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 خيارات االستبدال متاحة للسيارات الجديدة أو المستعملة | أسعار مميزة

خيارات تمويل مع أقل مقدم دفع

. للسيارات الجديدة والمستعملة

 يسري العرض خالل الفترة من ١ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١

* يمكن استخدام القسيمة كخصم على سعر السيارة أو لباقة الصيانة
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إكسباندر اجلديدة 
للمرة األولى
في قطر 

    

ميتك  شعب  بأنهم  األمازيغ  خلدون  ابن  عّرف 
شمال  في  عاشوا  مميزة،  وُهوّية  ولغة  تاريًخا 
ملكة  هي  حكمهم  من  أشهر  وإن  أفريقيا، 
الكاهنة  أو  املاكرة،  احلسناء  »ديهيا«  البربر 
طوال  فحكمتهم  بتكهناتها،  شعبها  أرعبت  التي 
35 عاًما من داخل مغارتها بجبال أوراس حتى 
قتلت أثناء مقاومتها جيش الفتح اإلسالمي على 
إلى  اإلسالم  أدخل  الذي  النعمان  بن  حسان  يد 
طارق  املسلم  القائد  أجداد  األمازيغ  شعب  قلوب 
بن زياد فاحت األندلس، الذي اصطحب معه عدًدا 
األكبر  اجلد  ومنهم  األمازيع  املقاتلني  من  كبيًرا 
للمخترع والعالم عباس بن فرناس، الذي نشرت 
اختراعاتُه النور على أوروبا  بعد أن كانت تعيش 
الذين  البابوات  حكم  حتت  الظلمات،  عصر  في 
الشعوب  وصدقتهم  املربع،  باملتر  اجلّنة  باعوا 
األوروبية إال قليلني حملوا على عاتقهم مسؤولية 
التغيير الذي وجدوه في علماء األندلس، فأرسلوا 
البعثات واحدة تلو األخرى، وحني علموا بضعف 
على  لالستالء  جيوشهم  أرسلوا  املسلمني  احلكام 
إلى  ونسبوها  املسلمني،  علماء  أبحاث  مراكز 
علماء أوروبا وبعد أكثر من ألف عام اعترفوا بأن 
املخترع عباس بن فرناس صاحب فكرة الطيران 
كتبنا  في  مكتوب  هو  كما  رايت  األخوين  وليس 

العربية منذ االحتالل وحتى اليوم.
وبعد أكثر من 1200 عام استيقظ ضمير الغرب! 
على  فرناس  ابن  املخترع  اسم  وضع  وقرروا 
الفلك  علم  في  إلجنازاته  تكرمًيا  قمرية  فوهة 
والطيران الذي استوحى فكرته من قوله تعالى: 

َويَْقبِْضَن  اٍت  َصاَفّ َفْوَقُهْم  ْيِر  الَطّ إِلَى  يََرْوا  }أََولَْم 
بَِصيٌر{،  َشْيٍء  بُِكِلّ  إِنَُّه  ْحَمـُن  الَرّ إاَِلّ  ِسُكُهَنّ  مُيْ َما 
عرف ابن فرناس من القرآن أّن أجنحة الطيور 
أول  بُصنع  فبدأ  الطيران،  من  ُتّكنها  التي  هي 
محرك يدوي طائر نقل البشرية من األرض إلى 

السماء.
لم يهتم العرب بإرث العلماء الذين كسروا حاجز 
املسلمني  حكام  أن  نسمع  أو  نَر  فلم  املستحيل 
تبّنوا جهود املخترع ابن فرناس في صنع طائرة 
املبدعني  أسماء  كتابة  العرب  جتاهل  بل  مثاًل 
بتمجيد  وبّدلوها  التاريخ  صفحات  في  القدامى 

الدكتاتوريني.
كنموذج  منزله  في  مرصًدا  فرناس  ابن  بنى 
كما  والبرق،  والكواكب  النجوم  حركة  يحاكي 
أنه أول من صنع القلم احلبر والنظارات الطبية 
أول  وصمم  احلجارة  من  الشفاف  والزجاج 
»امليقاتة« كما ساهم  باسم  ُعرفت  ساعة مائية 
في العديد من االختراعات التي أفادت البشرية، 
وفي يناير 2011، افتتح ملك إسبانيا جسر عباس 
مقدمته  في  وُوضع  قرطبة،  في  فرناس  بن 
جناحان  فيه  مثّبت  فرناس  البن  ضخم  تثال 

تكرمًيا إلجنازاته. 
الغرب  ضمير  يستيقظ  لم  لو  ماذا  والسؤال 
فرناس  ابن  حملرك  أجدادهم  بسرقة  ليعترف 
مبيراث  سيطالبون  العرب  كان  هل  الطائر 
مات  لو  ماذا  يتساءلون:  سيظلون  أم  جدهم؟ 
هل  الطيران  جتربة  أثناء  فرناس  ابن  عباس 

سيكون شهيًدا أم منتحًرا؟... هذا واهلل أعلم.

سرقوا فكرة عباس 

في حفل باهر وبحضور كبار الشخصيات وعشاق العالمة ...

S-Class ناصر بن خالد للسيارات تدشن سيارة مرسيدس-بنز
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مازدا حتصد جوائز عاملية في التصميم 
املتمحورة حول اإلنسان واجلودة الفائقة

السيــارات الوطنيـــة الوكيـــل احلصـــري ...

احلصــري  الوكيــل  الوطنيــة  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
عــن  عقــود    4 مــن  فــي قطــر ألكثــر  مــازدا  لســيارات 
التــي  العامليــة  والتقديــرات  اجلوائــز  أحــدث  تفاصيــل 

حصلت عليها العالمة التجارية مؤخًرا.
ويتم عرض اجليل اجلديد من ســيارات مازدا ســيدان 
العــرض  صالــة  فــي  حالًيــا  الرباعــي  الدفــع  وســيارات 

احلديثة الواقعة في فريق النصر.
مــازدا  تأتــي باملرتبــة االولــي  في قائمة اكثــر العالمات 
 2020 اســتطالع  فــي  للســيارات  موثوقيــة  التجاريــة 

Consumer Reports
العالمــة  بانهــا   Consumer Reports مــازدا  صنفــت 
التجاريــة  األكثــر موثوقيــة  لــدى املســتهلكني فــي لعــام 
2020، فقد  حصلت مازدا  على إجمالي متوسط   نقاط 
يبلــغ 83 نقطــة علــى مقيــاس مــن 0-100 نقطــة ، مــع 
متوســط   تصنيــف العالمــة التجاريــة  مــا بــني 41 و 60 
نقطة. وفًقا للتحليل ، تستند التصنيفات “إلى متوسط    
تشــكيلة  فــي  للمركبــات  املتوقعــة  درجــة  ل ا موثوقيــة 

طرازات العالمة التجارية”.
وشــمل التصنيــف ســبع فئــات محتلفــة مــن مــازدا فقد 
حصلــت فئــة أم اكــس 5 مياتــا  علــى متوســط   98   نقطــة 
، بينمــا حصلــت فئــة  CX30  علــى 95 نقطــة ، امــا فئــة  
CX3  فقد  حصلت على 87 نقطة ، بينما حصلت فئة  
CX9  علــى 70 نقطــة ، امــا  CX3  فحصلــت علــى 64 
نقطــة، وحصلــت CX5 علــى 85 نقطــة ،بينمــا حصلــت 

CX6  على 80 نقطة .
Consumer Report (www. وتعــد 

غيــر  مســتقلة  منظمــة   consumerreports.org
وتعمــل  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مقرهــا  ربحيــة 
االوصــول  أجــل  مــن  املســتهلكني  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا 
للحقيقة والشــفافية في االســواق .( وتستند التصنيفات 
املســتهلك  لتقاريــر  التجاريــة  العالمــة  مســتوى  علــى 
إلــى متوســط   درجــة املوثوقيــة املتوقعــة للمركبــات فــي 
تشكيلة طرازات العالمة التجارية، ويتم حساب درجة 

املوثوقية املتوقعة من 0 إلى 100 نقطة.
 Car and Driver جائــزة  علــى  ل  ـ حتصـ  CX مــازدا 

كأفضل 10 سيارات للعام الرابع على التوالي 
 Car and Driver بجائــزة CX5 2021 فــازت مــازدا
كأفضــل 10 ســيارات ، وهــي الســنة الرابعة علــى التوالي 
التــي حتصــل فيهــا مــازدا الكــروس أوفــر املدمجة على 

تلك  اجلائزة.
نظــرا  التقديــر  هــذا  علــى   CX5 مــازدا وقــد حصــدت 
للعديــد من املميــزات وديناميكيات القيــادة والتصميم 
 i-Activsense 5 بنظــام-CX فقــد مت  تزويــد مــازدا ،
والذي يضفي مجموعة من وسائل االمان على السيارة 
مبــا فــي ذلــك حتذير مغادرة املســار مع نظام املســاعدة 
فــي احلفاظ على املســار ونظام مراقبــة النقطة العمياء 
مــع تنبيــه حركــة املــرور اخللفيــة.، اضافــة الــى نظــام  
إلــى جانــب  للمعلومــات والترفيــه   Mazda Connect
يوفــر  ممــا   ،  Android Auto و   Apple CarPlay
للركاب تكامالً سلًســا مع هواتفهم الذكية ويســاعد على 

تعزيز التجربة املتطورة في السيارة.
وتعليقــا علــى ذلــك قــال شــارون ســيلك كارتــي رئيــس 
هــي    CX5إن  ”Car and Driver  « مجلــة  حتريــر 
ســيارة الكــروس أوفر التي نوصــي بها لألصدقاء الذين 
يبغــون االفضل«. »إنها مصقولة مبا يكفي للتنافس مع 
املزيــد مــن العالمــات التجاريــة الراقيــة  االخــرى ، كمــا 
أن توجيهها السهل وتعليقها املتحكم فيه يجعل القيادة 
ممتعة،  لذا فقد جاءت في  قائمة أفضل 10 سيارات .

بتقييــم 57   Car and Driver قــام محــرري    وقــد 
قبــل  االختباروذلــك  مــن  أســبوعني  خــالل  مركبــة 
التصويــت علــى أفضــل 10 فائزيــن فــي 2021،  وُتنــح 
اجلائزة لتكرمي أافضل السيارات والشاحنات وسيارات 
الدفــع الرباعــي والشــاحنات الصغيــرة واألكثــر إمتاًعــا. 

قــال كارتــي: »نحكــم علــى املركبــات مــع التركيــز علــى 
القيمــة ، وحتقيــق املهمــة ، ومــا إذا كانــت ممتعــة فــي 
التجاريــة   العالمــات  جميــع  تتنافــس  لــذا   « القيــادة«. 

لكسب هذا التقدير.
واعتمــدت املجلــة فــي تقييمهــا علــى محرريهــا الذيــن 
 57 واختبــار  بقيــادة  أســبوعني  مــدى  علــى  قامــوا 
ســيارة وشــاحنة وســيارة رياضيــة متعــددة األغراض، 
للتوصــل فــي النهايــة إلــى قائمــة تضم أفضل الســيارات 
والشــاحنات ، والتــي ال تتضمــن فئــات محــددة تُــدرج 

السيارات املصنفة بها
مــازدا  تفــوز بجائــزة أفضــل عالمــة جتارية للســيارات 

للعام السادس على التوالي بامريكا 
االمريكيــة   آنــد وورلــد ريبــورت  نيــوز  صنفــت مجلــة 
مــازدا كأفضــل عالمــة جتاريــة للســيارات وذلــك  للعام 
الســادس على التوالي بهذه الفئة من الســيارات مازدا 3  

ومازدا و MX5مياتا  الرائدة في فئتها.
توفــر   ،   News & World Report لتقريــر  ووفًقــا 
تلك الفئات  أداًء وحتكًما فائقني وتتميز بجودة عالية 
وتصميمــات داخليــة راقيــة. اضافــة الــى تقنيــة ســكاي 
اكتــف والتــي تتضمــن هندســة دقيقــة مقترنــة مبهارة 

حرفية.
 News & World Report وتعليقــا علــى صرح محرر
جيمــي بيــج ديتــون بقولــه  »تتميــز جميــع الطــرازات 
الثالثة بأداء فائق يركز على التعامل املباشر والرياضي 
، فضــالً عــن التصميمــات الداخليــة عاليــة اجلــودة التي 

تعتبر أكثر رقًيا.«
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعــة 
والتي ترفع األداء إلى آفاق جديدة وتوفر متعة القيادة 
املطلقــة فــي نفــس الوقــت. القيــادة املرحــة بــال مجهــود 

جتعل املرء يشعر بأنه حي!
حلول بارعة 

يصمم مهندسو مازدا سياراتهم بالشعور وليس بورقة 

املواصفــات. إنهــم يعلمــون أنهــم حصلــوا عليهــا بشــكل 
صحيح عندما تشــعر أن الســيارة قد عادت إلى احلياة. 

وفي قلب كل سيارة مازدا محركها - قوة حياتها.
كفــاءة  لزيــادة  طــرق  عــن  باســتمرار  مــازدا  وتبحــث 
محركاتهــا دون التضحيــة بــاألداء. بينمــا تخلــى معظم 
عالــم الســيارات عــن ابتكار محرك االحتــراق الداخلي ، 
تعتقــد مــازدا أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســني. كان 
هذا الهوس بالضغط على مزيد من الكفاءة من خالل 
التحسينات املستمرة هو الذي أدى إلى بعض اإلجنازات 

األكثر إنتاًجا لشركة مازدا.
تصميم كودو - بث احلياة في السيارة

خلق احساس باحلركة ، حتى في حالة جمود ، هذا هو 
جوهــر مــازدا كودو ، فلســفة تصميــم » روح احلركة » 
كــودو يتيــح للمصممــني اضافة صابع شــخصي على كل 
طــراز مــع احلفــاظ علــى وفائــه مبوضــوع موحــد : “وح 

احلركة” كودو: »روح احلركة”
خلق إ ديناميكيات القيادةديناميكيات القيادة

مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus بـــنظام  
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات    مــن  األولــى 
DYNAMICS.  كما مت صقل أداء القيادة مبا يتماشى 
مع احلساســيات البشــرية ، وإدراًكا للسلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعات الســائق وقيــادة مريحة أكثر 
هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر راحة ، وتوفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحــة وســهولة 

االستخدام.
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضــح التــزام مــازدا الثابت بتصميم  ســيارات تشــعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــالل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة مــن  نظــام i-ACTIV AWD امللهــم الواثــق 
الذي يتقدم بفارق كبير في التكنولوجيا واألداء عن أي 

سيارة كروس أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خالل 

مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 
زاويــة التوجيــه ، ومدخــالت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنب مع درجــة احلرارة واســتخدام 

املساحات لرسم صورة واضحة للظروف اخلارجية. 
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
م  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus

ديناميكيات القيادة
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
مــن  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus
 .SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS تقنيات
القيــادة مبــا يتماشــى مــع احلساســيات  أداء  مت صقــل 
البشــرية ، وإدراًكا للســلوك الديناميكي الذي يتوافق مع 
توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع احلــد األدنــى من 
اهتــزاز اجلــذع جلميــع ركاب الســيارة املقصــورة أكثــر 
هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر راحة ، وتوفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحة وســهولة 

االستخدام.
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجالت

تشــعرك  الثابــت بصنــع ســيارات  مــازدا  التــزام  يتضــح 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة 
من i-ACTIV AWD امللهم الواثق الذي يتقدم بفارق 
كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس 

أوفر معاص
 ، مستشــعراته  خــالل  الدفعمــن  نظــام  ضمــان  يأتــي 
والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل زاويــة التوجيــه 
العجلــة جنبًــا  ، وتدويــر  الوقــود  ، ومدخــالت دواســة 
إلــى جنــب مــع درجــة احلــرارة واســتخدام املســاحات 
اخلارجيــة. ميكــن  للظــروف  واضحــة  لرســم صــورة 
لـــ i-ACTIV all-wheel drive ضبــط خــرج الطاقــة 
أكثــر مــن 200 مــرة في الثانية ، باســتخدام 27 متغيًرا 
مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليــه ظــروف 
 SKYACTIV-VEHICLE تقنيــات  الطريقــن 
يتماشــى  مبــا  القيــادة  أداء  DYNAMICS. مت صقــل 

مع احلساســيات البشــرية ، وإدراًكا للسلوك الديناميكي 
الــذي يتوافــق مــع توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع 
احلــد األدنــى مــن اهتــزاز اجلــذع جلميع ركاب الســيارة 
املقصــورة أكثــر هــدوًءا ، ممــا يســمح بإجــراء محادثــة 
أكثر راحة ، وتوفر املقاعد اخللفية مستويات أعلى من 

الراحة وسهولة االستخدام. ديناميكيات القيادة
بـــ  مــازدا  مــن  اجلديــد  اجليــل  ســيارات  جتهيــز  مت 
مــن  األولــى  وهــي   ،  G-Vectoring Control Plus
 .SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS تقنيــات
مــع احلساســيات  يتماشــى  القيــادة مبــا  أداء  مت صقــل 
البشــرية ، وإدراًكا للســلوك الديناميكي الذي يتوافق مع 
توقعــات الســائق وقيــادة مريحــة مــع احلــد األدنــى من 
اهتــزاز اجلــذع جلميــع ركاب الســيارة املقصــورة أكثــر 
هدوًءا ، مما يسمح بإجراء محادثة أكثر راحة ، وتوفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أعلــى مــن الراحــة وســهولة 

االستخدام.
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجالت

تشــعرك  ســيارات  بصنــع  الثابــت  مــازدا  التــزام  يتضــح 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة 
من i-ACTIV AWD امللهم الواثق الذي يتقدم بفارق 
كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس 

أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خالل 
مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 
زاويــة التوجيــه ، ومدخــالت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مع درجــة احلرارة واســتخدام 
املســاحات لرســم صــورة واضحة للظــروف اخلارجية. 
خــرج  ضبــط   i-ACTIV all-wheel drive لـــ  ميكــن 
الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة في الثانية ، باســتخدام 27 
متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليــه 

ظروف الطريق
الثقة في نظام i-ACTIV للقيادة بجميع العجالت

تشــعرك  ســيارات  بصنــع  الثابــت  مــازدا  التــزام  يتضــح 
بالبهجــة والبهجــة فــي ديناميكيــات القيــادة املســتمدة 
من i-ACTIV AWD امللهم الواثق الذي يتقدم بفارق 
كبيــر فــي التكنولوجيــا واألداء عــن أي ســيارة كــروس 

أوفر معاصرة.
يأتي ضمان نظام الدفع الرباعي i-ACTIV من خالل 
مستشــعراته ، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل 
زاويــة التوجيــه ، ومدخــالت دواســة الوقــود ، وتدويــر 
العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مع درجــة احلرارة واســتخدام 
املســاحات لرســم صــورة واضحة للظــروف اخلارجية. 
خــرج  ضبــط   i-ACTIV all-wheel drive لـــ  ميكــن 
الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة في الثانية ، باســتخدام 27 
متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو عليــه 
حالــة  فــي  حتــى   ، باحلركــة  الطريقحســاس  ظــروف 
جمــود - هــذا هــو جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميــم 
»روح احلركة«. يتيح للمصممني إضفاء طابع شخصي 
علــى كل طــراز مع احلفاظ على وفاءه مبوضوع موحد. 
الســيارات هي قماشــنا ، وكل ما نصنعه يطرح. يشــرفنا 

أن السائقني سعداء للغاية باإللزام.
خلق إحساس باحلركة ، حتى في حالة جمود - هذا هو 
جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميــم »روح احلركــة«. 

يتيح للمصممني إضفاء كودو: »روح احلركة”
خلق إحساس باحلركة ، حتى في حالة جمود - هذا هو 
جوهــر مــازدا كــودو: فلســفة تصميــم »روح احلركــة«. 
يتيــح للمصممــني إضفــاء طابع شــخصي علــى كل طراز 
مــع احلفاظ على وفاءه مبوضوع موحد. الســيارات هي 
قماشــنا ، وكل مــا نصنعــه يطرح. يشــرفنا أن الســائقني 

سعداء للغاية باإللزام.
طابــع شــخصي علــى كل طــراز مــع احلفاظ علــى وفاءه 
مبوضوع موحد. السيارات هي قماشنا ، وكل ما نصنعه 

يطرح. يشرفنا أن السائقني سعداء للغاية باإللزام.
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قطر للسيارات تطرح مركبة ميتسوبيشي 
إكسباندر اجلديدة للمرة األولى في قطر

دشنت سيارتي ميراج وأتراج 2021 ...

املعتمــد  الوكيــل  للســيارات،  قطــر  شــركة  طرحــت 
 SUV مركبــة  قطــر،  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي 
اجلديــدة إكســباندر 2021 وذلــك للمــرة األولــى فــي 
الســوق القطري. ومت الكشــف عــن املركبة إلى جانب 
تدشني سيارتي ميراج وأتراج 2021 في حفل خاص 
في صالة عرض شــركة قطر للســيارات على طريق 
آل  نــواف  بــن  فالــح  الشــيخ  ســعادة  ســلوى بحضــور 
ثانــي املديــر التنفيذي لقطاع الســيارات في مجموعة 
ناصــر بــن خالــد، الســيد هشــام الصحــن املديــر العام 
لشــركة قطــر للســيارات، الســيد هيثــم إيبــف مديــر 
املبيعات العام والسيد كرمي منير مدير التسويق إلى 
جانــب حشــد مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم والضيوف 

املدعوين.
ويأتــي تدشــني املركبــات اجلديــدة فــي مطلــع العــام 
قطــر  لشــركة  االســتراتيجية  اخلطــة  وفــق   2021
للسيارات وميتسوبيشي موتروز في تقدمي مركبات 
جديدة تواكب متطلبات العمالء وتوفر حلوالً مثالية 
ســواء لالســتخدام الفردي أو لتلبية أعمال الشــركات 

املختلفة.
وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل 
ثاني، املدير التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة 
ناصر بن خالد: » يشــكل هذا التدشــني اليوم محطة 
جديــدة فــي خطــط النمــو والتوســع لشــركتي قطــر 
للســيارات وميتسوبيشــي فــي قطــر. ولقــد اســتطعنا 
والظــروف،  التحديــات  مختلــف  علــى  التغلــب  معــاً 
ومواصلــة العمــل بجــد ملواكبــة املتغيــرات لالســتمرار 
بخدمــة عمالئنــا بأفضل طريقة ممكنة. وســتواصل 
مجموعــة شــركات ناصر بن خالــد نهجها الدائم في 
التركيــز علــى القطاعــات التي توفر الدعــم ملتطلبات 
االقتصــاد القطــري وحتقيق أهــداف الرؤية الوطنية 
الغالــي  2030 واملســاهمة فــي منــو وازدهــار وطننــا 

قطر.«
لشــركة  العــام  املديــر  الصحــن  هشــام  قــال  بــدوره 
قطــر للســيارات: » تســتمر شــركة قطــر للســيارات 
بتقــدمي أفضــل وأحــدث مركبــات ميتسوبيشــي فــور 
طرحهــا عامليــاً، لتكــون قطــر مــن أوائــل الــدول فــي 
الطــرازات اجلديــدة واملميــزة.  تقــدم  التــي  املنطقــة 
وهــذا يؤكــد علــى العالقــة الوطيــدة التــي الشــركتني 
والتــي تســتند فــي املقــام األول علــى الثقــة وااللتــزام 
واجلديــة، واجلهد املشــترك لتقدمي أعلى مســتويات 
اخلدمــة للعمــالء. ويشــكل هــذا التدشــني دفعــة قوية 
لتعزيــز أعمالنــا علــى مــدار العــام ويؤكد بــأن خطط 
النمــو والطمــوح مســتمرة وفق الرؤية االســتراتيجية 
للشــركتني وكجــزء مــن خطــط مجموعــة ناصــر بن 

خالد  ملواصلة النمو والتقدم.«
ميتسوبيشي أكسباندر:وّسع إمكانياتك

ميتسوبيشــي »إكســباندر« اجلديــدة ســيارة رياضيــة 
مقاعــد  ســبعة  تضــم  االســتخدامات  متعــددة 
وإمكانيــات المحــدودة كما توفر مســتويات ال مثيل 
لهــا مــن الراحــة واملزايــا العمليــة، فضــالً عــن أقصــى 

درجات اجلودة والقيمة العالية.
املزايــا  أفضــل  علــى  إكســباندر  ميتسوبيشــي  تشــتمل 
وأكثرهــا تقدمــاً فــي التصميــم الداخلــي واخلارجــي 
الداخليــة  املقصــورة  تتمتــع  حيــث  ســواء،  حــد  علــى 

وأماكــن  كبيــرة  تخزيــن  وســعة  وافــرة،  مبســاحة 
التقنيــات  وأحــدث  الشــخصية،  األغــراض  حلفــظ 
الذكية، فيما روعي في التصميم اخلارجي االرتفاع 
اجليــد للســيارة عن ســطح الطريق وســهولة التحكم 
العناصــر  لقيــادة شــاملة متكاملــة  الســيارة،  بثبــات 

أكثر تطوراً ومتعة.
التصميم اخلارجي 

بإطاللــة   إكســباندر  مــن  األماميــة  الواجهــة  تتميــز 
تشمل خطوط  تصميم عصرية تستشرف املستقبل، 
 LED وشــبك علوي من الكــروم، ومصابيح أمامية
مائلــة إلــى اخللــف، ومصابيــح نهاريــة، كمــا حتمــل 
الواجهــة األماميــة تصميــم الــدرع الديناميكــي املميز 
من ابتكار ميتسوبيشي موتورز، الذي يضمن مزيداً 
مــن احلمايــة للمشــاة والــركاب علــى حــد ســواء. أمــا 
بالنســبة ملوقــع مصابيــح LED فقــد مت ترتيبهــا على 

فــي  ووضعهــا  بالكريســتال  أشــبه  مجموعــة  شــكل 
مــكان أعلــى لضمان رؤيــة أفضل للســائق. مجموعة 
املصابيــح اخللفيــة LED علــى شــكل حــرف L تتــد 
باجتــاه البــاب اخللفــي، وتضفــي علــى شــكل الســيارة 

من اخللف طابعاً يوحي بالقوة. 
مت جتهيــز الســيارة بعجــالت أملنيــوم ماســّية قيــاس 
علــى  وهوائــي  األلــوان،  مــن  بدرجتــني  بوصــة   16
إلــى كاميــرا  القــرش، إضافــة  شــكل زعنفــة ســمكة 
للرؤية اخللفية تقع فوق الباب اخللفي، كما تنســاب 
نحــو  علــى  الهيــكل  مــع خطــوط  اجلانبيــة  املصــدات 
ســلس ومتناسق، بينما تشكل األلواح اجلانبية والربع 
القــوي  اخللفــي منهــا، تكملــة مثاليــة تبــرز املظهــر 

واملنحوت للسيارة.
تضــم إكســباندر قاعــدة عجــالت يبلــغ طولهــا 2,775 
للســيارة 4,475  اإلجمالــي  الطــول  يبلــغ  فيمــا  متــر، 

ملــم، وعرضهــا 1,750 ملــم، وارتفاعهــا 1,700 متر 
)خط الوسط( / 1,730 متراً )اخلط العالي(.

التصميم الداخلي
ركز فريق العمل الذي تولى مهمة تصميم إكسباندر 
علــى تقــدمي مقصــورة داخلية واســعة تعكــس ثقافة 
كــرم الضيافــة عنــد الشــعب اليابانــي التــي يشــار إليها 
راحــة  توفــر  فهــي   ،  ”OMOTENASHI”بكلمــة
بفضــل  البالغــني،  الســبعة  الــركاب  جلميــع  فائقــة 
املقاعــد الداعمة للجســم، ووســائل الراحــة الفاخرة، 
وكذلك املواد عالية اجلودة املستخدمة في املقصورة 

الداخلية. 
الهــدوء  درجــات  أقصــى  الداخليــة  املقصــورة  توفــر 
بفضــل اســتخدام مــواد خاصــة تعمل علــى امتصاص 
وتضمــن  فّعــال،  بشــكل  واالهتــزازات  الضوضــاء 
جتربــة ركــوب هادئــة للغايــة. أمــا بالنســبة لنظــام 

مســتويات  ثمانيــة  علــى  فيشــتمل  الهــواء،  تكييــف 
لتعديــل املروحــة فــي األمــام، وأربعــة مســتويات في 
اخللف، إضافة إلى أربع فتحات خلفية  في السقف، 

للمحافظة على الشعور بالراحة جلميع الركاب.
مزايا حديثة ملزيد من الراحة والرفاهية 

تتســم ســيارة إكســباندر بالكثير من املســاحة العملية 
التــي تفــي باحتياجــات اجلميــع، وحتــى مــع وجــود 
ركاب فــي الصــف الثالــث مــن املقاعد، تبقى املســاحة 
املخصصــة لألمتعــة كافية الســتيعاب أربع زجاجات 

مياه سعة كل منها 4 جالون.
أمــا بالنســبة ملزايــا حفــظ املقتنيــات والتخزيــن فــي 
إكســباندر فتضــم باإلضافــة إلــى صنــدوق التابلــو كل 
املشــروبات، جيــوب  البــاب، حامــالت  مــن، جيــوب 
ظهر املقعد، صندوق الكونسول األرضي، درج أسفل 
مقعــد الراكــب األمامي، إضافة إلــى منطقة لألمتعة 

تقع حتت أرضية الصندوق اخللفي.
مزايا السالمة واألمان املتقدمة 

أثنــاء  روعــي  الســالمة،  مســتويات  أعلــى  لتوفيــر 
عمليــة تصميــم الســيارة تعزيــز مواصفــات الســالمة 
وحتســينها بشــكل كبيــر، من خــالل تزويدها بهيكل 
متطــور ُمعــزز لألمــان أثنــاء التصــادم )RISE( مــن 
تصميــم ميتسوبيشــي موتــورز، الذي ميتــص الطاقة 
الناجتــة عــن التصــادم بشــكل فعــال، ويحافــظ علــى 
سالمة املقصورة إلى احلد األقصى في حالة حدوث 

اصطدام. 
مستويات جديدة من األداء

يتــم احلصــول علــى القــوة املميــزة التــي تشــتهر بهــا 
االســتجابة  عالــي  محــرك  خــالل  مــن  إكســباندر، 
مجهــز بعمــود كامات علوي مزدوج، ســعة 1.5 لتر، 
يضــم 16 صمامــاً، مــع نظــام  MIVEC املتقــدم – 
التحكــم اإللكترونــي املبتكــر في توقيــت الصمام من 
ميتسوبيشــي-  مبا يجعل صعود مرتفع شــاهق وعلى 
منت الســيارة ســبعة أشــخاص بالغني مهمة في غاية 

السهولة. 
أبعــاد مدمجــة  أتــراج وميــراج 2021:  ميتسوبيشــي 

حقيقية جديدة
 2021 وأتــراج  ميــراج  املدمجتــان  الســيارتان  جتمــع 
بــني اإلطاللــة واملظهــر الديناميكــي املتقــدم، مزايــا 
الســالمة املوثوقــة، والتكنولوجيــا الذكيــة، إضافة إلى 
كفاءة ممتازة في توفير الوقود وجودة أصيلة. معها 

سترتقي بحدود عاملك إلى آفاق جديدة.
احملرك واألداء

يوفــر محــرك  MIVEC عالي االســتجابة ســعة 1.2 
لتــر املكون من 3 اســطوانات قوة قصــوى وافرة تبلغ 
57 كيلــو واط أي 78 حصانــاً عنــد 6,000 دورة فــي 
الدقيقــة وعــزم أقصى عملي يبلغ 100 نيوتن/ متر ) 

10.2 كجم- م( عند 4,000 دورة في الدقيقة.
INVECS- يحافظ ناقل احلركة ذو التعشيق املستمر
III** CVT علــى مســتويات أداء 
عاليــة وتوفيــر فــي الوقــود. ســتنعم بتســارع وتباطــؤ 
ســلس، إضافة إلى نســب تروس مختارة بكفاءة في 
جميــع ظــروف القيــادة. يتيــح املؤشــر املضــاء قــراءة 
ســهلة فــي ملــح البصــر ويأتــي مقبــض ناقــل احلركــة 

مكسواً باجللد ملزيد من الراحة.

فالح بن نواف: التدشني محطة جديدة في خطط النمو 
والتوسع لشركتي قطر للسيارات وعالمة ميتسوبيشي

هشام الصحن: تستمر قطر للسيارات بتقدمي أفضل 
وأحدث مركبات ميتسوبيشي فور طرحها عامليا
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ناصر بن خالد للسيارات
S-Class تدشن سيارة مرسيدس-بنز

فـي حفــل باهــر وبحضــور كبــار  الشخصيــــات وعشــــاق العالمــــة ...

الوكيــل  للســيارات،  خالــد  بــن  ناصــر  شــركة  دشــنت 
العــام املعتمــد ملرســيدس-بنز فــي قطــر، ســيارة -بنز 
أقيــم  خــاص  حفــل  فــي  وذلــك  اجلديــدة   S-Class
بحضور ســعادة الشــيخ نواف ناصر بن خالد آل ثانني 
بــن  إدارة مجموعــة شــركات ناصــر  رئيــس مجلــس 
خالــد، ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، املدير 
فــي مجموعــة شــركات  الســيارات  لقطــاع  التنفيــذي 
ناصــر بــن خالــد، املهنــدس إيهــاب الفقــي املديــر العام 
لشــركة ناصر بن خالد للســيارات، واإلدارة التنفيذية 
فــي الشــركة إلــى جانــب كبــار الضيــوف وحشــد مــن 
ممثلي وسائل اإلعالم املختلفة واملؤثرين والناشطني 

على مواقع التواصل االجتماعي.
ومت الكشــف عــن الســيارة األفضــل واألكثــر مبيعــاً في 
فئــة الســيارات الفاخــرة فــي العالــم فــي حفــل باهــر 
أقيم في براحة مشــيرب الواقعة في مدينة مشــيرب 
فــي  واســتدامة  ذكاء  األكثــر  املدينــة  الدوحــة،  قلــب 
قطــر واملنطقــة. ويأتــي هــذا التدشــني ضمــن اخلطــة 
أحــدث  طــرح  مواصلــة  فــي  للشــركة  االســتراتيجية 
املركبــات فــي الســوق القطري لتلبية تطلعــات العمالء 

في قطاع السيارات الفاخرة. 
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، املديــر 

فــي مجموعــة شــركات  الســيارات  لقطــاع  التنفيــذي 
بــن خالــد  بــن خالــد: »تواصــل شــركة ناصــر  ناصــر 
والنجــاح  التألــق  للســيارات ومرســيدس-بنز مســيرة 
فــي قطــر، خصوصــاً وأن هــذه العالقــة املميــزة بــني 
عقــود، وهــي عالقــة   6 مــن  تعــود ألكثــر  الشــركتني 
متينــة مبنيــة علــى الثقــة واالحتــرام املتبــادل وعلــى 
القيــم املشــتركة لــكال العالمتــني التجاريتــني. ونفتخر 
التــي  املنطقــة  فــي  الشــركات  أوائــل  مــن  نكــون  بــأن 
تطرح الطرازات اجلديدة من مرســيدس-بنز، لتلبي 
بذلــك تطلعــات العمــالء وتعــزز مكانــة قطــر كواحدة 
مــن الوجهــات الرئيســية في عالم الســيارات الفاخرة. 
وشــركتنا كانــت وال تــزال، مــن أوائــل الشــركات التــي 
أخــذت علــى عاتقهــا دعــم مســيرة التنميــة والتطــور 
واملســاهمة فــي حتقيق أهداف الرؤيــة الوطنية 2030 
مــن خــالل التركيز علــى التنمية الشــاملة واملســتدامة 

في مختلف قطاعات أعمالنا.«
العــام  املديــر  الفقــي  إيهــاب  املهنــدس  صــّرح  بــدوره 
لناصــر بــن خالــد للســيارات: »ننطلــق فــي هــذا العــام 
اجلديــد بــكل نشــاط لنواصــل مســيرة النمــو وحتقيــق 
اإلجنــازات العديــدة فــي مختلــف قطاعــات األعمــال. 
علــى الرغــم مــن الظــروف والتحديات التي يشــهدها 

العالــم، اســتطاعت شــركة ناصــر بــن خالــد للســيارات 
الفتــرة  فــي  االســتراتيجية  تنفيــذ خططهــا  مواصلــة 
تطلعــات  وتلبــي  املرحلــة  متطلبــات  لتواكــب  املقبلــة 
ســيارات  أيقونــة  عــن  الســتار  نزيــح  واليــوم  العمــالء. 
مرســيدس-بنز، الســيارة التي طاملــا كانت في صدارة 
املشهد وانتظرها عشاق السيارات مع كل إصدار حيث 
األمــان  وأعلــى مســتويات  االبتــكارات  أحــدث  تتبنــى 
والراحة والرفاهية التي لم يسبق لها مثيل في اجليل 
اجلديــد. وتتضمــن ســيارة S-Class اجلديــدة أحدث 
االبتكارات الرقمية التي تعمل على توفير االســتجابة 
ملتطلبــات الســائق والــركاب بصــورة اســتباقية، لتكون 
بحــّق الســيارة األفضــل فــي العالــم، التــي جتمــع بــني 

الفخامة الفائقة وأعلى مستويات األمان والراحة«.
مــن  مرســيدس-بنز  اســم   S-Class ســيارة  تعكــس 
خــالل مــا تقدمه مــن خبرة هندســية عريقة ترســي 
معاييــر الفخامــة فــي عالــم الســيارات. وتوفر ســيارة 
S-Class اجلديــدة متعــًة اســتثنائيًة جلميــع احلواس: 
النظــر واللمــس والســمع والشــم، حيــث تقــدم العديــد 
مــن االبتــكارات فــي أنظمة مســاعدة الســائق وحماية 
التفاعــل معهــم. وتضــع  الــركاب واالرتقــاء مبســتوى 
مرســيدس-بنز معاييــر اجليــل القــادم مــن ســيارات 

التنقــل من خــالل االبتكارات التي تركز على الركاب. 
وتتضمن سيارة S-Class اجلديدة أحدث االبتكارات 
الرقميــة التــي تعمــل علــى توفير االســتجابة ملتطلبات 

السائق والركاب بصورة استباقية.
إلــى  العصريــة  بالفخامــة   S-Class ســيارة  وترتقــي 
مســتوى جديد داخل املقصورة، فقد ابتكر املصممون 
الســيارة  الراحــة ومنحــوا  أجــواًء داخليــة تبعــث علــى 
واإلضــاءة  الفائقــة  واجلــودة  باألناقــة  يتميــز  طابعــاً 
العاليــة. وتعتبــر لوحة العــدادات بتصميمها الهندســي 
اجلديــد واملعاصــر ومجموعــة شاشــاتها فائقــة األداء 
إحــدى املميــزات البــارزة. ولكــن تعزيز أجــواء الراحة 
برفاهيــة   S-Class ســيارة  تهتــم  ذلــك:  تخطــى 
وخفــض  القيــادة  جــودة  تعزيــز  خــالل  مــن  ركابهــا 
إلــى  الســيارة، باإلضافــة  مســتويات الضوضــاء داخــل 
 ENERGIZING مجموعة واسعة من برامج نظام
صحــة  علــى  الســيارة  حتافــظ  كمــا   .Comfort
الفعــال اجلديــد  الهــواء  تنقيــة  الــركاب بفضــل نظــام 

.ENERGIZING AIR CONTROL
نظــام الوســائط املتعددة MBUX: مســتويات جديدة 

من التخصيص والتفاعل مع السائق
لــم يحقــق أي ابتــكار آخر في الســنوات األخيرة قفزة 

نوعيــة فــي جتربــة قيادة ســيارة مرســيدس-بنز كما 
 Mercedes-Benz User Experience نظــام  فعــل 
MBUX((. أطلقــت مرســيدس-بنز اجليل الثاني من 
 S-Class هــذا النظــام القــادر علــى التعلم فــي ســيارة
الرقميــة  املقصــورة  إمكانــات  لتعزيــز  اجلديــدة 
وجتهيزهــا بأحــدث التقنيــات الذكية بعد أن شــهدت 
تطــوراً كبيــراً، ومنهــا شاشــات العــرض الرائعــة التــي 
إلــى خمــس شاشــات كبيــرة، ويتميــز  يصــل عددهــا 
فــي  التحكــم  يجعــل  مــا   ،OLED بتقنيــة  بعضهــا 
ســهولة.  أكثــر  الراحــة  الســيارة وجتهيــزات  وظائــف 
بإمكانــات  االرتقــاء  علــى  مرســيدس-بنز  وحرصــت 
التخصيص والتشــغيل الذكي في هذا النظام، ويشــمل 
ذلــك بالتأكيــد الــركاب فــي املقاعــد اخللفيــة إضافــة 
إلى الســائق. فهناك مثالً شاشــة الســائق ثالثية األبعاد 
اجلديــدة التــي أصبحــت تتيــح للمــرة األولــى إمكانيــة 
الفضائــي بلمســة زر واحــدة، حيــث ميكــن  العــرض 
دون  الواقعيــة  الثالثيــة  باألبعــاد  العــرض  مشــاهدة 

احلاجة إلى ارتداء النظارات املخصصة لذلك.
األبعــاد وتصميــم املقصــورة: أعلى مســتويات الرحابة 

والرفاهية 
العراقــة  بــني   S-Class ســيارة  مقصــورة  جتمــع 

جمــال  املبتكــر  تصميمهــا  يعكــس  حيــث  والتطــور، 
الديكــور الداخلــي والــذي يحاكــي االنســيابية املوجودة 
فــي تصاميــم اليخــوت. ويبــدو الشــكل األنيــق للوحــة 
العدادات والكونسول الوسطي ومساند الذراعني عائماً 
فــوق مســاحة داخليــة واســعة. ويُبــرز التقليــل املتعمد 
لعــدد عناصــر التحكــم املظهــر احلديــث للمقصــورة. 
ويوجــد فاصــل رفيــع بــني اجلــزء العلــوي مــن لوحــة 
العــدادات وملســات التزيني الكبيــرة، يعمل على تعزيز 

أناقة هذا اجلزء وإبراز عرض املقصورة
 :ENERGIZING COMFORT نظــام  برامــج 
أعلــى مســتويات الراحــة مع احلفاظ علــى اللياقة اثناء 

الرحلة
الشــامل  واللياقــة«  »الصحــة  برنامــج  تفعيــل  ميكــن 
 ENERGIZING COMFORT نظــام  ضمــن 
بلمســة زر واحــدة أو بأمــر صوتــي، مــا يوفــر جتربــة 
فائقة الراحة عبر أنظمة الراحة املتطورة بشكل كبير 

في سيارة S-Class، حيث أنه يجمع بني عدة برامج 
لتشــكيل هــذه التجربــة. عملــت مرســيدس-بنز علــى 
تطويــر نظــام ENERGIZING للتحكــم في الراحة 
في سيارة S-Class اجلديدة، حيث أضافت ابتكارات 
مثــل التدليــك املعتمــد علــى احملــركات االهتزازية في 
وســائد املقعــد ونقــل صــدى الصــوت بواســطة نظــام 
الصــوت احمليطــي Burmester® رباعــي األبعــاد، مــا 
يجعــل النغمــات محسوســة جســدياً. ويضيــف التكــرار 
املباشــر لصــدى الصــوت فــي املقاعــد مســتوى جديــد 
أكثر تطوراً لتجربة االســتماع ثالثية األبعاد، فتتحول 
إلى جتربة صوتية رباعية األبعاد عبر نظام التدليك. 
وميكن ضبط شــدة اإلحســاس بالصوت بشكل فردي 
لــكل مقعــد. وتتحــول التجربــة الصوتيــة إلــى جتربــة 
غامــرة بفضــل هــذا االبتــكار اجلديــد. وقــد مت دمــج 
اثنني من املكبرات الصوتية املساعدة في مسند الظهر 

في كل مقعد لهذا الغرض.

أنظمــة مســاعدة القيــادة والقيادة الذاتيــة: املزيد من 
املساعدة للسائق

نحــو  مهمــة  كبيــرة  خطــوة  مرســيدس-بنز  تخطــو 
حتقيــق رؤيتهــا للقيــادة بــدون حــوادث عبــر ســيارة 
املســاعدة  الســائق  يتلقــى  حيــث  اجلديــدة،   S-Class
للتحكم في السيارة عبر العديد من األنظمة اجلديدة 
أو املطــورة مــن أجــل تخفيــف أعبــاء القيــادة اليوميــة 
ولتعزيــز قدرتــه علــى القيــادة بشــكل مريــح وآمــن. 
فعندمــا يكــون خطر التصادم وشــيكاً، تعمل األنظمة 
املبتكرة على مســاعدة السائق في االستجابة حلوادث 

التصادم الوشيكة وفقاً لكل موقف. 
وبفضــل التقنيــات املتطــورة لكشــف محيــط الســيارة، 
الســائق  مهمــة  تســّهل  الســيارة  ركــن  أنظمــة  باتــت 
أثنــاء املنــاورة بســرعات منخفضــة، وأصبــح تشــغيل 
هــذه األنظمــة أكثــر ســهولة بفضــل دمجها مــع نظام 

 .MBUX الوسائط املتعددة

أنظمــة التعليق: قدرة أكبر علــى املناورة وديناميكية 
فائقة مع التوجيه على احملور اخللفي

تضمن أنظمة التعليق املبتكرة راحة فائقة في سيارة 
S-Class اجلديــدة. وتوفر ســيارة S-Class اجلديدة 

أعلى مستويات املناورة والرشاقة 
التصميم اخلارجي: أبعاد مثالية ملظهر كالسيكي

ســيدان  ســيارة  لتكــون   S-Class ســيارة  ُصممــت 
كالسيكية بأبعاد مثالية بفضل طول السيارة املدروس 
بعناية من األمام واخللف وقاعدة العجالت الطويلة. 
ويضفــي عرض احملور الكبير والعجالت غير البارزة 
مع التصاميم احلديثة على السيارة مظهراً قوياً. ومت 
تقليــل مــا يســمى باخلطــوط اجلانبيــة بشــكل كبيــر، 
بحيــث توفــر األســطح االنســيابية مــع املظهــر األنيــق 
األمامــي  الضــوء. ويأتــي اجلــزء  طابعــاً خاصــاً حتــت 
بتصميــم أنيــق جــذاب بفضــل ارتفــاع مســتوى الشــبك 

األمامي.

وتبــرز املصابيــح األماميــة فــي اجلانــب األمامــي مــن 
املكونــة  النهاريــة  املصابيــح  تتضمــن  حيــث  الســيارة، 
مــن ثــالث أجــزاء والتــي تعتبــر مــن الســمات املميــزة 
وأصغــر  تســطحاً  أكثــر  S-Class، ولكنهــا  لطــرازات 
األبــواب  مقابــض  وتعتبــر  عــام.  بشــكل  مــا  حــد  إلــى 
املثبتــة بشــكل انســيابي غير بــارز تطوراً جديــداً، حيث 
تبــرز للخــارج عندمــا تقترب منها يد الســائق، أو عند 
وظيفــة  وتعمــل  اخلارجــي.  ســطحها  علــى  الضغــط 
دخــول  إمكانيــة  توفيــر  علــى   KEYLESS-GO

السيارة دون استخدام املفتاح.
للجــزء  للســيارة وصــوالً  الديناميكــي  املظهــر  وميتــد 
أعلــى  اخللفيــة  املصابيــح  تعكــس  حيــث  اخللفــي، 
مســتويات الفخامة، وذلك بفضــل تصميمها الداخلي 
املــدروس بعنايــة ووظائف اإلضــاءة املتحركة، وتعمل 
علــى إبــراز مــكان وحــدود ســيارة S-Class اجلديدة 

ليالً ونهاراً.

الشيخ فالح بن نواف: 
عالقتنا مع عالمة 
مرسيدس مميزة 
وتعود ألكثر من 6 
عقود مبنية على 
الثقة واالحترام 
املتبادل

إيهاب الفقي: 
التدشني يعكس 
استراتيجية الشركة 
في طرح أحدث 
املركبات في 
السوق
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BMW الفئة السابعة
اخليار األول للفخامة واألداء الرائع

قدمت تعريفا ملتعة القيادة املطلقة واملركبة املثالية

تشــكل الفئــة الســابعة دليــاًل واضًحــا وقويًــا علــى 
قــدرات BMW التــي تســعى للســيطرة و الريــادة 
الســيارات فــي  الرفاهيــة ضمــن ســوق  فــي فئــة 
 BMW قطــر. ويجمــع طــراز الفئــة الســابعة مــن
املطلقــة  القيــادة  ملتعــة  تعريًفــا  يقــدم  والــذي 
واملركبــة املثاليــة لكل ســائق، بــني األناقة املفرطة 
واالبتــكارات املذهلــة واألداء الرائــع، إضافــة إلــى 
اتصــال  وتقنيــة  للســائق  مســاعدة  نظــام  أحــدث 
فــي ســبيل االرتقــاء إلــى مســتوى أعلــى فــي عالــم 
السيارات. وكان الطراز اجلديد من الفئة السابعة 

من BMW قد شــهد تطوًرا ملحوًظا مع التركيز 
الفارهــة، مــع  الدقــة واألناقــة والتصاميــم  علــى 
اعتمــاد مزايــا تنــح الســيارة حضــوًرا أقــوى مثــل 
الشــبك األمامــي اجلديــد الــذي مت تعديله ليصبح 

قطعة واحدة تغطي مساحة أكبر بنسبة %40.
وتتوفــر الفئــة الســابعة مــن BMW فــي صــاالت 
اربــع  خــالل  مــن  للســيارات  الفــردان  عــرض 
طرازات مختلفة، و يتمتع احملرك االول لســيارة 
730Li ذات 4 اسطوانات و يتسارع من صفر إلى 
100 كــم فــي الســاعة خــالل 6.3 ثانيــة بقــوة 265 

 740Li BMW حصانًــا، و احملرك الثاني لســيارة
ذات 6 أســطوانات و يتســارع مــن صفــر إلــى 100 
كم في الساعة خالل 5.6 ثانية بقوة 340 حصانًا، 
 750Li xDrive BMW و احملرك الثالث لسيارة
ذات 8 أســطوانات و يتســارع مــن صفــر إلــى 100 
كم في الساعة خالل 4.1 ثانية بقوة 530 حصانًا، 
 BMW لســيارة  االقــوى  و  الرابــع  احملــرك  و 
مــن  يتســارع  و  أســطوانات   12 ذات    M760Li
صفــر إلــى 100 كــم فــي الســاعة خــالل 3.8 ثانيــة 

بقوة 609 حصانًا.

كما تتمتع الفئة السابعة من BMW بأداء محسن، 
وذلــك بفضــل هندســة »الفعاليــة الديناميكيــة« 
نــواة  علــى  واالعتمــاد   ،BMW أطلقتهــا  التــي 
خفيفــة الــوزن من أليــاف الكربــون، ويعني ذلك 
أن الســيارة أصبحــت أقــل وزنًــا مبقــدار 130 كــغ 

مقارنة بالنموذج السابق.
ويتضمــن التصميــم الداخلــي للفئــة الســابعة مــن 
 BMW« أحــدث نظــام مســاعدة للســائق BMW
Connected Drive« وأنظمــة ترفيــه تتضمــن 
نظــام األوامــر باللمــس الــذي يتيــح للــركاب فــي 

مــن  بعــدد  التحكــم  إمكانيــة  اخللفيــة  املقاعــد 
الوظائــف في الســيارة باســتخدام جهــاز كمبيوتر 

لوحي قياس 7 إنش من سامسونغ.
تتميز السيارة بتصميم أنيق وراقي، واستخدام 
أحــدث التقنيــات فــي الداخــل واخلــارج، حيــث 
 BMW مــن  الســابعة  الفئــة  ملالكــي  ميكــن 
االســتمتاع باملزايا الفائقة والتي تتضمن ســقف 
محيطيــة  وإضــاءة   ،Sky Lounge بانورامــي 
داخليــة فــي الســيارة ومقاعــد وثيــرة منجــدة 

بجلد نابا الفاخر.
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صالح احلمد املانع تفتتح أكبر مركز
للخدمة السريعة لسيارات نيسان في الريان

تعزيزاً افضل واسرع العمالء ...

افتتحــت شــركة صالــح احلمــد املانــع، الوكيــل العــام 
لسيارات نيسان في دولة قطر، أكبر مركز للخدمة 
الســريعة ومنفــذا لقطــع الغيــار األصلية فــي منطقة 
الريــان. ويقــع املركــز اجلديــد )مركــز خدمة وقطع 
غيار نيسان األصلية( في شارع آل شافي في منطقة 
الريــان اجلديــد ويفتــح فــي أوقــات مطولــة تناســب 
العمــالء القاطنــني فــي الريــان واملناطــق القريبة كما 
يقدم املركز اجلديد خيارات مرنة ويتميز بســهولة 
الســريعة  الصيانــة  خدمــات  إلتــام  إليــه  الوصــول 
واحلصول على قطع الغيار األصلية واالكسسوارات.

ويعــد املركــز اجلديــد التاســع مــن نوعــه فــي سلســلة 
مراكــز اخلدمــة التــي تشــغلها شــركة صالــح احلمــد 
الشــركة  إســتراتيجية  إطــار  فــي  الدولــة  فــي  املانــع 

بتوســيع شــبكة منشــآتها التــي توفــر خدمــة مــا بعــد 
البيــع لتلبيــة متطلبــات العمــالء فــي مختلــف أرجــاء 
املركــز اجلديــد 11 مســربا خلدمــة  قطــر. ويضــم 
الســيارات إضافة إلى منفذ لبيع قطع الغيار األصلية 
مــن نيســان وكذلك االكسســوارات اخلاصــة. وميكن 
إلــى مركــز  للعمــالء حجــز موعــد مســبق والتوجــه 

الصيانــة  بإجنــاز خدمــة  والتمتــع  اخلدمــة اجلديــد 
السريعة لسياراتهم في خالل 60 دقيقة فقط.

وتعليقاً على افتتاح املركز اجلديد، صرح السيد نسيم 
موراني املدير العام لقسم السيارات في شركة صالح 
احلمد املانع: »يسرنا أن مننح عمالءنا الكرام مزيداً 
من اخليارات اجلديدة والفريدة لصيانة سياراتهم. 

وميّكــن املركــز اجلديــد واألكبــر فــي الريــان العمالء 
مــن احلصــول على خدمات متكاملــة وبالقرب من 
اماكــن ســكنهم أو عملهم. ونعتبر ان توســيع شــبكة 
مراكــز اخلدمــة ملا بعد البيع هي الركيزة األساســية 
التــي تســهم فــي تعزيز وتييــز خدماتنا في الســوق 
كما حتافظ على عالقتنا املمتازة مع عمالئنا املبنية 

على الثقة وااللتزام«.
ومت جتهيــز املركــز اجلديد بأحدث املعــدات التقنية 
لفحــص املركبــات مدعومــة بفريق عمــل فّني عالي 
التدريــب والكفــاءة باإلضافــة إلــى فريــق استشــاري 
متخصــص ليمنــح العمــالء أعلــى مســتويات اجلــودة 
والصيانــة ســواء املتعلقــة بالكفــاءة املهنيــة أو بقطــع 

الغيار األصلية.
كمــا يعكــس افتتــاح املركــز اجلديــد التــزام شــركة 
صالح احلمد املانع الكامل بخدمة العمالء وتوفير 
أعلــى مســتويات الراحــة لهــم. إلــى جانــب ذلــك، 
مــن  أســطوال  املانــع  احلمــد  صالــح  شــركة  توفــر 
املركبــات اخلاصــة باخلدمــة الســريعة لتصــل الى 

منازل العمالء. 

نسيم موراني: يسرنا أن مننح عمالءنا الكرام
مزيداً من اخليارات اجلديدة والفريدة لصيانة سياراتهم
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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

حتصــل علـــى العالمــــة الكاملـــــة
فــــي اختبــــار األمــــــان األوروبــــــــي

اجلديــدة   110 ديفنــدر  روڤــر  النــد  ســيارة  حصلــت 
الفائــزة بعــدة جوائز علــى تقييم ممتــاز جديد، وهذه 
املــرة مــن قبل خبراء الســالمة في البرنامــج األوروبي 
لتقييم الســيارات اجلديدة )Euro NCAP(، وحققت 
الســيارة األكثــر قــدرة ومتانــة علــى اإلطــالق مــن النــد 
روڤر عالمة خمس جنوم الكاملة في اجلولة األخيرة 

من االختبارات.
وحتتوي عائلة ســيارات ديفندر على ميزات متطورة 
لألمــان، إلــى جانــب هيــكل الســيارة شــديد املتانــة مــن 
األلومنيــوم الكثيــف، والــذي تــت هندســته ليتحمــل 
مــن  ممتــازة  مســتويات  ويوّفــر  القاســية  التضاريــس 
األمان.  وجتمع ســيارة ديفندر بني التقنيات املســاعدة 
املتطــورة إلــى جانــب هيــكل الســيارة شــديد املتانــة من 
األلومنيــوم الكثيــف، والــذي تــت هندســته ليتحمــل 
مختلف التضاريس القاسية. ومن بني التقنيات الذكية 
التــي تزيــد من أمان الســيارة نظام الكبــح التلقائي في 
حالة الطوارئ واملساعدة في احلفاظ على حارة السير 

ومراقبة التصادم اخللفي+.
ومت تصميــم الوســادات الهوائيــة الســت التــي حتتويهــا 
الســيارة لتحمي الســائق والركاب، فيما يتوفر ما يصل 
 (ISOFIX( »أيســوفيكس«  تثبيــت  نقــاط  ثــالث  إلــى 
ملقاعــد األطفــال. وحققــت ديفنــدر اجلديــدة 85% فــي 
فئة حماية البالغني واألطفال، و79% ألنظمة املساعدة 
اخلاصة باألمان، و71% ملستخدمي الطريق املعرضني 
للخطر، ما أهلها للحصول على تقييم إجمالي بخمس 
جنــوم. وقــال نيــك روجرز، املديــر التنفيذي لهندســة 

املنتجــات فــي »جاكــوار النــد روڤــر«: »منــذ اللحظــة 
التــي بدأنــا فيهــا بإنشــاء ســيارة ديفنــدر اجلديــدة، كنــا 
شــديدي االهتمــام باألمــان وحمايــة كل مــن الــركاب 
ومســتخدمي الطرق اآلخرين. ســعينا لنصنع الســيارة 
األكثــر قــدرة ومتانة من الند روڤر على اإلطالق، مع 
ميزات األمان التي حتّســن جتربة الســائق. من املذهل 
أن نحصــل علــى هذا التكــرمي من البرنامــج األوروبي 
لتقييــم الســيارات اجلديــدة، والذيــن أثنــوا على ســيارة 
تقييــم خمــس  مــن خــالل منحهــا  ديفنــدر اجلديــدة 
ســيارة  باختبــار  األوروبــي  البرنامــج  وقــام  جنــوم«. 
الرباعــي  الدفــع  ديفنــدر 110، ولكــن عائلــة ســيارات 
اجلبــارة تتضمــن كذلــك ســيارة ديفنــدر 90 املدمجة، 
إلــى جانــب طــرازات »هارد تــوب« العمليــة املخصصة 
لألعمــال، والتــي تأتــي مــزودة بحاجــز خلــف املقاعــد 
األماميــة، وتوفر ســعة تخزين تبلــغ 2,059 لتر )110) 
و1,335 لتــر )90(. ومنــذ إصدارهــا عامليــاً في معرض 
فرانكفــورت للســيارات فــي 2019، شــهدت الند روڤر 
طلباً غير مسبوق على سيارة الدفع الرباعي اجلديدة، 
ديفنــدر  لســيارة  املســتمر  النقــاد  ثنــاء  رافقــه  والــذي 
اجلديدة، والذي يتمثل في فوزها بـ28 جائزة دولية.

ووّفــرت النــد روڤــر منــذ انطالقــة الســيارة اجلديــدة 
مجموعة من محركات »إجنينيوم« الديزل سداســية 
األســطوانات املســتقيمة شــديدة الكفــاءة في اســتهالك 
اخلفيفــة  الهجينــة  الطاقــة  تكنولوجيــا  مــع  الوقــود، 
)MHEV(، ومجموعــة نقــل احلركــة الهجينــة القابلة 
للشــحن املتطــورة P400e، والتي توّفر مــدى كهربائياً 
بالكامــل يبلــغ 43 كــم )27 ميل( وانبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون منخفضــة حتــى 74 غ/كــم. كمــا قّدمــت الند 
روڤــر باقــة مواصفــات X-Dynamic، والتــي تتوفــر 
مجموعــة  وتتضمــن  و110،   90 ديفنــدر  مــن  لــكل 
مختــارة مــن عناصــر التصميــم الداخلــي واخلارجــي 
التــي تعّبــر عن قدرات ســيارة الدفع الرباعــي الفائقة، 

وتضمن تّيزها عن السيارات األخرى.
وتشــمل مجموعــة تقنيــات مســاعدة الســائق املتقدمــة 

في سيارة ديفندر:
النظــام مصمــم ليرصــد  الكبــح فــي الطــوارئ – هــذا 
االصطدام األمامي احملتمل مع ســيارة أخرى ويظهر 
إنــذاراً مســبقاً للســائق كــي يســتخدم الفرامــل، وإن لــم 
يستجب السائق، تقوم السيارة بإطالق املكابح الطارئة 

لتخفف من حدة التصادم احملتمل.

املســاعدة فــي النقطــة العميــاء – أيقونــة تضــيء علــى 
املــرآة اجلانبيــة في اجلهة املناســبة لتســاعد على تنبيه 
السائق إلى وجود عوائق في النقطة العمياء أو تقترب 
منهــا بســرعة كبيرة. الكاميرا احمليطيــة ثالثية األبعاد 
– تســاعد الســائق أثناء املناورات في الســرعات البطيئة 
وتوّفــر  املتطــورة،  الكاميــرات  تكنولوجيــا  باســتخدام 
رؤيــة ثالثيــة األبعــاد لســيارة ديفنــدر ضمــن محيطها 

على شاشة نظام »بيفي برو«
لوجــود  التنبيــه  علــى  يســاعد   – املخــرج  خلــو  مراقبــة 
تهديــد محتمــل عنــد االســتعداد لفتــح أي مــن األبــواب 
مــن الداخل باســتخدام احلساســات املخصصــة ملراقبة 

السيارات املقبلة على املصد.
مثبــت الســرعة التكيفــي – يحافــظ علــى مســافة آمنــة 
الســيارة  توقفــت  وإن  املقدمــة،  فــي  الســيارات  مــن 
األخــرى فــي األمــام، تقــوم هــذه التكنولوجيــا بإيقــاف 
الســيارة بهــدوء. مراقبــة حالــة الســائق – هــذا النظــام 
الســائق مــن خــالل مراقبــة  إرهــاق  مصمــم ليرصــد 
كيفيــة اســتخدام التوجيــه والفرامــل ودواســة الوقــود، 

ويصدر تنبيهات عندما يرصد تعب السائق.
يرصــد   – الســير  حــارة  علــى  احلفــاظ  فــي  املســاعدة 

اخلــروج غيــر املقصود عن حارة الســير، ويعيد توجيه 
الســيارة ليعيدهــا إلــى موقعهــا الصحيــح ضمــن حــارة 

السير.
مراقبة التصادم اخللفي – إن كانت سيارة ما تقترب 
من اخللف دون إبطاء، ستحاول ديفندر تنبيه السائق 
الــذي يقتــرب منهــا من خالل تشــغيل أضــواء التحذير 

تلقائياً.
ينبــه  كــي  الســير اخللفيــة – مصمــم  مراقبــة حركــة 
لوجــود ســيارات أو مشــاة أو أخطــار أخــرى تقتــرب 
مــن أي جهــة، وتعد مفيــدة خصوصاً عند الرجوع إلى 

اخللف للخروج من موقف السيارات.
الســرعة  ومحــدد  املروريــة  الالفتــات  علــى  التعــرف 
التكيفي – يبلغ الســائق بحدود الســرعة احلالية ويعّدل 
ســرعة  ذات  منطقــة  دخــول  عنــد  الســيارة  ســرعة 

مختلفة تلقائياً.
فــوق  احلساســات  باســتخدام   – الغــوص  حساســات 
الصوتيــة فــي مرايــا األبــواب، توفــر معلومــات فوريــة 

حول عمق املياه عند خوض السيارة فيها.
eCall+ - هــذا النظــام مصمــم ليرســل رســالة تلقائية 
إلــى مركــز اتصاالت الطوارئ في حال حدوث تصادم 
أو حتطــم، وتتضمن الرســالة معلومات تفصيلية عن 
املوقــع وعــدد أحزمــة األمــان املســتخدمة عنــد حصول 
احلــادث. الكبــح فــي حالــة التصــادم املتعــدد – يشــغل 
الفرامــل تلقائيــاً ملنــع أو تخفيــف أثــر التصــادم املتتالي 
عندما تكون السيارة ضمن حادث تصادم واسع شديد 

اخلطورة.

نيك روجرز: سعينا لنصنع السيارة األكثر قدرة
ومتانة من الند روڤر على اإلطالق، مع ميزات األمان

الند روڤر ديفندر 110 اجلديدة
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كيا تطرح غايتها واستراتيجيتها اجلديدة 
فـــي استعـــراض رقمـــي

إطالق سبع سيارات كهربائية بحلول 2027 ...

أعلنــت شــركة كيــا عــن تفاصيــل جديــدة حــول غايــة 
خــالل  املســتقبلية  وطموحاتهــا  التجاريــة  عالمتهــا 
الترويجيــة  مــن عبارتهــا  اســتعراٍض رقمــي، وبدعــم 
 Movement( ”اجلديــدة، »احلركــة امللهمة التي تلهــم
that inspires(، كشفت كيا اليوم عن تفاصيل جديدة 
احلــدود  مبوجبهــا  تتجــاوز  اســتراتيجية  بخصــوص 
التقليدية لصناعة السيارات، من أجل إنشاء حلول نقل 

مستدامة لعمالئها.
وكإشــارة البتعــاد كيــا عــن منــوذج األعمــال القائم على 
التصنيــع، أعلنــت كيــا عــن تغييــر اســم الشــركة، مزيلًة 
كلمــة »موتورز« من اســمها )»كيا موتورز«(، وســيتبع 
ذلــك توّســع كيــا فــي مجاالت أعمــال جديــدة وصاعدة 
مــن خالل إنشــاء منتجــات وخدمات نقــل مبتكرة من 

شأنها حتسني حياة عمالئها اليومية.
التنفيــذي  الرئيــس والرئيــس  وقــال هــو ســانغ ســونغ، 
فــي شــركة كيــا: »نؤمــن في كيــا أن املواصــالت والنقل 
واحلركــة هــي إحدى حقــوق اإلنســان، ورؤيتنا هي أن 
ننشــئ حلــول نقل مســتدامة لألفــراد واملجتمعات حول 
العالــم. اليــوم نبــدأ بتطبيق هذه الرؤية مع إطالق غاية 
عالمتنا التجارية واستراتيجيتها املستقبلية اجلديدة”.
كيــا  عالمــة  »اســتعراض  فيديــو  مشــاهدة  وميكــن 
اجلديــدة« علــى قنــاة كيــا العامليــة علــى يوتيــوب ابتــداًء 

يــوم اجلمعــة 15  كوريــا  بتوقيــت  الســاعة 09:00  مــن 
 04:00 أو  غرينتــش،  بتوقيــت   00:00(  ،2021 ينايــر 
https://youtu.be/ الرابــط:  علــى  دبــي(  بتوقيــت 

 U67RlX9ibfo
غايــة وعبــارة ترويجيــة جديدة لعالمة كيــا: »احلركة 

امللهمة”
ومت اليــوم تقــدمي العبــارة الترويجيــة اجلديدة لعالمة 
 Movement that( ”كيــا؛ »احلركــة امللهمةالتــي تلهــم
inspires(، كأســاس لثقافــة كيــا اجلديــدة التــي تعكس 
خــالل  مــن  زبائنهــا  إلهــام  وهــي  اجلديــدة:  غايتهــا 

املنتجات واخلدمات والتجارب التي تقدمها لهم.
وتشــدد غايــة عالمــة كيــا اجلديــدة علــى أن احلركــة 
هــي أســاس تطــور البشــر، فاحلركــة تّكــن البشــر من 
الوصــول إلــى أماكــن جديــدة، والتعرف على أشــخاص 
جدد، وعيش خبرات جديدة. هذا االرتباط هو جوهر 
عالمــة كيــا اجلديــد، إذ يعنــي تيســير تقــدم البشــر مــن 
الســيارات،  داخــل  مبتكــرة  مســاحات  توفيــر  خــالل 
ومنتجــات جديدة مثيرة، وخدمــات مفيدة ومريحة 
تلهم الزبائن وتتيح لهم الوقت الالزم للقيام باألنشطة 
التي يستمتعون بها. وقال آرتور مارتني، نائب الرئيس 
األول ورئيــس قســم العالمة التجاريــة وجتربة العمالء 
العاملــي فــي كيــا: »لطاملــا كانــت احلركة مبعناهــا األعم 

جــزءاً مــن جوهــر عالمتنــا التجاريــة، ونقــل البشــر في 
صلــب أعمالنــا. فاحلركــة تســاعد اجلنس البشــري على 
التقــدم والتحســن والتطــور املتواصــل، ولهــذا نؤمن في 

كيا أن احلركة تعّد مصدر إلهام لألفكار الالمعة”.
رؤية شركة كيا األوسع للنقل املستدام

العالمــة  رؤيــة  مــن  وكجــزء  اليــوم،  كيــا  أعلنــت  كمــا 
التجاريــة األوســع بخصــوص النقــل، عــن اســم جديــد 
أعمــال  قطاعــات  فــي  توّســعها  مــع  تاشــياً  للشــركة، 
جديــدة لدعــم النقــل املســتدام، ومــن خــالل إزالة اســم 
»موتــورز« مــن اســمها، بــات اســم شــركة كيــا اجلديــد 
طويلــة   ”Plan S“ باســتراتيجية  التزامهــا  عــن  يعّبــر 
األمــد ألعمالهــا، التــي مت اإلعــالن عنها فــي عام 2020. 
قيــادي  موقــع  لتأســيس  االســتراتيجية  هــذه  وتســعى 
للشركة في قطاع النقل في املستقبل، وتوسيع أعمالها 
لتشــمل الســيارات الكهربائية، وحلول وخدمات النقل، 
واملركبــات املبنية حســب الطلــب، وغيرها. وإلى جانب 
هذه اجلهود، ستدعم كيا في الوقت نفسه عملية إنتاج 
أكثــر اســتدامة مــن خــالل اســتخدام الطاقــة النظيفــة 

واملواد القابلة للتدوير.
تطوير خدمات نقل صديقة للبيئة

من األهداف االستراتيجية األخرى ضمن استراتيجية 
“Plan S” التــزام كيــا بتنويــع أعمالهــا، لتوفــر خدمات 

نقل صديقة للبيئة قائمة بشكل أساسي على السيارات 
الكهربائية والقيادة الذاتية في مدن العالم الكبرى.

إضافة إلى ذلك، تكّثف كيا من تعاونها وشراكاتها مع 
شــركات حلول النقل العاملية، لتنوع من خدمات النقل 
فــي األقاليــم العامليــة الهامــة اســتراتيجياً، وفــي 2020، 
أطلقــت مشــروع »بيربــل إم” )Purple M(، املشــترك 
مــع شــركة “كــود 42.إيــه آي” )ai.Code42(، مــزّود 
خدمات النقل الكوري، وكانت شركة كيا قد استثمرت 
ســنة 2018 في شــركة »غراب” )Grab(، أكبر مزّود 
خلدمات تشــارك السيارات وتوصيل الطعام وعمليات 
الدفع في جنوب شــرق آســيا، وكذلك في شــهر مارس 
الشــركة   ،)Ola( فــي شــركة »أوال”  اســتثمرت   2019
الهنديــة التــي توفــر خدمات ضمن منــوذج »قرين إلى 
قرين” )peer-to-peer( لتشــارك السيارات وخدمات 
التوصيــل وســيارات األجرى وتوصيــل الطعام وغيرها 
مــن خدمــات النقــل. كمــا تقــوم كيــا بتأســيس خدمــات 
نقــل أخــرى، مبــا فيهــا »ويبــل” )WiBLE(، مشــروع 
تشــارك السيارات املشــترك مع شركة الطاقة اإلسبانية 
وبعــد  مدريــد.  فــي   ،)Repsol( »ريبســول”  الكبــرى 
إطالقهــا فــي 2018، تشــّغل »ويبــل« اليــوم 500 ســيارة 
 ،)PHEV( كيــا نيــرو هجينــة قابلة للشــحن اخلارجــي
وفقــاً ملبــدأ التجــول احلــر الــذي يســمح للمســتخدمني 

اســتئجار وتســليم الســيارات بحرية ضمن املناطق التي 
تشملها اخلدمة. وتعد »ويبل« من أجنح خطط النقل 
املشــترك فــي أوروبــا، مــع تســجيل أكثر مــن 130,000 
عضــو فــي هذه اخلدمة منــذ انطالقتها. كما مت إطالق 
خدمــة »كيــا موبيليتي” )KiaMobility( اجلديدة في 
عــدة مواقــع فــي إيطاليــا وروســيا فــي ســبتمبر 2020، 
لتسّرع من التحّول الذي تشهده الشركة كمزّود حللول 
النقــل. وســيتم تقدمي خدمة »كيــا موبيليتي” في عدة 

أسواق جديدة في السنوات القليلة املقبلة.
قريبــاً: أول ســيارة كهربائية فائقــة بالبطارية من كيا 

وفلسفة تصميم جديدة
ســيتم الكشــف عــن أول ســيارة مــن اجليــل املقبــل مــن 
السيارات الكهربائية بالبطارية من كيا في الربع األول 
من 2021، وستجســد الســيارة املقبلة انتقال تركيز كيا 
نحــو الطاقــة الكهربائيــة، وباالعتمــاد علــى تكنولوجيــا 
 ،)E-GMP( ”املنصــة النموذجيــة العاملية الكهربائيــة«
ستعتمد السيارة الكهربائية الفائقة بالبطارية تصميماً 
 ،)crossover( مســتوحى من ســيارات الكــروس أوفــر
 500 عــن  يزيــد  كهربائيــة  قيــادة  مــدى  توفيــر  مــع 
كيلومتــر، والشــحن فائق الســرعة بتوقيــت يقل عن 20 
دقيقة للشــحن الكامل، كما ســتكون أول سيارة حتمل 

شعار كيا اجلديد في العالم.
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ســلمت بورشــه 272,162 ســيارة جديــدة للعمــالء فــي 
جميــع أنحــاء العالــم فــي العــام 2020، متفوقــة علــى 
الرقــم القياســي املســجل فــي العام 2019 بثالثــة باملائة 
علــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها 
الرياضيــة  الســيارات  تصنيــع  شــركة  وباعــت  العالــم. 
األملانيــة فــي منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا 6,202 
بعــد  ســيارة جديــدة، وشــهدت أعمالهــا أداًء مشــجعاً 
فتــرة اإلغــالق حيــث حققــت أفضــل النتائــج للنصــف 

الثاني من العام على مدار السنوات اخلمس املاضية.
وصــّرح الدكتــور مانفريــد بروينــل، الرئيــس التنفيذي 
لبورشــه الشــرق األوســط وأفريقيــا م.م.ح، بــأن العــام 

2020 وضــع الكثيــر من العقبــات أمامنا ولكننا حققنا 
مزيــداً مــن النتائج اإليجابية، وأوضح معلقاً: »جنحنا 
فــي حتويــل العديد من التحديات في العام املاضي إلى 
فــرص محققــني العديــد مــن اإلجنــازات املهمــة والتي 
تضمنــت أعلــى نســبة لطلبــات الشــراء خــالل النصــف 
الثانــي على مدار ســت ســنوات وأكبــر إجمالي لطلبات 

الشراء منذ عام 2015.
الظــروف االســتثنائية،  الرغــم مــن  وأضــاف: »علــى 
بدأنا عملية طرح ســيارة تايكان، أول ســيارة رياضية 
كهربائيــة بالكامــل مــن بورشــه، مــن خــالل فعاليــات 
طــرح مبتكرة في العديد من األســواق. وســنعمل على 

تعزيــز مجموعــة الســيارات الكهربائيــة فــي املنطقــة، 
إلــى جانــب طــرح ســيارة باناميــرا اجلديــدة، وأحــدث 
طــراز مــن ســيارة 911 توربو، باإلضافة إلــى طرازات 

جديدة من مجموعة طرازات 718«.
يذكــر أن إجمالي ســيارات تايــكان التي مت بيعها عاملياً 
بلغ 20,015 في العام 2020، وذلك رغم توقف اإلنتاج 
ملــدة ســتة أســابيع عنــد بــدء إنتــاج الســيارة اجلديــدة. 
وواصلــت ســيارة كايــن جناحهــا علــى مســتوى العالم، 
حيث حققت أعلى نســبة مبيعات، فقد باعت الشــركة 
92,860 ســيارة مــن الســيارة الرياضيــة ذات البابــني. 
وباعت 21,784 سيارة من طراز 718، بزيادة قدرها 

ستة باملائة مقارنة مببيعات السيارة املسجلة في العام 
الســابق. كما مت تســليم 34,328 سيارة جديدة للعمالء 
من ســيارة بورشــه 911 الرائدة.  وفي منطقة الشــرق 
األوســط وأفريقيــا، جــاءت اإلمــارات العربيــة املتحدة 
وجنــوب إفريقيــا واململكة العربية الســعودية والكويت 
في مقدمة األسواق من حيث حجم املبيعات. وحققت 
كٌل مــن اململكــة العربية الســعودية وقطــر أعلى معدل 
ملبيعــات التجزئة على مدار الســنوات اخلمس املاضية، 
فيمــا حققــت الكويــت وأبوظبــي أعلــى نســبة لطلبــات 

الشراء على مدار خمس سنوات.
 2020 العــام  فــي  التعلــم  منحنــى  أن  بروينــل  وقــال 

التــي  اجلديــدة  التقنيــات  تطويــر  تســريع  علــى  عمــل 
تعــزز جتربــة العمــالء وأســلوب دعم املكتــب اإلقليمي 
لشــبكة الــوكالء، وأوضح قائالً: »كرســنا أنفســنا خالل 
العــام 2020 لتطويــر العديــد من االبتــكارات اجلديدة، 
والتــي تضمنــت طريقــة التفاعــل مــع العمــالء وتقــدمي 
هــذه  أصبحــت  اإلنترنــت.  عبــر  لهــم  االستشــارات 
اإلجــراءات اجلديــدة تثــل جزءاً من مســتقبل بورشــه 
الشــرق األوســط، حيــث ميكــن للعمــالء التواصــل مــع 
خبــراء بورشــه بــكل راحــة وســهولة مــن بيوتهــم مــن 
أجــل التعرف على خصائــص وجتهيزات الطراز الذي 

يختارونه«.

أداء قوي ملبيعات بورشه في 2020
مــع توقعــات بعــام جديــد أكثــر ازدهــارا

إنفينيتي الشرق األوسط
تكشف عن أداء مبيعاتها اإليجابي 2020

تصنيع السيارات الرياضية
حتقق نتائج مشجعة بعد فترة اإلغالق ...

على الرغم من التحديات العاملية

كشفت الشركة اليابانية لتصنيع السيارات الفخمة »انفينيتي« عن أرقام مبيعاتها 
القائمة  تصدرت  حيث   ،2020 عام  خالل  األوسط  الشرق  منطقة  في  القوية 
موديالت الكروس أوفرQX50 ، وسيارة الدفع الرباعي الفاخرة QX80، وذلك 
وباء  انتشار  بسبب  العالم في عام 2020  التي واجهت  التحديات  الرغم من  على 
خصوصاً  الصدارة  في  لتكون  »انفينيتي«  شركة  سعي  إطار  وفي  »كوفيد-19«. 
اجلديد  اجليل  األوسط عن  الشرق  إنفينيتي  الصعبة، ستكشف  املرحلة  في هذه 
من أسطول سيارات إنفينيتي الرياضية InTouch متعددة االستخدامات كبيرة 
احلجم 2021 اجلديدة كلياً في أكتوبر املقبل، واملزودة بنظام املعلومات والترفيه 
املتميز )P-IVI( الذي يضم شاشتني عاليتي الدقة للعرض، باإلضافة إلى اخلرائط 
ثالثية األبعاد وتقنيات أبل كار باي، ونظام أندرويد أوتو، إلى جانب فئة »اإلصدار 
األسود« اجلديد.  وحققت سيارة الكروس أوفر املتميزة متعددة االستخدامات 
إنفينيتي QX50 زيادة في املبيعات بنسبة 32% في النصف الثاني من عام 2020 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما حافظ هذا املوديل، الذي يتميز بأول 
محرك في العالم بنسبة ضغط إنتاجية متغيرة، واحلائز على العديد من اجلوائز، 
على مرونته في املنطقة على الرغم من حتديات الوباء. وسجلت سيارة إنفينيتي 
QX80 أيضاً منواً إيجابياَ في املبيعات، وذلك بنسبة 10% خالل الربع الثالث من 
عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما حافظت على شعبيتها ضمن 
العام  املدير  صديقي،  ناصيف  وقال  احلجم.  كبيرة  الرباعي  الدفع  سيارات  فئة 
لعمليات املبيعات العاملية لشركة إنفينيتي للسيارات: »على الرغم من أننا قد نلنا 
نصيبنا من التحديات خالل العام املاضي بسبب انتشار فيروس )كوفيد-19(، لكن 
ميكنني القول بأننا قد تكنا من جتاوز حتديات عام 2020، ونتطلع للفرص التي 
وأضاف  كلياً«.  اجلديدة  سيارتنا  عن  للكشف  وأيضاً  اجلديد،  العام  لنا  سيجلبها 
صديقي: »لقد بذلنا جهوداً كبيرة خالل فترة الوباء لضمان التعامل اآلمن واملريح 
لعمالئنا مع عالمتنا التجارية، حيث مت اتخاذ العديد من اإلجراءات للحفاظ على 
سالمة العمالء وااللتزام بإجراءات النظافة والوقاية، منها تعزيز حلول املبيعات 
الرقمية ملشتري السيارات، وتقدمي اختيارات االختبار في املنزل وخدمة التوصيل 
إلى  العبور  من  اإلجراءات  هذه  ساعدتنا  لقد  العميل،  خلدمة  املنزل  وإلى  من 
العام اجلديد بقوة وصالبة«. ويذكر أن شركة إنفينيتي الشرق األوسط كانت قد 
الثاني من عام  النصف  الرقمي في  العصر  العمالء في  ثورة في جتربة  أحدثت 
2020، من خالل إطالق منصة »صالة عرض املستقبل«، خدمة ضابط اإلعدادات 
بني  جتمع  جديدة  رقمية  جتربة  توفر  افتراضية  منصة  وهي  إنفينيتي،  من 
الوكيل والراغبني بشراء السيارات أينما كانوا من خالل استخدام محتوى واقعي، 
بالذكر أن توفر بعض اخلاصيات وامليزات  ومخصص وعالي اجلودة. واجلدير 

يعتمد على اتفاقية ترخيص شركتي جوجل وأبل مع حكومة البلد املعني. 




