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فوق العادة بكّل المقاييس

    

عائلة  رجال  اجتمع  حزين  درامي  مشهد  في 
أنفاسه  يلفظ  وهو  كبيرهم  أمام  »نوفل« 
بوصية  وأحفاده  أوالده  ويخبر  األخيرة، 
سّجلها في الشهر العقاري حتت مسمى »جائزة 
نوفل« تعطى ألول ذكر من عائلة نوفل يجتاز 
امتحانات الثانوية العامة، ويدخل كلية الهندسة 
-قسم الرّي والهيدروليكا- وعند تخرجه يحصد 
صك ملكية ورشة نوفل لتصليح ماكينات الري، 
نوفل  عائلة  شباب  فيها  تنافس  سنة   15 وبعد 
النحس  كسر  من  نوفل«  سعد  »سعيد  استطاع 
يؤهله  العامة، مبجموع  الثانوية  واجتياز عقدة 
أسرة  قررت  وعليه  الهندسة،  كلية  لدخول 
الطالب »سعيد« استثمار كل أموالها في توفير 
الوريث  املستقبل  ملهندس  الراحة  وسائل  كل 
سنوات  خمس  وبعد  نوفل،  جلائزة  الشرعي 
جائزة  واستحق  مهندس  لقب  »سعيد«  حصد 
نوفل، وأثناء نقل امليراث اكتشف محامي العائلة 
والفضاء  الطيران  هندسة  تخصص  سعيد  أن 
وجذب  شد  وبني  والهيدروليكا!  الرّي  وليس 
في دار إفتاء العائلة خرجت فتوى ُتيز تسليم 
شرط  على  احلفيد  املهندس  إلى  نوفل  جائزة 
أن يعمل في تصليح ماكينات الري، وليس في 
هندسة الطيران والفضاء وأن يتم تسليمه صك 

امللكية بعد عامني.
 أُجبر »سعيد سعد نوفل« على العمل في تصليح 
التحايل  علنًا، وفي اخلفاء قرر  الري  ماكينات 
على وصية جده بالعمل على حتويل ماكينة ري 
أربع إطارات مع إضافة  إلى مركبة تسير على 

يعمل  إنه  ويقال  حركة،  ناقل  وصندوق  ِمقَود 
مروحية  إلى  الري  ماكينة  حتويل  على  حالًيا 

طائرة الستخدامها في الري و رش املبيدات.
صحيح لم يََر أي من اختراعاته النور، ومع هذا 
التي ترى في  نوفل  مازال يحظى بدعم عائلة 
إناث  أن  والعجيب  عمرها،  حلَم  العائلة  ذكر 
اجتزن  فتاة   25 عددهن  البالغ  نوفل،  عائلة 
القّمة  كليات  ودخلن  الثانوية،  عقدة  جميعهن 
دون أي مباركة او دعم من خزينة عائلة نوفل، 
اجلد  أن  الرغم من  إناث!! على  أنهن  والسبب 
موسى  احلاج  صديق  كان  نوفل  لعائلة  األكبر 
الذرة  عاملة  ووالد  الكبرى  ِسْنبو  قرية  عمدة 
املصرية سميرة موسى الذي دعم ابنته سميرة 
في  أمالكه  كل  باع  إنه  حتى  ميلك  ما  بكل 
»جمهورية زفتى« وعاش في القاهرة من أجل 
أن تتعلم ابنته في مدرسة األديبة نبوية موسى 
التي رشحتها لدخول كلية العلوم بجامعة فؤاد 
مصطفى  العالم  يد  على  العلم   لتتلقى  األول 
أهلها  ما  العرب،  بأينشتاين  امللقب  مشّرفة 
إلى أمريكا، لتحصل  إلى اجنلترا ومنها  للسفر 
عربية،  امرأة  كأول  الذرة  في  دكتوراه  على 
اللوبي  اغتياالت  قائمة  على  وضعها  ما  وهذا 
راقية  املمثلة  صديقتها  مبساعدة  الصهيوني، 
ليفي،  راشيل  إلى  اسمها  غّيرت  التي  إبراهيم 
الصهيوني  للكيان  سفيرة  منصب  وتقلدت 
الذرة  عاملة  اغتيال  في  لضلوعها  1952مكافأة 

سميرة موسى في بالد العم »السام«.
..هذا واهلل أعلم.

جائزة نوفل 

املتحدة للسيارات تختار خالد جاسم سفيرا لعالمة رام في قطر
بحضور طارق عمر املانع املدير املالي ملجموعة املانع...
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الفردان للسيارات

الشريك والناقل الرسمي لبطولة قطر 
إكسون موبيل املفتوحة 2021

شركة التيسير للسيارات
تدعو الشركات الراغبة بشراء 

سيارات مستعملة للتسجيل معها

للمهتمين من شركات السيارات المستعملة، 
يرجى ارسال بريد الكتروني على

•• شركة التيسير للسيارات تقوم ببيع مجموعة من 
السيارات المستعملة على حالها من وقت الى آخر.

اسم الشركة، العنوان ورقم الهاتف. 1
نسخة عن السجل التجاري، الرخصة التجارية . 2

والسجل الضريبي

chiefaccountant@teymotor.com
issa@teymotor.com

•• الشركات المسجلة ستتسلم الئحة بالسيارات 
المعروضة من فترة الى أخرى وستدعى لمعاينة 

السيارات وتقديم عروض االسعار في مغلف مقفل.

مع ذكر العنوان: تسجيل لشراء سيارات مستعملة
يرجى ارفاق البيانات التالية في الرسالة:

آخر يوم للتسجيل 14 مارس 2021
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املعتمــد  الوكيــل  اإلطــارات،  بــن خالــد خلدمــات  ناصــر  شــركة  تواصــل 
تقــدمي  فــي قطــر،  ريتــش وتيجــار  وبــي أف جــود  إلطــارات ميشــان 
خدماتهــا لتوفــر مجموعــة متكاملــة مــن منتجــات وخدمــات اإلطارات 
مــن العامــات التجارية ميشــان وبي أف جود ريتــش وتيجار اإلطارات 
اخلاصــة بالطــرق الوعــرة فــي مراكــز Tyreplus، وذلــك ضمــن أعلــى 

مستويات التعقيم والسامة في كافة مرافقها.
وفــي هــذا اإلطــار قــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، املديــر 
التنفيــذي لقطــاع الســيارات فــي مجموعــة شــركات ناصــر بــن خالــد: “ 
تستمر شركة ناصر بن خالد خلدمات اإلطارات بتزويد السوق القطري 
بأفضــل منتجــات وخدمــات اإلطارات مــن العامات التجاريــة املرموقة 
لتلبيــة متطلبــات كافة العماء. وقــد مت جتهيز مراكزنا بأحدث املعدات 

وفرق العمل املدربة واحملترفة لتقدمي أعلى مستويات اخلدمة«.
تقــدم الشــركة خدماتهــا فــي قطــر من خــال خدمــات Tyreplus على 
طريــق ســلوى فــي الدوحــة، وفــي الغرافــة لتمنــح العمــاء وصــوالً ســهاً 

خلدماتها املميزة. 
بدوره صّرح السيد عمرو القاضي، مدير شركة ناصر بن خالد خلدمات 

اإلطــارات: “تتمتــع شــركة ناصــر بــن خالــد خلدمــات اإلطــارات بخبــرة 
عريقــة فــي قطــر حيــث توفــر أفضل اإلطــارات مــن العامــات التجارية 
املرموقــة واملتخصصــة فــي الطــرق الوعــرة. ويســرنا اســتقبال عماءنــا 
القيمــن فــي مراكزنــا لتقــدمي خدماتنــا املميــزة حيــث مت اتخــاذ كافــة 
اإلجراءات والتدابير االحترازية التي متنحهم خدمات آمنة ومريحة”. 
متتــد العاقــة بــن ناصر بن خالد خلدمات اإلطارات وشــركة ميشــان 
لإلطــارات ألكثــر من 35 عاماً حيث تعد الشــركة املورد الرســمي واملوزع 
املعتمــد لهــذه املنتجــات فــي قطر. وقــد قامت ناصر بــن خالد خلدمات 
اإلطارات بالتعاون مع العامة التجارية الرائدة ميشــان بتزويد الســوق 
القطــري ومســتخدمي الســيارات واملركبــات مبنتجــات ذات تكنولوجيــا 
متفوقة تلبي متطلباتهم وحاجاتهم املختلفة من ضمنها تبديل الزيوت 
والبطاريات والعديد من اخلدمات الســريعة األخرى وذلك عبر مراكز 

.Tyreplus اخلدمة
 وتوفر إطارات ميشان حلوالً مستدامة ملركبات النقل التجارية وكذلك 
للســيارات العادية ســواء من ناحية االداء والكفاءة العالية على الطرق أو 

من حيث معايير السامة العالية املعتمدة.

توفر حلوال مستدامة ملركبات النقل التجارية ...

ناصر بن خالد خلدمات اإلطارات تقدم 
خدمات متكاملة من اإلطارات العاملية
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باترول
ابتداًء من

2,799* ر.ق./شهريًا

مع أسعار مباشرة من المصنع
توّلى القيادة، ُكن في الصدارة

Nissan Qatar 4428 3333nissanqatar.com  2020-XE القسط الشهري على باترول     *
-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

-    صالح على موديالت 2020، مبيعات التجزئة
المعرض الرئيسي - طريق سلوى                   معرض السد                   معرض بن عمران                   معرض الخور

تســتخدم حافــات هيونــداي يونيفرس  الرائــدة  عاملًيا 
علــى نطــاق واســع فــي  مجــاالت النقل الفاخــر، وتضم 
وخبــرة  عصــارة  احلافــات  تلــك  وتصميــم  هندســة 
الشــركة االم هيونــداي موتــورز )HMC( التــي تعكــس 
الهوائــي  التعليــق  أدى  لقــد  الهندســي.  االداء   قمــة 
املتطــور والتطبيــق احلكيم للمــواد املمتصة للصوت في 
املناطــق احلرجــة إلى القضاء علــى الضوضاء واالهتزاز 

واخلشونة.
بشــركة   يونيفــرس  هيونــداي  حافلــة  اآلن   وتتوفــر 
الســيارات الوطنيــة ، املــوزع الوحيــد لشــركة هيونــداي 
فــي  واحلافــات(  )الشــاحنات  التجاريــة  للمركبــات 
قطر. ،وتعد  حافلة ســياحية حديثة صنعت في كوريا 
اجلنوبية. تتميز بتصميمها اخلارجي الرائع واملوثوقية 

والسامة واحللول عالية التقنية لراحة الركاب.
تكنولوجيا تصنيع  متقدمة

حتتــوي حافــة هيونــداي يونيفرس  على جســم أحادي 
يعــزز الصابــة الهيكليــة ويوفــر بنيــة هيــكل خفيفــة 
الوزن. هذا يســاهم فــي تقليل االهتزاز وحماية أفضل 
مــن االنقــاب. يتم حتقيــق نظام الترســيب الكهربائي 
فــي  املســتخدم  اجلــودة  عالــي  احلافلــة  جســم  لطــاء 
مصنــع احلافــات والشــاحنات التابــع لشــركة هيونداي 
موتورز  من خال خزان فتيلة إلكتروســتاتيكي كبير 
الســعة ميكنه اســتيعاب جســم احلافلة بالكامل لتوفير 
أقصــى حمايــة مــن التــآكل طــوال عمــر الســيارة. تتيــح 
تقنيــة اللحــام اآللــي املســتخدمة فــي خط إنتاج شــركة 
هيونــداي موتــورز حلاًمــا عالي الســرعة ينتــج حلامات 

عاليــة اجلــودة ، واحلــد األدنــى من األخطــاء ، وتعزيز 
املتانة.

قيادة ممتازة وراحة مطلقة
يتــم ضمــان القيــادة السلســة والفعالــة من خــال األداء 
الديناميكــي للمحرك القــوي واملتطور وأنظمة القيادة 
والتعليــق والفرامــل بينمــا يتم ضمان مســاحة تخزين 
حافلــة  تتيــح  األولــى.  الدرجــة  مــن  لســفرك  كبيــرة 
يونيفــرس  لركابهــا ااالســتمتاع بالراحة واالمــان  أثناء 
الداخلــي  الهــواء  تكييــف  خــال  مــن  وذلــك  رحلتهــم. 
األمثل واملناسب للظروف املناخية القاسية في الشرق 
األوسط والذي يوفر نظام تهوية طبيعي وقناة تدفئة 
للحفــاظ علــى درجــة حــرارة ثابتــة ممــا يحافــظ علــى 

راحة الركاب من الداخل.

راحة وأمان السائق
يتــم ضمــان ظــروف قيــادة ممتــازة في راحــة مطلقة 
للســائق مــن خــال توفيــر مقعــد تعليــق هوائــي فردي 
ونظــام تهويــة مســتقل مــع جهــاز حتكــم فــي التهويــة 
ملســاحة الســائق. يتم اســتكمال قمرة القيادة املستقبلية 
املصممــة هندســًيا من خال التوجيــه املعزز ، وأدوات 
التحكم املثبتة على التوجيه ، وذراع التروس القصير ، 

مما يسهل سهولة املناورة والقيادة السهلة. 
 كمــا مت تزويــد حافــة هيونــداي يونيفــرس مبصابيــح 
فــي  متوفــرة   HID( ودقيقــة  قويــة   MFR أماميــة 
فئــة  »نوبــل”( ، ومصابيــح ضبــاب أماميــة وخلفيــة 
مع عاكســات تعزز من كفاءة الســائق والســامة العامة 

للركاب

والراحــة  األمــان  درجــات  أقصــى  لتوفيــر  مصممــة 
للركاب

تقترب املقاعد الفاخرة املصممة من الناحية اجلمالية 
والعلميــة للــركاب مــن مســتويات الفخامــة مع مســاند 
مثــل  اإلضافــات  مــن  وغيرهــا  للطــي  القابلــة  الظهــر 
مســاند الذراعــن القابلــة للطي ، ومســاند أمــان الرأس 
األكــواب  وحامــات   ، األمتعــة  وشــبكات   ، املدمجــة 
األرفــف  حجيــرات  توفــر  املدمجــة  اليــد  ومقابــض   ،
العلوية كميات كبيرة من التخزين لألمتعة الشخصية 
األخــرى  املتميــزة  املقاعــد  خيــارات  تأتــي  للــركاب. 
اختياريــة أيًضــا. لضمــان ســامة الــركاب ، يأتي حزام 
األمان ثنائي النقاط ELR بشــكل قياســي بينما يتوفر 

حزام األمان ذو 3 نقاط ELR كخيار.

حافالت هيونداي يونيفرس
ابــداع يفــوق اخليــال
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للســيارات  الفــردان  شــركة  جــددت 
قطــر  ســيارات BMW في  وكيــل 
للتنــس  القطــري  االحتــاد  مــع  شــراكتها 
بطولــة  لرعاية النســخة ال29 من 
قطــر إكســون موبيــل املفتوحــة. ســتكون 
أيــام مــن 8  املمتــدة علــى ســتة  البطولــة 
الرابعــة  13 مارس 2021. البطولــة  الــى 
الفــردان  شــركة  ترعاهــا  التــي  عشــر 
مــن  أســطوالً  ســتوّفر  حيــث  للســيارات 
لتلبيــة  ســيارات BMW الفاخرة وذلك 
واملســؤولن  الاعبــن  تنّقــل  حاجــات 

املشاركن جميعهم.
وسيشــهد مجّمــع خليفــة الدولــي للتنــس 
أبــرز  مــن  بعــض  مشــاركة  واإلســكواش 
و  للرجــال  التنــس  رياضــة  فــي  األســماء 
حماســاً  يتوقعــوا  أن  للمشــجعن  ميكــن 
ملفتاً على امللعب حيث ينتظرهم خارجه 

.BMW تواجد مبهر ألحدث طرازات
تعــد بطولة قطر إكســون موبيل املفتوحة 
االســتراتيجية  للشــراكة  للتنــس جتســيداً 
و  للتنــس  القطــري  اإلحتــاد  بــن  املتينــة 
مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات الرائــدة 

فــي قطــر و من بينها الفردان للســيارات 
و التــي تهدف إلى الوصول بالرياضة إلى 
آفــاق جديــدة وإلــى منــح أفــراد املجتمــع 
بأرقــى  لاســتمتاع  فرصــة  القطــري 

مستويات التنس في العالم. 
موبيــل  إكســون  قطــر  بطولــة  أصبحــت 
البطــوالت  أكثــر  مــن  واحــدة  املفتوحــة 
التنــس  بطولــة  ضمــن  وحماســة  شــهرة 
ويُتوّقــع   .ATP World Tour العامليــة 
أن تشــهد هذه الفعالّيــة احلافلة بالنجوم 

بنسختها ال29.

للعـــام الرابعـــة عشــر ...

الفردان للسيارات
الشريك والناقل الرسمي لبطولة قطر 

إكسون موبيل املفتوحة 2021
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أعلنت شركة املتحدة للسيارات املانع ، وكيل سيارات رام احلصري 
في قطر، تعين االعامي خالد جاســم ســفيًرا لعامتها التجارية، 

حيث سيقوم املذيع الشهير بتمثيل »رام« خال عام 2021.
هــذا وقــد مت توقيــع االتفاقيــة فــي صالــة عــرض رام ، فــي حضــور 
الســيد/ طــارق املانــع ممثــاً عــن مجموعــة املانــع  الذي قــام بالتوقيع 
على اخلطاب الرســمي لعامة رام الي االعامي خالد جاســم الذي 
تســلم مفتاح ســيارة رام ليميتد 2021 في احتفالية تنصيبه ســفيراً 

لعامة رام في قطر . 
هذا وقد اعرب السيد/ طارق املانع املدير املالي ملجموعة املانع بتوقيع 
االتفاقية عن سعادته الختيار االعامي خالد جاسم سفيرا لعامة 
رام فــي قطــر وقــد صــرح قائــاً : ســعداء باختيــار االعامــي الكبير 
خالــد جاســم ســفيراً لعامــة رام فــي قطــر ونعتبــره اضافــة كبيرة 
لتقويــة التواصــل مــع عمائنــا في الســوق القطــري نظراً ملــا يتمتع به 
االعامي الكبير من محبة وثقة مع عدد كبير من شرائح املجتمع 
القطري لهذا نعتبرها خطوة جديدة في مسيرة جناح العامة في 

قطر.”
وأضاف »نحن سعداء باختياره سفيرا لرام في قطر وسنعمل بكل 
تأكيــد علــى نشــر الوعي حــول العامــة وطرازاتها املختلفة وتســليط 
الضوء على مواصفاتها وتقنياتها املائمة لكل االســتخدامات وزياد 

حصتها السوقية.
وأضــاف »كمــا ســنعمل بالتأكيــد علــى حتســن جــودة خدمــات مــا 
بعــد البيــع بتطوير مراكز اخلدمة عبر اعــادة تصميمها من الداخل 

ملواكبة اخر تكنولوجيا السيارات.
من جانبه أشاد خالد جاسم سفير عامة رام في قطر مبجموعة 
املانــع وقــال »عاقتنــا مــع مجموعة املانــع عاقة تاريخيــة فهي تعد 
من أعرق شركات السيارات في قطر والتي أضفت دائما أجواء من 
املتعــة واإلثــارة بطرح أقوى طرازات الســيارات مــن أقوى العامات 

املناسبة لكل الفئات واالستخدام.«
وحتــدث جاســم عــن اختيــاره ســفيرا للعامــة فقــال »يشــرفني ان 
أكــون ســفيرا لعامــة رام فــي قطــر وهي ســيارة نفتخــر بامتاكها 
ومتثيلهــا وتضفــي متعــه كبيــرة عنــد قيادتهــا ســواء علــى الطرقات 

وحتى الطرق الوعرة .
املواصفــات  مــن  هائــل  بكــم  رام  طــرازات  وتتمتــع   « وأضــاف 
واالمكانيات التي جتعلها سيارة جميع االغراض وهي سيارة قوية 
تائــم كافــة الرحــات وبالتأكيد ســتضفي مزيدا مــن روح املغامرة 

في الرحات العائلية.
وأكد جاسم عن مزايا طرازات رام التي تناسب كافة االستخدامات 
التــي تشــتهر بقــوة  الســيارات االمريكيــة  وتلبــي طموحــات عشــاق 

واالداء  تلبــي طمــوح روح املغامــرة خاصــة فــي اختبــارات الصحــراء 
وفــي نفــس الوقــت تعد ســيارة عائلية من الطراز الرفيــع  باختصار 

طراز رام يعد االختيار االمثل ألغلب شرائح العماء . 
وأكــد جاســم علــى تأكيــد دوره لنشــره الوعي حول العامــة فقال » 
سنعمل بالتأكيد على التعريف بالعامة بن فئات املجتمع القطري 
وابــراز مواصفــات العامــة وامكانياتهــا لنســهل على العمــاء اختيار 

السيارة االنسب .
نادي رام قطر

من جانبه أشاد عبد اهلل العسم باختيار خالد جاسم سفيرا لعامة 
رام فــي قطــر وقــال “بالتأكيــد تعــد هــذه اضافــة كبيــرة لنــا ال نــه 
إعامي كبير ومعروف في أوســاط الشــباب من عشــاق كرة القدم 
،وسنعمل بالتأكيد مع شركة املانع لتنسيق عدد من الفعاليات ملاك 

سيارات رام في قطر .«
وحتدث العسم عن نادي رام قطر فقال » نادي رام قطر هو نادي 
اجتماعي قائم على رياضة الســيارات ويتألف من عشــاق شــاحنات 

رام كأعضــاء وتقــوم بعــدد مــن األنشــطة الترفيهيــة مثــل التخييــم  
جتمعــات  االجتماعيــة  ،األنشــطة  الوعــرة  الطــرق  علــى  والقيــادة 
األعضــاء محليــا ودوليــا مــع نــوادي رام فــي املنطقــة باإلضافــة الــى 
األنشــطة التطوعيــة مثــل التعــاون مــع املنظمات اخليريــة واجلهات 

الرسمية احمللية.
من ناحية اخرى أكد عبد الرحمن اشكناني مدير العاقات العامة 
لنــادي رام قطــر علــى أهميــة اختيــار خالــد جاســم ســفيرا لعامــة 
رام فــي قطــر والــذي يعــد مــن أبرز الشــخصيات االعاميــة املؤثرة 
وســنعمل ســويا لزيــادة عــدد منتســبي النــادي بالتعــاون مــع ســفير 

العامة وشركة املتحدة للسيارات املانع.
وأضــاف »نشــأت الفكــرة مــن حيــث إنشــاء نــادي هــواة يعتمــد على 
الشــاحنة  نفــس  لديهــم  أشــخاص  مــن  يتألــف  التجاريــة،  العامــة 
ويشاركون في اهتمامات مماثلة ويضم النادي حالًيا أكثر من 150 
عضًوا، باإلضافة إلى املمثلن الرسمين لشركة املتحدة للسيارات - 
املانع ، ووكيل رام الرسمي في قطر وتساعد ايضا فالرد على جميع 

استفسارات واحتياجات أعضاء النادي فيما يتعلق بشاحناتهم.«
, وقــد أسســه الســيد/ عبــداهلل العســم  فــي عــام 2017 كأحــد نــوادي 
االجتماعيــة فــي قطــر التــي جمعــت جميــع عشــاق الــرام وقــد مت 
نــادي رام قطــر(  ال نهــا تقــوم علــى أنشــطة  مختلفــة  تســميته ) 

وترتكز على ثاث نقاط مهمة وهي:
والهــدف مــن هــذا النادي االختــاط مع األشــخاص اآلخرين الذين 
يشــاركونهم نفس األفكار ملشــاركة شغفهم وحبهم للعجات  وهذا 
ما ادى الى دافعهم وراء تشكيل النادي ، للحصول على بعض املرح 
علــى الطرقــات الوعــرة مــع ســيارات الــرام اخلاصــة بهــم وكذلــك 

ملعرفة املكان الذي يذهبون إليه في قطر!
واألنشــطة  والتخييــم  االستكشــاف  جتــارب  جميــع  مشــاركة  تعــد 
التطوعية عنصًرا مشترًكا يحبه جميع األعضاء في هذا النادي وقد 
زار النادي العديد من املناطق في قطر بقيادة السيد / خلف املالكي  
قائد نادي رام قطر بحكم خبرته الواســعة كمناطق اجلنوبية مثل 
العديــد ، الســيلن وايضــا  مناطق الشــمالية مثــل اجلميلية والعريش 
والزبــارة ومنهــا ايضــا الغربيــة مثــل زكريت ودخــان وكان اقبالهم 
ايجابــي متاًمــا بالطــرق الوعــرة  وبالتأكيــد كانــت ردود افعــال غير 

متوقعة واعجاب كبير من قبل االعضاء الفريق لزيارة.
هدفنــا الرئيســي، فــي الوقــت احلالــي هــو إنشــاء عشــاق الشــاحنات 
احملليــن وايضــا باإلضافــة الــى احلصــول علــى رعايــة رســمية مــن 
Google نســعى دائمــاً لدعــم قطاع الســيارات بصفــة عامة وعامة 
رام بصفــة خاصــة فــي الســوق القطــري وهنــاك رؤى مســتقبلية 
نطمــح فــي حتقيقهــا قبــل 2022 سنكشــف التفاصيــل عندمــا يحن 

الوقت املناسب.

املتحدة للسيارات تختار خالد جاسم
سفيـرا لعالمـة رام في قطـر 

بحضور طارق املانع مدير مالي مجموعة املانع ...

خالد جاسم :  طارق عمر املانع : 

عالقتنا مع مجموعة املانع 
تاريخية كونها من أعرق 

شركات السيارات في السوق

سعداء باختيار االعالمي 
الكبير خالد جاسم سفيراً 

لعالمة رام في قطر 
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أعلنت عامة هوندا للســيارات عن تدشن هوندا 
لــدول مجلــس  بالكامــل  اجلديــدة   2021 ســيتي 
التعــاون اخلليجــي، فــي حفــل افتراضــي أجــِرَي 
علــى قناتهــا علــى YouTube وقنــوات التواصــل 
االجتماعــي اخلاصــة باملوزعــن فــي كافــة أرجــاء 
هذه الدول. يُعّد اجليل اخلامس من هوندا سيتي 
اجلديــدة بالكامــل ســيارة الســيدان األكثــر طــوالً 
وعرضــاً في فئتهــا، والتي تخّطت املعايير بفضل 
تصميمهــا الراقي، مزاياهــا التكنولوجية، الراحة 
التــي ال مثيــل لها، وســائل الســامة املتطــّورة، مع 
الوقــود،  ريــادة فئتهــا باالقتصــاد فــي اســتهاك 
ووســائل  اخللــف  فــي  الهــواء  ملكيــف  فتحــات 

االتصال املتطّورة.
املفهوم الكبير

اجلديــدة   2021 لســيتي  الكبيــر  املفهــوم  يعتمــد 
بالكامــل علــى “ســيارة الســيدان الطموحــة” التي 
متنــح األشــخاص الطموحــن والســاعن إلــى ثقة 
حياتهــم.  مبســتوى  لارتقــاء  احليــاة  فــي  أعلــى 
ترتكــز ســيتي اجلديــدة بالكامــل علــى مفهومنــا 
الكبيــر الــذي تدعمه القيم األساســية لســيتي من 
تصميــم ذكــي ومســاحة داخليــة مذهلــة. كذلــك 
مت إضافــة قيمــة »القــــــوة” بنــاًء علــى الطلــب في 
الشــرق األوســط. ســيتي 2021 اجلديــدة بالكامل 
هي منوذج لســيارة ســيدان أصيلة تتمّيز بالثقة، 

األمان والذكاء.
تصميم وشكل خارجيان جديدان متاماً

لســيتي  اخلارجــي  التصميــم  مفهــوم  إعــداد  مت 
طــراز”  أحــث  “علــى  بالكامــل  اجلديــدة   2021
بهــدف إيجــاد تصميــم ميكنه أن يعتمــد ويرتكز 
علــى التطــّور الفائــق لهــذا العصــر. جــاء متمّيــزاً 
بخطــوط حــادة تعطــي انطباعــاً عاليــاً لهيكلهــا، 
تبــدأ مــن األضــواء األماميــة املضاءة خــال النهار 
)DRL(  ومتتــد خطوط التصميم بطول اجلانب 
و فــوق مقابــض األبــواب متامــاً، ثــم تندمــج مــع 
االرتقــاء  مت  األبعــاد.  ثاثيــة  اخللفيــة  األضــواء 
بهــذه الواجهــة اجلريئــة إلــى مســتوى أعلــى مــن 
خــال دمج األضواء األماميــة نوع LED بالكامل 
مــع خليــة مــن 9 أضــواء LED منّظمــة في صف 
فــي فئــة EX فقــط، أضــواء مضاءة خــال النهار 
جميــع  فــي   LED نــوع  مــن  مدمجــة   )DRL(
الفئــات وإشــارة لانعطاف نوع LED على شــكل 
L في جميع الفئات، مما مينحها شكاً وإحساساً 
رياضَين ومتطّوَرين. يعرض الشــبك العلوي في 
األمــام وجــه اجلنــاح الصلــب واملميز مــن هوندا، 
كمــا ينقــل الســيارة إلى مســتوى عــاٍل مــن األناقة 
والرقــي. كذلك، تتمتع فئــة EX بأضواء للضباب 
فــي جميــع  توجــد  كمــا  األمــام،  فــي   LED نــوع 

الفئات أضواء للضباب نوع LED في اخللف.
شفرة كاتانا في حركة 

نــوع  وهــي  اليابانيــة،  كاتانــا  شــفرة  مــن  بوحــي 
مــن الســيوف املنحنيــة التــي اســتخدمها محاربــو 
الساموراي القدماء، تتبع سيتي اجلديدة بالكامل 
اســتمرارية األضــواء مــع خــط جانبــي حــاد يُبــرز 
اخلــط  هــذا  ميتــد  الراقيــن.  وطولهــا  إطالتهــا 
املمّيز مباشــرة من األضــواء األمامية وصوالً إلى 

األضــواء اخللفيــة ليعطي حتديداً لشــكلها ويجعل 
غطــاء احملــرك يبــدو أطــول، ممــا مينــح الســيارة 

انطباعاً بدقة وأيروديناميكية مذهلتن.
أصبحت سيتي اجلديدة بالكامل أطول وأعرض 
ممــا مينحهــا وقفــة عريضــة، ويرتقــي بصورتها 
كســيارة ســيدان فاخــرة. إزاداد الطــول بـ 90 ملم 
والعــرض بـــ 60 ملــم مــع صنــدوق أمتعــة كبيــر 

احلجم. 
LX Sport - فئة رياضية جديدة بالكامل

ألول مــرة في عام 2021، تقدم ســيتي اجلديدة 
 LX ســيتي  وهــي  فئــًة جديــدة متامــاً  بالكامــل 
ملســات   LX Sport مفهــوم  يضفــي   .Sport
خارجيــة رياضيــة باللــون األســود لتعزيــز عامة 

City التجارية 
ويعطيهــا إطالــة رياضيــة. مت تقدمي هــذه الفئة 
لتقوم بجذب العماء األصغر سناً ولإلضافة إلى 
القطــاع الرياضــي املخصــص للشــباب فــي هوندا. 

من بن أبرز مزايا الفئة الرياضية هناك:
جنــاح هوائــي صلــب مــن هونــدا بلون أســود المع 

مع شبك على شكل خلية نحل
مقابض أبواب بلون الهيكل

مرايا بلون أسود المع
أضواء للضباب مع زينة على شكل زعنفة

هوائي على شكل زعنفة قرش باللون األسود
LED أضواء خلفية نوع

جناح هوائي أسود على غطاء صندوق األمتعة
Sport شعار

عجــات مــن األملنيــوم قيــاس 16 بوصــة بشــكل 
ماسي 

تصميم داخلي رحب مع مزايا فخمة
حتقيق رؤية واضحة أثناء القيادة، مع توازن بن 
االنفتــاح واألمان. هذا هو SO-KAI أو التصميم 
احملّفــز ملقصــورة القيــادة فــي جيــل هوندا ســيتي 
اخلامــس اجلديدة بالكامــل. عمل مفهوم الرؤية 
الديناميكيــة علــى تنظيم تصميم لوحة العدادات 

بطريقة جتعلها تقع في مستوى رؤية السائق.

لــم يّدخــر جيــل هوندا ســيتي اخلامــس اجلديدة 
بالكامــل أي جهــد فــي مواصلة الطمــوح بتحقيق 
مــن  بوحــي  الســيارة.  داخــل  والراحــة  الرحابــة 
التصاميــم  تســتند  للــركاب،  األولويــة  إعطــاء 
الداخليــة علــى فلســفة “احلــد األقصى لإلنســان، 
احلــد األدنى لآللة” مــن هوندا. في هذه احلالة، 
مت  التــي  الداخليــة  املســاحة  رائــع  بشــكل  تلتقــي 
ابتكارهــا بعنايــة مــع الرحابــة الواســعة لألرجــل 
وتصميــم مقصــورة القيــادة املوّفــر للراحــة لكــي 

يقّدموا جتربة قيادة مذهلة.
يوفــر تنجيد املقاعــد إحساســاً بالفخامة واألناقة 
مما مينح ســيتي اجلديدة بالكامل إحساساً بأنها 
 LXو DX، LX تتخّطــى فئتهــا. جاءت كل فئات
Sport مــع تصاميــم داخليــة مــن القمــاش فــي 
حن متّيزت فئة EX مبقاعد فاخرة من اجللد.
تأتــي ســيتي اجلديــدة بالكامــل مــع مكيــف هــواء 
يدوي في فئة DX ومع مكيف هواء أوتوماتيكي 
فــي فئــات LX وأعلــى، باإلضافــة إلــى فتحــات 

ملكيف الهواء في اخللف للمزيد من الراحة.
مــن بــن املزايــا الهامــة للماءمــة التــي تشــملها 

هناك
مقاعــد خلفيــة مــع حامــات لألكــواب مصممــة 

لتحقيق أقصى درجات الرفاهية.
أزرار التحكــم بالنوافــذ موجــودة بجانــب الســائق 

لراحة أعلى )جميع الفئات(
فتحــات  إلطــار  مصقولــة  فّضيــة  أخيــرة  ملســة 

مكيف الهواء إلطالة راقية ومميزة
دخــول ذكــي مــع زر تشــغيل للمحــرك لوصــول 

سهل وتشغيل/إيقاف أسرع )فئة LX وأعلى(
تشــغيل احملــرك عــن بعــد بالرميــوت كونتــرول 

)فئة LX وأعلى(
حتكم أوتوماتيكي كامل باحلرارة مع 
أزرار بإحســاس النقر وإضاءة بيضاء 

ملكيف الهواء )فئة LX وأعلى(
ملعلومــات  البيانيــة  واجهــة  توفــر 
إلــى  مفيــدة  معلومــات  الســائق 

السائق، وتتضمن:
عّداد املسافات

)Trip A&B( عّداد الرحات
درجة احلرارة اخلارجية

P، N، D، R وضعية مبّدل السرعات
النظام الصوتي واالتصال

متطــّورة  ســيارة  هــي   2021 ســيتي  هونــدا 
التكنولوجيــة  املزايــا  بأحــدث  تتمّتــع  تكنولوجيــاً 
ولاتصــال. مــن بــن املزايــا التي تتضمنها ســيتي 

2021 هناك:
شاشــة تعمــل باللمــس قيــاس 8 بوصــات للنظــام 
تأتــي ســيتي  LX وأعلــى(: اآلن،  الصوتــي )فئــة 
اجلديدة بالكامل مع شاشــة بكامل األلوان تعمل 
باللمــس قيــاس 8 بوصــات للنظــام الصوتي، التي 
توفــر أحــدث تقنيــات وصــل األجهــزة. مت أيضــاً 
جتهيــز واجتهتها البيانيــة بتطبيقي أبل كارباي 
و ويب لينك مما يسمح بتو صيل هاتفكم الذكي.
منفذان USB: مت تزويد ســيتي 2021 مبنفذين 
اســتخدامهما  ميكــن  وأعلــى(   LX )فئــة   USB
هواتفكــم  لشــحن  ببســاطة  أو  الهواتــف  لوصــل 

الذكية.
عرضــاً  توفــر  عريضــة:  برؤيــة  خلفيــة  كاميــرا 
مــن ثــاث زوايــا مختلفــة – عاديــة، مــن األعلــى 
وعريضــة لرؤيــة أفضــل لألشــياء املوجــودة وراء 

السيارة عند االنتقال إلى السرعة اخللفية. 
مبّدل ســرعات على عجلــة القيادة: يكمل مبّدل 
ســرعات علــى عجلة القيادة اإلحســاس الرياضي 
والتحكــم بناقــل احلركة للمزيد مــن القوة لكبح 
ك أو التجــاوز أو ببســاطة لتبديل الســرعة.  احملــرّ

)LX Sport وأعلى(
مزايا سامة متطّورة

مت جتهيــز ســيتي اجلديدة بالكامــل بالعديد من 
مزايــا الســامة التــي تســاعد الســائق علــى التمتــع 
بثقة أعلى على الطرقات مع بنية الهيكل بتقنية 
الهندسة املتوافقة )ACE( اخلاصة بنا التي متنع 
وصــول قــوة االصطــدام إلــى الركاب، و6 وســائد 
هوائيــة حلمايــة الــركاب مــن االصطدامــات من 

كل اجلوانب.
ال توفــر صابــة الهيــكل فقــط القوة للســيارة، بل 
تســاهم أيضــاً فــي خصائــص اإلجــراءات املضــادة 
 .)NVH( والقســاوة  االرجتاجــات  للضجيــج، 
كذلك، يوفر هيكل ســيتي حجرة أمان وحماية 
رائعــة مــع بنية الهيــكل بتقنية الهندســة املتوافقة 

)ACE( اخلاصة بنا.
مــن بــن مزايــا الســامة األخــرى التي تتمتــع بها 

هناك
نظام وسائد هوائية SRS في األمام
ستائر هوائية ووسائد هوائية جانبية
)ABS( نظام الفرامل املانعة لانغاق

نظــام املســاعدة فــي ثبــات الســيارة )VSA( مــع 
ثبات وحتّكم بالسحب إلكترونين

)HSA( نظام املساعدة لانطاق على املنحدرات
إشارة للتوقف في حاالت الطوارئ

نظام املساعدة الذكية للتحكم بالقيادة
نظــام مراقبــة ضغــط الهــواء فــي اإلطــارات غيــر 

مباشر )نظام حتذير بتفريغ الهواء(
احملرك

مــع  ليتــاءم  قــوي  مبحــرك  ســيتي  جتهيــز  مت 
ســيتي  جــاءت  الرياضيــن.  والشــكل  التصميــم 
 DOHC اجلديدة مزّودة مبحرك سعة 1.5 لتر
بقــوة 119 حصانــاً. إنه األفضل في فئته مع عزم 
مــن  العديــد  نيوتن/متــر ومــع  يبلــغ 145  دوران 
بقيــادة رياضيــة.  التــي توفــر إحساســاً  التقنيــات 
كذلــك، مت جتهيزهــا بناقل حركــة CVT يجعل 
 .G Shift القيادة أكثر ساسة مع تصميم بتقنية
يضمــن هــذا األمــر للمحــرك أداء ضمــن نطــاق 
الســرعة هــو األفضــل من حيــث كفــاءة االقتصاد 
فــي اســتهاك الوقــود، ومــع مبــّدل ســرعات من 
ســبع خطــوات علــى عجلــة القيــادة يكتمــل طقــم 
فــي  االقتصــاد  كفــاءة  أمــا  الرياضيــة.  القيــادة 
اســتهاك الوقــود لســيتي اجلديــدة بالكامــل فهي 

21.1 كلم/ليتر
اســتهاك  فــي  االقتصــاد  كفــاءة  أرقــام  تعتمــد 
الوقــود على ظــروف اختبار قياســية. قد تختلف 
الكفــاءة لاقتصــاد في اســتهاك الوقود بناًء على 

حالة الطريق، أسلوب القيادة وبيئة القيادة(
شــركة  هــي  قطــر  فــي  هونــدا  ســيارات  مــوزع 
الدوحــة خلدمــات التســويق )دوماســكو(، وهــي 
التجاريــة  العامــات  متعــددة  رائــدة  شــركة 
الفطيــم.  مجموعــة  شــركات  وأحــد  قطــر  فــي 
تقــدم الشــركة مجموعــة متنوعــة مــن ســيارات 
واملركبــات  الناريــة،  والدراجــات  الــركاب، 
التجارية، واملنتجات البحرية ومنتجات الطاقة، 
بعــض  متثــل  التــي  واإللكترونيــات  والســاعات 
العامــات التجاريــة األكثــر شــهرة احلائــزة علــى 

جوائز عاملية.

هونـدا للسيـارات
تدشن هوندا سيتي 2021
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عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

كشــفت أســتون مارتن عن اســتعدادها مجــدداً لدخول 
أســتون  فريــق  أكــد  أن  بعــد  الســيارات  ســباقات  أهــم 
مارتــن كوجنيزانــت للفورمــوال 1 اســتعداده للمشــاركة 
فــي بطولــة العالــم لســباقات الفورمــوال 1 لعــام 2021، 
والتــي ســتنطلق يــوم األربعــاء بتنظيــم االحتــاد الدولــي 
للسيارات. وسيخوض الفريق البطولة بسيارة إيه إم آر 
21 املذهلــة اجلديــدة كلياً، والتي تســّطر فصــاً متميزاً 
فــي مســيرة أســتون مارتــن املمتــدة علــى مــدى 108 
ســنوات؛ لتحمــل آمال عشــاق ســباقات الفورموال 1 في 

مختلف أنحاء العالم. 
أســتون  بفريــق  اخلاصــة  الرياضيــة  الســيارة  ومتهــد 
مارتــن كوجنيزانــت لتألق العامــة البريطانية الفاخرة 
مجــدداً فــي عالــم ســباقات الفورمــوال 1 الدوليــة ألول 
مرة منذ أكثر من 60 عاماً. ومت الكشــف عن الســيارة 
اجلديــدة اليوم خــال فعالية إطــاق افتراضية مميزة 
تابعهــا اجلمهــور مــن شــتى أنحــاء العالم. وأكــد لورنس 
أســتون  إدارة  ملجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  ســترول، 
مارتــن، أن إطــاق ســيارة إيــه إم آر 21 يشــّكل »حدثــاً 
خاصــة  الســيارات«،  قطــاع  تاريــخ  فــي  األهميــة  بالــغ 
وأنهــا متثــل أول طراز فورموال 1 يحمل شــعار أســتون 
مارتن املُجّنح منذ سيارة دي بي آر 5 التي شاركت في 
حلبــة سيلفرســتون عــام 1960 بقيــادة الســائق موريس 

ترينتيجنانت.
وسيتولى السائق األملاني الشهير سيباستيان فيتل، بطل 
العالــم ألربــع مــرات فــي ســباقات الفورمــوال 1، قيــادة 
ســيارة إيــه إم آر 21 خــال منافســات هذا املوســم، إلى 
جانب الســائق الكندي الصاعد النس ســترول. وستتألق 
السيارة باللون األخضر الفاحت الذي مُيّيز فريق أستون 
مارتــن ريســينج، في خطوة حتتفي باأللــوان التقليدية 
لســيارات أســتون مارتــن الرياضيــة وإرثهــا العريق في 
عالم السباقات. وُصممت سيارة إيه إم آر 21 بالتعاون 
مــع عــّدة شــركاء عامليــن، أبرزهــم شــركة تكنولوجيــا 
فيمــا  كوجنيزانــت،  العماقــة  األمريكيــة  املعلومــات 
يتميــز هيــكل الســيارة بشــريط أرجوانــي جانبي يعكس 
شــراكة فريــق أســتون مارتن كوجنيزانــت طويلة األمد 

مع شركة بي دبليو تي.
كمــا ســلطت فعاليــة اليــوم الضــوء علــى التحــول النوعي 
الــذي تشــهده أســتون مارتــن، وال ســيما مــع اســتعداد 
فريــق أســتون مارتــن كوجنيزانــت لتجســيد القــدرات 
االســتثنائية لعامة أستون مارتن وخاصة على صعيد 
األداء واإلمكانات الهندســية املتفّردة، إذ تستعد أستون 
مارتن الفتتاح منشــأة جديدة مبســاحة 200 ألف قدم 
مربعــة، ستســهم عنــد اكتمالهــا خــال النصــف الثانــي 

لتصنيــع  املخصصــة  احلاليــة  املنشــأة  رفــد  فــي   2022
سيارات الفورموال 1 في سيلفرستون، وسيكون لفريق 
أســتون مارتــن كوجنيزانــت دور بالغ األهمية في دعم 
جهــود االبتــكار وتطويــر تقنيــات الســيارات املســتقبلية 
خــال الفتــرة املقبلــة. وسيشــمل ذلــك مجموعــة مــن 
الســيارات الرياضية ذات احملرك الوسطي، واملستوحاة 
مــن تصميــم أســتون مارتــن فالكيــري، لتمثــل إضافــة 
متميزة إلى محفظة أستون مارتن خال العقد املقبل.
ورغــم غيابها عن ســباقات الفورمــوال 1 ملدة 61 عاماً، 
حافظت أستون مارتن على قدراتها التنافسية في هذا 
املضمــار وواصلــت التركيز بشــكٍل ُملفت على ســباقات 
يــد ليونيــل  الســيارات منــذ تأسيســها عــام 1913 علــى 
مارتــن وروبــرت بامفــورد. وســيصادف العــام املقبــل 
الذكــرى املئويــة علــى مشــاركة ســيارات أســتون مارتن 
في أول ســباق للجائزة الكبرى في فرنســا عام 1922، 

وتوالت جناحاتها في عالم السباقات؛ حيث فاز فريقها 
بســباق لومــان 24 ســاعة فــي عــام 1959. كمــا حصدت 
أســتون مارتــن انتصارين مذهلن أحرزتهما ســيارتها 
الرياضيــة الشــهيرة فانتــاج جي تي إي فــي حلبة دي ال 
ســارث خــال العــام املاضــي، كمــا تّوجــت بلقــب أفضل 
الشــركات املصّنعة املشــاركة في بطولة العالم لســباقات 

التحّمل التي ينظمها االحتاد الدولي للسيارات. 
من جهة ثانية يتمتع فريق أســتون مارتن كوجنيزانت 
فريــق  مــن  اســتمده  عريــق  بــإرث   1 للفورمــوال 
سيلفرســتون الــذي حصــد الفــوز فــي خمســة ســباقات 
بوينــت  ريســينج  فريــق  إلــى  رايتــه  وانتقــال  كبــرى، 
وأومتــار  ســترول  لورانــس  قيــادة  1، حتــت  فورمــوال 

سزافناور الرئيس التنفيذي ومدير الفريق.
مبحــرك  اجلديــدة   21 آر  إم  إيــه  ســيارة  وُزّودت 
األداء،  عالــي   )E  M12  F1( جــي  إم  مرســيدس-إيه 

اســتعادة  ونظــام  مــزدوج  توربينــي  بشــحن  واملدعــم 
الطاقة الهجن. وستنطلق السيارة ألول مرة في حلبة 
سيلفرســتون خــال فعاليــة ترويجيــة يــوم 4 مــارس 

 .2021
تعليقاً على هذا املوضوع، قال لورنس سترول، الرئيس 
التنفيذي لشركة أستون مارتن الجوندا: »لقد انتظرت 
وأننــي  ســيما  ال  جــداً،  طويلــة  فتــرة  منــذ  اليــوم  هــذا 
وكانــت  والســباقات.  الرياضيــة  الســيارات  عشــاق  مــن 
أهــم أحامــي هــي تأســيس فريــق خــاص مبنافســات 
الفورموال 1، وامتاك حصة كبيرة في شــركة أســتون 
مارتــن الجونــدا. وأســعى جاهــداً اليــوم إلــى اجلمع بن 
هذيــن احللمــن، وال شــك أن فعاليــة اإلطــاق اليــوم 
ستشــهد حتقيــق الكثير من التطلعــات، وأهمها بالطبع 

سيارة إيه إم آر 21 اجلديدة«.
وأضــاف قائــاً: »كّلنــا ثقــة بــأن عــودة أســتون مارتــن 

إلــى حلبــات ســباقات الفورمــوال 1 بعــد غيــاب 61 عاماً 
وســتحمل  النطــاق،  واســع  عاملــي  باهتمــام  ســتحظى 
أصــداًء إيجابيــة للغايــة علــى مســتوى رياضــة ســباقات 

السيارات وبن أوساط اجلمهور ووسائل اإلعام«. 
وتابــع بقولــه: »نحــن فخــورون بفريقنــا الــذي أشــرف 
 1 فورمــوال  كوجنيزانــت  فريــق  ســيارة  تطويــر  علــى 
اجلديدة، واملكّون من 500 موظف وموظفة يساهمون 
جميعاً في تصميم وتصنيع وتطوير وجتهيز ســياراتنا 
الرياضية، لنتمكن مجدداً من التألق في أهم سباقات 
الســيارات العامليــة. ونحــن علــى يقن بأن هذه الســيارة 
وحصــد  للتألــق  الازمــة  اإلمكانــات  فريقنــا  ســتمنح 

االنتصارات في حلبات السباقات«. 
وأردف سترول قائاً: »نؤكد بأن هذه اخلطوة ليست 
ســوى البداية ملسيرة طويلة، حيث يستعد الفريق حالياً 
خلوض املنافســات، وسنواصل بدورنا املضي في سبيل 
حتقيــق طموحاتنا التي ال تعرف أي حدود، مرتكزين 
في ذلك على األدوات املتقدمة املتاحة لنا واإللهام من 

اجلمهور والشركاء«.
واختتم ســترول حديثه: »يشــكل إطاق ســيارة إيه إم 
آر 21 مناســبة لاحتفــال ببدايــة مرحلــة جديــدة فــي 
مســيرة أســتون مارتــن. فقــد منحتنــا هــذه اخلطــوة 
النوعيــة الفرصــة للتعبيــر عــن تطــور ســيارات أســتون 
مارتــن للمــرة الثانيــة عشــرة فقــط فــي تاريخ الشــركة 
الســيارة  هــذه  وتعكــس  ســنوات.   108 لنحــو  املمتــد 
التــزام أســتون مارتــن بأرقــى مفاهيــم األداء واالبتكار 
واجلودة الهندسية واالهتمام بأدق التفاصيل وتطبيق 
نهــج العمــل اجلماعــي. ومــن الطبيعــي أن يظهر شــعار 
أســتون مارتــن املجّنــح اجلديد ألول مرة على ســيارتنا 

املخصصة لسباقات الفورموال 1«.
التنفيــذي  الرئيــس  مــورس،  توبيــاس  قــال  وبــدوره، 
لشــركة أســتون مارتــن الجونــدا: »يشــّكل اليــوم حلظة 
لتألقنــا  أســتون مارتــن، متهــد  فــي مســيرة  تاريخيــة 
مجــدداً في عالم ســباقات الفورمــوال 1 ألول مرة منذ 
أكثــر مــن 60 عامــاً. وســيلعب فريــق أســتون مارتــن 
املــدى  علــى  إيجابيــاً  دوراً   1 للفورمــوال  كوجنيزانــت 
الطويــل فــي تطويــر عامــة أســتون مارتــن وترســيخ 
ثقافتهــا الفريــدة واالرتقــاء بتقنيات وأســاليب تصميم 
ســياراتها. وســتحمل عودتنــا إلــى ســباقات الفورموال 1 
تأثيــراً إيجابياً وعميقــاً على جميع موظفينا إضافة إلى 
رحلــة عمائنــا في جميع أنحاء العالم. وسيســاعد ذلك 
فــي اعتمــاد أســلوب تفكير مرّكز وعالــي املرونة حيال 
ســباقات الفورمــوال 1 علــى مختلــف مســتويات أعمــال 

أستون مارتن«. 

أستـون مارتـن
تستهـل مرحلـة جديـدة في مسيرتهـا

مع تألقها مجددا في حلبات سباقات الفورموال 1 
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 ،  )NCC( للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  أعلنــت 
الوكيل الوحيد لســيارات مازدا في قطر، عن جناح 
عــروض مــازدا »حملــة مــا قبــل رمضــان« املثيــرة 
التــي تهــدف إلــى تقــدمي »متعــة القيــادة الســهلة« 
إلــى جانــب باقات »الشــراء واالمتــاك اخلالية من 

املتاعب”.
 NCC أطلقتهــا  التــي  الترويجيــة  احلملــة  أكــدت 
مؤخــًرا أن شــراء ســيارة مــازدا املتميــزة وامتاكها 
يظــل جتربــة فريــدة وخاليــة مــن املتاعــب حيــث 
ميكــن لعمــاء التجزئــة االســتمتاع بأســعار جذابــة 
وعــروض حصريــة ذات قيمة مضافة في طرازي 
وســيارات  الســيدان  ســيارات  مــن   2021 و   2020

الدفع الرباعي.
بالنســبة لســيارات Mazda CX9 العائليــة متعــددة 
يشــمل   ، 7 مقاعــد(  و  )3 صفــوف  االســتخدامات 
العرض تأمينًا شاماً مجانًيا وخدمة مجانية ملدة 
3 ســنوات / 50،000 كم )أيهما يأتي أوالً( وتســجيل 
مجانــي باإلضافــة إلــى ضمان غير محــدود ملدة 5 
ســنوات مــع خدمــة املســاعدة علــى الطريــق ملــدة 5 

سنوات.
 Mazda ميكــن للعمــاء الذيــن يشــترون طــرازات
مــن  االســتفادة   Mazda CX3 6 و  Mazda و   3
التأمــن الشــامل املجانــي والتســجيل باإلضافــة إلــى 
ضمــان غيــر محدود ملدة 5 ســنوات كــم إلى جانب 

خدمة املساعدة على الطريق ملدة 5 سنوات.
مت تقــدمي فئــات مختــارة مــن طــرازات 2021 مــع 
إلــى  باإلضافــة  مجانــي  وتســجيل  مجانــي  تأمــن 
ضمــان غيــر محــدود ملــدة 5 ســنوات مــع خدمــة 

املساعدة على الطريق ملدة 5 سنوات
إلــى جانــب طــرق الدفــع العاديــة ، ميكــن للعمــاء 
أيًضــا اختيــار خطــط متويــل داخليــة مرنــة تخضع 
ملوافقة االئتمان.سيارة مازدا اجلديدة »سي إكس-

5«: إظهار أبعاد جديدة للقيادة
وتعــرض الســيارات الوطنيــة مازدا »ســي إكس-5« 
، لتحقق بذلك حلم شــركة مازدا بتوفير ســيارات 
دفع رباعي متزج بن متعة القيادة وراحة الراكب.

أجــل  مــن  تعمــل  فريــدة  ومــازدا عامــة جتاريــة 
تأسيس عاقة قوية مع العماء، ولكي تصبح جزء 
أساســيا مــن حياتهــم. ولتحقيــق ذلك تعمــل مازدا 
من أجل تعزيز شعور الصلة بن السيارة والسائق، 
مــا يقــود إلى صنــع ســيارات تتمركز حول اإلنســان 

والتي تعمل في تناغم مع احلواس اإلنسانية.
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   CX5 ســيارة  تتبنــى 
وهــي  الســيارات،  فــي  للتحكــم   G-Vectoring
SKYACTIV- اكتيــف  ســكاي  تقنيــات  أولــي 

صقــل  مت  وقــد   ،VEHICLE DYNAMICS
أداء القيــادة متاشــيا مــع الطبيعة البشــرية وحتقيق 

توقعــات  مــع  يتوافــق  الــذي  الديناميكــي  الســلوك 
السائق وقيادة مريحة مع احلد األدنى من التأثير 
علــي اجلــذع بــن جميــع الــركاب. تتميــز املقصورة 
بأنهــا أكثــر هدوًءا مما يســمح مبحادثــة أكثر راحة 
وتوفر املقاعد اخللفية مستويات أعلى من الراحة 

وسهولة االستخدام.
مــزوًده  كليــا  اجلديــدة   CX5 ســيارة  تأتــي 
يعمــل  والــذي    2.5  SKYACTIV-G مبحــرك 
بالبنزيــن مباشــرة. مــع ناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
ســرعات.  ســت  ذو   SKYACTIV-DRIVE
هــذه احملــركات توفــر تســارعا قويــا لتوليــد الطاقة 
وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   5.700 187حصــان 

دوران 250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
أعلــى  حتقــق  مــازدا  سلســلة  االســتباقية  الســامة 

درجات السامة
إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن املزايــا القياســية  

توفــر ســيارات مــازدا الرياضية متعــددة االغراض 
وســيدان املزيــد مــن تقنيــات الســامة االســتباقية 

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

بواقــي  مــازدا   طــرازات  معظــم  جتهيــز  مت  كمــا 
اختيــاري ملنع التصــادم األمامــي ومصابيح أمامية 
التأمــن  معهــد  قبــل  مــن  اختبارهــا  مت  محــددة  
للسامة على الطرقات السريعة بالواليات املتحدة 
األمريكية ومت تصنيفها بكونها علي اعلي درجات 
الســامة و مــازدا هــي اخلــط الكامــل الوحيــد مــن 
الشــركات املصنعــة لســيارات الــركاب القــادرة علــى 

تقدمي مثل هذه اخلدمات في السنوات األخيرة.

علــى  للســامة  التأمــن  معهــد  اختبــارات  تقــوم 
مــن جوانــب  بتقييــم جانبــن  الســريعة  الطرقــات 
الســامة: القــدرة علــى التحمــل وهــي كيف حتمى 
وجتنــب  احلــوادث  حالــة  فــي  ســائقها  الســيارة 
األعطــال والتخفيــف مــن حدتها  وهــي تكنولوجيا 
ميكــن أن متنــع التصادم أو تقلل من شــدته. متنح 
الطرقــات  علــى  للســامة  التأمــن  معهــد  جوائــز 
الســريعة ألولئــك الذيــن يحصلــون علــى تقييمــات 
جيدة في خمس اختبارات للتصادم  باإلضافة إلى 
تقييــم متقــدم أو ممتــاز ملنــع االصطــدام األمامــي 

ليصبحوا مؤهلن حلالة  اعلي درجات السامة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظــام 

املدعم للثقة  
إن التــزام مــازدا الــذي ال يتزعــزع بجعل الســيارات 
توحــي بالســعادة واإلثارة واضحا فــي ديناميكيات 
  I-ACTIV AWD نظــام  مــن  املســتمدة  القيــادة 

األكثر ثقة في مجال التكنولوجيا واألداء للسيارات 
الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.

خــال  مــن    I-ACTIV AWD نظــام  يأتــي 
عوامــل  االعتبــار  بعــن  تأخــذ  والتــي  مستشــعراته 
مثــل زاويــة التوجيــه  ومدخــات اخلانــق وتدويــر 
العجــات مع درجة احلرارة واســتخدام املســاحات 
لرســم صــورة واضحــة عــن الظــروف اخلارجيــة. 
ميكــن لنظــام I-ACTIV AWD  ضبــط مخــرج 
الطاقــة أكثــر مــن 200 مرة في الثانية  باســتخدام 
27 متغيــًرا مختلًفــا ، للتنبؤ مبــا تبدو عليه ظروف 

الطريق.
مــازدا  CX9 احصــل عليها لعائلتــك  وقم بقيادتها 

بنفسك
العامــة التجارية اجلديدة مــازدا CX9 هي مزيج 
مثالي من الرقي واملظهر املائم للعائلة للســيارات 
الرياضية متعددة االغراض. إنها أول سيارة مازدا 
 .2.5T  SKYACTIV-G تتميــز مبحــرك بنزيــن 
يقدم محرك الشحن التوربيني أداًء رائداً في فئته 
مــع كفــاءة عاليــة .لم يســبق أن شــعرنا باإلثارة في 
الســيارات الرياضية متعددة االغراض ذات السبعة 
 Dynamic Pressure Turbo مقاعد. يعمل نظام
املبتكر على تعديل ضغط الدفع وتدفق الهواء وفًقا 
لســرعة احملــرك للتغلــب علــى املشــكات التقليديــة 

مثل التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

رياضيــة  ســيارة  الســائق.  ســيارة  هــي    6 مــازدا 
شخصية مع كل شيء في قمرة القيادة املخصصة 
خــال  مــن  بالقيــادة  االســتمتاع  علــى  ملســاعدتك 
الســيارة.  داخــل  تســتمتع  بكونــك  املباشــر  الشــعور 
ســيارة مــازدا 6 فريــدة مــن نوعهــا ذات تصميــم 
عاطفــي وحتكــم دقيــق  وجاذبيــة متميــزة  مــازدا 
6 تأتــي بجســم جــذاب يوضــع علــى هيــكل معالــج 
حــاد ويحيــط بتصميــم داخلي فاخر.  مــن الداخل 
اجلــودة  عاليــة  األساســية  التقســيمات  تشــترك 
فــي نفــس احملــرك رباعــي األســطوانات ســعة 2.5 
لتــًرا بقــوة 184 حصانًــا. بالنســبة للداخــل والصــف 
األساســي  فــإن محــرك رباعــي األســطوانات ســعة 
2 لتــر 154 حصــان هــو خيــار متــاح. يتوفــر ناقــل 
احلركــة األوتوماتيكــي ذو الســت ســرعات وأحدث 
ميزات الســامة النشــطة مثل نظام تثبيت السرعة 
التكيفــي والفرملــة التلقائيــة فــي حــاالت الطــوارئ 

في اإلصدارات عالية اجلودة.
هذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنية جاهدة في 
دعم الســوق القطري بأفضل الطرازات التي حتقق 
فــي  الســيارات  عالــم  عشــاق  وطموحــات  رغبــات 
قطــري وكعادتها تبدع الشــركة في تنوع عروضها 

التسويقية فيما يلبي طموحات العماء.

السيارات الوطنية تعلن عن جناح حملة
عروض مازدا ما قبل رمضان
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ت��ح��ت رع��اي��ة س��ع��ادة إل��ي��س��ادرو ب��رون��س 
س��ف��ي��ر إي��ط��ال��ي��ا ف��ي ق��ط��ر، ن��ظ��م��ت ش��رك��ة 
الرياضية فعالية خاصة  الفردان للسيارات 
أكثر من  الدولية ضمت  لوسيل  حلبة  على 
األول��ى  النسخة  ’ف��ي��راري‘  ف��ي  25 س��ي��ارة 
مضمار  في  “فيراري  لفعالية   2021 لعام 
مجموعة  الفعالية  واستقطبت  ال��س��ب��اق”، 
ال��ت��ي تحمل  ال��س��ي��ارات  واس��ع��ة م��ن ع��ش��اق 

استمتعوا  حيث  الجامح‘،  ’الحصان  شعار 
النظير.  ومنقطعة  مشوقة  قيادة  بتجارب 
وض����م م���س���ار ال��ح��ل��ب��ة ع�����دداً م���ن أرق���ى 
ذلك  في  بما  المذهلة  ’ف��ي��راري‘  س��ي��ارات 
ت��ري��ب��وت��و   F8   ، ف����ي����راري”,  “ال  س���ي���ارات 
،  SF90س���ت���رادال���ي ، 458  F8 س��ب��اي��در    ،
 ، بيستا   488  ، ب��ي  ت��ي  ج��ي   488  ، سبايدر 
 F12  ، 812 سوبرفاست ، 812 جي تي أس

أطربت  وال��ت��ي  ب��ي  ت��ي  ج��ي   208 و  برلنيتا 
محركاتها  بصوت  العالمة  عشاق  مسامع 
األنشطة  م��ن  مجموعة  خ��الل  م��ن  ال��ه��ادر 

السباق.  مسار  على  الحافلة 
وق�����ّدم�����ت ال���م���ج���م���وع���ة ال���م���م���ي���زة م��ن 
س���ي���ارات ’ف���ي���راري‘ ع���روض���اً ش��ي��ق��ة على 
ال��ح��ل��ب��ة، ح��ي��ث أت��ي��ح��ت ال���ف���رص���ة ل��ع��ش��اق 
المذهلة  اإلمكانيات  الستكشاف  العالمة 

بينها  فيما  تسابقت  ال��ت��ي  ال��س��ي��ارات  ل��ه��ذه 
الحلبة. على 

عبدو  بو  ستيف  السيد  علق  وبالمناسبة 
لفخر  “إن��ه  قطر:  في  فيراري  ع��ام  مدير 
ال����ي����وم ع���ش���اق ع��الم��ة  ن��س��ت��ض��ي��ف  ل���ن���ا أن 
ف��ي��راري و ن��ش��ارك��ه��م م��ت��ع��ة ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي 
واالب���ت���ك���ارات  ال��ه��ائ��ل  واألداء  تُ��ض��اه��ى  ال 
بها  تتميز  ال��ت��ي  ال��م��ت��ط��ورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

سيارات فيراري” كما أضاف “ إن فعالية 
السباق” هي تجربة  “فيراري في مضمار 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا جميع  ب��ال��ش��غ��ف  ف���ري���دة م��ل��ي��ئ��ة 

مالكو سيارات فيراري في قطر”.
وفي ختام الفعالية وزرع شركة الفردان 
على  تذكارية  ج��وائ��ز  الرياضية  للسيارات 
األداء  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  المتميزين  السائقين 

األفضل.

الفردان للسيارات الرياضية
تنظم فعالية خاصة لعشاق سيارات فيراري 

اقيمت على حلبة لوسيل الدولية..

ستيف بو عبدو: فخرون بأستضافة عشاق عالمة فيراري و اسعادهم بمتعة قيادة  ال تُضاهى


