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الطيـــران  شـــركة  إلـــى  املشـــهور  الكاتـــب  ذهـــب 
إللغـــاء تذكـــرة ســـفره إلـــى سويســـرا، بعـــد علمـــه 
العـــادة  غيـــر  وعلـــى  املفاجـــئ،  والدتـــه  مبـــرض 
وطالبـــت  باخلبـــر،  األرضيـــة  املضيفـــة  رحبـــت 
الكاشـــير بإعطـــاء النقـــود إلـــى الكاتـــب، وأخـــذ ثمـــن 
التذكـــرة مـــن الفنانـــة االســـتعراضية كاميليـــا، التـــي 
كانـــت علـــى قائمـــة االنتظـــار لتســـافر فـــي رحلـــة 
حتطمـــت  أن  القـــدر  عجائـــب  ومـــن  عالجيـــة، 
الطائـــرة قبـــل بلوغهـــا اإلســـكندرية، فكتـــب أنيـــس 
منصـــور مقالتـــه احلزينـــة: »ماتـــت ألعيـــش أنـــا« 
نســـجت الصحافـــة العربيـــة قصًصـــا كثيـــرة عـــن 
لصالـــح  بالتجســـس  اتهامهـــا  أشـــهرها:  كاميليـــا، 
أعطاهـــا  يهـــودي  تاجـــر  جلميـــل  رًدا  الصهاينـــة، 
اســـمه بعـــد أن هـــرب والدهـــا عشـــيق أمهـــا بفعلتـــه، 
جـــاء مقتلهـــا أكثـــر غموًضـــا مـــن نشـــأتها وتضاربـــت 
األقـــوال حـــول حقيقـــة مـــا حـــدث، واملؤكـــد للجميـــع 
أن الراقصـــة الغامضـــة أشـــهر مـــن حملـــت اســـم 
»مـــاري  وكانـــت  العربـــي  الوطـــن  فـــي  كاميليـــا 
الفرنســـية«، أشـــهر كاميليـــا فـــي تاريـــخ الغـــرب، 
ــا  حيـــث ســـطر ألكَســـندر دومـــاس 1852م، حياتهـ
وللمصادفـــة  الكاميليـــا«  »غـــادة  عنـــوان  حتـــت 
مهنـــة  نفـــس  متتهـــن  االوربيـــة  كاميليـــا  كانـــت 
كاميليـــا العربيـــة، ومـــع هـــذا كان أول ظهـــور الســـم 
 2737 فـــي  الصـــني  غـــرب  جنـــوب  فـــي  كاميليـــا 
»شـــينوجن«،  اإلمبراطـــور  أصـــدر  عندمـــا  ق.م، 
غليـــه  بعـــد  املـــاء  يشـــربوا  أن  لرعيتـــه  فرمانًـــا 
التـــي عرفهـــا عـــن طريـــق  لــــ »كاميليـــا«  تكرميـــاً 
الصدفـــة عندمـــا ســـقطت فـــي وعائـــه، وتغّيـــر لـــون 
الطعـــم  فـــكان  أن يالحـــظ- وشـــِرَب  -دون  املـــاء 

احلـــروب  اشـــتعلت  االنتعـــاش،  بنكهـــة  مفاجـــأة 
مـــن  حتولـــت  التـــي  الكاميليـــا  زهـــرة  أجـــل  مـــن 
نبتـــة ســـامة إلـــى نبتـــة شـــاي حتتضنهـــا كل مطابـــخ 
الكـــون، بنَـــت اإلمبراطوريـــة البريطانيـــة أمجادهـــا 
حاربـــت  أجلهـــا  ومـــن  »كاميليـــا«  نكهـــة  علـــى 
نصـــف العالـــم -الصـــني والهنـــد- حربـــاً خســـر فيهـــا 
علـــى  بقعـــة  كل  فـــي  كاميليـــا  وعاشـــت  اجلميـــع 
إلـــى عاملـــه  نســـب كاميليـــا  الـــكل  كوكـــب األرض، 
بـــل وطـــور جيناتهـــا، لتتـــالءم مـــع طقوســـه الدينيـــة 
بنكهـــات  األول  الوطنـــي  املشـــروب  لتكـــون  أو 
وألـــوان مختلفـــة فـــي أغلـــب دول العالـــم ومنهـــا 
اليابانيـــون، عنـــد  الـــذي يقدســـه  األبيـــض  الشـــاي 
بحثنـــا عـــن عجائـــب الصـــني ســـنجد تربـــع كاميليـــا 
الصناعـــي  الهـــرم  قمـــة  علـــى  احلريـــر  وخيـــوط 
والتجـــاري الصينـــي، وســـبب شـــهرتها عامليـــاً منـــذ 
أكثـــر مـــن ألفـــي عـــام، أمـــا عـــن احلاضـــر 2020 
فهـــو عـــام الســـيارات الصينيـــة التـــي تصعـــد بســـرعة 
الضـــوء بتقنياتهـــا وجودتهـــا إلـــى أعلـــى هـــرم عالـــم 
فقـــط  البتروليـــة  الســـيارات  ليســـت  الســـيارات، 
العمالقـــة  تخيـــف  بـــدأت  التـــي  الكهربائيـــة  بـــل 
القدامـــى، واســـتكماالً لنجـــاح نبتـــة الشـــاي -كاميليـــا 
تســـمية  العالمـــات  إحـــدى  قـــررت  الصينيـــة- 
ســـيارتها املســـتقبلية باســـم كاميليـــا الكهربائيـــة، 
-النســـخة الكربونيـــة مـــن تســـال األمريكيـــة -تفـــاؤالً 
الصينـــي  الشـــاي  كانتشـــار  األســـواق،  بغزوهـــا 
ــر مـــن 60  ــد أكثـ ــذا وبعـ ــة، هـ ــرة األرضيـ ــى الكـ علـ
عامـــاً مـــازال كوكـــب العـــرب مشـــغواًل عـــن اإلنتـــاج 
اجلســـد  لغـــة  لقـــراءة  كاميليـــا  أفـــالم  مبشـــاهدة 

ملعرفـــة احلقيقـــة املخفيـــة... هـــذا واهلل أعلـــم.

كاميليا الكهربائية ..!
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Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة

الفردان للسيارات تفتتح أفخـم صالة عرض
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املغامر القطري فهد بادار
يستعــد خلــوض مغامرتــه اجلديــدة 

من خالل رفع علم قطر على قمة جبل )فينسن( في االنتركتيكا ...

السبعة،  القارات  القمم في كل من  مصمماً على قهر أعلى 
أعلن املغامر القطري فهد عبدالرحمن بادار، عن إستعداداته 
خاللها  سيتوجه  والتي  اجلديدة  الشيقة  مغامرته  خلوض 
فهد  سيقوم   . »فينسن«  جبل  ليتسلق  االنتركتيكا  قارة  الى 
خالل املغامرة بالتزلج ملسافة 110 كلم جاراً خلفه مزجلة 
حتمل كافة إحتياجاته من عدة ومؤن قبل الوصول إلى قلب 
القطب اجلنوبي وثم الذهاب وتسلق اجلبل األكثر برودة في 

العالم والوصول إلى القمة األعلى في هذه القارة.
السبعة  القمم  ضمن  األبعد  اجلبل  »فينسن«،  جبل  ويعتبر 
اجلنوبي  القطب  كلم من   1000 بعد  على  ويتواجد  العاملية، 
قطبي  عند  اجلو  هشاشة  وبسبب  متر.   4897 ارتفاع  على 
 1000 بارتفاع  الشعور  فينسن  جبل  يعطي  االرضية،  الكرة 
الفترة املمتدة من  متر إضافي عما هو عليه فعلياً. وتعتبر 
القارة  في  الصيف  فترة   ،2020 فبراير  إلى   2019 ديسمبر 
اجلنوبية الباردة، حيث سيخوض فهد مغامرته خالل ضوء 
تلك  في  حرارة  متوسط  مع  ساعة   24 ملدة  املستمر  النهار 
الصفر  حتت  مئوية  درجة   20 إلى  تصل  العام  من  الفترة 
وتظهر  القمة(.  عند  الصفر  حتت   50 الى  تنخفض  )فيما 
من  فقط  شخص   1200 متكن  عن  املتوفرة  االحصاءات 

الوصول إلى تلك القمة منذ عام 1966. 
وسيكون جبل فينسن، القمة الرابعة التي يتسلقها فهد من 
ضمن السبع قمم األكثر إرتفاعاً في كل قارة، حيث سيغادر 
اجلنوبي  القطب  الى  ديسمبر   18 في  الوطني  اليوم  خالل 
أواخر  في  اجلنوبي  القطب  قلب  الى  بوصوله  توقعات  مع 
ديسمبر 2019 ووصوله إلى القمة خالل األسبوع األول من 

شهر يناير 2020. 
التاريخ من خالل  العام، دخل فهد  في شهر مايو من هذا 
كونه الرجل العربي األول الذي يتسلق قمتي جبل »إفرست« 
واحداً  بعدها  أصبح  والذي  واحدة،  رحلة  في  و«لوتسي« 
العالم جنحوا في هذا  ضمن ما يقارب من 30 شخصاً في 

بن  صالح  سعادة  إجنازاته  على  أثنى  حيث  الهائل،  اإلجناز 
غامن العلي وزير الثقافة والرياضة. 

تسلق  خالل  من  إجنازاً  أيضاً  حقق  أغسطس،  شهر  وفي 
جبلني آخرين هما »مونت بالنك« و«ماترهورن« في جبال 
الذين يتابعون  القالئل  القطريني  األلب. حيث يعد فهد من 
نفسه  حث  إلى  دفعه  الذي  األمر  اجلبال،  بتسلق  شغفهم 

جسدياً وذهنياً في كل مرة.
من  كان  »لقد  بادار:  فهد  قال  اإلجناز،  هذا  على  معلقاً 
دواعي فخري واعتزازي أن أرفع علم دولة قطر على أعلى 
قمم العالم. كنت أسعى دائماً لتحقيق ما لم يسبق له مثيل 
لي  بالنسبة  األمام.  إلى  نفسي  دفع  في  ساعدني  ما  وهذا 
علم  لرفع  التالية  للرحلة  متحمس  وأنا  خياراً،  ليس  الفشل 
القطبية اجلنوبية  القارة  املرة في  قطر مرة جديدة وهذه 

وإلهام الشباب ليخوضوا مثل هذه املغامرات«.
املصرفي،  القطاع  في  املهنية  حياته  طوال  فهد  عمل  لقد 
تدرجه  خالل  من  واخلبرة  القيادة  مهارات  اكتسب  حيث 
الوظيفي، وبصفته املدير العام التنفيذي للخدمات املصرفية 
الدولية في البنك التجاري القطري ، يتمتع فهد مبهارة في 

اإلدارة على غرار مهارته في تسلق اجلبال.
فهد  وضع  املستمر،  التدريب  من  األعوام  تلك  خالل  ومن 

لنفسه األسس اجلسدية والعقلية الالزمة لتسلق اجلبال.
وأضاف فهد متابعاً:« تعلم رياضة تسلق اجلبال ممارسيها 
الكثير عن أمور احلياة، كما تساهم أن تعزز ثقة املرء بذاته،  
التقنية  املهارات  امتالك  إلى  الفرد  حاجة  إلى  باإلضافة 
التحدي  هذا  ملواجهة  جسدياً  مستعداً  يكون  وأن  الالزمة 
واملخاطر املصحوبة معه. أود بهذه املناسبة أن أشكر الفريق 
في أسباير الذي ساهم في التدريب الذي أخضع له والشكر 
األوملبية  واللجنة  والرياضة  الثقافة  لوزارة  أيضأ  موصول 
لدعمهم املستمر ملسيرتي الرياضية، وللشباب والرياضة في 

الدولة«.

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

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

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

MZD CONNECT
نظام المعلومات والترفيه
لمواكبة العالم من

حولك والبقاء على اتصال تام 
مع هاتفك الجوال.

مقاعد جلدية فاخرة
مصممة بمهارة وحرفية
متقنة لتمنحك شعور
الرفاهية المطلقة.

التحكم الدقيق
تصميم قمرة 
القيادة متمحورة 
حول االنسان ويخلق 
رابط بين السائق 
والسيارة.

شاشة عرض أمامية
تبقيك في حالة تأهب
واطالع على محيطك
أثناء القيادة.

نظام صوتي مميز
تجربة رائعة مع النظام
الصوتي المحيطي عبر

 .Bose 11 سماعة

سيدان الجديدة  6 مازدا 

اإلتــــقــــان الــُمـــْلـــــهـــم.
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أقباال غير مسبوق لعروض 
أوتو كالس للسيارات

MG علــى سيــارات
مبزايــا عديـــدة

كسبــت شريحــة كبيــرة مــن العمــالء اجلــدد ... 

شركة  طرحتها   التى  العروض  شهدت 
املعتمد  العام  الوكيل  للسيارات،  أوتوكالس 
غير  اقباالً  قطر،  في  موتور‘  جي  ’إم  لـ 
مسبوق عند طرحها  عرض خاص مبزايا 
 MG ZS ،MG RX5 عديدة على مركبتي
وسيارة السيدان املميزة MG6، باإلضافة 
نادي  قميص  اجلديد  املشتري  منح  إلى 

ليفربول لكرة القدم.
السيارات لغاية  العرض على هذه  ويسري 
30 سبتمبر 2019 حيث ميكن زيارة صالة 
طريق  على  للسيارات  أوتوكالس  عرض 
السيارات  هذه  مزايا  على  لالطالع  سلوى 
عن قرب إلى جانب مجموعة واسعة من 

.MG مركبات
تتوفر مركبة MG RX5 ابتداًء من 1,099 
 MG ومركبة   الشهر،  في  قطري  ريال 
ZSابتداًء من 999 ريال قطري في الشهر، 
بينما تتوفر MG6 ابتداًء من 1,199 ريال 
باقة  العروض  وتضم  الشهر.  في  قطري 
من املزايا املهمة التي  توفر للعمالء السهولة 
من  املفضلة  سيارتهم  المتالك  واليسر 
ضمنها تأمني مجاني للعام األول، تسجيل 
ضمان  سنوات   6 األول،  للعام  مجاني 
الشركة أو 200 ألف كم لتكون اطول فترة 
خدمة  القطري،  بالسوق  لسيارة  ضمان 
صيانة مجانية ملدة سنتني أو 30,000 كم. 
أولى  دفعة  بدون  السيارة  شراء  وميكن 
خاصة  فائدة  بنسبة  داخلي  متويل  وعبر 
عن طريق شركة ناصر بن خالد للخدمات 

املالية حسب الشروط و األحكام.
 MG وقعته  الذي  الرعاية  بعقد  واحتفاًء 
القدم،  لكرة  ليفربول  نادي  مع  مؤخراً 
نادي  قميص  على  مشتر  كل  سيحصل 
ليفربول الرسمي إلى جانب قسيمة تخوله 
القميص  على  يرغب  الذي  اإلسم  طباعة 
من أي من متاجر GO Sport في قطر. 
اتفاقية شراكة دولية  MG وقعت  وكانت 

أصبحت  القدم‘  لكرة  ليفربول  ’نادي  مع 
املنشأ  بريطانية  التجارية  العالمة  مبوجبه 
الشريك الدولي الرسمي لنادي كرة القدم 
الشهير عاملياً. وقد جرى حفل التوقيع على 
التابع  آنفيلد‘  ’ستاد  في  االتفاقية  هذه 

للنادي العريق ببريطانيا في هذا الصيف.
لشركة  العام  املدير  الصحن،  هشام  وقال 
أوتو كالس للسيارات: يسعدنا رضاء العمالء 
التي متنحهم راحة  على العروض املميزة 
 MG البال خلدمة ما بعد البيع و مركبات
ذات الدفع الرباعي، وسيارة MG6 املميزة 
مميزة  باقة  من  الكرام  العمالء  ليستفيد 
من املزايا التي تخفف عنهم كلفة الصيانة 
ومتنحهم  والطويل  املتوسط  املدى  على 
راحة البال. إلى جانب ذلك، يسعدنا تقدمي 
قميص  عن  عبارة  وهي  مميزة  هدية 
نادي ليفربول لكرة القدم، أبطال أوروبا، 
كل  يرغب  كما  االسم  كتابة  إمكانية  مع 
كالس  وأوتو  جي  إم  وستواصل  عميل. 
املجتمع  خلدمة  املميزة  العروض  تقدمي 
التي تربط  القوية  للعالقة  احمللي وتقديراً 

شركتنا بالعمالء القيمني«.
واالنسيابي  السلس  اجلانبي  الشكل  يتعّزز 
ملسة  عبر  كّلياً  اجلديدة   6  MG لسيارة 
األمامي،  املصد  على  الكربون  ألياف  من 
تتأّلق  التي  األمامية  األضواء  إلى  إضافة 
’عني  ملِعلَم  مشابه  تصميمي  مبفهوم 
عادم  أنابيب  أطراف  ووجود  لندن‘، 
 Star Rider توأمية وشبك أمامي بنمط 
التعبيرية  التصميمية  اللغة  من  املستوحى 
املنشأ.  البريطانية  التجارية  العالمة  لدى 
الراقية  الرياضية  النفحة  هذه  وتستمر 
عّدادات  لوحة  عبر  املقصورة  داخل  في 
ويكّمل  ذكي،  بتصميم  وسطي  وكونسول 
مع  باجللد،  مغّطاة  عصرية  مقاعد  هذا 
التمّيز مبقصورة باللونني األسود واألحمر 

في طرازات الفئة العليا.



)290( العــدد  م    2019 ســبتمبر   23 هـــ   1441 احملــرم   24 األثنــن  )290( العــدد  م    2019 ســبتمبر   23 هـــ   1441 احملــرم   24 األثنــن 

5 4

أوتــو كالس للسيــارات تطلــق مركبـــة

MG RX8 اجلديدة كليا
فــي قطــر والشــرق األوســـط

رياضيـــة متعـــددة االستخدامـــات ذات سبعـــة مقاعـــد ...

بحضور عدد كبير من عشــاق عالمة ام جي والوفود االعالمية 
دشــنت  شــركة أوتــو كالس للســيارات، املــوزع املعتمــد لســيارات 
»إم جــي« فــي قطــر، مركبــة MG RX8 اجلديــدة كليــاً ألول 
مرة في قطر وذلك في حفل تدشــن خاص أقامته في صالة 
 MG RX8 فــي قطــر علــى طريق ســلوى. وتعتبــر MG عــرض
أّول مركبة رياضية متعّددة االســتخدامات ذات ســبعة مقاعد 

تطلقها عالمة السيارات البريطانية املنشأ.
املديــر  الفقــي  إيهــاب  املهنــدس  املركبــة  إطــالق  حفــل  وحضــر 
التنفيــذي لقطــاع الســيارات فــي مجموعــة شــركات ناصــر بــن 
خالــد، الســيد هشــام الصحــن املديــر العــام لشــركة أوتــو كالس 
للســيارات، كــرمي منيــر مديــر التســويق فــي شــركة أوتــو كالس 
للســيارات، وتامــر عبــداهلل مديــر العالمــة التجاريــة MG فــي 
قطــر، باإلضافــة إلــى مديريــن تنفيذيــن مــن شــركة »أم جــي 

موتورز« وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم.
وقــال ســعادة الشــيخ فالــح بــن نــواف آل ثانــي، مديــر العمليــات 
خالــد:  بــن  ناصــر  شــركات  مجموعــة  فــي  الســيارات  بقطــاع 
»تواصل شركة أوتو كالس للسيارات تدشن السيارات اجلديدة 
MG فــي قطــر بالتعــاون مــع  مــن العالمــة التجاريــة املميــزة 
أّول مركبــة  اليــوم إضافــة  شــركة »إم جــي موتــور«. ويســرنا 
رياضية متعّددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد إلى مجموعة 
املركبــات والســيارات الرائعــة التــي نوفرهــا فــي صالــة عرضنــا، 
لتكون قطر من األسواق األولى في الشرق االوسط التي تدشن 
هذه السيارات. ونحن على ثقة بأن هذه املركبة ستلقى إعجاب 
واملزايــا  ومتانتهــا  رحابتهــا  بفضــل  تطلعاتهــم  وتلبــي  العمــالء 
العديــدة التــي جتعــل منهــا املركبــة املثاليــة للعائلــة واملغامــرات 
على حّد ســواء ، بدوره صّرح الســيد هشام الصحن، املدير العام 
لشــركة أوتو كالس للســيارات: »مرة جديدة تثبت شــركة أوتو 
كالس مكانتهــا املميــزة لتكــون من أوائل الشــركات التي تدشــن 
املركبــة اجلديــدة كليــاً MG RX8 فــي املنطقــة. ستشــكل هــذه 
املركبــة عالمــة فارقــة فــي الســوق القطــري بفضــل مقوماتهــا 

العديدة وسعرها التنافسي لتعكس بذلك قيم MG الرائعة.«
االســتخدامات  الرياضيــة متعــددة   MG RX8 تتمّيــز مركبــة
مقصورتهــا،  ورحابــة  بقوتهــا  مقاعــد  ســبعة  ذات   )SUV(
والتــي تقــدم أطــول قاعــدة عجــالت ضمــن فئتهــا، حيــث تعــّد 
الطــراز األول مــن إنتــاج ’إم جــي موتــور‘ ضمــن هــذ الفئــة مــن 
املركبــات. وتعتبــر MG RX8 مركبــة دفــع رباعــي بامتيــاز مــع 
ســتة وضعيــات مختلفــة للقيــادة، حيــث تتمّيــز املركبــة بهيــكل 
ضخــم وقــوي مت تصميمه لتحّمــل أصعب التضاريــس والطرق 
غير املعّبدة باإلضافة إلى محّرك جّبار سعة 2.0 لتر تيربو ذي 

كفاءة عالية ويوّلد 220 حصان.
تضــّم املقصــورة الداخليــة الرحبة ذات مســتوى التصميم العالي 
مقاعــد خلفيــة قابلــة للتعديــل ووصــف ثالث من املقاعــد يعتبر 
األكبــر فــي هــذه الفئــة مــن املركبــات. مّت اســتخدام مجموعــة 
متنّوعــة مــن املــواد الفاخرة في تصنيع مركبــة MG RX8 مثل 
األســطح اخلشــبية احملّببــة والزخــارف ناعمــة امللمــس، والتــي 
إلــى  العاليــة للمقصــورة. إضافــًة  تــدّل علــى املســتوى واجلــودة 
ذلــك، تســاهم املواصفــات املتطــّورة داخــل الســيارة مثــل نظــام 
الترفيــه بشاشــة قيــاس 10 بوصــة تعمــل باللمــس، واملقاعد ذات 
التهوية، وقدرات شــحن األجهزة احملمولة الالســلكية في جعل 
مركبــة ’آر إكــس 8‘ الشــريك املثالــي للعائلــة بجميــع أفرادهــا 
ونشــاطاتها، مــن جهته، قال توم لي، املديــر التنفيذي ملجموعة 
  )SAIC Motor Middle East( ســايك موتور الشــرق األوســط
الشــركة املالكــة لعالمة ’إم جي موتــور‘ )MG Motor(: »ألّول 
مــّرة بتاريــخ الشــركة املمتــد ألكثــر مــن 94 عامــاً نقــوم بتطويــر 
وطــرح مركبــة رياضيــة متعددة االســتخدامات بســبعة مقاعد. 
ومــع طــرح مركبــة ’آر إكــس 8‘ اجلديــدة كلّيــاً، تقــوم ’إم جــي‘ 
باّتخــاذ خطــوة جريئــة نحــو فئــة جديــدة لــم يســبق لنــا التواجــد 
فيهــا، وأنــا واثــق مــن التأثيــر اإليجابــي للمركبــة اجلديــدة فــي 
اســتقطاب شــريحة جديــدة مــن العمالء واملنافســة بقــوة ضمن 
فئتها، وأضاف لي، قائالً: »تعتبر هذه الفترة من أكثر فترات 
شــركة ’إم جــي موتــور‘ ازدهاراً وجاذبيًة في الســنوات األخيرة 
املاضيــة. وحّققــت عالمــة ’إم جــي‘ منــّواً ملحوظــاّ فــي املنطقــة 
وفــي جميــع أنحاء العالم، حيث جتاوز إجمالي مبيعاتنا العاملية 
120،000 مركبــة فــي النصــف األول من عــام 2019، وختم لي 
بقوله: »تســّجل عالمة ’إم جي‘ الدخول الرســمي األول لها في 
فئــة املركبــات الرياضية متعّددة االســتخدامات بســبعة مقاعد. 
نحــن علــى الثقــة أننــا ومن خــالل مركبــة ’آر إكــس 8‘ اجلديدة 
كلّياً ســنوّفر مركبات SUV قوّية، وَعَملّية وواســعة التجهيزات 
واملوصفــات ضمــن فئــة ُتظى بشــعبية كبيرة هنــا في منطقة 

الشرق األوسط..

هشام الصحن: ستشكل عالمة فارقة في السوق القطري 
بفضل مقوماتها العديدة وسعرها التنافسي 
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MG RX8 اجلديدة كليا
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 BMW لعالمــة  واملعتمــد  احلصــري  الوكيــل  للســيرات،  الفــردان  دشــنت 
فــي قطــر، رســمًيا صالــة عــرض BMW باخلليــج الغربــي بعــد جتديدهــا 
و تطريرهــا، وذلــك خــالل حــدث تزامــن مــع إطــالق طرازيــن جديديــن 

ومذهلني ألول مرة.
وترتقــي صالــة العــرض اجلديــدة والعصريــة بتجربــة العمــالء إلى مســتوى 
أعلــى حيــث ســيتم التركيــز فيهــا علــى العمــالء وراحتهــم وتقــدمي أفضــل 
اخلدمات لهم، كما سيعمل موقع صالة العرض على حتقيق الترابط ما بني 
املتعاملــني مــع ســيارات BMW األكثر متيًزا وفريق اخلبــراء واملتخصصني 

وأفضل اخلدمات التي ميكن احلصول عليها.
تتميــز صالــة العــرض مبوقعهــا املتميزفــي قلــب منطقــة االعمــال املفعمــة 
باحليــاة فــي الدوحــة، وتقــدم للمتعاملــني مــع الفــردان للســيارات ومحبــي 
عالمة BMW مكانًا فســيًحا يكفي الســتيعاب حتى 30 طراًزا من ســيارات 
فئــة، ومنهــا مجموعــة ســيارات  لــكل  BMW ضمــن مناطــق مخصصــة 
BMW M االتــي تتميــز بقوتهــا إضافة إلى الطــرازات الفريدة التي أطلقتها 

العالمة الفاخرة في عالم السيارات.
وكان السيد نصر جيرودي، مدير عام شركة الفردان للسيارات، والدكتور 
حميــد حقبــروار، املديــر اإلداري للمجموعــة فــي مجموعــة BMW الشــرق 
األوسط، قد افتتحا رسمًيا صالة العرض بحضور عدد من كبار الشخصيات 

والضيوف املدعوين ووسائل اإلعالم من داخل قطر وخارجها. 
وبفضل التصميم اجلديد الذي وضع وفًقا الستراتيجية BMW املستقبلية 
فــي عمليــات البيع، فإن صالــة العرض تزخر مبجموعة من املزايا واملرافق 
الفارهة والتي تهدف إلى تعزيز جتربة العمالء واالرتقاء بها إلى مستويات 
أعلــى. ومــن بــني هــذه املزايــا الفريدة فــي صالة العــرض: منطقــة مريحة 
وواســعة صممــت خصيًصــا لعمالء ســيارات BMW اجلديدة أو املســتعملة. 
كمــا يحظــى املتعاملــون أيًضــا بتجربــة تســليم فائقــة ومرموقــة تتماشــى 
مــع مســتوى اخلدمــات االســتثنائية التــي حصل عليهــا املتعامل مــع الفردان 
للســيارات. كمــا تزامــن افتتــاح صالــة العرض مــع تقدمي طرازيــن جديدين 
 Series M850i xDrive 8 BMW يحضــران للمــرة األولــى: وهمــا طــراز

.M Competition BMW X4  وطراز ،Gran Coupe
تعــد ســيارة M850i Gran Coupe ســيارة رياضيــة قويــة بأربعــة أبــواب، 
وتتميــز بتصميــم خارجي مذهل، إضافة إلى اعتمادها على تقنيات فائقة 

الفـردان للسيـارات تفتتـح أفخـم واحـدث
صالـة عـرض BMW مبنطـقــة الشـرق االوســط

حضور غفير من  كبار الشخصيات واخلبراء ووسائل اإلعالم ...

فيما يتعلق بنظام الدفع وشاسيه السيارة. وجتتمع هذه املزايا مًعا لتضمن 
للمستخدم جتربة قيادة ديناميكية فائقة.

و ســيارة Series Gran Coupe 8 BMW، فهــي النمــوذج الثالــث ضمــن 
الفئة الثامنة من BMW، وهي جتمع بأســلوب مذهل ما بني الديناميكية 
واألناقــة، وهــذا مــا جعلها متثل منوذًجا فائًقا وحالــة فريدة من نوعها في 

قطاع السيارات العصرية الفاخرة.
 840i  BMW الثانــي مــن ســيارة  الــذي يضــم احملــرك  للطــراز  وبالنســبة 
Gran Coupe يبلغ قوة السيارة 340 حصانًا باالعتماد على محرك بنزين 
جديد 6 أســطوانات ســعة 3.0 لتر، والذي يقل وزنه مبقدار ســتة كيلوغرام 

باملقارنة مع احملرك الذي حل بدياًل له.
أمــا ســيارة  M Competition BMW X4 توســيًعا خلــط إنتــاج طــرازات 
BMW M ذات األداء العالــي ضمــن فئــة SAV للمــرة األولى، وتعد ســيارة 
M Competition BMW X4 األولــى مــن نوعهــا علــى اإلطــالق ومن أكثر 
ســيارات BMW متيًزا خالل الســنوات األخيرة. وقد مت إطالقها عاملياً إلى 
جانــب طــراز M Competition BMW X3 مؤخــًرا. ومن املتوقع أن تصل 

هذه السيارة أيًضا إلى صاالت عرض الفردان للسيارات قريبًا. 
وإضافة إلى كونه أقوى محرك بنزين 6 أسطوانات على خط واحد ضمن 
فئــة ســيارات BMW M، والتــي تتمتــع بقوة مذهلة تبلــغ 510 حصانًا، فإن 
سيارة BMW X4M Competition تتميز أيًضا بنقل مذهل للطاقة التي 

تصل إلى ناقل احلركة M Steptronic بثمان سرعات.
وفــي تصريــح لــه، قــال الســيد نصــر جيــرودي، مدير عــام شــركة الفردان 
للســيارات: »يعــد اعــادة افتتــاح صالــة العــرض الرائــدة التــي شــهدت إعــادة 
تصميمها في منطقة اخلليج الغربي مبثابة عالمة فارقة بالنســبة لشــركة 
الفردان للســيارات ومحبي ســيارات BMW في قطر. وكان من الرائع أن 
 BMW تتزامــن هــذه املناســبة الهامــة مع إطالق اثنني من أحــدث طرازات
 BMW و Series Gran Coupe 8 BMW وأكثرهــا تفــرًدا. ويعــد طــرازا
X4M Competition من السيارات االستثنائية التي متثل ذروة اإلمكانات 

.»BMW الهندسية واألداء الفائق لدى
وأضــاف بقولــه: »كما يســرنا أن نكــون قادرين على تقــدمي اخلدمات ذات 
املعايير العالية للمتعاملني وأن نهتم بهم ونوفر لهم أفضل املزايا وعروض 

الرعاية في هذا املكان املرموق«.

نصر 
جيرودي: 

من 
الرائع أن 

تتزامن 
هذه 

املناسبة 
الهامة 

مع 
إطالق 

اثنني من 
أحدث 

طرازات 
BMW
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الفــردان برميييــر الوكيــل احلصــري ...

الند روڤر تعلن عن شراكتني مع )موستو( و)ليغو(
خالل اإلطالق العاملي لسيارة ديفندر اجلديدة

حتتفل الند روڤر بالظهور األول عاملياً لسيارة ديفندر 
اجلديدة عبر مجموعة من مالبس األنشطة اخلارجية 
من  التفاصيل  دقيق  ومنوذج  »موستو«  مع  بالشراكة 

»ليغو تكنيك«.
الند روڤر ديفندر من »ليغو تكنيك«

النموذج اجلديد من »ليغو تكنيك« لسيارة الند روڤر 
السيارات وميكن تركيبه في  أيقونة في عالم  ديفندر 
روڤر،  الند  مع  بالشراكة  »ليغو«  طورته  وقد  املنزل، 
ليتم إطالقه بالتزامن مع إطالق ديفندر اجلديدة في 
معرض فرانكفورت للسيارات، ويجمع النموذج املؤلف 
منتجات  في  املتناعي  اإلبداع  بني  قطعة   2,573 من 

وقدراتها  املعروفة  اجلديدة  ديفندر  ومالمح  »ليغو« 
الفائقة. وتعكس سيارة »ليغو تكنيك« تصميم سيارة 
ديفندر اجلديدة عبر مجموعة من العناصر والوظائف 
الواقعية، مبا في ذلك ألواح وجنوط السيارة اخلارجية، 
والدفع الرباعي املزود بثالثة تروس تفاضلية، ونظام 
وأكثر  للتشغيل،  القابلة  والرافعة  املستقل،  التعليق 
اآلن،  تكنيك« حتى  »ليغو  تروس معقد من  صندوق 
وُصممْت جميعها بحيث تقدم جتربة تركيب غامرة 
حد  على  »ليغو«  ومحبي  السيارات  حملبي  وممتعة 
التسويق  مدير  هورستيد،  هينريك  نيلز  وقال  سواء. 
‘ليغو‘،  من  عنصر  كل  »مع  »ليغو«:  مجموعة  في 

ميكن لألطفال أن يبنوا أي شيء يتخيلونه. أنا متمحس 
قام  الذي  املبهر  والعمل  النموذج،  هذا  بخصوص  جداً 
الند  مع  بالعمل  ‘ليغو‘.  مجموعة  في  املصممون  به 
مبتكرة  وهندسة  وتصميماً  عناصر  جمعنا  روڤر، 
‘ليغو‘،  أللعاب  املتناهي  اإلبداع  تظهر  مجموعة  في 
والشعور الواقعي الذي مينحكم إياه تركيب مناذج ‘ليغو 

تكنيك‘».
Above and Beyond مجموعة

الفائقة،  وقدراتها  اجلديدة  ديفندر  متانة  من  بإلهام 
جتسد مجموعة Above and Beyond ملالبس األنشطة 

في  »موستو«  تراث  من  عاماً   50 التقنية  واملعدات 
في  االبتكار  ويتضمن  عاملياً.  الرائدة  األنشطة  مالبس 
هذه املجموعة معطف »ويلديد ثيرمو« املزود بهوائي 
»ريكو« )RECCO( املدمج ملساعدة فرق اإلنقاذ على 
حتديد موقعك في التضاريس القاسية، كما إن املعطف 
 )PrimaLoft( لوفت«  »برميا  بجيوب  أيضاً  مزود 
الهواتف مشحونة  تبقي  الهوائي والتي  بالهالم  املؤطرة 
الهجني  يحتوي معطف »رودينيا«  فيما  أطول.  لوقت 
 )Quickburst( بيرست«  »كويك  سحاب  تكنولوجيا 
خالل  أكمام  بال  لسترة  حتوله  والتي   ،YKK من 
من  العازلة  إيكو«  »بالك  بطبقة  يتميز  كما  ثواٍن. 

للطبقات  بديلة  خفيفة  طبقة  وهي  لوفت«،  »برميا 
والراحة  الدفء  من  كالً  تؤمن  التقليدية،  الداخلية 
مدير  سانكلير،  جو  وقال  الوقت.  نفس  في  واملرونة 
بضائع وتراخيص العالمات التجارية في »جاكوار الند 
حدوداً  ترسم  اجلديدة  ديفندر  روڤر  »الند  روڤر«: 
األمر  هذا  أخذنا  ونحن  السيارات،  لتصميم  جديدة 
كمصدر إلهام أثناء العمل مع ‘موستو‘ كي نصنع أكثر 
مجموعة ثياب متطورة وذات تقنيات وقدرات فائقة 
من  متخصصة  مجموعة  إلطالق  نطمح  اآلن.  حتى 
املالبس واملعدات التي جتمع بني القدرات الفائقة عاملية 

املستوى في ديفندر مع شغف العمالء باملغامرات«.

دوماسكو تكشف عن عرضها الترويجي اخلاص على 

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

.GA3 ريال قطري في الشهر على طراز
وبهذه املناسبة، قال فيصل شريف، املدير العام اإلداري لشركة دوماسكو 
السيارات  فهذه   ،GAC Motor قيادة سيارات  :«ال شيء يضاهي جتربة 
مصممة لتوفير راحة البال. أما هذا العرض فهو فرصة مثالية لشراء إحدى 
 GS4 الـ هذه السيارات الرائعة. » بدًءا من أس يو في GS7 الكبيرة، حتى 
صغيرة احلجم  والـ GA3 السيدان، ال شّك في أن املجموعة املشمولة في 
 GAC سيارات  اكتسبت  وقد  السائقني.  أنواع  كافة  ستجذب  العرض  هذا 
العالية  املاضية سمعة في جودة سيارتها  القليلة  Motorعلى مدار األعوام 
الفريد جعالها من أكثر  السريعة االستجابة وتصميمها  الكفاءة, فقيادتها 
السيارات املرغوبة في السوق. على مدى السنوات األخيرة، اشتهرت سيارات 
واالستثنائي  الفريد  فتصميمها  العالية.  بفعاليتها  موتور  سي  أيه  دجي 
فمثالً  السوق.  في  طلباً  السيارات  أكثر  إحدى  جعلها  االستجابة  حيث  من 
أبهرت  املدمجة  األغراض  املتعددة  الرياضية  أس4  املجموعة دجي  سيارة 
السالمة داخلها، بينما  القيادة فيها وجتهيزات  السائقني بتقنيتها وجتربة 
سيارة  عن  تبحث  التى  الشابة  للعائالت  مثالية   3 أس  دجي  سيارة  تعتبر 
أما  نفسه.  الوقت  في  ومريحة  رياضة  تكون  األغراض  متعددة  رياضية 
األغراض  متعددة  رياضية  سيارة  عن  عبارة  وهي   ،7 أس  دجي  سيارة 
متوسطة احلجم، فقد صممت للمستهلكني الذين يحّبون السيارات املواكبة 
أيه  و دجي  للغاية.  قيادة مريحة  لتجربة  مثالية  املوضة، وهي  لصيحات 
4، وهي آخر ابتكارات دجي أيه سي موتور من سيارات السيدان، مصممة 
لتكون سيارة سيدان عائلية ساحرة وعالية اجلودة. دجي أيه 8 هي سيدان 
إنها مزودة بنظام مالحة ذكي بكاملها وبكاميرا 360  إذ  الفخمة  الشركة 
درجة، من بني ميزات مذهلة أخرى. وتتكلل املجموعة بسيارة دجي أس 8 
الرياضية املتعددة األغراض الفاخرة واملناسبة لكل الطرقات واملزودة أيضاً 

بأحدث أنظمة الثبات وتقنية قيادة من الطراز األول.  
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عرض ترويجي لـ تويوتا كوروال 2020 اجلديدة
في الدوحة فستيفال سيتي

عبــدالـله عبــد الغنــى الوكــالء احلصــريون ...

الوكالء  تويوتا   وإخوانه  الغنى  عبد  عبداهلل  شركة  تتواصل 
بالسيارات  املولعني   مع  قطر  في  تويوتا  ملركبات  احلصريون 
عن  سيتي  فستيفال  دوحة  في  الترويجي  املعرض  خالل  من 
موديل   ، كليا  اجلديدة  كوروال  تويوتا  مركبات  عرض  طريق 
املعرض  العام. يهدف  يونيو من هذا  انطلقت في  والتي   ،2020
تعرف  إلى  سبتمبر   20 إلى   12 من  انعقاده  املقرر  الترويجي 
محبي السيارات على مركبة تويوتا كوروال بشكل أقرب، والذين 
األحدث. وستعرض  املوديل  الفرصة لإلطالع على  لهم  تتح  لم 
من  بنزين  كوروال  موديل  وإخوانه  الغنى  عبد  عبداهلل  شركة 
الكهربائية  هايبيرد  املوديل  عن  فضالً  سبتمبر   17 إلى   12
تويوتا  جناح  لزائري  مخصص  وهذا  سبتمبر.   20 إلى   18 من 
املركبة  الكهربائية  هايبيرد  موديل  تكنولوجيا  في  الفرق  لفهم 
تشاركت  الكهربائية.  هايبيرد  املركبات  عمل  وكيفية  الهجينة 
شركة  مع  الترويجي  املعرض  أثناء  قطر  اباوت  اند  اول  شركة 
الفرصة  للمساهمة في منح  تويوتا  وإخوانه  الغنى  عبداهلل عبد 
وجذبت   .2020 موديل  متاماً،  اجلديدة  كوروال  تويوتا  لتجربة 
هذه الشراكة منافسة وسائل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت، 
حيث مُيكن الفوز بقيادة جتريبية لإلصدار اجلديد ملركبة تويوتا 

كوروال، موديل 2020، ملدة أسبوع كامل.  وتعد سيارة  كوروال 
واالسم  تويوتا  لشركة  اإلطالق  على  مبيعاً  األكثر  السيارات  من 
عام  األول  اجليل  انطالق  منذ  اجلميع  يعرفه  الذي  الرمزي 
سيارة  كوروال في 13 دولة، ومت تصنيع  1966. وتُصنع حالياً 
حوالي 47 مليون سيارة منذ اجليل األول. وتتطور سيارة كوروال 
مع كل جيل جديد، حيث يتم إدخال مميزات ووظائف متقدمة 
جديدة لتتوافق مع احتياجات العصر، بينما حتافظ على ميراث 
االستخدام  وسهولة  الثبات  حيث  من  األصلي  األساسي  املوديل 
بتوفير  املستمر  تويوتا  التزام  ويكمن جتسيد  األول.  اجليل  منذ 
الكهربائية  املركبات  للبيئة في إضافة موديل  مركبات صديقة 
الهجينة، حيث ميتزج مصدرين للطاقة حيث تتكون من محرك 
بنزين ومحركني كهربائيني. ويقدم املوديل الرائد في فئته أقل 
قيمة استهالك في الوقود في فئته مبقدار 27.6 كيلومتر/ لتر، 
مما يتيح للعمالء املساهمة في مستقبل أكثر خضرة واالستمتاع 
برضا متزايد في القيادة بفضل تقنيات املركبة املتقدمة. ويقدم 
وتسارعاً  املقصورة  في  استثنائياً  هدوءاً  اجلديد  املوديل  كذلك 
التام. »مركبات  الوقوف  التسارع من وضع  سلساً، والسميا في 

كوروال« الروح غير املتغيرة منذ اجليل األول. 

ملجموعــة  التابعــة  للســيارات،  ســكايالين  شــركة  افتتحــت 
اجليدة واملوزع الرســمي لشــركة هيونداي موتور في دولة 
قطــر، أول مركــز للخدمــة الســريعة لســيارات هيونــداي 
مبنطقــة الريــان تلبيــة لنمــو طلــب العمــالء وزيــادة شــعبية 
هيونــداي فــي دولــة قطــر. وتعتــزم ســكايالين للســيارات 
افتتــاح املزيــد من مراكز اخلدمة الســريعة في قطر خالل 
ويقــدم مركــز  املتنامــي.    الطلــب  لتلبيــة  املقبلــة  األعــوام 
اخلدمة السريعة بالريان خدمات تتسم بالسرعة واجلودة 
العالية جلميع موديالت هيونداي، ويستقبل املركز عمالءه 
مــن الســبت إلــى اخلميــس مــن الســاعة 7:00 صباًحــا إلــى 
الســاعة 11:00 مســاء.  ويذكر أن ســكايالين للســيارات قد 
افتتحت أول مراكز تابع لها خلدمة سيارات هيونداي في 
عــام 2016 فــي املنطقــة الصناعيــة. ويضــم املركــز اجلديــد 
صة خلدمة الســيارات،  للخدمــة الســريعة 4 أرصفــة مخصَّ

شــركة  مــن  شــهادات  علــى  فنّيــون حاصلــون  بــه  ويعمــل 
هيونــداي يتمتعــون بالقــدرة علــى تقــدمي اخلدمــة الفورية 
ــعت  وسَّ املاضيــة،  الثالثــة  األعــوام  مــدار  وعلــى  للعمــالء. 
ســكايالين للســيارات نطاق عملياتها التشــغيلية، وساهمت 
فــي زيــادة شــعبية هيونــداي فــي قطــر، وجعلهــا واحــدة 
مــن أفضــل خمــس عالمــات جتاريــة فــي قطــر.    وتعليًقــا 
قــال  للســيارات وزيــادة شــعبيتها،  توّســع ســكايالين  علــى 
محمــد اجليــدة، املديــر التنفيــذي ملجموعة اجليــدة: »لدى 
قطــر.  فــي  للنمــو  طموحــة  خطــط  للســيارات  ســكايالين 
ويأتــي علــى رأس أولوياتنــا تلبيــة احتياجــات عمالئنــا مــن 
خــالل توفيــر خدمــات وجتــارب تكون جــزًءا مــن حياتهم 
اليوميــة«. وســتواصل ســكايالين للســيارات خطــط التوســع 
في العام املقبل، حيث تعتزم افتتاح مركز رئيسي خلدمة 

جميع طرازات هيونداي وطرازات جينيسيس الفارهة.

سكايالين للسيارات توسع شبكة مراكز خدماتها السريعة
مدفوعة بنمو الطلب على سيارات هيونداي
محمد اجليدة:العام القادم سيشهد افتتاح مركز رئيسي خلدمة جميع طرازات هيونداي و جينيسيس
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عن  النقاب  الوطنية  السيارات  شركة  كشفت 
 2020 طرازات  من  اجلديدة  اطروحاتها 
الدفع  وسيارات  الفاخرة  السيدان  اجلديدة 
وعمالء  عشاق  ينتظرها  خطوة  في  الرباعي 
السيارات  السوق  في  اليابانية  مازدا  عالمة 
اليابانية  مازدا  عالمة  تعد  و  هذا  القطري 
كونها  السيارات  مصنعي  كبار  من  واحدة 
طرحت  عام  مائة  من  ألكثر  خبرات  متتلك 
رضى  على  استحوذت  طرازات  خاللها  من 
من  قدمته  ملا  نظراً  السيارات  عالم  عشاق 
عبر  الوجود  حيز  إلى  خرجت  ابتكارات 
مبدعني  قبل  من  والسرعة،  احلركة  مفهوم 
أشهر  من  حصرية  واختراعات  التصميم  في 

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

إظهار  إكس-5«:  »سي  اجلديدة  مازدا  سيارة 
أبعاد جديدة للقيادة

أعلنت السيارات الوطنية مؤخرا عن أن سيارة 
مازدا »سي إكس-5« اجلديدة مطروحة اآلن 
للبيع في دولة قطر، لتحقق بذلك حلم شركة 
بني  متزج  رباعي  دفع  سيارات  بتوفير  مازدا 

متعة القيادة وراحة الراكب.
أجل  تعمل من  ومازدا عالمة جتارية فريدة 
تأسيس عالقة قوية مع العمالء، ولكي تصبح 
ذلك  ولتحقيق  حياتهم.  من  أساسيا  جزء 
تعمل مازدا من أجل تعزيز شعور الصلة بني 
سيارات  صنع  إلى  يقود  ما  والسائق،  السيارة 
تناغم  في  تعمل  والتي  اإلنسان  حول  تتمركز 

مع احلواس اإلنسانية.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

كباعث  كودو  تصميم  تعريف  إعادة  متت 

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

شعوًرا لطيًفا.

ديناميكيات القيادة
تقنية  كلًيا  اجلديدة   5-CX سيارة  تتبنى 
وهي  السيارات،  في  للتحكم   G-Vectoring
SKYACTIV- اكتيف  سكاي  تقنيات  أولي 
صقل  مت  وقد   ،VEHICLE DYNAMICS
البشرية  الطبيعة  مع  متاشيا  القيادة  أداء 
يتوافق  الذي  الديناميكي  السلوك  وحتقيق 
احلد  مع  مريحة  وقيادة  السائق  توقعات  مع 
جميع  بني  اجلذع  علي  التأثير  من  األدنى 
هدوًءا  أكثر  بأنها  املقصورة  تتميز  الركاب. 
مما يسمح مبحادثة أكثر راحة وتوفر املقاعد 

وسهولة  الراحة  من  أعلى  مستويات  اخللفية 
االستخدام.

مزوًده  كليا  اجلديدة   CX5 سيارة  تأتي 
يعمل  والذي    2.5  SKYACTIV-G مبحرك 
بالبنزين مباشرة. مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
سرعات.  ست  ذو   SKYACTIV-DRIVE
لتوليد  قويا  تسارعا  توفر  احملركات  هذه 
الدقيقة  في  دورة   5.700 187حصان  الطاقة 
في  دورة   5000 نانومتر   250 دوران  وعزم 

الدقيقة.
أعلى  االستباقية سلسلة مازدا حتقق  السالمة 

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

االستباقية i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

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

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

اعلي درجات السالمة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظام 

املدعم للثقة  
بجعل  يتزعزع  ال  الذي  مازدا  التزام  إن 
واضحا  واإلثارة  بالسعادة  توحي  السيارات 
نظام  من  املستمدة  القيادة  ديناميكيات  في 
مجال  في  ثقة  األكثر    I-ACTIV AWD
الرياضية  للسيارات  واألداء  التكنولوجيا 

متعددة االغراض املعاصرة.
خالل  من    I-ACTIV AWD نظام  يأتي 
عوامل  االعتبار  بعني  تأخذ  والتي  مستشعراته 
مثل زاوية التوجيه  ومدخالت اخلانق وتدوير 
واستخدام  احلرارة  درجة  مع  العجالت 
املساحات لرسم صورة واضحة عن الظروف 
  I-ACTIV AWD لنظام  ميكن  اخلارجية. 
أكثر من 200 مرة في  الطاقة  ضبط مخرج 
للتنبؤ   ، الثانية  باستخدام 27 متغيًرا مختلًفا 

مبا تبدو عليه ظروف الطريق.
وقم  لعائلتك   عليها  احصل   CX9 مازدا  

بقيادتها بنفسك
هي   9-CX مازدا  اجلديدة  التجارية  العالمة 
املالئم  واملظهر  الرقي  من  مثالي  مزيج 
للعائلة للسيارات الرياضية متعددة االغراض. 
بنزين  مبحرك  تتميز  مازدا  سيارة  أول  إنها 
2.5T SKYACTIV-G. يقدم محرك الشحن 
في فئته مع كفاءة عالية  رائداً  أداًء  التوربيني 
السيارات  في  باإلثارة  شعرنا  أن  يسبق  .لم 
السبعة  ذات  االغراض  متعددة  الرياضية 
 Dynamic Pressure نظام  يعمل  مقاعد. 
الدفع  ضغط  تعديل  على  املبتكر   Turbo
وتدفق الهواء وفًقا لسرعة احملرك للتغلب على 

املشكالت التقليدية مثل التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

رياضية  سيارة  السائق.  سيارة  هي    6 مازدا   
القيادة  قمرة  في  شيء  كل  مع  شخصية 
بالقيادة  االستمتاع  على  ملساعدتك  املخصصة 
من خالل الشعور املباشر بكونك تستمتع داخل 
نوعها  من  فريدة   6 مازدا  سيارة  السيارة. 
ذات تصميم عاطفي وحتكم دقيق  وجاذبية 
يوضع  جذاب  بجسم  تأتي   6 مازدا  متميزة  
بتصميم  ويحيط  حاد  معالج  هيكل  على 
داخلي فاخر.  من الداخل تشترك التقسيمات 
احملرك  نفس  في  اجلودة  عالية  األساسية 
 184 بقوة  لتًرا   2.5 سعة  األسطوانات  رباعي 
حصانًا. بالنسبة للداخل والصف األساسي  فإن 
 154 لتر   2 سعة  األسطوانات  رباعي  محرك 
احلركة  ناقل  يتوفر  متاح.  خيار  هو  حصان 
وأحدث  سرعات  الست  ذو  األوتوماتيكي 
تثبيت  نظام  مثل  النشطة  السالمة  ميزات 
السرعة التكيفي والفرملة التلقائية في حاالت 

الطوارئ في اإلصدارات عالية اجلودة.
جاهدة  الوطنية  السيارات  شركة  وتسعى  هذا 
الطرازات  بأفضل  القطري  السوق  دعم  في 
عالم  عشاق  وطموحات  رغبات  حتقق  التي 
الشركة  تبدع  وكعادتها  قطري  في  السيارات 
يلبي  فيما  التسويقية  عروضها  تنوع  في 

طموحات العمالء.

السيارات الوطنية تكشف النقاب
عن موديالت 2020 السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي

اثرت السوق القطري بأفضل الطرازات ...
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خدمـــات تغييـــر زيـــت احملــــرك متاحــــة بأسعـــار مميـــــزة ...

الفردان للسيارات تطلق عروضا خاصة
BMW خلدمات تغيير زيت احملرك جلميع عمالء

إطالق  عن  للسيارات  الفردان  شركة  أعلنت 
عروض خاصة لعمالء سيارات BMW يتيح لهم 
فرصة االستفادة من تخفيضات أسعار خدمات 
القادم  سبتمبر   30 حتى  والفالتر  الزيت  تغيير 
هذا  ويشمل  قطري.  ريال   350 من  تبدأ  بأسعار 
العرض جميع طرازات BMW املزودة مبحركات 
يتيح  مما  أسطوانات،  ثماني  أو  ستة  أو  بأربعة 
للعمالء إمكانية االستمتاع بأفضل أداء حملركاتهم 

خالل األيام القادمة.
الصيانة  وإجراء  األصلية  القطع  استخدام  ويعتبر 
سيارات  أداء  على  للحفاظ  مهماً  عامالً  املنتظمة 
بتجربة  واالستمتاع  األمثل  بالشكل   BMW
ألهمية  نظراً  وذلك  احلدود،  ألقصى  قيادتها 
لتحقيق  بتناغم وسالسة  الغيار  توافق عمل قطع 
القطع  جميع  مطابقة  يتطلب  الذي  املثالي  األداء 
الذي  األمر   ،BMW طرازات  ملعايير  املستخدمة 
مستويات  أعلى  على  احلفاظ  بدوره  يضمن 

اجلودة والسالمة.
للسيارات  الفردان  شركة  دائماً  حترص  كما 
على  قطر  في   BMW ملجموعة  الرسمي  الوكيل 
أن توفر لعمالئها أرقى اخلدمات املتميزة للعناية 
أسعارها  الشركة  من خالل  بسياراتهم. وتهدف 
دعم  إلى  اخلاصة  الصيفية  وعروضها  التنافسية 
جميع مالكي سيارات BMW في قطر ومنحهم 
إلى  إضافة  املتاعب  من  خالية  ملكية  جتربة 

االستمتاع بقيادة سياراتهم ذات األداء العالي«.
الصيف  فترة  خالل  بوسعها  ما  الشركة  تبذل  و 
 BMW مالكي  لكافة  متميزة  خدمات  لتوفير 
عمرها،  أو  السيارة  طراز  عن  النظر  بغض 
الراحة  بأفضل مستويات  االستمتاع  ليتمكنوا من 

والرعاية«.

كونتيننتال حتتفل باليوبيل الذهبي لنظام ABS ملنع انغالق املكابح
حتتفل كونتيننتال، الشركة األملانية الرائدة في تطوير 
الشهر  هذا  للسيارات،  املغذية  والتقنيات  اإلطارات 
ABS ملنع  بِذكرى مرور 50 عاماً على اختراع نظام 
انغالق املكابح، والذي طّورته الشركة وقامت بتقدميه 
ألول مرة في العالم خالل معرض IAA فرانكفورت 
الدولي للسيارات 1969 بأملانيا.  ويعّد نظام ABS من 
أهم االبتكارات التكنولوجية التي ساهمت في جتّنب 
اآلالف من حوادث السير املميتة في الشرق األوسط 

والعالم.
السيارات فكرة منع عجالت  لطاملا راودت مصّممي 
إمكانية  )أي ضمان  الكبح  أثناء  االنغالق  السيارة من 

التحّكم بها وتوجيهها( وذلك منذ عشرينيات القرن 
تطّور  مع  إال  للمشكلة  حّل  يظهر  لم  ولكن  املاضي، 
عمل   ،1965 عام  من  وبدءاً  اإللكترونية.  التقنيات 
املهندسون في شركة ’تيفيز‘ )Teves( أو ما أصبحت 
 ،)ITT-Teves( تيفيز‘  تي  تي  ’آي  الحقاً  تعرف 
 ،1998 العام  منذ  ’كونتيننتال‘  لشركة  والتابعة 
واخلاص  املكابح  النغالق  مانع  الفرامل  نظام  على 
إطالق  مت   ،1984 عام  وبحلول  الركاب.  بسيارات 
أول نظام ABS في العالم يتم التحكم فيه بواسطة 
الطريق،  على  الركاب  لسيارات  الدقيقة  املعاجلات 
وكان   .‘2 ’اإلصدار  أو   MK II باسم  ُعرف  والذي 

هذا النظام اجلديد متوّفراً في أمريكا الشمالية عبر 
طرازات ’لنكولن كونتيننتال‘، في حني أنه توّفر في 
طرازات  في  القياسية  التجهيزات  كإحدى  أوروبا 
فينيل‘،  ’هيلموت  ويوّضح  آنذاك.  سكوربيو‘  ’فورد 
بالترويج  الوقت  ذلك  في  بارزاً  دوراً  له  كان  الذي 
مدى   ،ABS لنظام  الدقيقة  املعاجلات  الستخدام 
أهمية تلك التكنولوجيا واألسباب احلاسمة التي أدت 
إلى استخدامها، قائالً: »يتمّتع النظام مبيزة البرمجة 
الذاتية التي تعمل على تشغيل مناورات الفرملة بشكٍل 
فوري ومثالّي  خالل القيادة في الطرق القاسية ذات 
مثل  الزلقة  الطرق  أو  االحتكاك  من  عاٍل  مستوى 

النظام  الشتاء. ومن أهم ميزات  اجلليدية في فصل 
املركبات  مختلف  على  وتطبيقه  استخدامه  مرونة 
الدفع  أو  األمامية  بالعجالت  الدفع  ذات  تلك  مثل 
أوائل احللول  الدقيق من  املعالج  تقنية  تعّد  الرباعي. 

التي ساعدتنا أن نسبق الزمن وتوفير عدة سنوات«.
الدور احملوري لنظام ABS في توفير قيادة آمنة

كان اإلصدار MK II( 2( أول نظام ABS متوّفر في 
التحكم  ونظام  الفرملة،  وظيفة  بني  يجمع  السوق 
في  لالنغالق  املانعة  الفرامل  ونظام  الهيدروليكي، 
إليها الحقاً  وحدة مدمجة واحدة، قبل أن يضاف 
  .)TCS( بالسحب  التحكم  نظام  وجيزة  بفترة 

عديدة  مبراحل   ABS نظام  تطوير  عملية  ومّرت 
كان أبرزها ابتكار اإلصدار MK IV( 4( منه، والذي 
التدّفق في عام 1989 وألول  اإلنتاج  دخل مبرحلة 
لقّوة  االلكتروني  التوزيع  نظام  أيضاً  تضّمن  مرة 
املكابح مما يجعل املكّونات امليكانيكية الهيدروليكية 
عمل  فريق  حقق   1995 العام  وفي  ضرورية.  غير 
عملية  في  أخرى  متقّدمة  قفزة  ’كونتيننتال‘ 
التحكم  ميزة  دمج  مت  حيث   ABS نظام  تطوير 
اإللكتروني بالثبات )ESC( للمرة األولى من خالل 
أيضاً  متّيز  الذي  للنظام   )20  MK(  20 اإلصدار 

بتصميم متطّور ورائد. 

أول نظـــام ABS بالعالـــم 1969 ...
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املعتمد  املوزع  للسيارات،  قطر  شركة  كسبت  
بعد  جدد  عمالء  قطر  في  موترز  مليتسوبيشي 
إلى  »العودة  عنوان  حتت  املميز  العرض  طرحها، 
مركبة  شراء  من  األهالي  متكني  بهدف  املدارس« 
مزايا  باقة  من  واالستفادة  جديدة  ميتسوبيشي 

واسعة.
ويشمل   2019 سبتمبر   30 حتى  العرض  ويسري 
مركبتي مونتيرو سبورت وإكليبس كروس. ووفق 
بنسبة  داخلي  متويل  خيارات  توفير  مع  العرض، 

للخدمات  فائدة خاصة من خالل ناصر بن خالد 
منها  املزايا  من  باقة  العرض  ويتضمن  املالية. 
واحد،  لعام  مجاني  شامل  تأمني  مجاني،  تسجيل 
سنوات،   5 ملدة  مترات  الكيلو  محدد  غير  ضمان 
باإلضافة إلى قسيمة شرائية بقيمة 1000 ريال من 

مكتبة جرير.
وتعتبر مونتيرو سبورت هي السيارة املثالية للعائلة 
الرحبة  مبقصورتها  تتميز  والسرعة.  وللمغامرات 
واملتينة وتوفر الراحة الكاملة واملزايا الذكية ومدار 

بدقة  املزايا  بكل  العناية  الواسعة. وقد متت  الرؤية 
إلى  القيادة  متعة  والركاب  السائق  لتمنح  متناهية 
القيادة  كانت  املتناهية. وسواء  والثقة  أبعد احلدود 
قوة  املركبة  توفر  الوعرة،  أو  السريعة  الطرق  على 
أسطوانات   6 من  مبحرك  تعمل  حيث  عالية،  أداء 
مبركبات  تليق  عالية  قوة  لتولد  ليترات   3 بسعة 

الدفع الرباعي وقيادة سلسة وعالية الكفاءة.
فئة  في  جديدة  معايير  كروس  إكليبس  ترسي 
الفئات  جميع  تطلعات  تلبي  حيث  أوفر  الكروس 

جميل  مبظهر  وتتمتع  سواء.  حّد  على  واألعمار 
الكوبيه  سيارات  يشبه  أنيق  وانسيابي  وحيوي 
وبتصميم سيارات SUV املعروف في ميتسوبيشي. 
فالشكل اإلنسيابي واملنحوت يعطي املركبة إحساساً 
الواجهة  من  ابتداًء  الرياضي  والنشاط  بالقوة 
لتتجانس  اخللفية  املصابيح  إلى  وصوالً  الرياضية 
كافة املكونات في شخصية السيارة املميزة. وتقدم 
املركبة اجلديدة مفاجأة من حيث الشكل والتصميم 
متمثلة باملقصورة حيث يظهر درة الشغف الهندسي 

الوقت  الرياضية واألنيقة في  املميزات  الذي يجمع 
إلى  املميزة  األفقية  الوظائف  لوحة  من  نفسه. 
املقصورة  تستقبل  اللماع،  الفضي  باللون  الزخرفة 
نوعها  من  فريدة  جريئة  لتجربة  والركاب  السائق 
والعرض  الصوت  ممزوجة بخصائص حديثة من 
سيارة  تتميز  املعلومات.  وتقدمي  الترفيه  بغرض 
بسعة  مطور  مبحرك  كروس  إكليبس  ميتسوبيشي 
1,5 ليتر بتقنية احلقن املباشر وتيربو مزدوج ليولد 

قوة كبيرة وعزم دوران متنح السيارة أداء نشطاً.

قطر للسيارات تكسب عمالء جدد
في عروض العودة الى املدارس 

على مركبتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وإكليبس كروس ...




