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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

    

سيارة  سحب  مومباي  ضاحية  سكان  قرر 
للتخلص  مهجورة،  منطقة  إلى  سوداء  كاديالك 
من العفريت األخضر الذي يسكن بداخلها، وأثار 
على  اجتمعوا  الذين  احلي،  سكان  بني  الرعب 
قلب رجل واحد في صباح يوم عيد اإلله كريشنا 
مهجورة،  منطقة  إلى  السيارة  وسحبوا  األسود، 
شمال نهر اجلاجن املقدس الذي يغتسل فيه عبيد 
احلي  سكان  فعله  ما  وهذا  ذنوبهم،  من  اآللهة 
وأهالوا  عميقة  حفرة  في  السيارة  ألقوا  أن  بعد 
عليها التراب، ونزلوا إلى النهر للتطهر واالحتفال 

بإخراج العفريت األخضر وسيارته من احلي.
وكانت  حّيهم،  إلي  السكان  عاد  الغروب  وبعد 
نفس  في  تقف  السيارة  انتظارهم  في  الصاعقة 
رّواد   من  عيان،  شهود  سؤال  وعند  مكانها 
السماء  من  هبطت  أنها  أكدوا  كافيه«  »كومار 
اآلن، قرر سكان احلي املنهكون إحضار الشرطة 
األمن  قوات  حضرت  ساعة  وبعد  للسيارة، 
السيارات  مقبرة  إلى  السيارة  وسحبوا  السريع، 
لسحقها، تعالت زغاريد الفرحة من نساء احلي، 
بإنقاذ  احتفااًل  الدفوف  على  رجالهم  ورقص 
الصباح  في  استيقظوا  الذين  ملواطنيها  احلكومة 
الباكر، ليجدوا السيارة شامخة في مكانها أمام 
وقرروا  احلي  سكان  غضب  كافيه«  »كومار 
على  البنزين  من  جالون  مائة  يقارب  ما  سكب 
بسهم  وأحرقوها  األخضر،  العفريت  سيارة 
ناري من بعيد، وظلوا ساعات يشاهدونها وهي 
أنهم  كافيه«  »كومار  شهود  وذكر  حتترق، 
فيه،  مشتعلة  والنار  األخضر  العفريت  شاهدوا 

أنه  وأكدوا  السيارة  من  اخلروج  يحاول  وهو 
حتول إلى رماد أخضر.

رؤيتهم  مبجرد  احلي  إلى  الطمأنينة  عادت 
أعمالهم،  إلى  اجلميع  ذهب  متفّحمة،  السيارة 
الكاديالك  السيارة  املفاجأة  كانت  املساء  وفي 
آثار  أي  يوجد  وال  املكان  نفس  في  تقف  السوداء 
تقف  الذي   املكان  في  أو  عليها  سواء  للحريق 
احلي  سكان  كل  واليأس  الصمت  ساد  فيه، 
احلي  وترك  لقدرهم،  االستسالم  قرروا  الذين 
البتزاز  ورضخوا  وسيارته،  األخضر  للعفريت 
منازلهم  وباعوا  الكافيه،  صاحب  كومار  مستر 
اجلميع  رحل  أسبوع  وبعد  األسعار  بأبخس  له 
هدم  ملتابعة  العيان  شهود  ومعه  كومار  وبقى 
إلى مركز مال وأعمال  منازل احلي، وحتويلها 
كبير، وفي نهاية اليوم ركب كومار ومعه شهود 
العيان السيارة الكاديالك السوداء وذهبوا إلى أحد 
البارات التي ميلكها كومار ليحتفلوا مع صديقهم 
داخل  وأقام  األخضر،  باللون  الذي دهن جسده 
السيارة لبث الرعب في نفوس السكان ولهذا دفع 
لنجاح  جزاًء  كبيًرا  مالًيا  مبلًغا  له  كومار  املستر 
املوديل،  نفس  من  سيارتني  بإحضار  فكرته 
أحد  ودس  الرقم  نفس  وحتمالن  اللون  ونفس 
عليهم  ليقترح  احلي  سكان  بني  العصابة  رجال 
أن  بعد  وبالطبع  والعفريت  السيارة  فكرة حرق 

استبدل الرجل األخضر مبومياء خضراء.
أخضر  شعر  ذو  رجل  لنا  القصة  هذه  سرد 
أثرياء  كورنيش  على  جائل«  كرك  »بائع  يعمل 

مومباي... هذا واهلل أعلم.

سيارة العفريت األخضر!!
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الفردان للسيارات وكيال حصريا لـ باغاني اخلارقة

العطية للسيارات
تعزز شركة
انرجو بروجيكت انتل 
باسطول سيارات
كيا سونيت
اجلديدة كليا
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عبـد الـله عبـد الغنـى وإخوانـه
تعلن عن عرض ترويجى خاص لسوبرا 2020

الوكيــل  وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  تقــدم 
احلصــري لســيارات تويوتــا فــى قطر،عرضــا ترويجيا 
أى  ســيحصل   .2020 ســوبرا  تويوتــا  لســيارات  خاصــا 
شــخص يشــتري سوبرا 2020 على خدمة مجانية ملدة 
3 سنوات أو 60000 كم ايهما كان أوال. يشمل العرض 
اســتبدال مجموعتــني مــن وســادات الفرامــل األمامية 
اخللفيــة  الفرامــل  وســادات  مــن  واحــدة  ومجموعــة 
وعمــل مســح لديســكات الفرامــل . هذا العرض ســارى 

حتى نهاية شهر مارس 2021 .
ولالرتقــاء بتجربــة القيــادة فقــد مت تزويــد مركبــة 
تويوتــا “جــي آر ســوبرا” مبحــرك بســت أســطوانات 
يُوّلــد  تيربــو  بشــاحن  لتــر ومعــزز   3.0 خطيــة ســعة 
طاقــة قصــوى تبلــغ 335 حصانــاً وعــزم دوران يبلــغ 
عــزم  بتوفيــر  احملــرك  ويتميــز  نيوتن-متــر.   500

دوران مرتفــع حتــى عنــد الســرعات املنخفضــة جــداً، 
الوقــود  حقــن  ونظــام  تيربــو  شــاحن  بــني  يجمــع  إذ 
الوقــود  ملآخــذ  املســتمر  املتغيــر  والتوقيــت  املباشــر، 
والعــادم. كما مت تعزيز اســتجابة احملرك بنظام رفع 
مآخــذ الصمامــات املتغيــرة الــذي يعمــل علــى تعديــل 
توقيــت ومــّدة مآخــذ الصمامات لتقــدمي أفضل أداء. 
ويقترن احملرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني 
ســرعات يوفر تبديالً سريعاٌ وسلسالً، ويضم ذراعني 
لنقــل الســرعات خلــف عجلــة القيــادة فــي حــال رغبة 
النســب  وتســاهم  يدويــاً.  الســرعات  بتبديــل  الســائق 
القصيــرة للتــروس األولــى لناقــل احلركــة، وخاصية 
التحكــم باالنطــالق Launch Control، والتــي تُعــد 
غيــر مخصصــة لالســتخدام علــى الطرقــات العامــة 
أو االســتعمال املتكــرر خــالل فتــرات قصيــرة، علــى 

االنطالق بتسارع كبير مع أقصى درجات الثبات.
وتتوفــر مركبــة تويوتــا ’جــي آر ســوبرا‘ بنمطــني مــن 
القيــادة همــا العــادي والرياضــي تتيــح للســائق اختيــار 
أســلوب  أو  الطريــق  ظــروف  يناســب  الــذي  النمــط 
مــن  ملزيــد  الرياضــي  النمــط  اختيــار  وعنــد  القيــادة، 
احلمــاس يتــم تعزيز عدة عناصر تضم كالً من درجة 
اســتجابة دواســة الوقــود، عجلــة القيادة، مدى ســرعة 
نقــل احلركــة، ضبــط النظــام التفاُضلــي النشــط ورفــع 
صوت العادم. وميكن تفعيل وضعية التحكم باالنزالق 
Traction Mode ضمن نظام التحكم بثبات املركبة، 
وذلــك بهــدف توفيــر جتربــة قيــادة رياضيــة تفاعليــة 
متنــح املزيــد من حرية التحكم للمحترفني من خالل 
احلــد من تدخــل أنظمة التحكم بالثبــات. ويتم تفعيل 
خاصيــة التحكــم باالنطــالق Launch Control فقط 

عندما يتم اختيار النمط الرياضي مع وضعية التحكم 
باالنزالق.

وتوفــر مركبــة »جــي آر ســوبرا« 2020 لعشــاق القيادة 
كهربائــي  موتــور  يســتخدم  نشــط  تفاُضلــي  نظــام 
وقابــض إقفال متعدد األقــراص للتحكم مبحور عزم 
الدوران اجلانبي. ويعمل هذا النظام بشكل دقيق على 
التحكــم بتوزيــع عــزم الــدوران بــني العجــالت اخللفية 
عنــد التســارع أو اســتعمال املكابــح، األمــر الــذي يعطــي 
أكبــر عنــد املنعطفــات، ويتــم التحكــم  املركبــة زخمــاً 
فيــه مــن خالل نظام ســلس غير متــدرج يتراوح بني 0 
إلــى 100% بحســب ظروف القيادة. وبفضل اســتخدام 
 MacPherson »ماكفرســون«  دعامــات  نظــام 
املزدوجــة للتعليــق األمامــي والنظام رباعــي الوصالت 
للتعليــق اخللفي، تتميز املركبة اجلديدة كلياً بدرجات 

عاليــة مــن الثبــات والتحكــم، باإلضافة إلى مســتويات 
استثنائية من الراحة. 

الفكــرة   2020 ســوبرا«  آر  »جــي  مركبــة  جتســد 
 Condensed إكســترمي«  »كوندنســد  التصميمــة 
Extreme مــن شــركة تويوتــا، والتــي مت اســتعراضها 
ألول مرة في مركبة FT-1 التجريبية خالل فعاليات 
وتســتند   .2014 العــام  للســيارات  ديترويــت  معــرض 
فكــرة التصميــم إلــى ثالثة عناصر رئيســة هــي قاعدة 
العجــالت القصيرة مع عجــالت كبيرة متنحها إطاللة 
أنيقــة تضــم مقعديــن؛  داخليــة  رياضيــة؛ ومقصــورة 
وغطــاء محــرك طويــل مع هيــكل مدمج، األمــر الذي 
يعكــس التناغــم بــني احملــرك بســت أســطوانات خطيــة 
ونظام الدفع اخللفي، إذ تتحد هذه العناصر بتصميم 

مبتكر يجذب عشاق املركبات الرياضية.
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مجموعــة  عــن  للســيارات  إنفينيتــي  شــركة  أعلنــت 
مــن مالمــح التصميــم األولــى مــن ســيارات إنفينيتــي 
كــروس أوفــر الفاخــرة لعــام 2022 ثالثيــة الصفــوف 
اجلديدة كلياً، وذلك في إطار جهود العالمة التجارية 
“انفينيتي” لتقدمي جتربة قيادة واثقة وأداًء قوياً في 

جميع سياراتها.
وتأتي سيارات إنفينيتي QX60 كروس أوفر الفاخرة 
لعــام 2022 مــزودة مبحــرك V6 ســعة 3.5 لتــر بقــوة 
295 حصــان، واحلائــز علــى عدد مــن اجلوائز، والذي 
يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بالكامل مكون 
من تسع سرعات، حيث يسعى هذا الثنائي إلى حتقيق 
اســتهالك  فــي  القــوة واالقتصــاد  بــني  املثالــي  التــوازن 
الوقود واالستجابة، ويعد من أحدث إضافات العالمة 

.QX التجارية إنفينيتي إلى مجموعتها
وقــال بيمــان كارجار، رئيــس مجلــس إدارة إنفينيتي: 
2022 اجلديــدة كليــاً حتتضــن    QX60إنفينيتــي “إن 

املبــادئ التــي متثلهــا عالمتنــا التجاريــة، حيــث عملــت 
فرقنــا مــن اليابان والواليات املتحــدة بكل جد لتقدمي 
QX60 كــروس أوفــر اجلديدة للعمالء بصفتها ثالثية 

الصفوف واألكثر تطوراً حتى اآلن”.
هــو   QX60 ســيارة  موديــل  “إن  كارجــار:  وأضــاف 
فــي  األساســية  فلســفاتنا  وســيجعل  إنفينيتــي  أســاس 
تصميــم الســيارات ينبــض باحليــاة، كما ســيكون لدينا 
املزيــد مــن التحديثــات التــي ســنتحدث عنهــا قريبــاً، 

لذلك ابقوا على اطالع”.
وستوفر االختبارات واملعايرة املكثفة للمحرك املكون 
اجلديــدة   QX60 إنفينيتــي  فــي  ســرعات  تســع  مــن 
كليــاً قيــادة قويــة ومريحــة للســائقني، حيــث ســّجلت 
الشــمالية  أمريــكا  أنحــاء  جميــع  فــي  إنفينيتــي  فــرق 
القيــادة  عجلــة  خلــف  والكيلومتــرات  الســاعات  آالف 
فــي QX60 اجلديــدة لضبط اســتجابة الكــروس أوفر 
وقدراتهــا والتحكــم والتعامــل معهــا وســلوكها العــام، 

أريزونــا  اختبــارات  املهندســون مــن مركــز  قــام  كمــا 
التابــع إلنفينيتــي بتعريــض QX60 اجلديــدة للحــرارة 
الشديدة في أماكن مثل Death Valley، كاليفورنيا ، 
في درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية الختبار 
قدرات التبريد والبيئة الداخلية في السيارة اجلديدة.

كمــا عمــل املهندســون فــي املنشــأة لســنوات علــى تهيئة 
مقصــورة QX60 لتكــون هادئــة ومريحــة مــن خالل 
عــزل اهتــزازات احملــرك، علــى الرغــم مــن احلــرارة 
الشــديدة والطبيعــة القاســية، حيــث يتحــدى االختبــار 
املتخصص كل مكون، حتى أدق التفاصيل، ســواء كان 
ناقل احلركة األوتوماتيكي اجلديد كلياً بتسع سرعات 
والــذي مت تطويــره مــع املــورد ZF أو اختبــار الطقــس 

حول النوافذ.
ومــن جانبــه قــال ديــف كيســيل، مدير أداء مجموعــة 
انفينيتي فــي  اختبــار  احلركة في مركــز  نقــل 
مصنع أريزونا “تتمتع QX60 اجلديدة كلياً بإحســاس 

مباشر وخطي للتسارع، حيث متنح السائق الثقة ليس 
فقط لزيادة تســارعه ولكن أيضاً للقيادة على الطرق 
الســريعة وداخــل املدينــة أيضــاً، كل ما عليــك عمله هو 

الضغط على املكابح، وتنخفض السرعة”.
بناقــل  املــزودة  الســيارة  “تتميــز  كيســيل:  وأضــاف 
احلركة اجلديد كلياً بتسع سرعات بنسبة انتشار أكبر، 
تقريبــاً 10: 1، مــا مينــح العمالء القــدرة على احلصول 
علــى أداء ثابــت وواثــق وســريع االســتجابة. والنتيجــة 
فــي  االقتصــاد  علــى  حتافــظ  أنــك  لذلــك  الطبيعيــة 

استهالك الوقود على الطريق السريع”.
إنفينيتــي علــى حتســني أكثــر  وعمــل املهندســون فــي 
فــي مقاييــس األداء، مــع تقــدمي انتشــار أوســع لنســب 
التروس، لتعزيز راحة الركاب، حيث سيتم استكمال 
التــروس مــن خــالل  التغييــرات غيــر احملسوســة فــي 
ناقل احلركة األوتوماتيكي اجلديد ذي التسع سرعات 
بواســطة مثبــت عــزم الــدوران النشــط مــن إنفينيتــي 

املقصــورة  خــارج  احملــرك  اهتــزازات  يعــزل  الــذي 
ويهدئهــا مــن الداخــل. وباحلديــث عــن الســيارة مــن 
الداخــل، يفتــح نظــام النقل من إنفينيتي مســاحة أكبر 
قابلة لالستخدام داخل وحول وحدة التحكم، لضمان 
كمــا  جيــد،  بشــكل  احملّســنة  املســاحة  هــذه  اســتخدام 
ينتقــل وضــع القيــادة فــي إنفينيتــي اجلديــدة كليــاً بني 
خمســة أوضــاع قابلــة لالختيــار، هي الوضع القياســي، 
واالقتصــادي، ووضــع الثلــج، والرياضــي، والشــخصي 
ليناسب كل سائق. وجتدر اإلشارة على أن اخلصائص 
املدمجة من محرك V-6 القوي بســعة 3.5 لتر وناقل 
إلــى  تهــدف  ســرعات،  بتســع  األوتوماتيكــي  احلركــة 
توفيــر جــو هــادئ وقيــادة مريحــة، وهذا ما يتناســب 

.QX60 مع متطلبات عمالء
واجلديــر بالذكــر أنــه ســيتم الكشــف عــن مزيــد مــن 
التفاصيــل حــول إنفينيتــي QX60  2022 اجلديدة كلياً 

قريباً

إنفينيتي تعلن عن سيارتها ثالثية الصفوف 
QX60 كروس أوفر الفاخرة 2022 

حتـــت شعـــار الهـــدوء والثقــة ...
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الوكيــل   ،  )NCC( للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  أعلنــت 
الوحيــد لســيارات مــازدا فــي قطر ، عــن »حملة ما قبل 
رمضان« املثيرة التي تهدف إلى تقدمي »متعة القيادة 
الســهلة« إلــى جانب باقات »الشــراء واالمتــالك اخلالية 

من املتاعب”.
أكــدت احلملــة الترويجيــة التــي أطلقتهــا NCC مؤخًرا 
أن شــراء ســيارة مــازدا املتميــزة وامتالكها يظل جتربة 
فريدة وخالية من املتاعب حيث ميكن لعمالء التجزئة 
ذات  حصريــة  وعــروض  جذابــة  بأســعار  االســتمتاع 
قيمــة مضافــة فــي طرازي 2020 و 2021 من ســيارات 

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

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

على الطريق ملدة 5 سنوات.
مت تقــدمي فئــات مختارة من طرازات 2021 مع تأمني 
مجانــي وتســجيل مجانــي باإلضافــة إلــى ضمــان غيــر 
محدود ملدة 5 سنوات مع خدمة املساعدة على الطريق 

ملدة 5 سنوات
إلــى جانــب طــرق الدفــع العاديــة ، ميكــن للعمــالء أيًضا 

ملوافقــة  اختيــار خطــط متويــل داخليــة مرنــة تخضــع 
االئتمان.ســيارة مازدا اجلديدة »ســي إكس-5«: إظهار 

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

رباعي متزج بني متعة القيادة وراحة الراكب.
ومــازدا عالمــة جتاريــة فريــدة تعمل من أجل تأســيس 
عالقة قوية مع العمالء، ولكي تصبح جزء أساســيا من 
حياتهــم. ولتحقيــق ذلــك تعمــل مــازدا من أجــل تعزيز 
شــعور الصلــة بــني الســيارة والســائق، مــا يقــود إلى صنع 
ســيارات تتمركــز حــول اإلنســان والتي تعمــل في تناغم 

مع احلواس اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة

 G-Vectoring اجلديدة كلًيا تقنية CX5 تتبنى سيارة
للتحكم في السيارات، وهي أولي تقنيات سكاي اكتيف 
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS، وقد مت 
صقل أداء القيادة متاشيا مع الطبيعة البشرية وحتقيق 
الســلوك الديناميكــي الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق 
وقيادة مريحة مع احلد األدنى من التأثير علي اجلذع 
بــني جميــع الــركاب. تتميز املقصــورة بأنها أكثــر هدوًءا 
مما يســمح مبحادثة أكثر راحة وتوفر املقاعد اخللفية 

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

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

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

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

كمــا مت جتهيــز معظــم طرازات مــازدا  بواقي اختياري 
ملنــع التصــادم األمامــي ومصابيــح أماميــة محــددة  مت 
اختبارها من قبل معهد التأمني للسالمة على الطرقات 
الســريعة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومت تصنيفهــا 
بكونهــا علــي اعلي درجات الســالمة و مــازدا هي اخلط 
الكامل الوحيد من الشــركات املصنعة لســيارات الركاب 
القــادرة علــى تقــدمي مثــل هــذه اخلدمات في الســنوات 

األخيرة.
تقــوم اختبــارات معهــد التأمني للســالمة على الطرقات 
الســريعة بتقييــم جانبــني مــن جوانــب الســالمة: القدرة 
على التحمل وهي كيف حتمى السيارة سائقها في حالة 
احلوادث وجتنب األعطال والتخفيف من حدتها  وهي 
تكنولوجيــا ميكــن أن متنع التصادم أو تقلل من شــدته. 
متنــح جوائــز معهــد التأمــني للســالمة علــى الطرقــات 
الســريعة ألولئــك الذيــن يحصلون علــى تقييمات جيدة 

فــي خمــس اختبــارات للتصــادم  باإلضافــة إلــى تقييــم 
األمامــي ليصبحــوا  ملنــع االصطــدام  أو ممتــاز  متقــدم 

مؤهلني حلالة  اعلي درجات السالمة.

نظــام i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE  املدعــم 
للثقة  

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

االغراض املعاصرة.
يأتــي نظــام I-ACTIV AWD  من خالل مستشــعراته 
والتــي تأخــذ بعــني االعتبــار عوامــل مثــل زاويــة التوجيه  
ومدخالت اخلانق وتدوير العجالت مع درجة احلرارة 
عــن  واضحــة  صــورة  لرســم  املســاحات  واســتخدام 
  I-ACTIV AWD الظــروف اخلارجيــة. ميكن لنظــام
ضبــط مخــرج الطاقــة أكثــر مــن 200 مــرة فــي الثانيــة  
باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفــا ، للتنبــؤ مبــا تبــدو عليــه 

ظروف الطريق.

بقيادتهــا  وقــم  لعائلتــك   عليهــا  احصــل   CX9  مــازدا
بنفسك

مزيــج  هــي   CX9 مــازدا  اجلديــدة  التجاريــة  العالمــة 
مثالــي مــن الرقــي واملظهــر املالئــم للعائلــة للســيارات 
الرياضيــة متعــددة االغــراض. إنهــا أول ســيارة مــازدا 
تتميــز مبحــرك بنزيــن 2.5T SKYACTIV-G. يقدم 
مــع  فئتــه  فــي  رائــداً  أداًء  التوربينــي  الشــحن  محــرك 

كفاءة عالية .لم يســبق أن شــعرنا باإلثارة في الســيارات 
الرياضية متعددة االغراض ذات الســبعة مقاعد. يعمل 
علــى  املبتكــر   Dynamic Pressure Turbo نظــام 
تعديل ضغط الدفع وتدفق الهواء وفًقا لســرعة احملرك 
للتغلب على املشكالت التقليدية مثل التأخر التوربيني.

مازدا 6  سيدان مع الفارق
مازدا 6  هي ســيارة الســائق. ســيارة رياضية شــخصية 
مــع كل شــيء فــي قمــرة القيــادة املخصصــة ملســاعدتك 
املباشــر  الشــعور  خــالل  مــن  بالقيــادة  االســتمتاع  علــى 
بكونــك تســتمتع داخــل الســيارة. ســيارة مــازدا 6 فريدة 
من نوعها ذات تصميم عاطفي وحتكم دقيق  وجاذبية 
متميزة  مازدا 6 تأتي بجســم جذاب يوضع على هيكل 
معالج حاد ويحيط بتصميم داخلي فاخر.  من الداخل 
تشــترك التقســيمات األساســية عاليــة اجلــودة في نفس 
احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة 2.5 لتــًرا بقــوة 184 
حصانًا. بالنسبة للداخل والصف األساسي  فإن محرك 
رباعــي األســطوانات ســعة 2 لتــر 154 حصــان هــو خيار 
الســت  ذو  األوتوماتيكــي  احلركــة  ناقــل  يتوفــر  متــاح. 
ســرعات وأحــدث ميــزات الســالمة النشــطة مثــل نظام 
تثبيــت الســرعة التكيفي والفرملــة التلقائية في حاالت 

الطوارئ في اإلصدارات عالية اجلودة.
هذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنية جاهدة في دعم 
الســوق القطــري بأفضــل الطــرازات التي حتقــق رغبات 
وطموحات عشــاق عالم السيارات في قطري وكعادتها 
تبــدع الشــركة فــي تنوع عروضهــا التســويقية فيما يلبي 

طموحات العمالء.

السيارات الوطنية تعلن عن عروض مـازدا
ما قبل رمضان ال تقبل املنافسة!
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الفردان للسيارات وكيال حصريا
لـ باغاني أوتوموبيلي 

 Pagani( أوتوموبيلــي  باغانــي  أعلنــت 
املصّنعــة  اإليطاليــة  الشــركة   ،)Automobili
الفارهــة اخلارقــة، اختيــار شــركة  للســيارات 
فــي  لهــا  حصريــاً  وكيــالً  للســيارات  الفــردان 
قطــر الســيما وأّن شــركة الفــردان للســيارات 
هــي واحــدة مــن وكاالت الســيارات املرموقــة 
عالمــات  مــن  لعــدد  الدولــة  فــي  الراســخة 

السيارات الفاخرة.
خبــراء  يقــوم  الشــراكة،  هــذه  خــالل  ومــن 
للســيارات  الفــردان  شــركة  لــدى  باغانــي 
مبرافقــة العمــالء الذيــن يرغبــون فــي تفصيل 
ســيارتهم اخلاّصة عبر كامــل مراحل العملية 
حيــث يقومون بعــرض مزايا ســيارات باغاني 
خيــارات  إلــى  إضافــة  العديــدة  اخلارقــة 
التصميــم حســب الطلــب الواســعة جــداً. وتعــّد 
مــن  جــزءاً  هــذه  الشــخصية  التكليــف  عمليــة 
أهــّم ما تشــتهر به العالمــة، ولهذا كان اختيار 
الشــريك املثالــي أمراً ضروريــاً لتقدمي جتربة 

باغاني األصيلة.
احتفــاالً بهذه الشــراكة اجلديــدة، مّت عرض 
أحــد  تعــّد  التــي  رودســتر  هوايــرا  باغانــي 
الطرازات النادرة والرائعة للعالمة التجارية 
في إيوان اجلســار جاليري في فندق ســانت 
يشــّكل  والــذي  الراقــي،  الدوحــة  ريجيــس 
عنوانــاً الئقــاً لعرض هذه التحفــة الفنية في 
إلــى 22 فبرايــر  الســيارات. ومــن 15  عالــم 
2021، مّت دعــوة نخبــة مختــارة مــن كبــار 

ملشــاهدة  املمّيزيــن  والعمــالء  الشــخصيات 

هــذه الســيارة املكشــوفة اخلارقــة، رقــم 61 

من 100 إصدار فقط.

خــالل مهّمــة تصميم الســيارة، شــّكلت هوايرا 

رودســتر املشــروع األكثــر تعقيــداً الــذي قامت 

علــى  وباالعتمــاد  اإلطــالق.  علــى  باغانــي  بــه 

مت  التــي  الرائــدة  والهندســة  التكنولوجيــا 

تطويرها لســيارة باغاني هوايــرا، كان الهدف 

صنع ســيارة أخف وزناً من شقيقتها الكوبيه، 

وهي بالفعل أخف ســيارة خارقة ُوجدت في 
السوق في ذلك الوقت.

وبفضــل تصميمهــا ذات الــوزن اخلفيــف جــداً 
إم  أي  مــع محــّرك مرســيدس-بنز  مجتمعــاً 
جي مؤّلف من 12 أسطوانة بقّوة 764 حصاناً 
وعــزم دوران يبلــغ 1000 نيوتــن متر، أعادت 
لســيارة  مــا ميكــن  تعريــف  هوايــرا رودســتر 
الفائــق  األداء  صعيــد  علــى  حتقيقــه  خارقــة 

وجتربة القيادة الغامرة.
ورئيــس  املؤســس  باغانــي،  وصــّرح هوراســيو 
املصممــني – باغانــي أوتوموبيلــي إس بــي إيه، 
قائالً: »تعّد هذه الشــراكة مع شــركة الفردان 
للســيارات إجنــازاً جديــداً لباغانــي. ويأتــي هذا 
التوّسع البديهي ألعمالنا نتيجة للطلب املرتفع 
فــي قطــر علــى ســيارات حصريــة مصنوعــة 
شــركة  مــع  بشــراكتنا  نفتخــر  ونحــن  يدويــاً. 
الفردان للسيارات، وهي شركة راسخة تتفهم 

فلسفتنا وتشاركنا قيم عالمتنا التجارية«.
وعّلــق من جانبه نصــر جيرودي، املدير العام 
- شركة الفردان للسيارات قائالً: »إّن الشراكة 
مع عالمة استثنائية مثل باغاني يشّدد التأكيد 
على مكانتنا الراسخة كالوكيل الرائد لعالمات 
السيارات الفاخرة في قطر. إّنه لشرٌف لنا أن 
نكــون الوكيــل احلصــري لباغانــي، كمــا نلتــزم 
بــأن نحيــا بفلسفســة العالمــة مــع تقــدمي هذه 

السيارات الرائعة لعمالئنا املمّيزين.«

املصّنــع اإليطالي للسيــارات اخلارقــة في قطــر ..
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دوماسكو تقيم فعالية
لعب اجلولف ملالكي سيارات فولفو

احتفلت دوماســكو، موزع ســيارات فولفو في قطر، 
باليوم الوطني للرياضة من خالل اســتضافة مالكي 
ســيارات فولفــو فــي نادي املدينــة التعليميــة للجولف 
)ECGC( لتمنحهــم جتربــة فريــدة مــن نوعهــا في 
لعــب اجلولــف. لــم يكن لدى معظم مالكي ســيارات 
فولفــو خبــرة ســابقة فــي لعــب اجلولــف، لذلــك مت 
تقــدمي حصــة تدريبيــة مدتهــا ســاعة واحــدة حــول 
أساســيات اجلولــف حيــث تعلمــوا كيفية ضــرب كرة 
اجلولــف. كمــا أتيحــت لهــم الحًقــا الفرصــة الختبــار 
مهاراتهــم املكتســبة حديثًــا فــي لعبــة اجلولــف مــن 
بلعبــة  املرتبطــة  الترفيهيــة  األنشــطة  بعــض  خــالل 
يومهــم  فولفــو  ســيارات  مالكــو  وأنهــى  اجلولــف. 

مستمتعني باحليوية.
صــرح الســيد فيصــل شــريف، املديــر العــام لشــركة 
الوبــاء  هــذا  »لقــد جعلنــا  قائــال  فولفــو  دوماســكو 
نفعــل األشــياء بشــكل مختلــف. حيــث أن ســيارات 
فولفــو تشــتهر مبواصفــات الســالمة وكونها عالمة 
لعمالئنــا  أردنــا  فقــد  فاخــرة،  اســتثنائية  جتاريــة 
جتربــة آمنة وفريدة مــن نوعها في اليوم الوطني 
اخليــار  هــو  اجلولــف  كان  وبالتالــي،  للرياضيــة. 
ويســعدنا  للرياضــة،  الوطنــي  اليــوم  لهــذا  األمثــل 
بصفتنا دوماســكو فولفو أن نكون جزًءا من رؤية 
دولــة قطــر للتأكيد علــى أهمية الرياضــة وتعزيز 
الوعــي بــني أفراد املجتمــع. ولتقديرنا البالغ لصحة 
عمالئنــا فقد اتبعنا جميع التدابير الصحية للوقاية 

من فيروس كوفيد.« 
كمــا حصــل عمــالء فولفــو أيًضــا على تصريــح دخول 
للجولــف  التعليميــة  املدينــة  نــادي  إلــى  واحــد  ليــوم 
للحضــور فــي يــوم آخــر واالســتمتاع بلعــب اجلولــف 
الترويــج  علــى  هــذا  يســاهم  حيــث  أخــرى.  مــرة 
ملمارســة اجلولــف كرياضــة فــي يوم آخر غيــر اليوم 
الوطني للرياضة بهدف حتســني منط احلياة ملالكي 

سيارات فولفو وجعلها جزًءا من سلوكهم الصحي.
كانــت فولفــو أيًضــا الراعــي احلصــري لليــوم الوطنــي 
نظــام  وفــق  النقــاط  حســاب  بطريقــة  للرياضــة 
التعليميــة  املدينــة  نــادي  نظمــه  الــذي  ســتابلفورد 
للجولــف. وقــد شــهدت تنافــس أعضــاء نــادي املدينة 
لليــوم  فولفــو  ببطولــة  للتتويــج  للجولــف  التعليميــة 

الوطني للرياضة بطريقة حساب النقاط وفق نظام 
ســتابلفورد. حيــث مت إطــالق صافــرة بــدء املباريات 
الفرديــة باحتســاب النقــاط وفــق نظــام ســتابلفورد 
الســاعة 6.20 صباًحــا واســتمرت حتــى وقــت  علــى 
متأخــر بعــد الظهــر. ومــن ثــم مت تتويــج الفائزيــن 
فــي فئتــي احملترفــني والهــواة بثالثــة مراكــز في كل 

منهما. 

كمــا عرضــت دوماســكو أفضــل ســيارات فولفــو التي 
تضمنت أكس ســي 90 و أس 90 و ســيارة أكس ســي 
40 الكهربائية الهجينة القابلة إلعادة الشحن. متكن 
مالكو ســيارات فولفو واملشــاركون فــي اليوم الوطني 
للرياضــة باحتســاب النقــاط وفــق نظــام ســتابلفورد 
احلاليــة  فولفــو  موديــالت  رؤيــة  مــن  فولفــو  مــن 
املجهــزة بتكنولوجيــا الســالمة كونهــا مــن بــني أكثــر 

السيارات أمانًا على اإلطالق. وجتدر االشارة الى أن 
فولفو تخطط إلنتاج وبيع حوالي 50% من ســياراتها 
وتســتهدف   2025 عــام  بحلــول  كهربائيــة  لتكــون 
خفــض انبعاثــات الكربــون بنســبة 40% لــكل ســيارة 

بحلول عام 2025.
يتــم توزيــع ســيارات فولفــو فــي دولة قطــر من قبل 
شركة الدوحة خلدمات التسويق )دوماسكو(، وهي 

شــركة رائــدة متعــددة العالمات التجاريــة في قطر 
وعضو في مجموعة الفطيم. حيث متلك مجموعة 
متنوعــة وواســعة مــن ســيارات الــركاب والدراجــات 
البحريــة  واملنتجــات  التجاريــة  واملركبــات  الناريــة 
ومنتجــات الطاقــة والســاعات واإللكترونيــات التــي 
شــهرة  األكثــر  التجاريــة  العالمــات  بعــض  متثــل 

واحلائزة على جوائز عاملية.

عرضت سيارات كهربائية هجينة قابلة إلعادة الشحن ...

فيصل شريف: سيارات فولفو تشتهر مبواصفات السالمة
وكونها عالمة جتارية استثنائية فاخرة
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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

شاحنة فورد F-150 اجلديدة كليا
تصل منطقة الشرق األوسط

ترتقــي شــاحنة فــورد F-150 اجلديــدة كليــاً بالعمــل 
والترفيــه إلــى مســتويات جديدة وتســتهدف العمالء 
عاليــة  ســحب  بقــدرة  رفيعــة  لقــدرات  الطامحــني 

وحمولة كبيرة ومزيد من القوة وعزم الدوران
أكثــر  مبظهــر  اجلديــد  اخلارجــي  التصميــم  يتميــز 
الداخليــة  املقصــورة  توفــر  بينمــا  وصالبــة،  جــرأة 
اجلديــدة كليــاً للعمالء مزيــداً من الراحــة والتقنيات 
محســنة  مــواد  مــن  مصنوعــة  وهــي  والوظائــف 
ومتوفــرة بخيــارات و ألــوان جديــدة وســعة تخزين 

أكبر
فــي اجلــزء  اإلنتاجيــة  العمــل اخللفــي  يعــزز ســطح 
العمــل  ســطح  يتيــح  بينمــا  الشــاحنة،  مــن  اخللفــي 
الكمبيوتــر  اســتخدام  اجلديــد  االختيــاري  الداخلــي 
احملمــول أو تنــاول الطعــام براحــة مطلقــة؛ وتتيــح 
بزاويــة  التــي ميكــن طيهــا   Max Recline مقاعــد 
تصل 180 درجة للعمالء أخذ قســط من االســتراحة 

أثناء العمل
تتمتع الشاحنة بتقنيات جديدة كلياً ملساعدة العمالء 
علــى تعزيــز اإلنتاجيــة، وهي أول شــاحنة من فورد 
االتصــال  وخاصيــة   4 ®SYNC بنظــام  مــزودة 
Android Autoو Apple CarPlay الالسلكي من

محركPowerBoost™  الهجني بالكامل ســعة 3.5 
لتــر واحلصــري فــي الفئــة يقــدم قــدرات »تصميــم 
فورد املتني« بعزم دوران هائل يبلغ 722 نيوتن متر

 Pro Power املتكامــل  الطاقــة  توليــد  نظــام  يتمتــع 
 PowerBoost املتوفــر فــي طــرازات ™Onboard
باســتطاعة 2.3 كيلــوواط ويولــد طاقــة كافيــة ملخيــم 

أو للمشاريع الذاتية
 :2021  xxx املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دبــي، 
شــاحنة  إطــالق  عــن  اليــوم  فــورد  شــركة  أعلنــت 
F-150 اجلديــدة كليــاً فــي منطقة الشــرق األوســط، 
لتقــدم للعمــالء الشــاحنة األكثــر قــوة وإنتاجيــة علــى 
اإلطــالق مــن عائلــة شــاحنات F-150. وتشــتهر هذه 
السلســلة العريقــة مبتانتهــا الفائقــة وســجلها احلافــل 
الواليــات  املفضلــة فــي  الشــاحنة  بالنجاحــات، فهــي 
املتحــدة علــى مــدار 44 عامــاً علــى التوالــي، وتواصــل 
بــني  والكفــاءة  التميــز  مبعاييــر  االرتقــاء  باســتمرار 

جميع شاحنات املهام اخلفيفة.
باملعاييــر  كليــاً  اجلديــدة   F-150 شــاحنة  وترتقــي 
املألوفــة لشــاحنات املهام اخلفيفة إلــى آفاق جديدة، 
فهــي تتمتــع بقــوة الســحب واحلمولــة األفضل ضمن 

فئتهــا، وتأتــي مــزودة مبجموعة واســعة مــن املزايا 
اجلديــدة كليــاً لتعزيــز إنتاجيــة العمــالء، ومبحــرك 
PowerBoost™ الهجــني واجلديــد كليــاً ســعة 3,5 
 Pro املتكامــل  الطاقــة  توليــد  بنظــام  واملعــزز  لتــر 

.™Power Onboard
مديــر  ســيموس،  بيــدرو  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
التســويق فــي الشــرق األوســط: »نأخــذ علــى عاتقنــا 
مســؤولية تلبيــة تطلعــات العمــالء واحتياجاتهم، بل 
فــي  تخطــر  لــم  وخيــارات  بابتــكارات  وتزويدهــم 
 F-150 بالهــم. وهــا نحــن اليــوم نقــدم لهــم شــاحنة
األكثــر متانــة علــى اإلطــالق، واملــزودة بالكثيــر مــن 
ألصحابهــا  تتيــح  التــي  واملزايــا  املتطــورة  التقنيــات 
خــوض مختلــف التضاريــس والتمتــع بتجربــة قيادة 

ال تضاهى«. 
شاحنة F-150 األكثر متانة على اإلطالق

أســاس  علــى  كليــاً  اجلديــدة   F-150 شــاحنة  تقــوم 
قــوي مثبــت املتانــة، يضــم إطــاراً فوالذياً فائــق القوة 
ومدعمــاً بالكامل بهيكل من ســبائك األملنيوم عالية 
املتانــة مثــل املــواد املســتخدمة فــي صناعــة املركبــات 
العســكرية. فــكل قطعــة من الهيــكل اخلارجي املتني 
تأتي بتصميم جديد وتراعي احلفاظ على مظهرها 
اجلــريء والقــوي، مبــا فــي ذلــك التصميــم احملــّدث 
للمصابيــح األماميــة؛ وغطاء احملرك البــارز اجلديد 

األكثــر  األماميــة  والرفــارف  امللتفــة،  واملصــدات 
وقطــر  انحنــاًء،  األكثــر  األوســط  واجلــزء  ارتفاعــاً، 
اإلطــارات الــذي زاد مبقدار ثالثة أرباع البوصة، مما 
مينــح F-150 مظهــراً أكثر صالبة ومزيداً من القوة 

على الطرقات العادية والوعرة.
وفضالً عن اللمسات املميزة اجلديدة للباب اخللفي، 
يتوفــر للعمــالء 9 خيارات مختلفة للشــبكة األمامية 
ملختلف طرازات F-150 التي تأتي بتصاميم متباينة 
لكنها جميعها حتمل ملســات F-150 البارزة. وتشــمل 
الترقيــات العملية املتوفرة مصابيح أمامية وخلفية 
بتقنية LED؛ وألواح صعود متتد على طول الشاحنة 
ومتوفــرة بخاصيــة التشــغيل بالقــدم، لتوفــر وصوالً 

أفضل إلى صندوق األمتعة من جانب الشاحنة.
F-150 األكثر إنتاجية على اإلطالق

مالكــي  الحتياجــات  العميــق  فــورد  إدراك  ســاهم 
اجلديــدة  املزايــا  مــن  العديــد  بإضافــة  الشــاحنات 
لشــاحنة F-150 لالرتقــاء باإلنتاجيــة إلــى مســتويات 

إضافية.
ومــن هــذه املزايا، ســطح العمــل الداخلــي االختياري 
مثاليــة  مســاحة  يوفــر  الــذي   F-150 مــن  اجلديــد 
لتوقيــع املســتندات أو اســتخدام الكمبيوتــر احملمــول 
أو االســتمتاع بتناول وجبة خفيفة أثناء االســتراحة، 
مما مينح العمالء إمكانية احلصول على مكتب دائم 

في أي مكان. وتتوفر هذه امليزة في املقعد اجلانبي 
 .Limited إلى XL ومقعد الســائق في طــرازات من
وألنهــا تعلــم أن العديد مــن العمالء يفضلون مقبض 
ناقــل احلركــة، ابتكرت فورد وحــدة قابلة للتخزين 
الكونســول  فــي  بســهولة  طيهــا  ميكــن   ،F-150 فــي 
إلــى  الكامــل  الوصــول  املركــزي بضغطــة زر وتتيــح 

سطح العمل األوسع عند التوقف.
خيارات قوة السحب للجميع

تأتي شــاحنة F-150 بأربعة خيارات من احملركات، 
ثالثة محركات بســت اســطوانات، منها أول محرك 
هجــني علــى اإلطــالق، ومحــرك بثمانــي اســطوانات 

بتقنية التهوية الطبيعية. 
بالكامــل  الهجــني   PowerBoost محــرك  يهــدف 
اجلديــد كليــاً بســتة أســطوانات وســعة 3,5 لتــر إلــى 
توفيــر أكبــر قدر مــن عزم الــدوران والقــوة مقارنة 
بأي ســيارة بيك أب كبيرة احلجم للمهام اخلفيفة. 
جميــع  فــي  املتوفــر    PowerBoost نظــام  ويأتــي 
طــرازات شــاحنة F-150 بــدءاً مــن XL وصــوالً إلــى 
Limited، وهــي بذلــك الشــاحنة الوحيــدة باحلجــم 
توفــر  التــي  اخلفيفــة  للمهــام  واملخصصــة  الكامــل 
محــركاً هجينــاً كلياً، ليضيــف عزماً كهربائيــاً فورياً 
إلــى محــرك EcoBoost®  بســتة أســطوانات ســعة 
 150-F 3,5 لتــر. وتصــل كفــاءة اســتهالك الوقود فــي
لنحو 1100 كيلو متر في اخلزان الواحد من الوقود، 
وســتوفر مــا ال يقــل عــن 5400 كيلو جــرام من احلد 
األقصــى املتــاح للجــر، أي مــا يعــادل عشــرة جمــال 

عربية بالغة.
ويجمــع نظــام PowerBoost بــني قــدرات محــرك 
EcoBoost الــذي أثبــت كفــاءة عاليــة وناقل احلركة 
األوتوماتيكــي SelectShift® مــن 10 ســرعات مــع 
محــرك كهربائــي بقــدرة 35 كيلــوواط )47 حصانــاً( 
مدمــج فــي ناقــل احلركة، إضافــة إلى البرامــج التي 
متت معايرتها خصيصاً الســتخدامات الشاحنة، مبا 
في ذلك أوضاع القيادة مثل وضع السحب، ملساعدة 

العمالء على جر املقطورات الثقيلة بسهولة أكبر.
F-150 األكثر اتصاالً على اإلطالق

يأتــي نظــام SYNC 4 اجلديــد كلياً قياســياً في كافة 
مالكــي  إبقــاء  علــى  يســاعد  ممــا   ،150-F طــرازات 
الشــاحنات علــى اتصــال وبالتالــي تعزيــز إنتاجيتهــم 
بفضــل ميــزات التحكــم بالصوت واملعلومــات القابلة 
للتخصيص عند الطلب. ويعتمد النظام اجلديد على 

ابتكارات SYNC املتواصلة منذ أكثر من 10 سنوات، 
وتساعد التقنية على احلد من االنشغال أثناء القيادة 
بفضل نظام التحكم الصوتي دون استخدام اليدين، 
إضافــة إلــى امليــزات األساســية مثــل إجــراء املكاملــات 
الهاتفية واختيار املوسيقى. وبفضل قوته احلاسوبية 
املضاعفــة عــن نظــام اجليــل الســابق، ميكــن توصيــل 
نظــام SYNC 4 اجلديــد بالهواتــف الذكيــة الســلكياً 
دون احلاجــة لســلك USB، وهــو متوافــق بالكامــل 
 ™Android Autoو  ™Apple CarPlay مــع 

وتطبيقات SYNC AppLink® مثل »ويز«. 
ويتوفــر فــي الشــاحنة نظــام B&O الصوتــي اجلديد 
الــذي يضــم ثمانيــة مكبــرات صــوت مــن »بانــغ أنــد 
أولفســني« فــي طــرازات XLT وأعلــى، بينمــا يتوفر 
مكبــر   18 مــن  املكــون   B&O Unleashedنظــام
صــوت منهــا مكبــرات مدمجــة فــي بطانــة الســقف 
األمامــي ومســاند الــرأس األماميــة بشــكل اختيــاري 
فــي طــرازات »بالتينــوم« و«الريــات« وأساســي في 

طراز »ليمتد«.
تقنيات مساعدة السائق

تأتــي شــاحنات F-150 اجلديــدة كلياً مــزودة أحدث 
مزايا مســاعدة الســائق والتي تشــكل جزءاً من نظام     
املزيــد  وتتوفــر  فــورد.  مــن   2.0  ™Co-Pilot360
مــن املزايــا القياســية فــي طــراز XL مثل مســاعد ما 
التلقائــي  التوقــف  املعــزز بخاصيــة  قبــل االصطــدام 
فــي حــاالت الطوارئ وتقنية رصد املشــاة للمســاعدة 
فــي جتنــب االصطــدام احملتمــل مــع مركبــة أخــرى 
أو أحــد املشــاة، وكاميــرا الرؤيــة اخللفية مع مســاعد 
قطــر املقطــورة واإلضــاءة األماميــة العاليــة التلقائي 

والتشغيل واإليقاف التلقائي للمصابيح األمامية.
وتضم F-150 اجلديدة كلياً 10 مزايا جديدة ملساعدة 
الســائق، منهــا نظــام املســاعدة عنــد التقاطعــات الذي 
يرصــد حركــة املــرور القادمــة بينمــا يحاول الســائق 
االنعطــاف إلى اليســار. وفي حــال خطر التصادم مع 
مركبــة قادمــة، يتــم تفعيــل املكابح تلقائيــاً لتخفيف 
شــاحنة   150-F وتعــد  جتنبــه.  أو  االصطــدام  أثــر 
البيــك أب الوحيــدة كاملــة احلجــم للمهــام اخلفيفــة 
التــي تضــم اجليــل التالــي من مســاعد الركن النشــط 
مــع  يتفاعــل  والــذي   ،2.0  Active Park Assist
كافــة عناصر التحكم في التوجيــه والتغيير واملكابح 
والتسارع أثناء مناورة الركن في املواقف املتوازية أو 

العمودية بينما يضغط السائق على الزر.

معززة بالتقنيات املتطورة والقدرات العالية ...
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انرجو بروجيكت انتل تعزز اسطولها  
بسيارات كيا سونيت اجلديدة كليا

بالتعاون مع العطية للسيارات والتجارة ...

والتجــارة  للســيارات  العطيــة  شــركة  اعلنــت 
الوكيل املعتمد لعالمة كيا بالسوق القطري عن 
تعاونها مع شركة شركةانرجو بروجيكت انتل 
)EP-Entel.( بتعزيــز اســطولها بســيارات كيــا 
ســونيت اجلديدة كلياً وذلك عبر شــركة بروق 
لـــتأجير للســيارات احــداى شــركات مجموعــة 

.  )AMTC( العطية
الصفقــة  تأتــي  قويــة  بدايــة  إلــى  إشــارة  فــي 
بــني  املمتــد  للتعــاون  اســتمرارا«  األخيــرة 
الشــركتني ألكثــر مــن ثمــان ســنوات قامت من 
خاللــه شــركة بــروق لتأجير الســيارات بتعزيز 
أســطول املركبات التشــغيلية لشركة اي بي انتل 
بطــرازات كيا املختلفة مثل ســيراتو وســبورتاج 
تســاعد  والتــي  كليــا«  اجلديــدة  ســونيت  واالن 
الشــركة فــي اإلشــراف على مختلــف اخلدمات 
االستشــارية رفيعــة املســتوى في مجــال الطاقة 
وامليــاه وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. من 
خالل خبرتها الواسعة  مجال األعمال التجارية 
ألكثــر مــن ســبعني )70( عاًمــا ، قدمــت شــركة 
اي بــي انتــل مجموعــة واســعة مــن اخلدمــات 
الطاقــة  محطــات  اخلبــرة  مجــاالت  تشــمل 
واحملطــات  الطاقــة  نقــل  وخطــوط  احلراريــة 
الفرعية وشــبكات وأنظمة االتصاالت الســلكية 
للشــرب  الصاحلــة  امليــاه  وتوليــد  والالســلكية 
ونقلهــا وتخزينهــا )أحــدث مشــروع: مشــروع 
فــي قطــر( وحمايــة  الضخمــة  امليــاه  خزانــات 

البيئة وغيرها الكثير.
 “وبتلــك املناســبة قــال الســيد حســام ابوشــادي   
مديــر أول عالمــة كيــا في قطر » ســعدنا كثيرا 
باالنتهاء من تســليم مجموعة من سيارات  كيا 
ســونيت اجلديدة كلًيا لشــركة انرجو بورجيكت 
انتل لتعزيز تشغيل أسطولها، فسونيت اجلديدة  
الرياضيــة  الســيارات  قطــاع  فــي  بعــًدا  تقــدم 
متعــددة االســتخدامات )SUV( املتنامــي والتي 
الالفــت  واملظهــر  الكافيــة  بالرحابــة  تتميــز 
للنظــر. يقــدم هــذا املزيــج قيمــة ممتــازة ليــس 
فقــط لتصمميهــا الرائــع  ولكــن أيًضــا لكفاءتهــا 
على الطريق بســبب امتالكها نظام ناقل حركة 

متغير باستمرار على اعلى كفاءة  .

مديــر   ، نيديليكوفيتــش  نينــاد  الســيد  وقــال  
نرحــب     EP-Entel فــي  واألســطول  املرافــق 
نحــن فــي شــركة    اي بــي انتــل  بإضافــة كيــا 
ســونيت  إلــى أســطولنا التشــغيلي حيــث نســعى 
جاهدين للوفاء بالتزامنا بتوفير تنظيم ممتاز 
وإدارة تنفيــذ املشــاريع  فــي مجــاالت الطاقــة 
واالتصــاالت.  املعلومــات  وتكنولوجيــا  وامليــاه 

وباملثــل ، فــإن شــبكة أمان التنقــل التي توفرها 
شــركة بــروق لتأجيــر الســيارات متنحنــا راحــة 

البال واالمان ؟
الــذراع  هــي  الســيارات  لتأجيــر  بــروق  شــركة 
العطيــة  لشــركة  املركبــات  لتأجيــر  التجــاري  
للسيارات  وتقدم الدعم الشامل للشركات التي 
تتطلع إلى االستثمار في أسطولها مقابل قيمة 

ممتازة. توفر بروق التأمني واخلدمة الدورية 
علــى  املســاعدة  ودعــم  املركبــات  واســتبدال 
الطريــق وســيارات كيــا اصفــار  حســب احلاجة 
إداري وتشــغيلي مخصــص  مــع وجــود فريــق 
بالكامــل لتقــدمي الدعم بســهولة ، تتمتع بروق 
بخبــرة واســعة فــي التعامــل مــع العمــالء  ولهــا 
قطــر   G4S تضــم   عمــالء  وقائمــة  عالقــات 

ونعمــة وقامــت من قبل بتزويد قســم األعتدة 
ســيارات  مــن  كبيــرة  مبجموعــة  امليكانيكيــة 
كيــا فــي الســنوات األخيــرة. أقيــم حفــل تســليم 
الســيارة في مدينــة كيا في املنطقــة الصناعية. 
بحضور كال من السيد  نيناد نديليكوفيتش من 
EP-Entel ، وحسام أبو شادي ومير علي من 

العطية للسيارات والتجارة .

حسـام ابوشـادي:
كيــا سونيـت اجلديدة تقدم مفهوم حديث
في قطاع السيارات الرياضية متعددة االستخدامات
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مت تطويــر النســخة الســابعة مــن ســيارة بورشــه 911 
GT3 فائقــة األداء بالتعــاون الوثيــق مع قســم بورشــه 
موتورســبورت، حيــث تتضمــن الســيارة التــي دخلــت 
الســباق:  الكثيــر مــن تقنيــات ســيارات  اإلنتــاج  خــط 
التصميم املزدوج لنظام احملور األمامي واخلصائص 
املتطــورة مــع اجلنــاح اخللفــي  الهوائيــة  الديناميكيــة 
املســتلهم  الهــواء  ومشــتت  البجعــة  عنــق  بتصميــم 
مــن طــراز GT لســيارة الســباق RSR 911 الرائــدة. 
متــري  حصــان   510 بقــوة  بوكســر  محــرك  يعتمــد 
)375 كيلــووات( سداســي األســطوانات ســعة 4 لتــرات 
علــى نفــس مجموعــة احلركــة اخلاصــة بســيارة 911 
R GT3. كمــا مت اســتخدام احملــرك ســريع الــدوران 
ذي الصــوت املميــز، والــذي مت اختبــاره فــي ســباقات 
التحمــل، فــي ســيارة Cup 911 GT3 اجلديــدة. وقد 
أثمــر جمــع كل هــذه التقنيــات معــاً في ابتكار ســيارة 
رياضيــة متطــورة مثاليــة ملضمــار الســباق ومناســبة 

لالستخدامات اليومية في آن واحد.

تأتــي الســيارة مجهــزة بناقــل احلركة ثنائــي القابض 
من بورشــه )PDK(، والذي يجعلها أســرع حتى من 
ســيارة RS 911 GT3 الســابقة، حيــث تبلــغ ســرعتها 
القصــوى 318 كم/ســاعة وتتســارع مــن الســكون إلــى 
100 كم/ســاعة في 3.4 ثانية. كما توفر بورشــه خيار 
جتهيــز الســيارة اجلديــدة بناقــل حركــة يــدوي بســت 
ســرعات. ويستفيد التصميم الديناميكي الهوائي من 
اخلبرة الواســعة لبورشــه في رياضة السيارات، حيث 
يعمل على توليد املزيد من القوة اجلاذبة بشكل كبير 
دون التأثير كثيراً على معامل الســحب. وعند اختيار 
 ،)Performance( الفائــق«  »األداء  القيــادة  وضــع 
يعمل اجلناح القابل للضبط يدوياً ومشتت الهواء على 
زيادة الضغط الديناميكي الهوائي لتعزيز الثبات عند 
االنعطــاف بســرعات عاليــة. وأثنــاء االختبــار النهائــي 
علــى حلبــة نوربورغرينــغ نوردشــاليفه، التــي تعتبــر 
ســاحة االختبــار األقــوى فــي العــادة جلميع الســيارات 
الرياضيــة التــي تصنعهــا بورشــه، أكملت ســيارة 911 

GT3 اجلديــدة لفــة كاملة علــى احللبة في وقت أقل 
من سابقتها مبا يزيد عن 17 ثانية. فقد أكمل سائق 
االختبــار الرس كيــرن لفــة كاملة على احللبة ملســافة 
فــي 6:59.927 دقيقــة فقــط، فيمــا  20.8 كيلومتــراً 
قطعت السيارة املضمار األقصر الذي يبلغ طوله 20.6 

كيلومتر في 6:55.2 دقيقة فقط.
وعلــى الرغــم من الهيكل األعــرض والعجالت األكبر 
 GT3 وزن  فــإن  اإلضافيــة،  التقنيــة  والتجهيــزات 
اجلديــدة يتســاوى تقريبــاً مــع ســابقتها. فعند جتهيز 
السيارة بناقل احلركة اليدوي، فإن وزنها يبلغ 1,418 
كيلوغراماً، بينما يبلغ وزن الســيارة مع ناقل احلركة 
ثنائي القابض من بورشــه 1,435 كيلوغراماً. وتشمل 
التجهيــزات خفيفــة الــوزن غطــاء احملــرك األمامــي 
الكربــون  بأليــاف  املقــوى  البالســتيك  مــن  املصنــوع 
الــوزن،  خفيفــة  الزجاجيــة  والنوافــذ   ،)CFRP(
والعجــالت املصنوعــة من الســبائك املعدنية اخلفيفة، 
ونظــام العــادم الرياضــي الذي يقلل الــوزن مبا ال يقل 

اســتهالك  معــدل  ويبلــغ  كيلوغرامــات.  عشــرة  عــن 
الوقــود فــي ســيارة GT3 911 مع ناقل احلركة ثنائي 

القابض من بورشه 12.4 لتراً/100 كم.
تظهــر خصائــص ســيارات الســباق فــي كل تفاصيــل 
سيارة GT3 911 اجلديدة. فقد مت جتهيز مقصورة 
القيــادة بشاشــة جديــدة لعرض املضمــار، وميكن أن 
يســاعد ذلــك في اقتصار شاشــتي العــرض الرقميتني 
على يسار وميني عداد الدورات على عرض املعلومات 
األساســية الالزمــة للقيادة علــى املضمار، مثل ضغط 
اإلطــارات والزيــت ومســتوى الوقــود ودرجــة حــرارة 
مياه التبريد. كما تتضمن أيضاً مســاعد بصري لنقل 
الســرعة مــع مؤشــرات ملونــة إلــى يســار وميــني عداد 
الدورات وإضاءة لنقل السرعة مستمدة من سيارات 

السباق.
ويوفر قســم بورشــه للتصنيع حسب الطلب مجموعة 
 911 GT3 واســعة من التجهيزات املخصصة لســيارة
اجلديــدة من أجل تلبية الطلــب املتزايد على خيارات 

التخصيص. وتشــمل هذه التجهيزات الســقف خفيف 
الــوزن املصنــوع مــن أليــاف الكربــون، وأغطيــة املرايا 
اخلارجيــة املصنوعــة من ألياف الكربــون، واملصابيح 
األمامية الرئيسية LED matrix الداكنة، واملصابيح 
وتعــزز   .Exclusive بتصميــم  املتطابقــة  اخللفيــة 
شــارك  أزرق  أو  جــاردس  أحمــر  بلــون  اإلطــارات 

عجالت السبائك املعدنية السوداء.
الســيارة  ملالكــي  ديزايــن  بورشــه  قســم  ويوفــر 
الرياضيــة فائقــة األداء ســاعة حصريــة مثل ســيارة 
GT3 911 الفريــدة مــن نوعهــا. ويعكــس التصميــم 
الرياضيــة،  الســيارات  ســمات  للســاعة  اخلارجــي 
 ،GT3 فعلــى غرار أذرع التوصيل اخلاصة مبحرك
تُصنــع الســاعة من التيتانيوم القــوي وخفيف الوزن. 
وتعمل الساعة بواسطة محرك دوار متميز يحاكي 
تخصيــص  وميكــن   .911 GT3 ســيارة  عجــالت 
احللقــة امللونــة لقــرص الســاعة بطالئهــا بنفــس لون 

الطالء اخلارجي للسيارة.

بورشه تطلق سيارة
GT3 911 اجلديـدة

أول طراز GT يعتمد على اجليل األحدث ...
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تقوم شــركة BMW M GmbH بتوســيع مجموعتها 
من طرازات CS الرياضية الفائقة من خالل تقدمي 
املــرة  هــي  هــذه  ســتكون   .BMW M5 CS طــراز 
األولــى التي يتوافــق فيها إصدار خاص وحصري من 
سيارة BMW M5 األسطورية متنح أربعة أشخاص 
الرائــدة  الســيارة  تضــع  عاديــة.  غيــر  قيــادة  جتربــة 
اجلديــدة عاليــة األداء مــن BMW M معايير جديدة 
مــن خــالل مزايــا القيــادة املتميــزة إلى جانــب املظهر 

احلصري والفاخر.

 BMW M ســيارات  مجموعــة  فــي  محــرك  أقــوى 
والتزام صارم بتصميم خفيف الوزن.

بفضــل وجــود محــرك V8 ســعة 4.4 لتــر بقــوة 467 
كيلــوواط / 635 حصــان - بزيــادة قدرهــا 7 كيلو واط 
 Competition BMW M5 10 حصــان عــن إنتــاج /
فــي  ســيارة  أقــوى   BMW M5 CS ســيارة  فــإن   ،
التــوازن  عمليــة   CS  M5 تبــرز   .BMW M تاريــخ 
الرائعة لقابلية االستخدام اليومي من ناحية، ومتعة 
القيــادة واألداء االســتثنائي علــى احللبــات مــن ناحيــة 
أخــرى. يعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى االلتــزام الصارم 
بالتصميــم خفيــف الــوزن )وهــذا ما يؤدي إلــى تقليل 
 BMW M5 الــوزن بحوالــي 70 كيلوغــرام عــن طــراز
الطلــب  حســب  الهيــكل  وضبــط   ،)Competition
ونظــام M xDrive، مــع نهج التحكم الذكي املركزي 

لنظام التفاضل النشط.

.BMW أربعة مقاعد فردية وتصاميم حصرية لطرازات
ميكــن ألربعــة أشــخاص االســتمتاع بتجربــة القيــادة 
الفائقــة التــي توفرها ســيارة BMW M5 CS - اثنان 

فــي مقاعــد M Carbon متعــددة الضبــط واملوفــرة 
اخللفيــة  املقاعــد  فــي  واثنــان  األمــام  فــي  للــوزن 
الفرديــة. تأتــي أغطيــة جلــد ميرينــو الناعــم للمقاعد 
األماميــة ونظيراتهــا مــن جلــد ميرينــو فــي املقاعــد 
الفرديــة احلصريــة فــي اخللــف باللــون األســود مــع 
ألــواح بألــوان مغايــرة الفتة للنظــر وخياطة زخرفية 
باللــون األحمــر Mugello. يتم عرض مخطط حلبة 
نوربرغرينــغ األســطورية علــى مســاند الــرأس. وعلى 
املقاعــد األماميــة، يوجــد أيضاً شــعارات M5 مضاءة. 
بــارزة  بشــخصية   BMW M5 CS ســيارة  تتمتــع 
مــن خــالل التعبيــر عن مزايــا BMW. وتشــمل املزايا 
باللــون   BMW بشــبكة  احمليطــة  املزدوجــة  الشــبكة 
الذهبي البرونزي وأنابيب اإلضاءة على شكل حرف 
L ملصابيــح BMW Laser األماميــة - التــي تضــيء 
باللــون األصفــر بــدالً من األبيــض عند تشــغيل الضوء 
الترحيــب،  مصبــاح  أو  العالــي  الشــعاع  أو  املنخفــض 

لتستحضر بذلك سيارات سباق GT الناجحة.

إضافيــة  وأجــزاء  البرونــزي  الذهبــي  باللــون  ملســات 
حصرية من ألياف الكربون.

يتميــز اإلصــدار اخلــاص مــن CS BMW M5 بعيــداً 
عــن Competition BMW M5 بلمســات حصريــة 
إلــى عناصــر  باإلضافــة  البرونــزي،  الذهبــي  باللــون 
الكربــون  بأليــاف  املقــوى  البالســتيك  مــن  هيــكل 
املكشــوفة.  الكربــون  أليــاف  مــن  )CFRP( وبعضهــا 
 CS BMW M5 بســيارة BMW مت تشــطيب شــبكة
باللــون الذهبــي البرونــزي، كمــا يزيــن الظــل اللونــي 
عجــالت M مقــاس 20 بوصــة بتصميم شــعاعي على 

شكل Y، باإلضافة إلى شارات CS M5 على الشبكة، 
وفتحــات M علــى األجنحــة األماميــة والغطــاء. تأتــي 
كمــا  مضيئــة.   »CS  M5« بشــارات  األبــواب  عتبــات 
أن غطــاء محــرك ســيارة BMW M5 CS مصنــوع 
الكربــون  بأليــاف  املقــوى  البالســتيك  مــن  بالكامــل 
أليــاف  ويتميــز بفتحــات تهويــة مــع تطبيقــات مــن 

الكربون املكشوفة. 

اللمسات الصفراء وتشطيبات الطالء احلصرية.
 L حــرف  شــكل  علــى  األنبوبيــة  اإلضــاءة  تستكشــف 
ألضــواء BMW الليزريــة القياســية - التــي تنتشــر في 
تنوعــات  املزدوجــة  الشــبكة  باجتــاه  خطــوط ضيقــة 
اإلضــاءة: مثــل مصابيح القيادة أثنــاء النهار واألضواء 
 BMW لســيارة  املظلمــة  اخللفيــة  علــى  اجلانبيــة 
باللــون  تتألــق  فإنهــا   ،Individual Shadowline
األبيــض املعتــاد. ولكــن عند تنشــيط الضــوء املنخفض 
أو العالــي، تتحــول إلــى درجة صفــراء مميزة - والتي 
ميكن لســائقي BMW M5 CS تشــغيلها من اخلارج 
عنــد فتــح الســيارة عــن بُعد وتشــغيل ضــوء الترحيب. 
 Brands Hatch Gray لــون  إلــى  باإلضافــة 
metallic، ميكــن أيضــاً طلب طــراز اإلصدار اخلاص 
مــع طــالء BMW Individual غير الالمع احلصري 
و  Frozen Brands Hatch Gray metallic

.Frozen Deep Green metallic

تفاصيل رياضية للداخلية.
 تضيــف التفاصيــل اإلضافية إلى اإلحســاس بالطبيعة 
مقصــورة  فــي  تنتشــر  التــي  واحلصريــة  الرياضيــة 
 M املقــود  حافــة  تغليــف  مت   .BMW M5 CS

والتــي  الســباق  مــن  املســتوحاة  باملــواد   Alcantara
أخــذت اســمها منها، بينما ميثل ثقب عالمة الوســط 
بخلفية حمراء ملسة كالسيكية أخرى لسيارة السباق. 
ُصنعت ذراع نقل الســرعات من ألياف الكربون، كما 
أن شــماعات عجلــة القيــادة مزينة بالكروم األســود. 
في مكان آخر، يتم استخدام جلد Alcantara أيضاً 
فــي التفاصيــل الرئيســية. يوجــد غطــاء ثابــت خفيــف 
الوزن أعلى اللوحة الوسطية، حيث يوجد عادة مسند 
للــذراع بغطــاء مفتــوح. يكتمــل جلــد ميرينــو األســود 
بخياطة مزدوجة باللون األحمر. يؤدي هذا الغطاء، 

إلى تقليل الوزن بشكل كبير. 

رشاقة من الدرجة األولى.
الهيــكل،  لهندســة  اإلضافيــة  التحســينات  تســاعد 
والتخفيــض الكبيــر فــي الــوزن واإلطــارات اخلاصــة 
تقــدمي  علــى   BMW M5 CS ســيارة  باحللبــات، 
مســتويات عاليــة من املرونة، وتضمــن جتربة قيادة 
 M نظــام  يســمح  ذلــك  غضــون  وفــي  تضاهــى.  ال 
xDrive بتعديــل خصائــص التحكم في الســيارة على 
مراحــل مــن وضع الدفــع الرباعي املتغير )4WD( مع 
إعداد خط األســاس املتحيز للخلف وصوالً إلى إعداد 
 DSC 2( دون تدخل منWD( الدفــع اخللفــي النقــي
ميكــن  وبالتالــي،  بالثبــات(.  الديناميكــي  )التحكــم 
لطراز اإلصدار اخلاص أن يعامل الســائقني البارعني 
قيــادة  ومتعــة  لهــا  مثيــل  ال  حتكــم  بديناميكيــات 

خالصة دون املساومة على قابلية 

مكابح M من الكربون والسيراميك كميزة قياسية.
توفــر مكابح M املصنوعة من الكربون والســيراميك 

رائعــة.  توقــف  قــوة   BMW M5 CS ســيارة  فــي 
الثابتــة بســتة مكابــس فــي  تتميــز وحــدات املســماك 
األمــام واملكابــس العائمــة أحاديــة املكبس فــي اخللف 
بشــعار M واملطليــة باللــون األحمــر بشــكل قياســي، 
مــع تشــطيب ذهبــي متــاح ضمــن اخليــارات. تتميــز 
مكابــح M املصنوعــة من الكربون والســيراميك بأنها 
أخــف مبقــدار 23 كيلوغــرام مــن مكابــح M املركبــة 
فــي ســيارة BMW M5، وتتميــز بتخفيــض إضافــي 
للكتــل غيــر املعلقــة والــدوارة، والتــي تشــمل مزاياهــا 
ديناميكيــات القيــادة املعــززة وراحــة التعليــق. توفــر 
هــذه الفرامــل أداًء أفضــل، وتتمتع مبقاومة محّســنة 

للتالشي واستقرار حراري أعلى.

أداء متميز.
مبظهــر  أســطوانات  الثمانــي  ذات  الوحــدة  تتميــز 
دوران عــاٍل مســتوحى مــن رياضة الســيارات ويخدم 
قــوة عضليــة هائلــة وإيصــال قــوة فائقة وأرقــام أداء 
 M Steptronic حركــة  بناقــل  جهــزت  متميــزة. 
لســيارة  ميكــن   ،Drivelogic مــع  الســرعات  ثمانــي 
BMW M5 CS االندفــاع مــن صفــر إلــى 100 كــم / 
ســاعة )62 ميل / ســاعة( خالل 3.0 ثانية، ما يجعلها 
 BMW M5 ســيارة  مــن  ثانيــة   0.3 مبقــدار  أســرع 
Competition للوصــول إلــى الســرعة ذاتهــا وتثبيتها 
اخلارقــة.  الرياضيــة  الســيارات  منطقــة  فــي  بقــوة 
يحتــاج طــراز اإلصــدار اخلــاص إلــى 10.3 ثانيــة فقط 
للوصول إلى 200 كم / ســاعة )124 ميالً في الســاعة( 
 BMW M5 مــن  أقــل  ثانيــة   0.5  - الســكون  مــن 
Competition. السرعة القصوى 305 كم / سا )189 

ميال في الساعة( ويتم التحكم بها إلكترونياً.

سيـارة BMW M5 CS اجلديـدة
بتقنيــات اسطوريــة

الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصــري ...
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الند روڤر ديفندر ووركس V8 تروفي
جاهــزة للمغامــرات 

تواصل »الند روڤر كالســيك« إصدارها لســيارة 
العريــق  بتراثهــا  املعروفــة  األصليــة  ديفنــدر 
كميــة  إنتــاج  عبــر  وذلــك  البعثــات،  مجــال  فــي 
 V8 ووركــس  »ديفنــدر  ســيارة  مــن  محــدودة 
 ”Trophy Defender Works V8( ”تروفــي
مــن اســتخدامها في مغامــرة حصرية في قلعة 

إيستنور خالل عام 2021.
وتعتمــد الســيارة اجلديــدة علــى إعــادة هندســة 
بــني  الصــادرة   ”V8 ســيارة »ديفنــدر ووركــس
عامي 2012 و2016 من »الند روڤر كالسيك«، 
ثمانيــة  نقــل احلركــة  ذلــك مجموعــة  فــي  مبــا 
األســطوانات بالبنزين وقــوة 405 حصان وعزم 
 ZF دوران 515 نيوتــن متــر، مــع ناقــل احلركــة
األوتوماتيكــي بثماني الســرعات، ونظام التعليق 
التوجيــه والفرملــة،  الشــامل احملّســن، وباقــات 
العديــد  علــى  »تروفــي«  ســيارة  حتتــوي  كمــا 
خصيصــاً  املصممــة  اإلضافيــة  التحديثــات  مــن 

لالستخدام على الطرقات الوعرة.
قياســي  تتضمــن  منوذجــاً،   25 تقــدمي  وســيتم 
 V8 90 و110، مــن ســيارة »ديفنــدر ووركــس
تروفــي« حصريــاً بلون »إيســتنور« األصفر، مع 
بوصــة.   16 بقيــاس  مالئمــة  فوالذيــة  عجــالت 
ويبــرز الطــالء بلــون »نارفيــك« األســود املتبايــن 
علــى أقــواس العجــالت وغطــاء احملــرك والبــاب 
اجلديــدة  الســيارات  تزويــد  يتــم  كمــا  اخللفــي، 
املبنيــة حســب الطلــب مبصابيــح LED أماميــة، 
والشــبك األمامــي القــدمي العريق، وشــعار »الند 
روڤــر تروفــي« املميــز، إلــى جانــب الرســومات 
واملخصصــة  املســابقة،  فــي  باملشــاركة  اخلاصــة 

بشكل شخصي لكل عميل.
 V8 ووركــس  »ديفنــدر  ســيارة  تصميــم  ومت 
تروفــي« بحيــث تواجــه أكثــر التحديــات تطّلبــاً، 
إلــى جانــب عــّدة جميــع التضاريــس اإلضافيــة، 
التــي حتتوي رافعة أمامية، وقفص بعثات 
ســقف،  ومســند  النقــاط،  متعــدد 
وحماية ســفلية، وقضيبــاً مضاداً 
اكثــر  هــواٍء  ومنافــذ  لالنــزالق، 

وعجــالت  مركــزة   LED وأضــواء  ارتفاعــاً، 
للتضاريس الطينية. وداخل السيارة، تظهر على 
الفــور ميــزات ســيارة الدفــع الرباعــي املعروفــة، 
مبــا فيهــا الكســوة اجللديــة الســوداء بالكامل من 
مقاعــد  مــع   ،)Windsor( »ويندســور”  جلــد 
والــدرزات  الرياضيــة،   )Recaro( »ريــكارو” 
الصفراء املتباينة، وســاعة »الند روڤر تروفي« 
 .)Elliot Brown( ”املميــزة من »إليوت بــراون
هــذه  فــي  كالســيك«  روڤــر  »النــد  تقــّدم  كمــا 
الســيارة نظــام املعلومــات والترفيــه الكالســيكي 
مدمــج  مالحــة  بنظــام  املجهــز  بهــا،  اخلــاص 
وإمكانيــة االتصال باألجهزة الذكية به. وســتتم 

فــي وقــٍت الحــق مــن العــام احلالي دعــوة عمالء 
ســيارة »ديفندر ووركس V8 تروفي« للتنافس 
فــي مغامــرة حصريــة تســتمر لثالثــة أيــام فــي 
هيرفوردشــير  مقاطعــة  فــي  إيســتنور  قلعــة 
اإلجنليزيــة، التــي حتتضن تدريبــات واختبارات 
وتطويــرات قدرات ســيارات النــد روڤر على كل 
التضاريس، وستكون هذه املرة األولى التي يقود 

فيها العمالء سياراتهم اجلديدة.
وقــال دان بينك، مدير »الند روڤر كالســيك«: 
»كانت سيارة الند روڤر ديفندر دائماً أكثر من 
مجــّرد مركبــة، فقدراتها الهندســية ومالءمتها 
التضاريــس  علــى  واملنافســات  البعيــدة  للبعثــات 

كل  عــن  بتمّيزهــا  تشــتهر  جعلتهــا  املختلفــة 
السيارات األخرى، وسيارة ‘الند روڤر تروفي‘ 
اجلديــدة ســتوفر هــذه امليــزات للجيــل اجلديــد 
مــن املغامريــن”. “التجــارب جــزٌء أساســي مــن 
أســلوب ‘النــد روڤــر كالســيك‘، وينبــع مبجمله 
أن  يريــدون  عمالؤنــا  تصلنــا.  التــي  اآلراء  مــن 
يعيشوا قصصهم اخلاصة ويخوضوا مغامراتهم 
لروفــي‘   V8 ‘ووركــس  ســيارة  مــع  الفريــدة 
منــذ اليــوم األول، ويقضــوا أوقاتهــم حــول نــار 

املخيمات مع أقرانهم من محبي السيارات.”
“إننــا نتطلــع إلــى تقــدمي فعاليــة مثيــرة مليئــة 
باملودة نتذكرها لوقٍت طويل، وتضمن استمرار 

أســطورة »النــد روڤر تروفي« لســنوات عديدة. 
املغامــرة هــي حــني  ومــن أروع حلظــات هــذه 
يشــاهدون ســياراتهم، التي يسهل متييز انتمائها 
العامــة، وهــي  لعائلــة النــد روڤــر مــن هيئتهــا 

تخوض التالل في إيستنور.”
ووركــس  »ديفنــدر  لســيارة  رؤيتهــم  عنــد 
األولــى،  للمــرة  بهــم  اخلاصــة  تروفــي«   V8
بتــرك  الســائقني  وشــركاؤهم  العمــالء  ســيقوم 
أســمائهم  إضافــة  خــالل  مــن  بصماتهــم  أّول 
سيشــاركون  ثــم  الســيارة،  إلــى  دولهــم  وأعــالم 
مــن  املســتلهمة  التحديــات  مــن  مجموعــة  فــي 
املغامــرات واملنافســات العامليــة الشــهيرة، والتــي 
إنتــاج  مــن  عقــود  ســبع  مــن  أكثــر  علــى  متتــد 
تعليــم  تقــدمي  وســيتم  روڤــر.  النــد  ســيارات 
مباشــر مــن اخلبراء كجــزٍء من املغامــرة، حيث 
يتيحــون للعمالء فرصة فريدة لتطوير أســاليب 
ومهــارات قيادتهــم علــى الطرقات القاســية في 
ســيارتهم اخلاصــة، وســيتم اختبارهــم بعد هذا 
التدريــب، حيــث يتنافس اجلميع علــى مجموعة 
للفائــز  كبــرى  فيهــا جائــزة  اجلوائــز، مبــا  مــن 
مبجمل املسابقات، سيتم اإلعالن عنها في وقت 
الحق من عام 2021. وسيكون عدد من الوجوه 
املألوفــة ضمــن تــراث النــد روڤــر فــي املغامرات 
»ديفنــدر  ســيارة  إطــالق  فيلــم  فــي  حاضــراً 
ســائقة  فيهــم  مبــا  تروفــي«،   V8 ووركــس 
النــد  وســفيرة  اخلطــرة  واملشــاهد  الســباقات 
روڤــر جيســيكا هاوكنــز، إلــى جانــب املشــاركني 
 )Camel Trophy( ”فــي بطولة »كامل تروفي
مثــل الفائــز باملســابقة في عــام 1989 بوب آيفز، 
فعاليــة  فــي  منهــم حاضــراً  عــدد  ســيكون  كمــا 
إطالق الســيارة  كما ســتُدعم فعالية »الند روڤر 
تروفي« بحضور سيارة ديفندر اجلديدة وعدد 
من العالمات التجارية الشــريكة املختارة بعناية 
مثــل »إليوت بــراون” )Elliot Brown( و«فات 
 ،)Musto( و«موســتو”   ،)Fat Face( فيــس” 
والتي قامت بصناعة منتجات مجانية خصيصاً 

لعمالء »ديفندر ووركس V8 تروفي”.

فعالية فريدة احتفاال بتراثها العريق مع البعثات ...


