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اســــــتقبل  الشاب »رمضان« شــــــهر رمضان بفرحة 
عارمــــــة لعدة أســــــباب: أعظمها أنه شــــــهر العبادة، 
وثانيها أنه يتذكر أحب إنســــــانة إلــــــى قلبه -والدته- 
التي أطلقت اســــــم رمضــــــان على مولودهــــــا تفاؤالً 
بهــــــذا الشــــــهر الكــــــرمي، أســــــباب كثيــــــرة جعلت من 
مستر رمضان عواد -خريج إدارة األعمال بجامعة 
إبردين بإجنلترا- أســــــعَد الناس بقدوم شهر اخلير 
والبركــــــة أنهــــــى دكتــــــور رمضــــــان حياتــــــه العلميــــــة 
فــــــي إجنلتــــــرا، وطلــــــب مــــــن عائلته احلاصلــــــة على 
اجلنســــــية اإلجنليزيــــــة أن يخطــــــو أول خطواته في 
موطنه العربي األصيــــــل لينقل كل خبراته العلمية، 
خاصــــــة أنــــــه حصل على درجــــــة الدكتــــــوراه بامتياز 
مع مرتبة الشــــــرف، وافقت عائلتــــــه بعد محاوالت 
يائســــــة أن تثنيه عن قراره هبــــــط إلى أرض الوطن 
بجــــــواز ســــــفره العربــــــي، وبــــــدأ مشــــــوار البحث عن 
وظيفــــــة فاصطدم بالروتني أحد أهــــــم الثوابت في 
تراثنا العربي، نصحه قريبه بأن يبحث بجنســــــيته 
اإلجنليزيــــــة، لكنه رفض وقرر الدخــــــول إلى عالم 
األعمــــــال احلــــــرة، افتتح مصنًعــــــا صغيــــــًرا لصناعة 
املصابيــــــح، ومع قــــــدوم رمضان حول خــــــط اإلنتاج 
إلى صناعة الفوانيس بدالً من شــــــرائها من الصني، 
وبعد مصارعــــــة حرة مع الروتني انتصر في الوقت 
بدل الضائع، وحصد أختــــــام املوافقة على التصنيع،  
ســــــأل عن أسعار الفوانيس القادمة من الصني العام 
الفائــــــت، وأنتج أجود منها وبنفس الســــــعر ومع هذا 
لم يستطع أن يبيع فانوًسا واحًدا، فتعاقد مع شركة 

أبحاث ملعرفة الســــــبب فجاءت اإلجابة بأن املستوِرد 
العربــــــّي للفوانيس الصينية ضرب األســــــعار ليصبح 
ســــــعر ثالثــــــة فوانيس صينية بســــــعر فانــــــوس واحد 
مــــــن مصنع »مســــــتر رمضــــــان«، وأخبرته شــــــركة 
األبحاث مبعلومة من داخل شــــــركة االستيراد بأن 
هناك أوامــــــر بتقليل الســــــعر مرة رابعة، استســــــلم 
دكتــــــور رمضان القتراح شــــــركة دراســــــة اجلدوى، 
وبــــــدأ التنفيذ بتصديــــــر إنتاج مصنعه إلــــــى إجنلترا 
لتغليفــــــه وإعادة تصديــــــره مرة أخــــــرى إلى أرض 
الوطن العربي حتت مســــــمى فانوس »مستر روميو 
إجنالند«، صنــــــع بأيٍد إجنليزية، الغريبة أنه ضرب 
الســــــعر في ثالثة وباع كل ما فــــــي مخازنه، وجاءته 
طلبات كثيرة من شركات الديكور بأعتبار الفانوس 
قطعة ديكور من الكالسيكيات اإلجنليزية، انهالت 
عليــــــه الصفقات على مدار العام وليس في موســــــم 
رمضــــــان كما كان يحلــــــم، زاد هذا مــــــن طموحاته 
وقرر مســــــتر رمضان نقل املصنع من أرض العرب 
إلى الصني كعالمــــــة إجنليزية بأيدي املبدع الصيني 
حتت شــــــعار: فانوس كهربائــــــي صديق للبيئة يعمل 
بالطاقــــــة الشمســــــية، والغريب في األمــــــر أنه تلقى 
تليفونًا من مستورد الفوانيس غرميه احمللي يطالبه 
بإرســــــال شــــــحنة كبيــــــرة إلــــــى أرض الوطن باســــــم 
فانــــــوس »روميو إجنالند« وأخبره بأنه سيســــــاعده 
على إدخــــــال منتجه إلى كل دول اجلامعة العربية، 
وطالبه بســــــعر مميز نظراً أل نه ســــــبب غير مباشر 
فيما وصل إليه »مستر روميو«... هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com
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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
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احتفاالً بشــــــهر رمضان الكرمي، نّظمت شــــــركة الفردان 
للســــــيارات الرياضية– الوكيل الرســــــمي لسيارات فيراري 
و مازيراتي وأيًضــــــا املوّزع املعتمد للعالمــــــات ألفا روميو 
وفيــــــات وآبــــــارث وفيات بروفيشــــــنال فــــــي دولة قطر–
فعاليــــــة إفطــــــار خاصة ملوظفيهــــــا بخيمة فندق »ســــــانت 

ريجيس الدوحة«.
وَحرصت الشــــــركة على لّم شــــــمل املوّظفــــــني في مختلف 
األقســــــام والفــــــروع؛ مبا في ذلك الفّنيــــــون والتقنيون من 
مراكــــــز الصيانــــــة وخدمات مــــــا بعــــــد البيــــــع، وأيًضا من 
فريــــــق اإلدارة التنفيذية؛ لتناول اإلفطار في خيمة فندق 
“ســــــانت ريجيس الدوحة” الرمضانيــــــة الفاخرة يوم 12 
مايــــــو؛ تقديًرا من الفــــــردان للســــــيارات الرياضية جلميع 

موظفيها في هذا الشهر الفضيل.
وتستهدف الشركة من خالل هذه املبادرة التي تقوم بها 
كل عام تعزيــــــَز روح املوّدة بني املوّظفني وبّث روح العمل 
اجلماعــــــي بينهــــــم، من خــــــالل االلتقاء ببعضهــــــم البعض 
في أجــــــواء رمضانية بديعــــــة، وفهم طبيعة الــــــدور الذي 
يلعبه كل موظف وعامل في الشــــــركة، خارج إطار العمل 
الرســــــمي؛ لتكون احملّصلة النهائية تقدمي أعلى مستويات 

اخلدمة وحتقيق رضا العمالء بشكل يفوق توّقعاتهم.
ويســــــود اخليمة الرمضانية أجواٌء ممّيزة مســــــتلهمة من 
التقاليــــــد القطريــــــة، كمــــــا يُقّدم فيهــــــا فقــــــرات ترفيهية 
موســــــيقية حّية مع تصميم بهيج فخم، وتوفير تشــــــكيلة 
كبيرة من املأكوالت الشهية، حتى يتمّتع احلضور بتجربة 

رمضانية ال تُنسى.
وبهــــــذه املناســــــبة، قــــــال الســــــيد “شــــــارلي داغــــــر”، املدير 
العام لشــــــركة الفردان للســــــيارات الرياضية: “ميّثل حفل 
اإلفطــــــار الرمضاني الســــــنوي لنا فرصة كبيــــــرة لاللتقاء 
واملشــــــاركة وإعالء روح التعاون وقيم التواصل بني جميع 
العاملني بالشركة؛ فشهر رمضان تَغلِب عليه روح العطاء 
والتآخي؛ ما يُلهمنا لتكرمي وتقدير جهود العاملني لدينا 

وسعيهم الدؤوب لالرتقاء بعالمتنا التجارية. وسنحرص 
دائًما على استضافة هذا اإلفطار اخلاص معهم كل عام، 
تعبيًرا ِمنا عن تقديرنا للدعم الذي يقّدمونه واحترامهم 
لقيمنا في العمل. ونتمنى للجميع شهًرا مبارًكا أعاده اهلل 

علينا وعليكم باخلير واليمن والبركات”.

تيجــــــُدر باإلشــــــارة إلــــــى أن ســــــيارات مازيراتــــــي بصالة 
عــــــرض شــــــركة “الفــــــردان للســــــيارات الرياضيــــــة” في 
منطقــــــة “مدينا ســــــنترال” بجزيرة اللؤلــــــؤة وفيراري 
بصالة عرض شــــــركة “الفردان للســــــيارات الرياضية” 
فــــــي منطقــــــة “بورتــــــو أرابيا” بجزيــــــرة اللؤلــــــؤة ، علًما 

بأن مواعيد العمل الرســــــمية في شهر رمضان الكرمي 
تكون ِمن الســــــبت إلى اخلميس، ِمن الســــــاعة العاشــــــرة 
صباًحا حتى الثانية عشرة و النصف ظهراً ومن الثامنة 
والنصــــــف مســــــاًء حتــــــى الثانية عشــــــرة صباحــــــاً، ويوم 
اجلمعة من الساعة الثامنة و النصف مساًء حتى الثانية 

عشر صباحاً. أّما عن مركز الصيانة لسيارات العالمتني 
مازيراتــــــي وفيراري؛ فيقع مقــــــّره  في منطقة اللؤلؤة، 
وهو ميتد على مســــــاحة تصل إلى 2107 أمتار مرّبعة، 
ويســــــتوعب 20 ورشــــــة لفحص األعطــــــال واإلصالحات 

امليكانيكية والكهربائية املختلفة.

الفردان للسيارات الرياضية تكرم
موظفيها وعمالها خالل إفطار رمضاني فريد

أجواء رمضانية مميزة مستلهمة من التقاليد القطرية ...

تعكــس روح الكــرم فــي هــذا الشهــر الفضيــل ...

دوماسكو تعلن عن عروض
فولفــو املثيـــرة لشهـــر رمضــان

أعلنــــــت شــــــركة الدوحــــــة خلدمات التســــــويق 
لســــــيارات  احلصــــــري  املــــــوزع  )دوماســــــكو(، 
فولفو في قطر، عــــــن عروض خاصة ميكن 
للعمالء االستفادة منها عند شرائهم سيارات 
فولفو اجلديدة أو املســــــتعملة في خالل شهر 

رمضان.

وبهذه املناســــــبة، قال فيصل شــــــريف، العضو 
املنتــــــدب لدوماســــــكو: “تقــــــدم فولفــــــو مــــــرة 
أخرى عروض رائعة في خالل شهر رمضان 
املبــــــارك لتعكــــــس روح الكرم في هذا الشــــــهر 
الفضيل. وميكن لعمالء الشــــــركة االســــــتمتاع 
بفخامــــــة فولفــــــو وعروضهــــــا احلصرية عند 

شــــــراء أي مــــــن ســــــيارات فولفــــــو اجلديدة أو 
املستعملة”.

وسيســــــتفيد العمــــــالء في شــــــهر رمضان من 
أسعار خاصة عند شراء سيارة فولفو جديدة، 
مع 0 ٪ دفعة أولى، وتأمني مجاني ملدة عام، 
وخدمة مجانية ملدة 5 ســــــنوات / 75000 كم 

)أيهمــــــا يأتي أوالً( وكفالــــــة لكيلومترات غير 
محدودة. كما ميكن للعمالء الذين يشترون 
سيارة فولفو مستعملة االستفادة من أسعار 
جذابة وقســــــيمة ذهب / مجوهرات مجانية 
بقيمــــــة 1،000 ريال قطري عنــــــد كل عملية 

شراء.

باإلضافــــــة إلى ذلــــــك، أعلنت دوماســــــكو عن 
فــــــوز ســــــيارة فولفــــــو XC90 بجائــــــزة أفضل 
مواصفــــــات ســــــيارة أس. يــــــو. في متوســــــطة 
احلجــــــم ضمن جوائــــــز املقــــــود الذهبي 2019 
التــــــي نظمتها عرب موتــــــورز وX-Tork في 

قطر مؤخراً.

فيصل شريف:
يسعدنا ان نقدم 
لعشاق الفخامة 

والقوة عروض 
فولفو عند شراء أي 

من طرازاتها اجلديدة 
أو املستعملة
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مجموعة سيارات الند روڤر 

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

الكرم إحدى صفات رمضان، ويزداد معه ُحسن الضيافة والفخامة، 
وسخاء الند روڤر بروعة فخامة سياراتها.

ل اليوم إلى صالة عرضنا للتعّرف على كرم الفخامة في عروض  تفضَّ
سياراتنا خالل الشهر الكريم.

شركة الفردان بريميير موتورز )ذ.م.م.(
صالة عرض الند روڤر، الفردان بالزا، شارع السد

+974 4447 7566 

Landrover-qatar.com

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 أبريل حتى 2 يونيو 2019
تسري العروض على السيارات الممولة عبر جميع البنوك

كرم الفخامة في شهر الخير

رقم الترخيص ٢٠١٩/١٦٦٢

مبناســــــبة حلول شهر رمضان املبارك، أعلنت شركة »الفرادان 
برمييير موتورز«، الوكيل املعتمد جلاكوار الند روڤر في دولة 
قطــــــر، عن تقــــــدمي عروض حصريــــــة لعمالئها على ســــــيارات 

مختارة من جاكوار والند روڤر.
ميكن للعمالء خالل الشــــــهر الفضيــــــل احلصول على باقة مزايا 
تصل لقيمة 0٤ ألف ريال قطري عند شــــــراء ســــــيارات مختارة 

من جاكوار والند روڤر.   
وحول العروض الرمضانية احلصرية،  قال ســــــامر بو درغم، 
مدير عام شــــــركة “الفردان برمييير موتورز”: “بدايًة، نتوجه 
بأحّر التهاني لعمالئنا وعائالتهم مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبــــــارك، ونؤكــــــد في هــــــذه املناســــــبة التزامنــــــا وســــــعينا الدائم 
لتقدمي أفضــــــل اخلدمات لضمــــــان رضا العمــــــالء. ومع إطالق 
هــــــذه العروض الرمضانية اجلديدة، لــــــن يحصل عمالؤنا على 
سيارات فاخرة فقط، ولكنهم سيستفيدون أيضاً من عروض 

مميزة عند شراء سيارات أحالمهم”.
وتتوفــــــر العــــــروض الرمضانيــــــة احلصريــــــة حتى نهاية شــــــهر 
رمضان املبارك في كافة معارض شــــــركة »الفرادان برمييير 
موتــــــورز« فــــــي دولــــــة قطــــــر. وللمزيــــــد مــــــن املعلومــــــات حول 
العروض، يرجى زيارة أقرب معرض جاكوار الند روڤر لدى 

شركة »الفردان برمييير موتورز«

عــروض حصريــة مختــارة مــن جاكــوار والنــد روڤــر ...

إقبال كبير على عروض
الفردان برمييير موتورز الرمضانية

سامـر بـو درغـم:
نؤكد على التزامنا وسعينا الدائم لتقدمي 

أفضل اخلدمات لضمان رضا العمالء
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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 
فــــــي قطر- عن عرض حصري ممّيــــــز لعمالء العالمة 
اإليطالية املرموقة لالحتفال بالشهر املبارك، بالتعاون 
مع شــــــركة “األولى للتمويــــــل” )First Finance( التي 

تُقّدم باقة متكاملة من اخلدمات املالية للعمالء.
ووفًقــــــا إلى هذا العرض املتاح لفتــــــرة محدودة تنتهي 
في اخلامس من شــــــهر يونيو، ســــــيتمّكن العمالء عند 
شــــــرائهم سيارات ألفا روميو االســــــتمتاع بنظام كفالة 
شــــــامل وصيانــــــة لســــــياراتهم ملــــــدة خمس ســــــنوات أو 
120.000 كلم )أّيهما يأتي أواًل(، مع إمكانية شــــــراء أّي 

طــــــراز من الطرازات اجلديــــــدة للعالمة اإليطالية من 
دون أي دفعة ُمقّدمة، وفترة ســــــماح تصل إلى ســــــتة 
أشهر، ناهيك بتوفير تأمني شــــــامل على السيارة ملدة 
عــــــام واحد وجتهيز الســــــيارات اجلديدة بزجاج مظّلل 
مجانـًـــــا. ، ممــــــا يتيح فرصــــــة ممتازة للعمــــــالء القتناء 
سيارات اشــــــتهرت بجودتها العالية وكفاءتها املتمّيزة، 
فضاًل عن االســــــتمتاع بأنظمة متويلية ممّيزة تناسب 

اجلميع توّفرها شركة “األولى للتمويل”.
ومــــــن ضمن ســــــيارات ألفــــــا روميو اجلديــــــدة التي قد 
يحرص العمالء اجُلدد من خــــــالل هذا العرض املمّيز 
علــــــى اقتنائها، مُيكــــــن ِذكر الســــــيارة جوليــــــا التي تُعد 

واحدة من أكثر سيارات الســــــيدان جاذبية في العالم؛ 
إذ تتمّتــــــع بتصميم أّخاذ يشــــــّد االنتباه وأبعاد قياســــــية 
متناســــــقة، فضاًل عن اللمســــــات الرياضيــــــة التي تُعّزز 
من مستويات االنسيابية هنا وهناك. وما بني النسخة 
جوليا القياسية وكوادريفوليو عالية األداء، هناك الفئة 
فيلوتشي التي تستفيد من محرك رباعي األسطوانات 
سعة لترين مصنوع بالكامل من األلومنيوم يولد 2٨0 
حصانـًـــــا مع أقصى عزم دوران يبلــــــغ ٤00 نيوتن/متر. 
ومُيكن جلوليا فيلوتشــــــي اختــــــراق احلاجز املئوي من 

السكون في غضون 5.2 ثانية فقط.
أّما عن الســــــيارة ستلفيو التي تُعّد أّول سيارة ترفيهية 

رياضيــــــة ُمتعّددة االســــــتخدامات )SUV( فــــــي تاريخ 
الصانع اإليطالي، فتتمّتــــــع بتصميم رياضي ديناميكي 
من مختلف اجلوانب، مع االســــــتعانة مبقصورة أنيقة 
ُمتخمــــــة باملكّونات الفخمة عالية اجلودة والتجهيزات 
الغنية. على الصعيد امليكانيكي، تســــــتفيد ســــــتلفيو من 
محــــــرك قياســــــي مــــــن أربع أســــــطوانات ســــــعة لترين 
ومزّود بشــــــاحن هواء “توربو”، قــــــادر على توليد 2٨0 
حصانـًـــــا مع أقصى عزم دوران يبلــــــغ ٤00 نيوتن/متر. 
يّتصــــــل هــــــذا احملرك بعلبــــــة تــــــروس أوتوماتيكية من 
ثماني نسب تنقل عزم الدوران لنظام دفع رباعي دائم. 
وبالنســــــبة إلى قدرات التسارع مُيكن لستلفيو االنطالق 

من الســــــكون إلى ســــــرعة 100 كلم/ســــــاعة في غضون 
5.7 ثواٍن. وبهذه املناســــــبة، قال السيد “شارلي داغر”، 
املدير العام لشركة الفردان للســــــيارات الرياضية: “ال 
شك أن شــــــهر رمضان الكرمي هو أنســــــب وقت نُقّدم 
ــــــا لعمالئنا األوفياء. ونحن ســــــعداء  فيه عرًضا حصريًّ
بتقدمي مثــــــل هذه العروض التي تُســــــّهل على عمالئنا 
اقتنــــــاء أحــــــد موديالت ألفــــــا روميــــــو، باإلضافــــــة إلى 
توفير باقة مــــــن املزايا ذات القيمة املضافة، تتماشــــــى 
مــــــع األجــــــواء الروحانية التــــــي تَغلُب على شــــــهر اخلير 
والتســــــامح والعطــــــاء.. ونتمّنــــــى للجميع شــــــهًرا مبارًكا 

أعاده اهلل علينا وعليكم باخلير واليمن والبركات.”

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



الع������دد )279( األثن������ن 15 رمض��������ان 1٤٤0 ه������� 20 ماي���������و 2019 م  

7

حتتفل “مازيراتي” بالذكرى السنوية الثمانني 
للفــــــوز الســــــاحق الذي حققــــــه الســــــائق لويجي 
فيلوريســــــي على مــــــن ســــــيارة مازيراتي تيبو 
6CM في ســــــباق “تارجا فلوريو” عام 1939. 
ومتكن السائق امليالني آنذاك من حتقيق الفوز 
على حلبة “باركو ديال فافوريتا” في باليرمو 
بتاريخ 1٤ مايو 1939 مع اجتيازه ٤0 لفة يبلغ 
طولهــــــا اإلجمالــــــي 22٨ كم خــــــالل زمن قدره 
1:٤0.15.٤. وســــــجل فيلوريســــــي أيضاً أســــــرع 
لفة في الســــــباق خالل زمــــــن قدره 6.0:02.2٤ 
ومبتوســــــط ســــــرعة بلــــــغ 1٤1,90٨ كــــــم/ ســــــا. 
واحتل السائقان بييرو تارفي وجويدو فرانكو 
املركزيــــــن الثانــــــي والثالث على من ســــــيارتي 
مازيراتي تيبو 6CM أيضاً. وكان ذلك النصر 
نتيجًة تاريخية بالنســــــبة لـ »مازيراتي«، حيث 
رسخ مكانتها على عرش السباق الصقلي دون 
منازع. كما فرضت “مازيراتي” سطوتها على 
نســــــختي الســــــباق لعامي 1937 و193٨، حيث 
احتلت املراكز الثالثــــــة األولى في كال العامني. 
وفــــــي عــــــام 19٤0، احتــــــل لويجي فيلوريســــــي 
املركز األول في الســــــباق ذاته على من سيارة 

.٤CL مازيراتي تيبو
ومت تســــــمية »تارجــــــا فلوريــــــو«، والــــــذي يعد 
واحداً من أقدم وأشــــــهر ســــــباقات السيارات 
فــــــي العالم، تيمنــــــاً بفينتشــــــنزو فلوريو؛ وهو 
رجــــــل أعمال ثري من باليرمو ذاع صيته في 
عالم الســــــباقات، وكان أول من أسس ومّول 
هذا الســــــباق الــــــذي مت تنظيمه ألول مرة في 
عــــــام 1906. ومنــــــذ ذلك احلــــــني وحتى عام 
1977، مت تنظيم 62 نســــــخة من هذا السباق 
)مت إيقافــــــه خالل احلربــــــني العامليتني األولى 
والثانية(. ويقام الســــــباق عادًة في شهر مايو 
من كل عام علــــــى طرقات مدينــــــة باليرمو. 
ولطاملــــــا كانت طرقات جزيــــــرة صقلية، وال 
ســــــيما الطرقــــــات الضيقــــــة واملتعرجــــــة عبر 
سلسلة جبال مادوني، جزءاً رئيسياً من حلبة 
الســــــباق. ولم يتــــــم تنظيم الســــــباق على حلبة 
“باركو ديال فافوريتا” في باليرمو سوى في 

األعوام من 1937 – 19٤0.
وكانــــــت مازيراتي تيبو 6CM ســــــيارة ســــــباق 
إرنســــــتو  صممهــــــا  واحــــــد  مبقعــــــد  مدهشــــــة 
مازيراتي لتأخذ شكلها النهائي في عام 1935. 
وبالرغــــــم من مظهرهــــــا اخلارجي التقليدي، 
إال أن السيارة كانت متطورة جداً من الناحية 
الفنيــــــة؛ حيــــــث مت تزويدهــــــا مبحــــــرك جديد 

)مكــــــون مــــــن 6 أســــــطوانات مصبوبــــــة علــــــى 
اســــــتقامة واحدة فــــــي الكتلة نفســــــها مع رأس 
احملــــــرك، ومرتبة بشــــــكل زوجــــــي على نفس 
علبــــــة املرفــــــق اإللكترونيــــــة، وأعمــــــدة كامات 
علويــــــة مزدوجــــــة مدعومــــــة بسلســــــلة تروس 
صاعدة، وصمامني لكل أســــــطوانة، وشــــــاحن 
فائق تقليدي مــــــع ضاغط حجمي، ويولد قوة 
مقدارها 175 حصاناً(، باإلضافة إلى قاعدتها 
)الشاســــــيه( الفريدة التي شــــــكلت آنــــــذاك نقلة 
نوعية في تصميم الســــــيارات. وحافظ الهيكل 
األساســــــي لســــــيارة مازيراتي تيبو 6CM على 
شكله الطوالني، ولكن مع نظام تعليق أمامي 
مبتكر منحها ميزة رئيســــــية على منافســــــاتها 
من الســــــيارات اإلجنليزية والفرنسية. وتكّون 
نظام التعليق من نوابض قضبان التوائية مثبتة 
بحيث ميكن تعديل شــــــد النوابــــــض مبا يالئم 
خصائص احللبة. ومثل بقية أجزاء الســــــيارة، 
مت حتديث هيكلهــــــا اخلارجي بعدة طرق وال 
ســــــيما فيما يتعلق بالدينامية الهوائية؛ فكانت 
األشــــــكال املنحنيــــــة، وتتابــــــع األلــــــواح اجلانبية 
املختلفــــــة، ومقدمة الســــــيارة املائلة خير دليل 
علــــــى فعاليــــــة األبحــــــاث التــــــي أجريــــــت طوال 
ســــــنوات تصميمها حول الديناميــــــات الهوائية. 
وبلغــــــت الســــــيارة ذروة جناحهــــــا وتفوقها في 
عام 193٨ حني تغلبت على ســــــيارات الســــــباق 
البريطانية التي لطاملا كانت من أشد املنافسني 
للســــــيارات اإليطالية. وشــــــهد العام نفسه أيضاً 
ظهور ســــــيارة »ألفــــــا روميو ألفيتا« الشــــــهيرة 
التي مت تصميمها لسباقات »بطولة فيتوريتي 
للســــــيارات«. ومــــــع ذلــــــك، تفوقــــــت مازيراتي 
تيبو 6CM على ســــــيارة “ألفيتــــــا” في بطولة 

“بيسكارا” في ذات العام.
التــــــي مت   ،6CM تيبــــــو ومتكنــــــت مازيراتــــــي 
تصنيــــــع 27 واحــــــدة منها فقط خــــــالل الفترة 
بــــــني 1936– 1939، من ترســــــيخ مكانتها في 
صــــــدارة ســــــيارات الســــــباق مع فوزهــــــا املتكرر 
على أشــــــهر حلبات أوروبا باإلضافة إلى متيز 
سائقيها وطواقمها الفنية. كما حتمل السيارة 
رقماً قياســــــياً ألكبر عدد مــــــن االنتصارات في 
ســــــباق »تارجــــــا فلوريو«، حيــــــث حققت ثالثة 
انتصارات في األعوام 1937، و193٨، و1939.

 ،6CM ويتم االحتفاظ بسيارة مازيراتي تيبو
التــــــي مت ترميمها إلــــــى حالتهــــــا األصلية، في 
مدينة مودينا حيث تعتبر جزءاً من مجموعة 

مقتنيات بانيني.

سبـــاق )تارجــــا فلوريــــو1939( ...

)مازيراتـي( حتتفـل بالذكـرى السنويـة الثمانيـن
لفوز سيارتها تيبو 6CM باملراكز األولى

 6CM تيبو
تؤكد على 

التفوق 
الكنولوجي 
الذي كانت 
تتمتع به 

)مازيراتي( 
منذ ذلك 

الوقت
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ضمــــن خطــــة طموحـــة للنمــــو والتوســــع ...

اجليـــدة للمعــدات الثقيلــة
تعيـن ألتــوج أوكــاي مــديرا عامـــا 

أعلنت اجليدة للمعــــــدات الثقيلة، إحدى أجنح 
الشركات القطرية في املجال الصناعّي، تعيني 
املخضرم ألتوج أوكاي مديًرا عاًما للشركة في 
إشــــــارة واضحة تــــــدل على طموحاتها للتوّســــــع 

والنمو.  
وعمــــــل ألتوج على مدار األعوام األربعة املاضية 
مديًرا لشــــــركة اجليدة للمعــــــدات الكهربائية، 
وجنــــــح خالل هذه املدة في االرتقاء بالشــــــركة 
د شــــــامٍل للمســــــتلزمات  وحتويلهــــــا إلــــــى مــــــورِّ
الكهربائيــــــة ومــــــزود للحلــــــول املتعلقــــــة بهــــــذا 
املجــــــال، حيث تبيع الشــــــركة كل مــــــا له عالقة 
باألعمــــــال الكهربائيــــــة بداية من املواســــــير إلى 
احملوالت. كما ســــــاهم ألتوج إسهاًما هائاًل في 

منو مجموعة اجليدة من خالل إنشــــــاء مصنع 
جديــــــد لأللواح الكهربائية في قطر، إلى جانب 
بناء شــــــركة للخدمــــــات األمنيــــــة املميزة تركز 

على تكامل النظم. 
ويأتــــــي تعيــــــني أوكاي ليؤكــــــد االلتــــــزاَم الكبير 
ملجموعــــــة اجليــــــدة مبواصلــــــة االســــــتثمار فــــــي 
واحــــــدة من أجنــــــح وأقدم شــــــركاتها وأفضلها 
أداء، إلــــــى جانــــــب تعزيــــــز مكانتهــــــا، حيث تعد 
اجليدة للمعــــــدات الثقيلة الشــــــركة الرائدة في 
الســــــوق القطري في مجال توزيــــــع آالت البناء 
ومعــــــدات مناولة املواد. وتوفر الشــــــركة حلواًل 
كاملــــــة ملا بعد البيــــــع، مبا في ذلــــــك الدعم في 
موقع العمل والصيانة وتوفير مجموعة واسعة 

من قطع الغيار.   

وجنحــــــت اجليدة للمعــــــدات الثقيلة على مدار 
أكثر من 30 عاًما في اكتســــــاب ســــــمعة كبيرة 
في تقــــــدمي الدعم املتعلق بالتشــــــغيل والصيانة 
للعديد من البُنى التحتية األساسية التي تعتمد 

عليها الدولة. 
وتوفر الشــــــركة لعمالئها منتجات العديد من 
العالمات التجارية العاملية الشهيرة في مجال 
تصنيــــــع املعــــــدات الثقيلــــــة، ومنها على ســــــبيل 
املثال ال احلصر شــــــركة “كوماتســــــو” اليابانية 
املتخصصة في معــــــدات اإلنشــــــاءات والتعدين 
واملرافق العامة، وشــــــركة “بوبــــــكات” الدولية 
للرافعات واحلفارات وخدمات املرافق العامة 
وماكينات املناولة التليسكوبية، وشركة تصنيع 
الرافعات بالفينجر، وســــــاني جروب، الشركة 
املصنعة لآلالت اخلرســــــانية، وآليــــــات الطرق 
وآالت املوانــــــئ وتوربينــــــات الريــــــاح، و”يو دي 
الشــــــركة  تركــــــس”، 

املصنعة لشاحنات الديزل واملركبات اخلاصة.
كما تشتمل اجليدة للمعدات الثقيلة على قسم 
“اندستريال سبالي” الذي يقوم منذ أكثر من 
٤5 عاًمــــــا بتزويد الشــــــركات في قطر مبعدات 
احلماية الشخصية واملعدات الصناعية ومعدات 
تصنيع املعــــــادن واملواد االســــــتهالكية ومعدات 
التنظيــــــف ومعــــــدات مناولــــــة املــــــواد واألرفف. 
ويضم مستودع القسم أكثر من 22 ألف منتج، 
ما يجعله واحًدا من أكبر املستودعات في هذا 
املجال. وتوفر “اندســــــتريال سبالي” منتجات 
عالمات جتارية شهيرة مثل “ستيل” و”كون 
كرانز” و”تينانت” و”ريدوينج شوز” و”كول 

سبيس”. 
تشــــــهد اجليدة للمعدات الثقيلة حتــــــواًل رقميًّا 
واســــــًعا، ومن بني معالم هذا التحول االنتقال 
إلــــــى منصــــــة جديــــــدة للتجــــــارة اإللكترونيــــــة 
ستسّرع من طلب العميل لقطع الغيار وستزيد 
مــــــن معرفــــــة املوظفــــــني مبــــــا حتتويه 

املخازن، وســــــتعزز راحة ورضا العمالء بفضل 
قدرة موظفي الشركة على االستجابة الفورية 
على طلبات العمالء والوفاء مبتطلباتهم أسرع 

من أي وقت مضى. 
وتعليًقــــــا علــــــى تعيني ألتوج أوكاي، قال الســــــيد 
محمــــــد اجليــــــدة، املديــــــر التنفيــــــذي للجيدة:  
»ألتــــــوج هو الشــــــخص املناســــــب لشــــــركتنا في 
ضــــــوء خبرتــــــه الواســــــعة فــــــي مجــــــال الصناعة 
وســــــجله املبهــــــر من النمــــــو والنجــــــاح في دعم 
أهــــــداف املجموعة. إنه يفهم جيــــــًدا احتياجات 
وحتديات الشركات التي تدير أهم مشروعات 
التنميــــــة الصناعية في قطر، فهو مؤهل متاًما 
للمســــــاعدة في املضي قدما باجليدة للمعدات 
الثقيلــــــة. ويأتــــــي تعيينــــــه جنبًــــــا إلــــــى جنب مع 
إطالقنا للعديد من البرامج والفعاليات ليمثل 
داللــــــة واضحــــــة علــــــى طموحاتنــــــا وتوقعاتنــــــا. 
متحمســــــون للغاية جتــــــاه الفرص املســــــتقبلية. 
وفي ضوء قيادة ألتوج للشركة، أثق متاًما بأن 
اجليدة للمعدات الثقيلة ستتمكن من استغالل 

إمكانياتها احلقيقية«. 

محمـد اجليـدة:
ندعم السوق القطري بكوادر متتلك 
خبرات كبيرة في االسواق العاملية

سكـايالين للسيـارات تطلـق عرضـا حصريـا

على سيارات هيونداي

مبناســــــبة شــــــهر رمضان املبارك، أطلقت 
شركة سكايالين للسيارات عرًضا حصريًا 
علــــــى جميع ســــــيارات هيونــــــداي التي يتم 
شــــــراؤها خــــــالل الشــــــهر الفضيــــــل، وذلك 

بالتعاون مع شركة »األولى للتمويل«. 
وتشــــــمل مزايــــــا العرض املســــــتمر حتى 15 
يونيو شراء سيارات هيونداي بدون مقدم 

مــــــع فترة ســــــماح تصل إلى ســــــتة أشــــــهر، 
واحلصول على صيانة مجانية ملدة خمس 
ســــــنوات أو الســــــير حتى مســــــافة 100 ألف 
كيلــــــو متر، إلــــــى جانب تأمني شــــــامل ملدة 

خمس سنوات.
وفــــــي هذا الصــــــدد، قــــــال الســــــيد جوهان 
سكايالين  في  التسويق  مدير  ماداراز، 

للسيارات: 
“هذا العــــــرض تهنئة منا لعمالئنا بشــــــهر 
رمضــــــان الكــــــرمي. ســــــعداء بتقــــــدمي هذا 
العــــــرض املميــــــز لعمالئنــــــا، ونتمنــــــى لهم 
االســــــتمتاع بالشــــــهر الفضيــــــل وبســــــيارات 
هيونــــــداي التــــــي توفر حلــــــواًل رائعة وتلبي 
احتياجــــــات العديــــــد مــــــن أفــــــراد األســــــرة 

واملجتمع”.  
هذا و تُرسي شركة ســــــكايالين للسيارات 
ذ.م.م.، التابعة ملجموعــــــة اجليدة واملوزع 
موتــــــور  هيونــــــداي  لشــــــركة  الرســــــمي 
وجينيســــــيس فــــــي قطــــــر معاييــــــر جديدة 
ملوزعي الســــــيارات في قطر، حيث تعتمد 
منهجية تتمحــــــور حول تقــــــدمي خدمات  

متميزة للعميــــــل مبا فيها خدمات ما بعد 
البيع. وبصفتنا املوزع الرســــــمي لســــــيارات 
هيونداي في قطر، نقدم لعمالئنا سيارات 
مصنعــــــة مــــــن قبــــــل أحــــــد أكبــــــر مصنعي 
الســــــيارات في العالم وفــــــق أفضل املعايير 
واملواصفات، حيث تتمتع باجلودة الفائقة 

والتصميم األنيق والقيمة العالية.

مبناسبة الشهر الفضيل بدون مقدم وتأمني شامل ملدة خمس سنوات ...
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نص������ر جيرودي: انها لفرصة رائعة لنش������ارك ضيوفنا 
احلاضرين تقاليد الضيافة القطرية املميزة باإلعالن 

BMW عن أحدث طرازات
أعلنت ش������ركة الف������ردان للس������يارات، الوكيل احلصري 
واملعتم������د لعالم������ة BMW ف������ي قط������ر ع������ن اإلطالق 
الرس������مي للطراز اجلديد والفاخر للفئة الس������ابعة من 
BMW بتصاميمه������ا اجلدي������دة في قط������ر، وذلك في 

حدث خاص أقيم بفندق مرسى مالذ كمبينسكي.
وفي أمسية س������حور حصرية يوم 14 مايو استضافت 
املدعوي������ن م������ن ضيوف الف������ردان للس������يارات من كبار 
الشخصيات و العمالء و السادة االعالميني، مت الكشف 
ع������ن الفئة الس������ابعة م������ن BMW والتي تش������كل دليالاً 
ا وقوياًا على قدرات ش������ركة BMW التي تسعى  واضحاً

للسيطرة على فئة الرفاهية خالل األعوام القادمة.
ويجمع طراز الفئة السابعة اجلديد من BMW والذي 
ا ملتعة القيادة املطلقة واملركبة املثالية لكل  يقدم تعريفاً
سائق، بني األناقة املفرطة واالبتكارات املذهلة واألداء 
الرائ������ع، إضاف������ة إل������ى أحدث نظام مس������اعدة للس������ائق 
وتقنية اتصال في سبيل االرتقاء إلى مستوى أعلى في 

عالم السيارات.
وكان������ت فعالي������ة الس������حور الرمضان������ي الت������ي نظمته������ا 
الفردان للس������يارت أمس������ية حافل������ة بتقالي������د الضيافة 
القطرية، وشكلت أفضل فرصة لإلعالن عن وصول 
س������يارات الفئة الس������ابعة اجلديدة من BMW للزبائن 

في قطر.
وكان الطراز اجلديد من BMW الفئة السابعة، والذي 
رحب احلاضرون به خالل األمس������ية بكل حرارة، قد 
ا مع التركيز على الدقة واألناقة  ا ملحوظاً ش������هد تطوراً
والتصامي������م الفارهة، مع اعتماد مزايا متنح الس������يارة 
ا أقوى مثل الش������بك األمامي ال������ذي مت تعديله  حض������وراً

ليصبح قطعة واحدة تغطي مساحة أكبر بنسبة.
وتتوفر الفئة الس������ابعة من BMW في صاالت عرض 
الف������ردان للس������يارات من خ������الل اربع ط������رازات و هم 
M760Li  و 750Li و 740Li و 730Li، و تتس������ارع 
س������يارة BMW M760Li م������ن الصفر إال������ى 100 كم/ 

الساعة في غضون 3،7 ثانية فقط .
 750Li 740 س������ت أس������طوانات، وLi و يتمت������ع محرك
ا  ثم������ان أس������طوانات ويحق������ق الط������راز الثان������ي تس������ارعاً
من صف������ر إلى 100 كم في الس������اعة خ������الل 4.4 ثانية 

بق������وة 450 حصاناً������ا. أما الطراز املزود مبحرك بس������ت 
أس������طونات فينتج 320 حصاناًا بعزم قدره 450 نيوتن 

متر عند الدوران بسرعة 1380 دورة في الدقيقة. 
كم������ا تتمتع الفئة الس������ابعة من BMW بأداء محس������ن، 
وذل������ك بفضل هندس������ة “الفعالي������ة الديناميكية” التي 
أطلقته������ا BMW، واالعتماد على ن������واة خفيفة الوزن 
من ألياف الكربون، ويعني ذلك أن الس������يارة أصبحت 

أقل وزناًا مبقدار 130 كغ مقارنة بالنموذج السابق.
ويتضم������ن التصمي������م الداخل������ي للفئ������ة الس������ابعة م������ن 
 BMW“ للس������ائق  مس������اعدة  نظ������ام  أح������دث   BMW
ConnectedDrive” وأنظم������ة ترفي������ه تتضمن نظام 
األوام������ر باللم������س ال������ذي يتي������ح لل������ركاب ف������ي املقاعد 
اخللفي������ة إمكاني������ة التحك������م بع������دد م������ن الوظائف في 
السيارة باستخدام جهاز كمبيوتر لوحي قياس 7 إنش.

تتمي������ز الس������يارة بتصمي������م أني������ق وراقي، واس������تخدام 
أح������دث التقنيات ف������ي الداخل واخل������ارج، حيث ميكن 
ملالك������ي الفئة الس������ابعة من BMW االس������تمتاع باملزايا 
 ،Sky Lounge الفائقة والتي تتضمن سقف بانورامي
وإضاءة محيطية داخلية في الس������يارة ومقاعد وثيرة 

منجدة بجلد نابا الفاخر.
وفي هذا الس������ياق ص������رح نصر جي������رودي مدير عام 
ش������ركة الف������ردان للس������يارات: “نحن س������عداء لإلعالن 
عن وص������ول طراز الفئة الس������ابعة من BMW اجلديد 
وعرض������ه أم������ام احلاضرين م������ن الضي������وف املدعوين 
وكبار الشخصيات والس������ادة االعالميني خالل أمسية 

السحور الرائعة في رمضان”.
وأضاف: “كانت أمسية السحور فرصة رائعة لنشارك 
ضيوفنا احلاضرين تقاليد الضيافة القطرية املميزة، 

”BMW واإلعالن عن أحدث طرازات
الف������ردان للس������يارات ه������ي الوكي������ل احلص������ري واملوّزع 
Rolls-و ،MINIو ،BMW املعتمد في قطر لسيارات

Royce في قطر. متتلك الش������ركة صالتي عرض في 
اخلليج الغربي وش������ارع س������حيم بن حمد، إضافة إلى 
مرافق ومواقع متميزة ومتطورة للصيانة وخدمات 
ما بع������د البيع، حيث تضم أحدث تقنيات التش������خيص 
والصيان������ة. وتؤكد الف������ردان للس������يارات وفريق العمل 
فيه������ا على االلتزام بتقدمي جت������ارب فائقة ال تضاهى 
لزبائنها فيما يتعلق بالقيادة وملكية السيارة على حد 

سواء.

الفـردان للسيـارات
تكشف النقاب عن BMW الفئة السابعة اجلديدة

فــــي أمسيــــة رمضانيـــة ساحـــرة وبحضـــور عشــاق العالمــة ...
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شركـــة البـــراق للسيــــارات الوكيــــل بالســـوق القطــــري ...

سيارة بورشه كايان
إس كوبيه اجلديدة مبحرك 440 حصان

أصبحت اآلن متوفرة للطلب 
أعلنــــــت عالمة بورشــــــه املتميزة عن انضمام ســــــيارة 
قويــــــة أخــــــرى إلــــــى مجموعــــــة ســــــياراتها الرياضيــــــة 
متعددة االســــــتعماالت من فئة الكوبيه، وهي سيارة 
كايان إس كوبيــــــه. ميكن طلب هذه الســــــيارة اعتباراً 
مــــــن اليــــــوم، ومن املتوقــــــع أن تصــــــل أول دفعة منها 
إلى السوق في شــــــهر أكتوبر. ويعتبر احملرك اجلديد 
سداسّي األســــــطوانات ســــــعة 2.9 لتر واملزود بشاحن 
 32٤( حصانــــــاً   ٤٤0 باســــــتطاعة  مــــــزدوج  توربينــــــي 
كيلــــــوواط( امليزة األساســــــية فــــــي الســــــيارة الرياضية 
اجلديــــــدة ذات األربــــــع أبــــــواب. ويبلغ العــــــزم األقصى 
حملرك السيارة 550 نيوتن متر ويضمن تسارعاً قوياً 
ينطلــــــق بها من الســــــكون إلى 100 كم/الســــــاعة في 5 
ثــــــواٍن وذلك باالقتران مع مجموعة ســــــبورت كرونو 
التي تأتي كتجهيز أساســــــي في الســــــيارة. وينخفض 
معدل التسارع املذكور إلى ٤.9 ثانية إذا كانت السيارة 
مجهــــــزة باملجموعــــــات الرياضيــــــة الثــــــالث خفيفــــــة 
الوزن والتي تتوفر كتجهيز اختياري. وتبلغ الســــــرعة 

القصوى للسيارة 263 كم/الساعة. 
وباإلضافــــــة إلــــــى مجموعة ســــــبورت كرونو، تشــــــمل 
 Power“ التجهيزات األساســــــية في الســــــيارة نظــــــام
Steering Plus” الذي يستشعر السرعة، والعجالت 
 ”Park Assist“ املعدنيــــــة قياس 20 بوصة، ونظــــــام
للمســــــاعدة على الركن املوجود في مقدمة الســــــيارة 
ومؤخرتها والــــــذي يتضمن كاميــــــرا الرجوع للخلف 

ونظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق.
ويأتــــــي طرح كايان إس كوبيــــــه اجلديدة في إطار 
توسعة بورشــــــه لهذا الطراز من سياراتها. وكانت 
الطرازات املُعلن عنها ســــــابقاً، وهي سيارة كايان 
كوبيــــــه مبحركها الــــــذي يوّلد 3٤0 حصانــــــاً )250 
كيلــــــوواط( وكايــــــان توربو كوبيــــــه مبحركها الذي 
يولــــــد 550 حصانــــــاً )٤0٤ كيلــــــوواط(، قــــــد ظهرتا 
ضمن الســــــيارات التي ُكشــــــف عنها الســــــتار للمرة 
األولــــــى علــــــى مســــــتوى العالــــــم في شــــــهر مارس 
مــــــن العام اجلــــــاري. ومن أبرز مميزات نســــــخة 
الكوبيــــــه من هــــــذه الســــــيارة الرياضيــــــة متعددة 
االســــــتعماالت األبعــــــاد األكثــــــر جــــــرأة والتصميم 
اخللفي املتفرد للســــــيارة، وكذلك املشتت اخللفي 
املتكّيف، والســــــقف املتوفر بتصميمني مختلفني، 
ونظــــــام املقعدين املفصلني في اخللف. كما تتميز 
السيارة بسقف زجاجي بانورامي قياس 2.16 متر 
مربع كتجهيز أساســــــي، وميكن طلبها مع سقف 
كربوني كتجهيز اختياري مينح الســــــيارة مظهراً 

رياضياً منوذجياً.

محرك سداسّي األسطوانات بتصميم توربيني مركزّي
يبلــــــغ العزم األقصى حملرك ســــــيارة كايان إس كوبيه 
ســــــعة 2.9 لتر بالشاحن التوربيني املزدوج 550 نيوتن 
متر ضمن نطاق سرعة احملرك الواسع والذي يتراوح 
بني 1٨00 و5500 دورة في الدقيقة. وقد مت ترتيب 
شاحني التوربني ضمن تصميم توربو مركزي داخل 
األســــــطوانة اخلامســــــة )V(. وقد نتج عــــــن ذلك إنتاج 
محرك بأبعاد صغيرة مت تركيبه مبستوى أدنى من 
أجل احلصول على متركز أفضل للجاذبية وحتسني 

الديناميكية. أمــــــا تقصير قنوات العادم بني حجرات 
االحتــــــراق والشــــــواحن التوربينيــــــة فنتج عنــــــه توفير 
اســــــتجابة تلقائية للمحــــــرك وتراكم أســــــرع للطاقة 
داخل احملرك. كما ُدمج األنبوب املتشــــــعب للعادم مع 
رأس األســــــطوانة، مما قلل من الوزن وجعل األنبوب 
املتشــــــعب محاطاً باملبــــــّرد، وهذا ما يضمــــــن احتراقاً 

عالي الكفاءة، ال سيما مع احلمولة الكاملة. 
أبعاد أكثر ديناميكية ومالمح تصميم دقيقة 

جاء خط الســــــقف املائل بشــــــكل واضح جتــــــاه اخللف 

ليمنح ســــــيارة كايــــــان إس كوبيه مظهــــــراً ديناميكياً 
اســــــتثنائياً. كما يبــــــرز هذا التصميــــــم أكثر من خالل 
مشــــــتت الهواء الثابت على السقف، مما يعزز مالمح 
 )A( الكوبيه الفريدة. ويأتي الزجاج األمامي والعمود
أدنى مــــــن نظيره في ســــــيارة كايــــــان، وذلك بفضل 
تخفيــــــض حافة الســــــقف بحوالــــــي 20 ميلليمتر. كما 
تعمل األبواب واألجنحــــــة اخللفية بتصميمها اجلديد 
على منــــــح أكتاف الســــــيارة عرضاً إضافيــــــاً بواقع 1٨ 
ميلليمتر، مما يســــــاهم فــــــي إبراز الطابــــــع الرياضي 

الكّلي للســــــيارة. وفي كل طراز من طرازات بورشــــــه 
كايان كوبيه، يأتي مشــــــتت الهواء املثبت على الســــــقف 
مقترناً مبشــــــتت الهــــــواء اخللفي املتكيــــــف كجزء من 
نظام بورشــــــه للديناميكيــــــة الهوائية النشــــــطة. وجاء 
مشــــــتت الهــــــواء مدمجاً بشــــــكل متناغم مــــــع تصميم 
الســــــيارة ومالمحهــــــا ويتمــــــدد بواقــــــع 135 ميلليمتر 
عندمــــــا تبلغ ســــــرعة الســــــيارة 90 كم فمــــــا فوق، مما 
يزيــــــد من قــــــوة الدفع الســــــفلية على احملــــــور اخللفي 

وبالتالي يعزز ثبات السيارة أثناء القيادة.
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جينيسيس تهدي عمالءها
عرضا حصريا مبناسبة شهر رمضان املبارك

مبناســــــبة شــــــهر رمضان املبارك، أطلقت 
املــــــوزع  للســــــيارات،  ســــــكايالين  شــــــركة 
الرســــــمي لسيارات جينيســــــيس في قطر، 
عرًضــــــا حصريًــــــا علــــــى جميــــــع ســــــيارات 
جينيســــــيس التي يتم شراؤها خالل الشهر 
الفضيــــــل، وذلــــــك بالتعــــــاون مــــــع شــــــركة 

»األولى للتمويل«. 

وتشمل مزايا العرض الذي يستمر حتى 15 
يونيو االستمتاع مبزايا عضوية جينيسيس 
املرموقة مثل خدمة الوكنســــــيرج وشــــــراء 
الســــــيارة بــــــدون مقــــــدم مع فترة ســــــماح 
تصل إلى ســــــتة أشــــــهر، وصيانــــــة مجانية 
ملدة خمس ســــــنوات أو السير حتى مسافة 
100 ألــــــف كيلو متــــــر، إلى جانــــــب ضمان 

من املصّنع ملدة خمس سنوات دون التقّيد 
بعدد محدد من األميال.

وفــــــي هذا الصــــــدد، قــــــال الســــــيد جوهان 
سكايالين  في  التسويق  مدير  ماداراز، 
للســــــيارات: »كل عام نحتفــــــل مع عمالئنا 
مبناســــــبة شــــــهر رمضان املبارك بطريقة 
مميزة. وفي هذا العام، أردنا أن نهاديهم 

بأفضل العروض وأكثرها يســــــًرا لنســــــهل 
عليهم عملية شراء سيارات جينيسيس«. 

وميكن للعمالء استكشاف أناقة ورفاهية 
ســــــيارات جينيســــــيس عــــــن طريــــــق حجز 
موعد لتجربة السيارة مباشرة من فندق 
دبليو الدوحة، حيث تعد سكايالين الراعي 

الرئيسي للخيمة الرمضانية في الفندق.

تضع ســــــكايالين للســــــيارات راحــــــة العميل 
على قمة أولوياتها، ولذلك توّفر له أفضل 
السيارات ذات اجلودة العاملية وتساعده في 
كل خطوة على مدار رحلة شراء السيارة، 
منذ حلظة اختيارها وطوال فترة امتالكه 
لها، حيث تقدم له الدعم املتعلق بالتشغيل 

والصيانة.

 بدون مقدم مع ضمان وصيانة مجانية خلمس سنوات ...

اجليدة تطلق عرضا حصريا مميزا
على سيارات شيفروليه خالل شهر رمضان

أطلقت شــــــركة اجليدة للســــــيارات، املوزع 
احلصري لســــــيارات شــــــيفروليه في دولة 
قطر، عرًضا حصريًا على جميع سيارات 
شيفروليه التي يتم شــــــراؤها خالل شهر 
رمضــــــان املبــــــارك، وذلــــــك بالتعــــــاون مع 

شركة »األولى للتمويل«. 
وتشــــــمل مزايــــــا العرض املســــــتمر حتى 15 
يونيو شــــــراء الســــــيارة بدون دفعــــــة أولية 
مــــــع فترة ســــــماح تصل إلى ســــــتة أشــــــهر، 
واحلصــــــول علــــــى تأمــــــني مجاني شــــــامل 

ملدة ســــــنة، وضمــــــان ملدة 12 ســــــنة بغض 
النظر عن املسافات التي تقطعها السيارة، 
باإلضافــــــة إلىى مكافــــــأة نقدية قد تصل 
قيمتها إلى ثالثــــــني ألف ريال قطري عند 

شراء طرازات محددة. 
وفي هذا الصدد، قالت السيدة مود دانييل، 
مدير التسويق ملجموعة اجليده: “يعد هذا 
العــــــرض واحًدا من أفضــــــل العروض التي 
أطلقناها حتى اآلن، السيما وأنه يأتي في 
شــــــهر رمضان املبارك، أحد أجمل أوقات 

العام”.
يشمل العرض جميع منتجات شيفروليه، 
ومنها ســــــيارات تريل بليــــــزر، ترافيرس، 
إكوينوكس، إمباال، وتاهو وســــــيارة ماليبو 
اجلديدة  كلًيا، وجميعها ســــــيارات مميزة 
أعلــــــى معاييــــــر اجلــــــودة  ُصِممــــــت وفــــــق 
والســــــالمة واالبتكار، مما يجعلهــــــا خياًرا 
مفضــــــاًل للعديــــــد مــــــن العمالء فــــــي قطر 

والعالم. 
اجلدير بالكر تأسست شــــــركة شيفروليه 

عــــــام 1911 فــــــي مدينة ديترويــــــت بوالية 
ميتشــــــيغان األمريكية، وهــــــي واحدة من 
أكبر شــــــركات الســــــيارات في العالم حيث 
تصل مبيعاتها إلى ما يزيد عن ٤.9 مليون 
ســــــيارة ســــــنوية فــــــي 1٤0 دولــــــة. وتوفــــــر 
شيفروليه ســــــيارات موفرة للوقود تتمتع 
بــــــأداء متميــــــز وتصميــــــم جــــــذاب وجودة 

عالية نظير مقابل مادي معقول. 
األوســــــط  للشــــــرق  شــــــيفروليه  وتقــــــدم 
العديــــــد من طــــــرازات الســــــيارات احلائزة 

علــــــى جوائــــــز من بينهــــــا ســــــبارك، وأفيو، 
وماليبــــــو، وإمباال، وكامــــــارو، وكورفيت، 
وكذلــــــك الســــــيارات الرياضيــــــة املتوســــــطة 
مثــــــل إيكينوكس، وتارفيــــــرس، أضف إلى 
ذللك سلســــــلة السيارات الرياضية متعددة 
كالتاهــــــو،  أب  والبيــــــك  االســــــتخدامات 
وتريلبليزر وسلفرادو، وتقدم شيفروليه 
لعمالئهــــــا خدمــــــات مــــــا بعد البيــــــع رفيعة 
املستوى من خالل برنامج الرعاية الكاملة 

لديها. 

ضمــــان ملــــدة 12 عامــــا و بـــدون دفعــــات أوليــــة ...



األثن������ن 15 رمض��������ان 1٤٤0 ه������� 20 ماي���������و 2019 م  الع������دد )279(

14

تقدم شــــــركة أوتــــــو كالس للســــــيارات، إحدى 
شــــــركات مجموعــــــة ناصر بن خالــــــد والوكيل 
العــــــام املعتمــــــد للعالمــــــة التجاريــــــة ماكســــــس 
في قطــــــر، مركبــــــة الدفع الرباعــــــي اجلديدة 
ماكســــــس D90 التــــــي تتبنــــــى مفهومــــــاً جديداً 
كليــــــاً وتعّد منوذجاً مثالياً لالبتكار في صناعة 
السيارات الصينية احلديثة. وقد حصلت هذه 
املركبــــــة مؤخراً علــــــى تصنيــــــف خمس جنوم 
في مجــــــال األمان والســــــالمة مــــــن “برنامج 
تقييم الســــــيارات اجلديــــــدة” ANCAP الذي 
يقيــــــم ويصنف الســــــيارات اجلديدة في مجال 

السالمة.
األمان والسالمة

حققت ماكسس D90 تصنيفاً متفوقاً من فئة 
اخلمس جنوم في مجال السالمة من برنامج 
تقييــــــم الســــــيارات اجلديــــــدة ANCAP لتؤكد 
بذلــــــك علــــــى ريادتهــــــا كواحدة من الســــــيارات 
األكثر ســــــالمة وأماناً في فئة مركبات الدفع 
الرباعــــــي فــــــي العالــــــم. وقــــــد حققــــــت املركبة 
عالمات متفوقة في كل أقسام االختبار حيث 
يظهــــــر تقريــــــر برنامــــــج ANCAP املعدالت 
العالية للمركبة بدءاً من أكياس الهواء املتعددة 
املوجــــــودة في املقدمة وعلــــــى اجلانبني بهدف 
حماية الســــــائق والركاب وصــــــوالً إلى مختلف 
التفاصيل املتعلقة بهذا اجلانب. وقد ســــــجلت 
املركبــــــة معــــــدل 1٤,5 مــــــن أصــــــل 16 عالمة 
في اختبــــــار ســــــالمة اجلهة األمامية للســــــائق 
والــــــركاب وتضــــــم الــــــرأس والعنــــــق والصــــــدر 
والساق العلوية والســــــفلية. وفي مجال التأثير 
علــــــى اجلوانب حققت املركبــــــة 16 عالمة من 
أصل 16، بعد أن تفوقت في االختبار اخلاص 
ويشمل اصطدام سيارة صغيرة بباب السائق. 
وفــــــي اختبــــــار اجلوانب الذي يفحــــــص أكياس 
الهــــــواء على اجلهتني، ســــــجلت املركبــــــة أعلى 

معدل في حماية الرأس.
فــــــي اختبار احلماية مــــــن اإلصابات، أظهرت 
ماكســــــس D90 قــــــدرات عاليــــــة فــــــي تأمــــــني 

الســــــالمة مبعدل “جيد” وهو اعلى تقييم في 
هــــــذا االختبــــــار. أما في اختبار حماية املشــــــاة، 
ســــــجلت املركبــــــة 27,37 نقطة مــــــن أصل 36 
نقطــــــة مبعدل “مقبول”. وقــــــد وفرت غطاء 
املؤخرة حماية كاملة بدرجة “جيد” حلماية 
رأس املشــــــاة. أمــــــا احلماية ملنطقــــــة احلوض، 
فســــــجلت أيضاً درجة “جيــــــد” وكذلك نتائج 

اختبارات حماية إصابة األرجل.
مفهوم جديد في صناعة السيارات

  D90 وتأتــــــي مركبة الدفع الرباعــــــي اجلديدة
مــــــن ماكســــــس، وهــــــي واحدة مــــــن العالمات 
التجارية لشــــــركة صناعة الســــــيارات الصينية 
العمالقة “سايك موتور”، لتكون أول مركبة 
ذكية مصممة وفق طلب اجلمهور. وتعد هذه 
املركبة مثالية في فئة مركبات الدفع الرباعي 
الصغيرة واملتوسطة احلجم وجتمع توجهات 

ورغبات املســــــتهلكني وامل

على حّد ســــــواء. تعتبر مركبــــــة الدفع الرباعي 
ماكســــــس D90 من املركبات الرائدة واملميزة 
التــــــي تقدمها شــــــركة ســــــايك ماكســــــس حيث 
تعكس من خاللها رغبــــــات األفراد وطلباتهم 
من الشــــــركات املصنعة. وتســــــاهم الشركة في 
تغييــــــر املنحى الســــــائد فــــــي تصنيع الســــــيارات 
حيث تقدم الشــــــركات منتجاتها إلى اجلمهور 
وتسوقها وفق قاعدة عملها اخلاصة، وتتبنى 
مفهوم إشراك اجلمهور في حتديد التصميم 
وعمليــــــة التصنيع ليكونوا شــــــركاء في املركبة 

من البداية.
 ،D90 خــــــالل عمليــــــة إنتــــــاج املركبة ماكســــــس
شارك أكثر من 1000 مستخدم في استطالع 
بينما شــــــارك أكثــــــر من 300,000 مســــــتخدم 
فــــــي عمليــــــة جتربــــــة محــــــاكاة القيــــــادة مــــــن 
خــــــالل منصة تفاعليــــــة ليقدمــــــوا االقتراحات 
واملواصفات واخلصائص التي يرغبون بها في 

املركبــــــة. وبناء على آراء العمالء، تبنت ســــــايك 
ماكســــــس أســــــلوباً جديــــــداً في تقــــــدمي مركبة 
فاخــــــرة ورياضيــــــة تتضمن رغبــــــات األفراد. 
تضم املركبــــــة خصائص عديدة منها التطريز 
على شــــــكل املاس، وإطارات 21 إنشــــــاً، ولوحة 
حتكم ثالثيــــــة األبعاد وشاشــــــة بحجــــــم 12,3 
إنــــــش، بينمــــــا مت تعديــــــل طولها مــــــن 5,2 متر 
إلى 5 أمتار لتناســــــب القيادة فــــــي املدن. وقد 
مت تصميــــــم املقاعــــــد بطريقة ميكــــــن التحكم 
بتحريكهــــــا وتغييــــــر وجهتهــــــا ما عــــــدا مقعد 
الســــــائق لتوفر للركاب مقصورة داخلية مرنة 

وفق حاجاتهم.
اخلصائص

تتميــــــز املركبــــــة بواجهتها الواســــــعة وشــــــبكة 
التبريــــــد الهجوميــــــة ومصابيح الليــــــد األنيقة 
التــــــي تعطــــــي الواجهــــــة بعــــــداً رائعــــــاً. وقد مت 
جتهيــــــز هــــــذه املركبــــــة بإطــــــارات رياضيــــــة 

تضيف مــــــن جمالية التصميــــــم. ويبلغ طول 
قاعــــــدة اإلطــــــارات 2,950 ملــــــم بينما تعطي 
األضــــــواء اخللفيــــــة املمتدة ملســــــة مــــــن الرقي 
والعصريــــــة. تتبنــــــى ماكســــــس D90 قواعــــــد 
التصميم الداخلــــــي املعتادة للعالمة التجارية 
حيث يتركز الكونسول في الوسط مع شاشة 
LCD مستقلة. ويضم لوحة الوظائف شاشة 
عرض واســــــعة ملزيج من الوضــــــوح ومتابعة 
وظائف الســــــيارة خالل القيادة. يضم الطراز 
اجلديــــــد أعــــــداداً مختلفة مــــــن املقاعد بني 5 
و 6 و 7 لتالئــــــم متطلبــــــات العمالء املختلفة،  
باإلضافة إلــــــى نظام التحذيــــــر من اخلروج 
على املســــــار. كما تضم املركبة كاميرا خلفية 

ومصابيح الليد.
األداء

تعمل املركبة مبحرك 2 ليتر  ليولد قوة تصل 
إلى  22٤ حصاناً وعزم دوران يزيد على 360 
نيوتن في املتر. وقــــــد مت تزويد ناقل احلركة 
بســــــت ســــــرعات أوتوماتيكيــــــة ونظــــــام الدفع 

الرباعي.
وتواصل الشــــــركة جهودها فــــــي االبتكار حيث 
بدأت منذ تأسيسها قبل 6 سنوات باالشتفادة 
مــــــن قوتهــــــا وتفوقهــــــا التكنولوجــــــي  بهــــــدف 

منافسة في املركبات األخرى.
على مدار الســــــنوات املاضية، فازت ماكســــــس 
بالعديــــــد مــــــن اجلوائز من ضمنها »أســــــطول 
الباصــــــات للعام« و »أفضل بــــــاص جديد«، و 
»جائــــــزة االبتــــــكار« وكذلك جائــــــزة »أفضل 
باص فــــــي العام« ملــــــدة أربعة أعــــــوام متتالية 
مــــــن 2005 لغاية 200٨. ومت االســــــتحواذ على 
العالمــــــة التجارية من قبل شــــــركة »ســــــايك« 
وهي شركة شــــــنغهاي لصناعة السيارات، في 
أواخــــــر العــــــام 2000. وتــــــوزع ماكســــــس حالياً 
فــــــي أربع قارات وتعرف على مســــــتوى العالم 
مبســــــتوى الراحــــــة والتكنولوجيــــــا واملواصفات 

العالية التي توفرها.

أوتـــو كالس للسيــارات  الوكيــل احلصــري ...

مركبة ماكسس D90 اجلديدة
سيارة االمان والسالمة املطلقة
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متوفــرة فــي صالــة عــرض أوتوكــالس للسيــارات ...

MG سيارات الدفع الرباعي من
خيارات متنوعة لقيادة آمنة ومريحة 

تقدم شــــــركة أوتوكالس للسيارات، إحدى 
شركات مجموعة ناصر بن خالد القابضة 
والوكيل العام املعتمد لـ ’إم جي موتور‘ في 
 MG قطر، مجموعة واسعة من مركبات
ذات الدفــــــع الرباعي التي تلبــــــي متطلبات 

العمالء من مختلف الفئات.
 ،MG RX5 وتضم هــــــذه الفئة مركبــــــات
,MG GS, MG ZS وتتوفــــــر حاليــــــاً فــــــي 
صالة عــــــرض أوتوكالس للســــــيارات على 

طريق سلوى.
 MG ومنذ إعادة طــــــرح العالمة التجارية
في الســــــوق القطري في العام املاضي من 
قبل شــــــركة أوتو كالس للسيارات، حققت 
العالمــــــة التجاريــــــة منواً كبيــــــراً وأصبحت 
مــــــن اخليــــــارات املفضلــــــة للعمــــــالء بفضل 
تصاميمها العصرية ومســــــتويات السالمة 

العالية وأسعارها املنافسة.
MG RX5

تشــــــكل املركبة اجلديدة MG RX5 خياراً 
مفضــــــالً لطيف واســــــع مــــــن العمــــــالء في 

قطــــــر، خصوصاً لفئــــــة الشــــــباب الراغبني 
باقتنــــــاء مركبــــــة عمليــــــة تتميــــــز بتصميم 
أنيق وتكنولوجيا متقدمة وبسعر مناسب 
للغايــــــة. تتوفــــــر القــــــّوة لهــــــذه املركبة من 
خــــــالل خيارين من احملّركات بالشــــــواحن 
التوربينية. ويتمّتع محــــــرك 1.5T املتصل 
بنظــــــام نقــــــل حركــــــة من ســــــبع ســــــرعات 
بينما يعمل محــــــّرك 2.0T  املتصل بنظام 
نقل حركة من ســــــت ســــــرعات مع خاصة 
الدفع الرباعي. تتمّتع MG RX5 بتصميم 
مســــــتقبلي ملفــــــت ميكــــــن التعــــــّرف عليه 
مباشــــــرة، وباألخص في اجلهة األمامية 
حيــــــث األضواء األماميــــــة املرّبعة العصرية 
من نــــــوع LED، والشــــــبك البارز بالشــــــكل 
املجّنــــــح وأضــــــواء الضبــــــاب املبتَكرة، حيث 
مينح كل هــــــذا املركبة تواجداً حقيقياً على 

الطريق. 
MG ZS

تعتبــــــر مركبــــــة  MG ZS خيــــــاراً مثاليــــــاً 
للعمالء الذين يبحثــــــون عن مركبة جيدة 

من حيث الشــــــكل والتجهيــــــزات والتصنيع 
بســــــعر معقول كما تتميز بأقل اســــــتهالك 
للوقود في فئتها. يشــــــّكل وصول الكروس 
أوفــــــر اجلديدة مرحلة مشــــــّوقة بالنســــــبة 
لعالمــــــة الســــــيارات البريطانيــــــة الشــــــهيرة 
وذلك من خالل طرح فلســــــفة تصميمية 
جديدة بالكامل. وتظهر اللغة التصميمية 
 MG ZS األكثر تعبيــــــراً التي تســــــتعرضها
فــــــي جميع الطــــــرازات، وهــــــي ترّكز على 
التجربة الراقية وااللتزام باجلودة العالية 
لــــــدى العالمة التجاريــــــة الطموحة. ويبرز 
أيضاً استمرار االلتزام بالتمّيز التصميمي 
في املقصورة الداخلية، إذ تشــــــير اللمسات 
الراقيــــــة إلــــــى توفــــــر مســــــاحة ديناميكية 
وحصريــــــة لصالح الســــــائق بينمــــــا هي في 
الوقــــــت ذاته مريحة وســــــهلة االســــــتخدام 
بالنســــــبة ألي واحد من الرّكاب اآلخرين. 
دة مبحّرك من اجليل  تأتي MG ZS مزوَّ
اجليــــــد ســــــعة 1.5 ليتر يتيح قطع مســــــافة 
100 كلــــــم باســــــتخدام 5.٨ ليتــــــرات فقط 

مــــــن الوقود، مما مينح املركبة مســــــتويات 
تصعب منافســــــتها مــــــن كفاءة اســــــتهالك 
الوقــــــود ضمن فئته. وفيمــــــا يخّص األداء، 
فــــــإن محــــــّرك الوقــــــود الفّعــــــال يوّلــــــد قّوة 
قصوى قدرهــــــا 119 حصاناً و150 نيوتن.

متر من العزم.
MG GS

MG GS هي املركبة البريطانية الوحيدة 
املدمجــــــة في فئتها في الشــــــرق األوســــــط 
املصممــــــة بأســــــلوب رياضي أنيــــــق. ميزج  
التصميم بــــــني املزايــــــا الرياضية وخطوط 
احلادة األنيقة والشكل االنسيابي. وميكن 
فتح غطاء املؤخرة من خالل التحكم عن 
بعد لتوفير خيارات سهلة للفتح واإلغالق 
خصوصــــــاً فــــــي حال نقــــــل األغــــــراض إلى 
الســــــيارة. تضــــــم املركبة مصابيــــــح امامية 
تعمــــــل بتقنية الزنــــــون ومصابيــــــح خلفية 
بتقنيــــــة الليد LED. وتعمل هــــــذه املركبة 
احلقــــــن  ذات   MGE2.0TGI مبحــــــرك 
املباشــــــر واملــــــزدوج وناقل حركة بتعشــــــيق 

مــــــزدوج مــــــن 6 ســــــرعات يولد قــــــوة 220 
حصاناً.

منــــــذ اســــــتحواذها علــــــى شــــــركة ’إم جــــــي 
 SAIC( ‘موتور‘، فتحت ’ســــــايك موتــــــور
MOTOR( املدَرجــــــة ضمــــــن أبــــــرز 500 
 ،)500  Global Top( دوليــــــة  شــــــركة 
فصالً جديداً في تاريــــــخ العالمة التجارية 
 MGبريطانية املنشــــــأ. ويأتي طرح سيارة
6  اجلديــــــدة كّليــــــاً بعــــــد إطــــــالق طرازيــــــن 
جديديــــــن ضمن فئة املركبــــــات الرياضية 
متعّددة االســــــتعماالت )SUV( وذلك في 
وقت ســــــابق من العام احلالي هما املركبة 
الرياضية املدَمجة متعّددة االســــــتعماالت 
MG RX5 واملركبــــــة الرياضيــــــة متعّددة 
االســــــتعماالت MG ZS، باإلضافــــــة إلــــــى 
اجليل الثاني مــــــن مركبة MG GS. ومعاً 
 360 MG تنضم هذه الطرازات إلى سيارة
احلالية لتكملة مجموعة طرازات العالمة 

التجارية في أسواق الشرق األوسط.
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العطيــة للسيــارات والتجــارة
تستقبل شركاء وعمالء شاحنات رينو

استقبل املوزع احلصري لشاحنات رينو العاملية  شركة 
العطية للســــــيارات والتجارة ، شركائها التجاريني مع 
موظفــــــني من جميع اإلدارات بحضور الســــــيد /محمد 
معالي الرئيس التنفيذي للشــــــركة ولفيف من املكتب 
االقليمي لعالمة شــــــاحنات رينو في الشــــــرق االوسط  
من خــــــالل  حفل إفطــــــار رمضاني في خيمة ســــــحر 
الشــــــرق ، في قرية ومنتجع الشرق ، متاشيا مع روح 

العطاء والترابط املرتبط بشهر رمضان.
واغتنم املشــــــاركون هذه الفرصة إلثراء العالقات التي 
ال غنــــــى عنها والتي تشــــــكل أســــــاس جناح “شــــــاحنات 
رينــــــو “ في قطــــــر. وجاء ارتفاع مســــــتوى التمثيل من 
شركة شاحنات رينو في حفل إفطار الشريك السنوي 
،دليــــــل على  العالقة القوية التي بنتها شــــــركة العطية 

للسيارات مع شركة شاحنات رينو .
وبهــــــذه املناســــــبة قال الســــــيد محمد معالــــــي الرئيس 
التنفيــــــذي للعطية للســــــيارات قائال “تســــــعى شــــــركة 
العطية للسيارات ، املوزع احلصري لشاحنات رينو في 
قطر ، إلى تقدمي حلول استثنائية للسيارات لشركائها 

التي تلبي احتياجاتهم احلالية واملستقبلية.«
وأضاف “تقدم شاحنات رينو منتج رائع يعتمد عليه 
في عالــــــم األعمال حيث تســــــتثمر الشــــــركة أكثر من 
2 مليــــــار يورو لتطويــــــر األبحاث وتطوير الشــــــاحنات 
لتقــــــدمي منتج قوي وخصوصــــــا أننا نتعامــــــل مع فئة 
من رجال األعمــــــال تقيم عملياتهــــــا لتعظيم ربحيها 
دون وجــــــود مشــــــاكل.” مــــــن جانبه أشــــــاد مســــــؤولي 
عالمــــــة شــــــاحنات رينــــــو بالعالقــــــة القوية مع شــــــركة 

العطية للســــــيارات وقال “لدينا في قطر شريك رائع 
يفهم الســــــوق القطري جيدا ونحن يســــــرنا اســــــتمرار 
عالقتنا البناءة معهم ونؤكد على اســــــتمرار جناحاتنا 
فــــــي الفتــــــرة املقبلة، يتــــــم االرتكاز على تــــــراث عريق 
ميتــــــد ألكثر مــــــن قرن فــــــي مجال اخلبــــــرات بقطاع 
 Renault( ‘الشاحنات الفرنسي، توفر ’شاحنات رينو
Trucks( حملترفــــــي النقــــــل مجموعــــــة واســــــعة مــــــن 
اخلدمــــــات واملركبــــــات يتــــــم تكييفها وفقاً لألنشــــــطة 
احملّليــــــة واإلقليمية في مجاالت التوزيع واإلنشــــــاءات 
والنقــــــل ملســــــافات طويلة. وتتمّيــــــز ’شــــــاحنات رينو‘ 
مبتانتها واعتماديتها مع اســــــتهالك منخفض للوقود 
مما ميّكنها من توفير مســــــتويات أعلى من اإلنتاجية 
والسيطرة على التكاليف التشغيلية. وتقوم ’شاحنات 

رينــــــو‘ بتوزيــــــع وخدمة شــــــاحناتها عبر شــــــبكة وكالء 
تضم أكثــــــر من 1,500 منفذ خدمــــــة. ويجري تنفيذ 
عمليات التصميم والتجميع ملركبات ’شاحنات رينو‘، 

باإلضافة إلى إنتاج معظم املكّونات، في فرنسا.”
وتعد »’شــــــاحنات رينو‘ جزء مــــــن ’مجموعة فولفو‘ 
)Volvo Group( وهــــــي أحد املصّنعــــــني الرّواد عاملياً 
للشــــــاحنات، احلافــــــالت، معّدات اإلنشــــــاء واحملّركات 
البحريــــــة والصناعيــــــة. كمــــــا توفــــــر املجموعــــــة حلوالً 

متكاملة للتمويل واخلدمة.« 
احلفاظ علــــــى أداء االســــــتهالك وتعزيــــــزه على املدى 

الطويل
 إن الشــــــاحنات عرضــــــة للتلف، لذلــــــك تُعتبَر صيانتها 
الدورية بشكل محترف أمراً حيوياً يضمن استمرارية 

أداء االســــــتهالك الثابت كيلومتراً بعد كيلومتر. ولكل 
شــــــاحنة جديدة يجري بيعها، تضع ’شــــــاحنات رينو‘ 
صة مع العميل مباشــــــرة، والتي  خّطة صيانــــــة مخصَّ
تشــــــمل عمليــــــات اخلدمــــــة املبرَمجة مســــــبقاً لضمان 

توفير الشاحنة ألقصى أداء على الدوام.
وكجــــــزء مــــــن خدمة ما بعــــــد البيع، تقّدم ’شــــــاحنات 
رينــــــو‘ واألخّصائيــــــني ضمــــــن شــــــبكتها مجموعة من 
باقــــــات اخلدمة والصيانة ثابتة األســــــعار التي تضمن 
متّتــــــع الشــــــاحنة بــــــاألداء الثابــــــت مــــــع مــــــرور الوقت. 
ويتحّقق هذا عبر اســــــتخدام الِقَطــــــع األصلية املصاَدق 
عليها من ’شــــــاحنات رينو‘ وزيوت ’شــــــاحنات رينو‘ 
زة، باإلضافــــــة إلــــــى االعتمــــــاد على شــــــبكة من  املعــــــزَّ

بني من أصحاب املهارات العالية. اخلبراء املدرَّ

تنظــم حفــل إفطارهـــا السنـــوي فـــي فنـــدق ومنتجع الشـــرق ...
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مرسيدس-بنز الفئة-S اجلديدة
قمة الفخامة والتكنولوجيا الفائقة

تفتخر شــــــركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل 
املعتمد ملرسيدس-بنز في قطر، بتقدمي سيارة 
الســــــيارة  اجلديــــــدة،   S الفئــــــة  مرســــــيدس-بنز 
األفضــــــل فــــــي العالم والتــــــي حتفــــــل مبواصفات 
جديــــــدة وقمــــــة خصائــــــص الراحــــــة والفخامــــــة 
والتكنولوجيــــــا املتفوقة. وميكــــــن للعمالء الكرام 
جتربــــــة الســــــيارة الفاخــــــرة التــــــي تعكس شــــــعار 
مرســــــيدس-بنز “األفضــــــل أو ال شــــــيء”، عنــــــد 
زيارتهــــــم صالــــــة عــــــرض مرســــــيدس-بنز على 

طريق سلوى.
حتتفظ مرسيدس-بنز الفئة-S اجلديدة بلقبها 
كزعيم جديــــــر في مجاالت املزايا الذكية والقوة 
واألداء والفخامــــــة. وتتخــــــذ كالطــــــراز األفضــــــل 
فــــــي فئتهــــــا خطــــــوة كبيــــــرة أخــــــرى نحــــــو عالم 
القيــــــادة الذاتية، وترتقي بنظــــــام القيادة الذكية 
إلى املســــــتوى التالــــــي. ويتجلى االهتمــــــام الدقيق 
بالتفاصيل في كل زاوية من الســــــيارة، بدءاً من 
عجلة التوجيه ذات األجزاء اجللدية واخلشــــــبية، 
ووصــــــوالً إلى املصابيــــــح اخللفيــــــة ذات اإلطاللة 

الكريستالية.
وتقــــــدم الفئــــــة-S اجلديــــــدة مســــــتوى جديــــــداً 
من الراحة للســــــائق والــــــركاب. وبفضل ميزة 
 ENERGIZING التحكــــــم بوظائف الراحــــــة
األولى فــــــي العالم، ميكــــــن للســــــائق والركاب 
اآلن ربــــــط العديــــــد مــــــن أنظمــــــة الراحة مثل 
التحكــــــم بحالــــــة الطقس، ووظائــــــف التدليك. 
وتســــــمح امليزة اجلديدة أيضــــــاً للعمالء بضبط 
إعــــــدادات مخصصــــــة للرفاهية مبا يتناســــــب 
مع مزاجهم، ويُحّســــــن جوانب الراحة البدنية 

واألداء على الطريق.
آلية نقل احلركة: محركات جديدة بتكنولوجيا 

رائدة
تضم سيارة مرســــــيدس-بنز S 560 اجلديدة 
محــــــركاً جديــــــداً يوّلد قــــــوة هائلــــــة تبلغ 3٤5 
كيلووات )٤69 حصان(، وعزم دوران مقداره 
700 نيوتــــــن متــــــر. ويعتبــــــر محــــــّرك التوربو 
املزدوج V-٨ اجلديد من بني أفضل محركات 
البنزيــــــن V-٨ االقتصادية فــــــي العالم، حيث 
يســــــتهلك كمية وقود أقل بنسبة 10 في املائة 
مقارنة بالطراز الســــــابق. ولتقليل اســــــتهالك 
الوقود، يتم تعطيل عمل أربع أسطوانات من 
محــــــّرك V-٨ اجلديد في الوقت نفســــــه حتت 
حمولــــــة جزئية مبســــــاعدة نظــــــام ضبط رفع  
الصمامــــــات CAMTRONIC. ويقلــــــل ذلك 
من هدر دائــــــرة الغاز، ويُحّســــــن من الكفاءة 
الكلية ألســــــطوانات اإلشعال األربع عن طريق 
حتويــــــل نقطة التشــــــغيل نحــــــو أحمــــــال أعلى. 
وتشّكل وحدات الشحن التوربيني املتموضعة 
داخــــــل مصفوفة V لألســــــطوانة ميزة أخرى 

خاصة.

نظام القيادة الذكية: اخلطوة التالية في أنظمة 
املساعدة للقيادة

عبر الســــــنوات العشــــــر املاضيــــــة، أدت االبتكارات 
التي بــــــدأت مــــــع PRE-SAFE®، وتطّورت إلى 
DISTRONIC PLUS لبلــــــوغ أبعاد جديدة في 
 ،S-مجال القيــــــادة. ففي الطــــــراز الســــــابق للفئة
امتزجت الراحة والســــــالمة ضمن مفهوم واحد 
كانــــــت تطلق عليه مرســــــيدس-بنز اســــــم “نظام 
 S-القيــــــادة الذكيــــــة”. أمــــــا اآلن، تضيــــــف الفئــــــة
اجلديدة ملســــــة إضافيــــــة من التميــــــز، عبر دمج 
وحتسني مجموعة من أنظمة املساعدة املبتكرة 
للقيــــــادة، والتــــــي ظهرت ألول مرة فــــــي الطراز 

السابق. وتشمل: 
مســــــاعد التوجيــــــه النشــــــط الذي حتّســــــن بشــــــكل 
ملحــــــوظ عبر نطــــــاق أدائه بالكامــــــل، يؤدي إلى 

مزايا معززة وملموسة للعمالء.
مساعد التدخل النشط الذي يكشف عن احلاالت 
التــــــي تعترض الطــــــرف اخللفي للســــــيارة بدون 
مســــــافة مــــــن أجــــــل جتنــــــب االصطــــــدام، يُصدر 

حتذيــــــراً ويقــــــوم بالتوقــــــف األوتوماتيكي في 
حاالت الطوارئ عند احلاجة.

مســــــاعد التوجيه الفّعال، يدعم الســــــائق بشــــــكل 
فّعــــــال لتجّنب املشــــــاة في منطقــــــة اخلطر أمام 

السيارة.
مع صوت PRE-SAFE، تصدر إشــــــارة صوتية 
قصيــــــرة قبــــــل أي اصطــــــدام محتمــــــل إلحداث 
صــــــوت عال للتصــــــادم، وذلك من أجــــــل حماية 
طبلة األذن واملكونــــــات الداخلية لها من الضغط 

الصوتي العالي.
تفوقــــــاً   S-الفئــــــة مرســــــيدس-بنز  وحققــــــت 
تكنولوجياً فريداً في العام 2013 مع نظام مسح 
 .ROAD SURFACE SCAN ســــــطح الطريق
ويكشــــــف هذا النظام عن املطبات أمام السيارة، 
ويعمل وفقاً لذلك على تعديل خصائص التحكم 
 ACTIVE BODY النشــــــط بنظــــــام     التعليــــــق
CONTROL. ويشــــــهد نظــــــام التحكم بالتعليق 
في  الفئــــــة-S اجلديدة مزيداً من التحســــــينات، 
إذ أن كاميــــــرا الســــــتيريو في النظــــــام تعمل اآلن 

على مســــــح الطريــــــق بطريقة 
لية  شــــــمو

أكثر، حتــــــى أثناء الغروب وبســــــرعات تصل إلى 
1٨0 كيلومتر في الساعة.

التحســــــينات  مــــــن   CURVE وتعتبــــــر وظيفــــــة
امللموسة األخرى التي تعزز من جوانب الراحة، 
إذ تتوفــــــر وظيفــــــة اإلمالــــــة عنــــــد املنعطفات في 
ســــــيارة الفئة-S الســــــيدان للمــــــرة األولى. ومييل 
الهيــــــكل إلــــــى داخــــــل االلتفافة بزاويــــــة تصل إلى 
2.65 درجة، مما يقلل من قوى الطرد املركزي 

التي يشعر بها الركاب.
تصميم حصري للهيكل اخلارجي

تبرز الفخامة احلديثة في الفئة-S اجلديدة بكل 
تأكيد مع املواد ذات اجلودة العالية وبراعة العمل 
املتقن. وتأتي كل الطرازات مجهزة بشبكة مبرد 

جديــــــدة؛ إذ تتباهــــــى اإلصــــــدارات التــــــي 
تضم محركات من ست 

نــــــي  ثما و

إســــــطوانات بثالث شــــــفرات مزدوجة وشرائط 
عامودية مع طالء باللون األسود شديد اللمعان. 
وتأتــــــي أنواع الطرازات V-12 مجهزة بشــــــرائط 
عاموديــــــة مطليــــــة بالكــــــروم في شــــــبكة املبرد. 
ويضم الطراز اجلديد عجــــــالت معدنية خفيفة 
جديدة بســــــبع عوارض يتراوح قياسها بني 17 و 

20 إنش. 
ألول مرة في العالم: الرفاهية أثناء القيادة

الراحــــــة  بوظائــــــف  التحكــــــم  ميــــــزة  تدخــــــل 
ENERGIZING إلــــــى سلســــــلة اإلنتاج ألول 
مرة على مســــــتوى العالــــــم، وميكن اختبارها 
فــــــي جميــــــع املقاعــــــد. وتربــــــط هــــــذه امليــــــزة 
االختياريــــــة بــــــني أنظمــــــة الراحــــــة املختلفــــــة 
فــــــي الســــــيارة. وتســــــتخدم بصــــــورة منهجية 
الوظائــــــف من نظــــــام حالة الطقــــــس )مبا في 
ذلــــــك التعطير(، واملقاعــــــد )التدفئة، التهوية، 
والتدليك(، ولوحة التدفئة، وكذلك اإلضاءة 
واألجواء املوســــــيقية، وتتيح إعدادات محددة 
للرفاهة حســــــب مزاج واحتياجــــــات العمالء. 
ويُحّسن ذلك من الراحة البدنية واألداء أثناء 

القيادة وخالل التوقف.
وتأتــــــي طــــــرازات الفئــــــة-S في قطر مــــــع فتحة 
الســــــقف البانورامية ضمن التجهيزات القياسية، 
وأيضــــــاً مــــــع باقة احلمايــــــة من الشــــــمس، والتي 
حتمي الــــــركاب مــــــن التعّرض املباشــــــر ألشــــــعة 
الشــــــمس، وتقّلل مــــــن درجة احلــــــرارة الداخلية 
فــــــي الســــــيارة. باإلضافة إلى ذلــــــك، تأتي املقاعد 
األماميــــــة مــــــع ذاكــــــرة كتجهيز قياســــــي، بحيث 
يتــــــم تعديل مقعــــــد الســــــائق أوتوماتيكياً حســــــب 

إعداداتهم املفضلة.
الشحن الالسلكي للهواتف الذكية

ميكن شحن الهواتف املتحركة السلكياً، وبدون 
حامل للهواتف. وتعمل وظيفة الشحن الالسلكي 
مع جميع األجهزة املتحركة التي تدعم أو ميكن 
ضبطها لتدعم معيار Qi. وتأتي وحدة الشــــــحن 
مدمجــــــة في حجــــــرة التخزين أمام الكونســــــول 
الوســــــطي. وتتوفــــــر وظيفــــــة الشــــــحن الالســــــكي 

اختياريــــــاً أيضــــــاً في الكونســــــول الوســــــطي 
باملقصورة اخللفية.

ناصــر بن خالــد للسيــارات الوكيــل احلصــري ...
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بـــــرزت الـــعـــالمـــة الــتــجــاريــة هـــيـــونـــداي في 
االســـــــواق الــعــاملــيــة ســريــعــا كــمــصــنــع عــاملــي 
للشاحنات ، مع فلسفة في التصمميم تؤكد 
عــلــى ثـــالث عــوامــل ســاعــدت كــثــيــرا فـــي  ان 
العاملية  املكانه  تلك  الى  العالمة  تلك  ترتقي 
، وتتمثل تلك العوامل في قمة اآلداء العالي 
واملوثوقية  واإلقتصاد في استهالك الوقود . 
إن اهم ما مييز هيونداي عن غيرها  من 
التجارية املعاصرة هو اجلمع بني  العالمات 
تلك العوامل الثالث في تصميم واحد ، لذا 
تتمتع شركة هيونداي موتورز بسمعة عاملية 
كــشــركــة ُمــصــنــعــة عــالــيــة اجلـــــودة ، قـــادرة 
تكنولوجيا  بــني  اجلــمــع  على  فــريــد  وبشكل 
، وفي  الصارم  والتصميم  الفعالية  التصنيع 
عــالــم تــبــرز فــيــه اهــمــيــه الـــوقـــت ، فــقــد مت 
بشكل  التجارية  هيونداي  شاحنات  تصميم 
مــوثــوق على أنــهــا شــاحــنــات اقــتــصــاديــة من 
قــادرة على  ، فهي ببساطة  االولــي  الدرجة 
وحتمل   ، الــســاعــة  مـــدار  على  العمل  حتمل 
اقــصــى احلـــمـــوالت حــتــى فـــي ظـــل ظـــروف 
الـــطـــرق الـــوعـــرة والــقــاســيــة ، فــقــد ارتــكــز 
ـــوقـــت وخــفــض  تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى  تــقــلــيــل ال

التكاليف . 
شريك موثوق به

ما  خــدمــات  و  الــراســخــة  مبيعاتها  بــفــضــل 
على  عــالوة  قطر،  بدولة  املميزة  البيع  بعد 
العمالء  على  تركز  التي  املنسجمة  املنهجية 
بــالــدرجــة الــرئــيــســيــة، فــقــد ســاعــدت شركة 
ـــارات الـــوطـــنـــيـــة  » املــــــوزع احلــصــري  ـــســـي ال
لشاحنات وباصات هيونداي في قطر » في 

صعود  شاحنات هيونداي إلى مركز مرموق 
اسم  لتسطر  القطري،  السيارات  ســوق  في 
هــيــونــداي كــواحــدة مــن الــعــالمــات التجارية 
األكــــثــــر شــعــبــيــة ومـــوثـــوقـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
قطاعات األعمال مثل البناء وصناعة النفط 

والنقل ، وصناعة املواد الغذائية وغيرها.
فريد  متيز   ... يونيفرس  هــبــونــداي  حافلة 

طوال الطريق  
تتميز حافلة  هبونداي يونيفرس مبواصفات  
قيادة  تــوفــر جتــربــة  الــدقــة   عالية  قياسية 
ممـــتـــازة وراحــــــة قـــصـــوى لـــلـــركـــاب، تتسع 
السائق  ،  لـ ٤5 راكبًا مبا في ذلــك  احلافلة  
ـــذي يوفر  لـــذا فــهــي متــثــل اخلــيــار االمــثــل ال

الرفاهية الفائقة في نقل الركاب.
وأنظمة  حملــرك  الديناميكي  األداء  يضمن 
قــويًــا  أداًء  ـــفـــرامـــل  وال والــتــعــلــيــق  الـــقـــيـــادة 
، مــع ضمان  السلسة  الــقــيــادة  أثــنــاء  وفــعــااًل 
اثناء السفر  توافر  مساحة تخزينية كبيرة  
جتــعــل مـــن جتـــربـــة الــســفــرجتــربــة فــريــدة 
هيونداي  حافلة  توفر  كما   ، الطريق  طــوال 
السفر. اثناء  وفائقة  تامة   راحــة  يونيفرس 

التدفئة   الداخلي ونظام  التكييف  من خالل 
للحفاظ على درجة حرارة ثابتة اثناء السفر 

والرحالت الطويلة .
مت جتهيزها بنظام التعليق الهوائي ، نظام 
 ،NVH اجلــيــل الـــقـــادم ، كــمــا يــوفــر نــظــام
نـــظـــام الــتــحــكــم فــــي الــــصــــوت والـــضـــوضـــاء 
معايير جديدة في راحة الركاب من خالل 
االســتــخــدام االمــثــل لــلــمــواد عــالــيــة اجلـــودة 

لتخفيف الصوت في املناطق احلرجة .

األفضل  ...شريكم  كاونتي  هيونداي  حافلة 
في التنقل .

توفر احلافلة كاونتى من هيونداي 23 مقعدأ 
، يــاتــي الــغــطــاء اخلـــارجـــي األمـــلـــس بــنــوافــذه 
من  فــريــد  تصميم  فــي  املتدفقة  الــبــانــورامــيــه 
نــوعــه ، لتوفر بــذلــك اقــصــى درجـــات الــراحــة 
العملية  املرايا اخلارجية  الى  ، اضافة  للركاب 
من اجل رؤية ممتازة وشاملة ، تضم احلافلة  
نظام تكييف ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة.

سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء
ديناميكية  دي  اتش  هيونداي  سلسلة  توفر 
واملتوسطة   اخلفيفة  للشاحنات  آداء  وقــوة 
التصميم  بـــجـــودة  تــتــمــيــز  حــيــث   ، احلــجــم 
هبونداي  سلسلة  تعد  لــذا   ، املوثوقية  وقمة 
اتش دي السيارة املثالية لتلبية الطلب املتزايد 
على اعمال النقل بالشاحنات  ، متر سلسلة 
العديد  مــن خــالل   HD هــيــونــداي  شاحنات 
مــن االخــتــبــارات لتكون االفــضــل بــني فئتها 

من ناحية املتانة واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

اتــش دي واحــدة من  توفر سلسلة  هيونداي 
أكثر الــســيــارات أمــانًــا وأكــثــرهــا راحـــًة ، فهي 
ـــواصـــل بني  ــــأن هـــنـــاك ت تــعــطــيــك احـــســـاس ب
السيارة وقائدها  ، ميثل تصميم مفتاح لوحة 
السهل  انــه  كما  اكــثــر،   القياس حتكم  اجهزة 
القيادة  ، كما مت  جدا الدخول الى مقصورة 
االمثل   املــكــان  فــي  األبــــواب  مقابض  تصميم 
الى   اضافة   ، استخدامها  مــن   ليسهل  األمثل 
إضاءة داخلية قوية ومساحة  للتخزين.، لذا 

تظل هيونداي دائًما في املقدمة .

شاحنــات وباصـــات تعـــزز مـــن اعمالكـــم ... 

السيــارات الوطنيــة تواصــل دعــم االعمــال
بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري
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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

واص���ل���ت ش��رك��ة ال���س���ي���ارات ال��وط��ن��ي��ة، 
ال��وك��ي��ل احل��ص��ري ل��س��ي��ارات م���ازدا في 
ق���ط���ر جن���اح���ه���ا ف����ى زي�������ادة امل��ب��ي��ع��ات 
 CX3  م�����ازدا م���ن  اجل���دي���دة  للنسخة 
ك����روس اوف����ر  امل��دم��ج��ة   2019 ذات 
 AWD اخل���م���س م���ق���اع���د ب��ن��س��خ��ت��ي��ه��ا
,2WD. وميكن االطالع على موديالت 
م��������ازدا  CX3 اجل����دي����دة م����ن خ���الل 
زي���ارت���ك���م مب���ع���رض م������ازدا امل��م��ي��ز و 
املوجود بفريج النصر على مدار سبعة 

ايام عمل في االسبوع  .
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي م���ن ش��رك��ة 
 CX3 ت��أت��ي م���ازدا الوطنية   ال��س��ي��ارات 
كروس اوفر  اجلديدة مبواصفات دفع 
يأتي   ، األول���ى  فللمرة  متميز  رب��اع��ي 
ب��أداء وخفة  م��ازدا  اجليل اجلديد من 
مناسبة  وب��أح��ج��ام  ت���ق���ارن  ال  ح��رك��ة 
، اض���اف���ة ال����ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة 
تكنولوجي  اك��ت��ف   وامل��س��م��اه “ س��ك��اي 
في   اق��ت��ص��ادي��ة  بانها  تتميز  ان��ه��ا  “ك��م��ا 
اس��ت��ه��الك ال���وق���ود، اض���اف���ة ال���ى ن��ظ��ام 
MZD Connect  باإلنترنت  كما تشمل 
 Active النشطة  القيادة  عرض  شاشة 

Driving Display وتكنولوجيا “اي – 
السالمة واالم��ان  لنظام  اكتف سينس  
اجيال  وجهة  ولتكن  باحلياة   لتنبض 
امل��غ��ام��رة  في  وال��ذي��ن يحبون  الشباب 

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 
ال��ط��رق��ات مثلها في  ب��ذل��ك ق���وة ع��ل��ى 
ومتنح   الرياضية،  السيارات  مثل  ذلك 
االط��ارات  ق��وي في  اداء  تلك اخلاصية 
االمامية او خالل االربع اطارات وذلك 

. i-Active من خالل نظام
وم����ا ي���ع���زز م���ن ن���ظ���ام  ال��س��الم��ة 
  CX3 واالم���ان في س��ي��ارات م��ازدا
اجل���دي���دة ك��ل��ي��ا  ام���ت���الك س��ي��ارات 
م��ازدا  نظام – اي –  اكتف سينس 
وال���ذي ي��ع��زز م��ن ف��رص السالمة 
واالم�������ان اث���ن���اء ال���ق���ي���ادة  ، ف��ه��ذا 
على  ال��س��ي��ارة  ق��ائ��د  يساعد  النظام 
امل���خ���اط���ر احمل��ت��م��ل��ة ، كما  جت��ن��ب 
من  اجل��دي��دة  التكنولوجيا  ت��ض��م  

مازدا CX3  تكنولوجيا “ امان ما 
في  يساعد  “مم��ا  االص��ط��دام  قبل 
التقليل  او  االص���ط���دام���ات   جت��ن��ب 
والتي  احل��االت  في  من خطورتها 
ال ميكن جتنب تلك االصطدامات 
في  التحكم  بنظام  م���ازدا  تتوافر  كما 
  )MRCC( واملسمى  وامل��الح��ة  املراقبة 
النشطة ون��ظ��ام رصد  ال��ق��ي��ادة  ون��ظ��ام 
التحذير  ونظام   )BSM( العمياء  البقع 
 )RCTA(.م��ن حركة امل���رور اخل��ل��ف��ي��ة
وج��م��ع��ي��ه��ا م��ت��رب��ط ب��ج��س��م ال��س��ي��ارة 

سكاي اكتف  والشاسيه 
وت��أت��ي امل��ودي��الت اجل��دي��دة م��ن م��ازدا 
ب��وص��ة   18 ب��ح��ج��م  ب�����إط�����ارات   CX3
لتشغيل  زر  م��ع  ب���دون مفتاح  ودخ���ول 
احملرك وقفل لألبواب مركزي ونظام 
ص��وت��ي م���ن 7 س��م��اع��ات وي����و اس بي 
ومرابا  كهربائية للرؤية وكراسي من 
باللمس  تعمل  وش��اش��ة    الفخم  اجللد 
مبجموعة  معلوماتي  ونظام  بوصة   7
من االوامر الصوتية وبلوتوث للتليفون  
بنظام سمعي وقائمة متعددة  يرتبط 

من املميزات االخرى .

السيارات الوطنية الوكيل احلصري ... 

مازدا تواصل النجاح للنسخة  اجلديدة CX3 كروس 
اوفر املدمجة 2019  االذكى واالكثر تألقا بقطر
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العام  الوكيل  للسيارات،  خالد  بن  ناصر  أعلنت شركة 
مميز  جنـــاح  عــن  قــطــر،  فــي  ملرسيدس-بنز  املــعــتــمــد 
لعرضها الرمضاني على مجموعة  مميز من سيارات 
مرسيدس-بنز اجلديدة. هذا ويسري العرض لغاية 15 
 A, C, يونيو 2019، على سيارات مرسيدس-بنز الفئات
GLS. ويتضمن العرض على الفئتني A وC  تخفيضاً 
أما  مخفضة.  شهرية  أقساط  مع  السعر  على  مباشراً 
فيتضمن  الرباعي،  الدفع  ذات  الفاخرة   GLS سيارة 
الــعــرض تخفيضاً مــبــاشــراً عــلــى ســعــر املــركــبــة. وفــي 
نــواف آل ثاني، مدير  الشيخ فالح بن  هذا اإلطــار قال 
العمليات فــي قــطــاع الــســيــارات فــي شــركــة نــاصــر بن 
خالد القابضة: “يسّر شركة ناصر بن خالد للسيارات 
مبناسبة  الــكــرام  لعمالئها  املميز  الــعــرض  هــذا  تقدمي 
شهر رمضان املبارك. ويعتبر هذا العرض واحــداً في 

أهم  عمالئنا  ملشاركة  نطلقها  التي  الــعــروض  سلسلة 
املــنــاســبــات فــي قــطــر، ونــوفــر لــهــم خـــيـــارات متنوعة 
سيارات  أفضل  واحــدة من  لشراء  ميزانياتهم  تناسب 
مرسيدس-بنز. وفي هذه املناسبة، نتقدم بأحر التهاني 
املقيمني في  القطري وجميع  الشعب  إلى  والتبريكات 
هذا  مباركاً”.  شهراً  لهم  ونتمنى  قطر  احلبيبة  بلدنا 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الفقي  إيهاب  املهندس  صــرح 
بــن خالد في  الــســيــارات فــي مجموعة شــركــات ناصر 
شركة  “تتوجه  قائالً:  التسويقية  احلملة  اطــالق  بدأية 
ناصر بن خالد للسيارات للجميع بالتهنئة والتبركيات 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، ويسرنا أن نقدم 
باقة متنوعة  املميز على  العرض  الكرام هذا  لعمالئنا 
من السيارات في فئات مختلفة تلبي تطلعات الشباب 
العروض  هذه  وتندرج  الشخصيات.  وكبار  واملوظفني 

من  واسعة  لشريحة  الفرصة  إلتاحة  خططنا  ضمن 
العمالء القتناء واحدة من أفضل السيارات في العالم.” 
اجليل  فــخــر   A الــفــئــة  مرسيدس-بنز  ســيــارة  تعتبر 
املثالية  السيارة  الرياضية. وهي  السيارات  اجلديد من 
اليومية  للحياة  املــالئــمــة  واملــركــبــة  الــشــبــاب  للسائقني 
التامة  الراحة  والــركــاب  للسائق  توفر  حيث  العصرية 
أنيق ميزج  بتصميم   A الفئة  تتميز  والثقة.  واحليوية 
السالمة  ومعايير  واالنسيابية  الرياضية  الفخامة  بني 
يعكس  والفخامة.  للقوة  رمــزاً  تعتبر  ولــذاك  العالية، 
اجلــيــل اجلــديــد مــن الــفــئــة A منــط احلــيــاة الــعــصــري 
وينضح باحليوية الدائمة ما جعل السيارة تفوز بالعديد 
تتميز مرسيدس- األســواق.  فور دخولها  اجلوائز  من 

املساومة أو  C مبعايير ومواصفات ال تقبل  الفئة  بنز 
احللول الوسط، فالسيارة القوية ال تتوقف عن حتسني 

التطورات  مواصلة  وعن  املستويات،  كل  على  قدراتها 
وبفضل  التصميم.  على  التحسينات  وإجــراء  اجلديدة 
العالي باإلضافة إلى  الراحة  املتناسقة ومستوى  األبعاد 
C إمكانيات تفوق  الفئة  الفاخر، تقدم  مستوى األناقة 
C سيدان  الفئة  تتميز  رحلة.  كل  في  منها  تتوقعه  ما 
درجــات  أقصى  بتوفيرها  تتميز  كما  األنــيــق،  بشكلها 
الرفاهية. وبفضل التصميم الديناميكي الهوائي واملظهر 
أنظمة  تقنيات  أفضل  إلــى  باإلضافة  ــاذ  األخَّ اخلارجي 
تعتبر  املــبــتــكــر،  الــصــدمــات  امــتــصــاص  ونــظــام  التعليق 
الفئة C جتسيداً لديناميكية القيادة الفائقة. تظهر قوة 
واضح  نحو  على   C الفئة  سيارة  في  املتقدم  التصميم 
مثل الواجهة األمامية املعدلة واملصدات املعاد تصميمها 
األمامية  واملصابيح  الــالمــع  بــالــكــروم  املطلية  واحُلــلــى 
LED اجلديدة املذهلة جميعها يجعل من الفئة C فئًة 

 GLS أكثر جاذبية من أي وقت مضى.   ترسي سيارة
الــربــاع  فهي  الدفع  معايير جديرة في عالم ســيــارات 
الدفع  مركبات  فئة  في  رحابة  واألكثر  األكبر  املركبة 
اجلديدة  السيارة  متنح  مرسيدس-بنز.  فــي  الرباعي 
مـــزايـــا تــتــفــوق عــلــى ســابــقــاتــهــا، فــتــوفــر مــســاحــة أكــبــر 
يعبر  املطلقة.  والفخامة  الراحة  من  أعلى  ومستويات 
والهيبة  العالية  الثقة  عــن  للمركبة  اخلــارجــي  املظهر 
بفضل األبــعــاد اجلــديــدة وقــاعــدة العجالت األطـــول ما 
مينحها مساحة أكبر في املقصورة الداخلية وخصوصاً 
الثالثة  املقاعد  تتميز صفوف  الثاني.  املقاعد  في صف 
مينح  الــذي  األمــر  كهربائيا  وثنيها  تعديلها  بإمكانية 
الــركــاب املــزيــد مــن اخلــيــارات واالســتــخــدام. أمــا صف 
املقاعد الثالث فيمكن ثنيه ليتساوى مع أرضية السيارة 

الداخلية ما يوفر مساحة تخزين كبيرة للغاية.

ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري ...

جنـاح مميــز لعــروض مرسيـــــدس-بنـــز
بالســـــوق القطـري مبناسبــــة شهر رمضــــان املبـارك




