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مشــــــهد ليل داخلي.. وقف املهندس املشــــــخصاتي 
أمام آلة صنع الُسجق، وقد أبدل املخرج »فطني« 
اللحم بالقطن طويل التيلة، ليوهم جمهور فيلم 
»عائلــــــة زيزي« بــــــأن فؤاد املهندس »ســــــبعاوي« 
اختــــــرع ماكينــــــة لصناعــــــة القماش، وفــــــي لقطة 
عبثيــــــة أدار »املهنــــــدس« مكبــــــس املاكينة وصرخ 
»سبعاوي« اختراع قماش!! غُيب عقول اجلمهور 
من الضحك املتواصل، وخرجوا من الســــــينما عام 
1963، وأغلبهــــــم مقتنــــــع أن »ســــــبعاوي« فخــــــر 
الصناعة العربية ومن يومها وحتى اآلن لم يسأل 
املستهلك العربي عن مخترع ماكينة الُسجق التي 
أحضرها املخرج للمشــــــهد معتمًدا على أن الفيلم 
هزلي ال يســــــمن وال يغنى من جــــــوع وأن جوعى 
الهزل يستهلكون.. يضحكون.. ال يفكرون، وعلى 
الرغم من سهولة فكرة صناعتها إال أننا لم نفكر 
فــــــي اختراعها وكالعادة اكتفينا باســــــتيرادها لهذا 
فمن املنطقي أن ال نســــــأل: هل رشــــــح سبعاوي لــ 
»جائزة نوبــــــل للقمــــــاش« أو مت تكرميه في يوم 
املخترعني باألرجنتــــــني؟ الذي مت تخصيصه عام 
1986، ليصبــــــح عيًدا ملخترعى ما يفيد البشــــــرية 
مثل آلة الطباعة والسيارة والطائرة والتليفزيون، 
وماكينة الُســــــجق، التي مت الكشف عنها في أوائل 
القــــــرن التاســــــع عشــــــر عن طريــــــق األملانــــــي كارل 
فريدريك كريســــــتيان ، لألســــــف حتى املخترعني 
فــــــي الســــــينما العربية لم تســــــتفد منهم البشــــــرية 
العربية، في حني أن هناك أفالًما أجنبية كثيرة 

كانت السبب في إلهام مخترعي أمريكا واليابان، 
وأوربــــــا التي تعج بامللهمني حتــــــى قبل اختراع آلة 
األفالم الســــــينمائية، أمثــــــال: ليوناردو دافنشــــــي 
الذي رســــــم العديد مــــــن االختراعات املســــــتقبلية 
القريبــــــة الشــــــبة بالطائرات و الغواصــــــات، تقريباً 
كل اآلالت التي تسير مبحركات، وأصبحت النواة 
األساســــــية فــــــي بناء الســــــيارة، وبالنســــــبة لألفالم 
فــــــي الغرب حــــــّدث والحــــــرج، الكثير منهــــــا أفاد 
املخترعني، خاصة سلســــــلة أفالم اخليال العلمي 
عبر الســــــفر إلى املســــــتقبل، لرؤية ما سيؤول إليه 
العالــــــم من تطــــــور! أفالم ســــــمحت لبعض أفكار 
املبدعني اجلامحة بالتحقق، من شاشات العرض 
إلــــــى أرض الواقــــــع!  بالطبع ليــــــس كل مخترعينا 
أمثال »ســــــبعاوي«، بل هناك ُكثٌر يشــــــهد الغرب 
لهم بالعبقرية وحسن العشرة، فأكثر من %99.9 
منهــــــم هربــــــوا للعيــــــش بجــــــوار مراكــــــز األبحاث 
والتقدير لشــــــخصهم الكرمي، حتــــــى إن بعضهم 
يحمل جواز ســــــفر كبار الشخصيات vip. تقابلت 
مع أحد علمــــــاء املهجر في لندن عاصمة الضباب 
وســــــألته: أال ترى أن 20 عاًمــــــا كافية للعودة إلى 
وطنك العربي؟ ابتســــــم ثم قال باإلجنليزية: األم 
التي تربي خير من األم التي تلد فقط -تنهد- ثم 
تكلم بالعربيــــــة: حتى لو قرر االبــــــن الباّر العودة 
لــــــن تســــــمح األم التــــــي ربــــــت وصرفــــــت مليارات 
الــــــدوالرات لــــــه بالعودة قبل أن يســــــدد فاتورة ما 

تعلمه في حضنها.. هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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رينج روڤر إيڤوك اجلديدة حتصــل علــى 
أعلــى تقييـــم أوروبـــي لألمـــان

فانـات مرسيـدس-بنـز سبرينتـر 
اجلديـدة ذكية وتفاعلية ومبتكرة

 TRI LOGISTICS أوتو كالس للسيارات توقع اتفاقية مع
V80 لتزويدها بـ 40 مركبة من طراز ماكسس مــــازدا 6 سيــــدان الرياضيــــة 112019

قمــــة األناقــــة والرفاهيـــــة

6

جائزة نوبل للقماش ..!!

رسميا .. الفردان للسيارات الرياضية
موزعــا معتمـدا لكبـرى العالمـات االيطالية



149,000 ر.ق*
إبتداًء من 

باترول

أفضل السيارات المستعملة. 
إحجز سيارتك اآلن.

*خاضعة لتوفر المخزون 
مستعملباترول XE*السعر نقداً على 2018

سيارات مؤتمرات
كيلومترات قليلة
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اســتــضــافــت شــركــة نــاصــر بــن خــالــد للمعدات 
بن  نــاصــر  مجموعة  شــركــات  إحـــدى  الثقيلة، 
 MTU Onsite شركة  مــع  وبالشراكة  خــالــد، 
الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  مـــن  واحـــــدة   ،Energy
الــتــابــعــة ألنــظــمــة مـــولـــدات رولــــس رويــــس في 
ـــنـــدوة  أملـــانـــيـــا، الــــورشــــة الــتــقــنــيــة الــســنــويــة وال
التعاون  تعزيز  بهدف  الدوحة  في  التعريفية 
املتبادل والتخطيط للمرحلة املقبلة من العمل,

وأقــيــمــت الــنــدوة والــورشــة بــدعــم مــن سعادة 
تعزيز  بهدف  ثاني  آل  نــواف  بــن  خالد  الشيخ 
التواصل والعالقات مع MTU في قطر. وقدم 
 MTU الــنــدوة خــبــراء ومختصني مــن شــركــة
Onsite Energy بحضور مديرين وموظفني 
الثقيلة  للمعدات  بــن خــالــد  نــاصــر  مــن شــركــة 

ومجموعة من املستشارين والعمالء.
يقدمها  تقنية  فعالية  التعريفية  الــنــدوة  تعد 
بني  املتينة  الــعــالقــات  وتــعــكــس   MTU خــبــراء 
الــشــركــة األملــانــيــة ونــاصــر بــن خــالــد للمعدات 
خالد  بن  ناصر  الندوة  هذه  وستمنح  الثقيلة. 
لتولي  ومهماً  إضافياً  عامالً  الثقيلة  للمعدات 

املــشــاريــع  الــصــلــة خــصــوصــاً وإن  املــشــاريــع ذات 
أن  ميــكــن  خــاصــة  تقنية  معايير  عــلــى  تعتمد 
توفرها الشركة. كما متنح الندوة شركة ناصر 
بن خالد للمعدات الثقيلة فرصة مهمة لتدرج 
جميع  لــدى  املعتمدين  املــورديــن  قائمة  ضمن 
تــعــد الفعالية  املــقــاولــني. فــي اجلــانــب اآلخــــر، 
لـــالطـــالع على   MTU ملــمــثــلــي شــركــة  مــنــصــة 
أحــــدث حــــاالت الـــســـوق واخلــــــروج بــتــوصــيــات 
مــهــمــة ملــواصــلــة األعـــمـــال فــي املــرحــلــة املقبلة 
وتـــقـــدمي مــنــتــجــات تـــالئـــم مــتــطــلــبــات الــســوق 

احمللية.
العام  املدير  إيــاد رشيد،  قال  السياق  وفي هذا 
لــشــركــة نــاصــر بـــن خــالــد لــلــمــعــدات الــثــقــيــلــة: 
“يــســعــدنــا اســتــضــافــة هــــذه الــــنــــدوة الــســنــويــة 
 ،MTU Onsite Energy بالتعاون مع شركة 
خصوصاً وانها متثل فرصة نادرة لتبادل اآلراء 
واألفـــكـــار واخلــــــروج بــتــوصــيــات مــهــمــة حــول 
احتياجاتنا  تــالئــم  الــتــي  واخلــدمــات  املنتجات 
ــقــاءات  ومــتــطــلــبــاتــنــا. لــقــد كــانــت مــنــاقــشــات ول
على  الــرائــدة  الشركة  ونشكر  ومثمرة  هادفة 

النتائج  حصد  إلــى  ونتطلع  وتعاونها  جهودها 
اإليجابية واخلروج بتوصيات قريباً”.

وبحثت الندوة والورشة أربعة مواضيع رئيسية 
هــي مــعــايــيــر الــتــصــمــيــم، تــوصــيــات الــتــركــيــب، 

مزايا MTU، وابتكارات املستقبلية.
أنشئت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة 
في  رئــيــســيــاً  دوراً  ولــعــبــت   ،1975 عــــام  فـــي 
دعـــم قــطــاع الــبــنــاء واإلنـــشـــاءات فــي قــطــر من 
خـــالل تــزويــد الــســوق احملــلــي بــأحــدث املــعــدات 
وتضم  القطاع.  هذا  في  الالزمة  والتجهيزات 
الشركة أربعة أقسام رئيسية هي قسم اإلنشاءات 
وتسوية األراضي، قسم تأجير املعدات، الزراعة 
عــدداً  تعتمد  املناولة، حيث  وقسم  واحلــدائــق، 
عاملياً  املعروفة  التجارية  العالمات  أفضل  من 
بجودتها وكفاءتها واستدامتها. وتوفر الشركة 
احلــفــارات،  الــشــيــاالت،  منها  متنوعة  مــعــدات 
والطرقات،  والتربة  األراضـــي  تسوية  معدات 
معدات حلول النقل، الرافعات اخلاصة بأعمال 
الــبــنــاء، شــاحــنــات اخلــرســانــة، مــعــدات املناولة 

املواد الرافعات الشوكية وغيرها.

ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة تستضيف ورشة 
MTU Onsite Energy تعريفية مع األملانية
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العاملي  املؤمتر  في  الفائزين  الوكالء  عن  كــارز  موتور  رولز-رويس  أعلنت 
لوكالئها احلصريني حيث حصدت رولز-رويس موتور كارز الدوحة جائزة 

أفضل وكيل في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا للعام 2018.
الشركة. وقد  تاريخ  توزيع اجلوائز في شنغهاي ألول مرة في  أقيم حفل 
مت  حيث  االفتتاحي،  العاملي  الوكالء  مؤمتر  العاملي  املالي  املركز  استضاف 
واحــدة  على  الــدوحــة  كــارز  مــوتــور  رولز-رويس  اجلــوائــز وحصلت  تقدمي 
من أكبر اجلوائز اإلقليمية اخلمس املرموقة. وفي هذا اإلطار، عّلق طارق 
الدوحة  كــارز  موتور  رولز-رويس  لــدى  رولز-رويس  عالمة  مدير  معتز، 
كــارز  مــوتــور  رولز-رويس  فــي  لنا  بالنسبة  رائــعــة  سنة  كانت  “لقد  قــائــالً: 
املــرمــوقــة ليعّزز ذلــك بشكل  الــدوحــة، وجــاء حصولنا على هــذه اجلــائــزة 
كبير. أّما جناحنا فيعود بشكل أساسي إلى فريق العمل املتفاني  املتخصص 
شّك  وال  ممكن.  شكل  بأفضل  والعالمة  العمالء  خلدمة  اجلهوزية  ودائــم 
في أّن املهّمة تصبح أسهل مع مجموعة ال تُضاهى من السيارات الفارهة 
لدينا.« وأضاف معتز قائالً: “إّنه لفخر حقيقٌي أن يتّم تكرمينا من قبل 
رولز-رويس موتور كارز بهذه اجلائزة الهامة التي تأتي لتؤّكد مّرة جديدة 
على مشاركتنا ودورنا احملوري في تعزيز عالمة رولز-رويس في املنطقة، 
ونتطّلع قدماً إلى حتقيق مزيد من النجاحات في املستقبل.«  ذلك، ومنحت 
اجلوائز التي تُقام سنوياً جائزة أفضل وكيل عاملي للسنة لوكيلني اثنني هما 

رولز-رويس موتور كارز بكني ورولز-رويس موتور كارز ميونخ.

جوائـز الوكـالء العاملييـن لرولـز-رويـس موتـور كـارز

رولز-رويس موتور كارز الدوحة
أفضل وكيل في منطقة الشرق األوسط

وأفريقيـا للعـام 2018
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حصـــدت عـــدة جوائـــز دوليـــة ...

تويوتا الند كروزر VXS حتصد جائزة
4x4 Best Extreme املقود الذهبى عن فئة

أعلنت شركة عبد اهلل عبد الغني و إخوانه عن 
VXS جائزة  حصد طــراز تويوتا النــد كــروزر 
 4x4  Best Extreme فئة  عن  الذهبى  املقود 
حضر حفل تسليم جوائز السيارة  فراس مفتى 
مــديــر اول تــســويــق تــويــوتــا و لــكــزس و رامــى 

اخلطيب مدير تسويق تويوتا. 
هذا و تخططت مركبة تويوتا الند كروز كل 
التوقعات على الصعيد العاملي ملا تتميز به من 
بإعتبارها مركبة متعددة اإلستعماالت  قوة 
واألنــســب لــكــل األمــكــنــة والــطــرقــات. تتميز 

سيارة تويوتا الند كروزر باألناقة والرفاهية 
إلـــى جــانــب الــقــوة واملـــزايـــا الــعــمــلــيــة. كــمــا أن 
سيارة تويوتا الند كرورز متثل نقطة حتول 
بذلك  مانحة  واملغامرة  املترفة  الصبغة  بني 
كروز  الند  تويوتا  جــاءت  باحلماسة.  الشعور 
والتكنولوجيا  العالية  اجلـــودة  لثقافة  لتأكد 
املتطورة التي جتتمع في سيارة واحدة وهذا 
ما رســخ في األذهــان أن البحث عن سيارة 
مــتــعــددة اإلســتــعــمــاالت ربــاعــيــة الــدفــع يعني 

سيارة تويوتا الند كرزوز.

وســائــد هــوائــيــة )الــســائــق والـــراكـــب( وســائــد 
الركبتني.  هوائية ستارية وجانبية و وسائد 
توزيع  لالنغالق/نظام  املــانــع  الــفــرامــل  نــظــام 
املركبة+  ثبات  في  التحكم  نظام   / الفرملة 
نــظــام الــتــحــكــم فــي الــســحــب الــنــشــط. نظام 
املساعدة  /نــظــام  الــتــالل  صعود  على  املساعد 
عـــلـــى الــــزحــــف. شـــاشـــة الــــرجــــوع لــلــخــلــف. 
آلــيــا. نــظــام التعليق  املــعــزز  الــتــوجــيــه  نــظــام 
الــديــنــامــيــكــي احلـــركـــي. نــظــام قــفــل الــبــاب 
التلقائي. حساسات خلفية. مصابيح ضباب 

خــلــفــيــة. مــصــابــيــح ضــبــاب أمـــامـــيـــة. نــظــام 
تــهــوئــة الــفــرامــل ) امـــامـــي+ خــلــفــي(. نظام 
إنــذار ضغط اإلطــارات. طفاية حريق. طقم 
اإلســعــافــات األولـــيـــة. نــظــام مــراقــبــة ضغط 
القيادة  نظام  التحذير.  مثلثات  اإلطــــارات. 
املتعدد التضاريس. نظام املساعدة على تغيير 
مرئية/  غير  البقعة  مــراقــبــة   نظام  املــســار. 
العمياء. نظام التحذير قبل اإلصطدام. نظام 
للتوجيه بنسب تروس متغيرة. نظام التعليق 

املتغير. مساند رأس نشطة. 

جينيسيس 70 تفوز
بجائــزة )أوتوريــدر( ألفضــل سيـــارة جديـــدة عـــام 2019

تفوقــــت علـــى أكثـــر من 300 سيــارة ...

»أوتــوتــريــدر«  بجائزة   70 جينيسيس  سيارة  فــازت 
، وقــد حصدت  لعام 2019  كأفضل ســيــارة جــديــدة 
محرري  بــإجــمــاع  اجلــائــزة  على  جينيسيس  ســيــارة 
“أوتوريدر« نظًرا ملا تتمتع به من مزايا تعيد تعريف 

مفهوم السيارات في فئتها. 
بــاجلــائــزة،  الــفــائــزة   ،70 جينيسيس  ســيــارة  وتـُــتـــاح 
لدى  الــفــاخــرة  جينيسيس  ســيــارات  تشكيلة  وبــاقــي 
شركة سكايالين للسيارات، املوزع الرسمي لسيارات 

جينيسيس في دولة قطر.  
للعمليات  التنفيذي  الــرئــيــس  رافــائــيــل،  إرويـــن  قــال 
اعتراف  اجلائزة  “هــذه  أمريكا:  موتور  بجينيسيس 
ــة املــتــمــيــزة الـــتـــي حتــظــى بــهــا ســيــارة  ــاملــكــان آخــــر ب
جــيــنــيــســيــس 70 بـــني ســــيــــارات ســـيـــدان الــريــاضــيــة 
 70 جينيسيس  سيارتنا  بحصول  ونتشرف  الفارهة. 

على هذا التكرمي من أوتوريدر«. 
 70 جينيسيس  سيارة  “أوتــوريــدر«  محررو  واختار 

من بني أكثر من 300 سيارة جديدة. 
وقد أمضى بريان مودي، رئيس حترير “أوتوريدر«، 
العام في اختبار عناصر الراحة الداخلية في السيارة 

واملواد املستخدمة فيها وجودتها وخصائصها.    
السيارات  فئة  أول منوذج جلينيسيس في  أنها  ومبا 
 70 جينيسيس  تتفوق  التنافسية،  شــديــدة  الــفــارهــة 
القدمية  الفارهة  الرياضية  السيدان  ســيــارات  على 
بأدائها الذي يركز على السائق. وتضع جينيسيس 70، 

احلاصلة على لقب أفضل سيارة في أمريكا الشمالية 
لعام 2019 والعديد من اجلوائز البارزة األخرى في 
السيدان  لسيارات  جديدة  معايير  األخــيــرة،  األشهر 
الرياضية الفارهة بفضل التكامل الشامل التي تتميز 
والرفاهية  الهيكل  ومــتــانــة  األداء  مستوى  على  بــه 

العالية والتصميم الديناميكي الهوائي.
 وتــعــد ســكــايــاليــن لــلــســيــارات هـــي املـــــوزع الــرســمــي 
في  الفارهة  جينسيس  وسيارات  هيونداي  لسيارات 

ملوزعي  جــديــدة  معايير  سكايالين  ــرســي  وتُ قــطــر. 
تتمحور  منهجية  تعتمد  حيث  قطر،  في  السيارات 
حـــول تــقــدمي خـــدمـــات مــتــمــيــزة لــلــعــمــيــل مبـــا فيها 
خــدمــات مــا بــعــد الــبــيــع. وتــقــدم الــشــركــة لعمالئها 
سيارات مصنعة من قبل أحد أكبر مصنعي السيارات 
حيث  واملــواصــفــات،  املعايير  أفضل  وفــق  العالم  فــي 
والقيمة  األنــيــق  والتصميم  الفائقة  بــاجلــودة  تتمتع 

العالية. 
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حققت لــكــزس مــجــددا جنــاح فــي الــفــوز بجائزة 
 Best  عن فئة  UX املقود الذهبى لسيارة لكزس
استلم    .2019 لـــعـــام      Urban Cross Over
و  الغنى  عبد  اهلل  عبد  نيابة عن شركة  اجلــائــزة 

إخوانه  السيد فراس مفتى مدير اول التسويق.
يُــســتــَمــد اســـم UX مــن الــنــهــج الـــذي اتــبــعــه فريق 
تصميم املركبة، ويعكس مهمتها التي جتمع بني 
الــيــومــي في  كــونــهــا مــركــبــة مناسبة لــالســتــخــدام 

مناسبة  كروس-أوفر  ومركبة   )Urban( املدينة 
ألســـلـــوب احلـــيـــاة الــنــشــط احلـــافـــل بــاملــغــامــرات. 
من   UX مصطلح  اســتــمــداد  مت  فقد  وحتـــديـــداً، 
حرف U في كلمة Urban وحرف X في كلمة 
X-over، وهي اختصار لكلمة crossover. وبهذا 
ديناميكياً  طابعاً  تضفي  مركبة  تصميم  مت  فقد 
وتــهــدف إلــى تــقــدمي جتــربــة قــيــادة تفاعلية مع 
التي لطاملا  الفريدة  الراحة واالنسيابية  مستويات 

اشــتــهــرت بــهــا مــركــبــات لــكــزس الـــفـــاخـــرة، مما 
يجعلها إضافة فريدة إلى فئة مركبات الكروس-

أوفر املدمجة الفاخرة. و اجلدير بالذكر انه قد 
مت تصميم لكزس UX  على يد كبيرة مهندسني 

و هى السيدة شيكا كاكو.
 UX تفوقت لكزس فى تصميم مقصورة لكزس
حيث جاءت مميزة للغاية ومتخمة بالعديد من 
تتبع  و ميكن  امللمس  ناعمة  اجلــودة  عالية  املــواد 

على  النهائى  التجميع  وجــودة  اجلذابة  التفاصيل 
العديد من مواضع املقصورة. 

وتـــأتـــي جتــربــة الـــقـــيـــادة املــشــوقــة لــهــذه املــركــبــة 
 UX لــكــزس  ملــركــبــة  املــتــألــق  للتصميم  اســتــكــمــاالً 
الــتــفــاعــلــي  األداء  بـــني  إذ جتــمــع  ــيــاً،  كــل اجلـــديـــدة 
تــزويــدهــا مبحرك  فيما مت  الــعــالــيــة،  والــكــفــاءة 
أســطــوانــات خطية سعة  أربـــع  ذي  مــطــور حديثاً 
2.0 لتر، يولد قوة 168 حصاناً وعزم دوران يبلغ 

205 نيوتن-متر. وباجلمع بني مقاعد الصمامات 
مآخذ  مــع  الليزر  باستخدام  املصقولة  املــتــطــورة 
الوقود اجلديدة كلياً، فإن هذا احملرك الذي يعمل 
أحد  من  يَُعد  الوقود،  حلقن   4S-D بتقنية  أيضاً 
تقنية  إضافة  تعزز  كما  كفاءة.  األكثر  احملركات 
باستخدام  الــذكــي   – املتغير  الــصــمــامــات  توقيت 
ُمولٍِّد كهربائي )VVT-iE( على جانب املأخذ، من 
قدرات القيادة وتقلل االنبعاثات في الوقت نفسه.

عبــد اهلل عبــد الغني الوكيــل احلصــري ...

لكزس UX حتصد جائزة املقود الذهبى
Best Urban Cross Over عن فئة

أعلنت شفروليه عن وصول سيارة السيدان متوسطة 
احلجم ماليبو 2019 اجلديدة كلياً إلى منطقة الشرق 
رائــدة  مبستويات  اجلديدة  السيارة  وتتمتع  األوســط. 
الـــوقـــود، ومــيــزات أمـــان نشطة وأداء  فــي اســتــهــالك 
ُملفت، وقد باتت اآلن متوفرة في صاالت البيع لدى 

وكالء شفروليه في جميع أنحاء املنطقة.
وفي هذا السياق، قال أحمد سدودي، املدير اإلقليمي 
لعالمة شفروليه الشرق األوسط وإفريقيا: »حظيت 
هذا،  سوقنا  في  بالغة  بحفاوة   2019 ماليبو  سيارة 
إذ أن هذه  لنا،  بالنسبة  الــذي لم يكن مفاجئًا  األمــر 
التكنولوجيا في  تقدًما من حيث  األكثر  السيارة هي 

تاريخ سيارات ماليبو. ويسعى املستهلكون اليوم بشكل 
اقتصادية  تتمتع مبزايا  للحصول على سيارة  متزايد 
في استهالك الوقود، إلى جانب أداء ديناميكي، وتلبي 
سيارة ماليبو 2019، بفضل محركات التوربو احلديثة 
التي مت تزويدها بها، هذه املتطلبات بكل سهولة. وأنا 
على ثقة بأنها ستواصل التألق وستحافظ على السمعة 
السابقة  التي حققتها سيارات ماليبو  الرائدة  واملكانة 

في املنطقة«.
مبحرك   2019 ماليبو  شفروليه  ســيــارة  تــزويــد  مت 
توفير مستوى  على  قــادر  لتر   1.5 توربو جديد سعة 
استهالك وقود يُعد من بني األفضل في فئته، يصل 

إلى 16.7 كلم / لتر. ويقترن احملرك مع علبة تروس 
توليد  على  قـــادر  وهــو  ســرعــات،  بست  أوتوماتيكية 
قوة حصانية تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران يبلغ 250 
الدقيقة.  في  دورة   5000  –  2500 عند  للمتر  نيوتن 
ينتج  لتر   2.0 سعة  توربو  بشحن  محرك  يتوفر  كما 
قوة تبلغ 250 حصانًا لتقدمي مزيد من األداء املتميز 
 14.2 يبلغ  الــوقــود  استهالك  في  اقتصادي  معدل  مع 

كيلومتر لكل لتر.
كلًيا  جديد  تصميم  ذو  بواجهة   2019 ماليبو  وتأتي 
واجلـــريء  الــريــاضــي  الــطــابــع  عليه  يغلب  مــع مظهر 
السيارة وأدائها. كما حظيت  مبا يتماشى مع قدرات 

نظام  خالل  من  مماثل  باهتمام  الداخلية  املقصورة 
يوفر  والــذي  والترفيه  للمعلومات  اجلديد  شفروليه 
التوافق  ميزات اتصال وترفيه ممتازة، مبا في ذلك 
على  التعرف  ومــيــزة   Apple CarPlay تطبيق  مــع 
الصوت. كما مت جتهيز السيارة مبيزات أمان سلبية 
النقطة  وتنبيه  املــســار،  مــغــادرة  تنبيه  مثل  ونشطة، 
األوتوماتيكي،  شبه  الركن  ونظام  العمياء،  اجلانبية 
شفروليه  تأتي  جاذبيتها،  ولتعزيز  الكثير.  وغيرها 
في  ألــوان خارجية جديدة، مبا  بتسعة   2019 ماليبو 
املعدني،  الداكن  لونية، هي األخضر  ذلك 3 إضافات 
املعدني.  الداكن  واألزرق  املعدني،  الداكن  والــرمــادي 

كما تأتي السيارة بعجالت ذات تصاميم جديدة تزيد 
“عملنا  ســـدودي:  وأضـــاف  البصرية.  جاذبيتها  مــن 
قد  التي  النمطية  كسر  على   2019 ماليبو  في سيارة 
تــرتــبــط فــي بــعــض األحــيــان بفئة ســيــارات الــســيــدان 
النتيجة  الــعــائــلــيــة مــتــوســطــة احلـــجـــم. وقــــد جـــــاءت 
مدهشة بالفعل، مع أداء يتناغم بشكل تام مع املظهر 
العدواني للسيارة دون املساومة على ميزة االقتصاد 
في استهالك الوقود، أو راحة أو أمان الركاب. وتتمتع 
سيارة شفروليه ماليبو 2019 بأفضل ميزات السالمة 
ينطوي على  الــذي  األمــر  فئتها،  فــي  شــمــواًل  النشطة 

أهمية كبيرة نظًرا لكونها سيارة عائلية”.

شفروليه ماليبو 2019
تصــل إلى صــاالت البيــع في منطقــة الشـرق األوسط

تقــدم مستــوى استهــالك وقــود رائد فــي فئتهــا ...
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أعلنت شركة “الفردان للسيارات الرياضية” عن تسّلمها 
رسميًّا وكالة العالمات ألفا روميو وفيات وآبارث وفيات 
بروفيشنال كموّزع ُمعتمد في دولة قطر، كما افتتحت 
روميو  “ألفا  العريقة  اإليطالية  للعالمات  ع��رض  صالة 
وف��ي��ات وآب�����ارث” ف��ي ج��زي��رة ال��ل��ؤل��ؤة ق��ط��ر ال��ت��ي تعّد 

الوجهة األفخم على مستوى البالد.
وَت��م��ل ص��ال��ة ال��َع��رض ذات امل��واص��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة رؤي��ة 
جتمع ما بني التصميم العصري اجلّذاب والطابع العملي، 
إلى مستوى جديد  السيارات  اقتناء  وهو ما ينقل جتربة 
الفخمة  الطرازات  متاًما، كما تُعرض بها مجموعة ِمن 
بطريقة  األّخ����اذ  اإلي��ط��ال��ي  التصميم  ذات  األداء  ع��ال��ي��ة 
ال��ض��وء ع��ل��ى ك��ل س��ي��ارة  أن��ي��ق��ة وج���ّذاب���ة تضمن تسليط 
روميو  وألفا  جوليا  روميو  ألفا  موديالت  أبرزها  منها، 
 ٥٩٥ وآب��ارث   ٥٠٠ وفيات  جوليتا  روميو  وألفا  ستيلفيو 

كومبيتسيوني.
إلى أحدث  العرض كذلك مصّممة وفًقا  وج��اءت صالة 
ال��ت��ي تّتبعها ش��رك��ة “ال���ف���ردان  ال��ع��م��الء  م��ع��اي��ي��ر خ��دم��ة 
للسيارات الرياضية”، وهي مُتّثل بصورة واضحة التزام 
الشركة نحو تلبية أذواق عمالء ألفا روميو وفيات وآبارث 
في قطر بطريقة تفوق توّقعاتهم، مع االرتقاء بخدمات 
إلى  العمالء بشكل غير مسبوق، كما تهدف  التواصل مع 
ت��ع��زي��ز ال��ت��زام ش��رك��ة “ال���ف���ردان ل��ل��س��ي��ارات ال��ري��اض��ي��ة” 

املستمر في التمّيز، ليس فقط من خالل توفير موديالت 
فاخرة تعكس قيم الشركة، وإمنا ترّكز على توفير أرقى 

معايير اخلدمة كذلك.
وعّلق السيد “عمر الفردان”، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
العرض  املناسبة بقوله: “متّثل صالة  الفردان على هذه 
وآب��ارث  وفيات  روميو  ألفا  العريقة  للعالمات  اجلديدة 
أعلى  بتحقيق  امل��ط��ل��ق  ب��ال��ت��زام��ن��ا  ت��ت��م��ّث��ل  ج��دي��دة  حقبة 
دائًما  نتطّلع  فنحن  والتمّيز،  والرقي  اجل��ودة  مستويات 
ل��ت��ق��دمي األف��ض��ل لعمالئنا وت��ق��ي��ق رؤي��ت��ن��ا ف��ي ال��ت��ف��ّوق 

ودعم اقتصادنا لنكون من األوائل دائما”.
وعّلق السيد “شارلي داغر”، املدير العام لشركة الفردان 
الرائع أن يرتبط اسم  الرياضية، بقوله: “ِمن  للسيارات 
شركتنا بعالمات ممّيزة مثل ألفا روميو وفيات وآبارث. 
الفردان  شركة  إلى  بالنسبة  هامة  مرحلة  نشهد  ونحن 
احلديثة  العرض  صالة  ستُسهم  إذ  الرياضية؛  للسيارات 
املمّيزة في دول��ة قطر.  العالمات  انتشار ومن��ّو هذه  في 
وفي املُجمل تأتي صالة العرض لتجمع ما بني التصميم 
الرائع والطابع العملي، فضاًل عن أنها مصّممة وفًقا إلى 
روميو  أل��ف��ا  ل��ع��الم��ات  امل��ع��روف��ة  العاملية  املعايير  أح���دث 

وفيات وآبارث وفيات بروفيشنال.”
اجلدير بالذكر ان شركِة “الفردان للسيارات الرياضية” 
حافالً  ع��ام��اً  عشرين  بامتامها  اي��ض��اً  ال��ع��ام  ه��ذا  تتفل 

الَعرِض اجلديدِة  تأتي صالَة  و  النجاحات  و  باإلجنازات 

لتمثل امتداًدا لكلِّ تلك النجاحاِت الكبيرِة التي حققتها، 

انها تَنقل جتربَة اقتناِء السياراِت إلى مستًوى جديٍد  كما 

لتلبيِة أذواق عمالئها.

آبارث  فيات،  روميو،  ألفا  اإليطالية  العالمات  أّن  يُذكر 

“فيات  ش��رك��ة  مظلة  ت��ت  تنضم  بروفيشنال  وف��ي��ات 
سيارات  تُوّفر  وجميعها   ،)FCA( أوتوموبيلز”  كرايسلر 
جتمع بني اجلمال اإليطالي الساحر والتجهيزات الفخمة 

الغنية وأيًضا مستويات السالمة واألمان غير املسبوقة.
إلى  إطالقها  يعود  روميو  ألفا  العالمة  إلى  وبالنسبة 
عام ١٩١٠؛ إذ َتمل بني طّياتها إرثًا كبيًرا في عالم 
ري��اض��ة ال��س��ي��ارات. وجَت��م��ع س��ي��ارات ألفا روم��ي��و بني 
التي  األصلية  اإليطالية  وال���روح  املمّيز  العالي  األداء 
ب���أّن اجل��ل��وس خلف م��ق��ّود أّي  ال��ق��ل��وب، علًما  ت��أِس��ر 
قيادة  ُي��ّث��ل جتربة  ألفاروميو  س��ي��ارات  م��ن  س��ي��ارة 

استثنائية وفريدة في حّد ذاتها.
يأتي املوديل ألفا روميو ستيلفيو على رأس هذه التشكيلة 
ال��رائ��ع��ة؛ ف��ه��ي دون ش��ك واح����دة م��ن أج��م��ل ال��س��ي��ارات 
 )SUV( االس��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��ددة  الترفيهية  ال��ري��اض��ي��ة 
املتوافرة في األسواق. وبفضل املَزج ما بني األناقة والطابع 
مستويات  وأيًضا  املمّيز  الديناميكي  والسلوك  الرياضي 
األداء الفائقة نالت ألفا روميو ستيلفيو العديد من اجلوائز 
على الصعيد العاملي، منها جائزتا “أفضل كروسوفر في 

عام ٢٠١٨” و”SUV العام ٢٠١٨” من مجلتَي “بوبيالر 
زالت  وم��ا  التوالي  على  تسايتونغ”،  و”أوت��و  ميكانيكس” 
ت��دور   SUV “أس���رع  لقب  َتمل  كوادريفوليو  ستيلفيو 

حول حلبة نوربورغرينغ” األملانية الغنية عن التعريف.
عام ١٨٩٩  تأّسست في  التي  فيات  إن  القول  وُيكن 
لها تاريخ عريق في تصميم وإنتاج السيارات املُدمجة 
الذي   ٥٠٠ فيات  األيقوني  موديلها  ال سيما  اجلّذابة، 
ال��س��اح��ر  ب��ف��ض��ل تصميمه  ب��أك��م��ل��ه��ا  أّث����ر ف���ي أج���ي���ال 
السوبر- العديدة. ومُلّبي وعّشاق سيارات  وممّيزاته 
ك���ار اإلي��ط��ال��ي��ة املُ��دم��ج��ة ه��ن��اك ال��ط��راز آب����ارث ٥٩٥ 
العصري  التصميم  ما بني  يَجمع  الذي  كومبيتسيوني 

الرياضي وقّمة األداء القوي.
أّم����ا ع���ن أب����رز م���ودي���الت ال��ع��الم��ة ف��ي��ات ب��روف��ي��ش��ن��ال، 
ال��ط��رازي��ن فيورينو ودوك��ات��و ت��دي��ًدا.  ف��ال ُيكن إغ��ف��ال 
وتستفيد الشاحنة التجارية الصغيرة فيورينو من محرك 
بعلبة  ويتصل  ح��ص��انً��ا   ٧٥ ي��ول��د  ل��ت��رات   ١.٤ دي���زل سعة 
تروس يدوية من خمس نسب. أّما الفان دوكاتو فتتوافر 

بنسختني إحداهما لنقل البضائع واألخرى لنقل األفراد، 
واالثنتان مجهزتان مبحرك توربو ديزل سعة ٢.٣ لترات 

يولد ١٣٠ حصانًا.
معايير خدمات  أع��ل��ى  ت��ق��دمي  ع���ّودت عمالءها  وك��م��ا 
م��ا ب��ع��د ال��ب��ي��ع، اف��ت��ت��ح��ت ش��رك��ة “ال���ف���ردان ل��ل��س��ي��ارات 
املستوى  ع��ال��ي  صيانة  م��رك��ز  ل  أَوّ ك��ذل��ك  ال��ري��اض��ي��ة” 
الساحلي  اخلور  األربع على طريق  اإليطالية  للعالمات 
وس��ِط  ع��ن  دقيقًة  فقط عشريَن  يَبعُد  وه��و  اجل��دي��ِد، 
ال���دوح���ة. وي��ت��ض��ّم��ن م��رك��ز اخل��دم��ة اجل��دي��د منطقة 
جانب  إلى  العمالء،  على  تركز  متطّورة  وبيئة  انتظار 
قطع  وبيع  الصيانة  متكاملة من خدمات  باقة  توفير 
الغيار بالتجزئة. يقّدم مركز صيانة ألفا روميو، فيات 
للعمالء  معّززة  خدمات  بروفيشنال  وفيات  آب��ارث   ،
ويَ���ه���دف إل���ى ت��وف��ي��ر خ��دم��ات س��ري��ع��ة وم��الئ��م��ة عن 
طريق فريق الصيانة املتخصص و باستخدام التقنيات 
املعتمدة من املصانع الذي يضمن حصول العميل على 

خدمة بعد البيع عالية اجلودة.

رسميـا .. الفـردان للسيـارات الرياضيـة
موزعــا معتمــدا لكبــرى العالمــات االيطاليـــة

ألفــا روميــو .. فيـــات .. آبــارث و)فيـــات بروفيشنــال( فــي قطــــر ...

عمــر الفــردان
الرئيس التنفيذي ملجموعة الفردان:

حقبــة جديــدة للعالمــات
اإليطالية العريقة في قطر
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أقــامــت شــركــة نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات، الوكيل 
بطولة  قــطــر،  فـــي  ملرسيدس-بنز  الـــعـــام  املــعــتــمــد 
كـــأس مــرســيــدس الــرابــعــة لــلــجــولــف فــي قــطــر في 
واسعة  مبشاركة  للجولف  التعليمية  املدينة  نــادي 
من أعضاء نادي أصحاب سيارات مرسيدس–بنز 

وعشاق اجلولف في قطر.
وتــأتــي هـــذه الــنــســخــة الــرابــعــة بــعــد الــنــجــاح الكبير 
الذي حققته النسخ الثالث السابقة مبشاركة كبيرة 
وفاعلة، حيث شهدت منافسة 88 العباً والعبة في 
ثالث فئات: الرجال أ )0 – 12(، الرجال ب )13 – 

24( وفئة النساء.
الوكيل  للسيارات،  خالد  بــن  ناصر  شركة  وتنظم 
قطر  فــي  مرسيدس-بنز  لــســيــارات  الــعــام  املعتمد 
البطولة سنوياً منذ عام 2016 بهدف تشجيع  هذه 
مالكي سيارات مرسيدس-بنز في  ولقاء  الرياضة 
البطولة  هــذه  وتــنــدرج  وريــاضــيــة.  تفاعلية  أجـــواء 
التي تقيمها  العاملية  ضمن بطولة كأس مرسيدس 
وتشهد  العالم  أرجـــاء  مختلف  فــي  مرسيدس-بنز 

منافسات قوية.
لقطاع  التنفيذي  املدير  الفقي،  إيهاب  السيد  وقــال 
الـــســـيـــارات مبــجــمــوعــة شـــركـــات نــاصــر بـــن خــالــد: 
نهجها  للسيارات  خالد  بــن  ناصر  شركة  »تــواصــل 
الرياضية  الفعاليات  وإقــامــة  الرياضة  تشجيع  في 
واملــجــتــمــعــيــة بــهــدف تــعــزيــز الــعــالقــات مــع مالكي 
معاً  واالحتفال  قطر  في  مرسيدس-بنز  ســيــارات 
العمل. وتأتي  في أجــواء مريحة بعيداً عن ضغوط 
للنجاح الذي  النسخة الرابعة من البطولة استكماالً 
حققناه في النسخ الثالث املاضية لنؤكد على دعمنا 
االجتماعية مع عمالئنا  واملشاركة  الرياضة  لثقافة 
الــقــيــمــني ومــــع جــمــيــع عــشــاق اجلـــولـــف فـــي قــطــر. 
وبهذه املناسبة نشكر جميع الرعاة والداعمني وهم 
للجولف،  التعليمية  املدينة  ونــادي  توتال  زيــبــارت، 
التي  البطولة  هذه  في  للفائزين  بالتهاني  ونتقدم 
االجتماعية  الفعاليات  أهــم  مــن  واحـــدة  أصبحت 

والرياضية على أجندة شركتنا«.
وتنافس املشاركون في ثالث فئات هي رجال الفئة 
أ ورجــــال الــفــئــة ب رجـــال وفــئــة الــنــســاء. وشــهــدت 
بفوز  انتهت  املشاركني  بني  قوية  منافسة  اجلــوالت 
سيمون روجر ديفيس في الفئة أ رجال بول كيلي  
وشهريار أرشاد في املركزين الثاني والثالث، بينما 
حقق سنجاي جاين املركز األول في الفئة ب رجال 
الثاني وجيك كوبر  املركز  وحل تصّدق بانداي في 
في املركز الثالث. وفي فئة النساء توجت ندى مير 

بينما جــاءت بيث سان جوزيه في مركز  باللقب، 
كما  الثالث.  املركز  في  كاز  تسنني  الوصافة وحلت 
ألدائهم  تقديرية  جوائز  على  العبني  أربعة  حصل 
االستثنائي في بعض احلفر وهم بول كيلي لضربة 
املسافة األطول، أرناف جاي ألفضل ضربة طويلة 
عـــوان  ســعــد  احلـــفـــرة،  عــلــى  ومــبــاشــرة  مستقيمة 
لــضــربــة األقــــرب إلـــى احلــبــل، جنــويــن آن لضربة 

املسافة األقرب إلى احلفرة.
وحصل جميع املشاركني على هدايا قيمة من شركة 
نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات ومـــن شــركــاء البطولة 

خالل حفل توزيع اجلوائز.
وتظهر هذه البطولة مدى التزام شركة ناصر بن 
بتقدير جميع  ومــرســيــدس–بــنــز  لــلــســيــارات  خــالــد 

أصحاب سيارات مرسيدس-بنز الفاخرة والعريقة 
قيمة  يعكس  وريــاضــي  اجتماعي  حــدث  وإلقــامــة 
على  تــقــوم  الــتــي  ملرسيدس-بنز  التجارية  العالمة 
النسخة  هــذه  وتــقــام  واجلــــودة.  والتميز  الفخامة 
التعليمية  املدينة  ونـــادي  وتــوتــال  زيــبــارت  برعاية 

للجولف.
كــمــا شــهــدت الــنــســخــة الـــرابـــعـــة مـــن بــطــولــة كــأس 
مرسيدس للجولف في قطر حضور حشد كبير من 
اإلعالميني من مختلف وسائل اإلعالم من صحف 
نشطاء  إلى  باإلضافة  إلكترونية  ومواقع  ومجالت 
اإلعالميون  واستمتع  االجتماعي.  التواصل  مــواقــع 
بــدءاً  والترفيه  النشاطات  من  وطويل  حافل  بيوم 
بــالــفــطــور الــصــبــاحــي مـــع فــريــق شــركــة نــاصــر بن 

الطلق،  الهواء  في  ومرسيدس-بنز  للسيارات  خالد 
ووصوالً إلى التدريبات اخلاصة على لعب اجلولف 

حتت إشراف وتوجيه مدربني محترفني.
ميثل العام 2019 الذكرى الـ 29 على انطالقة بطولة 
كأس مرسيدس للجولف العاملية ألول مرة، حيث 
تعد حــالــيــاَ مــن الــبــطــوالت املــمــيــزة حيث تــقــام في 
مختلف أرجــــاء الــعــالــم وجتــمــع أصــحــاب ســيــارات 
مرسيدس-بنز. ويتنافس في كل عام أكثر من 60 
ألف العب من أكثر من 60 دولة في هذه البطولة 
على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي للتأهل إلى 
الرئيسي  املقر  في  أحداثها  جتــري  التي  النهائيات 
أملــانــيــا. ولــهــذا يجمع  للشركة فــي شــتــوتــغــارت فــي 
أناقة لعبة اجلولف وبــني فخامة  هــذا احلــدث بني 

مرسيدس-بنز.
مرتكزة  جناحها  للسيارات  خالد  بــن  ناصر  تبني 
عـــلـــى عــــالقــــات قـــويـــة ومـــســـتـــدامـــة مــــع عــمــالئــهــا 
واسعة  مبجموعة  تــزويــدهــم  خــالل  مــن  القيمني 
الشركة  املنتجات واخليارات. وقد أصبح اسم  من 
حافل  بتاريخ  ويتميز  والعراقة  للفخامة  مــرادفــاً 
من اجلودة في اخلدمة والريادة في السوق. وتعمل 
الشركة دائماً على حتقيق تطلعات ورغبات العمالء 
أن  بالذكر  اجلدير  توقعاتهم.  يفوق  أداء  وتقدمي 
شركة ناصر بن خالد تأسست في عام 1957 وهي 
التجارية  العالمات  ألرقــى  قطر  املوزع املعتمد في 
مرسيدس-بنز ومرسيدس- وهــــي:  الــعــالــم  فـــي 

AMG ومرسيدس-مايباخ.

بطولة كأس مرسيدس الرابعة للجولف
في الدوحة جتمع 88 العبا والعبة

نظمتها ناصر بن خالد للسيارات في نادي املدنية التعليمية للجولف ...
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أوتو كالس للسيارات توقع اتفاقية
مع TRI LOGISTICS لتزويدها

V80 بـ 40 مركبة من طراز ماكسس
هشام الصحن : يسعدنا تزويد  شركة الرائدة 
في توفير خدمات النقل بأسطول من أفضل 

الفانات احلديثة ذات الكفاءة العالية
وقــعــت شــركــة أوتـــو كــالس لــلــســيــارات، إحــدى 
والوكيل  خــالــد  بــن  نــاصــر  شــركــات مجموعة 
اتفاقية  قطر،  فــي  ماكسس  ملركبات  املعتمد 
لتزويدها   TRI LOGISTICS شــركــة  مــع 
بــأكــثــر مــن 40 فـــان مــاكــســس V80. وتــهــدف 
الشركة  أســطــول  حتديث  إلــى  االتفاقية  هــذه 
مــن مــركــبــات نقل الــركــاب اخلــاصــة بطالب 
بــهــدف تلبية  الــشــخــصــيــات  املـــــدارس أو كــبــار 
العمالء على خدمات نقل  املتزايد من  الطلب 

حديثة وموثوقة.
ومت تسليم مركبات ماكسس V80 في صالة 
عرض أوتو كالس للسيارات على طريق سلوى 
شركة  في  التنفيذيني  املديرين  كبار  بحضور 
.TRI LOGISTICS أوتو كالس للسيارات و

وصــــّرح الــســيــد هــشــام الــصــحــن، املــديــر الــعــام 
عقد  »يسعدنا  للسيارات:  كــالس  أوتــو  لشركة 
 TRI LOGISTICS هذه االتفاقية مع شركة
لتزويدها  النقل  خــدمــات  توفير  فــي  الــرائــدة 
بــأســطــول مــن أفــضــل الــفــانــات احلــديــثــة ذات 
املعروفة   V80 ماكسس  وهي  العالية  الكفاءة 
عــاملــيــاً. وتــأتــي هـــذه االتــفــاقــيــة ضــمــن سلسلة 
مع  للسيارات  كــالس  أوتـــو  تعقدها  اتفاقيات 
الشركات في قطر بهدف دعمها  العديد من 
العمالء  تطلعات  تلبي  التي  املركبات  بأحدث 
وتـــقـــدم اخلـــدمـــات بــكــفــاءة عــالــيــة. ونــشــكــر 
فانات  اختيارهم  على   TRI LOGISTICS
النقل  وسائل  أفضل  من  تعتبر  التي  ماكسس 

للطالب أو كبار الشخصيات واملوظفني”.  
ـــاركـــر  ـــد جـــلـــيـــل ب ـــســـي ـــه صــــــــّرح ال ـــب مـــــن جـــان
مــــديــــر الـــتـــطـــويـــر والـــعـــمـــلـــيـــات فــــي شــركــة 
 TRI “تــــــواصــــــل   :TRI LOGISTICS
LOGISTICS تطوير أسطولها مبا يتناسب 
مع متطلبات األعمال في قطر، وكوننا شركة 
ــا مــركــبــات  ــنــقــل، اخــتــرن رائـــــدة فـــي حــلــول ال
لتطلبية  مــثــالــيــاً  تــعــد خـــيـــاراً  الــتــي  مــاكــســس 
 TRI وستواصل  املرحلة.  هذه  في  متطلباتنا 
أسطولها  تطوير  باستمرار   LOGISTICS
ــتــكــون فـــي صــــــدارة الـــشـــركـــات الـــتـــي تــدعــم  ل
خــدمــات الــنــقــل فــي قــطــر وتــســاهــم فــي منو 

األعمال للشركات واملؤسسات”. 
وتضم ماكسس V80 املخصصة لنقل الركاب 
املــثــالــي للنقل  تــعــد احلـــل  16 مــقــعــداً، حــيــث 
فــي قــطــاع السياحة واملــــدارس والــنــقــل الــعــام. 
وتتميز بأعلى معايير السالمة واألداء لضمان 

جانب  في  انقطاع.  دون  األعــمــال  استمرارية 
 V80 الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي، تــتــمــيــز مــاكــســس
بــتــصــمــيــم مـــريـــح، حــيــث متــنــح مـــن املــقــدمــة 
إلـــى اخلــلــف كــفــاءة عــالــيــة وراحــــة تــامــة وفــق 
املعايير األوروبية للمقصورة. وبفضل املساحة 
اخللفية،  املقصورة  في  توفرها  التي  الرحبة 
املقاعد في مركبة  تغيير شكل  على  والقدرة 
الركاب، تتميز املركبة باملرونة العالية ملالءمة 

متطلبات العمالء وفق كل مناسبة. كما يتميز 
مما  والــوضــوح  بالبساطة  الوسطي  الكونسول 
مبختلف  والــقــيــام  اســتــخــدامــه  عملية  يسهل 

الوظائف بطريقة حديثة وسريعة.
وتــتــولــد الـــقـــوة املـــعـــززة مـــن مــحــرك حــديــث 
واقتصادي بسعة 2,5 ليتر تيربو يعمل بوقود 
الديزل ويولد قوة 131 حصاناً وعزم دوران 
املـــتـــر. مت جتــهــيــز مــاكــســس  نــيــوتــن فـــي   330

V80 مبـــعـــدات امــتــصــاص صـــدمـــات دقــيــقــة 
معتمدة من جمعية أبحاث صناعة السيارات 
MIRA، لتوفر للمركبة قيادة شبيهة بقيادة 
السيارة ومتنح السائق والركاب فرصة السفر 
بــراحــة تــامــة. وعــلــى مـــدار الــســنــوات املاضية، 
ـــز من  فـــــازت مــاكــســس بــالــعــديــد مـــن اجلـــوائ
“أفضل  و  للعام”  الباصات  “أسطول  ضمنها 
بــاص جــديــد”، و “جــائــزة االبــتــكــار” وكذلك 

جــائــزة “أفــضــل بــاص فــي الــعــام” ملــدة أربعة 
ومت   .2008 لغاية   2005 مــن  متتالية  أعـــوام 
االســتــحــواذ عــلــى الــعــالمــة الــتــجــاريــة مــن قبل 
شركة “سايك” وهي شركة شنغهاي لصناعة 
ــعــام 2000. وتـــوزع  ال الـــســـيـــارات، فــي أواخــــر 
قــارات وتعرف على  أربــع  في  ماكسس حالياً 
والتكنولوجيا  الراحة  مبستوى  العالم  مستوى 

واملواصفات العالية التي توفرها.

هشام الصحن:
يسعدنا تزويد  شركــة الرائــدة فــي توفيــر خدمــات النقــل 
بأسطــول من أفضــل الفانات احلديثــة ذات الكفاءة العالية
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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

حــصــلــت ســيــارة ريــنــج روڤــــر إيــڤــوك اجلـــديـــدة على 
بلغ خمس جنوم لألمان في  بتقييم  الكاملة  العالمة 
السيارات اجلديدة  لتقييم  األوروبــي  البرنامج  اختبار 
السيارات  أكثر  كونها من  يؤكد  )Euro NCAP(، ما 
متعددة األغراض املدمجة الفاخرة من نواحي التميز 

والقدرات واألمان.
املدمجة  األغـــراض  متعددة  الــســيــارة  هــذه  وحصلت 
الفاخرة على 94% ضمن فئة أمان الركاب الراشدين 
إنــتــاج  مــن  ســيــارة  أي  نتيجة حتققها  أعــلــى  – وهـــي 
»جاكوار الند روڤر« حتى اآلن، أما بالنسبة للركاب 
األصغر سناً في املقاعد اخللفية، فحصلت على %87 
ألمــــان الـــركـــاب األطـــفـــال، مــا يــجــعــل ســيــارة إيــڤــوك 
أحـــدث ســيــارة مــن النـــد روڤـــر حتــصــل عــلــى تقييم 
لألمان يبلغ خمس جنوم من قبل البرنامج األوروبي 
لتقييم السيارات اجلديدة، وذلك بعد ما حصلت عليه 
مؤخراً سيارة رينج روڤر فيالر وسيارة الند روڤر 

ديسكڤري.
اجلديدة  الهندسية  البنية  إيڤوك  روڤــر  رينج  تعتمد 
 Premium Transverse« ــــاســــم   ب املــــعــــروفــــة 
األمـــان  درجــــات  أقــصــى  لتضمن   ”Architecture
املساعدة على  بأحدث ميزات  للركاب، فهي مزودة 
القيادة، مبا في ذلك الكبح في حالة الطوارئ ونظام 

املــســاعــدة فــي احلــفــاظ عــلــى حـــارة الــســيــر والــكــامــيــرا 
على  لتساعد  األساسية،  املــيــزات  من  كجزء  اخللفية 

تفادي احلوادث املرورية.
إيڤوك  لــســيــارة  املــيــزات  مــن  املجموعة  هــذه  ضمنت 
احلــــصــــول عـــلـــى تــقــيــيــم خـــمـــس جنـــــوم فــــي أصــعــب 
اخـــتـــبـــارات الــبــرنــامــج األوروبـــــــي لــتــقــيــيــم الــســيــارات 

اجلديدة حتى اآلن.
ميكن للمالكني أن يضيفوا إلى هذه ملجموعة باقتني 
املساعدة  نظام  حتتوي  التي  الركن  باقة  اختياريتني؛ 
على الركن، ونظام املساعدة على الركن بزاوية 360 
درجة، وشاشة الرؤية اخللفية وشاشة املساعدة على 
اخلروج، فيما حتتوي باقة املساعدة على القيادة كل 
السرعة، ونظام مراقبة  لتثبيت  التكيفي  النظام  من 
الــطــوارئ  حــاالت  فــي  الكبح  ونــظــام  العمياء،  النقطة 
املــالءمــة  املــزيــد مــن  لتحقق  العالية،  الــســرعــات  أثــنــاء 

واألمان أينما كانت وجهتك.
إضافة إلى ذلك، حتتوي السيارة على نظام شامل من 
الوسادات الهوائية وأحزمة األمان في املقصورة، مبا 
في ذلك وسادة هوائية للمشاة، ما يضمن للسائقني 
حماية السيارة متعددة األغراض املدمجة كل من هو 

داخل وخارج املركبة.
وقــــال فــيــنــبــار مــاكــفــال، مــديــر الــتــســويــق الــعــاملــي في 

الطبيعي لسيارة رينج  »جاكوار الند روڤر«: »املكان 
روڤر إيڤوك هو املدن واألرياف على حد سواء، لهذا 
احلــوادث،  منع  بهدف  التقنيات  أحــدث  إليها  أضفنا 
حلماية  اجلــديــد  الــســيــارة  هيكل  استخدمنا  وكــذلــك 
الــركــاب فــي حــال حصول حــادثــة مــا، والنتيجة هي 

سيارة الند روڤر تستحق خمس جنوم مجدداً«.
التكولوجيا املتقدمة في سيارة رينج  الباقة من  هذه 
اخللفية  الرؤية  مــرآة  تتضمن  اجلديد  إيڤوك  روڤــر 
الذكية من الند روڤر، والتي تتحول إلى شاشة فيديو 
زاويته  تبلغ  أوســع  رؤيــة  مجال  لتوفر  الــدقــة،  عالية 
50 درجــــة، بــاإلضــافــة لــلــرؤيــة بــوضــوح فــي اإلضـــاءة 
اخللفية  الكاميرا  مــن  الــصــورة  نقل  عبر  املنخفضة 
أعلى السيارة، هذه التقنية مثالية عندما يكون هناك 
أمتعة كبيرة احلجم في  أو  الثاني  الصف  ركــاب في 
مساحة التخزين اخللفية، لتأمني رؤية ما يقع خلف 

السيارة.
كما يتوفر في السيارة نظام الرؤية األرضية، والذي 
يجعل غــطــاء الــســيــارة األمــامــي شــفــافــاً عــبــر نــقــل ما 
ليرى  العليا،  اللمس  شاشة  على  الكاميرات  تــصــوره 
السائق بزاوية 180 درجة أسفل السيارة من األمام، 
األمر املفيد عند التعامل مع مساحات الركن الصعبة 

أو احلواف املرتفعة في املدن أو التضاريس الوعرة.

رينج روڤر إيڤوك اجلديدة
حتصــل علــى أعلــى تقييـــم أوروبـــي لألمـــان

الفــردان برميييــر الوكيــل احلصـــري ...
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3 صفوف من الرفاهية شاشة عرض أمامية MZD CONNECT شاشة التحكم الدقيقنظام صوتي مميز

AWD 7 مقاعد  3 صفوف -   - CX9 مازدا 

دقة متناهية. وإتقان منقطع النظير.

السعر يبدأ من 119,900* ر.ق )الفئة التنفيذية(

اإلضافات العادية واالختيارية
●  ناقل الحركة i-ACTIV AWD  ●  نظام الدخول الذكي  ●  باب خلفي كهربائي  ●  مصابيح LED أمامية متكيفة

●  كاميرا الرؤية الخلفية ومساعدة ركن السيارة  ●  نظام المالحة GPS  MZD Connect مع نظام HMI  ●  مكيف هواء في ثالثة مناطق

●  سقف بانورامي كهربائي  ●  عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ●  نظام التحذير عند الخروج من المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار

●  نظام التحذير من العقبات االمامية   ●  دعم مكابح ذكي   ●  مراقبة النقاط العمياء

* تطبق الشروط واألحكام.

هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

مفتوح 7 أيام في األسبوع
 السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء 

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

منذ أن كشفت شركة السيارات الوطنية، 
الوكيل احلصري لعالمة مازدا في قطر 
عن النسخة اجلديدة  من سيارات مازدا 
6  سيدان  املطورة كليا 2019  متوسطة 
احلجم وهناك زيــادة غير مسبوقة في 
املــبــيــعــات كـــون مــــازدا 6  ســيــدان تتميز 
بقمة األناقة والرفاهية  . وميكن  حملبي 
مـــــازدا اســتــشــكــاف املـــوديـــالت اجلــديــدة 
واالطــالع على  املــوديــالت اجلــديــدة  من 
خــــالل زيــــــارة مـــعـــرض مــــــازدا املـــوجـــود 
بــفــريــج الــنــصــر عــلــى مـــــدار ســبــعــة ايـــام 
. تسعى عالمة مازدا  عمل في االسبوع  
موتورز التجارية اليابانية الفريدة  دوما 
الــى  ايجاد اتصال او شعور قــوي ما بني  
طــرازات مــازدا ومــا بني العميل او قائد 
جــزءا هاما  من حياته  لتصبح  املركبة  
مـــن خــــالل مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــثــات 
ادخـــالـــهـــا على  والـــتـــي مت  والــــتــــطــــورات 
التحديث  ومنها   ، كليا  اجلــديــدة  الفئة 
الـــذي طــرأ أســفــل غــطــاء احملـــرك، حيث 
حــصــلــت مـــــازدا 6 عــلــى مــحــرك جــديــد 
لتر   2.5 بسعة   Skyactiv-G سلندر  4
مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 

سرعات وقوة 187 حصان .
التعديالت اخلارجية 

من اخلــارج, حصلت مازدا 6 على شبك 
امـــامـــي بــتــصــمــيــم جــديــد ممــيــز والــــذي 
ومصابيح   , األبــعــاد  ثــالثــي  تأثير  يعطي 
أمــامــيــة LED أكــثــر عــصــريــة, إضــافــة 
الــــى مــصــابــيــح الــضــبــاب املــدمــجــة , أمــا 
مـــن اخلــلــف فــقــد مت حتــديــث تصميم 
حصولها  إلــى  إضافة  اخللفية،  املصابيح 
بلون  بالكامل  مطلي  جديد  صــدام  على 
الى ذلك، مت حتسني  السيارة. باإلضافة 
قـــوة ومــتــانــة قـــاعـــدة عــجــالت مـــــازدا 6 

اكثر هــدوًء, عزل,  السيارة  والتي جعلت 
وخفضت من اإلهــتــزازات، مما يعطيها 

مظهرا رياضيا مميزا .
تكنولوجيا متطورة 

احلـــصـــريـــة،   Mazda ــيــة  تــقــن تـــســـاعـــد 
 S K Y A C T I V - V E H I C L E
 G-Vectoring مـــع   DYNAMICS
أكثر  مــحــرك  حتــقــيــق  فــي   ،  Control
سالسة وأقل إرهاقاً لك ولركابك. فعند 
عن  بسالسة  النظام  يعمل   ، االنــعــطــاف 
طــريــق ضــبــط تــوصــيــل الــطــاقــة . ويبقى 
ــثــات هـــو تــزويــدهــا  ــتــحــدي االهـــــم فـــي ال
عن  املـــســـؤول    G- Vectoring بــنــظــام 
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  إعـــادة  مت 
املــقــاعــد  ــلــركــاب وزودت  ل ــبــات  ــث ال مـــن 
ــتــهــويــة ، كــمــا تــتــوفــر  املـــامـــيـــة مبـــيـــزة ال
ونــظــام  بــكــامــيــرات محيطة   املــقــصــورة 
منعكسة  علوية  وشــاشــة  السرعة  تثبيت 
عــلــى الــــزجــــاج األمــــامــــي وغـــيـــرهـــا من 

املواصفات، مما يضفي جوا من الراحة 
قـــمـــة تــكــنــولــوجــيــا اإلتـــــصـــــال الـــســـلـــس . 
مت تـــزويـــد الـــســـيـــارة بـــنـــظـــام  االتـــصـــال 
جديدة  فــكــرة  وهــو   ،MZD Connect
متــامــاً لــالتــصــال داخـــل  الــســيــارة إلبــقــاء 
لك  وتضمن  بــالــطــريــق.  متصالً  الــســائــق 
اتصال  على  البقاء  اجلديدة  التكنولوجيا 
االخـــرى.  الترفيه  ووســائــل  بأصدقائك 
 MZD CONNECT شــــاشــــة  تـــنـــقـــل 
شــاشــة  مـــع  اجلـــديـــدة   Infotainment

الشاشات  أو  الوظائف  متعددة  التحكم 
الـــتـــي تــعــمــل بــالــلــمــس بــســهــولــة ، وهــي 
التباين  مــن  املــزيــد  ولديها  انعكاًسا  أقــل 

لتحسني إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11 ®BOSE نظام الصوت

SURROUND
ـــد  ســـيـــارة مـــــازدا 6 اجلـــديـــدة  ـــزوي مت ت
كليا بــنــظــام صــوتــي فــائــق اجلــــودة وهــو 
 SPEAKER-11  ®BOSE نــــظــــام 
SURROUND والذي يضم 11 سماعة 
ونــظــام صــوتــي فــائــق اجلـــودة مــع تقنية 
البلوتوث مما يضفي على جتربة القيادة 

بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي :

الداخلية  املقصورة  عندما جتلس بداخل 
للسيار ة مازدا 6 موديل 2019، تشعر أنك 
انتقلت- عبر آلة الزمن –إلحدى سيارات 
داخــل  الــقــيــادة  وتــعــد  الــقــريــب  املستقبل 
واملــنــعــطــفــات  حتديا  الضيقة  املــســاحــات 
لكل سائق ، مما حدا بادخال  التحديثات 
اليابانية  الشركة  أضافتها  التي  اجلديدة 
عــلــى مــوديــل 2019مــــن طــرازهــا مـــازدا 
الوسطية  الــشــاشــة  فــي  متثلت  والــتــي   ،6
تعمل  (والــتــي  بوصة   8 احلجم)  الكبيرة 
اربعة  وجـــود  الــى  اضــافــة  اللمس  بتقنية 
على  الــســيــارة  لعرض محيط  كــامــيــرات 
الرؤية 360  تصبح  كى  املركزية  الشاشة 
الــشــركــة املصنعة  اهــتــمــت  درجـــــة، كــمــا 
مبواد العزل الداخلية في السيارة لتقليل 
مـــن الـــشـــعـــور بـــالـــضـــوضـــاء ومـــزيـــد من 
النقاط  مراقبة  نظام   بداخلها.   الراحة 
العمياء وهو نظام التحذير من السيارات 
االخرى والتي تكون في منطقة النقاط 
الــعــمــيــاء، ممـــا يــضــفــي جـــوا مـــن األمـــان  

والسالمة  للركاب . 

السيــارات الوطنيــة الوكيــل احلصــري ...

مــــازدا 6 سيــــدان الرياضيــــة 2019
قمــــة األناقــــة والرفاهيـــــة
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طــرحــت شــركــة نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات، الوكيل 
من  الثالث  اجليل  قطر،  في  ملرسيدس-بنز  املعتمد 
املــهــام حيث مت  املــتــعــددة  فــانــات سبرينتر اجلــديــدة 
تــدشــيــنــهــا فــي حــفــل خـــاص أقــيــم فــي حــلــبــة لوسيل 

الدولية في قطر.
مبعايير  االرتــقــاء  فــي  اجلــديــدة  سبرينتر  وأسهمت 
مبتكرة  مجموعة  خــالل  مــن  الكبيرة  الــفــانــات  فئة 
ومتنوعة من التجهيزات التي تلبي احتياجات أسواق 
قبل.  ذي  من  وفاعلية  كفاءة  أكثر  نحو  على  معينة 
الذكية  األمــان  وأنظمة  التقنية  التجهيزات  وبفضل 
متنح  فإنها  اجلــديــدة،  سبرينتر  فانات  تقدمها  التي 
كل عميل طرازاً مخصصاً بعناية فائقة لتلبية رغباته 

واحتياجاته. 
عملية  ســيــارة  مــجــرد  مــن   2019 سبرينتر  حتــولــت 
عنها  غنى  ال  سيارة  إلــى  األغـــراض  متعددة  جتارية 
فـــي أســاطــيــل الــنــقــل الـــتـــجـــاري والـــشـــركـــات. وتــأتــي 

هــــذه الـــســـيـــارة فـــي طــلــيــعــة الـــســـيـــارات الـــتـــي متثل 
تنتجها  التي  الفانات  لفئة  اجلديد  التصميم  مفهوم 
مرسيدس-بنز حيث تغزو خطوطها احليوية املشاعر 

وتعكس تقنياتها معنى التقدم.
صممت سبرينتر لتساعد العمالء في حتقيق رغباتهم 
ــتــوفــر فـــي طــــرازات  وفــــق أولــويــاتــهــم املــخــتــلــفــة. وت
مــخــتــلــفــة تـــتـــراوح بـــني الـــطـــراز املــجــهــز مبــواصــفــات 
أســاســيــة لــلــعــمــالء الـــذيـــن يـــقـــّدرون املـــزايـــا املــجــربــة 
بالثبات  اإللكتروني  التحكم  نظام  مثل  لسبرينتر، 
)ESP( وجتهيزات األمان القياسية كنظام تخفيض 
إلى  املتقاطعة )Crosswind Assist(، وصوالً  الرياح 
الطراز ذو املواصفات الفائقة الذي يضم شاشات ملس 
عالية الدقة ومواد فائقة اجلودة تضفي على السيارة 

جواً استثنائياً مفعماً بالفخامة والرفاهية.
األمثلة  أروع  فيجسد  التخزين  مساحة  تصميم  أمــا 
الداخلية،  للمقصورة  للتعديل  القابلة  التصاميم  على 

حــيــث ميــكــن لــلــعــمــيــل اخــتــيــار الــصــنــاديــق املــفــتــوحــة 
قابل  تخزين  صــنــدوق  اخــتــيــار  وميكنه  املغلقة،  أو 
الــداخــلــيــة فــي منطقة  الــســقــف  كــســوة  للقفل ضــمــن 
متنّوعة  خــيــارات  تخصيص  يتيح  ما  القيادة؛  قمرة 

للسيارات، وفقاً ملتطلبات الشركة التي تستخدمها.
أنظمة األمان ومساعدة السائق املتطورة

بأنظمة  خــاصــاً  اهــتــمــامــاً  اجلـــديـــدة  سبرينتر  تــولــي 
لفانات مرسيدس- الرائد  الــدور  تعزز  األمــان: فهي 

أنظمة  وتــقــدمي  املــتــطــورة  التقنيات  ابــتــكــار  فــي  بنز 
فأنظمة  الكبيرة.  الفانات  فئة  فــي  املتطورة  األمـــان 
هاماً  دوراً  تــؤدي  املتطورة  السائق  ومساعدة  األمــان 
على وجه اخلصوص في هذه الفئة من السيارات في 
في  املستخدمة  السيارات  ألن  املنطقة،  أرجــاء  جميع 
قطاع النقل التجاري تعمل غالباً بشكل يومي وتقطع 
مــســافــات طــويــلــة ويــجــب أن تــظــل خــاضــعــة لتحكم 
الــســائــق حتى فــي أضــيــق الــظــروف على الــرغــم من 

أبعادها الكبيرة نسبياً.
ألساطيل  عنها  غنى  ال  ســيــارة  اخلــارجــي:  التصميم 

النقل التجاري والشركات
يجمع التصميم اخلارجي لسبرينتر بني أناقة التصميم 
اجلديد واألداء العملي في تلبية احتياجات الشركات 
ومتطلباتها. وبات واضحاً أن سيارات أساطيل النقل 
احلديثة تؤدي دوراً مهماً لدى الشركات، لذا حرصت 
مرسيدس-بنز في استراتيجية التصميم التي تتبعها 
في قطاع سيارات نقل األشخاص على إيجاد األساس 

الالزم لتحقيق ذلك بصورة جيدة.
صـــنـــدوق الــتــحــمــيــل: تــصــفــيــح مــعــدنــي، أو أرضــيــة 
الــوزن، أو أرضية خشبية تتحمل  بالستيكية خفيفة 

اخلدمة الشاقة
تبلغ سعة التحميل في سبرينتر اجلديدة نحو 17 متراً 
مكعباً؛ ما يجعلها السيارة الرائدة في حجم احلمولة. 
كــمــا تتميز الــســيــارة بــثــالث قــواعــد عــجــالت وثــالثــة 

اخلــارجــي.  للتصميم  متنوعة  وطــــرازات  ارتــفــاعــات 
وتعتبر ميزتا تعدد االستعماالت واالستخدام العملي 
اجلديدة  لسبرينتر  الرئيسية  السمات  أهــم  بني  من 

فيما يخص سعة احلمولة.
احملركات وأنظمة نقل احلركة

تشمل املزايا التنافسية للجيل الثالث من سبرينتر 
اجلــــديــــدة انـــخـــفـــاض مـــعـــدل اســـتـــهـــالك الـــوقـــود 
وقــلــة االحــتــكــاكــات داخـــل احملـــرك، مــع إمكانية 
التي  للبالد  األسطوانات  سداسي  محرك  اختيار 
االنبعاثات  الديزل فيها مع معايير  يتوافق وقود 
أسهمت  عـــام،  وبــشــكــل    .Euro VI األوروبـــيـــة 
طـــرازات  مــن  مجموعة  تــقــدمي  فــي  التحسينات 
في  األوتوماتيكية  احلــركــة  ونــاقــالت  احملــركــات 
التوقعات  جميع  تلبي  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
تكاليف  لتوفير  املثالية  بــاملــمــيــزات  يتعلق  فيما 

التشغيل وخصائص القيادة الفائقة.

ناصــر بن خالد للسيــارات الوكيــل احلصــري ...

فانـات مرسيـدس-بنـز سبرينتـر اجلديـدة
ذكية وتفاعلية ومبتكرة




