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فوق العادة بكّل المقاييس

    

خرجت  البشرية  تاريخ  في  حربية  عربة  أول 
مصر  من  حتديًدا  األوسط،  الشرق  رحم  من 
الذي سّلم اختراع  الفرعونية بقيادة »سقنن رع« 
مركبة  إلى  حّولها  الذي  أحمس،  ابنه  إلى  العربة 
الذين  الهكسوس،  طموحات  دهست  حربية، 
مازالوا  إنهم  ويقال:  أفريقيا  أدغال  إلى   هربوا  

تائهني حتى اللحظة.
ُسّجل اختراع العربة الشرق أوسطية حوالي 1500 
سنة،   3500 من  أكثر  منذ  أي  امليالد،  قبل  سنة 
ومع هذا لم نفكر لو على طريقة »السلو موشن« 
عربة  حتديث  أو  إنتاج  في  البطيئة  احلركة 
القدماء! فقط اكتفينا عند الفشل بأن نتذكر حكمة 
»وَضع الَعَربَة أمام احلصان« أي: وضع األمَر في 
غير محلِّه ولم نفهم أن احلصان والعربة وجهان 
العربة  نتجاهل  لم  لألسف  واحدة،  نقل  لعملة 
فقط، بل جتاهلنا قيمة األحصنة العربية األصيلة 
األشهر في العالم، منذ أن عرف اإلنسان اخليول، 
حائًطا  أصبحت  التي  الكورونا  ظهور  وحتى 
ضخًما، نعلق عليه فشلنا في الوصول إلى  كوكب 
اإلنتاج، الذي سبقنا  إليه الغرب والنمور اآلسيوية،  
منهما  لكل  ُسّجل  اللتني  واليابان  الصني  باستثناء 
من  شيء  كل  أنتجتا  كونهما  باسمهما،  كوكبان 
اإلبرة  إلى  الصاروخ، مروًرا بإنتاج أفضل العربات 
التي حتّول اسمها  إلى  سيارات، ألنها تسير على 
ولكنها  السماء،  في  وتطير  املاء  وعلى  الطرقات، 
ال تصنع عندنا -نحن العرب- والسبب جدالنا منذ 

آالف السنني حول: هل نضع العربة قبل احلصان 
أم بعد احلصان؟ وعندما اقترح أحد احلضور رأيًا 
العربة، سخر  ثالثًا، وهو أن نضع احلصان داخل 
محرك  صنع  الذي  الغرب  وصّدقه  اجلميع  منه 
تسخر  أن  بني  كبير  فرق  األحصنة!  بقوة  العربة 
يراها  ال  مجنونة  فكرة  هو  فاإلبداع  تفكر،  وأن 
سوى املبدع الذي يهديها  إلى  املنتج، فتخرج  إلى  
العربية  باألحصنة  يقاس  مبحرك  سيارة  النور 
األصلية التي بدأت في االنقراض، بعد أن سرقها 
املستعمر وقام بتهجينها بسالالت غربية، لتكون 
أكثر قوة حتت شعار: إذا كانت احلقيقة هي العربة 
فإن األهم هو احلصان الذي يجرها، الغريب أن 
الغرب اهتموا بأدق التفاصيل في عالم الصناعة، 
حتى إنهم أخذوا من عالم اخليول حكمة تنافسية 
في التصنيع والتسويق التى تقول : يجرى احلصان 
أسرع عندما يكون هناك خيل آخر يحاول اللحاق 
به وتخطيه، لهذا تعددت العالمات التجارية التي 
بدأت في إنتاج طرازات ذات تفاصيل حصرّية في 
املنافسة  العالمات  تخطي-  -أو  باللحاق  محاولة 
طبًعا من أجل جذب أكبر عدد من العمالء، وعلى 
أجله  من  صنعت  الذي  العربي  املستهلك  رأسهم 
وطرقاته  احلارة  منطقته  مناخ  تالئم  سيارات 
سيارات  فهناك  الشاسعة،  وصحرائه  الوعرة 
متحركة  شبه  رمال  على  تسير  أن  تستطيع 
أوامر  العرب  املستهلكني  أحالم  كل  باختصار 

باستثناء حلم التصنيع ... هذا واهلل أعلم. 

أحالم العرب أوامر
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شيري العاملية تعلن فوز النخبة للسيارات بجائزة االبتكار التسويقي

الفردان للسيارات 
حتتفل بالذكرى 
اخلامسة والعشرين 
لتأسيسها
وبشهر رمضان 

8008123 إتصل على
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فيراري تطرح سيارة جديدة
V12 محـدودة اإلصـدار مبحـرك

روح التسابق وذروة اإلبداع في عالم السيارات ...

نشــرت فيــراري الصــور الرســمية األولــى لســيارة 812 
سوبرفاســت، النســخة األحــدث مــن سلســلة طرازاتهــا 
للكشــف  االســتعدادات  إطــار  فــي  اإلصــدار  محــدودة 
األّولــي عنهــا والــذي ســيتّم بّثــه مباشــرة عبــر قنــوات 
التواصــل االجتماعــي التابعــة لصانع الســيارات اإليطالي 
فــي اخلامــس مــن مايــو عنــد الســاعة 14:30 بتوقيــت 

وسط أوروبا الصيفي.
يعــّد الطــراز اجلديــد التعبيــر املطلــق ملفهــوم فيــراري 
لســيارة بيرلينيتــا رياضيــة مجّهــزة مبحــرك أمامــي، 
 812 ســيارة  بهــا  تّتســم  التــي  باملزايــا  ويرتقــي  كمــا 

سوبرفاســت، التــي لقيــت إعجــاب النقــاد، إلى مســتوى 
ســيارة جتّســد  النتيجــة  وكانــت  مثيــل.  لــه  يشــهد  لــم 
وتلّخص إرث الشركة املمتّد على أكثر من سبعني سنة 
علــى حلبــات الســباق العاملية، وقــد مّت بناؤها باالرتكاز 
على جوهر وأصالة الســيارات الرياضية لتجمع بشــكل 
مثالــي مــا بــني األداء والشــكل والوظيفــة. إّنهــا ســيارة 
موّجهــة لهــواة جمــع ســيارات فيــراري وذّواقتها األكثر 
شــغفاً، وتضم باقة الفتة من احللول الهندســية التي ال 
مســاومة فيها للحرص على توفير أعلى معايير متعة 

القيادة التي تشتهر بها سيارات العالمة.

وعلى غرار سيارات فيراري كافة، تكمن امليزة األبرز 
فــي قلــب الســيارة. وفي هــذا الطراز تتمّثــل هذه امليزة 
فــي النســخة األحدث مــن محرك مارانيلو األســطوري 
املؤلــف مــن 12 أســطوانة علــى شــكل V )V12( بزاويــة 
65 درجــة، ويوّلــد هــذا احملــرك أعلــى مســتويات القــّوة 
التــي يوّلدهــا أي محــرك فيــراري )830 حصانــاً( عنــد 
سرعة 9,500 دورة في الدقيقة، وهذا الرقم هو أيضاً 
األعلــى فــي أي محــرك باحتراق داخلي لــدى فيراري. 
وقــد شــهدت الســيارة باقــة مــن احللــول التقنيــة التــي 
ســمحت للمحرك األرقى بني محركات فيراري مبنح 

مستويات من األداء لم نشهدها قبالً في فئة محركات 
V12 مثــل اســتخدام مــواد متطــورة وإعــادة تصميــم 
الكثيــر مــن مكّونــات احملــرك األساســية واعتمــاد آليــة 
توقيت جديدة للصمامات ونظام عادم جديد والكثير 
غيرهــا. وتترافق القوة اخلالصة واجلبارة التي يوّلدها 
احملرك بأجهزة رائدة في فئتها للتحكم بديناميكيات 
الســيارة، وذلــك للحــرص علــى أن يتمكــن الســائق من 
االســتفادة بالكامــل مــن األداء واحلصــول علــى أقصــى 
درجــات املتعــة عنــد القيــادة. ومــن أبــرز تلــك احللــول 
نذكر اعتماد توجيه مســتقل للعجالت األربع مما يعّزز 

الشــعور بالرشــاقة والدقــة عنــد االنعطــاف ومينــح فــي 
الوقــت عينــه اســتجابة ال مثيــل لهــا للمقــود فــي عملية 
التوجيــه. ومــن اإلجنــازات الهندســية الالفتــة األخرى، 
ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى اجلهــود املبذولــة لتقليص وزن 
السيارة اإلجمالي مقارنة بوزن 812 سوبرفاست. وقد 
مت حتقيــق ذلــك بشــكل خــاص عبر االســتخدام املكثف 
ومقصورتهــا.  الســيارة  هيــكل  فــي  الكربــون  ألليــاف 
وأخيــراً، يضــم الطــراز اجلديــد للمــرة األولــى نســخة 
7.0 مــن نظــام ديناميكيات الســيارة للتحكم باالنزالق 

اجلانبي.
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ر ما هو ثمين في رمضان
ّ
 قد

 سييرا 
إبتداًء من

2,650* ر.ق في الشهر

2021/1364

GMC.mannaiautos.comإتصل اآلن ٨٠٠١٨٠٨
GMCQatar

5 سنوات 
ضمان ممدد 

***AAA من

1 سنة 
أو 20,000 كم

خدمة وصيانة مجانية**

1 سنة 
ًتأمين ضد الغير

مجانا

1 سنة 
تسجيل
مجاني

5,000 ر.ق 
اكسسوارات اضافية 

بقيمة 5000 ر.ق

تمويل* عن طريق المصرف مع هامش ربح 
متناقص %3.5 )هامش ربح ثابت 1.83%( 

وفترة سماح 6 أشهر من مدة التمويل
طبق شروط وأحكام المصرف.

ُ
*ت

** أيهما أسبق.

bit.ly/AAA_warranty ***

)جي إم سي( تعلن عن عروض رمضان 
احلصرية على مجموعتها الراقية 

أعلنــت اليــوم ’جــي إم ســي الشــرق األوســط‘ بالتعاون 
للســيارات‘،  ’املناعــي  قطــر،  دولــة  فــي  وكيلهــا  مــع 
مــن  الراقيــة  املجموعــة  علــى  عــروض حصريــة  عــن 
العمــالء  يســتطيع  التجاريــة، حيــث  العالمــة  مركبــات 
علــى  الرائعــة  العــروض  مــن  باقــة  مــن  االســتفادة 
مركبــات مختارة خالل شــهر رمضــان املبارك. تعليقاً 
علــى هــذا، قــال إيفــور ديكونهــا، مدير عــام املجموعة، 
’املناعي للسيارات‘: »يسّرنا دوماً االحتفال باملناسبات 
وباألخــّص  العزيــز،  القطــري  مجتمعنــا  مــع  املمّيــزة 
شــهر رمضــان املبــارك الذي يحظى مبكانــة بارزة في 
قلوبنــا وقلوب عمالئنا. ونحن متحّمســون جداً لتوفير 

يســعنا  الســنة، وال  لعمالئنــا هــذه  اســتثنائية  عــروض 
انتظار رؤيتهم وهم يقودون مركباتهم ’جي إم سي‘ 
اجلديدة.«بنــاًء عليــه، ميكــن للعمــالء خــالل رمضــان 
احلصــول علــى ’جــي إم ســي أكاديــا‘ بســعر يبــدأ مــن 
2,499 ريــاالً فــي الشــهر، بينمــا يســتفيدون أيضــاً مــن 
خدمــة التمويــل علــى مدى ثالث ســنوات التــي تقّدمها 
’املناعــي للســيارات‘ مــع دفعــة أخيرة نســبتها 40 باملئة 
وعــازل حــراري مجانــاً. إضافــة لهــذا، وبهــدف منــح 
املزيــد مــن راحــة البــال، ســوف يحصــل العمــالء علــى 
تأمــني شــامل مــع تســجيل مجانــاً ملــّدة ثــالث ســنوات، 
إلــى جانــب اخلدمــة والصيانــة ملــّدة ثــالث ســنوات أو 

د يصــل الــى  مســافة 60,000 كيلومتــر، وضمــان ممــدَّ
خمــس ســنوات عــن طريــق AAA، وخدمــة املســاعدة 
علــى الطريــق ملــّدة أربــع ســنوات. وتتأّلــق هــذه املركبــة 
العائليــة   )SUV( االســتعماالت  متعــّددة  الرياضيــة 
الراقيــة بتصميــم خارجــي جريء وقوي يوّلــد حضوراً 
مهيبــاً. وبالتــوازي مــع هذا، تتيح املقصــورة الراقية مع 
مقاعدهــا العمليــة املرنــة واخليــارات العديــدة لتحميل 
مريحــة  ركــوب  بتجربــة  االســتمتاع  فرصــة  األمتعــة 
جــداً. وتتوفــر ’جــي إم ســي أكاديــا‘ بفئــات جتهيــزات 
دة بتقنيات  SLE/SLT، AT4 و’دينالــي‘، وهــي مزوَّ
متطّورة وتتمّتع بكفاءة عالية جداً، وتزخر بخصائص 

الترفيه احلديثة ومتنح الثقة الكاملة على الطريق.
أمــا بالنســبة حملّبــي ’جــي إم ســي تيريــن‘، فيمكنهــم 
خــالل الشــهر الفضيــل شــراء هــذه الـــSUV الراقيــة ، 
واالســتفادة أيضــاً من خدمــة التمويل على مدى ثالث 
’املناعــي للســيارات‘ مــع دفعــة  التــي تقّدمهــا  ســنوات 
أخيــرة نســبتها 40 باملئــة وعــازل حــراري مجانــاً. كمــا 
يســتفيدون مــن تأمــني شــامل مــع تســجيل مجانــاً ملّدة 
ثالث ســنوات، إلى جانــب اخلدمة والصيانة ملّدة ثالث 
د  ســنوات أو مســافة 60,000 كيلومتــر، وضمــان ممــدَّ
يصــل الــى خمــس ســنوات عــن طريــق AAA، وخدمــة 
املســاعدة علــى الطريــق ملــّدة أربــع ســنوات. وبصفتهــا 

إم ســي تيريــن‘  SUV عائليــة، تزخــر ’جــي  مركبــة 
بتقنيــات الســالمة املتطــّورة مبــا فــي ذلــك باقــة توعية 
الســائق )Driver Alert Package(، والكبــح األمامــي 
 )Front Pedestrian Braking( لتفادي صدم املشــاة
 HD Rear( وكاميــرا الرؤيــة اخللفيــة عاليــة الوضــوح
Vision Camera( وغيرهــا الكثيــر مــن اخلصائــص 
األخرى التي تســاهم بتعزيز ســالمة الســائق والرّكاب. 
وتأتــي ’جــي إم ســي تيريــن‘ مــع خياريــن مــن أنظمة 
الدفــع بالشــواحن التوربينيــة تقتــرن مــع خياريــن مــن 
أنظمــة نقــل احلركــة األوتوماتيكيــة عالية الكفــاءة مع 
تسع سرعات، مما يعّزز مستويات القيادة الديناميكية.

تشمل خدمات متويل .. تأمني وباقات صيانة وضمانا ممددا ...
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أطلقت دوماسكو هوندا عرض رمضان اخلاص الذي 
بجعــل من كل رحلــة قيادة رحلة ذهبية عندما يختار 
العمــالء شــراء ســيارة هونــدا جديــدة. مــع كل ســيارة 
هوندا يتم شــراؤها، يحصل العمالء على قســيمة هدايا 
بقيمة 2,000 ريال قطري من مجوهرات من الذهب 
واألملاس من داماس. ميكن اســتخدام القســائم في أي 
مــن منافــذ داماس فــي قطــر الســتبدالها مبجوهرات 

من الذهب واألملاس من اختيارهم.
باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن للعمــالء أيًضــا االســتفادة 
من األقســاط الشــهرية املنخفضة املســتحقة الدفع على 
مــدار 48 شــهًرا بدفعــة أولــى تبــدأ مــن 5٪ مــن خــالل 

التمويل الداخلي لشــركة دوماسكو. كما ميكن للعمالء 
الراغبــني فــي اســتبدال ســيارتهم احلالية القيــام بذلك 

ألي نوع أو طراز لشراء سيارة هوندا جديدة.
علــى موديــالت  أيًضــا صفقــات خاصــة  تقــدم هونــدا 
مختــارة باإلضافة إلى قســيمة هدايا الذهب واألملاس. 
تأتــي هونــدا ســيتي اجلديــدة مــع باقــة خدمــة 20,000 
كــم إضافيــة مجانيــة. وتأتــي هونــدا أكــورد وســيفيك 
مــع مزايــا إضافيــة مثل ضمــان 5 ســنوات بغض النظر 
 50,000 خدمــة  أو  ســنوات   5 أو  الكيلومتــرات  عــن 
كــم املجانيــة ايهمــا اقــرب مــن دون أن ننســى األســعار 
قطــري  ريــال   65،000 بقيمــة  املقــدرة  املنخفضــة 

لسيفيك و81،500 ريال قطري لألكورد.
فــي دوماســكو  ، ونحــن  الكــرم  “رمضــان هــو شــهر 
هونــدا نريــد أن نكــون كرمــاء فــي عروضنــا لعمالئنــا 
التــي تقدمهــا  التقليديــة  العــروض  النظــر عــن  بغــض 
معظــم شــركات الســيارات. هــذا العــرض الفريــد الذي 
يحصــل فيــه عمالؤنــا علــى قســيمة ذهبيــة عنــد شــراء 
ســيارة هوندا، ســيدخل البهجة على العميل حني يعلم 
أنه سيحصل على مجوهرات ذهبية ذات قيمة دائمة 
». قــال الســيد فيصــل شــريف العضــو املنتــدب لشــركة 

دوماسكو هوندا.
تشــمل مجموعــة ســيارات هونــدا مجموعــة ســيارات 

الدفــع الرباعــي التــي تتكــون مــن بايلــوت، ســي آر في، 
إتــش آر فــي، مجموعــة ســيدان مــن أكــورد ، ســيفيك 
، ســيتي وســيارة فــان أوديســي. ميكــن للعمــالء الذيــن 
أن  الســيارة  لقيــادة  مالئمــة  طريقــة  عــن  يبحثــون 
يختاروا أيًضا استئجار سيارة هوندا بسهولة من خالل 

دوماسكو.
كمــا أن ســيارات هونــدا متاحــة أيًضــا عبــر اإلنترنــت 
حيــث   ،  .www.domasco.com خــالل  مــن  للشــراء 
ميكن للعمالء اختيار دفع مبلغ رمزي حلجز الســيارة 
حاســبة  أيًضــا  توفــر  كمــا  بالكامــل.  الدفــع  اختيــار  أو 
التمويــل عبــر اإلنترنــت للعمــالء فكــرة تقديريــة عــن 

للدفعــة  اختيارهــم  خــالل  مــن  الشــهرية  أقســاطهم 
املقدمة.

يتــم توزيــع ســيارات هونــدا فــي قطــر مــن قبل شــركة 
الدوحــة خلدمات التســويق )دوماســكو(، وهي شــركة 
رائــدة متعــددة العالمــات التجاريــة فــي قطــر وعضــو 
متنوعــة  مجموعــة  لديهــا  الفطيــم.  مجموعــة  فــي 
مــن ســيارات الــركاب والدراجــات الناريــة واملركبــات 
والســاعات  والطاقــة  البحريــة  واملنتجــات  التجاريــة 
واإللكترونيــات التــي متثــل بعــض العالمــات التجاريــة 
الصعيــد  علــى  جوائــز  علــى  واحلائــزة  شــهرة  األكثــر 

العاملي.

هونـدا
تطلق حملتها الترويجية الرمضانية 

بقسائم ذهبية وماسية مجانية
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النــد روڤـــر ديفنـــدر تفـــوز بجائـــزة
)أفضــل تصميــم في العالــم( لعـــام 2021

بعد تفوق السيارة على منافسيها في القائمة النهائية ...

»أفضــل  بجائــزة  ديفنــدر  روڤــر  النــد  ســيارة  فــازت 
تصميــم فــي العالــم« لعــام 2021 ضمــن جوائــز »ســيارة 
العــام العامليــة«، وهــذا ثالــث فوز حتققه النــد روڤر بهذه 
اجلائــزة، بعد حصول ســيارتي رينج روڤر ڤيالر )2018( 
ورينــج روڤــر إيڤــوك )2012( ســابقاً علــى هــذه اجلائزة، 
كمــا إنهــا أحــدث اجلوائــز العامليــة املتعــددة التــي تفــوز بهــا 

سيارة الدفع الرباعي املتينة هذه.
وحتافــظ ســيارة ديفنــدر علــى الشــخصية الرياديــة التــي 
متتعت بها سيارات الند روڤر ألكثر من 70 عاماً، وتعيد 
تعريــف املغامــرات مبــا يالئــم القــرن احلادي والعشــرين. 
وتتوفــر الســيارة األيقونيــة اســماً وشــكالً وقــدراٍت بعــدة 
وميكــن  اخلارجــي،  الهيــكل  لتصميــم  بالنســبة  خيــارات 
تخصيصهــا بشــكل شــخصي عبــر اختيار واحــدة من أربع 
باقات إكسســوارات تســاعد مالكيها على حتقيق املزيد في 

عاملهم مع سيارة تالئم تفضيالتهم.
وتختص جائزة »أفضل تصميم في العالم« بتكرمي أكثر 
الســيارات اجلديدة متّيزاً في االثني عشــر شــهراً املاضية، 
وتكافــئ الســيارات التــي حتقــق مســتويات مرتفعــة مــن 
االبتــكار التقنــي والتصميــم، وتتجــاوز احلــدود التقليديــة 
فــي هــذا املجــال. وقال جيــري مكغفرن، املديــر اإلبداعي 
فــي »جاكــوار النــد روڤــر«: »ديفنــدر اجلديــدة متأثــرة 
مباضيهــا، ولكنهــا غيــر مقيــدة بــه، ونحــن ســعداء جــداً 
بتكرميها بهذه اجلائزة. رؤيتنا هي إنشــاء ســيارة ديفندر 
جتــاوز  خــالل  مــن  والعشــرين،  احلــادي  القــرن  تالئــم 
احلــدود التقليدية في الهندســة والتكنولوجيا والتصميم، 
مــع احلفــاظ علــى شــخصيتها املعروفــة وقدراتهــا الفائقة 
علــى الطرقــات الوعرة، والنتيجة هي ســيارة دفع رباعي 

ذات تأثير على عمالئنا على املستوى العاطفي«.
وكانــت هــذا العــام جميــع الســيارات املتنافســة علــى فئــات 
علــى  للمنافســة  العامليــة« مؤهلــة  العــام  »ســيارة  جوائــز 
وراجعــت جلنــة  العالــم«،  فــي  تصميــم  »أفضــل  جائــزة 
مؤلفــة مــن ســبعة خبــراء فــي تصميم الســيارات األســماء 
املتنافســة، لتنشــئ قائمــة قصيــرة متّكــن جلنــة التحكيــم 

مــن التصويــت ضمنهــا، وتتألــف جلنــة التحكيــم مــن 93 
صحفياً دولياً.

وبــني خبــراء التصميــم املشــاركني فــي اللجنــة جيرنــوت 
للتصميــم«(،  بفورتســهامي  »مدرســة   – )أملانيــا  براخــت 
وإيــان كالــوم )اململكة املتحدة، مدير التصميم في شــركة 
»كالــوم« للتصميــم(، وغيــرت هلديبراند )أملانيــا – مالك 
كيمينــت  لــو  وباتريــك  »هلديبراند-ديزايــن«(،  شــركة 
فــي  االســتراتيجية  اللجنــة  ورئيــس  املصمــم   – )فرنســا 

»مدرســة التصميــم املســتدام«(، وتــوم ماتانــو )الواليــات 
املتحــدة – »جامعــة أكادمييــة الفنــون«، مديــر التصميــم 
الســابق فــي مــازدا(، وفيكتــور ناصيــف )الواليــات املتحــدة 
– مديــر التصميــم فــي موقــع Brojure.com، ومرشــد 
التصميــم فــي »مدرســة العمــارة والتصميــم اجلديدة«(، 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس   – )اليابــان  ناكامــورا  وشــيرو 
»شــيرو ناكامــورا ديزايــن أسوشــييتس«(. ويســّهل الشــكل 
اخلارجــي الفريــد متييــز ســيارة ديفنــدر اجلديــدة علــى 

الفــور، مــع األجــزاء املعلقــة األماميــة واخللفيــة الصغيــرة 
التــي توفر زاوية اقتــراب وزاوية مغادرة ممتازتني، وقد 
أعــاد مصممــو النــد روڤر تصّور املالمح املعروفة لســيارة 
ديفندر، حيث جعلوا ســيارة الدفع الرباعي اجلديدة ذات 
ارتــكاز عامــودي مــع نوافــذ »ألبــني« خفيفــة في الســقف، 
إضافــة إلــى اإلبقــاء على البــاب اخللفي الذي يفتــح جانبياً 
والعجلــة االحتياطيــة املعلقــة خارج الســيارة، والتي جتعل 
متييــز هــذه الســيارة عــن ســواها أكثــر ســهولة. ومت نقــل 

أســلوب التصميــم املميــز باخللفيــة املكشــوفة فــي ســيارة 
ديفنــدر األصليــة إلى الداخل، عبر إظهار عناصر مختلفة 
من الهيكل يتم إخفاؤها عادًة، مع التشديد على البساطة 
والطابــع العملــي. وتوفر ســيارة ديفندر 110 5 مقاعد، أو 
6 مقاعد، أو 5+2، أما ديفندر 90 فتتسع لستة ركاب في 
ســيارة بطول ســيارات الهاتشــباك العائلية. وتضع ســيارة 
ديفنــدر بقدراتهــا الواســعة معاييــر جديــدة للتعامــل مــع 
قســوة الطرقــات الوعــرة وحتقيــق الراحة علــى الطرقات 
 D7x العاديــة، وتعــزز ذلــك مــن خــالل منصة النــد روڤر
الشــركة،  تصنعــه  هيــكل  أمــن  األلومنيــوم،  مــن  القويــة 
نقــل  التضاريــس ومجموعــات  لــكل  املتقدمــة  والتقنيــات 
احلركــة الفائقــة التي توّفر قــدرات ال مثيل لها. كما يوفر 
التوجيــه املضبــوط بعنايــة قيــادة ممتعة وأقصــى درجات 
الراحة أثناء الرحالت الطويلة ضمن مختلف التضاريس، 
وكان خبراء البرنامج األوروبي لتقييم السيارات اجلديدة 
تقييــم  ديفنــدر  ســيارة  منحــوا  قــد   )Euro NCAP(
خمــس جنــوم األعلــى لناحيــة األمــان. وتضمــن محركات 
»إجنينيوم« بالبنزين والديزل األقل تلوثاً حتقيق ســيارة 
ديفنــدر القــوة والتحكــم والكفــاءة الالزمــة فــي أي بيئــة 
كانــت، فيمــا توّفــر مجموعــات نقــل احلركــة الكهربائيــة 
الهجينة القابلة للشــحن )PHEV( القيادة باالعتماد على 
الطاقــة الكهربائيــة فقــط ملســافة تصــل حتــى 43 كــم )27 
ميــل(، إضافــة إلــى محــّرك البنزيــن ثمانــي األســطوانات 
بالشــحن الفائق الذي يضيف مســتويات جديدة من حسن 

األداء ومتعة السائق إلى عائلة سيارات ديفندر.
وتتألف عائلة سيارات ديفندر حالياً من سيارات ديفندر 
90 و110، إلــى جانــب طــرازات »هــارد تــوب« املخصصــة 
لألعمال 90 و110، ومنذ إطالقها، فازت ســيارة ديفندر 
اجلديــدة بأكثــر مــن 50 تكرميــاً عامليــاً من بينها »ســيارة 
العــام 2020« مــن مجلــة »تــوب غيــر«، وجائــزة »موتور 
ترينــد« ألفضــل ســيارة رياضيــة متعددة األغــراض للعام 
رياضيــة  ســيارة  ألفضــل  »أوتــوكار«  وجائــزة   ،2021

متعددة األغراض للعام 2020.
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شيري العاملية تعلن فوز النخبة للسيارات 

بجائزة االبتكار التسويقي
اســتكماال لسلســلة جناحات النخبة للسيارات منذ 
اطالقها لعالمة شيري الصينية العريقة في قطر 
حــازت علــى جائــزة االبتــكار التســويقي املرموقــة 
مــن شــركة شــيري العامليــة فــي املؤمتــر العاملــي 
بفضــل  العالــم  حــول  املعتمديــن  شــيري  لــوكالء 

النجاحات الكبيرة التي حصدتها عن جدارة.
أُقيمــت فعاليــة هــذا العــام عبــر الوســائل االتصال 
الرقمية وسّلطت الضوء على اجلهود التي يبذلها 
لالحتفــال  املنطقــة  فــي  العامليــة  شــيري  وكالء 
بالشــغف والتفانــي فــي تقــدمي أفضــل تصميمات 

السيارات وأكثرها أمانًا.
وبهــذه املناســبة يقــول املهنــدس أحمــد الســباعي 
املدير العام لشركة النخبة للسيارات: نحن سعداء 
بتحقيــق هــذا اإلجنــاز والــذي يضاف إلــى حتقيق 
إطــالق  منــذ  القطــري  الســوق  فــي  كبيــر  جنــاح 

العالمة في قطر.
وأضاف: لقد حققت شيري مستويات عالية من 
رضــاء الســوق بفضــل ابتكارنــا خلطــط تســويقية 
تالءم بشــكل كبير الســوق القطري، وسنعمل بكل 
تأكيــد على مواصلة مســيرة جناحنا لرفد الســوق 
واألداء  التصميــم  حيــث  مــن  الســيارات  بأفضــل 

باإلضافة الى التكنولوجيا املستخدمة.
النخبــة  مفاجئــات  أخــر  عــن  الســباعي  وحتــدث 
للســيارات وشــيري قائاًل: يســرنا اليوم طرح فكر 
جديــد في عالم الســيارات مبنحنا ضمان ملدة 10 
ســنوات علــى احملــرك  او 1 مليــون كــم و هو يدل 
بــكل تأكيــد علــى ثقتنــا فــي املنتــج الــذي نقدمــه، 
وهــو مــا ينطبــق علــى تشــكيلة عريضــة وخيارات 
الســيدان  ســواء  شــيري  أســطول  مــن  متعــددة 
الصغيرة واملتوسطة وحتى سيارات االستعماالت 
املتعددة SUV بفئاتها املختلفة التي تناســب كافة 

األذواق والشرائح.
وأعلن السباعي عن باقة مميزة عند شراء  تيجو 
7 أو تيجــو 7 بــرو أو تيجــو 8 برو حيث ســيحصل 
علــى  الطــرازات  هــذه  إحــدى  يشــتري  مــن  كل 
ضمــان علــى احملــرك ملــدة 10 ســنوات أو مليــون 
كــم وضمــان علــى الســيارة ملــدة 5 ســنوات او 150 
ألف كم وصيانة مجانية ملدة سنة أو 20 الف كم  
باإلضافة إلى إمكانية التمويل عن طريق اإليجار 
حتى التملك ملدة 4 ســنوات و 3 ســنوات مســاعدة 

على الطريق.
هــذا وقــد مت طــرح طــرازات حديثــة فــي بدايــة 
2021  ومنهــا مت تصميــم “تيجــو7 بــرو”، بحيث 
يكــون أول انطبــاع تتركــه عنهــا لــدى املــرء مــن 

خالل شبكتها الكبيرة اجلريئة واملصابيح الثنائية 
الباعثة للضوء “ LED “ األمامية رفيعة السمك.
وعــالوة علــى ذلك فقد ُزودت الســيارة مبصابيح 
الضبــاب ومصابيــح النهــار )DRLs( وكلهــا مــن 
نــوع “ LED “ أيًضــا، أمــا عــن مقصــورة »تيجو7 
برو” فهي مفعمة بالفخامة، حيث تنفرد بتأثير 
اخللفيــة  األعمــدة  تخلقــه  الــذي  العائــم  الســقف 
الســوداء امللتفة. ويظهر في اخللف شــريط أحمر 
يربــط املصابيــح اخللفيــة وأنبوب العــادم املزدوج 
“الســبويلر”.  بالكــروم واجلنــاح اخللفــي  املطلــي 
وتتدحــرج املقصورة علــى عجالت معدنية كبيرة 
مقاس 18 بوصة مع إطارات مريحة. ولم تتوقف 
الســيارة عنــد ذلــك  اللمســات األنيقــة فــي داخــل 

احلــد. فاملفتــاح الذكــي يتيــح لــك دخــول الســيارة 
بــكل ســاللة. وإلى جانــب فتح األبــواب، ميكن أن 
يٌســتخدم املفتــاح أيًضــا لتشــغيل احملــرك، وليــس 
ذلك فحســب، بل ميكن أن يُستخدم املفتاح أيضا 
فــي تشــغيل مكيــف الهــواء، وفتــح البــاب اخللفــي 

والنوافذ - كل ذلك بضغطة زر.
وقــد ُصممــت مقصــورة »تيجــو7 بــرو” بخامات 
جيــد الُصنــع ومغطــى باجللــد، وحتظــى املقاعــد 
األماميــة القابلــة للتعديــل كهربائيــا بدعم جانبي 
كبيــر، وهــي توفــر أقصــى شــعورا بالراحــة خالل 
الرحــالت الطويلــة. وإلى ذلك فقــد ُجهزت لوحة 
باللمــس  تعمــل  بشاشــة   dashboard القيــادة 
مقاس 10.25 بوصة مع نظام معلومات ترفيهي 
مكــون مــن ســتة مكبــرات صــوت يتميــز بتقنيــة 

Bluetooth ووصلــة مــرآة و تطبيــق »أندرويــد 
أوتو” Android Auto  وتطبيق »آبل كار بالي” 

.USB ”واتصال »يو إس بي  Apple CarPlay

وباملثــل، يتــم التحكــم فــي املنــاخ من خــالل لوحة 
اللمــس القريبــة. وميكــن أيضــا أن تظــل الهواتــف 
مشــحونة عبر شحن السلكي باإلضافة إلى ثالثة 
منافــذ USB لالتصال بأدوات مختلفة. وتشــتمل 
مميــزات ســيارة »تيجــو7 برو” الفريــدة األخرى 
علــى فتحــة ســقف بانوراميــة، وأضــواء ترحيــب، 
وإضــاءة متعــددة األلــوان فــي محيــط املقصــورة، 
وكاميــرا عاليــة الدقــة بزاويــة 360 درجــة، وباب 
خلفي كهربائي، وفرامل انتظار إلكترونية تعمل 

بضغطــة زر، ونظــام مراقبــة ضغــط اإلطــارات، 
وكاميــرا خلفية مع أمامية ومستشــعرات القرب 
اخللفــي ومجموعــة أدوات رقميــة بالكامــل. هذا 
وقــد وُزودت  الســيارة مبحــرك تيربو  »الشــاحن 

التوربيني” من اجليل اجلديد سعة 1.5 لتر.
األســطوانات  رباعــي  احملــرك  هــذا  ويجــيء 
املتوافــق مــع وهــو يتكــون مــن 16 صمامــا بكامــة 
و9  جديــد  حركــة  ناقــل  مــع  مزدوجــة  علويــة 
مــن  وســيكون  باســتمرار.  متغيــرة  ســرعات 
قبــل  مــن  بــرو”   »تيجــو7  مــع  التعامــل  الســهل 
الســائقني املبتدئــني أو املتمرســني وذلــك بفضــل 
تشــتمل  والتــي  بهــا  املتوافــرة  األمــان  خصائــص 
 ،  )ABS(لالنغــالق املانعــة  الفرامــل  نظــام  علــى 
 ،EBD( ونظــام التوزيــع اإللكترونــي لقــوة املكابح
ونظــام االســتقرار اإللكترونــي )ESP( ، ونظــام 
املســاعدة فــي فرامــل الطــوارئ”  )EBA( ، نظــام 
التحكــم فــي اجلــر ويُطلق عليــه أيضا نظــام مانع 
االنــزالق )TCS( ، ونظــام الســيطرة عنــد نــزول 
التــالل )HDC( ، ونظــام التحكــم في النزول من 
األطفــال ســيارة  ومقاعــد   ،  )HDC( املرتفعــات 

 .) )ISOFIX
الســيارة اجلديــدة أيضــا بتقنيــة جتــاوز  وُزودت 
الفرامــل أو مــا يطلــق عليــه نظــام التوقــف الذكــي 
الوقــود  دواســة  تلقائًيــا  يلغــي  والــذي   ،)  BOS(
الوقــود  دواســات  علــى  الضغــط  يتــم  عندمــا 
والفرامــل عــن طريــق اخلطــأ فــي نفــس الوقــت. 
وحتتــوي »تيجــو7 بــرو”  أيضــا على نظام إشــارة 
الطــوارئ ESS الــذي يقــوم بإنــارة أضــواء اخلطــر 
بســرعة عالية إذا اســتخدم الســائق الفرامل فجأة 
عنــد الســير ىبســرعة عاليــة وذلك لتنبيه الســائق 
بــرو”  »تيجــو7  وتأتــي  بســرعة.   يتبعــه  الــذي 
 150.000 أو  ســنوات  خمــس  بضمــان  مشــمولة 
كيلومتــر، هــذا وتتوافــر ســيارات الدفــع الرباعــي 
فئــة “كــروس أوفر” بألوان مختلفة مثل األســود 
الناري، واألحمر املشــع، واألبيض الرياضي، جنبا 
إلــى جنــب مــع خيارات ألــوان الهيــكل األنيقة ذات 
الدرجات املزدوجة. ويستطيع املشترون املهتمون 
عــرض  صالــة  فــي  مشــاهدتها  الســيارة  باقتنــاء 
“ النخبــة موتــورز”  الكائنــة علــى طريــق ســلوى، 
الوكيــل احلصــري لســيارات شــيري فــي الدوحــة، 
من أجل االستمتاع مبوديالت “شيري” الزاخرة 

باملميزات واخلدمة الشاملة.

طــرازات ابداعيــة بضمــان 10 سنـــوات ...

أحمد السباعي: 
سعداء بتحقيق 

هذا اإلجناز 
وسنعمل علي 

دعم السوق 
احدث الطرازات 

العاملية
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كيا-قطر تطلق حملتها الترويجية
علـى جميـع الطــرازات

تقديــرا« منهــا لعمالئهــا ومبناســبة شــهر رمضــان 
الكرمي  ، أطلقت شــركة العطية للســيارات والتجارة 
لشــهر  الســخي  الترويجــي   عرضهــا    )AMTC(
رمضان جلميع طرازات كيا وذلك ملكافأة كل عميل 
. يشــمل العرض  قســائم ســفر مجانية تصل قيمتها 
إلى 5000 ريال قطري ، وتأمني شامل للسنة األولى 
، وخدمــات صيانــة دوريــة تصــل إلــى 10000 كــم ، 

وتظليل النوافذ والتسجيل املجاني.
العرض صالح لكل عميل يقوم بالشــراء  نقًدا أو من 
خــالل التمويــل  البنكــي ، فيحصــل كل عميــل علــى 

قســائم ســفر ميكــن اســتبدالها بتذاكــر ســفر من أي 
مــن شــركات  الطيــران املفضلــة لــه. يتزامــن  هــذا 
كيــا قطــر ثالثــة )3( طــرازات  اطــالق  مــع  العــرض 
جديــدة تلقــى اهتمامــا كبيــرا مــن العمــالء ،وتشــمل 
الطــرارزات الثــالث كيــا ســونيت الشــبابية  متعــددة 
االغــراض ، وكيــا جرانــد  كرنفــال الكبــرى متعــددة 
االســتخدامات واخيرا  ســورينتو ذات الدفع الرباعي 

ومتعددة االغراض .
وتعد سونيت  أحدث سيارات  كيا الرياضية متعددة 
املخصصــة  املدمجــة  احلجــم   صغيــرة  االغــراض  

للمــدن ، حيــث تتميــز بتصميــم عصــري مــع مظهر 
فاخــر مفعــم بالشــباب لتحقيــق حضــور مميــز علــى 
الطرقات  ، ومحرًكا موفًرا للوقود وميزات داخلية 
حديثة مثل العرض الرقمي. حتمل ســيارة ســونيت 
بالتصاميــم  املميــزة  كيــا  شــخصية  كليــاً  اجلديــدة 
املؤثــرة مع املظهــر الفاخر، ما يضمن حضوراً مهيباً 
علــى الطرقــات.  كمــا تتميــز ســونيت أيًضــا بنظــام 
ناقل احلركة املتغير املســتمر )CVT( من كيا ، وهو 
نظــام نقل متناســق جيــًدا ، يوفــر أداًء موثوًقا وفعااًل 
ومعاجلــة للتنقــالت احلضرية النموذجية. اما طراز 

جراند كرنفال  فيعد  النمط الذي سيدهشــك ، ألنه 
أكثر دقة ورحابة وقدرة من أي وقت مضى ، حيث 
توفــر مســاحة رحبــة وكفــاءة أكبــر مــن ســابقاتها  . 
يساعد تصميم كرنفال املستوحى من سيارات الدفع 
الرباعــي فــي ان يكــون لهــا  حضــور أنيــق وقوي على 

الطريق وداخل قطاع املركبات متعددة األغراض .
الرباعــي متوســطة  الدفــع  كيــا ســورينتو   ذات  امــا 
فجــاءت   ، كيــا  مــن  اجلديــد  اجليــل  مــن  احلجــم 
مجهــزة بجســم أكبــر وذلــك لتمكــني الســائقني مــن 
زيــادة مســاحة األمتعــة إلــى أقصــى حــد. تضــم كيــا 

ســورينتو   مجموعة حديثة من امليزات الرائدة التي 
تثبت بقوة أن ســورينتو هي أكثر ســيارات كيا عالية 
التقنية على اإلطالق. إن االتصال التدريجي للسيارة 
، ومســاعدة الســائق ، وتقنيــات املعلومــات والترفيــه 
جتعــل  الســائق فــي عالــم مــن املتعــة وراحــة البــال،  
إلــى جانــب الرســومات املتقدمــة لشاشــات العــرض 
وتقنيــة   ، االســتخدام  ســهلة  املزدوجــة  الرقميــة 
املعلومــات اجلديــدة واتصال الهاتف الذكي ، كل تلك  
امليــزات جتعــل الســفر أكثــر أمانًا وأقل إجهــاًدا ، مما 

يوفر راحة البال الكاملة.

مبناسبة شهر رمضان املبارك ....

•• قسائم سفر مجانية ومعدل مرابحة 
متويل مخفض باإلضافة إلى العديد 

من العروض احلصرية.

•• العرض الترويجي يشمل جميع عمالء التجزئة مع 
امكانية الشراء نقدا أو عن طريق بنك وشركات التمويل أو 

بتمويل داخلي
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بدأت شــركة عبداهلل عبد الغني واخوانه املوزع  احلصري لســيارات 
الترويجيــة خــالل شــهررمضان  فــي دولــة قطــر احلملــة  لكــزس 
املبــارك حتــت عنوان )) مفاجأة أنيقة بانتظاركم في شــهر رمضان 
املبــارك(( مــن تاريخ 15 أبريل 2021 وتســتمر حتــى 31 مايو 2021. 

ميكن للعمالء االستفادة من مزايا احلملة 
ســيحصل العمــالء الذيــن يشــترون أي مــن ســيارات لكــزس خــالل 
فترة احلملة على فرصة للفوز بســيارة لكزس جي أس 350 والتي 
ســيتم الســحب عليهــا فــي نهايــة فتــرة احلملــة. يتــم تقــدمي حزمــة 
متويل داخلية جذابة خالل احلملة، مع معدل ربح تنافســي للغاية، 
وبــدون رســوم إداريــة، وخيــار دفــع مــرن، ومتوافــق مــع أحــكام 

الشريعة اإلسالمية، وموافقات سريعة. 
   تقدم شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه لكزس  سيارات مشهود 
لهــا برفاهيتهــا, بجودتها وخدمات ما بعــد البيع املميزة يوفرها 10 
مراكــز للخدمــة موزعــني فــي أرجــاء متفرقــة مــن قطــر ومنها ما 

يعمل طيلة أيام االسبوع.  
توقيتات مراكز اخلدمة و دوام يوم اجلمعة خالل شهر رمضان.

 املركــز الرئيســي, مركــز النايــف, العزيــز, اخلــور والالنــد مارك من 
8  صباحا الى 2 ظهرا و من 8 مساء الى 2 صباحا و اجلمعة عطلة.

مركــز الوكــرة, أبوهامــور, طريــق املطــار والشــحانية مــن 8  صباحا 
الــى 2 ظهــرا و مــن 8 مســاء الــى 2 صباحــا واجلمعة من 8 مســاء الى 

2 صباحا.
تفتــح صــاالت عــرض شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه الواقعــة 
على طريق الدائري الثالث ســبعة أيام في األســبوع، مما يســهل على 
العمالء زيارة صالة العرض في الوقت الذي يناســبهم. خالل شــهر 
رمضــان املبــارك يفتــح املعــرض الرئيســي مــن الســاعة 8:00 صباًحا 
حتــى الســاعة 02:00 ظهــرا والســاعة 08:00 مســاًء - 11:00 مســاًء 
)الســبت - اخلميــس(, يــوم اجلمعة يفتح املعرض من الســاعة 08:00 
مساًء - 11:00 مساًء.    هذا و تغتنم ادارة شركة عبداهلل عبد الغني 
واخوانه حلول شهر رمضان املبارك وتتقدم بأجمل التهاني للشعب 

القطري وكل عام وانتم بخير.

عبد اهلل عبد الغني تعلن عن فرصة للفوز 
بسيارة لكزس جي أس 350

مفاجأة أنيقة في عروض رمضان املبارك ...
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#IAMLEXUS

مفاجأة أنيقة بانتظاركم في شهر رمضان المبارك

احصلوا على فرصة للفوز بسيارة لكزس جي أس ٣٥٠
 مع كل عملية شراء لسيارة لكزس جديدة

خيارات تمويل جذابة@:
معدل ربح تنافسي  �

خيارات دفع مرنة  �
موافقات سريعة  �

ال توجد رسوم إدارية  �
متوافق مع أحكام الشريعة ا�سالمية  �

@تطبق الشروط وا�حكام

يسري العرض من ١٥ أبريل إلى ٣١ مايو ٢٠٢١ 
بمعرض لكزس الرئيسي وشركة التضامن 

للسيارات وشركة الطارق للسيارات وقطع الغيار

١ كوبون سحب للسيارات التي قيمتها لغاية ١٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �
٢ كوبون سحب للسيارات التي قيمتها لغاية ٢٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �
٣ كوبون سحب للسيارات التي قيمتها لغاية ٣٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �

٤ كوبون سحب للسيارات التي تزيد قيمتها عن٣٥٠,٠٠٠ ر.ق.  �

#IAM_GS

لمزيد من المعلومــات 
٥٠٨٠  ٢٩٢٩ يرجى االتصال على الرقم: 

رقم الترخيص: ١٥٥٨ / ٢٠٢١

املــوزع   واخوانــه  الغنــي  عبــد  عبــداهلل  شــركة  بــدأت 
احلصــري لســيارات تويوتــا فــي دولــة قطــر احلملــة 
الترويجيــة خــالل شــهررمضان املبارك حتــت عنوان 
)) احتفــل برمضــان مــع تويوتا(( من تاريــخ 15 أبريل 
2021 وتســتمر حتــى 31 مايــو 2021. ميكــن للعمــالء 
تويوتــا  معــرض  فــي  احلملــة  مزايــا  مــن  االســتفادة 
الرئيســي, بــرج ال عبــد الغنــي معرض تويوتا, الســيتي 

التضامــن للســيارات والتجــارة شــركة  ســنتر شــركة 
العمــالء  ســيحصل  الغيــار  وقطــع  للســيارات  الطــارق 
الذيــن يشــترون أي مــن ســيارات تويوتــا خــالل فتــرة 
احلملة على فرصة للفوز بسيارة جي أر سوبرا والتي 
ســيتم الســحب عليهــا فــي نهايــة فتــرة احلملــة. يتــم 
تقــدمي حزمــة متويــل داخليــة جذابــة خــالل احلملة، 
مع معدل ربح تنافســي للغاية، وبدون رسوم إدارية، 

الشــريعة  أحــكام  مــع  ومتوافــق  مــرن،  دفــع  وخيــار 
اإلســالمية، وموافقــات ســريعة. أطلقــت شــركة عبــد 
اهلل عبد الغني وإخوانه مؤخرا سيارتني جديدتني في 
قطــر، همــا كامــري 2021 اجلديدة وكــوروال كروس 
2021 اجلديــدة. مــع إطــالق كــوروال كــروس، ازدادت 
مجموعــة طــرازات تويوتــا الهايبــرد الكهربائيــة إلــى 
6 طــرازات فــي قطــر والتــي تشــمل كــوروال وكامــري 

وسي اتش أر وراف 4 وهايالندر.
تويوتــا  وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  تقــدم 
ســيارات مشــهود لهــا بجودتها وخدمات مــا بعد البيع 
املميزة يوفرها 11 مركز للخدمة موزعني في أرجاء 
متفرقة من قطر ومنها ما يعمل طيلة أيام االسبوع.  
توقيتــات مراكــز اخلدمــة و دوام يــوم اجلمعــة خالل 
النايــف,  مركــز  الرئيســي,  املركــز  رمضــان.   شــهر 

العزيــز, اخلــور والالنــد مــارك مــن 8  صباحــا الــى 2 
ظهرا و من 8 مساء الى 2 صباحا و اجلمعة عطلة.

مركــز الوكــرة, أبوهامــور, طريــق املطــار والشــحانية 
من 8  صباحا الى 2 ظهرا و من 8 مساء الى 2 صباحا 

واجلمعة من 8 مساء الى 2 صباحا.
مركــز الســيارات التجاريــة من 8  صباحــا الى 2 ظهرا 

ومن 8 مساء الى 10:30مساء واجلمعة عطلة

احتفل برمضان مع تويوتا ...

عبداهلل عبد الغني
تعلن عن عروض رمضان

بفرصة الفوز بسيارة جي أر سوبرا 2020
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الفـردان للسيـارات
حتتفل بالذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيسها وبشهر رمضان

الوكيــل  للســيارات،  الفــردان  شــركة  حتتفــل 
احلصــري واملــوزع املعتمــد ملجموعــة BMW فــي 
والعشــرين  اخلامســة  الســنوية  بالذكــرى  قطــر، 
لتأسيســها، وبحلــول شــهر رمضــان املبــارك، مــن 
خــالل إطالق مجموعة من العروض املذهلة على 
طــرازات مختــارة مــن BMW. وتعتبــر الفــردان 
 BMW مجموعــة  وكالء  أقــدم  مــن  للســيارات 
فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، وهــي تقــدم 
خدماتهــا امليســرة للعمــالء فــي جميــع أنحــاء قطر 

منذ عام 1996.
املبــارك  رمضــان  شــهر  خــالل  العمــالء  ويحظــى 
مبجموعــة مــن املزايــا التــي تشــمل أكثــر الســيارات 
طلباً لدى شــركة الفردان للسيارات، ومن ضمنها 
 BMWو  ،series  3  BMWو  ،series  2  BMW
 BMW إلــى جانــب الطرازيــن الرائديــن ،series 5
ميكــن  ذلــك،  إلــى  وإضافــة   .BMW X2و  ،X1
علــى  التوفيــر  عــروض  مــن  االســتفادة  للعمــالء 
تشــمل  والتــي  فخامــة،  األكثــر   BMW طــرازات 

 BMWو  ،series  8  BMWو  ،series  7  BMW
.X7

وتأكيــداً علــى روح العطــاء والكرم، يشــمل العرض 
باقــة خدمــة BMW الشــاملة ملــدة 10 ســنوات، أو 
وضمــان  أوالً(،  يأتــي  )أيهمــا  كيلومتــر   100,000
BMW ملدة 5 سنوات أو 200,000 كيلومتر )أيهما 
يأتــي أوالً(. باإلضافــة إلى ذلك، واحتفاالً باإلجناز 
الرائــع لشــركة الفــردان للســيارات، ميكــن للعمالء 
اآلن االســتمتاع بالكثيــر مــن املزايا مبــا فيها تأمني 

شــامل ملــدة عام مجاناً، وتظليــل النوافذ. ولضمان 
رضــا العمــالء أثنــاء الشــراء، تقــدم شــركة الفــردان 
تشــمل جميــع  اســتبدال خاصــة  برامــج  للســيارات 

العالمات التجارية بناًء على حالة السيارة.
تســتقبل شــركة الفــردان للســيارات عمالءهــا فــي 
احملــددة  العمــل  ســاعات  خــالل  العــرض  صــاالت 
مــن  إلــى اخلميــس  الســبت  مــن  لشــهر رمضــان، 
10:00 صباحــاً إلــى 2:30 ظهــراً، وفــي املســاء مــن 
8:30 مســاًء إلــى 12:00 منتصــف الليــل، وفــي يوم 

اجلمعة من 8:00 مساًء إلى 12:00 منتصف الليل.
وتدعــو شــركة الفــردان للســيارات عمالءهــا إللقاء 
نظــرة علــى ســيارات BMW اجلديــدة مــن خــالل 
عــرض  صالــة  أقــرب  فــي  قيــادة  جتربــة  حجــز 
واألحــكام  الشــروط  تطبــق  للســيارات.  الفــردان 
متنح جميع التسهيالت وفقاً لتقديرات بنك قطر 
الوطنــي. يحتفظ بنك قطر الوطني بحقه برفض 
أي طلــب ال يفــي مبتطلبــات األهليــة علــى النحــو 

احملدد من جانب البنك.

... BMW تقدم مزايا حصرية على سيارات مختارة من

الفـــردان للسيــارات تطلــق عروضــا مميــزة
علــى عالمــة MINI احتفــاء بروح العطــاء

 احتفاال مبرور 25 سنة على تأسيسها ...

احلصــري  الوكيــل  للســيارات،  الفــردان  شــركة  كشــفت 
عــن  قطــر،  فــي   BMW ملجموعــة  املعتمــد  واملــوزع 
مجموعــة رائعــة مــن العــروض علــى طــرازات مختــارة 
رمضــان  شــهر  حلــول  مبناســبة   MINI عالمــة  مــن 
املبــارك، وحلــول الذكرى الســنوية اخلامســة والعشــرين 

لتأسيسها.
وميكن للعمالء خالل شهر رمضان املبارك، االستفادة 

امتــالك  عنــد  العديــدة  واملزايــا  التوفيــر  عــروض  مــن 
سيارة Door Hatch-3 MINI بسعر يبداً من 104،000 
ريــال قطــري وســيارة MINI Countryman، بســعر 
يبــداً مــن 135٬000 ريــال قطــري. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ومع كل عملية شــراء، ميكن االســتفادة من ضمان ملدة 
ثــالث ســنوات أو 200,000 كيلومتــر )أيهمــا يأتــي أوالً(، 
 40,000 أو  ســنوات  ثــالث  ملــدة   MINI خدمــة  وباقــة 

كيلومتر )أيهما يأتي أوالً(.
 ،MINI ولضمــان رضــا العمــالء عنــد شــرائهم ســيارة
تبديــل  برامــج  أيضــاً  للســيارات  الفــردان  تقــدم شــركة 
خاصــة، متاحــة جلميــع العالمــات التجاريــة بنــاًء علــى 
حالــة الســيارة. وإضافــة إلــى ذلــك، ومتاشــياً مــع روح 
العطاء والكرم، سيحصل العمالء أيضاً على هدية وهي 
ســاعة أبــل مجانــاً. تســتقبل شــركة الفــردان للســيارات 

العمــل  ســاعات  خــالل  العــرض  فــي صــاالت  عمالءهــا 
احملــددة لشــهر رمضــان، مــن الســبت إلــى اخلميس من 
10:00 صباحــاً إلــى 2:30 ظهــراً، وفــي املســاء مــن 8:30 
مســاًء إلــى 12:00 منتصف الليــل، وفي يوم اجلمعة من 

8:00 مساًء إلى 12:00 منتصف الليل.
وتدعو شــركة الفردان للســيارات عمالءهــا إللقاء نظرة 
علــى ســيارات MINI اجلديدة من خــالل حجز جتربة 

قيــادة مــن صالــة عــرض MINI فــي اخلليــج الغربــي 
املعلومــات،  مــن  ملزيــد  املبــارك.  رمضــان  طوال شــهر 

 www.mini-qatar.com يرجى زيارة
قطــر  بنــك  لتقديــرات  وفقــاً  التســهيالت  متنــح جميــع 
الوطنــي. يحتفــظ بنــك قطــر الوطنــي بحقــه برفض أي 
طلــب ال يفــي مبتطلبــات األهلية على النحــو احملدد من 

جانب البنك.



األثنين 1٤ رمضان 1٤٤2 هـ 26 ابريل 2021 م العدد )370(
11

تهدف شركة فولفو للسيارات إلى حتقيق وفورات سنوية 
تبلــغ مليــار كرونــة ســويدية وخفض 2.5 مليــون طن من 
باســتخدام   2025 عــام  مــن  اعتبــاًرا  الكربــون  انبعاثــات 

مبادئ األعمال الدائرية.
دعًمــا لهــدف الشــركة طويــل األمــد املتمثــل فــي أن تصبح 
ذات نشــاط جتــاري دائــري بحلــول عــام 2040، ستنشــئ 
ذات  للمــواد  مغلقــة  حلقــات  للســيارات  فولفــو  شــركة 
االنبعاثــات الثقيلــة مثــل الفــوالذ واألملنيــوم، باإلضافة إلى 
اســتخدامها  وإعــادة  وإصالحهــا  األجــزاء  تصنيــع  إعــادة 

وجتديدها.

أفــاد انــدرز كاربــارغ، رئيــس قســم االســتدامة العاملية في 
شــركة فولفو للســيارات: »متتلك شــركة فولفو للســيارات 
واحــدة مــن أكثــر اخلطــط املناخيــة طموًحــا فــي صناعــة 
الســيارات، وإذا أردنــا حتقيــق أهدافنــا، فنحن بحاجة إلى 
تبني االقتصاد الدائري«. وهذا يتطلب منا إعادة التفكير 
في كل ما نقوم به وكيف نقوم به. نضع تركيًزا قويًا على 
دمــج االســتدامة فــي طريقــة تفكيرنــا وعملنــا كشــركة، 
وجنعلهــا علــى نفــس القدر مــن األهمية التــي لطاملا كانت 

السالمة بالنسبة لنا ».
لتصبح شركة ذات أعمال دائرية بحلول عام 2040، فإن 

شركة فولفو للسيارات مقتنعة بأن كل جزء في سياراتها 
يجــب أن يتــم تصميمــه وتطويــره وتصنيعه الســتخدامه 

وإعادة استخدامه، سواء من قبل الشركة أو مورديها.
من خالل التركيز على كفاءة املوارد واحلفاظ على القيمة 
التــي مت إنشــاؤها في املــواد واملكونات ألطول فترة ممكنة 
خالل دورة احلياة، تريد الشــركة حتســن اســتخدام املواد 
واملكونــات والســيارات والقضــاء علــى النفايــات فــي هــذه 
العمليــة. ممــا يؤدي إلى حتقيق وفــورات مالية وتدفقات 
جديــدة لإليــرادات باإلضافــة إلــى تقليــل تأثيرنــا البيئــي 
بشــكل كبيــر. اآلن، تعيــد شــركة فولفــو للســيارات تصنيــع 

التــروس واحملــركات لالســتفادة  قطــع غيــار مثــل علــب 
بشكل أفضل من املواد وتقليل االنبعاثات. في عام 2020، 
متــت إعــادة تصنيــع حوالــي 40,000 قطعــة ، ممــا وفر ما 
يقــارب 3,000 طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. 
بحلــول عــام 2025 ، تهــدف شــركة فولفــو للســيارات إلــى 
التصنيــع. لضمــان  إعــادة  فــي مجــال  أعمالهــا  مضاعفــة 
قامــت  التــداول،  فــي  القيمــة  باملــواد  االحتفــاظ  إمكانيــة 
الشــركة بإعــادة تدويــر 95 فــي املائــة مــن نفايــات إنتاجها 
العام املاضي. وشمل ذلك 176,000 طن من الفوالذ، مما 
أدى إلــى جتنــب توليــد مــا يقارب 640 ألــف طن من ثاني 

أكســيد الكربــون. فــي عــام 2020 ، أصبحت شــركة فولفو 
للســيارات عضــًوا فــي مؤسســة »إلــن مــاك آرثــر« ، وهــي 

شبكة االقتصاد الدائري الرائدة في العالم.
قال جو مورفي ، قائد الشبكة في مؤسسة إلن ماك آرثر: 
»نرحب بالتزام شركة فولفو للسيارات بتصميم وتطوير 
وتصنيع منتجاتها الســتخدامها وإعادة اســتخدامها. وإنه 
مَلِــن املشــجع للغايــة أن نــرى اجــراء االرتبــاط بــن احللــول 
الدائريــة واســتراتيجية العمل وخفــض انبعاثات الكربون. 
يوفر االقتصاد الدائري للشركات إطاًرا للنمو طويل األمد 

القابل لالستمرار والذي يفيد أيًضا املجتمع والبيئة.«

توفر مليارات الدوالرات في األعمال الدائرية ...

فولفــو للسيــارات تهــدف خلفـــض
انبعاثــات ثاني أكسيــد الكــربون

 250F مازيراتي تطلق إصدارا خاصا من سيارة
احتفاء بذكرى االنتصارات التي حققها فاجنيو

مودينا، 25 أبريل 2021-  كشفت مازيراتي عن سيارة  
احتفــاًء  F Tributo Special Editionالرياضيــة، 
بتاريخهــا العريــق في عالم ســباقات الســيارات وأدائها 
القــوي النابــع خــالل املنافســات وحتقيقهــا النتصــارات 

غير مسبوقة وإجنازات ال تُضاهى.
عامــاً،   95 قبــل  الســباقات  عالــم  مازيراتــي  ودخلــت 
وحتديداً في 25 أبريل 1926 حن فازت أولى سيارات 
العالمة، تيبو 26، بقيادة ألفيري مازيراتي في ســباق 

تارغا فلوريو لفئة محركات 1500 سنتيمتر مكعب.
وســجلت مازيراتي في 17 يناير 1954، أي بعد مرور 
28 عاماً، ظهورها األول في عالم سباقات فورموال 1، 
وشاركت بأبرز سباقات السيارات الرياضية في العالم 
الســائق خــوان  التــي قادهــا   250F مــن خــالل ســيارة
مانويــل فاجنيــو، لتشــكل بداية عالقة تعــاون متميزة، 
تكللــت بتحقيــق العديــد مــن االنتصارات، التــي حتتفل 

مازيراتي بذكراها اليوم بأسلوب مميز يليق بها.
 F ،ويجســد اإلصــدار اخلــاص واجلديــد مــن مازيراتي

Tributo Special Edition، الــذي ُعــرض ألول مرة 
في معرض شــنغهاي للســيارات 2021، خبرة العالمة 
وســباقات  املنافســات  عالــم  فــي  العريــق  وتاريخهــا 
الســيارات. ويرمــز حرف إف فــي اإلصدار اجلديد إلى 
فاجنيــو، الســائق الــذي ســطع جنمــه فــي تلــك الفتــرة، 
واستُخدمت كلمة تريبوتو تكرمياً لذكرى االنتصارات 

الرائعة التي حققها.
الرياضيــة اخلاصــة ضمــن طــرازي  السلســلة  وتتوفــر 
 Rosso همــا  حصريــن،  بلونــن  وليڤانتــي  جيبلــي 
األزرق،   Azzuro Tributoو األحمــر   Tributo
ويعكــس حضورهــا وتفاصيلهــا روح املنافســة اجلريئــة 

التي متتاز بها العالمة.
عبــق  اجلديــد  لإلصــدار  اخلارجــي  املظهــر  ويحمــل 
املاضــي املجيــد للعالمــة، ويأتــي اختيــار اللــون األحمــر 
باعتبــاره رمــز ســباقات الســيارات اإليطاليــة، ولطاملــا 
شاركت مازيراتي بسيارات حتمل هذه الدرجة اللونية 
املميــزة، التــي مّثلــت إيطاليا في عالم ســباق الســيارات 

في أوائل القرن املاضي. 
 Azzuro Tributo ومــن جهــة ثانيــة، مت اختيــار لــون
األزرق النابــض باحليــاة للتذكير مبدينــة مودينا، التي 
تُعد املقر التاريخي لعالمة مازيراتي، ويتميز شعارها 

باللونن األزرق واألصفر. 
كمــا يحمــل اإلصــدار اجلديــد ســمات أخــرى مشــابهة 
إلصــدار 250F القــدمي، حيــث يتميــز بطــالء خارجــي 
للعجــالت  مــع حــواف صفــراء  األحمــر  باللــون  مميــز 

وفكوك املكابح.
واســتكماالً للفخامــة اخلارجيــة، مت جتهيــز ليڤانتــي  
باللــون  بوصــة  قيــاس 21  أنتيــو  F Tributoبعجــالت 
األســود، وزّودت جيبلــي F Tributo بعجــالت قيــاس 
ويتزيــن  الالمــع.  األســود  التيتانيــوم  مــن  بوصــة   21
قــوس العجــالت بعالمــة خاصــة باللون األســود الالمع، 
مــع شــعار عالمــة مازيراتــي بنفــس لــون الهيــكل علــى 

الدعامة اخللفية للسيارة.
ألــوان  تتناغــم  للســيارة،  الداخليــة  املقصــورة  وفــي 

أو  احلمــراء  التطريــزات  مــع  اخلارجيــة  التفاصيــل 
الصفراء على جلد بينو فيوري الفاخر باللون األسود.

S.p.A نبذة عن مازيراتي
الســيارات  مــن  متكاملــة  مجموعــة  مازيراتــي  تُنتــج 
االســتثنائي  والطابــع  املتميــز  املظهــر  ذات  الفريــدة 
والشــهرة الواســعة. وبفضــل أســلوبها املميــز وتقنياتهــا 
املتطــورة وطابعهــا الفريــد، ترضــي ســيارات العالمــة 
شــغف عمالئهــا مــن أصحــاب الــذوق الرفيــع، إذ لطاملا 
للجــودة فــي قطــاع  شــكلت بحــد ذاتهــا معيــاراً عامليــاً 
السيارات. وحتظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من 
السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف 
حيــث  مــن  اإليطاليــة  الرياضيــة  الســيارات  مفهــوم 
التصميــم واألداء والراحــة واألناقــة والســالمة، وتتــاح 
حاليــاً فــي أكثــر مــن 70 ســوقاً مختلفــة حــول العالــم. 
كواتروبورتيــه  ســيارات  فــي  العراقــة  هــذه  وتتجلــى 
الرائدة، وســيارة الســيدان الرياضية جيبلي، و ليڤانتي 
متعــددة  هجينــة  رياضيــة  كهربائيــة  ســيارة  أول 

االســتخدامات مــن مازيراتي؛ ومت تصنيــع جميع هذه 
الطــرازات باســتخدام املــواد عاليــة اجلــودة مــع أفضــل 
احللــول التقنيــة ذات أرقــى مســتويات التميــز. ويتوفــر 
طــرازا جيبلــي وليڤانتــي حالياً بنســخة هايبرد هجينة 
ليكونا أول النماذج الكهربائية من سيارات مازيراتي. 
احملــركات  مــن  متكاملــة  مجموعــة  العالمــة  وتوفــر 
التــي تشــمل محــركات البنزيــن ذات الـــ 6 أســطوانات 
والـــ 8 أســطوانات، واحملــركات الهجينــة املــزودة بـــ 4 
أســطوانات، ومحــركات الديــزل ذات الـ 6 أســطوانات، 
فضــالً عــن محــركات الدفع اخللفي ومحــركات الدفع 
الرباعــي. ومت تعزيــز مجموعــة Trofeo، والتــي تضم 
ســيارات جيبلــي وكواتروبورتيــه وليڤانتــي ، مبحــّرك 
V8 بثمانــي أســطوانات وقــوة 580 حصان، مبا يجّســد 
مازيراتــي.  عالمــة  هويــة  فــي  املتأصــل  الرفيــع  األداء 
إضافــة  عبــر  املتميــزة  مجموعتهــا  العالمــة  وتّوجــت 
سيارة MC20 الرياضية الفائقة، والتي تعمل مبحرك 

Nettuno املكون من 6 أسطوانات.
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أم جي قطر تطلق عروضها على مجموعة 
سيارات MG مبناسبة شهر رمضان املبارك 

فرصة للفوز بقيمة سيارتك في سحب خاص ...

أعلنــت إم جــي قطر عن إطــالق عروضها املميزة على 
مجموعــة مــن مركبــات MG فــي فئــة الســيدان وذات 
الدفــع الرباعــي وذلــك ملناســبة شــهر رمضــان املبارك. 
وتتوفــر املجموعــة الكاملــة ملركبــات إم جــي فــي صالة 
العــام  الوكيــل  للســيارات،  أوتــوكالس  شــركة  عــرض 
املعتمد لـ ’إم جي موتور‘ في قطر، على طريق سلوى.
لغايــة 31 مايــو  الســيارات  العــرض علــى هــذه  يســري 
ويضــم باقــة مــن املزايــا املهمــة منهــا 6 ســنوات ضمان 
الشــركة أو 200 ألــف كــم لتكــون اطــول فتــرة ضمــان 
لســيارة بالسوق القطري، وفرصة حصول على خدمة 

صيانة مجانية ملدة تصل إلى 200,000 كم. كما يشمل 
العــرض تأمــني مجانــي للعــام األول، تســجيل مجانــي 
فــوز  وفرصــة  للســيارة  مجانــي  تظليــل  األول،  للعــام 
املشــتري بهاتــف أيفــون 12 أو قســيمة لتعبئــة الوقــود 

بقيمة 1000 ريال قطري. 
إلى جانب ذلك، سيحصل املشتري على قسيمة خاصة 
تخوله الدخول في الســحب ليحظى بفرصة اســترجاع 

قيمة سيارته التي اشتراها خالل عروض رمضان.
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، املديــر 
التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر 

بــن خالــد: »مبناســبة شــهر رمضــان املبــارك، يســرنا 
 .MG إطــالق  أقــوى عــرض علــى مجموعــة مركبــات
طــرازات إم جــي تضم مجموعة واســعة من الســيارات 
التــي تلبــي مختلــف األذواق. ونقــدم لهــم اآلن فرصــة 
الفوز بقيمة سيارتهم خالل شهر رمضان، كما نسعى 
علــى الــدوام إلى منح العميل مزايا مهمة خصوصاً في 
مجــال الصيانــة والضمــان التــي ال توفرهــا أي شــركة 
العــروض  تقــدمي  كالس  وأوتــو  وســتواصل  أخــرى. 
املميــزة خلدمة املجتمع احمللي وتقديراً للعالقة القوية 

التي تربط شركتنا بالعمالء القيمني«.

MG5
مت تصميم MG5 بطريقة عصرية تتماشى مع أذواق 
املســتخدمني  الشــباب  فئــة  مــن  العمــالء  ومتطّلبــات 
ألحــدث وســائل التكنولوجيــا. ومتلــك MG5 مجموعة 
كبيــرة مــن امليــزات والتجهيــزات املتطــورة مثــل نظــام 
 10.1 قيــاس  بشاشــة  املتّصــل  والترفيــه  املعلومــات 
بوصــة تعمــل باللمــس، وميزتــي Apple CarPlay و

.Android Auto

 MG ZST
إلــى  للمــال  العاليــة  القيمــة  بهــذه   MG ZST ترتقــي 
مســتوى أعلــى حيــث تضيــف لوحــة عــّدادات افتراضية 
بنطــاق  محيطيــة  ركــن  وكاميــرا  للســائق،  متطــّورة 
360 درجــة تلغــي جميع النقاط العميــاء، وأكياس هواء 

.Trophy ستائرية ملزيد من السالمة، ومجموعة

قطر للسيارات تطلق عروض رمضان
على سيارات ميتسوبيشي في دولة قطر  

املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  أعلنــت 
مليتسوبيشــي موتــورز فــي قطــر، عــن إطــالق عرضهــا 
اخلاص مبناسبة شهر رمضان الكرمي على مجموعة 
تشــمل  والتــي  ميتسوبيشــي  ســيارات  مــن  واســعة 
 ASXمونتيرو ســبورت وإكليبس كــروس وأوتالندر و

وأكسباندر.
ويبلغ القســط الشــهري للســيارات التي يشــملها العرض 
بــدون دفعــة أولى. يتضمــن العرض العديــد من املزايا 
منها تأمني شامل ملدة عام، تسجيل مجاني ملدة عام، 
خدمــة صيانــة مجانية ملدة 5 أعــوام أو 100,000 كلم، 
وضمان ممدد ملدة 5 سنوات غير محدد الكيلومترات. 
املركبــات  هــذه  مــن  واحــدة  علــى  احلصــول  وميكــن 
املميــزة عبــر متويــل داخلــي بنســبة فائــدة خاصــة عــن 
طريــق شــركة ناصــر بــن خالد للخدمــات املاليــة طبقأً 

للشروط و األحكام. إلى جانب ذلك، يحظى املشترون 
اآلن بفرصــة الفــوز بإقامــة مجانيــة لشــخصني وملــدة 

ليلتني في منتجع جزيرة البنانا الدوحة.
وفــي هــذا اإلطار قال ســعادة الشــيخ فالح بــن نواف آل 
ثانــي، مديــر العمليــات بقطاع الســيارات فــي مجموعة 
شــركات ناصر بن خالد: »يســّر شركة قطر للسيارات 
رمضــان  شــهر  مبناســبة  املميــزة  عروضهــا  تقــدمي 
املرنــة  اخليــارات  مــن  املزيــد  العمــالء  لنمنــح  املبــارك 
المتــالك ســيارة جديــدة واالســتمتاع بعــدد مــن املزايا 
اخلاصــة. ويعكــس هــذا األمر التزامنــا باملجتمع احمللي 
وتفاعلنــا مــع العمــالء القيمــني فــي قطــر ونتمنــى لهم 

شهراً مباركاً حافالً بالعطاء واخلير”.
مونتيرو سبورت

يتألــق مونتيــرو ســبورت بواجهــة محدثــة وجديدة مع 

العديــد من التغييــرات منها الشــبكة األمامية بتصميم 
األمامــي،  للصــدام  جديــد  تصميــم  احليــوي،  الــدرع 
خاصــة  ومصابيــح   LED بتقنيــة  أماميــة  مصابيــح 
بالضبــاب ملنــح الشــكل العــام أكثــر حداثــة وهيبــة. فــي 
اخللــف، مت تغييــر شــكل املصابيــح اخللفيــة بينمــا مت 
تبديــل أماكــن مصابيــح املكابــح بإشــارات التنبيــه، فــي 
متنــح  خاصــة  ملســات  اخللفــي  اجلنــاح  يضيــف  حــني 
املركبة منظراً جمالياً. يعمل مونتيرو سبورت اجلديد 
بتقنيــة  اســطوانات   6 مــن  ليتــر   3,0 بســعة  مبحــرك 

 .MIVEC
إكليبس كروس

ترسي إكليبس كروس معايير جديدة في فئة الكروس 
أوفــر حيث تلبي تطلعات جميــع الفئات واألعمار على 
حــّد ســواء. وتتمتــع مبظهــر جميــل وحيــوي وانســيابي 

 SUV أنيــق يشــبه ســيارات الكوبيه وبتصميم ســيارات
املعروف في ميتسوبيشي. فالشكل اإلنسيابي واملنحوت 
يعطي املركبة إحساساً بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء 
مــن الواجهــة الرياضيــة وصــوالً إلــى املصابيــح اخللفية 
لتتجانس كافة املكونات في شخصية السيارة املميزة. 

ASX
تعديــالت   ASX ميتسوبيشــي  مركبــة  شــهدت 
مهمة على تصميمها اخلارجي حيث باتت متتتع 
مبظهــر جديــد وجذاب وتضم مزايــا تكنولوجية 
متطــورة، باإلضافــة إلى محرك أكثــر قوة يوفر 
مســتويات أعلــى مــن األداء. وتتبنــى ميتسوبيشــي 
ASX أســلوب التصميــم املتبــع فــي ميتسوبيشــي 
»الــدرع احليــوي« إلــى جانــب مصابيــح أماميــة 

  .LED وخلفية بتقنية

آوتالندر
تتمتــع هــذه الســيارة مبظهــر ديناميكــي قــوي يعكــس 
األناقــة والصالبــة واألداء على الطريــق. وقد مت تعديل 
املصــدات االماميــة واخللفيــة للمركبــة لتمنــح مظهــراً 
أكثــر جمــاالً وتناغمــاً مــع الهيــكل بينمــا تتميــز شــبكة 
املســاحة لتضفــي علــى  التبريــد االماميــة مبزيــد مــن 
املقدمــة بعداً آخر مــع تزويد املصابيح األمامية بتقنية 

LED سواء لألضواء العالية أو املنخفضة.  
ميتسوبيشي أكسباندر

رياضيــة  ســيارة  اجلديــدة  “أكســباندر”  ميتسوبيشــي 
متعددة االســتخدامات تضم ســبعة مقاعد وإمكانيات 
المحدودة كما توفر مستويات ال مثيل لها من الراحة 
واملزايــا العمليــة، فضــالً عــن أقصــى درجــات اجلــودة 

والقيمة العالية.

يتضمن العرض العديد من املزايا ...
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مـــازدا تفــــوز بجائـــــزة
تــوب سيفتـي بيك لعـام 2021

الجتيازها جميع اختبارات معهد التأمني للسالمة ...

 TOP SAFETY بجائــزة  مــازدا   فــازت 
علــى  للســالمة  التأمــني  معهــد  مــن   PICK

  IIHSالطرق السريعة
كان يجــب أن حتصــل الســيارة على تقييمات 
جيــدة فــي اختبــارات التصــادم الصغيــرة من 
جانــب الســائق للتأهــل للحصــول علــى جائزة 
باإلضافــة   ،  TOP SAFETY PICK
األماميــة  املعتدلــة  التصــادم  اختبــارات  إلــى 
واصطدامــه  الســقف  وقــوة  واجلانبيــة، 
بالــرأس، فضالً عــن التقييم اجليد أو املقبول 
جانــب  مــن  الصغيــر  التصــادم  اختبــار  فــي 
تقييــم  إلــى  يحتــاج  كمــا  األمامــي،  الراكــب 
متفوق للوقاية من التصادم األمامي وتقييم 
األماميــة، وقــد  للمصابيــح  أو مقبــول  جيــد 
حازت مازدا  على تقييمات جيدة في جميع 
 ،IIHS االختبارات الستة الصادرة عن معهد
 , CX3 ، 6 وقــد شــملت اجلائزة فئــات مازدا

CX9 ،  CX5 ، CX30
,خضعــت مــازدا لتقييمــات صارمــه للـــتأهل 
تقييمــات  علــى  واحلصــول   اجلائــزة  لتــك 
التصــادم  اختبــارات  مــن   بدايــة  جيــدة 
الصغيرة من جانب الســائق للتأهل للحصول 
 TOP SAFETY PICK جائــزة  علــى 
لعــام 2021، اضافــة الــى اختبــارات التصــادم 
املعتدلــة األماميــة واجلانبيــة، وقــوة الســقف 
التقييــم  عــن  فضــالً  بالــرأس،  واصطدامــه 
اجليد أو املقبول في اختبار التصادم الصغير 
مــن جانــب الراكــب األمامي، كمــا يحتاج إلى 
تقييــم متفــوق للوقاية مــن التصادم األمامي 
وتقييــم جيد أو مقبــول للمصابيح األمامية، 
اختبــارات  جميــع  مــازدا  جتــاوزت   وقــد  
IIHS الســتة، مبا في ذلك اختبار االصطدام 
األمامي الصغير من جانب السائق واالمامي 
واالصطــدام  الراكــب  جانــب  مــن  الصغيــر 
االمامــي واجلانبــي وقوة الســقف واختبارات 

مساند الرأس.
 TOP جائــزة  علــى  للحصــول  وللتأهــل 
يجــب   ،2021 لعــام   +  SAFETY PICK
جيــدة  تصنيفــات  علــى  الســيارة  حتصــل  أن 
فــي هــذه االختبــارات الســتة، باإلضافــة إلــى 
تصنيــف أعلــى فــي الوقايــة مــن االصطــدام 

األمامي وتصنيف جيد للمصابيح األمامية.
مــازدا  عــن  متحــدث  علــق  املناســبة  وبتلــك 

بقولــه » نحــن فخــورون بــأن نكــون أفضــل 
 IIHS TOP متلقني للجوائز لعام 2021 من

. , .SAFETY PICK
 واضــاف بقولــه »إنــه إجنــاز كبيــر وينبع من 
التزامنــا جتــاه عمالئنــا ». »فنحــن دائمــا مــا 
نضعهــم في املقدمــة  ، وتلتزم مازدا بتوفير 
أحــدث تقنيــات األمــان ، ممــا مينــح عمالئنــا 

جتربة قيادة أكثر إمتاًعا وثقة”.
ســينس«  آكتيــف  »آي  تكنولوجيــا  تتضمــن 
املتطــورة،  والتقنيــات  األنظمــة  مــن  عــدداً 
توقــع  أداء  حتســني  فــي  فاعــل  بشــكل  تتيــح 
املخاطر، فضالً عن مســاعدتها لقائد املركبة 
فــي تفــادي الوقــوع بها، مــع »نظــام التحذير 
يتولــى مهــام  الــذي  األماميــة«  العوائــق  مــن 
الكشــف عــن احتمالية وقوع تصادم وشــيك، 
مــع إصدار تنبيــه صوتي، وآخر مرئي يظهر 
عجلــة  خلــف  العــدادات  مجموعــات  علــى 
القيــادة، يتوليــان مهام تنبيه الســائق لتفادي 

االصطدام، ولتتشارك الشاشة ذاتها، وأسلوبا 
التنبيــه الصوتــي واملرئــي، مــع مخــارج ثانــي 
الســالمة، وهــو »نظــام  أنظمــة وتكنولوجيــا 
التحذيــر مــن مغــادرة املســلك« القــادر علــى 
متييــز عالمــات أســطح الطريق، الــذي عادة 
مــا ينشــط تلقائيــاً عنــد اكتشــافه أي محاولــة 
غيــر مقصــودة النحــراف الســيارة عــن حارة 

السير التي تسير بها.
ويعــد نظــام » أي اكتــف ســينس »  عبارة عن 
األمــان  تقنيــات  مــن  سلســلة  تغطــي  مظلــة 
الكشــف  أجهــزة  تســتخدم  التــي  املتقدمــة 
تشــمل  وهــي  والكاميــرات.  الــرادارات  مثــل 
تقنيــات األمــان النشــطة التــي تدعــم القيــادة 
األكثــر أمانًــا من خالل مســاعدة الســائق على 
التعــرف علــى املخاطــر احملتملــة ، وتقنيــات 
األمــان قبــل التعطــل التي تســاعد على جتنب 
االصطدامــات أو تقليــل شــدتها فــي املواقــف 
تقنيــات  تشــمل  جتنبهــا.  فيهــا  يتعــذر  التــي 

 i-Activsense الســالمة املتقدمــة مــن مــازدا
مــع  املتقدمــة  الذكيــة  املدينــة  فرامــل  دعــم 
الكشــف عــن املشــاة ، ودعــم الفرامــل الذكيــة 
مــع التحذير من االصطدام ، ودعم الفرامل 
الذكيــة ، ، ومراقبــة البقعة العميــاء مع تنبيه 
خلفــي حلركة املــرور نظام حتذير مع نظام 
املســاعدة علــى احلفاظ علــى القيادة ، ونظام 
اإلضــاءة األماميــة املتكيــف ، والتعــرف علــى 
الـــتأمني  معهــد  ويعــد  هــذا  املــرور.  إشــارات 
للســالمة علــى الطــرق الســريعه منظمة غير 
حكوميــة اوروبيــة تعمــل علــى تقييم وســائل  
االمان الســتة في  الســيارات وتتبع مواصفات 

صارمة بهذا الشأن . 
 تعــد شــركة الســيارات الوطنيــة هــي الوكيــل 
احلصــري لســيارات »مازدا« فــي دولة قطر 
علــى مــدار األربعــة عقــود املاضيــة. ويُعــرض 
اجليــل اجلديــد مــن ســيارات »مــازدا« فئتــي 
سيدان وكذا فئات الدفع الرباعي، في الوقت 

احلالــي في صالة ســيارات »مازدا« املتطورة 
الكائنة في شارع النصر.

وقــال الناطــق باســم »مــازدا« فــي معــرض 
مــع  املتوافــرة   2021 موديــل  فئــات  طرحــه 
أقصــى معاييــر الســالمة: » كل ســيارة مازدا  
تســتلهم اإلحســاس باحلركة والسرعة بفضل 
مجموعة من املهندسني واملصممني املهرة«. 
احلركــة«  »روح  تصميــم  فلســفة  وتنعكــس 
اخلطــوط  فــي  »كــودو«  عليهــا  يطلــق  التــي 
الهوائيــة الديناميكيــة التــي تهــب احليــاة إلــى 
الســيارة. ويجســد تصميــم »مــازدا« اجلمــال 
الديناميكــي للحيــاة، جنبــا إلى جنــب مع قوة 
وأناقــة حيــوان مفتــرس حينمــا ينقــض علــى 
فريســته. وهــذا هــو جوهــر »شــكل احلركة« 
كمــا تتصــوره »مازدا«، وســر تفرد ســياراتها 

في سوق مختلفة«.
اشعر مبتعة القيادة: تقنية »سكاي أكتيف«

املتطــورة  أكتيــف«  »ســكاي  تقنيــة  تســهم 
املــزودة بهــا »مازدا« في حتســني كفــاءة أداء 
الوقــت  فــي  قيــادة  متعــة  وإتاحــة  الســيارة، 
نفســه، فــال شــك فــي أن احلصول علــى متعة 
تشــعر  يجعلــك  يًذكــر  مجهــود  دون  قيــادة 

باحلياة!
حلول بارعة حتقق طفرات

يصمــم مهندســو »مــازدا« ســياراتهم وفقــا 
وهــم  ملواصفــات.  طبقــا  وليــس  لشــعور، 
يعلمــون علــم اليقني أنهم ميضون في املســار 
مجهوداتهــم  بثمــرة  ويشــعرون  الصحيــح، 
حينمــا تبــدو الســيارة وكأنهــا قــد عــادت إلــى 
هــو  »مــازدا«  ســيارة  كل  وقلــب  احليــاة، 
»مــازدا«  وتبحــث  حياتهــا.  قــوة  محركهــا- 
دائما وأبدا عن سبل لزيادة كفاءة محركاتها 
دون التضحيــة بعامــل األداء. وفيمــا يتخلــى 
معظــم عالــم الســيارات عن حتديــث محرك 
ال  أنــه  »مــازدا«  تعتقــد  الداخلــي،  االحتــراق 
تــزال ثمــة مســاحة إلدخــال تطويــرات. ولعل 
هــذا هو االنهماك في رفع مســتويات الكفاءة 
عبر إدخال التحســينات املستمرة هو ما يقود 
ســيارات  فــي  الطفــرات  بعــض  إلــى حتقيــق 

الشركة اليابانية.
تصميم »كودو«- نفخ الروح في السيارة

تطــور »كــودو«- تصميــم حركة الــروح الذي 
يهب احلياة إلى الســيارة- عبر تعزيز التعبير 

الواســع لهويــة »مــازدا« املتطورة.  واســتقرت 
ككلمــة  الدقيقــة«  »املتانــة  علــى  »مــازدا« 
رئيســية، وحتــدث نفســها مــن أجــل حتســني 
مفهــوم »كــودو« ورفعــه إلى مســتوى جديد. 
واتبعت »مازدا«، مستلهمة في ذلك احلرف 
اجلمــال،  ملســات  أدنــى  التقليديــة،  اليابانيــة 
ونتيجــة ذلــك هــو مظاهــر خارجــي جــريء 
ومتميــز، وآخــر داخلــي مينح جميــع الركاب 

شعورا لطيفا.
ديناميكيات القيادة

ُزودت سيارات جيل »مازدا« اجلديد بتقنية 
مــن  األولــى   -G-Vectoring ضبــط  نظــام 
سكاي أكتيف- ومتثل تلك التقنية أول نظام 
ضبــط فــي العالــم يقــوم بتغيير عــزم دوران 

احملرك استجابة ملدخالت التوجيه.
أداء  حتســني  “مــازدا”  ســيارات  وشــهدت 
القيــادة مبــا يتماشــى مــع احلــواس البشــرية، 
الــذي  الديناميكــي  الســلوك  بذلــك  محققــة 
يتوافــق مــع توقعات الســائق، فضال عن إتاحة 
ركــوب مريــح مــع إتاحــة احلــد األدنــى مــن 
أيــض.  الســيارة  ركاب  جميــع  علــى  التأثيــر 
وتتميــز املقصــورة بأنهــا أكثــر هــدوًءا ، ممــا 
يتيــح إجــراء محادثات أكثر راحــة، كما توفر 
املقاعــد اخللفيــة مســتويات أكبــر مــن الراحة 

وسهولة االستخدام.
ديناميكيات قيادة ملهمة

إن التــزام مــازدا الثابــت بصنــع املركبــات التي 
تثير اإلثارة والبهجة يتجلى في ديناميكيات 
القيــادة املســتمدة مــن نظــام “أي-أكتيــف إيه 
امللهــم املوثــوق فيــه والــذي يعــد  دبليــو دي” 
واألداء  التكنولوجيــة  الناحيــة  مــن  متقدًمــا 
أكثر من أي سيارة دفع رباعي كروس أوفر 
معاصــرة. يأتي ضمــان نظام الدفــع الرباعي 
“أي-أكتيف إيه دبليو دي”  من خالل أجهزة 
استشــعار خاصة به، والتي تأخذ في االعتبار 
ومدخــالت  التوجيــه  زاويــة  مثــل  عوامــل 
“اخلانــق” وتدويــر العجــالت جنبًــا إلى جنب 
املســاحات  واســتخدام  احلــرارة  درجــة  مــع 
لرســم صــورة واضحة للظــروف اخلارجية. 
و ميكــن لنظــام الدفع الرباعــي “أي-أكتيف” 
ضبــط مخرجات الطاقة أكثر من 200 مرة 
فــي الثانية ، باســتخدام 27 متغيــًرا مختلًفا ، 

“للتنبؤ” مبا تبدو عليه ظروف الطريق.

تقييمات صارمة
للتأهل لتلك اجلائزة 
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كاديالك حتتفل بشهر رمضان في قطر
عبر عروض حصرية على طرازاتها الفاخرة

ووكيلهــا  األوســط‘  الشــرق  ’كاديــالك  أعلنــت 
’املناعــي للســيارات‘ عن تقدمي عروض حصرية 
علــى الطــرازات األحــدث مــن العالمــة التجاريــة 
اقتــراب  مــع  فــي قطــر، وذلــك  العمــالء  لصالــح 
حلــول شــهر رمضان املبــارك. ضمن هذا اإلطار، 
ميكن لعمالء ’كاديالك‘ االســتفادة من عروض 
ال تُفــوَّت خــالل الشــهر الفضيــل علــى مجموعــة 
 )SUV( املركبات الرياضية متعّددة االستعماالت
الراقية باإلضافة إلى سيارات السيدان املتطّورة، 
وركــوب  قيــادة  بتجــارب  االســتمتاع  يتيــح  ممــا 

مفَعمة بالفخامة واألداء واحلداثة التقنية.
عــام  مديــر  ديكونهــا،  إيفــور  قــال  هــذا،  حــول 
املجموعــة، ’املناعــي للســيارات‘: نحتفــل بحلــول 
منــح  عبــر  الســنة  هــذه  املبــارك  رمضــان  شــهر 

عمالئنــا فــي قطــر باقة من العــروض احلصرية 
على مجموعة ’كاديالك‘ من الطرازات الراقية. 
فبــدًء مــن مركبــات الـــSUV الفاخــرة التــي تلّبــي 
كل االحتياجــات ومتطّلبــات كل رحلــة، وصــوالً 
إلــى ســيارات الســيدان املتطــّورة التــي متنــح أعلى 
أن  متأّكــدون  نحــن  والراحــة،  األداء  مســتويات 
عّشــاق ’كاديالك‘ ســيتمّكنون اآلن من احلصول 
علــى ســيارة احللــم واالســتفادة مــن املزيــد مــن 
راحــة البــال بفضــل برنامجنــا اخلــاص بالرعايــة 

الراقية من ’كاديالك‘.«
 SUVاملجموعــة األحــدث لــآن مــن مركبــات الـــ
كل  ومتطّلبــات  االحتياجــات  كل  تلّبــي  التــي 

الرحالت
 SUVتُعتبَــر عروض ’كاديــالك‘ على مركبات الـ

الفاخــرة لهــذا العــام أقــوى مــن أي وقــت مضى. 
وتتمّيــز مجموعــة الطــرازات بكونهــا مرنة بقدر 
مــا هــي أيقونيــة، بدًء مــن XT4 النشــطة، مروراً 
 XT6 التي متنح الثقة، وصوالً إلى XT5 مبركبة
احلائــزة علــى جوائــز بــارزة، وأخيــراً ’إســكاليد‘ 
 SUVاألســطورية. وتوفــر مجموعــة مركبــات الـــ
مــن العالمــة التجاريــة باقــة غنيــة مــن التقنيــات 
املبتَكــرة وخصائــص الســالمة ومســاعدة الســائق 
بالتصميــم  متّتعهــا  إلــى  باإلضافــة  املتطــّورة، 
الكثيــر  متنــح  بالتالــي  وهــي  الناعــم،  االنســيابي 
لشــراء  يســعون  الذيــن  للعمــالء  اخليــارات  مــن 
SUV جديدة تتوافق مع أســلوب حياتهم وتكون 

الرفيق األمثل على الطريق.
وميكــن اآلن للعمــالء االســتمتاع بقيــادة مركبــة 

XT6 بســعر يبــدأ مــن 199,000 رياالً، إلى جانب 
وتســجيل  مجانــاً  شــامل  تأمــني  علــى  احلصــول 
مجانــي. وهذا ليس كل شــيء، إذ يســتطيع عمالء 
’كاديــالك‘ اجلدد االســتفادة مــن مزايا حصرية 
علــى  الراقيــة  للرعايــة  ’كاديــالك‘  باقــة  بفضــل 
تتضّمــن  والتــي   ،XT4و  XT5  ،XT6 مركبــات 
اخلدمــة والصيانــة املجانيــة ملــّدة خمــس ســنوات 
وخدمــة  ســنوات  أربــع  ملــّدة  املصّنــع  وضمــان 
ملــّدة أربــع ســنوات ممــا  الطريــق  املســاعدة علــى 
يجعــل مــن امتالك مركبــة SUV من ’كاديالك‘ 
واحلفــاظ عليهــا بأفضــل حالــة أمــراً يســيراً أكثر 

من أي وقت سبق.
األداء  لقّمــة  متطــّورة  فاخــرة  ســيدان  ســيارات 

والراحة

ســيكون مبقدور عّشاق سيارات السيدان الفخمة 
االســتفادة مــن باقة من العــروض املغرية خالل 
 ‘CT4 شــهر رمضــان للحصــول علــى ’كاديــالك
وتتمّيــز  تُضاهــى.  ال  التــي   CT5و الديناميكيــة 
ســيارات الســيدان املتطــّورة بكونهــا تعــّزز ســمعة 
العالمــة التجاريــة احلائــزة على جوائــز مرموقة 
بــني  بــه  تتمّتــع  الــذي  احلصــري  اجلمــع  بفضــل 
التصميــم واألداء والراحــة، وهو مــا يتيح للعمالء 
جــرى  فقــد  جــداً!  مشــّوقة  بتجربــة  االســتمتاع 
تصميــم CT4 لتوفير تقنيــات مبتَكرة تكون في 
متناول السائق مباشرة ومتنح مستويات ممّيزة 
متــت  فيمــا  عاليــة،  دّقــة  مــع  الديناميكيــة  مــن 
هندســة وتطويــر CT5 كــي توّلــد التــوزان األمثل 

بني الراحة واألداء.

تضمن عروض كاديالك الرمضانية حصول العمالء على األفضل ...
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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

إطالق أول سيارة ذكية بتقنيات هواوي
فــي فعاليــة ضخمــة أقيمــت فــي شــنغهاي يــوم أمــس، 
مت إطالق أول ســيارة تتضمن حلول هواوي للســيارات 
الذكية. وتعتبر ARCFOX Alpha-S HI أول سيارة 
ذاتيــة  بكونهــا  وتتميــز  كبيــرة  بكميــات  إنتاجهــا  يتــم 
القيــادة على الطــرق احلضرية، ويتــم اعتبارها معياراً 
املــزود  هــي  وهــواوي  الذاتيــة.  للقيــادة  جديــداً  عامليــاً 
ملكونــات الســيارة الذكيــة اجلديــدة واملتطــورة، وتعمــل 
بشــكل وثيــق مــع عــدد مــن مصنعــي املعــدات األصليــة 
للســيارات عبــر منــوذج HI )Huawei Inside(   لبنــاء 
الســيارات الذكيــة عاليــة اجلــودة. ويوفــر هــذا الطــراز 

كليــاً  رقميــة جديــدة  بنيــة  األصليــة  املعــدات  ملصنعــي 
للمركبات الذكية، وأكثر من 30 مكوناً ذكياً، وخمســة 
أنظمــة ذكيــة وهي القيادة الذكيــة، والقمرة الذكية، و
mPower، واالتصــال الذكــي، والســحابة االلكترونيــة 

للسيارة الذكية.
أول  اجلديــدة   ARCFOX Alpha-S HI ســيارة 
 Huawei حتمــل  متميــزة  ذكيــة  كهربائيــة  ســيارة 
Inside ضمن عالمتها التجارية املشتركة. ومن خالل 
الشــراكات التــي أبرمتها هواوي مع شــركات الســيارات 
الذكية، وعدت الشركة بتسخير خبرتها التي تزيد عن 

30 عامــاً فــي عالــم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
ملســاعدة مصنعــي املعــدات األصليــة علــى بنــاء ســيارات 
الصــني  الســيارات فــي  ذكيــة أفضــل وتطويــر صناعــة 

خاصة في مجاالت الذكاء والقيادة الذاتية.
مجموعــة  علــى  التعــرف  مــن  الســيارة  وســتتمكن 
كاملــة مــن العناصــر علــى الطريــق وحتليلهــا، مبــا فــي 
ذلــك إشــارات املــرور وحركــة املــرور القادمــة. ومــن 
هنــاك، ميكــن للســيارة أن تتعامــل بــدون تعليمات مع 
واالنعطــاف،  بشــكل مســتقيم،  كالتحــرك  أي موقــف 
والتوقف للمشاة أو ألشياء أخرى، والدخول واخلروج 

من املنحدرات واالنعطافات غير احملمية.
وجتــري شــركة هــواوي أبحاثــاً حــول تطبيقــات الذكاء 
االصطناعــي منــذ مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات، وقــد 
بــدأت بتطوير نظم القيــادة الذاتية احلالية قبل خمس 
ســنوات. وتوصلــت الشــركة بعــد عقد مــن األبحاث إلى 
إنتــاج ثالثــة تقنيات مثالية لنظــام القيادة الذاتية وهي 
البيانــات  وبحيــرة  الفائقــة،  الشــاملة  اخلوارزميــات 

الفائقة، وأجهزة للحوسبة الفائقة واالستشعار.
بشــعار  ُملصقــة  جديــدة  ســيارة  أي  تزويــد  وســيتم 
Huawei Inside بأفضل نظام للقيادة الذاتية وجميع 

حلــول الســيارات الذكية من هــواوي، مما يوفر جتربة 
ذكية وممتعة وموثوقة. 

ومن املتوقع أن تتجاوز اســتثمارات هواوي في البحث 
والتطويــر اخلــاص مبكونــات الســيارات الذكيــة ذاتيــة 
القيــادة عتبــة الـ1 مليــار دوالر أمريكي في عام 2021. 
وقــد صرحــت الشــركة بأنهــا ســتزيد من االســتثمارات 
في مكونات الســيارات الذكيــة، وخاصة برامج القيادة 
الذاتية، ملساعدة الشركات املصنعة للسيارات على صنع 
ســيارات أكثر اتصــاالً وذكاًء وأكثر اعتماداً على الطاقة 

الكهربائية.
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إيــالف موتـــورز
تطرح عروض رمضانية سخية على طرازات شاجنان

تثري السوق بطرازات حتاكي رغبات العمالء ...

تقــدم »إيــالف موتــورز«، املــوزع احلصــري لســيارات 
عالــم  فــي  الرائــدة  الصينيــة  -العالمــة  »شــاجنان« 
السيارات- في دولة قطر، عرضا جديدا مثيرا احتفاال 
بشــهر  رمضــان املبــارك، والذي ســيمنح معنى جديدا 
ملصطلح الســخاء، ويضمــن للعمالء راحة البال املطلقة 

عند الشراء.
طــرازات  جميــع  علــى  يســري  الــذي  العــرض  ويتيــح 
»شــاجنان« للعمالء تســجياًل مجانيا  للسيارة، وتأمينا 
شــامل الول عــام عنــد شــراء أي طــراز. وفضــال عــن 

ذلك ســتحصل كل ســيارة يشتريها العميل على حزمة 
مجانية من اخلدمات تغطي مسافة 30 ألف كيلومتر 
وذلــك ملســاعدة العمــالء علــى الشــعور باإلطمئنــان من 

أن الشركة تلبي احتياجاتهم للخدمات لعدة أشهر. 
وبصــرف النظــر عــن العــرض املقــدم علــى الســيارات 
نفســها، تقــدم »شــاجنان قطــر« أيًضــا قســائم هدايــا 
مجانيــة مــن متجــر »لولو هايبــر« بقيمــة 1000 ريال 
قطري والتي ميكن استبدالها من أي منفذ بيع تابع لـ 

»اللولو« في قطر.

وتتألــف تشــكيلة املركبــات التــي تعرضهــا »شــاجنان« 
املهتمــني  للعمــالء  املبتــدئ  املســتوى  ســيارات  مــن 
بامليزانية، جنبا إلى جنب مع سيارات من فئة سيدان 
وســيارات الدفــع الرباعــي الفارهــة للعمــالء أصحــاب 

الذوق الرفيع. 
»شــاجنان  بـــ  ومــرورا   ، الســيدان  ســيارة  مــن  وبــدء 
الســفني« إلــى ســيارات الدفــاع الرباعــي الفارهــة، مثل 
تغطــي   »85 إس  »ســي  و   »،95 إس  ســي  »شــاجنان 

عروض رمضان جميع موديالت شاجنان.

ببالــغ  تشــعر  أنهــا  موتــورز«  »إيــالف  إدارة  وذكــرت 
الســرور لتقدمي  هذا العرض الســخي للعمالء وتتمنى 

للجميع شهر رمضان مبارك.
نتمنــى  وموظفينــا،  إدارتنــا  عــن  »نيابــة  وأضافــت: 
للجميــع فــي قطــر رمضــان مبــارك. لقــد قررنــا فــي 
العــام أن مننــح عمالئنــا هديــة الكــرم  رمضــان هــذا 
تعبيــرا عــن فضائــل الشــهر الكــرمي واملقصــد منــه. إن 
سياراتنا معروفة جيدا في السوق ملوثوقيتها وإمكانية 
حتمــل تكاليفهــا، ناهيك عن تقنياتهــا املتطورة التي ال 

توفرها ســوى عدد قليل جــًدا من العالمات التجارية، 
بقصــد  اخلصائــص  هــذه  تقــدمي  نواصــل  أن  ونأمــل 

املتعة، وتلبية احتياجات جميع القطريني”.
وللراغبني في االستفادة من العرض أو للحصول على 
مزيــد مــن املعلومــات، تقــع صالــة عــرض »شــاجنان« 
علــى طريق ســلوى، عــني خالــد. وتفتح الصالــة أبوابها 
 9 الســاعة  مــن  رمضــان  شــهر  خــالل  اجلمــور  أمــام 
صباًحا حتى  3 مســاًء ومن الســاعة 8:00 مساًء إلى 10 

مساًء، من السبت إلى اخلميس. 




