
    

يحكى في األساطير أن أحد الفالسفة املغمورين 
وقع في غرام نحلة، وقفت تلقط أنفاسها قبل 
أن تعاود الطيران مرة أخرى، ويقال إن الغرام 
جاء من أول نظرة حني وقعت عُني الفيلسوف 
فشلت  خجلها  شدة  من  التي  النحلة،  عني  على 
األمين  جناحها  وارتطم  الطيران،  محاولة  في 
وعندما  الوعي،  فاقدة  فسقطت  باملنضدة 
جسدها  أحاط  قد  الفيلسوف  وجدت  أفاقت 
ماٍء  وعاء  لها  وأحضر  احلرير  من  بوسادة 
عاشت  الزهور  من  والكثير  العسل،  من  وآخر 
النحلة وبدأت تتعافى وفجأة اختفت من حياة 
يحمل  كتاب  في  البدء  قرر  الذي  الفيلسوف 
النحل،  مللكة  تكرًميا  نحلة»  «علمتني  عنوان 
والعجيب في القصة أن الفيلسوف أثناء تنظيفه 
شيئًا  ميتلئ  العسل  إناء  أن  اكتشف  للمنضدة 
اإلناء  ملء  حركة  يراقب  مستيقًظا  ظل  فشيئًا، 
غلبه  ولكن  معشوقته  يرى  أن  عسى  بالعسل 
أثناء  جاءت  أنها  اعتقد  أحًدا،  يَر  ولم  النعاس 
األدوار  يتبادل  أن  قرر  لذا  منه  النعاس  متّكن 
مع خادمه ولكن بشيء من التخطيط احلربي 
نام أمام إناء العسل وجعل خادمه يراقب قدوم 
كل  فشلت  ولألسف  ستار،  وراء  متخفياً  النحل 
غرفته،  إلى  وذهب  االستسالم  فقرر  اخلطط 
احللم  في  جاءته  النوم  في  استغراقه  وأثناء 
جيًشا  فوجد  اإلناء،  أعلى  إلى  ينظر  أن  فكرة 
اإلناء  ميطرون  ملكتهم  تقودهم  النحل  من 

بقطرات العسل ليتساقط بحركة بهلوانية داخل 
اإلناء، واعتبر الفيلسوف هذا رًدا جلميل إنقاذه 
سكان  نحن  نراها  القصة  هذه  النحل،  مللكة 
من  الرغم  على   ٪١٠٠ خرافية  العرب  كوكب 
النحل  مملكة  إلى  النظر  أطلنا  لو  جميًعا  أننا 
لتمنينا أن نكون مثلهم، ننتج قوت يومنا دون 
أن يتذمر أحد أو ينتظر أن متطر السماء علينا 
في  ويطمع  بل  وطاب  لذ  مبا  مملوءة  مائدة 
أكثر من هذا هو أن يتبخر الطعام داخل معدته 
حتى ال يحتاج الكسالى للذهاب إلى احلّمام، لو 
عدنا إلى قصة النحلة سنجدها لم تستسلم إلى 
وضعها  التي  الزهور  أنواع  بكل  وترضى  الكسل 
في  الكفاح  فضلت  بل  أقدامها  حتت  الفيلسوف 
البحث عن إنتاج قوت يومها، وطحنت معدتُها 
كل هذا، وأخرجته في صورة عسل شفاًء لبني 
منهم  والقليل  واملستهلكني،  الكسالى  البشر 
املنتجون، العجيب في هذه األسطورة أن عالم 
يستنشق  العرب،  كوكب  على  يعيش  هذا  النحل 
نفس الهواء، ويشرب من نفس املاء، ويرى نفس 
القاسية،  املناخ  أسلحة  نفس  ويقاوم  املناظر 
من  واخلبثاء  املنافقني  كالم  نفس  ويسمع 
قوت  ينتج  هذا  ومع  واجلان،  اإلنس  شياطني 
من  مساعدات  ينتظر  أو  يتذمر  أن  دون  يومه 
النحل،  عالم  يا  عظيم  أنت  كم   ، األعداء  دول 
كبير  أنك  إال  حجمك  صغر  من  الرغم  فعلى 

عالم املنتجني! ... هذا واهللا أعلم.
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الفـردان التجــاريــــةالفـردان التجــاريــــة
Fiat ProfessionalFiat Professional تعلن عن إطالق تعلن عن إطالق

أوتو كالس للسيارات تطلق عرضها أوتو كالس للسيارات تطلق عرضها 
املميز على سيارة املميز على سيارة MG٦MG٦ املميزة املميزة

دوماسكو ــ هوندا  تكشف عن عروضها دوماسكو ــ هوندا  تكشف عن عروضها 
HRHR--VV اجلديدة على هوندا اجلديدة على هوندا

النخبة موتورز وشيري يدشنان مركز خدمة ما بعد البيع وصالة عرض بالصناعيةالنخبة موتورز وشيري يدشنان مركز خدمة ما بعد البيع وصالة عرض بالصناعية
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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
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أعلنــت شــركة الفــردان التجارية إطالق 
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.
وعلى هامش اإلطالق كشــف الســيد إياد 
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.»
وحتــدث عــن تقــدمي الفــردان التجارية 
«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 صالة َعرض الفردان التجارية 
مواصفــات عامليــة جتمــع مــا بــني التصميم 
 Fiat ملنتجــات العملــي  والطابــع  العصــري 
Professional، تُعــرض بهــا تشــكيلة مــن 

املركبات عالية األداء ..
فيــات بروفاشــينال ..معروفــة مبتانتها 

وتطبيقاتها العملية
بروفيشــنال  فيــات  ســيارات  وتعــد 
تُســتعمل  التــى  الســيارات  مــن  فئــة  وهــى 
املتعــددة  التجاريــة  لالســتخدامات 
وتطبيقاتهــا،  مبتانتهــا  عامليــاً  واملعروفــة 
وهــي من أهم الشــركات التي تقدم حلوال 
عمليــة ملختلف األعمــال حيث يتم طرحها 
فــي قطــر فــى الوقــت املناســب، فــى ضــوء 

املبادرات واملشاريع التى جترى.
فيــات  شــركة  أن  الصعيــدي  وأكــد 
العقــود  مــدار  علــى  جنحــت  بروفيشــنال 
األســواق  احتياجــات  فهــم  فــى  املاضيــة 
والتخصصــات املختلفــة، وبفضــل خبراتها 
األوروبية والتكنولوجيا اإليطالية، متكنت 
الشــركة من تقدمي موديالت مختلفة من 
الســيارات العمليــة التــى جتمــع بــني املتانــة 

وتوفيــر  واحلمولــة  اإلمكانيــات  وتوظيــف 
االستهالك والسعر التنافسى.

أّمــا عــن أبــرز موديــالت العالمــة فيــات 
بروفيشــنال، فــال ُميكــن إغفــال الطرازين 
فيورينــو ودوكاتــو حتديًدا ملــا يقدمانه من 

حلول أعمال للشركات.
صغيــرة  جتاريــة  مركبــة   Fiorino

مالئمة للعمل في املدينة
الصغيــرة  التجاريــة  املركبــة  وتتميــز 
فيورينــو مبحــرك بنزيــن ســعة ١.٤ لترات 
تــروس  بعلبــة  ويتصــل  حصانًــا   ٧٥ يولــد 
يدويــة مــن خمــس والــذي يُعــد مــن افضل 

احملركات توفيراً للوقود.
قــد تكــون واحــدة مــن أصغــر ســيارات 
فيــات التجاريــة ، ولكنهــا تتميــز برحابتها 
من الداخل فهي مصممة لتلبي احتياجات 
مــع  للتعامــل  كافيــة  مبرونــة  الشــركات 
 ، املزدحمــة  املدينــة  فــي  املــرور  حركــة 
االعمــال  الصحــاب   Fiorino وســتتيح 
الوصول الى بعض النقاط التي كان يصعب 
الوصول اليها سابقا فهي خفيفة وصغيرة 
مثل ســيارة املدينة ، كما أنها مريحة على 

الطرق الرئيسية مثل السيارات الصغيرة.
املثاليــة  النقــل  وســيلة   DUCATO

لألعمال
 أّمــا الفــان دوكاتــو فتتوافر بنســخة نقل 
البضائــع، ومجهــزة مبحــرك توربــو ديزل 

سعة ٢.٣ لترات يولد ١٣٠ حصانًا.
وتتميــز دوكاتــو بالكفــاءة والتكنولوجيــا 
واملوثوقيــة واملتانــة والتــي تعــد مــن األمــور 
ولكــن  التجاريــة  للمركبــات  األساســية 
والراحــة  باملرونــة  أيضــا  تتميــز  دوكاتــو 
النقــل  وســيلة  يجعلهــا  مــا  وهــو  واألناقــة 
املثالية لألعمال التي تتطور بشكل مستمر.

الفـردان التجــاريــــةالفـردان التجــاريــــة
Fiat ProfessionalFiat Professional تعلن عن إطالق تعلن عن إطالق

تقدم حلول مبتكرة لألنشطة التجارية املختلفةتقدم حلول مبتكرة لألنشطة التجارية املختلفة

إياد الصعيدي: 
الفردان التجارية 

تثري السوق القطري 
بافضل الطرازات التى 
تقدم حلوال مبتكرة
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الوكيــل  موتــورز  النخبــة  شــركة  دشــنت 
«فــي  شــيري  لســيارات»  احلصــري 
دولــة قطــر مركــز خدمــة مــا بعــد البيــع 
 ٣١ شــارع  بالصناعيــة  عــرض  وصالــة 
علــى مســاحة ١٠٢٠٠ متــر بحجــم أعمال 
صيانــة ألكثــر مــن ٤٠ ســيارة يوميــاً و١٧ 
رافعــة حديثــة باإلضافــة إلــى مركــز لبيع 
إلــى  الورشــة  وتنقســم  هــذا  الغيــار،  قطــع 
وورشــتان  الصيانــة.  أهمهــا  أقســام  عــدة 
احترافيــة  بطريقــة  الطــالء  خلدمــات 
جلميــع الســيارات باســتخدام نظــام خلط 
قبــل  مــن  املعتمــدة   Kansai الطــالء 
ويضــم   ،  HYBRID JAPAN تويوتــا 
أمهــر  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  اخلدمــة  مركــز 
التــي  الســيارات،  صيانــة  فــي  العاملــني 
عالمــة  شــروط  مــع  مهنيتهــم  تتطابــق 
إخضــاع  يتــم  حيــث  الصارمــة  شــيري 
تدريبيــة  ودورات  الختبــارات  العاملــني 
بــني  املنشــودة  املعادلــة  لتحقيــق  مكثفــة 
أســعار  مــع  اخلدمــة  وجــودة  الســرعة 

تنافســية.  
هــذا وقد أعــرب املهندس أحمد الســباعي 
املدير التنفيذي الشــريك لشــركة «النخبة 
: احلمــد هللا  موتــورز» عــن ســعادته قائــالً
نفذنــا مــا وعدنــا بــه عمالءنا الكــرام، بدًءا 
مــن طــرح عالمــة مــن أفضــل العالمــات 
مســتقبلية  رؤى  متتلــك  والتــي  الصينيــة، 
الســيارات،  عالــم  فــي  اخلبــراء  بهــا  أشــاد 
بعــد  مــا  خدمــة  مركــز  تدشــني  وأخيــراً 
البيــع وصالــة عــرض ومركــز لبيــع قطــع 
الغيــار بالصناعيــة حيــث يحتوي املســتودع 
مركــز  ضمــن  الغيــار  لقطــع  املخصــص 
صيانــة النخبــة موتــورز، علــى مــا يقــارب 

لتغطيــة  غيــار  قطعــة   ٤٥٠٫٠٠٠
غيــار  قطــع  جميــع 

ت  ا ر لســيا ا

وخدمــات  رائعــة  تنافســية  بأســعار 
اســتجابة  املركــز  ويقــّدم  اســتثنائية، 
سريعة خلدمات ما بعد البيع واإلجراءات 
املهنيــة الفوريــة، ويبــذل أقصــى ما ميكن 
سيارات«شــيري»  لصيانــة  اجلهــد  مــن 
٧ «و»  املختلفــة منهــا »تيغــو«٣ و» تيغــو 
 »  ٦ أريــزو   « و   ٣  » ، »أريــزو   » تيغــو٨ 
بطــرق ســريعة وفعالــة ترضــي تطلعــات 

كافــة العمالء وتلبــي احتياجاتهم كافة.
خدمات اســتثنائية

مــن  الكثيــر  لديــك  أن  نعلــم  وألننــا 
اخليــارات عندمــا يتعلــق األمر باســتخدام 
ســيارتك بعــد فتــرات التصليــح أو اقتنــاء 
قطــع الغيــار اخلاصة بــك أو اختيار املكان 
الــذي تشــتري منــه قطــع الغيــار اخلاصــة 
بك، فإننا نعمل بجهد كل يوم للمحافظة 
ومــا  اســتثنائية  خدمــات  مســتوى  علــى 
منتلكــه مــن ســمعة حســنة، حتــى نحقــق 
فــي النهاية جميــع احتياجاتك وتوقعاتك.

عالية جودة 
موتــور  النخبــة  صيانــة  مركــز  ويوصــي 
ببرنامــج الصيانــة الصحيــح والتثبــت مــن 
وصيانتهــا  دوري  بشــكل  الفرامــل  حالــة 
فيــه  يبــرع  مــا  وذلــك  املثلــى،  بالطــرق 
ويعــرف  موتــورز  النخبــة  صيانــة  مركــز 
متامــاً كيفية القيام بذلك بشــكل صحيح.
يســتفيدوا  أن  الكــرام  للعمــالء  وميكــن 
مــن اخلدمــة املهنيــة عاليــة اجلــودة التــي 
داخــل  العامــل  الفريــق  مــن  كّل  يقّدمهــا 
» شــيري «مســتودع قطــع غيــار ســيارات 
ورش  ضمــن  العامــل  الفريــق  حتــى  أو 
التصليــح والطــالء، والتــي تطبــع خدمــات 
كلهــا  موتــورز  النخبــة  صيانــة  مركــز 
بفــرق واضــح وجلــّي على كل 

املستويات.

النخبة موتورز وشيريالنخبة موتورز وشيري
يدشنان مركز خدمة ما بعد البيع وصالة عرض بالصناعيةيدشنان مركز خدمة ما بعد البيع وصالة عرض بالصناعية

مبساحة مبساحة ١٠٢٠٠١٠٢٠٠ متر ويتسع ألكثر من  متر ويتسع ألكثر من ٤٠٤٠ سيارة  سيارة 

املهندس أحمد السباعي:
مركز اخلدمة وصالة العرض الثانية ومركز 
بيع قطع الغيار هديتنا لعمالئنا للعام اجلديد
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 BMW منذ ان اعلنتت شــركة الفردان للســيارات عن اطالق طراز
 ،Xاجلديــد كلًيــا الــذي يعــد إضافة مثاليــة لعائلة طــرازات الفئة X٦
والطــراز يحقــق مبيعــات غيــر مســبوقة فــي الســوق القطــري نظــراً 
لرضــى عشــاق الغالمــة علــى مجموعــة اخليــارات احلصريــة والتــى 
جعلــت مالكــي طــراز BMW X٦ يتميزون عن غيرهم حيث يوفر 
أحــدث التقنيــات، كمــا أنــه يتمتــع بتصميم رائع يلفــت األنظار وأداء 
 X قيــادة فائــق، ومــن املؤكد أن يســتكمل املســيرة الرائدة لطرازات

ويســتقطب اهتمام عشــاق الفخامــة والقيادة املمتعة.
تتوفر سيارة BMW X٦ اجلديدة كلًيا مبحركني األول مكون من 
٨ أسطوانات يولد قوة قدرها ٥٣٠ حصانًا ويتسارع من ٠ إلى ١٠٠ 
كــم/س فــي غضــون ٤٫٣ ثانية فقط � واحملــرك الثاني مكون من ٦ 
أســطوانات يولــد ٣٤٠ حصانًــا وينطلــق مــن الثبــات إلــى ١٠٠ كم/س 

فــي غضون ٥٫٥ ثانية.
جتمــع ســيارة X٦ الهيبــة والفخامــة املعهــودة فــي طــرازات X مــع 
علــى  حتتــوي  املهيبــة  فاملقدمــة  الكوبيــه.  لســيارة  الرياضيــة  املزايــا 
فتحــات بــارزة للهواء تشــير بوضوح إلــى القوة الكامنــة خلفها، فيما 
يؤكــد شــبك BMW ذي املظهــر الرياضــي واحلجــم الكبيــر الســمة 
الرياضيــة، تضفــي عليهــا املصابيــح األماميــة الثنائيــة هيبــة وجــرأة 
بفضــل موضعهــا البــارز على الهيــكل اخلارجي للســيارة. عند النظر 
إلــى الســيارة الرياضيــة بهيكلهــا الــذي يحاكــي ســيارات الكوبيه من 
اجلانــب فــإن خطوطهــا تتميز بجرأة واضحة كما لــو كانت محاطة 

بإطــار من الكروم الفاخــر احمليط بالنوافذ.
ومــن هــذا املنظــور، ميكــن التعرف فــوراً على لغــة التصميــم احليوية 
لسيارة BMW X٦ فاجلزء األول من اخلط املنحني املميز ميتد من 
علبــة اإلطــارات األماميــة ذات التصميــم املبهــر إلى مقابــض األبواب، 
ليبــدأ اجلــزء الثانــي عنــد علبــة اإلطــارات اخللفيــة وينتهــي بأناقة في 
لســيارة  الديناميكيــة  الطبيعــة  وتتجلــى  للســيارة.  اخللفيــة  الواجهــة 
BMW X٦ بأوضــح صورهــا فــي الواجهــة اخللفيــة العريضــة بشــكٍل 
وحضورهــا  القويــة  وقفتهــا  األفقيــة  اخلطــوط  متّيــز  حيــث  ملفــت، 

الالفت، سيارة BMW X٦ مستعدة لتتجاوز كل القيود. 
خطوط واضحة ومزايا رياضية حصرية راقية، مع مهارة واتقان 
 BMW X٦ فــي احلرفيــة والتفاصيــل. التصميــم الداخلــي لســيارة 
مــدروس بعنايــة فائقــة تشــمل حتــى أدق التفاصيــل. وفــي تصميــم 
الــذي  الســائق  نحــو  بالكامــل  املقصــورة  تتجــه  النموذجــي،   BMW
يتمتــع برؤيــة شــاملة وممتــازة بفضــل ارتفــاع املقعــد، بينمــا يضمن 
حتــى فــي الرحــالت األكثــر  مثاليــاً  الشــكل الرياضــي للمقاعــد ثباتــاً 

ديناميكية.
وتتوفــر جميــع طــرازات الفئــة X مــن عالمة BMW لــدى معرض 
الغربــي،  اخلليــج  فــي  اجلديــدة  بحلتــه  للســيارات  الفــردان  شــركة 
باإلضافة إلى معرض شــركة الفردان للســيارات في شــارع ســحيم 

بن حمد في الســد.

 طراز  طراز BMW X٦BMW X٦ الرائد الرائد
في فئة سيارات األنشطة الرياضية «كوبيه»في فئة سيارات األنشطة الرياضية «كوبيه»

الفردان للسيارات الوكيل احلصري...الفردان للسيارات الوكيل احلصري...
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جددت شــركة «الفردان برمييير موتورز»، 
الوكيل املعتمد لسيارات «جاكوار الند روڤر» 
في دولة قطر، شراكتها مع االحتاد القطري 
للتنس للعام العاشر على التوالي كونها الناقل 
الرســمي لبطولة قطر توتال املفتوحة للتنس 
٢٠٢٠، والتــي تقــام منافســاتها خــالل الفترة 
مــن ٢٣ إلــى ٢٩ فبرايــر ٢٠٢٠ علــى مالعــب 
مجمــع خليفــة الدولــي للتنــس واالســكواش، 
مبشــاركة نخبــة مميــزة مــن جنمــات التنس 

العامليات.
حــرص  منطلــق  مــن  الشــراكة  هــذه  وتأتــي 
علــى  الدائــم  موتــورز»  برميييــر  «الفــردان 
دعم البطوالت الرياضية والفعاليات العاملية 
التــي تســتضيفها دولــة قطر، والتي تتماشــى 
مــع املكانة التي حتظــى بها عالمتي «جاكوار 

تبــوء  مــن  مكنتهــا  والتــي  روڤــر»،  النــد 
مركز الناقل الرسمي لبطولة قطر 

توتــال املفتوحة لعشــرة أعوام 
العــام  وهــذا  متتاليــة، 

الشــركة  ســتوفر 
مــن  أســطوالً 

ســيارة   ٤٥
رهــة  فا

لتعزيــز أجواء الراحــة والرقي خالل تنقالت 
الالعبات وفرق العمل من وإلى امللعب. 

وستشــهد بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس 
تتقدمهــم  العبــة،   ٦٤ مشــاركة  العــام  هــذا 
واملصنفــة  بارتــي،  آشــلي  األولــى  املصنفــة 
الثانيــة على العالم وبطلة نســخة العام ٢٠١٧ 
مــن البطولــة كارولينــا بليشــكوفا، واملصنفــة 
الرابعة وبطلة نسخة العام ٢٠١٤ من البطولة 
علــى  اخلامســة  واملصنفــة  هاليــب،  ســيمونا 
العالــم إيلينــا ســفيتولينا، واملصنفــة السادســة 
وحاملــة لقب بطولة أميركا املفتوحة للتنس 

واملصنفــة  أندريســكو،  بيانــكا 
بلينــدا  الســابعة 

بينشــيتش، واملصنفــة الثامنــة وبطلــة نســخة 
كفيتوفــا،  بيتــرا  البطولــة  مــن   ٢٠١٨ العــام 
واملصنفــة العاشــرة كيكــي بيرتنــز، وإيليــس 
والتــي   ٢٠١٩ العــام  نســخة  بطلــة  ميرتنــز 
تعــود للدفــاع عــن لقبهــا في مدينــة الدوحة، 
واملصنفة األولى السابقة على العالم آجنيليك 
كيربير، ووصيفة نسخة العام ٢٠١٨ غاربني 
نســخة  وصيفــة  إلــى  باإلضافــة  موغــوروزا، 

العام ٢٠١٦ يلينا أوستابينكو.
في هذه املناسبة قال سامر بو درغم، مدير 

موتــورز»:  برميييــر  شــركة «الفــردان  عــام 
«يســعدنا أن جندد عقد الشــراكة مع االحتاد 
القطــري للتنــس للعــام العاشــر علــى التوالــي، 
لنكون الناقل الرســمي لالعبات بطولة قطر 
مــن  وذلــك   ،٢٠٢٠ للتنــس  املفتوحــة  توتــال 
خــالل توفيــر أســطوال من ســيارات «جاكوار 
والنــد روڤــر» لتوفير أعلــى معايير الفخامة 
والتميز للمشــاركات في أحد أهم البطوالت 

على أجندة رابطة الالعبات احملترفات».
مــن جانبــه قال ســعد املهندي، مديــر بطولة 
قطــر توتــال املفتوحــة للتنــس: «جنــدد اليــوم 
شــراكتنا مــع «الفــردان برميييــر 
والتــي  موتــورز» 

تضفــي مــن خــالل عالماتهــا التجاريــة رقــي 
ورفاهيــة علــى هــذه البطولــة بكافــة جوانبها 
املســتمرة  وتطلعاتنــا  اســتعدادتنا  تدعــم  كمــا 
لإلرتقاء بها إلى أعلى املستويات، حيث تشهد 
البطولة هذا العام مشــاركة غالبية املصنفات 
األوائــل، باإلضافــة إلــى أبــرز العبــات التنــس 
في العالم والذي يعكس األهمية التي حتظى 
علــى  للتنــس»  املفتوحــة  توتــال  «قطــر  بهــا 

أجندة الرياضات العاملية».
برميييــر  «الفــردان  شــركة  أرســت  لقــد 
الســنوات  عبــر  جديــدة  معاييــر  موتــورز» 
عالمــات  أشــهر  مــن  متنــوع  طيــف  بتوفيــر 
اســم  اقتــرن  ولقــد  العالــم.  فــي  الســيارات 
فــي  الرائــدة  موتــورز»،  برميييــر  «الفــردان 
عالم السيارات الفخمة، بشكل وثيق بأحداث 
وفعاليــات رئيســية فــي قطــر، األمــر الــذي 
أن  فــي  الشــركة  التــزام  علــى  يؤكــد 
ألبــرز  رئيســياً  شــريكاً  تكــون 
الرياضيــة  األحــداث 
العامليــة  والفعاليــات 
تســتضيفها  التــي 

الدولة. 

الفردان برمييير موتورالفردان برمييير موتور
الناقل الرسمي لـ قطر توتال املفتوحة للتنسالناقل الرسمي لـ قطر توتال املفتوحة للتنس

للعام العاشر على التوالي... للعام العاشر على التوالي... 



ماألثنين ٢٣ جمادى اآلخرة ١٤٤١ هـ ١٧ فبراير ٢٠٢٠ م  العدد (٣١١)
77

أوتو كالس للسيارات
تطلق عرضها املميز على سيارة MG٦ املميزة

عمالت ذهبية مباشرة عن الشراء...عمالت ذهبية مباشرة عن الشراء...

للســيارات،  أوتــوكالس  شــركة  أطلقــت 

الوكيل العام املعتمد لـ ‘إم جي موتور’ في 

 MGقطــر، عرضهــا املميــز على ســيارة ٦

حيــث تتوفــر ســيارة الســيدان الرائعة اآلن 

بسعر خاص وباقة من املزايا.

ويبــدأ ســعر املركبــة مــن ٦٠,٠٠٠ ريــال 

قطــري دون احلاجــة ألي دفعــة أولى مع 

إمكانيــة التقســيط، باإلضافــة إلى حصول 

العميــل علــى عمالت ذهبية مباشــرة عند 

الشــراء. ويشــمل العــرض باقــة مــن املزايــا 

تشــمل تســجيل مجانــي ملــدة ســنة، تأمــني 

مجاني ملدة ســنة، عــازل حراري مجاني، 

وضمان ملدة ٦ سنوات أو ٢٠٠,٠٠٠ كلم. 

العــام  املديــر  الصحــن  هشــام  وقــال 

للســيارات: "أثبتــت  كالس  أوتــو  لشــركة 

بــني  املميــزة  مكانتهــا   MG٦ ســيارة 

ســيارات الســيدان، ويســرنا اليــوم إطــالق 

هــذا العــرض املميــز لنوفــر للعمــالء باقة 

مــن املزايــا العديــدة، باإلضافة إلى هدايا 

ويعكــس  ذهبيــة.  عمــالت  مــن  فوريــة 

هــذا األمــر التــزام أوتــوكالس للســيارات 

الذيــن  وعمالئنــا  مجتمعنــا  بخدمــة 

يثقــون بعالمتنــا التجاريــة، ونتطلــع إلــى 

عليهــم  تعــود  التــي  العــروض  مواصلــة 

واملزايا". بالفائدة 

جانــب  إلــى  اآلن  الســيارة  وتتوفــر 

مركبــات MG األخــرى فــي صالة عرض 

أوتو كالس للسيارات على طريق سلوى.

الســلس  اجلانبــي  الشــكل  يتعــّزز 

اجلديــدة   ٦  MG لســيارة  واالنســيابي 

كّليــاً عبــر ملســة مــن ألياف الكربــون على 

األضــواء  إلــى  إضافــة  األمامــي،  املصــد 

األماميــة التــي تتأّلــق مبفهــوم تصميمــي 

ووجــود  لنــدن’،  ‘عــني  ملِعلَــم  مشــابه 

وشــبك  توأميــة  عــادم  أنابيــب  أطــراف 

املســتوحى   Star Rider بنمــط  أمامــي 

لــدى  التعبيريــة  التصميميــة  اللغــة  مــن 

املنشــأ.  البريطانيــة  التجاريــة  العالمــة 

وتســتمر هــذه النفحة الرياضيــة الراقية 

فــي داخــل املقصــورة عبر لوحــة عّدادات 

ذكــي،  بتصميــم  وســطي  وكونســول 

مغّطــاة  عصريــة  مقاعــد  هــذا  ويكّمــل 

باجللــد، مــع التمّيــز مبقصــورة باللونــني 

الفئــة  طــرازات  فــي  واألحمــر  األســود 

العليا.

جتهيزات تكنولوجية حديثة

الداخليــة  املســاحة  توفيــر  جانــب  إلــى 

 ٦  MG فــإن  فئتهــا،  ضمــن  األفضــل 

 MG ترتكــز علــى شــعبية اجلديــدة كّليــاً 

مســتويات  عبــر  أكثــر  وتعّززهــا  الواســعة 

غنيــة جــداً مــن التجهيزات البــارزة. ومن 

ضمــن هــذا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 

شاشــة ملــس ملّونــة قيــاس ٨ بوصــات مــع 

تقنّية Apple CarPlay، ومفتاح تشــغيل 

يعمــل بالضغــط ، ومّيــزة الدخــول بــدون 

األوتوماتيكــي،  التثبيــت  ومّيــزة  مفتــاح، 

اإلطــارات،  هــواء  ضغــط  مراقبــة  ونظــام 

ثنائــي  ونظــام  خلفيــة،  رؤيــة  وكاميــرا 

املناطــق للتحّكــم باملناخ البــارد مع فتحات 

مــن  هــذا  وكل  الهــواء،  لتكييــف  خلفيــة 

كامــل  ضمــن  قياســياً  يتوفــر  أن  ر  املقــرَّ

نظاق املجموعة.

أداء قوي

وقــد مت جتهيــز MG ٦ مبحــّرك ســعة 

١٫٥ ليتر مع شاحن توربيني ويتصل بنظام 

نقــل حركــة ُســباعي الســرعات مــع قابــض 

ثنائــي (DTC)، عــالوة علــى توافــر خيــار 

تبديــل التعشــيقات عبــر القابــض للحصول 

على أداء ناعم دون أي مجهود. ويوّلد هذا 

ك الفّعال العامــل على وقود البنزين  احملــرّ

قــّوة قصــوى قدرهــا ١٦٩ حصانــاً وعزمــاً 

أقصى يبلغ ٢٥٠ نيوتن متر.

‘إم  شــركة  علــى  اســتحواذها  منــذ 

موتــور’  ‘ســايك  فتحــت  موتــور’،  جــي 

ضمــن  املدَرجــة   (SAIC MOTOR)

 Global Top) أبــرز ٥٠٠ شــركة دوليــة

٥٠٠)، فصــالً جديــداً فــي تاريــخ العالمــة 

التجاريــة بريطانيــة املنشــأ. ويأتــي طــرح 

ســيارةMG ٦  اجلديــدة كّليــاً بعد إطالق 

طرازيــن جديديــن ضمــن فئــة املركبــات 

 (SUV) الرياضية متعّددة االســتعماالت

وذلــك في وقت ســابق مــن العام احلالي 

همــا املركبــة الرياضيــة املدَمجة متعّددة 

واملركبــة   MG RX٥ االســتعماالت 

 MG االســتعماالت  متعــّددة  الرياضيــة 

مــن  الثانــي  اجليــل  إلــى  باإلضافــة   ،ZS

هــذه  تنضــم  ومعــاً   .MG GS مركبــة 

الطــرازات إلى ســيارة MG ٣٦٠ احلالية 

العالمــة  طــرازات  مجموعــة  لتكملــة 

التجارية في أســواق الشــرق األوسط.
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 Door-٤  Mercedes-AMG GT ســيارة  تعــد 

ذات  مختلفــة  قيــادة  بتجربــة  اجلديــدة   Coupé

عائلــة  لنهــج  اســتمراراً  وتشــكل  كليــاً  جديــد  بعــد 

AMG املميــز. تتوفــر الســيارة اآلن لــدى شــركة 

املعتمــد  الوكيــل  للســيارات،  خالــد  بــن  ناصــر 

ملرسيدس-بنز في قطر، وذلك في صالة عرض 

مرســيدس-بنز على طريق سلوى.

رياضيــة  ســيارة  أول  اجلديــدة  الكوبيــه  تعتبــر 

مســتوحية  أفالتربــاخ  إنتــاج  مــن  أبــواب  بأربعــة 

 AMG GT و   SLS طــرازات  مــن  تصميمهــا 

الناجحــة. ونظــراً لكونهــا مــن تصميم مرســيدس 

AMG، فهي متزج بني هندســة التصميم الفريد 

والراحة العالية واألداء الرياضي االستثنائي وبني 

املظهــر الرياضــي بأربعة أبواب. فهي متنح املزيد 

مــن املســاحة والرحابــة وتعــد عالمــة فارقــة فــي 

فئــة الســيارات الرياضيــة التــي يفضلهــا الســائقون 

لالســتخدام اليومي واالســتمتاع بالتجربة املميزة 

.AMG -ملرسيدس

 Mercedes-AMG خــالل النظــرة األولى، تشــبه

ســيارات  مــن  نظيراتهــا   ٤Door Coupé  GT

الكوبيــه ذات البابــني فــي نفــس الفئــة، مــن حيــث 

الديناميــات الطوليــة واجلانبيــة والظــالل البــارزة 

الكوبيــه.  لســيارات  الكالســيكية  واخلصائــص 

فالتصميــم املعبــر مع املؤخرة املنخفضة واملقدمة 

البــارزة والهيــكل الهجومــي يؤكــد علــى اجلينــات 

جديــدة  معاييــر  ترســي  التــي  للســيارة  الرياضيــة 

كونهــا أحدث طرازات عائلة AMG: وكونها أول 

فهــي  أبــواب،  أربــع  ذات   GT طــراز  مــن  ســيارة 

جتمــع بني الراحــة اليومية واخليارات الشــخصية 

وأحدث معايير هندســة الســيارات الرياضية.

 Mercedes-لســيارة الداخليــة  املقصــورة  تتميــز 

الراقــي  باجلمــال   ٤Door Coupé  AMG GT

حتكــم  لوحــة  منهــا  واخلصائــص  املزايــا  واحــدث 

مبتكــرة ميكــن تشــغيلها وتعديلهــا. ويتضــح أيضــاً 

فــي معالــم الســيارة املزيــج الراقــي بــني املتطلبات 

الشــخصية وتكنولوجيــا الســيارات الرياضية لتلبي 

احلاجــات اخلاصــة لــكل عميل. وتتماهــى الكوبيه 

اجلديــدة من أفالترباخ مع قيم العالمة التجارية 

لـ Mercedes-AMG فيما يتعلق بحيوية القيادة 

لترســي معاييرهــا اخلاصــة فــي فئتهــا ســواء على 

الطــرق او حلبات الســباق أيضاً.

عائلــة  مــن  فــرد  األولــى:  النظــرة  مــن  واضحــة 

AMG GT

مــن النظــرة األولــى تتضــح معالــم الســيارة بأنهــا 

حيــث   AMG GT عائلــة  أفــراد  مــن  واحــدة 

فهــي  احلّســي.  للنقــاء  التصميــم  فلســفة  تتبــع 

حتمــل اخلصائــص الهجوميــة واألســطح احملدبــة 

والهيــكل املدبــب لهــذه الفئــة إلــى جانــب األبــواب 

 AMG  األربعــة لتخــرج  بســيارة فريــدة فــي فئة

.GT Coupé

ال  القبتــني  ذات  الطويلــة  األماميــة  املقدمــة  إن 

تتــرك أي شــك بأنهــا الســيارة األحــدث فــي عائلة 

األربعــة  ذات  الكوبيــه  ســيارة  تتبــع   .AMG GT

 AMG GT أبــواب التصميــم التقليــدي لطــرازات

الناجحــة: هيكل قــوي ينضح باالبتكار واحليوية، 

أناقــة  للســيارة  تضيــف  مدببــة  وأســطح  وشــكل 

ال متناهيــة ومزايــا رياضيــة. وكمــا فــي فتحــات 

لوحــة  فــإن   ،AMG GT R ســيارة فــي  التبريــد 

الهــواء أمــام املنفــذ الوســطي لتبريد الهواء يحســن 

مــن كفــاءة ديناميــة نظــام التهوئــة فــي الســيارة. 

املصابيــح  تبــرز  للســيارة،  األخــرى  املزايــا  ومــن 

بتقنيــة  املتعــددة  احلــزم  ذات  الرفيعــة  األماميــة 

حمايــة  وشــبكة   MULTIBEAM LED ليــد 

التــي  واملقدمــة   ،AMG بـــ  اخلــاص  الهــواء  ملبــرد 

األمامــي  والصــّدام  القــرش  ســمكة  أنــف  تشــبه 

املعزز بجناح ســفلي.

ومــن خصائــص التصميــم اجلميلة، تبــرز النوافذ 

اجلانبيــة بــدون إطــارات وزجــاج أمامــي مســطح 

وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى  اخللــف.  نحــو  منحــٍن 

Mercedes- فــإن  اإلضافــي،  اخللفــي  املقعــد 

٤Door Coupé AMG GT ال تســاوم أبــداً علــى 

اخلصائــص املعروفــة لطــرازات AMG GT. أمــا 

احلواجــب العليــا للمصابيح واجلوانــب الهجومية، 

فتدل بوضوح إلى هوية السيارة الرياضية املعززة 

أيضــاً بأقواس اإلطــارات للعجالت اخللفية.

 Mercedes-AMG GT ومــن اخللف، تســتوحي

 AMG ٤ املزايــا املعروفــة لتصميمDoor Coupé

 LED من حيث أضواء الذيل الرفيعة بتقنية GT

باإلضافــة إلى اجلنــاح اخللفي على غطاء املؤخرة 

والــذي ميكــن فتحه على عدة مراحل ليؤكد على 

هويــة العالمة التجاريــة ويعتبر عنصراً مهماً من 

عناصــر الدينامية الهوائية النشــطة.

 Mercedes- تســتكمل  الســيارة،  جوانــب  وعلــى 

٤Door Coupé AMG GT خصائصهــا املميــزة 

مــع فتحــات التهوئــة األفقيــة، واألجنحــة الســفلية 

علــى  املميــز  الهــواء  مــوزع  الفضيــة،  الظــالل  ذات 

الذيــل ونظــام العــادم املطــون مــن اســطوانتني مع 

ديكورات للعادم بأشــكال متوزاية.

أداء رياضي عالي

 ٤Door Coupé Mercedes-AMG GT تعمــل

وتيربــو  اســطوانات   ٨ مــن   AMG مبحــرك 

مــزدوج بســعة ٤ ليتــر، وهو يســتخدم فــي العديد 

احملــرك  قــوة  تعزيــز  ومت   .AMG ســيارات مــن 

 +٤MATIC  S  ٦٣  MercedesAMG GT فــي 

 ١٠٠ لــكل  ليتــر   ١١,٢ الوقــود  اســتهالك  ليكــون 

كلم، وانبعاثات ثاني أوكســيد الكربون ٢٥٧ غرام 

لــكل كيلــو متــر، لتضمــن بذلــك أداء متفوقاً. يولد 

 ٦٣٩ ٤٧٠ كيلــو واط أي مــا يعــادل  احملــرك قــوة 

حصانــاً وعــزم دوران ٩٠٠ نيوتن في املتر. وبهذا 

متفوقــة  قــوة  الســيارة  هــذه  فــي  احملــرك  مينــح 

الثبــات  مــن  تنطلــق  حيــث  تضاهــي،  ال  وســرعة 

إلى ســرعة ١٠٠ كلم في الســاعة خالل ٣,٢ ثواني 

فقــط بينمــا تصل الســرعة القصــوى إلى ٣١٥ كلم 

الساعة. في 

 ٦٣  Mercedes-AMG GT ســيارة  أمــا 

٤MATIC+ (اســتهالك الوقود ١١ ليتر لكل ١٠٠ 

كلم وانبعاثات ثاني اوكســيد الكربون ٢٥٢ – ٢٥٦ 

غــرام لــكل كيلــو متر)، يولد احملــرك ذات الثماني 

اســطوانات مــن طــراز V٨ قــوة مبعــدل ٤٣٠ كيلــو 

واط (٥٨٥ حصانــاً) وبعــزم ٨٠٠ نيوتــن فــي املتر. 

تنطلــق هــذه الســيارة من الثبات إلى ســرعة ١٠٠ 

كلــم فــي الســاعة خــالل ٣,٤ ثــوان وتبلــغ ســرعتها 

القصــوى ٣١٠ كلم في الســاعة.

احلــق  بتقنيــة  اســطوانات   ٨ ذات  احملــرك  يعمــل 

املــزدوج املباشــر حيث مت تركيــب جهازي احلقن 

علــى  وليــس  االســطوانات  فراغــات  بــني  التيربــو 

اخلارجي.  الهيكل 

احلركــة  ناقــل  مبتكــرة:  حركــة  ناقــل  جتربــة 

AMG SPEEDSHIFT

 AMG يوافــق ناقــل احلركــة ذات التســع ســرعات

٩G SPEEDSHIFT MCT متطلبــات احملــرك 

 Mercedes- تعتمــده  والــذي  اســطوانات   ٨ مــن 

اســتخدام  ويتــم   .٤Door Coupé  AMG GT

والضغــط  الــوزن  يخفــف  مــا  الرطــب  التعشــيق 

البرمجــة  تســاعد  كمــا  التجــاوب.  مــن  ويزيــد 

الفتــرة  تقليــل  علــى  الســرعة  بناقــل  اخلاصــة 

الزمنيــة للتغييــر مــا يزيــد مــن ســرعة التنقل بني 

كل حركــة وســرعة وهــو مــا يولــد جتربــة قيــادة 

ممتعــة للغاية بفضل تقنية التعشــيق املزدوج. كما 

تضــم الســيارة وظيفــة RACE START لتمنــح 

أقصــى عزم من الســرعة واالنطالق.

نظمــة فرامــل AMG العالية األداء

متاشــياً مع القوة العالية للسيارة واألداء املصاحب 

اســطوانات،  الثمانــي  ذات  الســيارات  لطــرازات 

مالقــط  ذات  مكابــح  بنظــام  الســيارة  جتهيــز  مت 

كبيــرة يتألــف من ديســك ومالقط من ٦ مكابس 

فــي  واحــد  مكبــس  مــن  وملقــط  املقدمــة  فــي 

اخللــف. ومت متييــز املالقط في الســيارات ذات ٦ 

اســطوانات باللون األصفر، بينما تتميز الســيارات 

ذات الثمانــي اســطوانات باللون األحمر.

  MercedesMercedes-- AMG GT AMG GT  CoupéCoupé
سيارة رياضية فاخرة من أربعة أبواب سيارة رياضية فاخرة من أربعة أبواب 

ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري..ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري..
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هــذا  بينينفارينــا  أوتوموبيلــي  (تشــهد   
باألحــداث،  غنيــة  جديــدة  انطالقــة  العــام 
حيــث حتتفــل الشــركة هذا العــام بالذكرى 
لتصميــم  األم  الشــركة  لتأســيس  التســعني 
السيارات Pininfarina SpA، كما وتشهد 
٢٠٢٠ أيضاً بدء مرحلة االختبار والتطوير 
أول  وهــي  األداء،  فائقــة  باتيســتا  لســيارة 
فــي  بالكامــل  كهربائيــة  خارقــة  ســيارة 

العالم. 
يتولــى رينيــه ووملــان اإلشــراف علــى تنفيذ 
جدول أعمال التطوير الفني لباتيستا مدير 
قســم السيارات الرياضية لدى أوتوموبيلي 
ســابقاً  يشــغل  كان  والــذي  بينينفارينــا، 

Mercedes- شــركة  لــدى  ذاتــه  املنصــب 
فــي  القيــادة  عجلــة  خلــف  أمــا   .AMG
سيارات النماذج األولية من طراز باتيستا، 
فيجلــس أســطورة ســباقات فورميــال وان 
الــذي  هيدفيلــد،  نيــك  إي،  وفورميــال 
يعمل ســائقاً وســفيراً في برنامــج التطوير 

للعالمة اإليطالية الفاخرة.
وفي هذا الصدد، علَّق رينيه ووملان قائالً: 
«الســيارات االختبارية التــي تعمل مكونات 
واحلركــة  الدفــع  ومنظومــة  الشاســيه 
التجريبيــة لطراز باتيســتا حققت ٨٠ باملئة 
مــن قــدرات األداء املنشــودة دون حــدوث 
أي مشــكالت. وهذا يعني أن أداء ســياراتنا 

الســيارات  أقــوى  أداء  يعــادل  الكهربائيــة 
اخلارقــة التــي تعمــل مبحــركات االحتــراق 
الداخلــي عامليــاً فــي الوقت احلالــي. أما في 
مرحلــة اختبارات احملاكاة والنفق الهوائي، 
ميكــن  التــي  احملتملــة  املســافة  زادت  فقــد 
لسيارة باتيستا قطعها في الشحنة الواحدة 
زيــادًة كبيــرًة مقارنــًة باملســافة األساســية 
املتوقعــة، وذلــك بفضــل إدخــال تعديــالت 

على نظام الديناميكيات الهوائية.»
الســتة  األشــهر  فــي  «ســنعمل  وأضــاف: 
املقبلــة علــى إنتاج ســيارة مذهلة كهربائية 
بالكامــل تولِّد قــدرة هائلة تصل إلى ١٩٠٠ 
 ٢٣٠٠ يبلــغ  فائــق  دوران  وعــزم  حصــان 

القيــادة  أوضــاع  مختلــف  فــي  نيوتن.متــر 
مبا يتناســب مع البيئات املتنوعة. فعمالؤنا 
يتطلعون بشــدة إلى جتربة الســيارة فائقة 
األداء بصحبة أســطورة ســباقات السيارات 

نيك هيدفيلد.»
هــذا وتعمــل ِفَرق املهندســني لدى الشــركة 
حاليــاً علــى تنفيــذ برنامــج ســريع يتضمــن 
قائمة شــاملة من االختبــارات والتقييمات 
وأعمال التطوير على مدار األشهر القادمة 
في املناطق املناخية والبيئات التي ستجوب 
ســيارة باتيســتا شــوارعها وطرقهــا، األمــر 
الذي يســاهم في تسليم الدفعة األولى من 
سيارات باتيستا املصنوعة يدوياً حلاجزيها 

كامبيانــو  مدينــة  فــي   ٢٠٢٠ عــام  بنهايــة 
بإيطاليا.

وقــد كان فريــق التصميم بالشــركة والذي 
يترأســه مديــر التصميــم لــوكا بورجوجنــو 
قــد جنح في إبــداع تصميم مميــز للنماذج 
األولية من طراز باتيستا تتفرد به السيارة 
العمــل  يجــري  بينمــا  اجلديــدة،  اخلارقــة 
اإلمكانــات  تطويــر  برنامــج  تنفيــذ  علــى 

الفنية في عام ٢٠٢٠.
 : وعّلــق بورجوجنــو علــى هــذا األمــر قائالً
ملــا ملســناه مــن ردود  «إننــا ممتنــون جــداً 
فعــل إيجابيــة علــى تصميــم باتيســتا منــذ 
ابتــكار  قررنــا  لــذا  عنهــا،  الكشــف  مت  أن 

واإلثــارة  بالروعــة  ميتــاز  فريــد  تصميــم 
والــذي  للســيارة،  الفائــق  األداء  يترجــم 
اخلارجــي  تصميمهــا  حتــت  يختبــئ 

الرائع.»
وأكَّد بورجوجنو: « نحرص دائماً على تلبية 
وإرضائهــم،  املســتقبليني  عمالئنــا  رغبــات 
التســعني  بالذكــرى  واحتفــاالً  وعليــه، 
 Pininfarina األم  الشــركة  لتأســيس 
SpA، يعمل فريق أوتوموبيلي بينينفارينا 
علــى إعــداد تصميــم مثالــي فريد للســيارة 
ظهــور  ألول  اســتعداداً  باتيســتا  اخلارقــة 
الدولــي  جنيــف  معــرض  فــي  لهــا  عاملــي 

للسيارات في الشهر القادم.»  

وقعت شركة قطر للسيارات، الوكيل املعتمد 
مليتسوبيشــي فــي قطــر، اتفاقيــة مــع شــركة 
مــن  بعــدد  لتزويدهــا  ليموزيــن  إنفينيتــي 
بهــدف.  ميتسوبيشــي  ومركبــات  ســيارات 
الســيارات  مــن  الشــركة  أســطول  حتديــث 
علــى  العمــالء  مــن  املتزايــد  الطلــب  وتلبيــة 

خدمات نقل حديثة وموثوقة.
وتســلمت إنفينيتــي ليموزين فــي أواخر عام 
٢٠١٩ حوالــي ٦٠ مركبــة فيمــا تســلمت فــي 
مركبــات   ١٠ مــن  مجموعــة   ٢٠٢٠ ينايــر 
بحضــور  االتفاقيــة  توقيــع  وجــرى  أخــرى. 
لشــركة  العــام  املديــر  شــريك  طايــع  أحمــد 

شــريك  ســعد  ومحمــد  ليموزيــن  إنفينيتــي 
رئيــس  دويــداري  ومعتــز  العمليــات  مديــر 
قطاع األساطيل   في شركة قطر للسيارات.

املديــر  الصحــن،  هشــام  الســيد  وصــّرح 
«يســعدنا  للســيارات:  قطــر  لشــركة  العــام 
هــذه  توقيــع  للســيارات  قطــر  شــركة  فــي 

ليموزيــن  إنفينيتــي  شــركة  مــع  االتفاقيــة 
لدعــم  ميتسوبيشــي  مبركبــات  لتزويدهــا 
التأجيــر  مركبــات  مــن  الشــركة  أســطول 
لبتلبيــة الطلــب املتزايــد مــن العمــالء والزوار 
تتميــز  ميتسوبيشــي  فمركبــات  قطــر.  فــي 
بالثقــة واملتانة واألعتماديــة ما يجعلها خياراً 

مفضــالً لدى شــريحة واســعة مــن العمالء».  
مــن جانبــه صــّرح أحمــد طايع شــريك املدير 
العــام لشــركة إنفينيتــي ليموزيــن: «تواصــل 
أســطولها  تطويــر  إنفينيتــي  ليموزيــن 
جــودة  ذات  حديثــة  مبركبــات  وحتديثــه 
عاليــة، ويســعدنا ضــم العديــد مــن مركبــات 

ميتسوبشــي ذات الثقــة إلــى قائمــة املركبــات 
التي نوفرها للعمالء سواء املقيمني أو الزوار. 
نشــكر شــركة قطــر للســيارات علــى تعاونهــا 
ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة بزيادة عدد 
جديد من سيارات ميتسوبيشي في املستقبل 

القريب خلدمة مجتمعنا.». 

باتيستا تعلن عن انطالق برنامجباتيستا تعلن عن انطالق برنامج
تطوير السيارة اخلارقة الكهربائية لعام تطوير السيارة اخلارقة الكهربائية لعام ٢٠٢٠٢٠٢٠

قطر للسيارات توقع اتفاقية مع إنفينيتي قطر للسيارات توقع اتفاقية مع إنفينيتي 
ليموزين لتزويدها مبركبات ميتسوبيشيليموزين لتزويدها مبركبات ميتسوبيشي

  تأمني شامل مجاني للسنة األولى كفالة ملدة   تأمني شامل مجاني للسنة األولى كفالة ملدة ٥٥ سنوات  سنوات 
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أعلنــت  شــركة الدوحــة خلدمــات التســويق ذ.م.م. 

هونــدا  لســيارات  احلصــري  املــوزع  «دوماســكو»، 

فــي قطــر عن إطــالق عروضــا رائعة ســيارة هوندا 

فيصــل  الســيد  صــرح  املناســبة  وبهــذه   ،  HR-V

شــريف الرئيــس التنفيــذي للشــركة قائــال « يســرنا 

الكشــف عــن العــرض اجلديد على أحــدث طرازات 

هونــدا إلرضاء شــغف عمالئنا الكــرام بتملك هوندا 

HR-V ويبدأ  القسط الشهر ١٦٥٥ ريال ، ويتضمن 

مميزات خاصة تتناســب وتطلعات عشاق سيارات 

هونــدا الرائعــة التي ترضي مختلــف األذواق، متنح 

عمالئها الكرام عروضاً قيمة ومهّمة تتماشــى مع 

تطلعاتهــم جميعاً، وتتضمن  تأمني شــامل مجاني 

للســنة األولــى كفالــة ملــدة ٥ ســنوات غيــر محــدد 

الكيلومترات  و خدمة ثالث سنوات او ٣٠٫٠٠٠ كم  

EXL و lx   أيهما أوال.»على موديالت

التصميم اخلارجي:

تتميــز ســيارة (HR-V ) بتصميــم خارجــي يتــالءم 

مع أذواق جيل األلفية؛ فالشــبكة األمامية للســيارة 

مطليــة  وهــي  طائــر  جنــاح  هيئــة  علــى  ُمصممــٌة 

بالكــروم الداكــن ومتتــد أعلــى املصابيــح األماميــة 

فتحــة  أن  كمــا  بروجيكتــور،  طــراز  حتمــل  التــي 

الشبك األمامي املوجودة أسفل شريط الكروم، قد 

مت تصميمهــا للتأكيــد علــى فخامــة مظهرها، كما 

جرى توسيع مساحات مصابيح الضباب للمساعدة 

في منح سيارة (HR-V) مظهًرا أكثر ُجرأة، وقد 

مينحهــا  أمامــي  رياضــي  مبصــدٍّ  الســيارة  ُزودت 

مظهــًرا قويًّــا أكثــر أناقــة، أمــا في مؤخرة الســيارة 

فتوجــد مصابيــح إضاءة خلفية مع مصابيح إضاءة 

LED مدمجة متنح سيارة (HR-V) شكًال رياضًيا 

مميــًزا. وتُعــد ميزة فتحــة الســقف البانورامية من 

 (SUV-B ) ســيارات فئــة  فــي  اجلديــدة  املميــزات 

HR-) مما يجعل ســيارة EX حيــث تتوفــر في فئة

V) تبــدو وكأنهــا ســيارة رياضيــة كبيــرة متعــددة 

التاليــة.  للمغامــرة  اســتعداد  أمت  وعلــى  األغــراض 

إضافة إلى ذلك فإن سيارة (HR-V) اجلديدة كليًّا 

مزودة بإطارات من األلومنيوم مقاس 

١٦ بوصة في فئتها DX وإطارات مقاس 

.EXو LX ١٧ بوصة في فئتها

 التصميم الداخلي:

تتميز سيارة (HR-V) بأجواء شبابية مع ملسات 

فريــدة من نوعهــا؛ فقد صممنا مقصــورة القيادة 

فــي ســيارة (HR-V) بطريقــة ســهلة لكــي نضمــن 

وجــود كل شــيء فــي املــكان الــذي حتتاج إليــه فيه، 

ومــع أن لوحــة التحكم مــزودة بأحــدث التقنيات، 

إال أنه من السهل التعامل معها واستخدامها بشكل 

ال ميكــن تصديقــه، كمــا أن القماش البيج (في فئة 

DX وLX) واجللــد البيــج (فــي فئــة EX) يُضفــي 

علــى التصميــم الداخلي لســيارة (HR-V) إحساًســا 

ال مثيل له بالراحة.

مــع  تتــالءم  لكــي  مصممــٌة   (HR-V) ســيارة  إن 

منــط حياتــك؛ حيــث توفــر لــك مســاحة داخليــة 

رحبــة، كمــا يوفر خزان الوقــود املصمم ليكون 

فــي  مســاحًة   (HR-V) ســيارة منتصــف  فــي 

صنــدوق األمتعة اخللفي، فضًال عن مقاعد 

الصــف الثانــي الســحرية اجلديــدة التــي تُعد 

لقــد  الذكــي.  التفكيــر  علــى  ــا  إضافيًّ دليــًال 

الســحرية  الثانــي  الصــف  مقاعــد  ُصممــت 

لكــي يتــم اســتخدمها وضبطهــا بطرق عّدة 

لزيادة ســعة الســيارة، ومتاًما مثل ســيارات 

(Jazz)، متتلك سيارة (HR-V) ميزة تقسيم 

التقســيم  هــذا  اخللفيــة،  للمقاعــد   ٦٠:٤٠ بنســبة 

الواســع يســمح للمقاعــد بــأن تغــوص فــي أرضيــة 

الســيارة، ممــا يوفــر مســاحة داخلية كبيــرة حقاً، 

وكذلــك ميكــن طيهــا للســماح بالتحميــل اجلانبــي 

اجــات.  الدرَّ مثــل  حتميلهــا  يصعــب  التــي  لألشــياء 

أمكــن  املقاعــد،  لطــي  اجلديــدة  اآلليــة  بفضــل  و 

فــي  األمتعــة  لصنــدوق  أكبــر  ســعة  إلــى  الوصــول 

كمــا   ، لتــًرا    ١٤٥٦ ســعته  تبلــغ  حيــث   (HR-V)

توفر ســيارة (HR-V) مســاحًة للركاب تصل إلى 

١٠٠٫١ قــدم مكعــب، مــع مقعــد خلفي و مســاحة 

واسعة لألقدام، و ذلك على الرغم من التصميم 

اخلارجي املدمج للســيارة.

الســيارة،  بهــا  ُزوِّدت  التــي  األخــرى  املزايــا  ومــن 

شاشــة عــرض للنظام الصوتي مقــاس ٦٫٨ بوصات 

 (EXو LX فــي الفئــات) مــع شاشــة تعمــل باللمــس

وفتحــات USB وHDMI تتيح لك توصيل هاتفك 

الذكــي واســتخدام مــا به مــن مزايا مثل 

تشغيل املوسيقى املفضلة لديك واستخدام 

سجل الهاتف إلجراء املكاملات الهاتفية، كما 

أن عجلــة القيــادة املتعــددة الوظائــف مــزودة 

بإمكانيــات للتحكــم فــي نظــام الصــوت وتثبيــت 

الســرعة ممــا يجعــل منهــا واجهة مســتخدم ســهلة 

االســتخدام للســائقني، وتتميز فئة EX من سيارة 

ــم تلقائي في درجة احلرارة  (HR-V) بنظــام حتكُّ

داخل الســيارة حيث ميكنك ضبط درجة احلرارة 

داخل مقصورة السيارة بلمسة زر.

هذا باإلضافة إلى نظام الدخول الذكي وزر تشغيل 

الــذي يعمــل بالضغــط وهذه املميــزات متوفرة في 

فئات LX وما بعدها.

مجموعة نقل احلركة

تتميــز ســيارة (HR-V) مبحرك يجمع بني األداء 

أن  ذلــك  التشــغيل؛  تكاليــف  وانخفــاض  العالــي 

 (i-VTEC) الســيارة مــزودة مبحــرك بتقنيــة

ســعة ١٫٨ لتــر يعمــل بالبنزيــن تبلغ قوته ١٤٠ 

وعــزم  الدقيقــة  دورة/   ٦٥٠٠ عنــد  حصانًــا 

دوران ١٧٢ نيوتــن/ متــر عنــد ٤٣٠٠ دورة 

فــي الدقيقــة، ممــا يضاعــف فاعلية وكفاءة 

الوقــود  اســتهالك  ليصــل  الوقــود،  وتوفيــر 

HR-) إلى ١٦٫٩ كم/ لتر. كما تتميز ســيارة

األمامــي،  الدفــع  فئــة  مــن  ســيارة  بأنهــا   (V

ذي  أوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل  مــزودة  فهــي 

وبفضــل  ســرعات.  بســبع  مــزود  مســتمر  تعشــيق 

ناقــل احلركة األوتوماتيكي ذي التعشــيق املســتمر 

وضــع  فــي  الســيارة  قيــادة  ميكنــك   ،(CVT)

القيــادة األوتوماتيكيــة بــكل أريحيــة، كما ميكنك 

تغيــر وضعيــة ناقل الســرعة باســتخدام ذراع نقل 

احلركــة املُثبــت علــى عجلة القيادة املســتوحاة من 

عجــالت القيــادة في ســيارات الســباق (متوفر في 

فئــة (EX) فقــط)، كمــا يتميــز اآلن ناقل احلركة 

ل  ذو التعشــيق املســتمر باحتوائــه علــى نظــام ُمعــدَّ

بحيــث تكــون املســافة بــني ســنون التــروس أقرب 

بكثيــر منهــا فــي ناقــل احلركــة التقليــدي، ومينح 

HR-) هــذا الشــعور «املتــدرج» الســائق في ســيارة

V) إحساًســا أكثر دراية أثناء التســارع، كما يساعد 

أيًضــا علــى تقليــل مســتويات الضوضــاء الداخليــة. 

 CVT احلركــة  ناقــل  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

لســيارة (HR-V) يســتخدم تعشــيًقا ذا طابــع أكثــر 

وسالسة. مرونة 

 الشاســيه ونظام التعليق

مثبــت  وقــود  خــزان  مــع  الســيارة  شاســيه  يأتــي 

ــا فــي وزن  فــي املنتصــف ممــا يوفــر توزانًــا مثاليًّ

الســيارة، كمــا أنه يعمــل على تركيز كتلة الســيارة 

ــدات  ُمخمِّ إلــى  باإلضافــة  هــذا  املنتصــف.  فــي 

 (HR-V) ســيارة  متنــح  واســع  مبــًدى  تفاعليــة 

مرونــًة فائقــًة في القيــادة كما تقلل انزياح جســم 

السيارة.

تقنيات الســالمة ومســاعدة السائق

مــن  قياســية  بقائمــة   (HR-V) ســيارة  تتميــز 

مميــزات الســالمة النشــطة و غيــر النشــطة؛ حيث 

علــى  املســاعدة  نظــام  التقنيــات:  هــذه  تتضمــن 

فــي  ــم  التحكُّ وأنظمــة   ،(VSA) املركبــة  ثبــات 

أمــام  هوائيــة  وســائد  وجــود  مــع   ،(TCS) اجلــّر

الســائق والــركاب في املقعــد األمامي، وهي ميزة 

قياســية فــي جميــع الفئــات، فضــًال عــن الوســائد 

اجلانبيــة  الهوائيــة  والســتائر  اجلانبيــة  الهوائيــة 

وهــي متوفــرة في فئــة EX فقــط، ونظام املوّزع 

اإللكترونــي لقوة املكابح (EBD)، ونظام ُمراقبة 

ضغــط اإلطــارات (TPMS) ونظــام املســاعدة في 

هيــكل  وبنيــة   ،(HSA) املرتفعــات  علــى  القيــادة 

املتطــورة  املتوافقــة  الهندســة  بتقنيــة  مــزودة 

(ACE) كمــا أن فئــة EX مــزودة بكاميرا خلفية 

الواســع،  العــرض  ميــزة  مــع  الزوايــا،  متعــددة 

 (LED) ليــد  مبصابيــح  الفئــات  جميــع  وتتميــز 

 EXو LX لإلضــاءة النهاريــة، بينما تتميز الفئات

فقــط مبستشــعرات في الزوايــا اخللفية ومؤخرة 

الســيارة للمســاعدة عند َصفِّ السيارة.

دوماسكو ــ هوندادوماسكو ــ هوندا
HRHR--VV تكشف عن عروضها اجلديدة على هوندا تكشف عن عروضها اجلديدة على هوندا

  تأمني شامل مجاني للسنة األولى كفالة ملدة   تأمني شامل مجاني للسنة األولى كفالة ملدة ٥٥ سنوات  سنوات 
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حصــدت عالمة مــازدا اليابانية أعلى جوائز 
الســالمة املقدمــة مــن معهــد التأمني للســالمة 
فــازت  فقــد   ،IIHS الســريعة  الطــرق  علــى 
مــازدا ٦ متوســطة احلجــم ومــازدا ســيدان ٣ 
 TOP ٥  بجائزة-CX ,٣-CX هاتشباك ومازدا
للســالمه  الـــتأمني  معهــد   SAFETY PICK
على الطرق الســريعة IIHS ، كما فازت مازدا 
CX-٩ كــروس اوفــر بجائــزة اضافيــة عندمــا 
تكــون مزودة مبصابيح اماميه محددة ، وقد 
منحت مازدا جوائز من معهد التأمني للسالمة 
عالمــه  اي  مــن  اكثــر  الســريعه  الطــرق  علــى 
جتاريــة اخرىوقــد خضعــت مــازدا لتقييمــات 
صارمــه للـــتأهل لتك اجلائــزة واحلصول  على 
تقييمــات جيــدة بداية من  اختبــارات التصادم 
الصغيــرة مــن جانــب الســائق للتأهــل للحصول 
لعــام   TOP SAFETY PICK جائــزة علــى 
٢٠٢٠، اضافــة الــى اختبارات التصــادم املعتدلة 
األماميــة واجلانبية، وقوة الســقف واصطدامه 
بالــرأس، فضــالً عــن التقييــم اجليــد أو املقبول 
في اختبار التصادم الصغير من جانب الراكب 
األمامي، كما يحتاج إلى تقييم متفوق للوقاية 
مــن التصــادم األمامي وتقييم جيــد أو مقبول 
 ٦ مــازدا  حــازت  وقــد  األماميــة،  للمصابيــح 
لعــام ٢٠١٩ علــى تقييمــات جيــدة فــي جميــع 
االختبــارات الســتة الصــادرة عن معهــد التأمني 

للسالمه على الطرق السريعة .
جتاوزت مازدا جميع اختبارات IIHS الستة، 
مبا في ذلك اختبار االصطدام األمامي الصغير 
من جانب السائق واالمامي الصغير من جانب 
الراكــب واالصطــدام االمامــي واجلانبــي وقــوة 

السقف واختبارات مساند الرأس.
 TOP جائــزة علــى  للحصــول  وللتأهــل 
أن  يجــب   ،٢٠٢٠ لعــام   + SAFETY PICK
حتصل الســيارة على تصنيفات جيدة في هذه 
االختبارات الستة، باإلضافة إلى تصنيف أعلى 
فــي الوقاية مــن االصطــدام األمامي وتصنيف 

جيد للمصابيح األمامية.
 وبتلــك املناســبة علــق متحــدث عــن مــازدا 
أفضــل  نكــون  بــأن  فخــورون  نحــن   » بقولــه 
 IIHS TOP متلقــني للجوائــز لعــام ٢٠٢٠ مــن
باســم  املتحــدث  وقــال   .+ SAFETY PICK
التزامنــا  مــن  وينبــع  كبيــر  إجنــاز  مــازدا «إنــه 
جتــاه عمالئنــا «. «فنحــن دائما ما نضعهم في 
املقدمة  ، وتلتزم مازدا بتوفير أحدث تقنيات 
األمــان ، ممــا مينح عمالئنا جتربة قيادة أكثر 

إمتاًعا وثقة».

ســينس»  آكتيــف  «آي  تكنولوجيــا  تتضمــن 
عــدداً مــن األنظمــة والتقنيــات املتطــورة، تتيح 
بشــكل فاعــل فــي حتســني أداء توقــع املخاطــر، 
فضــالً عن مســاعدتها لقائــد املركبة في تفادي 
الوقــوع بهــا، مــع «نظــام التحذيــر مــن العوائــق 
عــن  الكشــف  مهــام  يتولــى  الــذي  األماميــة» 
احتمالية وقوع تصادم وشيك، مع إصدار تنبيه 
صوتــي، وآخــر مرئــي يظهــر علــى مجموعات 
العــدادات خلــف عجلــة القيــادة، يتوليــان مهام 
تنبيــه الســائق لتفــادي االصطــدام، ولتتشــارك 
الشاشة ذاتها، وأسلوبا التنبيه الصوتي واملرئي، 
مــع مخــارج ثاني أنظمة وتكنولوجيا الســالمة، 
وهــو «نظــام التحذيــر مــن مغــادرة املســلك» 
القــادر علــى متييــز عالمــات أســطح الطريــق، 
الــذي عــادة ما ينشــط تلقائيــاً عند اكتشــافه أي 
محاولــة غيــر مقصودة النحراف الســيارة عن 

حارة السير التي تسير بها.
ويعــد نظــام « أي اكتــف ســينس «  عبــارة 
عــن مظلــة تغطي سلســلة مــن تقنيــات األمان 
املتقدمــة التــي تســتخدم أجهــزة الكشــف مثــل 
الــرادارات والكاميــرات. وهــي تشــمل تقنيــات 
األمــان النشــطة التي تدعم القيــادة األكثر أمانًا 
مــن خالل مســاعدة الســائق علــى التعرف على 
املخاطر احملتملة ، وتقنيات األمان قبل التعطل 
التي تساعد على جتنب االصطدامات أو تقليل 
شــدتها فــي املواقــف التــي يتعــذر فيهــا جتنبهــا. 
تشــمل تقنيــات الســالمة املتقدمــة مــن مــازدا 
الذكيــة  املدينــة  فرامــل  دعــم   i-Activsense
املتقدمة مع الكشف عن املشاة ، ودعم الفرامل 
الذكيــة مــع التحذيــر مــن االصطــدام ، ودعــم 
الفرامــل الذكيــة ، ، ومراقبــة البقعــة العميــاء 
مــع تنبيــه خلفــي حلركــة املــرور نظــام حتذير 
مــع نظــام املســاعدة علــى احلفاظ علــى القيادة 
، ونظــام اإلضــاءة األمامية املتكيف ، والتعرف 

على إشارات املرور.
علــى  للســالمة  الـــتأمني  معهــد  ويعــد  هــذا 
الطرق السريعه منظمة غير حكومية اوروبية 
تعمــل يعمــل علــى تقييم وســائل  االمان الســتة 
فــي  الســيارات ويتبــع مواصفــات صارمــة بهذا 

الشأن . 
الوكيــل  هــي  الوطنيــة  الســيارات  وشــركة 
احلصــري لســيارات «مــازدا» فــي دولــة قطــر 
ويُعــرض  املاضيــة.  عقــود  األربعــة  مــدار  علــى 
فئتــي  ســيارات «مــازدا»  مــن  اجلديــد  اجليــل 
ســيدان وكــذا فئــات الدفع الرباعــي، في الوقت 
احلالــي فــي صالــة ســيارات «مــازدا» املتطــورة 

الكائنة في شارع النصر.
وقــال الناطــق باســم «مــازدا» فــي معــرض 
مــع  املتوافــرة   ٢٠٢٠ موديــل  فئــات  طرحــه 
أقصــى معاييــر الســالمة: « كل ســيارة مــازدا  
تســتلهم اإلحســاس باحلركــة والســرعة بفضل 
مجموعــة من املهندســني واملصممــني املهرة». 
وتنعكس فلســفة تصميــم «روح احلركة» التي 
يطلــق عليهــا «كــودو» فــي اخلطــوط الهوائيــة 
الديناميكيــة التــي تهــب احليــاة إلــى الســيارة. 
ويجســد تصميم «مازدا» اجلمــال الديناميكي 
للحيــاة، جنبــا إلى جنب مع قــوة وأناقة حيوان 
مفترس حينما ينقض على فريسته. وهذا هو 
جوهر «شكل احلركة» كما تتصوره «مازدا»، 

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

املتطــورة  أكتيــف»  «ســكاي  تقنيــة  تســهم 
املــزودة بهــا «مــازدا» فــي حتســني كفــاءة أداء 
الســيارة، وإتاحة متعة قيادة في الوقت نفسه، 
فال شك في أن احلصول على متعة قيادة دون 

مجهود يًذكر يجعلك تشعر باحلياة!
حلول بارعة حتقق طفرات

يصمم مهندســو «مــازدا» ســياراتهم وفقا 
لشــعور، وليس طبقا ملواصفات. وهم يعلمون 
علم اليقني أنهم ميضون في املسار الصحيح، 
ويشــعرون بثمــرة مجهوداتهــم حينمــا تبــدو 
الســيارة وكأنهــا قــد عادت إلــى احلياة، وقلب 
كل سيارة «مازدا» هو محركها- قوة حياتها.

وتبحث «مازدا» دائما وأبدا عن سبل لزيادة 
كفاءة محركاتها دون التضحية بعامل األداء. 
عــن  الســيارات  عالــم  معظــم  يتخلــى  وفيمــا 
حتديــث محــرك االحتــراق الداخلــي، تعتقــد 
«مــازدا» أنــه ال تــزال ثمــة مســاحة إلدخــال 
تطويــرات. ولعــل هــذا هــو االنهمــاك فــي رفع 
التحســينات  إدخــال  عبــر  الكفــاءة  مســتويات 
بعــض  حتقيــق  إلــى  يقــود  مــا  هــو  املســتمرة 

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

تطــور «كــودو»- تصميم حركــة الروح الذي 
يهــب احليــاة إلــى الســيارة- عبر تعزيــز التعبير 
الواســع لهويــة «مــازدا» املتطــورة.  واســتقرت 
«مازدا» على «املتانة الدقيقة» ككلمة رئيسية، 
مفهــوم  حتســني  أجــل  مــن  نفســها  وحتــدث 
«كــودو» ورفعــه إلــى مســتوى جديــد. واتبعــت 
«مازدا»، مســتلهمة في ذلــك احلرف اليابانية 
التقليديــة، أدنى ملســات اجلمــال، ونتيجة ذلك 
هــو مظاهــر خارجــي جــريء ومتميــز، وآخر 

داخلي مينح جميع الركاب شعورا لطيفا.
ديناميكيات القيادة

ُزودت سيارات جيل «مازدا» اجلديد بتقنية 
نظام ضبط G-Vectoring- األولى من سكاي 
أكتيــف- ومتثــل تلــك التقنيــة أول نظــام ضبط 

فــي العالــم يقــوم بتغييــر عــزم دوران احملرك 
استجابة ملدخالت التوجيه.

ديناميكيات قيادة ملهمة
إن التزام مازدا الثابت بصنع املركبات التي 
تثيــر اإلثارة والبهجة يتجلى في ديناميكيات 

القيــادة املســتمدة مــن نظــام «أي-أكتيــف إيــه 
يعــد  والــذي  فيــه  املوثــوق  امللهــم  دي»  دبليــو 
واألداء  التكنولوجيــة  الناحيــة  مــن  متقدًمــا 
أكثر من أي ســيارة دفع رباعي كروس أوفر 

معاصرة.
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وقعت شــركة أوتو كالس للســيارات، الوكيل املعتمد 

اتفاقيــة  قطــر،  فــي  جــي»  التجاريــة «أم  للعالمــة 

مــع شــركة ســتروجن لتأجيــر الســيارات لتزويدهــا 

بعــدد من ســيارات ومركبــات MG بهدف حتديث 

أسطول الشركة من السيارات وتلبية الطلب املتزايد 

من العمالء على خدمات نقل حديثة وموثوقة.

وبعد تســلم شركة ستروجن لتأجير السيارات ألكثر 

 ،٢٠١٩ عــام  فــي  متنوعــة   MG ســيارة   ١٥٤ مــن 

اســتلمت فــي ينايــر مــن العــام اجلــاري ٣٤ مركبــة 

 MG  ,٥  MG  ,٣٦٠  MG طــرازات  مــن  جديــدة 

ZS, MG RX٥. وجــرى تســلم املركبــات في صالة 

عــرض أوتــو كالس للســيارات علــى طريــق ســلوى 

لشــركة  التنفيــذي  املديــر  فــاروق  عمــرو  بحضــور 

ســتروجن لتأجيــر الســيارات، محمــد صعــب مديــر 

العالمــة  مديــر  عبــداهللا  وتامــر  الشــركات،  قســم 

التجارية MG في قطر، وأحمد ابراهيم استشاري 

مبيعات األسطول في شركة أوتو كالس للسيارات.

وصــّرح الســيد هشــام الصحــن، املدير العام لشــركة 

توقيــع  «بعــد  للســيارات:  للســيارات  كالس  أوتــو 

الســيارات  لتأجيــر  ســتروجن  شــركة  مــع  االتفاقيــة 

فــي عــام ٢٠١٩، يســرنا مواصلــة الشــراكة فــي العام 

اجلــاري وتزويدهــا مبركيــات حديثــة متنوعة من 

العالمــة التجاريــة املتألقــة MG. ويؤكــد هــذا األمــر 

علــىى الثقــة املتبادلــة التــي جتمع الشــركتني وعلى 

طلــب العمــالء املتصاعــد على مركباتنــا املميزة التي 

حجــزت لنفســها مكانــة خاصــة منــذ طرحهــا فــي 

الســوق القطــري»، مــن جانبه صّرح عمــرو فاروق 

املدير التنفيذي لشــركة ستروجن لتأجير السيارات: 

أوتــو  شــركة  مــع  التعــاون  أطــر  مواصلــة  «يســعدنا 

 MG كالس للســيارات وضــم املزيــد مــن مركبــات

إلى أسطولنا بهدف خدمة عمالئنا بأفضل طريقة 

ممكنــة. لقــد أثبتــت MG قدراتهــا العاليــة مــا أكــب 

العمالء ثقة متزايدة بها، ونفتخر اليوم مبحفظتنا 

هــذه  مــن  متنوعــة  طــرازات  تشــمل  التــي  الواســعة 

العالمة التجارية». 

أوتو كالس للسيارات توقع اتفاقيةأوتو كالس للسيارات توقع اتفاقية
مع ستروجن لتأجير السيارات لتزويدها بباقة من مركبات أم جي مع ستروجن لتأجير السيارات لتزويدها بباقة من مركبات أم جي 

كسبت شرائح جديد من العمالء اجلدد..كسبت شرائح جديد من العمالء اجلدد..
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