
    

عالم  عن  كثيراً  السيارات  عالم  يختلف  ال 
دويلة  نفسها  تُعد  عالمة  فكل  السياسة، 
أرباح  جتاوزت  أن  بعد  خاصة  دولة،  داخل 
بعض منها أكثر من ثلث الناجت احمللي، لهذا 
فاضلة  عالمة  هناك  إن  القول  نستطيع  ال 
التي  العالمات  أغلب  أن  صحيح   ،٪١٠٠
ال  عام  املائة  حاجز  جتاوز  تاريخاً  متتلك 
في  الشيطان  أدوات  الستخدام  لديها  حاجة 
العالمات  أغلب  إن  بل  التنافسية،  حروبها 
إجنازات  على  كبيرة  بصورة  تعتمد  الكبرى 
ما  إلى  النظر  دون  احلصرية،  مخترعيها 
عالم  في  وجودها  أن  إال  منافسوها،  يفعل 
احملافظة  في  األعذار  بعض  مينحها  البزنس 
الشرعية  املتاحة  السبل  بكل  أسرارها  على 
منها أو غير الشرعية ويعتقد كثيرون أن ما 
كان  غصن»  «كارلوس  األسطورة  مع  حدث 
أسراًرا  األسطورة  عرف  أن  بعد  دليل  خير 
خطيرة مت البوح له بها من أجل خطة اإلنقاذ 
الثالث  بالعالمات  اخلروج  في  جنح  والتي 
أرباح  إلى  اخلسائر  وحتويل  اإلنتاج  بر  إلى 
بالرجوع  القرار   كان  عندها  مسبوقة  غير 
حتجيم  مبحاولة  أسرار»  «صفر  نقطة  إلى 
مسيطًرا،  وليس  منفًذا  وجعله  األسطورة، 
وحتدى  األسطورة،  غرور  أثار  ما  وهذا 
أخطاء  الساحة  على  فطَفت  املستحيل، 
األسطورة املالية، التي كانت قطعة اجلنب التي 
وضعتها إدارة التحالف أمام غرور وتطلعات 
بسهولة  فدخل  بالقرار  باالنفراد  األسطورة 
جميًعا  تابعنا  وكما  املالية،  األخطاء  مصيدة 

اجلميع  بأن  معلالً  التهديد  «غصن»  رفض 
كان على علم بها وفي املقابل نفت العالمات 
متلبساً  به  اإلمساك  فتم  علمها،  الثالث 
إجنازاته،  كل  نسفت  ضخمة،  مالية  بأخطاء 
لهذا قرر «غصن» االستعانة بعالمة أمريكية 
طريقة  على  اليابان  من  للهروب  منافسة، 
األمريكان، كما أعلنت هيئة اإلذاعة اليابانية 
أمريكيْني  ــ  جارد  بودي  ــ  شخصني  بوصول 
خاصة  طائرة  منت  على  كانساي،  مطار   إلى 
قادمة من دبي، وكان معهما صندوق خشبي 
آللة موسيقية ثم استقال قطار طوكيو السريع 
إلى شيناغاوا، ووصال إلى شركة شحن، وبعد 
ساعتني غادر األمريكيان، و اختفى غصن من 
اليابان عبر طائرة خاصة متجهة إلى تركيا، 
مزيف  فرنسي  سفر  بجواز  لبنان  إلى  ومنها 
تكن  لم  للتمويه،  اليابان  في  زوجته  تاركاً 
هناك  بل  الوحيدة  الهروب  قصة  هي  هذه 
بشكل  الهروب  طريقة  حكت  كثيرة  روايات 
بوند،  جيمس  أفالم  سلسلة  تشبه  «أكشن» 
ولكن القصة التي تترابط أحداثها مع املنطق 
هي التي حتكي عن عالمة سيارات أمريكية 
كبيرة وراء هروب «غصن»  صحيح لم يبوح 
بالعاصمة  عقده  الذي  املؤمتر  أثناء  غصن 
اللبنانية عن اجلهة التي ساعدته على الهرب 
واكتفى بصب َجاَم غضبه على ممثلي االدعاء 
اليابانيني، الذين انتزعوه بوحشية من وسط 
جناحاته، ومازال يؤكد أن السبب الوحيد أنه 

عرف أسراًرا أكثر مما يجب ...
هذا واهللا أعلم.

٥، ٤، ٣، ٢، ١ 
٢٠٢٠/٢٢٣

لمعرفة المزيد عن العرض
ا�تصال بالرقم المجاني
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الفردان للسيارات الرياضية تواصــل الفردان للسيارات الرياضية تواصــل 
عرضهــا احلصــري لعمــالء ألفـا روميــــوعرضهــا احلصــري لعمــالء ألفـا روميــــو

فولفو (دوماسكو)فولفو (دوماسكو)
 SUVSUV تطـــرح عــرض مميــز علـى فئــة الـ تطـــرح عــرض مميــز علـى فئــة الـ

مـازدا علـى قمـة العالمـات التجـاريةمـازدا علـى قمـة العالمـات التجـارية
للعـام اخلـامس علـى التـواليللعـام اخلـامس علـى التـوالي

ديار العز للسيارات تنطلق نحو املستقبل بتدشني شعارها اجلديدديار العز للسيارات تنطلق نحو املستقبل بتدشني شعارها اجلديد

2
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فولفو (دوماسكو)فولفو (دوماسكو)
  SUVSUV تطـــرح عــرض مميــز علـى فئــة الـ تطـــرح عــرض مميــز علـى فئــة الـ

عـــرض حصــــري لعشـــاق العالمــــة ...عـــرض حصــــري لعشـــاق العالمــــة ...

خلدمــات  الدوحــة  شــركة  اعلنــت 
الوكيــل  «دوماســكو»   التســويق 
فــي  «فولفــو»  لســيارات  احلصــري 
قطــر عــن عرضهــا الغير مســبوق على 
سيارات فئة الـ SUV حيث تبدأ أسعار 
  ١٣٤٫٩٠٠ مــن  بدايــة  الســيارات  هــذه 
ألــف ريال، باإلضافــة أيضاً إلى عرض 
آخــر على فئة ســيارات الســيدان ويبدأ 
ألــف   ٨٤٫٩٠٠ مــن  بدايــة  ســعرها 
الدوحــة  شــركة  مــن  وحرصــاً  ريــال، 
توفيــر  أجــل  مــن  التســويق  خلدمــات 
جتربــة قيــادة ممتعــة، وتوفيــر راحــة 
البــال للســادة عمالئهــا حســب مــا أكده 
السيد فيصل شريف الرئيس التنفيذي 
ملجموعــة الدوحــة  خلدمــات التســويق 
احلصــري  الوكيــل  «دوماســكو»  
حيــث  قطــر،  فــي  لســيارات «فولفــو» 
«دوماســكو»   حرصــت  قــال:» 
العــروض  هــذه  إلــى  -باإلضافــة 
اخلاصــة- علــى توفيــر حزمــة أخــرى 
مــن املميــزات  للســادة عمــالء فولفــو، 
منــح  أيضــاً  العــرض  تضّمــن  حيــث 
السادة  عمالء «فولفو» ضمان مجاني 
لعــدد غيــر محــدود مــن الكيلومتــرات 
وخدمــة مجانيــة ملــدة ٣ ســنوات أو ٤٥ 
ألــف كيلومتــر ، وخيــار متويــل داخلــي 

متاح حتى ٤٨ شهر.
هــو  وكمــا  «فولفــو»  ســيارات  وتعــد 
أنهــا الســيارات األكثــر  معــروف عامليــاً 

مــن حيــث التكنولوجيــا  وتطــوراً  أمانــاً 
واألكثــر اعتماديــة واألفضــل من حيث 
مــن  كّل  حــازت  حيــث  األداء.  قــوة 
الســيدان  و   SUV «فولفــو»  ســيارات 
اآلن  وحتــى  املاضيــة  الســنوات  خــالل 
علــى أهــم اجلوائــز العامليــة فــي مجال 
عالمــة   وتضــم  واألمــان،  االعتماديــة 
 SUV فولفــو» العديــد مــن طــرازات»
 ،XC٤٠ و   ،  XC٩٠ «فولفــو»  منهــا 
طــرازات  تضــم  حــني  فــي   .٦٠  XC و

  Sو.٩٠ ،Sو ٦٠ ،Vالسيدان ٤٠
 Vفولفو ٤٠

تعتبر سيارة فولفو V٤٠ سيارة فاخرة 
احليــاة  مــع  متامــاً  تتالئــم  مدمجــة 
العصريــة. وتتميز باخلطوط الواضحة 
هيــكل  علــى  تنتشــر  التــي  واملعاصــرة 
عمومــاً  اخلارجــي  وشــكلها  الســيارة 
يعكس الشخصية الشابة التي تتفّرد بها 
فولفــو V٤٠ ، ممــا يجعلهــا واحــدة من 
أفضــل الســيارات فــي فئتهــا، باإلضافة 
إلــى ماتنفــرد بــه من أداء باهــر وثبات 
هائــل، وما حتمله أيضاً من تكنولوجيا 
ذكية تدعم السائق وتأخذه إلى جتربة 

قيادة مثالية وممتعة.
Sفولفو  ٦٠ 

تعــزز التفاصيــل املميــزة الطابــع القوي 
كإحــدى  وتُعّرفهــا   «S٦٠» لســيارة 
ســيارات اجليــل اجلديــد مــن ســيارات 
«فولفــو». التــي تتميــز بشــكل رياضــي 

ومت  متميــز.  ديناميكــي  وأداء  أنيــق 
بشــكل    S٦٠ «فولفــو»    تصميــم 
عصــري يتماشــى مــع تطلعــات عشــاق 
هــذه الفئــة مــن الســيارات، ومينحهــم 
آن،  فــي  والراحــة  بالفخامــة  إحساســاً 
حيــث ُجهــزت «S٦٠» بأدوات التحكم 
التشــطيبات  ذات  الرفيعــة  املعدنيــة 
املاسية للقيادة احليوية، باإلضافة إلى 
مقاعد الراحة القياسية القابلة للضبط 
لتجلــب    «S٦٠» وتأتــي  والتعديــل. 
إلــى عشــاقها الفرحــة براحــة القيــادة، 
ولتؤكــد مــن خــالل تصميمهــا الراقــي 
الواضح بشكل كبير في جوانب هيكلها 
والكتفــني  األنيــق  واملظهــر  املنحوتــة 
العضليــة فــوق العجــالت اخللفيــة على 
وجتمــع  للســيارة.  الرياضــي  الطابــع 
األناقــة  بــني  اجلديــدة   «S٦٠ «فولفــو 
الديناميكــي  واألداء  االســكندنافية 
ومحوريــاً  حاســماً  وجــوداً  إلعطائهــا 

لتتواصل بثقة مع كل أنواع الطريق.
XCفولفو ٤٠

مــن  عليــه  تنطــوي  مبــا   XC٤٠ متّيــز 
تقنيــات أمــان تفــوق جميــع نظيراتهــا 
من فئة الســيارات الصغيــرة الرياضية 
متعــددة األغــراض، لتســاعد الســائقني 
التصادمــات  وجتنــب  رصــد  علــى 
مســارهم  ضمــن  والبقــاء  احملتملــة، 
بهــدف احلــد مــن احتمــال خروجهــم 

عن الطريق باخلطأ.
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الفردان للسيارات الرياضيةالفردان للسيارات الرياضية
تواصــل عرضهــا احلصــري لعمــالء ألفـــا روميــــوتواصــل عرضهــا احلصــري لعمــالء ألفـــا روميــــو

كم  ١٢٠ ، ٠ ٠ ٠  / خدمة  سنوات   ٥     | كم                                 ١٢٠ ، ٠ ٠ ٠  / ن  ضما سنوات   ٥ ( وًال أ تي  يأ يهما  ) (أ وًال أ تي  يأ يهما   (أ

جوليا

ولى أ دفعة   ٪٢٠     | (مقيم)        ٪٢،٧٥ (قطري)   ٪٢،٦٢ بت  ثا ئدة  فا معدل 

جوليتاستلفيو

٢٠٢٠/٠١/٣١ يسري العرض من ٢٠١٩/١٢/١١ حتى 

تفضلوا بزيارة صالة عرض الفردان للسيارات الرياضية
في مدينا سنترال، اللؤلؤة-قطر

اتصل 44209169

ALFAROMEO-QATAR.COM

أداء يقوده الشغف
عرض خاص على سيارات ألفا روميو من شركة الفردان للسيارات الرياضية

إدفع أقساط
إدفع أقساط٤,٠٠٠* ر.ق    شهري 

إدفع أقساط٣,٧٠٠* ر.ق    شهري 
٢,٥٠٠* ر.ق    شهري 

2019/7182

تواصــل شــركة ”الفــردان للســيارات الرياضيــة“ -املوّزع 
املُعتَمــد لســيارات ألفــا روميــو فــي قطــر- بالتعــاون مــع 
عــرض  (CBQ)  تقــدمي  القطــري»  التجــاري  «البنــك 
ترويجــي حصــري لعمــالء العالمة اإليطاليــة املرموقة، 
يتضّمــن أقســاًطا شــهرية مرنــة ونســبة فائــدة ُمتدّنية، 
وهو ما يَعكس التزام الشــركة بتقدمي أفضل اخلدمات 

إلى عمالئها األوفياء.
ووفًقــا إلــى هذا العرض املتــاح لفترة محدودة تبدأ ِمن 
١٦ مــن ديســمبر ٢٠١٩ وتنتهــي فــي ٣١ ينايــر ٢٠٢٠، 
ســيتمّكن العمــالء من شــراء ســيارة ألفــا روميو جديدة 
ــا مــن خــالل دفــع ٢٠٪ فقــط مــن القيمــة اإلجمالية  كليًّ
للســيارة، وقســط شــهري يبدأ ِمن ٢.٥٠٠ ريال قطري 
للهاتشــباك الرياضيــة اجلّذابــة جوليتا، فــي حني ُميكن 
اقتنــاء املوديلــني جوليا وســتلفيو ِمن خالل دفع أقســاط 
شــهرية ُميّســرة تبدأ ِمــن ٣.٧٠٠ ريال قطــري و٤.٠٠٠ 

ريال قطري، للسيارتني الرياضيتني على الترتيب.
اجلديــدة،  روميــو  ألفــا  طــرازات  ِمــن  أي  شــراء  ومــع 
وصيانــة  شــامل  كفالــة  بنظــام  العمــالء  سيســتمتع 
لســياراتهم ملــدة خمــس ســنوات أو ١٢٠.٠٠٠ كلم (أّيهما 

يأتــي أّوًال)، وهــو مــا يجعلهــا ُفرصــًة ال تتكــّرر للزبائن 
اُجلدد الذين يرغبون في اقتناء إحدى سيارات العالمة 
وكفاءتهــا  العاليــة  بجودتهــا  تشــتهر  التــي  اإليطاليــة 
املتمّيزة، فضًال عن االســتمتاع بأنظمة متويلية ممّيزة 

تُناسب اجلميع يوّفرها «البنك التجاري القطري».
ومــن ضمــن موديــالت ألفــا روميــو اجلديــدة التــي قــد 
يحــرص العمــالء اُجلــدد علــى اقتنائهــا مــن خــالل هــذا 
الــذي  جوليــا  الطــراز  ِذكــر  ُميكــن  احلصــري،  العــرض 
يَجمــع مــا بــني التصميــم اإليطالــي الســاحر واملقصــورة 
القــوي.  الرياضــي  بــاألداء  ناهيــك  الفخمــة،  الداخليــة 
وتتوافــر جوليــا بأربــع فئــات جتهيزية مختلفــة، وهي: 
الفئــة  وأخيــًرا  و“فيلوتشــي“،  و“ســوبر“  ”جوليــا“ 
األعلــى جتهيــًزا واألقــوى أداًء ”كوادريفوليــو“. تســتعني 
الفئتان ”جوليا“ القياسية و“سوبر“ مبحّرك ِمن أربع 
أســطوانات ســعة لتريــن مزّود بشــاحن هــواء «توربو“، 
علًمــا بأّنــه يوّلــد ٢٠٠ حصــان ، أّمــا الفئــة ”فيلوتشــي“ 
فتســتفيد ِمن محرك رباعي األســطوانات ســعة لترين 
بــدوره، لكّنــه يُولــد ٢٨٠ حصانًا مــع أقصى عزم دوران 
يبلــغ ٤٠٠ نيوتن/متــر. ويكفــل الوصول إلى ســرعة ١٠٠ 

كلم/ســاعة ِمن السكون في غضون٥,٢ ثواٍن وباالنتقال 
إلــى الفئــة ”كوادريفوليــو“ فنجدهــا تســتعني ُمبحــّرك 
قــوي مــزّود بشــاحني هــواء «توربــو“ فئة V٦ ســعة ٢.٩ 
لترات يوّلد ٥١٠ أحصنة، وُميكن لتلك النسخة اختراق 
احلاجز املئوي من السكون في زمن خاطف يُقّدر بـ٣.٩ 

ثواٍن!
تُعــّد  التــي  ســتلفيو  الســيارة  إغفــال  كذلــك  ُميكــن  وال 
أّول ســيارة ترفيهيــة رياضيــة ُمتعــّددة االســتخدامات 
(SUV) في تاريخ الصانع اإليطالي، وهي تتوافر بفئتني 
جتهيزيتــني، وهمــا: الفئــة ”ســتلفيو“ القياســية وتلــك 
القياســية  النســخة  تأتــي  ”كوادريفوليــو“.  أداًء  األعلــى 
”ســتلفيو“ مجّهزة ُمبحّرك ِمن أربع أســطوانات ســعة 
لتريــن مــزّود بشــاحن هــواء «توربــو“، وهــو قــادر على 
توليــد ٢٨٠ حصانًــا مــع أقصــى عــزم دوران يبلــغ ٤٠٠ 
نيوتن/متر. ويكفل الوصول إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة 
ِمن الســكون في غضون ٥,٧ ثواٍن , أّما عن الفئة عالية 
أقــوى  مبحــّرك  مدّعمــة  فتأتــي  األداء ”كوادريفوليــو“ 
فئــة V٦ يتبّنــى تقنيــة التوربو املزدوج ســعة ٢.٩ لترات، 
علًما بأّن هذا احملرك رياضي األداء يوّلد ٥١٠ أحصنة، 

وهو ما يكفل وصول تلك الـSUV الرياضية إلى سرعة 
١٠٠ كلم/ســاعة ِمــن الســكون في غضــون ٣.٨ ثواٍن، مع 

تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٨٣ كلم/ساعة.
الرياضــي  الهاتشــباك  جوليتــا  الطــراز  هنــاك  وأخيــًرا، 
رباعــي  مبحــّرك  تســتعني  التــي  ”فيلوتشــي“  الفخــم، 
األســطوانات مــزّود بشــاحن هــواء «توربو»ســعة ١.٧٥ 
لتــًرا. يوّلــد هــذا احملــرك ٢٤٠ حصانًــا مــع أقصــى عــزم 
احملــّرك  لهــذا  وُميكــن  نيوتن/متــر،   ٣٤٠ يبلــغ  دوران 
القوي َدفع جوليتا ”فيلوتشــي“ من الســكون إلى ســرعة 

١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦ ثواٍن.
املديــر  داغــر»،  الســيد «شــارلي  قــال  املناســبة،  وبهــذه 
العــام لشــركة ”الفــردان للســيارات الرياضيــة“: ”نحــن 
ُســعداء بتقــدمي هــذا الَعــرض احلصــري الــذي يتوافــر 
لفتــرة محــدودة بالتعاون مع البنــك التجاري القطري؛ 
حيــث تســاعد خيارات التمويل املرنة هــذه عمالءنا على 
حتقيــق ُحلمهــم بامتــالك ســيارة ألفــا روميــو جديــدة، 
ِمــن خــالل ُدفعــات ُمقّدمــة متدّنيــة وأقســاط شــهرية 
ميّسرة، بخالف االستمتاع بنظام كفالة شامل وصيانة 
لســياراتهم ملــدة خمس ســنوات أو ١٢٠.٠٠٠ كلم، أيُّهما 

أقــرب، وغيرهــا ِمــن املزايــا األخــرى التــي يُوّفرها هذا 
علــى  نحــرص  الــدوام  علــى  وســنظّل  املمّيــز،  الَعــرض 
إلــى  واخلدمــات  األداء  مــن  مســتوى  أفضــل  تقــدمي 

عمالئنا األوفياء.»
عــرض  بصالــة  روميــو  ألفــا  ســيارات  جميــع  وتتوافــر 
منطقــة  فــي  الرياضيــة»  للســيارات  «الفــردان  شــركة 
«مدينــا ســنترال» بجزيــرة اللؤلــؤة؛ علًمــا بــأّن مواعيــد 
العمــل الرســمية فــي صالــة العــرض اجلديــدة هــي ِمن 
الســبت إلــى اخلميــس، ِمن الســاعة العاشــرة صباًحا إلى 
العاشرة مساًء، وُميكن للعمالء التواصل معنا على خط 

التليفون األرضي: ٤٤٢٠٩١٦٩.
أّما عن مركز الصيانة عالي املســتوى لســيارات العالمة 
اإليطاليــة الغنية عن التعريــف، فيقع مقّره على طريق 
عشــريَن  فقــط  يَبعــُد  وهــو  اجلديــِد،  الســاحلي  اخلــور 
دقيقــًة عــن وســط املدينــِة. وُميكــن لعمالء ألفــا روميو 
التواُصــل معنــا على خــط التليفون األرضــي ٤٤٢٠٨٧٥٠ 
حلجز ميعاد لصيانة ســياراتهم، كما أّن مواعيد العمل 
الرســمّية فــي مركز الصيانة ِمن الســبت إلى اخلميس، 

ِمن التاسعة صباًحا إلى السادسة مساًء.

بالتعــــاون مـــع البنـــك التجـــاري القطــري ...
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ســيارة جاكــوار F-TYPE اجلديــدة أكثــر جمــاالً 
مــن أي وقــت مضــى، وجتســد شــخصية جاكــوار 
الســيارة  وتوفــر  حاالتهــا.  أنقــى  فــي  التصميميــة 
األداء  بــني  مثاليــاً  توازنــاً  مبقعديــن  الرياضيــة 
الفائــق ومتعــة الســائق، مع تصميم أقــوى حضوراً 
الفاخــرة  املــواد  عليهــا  تغلــب  داخليــة  ومقصــورة 

والتفاصيل اجلمالية.
االســتجابة  ذات  القويــة  احملــركات  وتتوفــر 
املمتــازة بخيارات رباعية األســطوانات وسداســية 
وجميعهــا  األســطوانات،  وثمانيــة  األســطوانات 
تتوافــق مــع تقنيــة ناقل احلركــة ثماني الســرعات 
إلــى  إضافــة   ،(Quickshift) شــيفت»  «كويــك 
احلركــة  ناقــل  باســتخدام  كامــل  يــدوي  حتكــم 
املقابــض  أو   (Sportshift) شــيف»  «ســبورت 

املرفقة بعجلة القيادة.
كما تقّدم سيارة F-TYPE املزيد من التكنولوجيا 
 TFT املركــزة علــى الســائق، مبــا فــي ذلــك عــداد
 ١٢٫٣ بقيــاس  للتخصيــص  القابــل  الدقــة  عالــي 
بوصــة، ونظــام Touch Pro املعلوماتــي املتوافــق 
أساســية،  كميــزة   Apple CarPlay تطبيــق مــع 
وتقنيــة البرمجيــات املتصلــة التــي تتيــح احلصول 
على حتديثات البرامج املســتقبلية بالشــكل املالئم 
للعميــل دون احلاجــة لزيــارة الوكيــل احمللــي. كما 
يتيــح نظامــا الصــوت الفائقــان مــن «ميريديــان» 

جودة مثالية للصوت.
فــي  التصميــم  مديــر  تومســون،  جوليــان  وقــال 
هــو:  ألنفســنا  وضعنــاه  الــذي  جاكــوار: «التحــدي 
تصميــم أجمــل ســيارة رياضية، ذات نقاء ونســب 
عليــه  التعــرف  يســهل  مثالــي  وحضــور  مثاليــة 
اجلديــدة   F-TYPE ســيارة  جاكــوار.  كســيارة 
وضــوح  مــع  مضــى،  وقــٍت  أي  مــن  روعــة  أكثــر 
أكبــر للوظائــف التــي يضطلع بها كل خط وســطح 
احلقيقيــة  جاكــوار  شــخصية  وجتّســد  وميــزة، 
فــي التصميــم. التقنيــات التكنولوجيــة الفائقــة مع 
املــواد والتشــطيبات الفاخــرة تقدم جمــاالً مقترناً 
بالعديــد مــن الفوائــد في مقصــورة داخلية تســعد 
الســائق والركاب على حد ســواء، حتى قبل تشغيل 
احملــرك وبــدء الرحلــة. تصنــع جاكــوار الســيارات 
الرياضيــة منــذ أكثر مــن ٧٠ عاماً، وقد ألهم هذا 
التراث العريق فريقنا ليصنع شــيئاً اســتثنائياً بكل 

معنى الكلمة».
علــى  احلاصــل   F-TYPE تصميــم  تطــور  وقــد 

اجلوائــز مــع التركيز على إضافة املزيد من النقاء 
مثالــي،  بشــكل  املنحــوت  الشــكل  إلــى  والبراعــة 
مــع  األماميــة   LED بيكســل  مصابيــح  وجتتمــع 
أضــواء اإلشــارة النهاريــة التــي تأخــذ شــكل حرف 
املذهلــة،  والغمــازات  فنــي،  بخــط  املرســوم   J
ذو  احملــرك  غطــاء  مــع  مثالــي  بشــكل  لتندمــج 
انطبــاع  يحمــل  الــذي  والســطح  الصدفــي  الشــكل 
املعــادن املنصهــرة، ليعزز من املظهر املســتعرض 
للســيارة ويبرز حضورهــا القوي، ويزيد من هذا 
األثــر البصــري واحلضــور كل من املصــد األمامي 

والشبك األمامي األكبر حجماً.
ســيارة  شــكل  اخللفيــة  اجلوانــب  وحتّســن 
املميــز،  احلضــور  ذي  الدراماتيكــي   F-TYPE
فيما جتمع املصابيح اخللفية الرشــيقة بني شــكل 
واملســتوحى  املعــروف،  املنحنيــة   LED مصابيــح
مــن الســيارة الرياضيــة متعددة األغــراض فائقة 
 ،I-PACE جاكــوار  بالكامــل  والكهربائيــة  األداء 
مــع حــروف جاكــوار حــادة املظهــر املفصلــة علــى 

خلفية مخططة.
كمــا يجمــع التصميــم الداخلــي بني براعــة جاكوار 

التقليديــة، واملــواد املعاصــرة الفاخــرة، مثــل جلــد 
«ويندســور» وتشــطيبات «نوبــل كــروم» خفيفــة 
اللمعــان، ومــن التفاصيل اجلميلة أيضاً احلروف 
املطــرزة على املقاعد وكســوة األبواب، وزخرفات 
شــعار جاكوار الواثب على مســاند الرأس، وعالمة 
فــي  تأسســت  (جاكــوار.   «١٩٣٥.Jaguar Est»
املركزيــة،  التحكــم  وحــدة  كســوة  علــى   (١٩٣٥
وحلقــات  القفــازات،  صنــدوق  قفــل  ومحيــط 
الدقــة  عالــي   TFT عــداد ويوفــر  األمــان.  حــزام 
عــدة  للتخصيــص  القابــل  بوصــة   ١٢٫٣ بقيــاس 
خيارات بالنســبة ملا يظهره، مبا في ذلك وضعية 
رياضيــة  بســيارة  يليــق  كمــا  الكاملــة،  اخلريطــة 
حقيقيــة، وحتتــوي الوضعيــة القياســية على عداد 
مركــزي كبير لعــدد دورات احملرك، وتعّبر هذه 
امليــزة بشــكل كبيــر عــن شــخصية F-TYPE التي 
تركــز علــى الســائق والقــدرات الفائقــة، خصوصــاً 

بعد جمعها مع ضوء ذراع ناقل السرعة.
 F-TYPE وحتى قبل بداية القيادة، تُسعد سيارة
وفتحــات  األبــواب  مقابــض  خــالل  مــن  الســائق 
التهويــة املمتعــة بصريــاً والتي تنفر خلارج ســطح 

الســيارة عند تشــغيلها. كمــا تغدو الســيارة مفعمة 
باحليــاة مــع ضغط زر التشــغيل من خــالل توهج 

العادم املميز بقوته املعتادة.
 F-TYPE وتتضمــن احملــركات املتوفــرة لســيارة
اجلديدة كالً من احملرك رباعي األسطوانات بقوة 
٣٠٠ حصان وتقنية الشــحن التوربيني، وسداسي 
األســطوانات بقــوة ٣٨٠ حصــان وتقنيــة الشــحن 
الفائــق، وثمانــي األســطوانات بقــوة ٥٧٥ حصــان، 
وجميعهــا مــزودة بأنظمة العادم النشــط، والذي 
ميكــن أن يصبــح قابــالً للتبديــل كميــزة اختيارية 
أو أساســية. كما يســتطيع العمالء الذين يختارون 
حصــان   ٥٧٥ بقــوة  األســطوانات  ثمانــي  احملــرك 
بتقنيــة الشــحن الفائــق إضافــة ميــزة «االنطالقة 
أكثــر  الصامتــة» اجلديــدة، والتــي تضمــن صوتــاً 
اجلانبيــة  الصمامــات  تبقــى  حيــث  ونقــاًء،  قــوة 
املشــغلة كهربائياً في كامت الصوت اخللفي مغلقة 
إلــى أن تفتــح أوتوماتيكيــاً حتــت الضغــط. وعنــد 
الصامتــة»  «االنطالقــة  جتــاوز  ميكــن  الرغبــة، 
مــن خــالل اختيار «الوضــع الديناميكــي»، أو من 
خــالل الضغــط على مفتــاح العادم القابــل للتبديل 

قبــل تشــغيل احملــرك. ومت احلفــاظ علــى صــوت 
زمجــرة احملــرك عنــد التجــاوز، واملرتبــط باســم 
ســيارة F-TYPE، كمــا ُضبــط الصــوت مبا يالئم 
مجموعــة احملــركات رباعيــة وسداســية وثمانيــة 
األســطوانات. فيمــا تقلــل فالتر اجلســيمات عالية 

الكفاءة، ثنائية اإلطار، من االنبعاثات.
وقــال آالن فولكايرتــس، مديــر خط إنتاج ســيارة 
جاكوار F-TYPE: «سيارة F-TYPE هي سيارة 
مســتمرة  زالــت  ومــا  املثاليــة،  الرياضيــة  جاكــوار 
بوضــع معاييــر جديــدة لنقــاء التصميــم، وتفاعــل 
ومتعة السائق، وجتربة القيادة احلدسية – حيث 

جتعل كل رحلة استثنائية.
مظهرها الذي ال يعفو عليه الزمن أقوى حضوراً 
التكنولوجيــا  تعّمــق  فيمــا  مضــى،  وقــٍت  أي  مــن 
املميــزة مثــل العــداد االفتراضــي عالــي الدقــة من 
اإلحســاس بالتركيــز علــى الســائق فــي املقصــورة 
احلركــة  نقــل  مجموعــات  وتوفــر  الداخليــة، 
خيارات واسعة ال منافس لها في هذه الفئة. كما 
ســيكون محرك F-TYPE R ثماني األسطوانات 
بقــوة ٥٧٥ حصــان وتقنيــة الشــحن الفائق مصدر 
ســعادة لعشاق السيارات الرياضية، ومثله الهيكل 
الذكــي،  الكلــي  الدفــع  ونظــام  احملســن  القاعــدي 
مــع  الظــروف  كل  فــي  خارقــاً  أداًء  يوفــر  والــذي 
احلفاظ على االســتجابة وسهولة االستخدام التي 

تعرف بها هذه السيارة».
ويــزداد مــا يقدمــه نظام الدفع الكلــي مع محرك 
F-TYPE R ثمانــي األســطوانات، ليصل إلى قوة 
تبلــغ ٥٧٥ حصــان وعــزم دوران يبلــغ ٧٠٠ نيوتــن 
متر (مقارنة بـ٥٥٠ حصان و٦٨٠ نيوتن متر)، ما 
يــؤدي ألداء خارق بــكل معنى الكلمة في مختلف 
الظــروف وحاالت الطقس، وميكن تعريف األداء 
االســتثنائي مبــا يقدمــه هــذا الطراز: تســارع فائق 
مــن ٠ إلــى ١٠٠ كم/ســا خــالل ٣٫٧ ثوانــي فقــط، 
مــع ســرعة قصــوى محــددة إلكترونيــاً تبلــغ ٣٠٠ 
اإلضافيــة   F-TYPE R قــوة  وتتــالءم  كم/ســا. 
مــع الهيــكل القاعــدي املعــدل بشــكل شــامل، ومــع 
وقيــاس  رؤوس  بعشــرة  اجلديــدة  العجــالت 
والتشــطيبات  الالمــع  األســود  باللــون  بوصــة،   ٢٠
والنوابــض  املثبطــات  مــع  تتــالءم  كمــا  األملاســية، 
والقضبــان املضــادة لالنــزالق التكيفيــة، واحملاور 
اخللفية واملفاصل الكروية األقســى من ذي قبل، 

والتي توفر رشاقة واستجابة أكبر.

جاكوار جاكوار FF--TYPETYPE اجلديدة اجلديدة
حضــور مثالــي للسيــارات الرياضيــةحضــور مثالــي للسيــارات الرياضيــة

محرك ثماني األسطوانات وقوة محرك ثماني األسطوانات وقوة ٥٧٥٥٧٥ حصان وتقنية الشحن الفائق ... حصان وتقنية الشحن الفائق ...
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علــى مــّر أكثــر مــن اربع عقود، اســتمّرت بــي إم دبليو 
فئــة  عــرش  علــى  لتتربــع  التطــّور  فــي  الثالثــة  الفئــة 
الصانــع  مــن  الفاخــرة  املدمجــة  الصالــون  الســيارات 
االملانــي بــي إم دبليــو  و ذلــك منذ انطالقهــا االول عام 
مــن  الســابع  للجيــل  تقدميهــا  مــع  االن  حتــى  و   ١٩٧٥

سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة .
املهــارة  مــن  وبكثيــر  املصممــون،  اســتطاع  ولطاملــا 
واحلنكــة حتقيــق التناغــم مــا بــني الطابــع الديناميكّي 
واإلبداعــّي واجلمالــّي فــي تصميــم متناســق وعصرّي 
ذي طابــع مســتقبلّي وذلــك مــع احلفــاظ بأمانــة تاّمــة 
على القيم التقليدّية. ونتيجة لذلك، حافظت سيارات 
بي إم دبليو الفئة الثالثة على ســمات هوّية عالمة بي 
إم دبليــو التــي نعرفهــا مــن النظــرة األولــى، غيــر أن 

جذور الفئة الثالثة تعود إلى السبعينّيات.
ســيارات  مصّنــع  هــي  دبليــو  إم  بــي  شــركة  أن  ومبــا 
سيدان رياضّية وأنيقة، فقد كانت في ذلك احلني قد 

طّورت مواصفات ممّيزة خاّصة لسياراتها.
واعتمــدت الشــركة آنذاك مبــدأ أساســّياً يتمحور حول 
ومحــّرك أمامــّي  هيــكل بقســم خلفــي قصيــر نســبياً 
ودفع خلفّي، وال يزال هذا التصميم سائداً حتى يومنا 

هذا.
  (E٢١) اجليل االول  ١٩٧٥ – ١٩٨٣

متّيــز تصميــم أول ســيارة بــي إم دبليــو الفئــة الثالثــة 
مــن  اعتدناهــا  أماميــة  بواجهــة  و  العريضــة  بالنوافــذ 
بــي إم دبليــو. فقــد طغــى على مقّدمة الســيارة الشــبك 
األمامــي الــذي غّطــى املبــّرد، لكّنــه لــم يقتصــر عنــد 
هــذا احلــّد بل اســتمر النتــوء الطفيف على طــول غطاء 
واتســمت  األمامــّي.  الزجــاج  إلــى  وصــوالً  ك  احملــرّ

هــذه الســيدان الرياضّيــة اجلديــدة مبظهــر منخفــض 
االرتفــاع مــع طرفــني قصيريــن بعــد قاعــدة العجالت 

وعرض يبلغ ١٣٦٤ ملم بني العجلتني.
أما املصابيح األمامية الدائرية فنجد على طرفها 
ومبناســبة  عمــودي.  بتصميــم  اإلشــارة  مصابيــح 
تقــدمي هــذه الســيارة، متّنت بــي إم دبليــو للطراز 
إم  بــي  تصميــم  معتبــرة  املديــد  النجــاح  اجلديــد 
دبليــو الفئة الثالثة تصميماً ال يتأثر مبرور الزمن 
علــى  للمســاومة  اخلارجــي  املظهــر  يســتغّل  وال 
املضمون، وبالتالي ســيكون مرجعاً للســيارات في 

العقد املقبل
  (E٣٠) اجليل الثاني ١٩٨٣ – ١٩٩١

عام ١٩٨٢، استحّق اجليل الثاني من بي إم دبليو الفئة 
الثالثة عن جدارة أن يكون خلفاً لسابقه.

وفــي  التصميــم  فــي  دقيقــة  حتســينات  وبفضــل 
الديناميكيات الهوائية، اكتسب الطراز اجلديد حضوراً 
أفضــل. وســاهمت الزيــادة فــي املســافة بــني العجلتــني 
األماميتــني وبلغــت ٣٥ ملــم فــي منح الســيارة مظهراً 

قوياً وملفتاً.
وسالســة،  اســتدارة  أكثــر  عــام  بشــكل  الهيــكل  وبــدا 
فاكتســب الطــرف األمامــّي شــكله نتيجــة لالختبــارات 
التي جرت في نفق الرياح وانخفض معامل اجلّر في 

السيارة.
وأضفــى الطــرف األمامــّي منخفــض العلــو مــع شــبك 
بــي إم دبليــو املســّطح طــوالً علــى مقّدمــة الســيارة، ال 
ســيما وأن املصابيــح األمامّيــة املزدوجة التي أصبحت 
جتهيزاً قياسياً لسيارات الفئة الثالثة باتت عند أقصى 

طرَفي السيارة.

  (E٣٦) اجليال الثالث ١٩٩١ – ١٩٩٨
عــام ١٩٩٠، حــان وقــت اســتبدال بــي إم دبليــو الفئــة 
الثالثــة بتصميمها الهــادئ والرزين بَخلَف أكثر أناقة، 
فأتــت النتيجــة ســيارة ســيدان رياضيــة ذات تصميــم 
حديــث بالكامــل. فقد ازداد حجمها مــن كل النواحي، 

فنالت إعجاب محّبي الطراز بل أثارت دهشتهم.
وباإلضافــة إلــى شــكلها النحيــل، كان مــن الســهل جــداً 
معرفة طراز الســيارة من طرفه األمامّي، وأصبحت 
املصابيــح األمامّيــة املزدوجــة خلــف غطــاء زجاجــّي. 
وبشــكلها  الديناميكّيــة  باخلطــوط  الســيارة  متّيــزت 
اإلســفينّي املمّيــز، مــع غطــاء محــّرك منخفــض أكثــر 
تقنّيــة  وحتســينات  مرتفــع  خلفــّي  وقســم  قبــل  مــن 
كالنوافــذ املتســاوية مــع هيــكل الســيارة وتوجيــه لهــواء 

التبريد داخل حجيرة احملّرك.
  (E٤٦)   اجليل الرابع ١٩٩٨ -  ٢٠٠٥

عنــد إطــالق اجليــل الرابع من بي إم دبليو الفئة الثالثة 
في مايو ١٩٩٨، ازداد عرض ســيارة الســيدان املدمجة 
بحوالــى ٤٠ ملــم وأصبحــت املســافة مــا بــني العجلتــني 
أوســع بحوالى ٦٠ ملم باملقارنة مع ســابقتها. ووصف 
مصممــو بــي إم دبليــو شــكل الطــرف األمامــي آنــذاك 
حينهــا كالتالــي: «علــى املســتوى العــام وعلــى مســتوى 
التفاصيــل، أعدنــا ابتــكار القســم األمامــي، غيــر أنــه ال 

يزال بدون أي شّك وجه بي إم دبليو الفئة الثالثة». 
فقد أصبح الشــبك اآلن جزءاً من غطاء احملّرك، ومع 
املصابيــح األمامّيــة الدائرّيــة خلــف الغطــاء الزجاجــي 
متّيــزت  الــذي  القــوي  الشــكل  ذاك  أضفــى  الشــّفاف، 
بــه مقّدمــة بــي إم دبليــو الفئــة الثالثة اجلديــدة. فعند 
مقارنتهــا مــع الطــرف األمامــي لســيارات بــي إم دبليو 

الطــرف  أن  يتضــح  الســابعة،  والفئــة  اخلامســة  الفئــة 
واضحــاً:  األســفل للمصابيــح األمامّيــة يؤلــف حاجــزاً 
فنرى تشابهاً بني انحناءة عواكس الهواء املوجودة على 
القســم اخلارجــّي واالنحنــاءات حتــت املصابيــح، ممــا 
ينتج عنه انقطاع واضح في اخلّط األفقّي فوق املصّد.

  (E٩٠) اجليل اخلامس ٢٠٠٥ - ٢٠١١
مع إطالق اجليل اخلامس عام ٢٠٠٥، طرحت الشركة 
في السوق سيارة بي إم دبليو جديدة من الفئة الثالثة 

بشخصية وحضور وقّوة أهّم من سابقتها.
وبعد ســنة على إطالقها في الســوق، نالت إستراتيجية 
التصميــم اجلديــدة إلــى جانــب الطابــع التقّدمــّي فــي 
مســتويات  أعلــى  الثالثــة  الفئــة  دبليــو  إم  بــي  ســيارة 
التقديــر، بحيــث فــازت بجائــزة ســيارة العــام العاملّيــة 

World Car of the Year في نيويورك.
وكان أعضــاء فريــق التصميــم في بــي إم دبليو واثقني 
مســبقاً بقيمــة عملهــم فقالــوا: «تطــّور تصميــم هــذه 
الفئــة بشــكل دائــم بخطــوات متفاوتــة، صغيــرة حينــاً 
تُشــّكل  اجلديــدة  الثالثــة  فالفئــة  آخــر.  حينــاً  وكبيــرة 

خطوة كبيرة في تاريخ تصميم هذه الفئة».
  (F٣٠)   اجليل السادس ٢٠١١ – ٢٠١٨

يعتبــر اجليــل الســادس مــن ســيارة بــي إم دبليــو الفئــة 
مختلفــة  خيــارات  ثالثــة  يقــدم  منــوذج  أول  الثالثــة 
للعمالء وهي السيارة العصرية والرياضية والفاخرة، 
متّكــن هــذه الشــخصيات املميــزة للتصميــم اخلارجي 
والداخلــي، العمــالء مــن االختيــار مــن بــني عــدد مــن 
املتغيــرات والكماليــات احلصريــة لتناســب أذواقهــم. 
ويتمّيــز التصميــم اجلديــد الكالســيكّي املبتكــر بنظرة 

جديدة إلى احلياة.

ويّتســم التصميم اجلديــد بواجهة جديدة مع مصابيح 
مســّطحة متتــّد حّتــى فتحــة التهويــة بالشــكل الشــبيه 
بالكليــة الــذي تشــتهر بــه بــي إم دبليــو. وبفضــل هــذا 
الفئــة  فــي  األنيــق  الدينامكــي  التصميــم  يبــرز  الشــكل 
الثالثــة اجلديــدة التي زاد طولهــا (٩٣+ ملم) وعرضها 
(٣٧+ ملــم فــي األمام و٤٧+ ملم في اخللف) وقاعدة 
عجالتها (٥٠+ ملم) مقارنة بالطراز الســابق، لتتحّلى 

بذلك السيارة مبظهر أنيق ورياضي.
أمــا املقصــورة، فقــد انعكســت الزيــادة الواضحــة فــي 
احلجــم مبســاحة إضافية للركاب اخللفيني. وتنســاب 
بــي  مــن  التقليديــة  الداخليــة  واخلطــوط  املســاحات 
إم دبليــو فــوق لوحــة العــدادات باجتــاه جهــة الراكــب 
األمامــي لتلتقــي هنــاك وتشــّكل حافة واقية منســابة. 
أن  علــى  للحــرص  الســائق  حــول  التجهيــزات  وتلتــف 

الوظائف املهّمة كلها ضمن املنال.
 (G٢٠) اجليل السابع ٢٠١٩

و تستمّر قّصة جناح الفئة الثالثة التي متتّد ألكثر من 
٤٠ عامــاً مــع إطالق اجليل الســابع من الســيارة الراقية 

األكثر مبيعاً في العالم.
و تتمّيــز الســيارة الراقيــة األكثــر مبيعــاً فــي العالــم بي 
إم دبليــو الفئــة الثالثــة مبزيــج متناغــم ما بــني التقليد 
واملبدعــة  الكالســيكّية  العناصــر  بــني  ومــا  واحلداثــة، 
التــي تعّبــر عــن تشــابهها امللفــت بطرازات بــي إم دبليو 
األخــرى. ورغــم أن أكثــر مــن ٤٠ ســنة تفصــل ما بني 
اجليــل األّول الــذي أُطلــق عــام ١٩٧٥ واجليــل احلالــّي 
لســيارة بــي إم دبليــو الفئــة الثالثة، فالطــرف األمامّي 
لــكل مــن هذيــن اجليلــني يشــهد علــى الهوّيــة املؤّكــدة 

والواضحة لهذه العالمة.

اجليل السابع من اجليل السابع من BMWBMW الفئة الثالثة الفئة الثالثة
أكثــر مـــن أكثــر مـــن ٤٠٤٠ عامـــا مـــن التطـــور ... عامـــا مـــن التطـــور ...
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اجلديــد  شــعارها  العــز  ديــار  شــركة  دشــنت 
للشــركة إيذانــا ببــدء مرحلــة جديــدة مــن عمر 
الشــركة وملواكبة النهضة والتطور الذي تشــهده 

دولة قطر.
وبهــذه املناســبة عقــدت الشــركة حفل اســتقبال 
تقدمهــم  الشــركة  قيــادات  مــن  عــدد  حضــره 
الســيد/ ســالم ناصــر الشــنجل مؤســس ومالــك 

شركة ديار العز ونخبة من عمالء الشركة. 
ناصــر  ســالم  الســيد/  صــرح  املناســبة  وبهــذه 
الشــنجل قائالً: يســرنا اإلعالن عن إطالق شعار 
الشــركة اجلديــد الذي يســطر فصــال جديدا في 
قصــة جنــاح الشــركة وتاريخها املتميــز بخدمة 
راقية لعمالئنا. واســتطرد «يأتي شــعارنا بشكل 
الكثبــان  كأنهــا  وانحنــاءات  ومندفــع  متناغــم 
الرمليــة املميــزة املتداخلة فــي الصحراء ، حيث 
متيزت شركة ديار العز للسيارات بشكل خاص 
االنتشــار  واســعة  الرباعــي  الدفــع  ســيارات  فــي 

املالئمة لطبيعة تضاريس اخلليج العربي .»
وبإطالق الشــعار اجلديد تنمي شركة ديار العز 
حجــم أعمالهــا داخــل الســوق القطــري لتوفيــر 
جميــع احتياجــات العمــالء في مجال الســيارات 
بأعلى مستوى من اخلدمة الراقية واملواصفات 

ذات اجلودة العالية من خالل فرعيها .“
هــذا وأكــد ناصــر الشــنجل علــى تقدمي الشــركة 
خلدماتها املتميزة بالتعاون مع البنوك الكبرى 
أحــدث  «نعــرض  وقــال  احملليــة  واملؤسســات 
وأرقــى الســيارات حتــت ســقف واحــد لتحقيــق 
خدمة فريدة لعمالئنا تســهم في احلفاظ على 
ثقتهم الغالية التي تعد هي ثروتنا األساسية.»

رائــدة  مكانــة  الشــركة  حتتــل  قائــالً:  وأضــاف 
فــي الســوق القطري عبر تقــدمي جتربة خدمة 
العالمــة  إلــى  والتحــول  اجلــودة  فائقــة  عمــالء 

التجارية املفضلة للعمالء.»
وأكد على متيز الشــركة بتقدمي خدمة مميزة 
ال تتوقــف عنــد بيــع الســيارة فقــط ولكــن فــي 
تقــدمي خدمــة تغييــر الســيارة فــي حالــة رغبــة 
العميل تغيير السيارة بعد شرائها كما أننا نوفر 

للعميل خدمة الصيانة من خالل الوكيل .“
وفــي نفــس الســياق  أكــد الســيد عبــداهللا ناصــر 
الشنجل على مواصلة مسيرة جناح الشركة في 
تقدمي خدمات مميزة وقال»  تتميز ديار العز 

بتقدمي أسعار مميزة في سوق السيارات .“
وقــد تأسســت شــركة ديــار العــز للســيارات عام 
وهــي   ٪١٠٠ قطريــة  وإدارة  مبلكيــة   ٢٠٠٨
شركة متخصصة في جتارة السيارة ذات الدفع 
الرباعي  ،ويوجد لديها قسم خاص باالستيراد 
والتصديــر باإلضافــة إلى قســم متكامل لشــراء 

السيارات املستعملة واالستبدال.

ديار العز للسيارات تنطلق نحو املستقبلديار العز للسيارات تنطلق نحو املستقبل
بتـدشيـن شعـارهـا اجلـديـدبتـدشيـن شعـارهـا اجلـديـد

سطرت سطرت ١٢١٢ عاما من االجنازات بشهادة اخلبراء والعمالء ... عاما من االجنازات بشهادة اخلبراء والعمالء ...

سالم ناصر الشنجل : سالم ناصر الشنجل : 
ديار العز اثرت سوق السيارات القطري بأحدث الطرازات وبأسعار ال تقبل املنافسةديار العز اثرت سوق السيارات القطري بأحدث الطرازات وبأسعار ال تقبل املنافسة

عبد اهللا ناصر الشنجل : عبد اهللا ناصر الشنجل : 
جنـــدد عهدنــــا لعمالئنــــا مبواصلـــــة مسيـــــرة النجــــــاحجنـــدد عهدنــــا لعمالئنــــا مبواصلـــــة مسيـــــرة النجــــــاح

شعارنا اجلديد متناغم ومندفع وانحناءات كأنها الكثبان الرمليةشعارنا اجلديد متناغم ومندفع وانحناءات كأنها الكثبان الرملية

عبد اهللا ناصر الشنجلسالم ناصر الشنجل
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الرايــة اوتو جتــري  جتربة قيادة إنفينيتي 
كيــو إكــس ٥٠ اجلديدة كليــاً والتي تعد احد 
أهم طرازات العالمة والتي حتظى بإقبال 
كبير وتعزز حضور إنفينيتي الرائد في فئة 
السيارات الرياضية متعددة االستخدامات 
الرائعــة  املتوســط  احلجــم  ذات   (SUV)
عمــالء  احتياجــات  لتلبــي  ُصنعــت  والتــي 
حســب  كامــل  بشــكل  املتميزيــن  الســيارات 
أبدعتــه  مــا  أحــدث  امتــالك  فــي  رغبتهــم 

التكنولوجيا في عالم اليوم. 
 ٥٠ إكــس  كيــو  إلنفينيتــي  اجلــذاب  التصميــم 
اجلديــدة كليــاً يتكيــف مــع احتياجــات عمالئنا. 
وشــكل  العريــض  الســيارة  مظهــر  مينــح 
املقصــورة الداخليــة املتقدم جتربة مميزة من 
جميع الزوايا. كما أن املقصورة الداخلية تركز 
علــى الســائق بحيــث تســاهم مجموعــة كبيــرة 
من املواد املختارة بعناية في تشــكيل بيئة أكثر 

هدوءاً في كل رحلة.»
محرك داخلي مبتكر

وتقــدم كيــو إكــس ٥٠ مــا ميكــن وصفــه بأنــه 
أكثــر محركات االحتــراق الداخلي إبتكاراً في 
أســواق العالــم حالياً. ويعتبر خبراء الســيارات 
االحتــراق  محــركات  قمــة  احملــرك  هــذا 
فــي  الشــركة  مهندســو  جنــح  وقــد  الداخلــي، 
علــى  نوعــه  مــن  األول  هــو  ابتــكار  تقــدمي 
مســتوى العالــم لصالــح إنفينيتــي متمثــالً فــي 
تقنيــة نســبة الضغط املتفــاوت. يقدم محرك 
VC-توربو أداءاً قوياً ومقنعاً حملرك سداســي 
األســطوانات والتوفيــر فــي اســتهالك الوقــود 
عنــد  ليتحــّول  أســطوانات،  األربــع  حملــرك 
الطلب وحسب مداخالت السائق. ومن خالل 
التكّيــف مــع احتياجــات الســائق فوريــاً، يتيــح 

مــن  االســتفادة  للســائق  محــرك VC-توربــو 
 ٣٨٠ دوران  وعــزم  حصانــاً   ٢٦٨ بقــوة  أداء 

نيوتن متر عند ٤,٤٠٠  دورة في الدقيقة.

وحتظــى كيــو إكس ٥٠ بإعجاب عشــاق العالمة 
تشــمل  التــي  الفريــدة  املزايــا  يفضلــون  الذيــن 
مســاحة املقصــورة الداخليــة والقــوة والكفــاءة 

العصــري  والتصميــم  الوقــود  اســتهالك  فــي 
املميز مبواد عالية اجلودة، باإلضافة إلى األداء 

السلس على الطرقات.

جديــدة  قاعــدة  علــى  الســيارة  تطويــر  مت 
الدفــع  نظــام   ٥٠ إكــس  كيــو  وتشــمل  كليــاً، 
الذكــي العجــالت األربــع املتقــدم مــن إنفينيتــي 
باقــة  وتســتجيب  الســائق.  ثقــة  يعــزز  الــذي 
 Drive Assist - «التقنيات املســاعدة للقيــادة»
مواقــف  مــع  للتعامــل  فوريــاً   Technologies
الســائقني  تعــاون  حيــث  احلرجــة،  القيــادة 
القيــادة  فــي  املســاعدة  مزايــا  مــن  مبجموعــة 
فــي  الكامــل  التحكــم  حتقيــق  مــن  لتمكينهــم 

جميع الظروف.
يبقــى الهيــكل اخلارجــي ذو الكفاءة اإلنســيابية 
مخلصــاً ملزايا الســيارتني التجريبتــني كيو إكس 
 QX) إنسبيرايشــن  ســبورت  إكــس  كيــو  و   ٥٠
تفســيراً  يضيــف  مــا   (Sport Inspiration
جديداً للغة التصميم املميزة من إنفينيتي التي 
تُســمى «األناقــة الســاحرة» فــي فئــة الســيارات 

.(SUV) الرياضية متعددة االستخدامات
يجمــع شــكل كيــو إكــس ٥٠ بــني املظهــر الواثــق 
االســتخدامات  متعــددة  الرياضيــة  للســيارة 
التصميــم  مالمــح  مــع  العميقــة  واخلطــوط 
اخلاصــة مــن إنفينيتــي، مــا يبــرز تأثيــر الفــن 
اإلنســاني علــى عمليــة التصميــم للتأكيــد علــى 

فخامة السيارة وجودتها العالية.
املســاحة الرحبــة املتفــردة للمقصــورة الداخلية 
اجلــودة  عاليــة  للمــواد  الفنــي  واالســتخدام 
املقصــورة  مــن   جتعــل  املتقدمــة  واحلرفيــة 
رحبة ومريحة ومرنة. توفر كيو إكس ٥٠ التي 
تركز على الســائق وتأخذ ركابها بعني االعتبار 
دائمــاً، مجموعة من التقنيات املعززة لتجربة 
القيــادة. ويعــزز تصميمهــا اجلــريء والهــادئ 
البيئــة املتصلــة بعاملــك والتي تلبــي االحتياجات 

املختلفة للسائق والركاب.

الرايــة اوتــو تعيــش جتربـــة قيـــادةالرايــة اوتــو تعيــش جتربـــة قيـــادة

إنفينيتي كيو إكس إنفينيتي كيو إكس ٥٠٥٠
علـــى طرقـــات الدوحـــــةعلـــى طرقـــات الدوحـــــة

أعلــى معاييـــر احلرفيـــة فـــي التصنيــــع ...
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الوكيــل  للســيارات،  خالــد  بــن  ناصــر  شــركة  تقــدم 
املعتمد ملرســيدس-بنز في قطر، ســيارة مرسيدس-
بنــز الفئــة V اجلديــدة فــي قطــر وتتوفــر اآلن فــي 

صالة عرض مرسيدس-بنز على طريق سلوى.
شــهدت مرســيدس-بنز الفئــة V اجلديــدة تعديــالت 
اخلارجيــة،  وألوانهــا  األمامــي  تصميمهــا  علــى 
مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى  املطــّورة،  ومقصورتهــا 
أحــدث التجهيزات التي تســاعد الســائق أثنــاء القيادة. 
وأصبحت واجهة الفئة V أعرض بعد إعادة تصميم 
الشــّق  فــي  التهويــة  فتحــات  ودمــج  األمامــي  املصــّد 
الســفلي مــن املصــّد لتصبــح فتحــة واحــدة عريضــة. 
 AMG وكتجهيــٍز اختيــاري، تتوفــر الســيارة بحزمة
اجلديــد  األملاســي  املبــّرد  شــبك  علــى  تشــتمل  والتــي 
املزيــن بالكــروم والــذي يُضفي على الســيارة مظهراً 
 V رياضياً. كما أصبحت املقصورة في سيارات الفئة
اجلديدة تركز على راحة الركاب من خالل تصميم 
تزيــني  وخيــارات  جديــد  فــرش  مــع  وأنيــق  بســيط 
إضافيــة أخــرى. ومبا أنها الســيارة الرائــدة في فئتها 
من حيث السالمة، فقد باتت تتوفر اآلن بتجهيزات 
إضافيــة مثــل نظــام الكبــح بالتحذيــر املســبق ونظــام 

مساعد الضوء العالي املتكيف. 
حتديث مزايا التصميم اخلارجي وإدخال مجموعة 

من األلوان اجلديدة 
أصبحــت الفئــة V اآلن تتمتــع مبظهــٍر أعــرض، كمــا 
األماميــة  الواجهــة  بفضــل  أقــوى  حضورهــا  أصبــح 
تصميمــه  أعيــد  الــذي  األمامــي  واملصــّد  اجلديــدة 
بإدخــال فتحــات تهويــة رائعة، باإلضافــة إلى حزمة 
املاســي  املبــرد  شــبك  تشــمل  التــي  املذهلــة   AMG
اجلديد. أما جنمة مرســيدس فتتوســط شــبك املبرد 
وميتــد علــى جانبيهــا شــريطان باللــون الفّضــي. وال 
يتوقــف إضفــاء الطابــع الشــخصي عند هــذا احلد، بل 
 (AVANTGARDE) يتواصــل مــن خــالل طــرازي
وEXCLUSIVE) املميزيــن، بينمــا ميكــن للعمالء، 
 V إلــى أي من طــرازات الفئة AMG إضافــة حزمــة
كتجهيــز اختيــاري، حيــث تتألف هــذه املجموعة من 
شــبك املبــرد املاســي مع نتــوءات بــارزة مصنوعة من 

الكروم. 
وتتوفر اآلن الفئة V بألوان جديدة للطالء اخلارجي، 
مبــا في ذلــك الرمادي جرافيت ميتالــك، والرمادي 
جديــدة  خيــاراٍت  أضــاَف  ممــا  ميتالــك،  ســيلينيت 
إلــى مجموعــة اللونــني األبيــض واألســود التــي لقيــت 
ترحيبــاً لــدى العمــالء. كمــا أضيف للمجموعــة لونان 
آخــران همــا األزرق واألحمر الياقوتــي ميتالك، مما 
يتيــح ملالكــي الســيارات مــن الفئــة V اجلديــدة إضفاء 
الطابــع الشــخصي على ســياراتهم. وفــي الوقت ذاته، 
أصبحت السيارة تتمتع مبظهر قوي ومتميز بفضل 
تصميــم العجــالت األربعــة اجلديــدة املصنوعــة مــن 
املعدن اخلفيف، والتي تأتي بقياس ١٧ إنش وتشــمل 

الرمــادي  باللــون  إمــا  وتأتــي  مزدوجــة،  قضبــان   ٥
ترميوليــت مــع تشــطيب عالي اللمعــان وتصميم من 
مــع  األســود  باللــون  أو  مزدوجــة،  قضبــان  خمســة 
تشــطيب عالي اللمعان وتصميم من خمســة قضبان 
اإلطــارات  مجموعــة  مــن  األعلــى  الفئــة  أمــا  أيضــاً. 
اجلديــدة فتأتــي بعشــرة أضــالع وهــي مصنوعة من 
باللــون  واملطلــي  إنــش   ١٩ قيــاس  اخلفيــف  املعــدن 

األسود مع تشطيب عالي اللمعان. 
حتديثــات علــى املقصــورة الداخليــة مــع التركيز على 

راحة الركاب 
حــَرص املصممــون علــى نقــل أســلوب التصميــم فــي 
الطــرازات العائليــة الراهنــة مــن مرســيدس-بنز إلى 
 V اجلديــدة. حيــث اعتمدت مقصــورة الفئة V الفئــة
اجلديــدة على أســلوب احلداثة والوضــوح، مع إدخال 
فتحــات تهويــة جديــدة تُضفــي علــى واجهــة الســيارة 
مظهراً رياضياً، إلى جانب إضافة مؤشــرات جديدة 
التصميــم  هــذا  وبفضــل  العــدادات.  مجموعــة  فــي 
املبّســط، بات بإمكان السائق حتديد خياراته بسهولٍة 
أكبــر. أمــا مــواد الفــرش وألــوان التجهيــزات املكســوة 
بجلد النابا باللون البني فتُفضي على املقصورة ملســة 

عصرية وأنيقة. ومع جلد لوغانو وجلد النابا، اللذيِن 
الفــاحت،  والبيــج  األســود  باللونــني  منهمــا  كٌل  يتوفــر 
فضــالً عــن قمــاش ســانتوس األســود، فقــد أصبحــت 
تتوفــر اآلن مــع مجموعة من ســتة اختيارات لفرش 
عنصــر  ويُضفــي  وداكنــة.  فاحتــة  بألــوان  املقصــورة 
مزدوجــني  شــريطني  مــن  املكــّون  اجلديــد  التزيــني 
مظهــراً حديثــاً وأنيقــاً علــى لوحــة العــدادات وكذلــك 
علــى ألواح املقصــورة اجلانبية. ولم يدخل املصممون 
التــي  الداخليــة  التزيــني  عناصــر  علــى  تغييــرات  أي 
وأليــاف  األبنــوس،  وخشــب  األســود،  اللكــر  تشــمل 

الكربون، واألملنيوم املصقول. 
لهــا  خضعــت  التــي  التحديــث  عمليــة  مــن  وكجــزٍء 
الفئــة اجلديــدة، بــات بإمــكان ركاب املقاعد اخللفية 
االســتمتاع مبســاحة رحبــة ومريحــة جــداً. كمــا يُعــد 
كتجهيــز  املتوفــرة  الفاخــرة،  املقاعــد  فــي  اجللــوس 
ممتعــة  جتربــة  األول  املقاعــد  صــف  فــي  اختيــاري، 
التــام  االســتلقاء  خاصيــة  توفــر  فهــي  واســتثنائية، 
للخلــف وخاصيــة تدليــك الظهــر والتحكــم بدرجــة 
حــرارة املقعــد وبرودته، متاماً مثل املقاعد في الفئة 
S. وفيمــا لــو اســتُخِدمت الفئــة V اجلديــدة كســيارة 

لنقل الشــخصيات املهمة، فإن الرحلة فيها ســتتحول 
إلى ما يشبه جلسًة في منتجٍع صّحي، فتوفر أسباب 

الراحة بعد رحلة شاقة أو اجتماٍع ُمرِهق. 
جتهيــزات الســالمة التــي متنحــك قــدراَ إضافيــاً مــن 

راحة البال 
تتوفــر أنظمــة الســالمة اجلديــدة كتجهيــز اختياري، 
وهي ترتكز على ريادة ســيارة مرسيدس-بنز الفئة 
V فــي معاييــر الســالمة ضمــن فئتهــا. فنظــام الكبح 
بالتحذيــر املســبق قــادر علــى التعــّرف علــى احلــاالت 
التــي تصبــح فيهــا الســيارة عرضة خلطــر االصطدام 
إشــارة  بإرســال  ويبــدأ  أمامهــا،  أخــرى  مركبــة  مــع 
مرئية ومســموعة للســائق. وإضافة إلى ذلك، ميكن 
حتــى  لهــذا النظــام  تشــغيل مكابــح الســيارة تلقائيــاً 
التوقــف التــاّم فــي حال لم يتفاعل الســائق مع املوقف 
بشــكل مســتقل وكاٍف. أما في حركة املرورية داخل 
املدينــة، فيمكــن لنظــام الكبــح بالتحذيــر املســبق أن 
يســتجيب وميــارس وظيفتــه فــي حــال وجــود عوائق 

ثابتة على الطريق أو مشاة يقطعون الطريق. 
وهناك ميزة إضافية أخرى تتعلق بالســالمة (وهي 
طلــب  علــى  بنــاًء  إضافتــه  ميكــن  اختيــاري  جتهيــز 

العميل) تتمثل بنظام مســاعد الضــوء العالي املتكيف؛ 
الضــوء  كان  إذا  للســائق  الدعــم  النظــام  هــذا  ويوفــر 
العالي في وضعية التشغيل أثناء القيادة، حيث يعمل 
النظــام علــى إلغــاء عمــل مصابيــح بشــكل جزئــي في 
حــال وجــود مركبــة أخــرى فــي األمــام، أو فــي حال 
كانــت هنــاك حركة مرورية قادمة، لينشــأ عن ذلك 
خفض تدريجي على شكل حرف (U) في املخروط 
الضوئــي الــذي ترســله املصابيــح، بينمــا تســتمر إنارة 
املناطــق املتبقيــة على طول الطريق مبصابيح الشــعاع 
الشــعاع  مــن  املتبقــي  اجلــزء  (أو  األماميــة  الرئيســي 

الرئيسي). 
أمــا جتهيــزات الســالمة الناجحة األخــرى التي كانت 
موجــودة مــن قبــل فــي هذا الطــراز فبقيــت كما هي 
علــى  مرســيدس-بنز  حافظــت  فمثــالً  تغييــر.  دون 
للســائق  الدعــم  يوفــر  الــذي  الريــاح،  مقاومــة  نظــام 
فــي حــال واجهت الســيارة رياحاً معاكســة قوية، إلى 
جانــب نظــام لفــت االنتبــاه، الــذي يكشــف انصــراف 
حالــة  فــي  يحــدث  كمــا  القيــادة،  عــن  الســائق  انتبــاه 
النعــاس مثــالً، فيطلــب منــه أخــذ قســط مــن الراحة 

عند اللزوم.

مرسيدسمرسيدس--بنز فانز الفئة بنز فانز الفئة VV اجلديدة اجلديدة
تصميــم جديــد أكثــر جاذبيــةتصميــم جديــد أكثــر جاذبيــة

ناصــر بــن خالــد للسيــارات الوكيــل احلصــري ...
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إســتقبلت شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــي وإخوانــه  
الغنــى  عبــد  ال  بــرج  فــي   قطــر  كأس  جولــة 
(معرض تويوتا الرئيســى) و ســوف تقام املبارة 
النهائية بني فريق الســد و الدحيل يوم اجلمعة 
فــي  كان  و  اجلــاري  الشــهر  مــن   ١٧ املوافــق 
إســتقبال الكأس في شــركة عبد اهللا عبد الغني 
وإخوانــه  الســيد ناصــر مبــارك الكــوارى مديــر 
العالقــات املجتمعيــة فــى دورى جنــوم قطــر و  
الســيد ر.ك موروجــان املدير التنفيــذى باإلنابة 
لشــركة عبــد اهللا عبــد الغنــى و إخوانــة بجانــب 

كبار املسؤولني و املوظفني.  
وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهللا  عبــد  شــركة  جــددت 
مؤخــراً اتفاقهما مع رابطة جنوم قطر لإلدارة 
واالحتاد القطري لكرة القدم لرعاية مباريات 
دوري جنــوم قطــر وكأس قطــر وكأس ســمو 
القــدم  لكــرة  رياضيــة  مواســم  لثالثــة  األميــر 
متتالية: ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ - موسم ٢٠٢١ و 
٢٠٢١-٢٠٢٢. تعتبــر شــركة عبــد اهللا عبد الغني 
فــي  للســيارات»  الرســمي  «الشــريك  وإخوانــه 

دوري جنوم قطر وكأس قطر 
التنافــس  زيــادة رقعــة  فــي  البطولــة  واســهمت 
املثيــر لالنديــة القطريــة للظفــر بلقــب الــكأس، 
جميــع  يــراود  حلــم  باللقــب  الظفــر  واضحــى 
االنديــة، واصبح الوصــول للمربع الذهبي هدفا 
وارتفــع  القطريــة،  االنديــة  قبــل  مــن  منشــودا 

التنافــس الرياضي الشــريف بني االندية لكســب 
الفــرق  بــني  التنافــس  حــدة  رفــع  ممــا  اللقــب، 
القطريــة للظفــر باللقــب وتدويــن اســمه فــي 

تاريــخ البطــوالت. شــركة عبد اهللا عبــد الغني و 
إخوانــه تويوتا هي الشــريك الرســمي للســيارات 
لــكأس قطــر.  كجــزء مــن سياســة شــركة عبــد 

اهللا عبــد الغنــي فــأن الدعــم املتواصل لألنشــطة 
الرئيسية في البالد سواء كانت أنشطة رياضية، 
ثقافيــة، إجتماعيــة او تعليميــة الــخ ،يهدف إلى 

لتوفيــر حــس وطنــي قــوي وإظهــار احترامهــم 
ألمة قطر العظيمة.

تأسســت شــركة عبــد اهللا عبــد الغنــي و إخوانــه 
ذ.م.م فــي عــام ١٩٥٨ كجزء مــن تطوير البنية 
منحــت   ١٩٦٤ عــام  وفــي  قطــر  فــي  التحتيــة 
ذ.م.م  إخوانــه  و  الغنــي  عبــد  اهللا  عبــد  شــركة 
رواد  مــن  واحــدة  وباعتبارهــا  تويوتــا.  وكالــة 
األعمــال الناجحــة في قطر أنشــأت شــركة عبد 
اهللا عبد الغني و إخوانه ذ.م.م لنفسها اسما من 
خالل املمارســات التجارية السليمة واألخالقية  
وكسبت الشركة سمعة طيبة من خالل الصدق 
والنزاهة  إضافة الى عالقة ممتازة مع العمالء 
والشــركاء واملوظفــني. تطــورت شــركة عبد اهللا 
واحــدة  لتكــون  ذ.م.م   إخوانــه  و  الغنــي  عبــد 
مــن شــركات الســيارات الرائــدة فــي قطــر مــع 
عملياتها التي تشمل  املعدات الثقيلة والسيارات 
املســتعملة و تأجيــر الســيارات. لــم تكــن شــركة 
عبــد اهللا عبــد الغنــي فقــط فــي الصــدارة دائمــا 
باعتبارها الشــركة الرائدة في الســوق في قطاع 
الســيارات  ولكن أيضا في اإلســهام بســخاء في 
دعــم املنظمات واملناســبات احمللية و الدولية و 
تســعى الشــركة  دائمــا إلــى االرتقاء الى مســتوى 
أعلــى كمؤسســة ذات مســؤولة اجتماعيــة دعــم 
األنشــطة الهامــة فــي البــالد، وتهــدف خصوصا 

لرفاه الشعب واألمة ككل.

عبد اهللا عبد الغني وإخوانه تويوتاعبد اهللا عبد الغني وإخوانه تويوتا
تقيــم حفل إستقبــال جولــة كــأس قطــرتقيــم حفل إستقبــال جولــة كــأس قطــر

تعتبر (الشريك الرسمي للسيارات) في دوري جنوم قطر وكأس قطر ...تعتبر (الشريك الرسمي للسيارات) في دوري جنوم قطر وكأس قطر ...

رئيس مجلس اإلدارة
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مــع  بالتعــاون  للدراجــات  الفــردان  شــركة  نظمــت 
مركــز قطــر للدراجــات الناريــة «بطابــط « ونــادي 
اســتمرت  التــي  الفعاليــة   ، الرياضــي  لوســيل  حلبــة 
 ، الوعــرة»  الطــرق  علــى  «مغامــرة  بعنــوان  يومــان 
بهــدف تدريــب ُمــّالك الدراجات الناريــة.  احلدث مت 
تنظيمــه فــي ١٧ و ١٨ ينايــر ، فــي نادي حلبة لوســيل 
الدراجــات  لعشــاق  الفرصــة  أتــاح  ،وقــد  الرياضيــة 
مدربــون  قادهــا  التــي  التدريبــات  حلضــور  الناريــة 
أملانيــا،  ــــ   BMW TWT-MOTO مــن  محترفــون 
 Ralph والســيد  ،Jaime Saiz Cuena الســيد مثــل 
Ernst. حيــث قام املدربني بتعليم احلضور التقنيات 
واملهارات األساسية التي يحتاجونها لقيادة الدراجات 
علــى الطــرق الوعــرة ، مثــل احلصى ، و املنــاورة عبر 
املياه والوحل بشــكل آمن. وبهذه املناســبة قال الســيد 
ايــاد الصعيــدي مديــر عــام الفــردان للدراجــات «بعد 

جنــاح احلــدث املميــز الــذي مت تنظيمــة العــام املاضي 
مبشاركة مالك الدراجات للتعرف أكثر على قدرات 
دراجاتهــا، يســرنا تكــرار هذه الفعاليــة، ولطاملا كانت 
الفــردان للدراجــات رائــدة فــي منــح العمــالء جتارب 
اســتثنائية، وفــي هــذه الفعاليــة الرائعــة ، نهــدف إلى 
إعادة تعريف مفهوم شــغف قيــادة الدراجات النارية 
علــى الطــرق الوعــرة ”.  مــن جانبــه أكــد الســيد خالد 
الرميحــي نائــب رئيــس نــادي حلبــة لوســيل الرياضي 
الســتقبال  النــادي  جاهزيــة  علــى  لــه  العــام  واملديــر 
هــذه الفعاليــات وقــال» ميتلك النــادي البنية التحتية 
الالزمة لتنظيم االحداث والفعاليات ويعد اســتضافة 
نــادي حلبــة لوســيل للفعاليــة تتويجــا للنجــاح الكبيــر 
الذي شــهدته النســخة األولى وشارك فيها عدد كبير 
مــن مــالك الدراجــات الناريــة للتــدرب علــى قيــادة 

الدراجات على الطرق الوعرة.»

الفردان للدراجات ومركز قطر للدراجات النارية (الفردان للدراجات ومركز قطر للدراجات النارية (بطابطبطابط) ) 
ينظمون فعالية (ينظمون فعالية (مغامرة على الطرق الوعرةمغامرة على الطرق الوعرة))

بالتعاون مع نادي حلبة لوسيل الرياضي ...
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مــازدا حتصــد لقــب أفضــل عالمــة جتاريــة ...مــازدا حتصــد لقــب أفضــل عالمــة جتاريــة ...

مـازدا علـى قمـة العالمـات التجـاريةمـازدا علـى قمـة العالمـات التجـارية
للعـام اخلـامس علـى التـواليللعـام اخلـامس علـى التـوالي

حصلــت  التوالــي،  علــى  اخلامــس  للعــام 
الســيارات  صناعــة  عمالقــة  «مــازدا»، 
عالمــة  «أفضــل  جائــزة  علــى  اليابانيــة 
االعــالم  شــبكة  قبــل  مــن  جتاريــة» 
انــد  نيــوز  أس  «يــو  الشــهيرة  االمريكيــة 
وورلد ريبورت“ والذي أصدرت تقريها 
مؤخرا في واشــنطن دي سي. وحصدت 
«مــازدا» تلــك اجلائزة بفضــل قوة فئتها 
إم  و»مــازدا  و»مــازدا٦»  «مــازدا٣»، 

إكس٥ مياتا».
وذكر التقرير أن «مازدا٣»، و»مازدا٦» 
تُظهــر  كلهــا  مياتــا»  إكــس٥  إم  و»مــازدا 
أداء ممتــازا يركــز علــى املزايــا الرياضيــة 
للســيارة، بجانــب التصميمــات الداخليــة 
األســعار  تفــوق  التــي  اجلــودة  عاليــة 

املطروحة بها تلك السيارات.
وقال جيمي بيج ديتون احملرر التنفيذي 
 » كارز»:  بيســت  نيــوز  إس  «يــو  فــي 
جتعــل  أن  علــى  قــادرة  مــازدا  ســيارات 
قلبــك يخفــق مع األداء الرياضي لها، كما 
تسحرك بتصميماتها الداخلية األخاذة».
وأضــاف ديتــون: «بــدء مــن ســيارة (إم 
بســيارة  ومــرورا  األيقونيــة  إكــس-٥) 
مــن  ســيارة  هنــاك  الواســعة،  «مــازدا٦» 

مازدا تالئم أي مشتري».
ولتحديــد الفائزيــن باجلوائــز، تقوم  «يو 
إس نيوز بيســت كارز» بحســاب متوســط 

النقــاط اإلجماليــة لكل منتجــات العالمة 
التجارية في كل فئة جوائز. ويتم إعالن 
علــى  حصــوال  األعلــى  التجاريــة  العالمــة 
ذاك.  أو  الفئــة  تلــك  فــي  فائــزة  نقــاط، 
مــن  مباشــرة  اإلجماليــة  النقــاط  وتأتــي 
وترتكــز  األمريكيــة.   املتحــدة  الواليــات 
تصنيفــات  «يــو إس نيــوز بيســت كارز» 
على مزيــج من النقاط اخلاصة مبعايير 
ومعاييــر  املوثوقيــة،  وبيانــات  الســالمة، 

آخرى.
إكــس-٥»  إم  «مــازدا  ســيارة  ومــن 
ســيدان  فئــة  و»مــازدا٣»  الرياضيــة، 
األنيقــة  «مــازدا٦»  وكــذا  وهاتشــباك، 
إكــس  «ســي  مــازدا  بســيارات  مــرورا 
كــروس أوفــر»، مــن بينها «ســي إكس-

إم-٩»  و»ســي  إكــس٥»  و»ســي   «٣
وكافــة ســيارات «ســي إكــس-٣٠»، فــإن 
كل ســيارة فــي تشــكيلة «مــازدا» تُظهــر 
تصميــم  لغــة  يجســد  ســاحرا  تصميمــا 
«كــودو»، جنبــا إلــى جنــب مــع مكونــات 
داخليــة موظفــة جيــدا، وتقنيــة ســالمة 
متطــورة، مــن أجــل منــح الســائق مزيدا 
عجلــة  خلــف  يجلــس  وهــو  الثقــة  مــن 
القيــادة. وفي قلب كل ســيارة «مازدا»، 
التــي  أكتيــف»  «ســكاي  تقنيــة  توجــد 
تشــتمل على هندسة دقيقة مقترنة مع 

أعلى درجات احلرفية.

وفــي هــذا الصــدد قالت شــركة «مــازدا» 
فــي بيــان صحفــي أصدرتــه تعليقــا علــى 
اجلائزة: «نحن نتشرف بأن تشيد شبكة 
االعالم االمريكية الشــهيرة (يو أس نيوز 
انــد وورلــد ريبــورت) بكون (مــازدا) هي 
أفضــل عالمــة جتاريــة للســيارات للعــام 

اخلامس على التوالي“.
وتابــع البيــان:» ســيارات مــازدا مصممــة 
وهــي  الســائق،  عقليــة  مــع  تتناســب  كــي 
مبهجــة  خارجيــة  بتصميمــات  مــزودة 
بعنايــة  مدروســة  داخليــة  وتصميمــات 
باإلضافة إلى اتباع نهج نشــط في مجال 
الســالمة ميكن أن يســاعد في االســتفادة 
مــن جتربــة القيــادة املتميــزة مــن أجــل 

توفير املزيد من الراحة لعمالئنا. ”
 وشــركة الســيارات الوطنيــة  هــي الوكيل 
دولــة  فــي  مــازدا  لســيارات  احلصــري 
قطــر منــذ أكثــر من ٤ عقود علــى األقل. 
وموديــل ٢٠٢٠ اجلديــد الــذي يتألف من 
سيارات «مازدا» السيدان، وكذا سيارات 
الدفــع الرباعــي املتميزة معــروض صالة 
منطقــة  فــي  الكائنــة  املتطــورة  العــرض 
النصــر، وهــي مفتوحة أمــام اجلمهور ٧ 
أيــام فــي األســبوع مــن الســاعة ٩ صباًحــا 
إلى ٩ مســاًء عدا أيام اجلمعة حيث تفتح 
أمام اجلمهور من الســاعة ٤:٣٠ مســاًء - 

٨٫٣٠ مساء.
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قطــر  لشــركة  التابــع  والصيانــة  اخلدمــة  مركــز  اســتقبل 
قطــر  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي  املعتمــد  املــوزع  للســيارات، 
وإحــدى شــركات ناصــر بــن خالــد القابضــة، مجموعــة مــن 
طــالب برنامــج النــادي الشــباب فــي مركــز شــذرات للتدريب 
واألقســام  العمــل  إجــراءات  علــى  تعريفهــم  بهــدف  التربــوي 

الفنية املختلفة في املركز.
وتنقــل الطالب بني مختلف األقســام فــي املركز واطلعوا على 
ســير العمــل واإلجــراءات ابتداًء من اســتقبال العميل واســتالم 
الســيارة وبــدء عمليــات الفحــص املختلفــة والقيــام بالصيانــة 
الالزمــة، واســتمعوا إلــى شــرح مفصــل مــن القســم الفنــي في 
ميتسوبيشــي. وتأتي الزيارة ضمن انشــطة املركز في تعريف 
الطالب على مختلف املؤسسات الوطنية في قطر وتزويدهم 
باملعلومــات واخلبــرات الالزمــة في مختلف مراكــز التدريب 

بهدف إعدادهم للحياة العملية واكتساب اخلبرة الالزمة.
وقــال ســعادة الشــيخ فالح بــن نواف آل ثاني، مديــر العمليات 
بقطــاع الســيارات فــي مجموعــة شــركات ناصــر بــن خالــد: « 
تأتــي زيــارة الطــالب من مركز شــذرات للتدريــب املهني إلى 
مركــز صيانة ميتسوبيشــي ضمــن التعاون البناء بني شــركتنا 
ومختلف املؤسسات في قطر بهدف تزويد الطالب باملعرفة 
برنامــج  ضمــن  مــن  األمــر  هــذا  ويعــد  الالزمــة.  واخلبــرة 
املســؤولية االجتماعية لشركتنا لدعم مسيرة التنمية البشرية 
واالجتماعيــة والتواصــل مــع مختلــف املؤسســات التــي تعمــل 
للنفــع العــام وترفــع مــن مســتوى الكفــاءات البشــرية والكوادر 

الوطنية للمساهمة في بناء مستقبل قطر».
بــدوره صــّرح فرانــك زونــر، مديــر خدمات ما بعــد البيع في 
شركة قطر للسيارات: «لقد سررنا بزيارة الطالب ومنحهم 

العمــل  إجــراءات  علــى  قــرب  عــن  للتعــرف  مميــزة  فرصــة 
اإلداري والفنــي والتقنــي فــي مركــز الصيانــة، ما يســاهم في 
إكسابهم خبرات عملية وواقعية مهمة لهم في التدريب. لقد 
قدمنا لهم كل املعلومات الالزمة وكانت ردود الفعل إيجابية 
للغايــة، وســنعمل على تكرار هــذه التجربة وإعداد املزيد من 
البرامــج اخلاصــة بهذا الشــأن. فمركز الصيانــة واخلدمة في 
ميتسوبيشــي يتميــز باحترافيــة عاليــة وخدمــة عمــالء راقيــة 
تضمــن توفيــر متطلبــات العمــالء صيانة مركباتهــم بطريقة 

مثالية وضمن الوقت».
يذكــر أن مركــز شــذرات للتدريب التربــوي، يعمل بترخيص 
تنميــة  إلــى  ويهــدف  العالــي،  والتعليــم  التعليــم  وزارة  مــن 
مهــارات الشــباب ومعارفهــم العمليــة فــي مختلــف مجــاالت 

العمل املهني في قطر. 

قطر للسيارات يستقبل طالب مركز شذرات قطر للسيارات يستقبل طالب مركز شذرات 
للتدريب املهني  في مركز اخلدمة والصيانةللتدريب املهني  في مركز اخلدمة والصيانة
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