
الفــردان للسيـــارات الرياضيـــة تغــازلالفــردان للسيـــارات الرياضيـــة تغــازل
عشــاق ألفــا روميـــو بعـروض حصريةعشــاق ألفــا روميـــو بعـروض حصرية

    

بدأت السيارة نصف النقل رحلتها من مدينة 
قضاء  شمال  إلى  وصلت  حتى  املوصل، 
دهوك، وحتديًدا جسر دالل التاريخي، أنزل 
من  بضاعته  السيارة  سائق  صديقي «سنان» 
مكتوب  كبير،  مخزن  أمام  الغذائية  املواد 
بعد  فيما  عرفت  غربية،  بلغة  الفتة  عليه 
عن  العمال  سنان  سأل  الكردية،  اللغة  أنها 
ثمن البضاعة، فأخبروه بأن سيدهم صاحب 
على  قرانه  عقد  حضور  إلى  يدعوه  املستودع 
جبل  أعلى  تقع  قرية  في  السابعة،  زوجته 
ترجمة  من  حديثهم  فهمت  «بيخير» 
الروايات  عن  لي  حكى  الذي  سنان  صديقي 
يؤكد  الذي  «بيخير»  جبل  عن  حتكي  التي 
سفينة  أن  أشهرها:  عجيبة،  روايات  سكانه 
نوح عليه السالم أبحرت من عندهم، صعدنا 
التجار  كبير  رأس  مسقط  «هيزاوا»  إلى 
وعريس الليلة الذي أمر خادمه باستضافتنا، 
سنان  لصديقي  البضاعة  نقود  دفع  أن  بعد 
أكرم منه-  الكردي، -الذي لم أصادف رجالً 
فقط،  شهر  منذ  إليه  تعّرف  لصديق  وفاًء 
اصطحبني معه بعد أن أخبرته بأنني صحفي 
رحال، يدخر قوت يومه للسفر والتعرف على 
إلى  للسفر  دعوته  فجاءت  الشعوب،  ثقافات 
حدود تركيا كدعم منه لي، جلسنا في القرية 
ثالث ليال كواجب كرم من أهل العريس، لم 
يكن دعم صديق سنان هو أكبر شيء تلقيته 
في جبل بيخير، بل كل الدعم جاء من حكيم 
التاجر  زواج  عارض  الذي  الوحيد  القرية 
ومع  ولكنه  عاماً،  بعشرين  تصغره  فتاة  من 

األسف رضخ لدستور األجداد الذي يقر عدم 

يستسلم  لم  خارجها،  من  القبيلة  نساء  زواج 

على  شهد  بل  فقط  القبيلة  لدستور  احلكيم 

األيزيديني!  األكراد  طريقة  على  القران  عقد 

اصطحبنا معنا احلكيم في عودتنا إلى مدينة 

«زاخو» وطلب منا التوقف أمام مقهى تطل 

على ضفاف نهر اخلابور أخبرنا احلكيم أنها 

معه  غداء  وجبة  نأكل  أن  علينا  وأقسم  ملكه 

ثقافة  عن  معلومات  منا  يستدر  جلس  ثم 

شعوبنا العربية، كان يستمع إلينا وهو يحرك 

تكتب  أقالم  وكأنها  املنضدة،  على  أصابعه 

السيارة  أن  تعلم  هل  قال:  قرطاس  على 

تويوتا  اسمها  سنان  صديقك  يقودها  التي 

«هايلوكس» واخترعها اليابانيون ١٩٦٨، هل 

كالتي  الطائرة  للسيارات  املستقبل  أن  تعلم 

 ١٩٧٧ النجوم  حرب  فيلم  مقاطع  في  تظهر 

من تأليف وإخراج جورج لوكاس، لم يدهشنا 

نوح  سفينة  يصنع  أن  بحلمه  بل  بثقافته 

اجلديدة ويأخذ كل قبيلته ويرحل إلى وطن 

إلى  يعود  ثم  األرضية  الكرة  خارج  جديد 

لزيارة  أخرى  مرة  اخلابور»  «نهر  ضفاف 

مبدعون  هناك  هل  سألته  أجداده،  قبور 

كل  وقال:  ابتسم  احلكيم؟  أيها  هنا  غيرك 

كل  محاربة  في  مبدعون  نوح  سفينة  أوالد 

اجلن  شياطني  من  تواجهم  التي  التحديات 

بأمر من أشرار اإلنس ... وهذا واهللا أعلم.

على ضفاف نهر اخلابور

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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تستحق األفضل ..

BMWBMW الفئة الثالثة متعة القيادة الفارهة

صالح احلمد املانع حتتفل ببطل الرالي عادل عبداهللا

ماكسـس ماكسـس D٩٠D٩٠ مفهوم جديد للسيارات الفارهة
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VELOSTER TURBO

18

* 59,900
AZERA 2.4L, 180 HP

18 * 55,900

SANTAFE 3.3L, 4WD, 270 HP

19

* 69,900
TUCSON 2.4 L, 177 HP

18

* 62,900

100,000 3

2015/2016 *

44355117/44163300
66987331

info@hyundai-qatar.com
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بدايــة عصـــر
جديـــد للتنقــل
بقلم: ماثيو ديفيدسون
رئيس قسم خدمات السيارات في دوبيزل 

مما  بكثير  فاعلية  أكثر  أصبحت  اليوم  سيارات  أّن  شك  ال 
في  تقليديني  نزال  ال  أّننا  إال  سنوات،   ١٠ قبل  عليه  كانت 
في  السيارة  تقبع  بحيث  التنقل،  بغرض  لها  استخدامنا 
املعتاد دون حراك بنسبة ٩٥ باملائة من اليوم في املتوسط. 
لكن مع التحّول الهائل في وسائل النقل على مدى السنوات 
السيارات  صناعة  تشهد  أن  املنتظر  من  املاضية،  اخلمس 
املتزايد  الطلب  ويُساهم  املقبلة.  السنوات  في  جذرياً  تغّيراً 
على السيارات الكهربائية بني املستهلكني، فضالً عن التطّور 
املستمر في تقنيات القيادة الذاتية في دفع الطلب السوقي 

إلحداق تغييرات في البنى التحتية حول العالم. 
املرجح  من  عينها،  بالوتيرة  التطّور  استمرار  حال  وفي 
السيارات  إلى  كامالً  حتوالً  املقبلة   ١٠ الـ  السنوات  تشهد  أن 
الكهربائية وذاتية القيادة. إال أّن ذلك مرهون بالتغييرات 
اإلمارات  دولة  كانت  لطاملا  التحتية.   البنية  في  الكبيرة 
العربية املتحدة في طليعة قيادة التغيير في املنطقة وهي 
إذ  القيادة.  ذاتية  الكهربائية  السيارات  سوق  لتطوير  داعمة 
إلى  أسطولها  من  باملائة   ٢٠ حتويل  إلى  احلكومة  تسعى 
ألف   ٤٢ ودخول   ،٢٠٢٠ عام  بحلول  كهربائية  سيارات 
سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام ٢٠٣٠. إضافة إلى 
ذلك، بدأت احلكومة مؤخًرا املرحلة األولى من وضع إطار 
تشريعي لضمان أعلى مستويات الكفاءة واملوثوقية والتنقل 

الذكي، مع قواعد جديدة للسيارات ذاتية القيادة.  
سيارة  لشراء  العالية  األولية  التكلفة  تُشكل  وحالياً، 
في  املوزعة  الشحن  محطات  من  القليل  والعدد  كهربائية، 
استخدام  سهولة  مبدى  العام  اإلدراك  وانخفاض  دبي، 
هذه  اعتماد  أمام  عوائق  الكهربائية  السيارات  وصيانة 
مبدن  مقارنة  املستهلكني  قبل  من  كبير  بشكل  السيارات 
من  كبيرة  نسبة  وجود  ومع  العالم.  حول  أخرى  رئيسية 
إلى  الوصول  على  القدرة  فإّن  السكنية،  املباني  في  املقيمني 
محطات الشحن محدود أيضاً. على الرغم من ذلك، تعمل 
احلكومة جدياً بهدف تسهيل امتالك السيارات الكهربائية. 
ففي العام املاضي، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيب 

ليصل  دبي،  في  للسيارات  كهربائية  شحن  محطة   ١٠٠
عددها اإلجمالي إلى ٢٠٠ محطة. ومن املتوقع استمرار منّو 
هذا الرقم، وأن يُساهم املطّورون العقاريون بهذه اجلهود 
تُعّد  اجلديدة.  مشاريعهم  في  الشحن  محطات  تثبيت  عبر 
اعتماد  تشجيع  نحو  إيجابية  كخطوات  املشاريع  هذه  جميع 
السيارات الكهربائية. لكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لسوق 
السيارات املستعملة؟ يعتمد حجم املبيعات على مدى نضوج 
البنية التحتية متاماً مثل أي سوق آخر. ومع استمرار تطور 
السيارات  لسوق  تدريجياً  منواً  سنشهد  التحتية،  البنية  هذه 
السيارات  ظهور  نتوقع  احلال،  وبطبيعة  الكهربائية. 
خالل  املستعملة  السوق  في  مسبقاً  اململوكة  الكهربائية 
السنوات اخلمس القادمة. وكل ذلك يُساهم في تطّور قطاع 
إلى  جنباً  يسير  الكهربائية  السيارات  اعتماد  فزيادة  النقل. 
األشخاص  وسيبدأ  القيادة،  ذاتية  السيارات  دعم  مع  جنب 
التي  امللكية  قواعد  من  سيغّير  ما  السيارات،  تشارك  في 
نعرفها اليوم، وبالتالي تقليل كلفة التنقل. وبطبيعة احلال، 
من   (٥G) اخلامس  اجليل  من  االتصال  تقنية  إطالق  إّن 
شأنها أن تلعب دوراً كبيراً من جعل األمتتة واقعاً ملموساً.  
على  الذاتي  للتنقل  استراتيجيتها  تطبيق  إلى  دبي  وتهدف 
٢٥ باملائة من إجمالي وسائل النقل في املدينة بحلول عام 
٢٠٣٠. ومن املتوقع أن ينتج عنها ٢٢ مليار درهم كعائدات 
إقتصادية سنوية عبر مختلف القطاعات، من خالل خفض 
وزيادة  واحلوادث،  الكربون،  وانبعاثات  النقل،  تكاليف 
من  املاليني  مئات  توفير  إلى  باإلضافة  األفراد،  إنتاجية 
بدبي،  اإلشادة  ويتم  التقليدي.  النقل  في  الضائعة  الساعات 
على وجه اخلصوص، على املستوى العاملي كمدينة مناسبة 
املتمّيزة  التحتية  لبنيتها  نظراً  القيادة  ذاتية  للسيارات 
تنتظر  كبيرة  إمكانات  ثمة  أّنه  ذكر  من  بُّد  ال  للطرق. 
للسيارات  اجلمهور  تشارك  فعبر  األقصى،  للحد  تفعيلها 
على  قادرين  سنكون  بالكامل  القيادة  ذاتية  الكهربائية 
جعل النقل أكثر فعالية وكفاءة، باإلضافة إلى إتاحة النقل 

الصديق للبيئة للجميع، ما يعد ببدء عصر جديد للتنقل. 

Mazda CX5 | 2020

Mazda CX3 | 2020
Mazda 6 | 2020

Mazda CX9 | 2020

 

www.mazda-qatar.com
44417859 - 44435965

7
8:30 4:30 9 9

50% 
50%

 15,000

2020 9 2019 10

CX9 CX5 CX3 
12  6  50% 50% 6 3

Mazda 3 Sedan | 2020

2019/5969
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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

تعاونت شــركة «الفردان للسيارات الرياضية» -املوّزع 
املُعتَمــد لســيارات ألفــا روميــو فــي قطــر- مــع «البنــك 
التجــاري القطري» (CBQ) لتقــدمي عرض ترويجي 
حصــري لعمــالء العالمة اإليطاليــة املرموقة، يتضّمن 
أقســاًطا شــهرية مرنة ونســبة فائدة ُمتدّنية، وهو ما 
يَعكــس التــزام الشــركة بتقــدمي أفضــل اخلدمــات إلــى 

عمالئها األوفياء.
محــدودة،  لفتــرة  املتــاح  العــرض  هــذا  إلــى  ووفًقــا 
ســيتمّكن العمالء من شــراء سيارة ألفا روميو جديدة 
ــا مــن خالل دفــع ٢٠٪ فقط من القيمــة اإلجمالية  كليًّ
للسيارة، وقسط شهري للهاتشباك الرياضية اجلّذابة 
جوليتا، في حني ُميكن اقتناء املوديلني جوليا وستلفيو 
ِمــن خــالل دفــع أقســاط شــهرية ُميّســرة، للســيارتني 

الرياضيتني على الترتيب.
ومــع شــراء أي ِمــن طــرازات ألفــا روميــو اجلديــدة، 
وصيانــة  شــامل  كفالــة  بنظــام  العمــالء  سيســتمتع 
لسياراتهم ملدة خمس سنوات أو ١٢٠.٠٠٠ كلم (أّيهما 
يأتــي أّوًال)، وهــو مــا يجعلها ُفرصــًة ال تتكّرر للزبائن 

ســيارات  إحــدى  اقتنــاء  فــي  يرغبــون  الذيــن  اُجلــدد 
العاليــة  بجودتهــا  تشــتهر  التــي  اإليطاليــة  العالمــة 
بأنظمــة  االســتمتاع  عــن  فضــًال  املتمّيــزة،  وكفاءتهــا 
«البنــك  يوّفرهــا  اجلميــع  تُناســب  ممّيــزة  متويليــة 

التجاري القطري».
ومــن ضمــن موديــالت ألفــا روميــو اجلديــدة التي قد 
يحــرص العمــالء اُجلــدد علــى اقتنائهــا من خــالل هذا 
العــرض احلصــري، ُميكــن ِذكــر الطــراز جوليــا الــذي 
يَجمــع مــا بــني التصميــم اإليطالي الســاحر واملقصورة 
القــوي.  الرياضــي  بــاألداء  ناهيــك  الفخمــة،  الداخليــة 
وتتوافــر جوليا بأربع فئــات جتهيزية مختلفة، وهي: 
الفئــة  وأخيــًرا  و»فيلوتشــي»،  و»ســوبر»  «جوليــا» 
األعلــى جتهيــًزا واألقوى أداًء «كوادريفوليو». تســتعني 
الفئتــان «جوليــا» القياســية و»ســوبر» مبحــّرك ِمــن 
هــواء  بشــاحن  مــزّود  لتريــن  ســعة  أســطوانات  أربــع 

 ، حصــان   ٢٠٠ يوّلــد  بأّنــه  علًمــا  «توربــو»، 
أّمــا الفئــة «فيلوتشــي» فتســتفيد ِمــن 

األســطوانات  رباعــي  محــرك 

ســعة لترين بدوره، لكّنه يُولد ٢٨٠ حصانًا مع أقصى 
عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن/متر. ويكفل الوصول إلى 
ســرعة ١٠٠ كلم/ســاعة ِمــن الســكون فــي غضــون٥,٢ 
ثــواٍن وباالنتقــال إلــى الفئــة «كوادريفوليــو» فنجدهــا 
تســتعني ُمبحــّرك قوي مزّود بشــاحني هــواء «توربو» 
فئــة V٦ ســعة ٢.٩ لتــرات يوّلــد ٥١٠ أحصنــة، وُميكن 
لتلك النســخة اختراق احلاجز املئوي من الســكون في 

زمن خاطف يُقّدر بـ٣.٩ ثواٍن!
وال ُميكــن كذلــك إغفــال الســيارة ســتلفيو التــي تُعــّد 
أّول ســيارة ترفيهيــة رياضية ُمتعّددة االســتخدامات 
(SUV) في تاريخ الصانع اإليطالي، وهي تتوافر بفئتني 
جتهيزيتــني، وهمــا: الفئة «ســتلفيو» القياســية وتلك 
األعلــى أداًء «كوادريفوليــو». تأتــي النســخة القياســية 

«ســتلفيو» 

مجّهــزة ُمبحــّرك ِمــن أربــع أســطوانات ســعة لتريــن 
مــزّود بشــاحن هــواء «توربــو»، وهــو قادر علــى توليد 
٢٨٠ حصانًــا مــع أقصــى عزم دوران يبلــغ ٤٠٠ نيوتن/

كلم/ســاعة   ١٠٠ ســرعة  إلــى  الوصــول  ويكفــل  متــر. 
ِمــن الســكون فــي غضــون ٥,٧ ثــواٍن , أّمــا عــن الفئــة 
عاليــة األداء «كوادريفوليــو» فتأتــي مدّعمــة مبحــّرك 
أقــوى فئــة V٦ يتبّنــى تقنية التوربو املزدوج ســعة ٢.٩ 
لترات، علًما بأّن هذا احملرك رياضي األداء يوّلد ٥١٠ 
أحصنــة، وهــو ما يكفل وصول تلك الـSUV الرياضية 
إلــى ســرعة ١٠٠ كلم/ســاعة ِمــن الســكون فــي غضون 
٣.٨ ثــواٍن، مــع تســجيل ســرعة قصــوى مقدارهــا ٢٨٣ 
كلم/ســاعة. وأخيــًرا، هناك الطراز جوليتا الهاتشــباك 
الرياضــي الفخــم، «فيلوتشــي» التي تســتعني مبحّرك 
رباعي األسطوانات مزّود 
هــواء  بشــاحن 

 ٢٤٠ احملــرك  هــذا  يوّلــد  لتــًرا.   ١.٧٥ «توربو»ســعة 
حصانًــا مــع أقصــى عزم دوران يبلــغ ٣٤٠ نيوتن/متر، 
وُميكــن لهــذا احملــّرك القــوي َدفع جوليتا «فيلوتشــي» 
مــن الســكون إلــى ســرعة ١٠٠ كلم/ســاعة فــي غضون 

٦ ثواٍن.
وبهــذه املناســبة، قــال الســيد «شــارلي داغــر»، املديــر 
الرياضيــة»:  للســيارات  «الفــردان  لشــركة  العــام 
«نحــن ُســعداء بتقــدمي هــذا الَعــرض احلصــري الــذي 
يتوافــر لفتــرة محــدودة بالتعــاون مع البنــك التجاري 
القطــري؛ حيــث تســاعد خيــارات التمويــل املرنــة هــذه 
عمالءنــا علــى حتقيــق ُحلمهــم بامتــالك ســيارة ألفــا 
روميــو جديــدة، ِمــن خــالل ُدفعــات ُمقّدمــة متدّنيــة 
وأقســاط شــهرية ميّســرة، بخــالف االســتمتاع بنظــام 
كفالــة شــامل وصيانــة لســياراتهم ملــدة خمس ســنوات 
أو ١٢٠.٠٠٠ كلــم، أيُّهمــا أقــرب، وغيرهــا ِمــن املزايــا 
األخــرى التــي يُوّفرهــا هــذا الَعــرض املمّيــز، وســنظّل 
علــى الــدوام نحــرص على تقــدمي أفضل مســتوى من 

األداء واخلدمات إلى عمالئنا األوفياء.»

الفردان للسيارات الرياضية تغازلالفردان للسيارات الرياضية تغازل
عشاق ألفا روميو بعروض حصريةعشاق ألفا روميو بعروض حصرية

طـــرازات حتاكــي شغــف العمــالء ...



ماألثنين ٢٦ ربيع اآلخر ١٤٤١ هـ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ م العدد (٣٠٣)
44

جتربة قيادة كوروال هايبرد اجلديدةجتربة قيادة كوروال هايبرد اجلديدة
على طرقات الدوحة اجلميلةعلى طرقات الدوحة اجلميلة

الراية اوتو تستمتع باحدث ابداعات اليابانية في عالم الهايبرد ...الراية اوتو تستمتع باحدث ابداعات اليابانية في عالم الهايبرد ...

اهم  من  لواحدة  مميزة  قيادة  جتربة  حقاً  انها 
للبداع  عريقاً  تاريخاً  رسمت  التى  اليابانية  الطرازات 
الياباني في عالم السيارات انها جتربة تويوتا كوروال 
اجلديدة كلياً بدعوة كرمية من  شركة عبد اهللا عبد 
تويوتا  بطراز  التجربة  انطلقت  تويوتا  وإخوانه  الغنى 
مركبة  من   ١٢ الـ  للجيل  كهربائي  كوروال «هايبِرد» 
على إميان شركة تويوتا الراسخ  تويوتا كوروال تأكيداً 
بتقدمي مركبات صديقة للبيئة تتميز بتوفير جتربة 
تويوتا  مركبة  وحتمل  تشويقاً.   أكثر  تفاعلية  قيادة 
كوروال لقب أفضل مركبات شركة تويوتا مبيعاً على 
مركبة  مليون   ٤٦ عن  يزيد  ما  بيع  مت  إذ  اإلطالق، 
اجليل  إطالق  منذ  طرازاتها  مبختلف  العالم  حول 
املستمر  التطور  ومع   .١٩٦٦ عام  اليابان  في  األول 
ميزات  تقدمي  مت  فقد  املركبة،  من  جديد  جيل  لكل 
واحتياجات  متطلبات  مع  تتناسب  جديدة  ووظائف 
احلفاظ  مع  باستمرار،  واملتطورة  املتنوعة  العمالء 
على املقومات اجلوهرية ملركبة تويوتا كوروال، والتي 
جتمع بني املوثوقية العالية وسهولة االستخدام، األمر 
اجليل  إطالق  منذ  املركبة  هذه  به  ُعرفت  طاملا  الذي 
الكهربائي  «هايبِرد»  الـ  طراز  إضافة  وتأتي  األول. 
على  تأكيداً  كلياً  اجلديدة  كوروال  تويوتا  مركبة  إلى 
الرائد  بدورها  بالقيام  الراسخ  تويوتا  شركة  التزام 
حيث  للبيئية،  صديقة  مركبات  وتطوير  ابتكار  في 
محرك  في  يتمثالن  للطاقة  مصدرين  بني  يجمع 
هذا  ويَُعد  كهربائيني.  وموتورين  البنزين  على  يعمل 
كفاءته  حيث  من  فئته  في  األفضل  الرائد  الطراز 
 ٢٧٫٦ يبلغ  والذي  الوقود  استهالك  في  االستثنائية 
في  املساهمة  فرصة  للعمالء  بذلك  متيحاً  كم/لتر، 
بناء مستقبل أكثر استدامة، في الوقت الذي ينعمون 
فيه باملزيد من الرضا من خالل جتربة قيادة أكثر 
تفاعلية. ويرجع الفضل في ذلك إلى ما يزخر به هذا 
الطراز من تقنيات متقدمة متنحهم هدوء استثنائي 
خاصة  التسارع،  سالسة  عن  فضالً  املقصورة،  داخل 
عند االنطالق من وضع التوقف التام. وحتمل مركبة 
 ٥٠ عن  يزيد  ما  إلى  ميتد  عريقاً  إرثاً  كوروال  تويوتا 

عاماً، وقد ظلت دائماً صادقة جتاه مفهومها األصلي 
اجلودة  من  استثنائية  مستويات  توفر  مركبة  بكونها 
إذ  سلسة،  قيادة  جتربة  مع  واملوثوقية،  واالعتمادية 
عملية  في  النطالقنا  أساس  نقطة  املفهوم  هذا  شكل 

التطوير».
تصميم جديد لتجربة قيادة أكثر تفاعلية

اجلديدة  كوروال  تويوتا  مركبة  تصميم  ويستند 
اجلديدة  العاملية  الهيكلية  «األطر  منصة  على  كلياً 
لتويوتا» (TNGA)، بشكل يضمن جتربة قيادة أكثر 
املنخفض  اجلاذبية  مركز  من  كل  ويساهم  تفاعلية. 
(بنسبة  صالبة  األكثر  اخلارجي  وهيكلها  للمركبة 
تعزيز  في  الوصالت  متعدد  التعليق  ونظام   (٪٦٠
مستويات التحكم والثبات، دون املساومة على عوامل 

متطلبات  جميع  كلياً  اجلديدة  املركبة  وتلبي  الراحة. 
عطلة  أثناء  الترفيهية  والرحالت  اليومية  الرحالت 
نهاية األسبوع، من خالل ما توفره من متعة القيادة 
الطمأنينة  عن  فضالً  الطريق،  ظروف  جميع  في 
مزايا  من  الشاملة  املجموعة  بفضل  البال  وراحة 
تويوتا  ملركبة  العصرية  اإلطاللة  ومتتاز  السالمة. 
تصميمه  أعيد  أمامي  مبصد  كلياً  اجلديدة  كوروال 
بتدرج انسيابي للزوايا التي حتيط بشبك سفلي بارز، 
مجسم  بتصميم  الرفيع  العلوي  الشبك  ميتاز  بينما 
ثالثي األبعاد يتصل من األعلى مع املصابيح األمامية 
ذات الشكل الهندسي احلاد، والتي متتد حول الزوايا 
والرياضي.  املنخفض  املركبة  مظهر  إلبراز  األمامية 
للجزء  انعكاساً  املركبة  من  اخللفي  اجلزء  ميثل  كما 

اخللفي  املصد  شكل  خالل  من  وذلك  األمامي، 
األمتعة.  صندوق  لغطاء  اجلديد  الهندسي  والتصميم 
من  قطعة  بواسطة  اخللفية  املصابيح  تتصل  كما 

الكروم بشكل يعزز مظهراً أكثر عرضاً للمركبة. 
مقصورة داخلية جتمع بني األناقة والراحة

وتُستكمل شخصية مركبة تويوتا كوروال اجلديدة كلياً 
مبقصورتها الداخلية التي جتمع بني األناقة والراحة، 
الرفيعة  واللمسات  االستثنائية  اجلودة  عن  وتعبر 
على  الداخلي  التصميم  ويعتمد  أنحائها.  جميع  في 
مريحة  مساحات  توفير  مع  وجذاب،  بسيط  أسلوب 
وأجزاء وظيفية متكاملة. كما متتاز املقاعد بوسادات 
مصنوعة من مواد جديدة، بينما توفر كل من مساند 
لركاب  فائقة  راحة  الوافرة  األرجل  ومساحة  األذرع 
املقاعد اخللفية. كما تشمل املقصورة مجموعة واسعة 
تكييف  نظام  ذلك  في  مبا  للفئة)،  (تبعاً  املزايا  من 
 ،S-FLOW الذكي  التحكم  خاصية  مع  أوتوماتيكي 
ما يحقق املزيد من الراحة من جهة، واالقتصاد في 
توفير  طريق  عن  أُخرى  جهة  من  الوقود  استهالك 
فقط،  الركاب  يشغلها  التي  للمقاعد  للهواء  تكييف 
مع وجود فتحات تكييف هواء خاصة لركاب املقاعد 
التحكم  يتم  سقف  فتحة  املقصورة  وتضم  اخللفية. 
متعددة  ملونة  عرض  وشاشة  واحدة،  بلمسة  بها 
القياس  أجهزة  مجموعة  داخل   MID املعلومات 
وشاشة  بوصة،   ٤٫٢ أو  بوصات   ٧ إما  حجمها  يبلغ 
بوصات،   ٧ قياس  باللمس  تعمل  املتعددة  الوسائط 
السرعة،  تثبيت  ونظام  اخللف،  إلى  الرجوع  وشاشة 
ونظام صوتي بـ ٦ مكبرات صوت، ومقعد سائق قابل 
فيه  ينفصل  للطي  قابلة  خلفية  ومقاعد  للتعديل، 

مسند الظهر إلى قسمني بنسبة ٤٠:٦٠.

 ٣ خيارات من أنظمة الدفع لنمط قيادة أكثر تشويقاً
تويوتا  مركبة  تأتي  اجلريئة،  إلطاللتها  واستكماالً 
من  خيارات  بثالثة  مزودة  كلياً  اجلديدة  كوروال 
هو  األول  تشويقاً،  أكثر  قيادة  لنمط  الدفع  أنظمة 
سعة  حديثاً  تطويره  مت  األسطوانات  رباعي  محرك 
والذي  الوقود،  حلقن   ٤S-D بتقنية  مزود  لتر   ٢٫٠

يولد قوة ١٦٨ حصان وعزم دوران يبلغ ٢٠٫٤٣ كجم-
متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي جديد ذو ١٠ 
محرك  والثاني  املتعاقب،  النقل  بخاصية  سرعات 
رباعي األسطوانات سعة ١٫٦ لتر يولد قوة ١٢١ حصان 
يقترن  والذي  كجم-متر،   ١٥٫٧ يبلغ  دوران  وعزم 
وكخيار  سرعات.   ٧ ذي  أوتوماتيكي  حركة  بناقل 
كوروال،  تويوتا  مركبة  في  مرة  ألول  طرحه  يتم 
بني  يجمع  الكهربائي  «هايبِرد»  الـ  الدفع  نظام  فإن 
يولد  بنزين  محرك  من  ويتألف  للطاقة،  مصدرين 
قوة  يولدان  كهربائيني  وموتورين  حصان،   ٩٧ قوة 
كجم- و١٦٫٦   ١٤٫٥ يبلغ  دوران  وعزم  حصان   ٧١
 ١٢١ تبلغ  للنظام  إجمالية  قوة  مع  التوالي،  على  متر 
املتغير  احلركة  بناقل  النظام  هذا  ويقترن  حصاناً. 
املستمر بخاصية التحكم الكهربائي e-CVT، والذي 
كم/لتر،   ٢٧٫٦ تبلغ  الوقود  استهالك  في  كفاءة  يحقق 
في الوقت الذي يقدم فيه مستويات جديدة من متعة 

القيادة. 
كوروال هايبرد

ما  متتلك  تويوتا  شركة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
يتعلق  فيما  التقنية  الريادة  من  عاماً   ٢٠ عن  يزيد 
مصادر  كأحد  الكهرباء  على  تعتمد  التي  باملركبات 
 ١٢ العاملية  التراكمية  مبيعاتها  تخطت  وقد  الطاقة، 
الـــــ  طراز  إطالق  ومع  للبيئة.  صديقة  مركبة  مليون 
اجلديدة  كوروال  تويوتا  فإن  الكهربائي،  «هايبِرد» 
هذه  تطور  مسيرة  في  بارزاً  معلماً  تسجل  كلياً 
املركبة. وميكن قيادة هذا الطراز إما باالعتماد على 
استهالك  أي  وبدون  كامٍل  بشكٍل  الكهربائية  الطاقة 
للوقود أو إصدار أية انبعاثات كربونية، أو من خالل 
استخدام الطاقة املتولدة من كٍل من محرك البنزين 
املركبة  لسرعة  وفقاً  وذلك  الكهربائيني،  واملوتورين 
وأسلوب القيادة. ويتم شحن البطاريات الـ «هايبِرد» 
خالل  من  سواًء  تلقائي  وبشكل  باستمراٍر  الكهربائية 
محرك البنزين أو عند الضغط على املكابح وخفض 
استخدام  إلى  حاجة  فال  وبالتالي،  املركبة.  سرعة 

مصدر طاقة خارجي أو كابل إلعادة شحنها.
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جناًحا  األكثر  الطراز  الثالثة  الفئة   BMW تعتبر 

طرازات  وجتمع   ،BMW مجموعة  لدى  عامليًا 

واألنيق  املميز  والتصميم  الفائق  األداء  الثالثة  الفئة 

بأفضل  تتمتع  قيادة  ومقصورة  اخلارجي  للهيكل 

التجهيزات التقنية، لتفرض مكانتها لدى في عالم 

السيارات باعتبارها إحدى الطرازات الكالسيكية.

وتتمتع BMW الفئة الثالثة اجلديدة كليًا بتصميم 

استهالك  في  عالية  وكفاءة  فائق،  وأداء  عصري، 

الوقود، إلى جانب العديد من املزايا القياسية املذهلة 

.BMW التي تشتهر بها عالمة

في  القوة  من  مزيًدا  الثالثة  الفئة   BMW وتقدم 

احملرك، باإلضافة إلى مقصورة أكثر رحابة مزودة 

وأكثر  وزنًا  أخف  هيكل  في  التقنيات،  بأحدث 

متانة، فيما توفر التقنيات احلديثة املستخدمة في 

أعلى  قدرة   BMW سيارة  في  احلركة  نقل  جهاز 

احملرك  ألداء  مثالية  وكفاءة  أكبر  سحب  وقوة 

وتتوفر  بالوقود.  يعمل  الذي  األسطوانات  رباعي 

طرازات  في  صالون  الثالثة  الفئة   BMW سيارة 

.BMW M٤٠i٣٣٠ وi BMW مختلفة هي

السابع  جيلها  في   BMW من الثالثة  الفئة  وجتسد 

شعار عالمة BMW في تقدمي متعة القيادة واألداء 

الفائق بفضل مجموعة رائدة من املزايا التي تتمتع 

 ،٪٥٠ بنسبة  أعلى  مبتانة  هيكل  ضمنها  ومن  بها، 

االمامية  الواجهتني  من  كل  في   LED وأضواء 

شاملة  مجموعة  إلى  باإلضافة  للسيارة،  واخللفية 

من أنظمة مساعدة السائق.

في  املعتمدة  اجلديدة  املخمدات  تقنيات  وتولد 

BMW الفئة الثالثة اجلديدة واملترافقة مع محرك 

عالي األداء كليًا الرغبة في االنطالق الختبار متعة 

التي  السائق  مساعدة  أنظمة  توفر  فيما  القيادة 

الركن  لتسهيل  مصممة  جديدة  أنظمة  تتضمن 

قياس  ونظام  الضيقة  األماكن  في  والتحّرك 

ونظام  خلفية  وكاميرا  السيارة  ركن  عند  املسافات 

أو  بالطول  السيارة  توجيه  مع  الركن  على  املساعدة 

بالعرض عند الدخول إلى موقف، مزيًدا من مزايا 

الراحة.

السيدان   BMW لسيارة  اجلديد  الشكل  ويتميز 

التجارية  العالمة  بتصميم  املألوفة  الرياضية 

املمددة  والسطوح  الواضحة  فاخلطوط  اجلديد. 

الرياضي  وطابعها  للسيارة  العصري  اجلمال  تُبرز 

الثالثة  الفئة   BMW وتتمتع  امللفت،  وحضورها 

اجلديدة كلًيا بتصميم عصري، وأداء فائق، وكفاءة 

من  العديد  جانب  إلى  الوقود،  استهالك  في  عالية 

عالمة  بها  تشتهر  التي  املذهلة  القياسية  املزايا 

.BMW

مساعدة  برامج  من  موّسعة  مجموعة  متّهد  كما 

أنظمة  تتوفر  حيث  الذاتية  للقيادة  الطريق  السائق 

مع  املشاة  اقتراب  ومن  االصطدام  من  التحذير 

خاصية الفرملة األوتوماتيك ية ونظام التحذير عند 

االنحراف عن املسار كتجهيز قياسي.

BMWBMW الفئة الثالثة اجلديدة الفئة الثالثة اجلديدة
متنحـــك متعـــة قيــــادة فارهـــــةمتنحـــك متعـــة قيــــادة فارهـــــة

الفــــردان للسيــــارات الوكيــــل احلصــــري ...
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D٩٠D٩٠ ماكســس ماكســس 
الفارهــة للسيــارات  جديــد  الفارهــةمفهــوم  للسيــارات  جديــد  مفهــوم 

أوتـــو كـــالس للسيــــارات الوكيـــل احلصــــري ...

املعتمد  العام  الوكيل  للسيارات،  كالس  أوتو  طرحت 
الدفع  مركبة  قطر،  في  ماكسس  التجارية  للعالمة 
مفهوماً  تتبنى  التي   D٩٠ ماكسس  اجلديدة  الرباعي 
لالبتكار في صناعة  مثالياً  وتعّد منوذجاً  كلياً  جديداً 
السيارات الصينية احلديثة. وقد حصلت هذه املركبة 
على تصنيف خمس جنوم في مجال األمان  مؤخراً 
اجلديدة“  السيارات  تقييم  ”برنامج  من  والسالمة 
ANCAP الذي يقيم ويصنف السيارات اجلديدة في 

مجال السالمة.
األمان والسالمة

فئة  من  متفوقاً  تصنيفاً   D٩٠ ماكسس  حققت 
برنامج  من  السالمة  مجال  في  جنوم  اخلمس 
بذلك  لتؤكد   ANCAP اجلديدة  السيارات  تقييم 
سالمة  األكثر  السيارات  من  كواحدة  ريادتها  على 
العالم.  في  الرباعي  الدفع  مركبات  فئة  في  وأماناً 
أقسام  كل  في  متفوقة  عالمات  املركبة  حققت  وقد 
 ANCAP برنامج  تقرير  يظهر  حيث  االختبار 
الهواء  أكياس  من  بدءاً  للمركبة  العالية  املعدالت 
املتعددة املوجودة في املقدمة وعلى اجلانبني بهدف 
حماية السائق والركاب وصوالً إلى مختلف التفاصيل 
معدل  املركبة  سجلت  وقد  اجلانب.  بهذا  املتعلقة 

اجلهة  سالمة  اختبار  في  عالمة   ١٦ أصل  من   ١٤,٥
والعنق  الرأس  وتضم  والركاب  للسائق  األمامية 
والصدر والساق العلوية والسفلية. وفي مجال التأثير 
على اجلوانب حققت املركبة ١٦ عالمة من أصل ١٦، 
بعد أن تفوقت في االختبار اخلاص ويشمل اصطدام 
اجلوانب  اختبار  وفي  السائق.  بباب  صغيرة  سيارة 
سجلت  اجلهتني،  على  الهواء  أكياس  يفحص  الذي 

املركبة أعلى معدل في حماية الرأس.
في اختبار احلماية من اإلصابات، أظهرت ماكسس 
D٩٠ قدرات عالية في تأمني السالمة مبعدل ”جيد“ 
اختبار  في  أما  االختبار.  هذا  في  تقييم  اعلى  وهو 
من  نقطة   ٢٧,٣٧ املركبة  سجلت  املشاة،  حماية 
أصل ٣٦ نقطة مبعدل ”مقبول“. وقد وفرت غطاء 
رأس  حلماية  ”جيد“  بدرجة  كاملة  حماية  املؤخرة 
أيضاً  فسجلت  احلوض،  ملنطقة  احلماية  أما  املشاة. 
درجة ”جيد“ وكذلك نتائج اختبارات حماية إصابة 

األرجل.
مفهوم جديد في صناعة السيارات

من    D٩٠ اجلديدة  الرباعي  الدفع  مركبة  وتأتي 
التجارية  العالمات  من  واحدة  وهي  ماكسس، 
”سايك  العمالقة  الصينية  السيارات  صناعة  لشركة 

وفق  مصممة  ذكية  مركبة  أول  لتكون  موتور“، 
فئة  في  مثالية  املركبة  هذه  وتعد  اجلمهور.  طلب 
مركبات الدفع الرباعي الصغيرة واملتوسطة احلجم 
واملصممني  املستهلكني  و رغبات  توجهات  وجتمع 
الدفع  مركبة  تعتبر  سواء.  حّد  على  واملهندسني 
الرباعي ماكسس D٩٠ من املركبات الرائدة واملميزة 
تعكس  حيث  ماكسس  سايك  شركة  تقدمها  التي 
الشركات  من  وطلباتهم  األفراد  رغبات  خاللها  من 
السائد  املنحى  تغيير  في  الشركة  وتساهم  املصنعة. 
في تصنيع السيارات حيث تقدم الشركات منتجاتها 
اخلاصة،  عملها  قاعدة  وفق  وتسوقها  اجلمهور  إلى 
وتتبنى مفهوم إشراك اجلمهور في حتديد التصميم 
من  املركبة  في  شركاء  ليكونوا  التصنيع  وعملية 

البداية.
شارك   ،D٩٠ ماكسس  املركبة  إنتاج  عملية  خالل 
شارك  بينما  استطالع  في  مستخدم   ١٠٠٠ من  أكثر 
جتربة  عملية  في  مستخدم   ٣٠٠,٠٠٠ من  أكثر 
ليقدموا  تفاعلية  منصة  خالل  من  القيادة  محاكاة 
يرغبون  التي  واخلصائص  واملواصفات  االقتراحات 
بها في املركبة. وبناء على آراء العمالء، تبنت سايك 
فاخرة  مركبة  تقدمي  في  جديداً  أسلوباً  ماكسس 

املركبة  تضم  األفراد.  رغبات  تتضمن  ورياضية 
املاس،  شكل  على  التطريز  منها  عديدة  خصائص 
األبعاد  ثالثية  حتكم  ولوحة  إنشاً،   ٢١ وإطارات 
وشاشة بحجم ١٢,٣ إنش، بينما مت تعديل طولها من 
٥,٢ متر إلى ٥ أمتار لتناسب القيادة في املدن. وقد 
مت تصميم املقاعد بطريقة ميكن التحكم بتحريكها 
للركاب  لتوفر  السائق  مقعد  عدا  ما  وجهتها  وتغيير 

مقصورة داخلية مرنة وفق حاجاتهم.
ذكي  ربط  نظام   D٩٠ ماكسس  مركبة  وتضم 
اإللكتروني  الدفع  منها  الوظائف  من  العديد  يوفر 
املتصل  املالحة  ونظام  اإلنترنت  عبر  واملوسيقى 
باإلنترنت وجهاز التحكم عن بعد والتفاعل الصوتي. 
برمجة  على  القدرة  للمركبة  الفريدة  امليزات  ومن 
في  ومتطلباته.  شخص  كل  رغبات  وفق  الوظائف 
املستقبل، ستوف ر املركبة خيارات أخرى للتعديل منها 

تصميم شكل املقاعد والعادم والتصميم الداخلي.
اخلصائص

التبريد  وشبكة  الواسعة  بواجهتها  املركبة  تتميز 
الهجومية ومصابيح الليد األنيقة التي تعطي الواجهة 
بإطارات  املركبة  هذه  جتهيز  مت  وقد  رائعاً.  بعداً 
طول  ويبلغ  التصميم.  جمالية  من  تضيف  رياضية 

األضواء  تعطي  بينما  ملم   ٢,٩٥٠ اإلطارات  قاعدة 
تتبنى  والعصرية.  الرقي  من  ملسة  املمتدة  اخللفية 
املعتادة  الداخلي  التصميم  قواعد   D٩٠ ماكسس 
الوسط  في  الكونسول  يتركز  حيث  التجارية  للعالمة 
الوظائف  لوحة  ويضم  مستقلة.   LCD شاشة  مع 
ومتابعة  الوضوح  من  ملزيج  واسعة  عرض  شاشة 
اجلديد  الطراز  يضم  القيادة.  خالل  السيارة  وظائف 
لتالئم   ٧ و   ٦ و   ٥ بني  املقاعد  من  مختلفة  أعداداً 
نظام  إلى  باإلضافة  املختلفة،   العمالء  متطلبات 
املركبة  تضم  كما  املسار.  على  اخلروج  من  التحذير 

كاميرا خلفية ومصابيح الليد.
األداء

احلقن  بتقنية  تيربو  ليتر   ٢ مبحرك  املركبة  تعمل 
الفائق ليولد قوة تصل إلى  ٢٢٤ حصاناً وعزم دوران 
يزيد على ٣٦٠ نيوتن في املتر. وقد مت تزويد ناقل 
الدفع  ونظام  أوتوماتيكية  سرعات  بست  احلركة 

الرباعي.
بدأت  حيث  االبتكار  في  جهودها  الشركة  وتواصل 
قوتها  من  باالشتفادة  سنوات   ٦ قبل  تأسيسها  منذ 
املركبات  في  منافسة  بهدف  التكنولوجي   وتفوقها 

األخرى.
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طراز طراز  GTS  GTS  اجلديد من بورشه اجلديد من بورشه
السيـارة الرياضيـة األبـرز فـي مجموعــة ماكــانالسيـارة الرياضيـة األبـرز فـي مجموعــة ماكــان

سيــارة رياضيــة مدمجــة متعــددة االستعمــاالت ...سيــارة رياضيــة مدمجــة متعــددة االستعمــاالت ...

استكملت بورشه مجموعة ماكان بطرح طراز  GTS  اجلديد مبواصفات مميزة؛ 
استثنائي  وتصميم  األداء،  عالي  وشاسيه  قوي،  مبحرك  السيارة  تأتي  حيث 
لتر  سعة  ٢٫٩    املزدوج  التوربيني  احملرك  استطاعة  تبلغ  مطورة.  وجتهيزات 
  ١٥) حصان  بزيادة  ٢٠    واط)  —   كيلو    ٢٧٠) حصان  األسطوانات  ٣٨٠    سداسي 
مزدوج  احلركة  ناقل  نظام  إلى  وباإلضافة  السابق.  بالطراز  مقارنة  واط)  كيلو 
اختياري،  كتجهيز  تأتي  التي  الرياضية  كرونو  ومجموعة  بورشه  من  القابض 
تنطلق سيارة ماكان  GTS  اجلديدة من السكون إلى سرعة  ١٠٠   كيلومتر/الساعة 
في  ٤٫٧   ثانية، أي أسرع بثالثة أعشار من الثانية من ذي قبل، فيما تبلغ أقصى 
تتميز  التي  املذهلة  القيادة  ديناميكية  بفضل  كيلومتر/الساعة.  لها  ٢٦١    سرعة 
به السيارة اجلديدة في عائلة السيارات الرياضية املدمجة متعددة االستعماالت 
من بورشه، ضمن مواصفات أخرى، أُطلقت عليها تسمية GTS، وهي اختصار 
النشط  للتحكم  بورشه  نظام  ضبط  جانب  وإلى  سبورت».  توريزمو  لـ»جراند 
الشاسيه  خفض  مت  خاص،  بنحو  التخميد  في  املتحكم   (PASM) التعليق  في 
مقدار  ١٥   ملليمتر لتعزيز الديناميكيات اجلانبية. ويتوفر نظام التعليق املتكيِّف 
كتجهيز اختياري مع انخفاض إضافي في الشاسيه مبقدار  ١٠   ملليمترات. تأتي 
ومكابح  بوصة  قياس  ٢٠    سبايدر»  إس  عجالت «آر  مع  اجلديدة    GTS  ماكان
كبيرة احلجم مصنوعة من احلديد املسبوك (حيث يبلغ حجم املكابح على احملور 
مينح  مما  ملليمتر)،  اخللفي٣٣٠×٢٢  احملور  وعلى  ملليمتر،     ٣٦xاألمامي  ٣٦٠
السيارة رشاقة السيارات الرياضية عالية األداء وقدرة على االستجابة السريعة. 
ويتوفر خيار حتسني وظيفة تهدئة السرعة مع مكابح بورشه ذات السطح املطلي 
بكربيد التنغستني أو مكابح بورشه املصنوعة من السيراميك املركب. أما نظام 
  GTS  سيارات فئة  مع  ليتناسب  خصيصاً  ُعّدل  فقد  القياسي  الرياضي  العادم 
احملرك  يُشكِّل  كذلك  اجلديدة.    GTS  ماكان سيارة  قيادة  متعة  يعكس  بصوت 
الذي  الصوت  قوة  تعزيز  في  أساسياً  عنصراً  لتر  سعة  ٢٫٩    األسطوانات  سداسي 
يقوم  التي  التوربو  لنظام  املركزية  البنية  تتيح  ذلك،  إلى  إضافة  السيارة.  مييز 
احملرك  أسطوانات  بني  املزدوج  التوربيني  الشاحن  يقع  حيث  احملرك،  عليها 
املنسقة في شكل حرف V، إمداد السيارة بسرعة استجابة فورية أثناء القيادة. 
بني  ما  دوراته  عدد  تتراوح  عندما  متر  نيوتن  للمحرك  ٥٢٠    عزم  أقصى  يبلغ 
 ١٧٥٠   إلى  ٥٠٠٠   دورة في الدقيقة. كما يبلغ معدل استهالك الوقود في الطراز 
األكثر رياضية بني طرازات بورشه ماكان  ٩٫٦   لتر لكل  ١٠٠   كيلومتر وفقاً ملعايير 

«دورة القيادة األوروبية اجلديدة“.
تصميم فريد مع ملسات تصميم بارزة باللون األسود

تنعكس خصائص األداء الرياضي الفريد لسيارة ماكان  GTS  اجلديدة في املظهر 
بعناصرها  القياسية  الرياضي  التصميم  مجموعة  فمع  أيضاً؛  للسيارة  اخلارجي 
السيارة  تتألق  األبواب،  لعتبات  اجلانبية  واحلواف  واخللفية  األمامية  التزيينية 
بعناصر  السيارة  من  األمامي  واجلزء  األمامي  الواقي  يتميز  كما  مميز.  مبظهر 
من    GTS  طرازات جلميع  مميزة  سمة  وهي  األسود  —   باللون  مطلية  تصميم 
بورشه  نظام  مع    LED  بتقنية تعمل  التي  األمامية  املصابيح  تأتي  كذلك  بورشه. 
اخللفي  اإلضاءة  وشريط  األبعاد  ثالثية  اخللفية  واملصابيح  لإلضاءة  الديناميكي 
األمامية  املصابيح  طلب  إمكانية  وتتوفر  داكن.  بلون    LED  يتقنية يعمل  الذي 
بتقنية  LED  باللون األسود كتجهيز اختياري. باإلضافة إلى ذلك، يبرز انخفاض 
الشاسيه مبقدار  ١٥   ملليمتر، والعجالت املطلية باللون األسود متوسط اللمعان، 
املطلية  التزيينية  واألشرطة  األحمر،  باللون  املطلية  للمكابح  الفكية  واملالقط 
باللون األسود شديد اللمعان املظهر الرياضي للسيارة عالية األداء. يُستخدم اللون 
األسود، أيضاً، إلضفاء ملسات تصميم بارزة على مؤخرة السيارة؛ حيث يأتي نظام 

العادم الرياضي األساسي مع موزع هواء وأنابيب عادم مطلية باللون األسود.
مقاعد رياضية خاصة بطرازات  GTS  مع مواد من الدرجة األولى

بفضل    GTS  ماكان سيارة  ملقصورة  األنيقة  الرياضية  بالسمات  الشعور  يتعزز 
املواد عالية اجلودة مثل قماش ألكانتارا الذي يكسو اجلزء األوسط من املقاعد، 
األملنيوم  إلى  باإلضافة  األبواب،  وألواح  املتوسط  الكونسول  في  األذرع  ومساند 
الوظائف  متعددة  القيادة  عجلة  للسيارة  األساسية  التجهيزات  وتشمل  املصقول. 
الرياضية،  املقاعد  إلى  باإلضافة  احلركة،  نقل  وأزرار  الناعم  اجللد  من  وإطار 
ومساند  وضعيات  بثمانية  املقاعد  تعديل  خاصية  مع   ،GTS بطرازات اخلاصة 
التخصيص  خيارات  أما  السريعة.  االنعطافات  عند  اجلسم  لدعم  بارزة  جانبية 
العديدة األخرى، فتتضمن الفرش اجللدي املميز لطرازات  GTS  باللون األحمر 
ألكانتار،  بقماش  إضافية  وملسات  أخرى  لونية  درجات  مع  الكريون  أو  كارمني 
املخصص  اجلديد  واحليز  الشامل،  الصوتي    BOSE®  نظام إلى  باإلضافة  هذا 

للهواتف الذكية وخاصية الشحن الالسلكي.



ماألثنين ٢٦ ربيع اآلخر ١٤٤١ هـ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ م العدد (٣٠٣)
88

ناصر بن خالد للسياراتناصر بن خالد للسيارات
تقــدم عرضــا مميــزا علــى مجموعـــةتقــدم عرضــا مميــزا علــى مجموعـــة

كماليــــات واكسســــــوارات مرسيـــدسكماليــــات واكسســــــوارات مرسيـــدس--بنز التقنيــــةبنز التقنيــــة

يسري العرض على منتجات عديدة متوفرة في صالة عرض مرسيدس ...يسري العرض على منتجات عديدة متوفرة في صالة عرض مرسيدس ...

قطر،  لدولة  الوطني  باليوم  مبناسبة 
للسيارات،  خالد  بن  ناصر  شركة  أعلنت 
في  ملرسيدس-بنز  املعتمد  العام  الوكيل 
على  مميز  عرض  إطالق  عن  قطر، 
واكسسوارات  كماليات  من  مجموعة 

مرسيدس-بنز التقنية.
الكماليات  من  مميزة  مجموعة  وتتوفر 
الرائدة  التجارية  العالمة  من  الشخصية 
ناصر  عرض  صالة  في  مرسيدس-بنز 
سلوى  طريق  على  للسيارات  خالد  بن 
أزرار  وتتضمن  خاصة،  وبأسعار 
وميداليات  واألقالم  والساعات  القمصان 
جانب  إلى  املميزة  والعطورات  املفاتيح 
التي  والقمصان  القبعات  من  مجموعة 
يشمل  كما  مرسيدس-بنز.  شعار  حتمل 

مرسيدس-بنز  اكسسوارات  العرض 
من  املعتمد  األطفال  مقعد  منها  التقنية 
عجالت  وإطار  الرائدة  التجارية  العالمة 
مرسيدس- AMG ومعطر اجلّو وغيرها.

آل  نواف  بن  فالح  الشيخ  سعادة  وقال 
السيارات  بقطاع  العمليات  مدير  ثاني، 
خالد:  بن  ناصر  شركات  مجموعة  في 
بن  ناصر  توسع  الوطني،  اليوم  «مبناسبة 
خالد للسيارات حملتها لتشمل عروضاً على 
من  مرسيدس-بنز  منتجات  من  العديد 
املتوفرة  التقنية  واالكسسوارات  الكماليات 
املنتجات  هذه  وتتميز  عرضنا.  صالة  في 
والتصميم  والفخامة  العالية  باجلودة 
الرائدة.  العالمة  به  تعرف  الذي  األنيق 
للعمالء  مهمة  فرصة  العروض  وتوفر 

والكماليات  االكسسوارات  أفضل  القتناء 
التي تضفي رونقاً خاصاً على سياراتهم».

بدوره صّرح املهندس إيهاب الفقي املدير 
مجموعة  في  السيارات  لقطاع  التنفيذي 
هذه  خالد: «أصبحت  بن  ناصر  شركات 
محل  مرسيدس-بنز  من  الكماليات 
بفضل  القيمني  عمالئنا  من  كبير  طلب 
جميع  تناسب  التي  وفخامتها  جودتها 
ونود  نوعها،  كانت  مهما  السيارات  مالكي 
مزيداً  منحهم  الوطني  اليوم  مبناسبة 

فاخرة  مجموعة  القتناء  اخليارات  من 
الفريدة  واالكسسوارات  الكماليات  من 

وبأسعار خاصة».
من  التقنية  االكسسوارات  تتميز 
وتصميمها  بأناقتها  مرسيدس-بنز 
مع  بالتعاون  إنتاجها  مت  حيث  الراقي، 
مرسيدس-بنز  في  التكنولوجيا  مركز 
لضمان موافقتها ملعايير العالمة التجارية 
الفنية  واجلوانب  التفاصيل  كل  في 

والتقنية.

ناصر بن خالد للسيارات ناصر بن خالد للسيارات 
تشارك في النسخة تشارك في النسخة 
األولى مــن ســوق األولى مــن ســوق 
الوكــاالت للسيــارات الوكــاالت للسيــارات ٢٠١٩٢٠١٩

مركز فحص مجاني لعمالء مرسيدس-بنز ...

خالد  بن  ناصر  شركة  تشارك 
املعتمد  العام  الوكيل  للسيارات، 
في  قطر،  في  ملرسيدس-بنز 
الوكاالت  سوق  من  األولى  النسخة 
زون  أسباير  في  للسيارات 
عددا  السوق  في  الشركة  ،وتعرض 
من سياراتها املميزة باإلضافة إلى 
التجارية  العالمة  من  االكسسوارات 
ولتعزيز  مرسيدس-بنز.  الرائدة 
شركة  تقدم  العمالء،  عالقات 
جلميع  للسيارات  خالد  بن  ناصر 
مرسيدس-بنز  مالك  من  زوارها 
خدمة فحص مجاني للسيارات في 
الفعالية،  في  أقيمت  خاصة  ورشة 
تخولهم  قسيمة  إلى  باإلضافة 
احلصول على أسعار استثنائية على 
رسوم اليد العاملة وقطع الغيار عند 
توجههم إلجراء الصيانة في إحدى 
خلدمات  مرسيدس-بنز  مراكز 

السيارات في قطر.
وفي هذا اإلطار قال سعادة الشيخ 
مدير  ثاني،  آل  نواف  بن  فالح 
في  السيارات  قطاع  في  العمليات 
القابضة:  خالد  بن  ناصر  شركة 
خالد  بن  ناصر  شركة  «يسّر 
سوق  في  املشاركة  للسيارات 
السوق  هذا  للسيارات،  الوكاالت 
عشاق  يستقطب  الذي  املميز 

قطر  أرجاء  مختلف  من  السيارات 
احلركة  تنشيط  في  ويساهم 
مشاركتها  خالل  ومن  االقتصادية. 
التزامها  على  مرسيدس-بنز  تؤكد 
التواصل  توفر  التي  بالفعاليات 
املباشر مع العمالء في سبيل تقدمي 
لهم  واخلدمات  العروض  أفضل 
العام  حلول  ومع  الدوام.  على 
مثمر  عام  إلى  نتطلع  اجلديد، 
أحدث  طرح  فيه  نواصل  ومزدهر 
مستويات  أرقى  وتقدمي  املركبات 

خدمة العمالء».
وبدوره قال املهندس إيهاب الفقي 
املدير التنفيذي لقطاع السيارات في 
خالد:  بن  ناصر  شركات  مجموعة 
حضورها  تعزيز  شركتنا  «تواصل 
واملعارض  املناسبات  مختلف  في 
وهذه  قطر.  في  والفعاليات 
مرسيدس- ملالك  مثالية  فرصة 
مجاني  فحص  على  للحصول  بنز 
للسوق  زيارتهم  خالل  لسيارتهم 
خصومات  من  االستفادة  وكذلك 
ورسوم  الغيار  قطع  على  مهمة 
العمال. من جهتنا سنواصل تقدمي 
بالفائدة  تعود  التي  العروض  كافة 
وتساعدهم  العمالء  على  املباشرة 
بطريقة  مركباتهم  صيانة  على 

سليمة».

الصيانة،  مركز  إلى  باإلضافة 
خالد  بن  ناصر  شركة  تعرض 
واملركبات  السيارات  من  مجموعة 
مرسيدس-بنز  من  املميزة 
اكسسوارات  إلى  باإلضافة 
من  الكماليات  من  ومجموعة 
سوق  ويقام  املرموقة.  العالمة 
 ٢٨ إلى   ١٩ من  للسيارات  الوكاالت 
ديسمبر على مدار عشرة أيام من 
الساعة الرابعة عصًرا حتى العاشرة 
جهة  من  زون  أسباير  في  مساًء 

شارع الفروسية.
للسيارات  خالد  بن  ناصر  تبني 
جناحها مرتكزة على عالقات قوية 
القيمني  عمالئها  مع  ومستدامة 
مبجموعة  تزويدهم  خالل  من 
واخليارات.  املنتجات  من  واسعة 
مرادفاً  الشركة  اسم  أصبح  وقد 
بتاريخ  ويتميز  والعراقة  للفخامة 
اخلدمة  في  اجلودة  من  حافل 
وتعمل  السوق.  في  والريادة 
تطلعات  حتقيق  على  دائماً  الشركة 
ورغبات العمالء وتقدمي أداء يفوق 
توقعاتهم. تأسست الشركة في عام 
١٩٥٧ وهي املوزع املعتمد في قطر 
ألرقى العالمات التجارية في العالم 
وهي: مرسيدس-بنز ومرسيدس-

AMG ومرسيدس-مايباخ.
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صالة  لسوبارو،  احلصري  الوكيل  املناعي،  افتتح 
الشرقي  الصناعية  شارع  في  جديدة  عرض 
سعادة  من  كل  بحضور   (E-Industrial Street)
قطر،  بدولة  الياباني  السفير  سوناغا،  كازو  السيد/ 
سوبارو،  شركة  من  التنفيذيني  املسؤولني  وكبار 
اللجنة  رئيس  نائب  املناعي،  أحمد  خالد  والسيد/ 
الصالة  تضم   . املناعي.  شركات  ملجمع  التنفيذية 
إكس  سوبارو  تشمل  الرائعة  السيارات  من  تشكيلة 
إمبريزا   ،(BRZ) زد  آر  بي   ،(Subaru XV) في 
(امبريزا) ، دبليو آر إكس (WRX) و دبليو آر إكس 

.(WRX STI) أس تي آي
توفر صالة العرض اجلديدة، والتي تضم العديد من 
واملستخدمة،  اجلديدة  املفتخرة  سوبارو  مركبات 
وصوال أسهل ملركز خدمة ما بعد البيع التي ستلبي 

جميع احتياجاتك املتعلقة بالصيانة.
أول  عام  مدير  ديكونها،  آيفور  السيد  صرح  وقد 
املعرض  «يتواجد  للسيارات)،  (املناعي  العمليات 
الريان  من  إليه  الوصول  يسهل  نطاق  في  اجلديد 
الوصول  إمكانية  من  مزيدا  «وسيوفر  والدوحة،» 
للعديد من منتجات ما بعد البيع واخلدمات وقطع 
جديدة  سيارة  شراء  جتربة  ستسهل  التي  الغيار 

للمشترين اجلدد.»
 Mr.) سون  تاتسويا  السيد  أضاف  ناحيته  من 
األوسط:  الشرق  سوبارو  مدير   ،(Tatsuya Sone
«نحن مسرورون جدا بافتتاح مرفق جديد متكامل 
ملعايير  ممكن  مستوى  أعلى  إيصال  من  سيمكننا 

خدمة العمالء.»
االستفسارات عن السيارات والعروض باالضافة الى 
خالل  من  اسهل  اآلن  اصبح  الصيانة  مواعيد  حجز 

التصال على الرقم املجاني للمناعي ٨٠٠١٨٠٨
وهي   ،(XV) في  إكس  مركبة  املعرض  سيميز 
واحدة من أكثر املركبات تنوعا في السوق في الوقت 
مع  مهربا  أو  العائلة  لسفر  كانت  سواًء  احلاضر. 
االحباء، مركبة إكس في (XV) جاهزة على الدوام 

ألوقات سعيدة.

ثقة   (SUBARU XV) في  إكس  سوبارو  تغرس 

والرؤية  املرتفع  القيادة  مكان  مع  املقود  خلف 

بالدفع  الوعرة  الطرقات  تقهر  حني  في  املثالية، 

عن  وارتفاعها  العجالت  جميع  على  املتناظر 

األرض.

فإنها   ،(X-MODE) إكس  وضع  إضافة  مع  اآلن، 

أكثر متعة للقيادة من أي وقت مضى على اإلطالق 

وتضيف مدى كامال وجديدا من الوجهات املمكنة، 

كما أنها توصلك هناك براحة بال.

في  إكس  سوبارو  ملركبات  الداخلية  املقصورة 

(SUBARU XV›s) فاخرة ورياضية. توفر املقاعد 

مريحة  جتربة  وصقال  رحابة  األكثر  الكنتورية 
وممتعة من أي وقت مضى. إنها تأتي أيضا بفتحة 
تتيح  للتكيف  القابل  الزجاج  من  كهربائية  سقف 
رائع  سفر  أجل  من  املقصورة  إلى  الضوء  دخول 

ومريح.
 ٤٫٢ (LCD) كما تأتي أيضا بشاشة عرض أل سي دي
معلومات  فهم  على  تساعدك  األلوان  كاملة  بوصة 

القيادة بلمحة خاطفة لتبقى عيناك على الطريق.
ال يحافظ جهاز تثبيت السرعة القابل للتكيف على 
السرعة التي يحددها السائق فقط كما يفعل مثبت 
مركبة  اجلهاز  يستشعر  عندما  التقليدي.  السرعة 
سرعة  السرعة  تثبيت  جهاز  يعدل  األمام،  من 
السيارة للمحافظة على مسافة محددة من السيارة 
األمامية عن طريق مراقبة وضبط املسافة والفرق 

في السرعة.
يقوم اجلهاز بتعديل احملرك وناقل احلركة واملكابح 
حركة  تدفق  مع  متوافقة  سرعتك  على  ليحافظ 
السير في مدى عريض يتراوح بالتقريب بني ٠ كلم/

الساعة إلى ١٨٠ كلم/الساعة. مصمم لالستخدام على 
الطرق املفتوحة والطرق السريعة والطرق الشبيهة، 
يستكشف مثبت السرعة القابل للتكيف في احلقيقة 
مركبة أمامية ومصابيح فراملها وبإمكانه املساعدة 
في احملافظة على وتيرة من التوقف والسير ضمن 

حركة السير على الطريق السريع.
آيسايت  وبنظام  الشاملة،  بالسالمة  سوبارو  تُؤمن 
(Eyesight)، نظام دعم القيادة املتطور . مبا يشبه 
زوجا ثانيا من العينني على الطريق أماما، يستخدم 
نظام آيسايت (EyeSight) كامرتا ستيريو اللتقاط 
صور ملونة ثالثية األبعاد مع قدرة ممتازة للتعرف 
البشرية.  العني  قدرات  بنفس  تقريبا  الصور،  على 
باستخدام الصور من كال الكامرتني لتحديد الشكل 
يستكشف  ال  فإنه  واملسافة،  السرعة  وكذلك  بدقة، 
املركبات فقط، بل أيضا الدراجات النارية، الدراجات 

الهوائية واملشاة.

املناعـي للسيـاراتاملناعـي للسيـارات
تفتتــــح احـــــدث معـــرض سوبـــــارو فــــــي قطــــــرتفتتــــح احـــــدث معـــرض سوبـــــارو فــــــي قطــــــر

بحضور سعادة كازو سوناغا السفير الياباني بدولة قطر ...

املدمجة  الرباعي  الدفع  سيارات  فئة  تشهد 
اجليل  فإن  ذلك،  ومع  سريًعا.  منًوا  الفاخرة 
يشترون  الذين  املتميزين  العمالء  من  القادم 
من  أقل  هو  مبا  يرضون  ال  السيارات  هذه 
االستثنائي. وعلى هذا األساس، أطلقت كاديالك 
تتمتع  التي   ،  XTطراز٤ من  اجلديدة  سيارتها 
إال  رائعة،  وتكنولوجية  هندسية  بخصائص 
وسط  حًقا  مييزها  ما  هو  الفريد  تصميمها  أن 
الرباعي  الدفع  سيارات  من  الواسعة  املجموعة 

املدمجة املوجودة في السوق.
هندسية  بنية  إلى  باالستناد   XT٤ تطوير  جرى 
الرباعي  الدفع  لسيارات  بالنسبة  مسبوقة  غير 
مقّيدين  املصممون  يكن  لم  وبذلك  املدمجة، 
مبتطلبات النظام األساسي احلالّي، وكانت لديهم 
احلرية املطلقة في إطالق العنان إلبداعاتهم على 

مستوى التصميم اخلارجي والداخلي.
من  واحدة  كل  من  رائع  مبظهر   XT٤ تتألق 
زواياها، إذ متنحها االنحناءات البارزة املوجودة 
له  مثيل  ال  الفتًا  حضوًرا  املعدني  هيكلها  على 
طول  على  البارز  اخلط  ويتخلل  الطريق.  على 
شكلها   XT٤ مينح  مائٌل  سقٌف  السيارة  جوانب 
تتألق  األمامية،  اجلهة  ومن  األنيق.  الرياضي 
جذاب  المع  أسود  بشبك   Sport XT٤ طرازات 
األداء  عالية   V-Series طرازات  من  مستوحى 

من كاديالك.
قوالب  إلى  املذهلة  التصميم  تفاصيل  ومتتد 
عجالت  وخيارات  الالمعة  السوداء  النوافذ 
األملنيوم احلصرية لهذا الطراز. وأما في طرازي 
الشبك  فإن    Premium Luxuryو  Luxury
الفاحت،  املعدني  اللون  من  بلمسات  مزداٌن 
وقوالب النوافذ من األملنيوم املصقول، ومقابض 
هذه  مينح  مبا  الكروم،  من  مصنوعة  األبواب 

املجموعة مظهًرا مختلًفا مييزها.
بتفاصيل   XT٤ لـ  اخلارجي  التصميم  ويتعزز 
في  املتقدمة   LED مصابيح  تكنولوجيا  مثل 
متتد  السيارة،  مقدمة  ففي  واخللف.  األمام 

 L حرف  شكل  على  LEDاملصممة  مصابيح  
فتحات  وتتضمن  الرفراف  فوق  أفقي  بشكل 
وفي  وجرأة.  قوة  أكثر  ملظهر  مدمجة  تبريد 
الفريدية،  النهارية  املصابيح  تعزز  نفسه،  الوقت 
إلى جانب الشبك الفاخر املظهر الواثق واجلريء 

.XTلـ ٤
اجلزء  في  أيًضا  بالتفاصيل  االهتمام  ويظهر 
عمودية   LED مبصابيح  يتميز  الذي  اخللفي 
على شكل حرف L، وجناح سقف مدمج يعزز 
مخارج  وتكّمل   .XT٤ لـ  الرياضية  الديناميات 
لتجعل  اللوحة  هذه  املزدوجة  الرياضية  العادم 
من  القدر  نفس  على  اخللفي  تصميمها  من 

الروعة.
ويكتمل املظهر املدمج لسيارة XT٤ في أبعادها 
يصل  وعرض  ملم،   ٤٦٠٠ يبلغ  بطول  املميزة 
ملم.   ١٦٢٧ قدره  وارتفاع  مترين  حلوالي 
فإن  األخرى،  الرباعي  الدفع  بسيارات  ومقارنة 
لتخدم  عرًضا  وأكثر  االرتفاع  منخفضة   XT٤

الغرض من تصنيعها من ناحية احلركة.
داخل  إلى  هذه  اجلريئة  التصميم  ملسات  ومتتد 
تعكس  وواسعة  راقية  مقصورة  مع  السيارة 
دون  من  ولكن  اخلارجي،  التصميم  سمات 
التوازن   XT٤ مينح  مما  الراحة،  على  املساومة 

األمثل بني دقة التصميم وجماله.
الدقة  عالية  والترفيه  املعلومات  شاشة  وحتتل 
التصميم  في  الرئيسية  املكانة  كاديالك  من 
لوحة  في  بسالسة  تندمج  والتي  الداخلي، 
وضع  مكان  في  التصميم  دقة  وتكتمل  القيادة. 
الرئيسية  باخلصائص  تتحكم  التي  األزرار 
ولكن  السائق،  يد  متناول  في  لتكون  للسيارة 

بزاوية منحنية وأنيقة.
وخالصة القول أن XT٤ متتاز بتصميم جذاب 
ومتماسك في آن مًعا من الداخل واخلارج، مما 
ضمن  روعة  السيارات  أكثر  من  واحدة  يجعلها 
املساومة  دون  ومن  التصميم،  حيث  من  فئتها 

على اجلوانب الوظيفية أو الراحة. 

٢٠٢٠٢٠٢٠  XT٤XTكــاديـالك كــاديـالك ٤
عنــوان الريـــادة فـــي التصميـــمعنــوان الريـــادة فـــي التصميـــم

تقدم مفهوما جديدا لشكل سيارات الدفع الرباعي املدمجة ...
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فئة  من  اجلديدة  مجموعتها  جيب  طرحت 
تتمّيز  مجموعة  وهي  املنطقة،  في  «إس-ليميتد» 
جيب  سيارات  طابع  على  واضحة  بتحسينات 
الرياضية لتصبح أكثر مالءمة للمدن، مع التشديد 
األسطورية  السيارة  إمكانات  على  عينه  الوقت  في 
اإلصدار  وهذا  الوعرة.  الطرقات  على  للقيادة 
وشيروكي،  كومباس،  طرازات  على  ُمتاٌح  اخلاص 
احلرية  قيم  املجموعة  ومتثل  شيروكي،  وجراند 
بعالمة  تقترن  التي  والشغف  واملغامرة  واألصالة 
بل  اليومي،  التنقل  من  حضرية  بيئة  في  جيب® 

وتتعّدى حدود ذلك.
جيب كومباس «إس-ليميتد» اجلديدة

إلى  اجلديدة  «إس-ليميتد»  كومباس  تنضّم 
العالم  في  مبيعاً  األفضل  جيب  سيارات  مجموعة 
وذلك بعد انطالقها األوروبي في جنيف في بداية 
مظهرها  يعّزز  بشكل  السيارة  ُصّممت  العام.  هذا 
أنيق  بأسلوب  تتمّتع  وهي  واحلضري،  الرياضي 
الذين  للعمالء  مصّممة  شاملة  جتهيزات  مع  جداً 
املتطّورة  التقنيات  إلى  وإضافة  التمّيز.  يريدون 
السيارة  تقّدم  الوعرة،  الطرقات  على  للقيادة  جداً 
املعّبدة  الطرقات  على  رائعة  قيادة  ديناميكيات 
خامد  أمان  نظام   ٧٠ من  بأكثر  مجّهزة  أّنها  كما 

ونشط. 
بتصميم  «إس-ليميتد»  كومباس  جيب  تتمّيز 
وفتحة  األسود،  باللون  سقف  مع  بلونني  خارجي 
الكريستالي  الغرانيت  بلون  وعجالت  كاملة،  سقف 

ملسة  لتضفي  مصممة  بوصة،   ١٩ قياس  الالمع 
اللمسات  هذه  وجند  الالفت.  واحلضور  القوة  من 
الفتحات  ذات  الشهير  الشبك  على  أيضاً  النهائية 
واحلوافي   ،(Sو  Jeepو  ،٤x٤) والشارات  السبعة، 
ممتص  وتزيينات  الضباب،  ملصابيح  اخلارجية 
الصدمات السفلي، ومحيط فتحة املصباح النهاري. 
اخلاصة  النسخة  هذه  في  األخرى  املزايا  وتشمل 
العالي  والشعاع  أمامية  ثنائية  زينون  مصابيح 
بشكل  تعتيماً  أو  إشراقاً  أكثر  يصبح  الذي  التلقائي 
واإلضاءة  األخرى  املركبات  بحسب  وذلك  تلقائي، 
فتوفر  السيارة  داخل  أّما  الطريق.  على  املوجودة 
حني  في  قصوى،  راحة  السوداء  اجللدية  املقاعد 
األجواء  يضمن   Beats «بيتس»  الصوت  نظام  أن 

املناسبة ألي رحلة.
تتمّتع إلى ذلك سيارة جيب كومباس بنسخة ”إس 
ليميتد“ بباقة من املزايا املتطّورة عالية التقنية التي 
جتمع ما بني األناقة والقدرة العالية واألمان، والتي 
ركن  على  للمساعدة  اخللفية  الكاميرا  منها  نذكر 
واخللفي  األمامي   Parksense ونظام  السيارة، 
عن  الكشف  ونظام  السيارة،  ركن  على  للمساعدة 
النقطة العمياء والكشف عن املسار اخللفي، ونظام 
املساعدة املتوازية واملتعامدة لركن السيارة، ونظام 
املساعدة املتقّدم على الكبح، ونظام تثبيت السرعة 
ونظام  واالنطالق،  التوقف  وظيفة  مع  املتكّيف 
التحكم  ونظام  املسار،  تغيير  عند  الزائد  التحذير 
التلقائي باملصابيح األمامية في وجه الشعاع العالي، 

بسرعة  االصطدام  من  الزائد  التحذير  ونظام 
كاملة، وباب صندوق يعمل كهربائياً.

ينتج  ليتر   ٢٫٤ سعة  بنزين  مبحرك  السيارة  تعمل 
أوتوماتيكي  حركة  ناقل  إلى  إضافة  حصاناً   ١٧٥

تساعي سرعات ونظام الدفع الرباعي.
جيب شيروكي «إس-ليميتد» اجلديدة

يضفي طراز اإلصدار اخلاص اجلديد من شيروكي 
لتطور  ورياضية  جرأة  أكثر  معنًى  «إس-ليميتد» 
األكثر  احلجم  متوسطة  الرباعي  الدفع  سيارات 
قدرة التي تتناسب مع متطلبات احلياة في املدينة 
العصرية بقدر ما تتناسب مع الطرقات الوعرة. إنه 
ملسات  خالل  من  تنعكس  رياضية  بجاذبية  ميتاز 
تصميمة فريدة جتتمع مع مضمون داخلي محدد 
وإذ  والفخامة.  الراحة  ممّيزات  من  مستوحى 
يحقق هذا اإلصدار التوازن الصحيح بني التقليدي، 
والبراعة  واحلرفية،  املتطورة،  والتكنولوجيا 
للنسخة  اخلارجي  التصميم  فإّن  التصميم،   في 
اخلاصة اجلديدة مستوحى من أرقى أوجه عالمة 
جيب وطبيعة العالمة األكثر فخامة، وهو أمٌر يتّم 

التعبير عنه في حزمة معاصرة ومتوازنة.
إصدار  يتمّيز  اخلارجي،  للتصميم  بالنسبة   
جرانيت  بعجالت  اجلديد  بنسخة «إس»  شيروكي 
ومصّد  بوصة،   ١٩ قياس  المع  معدني  كريستالي 
بلون  عجالت  ورفاريف  للصدمات  سفلي  أمامي 
وملسات  باإلصدار،  اخلاصة   «S» وشارة  الهيكل، 
 Jeep لشارتي  املعدني  الكريستالي  الغرانيت  بلون 

و٤x٤، وسكك للسقف، وحوافي مصابيح الضباب.
التقنيات  من  مبجموعة  املقصورة  جتهيز  ّمت 
أنيقة  بيئة  في  تُقّدم  رحبة  مساحة  مع  املبدعة 
اجلودة.  عالية  واملواد  املنحوتة  باألشكال  تتمّيز 
من  بالتفاصيل  االستثنائي  االهتمام  وينعكس 
باللون  بدرزات  يتميز  الذي  األسود  نابا  جلد  خالل 
ولوحة  الذراعني  ومساند  املقاعد  على  الرصاصي 
املزايا  من  باقة  إلى  إضافة  املركزية  التجهيزات 
التي مت اختيارها لضمان أعلى مستوى من الراحة 

الداخلية.
يوكونكت  شاشة  اإلضافية  التجهيزات  وتشمل 
تتكامل  بوصة   ٨٫٤ قياس  للمالحة   ™Uconnect
وتتوافق   Apple CarPlay كاربالي  آبل  نظام  مع 
 ،™Android Auto أوتو»  «أندرويد  نظام  مع 
خاصية  مع  السيارة  بثبات  النشط  التحّكم  ونظام 
النشط،  السرعة  ومحدد  واالنطالق،  التوقف 
األمامي  االصطدام  من  الزائد  التحذير  ونظام 
الكبح  على  املساعدة  ونظام  املشاة،  عن  الكشف  مع 
املسار،  تغيير  من  الزائد  التحذير  ونظام  املتطّور، 
عن  والكشف  العمياء  النقطة  عن  الكشف  ونظام 
واالنطالق  السيارة  فتح  ونظام  اخللفي،  املسار 
األمامية  الركن  ومستشعرات  مفتاح،  بدون 
على  واملتعامد  املتوازي  املساعدة  ونظام  واخللفية 
مجتمعة  اخلصائص  هذه  وتضمن  السيارة.  ركن 
محّرك  مع  والقوة  واألمان  الراحة  مستويات  أعلى 
«بنتاستار» اجلبار سعة ٣٫٢ ليتر، املؤّلف من ست 

ناقل  مع  حصاناً   ٢٧٢ تبلغ  قوة  وينتج  أسطوانات 
الدفع  ونظام  السرعات  تساعي  أوتوماتيكي  حركة 

الرباعي. 
جيب جراند شيروكي «إس ليميتد»

فئة  شيروكي  جراند  جيب  قّدمت  عاماً،   ٢٦ منذ 
من  أكثر  ومع  الفاخرة.  الرباعي  الدفع  سيارات 
ال  احلني،  ذلك  منذ  بيعها  ّمت  وحدة  ماليني  ستة 
مع  العام  هذا  فئتها  في  معياراً  متثل  العالمة  تزال 
إصدار «إس ليميتد». واستناداً إلى رزمة «ليميتد» 
من اللمسات اخلاصة، تتمّيز نسخة «إس ليميتد» 

بطابعها الفريد واجلريء والرياضي. 
من  مستمّدة  بلمسات  اخلارجي  التصميم  ويتمّيز 
سيارة  وهو   ، تي»  آر  إس  شيروكي  طراز «جراند 
وقدرات  السباقات  أداء  بني  ما  جتمع  رباعي  دفع 
ويتمّيز  الوعرة.  الطرقات  مع  التعامل  على  جيب 
بلمسات  واخللفي  األمامي  الصدمات  ممتصا 
اللمعان.  قليل  الكريستالي  اجلرانيت  من  نهائية 
ويتمّيز الطراز اجلديد من اإلصدار اخلاص بغطاء 
محّرك رياضي مستمّد من طراز SRT، في حني 
التي  العجالت  ورفاريف  اجلانبية  احلوافي  أّن 
لهذا اإلصدار،  تشتهر بها جيب، املصممة خصيصاً 
آن،  في  واألناقة  القوة  عن  التعبير  على  والقادرة 
التصميم  ويكتمل  متأّلقة.  جاذبية  السيارة  متنح 
والعجالت  املصقول  العادم  طرف  مع  اخلارجي 
 ٢٠ قياس  خفيف  معدني  مزيج  من  املصنوعة 

بوصة بلون اجلرانيت كريستالي قليل اللمعان.
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ملازدا  الوحيد  الوكيل   ، الوطنية  السيارات  شركة  شهدت 
إثارة  األكثر  عروضها  على  ملحوظاً  إقباالً  قطر،  في 
لعمالء   متعددة  مزايا  تضمن  والتي  العام»  «لنهاية 
مازدا على جميع املوديالت مبا في ذلك طرازات مازدا 

.٢٠٢٠
 ، مضافة  قيمة  ذات  مزايا  العام»  «نهاية  حملة  توفر 
مثل  متديد ضمان لعدد غير محدود من الكيلو مترات   
، والتأمني الشامل ، واخلدمة ، والتسجيل ، وذلك  على 
طرز مختارة باإلضافة إلى األسعار اجلذابة والتنافسية 

للغاية.
متميزة  جتارية  كعالمة  مازدا  مكانة  مع  ومتاشياً 
وتقنيات  فريد  تصميم  مع  قيمة  أفضل  ذات  للسيارات 
نهاية  حملة  إطالق  مت   ، فائقة  يابانية  وجودة  مبتكرة 
الدفع  وسيارات  السيدان  سيارات  من  كل  لتشمل  العام  
حديثًا.   وصلت  التي   ٢٠٢٠ موديالت  حتى  الرباعي 
التجارية  العالمة  مازالت  مازدا  ان  بالذكر  وجدير 
الطرازات  من   منوعة  تشكيلة  تضم   والتي  الوحيدة 
الشرق  منطقة  في  واملتاحة  اليابان  في  املصنوعة 

األوسط.
كبار  من  واحدة  اليابانية  مازدا  عالمة  وتعد  هذا 
مصنعي السيارات كونها متتلك خبرات ألكثر من مائة 
عام طرحت من خاللها طرازات استحوذت على رضى 
ابتكارات  من  قدمته  ملا  نظراً  السيارات  عالم  عشاق 
خرجت إلى حيز الوجود عبر مفهوم احلركة والسرعة، 
من قبل مبدعني في التصميم واختراعات حصرية من 

أشهر املهندسني املتحمسني. 
ومع تعاقب االجيال التي وضعت ملساتها على قمة عالم 
حتديث  اخر  الي  وصلنا  حتى  حدى  على  كال  السيارات 
«سيدان»  مازدا  سيارات  من  اجلديد  اجليل  عبر 
وسيارات الدفع الرباعي «إس يو في» والتي اثرت السوق 
القطري بها شركة السيارات الوطنية  ، الوكيل احلصري 
في  طرحها  خالل  من  قطر،  دولة  في  مازدا  لسيارات 
صالة العرض احلديثة الكائنة في منطقة النصر، سيتم 
استقبال عشاق السيارات املتميزة من خالل فريق مازدا 
ومتعة  اإلثارة  مشاركة  للعمالء  يكمن  حيث  قطر،  في 

جتربة القيادة لطرازات مازدا.
أبعاد  إظهار  إكس-٥»:  «سي  اجلديدة  مازدا  سيارة 

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

دفع رباعي متزج بني متعة القيادة وراحة الراكب.
تأسيس  أجل  من  تعمل  فريدة  جتارية  عالمة  ومازدا 
عالقة قوية مع العمالء، ولكي تصبح جزء أساسيا من 

تعزيز  أجل  من  مازدا  تعمل  ذلك  ولتحقيق  حياتهم. 
صنع  إلى  يقود  ما  والسائق،  السيارة  بني  الصلة  شعور 
تناغم  في  تعمل  والتي  اإلنسان  حول  تتمركز  سيارات 

مع احلواس اإلنسانية.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

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

جميع الركاب شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

 G-Vectoring ٥ اجلديدة كليًا تقنية-CX تتبنى سيارة
للتحكم في السيارات، وهي أولي تقنيات سكاي اكتيف 
مت  وقد   ،SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS
صقل أداء القيادة متاشيا مع الطبيعة البشرية وحتقيق 

السائق  توقعات  مع  يتوافق  الذي  الديناميكي  السلوك 
وقيادة مريحة مع احلد األدنى من التأثير علي اجلذع 
هدوًءا  أكثر  بأنها  املقصورة  تتميز  الركاب.  جميع  بني 
اخللفية  املقاعد  وتوفر  راحة  أكثر  مبحادثة  يسمح  مما 

مستويات أعلى من الراحة وسهولة االستخدام.
مبحرك  مزوًده  كليا  اجلديدة   CX٥ سيارة  تأتي 
SKYACTIV-G ٢٫٥  والذي يعمل بالبنزين مباشرة. 
 SKYACTIV-DRIVE أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع 
قويا  تسارعا  توفر  احملركات  هذه  سرعات.  ست  ذو 
الدقيقة  في  دورة   ٥٫٧٠٠ ١٨٧حصان  الطاقة  لتوليد 

وعزم دوران ٢٥٠ نانومتر ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة.
درجات  أعلى  حتقق  مازدا  سلسلة  االستباقية  السالمة 

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

i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

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

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

مؤهلني حلالة  اعلي درجات السالمة.

نظام i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE  املدعم للثقة  
توحي  السيارات  بجعل  يتزعزع  ال  الذي  مازدا  التزام  إن 
القيادة  ديناميكيات  في  واضحا  واإلثارة  بالسعادة 
في  ثقة  األكثر    I-ACTIV AWD نظام  من  املستمدة 
متعددة  الرياضية  للسيارات  واألداء  التكنولوجيا  مجال 
من    I-ACTIV AWD نظام  يأتي  املعاصرة.  االغراض 
مثل  عوامل  االعتبار  بعني  تأخذ  والتي  مستشعراته  خالل 
مع  العجالت  وتدوير  اخلانق  ومدخالت  التوجيه   زاوية 
درجة احلرارة واستخدام املساحات لرسم صورة واضحة 
  I-ACTIV AWD عن الظروف اخلارجية. ميكن لنظام
الثانية   في  مرة   ٢٠٠ من  أكثر  الطاقة  مخرج  ضبط 
عليه  تبدو  مبا  للتنبؤ   ، مختلًفا  متغيًرا   ٢٧ باستخدام 

ظروف الطريق.
مازدا  CX٩ احصل عليها لعائلتك  وقم بقيادتها بنفسك

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

التأخر التوربيني.
مازدا ٦  سيدان مع الفارق

شخصية  رياضية  سيارة  السائق.  سيارة  هي    ٦ مازدا   
ملساعدتك  املخصصة  القيادة  قمرة  في  شيء  كل  مع 
بكونك  املباشر  الشعور  خالل  من  بالقيادة  االستمتاع  على 
نوعها  من  فريدة   ٦ مازدا  سيارة  السيارة.  داخل  تستمتع 
متميزة   وجاذبية  دقيق   وحتكم  عاطفي  تصميم  ذات 
معالج  هيكل  على  يوضع  جذاب  بجسم  تأتي   ٦ مازدا 
حاد ويحيط بتصميم داخلي فاخر.  من الداخل تشترك 
احملرك  نفس  في  اجلودة  عالية  األساسية  التقسيمات 
رباعي األسطوانات سعة ٢٫٥ لتًرا بقوة ١٨٤ حصانًا. بالنسبة 
للداخل والصف األساسي  فإن محرك رباعي األسطوانات 
سعة ٢ لتر ١٥٤ حصان هو خيار متاح. يتوفر ناقل احلركة 
السالمة  ميزات  وأحدث  سرعات  الست  ذو  األوتوماتيكي 
والفرملة  التكيفي  السرعة  تثبيت  نظام  مثل  النشطة 
عالية  اإلصدارات  في  الطوارئ  حاالت  في  التلقائية 
اجلودة. هذا وتسعى شركة السيارات الوطنية جاهدة في 
دعم السوق القطري بأفضل الطرازات التي حتقق رغبات 
وكعادتها  قطري  في  السيارات  عالم  عشاق  وطموحات 
يلبي  فيما  التسويقية  عروضها  تنوع  في  الشركة  تبدع 

طموحات العمالء.

شركــة السيــارات الوطنيــةشركــة السيــارات الوطنيــة
تشهــــد إقبــــــاالً علـــــى عـــــروض نهايـــــــة العــــــــامتشهــــد إقبــــــاالً علـــــى عـــــروض نهايـــــــة العــــــــام

طـــرازات ابداعيـــة حتاكـــي شغـــف العمــــالء ...



ماألثنين ٢٦ ربيع اآلخر ١٤٤١ هـ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ م العدد (٣٠٣)
1212

4428 3333
4444 1335
4488 8618
4442 8140
4497 4922

كيكس 2020
إبتداًء من

أو

ر.ق. شهريًا

ر.ق.

59,000**
أكس-تريل 2020 *1,299

إبتداًء من

أو

ر.ق. شهريًا

ر.ق.

82,000**
1,799*

تأمين شامل
لغاية

 5 سنوات
يشمل التسجيل

للسنة األولى
 دون موافقة

مصرف
دون

دفعة ٔاولى

           لبدايات جديدة. 
إبدأ سنتك مع أفضل العروض من نيسان.  

*0 ٪ دفعة أولى للقطريين و 10 ٪ دفعة أولى للمقيمين
**السعر نقدًا على أكس-تريل أس و كيكس أس 2020

-مبيعات التجزئة فقط
-خاضع لموافقة التمويل الداخلي

-العرض ساري من 16 ديسمبر 2019 ٕالى 16 فبراير 2020

٧١٨٤/٢٠١٩

صالح احلمد املانع حتتفلصالح احلمد املانع حتتفل
بالبطــل عــادل عبدالـــله الفائـــز ببطولـــة قطـــر باهــــا بالبطــل عــادل عبدالـــله الفائـــز ببطولـــة قطـــر باهــــا 

الوكيل  املانع،  احلمد  صالح  شركة  احتفلت 
العام لسيارات نيسان في قطر، ببطل الراليات 
الفائز  عبداهللا  حسني  عادل  القطري  العاملي 
باها  احمللية  «مناطق»  قطر  بطولة  بجائزة 
حيث   ٢٠١٩ للموسم  الصحراوية  للراليات 
نيسان  مركبته  منت  على  األول  املركز  احتل 
باترول متفوقاً على نخبة من أبطال الراليات 

في قطر واملنطقة.
وتعتبر شركة صالح احلمد املانع ونيسان قطر 
من أبرز الداعمني والرعاة للبطل القطري منذ 
اإلجنازات  من  العديد  حقق  حيث   ٢٠١٦ عام 
نيسان  منت  على  والعاملية  احمللية  والبطوالت 

باترول، بطل كل الدروب.
احلمد  صالح  هشام  قال  السياق  هذا  وفي 
التنفيذي  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  املانع 
بالتهنئة  «نتقدم  املانع:  احلمد  صالح  لشركة 

عادل  القطري  لبطلنا  واحلارة  القلبية 
وفوزه  األول  للمركز  حصده  بعد  عبداهللا 
باها  احمللية  «مناطق»  قطر  بطولة  بلقلب 
للراليات الصحراوية، ما يثبت قدرات سائقينا 
العالية  القدرات  وكذلك  املميزين  القطريني 
باترول.  نيسان  وحتديدا  نيسان  لسيارات 
شركتنا  حرص  على  املناسبة  هذه  في  ونؤكد 
وتوفير  القطريني  أبطالنا  ودعم  رعاية  في 
بلدنا  اسم  رفع  سبيل  في  لهم  الدعم  سبل  كل 
عالياُ في احملافل الدولية. كما نهدي هذا الفوز 
العزيز  القطري  وشعبنا  احلكيمة  قيادتنا  إلى 
واأللقاب  اإلجنازات  من  مبزيد  ونعدهم 
جديد  من  ونؤكد  املقبلة.  االعوام  في  العاملية 
شكرنا وتقديرنا لبطل الراليات عادل عبد اهللا 
ونقدر جهوده ومثابرته في سبيل حتقيق هذا 

اللقب املهم».

عادل  القطري  الراليات  بطل  صّرح  بدوره 
مهمة  البطولة  «هذه  قائالً:  عبداهللا  حسني 
جداً لي أضيف من خاللها ألقاباً على إجنازاتي 
في األعوام املاضية، خصوصاً في ظل مشاركة 
نخبة من السائقني واملالحني من مختلف دول 
املناسبة  هذه  في  والتقدير  الشكر  وكل  العالم. 
شركة  رأسها  وعلى  الداعمة  واجلهات  للرعاة 
صالح احلمد املانع ونيسان قطر التي قدمت لي 
كل الدعم منذ عام ٢٠١٦ وحتى اآلن ووفروا 
هذا  حتقيق  سبيل  في  الالزمة  اإلمكانات  كل 
املتبادلة  الثقة  على  مبنية  عالقتنا  إن  النجاح. 
العالم  بطولة  حققنا  حيث  العاملية  واإلجنازات 
 .٢٠١٨ و   ٢٠١٧ لعامي  الوصيف  و   ٢٠١٦ لعام 
ألن  النجاح  في  رئيسياً  دوراً  يؤدون  فالرعاة 
وجهود  تعب  ولوال  جداً،  مكلفة  الرياضة  هذه 

الداعمني ملا وصلنا إلى هذه املرحلة».

نيسان  مركبة  بقدرات  القطري  البطل  وأشاد 
احمللية  بطوالته  في  يعتمدها  التي  باترول 
غريباً،  ليس  لنيسان  وقال «اختياري  والعاملية 
فلي عشق خاص مع نيسان منذ أيام السفاري 
وهذه املركبة معي من ٢٠١٦ ونيسان باترول 
بطل الدروب كما يسمى وقد أثبت ذلك في كل 
املسابقات. في بطولة العالم منر على تضاريس 
وجبلي  رملي  بعضها  وصعبة،  جداً  مختلفة 
مياه  فيها  وأماكن  وعرة  وطرق  طيني  وآخر 
التجارية/القياسية  الفئة  في  ونحن  وأنهار، 
غير مسموح فيها أن نبدل أي قطعة أو نعدل 
الدروب  بطل  وفعالً  ميكانيكيا.  السيارة  على 
عديدة  بجوائز  الفوز  خالل  من  قدراته  أثبت 

في بطوالت العالم والبطوالت احمللية».
بينما  اخلامسة  باجلولة  عبداهللا  عادل  وفاز 
التي  واخلتامية  السادسة  اجلولة  في  ثانياً  جاء 

السائقني  أبرز  من  فريقا   ١٤ مشاركة  شهدت 
الكويت  من  مشاركني  عن  فضال  اخلليجيني، 
وإيطاليا.  وإسبانيا  وروسيا  وعمان  واألردن 
بعدما  بالبطولة  اهللا  عبد  عادل  تتويج  وجاء 
برصيد  العام  الترتيب  في  األول  املركز  احتل 
٩٥ نقطة، متفوقا بفارق ٢٢ نقطة عن مواطنه 
برصيد  الثاني  املركز  صاحب  الكواري  أحمد 
مهمة  «اجلائزة  عبداهللا:  وختم  نقطة.   ٧٣
أن  نثبت  الفوز  بهذا  قطر.  نيسان  ولشركة  لي 
نيسان دائماً رقم واحد وأننا األفضل واألقوى. 
واعتبر هذه البطولة إضافة قيمة إلى إجنازاتي 

القائمة وأثبتت أننا أقوياء محلياً وعاملياً».
العام  الوكيل  املانع  صالح  حمد  شركة  وتقدم 
لسيارات نيسان في دولة قطر الدعم والرعاية 
للبطل العاملي القطري عادل عبداهللا منذ عام 
منذ  باترول  نيسان  املركبة  يقود  حيث   ،٢٠١٦

بطولة   في  عبداهللا  شارك  وقد  الوقت.  ذلك 
للراليات  للباها  احمللية  مناطق  قطر  بطولة 
الصحراوية للموسم ٢٠١٩ على مركبة نيسان 
تفوقها  أثبتت  حيث   ،٢٠١٦ للعام  باترول 

وقدراتها العالية في مختلف الظروف.
أو  سفاري  باترول  ونيسان  باترول  نيسان 
سوبر سفاري هي سيارة الدفع الرباعي األشهر 
«بطل  هو  باترول  نيسان  شعار  نيسان.  من 
الدروب» نظراً لقوتها وأدائها العالي في حتمل 
كل الظروف وتخطي الصعاب وكافة ظروف 
حيث  من  متميزة  بُسمعة  ويحظى  الطقس، 
املتفوقة  قدراتها  حيث  ومن  واملوثوقية  املتانة 
على الطرق الوعرة. أثبتت املركبة جناحها منذ 
انطالقتها االولى وباتت اليوم عالمة فارقة في 
لنفسها  لتخط  الرباعي،  الدفع  سيارات  عالم 

مساراً خاصاً وهيبة ال تقاوم.
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