
    

احتفال برج إيڤل بالكريسماس «غير»، قالها 
الوزارة،  أرشيف  مكتب  في  لزمالئه  ناصر 
أجاب  فرنسا؟  إلى  سافرت  متى  زميله:  سأله 
البنك  وافق  فقد  القادم،  األسبوع  بسخرية: 
وهل  زميله:  فسأله  سياحي،  قرض  على 
جدولُت  ناصر:  برشلونة؟  قرض  سددت 
قروضي، يا عزيزي كل شيء يهون من أجل 
جديًدا  عاًما  تستقبل  نفسك  إيڤل،تصور  عيون 
العالم  كاميرات  وكل  إيڤل،  برج  أعلى  من 
 ٢٣٧ مع  اسمك  تسجل  وأنت  نحوك،  متجهة 
أال  اليوم،  وحتى   ١٨٨٩ عام  منذ  زائر  مليون 
يستحق كل هذا رؤية إبداع املهندس غوستاف 
شّرف  الذي  «بونيكهوسن»  قبيلة  ابن  إيڤل، 
وأنت  زميله:  قال  تذكاري،  بصرح  فرنسا 
اجلس  متجاهالً:  ناصر  بلدك؟  شرفت  مباذا 
 ٥٨ مطعم  داخل  سأجلس  وأنا  بيتك  في 
 ١٠٠٠ أصعد  ثم  الفرنسية  املشويات  أتناول 
عينيه  ناصر  أغمض   ،٢٠٢٠ الستقبل  قدم 
ساعة  وبعد  مكتبه،  كرسي  إلى  ظهره  وأسند 
املطار،  إلى  ومنه  البنك،  إلى  ليذهب  استيقظ 
ممر  على  الطائرة  هبطت  ٦ساعات  وبعد 
عاش  ديسمبر،   ٢٩ مساء  في  ديجول،  شارل 
جمعية  بأعضاء  فيها   التقى  جنوم   ٧ رحلة 
«عرب إيڤل»، وفي غمضة عني انتهت الرحلة 
منها  استيقظ  حلم!  كأنها  ساعة   ٤٨ وعاش 
الوزارة،  أرشيف  في  مكتبة  إلى  عودته  عند 
عاد بآالف الصور في هاتفه، و ٢٠ فرنًكا في 
يسحر  لم   ،٢٠٢٠ يناير  شهر  بها  ليكمل  جيبه 
هناك  بل  فقط،  األرشيف  موظف  إيڤل  برج 

العاملي  النصاب  قصة  أشهرها  كثيرة  قصص 
إيفل  برج  باع  الذي  الرجل  لوستج،  فيكتور 
بعد   ،١٩٢٥ اجلهنمي  مخططه  بدأ  مرتني! 
خروج فرنسا من احلرب العاملية، عندما قرأ 
لوستج مقالة تناقش مشاكل إصالح برج إيڤل 
الذي أوصى اخلبراء بتفكيكه الرتفاع تكاليف 
صيانته التي أصبحت عبئًا على ميزانية فرنسا 
املنهكة، جمع لوستج رجال األعمال في سرية، 
بوزارة  عام  مدير  أنه  على  نفسه  لهم  وقدم 
إيڤل  برج  بأن  وأخبرهم  والتلغراف،  البريد، 
لسداد  سرية  في  ِقطًعا  وبيعه  تفكيكه،  سيتم 
ديون احلرب، وأخَذ رجاَل األعمال في زيارة 
وشراؤه  وهيبته  أناقته  وساعدته  إيڤل،  لبرج 
رجال  من  وطلب  البرج،  في  العاملني  لبعض 
مظاريف  في  عروضهم  تقدمي  األعمال 
بويسون،  أندريه  التاجر  كبيرهم  واختار 
الشهرة،  باب  من  التاريخ  دخول  في  الطامع 
عليه  املزاد  ليرسي  كبيرة  رشوة  منه  وطلب 
الرغم  وعلى  سًرا،  األمر  يبقي  بأن  وأخبره 
أن  إال  األمر  في  بويسون  زوجة  شكوك  من 
النصاب وضع عقل زوجها في إجازة، اختفى 
من  التاجر  وخاف  النقود  بحقيبة  النصاب 
واالكتفاء  الشرطة،  إبالغ  عدم  قرر  الفضيحة 
ناصر  صديقنا  فعل  كما  إيڤل  امتالك  بحلم 
املهدد باملالحقة القانونية لعدم سداد قروضه 

السياحية ...هذا واهللا أعلم.

من أجل عيون إيڤل!

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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الفردان للسيارات واالحتاد القطري للتنس يحتفالن الفردان للسيارات واالحتاد القطري للتنس يحتفالن 
برعاية بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحةبرعاية بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحة

Tiggo٨Tiggoالراية اوتو تكتشف مزايا  شيري الراية اوتو تكتشف مزايا  شيري ٨
احلصان الرابح للتكنولوجيا الصينيةاحلصان الرابح للتكنولوجيا الصينية

قطر للسيارات تطلق عرض مميزقطر للسيارات تطلق عرض مميز
على مركبة ميتسوبيشي باجيرو على مركبة ميتسوبيشي باجيرو ٢٠٢٠٢٠٢٠

الفردان للدراجات تفتتح مركز خدمة           جنوم باللؤلؤة

10
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باترول 2019
إبتداًء من

أو

ر.ق. شهريًا

ر.ق.

149,000**
2,699*

تألق في نهاية هذا العام. 
أفضل العروض على اإلطالق على نيسان باترول 2019. 

4428 3333
4444 1335
4488 8618
4442 8140
4497 4922

*0 ٪ دفعة أولى للقطريين و 10 ٪ دفعة أولى للمقيمين
** السعر نقدًا على باترول       2019

-مبيعات التجزئة فقط
-خاضع لموافقة التمويل الداخلي

-العرض ساري من 26 ديسمبر 2019 ٕالى 15 فبراير 2020

XE

ضمان المصنع لمدة
3 سنوات/100,000 كلم

٧٤٤٤/٢٠١٩

يشمل التسجيل
للسنة األولى

دون
دفعة ٔاولى

 دون موافقة
مصرف

تأمين شامل
لغاية

 5 سنوات

اســتضافت شــركة ناصــر بــن خالــد ملراكــز اخلدمة، 
التابعــة ملجموعــة شــركات ناصــر بــن خالــد والوكيل 
اللقــاء  قطــر،  فــي  بــوش  التجاريــة  للعالمــة  املعتمــد 
الســنوي الــذي تنظمه بوش فــي قطر للعام اخلامس 
علــى التوالــي ويســتهدف هــذا اللقــاء جميــع شــركاء 
بوش والشــركات العاملة في قطاع السيارات. وأقيم 
وخبــراء  للشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة  بحضــور  اللقــاء 
املعنيــني  املصلحــة  وأصحــاب  بــوش  مــن  معتمديــن 
ومجموعة من العمالء البارزين الذين تعرفوا خالل 

اللقاء على خدمات ومنتجات بوش في قطر.
واملشــاركني  احلضــور  بتزويــد  بــوش  فريــق  وقــام 
العــروض  أفضــل  عــن  تفصيليــة  مبعلومــات 
التجاريــة  العالمــة  توفرهــا  التــي  واخلدمــات 
بــكل  اخلاصــة  األعمــال  متطلبــات  مــع  وتتــالءم 
منهــم، كمــا أجابوا خالل حــوارات مفتوحة على كل 
األســئلة واالستفســارات ذات الصلــة واســتمعوا إلــى 
اقتراحاتهــم وآرائهم بهــدف توفير أفضل التجارب 
لهــم. إلــى جانــب ذلــك، أطلق فريق ناصــر بن خالد 

حتفيزيــاً  برنامجــاً  اللقــاء  خــالل  اخلدمــة  ملراكــز 
جديداً يســاعد الشركات وأصحاب املصلحة املعنيني 
على االســتفادة من مجموعة واســعة من العروض 

التي توفرها بوش.
وقــال الســيد عمــرو القاضــي، مدير قســم بوش في 
شــركة ناصــر بن خالــد ملراكز اخلدمــة: «ناصر بن 
خالــد ملراكــز اخلدمــة هي الوكيــل املعتمد لبوش في 
قطــر منــذ أكثر مــن ٤٠ عاماً. وتتمتيــز عالقتنا مع 
العمــالء والشــركاء بالثقة املتبادلــة والتعاون الطويل 

األجــل الــذي يعــود لعــدة عقــود مضــت ونواصــل في 
تعزيــزه فــي كل عــام. بــوش عالمــة جتاريــة عامليــة 
معروفــة بجــودة املنتجات وخدمة العمالء الراقية، 
ونفتخر في تقدميها لشــركائنا وعمالئنا  في قطر 

على حد سواء».
اللقاء الســنوي لبوش برنامج عاملي صممته العالمة 
التجاريــة لشــركاء بوش وأصحــاب املصلحة املعنيني 
وخدمــات  منتجــات  بأحــدث  تعريفهــم  بهــدف 
بــوش، ويعتبر منصة تفاعلية لالســتماع إلى آرائهم 

وحاجاتهم. ويعد هذا األمر جزءاً من فلســفة بوش 
لتعزيز العالقات املتبادلة مع الشركاء والتأكيد على 

قيم األعمال للعالمة التجارية.
تزود بوش العمالء بأفضل املنتجات واخلدمات في 
تكنولوجيــا الســيارات وخدمات مــا بعد البيع. وتعود 
الشــراكة بــني ناصــر بــن خالــد وبــوش إلــى أكثر من 
٤٠ عامــاً لتوفــر للعمــالء أفضــل اخلدمــات الشــاملة 
ملركباتهــم مــن خــالل مراكز اخلدمــة املعتمدة من 

بوش املوجودة في الدوحة.

ناصر بن خالد ملراكز اخلدمةناصر بن خالد ملراكز اخلدمة
تستضيف لقاء بوش السنوي اخلاص بالشركاء والعمالءتستضيف لقاء بوش السنوي اخلاص بالشركاء والعمالء

بتصميم حصري وملسات تعكس األداءالقوي ...بتصميم حصري وملسات تعكس األداءالقوي ...
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الفردان للدراجات
تفتتــح مركــز خدمــة          جنــــوم فــــي اللؤلــــؤة

 Ducati,) دشنت  الفردان للدراجات الوكيل احلصري لدراجات
 KTM, BMW Motorrad, Piaggio, Vespa, Moto
Guzzi, Aprilia, Husqvarna) مركــز اخلدمــة اجلديــد فــي 
اللؤلؤة ــ قطر معلنة بذلك فصال جديد من قصة جناح الشركة 
في قطر ومتيزها في خدمة عمالئها. ويجسـد مركـز اخلدمـة 
اجلديـــد التـــزام شركـــة الفـــردان للدراجــات باالرتقـــاء بتجربـــة 
مــالك الدراجــات الناريــة فــي قطــــر، حيــــث يتميــــز بتصميمــــه 
الثــــوري ’ والـــذي يحـاكي أسـلوب العالمات التي متثلها الفردان 
للدراجات في التصميـم واالبتـكار. ويحمـل املركـز رؤيـة جتمـع 
أفخــــم  إلــى  وترتقــــي  واحـــد  آن  فــي  والتطـــور  البســـاطة  بيـــن 
معايــــير التكنولوجيــا لتبعــــث الرضــــا والثقــــة فــي نفــوس مالك 
الدراجــات فــور دخولهــم إلــى املركــز. وبهذه املناســبة يقول إياد 
الصعيــدي املديــر العــام بالشــركة «يســعدنا إعــالن انتقــال مركز 
اخلدمة إلى اللؤلؤة لتقدمي خدمة متميزة لعمالئنا .» وأضاف 
فــي  اجلديــد  اخلدمــــة  مركــــز  إلطــــالق  متحمســــون  نحــــن   ”
منطقـــة اللؤلؤة-قطـر، والـــذي يجسـد رؤيـة الفـردان للدراجات 
والتـــي ال تنحـــصر بتقديـــم أفضــل الدراجــات الناريــة وحســـب، 
بـــل وتركـــز عـــلى توفـــير أفضل معاييـــر اخلدمـــة أيضـــاً. ومـــن 
هنـــا جـــاء قرارنـــا باالســـتثمار فــي املركــز اجلديــد وافتتــاح أول 
مركــز من نوعــه خلدمة الدراجات النارية في منطقة اللؤلؤة-

قطــــر والتي تعد الوجهــــة األولى لنمــــط احليــــاة الفاخــــر عــــلى 
مســــتوى البــــالد، إضافــــة إلــى ســـهولة الوصـــول إليهـــا بالنســـبة 
ملعظـــم عمالئنـــا،.“ وسيشــكل املركــز نقلــة نوعيــة فــي خدمــات 
الصيانــة حيــث مت تصميمــه مبواصفات عاملية كمــا مت جتهيزه 
بأحدث املعدات املصممــة خصيصــاً لتالئــم التقنيــات الهندســية 
املتطــــورة التــــي تتميــــز بهــــا العالمات التي منثلها باإلضافة إلى 
تدريــب الفنيــني علــى أعلى مســتوى. ويعد هذا األمــر جزءاً من 
وحتقيــق  الرائــدة  مكانتهــا  لتعزيــز  الطموحــة  شــركتنا  خطــط 
قيمة مضافة لعمالئنا في قطر ألنهم يستحقون األفضل دائما. 
وأشــار أن املركــز اجلديــد يتميــز بوجود صالة العــرض ومركز 
بيــع قطــع الغيــار حتــت ســقف واحــد ممــا مينــح العمــالء فرصة 
رائعــة للتعــرف علــى أحــدث طــرازات الدراجــات الناريــة. وأكــد 
أن الفــردان للدراجــات تعزز عالقتها مع العمالء بانتقال مركز 
اخلدمــة وذلــك مينــح العمالء جتربة رائعة المتــالك الدراجات 
الناريــة، فأهــم مــا مييــز الفــردان للدراجات هو فلســفة خدمة 
مــا بعــد البيــع. واحتفاال باالنتقــال الى املركز اجلديــد مت تنظيم 
مسيرة من مركز بطابط إلى اللؤلؤة لتعريف مالك الدراجات 
الناريــة باملركــز اجلديــد وقامــوا بعدهــا بجولــة للتعــرف علــى 

إمكانياته واخلدمات التي يقدمها. 

لالرتقـــاء بتجربـــة مــالك الدراجــات الناريـــة ...
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جددت شــركة الفردان للســيارات وكيل سيارات 
BMW فــي قطر شــراكتها مع االحتــاد القطري 
 ATP عامليــة تنــس  بطولــة  أول  لرعايــة  للتنــس 
World Tour لعــام ٢٠٢٠ – النســخة ال٢٨ مــن 
بطولــة قطــر إكســون موبيــل املفتوحــة. ســتكون 
البطولة املمتدة على ستة أيام من ٦ الى ١١ يناير 
٢٠٢٠ البطولــة الثالثــة عشــر التي ترعاها شــركة 
مــن  الفــردان للســيارات حيــث ســتوّفر أســطوالً 
ســيارات BMW املترفــة مــن ضمنهــا أكثــر مــن 
 BMW ٤٥ ســيارة يقودهــا ســائق مــن ســيارات
الفئــة الســابعة، الفئــة اخلامســة، الفئــة الثالثــة و

و    ،BMW X٥ و    ،  BMW X٣  ،BMW X١
BMW X٦ و  BMW X٧وذلــك لتلبيــة حاجات 

تنّقل الالعبني واملسؤولني املشاركني جميعهم. 
للتنــس  الدولــي  خليفــة  مجّمــع  وسيشــهد 
واإلســكواش مشــاركة بعــض مــن أبــرز األســماء 
فــي رياضــة التنــس للرجال و ميكن للمشــجعني 
حيــث  امللعــب  علــى  ملفتــاً  حماســاً  يتوقعــوا  أن 
ألحــدث  مبهــر  عــرض  خارجــه  ينتظرهــم 

.BMW طرازات
الســيد نصر  علــق  الشــراكة،  علــى  وتعليقــاً 
الفــردان  لشــركة  العــام  املديــر  جيــرودي، 

للســيارات : ”تؤّكد الشراكة الطويلة التي جمعت 
القطــري  واالحتــاد  للســيارات  الفــردان  شــركة 
فبطولــة  بيننــا.  القــوي  التعــاون  علــى  للتنــس 
منّصــة  تشــّكل  املفتوحــة  موبيــل  إكســون  قطــر 
الســتعراض القــدرات املميــزة مــن حيــث األداء 
الرياضــّي وتنفيــذ الفعاليــة، وقــد أصبحــت مــن 
خــالل تركيزهــا علــى التمّيــز والتطــور جــزءاً ال 
 ATP World يتجــزأ من بطولة التنــس العاملية
لهــذه  القدامــى  الشــركاء  مــن  وكوننــا   .Tour
الفعالية، نفتخر بنجاحها ونتطلع لنمّوها خالل 
الســنوات القليلة املقبلــة فيما تبقى حاضرة على 

مالعب التنس.“
«نحــن  البطولــة  مديــر  العلمــي  كــرمي  قــال  و 
فــي  العالــم  العبــي  الســتقبال  جــداً  متشــوقون 
مدينــة الدوحــة مــرة أخرى. لقــد أضحت دولة 
قطــر مركــزا رياضيــاً عامليــاً لذلــك ال يراودنــي 
شــك في أن نســخة العام ٢٠٢٠ من بطولة قطر 
إكســون موبيل املفتوحة للتنس ستســتكمل جناح 

النسخ السابقة من البطولة» 
 تعد بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحة للتنس 
بــني  املتينــة  االســتراتيجية  للشــراكة  جتســيداً 
اإلحتــاد القطــري للتنــس و مجموعة كبيرة من 

الشــركات الرائدة في قطر و من بينها الفردان 
للســيارات و التــي تهدف إلى الوصــول بالرياضة 
املجتمــع  أفــراد  منــح  وإلــى  جديــدة  آفــاق  إلــى 
القطــري فرصــة لالســتمتاع بأرقــى مســتويات 

التنس في العالم.» 
العبيهــم  مشــاهدة  التنــس  محّبــو  يســتطيع 
الفاخــرة،   BMW بســيارات  يصلــون  املفّضلــني 
وأن يشــاهدوا مجموعــة متنوعــة مــن  طرازات 
 BMW املعروضــة في انحــاء املكان من BMW
 ،BMW Xالفئــة الثامنــة، الفئــة اخلامســة ، و٥

.BMW X٧

الفردان للسيارات واالحتاد القطري للتنسالفردان للسيارات واالحتاد القطري للتنس
يحتفالن برعاية بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحةيحتفالن برعاية بطولة قطر إكسون موبيل املفتوحة

للعام الثالث عشر الشريك والناقل الرسمي لبطولة ...
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BMW X٦BMW Xطراز طراز ٦
ايقونة السيارات الرياضية الكوبيهايقونة السيارات الرياضية الكوبيه

علــى الطرقــاتعلــى الطرقــات

الفــردان  للسيـــارت الوكيـــل احلصـــري ...الفــردان  للسيـــارت الوكيـــل احلصـــري ...

 BMW منــذ ان اعلنــت الفردان للســيارات عــن طرحها طراز
X٦ اجلديد كلًيا والسيارة وجدت ترحيب ورضي من عشاق 
 ،Xالعالمــة فــي الســوق القطــري نظــراً الن ال طــرازات الفئــة
ويوفــر أحــدث التقنيــات، كمــا أنه يتمتــع بتصميــم رائع يلفت 
األنظــار وأداء قيــادة فائــق، ومــن املؤكد أن يســتكمل املســيرة 
الفخامــة  عشــاق  اهتمــام  ويســتقطب   X لطــرازات  الرائــدة 

والقيادة املمتعة.
األول  مبحركــني  كليًــا  اجلديــدة   BMW X٦ ســيارة  تتوفــر 
حصانًــا   ٥٣٠ قدرهــا  قــوة  يولــد  أســطوانات   ٨ مــن  مكــون 
ويتســارع مــن ٠ إلــى ١٠٠ كــم/س في غضــون ٤٫٣ ثانية فقط 
۔ واحملــرك الثانــي مكــون مــن ٦ أســطوانات يولــد ٣٤٠ حصانًا 

وينطلق من الثبات إلى ١٠٠ كم/س في غضون ٥٫٥ ثانية.
 X الهيبــة والفخامــة املعهودة فــي طرازات Xجتمــع ســيارة ٦ 
مــع املزايا الرياضية لســيارة الكوبيه. فاملقدمة املهيبة حتتوي 
علــى فتحــات بــارزة للهــواء تشــير بوضــوح إلــى القــوة الكامنة 
الرياضــي  املظهــر  ذي   BMW شــبك  يؤكــد  فيمــا  خلفهــا، 
واحلجــم الكبيــر الســمة الرياضيــة، تضفــي عليهــا املصابيــح 
األماميــة الثنائيــة هيبــة وجــرأة بفضــل موضعهــا البــارز على 
الهيكل اخلارجي للســيارة. عند النظر إلى الســيارة الرياضية 
فــإن  اجلانــب  مــن  الكوبيــه  ســيارات  يحاكــي  الــذي  بهيكلهــا 
خطوطهــا تتميــز بجــرأة واضحة كما لو كانــت محاطة بإطار 

من الكروم الفاخر احمليط بالنوافذ.
ومــن هــذا املنظــور، ميكــن التعــرف فــوراً علــى لغــة التصميم 
احليوية لسيارة BMW X٦ فاجلزء األول من اخلط املنحني 
املميز ميتد من علبة اإلطارات األمامية ذات التصميم املبهر 
إلــى مقابــض األبواب، ليبدأ اجلزء الثانــي عند علبة اإلطارات 
للســيارة.  اخللفيــة  الواجهــة  فــي  بأناقــة  وينتهــي  اخللفيــة 
وتتجلــى الطبيعــة الديناميكيــة لســيارة BMW X٦ بأوضــح 
صورهــا فــي الواجهــة اخللفيــة العريضة بشــكٍل ملفت، حيث 
متّيــز اخلطــوط األفقيــة وقفتهــا القويــة وحضورهــا الالفــت، 

سيارة BMW X٦ مستعدة لتتجاوز كل القيود. 
خطــوط واضحــة ومزايــا رياضية حصرية راقيــة، مع مهارة 
واتقــان فــي احلرفيــة والتفاصيــل. التصميم الداخلي لســيارة 
BMW X٦ مدروس بعناية فائقة تشمل حتى أدق التفاصيل. 
وفــي تصميــم BMW النموذجــي، تتجــه املقصــورة بالكامــل 
نحو السائق الذي يتمتع برؤية شاملة وممتازة بفضل ارتفاع 
املقعــد، بينمــا يضمــن الشــكل الرياضــي للمقاعــد ثباتــاً مثاليــاً 

حتى في الرحالت األكثر ديناميكية.
وتتوفــر جميــع طــرازات الفئــة X مــن عالمــة BMW لــدى 
معرض شركة الفردان للسيارات بحلته اجلديدة في اخلليج 
الغربي، باإلضافة إلى معرض شــركة الفردان للســيارات في 

شارع سحيم بن حمد في السد.
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تتميــز مرســيدس-بنز الفئة C مبعاييــر ومواصفات ال 
تقبل املساومة أو احللول الوسط، فالسيارة القوية التي 
ال تتوقف عن حتسني قدراتها على كل املستويات، وعن 
مواصلــة التطــورات اجلديــدة وإجــراء التحســينات علــى 
التصميــم. وبفضــل األبعــاد املتناســقة ومســتوى الراحــة 
العالــي باإلضافــة إلــى مســتوى األناقــة الفاخــر، تقــدم 
الفئة C إمكانيات تفوق ما تتوقعه منها في كل رحلة.

روعة التصميم اخلارجي والداخلي
تتميــز  كمــا  األنيــق،  بشــكلها  ســيدان   C الفئــة  تتميــز 
بتوفيرهــا أقصى درجــات الرفاهية. وبفضل التصميم 
اذ باإلضافة  الديناميكي الهوائي واملظهر اخلارجي األخَّ
إلــى أفضــل تقنيــات أنظمــة التعليــق ونظــام امتصــاص 
الصدمــات املبتكــر، تعتبــر الفئة C جتســيداً لديناميكية 
فــي  املتقــدم  التصميــم  قــوة  تظهــر  الفائقــة.  القيــادة 
ســيارة الفئــة C علــى نحو واضــح. التميُّز فــي التصميم 
الواجهــة  مثــل  اجلديــد  اخلارجــي  التصميــم  ومزايــا 
األماميــة املعدلــة واملصــدات املعــاد تصميمهــا واُحللــى 
 LED األماميــة  واملصابيــح  الالمــع  بالكــروم  املطليــة 
اجلديــدة املذهلــة جميعها يجعل مــن الفئة C فئًة أكثر 
جاذبيــة مــن أي وقــت مضى.  وتعكــس هــذه الســيارة 
اجلديــد  اخلارجــي  بتصميمهــا  قيادتهــا  أثنــاء  تفــّردك 
عناصــر  بــني  التبديــل  نتــاج  كان   .AVANTGARDE
التصميم املتنوعة هذه املركبة االســتثنائية املميزة التي 
جتمــع بــكل ســهولة بــني التأنــق الرياضــي والتفــرد مــع 

جودة من الدرجة األولى.
ُصممــت مقصــورة الفئــة C الداخليــة لتعّبــر عــن روعة 
اإلتقــان. فهــي تتميــز بتجهيزات جديدة فاخرة تشــمل 
مــواد عاليــة اجلودة اســتخدمت فــي التصميــم الداخلي 
واإلضــاءة  قــة  املُنمَّ النهائيــة  اللمســات  مــع  للســيارة 
بجــودة  املصنوعــة  مقصورتهــا  تشــعرك  الداخليــة. 
عاليــة بإحســاٍس رائــٍع ومتنحك جتربة قيــادة ممتازة. 
درجــات  أعلــى  إلــى  الداخلــي  التصميــم  بــك  ويرتقــي 
الرفاهيــة منــذ حلظة دخولك الســيارة؛ حيث تُشــعرك 
باقــة  وتأســرك  بالراحــة  املنمقــة  األخيــرة  اللمســات 

إضاءتها الداخلية
االرتقاء بأسلوب القيادة واألداء القوي

مثــل  القيــادة  فرصــة   C الفئــة  مرســيدس-بنز  متنــح 
مــع   .Dynamic Body Control بنظــام  احملترفــني 
إعــدادات نظــام التعليــق الثالثــي، ميكــن االختيــار بــني 

خفــة احلركة أو الراحــة القصوى، وجتربة ديناميكية 
القيــادة حتديــداً مــع مســتوى التعليق املنخفــض ونظام 
يتوافــق  رياضيــة.  لقيــادة   Sports Direct-Steer
نظــام Stepless بفاعليــة مــع ظروف القيادة وســرعة 
 Dynamic الســيارة وحالــة الطريــق. يوفــر لــك نظــام
بفضــل  الراحــة  درجــات  أقصــى   Body Control
ديناميكيــات القيــادة املتميــزة. كمــا يتولــى نظــام ناقــل 
احلركة ٩G-TRONIC مهام القيادة الشاقة بدالً من 
السائق. مع التنقل التلقائي بني التروس التسعة بسالسة 
وحرفية. كما يســمح التبديل بني التروس ما يقلل من 
مســتوى الضوضــاء فضــالً عــن خفض معدل اســتهالك 

الطاقة

التقنيات والسالمة واالبتكار
الفئــة C مثــال البراعــة التقنيــة الفائقــة فــي الصناعــة. 
حيــث ميكنهــا احلفاظ على املســافة وتتبع مســار الســير 
وتعمــل  احلاجــة.  عنــد  الســائق  مســاعدة  عــن  فضــالً 
أنظمة مســاعدة الســائق القياســية واالختيارية املبتكرة 
علــى حمايــة الســائق أكثــر مــن أي وقــت مضــى. تتيــح 
 MULTIBEAM املصابيــح األماميــة متعــددة األشــعة
LED التفاعــل بــكل ســهولة في جميع ظــروف الطريق 
القابلــة   LED مصابيــح  عبــر  وذلــك  املــرور  وحركــة 
للتحكــم بصورة فردية. وتعزز تقنية اإلضاءة بالنطاق 
الفائــق ULTRA RANGE نطاقــات متنوعة لإلضاءة 
الرئيسية القصوى املسموح بها فتنير الطريق بعيداً عن 

الســائقني اآلخريــن إضافــة إلــى نظــام اإلضــاءة النشــط 
وأضواء االنعطاف التي ترتقي مبجال الرؤية إلى أعلى 

املستويات.
 Driving Assistance القيــادة  مســاعد  باقــة  تُقــدِّم 
Package اجلديــدة احلمايــة للســائق مــن خــالل دمــج 
أنظمــة املســاعدة والســالمة املتطــورة. تفحــص أنظمــة 
املساعدة والسالمة من الطراز األول البيئة احمليطة بك 
وتكشــف عن املخاطر فضالً عن تشــغيل املكابح بصورة 

مستقلة حلمايتك من جميع املخاطر احملتملة. 
وفــي الفئــة C ميكــن االختيــار مــن بــني ثــالث شاشــات 
عــرض مختلفــة فــي التصميــم ســواًء أكانت كالســيكية 
رياضيــة  أو   Progressive متطــورة  أو   Classic
Sporty. وتتصــف كل هذه املميزات بأســلوبها اخلاص 
لتالئــم شــخصيتك تتمكــن شاشــة العــرض هــذه أيضــاً 
مــن عــرض املعلومــات املهمــة وفقــاً ملتطلبــات الســائق. 
إّن عجلــة القيــادة اجلديــدة مــع أزرار التحكــم باللمــس 
ترتقي بتجربة قيادة الفئة C إلى آفاق جديدة، ويتميز 
كل زر من أزرار عجلة القيادة باحلداثة ووجود شاشة 
عــرض صغيــرة ولــكل زر اســتخدام خــاص ووظيفــة 
معينة. ُميكنك االستمتاع بقيادة ترتكز على األداء من 
خــالل أجهــزة التحكــم املتوافــرة مبجــرد ملســة واحــدة. 
كمــا توفــر املزايــا شــحن الهاتــف أثنــاء القيــادة بأســهل 
الطرق املمكنة باســتخدام الشاحن الالسلكي من خالل 
وضــع الهاتــف على وحدة التحكم املركزية واالســتمتاع 

بالقيادة بالكامل دون تكوم الكابالت في السيارة.
اخلصائص واملميزات

مميــزات الفئــة C ال تُقــارن. اســتمتع برفاهيــة مزيــج 
احلصريــة  التصنيــع  ومــواد  الفاخــرة  املواصفــات 
القيــادة.  مقصــورة  داخــل  املوجــودة  األلــوان  وأمزجــة 
كان اختيــارك، تأكــد أن اجلــودة العاليــة متوافــرة  أيــاً 
 COMAND مــع إمكانــات تصميميــة متميــزة. نظــام

املتصــل باإلنترنــت هو كل ما حتتــاج إليه للحصول على 
تُعــرض  واالتصــاالت.  واملالحــة  الترفيهيــة  املعلومــات 
جميــع املعلومــات التــي حتتــاج إليهــا على شاشــة مقاس 
١٠٫٢٥ بوصــات نابضــة باحليــاة. إضافــة إلــى إمكانيــة 
جتنــب االزدحــام املــروري والعثــور على أســرع الطرق 
فضــالً عن اكتشــاف املخاطــر احملتملة مبكراً من خالل 
معلومــات حركــة املــرور املباشــرة وتقنيــة االتصــاالت 

.Car-to-X Communication
وميكــن توصيــل الهاتف بخاصية دمــج الهواتف الذكية 
بسالســة مــن خــالل برنامــج Apple CarPlayTM أو 
Android Auto. كما ميكن اســتخدام نظام الوســائط 
 Spotify واالســتماع إلــى املوســيقى املفضلة من خــالل
والوصــول إلــى جميــع التطبيقــات املفضلة علــى الهاتف 
الذكــي. مت تركيــب نظــام الصــوت بدقــة عاليــة ضمــن 
التصميم الداخلي للسيارة؛ حيث مينحك جتربة صوت 
ال مثيــل لهــا. وتعطيك مكبرات الصوت التســعة في كل 
مــكان مــن جســم الســيارة اإليقاع املثالــي أثنــاء القيادة. 
مينــح نظــام الصــوت احمليطــي Burmester® محبــي 
املوســيقى جتربــًة اســتثنائية فــي ســماع املوســيقى عبــر 
١٣ مكبراً للصوت منتشــرة بالســيارة بقوة صوتية ٥٩٠ 
وات. اضبــط منــط الصــوت الشــامل لُيالئــم تفضيالتك 
فــي  للموســيقى  العليــة  باجلــودة  واســتمتع  الشــخصية 
الفئــة C. وتوفــر الفئة C إمكانيــة ضبط نظام اإلضاءة 
لتناســب شــخصيتك أو حالتك النفســية، حيث متنحك 
اإلضاءة الداخلية ٦٤ درجًة من درجات األلوان لتختار 

من بينها ما يتناسب مع أي حالة. 
وبفضــل فتحــات الهــواء القابلــة للضبط بشــكل مســتقل 
في الفئة C، متنحك املقاعد أفضل جتربة قيادة مليئة 
بالراحة واالســترخاء. اضبط املقاعد حسب تفضيالتك 
الشــخصية وعند االنتهاء من الضبط اســتمتع بخاصية 

تدليك متنحك الراحة التي تستحقها.

CC مرسيدسمرسيدس--بنز الفئة بنز الفئة
مفهوم الرفاهية واالناقة للسيارات السيدان مفهوم الرفاهية واالناقة للسيارات السيدان 

ناصـــر بن خالـــد للسيـــارات  الوكيـــل احلصــري ...ناصـــر بن خالـــد للسيـــارات  الوكيـــل احلصــري ...
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ســيارة  تقــود  عندمــا  خاصــة  ممتعــة  قيــادة  جتربــة 
مــن ابداعــات االنامــل اليابانيــة سنكتشــف اليــوم مزايــا 
جديــدة  معاييــر  تطــرح  التــي  االنيقــة   ٤ راف  تويوتــا 
لتلبــي تطلعــات العمــالء ومنــط حياتهــم، خاصة اجليل 
املدمجــة  االســتخدامات  متعــدد  الرياضــي  اخلامــس 
والــذي اعتبــره اخلبــراء نقلة نوعية في هــذه الفئة التي 
كانت قد صاغت مالمحها في السابق من خالل تقدمي 
والســالمة،  والقــدرات  األداء  مــن  معــززة  مســتويات 
وتشــهد مبيعــات تويوتــا راف ٤ فــي االســواق االوربيــة 
علــى  عامــاً   ٢٥ وبعــد  حتــى  قويــاً  حضــوراً  متتلــك  انهــا 
إطالقهــا، حيــث جنحــت باكتســاب معجبــني مخلصــني 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويعــزى الفضل فــي ذلك إلى 
حرص الشــركة على تطوير مركباتها باستمرار، لتلبي 
االحتياجــات املتغيــرة للعمالء. وفــي املراحل األولى من 
تصميــم املركبــة اجلديــدة كليــاً، اســتندنا إلــى مفهــوم 
تطويــر الفكرة األساســية بالشــكل األمثــل، والتي تعتمد 
وهمــا   ،٤ راف  تويوتــا  ملركبــة  األبــرز  الســمتني  علــى 
‘أداء القيــادة املناســب ملختلــف الطرقــات’ و‘املقصــورة 

الداخليــة الرحبــة واملالئِمــة جلميــع الظــروف’، األمــر 
الذي دفعنا إلى تبني مفهوم جديد للمغامرة واجلودة 
احلرفيــة. كمــا قمنــا بتعزيــز أداء هذه املركبة لتناســب 
مختلــف أنــواع الطرقــات. وعلــى الرغــم مــن أن نظــام 
متعــددة  الرياضيــة  للمركبــات  التقليــدي  التعليــق 
وذات  مريحــة  غيــر  الرحلــة  يجعــل  االســتخدامات 
اســتجابة ضعيفــة الســيما عنــد القيــادة علــى الطرقات 
كليــاً  اجلديــدة   ٤ راف  تويوتــا  مركبــة  أن  إال  الوعــرة، 
جتمع في الوقت ذاته بني مستويات الراحة التي حتاكي 

مركبات السيدان، ومتعة القيادة».
وبشــكل جوهــري، تعيد مركبة تويوتــا راف ٤ اجلديدة 
كليــاً تعريــف هذه الفئة، وذلك من خالل تقدمي املزيد 
من األداء الرياضي واالستخدامات املتعددة، في الوقت 
الــذي تعــزز فيــه مــن رشــاقة التحكــم، وراحــة القيــادة 
اليومية، واملزيد من الكفاءة في اســتهالك الوقود. ومت 
تصميــم املركبــة اجلديدة كلياً لالنطــالق في مغامرات 
متنوعــة علــى مختلــف الطرقــات لتقــدم أداًء موثوقــاً 
ســواء كانــت داخــل املــدن أم خارجها. وعلــى الرغم من 

إطاللتهــا التــي توحي بقوتهــا، والقــدرات املميزة لنظام 
الدفــع الرباعــي اجلديــد، فــإن املركبــة اجلديــدة تتســم 
باملزيــد مــن الهدوء واالنســيابية في القيادة، مع ملســات 
جديدة ترتقي مبستوى الراحة في املقصورة الداخلية. 
أبــرز  إحــدى  الكهربائــي  «هايبــِرد»  الـــ  طــراز  ويَُعــد 
اجلديــدة   ٤ راف  مركبــة  إلــى  الرئيســيتني  اإلضافتــني 
كليــاً، حيــث يجمــع بني مصدريــن للطاقــة يتمثالن في 
كهربائيــني.  وموتوريــن  البنزيــن  علــى  يعمــل  محــرك 
فــي  اســتثنائية  بكفــاءة  الرائــد  الطــراز  هــذا  ويتمتــع 
اســتهالك الوقــود تبلــغ ٢٢٫٢ كلم/لتر، كمــا يتيح للعمالء 
فــي  اســتدامة،  أكثــر  مســتقبل  فــي  املســاهمة  فرصــة 
الوقــت الــذي ينعمون فيــه باملزيد من الرضا من خالل 
جتربــة قيــادة أكثــر تفاعليــة. ويرجــع الفضــل في ذلك 
إلــى مــا تزخر بــه املركبة من تقنيــات متقدمة وهدوء 
اســتثنائي داخل املقصورة، فضالً عن سالســة التســارع، 

خاصة عند االنطالق من وضع التوقف التام. 
وتتمثــل اإلضافــة الثانيــة في طــراز «أدفنشــر»، والذي 
مت تطويــره كنمــوذج رمــزي لتلبيــة احتياجــات العمالء 

الذين يبحثون عن جتربة قيادة أكثر تشويقاً من خالل 
إضافــة املزيــد مــن احلمــاس وطابع املغامــرة، حيث مت 
تزويــد هــذا الطــراز بشــبك أمامــي ومصد أكثــر جرأة، 
ومصابيــح ضبــاب مميــزة، ورفــارف أقــواس عجــالت 
أكبــر حجمــاً، ونظــام تعليــق بإعــدادات أكثــر رياضيــة، 
اخلمــس  ذات  بوصــة   ١٩ قيــاس  حصريــة  وعجــالت 

أضالع مع فواصل من اللون األسود غير الالمع.
 ٢٠١٩ لعــام   ٤ راف  تويوتــا  مركبــة  شــخصية  وتبــرز 
الفريــدة وحضورهــا األكثر جرأة من خــالل تصميمها 
وتفاصيــل  اخلارجيــة  اخلطــوط  أن  حيــث  املميــز، 
املقصــورة املســتوحاة مــن األشــكال املَُضلَّعــة املنتظمــة، 
بالقــوة. كمــا ابتكــر مصممــو  تعطــي للمركبــة انطباعــاً 
مــع  يتماشــى  عصريــاً  رياضيــاً  مظهــراً  تويوتــا  شــركة 
مفهوم املغامرة واجلودة احلرفية، ال سيما في الشبك 
واجلــزء األمامــي من املركبة. ومن جهة أخرى، تعمل 
املصابيح األمامية بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء 
التلقائيــة،  التســوية  وظيفــة  مــع  تتوفــر  والتــي   ،LED
توفيــر  علــى  الفريــدة،  النهاريــة  اإلضــاءة  ومصابيــح 

مصدر إضاءة أكثر متّيزاً بينما تساهم أيضاً في تعزيز 
املظهر اجلريء للمركبة.

ومــع تصميــم املركبــة الفريــد، تؤكــد أقــواس العجــالت 
املرتفعــة علــى قــدرات املركبة على مختلــف الطرقات. 
ولتحســني مجــال الرؤية، فقــد مت وضع املرايا اجلانبية 
فــي موقــع منخفــض علــى األبــواب، فضــالً عــن خفض 
مــن  األخيــر  اجلــزء  وزجــاج  اجلانبيــة  النوافــذ  خــط 
وللمســاهمة  وتوســيعه.  تصميمــه  أُعيــد  الــذي  املركبــة 
فــي حتقيــق ديناميكيــة هوائية أكثر اســتقراراً، فقد مت 
تصميــم مجموعــة املصابيح اخللفيــة ومقابض األبواب 
واألداء  املميــز  الشــكل  بــني  جتمــع  بطريقــة  اخلارجيــة 

العملي. 
وتكتمــل هويــة مركبة تويوتــا راف ٤ املميزة من خالل 
ـر  تُعبـِّ والتــي  واملريحــة،  الرحبــة  الداخليــة  مقصورتهــا 
عــن اجلــودة االســتثنائية واللمســات املتقنــة فــي جميــع 
أنحائهــا، مــع التصميــم الداخلــي األنيق الــذي يؤكد على 
العنايــة الفائقــة بــأدق التفاصيل. ومتتــاز لوحة عدادات 
املركبة بتصميم أفقي يشــغل حيزاً أصغر وأقل ارتفاعاً 
من التصميم السابق مما يعزز الرؤية األمامية. وتُعبِّر 
املــواد الصلبــة املســتخدمة فــي األجزاء العلوية والســفلية 
مــن لوحــة العــدادات، وبطانــات مقابــض األبــواب عــن 
ناعمــة  حشــوات  إضافــة  مت  حــني  فــي  واملتانــة،  القــوة 
إلــى املناطــق التــي يتعامل معهــا الركاب بشــكل متكرر، 
بــني  مــا  املتصلــة  التطريزيــة  اللمســات  تضفــي  بينمــا 
زخارف األبواب ولوحة العدادات شــعوراً باالســتمرارية 
اتســاعاً  األكثــر  الوســطي  الكونســول  ويتســم  والرحابــة. 
باملزيــد مــن التنــوع مقارنــة بالطراز الســابق، مــع زيادة 
مســاحة التخزيــن. وعــالوة علــى ذلــك، توفــر املقاعــد 
األماميــة واخللفيــة للمركبة املزيد مــن الدعم للركاب 
مــع إدخــال حتســينات علــى وســاداتها لتقــدم املقصورة 

اجلديدة مستويات ال تضاهى من الراحة.

الرايــة اوتــو تكتشــف مزايـــاالرايــة اوتــو تكتشــف مزايـــا

تويوتا راف تويوتا راف ٤٤ األنيقة اجلديدة األنيقة اجلديدة

 ترســي معاييـــر جديـــدة لألناقــــة العصريــــة ...

أداء رياضـي أداء رياضـي 
واستخـدامات متعــددةواستخـدامات متعــددة
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نبحــر اليــوم فــي عالم شــيري العالمــة الصينيــة االكثر 
منــواً بتجربــة قيــادة شــيري تيجــو   Tiggo٨احلصــان 
الرابــح مــن اللتكنولوجيــا الصينيــة التي دعمــت الطراز 
بخيــارات حصرية قلما وجدت في طرازات من نفس 
الفئــة وبهــذا الســعر العــادل وخاصــة بعــد ان حصــدت 
طرازات شيري على جائزة اخلمسة جنوم في القيادة 

االمنة من مركز الصني ألبحاث تكنولوجيا 
الوكيــل  موتــورز»  النخبــة  شــركة   » دشــنت  ان  فمنــذ 
 Tiggoاحلصري لعالمة شيرى بصفة عامة و طراز ٨
بصفة خاصة في السوق القطري ،وكثيرون يتوقعون 
منــا ان جنــري جتربــة لطــراز اجلديــد والــذي يعتبــره 
مهــم  رقــم  ســيصبح  الــذي  الرابــح  احلصــان  اخلبــراء 
فــي مبيعــات الســيارات فــي الســوق القطــري كل هــذه 
االســباب مجتمعــة جعلتنــا جنــرى التجربــة خصوصــاً 
بعــد الدعــوة الكرمية من شــركة النخبة موتورز والتى 
بــدأت التجربــة من امام صالة العرض بطريق ســلوى 

الي كورنيش دوحة اخلير. 
 ٧ Tiggo٨ذات  شــعبية  تزايــد  جتربتنــا  فــي  الحظنــا 
ركاب ، فــي دولــة قطــر بســبب تصميماتهــا العصريــة 
األخــاذة، والعــروض القيمــة اخلاصــة بهــا، فضــال عــن 
خصائصهــا املتطــورة، ومــا حتتويــه مــن عناصــر تتيــح 
ملقتنيها جتربة القيادة املمتعة. وعالوة على ذلك فإن 
ضمان املصنع عن كل ١٥٠ ألف كيلومترا ما هو ســوى 
شــهادة علــى التــزام الشــركة بتطبيــق أقصــى معاييــر 

اجلودة، والطمأنينة ملدة ٥ سنوات.
هــذا ووقــد صمــم طــراز Tiggo٨ وفق أقصــى معايير 
اجلــودة، ليــس فقــط كي تتيــح للســائق جتربــة القيادة 
االســتهالك  لضمــان  أيضــا  ولكــن  واملثيــرة،  املمتعــة 
املقتصد للوقود، ناهيك عن مرور الســيارة باختبارات 

قوية لضمان توافر األمان و املتانة واملوثوقية الشاملة، 
باختصــار  أقــل وصــف ميكــن أن تتحدث بــه عن هذه 
الســيارات الصينيــة الصنــع، والتي أصبحــت متتلك من 
يصنــع  أن  ميكــن  مــا  احلديثــة،  والتكنولوجيــا  التقنيــة 

منها واحدة من أكثر السيارات طلبا حول العالم.
بــدءا   التجربــة  تضمنتهــا  وشــيقة  كثيــرة  تفاصيــل 
التصميــم اخلارجــي االنيــق والــذي تظهــر بــه بصمــة 
ابداعيــة مــن مصممــي العالمــة مــروراً بقــوة احملــرك 
عــن  احلديــث   فعنــد  خاصــة  بصفــة  ابهرتنــي  التــى 
التقليديــة،  الســيارات  بتقنيــات  املتعلقــة  التفاصيــل 
نســتطيع اآلن أن نرى تطوير شــيري لثالثة أجيال من 
احملــرك، حيث جرى جتهيز أحــدث محركاتها ٢٠٠٠ 
cc  وايضــاً محــرك ١٦٠٠ تربــو  فــي Tiggo٨ احلديثــة 
كليا، ومتلك شــيري اآلن حوالي عشــرة ناقالت حركة 

يدوية (MT) مطورة ذاتيا.
وتعــد «شــيري» أول صانــع ســيارات فــي الصــني يعمل 
الســرعة  متغيــر  حركــة  ناقــل  وتصنيــع  تطويــر  علــى 

(CVT) اخلاص بها.
وفيمــا يخــص منصــة النمــاذج، حتتــل شــيري املركــز 
األول بــني العالمــات التجاريــة للســيارات الصينيــة فــي 
بنــاء منصــة ســيارات، وتعتمــد جميع منتجات سلســلة 
 T١X شــيري علــى منصاتهــا األربــع للمنتــج، أال وهــي
اجلديــدة  الطاقــة  ســيارات  ومنصــة   M٣X وM١Xو 

.(NEV)
مزايا رائدة

وبفضل تكنولوجيا املنصة، تتمتع شــيري Tiggo٨اآلن 
مبزايــا رائــدة ومبتكــرة واســتراتيجية. واســتنادا إلــى 
املنصــات املذكــورة أعــاله والتــي تتوافــق مــع منتجــات 
االســتخدام  متعــددة  الرياضيــة  والســيارات  ســيدان 

والســيارات متعددة األغراض، تســتطيع شيري تطوير 
التقليــدي  الوقــود  مبحــرك  املــزودة  الســيارات  منــاذج 
والســيارات الكهربائيــة ببطاريــة (BEVs) والســيارات 

.(PHEVs) الهجينة القابلة للشحن اخلارجي
مــن  جمعناهــا  التــي  املعلومــات  خــالل  مــن  اســتطعنا 
والتطويــر  البحــث  مرافــق  مــن  العديــد   الــى  زيارتنــا 
لشــيري والتــي تعتبــر ســرية للغايــة، حيــث رأينــا أيضا 
أن شيري تعمل بجد على تقنيات السيارات التقليدية، 
نقــل  مجموعــات  مختبــر  فــي  املثــال،  ســبيل  فعلــى 
احلركــة، رأينــا تطويــر مهندســي شــيري للمحــركات 
وناقــالت حركــة جديــدة بعــدد مــن معــدات االختبــار 
باهظــة الثمن، وفي املختبر الصوتي لشــيري ومختبر 
الســالمة فــي حالــة التصــادم، وجدنــا أن املعــدات مــن 
فــي   CAMF مختبــر فــي  املوجــودة  املســتويات  نفــس 

تياجنني.
مقصورة الداخلية بتصميم حديث ومبتكر

 ٨ تيجــو  شــيري  لســيارة  الداخليــة  املقصــورة  تتميــز 
اجلديــدة بتصميــم حديــث ومبتكــر شــّد انتباهنــا ولــم 
نعهده من قبل في هذه الفئة من السيارات، من بينها 
تصميــم فتحــة التكييــف وشــكلها، والتي تأتــي موزعة 
بني فتحتني كبيرتي احلجم ولعل ذلك ســبب رئيســي 
فــي شــعورنا بقــوة تكييــف الســيارة، فــي حــني تتكــون 
الكراســي ذات التحكــم الكهربائــي الكامــل مــن اجللــد 

الطري الذي يهدي لراكبي السيارة
باإلضافــة إلــى اإلحســاس بالفخامــة إحســاس آخر 

بالراحــة القصوى فــي كل األوقات بفضل 
يدعــم  الــذي  وتصميمهــا  شــكلها 

الظهر والساقني بشكل ممتاز.
بشاشــة  الســيارة  وتتميــز 

عــرض املعلومــات أمــام الســائق بيــرة احلجــم والتــي 
حتتــوي علــى عــداد الســرعة بتصميمــه الفريــد وألوانه 
اكبرعلــى  بشــكل  التركيــز  مــع  الزاهيــة،  اجلميلــة 
بافضــل  واظهارهــا  بالســيارة  املتوفــرة  التكنولوجيــا 
بالتكييــف  للتحكــم  ازرار  وجــود  مــع  ممكنــة  صــورة 

بسهولة ويسر.
سالسة األداء

تأتــي ســيارة شــيري تيجــو ٨ اجلديــدة مبحــرك قــوي 
وبناقل حركة أوتوماتيكي ذو ٦ ســرعات يوفر ساسة 
فــي التنقــل بــن الســرعات ويضفــي إلــى سالســة أداء 
احملرك وقوته سالســة إضافية ظهرت لنا جلياً خالل 
جتربــة القيــادة علــى مختلف الطرق حيــث كان األداء 
جيداً جداً من حيث التســارع جتاوب ناقل احلركة مع 
احملــرك وكذلك الفرامل التي كانت مثالية، باإلضافة 
شــيري  تقــدم  الهائلــني.  والتــوازن  الثبــات  إلــى  طبعــا 
اخلارجــي  التصميــم  مســبوق  غيــر  مســتوى   Tiggo٨
الــذي يوحــي بالقــوة خصوصــا مــن االمام حيــث توجد 
االماميــة  االضــاءه  وتصميــم  الكبيــرة  شــيري  عالمــة 

اضافــة  مــع  اجلانــب  مــن  الســيارة  وتصميــم  املميــز 
بعــض اللمســات التــي تزيد مــن جمال الســيارة كوجود 
إمتلكــت  مــع  النوافــذ،  اعلــى  بغــزارة  الكــروم  حليــات 
مصابيح أمامية عريضة ذات شــكل إنسيابي مسحوب 
و يتوســطها فتحــة تهويــة كبيــرة احلجــم ذات فتحات 
أقــل حجمــا و يتوســطها شــعار شــركة شــيري الشــهير 
و يأتــي مــن أســفل فتحــة التهويــة مصــد أمامــي كبيــر 
احلجــم يظهــر علــى أجنابــه مصابيح ضبابيــة صغيرة 
تظهــر  التــي  الســيارة  مقدمــة  فــي  الشــكل  مســتطيلة 
بارتفاع كبير، وبالنســبة لإلطارات الرياضية فالسيارة  
متتلــك إطــارات ذات قياس ١٨ بوصة إلي جانب املّشــد 
أبوابهــا  علــى  اجلانبيــة  اخلطــوط  و  للســيارة  العلــوي 
متنحهــا مظهــر رياضــي مميــز و مختلف عــن غيرها 
مــن الســيارات باإلضافــة إلي طــالء مقابــض األبواب و 
شــعار الســيارة األمامــي و اخللفــي و االطــارات األربعة 
اخلاصــة بهــا مبــادة الكــروم التــي متنــح تلــك األدوات 
املزيــد مــن اللمعــان املســتمر الــذي ال ينطفــئ بســهولة 
مــع االســتخدام باإلضافــة إلــي كــون واالطــارات ذاتهــا 
مصنوعــة مــن مــادة االملونيــوم اخلالصــة. وفــي نهايــة 
جتربتنــا ننصــح عشــاق عالم الســيارات بتجربــة قيادة 
 Tiggoلطــرازات شــيري العامليــة وخاصــة طــراز ٨
الذي اتوقع ان يســجل مبيعات غير مســبوقة في 
٢٠٢٠ في اســواق الشــرق بصفة عامة والسوق 
القطــري بصفــة خاصة  نظــراً ملا تتمتع به 
من مواصفات تلبي شــغف عشــاق عالم 
الصعبــة  املعادلــة  وحتقــق  الســيارات 
باقتنــاء العميــل جــودة عالية مع قوة 
االداء مقابــل ســعر عــادل نعتقــد انه 

سيقلب املوازين . 

  Tiggo٨Tiggoالراية اوتو تكتشف مزايا  الراية اوتو تكتشف مزايا  شيري شيري ٨
احلصان الرابح للتكنولوجيا الصينيةاحلصان الرابح للتكنولوجيا الصينية

النخبـــة موتـــورز الوكيـــل احلصـــري ...

تصميمتصميم
انيــقانيــق

لفئة السيارة العائليةلفئة السيارة العائلية
مع قوة االداءمع قوة االداء

علـــــى الطرقـــاتعلـــــى الطرقـــات
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CX٣CXمازدا تواصل النجاح للنسخة اجلديدة مازدا تواصل النجاح للنسخة اجلديدة ٣
كروس اوفر املدمجة كروس اوفر املدمجة ٢٠٢٠٢٠٢٠ ضمن عروض نهاية العام املميزة ضمن عروض نهاية العام املميزة

االذكى واالكثر تألقا  في فئتها بالسوق القطري ...

 ، الوطنيــة  الســيارات  شــركة  واصلــت 
فــي  مــازدا  لســيارات  احلصــري  الوكيــل 
قطر جناحها فى زيادة املبيعات للنسخة 
اجلديــدة مــن مــازدا  CX٣كــروس اوفــر  
مقاعــد  اخلمــس  ذات    ٢٠٢٠ املدمجــة   
وميكــن   .٢WD  ,  AWD بنســختيها 
 CX٣ مــازدا   موديــالت  علــى  االطــالع 
اجلديــدة مــن خــالل زيارتكــم مبعــرض 
مازدا املميز و املوجود بفريج النصر على 

مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  .
الســيارات  شــركة  أطلقــت  وقــد  هــذا 
لســيارات  احلصــري  الوكيــل   ، الوطنيــة 
 » عــروض  قطــر،  دولــة  فــي  «مــازدا» 
نهايــة العــام» األكثــر إثارة والتــي تقدمها 
علــى موديــالت «مــازدا ٢٠٢٠»، مؤكــدة 
علــى املزايا املتعددة التي متنحها ملشــتري 
فيهــا  مبــا  «مــازدا»،  موديــالت  كافــة 

موديالت «مازدا ٢٠٢٠“.
وتقدم حملة «نهاية العام» مزايا القيمة 
حتديــد  بــدون  ضمــان  مثــل  املضافــة 
الكيلومتــرات، وتأمني شــامل، وخدمات 
وتســجيل، إلــخ. علــى املوديــالت املختارة، 
التنافســية  األســعار  وذاك  هــذا  وفــوق 

واجلذابة جدا
شــركة  مــن  الرســمي  املتحــدث  وقــال 
  CX٣ مــازدا  تأتــي  الوطنيــة   الســيارات 

كــروس اوفــر  اجلديــدة مبواصفــات دفــع 
رباعــي متميز فللمرة األولى ، يأتي اجليل 
اجلديــد مــن مــازدا بــأداء وخفــة حركــة ال 
الــى  اضافــة   ، مناســبة  وبأحجــام  تقــارن 
ســكاي   » واملســماه  املتقدمــة  التكنولوجيــا 
اكتــف  تكنولوجــي «  كمــا انهــا تتميــز بانهــا 
اقتصاديــة فــي  اســتهالك الوقــود  ، اضافــة 
باإلنترنــت     MZD Connect نظــام  الــى 
كمــا تشــمل شاشــة عــرض القيادة النشــطة 
Active Driving Display وتكنولوجيــا « 
اي – اكتف سينس  لنظام السالمة واالمان 
اجيــال  وجهــة  ولتكــن  باحليــاة   لتنبــض 
الشباب والذين يحبون املغامرة  في قطر .

وتتوافر كل  نســخ CX-٣ مبحرك بنزين 
ســكاي أكتيــف G ســعة ٢ لتــر بقــوة ١٤٦ 
حصــان مــع ناقــل حركــة أوتوماتيــك من 
٦ ســرعات  مــع وضعية ســبورت لتضفي 
فــي  مثلهــا  الطرقــات  علــى  قــوة  بذلــك 
ذلــك مثــل الســيارات الرياضيــة، ومتنــح  
االطــارات  فــي  قــوي  اداء  اخلاصيــة  تلــك 
االماميــة او خــالل االربــع اطــارات وذلــك 

. i-Active من خالل نظام
ومــا يعــزز مــن نظــام  الســالمة واالمــان 
اجلديــدة    ٣  CX مــازدا  ســيارات  فــي 
كليــا  امتــالك ســيارات مــازدا  نظــام – اي 
–  اكتــف ســينس والذي يعــزز من فرص 

فهــذا   ، القيــادة   اثنــاء  واالمــان  الســالمة 
النظــام يســاعد قائــد الســيارة على جتنب 
املخاطر احملتملة ، كما تضم  التكنولوجيا 
اجلديــدة مــن مــازدا CX ٣  تكنولوجيــا « 
امــان مــا قبــل االصطــدام « ممــا يســاعد 
فــي جتنــب االصطدامــات  او التقليل من 
خطورتهــا فــي احلــاالت والتــي ال ميكــن 

جتنب تلك االصطدامات 
فــي  التحكــم  بنظــام  مــازدا  تتوافــر  كمــا 
  (MRCC  ) واملســمى  واملالحــة  املراقبــة 
رصــد  ونظــام  النشــطة  القيــادة  ونظــام 
البقــع العميــاء ( BSM) ونظــام التحذيــر 
 (RCTA ).اخللفيــة املــرور  حركــة  مــن 
وجمعيها متربط بجســم الســيارة سكاي 

اكتف  والشاسيه 
مــازدا    مــن  اجلديــدة  املوديــالت  وتأتــي 
CX٣ بإطارات بحجم ١٨ بوصة ودخول 
احملــرك  لتشــغيل  زر  مــع  مفتــاح  بــدون 
وقفــل لألبــواب مركــزي ونظــام صوتــي 
ومرابــا   بــي  اس  ويــو  ســماعات   ٧ مــن 
اجللــد  مــن  وكراســي  للرؤيــة  كهربائيــة 
الفخــم وشاشــة   تعمــل باللمــس ٧ بوصــة 
ونظــام معلوماتي مبجموعة من االوامر 
يرتبــط  للتليفــون   وبلوتــوث  الصوتيــة 
مــن  متعــددة  وقائمــة  ســمعي  بنظــام 

املميزات االخرى .
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قطر للسيارات تطلق عرض مميزقطر للسيارات تطلق عرض مميز
على مركبة على مركبة ميتسوبيشي باجيرو ميتسوبيشي باجيرو ٢٠٢٠٢٠٢٠

أقساط شهرية مرنة وباقة من املزايا العديدة ...

املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  أعلنــت 
شــركات  وإحــدى  قطــر  فــي  موتــورز  مليتسوبيشــي 
ناصــر بــن خالــد القابضة، عن إطــالق عرض خاص 
 ،٢٠٢٠ موديــل  باجيــرو  ميتسوبيشــي  مركبــة  علــى 
يتضمن العرض العديد من املزايا منها تأمني شامل 
ملــدة عــام، تســجيل مجاني ملــدة عام، خدمــة صيانة 
مجانيــة ملــدة عــام أو ٢٠٫٠٠٠ كلــم، ضمــان ملــدة ٣ 
إيكيــا  مــن  شــرائية  قســيمة  إلــى  باإلضافــة  ســنوات 
بقيمــة ٥,٠٠٠ ريــال قطــري. وميكــن احلصــول على 
ميتسوبيشــي باجيرو املميــزة عبر متويل 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 

مبواصفات عالية املستوى“.
تعتبر مركبة باجيرو ذات الدفع الرباعي من أفضل 
املركبات للقيادة على الطرق الوعرة. تعمل الســيارة 
مبحرك ذات ســت أســطوانات بسعة ٣,٥ ليتر وناقل 
حركــة مــن خمــس ســرعات، أو محــرك ذات ســت 
اســطوانات بســعة ٣,٨ ليتر بتقنية مايفك التي متنح 
تضــم  الســرعة.  ملتطلبــات  أســرع  احملــرك اســتجابة 

الســيارات العديد من اخلصائــص واملزايا منها الدفع 
الرباعــي أو خاصيــة الدفــع اخللفــي أو الدفــع الكامل 
قاعــدة  تتيــح  العالــي.  أو  املنخفــض  املســتوى  ذات 
الســيارة الطويلة اســتيعاب ســبعة ركاب بينما ميكن 
طي املقاعد في الصف الثالث لتصبح املقصورة أكثر 

سعة 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.

هشام الصحن:هشام الصحن:
نقدم طراز نقدم طراز ٢٠٢٠٢٠٢٠ لعمالئنا  لعمالئنا 

مبواصفات عاليةمبواصفات عالية
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