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فـــي لقـــاء تليفزيونـــي اقتربـــت الكاميـــرا مـــن 
جنـــم الشـــباك، الـــذي قفـــز مـــن حتـــت الصفـــر 
بدفعـــة مكوكيـــة،  أصفـــار  الســـتة  عالـــم  إلـــى 
مـــن جمهـــور -حتـــت الصفـــر- يشـــاهد حلمـــه 
يتحقـــق فـــي جنمهـــم الـــذي متّلكـــه الغـــرور، 
وان«!  »منبـــر  لقـــب  نفســـه  علـــى  فأطلـــق 
أجـــاب:  أحالَمـــك؟  حققـــت  هـــل  وبســـؤاله 
هنـــا  ونحـــن  أحالمـــي!  مـــن   %  1.3 حققـــت 
بهـــا  قـــاس  التـــي  اآللـــة  نـــوع  عـــن  نســـأل  ال 
الســـيارات  عـــدد  عـــن  بـــل  أحالمـــه،  الفنـــان 
الفارهـــة التـــي تصطـــف أمـــام قصـــر الفنـــان 
-فيـــراري والمبورجينـــي وبنتلـــي- وأنـــا وأنـــت 
ــرد  ــه يـ ــق أحالمـ ــبة حتقيـ ــي نسـ ــككون فـ واملشـ
ــل  ــدة هـ ــة واحـ ــر بكلمـ ــوره الغفيـ عليهـــم جمهـ
وأثريـــاء  اليتيـــم »عجبـــة«؟  يـــد  فـــي  الكعكـــة 
ليـــس  جنمكـــم  عليهـــم:  يـــردون  العقـــول 
يتيًمـــا وال يســـتحق التعاطـــف، بـــل أنتـــم مـــن 
يســـتحق أن يتعاطـــف هـــو معكـــم، ولـــو بثالثـــة 
فـــي املائـــة تبّرًعـــا ممـــا حققـــه، كـــرّد جميـــل 
إيصـــال هـــذا  فـــي  لكـــم فأنتـــم »منبـــر وان« 
حـــني  فـــي  وســـيارته،  قصـــره  إلـــى   »1« الــــ 
ال  خدمتكـــم  فـــي  حياتـــه  أفنـــى  عامِلًـــا  أن 
ميتلـــك شـــقة مـــن غرفـــة وصالـــة، أو ســـيارة 
يحلـــم  كان  مـــا  وهـــذا  الســـبعينيات،  موديـــل 
عالِـــم  احلفيـــظ  عبـــد  الدكتـــور  صديقـــي  بـــه 
املســـاء  وفـــي  الصبـــاح،  فـــي  البحـــوث  مركـــز 
يعمـــل مســـاعد صيدلـــي ليتغلـــب علـــى راتبـــه 
لألســـف  الشـــهيرة:  جملتـــه  كانـــت  الهزيـــل، 
علـــى  شـــهادة  الراقصـــة  شـــهادة  أصبحـــت 

العصـــر! وعندمـــا ســـألته عـــن ســـبب عزوفـــه 
عـــن الـــزواج كان يقـــول: الفقـــراء يتزّوجـــون  
حوريـــات اجلنـــة أمـــا مـــن يطمـــع فـــي نســـاء 
الدنيـــا مـــن رجـــال الفقـــراء فســـيكون شـــهيد 
ليـــس  العلـــَم  يـــا عزيـــزي ســـأتزوج  أحالمـــه، 
ــاء، بـــل ألن جميـــع األمهـــات  ألننـــي أكـــره النسـ
يعتقـــدن أن بناتهـــّن خلقـــن ليتزوجـــن مـــن 
األغنيـــاء، وأن مـــن لـــم يحالفهـــا احلـــظ تنتحـــر 
بالـــزواج مـــن فقـــراء الرجـــال، كان الدكتـــور 
ماركـــة  يـــد  حقيبـــة  يحمـــل  احلفيـــظ  عبـــد 
»سامســـونيت« متهالكـــة وســـألته ذات يـــوم مـــا 
بداخـــل احلقيبـــة قـــال: شـــهاداتي العلميـــة بـــدًءا 
مـــن اجلامعـــة واملاجســـتير وأخيـــًرا الدكتـــوراه 
ومعهمـــا صديـــق الفقـــراء الشـــاطر واملشـــطور 
وملـــاذا  قلـــت  الفـــول،  مـــن  القليـــل  وبينهمـــا 
إذا مـــّت  حتملهـــا فـــي تنقالتـــك قـــال: حتـــى 
فـــي حـــادث يعـــرف النـــاس أن مـــن مـــات كان 
دكتـــوًرا وعاملــًـا، فالكثيـــر أمثالـــي ميوتـــون دون 
أن ينتبـــه إليهـــم أحـــد! صدقـــت يـــا صديقـــي، 
بـــه  يشـــعر  أن  دون  وميـــوت  العالـــم  يعيـــش 
أغلـــب ســـكان كوكـــب  يتابـــع  فـــي حـــني  أحـــد 
العـــرب حيـــاة الراقصـــة حلظـــة بلحظـــة وآه لـــو 
ســـمعوا بإصابتهـــا بـــداء البـــرد، يتراجـــع املؤشـــر 
االقتصـــادي تعاطفـــاً، ويرفـــع جمهورهـــا أكـــف 
الدعـــاء لهـــا،  حتـــى يعـــود جســـدها إلـــى الشاشـــة 
لهـــذا ال عجـــب  بســـالم،  والكبيـــرة  الصغيـــرة 
أن يطلـــق ماليـــني مـــن فقـــراء العقـــول حملـــة 
تدافـــع عـــن بطلهـــم الوهمـــي  وتؤكـــد -علـــى حـــد 
قولـــه- أنـــه »منبـــر وان« .. هـــذا واهلل أعلـــم.

منبـر وان ..!

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa
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شــاركت شــركة قطــر للســيارات، الوكيــل العــام املعتمــد 
للشــاحنات اخلفيفة فوســو في قطر، في النسخة الثانية 
 Construct  5  The BIG البنــاء  مــواد  معــرض  مــن 
ســبتمبر   25 إلــى   23 مــن  تنظيمهــا  مت  والتــي   Qatar
اجلــاري فــي مركز الدوحة للمعــارض واملؤمترات. وقد 
عرضــت الشــركة فــي املعــرض شــاحنتها اخلفيفة فوســو 

كانتر التي تناسب مختلف عمليات البناء واإلنشاءات.
وإلى جانب مشــاركتها، قدمت الشــركة الدعم للمعرض 
التزامهــا  علــى  لتؤكــد  الرســمي«  النقــل  »راعــي  بصفــة 
بدعــم الفعاليــات واملعــارض احملليــة التــي تعــزز املشــهد 
االقتصــادي فــي قطــر. وتعمــل شــركة قطــر للســيارات 
علــى تزويــد الســوق القطــري بالشــاحنات اخلفيفية التي 
تتميز بالثقة واألداء القوي واملتانة لتلبي بذلك متطلبات 
مختلــف القطاعات فــي مجاالت نقل الركاب واملوظفني 

وخدمات التجارة ونقل األثاث وغيرها.
ومتلــك فوســو محفظة واســعة مــن الشــاحنات اخلفيفة  
وتــزود الســوق القطــري بأحــدث هــذه الشــاحنات التــي 
باتــت عالمــة فارقــة فــي هويــة الشــركة. تتميــز العالمــة 
التجاريــة فوســو باجلــودة واملتانــة والكفــاءة العاليــة فــي 
توفير الوقود والتصميم العملياتي. وتعتبر فوسو واحدة 
مــن العالمــات التجاريــة اليابانيــة الرائــدة التــي تواصــل 
ابتكاراتهــا التكنولوجية وتطوير مركياتها لتلبي تطلعات 

ومتطلبات الشركات واألفراد بكلفة مناسبة.
الشــاحنة  بتقــدمي  للســيارات  قطــر  شــركة  وتفتخــر 
فوســو  ميتسوبيشــي  االســتخدامات  املتعــددة  اخلفيفــة 
كانتــر التــي أحدثــت ثــورة في عالــم الشــاحنات اخلفيفة. 
األكثــر  الشــاحنات  مــن  اخلفيفــة  الشــاحنة  هــذه  تعتبــر 
جناحــاً وانتشــاراً علــى مســتوى العالــم وحققــت في قطر 
جناحــاً الفتــاً بفضــل أدائهــا العالــي ومتانتهــا والســالمة 
التــي توفرهــا للســائق واحلمولــة. مــن حيــث التصميــم، 
تتميــز فوســو كانتــر ألغراض النقل والتجــارة والعمليات 
اخلفيفــة بصندوق مفتوح أو مغلق. ومتزج هذه املركبة 

التصميم االنسيابي باألداء املتفوق. 
األداء واملتانة

تتميز فوسو كانتر باستدامتها وكفاءة تشغيلها املنخفضة 
والتــي تســاهم في دعم نشــاط الشــركات وحتقيق املزيد 
من الربح في األعمال. وإلى جانب استهالكها املنخفض 
للوقــود، يوفــر محركهــا أداًء عاليــاً بفضــل التكنولوجيــا 
احلديثة التي يعتمدها وسالسة ناقل احلركة الذي يعزز 
األداء. تتطلــب هــذه الشــاحنة اخلفيفــة صيانــة بســيطة 

مقارنة بالشاحنات األخرى في فئتها. 
ولدعــم األعمــال واألنشــطة، متتلك فوســو كانتــر قاعدة 
خلفيــة طويلــة توفــر مســاحة كبيــرة مــن النقــل دون أي 
تأثيــر علــى األداء والســالمة. وبفضل صالبتهــا ومتانتها، 

علــى  تأثيــر  أي  الثقيلــة  األوزان  القاعــدة  هــذه  تتحمــل 
نظــام  لهــا  يتيــح  امليكانيكيــة،  مميزاتهــا  فــي  حركتهــا. 
الســير بسالســة حتــى خــالل احلمولــة  الســلس  التعشــيق 
الثقيلــة ومينــح احملــرك القــوة الالزمــة للجــر وبالتالــي 
إلــى جانــب احملــرك،  النشــاط واالســتدامة.  املزيــد مــن 
تتميــز أجهــزة الدعــم الكهربائيــة مــن البطاريــة بــاألداء 
العالــي لتواصــل مّد الشــاحنة بالطاقــة الالزمة. ولتحقيق 
املزيد من االستدامة لقطع املركبة، تعمل املكابح بتقنية 
»الفراشة« أي بضغط الهواء لتحسني األداء وإطالة عمر 

املكابح.
الراحة وتصميم املقصورة

توفــر مقصــورة الســائق الراحــة الكاملة للســائق والراكب 

بفضــل تصميمهــا وتصميــم مقاعدهــا التي متنــح حرية 
تكييــف املقعــد وتقليــل اجلهــد خــالل القيــادة، إلى جانب 
توفيرهــا أعلــى معاييــر األمــان والســالمة. وتبــرز لوحــة 
القيــادة الواضحة لتبقي الســائق على اطالع على مختلف 
الوظائــف ومراقبــة اداء املركبة خالل القيادة. ولتحســني 
أماميــة  مبصابيــح  املركبــة  تزويــد  مت  الليليــة  الرؤيــة 
ونطــاق  الرؤيــة  مســتوى  مــن  ترفــع  التــي  »هالوجــني« 
الضوء. كما مت حتســني مســاحات البابني ومســند الرجل 
للصعود إلى املركبة بحيث يكون دخول وخروج الســائق 
عوائــق.  أي  دون  اجلســم  حركــة  مــع  ومالئمــاً  مريحــاً 
وكعادة فوسو في القيادة اآلمنة، زودت الشاحنة بنظام 
التحذير عند الرجوع إلى اخللف ملزيد من تنبيه الســائق 

واحمليط.
فوســو  ميتسوبيشــي  شــاحنات  مــن  شــاحنة  كل  جتســد 
علــى  املركبــات  أفضــل  تقــدمي  فــي  الشــركة  مفهــوم 
التصنيــع  إلــى  التصميــم  مــن  خطــوة  فــكل  اإلطــالق. 
والصيانــة والدعــم، تعمــل الشــركة علــى توفيــر الراحــة 

للعميل وتلبية متطلباته. 
لســيارات  املعتمــد  املــوزع  هــي  للســيارات  قطــر  شــركة 
ميتسوبيشــي وشــاحنات وحافــالت ميتسوبيشــي فوســو 
في قطر. تأسست الشركة من قبل الراحل الشيخ ناصر 
بــن خالــد آل ثانــي فــي عــام 1970 وهــي شــركة تابعــة 
ملجموعة شــركات ناصر بن خالد7التي تتمتع بأكثر من 

70 عاماً من اخلبرة في قطاع السيارات.

شركة قطر للسيارات تعرض الشاحنة
فوسو كانتر املثالية ملختلف عمليات البناء

Construct Qatar 5 The BIG مشاركة مميزة في معرض مواد البناء
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أُقيمــت فعالية خيريــة كبرى مّت خاللها جمع 
أكثــر مــن 1.7 مليــون جنيه اســترليني في دار 
رولز-رويــس فــي جــودوود غرب ساســكس ، 
هــذا وقــد أُقيمــت الفعالية التي حملــت عنوان 
»إيفلينا الفن للحساسية x داين أون ذا الين« 

دعماً ملستشفى إيفلينا لندن لألطفال.
أّمــا جنمــة الفعاليــة فكانــت بــدون أدنى شــك 
ســيارة من طراز فانتــوم، وهي نتيجة تعاون 
بــني رولز-رويس موتــور كارز والفنان العاملي 
الشــهير مارك كوين. أّمــا مقّدم العطاء الفائز 
أبــرز  أحــد  فــكان  الضخــم  احلفــل  هــذا  فــي 
جامعــي ســيارات العالمــة الفارهــة. وســيقوم 
مصمــّم  فنــي  عمــل  بإبــداع  كويــن  مــارك 
حسب الطلب يصّور قزحية ابنة مقدم 
العطاء الفائز وستشّكل رولز-رويس 
فانتــوم لوحته اخلام. جمع العمل 
الفنــي املصمم حســب الطلب 
بشكٍل فائق اإلبداع مبلغاً 
قــدره 888 ألــف جنيه 

اســترليني، وقــد قــّدم املزايد الســخي عطاءات 
فــي  اســترليني  جنيــه  املليــون  قيمتهــا  تفــوق 
تلــك األمســية. أّمــا العمل الفني فمســتلهٌم من 
سلســلة أعمال كوين التي ترتكز إلى رسومات 
قزحيــة العــني، والتــي حتمل عنوان »نتشــارك 

كيمياءنا مع النجوم«.
مولــر- تورســن  املناســبة  هــذه  فــي  وعّلــق 

لرولز-رويــس  التنفيــذي  الرئيــس  أوتفــوس، 
قائــالً: »تتشــّرف رولز-رويــس  موتــور كارز، 
بالتعاون مع مستشــفى إيفلينا لندن على هذه 
الفعاليــة االســتثنائية. ويســعدنا جــداً أّن عمــل 
مــارك كويــن الفنــي على ســيارة فانتوم متّكن 
مــن جمــع 888,000 جنيــه اســترليني كمــا أننا 
في قّمة السرور جلمع ما يناهز املليوني جنيه 
اســترليني خــالل األمســية لدعــم هــذا املركــز 

الطبي املتمّيز في لندن.«
وتعليقاً على الفرق الذي ســتحدثه التبرعات، 
قال البروفيســور جيديون الك، من مستشفى 
التبرعــات  أّن  فــي  شــّك  »ال  لنــدن:  إيفلينــا 

الســخية التــي مّت جمعهــا خــالل فعاليــة »الفن 
ملعاجلة احلساســية« ستحدث فارقاً كبيراً في 
برنامجنــا البحثي وفــي مهمتنا لتجّنب مضار 
النهايــة  وفــي  منهــا،  واحلمايــة  احلساســية، 
وأضــاف  األطفــال.«  عنــد  احلساســية  عــالج 
أعــرب  أن  »«أوّد  قائــالً:  الك،  البروفيســور 
عــن خالــص امتنانــي لفريــق العمل فــي رولز-

رويــس موتــور كارز وشــركائنا فــي الفعاليــة، 
كيت ســتوري ومارك كوين، لتزويدنا مبنصة 
رائعــة تســمح لنــا بتســليط الضــوء علــى أهميــة 
أبحاثنــا وجمــع هذا املبلغ القيــم. وأوّد أيضاً أن 
أعــرب عــن خالــص شــكري جلميــع الضيــوف 
واملســاهمني مــن فنانــني ومتبرعــني جلوائــز 
املــزاد، والذيــن بدونهــم لــم يكــن هــذا اإلجناز 
دي  ســيمون  بقيــادة  املــزاد  وشــهد  ممكنــاً.« 
بــوري، بائــع املــزادات الفنيــة املعــروف عامليــاً، 
تقــدمي متذّوقــي الفــن العامليــني وهــواة جمــع 
عطاءاتهــم  الفارهــة  رولز-رويــس  ســيارات 

بوتيرة غير مسبوقة.

دار رولز-رويس
تقيم فعالية )داين أون ذا الين(
اخليرية دعما لبحوث احلساسية في لندن

مت جمع أكثر من 1.7 مليون جنيها إسترلينيا ...
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 (CX-5 HIGH GRADE) المواصفات والمميزات لفئة
 AFS مع LED نظام دخول ذكي وزر تشغيل المحرك  ● مكيف هواء أتوماتيكي  ● مصابيح أمامية ●  i-ACTIV AWD ناقل الحركة ●  )SKYACTIV-Drive( 6 سرعات أتوماتيكية ●  )قوة 185 حصان( SKYACTIV محرك سعة 2.5 لتر ●

●  مصابيح نهارية DRL  ● كاميرا الرؤية الخلفية  ● مجسات أمامية وخلفية لركن السيارة  ● MZD CONNECT مع تحكم HMI  ●  نظام المالحة GPS  ● فتحة سقف كهربائية  ● عجالت ألمونيوم 19 بوصة

●  نظام تثبيت السرعة  ● نظام تنبيه تغيير المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار  ● تنبيه المرور الخلفي  ● نظام رصد النقاط العمياء  ●  نظام دعم المكابح الذكي  ● نظام دعم المكابح الذكي داخل المدن مع مكابح مرور المشاة

هاتف: 44417859 - 44435965  
مبيعات األساطيل: 55574885

مفتوح 7 أيام في األسبوع
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء | الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء www.mazda–qatar.com    
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األبعاد الجـديدة لمـتـعـة القـيـادة

مقاعد جلدية فاخرة شاشة عرض أمامية MZD CONNECT شاشة التحكم الدقيقنظام صوتي مميز

صـنـاعـــة يــابـــانـيـــة

تعــد عالمــة مــازدا اليابانيــة واحــدة مــن كبــار مصنعــي 
الســيارات كونهــا متتلــك خبــرات ألكثــر مــن مائــة عــام 
طرحــت مــن خاللهــا طــرازات اســتحوذت علــى رضــى 
عشــاق عالــم الســيارات نظــراً ملــا قدمتــه مــن ابتــكارات 
خرجت إلى حيز الوجود عبر مفهوم احلركة والسرعة، 
مــن قبــل مبدعــني فــي التصميــم واختراعــات حصريــة 
مــن أشــهر املهندســني املتحمســني. ومــع تعاقــب االجيال 
التــي وضعــت ملســاتها علــى قمة عالــم الســيارات كال على 
حــدى حتــى وصلنــا الي اخر حتديث عبــر اجليل اجلديد 
مــن ســيارات مازدا “ســيدان” وســيارات الدفــع الرباعي 
“إس يــو فــي” والتــي اثــرت الســوق القطــري بها الشــركة 
مــازدا  لســيارات  الوكيــل احلصــري  للســيارات،  الوطنيــة 
فــي دولــة قطــر، مــن خــالل طرحهــا في صالــة العرض 
اســتقبال  النصــر، ســيتم  الكائنــة فــي منطقــة  احلديثــة 
عشــاق الســيارات املتميــزة مــن خــالل فريــق مــازدا فــي 
ومتعــة  اإلثــارة  مشــاركة  للعمــالء  يكمــن  حيــث  قطــر، 

جتربة القيادة لطرازات مازدا.
فلسفة تصميم “كودو” روح احلركة بصمة مضيئة في 

عالم السيارات
تصميــم  فلســفة  الســيارات   عالــم  خبــراء  يعتبــر 
عالمــة  مييــز  مــا  اهــم  مــن  احلركــة”  “كــودو”“روح 
مــازدا عــن غيرهــا  حيــث  تنعكــس في اخلطــوط األنيقة 
واإليروديناميكيــة التــي تبث روح احلياة في الســيارات ، 
كمــا حصــدت العديــد من اجلوائــز العاملية . ويجســد هذا 
التصميم اجلمال الديناميكي للحياة، قوة وأناقة حيوان 
بــري حلظــة انقضاضــه على فريســته. وهــذه هو جوهر 

“شكل احلركة” املثلى التي تصورتها مازدا.
القيــادة دون  تشــعرك مبتعــة  أكتيــف”  تقنيــة “ســكاي 

الشعور باالرهاق
كمــا إن تقنيــة “ســكاي أكتيــف” املزودة بها مــازدا تقنية 
ترفع أداء املركبة إلى مستويات عالية، مع إضفاء سعادة 
أثنــاء القيــادة فــي نفــس الوقــت. وممــا ال شــك فيــه أن 
القيــادة الســهلة دون شــعور باإلرهــاق او التعــب جتعــل 

الشخص يشعر باحلياة.
تقدم طرازات مازدا حلول مبتكرة حصرية

تتمز طرازات مازدا اليابانية  بلمسات من انامل املبدعون 
مــن  املهندســون في عالمة مــازدا بتقدمي تصاميم وفقا 
إلحساســهم وشــعورهم، وليــس وفقا لـ”الكتالــوج” الذين 
الســيارات. وهــؤالء  بــه عنــد تصنيــع  يلتزمــون مبــا ورد 
املهندســون يعرفون متــام املعرفة أنهم يكونون على حق 
حينما تشــعر الســيارة أنها خرجت إلى حيز الوجود. وفي 
قلــب كل ســيارة من ســيارات مــازدا يوجــد محركها قوة 
دفعهــا فــي احليــاة. وتبحــث مــازد بصفــة مســتمرة عــن 
أفضــل الســبل لزيــادة فاعليــة محركاتــا دون التضحيــة 
باألداء. وبرغم أن معظم عالم السيارات قد وفر محرك 
اشــتعال داخلــي، تــرى مازا أنه ال يزال ثمــة تضحية أكبر 

عبــر التحســينات املتواصلــة التي قد قــادت إلى بعض من 
اإلجنازات الكثيرة التي حققتها مازدا.

متعة خلف العجل
حينمــا تغــض الطرف ولو قليال عــن الضغوط والتوترات 
تشــعر  األرجــح  علــى  فإنــك  القيــادة،  عــن  الناجمــة 
باالنســيابية السلســة تتدفق من وراء العجل. وهنا تظهر 
حاجة ضرورية لوجود تناغم في التفاصيل، وهو الشيء 
الذي يتم التركيز عليه بصفة أكبر في اجليل التالي من 
ســيارات مازدا. واحملرك املزود بتقنية “سكاي أكتيف” 
الســياراة  فــإن  ولــذا  غيــره،  مــن  بكثيــر  اســتجابة  أكثــر 
تتحــرك بســرعة حينمــا تضغــط بقدمــك علــى دواســة 
الســرعة. وال تعتبــر بدايــة انطــالق الســيارة أكثر سالســة 
فحســب، ولكنــك تســتطيع أيضا أن تشــعر بــكل تغييرات 

ولــو طفيفــة فــي الســرعة وأن تضــع قدمك على دواســة 
توقيــف  علــى  إدخالهــا  مت  التــي  والتعزيــزات  الســرعة. 
الســيارة وكــذا توجيههــا تقــود بالفعــل إلــى قيــادة أكثــر 

سالسة واستقرارا، وأيضا إلى أداء أكثر استقرارا.
أشعر بضمان القيادة اآلمنة

مــازدا  بهــا  املصممــة  االســتباقية  الســالمة  معاييــر  إن 
تغطــي مجموعــة متكاملة من تقنيات الســالمة واألمان 
املتطورة والتي تســتخدم أحدث الرادارات التي تســتخدم 
الليــزر حتــت احلمــراء  الدقيقــة جــدا، وأشــعة  املوجــات 
وكاميــرا استشــعار متطــورة، من أجل تغطيــة مجموعة 
واسعة من املواقف وظروف الطقس بهدف إبقاء السائق 
ملمــا بالكثيــر من املواقف والظــروف، والتي ميكنه من 
خاللهــا التنبــؤ باملخاطــر احملتملــة، وتفــادي الصدامــات 

أو حتــى خفــض شــدة احلــوادث. متتــع باملعلومــات أثنــاء 
احلركــة تقنيــة “مــازدا كونيكــت”  التواصــل, والترفيــة 
واالتصــال جتعــل تقنيــة “مــازدا كونيكــت” مــن الســهل 
جــدا احلصــول علــى املعلومــات املتاحــة مــن قبــل الســائق 
التحكــم فــي تقنيــة “إتــش إم آي كومانــدر”  مبســاعدة 
وكــذا  املتعــددة،  الوظائــف  ذات   HMI Commander
الشاشــة التــي تعمــل باللمــس. وتقنيــة “مــازدا كونيكــت” 
هــي عبــارة عــن نظــام معلوماتــي مثبــت داخــل الســيارة 
ســماع  مثــل  الوظائــف  اســتغال  مســألة  يجعــل  والــذي 
املوســيقى والتواصــل أثنــاء احلركــة أكثــر أمنــا وســهولة. 
وتوفــر تلــك التقنيــة درجــة مالئمــة كبيــرة عبــر إتاحــة 
اســتخدام الهاتــف دون احلاجــة لليديــن، وكــذا الترفيــه 

الصوتي عبر االتصال بالبلوتوث.

السيـــارات الوطنيـــة تثــرى السـوق القطــري
بأفضــــل طــــرازات مـــازدا املذهلـــة

سيـــارات مـــازدا جتربـــة قيـــادة ممتعــة ...
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منــذ ان أعلنــت شــركة أوتــوكالس للســيارات، الوكيــل 
العــام املعتمــد لـــ ’إم جــي موتــور‘ في قطــر، عن إطالق 
 ،MG RX5 عرض خاص مبزايا عديدة على مركبتي
MG ZS وســيارة الســيدان املميــزة MG6، باإلضافــة 
إلى منح املشــتري اجلديد قميص نادي ليفربول لكرة 

القدم.
ويســري العرض على هذه الســيارات لغاية 30 سبتمبر 
أوتــوكالس  عــرض  صالــة  زيــارة  ميكــن  حيــث   2019
للســيارات علــى طريق ســلوى لالطالع علــى مزايا هذه 
الســيارات عــن قــرب إلــى جانــب مجموعــة واســعة من 
مركبــات MG. تتوفــر مركبــة MG RX5 ابتــداًء مــن 
MG ZS  1,099 ريــال قطــري فــي الشــهر، ومركبــة

ابتــداًء مــن 999 ريــال قطــري في الشــهر، بينمــا تتوفر 
الشــهر.  فــي  قطــري  ريــال   1,199 مــن  ابتــداًء   MG6
وتضــم العــروض باقــة مــن املزايــا املهمــة التــي  توفــر 
للعمــالء الســهولة واليســر المتــالك ســيارتهم املفضلــة 
من ضمنها تأمني مجاني للعام األول، تسجيل مجاني 

للعام األول، 6 ســنوات ضمان الشــركة أو 200 ألف كم 
لتكــون اطــول فتــرة ضمــان لســيارة بالســوق القطــري، 
ملــدة ســنتني أو 30,000 كــم.  خدمــة صيانــة مجانيــة 
وميكــن شــراء الســيارة بــدون دفعة أولــى وعبر متويل 
داخلي بنسبة فائدة خاصة عن طريق شركة ناصر بن 

خالد للخدمات املالية حسب الشروط و األحكام.
واحتفــاًء بعقــد الرعايــة الــذي وقعتــه MG مؤخــراً مــع 
نــادي ليفربــول لكــرة القدم، ســيحصل كل مشــتر على 
قميــص نــادي ليفربــول الرســمي إلــى جانــب قســيمة 
تخوله طباعة اإلسم الذي يرغب على القميص من أي 

من متاجر GO Sport في قطر.
MG6

 MG يتعّزز الشــكل اجلانبي الســلس واالنسيابي لسيارة
6 اجلديــدة كّليــاً عبــر ملســة مــن أليــاف الكربــون علــى 
املصد األمامي، إضافة إلى األضواء األمامية التي تتأّلق 
مبفهــوم تصميمــي مشــابه ملِعلَم ’عني لنــدن‘، ووجود 
أطــراف أنابيــب عــادم توأميــة وشــبك أمامــي بنمــط 

Star Rider املستوحى من اللغة التصميمية التعبيرية 
وتســتمر  املنشــأ.  البريطانيــة  التجاريــة  العالمــة  لــدى 
هــذه النفحــة الرياضيــة الراقيــة فــي داخــل املقصــورة 
عبــر لوحــة عّدادات وكونســول وســطي بتصميم ذكي، 
ويكّمل هذا مقاعد عصرية مغّطاة باجللد، مع التمّيز 
مبقصورة باللونني األسود واألحمر في طرازات الفئة 
األفضــل  الداخليــة  املســاحة  توفيــر  إلــى جانــب  العليــا. 
ضمــن فئتهــا، فــإن MG 6 اجلديــدة كّليــاً ترتكــز علــى 
شــعبية MG الواســعة وتعّززهــا أكثــر عبــر مســتويات 
غنيــة جــداً مــن التجهيــزات البــارزة. وقــد مت جتهيــز 
MG 6 مبحــّرك ســعة 1.5 ليتــر مــع شــاحن توربينــي 
مــع  الســرعات  ُســباعي  حركــة  نقــل  بنظــام  ويتصــل 
قابــض ثنائــي )DTC(، عــالوة على توافــر خيار تبديل 
التعشيقات عبر القابض للحصول على أداء ناعم دون 
أي مجهــود. ويوّلــد هــذا احملــّرك الفّعــال العامــل علــى 
وقــود البنزيــن قّوة قصوى قدرها 169 حصاناً وعزماً 

أقصى يبلغ 250 نيوتن-متر.

MG RX5
مفضــالً  خيــاراً   MG RX5 اجلديــدة  املركبــة  تشــكل 
لطيــف واســع مــن العمــالء فــي قطــر، خصوصــاً لفئــة 
الشــباب الراغبني باقتناء مركبة عملية تتميز بتصميم 
للغايــة.  مناســب  وبســعر  متقدمــة  وتكنولوجيــا  أنيــق 
املركبــة مــن خــالل خياريــن مــن  لهــذه  القــّوة  تتوفــر 
 1.5T احملّركات بالشــواحن التوربينيــة. ويتمّتع محرك
املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن ســبع ســرعات بينمــا 
يعمــل محــّرك 2.0T  املتصــل بنظــام نقــل حركــة مــن 
 MG ســت ســرعات مــع خاصــة الدفــع الرباعــي. تتمّتــع
RX5 بتصميــم مســتقبلي ملفــت ميكــن التعــّرف عليه 
مباشــرة، وباألخص في اجلهة األمامية حيث األضواء 
األماميــة املرّبعــة العصريــة مــن نــوع LED، والشــبك 
البــارز بالشــكل املجّنــح وأضواء الضبــاب املبتَكرة، حيث 

مينح كل هذا املركبة تواجداً حقيقياً على الطريق. 
MG ZS

للعمــالء  مثاليــاً  خيــاراً   MG ZS مركبــة   تعتبــر 

الذيــن يبحثــون عــن مركبة جيدة من حيث الشــكل 
والتجهيــزات والتصنيــع بســعر معقــول كمــا تتميــز 
بأقــل اســتهالك للوقــود فــي فئتهــا. يشــّكل وصــول 
الكــروس أوفــر اجلديــدة مرحلــة مشــّوقة بالنســبة 
لعالمــة الســيارات البريطانيــة الشــهيرة وذلــك مــن 
بالكامــل.  جديــدة  تصميميــة  فلســفة  طــرح  خــالل 
التــي  تعبيــراً  األكثــر  التصميميــة  اللغــة  وتظهــر 
تســتعرضها MG ZS فــي جميــع الطــرازات، وهــي 
باجلــودة  وااللتــزام  الراقيــة  التجربــة  علــى  ترّكــز 
منــذ  الطموحــة.  التجاريــة  العالمــة  لــدى  العاليــة 
اســتحواذها علــى شــركة ’إم جــي موتــور‘، فتحــت 
’سايك موتور‘ )SAIC MOTOR( املدَرجة ضمن 
أبرز 500 شركة دولية )Global Top 500(، فصالً 
جديداً في تاريخ العالمة التجارية بريطانية املنشــأ. 
ويأتي طرح سيارةMG 6  اجلديدة كّلياً بعد إطالق 
طرازيــن جديديــن ضمــن فئــة املركبــات الرياضيــة 

.)SUV( متعّددة االستعماالت

أوتـو كالس للسيـارات
تنجـح فـي تقديـم عرضـا خاصـا على سيـارات MG مبزايا عديـدة

هشام الصحن:
يسعدنا رضاء العمالء 

على العروض املميزة 
التى متنحهم راحة البال 

خلدمة مابعد البيع
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نّظمــت شــركة »الفــردان للســيارات الرياضيــة«، املــوّزع 
املُعتَمد لعالمات ألفا روميو، وفيات، وآبارث في قطر، 
املســتوى  جولــة صحفيــة ملركــز صيانــة »موبــار« عالــي 
للعالمــات اإليطاليــة الثــالث علــى طريق اخلور الســاحلي 
اجلديــد. وأتاحــت الشــركة العريقــة التي احتفلــت مؤخًرا 
أمــام  الفرصــة  تأسيســها  علــى  عاًمــا  عشــرين  مبــرور 
الصحفيــن بإجــراء جتربة قيادة علــى باقة مختارة من 
ســيارات ألفــا روميــو وفيــات، منهــا موديــالت ســتلفيو 
وجوليــا وجوليتــا العائــدة إلــى العالمــة ألفــا روميــو إلــى 
جانــب الطــراز فيــات ٥٠٠ و فيــات ٥٠٠X  التــى أنطلقــت 
ِمن صالة عرض العالمات اإليطالية الثالث في منطقة 
»مدينــا ســنترال«بجزيرة اللؤلــؤة«، وصــوًل إلــى مركــز 
خدمــة »موبــار« علــى طريــق اخلــور الســاحلي اجلديــد 
والــذي يَبعــُد عشــرين دقيقــًة فقــط عــن وســِط مدينــة 
الدوحــة.  وَحــرص املديــر العــام للشــركة الســيد »شــارلي 
داغر« على اصطحاب الوفد الصحفي في جولة حصرية 
لتفّقــد املركــز املصّمــم وفًقــا إلــى أحــدث معاييــر خدمــة 
الرياضيــة«،  للســيارات  »الفــردان  تّتبعهــا  التــي  العمــالء 
والطــالع علــى املعــّدات والتقنيــات اآلليــة املتطــّورة فــي 
مجالت فحص األعطال والصيانة والتعّرف على فريق 

املهندسن والفنّين املدّربن على أعلى مستوى.
مكّونًــا  املســتوى  عاملــي  »موبــار«  خدمــة  مركــز  يأتــي 
ِمــن ِقســم لســتقبال العمــالء، وآخــر لبيــع قطــع الغيــار 
بالتجزئة، ومســاحة انتظار كبيرة للســيارات، إلى جانب 

توفير باقة متكاملة من خدمات الصيانة.

خدمــات  و  وصيانــة؛  إصــالح  ورش  املركــز  ويضــّم 
الصيانة الســريعة، باإلضافــة إلى ورش لفحص األعطال 
واإلصالحات امليكانيكية والكهربائية املختلفة إلى جانب 
توفيــر ورشــة خلدمــات ضبــط زوايــا العجــالت وتغييــر 
اإلطارات. وبخالف الستعانة بأحدث املعّدات واألجهزة 
اإللكترونيــة مــع فريــق ُمــدّرب علــى أعلــى مســتوى مــن 
الفنيــن املعتمديــن ذوي املهــارات العاليــة، ضــّم مركــز 
الســاحلي  اخلــور  طريــق  علــى  الواقــع  »موبــار«  صيانــة 
اجلديــد صالــة انتظــار كبيــرة لســتراحة العمــالء جــرى 
جتهيزهــا لتوفير أعلى مســتويات الراحة والرفاهية في 
أثناء اســتضافة عمــالء العالمات اإليطاليــة الثالث، وهي 
تتيــح للعمــالء كذلــك ســهولة متابعــة عمليــات الصيانــة 
اخلاصــة بســياراتهم بجميــع مراحلهــا، مــع توافــر صالــة 
أللعــاب البينــج بــوجن وِقســم أللعــاب )بالي ستيشــن(. أّما 
العمالء الذين ل يرغبون في النتظار داخل املركز طوال 

فترة الصيانة فتتوافر لهم خدمة التوصيل املجاني.
مؤهــاًل  »موبــار«  خدمــة  مركــز  اســتقبال  ِقســم  جــاء 
واحــد  وقــت  فــي  العمــالء  مــن  كبيــر  عــدٍد  لســتيعاب 
وميتــّد علــى مســاحة ١١٠ أمتــار مرّبعــة، وتبــدأ مهــام 
موّظفي الســتقبال منذ تســّلمهم للســيارات من العمالء، 
حتــى تســليمها إليهــم بعــد أن متــّر بِقســم غســيل وتلميــع 
الســيارات مع توفير خدمة اصطفاف الســيارات، لضمان 
تقدمي خدمة ذات معايير عالية ورفيعة املستوى لعمالء 
مخــزن  هنــاك  أيًضــا،  املرموقــة.  اإليطاليــة  العالمــات 

مركزي لقطع الغيار على مساحة ١٥٥ متًرا مرّبًعا. 

الصحفيــة  اجلولــة  علــى  داغــر«  »شــارلي  الســيد  وعّلــق 
احلصريــة بقولــه: »إن أهــم أولوياتنــا يتمّثــل فــي تقدمي 
خدمــة راقيــة عاليــة املســتوى لــكل عمالئنــا، متاشــًيا مــع 
الكبيــرة  الرياضيــة وخبرتهــا  للســيارات  الفــردان  رؤيــة 
فــي مجــال خدمــات مــا بعد البيع، ل ســيما مــع الحتفال 

مؤخًرا مبرور عشرين عاًما على تأسيسها.«
وأضــاف الســيد »داغــر« بقولــه: »يحفــل ســجّل شــركتنا 
بالعديــد مــن اجلوائــز فــي مجــال خدمــات ما بعــد البيع، 
وهــو مــا يعكــس جهودهــا املتواصلــة في تعزيــز العالقات 
يُعــّزز  أن  للغايــة  املثمــرة مــع عمالئهــا. ونحــن واثقــون 
مركز صيانة »موبار« الواقع على طريق اخلور الساحلي 
اجلديــد التزامنــا املســتمر بالتميــز فــي خدمــات مــا بعــد 
البيــع، مــن خــالل الوصــول إلى معاييــر تتخّطــى توّقعات 
عمــالء ومالكــي ســيارات العالمــات ألفــا روميــو وفيــات 
وآبــارث بكثيــر.« وهــذا وقــد تأّسســت عالمــة »موبــار« 
للخدمات وقطع الغيار والعناية املتكاملة لعمالء سيارات 
شركة »فيات كرايسلر أوتوموبيلز« حول العالم في عام 
١٩٣٧، علًمــا بــأن كلمــة »موبــار« )Mopar( تتأّلــف ِمــن 
الّدمج البســيط بن كلمتي )Motor( و)Parts(. وعندما 
َظهــرت هــذه العالمــة املمّيــزة قبــل أكثــر مــن ٨٠ عاًمــا 
ُقدمــت وقتــذاك بوصفهــا خط إنتاج للمنتجــات املقاومة 
د، قبل أن تتطّور مبرور الوقت لتوّفر عناية كاملة  للتجمُّ
وأداًء ممّيًزا أصياًل ملالكي الســيارات وعّشــاقها في جميع 
أنحاء العالم. وتُعد »موبار« مصدًرا لقطع الغيار األصلية 
واإلكسســوارات لســيارات »فيــات كرايســلر أوتوموبيلز«. 

ويَعمــل مهندســو »موبــار« جنبًــا إلــى جنــب مــع فريــق 
تصنيــع مكّونــات ســيارات »فيــات كرايســلر أوتوموبيلز« 
التجاريــة  العالمــة  »موبــار«  يجعــل  مــا  وهــو  األصليــة، 
الوحيــدة التــي مُيكنهــا توفير قطــع الغيار واإلكسســوارات 
مــن  أوتوموبيلــز«  لعالمــات »فيــات كرايســلر  األصليــة 

خالل هذا الرتباط الوثيق بينهما. 
كما اثرت »الفردان للسيارات الرياضية« السوق القطري 
بافضــل الطــرازات واحدثهــا عامليــاً منــذ ان تأسســت فــي 
الســيارات  احتياجــات عّشــاق  لتلبيــة جميــع  العــام ١٩٩٩ 
ســمعة  الشــركة  واكتســبت  قطــر.  دولــة  فــي  الرياضيــة 
قوية على مّر الســنوات بصفتها الوكيل احلصري لثنتن 
مــن أهــم العالمــات التجارية الرائدة في عالم الســيارات 
بكونهــا  األولــى  بالدرجــة  الشــركة  ومتتــاز  الفاخــرة. 
املســتورد احلصــري لســيارات »فيــراري« و«مازيراتــي« 
والوكيل الرســمي لعدد من أهم األســماء املرادفة للتمّيز 
والرفاهيــة فــي مجــال الســيارات. وتقــع صــالت عــرض 
»فيــراري« و«مازيراتــي« كما مركــز اخلدمة في موقع 
»الفــردان  وتلتــزم  قطــر«.  »اللؤلــؤة  فــي  اســتراتيجي 
مــن  متمّيــزة  محفظــة  بتوفيــر  الرياضيــة«  للســيارات 
املنتجــات واخلدمــات املصممــة خصيًصا لتلبيــة تطلعات 
نخبــة العمــالء واحتياجــات الســوق القطريــة. ومدفوعــًة 
بشــغف كبيــر جتاه اجلــودة والتمّيــز باعتبارها في صلب 
قيمهــا املؤسســية تواصــل الشــركة اليــوم مســيرة الريــادة 
لتعــّزز موقعهــا املرمــوق فــي صــدارة الشــركات العائليــة 

الناجحة في قطر واملنطقة ككل.

شارلي داغر:
يحفل سجل شركة الفــردان للسيارات الرياضيــة

بالعــديد من اجلوائز في مجــال خدمــات ما بعد البيع

الفردان للسيارات الرياضية تنظم جولة اعالمية
الي مركز خدمة )موبار( للعالمات ألفا روميو وفيات وآبارث

جتربة قيادة حصرية لسيارات ألفا روميو وفيات على طريق اخلور الساحلي ...
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والتجــارة  للســيارات  العطيــة  شــركة  أطلقــت 
)AMTC( ، املــوزع املعتمــد لشــركة كيــا موتــورز 
فــي قطــر ، ســيارة كيا بيجــاس اجلديــدة كلياً في 
حــدث خــاص ومميــز أقيــم فــي معــرض مدينــة 
كيــا باملنطقــة الصناعيــة. حضــر احلفــل عــدد مــن 
ممثلي الشــركة ومن أعضــاء الصحافة وعدد من 
كبار الشخصيات، الذين أشادوا بالسيارة اجلديدة 
Pegas وتصميمها وإمكانياتها مقارنة بالسيارات 

األخرى في نفس الفئة.
تتميــز ســيارة كيــا بيجاس بتصميــم خارجي أنيق 
وتصميم داخلي واسع، فضالً عن وجود مجموعة 
مــن مزايــا وتقنيــات الراحــة إلرضاء عمــالء الفئة 
)ب( من ســيارات الســيدان، ولقــد مت إنتاجها من 
قبــل شــركة كيــا فــي الصــني، وطرحهــا للبيــع فــي 
العديــد مــن األســواق الدوليــة فــي عــام 2017. مت 
طــرح ســيارة كيــا Pegas اجلديــدة كليــاً فــي قطر 
مــن أجــل مــلء شــريحة الفئــة ب بتكلفــة صيانــة 
منخفضــة وعمليــة ســيدان عاليــة القيمــة تركــز 
علــى الراحة واجلودة. إذا نظرنا إليها من اجلانب 
، فــإن ملــف Pegas يعطيها صــورة ظلية متوازنة 
بدقــة. تضفــي خطــوط الشــخصية احملــددة عليها 
انطباًعا باحلركة ، حتى عندما تكون ثابتة. تعمل 
قاعــدة العجــالت الطويلــة نســبياً والبــاب اخللفــي 
املنحــدر علــى حتســني طــول نظــام Pegas. يتميز 
اجلزء اخللفي من الســيارة بباب الســيارة اخللفي 
اخلــاص بــه ، مع مظهر جانبي أنيــق للبطاقة إلى 
احلافة اخللفية لغطاء اجلذع وزوج من املصابيح 
علــى  الكامــل  اخليــار  يشــتمل  األنيقــة.  اخللفيــة 
عجالت تســمح بقيــاس 14 بوصــة بتصميم عملي 

وممتع.
وفي حديثه خالل اإلطالق ، صرح عصام البشير 
، مدير التسويق وعالقات العمالء ، »نحن واثقون 
مــن أن ســيارة كيــا Pegas اجلديــدة كليــاً ســتثبت 
أنها الســيارة ســتكون األفضل في فئتها. وبالتأكيد 
والربحيــة  البــال  راحــة  حتقيقهــا  علــى  نؤكــد 

ألصحابها. »
تصميــم خارجــي ديناميكــي أنيق وجــذاب:  توفر 
الفئــة  فــي هــذه  للمشــترين  كيــا بيجــاس  ســيارة 
أنيًقــا فريــًدا ومميــز، وقطــع خارجيــة  تصميًمــا 
منحوتــة بدقة وخطــوط جريئة تكملها مجموعة 
من األلوان املدهشة وهيئة جانبية لسيارة سيدان 
متوازنــة بعنايــة. كمــا إن مزايــا الواجهــة األماميــة 
احلركيــة الهوائيــة لســيارة كيــا بيجــاس، مبعامــل 
ســحب يبلــغ 0.29 ســي دي، تضفــي عليهــا وجًهــا 
جريئًــا ومدهش. إضافة إلى أن املصدات العميقة 
حتتــوي علــى وحــدات إدخال هــواء بطابع رياضي 
في كل زاوية، إلى جانب وجود وحدة إدخال هواء 
رباعية الشكل كبيرة، كما إن الشبك األمامي على 
هيئة »أنف النمر« ميتد حتى املصابيح األمامية، 
بالثبــات واإلحســاس بعــرض  الشــعور  ممــا يعــزز 
الســيارة الواسع.  إذا نظرنا إليها من اجلانب، جند 
أن ســيارة كيــا بيجاس ذات هيئــة جانبية متوازنة 
الواضحــة  اخلارجيــة  خطوطهــا  إن  كمــا  بدقــة، 

باحلركــة،  انطباًعــا  تعطــي  واجلريئــة  واحملــددة 
حتــى عندمــا تكــون في حالــة الســكون، إلى جانب 
أن قاعدة العجالت الطويلة نســبياً والباب اخللفي 
املنحــدر يعزز بصريًا طول هذه الســيارة، ويتميز 
اجلــزء اخللفــي مــن الســيارة بوجــود بــاب ســيدان 
خلفــي، مبظهــر جانبــي رياضــي أنيــق علــى نحــو 
يشبه قليالً »ذيل البطة« إلى جانب وجود احلافة 
الزائــدة فــي غطــاء صنــدوق األغــراض وزوج من 

املصابيح اخللفية األنيقة.
وصنــدوق   - والتكنولوجيــا  والراحــة  الرحابــة 

أغراض واسع: 
 يحتــوي التصميــم الداخلــي لســيارة كيــا بيجــاس 
علــى مقصورة بأقصى مســاحة وراحــة، ولقد مت 
تصميم منطقة األزرار الوســطى أمام الســائق في 
الطبلــون لتعزيز ســهولة االســتخدام، مــع التحكم 
فــي العديــد مــن وظائــف الســيارة بــأزرار واضحة 
وحــدة  توفــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  ومريحــة، 
مســاحة  األوســط  املركزية/الكونســول  التحكــم 
كبيــرة للتخزيــن لتعزيــز قابليــة االســتخدام، مــع 
إليهــا  الوصــول  أكــواب مدمجــة ميكــن  حامــالت 
مــن األمــام واخللــف مــن املقصــورة، كمــا ميكــن 

أيًضــا اســتخدام درج صغيــر من مســتويني عند 
قاعــدة الطبلون لوضع الهواتف الذكية 

للركاب أثناء التنقل.

إن نظــام الوســائط املتعــددة فــي مركــز الطبلــون 
إمــا مــزود بشاشــة مقــاس 3.8 بوصــات أو نظــام 
معلومــات ترفيهــي بشاشــة تعمــل باللمس مقاس 
7.0 بوصــات اختياريــة، وتتميــز الشاشــة الكبيــرة 
مــن  للتمكــني  لالتصــال  بلوتــوث  نظــام  بوجــود 
 Appleو  Android Auto تطبيقــات  إســتخدام 
تزويــد  ميكــن  كمــا  موحــد،  بشــكل   CarPlay
حســب  ســماعات،  ســتة  أو  بأربعــة  املقصــورة 

مواصفات السيارة.
املالكــني بشــعور مــن  الرغــم مــن تزويــد   وعلــى 
اجلودة يتجاوز توقعات مشتري سيارات السيدان 
املدمجة، فقد مت تشــطيب املقصورة بسلســلة من 
األلــوان املختلفــة فــي التصميــم وإســتخدام مــواد 
عاليــة اجلــودة. كمــا يتماهــى وينســجم التصميــم 
احلديــث للطبلــون مــع فتحــات التهويــة الدائريــة 
الرغبــة،  حســب  وضبطهــا  إدارتهــا  ميكــن  التــي 

ومشــطبة بإطــار مــن الكــروم باللــون 
األســود شــديد اللمعان، في 

حــني مت دمــج مكبرات الصــوت في األبواب خلف 
شــبك مصمم خصيًصا لذلك ميتد للخلف أســفل 
مســند الــذراع، كمــا إن وجــود مســند ذراع أوســط 
للــركاب األماميــني، إلى جانــب التصميم الداخلي 
من األنسجة األنيقة يجعل املقصورة أكثر جاذبية. 
األمامــي  املقعــد  لشــاغلي  الــرأس  مســاند  وتعــد 
والقابلــة للضبــط من حيــث اإلرتفــاع موحدة في 
جميــع الســيارات، فضــالً عن قاعدة مقعد الســائق 
القابلة لإلمالة، من األمور التي تساعد السائق في 
العثور على وضع القيادة املثالي.  وحســب الســوق، 
تتوفر سيارة كيا بيجاس أيًضا مبساند رأس قابلة 
إن  املقاعــد اخللفيــة، كمــا  فــي  للــركاب  للضبــط 
قاعدة العجالت التي يبلغ طولها 2570 مم - التي 
تعتبــر أطــول مــن العديد من الســيارات املنافســة، 
وتعــادل العديــد مــن الســيارات مــن الفئــة األعلى- 
جتعــل املقصــورة تتمتــع بوجــود مســاحة واســعة 

لألقــدام جلميــع الــركاب.  وإضافة إلــى املقصورة 
الفســيحة والرحبة، فإن سيارة كيا بيجاس تعتبر 
أيضــا عملية للغايــة لتخزين األغــراض واألمتعة، 
لتــًرا،  األغــراض 475  تبلــغ ســعة صنــدوق  حيــث 
وهو ما يكفي لتخزين ما يصل إلى ثالث حقائب 
غولــف أو عــدة حقائــب كبيــرة، وعنــد فتــح غطاء 
الصنــدوق، تكشــف اإلضاءة داخــل الصندوق أيًضا 
عن أي أغراض أو عناصر صغيرة ميكن نسيانها.
محــرك بنزيــن فعــال ومجموعــة من املســاعدات 

اإللكترونية للسائق:
 ســيارة كيــا بيجاس مزودة مبحــرك فعال يعمل 
لتــر  النقــاط( بســعة 1.4  املتعــدد  بنظــام )احلقــن 
وبقــوة قصــوى تبلــغ 95 حصانًــا عنــد 6000 دورة 
فــي الدقيقــة وأقصــى عــزم دوران يبلــغ 132 نانو 
وتختلــف  الدقيقــة.  فــي  دورة   4000 عنــد  متــر 
اقتصاديات الوقود وفًقا إلشتراطات السوق، ففي 
أســواق أوروبــا )2(، تصــل كفــاءة اســتهالك الوقود 
إلــى 6.0 لتــرات لــكل 100 كيلومتــر، وميكــن قطع 
مســافة تصــل إلــى 717 كم بــني محطــات الوقود، 
أمــا فــي أســواق أوروبــا )4(، األكثــر قســاوة، تصل 
لــكل 100  لتــر   6.1 إلــى  الوقــود  اســتهالك  كفــاءة 
املقطوعــة  املســافة  تصــل  أن  وميكــن  كيلومتــر 
بإمكانيــة  احملــركات  تتوفــر  كمــا  كــم.   705 إلــى 
اختيــار ناقــل حركــة يــدوي بخمــس ســرعات أو 
أوتوماتيكــي بأربــع ســرعات.  عــالوة علــى ذلــك، 
مــن  بيجــاس مبجموعــة  كيــا  مت جتهيــز ســيارة 
مزايا الســالمة، مبا في ذلك أربع وســائد هوائية، 
الســيارة  ثبــات  فــي  اإللكترونــي  التحكــم  ونظــام 
 )VSM( الســيارة  ثبــات  فــي  والتحكــم   ،)ESC(
إلــى جانــب نظــام التحكــم املســاعد لبــدء التشــغيل 
علــى املنحــدرات )HAC(، حيــث يعمــل كل مــن 
نظــام ESC وVSM بشــكل متــواٍز للمســاعدة فــي 
احلفــاظ علــى ثبات الســيارة والتحكم في ظاهرة 
الســحب فــي املنعطفــات، أمــا نظام HAC يســاعد 
البقــاء ثابتــة  الفرامــل، فــي  إلــى جانــب  الســيارة، 
لفتــرة وجيــزة، ممــا يتيــح للســائق احلركــة مــن 

حالــة التوقف التام علــى املنحدرات على 
نحو أكثر يسراً.

العطية للسيارات تدشن احدث طرازاتها
سيارة كيا )بيجاس( اجلديدة كليا

اقامــت حفــل التدشيــن مــن مدينــة كيــا بالصناعيــة ...

عصام البشير: واثقون من أن كيا Pegas ستثبت ريادتها
في السوق القطري فـــي فئتهــا
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كشــفت هيونــداي النقــاب عــن مركبــة منوذجيــة كهربائيــة مبتكــرة تُظهــر تقديــر 
الشــركة إلرثها واهتمامها باملســتقبل. وعرضت الصانعة الكورية املركبة النموذجية 

الكهربائية EV 45 خالل مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.
وتُنبــئ املركبــة املبتكرة بحلول حقبة جديدة من تصميم مركبات هيونداي ينصّب 
فيهــا التركيــز علــى التحــّول الكهربائــي وتقنيــات القيــادة الذاتية والتصميــم الذكي. 
ويثيــر املظهــر اخلارجــي الدراماتيكــي للمركبــة EV 45 اخليــال، كمــا أنــه يســتمد 
اإللهــام مــن املركبــة التــي شــهدت تأســيس روح التصميــم األولــى لهيونــداي؛ وهــي 
املركبة بوني كوبيه التي كانت العالمة أطلقتها في العام 1974. ويشــير اســم املركبة 
في جانب منه إلى الزوايا البالغة 45 درجة في األمام واخللف، والتي تشكل صورة 
ظليــة للمركبــة علــى شــكل قطعــة أملاس، يُنبــئ بوضوح باجتــاه التصميــم للمركبات 
الكهربائيــة املســتقبلية. وتتجــّرد املركبــة النموذجيــة EV 45 مــن التعقيــد، محتفيًــا 
باخلطــوط السلســة والبنيــة الواضحــة التــي جــاءت بهــا مركبــة الكوبيــه النموذجيــة 
األصليــة، وجتمــع بــني اإلرث والرؤية مع تطور فلســفة التصميــم »الرياضي املؤثر« 
Sensuous Sportiness من هيونداي. وبهذه املناســبة، أشــار ســانغ يوب لي النائب 
األول للرئيــس ورئيــس مركــز هيونــداي العاملــي للتصميــم، إلــى املركبــة النموذجيــة 
اجلديــدة EV 45 بوصفهــا »أيقونــة« لعالمــة هيونــداي، قائــاًل إنها »تكشــف بوضوح 
عــن اجتــاه هيونــداي نحو املســتقبل باالســتناد على إرثهــا العريق«، وأضــاف: »أردنا 
من خالل اعتماد أسلوب التصميم الرياضي املؤثر في بناء املركبة 45 تقدمي رؤيتنا 
اخلاصة للطريقة التي نريد بها إعادة تشــكيل أســلوب حياة الناس في املركبات في 
حقبة تشهد اإلقبال على املركبات الكهربائية ومزايا القيادة الذاتية«. وتضع املركبة 
45 قراءة جديدة للشبك األمامي بتصميم »املصباح احلركي املكعب«، في حني أن 
املظهر اجلانبي للمركبة يعكس استقرارها وقدراتها الديناميكية، وهي اخلصائص 
التــي يُبرزهــا كذلــك اتســاع عــرض املركبــة ووقفتهــا املوجهــة لألمــام. ومتتــد فتحة 
الســقف النافــذة لضــوء النهــار حتــى العمــود الثالــث، مــا يولد شــعوًرا بنشــاط احلركة 
األماميــة حتــى عنــد توقــف املركبــة. وتأتــي التقنيات املبتكــرة متأصلة فــي تفاصيل 
املركبــة 45؛ فعنــد اجلــزء الســفلي مــن البــاب، مثــاًل، تُبــنّي مصابيــح LED نشــطة 
للســائق املدة املتبقية قبل احلاجة إلى الشــحن، وذلك حتى قبل وصوله إلى املركبة. 
وقــد تؤثــر بعــض املزايــا التقنيــة التــي تشــتمل عليها هــذه املركبة في طــرز مركبات 
إنتاجية مقبلة من هيونداي، مع التركيز على التصميم الهندسي املستقبلي املفتوح، 
وترك مســاحة لتضمني تطبيقات نظم القيادة الذاتية، مثل نظام خفي لكاميرات 
املراقبــة، فــي حني حتــّل الكاميرات اجلانبيــة ذاتية التنظيف محل املرايــا التقليدية، 

ما يضمن رؤية مثالية حمليط املركبة في جميع األوقات.

هيونـداي تكشـف
EV 45 عن املركبة النموذجية الكهربائية

ترســم بعراقــة إرثهــا مالمــح مستقبــل التنقــل ...

حصلــت ســيارة Genesis G70 علــى املرتبة األولى 
في فئة السيارات الفاخرة املدمجة، وذلك في إطار 
دراســة جــي دي بــاور 2019- عــن نظــام املعلومــات 
والترفيــه ومســتوى رضــا العمــالء. وتضيف عالمة 
جينيســيس، عبــر حصولهــا علــى هــذه اجلائزة من 
بني جميع سيارات الفئة املمتازة املدمجة وسيارات 
الدفع الرباعي، إجنازاً استثنائياً جديداً بعد احتاللها 
للسنة الثانية على التوالي، املرتبة األولى في دراسة 
اجلــودة األوليــة لـــ )جــي دي بــاور 2019 الواليــات 
املتحــدة( بــني جميــع العالمــات املصنعــة للســيارات. 

وتعد شــركة سكايالين للسيارات، التابعة ملجموعة 
اجليدة، املوزع الرسمي جلينسيس في قطر.

تقيــس الدراســة الســنوية مســتوى رضــا العمالء عن 
 ،)ACEN( أنظمــة الصــوت واالتصــاالت والترفيــه
ويتــم منــح جوائز جي دي باور للعالمات التجارية 
واملركبات التي تشهد القدر األدني من املشاكل لكل 
100 ســيارة مباعة)PP100( . وقد شــهدت ســيارة 
G70 التــي مت إجــراء البحــث عليهــا علــى مســتوى 
 100 لــكل  فقــط  مشــكلة   7.4 املتعــددة،  الوســائط 
ســيارة، مــا يعنــي 28% مشــاكل أقــل مــن الســيارات 

األخرى املنافسة. وباملثل، حققت عالمة جينيسيس 
أقل مســتوى إبالغ عن املشــاكل )مبعدل 63 مشــكلة 
لــكل 100 ســيارة(، وتعتبــر جينيســيس رائــدة علــى 
مســتوى قطــاع الســيارات الفاخــرة لناحيــة اجلــودة 
األوليــة. ومتثــل هــذه النتيجــة اإلجماليــة لدراســة 
IQS لعام 2019 عدداً أقل من املشــاكل بنســبة %32 
علــى مســتوى القطــاع و 25% أقــل من املشــاكل على 

مستوى العالمات التجارية الفاخرة للسيارات.
وتعليقــاً علــى اجلائــزة قال إرويــن رافائيل، مدير 
العمليــات في جينيســيس موتــور أميركا :«يخبرنا 

اإلبتــكارات  بأهميــة  مســتمر  نحــو  علــى  عمالؤنــا 
التكنولوجيــة كعامل أساســي يعتمدونه عند شــراء 
ســياراتهم، لذا فإننا نســعى بشــكل مســتمر لتوفير 
ابتــكارات تقنيــة مــن املســتوى التالي في ســياراتنا. 
يعــزز حصولنــا على هــذه اجلوائز من شــركة جي 
دي بــاور الرائــدة علــى مســتوى القطــاع، التزامنــا 
بتقــدمي جتربة اســتثنائية فاخــرة للعمالء، وذلك 
عبــر تركيزنــا علــى توفيــر مزايــا الترفيــه الصوتي 
السلســة  واملالحــة  االتصــاالت  وأنظمــة  املذهلــة 
لعشــاق  أكثــر متعــة  القيــادة  التــي جتعــل جتربــة 

السيارات«.
تعــد دراســةIQS ، التــي دخلت اآلن عقدهــا الرابع، 
مبثابــة معيــار القطــاع جلــودة الســيارات اجلديــدة 
والتــي تقــاس علــى فتــرة متتــد حتــى 90 يومــاً مــن 
امللكية. ويستند استجواب العام 2019 على اإلجابات 
للمركبــات  واملســتأجرين  املشــترين  مــن  الــواردة 
اجلديــدة مــن طــراز عام 2019، وقد مت إنشــاء هذا 
باملعلومــات  املصنعــة  الشــركات  لتزويــد  االســتفتاء 
الالزمة والتي متكنها من حتديد املشاكل على نحو 

أفضل والعمل على تطوير املنتجات.

عـــن نظـــام املعلومـــات والترفيـــه ومستـــوى رضــا العمــالء ...

جينيسيس G70 تفوز باملرتبة األولى
في فئة السيارات الفاخرة املدمجة رباعية الدفع
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الفــردان للسيـــارات  الوكيـــل احلصـــري ...

BMW X7 طــراز
مفهــوم جديد للفخامة ومتعة القيادة

املهيــب  بتصميمهــا   BMW X7 تســتقطب 
زوار  وأنظــار  اهتمــام  املترفــة،  ومزاياهــا 
صاالت عرض شــركة الفردان للسيارات منذ 
أن طرحــت هذا الطــراز اجلديد كلًيا لعمالئها 

في فترة سابقة.
واألكبــر  األحــدث  الطــراز   BMW X7 ويعــّد 
 BMW ويجمــع طراز ،BMW X ضمــن فئــة
X7 بني احلضور الطاغي على الطرق الوعرة، 
واألداء الفائــق علــى الطرقات املمهدة، ويتمتع 
مبقصــورة فاخرة مزودة بأحدث ما توصلت 
إليــه التكنولوجيــا، مؤكــًدا حضــوره فــي ســوق 

سيارات األنشطة الرياضية.
حضور الفت

تنتقــل BMW X7 بالرفاهيــة والفخامــة إلــى 
باعتبارهــا  موقعهــا  مؤكــدة  جديــد،  مســتوى 
 X الطــراز األفخم ضمن مجموعــة الطرازات
مــن عالمــة BMW، وتفــرض حضــوًرا مهيبًا 
وهيبــة علــى الطــرق بفضــل تصميــم الهيــكل 
اخلارجــي املطعم بالكــروم، فيما متنحها لغة 

التصميــم اجلديــدة بخطوطهــا الدقيقــة ملســة 
عصرية تستشرف املستقبل.

تســتوجب  هالــة   BMW X7 أبعــاد  ومتنــح 
االحتــرام، إذ يبلــغ طولــه 5150 مم، فيما يبلغ 
عرضــه 2000مم، ويبلــغ ارتفاع الطراز 1805 
مم، أمــا قاعــدة العجــالت فيبلــغ طولها 3105 

مم.
بقاعــدة  اخلارجــي  الهيــكل  تصميــم  ويتميــز 
الســقف  وخطــوط  األرض،  عــن  مرتفعــة 
إلــى  باإلضافــة  الواســعة،  والنوافــذ  الطوليــة 
األكبــر  هــى   BMW شــبك  حتمــل  مقدمــة 
 ،BMW أصدرتــه  طــراز  أي  مــع  مقارنــة 
وزودت BMW X7 بإطــارات مصنوعــة مــن 
الســبائك اخلفيفــة بقيــاس 20 بوصــة قياســيًا، 

متنحها حضوًرا ملفتًا.
وتتميــز مقصورتهــا مبســاحة داخليــة رحبــة 
تشــمل صفــوف املقاعــد الثالثــة املكســوة بجلــد 
بســبعة مقاعــد  الطــراز  Vernasca، ويتوفــر 
األوســط  الصــف  اســتبدال  وميكــن  قياســياً 

فيمــا مينــح  مريحــني،  منفصلــني  مبقعديــن 
مــن  مســاويًا  قــدًرا  الــركاب  الثالــث  الصــف 
الواســعة  مبســاحته  والفخامــة  الرفاهيــة 
ومقاعــد مرفقــة مبســاند لليديــن وحامــالت 
مزايــا  تتوفــر  كمــا   ،USB وفتحــات  كــؤوس 
أربــع  فــي  باحلــرارة  األوتوماتيكــي  التحّكــم 
وســطح  خافتــة  وإنــارة  مختلفــة  مناطــق 

زجاجي بانورامي من ثالثة أقسام قياسًيا.
متعة القيادة 

لعمالئهــا  للســيارات  الفــردان  شــركة  وتوفــر 
طراز xDrive50i BMW X7 املزود مبحرك 
واط/462  كيلــو   340 قدرهــا  قــوة  يولــد   V8
حصانًا، املتصل بناقل حركة Steptronic من 

ثمان سرعات.
 BMW xDrive ويتولى نظــام الدفع الرباعي
الذكي توجيه الطاقة املولدة نحو املسار بكفاءة 
عاليــة، فيمــا يوفر نظــام M Sport التفاضلي 

أداًء ديناميكيا على احملور اخللفي.
 BMW ويتمتــع الســائق والــركاب فــي طــراز

بفضــل  الراحــة  مــن  قصــوى  مبســتويات   X7
اســتخدام نوابــض هوائيــة عند احملوريــن، إلى 
مخّمــدات  مــع  متكّيــف  تعليــق  نظــام  جانــب 
ميكــن التحّكــم بهــا إلكترونياً تتوفر قياســياً.، 
فيمــا تتوفــر مجمعــة مــن املزايــا االختيــارات 
مــن ضمنهــا نظــام توجيــه نشــط متكامــل و

نشــط،  تثبيــت  مــع   Executive Drive Pro
ونظام تفاضلي M Sport، كما تتيح احلزمة 
الوعــرة  بالطرقــات  اخلاصــة  االختياريــة 
الرمــل  علــى  القيــادة  أمنــاط  بــني  االختيــار 
واحلصــى واحلجارة والثلج ببســاطة وســهولة 

كبيرة وبكبسة زّر.
أنظمة دعم السائق

تتوفر في BMW X7 مجموعة متكاملة من 
أنظمــة دعــم الســائق، لتمنــح الســائقة جتربــة 
قيادة مفعمة باملتعة والراحة، وتتضمن هذه 
األنظمة/ مثبت ســرعة نشــط مزّود بخاصّية 
الوقوف واالنطالق، إضافة إلى نظام مساعدة 
 Driving Assistant Professional الســائق 

ونظــام التوجيــه والتحّكــم باملســار، فضالً عن 
وأنظمــة  املســار  تغييــر  عنــد  التحذيــر  نظــام 
مــن  والتحذيــر  اجلانبــي  االصطــدام  جتنــب 
األولــوّي  والتحذيــر  العابــرة،  الســيارات 

والتحذير عند السير باالجتاه اخلاطئ. 
كما يتوفر اجليل األحدث من شاشــة العرض 
علــى الزجاج األمامي ونظام التوقف الطارئ، 
ويشــمل نظــام املســاعدة علــى الركــن كاميــرا 
للرؤيــة اخللفية ونظام مســاعدة على القيادة 

اخللفية يتوفر قياسياً.
 BMW Live Cockpit يتوفــر  كمــا 
 BMW تشــغيل  نظــام  مــع    Professional
لوحــة  ومتنــح  قياســياً.   7.0 النســخة  اجلديــد 
التحكــم التــي يبلــغ قياســها 12.3 بوصة دخواًل 
 BMW سهاًل والوظائف، ويتيح نظام التشغيل
اإلعــدادات  جميــع  إلــى  مباشــًرا  دخــواًل   7.0
والوظائــف عن طريق اللمس أو نظام التحكم 
أو  القيــادة،  عجلــة  علــى  األزرار  أو   iDrive

األوامر الصوتية أو األوامر باإلشارات.
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السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال
بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري

بــرزت العالمة التجارية هيونداي في االســواق 
العامليــة ســريعا كمصنــع عاملــي للشــاحنات ، مع 
فلســفة فــي التصمميم تؤكد علــى ثالث عوامل 
ســاعدت كثيرا في  ان ترتقي تلك العالمة الى 
تلــك املكانــه العامليــة ، وتتمثل تلــك العوامل في 
قمــة اآلداء العالــي واملوثوقيــة  واإلقتصــاد فــي 

استهالك الوقود . 
إن اهــم مــا مييــز هيونــداي عــن غيرهــا  مــن 
العالمــات التجاريــة املعاصــرة هــو اجلمــع بــني 
تلــك العوامــل الثــالث فــي تصميــم واحــد ، لــذا 
تتمتــع شــركة هيونــداي موتــورز بســمعة عاملية 
كشــركة ُمصنعة عالية اجلودة ، قادرة وبشكل 
التصنيــع  تكنولوجيــا  بــني  اجلمــع  علــى  فريــد 
الفعاليــة والتصميــم الصارم ، وفــي عالم تبرز 
فيــه اهميــه الوقــت ، فقد مت تصميم شــاحنات 
أنهــا  علــى  موثــوق  بشــكل  التجاريــة  هيونــداي 
شــاحنات اقتصادية مــن الدرجة االولي ، فهي 
ببســاطة قــادرة علــى حتمــل العمــل علــى مــدار 
الســاعة ، وحتمــل اقصــى احلمــوالت حتــى فــي 
ظــل ظــروف الطــرق الوعــرة والقاســية ، فقــد 
ارتكــز تصميمهــا علــى  تقليــل الوقــت وخفــض 

التكاليف . 
شريك موثوق به

بفضــل مبيعاتهــا الراســخة و خدمــات مــا بعــد 
البيع املميزة بدولة قطر، عالوة على املنهجية 
العمــالء بالدرجــة  التــي تركــز علــى  املنســجمة 
الســيارات  شــركة  ســاعدت  فقــد  الرئيســية، 
الوطنية  » املوزع احلصري لشاحنات وباصات 
هيونــداي فــي قطــر » فــي صعــود  شــاحنات 
ســوق  فــي  مرمــوق  مركــز  إلــى  هيونــداي 
هيونــداي  اســم  لتســطر  القطــري،  الســيارات 
كواحــدة من العالمــات التجارية األكثر شــعبية 
وموثوقيــة في مختلف قطاعــات األعمال مثل 
البنــاء وصناعــة النفــط والنقــل ، وصناعة املواد 

الغذائية وغيرها.
حافلة هبونداي يونيفرس ... متيز فريد طوال 

الطريق  
تتميــز حافلــة  هبونداي يونيفــرس مبواصفات  
قيــادة  جتربــة  توفــر  الدقــة   عاليــة  قياســية 
ممتــازة وراحة قصوى للركاب، تتســع احلافلة  
لـ 45 راكبًا مبا في ذلك السائق  ، لذا فهي متثل 
اخليار االمثل الذي يوفر الرفاهية الفائقة في 

نقل الركاب.
وأنظمــة  حملــرك  الديناميكــي  األداء  يضمــن 
أداًء قويًــا وفعــااًل  القيــادة والتعليــق والفرامــل 

أثناء القيادة السلسة ، مع ضمان توافر  مساحة 
تخزينية كبيرة  اثناء الســفر جتعل من جتربة 
الســفرجتربة فريدة طوال الطريق ، كما توفر 
حافلــة هيونــداي يونيفرس راحة تامة  وفائقة 
اثناء السفر.من خالل التكييف الداخلي ونظام 
التدفئة  للحفاظ على درجة حرارة ثابتة اثناء 

السفر والرحالت الطويلة .
مت جتهيزهــا بنظــام التعليــق الهوائــي ، نظــام 
اجليــل القــادم ، كمــا يوفــر نظــام NVH، نظام 
التحكم في الصوت والضوضاء معايير جديدة 
في راحة الركاب من خالل االستخدام االمثل 
فــي  الصــوت  لتخفيــف  اجلــودة  عاليــة  للمــواد 

املناطق احلرجة .
حافلة هيونداي كاونتي ...شــريكم األفضل في 

التنقل .
توفــر احلافلة كاونتى مــن هيونداي 23 مقعدأ 
بنوافــذه  األملــس  اخلارجــي  الغطــاء  ياتــي   ،
البانوراميــه املتدفقــة فــي تصميــم فريــد مــن 
نوعــه ، لتوفــر بذلــك اقصــى درجــات الراحــة 
للــركاب ، اضافــة الــى املرايا اخلارجيــة العملية 
من اجل رؤية ممتازة وشاملة ، تضم احلافلة  
نظام تكييف ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة .

سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء
ديناميكيــة  دي  اتــش  هيونــداي  سلســلة  توفــر 
واملتوســطة   اخلفيفــة  للشــاحنات  آداء  وقــوة 
احلجــم ، حيــث تتميــز بجــودة التصميم وقمة 
اتــش  هبونــداي  سلســلة  تعــد  لــذا   ، املوثوقيــة 
املتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  املثاليــة  الســيارة  دي 
علــى اعمــال النقــل بالشــاحنات  ، متــر سلســلة 
العديــد  خــالل  مــن   HD هيونــداي  شــاحنات 
مــن االختبــارات لتكون االفضل بــني فئتها من 

ناحية املتانة واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

توفــر سلســلة  هيونــداي اتــش دي واحــدة مــن 
، فهــي  راحــًة  أمانًــا وأكثرهــا  الســيارات  أكثــر 
بــني  تواصــل  هنــاك  بــأن  احســاس  تعطيــك 
الســيارة وقائدهــا  ، ميثل تصميم مفتاح لوحة 
اجهــزة القيــاس حتكــم اكثــر،  كمــا انــه الســهل 
جــدا الدخــول الــى مقصــورة القيــادة  ، كمــا مت 
االمثــل   املــكان  فــي  األبــواب  تصميــم مقابــض 
األمثــل ليســهل مــن  اســتخدامها ، اضافــة الــى  
إضــاءة داخليــة قوية ومســاحة  للتخزيــن.، لذا 

تظل هيونداي دائًما في املقدمة .
القوة واملوثوقية

واملعدلــة  املتقدمــة  الديــزل   متــزج محــركات 

مــن هيونــداي  بــني قــوة اآلداء واملوثوقية وقوة 
التحمل اإلستثنائية ،والذي جعل من شاحنات 
هيونداي تتبوأ مكانا مرموقا في عالم األعمال 

الشاقة  
أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق

مت تطويــر  سلســلة شــاحنات هيونــداي اتــش 
 ، الطرقــات  التام.علــى  األمــان  لضمــان  دي  
فمبجــرد قيادتــك لشــاحنات هيونــداي يشــعر 
منظومــة  تتثمــل  البــال.  براحــة  حتمــا  املــرء 
االطــارات  تلــك  فــي  فــي هيونــداي   الســالمة 
القوية واملتينة  بشكل مثير لإلعجاب، اضافة  
الــى نظــام التعليــق املعقــد جــدا  مصنــوع مــن 
الفــوالذ الصلــب  من أجل قــوة التوقف الفائقة 
مانــع  كوابــح  نظــام  هيونــداي  توفــر  كمــا    ،
لإلنــزالق  ومكابــح فرامــل أماميــة و خلفيــة 
كخيــارات موجــودة وذلــك  مــن أجــل  ضمان 

األمان وراحة البال .
سلسلة EX- قوة ديناميكية 

وتعد اول سلسلة كاملة التغيير منذ ان طرحت 
شــركة هيونداي موتورز )Mighty II( سلســلة 
النســخة  وتتميــز   ،  1998 عــام  فــي  دي  اتــش 
اجلديــدة بتوفير راحــة افضل للركاب ، اضافة 
الى املتانة والسالمة مقارنة بالتسخة السابقة .

ميكنــه  محــرك  علــى   The Mighty يحتــوي 
إنتاج طاقة رائعة تبلغ PS / @ 2700 دورة في 
الدقيقــة مــع 38 كيلــو جــرام- متــر )372 نيوتن 
متــر( @ 1800 دورة فــي الدقيقــة مــن عــزم 
الــدوران. كمــا يوفــر كفــاءة أفضل للوقــود أثناء 

التشغيل بتكاليف صيانة منخفضة.
Fluidic Sculpture تصميم

ويعد فلسفة التصميم لشركة هيونداي موتورز 
صممــت  وقــد   ، الطبيعــة  مــن  مســتوحي   ،،
لذلــك  طبقــا   Mighty هيونــداي  شــاحنات 
الديناميكيــة  بذلــك احلركــة  لتوفــر  التصميــم 

والكفاءة 
الشــريك  هــي     Mightyهيونــداي وتعــد 
التجــاري املثالي ، وهي العمــود الفقري متعدد 
االستخدامات اجلاهزة للتعامل مع أي وظيفة 
شــاقة ، كبيرة كانت أم صغيرة. ميكن تكييف 
نســخة الهيكل  بســهولة مع التطبيقات املتنوعة 
مــن خــالل حتريــك احملــرك واجلــزء اخللفــي 
من الكابينة لألمام مبقدار 50 مم ، مما يوفر 
احلــد األقصــى ملســاحة ســطح التحميــل ويزيــد 
مــن مجموعــة أطــوال قاعــدة العجــالت بحيث 

ميكنك اختيار احلجم املثالي لعملك.

شاحنــات وباصــات تعــزز مــن اعمالكــم ...

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(



)291( العــدد  م    2019 سبتمبــــر   30 هـــ   1441 صفــــــر   1 األثنــن 

12
ناصــر بن خالــد للسيــارات الوكيـــل احلصـــري ...

مرسيدس-بنز GLC اجلديدة..
القيادة الفائقة على الطرق املمهدة والوعرة

الدفع،متطــورة  رباعيــة  مركبــة   GLC مرســيدس-بنز 
املتعــددة  الرياضيــة  الســيارة  تعــّد  وفعالــة،  ورياضيــة 
االســتخدامات األكثــر تطــوراً في فئتها. تتوفر الســيارة لدى 
صالة عرض شركة ناصر بن خالد للسيارات، املوزع املعتمد 

لسيارات مرسيدس-بنز في قطر على طريق سلوى.
تتجلى جرأة التصميم بأبهى صورها في سيارة GLC منذ 
إطالقها في خريف عام 2015. جتمع سيارة الدفع الرباعي 
الطــرازات  مــن  شــقيقاتها  شــان  ذلــك  فــي  شــأنها   - هــذه 
السابقة - بني خصائص القيادة الفائقة على الطرق املمهدة 
والوعــرة علــى الســواء بفضــل رحابــة مقصورتهــا الداخليــة 
وأدائهــا العملــي وعوامــل الراحــة املتوفرة فيهــا. وفضالً عن 
الً بباقة  ذلــك، يأتــي اجليل األحدث مــن هذه الســيارة ُمحمَّ
إضافيــة مــن التقنيات الرائــدة املتطورة وعناصــر التصميم 
والترفيــه. وهكــذا ال  املعلومــات  اجلذابــة وأحــدث وســائل 
تــزال ســيارة GLC تقــدم مثــاالً يُحتذى في تكامل وســائل 
الســالمة وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي القابلــة للتكّيــف مــن 
أجل حتقيق النجاح الباهر الذي يليق باسم العالمة األملانية 
الفارهــة. وخيــر دليل على ذلك ســيارة الدفع الرباعي هذه 
الطــرق  الفائــق معاييــَر جديــدًة علــى  التــي تُرســي بأدائهــا 

املمهدة والوعرة على حد سواء.
GLC أهم املزايا املتطورة في طراز

نظــام MBUX لالتصــاالت الســلكية والالســلكية املبتكــرة: 
يواكــب طــراز GLC أيضــاً أحــدث املعاييــر التكنولوجية من 
خــالل شاشــات الوســائط املتعــددة اللمســية ونظــام املالحــة 
زر  عبــر  الذكــي  الصوتــي  والتحكــم  ز  املُعــزَّ الواقــع  بتقنيــة 
وواجهــة   »Hey Mercedes« الصوتــي األمــر  أو  التحــدث 

املستخدم السلسة.
نظام القيادة: ينبض قلب طراز GLC باجليل اجلديد من 
محركات البنزين رباعية األسطوانات التي تولد قدرة أعلى 

مبعدل استهالك وقود أقل بكثير.




