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عنوانًـــا  جتـــد  الفقـــراء  يوميـــات  دفتـــر  فـــي 
عريضـــا يظهـــر فـــي أغلـــب الصفحـــات، وهـــو: 
عربـــة يجرهـــا إنســـان، فقـــط فـــي هـــذا الكوكـــب 
بالطاقـــة  يعمـــل  محـــرًكا  الفقيـــر  يصبـــح 
الذاتيـــة، و بوقـــود بخـــس، فحـــْرق ســـاندويتش 
نصـــَف  عربـــة  كافًيـــا جلـــر  يكـــون  قـــد  فـــول 
ــات الطقـــس، ال  ــر عـــن تقلبـ ــّض النظـ ــوم، بغـ يـ
وجـــود لفكـــرة راحـــة اجلســـد، التـــي تعـــد مـــن 
املســـتحيات الســـبع، أو مـــن األحـــام التـــي ال 
وقـــت لهـــا فـــي عالـــم املهمشـــني فـــي األرض، 
فيوميـــات عالـــم الفقـــراء تشـــهد أشـــغاال شـــاقة 
مؤبـــدة منـــذ ســـطوع الشـــمس حتـــى الظـــام 
علـــى أمـــل احلصـــول علـــى جـــزء ولـــو بســـيط 

مـــن قـــوت يومهـــم.
ال نتكلـــم عـــن فقـــراء العـــرب أو املســـلمني، بـــل 
عـــن أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان الكـــرة األرضيـــة، 
حســـب أحـــدث تقريـــر لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
واملجاعـــات خيـــر شـــاهد علـــى أن النصـــف اآلخـــر 
ــقاء  ــع الشـ ــن رفـ ــم عـ ــمع، ال يـــرى، ال يتكلـ ال يسـ
عـــن كاهـــل الفقـــراء، ناهيـــك عـــن نعـــت الكثيـــر 
مـــن األثريـــاء بـــأن الفقـــراء ليســـوا إال مخلوقـــات 
فضائيـــة فقيـــرة هبطـــت إلـــى األرض مـــن أجـــل 
التســـول، متجاهلـــني منـــاذج كثيـــرة مـــن الفقـــراء 
اخترقـــت الغـــاف اخلارجـــي لطبقـــة األثريـــاء 
دون املـــرور بالطبقـــة املتوســـطة، بـــل وصعـــدوا 
ــع األســـف-  ــاع القـــرار، ولكـــن -مـ إلـــى قمـــة صنـ
اإلقامـــة  تأشـــيرة  علـــى  احلاصلـــني  فأغلـــب 
ربـــي-  رحـــم  مـــن  -إال  األثريـــاء  عالـــم  فـــي 

يجاهـــدون حملـــو ماضيهـــم الفقيـــر.

ــراء املتحولـــني احلاملـــني   العجيـــب أن أغلـــب الفقـ
إلـــى  بحاجـــة  الســـيارة  مقـــود  خلـــف  باجللـــوس 
احلصـــول علـــى موافقـــة ودعـــم األثريـــاء للســـماح 
لهـــم بالقيـــادة أو التملـــك! حتـــى ولـــو كلفهـــم هـــذا  
خرقـــاً لدســـتور كرامـــة الفقـــراء، كل شـــيء مبـــاح 
مـــن أجـــل احلصـــول علـــى صـــك ملكيـــة العربـــة 
بـــدال مـــن جرهـــا، وهنـــاك شـــواذ لـــكل قاعـــدة 
مثـــل منـــوذج زينهـــم الســـلحدار ، الـــذي حالفـــه 
مـــن  واحـــد  إلـــى  فقيـــر  مـــن  بانتقالـــه  احلـــظ 
ســـكان الطبقـــة املتوســـطة، ضمـــن عشـــرين وريثًـــا 
البـــن عمـــه الـــذي مـــات، ولـــم ينجـــب أوالداً، دفـــع 
كل مـــا ورثـــه مقدًمـــا مـــع قـــرض بنكـــّي لشـــراء 
ســـيارة، مـــن أجـــل االشـــتراك فـــي خدمـــة »كـــرمي 
وأوبـــر« ونظـــًرا لفقـــر خبراتـــه مت حذفـــه مـــن 
قائمـــة اجلالســـني وراء مقـــود ســـيارات كـــرمي، 
أظلمـــت الدنيـــا أمـــام عينيـــه، وأصبـــح مطـــارًدا 
مـــن البنـــك لســـداد القـــرض، وقبـــل أن يســـقط 
إلـــى كوكـــب الفقـــراء هبـــط عليـــه الوحـــى بفكـــرة 
ينافـــس بهـــا شـــركتي كـــرمي وأوبـــر، أنشـــأ موقعـــا 
باســـم »فقيـــر يحلـــم بالقيـــادة« بأســـعار ال تقبـــل 

املنافســـة مـــن العماقـــني.
مـــع  املتعاطفـــني  مـــن  الطلبـــات  يســـتقبل  بـــدأ 
قضيتـــه، ســـدد القـــرض ثـــم اشـــترى ســـيارات 
أثريـــاء  مـــن  الطلبـــات  عليـــه  انهالـــت  حديثـــة، 
الطبقـــة املتوســـطة، وبعـــد ســـبع ســـنوات قـــرر 
ماضيـــه،  عـــن  التنـــازل  الســـلحدار  زينهـــم 
وتغييـــر اســـمه إلـــى امبراطـــور النقليـــات وكتـــب 

فـــي خانـــة املهنـــة: واحـــد مـــن األثريـــاء..
هذا واهلل أعلم.

املهنـة :
واحـد مـن األثريـاء!

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

رولز-رويس موتور كارز الدوحة تستضيف 
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كشــفت رولــز - رويــس موتــور كارز الدوحــة النقــاب عــن مجموعــة 
مــن األعمــال الفنيــة املبدعــة وامللهمــة التي ُصممت خصيصــاً لتُعرض 
فــي »الغاليــري« فــي ســيارات فانتــوم، وذلــك أمــام نخبــة مــن كبــار 
الشــخصيات والضيــوف والعمــاء الكــرام ضمــن فعالية رائعــة أُقيمت 
فــي صالــة عــرض رولــز - رويــس موتــور كارز الدوحــة فــي اللؤلــؤة – 
قطر. وقد ُعرضت األعمال الفنية التي أبدعها وأتقن صنعها فنانون 
نذكــر منهــم البريطانيــة هيلني إميي موراي بشــكل رائع خلف واجهة 
زجاجيــة فــي ســيارات رولــز - رويــس فانتــوم. وقــد أذهلــت األعمــال 
الفنيــة تلــك التــي قِدمــت إلــى الدوحــة مــن دار رولــز - رويــس فــي 
جــودوود، احلضــور بجمالهــا وتفّردهــا والــذكاء الفنــي والتقنــي الذي 
اســتُخدم في صنعها.  عرض في األمســية املمّيزة آخر أعمال الفنانة 
هيلــني إميــي مــوراي، التــي كان لها تعاونــات الفتة مع رولــز - رويس 
خــال الســنوات األخيــرة، عمــاً جديــداً حيــث تعاملــت مــع قطــع مــن 
اجللود املصنوعة بشــكل رائع ليتّم عرضها في »الغاليري« في ســيارة 
فانتــوم. ووجهــت رولز - رويس موتور كارز الدوحة الشــكر للضيوف 
علــى حضورهــم هــذه الفعاليــة املرموقــة حيــث تســّنت لهــم فرصــة 
التعّرف إلى االحتماالت املمّيزة للتعبير الفني املمكن اســتعراضه في 

»الغاليري« في سيارات فانتوم.

رولز-رويس موتور كارز الدوحة
تستضيـف الفنانـة العامليـة هيليـن إميـي موراي
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املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  اعلنــت 
مليتسوبيشــي موتــرز فــي قطــر، عــن متديــد عرضهــا 
مركبــة  شــراء  مــن  األهالــي  متكــني  بهــدف  املميــز 
مزايــا  باقــة  مــن  واالســتفادة  جديــدة  ميتسوبيشــي 

واسعة.
مركبتــي  علــى  مســبوق  الغيــر  االقبــال  بعــد  وذلــك 
مونتيــرو ســبورت وإكليبــس كــروس. ووفــق العرض، 
مــع توفيــر خيارات متويل داخلي بنســبة فائدة خاصة 
مــن خال ناصر بــن خالد للخدمات املالية. ويتضمن 
العــرض باقــة مــن املزايــا منها تســجيل مجاني، تأمني 

شــامل مجانــي لعــام واحد، ضمــان غير محــدد الكيلو 
مترات ملدة 5 ســنوات، باإلضافة إلى قســيمة شــرائية 

بقيمة 1000 ريال من مكتبة جرير.
وقال الســيد هشــام الصحن، املدير العام لشــركة قطر 
علــى  املميــز  العــرض  منــدد  أن  »يســرنا  للســيارات: 
ومتطلباتهــا،  العائلــة  تناســبان  مميزتــني  مركبتــني 
بهــدف منــح العائــات خيــارات أفضل القتنــاء مركبة 
جديــدة لنقــل أوالدهم إلــى املدارس. ومــن خال هذا 
العــرض وباقــة املزايــا التــي نوفرهــا، نســاهم في دعم 
مجتمعنــا وعائاتنــا وفــي تقليــل الضغــوط عليهــم مــع 

بداية العام الدراسي لتكون انطاقة جديدة وملهمة«.
للعائلــة  املثاليــة  الســيارة  هــي  ســبورت  مونتيــرو 
الرحبــة  تتميــز مبقصورتهــا  وللمغامــرات والســرعة. 
واملتينــة وتوفــر الراحــة الكاملــة واملزايا الذكيــة ومدار 
الرؤيــة الواســعة. وقــد متــت العنايــة بــكل املزايــا بدقــة 
متناهيــة لتمنــح الســائق والــركاب متعــة القيــادة إلــى 
أبعــد احلــدود والثقــة املتناهيــة. وســواء كانــت القيــادة 
على الطرق السريعة أو الوعرة، توفر املركبة قوة أداء 
عالية، حيث تعمل مبحرك من 6 أســطوانات بســعة 3 
ليترات لتولد قوة عالية تليق مبركبات الدفع الرباعي 

وقيادة سلسة وعالية الكفاءة.
ترسي إكليبس كروس معايير جديدة في فئة الكروس 
أوفــر حيــث تلبي تطلعات جميع الفئات واألعمار على 
حــّد ســواء. وتتمتــع مبظهــر جميــل وحيــوي وانســيابي 
 SUV أنيق يشــبه ســيارات الكوبيه وبتصميم ســيارات
املعروف في ميتسوبيشي. فالشكل اإلنسيابي واملنحوت 
يعطي املركبة إحساساً بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء 
مــن الواجهــة الرياضيــة وصــوالً إلى املصابيــح اخللفية 
لتتجانس كافة املكونات في شــخصية السيارة املميزة. 
وتقــدم املركبــة اجلديــدة مفاجــأة مــن حيــث الشــكل 

والتصميم متمثلة باملقصورة حيث يظهر درة الشغف 
الهندســي الذي يجمع املميزات الرياضية واألنيقة في 
الوقــت نفســه. من لوحــة الوظائف األفقيــة املميزة إلى 
اللمــاع، تســتقبل املقصــورة  الزخرفــة باللــون الفضــي 
الســائق والــركاب لتجربــة جريئــة فريــدة مــن نوعهــا 
ممزوجــة بخصائــص حديثــة مــن الصــوت والعــرض 
ســيارة  تتميــز  املعلومــات.  وتقــدمي  الترفيــه  بغــرض 
ميتسوبيشي إكليبس كروس مبحرك مطور بسعة 1,5 
ليتــر بتقنية احلقن املباشــر وتيربــو مزدوج ليولد قوة 

كبيرة وعزم دوران متنح السيارة أداء نشطاً.

قطر للسيارات تعلن عن متديد عرضها على مركبتي
ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وإكليبس كروس

بعــد االقبــال الغيــر مسبــوق تلبــي طموحــات العمــالء ...
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عــن  الوطنيــة  الســيارات  شــركة  اعلنــت  ان  منــذ 
طرحهــا لطــرازات مــازدا 2020 التــى تلبــي رغبات 
عشــاق وعمــاء عامــة مــازدا اليابانيــة فــي الســوق 
القطــري ،حيث شــهدت مبيعات مــازدا اقباالً غير 
ً مسبوق في كل الطرازات التى مت طرحها مؤخرا

هــذا و تعــد عامــة مازدا اليابانيــة واحدة من كبار 
كونهــا متتلــك خبــرات ألكثــر  الســيارات  مصنعــي 
طــرازات  خالهــا  مــن  طرحــت  عــام  مائــة  مــن 
اســتحوذت على رضى عشــاق عالم الســيارات نظراً 
ملــا قدمتــه من ابتــكارات خرجت إلى حيــز الوجود 
عبــر مفهوم احلركة والســرعة، مــن قبل مبدعني 
أشــهر  مــن  حصريــة  واختراعــات  التصميــم  فــي 

املهندسني املتحمسني. 
ومع تعاقب االجيال التي وضعت ملساتها على قمة 
عالم السيارات كا على حدى حتى وصلنا الي اخر 
حتديــث عبــر اجليــل اجلديــد مــن ســيارات مــازدا 
»ســيدان« وســيارات الدفــع الرباعــي »إس يو في« 
والتــي اثــرت الســوق القطــري بهــا الشــركة الوطنية 
للســيارات، الوكيــل احلصــري لســيارات مــازدا فــي 
دولــة قطــر، من خال طرحهــا في صالة العرض 
احلديثة الكائنة في منطقة النصر، سيتم استقبال 
عشــاق الســيارات املتميــزة مــن خــال فريــق مازدا 
فــي قطــر، حيــث يكمــن للعمــاء مشــاركة اإلثــارة 

ومتعة جتربة القيادة لطرازات مازدا.
سيارة مازدا اجلديدة »سي إكس-5«: إظهار أبعاد 

جديدة للقيادة
أعلنــت الســيارات الوطنيــة مؤخــرا عــن أن ســيارة 

اآلن  مطروحــة  اجلديــدة  إكــس-5«  »ســي  مــازدا 
للبيــع فــي دولــة قطــر، لتحقــق بذلــك حلم شــركة 
مازدا بتوفير سيارات دفع رباعي متزج بني متعة 

القيادة وراحة الراكب.
أجــل  تعمــل مــن  ومــازدا عامــة جتاريــة فريــدة 
تأسيس عاقة قوية مع العماء، ولكي تصبح جزء 
أساســيا مــن حياتهــم. ولتحقيــق ذلك تعمــل مازدا 
من أجل تعزيز شعور الصلة بني السيارة والسائق، 
مــا يقــود إلــى صنع ســيارات تتمركز حول اإلنســان 

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

متــت إعــادة تعريــف تصميــم كودو كباعــث للحياة 
الــي الســيارة  مــن خــال تعزيــز التعبيــر املنخفــض 
اســتقرت مــازدا  املتطــورة.  لهويــة مــازدا  والواســع 
وحتــّدت  رئيســية  ككلمــة  الصافيــة  املتانــة  علــى 
نفســها للنهوض مبفهوم كودو إلى مســتوى جديد. 
التقليديــة،  اليابانيــة  احلــروف  مــن  مســتوحى 
واصلــت مــازدا تقدمي احلد األدنــى من اجلماليات 
وهــو مفهــوم يعنــي كونهــا أكثــر خلــوا مــن جميــع 
املظهــر  هــي  والنتيجــة  األساســية.  غيــر  العناصــر 
اخلارجــي اجلــريء واملتميــز  والداخلــي التي متنح 

جميع الركاب شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنيــة  كلًيــا  اجلديــدة   5-CX ســيارة  تتبنــى 
وهــي  الســيارات،  فــي  للتحكــم   G-Vectoring
SKYACTIV- اكتيــف  ســكاي  تقنيــات  أولــي 
صقــل  مت  وقــد   ،VEHICLE DYNAMICS

أداء القيــادة متاشــيا مع الطبيعة البشــرية وحتقيق 
توقعــات  مــع  يتوافــق  الــذي  الديناميكــي  الســلوك 
السائق وقيادة مريحة مع احلد األدنى من التأثير 
علــي اجلــذع بــني جميــع الــركاب. تتميــز املقصورة 
بأنهــا أكثــر هدوًءا مما يســمح مبحادثــة أكثر راحة 
وتوفر املقاعد اخللفية مســتويات أعلى من الراحة 

وسهولة االستخدام.
مــزوًده  كليــا  اجلديــدة   CX5 ســيارة  تأتــي 
يعمــل  والــذي    2.5  SKYACTIV-G مبحــرك 
بالبنزيــن مباشــرة. مــع ناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
ســرعات.  ســت  ذو   SKYACTIV-DRIVE
هــذه احملــركات توفــر تســارعا قويــا لتوليــد الطاقة 
وعــزم  الدقيقــة  فــي  دورة   5.700 187حصــان 

دوران 250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
أعلــى  حتقــق  مــازدا  سلســلة  االســتباقية  الســامة 

درجات السامة
إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن املزايــا القياســية  
توفر ســيارات مــازدا الرياضية متعــددة االغراض 
وســيدان املزيــد مــن تقنيــات الســامة االســتباقية 

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

بواقــي  مــازدا   طــرازات  معظــم  جتهيــز  مت  كمــا 
اختيــاري ملنــع التصادم األمامــي ومصابيح أمامية 

التأمــني  قبــل معهــد  مــن  اختبارهــا  محــددة  مت 
للسامة على الطرقات السريعة بالواليات املتحدة 
األمريكية ومت تصنيفها بكونها علي اعلي درجات 
الســامة و مــازدا هــي اخلــط الكامــل الوحيــد مــن 
الشــركات املصنعــة لســيارات الــركاب القــادرة على 

تقدمي مثل هذه اخلدمات في السنوات األخيرة.
علــى  للســامة  التأمــني  معهــد  اختبــارات  تقــوم 
مــن جوانــب  بتقييــم جانبــني  الســريعة  الطرقــات 
الســامة: القــدرة علــى التحمــل وهــي كيف حتمى 
وجتنــب  احلــوادث  حالــة  فــي  ســائقها  الســيارة 
األعطــال والتخفيــف مــن حدتها  وهــي تكنولوجيا 
ميكــن أن متنــع التصادم أو تقلل من شــدته. متنح 
الطرقــات  علــى  للســامة  التأمــني  معهــد  جوائــز 
الســريعة ألولئــك الذيــن يحصلــون علــى تقييمــات 
جيدة في خمس اختبارات للتصادم  باإلضافة إلى 
تقييــم متقــدم أو ممتــاز ملنــع االصطــدام األمامــي 

ليصبحوا مؤهلني حلالة  اعلي درجات السامة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظــام 

املدعم للثقة  
إن التــزام مــازدا الــذي ال يتزعــزع بجعل الســيارات 
توحــي بالســعادة واإلثارة واضحا فــي ديناميكيات 
  I-ACTIV AWD نظــام  مــن  املســتمدة  القيــادة 
األكثر ثقة في مجال التكنولوجيا واألداء للسيارات 

الرياضية متعددة االغراض املعاصرة.
خــال  مــن    I-ACTIV AWD نظــام  يأتــي 
عوامــل  االعتبــار  بعــني  تأخــذ  والتــي  مستشــعراته 
مثــل زاويــة التوجيــه  ومدخــات اخلانــق وتدويــر 

العجات مع درجة احلرارة واســتخدام املســاحات 
لرسم صورة واضحة عن الظروف اخلارجية. 

 مــازدا  CX9 احصــل عليها لعائلتك  وقم بقيادتها 
بنفسك

العامة التجارية اجلديدة مازدا CX-9 هي مزيج 
مثالي من الرقي واملظهر املائم للعائلة للسيارات 
الرياضية متعددة االغراض. إنها أول سيارة مازدا 
 .2.5T  SKYACTIV-G تتميــز مبحــرك بنزيــن 
فــي  رائــداً  أداًء  التوربينــي  الشــحن  يقــدم محــرك 
فئته مع كفاءة عالية .لم يســبق أن شــعرنا باإلثارة 
فــي الســيارات الرياضيــة متعــددة االغــراض ذات 
 Dynamic Pressure الســبعة مقاعد. يعمل نظام
Turbo املبتكــر علــى تعديــل ضغــط الدفــع وتدفــق 
الهواء وفًقا لســرعة احملرك للتغلب على املشــكات 

التقليدية مثل التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

رياضيــة  ســيارة  الســائق.  ســيارة  هــي    6 مــازدا   
شخصية مع كل شيء في قمرة القيادة املخصصة 
خــال  مــن  بالقيــادة  االســتمتاع  علــى  ملســاعدتك 
الســيارة.  داخــل  تســتمتع  بكونــك  املباشــر  الشــعور 
ســيارة مــازدا 6 فريــدة مــن نوعهــا ذات تصميــم 
عاطفي وحتكم دقيق  وجاذبية متميزة  مازدا 6.
هذا وتســعى شــركة الســيارات الوطنية جاهدة في 
دعم السوق القطري بأفضل الطرازات التي حتقق 
فــي  الســيارات  عالــم  عشــاق  وطموحــات  رغبــات 
قطري وكعادتها تبدع الشــركة في تنوع عروضها 

التسويقية فيما يلبي طموحات العماء.

اقبال غير مسبوقة على مبيعات طرازات

مازدا 2020 في السوق القطري

السيارات الوطنية الوكيل احلصري...
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نهج مازدا 3 الجديدة كليًا يرتقي بعناصر التصميم واألداء والتكنولوجيا ليجسد معايير جديدة في صناعة السيارات. وتمتاز 
 Skyactiv بمقصورة صممت بدقة متناهية وبحرفية عالية، إلضفاء مستوى جديد لجودة الصوت والهدوء. باإلضافة إلى تقنيات

المتقدمة وميزات األمان المتطورة، لتحقق تواصل ال مثيل له فيما بين الطريق والمركبة.

هاتف: 44417859 - 44435965
www.mazda–qatar.com   

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء  

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

محرك SKYACTIV-G  سعة 2 لتر )152.8 باسكال / 6000 دورة في الدقيقة( • ناقل حركة أتوماتيكي ذو 6 سرعات
•  نظام GVC PLUS • 7  وسائد هوائية  • تكنولوجيا األمان االحترازي المتقدمة i-Activsense )تنبيه السائق 

وأنظمة المساعدة( • شاشة عرض ملونة على الزجاج األمامي • شاشة  النظام الترفيهي مازدا كونيكت 8.8 بوصة 
مع مشغل Apple و Android  تلقائي

 | MAZDA 3 - 2020المواصفات والمميزات

بــــدايــــــــــــــــــة الـعــــصـــــــــــــــــر الـــحــــــديــــث

الجديدة كليًا

املــوزع احلصــرى  الوطنيــة  الســيارات  أطلقــت شــركة 
لشاحنات وباصات هيونداى بدولة قطر حملة مزايا 
االســطول وهــى تقدم العديــد من املزايــا للعماء مثل 
ضمان 3ســنوات / 300ألف كم أيهما أســبق باالضافة 
إلــى خدمــة صيانــة ســنة واحــدة /30 ألــف كــم أيهمــا 
أســبق مــع التســجيل لــدى املــرور لســنة واحــدة وذلــك 

لفترة محدودة 
برزت العامة التجارية هيونداي في االسواق العاملية 
ســريعا كمصنــع عاملــي للشــاحنات ، مــع فلســفة فــي 
التصمميــم تؤكــد علــى ثــاث عوامــل ســاعدت كثيــرا 
فــي  ان ترتقــي تلــك العامــة الى تلك املكانــه العاملية ، 
وتتمثــل تلك العوامل في قمــة اآلداء العالي واملوثوقية  

واإلقتصاد في استهاك الوقود . 

إن اهــم مــا مييــز هيونداي عن غيرهــا  من العامات 
التجارية املعاصرة هو اجلمع بني تلك العوامل الثاث 
في تصميم واحد ، لذا تتمتع شركة هيونداي موتورز 
بســمعة عاملية كشــركة ُمصنعة عالية اجلودة ، قادرة 
وبشــكل فريــد علــى اجلمــع بــني تكنولوجيــا التصنيــع 
الفعاليــة والتصميــم الصــارم ، وفــي عالــم تبــرز فيــه 
اهميــه الوقــت ، فقــد مت تصميــم شــاحنات هيونــداي 
التجاريــة بشــكل موثــوق على أنها شــاحنات اقتصادية 
من الدرجة االولي ، فهي ببســاطة قادرة على حتمل 
العمــل علــى مــدار الســاعة ، وحتمل اقصــى احلموالت 
حتى في ظل ظروف الطرق الوعرة والقاســية ، فقد 
ارتكز تصميمها على  تقليل الوقت وخفض التكاليف. 

شريك موثوق به :

بفضــل مبيعاتهــا الراســخة و خدمــات مــا بعــد البيــع 
املميــزة بدولــة قطــر، عــاوة على املنهجية املنســجمة 
فقــد  الرئيســية،  بالدرجــة  العمــاء  علــى  تركــز  التــي 
ســاعدت شركة الســيارات الوطنية  » املوزع احلصري 
لشــاحنات وباصــات هيونــداي فــي قطر » فــي صعود  
ســوق  فــي  مرمــوق  مركــز  إلــى  هيونــداي  شــاحنات 
الســيارات القطــري، لتســطر اســم هيونــداي كواحــدة 
مــن العامــات التجاريــة األكثر شــعبية وموثوقية في 
مختلــف قطاعــات األعمال مثل البناء وصناعة النفط 

والنقل ، وصناعة املواد الغذائية وغيرها.
طــوال  فريــد  متيــز   ... يونيفــرس  هبونــداي  حافلــة 

الطريق  
تتميز حافلة  هبونداي يونيفرس مبواصفات  قياسية 

قيــادة ممتــازة وراحــة  توفــر جتربــة  الدقــة   عاليــة 
قصــوى للــركاب، تتســع احلافلــة  لـــ 45 راكبًــا مبــا فــي 
ذلك السائق  ، لذا فهي متثل اخليار االمثل الذي يوفر 

الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
يضمــن األداء الديناميكــي حملــرك وأنظمة القيادة 
والتعليــق والفرامــل أداًء قويًــا وفعــااًل أثنــاء القيــادة 
تخزينيــة  مســاحة  توافــر   ضمــان  مــع   ، السلســة 
كبيرة  اثناء السفر جتعل من جتربة السفرجتربة 
فريــدة طــوال الطريق ، كما توفــر حافلة هيونداي 
الســفر.من  اثنــاء  تامــة  وفائقــة  يونيفــرس راحــة 
خــال التكييــف الداخلــي ونظــام التدفئــة  للحفاظ 
علــى درجــة حــرارة ثابتــة اثنــاء الســفر والرحــات 

الطويلة .

مت جتهيزهــا بنظــام التعليــق الهوائــي ، نظــام اجليــل 
القــادم ، كمــا يوفــر نظــام NVH، نظــام التحكــم فــي 
الصــوت والضوضــاء معايير جديدة فــي راحة الركاب 
مــن خــال االســتخدام االمثــل للمــواد عاليــة اجلــودة 

لتخفيف الصوت في املناطق احلرجة .
حافلة هيونداي كاونتي ...شريكم األفضل في التنقل.

توفــر احلافلــة كاونتــى مــن هيونــداي 23 مقعــدأ ، 
ياتــي الغطــاء اخلارجــي األملــس بنوافــذه البانوراميه 
املتدفقــة فــي تصميم فريد مــن نوعه ، لتوفر بذلك 
اقصــى درجــات الراحــة للــركاب ، اضافــة الــى املرايا 
اخلارجيــة العمليــة مــن اجــل رؤية ممتازة وشــاملة 
، تضــم احلافلــة  نظــام تكييــف ذات كفــاءة عاليــة 

ونظام التدفئة.

السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال بشاحنات وباصات هيونداي
بضمان ثالث سنوات / 300ألف كم  في السوق القطري لفترة محدودة

شاحنــات وباصــات تعــزز مــن اعمالكــم ...
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تســهل شــركة الفــردان للســيارات لعمائها فــي قطر امتاك ســيارتهم 
املفضلــة مــن أحــدث طــرازات BMW من فئات X والصالــون الفاخرة 

مع عرض رائع يسري لغاية نهاية العام احلالي 2020. 
ويتيح هذا العرض املذهل تسهيات رائعة متكن عماء شركة الفردان 
للسيارات امتاك سيارة من عامة BMW من طرازات X والصالون 

لعام 2020 واالستفادة من مزايا إضافية متنوعة.
وميكــن لعشــاق العامــة الشــهيرة بســياراتها املميــزة بتصميمهــا الرائــع 
وجتربــة قيادتهــا الفائقــة امتــاك أي مــن طرازاتهــا الرياضية متعددة 
االســتخدامات مــن فئــة X بأســعار تبدأ مــن 139 آالف ريال قطري أو 

فئة الصالون بأسعار تبدأ من 159 آالف ريال قطري فقط.
كما تقدم شــركة الفردان للســيارات، الوكيل احلصري واملعتمد لعامة 
BMW فــي قطــر، مجموعــة مــن املزايــا احلصريــة وباقــات اخلدمــة 

والصيانة، التي تتضمن:
باقــة خدمــة ملــدة 10 ســنوات أو الســير ملســافة 100 ألــف كيلومتًرا، • 

أيهما يحل أواًل
ضمان BMW ملدة 5 ســنوات أو الســير ملســافة 200 ألف كيلومتًرا، • 

إيهما يحل أواًل
تأمني مجاني شامل للعام األول• 
تظليل نوافذ السيارة مجانًا )مخفي(• 
تسجيل مجاني للمركبة للعام األول• 
خدمة االستبدال )حسب حالة املركبة(• 
خيار التأجير التمليكي• 

ويســري هــذا العــرض لفتــرة محــدودة، وينتهــي بتاريــخ 31 ديســمبر 
2019، ويوفــر فرصــة ال تفوت، ولهذا حتث شــركة الفردان للســيارات 
عمائهــا علــى املســارعة الغتنــام فرصــة هــذا العــرض املميــز المتــاك 

.BMW طرازهم املفضل من عامة
وتتوفــر الطــرازات لــدى صالــة عــرض شــركة الفــردان للســيارات فــي 
اخلليــج الغربــي، باإلضافــة إلــى صالــة العــرض الواقعــة فــي الســد علــى 

شارع سحيم بن حمد.

الفردان للسيارات
تطرح عرض رائع على طرازات

BMW الصالـون و X لعـام 2020

باقــة صيانــة ملــدة 10 سنــوات و ضمــان ملــدة 5 سنــوات ...
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ســطرت لكــزس مســيرة مكللــة بالنجــاح علــى امتــداد 
تاريــخ عامتهــا التجاريــة، وذلك من خــال تطويرها 
لطــرازات امتــازت بحضورهــا املميــز وأدائهــا العالــي 
وخاصة خال السنوات القليلة املاضية، وها هي اليوم 
تبــداْ فصــاً جديداً من النجاح مــع إطاقها طراز العام 
2018 مــن مركبــة لكــزس كوبيــه LC الرائــدة وعالية 
اآلن  تتوفــر  التــي  اجلديــدة  املركبــة  وجتمــع  األداء. 
لــدى جميــع وكاء لكــزس فــي دول مجلــس التعــاون 
التصميــم  مــن  كل  بــني  العربــي  واملشــرق  اخلليجــي 
األنيــق واألداء املتألق واحلرفية العالية، موفرة أقصى 
درجــات الراحــة حتــى أثناء الســير ملســافات طويلة، 
الكوبيــه  مركبــات  نخبــة  إلــى  بذلــك  لتنضــم 

العاملية. 
إلــى  جتريبيــة  مركبــة  ومــن 
جتــوب  مركبــة 
 ، ت قــا لطر ا

متثــل مركبة لكزس LC جتســيداً قويــاً ومؤثراً لرؤية 
ســائق الســيارات املخضــرم الســيد آكيــو تويــودا املتمثلــة 
بتصميــم مركبــة كوبيــه رائدة يتم إنتاجهــا على نطاق 
واسع، كما تعكس في الوقت نفسه روح مركبة لكزس 
LFA األسطورية املصنعة يدوياً، وتتمتع بنفس التأثير 

البصري ملركبة لكزس LF-LC التجريبية. 
كبيــر مهندســي مركبــة  ســاتو،  كوجــي  الســيد  وقــال 
لكــزس LC: »عنــد العمــل على ترقية عناصــر األناقة 
األساســية ملركبــة لكــزس LF-LC التجريبيــة، قمنــا 
بتطبيــق مواصفــات مختلفــًة متامــاً، وذلــك البتــكار 
يأســر  أن  شــأنه  مــن  مفهومهــا  يتخطــى  تصميــم 
قلــوب عشــاق املركبــات الرياضيــة من النظــرة األولى. 
أداء  وإظهــار  جــذاب  تصميــم  ابتــكار  أن  وباعتقــادي 
متفــوق همــا جانبــان متشــابهان إلــى حــد كبيــر، إذ إن 
األناقــة تَُعــد هويــة تصاميــم مركبات لكــزس، وجميع 
مامــح مركبــة لكــزس LC هــي نتيجــة نهــج متكامل 
هــذه  مثــل  ولتطويــر  الهندســي.  واإلبــداع  للتصميــم 
املركبــة االســتثنائية، تعــاون الفريــق بأكملــه مبــا 

فيه املهندسني واملصممني«. 
مــن جهتــه، قــال الســيد تاكايوكــي 
املمثــل  يوشيتســوغو، 
ئيســي  لر ا

للمكتــب التمثيلــي لشــركة تويوتــا فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا: »تَُعــد لكــزس LC مركبــة 
رائــدة متثــل تطــور لكــزس كعامــة جتاريــة عصريــة 
جتســد منط احلياة الذي يجذب أنظار العماء ويلبي 
الشــغف  إلــى  اجلديــدة  املركبــة  وترمــز  تطلعاتهــم. 
واإلبــداع فــي التطويــر، مســلطة الضــوء علــى اجلهــود 
الدؤوبة والتعاون البّناء بني املهندسني واملصممني في 
الشركة، وذلك في سبيل كتابة فصل جديد من جناح 
عامــة لكــزس التجاريــة. ومــع إطاق مركبــة لكزس

LC  تكــون الشــركة قــد كشــفت عــن أقــوى دليل حتى 
اآلن علــى توجهاتهــا املســتقبلية، اذ يعبــر هــذا اإلطاق 
عــن احلرفيــة اخلالصــة واالهتمــام بــأدق التفاصيــل، 
فضــاً عن النهج املســتقبلي لهندســة املركبــات. وتوفر 
مركبــة لكــزس LC جتربــة قيــادة ممتعة وحماســية 

ترتقي بأسلوب حياة مقتنيها إلى آفاق جديدة«. 
وأضــاف يوشيتســوغو: »نشــعر بامتنان كبيــر لعمائنا 
فــي منطقــة دول مجلــس التعاون اخلليجي واملشــرق 
العربي لدعمهم املستمر وتشجيع جهودنا لدفع حدود 
تصميــم املركبــات وهندســتها، األمر الــذي يلهمنا إلى 
أن نســعى جاهديــن إلــى تطويــر أفضل مركبــات على 
اإلطــاق. ونحــن علــى متــام الثقــة بــأن التأثيــر الفعال 
مــع  ســيتوافق   LC لكــزس  ملركبــة  املميــز  واحلضــور 

تطلعات اجلمهور في املنطقة«. 
اإلثارة واألناقة.. إنها حتماً لكزس

مــع تصميــم مســتوحى مــن مركبــة لكــزس 
التــي أحدثــت  التجريبيــة   LF-LC
ثورة في مجال التصميم 
مت  عندمــا 
الكشف 

عنهــا فــي معرض أمريكا الشــمالية الدولي للســيارات 
فــي ديترويــت عــام 2012، كان الظهــور األول ملركبــة 
لكــزس LC فــي دورة العــام 2016 مــن نفس املعرض 

املرموق. 
وعنــد حتويــل مركبــة لكــزس LF-LC التجريبية إلى 
البصــري،  التشــويق  علــى  احلفــاظ  مــع  إنتــاج  مركبــة 
فقــد تطلــب األمــر عمليــة تطويــر جديدة كليــاً، جتمع 
بــني مختلــف اجلوانــب التصميمية والهندســية بشــكل 
غيــر مســبوق مــن َقْبل لــدى لكــزس. وحتافظ مركبة 
لكــزس LC علــى اإلطالة املفعمة بالشــغف واحلماس 
للمركبــة التجريبيــة، إذ ســاعد التصميــم فــي حد ذاته 
علــى حتقيق األهداف املرصــودة لألداء، وخاصة فيما 
يتعلــق بانخفــاض مركــز الثقــل والديناميكيــة الهوائية 
ومســتوى الثبــات االســتثنائي عنــد الســرعات العاليــة. 
ومتامــاً كمــا هو احلــال مع قرينتها املركبــة التجريبية 
لكــزس LF-LC، والتــي ســبق وأن فــازت عــام 2012 
بجائــزة “EyesOn Design” للتميــز فــي التصميــم 
عــن فئــة »أفضــل مركبــة جتريبيــة«، فقــد حصلــت 
 ”EyesOn Design“ على جائزة LC مركبــة لكــزس
للتميــز فــي التصميــم عــام 2016 عــن فئتــي »أفضــل 

مركبة إنتاج”، و«أفضل تصميم داخلي«. 
تصميم حماسي يعزز هوية عامة لكزس التجارية

مــن جانبــه، قــال الســيد تــاداو مــوري، كبيــر مصممي 
مركبــة لكــزس LC: »ألول مــرة فــي تاريــخ لكــزس 
يشــترك املصممــون بشــكل وثيــق فــي عمليــة التطويــر 
الديناميكية، األمر الذي منحنا فهماً أفضل لألهداف 
املرجوة ألداء القيادة ومكننا من تقدمي الدعم الازم 
LF- لهــم فــي عمليــة التصميــم. كانت مركبــة لكزس

LC التجريبية نقطة االنطاق في عام 2012، وليست 
الهــدف النهائــي الــذي نســعى إليــه، ممــا يعنــي أن مــا 
قمنــا بــه لم يقتصر على محاكاة األســطح واخلطوط 

التصميمة وتطبيقها على منصة اإلنتاج. وعلى الرغم 
من أننا قررنا احلفاظ على اللغة التصميمية واملفهوم 
العام ملركبة لكزس LF-LC التجريبية، إال أننا أضفنا 
املزيــد مــن احلمــاس واألناقــة عليهــا. وأود أن أشــكر 
جميــع الزمــاء الذيــن شــاركوا فــي عمليــة تطوير هذه 

املركبة في شركة لكزس إنترناشيونال«. 
محــرك بثمــان أســطوانات مفعــم بالطاقــة مــع هدير 

يوحي بالقوة
تأتــي مركبــة لكــزس LC 500 اجلديــدة كليــاً مبحرك 
بثمان أسطوانات )V8( عالي األداء سعة 5 لترات يعمل 
بنظام الســحب الطبيعي، ويُصدر لدى تشــغيله هديراً 
قويــاً عبــر عــادم حيــوي نشــط يخاطــب عشــاق القيادة 
واألداء الرياضي اخلالص. وتتســارع الكوبيه الرياضية 
من صفر إلى 100 كلم في الساعة خال أقل من 4.7 
ثانيــة. وميتــاز احملــرك ذو األداء املتقــن بتجميعــه مــن 
مــواد خفيفــة الــوزن، وذلــك باســتخدام قضبــان ربط 
خفيفــة الوزن، إلى جانب مآخذ التيتانيوم وصمامات 
العادم، ليصل احلد األقصى لعدد دورات احملرك إلى 
7,300 دورة في الدقيقة. كما أن رؤوس األســطوانات 
ذات الـ 32 صماماً، واملجهزة بتقنية توقيت الصمامات 
املتغير الذكي العريض )VVT-iW(، حتقق االستفادة 
القصــوى مــن االحتــكاك الداخلــي املنخفــض للمحرك 
وميــزات نظــام عمل الصمامات النشــط. ويعمل نظام 
احلقــن )4S-D( بنظــام احلقن املباشــر للوقود، والذي 
نظــام  بواســطة  يضــاف  عــاٍل  انضغــاط  معــدل  يتيــح 
حقن الوقود )PFI( لتعزيز االســتجابة عند الســرعات 
املنخفضة. وفي حالة التســارع، تبرز شــخصية مركبة 
املتزايــد  القــوة  مــن خــال منحنــى   500  LC لكــزس 
باســتمرار، وذلــك مــع طاقــة قدرهــا 471 حصانــاً عند 
7,100 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 55.0 كلغ-

متر عند 4,800 دورة في الدقيقة.

عبد اهلل عبد الغنى و إخوانه لكزس
تزيح الستار عن مركبة الكوبيه الفاخرة LC اجلديدة

معلنــة عــن فصــل جديــد فــي تاريخهـــا ...
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فــي جتربــة قيــادة فارهــة وفريدة مــن نوعها اجرت 
ألفــا  االيطاليــة  لأليقونــة  قيــادة  جتربــة  اوتــو  الرايــة 
اخليــر حيــث  علــي طرقــات دوحــة  ســتلفيو  روميــو 
ل ســيارة ترفيهيــة رياضيــة ُمتعــّددة  تعــد ســتلفيو أوَّ
االســتخدامات )SUV( فــي تاريــخ ألفــا روميو الطويل 
الــذي ميتــّد إلــى قــرٍن من الزمــان، علًما بــأّن العامة 
مــت موديلهــا الرياضــي الفخــم  اإليطاليــة العريقــة قدَّ
أجنلــوس  لــوس  معــرض  خــال  مــن  األولــى  للمــرة 
للســيارات 2016 في صيغته عالية األداء كوادريفوليو، 
قبــل أن تطــّل علينــا النســخة القياســية ســتلفيو بعدها 

بسّتة أشهر.
وتَتمّيز تلك الـSUV الرياضية عالية األداء بتصميمها 
القلــوب وشــخصيتها  الــذي يأســر  اإليطالــي اجلــّذاب 
االســتثنائي  أدائهــا  جانــب  إلــى  العاليــة،  الكاريزميــة 
القــوي وســلوكها الديناميكــي املمّيــز، لــذا ســرعان مــا 
باتــت واحــدة من أكثر الســيارات الترفيهية الرياضية 
بــل  األســواق،  فــي  جاذبيــة  االســتخدامات  متعــّددة 
واألفضل في فئة ســيارات الـSUV الفخمة متوســطة 

احلجم با ُمنازع.
يت تلك الســيارة املُمّيزة تيّمنًا بواحٍد من أفضل  وُســمِّ
الطرقــات املخّصصــة للقيادة في العالم، وهو »مســار 
ســتلفيو” فــي جبال األلــب اإليطالية الــذي يزيد طوله 
علــى الـــ20 كلم. وفوق هــذا وذاك حازت جوائز عاملية 
عديــدة آخرهــا جائــزة »SUV العــام الرياضيــة« ِمــن 
جائــزة  وكذلــك  البريطانيــة   What Car مطبوعــة 
»أفضــل ســيارة SUV فخمة ُمدمجــة« ضمن جوائز 

»الشرق األوسط للسيارات« )ميكوتي 2019(.
ومــا زالــت النســخة عاليــة األداء ســتلفيو كوادريفوليــو 
حلبــة  حــول  تــدور   SUV »أســرع  لقــب  حَتمــل 
نت  نوربورغرينغ” األملانية الغنيَّة عن التعريف؛ إذ متكَّ

من اجتيازها في زمن يبلغ 7 دقائق و51.7 ثواٍن.
وتتواَفــر ألفــا روميــو ســتلفيو وســتلفيو كوادريفوليــو 
اجلديدتــان فــي البــاد مــن خــال »شــركة الفــردان 
للســيارات الرياضية” -املوّزع املُعتمد اجلديد لســيارات 
ألفــا روميــو فــي قطــر- كمــا تتمّتعــان بنظــام كفالــة 
ضمــان وصيانــة ملــدة خمســة أعــوام أو 120.000 كلــم 

)أيُّهما أقرب(.
خطوط ديناميكية-رياضية من مختلف اجلوانب

بوجــه عــام، تشــترك النســخة القياســية ســتلفيو وتلك 
األعلــى جتهيــًزا ســتلفيو كوادريفوليــو فــي اخلطــوط 
اخلارجيــة نفســها، ال ســيما جلهــة الصــادم األمامــي 
هجومــي الطابــع مــع فتحــات تهوئــة كبيــرة احلجــم، 
وشــبك التهوئــة املثّلــث التقليــدي، إلى جانــب املصابيح 

الرئيســية واخللفيــة العصرية فئــة LED، واخلطوط 
املمّوجــة الافتــة علــى غطــاء احملــرك، وأيًضــا ارتفــاع 
اخللوص األرضي املمّيز، ومخارج العادم املزدوجة. 

وفي الوقت الذي تستعني فيه الفئة القياسية بعجات 
قيــاس 19 بوصــة جــاءت الفئة األعلى جتهيًزا ســتلفيو 
كوادريفوليــو بعجــات داكنــة اللــون قيــاس 20 بوصة، 

لتتّمة الطابع الرياضي اجلريء.
وبالنســبة إلــى القياســات العامــة للفئتــني جــاء الطــول 
اإلجمالــي يبلــغ 4687 ملــم، فــي حــني يبلــغ العــرض 
العــام 2160 ملــم، بينما يبلغ االرتفــاع 1670 ملم، أما 
قاعــدة العجات فتأتي بطول 2818 ملم، األمر الذي 
تُرجم إلى مســتويات رحابة ممّيزة لركاب املقصورة 

اخلمسة.

احة والترف خلمسة رّكاب كل الرَّ
تستفيد مقصورة الـSUV الرياضية اجلديدة كليًّا من 
مكّونــات عاليــة اجلــودة، مع تصميم أنيــق يغلب عليه 
طابع البســاطة. ومبجرد دخول الرّكاب إلى املقصورة 
جميــع  ِمــن  امللمــس  ناعمــة  األســطح  بهــم  حُتيــط 
اجلوانــب، مــع تداخــل اجللــود الفخمة في لوحــة فّنية 
رائعــة. بوجــه عــام، جــاءت مســتويات اجلــودة داخــل 
سيارات ستلفيو ممّيزة للغاية وتتفّوق على ما يوّفره 

املنافسون بأشواط طويلة.
وبغّض الطرف عن الفئة التجهيزية تستعني املقصورة 
بلوحــة قيــادة متعــّددة املســتويات، ونظــام معلوماتــي 
ترفيهــي يتضّمــن شاشــة ملّونة عاملــة باللمس قياس 
8.8 بوصــات تُعــَرض عليهــا وظائــف املاحــة بصيغــة 

ثاثيــة األبعــاد، وكونســول وســطي عصــري، بخــاف 
املقاعد التي توّفر دعًما جانبيًّا للرّكاب. 

أما عن التجهيزات القياســية تضّمنت النســخة ستلفيو 
مقصــورة من لونني ومقــّود رياضي، ومقاعد جلدية، 
، واملرايــا اخللفيــة ذات التعتيــم التلقائــي، وحّساســات 
كــن األماميــة واخللفيــة، وأيًضــا نظاَمــي »آبــل كار  الرَّ
التــي  األماميــة  واملقاعــد  أوتــو”،  و«أندرويــد  بــاي« 
مُيكــن التحّكــم فيهــا كهربائيًّــا، وأخيــًرا باقــة األنظمة 
املســاعدة للســائق. وعلــى اجلانــب اآلخــر، تأتــي الفئــة 
األعلى جتهيًزا ستلفيو كوادريفوليو بسقف بانورامي، 
ومقــّود رياضــي مــع خيــوط ُمطــّرزة حمــراء اللــون، 
ودّواســات مصنوعــة مــن األلومنيــوم، وباقــة املقاعــد 
ذات التحّكم الكهربائي لكوادريفوليو، وســكك تثبيت 
طاقــة  ومخــرج  للضبــط،  قابلــة  األمتعــة  لصنــدوق 

إضافــي، ومثّبــت ســرعة نشــط، وأخيًرا نظــام صوتي 
عالي النقاء فئة »هاي فيديلتي”. 

وبالنســبة إلــى جتهيــزات الســامة واألمــان جاءت كل 
مــن ألفــا روميو ســتلفيو وســتلفيو كوادريفوليــو بباقة 
متنّوعة ومتكاملة من األنظمة اإللكترونية املتطّورة، 
 ،)AEB( الطــوارئ التلقائــي عنــد  الكبــح  منهــا نظــام 
 ،)FCW( ونظام التحذير من االصطدامات األمامية
وذلــك للتحذيــر مــن تخطــي املســار )LDW(، ونظام 
فــي  الســيارات  َرصــد  ونظــام   ،)IBS( املُدمــج  الكبــح 
اجلهــة اخللفيــة عنــد اخلروج مــن مواقف الســيارات، 

 .)BSM( وأخيًرا نظام رصد الزوايا غير املرئية
كات من أربع وست أسطوانات ُمحرِّ

علــى الصعيــد امليكانيكــي، تأتــي أول SUV فــي تاريــخ 
يأتــي  احملــركات.  مــن  بخياريــن  اإليطالــي  الصانــع 
محّرك النسخة القياسية ستلفيو ِمن أربع أسطوانات 
ســعة لترين ومزّود بشــاحن هواء »توربو”، كما يوّلد 
280 حصانًــا مــع أقصى عــزم دوران يبلغ 400 نيوتن/
متــر. يّتصــل هــذا احملــرك بعلبــة تــروس أوتوماتيكية 
لنظــام دفــع  الــدوران  تنقــل عــزم  نســب  ثمانــي  مــن 
رباعــي دائــم. وبالنســبة إلــى قــدرات التســاُرع مُيكــن 
لســتلفيو االنطــاق مــن الســكون إلى ســرعة 100 كلم/

تســجيل ســرعة  ثــواٍن، قبــل  فــي غضــون 5.7  ســاعة 
قصوى مقدارها 230 كلم/ساعة.

ــا عــن العمــاء الــذي يتوقــون إلى مســتوى أعلى من  أمَّ
كوادريفوليــو  ســتلفيو  الفئــة  اختيــار  فُيمكنهــم  األداء 
املُدّعمــة مبحــرك قــوي فئــة V6 يتبنَّــى تقنيــة التوربو 
 510 احملــرك  هــذا  يوّلــد  لتــرات.   2.9 ســعة  املــزدوج 
نيوتــن/ يبلــغ 600  عــزم دوران  أقصــى  مــع  أحصنــة 
متر. ومُيكن لهذه النســخة الرياضية بامتياز اختراق 
احلاجــز املئوي من الســكون فــي غضون 3.8 ثواٍن، مع 

تسجيل سرعة قصوى مقدارها 283 كلم/ساعة.
وباملثــل، تتصــل الفئــة »كوادريفوليــو” بعلبــة تــروس 
أوتوماتيكية ثمانية النسب مع إمكانية تعيير العتات 
إلــى نظــام رباعــي  الــدوران  يدويًّــا، كمــا تنقــل عــزم 
دائــم )Q4(. مُيكــن لهــذا النظــام إرســال حتــى 60 فــي 
املائــة مــن عــزم احملــرك إلــى العجــات األماميــة عند 
إلــى  تبًعــا  ــا  تلقائيًّ النســبة  هــذه  تتغّيــر  كمــا  احلاجــة، 

ظروف وأحوال الطريق. 
وبفضــل التوزيــع املمّيــز لــألوزان مناصفــة بــني األمام 
املثاليــة،  االلتوائيــة  والصابــة   ،)50:50( واخللــف 
وتأمــني أفضــل نســبة توجيــه مباشــر فــي فئتهــا فــإّن 
ســتلفيو اجلديــدة متتلك كل املقّومــات لتوفير جتربة 

قيادة ال تُنسى حَتبس األنفاس.

الراية اوتو تستمتع بتجربة قيادة االيقونة االيطالية

ألفا روميو ستلفيو
تُعيد صياغة فئة سيارات الـSUV الرياضية الفخمة ...
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الفـردان برمييير موتورز
تستثمــر فــي حتسني

جتربـــة العمــالء

عبــر حتديــث وتطويــر ملوظفيهــا ...

برميييــر  »الفــردان  شــركة  اقامــة 
لســيارات  املعتمــد   الوكيــل  موتــورز«، 
»جاكــوار النــد روڤــر« فــي دولــة قطــر، 
لفريقهــا  أيــام  لعشــرة  مكثفــاً  تدريبــاً 
بعــد  مــا  وخدمــات  باملبيعــات  اخلــاص 
»جاكــوار  اقتــراب  مــع  بالتزامــن   ، البيــع 
قويــة  نهايــة  حتقيــق  مــن  روڤــر«  النــد 
التدريــب  برنامــج  ويســعى   ،2019 لعــام 
فــي  أفضــل  بشــكل  العمــاء  خدمــة  إلــى 
مــن  بالتغيــر،  اآلخــذة  الســيارات  ســوق 
خال صقل وحتسني ما ميلكه املوظفون 
واملعرفــة  العمــاء  خدمــة  مهــارات  مــن 
باملنتجــات اجلديــدة. وأقيــم اليــوم األول 
مــن التدريــب فــي حلبــة لوســيل الدولية، 
أحــدث  أداء  علــى  املوظفــون  وتعــرف 
الســيارات علــى كل مــن مســار الســباقات 
ومســار ســيارات الدفــع الرباعــي. كمــا مت 
الازمــة  النظريــة  باملعرفــة  جتهيزهــم 
حول سيارة الند روڤر ديفندر اجلديدة، 
املصممة لتائم مغامرات القرن احلادي 
والعشــرين مبــا حتتويــه مــن التكنولوجيــا 
ومت  احلديثــة.  واالتصــاالت  احلدســية 
تعتبــر  التــي  الســيارة،  هــذا  عــن  الكشــف 
قدراتهــا األكثــر تفوقاً بني مــا أنتجته الند 
روڤر حتى اآلن، في وقٍت سابق من هذا 
العام في معرض فرانكفورت للسيارات، 
ومــن املخطــط إطاقهــا فــي قطــر خال 
النصــف األول مــن عــام 2020. وإضافــة 
إلى الفهم العملي ألحدث سيارات جاكوار 
والنــد روڤــر، عــزز املوظفــون مهاراتهــم 

ممتــازة  مبيعــات  جتربــة  تقــدمي  فــي 
منــذ دخــول العمــاء إلــى أي منشــأة مــن 
موتــورز«.  برميييــر  »الفــردان  منشــآت 
خاصــة وكانــت قــد افتتحــت الشــركة فــي 
وقــت ســابق مــن هــذا العــام أكبــر صالــة 
عــرض في العالم لســيارات »جاكوار الند 
روڤر« في مدينة لوســيل، لتقدم منشــأة 
متعددة الطوابق مبعايير عاملية ومساحة 
تطلعــات  لتلبــي  مربــع  متــر   7.800 تبلــغ 
وطمــوح عمــاء الشــركة األعــزاء. وبُنيــت 
هــذه الصالــة وفقاً ملعيــار ARCH العاملي 
الفاخرة اخلــاص بـ«جاكوار الند روڤر«، 
بهــدف  العــرض  كمــا مت تصميــم صالــة 
ويأتــي  العمــاء.  يعشــقها  تقــدمي جتربــة 
االستثمار في املوارد البشرية في مقدمة 
برميييــر  »الفــردان  شــركة  أولويــات 
املتميــز  أدائهــا  ســجل  ألن  موتــورز«، 
يقــوم علــى االلتــزام والتفانــي فــي العمــل 
باعتبارهمــا مــن أبــرز مقومــات النجــاح. 
وقال ســامر بو درغم، مدير عام شــركة 
»الفردان برمييير موتورز«: »في قطاع 
الســيارات الــذي يتطــور بشــكل ســريع، ال 
بــد مــن بقاء موظفينا على اطاع بأحدث 
املنتجــات والتطــورات مــن ‘جاكــوار النــد 
روڤــر‘. يشــكل موظفونا عــادة أول نقطة 
اتصــال مع أصحاب الســيارات احملتملني، 
أن  نضمــن  الــدوري،  التدريــب  وبوجــود 
يكون كل عضو في الفريق مجهزاً لتحيق 
املعاييــر االســتثنائية التــي يتوقــع العمــاء 
احلصول عليها من جاكوار والند روڤر«. 

سامر بو درغم:
التدريب هدفه 
حتقيق 
املعايير 
االستثنائية 
لعمالء جاكوار 
والند روڤر

القائــم  العريــق  إرثهــا  علــى  فيــراري  عامــة  حتافــظ 
علــى التميــز املطلــق من خال توفير »شــهادة ســيارات 
فيراري املعتمدة« في مقر الشركة الرئيسي في مدينة 
مارانيللــو اإليطاليــة ووكائهــا املعتمديــن فــي مختلــف 
اجلــودة  أعلــى معاييــر  تطبيــق  ويســمح  العالــم.  أنحــاء 
اخلدمــة  مســتويات  أفضــل  بتقــدمي  فيــراري  لفريــق 
ملالكــي ســيارات فيــراري. ويعكــس »برنامــج شــهادات 
التــي  املتفــردة  املعاييــر  املعتمــدة«  املســتعملة  الســيارات 
فحــص  عمليــات  إجــراء  خــال  مــن  العامــة  تطبقهــا 
شــاملة ودقيقة تضمن حتقيق أقصى مســتويات الرضا 

لعماء البرنامج.  
فيــراري  ســيارة  قيــادة  جتربــة  فرصــة  لنــا  كان  لقــد 

املعتمــدة  فيــراري  شــهادة  حتمــل  والتــي  بورتوفينــو 
للسيارات اململوكة مسبقاً ملراجعتها لكم.

شهادة فيراري املعتمدة للسيارات اململوكة مسبقاً
إلــى  فيــراري  طــرازات  بعــض  الشــهادة  هــذه  تتيــح 
عــدد أكبــر مــن عشــاق العامــة الراغبــني باقتنــاء هــذه 
املســتعملة  الســيارات  هــذه  تخضــع  حيــث  الســيارات، 
لبرنامــج شــامل مــن عمليــات الفحــص واســعة النطــاق 
والعديــد مــن الضمانات املعتمدة من قبل الشــركة األم، 

قبل طرحها للجمهور.
ويتمثــل الهــدف مــن هــذه اخلطــوة بضمــان أن تكــون 
جميع ســيارات فيراري املســتعملة في حالة تواكب ذات 
املعاييــر املطبقــة علــى الســيارات اجلديــدة، حيــث يقــوم 

الوكيــل املعتمــد احمللــي لعامــة فيــراري بتنفيــذ فحص 
فنــي مفّصــل لــكل ســيارة، علــى يــد فريــق مــن فنيــي 
فيــراري ذوي املهــارات العاليــة ممــن خضعــوا للتدريب 
في مقر العامة الرئيسي في مارانيللو بشمال إيطاليا.
وتكــون إحــدى أولــى مهــام الفريق التحقــق من مصدر 
الســيارات وســجل عمليــات الصيانــة التــي خضعــت لهــا، 
لضمــان حصولهــا علــى العنايــة املناســبة وعــدم وجــود 
أي حــوادث خطيــرة فــي ســجل الصيانــة. ويقــوم فريق 
الفنيني بتحضير اجلسم اخلارجي واملقصورة الداخلية 
لــكل ســيارة مبنتهــى العنايــة لضمــان أن تكــون بأفضــل 
حاالتهــا. ومتكنهــم هــذه العمليــة الدقيقــة مــن توفيــر 

ضمان لهذه السيارات ملدة 24 شهراً.

وجتــدر اإلشــارة إلى أن هــذه الســيارات تخضع ملا يصل 
إلى 190 عملية فحص فردية، قبل أن متنحها فيراري 
شــهادة »االعتمــاد«. وتشــتمل عمليــة الفحــص املفّصلــة 
على اختبار تشغيل ميكانيكي إلى جانب اختبار تشغيلي 
للنظــام الكهربائــي، كما يتم فحص مســتويات الســوائل 
بعنايــة ودقــة، إضافــة إلى حالــة نظام التعليــق واملكابح 
ونظامــي التبريــد والتوجيــه. وال متثل هذه الفحوصات 
ســوى جزء بســيط من عمليات الفحص األساســية التي 

تخضع لها جميع السيارات.
ومبجــرد االنتهــاء مــن هــذه الفحوصــات، يقــوم فنيــو 
االختبــارات املتمرســون باختبــار الســيارة ضمــن جميــع 
األداء.  درجــات  أفضــل  لضمــان  احملتملــة  الظــروف 

ســيحصل  هــذه،  املفّصلــة  الفحــص  عمليــات  وبفضــل 
جميــع العمــاء الذيــن يقومون بشــراء ســيارة مســتعملة 
مــن وكاء فيــراري املعتمدين على تقرير خطي بنتائج 
جميــع االختبــارات التــي خضعــت لهــا الســيارة. وتضمن 
شــفافية وموثوقية ســجات ســيارات فيراري املعتمدة 
إمكانيــة التحقــق مــن صحــة جميــع املعلومــات املتعلقــة 
ســيارة  بشــراء  يقــوم  عميــل  ألي  وميكــن  بالســيارة، 
فيــراري أن يحظــى باملزايا التــي يكفلها ضمان فيراري 
إلى جانب خدمة املساعدة الطرقية ملدة تصل حتى 24 

شهراً.
وتضمــن مبــادرة شــهادة الســيارات املســتعملة املعتمــدة 

من فيراري، عبر تطبيق برنامجها الشامل.

جتربــة قيــادة سيــارة بورتوفينــو
بشهــادة فيــراري املعتمــدة

أقصــى درجــات األمــان وراحــة البــال ...
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مجموعـــة اجليـــدة للسيـــارات وشركـــة )إيســـوزو(
تطلقان السيارات طـراز 2020

طرحت عروض مميزة خلدمات ما بعد البيع ...

عــن  الســتار  برفــع  اجليــدة«  قامــت »مجموعــة 
ســيارات شركة »إيسوزو« لسنة 2020 من طراز 
»دميكــس« و«آم يــو أكــس«، إلــى جانــب  طــرح 
مبــادرات جديــدة خلدمــات مــا بعــد البيــع؛ وقــد 
الفعاليــة فــي معــرض »إيســوزو«  أقيمــت هــذه 
بجوار جسر اجليدة.  يتميز طراز »دميكس« فئة 
البيك آب بخاصية »الفيس لفت« )facelift( في 
حني أن الســيارات طراز »آم يو أكس« الرياضية 
مبحــرك  املــزودة   )SUV( األغــراض  متعــددة 
ديــزل وســبعة مقاعد تتميــز بخصائص إضافية 
جديــدة؛ وقــد أعلــن فريق »إيســوزو« خــال هذا 
احلــدث عــن رقم خدمة العمــاء املجاني اجلديد 
وكذلــك عن خدمــات الصيانة الدوريــة اجلديدة 

التي تستغرق 99 دقيقة فقط. 
وباحلديث عن فعالية اإلطاق، فقد ذكر هاري 
»إيســوزو«  لســيارات  العــام  املديــر  ســوبراموني، 
شــركة  أن  للســيارات  اجليــدة  مجموعــة  داخــل 
األولــى  املصنعــة  الشــركة  تُعــد  التــي  »إيســوزو« 
للســيارات فــي اليابان والتــي أنتجت أكثر من 27 
مليون محرك ديزل لاستخدامات املتعددة قد 

عملت على تطوير السيارات فئة البيك آب ديزل 
وكذلــك الســيارات الرياضيــة متعــددة األغــراض 
علــى مدار الســنوات املنصرمة، وذلــك إلى جانب 
حفاظها على االســتدامة واجلودة؛ وصرح قائاً: 
»ما مييز اليوم ليس أطاقنا للســيارات اجلديدة 
لســنة 2020 اخلاصة بطــرازات »دميكس« و«آم 
يو أكس« فقط، بل ســعادتنا أيضاً بإطاق الرقم 
الصيانــة  وخدمــات   800342 إليســوزو  املجانــي 
الســريعة مبــدة ال تتجــاوز 99 دقيقــة.  الدوريــة 

ومبــا أن مبــدأ مجموعــة »اجليــدة« قائــم علــى 
بناء عاقات مع العماء مدى احلياة، فإننا دائماً 
مــا نحــرص علــى تعزيــز خدماتنــا ملــا بعــد البيــع 
باإلضافــة إلــى تقــدمي احللــول املائمــة لعمائنــا 

بخصوص احتياجاتهم من وسائل النقل.«
ومــن جانبــه ذكــر الســيد/ رافــي الكشــيبورام من 
خدمات إيسوزو  - مجموعة »اجليدة للسيارات« 
قائــاً: »ألول مــرة فــي دولــة قطر وفيمــا يتعلق 
اآلن  ســيصبح  التجاريــة،  الســيارات  مبــاركات 
بإمــكان العمــاء حجــز عمليات الصيانــة الدورية 
إيســوزو  خــط  خــال  مــن  وبســهولة  بســرعة 
إجنــاز عمليــات  إلــى  باإلضافــة  وذلــك  املجانــي، 
الصيانة الدورية فئة )أ( خال 99 دقيقة فقط.« 
املفاتيــح  تســليم  عمليــات  احلــدث  تضمــن  كمــا 
أول  قدمتــا  واللتــان  عمائنــا  مــن  لشــركتني 
البيــك  فئــة  الســيارات  علــى  للحصــول  الطلبــات 
لتأجيــر  الســد  »شــركة  وهمــا   2020 لســنة  آب 
الســيارات ذ.م.م« و«شــركة اخلليــج للســيارات«.  
وعلق الســيد/ كريج ســوارتز، املدير العام لشــركة 
»اخلليج للسيارات« بعد تسلمه املفتاح االحتفالي 
املــال،  مقابــل  القيمــة  مبــدأ  بخصــوص  قائــاً:« 
فســيارة  منــازع؛  بــا  الفائــز  هــي  دميكــس  فــإن 
»دميكــس« مــن شــركة »إيســوزو« تعــد ســيارة 
باحللــول  يتعلــق  لدينــا فيمــا  املفضلــة  البيــك آب 
اإليجاريــة املناســبة التي نقدمهــا وكذلك خلدمة 
مجموعتنــا الكبيــرة مــن العماء.« وأكمــل قائاً: 
فــي  املتخصصــة  الوحيــدة  الشــركة  »وبصفتهــا 
مركبــات محــرك الديــزل، فــإن ســيارات »بيــك 
آب« والسيارات الرياضية متعددة األغراض من 
»إيســوزو« تتميــز بقيمتهــا التــي ال تُضاهى والتي 
مــن شــأنها احلفــاظ علــى عمل الســيارات ملســافة 
إلــى  احلاجــة  دون  متــر  كيلــو   500000 تتجــاوز 

عمليات صيانة كبيرة بها.« 
ومــن جانبــه أشــار الســيد/ فيصــل في أيــه، مدير 
الســيارات  لتأجيــر  الســد  »شــركة  فــي  املبيعــات 
حلضــوري  الســعادة  تغمرنــي   « قائــاً:  ذ.م.م« 
»دميكــس  اجلديــدة  الســيارات  إطــاق  فعاليــة 
جــي تــي« و« آم يــو أكــس« وكذلــك لكوننا إحدى 
ســيارة  علــى  حتصــل  التــي  األولــى  الشــركات 
»دميكــس« مــن إيســوزو طــراز 2020. كمــا أننــي 
أُعــرب عن خالص تقديــري لـ«مجموعة اجليدة 
للســيارات« لتقدميها الســيارات األفضل لعمليات 
حقــول النفط. وبإطــاق الرقم املجاني واخلدمة 
الســريعة إليســوزو، فليــس مــن العجيــب حــرص 
علــى تقــدمي دعمهــا خلدمــات  املجموعــة دائمــاً 
مــا بعــد البيــع املقدمة من خال عقــود اخلدمات 
املتنقلــة  واخلدمــات  املمتــدة  اخلدمــة  وســاعات 
التي ميكنها تقدمي العون في دولة قطر وأكثر.
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شيفروليه تكرم أيقونة الرياضة القطرية معتز برشم
بعد حصوله على الذهب في كأس العالم أللعاب القوى 2019 ...

الرســمي  املــوّزع  للســيارات،  اجليــدة  أقامــت 
لشيفروليه في قطر، حفل تكرمي لبطل العالم 
إحــرازه  بعــد  برشــم  معتــز  العالــي  الوثــب  فــي 
أللعــاب  العالــم  بطولــة  فــي  الذهبيــة  امليداليــة 
القوى 2019 التي احتضنت الدوحة منافساتها. 
وخــال احلفــل، الــذي أُقيــم فــي صالــة عــرض 
جمهــور  التقــى  ســكوير،  باجليــدة  شــيفروليه 
شــيفروليه بالنجم الرياضي وقدموا له التهنئة 

شخصيًّا وحصلوا على توقيعه.  
كمــا مت تخصيــص جنــاح خاص بصالــة العرض 
للجمهــور اللتقاط الصور التذكارية توثيًقا لهذه 

اللحظة املميزة في تاريخ الرياضة القطرية. 
ويذكر أن شــركة اجليدة للســيارات قد اعتادت 
علــى تنظيــم العديــد من الفعاليــات التي حتتفي 
باإلجنــازات والنجاحــات البــارزة التــي حتققهــا 

دولة قطر في صالة العرض اخلاصة بها. 
أعلنــت  العــام،  هــذا  مــن  مبكــر  وقــت  وفــي 
شــيفروليه قطر رعايتها الرسمية للنجم معتز 
التجاريــة.  لعامتهــا  ســفيًرا  واتخذتــه  برشــم، 
رقميــة  حملــة  شــيفروليه  أطلقــت  وبعدهــا، 
لدعمــه خــال مشــوار وصوله إلــى بطولة العالم 
أللعــاب القــوى الدوحــة 2019. والقــت احلملــة 

املجتمــع  مــن  وإيجابيــة  كبيــرة  فعــل  ردود 
القطري. 

وقد حصل أول مقطع في سلســلة الفيديوهات 
التي أطلقتها شيفروليه في إطار حملتها لدعم 
معتــز برشــم علــى اجلائــزة الفضية مــن جوائز 
شــهر  فــي   ”Cannes Lion Corporate  «
ســبتمبر املاضــي. والفيديــو من إنتاج شــركة “ذا 

فيلم هاوس” وإخراج عمر خليفة. 
هذا وقد صرح جوهان ماداريز مدير التســويق 
اجليــدة:  مجموعــة  فــي  الســيارات  لقطــاع 
يعتبــر هــذا العــام عامــاَ مميَّز بالنســبة لنــا، فقد 

ا  شــاهدنا فيه بطلنا القطرّي معتز برشم متوجَّ
بالذهب في النســخة األخيرة من بطولة العالم 
الــذي  الفيديــو  فيــه  وحصــل  القــوى،  أللعــاب 
أطلقنــاه احتفــاًء مبعتــز علــى جائــزة مرموقــة. 
نفخــر جــًدا بــأن يكــون معتز ســفير شــيفروليه 
فــي قطــر ونتطلــع ملواصلــة دعمــه فــي مشــواره 
الرياضــي، وخصوًصــا خــال محطتــه القادمــة 
فــي أوملبيــاد طوكيــو 2020«، مــن جانبــه، عّلــق 
اجليــدة  أشــكر  أن  »أود  قائــًا:  برشــم  معتــز 
للســيارات وشــيفروليه على دعمهما الكبير. أنا 
ســعيد للغاية لكوني جزًءا من عائلة شــيفروليه 

فــي قطــر وأتطلــع الســتمرار تعاوننــا املثمــر في 
2020«، معتــز برشــم واحــد مــن أبــرز جنــوم 
الرياضــة فــي قطــر. فإلــى جانــب حصولــه علــى 
امليداليــة الذهبيــة فــي منافســات بطولــة ألعــاب 
علــى  حصــل  الدوحــة،  فــي  العــام  هــذا  القــوى 
امليداليــة الذهبيــة فــي بطولة ألعاب القــوى التي 
اســتضافتها لندن 2014، وعلى امليدالية الفضية 
وعلــى   ،2016 جانيــرو  دي  ريــو  أوملبيــاد  فــي 
البرونزيــة فــي أوملبيــاد لنــدن 2012، وبفضــل 
هــذه اإلجنــازات اختــاره االحتــاد الدولي أللعاب 

القوى أفضل رياضّي في العالم 2017. 
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مركبــة MG RX8 اجلديــدة كليــا
دفــع رباعــي بامتيــاز

رياضية متعّددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد ...

الرياضيــة   MG RX8 مركبــة  تتمّيــز 
ذات   )SUV( االســتخدامات  متعــددة 
سبعة مقاعد بقوتها ورحابة مقصورتها، 
والتــي تقدم أطــول قاعدة عجات ضمن 
فئتهــا، حيــث تعّد الطــراز األول من إنتاج 
الفئــة مــن  ’إم جــي موتــور‘ ضمــن هــذ 
مركبــة   MG RX8 وتعتبــر  املركبــات. 
دفــع رباعــي بامتيــاز مــع ســتة وضعيــات 
املركبــة  تتمّيــز  للقيــادة، حيــث  مختلفــة 
بهيــكل ضخم وقوي مت تصميمه لتحّمل 
أصعــب التضاريــس والطــرق غيــر املعّبدة 
 2.0 ســعة  جّبــار  إلــى محــّرك  باإلضافــة 
لتــر تيربــو ذي كفــاءة عاليــة ويوّلــد 220 

حصان.
ذات  الرحبــة  الداخليــة  املقصــورة  تضــّم 
مســتوى التصميــم العالــي مقاعــد خلفيــة 
قابلــة للتعديــل ووصف ثالث مــن املقاعد 
يعتبر األكبر في هذه الفئة من املركبات. 
مّت اســتخدام مجموعــة متنّوعة من املواد 
 MG RX8 الفاخــرة فــي تصنيــع مركبــة
مثل األسطح اخلشبية احملّببة والزخارف 
ناعمــة امللمــس، والتــي تــدّل على املســتوى 
إضافــًة  للمقصــورة.  العاليــة  واجلــودة 
املتطــّورة  املواصفــات  تســاهم  ذلــك،  إلــى 
داخل الســيارة مثل نظام الترفيه بشاشــة 
قيــاس 10 بوصة تعمــل باللمس، واملقاعد 
األجهــزة  التهويــة، وقــدرات شــحن  ذات 
احملمولــة الاســلكية في جعــل مركبة ’آر 
إكــس 8‘ الشــريك املثالــي للعائلــة بجميــع 
قــال  جهتــه،  مــن  ونشــاطاتها،  أفرادهــا 

تــوم لي، املدير التنفيذي ملجموعة ســايك 
 SAIC Motor( موتــور الشــرق األوســط
Middle East( - الشــركة املالكــة لعامــة 
’إم جــي موتــور‘ )MG Motor(: »ألّول 
مــن  املمتــد ألكثــر  الشــركة  بتاريــخ  مــّرة 
بتطويــر وطــرح مركبــة  نقــوم  عامــاً   94
بســبعة  االســتخدامات  رياضيــة متعــددة 
مقاعــد. ومــع طــرح مركبــة ’آر إكــس 8‘ 
باّتخــاذ  جــي‘  ’إم  تقــوم  كلّيــاً،  اجلديــدة 
لــم  جديــدة  فئــة  نحــو  جريئــة  خطــوة 
يســبق لنــا التواجــد فيهــا، وأنــا واثــق مــن 
التأثيــر اإليجابــي للمركبــة اجلديــدة فــي 
اســتقطاب شــريحة جديــدة مــن العمــاء 
وأضــاف  فئتهــا،  بقــوة ضمــن  واملنافســة 
لــي، قائــاً: »تعتبر هذه الفتــرة من أكثر 
فتــرات شــركة ’إم جــي موتــور‘ ازدهــاراً 
وجاذبيــًة فــي الســنوات األخيــرة املاضيــة. 
وحّققــت عامــة ’إم جــي‘ منــّواً ملحوظــاّ 
العالــم،  فــي املنطقــة وفــي جميــع أنحــاء 
العامليــة  مبيعاتنــا  إجمالــي  حيــث جتــاوز 
120،000 مركبــة فــي النصــف األول مــن 
لــي بقولــه: »تســّجل  عــام 2019، وختــم 
عامــة ’إم جــي‘ الدخــول الرســمي األول 
لهــا فــي فئة املركبــات الرياضيــة متعّددة 
االســتخدامات بســبعة مقاعــد. نحن على 
الثقــة أننــا ومــن خــال مركبــة ’آر إكــس 
 SUV 8‘ اجلديــدة كلّيــاً ســنوّفر مركبــات
التجهيــزات  وواســعة  وَعَملّيــة  قوّيــة، 
واملوصفــات ضمــن فئــة حُتظــى بشــعبية 

كبيرة هنا في منطقة الشرق األوسط..


