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ســـافر املليارديـــر األمريكـــي إلـــى موســـكو بطلـــب 
شـــراء كبســـولة فضائية  مســـتعملة، ســـخر الروس 
منـــه واعتبـــروه جاسوًســـا، وأمهلـــوه نصـــَف ســـاعة 
ليرحـــل بطائرتـــه اخلاصـــة مـــن األجـــواء الروســـية، 
ولكنـــه عـــاود الَكـــّرَة 2002، بدعـــوة مـــن رئيـــس 
مجلـــس إدارة »كوســـموتراس« الروســـية للفضـــاء 
الـــذي اســـتغل هـــَوس ســـفره للفضـــاء، وطلـــب منـــه 
ــه ثالثـــة صواريـــخ  ــا فـــي مقابـــل بيعـ ــا ضخًمـ مبلًغـ
بالســـتية عابـــرة لطبقـــات الكـــرة األرضيـــة، رفـــض 
املليارديـــر إيلـــون ماســـك العـــرَض وقـــرر صناعـــة 
جيـــك  صديقـــه  مبســـاعدة  الفضائـــي،  املكـــوك 
ــه  ــر كل أمالكـ ــل، كاد »ماســـك«  أن يخسـ كانتريـ
فـــي إجـــراء جتـــارب االنطـــالق الفاشـــلة، إلـــى أن 
حالفـــه احلـــظ وأطلـــق أول صـــاروخ يحمـــل قمـــًرا 
صناعًيـــا، لـــم تقـــف أحـــالم إيلـــون ماســـك مؤســـس 
عنـــد  الكهربائيـــة،  للســـيارات  »تســـال«  عالمـــة 
فكـــرة القمـــر الصناعـــي بـــل قـــرر الصعـــود إلـــى 
القمـــر برحـــالت فضائيـــة ثمـــن التذكـــرة الواحـــدة 
نصـــف مليـــون دوالر للفـــرد!، وفـــي أقـــل مـــن 
ــة  ــرة األرضيـ ــاء الكـ ــف أثريـ ــز نصـ ــاعة حجـ 34 سـ
مقاعدهـــم علـــى أول مكـــوك صاعـــد إلـــى القمـــر، 
ابتســـم الشـــاب صاحـــب البشـــرة الســـمراء، وهـــو 
يقـــرأ معـــي إعـــالن رحلـــة إلـــى القمـــر عبـــر شاشـــة 
ديجيتـــال داخـــل متـــرو باريـــس، عّرفنـــي علـــى 
نفســـه بالعربيـــة: تـــاج الديـــن ســـامبي، فرنســـي 
اإلفريقيـــة  الفرنســـية  »مايـــوت«  جزيـــرة  مـــن 
العربيـــة، وقبـــل أن أطـــرح عليـــه أســـئلتي قـــال: 
القمـــر،  إلـــى  بالســـفر  يحلمـــون  الفقـــراء  حتـــى 
وميتنعـــون عـــن الســـفر إلـــى جـــزر القمـــر -وطنـــي 

ســـابقاً- قبـــل أن يصـــوت أجـــدادي ســـكان أرخبيـــل 
إلـــى  االنضمـــام  اســـتفتاء  فـــي  املـــوت  جزيـــرة 
املســـتعمر الفرنســـي، علـــى أن يبقـــوا فقـــراء أحـــرار 
فـــي جـــزر القمـــر، ومـــا إن أجبـــت بنعـــم أنـــا عربـــي 
انهمـــرت إجاباتـــه كجلمـــود صخـــر حطـــه الســـيل 
وهـــي  »مورونـــي«  أن  تعـــرف  هـــل  عـــٍل،  مـــن 
عاصمـــة جـــزر القمـــر وأن عـــدَد القمريـــني 800 
ويتكلمـــون  مســـلمون   %99 نســـمة،وأن  ألـــف 
فـــي  عضـــو  أفقـــر  القمـــر  جـــزر  وأن  العربيـــة، 
ــاء  ــا تشـــارك أعضـ جامعـــة الـــدول العربيـــة ولكنهـ
االســـتهالك  وعشـــق  اإلنتـــاج  كســـل  اجلامعـــة 
للمنتجـــات الغربيـــة، كمـــا أنهـــا مـــن أغنـــى الـــدول 
العربيـــة مـــن حيـــث عـــدد االنقالبـــات وأن زعمـــاء 
املعارضـــة يعيشـــون فـــي فرنســـا بحجـــة النضـــال 
أحدهـــم  وأن  داره،  عقـــر  مـــن  املســـتعمر  ضـــد 
ــدة  ــاء عـ ــع األثريـ ــر مـ ــى القمـ ــاب إلـ ــتطيع الذهـ يسـ
جـــزر  إلـــى  واحـــدة  مـــرة  يســـافر  ولـــم  مـــرات، 
الضفـــادع  أوراك  أن  تعلـــم  هـــل  الفقـــراء،  قمـــر 
الفرنســـي،  الطعـــام  قائمـــة  علـــى  صنـــف  أغلـــى 
تســـتورد مـــن مســـتنقعات جـــزر القمـــر التـــي تأتـــي 
فـــي املرتبـــة الثانيـــة بعـــد مســـتنقعات إندونســـيا، 
وتقـــول األســـطورة أن مكتشـــفي أكلـــت الضفـــادع 
حتايلـــوا  الذيـــن  الفرنســـّيون  الرهبـــان  هـــم 
بتصنيـــف الضفـــادع كأســـماك ليأكلوهـــا فـــي وقـــت 
الصيـــام، وأن هـــَوس أثريـــاء فرنســـا قادهـــم إلـــى 
مـــن  التحقـــق  اســـتِطع  لـــم  الرهبـــان.  تصديـــق 
صـــدق روايـــة تـــاج الديـــن ســـامبي، ألننـــي ال أملـــك 
تذكـــرة ذهـــاب إلـــى قمـــر الفقـــراء وال إلـــى قمـــر 

األثريـــاء .. هـــذا واهلل أعلـــم.

حتى الفقراء
يسافرون إلى القمر!

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

)مــــازدا3( اجلديــــدة ابـــــداع حصري
فــــي الســــوق السيـــارات القطــري
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السيــــارات الوطنيــــة الوكيــــل احلصــــري ...



تصميم مستقبلي يعتمد على املعالج الرائد للجيل اخلامس ...

هواوي تعيد ابتكار الهواتف الذكية
30 HUAWEI Mate بإطالقها السلسلة املتفوقة

املتفوقة  الذكية  هواتفها  سلسلة  هواوي  شركة  أطلقت 
أقامته  عاملي  30 خالل حدث   HUAWEI Mate اجلديدة 
في مدينة ميونخ في أملانيا. وتوفر سلسلة الهواتف اجلديدة 
أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية 
هواتف  أول سلسلة  لكونها  إضافًة  النقال  االتصال  وتقنيات 
العالم.  في  اخلامس  اجليل  لشبكات  الثاني  اجليل  من 
وترتقي هواوي من خالل هذه السلسلة اجلديدة إلى معايير 
املستويات:  جميع  على  الذكية  الهواتف  في  لالبتكار  جديدة 
اجلمالية وهندسة العتاد والبرمجيات. استندت هواوي إلى 
التصميم  عالم  في  عاماً   32 من  ألكثر  متتد  عميقة  خبرة 
الذكي  الهاتف  لتجعل  النقالة  االتصاالت  ملنتجات  واالبتكار 
اجلديد HUAWEI Mate 30 فريداً في تصميمه اخلارجي 
كاملة  السلسلة  تصميم  واستلهمت  ومزاياه.  القوي  وأدائه 
من مفاهيم جمال البساطة لتجسد منوذجاً مثالياً لالنسجام 
سلسلة  ومتتاز  التقنية.  واالبتكارات  األنيق  التصميم  بني 
بدًءا من شاشته  فريد،  ما هو  بكل   30  HUAWEI Mate

 OLED HUAWEI Horizon هوريزن  أوليد  املتفوقة 
مشاهدة  جتربة  املستخدم  لتمنح  هواوي  من    Display
اخلامس  للجيل   990 كيرين  معالج  يعتبر  بينما     غامرة. 
آن واحد  أول معالج يضم في  5G SoC( هو   990  Kirin(
اجليل  بشبكات  االتصال  ومودمي  املركزية  املعاجلة  وحدة 
رتبة  من  تصنيع  بتقنية  مصنعة  أنها  عن  فضاًل  اخلامس، 
إلى  بذلك  لتصل  البنفسجية،  فوق  األشعة  مع  نانومتر+   7
مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهالك الطاقة 
سينمائية  كاميرا  الرباعية  الكاميرا  وتشمل  األداء.  وقوة 
كاميرتني  عن  عبارة  وهي  الصورة،  مبستشعر  متفوقة 
رئيستني تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة فضالً 
عن تسجيل الفيديو مبستوى استثنائي. ويقدم اجلهاز شاحن 
HUAWEI SuperCharge هواوي   من  السرعة  فائق 
متقدمة  استخدام  لتجربة   10.0  EMUI التشغيل  ونظام 
على  يعتمدون  الذين  للمستخدمني  األمد  طويلة  وبطارية 

هواتفهم بكثافة.

٢٠١٩/٥٢٠٣

٨ ٤ ٨ ٨

عرض خاص و أسعار جديدة من هوندا

63٫900 ر.ق.
124٫900 ر.ق.69٫000 ر.ق.

109٫900 ر.ق.
تــبــدأ مــن

تــبــدأ مــنتــبــدأ مــن

يسري العرض من 9 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2019

تــبــدأ مــن
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سيدان الجديدة  6 مازدا 

اإلتــــقــــان الــُمـــْلـــــهـــم.

هاتف: 44417859 - 44435965
مبيعات األساطيل: 55574885

www.mazda–qatar.com   

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

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

المواصفات والمميزات )MAZDA 6 HIGH GRADE الجديدة(
G-Vectoring تحكم • )SKYACTIV-Drive( 6 سرعات أتوماتيكية • )187 حصان( SKYACTIV محرك سعة 2.5 لتر 

 • نظام دخول ذكي وضغطت زر لتشغيل المحرك • مكيف هواء أتوماتيكي • مصابيح أمامية LED متكيفة مع تحكم في السطوع العالي
HMI مع تحكم MZD CONNECT • مصابيح نهارية وإطار مميز • كاميرا الرؤية الخلفية • حساسات امامية وخلفية لركن السيارة • 

 • نظام المالحة GPS • فتحة سقف كهربائية • عجالت ألمونيوم 19 بوصة • نظام مراقبة الرؤية المحيطي °360 • رادار للتحكم في السرعة
 • دعم المكابح الذكية • نظام تنبيه تغيير المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار • نظام تنبيه خلفي من المرور

• نظام رصد النقاط العمياء • دعم المكابح الذكية في المدينة • مكابح مشاة

نظام صوتي 
مميز

تجربة رائعة مع 
النظام الصوتي 

المحيطي عبر
 .Bose 11 سماعة

شاشة عرض 
أمامية

تبقيك في حالة تأهب
واطالع على محيطك

أثناء القيادة.

التحكم الدقيق
تصميم قمرة القيادة 

متمحورة حول االنسان 
ويخلق رابط بين السائق 

والسيارة.

مقاعد جلدية فاخرة
مصممة بمهارة وحرفية
متقنة لتمنحك شعور

الرفاهية المطلقة.

MZD CONNECT
نظام المعلومات 

والترفيه
لمواكبة العالم من

حولك والبقاء على اتصال 
تام مع هاتفك الجوال.

متوفرة أيضًا: H-1 فان للبضائع
مساحة أكبر، إستخدامات متعددة 
مع أسعار معقولة

األداء القــوي، الرفـاهيــة واألمـــان

هيــونــداي H-1 المــــذهـــلـــة

فان بــ 12 مقعد:  ناقل حركة أتوماتيكي بأربع سرعات  |  نظام الحساسات الخلفية  |  نظام منع أنغالق 
المكابح  |  وسادة هواء ثنائية  |  نظام التحكم بمكيف الهواء اليدوي ومزودة بمكيف خلفي  |  مقاعد 

قابلة لإلمالة مع مساند مريحة للرأس  |  مصابيح LED للغرفة الخلفية  |  عجالت ألومنيوم 16 بوصة

السعر يبدأ من

69,900 ر.ق

السعر يبدأ من

58,900 ر.ق

موديالت 2016 متوفرة

مبيعات األساطيل: 55564314

الضمان وخدمة المساعدة على جانب الطريق
3 سنوات/ 100,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(
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مجموعة سيارات الند روڤر 

رقم الترخيص ٢٠١٩/٣٨٥١

مجموعة سيارات الند روڤر 

رينج روڤر إيڤوك اجلديدة
تفــوز بأولى جوائزهــا فــي قطــاع السيــارات

الفــردان برميييــر الوكيـــل احلصـــري...

حصلت سيارة رينج روڤر إيڤوك على جائزة االبتكار املرموقة 
األرضية  الرؤية  تكنولوجيا  عن  »أوتوكار«  مجلة  جوائز  من 
 ClearSight تقنية  وتستخدم  العالم.  في  نوعها  من  األولى 
احملرك  »غطاء  ملفهوم  حتقيقاً  تعتبر  التي  األرضية،  للرؤية 
الشفاف« املقدم من الند روڤر في عام 2014، كاميرات موجهة 
لألمام مثبتة على الشبك األمامي ومرايا األبواب، وتوفر رؤية 
املركزية.  اللمس  شاشة  على  املركبة  أمام  درجة   180 بزاوية 
وتعتبر هذه التقنية ثورة تكنولوجيا جديدة جتعل سيارة إيڤوك 
اجلديدة مثالية للتعامل مع الطرق الوعرة في املدن واألدغال 
النائية وكل ما بينهما، وتساعد السائق على احلفاظ على الرؤية 
املدينة  وحواف  القاسية  التضاريس  مع  التعامل  عند  الواضحة 

املرتفعة.
أن  »يسعدنا  »أتوكار«:  مجلة  في  احملرر  تيشاو،  مارك  وقال 
مننح تقنية ClearSight للرؤية األرضية من جاكوار الند روڤر 
جائزة اإلبداع لعام 2019. إنها تكنولوجيا مذهلة وأصلية تصنع 
فرقاً حقيقياً في القيادة على طرقات املدن والطرقات الوعرة. 
بهدوء  تضيف  التي  روڤر،  الند  من  آخر  بريطاني  ابتكار  هذا 
وبشكل  العالم  في  الرائدة  التكنولوجيا  إلى  باستمرار  ولكن 
دوري أكثر من معظم أقرانها«. سيارة إيڤوك اجلديدة حتتوي 
تستخدم  والتي  اخللفية،  للرؤية   ClearSight تقنية  أيضاً 
كاميرا محصنة ضد الظروف اجلوية ومقاومة للماء، ومثبتة 
على السقف لتظهر صوراً عالية الدقة للشارع خلف السيارة على 
مرآة الرؤية اخللفية، توفر هذه التقنية رؤية خلفية واضحة ال 
يعيقها وجود الركاب في اخللف، وتضاعف مجال رؤية السائق 
للطريق خلفه عبر زيادته إلى زاوية تبلغ 50 درجة ليتمكن من 

رؤية املركبات في النقاط العمياء.
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الرسمي  املوّزع  للسيارات،  اجليده  أعلنت 
مع  شراكتها  جتديد  عن  قطر،  في  لشيفروليه 
على  الثاني  للعام   ،»BE Basketball« برنامج 

التوالي. 
اجليده  حرص  إطار  في  الشراكة  هذه  وتأتي 
املجتمعيني وفًقا  اختيار شركائها  للسيارات على 
ملا يقدمونه للمجتمع القطري من خدمات ذات 
طابع مميز ميتد أثرها لوقت طويل. كما تسلط 
اجليده  شركة  التزام  على  الضوَء  الشراكة  هذه 

التي  واألنشطة  البرامج  من  واسعة  باقة  بدعم 
تصنع فارًقا إيجابيًّا في حياة الناس. 

اخلاص  برنامجها  للسيارات  اجليده  وتستلهُم 
التي  شيفروليه  رؤية  من  املجتمعي  بالتواصل 
طرق  الكتشاف  عمالئها  مساعدة  إلى  ترمي 
املجتمعي  التواصل  جهود  تهدف  حيث  جديدة، 
التي تبذلها شركة اجليده إلى املساهمة في تنمية 
املجتمع وزيادة املشاركة في الفعاليات املجتمعية 
من خالل تنويع وزيادة األنشطة املتاحة للمقيمني 

 »BE Basketball إلى أن »  في قطر.   ويُشار 
السلة  كرة  رياضة  في  متخصص  برنامج  هو 
وتوعية  الرياضة  هذه  على  التدريب  إلى  يهدف 
الناس بها. وهو برنامج مناسب ملختلف األعمار 
والقدرات، حيث يستخدم وسائل تدريب أساسية 
وديناميكية. ويشمل هذا البرنامج التدريب على 
النظر  بغض  اجلميع  مع  تتوافق  عديدة  مهارات 
عن أعمارهم أو قدراتهم أو نوعهم أو خلفياتهم 
حظي  وقد  بالرياضة.  اهتمامهم  مستوى  أو 

البرنامج على إشادة كبيرة بفضل دعمه ملمارسة 
كرة السلة في املدارس. 

وتعليًقا على هذه الشراكة، قال جوهان ماداراز، 
مدير التسويق في شركة اجليده للسيارات:

»بصفتنا شركة محلية، يعد تواصلنا مع املجتمع 
أحد أهم أولوياتنا. والرياضة على وجه التحديد 
متثل مجااًل مهًما جًدا لنا في ظل مواصلة قطر 
التي تشجع على  املبادرات  املكثَّف في  استثمارها 
املجتمع.  أبناء  بني  صحية  حياة  أمناط  تبنى 

 BE  « مع  الشراكات  من  املزيد  لعقد  ونتطلع 
املجتمع  على  بالنفع  تعود  Basketball«التي 

بأسره«. 
في إطار هذه الشراكة، ستقدم اجليده للسيارات 
الفعاليات  جلميع  رعايتهما  وشيفروليه 

BE « واملنافسات املقبلة لبرنامج
 Basketball«، إلى جانب املشاركة في استضافة 
حفالت توزيع اجلوائز على األطفال املشاركني في 

منافسات البرنامج.

... )BE Basketball( عبر شراكتها مع برنامج

شيفروليه ترعى جنوم قطر الواعدة في كرة السلة
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معرض بروة 
* يسري هذا العرض على مبيعات التجزئة فقط 

٥١٧٥/٢٠١٩

- العروض متوفرة في صالة عرضنا في بروة
- إمكانية التمويل الداخلي

ثالثة أيام
من العروض

أسعار جديدة علىموديالت مختارة

الكبرى*

151617
افتتحت شــركة صالح احلمــد املانع، الوكيل العام 
لنيســان في دولة قطر، صالة عرض نيســان في 
محطــة اليرموك في منطقة بن عمران، وذلك 
بعــد جتديدهــا بالكامــل وتقدميهــا وفــق النهــج 
اجلديد الذي تتبعه نيسان عاملياً. وحضر االفتتاح 
عــدد مــن كبــار الشــخصيات والعمــاء وممثلــن 
صالــة  فــي  جالــوا  الذيــن  اإلعــام  وســائل  عــن 
العــرض اجلديــدة وفي مركز الصيانة واخلدمة 

وكذلك  في قسم مبيع قطع الغيار األصلية.
وقــد أعلنــت شــركة نيســان فــي أبريل مــن العام 
ســوف  العالــم  حــول  وكائهــا  جميــع  أن   2017
واملرافــق  العــرض  صــاالت  بتصميــم  يتحولــون 
التابعة لنيسان وفق أسلوب مبتكر وذلك بهدف 
حتســن جــودة خدمــة العمــاء وضمــان تناغــم 
هــذه اخلدمــة مــع قيــم العامــة التجاريــة. وقــد 
قــام حتــى اليــوم أكثــر مــن 1910 وكيــا معتمــدا 
لنيســان حول العالــم بتجديد مرافقهم وصاالت 

عرضهم لتتوافق مع النهج اجلديد لنيسان.
وفي هذا السياق قال السيد مارتن أهرن، املدير 
العــام لقســم الســيارات فــي شــركة صالــح احلمد 
املانــع: »يســرنا اليــوم اإلعــان عــن إعــادة افتتــاح 
مرافقنــا الثاثــة فــي بــن عمــران، وهــي صالــة 
العرض ومركز اخلدمة ومركز بيع قطع الغيار 
األصليــة، وذلك بعد جتديدها وتأهيلها بالكامل 
اجلديــد.  نيســان  ونهــج  معاييــر  مــع  لتتماشــى 
وتعتبــر هــذه ثانــي خطواتنــا فــي دولــة قطر في 
هــذا اإلطــار لتجديد وحتديث مرافقنا إلى أرقى 
املســتويات بعــد فرعنــا فــي اخلــور، وحيــث اننــا 
ســوف منّكن موظفينا على حد ســواء من تقدمي 
للغايــة. نحــن  خدمــة عمــاء متفوقــة ومميــزة 
علــى ثقــة بــأن صالــة العــرض احلديثــة ومركــز 
اخلدمــة ومركز بيع قطع الغيار ســتضيف قيمة 
مائمــة  وســتكون  التجاريــة  لعامتنــا  كبيــرة 
متامــاً لعمائنــا الكــرام. ونؤكــد بهــذه املناســبة، 
التــزام شــركة صالــح حمــد املانــع بتقــدمي أحدث 
املمارسات والتوجهات في سبيل خدمة العماء. 
كمــا تشــكل هــذه املناســبة محطــة مهمــة للغايــة 

في عاقتنا املتينة والطويلة األجل بن شــركتنا 
وشركة نيسان«.

خدمــات  إلــى  العمــاء  تطلــع  »مــع  وأضــاف: 
رقمية وشخصية، قمنا باالستجابة حلاجاتهم 
لهــا،  نظيــر  ال  التــي  املرافــق  هــذه  وافتتحنــا 
فالهــدف الرئيســي مــن نهج نيســان اجلديد في 
املرافــق وصــاالت العــرض هــو االرتقــاء بخدمة 
العماء إلى أعلى املســتويات، ابتداًء من اللحظة 
التــي يدخلــون فيهــا وصــوالً إلــى اللحظــة التــي 
يشــترون فيها سيارة نيسان جديدة أو يحصلوا 

على اخلدمات«.
املديــر  صبــاغ،  تيــري  الســيد  صــّرح  بــدوره 
التنفيــذي لنيســان الشــرق األوســط: »لقــد جــاء 
تقدمي نهج نيسان اجلديد استجابة للتنوع الذي 
شــهدنا فــي توقعــات العمــاء وأســاليب حياتهم 
نــدرك  نحــن  والعالــم.  املنطقــة  فــي  املختلفــة 
متامــاً بــأن العاقــة بن الــوكاء والعمــاء تتغير 
باســتمرار حيــث يتوقــع العماء دومــاً جتربة ال 
مثيــل لهــا. وبالتالي كان علينا تقدمي هذا النهج 
اجلديــد فــي قطــر الــذي يوفــر جتربة محســنة 

ومميزة للعماء قبل وخال وما بعد البيع«.
صــاالت  أربــع  مــن  قويــة  شــبكة  وجــود  ومــع 
عرض في مختلف أنحاء قطر، يعتبر فرع بن 
عمــران ثاني فرع يتم حتويله وفق نهج نيســان 
اجلديــد بعد فرع اخلور، حيث ســتتبعه الفروع 
األخــرى فــي الفتــرات املقبلــة. وتتواجد صاالت 
عــرض نيســان علــى طريق ســلوى، وفي الســد، 
اجلديــدة   )الســيارات  التجــاري  الشــارع  وبــروة 
واملســتعملة املعتمــدة( واخلــور، والفــرع املجــدد 
حديثــاً فــي بن عمران ليحظى العماء بســهولة 
الوصــول إلــى صاالت العــرض ومراكز اخلدمة 

بيسر وسهولة.
ويركز نهج نيســان اجلديد على ثاثة مجاالت 
رئيســية: تعزيــز خدمــة العمــاء، تكامل ســلس 
بــن مختلــف العمليــات، واالبتــكار فــي مجــال 

اخلدمات الرقمية احلديثة.
احلديثــة،  العــرض  زيــارة صالــة  جانــب  وإلــى 
ســيتمكن العمــاء مــن التعــرف بشــكل أفضــل 
علــى ســيارات نيســان مــن خال نظــام احملاكاة 
الرقمــي لــكل ســيارة. كمــا تتوفر ميــزة »قيادة 
نيســان« التــي حتمــل العماء إلى جتربة نيســان 

الكاملة والرائعة.
وتضــم صالــة العرض أيضــاً العناصر الرئيســية 
للعامــة التجارية »نيســان«، من ضمنها نظام 
التنقل الذكي، املركبات التجارية اخلفيفة. وقد 
صممــت صالــة العــرض الفســيحة ملنــح العمــاء 
أكبر قدر من الراحة عند التنقل بن املركبات.

صالح احلمد املانع
تفتتح صالة عرض نيسان املجددة

في بن عمران بأعلى مستويات اخلدمة للعمالء

تعتمـــد نهــج نيســـان العاملـــي اجلديـــد ...
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مازدا ٣ اجلديــدة ابـداع جديــد
فــي ســـوق السيـــارات القطـــري

السيـــــارات الوطنيـــــة الوكيــــل احلصــــري ...

طرحت شركة السيارات الوطنية، الوكيل احلصري لسيارات 
»مــازدا« فــي دولــة قطــر منــذ مــا يربــو علــى أربعــة عقــود، 
ســيارة »مــازدا3« اجلديــدة فــي فاعليــة رائعة فــي » الدوحة 
فيســتيفال ســيتي،«  ، فــي يــوم اخلميــس املوافــق العاشــر من 
أكتوبر من العام 2019، بحضور ممثلني عن وسائل اإلعالم 

املختالفة، وضيوف مت توجيه الدعوة إليهم.
وكشــف ســعادة  الشــيخ أحمــد بــن ناصــر آل ثانــي، الرئيــس 
التنفيذى لشــركة الســيارات الوطنية  يرافقه ســعادة الســفير 
الســيد/ كازو ســوناجا السفير الياباني لدى قطر ، النقاب عن 
املوديــالت اجلديــدة. وبالفعــل ُعرضــت موديــالت الســيارات 
الســيدان والهاتشــباك التي ُطرحت مؤخرا في الوقت احلالي 
فــي املجمــع التجــاري خــالل عطلــة نهايــة األســبوع، وتفاعــل 

معها زوار املول التجاري بصورة إيجابية.
وتتيح ســيارة »مازدا 3« اجلديدة الهاتشــباك تصميما يترك 
لدى مســتخدمه تأثيرا عاطفيا، فيما يهدف املوديل الســيدان 
من نفس السياراة إلى توفير خصائص أكثر أناقة. ويزود كل 
مــن املوديلني- الســيدان والهاتشــباك-  مبحــرك يعمل بتقنية 
»ســكاي أكتيــف«، ســعة 2.0 لتــرا، ونظــام نقــل أوتوماتيكــي 
سداسي السرعات، كما تتيح السيارة أيضا محركا أخر يعمل 

بتقنية »سكاي أكتيف«، وسعته 1.5 لترا.
الرئيــس  ثانــي،  آل  ناصــر  بــن  أحمــد  الشــيخ  ســعادة  وقــال 
التنفيذى لشــركة الســيارات الوطنية، خالل إعالنه عن طرح 
الســيارة اجلديــدة: » إنهــا )مازدا3( معلــم مهم لعالمة مازدا 
التجاريــة املميــزة، وشــركة الســيارات الوطنيــة تشــهد )بدايــة 
عهــد جديــد( مولــد جيل جديد من املوديــالت التي متزج بني 
روعــة التصميــم، وديناميكيــات القيــادة املبهجــة. وأنــا علــى 
يقــني مــن أن موديــالت مازدا املمتازة تلك ســتدخل الســرور 
فــي قلــوب عشــاق تلك الســيارة فــي دولة قطر، وســتلبي كل 
التوقعات العالية بشأن التصميم واألداء والسالمة، وفوق هذا 
وذاك متعــة القيــادة«. وتطورت ســيارة »مــازدا 3« اجلديدة 
لتكــون مصــدرا لإللهــام، وخلــق عالقــة عاطفيــة وطيــدة مع 
الشــركة نهجــا جديــدا بالكامــل فــي  عمالئهــا. وقــد طبقــت 
تصميم املوديلني الهاتشــياك أو الســيدان، وكل منهما يجســد 

مالمح شخصية مختلفة متاما. 
واســتخدمت الشــركة تصميــم »كودو« املتطــور بصورة أكبر 
علــى غطاء الســيارة من النوع ســيدان، وأيضــا على مقصورة 
الــركاب، وكــذا الصنــدوق اخللفي لها ما يولد شــعورا باألناقة 
واملنظر األخاذ. ويُظهر هيكل الســيارة  شــكال انســيابيا أفقيا 

يبرز مظهر اجلانب العريض واملنخفض للسيارة، فيما توفر 
السيارة ذاتها أيضا الهدوء الذي يروق للعمالء املتميزون .

نــوع  تهــدف ســيارة »مــازدا3« اجلديــدة مــن  املقابــل  وفــي 
ســيدان إلــى أن تكــون أكثــر رياضيــة، وأيضــا أكثــر انفعاليــة، 
حيــث تتيــح جوانب هيــكل قوية جدا، ودعامات »ســي« التي 
تلغي خطوط اجلســم التقليدية، وتطبيق انعكاســات متغيرة 
باســتمرار. كمــا أن موديــل  الســيارة »الهاتشــباك« مزود في 
أعاله بخط ســقف قوي يدل على الســرعة، لكنه يساعد على 

التعبير عن حضور قوي؟
-التركيز على العنصرالبشرى: تلمس اإلحساس

يســتمر روح التصميــم في ســيارات »مازدا« فــي الظهور في 
اجلــزء الداخلــي مــن ســياراتها اجلديــدة، وكــذا بيئــة »قمــرة 
القيــادة« التــي تســاعد الســائقني علــى خوض جتربــة ممتازة 
قيــادة »مــازدا3« اجلديــدة.  أثنــاء  اتصــال  مالئمــة، ونظــام 
وشــهدت الســيارة اجلديــدة أيضــا إعــادة تصميم مســند ذراع 
الكونســول الوســطي مبقبــض التحويــل، جنبــا إلــى جنــب مــع 
نظــام حتكــم جديــد ومســند ذراع مت حتريكهما إلــى األمام، 
فيمــا مت تغييــر حامل املشــروبات املســتخدم في الســيارة إلى 
مقدمــة الســيارة. وهــذا التصميــم اجلديــد يهــدف إلــى إتاحة 
شــعور طبيعي ألي ســائق. وتعد »مازدا3« اجلديدة هي أول 
ســيارة تُــزود بشاشــة معلومــات وترفيــه مقــاس 8.8 بوصة، 
والتــي تعمــل بتقنيــة« إم زاد دي كونيكــت« اجلديــدة، وتتــاح 
أيضــا  ينطبــق  مــا  املوديــالت، وهــو  كافــة  فــي  الشاشــة  تلــك 
علــى نظــام الصــوت اجلديــد 8 ســماعات، وثالثــي االجتــاه، 
وتصميــم جديــد لعجلــة القيــادة حتتــوي علــى مفاتيح حتكم 
مضيئــة، ومفاتيح حتويل، ومصابيح »ليد« أمامية وأخرى 
خلفية، وهاتف مزود بتقنية »بلوتوث«، واإلقران الصوتي، 
والدخول بدون مفتاح عن بُعد، وفرامل انتظار إليكترونية، 
ووســائد هوائيــة جديــدة للركبــة، وكاميرا للرؤيــة اخللفية، 
ومدخلني صوت USB ، من بني قائمة طويلة من املميزات 
اجلديــدة  »مــازدا3«  ســيارة  تتيــح  كمــا  األخــرى.  القياســية 
الداخلــي  اللــون  لــون داخليــني جديديــن. األول هــو  خيــاري 
اجلديــد »جريــج« والذي ميــزج بني درجات اللــون الرمادية 
يضفــي  مــا  الفاحتــة،  »البيــج«  اللــون  درجــة  مــع  الفاحتــة، 
إحساسا رائعا باحليوية والدفء والتطور. وتتفرد »مازدا3«  
اجلديدة الهاتشــباك، باللون  الداخلي اجلديد األحمر للجلد، 
زيــادة  علــى  بــدوره  يســاعد  تتيــح مظهــرا حيويــا  أنهــا  كمــا 

اإلحساس بالتصميم اخلارجي.

-النظام الصوتي املتناغم في “مازدا”
التحكــم الكامــل للصــوت فــي مقصــورة الســيارة- ســواء أكان 
ضوضــاء أم موســيقى- هــو عنصــر جوهــرى أخــر مــن متعة 
القيادة، وهو ما يحققه النظام الصوتي املتناغم الذي توفره 
قــد مت تطويــره  الصوتــي  النظــام  ســيارة »مــازدا3«. وهــذا 
لتصميــم مقصــورة هادئــة تعزلــك عــن مصــادر الضوضــاء 
اخلارجيــة التــي تشــتت ذهــن الســائق، مع الســماح فــي الوقت 
ذاتــه بســماع األصــوات الدقيقــة األتيــة من الطريــق واحملرك 
والتــي تضيــف إلى جتربــة القيادة. وســاعد التصميــم الفريد 
لنظــام الصــوت املتناغــم املــزودة بــه »مــازدا3«، علــى إيصال 
األخيــر ملســتوى متقــدم جدا من النقاوة ســواء عند الترددات 
العاليــة أو حتــى املنخفضــة. كمــا روعــي فــي تصميــم نظــام 
الصــوت هــذا وضع الســماعة علــى نحو يعطي تــرددات عالية 
ومتوسطة واضحة، وهو ما متخض عنه إعادة إنتاج طبيعي 

للموسيقى بعمق ونقاء صوت عند أي مستوى منه.
الهاتشــباك  أو  الســيدان  ســواء  »مــازدا3«  موديــالت  وتــزود 
بعجــالت مصنوعــة مــن األلومنيــوم )عجــالت مصنوعــة من 
ومقاعــد  الهاتشــباك،  للســيارة  بالنســبة  األســود  األلومنيــوم 
مغطــاه  قيــادة  وعجلــة  وإطــارات،  اجللــد،  مــن  مصنوعــة 
باجللــد، ومقبــض للتحويــل، ونوافــذ »بــاور« تعمــل بلمســة 
املنــاخ  فــي  أوتوماتيكــي  أو ألســفل، وحتكــم  واحــدة ألعلــى 
األمامــي لالستشــعار  الزجــاج  املناطــق، ومســاحات  مــزدوج 

باملطر، ودخول السيارة بدون مفتاح.
-التركيز على العنصر البشري: التأكيد على معايير السالمة
التــي تتضمنهــا منظومــة »أي- الســالمة  تشــتمل خصائــص 

أكتيــف ســينس« اخلاصــة بـــ »مازدا« علــى العالمــة التجارية 
تنبيــه  »جهــاز  أو   ( اجلديــدة  أليــرت«  أتينشــن  »درايفــر 
الســائق(، والــذي يقــوم بإظهار حتذيــر وصوت فور اكتشــافه 
أية مظاهر تعب على السائق، أو انخفاض في درجة االنتباه 
واليقظة، كما تتضمن املنظومة أيضا تقنيات »دعم الفرامل 
الذكيــة« و«دعــم فرامــل املدينــة الذكيــة« و«رصــد املنطقــة 
العميــاء« و«التحذيــر من مغادرة املســار، مع نظام املســاعدة 
علــى احلفــاظ علــى مســار الســيارة« و«التحكــم فــي األشــعة 
العاليــة« و«التحكــم في ســرعة الرادار في مــازدا مع وظيفة 

»التوقف واالنطالق«.
وســتتوافر ســيارة »مــازدا3« اجلديــدة في خيــارات احلزمة 
القياســية املمتــازة التــي تســتهدف جــذب شــريحة كبيرة من 

العمالء.

وتزود سيارة »مازدا3« وكذا احلزم األساسية بنظام صوت 
عالــي اجلــودة 8 ســماعات، مــع جهــاز توليــف صــوت إلتاحــة 
صــوت أكثــر قــوة وأعلــى جــودة، فــي إطــار النظــام الســمعي 

املتناغم املطور حديثا من قبل »مازدا«.
مازدا: مواصلة التفرد

تبــرز حزمــة »مــازدا3« املمتــازة عبــر نظــام الصــوت الرائــع 
املــزود بـــ12 ســماعة، مــع جهــاز توليــف صــوت إلتاحة صوت 
أكثــر قــوة وأعلــى جــودة. وتشــتمل التحديثــات األخــرى على 
نظام الصوت، على السماعة املصنوعة من مادة األلومنيوم، 
وجهــاز االستشــعار الذي يأخذ شــكل زعنفة القرش. ويشــعر 
الســائق بقــدر كبيــر جــدا من الراحــة في مقعــده الذي ميكن 
ثنائــي  ذاكــرة  فــي 8 وضعيــات، ونظــام  تعديلــه »كهربيــا« 
املوضع للسائق ، كما يُتاح للسائق أيضا مقاعد أمامية مدفئة، 

ناهيك أيضا عن مرايا أبواب جديدة ملوضع الذاكرة.
وتأتــي تلــك املجموعــة مــن اخلصائــص مــع حزمــة »مــازدا3 
برمييوم«، وتتضمن أيضا شاشــة »القيادة النشطة« املزودة 
بواجهــة زجاجيــة ومقاعــد جلديــة وفتحــة الســقف األماميــة 
التــي تعمــل بالكهربــاء، وإضــاءة »ليــد« األماميــة واخللفيــة 
ونظــام اإلضــاءة األمامــي املتكيف. وتشــتمل حزمــة »مازدا3 
برمييوم«، للسيارة »مازدا3« السيدان على ناقل حركة شبه 
تلقائي )علبة تروس شــبه أوتوماتيكية(، فيما تتيح »مازدا3 
برمييــوم« للســيارة »مــازدا3« الهاتشــباك علــى دفــة قيــادة 
مقــاس 18 بوصــة، ومصنوعة من ماديــة األلومنيوم، وناقل 
حركــة شــبه تلقائــي )علبــة تــروس شــبه أوتوماتيكيــة( عنــد 
تزويدها بناقل ســرعة أوتوماتيكي سداسي السرعة ومزود 

هو اآلخر بتقنية »سكاي أكتيف«.
وموديــالت »مــازدا3« اجلديــدة مــزودة مبحــرك ســعة 0.2 
لتــرا، بتقنيــة »ســكاي أكتيف-جــي«  واملعــدة لتوليــد أقصــى 
آالف   6 دوران  بعــزم  حصــان،   152.8 إلــى  تصــل  طاقــة 
دورة فــي الدقيقــة، و 200 نيوتــن متــر، عنــد عــزم دوران 4 
آالف دورة فــي الدقيقــة. وبجانــب اخلصائــص الديناميكيــة 
التــي أدخلــت علــى كافــة موديــالت »مــازدا3«، وكــذا تقنيــة 
G-Vectoring Control Plus  الــذي سيحّســن توزيــع عــزم 
الدوران على كل عجلة على حدة، ثمة حتسينات أخرى مثل 
املقاعــد املعــاد تصميمها، وهيكل اجلســم املعــاد ضبطه، وكذا 
نظــام تعليــق جديد، ونظام يعمل على امتصاص االهتزازات 
على الطرق، والتي تساعد جميعها على خوض جتربة قيادة 

ممتعة، من قبل السائق.

الشيخ أحمد بن ناصر: تطورت )مازدا ٣( اجلديدة لتكون مصدرا لإللهام وخلق عالقة عاطفية وطيدة مـع عمالئهـا
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BMW X7 طراز
الفخامــة بكــل معانيهــا

الفـــردان للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

املهيــب  بتصميمهــا   BMW X7 تســتقطب 
زوار  وأنظــار  اهتمــام  املترفــة،  ومزاياهــا 
صــاالت عــرض شــركة الفــردان للســيارات 
منــذ أن طرحــت هــذا الطــراز اجلديــد كليًــا 

لعمالئها في فترة سابقة.
ويعــّد BMW X7 الطــراز األحــدث واألكبــر 
 BMW ويجمع طراز ،BMW X ضمن فئة
الطــرق  علــى  الطاغــي  احلضــور  بــني   X7
الطرقــات  علــى  الفائــق  واألداء  الوعــرة، 
املمهــدة، ويتمتع مبقصــورة فاخرة مزودة 
التكنولوجيــا،  إليــه  توصلــت  مــا  بأحــدث 
مؤكًدا حضوره في ســوق ســيارات األنشــطة 

الرياضية.
حضور الفت

تنتقل BMW X7 بالرفاهية والفخامة إلى 
مســتوى جديــد، مؤكــدة موقعهــا باعتبارها 
الطــراز األفخــم ضمن مجموعــة الطرازات 
BMW، وتفــرض حضــوًرا  X مــن عالمــة 
مهيبًــا وهيبــة علــى الطــرق بفضــل تصميــم 
الهيــكل اخلارجــي املطعــم بالكــروم، فيمــا 

متنحهــا لغــة التصميــم اجلديــدة بخطوطها 
الدقيقة ملسة عصرية تستشرف املستقبل.

تســتوجب  أبعــاد BMW X7 هالــة  ومتنــح 
يبلــغ طولــه 5150 مم، فيمــا  إذ  االحتــرام، 
يبلــغ عرضــه 2000مم، ويبلغ ارتفاع الطراز 
1805 مم، أما قاعدة العجالت فيبلغ طولها 

3105 مم.
ويتميــز تصميــم الهيــكل اخلارجــي بقاعدة 
الســقف  وخطــوط  األرض،  عــن  مرتفعــة 
إلــى  الواســعة، باإلضافــة  الطوليــة والنوافــذ 
األكبــر  BMW هــى  مقدمــة حتمــل شــبك 
 ،BMW أصدرتــه  طــراز  أي  مــع  مقارنــة 
وزودت BMW X7 بإطارات مصنوعة من 
السبائك اخلفيفة بقياس 20 بوصة قياسًيا، 

متنحها حضوًرا ملفتًا.
وتتميــز مقصورتهــا مبســاحة داخلية رحبة 
تشــمل صفوف املقاعد الثالثة املكســوة بجلد 
Vernasca، ويتوفــر الطــراز بســبعة مقاعد 
األوســط  الصــف  اســتبدال  وميكــن  قياســياً 
مبقعديــن منفصلــني مريحــني، فيمــا مينح 

مــن  قــدًرا مســاويًا  الــركاب  الثالــث  الصــف 
الواســعة  مبســاحته  والفخامــة  الرفاهيــة 
ومقاعــد مرفقة مبســاند لليدين وحامالت 
كــؤوس وفتحــات USB، كمــا تتوفــر مزايــا 
التحّكــم األوتوماتيكــي باحلــرارة فــي أربــع 
وســطح  خافتــة  وإنــارة  مختلفــة  مناطــق 
زجاجي بانورامي من ثالثة أقسام قياسًيا.

متعة القيادة 
وتوفــر شــركة الفــردان للســيارات لعمالئهــا 
املــزود   xDrive50i  BMW X7 طــراز 
مبحــرك V8 يولــد قــوة قدرهــا 340 كيلــو 
حركــة  بناقــل  املتصــل  حصانًــا،  واط/462 

Steptronic من ثمان سرعات.
 BMW الرباعــي  الدفــع  نظــام  ويتولــى 
xDrive الذكــي توجيــه الطاقــة املولــدة نحــو 
 M املســار بكفــاءة عاليــة، فيمــا يوفــر نظــام
Sport التفاضلي أداًء ديناميكيا على احملور 

اخللفي.
 BMW ويتمتــع الســائق والــركاب في طــراز
X7 مبســتويات قصــوى مــن الراحــة بفضــل 

استخدام نوابض هوائية عند احملورين، إلى 
جانــب نظــام تعليــق متكّيــف مــع مخّمــدات 
ميكن التحّكم بها إلكترونياً تتوفر قياسياً.، 
فيمــا تتوفــر مجمعــة من املزايــا االختيارات 
مــن ضمنهــا نظــام توجيــه نشــط متكامل و
Executive Drive Pro مــع تثبيــت نشــط، 
تتيــح  كمــا   ،M Sport تفاضلــي  ونظــام 
بالطرقــات  اخلاصــة  االختياريــة  احلزمــة 
الوعــرة االختيــار بــني أمنــاط القيــادة علــى 
الرمــل واحلصى واحلجارة والثلج ببســاطة 

وسهولة كبيرة وبكبسة زّر.
أنظمة دعم السائق

تتوفــر فــي BMW X7 مجموعــة متكاملــة 
مــن أنظمــة دعــم الســائق، لتمنــح الســائقة 
والراحــة،  باملتعــة  مفعمــة  قيــادة  جتربــة 
ســرعة  مثبــت  األنظمــة/  هــذه  وتتضمــن 
نشــط مــزّود بخاصّيــة الوقــوف واالنطالق، 
 Driving إضافة إلى نظام مســاعدة السائق
Assistant Professional ونظــام التوجيه 
والتحّكم باملســار، فضــالً عن نظام التحذير 

عند تغيير املســار وأنظمة جتنب االصطدام 
اجلانبــي والتحذيــر مــن الســيارات العابــرة، 
الســير  عنــد  والتحذيــر  األولــوّي  والتحذيــر 

باالجتاه اخلاطئ. 
شاشــة  مــن  األحــدث  اجليــل  يتوفــر  كمــا 
ونظــام  األمامــي  الزجــاج  علــى  العــرض 
املســاعدة  نظــام  ويشــمل  الطــارئ،  التوقــف 
علــى الركــن كاميرا للرؤيــة اخللفية ونظام 
يتوفــر  اخللفيــة  القيــادة  علــى  مســاعدة 

قياسياً.
 BMW Live Cockpit يتوفــر  كمــا 
 BMW مــع نظــام تشــغيل  Professional
اجلديــد النســخة 7.0 قياســياً. ومتنــح لوحــة 
التحكم التي يبلغ قياسها 12.3 بوصة دخواًل 
التشــغيل  نظــام  ويتيــح  والوظائــف،  ســهاًل 
جميــع  إلــى  مباشــًرا  دخــواًل   7.0  BMW
اإلعــدادات والوظائــف عــن طريــق اللمس أو 
نظــام التحكم iDrive أو األزرار على عجلة 
األوامــر  أو  الصوتيــة  األوامــر  أو  القيــادة، 

باإلشارات.
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Tiggo8 الصني ألبحـاث تكنولوجيـا متنـح شيـري
جائـزة اخلمسـة جنـوم في القيـادة االمنـة

صناعة  شركة  »شيري«  دشنت 
النخبة  شركة  و«  الصينية  السيارات 
لسيارات  احلصرى  الوكيل  موتورز« 
حملة  مؤخرا  قطر  فى  شيرى 
متكاملة  حزمة  تقدم  ترويجية 
على  تشتمل  التي  واملزايا  الفوائد  من 
ضمان  تشمل   اخلدمات  من  باقة 
مصنع ملدة 5 اعوام/ عن كل 150 ألف 
كيلومترا، وخدمة صيانة  مجانية، مع 
احلرارى  العازل  و  والتسجيل  التأمني 
 . الطريق  على  املساعدة  و  احلماية  و 
التفاصيل  على  التعرف  املمكن  ومن 
اخلدمات  من  الباقة  لتلك  الدقيقة 

بالتواصل مع النخبة موتورز.
بعدد   8 تيجو  طرازشيرى  طرح  ومع 
7 ركاب ، تزداد شعبية »شيري« في 
دولة قطر بسبب تصميماتها العصرية 
اخلاصة  القيمة  والعروض  األخاذة، 
املتطورة،  خصائصها  عن  فضال  بها، 
وما حتتويه من عناصر تتيح ملقتنيها 
على  وعالوة  املمتعة.  القيادة  جتربة 
املصنع عن كل 150  ذلك فإن ضمان 
ألف كيلومترا ما هو سوى شهادة على 
الشركة بتطبيق أقصى معايير  التزام 

اجلودة، والطمأنينة ملدة 5 سنوات.
أقصى  وفق  مصممة  تيجو8  وطرازا 
تتيح  كي  فقط  ليس  اجلودة،  معايير 
للسائق جتربة القيادة املمتعة واملثيرة، 
االستهالك  لضمان  أيضا  ولكن 
مرور  عن  ناهيك  للوقود،  املقتصد 
السيارة باختبارات قوية لضمان توافر 

األمان و املتانة واملوثوقية الشاملة.
شيري  عالمة  حصدت  وقد  هذا 
من  جنوم  اخلمس  شهادة  مؤخراً 

قبل مركز الصني ألبحاث تكنولوجيا 
جاءت  حيث    C-NCAp و  السيارات 
لنماذجها  التصادم  اختبار  نتائج 
اجلديدة Tiggo8 اجلديدة كلًيا ورجح 
املركز الصيني اختيار شيري كأفضل 
األداء املمتاز للسالمة واجلودة ،بصفة 

خاصة  طراز SUV من شيري ،
ويعد »تيجو 8« ،  ونظيره »أريزو 6« 
اثنني من املوديالت الرائعة لـ »شيري 
وبدأ   ، الشركة  إنتاج  عزز خط  قد  و 
اقتناء  عشاق  قلوب  يأسران  بالفعل 

املركبة من الشباب.
وصممت سيارة »أريزو 6«  مبظهر 
استثنائي قوي ورياضي،  أخاذ، وأداء 
لترا،   1.5 سعة  تربو  محرك  عبر 
سداسي  أوتوماتيكي  حركة  وناقل 
السرعات. وتقدم السيارة أيضا حزمة 
توفر  التي  اخلصائص  من  كبيرة 
ناهيك  للسائق،  الراحة  سبل  أقصى 
عن كفاءة مذهلة في استهالك الوقود 

تصل إلى 17 كيلومترا في اللتر.

اجلوائز،  حصد   »6 »أريزو  وتواصل 
وكسب ثقة السوق حول العالم بفضل 
»أفضل  جائزة  بينها  من  جودتها، 
يعكس  ما  عاملي«،  سرعة  ناقل 
بالطبع الطفرة التي شهدتها التقنيات 
العام  التحديث  تعزز  التي  األساسية 
دمج  وعبر  »شيري«.  ملنتجات 
سيارة  لك  ستتيح  »شيري«،  تقنيات 

»أريزو 6«  جتربة قيادة مميزة.
فترة  خالل  »شيري«،  وجنحت 
العشرين  جتاوز  قصيرة  زمنية 
املستوى  ثقة قوية على  بناء  عام، في 
عالية  منتجاتها  بفضل  العاملي 
لتقدمي  تُصمم خصيصا  التي  اجلودة 
وأضحت  ذكية.  سيارات  جتربة 
العام  في  تأسست  التي  »شيري« 
الشركات  كبريات  واحدة من   ،1997
وأيضا  الصني،  في  للسيارات  املصنعة 
البلد  في  األولى  السيارات  مصنعة 
إجمالي مبيعات  التي حتقق  األسيوي 
7.5 ماليني مركبة.  تربو على  بقيمة 

األكثر  الشركة  أيضا  هي  و«شيري« 
البلد  جناحا في تصدير السيارات في 
العالم، فقد  األكثر تعدادا للسكان في 
1.1 مليون وحدة  يزيد عن  باعت ما 
شركة  أية  من  أكثر  هو  و  للخارج  
أخرى  لصناعة السيارات في الصني. 
وتتبوأ »شيري« مكانة شركة تصدير 
السادس عشر  للعام  الرائدة  السيارات 
في  »شيري«،  وتصدر  التوالي.  على 
أكثر  إلى  منتجاتها  الراهن،  الوقت 
وأمريكا  أوروبا،  في  دولة   80 من 
ومنطقة  أسيا،  وجنوبي  اجلنوبية، 
ومتتلك  وأفريقيا.  األوسط  الشرق 
ومصانع  إنتاج  خطوط  أيضا  الشركة 
من  دول،   10 حوالي  في  للتجميع 
بينها روسيا وأكرانيا ومصر وتايالند 
إلى  »شيري«  وتتطلع  وأوروجواي. 
تعزيز  عبر  وجودها  نطاق  توسيع 
عليها  يُطلق  التي  إنتاجها  حافظة 
متعة   « أو   (  ’Fun to Drive‘«
اجليل  جذب  ثم  ومن  القيادة«(، 

األحدث.
في  احلالية  املوديالت  وتشكيلة 
سيارات  على  تشتمل  قطر  دولة 
»أريزو  احلجم  متوسطة  سيدان 
  SUV  »3 و«تيجو  و«أريزو6«،   ،»3
اجلديدة ، و«تيجو 7« و »تيجو 8 »، 
موتورز«  النخبة   « أن  بالذكر  جدير 
لسيارات  احلصري  املوزع  هي 
عمالء  ويتمتع  قطر.  في  »شيري« 
»شيري« بخدمات دعم ما بعد البيع 
العرض  صاالت  عبر  اجلودة،  عالية 
ومراكز اخلدمة التابعة لها واملنتشرة 

في دولة قطر.

أيام معدودة  اليوم، عن تبقي  أعلنت شركة لكزس، 
من  الثامنة  النسخة  في  للمشاركة  موعد  آخر  على 
م  »جائزة لكزس للتصميم« للعام 2020، والتي تُنَظّ
تستمر  إذ  أفضل«،  غٍد  نحو  »التصميم  شعار  حتت 
املسابقة العاملية املرموقة منذ إطالقها ألول مرة عام 
2013، في تقدمي فرص العمر للمواهب الواعدة من 
عرض  بهدف  العالم  حول  من  واملبدعني  املصممني 
للتصميم  ميالنو  »أسبوع  ضمن  املُبتَكرة  أعمالهم 
في  املشاركة  في  الراغبني  على  وينبغي    .»2020
اجليل  من  العام  لهذا  للتصميم«  لكزس  »جائزة 
التفكير في كيفية  املصممني واملبدعني،  اجلديد من 
دمج أفكارهم اإلبداعية مع ثالثة مبادئ أساسية من 
و«االبتكار«  »التوقع«  وهي  الفاخرة،  لكزس  عالمة 
تستبق  حلول  تقدمي  كيفية  وكذلك  و«التأثير«، 
األفكار  هذا  خالل  من  املستقبلية  املجتمع  حتديات 
اإلبداعية. كما يتوجب عليهم تطوير تصاميم ُمبتَكرة 

في  بد  وال  مسبوقة.  غير  إبداعية  حلول  إلى  تُترَجم 
تكون مؤثرة  أن  ذاته ألفكارهم وتصاميمهم  الوقت 
ومتس حياة اجلمهور اليومية، واألهم من ذلك، أن 
العام  مطلع  وسيتم  التحكيم.   جلنة  استحسان  تنال 
الذين  الستة  النهائيني  املتسابقني  عن  اإلعالن   2020
قيد  أفكارهم  لوضع  استثنائية  فرصة  لهم  ستتاح 
واملبدعني  املصممني  نخبة من  إشراف  التنفيذ حتت 
املجاالت  مختلف  في  العاملية  الشهرة  ذوي  من 
ما  احلصري  التوجيه  برنامج  وسيقدم  التصميمية. 
ألف   25 على  يزيد  )ما  ياباني  ين  ماليني   3 يقارب 
وذلك  املتسابقني،  هؤالء  من  لكل  أمريكي(  دوالر 
أولية  إلى مناذج  تصاميمهم  تكاليف حتويل  لتغطية 
خالل  لكزس  شركة  جناح  في  عرضها  ليتم  عملية، 

»أسبوع ميالنو للتصميم 2020«. 
الكبرى  باجلائزة  الفائز  التصميم  اختيار  وسيتم 
النهائيني  للمتسابقني  األولية  النماذج  تقدمي  بعد 

ميالنو  »أسبوع  خالل  عاملية  منصة  على  الـستة 
اإلعالم  وسائل  مختلف  وأمام   »2020 للتصميم 
العام  لهذا  املرموقة  التحكيم  جلنة  وتضم  العاملية. 
هذا  »تامي«  مجلة  اختارتها  التي  غينغ،  جني  السيدة 
العالم.  في  تأثيراً  األشخاص  أكثر  من  كواحدة  العام 
ومتتلك غينغ سمعة عاملية طيبة لنهجها املُبتَكر الذي 
ويهتم  للهندسة  التقليدية  احلدود  وراء  ما  إلى  ميتد 
وبيئتهم،  واملجتمعات  األفراد  بني  العالقات  في 
األمريكي  املتحف  توسعة  مشاريعها  تشمل  حني  في 
أوهير  مطار  ومبنى  نيويورك  في  الطبيعي  للتاريخ 
املُشاِركة  البارزة  األسماء  ومن  شيكاغو.  في  الدولي 
في جلنة التحكيم كذلك باوال أنتونيللي، كبير أمناء 
في  املعاصر  الفن  متحف  في  والتصميم  الهندسة 
موظفي  كبير  مايدا،  جون  إلى  باإلضافة  نيويورك، 
 Publicis سابينت«  »بوبليسيس  شركة  في  اخلبرة 
لكزس  شركة  رئيس  ساوا  ويوشيهيرو   ،Sapient

العاملية.  وتعليقاً على ذلك، قال السيد يوغو مياموتو 
في  تويوتا  لشركة  التمثيلي  للمكتب  الرئيس  املمثل 
في  »نحن  الوسطى:  وآسيا  األوسط  الشرق  منطقة 
على  واإلبداع  التصميم  بقدرة  نؤمن  لكزس  شركة 
تغيير العالم وبناء مستقبل أفضل للجميع. وتتيح لنا 
النهج ومواصلة  ’جائزة لكزس للتصميم‘ تأكيد هذا 
هذه  خالل  ومن  استثنائية.  جتارب  البتكار  شغفنا 
’التصميم  العام حتت شعار  م هذا  تُنظَّ التي  اجلائزة 
من  املستقبل  جيل  دعم  إلى  نسعى  أفضل‘،  غٍد  نحو 
املصممني واملبدعني، وذلك عن طريق توفير منصة 
أفكارهم  وتطوير  اإلبداعية  مواهبهم  الكتشاف 
اجلائزة  هذه  تشمل  كما  املُبتَكرة.  التصميمية 
النهائيني  للمتسابقني  يتيح  فريداً  إشرافياً  برنامجاً 
فرصة استثنائية للعمل عن كثب مع نخبة من أشهر 
بتقدير  حتظى  التي  احملترفة  والشخصيات  األسماء 
واإلبداعية،  التصميمية  املجاالت  مختلف  في  عاملي 

العالم  أمام  أعمالهم  عرض  على  ملساعدتهم  وذلك 
املُتبكَرة«.  وتضم جلنة املشرفني  وحتقيق أفكارهم 
على املتسابقني النهائيني الستة مجموعة من املبدعني 
من أنحاء العالم، من ضمنهم املصمم والفنان ورائد 
التي  دوسيه  جو  اإلبداعي  واملدير  واملُبتِكر  األعمال 
ُعرضت أعماله حول العالم ومت تكرميه بالعديد من 
اجلوائز العاملية؛ واملصممة البريطانية الشهيرة بيثان 
من  تصممها  التي  األثاث  قطع  تستلهم  التي  غراي 
العالم وتُصنَّعها بالتعاون مع  الثقافات املختلفة حول 
حرفيني بارزين؛ واملصمم املعماري والديكور الداخلي 
واملنتجات والتحف البريطاني الكندي فيليب مالوين 
الشهير  املعماري  واملهندس  عدة؛  جوائز  على  احلائز 
 OMA شركة  ومدير  شريك  شيغيماتسو  شوهيه 
العام  في  كما  أخرى  مرة  سيعمل  والذي  نيويورك، 
إظهار  على  الشباب  املشاركني  مساعدة  على  املاضي 

إبداعاتهم. 

25 ألــف دوالر أمريكـــي لكــل متســابق نهائــي ...

فرصة املشاركة في )جائزة لكزس للتصميم( للعام 2020 
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دوماسكو تكشف عن عرضها الترويجي اخلاص على 

GAC Motor سيارات
احلصري  املوزع  دوماسكو  كشفت 
قطر  في   GAC MOTOR لعالمة  
 GAC عن عرضها املغري على سيارات
لشهر سبتمبر، ويشمل العرض تسجيالً 
عامني،  ملدة   %  0 وفائدة  مجانياً، 
من  تبدأ  منخفضة  شهرية  وأقساط 
990 ريال قطري في الشهر على طراز 

.GA3
شريف،  فيصل  قال  املناسبة،  وبهذه 
دوماسكو  لشركة  اإلداري  العام  املدير 
:«ال شيء يضاهي جتربة قيادة سيارات 

GAC Motor، فهذه السيارات مصممة 
العرض  هذا  أما  البال.  راحة  لتوفير 
هذه  إحدى  لشراء  مثالية  فرصة  فهو 

السيارات الرائعة. »
بدًءا من أس يو في GS7 الكبيرة، حتى 
 GA3 والـ  احلجم   صغيرة   GS4 الـ 
املجموعة  أن  في  شّك  ال  السيدان، 
املشمولة في هذا العرض ستجذب كافة 
سيارات  اكتسبت  وقد  السائقني.  أنواع 
القليلة  GAC Motorعلى مدار األعوام 
املاضية سمعة في جودة سيارتها العالية 

االستجابة  السريعة  فقيادتها  الكفاءة, 
أكثر  من  جعالها  الفريد  وتصميمها 

السيارات املرغوبة في السوق.
اشتهرت  األخيرة،  السنوات  مدى  على 
بفعاليتها  موتور  أيه سي  سيارات دجي 
واالستثنائي  الفريد  فتصميمها  العالية. 
إحدى  جعلها  االستجابة  حيث  من 
فمثالً  السوق.  في  طلباً  السيارات  أكثر 
الرياضية  أس4  دجي  املجموعة  سيارة 
أبهرت  املدمجة  األغراض  املتعددة 
القيادة  وجتربة  بتقنيتها  السائقني 

داخلها،  السالمة  وجتهيزات  فيها 
مثالية   3 أس  دجي  سيارة  تعتبر  بينما 
سيارة  عن  تبحث  التى  الشابة  للعائالت 
رياضية متعددة األغراض تكون رياضة 
سيارة  أما  نفسه.  الوقت  في  ومريحة 
سيارة  عن  عبارة  وهي   ،7 أس  دجي 
متوسطة  األغراض  متعددة  رياضية 
للمستهلكني  صممت  فقد  احلجم، 
الذين يحّبون السيارات املواكبة لصيحات 
قيادة  لتجربة  مثالية  وهي  املوضة، 
وهي   ،4 أيه  دجي  و  للغاية.  مريحة 

ابتكارات دجي أيه سي موتور من  آخر 
سيارات السيدان، مصممة لتكون سيارة 
اجلودة.  وعالية  ساحرة  عائلية  سيدان 
دجي أيه 8 هي سيدان الشركة الفخمة 
ذكي  مالحة  بنظام  مزودة  إنها  إذ 
بني  360 درجة، من  وبكاميرا  بكاملها 
ميزات مذهلة أخرى. وتتكلل املجموعة 
املتعددة  الرياضية   8 أس  دجي  بسيارة 
لكل  واملناسبة  الفاخرة  األغراض 
الطرقات واملزودة أيضاً بأحدث أنظمة 
الثبات وتقنية قيادة من الطراز األول.  
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سيارةAnniversario °70 695 Abarth  اجلديدة
جنمة )أبارث( 2019 بدون منازع

لالحتفــال بالذكــرى السنويــة السبعيـن لتأسيـس عالمــة )أبــارث( ...

 Anniversario  °70  695  Abarth سيارة  ُعرضت 
ميالنو  في  اليوم  اخلاص  اإلصدار  ذات  اجلديدة 
عالمة  لتأسيس  السبعني  السنوية  بالذكرى  لالحتفال 
أبارث  كارلو  مؤسسها  إبداع  ولتكرمي  »أبارث« 
)1908-1979( الذي كان أول شخص يفهم اإلمكانات 
التي يتم  التقنية والتعديالت  التحسينات  التي تتيحها 

إدخالها على السيارات عادية املعيارية.
محدود  الطراز  هذا  من  نسخة   1949 إنتاج  سيتم 
العدد، في إشارة إلى السنة التي أُسست فيها الشركة، 
التكرميات  سلسلة  بني  األهم  الطراز  هذا  وسيكون 
 Abarth املطروحة هذه السنة. وبات اآلن دور سيارة
أحالم  لتؤجج  احلصرية   Anniversario  °70  695
اآلالف من محبي هذه العالمة اإليطالية. وُخصصت 
هذه النسخة محدودة العدد اجلديدة حملبي العالمة 
ذات رمز العقرب وعرضت في فعالية »أيام أبارث 

2019«، التجمع األوروبي األكبر حملبي »أبارث«.
 Anniversario  °70  695  Abarth جتهيز  مت 
 Spoiler ad Assetto Variable بجانح  اجلديدة 
نفق  في  »أبارث«  مهندسي  أعمال  ثمرة  هو  الذي 
أورباسانو  في  كرايسلر  فيات  ملجموعة  التابع  الرياح 
الديناميكيات  حتسني  بهدف  صمم  وقد  )تورينو(، 
التماسك  تعزيز  على  يعمل  إذ  السيارة،  في  الهوائية 
على احللبات السريعة ذات املسار املتنوع والثبات على 
السرعات العالية. إنه باختصار يحسن األداء. بالتالي، 
يشكل Spoiler ad Assetto Variable تكرمياً ملفهوم 
املفهوم مجرد  املؤسس، وقد تخطى هذا  لدى  األداء 
البحث عن الطاقة والسرعة القصوى والتسارع. فقد 
وركز  الشامل  األداء  إلى  للوصول  أبارث  كارلو  جهد 
التقنية  احللول  مجال  في  والتطوير  البحوث  على 

اإلبداعية. وهذا البحث املستمر هو بالضبط ما جعله 
يشتهر كواحد من الرواد والرؤيويني في مجال تعديل 

السيارات.
سيارة Anniversario °70 695 Abarth اجلديدة

 Anniversario °70  695  Abarth خصصت سيارة
لهواة جمع السيارات وحملبي األداء والطابع الرياضي 
األنظار  السيارة  وتلفت  فيهما.  مساومة  ال  اللذين 
من  مباشرة  املستوحى  اجلديد  اخللفي  اجلانح  مع 
األسطوري  السباقات  وتاريخ  السيارات  رياضة  عالم 
وميكن  العقرب.  بشارة  العالمة  بها  تتمتع  الذي 
األمر  هو  كما  متاماً  يدوياً،  اجلانح  وضعية  تعديل 
املستغرب  من  ليس  حيث  السيارات  سباقات  في 
رؤية امليكانيكيني في منطقة الصيانة يعدلون زاوية 
اجلانح ليتمكن السائق من تعديل سلوك السيارة مبا 
 Spoiler ad يتناسب مع احللبة. وميكن تعديل جانح
 °70  695  Abarth سيارة  في   Assetto Variable
يتراوح  انحناء  مع  وضعية   12 في   Anniversario
بني صفر و60 درجة. وفي وضعية االنحناء القصوى 
)60 درجة(، يزيد اجلانح احلمل الديناميكي الهوائي 
كلم/  200 سرعة  عند  كيلوغراماً   42 إلى  يصل  مبا 
ساعة، مما مينح ديناميكيات سيارة ممتازة وسلوكاً 

أكثر استقراراً في السرعات  العالية، والسيما على 
مستوى  فيها  يتغير  التي  السريعة  احللبات 

التماسك.
ذلك  على  العملية  األمثلة  ومن 

حيث  »فاليلونغا«  حلبة 
اجلديد  اجلانح  يسمح 

من  بالتقليل  للسائق 
التصحيحات عبر 

وللوصول  تقريباً.  املئة  في   40 بنسبة  القيادة  عجلة 
 695  Abarthاختبار مت  التقني،  املستوى  هذا  إلى 
احلجم  كامل  الرياح  نفق  في   Anniversario  °70
في أورباناسو، جنوب تورينو، حيث تختبر مجموعة 

فيات كرايسلر كل سياراتها.
باستمرار  ويخضع  السبعينيات  في  املركز  هذا  شيد 
املراكز  التقنيات. وهو من  للتحديث العتماد أحدث 
القادرة  إيطاليا،  في  والوحيد  أوروبا،  في  القليلة 
احلجم  كامل  طراز  على  اختبارات  إجراء  على 
كلم/ساعة(.   210 )حتى  عالية  هواء  سرعات  وعلى 
الهوائية  الديناميكيات  الهدف حول حتسني  ومتحور 
حركة  محاكاة  عبر  وذلك  إنتاجه،  يتم  طراز  لكل 
الوضع  هو  كما  متاماً  الرياح،  إلى  بالنسبة  السيارة 
 Spoiler ad العالم احلقيقي. ومت تطوير جانح في 
في  واختباره  املركز  هذا  في   Assetto Variable
شتى الوضعيات ومختلف السرعات وزوايا االنحراف 

وإضافات الزينة.

 Anniversario  °70  695  Abarth إطاللة  وتزداد 
اجلمالية  اللمسات  من  مجموعة  عبر  جاذبية 
املعروفة من املاضي واحلاضر، مثل عادم »ريكورد 
مونزا« النشط للحصول على صوت مميز، وخطوط 
للون  )تكرمي  الهيكل  على  اخلضراء   »1958 »مونزا 
أرقام  ستة  حققت  التي  أبارث«   500« سيارة  أول 
قياسية عاملية في حلبة مونزا تلك السنة(، وتفاصيل 
جانح  ذلك  في  مبا  املتعددة،  الرمادية  »كامبوفولو« 
وجتهيزات   ،Spoiler ad Assetto Variable
وغطاءي  واخللفي  األمامي  الهواء  ومشتتا  الهيكل 
املرايا. واستُعمل اللون نفسه لالصقات شارة العقرب 
السقف  على  باملربعات  والالصق  احملرك  غطاء  على 
قياسياً  السيارة  وجتهز  الرياضية.  الطلة  لترسيخ 
قياس  املعادن  سبائك  من  »سوبرسبورت«  بعجالت 

17 بوصة ومكابح »برميبو« احلمراء 

العالية  بقدرتها  املكابح  هذه  وتتميز  أيضاً.  الشهيرة 
بفضل أفكاك من األملنيوم بأربعة مكابس وأقراص 
مع تهوئة ذاتية بقطر 305 ملم في األمام و240 ملم 

في اخللف.
املقصورة  في  ذاته  الرياضي  الطابع  هذا  ويتواصل 
احلصرية  تريكولوري«  »سابيلت  مقاعد  مع  أيضاً 
احملدودة.  النسخة  لهذه  خصيصاً  املصممة  اجلديدة 
ويظهر ماضي السباقات املجيد التي تتميز به العالمة 
في الشارات على الهيكل بخط قدمي الطابع وبشعار 
العريق  للتاريخ  واضح  تكرمي  وهو  القدمي،  العقرب 
الذي تتحلى به إحدى أشهر العالمات اإليطالية في 

العالم.
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املالحة التجارية تثري السوق القطري
بشاحنات )هينو( اليابانية

رائــدة صناعــة شاحنــات اخلدمــة الشاقــة واملتوسطـــة ...

»التجارية«الوكيل  املالحة  شركة  تعد 
في  التجارية  »هينو«  لشاحنات  احلصري 
التي  الشركات  اهم  من  القطري  السوق 
الشاحنات  بأحدث  القطري  السوق  في  اثرت 
في  العالمات  أعرق  من  تعد  والتي  التجارية 
شركة  تأسست  حيث  الشاحنات  تصنيع  عالم 
هينو موتورز احملدودة، إحدى شركات تويوتا 
وكانت   ،1910 سنة  في  كوربوريشن،  موتور 
 ،1942 عام  في  منفصلة  كشركة  أنشئت  قد 
في  تويوتا  مجموعة  مع  حتالف  في  ودخلت 
عام 1966. وتعد هينو موتورز احملدودة، رائدة 
واملتوسطة  الشاقة  اخلدمة  شاحنات  صناعة 
واحلافالت،  للشاحنات  العاملي  القطاع  في 
في  واالجنازات  اخلبرات  من  لديها  مبا 
عالم السيارات بصفة عامة، هذا وقد حازت 
شاحنات »هينو« على العديد من اجلوائز مما 
مثل  العاملية  االسواق  اهم  في  للريادة  اهلها 
في  وكذلك  وامريكا  وكندا  واستراليا  اليابان 

دول اخلليج والشرق االوسط .
بإنتاج  اليابانية  »هينو«  عالمة  تتميز  كما 

توصلت  ما  بأحدث  وخفيفة  ثقيلة  شاحنات 
اليه التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في مجال 
وما  االعمال  قطاعات  خلدمة  البضائع  نقل 
بتناغم  لوجستية  خدمات  من  ذلك  يلزم 
نظراً  االحتياجات،  كافة  يلبي  مسبوق  غير 
العمالقة.  تويوتا  استراتيجية  لتجسيدها 
على  انتاجيتها  في  »هينو«  عالمة  وتعتمد 
أفضل جودة ممكنة بأسعار تنافسية ، وتشهد 
ما  ظل  في  متزايدا  عامليا  منوا  هينو  مبيعات 

تشهده مجموعة تويوتا من اجنازات. 
وتلتزم عالمة »هينو« اليابانية بتصنيع جميع 
داخل  مصانعها  في  الشاحنات  من  طرازاتها 
الشركات  بعض  سياسة  تتبع  ولم  اليابان 
وجتميعها  انتاجها  خطوط  نقل  من  املنافسة 
خارج اليابان وذلك للحفاظ على جودة االنتاج 
بالكامل  املصنعة  السيارات  في  العمالء  وثقه 

داخل اليابان.
الوكيل  القطرية  املالحة  شركة  ومتثل  هذا 
قطر.  في  اليابانية  »هينو«  لعالمة  الرسمي 
األوسط  الشرق  شركات  أكبر  إحدى  وهي 

واللوجستية،  البحرية  اخلدمات  مجال  في 
تقدمها،  التي  اخلدمات  في  تنوعاً  وأكثرها 
حلول  تقدمي  على  الشركة  حترص  حيث 
سالسل  وحلول  النقل  مجال  في  متكاملة 
كانت  حيث  عريق  بتاريخ  وتتمتع  اإلمداد. 
شحن،  كوكالة   1957 العام  في  بداياتها 
مجال  في  إقليمية  قاعدة  ببناء  قامت  ثم 
خالل  من  واللوجستية  البحرية  اخلدمات 
واملعدات  السفن  من  متنوع  أسطول  امتالك 
متفاٍن  عمل  طاقم  إلى  إضافة  احلديثة، 

وشركاء عامليني.
حلول مختلفة لكافة األعمال

فئات   3 إلى  فئات شاحنات »هينو«  وتنقسم 
رئيسيه هي كالتالي:

هينو 300
وهي سيارات النقل اخلفيف وتبدأ من حمولة 
خصوصا  وتستخدم  طن   6 وحتى  طن   3
،ويوجد  االغذية  لنقل  مبردة  نقل  كسيارات 
منها أيضا غمارة وغمارتني بيك أب وتتميز 
وطول  بها  التخزين  مساحات  طول  بزيادة 

الصندوق عن باقي املنافسني كما تتميز بنظام 
ايكو درايف )Eco Drive System( حملركاتها 
تقريبا  بقوة 140 حصان  تكون  والتي  التوربو 
عن  الديزل  استهالك  من  يوفر  والذي 
بعمر  ويتمتع  النقل  سيارات  من  نظيراتها 
اطول خصوصا بسيارات التبريد والتي حتتاج 

الى محركات ذو قدرة عالية.
الفئة  ضمان  فيكون  للضمان  بالنسبة  اما 
300 ثالث سنوات او 100 كم ايهما اقرب مع 
سنوات   5 ملدة  املمد  الضمان  اضافة  امكانيه 

بتكلفة اضافيه زهيدة
سلسة شاحنات هينو 300 و500 و700

 ، هينو  شاحنات  سلسة  تطوير  مت  لقد 
لتقدمي مستويات متفوقة في أداء واعتمادية 
مرات  عدة  إخضاعها  مت  حيث  الشاحنات، 
لصنع  املخصصة  االختبارات  من  عدد  إلى 
ومعلومات  بيانات  قوية جمعه من  شاحنات 
من مختلف دول العالم. في حني مت تطوير 
عاملي  كموديل  و500   300 هينو  شاحنات 

مخصص ألسواق الشرق االوسط.

خدمات ما بعد البيع
فتمتلك شركة  البيع  بعد  ما  اما عن خدمات 
ورش  اكبر  من  »التجارية«واحدة  املالحة 
اكثر من 9  الكاملة داخل قطر وبها  الصيانة 
شركة  تصميم  حسب  مكيفة  صيانه  حارات 
مكيفة  غير  اخرى  حارات   6 و  العاملية  هينو 
واقسام  بالست  وساند  للدهان  وافران 
الى  باالضافة  وغيرها،  واللحام  السمكرة 
واحلاصلني  اليابان  في  املدربة  العمالة  امهر 
مما  العاملية  هينو  من  معتمدة  شهادات  على 
يساعد على تقليل وقت انتظار السيارات اثناء 
عمل الصيانة. أما عن قطع الغيار فإن الشركة 
حتافظ على 95 % من احتياجات العمالء من 
بشارع  الشركة  مخازن  داخل  الغيار   قطع 
بأفضل   «  95 »بوابة  الصناعية  باملنطقة   12
األسعار التنافسية واقلها عن نظيراتها بالسوق 
بسهوله  تتميز شاحنات هينو عموما  احمللية. 
على  القدرة  مع  العالية  وجودتها  صيانتها 
حتمل الظروف املناخية احمللية باألخص في 

فترات الصيف مع انخفاض تكلفة صيانتها.

تقدم حلول أعمال مختلفة
لكافة األنشطة االقتصادية
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مازيراتي تكشف النقاب عن خطتها
لتطوير سيارات كهربائية جديدة كليا في إيطاليا

الفــردان للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

القيادة  وتقنيات  الكهربائية  والسيارات  لإلنتاج  املبتكرة  خطتها  عن  »مازيراتي«  كشفت 
في  كرايسلر«  »فيات  مجموعة  أطلقته  الذي  االستثماري  البرنامج  إطار  ضمن  الذاتية 

إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو. 
وفيما يخص اإلنتاج، أعلنت »مازيراتي« عن خططها إلنتاج سياراتها اجلديدة والكهربائية 

في مودينا وكاسينو وتورينو )مصنعي ميرافيوري وجروجلياسكو(.
بأنظمة  تزويدها  مع  إيطاليا  في  اجلديدة  »مازيراتي«  طرازات  جميع  تصنيع  وسيتم 
اقترنت مبنتجات  التي لطاملا  االبتكار واألداء  دفع هجينة وكهربائية توفر أعلى درجات 
من  التقليدية  القيادة  ديناميكيات  اجلديدة  الكهربائية  الطرازات  ومتزج  »مازيراتي«. 
»مازيراتي« مع تقنيات اجليل التالي من أنظمة الدفع الكهربائية مع توفير أمناط قيادة 

فريدة، وإمكانات متميزة لناحية سرعة شحن البطارية ومدى القيادة. 
التي  الذاتية  القيادة  تقنيات  مستوى  »مازيراتي«  خطة  في  املهمة  االبتكار  جوانب  ومن 
ستكون حاضرة في الطرازات اجلديدة كلياً وكذلك الطرازات احلالية احملّدثة. وتشتمل 
السريعة وصوالً  الثاني من »مازيراتي« على نظام املساعدة على الطرق  تقنيات املستوى 
إلى املستوى الثالث الذي يتضمن ميزة القيادة الذاتية متاماً دون احلاجة الستخدام اليدين 
مع القدرة على املناورة داخل وخارج مسارب الطريق، ونقل السيارة إلى مكان آمن على 

جانب الطريق في حال عدم قدرة السائق على التحكم بها.
وتعتزم الشركة في عام 2020 بدء إنتاج سيارات كهربائية، وسيكون أولها »جبيلي« التي 

يتم إنتاجها في تورينو– مع استخدام أول نظام دفع كهربائي هجني من »مازيراتي«.
اليوم  في مصنع مودينا حيث جتري  كلياً  اجلديدة  مازيراتي  أول سيارات  إنتاج  وسيتم 
الكهربائية.  احلركة  نقل  مجموعة  الستيعاب  اإلنتاج  خلط  رئيسية  حتديث  عمليات 
العالمة، حيث سيتم  التي ينتظرها عشاق  الرياضية  السيارات  السيارة من فئة  وستكون 

تزويدها بأحدث التقنيات مع احملافظة على قيم »مازيراتي« التقليدية.
مصنع  في  »مازيراتي«  من  االستخدامات  متعددة  جديدة  سيارة  إنتاج  الحقاً  وسيتم 
وتعتزم  التجارية.  العالمة  فخر  محط  ستكون  مبتكرة  بتقنيات  تزويدها  مع  كاسينو 
استثمار  عبر   2020 األول  الربع  نهاية  في  افتتاحه  إنتاج جديد سيتم  إنشاء خط  الشركة 
بقيمة نحو 800 مليون يورو على أن يتم إنتاج أول السيارات في مرحلة اإلنتاج التمهيدي 
بحلول عام 2021. وبعد سنوات من النجاح، ما تزال سيارتا »جران توريزمو« و«جران 
كابريو« جزءاً محورياً من هوية »مازيراتي«، وسيتصدر هذان الطرازان حقبة السيارات 
كابريو«  و«جران  توريزمو«  »جران  سيارتي  إنتاج  وسيتم  »مازيراتي«.  من  الكهربائية 
اجلديديتني كلياً في مركز اإلنتاج مبدينة تورينو الذي تستثمر فيه »فيات كرايسلر« 800 
في  املستمر  التحسني  لعمليات  استكماالً  اجلديدين  الطرازين  إنتاج  ويأتي  يورو.  مليون 

تشكيلة سيارات »مازيراتي« احلالية: »ليفانتي«، و«كواتروبورتيه«، و«جيبلي«. 
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ناصر بن خالد للسيارات تطلق عرضا مميزا
V على مركبات مرسيدس -بنز الفئة

مركبة فاخرة متعددة االستخدامات ...

أطلقت شركة »ناصر بن خالد للسيارات«، الوكيل العام 
عرضها  قطر،  في  -بنز  مرسيدس  لسيارات  املعتمد 
االستخدمات  متعددة  املميزة  املركبة  على  املميز 
في  حالياً   V الفئة  وتتوفر   .V الفئة  -بنز  مرسيدس 
على  للسيارات  خالد  بن  ناصر  شركة  عرض  صالة 
طريق سلوى لتمنح العائالت واألفراد والشركات حلوالً 

مثالية تلبي جميع متطلباتهم.
وتتوفر املركبة بسعر خاص مع العديد من املزايا منها 
تسجيل مجاني وتأمني مجاني ملدة سنة، باإلضافة إلى 
باقة صيانة ملدة سنتني أو 40 ألف كلم )أيهما يأتي أوالً( 
وضمان ملدة سنتني. كما يتوفر مبوجب العرض خيار 

استبدال املركبة القدمية بواحدة جديدة.
مدير  ثاني،  آل  نواف  بن  فالح  الشيخ  سعادة  وقال 
العمليات بقطاع السيارات مبجموعة شركات ناصر بن 
خالد: »توفر ناصر بن خالد للسيارات حلوالً متكاملة 
تعتبر من  التي  الفاخرة  -بنز  من مركبات مرسيدس 
األفضل في فئتها على اإلطالق. ومع تزايد الطلب على 
حلول النقل في قطر، يسرنا أن نوفر للعمالء املزيد من 
احلصول  لهم  تيسر  التي  والعروض  الراقية  اخليارات 
على أفضل املركبات واخلدمات.« وقال املهندس إيهاب 
مجموعة  في  السيارات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الفقي 
شركات ناصر بن خالد: “يسرنا أن نطلق هذا العرض 
االسخدمات  املتعددة  الفاخرة  املركبة  على  املميز 
والراحة  والرقي  لألناقة  منوذجاً  تعتبر  التي   V-Class
في  واملرونة  املتعددة  خصائصها  وبفضل  الكاملة. 
استخدام املقصورة الداخلية، تعّد اخليار األمثل للتنقل 
للرحالت  أو  العائالت  أو  الشخصيات  لكبار  سواء 
ميكن  اجلديد،  العرض  هذا  ومع  الفاخرة.  السياحية 
للعمالء من األفراد والشركات اآلن االستفادة من املزايا 

املختلفة وقيادة مركبة ال تضاهى على اإلطالق«.
صياغة  بنز«  »مرسيدس  من   V-Class سيارة  تعيد 

وبصفتها  االستخدامات.  متعددة  املركبات  مفهوم 
التي  السيارات  من  فئتها  ضمن  واألضخم  األحدث 
يتم تصنيعها في شتوتغارت، ترسي V-Class معايير 
الذي  املتميز  تصميمها  خالل  من  القطاع  في  جديدة 
األخرى.  االبتكارات  من  واسعة  باقة  إلى  يضاف 
ملقصورتها  الداخلية  الرحابة  بني  السيارة  وجتمع 
النموذجية،  العملية  واملزايا  أشخاص،   8 لـ  تتسع  التي 
والراحة  واجلاذبية  األناقة  من  العالي  واملستوى 
والكفاءة والسالمة والقيادة املمتعة، مما يجعلها إحدى 
ذلك  شـأن  ومن  متيزاً.  األكثر  »مرسيـدس«  سيارات 
كله أن يسهـم في جعل سيارات “مرسيدس” متعددة 
الرحابة دون  للباحثني عن  االستخدامات احلل األمثل 
التفريط مبعايير اجلمالية والراحة. عالوة على ذلك، 
مرونة  بنز«  »مرسيدس  من   V-Class سيارة  تتيح 
وهي  الداخلية،  املقصورة  باستخدام  يتعلق  فيما  مثلى 
من  تعتبر  كما  لألناقة.  منوذجاً  تشكل  الوقت  بذات 
توفر  حيث  واملزايا،  االستخدامات  متعددة  السيارات 

ملقتنيها أرقى مستويات القيمة والكفاءة والسالمة. 
مظهر ديناميكي مدهش – حجم كبير بشكل جديد

إلى  واضحاً   V-Class انتماء  يبدو  األولى،  النظرة  من 
بنز«.  »مرسيدس  من  العائلية  الركاب  سيارات  فئة 
وهـي ترسي معايير جديدة ضمن فئتها؛ إذ تقع شبكة 
القوية  األمامية  الواقية  منتصف  في  العمودية  املبرد 
ذات  األمامية  واملصابيح  الثالثية  النجمة  شعار  مع 
هذه  في  األولى  للمرة  توفر  والتي  املتطور،  التصميم 
توفرها  التي  الضوئية  املزايا  جميع  السيارات  من  الفئة 
 )LED( املصابيح العاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء
الذي  احملرك  غطاء  وينسجم  للسيارة.  إضافي  كخيار 
املصابيح  مع  متقن  نحو  على   )V( احلرف  يتخذ شكل 
املصنوع  الرياضي  بشكلها  املبرد  شبكة  وإطار  األمامية 

من الكروم. 




