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خدمــة  قســم  رئيســة  جنيبــة«  »مــدام  جلســت 
العمــاء مــع نســاء القســم، حُتثهــّن علــى اإلبــداع في 
االســتفادة املُثلى مــن اإلجازات، ومع لفت نظرهن 
أن جميــع النســاء سواســية في احلصــول على إجازة 
التنظيــف املنزلــي في العشــر األواخــر من رمضان، 
لاســتعداد الســتقبالهن املفتشــات من أقارب نســاء 
الــزوج املتحفــزات للنقد من أجــل النقد، هبط على 
فشــلهّن  وتذّكــرن  الضبابيــة  مــن  هالــة  االجتمــاع 
املنزلي في رمضان الســابق بســبب رفض زمائهم 
الرجــال فــي العمــل، أن يتحملــوا نصيــب زمياتهم 
النســوة فــي خدمــة العمــاء، حتــى يســتطعن القيام 
بواجباتهــن املنزلية مــن عزومات وتنظيف، وخبز 
احللــوى وكعــك العيــد، هــذا غيــر الســاعات الكثيرة 
التــي يقضينهــا فــي ســاحة االنتظــار، عنــد اخلياطة 
وصالونات التجميل، لم تتمالك »األستاذة جنيبة« 
نفســها فانهــارت فــي البــكاء عندمــا تذكــرت قضــاء 
العيــد بعيــدة عــن  أيــام  الســاعات األولــى مــن أول 
التجميــل  صالــون  فــي  وحيــدة  وأوالدهــا،  بيتهــا 
هــي وأكثــر مــن عشــرين ســيدة مــن أصــل مائــة 
ن في أولوية احلجــز، بكت باقي  وخمســني ســبقنُهّ
النســوة تضامناً أو خوفاً من أن يصيبهن ما أصاب 
رئيســتهن، تعالــت أصوات نون النســوة رويــًدا رويًدا 
القســم  رئيــس  جنيــب«  »األســتاذ  أجبــرت  حتــى 
املجــاور أن يأمــر أحد موظفيه أن يغلق الباب حتى 
يتَســنى للمجتمعــني مــن الرجال أن يتخــذوا القرار 
الصائــب فــي التنســيق بــني أيــام العمــل واإلجــازات، 

خاصة بعد أن خلص سكرتير اجللسة كل الطلبات 
واالقتراحــات، املقدمــة من الســادة الرجــال، والتي 
تتلخــص فــي املطالبــة بإجمــاع علــى احلصــول علــى 
مــن  العشــر  أواخــر  فــي  األجــر  مدفوعــة  إجــازة 
هــذا  معللــني  العيــد،  إجــازة  مــع  لتلتحــم  رمضــان 
اإلجماع بضياع الوقت في شراء طلبات املنزل، التي 
تــزداد كلمــا اقتــرب العيــد وغيــر الســاعات املهــدرة 
عــن  ناهيــك  عنــد اخلياطــني وصالونــات احلاقــة 
قضــاء طلبــات الزوجات لتحّمل الــزوج هّم مابس 
وأحذية األوالد، من البحث عن األلوان واملقاســات 
»االســتاذ  كبــَت  شــراؤه،  مت  مــا  وتبديــل  والشــراء 
العمــاء  يســمع  ال  حتــى  مبــرارة  نهنهتــه  جنيــب« 
املكدســون في اخلــارج املنتظرون قضــاء حوائجهم 
بعد انتهاء االجتماعات الرجالية والنسائية، صحيح 
منتظريــن  العمــاء  مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك  كان 
لساعات، صامدين صامتني حتى ال يحدث لهم ما 
حدث باألمس القريب، عندما تذمر أحدهم ورفع 
شــعار: يأيهــا املوظفــون فــي املصلحــة يجــب عليكــم 
خدماتنــا، عندها رفع املوظفون الفتة نحن أحرار، 
ولســنا َخدًمــا ألحــد، انتهــت املواجهة بتعليــق الفتة: 
علــى الســادة العمــاء مراجعتنــا غــداً نظــراً لســقوط 
نظــام احلاســب اآللي، حّدث وال حــرج عن قصص 
داخــل  ولكنهــا حتــدث  منطقيــة،  غيــر  تراهــا  قــد 
خطــوط اإلنتــاج والدليــل نقــص حــاد فــي املنتجــني 
العرب مع زيادة لعدد املســتهلكني، تســبقهما زيادة 

في عدد اإلجازات السنوية... هذا واهلل أعلم.

استمتع بالشهر الكريم مع عرض رمضان الحصري
                       واحصل على مكافأة تصل حتى ٣٠,٠٠٠ ر.ق. نقدًا
*تطبق الشروط واألحكام. يسري العرض من ١5 أبريل حتى ١5 يونيو ٢٠١٩.
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أوتو كالس للسيارات تعلن عن جناح 
عرضها املميز على مركبات ماكسس

الفردان للسيارات الرياضية تطرح 
عرض حصري لعمالء ألفا روميو

جناح غير مسبوق لعروض رمضان على 
مركبات ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي  السيارات الوطنية تثري السوق بطراز 15

مازدا 6 سيدان الرياضية 2019

يوميـــات صائـــم
عـــن اإلجــــازات

سكايالين للسيارات تدشن جينيسيس G90 في مشيرب قلب الدوحة
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قّمُة الفخامة في الشهر الكريم
مجموعة سيارات جاكوار

المزايا:

- ضمان 5 سنوات / 150,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(

- خدمة صيانة حتى 5 سنوات / 65,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(

- خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات / 150,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(

- باقة تظليل

- تأمين شامل للسنة األولى

- باقة إكسسوارات تصل قيمتها حتى 10,000 ر.ق.

يتوفر العرض من 21 ابريل حتى 2 يونيو 2019
تسري العروض على السيارات الممولة عبر جميع البنوك

رقم الترخيص ٢٠١٩/١٦٦٢

فقط خالل الشهر الكريم استفد من
باقة مزايا تصل لقيمة 40,000 ر.ق.

تعّبر جاكوار في جميع تفاصيلها عن كرم الفخامة والتصميم البديع، ويتجّلى 
ذلك في إتقان الصناعة والعناية الفائقة بالتفاصيل، لُتبدع لمحبيها مجموعة 

فاخرة من الطرازات ذات التصميم اآلسر.

واليوم احتفااًل بالشهر المبارك، تقّدم لك جاكوار فرصة امتالك إحدى تحفها 
الفنية، مع مجموعة من العروض الحصرية.

شركة الفردان بريميير موتورز )ذ.م.م.(
صالة عرض جاكوار، الفردان سنتر، شارع حمد الكبير، 8490 4440 947+

Jaguar-qatar.com
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لينكــون نافيجيتــور

تنـال أعلى عالمـات التقديـر

حظيت لينكون نافيجيتور - 2018 ، السيارة الرياضّية املتعّددة 
االســتعماالت SUV الفخمــة مــن الفئــة الكبيــرة احلجــم، التي 
الطلــب عليهــا، بلقــب  لــوكاء لينكــون مجــاراة  بالــكاد ميكــن 
املركبــة األكثــر جاذبيــة فــي القطــاع بأســره وفــق آراء العمــاء، 
وبالتالي باتت أّو ل ســيارة أميركية حتتّل الصدارة في دراســة 
والتنفيــذ  األداء  حيــث  مــن  املركبــات  ألفضــل   J.D. Power
والتصميــم ( APEAL .( وفــي الواقــع، اســتناداً إلــى عامــات 
مــن  ابتــداًء  نافيجيتــور،  فــي  شــيء  كّل  التــي مدحــت  العمــاء 
التكنولوجيــا ووصــوالً إلــى راحــة املقاعــد، تُعتبــر هــذه العامــة 
األعلــى ضمــن هــذا اجليل من الدراســة ( 2013 - 2018 ) حيث 

تفّوقت نافيجيتور
علــى عامات الســيارات الفخمــة األخرى. وتعمد الدراســة إلى 
قيــاس الترابــط العاطفــّي للمالكــني ومســتوى احلماســة بشــأن 
77 ميــزة تتــراوح مــا بــني القــّوة التــي يشــعر بهــا العمــاء عنــد 
الضغــط علــى دواســة الوقود، إلى حّس الراحــة والفخامة الذي 
يشــعرون بــه عنــد اجللــوس في مقعد الســائق. ويتــّم دمج هذه 

املّيــزات ضمــن مؤشــر APEAL اإلجمالــّي الــذي يتــّم قياســه 
وفق مقياس من 1000 نقطة، ويتفّوق لينكون نافيجيتور في 
العديــد مــن هــذه النواحي، مــع الكثير مــن املّيزات االســتثنائّية 
على غرار أمناط القيادة القابلة للتعديل التي تســمح للســائقني 
بالتكّيــف مــع الظــروف املتغّيــرة لألحــوال اجلويــة أو الطرقات 

من خال قرص
ميكــن  التــي  االختياريــة  املثلــى”  “الوضعيــة  ومقاعــد  دّوار، 

تعديلها وفق 30 وضعّية لتأمني أعلى مستويات الراحة
والتبريــد  التدفئــة  وظائــف  إلــى  باإلضافــة  والتخصيــص، 
والتدليــك، وفــي هــذا الصــدد، قالــت جــوي فالوتيكــو، رئيســة 
شــركة لينكــون للســيارات: “نحن، لدى شــركة لينكــون، دائما 
نفّكــر فــي عمائنــا وما الذي يحّبونه وما الــذي يحتاجون إليه. 
ــن نافيجيتور من أن يصبــح أّول مركبة أميركية  ويجّســد متكُّ
التفانــي  علــى  J.D. Power APEAL داللــًة  تتصــّدر دراســة 
املســتمّر والثابت لفريق لينكون من أجل تقدمي جتربة ملكية 

استثنائّية خالية من أّي جهد.
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مقابلـة مـع: د. حامـد حقبـاروار
املدير اإلداري مجموعة BMW الشرق األوسط

املديــر  حقبــاروار  حامــد  الدكتــور  أجــاب 
اإلداري ملجموعــة BMW الشــرق االوســط 
فــي مقابلــة صحفية على عدد من االســئلة 
عشــاق  اذهــان  فــي  تــدور  التــي  املســتقبلية 
وعشــاق  عامــة  بصفــة  الســيارات  عالــم 
عامــة BMW بصفــة خاصــة حيــث بنيــت 
أطروحاته  بأن عدد ســكان املدن سيشــكل 
60% مــن عــدد ســكان العالــم بحلــول عــام 
2030، األمــر الــذي يثير ســؤااًل مهًما: كيف 
ميكــن تأمني النقل واملواصات لألفراد في 
املــدن املكتظــة بالســكان؟ وما هــي املفاهيم 
املــرور  حركــة  لتنظيــم  نحتاجهــا  التــي 
وتناســب  املــوارد  علــى  حتافــظ  بطريقــة 

البيئة؟
لــدى مجموعــة BMW إجابة واضحة على 
وســائل  بشــكل  األمــر  يتعلــق  فحــني  ذلــك. 
إلــى  ننظــر  املســتقبل، علينــا أن  فــي  النقــل 
املســألة مــن جميــع اجلوانــب، مــع التركيــز 
علــى أن تكون وســيلة النقل مســتدامة قدر 
البيئــة حتظــى بأهميــة  اإلمــكان. فحمايــة 
بالغــة مماثلــة للمســألة القبــول االجتماعــي 
التحديــات  التجــاري. وال تقتصــر  والنجــاح 
املــدن  فــي  املواصــات  حركــة  تواجــه  التــي 
علــى إنتــاج وســائل نقــل مختلفــة فحســب، 
اخلدمــات.  مــن  جديــًدا  نوًعــا  تتطلــب  بــل 

فاملرونة هي مفتاح النجاح.
واملفهــوم   BMW i عامــة  خــال  ومــن 
جتــاه  رؤيتهــا  إطــار  فــي  اعتمدتــه  الــذي 
 BMW مركبــات املســتقبل، فــإن مجموعة
تطــرح خدمــات وحلــواًل مبتكــرة لتحســني 
يتــم دمــج  املــدن. وال  النقــل داخــل  حركــة 
هــذه اخلدمــات الذكيــة في احليــاة اليومية 
علــى تضافــر اجلهــود  تعمــل  بــل  فحســب، 
فيمــا بينهــا – مــن التشــارك فــي اســتخدام 

واســتخدام  مواقــع  حتديــد  إلــى  الســيارات 
محطــات الشــحن والتــزود بالوقــود وحتــى 

إيجاد أماكن لركن السيارات.
وفــي الوقــت احلالــي، هنــاك منــوذج لطراز 
 BMW واحد يجســد الدور الرائد ملجموعة
بالنسبة ملستقبل النقل واملواصات، أال وهو 
بــا  إنــه   .BMW Vision iNEXT طــراز 
شــك منــوذج رائــع لســيارة العصــر احلديــث 
بأنظمــة  ســيارة  املطلقــة.  القيــادة  ومتعــة 
كربونيــة،  انبعاثــات  دون  مــن  متطــورة، 
ومتصلــة بشــكل كامل مع شــبكة االنترنت، 
لتجمــع للمــرة األولــى بــني االســتراتيجيات 
املبتكرة ملجموعة BMW وســيارة املستقبل 
وجتيب بوضوح عن الســؤال الذي يدور في 
األذهان: “كيف تبدو ســيارة املســتقبل التي 
ميكــن قيادتهــا مع ســائق أو بدون ســائق؟” 
ويبقــى العنصر البشــري بعواطفــة ورغباته 

هو األهم في قلب كل هذه املداوالت.
لكن فكرة سيارة املستقبل لن تبقى مجرد 
إلــى حقيقــة. وســيتم  بــل ســتتحول  حلــم، 
طــرح طــراز  BMW iNEXT في األســواق 
عــام 2021، وسيســتمر العمــل بإصرار على 
 2007 عــام  تأسســت  التــي  الفكــرة  تطويــر 
مــع إطــاق “املشــروع i” والتــي أثمرت عن 
لقــد  عــام 2013.   BMW i3 طــرح ســيارة
حققــت مجموعــة BMW الكثيــر فــي هــذا 
املجــال حيــث متتلــك أكثــر مــن 10 ســنوات 
الســيارات  إنتــاج  مجــال  فــي  اخلبــرة  مــن 
نطــاق  علــى  اإلنتــاج  كان  ســواء  الكهربائيــة 
علــى  العمــل  ويتــم  واســع.  نطــاق  أو  ضيــق 
باســتمرار،   BMW i طــرازات  حتســني 
وتســتخدم تقنياتهــا في حتويــل العديد من 
 MINI وسيارات BMW طرازات ســيارات
إلــى ســيارات كهربائيــة. وتتمثــل اخلطــوة 

بــني  الكلــي  التكامــل  عمليــة  فــي  القادمــة 
التقنيــات االســتراتيجية املبتكــرة كاألمتتة، 
واالتصــال مــع شــبكة االنترنــت، والتشــغيل 

الكهربائي، واخلدمات، داخل السيارة.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التصميم يجســد 
للســيارات  املبتكــرة  الرؤيــة  عــن  التعبيــر 
القادمة، ويجيب عن الســؤال كيف ســتكون 
لكــن  املســتقبل.  فــي  الســيارة  قيــادة  متعــة 
هــذا ليــس كل شــيء! فمع حلــول عام 2025 
ستقدم مجموعة BMW 25 طراًزا مختلًفا 
تعتمــد علــى أنظمــة قيــادة تعمــل بالطاقــة 
كهربائيــة  ســيارة   12 ومنهــا  الكهربائيــة، 

بالكامل. 
وفــي عــام 2017، بعنــا أكثــر مــن 100 ألــف 
ســيارة كهربائية، ورفعنــا الرقم في 2018 
إلــى أكثــر مــن 1٤0 ألــف ســيارة كهربائية، 
العــام،  لهــذا  واجللــي  الواضــح  هدفنــا  أمــا 
الطرقــات  يجــوب  بــأن  برغبتنــا  فيتمثــل 
عدد إجمالي قدره نصف مليون ســيارة ما 
بني ســيارة هجينة قابلة للشــحن، وســيارة 

كهربائية بالكامل، مع نهاية عام 2019
كما أننا نتابع أيًضا تطور مسار قطاع النقل 
واملواصــات باســتخدام الطاقــة الكهربائية 

داخل املدن هنا في الشرق األوسط.
 BMW ومنــذ عــام 2015، كانــت طــرازات
أيًضــا  قدمنــا  كمــا  األردن.  فــي  متوفــرة   i
 BMW األول مــن فئــة ،BMW X5 طــراز
كمــا  نفســه.  العــام  فــي   iPerformance
األوســط  الشــرق  أســواق  معظــم  شــهدت 
القابلــة  الهجينــة  الطــرازات  طــرح  تقريبًــا 

للشحن ابتداًء من عام 2017. 
الســيارات  نحــو  توجهنــا  مــع  ومتاشــًيا 
متطــور  مركــز  افتتحنــا  الكهربائيــة، 
األول  الربــع  املنطقــة خــال  فــي  للتدريــب 

مــن 2019. وســيكون واحــًدا من بــني ثاثة 
مراكــز تدريــب ملجموعة BMW تتوزع في 
أوروبــا وآســيا، حيــث يتولــى إعــداد فنيــني 
متخصصــني فــي مجــال خدمــة الســيارات 
تأهيــل  املركــز  وســيضمن  الكهربائيــة. 
كوادرنــا وتدريبهــم علــى أحــدث التقنيــات 
أنحــاء  جميــع  فــي  املوجــودة  واالبتــكارات 

العالم.
التشــجيع  فــي  لقــد شــهدنا مؤخــًرا، زيــادة 
علــى خيــارات النقــل التشــاركي فــي منطقة 
الشــرق األوســط. وهــو موضــوع هام ضمن 
اســتراتيجية الشركة. في عام 2018 وقعت 
الشــرق األوســط عقــد شــراكة مــع   MINI
األول  الســيارات  مشــغل  “إيــكار”،  شــركة 
فــي  التشــاركي  النقــل  مجــال  فــي  واألكبــر 
املنطقــة، حيــث أضافت الشــركة 15 ســيارة 
املشــروع  ويبــدو  أســطولها.  إلــى   MINI

ناجًحا وواعًدا في املستقبل.
وكما ترون، أعتقد أننا على أهبة االستعداد 
للمســتقبل، علــى مســتوى العالــم، وهنا في 
منطقــة الشــرق األوســط بالتأكيــد. متتلــك 
مجموعــة BMW أكثــر مــن 100 عــام مــن 
اخلبــرة فــي التعامل مع املتغيــرات. نحن ال 
نخشــى مــن أي حتــد حتــى لــو كانــت أحوال 
الســوق صعبــة. نحــن نعمــل إليجــاد احللــول 
ومنهد طرًقا جديدة لتحقيق النجاح. لدينا 
القــوة والثقــة لتحقيق التحول الذي تشــهده 
صناعــة الســيارات. طموحنــا املميــز هــو أن 
بقدرتنــا  وأنــا مقتنــع  الطليعــة،  فــي  نكــون 
علــى مواجهــة جميع التحديــات. وعاجًا أو 
آجــًا، ســتتحول جميــع عاماتنــا التجاريــة 
بالطاقــة  العمــل  إلــى  الســيارات  وطــرازات 
إصرارنــا  علــى  يــدل  وهــذا  الكهربائيــة. 

وعزمنا. وهذا هو املستقبل.

مجموعة BMW تفتح األبواب ملستقبل قطاع السيارات ...
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شــهدت عروض أوتوكاس للسيارات، إحدى شركات 
العــام  والوكيــل  القابضــة  خالــد  بــن  ناصــر  مجموعــة 
املعتمــد لـــ ’إم جي موتور‘ في قطر، والتى مت طرحها 
علــى مركبــات MG ذات الدفــع الرباعــي وكذلك على 
احــدث طــراز ســيارة الســيدان MG6 وذلــك ملناســبة 

شهر رمضان املبارك.
هــذا ويســري العــرض علــى جميــع هذه الســيارات من 
28 أبريــل حتــى 15 يونيــو 2019 حيــث ميكــن زيــارة 
صالــة عرض أوتوكاس للســيارات على طريق ســلوى 
لإلطــاع علــى مزايــا هــذه الســيارات عــن قــرب إلــى 

جانب مجموعة واسعة من مركبات إم جي.

 ،MG RX5 الرباعــي الدفــع  تتوفــر جميــع مركبــات 
,MG GS. MG ZS ابتداًء من ٤8,000 ريال قطري، 
بينمــا يبــدأ ســعر ,MG6 مــن 58,000 ريــال قطــري. 
وتضــم العــروض باقــة مــن املزايــا املهمــة التــي  توفــر 
للعمــاء الســهولة واليســر المتــاك ســيارتهم املفضلة. 
وميكــن للعمــاء احلصول على ســيارتهم بدون دفعة 
أولى، 6 سنوات ضمان الشركة أو 200 ألف كم لتكون 
اطــول فتــرة ضمان لســيارة بالســوق القطــري، خدمة 
صيانة مجانية ملدة سنتني أو 30,000 كم،. كما يشمل 
العــرض تأمــني مجانــي للعــام األول، تســجيل مجانــي 
للعــام األول، تظليــل مجانــي للســيارة ومنــح املشــتري 

هاتف ذكي مجاني. وميكن شــراء السيارة عبر متويل 
داخلــي بنســبة فائــدة خاصة عــن طريق شــركة ناصر 
بــن خالــد للخدمــات املاليــة مــع إمكانيــة تفعيــل خيــار 
فترة ســماح للقســط األول لتصل حتى 3 اشــهر حسب 

الشروط و األحكام.
وهذا وقد صرح في بداية طرح العروض الرمضانية 
أوتــو  لشــركة  العــام  املديــر  الصحــن،  هشــام  الســيد/ 
رمضــان  شــهر  “مبناســبة   : قائــاً  للســيارات  كاس 
املميــزة  العــروض  إطــاق مجموعــة  يســرنا  املبــارك، 
على مجموعة من مركبات MG ذات الدفع الرباعي، 
تضــم  جــي  إم  فمحفظــة  املميــزة.   MG6 وســيارة 

مجموعــة واســعة مــن الســيارات التــي تلبــي مختلــف 
األذواق. وبدورنــا نســعى علــى الــدوام إلى منــح العميل 
مزايــا مهمــة خصوصــاً فــي مجــال الصيانــة والضمان 
التــي ال توفرهــا أي شــركة أخــرى. وســتواصل إم جــي 
وأوتــو كاس تقدمي العروض املميزة خلدمة املجتمع 
احمللــي وتقديــراً للعاقــة القويــة التــي تربــط شــركتنا 

بالعماء القيمني”.
MG6

لســيارة  واالنســيابي  الســلس  اجلانبــي  الشــكل  يتعــّزز 
MG 6 اجلديــدة كّليــاً عبــر ملســة مــن أليــاف الكربــون 
على املصد األمامي، إضافة إلى األضواء األمامية التي 

تتأّلــق مبفهــوم تصميمــي مشــابه ملِعلَــم ’عــني لنــدن‘، 
ووجــود أطــراف أنابيــب عــادم توأميــة وشــبك أمامي 
بنمــط Star Rider املســتوحى مــن اللغــة التصميميــة 
التعبيريــة لــدى العامــة التجاريــة البريطانيــة املنشــأ. 
وتســتمر هــذه النفحــة الرياضيــة الراقيــة فــي داخــل 
وســطي  وكونســول  عــّدادات  لوحــة  عبــر  املقصــورة 
بتصميــم ذكــي، ويكّمــل هــذا مقاعــد عصريــة مغّطاة 
باجللد، مع التمّيز مبقصورة باللونني األسود واألحمر 
فــي طــرازات الفئــة العليــا. إلــى جانــب توفيــر املســاحة 
الداخليــة األفضــل ضمــن فئتها، فــإن MG 6 اجلديدة 

كّلياً ترتكز على شعبية MG الواسعة.

أوتــو كــالس للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

اقباال علي عروض رمضان املميزة
ملجموعة طرازات MG في السوق القطري
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كش������فت ش������ركة س������كايالين للس������يارات، التابعة ملجموعة اجليده واملوزع الرس������مي 
لسيارات جينيسيس في قطر، عن وصول موديل عام 2020 من سيارة جينيسيس 
G90، أبرز س������يارات جينيسيس من فئة السيدان، وذلك في حفل مميز أقيم في 

مشيرب قلب الدوحة، أكثر األحياء الذكية واملستدامة على مستوى العالم. 
وعلى هامش احلفل، الذي أقيم يوم 22 مايو، أعلنت ش������ركة سكايالين للسيارات 
ومجموعة اجليده إطالق برنامج جديد بعنوان “املش������وار” بالتعاون مع الشخصية 

اإلعالمية الشهيرة ورائد األعمال القطري املرموق محمد سعدون الكواري. 
ويقدم برنامج “املشوار” مجموعة من احللقات املصورة التي ستبث عبر اإلنترنت 
يس������تضيف خاللها محمد س������عدون الكواري عدًدا من أجنح الشخصيات القطرية 
ف������ي مجاالت متنوعة مثل الرياضة والفنون والصح������ة والعلوم وغيرها. ويحتفي 
البرنامج بنجاح هذه الش������خصيات وإس������هاماتهم الفردية ومش������اركاتهم في كتابة 

قصة جناح قطر ليلهم الشباب على اقتفاء أثرهم.
وق������د ُعرضت خالل احلفل لقطات من احللقة األولى للبرنامج. وكان ضيف هذه 
احللق������ة قائ������د املنتخب القطري الوطني حس������ن الهيدوس الذي حض������ر أيًضا حفل 
تدش������ن س������يارة جينيس������يس G90. وقاد الهيدوس املنتخب القطري لتحقيق أكبر 

نصر كروي في تاريخ قطر بعد أن عاد لقطر حاماًل كأس أبطال آسيا 2019.
من جانبه، ألقى الس������يد محم������د اجليده، املدير التنفي������ذي ملجموعة اجليده، كلمة 

ترحيبية خالل احلفل جاء فيها:
“يش������رفنا أن ننظم هذا احلفل في س������احة البراحة مبش������يرب قل������ب الدوحة التي 
ترمز ملس������تقبل قطر املستدام. يجس������د هذا املكان كل معاني االبتكار، ففيه جتتمع 

التكنولوجيا مع اإلبداع ليصنعا لنا بيئة فريدة ليس لها مثيل في قطر”. 
وأض������اف: “في غضون أعوام قليلة، أصبحت جينيس������يس عالمة مميزة في عالم 
الس������يارات الفارهة، لتجس������د بذلك اإلبداع الك������وري. وخالل هذه امل������دة القصيرة، 
أطلقت جينيس������يس ثالثة موديالت مختلفة حتى اآلن، واليوم تكشف عن النسخة 
اجلديدة من أبرز موديالتها وهي سيارة جينيسيس G90 بتصميمها االستشرافي 
الذي يوحي باألناقة الرياضية. تعزز هذه الس������يارة اجلديدة تش������كيلتنا وتشير إلى 

محمـد اجليـده:
يشرفنا تنظيم احلفل في ساحة البراحة مبشيرب 
قلب الدوحة التي ترمز ملستقبل قطر املستدام

سكايالين للسيارات
تعلــن وصــول موديــل 2020 مـــن سيـــــارة

G90 جينيسيس

فــي حفــل حضــره كبــار الشخصيــات وجنـــوم املجتمـــع ...

التزامن������ا بتوفير أفض������ل املنتجات وأعلى مس������توى من خدمة 
العم������الء في قط������ر”.  وأضاف اجلي������ده متوجًه������ا بحديثه إلى 
محمد س������عدون الكواري وحس������ن الهيدوس: “أود أن أش������كر 
اإلعالمي املرموق محمد س������عدون الك������واري على تعاونه معنا 
في برنامج “املش������وار” الذي س������يلهم دون ش������ك أبن������اء اجليل 
القادم في قطر ويحثهم على السعي لتحقيق أحالمهم بإلقاء 
الضوء على مس������يرة العديد من أبطالن������ا الوطنين. كما أود أن 
أشكر قائد منتخبنا الوطني حسن الهيدوس لظهوره معنا في 
احللقة األولى”. واختتم اجليده كلمته بتقدمي الشركة للفنانة 
القطرية الصاعدة بثينة املفتاح على عملها املدهش الذي يحتفي 
بس������يارة جينيسيس G90 اجلديدة والذي ُعرض خالل احلفل.  
وقد طرأت على نس������خة جينيس������يس G90 اجلدي������دة “2020” 
تغيي������رات عل������ى التصميم الداخل������ي واخلارجي تع������زز حضور 
الس������يارة باعتباره������ا أبرز س������يارات عالمة جينيس������يس. ويدل 

التصميم اجلدي������د للمصابي������ح الرباعية الذي يتميز بهندس������ة 
أفقي������ة بارزة عل������ى التصامي������م اجلديدة التي س������تتم مراعاتها 
في جميع طرازات جينيس������يس املس������تقبلية. وتتميز جينيسيس 
G90 اجلدي������دة بالعديد من التحس������ينات التقنية واخلصائص 
اجلدي������دة املتط������ورة، ومنها إعادة تصميم الشاش������ة الرئيس������ية 
التي يبلغ حجمها 12.3 بوصة لتشمل واجهة مستخدم برسوم 
جديدة حتمل ش������عار جينيس������يس باللونن األس������ود والنحاسي. 
كم������ا أُدخل������ت العديد من التحس������ينات على مقصورة الس������يارة 
منها املقاعد املصنوعة من جلد نابا املبطن وتطعيم الكونس������ول 
الوس������طي باملزيد من العناصر اجللدية. كما توفر السيارة بيئة 
داخلية هادئة بفضل نظام إلغاء الضوضاء النش������ط الذي يعمل 
على حتس������ن جتربة ركوب السيارة من خالل تقليل الضوضاء 
ليس������مح للراكب بالتركي������ز التام واالس������تمتاع بتجرب������ة قيادة 

سيارة جينيسيس.
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أعلنت ش������ركة “الف������ردان برمييي������ر موتورز”، 
الوكي������ل املعتمد جلاك������وار الند روڤ������ر في دولة 
قط������ر، عن وص������ول اجليل اجلديد من س������يارة 
“رين������ج روڤر إيڤ������وك” إلى ص������االت العرض، 
ويأت������ي هذا اإلط������اق احمللي للس������يارة متعددة 
االس������تخدامات املنتظرة بعد إطاقها عاملياً في 
لندن في نوفمب������ر 2018. يجمع املوديل اجلديد 
بني تراث “رينج روڤ������ر” الفريد والتكنولوجيا 
الفائقة التي مت تصميمها وهندستها وصناعتها 
ف������ي بريطاني������ا، وتعتبر “رينج روڤ������ر إيڤوك” 
اجلدي������دة تطوي������راً ع������ن النس������خة األصلية من 
السيارة، بعد ريادتها لس������وق السيارات متعددة 
االس������تخدامات الصغيرة الفاخ������رة، وحتقيقها 
ملبيع������ات عاملي������ة تزيد عل������ى 772,096 س������يارة 

وحصولها على أكثر من 217 جائزة عاملية.
وق������ال س������امر بو درغ������م، مدي������ر عام ش������ركة 
“الف������ردان برمييي������ر موت������ورز”: “ح������ني متت 
صناعة سيارة رينج روڤر إيڤوك للمرة األولى 
في 2010، أّدى ذلك لتغيير في سوق السيارات 
الصغي������رة متعددة االس������تخدامات في الش������رق 
األوس������ط، الي������وم ينمو ه������ذا التصمي������م ليصبح 
أكث������ر أناق������ة ومتي������زاً، وم������ن املتوق������ع أن يتابع 
رحلته الفريدة في قطر، لتجذب انتباه ورغبة 
املزيد من العماء. إطاق الس������يارة اليوم يعتبر 
فصاً جديداً من جن������اح جاكوار الند روڤر في 
قطر، وأنا متحمس لتعريف عمائنا على هذه 
العمل الهندس������ي الرائع«. ومن جانبه قال روب 
بريس������تون، مدير املبيع������ات في “جاك������وار الند 
روڤر” الش������رق األوسط وش������مال أفريقيا: “إن 
سيارة رينج روڤر إيڤوك ذات دور مفصلي في 
جناحن������ا عاملياً، وما يقدم������ه الطراز األخير من 
هذه الس������يارة الفائزة باجلوائز يضاف إلى دقة 
صنع السيارة الس������ابقة لها وقدراتها الثابتة على 
الطرق������ات الوعرة«. وأضاف قائ������اً: “اإلطاق 
يأتي في فترة حاس������مة من تاريخ ’جاكوار الند 
روڤر‘ فيما نس������ير قدماً ف������ي التزامنا بصناعة 
س������ياراٍت أنظف وأذكى. لهذا فإن سيارة إيڤوك 
اجلديدة، املبنية وفق بنيتنا الهندسية اجلديدة 
 ،Premium Transverse Architecture ًكليا
س������توفر خيار العمل بالطاقة الكهربائية، وهي 
امل������رة األولى الت������ي نقوم فيها بذل������ك في قطاع 
الس������يارات متعددة األغراض املدمجة الفاخرة. 
عب������ر اجلمع بني إرث العام������ة التجارية الفريد 
من نوعه وأمثال هذه التحس������ينات، فإننا نلبي 
حاجات الس������ائقني املميزين في الشرق األوسط 
الذي������ن يس������تمتعون بالتجربة االس������تثنائية التي 
توفره������ا س������يارة إيڤوك عل������ى الط������رق العادية 
الس������يارة  إيڤ������وك:  روڤ������ر  رين������ج  والوع������رة«. 

الفاخرة متعددة االس������تخدامات للمدن وأكثر 
وتتمي������ز “رينج روڤر إيڤ������وك” اجلديدة، التي 
حتاكي منوذج س������يارات الكوبيه، بسقفها املميز 
وجوانبه������ا املرتفع������ة الت������ي تعرف بها س������يارات 
“رينج روڤ������ر”، باإلضافة إلى أقواس العجات 
ذات الطابع القوي مع عجات قياس 21 بوصة، 
والتي توفر مجتمعة حجماً ومظهراً ديناميكياً 
ينب������ض بالقوة.  بينم������ا تضفي بع������ض العناصر 
ذات التصميم الش������بيه باجلواه������ر في التصميم 
اخلارجي، مثل مصابيح Matrix LED بشكلها 
الرفيع، املزيد من التألق على تصميم الس������يارة 
م������ن األمام واخللف، وتتماهى بش������كل رائع مع 
شكلها املميز، عدا عن مقابض األبواب املعدنية 
الت������ي تزي������د م������ن جمالي������ة املظه������ر اخلارجي، 
بتصميمه������ا  االجت������اه  مؤش������رات  ومصابي������ح 
االنس������يابي ال������ذي مينح الس������يارة بصمًة خاصة. 
 R-Dynamic في حني تضيف تفاصيل إصدار
االختياري������ة املزي������د م������ن اجلاذبي������ة املبهرة مع 

بعض التشطيبات النحاسية املصقولة.
التصميم الداخلي

م������ن الداخل، يجم������ع التصميم املتقن األس������طح 
املصقول������ة واخلطوط االنس������يابية البس������يطة مع 
امل������واد عالية اجل������ودة لتوفير مقص������ورة رقمية 
فاخ������رة بامتي������از. وتتميز “إيڤ������وك” اجلديدة 
باس������تخدام أقمش������ة مقاعد فاخ������رة مصنوعة 
من الباس������تيك املعاد تصنيع������ه كبديل للقماش 
 »Kvardat« اجللدي، مثل مزيج الصوف من
 ،»Dinamica« م������ن  املدب������وغ  والقم������اش 
و   »Eucalyptus« أقمش������ة  إل������ى  باإلضاف������ة 
»Ultrafabrics™«. ُصممت املقصورة لتكون 
ماذاً هادئاً ينعم فيه الركاب والسائق بالراحة 
الصحي������ة واملمتع������ة بفض������ل  التام������ة واألج������واء 
التقني������ات الرائدة التي تتمتع بها الس������يارة، مثل 
 Touch Pro Duo نظ������ام املعلومات والترفي������ه
املزود بشاش������تي مل������س وبرمجيات أكث������ر تطوراً 
وس������رعة، باإلضافة إل������ى خيار تغيي������ر املقاعد 
ضمن 16 وضعية، وتقنية تأّين هواء املقصورة 
التي تزيد من متيز املساحة الداخلية اإلضافية.
الس������يارة  هي������كل  تطوي������ر  مت  واألداء  احمل������رك 
اجلديد ليتاءم م������ع أنظمة الطاقة الكهربائية، 
حيث س������تتوافر “إيڤ������وك” اجلدي������دة مبحرك 
كهربائي هجني بق������وة 48 فولط. ويعمل نظام 
القوة احملركة الهجينة اخلفيفة األول من نوعه 
ل������دى الند روڤ������ر على جم������ع الطاق������ة الضائعة 
عادًة أثناء التباطؤ، وذلك بفضل مولد التشغيل 
امللح������ق باحملرك واملزود بحزام مدمج، والذي 
يقوم بتخزي������ن الطاقة ف������ي البطارية املوجودة 

أس������فل الس������يارة. وعند س������ير الس������يارة بسرعة 
تقل عن 17 كم/ س������ا )11 مياً في الساعة( يتم 
إيقاف احملرك عند اس������تخدام السائق للفرامل. 
وعن������د االنطاق مج������دداً، يت������م توزي������ع الطاقة 
املخزنة ملس������اعدة احملرك أثناء عملية التسارع، 
ما يحّسن من كفاءة استهاك الوقود. والنتيجة 
ه������ي التمت������ع بتجربة قي������ادة محس������نة وهادئة 
وعالية الكفاءة ف������ي االزدحامات املرورية، عدا 

عن توفير استهاك الوقود.
التكنولوجيا الذكية

انتقل������ت وضعي������ة القي������ادة املثالية التي تش������تهر 
بها س������يارات رينج روڤر إل������ى عصر جديد من 
التطور الرقمي، حيث تعتبر هذه الس������يارة أول 
سيارة ضمن فئتها مزودة بنظام مرآة الرؤية 
اخللفية الذكية ClearSight والذي يحول مرآة 
الرؤية اخللفية إلى شاش������ة عرض فيديو عالية 
الدقة. وميكن للسائق االستفادة منها في حال 
ُحجبت الرؤية اخللفية بس������بب وجود ركاب أو 
أمتع������ة كبيرة احلجم في اخللف، وذلك بنقرة 
زر واح������دة على اجلانب الس������فلي للم������رآة ليتم 
نقل الصورة املباش������رة من الكامي������را املوضوعة 
ف������ي اجلزء العل������وي من الس������يارة واس������تعراض 
كل م������ا يوج������د وراءها بدقة عالي������ة. ويوفر هذا 
النظام للس������ائق مجال رؤي������ة خلفية بزاوية 50 
درج������ة، باإلضافة إلى رؤية دقيقة في ظروف 
اإلض������اءة املنخفض������ة. وتعتب������ر “رين������ج روڤ������ر 
إيڤوك” اجلديدة أول سيارة في العالم مجهزة 
بتكنولوجيا الرؤية األرضية، والتي جتعل غطاء 
محرك الس������يارة غير مرئ������ي من خال كاميرا 
تظهر م������ا يوجد حتت مقدمة الس������يارة بزاوية 
رؤية 180 درجة على شاش������ة الع������رض العلوية 
في املقص������ورة. وتعتبر هذه التقنية مفيدة جداً 
عند محاولة ركن السيارة في األماكن الصعبة، 
ملش������اهدة حواف األرصفة املرتفع������ة في مراكز 
املدن، وكذلك رؤي������ة التضاريس الوعرة. وتأتي 
استكماالً ملبدأ تقنية غطاء محرك السيارة غير 
املرئي التي اس������تعرضتها “الند روڤر” في عام 
2014. وتعتبر “إيڤوك” اجلديدة أولى سيارات 
“الند روڤر” املزودة بتقنيات ذكية تس������تخدم 
خوارزميات الذكاء االصطناعي املتطورة ملعرفة 
تفضيات وأسلوب السائق، ومن ثم العمل على 
أساس������ها كمساعد ش������خصي له، وباإلضافة إلى 
قدرتها على ضبط إعدادات املقعد واملوس������يقى 
وح������رارة املقص������ورة، ميكن لس������يارة “إيڤوك” 
اجلدي������دة التحك������م بإع������دادات وضعي������ة عمود 

التوجيه لتحقيق أقصى درجات الراحة.

الفــــردان برميييـــر موتـــورز
تكشــف النقــاب عــن اجليــل اجلديــد مــن )رينــج روڤــر إيڤــوك(

اناقــة التكنولوجيــا الذكيــة مــع قــوة االداء ...

سامــــر بـو درغــــم:
متحمـس لتعريـف عمالئنـا علـى هـذه العمـل

الهندســــي االبداعــــي املذهـــــل 
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تعــرض شــركة الفــردان للســيارات، الوكيــل 
 BMW احلصــري واملوزع املعتمــد ملجموعة
فــي   BMW Xســيارة ٤ فــي قطــر، حاليــاً 
صاالتهــا لتلفــت األنظــار بفضــل تصميمهــا 

املتمّيز وخطوطها الديناميكية. 
الفريــدة  شــخصيتها   BMW X٤ وتثبــت 
القيــادة  مزايــا  مــن  بــه  تتمتــع  مــا  بفضــل 
اخلارجــي  هيكلهــا  وتصميــم  الديناميكيــة 
الرياضيــة  القيــادة  خصائــص  يبــرز  الــذي 
الفائقــة التي تقدمها، فيمــا تتمتع مقصورة 
القيــادة بأفضل مزايا الرفاهيــة والفخامة، 
وتدعمها أحدث التقنيات ألنظمة مســاعدة 

السائق.
أبعاد ديناميكية وتصميم رياضي

 BMW لطــراز  اخلارجــي  الهيــكل  يعــد 
واألبعــاد  املهيــب  احلضــور  علــى  مثــااًل   X٤
الديناميكيــة مبظهرها القــوي. ويتميز هذا 
الطــراز باألســطح امللســاء املطعمــة بلمســات 
معاصــرة ال تخطئهــا العــني، لتبــدو وكأنهــا 
رياضــي يلفــت األنظــار مثبتــة حضــور فــي 

.BMW من X عائلة طرازات
اجلديــدة   BMW X٤ مقصــورة  وتتميــز 
كليــاً بتصميمهــا املعاصر والفخــم وبطابعها 
وترّكــز  األنظــار.  يلفــت  الــذي  الديناميكــي 
لوحــة  مــع  الســائق  راحــة  علــى  املقصــورة 
عدادات منخفضة ومقعد مرتفع ما يساعد 
السائق على القيادة بكل ثقة. وقد مت إعادة 
تصميــم الكراســي الرياضيــة مــع دعامــات 
جانبية واضحة ووسائد للركب على جانبي 
لوحة اإلعدادات الوسطية مبا يضيف طابعاً 

رياضياً فريداً على السيارة. 
أداء فائق

مــع  كليــاً  اجلديــدة   BMW X٤ وتتوفــر 

 BMW حزمــة  مــن  حصريــة  خيــارات 
بإضافــة  للعمــاء  يســمح  مــا   Exclusive
ويقــدم  الســيارة.  علــى  الشــخصية  ملســتهم 
 BMW X٤ مبحــرك  اجلديــد  الطــراز 
والقــادر  أســطوانات  بأربــع   xDrive30i
علــى توليــد قــوة 252 حصاناً وذلك بشــكلها 
 BMW M باقــة  مــع  املتوفــر  اخلارجــي 
بناقــل  الســيارة  زودت  وقــد   .Package

ســرعات  ثمانــي  مــن   Steptronic حركــة 
بساســة  الســرعات  بتغييــر  يســمح  الــذي 
لتقدمي مستوى غير مسبوق من الفعالية. 

يتمتــع اجليــل الثاني من الســيارة بخصائص 
الدفــع  نظــام  وبفضــل  عاليــة  ديناميكيــة 
الســيارة  باتــت   BMW xDriveالرباعــي
توفــر مزايا متنوعة وأكثر رياضية. وتتســم 
بتخفيــض  النظــام  مــن  األخيــرة  النســخة 

الــوزن وزيادة الكفاءة الداخلية. عاوة على 
الدقيــق  اإللكترونــي  التحكــم  ذلــك، يســمح 
بنظــام الدفــع الكلــي بتوزيــع الطاقــة بشــكل 
رياضي ومبا يتناسب مع معايير العامة.  

فخامة تتعدى احلدود
وزّودت ســيارة BMW X٤ اجلديــدة كليــاً 
 iDrive بأحــدث نســخة من نظــام التشــغيل
مــع ميــزة التحكم الصوتي كتجهيز قياســي 

باإلضافــة إلــى شاشــة حتّكم تعمــل باللمس 
كتجهيــزات  باحلركــة  حتكــم  وميــزة 
اختياريــة. وتعمــل أنظمــة مســاعدة الســائق 
املتطــورة علــى تعزيز الراحة واحلفاظ على 
ســامة الســائق حيث يتوفر نظام مســاعدة 
الــذي   Driving Assistant Plus الســائق 
يشــمل التحّكم باملقود واحلفاظ على املســار 

وجتنب االصطدام اجلانبي.

طراز BMW X4 اجلديد
حضور طاغي وأداء ديناميكي

الفــردان للسيـــارات الوكيـــل احلصـــري ...
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تأكيــداً علــى اجلــودة االســتثنائية ملركباتهــا 
والتي تقترن بشــعبيتها الواســعة في منطقة 
تويوتــا  شــركة  حققــت  األوســط،  الشــرق 
جناحــاً كبيــراً آخــر مــن خــال فــوز كل مــن 
تويوتــا يــارس بلقــب “أفضل ســيارة ســيدان 
مدمجــة صغيــرة” وتويوتــا كامــري بلقــب 
“أفضل ســيارة سيدان متوســطة احلجم”، 
وذلــك خــال النســخة السادســة مــن حفــل 
الشــرق  فــي  العــام  “ســيارة  جوائــز  توزيــع 
الــذي   2019 لعــام   MECOTY األوســط” 
يَُعــد أحد أكبر برامج جوائز قطاع املركبات 
مــن الطــرازات اجلديدة وأرفعها مكانة في 

املنطقة. 
جلنــة  قبــل  مــن  املركبتــني  اختيــار  ومت 
حتكيم مؤلفة من 19 صحافياً مستقاً من 
ذوي اخلبــرة فــي العمــل مــع أبــرز املجــات 
املتخصصة في مجال الســيارات في الشــرق 
معاييــر  لعشــرة  وفقــاً  وذلــك  األوســط، 
كاً  وتشــمل  بعنايــة،  وضعهــا  مت  صارمــة 
مــن التصميــم واجلــودة )الشــكل اخلارجــي 
واملقصــورة الداخليــة(، واالنطباع الشــعوري 
ورضا الســائق، والتحكم وانســيابية القيادة، 
والقيمــة مقابــل املال )قيمــة مركبة جديدة 
وقــدرة  والســامة  بيعهــا(،  إعــادة  وقيمــة 
واألداء  العملــي،  واألداء  والراحــة  التحمــل، 
والقدرات، واألداء الصديق للبيئة، واالبتكار 
التكنولوجي، ومستوى الشعبية في املنطقة. 
وتعليقاً على ذلك، قال يوغو مياموتو املمثل 
الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في 
منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى: 
فــي  باالســتمرار  للغايــة  فخــورون  “نحــن 
حصــد املزيــد مــن اجلوائــز ضمن أحــد أكبر 
برامج جوائز قطاع املركبات من الطرازات 
اجلديــدة وأرفعهــا مكانة في املنطقة. ويَُعد 
التميــز  علــى  حقيقيــة  شــهادة  الفــوز  هــذا 
فــي التصميــم واحلرفيــة االســتثنائية التــي 
يــارس وتويوتــا  تتمتــع بهــا مركبتــي تويوتــا 
يــارس  تويوتــا  مركبــة  وتضمــن  كامــري. 
اجلديــدة توفيــر أفضل مســتويات االقتصاد 
فــي اســتهاك الوقــود مــع تقــدمي أداء عالــي 
معاييــر  لترســي  ممتعــة  قيــادة  وجتربــة 
جديدة في فئة مركبات الســيدان املدمجة. 
أمــا مركبــة تويوتــا كامــري اجلديــدة كليــاً، 
فتبــرز فــي طليعــة فئــة مركبــات الســيدان 
متوســطة احلجــم، وذلك بفضــل تصميمها 
احملســنة  الداخليــة  ومقصورتهــا  األنيــق 
والتقنيــات املتطــورة. وتأتــي هــذه اجلوائــز 
فــي تطويــر  الثابــت  بنهجنــا  إشــادة  مبثابــة 
مركبــات رائــدة فــي فئتهــا مــن شــأنها أن 
يظــل  الذيــن  عمائنــا  توقعــات  تتجــاوز 
لنــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن  املخلــص  دعمهــم 

قصــة النجاح املســتمرة لشــركة تويوتا. ونود 
أن نتوجــه لهم بالشــكر العميــق على كونهم 
مصــدر إلهــام دائــم لنــا فــي كل خطــوة مــن 
مســيرتنا نحــو تطويــر أفضــل مركبات على 

اإلطاق”.
وأُطلِقــت مركبــة تويوتــا يارس فــي املنطقة 
في شهر فبراير من العام املاضي بخيارين 
لتــر   1.3 ســعة  ذو  األول  احملــركات؛  مــن 
والثانــي ذو ســعة 1.5 لتــر، وتقتــرن بناقــل 
حركــة أوتوماتيكــي متطور ذي 7 ســرعات 
قيــادة  جتربــة  لتقــدم   ،7S  Multidrive
اســتهاك  فــي  اســتثنائية  وكفــاءة  سلســلة 
مــت املركبــة جلــذب  الوقــود. هــذا وقــد ُصمِّ
أولئك الذين يبحثون عن أحدث التوجهات 
مــن  كل  يجمــع  حــني  فــي  واالبتــكارات، 
تصميمهــا اخلارجي العصــري ومقصورتها 

الرحبــة بــني الراحــة الفائقــة ومســتويات ال 
تضاهى من اجلودة واملتانة.

ومــن جهــة أخــرى، أرســت مركبــة تويوتــا 
كامــري معاييــر جديــدة فــي فئــة مركبــات 
ناحيــة  مــن  احلجــم  متوســطة  الســيدان 
التصميــم واألداء والراحــة. وقدمــت املركبة 
اجلديــدة كليــاً، والتــي مت إطاقها في شــهر 
العــام 2018، قيمــة ال تضاهــى  ينايــر مــن 
فــي فئتها، فــي الوقت الذي توفر فيه املزيد 
مــن التشــويق واحلماس للســائقني والركاب 
علــى حــد ســواء. وتوفــر املركبة حتكــم فائق 
وتأتــي بثاثــة خيــارات مــن أنظمــة الدفــع؛ 
ســعة  األســطوانات  رباعــي  محــرك  األول 
2.5 لتــر يقتــرن بناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
ذي 6 ســرعات، والثانــي محــرك سداســي 
يقتــرن  لتــر   3.5 ســعة   )V6( األســطوانات 

بناقــل حركــة أوتوماتيكــي ذي 8 ســرعات، 
والثالــث هــو نظام دفــع “هايبرد” كهربائي 
البنزيــن  علــى  يعمــل  محــرك  بــني  يجمــع 
وموتوريــن كهربائيــني، وهــو يشــكل إضافة 
نوعيــة إلــى محفظــة شــركة تويوتــا الواســعة 
مــن املنتجــات التــي تؤكــد مــن خالهــا علــى 
التزامهــا الراســخ بتطويــر مركبــات صديقة 

للبيئة. 
ومتتــاز املقصــورة الداخليــة احملســنة ملركبة 
يوفــر  مميــز  بتصميــم  كامــري  تويوتــا 
املاءمــة والراحــة مــع ملســات إضافيــة مــن 
بالعديــد  مــزودة  املركبــة  الفخامــة. وتأتــي 
مــن التقنيــات املتطــورة التــي توفــر جتربــة 
قيادة تفاعلية أكثر تشــويقاً، ومتنح العماء 
فرصــة الستكشــاف مســتويات جديــدة مــن 
القــوة واملتعــة مــن خــال أحــدث التقنيــات 

املستخدمة.
وكمــا هو احلال في جميــع مركبات تويوتا، 
للشــركة،  قصــوى  أولويــة  الســامة  تبقــى 
يــارس  تويوتــا  مركبتــي  تزويــد  مت  فقــد 
مــن  شــاملة  مبجموعــة  كامــري  وتويوتــا 
مزايا الســامة املتطورة التي تؤمن احلماية 
وراحــة البــال للســائقني والــركاب علــى حــد 
ســواء. وتشــمل هــذه املزايــا وســادات هوائية 
 ،SRS تعمل بنظام تقييد احلركة التكميلي
ونظام التحكم بثبات املركبة VSC، ونظام 
منع انغاق املكابح ABS، ونظام توزيع قوة 
مســاعد  ونظــام   ،EBD إلكترونيــاً  الكبــح 
الكبــح BA، ونظــام مســاعدة االنطاق على 
املرتفعــات HAC، فضــاً عن بنية خارجية 
ومنصــة هيكلية معززتني، وغيرها الكثير 

من املزايا األخرى.

تويوتا حتصد لقبني مرموقني ضمن جوائز سيارة 
العام في الشرق األوسطMECOTY لعام 2019

عبـد اللـه عبــد الغنـي الوكيــل احلصــري فــي دولــة قطــر ... 

يوغو مياموتو: فخورون بحصد املزيد من اجلوائز ضمن 
أحد أكبر برامج جوائز  لقطاع املركبات من الطرازات اجلديدة



)280( العــدد  م    2019 مايـــــو   27 هـــ   1٤٤0 رمضــــان   22 األثنــن 

12

تعــرض شــركة العطيــة للســيارات والتجــارة كيــا 
“تيلورايــد 2020 اجلديــدة« والتــي كشــفت عنهــا 
مؤخــرا للمــرة األولــى أمــام اجلمهــور فــي دولة 
قطــر، وقد خطفت ســيارة كيــا “ تيلورايد 2020 

» اجلديدة أنظار العماء.
التــي  اجلديــدة«   2020 تيلورايــد  “كيــا  وتعــد 
صممــت فــي مركــز التصميــم التابــع لشــركة كيا 
والكائــن فــي مدينــة إرفــني بواليــة كاليفورنيــا، 
جتســيدا للراحــة والقــوة. وقــد صممــت ســيارة 
الدفع الرباعي بشــكلها الضخم كي تناسب السير 

فــي املــدن وطــرق الصحــراء املفتوحــة، والطــرق 
الســريعة والســاحلية ، وصممــت مقاعد الســيارة 
التي تتســع لثمانية أشــخاص، بشكل آخاذ يجذب 
انتباه كافة عشاق اقتناء هذه الفئة من السيارات 

في املنطقة.
وكشــفت شــركة العطية للســيارات والتجارة عن 
ســيارة “كيــا تيلورايد 2020 اجلديــدة« في دولة 
قطــر التــي طــال انتظارهــا بشــغف والتــي تقــدم 
للجمهــور كافــة التفاصيل حــول أحدث صدارات 
شــركة كيا. وخال احلدث الكبير قامت شــركة 

العطية بالكشف عن بعض التفاصيل اجلوهرية، 
مــن بينهــا أحدث اإلضافات إلى تشــكيلة ســيارة 
الدفــع الرباعــي مــن كيــا والتــي ســتكون متاحــة 
مبحــرك ســعة 3.8 لتــر، سداســي األســطوانات، 
وعــزم دوران  توليــد 219 حصــان،  علــى  قــادر 

قوته 262 رطل/ قدم.
وفيما تعطي ســيارة “تيلورايد اجلديدة” شــعورا 
تصميمهــا  فــي  والضخامــة  واجلــرأة  بالقــوة 
اخلارجــي، فــإن هيكلهــا الداخلــي  يُظهــر ملســة 
وهلــة.  أول  مــن  األنظــار  تخطــف  رفاهيــة 

فالتصميم الداخلي لســيارة “تيلورايد اجلديدة” 
يركــز فــي املقــام األول علــى الراحــة والرفاهية. 
ووحدة التحكم الواســعة تعكس املســاحة الكبيرة 
عبــر االســتغال الفنــي لكافــة القطــع املتاحة بها، 
ســبل  كافــة  توفــر  الكابينــة  أجــزاء  باقــي  بينمــا 

الراحة للركاب في كافة املقاعد.
فئــات   3 فــي  اجلديــدة”  “تيلورايــد  وتتوفــر 
“إل  يليهــا  إكــس1”،  “إل  مــن  تبــدأ  مختلفــة، 

إكس2”، وأخيرا “إس إكس”. 
مــزودة  الرباعــي  الدفــاع  ســيارة  وتأتــي  هــذا 

توفــر  التــي  التقنيــات  مــن  واســعة  مبجموعــة 
الراحــة واملائمــة وســامة الركاب، مثــل املقاعد 
اجللدية املطرزة الفاخرة من نوع “نابا”، شاشة 
متصلــة  بوصــة   10.25 مقــاس  باللمــس  تعمــل 
بكاميــرا خلفيــة مــع إرشــادات للركــن، ونظــام 
ملراقبــة ضغــط اإلطــارات، ونظــام حتكــم ذكــي، 
ونظام للمساعدة على تفادي التصادم األمامي، 
تدفئــة  بنظــام  مــزودة  جلديــة  قيــادة  وعجلــة 
مــع القــدرة علــى تغيير زاويــة ميلهــا وارتفاعها، 

وغيرها الكثير.

كيــا تيلورايد 2020 اجلديدة
قــوة اآلداء ورفاهية املستقبل

العطيـــة للسيـــارات والتجـــارة الوكيـــل احلصـــري ...
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أعلنت شــركة قطر للســيارات، 
مليتسوبيشــي  املعتمــد  املــوزع 
وإحــدى  قطــر  فــي  موتــورز 
خالــد  بــن  ناصــر  شــركات 
حملتهــا  جنــاح  عــن  القابضــة، 
اخلــاص  لعرضهــا  التســويقية  
مبناسبة شهر رمضان الكرمي 
مــن  واســعة  مجموعــة  علــى 
ذات  ميتسوبيشــي  ســيارات 
تشــمل  والتــي  الرباعــي،  الدفــع 
و وأوتانــدر  كــروس  إكليبــس 

.ASX
مــن  العديــد  العــرض  تضمــن 
املزايــا منهــا تأمــني شــامل ملــدة 
ملــدة  مجانــي  تســجيل  عــام، 
مجانيــة  صيانــة  خدمــة  عــام، 
كلــم،   20,000 أو  عــام  ملــدة 
ملــدة 5 ســنوات  ضمــان ممــدد 
الكيلومتــرات  محــدد  غيــر 
باإلضافــة إلى قســيمة شــرائية 
من كارفــور تصل لغاية 2,000 
ريال قطري. وميكن احلصول 
علــى واحدة من هذه املركبات 
املميزة بدون دفعة أولى وعبر 
فائــدة  بنســبة  داخلــي  متويــل 
خاصة عن طريق شركة ناصر 
بن خالد للخدمات املالية طبقأً 

للشروط و األحكام. 

التــي  املركبــات  ســعر  ويبلــغ 
مــن  ابتــداًء  العــرض  يشــملها 
ليكــون  قطــري  ريــال   59,500
العمــاء  جميــع  متنــاول  فــي 
ســيارة  شــراء  فــي  الراغبــني 

جديدة في هذه الفترة.
وفــي هــذا اإلطــار قــال ســعادة 
آل  نــواف  بــن  فالــح  الشــيخ 
ثانــي، مديــر العمليــات بقطــاع 
مجموعــة  فــي  الســيارات 
شركات ناصر بن خالد: “يسّر 
شــركة قطــر للســيارات تقدمي 
مبناســبة  املميــزة  عروضهــا 
شــهر رمضــان املبــارك لنمنــح 
اخليــارات  مــن  املزيــد  العمــاء 
املرنــة المتــاك ســيارة جديدة 
املزايــا  مــن  بعــدد  واالســتمتاع 
األمــر  اخلاصــة. ويعكــس هــذا 
احمللــي  باملجتمــع  التزامنــا 
وتفاعلنــا مــع العمــاء القيمــني 
لهــم  ونتمنــى  قطــر  فــي 
بالعطــاء  حافــاً  مبــاركاً  شــهراً 

واخلير”.
ترســي إكليبس كروس معايير 
الكــروس  فئــة  فــي  جديــدة 
تطلعــات  تلبــي  حيــث  أوفــر 
علــى  واألعمــار  الفئــات  جميــع 
مبظهــر  وتتمتــع  ســواء.  حــّد 

وانســيابي  وحيــوي  جميــل 
الكوبيــه  ســيارات  يشــبه  أنيــق 
 SUV ســيارات  وبتصميــم 
ميتسوبيشــي.  فــي  املعــروف 
واملنحــوت  اإلنســيابي  فالشــكل 
يعطــي املركبــة إحساســاً بالقوة 
والنشــاط الرياضــي ابتــداًء مــن 
الواجهــة الرياضيــة وصــوالً إلى 
لتتجانــس  اخللفيــة  املصابيــح 
شــخصية  فــي  املكونــات  كافــة 
السيارة املميزة. وتقدم املركبة 
حيــث  مــن  مفاجــأة  اجلديــدة 
متمثلــة  والتصميــم  الشــكل 
درة  يظهــر  حيــث  باملقصــورة 
الشــغف الهندســي الــذي يجمــع 
واألنيقــة  الرياضيــة  املميــزات 
الوقــت نفســه. مــن لوحــة  فــي 
املميــزة  األفقيــة  الوظائــف 
الفضــي  إلــى الزخرفــة باللــون 
املقصــورة  تســتقبل  اللمــاع، 
لتجربــة  والــركاب  الســائق 
نوعهــا  مــن  فريــدة  جريئــة 
حديثــة  بخصائــص  ممزوجــة 
مــن الصــوت والعــرض بغرض 
املعلومــات.  وتقــدمي  الترفيــه 
ميتسوبيشــي  ســيارة  تتميــز 
مبحــرك  كــروس  إكليبــس 
مطــور بســعة 1,5 ليتــر بتقنيــة 

احلقن املباشــر وتيربو مزدوج 
ليولــد قوة كبيرة وعزم دوران 
متنح الســيارة أداء نشطاً، يوفر 
آوتانــدر مســاحة رحبــة كافية 
صــف  بفضــل  ركاب  لســبعة 
ميكــن  كمــا  الثالــث.  املقاعــد 
لتائــم  املقاعــد  شــكل  تغييــر 
الســائق.  ومتطلبــات  حاجــات 
علــى  آوتانــدر  تعتمــد مركبــة 
حصانــاً   166 بقــوة  محــرك 
تتوفــر  كمــا  ليتــر   2,٤ وبســعة 
مبحــرك جــي تــي ألداء أقــوى 
يصــل لـــ 22٤ حصانــاً وبســعة 3 

ليترات.
ميتسوبيشــي  مركبــة  أمــا 
املثاليــة  املركبــة  فهــي   ASX
احلجــم  ذات  مركبــات  مــن 
أو  للعمــل  واملائمــة  املتوســط 
لعطــات نهاية األســبوع. تتميز 
الرحبــة  مبقصورتهــا   ASX
واألداء  العاليــة  والتكنولوجيــا 
القــوي والقيادة السلســة. تتوفر 
الســيارة بتقنيــة الدفع بعجلتني 
بــني  لتمــزج  عجــات  أربــع  أو 
كمــا  والثقــة.  املغامــرة  روح 
تضــم ASX مزايــا وتكنولوجيا 
املثاليــة  املركبــة  لتصبــح  ذكيــة 

لاستخدام اليومي.

قطـــر للسيـــارات
الوكيـــل في الســـوق القطـــري ...

جناح غير مسبوق
لعروض رمضان على مركبات

ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي 
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أعلنت أوتو كاس إحدى شركات مجموعة ناصر بن 
خالد والوكيل العام املعتمد للعامة التجارية ماكسس 
فــي قطــر، عــن جناح عرضهــا اخلاص على الشــاحنة 
اخلفيفــة ماكســس T60 اجلديــدة كليــاً والتــي تتميــز 
بأدائها العالي ودرجة السامة واألمان املتفوقة حيث 
حصلــت علــى تصنيف خمس جنوم في مجال األمان 
والســامة مــن “برنامــج تقييــم الســيارات اجلديدة” 
ANCAP الذي يقيم ويصنف السيارات اجلديدة في 
 T60 مجال الســامة. ووفق العرض، تتوفر ماكسس
اآلن ابتــداًء مــن ٤9,000 ريــال قطــري باإلضافــة إلى 
عــدد مــن املزايــا املهمة، منهــا إمكانيــة احلصول على 
املركبــة بدون دفعة أولــى، ضمان لغاية 120ألف كم 
أو 3 ســنوات، وخدمــة صيانــة مجانيــة ملــدة ســنتني 
تأمــني شــامل  العــرض  يشــمل  كــم. كمــا  أو 30,000 
وتســجيل مجانــي للعــام األول. وميكــن شــراء املركبة 
عبــر متويــل داخلــي بنســبة فائــدة خاصــة عــن طريق 

شركة ناصر بن خالد للخدمات املالية.
وقال هشــام الصحن، املدير العام لشركة أوتو كاس 
للســيارات: »مبناســبة شــهر رمضــان املبارك، يســرنا 
إطــاق هــذا العــرض املميــز علــى الشــاحنة اخلفيفــة 
ماكســس T60 اجلديــدة التــي أطلقناهــا مؤخــراً فــي 
الســوق القطري. تتميز هذه الشــاحنة بقــدرات عالية 
وتصميــم ســاحر وتكنولوجيــا حديثــة، وهــي مائمة 
متامــاً لاســتخدام الفــردي . وســتواصل شــركة أوتــو 
كاس للســيارات طــرح أحــدث الســيارات واملركبــات 
العاملــي  إصدارهــا  بعــد  العمــاء  تطلعــات  تلبــي  التــي 

مباشرة، ما يؤكد التزامنا بقيم الشركة ونهجها”.
تســتوحي شــركة صناعة الســيارات الصينية ماكســس 
تصميــم ماكســس T60 مــن القــوة والعــزم والهيبــة. 
وقــد أثبتــت الشــاحنة اخلفيفــة قدراتهــا العاليــة علــى 
الطــرق املســتوية وغيــر املســتوية وعلــى طــرق اجلبال 
مــن  بغيرهــا  مقارنــا  ممتــازاً  أداء  ســجلت  حيــث 

الشاحنات في فئتها.
األمان والسامة

 ،T60 تعتبــر الســامة مــن األمــور الرئيســية لشــاحنة
نشــطة  وغيــر  نشــطة  ســامة  أنظمــة  تعتمــد  ولهــذا 
لتجنــب أي حــوادث محتملــة.  فمــن جهــة، تســتخدم 
املركبــة تكنولوجيــا احلــرارة والتحويــل لتحســني قــوة 

ومتانة صفائحها املعدنية. 
أصبحــت ماكســس T60 املركبــة الصينيــة األولى التي 

حتصــل علــى تصنيف متفوق مــن فئة اخلمس جنوم 
الســيارات  الســامة مــن برنامــج تقييــم  فــي مجــال 
ريادتهــا  علــى  بذلــك  لتؤكــد   ANCAP اجلديــدة 
كواحدة من السيارات األكثر سامة وأماناً في فئتها. 
وقــد حققــت املركبة عامات متفوقة في كل أقســام 
 ANCAP برنامــج  تقريــر  يظهــر  حيــث  االختبــار 
معــدالً  ســجلت  حيــث  للمركبــة  العاليــة  املعــدالت 

إجمالياً بدرجة 35,٤6 من أصل 37.
اخلصائص  واألداء

مت جتهيــز البيــك أب ماكســس T60 بنظــام تعديــل 

املصابيــح األماميــة، باإلضافــة إلى عدد مــن األنظمة 
التي تزيد من وضوح الرؤية والسامة لتضمن بذلك 
حمايــة شــاملة فــي أقصــى ظــرةف القيــادة ووعــورة 
الطرق. كما جهزت T60 ببرنامج الثبات اإللكتروني 

بوش ESP( 9.0( بهدف منحها مزيداً من الثبات.
مبحــرك   T60 ماكســس  اخلفيفــة  الشــاحنة  تعمــل 
بســعة 2,٤ ليتــر عــادي يولــد قــوة 136 حصانــاً. وقــد 
مت تزويدهــا بناقــل حركــة عــادي مــن 5 ســرعات. 
وللراغبــني بــأداء ممتــاز وديناميكي، تتوفر ماكســس 
T60 مبحرك معزز بسعة 2,8 ليتر تيربو يولد طاقة 

110 كيلــو واط وعــزم دوران يصــل لغايــة 360 نيوتن 
في املتر. وتتمتع الشاحنة بقوة جّر لغاية 3,5 طن.

املرموقــة  املركبــات  مــن  واحــدة  “ماكســس”  تعتبــر 
فــي  تعــرف  كانــت  وقــد  والــركاب.  التجــاري  للنقــل 
السابق بـ “لياند داف فانز” LDV، قبل أن تستحوذ 
جتســد  الصينيــة.   SAIC “ســايك”  شــركة  عليهــا 
ماكســس قرنــاً كامــاً من اخلبــرة والتفــوق الفني في 
تطويــر املركبــات التجاريــة والنقــل اخلفيــف، وتعتبر 
هــذه  فــي  عامليــاً  املعروفــة  التجاريــة  العامــة  حاليــاً 

الصناعة.

وعلى مدار السنوات املاضية، فازت ماكسس بالعديد 
من اجلوائز من ضمنها “أسطول الباصات للعام” و 
“أفضــل بــاص جديــد”، و “جائزة االبتــكار” وكذلك 
جائــزة “أفضــل بــاص فــي العــام” ملــدة أربعــة أعــوام 
متتاليــة مــن 2005 لغاية 2008. ومت االســتحواذ على 
العامــة التجاريــة مــن قبــل شــركة »ســايك« وهــي 
شــركة شــنغهاي لصناعة الســيارات، فــي أواخر العام 
2000. وتوزع ماكسس حالياً في أربع قارات وتعرف 
علــى مســتوى العالــم مبســتوى الراحــة والتكنولوجيــا 

واملواصفات العالية التي توفرها.

أوتو كالس للسيارات
تعلن عن جناح عرضها املميز على مركبات ماكسس

العـرض يســري علـى ماكسس T90 اجلديــدة وغيرهــا مــن املركبــات ...
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Mazda CX5 | 2019 Mazda CX9 | 2019

Mazda CX3 | 2019

السعر يبدأ من
  66,900 ر.ق

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(

إمتلك سيارة مازدا في رمضان
واستمتع بالهدايا المتنوعة

• العرض ساري على موديالت مختارة ولعمالء التجزئة فقط
 • قسائم هدايا تصل إلى 1,200 ريال قطري )12 × 100 ريال قطري للتسوق على مدار السنة(

مقابل شراء سيارة مازدا
• تختلف قيمة قسائم الهدايا وفقًا لطراز السيارة. ويحصل كل مشتري على هدية مضمونة

CX9 ومازدا CX5 ومازدا CX3 تأمين شامل مجاني وتسجيل لدى المرور ينطبق على موديالت مازدا •
 • بالنسبة لموديالت 2017/2018 الدفعة األولى هي %50 والدفعة الثانية هي %50 خالل 12-6 شهر،

وتعتمد على موافقة جهات التمويل

2019/1777

 استمتع  
بالتسوق على مدار السنة!

كل م�شرتى

ي�شتحق �أن

  يكون �شعيد�

ساعات العمل في شهر رمضان المبارك
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 1 بعد الظهرًا،  

6.30 مساًء - 11.30 لياًل
الجمعة: 6.30 مساًء - 11.30 لياًل

صـنـاعـــة يــابـــانـيـــة
www.mazda-qatar.com   :44417859هاتف

 44435965

 العرض ساري من 
18 أبريل - 7 يونيو 2019

 خيارات تأجير بأسعار رائعة

الـــســـيـــارات  ــة  مـــنـــذ ان كــشــفــت شـــركـ
لسيارات  احلصري  املــوزع   ، الوطنية 
مازدا في قطر عن النسخة اجلديدة  
من سيارات مازدا 6  سيدان  املطورة 
كليا 2019  متوسطة احلجم وشهدت 
املــبــيــعــات اقـــبـــاالً غــيــر مــســبــوق نــظــراً 
والــرفــاهــيــة  ــاقــة  األن بقمة  هــا  تتميز 
لسعى عامة  التميز  هــذا  كــل  ويــعــود 
ــورز الــتــجــاريــة الــيــابــانــيــة  ــوتـ مـــــازدا مـ
الــفــريــدة  دومــا الــى  ايــجــاد اتــصــال او 
ــرازات مــازدا  شــعــور قــوي مــا بــني  طــ
ــائـــد املــركــبــة   ومــــا بـــني الــعــمــيــل او قـ
لتصبح جـــزءا هــامــا  مــن حياته من 
ــال مــجــمــوعــة مــــن الــتــحــديــثــات  ــ خـ
والــتــطــورات والــتــي مت ادخــالــهــا على 
الفئة اجلديدة كليا ، ومنها التحديث 
الذي طرأ أسفل غطاء احملرك، حيث 
6 على محرك جديد  مــازدا  حصلت 
٤ سلندر Skyactiv-G بسعة 2.5 لتر 
مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 

6 سرعات وقوة 187 حصان .
التعديات اخلارجية 

مــــازدا 6 على  ــارج, حصلت  ــ اخلـ مــن 
مميز  جــديــد  بتصميم  امــامــي  شبك 
ــذي يــعــطــي تــأثــيــر ثــاثــي األبــعــاد  ــ والـ
أكــثــر   LED ــيـــة  ــامـ أمـ ومـــصـــابـــيـــح   ,
عصرية, إضافة الى مصابيح الضباب 
ــا مــن اخلــلــف فــقــد مت  املــدمــجــة , أمـ
اخللفية،  املصابيح  تصميم  حتــديــث 
إضـــافـــة إلــــى حــصــولــهــا عــلــى صـــدام 
السيارة.  بلون  بالكامل  مطلي  جديد 
ذلــك، مت حتسني قوة  الــى  باإلضافة 
ومتانة قاعدة عجات مازدا 6 والتي 
ــدوًء, عــزل,  ــ جــعــلــت الــســيــارة اكــثــر هـ
ــن اإلهـــــــتـــــــزازات، ممــا  وخـــفـــضـــت مــ

يعطيها مظهرا رياضيا مميزا .
تكنولوجيا متطورة 

احلــصــريــة   Mazda تــقــنــيــة  تــســاعــد 
 SKYACTIV-VEHICLE  ،
 G-Vectoring مــع   DYNAMICS
Control ، في حتقيق محرك أكثر 
لــك ولركابك.  إرهــاقــاً  وأقــل  ساسة 
فــعــنــد االنـــعـــطـــاف ، يــعــمــل الــنــظــام 
بــســاســة عــن طــريــق ضــبــط توصيل 
الطاقة . ويبقى االهم في التحديثات 
  G- Vectoring بنظام  تزويدها  هو 
املـــســـؤول عــن الــتــحــكــم بــعــزم دوران 
من  العديد  على  باالعتماد  احملـــرك  
احلـــســـاســـات  الــتــي تــوفــر مــعــلــومــات  
يوفر  ممــا  السيارة  لكمبيوتر  دقيقة 
من  الفئة  لتلك  ممكنة  قيادة  افضل 
السيارات على الطرقات واملنعطفات.

مقصورة تخلق جوا من الراحة 
مت إعــــــادة تــصــمــيــم املـــقـــاعـــد لــتــوفــر 
املــزيــد مــن الــثــبــات لــلــركــاب وزودت 

كما   ، التهوية  مبيزة  املامية  املقاعد 
محيطة   بكاميرات  املقصورة  تتوفر 
السرعة وشاشة علوية  تثبيت  ونظام 
ــامــــي  ــاج األمــ ــ ــزجـ ــ ــلـــى الـ مــنــعــكــســة عـ
املواصفات، مما يضفي  وغيرها من 

جوا من الراحة 
قمة تكنولوجيا اإلتصال السلس .

مت تــزويــد الــســيــارة بــنــظــام  االتــصــال 
MZD Connect، وهو فكرة جديدة 
السيارة إلبقاء  داخل   لاتصال  متاماً 
السائق متصاً بالطريق. وتضمن لك 
التكنولوجيا اجلديدة البقاء على اتصال 
بأصدقائك ووسائل الترفيه االخرى. 
 MZD CONNECT شــاشــة  تــنــقــل 
شاشة  مع  اجلديدة   Infotainment
التحكم متعددة الوظائف أو الشاشات 
وهي   ، بسهولة  باللمس  تعمل  الــتــي 
أقل انعكاًسا ولديها املزيد من التباين 

لتحسني إمكانية العرض. 
 ®BOSE الـــــــــــصـــــــــــوت  نـــــــــظـــــــــام 

SPEAKER SURROUND-11
مت تــزويــد  ســيــارة مـــازدا 6 اجلديدة 
كليا بنظام صوتي فائق اجلودة وهو 
 SPEAKER-11  ®BOSE نــظــام 
 11 يــضــم  والــــــذي   SURROUND
اجلــودة  فائق  صوتي  ونظام  سماعة 
على  يضفي  مما  البلوتوث  تقنية  مع 

جتربة القيادة بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي :

ــلـــس بــــداخــــل املـــقـــصـــورة  ــنـــدمـــا جتـ عـ
مــوديــل   6 ــازدا  مــ ة  للسيار  الــداخــلــيــة 
آلة  عبر  انتقلت-  أنــك  تشعر   ،2019
املستقبل  ســـيـــارات  –إلحــــدى  الــزمــن 

القريب
وتعد القيادة داخل املساحات الضيقة 
واملنعطفات  حتديا لكل سائق ، مما 
حـــدا بـــادخـــال  الــتــحــديــثــات اجلــديــدة 
على  اليابانية  الشركة  أضافتها  التي 
مــوديــل 2019مـــن طــرازهــا مـــازدا 6، 
الوسطية  الــشــاشــة  فــي  متثلت  والــتــي 
الكبيرة احلجم) 8 بوصة (والتي تعمل 
بتقنية اللمس اضافة الى وجود اربعة 
كاميرات لعرض محيط السيارة على 
الــشــاشــة املــركــزيــة كــى تصبح الــرؤيــة 
الــشــركــة  360 درجـــــة، كــمــا اهــتــمــت 
الــداخــلــيــة في  الــعــزل  املصنعة مبـــواد 
السيارة لتقليل من الشعور بالضوضاء 

ومزيد من الراحة بداخلها.
نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وهـــو نــظــام الــتــحــذيــر مــن الــســيــارات 
تـــكـــون فـــي منطقة  ــتـــي  االخـــــرى والـ
النقاط العمياء ، مما يضفي جوا من 

األمان  والسامة  للركاب . 

حصـــدت العديـــد مـــن اجلوائـــز ... 

السيارات الوطنية تثري السوق 
بطراز مازدا 6 سيدان الرياضية 2019
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رحلتك نحو أهم ما لديك
استمتع برحلتك الُمجزية خالل شهر رمضان مع:

• 3 سنوات ضمان بدون تحديد الكيلومترات، 3 سنوات صيانة أو 60,000 كلم*
• تأمين شامل لمدة سنة

• استِفد من باقة مزايا حتى 35,000 ر.ق.

* أيهما يأتي أّوالً. يسرى العرض حتى 15 يونيو 2019.

الفردان للسيارات الرياضية
مدينا سنترال، اللؤلؤة – قطر، 0003 800

QATAR.MASERATI.COM 

جيبلــي S – المحــرك: V6 بزاويــة 60 درجــة ســعة 2979 ســم3 – الطاقــة القصــوى: 430 حصــان عنــد 5750 دورة فــي الدقيقــة – ذروة عــزم الــدوران: 580 نيوتــن متــر عنــد 2250-4000 دورة فــي الدقيقــة – الســرعة القصــوى: 286 كلم/ســاعة – التســارع مــن صفــر - 100 كلم/ســاعة: 4,9 ثانيــة – اســتهالك الوقــود )علــى شــوارع المدينــة والطــرق الســريعة(: 9,6 لتــر/100 كلــم – انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
)علــى شــوارع المدينــة والطــرق الســريعة(: 223 غ/كلــم. كواتروبورتيــه-S – المحــرك: V6 بزاويــة 60 درجــة ســعة 2979 ســم3 – الطاقــة القصــوى: 430 حصــان عنــد 5750 دورة فــي الدقيقــة – ذروة عــزم الــدوران: 580 نيوتــن متــر عنــد 2250-4000 دورة فــي الدقيقــة – الســرعة القصــوى: 288 كلم/ســاعة – التســارع مــن صفــر - 100 كلم/ســاعة: 5,0 ثانيــة – اســتهالك الوقــود )علــى شــوارع المدينــة والطــرق 
الســريعة(: 9,6 لتــر/100 كلــم – انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون )علــى شــوارع المدينــة والطــرق الســريعة(: 223 غ/كلــم. ليڤانتــي S – المحــرك: V6 بزاويــة 60 درجــة ســعة 2979 ســم3 – الطاقــة القصــوى: 430 حصــان عنــد 5750 دورة فــي الدقيقــة – ذروة عــزم الــدوران: 580 نيوتــن متــر عنــد 2000-4750 دورة فــي الدقيقــة – الســرعة القصــوى: 264 كلم/ســاعة – التســارع مــن صفــر - 100 كلم/ســاعة: 5,2 

ثانيــة – اســتهالك الوقــود )علــى شــوارع المدينــة والطــرق الســريعة(: 11,8-12,2 لتــر/100 كلــم – انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون )علــى شــوارع المدينــة والطــرق الســريعة(: 273-282 غ/كلــم. البيانــات قــد ال تشــير إلــى النمــوذج المعــروض.

الفردان للسيارات الرياضية
تطرح عرض حصري لعمالء ألفا روميو

خــالل شهـــر رمضـــان املبــــارك ...

مبناسبة شهر رمضان الفضيل، أعلنت شركة الفردان 
للسيارات الرياضية -املوّزع املُعتمد لسيارات ألفا روميو 
فــي قطــر- عــن عرض حصــري ممّيز لعمــاء العامة 
اإليطالية املرموقة لاحتفال بالشهر املبارك، بالتعاون 
مــع شــركة “األولــى للتمويــل” )First Finance( التــي 

تُقّدم باقة متكاملة من اخلدمات املالية للعماء.
ووفًقــا إلــى هــذا العــرض املتــاح لفترة محــدودة تنتهي 
فــي اخلامــس مــن شــهر يونيــو، ســيتمّكن العمــاء عند 
شــرائهم ســيارات ألفــا روميو االســتمتاع بنظــام كفالة 
أو  ســنوات  خمــس  ملــدة  لســياراتهم  وصيانــة  شــامل 
120.000 كلم )أّيهما يأتي أواًل(، مع إمكانية شــراء أّي 

طــراز مــن الطــرازات اجلديــدة للعامــة اإليطالية من 
دون أي دفعــة ُمقّدمــة، وفتــرة ســماح تصــل إلى ســتة 
أشــهر، ناهيــك بتوفيــر تأمني شــامل على الســيارة ملدة 
عــام واحــد وجتهيــز الســيارات اجلديدة بزجــاج مظّلل 
مجانًــا. ، ممــا يتيــح فرصــة ممتــازة للعمــاء القتنــاء 
ســيارات اشــتهرت بجودتها العالية وكفاءتهــا املتمّيزة، 
فضــًا عن االســتمتاع بأنظمــة متويلية ممّيزة تناســب 

اجلميع توّفرها شركة “األولى للتمويل”.
ومــن ضمــن ســيارات ألفــا روميــو اجلديــدة التــي قــد 
يحــرص العمــاء اجُلدد مــن خال هذا العــرض املمّيز 
تُعــد  التــي  الســيارة جوليــا  ِذكــر  علــى اقتنائهــا، مُيكــن 

واحــدة من أكثر ســيارات الســيدان جاذبية فــي العالم؛ 
إذ تتمّتــع بتصميــم أّخــاذ يشــّد االنتبــاه وأبعــاد قياســية 
متناســقة، فضــًا عــن اللمســات الرياضيــة التــي تُعــّزز 
من مســتويات االنسيابية هنا وهناك. وما بني النسخة 
جوليا القياسية وكوادريفوليو عالية األداء، هناك الفئة 
فيلوتشــي التي تستفيد من محرك رباعي األسطوانات 
ســعة لترين مصنوع بالكامل من األلومنيوم يولد 280 
حصانًــا مــع أقصــى عــزم دوران يبلــغ ٤00 نيوتن/متر. 
ومُيكــن جلوليــا فيلوتشــي اختــراق احلاجــز املئــوي من 

السكون في غضون 5.2 ثانية فقط.
أّما عن الســيارة ســتلفيو التي تُعّد أّول ســيارة ترفيهية 

تاريــخ  فــي   )SUV( االســتخدامات  ُمتعــّددة  رياضيــة 
الصانــع اإليطالــي، فتتمّتــع بتصميم رياضــي ديناميكي 
مــن مختلــف اجلوانب، مع االســتعانة مبقصــورة أنيقة 
ُمتخمــة باملكّونات الفخمة عاليــة اجلودة والتجهيزات 
الغنيــة. علــى الصعيــد امليكانيكــي، تســتفيد ســتلفيو من 
لتريــن  ســعة  أســطوانات  أربــع  مــن  قياســي  محــرك 
ومــزّود بشــاحن هــواء “توربــو”، قادر علــى توليد 280 
حصانًــا مــع أقصــى عــزم دوران يبلــغ ٤00 نيوتن/متر. 
يّتصــل هــذا احملــرك بعلبــة تــروس أوتوماتيكيــة مــن 
ثماني نسب تنقل عزم الدوران لنظام دفع رباعي دائم. 
وبالنســبة إلى قدرات التســارع مُيكن لستلفيو االنطاق 

مــن الســكون إلــى ســرعة 100 كلم/ســاعة فــي غضــون 
5.7 ثواٍن. وبهذه املناســبة، قال الســيد “شارلي داغر”، 
املديــر العــام لشــركة الفــردان للســيارات الرياضية: “ال 
شــك أن شــهر رمضــان الكــرمي هو أنســب وقــت نُقّدم 
فيــه عرًضــا حصريًّــا لعمائنــا األوفيــاء. ونحــن ســعداء 
بتقــدمي مثــل هــذه العــروض التي تُســّهل علــى عمائنا 
إلــى  باإلضافــة  روميــو،  ألفــا  موديــات  أحــد  اقتنــاء 
توفيــر باقــة مــن املزايــا ذات القيمــة املضافــة، تتماشــى 
مــع األجــواء الروحانيــة التــي تَغلُــب علــى شــهر اخليــر 
مبــارًكا  شــهًرا  للجميــع  ونتمّنــى  والعطــاء..  والتســامح 

أعاده اهلل علينا وعليكم باخلير واليمن والبركات.”

شارلي داغر: سعداء بتقدمي مثل هذه العروض التي تُسّهل على عمالئنا اقتناء أحد موديالت ألفا روميو




