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جلست زوجة »أوغســــــت سبايز« تقرأ خطابًا كتبه 
زوجهــــــا البنه الصغيــــــر: »ولدي الصغيــــــر.. عندما 
تكبر وتصبح شابًا، وتتحقق أمنية الثماني ساعات 
ســــــتعرف أنــــــي بــــــريء، وأمــــــوت من أجــــــل قضية 
شــــــريفة« كانت هذه آخر كلمات أحد قادة حركة 
الثماني ســــــاعات احملكوم عليهم باإلعدام إللقائهم 
قنبلــــــة على رجال الشــــــرطة أثناء فضهــــــم اعتصام 
للعمــــــال فــــــي والية شــــــيكاغو، فــــــي القرن التاســــــع 
عشــــــر، أثناء مطالبــــــة احلركة بتخفيض ســــــاعات 
العمــــــل، وعلى الرغــــــم من أن بدايــــــة الفكرة كانت 
فــــــي أســــــتراليا ومن بعدهــــــا كندا،  إال أن شــــــيكاغو 
كانت القشــــــة التي قصمت ظهر جشع الرأسماليني 
ووحــــــدت عمــــــال العالــــــم فــــــي يــــــوم 1 مايــــــو 1882 
بعــــــد أن شــــــهدت أمريكا أكبــــــر مظاهــــــرة عمالية 
مبشــــــاركة ما يقرب من نصف مليــــــون عامل على 
رأســــــهم زعيم العمال األمريكي »بيتر ماكغواير« 
الذي أعلن عن تدشــــــني احتفــــــال بيوم العمال حتت 
شــــــعار »ثماني ســــــاعات عمل، ثماني ساعات نوم، 
ثماني ســــــاعات فراغ للراحة واالســــــتمتاع« ، األمر 
الذي لم يَرق للســــــلطات وأصحاب رؤوس األموال 
خصوصــــــا وأن الدعــــــوة لإلضــــــراب شــــــلت حركــــــة 
االقتصــــــاد األمريكي، ففتحت الشــــــرطة النار على 
املتظاهريــــــن وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول 
قنبلة في وســــــط جتمع للشــــــرطة أدى إلى مقتل 7 
من رجال الشــــــرطة واعتُِقَل على إثــــــر ذلك العديد 
مــــــن قادة العمــــــال وحكم على ٤ منهــــــم باإلعدام، 

وعلــــــى اآلخرين بالســــــجن مدى احليــــــاة وبعد أيام 
من إعدامهــــــم، اعترف أحد عناصر الشــــــرطة بأن 
زميلــــــه هو من ألقى القنبلة وألصــــــق التهمة بقادة 
احلركــــــة، لهذا أجبر  الرئيــــــس األمريكي »غروفر 
كليفالنــــــد« علــــــى املصاحلــــــة مع احلركــــــة، مت على 
إثرها تشــــــريع يوم العمال وإعالنه إجازة رســــــمية، 
جتاوزت القضية  أســــــوار أمريكا وبلغ صداها دول 
العالم، وعلى الرغم من تقليص ساعات العمل إلى 
ثماني ســــــاعات  إال أن أمريــــــكا أصبحت أكبر دولة 
اقتصادية على الكــــــرة األرضية بجوار الصني،طبعاً 
هذا ال ينطبق على كوكبني: األول كوكب اليابان ألن 
عمالها يطالبون بعدم مفارقة اآلالت إال عند املوت 
والثانــــــي هو كوكب الــــــدول الشــــــقيقة  الذي يطالب 
عمالها بحركة الثماني دقائق عمر بصمة احلضور 
واالنصراف واســــــتالم الراتب وحدث وال حرج عن 
نتائــــــج الدراســــــات التي أثبتــــــت بالدليــــــل القاطع أن 
انخفاض ســــــاعات العمل على الكوكــــــب إلى دقائق 
عمــــــل هي الســــــبب الرئيســــــي في انخفــــــاض اإلنتاج 
وزيادة عدد ســــــاعات السهر أمام التلفاز حتى أذان 
الفجر والذهاب للعمــــــل قبيل صالة الظهر إال من 
رحم ربي، ومع هذا يتجاهل أغلب الدول كل هذه 
الدراسات وحتتفل منذ خمسني عاماً بيوم العمال، 
بفيلــــــم األيدي الناعمة املوّجه للعاطلني من األثرياء 
فقط وتتناســــــى البطالة املزمنة للطبقــــــة العاملة، 
والغريبة أن الطبقة املهمشــــــة هــــــي أكثر اجلمهور 

مشاهدة لأليدي الناعمة ..هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa
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جتربة قيادة تويوتا كامري الـ )هايبرد( 
الكهربائية على كورنيش الدوحة

ناصر بن خالد للسيارات تتسلم جائزتني ملركبتي 
مرسيدس-بنز من جوائز سيارات العام في قطر

قطر للسيارات تشارك في معرض بروجكت قطر 
2019 بالشاحنة اخلفيفة ميتسوبيشي فوسو كانتر السيـارات الوطنيـة تعلن عن تتـوج مـازدا 6 11

برمييوم سيدان اجلديدة بسيارة العام في قطر

األيدي الناعمة..!

قطر للسيارات تشارك في معرض بروجكت قطر 2019 
بالشاحنــــة اخلفيفـــة ميتسوبيشـــي فوســــو كانتـــر
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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

طبق الشروط واألحكام. قد تختلف السيارة الفعلية. 
ُ
*ت

هذا العرض ساري حتى 13 يونيو 2019

للهيبة أهلها. جمس غمارتين
 ابتداًء من

ً
الجديد كليا

سييرا 2019 متوفرة اآلن في
صالة عرض المناعي الجديدة

ضمان 3 سنوات أو 100,000 كلم	 
خدمة المساعدة على الطرقات لمدة 4 سنوات	 

129,800* ر.ق

٢٠١٩/١764

منــــــذ ان اعلنــــــت  ’جي إم ســــــي‘ بالتعاون مــــــع وكيلها 
احلصري في دولة قطر، ’شــــــركة املناعي التجارية‘، 
صــــــة معــــــاً للمبيعات  عــــــن افتتــــــاح أول منشــــــأة مخصَّ
وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار. وتقع هذه املرافق 
في موقع مالئم ضمــــــن العاصمة الدوحة وتتأّلق عبر 
ث للعالمــــــة وتضم مســــــاحة قدرها  التصميــــــم احملــــــدَّ
صة للعمالء شــــــاملة  2,231 متــــــراً مرّبعــــــاً كبيئة مخصَّ

ركناً حصرياً بطرازات ’دينالي‘ )Denali(. وقد شهد 
حفــــــل االفتتاح الظهور األول ل ’جي إم ســــــي ســــــييرا‘ 

)GMC Sierra( اجلديدة كّلياً.
هذه املنشــــــأة املتكاملة األولى مــــــن نوعها لدى ’جي إم 
سي‘ هي عبارة عن اســــــتثمار قيمته عّدة ماليني من 
الــــــدوالرات، وســــــتمنح العمالء جتربة كاملــــــة وراقية 
فــــــي مجــــــال املبيعــــــات واخلدمــــــات وتعامــــــالت قطع 

الغيار، وكل هذا حتت سقف واحد. وتستوعب املرافق 
اجلديدة عرض 26 طرازاً جديداً من ضمن مجموعة 
 )SUV( املركبــــــات الرياضيــــــة متعّددة االســــــتخدامات
الراقيــــــة األحــــــدث التــــــي توفرهــــــا العالمــــــة األمريكية 

العريقة.
هذا وقد مت تدشــــــني بيك-آب ’ســــــييرا‘ اجلديدة كّلياً 
للعــــــام 2019 بكونــــــه يغّيــــــر قواعــــــد اللعبة في الســــــوق، 

وسيتم عرضه في الصالة اجلديدة بعدما مت االرتقاء 
به إلى املستوى التالي عبر عملية إعادة تصميم كاملة 
زاً وقدرات عالية للســــــير  أعطته شــــــكالً خارجياً معــــــزَّ
على كافــــــة الدروب ومســــــتويات فاخرة مــــــن الرقي. 
أمــــــا مجموعة طــــــرازات فئــــــة ’دينالي‘ من ’ســــــييرا‘ 
للجيــــــل القــــــادم فتتأّلق عبــــــر تصميم جــــــريء وتتمّتع 
بتقنيــــــات رائــــــدة بفئتهــــــا، وهــــــي مــــــّرة جديــــــدة تعيد 

تعريــــــف فئة البيك-آب الراقيــــــة، بينما في الوقت ذاته 
ترتقي بأسطورة ’دينالي‘ املترّبعة على قّمة تصاميم 

وقدرات ورقي طرازات ’جي إم سي‘.
يُعتبَر الشرق األوســــــط املنطقة الوحيدة خارج أمريكا 
الشــــــمالية التي يجري تصدير مركبات ’جي إم ســــــي‘ 
إليها، مما يؤّكد على أهمية الدول العربية في صياغة 

تراث عالمة ’جي إم سي‘ التجارية.

مركز )جي إم سي( اجلديدة يوفر املبيعات 
وخدمات ما بعد البيع حتت سقف واحد 

تضم مركز خدمة متطور مع صالة عرض )جي إم سي( ...
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حققــــــت شــــــركة قطــــــر للســــــيارات، الوكيــــــل املعتمد 
لســــــيارات ميتسوبيشــــــي موتــــــرز في قطــــــر، إجنازاً 
بجائزتــــــني  مركبتــــــني  فــــــوز  خــــــالل  مــــــن  جديــــــداً 
مرموقتني من جوائز »ســــــيارات العــــــام في قطر« 
2019 والتي تنظمها ماكينا الشــــــرق األوسط. وقدد 
حققــــــت مركبة »ميتسوبيشــــــي مونتيرو ســــــبورت« 
جائزة »أفضل مركبة دفع رباعي متوسطة احلجم 
 200 L بينما فازت الشاحنة اخلفيفة ميتسوبيشي «
بجائــــــزة “أفضل شــــــاحنة خفيفة”. وقــــــد اعلن عن 
فوز املركبتني في حفل جوائز خاص أقيم في فندق 
موندريان بالدوحة مبشــــــاركة واســــــعة من مختلف 
املركبــــــات ذات الدفع الرباعي والشــــــاحنات احلفيفة 
واملركبات التجارية وســــــيارات السيدان من مختلف 
العالمــــــات التجارية بدولة قطــــــر. مت اختيار املركبة 
“ ميتسوبيشــــــي مونتيرو ســــــبورت “ للفــــــوز بجائزة 
“ أفضــــــل مركبــــــة دفع رباعي متوســــــطة احلجم “، 
تقديراً لكفاءتها العالية على الطرق املعبدة والوعرة 
وعناصــــــر الســــــالمة واالمــــــان التي توفرهــــــا بفضل 
التكنولوجيــــــا احلديثــــــة. كمــــــا تعتبر املركبــــــة مثالية 
للعائــــــالت حيــــــث تضم 7 مقاعــــــد وتتميــــــز برحابة 
املقصورة لتشكل سيارة املغامرات في كل األوقات.  
 L200 وقد فازت الشــــــاحنة اخلفيفة ميتسوبيشــــــي 
اجلديدة التي مت طرحها قريباً في السوق القطري 
باجلائــــــزة تقديــــــراً ملرونتهــــــا واســــــتدامتها العاليــــــة 
 L200 باإلضافة إلى الراحة التي توفرها. فقد نالت
إعجاباً شــــــديد مــــــن محبي ســــــيارات الدفع الرباعي 
ذات ناقــــــل احلركة العادي كمــــــا يعتمد عليها الكثير 

من الشركات في أعمال النقل والبناء.
وقال ســــــعادة الشــــــيخ فالح بن نواف آل ثاني مدير 
العمليات بقطاع الســــــيارات في مجموعة شــــــركات 
ناصر بن خالد: “يعكس فوز مركبتي ميتسوبيشي 
جهــــــود شــــــركة قطــــــر للســــــيارات في طــــــرح أفضل 
املركبات في قطر علــــــى اإلطالق. ويأتي هذا األمر 
ضمن اســــــتراتيجيتنا وخططنا في األعــــــوام املقبلة  
لنحقق أهدافنا على املدى املتوسط والبعيد. ويشكل 

هــــــذا اإلجنــــــاز اجلديد حافــــــزاً لنا لتقــــــدمي األفضل 
والسعي لتطوير عملياتنا خلدمة قطر”.

وتعليقــــــاً على هــــــذه اجلائزة قال هشــــــام الصحن، 
املدير العام لشــــــركة قطر للسيارات، الوكيل املعتمد 
لسيارات ميتسوبيشي موترز في قطر: “إنه إجناز 
جديد حتققه شركة قطر للسيارات وميتسوبيشي 
موترز في قطر. ومع فوز املركبة املتألقة مونتيرو 
ســــــبورت بجائــــــزة “ أفضــــــل مركبــــــة دفــــــع رباعي 
 200 L متوسطة احلجم “ وفوز الشاحنة اخلفيفة
بجائزة “أفضل شــــــاحنة خفيفة” نؤكد على مكانة 
العالمــــــة التجارية املميزة وقدرات هذه الســــــيارات 
فــــــي فئاتهــــــا. وفي هــــــذه املناســــــبة نتوجه بالشــــــكر 

إلــــــى املنظمني لهذه اجلوائز ونقــــــدر جهود القيمني 
لتقدمي هذه الفعالية املميزة.”

بــــــدوره أعــــــرب هيثــــــم إيبف مديــــــر املبيعــــــات في 
ميتسوبيشي عن سعادته بفوز مركبات ميتسوبيشي 
بهاتني اجلائزتني وقال: “تثبت مونتيرو ســــــبورت 
مــــــن جديد مكانتها الرائدة في فئة ســــــيارات الدفع 
الرباعــــــي حيث تتمتــــــع بتصميم عصري وانســــــيابي 
وتضــــــم خصائــــــص تكنولوجيــــــة حديثة كمــــــا أثبتت 
كفــــــاءة عالية علــــــى الطرق داخل املدينــــــة أو الطرق 
الوعرة. أما الشــــــاحنة احلفيفــــــة L 200 فقد أثبتت 
تفوقها بعــــــد فترة وجيزة من طرحها في الســــــوق 
القطــــــري وفاقــــــت التوقعات فــــــي أدائهــــــا كفاءتها، 

ويسعدنا احلصول على هذا التكرمي املميز”.
مونتيرو ســــــبورت هي الســــــيارة املثالية للمغامرات 
والسرعة. تتميز مبقصورتها واملتينة وتوفر الراحة 
الكاملة واملزايا الذكية ومدار الرؤية الواســــــعة. وقد 
متت العناية بكل املزايا بدقة متناهية لتمنح السائق 
والــــــركاب متعة القيــــــادة إلى أبعد احلــــــدود والثقة 
املتناهية. وسواء كانت القيادة على الطرق السريعة 
أو الوعرة، توفر املركبة قوة أداء عالية، حيث تعمل 
مبحرك من 6 أســــــطوانات بســــــعة 3 ليتــــــرات لتولد 
قوة عالية تليــــــق مبركبات الدفــــــع الرباعي وقيادة 

سلسة وعالية الكفاءة.
مت تطويــــــر ميتسوبيشــــــي L200 اجلديدة لتجســــــد 

مفهــــــوم هندســــــة التصميم املتينة التــــــي كانت وراء 
هــــــذه الشــــــاحنة املميــــــزة. فهــــــي تضــــــم العديد من 
العناصر التي جعلتها تتفوق على منافســــــاتها، منها 
التصميم الســــــاحر الذي يحتضن أحدث التوجهات 
في تصميــــــم الــــــدرع الديناميكي للمقدمــــــة، نظام 
الدفــــــع الرباعي املعزز الذي يولد أداء محســــــنا على 
الطرقات الوعرة، وأحدث أنظمة مســــــاعدة السائق 
ونظام الســــــالمة النشــــــط. في املجمل، يضم الطراز 
اجلديــــــد حتســــــينات رائعــــــة تضاف إلى االســــــتدامة 
واملوثوقية وقوت التحمل املطلوبة في االســــــتخدام 
التجــــــاري والراحــــــة والقيادة السلســــــة للمســــــتخدم 

الفرد.

مــن جوائــز )سيــارات العــام( في الســوق القطــري ...

قطر للسيارات حتصد جائزتي )أفضل مركبة دفع رباعي 
متوسطة احلجم( و)أفضل شاحنة خفيفة(
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أعلنت شركة العطية للسيارات والتجارة 
عن إطالق حملتهــــــا الترويجية اجلديدة 
لشــــــهر رمضــــــان الكــــــرمي والــــــذي تطرح 
للعمــــــالء  املميــــــزات  مــــــن  باقــــــة  خــــــالل 
عنــــــد شــــــراء احدى ســــــيارات كيــــــا موديل 
املبــــــارك.  2019 خــــــالل شــــــهر رمضــــــان 
وبــــــات اليــــــوم باســــــتطاعة العمــــــالء اقتناء 
إحدى طرازات كيا خالل شــــــهر رمضان 
بخيــــــارات رائعــــــة حيث أصبــــــح بإمكانية 
العميــــــل االختيار بني عرضــــــني األول هو 
ســــــداد قيمــــــة الســــــيارة نقــــــدا  واحلصول 
على خدمــــــة صيانــــــة مجانية 3 ســــــنوات 
أو 60 الــــــف كلــــــم )أيهمــــــا يأتــــــي أوال( كما 
تأتــــــي باقة عــــــرض رمضانيــــــة متضمنة 
لتسجيل مجاني للســــــيارة وتأمني شامل 
للسنة األولى باإلضافة الى تركيب عازل 
حراري مجانا. واالختيار الثاني هو سداد 
20% دفعــــــة أولى وســــــداد الباقــــــي على 3 
ســــــنوات بدون فوائد مع االســــــتفادة من 

التسجيل املجاني.
اختيارات العمالء

ومبناســــــبة إطــــــالق العرض صرح الســــــيد 
عصام البشــــــير مدير التســــــويق وعالقات 

العمــــــالء فــــــي شــــــركة العطية للســــــيارات 
“طرحت كيا قطر اســــــتفتاء للعمالء عبر 
وســــــائل التواصل االجتماعي للوصول إلى 
أفضل العروض وكانت نتيجة االســــــتفتاء 
مبهــــــرة وتوقعــــــات بإقبــــــال كبيــــــر خالل 
عرض الشــــــهر الفضيل.” واضــــــاف » كيا 
قطر ســــــباقة في تقدمي عــــــروض كبيرة 
وحصريــــــة لعمالئها الكــــــرام وكل محبي 
ســــــيارات كيا تقديرا لهم على اهتمامهم 
بعالمة كيا الشــــــهيرة والتي أثبتت نفســــــها 
عدة مرات بالظفر بجوائز عاملية ومحلية 
عديدة في اجلودة والتصميم والســــــالمة 
حتى أصبحت مــــــن أهم وأفضل خيارات 
كل راغبــــــي اقتناء ســــــيارة قليلــــــة األعطال 
بسعر مغٍر وسعر إعادة بيع عاٍل باإلضافة 
مبهــــــرة.« قيــــــادة  بتجربــــــة   لالســــــتمتاع 
كمــــــا أكــــــد البشــــــير  أن اآلن هــــــو الوقــــــت 
املثالي لشــــــراء إحدى ســــــيارات كيا وذلك 
لتوافــــــر موديالت مختلفة بألــــــوان جذابة 
ومواصفات عالية جدا بأســــــعار منافســــــة 
إضافة إلى عرض رمضــــــان والذي تقوم 
فيه الشــــــركة بتقدمي كل ما متلكه جلعل 

جتربة شراء كيا جتربة ثرية.”

كيا قطر تطلق حملتها 
الترويجية مبناسبة حلول

شهر رمضان املبارك

العطية للسيارات والتجارة الوكيل احلصري ...
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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

جاكوار XE اجلديدة هيكل محسن 
وتصميم داخلي فاخر

جديد كليا 

مع تكنولوجيا حديثة سهلة االستخدام ...

تقدم ســــــيارة جاكــــــوار XE اجلديدة تصميمــــــاً خارجياً 
محّسناً وتصميماً داخلياً فخماً وجديداً كلياً مع تقنيات 

تكنولوجية متقدمة.
يوفر التصميم اخلارجي احملّدث لســــــيارة XE مظهراً 
أكثر قوة وحضــــــوراً، وانطالقاً من خصائص الســــــيارة 
األصليــــــة اجلميلة، متت ترقية اجلانــــــب الرياضي في 
ســــــيارة XE اجلديدة بتصميم معاصر يســــــتمد إلهامه 
من سيارة F-TYPE الرياضية، فأصبح مظهر سيارة 
XE أكثر عرضاً وانخفاضاً من السابق، بواجهة أمامية 
أكبر، وأشــــــكال بصرية قوية وبارزة تعكس جودة أداء 

السياراة وديناميكيتها الهوائية.
 LED األضــــــواء األمامية املؤلفة بالكامــــــل من مصابيح
 ”J“ مع مصابيــــــح اإلضاءة النهارية على شــــــكل حرف
حاد توفــــــر مظهــــــراً أكثر حضــــــوراً. ويحتــــــوي اجلانب 
اخللفي من الســــــيارة مصــــــداً بتصميم جديــــــد وأضواء 

 LED خلفية رشــــــيقة مؤلفــــــة بالكامل مــــــن مصابيح
بأشــــــكال محدثة فريدة تتوافــــــق مع العرض اإلضافي، 

ما يعطي سيارة XE مظهراً أكثر ثباتاً.
من أجل شــــــخصية أكثــــــر اعتماداً علــــــى األداء، حتتوي 
سيارات طراز R-Dynamic على عناصر إضافية في 
التصميم اخلارجي تتضمن الســــــطح املنقوش املستوحى 
مــــــن أجنحــــــة الطائــــــرات، والشــــــبكة املعدنيــــــة املمتدة 
إلى اجلــــــزء اخللفي من الســــــيارة والتصاميــــــم البديلة 
للعجالت. فــــــي التصميــــــم الداخلي، مالمح الســــــيارات 
الرياضيــــــة حاضرة في املقاعد ذات التصميم الرياضي 
والدرزات املتباينة، ومقابض تبديل التروس املصنوعة 
من الكروم الالمع وإشارة R-Dynamic على دواسات 

العتبات.
يتميز التصميــــــم الداخلي املبني ببراعــــــة واجلديد كلياً 
باســــــتخدام الكثيــــــر من املــــــواد ناعمة امللمس والكســــــوة 

املمتــــــازة وحــــــواف األبــــــواب اجلديــــــدة العملية وســــــهلة 
االستخدام. تصميم سيارة XE الداخلي الفخم اجلديد 
واملــــــزود بالتكنولوجيا املتقدمة يوفر املزيد من الراحة 
واجلودة واالتصال لكل الركاب، حيث مت حتســــــني كل 
جانب مــــــن املقصورة لتحقيق مالءمة إضافية وســــــعة 

كبيرة واملزيد من الراحة للرّكاب.
تأثيــــــر ســــــيارة جاكــــــوار الرياضية الشــــــهيرة مبقعدين 
حاضــــــر أيضــــــاً مــــــن خــــــالل ذراع حتديــــــد الســــــرعات 
 JaguarDrive Control ومفتاح نظــــــام Sportshift
املوجوديــــــن فــــــي ســــــيارة F-TYPE واحلاضريــــــن في 

وحدة التحكم املركزية املعدلة.
 I-PACE عجلة القيادة اجلديدة، املشتركة مع سيارة
الكهربائيــــــة، حتتــــــوي على أشــــــكال خفيــــــة تظهر عند 
تشــــــغيل الســــــيارة ومفاتيح تعمل باللمس توفر حتكماً 

سهالً بعدة وظائف رئيسية.

ســــــيارة XE اجلديدة هي األذكــــــى واألكثر اتصاالً حتى 
اآلن. حيــــــث يتوفــــــر للمــــــرة األولــــــى نظــــــام املعلومات 
 ،I-PACE املشــــــترك مــــــع ســــــيارة ،Touch Pro Duo
والــــــذي يقدم حتكماً حدســــــياً من خالل شاشــــــتي ملس 
مدمجتني عاليتي الدقة، كما يتم تقدمي ميزة الشحن 
الالســــــكلي وتكنولوجيا اإلعدادات الذكية للمرة األولى 
في ســــــيارات XE. مرآة الرؤية اخللفيــــــة الذكية تزيد 
من األمان واملالءمة أثناء القيادة عبر ضمانها حصول 
السائق على رؤية تامة للشارع خلفه. باستخدام كاميرا 
خلفية واسعة الزاوية، يوفر هذا النظام صوراً تُعرض 
على شاشــــــة عاليــــــة الدقــــــة مدمجة في مــــــرآة الرؤية 
اخللفية، وتوفر رؤية خلفية ال يحجبها الركاب طوال 

القامة أو اإلضاءة الضعيفة أو املطر.
وقال إيان كالوم، مدير التصميم في جاكوار: »فرادة 
سيارة XE تأتي من شــــــموليتها، فالعمالء سيحصلون 

على باقة متكاملة من التصميم احلديث، والتكنولوجيا 
املبتكــــــرة وديناميكيــــــات القيادة االســــــتثنائية. ال نقدم 
شــــــيئاً اعتياديــــــاً وســــــيارة XE اجلديــــــدة جتســــــد ذلك. 
نســــــتمتع أنا وفريقي كثيراً بتحسني السيارات واالعتياد 
عليها والعيش معها وفهم شــــــخصيتها، وكانت فرصة 
رائعة أن جنعل ســــــيارة عظيمــــــة أفضل حتى مما هي 
عليه. مع ســــــيارة XE اجلديدة، فعلنا ذلك بكل الطرق 
التــــــي ميكنكــــــم تخيلهــــــا”. ويلعــــــب هيــــــكل األلومنيوم 
اخلفيف واملتني دوراً كبيراً في التحكم املمتاز بالسيارة 
وأمانها وفعاليتها االســــــتنثائيني. يشكل األلومنيوم 75 
باملئــــــة من الهيــــــكل ويتوافق مع أنظمــــــة الدفع اخللفي 
والرباعــــــي املجّربة، ومــــــع نظام التعليــــــق املتكامل ذي 
األذرع املزدوجــــــة فــــــي األمــــــام وفي الوصلــــــة اخللفية، 
إضافة إلى بعض من أفضل محركات جاكوار، لتحكم 

وأداء ديناميكي.
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للس������يارات،  أوت������و كالس  تس������لمت ش������ركة 
الوكي������ل املعتمد للعالمة التجارية »إم جي« 
في قطر،  جائزة »أفضل س������يدان بس������عر 
تفضيل������ي« عن س������يارة MG6 م������ن جوائز 
“س������يارة الع������ام ف������ي قط������ر” 2019 والتي 
نظمته������ا ماكين������ا الش������رق األوس������ط. وق������د 
أعل������ن عن ف������وز الس������يارة في حف������ل جوائز 
خ������اص أقيم في فندق موندريان بالدوحة 
مبش������اركة واس������عة من مختل������ف العالمات 

التجارية بدولة قطر.
للف������وز   MG6 س������يارة إختي������ار  ق������د مت  و 
باجلائ������زة باعتبارها اكثر س������يارة تتضمن 
تقنيات عالية م������ن التكنولوجيا والرفاهية 
ومتت������از بتصمي������م منف������رد مم������ا يجعله������ا 
األفضل في فئتها بفضل سعرها التفضيلي.
وق������ال س������عادة الش������يخ فال������ح بن ن������واف آل 
ثاني مدير العمليات بقطاع الس������يارات في 
مجموعة شركات ناصر بن خالد: “ تواصل 
ش������ركة أوتو كالس للسيارات جناحاتها في 
 MG الس������وق القطري ، ومنذ إع������ادة طرح
ف������ي قطر م������ن خالل ش������ركتنا، اس������تطعنا 
إع������ادة الثق������ة بالعالم������ة التجاري������ة وإثبات 
حضورها كواحدة م������ن اخليارات املفضلة. 
 ،MG وم������ن خ������الل الش������راكة املتين������ة م������ع
س������نعمل معاً لتقدمي أفض������ل املركبات في 
الس������وق القطري وتلبية متطلب������ات العمالء 

من األفراد والشركات على حد سواء”.
و ب������دوره ص������ّرح الس������يد هش������ام الصحن، 
املدير العام لش������ركة أوتو كالس للسيارات، 

والوكي������ل الع������ام املعتمد ل� ’إم ج������ي موتور‘ 
ف������ي قط������ر: “يس������رنا احلصول عل������ى هذه 
 MG6 اجلائزة الت������ي تأتي تقديراً لس������يارة
وش������خصيتها املمي������زة. فهي تعتب������ر اخليار 

األفضل للسائقني الباحثني عن مركبة تلبي 
تطلعاته������م اخلاص������ة من حي������ث التصميم 
والتكنولوجي������ا والكف������اءة والس������عر األفضل. 
وفي هذه املناس������بة نش������كر جميع القائمني 

عل������ى ه������ذه اجلوائ������ز ونرح������ب بعمالئن������ا 
القيم������ني ف������ي صالة عرضن������ا لتجربة هذه 

السيارة واالستمتاع مبقوماتها العديدة”.
وم������ن ناحي������ة أخرى، ق������ال ك������رمي منير، 

كالس  أوت������و  بش������ركة  التس������ويق  مدي������ر 
للس������يارات: “اكتس������بت س������يارة MG6 ثقة 
 MG العم������الء وعززت تقديره������م لعالمة
التجارية كنتيجة مثمرة خلطط التس������ويق 

التي تتبعها شركة SAIC Motors الشرق 
األوس������ط. وستس������اهم ه������ذه اجلائ������زة في 
ترس������يخ مكانة س������يارة MG6 الرائدة في 

السوق القطري.

تصميم انسيابي
يتعّزز الش������كل اجلانبي الس������لس واالنسيابي 
لس������يارة MG6 اجلدي������دة كّلي������اً عبر ملس������ة 
من ألي������اف الكربون عل������ى املصد األمامي، 

إضافة إل������ى األض������واء األمامية الت������ي تتأّلق 
مبفه������وم تصميم������ي مش������ابه ملِعلَ������م ’ع������ني 
لن������دن‘، ووج������ود أط������راف أنابي������ب ع������ادم 
 Star Rider توأمية وش������بك أمامي بنمط

املس������توحى من اللغة التصميمية التعبيرية 
لدى العالم������ة التجارية البريطانية املنش������أ. 
وتس������تمر هذه النفح������ة الرياضي������ة الراقية 
في داخ������ل املقص������ورة عبر لوحة ع������ّدادات 

وكونس������ول وس������طي بتصميم ذكي، ويكّمل 
ه������ذا مقاع������د عصرية مغّط������اة باجللد، مع 
التمّيز مبقصورة باللونني األسود واألحمر 

في طرازات الفئة العليا.
جتهيزات تكنولوجية حديثة

إلى جانب توفير املس������احة الداخلية األفضل 
اجلدي������دة   MG6 ف������إن  فئته������ا،  ضم������ن 
كّلي������اً ترتك������ز عل������ى ش������عبية MG الواس������عة 
وتعّززه������ا أكث������ر عبر مس������تويات غنية جداً 
م������ن التجهي������زات الب������ارزة. وم������ن ضم������ن 
ه������ذا على س������بيل املث������ال ال احلصر شاش������ة 
مل������س ملّون������ة قي������اس 8 بوصات م������ع تقنّية 
Apple CarPlay، ومفت������اح تش������غيل يعمل 
بالضغ������ط، ومّيزة الدخول ب������دون مفتاح، 
ومّي������زة التثبي������ت األوتوماتيك������ي، ونظ������ام 
مراقب������ة ضغط ه������واء اإلط������ارات، وكاميرا 
رؤية خلفية، ونظام ثنائي املناطق للتحّكم 
باملناخ الب������ارد مع فتحات خلفي������ة لتكييف 
ر أن يتوف������ر  اله������واء، وكل ه������ذا م������ن املق������رَّ

قياسياً ضمن كامل نظاق املجموعة.
أداء قوي

وقد مت جتهيز MG 6 مبحّرك سعة 1.5 ليتر 
مع شاحن توربيني ويتصل بنظام نقل حركة 
 ،)DTC( ُسباعي الس������رعات مع قابض ثنائي
عالوة عل������ى توافر خي������ار تبديل التعش������يقات 
عبر القاب������ض للحصول عل������ى أداء ناعم دون 
أي مجهود. ويوّلد هذا احملّرك الفّعال العامل 
عل������ى وقود البنزين ق������ّوة قصوى قدرها 169 

حصاناً وعزماً أقصى يبلغ 250 نيوتن-متر.

MG6 أوتــو كـالس للسيـارات تتسلـم جائـزة )أفضـــــل سيدان بسعر تفضيلي( عن سيـارة
مـــــن جوائــــز )سيــــارة العـــام( املقدمـــة مـــن ماكينـــا الشــرق االوســط ...
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تـــشـــارك شــركــة قــطــر لــلــســيــارات، الــوكــيــل 
العام املعتمد للحافالت للشاحنات اخلفيفة 
النسخة  فــي  قطر،  فــي  فوسو  ميتسوبيشي 
السادسة عشر من معرض بروجكت قطر، 
البناء والذي يتم  معرض تكنولوجيا ومواد 
تنظيمه من 29 أبريل إلى 1 مايو في مركز 

الدوحة للمعارض واملؤمترات.
ـــشـــركـــة ضـــمـــن جــنــاح  وتــــأتــــي مـــشـــاركـــة ال
مجموعة ناصر بن خالد التي تقدم الرعاية 
مجموعة  تعرض  حيث  للمعرض  الذهبية 
املستخدمة  املميزة  التجارية  مركباتها  من 
في قطاع البناء واإلنشاءات والنقل التجاري. 
تزويد  على  للسيارات  قطر  شركة  وتعمل 
الــســوق الــقــطــري بــاحلــافــالت والــشــاحــنــات 
واألداء  بــاملــوثــوقــيــة  تتميز  الــتــي  اخلفيفية 
واملــتــانــة لــتــلــبــي بــذلــك مــتــطــلــبــات مختلف 
ـــركـــاب  الـــقـــطـــاعـــات فــــي مــــجــــاالت نـــقـــل ال
األثــاث  ونقل  التجارة  وخدمات  واملوظفني 

وغيرها.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى هـــذه املــشــاركــة قـــال هــشــام 
ـــشـــركـــة قــطــر  الــــصــــحــــن، املـــــديـــــر الـــــعـــــام ل
لــلــســيــارات: “يــســرنــا املــشــاركــة فــي معرض 
بــروجــكــت قــطــر، املــعــرض املـــرمـــوق الــذي 
في  العاملة  الشركات  انــواع  مختلف  يجمع 
ـــشـــارك في  ــاء واإلنـــــشـــــاءات. ون ــن ــب مــجــال ال
بن  ناصر  جناح  في  للسيارات  قطر  شركة 
خالد الذي يقدم كل الدعم لنجاح املعرض. 
ليطلعوا  اجلــنــاح  ـــزوار  ب نــرحــب  أن  يسعدنا 
ميتسوبيشي  مـــن  املـــركـــبـــات  احـــــدث  عــلــى 
فوسو  اخلفيفة  الشاحنة  وفوسو وخصوصاً 
كانتر التي تعتبر األكثر مبيعاً في فئتها في 
قطر. ونؤكد من خالل هذه املشاركة على 
التي  احمللية  واملناسبات  للفعاليات  دعمنا 
مدى  وتظهر  قطر  صـــورة  بتعزيز  تسهم 
في مختلف  تشهده  الــذي  العمراني  التقدم 

املجاالت.”
واسعة  ومتلك ميتسوبيشي فوسو محفظة 
مـــن الــشــاحــنــات اخلــفــيــفــة  وتـــــزود الــســوق 
الـــقـــطـــري بـــأحـــدث هــــذه الــشــاحــنــات الــتــي 
بــاتــت عــالمــة فـــارقـــة فـــي هــويــة الــشــركــة. 
بــاجلــودة  الــتــجــاريــة فــوســو  الــعــالمــة  تتميز 
الوقود  توفير  في  العالية  والكفاءة  واملتانة 
فوسوواحدة  وتعتبر  العملياتي.  والتصميم 

الــرائــدة  اليابانية  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  مــن 
التي تواصل ابتكاراتها التكنولوجية وتطوير 
ــعــات ومــتــطــلــبــات  مــركــيــاتــهــا لــتــلــبــي تــطــل

الشركات واألفراد بكلفة مناسبة.
وتــفــتــخــر شــركــة قــطــر لــلــســيــارات بتقدمي 
االستخدامات  املتعددة  اخلفيفة  الشاحنة 
ميتسوبيشي فوسو كانتر التي أحدثت ثورة 
هذه  تعتبر  اخلفيفة.  الشاحنات  عالم  في 
الــشــاحــنــة اخلــفــيــفــة مــن الــشــاحــنــات األكــثــر 
جناحاً وانتشاراً على مستوى العالم وحققت 
العالي  أدائها  بفضل  الفتاً  في قطر جناحاً 
للسائق  تــوفــرهــا  الــتــي  والــســالمــة  ومتانتها 
واحلمولة. من حيث التصميم، تتميز فوسو 
والعمليات  والتجارة  النقل  ألغــراض  كانتر 
اخلفيفة بصندوق مفتوح أو مغلق. ومتزج 
ـــاألداء  ب االنــســيــابــي  التصميم  املــركــبــة  هـــذه 

املتفوق. 
وتعتبر هذه الشاحنة من الشاحنات األكثر 

مبيعاً في فئتها في قطر ووتوفر اآلن في 
صالة عرض ميتسوبيشي فوسو على طريق 

سلوى.
بـــدأ إنــتــاج فــوســو كــانــتــر فــي مــــارس 1963 
وتــوســع انــتــشــارهــا مــن قــــارة آســيــا لتشمل 
ـــــا وامــيــركــا الــشــمــالــيــة ثـــم أســتــرالــيــا.  أوروب
وشهدت فوسو كانتر العديد من التحسينات 
على مر األعوام لتصبح من شاحنات النقل 
اخلفيف األكثر أماناً في عام 2005 ولينتشر 
بعدما  ابـــتـــداًء مــن 2012  »كــانــتــر«  اســمــهــا 
لتبدأ   ”FE« بــشــاحــنــة الــســابــق  فــي  عــرفــت 
تعمل  مسيرتها.  في  جديدة  مرحلة  كانتر 
فــوســو كــانــتــر مبــحــركــات مــخــتــلــفــة بــوقــود 
كل  وفــق  العالية  يكفاءتها  وتتميز  الــديــزل 

طراز. 
األداء واملتانة

تــتــمــيــز فــوســو كــانــتــر بــاســتــدامــتــهــا وكــفــاءة 
تــشــغــيــلــهــا املــنــخــفــضــة والــــتــــي تـــســـاهـــم فــي 
املــزيــد من  الــشــركــات وحتقيق  دعــم نشاط 

استهالكها  جانب  وإلــى  األعمال.  في  الربح 
املنخفض للوقود، يوفر محركها أداءة عالياً 
يعتمدها  التي  احلديثة  التكنولوجيا  بفضل 
وســالســة نــاقــل احلــركــة الـــذي يــعــزز األداء. 
تــتــطــلــب هــــذه الــشــاحــنــة اخلــفــيــفــة صــيــانــة 
األخــــرى في  بــالــشــاحــنــات  بسيطة مــقــارنــة 

فئتها. 
األعــــمــــال واألنـــشـــطـــة، متتلك  ولـــدعـــم 
توفر  طويلة  خلفية  قاعدة  كانتر  فوسو 
مساحة كبيرة من النقل دون أي تأثير 
صالبتها  وبفضل  والسالمة.  األداء  على 
األوزان  القاعدة  هذه  تتحمل  ومتانتها، 
الــثــقــيــلــة أي تــأثــيــر عــلــى حــركــتــهــا. في 
نظام  لها  يتيح  امليكانيكية،  مميزاتها 
الــتــعــشــيــق الــســلــس الــســيــر بــســالســة حتى 
احملــرك  ومينح  الثقيلة  احلمولة  خــالل 
املزيد من  وبالتالي  للجر  الالزمة  القوة 
األمر  هذا  ويجعل  واالستدامة.  النشاط 
من الشاحنة من أكثر الشاحنات صداقة 

للبيئة كونها تنتج أقل قدر من االنبعاثات 
مع توليد عزم قوي. إلى جانب احملرك، 
الــكــهــربــائــيــة من  الــدعــم  أجــهــزة  تتميز 
الــبــطــاريــة بــــــاألداء الــعــالــي لــتــواصــل مــّد 
تزيد  بينما  لــالزمــة  بــالــطــاقــة  الــشــاحــنــة 
السالمة.  مستوى  مــن  املتينة  اإلطـــارات 
لقطع  االســتــدامــة  مــن  املــزيــد  ولتحقيق 
املركبة، تعمل املكابح بتقنية “الفراشة” 
وإطالة  األداء  لتحسني  الهواء  أي بضغط 

عمر املكابح.
الراحة وتصميم املقصورة

تــوفــر مــقــصــورة الــســائــق الـــراحـــة الــكــامــلــة 
للسائق والراكب بفضل تصميمها وتصميم 
املقعد  تكييف  حرية  متنح  التي  مقاعدها 
إلــى جانب  الــقــيــادة،  وتقليل اجلــهــد خــالل 
والــســالمــة.  األمـــان  معايير  أعــلــى  توفيرها 
وتبرز لوحة القيادة الواضحة لتبقي السائق 
على اطالع على مختلف الوظائف ومراقبة 
اداء املركبة خالل القيادة. ولتحسني الرؤية 
أمامية  مبصابيح  املركبة  تزويد  مت  الليلية 
الرؤية  التي ترفع من مستوى  “هالوجني” 
ونـــطـــاق الـــضـــوء. وتــتــوفــر أضـــــواء الــضــبــاب 
كما مت حتسني  الطلب.  عند  أيضاً  اخلاصة 
مساحات البابني ومسند الرجل للصعود إلى 
املركبة بحيث يكون دخول وخروج السائق 
مريحاً ومالئماً مع حركة اجلسم دون أي 
اآلمنة،  القيادة  فــي  فوسو  وكــعــادة  عــوائــق. 
زودت الشاحنة بنظام التحذير عند الرجوع 
إلى اخللف ملزيد من تنبيه السائق واحمليط.
جتسد كل شاحنة من شاحنات ميتسوبيشي 
فــوســو مــفــهــوم الــشــركــة فــي تــقــدمي أفضل 
املــركــبــات عــلــى اإلطــــالق. فــكــل خــطــوة من 
والــدعــم،  والصيانة  التصنيع  إلــى  التصميم 
للعميل  الــراحــة  توفير  على  الشركة  تعمل 

وتلبية متطلباته. 
املعتمد  املـــوزع  هــي  للسيارات  قطر  شــركــة 
وحافالت  وشاحنات  ميتسوبيشي  لسيارات 
مــيــتــســوبــيــشــي فـــوســـو فـــي قـــطـــر. تــأســســت 
بن  ناصر  الشيخ  الــراحــل  قبل  مــن  الشركة 
عــام 1970 وهــي شركة  ثاني في  آل  خالد 
تــابــعــة ملــجــمــوعــة شــركــات نــاصــر بــن خالد 
7التي تتمتع بأكثر من 70 عاماً من اخلبرة 

في قطاع السيارات.

الشاحنــة األكثــر مبيعـــا فـــي الســــوق ...

قطر للسيارات تشارك في معرض بروجكت قطر 2019
بالشاحنة اخلفيفة ميتسوبيشي فوسو كانتر

هشام الصحن: 
يقدم جناح
ناصر بن خالد 
كل الدعم لنجاح 
املعرض
و يسعدنا أن 
نرحب بعمالئنا 
والزائرين
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جتربة قيادة تويوتا كامري الـ )هايبرد( 
الكهربائية على كورنيش الدوحة

الغنى وإخــوانــة  تكتشف  بدعوة من  عبد اهلل عبد 
الراية اوتو كيو نقاط القوة في االنيقة تويوتا كامرى 
طرقات  على  كليا  اجلــديــدة  الكهربائية  الهايبرد 
على  ننوه  ان  نحب  البداية  وفــي  اجلميلة  الــدوحــة 
الكهربائية مت تدشينها  الهايبرد  تويوتا كامرى  ان 
في بداية العام كهدية لعشاق عالم تويوتا وبالفعل 
كانت هدية مميزة كونها سيارة تتمتع بخصائص 
املستمرة  إطـــار جــهــودهــا  مــتــعــددة وتــدخــل ضمن 
للبيئة  العمالء، كمركبة صديقة  بتجارب  لالرتقاء 
تشويقاً  أكثر  تفاعلية  قيادة  جتربة  بتوفير  تتميز 
ومــنــح الــعــمــالء فــي الــوقــت نــفــســه فــرصــة اخــتــبــار 
مــســتــويــات جــديــدة مــن الــقــوة واملــتــعــة مــن خــالل 

أحدث التقنيات التي توفرها في مركباتها. 
تويوتا كامري ألول مرة في  ومنذ إطالق مركبة 
عـــام 1982 ومـــع الــتــطــورات املــتــواصــلــة عــلــى مــدى 
ثمانية أجيال، فقد حظيت بتقدير كبير من قبل 
العالم، وذلك ملا تتسم به  العمالء في جميع أنحاء 
قيادة،  وما متنحه من جتربة  استثنائي  أداء  من 
العالية من اجلودة وقوة  إلى مستوياتها  باإلضافة 
طراز  طرح  ويعزز   .)QDR( واالعتمادية  التحمل 
ــبــرد« الــكــهــربــائــي ملــركــبــة كــامــري جهود  الــــ »هــاي
شركة تويوتا املستمرة لتطوير أفضل مركبات على 
اإلطالق، كما يؤكد على التزامها الراسخ فيما يتعلق 

باالستدامة البيئية. 
وتـــقـــدم مــركــبــة تـــويـــوتـــا كـــامـــري الـــــ »هـــايـــبـــرد« 
الكهربائية اجلديدة كلياً مستويات عالية من الراحة 
والثبات، إلى جانب مزايا أداء التحكم الفريدة، إذ 
يرجع الفضل في ذلك إلى منصة »األطر الهيكلية 
ــتــي  وال  ،)TNGA( لـــتـــويـــوتـــا«  اجلــــديــــدة  ــعــاملــيــة  ال
التصميم  لعمليات  كلياً  جديدة  استراتيجية  متثل 
التي  والــتــجــهــيــزات  الــبــاقــات  والــهــنــدســة ومختلف 
املنصة  بها. وحتافظ هذه  بتزويد مركباتها  تقوم 
البنية  حيث  من  التقليدية  تويوتا  قيم  جميع  على 
الوقت  فــي  الــفــائــقــة،  الــســالمــة  ودرجــــات  الهيكلية 
الـــذي تضفي فــيــه املــزيــد مــن املــتــعــة عــلــى جتربة 

القيادة بشكل يخاطب احلواس. 
وميكن قيادة مركبة تويوتا كامري الـ »هايبِرد« 
الكهربائية  الطاقة  الكهربائية إما باالعتماد على 
بــشــكــٍل كـــامـــٍل وبـــــدون أي اســتــهــالك لــلــوقــود أو 
إصـــــدار أيــــة انــبــعــاثــات كــربــونــيــة، أو مـــن خــالل 
اســتــخــدام الــطــاقــة املــتــولــدة مــن كــٍل مــن محرك 
الــبــنــزيــن واملــوتــوريــن الــكــهــربــائــيــني، وذلـــك تبعاً 
لسرعة املركبة وأسلوب القيادة. هذا ويتم شحن 
تلقائي  وبشكل  باستمراٍر  »هايبِرد«  الـ  بطاريات 
البنزين أو عند الضغط  ســواًء من خالل محرك 
على املكابح أو خفض سرعة املركبة، وبالتالي فال 

حاجة إلى استخدام مصدر طاقة أو كابل خارجي 
الـ  كامري  تويوتا  مركبة  أن  كما  إلعــادة شحنها. 
الكهربائية ال تتطلب أي وقوٍد خاص  »هايبِرد« 
أي  عن  بها  والعناية  قيادتها  طريقة  تختلف  وال 
به  تتمتع  مــا  وبــفــضــل  أخــــرى.  تقليدية  مــركــبــة 
الــوقــود، لن  مــن كــفــاءة استثنائية فــي اســتــهــالك 
عند  مــرات عديدة  التوقف  الضروري  يكون من 

احملطات مللء خزان الوقود. 
ابتكار  فــي  الــرائــد  بــدورهــا  تويوتا  شــركــة  وتستمر 
البيئة  على  احلــفــاظ  شأنها  مــن  تقنيات  وتــطــويــر 
وتخفيف األثر البيئي الناجم عن استخدام املركبات. 
ولتحقيق ذلك، قامت الشركة وعلى مدى العقدين 
املاضيني بتزويد مركباتها بأنظمة دفع تعتمد على 
العديد  أطلقت  إذ  الطاقة،  مصادر  كأحد  الكهرباء 
العام  منذ  الكهربائية  »هايبرد«  الـــ  مركبات  من 
املركبات  لهذه  التراكمية  املبيعات  لتتجاوز   ،1997
11,٤7 مليون مركبة، ما ميثل انخفاضاً النبعاثات 
طن  مليون   90 مــن  بأكثر  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي 
عن  تنتج  أن  احملتمل  من  كــان  التي  بتلك  مقارنًة 
الوقت  التقليدية، كما يؤكد في  املركبات  استخدام 
من  الشركة  تتلقاه  الــذي  الكبير  الــدعــم  على  ذاتــه 

عمالئها. 
وبــاجلــمــع بـــني مــصــدريــن لــلــطــاقــة يــتــألــفــان من 

موتورين كهربائيني ومحرك يعمل على البنزين، 
يــولــد نــظــام الــــ »هــايــبــرد« الــكــهــربــائــي فــي مركبة 
اجلديدة  الكهربائية  »هايبرد«  الـــ  كامري  تويوتا 
كلياً قوة 118 حصاناً وعزم دوران 20.6 كيلوغرام 
حصاناً   176 وقــوة  الكهربائيني،  للموتورين  متر 
كيلوغرام متر حملرك   22.5 يبلغ  دوران  عــزم  مع 
 215 النظام  لهذا  اإلجمالية  القوة  وتبلغ  البنزين، 
ـــ »هــايــبــرد« الكهربائي  ال حــصــانــاً. ويــقــتــرن نــظــام 
التحكم  بخاصية  املستمر  املتغير  احلــركــة  بناقل 
نقل  حتقيق  للسائق  يتيح   )e-CVT( الــكــهــربــائــي 
نشط للسرعات بشكل انسيابي وهادئ يحاكي ناقل 
ليقدم مستوى  الـــ 6 سرعات  الــيــدوي ذي  احلركة 

جديد من متعة القيادة. 
ولالرتقاء بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة، يزخر 
معلومات  تكنولوجيا  بأحدث  كلياً  اجلديد  الطراز 
احلديثة  توفر شاشتها  والتي  تويوتا،  املركبات من 
ــومــات املــتــكــامــلــة دون  مــســتــوًى فـــريـــداً مـــن املــعــل
انتباه السائق عن الطريق، إذ تقوم بعرض  تشتيت 
املعلومات من خالل ثالث شاشات مترابطة، وهي 
على  السائق  نظر  خط  حتت  ملونة  عــرض  شاشة 
اجلزء السفلي من الزجاج األمامي )HUD( قياس 
 7 قياس  املعلومات  متعددة  وشاشة  بــوصــات،   10
ولوحة  القياس،  أجــهــزة  مجموعة  داخــل  بــوصــات 

حتكم بالوسائط السمعية واملالحة قياس 8 بوصات 
الكونسول  في  وبسالسة  حديث  بتصميم  مدمجة 

الوسطي. 
تــويــوتــا، فإن  وكــمــا هــو احلـــال فــي جميع مركبات 
تويوتا  فــي مركبة  قــصــوى  أولــويــة  تبقى  الــســالمــة 
كلياً،  اجلــديــدة  الكهربائية  “هــايــبــرد”  الـــ  كــامــري 
واألنــظــمــة  الــســالمــة  تقنيات  أحـــدث  تعتمد  والــتــي 
السالمة  تقنيات  من  باقة  تكملها  والتي  املبتكرة، 
سينس«  سيفتي  »تويوتا  باسم  املعروفة  املتقدمة 
)Toyota Safety Sense( التي تشتمل على كل من 
تثبيت  )PCS(، ونظام  التصادم  األمــان قبل  نظام 
السرعة الراداري )DRCC(، ونظام اإلضاءة العالي 
التلقائي )AHB(، ونظام التنبيه في حالة اخلروج 
عــن املــســار )LDA(. وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، تتوفر 
مجموعة شاملة من مزايا السالمة لتوفير أقصى 
تعمل  هوائية  وســـادات   6 وتضم  للركاب،  حماية 
ونظام   ،)SRS( التكميلي  احلــركــة  تقييد  بنظام 
املكابح  ونظام   ،)VSC( املركبة  ثبات  في  التحكم 
الكبح  قــوة  تــوزيــع  ونــظــام   ،)ABS( لالنغالق  املــانــع 
 ،)BA( الكبح  مساعد  ونظام   ،)EBD( إلكترونياً 
 ،)HAC( ونظام مساعدة االنطالق على املرتفعات
املركبة،  ومنصة  لهيكل  املــعــززة  البنية  عن  فضالً 

وغيرها الكثير من املزايا األخرى. 

جتربــة أداء انيقــة ومفعمـــة باملغامــــرة ...
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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

تستعد شركة الفردان للسيارات، الوكيل احلصري واملعتمد لعالمة BMW في قطر ألطالق 
عروًضا حصرية و بالفعل غير مسبوقة على طرازات BMW مبناسبة شهر رمضان املبارك على 
عدد من طرازات 2019 من BMW ضمن الفئة X إضافة إلى سيارات BMW الفئة اخلامسة، و

BMW الفئة الرابعة غران كوبيه.ويتيح هذا العرض الذي سوف تطلقه قريبا جداً شركة الفردان 
للسيارات مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك فرصة رائعة المتالك سيارات فاخرة من طراز 

 .BMW
 وميكن للعمالء بناًء على هذا العرض القادم أن يستمتعوا بأمتالك واحدة من أكثر السيارات 

شهرة ضمن فئة X من BMW، والتي تضم: BMW X1، وBMW X2، وBMW X3. و سوف 
ميثل العرض الرمضاني الفرصة األمثل الكتشاف متعة القيادة وامتالك سيارتك املفضلة من 

.BMW
وتدعو الفردان للسيارات عمالئها بزيارة أقرب صالة عرض BMW بدولة قطر لالطالع على 

طرازات BMW اجلديدة وحجز موعد لتجربة قيادة في أقرب موعد ممكن.

BMW قريبــا جــدا عــرض غيــر مسبــوق ألمتــالك

الفردان للسيارات
BMW تستعد ألطالق عروضا حصرية على طرازات

مبناسبــة شهــر رمضــان املبــارك
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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

مفتوح 7 أيام في األسبوع
 السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء 
الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

صـنـاعـــة يــابـــانـيـــة
www.mazda-qatar.com   

هاتف: 44435965 - 44417859

 العرض ساري من 
18 أبريل - 7 يونيو 2019

 خيارات تأجير بأسعار رائعة

اإلبتكار
والتكنولوجيا 

برفقتكم

الوكيل  الوطنية  السيارات  شركة  اعلنت 
احل��ص��ري ل��ع��ام��ة م����ازدا ال��ي��اب��ان��ي��ة عن 
ف����وز ط����راز م�����ازدا 6 ب��رمي��ي��وم س��ي��دان 
“أفضل سيارة سيدان  بجائزة  اجلديدة 
م��ت��وس��ط��ة احل���ج���م” ف���ي ج���وائ���ز س��ي��ارة 
امل���ق���دم���ه من  ق���ط���ر  2019  ف���ي  ال���ع���ام 
أقيم  ف��ي حفل  االوس���ط  ال��ش��رق  ماكينا 
لوسيل  مبدينة   – مونريديان  فندق  في 
اختبارات  إج��راء  بعد  الفوز  ويأتي هذا   ،
وال��راح��ة  السيارة  ألداء  ص��ارم��ة  وتقييم 
وال���س���ام���ة م���ن ق��ب��ل خ���ب���راء ف���ي ع��ال��م 
السيارات والذين اكدوا على اهمية  كون 
للوقود  اقتصادية في استهاكها  السيارة 
ك��ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة،واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان  
مازدا 6 برمييوم سيدان اجلديدة فازت 
بجوائز عاملية متعددة مما اهلها للتفوق 
على فئتها من الطرازات العاملية الرائدة 

املتميزة التي شاركت في حفل تكرمي.
هذا وقد كشفت شركة السيارات الوطنية 
، امل����وزع احل��ص��ري ل��س��ي��ارات م����ازدا في 
قطر عن النسخة اجلديدة  من سيارات 
م����ازدا 6  س���ي���دان  امل���ط���ورة ك��ل��ي��ا 2019  
متوسطة احلجم  في بداية العام كهدية 
مازدا  وعشاق عامة  عمائها  الي  منها 
اليابانية املتميزة باالداء القوي مع قيمة 

مضافة من األناقة والرفاهية  
التجارية  م��ازدا موتورز   وتسعى عامة 
اليابانية الفريدة  دوما الى  ايجاد اتصال 
او شعور قوي ما بني  طرازات مازدا وما 
بني العميل او قائد املركبة  لتصبح جزءا 
هاما  من حياته من خال مجموعة من 
التحديثات والتطورات والتي مت ادخالها 
على الفئة اجلديدة كليا ، ومنها التحديث 
ال���ذي ط��رأ أس��ف��ل غ��ط��اء احمل���رك، حيث 
ح��ص��ل��ت م�����ازدا 6 ع��ل��ى م��ح��رك ج��دي��د 
لتر   2.5 بسعة   Skyactiv-G سلندر  4
مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 

سرعات وقوة 187 حصان .
التعديات اخلارجية 

من اخل��ارج, حصلت مازدا 6 على شبك 

ام���ام���ي ب��ت��ص��م��ي��م ج��دي��د مم��ي��ز وال����ذي 
ومصابيح   , األب��ع��اد  ث��اث��ي  تأثير  يعطي 
أم��ام��ي��ة LED أك��ث��ر ع��ص��ري��ة, إض��اف��ة 
ال����ى م��ص��اب��ي��ح ال��ض��ب��اب امل��دم��ج��ة , أم��ا 
ف��ق��د مت حت��دي��ث تصميم  م���ن اخل��ل��ف 
حصولها  إل��ى  إضافة  اخللفية،  املصابيح 
بلون  بالكامل  مطلي  جديد  ص��دام  على 
الى ذلك، مت حتسني  السيارة. باإلضافة 
ق���وة وم��ت��ان��ة ق���اع���دة ع��ج��ات م�����ازدا 6 
اكثر ه��دوًء, عزل,  السيارة  والتي جعلت 
وخفضت من اإله��ت��زازات، مما يعطيها 

مظهرا رياضيا مميزا .
تكنولوجيا متطورة 

احل���ص���ري���ة،   Mazda ت��ق��ن��ي��ة  ت���س���اع���د 
 S K Y A C T I V - V E H I C L E
 G-Vectoring م���ع   DYNAMICS
أكثر  م��ح��رك  حت��ق��ي��ق  ف��ي   ،  Control
ساسة وأقل إرهاقاً لك ولركابك. فعند 
عن  بساسة  النظام  يعمل   ، االن��ع��ط��اف 
ط��ري��ق ض��ب��ط ت��وص��ي��ل ال��ط��اق��ة . ويبقى 
االه�����م ف���ي ال��ت��ح��دي��ث��ات ه���و ت��زوي��ده��ا 
عن  امل���س���ؤول    G- Vectoring ب��ن��ظ��ام 
التحكم بعزم دوران احملرك  باالعتماد 
توفر  التي  احلساسات   من  العديد  على 
معلومات  دقيقة لكمبيوتر السيارة مما 
يوفر افضل قيادة ممكنة لتلك الفئة من 

السيارات على الطرقات واملنعطفات.
مقصورة تخلق جوا من الراحة 

املزيد  لتوفر  املقاعد  تصميم  إع���ادة  مت 
امل��ق��اع��د  ل��ل��رك��اب وزودت  ال��ث��ب��ات  م���ن 
امل���ام���ي���ة مب���ي���زة ال��ت��ه��وي��ة ، ك��م��ا ت��ت��وف��ر 
ون��ظ��ام  ب��ك��ام��ي��رات محيطة   امل��ق��ص��ورة 
منعكسة  علوية  وش��اش��ة  السرعة  تثبيت 
ع��ل��ى ال����زج����اج األم����ام����ي وغ���ي���ره���ا من 

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

مت ت���زوي���د ال���س���ي���ارة ب���ن���ظ���ام  االت���ص���ال 
جديدة  ف��ك��رة  وه��و   ،MZD Connect
مت��ام��اً ل��ات��ص��ال داخ���ل  ال��س��ي��ارة إلب��ق��اء 
لك  وتضمن  ب��ال��ط��ري��ق.  متصاً  ال��س��ائ��ق 

اتصال  على  البقاء  اجلديدة  التكنولوجيا 
االخ���رى.  الترفيه  ووس��ائ��ل  بأصدقائك 
 MZD CONNECT ش����اش����ة  ت���ن���ق���ل 
ش��اش��ة  م���ع  اجل���دي���دة   Infotainment
الشاشات  أو  الوظائف  متعددة  التحكم 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ال��ل��م��س ب��س��ه��ول��ة ، وه��ي 
التباين  م��ن  امل��زي��د  ولديها  انعكاًسا  أق��ل 

لتحسني إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11 ®BOSE نظام الصوت

SURROUND
مت ت���زوي���د  س���ي���ارة م�����ازدا 6 اجل���دي���دة 
كليا ب��ن��ظ��ام ص��وت��ي ف��ائ��ق اجل����ودة وه��و 
 SPEAKER-11  ®BOSE ن����ظ����ام 
SURROUND والذي يضم 11 سماعة 
ون��ظ��ام ص��وت��ي ف��ائ��ق اجل���ودة م��ع تقنية 
البلوتوث مما يضفي على جتربة القيادة 

بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي :

الداخلية  املقصورة  عندما جتلس بداخل 
تشعر   ،2019 م��ودي��ل   6 م���ازدا  ة  للسيار 
ال��زم��ن –إلح��دى  آل��ة  عبر  انتقلت-  أن��ك 

سيارات املستقبل القريب
امل��س��اح��ات الضيقة  ال��ق��ي��ادة داخ��ل   وتعد 
وامل��ن��ع��ط��ف��ات  حت��دي��ا ل��ك��ل س��ائ��ق ، مما 
التي  ب��ادخ��ال  التحديثات اجل��دي��دة  ح��دا 
موديل  على  اليابانية  الشركة  أضافتها 
2019من طرازها مازدا 6، والتي متثلت 
احلجم)  الكبيرة  الوسطية  الشاشة  ف��ي 
اللمس  بتقنية  ت��ع��م��ل  (وال���ت���ي  ب��وص��ة   8
اضافة الى وجود اربعة كاميرات لعرض 
محيط السيارة على الشاشة املركزية كى 
اهتمت  كما  درج���ة،  ال��رؤي��ة 360  تصبح 
الداخلية  ال��ع��زل  مب��واد  املصنعة  الشركة 
في السيارة لتقليل من الشعور بالضوضاء 

ومزيد من الراحة بداخلها.
 نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وه�����و ن���ظ���ام ال���ت���ح���ذي���ر م����ن ال���س���ي���ارات 
االخرى والتي تكون في منطقة النقاط 
ال��ع��م��ي��اء ، مم��ا ي��ض��ف��ي ج���وا م��ن األم���ان  

والسامة  للركاب .

السيـارات الوطنيـة تعلن عن تتـوج مـازدا 6 
برمييوم سيدان اجلديدة بسيارة العام في قطر

تتميــز بقمــــة األناقــــة والرفاهيــــة ...
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حققت شــــــركة ناصــــــر بن خالد للســــــيارات، 
الوكيــــــل املعتمد ملرســــــيدس-بنز فــــــي قطر، 
إجنازاً جديداً متثل بفوز مركبة مرسيدس-
AMG G63 بجائــــــزة “ أفضــــــل أداء مركبة 
دفــــــع رباعي فخمــــــة” وكذلك فــــــوز مركبة 
مرســــــيدس-بنز الفئــــــة V بجائــــــزة “أفضل 
فان” وذلك في جوائز “ســــــيارات العام في 
قطــــــر” 2019 والتي تنظمها ماكينا الشــــــرق 

األوسط.
وقد أعلن عن فوز املركبتني في حفل جوائز 
خــــــاص أقيم في فنــــــدق موندريان بالدوحة 
مبشــــــاركة واســــــعة مــــــن مختلــــــف املركبات 
ذات الدفــــــع الرباعــــــي والشــــــاحنات اخلفيفة 
واملركبات التجارية وســــــيارات السيدان من 

مختلف العالمات التجارية بدولة قطر.
وفي هذا الســــــياق، قال ســــــعادة الشيخ فالح 
بن نــــــواف آل ثانــــــي مدير العمليــــــات بقطاع 
الســــــيارات في مجموعة شــــــركات ناصر بن 
خالد: “نفتخر باحلصول على هذه اجلوائز 
التي تؤكد مكانــــــة العالمة التجارية وتفوقها 
في العديد من الفئات. ستواصل شركة ناصر 
بن خالد للســــــيارات جهودهــــــا لتقدمي أفخر 
املركبات وأفضلها أداًء لتعكس قيم شــــــركتنا 
وقيم العالمة التجارية ملرسيدس-بنز. فكما 
يقول شــــــعار مرســــــيدس-بنز “األفضل أو ال 
شيء”، نعمل باستمرار على تقدمي مركبات 
تتمتــــــع بأعلى املســــــتويات من حيــــــث اجلودة 
والســــــالمة واألداء والكفاءة. نشــــــكر القيمني 
علــــــى هــــــذه اجلوائــــــز ونتطلــــــع إلــــــى حتقيق 
املزيــــــد من اإلجنــــــازات في الفتــــــرة املقبلة”. 
وبدوره قــــــال املهندس إيهــــــاب الفقي املدير 
التنفيــــــذي لقطاع الســــــيارات فــــــي مجموعة 

شــــــركات ناصر بن خالد: تعتبر مرسيدس-
AMG G63 مــــــن مركبات الدفــــــع الرباعي 
األشــــــهر في العالم. فتصميمها الكالســــــيكي 
الســــــاحر جعل منهــــــا عالمة فارقــــــة وحتفة 
نــــــادرة، خصوصاً وأنها تتمتــــــع بأحدث نظم 
التكنولوجيا ومحرك عالي األداء يتمتع بقوة 
ال تضاهــــــى. بينمــــــا تتفوق املركبــــــة التجارية 
الفئة V فــــــي فئتها لتوفر حلول نقل ممتازة 
ومثالية لكبار الشخصيات وكذلك للعائالت 
التي تبحث عن املغامــــــرات في أجواء عائلية 
خاصــــــة. ومع الفــــــوز بهذه اجلوائــــــز، تواصل 
مرســــــيدس-بنز حتقيــــــق اإلجنــــــازات لتعزز 

سجلها احلافل بالتفوق والريادة”.
صممت الفئــــــة G لتتحمل أقصى الظروف، 
فهــــــي تختلف عن النمــــــط التقليدي، خاصة 
فــــــي األماكــــــن التــــــي ال تســــــتطيع الســــــيارات 
األخرى الوصــــــول إليها. تتمتع مرســــــيدس-
جــــــذاب  خارجــــــي  بتصميــــــم   AMG G63
ومبهــــــر مع الواجهــــــة الهجوميــــــة والعجالت 
ونظــــــام العــــــادم مــــــن AMG العالــــــي األداء 
املزود بفتحــــــة خروج جانبيــــــة الفتة للنظر 
علــــــى هــــــذه األيقونة مظهــــــراً خارجيــــــاً ينم 

عــــــن الثقــــــة والشــــــخصية املهيبــــــة. وحتتفظ 
مرســــــيدس-AMG G63 اجلديدة بسماتها 
األصليــــــة: حيث حتظى اجلوانــــــب واحلواف 
بأهميــــــة كبيرة في تكوين التصميم الداخلي 
للســــــيارات املخصصــــــة للقيــــــادة فــــــي الطرق 
الوعــــــرة كما ُزودت الســــــيارة مبســــــاحة أكبر 
لتســــــتوعب جميع الركاب. متنح التكنولوجيا 
الدقيقة صوتاً فخيماً، فســــــيارة مرسيدس-
دة مبحــــــرك  املــــــزَوّ اجلديــــــدة   AMG G63
ثنائي التربو ثماني األســــــطوانات على شــــــكل 
حرف V تبلغ سعتها ٤ لترات، وتبلغ قدرتها 
٤30 كيلــــــووات )585 حصاناً(، وأقصى عزم 
دوران لهــــــا قــــــدره 850 نيوتــــــن متــــــر، ذلك 
يجعل من كل رحلة جتربة ممتعة محفورة 
في أذهان كٍل من الركاب واملوجودين على 
جانــــــب الطريق. يُحِدث نظــــــام العادم العالي 
األداء والقابــــــل للضبط تذبذبــــــات في الهواء، 

ويسمح للسائق باختيار نغمته املفضلة.
تعيــــــد ســــــيارة V-Class مــــــن مرســــــيدس-
بنــــــز صياغــــــة مفهــــــوم املركبــــــات متعــــــددة 
االستخدامات. وبصفتها األحدث واألضخم 
ضمن فئتها من السيارات التي يتم تصنيعها 
فــــــي شــــــتوتغارت، ترســــــي V-Class معايير 
جديــــــدة فــــــي القطــــــاع من خــــــالل تصميمها 
املتميــــــز الذي يضــــــاف إلى باقة واســــــعة من 
االبتــــــكارات األخــــــرى. وجتمع الســــــيارة بني 
الرحابــــــة الداخليــــــة ملقصورتها التي تتســــــع لـ 
8 أشــــــخاص، واملزايــــــا العمليــــــة النموذجية، 
واملســــــتوى العالــــــي مــــــن األناقــــــة واجلاذبيــــــة 
والراحة والكفاءة والسالمة والقيادة املمتعة، 
مما يجعلها إحدى ســــــيارات “مرســــــيـدس” 

األكثر متيزاً.

ناصر بن خالد للسيارات تتسلم جائزتني 
ملركبتــي مرسيــدس-بنــز
من جوائز سيارات العام في قطر

مرسيدس-AMG G63 )أفضل أداء فخم( مرسيدس-بنز الفئة V )أفضل فان( ...

إيهاب الفقي : 
تواصل مرسيدس-

بنز حتقيق اإلجنازات 
لتعزز سجلها احلافل 

بالتفوق والريادة




