام الدخول بدون مفتاح .
وزيــادة فــي راحــة البــال  ،فقــد مت تزويــد مــازدا
 CX30بنظام امان  iActivsenseوهو نظام مراقبة
الســائق  ،ونظــام تثبيــت الســرعة بالــرادار مــع وظيفــة
التوقــف واالنطــاق  ،وحتذير مغادرة املســار مع نظام
املســاعدة فــي احلفــاظ علــى املســار  ،ودعــم الفرامــل
الذكــي  ،والتحكــم فــي الضــوء العالــي ،وميكــن للســائق
االســتمتاع بعجلــة القيــادة اجللديــة ومقبــض ناقــل
احلركة  ،بينما سيالحظ جميع الركاب أسطح املقاعد
اجللديــة الفاخــرة  ،والتحكــم التلقائــي في املنــاخ ثنائي
املنطقــة  ،وفتحــات تكييــف الهــواء اخللفيــة  ،ومســند
الــذراع اخللفي مــع حامل األكواب .إلى جانب العجالت
املعدنيــة القياســية مقــاس  16بوصــة  ،تأتــي الدرجــات
األعلى بعجالت من ســبائك األملنيوم مقاس  18بوصة
متميزا
خلفيا للخصوصيــة  ،وصوتًا
زجاجــا
وتتضمــن
ً
ً
ً
ـرا  ،وشــبكة مكبــرات صــوت ،
مــن  12 ®Boseمكبـ ً
ومقاعد أمامية ُمدفأة  ،و مقعد السائق املزود بذاكرة
مــع دعــم ألســفل الظهــر ومرايــا أبــواب لوضــع الذاكرة
وشبكة أمامية باللون األسود الالمع.
وللحصول على أفضل جتربة للقيادة  ،تشــتمل مازدا
 Premium CX30على شاشة عرض للقيادة النشطة
علــى الزجــاج األمامــي  ،ومقاعد جلديــة  ،وباب خلفي
كهربائــي  ،وفتحــة ســقف كهربائيــة  ،ونظــام إضــاءة
أمامي متكيف  ، ،ومصابيح أمامية ومصابيح خلفية
مضاءة بتقنية .LED
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متنــح سلسلـة حواسيب

HUAWEI MateBook

ملستخــدميهــا االداء املتميــز

هواوي تطلق نظام تشغيل

Beta HarmonyOS 2.0

اســتمتع بــاألداء القــوي مــع تشــغيل أجهــزة
احلواسيب احملمولة كأجهزة سطح مكتب على
الرغم من صغر حجمها ،يبدو شــراء حاســوب
ـرا ال
محمــول للعمــل أو املدرســة أو الترفيــه أمـ ً
يحتاج إلى الكثير من التفكير .توفر لك أجهزة
احلواســيب احملمولــة أفضــل مــا فــي العاملني مع
ســهولة احلمــل والتنقــل باإلضافــة إلــى ذاكــرة
أكبر .إذا لم يكن لديك جهاز حاسوب محمول
بالفعــل ،فيجــب أن تفكــر فــي فوائــد توفــر
جهــاز حاســوب محمــول بســهولة أينمــا كنــت
ومتــى تريــد! تعــرف علــى سلســلة حواســيب
HUAWEI MateBook؛ تشــتمل مجموعــة
أجهــزة احلواســيب احملمولــة مــن هــواوي علــى
أجهــزة رائــدة مصممــة لتوفيــر القــوة واألداء
وأجهــزة حواســيب محمولــة مصممــة بلمســة
مــن األناقــة باإلضافــة إلــى أجهــزة حواســيب
محمولــة متعــددة الوظائــف التــي توفــر قيمــة

بسعر أكثر مالءمة.
احلواســيب الرائــدة HUAWEI MateBook -
 Xو HUAWEI MateBook X Pro
يقف كل من حاسوب HUAWEI MateBook
 Xوحاســوب HUAWEI MateBook X Pro
صممــت
بقــوة فــي اجلــزء العلــوي مــن الهــرمُ .
خصيصــا
أجهــزة احلواســيب احملمولــة هــذه
ً
للمســتخدمني الذيــن يحبــون احلواســيب
الراقيــة ،فهــي خفيفــة للغايــة ورفيعــة وأنيقــة
ممــا يضمــن ســهولة احلمــل .يبلــغ وزن كال
اجلهازيــن احملمولــن  1كيلوجــرام و 1.33
كيلوجــرام فقــط علــى التوالي ،ويتميــز كالهما
باألناقــة اجلذابــة ،مــع براعــة هــواوي املتطــورة
التــي جتعلهمــا يبــرزان عــن بقيــة احلواســيب
األخرى .ســواء كنت تخطط للعمل على عرض
تقدميــي أو مشــاهدة فيلم ،فــإن كال اجلهازين
احملمولــن يوفران لك جتربة مشــاهدة غامرة

بفضــل شاشــة العــرض الكاملــة الالنهائية بدقة
 3Kعلــى جهــاز HUAWEI MateBook
 Xو  3K Ultra FullView Displayعلــى
إصــدار  Proالكاملــة مــع احلــد األدنــى مــن
احلــواف .فيمــا يتعلــق بتعــدد املهــام ،يتميــز كال
احلاســوبني احملمولني مبيزة العرض على عدة
شاشــات – ،Multi-Screen Collaboration
والتــي تربــط هاتفــك الذكي بشاشــة احلاســوب
احملمــول .مشــاركة امللفــات ســهلة مثل الســحب
أيضــا
واإلفــات مــن جهــاز إلــى آخــر! ميكنــك ً
استخدام هذه امليزة إلجناز مهمة على هاتفك
باستخدام األجهزة الطرفية ألجهزة احلاسوب
احملمولة مثل لوحة املفاتيح والفأرة .من حيث
األداء ،يوفــر كال احلاســوبني احملمولــن بقــوة.
ســواء كان ذلــك للعمــل أو الترفيــه ،ســيقدم كل
من  HUAWEI MateBook Xو HUAWEI
أداء قويًا في كل مكان.
ً MateBook X Pro

لتطبيقــات الهواتـــف الذكيــــة
أطلقت هواوي نظام تشغيل Beta 2.0 HarmonyOSملطوري تطبيقات
رسميا في  HUAWEI 2020 Developer Dayفي بكني
الهواتف الذكية
ً
وهــو مــا ميثل عالمــة فارقة في بناء منظومة  HarmonyOSالشــاملة.
ميكن ملطوري تطبيقات الهواتف الذكية املهتمني بالنسخة التجريبية 2.0
التقدم للحصول عليها على املوقع الرسمي .HUAWEI Developer
مت توفيــر إمكانــات نظام  HarmonyOSالشــامل ،والعديد من واجهات
برمجــة التطبيقــات ،واألدوات القويــة مثــل محاكــي DevEco Studio
احملســن ،مما يســهل تطويــر تطبيقات الهواتف الذكيــة املتوافقة مع نظام
ّ
التشــغيل  .HarmonyOSتأمل هواوي في الترحيب مبزيد من الشــركاء
إلــى املنظومــة ،ومنــح املســتخدمني إمكانية الوصول إلــى مجموعة كاملة
مــن املزايــا التــي تقدمها عبر اســتراتيجيتها حلياة سلســة مدعمة بالذكاء
االصطناعــي  ،Seamless AI Life -مــن خــال اخلدمــات الذكيــة التــي
تتفاعــل معهــم وترفــه عنهــم وتعلمهــم بطــرق جديــدة وعميقــة ،فــي
املنزل ،وفي صالة األلعاب الرياضية وفي املكتب وأثناء التنقل.
قال وانغ تشــنغلو ،رئيس قســم هندســة البرمجيات في مجموعة هواوي

ألعمال املســتهلكني“ ،نظام التشــغيل  HarmonyOSإجناز هام حقيق ًة،
حيــث أعــاد تعريــف كيفيــة تفاعــل األشــخاص واألجهــزة مــع بعضهــم
البعــض فــي كل جانــب مــن جوانــب احليــاة اليوميــة .لــم تعــد األجهــزة
واخلدمات مقتصرة على بعض سيناريوهات احلياة فقط ،حيث ميكن
للمســتخدمني اآلن تخصيــص طريقــة عمــل أجهزتهــم بحريــة حلســاب
أي إعــداد .سينشــئ نظام التشــغيل “ HarmonyOSأجهــزة فائقة” تأتي
ـراء مــن أي وقــت مضــى ،فض ـاً عــن “اخلدمــات
مــع تطبيقــات أكثــر ثـ ً
الفائقــة” التــي تغيــر احليــاة ”.مت تصميم نظام التشــغيل HarmonyOS
وتقنيتــه املوزعــة األساســية لهذا النموذج املســتقبلي إلنترنت األشــياء .من
خالل املســاعدة في إنشــاء “أجهزة فائقة” ،والتي يتم تشكيلها من خالل
جتميــع مــوارد البرامــج واألجهزة من أجهزة مســتقلة ماديًا في الســابق،
كان النظام يجعل الطموحات السامية الستراتيجية حياة سلسلة مدعمة
بالــذكاء االصطناعــي  Seamless AI Life -حقيقــة كاملــة .يســاعد نظام
التشــغيل  HarmonyOSعلى ضمان اســتجابة جميع األجهزة لكل نزوة
املستخدم ،ومجهزة للتعامل مع أي سيناريو استخدام ميكن تصوره.

انطلق إلى آفاق العام الجديد
مع سيارات مازدا االستثنائية

Mazda CX9 | 2020

إبتداء من  125,900ر.ق
ً

Mazda 6 | 2020

Mazda CX3 | 2020

إبتداء من  66,900ر.ق
ً

مجـانـاً

تأمين شامل
لمدة عام واحد

مجـانـاً

خدمة صيانة
 3سنوات/
 50,000كلم

مجـانـاً

تسجيل
لدى المرور

ادفع 35%

إبتداء من  69,900ر.ق
ً

Mazda 3 Hatchback | 2020
إبتداء من  72,900ر.ق
ً

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

والحقاً 65 %

(على موديالت محددة)

أوال)
(أيهما يأتي ً

لمعرفة المزيد من المعلومات:

55563981

العرض ساري من  10ديسمبر  2020وحتى  9فبراير .2021

www.mazda-qatar.com

صنــاعـة يـابـانـيـــة

2020/4169

هاتف44417859 - 44435965 :
info@mazda–qatar.com

مفتوح  7أيام في األسبوع
مساء
9
السبت  -الخميس 9 :صباحاً
ً
مساء
8.30
مساء -
الجمعة4.30 :
ً
ً
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ســوق السيـــارات القطـــري
سيشهـــد منـــوا متصـــاعدا فــي 2021

نساهم في دعم النمو االقتصادي ونسعى لتلبية طموحات عمالئنا
نفتخر بامتالك صاالت عرض متميزة ذات ارث تاريخي في السوق القطري
تعتبــر مجموعــة املانــع واحــدة مــن كبــرى
الكيانــات االقتصاديــة العاملــة فــي الســوق
القطــري نظــرا ً لتنــوع ســلتها االقتصاديــة
بشــركات متعــددة تثــري الســوق بأفضــل
املنتجــات واخلدمــات ،ومنهــا علــى ســبيل
املثــال ،شــركة املانــع للســيارات واملتحــدة
للســيارات شركتان ســاهما بصورة كبيرة في
اثراء الســوق القطري بأفضل الطرازات ،كون
مجموعة املانع وكيل عالمات متميزة متلك
إرثــا ً مــن اإلجنــازات كالعالمــة االمريكيــه
(فــورد و لينكولــن) (جيــب و دودج و رام و
كرايســلر) وغيرهمــا والتــي أهلتهــا لتكويــن
قاعدة عريضة من العمالء....
وللتعرف على النجاحات التي حققتها شركة
املانــع للســيارات خــال األعــوام املنصرمــة
والــرؤى املســتقبلية خــال الفتــرة املقبلــة،
حــاورت وســائل إعــام محليــة الســيد طــارق
عمر املانع املدير املالي ملجموعة املانع.

•• بدايــة مــا هــي رؤيتكــم املســتقبلية لســوق
السيارات؟
مبا أن هدفنا الرئيسي هو أن نتجاوز توقعات
العمــاء ،فنحن نحــرص على تواجد خدماتنا
في جميع أنحاء الدولة ،ولذلك سعينا للتوسع
فــي مختلــف مناطــق الدولــة ،واليــوم متتلــك
مجموعة املانع شركتان للسيارات يعمالن في
الســوق القطري للســيارات وميتلــكان صاالت
عــرض مــن اكبــر صــاالت العرض في الســوق
هذا غير مراكز خدمة سريعة ،وورش عمل
رئيسة ،حيث نتواجد في أي منطقة لنتجاوز
توقعــات العمــاء ،وباإلضافــة إلــى ذلــك،
ســتطلق املانــع للســيارات خــال  ،2021أحــد
أحدث التقنيات املتطورة للمبيعات وعمليات

مــا بعــد البيــع .كمــا أن هنــاك خططــا ً للتوســع
سنعلن عنها قريباً.
•• وما تقييمكم لوضع ســوق الســيارات خالل
2020؟
على صعيد املبيعات في الربع االول من العام
كانــت في تزايد مــع تزايد قاعدة عمالئنا من
مختلف الشرائح والفئات العمرية وقطاعات
املجتمــع ،هــذا باإلضافة إلى خدمــات اإليجار

 2021سيشهد أضخم
استثماراتنا في قطاع
السيارات بــافتتاح صاالت عرض
جديده لشركة «فاو» الصينية
الرائدة في عالم صناعة

التمويلــي واالســتئجار التــي يتــم توفيرهــا
للجميع من قبل شــركائنا مما ينعكس إيجابا ً
علــى منــو مبيعات أســطولنا ،ولكن فــي الربع
الثانــي تأثــرت املبيعــات بصــورة كبيــرة نظــرا َ
للركــود العاملــي بســبب وبــاء الكرونــا حفــظ
اهلل قطــر قيــادة وشــعبا ً ومقيمــن و وقاهــم
مــن شــر هــذا البــاء واحلمــد هلل بجهــود
احلكومــة الرشــيدة اســتطعنا ان نعــود الــي
احليــاة الطبيعيــة تدريجيــا ً وهــذا انعكس على
حتــرك الســوق مــرة اخــرى ونتوقــع ان تعــود
حركــة املبيعات الــي طبيعتها ما قبل الكورونا
تدريجيا.
•• ومــاذا عــن توقعاتكــم للســوق خــال العــام
اجلديد وفقا للدراسات التي قمتم بها؟
مــا تــزال ســياراتنا اجلديــدة تشــهد إقبــاالً
متنامياً ،ونتوقع أن يستمر هذا النمو خالل

العام اجلاري ،ونتوقع أن يستمر تعديل النمو
مــن خــال خدمــات مــا بعــد البيــع املتوافــرة
لدينــا ،وذلــك فــي إطــار حمــات الصيانــة
والعــروض علــى الطــرازات ،حيــث نحــاول
تقــدمي املزيد من اخلدمات املبتكرة للوصول
إلى عمالئنا أينما كانوا لنتجاوز توقعاتهم.
•• لديكــم مجموعــة كبيــرة مــن طــرز الدفــع
الرباعــي والســيارات الرياضيــة الفارهة ،فأي
من هذه القطاعات تركزون عليها أكثر؟
نتعامــل فــي “املانــع للســيارات”و املتحــدة
للســيارات مــع فئــات الســوق املختلفــة ،ووفقا ً
ملــا هــو متوفــر لدينــا من طرز ،ومــدى حجم
املنافســة فيها ،وأيضا َ مدى الطلب املوجود أو
املتوقع ،وبالتالي ندرس الفئة ،ومن ثم نوجه
لهــا ما يناســبها ،ولدينا في هــذا الصدد قصة

جنــاح فــي التواصــل مــع العمــاء ،مــا أكســبنا
معرفــة أكبــر فــي رغبــات الســوق ،وبالتالــي
اســتطعنا أن نقــدم خطــة متوازنــة فــي طــرح
طــرز تلبي الطموحــات كافة من جودة عالية
وسعر مناسب.
•• نشــطت خدمــة مــا بعــد البيــع بشــكل غيــر
مســبوق فــي اآلونــة األخيــرة خاصــة باألفكار
املبتكــرة التــي قدمتموهــا حتت شــعار “راحة
العمالء تهمنا” فهل جنت احلملة ثمارها؟
حقيقــة هــذه احلمــات والعــروض تنــم عــن
االهتمام الكبير الذي توليه لعمالئها في سوق
السيارات ،وأعتقد أن شهادة العمالء تنم عن
الرضــا التــام عنهــا ،فضالً عن اإلقبــال املتزايد
علــى الســيارات االمريكيــة ،حيــث حصلــت
شــركة املانــع للســيارات واملتحــدة للســيارات
علــى مجموعــة مــن األلقــاب التــي تؤكــد ثقــة
العمــاء بنــا ،ومــن هذه االلقــاب جائزة
أفضــل وكيــل فــي قطــر مــن
حيث معدل اســتقطاب
العمــاء ووالئهــم
خمســة
خــال
أعوام املنصرمة.

تفاؤل بالعام اجلديد
دائما ً ما تبني شــركة املانع للسيارات واملتحدة
على أســس تفاؤلية ،حيث تتوقع الشركة لهذا
العــام ســوقا ً واعــدا ً في ظل وجود مشــروعات
قوميــة كبيــرة ،منهــا مــا مت ،ومنهــا مــا هــو
حتــت التنفيذ ،مما ســوف ينعكس على ســوق
الســيارات بصــورة كبيــرة فــي الزيــادة علــى
يصب
الطلب ،وبالتالي سيوجد سوق تنافسي
ّ
فــي صالــح مجموعــة املانــع واســتراتيجيتها
املتمثلة في االستثمارات األضخم في تاريخها
في سوق السيارات ،والتي بدأتها بافتتاح أكبر
صالــة عرض لعالمة فــورد ناهيك عن صالة
املتحــدة املتميزة ،وأضافــت طرازات متميزة
لتلبــي كافــة الطموحــات للعمــاء ،باإلضافــة
إلــى تقــدمي خدمــات مــا بعــد البيــع بأفــكار
احترافية وإبداعية.

«فاو» شركة صينية جديدة
•• شــهد الســوق القطــري إطــاق العديــد مــن
العالمــات الصينيــة فــي قطــر فهــل ســيكون
هناك تعاون مع احدى الشركات الصينية؟
نحــن بالفعــل بصــدد إطــاق شــركة صينــي
جديــدة فــي الســوق القطــري و هــي عالمــة
«فــاو» الرائــدة فــي عالــم صناعــة الســيارات
الصينيــة حيــث مت توقيــع االتفاقيــات معهــم
وسيتم افتتاح صاالت عرض جديده .
ومتتلك الشــركة تشكيلة كبيرة من السيارات
ال SUVوالســيارات الفارهــه التــي ســتنال
اعجاب عمالئنا بكل تأكيد.
حيــث كنــا نبحــث عــن شــراكة مــع احــدى
العالمــات الصينيــة الرائــدة فــي الوقــت الــذي
جــاء ممثلهــم الي مجموعة املانــع رغبة منهم

نطمح في
االستحواذ على
حصة كبيرة من
سوق السيارات
خاصة بعد تشكيلة
السيارات اجلديدة

في الشــراكة لثقتهم في حجم تعامالت املانع
في السوق القطري
هذا وأكد املانع على التوسع الكبير الذي تقوم
به شركة «فاو» في االسواق اخلليجية حيث
تفتتــح صالــة عــرض جديــدة بشــكل متواصل
لتحقيــق االنتشــار فــي الســوق اخلليجــي حيث
من املقرر إطالقها في الكويت هذا االسبوع
•• حدثنــا قليــا عــن العالمــة والفئــات التــي
متتلكها؟
متتلــك الشــركة فئتــن االولــى فئــة الســيارات
الفارهــه تناهــز أرقــى عالمات الســيارات في
العالم والثانية للسيارات التجارية وغيرها .
وتكمــل الشــركة بتشــكيلتها الواســعة تشــكيلة
السيارات التي تعرضها شركة املانع للسيارات
و تؤكــد الدراســة علــى ريــادة شــركة «فــاو»
فــي الصــن وهو مــا يحفزنا نحــن للتفوق في
الســوق القطــري بافتتــاح صالــة عــرض عاملية
ومركز خدمة متميز.
كمــا يقــوم مصنــع «فــاو» فــي الصــن بانتــاج
مختلــف قطــع غيــار الســيارات للعديــد مــن
العالمــات الصينيــة والشــركات العامليــة
األخرى.

استراتيجيتنا احلالية
ترتكز على خدمة
ما بعد البيع
•• تعــد الســيارات التجاريــة مــن القطاعــات
الهامة للمجموعة فما اهم اجنازاتكم؟
بالفعل يعد قطاع السيارات التجارية من أهم
القطاعــات للمجموعة حيــث أننا حصلنا على
عقد توريد ســيارات فــورد ترانزيت لتحويلها
إلي سيارات االسعاف حتى نهاية  2022وهو
نتيجة تعاون مثمر مع فورد الشرق االوسط
مــع املانــع لتوفيــر ســيارات مســاهمة منــا فــي
تطوير القطاع الصحي
كمــا ســيتم افتتــاح مركــز اخلدمــة اخلــاص
بالســيارات التجاريــة آخر ديســمبر هــذا العام
خلدمــة ســيارات االســعاف وقطاع الســيارات
التجارية.
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BMW M5

أصبحــت أفضــل مــن أي وقــت مضــى
عملــت  BMW M GmbHعلــى تطويــر ســيارة
الســيدان عاليــة األداء مــن طــراز BMW M5
 Competitionلتصبــح أفضــل مــن أي وقــت مضــى
مــع تعديالت بســيطة علــى التصميــم وتطوير مفهوم
التشــغيل .يولد محرك ثماني األســطوانات على شــكل
 Vســعة  4.4لتــر بتقنيــة BMW M TwinPower
 Turboقوة قدرها  460كيلو واط 625/حصان .يأتي
ناقــل احلركــة  M Steptronicبثمــان ســرعات مــع
 Drivelogicضمن التصميم القياسي ،كما هو احلال
بالنســبة للدفــع الرباعــي  ،M xDriveوالــذي يتضمن
أيضا إعداد الدفع الثنائي عن طريق العجالت اخللفية
ً
فقط.
تتميــز ســيارة  Competition BMW M5مبيــزة
امتصــاص الصدمــات اجلديــدة التــي اســتخدمت فــي

طــراز  Gran Coupé BMW M8وميــزة الشاســيه
املرتــد ،وتوفــر إمكانيــة أفضــل للقيــادة والتحكــم
إلــى أقصــى حــد إلــى جانــب ضمــان مســتويات الراحة
الفائقة .تنخفض سيارة Competition BMW M5
مبقــدار ســبعة ملليمتــرات أقــل مــن BMW M5
وتتضمــن تعديــات أخــرى جيــدة بالنســبة للتصميــم
ضمــن نظــام التعليــق .وتتيــح هــذه املزايــا املزيــد مــن
القوة التي تظهر على مضمار السباق.
تنطلــق ســيارة  Competition BMW M5اجلديدة
إلى ســرعة  100كم/ســاعة خالل  3.3ثانية ،فيما تبلغ
سرعة  200كم/ساعة خالل  10.8ثانية.
كمــا هــو احلــال فــي ســيارات ،Series 5 BMW
تنخفــض شــبكة  BMWاملزدوجــة واملطــورة نحــو
االمامــي .يتميــز محيــط الشــبكة اآلن باللــون املعدنــي

وتظهــر بتصميــم مــن قطعــة واحــدة يؤطــر كال
اجلزئــن ،كمــا حتتوي على قضبــان مزدوجة خاصة
بـميزة  ،Mوعليها رمز .M
يحتــوي املئزر األمامــي املعاد تصميمه على منحنيات
وضوحــا ومآخــذ هــواء أكبــر علــى اجلانبني ،في
أكثــر
ً
حني أن مدخل الهواء املركزي الكبير سداســي الشــكل
ويتضمــن مبــرد الزيــت جنبًــا إلــى جنب مع مستشــعر
الــرادار اخلــاص بنظــام التحكــم فــي الســرعة (مثبــت
السرعة).
تضيف األضواء األنبوبية اجلديدة على شكل حرف L
والتــي تتجــه نحــو الشــبكة املزدوجة ،ملســة ديناميكية
مميــزة علــى املصابيــح األماميــة ذات التصميــم
احلديــث .ويشــكل اخليــار اجلديــد ألضــواء BMW
 Individual Shadowlineإضافــة داكنــة اللــون إلــى

املصابيــح األماميــة  LEDاملعدلــة وإضــاءة BMW
.Laserlight
تتميــز املصابيح اخللفية  LEDبتصميم ثالثي األبعاد
وتضفــي ملســة جديــدة علــى شــكل  Lالــذي تتميــز بــه
سيارات  BMWفي تصميم اإلنارة اخلاصة بها.
تزيد الشاشة املركزية ذات القياس األكبر بقطر 12.3
إنــش مــن ســهولة مراقبــة الوظائــف العديــدة ألنظمــة
القيادة الديناميكية و.BMW M xDrive
يتيــح مفتــاح الوضــع  Mللســائق التبديــل بســرعة بــن
إعــدادات  ROADو .SPORTوينقــل مفتــاح اإلعــداد
إلــى قائمــة الشاشــة املركزيــة مباشــر ًة ،حيــث ميكــن
حتديــد اختيــار وضــع فــردي ضمــن مجموعــة نقــل
احلركــة والشاســيه .يتضمــن طــرازBMW M5
أيضــا وضــع  ،TRACKلالســتمتاع
Competition
ً

مبزايا  Mعلى حلبات السباق.
اســتخدم لونــان معدنيــان جديــدان وهمــا Brands
 Hatch Greyو ،Motegi Redوكذلــك اللمســات
النهائيــة اخلاصــة بتصميــم  BMW Individualمــع
لون  ،Tanzanite Blue II metallicوAventurine
 Red IIاملعدنــي ،ولــون  Frozen Bluestoneاملعدني
غيــر الالمــع .كمــا مت تغييــر اســم لــون Champagne
 Quartzإلى .Alvit Grey
تتوافــر اآلن عجالت شــعاعية مزدوجــة  Mقياس 20
إنشــا بلــون  Orbit Greyالــذي اســتخدم فــي طــراز
ً
 BMW M8ضمن اخليارات اإلضافية .ميكن ملكابح
 Mالقياســية أن تتميز مبكابس مطلية باللون األسود
شــديد اللمعان أو اللون األحمر شــديد اللمعان كبديل
للون األزرق املعتمد.

7

األثنين  20جمادى األولى  ١٤٤٢هـ  4يناير  2021م العدد ()354

شركة النخبة الوكيل املعتمد في السوق القطري ...

طـــرازات شيـــري
تتصدر صادرات السيارات الصينية حول العالم

منذ تأسيسها عام  ،1997كانت قيم االبتكار
والتفــرد فــي صميــم اســتراتيجية التطويــر
التي اســتندت عليها شــركة “شــيري” خالل
مشــوارها لبناء عالمــة جتارية رائدة تتواجد
فــي أكثــر مــن ثمانني بلــدا ً حــول العالم منها
اليابــان وأملانيــا والواليات املتحــدة ،متقدمة
بحجــم صادراتهــا علــى شــركات الســيارات
الصينية األخرى .شهدت “شيري” حتوالت
اســتراتيجية كبــرى متثلــت باعــادة تعريــف
أهدافهــا عبــر بنــاء عالمتهــا التجاريــة علــى
أسس من اجلودة ورفاهية العميل.
بعــد أكثــر مــن عقديــن علــى انطالقهــا،
تتطلــع “شــيري” اليوم إلــى آفاق جديدة في

األســواق اخلليجيــة ،وخصوصــا ً فــي القطــر
بترجمــة فلســفتها املتمثلــة فــي االبتــكار
الذاتــي عبر تقدمي ِ
حزم منتجات وخدمات
متنوعــة تلبــي رغبــات واحتياجــات شــرائح
مختلفــة مــن املســتهلكني القطريــن ،حيــث
تعــد موديــات ســيارات Tiggoو Arrizo
حتوالتها االســتراتيجية األخيرة التي تُوجت
مببيعــات عامليــة تراكميــة تزيــد عــن 8.3
مليون وحدة حول العالم .ويأتي هذا النجاح
نتيجــة ســنوات طويلة من األبحــاث الدقيقة
والتجارب امليدانية املكثفة التي تبنتها شركة
“شــيري” الرســاء معايير عاملية في اجلودة
والكفــاءة .إذ لعبــت هــذه األبحــاث املتطــورة

دورا ً هامــا ً فــي تعزيــز ثقــة عمالئهــا فــي
السوق احمللي والعاملي.
كانــت قيــم “شــيري” التأسيســية ســرها
الكامــن خلف النقالت النوعية التي شــهدتها
الشــركة خالل فترات قياسية ،حيث أنشأت
معهد أبحاث وهندسة السيارات في مقرها
األم مبدينة “ووهو” الصينية ،وضمت إليه
فريقــا عامليا من أمهر خبراء وتقنيي العالم
حقق اختراقات هامة في عدد من التقنيات
األساسية املتعلقة بفعالية احملركات وكفاءة
الوقــود وناقــات احلركــة ،باإلضافــة إلــى
ابتكاراتهــا املســتمرة فــي التقنيــات املتقدمــة
مثل الشبكة الذكية والقيادة الذاتية.

رئيس مجلس اإلدارة

مدير التحرير

عبد الله بن خليفة العطية

محمد يوسف العشري

وقــد وضعــت “شــيري” معاييــر جديــدة
لألداء الرفيع جتسدت في اجليل الثالث من
محركاتهــا الذكيــة األقــوى ،واألخــف وزنــا
واألكثر كفاءة في استهالك الوقود ،ما جعل
“شــيري” مــن بــن أفضــل تســعة محــركات
لعــام  .2019وبهــذا الصــدد ،صــرح رئيــس
الشــركة الســيد جانــغ جويبنــغ بقولــه“ :لقــد
شــهدنا زيــادة شــهرية فــي املبيعــات احملليــة
والصــادرات فنحــن فخــورون للغايــة باألداء
الــذي نشــهده باجليــل الثالث مــن محركاتنا
املتطورة”.
وعلــى الرغــم من تداعيات فيــروس كورونا
املســتجد علــى قطــاع الســيارات ،شــهدت

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

مجموعــة “شــيري” انتعاشــا ســريعا وطلبــا
متزايــدا منــذ بدايــة العــام ،حيــث أطلقــت

املجموعة أحدث موديالتها املصممة بهياكل

خارجيــة أكثــر حضورا ومقصــورات داخلية
جذابــة ومــزودة بأحــدث الوســائل التقنيــة
لتلبيــة رغبــات شــريحة واســعة مــن الفئــات

املستهدفة في السوق القطري

وفــي خطــوة اســتباقية تهــدف إلــى تعزيــز
ســيارات شــيري وترســيخ موقعهــا علــى

الســوق احمللــي ،تســتعد شــيري هــذه األيــام

بطــرح أحــدث املوديــات ووضــع مســتويات

جديدة لألداء العالي لعمالئها حول العالم.
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النــد روڤــر

فازت بنسخته األولى عام  1979وحازت اللقب مجددا عام 1981

األثنين  20جمادى األولى  ١٤٤٢هـ  4يناير  2021م العدد ()354

تعـــود إلى رالــي داكـــار 2021

ـدي التضاريــس األصعــب
تشــارك «النــد روڤــر» فــي حتـ ّ
علــى اإلطــاق رالــي داكار  ،2021بســيارتني مــن طــراز
«ديفنــدر »110؛ ســيارة الدفــع الرباعــي األقــوى واألكثــر
متان ـ ًة .وســتقدم الســيارتان اجلاهزتــان لإلنتــاج علــى
النطاق التجاري الدعم لفريق «البحرين رايد إكسترمي»
الواعد واملدعوم من شــركة «برودرايف» ،طوال الســباق
البالغ  7,646كيلومترا ً ( 4,751ميالً).
وتختبــر ســيارتي «ديفنــدر  »110خــال الرالــي ظروف ـا ً
قاســية عديــدة؛ مجتــاز ًة الكثبــان الرمليــة ،والطــن،
وأراضــي عشــب اجلمــل ،والصخــور ،وعلــى متنهــا لــوازم
حيويــة وطاقــم العمــل ومعــدات للفريــق والســائقني.
وتضــم مجموعــة ســائقي «البحريــن رايــد إكســترمي»
بطــل العالــم للراليات تســع مرات ،سيباســتيان لويب من
فرنســا؛ والفائــز مرتــن فــي رالــي داكار ،نانــي رومــا من
إســبانيا .كما ســتوفر هاتان السيارتان من مناذج العرض
واملــزودة مبحــرك  P400الدعم الــازم ألعضاء الطاقم،
الذيــن ســيقومون بالتخييم وتنــاول الطعــام والنوم فيها
عبر مراحل الرالي الـ 12املضنية.
وتعمــل ســيارتي «ديفنــدر  »110اللتــان تأتيــان بلــون
اإلنــدوس الفضــي ،مبحــرك البنزيــن «إجنينيــوم» ذي
اإلســطوانات الســتة املصبوبــة علــى اســتقامة واحــدة
واســتطاعة  400حصان ـاً ،ومتيــزه تقنيــة القــوة احملركــة
الكهربائيــة الهجينة اخلفيفة .كما أنهما مزودتان بباقة
املستكشــف ،والتــي تتضمــن حامــل الســقف للرحــات
االستكشــافية ،وفتحــات دخــول هــواء مرتفعــة ،وحماية

املثبــت فــي
قــوس العجلــة ،وحامــل املعــدات اخلارجــي
َّ
يحســن ســلم الســقف القابل
اجلانب .باإلضافة إلى ذلك،
ّ
للبســط مــن القــدرة علــى الوصــول إلــى الســقف ،ممــا
يســاعد فريق «البحرين رايد إكســترمي» على حمل كافة
املستلزمات الضرورية.
وقال فينبار ماكفال ،مدير جتربة العمالء لدى «جاكوار
الند روڤر»« :متتلك ’الند روڤر‘ ســجالً حافالً بالتميز
فــي رالــي داكار كانــت بدايتــه مــع فوزهــا بنســخته األولى
عــام  ،1979ومــا زال هــذا الســباق ميثــل حتــدي التحمــل
األصعــب علــى مختلــف التضاريــس .ورغــم أن ’ديفندر‘
لن تشارك في السباق ،إال أنها ستلعب دورا ً بالغ األهمية
فــي دعــم الفريــق طــوال مشــواره عبــر آالف األميــال من
األراضــي الصحراويــة القاســية .ومتثــل مشــاركة هــذه
الســيارة األســطورية فــي مثــل هــذا الســباق الصعــب دون
أي تعديــل فــي تصميمهــا تأكيــدا ً علــى قدراتهــا ومتانتهــا
الفائقــة ،حيــث خضعــت ألكبــر برنامــج اختبــار وتطويــر
هندسي في تاريخنا».
وتتيــح مركبــات الدعــم ألعضــاء الفريــق فرصــة اختبــار
قدرات «ديفندر» القصوى .وهي مجهزة بســعة حتميل
قصوى تبلغ  900كيلوجرام ،وقدرة حتميل على السقف
في حالة السكون تصل إلى  168كيلوجرام ،مما سيمكنها
مــن حمــل املعــدات واإلمــدادات الالزمــة .وتعتمــد هــذه
املركبــات علــى نظــام االســتجابة للتضاريــس  2املتطــور،
إضاف ـ ًة إلــى نظــام االســتجابة للتضاريــس القابــل للضبط
األول مــن نوعــه فــي العالــم ،ممــا يتيــح للســائقني ضبــط

املركبــة مبــا يتناســب مــع تفضيــات القيــادة والظــروف
القاسية.
ومــن جانبــه قــال رئيــس فريــق «برودرايــف» ،الشــركة
العامليــة الرائــدة فــي مجــال رياضــة الســيارات والداعمــة
لفريــق «البحريــن رايــد إكســترمي»« :يحتــاج الطاقــم
إلــى التأكــد مــن قــدرة مركبــات الدعــم علــى حمــل كافة
املعدات الالزمة وأنه ميكن االعتماد عليها حتى الوصول
إلــى موقــع اخلدمــة التالــي أي ـا ً كانــت الظــروف .وتوفــر
’ديفنــدر‘ اجلديــدة مزيج ـا ً فريــدا ً مــن املتانــة والراحــة
وقــوة األداء علــى جميع التضاريس الوعرة -وهي عناصر
مهمــة لالســتمرار أليــام طويلــة خلــف املقــود فــي ظــل
الظروف الصعبة واملفاجئة لرالي داكار».
وبعــد إطالقهــا العاملــي األول فــي «معــرض فرانكفــورت
الدولــي للســيارات» عــام  ،2019شــهدت «النــد روڤــر»
طلب ـا ً غيــر مســبوق على ســيارة «ديفندر» اجلديــدة التي
حظيــت بإشــادة عامليــة كبيــرة .كمــا نالــت ســيارة الدفــع
الرباعي هذه  28جائزة دولية منذ طرحها ألول مرة.
كمــا قدمــت «النــد روڤــر» مجموعتهــا مــن محــركات
البنزيــن «إجنينيــوم» سداســية األســطوانات املصبوبــة
على استقامة واحدة ،والتي تتميز بتقنية القوة احملركة
الكهربائيــة الهجينــة اخلفيفــة ،وبنظــام نقــل احلركــة
ميكــن
الكهربائــي الهجــن لطــراز  P400eاملتطــور ،مــا
ّ
الســيارة مــن قطــع مســافة  27مي ـاً ( 43كيلومتــراً) عنــد
شــحنها بالكامــل وبانبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون
تقدر بـ  74جم/كم.

برودرايف:

ديفندر اجلديدة
توفر مزيجا
فريدا من املتانة
والراحة وقوة
األداء على جميع
التضاريس الوعرة

