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يفتخــــــر »حماصــــــة« بأنــــــه أول مــــــن طــــــّور مهنــــــة 
منادي ســــــيارات، إلى ركن وغســــــل الســــــيارة بدون 
مــــــاء »منشــــــفة جافــــــة«، ويقــــــول ضاحــــــكاً أنه لوال 
أعمالــــــه الكثيــــــرة، لَســــــّجل بــــــراءة االختراع باســــــم 
أوالده، -مساعديه في مهنته املطورة- كما يفتخر 
»حماصة« أيضاً بأنه رجل عصامي كّون ماله من 
عــــــرق جبينه، لم يرث مــــــن والده ســــــوى الديون، 
التي كانت الســــــبب في بيع منــــــزل العائلة، وانتقاله 
إلى غرفة صغيرة داخل جــــــراج، ومنها كانت أول 
خطواتــــــه في مهنة غســــــل ســــــيارات ســــــكان احلي، 
لم يستســــــلم »حماصة« للظروف، بل تغلب عليها 
وقــــــرر أن يكمل دراســــــته، بدًءا مــــــن اإلعدادية ثم 
الثانوية ثم اجلامعة، عشــــــر ســــــنوات كافح دراســــــياً 
ومهنيــــــاً مــــــع أوالده مبهنة بســــــيطة جــــــداً، ولكنه 
اســــــتطاع أن ميتلك أكبر شــــــركة تنظيف لها مئات 
مراكز خدمة وعشرات اآلالف من العمال، خاصة 
بعــــــد أن طّور الفكــــــرة عبر تطبيــــــق إلكتروني على 
الهاتف، يقدم خدمة غســــــل الســــــيارات في منازل 
أصحابهــــــا مبــــــواد كيميائيــــــة، ال تؤثر علــــــى هيكل 
الســــــيارات كما يفعل املاء، استوَرد »حماصة« املواد 
من أمريكا، ولم يستســــــلم إلغــــــراءات النجاح الذي 
وصل إليــــــه، بل أراد أن يحافظ علــــــى القمة فقرر 
أن يصنع املواد الكيميائية التي يســــــتوردها، ســــــافر 
إلى أمريكا وتقابل مع أحد الكيميائيني في املصنع، 
فعرض عليــــــه العمل معه براتب مغٍر ونســــــبة من 

األربــــــاح ملدة خمــــــس ســــــنوات، وبالفعل أنشــــــأ أول 
مصانعه في ضواحــــــي املدينة، جنح خالل اخلمس 
ســــــنوات أن يكتفــــــي ذاتياً، ثــــــم بدأ مرحلــــــة اإلنتاج 
والبيع لألســــــواق العاملية، صّدر منتجه إلى أمريكا، 
ونافس املنتج األصلي بأســــــعار ال يستطيع غيره أن 

يبيع بها.
 قصــــــة النجاح هذه لــــــم تكن عربية بــــــل كانت في 
مقاطعــــــة »تشــــــي جيانــــــغ« الصينيــــــة و»حماصة« 
بطلهــــــا هو رجل األعمال »مــــــو لي يوجن« واحد من 
سكان احلي، الذي أخرج للعالم امللياردير العبقري 
»جاك ما« مؤسس موقع علي بابا الذي أبهر العالم 
بفكرة حتمل قصة عربية 100% سمعها كل سكان 
كوكــــــب الوطن العربي، اســــــتغل »جــــــاك ما«  قصة 
مغارة علــــــي بابا التى حتتوى بداخلهــــــا على كل ما 
تشتهي األنفس فأطلق على موقع البيع اإللكتروني 
اســــــم علي بابا ويحكى أنه بــــــاع عبر املوقع في أربع 
دقائق أكثر من أربعني سيارة! يحلم أغلب سكان 
الكوكــــــب العربي في أن يهبط عليهم حظ علي بابا 
حتــــــى بعد علمهم بأنه أشــــــهر اللصــــــوص تاريخياً، 
كونه اســــــتحل وســــــرق مال اللصوص الذين سرقوا 
مال املســــــاكني، وعن أصل تســــــمية »مــــــو لي يوجن« 
باســــــم »حماصة« يقول:أخترت هذا االسم ليكون 
ســــــهل النطق على رجال االعمال العرب القادمون 
إلى الصني لشــــــراء كل شيء من االبرة الى الفانوس 

وسجادة الصالة ...هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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ناصر بن خالد للسيارات تعلــن عــن 
اطــالق املركبــة سبرينتــر اجلديــدة

أوتو كالس للسيارات تقدم املركبة الرياضية متعددة 
االستخدامات املدمجة MG RX5 في دولة قطر

الفــردان للسيــارات تطــرح عرضــا 
BMW X6  2019فريــدا علــى طــرازات سيـارة )مـازدا CX9( اجلديـدة11

تتألـق بتصميـم جديـد رائع

ناصر بن خالد للسيارات تدشن شاحنتي 
مرسيدس-بنز أكتروس وأروكس اجلديدتني
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علي بابا
واألربعون سيارة
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رقم الترخيص ٢٠١٩/٢٣٨

جاكوار XE اجلديدة
هيكــل محســن وتصميــم داخلــي فاخــر جديــد كليــا

مــع تكنولوجيــا حديثــة سهلــة االستخـــدام ...

خارجياً  اجلديدة تصميماً   XE تقدم سيارة جاكوار 
مع  كلياً  وجــديــداً  فخماً  داخــلــيــاً  وتصميماً  محّسناً 
تقنيات تكنولوجية متقدمة. يوفر التصميم اخلارجي 
احملــــّدث لــســيــارة XE مــظــهــراً أكــثــر قـــوة وحــضــوراً، 
اجلميلة،  األصلية  السيارة  خصائص  من  وانطالقاً 
 XE متـــت تــرقــيــة اجلـــانـــب الـــريـــاضـــي فـــي ســـيـــارة
اجلديدة بتصميم معاصر يستمد إلهامه من سيارة 

 XE ســيــارة  مظهر  فــأصــبــح  الــريــاضــيــة،   F-TYPE
أمامية  بواجهة  السابق،  من  وانخفاضاً  عرضاً  أكثر 
وبـــارزة تعكس جــودة  أكــبــر، وأشــكــال بصرية قوية 
أداء السياراة وديناميكيتها الهوائية. األضواء األمامية 
مصابيح  مــع   LED مصابيح  مــن  بــالــكــامــل  املــؤلــفــة 
توفر  حــاد   ”J“ النهارية على شكل حــرف اإلضـــاءة 
من  اخللفي  اجلانب  ويحتوي  حضوراً.  أكثر  مظهراً 

السيارة مصداً بتصميم جديد وأضواء خلفية رشيقة 
LED بأشكال محدثة  مؤلفة بالكامل من مصابيح 
فريدة تتوافق مع العرض اإلضافي، ما يعطي سيارة 
XE مظهراً أكثر ثباتاً. من أجل شخصية أكثر اعتماداً 
على األداء، حتتوي سيارات طراز R-Dynamic على 
تتضمن  اخلــارجــي  التصميم  فــي  إضــافــيــة  عــنــاصــر 
الــطــائــرات،  أجنحة  مــن  املستوحى  املــنــقــوش  السطح 

والــشــبــكــة املــعــدنــيــة املــمــتــدة إلـــى اجلـــزء اخلــلــفــي من 
التصميم  في  للعجالت.  البديلة  والتصاميم  السيارة 
في  حــاضــرة  الرياضية  الــســيــارات  الــداخــلــي، مالمح 
املتباينة،  والــدرزات  الرياضي  التصميم  ذات  املقاعد 
ومــقــابــض تــبــديــل الـــتـــروس املــصــنــوعــة مــن الــكــروم 

الالمع وإشارة R-Dynamic على دواسات العتبات.
املبني ببراعة واجلديد كلياً  الداخلي  التصميم  يتميز 

والكسوة  امللمس  ناعمة  املــواد  من  الكثير  باستخدام 
العملية وسهلة  اجلــديــدة  األبــــواب  املــمــتــازة وحـــواف 
الفخم  الــداخــلــي   XE ســيــارة  تصميم  االســـتـــخـــدام. 
املزيد  يوفر  املتقدمة  بالتكنولوجيا  واملـــزود  اجلديد 
من الراحة واجلــودة واالتــصــال لكل الــركــاب، حيث 
مت حتسني كل جانب من املقصورة لتحقيق مالءمة 

إضافية وسعة كبيرة واملزيد من الراحة للرّكاب.
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استقبـال جميــع انـــواع السيــارات للتبـديل بـأفضل األسعـار الـمقدمة  

مّجانًا*
عازل حراري

مّجانًا*
حماية الطالء

GUARDX من

مّجانًا*
غطاء خلفي

مّجانًا*
تأمين شامل

مّجانًا*
خدمة صيانة

٣ سنوات/ ٦٤،٠٠٠ كم

الشاحنة األكثر مبيعًا في أمريكا١٢٩٫٠٠٠ابتداء من ر.ق

almanamotors.com.qa

@fordqa

المعرض - الخور
ساعات العمل:

السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ١٢:٣٠ ظهرًا
تليفون: ٤٤٤٨٩٣٠٧

المعرض - طريق المطار
ساعات العمل: السبت إلى الخميس:

٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء ؛ ٤:٣٠ مساًء - ٨:٣٠ مساًء 
تليفون: ٤٤٤٨٩٠٥١ 

@ford.qtr

* ينطبق هذا العرض على شاحنات فورد F-150 ٢٠١٧ و رابتر ٢٠١٨. العرض ساري من ١٦ مارس ٢٠١٩ إلى ١٦ ابريل ٢٠١٩.

خلهم حق مواقف السيارات

خلك حق مواقف الشجعان

كــشــفــت يــونــيــفــرســال مـــوتـــورز .، وكــــالء ســـيـــارات لــوتــس 
الــريــاضــيــة فــي قــطــر عــن املــوديــل اخلـــاص GT٤10 من 
أيقونتها Evora، والذي ميتاز باملزيد من القوة والفخامة.
حضره  استقبال  حفل  الــشــركــة  عــقــدت  املناسبة  وبــهــذه 
عـــدد مــن قــيــادات الــشــركــة وعــمــالئــهــا تقدمهم الــســيــد / 
خالله  أكــد  الشركة  املبيعات  في  مدير  مسلماني  وســام 
ـــدة لــعــشــاق  عــلــى أهــمــيــة طــــرح مـــوديـــالت لـــوتـــس اجلـــدي
 GT٤10 اجلــديــدة السيارة  أن  السرعة وأوضــح  ســيــارات 
لتر، يساعده سوبر  بداخلها محرك V6 سعة 5ر3  يــزأر 

تشارجر  على توليد قوة ٤10 حصان.«
وحتدث مسلماني عن GT٤10 فقال “ولنقل هذه القوة 
 6 من  عــادي  حركة  ناقل  للسيارة  لوتس  توفر  للعجالت 
سرعات مع قفل تفاضلي ومبرد لعلبة التروس أو ناقل 
حركة أوتوماتيكي  ،وتنطلق السيارة من الثبات إلى 100 

كلم/س في 3.9 ثانية.«
الفايبر  عــلــى هــيــكــل مــصــنــوع مــن  لــوتــس  تعتمد ســيــارة 
غالس، والكربون فايبر في أجزاء من اجلسم اخلارجي، 
وهو ما ساعد على الوصول إلى وزن جاف - بدون سوائل 

التشغيل - يبلغ نحو 1265.
 Evora األيــقــونــة  مــن   GT٤10 اخلـــاص املــوديــل  ويتميز 
مبــقــصــورة داخــلــيــة فــاخــرة تــزخــر بــفــرش ألــكــانــتــرا، او 

اجللد  على لوحة القيادة واألبواب.
3Eleven ٤30 األسرع في تاريخ العالمة وواحدة من 20 

نسخة
كما كشفت الشركة النقاب عن نسخة أخرى من سيارتها 
املفترض  من  والتي  حصان،   ٤30 ٤30  بقوة   3Eleven
التحسينات  بفضل  الــشــركــة  مــوديــالت  أســـرع  تصبح  أن 

 ٤30  3Eleven عن  مسلماني  وحتدث  اإليروديناميكية. 
الــطــراز فــي 20 نسخة محدودة  اطــالق هــذا  فقال “ مت 
القطرية  الــســوق  احــداهــا فــي  فــقــط والــيــوم نكشف عــن 
إلرضاء شغف عمالءنا الكرام بتملك النسخ احملدودة من 
 3Eleven لوتس« وأوضح مسلماني أن السيارة اجلديدة
الكاربون ، مع قفص  ٤30 تعتمد على هيكل من  الياف 
إلــى خفض وزن  احلماية مــن االنــقــالب ، وهــو مــا أدي 

السيارة اجلاف إلى 920 كجم.
الـــريـــاضـــيـــة مـــحـــرك  سداسي  الـــســـيـــارة  ويــــــزأر بـــداخـــل 

حــصــان   ٤30 بـــقـــوة  لــتــر  5ر3  ســعــة   V6 األســــطــــوانــــات 
األقصى.  الـــدوران  لعزم  متر  نيوتن   ٤٤0 سوبرشارجر/ 
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 
100 كلم/س في غضون 3 ثوان. ومتتاز السيارة املكشوفة 
اخللفي،  واجلناح  الشرسة،  الرياضية  املالمح  خالل  من 
واملشتت األمامي الكبير مع األرضية االنسيابية. هذا وقد 
الطرازين اجلديدين  ان  السيد/ سامر مسلماني على  اكد 
يتمتعان بــضــمــان 3 ســنــوات عـــداد مــفــتــوح وســرفــيــس 3 

سنوات أو 30000 الف كليو ايهما اقرب .

استقبلهــم الســوق القطــري هــذا االسبــوع ...

شركة يونيفرسال موتورز
تكشف النقاب عن لوتس GT410 ولوتس Eleven 3 430 اجلديدتني
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اجــتــمــعــت قــمــة الــتــمــّيــز فـــي صــنــاعــة الــســيــارات 
الفارهة مع قمة الفخامة في صناعة املجوهرات 
النفيسة في قطر حيث استضافت صالة عرض 
اللؤلؤة  فــي  الــدوحــة  كـــارز  مــوتــور  رولز-رويس 
ــــفــــردان لــلــمــجــوهــرات بيضة  ال بـــالـــتـــعـــاون مـــع 
مجسم  مــن  املستوحى  التصميم  ذات  فابرجيه 

روح السعادة. 
بيضة  بــنــســخــة  الـــســـعـــادة  روح  مــجــّســم  يــجــمــع 
فابرجيه، والذي يشّكل عمالً فنياً بإصدار واحد 
فقط ال غير، ما بني العناصر اجلوهرية الفارهة 
فخامة  األكــثــر  الــســيــارات  صــانــع  يتشاركها  الــتــي 
وشــهــرة فــي الــعــالــم والــــدار الــتــي تــصــّنــع التحف 
الفنية املرّصعة بأثمن املجوهرات، والتي تُعّد من 

املقتنيات األكثر ندرة في العالم. 
من  والضيوف  رولز-رويس  عمالء  حظي  وقــد 
كبار الشخصيات والصحافيني بفرصة مشاهدة 
الــعــمــل الــفــنــي الـــراقـــي الــــذي ُعــــرض إلـــى جانب 
املصممة  رولز-رويس  ســيــارات  مــن  مجموعة 

ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب.

وفـــي الـــواقـــع، بــيــضــة فــابــرجــيــه املــســتــوحــاة من 

يتّم  التي  الثانية  هي  هــذه  السعادة  روح  مجّسم 

عام  منذ  اإلمبراطورية”  “الفئة  ضمن  تكليفها 

1917، وهي حتتضن في قلبها ترجمة جديدة 

لطاملا  الــذي  املجسم  ذلــك  السعادة،  روح  ملجّسم 

زّين سيارات رولز-رويس منذ عام 1911.

ُولد مجّسم روح السعادة بنسخة بيضة فابرجيه 

استجابة لطلب عمالء رولز-رويس املستمر على 
قــطــع فــريــدة جــديــرة بــاالقــتــنــاء. وتــلــبــيــة لذلك 
بالتعاون  للتصميم  بيسبوك  فريق  الطلب، عمل 
مع اخلبراء في صناعة املجوهرات لدى فابرجيه 

على تصميم وتنفيذ هذه البيضة اآلسرة. 
وقـــد مّت تــثــبــيــت الــبــيــضــة عــلــى قـــاعـــدة يــديــرهــا 
مـــحـــّرك، وهـــي مــحــفــورة بــالــيــد وتــتــمــّيــز مبينا 
 18 عيار  األبيض  الذهب  من  مضفور  أرجــوانــي 
الــوردي شكل  قيراطاً. وحتــّدد أذرٌع من الذهب 
مجّسم  حتتضن  كــحــجــرة  تعمل  حــيــث  البيضة 

روح السعادة في الداخل. 
وعــنــد تــشــغــيــل احلـــركـــة بــواســطــة رافـــــٍع مخفي 
ليطّل  األذرع  تفتح  املنصة،  قاعدة  عند  موضوع 
من  يدوياً  املنحوت  الراقي  السعادة  روح  مجّسم 

بلورة صخرية متجمدة.
وعندما تفتح املراوح املزّينة مبا يناهز 10 قيراطاً 
من املاس الدائري األبيض، تتجّلى مساحات من 
اجلــمــشــت الــطــبــيــعــي الــــذي يـــزن أكــثــر مــن 390 

قيراطاً، والذي مّت اختياره خصيصاً للونه املشبع 
للمينا  األرجواني  اللون  ويشّكل  العالية.  وجودته 
بشكل  املُستخدم  للون  مرحاً  تذكيراً  واجلمشت 

الفت في إرث فابرجيه.
وقد مّتت حياكة ملسات تصميمية آسرة مأخوذة 
التصميم  في  تامة  ببراعة  فابرجيه  تــراث  من 
املــعــقــد الــــذي يــبــلــغ طــولــه 160 مــلــيــمــتــراً ويـــزن 
٤00 غـــــرام، وحــيــث تــتــمــّيــز الــبــيــضــة بــخــاّصــتــي 
اللتني يشتهر بهما “البيض  “املفاجأة والسرور” 
اإلمــــبــــراطــــوري”. جتــــدر اإلشــــــارة إلــــى أّنــــه بني 
بيضة  خــمــســون  ُصــنــعــت  و1916،   1855 عــامــي 
الــروســيــة.  اإلمــبــراطــوريــة  للعائلة  إمــبــراطــوريــة 
بحياة  وثيق  بشكل  ترتبط  األعمال  تلك  وكانت 
أرشيف رولز- عائلة رومانوف.  وإذا بحثنا في 

رويس العظيم، جند أن القيصر نيكوالس الثاني 
كان بالفعل من أبرز عشاق رولز-رويس موتور 
كارز مّما يؤّكد الرابط الوثيق والتاريخي بني دار 

فابرجيه ودار رولز-رويس.

رولز-رويس موتور كارز الدوحـة
تستضيـــف مجســـم روح السعــــادة

حتفــة فنيــة باســم بيضــة فابرجيــه ...
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أعلنت شركة هيونداي عن خطط لطرح تقنية املفتاح 
للسائقني  لتتيح  املستقبلية،  طــرازاتــهــا  فــي  الــرقــمــي 
إمــكــانــيــة فــتــح الــســيــارة وتشغيل احملـــرك مــن خــالل 
هواتفهم الذكية. وستتوفر هذه التقنية اجلديدة في 
العام 2019. وميكن  مجموعة مختارة من طــرازات 
ذكي  كتطبيق  الرقمي  املفتاح  تنزيل  للمستخدمني 
أربعة  وتتيح كل سيارة حتى  املتحركة  في هواتفهم 
لتشغيل  التطبيق  هــذا  الستخدام  فقط  مستخدمني 

نفس السيارة. 
املــدى  قريب  االتــصــال  تقنية  النظام  هــذا  ويستخدم 
)NFC( التي تتمتع مبزايا أمان متطورة، وتعمل عبر 
هوائيات مثبتة على مقابض األبواب األمامية ولوحة 
للمستخدمني  وميكن  السيارة.  داخل  السلكي  شحن 
فتح السيارة من خالل تقريب الهاتف الذكي املصرح 
له من باب السيارة، في حني ميكن له تشغيل احملرك 

من خالل وضع الهاتف على لوحة الشحن الالسلكي 
والضغط على زر التشغيل. 

وسيتمتع هذا النظام بقدرات متكنه من التعرف على 
من  القيادة  أثــنــاء  املستخدم  يفضلها  التي  اخلــيــارات 
وضع املرايا اجلانبية ووضعية املقاعد وعجلة القيادة، 
بــاإلضــافــة إلـــى إعــــــدادات الــصــوت والــفــيــديــو ونــظــام 

املالحة وشاشة عرض املعلومات األمامية. 
وقــــال مــايــك ســونــغ رئــيــس الــعــمــلــيــات فــي هــيــونــداي 
تطبيق  املفتاح  هذا  يعتبر  وإفريقيا،  األوســط  الشرق 
بهدف  هيونداي  من  املتصلة  السيارات  لتقنية  عملي 
تقدمي وظائف جديدة مفيدة بشكل كبير. وأضاف: 
املــجــال  إتــاحــة  عــلــى  التقنية  هـــذه  وظــيــفــة  تقتصر  ال 
بدال  الذكي  الهاتف  باستخدام  سيارته  بفتح  للسائق 
عملية  وسيلة  تقدم  بل  فحسب،  الــعــادي  املفتاح  من 
السيارة مع أشخاص آخرين ببساطة  وآمنة ملشاركة 

بالهم  يشغلو  أن  دون  ذاتـــه،  للتطبيق  تنزيلهم  عبر 
بتتبع كل نسخة من نسخات مفتاح السيارة”. 

وعند مشاركة السيارة مع أشخاص آخرين سيتمكن 
صاحب السيارة أن يحدد الوظائف املتاحة لكل مفتاح 
رقــمــي، مبــا فــي ذلـــك وضـــع حــد أقــصــى لــلــزمــن أو 
أو  تنتهي عندها صالحية مفتاح معني،  التي  املسافة 
السيارة  قيادة  عند  املالك  لتنبيه  محدد  إنــذار  ضبط 
بسرعة كبيرة أوخروجها من نطاق املنطقة التي مت 
مستويات  التقنية  هــذه  توفر  كما  مسبقا.   حتديدها 
الــراحــة والــســهــولــة للسائقني، حــيــث مت  ممــيــزة مــن 
طبيعة  تغير  مــع  الــتــوائــم  مــن  ميكنها  بشكل  إعــداهــا 
التنقل وملكية السيارة بشكل عام، والذي يظهر في 
بات يحظى بشعبية  الذي  السيارات  برنامج مشاركة 
انتشار هذا  األخيرة. لذلك فعند  الفترة  متزايدة في 
إضافة  شــمــوالً، ميكن  وأكــثــر  أوســع  بشكل  البرنامج 

املزيد من البرمجيات والوظائف على املفتاح الرقمي 
لــلــوصــول إلـــى نــظــام تــأجــيــر لــلــســيــارات يــوفــر أعــلــى 
واملستخدم،  للمالك  ميكن  عندما  السهولة،  درجــات 
مشاركة السيارة دون احلاجة إلى لقاء بعضهم البعض 
شخصياً.  وستستمر الشركة بتقدمي املفتاح التقليدي 
الســتــخــدامــه فــي احلـــاالت الــتــي ميكن أن يــكــون بها 
اســتــخــدام املــفــتــاح الــرقــمــي غــيــر ممــكــن، مــثــل تــرك 
السيارة في ورشة الصيانة أو خدمة صف السيارات.  
وتعتبر تقنية االتصال قريب املدى )NFC( شكالً من 
أشكال حتديد املوجات والترددات الراديوية، املزودة 
مبستويات عالية جداً من األمــان، حيث ميكن اتقال 
املسافة بني  تتجاوز  عندما ال  البيانات عبرها حصراً 
نفس  وهـــي  ســنــتــيــمــتــرات  بــضــعــة  واملـــرســـل  املستقبل 

التقنية املستخدمة بخدمات الدفع بالهواتف الذكية. 
ومـــن جــهــتــه قـــال هـــو يـــو، مــديــر تــطــويــر التقنيات 

االلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــــدى مــجــمــوعــة هـــيـــونـــداي مـــوتـــور 
واسعة  مجموعة  الرقمية  املفتاح  مــن  :”سيستفيد 
ـــدور الـــذي سيقدمه  مــن عــمــالء هــيــونــداي، فــضــالً ال
للمساعدة في ابتكار انظمة جديدة لبرامج مشاركة 
الــســيــارات “. وأضـــاف: ال زلــنــا بــصــدد دراســـة طرق 
لهذا  الــقــصــوى  الــفــائــدة  مــن حتقيق  جــديــدة متكننا 
النموذج من تقنيات السيارات املتصلة، بهدف تعزيز 
هيونداي”.   مركبات  وملكية  قــيــادة  جتربة  وإثـــراء 
طموحة  خطط  بإرساء  هيونداي  شركة  قامت  كما 
تطرح  ســيــارات  شــركــة  أول  تــكــون  أن  مــن  متكنها 
السيارة  للسائق فتح  تتيح  التي  الذكية  البصمة  تقنية 
وتشغيلها. حيث أعلنت في العام املاضي 2018، أنها 
أســواق محددة على اجليل  التقنية في  ستوفر هذه 
الربع  خــالل  سانتافي  ســيــارة هيونداي  مــن  اجلــديــد 

األول من العام 2019.

يتيــح إمكانيــة فتــح السيــارة وتشغيــل احملــرك مــن خاللــه ...

هيونداي تقدم مفتاح رقمي
عبر تطبيق ذكي للهواتف احملمولة

فــي سياراتهـــا احلديثـــة
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أق���ام���ت ش���رك���ة ن���اص���ر ب���ن خ���ال���د ل���ل���س���ي���ارات، ال��وك��ي��ل 
حفل  اليوم  قطر،  في  مرسيدس-بنز  لسيارات  املعتمد 
تدشني رسمي لشاحنتي أكتروس وأروكس اجلديدتني 
املهام  املتعددة  إلى مركبة سبرينتر اجلديدة  باإلضافة 

وذلك على حلبة لوسيل الدولية.
ثاني،  آل  ن��واف  بن  ناصر  الشيخ  وحضر احلفل سعادة 
بن  ن��اص��ر  ش��رك��ات  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
خ��ال��د، س��ع��ادة ال��ش��ي��خ ف��ال��ح ب��ن ن����واف آل ث��ان��ي مدير 
العمليات بقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر 
بن خالد، واملهندس إيهاب الفقي املدير التنفيذي لقطاع 
السيارات في املجموعة باإلضافة إلى عدد من السفراء 
وممثلني عن الشركات وضيوف ومدعوين وحشد من 

ممثلي وسائل اإلعالم.
ومت خ���الل احل��ف��ل ع���رض ف��ي��دي��وه��ات ع���ن م��رك��ب��ات 
أب��ه��رت  ح��ي��ة  ع���روض���اً  أق��ي��م��ت  ك��م��ا  مرسيدس-بنز 
للشاحنتني  العالية  والقدرات  املزايا  وأظهرت  احلضور 
بعشاء  الفعاليات  واختتمت  سبرينتر.  للمركبة  وكذلك 

جمع جميع املدعوين.
الشيخ فالح بن نواف آل  السياق، قال سعادة  وفي هذا 
مجموعة  ف��ي  ال��س��ي��ارات  بقطاع  العمليات  م��دي��ر  ث��ان��ي 
ش��رك��ات ن��اص��ر ب��ن خ��ال��د: »ت��س��ّط��ر ش��رك��ة ن��اص��ر بن 
خالد للسيارات اليوم محطة مهمة للغاية في تاريخها 
دليل  اليوم  احلفل  فهذا  والنجاح.  ب��اإلجن��ازات  احلافل 

قطر  في  التألق  مسيرة  مبواصلة  التزامنا  على  واض��ح 
خصوصاً خالل استمرار جهود بلدنا في إجناز عدد من 
والقطاعات  التحتية  البنية  ومشاريع  العمالقة  املشاريع 

األخرى. وبدورنا نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتوفير الدعم 
السوق بأحدث وأفضل  املشاريع من خالل تزويد  لهذه 
ال��ش��اح��ن��ات وامل���رك���ب���ات ال��ت��ي ت��س��اع��د ع��ل��ى إجن����از ه��ذه 

املشاريع. ويندرج هذا األمر ضمن مهمتنا وجهودنا في 
الوطنية  ال��رؤي��ة  أه���داف  حتقيق  ف��ي  الفاعلة  املساهمة 

2030 التي تنص على دعم وتنويع اقتصادنا احمللي«.

التنفيذي  امل��دي��ر  الفقي  إي��ه��اب  امل��ه��ن��دس  ق��ال  وب����دوره 
ل��ق��ط��اع ال���س���ي���ارات ف���ي م��ج��م��وع��ة ش���رك���ات ن��اص��ر بن 
خالد: »نفتخر اليوم بتدشني شاحنتني تعدان من أبرز 
العالم وكذلك املركبة املتعددة األغراض  الشاحنات في 
سجلنا  على  معتمدين  مرسيدس-بنز،  م��ن  سبرينتر 
الناجح واحلافل في قطر. فهذه الشاحنات تعتبر العمود 
الفقري لعمليات العديد من الشركات، التي تبحث دوماً 
ع��ن ال��ك��ف��اءة واالس��ت��دام��ة وامل��وث��وق��ي��ة وك��ذل��ك السالمة 
والتكنولوجيا احلديثة. وستواصل شركة ناصر بن خالد 
للسيارات مساهمتها الفاعلة في دعم اقتصادنا وتزويد 
ش��اح��ن��ات مرسيدس-بنز  ط����رازات  ب��أح��دث  ال��ش��رك��ات 
بهدف تلبية متطلبات أعمالها وإجناز مشاريعها العاملية 

في قطر«.
وق���د مت ال��ك��ش��ف خ���الل احل���دث ع��ن م��رك��ب��ة سبرينتر 
أكتروس  مرسيدس-بنز  شاحنتي  وعن  املهام  املتعددة 

وأروكس اجلديدتني كلياً.
أكتروس وأروكس اجلديدتان كلياً 

مستوى  كلياً  اجل��دي��دت��ان  وأروك����س  أك��ت��روس  تضيف 
مل��ا متتاز  وال��ق��وة  والفعالية  املوثوقية  م��ن  آخ��ر  م��ع��ززاً 
أكبر  ف��ي  وبتجميعها  مرسيدس-بنز.  ش��اح��ن��ات  ب��ه 
بلدة ويرث  العالم في  للشاحنات على مستوى  مصنع 
ب��أمل��ان��ي��ا، ت��أت��ي ال��ش��اح��ن��ات ب����إص����دارات مت ت��ط��وي��ره��ا 
خصيصاً للشرق األوسط، ومبواصفات تتحّمل أقصى 

الختبارات  املركبات  هذه  وخضعت  التشغيل.  ظروف 
ش��ام��ل��ة وم��ك��ّث��ف��ة ح���ول ال��ع��ال��م، س���واء ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 
التضاريس شدة وصعوبة،  أكثر  على  وكذلك  املستوية 
وتتمتع  الثقيلة.  للمهام  مثالية  منصة  يجعلها  مم��ا 
عالية  بجودة  واملميزة  اجلديدة  األمامية  املقصورات 
للمواد، ومبقومات مثالية للراحة، من ناحية اجلوانب 
التشغيلية فهي متتاز بأنها سهلة ومريحة. ولعل امليزة 
املذهلة في كل من أكتروس وأروكس أنهما يرتكزان 
على آلية موثوقة ومتطّورة جداً ملجموعة نقل احلركة 

من مصدر واحد. 
احتياجات  لتلبية  كلياً  اجل��دي��دة  أك��ت��روس  تطوير  ومت 
النقل ملسافات طويلة، وكذلك مهام النقل والتوزيع ذات 
مقصورة   22 حتى  بخيارات  وتتوفر  الثقيلة.  األحمال 
أمامية مختلفة، كما أنها تأتي بتعليق فوالذي أو هوائي. 
ومت جتهيز أكتروس مبحرك بسعة 12,8 ليتر مبعايير 

األح��دث  وباجليل   ،EURO III األوروب��ي��ة  االنبعاثات 
باورشيفت  مرسيدس  األوتوماتيكي  احلركة  ناقل  من 
3 ضمن التجهيزات القياسية. ولالستخدامات القاسية، 
تتوفر أكتروس مبحرك ثقيل بإزاحة 15.6 لتر، وناقل 
 16 مع   3 باورشيفت  مرسيدس  األوتوماتيكي  احلركة 

سرعة.
أم��ا أروك���س اجل��دي��دة وامل��ذه��ل��ة، فيأتي دوره���ا عندما 
تكون هناك حاجة قصوى للمتانة االستثنائية - سواء في 
املواقع اإلنشائية أو بعيداً عن الطرقات املستوية. وميكن 
الظروف  أقصى  تعمل حتت  أن  للغاية  املرنة  ألروك��س 
السريعة.  الطرقات  عن  بعيداً  ال��وع��رة،  الطرقات  على 
وتتوفر شاحنة أروكس بهيئة شاصي، وخاّلط وقاّلب 
الدفع  بنظام  وإص����دارات   ،8×8 إل��ى   4×2 تكوينات  م��ن 
مع أوزان إجمالية تصل   - الرباعي والسداسي والثماني 

حتى 250 طن.

ناصر بن خالد للسيارات
تدشن شاحنتي مرسيدس-بنز أكتـروس وأروكـس اجلديدتيـن كليـا

مبشاركة واسعة من الشركات والعمالء والضيوف ووسائل اإلعالم ...

ايهاب 
الفقي : 

ستواصل 
ناصر 

بن خالد 
مساهمتها 

الفاعلة 
في دعم 
اقتصادنا 

وتزويد 
الشركات 

بأحدث 
الطرازات 
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فــي مجاالت  كبير  نــشــاط  دولـــة قطر  تشهد 
الــفــاعــلــيــات واملــــؤمتــــرات واحـــدثـــهـــا مــعــرض 
افتتح  ـــــذي  لــلــقــوارب 2019،وال الــدولــي  قطر 
وزير  الــكــواري  أحمد  بن  /علي  السيد  سعادة 
التجارة والصناعة، فعاليات النسخة السادسة 
، مبــنــطــقــة بـــورتـــو أرابــــيــــا بـــالـــلـــؤلـــؤة قــطــر،  
وشهدت نسخة العام احلالي مشاركة العديد 
القطاع  فــي  الــبــارزة  التجارية  العالمات  مــن 
العارضني  البحري، وحضور عددا كبيرا من 
أيام  البحرية طــوال  املنتجات  أحــدث  لتقدمي 

املعرض املستمر على مدى خمسة أيام.
والذي  للقوارب  الدولي  قطر  معرض  يعتبر 
تــنــظــمــه شـــركـــة املـــنـــاعـــي بــلــس لــلــمــنــاســبــات  
فــرصــة مــثــالــيــة الســتــكــشــاف والــتــعــرف على 
مجال  فــي  التكنولوجية  اإلبـــداعـــات  أحـــدث 
الــصــنــاعــة الــبــحــريــة، وأســهــم بــصــورة كبيرة 
في تعزيز صناعة معارض السياحة البحرية 
في دولة قطر، كما بات له مركزه الرئيسي 
عــلــى أجــنــدة املـــعـــارض الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
املتخصصة في هذا القطاع، مبا يؤكد النجاح 
املــلــحــوظ الـــــذي حــقــقــه خــــالل هــــذه الــفــتــرة 
الــقــصــيــرة مــن الــزمــن وقـــدرتـــه عــلــى جــذب 

الالعبني الرئيسيني في هذا القطاع
شــهــد  املــعــرض ايــضــا  وجـــود عــدد كبير من 
الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة والـــشـــركـــات الــقــطــريــة 
ومبــواصــفــات  وعــصــريــة  جــديــدة  ومبنتجات 
عـــاملـــيـــة، حــيــث مت عــــرض قــــــوارب ســريــعــة 
وقد   ، قطر  في  بالكامل  ومصنعة  مصممة 
مت  اهداء احد تلك القوارب الى خفر السواحل 

القطري .
استطاعت  هرتز على مدى تاريخها  من تلبية 
الــذي يخدم  النقل واإلمــداد  جميع متطلبات 
والصحافة،  واملــوظــفــني  واإلدارة  الــعــارضــني 
حيث قدمت  هرتز املانع عالمتني جتاريتني 
مبدعتني ، هما فورد موستاجن وجيب جراند 
للغاية.  شيروكي ، مت عرضهما بشكل فريد 
لــهــذا احلــــدث ، وقـــد قــدمــت  هــرتــز عرضا 
وأسعار  الفعالية  تلك  زوار  جلميع  تفصيليا 

خاصة ملركبات اإليجار أثناء احلدث وبعده.
 , وبــتــلــك املــنــاســبــة  صــرحــت الــســيــدة / سناء 
وحـــمـــان مـــديـــر عــــام شـــركـــة املـــانـــع هـــرتـــز : 
“نتشرف بكوننا الناقل الرسمي إلى معرض 
إنــنــي  ــعــام 2019،  ل لــلــقــوارب  الـــدولـــي  قــطــر 
فخورة جًدا بفريق العمل الذي أدار بحرفية 
واللوجستيات  النقل  متطلبات  جميع   عالية 
لهذا احلدث دون إخفاق، كما قدمنا  جتربة 

رائعة لعمالئنا “. 
اللجنة  قــائــلــة: “نــشــكــر  واخــتــتــمــت كــالمــهــا 
املنظمة املناعي بلس للمناسبات  والسيد خالد 
عيسى املناعي إلعطائنا هذه الفرصة، ونتطلع 

إلى العمل مًعا مرة أخرى العام املقبل«
وقــــال الــســيــد خــالــد عــيــســى املــنــاعــي ، رئيس 
مجلس إدارة املناعي بلس للمناسبات ، “نحن 
معنا هذا  املــانــع  بــوجــود هرتز  للغاية  ســعــداء 
االستثنائي  عــلــى دعــمــهــم  ونــشــكــرهــم  الــعــام 
الدولي  قطر  معرض  من  النسخة  هــذه  في 
لـــلـــقـــوارب و نــتــطــلــع إلــــى الــعــمــل ســـويًـــا في 

الفعاليات  املقبلة”.

تكرمي هرتز املانع
الناقل الرسمي للنسخة السادسة  ملعرض قطر الدولي للقوارب 2019

مبشاركــة العديــد مــن العالمــات التجاريــة البــارزة في القطــاع البحــري ...

سناء وحمان: سعدنا كثير بأن نكون جزءا
من هذا احلدث ونتطلع الى املشاركة االعوام القادمة

متابعــة : خالــد عطيــــه
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الفــردان للسيــارات
BMW X6  2019تطــرح عرضــا فريــدا علــى طــرازات

ضمــان أربــع سنــوات مــع تأميــن شامــل ملــدة عــام ...

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الفردان  شركة  تتيح 
لعمالئها  قــطــر،  فـــي   BMW لــعــالمــة  واملــعــتــمــد 
فرصة فريدة المتالك BMW X6 موديل 2019 
مع عرض فريد يتضمن أسعاًرا جديدة، باإلضافة 
وتأمني   BMW من  الشاملة  اخلدمة  باقات  إلــى 

مجاني لعام كامل و التي تشمل.
/ 200,000 كم  أربــع ســنــوات  ملــدة   BMW ضمان 
)أيهما يأتي أواًل( ، خدمة BMW شاملة النفقات 

للصيانة ملدة أربع سنوات أو السير ملسافة 60,000 
كم )أيهما يأتي أواًل( و تأمني شامل مجاني ملدة 

عام.
الــفــخــامــة  بــطــابــع   BMW X6  صــمــمــت ســـيـــارة
والــرفــاهــيــة لــــطــــرازات X مـــع املـــزايـــا الــريــاضــيــة 
لـــســـيـــارات الــكــوبــيــه، مـــؤكـــدة حـــضـــورهـــا الــالفــت 
بــهــيــكــلــهــا الــعــريــض ومــقــدمــتــهــا املــهــيــبــة املــمــيــزة 
الرياضي، فيما تضفي  املظهر  BMW ذي  بشبك 

الضباب مزيًدا  الثنائية وأضواء  األمامية  املصابيح 
من الفخامة. 

 BMW 35 مبحرك بتقنية  i BMW X6 وزودت
فــريــًدا  مزيًجا  مينحها   ،Twin Power Turbo
اخلطي   35i محرك  ويعمل  والكفاءة،  القوة  من 
بــقــوة قــدرهــا 306 حصانًا  ســداســي األســطــوانــات 
إلــى    نــيــوتــن مــتــر مــن 1200  وعــــزم أقــصــاه ٤00 
إلى  الثبات  من  لتنطلق  الدقيقة،  في  5000دورة 

تبلغ  فيما  ثــانــيــة،   6.٤ كــم/ســا خــالل  ســرعــة 100 
املــدن  الــوقــود املجمعة فــي داخــل  كــفــاءة استهالك 

وخارجها 8.6-8.5 لتر/100 كم.
وتتمتع املقصورة الداخلية الفاخرة مبزايا رياضية 
راقـــيـــة، وتــتــجــه املــقــصــورة بــالــكــامــل نــحــو الــســائــق 
ارتفاع  يتمتع برؤية شاملة وممتازة بفضل  الذي 
املقعد، بينما يضمن الشكل الرياضي للمقاعد ثباتاً 
مثالياً حتى في الرحالت األكثر ديناميكية، فيما 

 Driving Assistant القيادة  مساعد  نظام  يوفر 
Plus مجموعة مبتكرة من أنظمة دعم السائق ، 
 Active  Cruise وظيفة التحكم النشط بالسرعة
ونــظــام   ،Stop & Go وظــيــفــة   مـــع    Control
ونظام  املــســار،  على  واحلــفــاظ  بالتوجيه  التحكم 
الــتــحــذيــر عــنــد اخلـــــروج عـــن املـــســـار، واحلــمــايــة 
مــن االصــطــدام اجلــانــبــي، واملــســاعــدة على جتّنب 

احلوادث، ومساعد األزمات املرورية.
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ناصر بن خالد للسيارات
تعلــن عــن اطــالق املركبــة سبرينتــر اجلديــدة

اعــلــنــت نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات، الــوكــيــل املعتمد لــســيــارات 
تــدشــني رسمي  حــفــل  خـــالل  مــن  قــطــر،  فــي  مرسيدس-بنز 
حلبة  على  وذلـــك  املــهــام  املــتــعــددة  اجلــديــدة  سبرينتر  مركبة 

لوسيل الدولية.
نائب  ثــانــي،  آل  نــواف  بــن  ناصر  الشيخ  وحضر احلفل ســعــادة 
سعادة  خالد،  بن  ناصر  شركات  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الشيخ فالح بن نواف آل ثاني مدير العمليات بقطاع السيارات 
في مجموعة شركات ناصر بن خالد، واملهندس إيهاب الفقي 
إلى  باإلضافة  املجموعة  في  السيارات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الشركات وضيوف ومدعوين  السفراء وممثلني عن  عدد من 

وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم.
هذا وقد أسهمت سبرينتر اجلديدة في االرتقاء مبعايير فئة 
من  ومتنوعة  مبتكرة  مجموعة  خــالل  مــن  الكبيرة  الفانات 
أكثر  نحو  أســواق معينة على  احتياجات  تلبي  التي  التجهيزات 
الــتــجــهــيــزات التقنية  كــفــاءة وفــاعــلــيــة مــن ذي قــبــل. وبــفــضــل 
وأنظمة األمان الذكية التي تقدمها فانات سبرينتر اجلديدة، 
فإنها متنح كل عميل طرازاً مخصصاً بعناية فائقة لتلبية رغباته 
واحتياجاته. حتولت سبرينتر 2019 من مجرد سيارة عملية 
جتارية متعددة األغراض إلى سيارة ال غنى عنها في أساطيل 
النقل الــتــجــاري والــشــركــات. وتــأتــي هــذه الــســيــارة فــي طليعة 
السيارات التي متثل مفهوم التصميم اجلديد لفئة الفانات التي 
املشاعر  احليوية  خطوطها  تغزو  حيث  مرسيدس-بنز  تنتجها 

وتعكس تقنياتها معنى التقدم.
املجهز  الــطــراز  بــني  تــتــراوح  وتتوفر فــي طـــرازات مختلفة 

مبــواصــفــات أســاســيــة للعمالء الــذيــن يــقــّدرون املــزايــا 
املجربة لسبرينتر، مثل نظام التحكم اإللكتروني 

القياسية  األمــان  وجتهيزات   )ESP( بالثبات 
ـــــريـــــاح املــتــقــاطــعــة  كـــنـــظـــام تــخــفــيــض ال

إلى  وصـــوالً   ،)Crosswind Assist(
الــفــائــقــة  املــــواصــــفــــات  ذو  الــــطــــراز 

الــــذي يــضــم شــاشــات ملــس عالية 
الـــدقـــة ومـــــواد فــائــقــة اجلــــودة 

تــضــفــي عـــلـــى الـــســـيـــارة جــــواً 
بالفخامة  مفعماً  استثنائياً 

والرفاهية.
تـــبـــنـــي نــــاصــــر بــــن خــالــد 
لـــــلـــــســـــيـــــارات جنـــاحـــهـــا 
عالقات  على  مــرتــكــزة 
قـــويـــة ومــســتــدامــة مع 
من  القيمني  عمالئها 
خــــــــــالل تـــــزويـــــدهـــــم 
من  واسعة  مبجموعة 
واخلــيــارات.  املنتجات 
وقد أصبح اسم الشركة 
مــــــــرادفــــــــاً لـــلـــفـــخـــامـــة 

والعراقة ويتميز بتاريخ 
حـــافـــل مـــن اجلــــــودة في 

اخلــــدمــــة والــــــريــــــادة فــي 
الـــــســـــوق. وتـــعـــمـــل الــشــركــة 

تطلعات  حتقيق  عــلــى  دائــمــاً 
ورغـــــبـــــات الــــعــــمــــالء وتـــقـــدمي 

اجلــديــر  تــوقــعــاتــهــم.  يــفــوق  أداء 
خالد  بــن  ناصر  شركة  أن  بالذكر 
املوزع  تأسست في عام 1957 وهي 

املـــعـــتـــمـــد فــــي قـــطـــر ألرقــــى 
الــــعــــالمــــات الـــتـــجـــاريـــة 

فـــي الــعــالــم وهـــي: 
بنز مـــــــرســـــــيـــــــدس-

ومرسيدس-
 A M G-ومرسيدس

مايباخ.

فــي حفــل خــاص فـــي حلبـــة لوسيـــل الدوليــــة ...

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبد الله بن خليفة العطية

رئي�س التحرير

�صالح بن عف�صان الكواري

الإ�شـراف العام على التحـرير

حممــد الع�صــري

التحــريـر

حممــد ال�صيـــد

عبــد اللـه نــور

الإخـراج الفني والتنفيذ

ح�صــن منجــي

اإدارة الت�شويق والت�شال : 

تليفـــون : 44466622

مـوبايــل : 55683067 

myashri@raya.com

00974  

 00974  

طبعـت مبطابـع

ملحـق ا�شبوعـي ي�شـدر عـن

الإ�شدارات اخلا�شة�رشكة اخلليج للن�رش والطباعة
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Mazda CX–5 | 2017

New 2019 Mazda CX–3 New 2019 Mazda CX–5

Mazda 6 | 2018

Mazda CX–9 | 2018

عروض
حصرية مرنة!

تم تمديد
فترة العرض

لمدة عام واحد

مجانًا
لمدة عام واحد/تأمين شامل

 20,000 كلم1

مجانًا
خدمة صيانة

تسجيل 
مجاني

اختار العرض الذي يالئمك!
عند شرائك سيارة مازدا جديدة، لديك حرية االختيار من العروض المتوفرة لكل موديل.

أسعار رائعة
ادفع %50 اآلن و%50 الحقًا2

العرض ساري من 14 فبراير حتى 31 مارس 2019
خيارات التأجير متاحة بأسعار استثنائية

1  الصيانة المجانية، لعام واحد أو 20,000 كلم يطبق 
على أيهما يأتي أوالً

 2  على سيارات مازدا CX5 موديل 2017، دفعة أولى 50% 
و %50 الحقًا خالل 6-12 شهر، تخضع لموافقة التمويل

صنـاعـــة يــابــانيــة
هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

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

2019/668

شــهــدت ســيــارة »مـــازدا ســي إكــس 9 كــروس 
الـــربـــاعـــي مـــزيـــدا من  الـــدفـــع  أوفــــــر« ذات 
التطوير عبر تزويدها بتكنولوجيا متقدمة، 
املــركــبــة.  أداء  فــي  إدخــــال حتسينات  وأيــضــا 
وكـــان مبــقــدور فــريــق املهندسني فــي مــازدا 
أبدعوا في  التي  األسرية  بالسيارة  يكتفوا  أن 
العمل  يواصلوا  أن  اختاروا  لكنهم  تصميمها، 
ويدخلوا حتسينات مهمة وذات معنى تهدف 
في النهاية إلى إفادة السائقني والركاب، على 

حد سواء.
مــن بــني الــتــحــديــثــات الــتــي مت إدخــالــهــا على 
ســيــارة »مــــازدا ســي إكــس 9 كـــروس أوفــر« 
هــو نــظــام الــتــوقــيــف املــطــور الــــذي يــتــيــح لك 
ركوب السيارة بصورة أكثر أمانا، مع الشعور 
السير وأيضا  أثناء  النعومة  بأقصى قدر من 
أكثر  فــرش  توفير  عــن طريق  التوقف  أثــنــاء 

سمكا ألرضية السيارة.
وقـــد طــرحــت شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة ، 
الوكيل احلــصــري لــســيــارات مـــازدا فــي دولــة 
قــطــر، مــؤخــرا ســيــارة “مــــازدا ســي إكس-9 
الداخلي منها  يبدو اجلزء  التي  هاي بالس” 
املــقــاعــد  أنــيــقــا ومـــطـــورا، وقـــد متــت تغطية 
بــأســطــح مــصــنــوعــة مـــن جــلــد “الـــنـــابـــا”، مع 
بــنــوع من  وجـــود عجلة قــيــادة مغطاة أيــضــا 
اجللد ذات املنظر اآلخاذ، وكذا نظام إضاءة 

داخلي تكميلي موجود حول ناقل احلركة.
وعــــالوة عــلــى ذلـــك فـــإن دمـــج تطبيق “آبــل 
كــــار بـــــالي” و”أنـــــدرويـــــد أوتــــــو” يــتــيــح لك 
املوجودة على هاتفك  إلى اخلرائط  الوصول 
االتصال،  وجهات  التشغيل  وقوائم  الذكري، 
الشخصي  املساعد  مع  املتوافقة  والتطبيقات 
الـــذي يــتــم التحكم فــيــه مــن خـــالل صــوتــك، 
ـــواردة  ال النصية  الــرســائــل  قـــراءة  لــك  ويتيح 
دون احلاجة ألن ترفع يديك من على عجلة 

القيادة.
وكل شيء حتتاجه تقوم به عن طريق النقر 
أن  إال  عليك  ومــا  بالصوت.  األمــر  إعطاء  أو 
جترب االتصال بالهاتف النقال وأن مشغول 

متاما بقيادة السيارة.
وســيــارة “مــــازدا ســي إكس-9 هـــاي بــالس” 
مــــزودة بـــ«شــاشــة الــكــريــســتــال الــســائــل ذات 
الترانزستور الرقيق” جديدة مقاس 7 إنش، 
مصممة  والــراكــب  السائق  من  لكل  ومقاعد 
لــألبــواب،  جــديــدة  ومــرايــا  للتهوية،  بفتحات 
وأيضا  الليل،  أثــنــاء  اخللفية  للرؤية  ومـــرآة 
شــاشــة عــرض جــديــدة بــزاويــة 360 درجــة، 
إضــافــة ســبــل الـــراحـــة واملــالئــمــة الــتــي تأخذ 

توقعات املستهلك إلى مستوى جديد.
وزودت ســيــارة “مـــــازدا ســي إكــــس-9 هــاي 
بالس” أيضا بخصائص أمان عالية اجلودة، 
مثل نظام مراقبة السرعة العالية “فول سبيد 
الفرامل  دعم  ونظام  كونترول”  رادار  مازدا 
الـــذكـــي “ســـمـــارت ســيــتــي بــريــك ســـابـــورت” 
)أمـــامـــي وخـــلـــفـــي(، وأيـــضـــا نــظــام الــفــرامــل 
إلى  الــطــواريء، جنبا  األوتوماتيكي في حالة 
جنب مع تقنية “اكتشاف املشاة” أو ما يُطلق 

عليه “بيديستسريان ديتيكشن”، إلخ.
ــــى نــظــام  وكــــل تــلــك اخلـــصـــائـــص تـــضـــاف إل
إلى  قوته  تصل  التي  املمتازة  الــصــوت  سماع 
12 مكبر، ومصابيح الضبابLED ، ونظام 

حتديد املوقع العاملي »جي بي إس”.
وتعتبر سيارة “مازدا سي إكس-9” املعروضة 
للسيارات-مازدا،  الوطنية  الشركة  صالة  في 
الراقي وخاصية  للتطوير  األمثل  املزيج  هي 

الدفع الرباعي لسيارة أسرية.
كما تعد »مازدا سي إكس-9 هاي بالس« هي 
أول سيارة مازدا تُزود مبحرك تربو ذو سعة 
لترية 2.5 لترا يُدار بالوقود واملصمم بتقنية 
“سكاي أكتيف-جي”، ما يساعد املركبة على 
إعطاء أداء راقي وناعم، مبا يتوافق مع أعلى 
املــســتــويــات الــعــاملــيــة. وعـــالوة على ذلــك فإن 
بتجربة  الشعور  للسائق  يتيح  التربو  احملــرك 
قــيــادة مــثــيــرة، لــم يشعر بــهــا مــن قــبــل في 

سيارة الدفع الرباعي ذات املقاعد السبعة.
وتــوفــر ســيــارة »مــــازدا ســي إكــــس-9« ثالثة 
صفوف من املقاعد تتسع لسبعة ركاب ولكنها 
من  الــرغــم  على  ممتعة  قــيــادة  كذلك  توفر 
اقتصادي  محركها  أن  كما  الكبير،  حجمها 
الـــذي ظهر قبل  الــثــانــي  وأنــيــق، وفــي جيلها 
عامني توفر “مازدا سي إكس 9”  املزيد من 

مواصفات احلفاظ على السالمة واألمان .
طفرة في أداء سيارة الدفع الرباعي األسرية

مــــوديــــالت ســـيـــارة »مـــــــازدا ســـي إكــــــس-9 » 
بتقنية  مصمم  لــتــرا   2.5 مبــحــرك  مــجــهــزة 
»ســـكـــاي أكــتــيــف«، والـــــذي يــعــطــي الــســيــارة 
عما  فضال  األداء،  فــي  مسبوقة  غير  طــفــرة 
ميــنــحــه مـــن مــســتــويــات رضـــــاء عــالــيــة إزاء 

القيادة.
الــتــربــو الـــذي يعمل بــنــظــام شحن  واحملــــرك 
مــبــاشــر يــوفــر مـــزيـــدا مـــن الــطــاقــة، وعـــزم 
دون  سرعتها  ـــادة  زي للسيارة  يتيح  دوران 
املمتاز  االقتصاد  مجهود، مع احملافظة على 
»مازدا  لسيارة  السلس  والركوب  الوقود.  في 
بأحدث  أيضا  تعزيزه  مت  قد   « إكس-9  سي 
ما  أكتيف«،  »ســكــاي  تقنية  إليه  وصلت  مــا 
يساعد السيارة على توفير أداء لم تعهده من 

قبل.
السرعات  ســداســي  احملـــرك  تطوير  وقــد مت 
خصيصا لسيارة سيارة “مازدا سي إكس-9”، 
ويولد قوة تصل إلى 250 حصانا، مع أقصى 
عزم دوران قدره ٤20 نيوتن في املتر، عند 

2200 دورة في الدقيقة.
نظام القيادة ذات الدفع الرباعي الذكي

كل موديالت »مازدا سي إكس9« تعمل من 
أكتيف-  »ســكــاي  اآللــــي  الــنــقــل  تقنية  خـــالل 
ـــــــف«. ونـــظـــام الـــدفـــع الـــربـــاعـــي »آي – دراي

أكــتــيــف« فـــي ســـيـــارة مـــــازدا مــوحــد فـــي كل 
املستويات من »مــازدا سي إكس-9«. ونظام 
»آي-أكتيف إيه دبليو دي« التنبؤي الذكي في 
سيارة »مازدا سي إكس-9« يستخدم ضوابط 
إليكترونية لتوزيع عزم الدوران في السيارة. 
ويحصل النظام على معلومات من 27 جهاز 
التنبؤ  خاللها  مــن  يستطيع  والــتــي  استشعار 
الطريق،  سطح  بينها  من  القيادة،  بظروف 
والطقس ونوايا السائق، وغيرها الكثير، من 
أجــل توفير أقصى قــدر من عــزم الـــدوران، 
والتحكم في املركبة في الوقت الالزم. ونظام 
التنبؤي مصمم من  الذكي  دبليو دي”  “إيــه 
إلى  األمامية  العجالت  مــن  الــقــوة  نقل  أجــل 
اخلــلــفــيــة، والــعــكــس، حــتــى ال يشعر أيـــا من 

السائق أو الركاب بانزالق العجالت، وميكن 
ضــبــط وتــعــديــل هـــذا الــنــظــام أكــثــر مــن 200 

مرة في الثانية الواحدة.
جرب  السالمة-  معايير  من  جديد  مستوى 

تقنية »آي-أكتيفسينس«
ترفع  املــطــورة  »آي-أكتيفسينس«  تقنية  إن 
ثــقــة الــســائــق إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا. وهـــذه 
الذكية مصممة بغية مساعدتك على  النظم 
إدراك املخاطر محتملة أثناء السير، وجتنب 
احلوادث  شدة  لتقليل  وأيضا  االصطدامات، 

احملتملة حينما يكون جتنبها مستحيال.
وأمــان  سالمة  بأنظمة  السيارة  زودت  كما 
إضــافــيــة، مــن بــيــنــهــا: كــمــا حصلت الــســيــارة 
على عــدد مــن مــيــزات احلــفــاظ على األمــان 
والــســالمــة فــي هــذا اجلــبــل اجلــديــد ومنها : 
نظام مراقبة النقطة العمياء، ومثبت سرعة 
مــتــكــيــف، ونــظــام املــســاعــدة عــلــى الــبــقــاء في 
املسار، ونظام التحذير عند مغادرة املسار، و 
املكابح  العالي،و نظام  بالضوء  التحكم  نظام 

األوتوماتيكية في حاالت الطوارئ.
على  حــافــظ  كونيكت«-  دي  زاد  »إم  تقنية 

اتصالك أينما ذهبت
ُزودت كافة مــوديــالت » مــازدا سي إك-9« 
بنظام معلوماتي يعمل بشاشة ملس مقاس 8 
إنش والتي تعمل بدورها بتقنية »إم زاد دي 
كونيكت« والذي ميد السائق مبا يحتاجه من 
معلومات عند احلاجة إلى ذلك. وباستخدام 
باللمس  تعمل  التي  الشاشة  وظائف  من  كل 
والـــســـيـــارة فـــي وضـــع االنـــتـــظـــار، وأيـــضـــا زر 
التحكم والسيارة في وضع احلركة، تتحكم 
الــهــاتــف  فــي  كــونــيــكــت«  دي  زاد  »إم  تقنية 

والراديو بصورة أمنة.

االفضـل فـى فئتهــا مــن شركــة السيــارات الوطنيــة ... 

سيـارة )مـازدا CX9( اجلديـدة
تتألـق بتصميـم جديـد رائع
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ت���ق���دم ش���رك���ة أوت�����و ك����اس ل���ل���س���ي���ارات، إح���دى 
شركات ناصر بن خالد القابضة واملوزع املعتمد 
ف��ي قطر،   )MG Motor( م��وت��ور«  ج��ي  »إم  ل��� 
م��رك��ب��ت��ه��ا ال��ري��اض��ي��ة م���ت���ع���ّددة االس��ت��خ��دام��ات 
)SUV( املدَمجة اجلديدة MG RX5 في قطر، 
ف��ي ص��ال��ة عرض  امل��م��ي��زة  امل��رك��ب��ة  تتوفر  حيث 

الشركة على طريق سلوى. 
خ���ي���اراً   MG RX5 اجل���دي���دة امل��رك��ب��ة  وت��ش��ك��ل 

مفضا
ب��اق��ت��ن��اء م��رك��ب��ة عملية  ال��راغ��ب��ن  ال��ش��ب��اب  لفئة 
ت��ت��م��ي��ز ب��ت��ص��م��ي��م أن���ي���ق وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ت��ق��دم��ة 
وبسعر مناسب للغاية. تتوفر القّوة لهذه املركبة 
م��ن خ���ال خ��ي��اري��ن م��ن احمل���ّرك���ات ب��ال��ش��واح��ن 
بنظام  املتصل   1.5T محرك  ويتمّتع  التوربينية. 
نقل حركة من سبع سرعات بينما يعمل محّرك 
2.0T  املتصل بنظام نقل حركة من ست سرعات 

مع خاصة الدفع الرباعي.
تتمّتع MG RX5 بتصميم مستقبلي ملفت ميكن 
ال��ت��ع��ّرف عليه م��ب��اش��رة، وب��األخ��ص ف��ي اجلهة 
األمامية حيث األضواء األمامية املرّبعة العصرية 
على شكل جناح  البارز  والشبك   ،LED نوع  من 
هذا  ك��ل  مينح  حيث  املبتَكرة،  الضباب  وأض���واء 
وجتتمع  ال��ط��ري��ق.  على  حقيقياً  ت��واج��داً  املركبة 
خمسة  ذات  بوصة   18 قياس  رياضية  عجات 
ال��ل��ون م��ع خ��ط ح���اد ع��ل��ى اجل��ان��ب  أذرع ثنائية 
ي��رت��ف��ع م���ن األم�����ام ل��ل��خ��ل��ف مم���ا ي���ع���ّزز ال��ش��ك��ل 
ل��ل��م��رك��ب��ة. وف���ي اجل��ه��ة اخللفية،  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي 
متتد لوحة كرومية نحو اخلارج باجتاه األضواء 
اخللفية املزدوجة مما يعّزز شكل عرض املركبة 
ال��ط��رازات  بعض  تصميم  يعكس  ال���ذي  األم���ر   –

دة. البريطانية الراقية احملدَّ
التي  ال��ط��رازات احلديثة  تعتبر MG RX5 من   

املركبات  املمّيزة من   MG إلى مجموعة  تنضم 
الذي  اجلديد  اإليجابي  التوّجه  وميّثل  املتطّورة 
وتتمتع  الشهيرة.  التجارية  العامة  هذه  تتخذه 
اخلصائص  بكل  اجلديدة  املدَمجة  املركبة  هذه 
األول  اخليار  مرتبة  إلى  التجارية  العامة  لدفع 

في ذهن عماء السيارات في دولة قطر.
ش��رك��ات  م��ن  واح����دًة   )MG( ج���ي‘  ’إم  وتعتبر 
مت  والتي  العريقة  البريطانية  السيارات  صناعة 
بطرازاتها  معروفة  وه��ي   1924 سنة  تأسيسها 
ال���ت���اري���خ���ي���ة وب���ف���وزه���ا ب���ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز 
“إم  وحتظى  اإلجن���ازات.  من  الكثير  وحتقيقها 
جي” باستثمارات كبيرة من الشركة األم “سايك 
موتور” )SAIC Motor(، التي أدرجت في العام 
املاضي ضمن الئحة أول 500 شركة لدى مجّلة 
 Fortune Global( العريقة  غلوبال  فورتشن 
500( للسنة ال�13 على التوالي، محتّلة املرتبة 41 
بشكل عام واملرتبة 7 بن كاّفة املصّنعن الدولين 
اإلط��اق  على  األعلى  الترتيب  وه��و   – للسيارات 

الذي حتظى به سايك موتور.
أوت����و ك���اس ش��رك��ة ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة ن��اص��ر بن 
ل��س��ي��ارات  امل����وزع املعتمد  ال��ق��اب��ض��ة، وه���ي  خ��ال��د 
إنتاج  “أم ج��ي” وماكسس في قطر، وهما من 
ش���رك���ة ال���س���ي���ارات ال��ع��م��اق��ة »س���اي���ك م���وت���ور” 
بن  ن��اص��ر  م��ج��م��وع��ة  وت��ع��ّد   .)SAIC Motor(
خ��ال��د ال��ق��اب��ض��ة واح�����دة م���ن ش���رك���ات األع��م��ال 
الرائدة في قطر حيث تأسست في اخلمسينات 
من  ال��ع��دي��د  لتشمل  أعمالها  محفظة  ووس��ع��ت 
الشركات  مع  مهمة  شراكات  وتعقد  القطاعات 
اليوم  القابضة  خالد  بن  ناصر  وتعتبر  الدولية. 
املزود الرئيسي للعديد من املنتجات واخلدمات 
الفاخرة لتضاهي بذلك أكبر الشركات الفاخرة 

والعريقة في العالم.

بجــودة عاليـــة االداء واسعـــار ال تقبــل املنافســـة ...

أوتو كالس للسيارات تقدم املركبة الرياضية
متعددة االستخدامات املدمجة MG RX5 في دولة قطر




