
    

املوظفني  كسالى  بني  االفتاء  دار  انعقدت  كالعادة 
عقارب  وصول  انتظار  في  الفراغ،  وقت  مللء 
املوظفني  انصراف  موعد  الثانية،  إلى  الساعة 
الذين انقلب حديثهم من قصص جنمات السينما 
-على غير العادة- إلى حوار ظاهُره جاد وباطنُه 
مدير  بدأ  اإلنتاج،  من  الهاربني  عامة  حال  تافه. 
يتناول  وهو  الوقت  إهدار  سؤال  بطرح  الكسالى 
فطوره: ماذا تعرفون عن الكورونا؟ دخل اجلميع 
على جوجل وأجمعوا على أنها نوع من الشكوالتة 
التاج  تعني  التينية  كلمة  وهي  «كورونا»  تسمى 
اليوناني  األعمال  رجل  إلى  كورونا  فكرة  وتعود 
«تومي خريستو» الذي حضر من اليونان قاصًدا 
١٩١٩م،  للشكوالتة  مصنع  إلنشاء  اإلسكندرية 
الشرق  في  للحلوى  مصنع  أكبر  أصبح  عام  وبعد 
العاملني  جعل  في  «خريستو»  جنح  األوسط، 
برفاهية  اهتمامه  عنه  وعرف  إنتاج،  شركاء 
في  مباريات  لهم  ينظم  كان  إنه  حتى  العاملني 
أحد  سدد  الهجمات  إحدى  وفي  القدم،  كرة 
العاملني كرة صاروخية، اخترقت شباك حارس 
يتفاءل  كان  مدللة،  غزالة  بحياة  وأودت  املرمى 
بوضع  ذكراها  تخليد  قرر  لهذا  «خريستو»  بها 
مدير  تسأل  جتارية،  كعالمة  الغزالة  صورة 
بالصني؟  كورونا  شكوالتة  عالقة  وما  الكسالى 
للحديث  مستأذنًا  يده  اجلدد  املوظفني  أحد  رفع 
إنه  املنافقني:  قدامى  صمت  وسط  له  فُسمح 
اخلبراء  أغلب  ويجزم  القاتل،  كورونا  فيروس 
العاملية  اجلرثومية  للحرب  الثانية،  الشرارة  بأنه 

حروب  بداية  إنها  اخلنازير  أنفلونزا  بعد  الثالثة، 
اجليل اخلامس، التي تعتمد على احتالل العقول، 
ترى  أال  قائالً:  القسم  في  املنافقني  أقدم  قاطَعُه 
أن مديرنا يتناول فطوره؟! ومع هذا كالمك غير 
صحيح كورونا ما هو إال فيروس أنفلونزا صيني 
كحال  االنتهاء  تاريخ  قبل  صالحيته،  ستنتهي 
قال  العربية،  األسواق  في  الصينية  املنتجات  كل 
وين»  «لي  الطبيب  عن  وماذا  اجلديد:  املوظف 
السلطات  كذبته  الذي  كورونا،  فيروس  مكتشف 
الصينية في بادئ األمر،  ثم اعتذرت إليه! وماذا 
عن ظهوره في عدة دول؟ أجابه ساخراً:  وملاذا ال 
تقول إنها حرب إعالمية صّدرتها الصني لتخيف 
العالم؟ ثم يخرج علينا علماؤهم يقولون انتَصرنا 

على كورونا.
قدامى  وكبير  اجلديد  املوظف  بني  اجلدل  اشتد   
عاقب  الذي  املدير  لهم  انحاز  الذين  املنافقني 
قطعة  عشرة  اثنتي  بإحضار  اجلديد  املوظف 
شكوالتة يونانية، كالعادة لم يستطع كسالى اإلنتاج 
كورونا  مصنع  صعود  في  اإليجابية  النقاط  رؤية 
على القمة، بل ولم يُتعب أحد املوظفني نفسه في 
بسبب  كورونا  عالمة  انهيار  أسباب  عن  البحث 
قرار تأميمها وتعيني مجلس إدارة من الكسالى، 
من  يكون  العاملية  للكوارث  أغلبنا  رؤية  لألسف 
على مقعد املشاهدين ملسلسل تليفزيوني، لدرجة 
حلول  في  علماءهم  نشارك  أن  نستطيع  ال  أننا 
املشكلة، بل ننتظر حل الكارثة في احللقة األخيرة 

بعد أن يسمح قادتُهم بنشرها ..هذا واهللا أعلم.

شكوالتة بـ (الكورونا)..!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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إطــالق  التجاريــة  الفــردان  شــركة  أعلنــت 
Fiat Professional فــي الســوق القطــري 
والتــي تقــدم مجموعــة الســيارات املتميــزة 
التشــغيلية  والوظائــف  والعمليــة  باملتانــة 
هــذا  ويأتــي  التنافســية  واألســعار  املتعــددة 
اإلعــالن، بالتزامن مع املبادرات واملشــاريع 
الكبرى التى جتري في قطر ومتاشــياً مع 
خطة الشركة الطموحة نحو مد السوق مبا 

يلزم للمساهمة في النمو االقتصادي.
وعلــى هامــش اإلطــالق كشــف الســيد/  إيــاد 
الصعيدي املدير العام بالشركة عن خطط 
التطــور فقــال «نحن في الفردان التجارية 
نبــذل قصــارى جهدنــا لتحقيــق املتطلبــات 
والشــركات  للمشــاريع  واحملــددة  اخلاصــة 
املســتقلة بتقدمي أفضــل املركبات التجارية 
الالزمــة لتنفيــذ هــذه املشــروعات ومتثــل 
لنــا  جديــدة  إضافــة   Fiat Professional

لنكون شركاء في بناء اقتصاد قوي.“
التجاريــة  الفــردان  تقــدمي  عــن  وحتــدث 
«تقــدم  فقــال  لألعمــال  متكاملــة  حلــول 
الفــردان التجاريــة مجموعــة متنوعــة مــن 
املنتجــات فــي جميع أنحاء قطر، ومتاشــياً 
مع خطتنا التوسعية الطموحة، فإننا نسّلط 
القطاعــات  علــى  خــاص  بشــكل  تركيزنــا 
اآلخــذة فــي النمــو فــي قطــر مثــل قطــاع 
وشــركات  والتخزيــن  بأنواعــه  اخلدمــات 
مناولــة املــواد واألعمــال اللوجيســتية. ومن 
هــذا املنطلــق، أصبحــت الفــردان التجاريــة 
 Fiat “املوزع ملنتجات «فيات بروفاشينال
مجموعــة  تشــمل  التــي   ،®Professional

التــي  اخلفيفــة  التجاريــة  املركبــات  مــن 
ميكن إلقاء النظر عليها في صالة العرض 
احلصريــة فــي طريــق ســلوى التــي نعرض 

فيها جميع منتجات العالمة.
وَحتمــل صالــة َعــرض الفــردان التجاريــة 
مواصفــات عامليــة جتمــع مــا بــني التصميم 
 Fiat ملنتجــات  العملــي  والطابــع  العصــري 
Professional، تُعــرض بهــا تشــكيلة مــن 

املركبات عالية األداء ..
مبتانتهــا  ..معروفــة  بروفاشــينال  فيــات 

وتطبيقاتها العملية
وتعد سيارات فيات بروفيشنال وهى فئة 
من الســيارات التى تُستعمل لالستخدامات 
التجارية املتعددة واملعروفة عاملياً مبتانتها 
وتطبيقاتها، وهي من أهم الشركات التي 

تقــدم حلــوال عملية ملختلــف األعمال حيث 
يتم طرحها في قطر فى الوقت املناســب، 

فى ضوء املبادرات واملشاريع التى جترى.
وأكد الصعيدي أن شركة فيات بروفيشنال 
جنحــت على مــدار العقود املاضية فى فهم 
احتياجات األسواق والتخصصات املختلفة، 
وبفضــل خبراتهــا األوروبيــة والتكنولوجيــا 
تقــدمي  مــن  الشــركة  متكنــت  اإليطاليــة، 
موديــالت مختلفــة مــن الســيارات العمليــة 
التــى جتمع بني املتانة وتوظيف اإلمكانيات 
والســعر  االســتهالك  وتوفيــر  واحلمولــة 
التنافســى. أّمــا عــن أبرز موديــالت العالمة 
إغفــال  ُميكــن  فــال  بروفيشــنال،  فيــات 
ملــا  حتديــًدا  ودوكاتــو  فيورينــو  الطرازيــن 

يقدمانه من حلول أعمال للشركات.
Fiorino مركبــة جتاريــة صغيــرة مالئمة 

للعمل في املدينة
وتتميز املركبة التجارية الصغيرة فيورينو 
مبحــرك بنزيــن ســعة ١.٤ لتــرات يولد ٧٥ 
حصانًــا ويتصــل بعلبــة تــروس يدويــة مــن 
خمــس والــذي يُعــد مــن افضــل احملــركات 
مــن  واحــدة  تكــون  قــد  للوقــود.  توفيــراً 
أصغــر ســيارات فيــات التجاريــة ، ولكنهــا 
تتميز برحابتها من الداخل فهي مصممة 
لتلبــي احتياجــات الشــركات مبرونة كافية 
املدينــة  فــي  املــرور  حركــة  مــع  للتعامــل 
الصحــاب   Fiorino وســتتيح  ، املزدحمــة 
االعمــال الوصــول الــى بعــض النقــاط التــي 
فهــي  ســابقا  اليهــا  الوصــول  يصعــب  كان 
خفيفة وصغيرة مثل ســيارة املدينة ، كما 
أنهــا مريحــة علــى الطــرق الرئيســية مثــل 
وســيلة   DUCATO الصغيــرة.  الســيارات 
النقــل املثاليــة لألعمــال  أّمــا الفــان دوكاتــو 
فتتوافــر بنســخة نقــل البضائــع، ومجهــزة 
لتــرات   ٢.٣ ســعة  ديــزل  توربــو  مبحــرك 
يولــد ١٣٠ حصانًا. وتتميز دوكاتو بالكفاءة 
والتكنولوجيــا واملوثوقية واملتانة والتي تعد 
مــن األمــور األساســية للمركبــات التجارية 
باملرونــة  أيضــا  تتميــز  دوكاتــو  ولكــن 
والراحــة واألناقــة وهــو مــا يجعلها وســيلة 
النقــل املثاليــة لألعمــال التــي تتطــور بشــكل 

مستمر.

الفـردان التجاريـةالفـردان التجاريـة
تدعم االنشطة التجارية في سوقتدعم االنشطة التجارية في سوق
السيارات بطرازات فيات املتميزةالسيارات بطرازات فيات املتميزة

إياد الصعيدي: إياد الصعيدي: 
طــــرازاتطــــرازات فيــات  فيــات 
بـــــروفيشنـــــالبـــــروفيشنـــــال

وفيورينو وفيورينو ودوكاتو ودوكاتو 
اضافة مهمــــة اضافة مهمــــة 
لسوق السيارات لسوق السيارات 
القطــــــــــــــريالقطــــــــــــــري
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أوتو كالس للسياراتأوتو كالس للسيارات
  MG٦MGتطلق عرضها املميز على سيارة تطلق عرضها املميز على سيارة ٦

جتهيزات تكنولوجية مستقبلية متميزة ...

هشام الصحن :
نوفر للعمالء باقة من 
املزايا العديدة باإلضافة 
إلى هدايا فورية من 
عمالت ذهبية

أطلقــت شــركة أوتــوكالس للســيارات،الوكيل العــام املعتمــد لـــ ‘إم جــي موتــور’ فــي قطــر، 
عرضهــا املميــز علــى ســيارة MG٦ حيــث تتوفــر ســيارة الســيدان الرائعة اآلن بســعر خاص 

وباقة من املزايا.
ويبــدأ ســعر املركبــة مــن ٦٠,٠٠٠ ريــال قطــري دون احلاجــة ألي دفعــة أولــى مــع إمكانية 
التقســيط، باإلضافة إلى حصول العميل على عمالت ذهبية مباشــرة عند الشــراء. ويشــمل 
العــرض باقــة مــن املزايــا تشــمل تســجيل مجاني ملدة ســنة، تأمــني مجاني ملدة ســنة، عازل 

حراري مجاني، وضمان ملدة ٦ سنوات أو ٢٠٠,٠٠٠ كلم. 
 MGوقــال هشــام الصحــن املديــر العــام لشــركة أوتــو كالس للســيارات: «أثبتــت ســيارة ٦
مكانتهــا املميــزة بــني ســيارات الســيدان، ويســرنا اليــوم إطــالق هــذا العــرض املميــز لنوفــر 
للعمــالء باقــة مــن املزايــا العديــدة، باإلضافة إلى هدايــا فورية من عمــالت ذهبية. ويعكس 
هــذا األمــر التــزام أوتــوكالس للســيارات بخدمــة مجتمعنا وعمالئنــا الذين يثقــون بعالمتنا 

التجارية، ونتطلع إلى مواصلة العروض التي تعود عليهم بالفائدة واملزايا».
وتتوفر السيارة اآلن إلى جانب مركبات MG األخرى في صالة عرض أوتو كالس للسيارات 
على طريق ســلوى. يتعّزز الشــكل اجلانبي الســلس واالنســيابي لســيارة MG ٦ اجلديدة كّلياً 
عبــر ملســة مــن ألياف الكربون علــى املصد األمامي، إضافة إلى األضــواء األمامية التي تتأّلق 
مبفهــوم تصميمــي مشــابه ملِعلَــم ‘عني لنــدن’، ووجود أطراف أنابيب عادم توأمية وشــبك 
أمامي بنمط Star Rider املستوحى من اللغة التصميمية التعبيرية لدى العالمة التجارية 
البريطانيــة املنشــأ. وتســتمر هــذه النفحــة الرياضيــة الراقية فــي داخل املقصــورة عبر لوحة 
عّدادات وكونســول وســطي بتصميم ذكي، ويكّمل هذا مقاعد عصرية مغّطاة باجللد، مع 

التمّيز مبقصورة باللونني األسود واألحمر في طرازات الفئة العليا.
جتهيزات تكنولوجية حديثة

إلــى جانــب توفير املســاحة الداخليــة األفضل ضمن فئتها، فــإن MG ٦ اجلديدة كّلياً ترتكز 
على شــعبية MG الواســعة وتعّززها أكثر عبر مســتويات غنية جداً من التجهيزات البارزة. 
ومــن ضمــن هــذا علــى ســبيل املثال ال احلصر شاشــة ملس ملّونة قياس ٨ بوصــات مع تقنّية 
Apple CarPlay، ومفتــاح تشــغيل يعمــل بالضغط ، ومّيــزة الدخول بدون مفتاح، ومّيزة 
التثبيت األوتوماتيكي، ونظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات، وكاميرا رؤية خلفية، ونظام 
ر  ثنائــي املناطــق للتحّكــم باملناخ البارد مع فتحات خلفيــة لتكييف الهواء، وكل هذا من املقرَّ

أن يتوفر قياسياً ضمن كامل نظاق املجموعة.
أداء قوي

وقد مت جتهيز MG ٦ مبحّرك سعة ١٫٥ ليتر مع شاحن توربيني ويتصل بنظام نقل حركة 
ُســباعي الســرعات مع قابض ثنائي (DTC)، عالوة على توافر خيار تبديل التعشــيقات عبر 
القابــض للحصــول علــى أداء ناعــم دون أي مجهــود. ويوّلد هذا احملــّرك الفّعال العامل على 

وقود البنزين قّوة قصوى قدرها ١٦٩ حصاناً وعزماً أقصى يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر.
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دوماسكو تسلم عدد دوماسكو تسلم عدد ١٠١٠ سيارات هوندا سيتي  سيارات هوندا سيتي 
الى شركة ريجنسي فليتس لتأجير السياراتالى شركة ريجنسي فليتس لتأجير السيارات

تعد تتويجا للعاقالت بني دوماسكو وريجنسي فليتس لـتأجير السيارات ...تعد تتويجا للعاقالت بني دوماسكو وريجنسي فليتس لـتأجير السيارات ...

ابرمت شركة الدوحة خلدمات التسويق 
«دوماســكو « الوكيل احلصري لســيارات 
مــع  جديــدة  اتفاقيــة  قطــر  فــي  هونــدا 
شركة ريجنسي فليتس لتأجير السيارات 
التابعــة  ملجموعــة األصمــخ ، املجمعوعــة 
الرائــدة فــي الســوق منــذ مــا يقــرب مــن 
٦٠ عاًمــا  وذلــك من اجل توفير أســطول 
االســتثنائية  هونــدا  ســيارات  مــن  جديــد 
علــى دفعتــني ، الدفعــة االولــى  تتضمــن 

١٠ سيارات هوندا سيتي . 
،متتعــت   املاضيــة   الســنوات  وخــالل 
الشــركتان بعالقــات وطيــدة وجيدة من 
حيــث التعامــل اثمــرت عــن توقيــع عــدة 
ريجنســي  شــركة  وتســعى   ، اتفاقيــات 
فليتــس لتاجيــر  الســيارات ومــن خــالل 
تلــك اإلتفاقيــة الــى  تعزيز أســطولها من 
الســيارات ، والــذي يبلــغ حاليــا أكثــر مــن 
فليتــس  ريجنســي  وتعــد  ســيارة.   ١٠٠٠
الشــركات  إحــدى  الســيارات   لتأجيــر 

التابعة ملجموعة «األصمخ» الرائدة
الســيد  قبــل  مــن  الصفقــة  توقيــع  مت 
شــركة  عــام    مديــر  شــريف  فيصــل 
الدوحــة خلدمــات التســويق ، دوماســكو 
، الوكيــل احلصــري لســيارات هونــدا فــي 
قطــر ، والســيد كالي  أبــو ســبيل ، املديــر 
العــام لشــركة ريجنســي فليتــس لتأجيــر 

السيارات.
أبــو  كالي  الســيد  أكــد  املناســبة  وبتلــك   
ريجنســي  لشــركة  العــام  املديــر   ، ســبيل 
البدايــة  منــذ  الســيارات   لتأجيــر  فليتــس 
التــي  اجليــدة  الثنائيــة  العالقــات  علــى 
جمعتهم لسنوات طويلة  بشركة الدوحة 
خلدمــات التســويق، دوماســكو ، الوكيــل 

احلصري لسيارات هوندا في قطر .
استراتيجية ٢٠٢٠

الصفقــة  توقيــع  ان  ســيبل  ابــو  واوضــح 
مــع شــركة الدوحــة خلدمــات التســويق ، 
دوماســكو يعــد تتويجا للعالقــات الثنائية 
بــني الشــركتني طــوال الســنوات املاضيــة ،  
اضافة الى اإلحترافية والتي ملســناها من 
دوماســكو علــى جميــع االصعــدة ، فقــد 
كان ذلك دافعا لنا للتعامل معهم بشــكل 
دائــم ، وفي القريب ســنتلقى ايضا دفعة 
جديدة من سيارات هوندا ، كما نخطط 
جللــب ٢٦٠ ســياراة جديــدة لتعزيــز قوة 

اسطولنا 
خدمات استثنائية

وأضــاف بقولــه   تعمــل ريجنســي فليتس 
االســتمرار  علــى  الســيارات   لتأجيــر 
أن  مــن  مكنهــا  الــذي  النهــج  نفــس  فــي 
تكــون وجهــة مثاليــة ألي شــخص يريــد 
حيــث   ، وجيــدة  اســتثنائية  خدمــات 
جنحت شــركتنا منــذ بداياتها في تقدمي 
النقــل  خدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة 

عميــل  كل  متطلبــات  مــع  يتماشــى  مبــا 
وبناء جســور قوية من الثقة بينهم وبني 
جميــع العمــالء، ليس فقط على مســتوى 
علــى  أيًضــا  ولكــن  ريجنســي  أســطول 
مســتوى «مجموعة األصمخ» ككل حيث 
مميــزة   ســيارات  أســطول  علــى  نعتمــد 
لتقدمي أفضل اخلدمات ، نحن قادرون 
عمالئناوتلبيــة  إرضــاء  علــى  اآلن  حتــى 
تطلعاتهــم ، وبالتالــي أصبحنــا مــن أكثر 
فــي  جناًحــا  الســيارات  تأجيــر  شــركات 

قطر.
باخلدمــات  كلمتــه   نهايــة  فــي  واشــاد 
تقدمهــا  التــي  واالســتثنائية  املتميــزة 
خلدمــات  الدوحــة  مجموعــة  شــركة 
التســويق (دوماســكو) ، الوكيــل احلصري 
لســيارات هوندا في قطر ، وشــكر جميع 

أولئــك املســؤولني عــن احترافهــم املهنــي 
وحسن التعامل والتزامهم.

عدة صفقات.
وتعليًقا على الصفقة ، قال السيد فيصل 
شــريف ، مديــر عــام  الدوحــة خلدمــات 
التســويق ، دوماســكو ، الوكيــل احلصــري 
تلــك  ان  قطــر،  فــي  هونــدا  لســيارات 
 ، اخــرى  صفقــات  ســبقها  قــد  الصفقــة 
وهذه العالقات املســتمرة بني دوماســكو 
وريجنسي فليتس لتأجير السيارات تاتي 
تتويجا للعالقــات االفريدة واملتميزة بني 
اإلحترافيــة  الــى  باإلضافــة   ، الشــركتني 
الشــديدة واملصداقية في التعامل من قل 
ريجنسي فليتس ،  مما جعلها من افضل 
الشــركات والتــي تتعامــل مــع دوماســكو 

في مجال مبيعات السيارات.

متابعـــة : خالـــد عطيـــــه

فيصل شريف: 
الصفقة  تعد 

تتويجا لعالقات 
طيبة بني 

(دوماسكو)
و (ريجنسي فليتس)

أبو سبيل:
ما رأيناه من 

دوماسكو على 
جميع املستويات كان 

دافعا كبيرا للتعامل 
معهم بشكل دائم
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159,000 E-PACE 2020
199,000 F-PACE 2020

PACE
F-PACE

E-PACE 

F-PACE E-PACE

+974 4440 8490

jaguar-qatar.com

www.domasco.com

٢٠٢٠/٧٤٢

صالة عرض دوماسكو
للمركبات التجارية

بوابة ١٥٣، شارع ١٠، المنطقة الصناعية
الخط الساخن: ٢٤١١ ٥٠٥٣

يفتح المعرض من السبت الى الخميس:
من ٨ ص. حتى ٨ م

صالة العرض 
هاتف: ٣٦-٨٩٣١ ٤٤٢٤

عرض السنة الجديدة
تكلفة تشغيل اقتصادية ومن دون أي متاعب

اشتري فان Veryca CMC فريزر واحصل على التالي:

•  تسجيل مجاني لسنة واحدة
• تأمين ضد الغير مجاني لسنة واحدة

• كفالة لمدة ٥ سنوات أو ١٠٠٬٠٠٠ كلم (أيهما يأتي أوًال)
• عقد صيانة وقائية مجانّي لمدة ٣ سنوات أو ١٠٠٬٠٠٠ كلم (أيهما يأتي أوًال)

يسري العرض من ٦ فبراير لغاية ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

ماألثنين ٣٠ جمادى اآلخرة ١٤٤١ هـ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ م  العدد (٣١٢)
55

أعلنــت اجليــدة للســيارات، املــوزع احلصــري لســيارات شــيفروليه فــي 
قطــر، عــن قيامهــا مؤخــًرا بتزويــد شــركة «أوشــن» لتأجير الســيارات 
بخمســني ســيارة من موديل شــيفروليه ســبارك ٢٠٢٠ في إطار توسيع 

شركة «أوشن» ألسطولها من السيارات. 
وكان الطرفان قد وّقعا اتفاقية شــراكة في حفل أقيم في مقر شــركة 
«أوشــن» لتأجيــر الســيارات بحضــور العديــد مــن الشــخصيات البــارزة، 
ومــن بينهــم محمد إيــاد جابر البردني، املدير العام لشــركة «أوشــن»، 
وســامر الصالــح، املديــر العام للمبيعــات في اجليده للســيارات، وعمرو 

محمد، مشرف مبيعات األسطول باجليده للسيارات.
وتعليًقــا علــى هذه االتفاقية، قال ســامر الصالح، املدير العام للمبيعات 
فــي اجليــده للســيارات: «نحــاول باســتمرار أن نلبــي احتياجــات الســوق 
حضــور  زيــادة  ويســاعد  والعمليــة.  الديناميكيــة  بســياراتنا  القطــري 
شــيفروليه ســبارك فــي الدولــة علــى تلبيــة احتياجــات عمالئنــا. نتطلــع 
ملزيــد مــن االتفاقيــات اجلديــدة فــي املســتقبل. ونشــكر شــركة أوشــن 

لتأجير السيارات على ثقتهم وتعاونهم». 
مــن جانبــه، قال الســيد /محمد إياد جبر البرديني، املدير العام لشــركة 

«أوشن» لتأجير السيارات:   
«يُعــد العمــل مــع أكبر العالمــات التجارية في العالم جزًءا من رســالتنا، 
ونتوجه بالشــكر اجلزيل لشــركة اجليدة للســيارات على دعمهم لنا في 
حتقيــق هــذه الرســالة. نتطلــع للعمــل مــع شــيفروليه وتعزيــز أســطولنا 
العام املقبل. نحمد اهللا على جميع نعمه ونتقدم بشــكر خاص لصاحب 
الســمو األميــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثاني» علــى توجيهاته الســامية 

وعلى ضخامة السوق القطرى من حيث اجلودة والعدد. 
يذكر أن»أوشن» لتأجير السيارات هي شركة قطرية رائدة في مجال 
تأجير السيارات الفارهة واملميزة، وتقدم عقود إيجار قصيرة وطويلة 
األجل لعمالئها من األفراد والشــركات. وقد ازداد حضور الشــركة على 
نحــو ملحــوظ فــي جميــع أنحــاء قطــر، وجنحــت فــي توســيع أســطولها 
ليشــمل ٣٠٠ ســيارة بعــد أن انضمــت لــه ســيارات شــيفروليه ســبارك 
مؤخًرا. وتهدف الشركة إلى الوصول بأسطولها إلى ٥٠٠ سيارة بحلول 
نهايــة عــام ٢٠٢٠. كمــا تهدف الشــركة إلى دعم مجال تأجير الســيارات 
فــي قطــر، اســتعداًدا لبطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم ٢٠٢٢ والتي من 

املتوقع أن تستقبل دولة قطر خاللها قرابة ١٫٥ مليون زائر.

 زودتـه بخمسيـن سيـارة شيفروليـه سبـارك ...
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صالح احلمد املانع تنظم جتربة صالح احلمد املانع تنظم جتربة 
قيادة لنيسان باترول قيادة لنيسان باترول ٢٠٢٠٢٠٢٠  

بطل كل الدروب يتفوق على صعاب الصحراء ...بطل كل الدروب يتفوق على صعاب الصحراء ...

العــام  الوكيــل  املانــع،  احلمــد  صالــح  شــركة  نظمــت 
الصحــراء  فــي  قيــادة  جتربــة  قطــر،  فــي  لنيســان 
علــى كثبان ســيلني فــي ٧ فبراير بهــدف منح عمالء 
نيســان باتــرول وكبــار الضيــوف جتربة مشــوقة في 
القيادة على الرمال. وعاش السائقون جتربة مثيرة 
اختبروا خاللها القدرات العالية واالستثنائية ملركبة 
ســفاري  وباتــرول  اجلديــدة   ٢٠٢٠ باتــرول  نيســان 

وسوبر سفاري في جتربة مليئة باملغامرات.
الشــخصيات  وكبــار  نيســان  عمــالء  احلــدث  وجمــع 
جاســم  خالــد  الرياضــي  اإلعالمــي  إلــى  باإلضافــة 
واملؤثر على مواقع التواصل االجتماعي  محمد راشد 
الســليطي وحشــد من ممثلي وسائل اإلعالم، بقيادة 
بطل الراليات الدولي القطري عادل حسني عبداهللا. 
نيســان  قــدرات  علــى  احلضــور  عبــداهللا  وعــّرف 
الرباعــي  الدفــع  مركبــة   ، اجلديــدة  باتــرول٢٠٢٠ 

وعوامــل  الظــروف  أقســى  تقهــر  التــي  األســطورية 
الطبيعة.

وبهــذه املناســبة قــال الســيد نســيم مورانــي ، املديــر 
احلمــد  صالــح  شــركة  فــي  الســيارات  لقطــاع  العــام 
ووفرنــا  مثيــرة  جتربــة  اليــوم  عشــنا  : «لقــد  املانــع 
للعمــالء جتربة قيادة نيســان باتــرول اجلديد ٢٠٢٠ 
الختبــار قدراتهــا في الصحراء. وقــد متكن عمالؤنا 
باتــرول  نيســان  مواصفــات  جتربــة  مــن  الكــرام 
خصوصــاً حركــة اجلســم الهيدروليكيــة التــي توفــر 
أعلــى مســتوى مــن الثبات وغيرها مــن مزايا التنقل 
الذكــي مــن نيســان منها الدفــع الرباعــي الذكي الذي 
يضمــن اســتمرار التحــرك علــى الكثبــان الرملية في 
الصحــراء. لقــد كان يومــاً حافــالً من القيــادة املمتعة 
القيــادة  ســالمة  علــى  املشــاركون  خاللــه  تعــّرف 
والطرق. أتقدم بالشــكر إلــى بطل الراليات القطري 

عادل حســني عبداهللا ملشاركته معنا خبراته في هذا 
املجال وتعريف ســائقي باترول على أهم خصائص 
أولويــة  العمــالء  ســالمة  شــكلت  ولطاملــا  الســالمة. 
مطلقــة لــدى شــركة صالــح احلمــد املانــع ، وإقامــة 
فعاليــات كهــذه ترفــع مســتوى الوعــي واالنتبــاه التــي 
يحتاجهــا جميع الســائقني خــالل القيادة على الطرق 

الوعرة وغير املستوية».
عرضــاً  للضيــوف  عبــداهللا  حســني  عــادل  وقــّدم 
حــول اخلصائــص التكنولوجيــة ومقومــات الســالمة 
احلديثــة في نيســان باتــرول ٢٠٢٠. كمــا دعا ممثلي 
وســائل اإلعــالم علــى مــنت مركبتــه نيســان باتــرول 
الفائزة ببطولة قطر مناطق احمللية للباها للراليات 
الصحراويــة للموســم ٢٠١٩ والعديــد مــن الراليــات 
احملليــة والعامليــة برعاية شــركة صالــح احلمد املانع، 
ملشــاركته فــي جتربــة قيــادة علــى الكثبــان الرمليــة 

ليظهــر القــدرات العاليــة والفائقــة لباتــرول ومــدى 
علــى  تعرفهــم  وعنــد  واســتدامتها.  املركبــة  حتمــل 
معاييــر الســالمة فــي القيــادة علــى الرمــال، اســتمتع 
املركبــة  الختبــار  قيــادة  بتجربــة  أنفســهم  احلضــور 
باجلديدة على منت ٢٠ مركبة نيسان باترول ٢٠٢٠ 
قدمتها شــركة صالح احلمد املانع الستكشــاف املزايا 
الذكية والقدرات االستثنائية التي متنح السائقني كل 

الثقة للقيادة براحة وأمان وقهر كل الظروف.
وأشــاد بطل الراليات القطري عادل حســني عبداهللا 
بقــدرات نيســان باتــرول وقــال: «أنــا دائمــاً متشــوق 
ألظهــر قــدرات ومزايا نيســان باترول. فلدي شــغف 
ســاعدتني  التــي  التجاريــة  العالمــة  بهــذه  خــاص 
علــى الفــوز باأللقــاب محليــاً ودوليــاً، فهــي مركبــة 
تقهــر جميــع الــدروب ومناســبة جلميــع املغامــرات. 
فــي املقابــل، األهــم مــن هــذا هــو التأكد مــن معرفة 

السائقني مبزايا السالمة في املركبة وكيفية التعامل 
مــع الطــرق املختلفة من ضمنها املمــرات الزلقة في 
الصحــراء. الكثبــان الرملية مكان مفضل للمواطنني 
واآلن  القيــادة،  بتحــدي  لالســتمتاع  واملقيمــني 
بفضل نيســان اكتســبوا املعرفــة الالزمــة للقيادة على 

املنحدرات القاسية وعلى الرمال الناعمة».
واختتــم اجلميــع جتربــة القيــادة فــي الصحــراء فــي 
مخيم ريجنســي في ســيلني حيث استمتعوا بالطعام 
القطريــة  للصحــراء  الرائــع  املنظــر  وســط  والشــواء 

اجلميلة عند الغروب قبل العودة إلى الدوحة.
نيســان باتــرول بطــل كل الــدروب هــو مركبــة الدفع 
الرباعــي األقــوى فــي نيســان. جتمع املركبــة بني قوة 
األداء والتصميــم الفاخــر ومزايــا الســالمة املبتكــرة 
وتتمتــع بــإرث عريــق فــي قطــر واملنطقــة تعــود إلــى  

اخلمسينات. 

نسيم موراني: نسيم موراني: 
ووفــــرنا للعمـالء ووفــــرنا للعمـالء 
جتربـــــة قيـــــادة جتربـــــة قيـــــادة 
نيســـــــان باتــرول نيســـــــان باتــرول 
اجلديــــــــــد اجلديــــــــــد ٢٠٢٠٢٠٢٠  
الختبــــار قدراتهـا الختبــــار قدراتهـا 
فـي الصحـــــــــراءفـي الصحـــــــــراء
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الفــردان للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري ...الفــردان للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري ...

أضافــت مجموعــة BMW ســيارة رياضيــة بأربعــة 
 .BMW أبــواب إلــى مجموعــة الفئــة ٨ اجلديــدة من
وبفضــل مفهــوم التصميم املســتقل جلســم الســيارة، 
الشاســيه  وتكنولوجيــا  احلركــة  نقــل  ومجموعــة 
ديناميكيــة  قــدرة  لتوليــد  مباشــر  بشــكل  املصممــة 
 Series  ٨  BMW اجلديــدة  الســيارة  فــإن  فائقــة، 
الرياضــي  التفــرد  عالمــة  جتســد   Gran Coupe

واألناقة ضمن فئة السيارات الفاخرة.
الســيارتني  إلــى  اجلديــد  الطــراز  انضمــام  ورغــم 
 Series  ٨  BMWو  ،Series Coupe  ٨  BMW
Convertible لتكــون النمــوذج الثالــث في مجموعة 
الفئــة ٨، فإنهــا تتمتــع بشــخصية خاصــة بهــا، حيــث 
يتســم  الــذي  والتصميــم  القــوي،  األداء  بــني  جتمــع 
بالديناميكيــة واألناقــة، مــع زيــادة املســاحة للــركاب 
فــي املقاعــد اخللفيــة. كمــا متثــل مزايــا التجهيــزات 
احلصرية وأحدث االبتكارات في مجاالت التحكم/
التشغيل، وأنظمة مساعدة السائق واالتصال منوذًجا 

فريًدا في مجال الفخامة والعصرية.
 Series Gran Coupe  ٨  BMW ســيارة  وتعــد 
والتــي  فئتهــا  ضمــن  الوحيــد  النمــوذج  اجلديــدة 

استلهمت مباشرة من السيارة الرياضية ببابني. 
العجــالت  وقاعــدة  الديناميكيــة،  قدراتهــا  وبفضــل 

بالطــراز،  اخلاصــة  الهيــكل  وإعــدادات  األطــول، 
وراحــة  الرياضــي  األداء  بــني  مــا  العالــي  والتــوازن 
الــركاب، فإنهــا تضمن مســتويات عالية مــن القيادة 
توفــر  الطويلــة.  املســافات  وقطــع  اليوميــة،  العمليــة 
شــركة الفردان للســيارات لعمالئها منوذجني وهم: 
 BMW M٨٥٠i xDrive Gran Coupe طــراز 
يعتمــد علــى محــرك ثمانــي األســطوانات على شــكل 
 BMW  ينتــج ٣٩٠ كيلــوواط/٥٣٠ حصان. وطراز V
٨٤٠i xDrive Gran Coupe مبحرك  مزود بست 
أقصــى  بحــد  قــوة  ينتــج  الــدوران  عالــي  أســطوانات 

قدره ٢٥٠ كيلو واط/٣٤٠ حصان.
خصائص رياضية حصرية، وجاذبية فردية.

تســاهم اخلطــوط والســطوح املمتــدة املصممة بدقة، 
التصميــم  عليــه  يقــوم  الــذي  األســاس  متثــل  والتــي 
التصميــم  إبــراز  فــي   ،BMW لعالمــة  اجلديــد 
 Series Gran Coupe ٨ BMW اخلارجــي لســيارة
اجلديــدة وتســاعده على حتقيق تــوازن فريد ما بني 
الديناميكيــة واألناقــة. مت العمل على تطوير مفهوم 
ســيارة الكوبيــه ذات األبواب األربعــة. وتعبر الواجهة 
األماميــة العريضة واملنخفضــة عن الطابع الرياضي 
 LED أماميــة مصابيــح  اســتخدمت  كمــا  للســيارة. 
االختيــاري  الضــوء  أمــا  القياســي.  التصميــم  ضمــن 

Selective Beam مــن BMW فينتــج شــعاًعا طويل 
املدى يصل حتى قرابة ٦٠٠ متر.

القــوي  التصميــم  ذات  العجــالت  ألقــواس  أن  كمــا 
وعــرض الســيارة أيًضــا دور مميز في حتديد شــكل 
النهاية اخللفية. وتعطي اخلطوط األفقية وتفاصيل 
الســطح املنحوتة للجزء اخللفي من الســيارة مظهًرا 
واســًعا وخفيًفــا. متتــد مجموعــات اإلضــاءة اخللفية 
LED ذات التصميــم النحيــف إلــى عمــق األجنحــة. 
كمــا تتوضــع مواســير العــادم املزدوجــة علــى جانبــي 

القسم السفلي من املئزر اخللفي.
فــي  والفخامــة  الديناميكيــة  الداخلــي:  التصميــم 

انسجام تام
 Series Gran  ٨  BMW ســيارة  فخامــة  تبــرز 
الداخلــي  تصميمهــا  خــالل  مــن  اجلديــدة   Coupe
أعلــى  علــى  تركــز  القيــادة  جتربــة  أن  كمــا  أيًضــا. 
الطــول  ويوفــر  والفخامــة.  الديناميكيــة  مســتويات 
اإلضافــي لقاعــدة العجــالت وفتحــات األبــواب ذات 
احلجــم الكبيــر للــركاب مســاحة خلفيــة أكبــر غيــر 

BMW مسبوقة بالنسبة لسيارات كوبيه من
الديناميكية الهوائية األمثل، والوزن األخف

فــي  الهوائيــة  الديناميكيــة  اخلصائــص  تعزيــز  مت 
ســيارة BMW ٨ Series Gran Coupe اجلديــدة 

من خالل مجموعة من املزايا املتنوعة، مثل الهيكل 
الداخلــي املغلــق بالكامــل تقريبًــا، والتحكم بشــفرات 
املــرآة  وقواعــد  الهوائيــة،  والســتائر  الهــواء،  مداخــل 
اخلارجية فائقة النحافة. كما يساعد اخلليط الذكي 
للمــواد املســتخدمة فــي التوافــق مــا بــني احلاجــة إلى 

صالبة اجلسم وتقليل الوزن في الوقت ذاته. 
 ،Steptronic Sport ناقــل حركــة بثمــان ســرعات

BMW xDrive ونظام الدفع الرباعي
بثمــان   Steptronic Sport احلركــة  ناقــل  يرتبــط 
سرعات، وتكون مفاتيح تغيير السرعات على املقود 
فــي التصميــم القياســي، ليتمكــن الســائق مــن تغيير 
التروس يدويًا. كما تتضمن السيارة أحدث جيل من 
نظــام الدفــع الرباعي الذكــي BMW xDrive والذي 
يضمــن توجيه قوة دفع الســيارة على الطريق بأعلى 
إعــداد  ويوفــر  واألمــان.  الديناميكيــة  مــن  مســتوى 
النظــام الــذي ينحــاز للدفــع اخللفــي مرونــة فائقــة 

ودقة في مختلف الظروف الديناميكية. 
مســتوى  لرفــع  الســائق  ملســاعدة  متطــورة  أنظمــة 

الراحة واألمان
ملســاعدة  املتطــورة  األنظمــة  مــن  مجموعــة  تتوفــر 
السائق حيث تنقل عوامل الراحة واألمان في سيارة
إلــى  اجلديــدة   Series Gran Coupe  ٨  BMW

القياســية  املواصفــات  وتتضمــن  فائقــة.  مســتويات 
شاشة العرض العمودية، ومساعد القيادة والتحذير 
مــن التصــادم واملشــاة مع وظيفة نظــام الفرامل في 

طرقات املدينة. 
 BMW تشــغيل ســهل واتصــال ســلس: نظــام تشــغيل

٧٫٠، ومساعد BMW الذكي
 ٨  BMW ســيارة  فــي  القياســي  التصميــم  يضــم 
 BMW Live اجلديدة نظام Series Gran Coupe
Cockpit Professional، والــذي يتكــون من نظام 
مالحــة ووســائط متعددة، باإلضافــة إلى مجموعة 
أدوات رقميــة عاليــة الدقة بالكامــل خلف املقود مع 
وعــرض  إنًشــا،   ١٢٫٣ قــدره  قطــري  بقيــاس  شاشــة 
معلومات بقياس ١٠٫٢٥ إنًشا. ويتميز نظام التشغيل 
BMW ٧٫٠ اجلديد بوظائف رقمية حديثة صممت 
خصيًصا لتلبية متطلبات الســائق. وللتشــغيل السهل، 
ميكن للسائق االختيار من بني وظائف شاشة اللمس 
 ،iDrive Controller ونظــام ،Control Display
وأزرار املقــود، والتحكــم الصوتــي والتحكم باإلمياء.  
دوًرا   BMW مــن الذكــي  الشــخصي  املســاعد  يلعــب 
رئيســًيا فــي نظــام التشــغيل. وميكــن تنشــيط النظام 
الرقمــي باســتخدام كلمــة «Hey BMW» ليتمكــن 

السائق من استخدام وظائف السيارة.
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املتحدة للسيارات تعلن عن اطالق املتحدة للسيارات تعلن عن اطالق 
جيب جالديتور جيب جالديتور ٢٠٢٠٢٠٢٠ في قطر في قطر

ذلك على هامش فعالية راعي اجليب النسخة السادسة ...ذلك على هامش فعالية راعي اجليب النسخة السادسة ...

أطلقــت شــركة املتحــدة للســيارات املانــع ســيارة جيب 
جالديتــور ٢٠٢٠ اجلديــد و ذلــك علــى هامــش فعالية 
راعي اجليب النســخة السادســة و التي ينظمها ســنويا 

فريق مالكي اجليب في قطر. 
أقيمت الفعالية في منطقة خور العديد حيث احتشد 
اكثر من ١٠٠ جيب رانغلر لالســتمتاع بتجربة قيادة 
فريــدة علــى الكثبان الرمليــة و للحصول على فرصة 
جتربــة جيــب جالديتور اجلديد الــذي يتميز بقدرات 

رباعية الدفع ال مثيل لها في نفس الفئة.
قائــد  الشامســي,  ســالم  الســيد  صــرح  املناســبة  فــي  و 
فريــق مالكــي اجليــب فــي قطــر « هــذه الســنة هــي 
النسخة السادسة لفعالية راعي اجليب و التي ننظمها 
ســنويا بالتعاون مع مركز مواتر و املتحدة للســيارات 
املانــع» و أضــاف « هــذا العــام كانــت التجربــة فريــدة 

جــدا خاصة انها ســمحت لنا بتجربــة جيب جالديتور 
اجلديــد علــى الرمــال و اكتشــاف القــدرات الرباعيــة 

الدفع لهذه السيارة املميزة» 
و كان الســيد دينيــس اشــوورث, املديــر العــام لشــركة 
املتحدة للســيارات املانع قد علق على الفعالية قائال: « 
نحن ســعداء جدا لنكون بجانب عمالئنا لدعمهم في 
هكذا فعاليات و نخص بالشــكر فريق مالكي اجليب 
فــي قطــر علــى تنظيمهم املميــز و تفاعلهم مع جيب 
جالديتــور اجلديــد» و اضاف « نحن ســعداء جدا بهذا 
الطــراز اجلديــد من جيب الذي لقــي صدى جيد جدا 
لدى عمالئنا و نتوقع له جناحا كبيرا في دولة قطر» 
و كانــت شــركة فيــات كريســلر للســيارات قد طرحت 
طــراز  مــن  ســيارة   ٣٠٠ مــن  محــدودة  مجموعــة 
«جيــب جالديتــور بنســخة اإلطــالق  وســتحمل تلــك 

اإلصــدارت شــارة ”Launch Edition“ إو اإلصــدار 
وملســات  مبزايــا  تتمّيــز  وهــي  باإلطــالق  اخلــاص 
تصميميــة خاصة نذكر منهــا العجالت املصنوعة من 
 M األلومينيــوم باللــون األســود شــبه الالمع وإطــارات
للقيــادة علــى الوحــل مــن BFgoodrich  قيــاس ٣٣ 
بوصــة، ولوحــة جتهيزات مثبتة في الوســط ومطلية 
بلــون موناكــو الفضــي ومقاعــد مــن اجللد األســود مع 

درزات باللون األحمر.
باللــون  اإلصــدار  بنســخة  جالديتــور  جيــب  تتوافــر 
األسود، واألبيض الناصع، والفضي املعدني، واألحمر 
النــاري، ولــون اجلرانيت الكريســتالي املعدني، إضافة 
للعجــالت  وأقــواس  الهيــكل  بلــون  صلــب  ســقف  إلــى 
 LED باللون نفســه. وتشــمل املزايا املعياريــة مصابيح
أماميــة وخلفيــة، وشاشــة ملســية قيــاس ٨٫٤ بوصــة، 

ونظــام ألبايــن الصوتي ذات التســع مكبــرات للصوت، 
وإمكانية فتح الســيارة بدون مفتاح، وكاميرا «ترايل 
كام» املواجهــة لألمــام، ونظــام الكشــف عــن النقطــة 
العميــاء، ونظــام الكشــف عــن املســار اخللفــي، ونظام 
«بارك ســنس» اخللفي للمساعدة على ركن السيارة، 
ونظام الكبح املتطّور، ونظام التحذير من االصطدام 
األمامي عندما تكون السيارة بكامل سرعتها، ونظام 
إدارة  ونظــام  التوقــف،  مــع  النشــط  الســرعة  تثبيــت 
التحميــل، وبطانــة منطقــة التحميــل القابلــة للــرش، 
ونظام جر املقطورة. وجتدر اإلشارة إلى أّن طرازات 

روبيكون قادرة على جّر حتى ٧,٠٠٠ رطل.
جميع طرازات جالديتور حتمل شــارة «ترايل رايتد» 
مــع  للتعامــل  مصممــة  املركبــة  أّن  إلــى  تشــير  التــي 
مجموعــة متنوعــة مــن الطرقــات الوعــرة وظــروف 

القيــادة التــي حتّددها خمــس فئات أداء أساســية هي 
اجلــر، واالرتفــاع عــن األرض، والقــدرة علــى التحّكم 

بالسيارة، والترابط املفصلي، وعبور املياه.
بخطافــات  مجّهــزة  روبيكــون  طــرازات  ذلــك،  إلــى 
باللــون األحمر، ونظام التشــغيل «روك تراك» للدفع 
الرباعــي ٤X٤ عنــد احلاجــة مــع نســبة ٤:١ للســرعة 
تفاضليــة  وتــروس  املنخفــض،  للمجــال  املخّصصــة 
منغلقــة «ترو-لــوك» كتجهيز قياســي، مــع محورين 
أمامــي وخلفــي متينــني مــن نــوع «دانا ٤٤»، وســكك 
احلمايــة من الصخــور للمقصورة ومنطقة التحميل، 
 ٦ مــن  املؤّلــف  ليتــر   ٣٫٦ ســعة  بنتاســتار  ومحــّرك 
أسطوانات على شكل حرف V، والذي يوّلد ٢٨٥ من 
القــوة و٢٦٠ رطــالً من عزم الدوران، مع ناقل حركة 

أوتوماتيكي ثماني السرعات
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إيالف للسياراتإيالف للسيارات
تدشني احدث طرازات شاجنان (سي إس تدشني احدث طرازات شاجنان (سي إس ٩٥٩٥) ) 

اجلديدة وطراز (سي إساجلديدة وطراز (سي إس٣٥٣٥ بلس) بلس)

اعلنــت شــركة  ”إيــالف للســيارات“ املــوزع احلصــري 
لعالمة  ”شــاجنان ” عن تدشــينها احدث طراز عالمة 
شــاجنان العاملية ”ســي إس ٩٥“ اجلديدة وطراز ”سي 
إس٣٥ بلــس“ اجلديــدة بحضــور عدد كبير من عشــاق 
وعمــالء العالمــة ووفــود الصحافة القطريــة في صالة 
العــرض املميــزة فــي طريــق ســلوى ، هــذا وقــد اعــرب 
الســيد / عصام البشــير مدير العالمة عن ســعادته من 
ردود االفعــال االيجابية من عمالء العالمة في الســوق 
القطــري  خاصــة ان تدشــني  العالمة لم يتجاوز اربعة 
شــهور فقــط   وقــد مت بيــع جميــع الطــرازات الدفعــة 
االولــي وحجــز عدد غير مســبوق من الدفعــة القادمة 
لهــذه الثقــة  ، واضــاف عصــام البشــير قائــالً:  ونظــراً 
الغاليــة فأننــا حريصــون علــى اثــراء الســوق باملزيــد من 
طــرازات شــاجنان املذهلــة تلبيــة لطموحــات ورغبــات 
العمــالء واليــوم يســرنا ان نعلــن عــن تدشــني الطرازين 
مــن احــدث الطــرازات فــي فئاتهــم بالســوق القطــري 
ونتوقــع املزيــد من زيادة املبيعات والتي تقابلها  كســب 
شــريحة مــن العمــالء اجلــدد، هــذا ويعد تدشــني طراز 
مــن  ”كواحــدة   ٢٠٢٠ بلــس   ٣٥ إس  ســي  ”شــاجنان  
الســيارات االجتماعيــة املثيــرة رباعيــة الدفــع واألحدث 
التجاريــة  العالمــة  أوتوموبيلــز»،  «شــاجنان  مــن 
الصينيــة املتخصصــة في تصنيع الســيارات، في الســوق 
القطريــة بفضل النجاح الهائل الذي حققته هذا الفئة، 
حيث تعد ســيارة «ســي إس٣٥ بالس ٢٠٢٠“ اجلديدة 
هــي النســخة املجهــزة لســيارة ”شــاجنان ســي إس٣٥“ 
وهــي تــروق خصيصــا لألشــخاص الذيــن يبحثون عن 
ســيارة دفع رباعــي للبمتدئني التي تزخر باخلصائص 
والتقنيــات الشــبيهة بتلــك املــزودة بهــا الســيارات مــن 
الفئــة األعلــى.  و»ســي إس٣٥ بلــس ٢٠٢٠ ” أكبــر قليال 
فــي الشــكل، قياســا بســيارة «ســي إس ٣٥ ”، وتتميــز 
بواجهــة أماميــة أنيقــة تتضمــن جهــازا لتنقيــة الهــواء 
(مصفاة هواء)، ومصفاة هواء رئيسية، جنبا إلى جنب 
مع مصابيح أمامية في خط مســتقيم إلعطاء مظهر 
آخــاذ، ويطغــى على اجلزء اخللفــي تصميم على غرار 

شــريطـ ما مينحها مظهرا واســعا وضخما، والتصميم 
العــام لســيارة «ســي إس٣٥ بلــس٢٠٢٠“ يهدف أساســا 
اجتماعيــة  الدفــع  رباعيــة  لســيارة  صــورة  إلعطــاء 
يحتاجــون  الذيــن  األشــخاص  تســتهدف  وتفاعليــة، 

ملركبة ”كروس أوفر“ مدمجة (كومباكت).
وتــزود «ســي إس٣٥ بلــس٢٠٢٠“ مبحــرك تربو ســعة 
١٫٤ لتــرا مــن طــراز ”بلــو كــور“ تزيــد قوتــه عــن ١٥٦ 
الســرعات.   سداســي  أوتوماتيكــي  وناقــل  حصــان، 
والواجهــة األماميــة لســيارة ”ســي إس٣٥ بلــس٢٠٢٠“ 
اجلديــدة هي خير شــاهد علــى الراحة والرفاهية عبر 
إتاحــة شاشــة «إل ســي دي» مقــاس ١٠٫٢٥ بوصة ذات 
حتكــم مركــزي، عــالوة علــى فتحات ضيقــة للتكييف 
الهوائــي، فــي تناغــم يعكــس املظهــر الرياضي للســيارة 
 «٢٠٢٠ بلــس  إس٣٥  «ســي  وســيارة  الدفــع.  رباعيــة 
مجهزة أيضا مبزايا تقنية عالية مثل إمكانية الدخول 
بــدون مفتــاح، وتشــغيل احملــرك مــن عــن بٌُعــد، وكــذا 
وكاميــرا  للهاتــف،  املتطابــق  والنســخ  املالحــة،  نظــام 
بزاويــة ٣٦٠ درجــة، وأجهزة استشــعار خلفية لوقوف 

السيارات ومصممة بكاميرا، وغيرها الكثير.
وفــي نفــس الســياق يكمــل الســيد/ عصــام البشــير قائالً 
: كمــا يســعدنا ان نعلــن عن اطالق طراز شــاجنان ســي 
ارتفــاع  بفضــل  وذلــك  القطريــة  الســوق  فــي  إس٩٥»، 

الطلب عليها في سوق السيارات القطرية.
هذا وخضعت ســيارة «شاجنان سي إس٩٥» اجلديدة 
احلالــي  شــكلها  إلــى  وصلــت  حتــى  كبيــرة  لتطويــرات 
اآلخاذ واألكثر نعومة على الطرق.  والواجهة األمامية 
للســيارة قد خضعت لتعديالت، حيث صممت بصورة 
عصريــة على شــكل جناح فراشــة، فيمــا ال يزال اجلزء 
الداخلــي مــن الســيارة يُظهــر أكبــر حمولــة، ومســاحة 
كبيــرة للمقاعــد مــن أي نــوع مــن ســيارة «شــاجنان“ 
إس٩٥“  ”ســي  ســيارة  وســتحتفظ  الدفــع.  رباعيــة 
باحملرك التربو سعة ٢٫٠ لترا بقوة ٢٣٣ حصانا، وناقل 

أوتوماتيكي سداسي السرعات. 
وســتزود ســيارة الدفع الرباعي أيضا بأحدث التقنيات 

علــى  بالقــدرة  تتمتــع  التــي  األماميــة  الكاميــرا  مثــل 
حتديــد خطــوط الســير وحتذيــر الســائق بشــكل فعــال 
عنــد االنحراف عن مســاره، ومن ثــم تقليص مخاطر 
احلوادث، والتي يُشار إليها عادة بـ «نظام التحذير من 

االنحراف عن احلارة».
كمــا تُــزود الســيارة اجلديدة أيضا بنظام للكشــف 

وتفــادي  للســرعة،  األقصــى  احلــد  عــن  التلقائــي 
الســير الســريع عنــد قيــادة املركبــة علــى الطــرق 
الســائق  مــن  كل  ســالمة  لضمــان  الســريعة، 
أخــرى  تقنيــات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  والــركاب، 
تتعلــق بالســالمة واملالئمــة، مــا يســهم فــي تلبيــة 

توقعات املستهلكني.

وبخــالف إضافــة خصائــص جديــدة إليهــا، ســتواصل 
ســيارة «شــاجنان ســي إس٩٥» االحتفــاظ بخصائــص 
بزاويــة  تعمــل  التــي  الكاميــرا  املالحــة،  مثــل  معياريــة 
وكابــل  دي»،  ســي  و»  بــي»،  إس  «يــو  وصلــة   ،٣٦٠
ومكبــر  و»بلوتــوث»  ســي»،  يــو  مدخــل «إيــه  حتويــل 

صوت ٨ سماعات وغيرها.

عصام البشير : سعداء بثقة العمالء عصام البشير : سعداء بثقة العمالء 
في عالمة شاجنان مع وعد بطرح في عالمة شاجنان مع وعد بطرح 

املزيد من الطرازات املتميزةاملزيد من الطرازات املتميزة
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السيارات الوطنية تثري السوق القطري السيارات الوطنية تثري السوق القطري 
بشاحنـات وباصـات هيونـداي بشاحنـات وباصـات هيونـداي 

قمة اآلداء العالي مع استهالك اقتصادي للوقود ...قمة اآلداء العالي مع استهالك اقتصادي للوقود ...

فــي  هيونــداي  التجاريــة  العالمــة  بــرزت 
عاملــي  كمصنــع  ســريعا  العامليــة  االســواق 
للشــاحنات ، مــع فلســفة فــي التصمميــم 
تؤكد على ثالث عوامل ساعدت كثيرا في  
ان ترتقــي تلــك العالمــة الــى تلــك املكانــه 
العامليــة ، وتتمثــل تلــك العوامــل فــي قمــة 
اآلداء العالــي واملوثوقيــة  واإلقتصــاد فــي 

استهالك الوقود . 
إن اهــم مــا مييــز هيونــداي عــن غيرهــا  
هــو  املعاصــرة  التجاريــة  العالمــات  مــن 
فــي  الثــالث  العوامــل  تلــك  بــني  اجلمــع 
تصميم واحد ، لذا تتمتع شركة هيونداي 
موتــورز بســمعة عامليــة كشــركة ُمصنعــة 
عاليــة اجلودة ، قادرة وبشــكل فريد على 
اجلمــع بــني تكنولوجيــا التصنيــع الفعاليــة 
والتصميــم الصــارم ، وفي عالم تبرز فيه 
اهميــه الوقت ، فقد مت تصميم شــاحنات 
علــى  موثــوق  بشــكل  التجاريــة  هيونــداي 
الدرجــة  مــن  اقتصاديــة  شــاحنات  أنهــا 
االولــي ، فهي ببســاطة قــادرة على حتمل 
العمــل علــى مدار الســاعة ، وحتمل اقصى 
احلمــوالت حتــى في ظل ظــروف الطرق 
الوعــرة والقاســية ، فقد ارتكــز تصميمها 

على  تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به :

بفضل مبيعاتها الراسخة و خدمات ما 
بعــد البيــع املميــزة بدولة قطــر، عالوة 
تركــز  التــي  املنســجمة  املنهجيــة  علــى 
علــى العمــالء بالدرجــة الرئيســية، فقد 
ســاعدت شــركة الســيارات الوطنيــة  « 
وباصــات  لشــاحنات  احلصــري  املــوزع 
صعــود   فــي   » قطــر  فــي  هيونــداي 
شــاحنات هيونداي إلــى مركز مرموق 
فــي ســوق الســيارات القطــري، لتســطر 
اســم هيونــداي كواحــدة مــن العالمــات 

التجاريــة األكثــر شــعبية وموثوقية في 
مختلــف قطاعــات األعمــال مثــل البنــاء 
وصناعة النفط والنقل ، وصناعة املواد 

الغذائية وغيرها.
حافلــة هبونــداي يونيفرس ... متيز فريد 

طوال الطريق  
يونيفــرس  هبونــداي  حافلــة   تتميــز 
مبواصفــات  قياســية عاليــة الدقــة  توفــر 
قصــوى  وراحــة  ممتــازة  قيــادة  جتربــة 
للــركاب، تتســع احلافلــة  لـــ ٤٥ راكبًــا مبــا 
فــي ذلــك الســائق  ، لذا فهــي متثل اخليار 
االمثــل الــذي يوفــر الرفاهيــة الفائقة في 

نقل الركاب.
يضمن األداء الديناميكي حملرك وأنظمة 
قويًــا  أداًء  والفرامــل  والتعليــق  القيــادة 
وفعــاًال أثنــاء القيــادة السلســة ، مع ضمان 
اثنــاء  كبيــرة   تخزينيــة  مســاحة  توافــر  
الســفر جتعــل مــن جتربــة الســفرجتربة 
فريــدة طــوال الطريــق ، كما توفــر حافلة 
هيونــداي يونيفــرس راحــة تامــة  وفائقــة 
اثنــاء الســفر.من خــالل التكييــف الداخلــي 
درجــة  علــى  للحفــاظ  التدفئــة   ونظــام 
والرحــالت  الســفر  اثنــاء  ثابتــة  حــرارة 
التعليــق  بنظــام  جتهيزهــا  مت   . الطويلــة 
الهوائــي ، نظــام اجليل القــادم ، كما يوفر 
نظــام NVH، نظــام التحكــم فــي الصوت 
راحــة  فــي  جديــدة  معاييــر  والضوضــاء 
االمثــل  االســتخدام  خــالل  مــن  الــركاب 
للمواد عالية اجلودة لتخفيف الصوت في 

املناطق احلرجة .
...شــريكم  كاونتــي  هيونــداي  حافلــة 

األفضل في التنقل .
توفــر احلافلــة كاونتــى مــن هيونــداي ٢٣ 
مقعــدأ ، ياتــي الغطــاء اخلارجــي األملــس 
بنوافــذه البانوراميــه املتدفقة في تصميم 

اقصــى  بذلــك  لتوفــر   ، نوعــه  مــن  فريــد 
الــى  اضافــة   ، للــركاب  الراحــة  درجــات 
املرايــا اخلارجيــة العمليــة مــن اجــل رؤيــة 
ممتــازة وشــاملة ، تضــم احلافلــة  نظــام 
تكييف ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة  .

سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء
توفر سلسلة هيونداي اتش دي ديناميكية 
وقوة آداء للشــاحنات اخلفيفة واملتوسطة  
احلجــم ، حيــث تتميــز بجــودة التصميــم 
وقمة املوثوقية ، لذا تعد سلسلة هبونداي 
الطلــب  لتلبيــة  املثاليــة  الســيارة  دي  اتــش 
املتزايــد علــى اعمــال النقــل بالشــاحنات  ، 
متــر سلســلة شــاحنات هيونــداي HD من 
لتكــون  االختبــارات  مــن  العديــد  خــالل 
املتانــة  ناحيــة  مــن  فئتهــا  بــني  االفضــل 

واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

توفــر سلســلة  هيونــداي اتــش دي واحــدة 
مــن أكثر الســيارات أمانًا وأكثرها راحًة ، 
فهــي تعطيــك احســاس بأن هنــاك تواصل 
تصميــم  ميثــل   ، وقائدهــا   الســيارة  بــني 
مفتــاح لوحــة اجهزة القيــاس حتكم اكثر،  
كما انه الســهل جــدا الدخول الى مقصورة 
القيادة  ، كما مت تصميم مقابض األبواب 
مــن   ليســهل  األمثــل  االمثــل   املــكان  فــي 
اســتخدامها ، اضافــة الــى  إضــاءة داخليــة 
تظــل  لــذا  للتخزيــن.،  ومســاحة   قويــة 

هيونداي دائًما في املقدمة .
القوة واملوثوقية

املتقدمــة  الديــزل   محــركات  متــزج 
اآلداء  قــوة  بــني  هيونــداي   مــن  واملعدلــة 
اإلســتثنائية  التحمــل  وقــوة  واملوثوقيــة 
،والذي جعل من شاحنات هيونداي تتبوأ 
مكانا مرموقا في عالم األعمال الشاقة  

أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق .
مت تطوير  سلسلة شاحنات هيونداي اتش 
دي  لضمــان األمــان التام.علــى الطرقات 
، فمبجــرد قيادتــك لشــاحنات هيونــداي 
يشــعر املرء حتما براحة البال. تتثمل 
هيونــداي   فــي  الســالمة  منظومــة 
في تلك االطارات القوية واملتينة  
لإلعجــاب،  مثيــر  بشــكل 
نظــام  الــى  اضافــة  
املعقــد  التعليــق 
مصنــوع  جــدا  
الفــوالذ  مــن 
أجــل  مــن  الصلــب  
قــوة التوقــف الفائقــة ، كما  
توفر هيونداي نظام كوابح 
ومكابــح  لإلنــزالق   مانــع 
خلفيــة  و  أماميــة  فرامــل 
كخيــارات موجــودة وذلــك  
األمــان  ضمــان  أجــل   مــن 

وراحة البال .
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    TOP SAFETY PICKTOP SAFETY PICK مازدا تفوز بجائزة مازدا تفوز بجائزة
للسيارات  األكثر امانأ على الطرق لعام للسيارات  األكثر امانأ على الطرق لعام ٢٠٢٠٢٠٢٠

السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري بقطــر ...السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري بقطــر ...

أعلــى  اليابانيــة  مــازدا  عالمــة  حصــدت 
جوائز السالمة املقدمة من معهد التأمني 
للسالمة على الطرق السريعة IIHS، فقد 
فــازت مــازدا ٦ متوســطة احلجــم ومازدا 
  ٥-CX ,٣-CX سيدان ٣ هاتشباك ومازدا
بجائــزة TOP SAFETY PICK معهــد 
الســريعة  الطــرق  علــى  للســالمه  الـــتأمني 
IIHS ، كمــا فــازت مــازدا CX-٩ كــروس 
تكــون  عندمــا  اضافيــة  بجائــزة  اوفــر 
مــزودة مبصابيــح اماميــه محــددة ، وقد 
منحــت مــازدا جوائــز مــن معهــد التأمــني 
للســالمة علــى الطــرق الســريعه اكثــر مــن 
خضعــت  اخرىوقــد  جتاريــة  عالمــه  اي 
لتــك  للـــتأهل  صارمــه  لتقييمــات  مــازدا 
اجلائــزة واحلصــول  علــى تقييمات جيدة 
بدايــة مــن  اختبــارات التصــادم الصغيــرة 
مــن جانــب الســائق للتأهل للحصــول على 
لعــام   TOP SAFETY PICK جائــزة 
التصــادم  اختبــارات  الــى  اضافــة   ،٢٠٢٠
املعتدلة األمامية واجلانبية، وقوة السقف 
واصطدامــه بالــرأس، فضــالً عــن التقييم 
التصــادم  اختبــار  فــي  املقبــول  أو  اجليــد 
الصغيــر مــن جانب الراكــب األمامي، كما 
مــن  للوقايــة  متفــوق  تقييــم  إلــى  يحتــاج 
التصــادم األمامي وتقييــم جيد أو مقبول 
للمصابيــح األمامية، وقــد حازت مازدا ٦ 
لعام ٢٠١٩ على تقييمات جيدة في جميع 
معهــد  عــن  الصــادرة  الســتة  االختبــارات 

التأمني للسالمه على الطرق السريعة .
جميــع  مــازدا  جتــاوزت  
ذلــك  فــي  مبــا  اختبارات IIHS الســتة، 
اختبــار االصطــدام األمامــي الصغيــر مــن 
مــن  الصغيــر  واالمامــي  الســائق  جانــب 
االمامــي  واالصطــدام  الراكــب  جانــب 
واختبــارات  الســقف  وقــوة  واجلانبــي 
علــى  للحصــول  وللتأهــل  الــرأس.  مســاند 
جائــزة TOP SAFETY PICK + لعــام 
علــى  الســيارة  حتصــل  أن  يجــب   ،٢٠٢٠
االختبــارات  هــذه  فــي  جيــدة  تصنيفــات 
الســتة، باإلضافــة إلــى تصنيــف أعلــى فــي 
الوقاية مــن االصطدام األمامي وتصنيف 

جيد للمصابيح األمامية.
 وبتلــك املناســبة علــق متحدث عــن مازدا 
نكــون  بــأن  فخــورون  نحــن   » بقولــه 
أفضــل متلقــني للجوائــز لعــام ٢٠٢٠ مــن 
 .+  IIHS TOP SAFETY PICK
وقــال املتحــدث باســم مــازدا «إنــه إجنــاز 
كبيــر وينبــع مــن التزامنــا جتــاه عمالئنــا 
«. «فنحــن دائمــا مــا نضعهم فــي املقدمة  
، وتلتــزم مــازدا بتوفيــر أحــدث تقنيــات 
األمــان ، مما مينــح عمالئنا جتربة قيادة 
أكثــر إمتاًعــا وثقــة». تتضمــن تكنولوجيــا 
«آي آكتيــف ســينس» عــدداً مــن األنظمــة 
فاعــل  بشــكل  تتيــح  املتطــورة،  والتقنيــات 

في حتســني أداء توقع املخاطر، فضالً عن 
مساعدتها لقائد املركبة في تفادي الوقوع 
العوائــق  مــن  التحذيــر  «نظــام  مــع  بهــا، 
األماميــة» الــذي يتولى مهام الكشــف عن 
احتمالية وقوع تصادم وشيك، مع إصدار 
تنبيــه صوتــي، وآخــر مرئــي يظهــر علــى 
مجموعات العدادات خلف عجلة القيادة، 
لتفــادي  الســائق  تنبيــه  مهــام  يتوليــان 
ذاتهــا،  الشاشــة  ولتتشــارك  االصطــدام، 
مــع  واملرئــي،  الصوتــي  التنبيــه  وأســلوبا 
مخارج ثاني أنظمة وتكنولوجيا السالمة، 
وهو «نظام التحذير من مغادرة املسلك» 
أســطح  عالمــات  متييــز  علــى  القــادر 
تلقائيــاً  ينشــط  مــا  عــادة  الــذي  الطريــق، 
عنــد اكتشــافه أي محاولــة غيــر مقصودة 
النحــراف الســيارة عــن حــارة الســير التــي 

تسير بها.
ويعــد نظــام « أي اكتــف ســينس «  عبــارة 
تقنيــات  مــن  سلســلة  تغطــي  مظلــة  عــن 
أجهــزة  تســتخدم  التــي  املتقدمــة  األمــان 
الكشــف مثل الرادارات والكاميرات. وهي 
تشــمل تقنيــات األمان النشــطة التي تدعم 
القيــادة األكثــر أمانًــا مــن خــالل مســاعدة 
املخاطــر  علــى  التعــرف  علــى  الســائق 
احملتملــة ، وتقنيــات األمــان قبــل التعطــل 
التــي تســاعد على جتنــب االصطدامات أو 
تقليل شــدتها في املواقف التي يتعذر فيها 
جتنبهــا. تشــمل تقنيات الســالمة املتقدمة 
فرامــل  دعــم   i-Activsense مــازدا  مــن 
املدينــة الذكيــة املتقدمــة مــع الكشــف عــن 
املشاة ، ودعم الفرامل الذكية مع التحذير 
مــن االصطــدام ، ودعــم الفرامــل الذكيــة 
تنبيــه  مــع  العميــاء  البقعــة  ومراقبــة   ،  ،
خلفــي حلركــة املــرور نظــام حتذيــر مــع 
نظام املســاعدة على احلفــاظ على القيادة 
 ، املتكيــف  األماميــة  اإلضــاءة  ونظــام   ،

والتعرف على إشارات املرور.
هــذا ويعــد معهــد الـــتأمني للســالمة علــى 
الطــرق الســريعه منظمــة غيــر حكوميــة 
اوروبيــة تعمــل يعمــل علــى تقييم وســائل  
ويتبــع  الســيارات  فــي   الســتة  االمــان 

مواصفات صارمة بهذا الشأن . 
الوكيــل  هــي  الوطنيــة  الســيارات  وشــركة 
دولــة  فــي  «مــازدا»  لســيارات  احلصــري 
قطــر علــى مــدار األربعــة عقــود املاضيــة. 
ســيارات  مــن  اجلديــد  اجليــل  ويُعــرض 
«مــازدا» فئتــي ســيدان وكــذا فئــات الدفع 
الرباعــي، فــي الوقــت احلالــي فــي صالــة 
فــي  الكائنــة  املتطــورة  «مــازدا»  ســيارات 
شارع النصر. وقال الناطق باسم «مازدا» 
فــي معــرض طرحه فئــات موديــل ٢٠٢٠ 
الســالمة:  معاييــر  أقصــى  مــع  املتوافــرة 
اإلحســاس  تســتلهم  مــازدا   ســيارة  كل   »
باحلركــة والســرعة بفضــل مجموعة من 

املهندســني واملصممــني املهــرة». وتنعكس 
التــي  احلركــة»  «روح  تصميــم  فلســفة 
اخلطــوط  فــي  «كــودو»  عليهــا  يطلــق 
الهوائية الديناميكية التي تهب احلياة إلى 
السيارة. ويجسد تصميم «مازدا» اجلمال 
الديناميكــي للحيــاة، جنبــا إلــى جنــب مــع 
قوة وأناقة حيوان مفترس حينما ينقض 
علــى فريســته. وهــذا هــو جوهــر «شــكل 
وســر  تتصــوره «مــازدا»،  كمــا  احلركــة» 

تفرد سياراتها في سوق مختلفة».
تســهم تقنيــة «ســكاي أكتيــف» املتطــورة 
املــزودة بهــا «مــازدا» فــي حتســني كفــاءة 
فــي  قيــادة  متعــة  وإتاحــة  الســيارة،  أداء 
الوقــت نفســه، فــال شــك فــي أن احلصــول 
يًذكــر  مجهــود  دون  قيــادة  متعــة  علــى 

يجعلك تشعر باحلياة!
حلول بارعة حتقق طفرات

ســياراتهم  «مــازدا»  مهندســو  يصمــم 
ملواصفــات.  طبقــا  وليــس  لشــعور،  وفقــا 
وهــم يعلمــون علــم اليقــني أنهــم ميضون 
بثمــرة  ويشــعرون  الصحيــح،  املســار  فــي 
مجهوداتهــم حينمــا تبــدو الســيارة وكأنها 
قــد عــادت إلــى احليــاة، وقلــب كل ســيارة 

«مازدا» هو محركها- قوة حياتها.
وتبحــث «مــازدا» دائمــا وأبــدا عن ســبل 
لزيادة كفــاءة محركاتها دون التضحية 
بعامــل األداء. وفيما يتخلى معظم عالم 
الســيارات عن حتديث محرك االحتراق 
تــزال  ال  أنــه  تعتقــد «مــازدا»  الداخلــي، 
ثمــة مســاحة إلدخــال تطويــرات. ولعــل 
هــذا هــو االنهمــاك فــي رفــع مســتويات 
الكفاءة عبر إدخال التحسينات املستمرة 
هــو مــا يقود إلى حتقيق بعض الطفرات 
فــي ســيارات الشــركة اليابانيــة. تصميــم 
«كــودو»- نفخ الــروح في الســيارة تطور 
«كــودو»- تصميــم حركــة الــروح الــذي 
يهــب احليــاة إلــى الســيارة- عبــر تعزيــز 
التعبير الواســع لهويــة «مازدا» املتطورة.  
«املتانــة  علــى  «مــازدا»  واســتقرت 
وحتــدث  رئيســية،  ككلمــة  الدقيقــة» 
نفسها من أجل حتسني مفهوم «كودو» 
واتبعــت  جديــد.  مســتوى  إلــى  ورفعــه 
«مــازدا»، مســتلهمة فــي ذلــك احلــرف 
اليابانية التقليدية، أدنى ملسات اجلمال، 
خارجــي  مظاهــر  هــو  ذلــك  ونتيجــة 
مينــح  داخلــي  وآخــر  ومتميــز،  جــريء 

جميع الركاب شعورا لطيفا.
ديناميكيات القيادة

اجلديــد  «مــازدا»  جيــل  ســيارات  ُزودت 
 -G-Vectoring ضبــط  نظــام  بتقنيــة 
األولــى مــن ســكاي أكتيــف- ومتثــل تلــك 
التقنيــة أول نظــام ضبط فــي العالم يقوم 
اســتجابة  احملــرك  دوران  عــزم  بتغييــر 

ملدخالت التوجيه.
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ناصر بن خالد للسيارات تطلق عرضا خاصاناصر بن خالد للسيارات تطلق عرضا خاصا
  GLEGLE على مركبة مرسيدسعلى مركبة مرسيدس--بنز بنز

رياضية فاخرة ومثالية لكافة الظروف ...رياضية فاخرة ومثالية لكافة الظروف ...

إيهاب الفقي:إيهاب الفقي:
اخليار املثالي لألفراد الراغبني اخليار املثالي لألفراد الراغبني 

بقيادة سيارة رياضية أو للعائلة بقيادة سيارة رياضية أو للعائلة 
كونها تتسع لسبعة مقاعدكونها تتسع لسبعة مقاعد

أطلقت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل العام املعتمد لسيارات مرسيدس-
 GLE بنــز فــي قطــر، عرضــاً خاصــاً علــى مركبة الدفــع الرباعــي مرســيدس-بنز
والتــي تتوفــر فــي صالــة عــرض ناصــر بــن خالــد للســيارات اخلاصــة بســيارات 

مرسيدس-بنز على طريق سلوى.
وميكــن لعشــاق العالمــة التجاريــة الرائــدة احلصــول علــى مركبة مرســيدس-بنز 

SUV GLE بسعر خاص واالستمتاع بالرفاهية والفخامة املطلقة.
وفــي هــذا الســياق قــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، مديــر العمليــات 
بقطاع الســيارات في مجموعة شــركات ناصر بن خالد: «تعكس مرســيدس-بنز 
قيــم الفخامــة املطلقــة والثقــة وقــوة األداء، ومتثــل مركبــة  GLE قيــم العالمــة 
التجارية الرائدة في كافة جوانبها. ويسر شركة ناصر بن خالد للسيارات مواصلة 
عروضهــا املميــزة على مختلف املركبات مؤكدة التزامها باملجتمع ولتمنح عشــاق 
مرسيدس-بنز العديد من اخليارات املرنة القتناء واحدة من مركباتها الرائعة».
بدوره قال السيد إيهاب الفقي، املدير التنفيذي لقطاع السيارات في شركة ناصر 
بــن خالــد للســيارات: «ترتقــي مركبــة مرســيدس-بنز GLE  مبســتوى مركبــات 
الدفــع الرباعــي الفاخــرة إلــى أقصــى احلــدود. فهــذه املركبــة الرياضيــة والعائليــة 
الفاخــرة هــي اخليــار املثالــي لألفــراد الراغبــني بقيــادة ســيارة رياضيــة أو للعائلــة 
كونهــا تتســع لســبعة مقاعــد. وكل تفصيــل صغيــر باملركبــة يعكــس دقــة اإلتقــان 
واحلرفية العالية ويعبر عن اهتمام مرســيدس-بنز بتقدمي أيقونة المعة تتفوق 

على مختلف املركبات األخرى في فئتها».
 مزيد من التألق ومزيد من العمق لتصبح أكثر أناقة وقيمة.

الشــعور باأللفة واحلميمية، هو أهم ما مييز ســيارة GLE عن غيرها. وستشــعر 
بالراحــة الفائقــة داخــل ســيارة GLE اجلديــدة، حيــث ســتمنحك إحساســاً رائعــاً 
باتســاع املــكان باإلضافــة إلــى صناعة الســيارة من الداخل من مــواد عالية اجلودة. 
وأينمــا كانــت الرحلــة التــي ســتذهب إليها فســتظل وأنت داخل ســيارة GLE على 

اتصال بالعالم أجمع
ستشعر باألناقة املنعكسة في أصغر التفاصيل. بدءاً من جلد «نابا» الناعم وصوالً 
إلــى احلبيبــات الدافئــة للحلي اخلشــبي. الشــعور باجلمال والســعادة والــذكاء الناجت 
مــن الرحابــة. وبفضــل املقاعــد املتغيــرة، ميكنــك اســتخدام املســاحة اخللفيــة كمــا 

يحلو لك. اجلودة والراحة – االرتباط الوثيق.
األداء: الفخامة الفائقة والقوة

فــإذا كنــت تســير فــي طريــق ممتلــئ باحلصــى أو اإلســفلت اخلــام أو فــي طــرق 
متســخة، فمــن املؤكــد أنــك ســتعرف الطريقــة املُثلــى للقيــادة. ومــع نظــام الدفــع 
 Off-Road االختياريــة  الوعــرة  الطــرق  هندســة  وباقــة   ٤MATIC الرباعــي 
Engineering ميكنــك االطمئنــان إلــى األداء الفائــق علــى جميــع الطــرق. ويُعــد 
مســتوى ارتفــاع الســيارة القابل للتغييــر ووضع الطرق الوعــرة «+Offroad» من 

 .GLE ضمن نقاط القوة التي متيز سيارة


