
    

بعد  كالبه  إلى  ميلكه  ما  بكل  أنطونيو  أوصى 
لتحقيق  أنطونيو  ميهل  لم  القدر  ولكن  موته، 
صغيرة،  كلبة  إال  كالبه  كل  ماتت  فقد  أمنياته 
ماعدا  ميلك  ما  كل  باع  إليها،  أمالكه  كل  فنقل 
تنفيًذا  بل  لها  حلبه  ليس  »الفيراري«  سيارته 
لوصية زوجته، التي ماتت حتت عجالت القطار 
قرر  الذي  جاكسون،  الكبير  كلبه  تنقذ  وهي 
كلب  وألنه  احلديد،  السكة  قضبان  على  التبول 
صرخات  سماعه  رغم  مكانه  في  تسمر  مدلل 
أن  اخلادم  يستطع  ولم  منه  تقترب  القطار! 
من  »كارولني«  فقفزت  أمنلة،  قيد  يزحزحه 
»جاكسون«  الكلب  لتنقذ  »الفيراري«  سيارتها 
لكن -لألسف- لم تستطع إنقاذ جسدها الذي أطاح 
كانت  التي  الفيراري  سياراتها  بجوار  القطار،  به 
تعشقها إلى حد اجلنون، شاهد أنطونيو احلادث 
ثم  جاكسون!  كلبه  على  لالطمئنان  فأسرع 
ذهب إلى كارولني وهي تلفظ أنفاسها األخيرة 
قرانه  يعقد  أن  وهي  وصية،  بأغرب  لتوصيه 
ستتنازل  املقابل  وفي  هامدة  جثة  وهي  عليها 
كأحد  سيارتها  يعامل  أن  شرط  أمالكها  عن  له 
املسجلة  تُنهي وصيتها  أن  املقربني، وقبل  كالبه 
إلى أنطونيو  بصوتها على هاتفها اجلوال نظرت 
ميامي،  يعشقون  والكالب  سيارتي  وقالت: 
ثم  كالمها  أنهت  األخير..  مالذك  هي  فلتكن 
ليكمل  محاميها  إلى  األخيرة  رسالتها  أرسلت 
إجراءات الدفن ثم الزواج، ثم نقل كل ثروتها إلى 
زوجها الذي لم يتزوجها..! بالفعل ذهب أنطونيو 

إلى  املجنونة  زوجته  وسيارة  الصغيرة  بكلبته 
باع  التي  »مونيكا«  على  تعّرف  وهناك  ميامي، 
كل ما ميلك من أجل نظرة عطف ولكن مونيكا 
إلى  بكلبته  يرمي  أن  عليه  اشترطت  املجنونة 
املجنونة  زوجته  سيارة  يحرق  ثم  الفقراء،  حي 
كارولني، ليثبت بالدليل أن عشقه لـ مونيكا أغلى 

ما في حياته.
رغبات  كل  ينفذ  أنطونيو  األعمى  احلب  جعل 
فبمجرد  له،  وعدها  تنفذ  لم  التي  معشوقته 
هربت  مونيكا  إلى  أمالكه  أنطونيو  حّول  أن 
عكس  وعلى  دارك،  جون  الثري  صديقها  مع 
ينتحر  لم  األمريكية،  األفالم  سيناريوهات  كل 
من  بالقفز  أو  القطار،  عجالت  أمام  أنطونيو 
التكفير  أنطونيو  قرر  بل  العاملي،  التجارة  برج 
السيارة  يعيد  بأن  األعمى،  وعشقه  أخطائه  عن 
من  بامليكانيكا  فاشتغل  احلياة  إلى  »الفيراري« 
أجلها، وبعد ثالث سنوات من العمل الشاق جنح 
في إعادة احلياة إلى »الفيراري« بل وخاض بها 
مراكز  على  احلصول  في  وجنح  سباقات،  عدة 
املراهنات  وراء  من  أموااًل  وحصد  متقدمة، 
أثرياء  قائمة  على  اسمه  وسجل  السيارات،  في 
املمنوع،  العشق  عالم  إلى  وعاد  ميامي،  جزيرة 
وأوصى بكل ثروته إلى من يرعى كلبته وسيارته 
الفيراري بعد موته، فلم يجد أفضل من عشيق 
مونيكا الذي هرب معها وكالعادة خانته وهربت 
مع غيره فقرر العودة إلى أنطونيو للعمل تكفيًرا 

عن أخطائه وعشقه املمنوع .. هذا واهلل أعلم.

األمريكـان فيمـا
يعشقـون )فيـراري(

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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ناصر بن خالد للسيارات تطلق مرسيدس-بنز الفئة E اجلديدة

الفردان 
للسيارات تكشف 
عن عرض 
حصري مبناسبة 
نهاية العام 

  مريحــة   أقســاط شــهرية
لمتعة القيادة بدون قلق
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ابتداًء من ٨٦,٩٩٩ ريال قطري
أقساط شهرية تبدأ من ١,٥٥٩ ريال قطري

ACCORD

مقدم الدفع يبدأ من ١٠٪  خيارات االستبدال متاحة لجميع الموديالت* لعمالء التجزئة فقط* يسري العرض خالل الفترة من ٢٠ أكتوبر إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠
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السيارات الوطنية تثري السوق القطري 
بطراز مازدا CX-30 االنيقة

تتميــز بقمــة األناقــة والرفاهيــة  واألداء القــوي ...

Mazda CX5 | 2020

Mazda CX9 | 2020  
إبتداًء من 125,900ر.ق

Mazda CX3 | 2020  
إبتداًء من 66,900 ر.ق

Mazda 6 | 2020 
إبتداًء من 69,900 ر.ق

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

ت لتبهر! ُصممَّ
اشتِر سيارة مازدا دون عناء.

تأمين شامل 
لمدة عام واحد

مجانًا
خدمة صيانة

3 سنوات/
50,000 كلم

)أيهما يأتي أوًل(

مجانًا
تسجيل

لدى المرور

مجانًا
ولحقًا 65%

)على موديالت محددة(

ادفع 35%

ينطبق العرض على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط  |  مجانًا: تأمين شامل، خدمة صيانة 3 سنوات/ 
CX9 ومازدا CX5 50,000 كلم )أيهما يأتي أواًل( وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا 

CX3 مجانًا تأمين شامل وتسجيل لدى المرور ينطبق على سيارات مازدا 3، مازدا 6 ومازدا 
 الدفعة األولى %35 والدفعة الثانية %65 خالل 6 - 18 شهر وعلى اقساط متساوية 

وتعتمد على موافقة جهات التمويل

العرض ساري من 5 أكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2020.

55563981 لمعرفة المزيد من المعلومات:

2020/2642

www.mazda-qatar.com    
صنــاعـة يـابـانـيـــة

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

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء

الجمعة: 4.30 مساًء - 8.30 مساًء

اعلنت شــركة الســيارات الوطنيــة ، الوكيل 
احلصــري لســيارات مــازدا فــي قطرملــدة 
تزيــد عــن اربعــة عقــود  الكشــف عــن اول 
ســيارة كــروس اوفــر املدمجة مــن مازدا 
األناقــة  بقمــة  تتميــز  والتــي     CX-30
مــازدا  حملبــي  وميكــن    . والرفاهيــة  
استشــكاف املوديــالت اجلديــدة واالطــالع 
على  املوديالت اجلديدة  من خالل زيارة 
معرض مازدا املوجود بفريج النصر على 
مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  ، والتي 
يتــم من خاللهــا  عرض احدث موديالت 

2021 من تلك الفئة اجلديدة . 
مازدا CX-30 حياة مليئة باإلبداع

تعــد مــازدا CX-30  الرياضيــة الشــبابية  
طــراز جديــد بالكامل ، وهي الفئة الثانية 
التــي تتبنــى فلفســة تصميــم مــازدا كــودو 
يأتــي   ، والنشــاط   احليويــة  عــن  املعبــر 
الطــراز اجلديــد مــن مــازدا CX- 30  فــي 
تصميــم جــرئ وانيق ، ممــا جعله يضفي 
جــوا مــن اإلبــداع والتميــز حليــاة الفــرد ، 
يجمع الطراز اجلديد من Cx-30  كروس 
اوفر املدمجة بني اجلمال املتدفق لسيارة 
لســيارات  والكفــاءة  األداء  وقمــة  كوبيــه 
الدفــع الرباعــي ، تتميز املقصورة بالعديد 
وتضفــي  فســيحة  كونهــا  املميــزات  مــن 
جــوا مــن البهجــة وراحــة البــال ، تتكامــل 
مــع وضــوح  والراقيــة  الهادئــة  املقصــورة 
وجــودة النظــام الصوتــي ، مما يــؤدي الى 

قيادة اكثر راحة ومتعة .
مازدا CX-30: نهج يرتكز على اإلنسان 

متاشــًيا مــع نهــج مــازدا  الــذي يركز  على 
رفاهيــة الفــرد عنــد تصميــم الســيارات ، 
عملــت مازدا CX-30 على اضفاء جو من 
الراحة للســائق والراكب وذلك من خالل  
الســائق  مقاعــد  ،وتأتــي  مقاعــد  خمســة 
بتصميــم  منحوتــة  االماميــة  والراكــب 
العديــد  متطلبــات  بذلــك  لتلبــي  جــذاب  
مــن املعجبني وخاصة فئة الشــباب الذين 
يرغبــون فــي قيــادة ســيارة تلبــي جميــع 
CX-  متطلباتهم،  ابتكرت مازدا  سيارة
30 لتتمكن بكل قوة  من مساعدة هؤالء 
املعجبني على االستمتاع بهذه املعالم على 

أكمل وجه
مازدا CX-30 احساس مبتعة الوقت 

ان التحكم الواثق بالصوت داخل املقصورة 
ســواء كانــت ضوضــاء او موســيقي ، يعــد 
عنصــرا  آخــر فــي اضفــاء متعــة القيــادة ، 

فقــد عملــت مــازدا علــى ابتــكار مقصورة 
هادئــة تعزلــك عــن الضوضــاء اخلارجيــة 

املشتتة لإلنتباه وغير املرغوية .
مازدا CX-30 ثقة ملهمة

هنــاك تركيز رئيســي آخــر للنهج املرتكز 
علــى اإلنســان وهــو مســاعدة الســائق على 
القيــادة براحــة البــال، لتضفــي بعــدا آخــر 
مــن  ديناميكيــات القيــادة ، إنــه الشــعور 
بالثقــة واألمــان في املقصــورة. يعد وضع 
خاصــة   ، مهًمــا  أمــًرا  املثالــي  اجللــوس 
بالنســبة للســائق ، حيث يتم تعيني موضع 
جلوس الســائق على ارتفــاع لتوفير مجال 
رؤيــة واضــح والســماح للســائق بالتركيــز 
علــى الطريــق أمامــه مــن اجــل احلصــول 
شــكل  تقليــل  مت   ، واضحــة  رؤيــة  علــى 
والركائــز  األماميــة  األعمــدة  وســمك 
 ، العميــاء  النقــاط  تقليــل  فــي  للمســاعدة 
اخللفيــة  الربعيــة  النافــذة  توفــر  بينمــا 
األشــياء  أو  املركبــات  إلدراك  طريقــة 
احملتملــة فــي املؤخــرة. ، كمــا مت حتســني 
وضــع ناقــل احلركــة والتحكــم فــي القائد 
علــى وحــدة التحكــم األرضيــة مــن أجــل 
اســتقرار التشــغيل والســهولة والراحة. مت 
تصميــم شاشــة القيــادة النشــطة املتوفــرة 
القياســية  املركزيــة  والشاشــة  والعــدادات 
املعلومــات  لتقــدمي  بوصــة   8.8 مقــاس 

بطريقة بسيطة . 
إلــى أي  الذهــاب  مــازدا CX-30: حريــة 

مكان
متنــح مــازدا CX-30 الكــروس املدمجــة 
حريــة التنقــل فــي أي مــكان مــن خــالل  
احلصانيــة  والقــوة  القــوي  حضورهــا 

القياســية  ، لــذا تعــد رائــدة فــي فئتهــا  ، 
الرباعــي  i-Activ للدفــع  يعمــل نظــام    
املتوفــر  مــن تســهيل القــدرة علــى القيادة 

دون عناء.
مازدا CX-30: جتربة راقية

املختلفــة  التصميــم  مفاهيــم  ســاعدت 
واالهتمــام  الدقيقــة  والتحســينات 
بالتفاصيــل الدقيقــة علــى خلــق جتربــة 
CX- تأتــي   .CX-30 أكثــر طبيعيــة فــي

30 بشــكل قياســي مــع شاشــة مركزيــة 
خــالل  مــن  بوصــة   8.8 مقــاس  كبيــرة 
نظــام  MZD Connect ، ونظام صوت 
صــوت  مكبــرات  بثمانيــة   AM / FM
اســتخدام  بــدون  وصــوت  وهاتــف   ،
اليديــن بتقنيــة Bluetooth ، ومصابيــح 
 ، اإليقــاف   / للتشــغيل   LED أماميــة 
تضيــف  إلكترونيــة.،  ركــن  وفرامــل 
 USB مدخلــي  مثــل  االخــري  امليــزات 
األماميــني ، ونوافــذ كهربائيــة مــع ميزة 
اللمــس ألعلــى / ألســفل بلمســة واحــدة ، 
املستشــعرة  األمامــي  الزجــاج  ومســاحة 
وكاميــرا   ، التشــغيل  وزر   ، للمطــر 
الرؤيــة اخللفيــة ونظــام الدخــول املضــاء 
عــن بعد بــدون مفتــاح  الراحــة للجميع، 
كمــا يتميــز التصميــم املذهــل مبصابيــح 
ومصابيــح   ،  LED وخلفيــة  أماميــة 
LED نهارية وشبكة أمامية غير المعة 
،  كمــا مت جتهيــز CX-30   بإمكانيــات 
 ، Android Auto و Apple CarPlay
ومراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة 
املــرور اخللفيــة ونظــام الدخــول بــدون 

مفتاح .
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  مريحــة   أقســاط شــهرية
!لمتعة القيادة بدون قلق

خيارات االستبدال متاحة لجميع الموديالت*

مقدم الدفع يبدأ من ١٠٪

لعمالء التجزئة فقط*

يسري العرض خالل الفترة من ٢٠ أكتوبر إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

ابتداًء من ١١١,٩٩٩ ريال قطري
أقساط شهرية تبدأ من ٢,٣٩٩ ريال قطري

٢٠٢٠/٢٩٨٨

PILOT

الفردان للسيارات تكشف عن عرض 
حصري مبناسبة نهاية العام

علــى طــراز MINI Hatch لعــام 2021

تقــدم شــركة الفــردان للســيارات، الوكيــل احلصــري 
واملعتمــد لعالمــة BMW فــي قطــر، مبناســبة بنهايــة 
العــام عــرض لفتــرة حصــري محــدودة علــى ســيارة 

.MINI Hatch
يســتمر العــرض حتى 31 ديســمبر، حيــث يتيح حملبي 
عالمــة MINI احلصــول على فرصة الختبار الشــعور 
 3 MINI واالنطالق في ســيارة ،MINI في ســيارات
Door Hatch املذهلــة فــي عــام 2021، مقابــل ســعر 

يبــدأ مــن 1859 ريــال قطــري شــهرياً. كمــا يحظــى 
العمالء أيضاً بفرصة لالســتمتاع مبجموعة من املزايا 

التي تقدمها لهم حصرياً شركة الفردان للسيارات.
وعنــد الشــراء، ميكــن للعمــالء االســتفادة مــن ضمــان 
ملــدة ثــالث ســنوات أو 200,000 كيلومتــر )أيهمــا يأتي 
أو  ســنوات  ثــالث  ملــدة   MINI خدمــة  وباقــة  أوالً(، 
40,000 كيلومتــر )أيهمــا يأتــي أوالً(، وتأمــني شــامل 

مجاني للسنة األولى.

 MINI ولضمــان حصــول الراغبــني بامتالك ســيارات
علــى أفضــل عــرض ومزايا والتأكــد من أنهــم اتخذوا 
القــرار الصحيــح، فســتوفر شــركة الفــردان للســيارات 
أيضــاً برنامــج اســتبدال الســيارات، والــذي يتــاح علــى 
الســيارة  بنــاًء علــى حالــة  التجاريــة  العالمــات  جميــع 
وتقييمهــا. وإلى جانب ذلك، ســتعمل شــركة الفردان 
للســيارات، بالتعــاون مــع البنــك التجاري، علــى توفير 
متويــل مبعــدالت خاصــة للســماح للعمــالء القطريــني 

امتــالك الســيارة بــدون دفعــة أولــى مــع خطــة متويل 
ملدة 6 سنوات ، باالضافة إلى فترة سماح للدفع حتى 
شــهر رمضــان 2021 )فتــرة ســماح مدتهــا 6 أشــهر 
للقطريــني والوافديــن(، وبســعر معــدل فائــدة ســنوي 
قــدره 3.70٪، أي مــا يعادل معــدل ثابت قدره ٪2.00  
 MINI للقطريــني والوافدين( وللتأكد من أن عمالء(
ســينهون هــذا العــام مــع احلصــول علــى أفضــل مزايا، 
لهــم فرصــة  تقــدم  للســيارات  الفــردان  شــركة  فــإن 

إلقامة فاخرة ملدة ثالثة أيام في فندق مرســى مالذ 
كمبينســكي، اللؤلــؤة - الدوحــة املرمــوق، وهــو فنــدق 

من فئة خمس جنوم يقع في اللؤلؤة، الدوحة.
يســر شــركة الفردان للســيارات أن حتتفل بنهاية عام 
2020 بإطــالق هــذا العــرض احملــدود. ورغــم أن هــذا 
العــام كان مليئــاً بالتحديــات بالنســبة للكثيريــن، فإن 
خدمــة العمالء في صناعة الســيارات هــي على الدوام 

محور التركيز األساسي.

كشــفت هــواوي النقــاب مؤخــراً عــن التحســينات اجلديــدة 
الذكيــة.  الشــركة  لهواتــف   11  EMUI املســتخدم  لواجهــة 
تغطــي هــذه التجــارب اجلديــدة واملثيــرة والتــي تتوفــر فــي 
تتــراوح  جوانــب   40  HUAWEI Mate هواتــف  سلســلة 
مــن التفاعــل واخلصوصيــة واألمــن إلــى األداء ومــا بعــده. 
إجماالً، ســتوفر هذه امليزات اجلديدة جتربة سلســة وآمنة 

ملستخدمي أجهزة هواوي.
ال توفر واجهة املستخدم EMUI 11 للمستخدمني جتربة 
تفاعليــة بصريــة شــخصية وفنيــة فحســب، بــل توفــر أيًضا 
ميــزات ذكيــة وســهولة االســتخدام. يدمــج اجليــل اجلديــد 
من Always-On Display )AOD( على واجهة املستخدم 
EMUI 11 ثالثــة عناصــر فنيــة - الشــكل واللــون والفضاء - 
فــي التصميــم. ومع إضافة الــذوق الفني إلى التجربة، تتيح 
AOD اجلديــدة للمســتخدمني تخصيــص األشــكال حســب 
أذواقهــم، بــل وجتاوز لوحة األلوان االفتراضية واســتخدام 
األلــوان مــن الصــور التــي يختارونها لتصميمهــم املخصص. 
وتدعــم واجهــة املســتخدم EMUI 11 فــي سلســلة هواتــف 
HUAWEI Mate 40 خاصية Eyes On Display، والتي 
تستفيد من كاميرا استشعار العمق ثالثية األبعاد ومستشعر 
اإلمياءات الكتشــاف انتباه املســتخدم. بنظرة واحدة، ميكن 
للمســتخدمني إضــاءة الشاشــة وتشــغيل الرســوم املتحركــة 

.AOD
Multi- يتــم تعزيــز اإلنتاجيــة اليومية من خــالل ميزة

Screen Collaboration ، والتي تتيح التشــغيل السلس 
عبر األجهزة بني الهاتف الذكي واحلاســوب الشــخصي. 
مع واجهة املستخدم EMUI 11 ، تطبق سلسلة هواتف 
النوافــذ  التفاعــل متعــدد  40 راحــة   HUAWEI Mate
 ، Multi-Screen Collaboration للهاتــف الذكي على
مما يجعل فتح ثالثة تطبيقات مختلفة للهواتف الذكية 
الدعــم  علــى جهــاز حاســوب متصــل ممكنــاً. مــع هــذا 
تدويــن  للمســتخدمني  ميكــن  املهــام،  لتعــدد  احملســن 
التذكيــرات علــى HUAWEI Notepad أثناء مشــاهدة 
دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنت وإرســال الرســائل النصية 

في نفس الوقت.
وحماية اخلصوصية. 

علــى  احلفــاظ  فــي   AI Private View خاصيــة  تســاعد 
يكــون  عندمــا  حتــى  واملراســالت  احملادثــات  خصوصيــة 
فــي  أو  القطــار  مثــل  أماكــن مزدحمــة  فــي  املســتخدمون 
املصعــد. عنــد التمكــني، تســتخدم هــذه امليــزة التعــرف على 
الوجــه لتحديــد ما إذا كان املســتخدم هــو مالك اجلهاز. يتم 
إخفــاء محتــوى اإلشــعار تلقائًيــا إذا اكتشــف شــخًصا ليــس 

مالك اجلهاز أو عدة أشخاص ينظرون إلى الشاشة.

هواوي تكشف النقاب عن التحسينات 
 11 EMUI اجلديدة لواجهة املستخدم

40 HUAWEI Mate لسلسلة هواتف



األثنين 1 ربيع الثاني 144٢ هـ 16 نوفمبر ٢٠٢٠ م العدد )347(األثنين 1 ربيع الثاني 144٢ هـ 16 نوفمبر ٢٠٢٠ م العدد )347(
45

للســيارات،  خالــد  بــن  ناصــر  شــركة  أطلقــت 
الوكيــل املعتمد ملرســيدس-بنز فــي قطر، الفئة 
E اجلديــدة كليــاً وذلــك فــي حفل خاص شــهد 
أيضــاً تدشــن مركبة GLA اجلديــدة ومركبة 
تقدمهــا  والتــي  مقاعــد  الســبعة  ذات   GLB

مرسيدس-بنز ألول مرة ضمن عائلتها.
وأقيم احلفل في صالة عرض مرسيدس-بنز 
على طريق ســلوى بحضور ســعادة الشيخ فالح 
بــن نــواف بــن ناصــر آل ثانــي، املديــر التنفيذي 
لقطاع السيارات في مجموعة ناصر بن خالد، 
لشــركة  العــام  املديــر  الفقــي  إيهــاب  املهنــدس 
ناصر بن خالد للسيارات باإلضافة إلى اإلدارة 
التنفيذيــة لشــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات 
مــن  املختلفــة  اإلعــام  وســائل  عــن  وممثلــن 
ســيارات ومجــات  يوميــة ومجــات  صحــف 
وســائل  علــى  املؤثريــن  مــن  وعــدد  اجتماعيــة 
التواصــل االجتماعــي، وذلــك ضمــن إجــراءات 
العامــة  الســامة  لتوفيــر  خاصــة  احترازيــة 
للجميع.  ويأتي تدشن هذه املركبات اجلديدة 
ضمن اخلطط االستراتيجية لشركة ناصر بن 
خالــد للســيارات فــي مواكبــة أحــدث إصــدارات 
مســيرة  ومواصلــة  الرائــدة  التجاريــة  العامــة 

النمو في العام اجلاري واملقبل.
وفــي هــذا الســياق قــال ســعادة الشــيخ فالح بن 
التنفيــذي  املديــر  ثانــي،  آل  ناصــر  بــن  نــواف 
بــن  ناصــر  مجموعــة  فــي  الســيارات  لقطــاع 
خالد: »تفخر شركة ناصر بن خالد للسيارات 
مركبــات  مــن  مجموعــة  بتدشــن  اليــوم 
ضمــن  تأتــي  التــي  اجلديــدة  مرســيدس-بنز 
خططهــا االســتراتيجية ملواصلــة عمليــة النمــو 
مــن  جديــدة  مبركبــات  املجموعــة  وتعزيــز 
الدوليــة  التجاريــة  العامــة  ابتــكارات  أحــدث 

املرموقة. فقطر واحدة من األســواق الرئيسية 
العاقــة  هــذه  متتــد  حيــث  ملرســيدس-بنز 
األمــر  هــذا  ويعكــس  عقــود.  لعــدة  الوطيــدة 
والعمــاء  الشــركة  التــي جتمــع  الثقــة  مســتوى 
مبرســيدس-بنز واملبنيــة علــى الثقــة التامــة«. 
املديــر  الفقــي  إيهــاب  املهنــدس  صــّرح  بــدوره 
العام لشركة ناصر بن خالد للسيارات: »لطاملا 
عائلــة مرســيدس-بنز  E جوهــر  الفئــة  كانــت 
الكبيــرة وأكثرهــا مبيعــاً، واليــوم نقــدم أحدث 
نســخة من هذه الســيارة األكثر ذكاء في فئتها. 
 GLB إلــى جانــب ذلــك، يســرنا تدشــن مركبة
اجلديــدة كليــاً مبقاعد ســبعة وذلــك ألول مرة 
لتعيــد تعريــف مفهوم مركبــات الدفع الرباعي 
مبواصلــة  عماءنــا  ونعــد  احلجــم.  الصغيــرة 
القطــري  الســوق  وتزويــد  النجــاح  مســيرة 
مبركبــات فاخــرة تلبــي متطلبــات العمــاء في 
مختلــف الفئــات، ســواء مــن مركبــات الســيدان 
الفاخــرة أو الســيارات الرياضيــة ووصــوالً إلــى 

مركبات الدفع الرباعي«.
الفئة E سيدان:

اجلديــدة   E الفئــة  مرســيدس-بنز  تتألــق 
بتصميمهــا الســاحر ومزاياهــا املتقدمــة. يأتــي 
الطــراز األساســي مــزوداً بالتصميــم اخلارجــي 
الرياضــي لباقــة AVANTGARDE كتجهيــز 
أساسي. ونتيجة لذلك، يتميز الطراز األساسي 

للفئــة E ســيدان بنجمــة مركزيــة فــي مقدمة 
الســيارة  الســيارة ألول مــرة. وتلعــب مقدمــة 
اجلديــدة دوراً أساســياً فــي التصميــم اجلديــد 
مع زيادة األجزاء املصنوعة من الكروم. تتميز 
 LED سيدان مبصابيح أمامية بتقنية E الفئة
املصابيــح  بالكامــل كتجهيــز أساســي. وتتوفــر 
املعــززة   MULTIBEAM LED األماميــة 
 ULTRA الفائــق  بالنطــاق  اإلضــاءة  بتقنيــة 
RANGE كتجهيز اختياري. وفي إطار عملية 
التحديــث، تتوفــر ثاثــة ألــوان جديــدة للطــاء 
هــي الفضــي ميتاليــك هــاي تيــك، والرمــادي 
ميتاليــك جرافيت والفضي ميتاليك موهافي. 
لتضــم  أيضــاً  العجــات  تشــكيلة  توســيع  ومت 
الهوائــي  الديناميكــي  التصميــم  العجــات ذات 
الوقــود،  توفيــر  فــي  تســاهم  والتــي  احملّســن، 
تأتــي  االســتدامة.  مســتويات  تعزيــز  وبالتالــي 
بأحــدث  مجهــزة  اجلديــدة  ســيدان   E الفئــة 
مرســيدس- مــن  الســائق  مســاعدة  أنظمــة 

بنــز، والتــي توفــر الدعــم للســائقن. توفر هذه 
األنظمــة مســتوى عــاٍل مــن الســامة النشــطة، 
حيــث تبــادر ســيارة الفئة E ســيدان بالتصرف 
تأتــي  فعــل  أي رد  الســائق  مــن  يصــدر  لــم  إذا 
الفئة E سيدان اجلديدة مجهزة بأحدث جيل 
مــن نظــام الوســائط املتعــددة MBUX )نظــام 
 .)Mercedes-Benz User Experience

يتــم  التــي  الســيارات  فــي  أساســي  وكتجهيــز 
تتضمــن  األوســط،  الشــرق  ملنطقــة  إنتاجهــا 
الفئــة شاشــتن كبيرتــن بحجــم 12.3 بوصــة / 
31,2 ســم متجاورتــن للحصــول علــى شاشــة 
معلومــات  مشــاهدة  اآلن  وميكــن  عريضــة. 
لوحة العدادات والوسائط بسهولة على شاشتي 
وتعــزز  الوضــوح.  عاليتــي  الكبيرتــن  العــرض 
طريقــة العرض ذات الرســومات الواضحة من 

خصائص التحكم السلسة.
الفئة E كوبيه

تتألق مرسيدس-بنز الفئة E  كوبيه بتصميمها 
الواضحــة  الكوبيــه  وخصائــص  الصــارخ 
واملقصــورة الرحبــة التــي توفــر الراحــة ألربعــة 
أشــخاص. ومتــزج الكوبيه بن اجلمــال واملزايا 
الكاسيكية للعامة التجارية إلى جانب أحدث 
التجهيــزات التكنولوجيــا املتقدمــة. وكونها من 
عائلــة الفئــة E، تتمتع الكوبيــه بالتأكيد بالذكاء 
الــذي ميــز هــذه الفئة حيث تشــمل علــى ميزة 
الســيارة،  مــع  الذكــي  للهاتــف  الكامــل  الدمــج 
واســعة،  شاشــة  ذات  كبيــرة  إعــدادات  لوحــة 
وأنظمــة مســاعدة هــي األحــدث علــى اإلطــاق 
 E وغيرهــا مــن املزايــا األخــرى. ترتكــز الفئــة
كوبيــه باألســاس علــى ســيارة الســيدان، ومتثل 
هــذه الســيارة الرياضيــة واحلصريــة اخلطــوة 
التصميــم  مفهــوم  تطــور  مســيرة  فــي  التاليــة 

في مرســيدس-بنز. جتســد املقصورة الداخلية 
الرياضيــة  العاطفــة  جماليــات  الكوبيــه  فــي 
والــذكاء الفاخــر. وتعــد لوحــة اإلعــدادات ذات 
الشاشــة العريضــة عنصــراً رئيســياً فــي جماليــة 
التصميــم الداخلــي التــي تنتهــي بانســيابية عنــد 
بطانــة البــاب. وتتألــق اللمســات الرياضيــة مــع 
فتحــات التهويــة التــي تســتلهم تصيمهــا باللــون 
الفضي من شفرات التوربينات. وتوفر الكوبيه 
راحة مطلقة ألربعة أشــخاص خال املســافات 
الطويلــة على مقاعــد مجهزة بالكامل وتعكس 

الطابع الرياضي للكوبيه.
مرسيدس-بنز GLA اجلديدة

بشــكل  للســيارة  القــوي  الطابــع  تعزيــز  ومت 
 GLA توفــر ســيارة  بســابقتها.  كبيــر مقارنــة 
بفضــل  وذلــك  األمــان،  مــن  مزيــداً  اجلديــدة 
التــي  بهــا  اخلاصــة  القيــادة  مســاعدة  أنظمــة 
توفــر الدعــم واملســاعدة للســائق، حيــث ميكــن 
القيــادة  ملوقــف  االســتجابة   GLA لســيارة 
عندمــا ال يقــوم الســائق بذلــك. وتتمتع الســيارة 
احلالــي  اجليــل  قــوة  نقــاط  بجميــع  اجلديــدة 
مرســيدس-بنز  مــن  املدمجــة  الســيارات  مــن 
القــوي  األســطوانات  رباعــي  احملــرك  بفضــل 
القيــادة  مســاعدة  أنظمــة  وأحــدث  والكــفء، 
الوســائط  ونظــام  للســائق،  الدعــم  توفــر  التــي 
املتعددة MBUX ســهل التشــغيل. أما التصميم 

اخلارجــي، ويتســم املظهــر اجلانبــي واخللفــي 
بخطــوط التصميم القويــة والبارزةعلى الرغم 
مــن  أقصــر  اجلديــدة   GLA ســيارة  أن  مــن 
مســاحة  توفــر  فإنهــا  اخلــارج،  مــن  ســابقتها 
داخليــة أكثــر رحابــة، مــا يعــزز بشــكل خــاص 
اخللــف  فــي  للســاقن  املخصصــة  املســاحة 
ومســاحة صندوق األمتعــة. وأصبحت وضعية 
اجللوس للســائق والراكب األمامي أعلى وأكثر 
اســتقامة ممــا كانــت عليــه فــي الطراز الســابق، 
ســيارات  فــي  شــيوعاً  األكثــر  الوضعيــة  وهــي 
الدفــع الرباعــي. تنفــرد ســيارة GLA اجلديدة 
مبجموعة مبتكرة من أنظمة مساعدة القيادة 

التي توفر الدعم للسائق.
GLB  اجلديدة كلياً:

تعتبــر ســيارة GLB أول طــراز صغيــر احلجم 
ثالــث  بصــف  يتوفــر  مرســيدس-بنز  مــن 
املقاعــد كتجهيــز اختيــاري مــع مقعديــن  مــن 
منفصلن إضافين. وتشــتمل معدات الســامة 
علــى مســاند الــرأس القابلــة للســحب، وأحزمة 
ووســائدة  للحــزام،  مبثبتــات  املــزودة  األمــان 
هوائيــة فــي النوافــذ اجلانبيــة لتوفيــر احلمايــة 
إضافــة  الثالــث،  املقاعــد  صــف  فــي  للــركاب 
TOP- و   ISOFIX مــن  التثبيــت  إلــى قواعــد 

Tether والتــي ميكــن اســتخدامها لتثبيــت مــا 
يصــل إلــى أربعــة مقاعــد أطفــال.  تأتي ســيارة 
دفــع  بنظــام  مــزودة   4MATIC  250  GLB
رباعــي دائــم جلميــع العجات، مــع توزيع عزم 
الدوران بشــكل متغير بالكامل. وهذه التوليفة 
تتيــح  الرباعــي  الدفــع  نظــام  مــن  الرياضيــة 
للســائق اســتخدام مفتــاح االختيــار الديناميكــي 
علــى  للتأثيــر   )DYNAMIC SELECT(

 .4MATIC خصائص نظام

ناصـــر بــن خالــد للسيـــارات
تطلـق مرسيدس-بنــز الفئــة E اجلديدة كليـا فــي قطــر

تدشني مركبتي GLA اجلديدة ومركبة GLB اجلديدة كليا ألول مرة ...

إيهاب الفقي: نعـد عمالءنـا مبواصلـة مسيـرة النجـاح
وتزويـــد الســـوق القطــــري مبــركبــــات فاخــــرة
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مركبة هايالندر إرث تويوتا العريق
ألكثر من 23 عاما لطرازات الصديقة للبيئة

متتاز الكهربائية بأداء ديناميكي متقدم ...

عناصــر  ثالثــة  إلــى  املبتكــرة  املركبــة  هــذه  تســتند 
رئيســية، هــي إرث شــركة تويوتا العريــق الذي ميتد 
فــي مجــال تطويــر التقنيــات  ألكثــر مــن 23 عامــاً 
التــي  العمــالء الضخمــة  الصديقــة للبيئــة، وقاعــدة 
تضــم أكثــر مــن 15 مليــون عميل راضي عــن اقتناء 
الشــركة  وامتــالك  كهربائيــة،  »هايبــرد«  مركبــة 
الـــ »هايبــرد«  ألكبــر عــدد مــن طــرازات مركبــات 

الكهربائية في املنطقة. 
لطاملــا  التــي  املزايــا  مــن  عــدد  بــني  املركبــة  جتمــع 
الرياضيــة متعــددة  اشــتهرت بهــا مركبــات تويوتــا 
التامــة،  الراحــة  فــي  تتمثــل  والتــي  االســتخدامات، 
الكاملــة،  والســالمة  املمتعــة،  القيــادة  وجتربــة 
تتمتــع  كمــا  املنخفضــة.  الكربونيــة  واالنبعاثــات 
مركبــات تويوتــا الرياضيــة متعــددة االســتخدامات 
مبســتويات عالية من الكفاءة في اســتهالك الوقود، 
الرحبــة  واملســاحة  الذكــي،  الرباعــي  الدفــع  ونظــام 
للمقصورة، باإلضافة إلى قدرة القطر املذهلة التي 

تبلغ 1,500 كيلوغرام. 
ويســتند التصميــم املتطــور ملركبــة تويوتــا هايالنــدر 
اجلديــدة  العامليــة  الهيكليــة  »األطــر  منصــة  إلــى 
لشــركة تويوتا« TNGA-K، بشــكل يضمــن جتربــة 
قيــادة أكثــر تفاعليــة. كمــا مت تعزيــز هــذه املنصــة 
االســتثنائية بهيــكل عالــي الصالبــة وخفيــف الوزن، 
ومركــز جاذبيــة منخفــض بشــكل يرتقــي بالتحكم 
والثبــات فــي املركبــة إلــى مســتويات جديــدة، دون 

املساومة على عوامل الراحة على كافة الطرقات.
»هايبــرد«  الـــ  هايالنــدر  تويوتــا  مركبــة  ومتتــاز 
الكهربائيــة بــأداء ديناميكــي متقــدم، وذلــك بفضل 
نظــام الدفــع الـــ »هايبــرد« الكهربائــي اجلديد الذي 
يجمــع بــني مصدرين للطاقــة، ويتألف من محرك 
بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بنظام دورة »أتكينسون« 
مــع قــوة إجماليــة تبلــغ 240 حصانــاً، وعــزم دوران 
يبلــغ 231 نيوتن-متــر. ويقتــرن هــذا النظــام بناقــل 
التبديــل  بخاصيــة   CVT املســتمر  املتغيــر  احلركــة 
فــي  كفــاءة  حتقيــق  فــي  يســاهم  والــذي  املباشــر، 

اســتهالك الوقــود تبلــغ 20.0 كم/لتــر للطــراز املــزود 
م  بنظام الدفع الرباعي الذكي، في الوقت الذي يُقِدّ
فيــه مســتويات جديــدة مــن متعــة القيــادة. وميكن 
والتــي  للقيــادة،  أمنــاط  ثالثــة  بــني  االختيــار  أيضــاً 
تشــمل النمــط االقتصــادي ECO، والنمــط العــادي 

 .SPORT والنمط الرياضي ،NORMAL
الكهربائيــة  »هايبــِرد«  الـــ  بطاريــات  شــحن  ويتــم 
باســتمراٍر وبشــكل تلقائــي ســواًء من خــالل محرك 
البنزين أو عند الضغط على املكابح وخفض سرعة 
املركبــة. وبالتالــي، فــال حاجة إلى اســتخدام مصدر 
طاقة خارجي أو كابل إلعادة شحنها. وعلى الرغم 
الـــ »هايبــِرد«  مــن مَتيُّــز مركبــة تويوتــا هايالنــدر 
املتقدمــة،  التقنيــات  مــن  مبجموعــة  الكهربائيــة 
إال أنهــا ال حتتــاج إلــى وقــود خــاص، كمــا ال تختلــف 
طريقة قيادتها والعناية بها عن أي مركبة تقليدية 

أخرى. 
وتتفــّرد مركبــة تويوتــا هايالنــدر بتصميــم خارجي 
استثنائي من خالل خطوطها املنحوتة التي متنحها 
مظهــراً قويــاً وجريئــاً، ومتتاز أيضــاً بطابٍع عصري 
ومتطــور يجعلهــا مثاليــة للمغامــرات العائليــة. كمــا 
ومظهــراً  وضخمــة  واســعة  إطاللــة  املركبــة  ــر  تُوفِّ
أكثر تفرداً، وذلك بفضل الشبَكنْي املغزلَينْي العلوي 
والســفلي ذَوْي التصميــم الهندســي رباعــي األضــالع 

واملزوَدْين بقطع من الكروم. 
والقــوي  املنحــدر  اخللفــي  التصميــم  ويســاهم 
للمقصــورة املركبــة مع األطراف البارزة التي تتدرج 
بانســيابية مــن اخللــف إلــى األعلــى فــي خلــق شــعور 
َعــْرض  إبــراز  كمــا مت  ديناميكــي متناغــم وقــوي. 
املركبــة مــن خــالل شــكلها االســتثنائي الــذي ميتــد 
باجتــاه  اخللفيــة  للمصابيــح  الداخلــي  اجلــزء  مــن 
زوايــا املصــد اخللفــي، فيمــا يعزز الســقف الزجاجي 
البانورامي الواســع الشعور بالرحابة والراحة جلميع 

الركاب. 
وتكتمــل هويــة مركبــة تويوتا هايالنــدر املميزة من 
خالل مقصورتها الداخلية الرحبة واملريحة، والتي 

ـر عن اجلودة االســتثنائية واللمســات املتقنة في  تُعبِـّ
جميــع أنحائهــا. وللمزيــد من املرونــة، ميكن إزاحة 
مقاعــد الصــف الثانــي للحصــول علــى مســاحة أكبــر 
الســتيعاب شــخصني بالغــني فــي الصــف الثالث من 
املقاعد بكل راحة وســهولة. وتوفر املقصورة الكثير 
5 منافــذ  إلــى  باإلضافــة  التخزيــن،  مــن حجــرات 
USB ملزيــد من املالئمة لكافة الركاب. ومن خالل 
تبني فلســفة تصميم معززة ومريحة ســاهمت في 
م مركبة تويوتا  خلق مساحة أكبر وفائدة أكثر، تُقِدّ
هايالنــدر اجلديــدة كليــاً أقصــى قــدر مــن الراحــة 
للســائقني والــركاب، مــع ســهولة تامــة فــي القيــادة 

والتحكم طوال رحلتهم. 
ومتتــاز املقصــورة الداخليــة مبجموعــة مــن املزايــا 
هــواء  تكييــف  نظــام  ذلــك  فــي  مبــا  املتطــورة، 
أوتوماتيكي يشمل منطقتني ميكن التحكم بدرجة 
حرارة كٍل منهما على حدة مع لوحة حتكم خلفية 
وخاصيــة التحكــم الذكــي S-FLOW، الــذي يعمــل 
علــى توجيــه الهــواء للمقاعــد التــي يشــغلها الــركاب 
عــرض  شاشــة  العــدادات  لوحــة  وتتضمــن  فقــط. 
ملونــة متعــددة املعلومات MID قيــاس 7 بوصات، 
بوصــات،   8 قيــاس  املتعــددة  الوســائط  وشاشــة 
باإلضافة إلى شاشــة عرض ملونة كبيرة متواجدة 
حتــت خــط نظــر الســائق علــى اجلــزء الســفلي مــن 
الزجــاج األمامــي HUD، وتكامــل تــام مــع أنظمــة 
أجهزة الهواتف الذكية عبر نظاَمْي »أبل كاربالي« 
 Android أوتــو«  و«أندرويــد   Apple CarPlay

 .Auto
اإلضافيــة  املزايــا  مــن  مبجموعــة  املركبــة  وتتميــز 
التــي تضمــن راحــة جميــع الــركاب، وتشــمل نظــام 
مكبــرات   6 بـــ  صوتــي  ونظــام  محيطــي،  إضــاءة 
صوت،ومقعــد الســائق قابل للضبــط كهربائياً بعدة 
الثانــي، فهــي  الصــف  أوضــاع. أمــا بالنســبة ملقاعــد 
قابلــة لإلمالة والطي بنســبة 40:60، وميكن كذلك 
طــي مقاعــد الصــف الثالــث بالكامــل لتكــون مبثابــة 

منطقة تخزين مسطحة. 

فولفو تطلق ندوة عن ذاتية القيادة 
املجهزة بتقنية الذكاء االصطناعي

خــالل نــدوة عبــر االنترنــت ...

عبــر  نــدوة  فــي  مؤخــراً  فولفــو  شــركة  شــاركت  لقــد 
اإلنترنــت حول الذكاء االصطناعــي، باعتبارها مبادرة 
مــن ســفارة الســويد وغرفــة التجــارة الســويدية قطــر 
وذلــك بالشــراكة مع مؤسســة قطــر. ولقد ألقى الســيد 
جونــاس ايكمــارك باعتبــاره ممثــل شــركة فولفــو مــن 
الشــركة التابعــة لهــا زانســيكت اي بــي )التابعــة بالكامل 
عبــر  النــدوة  خــالل  كلمــة  فولفــو(  ســيارات  لشــركة 
االنترنــت. وتتمحــور الرســالة الرئيســية املقدمــة حــول 
اعتبــار الذكاء االصطناعي املكون الضروري الســتبدال 
القيادة البشــرية واعتبار السيارات ذاتية القيادة اآلمنة 
الذكيــة  الهواتــف  أثــار ظهــور  اقتراحــا جذابــا وملفتــا. 
والشاشــات التــي تعمــل باللمــس داخــل الســيارات جــدالً 
متزايــًدا حــول مخاطــر اإللهــاء خلــف عجلــة القيــادة.  
لكــن خبراء الســالمة في شــركة ســيارات فولفو يرون 
أن تشــتت االنتبــاه هو حقيقة مــن حقائق احلياة، وأنه 
فــي  األشــخاص  لدعــم  التكنولوجيــا  اســتخدام  ينبغــي 
الســالمة اخلاصــة  اليوميــة.  تشــير أبحــاث  تنقالتهــم 
عنــد  أنــه  إلــى  الســلوكية  العلــوم  وأعمــال  بالشــركة 
اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة داخــل الســيارة بشــكل 
صحيح، ميكن لذلك أن يقلل بشــكل فعال من تشــتت 
االنتبــاه ويعــزز الســالمة علــى الطــرق ويســاعد النــاس 

على أن يكونوا سائقني أفضل وأكثر تركيًزا.
 مــن الســهل التفكيــر فــي أن الهواتــف والشاشــات هــي 
البــالء والتهديــد الوحيــد للســائق احلديث، لكــن احلياة 
ككل تشــتت االنتبــاه.  تعــرف فولفــو أنــه ال يتــم تشــتت 
انتبــاه النــاس عــن قصــد، لكن هــذا يحدث.  قــد تتأخر 
عــن احلضانــة املدرســية وتتوتر إلى حــد ما.  أو جتلس 
خلــف عجلــة القيــادة بعــد يــوم ســيء فــي العمــل.  فكل 

هذا يؤثر عليك كسائق.
تشــتيت  مــن منظــور فكــرة  أنــه  البعــض  يعتقــد  قــد   
االنتبــاه، فــإن الســيارة التــي تعــود إلــى األربعينيات من 
القرن املاضي أكثر أمانًا من ســيارات اليوم - فهي في 
اخــر املطــاف ، ال حتتــوي على شاشــة أو اتصال بشــبكة 
الهاتــف أو حتــى راديو.  ولكن ليســت هذه هي الكيفية 

التي يعمل بها السائقون واملجتمع اليوم.

 احلقيقة هي أن الناس يريدون التواصل مع األصدقاء 
يســتجيب  فــرد  وكل  والترفيــه،  والعمــل  والعائلــة 
بشــكل مختلــف لإللهــاء.  لذلــك أرادت فولفــو مقابلــة 
عمالئهــا أينمــا كانــوا، وليــس في املكان الــذي تريد هي 
أن يكونــوا فيــه.  وهــذا هــو ســبب تركيــز فولفــو علــى 
اســتخدام التكنولوجيــا بالطريقــة الصحيحــة، بحيــث 
ميكــن اســتخدامها ملســاعدة العمــالء على البقــاء بأمان 
خلــف عجلة القيادة.  تســتخدم شــركة ســيارات فولفو 
تشــتت  مخاطــر  ملكافحــة  فعــال  بشــكل  التكنولوجيــا 
اإلنتبــاه فهــي تصنــع واحــدة مــن أكثــر الســيارات أمانًــا 
علــى الطريــق.  فعلــى ســبيل املثال، مت تصميــم أنظمة 
الســالمة النشــطة مــع املكابــح اآللية ومســاعدة التوجيه 
لتكــون علــى أهبــة االســتعداد ملســاعدة الســائقني إذا ما 

فقدوا التركيز أو تشتت انتباههم جلزء من الثانية.
ان خاصيــة التحكــم فــي امليــزات الرئيســية لســيارتك 
الفولفــو عــن طريــق الصــوت تتيــح لــك امكانيــة إبقــاء 
الطريــق.   علــى  وعينيــك  القيــادة  عجلــة  علــى  يديــك 
مثــل  النشــطة  الســالمة  أنظمــة  تعمــل  أن  ميكــن 
تخفيــف  و    )City Safety( املدينــة  داخــل  الســالمة 
 Run-off Road( أثــر الطــرق الوعــرة و الغيــر معبــدة
 Oncoming( و تخفيف املســار املعاكس )Mitigation
Lane Mitigation(  باإلضافــة الــى مســاعدة التوجيه 

كزوج إضافي من العيون يضمن مراقبتك.
 تعتقــد شــركة ســيارات فولفو أنه يجــب أيًضا معاجلة 
تشــتت اإلنتبــاه  مــن خــالل الكاميــرات املوجــودة داخل 
تراقــب  التــي  األخــرى  االستشــعار  وأجهــزة  الســيارة 
الســائق  كان  إذا  التقنيــات،  هــذه  باســتخدام  الســائق.  
يســتجيب  وال  مخمــوراً(  )أو  بوضــوح  الذهــن  مشــتت 
إلشارات التحذير ومن احملتمل أن يتسبب في حصول 

حادث خطير ومميت ، ميكن للسيارة أن تتدخل.
مــن ســرعة  احلــد  التدخــل  هــذا  يتضمــن  أن   ميكــن 
الســيارة، وكمــالذ أخيــر، إبطــاء الســيارة بشــكل نشــط 
وإيقافهــا بأمان.  تخطط شــركة ســيارات فولفو للبدء 
فــي ادخــال هــذه الكاميــرات علــى اجليــل التالــي مــن 

منصة سيارات فولفو SPA2 القابلة للتطوير.
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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

ديسكڤـري اجلديـدة
محركات شديدة الكفاءة اتصاالت أفضل

راحــة أكبــر في السيارة العائليــة عمليــة ...

جتمــع ديســكڤري اجلديــدة بــني التطويــر االســتثنائي 
للتصميــم، والطابع العملي، واملقصــورة الداخلية ذات 
شــخصية  مجتمعــًة  جتّســد  والتــي  الذكــي،  الترتيــب 
الســيارة اخلاصــة باملغامــرات العائليــة، والتــي ُعرفــت 
الرياضيــة  الســيارة  هــذه  عامــاً   30 مــدار  علــى  بهــا 

متعددة األغراض العائلية الفاخرة من الند روڤر.
محــركات  مــن  مجموعــة  مــع  توفرهــا  ظــل  وفــي 
»إجنينيــوم« البنزيــن والديزل سداســية األســطوانات 
القويــة وشــديدة الكفــاءة، ونظام املعلومــات والترفيه 
جانــب  إلــى   ،)Pivi Pro( بــرو«  »بيفــي  املتطــور 
والعمليــة، حتافــظ  الراحــة  مــن  املرتفعــة  املســتويات 
ســيارة ديســكڤري اجلديــدة علــى مكانتهــا كالســيارة 
الرياضية متعددة األغراض الفاخرة باحلجم الكامل 

وسبعة مقاعد األكثر قدرات واتصاالً وعملّية.
 )2.0 EVA( »ويحتضــن »هيكل الســيارات الكهربائي
مــن النــد روڤــر باقة واســعة مــن التقنيــات املتطورة، 
لتحقــق ســيارة ديســكڤري اجلديــدة مســتويات فائقة 
مــن التطــّور واجلاذبيــة والكفــاءة، فيمــا حتافــظ على 
والوعــرة  العاديــة  الطرقــات  علــى  الفائقــة  قدراتهــا 
ومّيزاتها اخلاصة بالقطر. وتعتني ســيارة ديسكڤري 
اجلديــدة بأصحابهــا إلــى حــّد غيــر مســبوق، مبــا فيها 
مــن أنظمــة فريــدة مثــل »االســتجابة للتضاريــس 2« 
ث و«البرمجيــات املتصلــة« )SOTA(5 ونظــام  احملــدّ

تصفية هواء املقصورة اجلديد.
ويقول جيري مكغفرن، املدير اإلبداعي في »جاكوار 
الند روڤر«: »ديســكڤري اجلديدة بتناسبها اجلمالي 
ســيارة رياضيــة متعــددة األغــراض فاخــرة وراقيــة، 
فهــذه الســيارة اجلّذابــة والعمليــة حضعت لتحســينات 
تصميمهــا  حتســني  شــملت  تفاصيلهــا،  مختلــف  فــي 
شــديد  والداخلــي  املميــزة  الشــخصية  ذي  اخلارجــي 
موقعهــا  علــى  ديســكڤري  حفــاظ  لضمــان  العمليــة، 
كأفضــل ســيارة رياضيــة متعــددة األغــراض فاخــرة 

ومالئمة للعائالت في العالم«.

تصميم راٍق
تعكس الشــخصية املميزة والنســب احملّسنة في سيارة 
ديســكڤري اجلديــدة أكثــر من ثالثة عقــود من تطّور 
ديســكڤري  شــخصية  عناصــر  وتواصــل  تصميمهــا، 
الفريــدة حضورهــا، مبا فيها غطاء احملرك الصدفي، 
والســقف املائــل، والدعامة الوســطى اخللفيــة البارزة، 
لكــن ديســكڤري اجلديــدة تتميــز بتصميــم خارجــي 
جريء مطّور ليبرز حضوراً أكثر ثقة على الطرقات.
وينشــأ املظهــر األكثــر بــروزاً بفضــل األضــواء األمامية 
املميــزة اجلديــدة مبصابيــح LED مع أضواء التشــغيل 
النهاريــة املتموضعــة بــني الوحــدات األكثــر انخفاضــاً، 
األماميــة  النحيلــة  الرســومية  املؤشــرات  توفــر  فيمــا 
التهويــة  فتحــات  أمــا  أكبــر،  بصريــاً  رقّيــاً  واخللفيــة 
وســط  خــط  فتبــرز  الســيارة  هيــكل  بلــون  األماميــة 
الســيارة الفريد املألوف في السيارة الرياضية متعددة 

األغراض الفاخرة. 
األعــرض  بالرســم  املجــدد  األمامــي  املصــد  ويتميــز 
التهويــة  فتحــات  جانــب  إلــى  الســيارة،  هيــكل  بلــون 
الســفلية، التــي جتتمــع لتحقــق مظهــراً أقــوى حضــوراً 
وديناميكيــة. أمــا فــي اخللــف، فتحتــوي ديســكڤري 
اجلديــدة علــى أضــواء LED مميــزة جديــدة، تتصــل 
ببعضهــا البعــض فــي خلفيــة الســيارة مــن خــالل لــوح 
جديــد باللــون األســود الالمــع. وتســتمر فلســفة النــد 
روڤــر فــي التصميــم املبســط عبــر هــذه اللوحــة، التــي 
حتتوي شعار ديسكڤري النّصي، ليكون أكثر وضوحاً 

في اخللف. 
ويتميــز طــراز R-Dynamic اجلديــد بشــخصية 
مــن  عــدد  خــالل  مــن  بــارز،  وحضــور  معــززة 
عناصــر التصميــم الفريــدة مــن نوعها، مبــا فيها 
اخلطوط اخلارجية البارزة باللون األسود الالمع 
و«شــادو أطلــس«، إلــى جانــب الفــرش اجللــدي 
املقاعــد  علــى  املتباينــة  والــدرزات  األلــوان  ثنائــي 

داخل السيارة.

تقنيات متصلة
عــدة  حصلــت  اجلديــدة،  ديســكڤري  ســيارة  داخــل 
واإلتقــان  الفاخــرة،  مكانتهــا  علــى  تؤكــد  حتســينات 
مقاعــد،  وســبعة  الكامــل  باحلجــم  للترتيــب  املطلــق 
مــع مقصــورة داخلية واســعة مــزودة بنظــام الترفيه 
مــن   )Pivi Pro( بــرو«  املتطــور »بيفــي  واملعلومــات 
النــد روڤــر. وحتتــوي لوحــة التحكــم املركزيــة املعــاد 
الدقــة  عاليــة  ملــس  شاشــة  علــى  بالكامــل  تصميمهــا 
الســابق،  أكبــر بنســبة 48٪ مــن  بقيــاس 11.4 بوصــة 

مزّودة بواجهة سريعة وسهلة االستخدام.
قوائمــه  بنيــة  بفضــل  بــرو«،  »بيفــي  نظــام  ويوفــر 
املبســطة وتصميمــه الرائــد، اســتجابات فوريــة، حتــى 
بطاريتــه  وبفضــل  مــرة.  الســيارة ألول  تشــغيل  عنــد 
الداخليــة االحتياطيــة يســتطيع نظــام املالحــة اإلقــالع 
خالل ثواٍن، فيما تسمح القوائم ذات الترتيب املنطقي 
بالوصول ألكثر الوظائف استخداماً بشكل مباشر من 
الصفحة الرئيسية القابلة للتعديل، وذلك للتقليل من 

تشتيت انتباه السائق.
عملّية بطبيعتها

باســم  األفضــل عالمــة مســجلة  العملــي  الطابــع  يعــّد 
األغــراض  متعــددة  الرياضيــة  ديســكڤري  ســيارة 
املســاحة  واســعة  اجلديــدة  وديســكڤري  العائليــة، 
الداخلية والذكية ليســت اســتثناًء. حيث تســتطيع بوابة 
 )Gesture Tailgate( اإلميائيــة  اخللفــي  الصنــدوق 
اليديــن، رصــد  اســتخدام  ، االختياريــة اخلاليــة مــن 
صنــدوق  لفتــح  اخللفــي  املصــد  حتــت  القــدم  موجــة 
األمتعــة، فيمــا تقوم بوابة الصنــدوق اخللفي الداخلية 
املعــززة كهربائياً باحلفاظ علــى األغراض غير املثبتة 
فــي مســاحة التخزيــن الضخمــة التــي تبلــغ 2,485 لتر 
)مــع 5 مقاعــد( وتضاف كــرٍف مفيد. وحتى في حال 
األمتعــة  صنــدوق  يوّفــر  الســبعة،  املقاعــد  اســتخدام 
مســاحة تخزيــن تبلــغ 258 لتــر، ويتــاح لــكل الــركاب 

مقبس شحن قريب ألجهزتهم اإللكترونية.

وداخل الســيارة، تســمح تكنولوجيا طي املقاعد الذكية 
للعمــالء بتعديــل ترتيــب املقاعــد بــال جهــد باســتخدام 
 Remote الشاشــة املركزيــة، فيمــا يتيــح لهــم تطبيــق
االطالع الدائم على مســتوى الوقود وموقع سياراتهم، 

وحتى إقفال وفتح األبواب.
مجموعات نقل احلركة املتقّدمة

األولــى  للمــرة  اجلديــدة  ديســكڤري  ســيارة  توّفــر 
ثــالث محــركات »إجنينيــوم« سداســية األســطوانات 
املستقيمة مع تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة 
أجــل  مــن  فولــط   48 بقــدرة   )MHEV( اخلفيفــة 
كفــاءة وأداء وسالســة أفضــل. وإضافــة إلى احملركات 
اجلديدة، تتوفر مجموعة نقل احلركة P300 رباعية 
األسطوانات بالبنزين من الند روڤر، مع نظام الدفع 

الكلي الذكي اجلديد.
ويقــوم هــذا النظــام الذكــي بحصــد وتخزيــن الطاقــة 
الناشــئة أثنــاء التباطــؤ، ويعيــد توزيعهــا لدعم احملرك 
سداســية  احملــركات  أداء  يحقــق  مــا  التســارع،  أثنــاء 
األســطوانات، وكفــاءة احملركات رباعية األســطوانات. 
كمــا يوّفر هذا الترتيب تشــغيالً افضــل لنظام التوقف/

االنطالق.
قدرات فائقة

تُعد ديسكڤري اجلديدة، الرياضية متعددة األغراض 
املالئمــة للعائــالت، مثاليــة علــى كل الطرقــات، حيــث 
املســافات  طويلــة  للرحــالت  اســتثنائية  راحــة  تقــّدم 
لسبعة أشخاص، مع بيئة تزيد من ثقة السائق بفضل 
الرؤيــة املمتــازة وميــزة »وضعيــة القيــادة املتمكنــة«، 
الهيــكل  وتكنولوجيــا  احملّســنة،  التحكــم  وأدوات 
ثباتــاً متزنــاً وحســن  الفائقــة، والتــي توّفــر  القاعــدي 

االستجابة على الطرقات.
وحتتــوي كافــة طرازات ديســكڤري اجلديــدة املزودة 
مبحــركات »إجنينيــوم« سداســية األســطوانات علــى 
مجموعــة قيــادة متطــّورة تقــوم بضبــط توزيــع عــزم 
الــدوران بــني احملورين األمامي واخللفي، باســتخدام 

الــدوران  عــزم  لتوزيــع  احلساســات  مــن  مجموعــة 
مبــا يالئــم الظــروف املختلفــة. أما نظــام الدفــع الكلي 
الذكــي اجلديــد فيزيــد للحــد األقصــى كل مــن اجلــر 
وكفــاءة مجموعــة  العاديــة  الطرقــات  وديناميكيــات 
الوقــود  اســتهالك  فــي  لتوفيــر  يــؤدي  مــا  القيــادة، 
أثنــاء  الكربــون  أكســيد  ثانــي  النبعاثــات  وتخفيــض 
التنــازل عــن أي مــن قــدرات  العاديــة، دون  القيــادة 
ديسكڤري الفائقة املعروفة على مختلف التضاريس.

إضافــة إلــى ذلــك، يوّفر نظــام التعليق الهوائــي املتوفر 
كميــزة أساســية راحــة مطلقــة فــي مختلــف البيئات، 
الســرعة  وفــق  األوتوماتيكــي  التخفيــض  ويتضمــن 
وزيــادة  الهوائيــة،  الديناميكيــات  كفــاءة  لتحســني 
الطرقــات  علــى  الســير  أثنــاء  الوقــود  فــي  التوفيــر 
الســريعة. وتقوم تكنولوجيا »الديناميكيات التكيفية« 
)Adaptive Dynamics( للمثبطــات – املضافــة إلــى 
كافــة الطــرازات – مبراقبــة حــركات الســيارة ملا يصل 
إلى 500 مرة في الثانية، وتســتجيب ملعطيات الســائق 
والطريق بشكل فوري تقريباً، من أجل حتكم أعظم 

بهيكل السيارة، وضمان رحلة مّتزنة وانسيابية.
وبوجــود تكنولوجيــا »االســتجابة للتضاريــس 2«، يتم 
ضبط ســيارة ديســكڤري اجلديــدة أوتوماتيكيــاً دائماً 
لتالئم ظروف القيادة، فيما تقوم »وضعية الغوض« 
اجلديــدة بضبــط املركبــة مبا يالئم اخلــوض في املياع 
العميقــة، حتــى إنــه يشــغل الفرامــل أتوماتيكيــاً عندما 
يقــوم الســائق بتعطيــل »وضعيــة الغوص« الســترجاع 
أداء الفرامــل الكامــل منــذ اســتخدامها للمــرة األولــى 

بعد اخلروج من املاء.
القابلــة  للتضاريــس  »االســتجابة  نظــام  يتوفــر  كمــا 
الــذي يســمح لســائقي ديســكڤري بضبــط  للضبــط«، 
إعدادات دواســة الوقود ونقاط نقل احلركة والتوجيه 
ونظــام التعليق، مبــا يالئم تفضيالتهــم ومتطلباتهم، 
وبذلــك يســتطيعون تخصيــص جتربــة القيادة بشــكل 

شخصي أثناء القيادة على الطرقات الوعرة.
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BMW امتلك سيارة أحالمك من
وادفع القسط األول في رمضان 2021

مع باقة خدمة ملدة 10 سنوات ودعم على االستبدال

تقدم شركة الفردان للسيارات، الوكيل احلصري واملعتمد لعالمة BMW في قطر، مبناسبة نهاية العام عرض 
.BMW حصري لفترة محدودة على طرازات مختارة من

يستمر العرض حتى 31 ديسمبر، حيث ميكن للعمالء اآلن التعرف على املستوى العاملي من الفخامة التي تقدمها 
BMW ودخول العام اجلديد بأناقة.

وعند الشراء، ميكن للعمالء االستفادة من باقة خدمة BMW ملدة 10 سنوات أو 100,000 كيلومتر )أيهما يأتي أوالً(، 
وحزمة ضمان BMW ملدة 5 سنوات أو 200,000 كيلومتر )أيهما يأتي أوالً(، وتظليل مجاني للنوافذ، وتأمني شامل 

مجاني للسيارة في العام األول.
ولضمان حصول العمالء على أفضل عرض ومزايا والتأكد من أنهم اتخذوا القرار الصحيح، فستوفر شركة الفردان 

للسيارات أيًضا دعًما لالستبدال يصل إلى 30 ألف ريال قطري، والذي يتاح على جميع العالمات التجارية بناًء على حالة 
السيارة وتقييمها.

وإلى جانب ذلك، ستعمل شركة الفردان للسيارات، بالتعاون مع البنك التجاري، على توفير متويل مبعدالت خاصة 
للسماح للعمالء القطريني امتالك السيارة بدون دفعة أولى مع خطة متويل ملدة 6 سنوات ، باالضافة إلى فترة سماح 
للدفع حتى شهر رمضان 2021 )فترة سماح مدتها 6 أشهر للقطريني والوافدين(، وبسعر معدل فائدة سنوي قدره 

3.70٪، أي ما يعادل معدل ثابت قدره 2.00٪  )للقطريني والوافدين(

شركة الفردان للسيارات تكشف عن
BMW عرض حصري على طرازات

مبناسبة نهاية العام
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)إم جي( تقدم ضمان املصنع األفضل في املنطقة 
على جميع سياراتها في أسواق الشرق األوسط

أوتو كالس للسيارات الوكيل املعتمد في قطر ...

تتمّيز ’إم جي‘ )MG( عبر توفيرها لعمالء السيارات 
اجلدد في قطر والشرق األوسط الضمان األفضل في 
املنطقــة علــى الســيارات اجلديــدة، خصوصــاً فــي هذه 
األوقات التي تشهد الكثير من التحّديات، حيث أصبح 
عة أمراً ذا أهمية أكثر من  تفــادي التكاليــف غير املتوقَّ
الســابق. ضمــن هــذا الســياق، حتظــى جميــع طــرازات 
التجاريــة  العالمــة  مركبــات  مــن  الواســعة  املجموعــة 
بريطانيــة املنشــأ، أكانــت عاملة بالوقــود أم بالكهرباء، 
بضمان رائد في قطاع السيارات ميتّد لفترة 6 سنوات 

/ 200,000 كلم من املصنِّع مباشرة.
وتوفر شــركة أوتو كالس للســيارات، الوكيل املعتمد ل 
»أم جــي« فــي قطــر، هذا الضمــان لعمالئها في قطر 

والذي ميتد لست سنوات على كافة طرازات أم جي.
وفي هذا اإلطار قال ســعادة الشــيخ فالح بن نواف بن 
ناصــر آل ثانــي، املديــر التنفيــذي لقطاع الســيارات في 
مجموعــة ناصــر بــن خالــد: »تعتبــر خدمــات مــا بعــد 
البيع من أهم العوامل التي تساعد العمالء على حتديد 
حيــث  جــي«  »أم  مــع  بشــراكتنا  ونفتخــر  خياراتهــم. 
نعمــل معــاً خلدمــة مجتمعنــا وتوفير أفضــل املركبات 
واخلدمــات ومنهــا ضمــان املصّنع لفترة ســت ســنوات 

وهــو األفضل علــى اإلطالق. ويســاهم الضمان الطويل 
األجــل مــن املصّنع في منــح العمالء الثقــة وراحة البال 
عنــد شــراء مركبة جديدة وهو مــا ينعكس في حصتنا 

السوقية التي ترتفع تدريجياً وخالل وقت قياسي«.
بــدوره قــال هشــام الصحــن املديــر العــام لشــركة أوتــو 
كالس للسيارات، الوكيل املعتمد لـ »أم جي« في قطر: 
»خــالل فتــرة قصيــرة مــن الشــراكة، اســتطاعت »أم 
جــي« حجــز مكانــة مميــزة لهــا فــي الســوق القطــري 
وباتــت مــن العالمــات املفضلــة نتيجــة تنــوع مركباتهــا 
وجــودة خدماتها. وتولي أوتو كالس للســيارات خدمة 
العمــالء أولويــة مطلقــة وتفتخر بتقدمي هــذا الضمان 

وخدمات ما بعد البيع وفق أعلى املستويات«.
وتعــي ’إم جــي‘ أن العمــالء يبحثــون عــن راحــة البــال 
عندمــا يتعّلــق األمر بامتالك ســيارة تتمّيــز باعتمادية 
عاليــة وتتطّلــب املســتوى األدنــى مــن خدمــات مــا بعد 
البيع. ومن شــأن الضمان األفضل في املنطقة املمتّد 6 
ســنوات أو مســافة 200,000 كلم )أيهما تأتي أوالً( أن 
يشــير إلى مســتويات الثقة العالية التي تضعها العالمة 
التجارية في منتجاتها، وهذا األمر يسري على جميع 
الطــرازات، مبــا فيهــا MG HS الفائــزة بلقب ’ســيارة 

الفائــزة   MG5األوســط 2020‘، و الشــرق  فــي  العــام 
بلقــب ’أفضل ســيدان شــبه مدَمجــة‘، وكذلك املركبة 
ســباعية   )SUV( االســتعماالت  متعــّددة  الرياضيــة 

.MG RX8 املقاعد طراز
 MG ZS أمــا العمــالء الذيــن يرغبــون بشــراء مركبــة
EV الكهربائية بالكامل األولى من العالمة التجارية، 
’وحــدة  علــى  اخلــاص  الضمــان  مــن  فسيســتفيدون 
ـد الدفــع  البطاريــة والدفــع‘. ووفقــاً لهــذا، يحصــل مولِـّ
وعلبــة الطاقــة الكهربائيــة ووحــدة التحّكــم باملركبــة 
/ 200,000 كلــم، بينمــا  ملــّدة 6 ســنوات  علــى ضمــان 
حتظــى وحــدة البطارية عالية الفولتيــة بضمان أطول 

يبلغ 8 سنوات / 200,000 كلم.
وبنــاًء لهــذا الضمــان، يســتفيد العمــالء دون أي تكلفــة 
مــن عمليــات التصليــح والتبديــل والتعديــل ألي قطعــة 
تتوّقــف عــن العمــل خــالل فتــرة الضمــان بســبب عيب 
تصنيعــي أو فــي املــواد، وذلــك لــدى وكالء ’إم جــي‘. 
التــي  التحّديــات  علــى  أيضــاً  تنســحب  الثقــة  وهــذه 
يفرضهــا املنــاخ القاســي فــي مجلس التعــاون اخلليجي 
علــى الســيارات املوجــودة فــي املنطقــة، حيــث حتصــل 
الســيارات أيضاً على ضمان ضد الثقوب ملّدة 6 ســنوات 

/ 200,000 كلم وميكن أن يحصل العمالء على كشــف 
ســنوي مجاني على مركباتهم للتعّرف على أي ضرر 
أصــاب الهيــكل جــّراء التــآكل أو الثقــوب. إضافــة لهــذا، 
ميكــن نقــل الضمــان علــى مركبــات ’إم جــي‘ ملالكيهــا 
اجلــدد، ممــا يعنــي أن تغييــر امللكيــة لــن يؤّثــر علــى 

ضمان ’إم جي‘.
تلتــزم ’إم جــي‘ مبنــح العمالء أفضــل خدمات ممكنة 
املنشــأة  الشــيء  البيــع، ويســاعد بتحقيــق هــذا  بعــد  ملــا 
والبالغــة  للمســتودع  صــة  املخصَّ املتطــّورة  احلديثــة 
مســاحتها 8,000 متــر مرّبــع والواقعــة فــي ’املنطقــة 
توزيــع  ’مركــز  ويضمــن  بدبــي.  علــي‘  احلــّرة جلبــل 
بتوفيــر قطــع  يقــوم حاليــاً  الــذي  ــص  املتخصِّ القطــع‘ 
الغيار مبعّدل 94 باملئة، حتقيق أوقات تســليم ســريعة 
للعمــالء فــي  األمــر بتوفيــر اخلدمــات  يتعّلــق  عندمــا 
اخلليجــي،  التعــاون  ذلــك مجلــس  فــي  املنطقــة، مبــا 
لبنــان، العراق واألردن. وتعمل ’إم جي‘ مع مجموعة 
من الشركات األوروبية الرائدة ضمن قطاع السيارات 
ألجــل توفيــر قطــع الغيــار عاليــة اجلــودة ومــن بينهــا 
 ،)Continental( ’كونتيننتــال‘   ،)Delphi( ’دلفــي‘ 
 ،)TRW( دبليــو‘  آر  ’تــي   ،)Michelin( ’ميشــالن‘ 

 ،)Hella( ‘هيــال’ ،)Beru( ‘بيــرو’ ،)Bosch( ‘بــوش’
.)Sandan( ‘و’ساندان )Valeo( ‘فاليو’

لشــركة  التنفيــذي  املديــر  لــي،  تــوم  قــال  هــذا،  حــول 
’إم جــي موتــور الشــرق األوســط‘: »نحــن نعمــل عــن 
قــرب مــع وكالئنــا لتوفيــر خدمــات اســتثنائية ملــا بعــد 
األساســية  الغيــار  قطــع  إلــى  الســريع  والوصــول  البيــع 
واألصليــة. وتلتــزم ’إم جــي‘ بتحقيــق أعلى مســتويات 
رضــى العمــالء، ومــع الضمــان الشــامل الــذي نقّدمــه، 
ميكننــا توفيــر جتربــة خدمــة خاليــة مــن أي مشــاكل 
جلميــع عمالئنــا الــذي يضعــون  ثقتهــم بنــا للحفــاظ 
ز من خالل  علــى ســياراتهم بأفضــل حالــة. وهذا يتعــزَّ
املركبــة  وتوصيــل  اســتالم  علــى  تقــوم  التــي  خدمتنــا 
مباشــرة مــن وإلــى مــكان تواجــد العميــل، ممــا يجعــل 

حياته أكثر سالسة.«
صة مــن 30 موقع  يوجــد لــدى ’إم جــي‘ شــبكة متخصِّ
بيــع بالتجزئــة و29 مركــز خدمــة فــي مختلــف أنحــاء 
الشــرق األوســط، كل منهــا يوفــر أعلــى معايير خدمة 
العمــالء. كمــا يخضــع كل موّظفــي ’إم جــي‘ لتدريبــات 
كافــة  ألجــل خدمــة  خــاص  بشــكل  مــة  مكثَّفــة مصمَّ

عمالء ’إم جي‘ في املنطقة بشكل أفضل.




