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يعرفه اجلميع باسم »مناحي« ولكنه يلقب نفسه 
»باألســــــتاذ«، عاش ألكثر من ربع قرن يعتقد أنه 
فنان قدير بحظ ســــــيئ، وقبل أن ينتحر بدقائق 
رن هاتــــــف غرفتــــــه من على أحد ســــــطوح عمائر 
وسط البلد، وكان املتصل »ريجيسير« يزف إليه 
خبر دور ســــــيتم تصويره سريعاً لعرضه في عيد 
األضحى بّدل مالبســــــه بســــــرعة ونزل من ســــــلم 
الســــــطوح إلى الــــــدور احلادي عشــــــر حيث مصعد 
سكان العقار، فتح باب املصعد وهو يدعو اهلل أن 
ال يراه حارس العقار فســــــكان السطوح ممنوعون 
من خدمات ســــــكان العقار، املهم كان يوم حظه 
فخــــــرج دون أن يراه أحد، وفي دقائق وصل إلى 
العمــــــارة املجاورة حيث مكتب الريجيســــــير الذي 
صدمه بدوره اجلديد، وهو اجللوس بني جمهور 
املســــــرح ومتثيــــــل دور الضاحك علــــــى كل كلمة أو 
إيحــــــاء يخرج من بطل املســــــرحية وعندما ســــــأل 
الريجيسير: كيف سيستطيع التأثير على اجلمهور 
مبفــــــرده قــــــال الريجيســــــير: ســــــيتم توزيع بعض 
الكومبــــــارس فــــــي نقاط مدروســــــة علميــــــاً، طلب 
منــــــه جمع أكبر عــــــدد من الكومبــــــارس الصامت 
الضاحــــــك بالفعل جنح »مناحي« في إقناع أغلب 
ســــــكان الســــــطوح الفقــــــراء للعمــــــل معــــــه، ومنهم 
صديقنا طالب كلية االقتصاد والعلوم السياســــــية، 
الغريبــــــة أن صديقنــــــا أخبرنــــــا أن فريق األســــــتاذ 
أصبح من أهــــــم املضحكاتية في ســــــوق الضحك 
علــــــى اجلمهــــــور، وأن ُمنتًجــــــا يعمل في مســــــرح 
فنان مشهور طلبهم للعمل معه، وأن »مناحي« 

أو »األســــــتاذ« فــــــي ظــــــرف خمس ســــــنوات افتتح 
مكتباً خاًصا واشــــــترى شــــــقة في الــــــدور احلادي 
عشــــــر وأصبح من سكان العقار بل وانهالت عليه 
العــــــروض من بعــــــض الــــــدول العربيــــــة وأغربها 
من مســــــؤول ليبي في عهد القذافي، ولكن ليس 
كمضحكاتي بل مصفقاتــــــي يجلس بني اجلمهور 
ويهتــــــف ويصفق علــــــى كل كلمة يقولهــــــا الزعيم 
األخ، أغدق عليه املســــــؤولون بعطاياهم، ولقب بـ 
»مناحي الليبي« وأثناء مــــــا كان القذافي يخطب 
زنقــــــة زنقة قــــــرأ مناحــــــي بحكم خبرتــــــه تراجع 
أعــــــداد اجلمهور يوماً بعد يــــــوم، فعرف باقتراب 
الثــــــوار من طرابلــــــس فقرر الهــــــرب بفرقته عبر 
البحــــــر إلى مالطا، ثم أملانيــــــا كالجئ حرب، وبدأ 
يتردد على املســــــارح األملانية بفرقة املضحكاتية، 
ولكن لألسف لم يجد لها محالً من اإلعراب في 
دول االحتــــــاد األوربي املنتجة، فقرر العودة مرة 
أخرى إلى املســــــرح العربي حتت اســــــم اخلواجة، 
صــــــال وجال بفرقته وفجــــــأة أوهمه غروره بأن 
يصعد بفرقته من وســــــط اجلمهور، إلى خشــــــبة 
املســــــرح وبعد شهر من اخلســــــائر عاد إلى حجمه 

وسط اجلمهور.
 هنــــــاك منــــــاذج كثيــــــرة تشــــــبه »مناحــــــي« تعيش 
بيننا ولكن بأســــــماء وأشــــــخاص مختلفة ألوانها، 
يتوهمــــــون أنهم صنــــــاع الضحك، ويتناســــــون أن 
العقول املنتجة تسعد عندما تأكل من صنع يديها، 
وأن من يضحك أخيراً هو من ينتج كثيراً.... هذا 

واهلل أعلم.
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ممنوع الضحك ..!  

الفردان يدشن أضخم صالة عرض في العالم

6

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة



)284( العــــــدد  م    2019 يوليــــــو   1 هـــــــ   1440 شــــــوال   28 األثنــــــني 

2

الصينية )Geely( تتحدى )تسال(
االمريكية بسيارة متطورة

أعلنت شــــــركة جيلــــــي الصينية عــــــن حتديها لعالمة تســــــال االمريكية  
عــــــن نيتهــــــا إطــــــالق ســــــيارة “GE11” املتوقــــــع أن تصبــــــح منافســــــا 
رئيســــــا لســــــيارات شــــــركة تســــــال، وســــــتأتي الســــــيارة اجلديــــــدة بهيكل 
الفئــــــة  مــــــن  يشــــــبه تصاميــــــم ســــــيارات فولفــــــو  ســــــيدان، بتصميــــــم 
الســــــنوات األخيــــــرة، ومقابــــــض لألبــــــواب  فــــــي  التــــــي طرحــــــت   ”S“
 تندمــــــج داخــــــل الهيــــــكل، كتلــــــك املوجــــــودة فــــــي ســــــيارات “تســــــال”.

ومــــــن الداخــــــل، ســــــتأتي “GE11” بواجهة قيــــــادة متطــــــورة مزودة 
بشاشــــــتني تعمالن باللمس، ومقــــــود رياضي مميــــــز، وأحدث أنظمة 
املولتيميديــــــا التي تســــــتجيب لألوامر الصوتية للســــــائق، باإلضافة إلى 

أنظمة تنقية الهواء والتحكم بدرجة حرارة املقاعد.
كما ستعمل هذه الســــــيارة مبحرك كهربائي بعزم 177 حصانا، قادر 
حلى حتريكها بســــــرعة 155 كلم/ ســــــاعة، وستزود ببطاريات تكفيها 

لقطع مسافات تصل إلى 400 كلم بالشحنة الواحدة.
هذا وقد بــــــدأت شــــــركة “Geely” الصينية بتطوير ســــــيارة جديدة، 

ستصبح واحدة من أكثر السيارات الكهربائية متيًزا في العالم.
وبحســــــب موقع قنــــــاة “روســــــيا اليوم” بالعربيــــــة، فإن الســــــيارة التي 

أطلقــــــت عليها الشــــــركة املصنعة اســــــم “Geometry” ســــــتأتى بهيكل 
ســــــيدان انسيابي شــــــبيه بهياكل ســــــيارات “فولفو” من الفئة “S” التي 
طرحت فــــــي الســــــنوات األخيرة، مــــــزود بعجالت رياضيــــــة غاية في 

األناقة.
أما املقصورة الداخلية والتي تتسع خلمسة أشخاص فقد مت تزويدها 
بواجهــــــة قيــــــادة متطــــــورة تعمــــــل باللمــــــس، وتضم شاشــــــتني، واحدة 
كبيرة مبقاس 13 بوصة في منتصفها، وأخرى صغيرة أمام الســــــائق 

مباشرة.
وســــــتأتي هذه املركبة بأنظمة أمان تقوم بقياس املسافات بينها وبني 
باقــــــي املركبات على الطرقات ملنع وقــــــوع احلوادث، ونظام إلكتروني 
يبــــــني الوضع التقني والفني جلميع أجزاء املركبة، مبا في ذلك ضغط 
الهواء في العجالت، ومستوى الســــــوائل والزيوت في احملرك وأنظمة 

الفرامل.
وســــــتعمل الســــــيارة مبحرك كهربائي بعزم 196 حصانــــــا، قادر على 
زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان، وتزود 

ببطاريات كبيرة تكفيها لقطع مسافة 410 كلم بالشحنة الواحدة.

مازيراتـي قطـر
تشارك في االحتفال باليوم الوطني اإليطالي في )مرسى مالذ كمبينسكي(

فــــــي أمســــــية ممّيــــــزة، شــــــاركت الفــــــردان للســــــيارات 
الرياضيــــــة -الوكيــــــل الرســــــمي لســــــيارات مازيراتي في 
قطر- السفارة اإليطالية في البالد احتفاالتها مبناسبة 
العيد الوطني الثالث والســــــبعني للجمهورية اإليطالية، 
بحضور أكثر من 700 من كبار الشخصيات وعدد من 
الوزراء والسفراء ووفد من الديوان األميري القطري، 
باإلضافة إلى رجال األعمال وأعضاء اجلالية اإليطالية 
في قطر. وتخّلل احلفل الذي أقيم في فندق “مرسى 
مالذ كمبينســــــكي اللؤلؤة-الدوحة” فــــــي يوم اخلميس 
20 يونيو، عزف املقطوعات املوسيقية والسالم الوطني 
اإليطالــــــي، إلــــــى جانب العديــــــد من األنشــــــطة املختلفة 

األخرى.

ولتخليــــــد ذكــــــرى ذلــــــك اليــــــوم اخلــــــاص واملمّيــــــز لكل 
إيطالي، ُعرض الطــــــراز مازيراتي ليفانتي تروفيو في 
بهــــــو الفندق الفخــــــم، كما توافد احلضــــــور على اجلناح 
املخّصــــــص لتلــــــك الـــــــSUV الرياضية املمّيــــــزة اللتقاط 
الصور التذكارية معها. ال جدال على أن الطراز ليفانتي 
تروفيو هو دون شــــــك أحد أقوى الســــــيارات الترفيهية 
الرياضية متعددة االستخدامات )SUV( املتوافرة في 
األســــــواق؛ إذ يســــــتفيد من محرك قوي فئة V8 ســــــعة 
3.8 لتــــــرات يوّلــــــد 590 حصانًا مع أقصــــــى عزم دوران 
يصل إلى 730 نيوتن/متر. وميكن لـ”تروفيو” الوصول 
لســــــرعة 100 كلم/ساعة من الســــــكون في غضون 3.8 
ثواٍن فقط، وتســــــجيل ســــــرعة قصــــــوى مقدارها 304 

كلم/ســــــاعة. وبخالف األداء الديناميكــــــي القوي تتمّتع 
“تروفيو” كذلك بتصميــــــم أكثر جرأة وهجومية ِمن 
النسخ التقليدية من ليفانتي، يُعّززه االستعانة بعجالت 
ضخمة قياس 22 بوصة ومصابيح رئيسية مصفوفية 
بالكامل فئة LED، وأيًضا اللمســــــات سوداء اللون التي 
مُيكــــــن تتّبعها على العديد من املواضــــــع اخلارجية. أما 
على صعيد املقصورة الداخلية فتســــــتفيد من مكّونات 
عاليــــــة اجلودة وأســــــطح ناعمــــــة امللمس تَشــــــهد بجودة 
التجميــــــع النهائــــــي واحلرفية اليدويــــــة العالية، أبرزها 
اجللود الفاخــــــرة فئــــــة Pieno Fiore كاملة احلبيبات 
والتــــــي تتوافــــــر باأللــــــوان األســــــود أو األحمــــــر أو البني، 
ناهيك باســــــتبدال معظــــــم العناصــــــر الداخلية بأخرى 

مصنوعة مــــــن الكربون خلفض الــــــوزن اإلجمالي إلى 
أقصاه. وِمن جانبه، عّلق السيد “شارلي داغر”، املدير 
العام لشــــــركة الفردان للســــــيارات الرياضية على هذه 
املناســــــبة االســــــتثنائية بقوله: “من دواعي سرورنا أن 
نشارك في االحتفال بهذا اليوم املمّيز واخلالد لدى كل 
إيطالي؛ فلطاملا كانت العالمة مازيراتي فخر الصناعة 
اإليطاليــــــة وتَعكس قيم شــــــعار )ُصنع فــــــي إيطاليا( في 
جميــــــع أنحاء العالــــــم. أما عن املوديــــــل ليفانتي تروفيو 
حتديًدا فهو ليــــــس األفضل في فئته فقط، وإمنا واحد 
من أفضل الســــــيارات فــــــي العالم بوجه عــــــام، والدليل 
اجلوائــــــز العديدة التــــــي نالها إقليميًّا وعامليًّا، ويســــــعدنا 
أن يكــــــون حاضًرا في هــــــذا اليوم، ليكون شــــــاهًدا على 

عراقــــــة وأصالــــــة كل ُمنتــــــج إيطالــــــي.” وتوّفر شــــــركة 
الفردان للســــــيارات الرياضية نظام كفالة شــــــاماًل لكل 
ســــــيارات تلــــــك العالمة اإليطاليــــــة الفخمة ملــــــدة ثالثة 
أعــــــوام دون حد أقصــــــى للكيلومتــــــرات، باإلضافة إلى 
تغطية خدمات الصيانة ملدة ثالث ســــــنوات أو 60.000 

كلم )أّيهما أقرب(.
يُجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى أن عــــــدًدا ِمــــــن ممّثلــــــي مبيعات 
مازيراتــــــي َعرضــــــوا علــــــى احلضــــــور خــــــالل االحتفال 
خصائص وجتهيزات املوديــــــل ليفانتي تروفيو، وتلّقوا 
طلبات حجز اختبار قيادة للسيارة من بعض املهتمني 
بالتعــــــّرف عن قــــــرب على أداء تلك الـــــــSUV الرياضية 

الفخمة وممّيزاتها العديدة.

شارلي داغر: عالمة مازيراتي تعكس قيم شعار )صنع في إيطاليا( في جميع أنحاء العالم

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

األداء القــوي، الرفـاهيــة واألمـــان

هيــونــداي H-1 المــــذهـــلـــة

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

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

السعر يبدأ من

69,900 ر.ق

السعر يبدأ من

58,900 ر.ق

موديالت 2016 متوفرة

مبيعات األساطيل: 55564314

الضمان وخدمة المساعدة على جانب الطريق
3 سنوات/ 100,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(
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أعلنت شركة شــــــل للزيوت، التي تتولى شركة اجليده للسيارات توزيع 
منتجاتها في قطر، أسماء الفائزين في السحب الذي أجرته بالشراكة 
مــــــع محطات وقــــــود على مدار األشــــــهر الثالثة املاضيــــــة للفوز بجوائز 

قّيمة. 
وتعنّي على الراغبني في املشــــــاركة بالســــــحب تغيير زيوت محركاتهم 
في محطــــــات وقود واســــــتخدام زيوت شــــــل للفوز بهاتف سامســــــوجن 
جالكســــــي 9 أو هاتــــــف أيفون إكــــــس أو الفوز باجلائــــــزة الكبرى وهي 

سيارة هيونداي فلوستر. 
وجــــــرى توزيع اجلوائــــــز في حفٍل مميــــــز حضره العديــــــد من كبار 
مسؤولي مجموعة اجليدة وشــــــركة شل للزيوت ووقود، وكان في 
مقدمتهم سعيد شــــــاهد، املدير العام زيوت شل مبجموعة اجليدة، 
وعبد العزيز بودليو، مشــــــرف مبيعات قسم شــــــل للزيوت، وموود 
دانيال، رئيس التســــــويق مبجموعــــــة اجليدة، باإلضافــــــة إلى دانييل 
موريســــــون، مدير التســــــويق مبجموعــــــة اجليدة، وعبــــــداهلل محمد 
الصفــــــار، محلــــــل إعالمي بوقود، وســــــاجد محمود، مشــــــرف موقع 
بوقود، وجوهر نذير، مســــــؤول تصنيفات بوقود، وجوين جاكوب، 

منسق خدمات العناية بالسيارات بوقود. 
 وفــــــاز باجلائزة الكبــــــرى محي الدين صالح الديــــــن، بينما فاز إروين 

ميركادو بهاتف سامسوجن، وفاز عبد الرشيد بهاتف أيفون. 
وفي معــــــرض تعليقــــــه على اجلهود املســــــتمرة لشــــــركة شــــــل للزيوت 
لتعريــــــف العمالء بكل جديد عن منتجاتها، قال ســــــعيد شــــــاهد، مدير 

عام قسم خدمة ما بعد البيع املستقلة واملبيعات باجلملة:
»تلتزم شــــــركة شــــــل للزيوت ومجموعة اجليدة للســــــيارات ببناء الثقة 
مع العمالء وحتسني جتربتهم، متاشيًا مع هدفنا الرامي إلى مساعدة 
العمــــــالء على املضــــــي قدًما. لقد ســــــعدنا بالتعاون مــــــع محطات وقود 
ونتطلع إلى استمرار التعاون معها في املستقبل. تهانينا لكل الفائزين«. 
وتعد شــــــل مــــــن أبرز الشــــــركات العاملية فــــــي مجال زيوت الســــــيارات، 
وتقــــــدم منتجات ذات جــــــودة عالية في أكثر مــــــن 100 دولة. وتتميز 
منتجات شل بتقنياتها العالية، حيث تقدم للعمالء أفضل سبل العناية 

بالسيارات وحتسني أدائها.  
هذا وجتمع بني مجموعة اجليدة وشل للزيوت شراكة وثيقة يتجاوز 
عمرهــــــا 40 عاًما تعــــــاون خاللها الطرفان في تزويد الســــــوق القطري 
بأفضل منتجــــــات الزيوت وتوفير العديد من املزايا للشــــــركات وجتار 

التجزئة.

اجليده للسيارات بالتعاون مع محطات وقود 
شل للزيوت تعلنان عن الفائز باجلائزة الكبرى

اجليده للسيارات املوزع املعتمد في السوق القطري ...
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الرايــــــة اوتــــــو كيــــــو تختبر نقــــــاط االبداع فــــــي الفارهة 
رولز-رویس جوست ذات التصمیم املتجدد واجلودة 
احلصرية لعالمة الفخامة رولز رويس اخلالدة عبر 
دعوة لقضاء عطلة فاخرة في نهایة األسبوع مقدمة 
من رولز رویس موتــــــورز كارز الدوحة بالتعاون مع 
فنــــــدق كمبينســــــكي افخم فنادق املطلــــــة على اخلليج 
العربــــــي بــــــدأت الرحلة مــــــن أمام فندق كمبينســــــكي 
الدوحة بوصول ســــــیارة رولز رویس جوســــــت بسائق 
من طــــــراز خاص يجيــــــد التعامل مع عشــــــاق وعمالء 
عالمــــــة رولز رويــــــس والتي أصبحت الرمــــــز النهائي 
للنجاح لرواد األعمال في كافة أنحاء العالم وكســــــبت 
اصــــــوات خبراء عالم الســــــيارات وعشــــــاق العالمة معاً 
واســــــتطاعت في اخلمســــــة ســــــنوات املاضية ان ترسخ 
هوية العالمة على الطرقات كما اســــــتطاعت العالمة 
ان تســــــتثمر حــــــب العمــــــالء بتحقيق أفضــــــل مبيعات 
قیاســــــیة ودفعــــــت بذلك جیــــــالً جدیًدا وأصغر ســــــنا« 
من رجال ونســــــاء األعمال املشــــــاهير للسعى المتالك 
ســــــیارة »رولز-رویــــــس”؛ ويعد هذا ركیزة أساســــــیة 
فــــــي اســــــتراتیجیة العائلة للنمــــــو والنجاح املســــــتدام ، 
لن تســــــتطيع الكلمات وصــــــف ابداعــــــات رولزوريس 
وخاصة طــــــراز “جوســــــت” ذات األداء املذهل بانامل 

اجنليزية ابداعية مت انتقاؤها بحرفیة عالية .
تعــــــد “رولز رويس جوســــــت من اهــــــم املركبات التى 
حتقق التوازن الكامل بین الدینامیة السلسة والرفاهیة 
احلدیثة في ســــــیارة تناســــــب كافة الظروف، كما ان 

قائدها يتمتع بتجربة قيادة حصرية وفارهة .
»أثبتت سيارة »جوست« Ghost  من “رولز-رويس” 
Rolls-Royce أنها ذات قــــــدرة تفوق الطبيعة، كانت 
حجر الزاوية في النجاح الذي حققناه في كافة أنحاء 
العالــــــم منذ انطالقتهــــــا عــــــام 2009. ودفعت “رولز-

رويــــــس موتــــــور كارز” إلى آفاق جديــــــدة.  من خالل 
تقدمي ترف ورفاهية ”رولز-رويس” في قالب أقل 
رســــــمية وأكثر حداثة ودينامية متّكنــــــا من اجتذاب 
جيــــــل جديــــــد مــــــن العمــــــالء– قــــــادة الصناعــــــة ورواد 
األعمــــــال وأبرز رجال ونســــــاء األعمال الذين يخلقون 

الثروات وفرص العمل في اقتصادياتنا.
ويشّكل هؤالء األشخاص مجموعة فريدة وحصرية 
مــــــن الرواد االســــــتثنائيني الذين يقــــــودون النجاح في 
عاملنــــــا اليوم. يعرفــــــون مــــــاذا يريدون ويســــــعون إلى 
بلوغــــــه. وبعد أن يكونــــــوا قد حققوا مــــــا يصبون إليه، 
يكافئــــــون أنفســــــهم بالرمــــــز النهائي للنجــــــاح أال وهو 

“جوست” Ghost من “رولز-رويس”. 
اليــــــوم ونــــــزواًل عنــــــد طلــــــب عمالئنــــــا احلصــــــول على 
األفضل في الدينامية االنسيابية والرفاهية املعاصرة 
والتكنولوجيا احلديثة املكسّوة بتصميم ميتاز بتجديد 
خجــــــول يحمي طابع “رولز-رويس” العريق ، نفتخر 
 Ghost Series”بتقدمي سيارة “جوست اجليل الثاني

II”  – واحة الهدوء في عالم األعمال املشحون”.
كشفت “رولز-رويس موتور كارز” اليوم في معرض 
جنيــــــف 2014 النقــــــاب عن ســــــيارة “جوســــــت اجليل 
الثانــــــي” Ghost Series II، والتــــــي جــــــاءت بتحديث 
متحّفظ ومدروس للمظهر اخلارجي لهذه الســــــيارة 
العريقــــــة وهي تقــــــّدم آخــــــر التطــــــورات التكنولوجية 
لقاعدة العمــــــالء الناجحني املتناميــــــة - قادة الصناعة 
ورواد األعمــــــال وأبرز رجال ونســــــاء األعمــــــال الذين 
يخلقون الثــــــروات وفرص العمل فــــــي اقتصادياتنا – 
مما عزز موقع “جوســــــت” Ghost على أنها السيارة 
األكثــــــر مبيعا في فئة املافــــــوق ال€200,000  وحجر 

الزاوية لنجاح “رولز-رويس”.
جوست Ghost : رفاهية ”رولز-رويس”املعاصرة
 Ghost ”منذ إطالقها عام 2009، غدت “جوست

الرمز النهائــــــي للنجاح لرواد األعمال في كافة 
أنحاء العالم. كسبت “جوست” Ghost تأييد 

اإلعــــــالم النقــــــدي والقــــــت الترحيــــــب لدى 

العمالء وقادت الشــــــركة نحو مبيعات قياسية امتدت 
على أربع سنوات متتالية ووّجهت بذلك جياًل جديًدا 
وأصغر ســــــنا” مــــــن رجال ونســــــاء األعمــــــال الفائقي 
النجــــــاح إلى امتــــــالك ســــــيارة “رولز-رويــــــس”؛ وهو 
ركيزة أساسية في استراتيجية العائلة للنمو والنجاح 

املستدام . 
إن “جوســــــت” Ghost تعبير معاصر متاًما لرفاهية 
”رولز-رويس”– حتقق التوازن الكامل بني الدينامية 
السلســــــة والرفاهية احلديثة في سيارة تناسب كافة 
الظروف. يتمتع صاحبها بســــــيارة معاصرة مضمونة 
بهــــــدوء ومصقولة بروعة ذات جــــــو داخلي يبعث إلى 
الســــــكينة والهدوء في عالــــــم األعمال الــــــذي غالبًا ما 

تطغى عليه اجللبة والضوضاء.
واحلّق يُقال أن “جوســــــت” Ghost هي السيارة التي 
تلبــــــي كل حاجات صاحبهــــــا: أداة عمــــــل مت انتقاؤها 
بحرفية لألســــــبوع احلافــــــل باألعمال وخبــــــرة قيادة 
ممتعة وسلسلة للراحة والترفيه في إجازة األسبوع.

قوة البساطة
ال يصلح وصف عملية تصميم “جوست” Ghost إال 
مببدأ واحد – تســــــخير قوة البساطة. كان الهم األول 
في كافة أوجه عملية التصميم والهندســــــة أال يكون 
من تعقيدات متنع متعة السائق أو الراكب. يسعى هذا 
اجليل اجلديد واجلريء مــــــن عمالء”رولز-رويس” 
إلى ســــــيارة تضمن الســــــكينة – بيئة متميزة ومدلِّلة 
حيث ميكن القيــــــام باألعمال وزيــــــادة وقت الراحة. 
وينصهــــــر التقليــــــد بإتقــــــان مع هذا االجتــــــاه اجلريء 

واملعاصر في “جوست” Ghost اجليل الثاني.  
مت احلفــــــاظ علــــــى املقاربة غير املنقوصــــــة جتاه املواد 
واحلرفة وأعيد تصّور املبــــــادئ البصرية للتعبير عن 
حداثة وديناميكية الســــــيارة. على سبيل املثال الوجود 

اجلليل للشبك األمامي اخلاص 
“فانتوم”  بـ 

Phantom أعطى تصميًما أكثر سالسة وأقل رسمية 
–  انحناءتــــــه اخلفية أقرب إلــــــى مدخل هواء الطائرة 

منه إلى الشبك التقليدي.
تشير “خطوط اليخت” املنسابة واجلوانب القوية إلى 
الديناميــــــة األصيلة في الســــــيارة في حــــــني أن جوهر 
”رولز-رويس”التقليــــــدي ظاهر في املقدمة املرتفعة 
واألســــــطح الكبيرة وغير منقطعــــــة و غطاء احملرك 

الطويل واجلانب القصير. 
“جوست” Ghost اجليل الثاني – التصميم املتطّور

يعتبــــــر احلــــــرص على إبقــــــاء “جوســــــت” Ghost في 
الصــــــدارة في عالــــــم متغّير باســــــتمرار أمًرا أساســــــًيا 
إلرضاء عمالء “رولز-رويس” املتطلبني و”جوســــــت 
اجليل الثاني” Ghost Series II خير مثال على آخر 
التطورات التكنولوجية في العائلة. تضمن “جوســــــت 
اجليــــــل الثانــــــي” Ghost Series II التــــــي تظهــــــر في 

تصميــــــم متجدد بتحّفظ اجلــــــودة اخلالدة و احديثة 
التي يعتّز بها عمالء هذه العائلة العريقة.

مييل النظر مباشــــــرة إلــــــى املصابيــــــح األمامية املعاد 
تصميمها مع مصابيح إنــــــارة تعمل في النهار بحيث 
تعطي شــــــكالً جديــــــًدا وأكثــــــر ديناميكيــــــة مما مينح 
“جوســــــت اجليــــــل الثانــــــي” Ghost Series II بصمة 
بصريــــــة مميزة من األمام. ويندمــــــج ذلك متاًما مع 
حتســــــينات الســــــطح في مقدمة الســــــيارة. يشير خط 
االنســــــياب ‘wake channel’ املســــــتدق علــــــى غطــــــاء 
محرك الســــــيارة، الناشــــــئ مــــــن أجنحة متثــــــال روح 
الســــــعادة Spirit of Ecstasy إلى منظر مسار بخار 

طائرة في داللة على ديناميكية السيارة. 
تخلق مصدات “جوســــــت” Ghost اخلاضعة إلعادة 
النحت اخلفي حالة أقوى وشــــــعوًرا بالعرض والطول 
اإلضافيني مــــــع تعزيــــــز اجلمالية املعاصــــــرة بإضافة 

الكروم عند مداخل الهــــــواء األمامية التي توصل اآلن 
املزيد من الهواء البارد إلى املكابح األمامية. 

حتظى مالمــــــح ”رولز-رويس” مبظهــــــر ديناميكي. 
أعيد تصميم خط القوة الشــــــهير في “جوست اجليل 
الثانــــــي Ghost Series II” للمزيــــــد من االنحناء إلى 

األمام للتركيز على الدينامية السلسة واملنسابة. 
تضمــــــن هــــــذه الســــــمات املتزاوجــــــة إطــــــارات جديدة 
بقيــــــاس 21 بوصــــــة عند الطلــــــب و إطــــــارات معيارية 
 Ghost ”بقياس 19 بوصــــــة على أن تبقى “جوســــــت

التعبير الكامل واملعاصر لرفاهية “رولز-رويس”.
وجتد مفاجأة جديدة تتمّثل بغطاء الوقود من الفوالذ 
املقــــــاوم للصدأ املتشــــــابك احلــــــروف RR املتوفر عند 
الطلــــــب الذي يعزز من اجلاذبية احلســــــية والبصرية 

للسيارة.
مت تعزيز الراحة واألناقة الداخليتني في املقاعد املعاد 
تصميمهــــــا. تكّمل دعائــــــم الفخذين القابلــــــة للتحّكم 
إلكترونًيا لــــــركاب املقعد األمامــــــي الهيكلية اجلديدة 
للمقعــــــد وتبلــــــور مســــــتويات الراحة الداخليــــــة التي ال 
مثيل لها في “جوســــــت” Ghost. وتضمن حتسينات 
تصميم املقعد اخللفــــــي الراحة التامة للذين يرغبون 
بالعمل أو االســــــترخاء ببســــــاطة. في تصميم “مقاعد 
الصالون”، تتجه املقاعد بشــــــكل طفيــــــف نحو بعضها 
البعــــــض خللق جو من احلميمية مبا يســــــمح للركاب 

بالتحدث بشكل أسهل.
املقاعد متوفرة بتدفئة من ثالثة مستويات و بوظيفة 
التدليك االختياري و ميكن التحكم بانحنائها لتأمني 
الراحة. وتعزز أطراف الكروم حول مصابيح حاجب 
الشمس و لتعزيز خبرة احلاس, فتتسم لوحة القيادة 
بامللمــــــس الناعم في حني اخليــــــار مفتوح حيث ميكن 

طلب اجللد الطبيعي والفخم للركائز “أ” و”ج”. 
خضعت أقراص األدوات والساعة لتحسينات بسيطة 
مع وضع أكاليل معدنية ملّمعة فردية حول األقراص 
وبذلك إشــــــارة إلى دقة تصاميم ساعات اليد الفخمة 
وذات الصنع اليدوي في حني أن قاعدة العقارب من 

الكروم غير امللّمع تطفو في وسط كل مؤشر. 
وفي ختــــــام الرحلة التي اســــــتغرقت يــــــوم كامل منذ 
الصبــــــاح الباكر وحتى املســــــاء كان التعليق االمثل علي 
رولزرويس جوست مركبة فارهة تسير على طرقات 
لؤلؤة قطر الفارهة وبهذا فقد جنحت فريق شــــــركة 
الفردان للسيارات ان يرسل رسالة لكل عشاق عالمة 

رولزرويس الباحثني عن افضلية الفخامة .

دعـــوة حصريـــة مـــن رولزرويـس موتـــورز كـــارز الدوحـــة ...

الراية اوتو تكتشف رولز رويس جوست 
الفارهة على طرقات لؤلؤة ـ قطر 
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مازدا قطر تدشن حملة الصيف
بالعديد من املميزات للعمالء

Mazda CX3 | 2019Mazda CX5 | 2019

Mazda 6 | 2019Mazda 3 | 2019

Mazda CX9 | 2019

 إمتلك سيارة مازدا 
في موسم العطالت 

وإستمتع بالهدايا المتنوعة 
بالدخول في السحب.

مجانًا
 خدمة صيانة

15,000 كلم / عام واحد
)أيهما يأتي أواًل(

مجانًا
تسجيل لدى 

المرور

مجانًا
 تأمين شامل

عام واحد

 ادفع اآلن 50%
والحقًا 50%

)على موديالت محددة(

2019/3569

مفتوح 7 أيام في األسبوع
 السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء 
الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء صـنـاعـــة يــابـــانـيـــة

www.mazda-qatar.com   :44417859هاتف
 44435965

 العرض ساري من 
24 يونيو - 22 أغسطس 2019

 خيارات تأجير بأسعار رائعة

• العرض ساري على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط
CX9 ومازدا CX5 ومازدا CX3 تأمين شامل مجاني وتسجيل لدى المرور ينطبق على موديالت مازدا •

• خدمة صيانة مجانية وتسجيل لدى المرور ينطبق على مازدا 3 ومازدا 6
• لموديالت 2017/2018 الدفعة األولى هي %50 والدفعة الثانية هي %50 خالل 12-6 شهر، وتعتمد 

على موافقة جهات التمويل
SUV سيتم اصدار تذكرة سحب واحدة  عند كل عملية شراء لسيارة مازدا سيدان أو •

• تبلغ قيمة قسيمة السفر الواحدة 3000 ر.ق ويمكنك استخدامها لحجز تذكرة طيران إلى وجهتك المفضلة

سافر
فرصة ربح 6 قسائم 

سفر بقيمة 3000 ر.ق 
للقسيمة الواحدة

اربح و

دشــــــنت شــــــركة الســــــيارات الوطنية ، الوكيل 
احلصري لطرازات مازدا في السوق القطري  
حملة الصيف من خالل اطالق حملة إمتلك 
سيارة مازدا فى موسم العطالت    وإستمتع 
بالهدايا املتنوعة مع الدخول فى السحب على 
6 قسائم  ســــــفر بقيمة 3000 ريال للقسيمة 
“ هــــــذا وتقدم حملة مازدا في الصيف فوائد 
ذات قيمــــــة مضافــــــة مثــــــل الضمــــــان املمدد، 
والتأمني الشامل، واخلدمة، والتسجيل، إلخ، 
اخلاصــــــة باملوديــــــالت املختارة، عــــــالوة على 
األســــــعار اجلذابة والتنافســــــية جدا. وبجانب 
فوائد الشــــــراء،  سيحصل كل مشتري لسيارة 
مازدا من النوع سيدان أو السيارة ذات الدفع 
الرباعي على فرصة احلصول على قســــــيمة 

للدخول فى السحب املذكور .
وفي معرض حديثه عــــــن العروض املقدمة 
فــــــي الصيــــــف ، قــــــال الناطق باســــــم شــــــركة 
الســــــيارات الوطنيــــــة: » نحــــــن نطلــــــق حملــــــة 
الصيــــــف ونقدم جوائز عديــــــدة والتي حتمل 

شعار ) االبتكار والتكنولوجيا برفقتكم(«.
وأضاف املتحدث: » ويتماشى هذا مع وضع 
ومكانــــــة مــــــازدا كســــــيارة ذات تصميم فريد 
وميكن شــــــرائها بقســــــم معقول، عالوة على 
التكنولوجيــــــا اإلبداعيــــــة املزودة بها الســــــيارة 
وجودتهــــــا اليابانيــــــة. ونحــــــن متأكــــــدون من 
أن عروضنــــــا تلك ســــــتلقى ترحابــــــا من قبل 
عمالئنــــــا الذين يبحثون دومــــــا عن )اجلودة( 

و)القيمة( في ذات الوقت«.
العــــــرض  يشــــــملها  التــــــي  الطــــــرازات  ومــــــن 
ســــــيارات مازدا 6  سيدان  املطورة كليا 2019  
متوســــــطة احلجم والتي تتميز بقمة األناقة 
والرفاهية  . وميكن  حملبي مازدا استكشاف 
املوديــــــالت اجلديدة واالطالع على  املوديالت 
اجلديــــــدة  من خــــــالل زيارة معــــــرض مازدا 
املوجــــــود بفريج النصر على مدار ســــــبعة ايام 

عمل في االسبوع  .

التجاريــــــة  مــــــازدا موتــــــورز  تســــــعى عالمــــــة 
اليابانيــــــة الفريــــــدة  دوما الى  ايجــــــاد اتصال 
او شــــــعور قوي مــــــا بني  طرازات مــــــازدا وما 
بــــــني العميل او قائــــــد املركبــــــة  لتصبح جزءا 
هاما  مــــــن حياته من خــــــالل مجموعة من 
التحديثــــــات والتطــــــورات والتــــــي مت ادخالها 
على الفئــــــة اجلديدة كليــــــا ، ومنها التحديث 
الــــــذي طــــــرأ أســــــفل غطــــــاء احملــــــرك، حيث 
حصلــــــت مــــــازدا 6 علــــــى محــــــرك جديــــــد 4 
ســــــلندر Skyactiv-G بسعة 2.5 لتر مرتبط 
بناقــــــل حركــــــة أوتوماتيكي من 6 ســــــرعات 

وقوة 187 حصان .
التعديالت اخلارجية 

مــــــن اخلــــــارج, حصلت مــــــازدا 6 على شــــــبك 
امامــــــي بتصميم جديد مميــــــز والذي يعطي 
 LED تأثير ثالثي األبعاد , ومصابيح أمامية
أكثر عصرية, إضافة الــــــى مصابيح الضباب 
املدمجــــــة , أما من اخللف فقــــــد مت حتديث 
تصميــــــم املصابيــــــح اخللفيــــــة، إضافــــــة إلــــــى 
حصولهــــــا على صدام جديــــــد مطلي بالكامل 
بلون السيارة. باإلضافة الى ذلك، مت حتسني 
قوة ومتانــــــة قاعدة عجالت مــــــازدا 6 والتي 
جعلت الســــــيارة اكثر هدوًء, عزل, وخفضت 
من اإلهتزازات، مما يعطيها مظهرا رياضيا 

مميزا .
تكنولوجيا متطورة 

احلصريــــــة،   Mazda تقنيــــــة  تســــــاعد 
 S K Y A C T I V - V E H I C L E
 G-Vectoring مــــــع   DYNAMICS
Control ، في حتقيق محرك أكثر سالسة 
وأقل إرهاقاً لــــــك ولركابك. فعند االنعطاف 
، يعمــــــل النظام بسالســــــة عــــــن طريق ضبط 
توصيل الطاقة . ويبقى االهم في التحديثات 
هو تزويدها بنظام G- Vectoring  املسؤول 
عن التحكم بعزم دوران احملرك  باالعتماد 
علــــــى العديــــــد مــــــن احلساســــــات  التــــــي توفر 

معلومــــــات  دقيقــــــة لكمبيوتر الســــــيارة مما 
يوفــــــر افضل قيــــــادة ممكنة لتلــــــك الفئة من 

السيارات على الطرقات واملنعطفات.
مقصورة تخلق جوا من الراحة 

مت إعــــــادة تصميم املقاعد لتوفــــــر املزيد من 
الثبات للركاب وزودت املقاعد املامية مبيزة 
التهويــــــة ، كما تتوفــــــر املقصــــــورة بكاميرات 
محيطــــــة  ونظــــــام تثبيت الســــــرعة وشاشــــــة 
علوية منعكسة على الزجاج األمامي وغيرها 
من املواصفات، مما يضفي جوا من الراحة 

قمة تكنولوجيا االتصال السلس .
 MZD مت تزويد الســــــيارة بنظــــــام  االتصال
متامــــــاً  جديــــــدة  فكــــــرة  وهــــــو   ،Connect
لالتصال داخل  السيارة إلبقاء السائق متصالً 
بالطريق. وتضمن لك التكنولوجيا اجلديدة 
البقــــــاء علــــــى اتصــــــال بأصدقائــــــك ووســــــائل 
 MZD شاشــــــة  تنقــــــل  االخــــــرى.  الترفيــــــه 
CONNECT Infotainment اجلديدة مع 
شاشة التحكم متعددة الوظائف أو الشاشات 
التــــــي تعمــــــل باللمــــــس بســــــهولة ، وهــــــي أقل 
انعكاًســــــا ولديها املزيد من التباين لتحســــــني 

إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11 ®BOSE نظــــــام الصــــــوت

SURROUND
مت تزويــــــد  ســــــيارة مــــــازدا 6 اجلديــــــدة كليا 
بنظــــــام صوتــــــي فائــــــق اجلــــــودة وهــــــو نظام 
 SPEAKER SURROUND-11 ®BOSE
والذي يضم 11 ســــــماعة ونظام صوتي فائق 
اجلودة مع تقنيــــــة البلوتوث مما يضفي على 

جتربة القيادة بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي

عندمــــــا جتلــــــس بداخــــــل املقصــــــورة الداخلية 
للســــــيار ة مازدا 6 موديل 2019، تشــــــعر أنك 
انتقلت- عبــــــر آلة الزمن –إلحدى ســــــيارات 

املستقبل القريب
الضيقــــــة  املســــــاحات  القيــــــادة داخــــــل  وتعــــــد 
واملنعطفــــــات  حتديــــــا لكل ســــــائق ، مما حدا 
بإدخال  التحديثات اجلديــــــدة التي أضافتها 
الشــــــركة اليابانيــــــة علــــــى موديــــــل 2019مــــــن 
طرازهــــــا مازدا 6، والتي متثلت في الشاشــــــة 
الوســــــطية الكبيرة احلجــــــم) 8 بوصة (والتي 
تعمــــــل بتقنيــــــة اللمــــــس اضافــــــة الــــــى وجــــــود 
اربعــــــة كاميــــــرات لعــــــرض محيط الســــــيارة 
علــــــى الشاشــــــة املركزية كــــــى تصبــــــح الرؤية 
360 درجــــــة، كمــــــا اهتمت الشــــــركة املصنعة 
مبواد العــــــزل الداخليــــــة في الســــــيارة لتقليل 
من الشــــــعور بالضوضاء ومزيــــــد من الراحة 

بداخلها.
 نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وهو نظــــــام التحذير من الســــــيارات االخرى 
والتي تكون في منطقة النقاط العمياء ، مما 

يضفي جوا من األمان  والسالمة  للركاب .

السيــــارات الوطنيـــة الوكيــل احلصـــري لعالمـــة مـــازدا ...
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أفتتاح أضخم صالة عرض جاكوار الند روفر
متعددة الطوابق في العالم لعالمة

الفــردان برميييــر موتــورز ترســي معاييــر اخـــرى مــن الفخامـــة ...

»قص������ة جن������اح وتأل������ق« تس������تكمل بافتتاح ش������ركة 
»الف������ردان برمييي������ر موت������ورز«، الوكي������ل املعتم������د  
لسيارات »جاكوار الند روڤر« في دولة قطر أكبر 
وأح������دث صالة عرض متع������ددة الطوابق في العالم 
له������ذه العالمة التجاري������ة، انها بإمتي������از لوحة فنية 
رائعة تلبي تطلعات وطموح عمالء الشركة األعزاء.

في ب������رج الفردان - أحد املعال������م والتحف املعمارية 
اجلديدة التي تدمج بني أفضل التصاميم الهندسية 
والتجهيزات التكنولوجية - مبدينة لوس������يل ش������مال 
الدوح������ة والت������ي تق������دم مث������االً حياً ألمن������اط احلياة 
احلديثة وقيم املجتمع وثقافته، تقع صالة العرض 
و متت������د على مس������احة 7,800 متر مرب������ع منفردة 
ب�أحدث أنظمة اإلنارة، أحدث أستديوهات تصميم 
الس������يارات، وأفخ������م رده������ات العمالء الت������ي تعكس 

ثقافة الشغف وتضفي احساساً باالنتماء.
 يأت������ي ه������ذا اإلجن������از املده������ش ف������ي س������ياق إلتزام 
“الفردان برمييير موتورز” نحو عمالئها وتعزيزاً 
لعالقتها معهم من خالل ترس������يخ حضور “جاكوار 

الند روڤر” في قطر.
وبهذه املناس������بة، قال الس������يد عمر حسني الفردان، 
الرئي������س التنفيذي ملجموعة الفردان: “ثقة العمالء 
هي مفتاح النجاح وعامل أساسي إلزدهار أي عمل 
عل������ى الصعيد اإلقتصادي. يأتي افتتاح هذه  التحفة 
الفني������ة التي جتمع ب������ني اإلبتكار واجلم������ال ترجمًة 
لثقة عمالئنا الكرام التي ال س������يما كانت دوماً دافعاً 
أساس������ياً للش������ركة للتقدم والتوس������ع. كم������ا انها ايضاً 
تتويج������اً لعالقتنا التاريخية املتمي������زة واملتطورة مع 
جاك������وار الند روڤر في قطر، حي������ث انها تعبر عن 
عم������ق إلتزامنا نحو هذه العالم������ة الرائدة في عالم 
السيارات. كما يس������رنا أن نكشف النقاب عن مركز 
الس������يارات اخل������اص األول م������ن نوعه ف������ي منطقة 
الش������رق األوس������ط وش������مال أفريقيا والذي سيكون 
واح������داً من أب������رز معالم هذه التحف������ة الفنية الذي 
يوف������ر جتربة غير مس������بوقة م������ن نوعه������ا لعمالئنا 

الكرام”.
وق������ال د. رال������ف س������بيث، الرئي������س التنفي������ذي في 
“جاكوار الند روڤر”: “الكش������ف ع������ن هذه الصالة 
الي������وم يعكس اجله������ود الكبي������رة الت������ي يبذلها عمر 
الف������ردان وفريقه في ش������ركة “الف������ردان برمييير 
موت������ورز”، ويعتب������ر دليالً عل������ى س������عيهم املتواصل 

لالمتياز في معايير اخلدمات في قطر”.
وأض������اف س������بيث قائ������الً: “إن ما نش������هده هو صالة 
عرض تستحق أن حتمل اسم جاكوار والند روڤر، 
حيث تقوم على معيار ARCH اخلاص بنا لتوفير 
جترب������ة س������يحبها عمالؤنا ط������وال حياته������م، لطاملا 
كان االبتكار في التصميم والهندس������ة والتكنولوجيا 
أساس������اً ألعمالنا. كل يوم أشعر بالفخر لرؤية كيف 
يتم حتقيق التش������غيل اآللي واالتص������ال والكهربائية 
واملش������اركة – ما نس������ميه ACES في “جاكوار الند 
روڤر”. هذه املنش������أة املمي������زة تتبنى كل االبتكارات 
احلديث������ة، وتعتبر مكاناً مالئم������اً ملجموعتنا الرائعة 
م������ن س������يارات جاك������وار والند روڤر، مب������ا في ذلك 

اإلصدارات الكهربائية والهجينة”.
وس������يوفر مرك������ز الس������يارات اخل������اص في ش������ركة 
“الفردان برمييير موت������ورز” لعمالء “جاكوار الند 
روف������ر” املخلص������ني واجلدد جترب������ة فريدة جتمع 
ب������ني الفخام������ة، التكنولوجي������ا احلديث������ة والتصميم 
املبتك������ر، ومتنحهم جتربة قيادة ال مثيل لها، تلبي 

تطلعاتهم وأكثر. 
تتألأل ف������ي صالة العرض اجلدي������دة جميع طرازات 
س������يارات جاك������وار الند روڤر الت������ي تتضمن جاكوار 
و   XJ، XF، XE، F-PACE، E-PACE
F-TYPE، باإلضاف������ة إلى “رين������ج روڤر”، “رينج 
روڤ������ر س������بورت”، “رين������ج روڤر ڤي������الر”، “رينج 
روڤر إيڤ������وك”، “الند روڤر ديس������كفري” و”الند 

روڤر ديسكفري سبورت”.
باإلضافة إلى هذه املجموعة املبهرة من السيارات، 
س������تتوفر في املستقبل القريب س������يارة “الند روڤر 
ديفن������در” الرائعة واملتوقع أن يت������م تقدميها للعالم 
في النص������ف الثاني م������ن ع������ام 2019،  املركبة التي 
ينتظرها عشاق الس������يارات ملا تتمتع به من قدرات 
فائق������ة والتي س������يتم تزويدها مبجموعة مدهش������ة 
ومتكاملة من التطويرات، التحديثات، واإلضافات 
التي جتس������د كل معاني الراحة والفخامة والتحدي 

في آن واحد.

م������ن ناحية أخرى، قال الس������يد س������امر ب������و درغم، 
مدي������ر عام ش������ركة “الفردان برمييي������ر موتورز”: 
“إن صال������ة الع������رض ه������ذه الت������ي تض������م عالمت������ي 
جاك������وار الندروف������ر ه������ي األكب������ر من نوعه������ا على 
الك������رة األرضية، وه������ي تعكس ش������غفنا في إحداث 
ثورة حقيقية في جت������ارب عمالئنا ليس فقط في 
منطقتن������ا وإمنا ف������ي العالم أجمع، بحيث يس������تمر 
إقتران إس������م “الفردان برمييير موتورز” بالتميز 
في كافة خدم������ات البيع وما بعد البيع. في املرحلة 
التالي������ة م������ن مس������يرتنا، س������نقوم بإتخ������اذ خطواٍت 
جديدة لتوس������يع مجموعة منتجاتنا وتوفير باقات 
أكبر من اخلدم������ات املريح������ة واملصممة خصيصاً 
لتلبي������ة احتياج������ات وطموح������ات العم������الء احلاليني 

واجلدد”.
بلمس������ات هندس������ية اس������تثنائية مت تصميم الصالة 
اجلدي������دة وفق������اً ملعي������ار ARCH العامل������ي اخلاص 
بش������ركة “جاكوار الند روڤر” به������دف توفير أجواء 
مريح������ة للعمالء، تتجاوز أس������لوب العرض املتميز 
ملنتج������ات العالمتني التجاريت������ني، إلى إثراء جتارب 

العمالء واالرتقاء بها نحو آفاق جديدة.
وملواكب������ة كل ما س������تطرحة “جاك������وار الند روڤر” 
من منتجات جديدة في السنوات القادمة، فقد مت 
تصميم صالة العرض اجلدي������دة  األكبر في العالم 
لكي تس������توعب جميع الطرازات احلالية للعالمتني 
إل������ى الط������رازات املتوق������ع  التجاريت������ني، باإلضاف������ة 
طرحها مس������تقبالً، ومن ضمنها سيارة “ديفندر” 
اجلديدة بالكامل، وس������يارات اجلي������ل اجلديد التي 

تعمل بالطاقة الكهربائية.
وحرصاً من ش������ركة “الف������ردان برمييير موتورز” 
على تقدمي جتربة س������باقة في تصميم السيارات، 

فق������د مت توفي������ر تطبي������ق “االس������تديو الش������خصي” 
اجلديد عبر اجلهاز اللوحي احملمول جلميع العمالء 
الذين يرغبون بإضفاء ملسات شخصية خاصة على 
سياراتهم اجلديدة، فيستمتعوا باستخدامه ليّطلعوا 
ويتعرفوا على كل ما يتوفر للسيارات من إضافات 

وإكسسوارات لإلختيار منها.
ومن ضمن ه������ذا املثال الفني الرائع فقد  خصصت 
“الف������ردان برمييي������ر موت������ورز” مس������احة لع������رض 
الس������يارات املس������تعملة املعتم������دة من “جاك������وار الند 
روڤ������ر” والتي حتق������ق املعايير القطري������ة الصارمة 
املتعلق������ة بج������ودة اخلدم������ة والصيان������ة املتوقعة من 
هاتني العالمتني التجاريت������ني. وبذلك، توفر صالة 
الس������يارات املعتمدة راحة البال لكل من لديه شغف 
اقتناء اي من طرازات س������يارات جاكوار الند روفر 

اجلديدة. 
وباإلضافة إلى املساحات املخصصة لعرض السيارات 
املميزة من العالمتني التجاريتني، خصصت أماكن 
لع������رض باقة راقية من اإلكسس������وارات التي تضفي 
أناقة على الس������يارات. وذلك باإلضافة إلى ردهات 
مخصصة الستراحة العمالء التي ستمنحهم شعوراً 
باالنتماء الى ش������ركة “الف������ردان برمييير موتورز” 
والعالم������ة التجارية ل������دى زيارته������م صالة العرض 
اجلديدة. وس������يحظى العمالء أيضاً إلقاء نظرة على 
تش������كيلة »جاكوار الند روڤر« من املالبس والس������لع 
التي حتم������ل ش������عاري العالمت������ني التجاريتني، وقد 
جرى تصميم هذه التشكيلتني بعناية بالغة وبنفس 
االهتمام الدقيق بالتفاصي������ل الذي يتم فيه تطوير 
وتصنيع س������يارات جاكوار الند روڤ������ر. وحني يأتي 
موعد اس������تالم السيارة، حتتوي املنشأة على منطقة 

مخصصة لتسليم السيارات للعمالء.
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ضم������ن إط������ار التزامها املس������تمر بتطوي������ر أفضل 
مركبات عل������ى اإلطالق وإرس������اء معايير جديدة 
لتلبية وجتاوز تطلعات عمالئها، أعلنت ش������ركة 
عب������د اهلل عب������د الغن������ى وإخوانه تويوت������ا اليوم عن 
إطالق مركب������ة تويوتا كوروال اجلدي������دة كلياً في 
قط������ر. وتأتي إضافة طراز “هايب������ِرد” كهربائي 
للجيل ال������� 12 من مركب������ة تويوتا ك������وروال تأكيداً 
على إميان شركة تويوتا الراسخ بتقدمي مركبات 
صديق������ة للبيئ������ة تتمي������ز بتوفي������ر جترب������ة قيادة 

تفاعلية أكثر تشويقاً. 
وحتم������ل مركب������ة تويوت������ا ك������وروال لق������ب أفض������ل 
مركب������ات ش������ركة تويوت������ا مبيع������اً عل������ى اإلطالق، 
إذ مت بي������ع م������ا يزيد عن 46 ملي������ون مركبة حول 
العال������م مبختل������ف طرازاته������ا منذ إط������الق اجليل 
األول في اليابان عام 1966. ومع التطور املستمر 
ل������كل جي������ل جديد م������ن املركبة، فق������د مت تقدمي 
ميزات ووظائف جديدة تتناس������ب مع متطلبات 
واحتياجات العمالء املتنوعة واملتطورة باستمرار، 
مع احلف������اظ على املقوم������ات اجلوهري������ة ملركبة 

تويوتا ك������وروال، والتي جتمع بني املوثوقية العالية 
وس������هولة االستخدام، األمر الذي طاملا ُعرفت به 

هذه املركبة منذ إطالق اجليل األول.
وتأتي إضافة طراز ال������� “هايبِرد” الكهربائي إلى 
مركب������ة تويوتا كوروال اجلديدة كلي������اً تأكيداً على 
التزام شركة تويوتا الراسخ بالقيام بدورها الرائد 
في ابت������كار وتطوي������ر مركبات صديق������ة للبيئية، 
حي������ث يجمع ب������ني مصدري������ن للطاق������ة يتمثالن 
ف������ي مح������رك يعم������ل عل������ى البنزي������ن وموتورين 
كهربائيني. ويَُعد ه������ذا الطراز الرائد األفضل في 
فئته من حيث كفاءته االس������تثنائية في استهالك 
الوق������ود وال������ذي يبلغ 27.6 كم/لت������ر، متيحاً بذلك 
للعمالء فرصة املس������اهمة في بناء مستقبل أكثر 
اس������تدامة، في الوقت الذي ينعم������ون فيه باملزيد 
من الرضا من خالل جتربة قيادة أكثر تفاعلية. 
ويرج������ع الفضل ف������ي ذلك إلى ما يزخ������ر به هذا 
الط������راز م������ن تقني������ات متقدمة متنحه������م هدوء 
اس������تثنائي داخل املقص������ورة، فضالً عن سالس������ة 
التسارع، خاصة عند االنطالق من وضع التوقف 

التام. 
وق������ال الس������يد ياسوش������ي أوي������دا كبير مهندس������ي 
مركبة تويوتا كوروال: »نس������عى في شركة تويوتا 
جاهدي������ن إلى تصمي������م طرازات جدي������دة جتمع 
بني األناق������ة واملتعة في القي������ادة. وحتمل مركبة 
تويوت������ا كوروال إرثاً عريق������اً ميتد إلى ما يزيد عن 
50 عاماً، وقد ظلت دائماً صادقة جتاه مفهومها 
األصلي بكونها مركبة توفر مس������تويات استثنائية 
من اجلودة واالعتمادي������ة واملوثوقية، مع جتربة 
قيادة سلسة، إذ ش������كل هذا املفهوم نقطة أساس 

النطالقنا في عملية التطوير«.
وأضاف أوي������دا: »كان هدفنا يتمث������ل في تطوير 
ط������راز جدي������د يجم������ع ب������ني ه������ذا اإلرث العري������ق 
وب������ني إثراء حياة عمالئنا الكرام، والذين تش������كل 
س������عادتهم وفخره������م بامت������الك مركب������ة تويوتا 
كوروال جديدة أكبر تقدير ميكن أن نحظى به«.
م������ن جانب������ه، قال الس������يد يوغ������و مياموت������و املمثل 
الرئيس������ي للمكت������ب التمثيل������ي لش������ركة تويوتا في 
منطقة الش������رق األوسط وآسيا الوسطى: »نشعر 

بتش������ويق كبي������ر إلط������الق مركب������ة تويوت������ا كوروال 
اجلدي������دة كلياً في املنطقة، والتي تش������كل امتداداً 
له������ذا الط������راز األيقوني الذي يس������تمر ف������ي توفير 
جترب������ة قي������ادة ممتع������ة. وإضاف������ة إل������ى اجلودة 
واالعتمادية واملوثوقية التي لطاملا اش������تهرت بها 
مركب������ة تويوتا كوروال عل������ى الصعيد العاملي، فإن 
الطراز اجلديد كلياً يلبي تطلعات عمالؤنا اآلخذة 
في التط������ور، من خالل اجلمع م������ا بني التصميم 
املتمي������ز، والتحس������ينات الداخلي������ة، وديناميكي������ة 
القيادة التي تضفي املزيد من التش������ويق، ال سيما 
مع إضافة ط������راز ال� »هايب������ِرد« الكهربائي الذي 

يجمع بني القوة والكفاءة«.
أض������اف مياموت������و: »كما ن������ود أن نش������كر العمالء 
الكرام على دعمهم املتواصل كونهم مصدر إلهام 
لنا، وهو األمر الذي يدفعنا ُقدماً لتطوير أفضل 
مركب������ات عل������ى اإلطالق متن������ح الس������ائقني حول 

العالم جتارب ممتعة«. 
ويس������تند تصميم مركبة تويوت������ا كوروال اجلديدة 
كلياً على منصة »األطر الهيكلية العاملية اجلديدة 

لتويوتا« )TNGA(، بش������كل يضمن جتربة قيادة 
أكثر تفاعلية. ويس������اهم كل من مركز اجلاذبية 
املنخف������ض للمركب������ة وهيكلها اخلارج������ي األكثر 
صالب������ة )بنس������بة 60%( ونظ������ام التعلي������ق متع������دد 
الوصالت في تعزيز مس������تويات التحكم والثبات، 
دون املساومة على عوامل الراحة. وتلبي املركبة 
اجلديدة كلياً جمي������ع متطلبات الرحالت اليومية 
والرحالت الترفيهية أثناء عطلة نهاية األس������بوع، 
م������ن خالل ما توفره من متعة القيادة في جميع 
ظروف الطري������ق، فضالً ع������ن الطمأنينة وراحة 
البال بفضل املجموعة الشاملة من مزايا السالمة. 
ومتت������از اإلطاللة العصرية ملركب������ة تويوتا كوروال 
اجلدي������دة كلي������اً مبص������د أمام������ي أعي������د تصميمه 
بتدرج انس������يابي للزوايا التي حتيط بشبك سفلي 
بارز، بينما ميتاز الش������بك العلوي الرفيع بتصميم 
مجس������م ثالث������ي األبع������اد يتص������ل م������ن األعلى مع 
املصابيح األمامية ذات الش������كل الهندس������ي احلاد، 
والتي متتد حول الزواي������ا األمامية إلبراز مظهر 
املركبة املنخف������ض والرياضي. كم������ا ميثل اجلزء 

اخللفي م������ن املركبة انعكاس������اً للج������زء األمامي، 
وذلك من خالل ش������كل املصد اخللفي والتصميم 
الهندس������ي اجلدي������د لغط������اء صن������دوق األمتع������ة. 
كم������ا تتص������ل املصابي������ح اخللفية بواس������طة قطعة 
م������ن الكروم بش������كل يع������زز مظهراً أكث������ر عرضاً 
للمركب������ة.  وتُس������تكمل ش������خصية مركب������ة تويوتا 
كوروال اجلديدة كلي������اً مبقصورتها الداخلية التي 
جتمع ب������ني األناقة والراحة، وتعب������ر عن اجلودة 
جمي������ع  ف������ي  الرفيع������ة  واللمس������ات  االس������تثنائية 
أنحائها. ويعتمد التصميم الداخلي على أس������لوب 
بس������يط وج������ذاب، م������ع توفير مس������احات مريحة 
وأج������زاء وظيفي������ة متكامل������ة. كما متت������از املقاعد 
بوسادات مصنوعة من مواد جديدة، بينما توفر 
كل من مس������اند األذرع ومس������احة األرجل الوافرة 
راح������ة فائقة لركاب املقاعد اخللفية. كما تش������مل 
املقص������ورة مجموع������ة واس������عة م������ن املزاي������ا )تبعاً 
للفئ������ة(، مبا في ذلك نظام تكيي������ف أوتوماتيكي 

.S-FLOW مع خاصية التحكم الذكي
واستكماالً إلطاللتها اجلريئة، تأتي مركبة تويوتا 
كوروال اجلديدة كلياً مزودة بثالثة خيارات من 
أنظمة الدفع لنمط قيادة أكثر تشويقاً، األول هو 
محرك رباعي األس������طوانات مت تطوي������ره حديثاً 
سعة 2.0 لتر مزود بتقنية 4S-D حلقن الوقود، 
وال������ذي يول������د ق������وة 168 حص������ان وع������زم دوران 
يبل������غ 20.43 كجم-مت������ر، ويقت������رن بناقل حركة 
أوتوماتيكي جديد ذو 10 سرعات بخاصية النقل 
املتعاق������ب، والثان������ي محرك رباعي األس������طوانات 
سعة 1.6 لتر يولد قوة 121 حصان وعزم دوران 
يبلغ 15.7 كجم-متر، والذي يقترن بناقل حركة 
أوتوماتيكي ذي 7 س������رعات. وكخيار يتم طرحه 

ألول مرة في مركبة تويوتا كوروال.

عبداهلل عبد الغنى وإخوانه
تطلـق مركبـة كوروال اجلديدة كليا في قطـر

تصميم خارجي يرسي معايير جديدة لألناقة العصرية ...
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بحض������ور لفيف من الوفود االعالمي������ة وعدد كبير من 
خبراء السيارات الدوليني وبدعوة من شركة سكايالين 
وعالمة هيونداي موتورز الراية اوتو كيو تكتشف مزايا 
هيونداي »باليس������يد« اجلديدة كلي������اً احدث اطروحات 
املبدع الكوري وواحدة من اه������م املركبات التى تراهن 
عليها هيونداي موتورز بعد االعالن عن اضافتها ضمن 
تش������كيلة ط������رز »هيونداي« م������ن املركب������ات الرياضية 
متعددة االس������تخدامات في أس������واق الش������رق األوس������ط 
وإفريقي������ا ، حيث يُنظر إليها على انه������ا إضافة جريئة 
ملركب������ة متع������ددة االس������تخدمات، ذات األبع������اد األكبر 
ط������والً وعرضاً وارتفاعاً من أبع������اد مركبة »هيونداي« 
الشهيرة سانتافي هذا ومنذ ان اعلنت هيونداي موتورز 
عن أنتجه������ا مركباتها الكبيرة اجلديدة باليس������يد على 
هيكل جديد كلي������اً مصمم خصيصاً للمركبة الرياضية 
متعددة االستخدامات SUV، وتأتي مبساحة استثنائية 
رحبة للصفني الثاني والثالث، ومنطقة شحن فسيحة 
وإعدادات جلوس تتس������م باملرونة. ومّت تزويد باليسيد 
بنظ������ام الدف������ع بالعج������الت األربع������ة اجلدي������د متع������دد 
األمناط HTRAC من هيونداي، الذي يتيح مستويات 
مرموقة م������ن قدرات القي������ادة على جمي������ع الطرقات 
وفي جمي������ع األحوال اجلوية، كما تش������تمل املركبة ذات 
التصميم املتطّور  على أحدث تقنيات األداء والس������المة 
ومزايا الرحابة والكفاءة، وهي املركبة العائلية املثالية  
لالس������تخدام اليومي العملي املريح ع������الوة على القيادة 
في رح������الت ال تُنس������ى. ويعك������س التصمي������م اخلارجي 
والداخل������ي للمركبة بوضوح فلس������فة التصميم اجلديدة 
اخلاص������ة بهيونداي، مع حض������ور راٍق ومتميز وجريء 

على الطريق.
تصميم متميز ملركبة رياضية متعددة االستخدامات

ينطوي تصميم باليس������يد على قدر واض������ح من املهابة 
واألناق������ة اللتني تليقان مبركبة رياضية كبيرة متعددة 
االس������تخدامات؛ فمن األمام، يُبرز الشبك ذو الفتحات 
متوالية االنحدار بوضوح هيئة مركبة رياضية متميزة 
متع������ددة االس������تخدامات، ف������ي ح������ني تخل������ق املصابيح 
األمامي������ة املرّكب������ة ذات التصمي������م املنفص������ل م������ع إنارة 
أمامي������ة عمودية متصلة، واجه������ة أمامية ذات حضور 
يفرض شخصيته، ميتاز بخيار مصابيح LED أمامية 

.LED ونهارية ومرايا ذات أنوار انعطاف مبصابيح
ويخلق املظهر اجلانب������ي القوي واملمتد ملقدمة املركبة، 
بدوره، حض������وراً مثيراً لإلعجاب عل������ى الطريق، بينما 
توّض������ح األعم������دة اجلانبية اخللفية العريض������ة والنوافذ 

اجلانبي������ة البانورامية املس������احة الداخلية الواس������عة، أما 
اجلوان������ب والرفارف املمتلئة فتُبرز ما تتمتع به املركبة 

من قوة ومهابة.
وم������ن اخللف، يظهر بوضوح اتس������اع املركب������ة ووقفتها 
املس������تقرة م������ن خالل التفاصي������ل املتعرج������ة والتصميم 
العم������ودي ملصابي������ح LED اخللفي������ة، ويتي������ح الزج������اج 
اخللفي البانورامي مقترنًا بالس������قف املمتد إلى اخلارج 
إحساس������اً كبي������راً بالرحابة للركاب، ف������ي تعزز عجالت 
األملني������وم االختيارية كبيرة احلج������م بقياس 20 بوصة 
مظهر املركبة التي يتس������م تصميمها مبزايا الديناميكا 

الهوائية مبعامل سحب قدره 0.33.
مزايا الراحة الداخلية

بالراح������ة  الش������عور  ب������ني  الداخل������ي  التصمي������م  يجم������ع 
واالسترخاء، مع مقاعد قياسية لثمانية ركاب. وتأتي 
الطرز ذات املقاعد اجللدية مكس������وة بجلد النابا املبّطن 
الفاخر، في حني متنح اإلضافات اخلش������بية على لوحة 

الع������دادات تصميم������اً ناعم������اً ملتفاً يس������اهم ف������ي إضفاء 
ملس������ات من الراح������ة والس������عة على املقص������ورة. وميكن 
بلمس������ة زر واحدة حتريك مقع������د الصف الثاني لألمام 
م������ن أجل الوصول إلى مقاع������د الصف الثالث واخلروج 
منها بس������هولة ويُس������ر، كما ميكن، ملزيد م������ن الراحة، 
ط������ّي مقاع������د الص������ف الثالث وفرده������ا. وتت������اح املقاعد 
اجلانبي������ة ف������ي الص������ف الثاني بأس������طح قابل������ة للتهوية. 
ويعط������ي تصميم املقصورة إحساس������اً باالنفتاح والرؤية 
االس������تثنائية بفضل فتحة الس������قف اخللفية الزجاجية 
الثابتة ذات احلجم الكبي������ر، وصفوف املقاعد اخللفية 
العريضة واسعة، ومساحة التخزين اخللفية الفسيحة 
ذات الترتي������ب القاب������ل للتغيي������ر. وق������د ُصّمم������ت جميع 
مناط������ق اجلل������وس اخللفية تصميم������اً مريحاً لس������هولة 
صع������ود أف������راد األس������رة إليه������ا ونزولهم منه������ا. وتأتي 
باليس������يد اجلدي������دة كلي������اً بفتحات تهوي������ة ذات تصميم 
مبتكر لتتيح انس������ياب الهواء به������دوء ومرونة من أجل 

ضمان درج������ة حرارة مريح������ة للجميع. وينتش������ر في 
أرجاء املقصورة 16 حامالً لألكواب لتسّهل على الركاب 
وضع املش������روبات في جميع ترتيب������ات املقاعد. وتزخر 
باليس������يد بتقني������ات وفي������رة تكفل إثراء جتربة الس������ائق 
والركاب؛ فهناك شاش������ة النظام������ني الصوتي واملالحي 
العامل������ة باللم������س والتي تأت������ي بهيئة عريض������ة بقياس 
10.25 بوص������ة. وميكن توصيل جهازي������ن باملركبة في 
وق������ت واحد عب������ر البلوت������وث، اتصال بهات������ف محمول 
وآخ������ر للبث الصوت������ي. وتتيح لوحة الع������دادات املنفردة 
املدمجة مع نظام التنقل سهولة كبيرة في االستخدام.
ويح������ّل زر تغيير التروس بالس������لك مح������ّل عصا تغيير 
الت������روس التقليدية م������ن أجل إتاحة مس������احة أكبر في 
كونس������ول التحّكم الوس������طي. وتش������تمل املقص������ورة على 
سبعة منافذ USB موزعة على جميع صفوف املقاعد، 
فض������الً عن جي������وب صغي������رة لوضع األجه������زة الرقمية 
احملمولة. وف������ي املقدمة، يعمل جه������از العرض العلوي 

عل������ى ع������رض معلوم������ات القي������ادة املهم������ة، كالس������رعة 
وإرش������ادات املالحة، على الزج������اج األمامي على امتداد 
خط نظر السائق لضمان تركيزه الدائم على الطريق.

وتتكام������ل أنظم������ة املعلوم������ات والترفيه م������ع النظامني 
Android Auto وApple CarPlay، وهن������اك لوح������ة 
شحن الس������لكي إلمداد األجهزة احملمولة املتوافقة مع 
تقنية الش������حن الالس������لكي، بالطاقة. كذلك يتيح نظام 
الصوت املتميز االستمتاع بالتسجيالت الصوتية بجودة 
عالي������ة، مش������تمالً عل������ى تقنية إلع������ادة بن������اء التفاصيل 
الصوتي������ة الدقيقة التي ع������ادة ما تضيع في املوس������يقى 
املضغوط������ة رقمي������اً. وتتيح املركبة اجلدي������دة كلياً نظام 
اتصال داخلياً متطوراً يتيح احلديث املباشر بني السائق 
وركاب املقاعد اخللفية يش������تمل على منط “محادثة” 
ومنط “ه������دوء”. أما منط احملادثة فيس������مح للس������ائق 
بالتواص������ل بش������كل منفص������ل مع ص������ف املقاع������د الثاني 
أو الثال������ث عب������ر نظ������ام الصوت، في حني يس������مح منط 

حصريـــا الرايــة اوتـــو تختبــرت
هيونداي )باليسيد( اجلديدة كليا

علـــى ربـــوع كوريـــا اجلنوبيـــــة

بدعــوة مــن شركــة سكايــالين الوكيـــل املعتمــــد ...
الس������كون اخللف������ي لصف الس������ائق باالس������تماع إلى نظام 
الصوت مع إيقاف تشغيل مكبرات الصوت في الصفني 
الثان������ي والثالث لتجنب إيقاظ ال������ركاب النائمني. كذلك 
فإن مرآة خاصة باحملادثة تس������مح للس������ائق مبش������اهدة 

الركاب بوضوح في اخللف.
األبعاد اخلارجية والرحابة الداخلية

تف������وق أبعاد باليس������يد اخلارجي������ة جميع أبع������اد املركبة 
غران������د س������انتافي التي تفس������ح املجال ملركب������ة هيونداي 
الكبي������رة لتحّل محّلها. وميكن مقارنة كفاءة املس������احة 
مقارن������ة إيجابية مع الطرز األخ������رى في فئة مركبات 

من احلجم املكافئ.
نظام HTRAC للدفع بالعجالت األربعة

تش������تمل باليسيد على نظام HTRAC للدفع بالعجالت 
األربعة من هيونداي، وهو نظام متعدد أمناط القيادة، 
يتيح قابضاً إلكترونياً متغيراً وقابالً للتقس������يم ومزوداً 
بنظام حتكم نش������ط بعزم الدوران املوزع بني احملورين 
األمام������ي واخللف������ي، مع إعدادات محس������نة للعديد من 

حاالت القيادة على الطرق املمهدة والوعرة.
ويسمح منط “القيادة املتكاملة”، للسائق على الطريق 
املمه������دة، باالختيار من بني أربع������ة أمناط للقيادة هي 
“الرياض������ي” و”املري������ح” و”االقتص������ادي” و”الذكي”، 
ويقوم بضبط نس������بة توزيع الطاق������ة تلقائياً بني احملاور 
األمامي������ة واخللفي������ة. وع������الوة عل������ى ذل������ك، يش������تمل 
النظام HTRAC على وظيف������ة قفل الترس التفاضلي 
ف������ي احل������االت الصعب������ة، هناك أيض������اً نظام املس������اعدة 
ف������ي اس������تقرار املقط������ورة، والتحكم ف������ي الفرامل على 
املنحدرات. كما تش������هد باليس������يد تطبيق نظام هيونداي 
“للتحك������م بالقيادة بأمناط متعددة” ألول مرة، حيث 
يتي������ح ه������ذا النظام للس������ائق االختيار ب������ني ثالثة أوضاع 
مختلف������ة وفقاً للظ������روف الت������ي يراها، وه������ي أوضاع 
الط������رق الرملية واملوحلة والثلجي������ة. حيث يعمل وضع 
الط������رق الثلجية عل������ى احلد من ان������زالق العجالت على 
األرضي������ات اجلليدية أو املكس������وة بالثل������ج لتأمني املزيد 
من الثب������ات للس������يارة. أما وض������ع الط������رق املوحلة فهو 
يس������مح بتطبيق عزم دوران أكثر قوة مع التحكم برفع 
السرعة بناقل احلركة  أو منعها ملساعدة العجالت على 
الدوران بقوة أكبر واحملافظة على الزخم والقوة على 
الطرق املوحلة. في حني أن وضع الطرق الرملية يعمل 
على منع العجالت من احلفر واالنغراز في الرمل عبر 
التجكم في توزيع عزم ال������دوران األمثل على العجالت 

األربعة حسب احلاجة. 
تقنيات السالمة

تقّدم باليس������يد ع������دداً من تقني������ات الس������المة املعيارية 
املتقدمة التي تش������مل أنظمة متطورة ملس������اعدة السائق 
تأتي ضمن باقة تقنيات الس������المة “س������مارت سينس” 
من هيونداي. ويعمل بعض ه������ذه التقنيات على تنبيه 
الس������ائق في املواق������ف اخلطرة، في ح������ني يعمل بعضها 

باستقاللية في حاالت معينة لتجنب اخلطر.
كما تشهد »باليس������يد« تطبيق نظام هيونداي »للتحكم 
بالقيادة بأمن������اط متعددة« ألول مرة، حيث يتيح هذا 
النظ������ام للس������ائق االختيار ب������ني ثالثة أوض������اع مختلفة 
وفق������اً للظ������روف الت������ي يراها، وه������ي أوض������اع الطرق 
الرملي������ة واملوحلة والثلجية، حي������ث يعمل وضع الطرق 
الثلجية على احلد من انزالق العجالت على األرضيات 
اجلليدي������ة أو املكس������وة بالثلج لتأمني املزي������د من الثبات 
للس������يارة. أما وضع الط������رق املوحلة، فيس������مح بتطبيق 
عزم دوران أكثر قوة مع التحكم برفع الس������رعة بناقل 
احلرك������ة، أو منعه������ا ملس������اعدة العجالت عل������ى الدوران 
بق������وة أكبر، واحملافظة على الزخم والقوة على الطرق 
املوحلة، في حني أن وض������ع الطرق الرملية يعمل على 
من������ع العج������الت من احلف������ر واالنغراز ف������ي الرمل عبر 
التحكم في توزيع عزم ال������دوران األمثل على العجالت 

األربع حسب احلاجة.
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بدون دفعة أولى

فائدة منخفضة

بدون موافقة المصرف

تأمين شامل لمدة 3 سنوات

خدمة مساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات

 أكس-تريل
إبتداًء من

1,799 ر.ق* /شهريًا

إجعل صيفك مميزاً
مع عروض نيسان الكبرى 

*  القسط الشهري على أكس-تريل 5 مقاعد 2019 
** 3 سنوات أو 100,000 كلم أيهما يأتي أوًال

•  خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي
•  العرض صالح من 30 يونيو إلى 10 أغسطس 2019

يشمل التسجيل

المعرض الرئيسي - طريق سلوى
معرض السد 
معرض الخور
معرض بروة  

ضمان المصنع لمدة 3 سنوات/100,000 كلم**

٣٦٦٢/٢٠١٩

معتمــدة واملكفولــة مــن الوكالــة ...

صالح احلمد املانع تطلق برنامج )نيسان االختيار الذكي(
لشراء املركبات املستعملة

أطلقــــــت شــــــركة صالح احلمــــــد املانــــــع، الوكيل العام لســــــيارات 
 Nissan نيسان« في قطر، برنامج » نيسان، االختيار الذكي«
Intelligent Choice«، الذي ميّكن العمالء وخصوصاً عشاق 
عالمة “نيسان” من شراء مركبات نيسان مستعملة، معتمدة 
ومكفولة من الوكالة ومعززة بباقة من املميزات واخلدمات 

مبا فيها خدمات ما بعد البيع. 
وجاء اإلعالن عن هذا البرنامج من قبل مارتن أهيرن، املدير 
العام لقســــــم السيارات في شــــــركة صالح احلمد املانع بحضور 

مدراء تنفيذيني من شركة نيسان الشرق األوسط.
ومع هذا البرنامج املبتكر، تقدم الشــــــركة للراغبني باقتناء أي 
من طرازات مركبات نيســــــان املستعملة من خاللها واملتوافرة 
لديها الفرصة للحصول على مركبات جتتاز كافة الفحوصات 
الفنية وامليكانيكية قبل التســــــليم  بعد خضوعها ألكثر من 167 
نقطــــــة فحص، للتأكد مــــــن مطابقتها لكافة معايير الســــــالمة 
واألمــــــان والكفــــــاءة والقدرة، إلــــــى جانب منح تلك الســــــيارات  
كفالة ملدة ســــــنة أو 20 ألف كلم أيهما أسبق، فضالً عن خدمة 
املساعدة املجانية على الطريق على مدار 24 ساعة يومياً وملدة 
سنة كاملة مع إمكانية استبدال املركبة املشتراة حتى 6 سنوات 
أو 150,000 كلــــــم كحــــــد أقصــــــى. وأعلنت الشــــــركة عن توفير 
خيارات متويــــــل مرنة لتمنــــــح العمالء خيارات أســــــهل لقيادة 

واحدة من املركبات املعتمدة واملوثوقة من نيسان.
وقال الســــــيد مارتن أهيرن، املدير العام لقطاع الســــــيارات في 
شــــــركة صالح احلمد املانع: “يســــــّر شــــــركة صالح احلمد املانع 
 Nissan Intelligent إطالق برنامج “ نيسان، االختيار الذكي
Choice« في قطر لنمنح العمالء املزيد من اخليارات لقيادة 
واحدة من سيارات نيسان املوثوقة واملكفولة وبأسعار مناسبة. 
ويعكس هذا البرنامج التزام الشــــــركة باالرتقاء بعالمة نيسان 
وخدمــــــة املســــــتهلكني الى أعلى املســــــتويات كما ميهــــــد الطريق 
إلرســــــاء معايير جديدة لســــــوق املركبات املستعملة. وستخضع 
هذه الســــــيارات لفحوصــــــات دقيقة وشــــــاملة وتلتــــــزم بأعلى 
معايير األمان والسالمة مبا يتوافق مع قيم وشعار شركتنا.”

وســــــتتوفر العديد مــــــن مركبات نيســــــان املوثوقة واملســــــتعملة 
في صالة عرض خاصة في شــــــارع بروة التجاري – مســــــيمير  
حيث متتد على مساحة 862 م مربع وتضم باقة متنوعة من 
ســــــيارات نيسان ســــــواء الســــــيدان منها أو التجارية أو مركبات 

الدفع الرباعي. 




