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فوق العادة بكّل المقاييس

،اســتبدل ســيارتك القديمة
!واســتمتع بقيــادة األحدث

٢٠٢١/٤٩٢٣

قسيمة هدية مجانية عند استبدال سيارتك القديمة

٢٠٠٠ 
ريال قطري

 خيارات االستبدال متاحة للسيارات الجديدة أو المستعملة | أسعار مميزة

خيارات تمويل مع أقل مقدم دفع

. للسيارات الجديدة والمستعملة

 يسري العرض خالل الفترة من ١ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١

* يمكن استخدام القسيمة كخصم على سعر السيارة أو لباقة الصيانة

    

الباروك  مسرح  على  الستار  أسِدل  أن  بعد 
السبعة  -ذات  ماريا  إيفا  املمثلة  فوجئت  بالنمسا، 
والدها  يأمر  هتلر  النازي  بالزعيم  عاًما-  عشر 
النمساوي  صديقه  من  زواجها  على  باملوافقة 
بتزويد  يقوم  الذي  السالح  وتاجر  صانع  ماندل، 
وافق  الفور  وعلى  العسكرية،  بالتكنولوجيا  هتلر 
-عازفة  وأمها  اليهود-  املصرفيني  -كبير  أبوها 
الديكتاتور،  صديق  إلى  ابنتهما  بيع  على  البيانو- 
مقابل مبلغ مالي ضخم، بغّض النظر عن فارق 
الزوج على فتاته  الذي أشعل غيرة  الكبير  السن 
قرر  لهذا   ،1939 النمسا  جمال  ملكة  الصغيرة، 
في  حتى  جوالته  كل  في  معه  يصطحبها  أن 
تعلمت  وهناك  السرية،  العسكرية  املختبرات 
العسكرية  العلمية  األسرار  من  الكثير  الصغيرة 
شدة  من  الرغم  وعلى  السرية،  االتصاالت  في 
إبداعاً،  أكثر  كان  العلمي  ذكاءها  أن  إال  جمالها 
بل  ذكاءها  يكتشف  من  جتد  لم  هذا  ومع 
بعنوان  فيلم  في  جسدها  اكتشف  من  وجدت 
بيوس  الفاتيكان  بابا  غضب  أثار  الذي  »النشوة« 
مطاردتها،  في  نفوذه  واستخدم  عشر  احلادي 
إلى  مًعا  ليهربا  الفيلم  مخرج  وغوستاف  هي 
وهناك  األمريكية،  السينما  عاصمة  هوليوود 
أفيش  على  إلى هيدي المار  اسمها  تغيير  تقرر 
فيلمها »شمشون ودليلة« الذي نقلها من ممثلة 
مغمورة إلى جميلة جميالت هوليوود في زمن 
حكت  الصحفية  املقابالت  إحدى  وفي  قياسي، 
-صانع  النازي  زوجها  سجن  من  هربت  كيف 
اختارت  حيث  عجيب  بدهاء  هتلر-  أسلحة 

خادمة تشبهها إلى حد كبير من بني 60خادمة 
اخلادمة  بتخدير  قامت  ثم  لالختبار،  تقدموا 
ووضعتها في سريرها، وسافرت من برلني إلى 
لندن وهي ترتدي مالبس اخلادمة،  باريس ثم 
وفي املقابلة ذاتها كشفت عن أنها اخترعت القفز 
الترددي، مع زميلها املوسيقار جورج أنثيل الذي 
أحدث نقلة نوعية في عالم االتصاالت احلديثة 
إال أن املخابرات األمريكية، رفضت خروجه إلى 
أثره  على  حجبت  عسكريًا،  سًرا  واعتبرته  النور 
أنظار العالم عن املخترعة هيدي المار واالكتفاء 
بكونها ممثلة إغراء فقط، على الرغم من اإلعالن 
عن منح »أنثيل والمار« براءة اختراع  1942 إال 
االختراع  تستخدم   لم  األمريكية  البحرية  أن  
إال عام 1962 في حصار كوبا الشهير. وفي عام 
 Electronic Frontier مؤسسة   أعلنت   1997
التقدير للمخترعة »هيدي  Foundation كامل 
في  اإلسهام  في  بفضلها  اعترفت  و  المار« 
اختراع »القفز الترددي« الذي يعد حجر األساس 
لتكنولوجيا االتصاالت احلديثة مثل تقنية »واي 
 »GPS« فاي« و»بلوتوث« ونظام حتديد املواقع
باإلضافة إلى االتصاالت اخللوية، بعدها اختفت 
هيدي المار عن األنظار حتى 2000 عندما أعلن 
أصدقاؤها خبر وفاتها عن عمر 86 عاًما، لتُطوى 
ولكن  املخابراتية،  العلمية  األسرار  من  صفحة 
الطريف في األمر أن أحد أصدقائها صّرح بأن 
تكنولوجيا  استخدم  أول من  كانت  هيدي المار 
االتصاالت في سياراتها، فأطلق عليها أصدقاؤها 

لقب »هيدي جي بي أس« .. هذا واهلل أعلم.

هيدي جي بي أس !! 4
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BMW الفردان للسيارات تكشف عن أحدث طرازات

كيا سونيت
تصل إلى قطر
والشرق األوسط
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كيا سونيت تصل إلى قطر و الشرق األوسط

جودة التصميم والتكنولوجيا 
والديناميكية واألمان ...

وصلــت ســيارة ســونيت الرياضيــة اخلاصة باملــدن إلى 
أســواق قطــر، ومت تصميــم هذه الســيارة لتكون بارزة 
وال تنســى بشــكل دائــم ، وتضعهــا ميزاتهــا الرياضيــة 
الســيارات  فئــة  ضمــن  مميــز  موقــع  فــي  األساســية 
 Compact( املدمجــة  األغــراض  متعــددة  الرياضيــة 
وكالئهــا  زيــارة  اآلن  كيــا  زبائــن  وبإمــكان   ،)SUV
عبــر اإلنترنــت أو شــخصياً ملعرفــة املزيــد عــن الســيارة 

اجلديدة وحجز جتربة قيادة.
وإلى جانب اخليارات العديدة بالنســبة ملجموعات نقل 
احلركة، تأتي سيارة سونيت اجلديدة مبيزاتها املبهرة 

ضمن تصميم خارجي عصري، وتعد ســيارة ســونيت 
أحدث اإلضافات عائلة سيارات كيا الرياضية متعددة 
األغراض الفائزة بالعديد من اجلوائز. وتتميز سونيت 
املدمــج  وهيكلهــا  الديناميكــي  بحضورهــا  اجلديــدة 
املفعــم بالثقــة، مبــا فيــه مــن تشــكيل محــّدث للشــبك 
األمامي املعروف باسم »أنف النمر« من كيا، وأضواء 
التشــغيل النهاريــة ذات التصميــم الشــبيه بنبض القلب، 

واللوح املضاد لالنزالق األنيق في األسفل.
التصميمــي  املفهــوم  األولــى عــن  للمــرة  وكشــفت كيــا 
لســيارة ســونيت فــي دلهــي فــي الهنــد خــالل معــرض 

دلهــي للســيارات 2020، وخــالل عــام واحــد حّولت كيا 
هذا املفهوم إلى واقع، وقّربت زبائنا أكثر إلى املستقبل. 
وحتمــل ســيارة ســونيت اجلديــدة كليــاً شــخصية كيــا 
مــا  الفاخــر،  املظهــر  مــع  املؤثــرة  بالتصاميــم  املميــزة 

يضمن حضوراً مهيباً على الطرقات.
وتتميــز ســيارة ســونيت بعــدد مــن امليزات هــي األولى 
مثاليــة  قيــادة  جتربــة  توّفــر  فئتهــا  فــي  نوعهــا  مــن 
لعمالئها، إلى جانب ضمان الراحة واملالءمة واألمان، 
فهــي مجهــزة بأكبــر شاشــة ملس عالية الدقــة في هذه 
الفئة من الســيارات ، كما تأتي ســيارة ســونيت مزودة 

تشــغيل  مثــل  األخــرى،  الذكيــة  امليــزات  مــن  بالعديــد 
احملــرك عن بعد، مع وضعيــات متعددة للقيادة وقوة 

اجلر والتحكم باالحتكاك للطرازات األتوماتيكية.
ســيارة ســونيت مصممــة علــى أســاس الســائق، وذلــك 
من خالل واجهة نظام املعلومات والترفيه والعدادات 
حســنة التنظيــم وســهلة االســتخدام، وأخــذت ســونيت 
املســتخدم  جتربــة  إنتاجهــا  عنــد  االعتبــار  عــني  فــي 
النهائــي، والشــحن الالســلكي للهواتــف الذكيــة مــع آلية 
التبريــد ، وحتتــوي هــذه الســيارة علــى ميــزات مفيــدة 

في كل جزء من مقصورتها املريحة. 

وقال ياســر شابســوغ، املدير التنفيذي لعمليات شــركة 
»كيــا موتــورز« في الشــرق األوســط وأفريقيــا: »رؤية 
كيــا مســتلهمة من زبائننا الشــباب املفعمــني باحليوية، 
البســاطة والسالســة  املزيــد مــن  والــذي يبحثــون عــن 
فــي حياتهــم. ســيارة ســونيت توفيــر ميــزات ال تتوفــر 
فــي الســيارات األخرى ضمــن فئة الســيارات الرياضية 
متعــددة األغــراض املدمجــة، وتأتــي مــزّودة مبيــزات 
وتقنيــات هــي األولــى من نوعهــا. لذلك ســيجد زبائننا 
في الشرق األوسط وأفريقيا في سيارة سونيت رفيق 

الدرب الذكي املثالي ملختلف احتياجاتهم«. 
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3 صفوف من الرفاهية

I ACTIVSENSE  
سالمة إستباقية

MZD CONNECT
نظام المعلومات والترفيه

 نظام صوتي 
مميز

باب خلفي 
كهربائي

A W D 7 مقاعد  3 صفوف -   - C X 9 مازدا 

دقــــة متـنـاهيــة. 
وإتـقـان منـقــطع النظير.

MAZDA CX9 | فئة بريميوم 2020 

LED نظام الدخول الذكي  ● باب خلفي كهربائي  ● مصابيح أمامية متكيفة ●  i-ACTIV AWD ناقل الحركة ● 

● فتحة سقف كهربائية  ● نظام المالحة GPS  ● نظام  MZD CONNECT مع HMI  ● مكيف هواء في ثالثة مناطق  

● عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ● مقاعد بجلد اوبورن نابا  ● شاشة رصد 360 درجة  ● الواح داخلية من روز وود 

 ● مراقبة النقاط العمياء  ● نظام الخروج من المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار  ● نظام المساعدة

Android و Apple Car نظام التحذير من العقبات االمامية  ● دعم مكابح ذكي – أمامي وخلفي  ● نظام تشغيل ● 

● تحكم مازدا الكامل للسرعة  ● دعم مكابح المدينة الذكية مع مكابح الطوارئ وتقصي المشاة

55563981 لمعرفة المزيد من المعلومات:

www.mazda–qatar.com   

صنــاعـة يـابـانـيـــة هاتف: 44435965 - 44417859
  info@mazda–qatar.com

أعلنت مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني عن طرح حاسوبها احملمول 
العصــري  احلاســوب  ويــرث   .14  HUAWEI MateBook D اجلديــد 
اخلصائــص االبتكاريــة حلواســيب هــواوي احملمولــة، والتــي يتــم التعبير 
عنهــا فــي جميــع تصاميمهــا اجلميلــة، والتقنيــات املبتكــرة والتجــارب 
الذكّية التي توفرها للمســتخدمني. ويأتي احلاســوب اجلديد من هواوي 
بحجــم 14 بوصــة ليتيــح للمســتخدمني مــن األجيــال الشــابة االســتمتاع 
بتجربــة ُمبتكــرة للعمــل بسالســة مــع أجهــزة متعــددة دون أي قيــود. 
 HUAWEI باإلضافــة إلــى هيكلــه اخلفيــف وتصميمــه األنيق، وشاشــة
FullView، وأداء ال مثيــل لــه، فضــالً عــن جــودة البنــاء، يأتــي حاســوب 
HUAWEI MateBook D 14 مــن هــواوي مــع مجموعــة مــن امليــزات 
اجلديدة مبا في ذلك تقنّية Multi-screen Collaboration وتشــكيلة 
مــن املزايــا الذكيــة ليرســخ مكانتــه كالرفيــق األمثــل للشــباب ومحبــي 

التقنيات احلديثة.
وتعليقــاً علــى ذلــك، قــال إيــان لــي،  مديــر مجموعــة هــواوي ألعمــال 
املســتهلكني في عدة دول في الشــرق األوســط )ُعمان وقطر والبحرين: 
»بالنســبة ملنتجاتنــا اخلاصــة باحلواســيب احملمولــة، فقــد بقينــا أوفيــاء 
ملهمتنــا املتمثلــة فــي جلــب ابتــكارات جديــدة مــع كل منتــج يتــم إطالقه، 
 14 بحجــم   14  HUAWEI MateBook D حاســوب  خــالل  ومــن 
بوصة، ركزنا على تقدمي أفضل جتربة للمســتخدم الشــاب. وال تقتصر 

مزايــا احلاســوب الشــخصي العصري علــى تصميمه األنيــق وأدائه القوي 
وجتربتــه املريحــة فحســب؛ بل يُعــد أكثر من مجرد محــرك إنتاجي بل 

إنه حاسوب مثالي جلميع السيناريوهات سواًء للعمل أو للترفيه«.
 HUAWEI حاســوب  يأتــي   ،MateBook سلســلة  بقيــة  مــع  ومتاشــًيا 
MateBook D 14 مــع شاشــة HUAWEI FullView. وتبلــغ مقــاس 
الشاشــة 4.8 مم فقط، وثالثة إطارات رفيعة جًدا يؤطروا الشاشــة، مما 
ينتــج عنــه نســبة شاشــة فائقة تبلــغ 84 في املائــة. ويتميــز الهيكل خفيف 
الــوزن بتصميــم مبســط مع حــواف منحنية إلضفــاء مظهر أكثــر أناقة، 
ويُعــد واحــًدا مــن أصغــر وأخــف أجهــزة احلاســوب احملمــول بحجــم 14 
بوصــة فــي نطــاق الســعر نفســه حتــى اآلن، ممــا يوفــر جتربــة مشــاهدة 

واسعة مع ميزانية في متناول اليد. 
Multi- ويقدم أحدث إصدارات الشركة ميزة العرض على عدة شاشات

 HUAWEI وتتيــح هــذه التقنّيــة حلواســيب .Screen Collaboration
MateBook وهواتــف هــواوي الذكّيــة مشــاركة شاشــة واحــدة، حيــث 
ميكن للمستخدمني سحب امللفات من واجهة مستخدم إلى أخرى لنقل 
امللفــات، وعــرض احملتويــات احملفوظــة فــي الهاتف الذكي مباشــرًة على 
احلاســوب احملمــول. بفضل هذه امليزة، ميكن للمســتخدمني االســتمتاع 
 HUAWEI MateBook D بسالســة بجميــع تطبيقاتهــم املفضلــة علــى

14 وكذلك سحب وإسقاط امللفات بحرية لنقلها بني األجهزة.

يوفر جتربة رائعة جلميع السيناريوهات ...

هواوي تطلق احلاسوب الشخصي احملمول
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ابتداًء من
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كشــفت شــركة الفردان للســيارات، الوكيل احلصري واملعتمد لعالمة 
BMW فــي قطــر، عــن اثنــن مــن أكثــر طــرازات BMW املرتقبــة، 
 Coupé  BMW M4 وســيارة  Sedan  BMW M3 ســيارة وهمــا 
اجلديدتان كلياً ألول مرة في الشــرق األوســط، وذلك خالل فعالية 
BMW M Track Day التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير في نادي 

حلبة لوسيل الرياضي.
 BMW M نظمــت هــذه الفعالية احلصرية خصيصاً ملالكي ســيارات
وBMW M Performance، حيــث حضــر الضيوف إلى نادي حلبة 
لوســيل الرياضي الشــهير، ووصلوا بسياراتهم واستهلوا اليوم مبتابعة 
 Coupé BMW M4و BMW M3 الكشــف احلصــري عــن ســيارتي

ألول مرة.
متكن مالكو BMW M أيضاً من جتربة ســياراتهم اخلاصة بكامل 
طاقتهــا علــى حلبــة الســباق، حيث تنافســوا مع الزمن لتحديد أســرع 

وقت ممكن على احللبة.
كمــا حظــي احلاضــرون بفرصــة املشــاركة فــي اختبــار قيــادة لبعض 

طرازات M األكثر شهرة في BMW، ومن ضمنهم
.Coupé BMW M8و BMW M850i Gran Coupé

 BMW تبــرز املزايــا الرياضيــة الرائعــة الفائقــة في شــخصية ســيارة
Sedan M3 اجلديــدة كليــاً وســيارة Coupé BMW M4 اجلديــدة 
بجميــع خياراتهمــا، حيــث يلتقــي التصميــم االســتثنائي مــع خمســة 

.BMW M عقود من اخلبرة في رياضة السيارات من
وجتسد سيارة Sedan BMW M3 اإلمكانات الفائقة في السباقات 
 BMW M 3. ويأتــي ذلــك بفضــل محــرك BMW ضمــن سلســلة
TwinPower Turbo بقــوة 510 حصانــاً لتنطلق من صفر إلى 100 

كم / ســاعة خالل  3.9ثانية فقط مع نظام الدفع اخللفي والتقنيات 
 M املتطــورة املســتلهمة مــن رياضــة الســيارات، مثــل نظــام التعليــق

.Active M Differential احملدد مع التروس التفاضلية
يتيح ناقل احلركة اليدوي M بســت ســرعات واملتدرج بشــكل مثالي 
مــع نقــل الســرعة القصيــر والدقيــق تفاعــالً مكثفــاً بشــكل خاص بن 

السائق واملركبة - في القيادة اليومية وعلى مضمار السباق.
وتبرز سيارة Coupé BMW M4 بن سيارات الكوبيه الرياضية ذات 
األداء العالي، حيث تقدم ديناميكيات قيادة منوذجية M على أعلى 
 BMW M TwinPower مســتوى. جهزت الســيارة مبحرك بنزين
Turbo ذات ســت إســطوانات بقــوة 510 حصــان لتنطلــق مــن صفــر 
إلــى 100 كــم / ســاعة خــالل  3.9ثانيــة، مــع العديد مــن تقنيات نظام 
الدفــع والتعليــق التي اســتلهمت مــن رياضة الســيارات، لذلك فإنها ال 

تترك أي شيء يقف في طريق جتربة القيادة املطلقة.
التــرس  مــع   M xDrive االختيــاري  الرباعــي  الدفــع  نظــام  يضمــن 
القيــادة  فــي  قــوة اجلــر  التفاضلــي Active M أقصــى مقــدار مــن 
اليوميــة وعلــى مضمار الســباق. ويبرز الطابع الرياضي للســيارة من 

.BMW M خالل لغة التصميم اجلديدة القوية لسيارات
وبصفتهــا الوكيــل املعتمــد ملجموعة BMW في قطــر، توفر الفردان 
 .BMW M طــرازات  وأروع  أحــدث  الســيارات  لعشــاق  للســيارات 
وتعتمــد فلســفة ســيارات M علــى التفاعــل املثالــي بــن الديناميكيات 

والرشاقة والدقة مع كونها مناسبة لالستخدام اليومي.
وميثل الكشــف األخير عن هذه الطرازات املرحلة التالية في التوســع 
املســتمر ملجموعة BMW في الشــرق األوســط، ومع إطالق طرازات 

M املميزة، فإن BMW تؤكد على التزامها جتاه عمالئها.

الفــردان للسيــارات تكشــف عــن طــرازي
Coupé BMW M4 .. Sedan BMW M3 اجلديدين كليا

 BMW M Track Day ألول مرة في الشرق األوسط في فعالية
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احلصــري  الوكيــل   ، الوطنيــة  الســيارات  شــركة  كشــفت 
اربعــة عقــود   عــن  تزيــد  فــي قطرملــدة  مــازدا  لســيارات 
الســتارعن اول ســيارة كــروس اوفــر املدمجــة مــن مازدا 
CX30   والتــي تتميــز بقمــة األناقــة والرفاهية  . وميكن  
املوديــالت اجلديــدة واالطــالع  استشــكاف  مــازدا  حملبــي 
على  املوديالت اجلديدة  من خالل زيارة معرض مازدا 
املوجــود بفريــج النصــر علــى مــدار ســبعة ايــام عمــل فــي 
االسبوع  ، والتي يتم من خاللها  عرض احدث موديالت 

2021 من تلك الفئة اجلديدة . 
يشــكل الطــراز اجلديــد مــن مــازدا CX30   محــورا مهما 
للشــركة لكونــه ثاني طراز يحمل هويــة التصميم اجلديد 
ملازدا ، كما يقع الطراز اجلديد ضمن فئة املنتصف ويعد 
نسخة محسنة  من  مازدا CX3  لتكون اكبر من سيارة 
CX3  واصغــر مــن ســيارة مــازدا CX5 ، لــذا فالطــراز 
اجلديــد مــن مازدا CX30  يلبــي متطلبات العمالء الذين 

CX5 ومازدا  CX3 يرغبون في اجلمع بني مزايا
مازدا CX-30 حياة مليئة باإلبداع

تعد مازدا CX30  الرياضية الشبابية  طراز جديد بالكامل 
، وهي الفئة الثانية التي تتبنى فلفسة تصميم مازدا كودو 
املعبــر عــن احليويــة والنشــاط  ، يأتــي الطــراز اجلديــد من 
مازدا CX30  في تصميم جرئ وانيق ، مما جعله يضفي 
جــوا مــن اإلبــداع والتميــز حليــاة الفــرد ، يجمــع الطــراز 
اجلديــد مــن Cx-30  كــروس اوفــر املدمجــة بــني اجلمــال 
املتدفق لسيارة كوبيه وقمة األداء والكفاءة لسيارات الدفع 
الرباعــي ، تتميــز املقصــورة بالعديــد مــن املميــزات كونهــا 
فســيحة وتضفــي جــوا مــن البهجــة وراحــة البــال ، تتكامل 
النظــام  الهادئــة والراقيــة مــع وضــوح وجــودة  املقصــورة 

الصوتي ، مما يؤدي الى قيادة اكثر راحة ومتعة .
مازدا CX30: نهج يرتكز على اإلنسان 

متاشــًيا مــع نهــج مــازدا  الــذي يركــز  على رفاهيــة الفرد 
علــى   30-CX مــازدا  عملــت   ، الســيارات  تصميــم  عنــد 
اضفــاء جــو من الراحة للســائق والراكب وذلك من خالل  
خمســة مقاعــد ،وتأتي مقاعد الســائق والراكــب االمامية 
منحوتــة بتصميــم جــذاب  لتلبــي بذلك متطلبــات العديد 
مــن املعجبــني وخاصــة فئــة الشــباب الذيــن يرغبــون فــي 
قيــادة ســيارة تلبــي جميــع متطلباتهــم،  ابتكــرت مــازدا  
ســيارة  CX30 لتتمكــن بــكل قــوة  مــن مســاعدة هــؤالء 
املعجبــني علــى االســتمتاع بهــذه املعالــم علــى أكمــل وجــه 
وأن يصبحوا شــريًكا أساســًيا في حياتهم اليومية، تساعد 
مقصورة القيادة التي تتمحور حول اإلنســان الســائق على 
الشــعور باالرتباط بالســيارة ولكنه ال ينفصل عن الركاب 
وســهولة  الداخليــة  الراحــة  علــى  التركيــز  إن  اآلخريــن. 
االســتخدام اليومــي يجعــل  مــازدا CX 30 الكروس أوفر 

املدمجة اجلديدة كلًيا سيارة للجميع.
مازدا CX30 احساس مبتعة الوقت 

ان التحكــم الواثــق بالصــوت داخــل املقصــورة ســواء كانــت 

ضوضاء او موســيقي ، يعد عنصرا  آخر في اضفاء متعة 
القيــادة ، فقــد عملت مــازدا على ابتــكار مقصورة هادئة 
تعزلــك عــن الضوضــاء اخلارجيــة املشــتتة لإلنتبــاه وغيــر 

املرغوية .
ســعى   ، ااالكثــر جاذبيــة  املقصــورة  تلــك    خــالل  ومــن 
املهندسون للحفاظ على البيئة االهادئة من خالل التركيز 
علــى الضوضــاء واالهتزاز واخلشــونة )NVH(. مت قياس 
كل جانــب مــن جوانب مــازدا  CX30 ، من اإلطارات إلى 
بطانة سقف السيارة  ، لتقليل أي ضوضاء على الطريق، 
فبعــد دراســة شــاملة حــول كيفيــة انتقــال األصــوات عبــر 
مقصــورة الســيارة ، يتــم تغييــر موضــع مكبــرات الصوت 
اعتمــاًدا علــى ترددها إلنتاج صوت أفضل. تعكس احللول 
املبتكرة مثل هذا الشــغف واالهتمام بالتفاصيل من قبل 
مهندســي ومصممــي مــازدا الذيــن يعملون مًعــا لتحقيق 
هــدف مشــترك يتمثــل في توفيــر أفضل جتربــة ممكنة 

حملبي  تلك العالمة التجارية.
مازدا CX30 ثقة ملهمة 

هنــاك تركيــز رئيســي آخــر للنهــج املرتكــز علــى اإلنســان 

وهو مســاعدة الســائق علــى القيادة براحة البــال، لتضفي 
بعــدا آخــر مــن  ديناميكيــات القيــادة ، إنه الشــعور بالثقة 
واألمــان فــي املقصــورة. يعــد وضــع اجللــوس املثالــي أمًرا 
مهًما ، خاصة بالنســبة للســائق ، حيث يتم تعيني موضع 
جلــوس الســائق علــى ارتفــاع لتوفيــر مجــال رؤيــة واضــح 
والســماح للســائق بالتركيــز علــى الطريق أمامــه من اجل 
احلصــول علــى رؤيــة واضحــة ، مت تقليــل شــكل وســمك 
األعمــدة األماميــة والركائز للمســاعدة فــي تقليل النقاط 
العميــاء ، بينمــا توفــر النافــذة الربعيــة اخللفيــة طريقــة 
 ، املؤخــرة.  فــي  احملتملــة  األشــياء  أو  املركبــات  إلدراك 
كمــا مت حتســني وضــع ناقل احلركــة والتحكم فــي القائد 
علــى وحــدة التحكم األرضية من أجل اســتقرار التشــغيل 
والســهولة والراحــة. مت تصميــم شاشــة القيــادة النشــطة 
املتوفــرة والعــدادات والشاشــة املركزيــة القياســية مقــاس 

8.8 بوصة لتقدمي املعلومات بطريقة بسيطة . 
مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان

متنــح مــازدا CX30 الكــروس املدمجــة حريــة التنقل في 
أي مــكان مــن خــالل  حضورها القوي والقــوة احلصانية 

نظــام     يعمــل   ، فــي فئتهــا   رائــدة  تعــد  لــذا   ، القياســية  
i-Activ للدفــع الرباعــي املتوفر  من تســهيل القدرة على 
مــازدا   طــرازات  جميــع  جتهيــز  مت  عنــاء.  دون  القيــادة 
CX30 مبحــرك Skyactiv-G 2.0 رباعــي األســطوانات 
 6 Skyactiv-Drive مقترنًــا بناقــل حركــة أوتوماتيكــي
ســرعات ســريع التغييــر، ويوفــر هــذا احملرك قــوة رائدة 
فــي فئتهــا تبلغ 155 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة 
و 200 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4000 دورة في 
الدقيقــة. مت جتهيــز الكــروس املدمجــة مبيــزة مســاعدة 
ميكــن  والتــي   ، اجلديــدة  الوعــرة  الطــرق  علــى  اجلــر 
أن تســاعد الســائق عنــد املغامــرة علــى التضاريــس غيــر 
  G-Vectoring Control Plus  املســتوية،كما يعــد نظــام
هــو احــد الطــرق االخــرى التــي تعبــر عــن فلســفة مــازدا 
فــي الهندســة التي يشــكل اإلنســان محورهــا والتي جتعل 
الســيارة اكثــر اســتجابة واكثــر الهاما للثقة واكثــر راحة ، 

بينما يتوفر نظام الدفع الرباعي التنبئي i-Activ ايضا.
مازدا CX-30: جتربة راقية

والتحســينات  املختلفــة  التصميــم  مفاهيــم  ســاعدت 

خلــق  علــى  الدقيقــة  بالتفاصيــل  واالهتمــام  الدقيقــة 
جتربــة أكثــر طبيعيــة فــي CX30. تأتــي CX30 بشــكل 
قياســي مع شاشــة مركزية كبيرة مقاس 8.8 بوصة من 
 AM / ونظــام صــوت ، MZD Connect  خــالل نظــام
FM بثمانيــة مكبــرات صــوت ، وهاتــف وصــوت بــدون 
اســتخدام اليدين بتقنية Bluetooth ، ومصابيح أمامية 
LED للتشــغيل / اإليقــاف ، وفرامــل ركــن إلكترونيــة.، 
تضيــف امليــزات االخري مثــل مدخلــي USB األماميني ، 
ونوافذ كهربائية مع ميزة اللمس ألعلى / ألســفل بلمســة 
واحــدة ، ومســاحة الزجــاج األمامــي املستشــعرة للمطر ، 
وزر التشــغيل ، وكاميــرا الرؤيــة اخللفية ونظــام الدخول 
املضــاء عــن بعد بدون مفتــاح  الراحة للجميع، كما يتميز 
 ،  LED وخلفيــة  أماميــة  مبصابيــح  املذهــل  التصميــم 
ومصابيــح LED نهاريــة وشــبكة أماميــة غيــر المعــة ،  
 Apple CarPlay بإمكانيــات   CX30 كمــا مت جتهيــز
و Android Auto ، ومراقبــة النقطــة العميــاء مــع تنبيه 

حركة املرور اخللفية ونظام الدخول بدون مفتاح .
  CX30 وزيادة في راحة البال  ،  فقد مت تزويد مازدا
مراقبــة  نظــام  وهــو   i-Activsense امــان   بنظــام 
الســائق ، ونظــام تثبيــت الســرعة بالــرادار مــع وظيفــة 
التوقــف واالنطــالق ، وحتذيــر مغادرة املســار مع نظام 
املســاعدة فــي احلفــاظ علــى املســار ، ودعــم الفرامــل 
الذكــي ، والتحكــم فــي الضــوء العالــي، وميكــن للســائق 
ناقــل  ومقبــض  اجللديــة  القيــادة  بعجلــة  االســتمتاع 
احلركة ، بينما سيالحظ جميع الركاب أسطح املقاعد 
اجللديــة الفاخــرة ، والتحكــم التلقائــي في املنــاخ ثنائي 
املنطقــة ، وفتحــات تكييــف الهــواء اخللفيــة ، ومســند 
الــذراع اخللفي مع حامــل األكواب. إلى جانب العجالت 
املعدنيــة القياســية مقــاس 16 بوصــة ، تأتــي الدرجــات 
األعلى بعجالت من ســبائك األملنيوم مقاس 18 بوصة 
وتتضمــن زجاًجــا خلفيًــا للخصوصيــة ، وصوتًا متميًزا 
 ، ، وشــبكة مكبــرات صــوت  12 مكبــًرا   ®Bose مــن 
ومقاعد أمامية ُمدفأة ، و مقعد السائق املزود بذاكرة 
مــع دعــم ألســفل الظهــر ومرايــا أبــواب لوضــع الذاكرة 

وشبكة أمامية باللون األسود الالمع.
وللحصــول علــى أفضــل جتربــة للقيــادة  ، تشــتمل مــازدا  
Premium CX30 علــى شاشــة عــرض للقيــادة النشــطة 
علــى الزجــاج األمامــي ، ومقاعــد جلديــة ، وبــاب خلفــي 
إضــاءة  ونظــام   ، كهربائيــة  ســقف  وفتحــة   ، كهربائــي 
أمامــي متكيــف ، ، ومصابيــح أماميــة ومصابيــح خلفية 

.LED مضاءة بتقنية
لقــد بــذل املصممــني  الكثيــر  مــن التفانــي واجلهــد فــي 
تطوير طراز مازدا CX30 من اجل اضفاء جو  من املتعة 
، حيــث ميكــن للســائق والركاب االســتمتاع أثناء حمل أي 
أمتعة واي مغامرات. إنها حقا قادرة على االحتفال بكل 

معالم احلياة معك. 

مازدا CX-30 األولى على اإلطالق
توازن مثالي بني املساحة واألناقة

السيارات الوطنية الوكيل احلصري ...
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

عــن  إنترناشــيونال، مؤخــراً،  لكــزس  أعلنــت شــركة 
لكــزس  »جائــزة  لنهائيــات  الســتة  املتأهلــني  أســماء 
للتصميــم« للعــام 2021، والذيــن ســيتلقون التوجيــه 
العامليــني  املصممــني  قبــل نخبــة مــن  واإلرشــاد مــن 
لتطوير النماذج األولية ملشاريعهم، إلى جانب متويل 
لــكل مشــروع بقيمــة 3 ماليــني ين يابانــي )حوالي 28 
ألــف دوالر أمريكــي(، فيمــا قامــت جلنــة التحكيــم 
املتميــزة باختيــار املتأهلــني للتصفيــات النهائيــة مــن 
ضمــن عــدد قياســي للمشــاركات وصــل إلــى 2,079 

مشاركة من 66 دولة. 
ويصادف هذا العام النســخة التاســعة من »جائزة 
اكتشــاف  تســتهدف  والتــي  للتصميــم«،  لكــزس 
وصقــل قــدرات جيــل جديــد مــن املواهــب الواعــدة 
مــن املبدعــني واملصممني، واســتعراض ابتكاراتهم 
علــى منصــة دوليــة مرموقــة ومعروفــة. ولــدى 
اختيــار املتأهلــني الســتة النهائيني لهــذا العام، بحث 
اإلبداعيــة  األفــكار  عــن  التحكيــم  جلنــة  أعضــاء 
الثالثــة لعالمــة  املفاهيــم اجلوهريــة  التــي جتســد 
الفاخــرة، وهــي »التوقــع«، و«االبتــكار«،  لكــزس 
و«التأثير«، مع التركيز على شــعار »التصميم من 

أجل غٍد أفضل«. 

التصاميــم املختــارة فــي »جائــزة لكــزس للتصميــم« 
لعام 2021:

»سايبو« CY-BO للمصمم »كنجي آبي« من اليابان: 
مواد تعبئة مســتدامة وقابلة إلعادة االســتخدام ميكن 

جتميعها مثل اخلاليا 
لــي«  »غايــل  للمصممتــني   Heartfelt »هارتَفلــت« 
ومقرهمــا  وتونغــا  نيوزيلنــدا  مــن  فيــا«  و«جيســيكا 

نيوزيلندا: جهاز لالحتضان االفتراضي 
»إن متبو« InTempo للمصممة »ألينا هولوفاتيوك« 
مــن أوكرانيــا: قفــازات قــد تســاعد في صــرف االنتباه 
اجلديــد  االســتخدام  عبــر  والتوتــرات  الضغــوط  عــن 

لإليقاع واملوسيقى 
»إرمانــدي  للمصمــم   KnitX أكــس«  »نيــت 
ويتشاكســونو« مــن إندونيســيا ومقــره أميــركا: حياكة 
رقميــة ثالثيــة األبعــاد ملنســوجاٍت إلكترونيــة وظيفيــة 
لتفاعــل املــواد بشــكل بصــري وســمعي وملســي متعــدد 

الوسائط 
 Solar نافــذة ســقفية لتحليــة امليــاه بالطاقة الشمســية
Desalination Skylight للمصمم »هنري غلوغاو« 
جهــاز  الدمنــارك:  ومقــره  النمســاوي  النيوزيلنــدي 
يَســتخِدم ميــاه البحــر إلنتــاج الضــوء الطبيعــي املنتشــر 

ومياه الشرب وبقايا امللح بهدف توليد الطاقة 
 Terracotta Valley Wind »تيراكوتــا فالــي وينــد«
لشــركة التصميم الصينية »إنتسوي ديزاين« ومقرها 
الطــني  اليابــان: نظــام تبريــد تبخيــري مصنــوع مــن 
ــم  الـــ »تيراكوتــا«( مصمَّ النضيــج )الفخــار األحمــر أو 
الريــاح  باســتخدام  ويعمــل  األنفــاق  متــرو  حملطــات 

الناجتة عن حركة القطارات 
ـق غريــغ لــني أحــد أعضــاء جلنــة  وبهــذه املناســبة، علَـّ
 ،2020 لعــام  للتصميــم«  لكــزس  »جائــزة  حتكيــم 
قائــالً: »فــي ظل الظروف املناخيــة املتغيرة واجلائحة 
العاملية، كان من الطبيعي أن يبادر املصممون ملعاجلة 
املشــاكل التــي هــم بصددها. وقد ملســنا جوانب إنســانية 
مة التي  وخصوصيــة مــن خــالل جميــع العــروض املُقدَّ

قمنا مبراجعتها«. 
مــن جهتــه، قــال كــي فوجيتــا املمثــل الرئيــس للمكتب 
التمثيلــي لشــركة تويوتــا فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وآســيا الوســطى: »انطلــق املتأهلــون الســتة للتصفيــات 
رون عبرها إبداعاتهم  النهائية في رحلة ملهمة يُســخِّ
لتطوير حلول ذكيٍة طموحة سيكون من شأنها صياغة 
مســتقبٍل أفضــل للجميــع. وتعمل هذه املنصــة الفريدة 
وتعكــس  املبدعــني،  مــن  القــادم  اجليــل  متكــني  علــى 

شــغف التصميم واحلرفية النابعان من جوهر شــركة 
لكزس الفاخرة«.  وأضاف فوجيتا: »لقد ســرني جداً 
مســتوى العــروض التــي قدمهــا املتســابقون حتــى اآلن 
علــى الرغــم من حتديات اجلائحــة العاملية التي أثبتت 
بالفعــل أهميــة االبتــكار فــي حياتنــا. وأود أن أتوجــه 
بالشــكر إلى كل من شــارك في إجناح فعاليات جائزة 
لكــزس للتصميم، والشــكر موصول إلــى كافة عمالئنا 
األوفياء في مختلف أنحاء العالم على دعمهم املستمر 

جلهودنا الرامية إلى خلق جتارب مذهلة«. 
وكان املتأهلــون الســتة للتصفيــات النهائيــة قد شــاركوا 
في منتصف شهر يناير املاضي بورشة عمل استمرت 
مشــرفني  أربعــة  إشــراف  حتــت  أيــام  خمســة  ملــدة 
مــن »جائــزة لكــزس للتصميــم« 2021، وهــم »جــو 
دوســيه«، و«ســابني مارســيليس«، و«مرمي كامارا«، 
شــغفهم  املشــرفون  اســتثمر  وقــد  و«ســبوتنيكو!«. 
مليئــة  مبناهــج  وإشــراكهم  الشــابة  املواهــب  لرعايــة 
بالتحدي، ما نتج عنه جلســاٍت مفيدًة ومثمرًة تفاعل 

معها كٌل من املتأهلني النهائيني واملشرفني. 
العمــل، قالــت مــرمي كامــارا: »كانــت  وعقــب ورشــة 
اجللســات اإلرشــادية محفــزًة للغايــة. وقــد أدهشــني 
املتأهلــون  أبــداه  الــذي  وااللتــزام  التفــاؤل  مســتوى 

للتصفيــات النهائيــة مــن خالل تصاميمهــم. تَُعد رؤى 
املشاركني ومشاعرهم الفياضة منارة أمٍل لنا جميعاً، 
خاصــًة فــي عاملنــا هــذا املتغير بســبب جائحــة فيروس 
كورونــا. فقــد رصدنــا أنــه لــدى كٍل منهــم شــغٌف كبيٌر 
أكثــر  للتعمــق  قويــاً  دافعــاً  أظهــروا  وقــد  مبشــاريعه، 
بأعمالهــم والقيــام باألبحــاث الالزمــة لتعزيــز النتائــج 
النهائيــة. وعلــى الرغــم مــن أن اإلرشــاد والتوجيــه مت 
اإللكترونيــة  والتطبيقــات  البرامــج  أن  إال  بُعــد،  عــن 
النهائيــة  للتصفيــات  املتأهلــني  وجاهزيــة  الفعالــة 
العمــل عمليــة سلســة ومثمــرة  آليــة  قــد جعلــت مــن 
وممتعــة. وأنــا أتطلــع إلــى معرفــة كيــف ســُيطوِّر كٌل 
منهــم تصاميمهــم خالل األشــهر املقبلة«.  وســيواصل 
املتأهلون للتصفيات النهائية العمل مع املشــرفني أثناء 
تطوير النماذج األولية ملشاريعهم، حتى موعد اإلعالن 
عــن الفائــز باجلائــزة الكبــرى. وتضــم جلنــة التحكيم 
رواداً وشــخصياٍت معروفــًة فــي مجال التصميم، هم 
لــني«،  أنتونيلــي«، و«دونــغ غونــغ«، و«غريــغ  »بــاوال 
اختيــار  ســيتولون  والذيــن  هامفريــز«،  و«ســاميون 
الفائــز باجلائــزة الكبرى خالل شــهر أبريل 2021 بناًء 
علــى النمــاذج األوليــة والعــروض التــي ســتقدم أمــام 

اللجنة. 

لكزس تكشف عن قائمة املتأهلني النهائيني 
لـ )جائزة لكزس للتصميم( للعام 2021

تتضمن حلول تصميم مبتكرة لغد أفضل ...
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تقدم شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه الوكيل احلصري 
لسيارات تويوتا فى قطر،عرضا ترويجيا خاصا لسيارات 
تويوتا ســوبرا 2020. ســيحصل أى شخص يشتري سوبرا 
 60000 أو  ســنوات   3 ملــدة  مجانيــة  خدمــة  علــى   2020
كــم ايهمــا كان أوال. يشــمل العــرض اســتبدال مجموعتني 
مــن وســادات الفرامــل األماميــة ومجموعــة واحــدة من 
وسادات الفرامل اخللفية وعمل مسح لديسكات الفرامل 

. هذا العرض سارى حتى نهاية شهر مارس 2021 .
ولالرتقــاء بتجربــة القيــادة فقد مت تزويــد مركبة تويوتا 
خطيــة  أســطوانات  بســت  مبحــرك  ســوبرا”  آر  “جــي 
ســعة 3.0 لتــر ومعــزز بشــاحن تيربــو يُوّلد طاقــة قصوى 
تبلــغ 335 حصانــاً وعــزم دوران يبلــغ 500 نيوتن-متــر. 
ويتميــز احملــرك بتوفيــر عــزم دوران مرتفــع حتــى عنــد 
الســرعات املنخفضــة جــداً، إذ يجمــع بــني شــاحن تيربــو 
ونظــام حقــن الوقــود املباشــر، والتوقيــت املتغيــر املســتمر 
ملآخــذ الوقــود والعــادم. كمــا مت تعزيــز اســتجابة احملــرك 
بنظــام رفــع مآخــذ الصمامــات املتغيــرة الــذي يعمل على 
تعديــل توقيــت ومــّدة مآخــذ الصمامــات لتقــدمي أفضــل 
مــن  أوتوماتيكــي  بناقــل حركــة  أداء. ويقتــرن احملــرك 
وسلســالً، ويضــم  ســريعاٌ  تبديــالً  يوفــر  ثمانــي ســرعات 
ذراعــني لنقــل الســرعات خلــف عجلــة القيــادة فــي حــال 
رغبــة الســائق بتبديــل الســرعات يدويــاً. وتســاهم النســب 
وخاصيــة  احلركــة،  لناقــل  األولــى  للتــروس  القصيــرة 
تُعــد  والتــي   ،Launch Control باالنطــالق  التحكــم 
أو  العامــة  الطرقــات  علــى  غيــر مخصصــة لالســتخدام 
االســتعمال املتكــرر خالل فتــرات قصيرة، على االنطالق 

بتسارع كبير مع أقصى درجات الثبات.
مــن  بنمطــني  ســوبرا‘  آر  ’جــي  تويوتــا  مركبــة  وتتوفــر 
اختيــار  للســائق  تتيــح  والرياضــي  العــادي  همــا  القيــادة 
النمط الذي يناســب ظروف الطريق أو أســلوب القيادة، 
وعنــد اختيــار النمــط الرياضــي ملزيــد مــن احلمــاس يتــم 
تعزيز عدة عناصر تضم كالً من درجة استجابة دواسة 

الوقود، عجلة القيادة، مدى ســرعة نقل احلركة، ضبط 
النظــام التفاُضلــي النشــط ورفــع صــوت العــادم. وميكــن 
 Traction Mode باالنــزالق  التحكــم  وضعيــة  تفعيــل 
ضمــن نظام التحكم بثبــات املركبة، وذلك بهدف توفير 
جتربــة قيــادة رياضيــة تفاعليــة متنــح املزيــد مــن حرية 
التحكــم للمحترفــني مــن خــالل احلد من تدخــل أنظمة 
التحكــم بالثبــات. ويتم تفعيل خاصية التحكم باالنطالق 
النمــط  اختيــار  يتــم  عندمــا  فقــط   Launch Control

الرياضي مع وضعية التحكم باالنزالق.
وتوفــر مركبــة »جــي آر ســوبرا« 2020 لعشــاق القيــادة 
نظــام تفاُضلــي نشــط يســتخدم موتور كهربائــي وقابض 

إقفــال متعــدد األقــراص للتحكــم مبحــور عــزم الــدوران 
اجلانبــي. ويعمــل هــذا النظــام بشــكل دقيــق علــى التحكم 
بتوزيــع عزم الدوران بني العجالت اخللفية عند التســارع 
أو استعمال املكابح، األمر الذي يعطي املركبة زخماً أكبر 
عند املنعطفات، ويتم التحكم فيه من خالل نظام سلس 
غيــر متــدرج يتــراوح بــني 0 إلــى 100% بحســب ظــروف 
القيادة. وبفضل اســتخدام نظام دعامات »ماكفرسون« 
والنظــام  األمامــي  للتعليــق  املزدوجــة   MacPherson
رباعي الوصالت للتعليق اخللفي، تتميز املركبة اجلديدة 
كليــاً بدرجــات عالية من الثبــات والتحكم، باإلضافة إلى 

مستويات استثنائية من الراحة. 

جتســد مركبة »جي آر ســوبرا« 2020 الفكرة التصميمة 
مــن   Condensed Extreme إكســترمي«  »كوندنســد 
فــي  مــرة  ألول  اســتعراضها  مت  والتــي  تويوتــا،  شــركة 
معــرض  فعاليــات  خــالل  التجريبيــة   1-FT مركبــة 
ديترويت للســيارات العام 2014. وتستند فكرة التصميم 
إلــى ثالثــة عناصر رئيســة هي قاعدة العجــالت القصيرة 
مــع عجــالت كبيرة متنحهــا إطاللة رياضيــة؛ ومقصورة 
داخليــة أنيقــة تضــم مقعدين؛ وغطاء محــرك طويل مع 
هيــكل مدمــج، األمــر الــذي يعكــس التناغــم بــني احملرك 
بســت أســطوانات خطيــة ونظــام الدفع اخللفــي، إذ تتحد 
هــذه العناصــر بتصميــم مبتكــر يجــذب عشــاق املركبات 

الرياضية.
ويوفر تصميم »جي آر سوبرا توزيعاً للوزن بنسبة 50:50 
مــع حتســني انســيابية تدفــق الهــواء مــن مقدمــة املركبــة 
ووصــالُ للجــزء اخللفي. وقد اُســتوحي التصميم األمامي 
مــن اجليــل الرابــع مــن »ســوبرا«، إال أنــه يأتي هــذه املرة 
مبظهــر أكثر جرأة. وتتميز املركبة بإطاللتها الرياضية، 
والــذي يؤكد عليه تصميم الشــبك األمامي املركزي الذي 
يحيــط بــه مآخــذ هــواء بــارزة وظيفتهــا األساســية تبريد 
احملــرك. وتضــم وحــدات املصابيــح األماميــة املميــزة 6 
مصابيــح تعمــل بتقنيــة الصمــام الثنائــي الباعــث للضــوء 
اإلضــاءة  ومصابيــح  االنعطــاف  إشــارات  وتضــم   ،LED
النهاريــة DRL. وتتميــز املصابيــح اخللفية بشــكل دائري 
إلــى  الرجــوع  مصابيــح  مــن  كل  تدمــج  وأنيــق  متناســق 
جانــب  ومــن  االنعطــاف.  وإشــارات  والتوقــف  اخللــف 
املركبــة، يولــد غطــاء احملــرك املنخفــض خطــاً ديناميكيــاً 
يتجــه من مقدمة املركبــة املنخفضة إلى اجلزء اخللفي، 
فــي حــني مت تصميــم احلافــة اخللفيــة لغطــاء احملــرك 
واجلنــاح اخللفــي علــى نفــس االرتفــاع تقريبــاً، مرتبطــاً 

بخط النوافذ اجلانبية.
وتكتمــل شــخصية »جــي آر ســوبرا« الفريــدة مــن اجليل 
اخلامــس بفضــل تصميمهــا الداخلــي الرائــع، الــذي يوفــر 
توازناً بني ميزات الراحة الفائقة واألناقة العصرية. ومن 
ناحيــة أخــرى فــإن مقصــورة القيــادة املتأثــرة بتصميــم 
مركبــات الســباق ذات املقعــد الواحــد، جتعــل الســائق فــي 
قلــب ومركــز احلركــة مــن خــالل اجلمــع بــني العناصــر 
التقليديــة ملركبــات الـ »جي تــي« GT مع املزايا العصرية. 
وتعمــل لوحــة العــدادات األفقيــة املنخفضــة علــى تعزيــز 
مجــال الرؤيــة، بينمــا مت جمــع عناصــر التحكم الرئيســة 
بشــكل عملــي مــن أجــل عمليــة تشــغيل ســريعة وســهلة. 
وحافــة  الوســطي  والكونســول  العــدادات  لوحــة  وتتحــد 
األبــواب بسالســة إلضفــاء شــعور رياضــي وموحــد علــى 

مقصورة القيادة.

عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه
تعلن عن عرض ترويجى خاص لسوبرا 2020

مبحرك بست أسطوانات معزز بشاحن تيربو ...
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حتتفــل الند روڤر ببيعها ســيارة رينج روڤر ســبورت 
املليــون، والتــي بيعــت فــي ديســمبر 2020، وذلــك عبر 
احملطــات  بعــض  علــى  الضــوء  يســلط  تكرميــي  فيلــم 
الرياضيــة  الســيارة  هــذه  بهــا  مــّرت  التــي  املشــهورة 
متعــددة األغراض الفاخــرة فائقة األداء على مدار 15 

عاماً من اإلنتاج.
وانطلقت سيارة رينج روڤر سبورت عام 2005، ومع 
دخــول اجليــل الثانــي احلالي بشــكل مذهــل إلى مدينة 
نيويورك في 2013 مبســاعدة املمثل دانيال كريغ. ومت 
الديناميكيــة  الفائقــة  قدراتهــا  مجموعــة  اســتعراض 
حــول العالــم، لتحقــق رقمــاً قياســياً فــي ســنة إطالقها 
 )Pikes Peak( »على مسار تسلق التالل »بايكس بيك
فــي الواليــات املتحــدة، ومــن ثــم حتقيــق أســرع عبــور 
مســّجل لصحــراء الربــع اخلالــي فــي الســعودية. وفــي 
2018، كانــت ســيارة رينــج روڤر ســبورت أول ســيارة 
تقطــع الســلم املؤلــف مــن 999 درجة في موقــع »بوابة 

السماء« في الصني.
وفــي 2020، مت حتســني ســيارة رينــج روڤــر ســبورت 
بإضافــة محــرك »إجنينيــوم« ديــزل جديــد سداســي 
اخلفيفــة  الهجينــة  التكنولوجيــا  مــع  األســطوانات 
إلــى جانــب  )MHEV(، وإصــدارات خاصــة جديــدة، 
مجموعة نقل احلركة P400e الهجينة القابلة للشحن 
)PHEV( املقّدمــة ســابقاً، لتزويــد العمــالء بخيــارات 

أوسع من أي وقت مضى.
هــذا و أضافــت النــد روڤــر مجموعــة مــن الترقيــات 
ســياراتها  أكثــر   – ســبورت  روڤــر  رينــج  لســيارة 
ديناميكية على اإلطالق – لتعزيز شــخصيتها كســيارة 

شديدة الفخامة.
اجلديــدة  الطــرازات  مــن  مجموعــة  إضافــة  ومتــت 

 HSE”ســيلفر« و HSE“ للمجموعــة الســابقة وهــي
ديناميــك بــالك« و”SVR كربــون إيدشــن«، ما مينح 
الراغبــني بشــراء ســيارة رينــج روڤــر ســبورت خيارات 
 HST أوســع مــن أي وقــت مضى. كمــا أضيف لطــراز
خياراً إضافياً بالنســبة للمحرك، وهو محرك الديزل 

.D350 اجلديد
محــركات  أحــدث  مــن   D350 محــرك  ويعــد 
»إجنينيــوم« سداســية األســطوانات العاملــة بالديــزل 
فيهــا  تضــاف  مــرة  أول  إنهــا  كمــا  روڤــر،  النــد  مــن 
اخلفيفــة  الهجينــة  الكهربائيــة  الســيارات  تكنولوجيــا 
روڤــر  رينــج  ســيارات  إلــى  الديــزل  مــع   )MHEV(
ســبورت، ويحقــق هذا احملرك معاييــر املرحلة الثانية 
 .)RDE2( ”مــن اختبــار »انبعاثــات القيــادة احلقيقيــة
يتوفــر محــرك األســطوانات املســتقيمة اجلديــد، الذي 
 D300و D250 مت تطويــره داخــل الشــركة، بطــرازات
وD350 ، ويوّلــد طاقــة تتــراوح بــني 249 حصان )183 
كيلوواط( و350 حصان )258 كيلوواط(، لتيحل مكان 

محركات الديزل سداسية وثمانية األسطوانات.
ومت جتديد لوحة ألوان »عمليات الســيارات اخلاصة« 
املمتازة، ما يسمح بإضافة األلوان الالمعة وتشطيبات 
الســاتان لعمــالء كافــة ســيارات رينــج روڤــر ســبورت، 
ألــوان جديــدة مبــا فيهــا  حيــث متــت إضافــة ثمانيــة 
و«أِمثيســت”  البنــي،   )Tourmaline( »تورمالــني” 
و«بترولكــس”  األرجوانــي،  الرمــادي   )Amethyst(

)Pterolix( األزرق.
تفاصيلهــا  مــع  الداخليــة  املقصــورة  تصميــم  ويحقــق 
األنيقــة إحساســاً رياضيــاً فاخــراً يفــرض نفســه، فيمــا 
تشــهد االتصاالت تطوراً كبيراً بفضل امليزات املتكاملة 

.Touch Pro Duo في نظام

وقــال البروفســور جيــري ماكغفــرن، املديــر اإلبداعــي 
فــي النــد روڤــر: »ســيارة رينــج روڤــر ســبورت تعبير 
فريــد عــن حســن األداء املقــدم ضمــن تصميــم حــازم 
وقــوي، فمظهرهــا املتقــن يعبــر عــن الطابــع العصري 
لعائلة سيارات رينج روڤر، مع مجموعة من اللمسات 
اجلماليــة التــي تعكــس طبيعتهــا الرياضية. إنها ســيارة 

دفع رباعي جتذب االنتباه أينما ذهبت”.
ومن أبرز جوانب حضور ســيارة رينج روڤر ســبورت 
ومقصورتهــا  الشــاملة  وقدراتهــا  تصميمهــا  املميــز 
الفاخــرة. ويعتمــد إصــدار “HSE ســيلفر«  الداخليــة 
علــى مواصفــات طــراز HSE املذهلــة، مــع مجموعــة 
من التشطيبات اخلارجية املتقنة بلون »شادو أطلس” 
وجنــوط  اخلصوصيــة  وزجــاج   ،)Shadow Atlas(
األملاســية  والنقشــة  الالمــع  األســود  باللــون  العجــالت 

شديدة التباين كميزة أساسية.
وتتوفــر ســبعة خيــارات لأللــوان اخلارجيــة، مبــا فيهــا 
و«هاكوبــا”  البرونــزي   )Lantau( »النتــاو”  لونــي 
لأللــوان  وخيــاران  اجلديديــن،  الفضــي   )Hakuba(
الداخليــة، كمــا يحتــوي طراز “HSE ســيلفر« الســقف 
البانورامــي الثابــت، وزجــاج اخلصوصيــة، ومقصــورة 
تبريد لوحة التحكم املركزية األمامية، ونظام الصوت 
احمليطــي من »ميريديان«**. كما 
أو  البتــرول  ســيلفر« مبحــرك   HSE“ طــراز  يتوفــر 
الديزل  األكثر شعبية في كل بلد، إلى جانب مجموعة 
للشــحن  القابلــة  الهجينــة  الكهربائيــة  احلركــة  نقــل 

)PHEV( بقوة 400 حصان في بعض األسواق.
أمــا طــراز “HSE ديناميــك بــالك« فقائــم على طراز 
“HSE ديناميــك«، ويتميــز بباقــة الكســوة اخلارجيــة 
الســوداء، ما مينح ســيارة رينج روڤر ســبورت حضوراً 

أبــرز علــى الطرقــات مــع عجالتهــا باجلنــوط الســوداء 
اخلصوصيــة  وزجــاج  بوصــة،   21 بقيــاس  الالمعــة 

واملقصورة الداخلية السوداء بالكامل.
كما يحتوي طراز “HSE ديناميك بالك« املكسو بلون 
»ســانتوريني« األســود أو »كارباثيــان« الرمــادي علــى 
الســقف البانورامي الثابت، وكسوة السقف املمتازة من 
األبنــوس، ونظــام الصــوت احمليطي مــن »ميريديان« 
األداء  محبــي  للعمــالء  وبالنســبة  أساســية.  كميــزات 
الفائق، يوفر طراز “SVR كربون إيدشــن« بقوة 575 
حصان )423 كيلوواط( إضافة مذهلة لســيارات رينج 
روڤر ســبورت املميزة، مــن خالل التفصيالت البارزة 

من ألياف الكربون.
أجــزاء  بعــدة  إيدشــن«  »كربــون  طــرازات  وتتميــز 
مصنوعة من ألياف الكربون مثل اجلزء املركزي من 
غطاء احملرك، وإطار املصد األمامي، وإطارات الشبك 
األمامي وفتحات الهواء األمامية، إلى جانب مجموعة 
والتشــطيبات  الداخلــي،  التصميــم  تفاصيــل  مــن 
 Exclusive SVR“ الداخليــة، إلــى جانب وجود شــعار
Edition” علــى الدّواســات اجلانبيــة، وغطــاء احملرك 
الداخلي من ألياف الكربون، واجلنوط باللون األســود 

الالمع بقياس 22 بوصة.
القوة والكفاءة

إلــى جانــب املجموعــة املوجــودة حاليــاً مــن محــركات 
محــركات  إضافــة  متــت  واحملّســنة،  القويــة  البنزيــن 
»أجنينيــوم« الديــزل سداســية األســطوانات اجلديــدة 
األحــدث مــن نوعهــا، والتــي تتميــز بسالســة وإتقــان 

أكبر، وكفاءة أعلى من احملركات التي تأخذ مكانها.
اجلديــدة  األســطوانات  احملــركات مســتقيمة  وحتقــق 
معاييــر املرحلــة الثانيــة من اختبــار »انبعاثــات القيادة 

احلقيقيــة” )RDE2( وتتوافــق مــع معيــار »يــورو 6” 
)Euro 6( لســيارات الديــزل، وذلــك بفضل تكنولوجيا 
 ،)MHEV( الســيارات الكهربائيــة الهجينــة اخلفيفــة
الســيارة وتخفــض مــن  اســتجابة  والتــي حتســن مــن 
»إجنينيــوم«  محــرك  ليكــون  للوقــود،  اســتهالكها 
اجلديــد واحــداً مــن أفضل محــركات الديــزل النظيفة 

في العالم.
وكافة احملركات املتوفرة ترتقي لتحقيق األداء الفائق 
روڤــر  رينــج  ســيارة  لشــخصية  أساســاً  يشــكل  الــذي 
ســبورت، وذلــك مــع محــرك D350 الــذي يوفــر أداًء 
ممتــازاً للســيارات الرياضية متعــددة األغراض، حيث 
تتســارع مــن 0 إلى 100 كم/ســا خالل 6.9 ثــواٍن )0 إلى 
دوران  عــزم  وتولــد  ثوانــي(،   6.5 خــالل  ميل/ســا   60
مبهــر يبلــغ 700 نيوتــن متر، واســتجابات قوية تشــكل 
جزءاً جوهرياً من جتربة قيادة رينج روڤر ســبورت. 
وتبلــغ انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 237غ/كم فقط 
فــي محــرك D350 األقــوى بــني محــركات الديــزل، 
الديــزل  ســيارات  أداء  علــى  العمــالء  يحصــل  وبذلــك 
ثمانية األســطوانات التقليديــة، إلى جانب الكفاءة التي 

توفرها احملركات سداسية األسطوانات.
وهذا األداء اجلبار مدّعم بتجربة قيادة ممتعة حتقق 
فنظــام  والراحــة،  الديناميكيــة  بــني  توازنــاً مضبوطــاً 
الدفــع الكلــي ونظــام التعليــق الهوائــي فــي رينــج روڤر 
لظــروف  باســتمرار  ويســتجيبان  يتكيفــان  ســبورت 
الطريــق، موّفَرين للســائق املعلومــات والتحكم اللذين 
التــي  يحتاجهمــا، مــع احلفــاظ علــى البراعــة الفائقــة 
مــن  الــوزن  خفيفــة  البنيــة  وتعــد  العمــالء.  يتوقعهــا 
األلومنيوم عامالً رئيســياً في التحكم الرشــيق بســيارة 

رينج روڤر سبورت واستجاباتها الديناميكية.

مبيعات سيارة رينج روڤر سبورت
تصل إلى املليون
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أوتو كالس للسيارات تكرم عمالءها
تقديرا لشراكتهم مع العالمة التجارية )إم جي(

الوكيــل  للســيارات،  كالس  أوتــو  شــركة  قامــت 
املعتمــد للعالمــة التجاريــة »إم جــي« فــي دولــة 
قطــر، بتكــرمي خــاص لعمالئهــا مــن الشــركات 
فــي صالــة عــرض إم جــي علــى طريــق ســلوى. 
ويأتــي حفــل التقديــر فــي إطــار قيــم ومبــادىء 
الشــركة لتعزيــز العالقــة مــع عمالئهــا املميزيــن 
وشــكرهم علــى ثقتهــم مبركبــات وخدمات إم 

جي الرائدة.
وضم احلفل إدارة شــركة أوتو كالس للسيارات 
املتحــدة  هــي  شــركات  ثالثــة  عــن  وممثلــني 
لتأجيــر الســيارات، ســتروجن لتأجير الســيارات، 
سافتي لتأجير السيارات، حيث تسلموا شهادات 
وجوائــز تقديــر من هشــام الصحــن املدير العام 
لشــركة أوتــو كالس للســيارات وتامــر عبــد اهلل 

مدير العالمة التجارية »إم جي« في قطر.
وقد سلمت شركة أوتو كالس للسيارات إلى هذه 
الشــركات الثــالث فــي العــام 2020  قرابــة 1000 
مركبــة مــن مختلــف الفئــات، ما يدل علــى ثقتها 
العالية بجودة وموثوقية مركبات إم جي لتشــكل 

املركبات الرئيسية في أساطيلها من السيارات.
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، 
املديــر التنفيــذي لقطاع الســيارات في مجموعة 
ناصــر بن خالد: »نشــكر شــركاءنا القيمني على 
ثقتهــم وتعاونهــم، وهــذا يــدل على مــدى جناح 
إم جي في فرض مكانتها بني الســيارات األكثر 
موثوقيــة واعتماديــة. لقــد ســاهمت االتفاقيات 
مــع هــذه الشــركات فــي رفــع حصتنــا الســوقية 

وعــززت مكانــة شــركة أوتــو كالس للســيارات 
املنطقــة.  فــي  الرائــدة  الــوكاالت  مــن  كواحــدة 
ومواصلــة  التعــاون  مــن  مزيــد  إلــى  ونتطلــع 

مسيرة النجاح في العام اجلاري«.
مــن جانبــه صــّرح هشــام الصحــن املديــر العــام 
لشــركة أوتــو كالس للســيارات: »لقــد جنحــت 

شركة أوتو كالس للسيارات في تقدمي مركبات 
إم جــي بالشــكل املناســب، مــا عــزز ثقــة العمالء 
وخدماتنــا.  مبنتجاتنــا  وأفــراد  شــركات  مــن 
نتشــرف اليــوم بتكــرمي هــذه الشــركات الثالثــة 
تقديــراً لعالقتنــا املبنيــة علــى االحتــرام والثقــة 
املتبادلــة، ونؤكــد فــي هذا اإلطار التزام شــركتنا 

بأفضــل  القطــري  الســوق  تزويــد  مبواصلــة 
املركبــات مــن العالمــة التجاريــة املميــزة لنلبــي 

متطلبات املرحلة احلالية والقادمة«.
وتواصــل شــركة أوتــو كالس للســيارات، الوكيــل 
مســيرة  قطــر،  فــي  جــي  إم  ملركبــات  املعتمــد 
النجــاح والتألــق حيث جنحت في فترة قياســية 

فــي حتقيــق أرقــام ومبيعــات كبيــرة جعلــت إم 

ملحــوظ  بشــكل  الســوقية  حصتهــا  ترفــع  جــي 

وتفــرض نفســها بــني املنافســني اجلديــني وذلك 

التنافســية  بفضــل جــودة منتجاتهــا وأســعارها 

والتكنولوجيــا احلديثــة التي تتبناها في مختلف 

املركبات.

الشيخ فالح بن نواف:
ثقة العمالء  يدل على 

جناح إم جي في فرض 
مكانتها بني السيارات 

األكثر موثوقية

هشام الصحن :
نتشرف اليوم بتكرمي 
هذه الشركات الثالثة 

تقديراً لعالقتنا املبنية 
على االحترام والثقة 

املتبادلة




