
    

الرّكاب  شّالل  الدفع  بقوة  جتاوزُت  أن  بعد 
ازدحاماً  العربية  القطارات  محطات  أكثر  في 
وأقدمها، ُقذف بي على أحد املقاعد اخلشبية 
في فيتمو ثانية أثناء ُمغادرة أحد الركاب بعد 
لم  القطار،  تسّلق  في  عائلته  فشل  له  تأكد  أن 
بل  حظي،  أكبر  املِقعد  لصك  امتالكي  يكن 
حسد  زاد  ما  األهرام،  جريدة  أيضاً  ورثت 
بأنهم  شعرت  أنني  حتى  الركاب  حشود 
ففتحت  املِيراث،  في  بحقهم  سُيطالبونني 
جريدة األهرام وكأنني أفتح تلفازاً لكل العيون 
التي تركت فكرة احلسد وبدأت تقرأ وتُشاهد 
األخبار خاصة عندما بدأت تتصّفح الصفحات 
صفحة  أقّلب  أن  انتويت  كلما  والتي  الرياضية 
باإلشارة،  أو  الصوتية  األوامر  عشرات  أجد 
لهذا قّررت االنسحاب وترك اجلمل مبا حمل، 
سنوات  عشر  وبعد  واجلريدة،  املِقعد  تركت 
وحتديداً محطة القطار تيرميني بروما ركبت 
قطار لُيوناردو السريع املُتجه إلى لوكسمبورغ، 
كل  في  مثيلتها  عن  تختلف  أوروبا  قطارات 
كبير  حد  إلى  تشبه  فهي  الثالث  العالم  دول 
حتمل  القطارات  فتذكرة  السينما،  دخول 
الوقوف  ُمرّبع  ورقم  والرصيف  القاعة  رقم 
ما  هو  الشعور  وهذا  النظيف،  املقعد  ثم 
فيلماً  ألشاهد  احملمول  حاسوبي  أفتح  جعلني 
سطح  على  وضعتها  التي  األفالم  قائمة  من 
سقطت  فجأة  الرحلة،   لوقت  باً  حتسُّ املكتب 
فيلماً  أختار  أن  علّي  وأشارت  األيدي  إحدى 
املقعد،  في  جاري  هذا  كان  األكبر،  لإلسكندر 
التطُفل،  جينات  يَحمُل  أو  عربّي  أنه  اعتقدت 

جده  إيطالياً،  كان  فقد  ظني،  خاب  ولكن 
األكبر أحد قادة اإلسكندر، وعندما أخبرته أن 
اإلسكندر مقدونٌي وليس إيطالياً أو يونانياً بدأ 
يُحّدثني باإليطالية ولغة جسده تقول لي قصة 
ميالد اإلسكندر األصغر، بالطبع لم أفهم من 
التي  إيطاليانو  برونتو  كلمة  سوى  اإليطالية 
الدقن  توفيق  املُمثل  قالها  إيطاليا،  ألو  تعني 
اكتشفت  األفالم  بعيداًعن  أفالمه.  أحد  في 
ليست  التطّفل  جينات  أن  الرحلة  خالل  من 
على بالد بعينها، وحتى الغرب عندهم  حكراً 
فكرة نسب قادة التاريخ الى شعوبهم. قاطعني 
باإلجنليزية  ليتحّدث  عودته  بعد  اإليطالي 
ليعّرفني على ِمهنَته مهندس إلكتروميكانيك 
فهمت منه أنه عمل كخبير ُمفاعل نووي في 
األمريكان،  إلى  يُسّلمها  أن  قبل  القذافي  ليبيا 
لم يكتف بسرد ذكرياته لغوياً بل طّعمها بصور 
على هاتفه مع القذافي وهو يُعطيه نسخة من 
املُتطفلني  الرّكاب  أحد  سأله  األخضر،  الكتاب 
وأن  الهاتف  قبل  كانت  الصور  هذه  أيضاً: 
بعد  قتل  وأنه  عاماً   ٤٠ وقتها  القذافي  ُعمَر 
اللفظي  االشتباك  ينته  لم  عاماً،  بثالثني  ذلك 
من  نفهمه  أن  يجب  ما  ولكن  الراكبْني،  بني 
يكون  يلمع  ما  كل  ليس  أن  هو  احلوار  هذا 
جعلتنا  عندنا  اخلواجة  ُعقد  أن  كما  أوروبياً، 
ال نرى كذبهم وال نعترف بأنهم سرقوا أغلب 

اختراعات أجدادنا ونسبوها إلى علمائهم
.. هذا واهللا أعلم 

اإلسكنـدر األصغـر!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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تستحق األفضل ..

6

8

سيارة سيارة BMW i٣BMW i٣ تستحوذ على اعجاب  تستحوذ على اعجاب 
عشاق السيارات الكهربائيةعشاق السيارات الكهربائية

دوماسكو تقدم عروضا استثنائيةدوماسكو تقدم عروضا استثنائية
على سيارات هونداعلى سيارات هوندا

اقباال غير مسبوق من عمالء الفا روميواقباال غير مسبوق من عمالء الفا روميو
على عرض الفردان للسيارات الرياضيةعلى عرض الفردان للسيارات الرياضية

كيا بيجاس اجلديدة كليا حتقق مبيعات غير مسبوقةكيا بيجاس اجلديدة كليا حتقق مبيعات غير مسبوقة
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٢٠٢٠/٢٢٣

٥، ٤، ٣، ٢، ١ 

يسري العرض من ٦ يناير لغاية ٢٩ فبراير ٢٠٢٠

كفالة لمدة ٥ سنوات
لعدد غير محدود من الكيلومترات

إئتمان لمدة ٤ سنوات
خدمة لمدة ٣ سنوات أو ٣٠٫٠٠٠ كلم

(أيهما يأتي أوًال)
تأمين شامل لسنتين

تسجيل لسنة واحدة

•

• 
• 

• 
• 

٨ ٤ ٨ ٨

معـرض قطـر الدولـي للسياحـة والسفـرمعـرض قطـر الدولـي للسياحـة والسفـر
حتت رعاية معالي الشيخ عبداهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني .. ينطلق في نوفمبر ٢٠٢٠

تنطلــق النســخة األولــى مــن «معــرض قطــر الدولــي 
رعايــة  حتــت   ٢٠٢٠ نوفمبــر  فــي  والســفر»  للســياحة 
معالــي الشــيخ عبــداهللا بــن ناصر بــن خليفــة آل ثاني، 
ويحظــى  الداخليــة.  ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الرعايــة  بهــذه  والســفر  للســياحة  الدولــي  املعــرض 
الســياحة  قطــاع  تعزيــز  علــى  يعمــل  كونــه  والدعــم 
والســفر وزيــادة فرص األعمال واالســتثمار بخدمات 
ومنتجــات ســياحية مميــزة. ويقــام املعــرض بتنظيــم 
من شــركة نكســت فيرز NeXTFairs حتت شــعار « 
اكتشــف املــكان والنــاس والثقافــة « في مركــز الدوحة 
للمعــارض واملؤمترات، مبشــاركة مؤسســات وهيئات 
إلــى  ودوليــة،  محليــة  ســياحية  وشــركات  حكوميــة، 
جانب قطاعات الســفر والســياحة ليوفر منصة مهمة 

لتعزيز العالقات واملوارد السياحية والتبادل الثقافي.
والســفر  للســياحة  الدولــي  قطــر  معــرض  ويســعى 
قطــر،  فــي  الســياحة  فــي  املســبوق  غيــر  النمــو  لتلبيــة 
وســيوفر منصــة لفــرص عمــل عديــدة للعاملــني فــي 
هــذا القطــاع باإلضافــة إلــى قطاعي الضيافة والســفر. 
وتعتبر احلكومة القطرية القطاع السياحي واحداً من 
القطاعات الرئيســية لتنويع االقتصاد وزيادة اســتثمار 
اخلطــوات  مــن  بالعديــد  وقامــت  اخلــاص،  القطــاع 
للترويــج للســياحة مــن ضمنهــا دخــول املواطنــني مــن 
أكثــر مــن ٨٠ دولــة إلى قطر بــدون تأشــيرات. ووفق 
أصبحــت  للســياحة،  العامليــة  املنظمــة  أطلقتــه  إعــالن 
األوســط  الشــرق  فــي  انفتاحــاً  البلــدان  أكثــر  قطــر 

والثامنــة علــى مســتوى العالــم فيمــا يتعلق بتســهيالت 
التأشــيرات. كما تعد قطر واحدة من أســرع الوجهات 
الســياحية منواً بني املدن الرئيســية في العالم مع توقع 
ارتفــاع عــدد الســياح بشــكل كبيــر فــي األعــوام القليلــة 
املقبلــة. ووفــق اســتراتيجية املجلــس الوطني للســياحة 
ســائح  مليــون   ٥,٦ الســتقطاب  قطــر  تســعى   ،٢٠٣٠
دولي بحلول العام ٢٠٢٣. ويتوقع أن يرتفع االستثمار 

في القطاع الســياحي ليصل إلى ٤ مليار دوالر بحلول 
العــام ٢٠٢٨، بينمــا تصــل مشــاركة الســياحة في الناجت 
احمللي اإلجمالي إلى ٣٦,٥٧ مليار دوالر. ومن املتوقع 
أن يشهد قطاعي السياحة والضيافة منواً كبيراً لتلبية 
متطلبــات االحتــاد الدولي لكرة القدم فيفا في تأمني 
٦٠,٠٠٠ غرفــة فندقيــة فــي العــام ٢٠٢٢.  وفــي هــذا 
اإلطــار، قــال الســيد عبــد العزيــز الكعبي، نائــب رئيس 

«نفتخــر  للمعــرض:  املنظمــة  فيــرز  نكســت  شــركة 
برعايــة معالــي الشــيخ عبــداهللا بــن ناصــر بــن خليفــة 
آل ثانــي، رئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية لهذا 
املعــرض املهــم الــذي يعــزز مكانــة قطر علــى خريطة 
اهتمــام  علــى  األمــر  هــذا  ويؤكــد  العامليــة.  الســياحة 
احلكومة القطرية بالقطاع الســياحي ملا له من أهمية 
في رفد االقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وفق 

مــا نصــت عليــه الرؤيــة الوطنيــة ٢٠٣٠». وبالنظر إلى 
أهميــة التكنولوجيــا ودورها احليوي لدى املســتهلكني 
ولدى الشركات العاملة في قطاع السفر، سيستقطب 
أحــدث  والســفر  للســياحة  الدولــي  قطــر  معــرض 
التوجهات التكنولوجية السائدة في السياحة والضيافة 
وأمتتــة الســفر، بينمــا ســيعرض خبــراء دوليــون مــن 

القطاع أحدث نظم التكنولوجيا للزوار واملستهلكني.
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بداية الحلم.

Al Sadd AMTC Building, Al Rayyan Road, Phone : 44039444, 44039454
KIA City industrial Area Main Road (after Street No. 23 signal), Phone: 40212933, 40212934

منذ ان أطلقت شركة العطية للسيارات والتجارة 
(AMTC) ، املــوزع املعتمــد لشــركة كيــا موتــورز 
فــي قطــر ، ســيارة كيا بيجــاس اجلديــدة كلياً في  
الســزق القطري والســيارة تكسب شريحة جديدة 
مــن العمــالء الباحــني عن طراز عملــي واقتصادي 
خــاص ومميــز حيث أشــاد خبراء عالم الســيارات  
بالسيارة اجلديدة Pegas وتصميمها وإمكانياتها 

مقارنة بالسيارات األخرى في نفس الفئة.
بتصميــم  بيجــاس  كيــا  ســيارة  تتميــز  و  هــذا 
فضــالً  واســع،  داخلــي  وتصميــم  أنيــق  خارجــي 
عــن وجود مجموعة من مزايا وتقنيات الراحة 
إلرضاء عمالء الفئة (ب) من ســيارات السيدان، 
ولقد مت إنتاجها من قبل شركة كيا في الصني، 
وطرحهــا للبيــع في العديد من األســواق الدولية 

في عام ٢٠١٧.

مت طــرح ســيارة كيــا Pegas اجلديــدة كليــاً فــي 
قطــر مــن أجــل مــلء شــريحة الفئــة ب بتكلفــة 
صيانــة منخفضــة وعملية ســيدان عاليــة القيمة 
إليهــا  نظرنــا  إذا  واجلــودة.  الراحــة  علــى  تركــز 
مــن اجلانــب ، فــإن ملــف Pegas يعطيها صورة 
ظليــة متوازنــة بدقة. تضفي خطوط الشــخصية 
احملــددة عليهــا انطباًعــا باحلركــة ، حتــى عندما 
تكون ثابتة. تعمل قاعدة العجالت الطويلة نسبياً 
والباب اخللفي املنحدر على حتســني طول نظام 
Pegas. يتميــز اجلزء اخللفي من الســيارة بباب 
الســيارة اخللفــي اخلــاص به ، مــع مظهر جانبي 
أنيــق للبطاقة إلى احلافــة اخللفية لغطاء اجلذع 
يشــتمل  األنيقــة.  اخللفيــة  املصابيــح  مــن  وزوج 
اخليــار الكامــل علــى عجــالت تســمح بقيــاس ١٤ 

بوصة بتصميم عملي وممتع.

تصميم خارجي ديناميكي أنيق وجذاب
توفر سيارة كيا بيجاس للمشترين في هذه الفئة 
خارجيــة  وقطــع  ومميــز،  فريــًدا  أنيًقــا  تصميًمــا 
منحوتــة بدقة وخطــوط جريئة تكملها مجموعة 
من األلوان املدهشة وهيئة جانبية لسيارة سيدان 
متوازنــة بعنايــة. كمــا إن مزايــا الواجهــة األماميــة 
احلركيــة الهوائيــة لســيارة كيــا بيجــاس، مبعامــل 
ســحب يبلــغ ٠٫٢٩ ســي دي، تضفــي عليهــا وجًهــا 
جريئًــا ومدهش. إضافة إلى أن املصدات العميقة 
حتتــوي علــى وحــدات إدخال هــواء بطابع رياضي 
فــي كل زاويــة، إلــى جانــب وجــود وحــدة إدخــال 
هواء رباعية الشكل كبيرة، كما إن الشبك األمامي 
املصابيــح  حتــى  ميتــد  النمــر»  هيئــة «أنــف  علــى 
األماميــة، ممــا يعــزز الشــعور بالثبات واإلحســاس 

بعرض السيارة الواسع.

وصنــدوق   - والتكنولوجيــا  والراحــة   الرحابــة 
أغراض واسع

يحتــوي التصميــم الداخلــي لســيارة كيــا بيجاس 
على مقصورة بأقصى مساحة وراحة، ولقد مت 
تصميم منطقة األزرار الوسطى أمام السائق في 
الطبلون لتعزيز سهولة االستخدام، مع التحكم 
في العديد من وظائف الســيارة بأزرار واضحة 
وحــدة  توفــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  ومريحــة، 
مســاحة  األوســط  املركزية/الكونســول  التحكــم 
كبيــرة للتخزين لتعزيز قابلية االســتخدام، مع 
حامــالت أكــواب مدمجــة ميكــن الوصــول إليها 
مــن األمــام واخللف مــن املقصــورة، كما ميكن 
أيًضــا اســتخدام درج صغيــر مــن مســتويني عند 
قاعــدة الطبلــون لوضع الهواتــف الذكية للركاب 

أثناء التنقل.

 محــرك بنزيــن فعــال ومجموعــة من املســاعدات 
اإللكترونية للسائق

ســيارة كيا بيجاس مزودة مبحرك فعال يعمل بنظام 
(احلقــن املتعــدد النقــاط) بســعة ١٫٤ لتر وبقــوة قصوى 
تبلــغ ٩٥ حصانًــا عنــد ٦٠٠٠ دورة فــي الدقيقة وأقصى 
عــزم دوران يبلــغ ١٣٢ نانــو متــر عنــد ٤٠٠٠ دورة فــي 
الدقيقة. وتختلف اقتصاديات الوقود وفًقا إلشتراطات 
الســوق، ففي أســواق أوروبا (٢)، تصل كفاءة اســتهالك 
الوقود إلى ٦٫٠ لترات لكل ١٠٠ كيلومتر، وميكن قطع 
مسافة تصل إلى ٧١٧ كم بني محطات الوقود، أما في 
أسواق أوروبا (٤)، األكثر قساوة، تصل كفاءة استهالك 
الوقــود إلــى ٦٫١ لتر لكل ١٠٠ كيلومتر وميكن أن تصل 
املســافة املقطوعــة إلــى ٧٠٥ كــم. كمــا تتوفــر احملــركات 
بإمكانية اختيار ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو 

أوتوماتيكي بأربع سرعات.

كيا (بيجاس) اجلديدة كليا حتقق مبيعات غير مسبوقةكيا (بيجاس) اجلديدة كليا حتقق مبيعات غير مسبوقة
العطيــة للسيـــارات الوكيـــل احلصــــري ...
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التســويق  خلدمــات  الدوحــة  شــركة  كشــفت 
ذ.م.م. (دوماســكو)، املوزع احلصري لســيارات 
”هونــدا“ فــي قطر عن عــروض حصرية على 
مجموعــة  مــن ســياراتها مبناســبة حلــول العام 
اجلديد، وحســب ما أكده الســيد فيصل شريف 
الرئيــس التنفيذي ملجموعــة الدوحة  خلدمات 
احلصــري  الوكيــل  «دوماســكو»   التســويق 
لســيارات «هونــدا“ في قطــر  فإن هذا العرض 
يســري مــن ٦ ينايــر لغايــة ٢٩ فبرايــر ٢٠٢٠، 
ويتضمــن مميــزات خاصــة تتناســب وتطلعات 
ترضــي  التــي  الرائعــة  هونــدا  ســيارات  عشــاق 
شــركة  أن  إلــى  ومشــيراً  األذواق،  مختلــف 
«دوماســكو «مــن خــالل هــذه العــروض التــي 
تتزامــن مــع حلــول العــام اجلديــد ٢٠٢٠، متنح 
عمالئها الكرام عروضاً قيمة ومهّمة تتماشــى 
مــع تطلعاتهــم جميعــاً، وتتضمــن كفالــة ملدة ٥ 
ســنوات لعــدد غير محــدود مــن الكيلومترات، 
إئتمان ملدة ٤ ســنوات، خدمة ملدة ٣ ســنوات أو 
٣٠٫٠٠٠ كلــم « أيهمــا يأتي أوالً»، تأمني شــامل 

لسنتني وتسجيل لسنة واحدة.
مــن جانبــه قــال الســيد  محمــد أبــو بكــر مديــر 
صالة عرض  «هوندا» :» إن هذا العرض الذي 
يتزامــن مــع حلــول العــام اجلديــد ٢٠٢٠ يشــمل 
حتظــى  والتــي  «هونــدا»  ســيارات  مــن  بعضــاً 
الســادة  قبــل  مــن  كبيريــن  وإقبــال  بإعجــاب 
و»هونــدا  أكــورد»،  «هونــدا  وهــي   العمــالء، 
 » وأضــاف:  أوديســي»،  «هونــدا  و  بايلــوت»، 
تعــرف كّل من هذه الســيارات بكفاءتها العالية 
وأدائهــا القــوي باإلضافــة طبعــاً إلــى ماحتملــه 
أعلــى  لســائقها  تهــدي  عديــدة  مميــزات  مــن 

درجات الراحة  واملتعة أثناء القيادة».
هوندا أكورد

ترتكز سيارة أكورد  على منهج جديد كلياً على 
صعيد األداء؛ حيث تتوافر بخيار من محركني 
مــن نــوع VTEC® مؤلفــني مــن ٤ أســطوانات 
ويعمالن بتكنولوجيا احلقن التوربيني املباشر، 
مــع نظــام نقــل حركة بتقنية التعشــيق املســتمر

VTC  (مزدوج)، ويتوافر احملرك األول بسعة 
١٫٥ ليتــر مــع ١٦ صمــام و٤ أســطوانات موزعة 
علــى خــط مســتقيم؛ أمــا احملــرك الثانــي، فهــو 
مــن نــوع DOHC ســعة ٢٫٠ ليتر مع ١٦ صمام 
و٤ أسطوانات موزعة على خط مستقيم. ومت 
تزويد ســيارة ”أكورد“  مبجموعة واســعة من 

حتســينات الســالمة ومزايــا مســاعدة الســائق، 

الــذي  الســيارة  هيــكل  تصميــم  ذلــك  فــي  مبــا 

يســتند إلى هندســة التوافق املتقّدمة، ونظام ” 

االستشعار الفائق من هوندا.

هوندا أوديسي

ســميت األوديســي بســيارة العائلــة، ألنهــا تهتــم 

براحــة راكبيهــا، وهــذا مــا نــراه ونشــعر بــه في 

املقصــورة الداخليــة، التي تتميز بســبعة مقاعد 

رقيقــة  تقليمــات  ذي  فاخــر  بجلــد  مغطــاة 

األمامــي  والراكــب  الســائق  ويســتطيع  وأنيقــة. 
التحكــم في وضع املقاعد مبا يناســب راحتهم، 
أمــا املقاعــد اخللفيــة، فيســهل طيهــا إذا أردت 
الصــف  مقاعــد  وتأتــي  أكبــر.  مســاحة  توفيــر 
الثانــي مبســاند الســتراحة الذراعــني، ومســاحة 
كافية للساقني، دون أدنى ضيق، لتوفير راحة 
أكبــر للــركاب، كمــا ميكــن حتريكهــا بســهولة 
إلــى اليمــني واليســار، للتحكــم فــي املســافة بني 

الركاب. 

هوندا بايلوت
الراقــي  مبظهرهــا  بايلــوت   هونــدا  تتميــز 
وخصائصهــا  وتقنياتهــا  األنيــق  وشــكلها 
أنهــا  كمــا  واملميــزة،  املتقدمــة  الداخليــة 
للراحــة  جديــداً  معيــاراً  تضــع  أن  اســتطاعت 
الســيارات  قيــادة  مجــال  فــي  واجلــودة 
وتأتــي  االســتخدامات،  متعــددة  الرياضيــة 
ليتــر   ٣٫٥ ســعة  مبحــّرك  بايلــوت   هونــدا 
بحقــن مباشــر SOHC i-VTEC V٦، مــع 

٢٤ صمامــاً ونظام إدارة األســطوانات املتغّير 
”VCM“ . يترافــق هــذا احملــرك مــع ناقــل 
حركة أوتوماتيكي بـ ٦ سرعات (٦AT)، كما 
ينتــج قــوة تبلغ ٢٨٠ حصاناً عنــد ٦٠٠٠ دورة 
بالدقيقة، وعزماً يبلغ ٣٥٥ نيوتن - متر عند 
٤٧٠٠ دورة بالدقيقــة. وبفضــل نظــام اجلــّر 
اآلن  ميكنكــم  بايلــوت،  ســيارة  فــي  الذكــي 
القيــادة علــى كل أنــواع الطــرق، مــن العاديــة 

إلى الوحلة، وحتى الرملية.

دوماسكو تقدم عروضا استثنائيةدوماسكو تقدم عروضا استثنائية
على سيارات هونداعلى سيارات هوندا

خدمة ملدة خدمة ملدة ٣٣ سنوات أو  سنوات أو ٣٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠ كلم مع تأمني شامل لسنتني ... كلم مع تأمني شامل لسنتني ...

محمد أبو بكر: العرض يتزامن محمد أبو بكر: العرض يتزامن ٢٠٢٠٢٠٢٠
على طرازات هوندا والتي حتظى بإعجاب العمالءعلى طرازات هوندا والتي حتظى بإعجاب العمالء
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بنســبة  مبيعاتهــا  فــي  ارتفاعــاً   Bentley Motors شــهدت
٥ باملئــة خــالل العــام ٢٠١٩، حيــث ســاعدت مجموعــة من 
الطــرازات اجلديــدة املتمّيــزة بتحفيــز أعــداد متزايــدة من 
التجاريــة  العالمــة  مركبــات  لشــراء  العالــم  حــول  العمــالء 
 ١١,٠٠٦ ببيــع  الشــركة  وقامــت  العريقــة.  البريطانيــة 
ســيارات، مع متّيز ٢٠١٩ بكونها الســنة السابعة على التوالي 
التــي تتمّكــن فيهــا Bentley من بيع أكثــر من ١٠,٠٠٠ 
الشــركة  جنــاح  عوامــل  أبــرز  ومــن  ســيارة. 
الطــرازات  مــن  العديــد  إطــالق  كان 
تزامنــت  والتــي  الرائعــة،  اجلديــدة 
علــى  األفضــل  التوافــر  مــع 
املستوى الدولي لباقي 

 Continental GT Wالطــرازات الشــهيرة، وباألخــص ١٢
 Continental وقــد ارتفــع الطلــب علــى .Bentayga Vو٨
 Coupe عالي األداء لطرازي Vبفضل طرح محّرك ٨ GT
وConvertible. كمــا شــهدت مركبــة Bentayga الرائــدة 
قويــاً  طلبــاً  الــدروب  مختلــف  فــوق  الســير  علــى  القــادرة 
وســّجلت مبيعــات قياســية، مــع تعزيز طــرازات Speed و

Design Series اجلديــدة ملســتويات الفخامــة التــي تتمّتــع 
بهــا أساســاً هــذه املركبــة الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت 
بإصــدار  طــرازات  ثــالث  إنتــاج  مت  كمــا  الفخمــة.   (SUV)
محــدود وذلــك مــن ِقبَــل قســم Mulliner التابــع لشــركة 
الطلبــات  وفــق  الســيارات  بتصنيــع  واملتخّصــص   Bentley
وكانــت  ســريع.  بشــكل  كّلهــا  بيعهــا  جــرى  وقــد  اخلاّصــة، 
Continental GT من Bentley التي تُعّد السيارة الفاخرة 
عاليــة األداء األرقــى في العالم، الطــراز األفضل مبيعاً لدى 
املبيعــات  ارتفعــت  حيــث   ،٢٠١٩ فــي  التجاريــة  العالمــة 
بنســبة ٥٤ باملئة مقارنة مع الســنة التي ســبقتها. 
وفــي الوقت ذاته، شــهدت مبيعات 
Bentayga منــواً أيضاً وذلك 

بنســبة ١٨ باملئة. حول هذا، قال أدريان هوملارك، الرئيس 
«كانــت   :Bentley Motors لشــركة  التنفيــذي  واملديــر 
٢٠١٩ ســنة اســتثنائية لشــركة Bentley لعّدة أســباب. فقد 
وصلت مبيعاتنا إلى أكثر من ١١,٠٠٠ مركبة وذلك للمّرة 
الرابعــة فــي تاريخنــا الــذي ميتد ملئة ســنة، إضافــة إلى إنها 
السنة السابعة على التوالي التي تزيد فيها مبيعات التجزئة 
عــن ١٠,٠٠٠ مركبــة. وهــذه النتائــج تعــود بشــكل أساســي 
إلــى مســتويات الطلب العاليــة في كافة املناطــق، إلى جانب 
 Continental GT Convertible اإلطالق الناجح لســيارة
املكشــوفة، وكذلــك طــرح خمــس إصــدارات متشــّقة منهــا 
ونســخ محدودة خالل الســنة.» وأضاف: «من املمّيز فعالً 
أن يكــون هــذا اإلجنــاز البــارز قــد حتّقق بــدون أي مبيعات 
لطــراز Flying Spur الــذي ســاهم تاريخياً بنحو ٢٠ باملئة 
مــن مبيعاتنا الســنوية.» وختم قائــالً: «هذه النتائج تضمن 
عــودة Bentley إلــى حتقيــق األربــاح، وهــي تشــير بوضــوح 
إلــى التطبيــق الناجــح لعمليــة التحّول التي نشــهدها وتعطي 
مالمــح واضحــة عــن الفرص التــي تتمّتع بهــا Bentley في 

العام ٢٠٢٠ واملئوية القادمة للشركة.» 

الطرازات اجلديدة تساعد بتعزيز منو مبيعاتالطرازات اجلديدة تساعد بتعزيز منو مبيعات

BentleyBentley الدولية في  الدولية في ٢٠١٩٢٠١٩
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BMW i٣BMW iسيارة سيارة ٣
تستحوذ على اعجاب عشاق السيارات الكهربائيةتستحوذ على اعجاب عشاق السيارات الكهربائية

أصبحــت ســيارة BMW i٣ منوذًجــا للنجــاح ورمــًزا 
للتنقــل باالعتمــاد علــى الطاقة الكهربائية والســيارة 
الرائدة التي تواصل مساعيها لتحقيق االستدامة في 
التنقــل على مدار الســنوات الســت التي تلــت إطالقها. 
الســيارة  كانــت  فقــد  الســوق،  فــي  إطالقهــا  ومنــذ 
الكهربائية األكثر مبيًعا على نطاق واســع ضمن فئة 
السيارات املدمجة الفائقة. وقد مت بيع أكثر من ١٦٥ 
ألــف وحــدة في جميع أنحــاء العالم حتى اآلن. ومنذ 
إطالق السيارة، زادت أرقام املبيعات عاماً بعد عام. 
وتثبــت ســيارة BMW i٣ قدراتها خالل االســتخدام 
ملتعــة  مســتقبلية  نظــرة  توفيــر  خــالل  مــن  اليومــي 
القيــادة ومــا متتلكه من مزايا متعددة تفوق القدرة 
علــى القيــادة ملســافات قصيــرة فــي املدينــة. وتؤكــد 
علــى ذلك بفضل اخلبرات التي اكتســبتها عن طريق 
رواد الســيارات الكهربائية الذين يســافرون ملسافات 
أطــول بانتظــام باســتخدام ســيارة BMW i٣ وقــد 
حقــق كل منهــم قيــادة خاليــة مــن االنبعاثــات ألكثر 

من ٢٠٠ ألف كيلومتر.
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  الرائــد  دورهــا  بفضــل 
عــام  فــي  إطالقهــا  منــذ  املبيعــات  جنــاح  واســتمرار 
٢٠١٣، فقد أضحت سيارة BMW i٣ مبثابة أيقونة 
بحــد ذاتهــا. وتواصــل مجموعــة BMW تطوير هذه 
الســيارة وتخطــط حالًيــا لتوســيع اإلنتــاج حتــى عــام 
٢٠٢٤ علــى األقــل. ويؤكــد مالكــو هــذه الســيارة علــى 
بهــا  تزخــر  التــي  العمليــة  واملزايــا  واملتانــة  املوثوقيــة 
فــي  احلــارة  املناطــق  فــي  ســواء   ،BMW i٣ ســيارة 
جنوب إفريقيا أو في الشمال البارد في السويد. وقد 
أثبتــت أول ســيارة تعمــل بالكهربــاء مــن مجموعــة 
BMW منــذ ســنوات أنهــا فــي كل مكان وســيلة نقل 
فعالة من حيث التكلفة ومناســبة متاًما لالستخدام 
التــي   BMW i٣ ســيارات  خضعــت  وقــد  اليومــي. 
وصلــت للمتعاملــني بعــد فترة قصيرة مــن إطالقها 
ومنــذ ذلــك احلــني الختبــارات حتمل حقيقيــة فيما 
وتنقلهــا  األصليــة  بطاريتهــا  وقــدرة  بأدائهــا  يتعلــق 
املســتدام يومًيا بني املنزل ومكان العمل، وحتى عند 

االنطالق ملسافات أطول وخالل رحالت العطالت. 
أكثــر مــن ٢٧٧ ألــف كيلومتــر باســتخدام املجموعــة 

األصلية من بطانات الفرامل.
يقــول هيلمــوت نيومــان الــذي يقيم فــي مجمع تيتز 
الســكني فــي منطقــة شــمال الرايــن ويســتفاليا: «إن 
فهــي  نوعــه.  مــن  فريــد   BMW i٣ ســيارة  مفهــوم 
تبــدو عصريــة وحديثــة للغايــة مــن اخلــارج، حيــث 
التزال تلفت انتباه من يشــاهدها». ويتجول نيومان 
بســيارته من دون أي انبعاثات في املنطقة منذ عام 

 ٦٠) BMW i٢٠١٤، وقــد قــاد ســيارته مــن طــراز ٣
أمبير ساعة) (معدل استهالك الوقود: ٠٫٠ لتر /١٠٠ 
كم؛ معدل استهالك الطاقة: ١٢٫٩ كيلو واط ساعة / 
١٠٠ كم؛ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: ٠ غ/ 
كم) لتجتاز مسافات طويلة في برلني وجبال األلب 

دون أي مشاكل.
يقــول نيومــان: «بصــرف النظــر عن متعــة القيادة، 
فإن سيارة BMW i٣ هي ببساطة سيارة اقتصادية 
للغاية. وهذا ينطبق على استهالك الطاقة وتكاليف 
معــدل  أن  وباعتبــار  ســواء».  حــد  علــى  الصيانــة 
اســتهالك الطاقة يصل إلى ١٣ كيلو واط ســاعة لكل 
١٠٠ كيلومتــر علــى الــدوام، فــإن تكاليــف اســتهالك 
الطاقــة تصــل إلــى احلــد األدنــى املطلــق، وال تقتصــر 
املقارنــة مــع الســيارات املــزودة مبحــرك االحتــراق، 

ولكــن مع الســيارات الكهربائية األخرى أيًضا. وتبلغ 
تكلفــة اســتهالك الطاقــة بالنســبة لهيلمــوت نيومــان 
٣٫٩٠ يورو لكل ١٠٠ كيلومتر، مبعدل قدره ٣٠ سنتًا 

لكل كيلو واط ساعة.
مدى القيادة الثابت في السيارة يؤكد جودة بطارية 

اجلهد العالي
الذيــن  املتعاملــون  خاضهــا  التــي  التجربــة  تُظهــر 
يســتخدمون ســيارة BMW i٣ منذ الســنوات األولى 
لإلنتــاج أنــه حتى باســتخدام البطاريــة األصلية، فإن 
مــدى القيــادة املتاح في الســيارة يقل بشــكل هامشــي 
فقــط حتــى بعــد ارتفــاع عــدد الكيلومتــرات. وهــذا 
يؤكــد علــى صحــة توقعــات مجموعــة BMW فيمــا 
يتعلــق بجــودة وحــدة بطاريــة اجلهد العالــي. لم يتم 
 BMW لطــراز  بالنســبة  واحــدة  بطاريــة  اســتبدال 

عمرهــا حتــى اآلن. ونظــًرا لعــدم  i٣ بســبب انتهــاء 
إمكانية استنفاد إمكانات البطارية عند الوصول إلى 
١٠٠ ألــف كيلومتــر التــي ســبق ذكرهــا، فقد وســعت 
مجموعــة BMW اآلن الضمــان األوروبــي للبطارية 
في سيارات BMW i٣ اجلديدة إلى أبعد من ذلك. 

وقد مت متديد احلد األقصى لعدد األميال املقطوعة 
خــالل فتــرة الضمــان إلــى ٨ ســنوات و/أو ١٦٠،٠٠٠ 

كيلومتر.
قامــت أيًضا مجموعة BMW بتطوير حلول إلعادة 
استخدام البطاريات التي لم تعد مناسبة لالستخدام 
فــي الســيارات. وبعــد فتــرة االســتخدام الطويلــة فــي 
قيمــة  خدمــة  تقــدمي  بإمكانهــا  يــزال  ال  الســيارات، 
باعتبارهــا وحــدات تخزيــن طاقــة ثابتــة. تُســتخدم 
بطاريات اجلهد العالي املأخوذة من املركبات ضمن 
الفئات الســابقة والتي ســّلمها العمالء املشــاركون في 
برنامــج BMW i٣ التحديثي في مصنع BMW في 
اليبزيــغ لتكــون وحــدات تخزيــن للطاقــة اخلضــراء 

املنتجة هناك بواسطة توربينات الرياح.
متعــة القيــادة املســتدامة - ميــزة خاصــة فــي ســيارة 

.BMW i٣
حتــى بعــد ســنوات عديــدة مــن القيــادة الكهربائيــة 
بالكامل، ال يزال املتعاملون يشعرون بالذهول جتاه 
القوة الكبيرة في احملرك الكهربائي وعزم الدوران، 
إضافــة إلــى التعامــل مع دواســة واحــدة والتي تؤدي 
إلى تباطؤ املركبة نتيجة لعامل استرداد القوة. يقول 
روب فــان رون مــن هولندا: «فــي املاضي، اختبرت 
أيًضــا مركبــات كهربائيــة أخــرى، وأكبــر وأســرع، 
ولكــن لــم يكــن أي منهــا يتمتــع باملرونــة وســهولة 
 BMW لســيارة  بالنســبة  احلــال  هــو  كمــا  التعامــل 
i٣“. ومنــذ عــام ٢٠١٣، قــاد رون ملســافة تزيــد علــى 
٢٧٦ ألــف كيلومتــر فــي ســيارته التــي تعــد مــن الفئة 
الكهربائيــة األولــى مــن مجموعــة BMW، إضافــة 
إلــى مســافة ٢٥ ألــف كــم أخــرى منــذ مــارس ٢٠١٩ 
بســيارة BMW i٣ اجلديــدة (١٢٠ أمبيــر ســاعة). ال 
يحتــاج النمــوذج اجلديــد للشــحن ســوى مــرة واحدة 
يومًيــا، وعــادة ما يعرف فان رون كيفية االســتفادة 
العملية من هذا األمر. «الشــحن ال يعني بالضرورة 
االنتظــار»، كمــا يقول. «أقضي الوقــت بالقيام بعمل 
إداري أو إجراء مكاملات هاتفية، األمر الذي يتطلب 
انتباهــي الكامــل». وفــي الرحــالت الطويلــة يكتشــف 
شــركة  مــن  الســريع  الشــحن  محطــات  مزايــا  رون 
IONITY، والتــي ميكــن العثــور عليهــا فــي حوالــي 
٢٠٠ منطقــة خدمــة علــى طــول املســافة فــي الطرق 
األوروبية الطويلة. «إذا كنت تســتطيع تناول الطعام 
هنــاك، فيمكنــك شــحن ســيارتك هنــاك» ونتيجــة 
لذلــك، فــإن روب فــان رون ينطلــق مــع عائلتــه فــي 
ســيارة BMW i٣ اخلاصــة بهــم فــي رحــالت تصــل 
إلــى نورث كيب أقصى الشــمال فــي النروج، أو فارو 

في البرتغال، أو صقلية في إيطاليا.

مت قيادتها ملسافة تزيد على ٢٠٠ ألف كيلومتر ...
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أوتو كيو تكتشف ابداعات لكزس أوتو كيو تكتشف ابداعات لكزس UXUX الكروس الكروس--أوفر أوفر 
علــــى طرقــــات الدوحــــةعلــــى طرقــــات الدوحــــة

تكتشــف اوتــو كيو اليوم احــدث ابداعات  عالمة ام 
جــي االجنليزيــة االرث والتــي تصنــع بأنامل املبدع 
الصينــي  جتربــة قيــادة MG RX٨ اجلديــدة كلياً 
رياضية متعّددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد 
علــى طرقــات الدوحة والتي تعــد واحدة من اهم 
الســيارات فــي فئتها ، والتي متثــل إضافة مبتكرة 
بــني أحــدث مــا  ، إذ يجمــع الطــراز اجلديــد كليــاً 
تقدمــه العالمــة التجاريــة الفاخرة من مســتويات 
تشــمل  حزمــة  فــي  الســالمة  وتقنيــات  الرفاهيــة 
عناصــر التصميــم اجلذابة اجلديــدة ونظام الدفع 

ذي الكفاءة العالية. 
للســيارات،  كالس  أوتــو  شــركة  اعلنــت  ان  فمنــذ 
املــوزع املعتمــد لســيارات «إم جــي» فــي قطر، عن 

ألول  كليــاً  اجلديــدة   MG RX٨ مركبــة  اطــالق 
مــرة فــي قطــر  كأّول مركبــة رياضيــة متعــّددة 
االســتخدامات ذات ســبعة مقاعــد تطلقهــا عالمة 

السيارات البريطانية املنشأ.
متعــددة  الرياضيــة   MG RX٨ مركبــة  وتتمّيــز 
االســتخدامات (SUV) ذات ســبعة مقاعــد بقوتهــا 
ورحابــة مقصورتهــا، والتــي تقــدم أطــول قاعــدة 
عجــالت ضمــن فئتهــا، حيــث تعــّد الطــراز األول 
مــن إنتــاج ‘إم جــي موتــور’ ضمــن هــذ الفئــة مــن 
املركبــات. وتعتبــر MG RX٨ مركبــة دفع رباعي 
بامتياز مع ستة وضعيات مختلفة للقيادة، حيث 
تتمّيــز املركبــة بهيــكل ضخــم وقــوي مت تصميمه 
لتحّمــل أصعــب التضاريــس والطــرق غيــر املعّبــدة 

باإلضافــة إلــى محــّرك جّبــار ســعة ٢٫٠ لتــر تيربو 
ذي كفاءة عالية ويوّلد ٢٢٠ حصان.

مســتوى  ذات  الرحبــة  الداخليــة  املقصــورة  تضــّم 
للتعديــل  قابلــة  خلفيــة  مقاعــد  العالــي  التصميــم 
ووصــف ثالــث مــن املقاعــد يعتبر األكبــر في هذه 
الفئة من املركبات. ّمت استخدام مجموعة متنّوعة 
 MG RXمــن املــواد الفاخرة في تصنيــع مركبة ٨
مثل األســطح اخلشــبية احملّببة والزخارف ناعمة 
امللمــس، والتــي تدّل على املســتوى واجلودة العالية 
للمقصــورة. إضافــًة إلــى ذلك، تســاهم املواصفات 
الترفيــه  نظــام  مثــل  الســيارة  داخــل  املتطــّورة 
بشاشــة قيــاس ١٠ بوصــة تعمل باللمــس، واملقاعد 
ذات التهويــة، وقــدرات شــحن األجهــزة احملمولــة 

الالســلكية فــي جعــل مركبــة ‘آر إكس ٨’ الشــريك 
املثالي للعائلة بجميع أفرادها ونشاطاتها.

صحيــح انها املــرة االولى في تاريخ الشــركة املمتد 
ألكثــر مــن ٩٤ عامــاً تقــوم بتطوير وطــرح مركبة 
رياضيــة متعــددة االســتخدامات بســبعة مقاعــد. 
كلّيــاً،  اجلديــدة   ’٨ إكــس  ‘آر  مركبــة  طــرح  ومــع 
تقــوم ‘إم جــي’ باّتخــاذ خطــوة جريئــة نحــو فئــة 
جديــدة لــم يســبق لنا التواجــد فيها، وأنــا واثق من 
التأثيــر اإليجابي للمركبة اجلديدة في اســتقطاب 
شريحة جديدة من العمالء واملنافسة بقوة ضمن 

فئتها.»
هــذا وتعتبــر هذه الفتــرة من أكثر فترات شــركة 
‘إم جــي موتــور’ ازدهــاراً وجاذبيــًة فــي الســنوات 

األخيــرة املاضيــة. وحّققــت عالمــة ‘إم جــي’ منّواً 
ملحوظــاّ فــي املنطقــة وفــي جميــع أنحــاء العالــم، 
حيــث جتــاوز إجمالــي مبيعاتنــا العامليــة ١٢٠،٠٠٠ 

مركبة في النصف األول من عام ٢٠١٩.»
وفــي ختــام جتربتنــا البــد ان تســّجل  رؤيتنــا فــي 
عالمة ‘إم جي’ بانها دخلت رسمياً الي عالم كبار 
مصنعــي الســيارات فــي فئــة املركبــات الرياضيــة 
متعّددة االســتخدامات بســبعة مقاعــد. نحن على 
الثقــة أن الســنوات القادمــة ستشــهد مبيعــات غير 
مسبوقة  ملركبة ‘آر إكس ٨’ اجلديدة كلّياً  ، والتى 
التجهيــزات  وواســعة  َعَملّيــة  مركبــة  انهــا  اثبتــت 
فــي  هنــا  كبيــرة  بشــعبية  وســتُحظى  واملوصفــات 

منطقة الشرق األوسط.»

جتربــة قيــادة ألحــدث ابداعــات ام جــي املتميــزة ...
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الرياضيــة- للســيارات  الفــردان  شــهدت 
فــي  روميــو  ألفــا  لســيارات  املُعتَمــد  املــوّزع 
قطــر-  اقبــاال غيــر مســبوق علــى عرضهــا 
التجــاري  البنــك  مــع  بالتعــاون  الترويجــي 
اإليطاليــة  العالمــة  لعمــالء  حصريــاً 
املرموقــة، يتضّمــن أقســاًطا شــهرية مرنة 
يَعكــس  مــا  وهــو  ُمتدّنيــة،  فائــدة  ونســبة 
التــزام الشــركة بتقــدمي أفضــل اخلدمــات 

إلى عمالئها األوفياء.
لفتــرة  املتــاح  العــرض  هــذا  إلــى  ووفًقــا 
محــدودة تبدأ ِمن ١٦ من ديســمبر ٢٠١٩ 
ســيتمّكن   ،٢٠٢٠ ينايــر   ٣١ فــي  وتنتهــي 
روميــو  ألفــا  ســيارة  شــراء  مــن  العمــالء 
جديدة كليًّا من خالل دفع ٢٠٪ فقط من 
القيمة اإلجمالية للســيارة، وقسط شهري 
يبــدأ ِمــن ٢.٥٠٠ ريــال قطــري للهاتشــباك 
الرياضيــة اجلّذابة جوليتا، في حني ُميكن 
اقتنــاء املوديلــني جوليا وســتلفيو ِمن خالل 
ِمــن  تبــدأ  ُميّســرة  شــهرية  أقســاط  دفــع 
٣.٧٠٠ ريال قطري و٤.٠٠٠ ريال قطري، 

للسيارتني الرياضيتني على الترتيب.
ومــع شــراء أي ِمــن طــرازات ألفــا روميــو 
اجلديــدة، سيســتمتع العمالء بنظــام كفالة 
خمــس  ملــدة  لســياراتهم  وصيانــة  شــامل 
يأتــي  (أّيهمــا  كلــم   ١٢٠.٠٠٠ أو  ســنوات 
أّوًال)، وهــو مــا يجعلهــا ُفرصــًة ال تتكــّرر 
للزبائــن اُجلــدد الذيــن يرغبون فــي اقتناء 
التــي  اإليطاليــة  العالمــة  ســيارات  إحــدى 
تشتهر بجودتها العالية وكفاءتها املتمّيزة، 
متويليــة  بأنظمــة  االســتمتاع  عــن  فضــًال 
يوّفرهــا «البنــك  اجلميــع  تُناســب  ممّيــزة 

التجاري القطري».
روميــو  ألفــا  موديــالت  ضمــن  ومــن 
اجلديــدة التــي قــد يحرص العمــالء اُجلدد 
العــرض  هــذا  خــالل  مــن  اقتنائهــا  علــى 
جوليــا  الطــراز  ِذكــر  ُميكــن  احلصــري، 
اإليطالــي  التصميــم  بــني  مــا  يَجمــع  الــذي 
الفخمــة،  الداخليــة  واملقصــورة  الســاحر 
ناهيــك بــاألداء الرياضــي القــوي. وتتوافــر 
مختلفــة،  جتهيزيــة  فئــات  بأربــع  جوليــا 
وهي: «جوليا» و»ســوبر» و»فيلوتشــي»، 
وأخيــًرا الفئة األعلى جتهيــًزا واألقوى أداًء 
«كوادريفوليــو». تســتعني الفئتــان «جوليا» 
أربــع  ِمــن  مبحــّرك  و»ســوبر»  القياســية 
بشــاحن  مــزّود  لتريــن  ســعة  أســطوانات 
هواء «توربو»، علًما بأّنه يوّلد ٢٠٠ حصان 
ِمــن  فتســتفيد  «فيلوتشــي»  الفئــة  أّمــا   ،
محــرك رباعــي األســطوانات ســعة لتريــن 
بــدوره، لكّنــه يُولــد ٢٨٠ حصانًا مع أقصى 
عــزم دوران يبلــغ ٤٠٠ نيوتن/متر. ويكفل 
الوصــول إلــى ســرعة ١٠٠ كلم/ســاعة ِمــن 
الســكون فــي غضــون٥,٢ ثــواٍن وباالنتقــال 
فنجدهــا  «كوادريفوليــو»  الفئــة  إلــى 
بشــاحني  مــزّود  قــوي  ُمبحــّرك  تســتعني 
هــواء «توربــو» فئــة V٦ ســعة ٢.٩ لتــرات 
يوّلــد ٥١٠ أحصنــة، وُميكــن لتلك النســخة 
اختــراق احلاجــز املئــوي مــن الســكون فــي 

زمن خاطف يُقّدر بـ٣.٩ ثواٍن!
وال ُميكــن كذلــك إغفــال الســيارة ســتلفيو 
رياضيــة  ترفيهيــة  ســيارة  أّول  تُعــّد  التــي 
ُمتعــّددة االســتخدامات (SUV) في تاريخ 
بفئتــني  تتوافــر  وهــي  اإليطالــي،  الصانــع 
«ســتلفيو»  الفئــة  وهمــا:  جتهيزيتــني، 
القياسية وتلك األعلى أداًء «كوادريفوليو». 
تأتي النســخة القياســية «ستلفيو» مجّهزة 
ُمبحّرك ِمن أربع أســطوانات ســعة لترين 
مــزّود بشــاحن هــواء «توربــو»، وهــو قادر 
علــى توليــد ٢٨٠ حصانًــا مــع أقصــى عــزم 
ويكفــل  نيوتن/متــر.   ٤٠٠ يبلــغ  دوران 
الوصــول إلــى ســرعة ١٠٠ كلم/ســاعة ِمــن 
الســكون فــي غضــون ٥,٧ ثــواٍن , أّمــا عــن 
األداء «كوادريفوليــو» فتأتــي  عاليــة  الفئــة 
يتبّنــى   V٦ فئــة  أقــوى  مبحــّرك  مدّعمــة 
تقنيــة التوربــو املــزدوج ســعة ٢.٩ لتــرات، 
علًمــا بأّن هــذا احملرك رياضــي األداء يوّلد 
٥١٠ أحصنــة، وهــو مــا يكفــل وصــول تلك 
الـــSUV الرياضيــة إلــى ســرعة ١٠٠ كلــم/
ســاعة ِمــن الســكون في غضــون ٣.٨ ثواٍن، 
مــع تســجيل ســرعة قصــوى مقدارها ٢٨٣ 

كلم/ساعة.
وأخيــًرا، هنــاك الطــراز جوليتا الهاتشــباك 
الرياضي الفخم، «فيلوتشي» التي تستعني 
مــزّود  األســطوانات  رباعــي  مبحــّرك 
بشاحن هواء «توربو»سعة ١.٧٥ لتًرا. يوّلد 
هــذا احملــرك ٢٤٠ حصانًا مــع أقصى عزم 
دوران يبلــغ ٣٤٠ نيوتن/متر، وُميكن لهذا 
ك القــوي َدفــع جوليتــا «فيلوتشــي»  احملــرّ
مــن الســكون إلــى ســرعة ١٠٠ كلم/ســاعة 

في غضون ٦ ثواٍن.

اقباال غير مسبوق من عمالء الفا روميواقباال غير مسبوق من عمالء الفا روميو
على عرض الفردان للسيارات الرياضيةعلى عرض الفردان للسيارات الرياضية

بالتعــاون مــع البنــك التجــاري فــي قطــر ...
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بحلول موعد إطالق «الند روڤر ديفندر» خالل العام احلالي، ســتكون الســيارة قد 
اجتازت أكثر من ٤٥ ألف اختباراً فردياً ضمن أصعب الظروف والبيئات في العالم. 
وأجــرى فريــق االختبار الذي يضم مهندســني من شــركة «النــد روڤر“ االختبارات 
في بيئات صحراوية بدرجة حرارة تتخطى ٥٠ درجة مئوية، وفي القطب الشمالي 
بدرجــة حــرارة ٤٠ حتــت الصفــر، فضالً عن الصعود إلى جبــال روكي الصخرية في 
كولــورادو بارتفــاع ١٠ آالف قــدم، وذلــك حرصــاً على أن تقدم «ديفندر» لســائقيها 

جتارب فريدة تلبي عشقهم للمغامرة.
فــي  املنتجــات  لهندســة  التنفيــذي  املديــر  روجــرز،  نِــك  قــال  املناســبة  هــذه  وفــي 
«جاكوار الند روڤر“: ”بعد جناحها في اجتياز اختبارات محاكاة شــاملة واملنصات 
االختباريــة، جعلنــا ســيارة ‘النــد روڤر ديفندر’ تقطع مســافة ١,٢ مليون كم مروراً 
بكافــة أنــواع التضاريــس وفــي أصعــب األجــواء املناخيــة لنثبــت أنهــا الســيارة األمــنت 
واألكثر كفاءة بني سيارات ‘الند روڤر’ على اإلطالق. ويتيح اختبار السيارة ميدانياً 
ضمن محمية بورانا بالتعاون مع ‘تسك ترست’، فرصة رائعة ملهندسينا إلثبات أن 
حققنا هذا الهدف مع بلوغ املرحلة النهائية من برنامجنا التطويري، كما أنه يصب 

في إطار دعم ‘الند روڤر’ الدائم ألعمال ‘تسك ترست’”.
وعقب تعزيز ديناميكياتها على حلبة نوربورغرينغ في أملانيا، واختبارها في جميع 
أنــواع التضاريــس علــى طرقــات إيســتنور املوحلــة فــي اململكــة املتحدة، وبــني املمرات 
الصخريــة فــي مــواب في واليــة يوتا، وعبر الكثبان الرملية؛ باتت ســيارة ”ديفندر“ 
رباعيــة الدفــع اجلديــدة مــزودة بطيــف واســع وغيــر مســبوق مــن اإلمكانيــات التــي 

ترتقي مبستويات الراحة ومتعة القيادة مع طراز ”ديفندر“.
وقد مت تصميم هذه الســيارة اجلديدة وتطويرها في جايدون في اململكة املتحدة، 
والهندســة  بالتصميــم  اخلاصــة  ومنشــآتها  روڤــر“  شــركة «النــد  مقــر  يقــع  حيــث 
واالختبارات. ومن املقرر أن يتم إنتاج سيارات «الند روڤر ديفندر» مستقبالً ضمن 

منشأة التصنيع احلديثة التي مت افتتاحها مؤخراً في والية نيترا في سلوفاكيا.

الند روڤر ديفندر اجلديدالند روڤر ديفندر اجلديد
يبلغ مرحلة تطور مع قطعه مسافة يبلغ مرحلة تطور مع قطعه مسافة ١,٢١,٢ مليون كم مليون كم

الفــردان برميييــر الوكيــل احلصــري ...الفــردان برميييــر الوكيــل احلصــري ...
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السيارات الوطنيةالسيارات الوطنية
تكشف عن عروض العام اجلديدتكشف عن عروض العام اجلديد

على موديالت مازدا الفاخرةعلى موديالت مازدا الفاخرة

اقبـال غيـر مسبوقـة علـى طـرازات اقبـال غيـر مسبوقـة علـى طـرازات ٢٠٢٠٢٠٢٠ ... ...

أماطت شركة السيارات الوطنية ، الوكيل احلصري 
لسيارات «مازدا» في دولة قطر، اللثام عن عروض 
على  تقدمها  والتي  إثارة  األكثر  اجلديد»  العام   »
على  مؤكدة   ،«٢٠٢٠ الفاخرة  «مازدا  موديالت 
موديالت  كافة  ملشتري  متنحها  التي  املتعددة  املزايا 

«مازدا»، مبا فيها موديالت «مازدا ٢٠٢٠».
وتقدم حملة «العام اجلديد» مزايا القيمة املضافة 
وتأمني  الكيلومترات،  حتديد  بدون  ضمان  مثل 
املوديالت  على  إلخ.  وتسجيل،  وخدمات  شامل، 
التنافسية  األسعار  وذاك  هذا  وفوق  املختارة، 

واجلذابة جدا.
السيارات  شركة  عن  ممثل  يقول  املناسبة  وبهذه 
الوطنية «متاشيا مع وضع «مازدا» كعالمة جتارية 
تقدم  والتي  السيارات  صناعة  عالم  في  ممتازة 
وجودة  إبداعية،  وتقنيات  فريدة،  تصميمات 
يابانية، وجودة عمل، أطلقنا حملة «العام اجلديد» 
والدفع  السيدان  سيارات  مشتري  منها  يستفيد  كي 
املطروحة  املوديالت  حتى  يغطي  والذي  الرباعي 

حديثا ٢٠٢٠.
وتظل «مازدا» العالمة التجارية الوحيدة التي تُصنع 
اليابان،  في  موديالتها  خط  من  العظمى  الغالبية 

وتٌطرح في منطقة الشرق األوسط.
أبعاد  إظهار  إكس-٥»:  اجلديدة «سي  مازدا  سيارة 

جديدة للقيادة
وقد أعلنت السيارات الوطنية مؤخرا عن أن سيارة 
مازدا «سي إكس-٥» اجلديدة مطروحة اآلن للبيع 
مازدا  شركة  حلم  بذلك  لتحقق  قطر،  دولة  في 
بتوفير سيارات دفع رباعي متزج بني متعة القيادة 

وراحة الراكب.
ومازدا عالمة جتارية فريدة تعمل من أجل تأسيس 
أساسيا  جزء  تصبح  ولكي  العمالء،  مع  قوية  عالقة 
أجل  من  مازدا  تعمل  ذلك  ولتحقيق  حياتهم.  من 

يقود  ما  والسائق،  السيارة  بني  الصلة  شعور  تعزيز 
إلى صنع سيارات تتمركز حول اإلنسان والتي تعمل 

في تناغم مع احلواس اإلنسانية.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

متت إعادة تعريف تصميم كودو كباعث للحياة الي 
السيارة  من خالل تعزيز التعبير املنخفض والواسع 
املتانة  على  مازدا  استقرت  املتطورة.  مازدا  لهوية 
للنهوض  نفسها  وحتّدت  رئيسية  ككلمة  الصافية 
من  مستوحى  جديد.  مستوى  إلى  كودو  مبفهوم 
تقدمي  مازدا  واصلت  التقليدية،  اليابانية  احلروف 
يعني  مفهوم  وهو  اجلماليات  من  األدنى  احلد 
كونها أكثر خلوا من جميع العناصر غير األساسية. 
واملتميز   اجلريء  اخلارجي  املظهر  هي  والنتيجة 

والداخلي التي متنح جميع الركاب شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنية  كلًيا  اجلديدة   ٥-CX سيارة  تتبنى 
أولي  وهي  السيارات،  في  للتحكم   G-Vectoring
 SKYACTIV-VEHICLE اكتيف  سكاي  تقنيات 
متاشيا  القيادة  أداء  صقل  مت  وقد   ،DYNAMICS
الديناميكي  السلوك  وحتقيق  البشرية  الطبيعة  مع 
مريحة  وقيادة  السائق  توقعات  مع  يتوافق  الذي 
جميع  بني  اجلذع  علي  التأثير  من  األدنى  احلد  مع 
مما  هدوًءا  أكثر  بأنها  املقصورة  تتميز  الركاب. 
اخللفية  املقاعد  وتوفر  راحة  أكثر  مبحادثة  يسمح 

مستويات أعلى من الراحة وسهولة االستخدام.
مبحرك  مزوًده  كليا  اجلديدة   CX٥ سيارة  تأتي 
بالبنزين  يعمل  والذي    ٢٫٥  SKYACTIV-G
SKYACTIV- مباشرة. مع ناقل حركة أوتوماتيكي

توفر  احملركات  هذه  سرعات.  ست  ذو   DRIVE
تسارعا قويا لتوليد الطاقة ١٨٧حصان ٥٫٧٠٠ دورة 
في الدقيقة وعزم دوران ٢٥٠ نانومتر ٥٠٠٠ دورة 

في الدقيقة.

أعلى  حتقق  مازدا  سلسلة  االستباقية  السالمة 
درجات السالمة

القياسية   املزايا  من  كبيرة  مجموعة  جانب  إلى 
االغراض  متعددة  الرياضية  مازدا  سيارات  توفر 
االستباقية  السالمة  تقنيات  من  املزيد  وسيدان 

. i-ACTIVSENSE
كما مت جتهيز معظم طرازات مازدا  بواقي اختياري 
محددة   أمامية  ومصابيح  األمامي  التصادم  ملنع 
على  للسالمة  التأمني  معهد  قبل  من  اختبارها  مت 
الطرقات السريعة بالواليات املتحدة األمريكية ومت 
تصنيفها بكونها علي اعلي درجات السالمة و مازدا 
املصنعة  الشركات  من  الوحيد  الكامل  اخلط  هي 
هذه  مثل  تقدمي  على  القادرة  الركاب  لسيارات 

اخلدمات في السنوات األخيرة.
تقوم اختبارات معهد التأمني للسالمة على الطرقات 
السريعة بتقييم جانبني من جوانب السالمة: القدرة 
في  سائقها  السيارة  حتمى  كيف  وهي  التحمل  على 
من  والتخفيف  األعطال  وجتنب  احلوادث  حالة 
حدتها  وهي تكنولوجيا ميكن أن متنع التصادم أو 
تقلل من شدته. متنح جوائز معهد التأمني للسالمة 
يحصلون  الذين  ألولئك  السريعة  الطرقات  على 
للتصادم   اختبارات  خمس  في  جيدة  تقييمات  على 
باإلضافة إلى تقييم متقدم أو ممتاز ملنع االصطدام 
درجات  اعلي  حلالة   مؤهلني  ليصبحوا  األمامي 

السالمة.
نظام i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE  املدعم 

للثقة  
السيارات  بجعل  يتزعزع  ال  الذي  مازدا  التزام  إن 
ديناميكيات  في  واضحا  واإلثارة  بالسعادة  توحي 
  I-ACTIV AWD نظام  من  املستمدة  القيادة 
للسيارات  واألداء  التكنولوجيا  مجال  في  ثقة  األكثر 

الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.

يأتي نظام I-ACTIV AWD  من خالل مستشعراته 
والتي تأخذ بعني االعتبار عوامل مثل زاوية التوجيه  
درجة  مع  العجالت  وتدوير  اخلانق  ومدخالت 
احلرارة واستخدام املساحات لرسم صورة واضحة 
 I-ACTIV لنظام  ميكن  اخلارجية.  الظروف  عن 
مرة   ٢٠٠ من  أكثر  الطاقة  مخرج  ضبط    AWD
في الثانية  باستخدام ٢٧ متغيًرا مختلًفا ، للتنبؤ مبا 

تبدو عليه ظروف الطريق.
بقيادتها  وقم  لعائلتك   عليها  احصل   CX٩ مازدا  

بنفسك
مزيج  هي   ٩-CX مازدا اجلديدة  التجارية  العالمة 
للسيارات  للعائلة  املالئم  واملظهر  الرقي  من  مثالي 
الرياضية متعددة االغراض. إنها أول سيارة مازدا 
 .٢٫٥T  SKYACTIV-G بنزين  مبحرك  تتميز 
فئته  في  رائداً  أداًء  التوربيني  الشحن  محرك  يقدم 
في  باإلثارة  شعرنا  أن  يسبق  .لم  عالية  كفاءة  مع 
السبعة  ذات  االغراض  متعددة  الرياضية  السيارات 
 Dynamic Pressure Turbo نظام يعمل  مقاعد. 
وفًقا  الهواء  وتدفق  الدفع  ضغط  تعديل  على  املبتكر 
لسرعة احملرك للتغلب على املشكالت التقليدية مثل 

التأخر التوربيني.
مازدا ٦  سيدان مع الفارق

 مازدا ٦  هي سيارة السائق. سيارة رياضية شخصية 
مع كل شيء في قمرة القيادة املخصصة ملساعدتك 
املباشر  الشعور  خالل  من  بالقيادة  االستمتاع  على 
بكونك تستمتع داخل السيارة. سيارة مازدا ٦ فريدة 
دقيق   وحتكم  عاطفي  تصميم  ذات  نوعها  من 
وجاذبية متميزة  مازدا ٦ تأتي بجسم جذاب يوضع 
داخلي  بتصميم  ويحيط  حاد  معالج  هيكل  على 
األساسية  التقسيمات  تشترك  الداخل  من  فاخر.  
عالية اجلودة في نفس احملرك رباعي األسطوانات 
للداخل  بالنسبة  حصانًا.   ١٨٤ بقوة  لتًرا   ٢٫٥ سعة 

األسطوانات  رباعي  محرك  فإن  األساسي   والصف 
سعة ٢ لتر ١٥٤ حصان هو خيار متاح. يتوفر ناقل 
وأحدث  سرعات  الست  ذو  األوتوماتيكي  احلركة 
السرعة  تثبيت  نظام  مثل  النشطة  السالمة  ميزات 
التكيفي والفرملة التلقائية في حاالت الطوارئ في 

اإلصدارات عالية اجلودة.
مازدا٣» اجلديدة

الوكيل  الوطنية،  السيارات  شركة  أعلنت  ان  منذ 
احدث  طرحها  عن  «مازدا»  لسيارات  احلصري 
رائعة  فاعلية  في  اجلديدة  «مازدا٣»  طرازاتها 
يجد  والطراز  سيتي،»    فيستيفال  الدوحة   » في 
سوق  في  مازدا  وعمالء  عشاق  من  عاٍل  ترحيب 
عهد  مبيالد  اخلطوة  مثمنني  القطري  السيارات 
طراز  يجمع  حيث  القطري  السوق  في  جديد 
اقتناء  في  العمالء  طموحات  كل  اجلديدة   ٣ مازدا 
سيارة جديدة وحتاكي تكنولوجيا املستقبل خاصة 
تتيح  الهاتشباك  اجلديدة   «٣ «مازدا  سيارة  ان 
عاطفيا،  تأثيرا  مستخدمه  لدى  يترك  تصميما 
السيارة  نفس  من  السيدان  املوديل  يهدف  فيما 
من  كال  ويزود  أناقة.  أكثر  خصائص  توفير  إلى 
يعمل  مبحرك  والهاتشباك-   السيدان  املوديلني- 
ونظام  لترا،   ٢٫٠ سعة  أكتيف»،  «سكاي  بتقنية 
تتيح  كما  السرعات،  سداسي  أوتوماتيكي  نقل 
«سكاي  بتقنية  يعمل  أخر  محركا  أيضا  السيارة 
أكتيف»، وسعته ١٫٥ لترا، وتطورت سيارة «مازدا 
٣» اجلديدة لتكون مصدرا لإللهام، وخلق عالقة 

عاطفية وطيدة مع عمالئها
في  جاهدة  الوطنية  السيارات  شركة  وتسعى  هذا 
حتقق  التي  الطرازات  بأفضل  القطري  السوق  دعم 
رغبات وطموحات عشاق عالم السيارات في قطري 
وكعادتها تبدع الشركة في تنوع عروضها التسويقية 

فيما يلبي طموحات العمالء.



ماألثنين ١٨ جمادى األولى ١٤٤١ هـ ١٣ ينايـر ٢٠٢٠ م  العدد (٣٠٦)
1111

H-1

H-1

| | 12
| | |
16 | LED |

 2016

55564314

100,000 3

السعر يبدأ من

57,900 ر.ق

السعر يبدأ من

67,900 ر.ق

السيــارات الوطنيــةالسيــارات الوطنيــة
تواصل دعم االعمال بشاحنات وباصات تواصل دعم االعمال بشاحنات وباصات هيونداي بضمان ثالث هيونداي بضمان ثالث 
سنوات / سنوات / ٣٠٠٣٠٠ألف كم  في السوق القطري لفترة محدودةألف كم  في السوق القطري لفترة محدودة

شاحنــات وباصـــات تعـــزز مـــن اعمالكـــم ...

املوزع  الوطنية  السيارات  شركة  أطلقت 
هيونداى  وباصات  لشاحنات  احلصرى 
بدولة قطر حملة مزايا االسطول وهى 
مثل  للعمالء  املزايا  من  العديد  تقدم 
أيهما  كم  ٣٠٠ألف   / ٣سنوات  ضمان 
سنة  صيانة  خدمة  إلى  باالضافة  أسبق 
مع  أسبق  أيهما  كم  ألف   ٣٠/ واحدة 
التسجيل لدى املرور لسنة واحدة وذلك 

لفترة محدودة 
في  هيونداي  التجارية  العالمة  برزت 
عاملي  كمصنع  سريعا  العاملية  االسواق 
التصمميم  في  فلسفة  مع   ، للشاحنات 
كثيرا  ساعدت  عوامل  ثالث  على  تؤكد 
تلك  الى  العالمة  تلك  ترتقي  ان  في  
املكانه العاملية ، وتتمثل تلك العوامل في 
واإلقتصاد  واملوثوقية   العالي  اآلداء  قمة 

في استهالك الوقود . 
غيرها   عن  هيونداي  مييز  ما  اهم  إن 
هو  املعاصرة  التجارية  العالمات  من 
في  الثالث  العوامل  تلك  بني  اجلمع 
تصميم واحد ، لذا تتمتع شركة هيونداي 
ُمصنعة  كشركة  عاملية  بسمعة  موتورز 
عالية اجلودة ، قادرة وبشكل فريد على 
الفعالية  التصنيع  تكنولوجيا  بني  اجلمع 
والتصميم الصارم ، وفي عالم تبرز فيه 
اهميه الوقت ، فقد مت تصميم شاحنات 
على  موثوق  بشكل  التجارية  هيونداي 
الدرجة  من  اقتصادية  شاحنات  أنها 
االولي ، فهي ببساطة قادرة على حتمل 
العمل على مدار الساعة ، وحتمل اقصى 
احلموالت حتى في ظل ظروف الطرق 
الوعرة والقاسية ، فقد ارتكز تصميمها 

على  تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به :

ما  خدمات  و  الراسخة  مبيعاتها  بفضل 
عالوة  قطر،  بدولة  املميزة  البيع  بعد 
على  تركز  التي  املنسجمة  املنهجية  على 
العمالء بالدرجة الرئيسية، فقد ساعدت 
املوزع   » الوطنية   السيارات  شركة 
هيونداي  وباصات  لشاحنات  احلصري 
في قطر « في صعود  شاحنات هيونداي 
السيارات  سوق  في  مرموق  مركز  إلى 
كواحدة  هيونداي  اسم  لتسطر  القطري، 
شعبية  األكثر  التجارية  العالمات  من 
وموثوقية في مختلف قطاعات األعمال 
 ، والنقل  النفط  وصناعة  البناء  مثل 

وصناعة املواد الغذائية وغيرها.
حافلة هبونداي يونيفرس ... متيز فريد 

طوال الطريق  
يونيفرس  هبونداي  حافلة   تتميز 
توفر  الدقة   عالية  قياسية  مبواصفات  
قصوى  وراحة  ممتازة  قيادة  جتربة 
مبا  راكبًا   ٤٥ لـ  احلافلة   تتسع  للركاب، 
في ذلك السائق  ، لذا فهي متثل اخليار 

في  الفائقة  الرفاهية  يوفر  الذي  االمثل 
نقل الركاب.

يضمن األداء الديناميكي حملرك وأنظمة 
قويًا  أداًء  والفرامل  والتعليق  القيادة 
وفعاًال أثناء القيادة السلسة ، مع ضمان 
اثناء  كبيرة   تخزينية  مساحة  توافر  
السفرجتربة  جتربة  من  جتعل  السفر 
حافلة  توفر  كما   ، الطريق  طوال  فريدة 
وفائقة  تامة   راحة  يونيفرس  هيونداي 
الداخلي  التكييف  خالل  السفر.من  اثناء 
درجة  على  للحفاظ  التدفئة   ونظام 
والرحالت  السفر  اثناء  ثابتة  حرارة 

الطويلة .
 ، الهوائي  التعليق  بنظام  جتهيزها  مت 
نظام  يوفر  كما   ، القادم  اجليل  نظام 
الصوت  في  التحكم  نظام   ،NVH
راحة  في  جديدة  معايير  والضوضاء 
االمثل  االستخدام  خالل  من  الركاب 
الصوت  لتخفيف  اجلودة  عالية  للمواد 

في املناطق احلرجة .
...شريكم  كاونتي  هيونداي  حافلة 

األفضل في التنقل .
هيونداي  من  كاونتى  احلافلة  توفر 
اخلارجي  الغطاء  ياتي   ، مقعدأ   ٢٣
األملس بنوافذه البانوراميه املتدفقة في 
بذلك  لتوفر   ، نوعه  من  فريد  تصميم 
اقصى درجات الراحة للركاب ، اضافة 
اجل  من  العملية  اخلارجية  املرايا  الى 
احلافلة   تضم   ، وشاملة  ممتازة  رؤية 
ونظام  عالية  كفاءة  ذات  تكييف  نظام 

التدفئة  .
سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء

توفر سلسلة هيونداي اتش دي ديناميكية 
وقوة آداء للشاحنات اخلفيفة واملتوسطة  
التصميم  بجودة  تتميز  حيث   ، احلجم 
وقمة املوثوقية ، لذا تعد سلسلة هبونداي 
الطلب  لتلبية  املثالية  السيارة  دي  اتش 
 ، بالشاحنات   النقل  اعمال  على  املتزايد 
من   HD هيونداي شاحنات  سلسلة  متر 
لتكون  االختبارات  من  العديد  خالل 
املتانة  ناحية  من  فئتها  بني  االفضل 

واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

واحدة  دي  اتش  هيونداي  سلسلة   توفر 
من أكثر السيارات أمانًا وأكثرها راحًة ، 
تواصل  هناك  بأن  احساس  تعطيك  فهي 
تصميم  ميثل   ، وقائدها   السيارة  بني 
مفتاح لوحة اجهزة القياس حتكم اكثر،  
كما انه السهل جدا الدخول الى مقصورة 
مقابض  تصميم  مت  كما   ، القيادة  
األمثل ليسهل  االمثل   األبواب في املكان 
إضاءة  الى   اضافة   ، استخدامها  من  
لذا  للتخزين.،  ومساحة   قوية  داخلية 

تظل هيونداي دائًما في املقدمة .

القوة واملوثوقية
املتقدمة  الديزل   محركات  متزج 
اآلداء  قوة  بني  هيونداي   من  واملعدلة 
اإلستثنائية  التحمل  وقوة  واملوثوقية 
،والذي جعل من شاحنات هيونداي تتبوأ 
مكانا مرموقا في عالم األعمال الشاقة  

أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق .
هيونداي  شاحنات  سلسلة  تطوير   مت 
التام.على  األمان  لضمان  دي   اتش 
لشاحنات  قيادتك  فمبجرد   ، الطرقات 
البال.  براحة  حتما  املرء  يشعر  هيونداي 
هيونداي   في  السالمة  منظومة  تتثمل 
في تلك االطارات القوية واملتينة  بشكل 
نظام  الى  اضافة   لإلعجاب،  مثير 
الفوالذ  من  مصنوع  جدا   املعقد  التعليق 
الفائقة  التوقف  قوة  أجل  من  الصلب  
مانع  كوابح  نظام  هيونداي  توفر  كما    ،
و  أمامية  فرامل  ومكابح  لإلنزالق  
من  وذلك   موجودة  كخيارات  خلفية 

أجل  ضمان األمان وراحة البال .
سلسلة EX- قوة ديناميكية 

منذ  التغيير  كاملة  سلسلة  اول  وتعد 
موتورز  هيونداي  شركة  طرحت  ان 
عام  في  دي  اتش  سلسلة   (Mighty II)
١٩٩٨ ، وتتميز النسخة اجلديدة بتوفير 
املتانة  الى  اضافة   ، للركاب  افضل  راحة 

والسالمة مقارنة بالتسخة السابقة .
محرك  على   The Mighty يحتوي 
 @  /  PS تبلغ  رائعة  طاقة  إنتاج  ميكنه 
كيلو   ٣٨ مع  الدقيقة  في  دورة   ٢٧٠٠
 ١٨٠٠ متر) @  نيوتن  متر (٣٧٢  جرام- 
دورة في الدقيقة من عزم الدوران. كما 
التشغيل  أثناء  للوقود  أفضل  كفاءة  يوفر 

بتكاليف صيانة منخفضة.
Fluidic Sculpture تصميم

هيونداي  لشركة  التصميم  فلسفة  ويعد 
موتورز ،، مستوحي من الطبيعة ، وقد 
 Mighty هيونداي  شاحنات  صممت 
بذلك  لتوفر  التصميم  لذلك  طبقا 

احلركة الديناميكية والكفاءة 
الشريك  هي     Mightyهيونداي وتعد 
الفقري  العمود  وهي   ، املثالي  التجاري 
للتعامل  اجلاهزة  االستخدامات  متعدد 
أم  كانت  كبيرة   ، شاقة  وظيفة  أي  مع 
الهيكل   نسخة  تكييف  ميكن  صغيرة. 
من  املتنوعة  التطبيقات  مع  بسهولة 
اخللفي  واجلزء  احملرك  حتريك  خالل 
 ، مم   ٥٠ مبقدار  لألمام  الكابينة  من 
سطح  ملساحة  األقصى  احلد  يوفر  مما 
أطوال  مجموعة  من  ويزيد  التحميل 
اختيار  ميكنك  بحيث  العجالت  قاعدة 

احلجم املثالي لعملك.
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عرض قطر للسيارات يشهد اقباال عرض قطر للسيارات يشهد اقباال 
كبيرا على كبيرا على ميتسوبيشي باجيرو ميتسوبيشي باجيرو ٢٠٢٠٢٠٢٠

باقــة مــن املزايــا املتميــزة ...

منذ أن أعلنت شــركة قطر للسيارات، املوزع املعتمد 
شــركات  وإحــدى  قطــر  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي 
ناصــر بــن خالــد القابضة، عن إطــالق عرض خاص 
 ،٢٠٢٠ موديــل  باجيــرو  ميتسوبيشــي  مركبــة  علــى 
والعــرض يشــهد اقبــاال كبيــرا كونــه يتضمــن العديــد 
مــن املزايــا منهــا تأمــني شــامل ملــدة عــام، تســجيل 
مجانــي ملــدة عــام، خدمــة صيانــة مجانية ملــدة عام 
باإلضافــة  ســنوات   ٣ ملــدة  ضمــان  كلــم،   ٢٠٫٠٠٠ أو 
إلــى قســيمة شــرائية مــن إيكيــا بقيمــة ٥,٠٠٠ ريــال 
قطري. وميكن احلصول على ميتسوبيشــي باجيرو 
املميــزة عبــر متويــل داخلي عن طريق شــركة ناصر 

بن خالد للخدمات املالية طبقأً للشروط و األحكام. 
وميكــن تقســيط ســعر املركبــة على أقســاط شــهرية 
متتــد لغايــة ٤٨ قســطاً شــهرياً مع دفعــة أولى بقيمة 

٢٠٪ من قيمة املركبة.
وفي هذا اإلطار قال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل 
ثاني، مدير العمليات بقطاع السيارات في مجموعة 
شــركات ناصــر بــن خالد: «مع بدايــة  العام اجلديد، 
علــى  خاصــاً  عرضــاً  للســيارات  قطــر  شــركة  تقــدم 
املركبــة املميــزة باجيــرو ٢٠٢٠ التــي أثبتــت مكانتهــا 
كواحدة من أفضل السيارات وأكثرها مبيعاً. ويوفر 
هــذا العــرض للعمــالء خيــارات مرنــة القتنــاء هــذه 

واالســتمتاع  مريحــة  شــهرية  دفعــات  عبــر  املركبــة 
بالعديــد مــن املزايــا. ونحــن علــى ثقــة بــأن عروضنا 
تلبــي رغبــات العمــالء فــي قطــر لقيــادة واحــدة مــن 
ومتطلباتهــم  حاجاتهــم  وفــق  املوثوقــة  ســياراتنا 

اخلاصة».
بــدوره صــّرح هشــام الصحــن، املديــر العــام لشــركة 
قطر للسيارات: ”تتمتع مركبة ميتسوبيشي باجيرو 
بتاريــخ عريــق وبقــدرات عاليــة مــا مكنها مــن تلبية 
متطلبات العمالء بثقة وأمان. ويســرنا تقدمي طراز 
٢٠٢٠ لعمالئنــا فــي قطــر في عرض خــاص ومميز 
وباقة مزايا يوفر لهم إمكانية اقتناء مركبة جديدة 

مبواصفــات عاليــة املســتوى“. تعتبــر مركبــة باجيرو 
ذات الدفع الرباعي من أفضل املركبات للقيادة على 
الطــرق الوعــرة. تعمــل الســيارة مبحــرك ذات ســت 
أســطوانات بســعة ٣,٥ ليتــر وناقــل حركة من خمس 
ســرعات، أو محرك ذات ســت اسطوانات بسعة ٣,٨ 
ليتــر بتقنيــة مايفــك التــي متنــح احملــرك اســتجابة 
العديــد  الســيارات  تضــم  الســرعة.  ملتطلبــات  أســرع 
أو  الرباعــي  الدفــع  منهــا  واملزايــا  اخلصائــص  مــن 

خاصية الدفع اخللفي أو الدفع الكامل ذات املســتوى 
املنخفــض أو العالــي. تتيــح قاعــدة الســيارة الطويلــة 
اســتيعاب ســبعة ركاب بينمــا ميكــن طــي املقاعد في 
الصــف الثالث لتصبح املقصورة أكثر ســعة للحمولة.  
كمــا تضــم املركبة العديد من نظم الســالمة واألمان 
منها الوســائط الهوائية للركاب في املقاعد األمامية 
ونظــام  املركبــة  بثبــات  التحكــم  ونظــام  واخللفيــة 

التحكم النشط بقوة اجلر وغيرها من املزايا.
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