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ما أجملــــــك يا رمضان.. يا شــــــهر التوبة والغفران، 
ومــــــا أكثر اجلرائــــــم التي ترتكب باســــــمك، وكأنك 
حائط تعلق عليه أخطاء بني آدم، بحجة أن صيام 
رمضان هو الســــــبب، حكايــــــات وقصص ال تعّد وال 
حتصى، نســــــرد منها قصة اخلمس ساعات بطلها 
واحــــــد من كوكب موظفي العالم النامي، الذي دفع 
بقدمه باب مكتب رئيسه في العمل ليطالبه بتقليل 
ســــــاعات العمــــــل الرمضانيــــــة، من خمس ســــــاعات 
إلــــــى ثالث -على أعلى تقديــــــر- وعلى غرار قصص 
الفانتازيــــــا حتــــــدث مفاجأة رد فعــــــل املدير بوقوفه 
وألول مــــــرة بجوار العاملني ضــــــد صيام رمضان، 
فيخــــــرج إلــــــى باقــــــي املوظفــــــني وهو يدهــــــس قطع 
اخلشــــــب املتناثرة مــــــن باب مكتبــــــه ليعلن تعاطفه 
مــــــع العاملني ضد جشــــــع أرباب األعمال باســــــتثناء 
رب عمله الذي تبرأ من القرار -في قرارة نفســــــه- 
ولكنه ولألســــــف رضــــــخ في الوقت نفســــــه، حتى ال 
يغــــــّرد خارج الســــــرب، وطبعــــــا في النهايــــــة ينفّض 
املولد قبل ساعة االنصراف بدقائق، فمن يطالبون 
بتقليل ســــــاعات اإلنتاج، لم ولن يفرطوا في دقيقة 
واحــــــدة خارج ســــــاعات العمل، حتى ولــــــو ُخّفضت 
إلى ســــــاعة إنتاج واحدة، ستجدهم يقاومون هذه 
الســــــاعة بكافة الطرق املشــــــروعة -باجللوس نائماً 
على ســــــطح املكتب وجتاهل طلبــــــات اجلمهور-  أو 
بالطرق غير املشــــــروعة التي تنحصر في االختفاء 
ما بــــــني احلضــــــور واالنصــــــراف واحلجــــــج كثيرة، 

أشهرها صيامهم عن الكافيني والتدخني.

 أعمى الدخاُن أعنَي كسالى اإلنتاج عن رؤية صحيح 
الشــــــرع، بإتقــــــان العمــــــل كواجــــــب دينــــــي ووطني، 
وأتذكــــــر واقعة في مصنع ســــــيارات لعالمة يابانية 
وجدنــــــا أحــــــد العاملني يعلــــــق شــــــريطاً أحمر على 
ســــــاعده األمين، وهو يعمل بســــــرعة »الروبوت«، 
ســــــألنا رئيس الوردية فجاءت اإلجابــــــة: إن العامل 
له مظلمة يطلــــــب اإلذن باجتماع في وقت الراحة 
تســــــللت من بني احلضور، فوجدت مندوب اإلدارة 
يجلس مــــــع العامل، ويحل املشــــــكلة فيخرج العامل 
مبتســــــماً ويعلــــــق الشــــــريط األحمــــــر بجــــــوار صورة 
العامــــــل املثالي، ولم يتظاهر احتراماً لزمالئه على 
خط اإلنتاج، أعتقد أن فكرة الشريط األحمر تعود 
أصولها ألســــــطورة أحد سالطني الصني، الذي فقد 
حاســــــة الســــــمع فقرر أن يحظر لبس اللون األحمر 
علــــــى رعايــــــاه إال ملن لهــــــم مظلمة فيأمر حّراســــــه 
بإحضــــــار ورقة وقلم، للمظلــــــوم ليكتب مظلمته، 
ويحكــــــى أن أحد أرباب العمــــــل طبق هذه النظرية 
في مصنعه، ويقال: إن املندوب السامي البريطاني 
خاف من شــــــعبية الرجل، فأصدر مذكرة توقيف 
وعندمــــــا علــــــم العاملــــــون حمــــــوا بأجســــــادهم ربَّ 
عملهــــــم من طغيان جنود االحتالل، ما  دفع القائد 
البريطانــــــي بعقــــــد اتفاقية حكم ذاتــــــي للمقاطعة، 
واالكتفــــــاء بتحصيــــــل الضرائــــــب من اإلنتــــــاج، هذا 
هو الفرق الذي جعل من دول جنوب شــــــرق آســــــيا 
الفقراء منــــــوراً يتوّدد إليهم الغربــــــاء واألعداء.. هذا 

واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

استمتع بالشهر الكريم مع عرض رمضان الحصري
                       واحصل على مكافأة تصل حتى ٣٠,٠٠٠ ر.ق. نقدًا
*تطبق الشروط واألحكام. يسري العرض من ١5 أبريل حتى ١5 يونيو ٢٠١٩.
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ألفا روميو ستلفيو كوادريفوليو 
تفوز بجائزة سيارة العام في قطر

ناصر بن خالد للسيارات تعلن عن عرضها اخلاص 
على مجموعة من سيارات مرسيدس-بنز

احلمد للسيارات ترفع سقف 
JAC مبيعاتها من شاحنات مازدا ــ قطر تواصل حتقيق جناحا19

مميــزا على عـروض رمضـان

يوميات صائم
عن اإلنتاج..!!

شيفروليه تكشف النقاب عن ثالثة طرازات حديثة

8



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

2
... ASX  يشمــل مركبـــات إكليبس كروس وأوتالنـــدر

قطر للسيارات .. عروض رمضان املميزة
علـى مركبـات ميتسوبيشـي ذات الدفـع الرباعـي

أعلنــــــت شــــــركة قطــــــر للســــــيارات، املــــــوزع املعتمــــــد 
مليتسوبيشــــــي موتــــــورز فــــــي قطر وإحدى شــــــركات 
ناصر بــــــن خالد القابضة، إطــــــالق عرضها اخلاص 
مبناســــــبة شــــــهر رمضان الكــــــرمي علــــــى مجموعة 
الدفــــــع  مــــــن ســــــيارات ميتسوبيشــــــي ذات  واســــــعة 
الرباعي، والتي تشــــــمل إكليبس كروس وأوتالندر و

.ASX
يتضمــــــن العــــــرض العديد مــــــن املزايا منهــــــا تأمني 
شــــــامل ملدة عام، تســــــجيل مجاني ملدة عام، خدمة 
صيانة مجانيــــــة ملدة عــــــام أو 20,000 كلم، ضمان 
ممدد ملــــــدة 5 ســــــنوات غيــــــر محــــــدد الكيلومترات 
باإلضافة إلى قســــــيمة شــــــرائية مــــــن كارفور تصل 

لغايــــــة 2,000 ريال قطــــــري. وميكن احلصول على 
واحــــــدة من هــــــذه املركبــــــات املميزة بــــــدون دفعة 
أولى وعبر متويل داخلي بنســــــبة فائدة خاصة عن 
طريق شركة ناصر بن خالد للخدمات املالية طبقأً 

للشروط و األحكام. 
ويبلغ ســــــعر املركبات التي يشــــــملها العــــــرض ابتداًء 

من 59,500 ريال قطري ليكون في متناول جميع 
العمالء الراغبني في شــــــراء سيارة جديدة في هذه 
الفتــــــرة. وفي هذا اإلطار قال ســــــعادة الشــــــيخ فالح 
بن نواف آل ثاني، مدير العمليات بقطاع السيارات 
فــــــي مجموعــــــة شــــــركات ناصر بــــــن خالد: “يســــــّر 
شــــــركة قطر للســــــيارات تقدمي عروضهــــــا املميزة 

مبناســــــبة شــــــهر رمضــــــان املبــــــارك لنمنــــــح العمالء 
املزيد من اخليارات املرنة المتالك ســــــيارة جديدة 
واالســــــتمتاع بعدد من املزايا اخلاصة. ويعكس هذا 
األمــــــر التزامنا باملجتمع احمللي وتفاعلنا مع العمالء 
القيمني في قطر ونتمنى لهم شــــــهراً مباركاً حافالً 

بالعطاء واخلير”.
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،  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

1783/2019

تتوفر عروض رمضان هذا العام
على جميع سيارات فولكس واجن

إجعل عائلة فولكس واجن جزءا من عائلتك خالل الشهر الكرمي

احتفــل بشهـــر العطـــاء مــــع

أودي

الوكيــــــل  ذ.م.م،  كيو-أوتــــــو  شــــــركة  تســــــتعد 
احلصري لســــــيارات فولكس واجن في دولة 
قطــــــر، الســــــتقبال شــــــهر رمضــــــان الكــــــرمي 
مبجموعة من العروض املميزة التي صممت 
لتناســــــب جميــــــع أفــــــراد العائلــــــة. تبــــــدأ هذه 
العروض في 30 ابريل 2019 وتســــــتمر طوال 

الشهر الكرمي.  
كيو-أوتــــــو  عــــــرض  صالــــــة  لــــــزوار  وميكــــــن 
فولكس واجن االســــــتفادة من مجموعة من 
االمتيــــــازات والتي تشــــــمل اإلعفاء من الدفعة 
األولى، اخلدمة والصيانة والضمان وخدمة 

املساعدة على الطريق ملدة 5 سنوات.  
وقال الســــــيد أحمد الشريفي مدير العمليات 
فــــــي شــــــركة كيو-أوتــــــو ذ.م.م: »ســــــواء كان 
عميلنــــــا يبحث عن ســــــيارة رياضية متعددة 
االســــــتعماالت تســــــتمتع فيهــــــا عائلتــــــه مثــــــل 
ســــــيارة تيرامونــــــت، أو كان يرغب بامتالك 
ســــــيارة جولــــــف الرياضيــــــة الرشــــــيقة للمرة 

األولى، فقــــــد بات بإمكانه اليــــــوم أن ميتلك 
هــــــذه الســــــيارات الراقية بســــــعر أقــــــل بفضل 
عروضنــــــا الرمضانية لهذا العام. ونتطلع إلى 
الترحيب بالعمالء فــــــي صالة العرض طوال 
الشهر الكرمي الذي يُطل علينا بعد عدة أيام 
ومســــــاعدتهم في امتالك الســــــيارة املناســــــبة 

لتكون جزءاً من عائالتهم”.   
مــــــن جانبه قــــــال داس فان دينبيــــــرغ، مدير 
املبيعــــــات في شــــــركة فولكس واجن الشــــــرق 
األوســــــط: “توفــــــر طــــــرازات فولكــــــس واجن 
ســــــيارات متطــــــورة بســــــعر معقــــــول. وتتميز 
جميــــــع ســــــيارات فولكــــــس واجــــــن بتقنياتهــــــا 
املبتكرة وتصميمها الذي يجعل احلياة أسهل 
ويوفــــــر أعلى مســــــتويات املتعة فــــــي القيادة. 
وميكــــــن لعمالئنا هــــــذا العام احلصــــــول على 
الســــــيارات اجلديدة والكثير مــــــن االمتيازات 
بفضــــــل عروضنا الرمضانية في جميع أنحاء 

املنطقة”. 

تتواجــــــد ســــــيارات فولكس واجــــــن املخصصة 
للركاب في أكثر من 150 ســــــوقاً حيث تنتج 
الشــــــركة ســــــياراتها في أكثر مــــــن 50 موقعاً 
مختلفــــــاً فــــــي 1٤ دولة مــــــن العالم. وجنحت 
فولكــــــس واجــــــن فــــــي تصنيع ما يزيــــــد عن 6 
ماليني ســــــيارة خالل عام 2017 مبا في ذلك 
الطرازات التي ســــــجلت أعلى نســــــبة مبيعات 
مثــــــل غولــــــف، وتيغــــــوان، وجيتا، وباســــــات. 
وتديــــــر العالمة التجاريــــــة أعمالها اليوم عبر 
أكثر من 198000 موظف في مختلف أرجاء 
العالم، ولدى العالمة التجارية أيضاً ما يزيد 
على 7700 وكيل لهذه العالمة التجارية يعمل 
لديهــــــم 7٤.000 موظــــــف. ومتضــــــي فولكس 
واجــــــن قدمــــــاً في مســــــيرة تطويــــــر تصاميم 
ســــــياراتها وتتبــــــع اســــــتراتيجيات هامــــــة مثل 
التنقــــــل الكهربائــــــي والتنقل الذكــــــي والتحّول 
الرقمــــــي للعالمة التجارية كــــــي »جنعل من 

املستقبل واقعاً«.

تستعد شركة كيو أوتو, الوكيل احلصري لسيارات أودي في دولة قطر, 
الستقبال شــــــهر رمضان الكرمي مبجموعة من العروض املميزة على 
موديالت مختارة. تبدأ في تاريخ 30 ابريل 2019 و تستمر طوال الشهر 
الكرمي. و ميكن لزوار صالة أودي اإلستفادة من مجموعة اإلمتيازات 
و التي تشــــــمل اإلعفاء مــــــن الدفعة األولى, اضافة الــــــى باقات اخلدمة, 
الصيانة, الضمان و خدمة املســــــاعدة على الطريق ملدة خمس ســــــنوات. 
عّلق الســــــيد أحمد شــــــريفي, مدير إدارة العمليات في شــــــركة كيو أوتو 
قائالً: “إن حملة رمضان هي التزامنا بتقدمي أفضل العروض و املزايا 
لعمالءنا. فسواء كانو يتطلعوا الى امتالك سيارة دفع رباعي فارهة مثل 
أودي كيو 7 أو أودي كيو 5، أو يرغبوا بامتالك ســــــيارة ســــــيدان أودي 
أي 3 أو أي ٤، فقــــــد بــــــات بإمكانهــــــم اليوم أن ميتلكوا هذه الســــــيارات 
الراقية باســــــعار مدروسة و باقات مميزة بفضل عروضنا الرمضانية 
لهذا العــــــام. ونتطلع إلــــــى الترحيب بالعمالء في صالــــــة العرض طوال 
الشــــــهر الكرمي الذي يُطل علينا بعد عدة أيام ومساعدتهم في امتالك 
الســــــيارة املناســــــبة لهم”. مجموعة أودي مع عالمتهــــــا التجارية أودي 
ودوكاتي والمبورغيني، تعتبر من أجنح الشركات املصنعة للمركبات 
والدراجــــــات النارية من الفئة النخبويــــــة. وتتواجد مجموعة أودي في 
أكثر من 100 ســــــوق حول العالم وتنتج ســــــياراتها في 16 موقعاً ضمن 

12 بلداً. ومتتلك الشــــــركة األم ’أودي إيه جي‘ شــــــركات فرعية تشمل 
’أودي ســــــبورت جي إم بــــــي إتــــــش‘ Audi Sport GmbH في مدينة 
نيكارســــــولم بأملانيا، و’أوتوموبيلي المبورغيني‘ )سانتا أجاثا بولونيز، 
إيطاليــــــا( والعالمــــــة املصّنعــــــة للدراجات الناريــــــة الرياضيــــــة ’دوكاتي 
موتــــــور هولدينغ‘ فــــــي مدينة بولونيــــــا اإليطالية. وخــــــالل عام 2018، 
ســــــلمت مجموعة أودي حوالي 1.812 مليون سيارة من عالمة أودي 
لعمالئها، وفي الســــــنة املالية 2017، حققت مجموعة ’أودي‘ عائدات 
إجماليــــــة بقيمــــــة 60.1 مليار يورو وأرباح تشــــــغيلية بقيمــــــة 5.1 مليار 
يــــــورو. وفي الوقــــــت احلالي، توظف املجموعة حوالي 90 ألف شــــــخص 
حــــــول العالم مبا يشــــــمل 60 ألف موظف في أملانيــــــا. وتركز أودي على 
 AUDI املنتجات والتقنيات املستدامة ملستقبل قطاع التنقل. وقد أكدت
AG التزامهــــــا باملنطقة من خالل افتتاح مكتبها التمثيلي في الشــــــرق 
األوسط اململوك بالكامل للشركة األم في العام 2005. وتشتمل سلسلة 
 A3 الطرازات احلالية في أســــــواق منطقة الشرق األوسط على: أودي
& S3، وA٤ وS٤ أفانت وS5/A5 كوبيه، وســــــبورتباك، وكابريوليه و

RS 5 كوبيــــــه وكابريوليــــــه، باإلضافة إلــــــى A6، وA7، وA8 وL A8  و 
أودي Q8 ,Q7 ,SQ5 & Q5 ,Q3 ، وأودي R8 كوبيــــــه وR8 كوبيــــــه 

V10 بالس و V10 R8 سبايدر.
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مجموعة سيارات إم جي متوفرة في صالة عرض أوتوكالس ...

MG أوتو كالس للسيارات تطلق عروضها على سيارات
مبناسبة شهر رمضان املبارك مبزايا متنوعة 

أعلنت شــــــركة أوتوكالس للسيارات، إحدى شركات 
مجموعــــــة ناصر بن خالــــــد القابضــــــة والوكيل العام 
املعتمد لـــــــ ’إم جي موتور‘ في قطــــــر، عن عروضها 
املميــــــزة علــــــى مركبــــــات MG ذات الدفــــــع الرباعي 
 MG6 وكذلــــــك على احدث طراز ســــــيارة الســــــيدان

وذلك ملناسبة شهر رمضان املبارك.
ويســــــري العرض على جميع هذه السيارات من من 
28 أبريــــــل حتى 15 يونيو 2019 حيــــــث ميكن زيارة 

صالة عرض أوتوكالس للسيارات على طريق سلوى 
لإلطــــــالع على مزايا هذه الســــــيارات عــــــن قرب إلى 

جانب مجموعة واسعة من مركبات إم جي.
 ،MG RX5 تتوفر جميع مركبــــــات الدفع الرباعي
ابتــــــداًء مــــــن ٤8,000 ريــــــال   MG GS. MG ZS,
قطري، بينما يبدأ سعر ,MG6 من 58,000 ريال 
قطري. وتضم العروض باقة من املزايا املهمة التي  
توفر للعمالء الســــــهولة واليســــــر المتالك سيارتهم 

املفضلة. وميكن للعمالء احلصول على ســــــيارتهم 
بــــــدون دفعة أولى، 6 ســــــنوات ضمان الشــــــركة أو 
200 ألــــــف كم لتكــــــون اطول فترة ضمان لســــــيارة 
بالســــــوق القطــــــري، خدمــــــة صيانــــــة مجانيــــــة ملدة 
ســــــنتني 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 داخلي 

بنســــــبة فائدة خاصة عن طريق شــــــركة ناصر بن 
خالــــــد للخدمات املالية مــــــع إمكانيــــــة تفعيل خيار 
فتــــــرة ســــــماح للقســــــط األول لتصل حتى 3 اشــــــهر 

حسب الشروط و األحكام.
وقال هشام الصحن، املدير العام لشركة أوتو كالس 
للسيارات: “مبناسبة شــــــهر رمضان املبارك، يسرنا 
إطــــــالق مجموعــــــة العروض املميزة علــــــى مجموعة 
مــــــن مركبــــــات MG ذات الدفع الرباعي، وســــــيارة 

MG6 املميــــــزة. فمحفظــــــة إم جي تضــــــم مجموعة 
واســــــعة من الســــــيارات التي تلبي مختلــــــف األذواق. 
وبدورنا نســــــعى علــــــى الدوام إلى منــــــح العميل مزايا 
مهمة خصوصاً في مجال الصيانة والضمان التي ال 
توفرها أي شركة أخرى. وســــــتواصل إم جي وأوتو 
كالس تقــــــدمي العــــــروض املميــــــزة خلدمــــــة املجتمع 
احمللــــــي وتقديراً للعالقة القوية التي تربط شــــــركتنا 

بالعمالء القيمني”.
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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

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، أعلنت 
شركة »الفرادان برمييير موتورز«، الوكيل 
املعتمد جلاكوار النــــــد روڤر في دولة قطر، 
عن تقدمي عروض حصريــــــة لعمالئها على 

سيارات مختارة من جاكوار والند روڤر.

ميكن للعمالء خالل الشهر الفضيل احلصول 
على باقــــــة مزايا تصل لقيمــــــة 0٤ ألف ريال 
قطــــــري عند شــــــراء ســــــيارات مختــــــارة من 

جاكوار والند روڤر.   
وحــــــول العــــــروض الرمضانيــــــة احلصرية،  

قال ســــــامر بو درغــــــم، مدير عام شــــــركة 
“الفــــــردان برميييــــــر موتــــــورز”: “بدايــــــًة، 
نتوجه بأحــــــّر التهاني لعمالئنــــــا وعائالتهم 
مبناســــــبة حلــــــول شــــــهر رمضــــــان املبارك، 
ونؤكد في هذه املناســــــبة التزامنا وســــــعينا 

الدائــــــم لتقــــــدمي أفضل اخلدمــــــات لضمان 
رضا العمــــــالء. ومع إطالق هــــــذه العروض 
الرمضانية اجلديدة، لــــــن يحصل عمالؤنا 
علــــــى ســــــيارات فاخــــــرة فقــــــط، ولكنهــــــم 
سيســــــتفيدون أيضــــــاً من عــــــروض مميزة 

عند شراء سيارات أحالمهم”.
وتتوفــــــر العــــــروض الرمضانيــــــة احلصريــــــة 
حتى نهاية شــــــهر رمضــــــان املبارك في كافة 
معارض شركة »الفرادان برمييير موتورز« 

في دولة قطر.

الفردان برمييير موتورز
تقدم عروضا رمضانية حصرية لعمالئها 
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السيارات الوطنية تواصل دعم االعمال
بشاحنات وباصات هيونداي في السوق القطري

أفضل صفقات الموسم 

سيارات هيونداي المليئة بالمزايا

النشرة الرمضانية

      ابريل - يونيو 2019
           

           
           

ر         
         الدوحة، قط

           
           

           
ث       

العدد الثال

تفضلوا بزيارة معرض شركة السيارات الوطنية في الدوحة )طريق سلوى بالقرب من إشارات رمادا(

الضمان وخدمة المساعدة على جانب الطريق
3 سنوات/ 100,000 كلم )أيهما يأتي أواًل(

صور السيارات أعاله ألغراض توضيحية فقط، وقد تختلف عن النماذج المتوفرة*تطبق األسعار على موديالت 2015/2016

VELOSTER TURBO
عجالت ألومنيوم رياضية 18 بوصة، فتحة سقف بانورامية، 

مقاعد جلدية، كاميرا خلفية، مفتاح ذكي

السعر يبدأ من
62,900 ر.ق*

SANTAFE 3.3L V6 4WD
عجالت ألومنيوم 18/17 بوصة، بلوتوث، مصابيح الضباب،

 نظام تحذير خلفي

السعر يبدأ من
67,900 ر.ق*

TUCSON NEW 2.4L GDI AWD
عجالت ألومنيوم 17 بوصة، بلوتوث، مصابيح الضباب،

LED نظام تحذير خلفي، مصابيح 

السعر يبدأ من
64,900 ر.ق*

AZERA 2.4L 180 HP
عجالت ألومنيوم 18 بوصة، نظام تحذير خلفي، وسائد 

هوائية مزدوجة + وسادة هوائية لحماية الركبة

السعر يبدأ من
59,900 ر.ق*

هاتف: 44355117/66446673
مبيعات األساطيل: 66987331

info@hyundai-qatar.com

ساعات العمل في شهر رمضان المبارك
السبت - الخميس: 9 صباحًا - 1 بعد الظهر، 6.30 مساًء - 11.30 لياًل

الجمعة: 6.30 مساًء - 11.30 لياًل

بــــــرزت العالمة التجاريــــــة هيونداي في 
االســــــواق العامليــــــة ســــــريعا كمصنع عاملي 
للشــــــاحنات ، مع فلســــــفة في التصمميم 
تؤكــــــد على ثالث عوامل ســــــاعدت كثيرا 
فــــــي  ان ترتقــــــي تلــــــك العالمــــــة الى تلك 
املكانه العاملية ، وتتمثل تلك العوامل في 
قمــــــة اآلداء العالي واملوثوقية  واإلقتصاد 

في استهالك الوقود . 
إن اهم مــــــا مييز هيونــــــداي عن غيرها  
مــــــن العالمــــــات التجاريــــــة املعاصرة هو 
اجلمــــــع بــــــني تلــــــك العوامل الثــــــالث في 
تصميم واحد ، لذا تتمتع شركة هيونداي 
موتورز بســــــمعة عاملية كشركة ُمصنعة 
عالية اجلودة ، قادرة وبشكل فريد على 
اجلمع بني تكنولوجيــــــا التصنيع الفعالية 
والتصميم الصارم ، وفي عالم تبرز فيه 
اهميه الوقت ، فقد مت تصميم شاحنات 
هيونــــــداي التجارية بشــــــكل موثوق على 
أنهــــــا شــــــاحنات اقتصادية مــــــن الدرجة 
االولي ، فهي ببساطة قادرة على حتمل 
العمل على مدار الساعة ، وحتمل اقصى 
احلموالت حتى في ظل ظروف الطرق 
الوعرة والقاســــــية، فقد ارتكز تصميمها 

على  تقليل الوقت وخفض التكاليف . 
شريك موثوق به

بفضل مبيعاتها الراسخة و خدمات ما 
بعد البيــــــع املميزة بدولــــــة قطر، عالوة 
علــــــى املنهجيــــــة املنســــــجمة التــــــي تركز 
على العمــــــالء بالدرجة الرئيســــــية، فقد 
ســــــاعدت شــــــركة الســــــيارات الوطنية  » 
املــــــوزع احلصــــــري لشــــــاحنات وباصات 
فــــــي صعــــــود    « قطــــــر  فــــــي  هيونــــــداي 
شــــــاحنات هيونداي إلى مركز مرموق 
في ســــــوق الســــــيارات القطري، لتسطر 
اســــــم هيونــــــداي كواحدة مــــــن العالمات 
التجاريــــــة األكثر شــــــعبية وموثوقية في 
مختلف قطاعــــــات األعمال مثــــــل البناء 
وصناعــــــة النفط والنقل ، وصناعة املواد 

الغذائية وغيرها.
حافلة هبونداي يونيفرس ... متيز فريد 

طوال الطريق  
يونيفــــــرس  هبونــــــداي  حافلــــــة   تتميــــــز 
مبواصفات  قياســــــية عالية الدقة  توفر 
جتربــــــة قيــــــادة ممتازة وراحــــــة قصوى 
للركاب، تتســــــع احلافلة  لـــــــ ٤5 راكبًا مبا 
في ذلك الســــــائق  ، لذا فهي متثل اخليار 
االمثل الــــــذي يوفر الرفاهية الفائقة في 

نقل الركاب.
حملــــــرك  الديناميكــــــي  األداء  يضمــــــن 
وأنظمــــــة القيــــــادة والتعليــــــق والفرامــــــل 
أداًء قويًــــــا وفعــــــااًل أثناء القيادة السلســــــة 
، مــــــع ضمــــــان توافر  مســــــاحة تخزينية 
كبيــــــرة  اثناء الســــــفر جتعــــــل من جتربة 
الســــــفرجتربة فريــــــدة طــــــوال الطريق ، 
كمــــــا توفر حافلــــــة هيونــــــداي يونيفرس 
راحــــــة تامــــــة  وفائقــــــة اثناء الســــــفر.من 
خالل التكييف الداخلــــــي ونظام التدفئة  
للحفــــــاظ على درجة حــــــرارة ثابتة اثناء 

السفر والرحالت الطويلة .
مت جتهيزهــــــا بنظام التعليــــــق الهوائي ، 
نظــــــام اجليل القــــــادم ، كمــــــا يوفر نظام 
الصــــــوت  فــــــي  التحكــــــم  نظــــــام   ،NVH
والضوضــــــاء معاييــــــر جديدة فــــــي راحة 
الــــــركاب من خــــــالل االســــــتخدام االمثل 
للمــــــواد عالية اجلــــــودة لتخفيف الصوت 

في املناطق احلرجة .
...شــــــريكم  حافلــــــة هيونــــــداي كاونتــــــي 

األفضل في التنقل .
توفر احلافلة كاونتى من هيونداي 23 
مقعدأ ، ياتي الغطاء اخلارجي األملس 
فــــــي  املتدفقــــــة  البانوراميــــــه  بنوافــــــذه 
تصميــــــم فريد من نوعه ، لتوفر بذلك 
اقصى درجات الراحة للركاب ، اضافة 
الى املرايا اخلارجيــــــة العملية من اجل 
رؤية ممتازة وشــــــاملة ، تضم احلافلة  
نظــــــام تكييف ذات كفاءة عالية ونظام 

التدفئة.

سلسلة أتش دي ... قوة اآلداء
دي  اتــــــش  هيونــــــداي  سلســــــلة  توفــــــر 
للشــــــاحنات  آداء  وقــــــوة  ديناميكيــــــة 
اخلفيفــــــة واملتوســــــطة  احلجــــــم ، حيث 
تتميز بجودة التصميم وقمة املوثوقية ، 
لذا تعد سلسلة هبونداي اتش دي السيارة 
املثالية لتلبية الطلب املتزايد على اعمال 
النقل بالشاحنات  ، متر سلسلة شاحنات 
هيونــــــداي HD مــــــن خــــــالل العديد من 
االختبــــــارات لتكــــــون االفضل بــــــني فئتها 

من ناحية املتانة واالداء والسالمة.
الكفاءة وقمة الراحة 

توفر سلســــــلة  هيونداي اتش دي واحدة 
من أكثر السيارات أمانًا وأكثرها راحًة ، 
فهي تعطيك احساس بأن هناك تواصل 
بني الســــــيارة وقائدهــــــا  ، ميثل تصميم 
مفتاح لوحة اجهزة القياس حتكم اكثر،  
كما انه السهل جدا الدخول الى مقصورة 
القيــــــادة  ، كمــــــا مت تصميــــــم مقابــــــض 
األبواب في املكان االمثل  األمثل ليسهل 
مــــــن  اســــــتخدامها ، اضافة الــــــى  إضاءة 
داخليــــــة قوية ومســــــاحة  للتخزين.، لذا 

تظل هيونداي دائًما في املقدمة .
القوة واملوثوقية

املتقدمــــــة  الديــــــزل   متــــــزج محــــــركات 
واملعدلة مــــــن هيونداي  بني قــــــوة اآلداء 
واملوثوقيــــــة وقــــــوة التحمل اإلســــــتثنائية 
،والــــــذي جعل مــــــن شــــــاحنات هيونداي 
تتبــــــوأ مكانا مرموقا فــــــي عالم األعمال 

الشاقة  
أكثر متيزا وأكثر أمنا على الطريق .

مت تطوير  سلســــــلة شــــــاحنات هيونداي 
اتــــــش دي  لضمــــــان األمــــــان التام.علــــــى 
الطرقات ، فمبجرد قيادتك لشــــــاحنات 
هيونداي يشــــــعر املرء حتما براحة البال. 
تتثمل منظومة الســــــالمة فــــــي هيونداي  
في تلك االطارات القوية واملتينة  بشكل 
مثيــــــر لإلعجــــــاب، اضافــــــة  الــــــى نظــــــام 

التعليق املعقد جــــــدا  مصنوع من الفوالذ 
الصلب  مــــــن أجل قوة التوقــــــف الفائقة 
، كما  توفر هيونــــــداي نظام كوابح مانع 
لإلنــــــزالق  ومكابــــــح فرامــــــل أماميــــــة و 
خلفيــــــة كخيارات موجــــــودة وذلك  من 

أجل  ضمان األمان وراحة البال .
سلسلة EX- قوة ديناميكية 

وتعــــــد اول سلســــــلة كاملــــــة التغيير منذ 
ان طرحــــــت شــــــركة هيونــــــداي موتورز 
)Mighty II( سلســــــلة اتش دي في عام 
1998 ، وتتميز النسخة اجلديدة بتوفير 
راحة افضل للــــــركاب ، اضافة الى املتانة 

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

التشغيل بتكاليف صيانة منخفضة.
Fluidic Sculpture تصميم

ويعد فلســــــفة التصميم لشركة هيونداي 
موتورز ،، مستوحي من الطبيعة ، وقد 
 Mighty صممــــــت شــــــاحنات هيونــــــداي
طبقــــــا لذلــــــك التصميــــــم لتوفــــــر بذلــــــك 

احلركة الديناميكية والكفاءة 
وتعــــــد هيوندايMighty   هي الشــــــريك 
التجاري املثالي ، وهــــــي العمود الفقري 
متعدد االســــــتخدامات اجلاهزة للتعامل 
مع أي وظيفة شــــــاقة ، كبيــــــرة كانت أم 
صغيرة. ميكــــــن تكييف نســــــخة الهيكل  
بســــــهولة مــــــع التطبيقــــــات املتنوعــــــة من 
خالل حتريك احملــــــرك واجلزء اخللفي 
مــــــن الكابينــــــة لألمام مبقــــــدار 50 مم ، 
مما يوفر احلد األقصى ملســــــاحة ســــــطح 
التحميــــــل ويزيــــــد من مجموعــــــة أطوال 
قاعدة العجالت بحيــــــث ميكنك اختيار 

احلجم املثالي لعملك.

شاحنـــات وباصـــات تعــزز مــن اعمالكــم ...
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أطلقت شركة الفردان للسيارات، الوكيل احلصري 
واملعتمد لعالمة BMW في قطر عروًضا حصرية 
 BMW و بالفعــــــل غيــــــر مســــــبوقة علــــــى طــــــرازات
مبناســــــبة شــــــهر رمضــــــان املبــــــارك على عــــــدد من 
طرازات 2019 مــــــن BMW ضمن الفئة X إضافة 
 BMWالفئــــــة اخلامســــــة، و BMW إلــــــى ســــــيارات
الفئــــــة الرابعة غــــــران كوبيــــــه. ويتيح هــــــذا العرض 
الذي أطلقته شــــــركة الفردان للســــــيارات مبناســــــبة 

حلول شهر رمضان املبارك فرصة رائعة المتالك 
 .BMW سيارات فاخرة من طراز

 وميكن للزبائن بناًء على هذا العرض أن يستمتعوا 
بقيادة واحدة من أكثر السيارات شهرة ضمن فئة 
 BMWو ،BMW X1 :والتي تضم ،BMW من X
X2، وBMW X3، كما يشمل عرض شهر رمضان 
املبارك أيًضا اثنني من أكثر طرازات سيدان شهرة 
في BMW، وهما الفئة اخلامســــــة، والفئة الرابعة 

غران كوبيه.
وطيلة شهر رمضان املبارك، تقدم شركة الفردان 
للســــــيارات مجموعة فائقة من املزايــــــا واخلدمات 
والتــــــي تتضمــــــن باقــــــة خدمــــــة BMW ملدة عشــــــر 
ســــــنوات / 100,000 كيلومتــــــر )أيهمــــــا يأتــــــي أواًل(، 
وباقــــــة ضمــــــان BMW 5 ســــــنوات / 200,000 كــــــم 
)أيهما يأتي أواًل(، خطة متويل حتى ســــــت ســــــنوات 
بفائدة بســــــيطة تبلغ 2.6% ما يعادل 5% متناقصة، 

وفترة ســــــماح حتى 3 أشــــــهر، وبــــــدون دفعة أولى 
للمواطنني، باإلضافة إلى تأمني شامل مجاناً للعام 

األول.
وميثل العرض املتاح حتى 30 يونيو الفرصة األمثل 
الكتشــــــاف متعة القيادة وامتالك إحدى الســــــيارات 
 BMWو ،BMW X2و ،BMW X1 من طــــــرازات
X3 مع العديد من املزايا واخليارات املذهلة، مقابل 
أقساط تبدأ من 2660 ريال قطري في الشهر، كما 

يشمل عرض شهر رمضان املبارك أيًضا اثنني من 
أكثر طرازات ســــــيدان شــــــهرة فــــــي BMW، وهما 
الفئة اخلامسة، والفئة الرابعة غران كوبيه، ويتيح 
للزبائن امتالك إحدى الســــــيارات التي تشــــــهد طلبًا 
هائاًل من بني طــــــرازات BMW مقابل 2970 ريال 
قطري في الشــــــهر ، وســــــيكون متويل هذا العرض 
الذي تقدمه BMW مبناســــــبة حلول شهر رمضان 

املبارك بالتعاون مع بنك قطر الوطني.

ألول مــرة باقـــة صيانـــة BMW شاملـــة النفقــــات ...

الفردان للسيارات تطلق عرضا غير مسبوق
ألمتالك BMW خالل شهر رمضان

طرحت شركة الفردان للسيارات، الوكيل احلصري 
واملعتمد لعالمــــــة MINI في قطر، عروًضا جديدة 
ومميــــــزة على طرازات 2019 خالل شــــــهر رمضان 
املبارك، لتتيــــــح لزبائنها إمكانية االســــــتمتاع بقيادة 

عدد من سيارات MINI من طرازات 2019.
تتيح شــــــركة الفردان للســــــيارات للعمالء طيلة شهر 
رمضان املبارك فرصة شــــــراء طرازات جديدة من 

 MINI بثالثة أبواب وسيارة MINI مبا فيها MINI
بخمســــــة أبواب اجلديــــــدة كلياً، باإلضافــــــة طرازات 
 ،MINI Cabrioو  Clubmanو  Countryman
وبأســــــعار مغرية مــــــع إمكانية التقســــــيط 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 كــــــم )أيهما يأتي 

أواًل(
باقة خدمة ملدة 3 سنوات أو ٤0,000 كم )أيهما يأتي 

أواًل(
معــــــّدل فائــــــدة ثابتــــــة 2.6% مايعــــــادل 5% متناقصة 

بالتعاون مع بنك قطر الوطني
ومتاشــــــياً مــــــع روح العطــــــاء التي يتســــــم بها الشــــــهر 
الفضيــــــل، تقدم شــــــركة الفــــــردان للســــــيارات مزايا 

حصريــــــة ومنهــــــا إمكانيــــــة التمويل عــــــن بنك قطر 
الوطني، ويستمر هذا العرض حتى 30 يونيو. 

وميثــــــل عــــــرض شــــــهر رمضــــــان فرصــــــة ال تعوض 
لالســــــتمتاع بقيادة رائعة مع امتالك إحدى سيارات 

MINI لعام 2019.
وتدعو الفردان للسيارات الزبائن باحلضور لالطالع 

على طرازات MINI اجلديدة .

الفردان للسيارات تطلق عرضا
مميـــزا علـــى طــــرازات

MINI

عــــروض شهــــر رمضـــان املبــارك ...
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يسري على ماكسس T90 اجلديدة وغيرها من املركبات ...

أوتو كالس للسيارات
تطلق عرض رمضان املميز على مركبات ماكسس

مبناسبة شهر رمضان املبارك، أطلقت شركة أوتو 
كالس للســــــيارات، إحدى شركات مجموعة ناصر 
بــــــن خالد والوكيل العام املعتمــــــد للعالمة التجارية 
ماكســــــس في قطر، عرضها اخلاص على الشاحنة 
اخلفيفة ماكســــــس T60 اجلديدة كلياً والتي تتميز 
بأدائها العالــــــي ودرجة الســــــالمة واألمان املتفوقة 
حيــــــث حصلت علــــــى تصنيــــــف خمس جنــــــوم في 
مجــــــال األمــــــان والســــــالمة مــــــن “برنامــــــج تقييم 

السيارات اجلديدة” ANCAP الذي يقيم ويصنف 
السيارات اجلديدة في مجال السالمة.

ويسري العرض من 28 أبريل إلى 15 يونيو 2019 
ويشــــــمل مركبات ماكســــــس األخــــــرى املتوفرة في 
صالة عــــــرض أوتوكالس للســــــيارات علــــــى طريق 

سلوى.
ووفق العــــــرض، تتوفر ماكســــــس T60 اآلن ابتداًء 
من ٤9,000 ريــــــال قطري باإلضافة إلى عدد من 

املزايا املهمة، منهــــــا إمكانية احلصول على املركبة 
بدون دفعــــــة أولى، ضمان لغايــــــة 120ألف كم أو 
3 ســــــنوات، وخدمــــــة صيانة مجانية ملدة ســــــنتني 
أو 30,000 كم. كما يشــــــمل العرض تأمني شــــــامل 
وتسجيل مجاني للعام األول. وميكن شراء املركبة 
عبر متويل داخلي بنسبة فائدة خاصة عن طريق 

شركة ناصر بن خالد للخدمات املالية.
وقال هشــــــام الصحــــــن، املدير العام لشــــــركة أوتو 

كالس للسيارات: »مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
يســــــرنا إطالق هذا العــــــرض املميز على الشــــــاحنة 
اخلفيفــــــة ماكســــــس T60 اجلديدة التــــــي أطلقناها 
مؤخراً في الســــــوق القطري. تتميز هذه الشــــــاحنة 
بقــــــدرات عاليــــــة وتصميــــــم ســــــاحر وتكنولوجيــــــا 
حديثة، وهي مالئمة متاماً لالســــــتخدام الفردي 
. وســــــتواصل شــــــركة أوتو كالس للســــــيارات طرح 
أحدث الســــــيارات واملركبــــــات التي تلبــــــي تطلعات 

العمــــــالء بعد إصدارهــــــا العاملي مباشــــــرة، ما يؤكد 
التزامنا بقيم الشركة ونهجها”.

تستوحي شركة صناعة السيارات الصينية ماكسس 
تصميم ماكســــــس T60 من القوة والعزم والهيبة. 
وقد أثبتت الشــــــاحنة اخلفيفة قدراتها العالية على 
الطرق املستوية وغير املستوية وعلى طرق اجلبال 
حيــــــث ســــــجلت أداء ممتــــــازاً مقارنــــــا بغيرها من 

الشاحنات في فئتها.
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نظمت ش������ركة اجليده للس������يارات مؤًخًرا فعالية حصرية كشفت فيها النقاب عن 
س������يارات ماليبو وكامارو وس������لفرادوا 2019 اجلديدة كلًيا في حفل أنيق مبعرض 

شيفروليه باجليده سكوير.
ورحب������ت ش������يفروليه في حفلها األول هذا العام بلفيف م������ن كبار الزوار والعمالء 
الذي������ن حرصوا عل������ى التواجد إللقاء النظ������رة األولى على أحدث س������ياراتها، ومن 
بينهم جنم ألعاب القوى القطري معتز برش������م، والذي تقدم الشركة له خدمات 

الرعاية.
وشهد حفل الكش������ف عن السيارات اجلديد عرًضا استعراضيًا قدمته فرقة بوغي 
ستورم والتي ذاع صيتها بعد مشاركتها في مسابقة املواهب الشهيرة برينت جوت 

تالنت ونالت إعجاب اجلماهير وهيئة التحكيم. 
م������ن جهته قال الس������يد محمد اجليده، املدي������ر التنفيذي ملجموع������ة اجليدة: »نود 
االحتف������ال مع عمالئن������ا بوصول كل س������يارة جديدة، ويعكس احتف������ال اليوم مدى 
اعتزاز اجلماهير بعالمة ش������يفروليه، ونتطلع للق������اء عمالئنا والتفاعل معهم في 

مزيد من الفعاليات خالل األشهر القادمة«.
وتتميز طرازات عام 2019 بتحديث العديد من املزايا وإضفاء تعديالت انس������يابية 
على بدن السيارة، ومنها مقدمة سيارة ماليبو وشبكتها األمامية والتي أصبحت 
أكثر رياضية وانسيابية عما ذي قبل بإطاللة مميزة على الطريق، وشهد صالون 

الس������يارة الداخلي كذلك حتس������ينات عل������ى أزرار التحكم مبقود الس������يارة، وزودت 
كذلك بنظام معلومات ترفيهي ليكون س������ائق السيارة على تواصل دائم مبحيطه 

في كل األوقات.
أما س������يارة كامارو اجلدي������دة كليًا فأجريت تعديالت حديث������ة على غطاء احملرك 
ليصبح أكثر س������مًوا وأدق تفصياًل، وأعيد تصميم ش������بكتها األمامية إلطاللة أكثر 
جرأة، أما التعديالت الداخلية فتش������مل مس������اند املقاع������د بخطوط مميزة، ومقود 
مكس������و باجللد الطبيعي وتعديالت هندس������ية أضفت املزيد من س������هولة احلركة، 
أضف إلى ذل������ك املقاعد الكهربائية ذات خاصية حفظ الوضعية، وخاصية تدفئة 

مقود السيارة، والعديد من اخلصائص األخرى بناء على رغبة العميل.
وجاء الكش������ف عن سيارة س������يلفرادو اجلديدة واملذهلة بعد حتديثها لتصبح أكثر 
قوة وأخ������ف وزنًا، عالوة على العديد من اخليارات واملميزات املتعددة التي متنح 
قائد الس������يارة ش������عوًرا بالراحة والرحابة داخل مقصورة القيادة مبساحات علوية 
إضافية لألكتاف والرأس ومس������احة أوس������ع لألقدام، كما أنها مزودة وألول مرة 
مبس������احات تخزين باملقاعد اخللفية، وباملس������ند اخلاص بالس������ائق حلفظ األدوات 

أثناء الرحالت. 
وتتواجد الطرازات الثالثة اجلديدة وتشكيلة سيارات شيفروليه املتنوعة مبعارض 

اجليده للسيارات، الوكيل احلصري لسيارات شيفروليه في قطر.

شيفروليه تكشف النقاب عن ثالثة طرازات حديثة
سلفـــرادو اجلديــــدة كليــــا االن فــــي قطــــر ...

محمد اجليده:
يسعدنا اعتزاز 

اجلماهير بعالمة 
شيفروليه ونوعدهم 
باملزيد من الفعاليات 
خالل األشهر القادمة
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بحضور عدد من كبار الش������خصيات كش������فت شركة العطية 
للس������يارات والتجارة ع������ن كي������ا “تيلوراي������د 2020 اجلديدة« 
وذل������ك للمرة األولى أمام اجلمهور في دولة قطر، وهو ما 
اعتبر فرصة ذهبية لعشاق الس������يارات ملشاهدة السيارة بعد 

طول انتظار .
حضر احلفل عدد من قيادات الش������ركة تقدمهم السيد عبد 
العزيز العطية رئيس مجل إدارة ش������ركة العطية للس������يارات 
والتج������ارة والس������يد محم������د معال������ي املدير الع������ام كما حضر 

ممثلي وسائل اإلعالم احمللية وعشاق عالمة كيا في قطر.
وقد خطفت س������يارة كي������ا “ تيلورايد 2020 » اجلديدة أنظار 
اجلمهور ووسائل اإلعالم الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد 
ب������أداء املركبة العال������ي ووس������ائل الرفاهية امل������زود بها، وكذا 

تصميمها األنيق الرائع.

وبهذه املناسبة قال السيد عبد العزيز العطية رئيس مجلس 
إدارة الش������ركة “يسرنا اليوم الكش������ف عن كيا تيلورايد 2020 
اجلديدة والتي طال انتظارها وتعد أكبر وأفخم سيارة دفع 
رباعي لشركة كيا على اإلطالق والتي سلطت األضواء عليها 
في معرض ديترويت 2019 ونالت إعجاب املراقبني وذوي 

االختصاص.”
وأض������اف “واجلدير بالذك������ر أن هذه الس������يارة صممت في 
والية أتالنتا األمريكية حيث القت جناحا كبيرا واستحسان 

منقطع النظير في السوق األمريكي.«
وأك������د العطية على أهمية خدم������ة العمالء فقال “ أن العامل 
الرئيس������ي لنجاحنا بعد توفيق اهلل هو ثقتكم بنا وهذا ش������يء 
نعت������ز ب������ه حي������ث أن ثقتكم حتفزن������ا على مضاعف������ة اجلهد 
والتطوير املس������تمر ألداء الشركة الرضاء عمالئنا وخدمتهم 

باجلودة التي يستحقونها.”
من جانبه قال السيد عصام البشير مدير التسويق وعالقات 
العم������الء “نحن فخورون اليوم بالكش������ف عن أحدث أعضاء 
أس������طول كي������ا الرائع������ة تيلوراي������د مودي������ل 2020 والتي طال 

انتظارها من العمالء لتصميمها الرائع ورفاهيتها.
وتعد “كيا تيلورايد 2020 اجلديدة« التي صممت في مركز 
التصميم التابع لش������ركة كيا والكائن في مدينة إرفني بوالية 
كاليفورنيا، جتس������يدا للراح������ة والقوة. وقد صممت س������يارة 
الدفع الرباعي بش������كلها الضخم كي تناس������ب السير في املدن 
وطرق الصح������راء املفتوحة، والطرق الس������ريعة والس������احلية 
، وصمم������ت مقاعد الس������يارة التي تتس������ع لثمانية أش������خاص، 
بش������كل آخاذ يجذب انتباه كافة عش������اق اقتناء هذه الفئة من 

السيارات في املنطقة.

وكشفت ش������ركة العطية للس������يارات والتجارة التي طال انتظارها 
بشغف سيارة “كيا تيلورايد 2020 اجلديدة« في دولة قطر والتي 
تقدم للجمهور كافة التفاصيل حول أحدث صدارات ش������ركة كيا. 
وخالل احلدث الكبير قامت ش������ركة العطية بالكش������ف عن بعض 
التفاصي������ل اجلوهرية، م������ن بينها أحدث اإلضافات إلى تش������كيلة 
سيارة الدفع الرباعي من كيا والتي ستكون متاحة مبحرك سعة 
3.8 لتر، سداس������ي األس������طوانات، ق������ادر على تولي������د 219 حصان، 

وعزم دوران قوته 262 رطل/ قدم.
وفيم������ا تعط������ي س������يارة “تيلوراي������د اجلدي������دة” ش������عورا بالقوة 
واجل������رأة والضخامة ف������ي تصميمها اخلارجي، ف������إن هيكلها 
الداخلي  يُظهر ملس������ة رفاهية تخطف األنظار من أول وهلة. 
فالتصمي������م الداخلي لس������يارة “تيلورايد اجلدي������دة” يركز في 
املقام األول على الراحة والرفاهية. ووحدة التحكم الواس������عة 

تعك������س املس������احة الكبيرة عبر االس������تغالل الفن������ي لكافة القطع 
املتاحة بها، بينما باقي أجزاء الكابينة توفر كافة س������بل الراحة 

للركاب في كافة املقاعد.
وستتوفر “تيلورايد اجلديدة” في 3 فئات مختلفة، تبدأ من “إل 

إكس1”، يليها “إل إكس2”، وأخيرا “إس إكس”. 
ه������ذا وتأتي س������يارة الدف������اع الرباع������ي مزودة مبجموعة واس������عة 
م������ن التقنيات التي توفر الراحة واملالئمة وس������المة الركاب، مثل 
املقاع������د اجللدية املط������رزة الفاخرة من نوع “نابا”، شاش������ة تعمل 
باللمس مقاس 10.25 بوصة متصلة بكاميرا خلفية مع إرشادات 
للرك������ن، ونظام ملراقبة ضغ������ط اإلطارات، ونظ������ام حتكم ذكي، 
ونظام للمس������اعدة على تفادي التص������ادم األمامي، وعجلة قيادة 
جلدي������ة مزودة بنظام تدفئة مع الق������درة على تغيير زاوية ميلها 

وارتفاعها، وغيرها الكثير.

العطية للسيارات تدشن كيا )تيلورايد  2020 اجلديدة( في السوق القطري
بحضـــور عـــدد كبيـــر مـــن عشـــاق عالمـــة كيـــا الكوريــــة ...

عبد العزيز العطية: املبدع الكوري قدم لنا أكبر
وأفخم سيارة دفع رباعي لعالمة كيا على اإلطالق

عصام البشير: فخورون اليوم بالكشف عن 
أحدث ابداعات طرازات كيا التي طال انتظارها

كيــا ــ قطــر حتصـــد جوائـــز
افضل سيارة في السوق القطري

حصدت ش������ركة العطية للس������يارات والتج������ارة الوكيل 
احلصري لعالمة كيا في السوق القطري إجنازاً جديداً 
من خ������الل فوز س������يارتني بجائزت������ني مرموقتني من 
جوائز “سيارات العام في قطر” 2019 والتي تنظمها 

ماكينا الشرق األوسط.
وق������دد حقق������ت K900 جائزة أفضل س������يارة س������يدان 
فاخ������رة بينما ف������ازت تيلورايد اجلديدة كلي������ا بجائزة 
“أفضل مركبة دفع رباعي  7 مقاعد “. وقد اعلن عن 
فوز املركبتني في حف������ل جوائز خاص أقيم في فندق 
موندريان بالدوحة مبش������اركة واس������عة م������ن مختلف 
املركب������ات ذات الدف������ع الرباعي والش������احنات احلفيفة 
واملركبات التجارية وس������يارات الس������يدان من مختلف 

العالمات التجارية بدولة قطر.
مت اختيار K900 للفوز بجائزة “ أفضل سيارة سيدان 
فاخرة بفضل التصميم املتناغم بش������كل جميل ما بني 
اخلط������وط اإلنس������يابية واألنيقة والتفاصيل الهندس������ية 
الرائع������ة أن تخلق جًوا عصريًا م������ن األناقة واجلاذبية 
ال مثيل له في قطاع الس������يارات الصغيرة ،وقد إعتمد 
 Gravity of“ مصمم������و كي������ا على مفه������وم التصمي������م

Prestige” ال������ذي يعك������س القوة من خ������الل التفاصيل 
الغنية واألسطح الصلبة.”

كما أن التصميم الهندس������ي الرائ������ع يضفي عنصًرا من 
اجلم������ال واحلداث������ة في ظ������ل التقنيات وإس������تناداً على 
خصائ������ص الض������وء، فإن تصمي������م املصابي������ح األمامية 
م������ن ن������وع “LED” “دوبلك������س” يضفي عل������ى موديل 
“K900” عنص������ر بصري متطور وف������ي غاية الروعة 
واألناق������ة والرق������ي.إن إضاءة الك������روم الالمعة تضيف 
عمًقا بصرياً إلى هيكل السيارة الناعم، حيث متر على 
طول قاعدة األبواب وحول اجلزء اخللفي السفلي من 
مودي������ل “K900”. كما إن حافة الناف������ذة من الكروم 
تضفي أيضاً درج������ة من التقنية الش������كلية الراقية إلى 
العام������ود من الفئة “ج” املنس������ابة بش������كل ح������ر قبل أن 
تندمج مع الس������طح اخللفي. وقد مت تشطيب املصابيح 

اخللفية وفتحات العادم بعناصر الكروم اجليدة.”
 وق������د ف������ازت تيلورايد اجلديدة كلي������ا بجائزة  »أفضل 
س������يارة دفع رباعي  7 والت������ي مت تصميمها في مركز 
التصميم التابع لش������ركة كيا والكائن في مدينة إرفني 

بوالية كاليفورنيا، جتسيدا للراحة والقوة.
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حصلــــــت لكــــــزس على جائــــــزة افضل ســــــيارة 
هايبرد ســــــيدان فارهة فى حفل توزيع جوائز 
ســــــيارة العــــــام 2019 و التــــــى نظمتها شــــــركة  
ماكينة الشــــــرق االوسط . و قد اعلن عن فوز 
لكــــــزس ES هايبــــــرد فى حفــــــل جوائز خاص 
اقيم فى فندق موندريان بالدوحة مبشــــــاركة 
الســــــيدان  الســــــيارات  مــــــن مختلــــــف  واســــــعة 
الهايبرد. استلم اجلائزة نيابة عن شركة عبد 
اهلل عبد الغنــــــى وإخوانه الســــــيد فراس مفتى 
مديــــــر اول تســــــويق. و يأتــــــى هــــــذا الفــــــوز بعد 
إجراء اختبارات و تقييم صارمة ألداء السيارة 
من قبل خبــــــراء فى عالم الســــــيارات و الذين 
اكدوا على اهمية كون الســــــيارة اقتصادية فى 
اســــــتهالك الوقود و صديقة للبيئة. و اجلدير 
بالذكــــــر ان تكلفــــــة صيانة الســــــيارات الهايبرد 

تكون اقل من مثيلتها من السيارات العادية.
وكانــــــت اإلضافة الرئيســــــية  لطرازات لكزس 
 300h ES اجلديــــــدة للعــــــام 2019 طــــــراز ES
الـــــــ “هايبــــــرد” الكهربائــــــي الــــــذي يجمــــــع بني 
مصدريــــــن للطاقــــــة هما محــــــرك يعمل على 
البنزيــــــن وموتوريــــــن كهربائيني. وسيســــــاعد 
طــــــراز 300h ES الـــــــ “هايبــــــرد” الكهربائــــــي 
الرائد فــــــي فئته العمــــــالء على املســــــاهمة في 
حتقيق مستقبل مســــــتدام دون املساومة على 
املســــــتويات التفاعلية لتجربة القيادة، ال سيما 
من خالل مــــــا يتمتع به من تقنيات متقدمة، 
إلــــــى جانــــــب مقصورتــــــه الهادئــــــة وتســــــارعه 

السلس، خاصًة عند بدء التشغيل. 
مت تطوير خيار لنظام الدفع، وهو الـ “هايبرد” 
الكهربائي الذي يجمع بني مصدرين للطاقة، 
همــــــا محــــــرك يعمــــــل علــــــى البنزيــــــن ويولــــــد 
قوة 176 حصانــــــاً مع عــــــزم دوران يبلغ 22.5 
كيلوغرام/متر، وموتوران كهربائيان يولدان 

قوة 118 حصانــــــاً مع عــــــزم دوران يبلغ 20.6 
كيلوغرام/متــــــر، فيمــــــا تبلغ القــــــوة اإلجمالية 
لهذا النظام 215 حصاناً. ويقترن هذا النظام 
بناقل حركة جديد يتيح أعلى أداء للقيادة في 
هــــــذه الفئة وأفضل معدل الســــــتهالك الوقود 
يبلغ 22.٤ كيلومتر/لتر. ويتميز ناقل احلركة 
بتقنيــــــة احلــــــد التفاضلــــــي لعزم الــــــدوران في 
ظل ظــــــروف معينة، مثل حــــــاالت احلموالت 
اخلفيفة أو عند االختالف بني سرعة دوران 
أحــــــد اإلطارات ال ســــــيما علــــــى الطرقات غير 
املســــــتوية، وذلك بهدف املســــــاعدة في حتقيق 
الثبــــــات والتوجيــــــه األمثل عنــــــد االنطالق في 
خط مستقيم في حال تعرض املركبة لعوامل 

خارجية قد تؤثر على ثباتها.
 300h ES هــــــذا وميكن قيادة مركبة لكزس
الـــــ »هايبــــــِرد« الكهربائية إما باالعتماد على 
الطاقة الكهربائية بشــــــكٍل كامــــــٍل وبدون أي 
اســــــتهالك للوقــــــود أو إصــــــدار أيــــــة انبعاثات 
كربونيــــــة، أو مــــــن خــــــالل اســــــتخدام الطاقة 
البنزيــــــن  محــــــرك  مــــــن  كٍل  مــــــن  املتولــــــدة 
واملوتورين الكهربائيني، وذلك تبعاً لســــــرعة 
شــــــحن  ويتــــــم  القيــــــادة.  وأســــــلوب  املركبــــــة 
بطاريات الـ »هايبِرد« الكهربائية باســــــتمراٍر 
وبشــــــكل تلقائــــــي ســــــواًء من خــــــالل محرك 
البنزيــــــن أو عنــــــد الضغــــــط علــــــى املكابــــــح أو 
خفض ســــــرعة املركبة؛ وبالتالي، فال حاجة 
إلى اســــــتخدام مصدر طاقة أو كابل خارجي 
إلعادة شــــــحنها. وعلى الرغم من أن مركبة 
لكــــــزس 300h ES الـ »هايبــــــِرد« الكهربائية 
تتميز مبجموعة مــــــن التقنيات املتقدمة، إال 
أنها ال حتتاج إلى وقود خاص، كما ال تختلف 
طريقة قيادتها والعنايــــــة بها عن أي مركبة 

تقليدية أخرى.

عبــد اهلل عبــد الغنــي الوكيـــل احلصـــري ...

لكزس ES حتصد جائزة افضل سيارة
هايبـــرد سيـــدان فارهـــة فـــى قطـــر

عبـــد اهلل عبـــد الغنـــي الوكيـــل احلصــــري ...

تويوتا كامرى حتصد جائزة
افضل سيارة هايبرد سيدان فى قطر

حصلت تويوتا على جائزة افضل ســــــيارة 
هايبرد ســــــيدان فــــــى حفل توزيــــــع جوائز 
ســــــيارة العام 2019 و التى نظمتها شركة  
ماكينة الشرق االوســــــط . و قد اعلن عن 
فــــــوز كامــــــرى هايبــــــرد فى حفــــــل جوائز 
خاص اقيم فى فندق موندريان بالدوحة 
مبشــــــاركة واســــــعة من مختلف السيارات 
السيدان الهايبرد. استلم اجلائزة نيابة عن 
شــــــركة عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه السيد 
فراس مفتــــــى مدير اول تســــــويق. و يأتى 
هــــــذا الفوز بعد إجراء اختبــــــارات و تقييم 
صارمة ألداء الســــــيارة من قبل خبراء فى 
عالم الســــــيارات و الذين اكدوا على اهمية 
كــــــون الســــــيارة اقتصاديــــــة فى اســــــتهالك 
الوقود و صديقة للبيئة. و اجلدير بالذكر 
ان اول ســــــيارة هايبرد قد دشنتها تويوتا 
فى عام 1997. و اجلدير بالذكر ايضا ان 
تكلفة صيانة السيارات الهايبرد تكون اقل 

من مثيلتها من السيارات العادية.
تقــــــدم مركبة تويوتا كامري الـ »هايبرد« 
الكهربائية مســــــتويات عاليــــــة من الراحة 
والثبــــــات، إلــــــى جانب مزايــــــا أداء التحكم 
الفريــــــدة، إذ يرجــــــع الفضــــــل فــــــي ذلــــــك 
إلــــــى منصــــــة »األطــــــر الهيكليــــــة العامليــــــة 
والتــــــي   ،)TNGA( لتويوتــــــا«  اجلديــــــدة 
متثل اســــــتراتيجية جديــــــدة كلياً لعمليات 
الباقات  والهندســــــة ومختلــــــف  التصميم 
والتجهيزات التي تقوم بتزويد مركباتها 
بها. وحتافظ هذه املنصة على جميع قيم 
تويوتا التقليدية من حيث البنية الهيكلية 
ودرجــــــات الســــــالمة الفائقة، فــــــي الوقت 
الــــــذي تضفي فيــــــه املزيد مــــــن املتعة على 

جتربة القيادة بشكل يخاطب احلواس. 
وميكــــــن قيــــــادة مركبــــــة تويوتــــــا كامري 
الـــــــ »هايبــــــِرد« الكهربائية إمــــــا باالعتماد 
علــــــى الطاقــــــة الكهربائيــــــة بشــــــكٍل كامٍل 

وبدون أي استهالك للوقود أو إصدار أية 
انبعاثات كربونية، أو من خالل استخدام 
الطاقــــــة املتولــــــدة مــــــن كٍل مــــــن محرك 
الكهربائيني، وذلك  واملوتوريــــــن  البنزين 
تبعاً لســــــرعة املركبــــــة وأســــــلوب القيادة. 
هذا ويتم شــــــحن بطاريات الـــــــ »هايبِرد« 
باستمراٍر وبشكل تلقائي سواًء من خالل 
محــــــرك البنزيــــــن أو عنــــــد الضغــــــط على 
املكابح أو خفض سرعة املركبة، وبالتالي 
فــــــال حاجة إلى اســــــتخدام مصــــــدر طاقة 
أو كابــــــل خارجــــــي إلعــــــادة شــــــحنها. كما 
أن مركبــــــة تويوتــــــا كامري الـــــــ »هايبِرد« 
الكهربائيــــــة ال تتطلــــــب أي وقــــــوٍد خاص 
وال تختلف طريقة قيادتهــــــا والعناية بها 
عن أي مركبة تقليديــــــة أخرى. وبفضل 
مــــــا تتمتع بــــــه من كفــــــاءة اســــــتثنائية في 
استهالك الوقود، لن يكون من الضروري 
التوقف مــــــرات عديدة عند احملطات مللء 

خزان الوقود. 
وباجلمع بني مصدريــــــن للطاقة يتألفان 
مــــــن موتورين كهربائيني ومحرك يعمل 
علــــــى البنزيــــــن، يولد نظام الـــــــ »هايبرد« 
الكهربائــــــي في مركبة تويوتــــــا كامري الـ 
»هايبرد« الكهربائيــــــة اجلديدة كلياً قوة 
118 حصاناً وعزم دوران 20.6 كيلوغرام 
وقــــــوة  الكهربائيــــــني،  للموتوريــــــن  متــــــر 
176 حصانــــــاً مــــــع عــــــزم دوران يبلغ 22.5 
كيلوغــــــرام متر حملــــــرك البنزيــــــن، وتبلغ 
القوة اإلجمالية لهذا النظام 215 حصاناً. 
ويقترن نظــــــام الـ »هايبــــــرد« الكهربائي 
بناقــــــل احلركة املتغير املســــــتمر بخاصية 
يتيــــــح   )e-CVT( الكهربائــــــي  التحكــــــم 
للسائق حتقيق نقل نشط للسرعات بشكل 
انســــــيابي وهــــــادئ يحاكي ناقــــــل احلركة 
اليدوي ذي الـ 6 ســــــرعات ليقدم مستوى 

جديد من متعة القيادة.
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تعتزم هيونداي االنطالق مجدداً في رحلة تستكشف 
روح شــــــهر رمضان املبــــــارك، عبر إنتاج سلســــــلة من 
األفــــــالم القصيــــــرة املخصصــــــة للعرض فــــــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتتمحور أفالم هذا 
العــــــام حول البركة وكيف تُعّم اجلميع خالل الشــــــهر 
الفضيل، الذي يشهد للعام الرابع على التوالي حمالت 
عائلية تــــــرّوج فيها هيونداي ملعاني الشــــــهر الفضيل. 
ومن املنتظر أن تنطلق احلملة خالل رمضان حتت 
شــــــعار »معاً علــــــى طريــــــق البركة«، لتســــــرد قصصاً 
عائليــــــة مبتكرة تُظهــــــر كيف تعّم بــــــركات رمضان 
جميــــــع الناس أياً كانت ظروفهم وأحوالهم، حتى في 

أصعب األوقات. شركة ســــــكايالين للسيارات، تابعة 
ملجموعة اجليدة واملوزع الرسمي لسيارات هيونداي 
موتــــــور في قطر. ويــــــروي كل فيلم من أفالم حملة 
هيونداي الرمضانية قصة عائلة متّر بأوقات صعبة، 
فإحدى القصص تســــــّلط الضوء على مشــــــاعر احلزن 
التي تعانيها أسرة فقد فيها األب وابنه الزوجة واألم 
التــــــي تُوفيت، فيما يعــــــرض فيلم آخر قصــــــة لعائلة 

تعاني مرض ابنها الطريح الفراش في املستشفى.
وســــــوف يشــــــاهد اجلمهور حكايات تلك األسر خالل 
استعداداتها الســــــتقبال رمضان وبعضاً من تفاصيل 
حياتها خالل الشــــــهر الفضيل، وصوالً إلى العيد، من 

خالل تلك األفــــــالم القصيرة التي تلقــــــي الضوء على 
الطريقة التي تعيش فيها أفراد األسرة أجواء رمضان 
معــــــاً بــــــروح البهجــــــة واالمتنــــــان، برغــــــم الظروف، 
وتُظهــــــر أن هناك دائماً أســــــباباً موجبة للشــــــكر في 
هذه احلياة. وبهذه املناسبة، أشار مايك سونغ رئيس 
عمليات هيونداي في الشرق األوسط وإفريقيا، إلى 
اخلصوصية التي يتحّلى بها شهر رمضان في منطقة 
الشــــــرق األوسط، مؤكداً حرص هيونداي على إظهار 
تقديرهــــــا لهذا الشــــــهر الكــــــرمي أمــــــام عمالئها وفي 
املجتمعات التي تعمل بها، وأضاف: “يُعتبر رمضان 
وقتــــــاً مثاليــــــاً للتدّبــــــر والتأمــــــل، كما أنــــــه وقت ثمني 

لقضاء أجمل األوقات مع أفــــــراد العائلة واألصدقاء، 
وقــــــد أردنا في موضوع حملتنا الرمضانية لهذا العام 
أن نفّكــــــر فيما تعنيه تلــــــك األوقات للنــــــاس”. وتابع 
ســــــونغ: “يســــــُهل على اجلميع خالل األوقات الصعبة 
التفكير فيما يفتقدون في حياتهم، لذلك تأتي هذه 
احلملة بقصــــــص ملِهمة تدعونا للتفكير والتأمل في 
مــــــا هو موجود لدينــــــا بدل حصر تفكيرنــــــا في الذي 
نفقــــــده، وإلدراك أن البركة تظّل حتــــــّل علينا ويظّل 
لدينا أسباب كثيرة تدفعنا ألن نكون من الشاكرين، 
حتــــــى في أحلك الظــــــروف”. وأرســــــت هيونداي في 
املنطقــــــة تقليــــــداً يتمثل بإنتاج سلســــــلة أفــــــالم خاصة 

بشــــــهر رمضان، تشــــــارك املجتمعات عبرها قصصاً 
بســــــيطة مفعمة باملغزى ومثيرة للمشاعر، تنشرها 
كإعالنات تلفزيونية وفي قنوات التواصل االجتماعي. 
وانطلقت أول سلســــــلة أفالم فــــــي العام 2016، رافعة 
شعار البركة ومستلهمة بركات الشهر الكرمي. وفي 
العــــــام 2017، جالت حملــــــة “رمضان في كل مكان” 
في عّدة بلدان عربية لتســــــليط الضــــــوء على التقاليد 
الرمضانيــــــة احمللية، فــــــي حني جاءت سلســــــلة العام 
املاضــــــي بعنــــــوان “رمضان اخلالــــــد” لتمنح اجلمهور 
فرصة إللقاء نظرة على بعــــــض التقاليد الرمضانية 

التي تتوارثها األجيال.

تنتج للسنة الرابعة على التوالي أفالما قصيرة حتتفي بالشهر الفضيل ...

هيونـــداي تكشـــف عــــن حملتهـــا اجلديــــدة لرمضــــان

معا على طريق البركة

جينيسيس G70 تنال جائزة أفضل سيارة
سيــدان رياضيـــة مـــن مجلـــة ماكينــــا

احتفلت شركة ســــــكايالين للســــــيارات، املوزع الرسمي لسيارات 
جينيســــــيس في دولــــــة قطر بفوز طرازهــــــا G70 بجائزة أفضل 
سيارة سيدان رياضية من مجلة ماكينا واملعنية بتطوير صناعة 
السيارات والترويج لها في املنطقة وحتظى مبتابعة العديد من 

عشاق السيارات.
وتعــــــد تلك املــــــرة األولى التي تقــــــوم فيها مجلــــــة مختصة بعالم 
السيارات في قطر مبنح جائزة لسيارة جينيسيس G70 العاملية.
وتعليًقــــــا علــــــى نيــــــل الســــــيارة تلــــــك اجلائــــــزة، قال الســــــيد جون 
مادارســــــز، مدير التســــــويق بشــــــركة سكايالين للســــــيارات: “إننا 
فخورون بالفوز بتلك اجلائزة املرموقة بالنيابة عن جينيسيس 
للسيارات، ونتوجه بالشــــــكر اجلزيل ملجلة ماكينا وفريق عملها 
وراء تنظيم أول حفل جوائز للســــــيارات في قطر، ونتطلع دوًما 
لتوفيــــــر أفضل جتربــــــة لعمالئنــــــا وتقدمي اجلديــــــد واملزيد من 

طرازات جينيسيس الفخمة خالل األشهر القادمة”.
وتعــــــد ســــــيارة جينيســــــيس G70 من أفخم ســــــيارات الســــــيدان 
الرياضية في فئتها، ومتتاز ببراعة التصميم بداية مبصابيحها 
األمامية االنسيابية ووصوال لنهايتها التي تتمتع بلمسات جمالية 
مميزة فــــــي ظل اهتمام كامل بالتفاصيل. كما أن أداءها املرتفع 
والــــــذي ميكن الشــــــعور به مــــــن خــــــالل خاصية أنظمــــــة القيادة 
املتعــــــددة والتي تســــــمح لقائــــــد الســــــيارة باالختيار ما بــــــني األداء 
املريــــــح أو االقتصادي أو الرياضي أو الذكي أو حســــــب االختيار، 
كل ذلــــــك مع نظام لنقل الســــــرعة الثماني، والــــــذي يتيح جتربة 
قيادة استثنائية وسلسة طوال الرحلة، عالوة على ناقل احلركة 

األوتوماتيكي والذي يتمتع بخفة وسهولة في التحكم.
وقــــــد حازت الســــــيارة من قبل على عدد مــــــن اجلوائز اإلقليمية 
والعامليــــــة مــــــن مجالت وهيئــــــات عاملية متخصصــــــة في تقييم 
الســــــيارات ومــــــن بينها جائــــــزة ســــــيارة العام من موتــــــور تريند 
وأفضل سيارة في أمريكا الشمالية من إحدى الهيئات املستقلة. 



مجموعــة محمــد بن حمــد املانــع

شركـــة احلمــد للسيــارات

شركـة الوكيـل للتجـارة واملقــاوالت

السيد/ محمد قيوم وكيل »شريك«

تتقـــدم

بخالص التهنئة إلى

وإلى

املدير التنفيذي

إحــدى شركـــات

وجميع العاملني إلستمرار التعاون املثمر بني الشركتني
JAC والذي كان باكورته بيع 70 شاحنة من نوع

لشركــة الوكيــل للتجــارة واملقــاوالت
ونأمل مستقبال في املزيد من املشروعات املشتركة
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وقعت عقد بيع 70 شاحنة لشركة الوكيل للتجارة واملقاوالت ...

احلمد للسيارات ترفع سقف 
JAC مبيعاتها من شاحنات

بحضور السيد/ محمد بن يوسف املانع املدير 
التنفيــــــذي لشــــــركة احلمد للســــــيارات إحدى 
شــــــركات محمــــــد بن حمــــــد املانع،  والســــــيد/ 
فيديــــــادر شــــــتي مديــــــر مبيعــــــات الشــــــركة، 
والسيد/ جلبرت شــــــهوان مدير ورشة العمل 
وقطع الغيار،  والســــــيد/ محمــــــد قيوم وكيل 
، املديــــــر التنفيذي لشــــــركة الوكيــــــل للتجارة 
مديــــــر  عفيفــــــي  أحمــــــد  وم.  واملقــــــاوالت، 
العمليــــــات، والســــــيد/ تشــــــارلز شــــــاو مديــــــر 
مديــــــر  النجــــــادات  علــــــي  وم.  املشــــــروعات، 
املعــــــدات والصيانة. ُعقدت صفقة كبرى بني 
شــــــركة احلمد للســــــيارات، وشــــــركة الوكيل 
للتجــــــارة واملقــــــاوالت بتوقيــــــع عقــــــد بيع 70 
شاحنة من األولى للثانية ومت تسليم الدفعة 
األولى من الصفقة بشكل فوري وعددها 35 
شاحنة على أن يتم تسليم باقي العدد خالل 
األســــــبوعني املقبلني، وجاءت مراســــــم توقيع 
عقد الصفقة مبقر شــــــركة احلمد للسيارات 

نهاية األسبوع املاضي.
ليتواصــــــل التعاون املشــــــترك بني الشــــــركتني 
الكبيريتني ملا يخدم مســــــيرتهما في الســــــوق 
بتعزيــــــز  الدائــــــم  ســــــعيهما  فــــــي  القطــــــري، 
مكانتيهمــــــا في اإلقتصــــــاد القطــــــري للعمل 
بشــــــكل دائــــــم على منــــــوه وتقدمــــــه، في ظل 
توسع شــــــركة الوكيل للتجارة واملقاوالت في 
مشاريعها الضخمة التي تعمل بها باستمرار 

كإحدى الشركات الكبرى في هذا املجال.
ثقــة العمــــالء

أكد محمد بن يوســــــف املانع املدير التنفيذي 
لشركة احلمد للســــــيارات على اإلرث العريق 
لشركة احلمد للســــــيارات للمنتجات املعمرة 
وثقــــــة العمالء في منتجاتهــــــا ، وهو ما عزز 
وجودنــــــا  القوي في الســــــوق القطــــــري، الذي 
دائما ما يشــــــهد تنافســــــا قويا مشــــــيرا إلى أن 
الصفقــــــة تعــــــد أحدى أهــــــم الصفقــــــات التي 
أُبرمــــــت بــــــني الشــــــركتني مؤخرا اســــــتمرارا 

للتعاون املستمر بينهما.
وقال: »تعد عالمة JAC منافًسا قويًا للغاية 
في ســــــوق قطــــــر ، ألنهــــــا وســــــيلة اقتصادية 
مهمــــــة وموثــــــوق بها مــــــن العمــــــالء وتؤدي 

بنجاح في أصعب ظروف العمل«.
وكشــــــف املانــــــع عــــــن قيــــــام شــــــركة احلمــــــد 
للســــــيارات ببيع أكثر مــــــن ٤800 وحدة من 
الشــــــاحنات اخلفيفة والثقيلة من JAC في 
قطر ، وقد قطعت بعض الشــــــاحنات الثقيلة 
التــــــي مت بيعهــــــا في وقــــــت ســــــابق أكثر من 
1.5 مليون كيلومتر من الســــــير دون إصالح 
احملرك أو صندوق التروس  مما يشــــــير إلى 
 JAC أنها تتمتع بقوة املتانة وجودة شاحنات

الثقيلة.
وأشــــــار املدير التنفيذي للحمد للسيارات إلى 
أهمية توفير الشــــــركة دعًما ممتــــــاًزا ملا بعد 
البيع ، من خالل ضمــــــان توفير جميع قطع 
الغيــــــار الالزمة في جميع األوقات وبأســــــعار 
معقولــــــة جًدا ومدعومة بفريق خدمة فعال 
للغايــــــة ، مما يجعل شــــــاحنات JAC واحدة 
مــــــن العالمــــــات التجاريــــــة األكثــــــر مبيًعا في 

قطر، جلودتها وثقة العميل بها.
وشــــــدد املانع علــــــى انتعاش الســــــوق القطرية 
رغــــــم احلصار اجلائــــــر، والنمو املســــــتمر في 
االقتصاد القطــــــري ، خاصة أن قطر مقبلة 

على أكبر حدث رياضي في العالم مونديال 
2022، الــــــذي ســــــيكون محط أنظــــــار العالم 
بعد 3 ســــــنوات من اآلن، وتســــــير إلى إجناز 
مشــــــروعاته بخطى ثابتة بدعم مباشر من 
حضرة صاحب الســــــمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانــــــي أمير البــــــالد املفــــــدى، راعي نهضة 

قطر احلديثة.
وأشاد املانع بالتعاون املثمر بني الشركتني في 
ثاني الصفقات التي تعقد بينهما، وهذا يعود 
لثقة شركة الوكيل في معداتنا، ونتمنى لهم 
كل التوفيق ، وكل الشــــــكر إلى السيد/ محمد 
قيوم وكيل املدير التنفيذي وجميع العاملني 

بشركة الوكيل للتجارة واملقاوالت.
عالقـــــة قويـــــة

توجه الســــــيد / عبدالرحمــــــن بن حمد بن 
محمد املانع عضو مجلس إدارة مجموعة 
شــــــركات محمد بن حمد املانــــــع بالتهنئة 
إلى شــــــركة الوكيــــــل للتجــــــارة واملقاوالت 
علــــــى إبرامهــــــا صفقة شــــــراء 70 شــــــاحنة 
JAC ، مؤكدا أن العالقة بني الشــــــركتني 
متينــــــة ومســــــتمرة منــــــذ ســــــنوات ودائما 
مــــــا تكون هناك ســــــاللة فــــــي التعامل بني 

الطرفني.
وقــــــال املانع :شــــــاحنات JAC تعد من أقوى 

الشــــــاحنات العملــــــة في قطــــــر والطلب 

عليهــــــا في ازدياد مســــــتمر، وتعد صفقة بيع 
70 شــــــاحنة من طــــــرازات مختلفة لشــــــركة 
الوكيل صفقة مهمة في التعاون املستمر بني 
الشــــــركتني ، موضحا أن ثقة الشركة ممثلة 
في الســــــيد / محمد قيــــــوم وكيل في العالمة 
التجارية JAC، تزيدنا مســــــؤولية باإللتزام 
جتاه عمالئنا باستمرار في السوق القطري.

وتابــــــع نعلــــــم جميعــــــا أن قطر مقبلــــــة على 
حــــــدث عاملي مهم بتنظيــــــم املونديال العاملي 
2022،والعمــــــل بقــــــوة في املشــــــاريع اخلاصة 
بهــــــا بدعم هائل من حضرة صاحب الســــــمو 
الشــــــيخ متيم بــــــن حمد آل ثانــــــي أمير البالد 
املفــــــدى ، راعي نهضة قطر احلديثة، مؤكدا 
أن اإلقتصــــــاد القطري رغــــــم احلصار الذي 
قــــــارب علــــــى عامــــــني متــــــني ولــــــم يتعرض 

ألزمات واحلمدهلل.
وشــــــدد املانع على أهمية العمــــــل الذي تقوم 
بــــــه شــــــركة احلمــــــد للســــــيارات فــــــي قطــــــر 
،بتزيود الســــــوف القطري ،خاصة الشاحنات 
والباصات من العالمتني التجارتني JAC و 
TATA.، وثقة العمالء املستمرة فيهما مما 

يزيد من مسؤوليتنا جتاه عمالئنا.

سعــــداء بالتوقيـــــع
قــــــال الســــــيد/ محمــــــد قيــــــوم وكيــــــل املديــــــر 
التنفيذي لشركة الوكيل للتجارة واملقاوالت 
أن توقيع عقد شراء 70 شاحنة من طرازات 
مــــــن شــــــركة احلمد للســــــيارات، جــــــاء لثقتنا 
الكاملة في العالمة التجارية JAC ، كإحدى 
الشاحنات التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في 
العمل حتت ضغط متواصل، مشــــــيرا إلى أن 
قطع الغيار متوافرة باســــــتمرار وال جند أي 

مشكلة في ذلك.
وتابع نحن سعداء اليوم بتوقيع العقد بحضور 
الســــــيد/ محمد بن يوســــــف املانع واملسؤولني 
بالشــــــركتني، موضحا أن الســــــيد/ املانع سهل 
لنا كل األمور وأهمها ســــــهولة تســــــديد املالبغ 
املاليــــــة اخلاصــــــة بالصفقة، وله كل الشــــــكر 
علــــــى هــــــذا التعــــــاون املثمر الــــــذي يصب في 
مصلحة الطرفني. وكشف وكيل عن تواصل 

التعاون بني الشركتني في املستقبل خاصة 
أن جميــــــع املعــــــدات التــــــي نقوم 

أثبتت  بشــــــرائها 

جدارتها في العمل، وهذا يدفع بنا لتفضيلها 
دائما، لنبقى شركاء في هذا اإلطار.

وأوضــــــح بقولــــــه: نحــــــن جميعــــــا نعمــــــل في 
الســــــوق القطري ، الذي يشــــــهد تنافســــــا قويا 
بني املؤسسات والشركات ملا يخدم اإلقتصاد 
القطري في األساس، وشركة الوكيل إحدى 
الشــــــركات التــــــي تعمل في مجــــــال املقاوالت 
ومشــــــهود لهــــــا بإجنــــــاز مــــــا يســــــند إليها من 
أعمال في أوقات قياســــــية، مؤكدا أن قطر 
على صعيد املشــــــاريع الكبــــــرى تواصل اجناز 
مشــــــاريع كأس العالــــــم 2022 بنجــــــاح كبيــــــر 
بفضل الرؤية الرائعة من القيادة الرشــــــيدة 
وعلى رأســــــها حضرة صاحب الســــــمو الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى.
وانهــــــى وكيــــــل تصريحاتــــــه بتوجيه الشــــــكر 
للمسؤولني بالشــــــركتني على اجنازهم هذه 
الصفقــــــة املهمة والتعــــــاون املثمــــــر بينهمان 
والذي حتما سيستمر إن شاء اهلل، مستقبال 

ملا يخدم مصلحة الشركتني.

عبدالرحمن املانع:
JAC من أقوى 

الشاحنات العاملة 
في قطر والطلب 
عليها في ازدياد 

مستمر

الوكيــل للتجــارة واملقــاوالت
التعاون املثمر بني الشركتني يصب في مصلحة الطرفني
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تُواصل السيارة ألفا روميو كوادريفوليو اجلديدة كلًيا، َحصد اجلوائز 
أخرى مرموقة  بجائزة  فازت  إذ  واإلقليمي؛  العاملي  املستويني  على 
وهي »أفضل سيارة SUV رياضية متوسطة احلجم” لعام 2019، 
التي متنحها   )QCOTY( فــي قطر”  الــعــام  “ســيــارة  جــوائــز  ضمن 
مجال  فــي  املتخّصصة  املــرمــوقــة  األوســـط”  الــشــرق  “ماكينا  مجلة 

السيارات في منطقة الشرق األوسط بالتعاون مع مركز “مواتر”. 
الثالث والعشرين  أُقــيــم فــي  تــوزيــع اجلــوائــز فــي حفل كبير  وجــرى 
ِمن  لفيف  الــدوحــة”، وحضره  “موندريان  بفندق  إبريل  ِمن شهر 
إلى  باإلضافة  البالد،  في  السيارات  املرموقة في قطاع  الشخصيات 

ممّثلي الوكالء واملوّزعني وأيًضا رجال الصحافة واإلعالم.
الــشــرق األوســـط” قــد أجــروا  وكــان فريق مــحــرري مجلة “ماكينا 
كافة  في  السيارات  كبير من  عــدد  على  عديدة  اختبارات وجتــارب 
النََفس  رياضية  واملوديالت  السيدان  سيارات  منها  املختلفة،  الفئات 
بامتياز، وكذلك طرازات الكروسوفر والسيارات الترفيهية الرياضية 
 ، البيك آب  إلى َمركبات  متعددة االستخدامات )SUV(، باإلضافة 
الختيار صفوة هذه السيارات لتنال جائزة »سيارة العام في قطر« 
األداء،  الرياضية عالية  )كيكوتي 2019(.  وتُعد ستلفيو كوادريفوليو 
واحدًة من أفضل السيارات في فئتها؛ إذ تتمّيز بتصميمها اإليطالي 
يتبنى  الــذي   V6 فئة القوي  القلوب ومحركها  يأسر  الــذي  اجلــّذاب 
تقنية التوربو املزدوج سعة 2.9 لترات؛ علًما بأن هذا احملرك املمّيز 
يوّلد 510 أحصنة؛ مما يكفل اختراق احلاجز املئوي من السكون في 
كلم/  283 مقدارها  قصوى  سرعة  تسجيل  مــع  ثـــواٍن،   3.8 غضون 
ساعة. وال تزال تلك الـSUV اجلّذابة حتمل لقب “أسرع SUV تدور 

حول حلبة نوربورغرينغ” األملانية الغنية عن التعريف؛ إذ متّكنت من 
اجتيازها في زمن يبلغ 7 دقائق و51.7 ثواٍن.

الطرقات  املمّيزة على حتدي  الساحر وقدراتها  وبخالف تصميمها 
اإلسفلتية  الــطــرقــات  على  التنّقل  راحــة  توفير  جانب  إلــى  الــوعــرة، 
املعّبدة؛ تستعني ستلفيو كوادريفوليو مبقصورة داخلية أنيقة ُمتخمة 
باملكّونات الفخمة عالية اجلودة مع جتهيزات غنية؛ ناهيك عن باقة 
متنّوعة من األنظمة اإللكترونية احلصرية التي تُعّزز من مستويات 
الرياضية”،  للسيارات  “الــفــردان  شركة  وتــوّفــر  واألمـــان.  السالمة 
شامل  ضمان  نظام  قطر،  في  روميو  ألفا  لسيارات  املعتمد  املـــوّزع 
لكافة سيارات تلك العالمة اإليطالية الفاخرة ملدة خمسة أعوام أو 
120.000 كلم )أيهما أقرب(، باإلضافة إلى تغطية خدمات الصيانة 
ملدة خمس سنوات أو 120.000 كلم )أيهما أقرب(. وبهذه املناسبة، 
للسيارات  الــفــردان  لشركة  العام  املدير  داغــر”،  السيد “شارلي  قــال 
بتصميمها  القلوب  روميو  ألفا  سيارات  تأسر  ما  “دائًما  الرياضية: 
اإليطالي اخلالب وديناميكيتها الالفتة وأيًضا قدراتها الفائقة؛ لكن 
في  العام  سيارة  بجائزة  للفوز  كوادريفوليو  ستلفيو  املوديل  اختيار 
تُخاطب  أحــدث سياراتنا  أن  على  دليالً  يُعد  )كيكوتي 2019(،  قطر 
العقول كذلك. نحن فخورون حًقا بإشادة اخلبراء في مجّلة ماكينا 
الشرق األوسط بطرازنا املترّبع على عرش فئة سيارات الـSUV عالية 
األداء؛ وذلك محل تقدير في حّد ذاته، بخالف الفوز بهذه اجلائزة 
املرموقة”.   جتُدر اإلشارة إلى أن املوديل ستلفيو كوادريفوليو يتوافر 
منطقة  فــي  الرياضية”  للسيارات  “الــفــردان  شركة  عــرض  بصالة 

“مدينا سنترال” بجزيرة اللؤلؤة.

لم متّر سوى أسابيع قليلة على فوز السيارة مازيراتي ليفانتي تروفيو 
بجائزة »املقّود الذهبي« التي مَتنحها مجلتا »عرب موتورز الشرق 
نفسها  السيارة  َحصدت  حتى   ،2019 لعام  و«إكستورك«  األوســط« 
 )QCOTY( »الــعــام فــي قطر جــائــزة هامة أخــرى وهــي »ســيــارة 
املتخّصصة  املرموقة  األوســط”  الشرق  “ماكينا  مجلة  متنحها  التي 
في مجال السيارات في منطقة الشرق األوسط بالتعاون مع مركز 
SUV رياضية  األداء “أفضل سيارة  الطراز عالي  “مواتر”، بوصف 

فخمة” في عام 2019 اجلاري.
)كيكوتي 2019( في  العام في قطر”  توزيع جوائز “سيارة  وجرى 
احتفالية كبيرة أُقيمت في الثالث والعشرين ِمن شهر إبريل بفندق 
البالد،  الوكالء واملوّزعني في  الدوحة”، بحضور ممثلي  “موندريان 
في  السيارات  قطاع  في  الهامة  الشخصيات  من  العديد  جانب  إلــى 
بَــدًءا  تقريبًا،  السيارات  فئات  كل  في  اجلوائز  وُمنحت  قطر.  دولــة 
 )SUV( االستخدامات  متعّددة  الرياضية  الترفيهية  السيارات  من 
الــســيــدان واملـــوديـــالت الرياضية  والــكــروســوفــر، مــــروًرا بـــطـــرازات 
الفئات  بــأّن  علًما  آب،  والبيك  الفان  َمركبات  إلــى  وصــواًل  بامتياز، 
األخــيــرة عـــادة مــا يــتــم إغــفــالــهــا مــن قــائــمــة اجلــوائــز الــتــي مَتنحها 
املؤّسسات واملجالت املتخّصصة في السيارات في منطقتنا العربية، 
التي  السيارات  وأبــرز  أفضل  عن  اإلعــالن  النهائية  احملّصلة  لتكون 

تستحّق نْيل لقب “سيارة العام في قطر” )كيكوتي 2019(.
الطراز ليفانتي تروفيو هو دون شك أحد أقوى السيارات الترفيهية 
إذ  األســواق؛  في  املتوافرة   )SUV( االستخدامات  متعّددة  الرياضية 
جاء محركه اجلديد فئة V8 سعة 3.8 لترات يوّلد 590 حصانًا مع 

أقصى عزم دوران يصل إلى 730 نيوتن/متر، وهو ما يَكفل اختراق 
ثــواٍن فقط،   3.8 السكون في غضون  املئوي من  للحاجز  “تروفيو” 

قبل الوصول إلى سرعة قصوى مقدارها 30٤ كلم/ساعة.
وال تقف ممّيزات ليفانتي تروفيو عند حّد األداء الديناميكي القوي 
النسخ  ِمــن  وهجومية  جــرأة  أكثر  بتصميم  كذلك  تتمّتع  إذ  فقط؛ 
قياس  ضخمة  بعجالت  االستعانة  ــعــّززه  تُ ليفانتي،  مــن  التقليدية 
LED، وأيًضا  بالكامل فئة  22 بوصة ومصابيح رئيسية مصفوفية 
املواضع  مــن  العديد  على  تتّبعها  مُيكن  التي  الــلــون  ســـوداء  اللمسات 
اخلارجية. أّما على صعيد املقصورة الداخلية فتستفيد من مكّونات 
النهائي  التجميع  تَشهد بجودة  امللمس  ناعمة  عالية اجلودة وأسطح 
 Pieno Fiore واحلرفية اليدوية العالية، أبرزها اجللود الفاخرة فئة
البني،  أو  األحمر  أو  األســود  باأللوان  تتوافر  والتي  احلبيبات  كاملة 
من  مصنوعة  بأخرى  الداخلية  العناصر  معظم  باستبدال  ناهيك 
الكربون خلفض الوزن اإلجمالي إلى أقصاه. ِمن جانبه، عّلق السيد 
الرياضية  للسيارات  الــفــردان  لشركة  العام  املدير  داغـــر”،  “شــارلــي 
اجلائزة  هــذه  على  قطر-  في  مازيراتي  لسيارات  الرسمي  -الوكيل 
بقوله: “بدأت مازيراتي هذا العام بداية قوية محليًّا؛ إذ فاز املوديل 
حاليًّا  يفوز  أن  قبل  الــذهــبــي،  املــقــّود  بجائزة  أواًل  تروفيو  ليفانتي 
بجائزة سيارة العام في قطر )كيكوتي 2019(، واجلائزتان عن فئة 
“أفضل سيارة SUV فخمة رياضية األداء”. وإن دّل هذا األمر على 
شيء فهو يؤّكد على أن ليفانتي تروفيو هي األفضل في تلك الفئة 
دون منازع، ليس فقط في دولة قطر أو في منطقتنا العربية، بل 

هي األفضل في كل األسواق األخرى حول العالم كذلك”.

أفضل سيارة SUV رياضية متوسطة احلجم في 20١9 ...

تفوز بجائزة سيارة العام في قطر ...

ألفا روميو ستلفيو كوادريفوليو تفوز بجائزة سيارة العام في قطر

ليفانتي تروفيو تتوج بلقب أفضل سيارة SUV رياضية فخمة لعام 20١9

جديد  مُمــّيــز  بــلــقــب  األحــــدث  كومبيتسيوني   595 آبــــارث  الــســيــارة  فــــازت 
السيارة  عليها هــذه  التي َحصلت  األلــقــاب واجلــوائــز  العديد من  إلــى  يَنضم 
الهاتشباك عالية األداء حول العالم؛ إذ فازت بجائزة »سيارة العام في قطر« 
)QCOTY(، بوصفها “أفضل سيارة رياضية ُمدمجة” لعام 2019، ضمن 
املتخّصصة  املرموقة  الشرق األوســط”  التي متنحها مجلة “ماكينا  اجلوائز 
في مجال السيارات في منطقة الشرق األوسط بالتعاون مع مركز “مواتر”.
كـــان فــريــق ُمـــحـــّرري مجلة “مــاكــيــنــا الــشــرق األوســــط” أجــــروا اخــتــبــارات 
مــدار شهور  تقريبًا، وعلى  الفئات  كل  السيارات في  لعدٍد وفير من  قيادة 
عديدة، الختيار صفوة هذه السيارات لتنال جائزة “سيارة العام في قطر” 
السيارات  وتقييم  اجلائزة  هذه  اختيار  معايير  بأن  علًما   ،)2019 )كيكوتي 
التي متت جَتربتها ُوضعت بعناية فائقة، وتشمل أربعة مؤّشرات مختلفة 
تتعّلق باآلتي: التصميم العام، وأداء احمُلّركات، ومستويات السالمة واألمان، 
التقنيات املعتمدة، وهناك معايير أخرى أُخذت في احلسبان عند  وأخيًرا 

اختيار السيارات الفائزة، منها الفئة السعرية، وقيمة إعادة البيع للسيارات.
الثالث والعشرين ِمن شهر  وجرى توزيع اجلوائز في حفل كبير أُقيم في 
إبريل بفندق “موندريان الدوحة”، وحضره َجمع غفير من ممّثلي الوكالء 
واملوّزعني في دولة قطر، إلى جانب رجال اإلعالم والصحفيني املتخّصصني 
اجلائزة  بهذه  كومبيتسيوني  آبـــارث 595  فــوز  ويـُـعــد  الــســيــارات.  فــي مجال 
املرموقة دلياًل على عناصر النجاح التي متتلكها، سواء من خالل تصميمها 
العصري الرياضي أو أدائها الديناميكي القوي الذي يأتي من محرك ممّيز 
سعة 1.٤ لترات يولد 180 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/
إمكانية  مــع  ال سيما  استثنائية،  تــســارع  قـــدرات  احملــرك  هــذا  ويكفل  متر. 

الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 6.9 ثواٍن فقط.
التي  فئتها  فــي  الوحيدة  هــي  كومبيتسيوني   595 آبـــارث  إن  الــقــول  ومُيــكــن 
تستعني بترس تفاضلي محدود االنزالق يُرسل العزم املناسب إلى العجالت 
نفسها. وعــلــى صعيد  الــعــجــالت على  ِمــن  أّي  انـــزالق  األمــامــيــة عند رصــد 
عالية  مكّونات  من  كومبيتسيوني   595 تستفيد  والترف  الراحة  جتهيزات 
اجلودة ناعمة امللمس تتضّمن جلود ألكانترا وألياف الكربون، ناهيك بشاشة 
نظام Uconnect املعلوماتي الترفيهي قياس 5 أو 7 بوصات، والتي تتوافق 
مــع نظاَمي “آبــل كــار بــالي” و”أنــدرويــد أوتـــو”، وغيرها مــن التجهيزات 

العديدة األخرى.
وتوّفر شركة “الفردان للسيارات الرياضية”، املوّزع املعتمد لسيارات آبارث 
في قطر، نظام كفالة شامل لكل سيارات تلك العالمة اإليطالية املمّيزة ملدة 

خمسة أعوام أو 120.000 كلم )أّيهما أقرب(.
الفردان  لشركة  العام  املدير  داغـــر”،  “شــارلــي  السيد  قــال  املناسبة،  وبهذه 
للسيارات الرياضية: “نحن فخورون للغاية بفوز آبارث 595 كومبيتسيوني 
املُدمجة  السوبر-كار  سيارتنا  أن  على  تؤّكد  وهي  املرموقة،  اجلائزة  بهذه 
الّنَفس، وأيًضا  الرياضي  ما هي إال رمز لإلبداع اإليطالي األصيل، والطابع 
للعالمة  املتزايدة  الشعبية  أيًضا  الفوز  هذا  ويعكس  التفاصيل.  بــأدّق  العناية 
أسواق  أبــرز  أحد  تُعد  القطرية  فالسوق  قطر؛  دولــة  في  الفخمة  اإليطالية 
الــشــرق األوســــط، وتــســهــم بشكل مــلــحــوظ فــي تعزيز  آبــــارث فــي منطقة 

مبيعاتها باملنطقة.”
شركة  عــرض  بصالة  حصريًّا  كومبيتسيوني   595 آبـــارث  املــوديــل  ويتوافر 
“الفردان للسيارات الرياضية” في منطقة “مدينا سنترال” بجزيرة اللؤلؤة.

ضمـــن جوائـــز كيكوتــي 20١9 ...

آبارث ٥9٥ كومبيتسيوني حتصد لقب أفضل سيارة رياضية مدمجة
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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

مازدا ــ قطر تواصل حتقيق جناحا
مميــزا على عـروض رمضـان

تـــواصـــل شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة ، الــوكــيــل 
القطري   السوق  احلصري لطرازات مازدا في 
حتقيق جناحا مميزا من خالل اطالق  حملة 
طــرازات مــازدا املتميزة  في عروض رمضان 
هـــذا الـــعـــام، تــضــمــن  الـــعـــرض  تــقــدمي هــدايــا 
عديدة ، من بينها »قسائم هدايا للتسوق ملدة 
عـــام«، هــذا وتــقــدم حملة مـــازدا فــي رمضان 
فــــوائــــد ذات قــيــمــة مـــضـــافـــة مـــثـــل شـــهـــادات 
واخلدمة،  الشامل،  والتأمني  املمتدة،  الضمان 
املختارة،  باملوديالت  اخلاصة  إلخ،  والتسجيل، 
جدا.  والتنافسية  اجلذابة  األسعار  على  عــالوة 
الشراء،  سيحصل كل مشتري  فوائد  وبجانب 
لسيارة مازدا من النوع سيدان أو السيارة ذات 
الــربــاعــي على هــديــة تتمثل فــي قسائم  الــدفــع 
تسوق والتي ميكن استخدامها ألغراض التسوق 

ملدة عام كامل، بناء على رغبة املشتري.
وفي معرض حديثه عن العروض املقدمة في 
السيارات  شركة  باسم  الناطق  قــال  رمــضــان، 
نطلق حملة رمضان ونقدم  » نحن  الوطنية: 
جــوائــز عــديــدة والــتــي حتــمــل شــعــار ) اإلبــــداع 

والتكنولوجيا معكم(«.
» ويتماشى هــذا مع وضع  املتحدث:  وأضــاف 
ومــكــانــة مـــــازدا كــســيــارة ذات تــصــمــيــم فــريــد 
وميــكــن شــرائــهــا بقسم مــعــقــول، عـــالوة على 
الــتــكــنــولــوجــيــا اإلبــداعــيــة املـــــزودة بــهــا الــســيــارة 
أن  اليابانية. ونــحــن مــتــأكــدون مــن  وجــودتــهــا 
عروضنا تلك ستلقى ترحابا من قبل عمالئنا 
)اجلــودة( و)القيمة(  يبحثون دومــا عن  الذين 

في ذات الوقت«.
سيارات  العرض  يشملها  التي  الطرازات  ومن 
مازدا 6  سيدان  املطورة كليا 2019  متوسطة 
والرفاهية   األناقة  بقمة  تتميز  والتي  احلجم 
املــوديــالت  استكشاف  مـــازدا  . وميــكــن  حملبي 
اجلــديــدة واالطــــالع عــلــى  املــوديــالت اجلــديــدة  
من خالل زيارة معرض مازدا املوجود بفريج 
النصر على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  .
اليابانية  التجارية  مازدا موتورز  تسعى عالمة 
الفريدة  دوما الى  ايجاد اتصال او شعور قوي 
ما بني  طرازات مازدا وما بني العميل او قائد 
املــركــبــة  لتصبح جـــزءا هــامــا  مــن حياته من 
والــتــطــورات  التحديثات  مــن  مجموعة  خــالل 
والــتــي مت ادخــالــهــا عــلــى الــفــئــة اجلـــديـــدة كليا 
، ومــنــهــا الــتــحــديــث الــــذي طـــرأ أســفــل غــطــاء 
احملــرك، حيث حصلت مــازدا 6 على محرك 
لتر   2.5 بسعة   Skyactiv-G سلندر  ٤ جديد 
مــرتــبــط بــنــاقــل حـــركـــة أوتــومــاتــيــكــي مـــن 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, 
الــضــبــاب املــدمــجــة , أمــا  الـــى مصابيح  إضــافــة 
املصابيح  من اخللف فقد مت حتديث تصميم 
اخللفية، إضافة إلى حصولها على صدام جديد 
الى  بــاإلضــافــة  الــســيــارة.  بلون  بالكامل  مطلي 
قــوة ومتانة قاعدة عجالت  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 
مـــحـــرك أكـــثـــر ســـالســـة وأقــــــل إرهـــــاقـــــاً لــك 
ولــركــابــك. فــعــنــد االنــعــطــاف ، يــعــمــل الــنــظــام 
بــســالســة عــن طــريــق ضــبــط تــوصــيــل الــطــاقــة . 
ويــبــقــى االهــــم فــي الــتــحــديــثــات هــو تــزويــدهــا 
التحكم  عن  املسؤول    G- Vectoring بنظام 
العديد  على  باالعتماد  احملــرك   دوران  بعزم 
دقيقة  معلومات   توفر  التي  احلساسات   من 
لــكــمــبــيــوتــر الــســيــارة ممـــا يــوفــر افــضــل قــيــادة 
ممكنة لتلك الفئة من 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 املــقــصــورة بــكــامــيــرات 
محيطة  ونظام تثبيت السرعة وشاشة علوية 
من  وغيرها  األمــامــي  الــزجــاج  على  منعكسة 

املواصفات، مما يضفي جوا من الراحة 
قمة تكنولوجيا االتصال السلس 

 MZD االتــصــال بنظام   السيارة  تــزويــد  مت 
متـــامـــاً  جــــديــــدة  فـــكـــرة  وهـــــو   ،Connect
لالتصال داخل  السيارة إلبقاء السائق متصالً 
بالطريق. وتضمن لك التكنولوجيا اجلديدة 
الــبــقــاء عــلــى اتـــصـــال بــأصــدقــائــك ووســائــل 
 MZD الـــتـــرفـــيـــه االخـــــــــرى. تــنــقــل شـــاشـــة
CONNECT Infotainment اجلديدة مع 
شاشة التحكم متعددة الوظائف أو الشاشات 
ــتــي تــعــمــل بــالــلــمــس بــســهــولــة ، وهـــي أقــل  ال
لتحسني  التباين  من  املزيد  ولديها  انعكاًسا 

إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11  ®BOSE الـــصـــوت  نــظــام 

SURROUND
مت تزويد  سيارة مازدا 6 اجلديدة كليا بنظام 
 ®BOSE صــوتــي فــائــق اجلـــــودة وهـــو 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 
انتقلت-  أنــك  مـــازدا 6 مــوديــل 2019، تشعر  ة 
عــبــر آلـــة الــزمــن –إلحــــدى ســـيـــارات املستقبل 

القريب
ـــعـــد الـــقـــيـــادة داخــــــل املـــســـاحـــات الــضــيــقــة   وت
واملــنــعــطــفــات  حتــديــا لــكــل ســائــق ، ممـــا حــدا 
أضافتها  الــتــي  اجلــديــدة  التحديثات  بــإدخــال  
الشركة اليابانية على موديل 2019من طرازها 
الوسطية  الشاشة  فــي  متثلت  والــتــي   ،6 مـــازدا 
الكبيرة احلجم) 8 بوصة (والتي تعمل بتقنية 
الــلــمــس اضـــافـــة الــــى وجـــــود اربـــعـــة كــامــيــرات 
املركزية  الشاشة  على  السيارة  محيط  لعرض 
اهتمت  كــمــا  درجــــة،   360 الــرؤيــة  تصبح  كــى 
الــشــركــة املــصــنــعــة مبـــواد الــعــزل الــداخــلــيــة في 
ومزيد  بالضوضاء  الشعور  لتقليل من  السيارة 

من الراحة بداخلها.
نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وهـــو نــظــام الــتــحــذيــر مــن الــســيــارات االخـــرى 
العمياء ، مما  النقاط  والتي تكون في منطقة 

يضفي جوا من األمان  والسالمة  للركاب . 

السيــــارات الوطنيـــة الوكيــل احلصــري لعالمــة مــازدا ...
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ناصر بن خالد للسيارات
تعلن عن عرضها اخلاص على مجموعة من 

سيارات مرسيدس-بنز
مبناسبــة شهـــر رمضـــان املبـــارك

احتفــــــاالً بشــــــهر رمضــــــان املبــــــارك، أعلنت شــــــركة 
ناصــــــر بــــــن خالــــــد للســــــيارات، الوكيل العــــــام املعتمد 
ملرســــــيدس-بنز في قطر، عن إطالق عرض مميز 
على مجموعة واسعة من ســــــيارات مرسيدس-بنز 
اجلديدة. ويســــــري العــــــرض لغايــــــة 15 يونيو 2019، 

.A, C, GLS على سيارات مرسيدس-بنز الفئات
ويتضمــــــن العــــــرض علــــــى الفئتــــــني A وC  تخفيضاً 
مباشراً على السعر مع أقساط شهرية مخفضة. أما 
سيارة GLS الفاخرة ذات الدفع الرباعي، فيتضمن 

العرض تخفيضاً مباشراً على سعر املركبة.
وفي هذا اإلطار قال الشــــــيخ فالح بن نواف آل ثاني، 
مديــــــر العمليــــــات فــــــي قطاع الســــــيارات في شــــــركة 
ناصر بــــــن خالد القابضة: “يســــــّر شــــــركة ناصر بن 
خالد للســــــيارات تقدمي هذا العرض املميز لعمالئها 
الكرام مبناسبة شــــــهر رمضان املبارك. ويعتبر هذا 
العــــــرض واحداً في سلســــــلة العروض التــــــي نطلقها 
ملشــــــاركة عمالئنا أهم املناســــــبات فــــــي قطر، ونوفر 
لهــــــم خيــــــارات متنوعة تناســــــب ميزانياتهم لشــــــراء 

واحــــــدة من أفضل ســــــيارات مرســــــيدس-بنز. وفي 
هذه املناســــــبة، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى 
الشــــــعب القطري وجميع املقيمني في بلدنا احلبيبة 

قطر ونتمنى لهم شهراً مباركاً”.
وبدوره قال املهنــــــدس إيهاب الفقي املدير التنفيذي 
لقطــــــاع الســــــيارات في مجموعة شــــــركات ناصر بن 
خالــــــد: “تتوجه شــــــركة ناصــــــر بن خالد للســــــيارات 
للجميع بالتهنئة والتبركيات مبناســــــبة حلول شــــــهر 
رمضان املبارك، ويســــــرنا أن نقــــــدم لعمالئنا الكرام 

هذا العرض املميز على باقة متنوعة من الســــــيارات 
في فئات مختلفة تلبي تطلعات الشــــــباب واملوظفني 
وكبار الشــــــخصيات. وتندرج هــــــذه العروض ضمن 
خططنا إلتاحة الفرصة لشريحة واسعة من العمالء 

القتناء واحدة من أفضل السيارات في العالم.”
تعتبر ســــــيارة مرســــــيدس-بنز الفئة A فخر اجليل 
اجلديد من السيارات الرياضية. وهي السيارة املثالية 
للســــــائقني الشــــــباب واملركبة املالئمة للحياة اليومية 
العصرية حيث توفر للسائق والركاب الراحة التامة 

واحليوية والثقة. تتميز الفئة A بتصميم أنيق ميزج 
بني الفخامة الرياضية واالنسيابية ومعايير السالمة 
العاليــــــة، ولذاك تعتبر رمزاً للقوة والفخامة. يعكس 
اجليــــــل اجلديد مــــــن الفئة A منط احليــــــاة العصري 
وينضــــــح باحليويــــــة الدائمة مــــــا جعل الســــــيارة تفوز 

بالعديد من اجلوائز فور دخولها األسواق.
تتميز مرســــــيدس-بنز الفئة C مبعايير ومواصفات 
ال تقبل املساومة أو احللول الوسط، فالسيارة القوية 

ال تتوقف عن حتسني قدراتها على كل املستويات.




