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رحلتك نحو أهم ما لديك
استِفد من باقة مزايا حتى 35,000 ر.ق.

الرقم المجاني: 0003 800

    

وصــــــل كبيــــــُر املوظفني »فرج عبــــــد املعني« إلى 
مقر عمله في وسط املدينة، قادًما من منزله 
في أطرافها، لم يشعر ببعد املسافة نظًرا لطول 
املكاملة الهاتفية مــــــع زوجته، التي أجبرته على 
القسم بأن يكون صيام رمضان هذا العام غير 
كل الســــــنوات الفائتــــــة، يكون صائًمــــــا جًدا، وأال 
يقبل أي رشوة حتت أي بند، وأن يعطَي عمله 
كل دقيقــــــة وأن ال ينشــــــر الفــــــن بــــــني زمالئه، 
باختصار: أن يبتعد عن املعاصي ما ظهر منها 
وما بطن، كل هذا من أجل أن يرزقه اهلل بولد 
هو حلم حياته بعد عشر سنوات زواج من حبيبة 
قلبه، التي رفعت شــــــعار من يّتق اهلل يجعْل له 
مخرجــــــاً، كان ذهن فرج مشــــــغوالً لدرجة أنه 
لم يســــــتمع إلى صغــــــار املوظفني وهــــــم يتغّنْون 
بقصيدة النفاق الصباحيــــــة، جلس وراء مكتبه 
وأدار رقــــــم الكافتيريا وطلب قهوته، وقبل أن 
ينهي املكاملة، تذكر أنه صائم توقف عن إشعال 
ســــــيجارته ودخل على »إســــــالم ويب« ليعرف 
كفــــــارة اإلفطار، فردد: اللهــــــم إني صائم جًدا، 
دخلت عليه سكرتيرته -احلسناء جًدا- لتخبره 
بوصــــــول العمالء جتاهــــــل النظر إليهــــــا وطلب 
منها برجــــــاء أن تأخــــــذ إجازة شــــــهر مدفوعة 
األجر، دخل أحــــــد العمالء ومعه حقيبة، أخبر 
فَرًجا بــــــأن بها خمســــــني ألفاً، حســــــب االتفاق 
بينهمــــــا وثالثهمــــــا الشــــــيطان، رفــــــض فرج أن 
يلمس احلقيبــــــة وأخبر العميل أن يراجعه بعد 

العيد، هو ومن على شــــــاكلته من العمالء، وما 
إن غــــــادر الراشــــــي قال فرج بصــــــوت مجروح 
اللهــــــم إنــــــي صائم جــــــداً جــــــداً، طلــــــب اجتماًعا 
عاجالً مع كل املوظفــــــني، وطالبهم بالعمل مبا 
يرضــــــي اهلل وأن مــــــن يحيــــــد عن هذا ســــــيتم 
إنهاء خدماته أسرع من سرعة الصوت، خرج 
املوظفــــــون املقربون إلى دَرج مكتب مديرهم، 
وهــــــم يتهامســــــون! يفكــــــرون! حتــــــى هداهم 
شــــــيطانهم إلــــــى فكــــــرة: أكيــــــد أصــــــاَب املديَر 
مــــــرٌض خبيٌث، وأن الطبيب أخبــــــره بأن أيام 
حياته أصبحت معدودة، ومن أجل هذا أعلنوا 
عــــــن اجتماع عاجل، ملناقشــــــة إفشــــــال قرارات 
مديرهــــــم التصحيحيــــــة، والبحــــــث عــــــن بديل 
له، وفي حلظة وجدوا فرًجا فوق رؤوســــــهم 
بقرار خصم لكل من حضر االجتماع، وأضاع 
مــــــن وقت اإلنتاج، انتشــــــر اخلبر بني كل عمال 
املصنــــــع بدأت عجلــــــة العمل تــــــدور في االجتاه 
الصحيــــــح، وفــــــي ليلة وضحاهــــــا وعلى الرغم 
مــــــن صيام رمضان ارتفع اإلنتاج إلى مســــــتوى 
غير مســــــبوق، وفجأة رن هاتف فرج وجاءته 
البشــــــرى من زوجته وهي بجــــــوار طبيبها أن 
نتيجــــــة التحليل أكــــــدت  قــــــدوم طفلهم األول 
كاد قلــــــب فرج أن يتوقف، لهذا قرر أن يوقف 
كل قراراته الســــــابقة ويبقى احلال على ما كان 
عليه قبل أن يرفع شعار اللهم إني صائم جداً.. 

هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com
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جي إم سي قطر تفوز بجائزة
)غراند ماسترز( من جنرال موتورز

جناح مميـز لعروض مرسيـدس-بنـز
بالسوق القطري مبناسبة شهر رمضان املبـارك

الفردان للسيارات الرياضية راعي السيارات الرسمي خليمتي )سانت 
ريجيس الدوحة( و)كمبينسكي اللؤلؤة( الرمضانيتني الفاخرتني مازدا ــ قطر تواصل حتقيق19

جناحا مميزا على عروض رمضان 

 يوميات صائم جدا

الفردان للسيارات حتصد ثالث جوائز ضمن أفضل سيارات في قطر
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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 16 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.

،  في شهر الخير
عروضنا

. وإختياراتك غير

وّفر لغاية

30,000 ر.ق*

750
50

رحالت لشخصين**
لحضور نهائي دوري األبطال في مدريد 

أوواحظى بفرصة للفوز بواحدة من الجوائز التالية   

قسيمة شرائية 
بقيمة 3,000 ر.ق من

سامسونغ غاالكسي 
أس 10

وّفر لغاية

30,000 ر.ق*

750
50

رحالت لشخصين**
لحضور نهائي دوري األبطال في مدريد 

أوواحظى بفرصة للفوز بواحدة من الجوائز التالية   

قسيمة شرائية 
بقيمة 3,000 ر.ق من

سامسونغ غاالكسي 
أس 10

المعرض الرئيسي - طريق سلوى  
معرض السد 

معرض بن عمران 
معرض الخور 
معرض بروة 

4428 3333
XE  على نيسان باترول  *

•  يسري هذا العرض على باترول، باثفايندر، أكس-تريل، كيكس، مكسيما وألتيما 2019 لمبيعات التجزئة فقط 
**الرحالت تشمل تذاكر السفر بدرجة رجال األعمال + فندق + تذاكر المباراة

•  أول سحب على 7 رحالت لشخصين لحضور المباراة النهائية لدوري األبطال في مدريد سيتم في 8 مايو 2019
•  ثاني سحب على 50 سامسونغ غاالكسي أس 10 و 50 قسيمة شرائية بقيمة 3,000 ر.ق من هارفي نيكولز سيتم في 16 يونيو 2019
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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

فوز ثالثي لشركة )الفردان برمييير موتورز(
في جوائز سيارة العام 2019 في قطر من ماكينا

برميييــــــر  “الفــــــردان  شــــــركة  حــــــازت 
موتورز”، الوكيل املعتمــــــد جلاكوار الند 
روڤــــــر فــــــي دولة قطــــــر، ثالثــــــة جوائز 
مرموقــــــة ضمــــــن ’جوائز ســــــيارة العام 
فــــــي قطر‘، خالل احلفــــــل الذي تنظمه 

ماكينا الشرق األوسط.
وفــــــازت ســــــيارة رينــــــج روڤر ســــــبورت 
SVR بلقــــــب “أفضــــــل تصميــــــم”، كما 
جنحت ســــــيارة الند روڤر ديســــــكڤري 
باحلصــــــول على جائزة “أفضل ســــــيارة 
فاخــــــرة بســــــبعة مقاعــــــد”، أما ســــــيارة 
جائــــــزة  فحــــــازت   E-PACE جاكــــــوار 
متعــــــددة  مدمجــــــة  ســــــيارة  “أفضــــــل 

األغراض”.
وقــــــال حســــــني عــــــدرة، مدير التســــــويق 
وعالقــــــات العمالء في شــــــركة ’الفردان 
برمييير موتــــــورز‘: “يســــــعدنا أن نفوز 
بثالث جوائز كبرى في قطر، خصوصاً 
في ظــــــل املنافســــــة املرتفعة فــــــي مجال 

السيارات الفاخرة في هذه البلد”.
وأضاف عدرة: “أن جوائز سيارة العام 
فــــــي قطــــــر حتظــــــى باحتــــــراٍم كبير في 
مجالنا، ومع احتفالنا بالفوز هذا العام، 
فإننا نشــــــعر بقدر كبير من الفخر. هذا 
النجاح يســــــلط الضوء على ثقة السائقني 
املتميزيــــــن في قطر بعالمتــــــي ’جاكوار 
النــــــد روڤــــــر‘، وطبعاً بفريــــــق ’الفردان 
نحــــــن  كذلــــــك.  موتــــــورز‘  برميييــــــر 
ملتزمــــــون أكثر مــــــن أي وقــــــٍت مضى 
بتوفيــــــر جتربة ممتــــــازة لــــــكل عمالئنا 

اجلدد واألوفياء في قطر”.
وقــــــال طارق هوشــــــر، مؤســــــس ومدير 
عام ماكينا الشرق األوسط، في تعليقه 
علــــــى هــــــذه اجلوائــــــز: “حققت شــــــركة 

“الفردان برمييير موتورز” فوزاً مبهراً 
في ظل منافســــــة شــــــديدة، ما يدل على 
الــــــوالء الكبيــــــر لعالمتــــــي ’جاكــــــوار الند 
روڤر‘ في قطر. هــــــذه األلقاب تخبرنا 
أيضــــــاً أن شــــــركة الســــــيارات البريطانية 
ما زالت اســــــماً رائداً في عالم الســــــيارات 

الفاخرة”.
ســــــيارة  أفضــــــل   –  E-PACE جاكــــــوار 

رياضية مدمجة متعددة األغراض
تعتبر جاكوارE-PACE  سيارة رياضية 

متعددة االستخدامات مدمجة بخمسة 
مقاعــــــد، وجتمــــــع بــــــني تصميــــــم وأداء 
ســــــيارات جاكوار الرياضية في ســــــيارة 
دفــــــع رباعــــــي مســــــتمر، ذات مقصــــــورة 

رحبة والعديد من املزايا العملية.
تتســــــم هــــــذه الســــــيارة مبزايــــــا التصميم 
تعــــــرف  التــــــي  الديناميكيــــــة  والقيــــــادة 
بهــــــا ســــــيارات جاكــــــوار، والتــــــي تضفي 
طابعــــــاً عمليــــــاً على هويتهــــــا، إلى جانب 
التكنولوجيا املتطورة التي تبقي الســــــائق 

على اتصال دائم.
تصميمهــــــا  الســــــيارة  هــــــذه  تســــــتوحي 
 ،F-TYPE ســــــيارة  مــــــن  اخلارجــــــي 
وتتميز بشــــــبكة جاكوار األمامية واألبعاد 
التــــــي متنحهــــــا مظهــــــراً أنيقــــــاً، وكذلــــــك 
قصر مســــــافة األجزاء املعّلقة من األمام 
واخللــــــف، واجلوانــــــب القويــــــة التي متنح 
سيارة E-PACE مظهراً جريئاً، عدا عن 
حركتها الديناميكية الرشــــــيقة التي تتيح 
ســــــهولة التحكم بشــــــكل فــــــوري. وتتجلى 

اللمســــــات التي متيز ســــــيارات “جاكوار” 
الرياضية من خالل انسيابية خط السقف 

وتصميم النوافذ اجلانبية املميزة.
رينــــــج روڤــــــر ســــــبورت SVR – أفضل 

تصميم
تتميــــــز ســــــيارة رينــــــج روڤر ســــــبورت 
SVR اجلديــــــدة بــــــأداء متفــــــوق بفضل 
محرك بنزين من 8 أسطوانات بسعة 
5 ليتــــــر، مت تطويــــــره ليبلغ قــــــوة 575 
حصاناً وعزم دوران 700 نيوتن متر. 
ويســــــاهم هــــــذا التحديث، إلــــــى جانب 
خفــــــض وزن الســــــيارة بواقــــــع 26 كغ، 
فــــــي حتقيق تســــــارع مــــــن 0 – 100 كم 
في الســــــاعة خالل ٤.5 ثانية مع سرعة 

قصوى تبلغ 283 كم في الساعة.

ويتطلــــــب التعامل مع هذا املســــــتوى من 
القــــــوة تصميــــــم قاعدة من نــــــوع خاص؛ 
الالزمــــــة  التعديــــــالت  إجــــــراء  مت  لهــــــذا 
والتحكــــــم  القيــــــادة  قــــــدرات  لتعزيــــــز 
بالســــــيارة، وحتقيــــــق ثبــــــات أكبــــــر عند 
التســــــارع أو اســــــتخدام املكابح، وحتسني 
قدرة التحكــــــم عند املنعطفــــــات. وتتيح 
هــــــذه التحســــــينات ســــــيطرًة أكبــــــر على 
هيكل السيارة في أوضاع القيادة األكثر 
تطلباً. كما مت حتســــــني جتربــــــة القيادة 
لناحية صوت السيارة من خالل تعديل 

جودة صوت العادم.
الند روڤر ديســــــكڤري – أفضل ســــــيارة 

فاخرة بسبعة مقاعد
مع جتاوزها لكل احلدود املمكنة، اجليل 
اجلديد من سيارة الند روڤر ديسكڤري 
مستمٌر في تخطي التوقعات فيما يخص 
القيــــــادة  ومتعــــــة  واالســــــتدامة،  األداء، 
اخلالصــــــة. الســــــيارة الرياضيــــــة متعددة 
األغــــــراض الفاخــــــرة، املــــــزودة مبحرك 
ديــــــزل مزدوج مع تقنية الشــــــحن الفائق 
بقــــــوة 306 حصــــــان،  “سوبرتشــــــارجد” 
وتقنيات السالمة املساِعدة على القيادة، 
توفر مالءمة استثنائية للعمالء وقدرات 
فريــــــدة تشــــــتهر بها هــــــذه الســــــيارة على 
الطرقــــــات الوعرة.وتتضمــــــن التقنيــــــات 
املتنوعة في هذه الســــــيارة تقنية اكتشاف 
املخرج اخلالي، والنظام التكيفي لتثبيت 
السرعة ونظام التوقف واالنطالق كجزٍء 
مــــــن مجموعــــــة ميــــــزات املســــــاعدة على 
القيادة، التي تساعد العمالء على حتقيق 
أفضــــــل أداٍء في ســــــيارة النــــــد روڤر، مع 
توفير جتربة قيادة آمنة إلى أقصى حٍد 

ممكن أينما ذهبوا.

حضر احلفل ممثلني رفيعي املستوى عن وسائل اإلعالم وشخصيات مرموقة ...

حسني عدرة: 
يسعدنا أن نفوز 

بثالث جوائز كبرى 
في قطر

خصوصا في 
ظل املنافسة 
املرتفعة في 
مجال السيارات 

الفاخرة



)277( الع������دد  م    2019 ماي���������و   6 ه�������   1٤٤0 رمض��������ان   1 األثن������ن 

5

املعتمــــــد  املــــــوزع  للســــــيارات،  قطــــــر  شــــــركة  أعلنــــــت 
مليتسوبيشــــــي موتورز في قطر وإحدى شركات ناصر 
بــــــن خالــــــد القابضة، عــــــن جنــــــاح حملتها التســــــويقية  
لعرضها اخلاص مبناســــــبة شهر رمضان الكرمي على 
مجموعة واســــــعة من سيارات ميتسوبيشي ذات الدفع 
الرباعــــــي، والتي تشــــــمل إكليبس كــــــروس وأوتالندر و

.ASX
تضمن العــــــرض العديد من املزايا منها تأمني شــــــامل 
ملدة عام، تســــــجيل مجانــــــي ملدة عــــــام، خدمة صيانة 
مجانية ملدة عام أو 20,000 كلم، ضمان ممدد ملدة 5 
سنوات غير محدد الكيلومترات باإلضافة إلى قسيمة 
شــــــرائية من كارفور تصل لغاية 2,000 ريال قطري. 

وميكــــــن احلصول علــــــى واحدة مــــــن هــــــذه املركبات 
املميزة بدون دفعة أولى وعبر متويل داخلي بنســــــبة 
فائــــــدة خاصــــــة عن طريــــــق شــــــركة ناصر بــــــن خالد 

للخدمات املالية طبقأً للشروط و األحكام. 
ويبلغ ســــــعر املركبات التي يشــــــملها العرض ابتداًء من 
59,500 ريال قطري ليكون في متناول جميع العمالء 

الراغبني في شراء سيارة جديدة في هذه الفترة.
وفي هذا اإلطار قال ســــــعادة الشيخ فالح بن نواف آل 
ثاني، مدير العمليات بقطاع الســــــيارات في مجموعة 
شركات ناصر بن خالد: “يسّر شركة قطر للسيارات 
تقــــــدمي عروضهــــــا املميــــــزة مبناســــــبة شــــــهر رمضان 
املبــــــارك لنمنــــــح العمالء املزيــــــد من اخليــــــارات املرنة 

المتالك ســــــيارة جديدة واالســــــتمتاع بعدد من املزايا 
اخلاصة. ويعكس هــــــذا األمر التزامنا باملجتمع احمللي 
وتفاعلنا مــــــع العمالء القيمني في قطــــــر ونتمنى لهم 
شــــــهراً مباركاً حافالً بالعطاء واخلير”. ترسي إكليبس 
كروس معايير جديدة فــــــي فئة الكروس أوفر حيث 
تلبــــــي تطلعات جميع الفئات واألعمار على حّد ســــــواء. 
وتتمتع مبظهر جميل وحيوي وانســــــيابي أنيق يشــــــبه 
ســــــيارات الكوبيه وبتصميم ســــــيارات SUV املعروف 
في ميتسوبيشي. فالشــــــكل اإلنسيابي واملنحوت يعطي 
املركبة إحساســــــاً بالقوة والنشــــــاط الرياضي ابتداًء من 
الواجهــــــة الرياضيــــــة وصــــــوالً إلــــــى املصابيــــــح اخللفية 
لتتجانس كافة املكونات في شخصية السيارة املميزة. 

وتقــــــدم املركبــــــة اجلديــــــدة مفاجأة من حيث الشــــــكل 
والتصميم متمثلة باملقصورة حيث يظهر درة الشغف 
الهندســــــي الذي يجمع املميزات الرياضية واألنيقة في 
الوقت نفســــــه. من لوحة الوظائف األفقية املميزة إلى 
الزخرفــــــة باللون الفضــــــي اللماع، تســــــتقبل املقصورة 
الســــــائق والركاب لتجربــــــة جريئة فريــــــدة من نوعها 
ممزوجــــــة بخصائــــــص حديثة من الصــــــوت والعرض 
بغــــــرض الترفيــــــه وتقــــــدمي املعلومات. تتميز ســــــيارة 
ميتسوبيشي إكليبس كروس مبحرك مطور بسعة 1,5 
ليتر بتقنية احلقن املباشــــــر وتيربو مزدوج ليولد قوة 
كبيرة وعزم دوران متنح الســــــيارة أداء نشــــــطاً، يوفر 
آوتالندر مســــــاحة رحبــــــة كافية لســــــبعة ركاب بفضل 

صــــــف املقاعد الثالــــــث. كما ميكن تغيير شــــــكل املقاعد 
لتالئــــــم حاجــــــات ومتطلبات الســــــائق. تعتمــــــد مركبة 
آوتالنــــــدر على محرك بقوة 166 حصاناً وبســــــعة ٤,2 
ليتر كمــــــا تتوفر مبحرك جي تــــــي ألداء أقوى يصل لـ 
22٤ حصاناً وبسعة 3 ليترات. أما مركبة ميتسوبيشي 
ASX فهي املركبة املثاليــــــة من مركبات ذات احلجم 
املتوســــــط واملالئمة للعمل أو لعطالت نهاية األســــــبوع. 
تتميز ASX مبقصورتها الرحبة والتكنولوجيا العالية 
واألداء القوي والقيادة السلســــــة. تتوفر السيارة بتقنية 
الدفــــــع بعجلتــــــني أو أربــــــع عجــــــالت لتمزج بــــــني روح 
املغامرة والثقــــــة. كما تضم ASX مزايــــــا وتكنولوجيا 

ذكية لتصبح املركبة املثالية لالستخدام اليومي.

قطــر للسيـــارات الوكيـــل في الســـوق القطــــري ...

جناح غير مسبوق لعروض رمضان على مركبات 
ميتسوبيشي ذات الدفع الرباعي 
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تواصل سيارة رولز-رويس كالينان إثبات مكانتها التي ال تُضاهى 
الســــــيما بعــــــد فوزها بلقــــــب مرموق جديــــــد في واحــــــدة من أهم 

اجلوائز في قطاع السيارات في املنطقة.
إذ اســــــتحقت كالينان مؤخراً لقب “أفضل ســــــيارة فارهة رباعية 
الدفــــــع” ضمن فعالية “جائزة قطر ألفضل ســــــيارة للعام” وذلك 
بنــــــاًء على مجموعة مــــــن املعايير انطالقاً مــــــن التصميم اخلارجي 
واملقصورة الفاخــــــرة إلى التفوق في األداء علــــــى جميع الطرقات، 

مما يجعل من كالينان السيارة املثالية ملختلف التضاريس.
أُقيــــــم حفــــــل توزيع جوائــــــز قطر ألفضل ســــــيارة للعــــــام في فندق 
موندريان الدوحة، وقد اســــــتضافت الفعالية مجلة ماكينا، املجلة 

الرائدة في قطاع السيارات في قطر. 
مّت توزيع اجلوائز على عدد من الفئات حيث شّكلت جائزة أفضل 

سيارة فارهة رباعية الدفع اجلائزة األهم في الفعالية.
وقــــــد اعتمدت جلنة احلكم اخلاصة مبجلــــــة ماكينا، واملؤّلفة من 
خبراء في قطاع الســــــيارات، على عــــــدد من العناصر واملعايير التي 
جتعل كالينان السيارة الفائزة في فئتها. وقد شملت تلك العناصر 
التصميــــــم واجلودة واإلبداع والقدرة على التحّكم بقيادة الســــــيارة 

وإمكانات قيادتها على الطرقات الوعرة واألمان واملتانة. 
وبهذه املناســــــبة، صــــــرح طارق معتز، مدير عالمــــــة رولز-رويس 
موتــــــور كارز الدوحــــــة، قائالً: “تُعــــــّد رولز-رويس كالينان نســــــخة 
متفوقــــــة فــــــي إرث رولز-رويس اســــــتطاعت أن تتربع على عرش 
قطاع جديد في صناعة الســــــيارات عاملياً في فئة السيارات رباعية 
الدفــــــع الفارهة جداً.” “وتبرز قــــــوة  كالينان بقدرتها على التعامل 

مع مختلف التضاريس بسهولة، وأناقة وقوة.”
“وبفضل كالينان، شــــــهد عالــــــم التنقل بفخامة تبــــــّدالً جذرياً كما 
توّسعت آفاقه إلى مجاالت جديدة لم تكن متوقعة تختصر التزام 
رولز-رويس بالتمّيز.” جتدر اإلشارة إلى أّن كالينان هي السيارة 
الثانية من اجليل اجلديد من ســــــيارات رولز-رويس القائمة على 
بنية الرفاهية. وقد مّت تكييف هذه الهندســــــة املمّيزة لتســــــتجيب 
الحتياجــــــات وطبيعــــــة كالينان. يفيد هذا الهيــــــكل اجلديد املصنوع 
بالكامــــــل مــــــن األملنيوم ســــــيارة كالينان من حيــــــث تقليص الوزن 
وزيــــــادة الصالبــــــة. أّما النتيجة فهي رحلة ال منــــــازع لها من حيث 

الفخامة والراحة والهدوء.
ذلك، وباتت اليوم جتربة “الرحلة على بساط الريح” ممكنة على 
الطرقات الوعرة واملمهدة على حد سواء بفضل الهندسة اجلديدة 
األخف وزناً واجليل األخير من التعليق الهوائي ذاتي االستواء الذي 
يقــــــوم مباليني احلســــــابات كّل ثانية حيث يقوم باســــــتمرار بتغيير 
نظــــــام ضبط امتصاص الصدمات الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً 
إذ يتفاعل مع تسارع هيكل السيارة والعجالت ومدخالت التوجيه 

ومعلومات الكاميرا.
ولضمــــــان أعلــــــى مســــــتويات الراحة خــــــالل الرحــــــالت، مّت جتهيز 
املقاعــــــد بنظــــــام تهوئــــــة مما يســــــمح للــــــركاب بالتأقلــــــم متاماً مع 
احلرارة اخلارجية، كما وتتمّيز الســــــيارة أيضاً بنظام دفع رباعي 
للعجالت، وصندوق تروس يعمل مبساعدة األقمار الصناعية مما 

مينح السائق جتربة مشوقة ال مثيل لها.

الفـــردان للسيــــارات الوكيـــل احلصــــري ...

رولز-رويس
كالينــان تفــوز بجائــزة

قطر لسيارة العـــــام
عن فئة أفضل سيارة

فارهة رباعيـة الدفــع

طارق معتز:
رولز-رويس استطاعت

أن تتربع على عرش
قطاع جديد في صناعة

السيارات رباعية الدفع
الفارهـــــة 

الفردان للسيارات
تطلق عرضا غير مسبوق

ألمتالك BMW خالل شهر رمضان

ألول مـــرة باقـــة صيانــــة BMW شاملـــــة النفقـــــات ...

أطلقت شــــــركة الفردان للســــــيارات، الوكيل احلصري 
واملعتمــــــد لعالمة BMW في قطر عروًضا حصرية و 
بالفعل غير مســــــبوقة على طرازات BMW مبناســــــبة 
شــــــهر رمضان املبارك على عدد من طــــــرازات 2019 
 BMW إضافة إلى سيارات X ضمن الفئة BMW من
الفئة اخلامســــــة، وBMW الفئــــــة الرابعة غران كوبيه. 
ويتيــــــح هــــــذا العــــــرض الذي أطلقتــــــه شــــــركة الفردان 
للسيارات مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك فرصة 

 .BMW رائعة المتالك سيارات فاخرة من طراز
 وميكــــــن للزبائن بناًء على هذا العرض أن يســــــتمتعوا 
بقيادة واحدة من أكثر الســــــيارات شــــــهرة ضمن فئة 
 BMWو ،BMW X1 :والتي تضــــــم ،BMW مــــــن X
X2، وBMW X3، كما يشــــــمل عرض شــــــهر رمضان 
املبارك أيًضا اثنني من أكثر طرازات ســــــيدان شــــــهرة 
فــــــي BMW، وهما الفئة اخلامســــــة، والفئــــــة الرابعة 
غــــــران كوبيــــــه. وطيلة شــــــهر رمضان املبــــــارك، تقدم 

شــــــركة الفردان للســــــيارات مجموعة فائقة من املزايا 
واخلدمات والتــــــي تتضمن باقة خدمــــــة BMW ملدة 
عشــــــر ســــــنوات / 100,000 كيلومتر )أيهما يأتي أواًل(، 
وباقة ضمان BMW 5 ســــــنوات / 200,000 كم )أيهما 
يأتــــــي أواًل(، خطة متويل حتى ســــــت ســــــنوات بفائدة 
بســــــيطة تبلــــــغ 2.6% ما يعــــــادل 5% متناقصــــــة، وفترة 
ســــــماح حتى 3 أشــــــهر، وبدون دفعة أولى للمواطنني، 

باإلضافة إلى تأمني شامل مجاناً للعام األول.

وميثــــــل العرض املتــــــاح حتى 30 يونيــــــو الفرصة األمثل 
الكتشــــــاف متعــــــة القيادة وامتــــــالك إحدى الســــــيارات 
 BMWو ،BMW X2و ،BMW X1 مــــــن طــــــرازات
X3 مــــــع العديد من املزايا واخليــــــارات املذهلة، مقابل 
أقســــــاط تبدأ من 2660 ريال قطري في الشــــــهر، كما 
يشــــــمل عرض شــــــهر رمضان املبارك أيًضــــــا اثنني من 
أكثر طرازات ســــــيدان شهرة في BMW، وهما الفئة 
اخلامسة، والفئة الرابعة غران كوبيه، ويتيح للزبائن 

امتالك إحدى السيارات التي تشهد طلبًا هائاًل من بني 
طرازات BMW مقابل 2970 ريال قطري في الشهر.

 BMW وســــــيكون متويل هــــــذا العرض الــــــذي تقدمه
مبناســــــبة حلول شــــــهر رمضان املبــــــارك بالتعاون مع 
بنك قطر الوطني. وتدعو الفردان للســــــيارات عمالئها 
بزيــــــارة أقــــــرب صالــــــة عــــــرض BMW بدولــــــة قطر 
لالطالع على طرازات BMW اجلديدة وحجز موعد 

لتجربة قيادة في أقرب موعد ممكن.
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جي إم سي قطر تفوز بجائزة
)غراند ماسترز( من جنرال موتورز

إتصل اآلن ٨٠٠١٨٠٨
GMC.mannaiautos.com

GMCQatar

ساعات العمل في رمضان
السبت إلى الخميس

٩.٠٠ صباحًا - ١٢.٠٠ ظهرًا / ٨.٣٠ مساًء - ١١.٣٠ مساًء

 ندفع عنك
أول 5 أقساط*

تبدأ من

3,449 رق* / شهر
2019 XL يوكون

AAA 5 سنوات ضمان ُممدد عن طريق
٤ سنوات خدمة المساعدة على الطرقات

تبدأ من

2,999 رق* / شهر
يوكون 2019

طبق الشروط واألحكام. قد تختلف السيارة الفعلية.
ُ
ت  *

األقساط تستند على 3 سنوات ايجار حتى التملك من المناعي، مع % 10 دفعة أولى و % ٤5 دفعة أخيرة.  *
هذا العرض ساري حتى 13 يونيو 2019  

٢٠١٩/١674

فــازت بالعديــد مــن اجلوائــز الدوليــة ...

حازت شــــــركة املناعي للسيارات، الوكيل احلصري 
لعالمــــــة GMC في قطر، بجائــــــزة جديدة خالل 
حفل توزيع جوائز ’جنرال موتورز‘ الكبرى ’غراند 
 General Motors Grandmaster( ماســــــترز‘ 
Award( للعــــــام 2019. وجاء منــــــح هذه اجلائزة 
املرموقة لشــــــركة املناعي تقديــــــراً للقيمة الكبيرة 
واجلــــــودة العاليــــــة التي تكرســــــها الشــــــركة لتوفير 
منتجــــــات وخدمــــــات GMC، من أبرزهــــــا افتتاح 
أول صالة عرض متكاملة ومركز خدمة متطّور 

ومعتمد لسيارات GMC حديثاً في املنطقة.
وقــــــد مّثــــــل ’املناعــــــي للســــــيارات‘ في هــــــذا احلفل 
الســــــنوي الراقي الســــــيد محمد حلمــــــي، مدير عام 
شــــــركة املناعي للســــــيارات التابعة ملجموعة املناعي 
التجارية، الذي قال بعد تســــــّلمه اجلائزة: “تفخر 
شــــــركة املناعي للســــــيارات بحصولها علــــــى جائزة 
جديــــــدة مرموقة من جوائز غراند ماســــــترز من 
جنــــــرال موتورز. ال شــــــك أن GMC عالمة بارزة 
وراقيــــــة فــــــي عالــــــم الســــــيارات وذات إرث عريق، 

ويشــــــرفنا أن منثل هذه العالمــــــة التجارية املهمة 
في قطر.” وإكماالً ملســــــاعي شركة GMC العاملية 
في حتسني جتربة عمالئها، يتيح املعرض اجلديد 
لســــــيارات GMC في مدينة الدوحة، واملمتد على 
مســــــاحة 2231 متراً مربعاً، جتربة راقية شــــــاملة 
ومميزة فــــــي خدمــــــات البيــــــع والصيانــــــة وتوفير 
قطع الغيار حتت ســــــقف واحد. كما تستوعب قاعة 
العرض اجلديدة، التي تضم ركناً خاصاً بطرازات 
دينالــــــي Denali، أكثــــــر من 26 مركبــــــة مبا فيها 

ســــــييرا دينالي اجلديدة كليــــــاً، والتي أطلقت ألول 
مرة محلياً في بداية هذا العام. وقد ُزّودت مركبة 
سييرا اجلديدة ذات القياس الكبير بتصميم جديد 
متامــــــاً، بدءاً من شــــــبكة التهوية األماميــــــة وانتهاًء 
بالبــــــاب اخللفــــــي، وهــــــي تتســــــم مبســــــتويات غير 
مســــــبوقة من التميــــــز، والوظائف، والقــــــوة، وكلها 
مواصفاٌت مثالية يســــــعى إليها محبو السيارات في 

الشرق األوسط.
تعتبــــــر “جائــــــزة غراند ماســــــترز”، والتــــــي فازت 

بهــــــا شــــــركة املناعــــــي للســــــيارات 13 مــــــرة حتــــــى 
اآلن، مــــــن أرقــــــى اجلوائــــــز التــــــي متنحهــــــا جنرال 
موتورز لشــــــركائها مــــــن الوكالء العامليــــــني، تقديراً 
لإلجنــــــازات البــــــارزة التي يقدمونهــــــا في مجاالت 
املبيعات والصيانــــــة وتوفير قطع الغيار، فضالً عن 
جهودهم فــــــي إرضاء العمــــــالء، وااللتزام بتحقيق 
معايير GMC العاملية في منشآتهم. ويتم اختيار 
الفائزين وفقــــــاً ملعياري القيمة واجلودة في كامل 

عملياتهم.



)277( الع������دد  م    2019 ماي���������و   6 ه�������   1٤٤0 رمض��������ان   1 األثن������ن 

8
حصدت طرازات BMW وMINI جوائز أفضل سيارة سيدان رياضية ...

... MINI هدايــا ومفاجــآت تنتظـــر عشـــاق عالمــــة

الفــردان للسيــارات
تفوز بثالث جوائز ضمن حفل سيارات العام
فـــي قطــر 2019

الفردان للسيارات
 MINI تطلــق عرضـا رمضــان مميـــزا علـــى طـرازات

الوكيــــــل  للســــــيارات،  الفــــــردان  شــــــركة  حصلــــــت 
 MINIو BMW احلصــــــري واملعتمــــــد لعالمتــــــي 
في قطر، على جوائز لثــــــالث من أكثر الطرازات 
شــــــهرة لديها، وذلك خالل أمســــــية ناجحة ضمن 

حفل جوائز “سيارات العام في قطر 2019”.
وكانت جلنــــــة التحكيم ضمن احلفل الســــــنوي قد 
منحت سيارة BMW M5 جائزة “أفضل سيارة 
 SUV ســــــيدان رياضية، أما جائزة أفضل ســــــيارة
 ،BMW X5 مبتكــــــرة” فكانت من نصيــــــب طراز
فيمــــــا فــــــاز طــــــراز MINI Convertible بجائزة 

.Convertible Compact أفضل سيارة
ويعــــــد حفل جوائــــــز “أفضــــــل ســــــيارات العام في 
قطــــــر 2019” الذي أقيم يوم 23 أبريل 2019  في 

الدوحــــــة من أكبر الفعاليات بالنســــــبة للشــــــركات 
املوردة للسيارات والوكالء املعتمدين والزبائن من 
كبار الشــــــخصيات واملهتمني بعالم الســــــيارات في 
قطر. ويســــــلط حفل جوائز “أفضل سيارات العام 
في قطــــــر 2019” الذي تنظمــــــه مجلة “ماكينا”، 
الضــــــوء علــــــى التميــــــز في عالــــــم الســــــيارات ضمن 
العديــــــد مــــــن الفئــــــات، كما يشــــــمل الســــــيارات من 
كافة العالمات التجارية والطرازات حيث حتظى 
الســــــيارات ذات األداء األفضــــــل باجلوائز. وكان كل 
من طــــــرازي BMW M5 وBMW X5 قد خضع 
لتقييم  من جانــــــب جلنة التحكيم وأعضائها من 
مجلة “ماكينا” والذين تفحصوا مستوى الفخامة 
والتصميم الديناميكي ونظام القيادة في ســــــيارة 

BMW M5 قبــــــل أن مينحوهــــــا جائــــــزة “أفضل 
ســــــيارة ســــــيدان”. كما قيم أعضاء جلنة التحكيم 
أنظمــــــة القيــــــادة املتطــــــورة والترفيــــــه وخدمــــــات 
املالحــــــة، إضافــــــة إلــــــى مجموعــــــة مــــــن التقنيات 
األخــــــرى قبل اختيــــــار طــــــراز BMW X5 ومنحه 
جائزة أفضل ســــــيارة SUV مبتكرة.  وباعتبارها 
الوكيــــــل احلصــــــري واملعتمــــــد لعالمــــــة MINI في 
قطر، فقد شــــــهدت الفردان للســــــيارت منافســــــة 
مــــــن العديد مــــــن طــــــرازات convertible قبل أن 
 Convertible تفــــــوز بجائــــــزة “أفضــــــل ســــــيارة 
Compact”. وتعد الســــــيارة الرياضيــــــة واملذهلة 
من أكثر اخليارات شهرة بني املهتمني بالسيارات 

بفضل إرثها وتصميمها الفريد وأدائها املذهل”.

الوكيــــــل  للســــــيارات،  شــــــركة الفردان  طرحــــــت 
احلصــــــري واملعتمــــــد لعالمــــــة MINI في قطــــــر، 
عروًضــــــا جديــــــدة ومميــــــزة على طــــــرازات 2019 
خــــــالل شــــــهر رمضــــــان املبــــــارك، لتتيــــــح لزبائنها 
إمكانيــــــة االســــــتمتاع بقيــــــادة عــــــدد من ســــــيارات 

MINI من طرازات 2019.
تتيح شــــــركة الفــــــردان للســــــيارات للعمالء طيلة 
شــــــهر رمضان املبــــــارك فرصة شــــــراء طرازات 
جديــــــدة مــــــن MINI مبــــــا فيهــــــا MINI بثالثة 
أبواب وســــــيارة MINI بخمســــــة أبواب اجلديدة 
و  Countryman طــــــرازات  باإلضافــــــة  كليــــــاً، 
Clubman وMINI Cabrio، وبأسعار مغرية 
مع إمكانية التقسيط املريح بدًءا من 1.889 ر.ق 

ريال قطري في الشهر.
ويشمل العرض:

تأمني شامل ملدة عام مجاناً
هاتف iPhone XS )6٤ غيغابايت( مجاناً

ساعة Apple الذكية مجاناً
بدون دفعة أولى

فترة سماح حتى 3 أشهر
متويل حتى 6 سنوات

فترة سماح حتى 3 أشهر )للمواطنني القطريني(
ضمان ملدة ٤ ســــــنوات أو 200,000 كم )أيهما يأتي 

أواًل(
باقــــــة خدمة ملدة 3 ســــــنوات أو ٤0,000 كم )أيهما 

يأتي أواًل(

معّدل فائــــــدة ثابتة 2.6% مايعــــــادل 5% متناقصة 
بالتعاون مع بنك قطر الوطني

ومتاشــــــياً مــــــع روح العطاء التي يتســــــم بها الشــــــهر 
الفضيــــــل، تقدم شــــــركة الفردان للســــــيارات مزايا 
حصريــــــة ومنهــــــا إمكانية التمويل عــــــن بنك قطر 

الوطني، ويستمر هذا العرض حتى 30 يونيو. 
وميثل عــــــرض شــــــهر رمضان فرصــــــة ال تعوض 
لالستمتاع بقيادة رائعة مع امتالك إحدى سيارات 

MINI لعام 2019.
وتدعــــــو الفــــــردان للســــــيارات الزبائــــــن باحلضــــــور 
لالطــــــالع علــــــى طــــــرازات MINI اجلديدة وحجز 
موعــــــد لتجربــــــة قيادة عــــــن طريق زيــــــارة أقرب 

صالة عرض لشركة الفردان للسيارات.
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بــــــدأت شــــــركة عبداهلل عبــــــد الغنــــــي واخوانه املــــــوزع  احلصري 
لسيارات تويوتا في قطر احلملة الترويجية خالل شهررمضان 
حتت عنوان )) عيش أســــــلوب الهايبرد(( وتستمر حتى اخر يوم 

عمل فى شهر رمضان
 كل مــــــن يشــــــتري ســــــيارة تويوتا موديــــــل 2018 أو 2019 خالل 
فترة احلملة تتاح له فرصة ربح  سيارة تويوتا كامرى هايبرد 
و ســــــيارة تويوتا راف ٤ هايبرد. التي ســــــيتم السحب عليهم في 

نهاية فترة احلملة. كما تتاح فرصة التمويل الداخلى .
   تقدم شــــــركة عبــــــد اهلل عبد الغنــــــي وإخوانه تويوتا ســــــيارات 
مشــــــهود لهــــــا بجودتها وخدمات ما بعد بيــــــع مميزة توفرها 8 
مراكــــــز خدمة منتشــــــرة في أرجاء متفرقة  مــــــن قطر ومنها 

ما يعمل طيلة أيام االســــــبوع.  لدى تويوتا مجموعة واسعة من 
السيارات تشمل كوروال الشهيرة ، سيارة كامري سيدان العصر 
اجلديــــــد، ســــــيارة أفالــــــون الرائدة و بريوس ســــــيارة املســــــتقبل 
وســــــيارة راف ٤ ذات التصميم املرح ، وســــــيارة برادو املوثوقة، 

والسيارة الدفع الرباعي الغنية عن التعريف الالندكروزر. 
 وتفتح صاالت عرض شــــــركة عبــــــد اهلل عبد الغنــــــي وإخوانه، 
في كل من طريق املطار والســــــيتي سنتر، أبوابها سبعة أيام في 
األســــــبوع ليتمكن عمالء الشــــــركة من زيارتها في األوقات التي 
تناسبهم..  تغتنم ادارة شركة عبداهلل عبد الغني واخوانه حلول 
شــــــهر رمضان الكرمي وتتقدم بأجمل التهاني للشعب القطري 

وكل عام وانتم بخير.

بدأت حملتها الترويجية بنجاح ...

عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه
تهدى عمالئها سيارة كامرى هايبرد

و سيارة راف 4 هايبرد

دوماسكـــو الوكيــــل احلصــــري ...

هوندا أكورد وHR-V حتققان فوزا كبيرا
في حفل توزيع جوائز سيارة قطر لعام 2019

أعلنــــــت شــــــركة الدوحة خلدمــــــات التســــــويق ذ.م.م 
)دوماســــــكو(، املــــــوزع احلصــــــري لهوندا فــــــي قطر، 
عن فوز هوندا أكورد بجائزة أفضل ســــــيارة سيدان 
وهوندا HR-V بجائزة أفضل ســــــيارة كروس أوفر 
في حفل توزيع جوائز “ســــــيارة قطــــــر لعام 2019” 

.)QCOTY(
هذا احلدث الســــــنوي، الذي تنظمــــــه ماكينة، مجلة 
الســــــيارات الرائدة في الشــــــرق األوســــــط، مــــــا هو إال 
احتفاليــــــة ســــــنوية إلبراز أهــــــم اإلجنــــــازات التي مت 
حتقيقهــــــا في عالم الســــــيارات في قطــــــر، حيث يتم 
إخضــــــاع الســــــيارات الختبــــــارات صارمة، بواســــــطة 
هيئــــــة من اخلبراء املختصني بتقييم الســــــيارات بناًء 
على التصميم واألداء والسالمة واالبتكار واستهالك 

الوقود.

وبهذه املناســــــبة، قــــــال فيصل شــــــريف، املدير العام 
اإلداري لشــــــركة دوماســــــكو: “لقد رفعت ســــــيارات 
هوندا مســــــتوى األداء والسالمة والرفاهية في سوق 
قطر، لذلك ال نســــــتغرب ترشيح ثالثة طرازات من 
هونــــــدا جلوائــــــز QCOTY حيــــــث مت تصنيف اثنني 
منهمــــــا كاألفضل فــــــي فئتيهما”. وأضاف: “تســــــعى 
دوماســــــكو دائًما لتقدمي أفضل الســــــيارات لعمالئها 
في فئــــــات مختلفــــــة، من أجــــــل تلبيــــــة احتياجاتهم 

وتوقعاتهم”.
باإلضافــــــة إلــــــى هوندا أكــــــورد وهونــــــدا HR-V، مت 
ترشيح هوندا بايلوت الرائدة كأفضل سيارة أس. يو. 

في عائلية متعددة االستخدامات.
ويعزز تصميم اجليل العاشــــــر مــــــن هوندا - الراقي، 
املتطور، الباعث على الثقة، الشبابي، والرياضي - من 

جاذبية أكــــــورد املثيرة وامللهمة. فقد تبنت الســــــيارة 
الفائزة باجلائزة نحواً جديداً لألداء بفضل محركي
VTEC® Turbo  أربــــــع اســــــطوانات مــــــع خاصيــــــة 
احلقن املباشــــــر ووحدة التحكــــــم املزدوجة بتوقيت 
الصمــــــام املتغير VTC بســــــعة 1.5 لتــــــر - 16 صماًما 
وبسعة 2.0 لتر 16 صماماً مع كامة علوية مزدوجة. 
أمــــــا محــــــرك التوربــــــو بســــــعة 1.5 لتر فجــــــاء مزوداً 
بناقــــــل حركــــــة أوتوماتيكي متغير بشــــــكل مســــــتمر 
  G-Shift وخاصيــــــة التحكــــــم  )CVT(مــــــن هونــــــدا
في حــــــني مت تزويد محرك التوربو بســــــعة 2.0 ليتر 
بناقل حركة أوتوماتيكي ســــــلس وســــــريع التجاوب 
بـ 10 ســــــرعات من تصميم هونــــــدا، وهو األول من 
نوعه في ســــــيارة ذات دفع أمامــــــي. وقد خضع هذا 
اجليل اجلديد من هوندا لتحســــــينات عديدة لنظام 

الســــــالمة ومســــــاعدة الســــــائق بدءاً من البنية الهيكل 
)ACE(  املزودة بتقنية الهندســــــة املتوافقة املتطورة

ومستشــــــعرات هوندا Honda Sensing كمعيار في 
فئتــــــي EX Turbo و 2.0T Sport. تتميز الســــــيارة 
أيضــــــاً بحجماً داخليــــــاً كبيراً يكّمــــــل تصميم هيكلها 

اجلديد األنيق وقيادتها الرياضية السلسة.
ــــــا مــــــن هوندا  تتمتــــــع ســــــيارةHR-V  اجلديــــــدة كليًّ
بأجواء شــــــبابية مع ملســــــات فريدة من نوعها.  وقد 
زودت السيارة مبحرك بتقنيةi-VTEC  سعة 1.8 
لتــــــر يعمل بالبنزيــــــن بقوة 1٤0 حصانـًـــــا عند 6500 
دورة/ الدقيقــــــة وعــــــزم دوران 172 نيوتــــــن/ متــــــر 
عنــــــد ٤300 دورة فــــــي الدقيقة، ما يعــــــزز كفائتها 
مع معــــــدل مثالي لتوفير الوقود، ليصل اســــــتهالك 
 HR-V الوقود إلى 16.9 كم/ لتر. كما تتمتع ســــــيارة

مبيزة الدفع األمامي، وبناقــــــل حركة أوتوماتيكي 
ذي تعشــــــيق مســــــتمر بســــــبع ســــــرعات. وقد ُزوِّدت 
الســــــيارة أيضاً بشاشة عرض للنظام الصوتي قياس 
6.8 بوصــــــات يعمــــــل باللمــــــس )فــــــي الفئــــــات LX و

قيــــــادة  وعجلــــــة   HDMIوUSB وفتحــــــات    )EX
ــــــم تلقائي في  متعــــــددة الوظائف كذلك نظام حتكُّ
درجة احلــــــرارة. ولقد صممت الـــــــ HR-V لتتالءم 
مع أســــــلوب حياتك، فهي متنحك مســــــاحة داخلية 
كبيــــــرة ملزيــــــد من الراحــــــة، في حني يوفــــــر خزان 
الوقود املركب في منتصف الســــــيارة مســــــاحًة أكبر 
في صندوق األمتعة اخللفــــــي، أّما املقاعد اخللفية 
الســــــحرية اجلديدة فهي دلياًل إضافيًّا على التفكير 
الذكــــــي حيث ميكن ضبطها بطــــــرق عديدة مفيدة 

لزيادة سعة التحميل.

فيصل شريف: تسعى دوماسكو دائما لتقدمي 
أفضل السيارات لعمالئها في فئات مختلفة
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فيصل ش������ريف : الط������رازات يجمع������ان بني التصامي������م العصرية 
الرياضية واألداء املمتاز والتقنيات الذكية

أطلقت GAC Motor املوزعة حصرياً في قطر من قبل ش������ركة 
الدوح������ة خلدمات التس������ويق ذ.م.م )دوماس������كو( ثالثة موديالت 
جدي������دة رائ������دة GS3 و GS7 و GA4 في خ������الل حفل أقيم في 
2 مايو 2019 في الدوحة فس������تيفال س������يتي بحضور حش������د كبير 
تضمن حضرة السيد لي شن، سفير جمهورية الصني الشعبية في 
دولة قطر، الس������يد يانغ سونغ، رئيس مكتب املستشار االقتصادي 
في سفارة جمهورية الصني الش������عبية، السيدة وو شوتيان، نائب 
املدير العام التس������ويق في GAC Motor، السيد كاتون سو، مدير 
التس������ويق في GAC Motor، السيد فيصل ش������ريف، املدير العام 

اإلداري لدوماسكو واعالميني.
وقد س������بق حفل اإلطالق مؤمتر للصحفيني وكبار الش������خصيات 
ف������ي VOX Cinemas ، عل������ق في خالله الس������يد فيصل ش������ريف، 
املدير العام اإلداري لدوماسكو على هذا احلدث، قائالً: “ سيارتا 
األس. ي������و. في GS3 و GS7 فريدتان من نوعهما، فهما جتمعان 
ب������ني التصامي������م العصري������ة الرياضي������ة واألداء املمت������از والتقنيات 
الذكية”. وأضاف: “س������تضمن هذه الس������يارات العالية اجلودة مع 
 GAC Motor السيدان اجلديدة التي حتمل توقيع GA4 س������يارة

تلبية احتياجات عمالئنا املختلفة”.
وش������رح السيد شريف أن الش������راكة الطويلة األمد بني دوماسكو و
GAC motor “تنب������ع م������ن التزامنا في تزويد عمالئنا بس������يارات 

عالية اجلودة تلبي توقعاتهم باستمرار”.
وسيتم عرض املوديالت الثالثة اجلديدة GS3 وGS7 وGA4 في 

الدوحة فستيفال سيتي لغاية 4 مايو.
GS3: متعة القيادة

مت تصميم ال� GS3 بطريقة عصرية لتكون س������يارة رياضية أكثر 
منه س������يارة أس. ي������و. في. وتعتبر هذه الس������يارة مثالية للعائالت 
الش������ابة التي تبحث عن س������يارة رياضية متعددة االس������تخدامات 
ومريحة، مزودة بأحدث التقنيات لتوفير جتربة قيادة جذابة. 
وتأتي س������يارة GS3 األنيقة واآلمنة للغاية مزودة مبحرك سعة 
1.5 لت������ر وقوة 112 حصان أو محرك س������عة 1.3 لتر توربو وقوة 
135 حصان، وعزم دوران أقصى يصل إلى 202 نيوتن/ متر عند 
1500 دورة في الدقيقة. وتتميز س������يارة األس. يو. في هذه أيًضا 
بنظام مالحة صوتي ثالثي األبعاد، وتفاعل بني اإلنسان والسيارة 

وربط ذكي بني السيارة والهاتف الذكي.
GS7: فسيحة وقوية

س������يارة ال������� GS7 احلائ������زة على جوائز ه������ي س������يارة أس. يو. في 
متوس������طة احلجم مصممة للمس������تهلكني الذين يحبون السيارات 
األنيق������ة ويبحث������ون عن جترب������ة قيادة ال تُنس������ى. تعمل الس������يارة 
بواس������طة محرك 2.0 تيربو، بقوة 199 حص������ان )148 كيلو واط( 
عند 1750 دورة ف������ي الدقيقة، مع قدرة على االنتقال من صفر 
إل������ى 100 كم ف������ي 9.5 ثواني. تتمي������ز ال� GS7 أيًض������ا بناقل حركة 
أوتوماتيكي بست سرعات ونظام تعليق متعدد الوصالت لضمان 
 GS7 �أفض������ل أداء حتى على أصعب الطرقات. ويرتكز تصميم ال
على بني������ة منصة الكروس اخلاصة ب������� GAC Motor التي توفر 
حتكم������اً قوي������اً بالطاقة ومس������احة داخلية مريح������ة ونظام ترفيه 
ذكي. تأتي الس������يارة مع صندوق واس������ع س������عة 822 لت������راً وفتحة 
س������قف بانورامية بقياس 1.35 متر مربع. وقد مت جتهيز سيارة 
األس. يو. في الفريدة هذه أيًضا بشاش������ة 10 بوصة تعمل باللمس 
وشحن السلكي ونظام دخول بدون مفتاح ونظام HMI الذكي 

املطّور حديثًا.
GA4: عصرية ورياضية

أطلقت GAC Motor س������يارة GA4 السيدان اجلديدة بالكامل، 
املبنية على منصة السيدان من الفئة  A. ومت تصميم هذه السيارة 
ضمن فئة الس������يدان العائلية العالية اجلودة والساحرة. وقد تأتي 
ال� GA4 مزودة مبحرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، وقوة 114 

حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي ب�4 سرعات أو محرك تيربو 
سعة 1.3 لتر، وقوة 137 حصان، وعزم دوران 202 نيوتن وناقل 
حركة أوتوماتيكي بس������ت س������رعات. أّما الفئات االعلى، فيكمن 
أن ت������زود مبصابي������ح هالوج������ني أمامية قابلة للضبط، وشاش������ة 
لنظ������ام الترفيه املعلوماتي تعمل باللم������س، ونظام حتكم تلقائي 
باحلرارة، ومثبت س������رعة، وحتى نظام رؤية محيطية. وجتدر 
اإلشارة إلى أن GAC Motor قد أطلقت شبكات للبيع وخلدمة 
ما بعد البيع في 14 دولة ومنطقة حول العالم. وتخطط الشركة 
لالس������تفادة من س������وق أمريكا الش������مالية في موعد ال يتجاوز ال� 
2019 مع وجود مركز األبحاث والتطوير التابع لها في سيليكون 
فالي. وتسعى GAC Motor إلى بيع 500،000 سيارة هذا العام 
ومليون س������يارة س������نويًا بحلول ع������ام 2020 ، مع إص������دار 10 إلى 
15 طراًزا جديًدا، مبا في ذلك س������يارات األس. يو. في وسيارات 
السيدان والسيارات املتعددة االستخدامات والسيارات الكهربائية 

التي ستطلق في خالل األعوام القليلة املقبلة.

GAC Motor دوماسكو و
GA4و GS7و GS3 تطلقــان سيــارات

فــي الســوق القطــري

بتشريـــف سفيـــر الصيــــن ولفيــــف مــــن رجــــال االعمـــــال ...
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مبناسبـــة )يـــوم النـــد روڤـــر العاملــــي( ...

)الند روڤر ديفندر( تستعد
الختبــار فريــد مــع منظمــة

)تســك ترســت( فــي محميــة بورانــا

السيارة اجلديدة اجتازات اختبارات
مبسافة بلغت 1,2 مليون كم

احتفــــــاًء بـ “يوم النــــــد روڤر العاملــــــي”، أعلنت 
شــــــركة “الند روڤر” عزمها إخضاع اإلصدار 
اجلديــــــد مــــــن ســــــيارة “ديفنــــــدر” للمرحلــــــة 
األخيــــــرة مــــــن االختبــــــارات امليدانيــــــة، وذلك 
بإجراء اختبار فريد لهــــــا في إحدى احملميات 
الكينية بالتعاون مع منظمة “تســــــك ترست” 

حلماية احلياة البرية. 
وسيخضع منوذج سيارة “ديفندر” ذو التمويه 
الفريد الختبارات القيادة ضمن محمية بورانا 
الطبيعية التي تبلغ مســــــاحتها 1٤ ألف هكتاراً، 
وذلك في إطار التعاون الذي يجمع بني شركة 
“الند روڤر” ومنظمة “تســــــك ترست” ألكثر 
من 15 عاماً. وستشــــــمل االختبــــــارات الواقعية 
قطر حمــــــوالت ثقيلة، وعبور األنهــــــار، ونقل 

املواد عبر التضاريس الوعرة للمحمية.
وبحلــــــول موعد إطالق “النــــــد روڤر ديفندر” 
خــــــالل العــــــام احلالــــــي، ســــــتكون الســــــيارة قد 
اجتازت أكثر من ٤5 ألف اختباراً فردياً ضمن 
أصعب الظروف والبيئات في العالم. وأجرى 
فريــــــق االختبــــــار الــــــذي يضم مهندســــــني من 
شــــــركة “الند روڤــــــر” االختبــــــارات في بيئات 
صحراوية بدرجة حــــــرارة تتخطى 50 درجة 
مئوية، وفي القطب الشــــــمالي بدرجة حرارة 
٤0 حتــــــت الصفــــــر، فضــــــالً عــــــن الصعــــــود إلى 
جبال روكي الصخرية فــــــي كولورادو بارتفاع 
10 آالف قــــــدم، وذلك حرصاً علــــــى أن تقدم 
“ديفنــــــدر” لســــــائقيها جتــــــارب فريــــــدة تلبي 

عشقهم للمغامرة.

وفــــــي هذه املناســــــبة قال نِك روجــــــرز، املدير 
التنفيذي لهندســــــة املنتجات في “جاكوار الند 
روڤــــــر”: “بعد جناحها في اجتيــــــاز اختبارات 
محاكاة شــــــاملة واملنصــــــات االختبارية، جعلنا 
سيارة ’الند روڤر ديفندر‘ تقطع مسافة 1,2 
مليون كم مروراً بكافة أنواع التضاريس وفي 
أصعــــــب األجواء املناخيــــــة لنثبت أنها الســــــيارة 
األمن واألكثر كفاءة بني سيارات ’الند روڤر‘ 
على اإلطــــــالق. ويتيح اختبار الســــــيارة ميدانياً 
ضمــــــن محميــــــة بورانــــــا بالتعاون مع ’تســــــك 
ترســــــت‘، فرصة رائعة ملهندســــــينا إلثبات أن 
حققنا هــــــذا الهدف مع بلــــــوغ املرحلة النهائية 
مــــــن برنامجنا التطويري، كمــــــا أنه يصب في 
إطار دعم ’الند روڤر‘ الدائم ألعمال ’تســــــك 

ترست‘“.
حلبــــــة  علــــــى  ديناميكياتهــــــا  تعزيــــــز  وعقــــــب 
نوربورغرينغ في أملانيا، واختبارها في جميع 
أنواع التضاريس على طرقات إيستنور املوحلة 
في اململكة املتحدة، وبــــــني املمرات الصخرية 
فــــــي مواب فــــــي واليــــــة يوتــــــا، وعبــــــر الكثبان 
الرملية؛ باتت سيارة “ديفندر” رباعية الدفع 
اجلديدة مزودة بطيف واســــــع وغير مســــــبوق 
من اإلمكانيات التي ترتقي مبستويات الراحة 

ومتعة القيادة مع طراز “ديفندر”.
وقــــــد مت تصميــــــم هــــــذه الســــــيارة اجلديــــــدة 
وتطويرها في جايدون فــــــي اململكة املتحدة، 
حيث يقع مقر شركة “الند روڤر” ومنشآتها 
اخلاصــــــة بالتصميم والهندســــــة واالختبارات. 

ومن املقرر أن يتم إنتاج سيارات “الند روڤر 
ديفنــــــدر” مســــــتقبالً ضمــــــن منشــــــأة التصنيع 
احلديثة التــــــي مت افتتاحها مؤخــــــراً في والية 

نيترا في سلوفاكيا.
وتعتبــــــر “النــــــد روڤــــــر” الشــــــريك الرســــــمي 
ملنظمــــــة “تســــــك ترســــــت” اخليريــــــة حلماية 
احليــــــاة البرية منذ 15 عاماً، حيث ســــــاعدت 
“النــــــد روڤــــــر” املنظمــــــة فــــــي الوصــــــول إلى 
العديــــــد من املناطق النائيــــــة حول العالم. ومت 
اإلعالن عن هذه االختبارات مبناســــــبة “يوم 
الند روڤــــــر العاملــــــي” الذي يصــــــادف في 30 
أبريل من كل عام احتفاًء بإطالق أول سيارة 
الند روڤر ضمن إطار “معرض أمســــــتردام 

للسيارات” عام 19٤8.
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مبناسبة شهر رمضان املبارك، أعلنت شركة صالح 
احلمــــــد املانــــــع، الوكيل العام لنيســــــان في قطر، عن 
إطالق عرضها الترويجي احلصري على مجموعة 

واسعة من سياراتها.
ميّكــــــن العــــــرض الفريد مــــــن نوعه عمالء الشــــــركة 
من االســــــتفادة من أقصــــــى درجــــــات التوفيرحتى 
30,000 ريال قطري لدى شــــــراء أي من ســــــيارات 
ألتيما  كيكــــــس، مكســــــيما،  باثفايندر،أكس-تريــــــل، 
اجلديــــــدة وباتــــــرول XE 2019، فضال عــــــن توفير 

حتى  لدى شرائهم.
كذلــــــك، ســــــيكون أمــــــام عمالئنــــــا الكــــــرام فرصــــــة 

االشتراك بالسحبني الكبيرين، حيث سيحصل 11٤ 
فائزا على جوائز متنوعة، تشــــــمل رحالت مدفوعة 
التكاليف بالكامل حلضور نهائي دوري األبطال في 
مدريد، والفوز بقسائم شــــــراء من هارفي نيكولز، 

.S10 وهواتف سامسوجن غاالكسي
وســــــيعلن فــــــي الســــــحب األول الــــــذي يجــــــري في 8 
مايو عن ســــــبعة فائزيــــــن محظوظني ســــــيتمكنون 
من الذهاب في رحلة مدفوعــــــة التكاليف بالكامل 
ملشــــــاهدة املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 
األول من يونيو املقبل والتي ســــــتقام في ستاد واندا 
متروبوليتانو في مدينة مدريد. وســــــتكون كل باقة 

من هذه الباقات الســــــبع الشاملة متاحة لشخصني، 
مبا مينح الفائزين جتربة من الرفاهية احلصرية 
أثناء مشاهدتهم املباراة، بدءاً بحصولهم على تذاكر 
ســــــفر من درجة رجال األعمال على من اخلطوط 
اجلوية القطرية وصوال إلى  اإلقامة في الفندق في 
مدريــــــد، وتغطية التنقالت فــــــي املدينة، خالل مدة 

الرحلة التي متتد من 31 مايو إلى 2 يونيو.
أما الســــــحب الثاني فســــــيتم في 16 يونيو، وسُيمنح 
خاللــــــه 100 فائــــــز باقــــــات متنوعــــــة مــــــن الهدايــــــا، 
حيث ســــــيحصل 50 فائزاً على قســــــائم شرائية من 
هارفــــــي نيكولــــــز تصل قيمــــــة كل منها إلــــــى 3000 

ريال قطري، فيما ســــــيحصل 50 فائزاً آخرين على 
هاتف سامســــــوجن جاالكسي S10 اجلديد، أحد أكثر 

الهواتف طلباً في األسواق حالياً.
وفــــــي إعالنــــــه عــــــن العــــــرض، قــــــال الســــــيد مارتن 
أهيرني، املدير العام لقســــــم الســــــيارات في شــــــركة 
صالح احلمــــــد املانع: “نقــــــدم لعمالء نيســــــان الذين 
نفخر بهــــــم مجموعة كبيرة من العروض اخلاصة 
واملزايــــــا، واألكثر أهمية بينهــــــا، هو منحهم فرصة 
عيــــــش جتربة ممتعــــــة مبشــــــاهدة املبــــــاراة النهائية 
لدوري أبطــــــال أوروبا والتي تخطــــــف – من  دون 
شــــــك – أنفــــــاس محبي كــــــرة القدم حــــــول العالم”. 

وأضــــــاف “يأتــــــي الســــــحب علــــــى العــــــرض اخلاص 
باملباراة الكبيرة انسجاماً مع 

عالقــــــة نيســــــان الوثيقــــــة بــــــدوري أبطــــــال أوروبا 
واملمتدة  ألكثر من 5 ســــــنوات مذ أصبحت عالمة 
نيسان التجارية الشــــــريك الرسمي لدوري أبطال 
أوروبــــــا )UEFA( في عام 201٤. متكنت شــــــركة 
نيســــــان من خالل األداء الفائق والثقة في قدرات 
محركاتهــــــا وتصميمهــــــا املبتكــــــر، مــــــن اكتســــــاب 
ســــــمعتها في دولــــــة قطر وخارجهــــــا. كما أن منو 
قاعدة عمالء نيســــــان في هذا الســــــوق هو شــــــهادة 

قوية على هذه السمعة”.

صالح احلمد املانع
تطلــق عــروض )نيســان( احلصريــة

لشهــر رمضــان املبــارك

إطــالق عرضهــا الترويجــي بسحــوبات ومفاجــآت لعشــاق العالمـــة ...
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 Bentley Motors الش������رق األوس������ط، 7 مايو 2019( افتتحت شركة(
صال������ة عرض جديدة على جزيرة اللؤلؤة املمّيزة في قطر. وس������وف 
ترّكز املنش������أة اجلدي������دة على مبيع������ات مركب������ات Bentley املعتمدة 
وستنضم إلى صالة العرض احلالية لدى العالمة التجارية واملوجودة 
في العاصمة الدوحة. س������وف يتم عبر هذه الصالة اجلديدة - الواقعة 
في منطقة راقية تش������ّكل وجهة بارزة للتس������ّوق واملطاعم الفارهه – 
 Bentley عرض ما يصل عدده إلى 13 مركبة مستعَملة من طرازات
الفاخرة، وذلك ضمن مساحة قدرها 850 متراً مرّبعاً حتوي أحدث 
صة لكبار الش������خصيات  التجهي������زات املتطّورة وتش������مل منطقة مخصَّ
 Bentley Motors ترتبط .Bentley املهتّمني بشراء طراز جديد من
بعالقة قوية مع Bentley قطر منذ نحو 16 سنة، حيث توجد صالة 
عرض رائدة تتمّتع بكثير من املميزات في مدينة الدوحة باإلضافة 
صة خلدمات ما بعد البيع. وخالل حتّدثه في حفل  إلى مرافق مخصَّ
 Bentley االفتت������اح، قال س������تيفن رينولدس، املدير اإلقليمي لش������ركة
Motors ف������ي منطقة الش������رق األوس������ط وآسيا-الباس������يفيك: “تتمّتع 
Bentley Motors وBentley قطر بعالقة قوية ومثمرة متتّد لنحو 
عقدي������ن من الزم������ن. وكأحد أفضل األس������واق أداًء عندنا في الش������رق 
األوس������ط، يس������عدنا فعالً أن نرى زيادة مبس������توى احلضور والنمو في 
قطر، مم������ا يجعل الوصول إلى Bentley Motors أكثر س������هولة من 
الس������ابق بالنس������بة إلى عمالئنا املمّيزين في الدول������ة. إن اللؤلؤة تُعتبَر 
موقعاً اس������تراتيجياً رائع������اً وهي بالتالي اخليار الطبيعي بالنس������بة إلى 
Bentley، مم������ا مينحنا فرص������ة التواصل مع العمالء ف������ي بيئة راقية 
وفاخرة.” من جهته، قال س������اهر باج، املدير العام ل�Bentley قطر: 
“حتظ������ى صال������ة عرضن������ا احلالية ف������ي مدين������ة الدوحة 
مبكانة عالي������ة وهي تق������ّدم لعمالئنا خدمة اس������تثنائية. 
ومن خالل العقود الطويلة من اخلبرة واملعرفة العميقة 
بالعم������ل مع Bentley، ميكننا اآلن توفير جتربة العمالء 
التي ال تُضاهى إلى جمهور جديد على جزيرة اللؤلؤة.”

BENTLEY MOTORS وBENTLEY قطـــــر
تفتتحـــان صالــــة عــــرض جديـــدة علــى جزيــــــرة اللؤلـــــؤة

صالــة العرض اجلديــدة تركــز علــى مركبــــات
Bentley الفاخــرة املعتمــدة واجلديــدة

تنضم الصالة املوجودة على جزيرة اللؤلؤة 
إلى مرافق Bentley احلالية في الدوحة
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للســــــيارات،  أوتــــــوكالس  شــــــهدت عــــــروض 
إحــــــدى شــــــركات مجموعة ناصــــــر بن خالد 
القابضــــــة والوكيــــــل العام املعتمد لـــــــ ’إم جي 
موتور‘ فــــــي قطر، والتــــــى مت طرحها على 
مركبات MG ذات الدفــــــع الرباعي وكذلك 
 MG6 علــــــى احدث طراز ســــــيارة الســــــيدان

وذلك ملناسبة شهر رمضان املبارك.
هــــــذا ويســــــري العــــــرض علــــــى جميــــــع هذه 
السيارات من 28 أبريل حتى 15 يونيو 2019 
حيث ميكن زيــــــارة صالة عرض أوتوكالس 
للســــــيارات على طريق ســــــلوى لإلطالع على 
مزايا هذه الســــــيارات عن قــــــرب إلى جانب 

مجموعة واسعة من مركبات إم جي.
 MG تتوفر جميع مركبــــــات الدفع الرباعي
مــــــن  ابتــــــداًء   MG GS. MG ZS,  ،RX5
٤8,000 ريــــــال قطــــــري، بينمــــــا يبدأ ســــــعر 
,MG6 مــــــن 58,000 ريــــــال قطري. وتضم 
العروض باقة من املزايــــــا املهمة التي  توفر 
للعمالء الســــــهولة واليسر المتالك سيارتهم 
املفضلــــــة. وميكــــــن للعمــــــالء احلصــــــول على 
ســــــيارتهم بــــــدون دفعــــــة أولى، 6 ســــــنوات 
ضمــــــان الشــــــركة أو 200 ألــــــف كــــــم لتكون 
اطول فترة ضمان لسيارة بالسوق القطري، 
خدمة صيانة مجانية ملدة سنتني أو 30,000 
كم،. كما يشمل العرض تأمني مجاني للعام 
األول، تســــــجيل مجاني للعام األول، تظليل 
مجاني للســــــيارة ومنح املشتري هاتف ذكي 
مجاني. وميكن شــــــراء الســــــيارة عبر متويل 

داخلــــــي بنســــــبة فائــــــدة خاصة عــــــن طريق 
شــــــركة ناصر بن خالد للخدمات املالية مع 
إمكانيــــــة تفعيل خيار فترة ســــــماح للقســــــط 
األول لتصل حتى 3 اشــــــهر حســــــب الشروط 

و األحكام.
وهــــــذا وقد صرح في بدايــــــة طرح العروض 
الرمضانية الســــــيد/ هشــــــام الصحــــــن، املدير 
العام لشــــــركة أوتــــــو كالس للســــــيارات قائالً 
: “مبناســــــبة شــــــهر رمضان املبارك، يسرنا 
إطــــــالق مجموعــــــة العــــــروض املميــــــزة على 
مجموعــــــة مــــــن مركبــــــات MG ذات الدفع 
الرباعي، وسيارة MG6 املميزة. فمحفظة 
إم جي تضم مجموعة واسعة من السيارات 
التي تلبي مختلف األذواق. وبدورنا نســــــعى 
علــــــى الدوام إلــــــى منح العميــــــل مزايا مهمة 
خصوصاً فــــــي مجال الصيانة والضمان التي 
ال توفرهــــــا أي شــــــركة أخــــــرى. وســــــتواصل 
العــــــروض  تقــــــدمي  كالس  وأوتــــــو  جــــــي  إم 
املميــــــزة خلدمة املجتمــــــع احمللــــــي وتقديراً 
للعالقة القوية التي تربط شــــــركتنا بالعمالء 

القيمني”.
MG6

يتعّزز الشــــــكل اجلانبي الســــــلس واالنســــــيابي 
لســــــيارة MG 6 اجلديدة كّلياً عبر ملسة من 
ألياف الكربون على املصد األمامي، إضافة 
إلــــــى األضواء األماميــــــة التي تتأّلــــــق مبفهوم 
تصميمي مشابه ملِعلَم ’عني لندن‘، ووجود 
أطراف أنابيب عادم توأمية وشــــــبك أمامي 

بنمــــــط Star Rider املســــــتوحى مــــــن اللغة 
التصميمية التعبيرية لدى العالمة التجارية 
البريطانيــــــة املنشــــــأ. وتســــــتمر هــــــذه النفحة 
الرياضية الراقية فــــــي داخل املقصورة عبر 
لوحة عّدادات وكونســــــول وســــــطي بتصميم 
ذكــــــي، ويكّمل هذا مقاعــــــد عصرية مغّطاة 
باجللد، مع التمّيز مبقصورة باللونني األسود 
واألحمر في طرازات الفئة العليا. إلى جانب 
توفيــــــر املســــــاحة الداخليــــــة األفضــــــل ضمن 
فئتها، فإن MG 6 اجلديدة كّلياً ترتكز على 
شــــــعبية MG الواســــــعة وتعّززهــــــا أكثر عبر 
مستويات غنية جداً من التجهيزات البارزة. 
وقــــــد مت جتهيز MG 6 مبحّرك ســــــعة 1.5 
ليتر مع شاحن توربيني ويتصل بنظام نقل 
حركة ُســــــباعي الســــــرعات مع قابض ثنائي 
)DTC(، عــــــالوة علــــــى توافــــــر خيــــــار تبديل 
التعشــــــيقات عبر القابض للحصول على أداء 
ناعم دون أي مجهــــــود. ويوّلد هذا احملّرك 
الفّعــــــال العامــــــل علــــــى وقــــــود البنزيــــــن قّوة 
قصــــــوى قدرها 169 حصانــــــاً وعزماً أقصى 

يبلغ 250 نيوتن-متر.
مركبات الدفع الرباعي

 MG RX5 اجلديــــــدة  املركبــــــة  وستشــــــكل 
خيــــــاراً مفضــــــالً لطيف واســــــع مــــــن العمالء 
فــــــي قطر، خصوصاً لفئة الشــــــباب الراغبني 
باقتناء مركبة عمليــــــة تتميز بتصميم أنيق 
وتكنولوجيا متقدمة وبسعر مناسب للغاية. 
تتوفر القّوة لهذه املركبة من خالل خيارين 

من احملّركات بالشواحن التوربينية. ويتمّتع 
محرك 1.5T املتصل بنظام نقل حركة من 
  2.0T ســــــبع ســــــرعات بينما يعمل محــــــّرك
املتصل بنظام نقل حركة من ست سرعات 
 MG RX5 مع خاصة الدفع الرباعي. تتمّتع
بتصميــــــم مســــــتقبلي ملفت ميكــــــن التعّرف 
فــــــي اجلهــــــة  عليــــــه مباشــــــرة، وباألخــــــص 
األماميــــــة حيث األضــــــواء األماميــــــة املرّبعة 
العصريــــــة من نــــــوع LED، والشــــــبك البارز 
بالشــــــكل املجّنح وأضواء الضبــــــاب املبتَكرة، 
حيث مينح كل هذا املركبــــــة تواجداً حقيقياً 

على الطريق. 
تعتبر مركبة  MG ZS خياراً مثالياً للعمالء 
الذين يبحثــــــون عن مركبة جيدة من حيث 
الشكل والتجهيزات والتصنيع بسعر معقول 
كما تتميز بأقل اســــــتهالك للوقود في فئتها. 
يشــــــّكل وصــــــول الكــــــروس أوفــــــر اجلديــــــدة 
مرحلة مشــــــّوقة بالنســــــبة لعالمة السيارات 
البريطانيــــــة الشــــــهيرة وذلــــــك مــــــن خــــــالل 
طــــــرح فلســــــفة تصميمية جديــــــدة بالكامل. 
وتظهر اللغــــــة التصميمية األكثر تعبيراً التي 
تســــــتعرضها MG ZS في جميع الطرازات، 
وهي ترّكز علــــــى التجربة الراقية وااللتزام 
باجلــــــودة العاليــــــة لــــــدى العالمــــــة التجارية 

الطموحة.
MG GS هــــــي املركبــــــة البريطانية الوحيدة 
املدمجــــــة فــــــي فئتها في الشــــــرق األوســــــط 
املصممــــــة بأســــــلوب رياضــــــي أنيــــــق. ميــــــزج  

بــــــني املزايــــــا الرياضيــــــة وخطوط  التصميم 
احلادة األنيقة والشــــــكل االنســــــيابي. وميكن 
فتــــــح غطاء املؤخرة من خــــــالل التحكم عن 
بعد لتوفير خيارات ســــــهلة للفتح واإلغالق 
خصوصــــــاً فــــــي حــــــال نقــــــل األغــــــراض إلــــــى 
السيارة. تضم املركبة مصابيح امامية تعمل 
بتقنيــــــة الزنــــــون ومصابيــــــح خلفيــــــة بتقنية 
الليــــــد LED. وتعمل هــــــذه املركبة مبحرك 
املباشــــــر  احلقــــــن  ذات   MGE2.0TGI
واملزدوج وناقل حركة بتعشيق مزدوج من 

6 سرعات يولد قوة 220 حصاناً.
منــــــذ اســــــتحواذها علــــــى شــــــركة ’إم جــــــي 
 SAIC( ‘موتور‘، فتحت ’ســــــايك موتــــــور
أبــــــرز 500  MOTOR( املدَرجــــــة ضمــــــن 
 ،)500  Global Top( دوليــــــة  شــــــركة 
فصــــــالً جديداً في تاريــــــخ العالمة التجارية 
 MGبريطانية املنشــــــأ. ويأتي طرح سيارة
6  اجلديــــــدة كّليــــــاً بعــــــد إطــــــالق طرازيــــــن 
جديدين ضمــــــن فئة املركبــــــات الرياضية 
متعّددة االســــــتعماالت )SUV( وذلك في 
وقت ســــــابق من العام احلالي هما املركبة 
الرياضية املدَمجة متعّددة االســــــتعماالت 
MG RX5 واملركبــــــة الرياضيــــــة متعــــــّددة 
إلــــــى  االســــــتعماالت MG ZS، باإلضافــــــة 
اجليل الثاني مــــــن مركبة MG GS. ومعاً 
 360 MG تنضم هذه الطرازات إلى سيارة
احلالية لتكملة مجموعة طرازات العالمة 

التجارية في أسواق الشرق األوسط.

اقباال علي عروض رمضان
MG املميزة ملجموعة طرازات

في السوق القطري

أوتــو كالس للسيــارات الوكيــل احلصـــري ...

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبد الله بن خليفة العطية

رئي�س التحرير

�صالح بن عف�صان الكواري

الإ�شـراف العام على التحـرير

حممــد الع�صــري

التحــريـر

حممــد ال�صيـــد

عبــد اللـه نــور

الإخـراج الفني والتنفيذ

ح�صــن منجــي

اإدارة الت�شويق والت�شال : 

تليفـــون : 44466622

مـوبايــل : 55683067 

myashri@raya.com

00974  

 00974  

طبعـت مبطابـع

ملحـق ا�شبوعـي ي�شـدر عـن

الإ�شدارات اخلا�شة�رشكة اخلليج للن�رش والطباعة
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مبناســــــبة شهر رمضان املبارك، أعلنت شركة الفردان 
لســــــيارات  الرســــــمي  -الوكيــــــل  الرياضيــــــة  للســــــيارات 
مازيراتي في قطر- عن شــــــراكتها احلصرية مع فندق 
“ســــــانت ريجيــــــس الدوحة”، لتكــــــون راعي الســــــيارات 
الرســــــمي خليمة الفندق الرمضانية الفاخرة، حتديًدا 
من اخلامس إلى اخلامس عشر من شهر مايو اجلاري.

كما سترعى مازيراتي قطر خيمة اإلفطار الرمضانية 
الرائعة في فندق “مرســــــى مالذ كمبينســــــكي اللؤلؤة-

الدوحة” خالل الفترة ما بني الســــــادس والعشرين من 
مايو حتى الرابع من يونيو املقبل.

وتسود اخليمتنْي الرمضانيْتني أجواٌء ممّيزة مستلهمة 
مــــــن التقاليــــــد القطريــــــة، كمــــــا تُقــــــّدم فيهمــــــا فقرات 
ترفيهية موســــــيقية حّية مع تصميــــــم بهيج فخم، إلى 
جانــــــب توفيــــــر تشــــــكيلة كبيرة مــــــن املأكوالت الشــــــهّية 
فــــــي اإلفطار والســــــحور، حتى يتمّتــــــع احلضور بتجربة 

رمضانية ال تُنسى.
للخيمتــــــنْي  املصاحبــــــة  الفخمــــــة  األجــــــواء  وملواكبــــــة 
الرمضانيْتني، ستقوم مازيراتي قطر بَعرض موديلها 
ليفانتي تروفيو على منّصــــــة خاصة ليتعّرف احلضور 
عن كثب األداء الرياضي االستثنائي ومستويات الّراحة 
والّترف التي تُوّفرها هذه السيارة الترفيهية الرياضية 

.)SUV( ُمتعّددة االستخدامات
وجَتمع النســــــخة عاليــــــة األداء ليفانتــــــي تروفيو ما بني 
التصميــــــم اإليطالــــــي الــــــذي يأســــــر القلــــــوب والقدرات 
االســــــتثنائية لتحــــــّدي الطرقــــــات واملســــــالك الوعرة؛ إذ 
إّنهــــــا مجّهزة مبحرك V8 يســــــتفيد من تقنية “التوربو 
املــــــزدوج” بســــــعة 3.8 لترات، كمــــــا يوّلد قــــــّوة عاصفة 
تبلغ 590 حصانـًـــــا و730 نيوتن/متر من عزم الدوران. 
وتتمّتــــــع “تروفيو” بتصميم أكثر جرأة وهجومية ِمن 
الّنسخ التقليدية من ليفانتي، تُكّمله العجالت الضخمة 
قياس 22 بوصة واملصابيح الرئيسية املصفوفية بالكامل 
فئــــــة LED، ناهيك مبقصورة داخليــــــة رحبة وفخمة 
للغايــــــة مُيكن تتّبع جلود Pieno Fiore الطبيعية كاملة 
احلبيبات والتــــــي تتوافر باأللوان األســــــود أو األحمر أو 

البني على العديد من مواضعها.

وحترص شــــــركة الفــــــردان للســــــيارات الرياضية على 
االحتفاء بروح العطاء التي تســــــود هذا الشــــــهر الكرمي، 
إلى جانب غرس القيم النبيلة والســــــامية مثل التسامح 
والتناغــــــم وروح اجلماعة وأيًضا التراحم األســــــري؛ إذ 
يَشهد هذا الشــــــهر الفضيل تكافل املسلمني وتعاضدهم 
فيما بينهــــــم لقضاء احلوائــــــج، ما يُعد أنســــــب األوقات 
للتقّرب من العمالء وتوفيــــــر أفضل اخلدمات والقيم 

املضافة لهم. 
ولم جتد شركة “الفردان للسيارات الرياضية” أفضل 

من هذه املناســــــبة العطرة واألجواء الرمضانية املباركة 
كي تُقــــــّدم إلى جميع عمالء مازيراتــــــي عرًضا حصريًّا 
استثنائيًّا يُتيح االستمتاع بنظام كفالة شامل ملدة ثالثة 
أعــــــوام دون حد أقصــــــى للكيلومتــــــرات، باإلضافة إلى 
تغطية خدمات الصيانة ملدة ثالث ســــــنوات أو 60.000 
كلــــــم )أّيهما أقرب(، ناهيك بتوفير تأمني شــــــامل على 
الســــــيارة ملدة عام واحــــــد وجتهيز الســــــيارات اجلديدة 
بزجــــــاج مظّلــــــل مجانًا. لكــــــن، األهم ِمن هــــــذا وذاك، 
مُيكن للعمالء االســــــتفادة من باقــــــة مميزات تصل الي 

35.000 ريــــــال قطــــــري عند شــــــراء ســــــيارة مازيراتي 
جديدة، وسُيتاح هذا العرض لفترة محدودة تبدأ من 

الثاني عشر من مايو حتى اخلامس عشر من يونيو.
وبهذه املناســــــبة، قال الســــــيد “شــــــارلي داغــــــر”، املدير 
العام لشــــــركة الفــــــردان للســــــيارات الرياضيــــــة: “نحن 
سعداء برعاية خيمتَي اإلفطار الرمضانيتني الرائعتني 
في فندَقي ســــــانت ريجيس وكمبينسكي اللؤلؤة. شهر 
رمضــــــان الفضيل يّتســــــم بالرحمة والتعاطــــــف وتَغلُب 
عليــــــه روح العطــــــاء والكرم، لــــــذا نتطّلع إلى مشــــــاركة 

الضيوف اإلفطار والسحور في هذه األجواء الروحانية 
املمّيزة.. ونتمّنى للجميع شهًرا مبارًكا أعاده اهلل علينا 

وعليكم باخلير واليمن والبركات.”
وِمــــــن ضمن ســــــيارات مازيراتي اجلديــــــدة التي جرى 
طرحها مؤخًرا في الســــــوق القطرية والتي قد يحرص 
العمــــــالء اجُلــــــدد من خــــــالل هــــــذا العــــــرض املمّيز على 
اقتنائهــــــا، مُيكن ِذكر طرازات جيبلــــــي بفئاتها املتنّوعة 
خلفيــــــة الدفــــــع، وكذلــــــك الفئــــــة جيبلــــــي S Q٤ رباعية 
الّدفع. أيًضا، هناك أول موديل رياضي ترفيهي ُمتعّدد 
االســــــتخدامات )SUV( ممهور بتوقيع مازيراتي، وهو 
 S ليفانتي الــــــذي يتوافر بالطرازات ليفانتــــــي وليفانتي
وليفانتي GTS، ناهيك بالفئة األعلى جتهيًزا واألقوى 

أداًء ليفانتي تروفيو.
وبخــــــالف الطرازين غــــــران توريزمو وغــــــران كابريو، 
تتوافر ســــــيارات كواتروبورتيه بفئات متنّوعة؛ بدًءا من 
الفئة التقليدية املدّعمة مبحرك فئة V6 سعة 3 لترات 
بقــــــدرة 350 حصانًا، وصــــــواًل إلى النســــــخة األعلى أداًء 
كواتروبورتيه GTS املزّودة مبحرك فئة V8 سعة 3.8 

لترات بقوة 530 حصانًا.
يُجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى أن جميع ســــــيارات مازيراتي 
ستكون متوافرة بصالة عرض الصانع اإليطالي في 
جزيــــــرة اللؤلؤة، علًما بأن مواعيد العمل الرســــــمية 
في شــــــهر رمضان الكرمي ســــــتكون ِمن السبت إلى 
اخلميس، ِمن الســــــاعة العاشرة صباًحا حتى الثانية 
عشــــــر مســــــاًء و من الثامنــــــة و النصف مســــــاًء حتى 
الثانيــــــة عشــــــر صباحاً و يــــــوم اجلمعة من الســــــاعة 
الثامنة مســــــاًء حتى الثانية عشــــــر صباحــــــاً. أّما عن 
مركز الصيانة الفاخر لســــــيارات العالمة مازيراتي 
فيقع مقــــــّره بدوره فــــــي منطقة اللؤلــــــؤة التي تُعّد 
الوجهة األفخم للترفيه على مســــــتوى دولة قطر، 
وهــــــو ميتــــــد على مســــــاحة تصــــــل إلــــــى 2107 أمتار 
مرّبعــــــة ويســــــتوعب 20 ورشــــــة لفحــــــص األعطال 
واإلصالحات امليكانيكية والكهربائية املختلفة، كما 
أنــــــه مصّمم وفًقا إلى أحدث معايير خدمة العمالء 

التي تّتبعها شركة الفردان للسيارات الرياضية.

الفردان للسيارات الرياضية
راعي السيارات الرسمي خليمتي )سانت ريجيس الدوحة( 

و)كمبينسكي اللؤلؤة( الرمضانيتني الفاخرتني
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مشاركي رالي )موسكو الدوحة( يصلون الى قطر
وصل املشــــــاركني في رالي »موسكو الدوحة« 
إلــــــى دوحة اخلير، فــــــي أول إنطالقه له على 
املســــــتوى العاملــــــي، والتــــــي كانــــــت بدايته  من 
موسكو بتاريخ 18 ابريل 2019 وملدة عشرين 
يوماً وصوالً إلى الدوحة، حيث ضم 11 فرداً 
مــــــن بينهم الطالــــــب القطري أحمد يوســــــف 

الهيل. 
وقــــــد رحب ســــــعادة الســــــيد فهد بــــــن محمد 
العطية ســــــفير قطــــــر إلى جمهورية روســــــيا 
االحتاديــــــة، والســــــيد حســــــن عبــــــد الرحمــــــن 
اإلبراهيــــــم مســــــاعد األمــــــني العــــــام للمجلس 
الوطنــــــي للســــــياحة، باملشــــــاركني الذين حطوا 
رحالهم في قطر خالل حفل اســــــتقبال أقيم 
على شــــــرفهم لالحتفــــــاء باإلنطالقــــــه األولى 
لرالي »موســــــكو الدوحة« في عالم الراليات 
بحضور كبار الشخصيات ونخبة من وسائل 

االعالم.
في هــــــذه املناســــــبة قال ســــــعادة الســــــيد فهد 
بــــــن محمد العطية - ســــــفير دولــــــة قطر إلى 
يســــــعدني  االحتاديــــــة:«  روســــــيا  جمهوريــــــة 
أن أرحــــــب باملشــــــاركني فــــــي رالي »موســــــكو 
الدوحة« فــــــي قطر، والذي خــــــاض جتربته 
األولى والفريدة من نوعهــــــا، معلنيني بذلك 
عن إطالق هذا احلدث الســــــنوي الذي سيضع 

بصمة على خارطة الراليات العاملية«. 
من جانبه قال الســــــيد حســــــن عبــــــد الرحمن 
اإلبراهيــــــم، مســــــاعد األمني العــــــام للمجلس 
الوطنــــــي للســــــياحة :« بدايــــــة أود أن أرحــــــب 
باملشــــــاركني فــــــي رالــــــي )موســــــكو الدوحة(، 
الرالي األول من نوعه، والذي يدعم السياحة 
الرياضيــــــة، أحد املجــــــاالت األربع الرئيســــــية 
التــــــي حددتها اإلســــــتراتيجية الوطنية لقطاع 
الســــــياحة 2017 2023 لتحقيــــــق أهداف النمو 
والتطوير في القطاع الســــــياحي. لقد استطعنا 
أن نعــــــزز مكانة دولــــــة قطر خــــــالل األعوام 
املاضيــــــة كوجهة ســــــياحة رياضيــــــة مفضلة، 
حيث تتجه إليها أبصار املهتمني من مختلف 
أنــــــواع الرياضــــــات، والتي تعتبر أحــــــد عوامل 
اجلذب الســــــياحي الذي يعمل املجلس الوطني 

للســــــياحة على تعزيزها وزيادة تنوعها طبقاً 
إلســــــتراتيجيته فــــــي تســــــليط الضــــــوء على ما 
تتمتــــــع بــــــه قطر مــــــن إمكانيــــــات ومرافق ال 
مثيــــــل لها فــــــي املنطقة، واليــــــوم نقطف أحد 

ثمار تلك اجلهود«.
في السياق ذاته قال ألكسندر كوروبكو رئيس 
طاقــــــم التصويــــــر من شــــــركة »راشــــــن آور« 
:« أود أن أتوجــــــه بالشــــــكر إلــــــى دولــــــة قطر 
على حفاوة االســــــتقبال التــــــي حظينا بها منذ 
حلظة وصولنا إلى الدوحة، والشكر موصول 
إلــــــى ســــــفارة دولة قطــــــر في روســــــيا ممثلة 
بسعادة الســــــيد فهد بن محمد العطية سفير 
دولة قطر إلى جمهورية روســــــيا االحتادية، 
والســــــيد حسن االبراهيم مساعد األمني العام 
للمجلــــــس الوطنــــــي للســــــياحة، علــــــى دعمهم 
النطــــــالق رالــــــي »موســــــكو الدوحــــــة«، الذي 
بــــــدون دعمهم ومســــــاعدتهم ملــــــا متكنا من 

حتقيق هذا االجناز«. 
وأضــــــاف :« شــــــارك في النســــــخة األولى من 
رالــــــي »موســــــكو قطــــــر« 11 شــــــخصاً بينهم 
الطالب القطري أحمد يوسف الهيل، ونسعى 
للترويــــــج لهــــــذا الرالــــــي على املســــــتوى العاملي 
ليكــــــون حدثــــــاً رياضياً ســــــنوياً علــــــى خارطة 

سباق الراليات العاملي«. 
وتوزع املشاركني في النسخة األولى من رالي 
»موسكو الدوحة« على 3 سيارات من طراز 
»أواز« الروســــــي الشــــــهير املعــــــروف بقدراته 
العالية على املسالك والطرقات الوعرة، وبعد 
االنطالق من موســــــكو، مر املوكب في العديد 
من املدن املهمة مثل كيرسك، وفولغوغراد، 
وإيليستا، وماخاتشــــــكاال، وديربينت، وباكو، 
وطهران، وأصفهان، وشيراز. ليأخذ بعدها 
املســــــلك البحري من بوشــــــاهر إلــــــى الرويس 

ليحط رحاله أخيراً في الدوحة.

مــن بينهـــم الطالــب القطــري أحمد يوســف الهيــل ...

املناعــي للسيـــارات
حتصد الكثير من اجلوائز والتقديرات

كســــــبت ’مجموعــــــة املناعي للســــــيارات‘، 
الوكيل احلصري لعالمــــــة ’كاداليك‘في 
قطــــــر، الكثير من التقديــــــر خالل حفل 
توزيــــــع جوائز ’جنرال موتــــــورز‘ الكبرى 
 General Motors( ‘غرانــــــد ماســــــترز’
للعام 2018.   )Grandmaster Award
وفــــــاز الوكيل البارز للســــــيارات باجلائزة 
املرموقة لقاء ما يوفره من قيمة عالية 
وجودة في العمليات املرتبطة بســــــيارات 
’كاديالك‘، وهو ما يتجّسد عبر االفتتاح 
األخير ألكبر صالة عــــــرض في املنطقة 
متوافقــــــة متاماً مــــــع شــــــخصية العالمة 

التجارية.
وقــــــد مّثــــــل ’املناعي للســــــيارات‘ في هذا 
احلفــــــل الســــــنوي الراقــــــي الســــــيد محمد 
حلمــــــي، مدير عــــــام مجموعــــــة ’املناعي 
تســــــّلمه  بعــــــد  قــــــال  الــــــذي  للســــــيارات‘، 
اجلائــــــزة: “تفخــــــر ’مجموعــــــة املناعــــــي 
للســــــيارات‘ بحصولها مــــــّرة أخرى على 
جائزة ’غراند ماسترز‘ الراقية جداً من 
’جنــــــرال موتــــــورز‘. وهذا من شــــــأنه أن 
يؤّكد مّرة أخرى علــــــى التزام املجموعة 
القوي بتوفير الدعم املستمر واخلدمات 

عالية اجلودة لصالح العمالء.”
وقــــــد أثنــــــى كريســــــتيان ســــــومر، امليــــــر 
الشــــــرق  ’كاديــــــالك  لشــــــركة  اإلداري 
األوسط‘، على املعايير العالية التي تتمّتع 
بها ’املناعي للســــــيارات‘ واإلجنازات التي 
حتّققها، حيث قال: “من الرائع أن نرى 
وكالءنا في الشــــــرق األوســــــط ينافســــــون 
علــــــى أعلــــــى املســــــتويات للفــــــوز بجائزة 
’غراند ماســــــترز‘ املرموقة من ’جنرال 
موتورز‘. ويُعّد فوز ’املناعي للســــــيارات‘ 
باجلائــــــزة مســــــتحقاً جــــــداً وهو يشــــــّكل 
تكرميــــــاً جلهودهم االســــــتثنائية بتوفير 
خدمــــــات عاليــــــة اجلودة لصالــــــح عمالء 

’كاديالك‘ في قطر ممــــــا يعكس املكانة 
الراقية للعالمة.”

وكانــــــت ’املناعي للســــــيارات‘ قد دّشــــــنت 
منشــــــأة ’كاديــــــالك‘ جديــــــدة فــــــي قطر 
واتي تتمّيز بتوافقهــــــا مع التوّجه الدولي 
للعالمــــــة نحو االرتقــــــاء بتجربة العمالء. 

وتبلغ مســــــاحة املنشــــــأة اجلديــــــدة 2,500 
متــــــر مرّبــــــع وتتميز باســــــتضافتها لعدد 
مــــــن املرافــــــق شــــــاملة أول خــــــط خدمة 
مدَمج مــــــن نوعه باإلضافــــــة إلى غرفة 
واقــــــع افتراضــــــي. وتقــــــع صالــــــة العرض 
على شــــــارع الصناعية الشرقي وميكنها 

اســــــتيعاب حتى 2٤ مركبة – 16 جديدة 
و8 مستعَملة معتَمدة.

واحتفاالً بتدشــــــني أول منشأة من نوعها 
للعالمــــــة التجاريــــــة في املنطقة الشــــــهر 
املاضي، قامت ’املناعي للســــــيارات‘ أيضاً 
بالكشــــــف عــــــن مركبــــــة XT6 اجلديدة، 

حيــــــث كانــــــت املــــــّرة األولى التــــــي تظهر 
فيها هــــــذه املركبــــــة الرياضيــــــة متعّددة 
الشــــــرق  فــــــي   )SUV( االســــــتعماالت 
األوســــــط. وتتمحــــــور مركبــــــة الكروس 
أوفــــــر اجلديــــــدة كّليــــــاً مــــــن ’كاديالك‘ 
والتــــــي تضــــــم ثالثــــــة صفــــــوف مقاعــــــد 

بالفخامــــــة  تتمّيــــــز  مقصــــــورة  حــــــول 

االتصــــــال،  علــــــى  والقــــــدرة  واملرونــــــة 

وتكّمل هــــــذه العناصــــــر مجموعة مزايا 

تتمّثــــــل بالســــــيطرة املســــــتجيبة والباقــــــة 

املتكاملة من تقنيات الســــــالمة القياسية 

واالختيارية.

 ،XTعالوة على هــــــذا، ظهرت مركبة ٤

األولــــــى مــــــن نوعهــــــا مــــــن ’كاديــــــالك‘، 

للمــــــّرة  القطــــــري  الســــــوق احملّلــــــي  فــــــي 

األولى خالل حفل افتتــــــاح صالة عرض 

’كاديــــــالك قطــــــر‘ اجلديــــــدة، ممــــــا أتاح 

الفرصة للعمالء بأن يكونوا من بني أوائل 

املالكــــــني لهــــــذه املركبــــــة SUV املدَمجة 

 XTاجلديدة كّلياً. وقد جــــــرى تطوير ٤

وفــــــق هندســــــة SUV مدَمجة حصرية، 

وهي تتمّتع بتصميم معّبر وأداء موثوق 

ومقصورة رحبة وتقنيات رائدة بفئتها، 

والهدف منها اســــــتقطاب اجليل الشــــــاب 

من عمالء الشرق األوسط.

جتدر اإلشارة إلى أن ’مجموعة املناعي 

للســــــيارات‘ قد فازت 13 مــــــّرة بجائزة 

’غراند ماســــــترز‘ من ’جنرال موتورز‘ 

التي تُعتبَر أعلى جائزة تقديرية تقّدمها 

’جنرال موتــــــورز‘ إلى وكالئها الدوليني. 

ويتم من خــــــالل البرنامج تكرمي أفضل 

وكالء ’جنــــــرال موتــــــورز‘ بنــــــاًء ملبيعات 

السيارات وقطع الغيار، اخلدمات، رضى 

العمــــــالء ومعاييــــــر املرافق والتســــــهيالت 

املتوفــــــرة. ويجري اختيار الفائزين وفقاً 

لقيمة وجودة عملياتهم.

خالل حفل توزيع جوائز جنرال موتورز الكبرى ...



)277( الع������دد  م    2019 ماي���������و   6 ه�������   1٤٤0 رمض��������ان   1 األثن������ن 

19

Mazda CX3 | 2019Mazda CX5 | 2019

Mazda 6 | 2019Mazda 3 | 2019

Mazda CX9 | 2019

إمتلك سيارة مازدا 
في رمضان

واستمتع بالهدايا 
المتنوعة

مجانًا
 خدمة صيانة

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

مجانًا
تسجيل لدى 

المرور

مجانًا
 تأمين شامل

عام واحد

 ادفع اآلن 50%
والحقًا 50%

)على موديالت محددة(

2019/1777

 استمتع  
بالتسوق على مدار السنة!

كل م�شرتى

ي�شتحق �أن

  يكون �شعيد�

• 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 •
• خدمة صيانة مجانية وتسجيل لدى المرور ينطبق على مازدا 3 ومازدا 6

 • بالنسبة لموديالت 2017/2018 الدفعة األولى هي %50 والدفعة الثانية هي %50 خالل 12-6 شهر،
وتعتمد على موافقة جهات التمويل

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

تـــواصـــل شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة ، الــوكــيــل 
القطري   السوق  مــازدا في  احلصري لطرازات 
حتقيق جناحا مميزا من خالل اطــالق  حملة 
طــرازات مــازدا املتميزة  في عــروض رمضان 
هذا العام، تضمن  العرض  تقدمي هدايا عديدة 
للتسوق ملدة عام«،  بينها »قسائم هدايا  ، من 
هذا وتقدم حملة مازدا في رمضان فوائد ذات 
املمتدة،  الضمان  شــهــادات  مثل  مضافة  قيمة 
إلخ،  والتسجيل،  واخلدمة،  الشامل،  والتأمني 
اخلـــاصـــة بـــاملـــوديـــالت املـــخـــتـــارة، عـــــالوة على 
األسعار اجلذابة والتنافسية جدا. وبجانب فوائد 
مــازدا  لسيارة  كــل مشتري  الــشــراء،  سيحصل 
من النوع سيدان أو السيارة ذات الدفع الرباعي 
على هدية تتمثل في قسائم تسوق والتي ميكن 
كامل،  عــام  ملــدة  التسوق  ألغــراض  استخدامها 

بناء على رغبة املشتري.
وفي معرض حديثه عن العروض املقدمة في 
السيارات  شركة  باسم  الناطق  قــال  رمــضــان، 
ونقدم  رمضان  حملة  نطلق  نحن   « الوطنية: 
جـــوائـــز عـــديـــدة والـــتـــي حتــمــل شــعــار ) اإلبــــداع 
 « املتحدث:  وأضـــاف  معكم(«.  والتكنولوجيا 
ويتماشى هذا مع وضع ومكانة مازدا كسيارة 
بقسم  شــرائــهــا  فـــريـــد وميـــكـــن  تــصــمــيــم  ذات 
مــعــقــول، عــــالوة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا اإلبــداعــيــة 
ونحن  اليابانية.  وجودتها  السيارة  بها  املــزودة 
متأكدون من أن عروضنا تلك ستلقى ترحابا 
مــن قــبــل عــمــالئــنــا الــذيــن يــبــحــثــون دومــــا عن 

)اجلودة( و)القيمة( في ذات الوقت«.
سيارات  العرض  يشملها  التي  الــطــرازات  ومن 
مازدا 6  سيدان  املطورة كليا 2019  متوسطة 
والرفاهية   األنــاقــة  بقمة  تتميز  والتي  احلجم 
املــوديــالت  استكشاف  مـــازدا  . وميــكــن  حملبي 
اجلــديــدة واالطــــالع عــلــى  املـــوديـــالت اجلــديــدة  

من خالل زيارة معرض مازدا املوجود بفريج 
النصر على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  .
اليابانية  التجارية  موتورز  مــازدا  تسعى عالمة 
الفريدة  دوما الى  ايجاد اتصال او شعور قوي 
ما بني  طرازات مازدا وما بني العميل او قائد 
املــركــبــة  لتصبح جـــزءا هــامــا  مــن حــيــاتــه من 
والــتــطــورات  التحديثات  مــن  مجموعة  خــالل 
 ، كليا  اجلــديــدة  الفئة  ادخــالــهــا على  والــتــي مت 
ومنها التحديث الذي طرأ أسفل غطاء احملرك، 
حيث حصلت مـــازدا 6 على مــحــرك جــديــد ٤ 
مرتبط  لتر   2.5 بسعة   Skyactiv-G سلندر
بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وقوة 

187 حصان .
التعديالت اخلارجية 

من اخلارج, حصلت مازدا 6 على شبك امامي 
بتصميم جديد مميز والذي يعطي تأثير ثالثي 
األبعاد , ومصابيح أمامية LED أكثر عصرية, 
, أمــا  املــدمــجــة  الــضــبــاب  الـــى مصابيح  إضــافــة 
املصابيح  تصميم  حتديث  مت  فقد  اخللف  من 
اخللفية، إضافة إلى حصولها على صدام جديد 
الى  بــاإلضــافــة  الــســيــارة.  بــلــون  بالكامل  مطلي 
قاعدة عجالت  ومتانة  قــوة  ذلــك، مت حتسني 
مازدا 6 والتي جعلت السيارة اكثر هدوًء, عزل, 
وخفضت من اإلهتزازات، مما يعطيها مظهرا 

رياضيا مميزا .
تكنولوجيا متطورة 

 ، ـــــة  احلـــــصـــــري  Mazda تــــقــــنــــيــــة  تـــــســـــاعـــــد 
 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS
حتقيق  فــي   ،  G-Vectoring Control مــع 
محرك أكثر سالسة وأقل إرهاقاً لك ولركابك. 
عن  بسالسة  النظام  يعمل   ، االنــعــطــاف  فعند 
طريق ضبط توصيل الطاقة . ويبقى االهم في 
  G- Vectoring التحديثات هو تزويدها بنظام

الــتــحــكــم بــعــزم دوران احملـــرك   املـــســـؤول عـــن 
بــاالعــتــمــاد على الــعــديــد مــن احلــســاســات  التي 
تــوفــر مــعــلــومــات  دقــيــقــة لــكــمــبــيــوتــر الــســيــارة 
الفئة من  مما يوفر افضل قيادة ممكنة لتلك 

السيارات على الطرقات واملنعطفات.
مقصورة تخلق جوا من الراحة 

املــزيــد من  لــتــوفــر  املــقــاعــد  إعــــادة تصميم  مت 
مبيزة  املامية  املقاعد  وزودت  للركاب  الثبات 
الــتــهــويــة ، كــمــا تــتــوفــر املـــقـــصـــورة بــكــامــيــرات 
علوية  السرعة وشاشة  تثبيت  ونظام  محيطة  
وغــيــرهــا من  األمــامــي  الــزجــاج  على  منعكسة 

املواصفات، مما يضفي جوا من الراحة 
قمة تكنولوجيا االتصال السلس .

 MZD مت تـــزويـــد الــســيــارة بــنــظــام  االتـــصـــال
لالتصال  Connect، وهو فكرة جديدة متاماً 
بالطريق.  متصالً  السائق  إلبقاء  السيارة  داخل  
وتــضــمــن لـــك الــتــكــنــولــوجــيــا اجلــــديــــدة الــبــقــاء 
عــلــى اتـــصـــال بــأصــدقــائــك ووســــائــــل الــتــرفــيــه 
 MZD CONNECT شــاشــة  تنقل  االخـــــرى. 
التحكم  شــاشــة  مــع  اجلــديــدة   Infotainment
الــتــي تعمل  الـــشـــاشـــات  أو  الـــوظـــائـــف  مــتــعــددة 
ولديها  انعكاًسا  أقــل  وهــي   ، بسهولة  باللمس 

املزيد من التباين لتحسني إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11  ®BOSE الـــصـــوت  نـــظـــام 

SURROUND
مت تزويد  سيارة مازدا 6 اجلديدة كليا بنظام 
 ®BOSE صــوتــي فــائــق اجلـــــودة وهــــو نــظــام
SPEAKER SURROUND-11 والذي يضم 
11 ســمــاعــة ونــظــام صــوتــي فــائــق اجلــــودة مع 
تقنية البلوتوث مما يضفي على جتربة القيادة 

بعدا آخر من التميز.
التصميم الداخلي :

عندما جتلس بداخل املقصورة الداخلية للسيار 
ة مازدا 6 موديل 2019، تشعر أنك انتقلت- عبر 

آلة الزمن –إلحدى سيارات املستقبل القريب
 وتـــعـــد الــــقــــيــــادة داخــــــل املــــســــاحــــات الــضــيــقــة 
واملــنــعــطــفــات  حتـــديـــا لــكــل ســـائـــق ، ممـــا حــدا 
بـــإدخـــال  الــتــحــديــثــات اجلــديــدة الــتــي أضافتها 
الشركة اليابانية على موديل 2019من طرازها 
الوسطية  الشاشة  فــي  متثلت  والــتــي   ،6 مـــازدا 
بتقنية  تعمل  (والتي  بوصة   8 الكبيرة احلجم) 
اللمس اضافة الى وجود اربعة كاميرات لعرض 
محيط السيارة على الشاشة املركزية كى تصبح 
الرؤية 360 درجة، كما اهتمت الشركة املصنعة 
من  لتقليل  السيارة  في  الداخلية  العزل  مبــواد 

الشعور بالضوضاء ومزيد من الراحة بداخلها.
 نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وهو نظام التحذير من السيارات االخرى والتي 
تكون في منطقة النقاط العمياء ، مما يضفي 

جوا من األمان  والسالمة  للركاب .

السيارات الوطنية الوكيل احلصري لعالمة مازدا ... 

مازدا ــ قطر تواصل حتقيق
جناحا مميزا على عروض رمضان 
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أعلنت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل 
عن  قــطــر،  فــي  ملرسيدس-بنز  املعتمد  الــعــام 
جناح مميز لعرضها الرمضاني على مجموعة  
اجلــديــدة.  مرسيدس-بنز  ســيــارات  مــن  مميز 
هذا ويسري العرض لغاية 15 يونيو 2019، على 

.A, C, GLS سيارات مرسيدس-بنز الفئات
ويتضمن العرض على الفئتني A وC  تخفيضاً 
مــــبــــاشــــراً عـــلـــى الـــســـعـــر مــــع أقــــســــاط شــهــريــة 
مخفضة. أما سيارة GLS الفاخرة ذات الدفع 
مباشراً  تخفيضاً  العرض  فيتضمن  الرباعي، 

على سعر املركبة.
وفي هذا اإلطــار قال الشيخ فالح بن نواف آل 
في  السيارات  قطاع  في  العمليات  مدير  ثاني، 
شركة  “يسّر  القابضة:  خالد  بن  ناصر  شركة 
العرض  هذا  تقدمي  للسيارات  خالد  بن  ناصر 
الكرام مبناسبة شهر رمضان  لعمالئها  املميز 
املبارك. ويعتبر هذا العرض واحداً في سلسلة 
أهم  عمالئنا  ملشاركة  نطلقها  الــتــي  الــعــروض 
املــنــاســبــات فـــي قـــطـــر، ونـــوفـــر لــهــم خـــيـــارات 
واحــدة من  لشراء  ميزانياتهم  تناسب  متنوعة 
هــذه  وفـــي  مرسيدس-بنز.  ســـيـــارات  أفــضــل 

إلى  والتبريكات  التهاني  بأحر  نتقدم  املناسبة، 
الــشــعــب الــقــطــري وجــمــيــع املــقــيــمــني فــي بلدنا 

احلبيبة قطر ونتمنى لهم شهراً مباركاً”.
هذا صرح املهندس إيهاب الفقي املدير التنفيذي 
ناصر  شركات  مجموعة  في  السيارات  لقطاع 
التسويقية  احلملة  اطــالق  بــدأيــة  فــي  بــن خالد 
قائالً: “تتوجه شركة ناصر بن خالد للسيارات 
حلول  مبناسبة  والتبركيات  بالتهنئة  للجميع 
ــــارك، ويـــســـرنـــا أن نــقــدم  شــهــر رمـــضـــان املــــب
باقة  على  املميز  العرض  هــذا  الكرام  لعمالئنا 
تلبي  السيارات في فئات مختلفة  متنوعة من 
تطلعات الشباب واملوظفني وكبار الشخصيات. 
إلتاحة  خططنا  ضمن  العروض  هذه  وتندرج 
القتناء  العمالء  من  واسعة  لشريحة  الفرصة 

واحدة من أفضل السيارات في العالم.”
فخر   A الــفــئــة  مرسيدس-بنز  ســيــارة  تعتبر 
وهي  الرياضية.  السيارات  من  اجلديد  اجليل 
الــســيــارة املــثــالــيــة لــلــســائــقــني الــشــبــاب واملــركــبــة 
توفر  حيث  العصرية  اليومية  للحياة  املالئمة 
ــتــامــة واحلــيــويــة  لــلــســائــق والــــركــــاب الـــراحـــة ال
ميزج  أنــيــق  بتصميم   A الفئة  تتميز  والــثــقــة. 

ومعايير  واالنسيابية  الرياضية  الفخامة  بني 
للقوة  رمــــزاً  تعتبر  ولــــذاك  الــعــالــيــة،  الــســالمــة 
 A الفئة  من  اجلديد  اجليل  يعكس  والفخامة. 
منط احلياة العصري وينضح باحليوية الدائمة 
ما جعل السيارة تفوز بالعديد من اجلوائز فور 

دخولها األسواق.
مبــعــايــيــر   C الـــفـــئـــة  مرسيدس-بنز  تــتــمــيــز 
أو احلــلــول  املـــســـاومـــة  تــقــبــل  ومـــواصـــفـــات ال 
الوسط، فالسيارة القوية ال تتوقف عن حتسني 
قــدراتــهــا عــلــى كــل املــســتــويــات، وعـــن مــواصــلــة 
على  التحسينات  وإجـــراء  اجلــديــدة  الــتــطــورات 
ومستوى  املتناسقة  األبعاد  وبفضل  التصميم. 
الــراحــة الــعــالــي بــاإلضــافــة إلــى مستوى األنــاقــة 
الــفــاخــر، تــقــدم الــفــئــة C إمــكــانــيــات تــفــوق ما 
 C الــفــئــة  تتميز  رحــلــة.  كــل  فــي  منها  تتوقعه 
بتوفيرها  تتميز  كما  األنــيــق،  بشكلها  ســيــدان 
التصميم  وبفضل  الرفاهية.  درجـــات  أقصى 
ــاذ  األخَّ اخلارجي  واملظهر  الهوائي  الديناميكي 
التعليق  أنظمة  تقنيات  أفــضــل  إلــى  بــاإلضــافــة 
ونــظــام امــتــصــاص الــصــدمــات املــبــتــكــر، تعتبر 
الفائقة.  القيادة  لديناميكية  جتسيداً   C الفئة 

 C تظهر قوة التصميم املتقدم في سيارة الفئة
املعدلة  األمامية  الواجهة  على نحو واضح مثل 
املطلية  واحُلـــلـــى  تصميمها  املــعــاد  واملـــصـــدات 
 LED بــالــكــروم الــالمــع واملــصــابــيــح األمــامــيــة
 C الفئة  من  يجعل  جميعها  املذهلة  اجلــديــدة 
فئةً أكثر جاذبية من أي وقت مضى.   ترسي 
سيارة GLS معايير جديرة في عالم سيارات 
الدفع الرباع  فهي املركبة األكبر واألكثر رحابة 
في فئة مركبات الدفع الرباعي في مرسيدس-
على  تتفوق  مزايا  اجلديدة  السيارة  بنز. متنح 
سابقاتها، فتوفر مساحة أكبر ومستويات أعلى 
املظهر  يعبر  املطلقة.  والفخامة  الــراحــة  مــن 
والهيبة  العالية  الثقة  عــن  للمركبة  اخلــارجــي 
ـــعـــاد اجلـــديـــدة وقـــاعـــدة الــعــجــالت  بــفــضــل األب
األطــول ما مينحها مساحة أكبر في املقصورة 
الثاني.  املقاعد  صــف  فــي  وخــصــوصــاً  الداخلية 
تتميز صفوف املقاعد الثالثة بإمكانية تعديلها 
وثنيها كهربائيا األمر الذي مينح الركاب املزيد 
من 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 ...

جنـــاح مميــــز لعــــروض مرسيـــــدس-بنـــــز
بالســـــوق القطــــري مبناسبــــة شهــــر رمضــــان املبـــارك




