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منذ أن أعلنت سيدات القرية عن قدوم مولود 
جديــــــد لعائلة ابن عم عمــــــدة مدينة لندن عام 
1834م، ووالــــــد الطفلة تبرأ من االعتراف بها، 
فهــــــو يريدهــــــا ذكــــــًرا ال أن تكون الرقم ســــــبعة 
في عدد بناته الســــــابقات، لهذا قرر أن يودعها 
ملجأ لأليتام فــــــي مقاطعة ويلز حتى ال تعرف 
شــــــيئًا عن مكان عائلتها، كبرت الطفلة النابغة 
وأصبحت طبيبة فــــــي تخصص نادر في القلب 
املفتــــــوح حصلت على تكــــــرمي امللكة، وفي نفس 
الوقت مات والدها ســــــكيراً بعد أن باع أعضاءه 
بعد وفاته ليشــــــتري خموراً! وتوزعت أعضاؤه 
على املرضى األثرياء، ومنها قلبه الذي أمسكت 
به الدكتورة النابغة لتزرعه في جسد امللياردير 
أكبــــــر تاجر لألســــــلحة فــــــي القارة الســــــوداء، لم 
تشــــــعر الطبيبة بأن قلب والدهــــــا هو الذي بني 
يديها فهذا القلب لم يغضب يوماً لفراقها، هي 
وأخواتها السبعة، لم يرسل ولو إشارة ندم على 
فراقهن، لهذا لم يتعرفا على بعضهما البعض، 
غيــــــر أن امللياردير ومن بــــــاب رد اجلميل قرر 
أن يتبناهــــــا وأعطاها اســــــمه وميراثه، لتعّوضه 
عن عقمــــــه طوال أربعــــــني عاماً حتى شــــــرطها 
الصعــــــب وافق عليه دون تردد، وهو أن يتوقف 
عن االجتار بالبشــــــر بتوريد األســــــلحة لقتلهم، 
انقلب حال امللياردير التائب وغســــــل كل أفكاره 
الشــــــريرة، وحتــــــّول إلــــــى نبتة خيــــــر تظلل على 
فقــــــراء القــــــارة الســــــوداء، إذا أعجبتــــــك القصة، 
وكنت من سكان القارة السوداء، أرسل الرسالة 

إلى عشــــــرة أشــــــخاص، حتى حتصل على بركة 
أو قرض من خزينة امللياردير التائب، رســــــائل 
كثيرة من املؤلفني اجلــــــدد على مواقع التواصل 
االجتماعــــــي أغلبهــــــا من وحى خيــــــال أصحابها 
وعلى الرغم من انتشارها باآلالف إال أن هناك 
مئات املاليني يصدقونها، وينشــــــرونها، خاصة 
التي حتمل نفحات دينية: انشــــــرها حتى تدخل 
اجلنة وان لم تنشرها تدخل النار بصاروخ »أس 
400« روســــــي الصنــــــع أو مركبــــــة يابانية الصنع 
أو كوريــــــة أو أمريكية الصنع، أو.. أو.. لألســــــف 
قائمــــــة املركبــــــات طويلــــــة جداً لهذا ال أســــــتطيع 
أن أسردها، ولكن ســــــأختصرها لكم وأطمئِن 
أعداءنــــــا بأنهــــــا خالية من اســــــم ملركبــــــة عربية 
الصنع، ألن ســــــكان الكوكب العربي مشــــــغولون 
بأنفســــــهم  لينجــــــوا  العشــــــر  الرســــــائل  بإرســــــال 
وأوالدهم وأحفادهــــــم الذين أصبحوا مدمنني 
أللعــــــاب العالم االفتراضي، بعد أن أصبح أغلب 
أفــــــراد الكوكب عبيًدا لالختراع املســــــمى الهاتف 
اخللــــــوي، بوابــــــة اخلــــــروج مــــــن عاملنــــــا العربي 
إلــــــى العالــــــم االفتراضــــــي، الذي صنعــــــه الغرب 
لنــــــا بأيديهــــــم وعقولهم، وفي املقابل نســــــتعمله 
نحن بأيدينا مانحــــــني عقولنا إجازة طويلة عن 
اإلنتــــــاج طبًعا إال من رحم ربي، فهناك منا من 
يحارب طواحني اختراعات الغرب، حتى يصل 
إلى منتج عربي 100% و كل الدراســــــات العربية 
احلديثــــــة تؤكد أننا على الطريق الصحيح .. هذا 

واهلل أعلم.
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جتربتنــــــا اليــــــوم مع احــــــدث إبداعــــــات عالمــــــة تويوتا 
اليابانيــــــة انهــــــا جتربــــــة قيادة مركبــــــة تويوتــــــا راف 4 
اجلديدة كلياً  والتي تعيد بشكل جوهري، عند انطالق 
التجربة تشعر وكأنك تقود مركبة من نوع خاص من 
األداء الرياضي واالســــــتخدامات املتعــــــددة، في الوقت 
الذي تعزز فيه من رشــــــاقة التحكــــــم، وراحة القيادة 
اليومية، واملزيد من الكفاءة في استهالك الوقود.  ومت 
تصميــــــم املركبة اجلديدة كلياً لالنطالق في مغامرات 
متنوعــــــة على مختلــــــف الطرقات لتقــــــدم أداًء موثوقاً 
ســــــواء كانت داخــــــل املــــــدن أم خارجها. وعلــــــى الرغم 
مــــــن إطاللتها التي توحــــــي بقوتها، والقــــــدرات املميزة 
لنظــــــام الدفع الرباعي اجلديد، فــــــإن املركبة اجلديدة 
تتســــــم باملزيد من الهدوء واالنسيابية في القيادة، مع 
ملســــــات جديدة ترتقي مبســــــتوى الراحة في املقصورة 
الداخلية.  ســــــيارات الشرق حرصت على جتربة طراز 
الـ “هايبِرد« الكهربائي الــــــذي إحدى أبرز اإلضافتني 
الرئيســــــيتني إلــــــى مركبة راف 4 اجلديــــــدة كلياً، حيث 
يجمع بــــــني مصدريــــــن للطاقة يتمثــــــالن في محرك 
يعمل على البنزين وموتورين كهربائيني. ويتمتع هذا 
الطراز الرائد بكفاءة اســــــتثنائية في اســــــتهالك الوقود 
تبلغ 22.2 كلم/لتر، كما يتيح للعمالء فرصة املساهمة 
في مســــــتقبل أكثر اســــــتدامة، في الوقت الذي ينعمون 
فيــــــه باملزيد من الرضا من خــــــالل جتربة قيادة أكثر 
تفاعليــــــة. ويرجع الفضل في ذلــــــك إلى ما تزخر به 

املركبــــــة من تقنيات متقدمة وهدوء اســــــتثنائي داخل 
املقصــــــورة، فضالً عن سالســــــة التســــــارع، خاصة عند 
االنطــــــالق من وضع التوقــــــف التام. وتتمثــــــل اإلضافة 
الثانيــــــة فــــــي طــــــراز »أدفنشــــــر«، والــــــذي مت تطويره 
كنمــــــوذج رمــــــزي لتلبيــــــة احتياجــــــات العمــــــالء الذيــــــن 
يبحثــــــون عــــــن جتربة قيــــــادة أكثر تشــــــويقاً من خالل 
إضافة املزيد من احلمــــــاس وطابع املغامرة، حيث مت 
تزويد هذا الطراز بشــــــبك أمامي ومصد أكثر جرأة، 
ومصابيــــــح ضباب مميزة، ورفــــــارف أقواس عجالت 
أكبر حجمــــــاً، ونظام تعليق بإعــــــدادات أكثر رياضية، 
وعجــــــالت حصريــــــة قيــــــاس 19 بوصــــــة ذات اخلمس 

أضالع مع فواصل من اللون األسود غير الالمع.
تصميم خارجي جريء

وتبــــــرز شــــــخصية مركبــــــة تويوتــــــا راف 4 لعــــــام 2019 
الفريدة وحضورها األكثــــــر جرأة من خالل تصميمها 
املميــــــز، حيــــــث أن اخلطــــــوط اخلارجيــــــة وتفاصيــــــل 
املقصورة املســــــتوحاة من األشــــــكال املَُضلَّعــــــة املنتظمة، 
تعطي للمركبــــــة انطباعــــــاً بالقوة. كمــــــا ابتكر مصممو 
شــــــركة تويوتــــــا مظهــــــراً رياضيــــــاً عصرياً يتماشــــــى مع 
مفهوم املغامرة واجلودة احلرفية، ال سيما في الشبك 
واجلزء األمامي من املركبة. ومن جهة أخرى، تعمل 
املصابيح األمامية بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء 
LED، والتــــــي تتوفــــــر مع وظيفــــــة التســــــوية التلقائية، 
ومصابيــــــح اإلضــــــاءة النهاريــــــة الفريــــــدة، علــــــى توفير 
مصدر إضاءة أكثر متّيزاً بينما تساهم أيضاً 
في تعزيز املظهر اجلريء للمركبة. 
ومــــــع تصميم املركبــــــة الفريد، 
العجــــــالت  أقــــــواس  تؤكــــــد 
قــــــدرات  علــــــى  املرتفعــــــة 
املركبــــــة علــــــى مختلــــــف 
ولتحســــــني  الطرقــــــات. 
الرؤيــــــة، فقد مت  مجال 
وضــــــع املرايــــــا اجلانبيــــــة 
منخفض  موقــــــع  فــــــي 
األبواب، فضالً  على 
عن خفض خط 

فــــــذ  ا لنو ا

اجلانبية وزجاج اجلــــــزء األخير من املركبة الذي أُعيد 
تصميمه وتوسيعه. وللمساهمة في حتقيق ديناميكية 
هوائيــــــة أكثر اســــــتقراراً، فقــــــد مت تصميــــــم مجموعة 
املصابيح اخللفية ومقابض األبواب اخلارجية بطريقة 

جتمع بني الشكل املميز واألداء العملي. 
مقصورة داخلية رحبة

وتكتمــــــل هوية مركبة تويوتا راف 4 املميزة من خالل 
مقصورتهــــــا الداخلية الرحبــــــة واملريحــــــة، والتي تُعبِّر 
عــــــن اجلودة االســــــتثنائية واللمســــــات املتقنة في جميع 
أنحائها، مع التصميم الداخلــــــي األنيق الذي يؤكد على 
العناية الفائقة بأدق التفاصيل. ومتتاز لوحة عدادات 

املركبة بتصميم أفقي يشغل حيزاً أصغر وأقل ارتفاعاً 
من التصميم السابق مما يعزز الرؤية األمامية. وتُعبِّر 
املواد الصلبة املســــــتخدمة في األجزاء العلوية والسفلية 
مــــــن لوحة العــــــدادات، وبطانات مقابــــــض األبواب عن 
القــــــوة واملتانــــــة، فــــــي حــــــني مت إضافة حشــــــوات ناعمة 
إلــــــى املناطق التي يتعامل معها الركاب بشــــــكل متكرر، 
بينمــــــا تضفــــــي اللمســــــات التطريزيــــــة املتصلــــــة ما بني 
زخارف األبواب ولوحة العدادات شعوراً باالستمرارية 
والرحابة. ويتســــــم الكونســــــول الوســــــطي األكثر اتساعاً 
باملزيــــــد من التنوع مقارنة بالطراز الســــــابق، مع زيادة 
مســــــاحة التخزين. وعــــــالوة على ذلك، توفــــــر املقاعد 
األمامية واخللفيــــــة للمركبة املزيد من الدعم للركاب 
مع إدخال حتســــــينات على وســــــاداتها لتقدم املقصورة 
اجلديدة مستويات ال تضاهى من الراحة. وبتصميم 
عصري أكثر تشويقاً مع املزيد من املالءمة والراحة، 
الداخليــــــة  املقصــــــورة  تأتــــــي 

اجلديــــــدة واألكثــــــر جــــــرأة مــــــزودة بطيف واســــــع من 
املزايــــــا املتطورة، مبا في ذلك نظــــــام اختيار التضاريس 
املتعددة MTS، وشــــــاحن الســــــلكي للهواتــــــف الذكية، 
ونظــــــام تكييــــــف أوتوماتيكي يشــــــمل منطقتني ميكن 
التحكم بدرجة حرارة كٍل منهما على حدة مع خاصية 
التحكم الذكــــــي S-FLOW، والتي تعمــــــل على توجيه 
الهواء للمقاعد التي يشــــــغلها الركاب فقط، مما يحقق 
املزيــــــد من الراحة من جهة، واالقتصاد في اســــــتهالك 
الوقــــــود من جهة اخرى. كما تضــــــم املقصورة الداخلية 
كالً من شاشــــــة عرض ملونة متعددة املعلومات قياس 
7 بوصــــــات داخل مجموعــــــة أجهزة القياس، وشاشــــــة 
الوســــــائط املتعددة قياس 7 بوصــــــات، وإضاءة داخلية، 
ونظام صوتي بـ 6 مكبرات صوت، ومقعد ســــــائق قابل 
للتعديــــــل بأوضاع مختلفــــــة، ومقاعد أماميــــــة مهواة، 
ومقاعد خلفية قابلة للطي ينفصل فيه مســــــند الظهر 

إلى قسمني بنسبة 40:60.

الراية أوتو تكتشف مميزات تويوتا
راف 4 الهايبـرد على طرقـات الدوحـة

معاييــر جديــدة لألناقــة العصريـــة ...
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في ظل االقبال الكبير الذي شــــــهدته حملة شــــــركة الفردان للسيارات 
خالل شــــــهر رمضان، و التي قدمت خاللها عروًضا حصرية و بالفعل 
غير مسبوقة على طرازات BMW، يسر الفردان للسيارات ان تعلمكم 

ان عروضها مستمرة حتى نهاية شهر يونيو 2019.
ويتيح هذا العرض الذي أطلقته شــــــركة الفردان للســــــيارات أثناء شهر 
رمضــــــان املبــــــارك فرصة رائعة المتالك ســــــيارات فاخــــــرة من طراز 

 .BMW
 وميكن للعمالء بناًء على هذا العرض أن يســــــتمتعوا بقيادة واحدة من 
 BMW :والتي تضم ،BMW من X أكثر الســــــيارات شهرة ضمن فئة
X1، وBMW X2، وBMW X3، كمــــــا يشــــــمل العرض أيًضا اثنني من 
أكثر طرازات سيدان شهرة في BMW، وهما الفئة اخلامسة، والفئة 

الرابعة غران كوبيه.
و تقدم شركة الفردان للسيارات مجموعة فائقة من املزايا واخلدمات 
والتــــــي تتضمــــــن باقة خدمــــــة BMW ملدة عشــــــر ســــــنوات / 100,000 
كيلومتــــــر )أيهمــــــا يأتــــــي أواًل(، وباقة ضمان 5 ســــــنوات / 200,000 كم 
)أيهما يأتي أواًل(، خطة متويل حتى ســــــت سنوات بفائدة بسيطة تبلغ 
2.6% مــــــا يعــــــادل 5% متناقصة، وفترة ســــــماح حتى 3 أشــــــهر، وبدون 
دفعة أولى للمواطنني، باإلضافة إلى تأمني شــــــامل مجاناً للعام األول. 
وميثــــــل العرض املتاح حتــــــى 30 يونيو الفرصة األمثل الكتشــــــاف متعة 
 BMWو ،BMW X1 القيادة وامتالك إحدى الســــــيارات من طرازات
X2، وBMW X3 مــــــع العديد مــــــن املزايا واخليــــــارات املذهلة، مقابل 
أقســــــاط تبدأ من 2660 ريال قطري في الشــــــهر، كما يشــــــمل العرض 
أيًضا اثنني من أكثر طرازات ســــــيدان شــــــهرة في BMW، وهما الفئة 
اخلامســــــة، والفئة الرابعة غران كوبيــــــه، ويتيح للزبائن امتالك إحدى 
السيارات التي تشهد طلبًا هائاًل من بني طرازات BMW مقابل 2970 
ريال قطري في الشــــــهر. وســــــيكون متويل هذا العــــــرض الذي تقدمه 
BMW مبناسبة حلول شــــــهر رمضان املبارك بالتعاون مع بنك قطر 

الوطني.
 BMW وتدعو الفردان للســــــيارات عمالئها بزيارة أقرب صالة عرض
بدولة قطــــــر لالطالع على طــــــرازات BMW اجلديــــــدة وحجز موعد 

لتجربة قيادة في أقرب موعد ممكن.

BMW باقـة صيانـة
شاملة النفقات ملدة 10 سنوات و ضمان 5 سنوات

:BMW الفردان للسيارات تواصل الكرم بعرض غير مسبوق ألمتالك
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تركز مجموعة BMW أثناء القيام بتطوير خططها 
املتعلقــــــة بالتنقل باملركبات في املســــــتقبل، وبشــــــكل 
متزايــــــد، على التعاون مع الشــــــركاء جلعل املســــــتوى 
القادم من تقنيات الكهربــــــاء أكثر توفًرا على نطاق 

أوسع للعمالء مع بداية العقد القادم.
لذلك يعد التعاون بني شركات صناعة السيارات في 
ســــــبيل تبادل املعرفة واملوارد أمًرا مهًما، باعتبار أن 
صناعة الســــــيارات تتصدى للتحديــــــات التكنولوجية 
املهمــــــة والتي تتمثل فــــــي القيادة الذاتيــــــة واالتصال 

.)ACES( والكهرباء واخلدمات
وال تــــــزال مجموعــــــة BMW علــــــى املســــــار الصحيح 
بعد مرور ثالث ســــــنوات على انطالق اســــــتراتيجية 
أضحــــــت  حيــــــث   ،NUMBER ONE> NEXT
املجموعــــــة تتمتــــــع مبكانــــــة راســــــخة باعتبارها أحد 
أفضل مزودي التنقــــــل اإللكتروني في العالم. وتعد 
مجموعــــــة BMW رائــــــدة فــــــي الســــــوق العامليــــــة مع 
امتالكها أكبــــــر مجموعة من الســــــيارات الكهربائية 
وأكبر حصة ســــــوقية بني املنافســــــني التقليديني في 

فئات السيارات الفارهة.
وحدات قيادة كهربائية متكاملة

أكدت مجموعة BMW وجاغــــــوار الند روفر اليوم 
عن توحيد املســــــاعي والقوى لتطويــــــر اجليل القادم 
مــــــن وحــــــدات القيــــــادة الكهربائيــــــة، وذلــــــك ضمن 
خطوة متثل دفعــــــة هائلة في دعم تطوير التقنيات 
الكهربائية الالزمة في التحول للوصول إلى املستقبل 
فيما يتعلق بالقيادة املســــــتقلة واالتصــــــال والكهرباء 

.)ACES( واخلدمات
متتلــــــك مجموعة BMW وجاغوار الند روفر رؤية 
اســــــتراتيجية مشــــــتركة فيما يتعلق بتقنيات القيادة 
الكهربائية الصديقة للبيئة واملوجهة نحو املســــــتقبل. 
وتفخر مجموعة BMW بخبرتها الطويلة والهائلة 
فــــــي تطوير وإنتاج عدة أجيال مــــــن وحدات القيادة 
الكهربائيــــــة ضمن الشــــــركة منــــــذ إطالقها ســــــيارة 

BMW i3 الرائدة في 2013. بدورها أكدت جاغوار 
النــــــد روفر علــــــى إمكاناتهــــــا املتعلقة بهــــــذه التقنية 
بعدما أطلقت طــــــراز Jaguar I-Pace، والطرازات 

الهجينة املزودة بشاحن.
 BMW أما التكنولوجيــــــا األكثر تطوراً في مجموعة
حتى اآلن، فتتضمن محرًكا كهربائًيا وناقل حركة 

وجتهيزات إلكترونية صناعية في السيارة الواحدة. 
ال يحتاج هــــــذا احملرك الكهربائي إلــــــى مواد نادرة، 
وهذا ما ميّكن مجموعة BMW من تقليل االعتماد 
على توافرها مع مواصلة العمل على توســــــيع نطاقها 

من الطرازات الكهربائية بشكل منتظم.
 BMW وابتــــــداًء من العام القادم، ســــــتبدأ مجموعة

بإنتاج وحدات القيــــــادة الكهربائية، اجليل اخلامس 
)Gen 5( من تقنيات القيادة الكهربائية، في سيارة 
BMW iX3. وستشــــــكل وحدات القيادة الكهربائية 
من اجليل اخلامس نظام الدفع الذي ستســــــتند إليه 
التطــــــورات الالحقــــــة التي مت إطالقهــــــا بالتعاون مع 

جاغوار الند روفر.

وفــــــي تصريــــــح لــــــه، قــــــال كالوس فروليــــــخ، عضــــــو 
مجلــــــس إدارة BMW AG قســــــم التطوير: „تشــــــهد 
صناعة الســــــيارات حتــــــواًل حاًدا. نحن نعتبــــــر التعاون 
مفتاًحا للنجــــــاح، وهذا ينطبق على قطاع الســــــيارات 
الكهربائيــــــة، وجدنا فــــــي جاغوار الند روفر شــــــريًكا 
تتناسب تطلعاته بالنسبة للجيل اجلديد من وحدات 
القيادة الكهربائية بشــــــكل كبير مع تطلعاتنا إلى حد 
كبير. ومًعا لدينا فرصــــــة لتلبية متطلبات املتعاملني 
بشــــــكل أكثر فاعلية من خــــــالل خفض زمن التطوير 
وجلــــــب الســــــيارات والتقنيــــــات احلديثــــــة إلى الســــــوق 
 BMW بشكل أســــــرع. يتيح التعاون ما بني مجموعة
وجاغــــــوار النــــــد روفر إمكانيــــــة االســــــتفادة من رفع 
مســــــتوى الكفاءة من حيــــــث التكاليــــــف بفضل العمل 
املشــــــترك للتطورات املســــــتقبلية وتكاليــــــف تخطيط 
اإلنتاج باإلضافة إلى وفورات اإلنتاج من خالل الشراء 
املشــــــترك. ســــــيتولى فريق مشــــــترك من اخلبراء في 
مجموعــــــة BMW وجاغوار الند روفــــــر في ميونيخ 
مهمــــــة تطوير وحــــــدات الطاقة مــــــن اجليل اخلامس 
)Gen 5( مع إنتاج مجموعات القيادة الكهربائية التي 
ســــــينفذها كل طــــــرف في منشــــــآت التصنيع اخلاصة 
به. وستلتزم كل من الشــــــركتني مبقترحات العالمة 

التجارية اخلاصة بها في أي مشروع.
االنفتاح التكنولوجي

حتتاج الشــــــركة إلى تطوير تقنيات جديدة متعددة 
حتى تتمكن من تلبية متطلبات العمالء واملتطلبات 
التنظيمية فــــــي جميع أنحاء العالــــــم، والتي غالبًا ما 
تكون مختلفة حسب السوق. هذا يعني أن مجموعة 
BMW ستســــــتمر في حتســــــني محركات االحتراق، 
مــــــع العمل في الوقت ذاته على تطوير اســــــتراتيجية 
التنقل الكهربائي فيما يتعلــــــق باملركبات التي تعمل 
بالبطاريــــــة والكهربائيــــــة الهجينــــــة املــــــزودة بقابس 
كهربائــــــي، واالســــــتثمار فــــــي تقنيات جديــــــدة مثل 

احملركات التي تعمل بخاليا الوقود.

مجموعة BMW وجاغوار الند روفر
تعلنــان عــن تعــاون لتطويــر اجليــل القــادم

مــن تكنولوجيــا السيــارات الكهربائيــة
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السيارات الوطنية تثري السوق القطري 
باصات وشاحنات هيونداي

شاحنــات وباصــات تعــزز مــن اعمالكــم ...

برزت العالمــــــة التجارية هيونداي في 
االسواق العاملية ســــــريعا كمصنع عاملي 
للشــــــاحنات ، مع فلسفة في التصمميم 
تؤكد على ثالث عوامل ســــــاعدت كثيرا 
فــــــي  ان ترتقي تلك العالمــــــة الى تلك 
املكانــــــه العاملية ، وتتمثــــــل تلك العوامل 
واملوثوقيــــــة   العالــــــي  اآلداء  قمــــــة  فــــــي 

واإلقتصاد في استهالك الوقود . 
إن اهم ما مييــــــز هيونداي عن غيرها  
مــــــن العالمــــــات التجاريــــــة املعاصــــــرة 
هو اجلمــــــع بني تلــــــك العوامــــــل الثالث 
في تصميــــــم واحد ، لذا تتمتع شــــــركة 
عامليــــــة  بســــــمعة  موتــــــورز  هيونــــــداي 
 ، اجلــــــودة  عاليــــــة  ُمصنعــــــة  كشــــــركة 
قادرة وبشــــــكل فريد علــــــى اجلمع بني 
تكنولوجيا التصنيع الفعالية والتصميم 
الصارم ، وفي عالــــــم تبرز فيه اهميه 
الوقــــــت ، فقــــــد مت تصميــــــم شــــــاحنات 
هيونداي التجارية بشــــــكل موثوق على 
أنها شــــــاحنات اقتصاديــــــة من الدرجة 
االولــــــي ، فهــــــي ببســــــاطة قــــــادرة على 
حتمــــــل العمــــــل علــــــى مــــــدار الســــــاعة ، 
وحتمــــــل اقصــــــى احلمــــــوالت حتى في 
ظل ظروف الطرق الوعرة والقاســــــية 
، فقــــــد ارتكــــــز تصميمها علــــــى  تقليل 

الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به :

بفضــــــل مبيعاتها الراســــــخة و خدمات 
مــــــا بعد البيــــــع املميــــــزة بدولــــــة قطر، 
عــــــالوة علــــــى املنهجية املنســــــجمة التي 
تركز على العمالء بالدرجة الرئيسية، 
فقد ساعدت شركة السيارات الوطنية  
» املوزع احلصري لشــــــاحنات وباصات 
هيونــــــداي فــــــي قطــــــر » فــــــي صعــــــود  
شاحنات هيونداي إلى مركز مرموق 
في سوق الســــــيارات القطري، لتسطر 
اســــــم هيونداي كواحــــــدة من العالمات 
التجارية األكثر شــــــعبية وموثوقية في 
مختلف قطاعات األعمــــــال مثل البناء 
وصناعة النفط والنقل ، وصناعة املواد 

الغذائية وغيرها.
حافلــــــة هبونــــــداي يونيفــــــرس ... متيز 

فريد طوال الطريق  
تتميــــــز حافلــــــة  هبونــــــداي يونيفــــــرس 
مبواصفات  قياسية عالية الدقة  توفر 
جتربة قيادة ممتــــــازة وراحة قصوى 
للــــــركاب، تتســــــع احلافلة  لـــــــ 45 راكبًا 
مبــــــا في ذلك الســــــائق  ، لذا فهي متثل 
اخليــــــار االمثــــــل الذي يوفــــــر الرفاهية 

الفائقة في نقل الركاب.
حملــــــرك  الديناميكــــــي  األداء  يضمــــــن 
والفرامل  والتعليــــــق  القيــــــادة  وأنظمة 
أداًء قويًــــــا وفعااًل أثناء القيادة السلســــــة 

، مــــــع ضمان توافر  مســــــاحة تخزينية 
كبيرة  اثناء الســــــفر جتعل من جتربة 
الســــــفرجتربة فريدة طــــــوال الطريق ، 
كمــــــا توفر حافلة هيونــــــداي يونيفرس 
راحــــــة تامــــــة  وفائقة اثناء الســــــفر.من 
خالل التكييف الداخلي ونظام التدفئة  
للحفــــــاظ على درجة حرارة ثابتة اثناء 

السفر والرحالت الطويلة .
مت جتهيزها بنظــــــام التعليق الهوائي ، 
نظام اجليل القــــــادم ، كما يوفر نظام 
NVH، نظــــــام التحكــــــم فــــــي الصــــــوت 
والضوضــــــاء معايير جديــــــدة في راحة 
الركاب من خالل االســــــتخدام االمثل 
للمــــــواد عالية اجلودة لتخفيف الصوت 

في املناطق احلرجة .
حافلــــــة هيونــــــداي كاونتي ...شــــــريكم 

األفضل في التنقل .
توفر احلافلــــــة كاونتى مــــــن هيونداي 
23 مقعــــــدأ ، ياتــــــي الغطــــــاء اخلارجي 
األملــــــس بنوافــــــذه البانوراميه املتدفقة 
في تصميــــــم فريد من نوعــــــه ، لتوفر 
بذلك اقصى درجــــــات الراحة للركاب 
، اضافة الى املرايــــــا اخلارجية العملية 
من اجل رؤية ممتازة وشاملة ، تضم 
احلافلــــــة  نظــــــام تكييــــــف ذات كفــــــاءة 

عالية ونظام التدفئة  .
سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء

دي  اتــــــش  هيونــــــداي  سلســــــلة  توفــــــر 
للشــــــاحنات  آداء  وقــــــوة  ديناميكيــــــة 
اخلفيفــــــة واملتوســــــطة  احلجم ، حيث 
تتميز بجودة التصميم وقمة املوثوقية 
، لــــــذا تعد سلســــــلة هبونــــــداي اتش دي 
الســــــيارة املثالية لتلبيــــــة الطلب املتزايد 
على اعمــــــال النقل بالشــــــاحنات  ، متر 
سلســــــلة شــــــاحنات هيونــــــداي HD من 
خــــــالل العديد من االختبــــــارات لتكون 
االفضــــــل بــــــني فئتها من ناحيــــــة املتانة 

واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

توفر سلسلة  هيونداي اتش دي واحدة 
مــــــن أكثــــــر الســــــيارات أمانـًـــــا وأكثرها 
راحــــــًة ، فهــــــي تعطيــــــك احســــــاس بأن 
هنــــــاك تواصل بــــــني الســــــيارة وقائدها  
، ميثل تصميــــــم مفتاح لوحــــــة اجهزة 
القيــــــاس حتكــــــم اكثر،  كما انه الســــــهل 
الــــــى مقصــــــورة القيادة   جدا الدخــــــول 
، كمــــــا مت تصميــــــم مقابــــــض األبــــــواب 
فــــــي املكان االمثل  األمثل ليســــــهل من  
استخدامها ، اضافة الى  إضاءة داخلية 
قوية ومســــــاحة  للتخزيــــــن.، لذا تظل 

هيونداي دائًما في املقدمة .
القوة واملوثوقية

متــــــزج محــــــركات الديــــــزل  املتقدمــــــة 

واملعدلة من هيونــــــداي  بني قوة اآلداء 
واملوثوقيــــــة وقوة التحمل اإلســــــتثنائية 
،والــــــذي جعل من شــــــاحنات هيونداي 
تتبوأ مكانــــــا مرموقا في عالم األعمال 

الشاقة  
أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق .

مت تطوير  سلسلة شــــــاحنات هيونداي 
اتــــــش دي  لضمــــــان األمــــــان التام.على 
الطرقات ، فمبجرد قيادتك لشاحنات 
هيونداي يشعر املرء حتما براحة البال. 
تتثمل منظومة الســــــالمة في هيونداي  
فــــــي تلــــــك االطــــــارات القويــــــة واملتينة  
بشــــــكل مثيــــــر لإلعجاب، اضافــــــة  الى 
نظام التعليــــــق املعقد جدا  مصنوع من 
الفوالذ الصلب  مــــــن أجل قوة التوقف 
الفائقــــــة ، كمــــــا  توفر هيونــــــداي نظام 
كوابح مانع لإلنــــــزالق  ومكابح فرامل 
أماميــــــة و خلفية كخيــــــارات موجودة 
وذلك  من أجل  ضمان األمان وراحة 

البال .
سلسلة EX- قوة ديناميكية 

وتعد اول سلســــــلة كاملــــــة التغيير منذ 
ان طرحت شــــــركة هيونــــــداي موتورز 
)Mighty II( سلســــــلة اتــــــش دي فــــــي 
عام 1998 ، وتتميز النســــــخة اجلديدة 
بتوفير راحة افضل للــــــركاب ، اضافة 
الى املتانة والســــــالمة مقارنة بالتسخة 

السابقة .
يحتــــــوي The Mighty علــــــى محرك 
 @ / PS ميكنه إنتــــــاج طاقة رائعة تبلغ
2700 دورة فــــــي الدقيقــــــة مع 38 كيلو 
جرام- متر )372 نيوتن متر( @ 1800 
دورة في الدقيقــــــة من عزم الدوران. 
كمــــــا يوفر كفــــــاءة أفضل للوقــــــود أثناء 

التشغيل بتكاليف صيانة منخفضة.
Fluidic Sculpture تصميم

ويعد فلسفة التصميم لشركة هيونداي 
موتــــــورز ،، مســــــتوحي مــــــن الطبيعــــــة 
، وقــــــد صممــــــت شــــــاحنات هيونــــــداي 
Mighty طبقا لذلــــــك التصميم لتوفر 

بذلك احلركة الديناميكية والكفاءة 
وتعد هيوندايMighty   هي الشريك 
التجاري املثالي ، وهي العمود الفقري 
اجلاهــــــزة  االســــــتخدامات  متعــــــدد 
للتعامل مع أي وظيفة شــــــاقة ، كبيرة 
كانت أم صغيرة. ميكن تكييف نسخة 
الهيكل  بسهولة مع التطبيقات املتنوعة 
من خــــــالل حتريك احملــــــرك واجلزء 
اخللفي من الكابينة لألمام مبقدار 50 
مم ، مما يوفر احلد األقصى ملســــــاحة 
ســــــطح التحميل ويزيــــــد من مجموعة 
أطوال قاعدة العجالت بحيث ميكنك 

اختيار احلجم املثالي لعملك.

www.hyundai-qatar.com
حافالت وشاحنات هيونداي

هاتف: 44355117  جوال: 66253325
hcv@ncc-qatar.com :إيميل

MIGHTY EX8
l	4-Stroke, Turbocharger Intercooler 
l	4-Cylinder Inline Diesel engine
l	Power: 150 ps @ 2900 rpm 
l	Torque: 38 kgm (372 Nm) @1800 rpm

LIGHT DUTY TRUCK
l	Single / Crew Cab
l	Short & Long Wheel Base
l	Payload: 3Ton – 6 Ton
l	Suitable for: Open/Closed Box,
 Chiller/Freezer, Recovery/Crane Mounted

REEFER TRUCKCREW CAB

COUNTY BUS
l	23 seats
l	Dynamic Performance
l	Fuel-efficient Diesel Engine
l	Powerful AC
l	Roof Ventilation

الشريك الموثوق به العمالك.

• خدمة صيانة سنة واحدة / 30,000 كلم* 

• ضمان 3 سنوات / 300,000 كلم*
• تسجيل لدى المرور لسنة واحدة

حافلة كونتيشاحنة األعمال الثقيلة

شاحنة خفيفةشاحنة خفيفةشاحنة تبريد

*)أيهما يأتي أواًل(.
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تس������تعّد صاالت عرض الس������يارات الستقبال 
الس������يدان  مركب������ة  كلي������اً؛  اجلدي������دة  س������وناتا 
متوس������طة احلجم ذات الش������هرة الواسعة من 
هيون������داي، والت������ي تأت������ي ف������ي جيله������ا الثامن 
مبظهر كوبي������ه رياضي أني������ق رباعي األبواب 
يُبرز أحدث أس������اليب التصميم التي ابتكرتها 
العالمة التجاري������ة، وهو التصميم »الرياضي 
ش������ركة   .Sensuous Sportiness املؤث������ر« 
س������كايالين للسيارات، تابعة ملجموعة اجليده 
واملوزع الرس������مي لس������يارات هيونداي موتور 

في قطر.
وتص������ل س������وناتا ذات التصمي������م اجلدي������د إلى 
األس������واق بهيئ������ة أكث������ر ق������وة ومهاب������ة بفضل 
تصميم شامل ُوضع في “ستوديو كاليفورنيا 
للتصميم” التاب������ع لهيونداي، لتتّميز بش������بك 
أمام������ي ذي تصميم حديث وفتحات متوالية 
االنح������دار مؤط������ر بعناصر ممي������زة لإلضاءة 
األمامية، عالوة عل������ى خلفية جديدة متاماً. 

وُتيط خطوط الكروم الزخرفية مبصابيح 
اإلضاءة النهارية ذات املظهر العصري الالفت 
ال������ذي يكّمل������ه التصمي������م اجلدي������د للعجالت. 
وتأتي سوناتا اجلديدة كلياً مبنية على قاعدة 
مركبات اجليل الثالث اجلديدة من هيونداي 
التي جرى تصميمها لتحقيق أس������لوب جديد 

متاماً من أساليب القيادة.
وقال مايك س������ونغ، رئيس عمليات هيونداي 
في إفريقيا والش������رق األوس������ط، إن كل جيل 
جدي������د من املركبة س������وناتا، على م������دار أكثر 
من ثالثة عقود، استطاع أن يرتقي مبستوى 
اجل������ودة والقيمة لهذه املركب������ة بني مركبات 
السيدان متوسطة احلجم، مشيراً إلى أن هذا 
التطور األخير “يُرسي معياراً جديداً لألناقة 
واالبتكار والتقنية”، وأضاف: “تُعيد س������وناتا 
اجلديدة كلياً النظر في توّقعات العمالء بفئة 
سيارات الس������يدان فتقّدم تصميماً أكثر إثارة 
من قب������ل وذا طابع رياضي أوضح، ال س������يما 

وأن س������وق الس������يارات باتت تنقس������م انقساماً 
متزايداً إلى فئات أكثر تخصصاً”.

ومتث������ل مصابي������ح LED النهاري������ة ف������ي أول 
نة في  تصميم من نوعه من هيونداي واملضمَّ
خطوط الكروم األمامية، السمة األكثر متيزاً 
في املظهر اخلارجي اجلديد للمركبة سوناتا. 
فهذه املصابيح تبدو وكأنها جزء من زخرفة 
الك������روم عند إيقاف تش������غيل املركبة، ولكنها 
م������ا تلب������ث أن تضيء عن������د تش������غيل احملرك. 
أما مصابيح LED األمامي������ة املزودة مبيزة 
االلتف������اف الديناميك������ي فتني������ر الطريق أمام 

السائق بوضوح عاٍل عند حلول الظالم.
وفي داخل املقصورة، ينسجم تصميم اللوحة 
الوس������طى ولوحة الع������دادات، اجلديدتني، مع 
املظهر اخلارجي اجلذاب للمركبة. وينسحب 
أسلوب التصميم على أدوات التحّكم وعجلة 
القي������ادة ثالثية األذرع، في ح������ني تُوّفر أزرار 
التحّكم في نظام الصوت والتكييف، املصممة 

على هيئ������ة مفاتيح البيانو، مظهراً وملمس������اً 
مميزي������ن. ويأت������ي تصمي������م لوحة الع������دادات 
بشكل مجنَّح مستوحى من تصميم طائرات 
الشبح، في حني تّتحد العناصر املرئية خللق 
تأثي������ر مرتف������ع محّلق. وقد عم������ل املصممون 
عل������ى زي������ادة اإلحس������اس برحابة املس������احات 
د التُّ������رس اجلديد  الداخلي������ة، وميث������ل مح������دِّ
العام������ل بنظام التحويل عن طريق األس������الك 
مث������االً واضحاً على التطبي������ق الذكي للتقنيات 
احلديثة؛ فه������ذه األداة األنيقة املتطورة تتّل 
مساحة أقّل بكثير من تلك التي تشَغلها عصا 

تغيير التروس التقليدية.
وتشمل جتهيزات املقصورة شاشة ملسية ملونة 
معياري������ة بقي������اس 7 بوصات خاص������ة بنظام 
 Android الص������وت ومتوافقة مع النظام������ني
Auto وApple CarPlay، ووس������ادة ش������حن 
 .Qi الس������لكي للهواتف الذكية عامل������ة باملعيار
 USB وقد أضافت سوناتا اجلديدة كلياً منفذ

للش������حن في ص������ف املقاعد اخللفية ملس������اعدة 
الركاب على البقاء على اتصال. وينطوي قلب 
نظام الص������وت والفيديو واملالح������ة على نظام 
صوت������ي اس������تثنائي فاخر من “ب������وز”، مزود 

باثني عشر مكّبر صوت.
وأّك������د س������ونغ أن س������وناتا اجلديدة كلي������اً تتيح 
جتربة متميزة للس������ائق والركاب، وأضاف: 
م������ن  بديهي������ة مجموع������ة  بص������ورة  “نطّب������ق 
التقني������ات اجلدي������دة الت������ي نرّك������ز فيه������ا على 
الراحة الوظيفي������ة، مضيفني مزايا نعرف أن 

عمالءنا سوف يستخدمونها ويقّدرونها”.
وقد ُزّودت مقصورة املركبة بتس������ع وس������ائد 
هوائي������ة معياري������ة، ومجموع������ة واس������عة من 
أنظمة السالمة التي تأتي ضمن باقة تقنيات 
السالمة “س������مارت س������ينس” من هيونداي، 
وتضّم أنظمة متقدمة ملساعدة السائق. وقد 
تش������مل باقة أنظمة مساعدة الس������ائق أياً من 

األنظمة التالية، بحسب مواصفات الطراز:

وتش������مل املواصفات خياَرين م������ن احملركات 
العامل������ة بالبنزين ملنطقة الش������رق األوس������ط 
وإفريقيا، يضّمان مح������ّركات ونواقل حركة 
م������ن نوع “س������مارت س������ترمي”، لتأم������ني أداء 
قيادة محّس������ن يصاحبه توفير في استهالك 
الوقود. ويضّم هذان اخلياران محركاً بسعة 
2.0 ليتر يعم������ل بنظام َحق������ن الوقود متعدد 
النق������اط ويوّل������د 152 حصانً������ا )ق������وة حص������ان 
مترية(، ومحرك “س������مارت سترمي” بسعة 
2.5 ليت������ر بنظ������ام َحقن متعدد النق������اط يوّلد 

180 حصاناً.
وقد ُزّودت سوناتا اجلديدة بشاصيه متطور 
يحّس������ن الرك������وب والقي������ادة، م������ع تصامي������م 
محّس������نة للتعلي������ق األمام������ي واخللفي، فضالً 
عن نظام توجيه متقدم يضمن التركيز على 
س������رعة االس������تجابة، لتكون النتيج������ة مركبة 
س������يدان عالي������ة التواص������ل تتس������م بالرش������اقة 

والراحة.

تصميــم رياضــي مؤثـــر يعطـــي مظهـــر كوبيـــه متطــــور ...

هيونـداي سوناتـا اجلديـدة كليـا
تتألــق بطابعهــا الرياضــي اجلديـــد املتميـــز
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جاكوار XE SV PROJECT 8 محدودة الكمية 
لهواة جمع السيارات تتميز بجناح خلفي

أســرع سيــارات الصالــون إنتاجــا في العالــم ...

قام فريــــــق عمليات الســــــيارات اخلاصة في 
جاكوار بتطوير نسخة أكثر بساطة ومالءمة 
 XE SV Project للطرقــــــات مــــــن ســــــيارة
8 املتفوقــــــة، تتضمــــــن جناحاً خلفيــــــاً جديداً 
صغيــــــر احلجــــــم، وتتميــــــز بتصميــــــم هادئ 
يخفي قدرات األداء املخصصة للسباقات في 
الســــــيارة املميزة بقوة 600 حصــــــان. الطراز 
 XE SV الســــــياحي اجلديد متوفر مع طراز
لســــــرعة 200  تصــــــل  التــــــي   8  PROJECT
ميل/ســــــاعة، والتي حققت أرقاماً قياســــــية 
ضمــــــن فئــــــة ســــــيارات الصالــــــون املخصصة 

لإلنتــــــاج فــــــي ثــــــالث قــــــارات، وذلــــــك فــــــي 
أوتودروم”  حلبات “نوربورغينــــــغ” و”دبي 
و”الغونا ســــــيكا”. اجلناح اخللفي القياســــــي 
الســــــياحي يأخذ مكان جناح ألياف الكربون 
الديناميكــــــي الهوائــــــي القابــــــل للتعديــــــل في 
ســــــيارات XE SV PROJECT 8 )والــــــذي 
ينشــــــئ قوة مثبطــــــة تبلغ أكثر مــــــن 122 كغ 
عند ســــــرعة 186 ميل/ســــــاعة فــــــي وضعية 
الســــــباقات(، ويكّملــــــه مشــــــتت هــــــواء أمامي 
للحفاظ على تــــــوازن الديناميكيات الهوائية. 
الهوائيــــــة  الديناميكيــــــات  تعديــــــالت  رغــــــم 

املذهلــــــة، فإن اجلناح اخللفي الســــــياحي في 
ســــــيارة XE SV PROJECT 8، ذات آليــــــة 
الشــــــحن الفائــــــق )ســــــوبر تشــــــارجد( ثمانية 
األســــــطوانات بســــــعة 5.0 لتــــــر، يحافظ على 
مســــــتوى متفــــــوق من األداء وحتكم الســــــائق 
علــــــى الطرقــــــات بالنســــــبة لســــــيارة صالون 
رياضية، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة 
خالل 3.7 ثــــــوان )من 0 إلى 60 ميل/ســــــاعة 
خــــــالل 3.3 ثوان( وتصل إلى ســــــرعة قصوى 
تبلغ 300 كم/ساعة )186 ميل/ساعة(. وقال 
جمال حميدي، مدير الهندسة في عمليات 

الســــــيارات اخلاصــــــة فــــــي جاكــــــوار: »حازت 
ســــــيارة XE SV PROJECT 8 على الكثير 
من اإلشــــــادة منذ إطالقهــــــا، ما يظهر قدرة 
فريق عمليات السيارات اخلاصة على إنشاء 
ســــــيارة جاكوار صالون مدمجة تتمتع بأداء 
ينافس الســــــيارات الرياضيــــــة الفاخرة. هذا 
 XE اإلصدار الســــــياحي يزيد تركيز ســــــيارة
SV PROJECT 8 على الســــــائقني املهتمني 
بالسيارات ممتازة األداء وجامعي السيارات 
الذين يفضلون مظهــــــراً أكثر حتفظاً، دون 
التنازل عن جــــــودة ديناميكيــــــات الطرقات 

املصممة من أجل السائقني”.
ســــــيجّمع قســــــم عمليــــــات الســــــيارات اخلاص 
يدوياً 15 منوذجاً فقط من الطراز الســــــياحي 
مــــــن ســــــيارة XE SV PROJECT 8، وذلك 
فــــــي مركزه التقني في وركشــــــير، وســــــتكون 
مزودة بأربعة مقاعد حصراً. وتتوفر كل من 
ألوان فالنســــــيا البرتقالي، وفيلوسيتي األزرق، 
وكوريــــــس غــــــري ســــــاتني رمــــــادي، وأخضــــــر 
الســــــباقات البريطانــــــي، فيمــــــا يعــــــزز غيــــــاب 
الرســــــوم على الهيكل – رغــــــم كونه اختيارياً – 

من موقعها كسيارة صالون رياضية ممتازة.
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تقدم شــــــركة قطر للســــــيارات، املوزع املعتمد 
لســــــيارات ميتسوبيشــــــي فــــــي قطر، ســــــيارة 
ميتسوبيشي إكليبس كروس التي تعد واحدة 
مــــــن أفضل ســــــيارات الكــــــروس أوفر وذلك 
لفضل أدائها القوي وتقنياتها احلديثة واملزايا 
العديــــــدة التي تضمها. وترســــــي هذه املركبة 
معايير جديدة في فئة الكروس أوفر حيث 
تلبي تطلعــــــات جميع الفئــــــات واألعمار على 

حّد سواء. 
مظهر شبيه مبركبات الكوبيه

تتمتــــــع إكليبــــــس كــــــروس اجلديــــــدة مبظهر 
جميل وحيوي وانسيابي يشبه الشكل اجلميل 
والســــــاحر النعــــــكاس خــــــامت األملــــــاس خــــــالل 
الكســــــوف الكلي. فاللون األحمر البراق لهذه 
السيارة مياثل هالة الشمس الرائعة من خلف 

القمر خالل عملية الكسوف.
بدأ إنتــــــاج هذه املركبة فــــــي الواليات املتحدة 

فــــــي عــــــام 1989 واقتــــــرن اســــــم إكليبس مع 
كروس في ســــــيارة إكليبس كروس اجلديدة 
كلياً ليخــــــرج طرازاً يرتقي مبتعة القيادة إلى 
أعلــــــى املســــــتويات. تتميز الســــــيارة مبظهرها 
األنيق الذي يشبه سيارات الكوبيه وبتصميم 
ســــــيارات SUV املعــــــروف في ميتسوبيشــــــي. 
فالشــــــكل اإلنســــــيابي واملنحوت يعطي املركبة 
إحساســــــاً بالقــــــوة والنشــــــاط الرياضــــــي ابتداًء 
من الواجهة الرياضية وصــــــوالً إلى املصابيح 
اخللفية لتتجانس كافة املكونات في شخصية 

السيارة املميزة.
تصميم ملهم

يثيــــــر تصميــــــم املركبــــــة رغبة الســــــائقني في 
جتربة قيادة منذ النظــــــرة االولى لتمنحهم 
الثقة الكاملة ومتعة القيادة. ومتاماً كحركة 
الشــــــكل  يتــــــرك  نشــــــاطه،  خــــــالل  الرياضــــــي 
واحلــــــادة  املنحنيــــــة  واخلطــــــوط  اإلنســــــيابي 

انطباعاً هجومياً وديناميكياً لدى الســــــائقني 
وكذلك اجلمهور.

وتقــــــدم املركبة اجلديــــــدة مفاجأة من حيث 
الشــــــكل والتصميم متمثلــــــة باملقصورة حيث 
يظهــــــر درة الشــــــغف الهندســــــي الــــــذي يجمع 
املميــــــزات الرياضيــــــة واألنيقــــــة فــــــي الوقــــــت 
نفســــــه. من لوحــــــة الوظائف األفقيــــــة املميزة 
إلى الزخرفة باللون الفضي اللماع، تســــــتقبل 
املقصورة الســــــائق والــــــركاب لتجربة جريئة 
فريــــــدة مــــــن نوعهــــــا ممزوجــــــة بخصائص 
حديثة من الصوت والعرض بغرض الترفيه 

وتقدمي املعلومات. 
األداء

تتميز ســــــيارة ميتسوبيشــــــي إكليبس كروس 
2018 مبحرك مطور بســــــعة 1,5 ليتر بتقنية 
احلقن املباشــــــر وتيربــــــو مــــــزدوج ليولد قوة 
كبيرة وعزم دوران متنح السيارة أداء نشطاً.

جسم صلب
إلى جانب التصميم األنيق، أولت ميتسوبيشي 
موترز أهميــــــة بالغة جلودة القيادة وصالبة 
الهيــــــكل. تتســــــم املركبــــــة بجســــــمها الصلــــــب 
واملتني من دون التأثير على الوزن احلقيقي 
للمركبــــــة، وذلــــــك بفضل اســــــتخدام تقنيات 

حديثة ومطورة.
القيادة الذكية

إكليبس كروس هي الكروس أوفر التي ميكن 
فقط لشــــــركة ميتسوبيشــــــي أن تصنعها نظراً 
خلبرتها العريقة في مجال تصنيع ســــــيارات 
الدفع الرباعــــــي SUV. وبينمــــــا يبحث الناس 
عــــــن العديد من اخلصائص فــــــي كل مركبة، 
تأتي مركبــــــة إكليبس كروس لتلبي متطلبات 
العمالء في كل تفاصيلها حيث توفر إعدادات 
كاملة من القيادة الذكية تضاف إلى متيزها 

من حيث التصميم واملظهر اخلارجي.

السالمة
مت حتسني هيكل املركبة ونظام التعليق إلى 
أعلى املســــــتويات لزيادة قدرة السيارة على 
الثبات والقيادة اآلمنة من دون التأثير على 
اجلودة والراحة ملستوى القيادة. فتم تعديل 
الشاســــــيه وهيــــــكل الســــــيارة لتمنــــــح املركبة 
مزيــــــداً مــــــن املرونــــــة والســــــيطرة والقيادة 

املتفوقة.
مــــــن حيــــــث االمــــــان والســــــالمة، مت جتهيز 
إكليبس كــــــروس بأحــــــدث تقنيات الســــــالمة 
النشــــــطة مــــــن ضمنهــــــا احلــــــد مــــــن التصادم 
االمامــــــي، التحذير من اخلروج عن املســــــار، 
نظــــــام النقطــــــة العمياء، حتذير وحساســــــات 
خلفيــــــة، التحكم النشــــــط بالتصــــــادم، نظام 
السيطرة على زيادة الســــــرعة غير احملسوبة 
لتوقــــــع احلــــــاالت التــــــي ميكن أن تــــــؤدي إلى 

حوادث واملساعدة في جتنبها.

ميتسوبيشي إكليبس كروس
أداء قــوي وتقنيـــات حديثـــــة

متوفــرة اآلن لــدى شركــة قطــر للسيــارات ...
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ا القــــــول إن معظــــــم الصانعــــــني، إن لم يَكن  ليس ســــــرًّ
ــــــا إلــــــى االنضمام إلى ســــــوق  جميعهــــــم، يســــــعون حاليًّ
املوديالت الرياضية الترفيهية متعّددة االستخدامات 
SUV، فــــــي ظــــــّل تنامــــــي مبيعات هــــــذه الفئــــــة عامليًّا، 
مــــــع احِلرص على تقليص أســــــطولهم مــــــن موديالت 
الســــــيدان والواغن وكذلك الهاتشــــــباك، وهو ما فعلته 
مؤخًرا فــــــورد وجنرال موتــــــورز، وبالتأكيد ســــــيحذو 

حذوهما صانعون كبار آخرون!
لكن، إذا ما حتّدثنا عن طرازات الـSUV فائقة الّترف، 
والتي جَتمع ما بني السرعة املذهلة للسيارات الرياضية 
وقدرات حتّدي الطرقات الوعرة بل وشديدة الوعورة 
كذلــــــك، فيبــــــدو أن هــــــذه الفئة من املوديــــــالت َدخلت 
بالفعل في دائرة اهتمام الصانعني النخبويني؛ إذ رأينا 
المبورغينــــــي أوروس وبنتلــــــي بينتايغــــــا ورولزرويس 
كالينــــــان، وأيًضــــــا مازيراتــــــي ليفانتــــــي، والقائمــــــة لن 

تتوّقف عندها حتًما!
وملواجهة املنافسة الشرســــــة ِمن الصانعني النخبويني، 
أطّلــــــت علينا مازيراتي بنســــــختني قوّيتــــــني للغاية من 
ليفانتــــــي، وهمــــــا: “تروفيو” وGTS. وِمــــــن املؤّكد أن 
العالمة النخبوية التي تّتخذ من شــــــعار احلربة ثالثية 
األذرع شــــــعاًرا لهــــــا ســــــتتمّكن عبــــــر نســــــختَي ليفانتي 
اجلديدتــــــني ِمن “تغيير قواعــــــد اللعبة” في هذه الفئة 
اآلخــــــذة في النمو يوًما بعد يوم، وقضم حّصة ال بأس 

بها من مبيعات هذه السوق الواعدة.
خطوط أكثر جرأة مع طابع رياضي ُمعّزز

مُيكــــــن القــــــول إن اخلطــــــوط اخلارجيــــــة للنســــــختني 
»تروفيو« وGTS لم تَختلف اختالًفا ِجذريًّا عن باقي 
فئات “ليفانتي” التي يُشير اسمها إلى “الرياح الدافئة 
التــــــي تُهــــــب على البلــــــدان املُطّلــــــة على البحــــــر األبيض 
املتوسط،” وأيًضا تَيّمنًا مبنطقة “فيا إمييليا ليفانتي” 

في مدينة بولونيا اإليطالية.
ويَعنــــــي هذا أنه يَصعب على عــــــني غير اخلبير التقاط 
نقــــــاط التفّرد التــــــي متتاز بها النســــــختان “تروفيو” و
GTS، وهي تنحصر في إعادة رســــــم الصادم وشبك 
التهوئة األماميــــــني؛ فالصادم األمامي في النســــــختني 
بــــــات يتضّمن فتحــــــات تبريد معــــــّززة لضمان مرور 
أكبر قدر من الهواء عبرها. ورغم أن صادم النســــــخة 
GTS جــــــاء بلــــــون طالء اجلســــــد اخلارجي نفســــــه فإن 
صــــــادم الفئة “تروفيــــــو” جاء مزدانًا بلمســــــات جّذابة 

من ألياف الكربون.
ويَرى “كالوس بوس”، مدير قســــــم التصميمات لدى 
فيات كرايســــــلر أوتوموبيلــــــز )FCA(، أن العالم الذي 
نعيــــــش فيــــــه حاليًّا ال متــــــأله األخبار الزائفة فحســــــب، 

وإمنا “فتحــــــات التبريــــــد املزّيفة” و”مخــــــارج العادم 
الوهميــــــة”، كذلــــــك! لــــــذا، َمنح “كالوس” النســــــختني 
“تروفيــــــو” وGTS نظــــــام عــــــادم حقيقــــــي مكّونًا من 

أربعة مخارج.
 ،GTS ولتَفرقــــــة النســــــخة “تروفيــــــو” عن شــــــقيقتها
عليــــــك بتتّبع فتحــــــات التهوئة بغطاء احملرك وشــــــعار 
Trofeo على عمود D، وَمشَعب الّسحب بلونه األحمر 
املميَّز، وكذلك أغطيــــــة الصمامات ذات اللون األحمر 

بدورها.
محرك نَشط فئة V8 مع مستويني لألداء

بخالف محــــــركات ليفانتي العديدة فئة V6 لنســــــخها 
التقليدية، جاءت الفئتان “تروفيو” وGTS ُمدّعمتني 
مبحرك أقوى فئة V8 ســــــعة 3.8 لتــــــرات من جتميع 
فيــــــراري، وإن يَختلــــــف في تصميمه نســــــبيًّا عن باقي 

.V8 محركات فيراري فئة
 V8 فــــــي مطلــــــق األحوال، يأتــــــي احملرك اجلديــــــد فئة

يشــــــبه ذلك الذي رأيناه مع السيدان الرياضية الشقيقة 
كواتروبورتيه GTS، وإن ما زال محرك نُسخ ليفانتي 
األعلى أداًء يختلف اختالًفا بسيًطا في ما يتعّلق بأعمدة 
املرفــــــق والصمامات واملكابس وأيًضــــــا أذرع التوصيل. 
وفوق هذا وذاك، يتبّنى محرك ليفانتي تقنية الشحن 

التوربيني املزدوج.
لكن، مــــــا زال هناك اختالف كذلك بني مســــــتوى أداء 
محــــــرك النســــــختني النخبويتني عاليتــــــي األداء؛ فالفئة 
GTS يوّلــــــد محركهــــــا 542 حصانـًـــــا مــــــع أقصى عزم 
دوران يبلــــــغ 729 نيوتن/متر، في حني يُخِرج احملرك 
نفسه مع النســــــخة األقوى “تروفيو” 582 حصانًا، مع 

نفس عزم الدوران الذي يصل إلى 729 نيوتن/متر.
وكلتا الفئتــــــني تتصل بُعلبة تروس أوتوماتيكية ثمانية 
النســــــب فئة ZF تنقل العزم معظــــــم الوقت للعجالت 
اخللفيــــــة، مــــــع إمكانية إرســــــاله للعجــــــالت األربع عند 
احلاجــــــة، وفي أي وقت من خالل نظــــــام Q4 رباعي 

الدفع الغني عن التعريف.
ويَســــــتقر بقلب نظام Q4 رباعــــــي الدفع قابض فاصل 
ُمثّبــــــت داخل صنــــــدوق التروس خلف علبــــــة التروس 
األوتوماتيكية، علًمــــــا بأنه ميكن لألنظمة اإللكترونية 
بالنظــــــام رباعــــــي الّدفــــــع أن جتعــــــل القابــــــض الفاصل 
الرطب متعدد الصفائح يستغرق وقتًا ال يتعدى الـ150 
مللــــــي ثانية ِمن الفتح الكلي وحتى تعشــــــيقه بالكامل، 
مما يعني التحول في زمن قياسي ِمن االنحياز بنسبة 
100 فــــــي املئــــــة لنظام الدفــــــع اخللفي إلــــــى نظام دفع 
رباعي يــــــوّزع عزم الــــــدوران مناصفة بــــــني احملورين 

األمامي واخللفي. 
 GTS وبلغة األرقام، تتفّوق “تروفيو” على شــــــقيقتها
في قدرات التســــــارع؛ إذ تخترق األولى احلاجز املئوي 
من الســــــكون في غضون 3.7 ثواٍن فقط، في مقابل 4 
ثواٍن للفئة GTS، قبل وصول كلتَْيهما لسرعة قصوى 

مقدارها 290 كلم/ساعة.

وبطبيعــــــة احلال، طرأت علــــــى ليفانتي لعام 2019 
بعض التحســــــينات الالفتــــــة في ما يتعّلق بتحســــــني 
وأيًضــــــا  القيــــــادة،  وُمتعــــــة  الديناميكــــــي  الســــــلوك 
أنظمــــــة التعليق املعتمدة. وفي هذا الســــــياق، ما زال 
نظام التعليــــــق الهوائي واملخّمدات علــــــى حالها، مع 
االحتفــــــاظ بوضعيتَي القيادة “العاديــــــة” )نورمال( 
و”الرياضية” )ســــــبورت(. ومــــــع الوضعية األخيرة 
ميكن خفــــــض ارتفاع الهيكل مبقــــــدار 10 ملم، في 
حني َخّصــــــت مازيراتي فئتها “تروفيــــــو” بوضعية 
القيادة “كورســــــا” التي تُعّزز بدورها من انخفاض 
ارتفاع الهيكل مبقدار 25 ملم إضافية، وهو ما يُتيح 
للســــــائق اســــــتخدام وظيفة “التحّكم في االنطالق” 

بكل أريحية!
وفي الوقــــــت الذي تُعّزز فيه الفئــــــة ليفانتي القريبة 
من ســــــطح الطريق ِمن متاســــــكها وثباتها، ال سيما 
مــــــع القيام مبنــــــاورات حــــــادة فإن الفئــــــة GTS مع 
وضعية القيــــــادة “العادية” تَســــــمح ببعض التأرجح 
على السرعات العالية. لكن مبجرد اختيار الوضعية 
“الرياضيــــــة” ومــــــع العجــــــالت الضخمــــــة قياس 21 
بوصــــــة )أو 22 بوصة مع الفئة تروفيــــــو( فإن األمر 
ســــــيختلف حتًما. فــــــي العمــــــوم توّقع متاُســــــًكا جّيًدا 
بســــــطح الطريق وســــــلوًكا ديناميكيًّا ُمعــــــّزًزا، فضاًل 
عن اســــــتجابة عالية للمقّود مع الفئتني “تروفيو” و

!GTS
مقصورة أنيقة وفخمة.. بحجم الرهان!

وباالنتقال إلى املقصورة الداخلية للنسختني »تروفيو« 
وGTS، فهي دون شك لن تقل رفاهية وجتهيًزا عن 
باقي طرازات ليفانتي، مع تعزيز مســــــتويات الفخامة 

والطابع الرياضي في كل شبر منهما.
نقاط التفــــــّرد مع مقصورة “تروفيو” مُيكن حصرها 
في الشــــــعارات اجلّذابة هنا وهناك، وساعة مازيراتي 
الفريــــــدة التــــــي تَبــــــرز ِمن لوحــــــة القيادة، إلــــــى جانب 
الكســــــوة اجللدية فئة Pieno Fiore علــــــى العديد من 
املواضــــــع، وكذلــــــك النظــــــام الصوتــــــي عالي النقــــــاء فئة 

“هارمان كاردون”.
وبخالف هــــــذه التجهيزات فإن مقصورة النســــــختني 
GTS و”تروفيــــــو” متطابقتان، وإن ياُلحظ اســــــتعانة 
الفئــــــة GTS بلمســــــات ســــــوداء داكنــــــة تُهيمــــــن علــــــى 

املقصورة الداخلية، لكنها ال تَُسر الَعني على أّي حال!
أّما عن مســــــتويات العمالنية فما زالت ســــــعة صندوق 
األمتعــــــة تبلغ 580 لتًرا، مع إمكانية طّي ِقســــــم املقاعد 
التحكــــــم  بنســــــبة 40/60، وكذلــــــك  ــــــا  اخللفيــــــة جزئيًّ

إلكترونيًّا في فتح الباب اخللفي.

إعصارSUV هادر
يغيــر مــن قواعـــد اللعبــــة!

GTSمازيراتــي ليفانتــي بفئتيهــا )تروفيــو( و
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مازدا تواصل النجاح
للنسخة اجلديدة CX3 كروس اوفر املدمجة 2019

3 صفوف من الرفاهية شاشة عرض أمامية MZD CONNECT شاشة التحكم الدقيقنظام صوتي مميز

AWD 7 مقاعد  3 صفوف -   - CX9 مازدا 

دقة متناهية. وإتقان منقطع النظير.

السعر يبدأ من 119,900* ر.ق )الفئة التنفيذية(

اإلضافات العادية واالختيارية
●  ناقل الحركة i-ACTIV AWD  ●  نظام الدخول الذكي  ●  باب خلفي كهربائي  ●  مصابيح LED أمامية متكيفة

●  كاميرا الرؤية الخلفية ومساعدة ركن السيارة  ●  نظام المالحة GPS  MZD Connect مع نظام HMI  ●  مكيف هواء في ثالثة مناطق

●  سقف بانورامي كهربائي  ●  عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ●  نظام التحذير عند الخروج من المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار

●  نظام التحذير من العقبات االمامية   ●  دعم مكابح ذكي   ●  مراقبة النقاط العمياء

* تطبق الشروط واألحكام.

هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

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

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

واصلت شركة السيارات الوطنية، الوكيل 
احلـــصـــري لــســيــارات مـــــازدا فـــي قطر 
جنــاحــهــا فــى زيــــادة املــبــيــعــات للنسخة 
اجلديدة من مازدا  CX3كروس اوفر  
املــدمــجــة   2019 ذات اخلــمــس مقاعد 
وميــكــن   .2WD,  AWD بــنــســخــتــيــهــا 
 CX3  االطــــالع عــلــى مــوديــالت مــــازدا
مبعرض  زيارتكم  خالل  من  اجلديدة 
النصر  بفريج  املــوجــود  و  املميز  مـــازدا 
على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع .

وقــــال املــتــحــدث الــرســمــي مـــن شــركــة 
  CX3 الــســيــارات الــوطــنــيــة  تــأتــي مـــازدا
كروس اوفر  اجلديدة مبواصفات دفع 
يأتي   ، األولـــى  فللمرة  متميز  ربــاعــي 
اجليل اجلــديــد مــن مـــازدا بـــأداء وخفة 
مناسبة،  وبــأحــجــام  تــقــارن  ال  حــركــة 
اضــــافــــة الـــــى الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــقــدمــة 
تكنولوجي  اكــتــف   “ ســكــاي  واملــســمــاه 
“كــمــا انــهــا تتميز بــانــهــا اقــتــصــاديــة في  
اســتــهــالك الـــوقـــود  ، اضــافــة الـــى نظام 
MZD Connect  باإلنترنت  كما تشمل 
 Active النشطة  القيادة  عرض  شاشة 

Driving Display وتكنولوجيا “ اي – 
واالمــان  السالمة  لنظام  اكتف سينس  
اجيال  وجهة  ولتكن  باحلياة   لتنبض 
الــشــبــاب والــذيــن يحبون املــغــامــرة  في 

قطر .
وتتوافر كل  نسخ CX3 مبحرك بنزين 
سكاي أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 146 
حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 
6 سرعات  مع وضعية سبورت لتضفي 
الــطــرقــات مثلها في  بــذلــك قـــوة عــلــى 
ومتنح   الرياضية،  السيارات  مثل  ذلك 
االطــارات  في  قــوي  اداء  اخلاصية  تلك 
االمامية او خالل االربع اطارات وذلك 

. i-Active من خالل نظام
السالمة واالمــان  وما يعزز من نظام  
فـــي ســـيـــارات مـــــازدا CX3  اجلــديــدة 
كليا  امــتــالك ســيــارات مــــازدا  نــظــام – 
يــعــزز من  اكــتــف سينس والــــذي  اي –  
القيادة،  اثناء  واالمـــان  السالمة  فــرص 
على  السيارة  قائد  يساعد  النظام  فهذا 
تضم   كــمــا   ، احملتملة  املــخــاطــر  جتــنــب 
  CX3 مــازدا  من  اجلديدة  التكنولوجيا 

االصــطــدام  قبل  مــا  امــان   “ تكنولوجيا 
“ مما يساعد في جتنب االصطدامات  
احلــاالت  في  خطورتها  من  التقليل  او 
والتي ال ميكن جتنب تلك االصطدامات 
في  التحكم  بنظام  مـــازدا  تــتــوافــر  كما 
  )MRCC( واملسمى  واملــالحــة  املــراقــبــة 
النشطة ونــظــام رصد  الــقــيــادة  ونــظــام 
التحذير  ونظام   )BSM( العمياء  البقع 
 )RCTA(.مــن حــركــة املـــرور اخلــلــفــيــة
وجمعيها متربط بجسم السيارة سكاي 

اكتف  والشاسيه 
وتــأتــي املـــوديـــالت اجلــديــدة مــن مـــازدا   
بــوصــة   18 بــحــجــم  ـــــإطـــــارات  ب  CX3
لتشغيل  زر  مــع  مفتاح  بـــدون  ودخـــول 
احملرك وقفل لألبواب مركزي ونظام 
صـــوتـــي مـــن 7 ســمــاعــات ويــــو اس بي 
ومرابا  كهربائية للرؤية وكراسي من 
باللمس  تعمل  وشــاشــة    الفخم  اجللد 
مبجموعة  معلوماتي  ونــظــام  بوصة   7
من االوامر الصوتية وبلوتوث للتليفون  
متعددة  وقائمة  سمعي  بنظام  يرتبط 

من املميزات االخرى .

االذكى واالكثر تألقا بسوق السيارات القطري ...
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أعلنت شــــــركة قطر للســــــيارات، املــــــوزع املعتمد 
مليتسوبيشي موتورز وفوسو في قطر، عن بدء 
أعمــــــال التأهيل والتجديد فــــــي مركز اخلدمة 
والصيانة التابع للشركة في املنطقة الصناعية، 
باإلضافــــــة إلــــــى افتتــــــاح مركز صيانــــــة خاصة 
بالعالمة التجارية »فوســــــو« لتقدمي اخلدمات 
للمركبات التجارية التابعــــــة لهذه الفئة. ويأتي 
هذا اإلعــــــالن ضمن خطــــــة الشــــــركة املتواصلة 
لتحديــــــث مرافقها ومواكبة املتطلبات اجلديدة 
للصيانة وتقدمي أعلى مستويات خدمة العمالء 

وخدمات ما بعد البيع. 
ويعتبــــــر مركز اخلدمة والصيانــــــة في املنطقة 

الدوحــــــة  فــــــي  الرئيســــــي  املركــــــز  الصناعيــــــة 
لتقــــــدمي اخلدمات املتنوعة ملركبات وســــــيارات 
ميتسوبيشــــــي وفوسو في مختلف الفئات. ومن 
املقــــــرر أن ينتهــــــي العمــــــل في مركــــــز اخلدمة 
والصيانــــــة اخلاص مبيتسوبيشــــــي في شــــــارع 8 
مع نهايــــــة هذا العام بينما ســــــيتم افتتاح مركز 
صيانــــــة خاص مبركبات فوســــــو في شــــــارع 10 
ليقدم خدماتــــــه ملركبات فوســــــو التجارية من 
الشــــــاحنات اخلفيفة املتنوعة. وسيشــــــمل الفرع 
اجلديــــــد على مخزن لبيع قطــــــع الغيار يتضمن 
أكثــــــر مــــــن 10 آالف قطعة غيار بهــــــدف تلبية 
متطلبات العمالء بسرعة وسهولة دون احلاجة 

إلى االنتظار.
وفــــــي هذا اإلطار قال ســــــعادة الشــــــيخ فالح بن 
نواف آل ثاني، مدير العمليات بقطاع السيارات 
في مجموعة شركات ناصر بن خالد: »تواصل 
شركة قطر للســــــيارات مسيرة منوها الناجحة 
وخطــــــط توســــــعها التي تهــــــدف لتقــــــدمي أعلى 
مســــــتويات اخلدمة للعمالء. وسيشــــــكل املركز 
احلديــــــث خلدمة ســــــيارات ميتسوبيشــــــي نقلة 
نوعيــــــة في خدمــــــات الصيانــــــة بينما ســــــيكون 
ملركبات فوســــــو مركزاً خاصــــــاً ومتكامالً وفق 
مواصفات عامليــــــة. ويعد هذا األمــــــر جزءاً من 
خطــــــط شــــــركتنا الطموحــــــة لتعزيــــــز مكانتها 

الرائــــــدة وحتقيــــــق قيمــــــة مضافــــــة في ســــــوق 
السيارات في قطر، كما يعتبر من أهم العوامل 
التي ساهمت في جعل شــــــركة قطر للسيارات 
»أفضــــــل وكيــــــل« فــــــي العــــــام 2018 مــــــن قبل 

داميلر«.
من جانبه صّرح هشــــــام الصحــــــن، املدير العام 
لشركة قطر للسيارات: »شركة قطر للسيارات 
ملتزمة على الــــــدوام بتقدمي أعلى مســــــتويات 
اخلدمة التــــــي تليق بعمالئنا الكــــــرام من أفراد 
وشركات. ونحن على ثقة بأن جتديد وتأهيل 
مركــــــز الصيانة احلالي مليتسوبيشــــــي باإلضافة 
إلــــــى افتتــــــاح مركــــــز خــــــاص ملركبــــــات فوســــــو 

سيســــــاهم في توفير الوقــــــت واجلهد وتخفيف 
الضغط على العمالء، ليحظوا بخدمات مميزة 
علــــــى أيدي فريق من اخلبراء واملختصني ذوي 

املهارات والقدرات العالية«.
وستشــــــكل مراكــــــز اخلدمة اخلاصــــــة بكل من 
ميتسوبيشــــــي وفوسو محطة مهمة في مسيرة 
شركة قطر للسيارات وخطط منوها وتوسعها 
فــــــي قطر لتؤكد على التزامهــــــا بخدمة العمالء 
وفق أعلى املعايير واملســــــتويات التي تعكس قيم 
الشــــــركة. كما تتميز املراكز مبرافقها ومعداتها 
احلديثــــــة التــــــي متّكنها مــــــن خدمة الســــــيارات 

واملركبات وتوفير العناية الالزمة لها.

قطر للسيارات جتدد مركـز اخلدمة والصيانـة التابـع مليتسوبيشـي
وتفتتح مركزا خاصا للعالمة التجارية )فوسو( في املنطقة الصناعية




