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وقف أمــــــام صالة وصــــــول مطار فيينــــــا الدولى 
ممســــــكا الفتة كتب عليها بالعربيــــــة: »مرحبا يا 
أخي« وما إن اقتربت منه رحب بي بكل لهجات 
دول اجلامعة العربية عرفني باســــــمه: أخيك بو 
جاســــــم العراقي ســــــائق وصاحب ســــــيارة أجرة، 
وفي ملــــــح البصر! أصبحــــــت أنــــــا وحقائبي داخل 
التاكســــــي قاصداً وسط مدينة فيينا الساحرة، لم 
يترك لي بوجاسم فرصة لالندهاش من سرعة 
التعــــــارف، فبادرنــــــي بحركة »جيمــــــس بوندية« 
ســــــريعة، أدار محرك سيارته املرسيدس موديل 
1952، ومفتــــــاح الراديــــــو فــــــي جزء مــــــن الفيمتو 
ثانيــــــة، فاندفع صوت الرقيقة أســــــمهان بكلمات 
املبــــــدع أحمــــــد رامي: »ليالــــــي األنس فــــــي فيينا.. 
نســــــيمها من هوا اجلّنة.. نغم في اجلــــــّو له رّنة.. 
ســــــمعها الطير بكى وغّنى« ظل السائق بوجاسم 
يحكي لي معالم الطريق واحدة تلو األخرى إلى 
أن أوقفت شالل معلوماته املنهمرة بقولي: إذن 
أنت من احملظوظني الذين يستنشقون هوا اجلنة، 
فابتسم بوجاســــــم وقال: هل تعلم أن وقت غناء 
أســــــمهان كانت مدينة فيينا ضمــــــن حدود أملانيا 
النازيــــــة، وأن النســــــيم كان محرمــــــاً علــــــى أهلها 
استنشــــــاقه بأوامر من جنود هتلر قلت له: لهذا 
غنت أســــــمهان من داخل ســــــتوديو مصر 19٤٤، 
وال أحــــــد يعرف هــــــل كانت كلمــــــات أحمد رامي 

مغازلة لهتلــــــر نكاية في االحتالل البريطاني، أم 
أن فيينا هي بالد األنس فعالً؟ لم أستطع اإلجابة! 
فكل مباني فيينا وشوارعها مكسوة بالثلوج ومع 
هذا أعتقــــــد أن باريس أكثر أهمية وأنًســــــا منها، 
املهــــــم هو مــــــا قالــــــه بوجاســــــم عند علمــــــه بأنني 
ضمن الوفد الصحفي الذي حضر لتجربة قيادة 
ســــــيارة إجنليزية الصنع هندية االستثمار، قال: 
يا ســــــيدي احلكمة العربية تقول: »كل طير يشبع 
مبنقــــــاره« يعني ســــــيارة إجنليزيــــــة هندية! أين 
محل اإلعراب في وجــــــود العرب؟ قلت له: جئنا 
لتجربة القيادة فقال: ومتى ســــــتكون لنا القيادة 
ولهــــــم التجربة؟. يا ســــــيدي أنا هنا الجئ منذ أن 
دمر األمريكان خيرات بالدي، ومع هذا استطاع 
ابني »عدي« أن يكون ضمن فريق الباحثني في 
أكبــــــر عالمة أملانية مقرها ميونيخ، هل تعلم أنه 
كل أســــــبوع يأتي لزيارتي مــــــن ميونيخ إلى فيينا 
ويجتاز 3٤5 كم، واملشــــــكلة ليســــــت في املســــــافة! 
بل في عدم وجــــــود حدود متنعه من التنقل بني 
النمســــــا وأملانيا -كما يحدث عندنا- لهذا فهو ينتج 
أكثر مما يتكلم، نظرت إليه نظرة رجاء وقلت: 
إذا كان املتكلم مجنونًا فاملســــــتمع عاقل يا سيدي 
يا أبو املخترع هل تشّغل لنا األغنية الثانية ألحمد 

رامي »أيها الراقدون حتت التراب« ....
هذا واهلل أعلم.
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مازيراتي قطر راعي السيـارات الرسمي
لـ )معرض الدوحة للمجوهرات و الساعــات(

جاكوار تعزز منوها في السوق 
القطري بسيارتان جديدتان هذا العام

إقبال غير مسبوق على العرض املذهل
لــ أحدث طرازات MINI الشهيرة  السيارات الوطنية حتقق رغبات العمالء 11

و متدد حملة )عروض حصرية مرنة(

تقديراَ لريادتها في قطاع الشاحنات )Fuso ( اخلفيفية ... 

قطـر للسيارات حتصل على جائزة )موزع العام( في الشرق األوسط وإفريقيـا

6

حـــصـــدت شـــركـــة قـــطـــر لـــلـــســـيـــارات، 
بن  نــاصــر  الــتــابــعــة ملجموعة شــركــات 
لشاحنات  املعتمد  العام  واملـــوزع  خالد 
فــوزو فــي قطر، على جــائــزة »مــوزع 
ـــعـــام لــشــاحــنــات فـــــوزو فـــي الــشــرق  ال
األوسط وإفريقيا« وذلك خالل حفل 
أقــيــم ضــمــن فعاليات  الـــذي  اجلـــوائـــز 
مــؤمتــر داميــلــر لــلــمــركــبــات الــتــجــاريــة 
وإفريقيا 2019.  األوســـط  الــشــرق  فــي 
وتكّرم هذه اجلوائز املوزعني والوكالء 
لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة فـــوزو فــي الــشــرق 
جلهودهم  تقديراً  وإفريقيا  االوســط 
الرائدة  التجارية  بالعالمة  والتزامهم 

فوزو وبعمالئها القيمني.
وتسلم السيد / إيفن باكستر املدير العام 
ناصر  شركة  في  التجارية  للمركبات 
شركة  عن  بالنيابة  اجلائزة  خالد  بن 
سبستيان  السيد  مــن  للسيارات  قطر 
هـــنـــري املـــديـــر الـــعـــام لـــفـــوزو الــشــرق 
أشــاد بجهود  الــذي  األوســط وإفريقيا 
في  ومتيزها  للسيارات  قطر  شــركــة 
في  فــوزو  التجارية  للعالمة  الترويج 
الـــســـوق الـــقـــطـــري وتـــصـــدرهـــا قــطــاع 

الشاحنات اخلفيفة.
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عقد قسم اخلدمات الوطنية في شركة عبداهلل عبدالغني 
وإخوانه ذ.م.م.، املوزع احلصري لسيارات تويوتا ولكزس 
في دولة قطر، فعالية مشاركة أفضل ممارسات فلسفة 
“اإلعتماد  تعني  يابانية  كلمة  هي   Jishuken  – كايزن 
على الذات أو اإلستقاللية”، ويُعد العمل بفلسفة الكايزن 
تويوتا موتورز  إدارة شركة  بها  التي تعمل  األنشطة  أحد 
موربوريشن، حيث يحدد األعضاء املعنيني، املناطق التي 
حتتاج إلى التحسني املستمر. اجلدير بالذكر أن “كايزن” 
هي كلمة يابانية تعني “التحسني املستمر أو التغيير من 

الفلسفة ج��زء متأصل من  أج��ل األف��ض��ل”. وتُعتبر ه��ذه 
التي  وإخ��وان��ه  عبدالغني  ع��ب��داهلل  ش��رك��ة  وثقافة  منهج 
جميع  في  بأكملها  وتطبيقها  املوظفني  في  غرسها  يتم 

عمليات وأنشطة الشركة.
عبدالغني  عبداهلل  بشركة  الوطنية  اخلدمات  قسم  ق��ام 
عام  في  م��رة  ألول   Jishuken نشاط  بتنظيم  وإخ��وان��ه 
الرئيسية  العمل  ورش���ة  ف��ي  امليكانيكا  قسم  ف��ي   2017
الهدف منه هو تعزيز  السريعة. وكان  ومراكز اخلدمة 
والترحيب  األمامية  الصفوف  ملوظفي  النشطة  املشاركة 

بأفكارهم اإلبداعية أثناء مشاركتهم في نشاط مجموعة 
كيزن الصغيرة باتباع نهج “من أسفل إلى أعلى”. ومتهد 
املوظفني  مساهمة  على  للتعرف  الطريق  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

ومكافأتهم في حتسني العمليات واخلدمات.
لعام   Jishuken فعالية  ف��ي  باملشاركة  ف��ري��ق��اً   13 ق��ام 
الصغيرة من  كيزن  ذلك فرق مجموعة  2019 مبا في 
أقسام امليكانيكا وهيكل وطالء السيارة. ومت اإلعالن عن 
Jishuken في كل قسم  ثالث جوائز ألفضل ممارسات 

من األقسام.

التنفيذي  ال��رئ��ي��س  م��ورغ��ان،  ك��ي  أر  السيد  وق��د رح��ب 
كويكي،  يوشيوكي  بالسيد  العمليات،  م��دي��ر   / بالوكالة 
مبكتب  كوربوريشن  موتورز  تويوتا  لشركة  العام  املدير 
مدير  ف��وك��وم��وري،  ماسايوكي  والسيد  البحرين  متثيل 
تويوتا موتورز كوربوريشن؛  ف�ي شركة  امل�ش�روعات  عام 
والسيد أرونكومار مدير خدمة العمالء؛ السيد موتوسامي 
كما  الوطنية،  اخل��دم��ات  قسم   - أول  م��دي��ر  تشينابان، 

حضر أعضاء فريق اإلدارة العليا فعاليات احلدث.
كايزن  مم��ارس��ات  أفضل  من  مسابقة  عنوان  تغيير  مت 

إلى فعالية مشاركة أفضل ممارسات  السابق،  العام  في 
إن��ت��ب��اه  ل��ت��ح��وي��ل  وذل�����ك   Jishuken  – ك���اي���زن  ف��ل��س��ف��ة 
فقط  وليس  العملية  أفكارهم  أفضل  إلظهار  املشاركني 

بهدف املنافسة.
كايزن  فلسفة  ممارسات  أفضل  مشاركة  فعالية  تُعتبر 
عبدالغني  ع��ب��داهلل  ش��رك��ة  خ��ط��وات  أح��د   ،Jishuken  –
وإخ�����وان�����ه ل���ض���م���ان أن امل���ص���ل���ح���ة ال���ف���ض���ل���ى ل��ع��م��الئ��ه��ا 
تقدميها  ويتم  أول��وي��ة قصوى  وال��ش��رك��اء مبثابة  ال��ك��رام 

مع العمليات والنظم املعمول بها.

أحد األنشطة التي تعمل بها إدارة شركة تويوتا موتورز ...

عبداهلل عبدالغني وإخوانه
Jishuken – تعقد فعالية مشاركة أفضل ممارسات فلسفة كايزن
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لسيارات  املعتمد  امل��وزع  للسيارات،  تقدم شركة قطر 
إكليبس  ميتسوبيشي  س��ي��ارة  قطر،  ف��ي  ميتسوبيشي 
كروس التي تعد واحدة من أفضل سيارات الكروس 
احلديثة  وتقنياتها  القوي  أدائ��ه��ا  لفضل  وذل��ك  أوف��ر 
ال��ت��ي تضمها. وت��رس��ي ه��ذه املركبة  ال��ع��دي��دة  وامل��زاي��ا 
تلبي  أوف���ر حيث  ال��ك��روس  فئة  ف��ي  ج��دي��دة  معايير 

تطلعات جميع الفئات واألعمار على حّد سواء. 
مظهر شبيه مبركبات الكوبيه

تتمتع إكليبس كروس اجلديدة مبظهر جميل وحيوي 
وال��س��اح��ر النعكاس  ال��ش��ك��ل اجل��م��ي��ل  وان��س��ي��اب��ي يشبه 
األحمر  فاللون  الكلي.  الكسوف  خ��ال  األمل���اس  خ��امت 
الرائعة من  الشمس  هالة  السيارة مياثل  لهذه  البراق 
إن��ت��اج هذه  ب��دأ  ال��ك��س��وف.  عملية  خ��ال  القمر  خلف 

واقترن  ع��ام 1989  املتحدة في  ال��والي��ات  في  املركبة 
كروس  إكليبس  سيارة  في  ك��روس  مع  إكليبس  اس��م 
القيادة  مبتعة  يرتقي  ط����رازاً  ليخرج  كلياً  اجل��دي��دة 
األنيق  مبظهرها  السيارة  تتميز  املستويات.  أعلى  إلى 
 SUV الذي يشبه سيارات الكوبيه وبتصميم سيارات
املعروف في ميتسوبيشي. فالشكل اإلنسيابي واملنحوت 
يعطي املركبة إحساساً بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء 
اخللفية  املصابيح  إلى  وص��والً  الرياضية  الواجهة  من 
لتتجانس كافة املكونات في شخصية السيارة املميزة.

تصميم ملهم
يثير تصميم املركبة رغبة السائقني في جتربة قيادة 
ومتعة  الكاملة  الثقة  لتمنحهم  االول���ى  النظرة  منذ 
القيادة. ومتاماً كحركة الرياضي خال نشاطه، يترك 

الشكل اإلنسيابي واخلطوط املنحنية واحلادة انطباعاً 
هجومياً وديناميكياً لدى السائقني وكذلك اجلمهور. 
وت��ق��دم امل��رك��ب��ة اجل��دي��دة م��ف��اج��أة م��ن حيث الشكل 
والتصميم متمثلة باملقصورة حيث يظهر درة الشغف 
الهندسي الذي يجمع املميزات الرياضية واألنيقة في 
إلى  املميزة  األفقية  الوظائف  الوقت نفسه. من لوحة 
املقصورة  تستقبل  ال��ل��م��اع،  الفضي  باللون  ال��زخ��رف��ة 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جريئة  لتجربة  وال��رك��اب  السائق 
وال��ع��رض  ال��ص��وت  م��ن  مم��زوج��ة بخصائص حديثة 

بغرض الترفيه وتقدمي املعلومات. 
األداء

 2018 ك����روس  إك��ل��ي��ب��س  ميتسوبيشي  س��ي��ارة  تتميز 
مبحرك مطور بسعة 1,5 ليتر بتقنية احلقن املباشر 

وتيربو مزدوج ليولد قوة كبيرة وعزم دوران متنح 
السيارة أداء نشطاً.

جسم صلب
إلى جانب التصميم األنيق، أولت ميتسوبيشي موترز 
تتسم  الهيكل.  وصابة  القيادة  جل��ودة  بالغة  أهمية 
التأثير على  املركبة بجسمها الصلب واملتني من دون 
اس��ت��خ��دام  بفضل  وذل���ك  للمركبة،  احلقيقي  ال����وزن 

تقنيات حديثة ومطورة.
القيادة الذكية

التي ميكن فقط  الكروس أوفر  إكليبس كروس هي 
لشركة ميتسوبيشي أن تصنعها نظراً خلبرتها العريقة 
 .SUV ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ف��ي م��ج��ال تصنيع س���ي���ارات 
وبينما يبحث الناس عن العديد من اخلصائص في كل 

مركبة، تأتي مركبة إكليبس كروس لتلبي متطلبات 
إع��دادات كاملة  العماء في كل تفاصيلها حيث توفر 
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ذك��ي��ة ت��ض��اف إل���ى مت��ي��زه��ا م��ن حيث 

التصميم واملظهر اخلارجي.
السامة

أعلى  إل��ى  التعليق  ون��ظ��ام  امل��رك��ب��ة  هيكل  حتسني  مت 
والقيادة  الثبات  على  السيارة  قدرة  لزيادة  املستويات 
التأثير على اجلودة والراحة ملستوى  اآلمنة من دون 
لتمنح  السيارة  وهيكل  الشاسيه  تعديل  فتم  القيادة. 
املركبة مزيداً من املرونة والسيطرة والقيادة املتفوقة. 
من حيث االمان والسامة، مت جتهيز إكليبس كروس 
بأحدث تقنيات السامة النشطة من ضمنها احلد من 
املسار،  عن  اخل��روج  من  التحذير  االمامي،  التصادم 
وح��س��اس��ات خلفية،  ال��ع��م��ي��اء، حت��ذي��ر  النقطة  ن��ظ��ام 
التحكم النشط بالتصادم، نظام السيطرة على زيادة 
التي ميكن أن  السرعة غير احملسوبة لتوقع احل��االت 

تؤدي إلى حوادث واملساعدة في جتنبها.

متوفرة اآلن لدى شركة قطر للسيارات ... 

ميتسوبيشي إكليبس كروس
أداء قــوي وتقنيـــات حديثـــة
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 BMW الرفاهية  قيادة  أليقونة سيارات  اوتو جتربة  الراية  اجريت 
وبشغف  السيارات  عالم  عشاق  ينتظر  والتي  اجل��دي��دة  الثامنة  الفئة 
رؤيتها على طرقات الدوحة لهذا جاءت فكرة تصويرها على كورنيش 
الدوحة حيث امتزج تصميم السيارة بلونها املذهل بلوحة خليفة ملياه 
لتكتمل  ال��رائ��ع��ة  التصميم  ذات  االب����راج  م��ع  ال��زرق��اء  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
احلصري  الوكيل  للسيارات  الفردان  صممها  التي  العزف  سيمفونية 
لعالمة BMW  والذي يعتبر اكبر الداعمني لسوق السيارات القطري 
بطرازات يعشقها محبي عالم السيارات واحدثها سيارة BMW الفئة 
السيارة  إل��ى  ج��دي��داً  معنى  تضفي  التي  كلياً  اجل��دي��دة  كوبيه  الثامنة 
الرياضية وجتمع بني األداء امللفت والترف املعاصر بحيث توفر جتربة 

قيادة استثنائية. 
القيادة  أثناء  ديناميكياً  أداء  كوبيه  الثامنة  الفئة   BMW توّفر سيارة 
املسافات  الرّكاب وراحتهم عند  املستقيمة واجلانبية وتضمن سالمة 
الطويلة. كما تستهّل فصالً جديداً في تاريخ السيارة الرياضية الناجح 

وتشّكل انطالقة ملصّنع السيارات الفاخرة في فئة السيارات املترفة. 
تاريخ  ذات  بامتياٍز  الثامنُة سيارًة عريقة  الفئُة   BMW تُعتبُر سيارُة 
تُتيُح  طويلة  مسيرٍة  تُشّكُل  حيث  ال��س��ي��ارات،  محبي  ك��ل  عليه  يشهد 
التمتَع بتجربِة قيادِة سيارٍة ال مثيل لها ولكِي يصبح   BMW حملبِي 

اقتنائها بالفعل ثميناً.
ميزج  وال���ذي  املميِز  بتصميِمها  الثامنُة  الفئُة   BMW س��ي��ارُة  تّتسُم 
السباِق و ِمن ثمَّ   املاضي و احلاضر. فقد ُصنعت أساساً حللباِت  بني 
BMW على  اس��رع سيارات  إنها واح��دة من  الطرقات.  ُوِضعت على 

االطالق والتحّكُم بها دقيٌق إلى أبعِد احلدوِد.
وت��ت��م��ي��ُز س���ي���ارُة BMW ال��ف��ئ��ُة ال��ث��ام��ن��ُة ك��وب��ي��ه اجل���دي���دُة ب��ح��رف��ّي��ِة 
 BMW برنامج  سيكون  ولهذا  وامللفتِة.  الدقيقِة  وتفاصيلِها  ُصنعها 
كل  اختيار  في  أكثر  لكم حرية  يتيح  لكي  أيضاً  متوفر   Individual

تفاصيل سيارتهم.
كما ُزّوَد هذا الطراُز مبزايا رقميٍة متطورٍة تتيُح لكم اختباَر مجموعٍة 
الهواتُف  أح��دُث  توّفرُه  ملا  املطابقة  الشخصيِة  التعديالِت  ِمن  جديدٍة 
ثماِن  امل��زّودَة مبحرٍك مكون من   BMW M850i الذكية. فالسيارة
اسطواناٍت بتِكنولوجيا التوربو الثنائّي وّتبُلُغ ِسعتُُه 4.4 لتراٍت. و تنطلُق 
 3.7 خ��الَل  الساعٍة  في  كيلومتٍر   100 سرعِة  إل��ى  ِصفر  من  السيارُة 

ثواٍن فقط، وتوفُر أداًء ديناميكياً كالذي توفُرُه سّيارت السباقات 
والتعليِق  القيادِة  نظاِم  وتكنولوجيا  هيكلِها  بُنيِة  بِفضِل  وذل��ك 

أسلوِب  التصميِم، ستالحظوَن متيَُّز  ناحيِة  ِمن  بها.   امل��زودِة 
َوكذلَك  األنيقِة  االنسيابيِة  وخطوَطها  اجلديدة  الثامنة  الفئة 
َمصابيَحها األمامّيِة األرفِع بنَي كافِة طرازاِت BMW التي مّت 
املترفِة واملريحِة  املقصورِة  إلى جانِب  اآلن. هذا  إلى  إنتاُجها 

التي تتميُز بها الفئُة الثامنُة.
كلياً  اجل���دي���دة  ك��وب��ي��ه  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ف��ئ��ة   BMW س��ي��ارة  تتميز 

الطولّية  وسطوحها  وخطوطها  املترفة  الداخلية  مبقصورتها 
الواضح ألدوات  الترتيب  أّن  الطريق. كما  نحو  النظر  توّجه  التي 

القيادة  توفير جتربة  وأهمية  السائق  التركيز على  يعكس  التحّكم 
ال��ري��اض��ي��ة وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة. ه���ذا وت��ض��اف مل��س��ة م��ن ال��ت��رف إل���ى ه��ذه 
الداخلية  املستخدمة واإلن��ارة  الفخمة  امل��واد  القوية من خالل  السيارة 

املتطورة والتطعيمات التي تشمل اللوحة املركزية ولوحة التجهيزات.

الراية أوتو تنصحك بتجربة قيادة ايقونة السيارات االنيقة ...

جتربــــــة قيــــادة استثنائيـــــة لطــــراز

BMW الفئة الثامنة اجلديدة
علــــى كورنيـــــش الدوحــــــة

حتفة أصيلة 
في عالم 

القيادة 
جمعت 

بني الهيبة 
ورشاقة 
القيادة 
الرياضية
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وميثل سجّل هيونداي القياسي هذا العام إجنازاً بارزاً آخر من إجنازات الشركة، التي 
الراقية  التصاميم  ذات  املمتازة  السيارات  جعل  في  واسعة  بخطوات  التقّدم  تواصل 

متاحة بأسعار معقولة للعمالء في جميع أنحاء العالم.
من  اجلديدة  “باليسيد”  االستخدامات  متعددة  الرياضية  املركبة  اجلائزة  وكّرمت 
هيونداي، التي كانت كشفت النقاب عنها ألول مرة في معرض لوس أجنلوس للسيارات 

العام املاضي، وهي مركبة SUV راقية كبيرة احلجم بثالثة صفوف من املقاعد.
وتتميز “باليسيد” بقدرات فائقة وتقنيات متقدمة فيما يختّص بالقيادة على جميع 
السالمة والسرعة. وقد مّت وضع تصاميم هندسية وبُنيوية جريئة،  الطرق وجوانب 
سواء داخل املقصورة أو للشكل اخلارجي، بُغية توفير أقصى قدر من الراحة والرحابة 

واالسترخاء لكل من السائق والركاب.
السيارة “لو فيل  ال��ذي أحرزته هيونداي فكان من نصيب  اآلخ��ر  الفوز  أما 
روج”، التي ُعرضت ألول مرة في معرض جنيف للسيارات 2018. وجتسد 
هذه السيارة النموذجية قراءة مبتكرة لروح تصميم هيونداي الرياضي التي 
الشهير  التاريخي  النموذجي  الكوبيه  ط��راز  في  األول��ى  للمرة  ظهرت  كانت 
املؤثر”  “الرياضي  التصميم  السيارة فكرة  وتعكس  للعام 1974.  يعود  الذي 
األساسية  التصميم  عناصر  ب��ن  جُت��ان��س  ال��ت��ي   )Sensuous Sportiness(
البنيوية والتصميم والتقنية، في  النسبية والهندسة  باألبعاد  املتمثلة  األربعة 

حن جتمع بن مقومات اجلمال الالفت والقدرات الوظيفة العالية.

حازت شركة هيونداي موتور التكرمي في جوائز »آي إف ديزاين 2019« العاملية )iF Design( لقاء بعٍض من أكثر 
تصاميم مركباتها إبداعاً، وذلك للسنة اخلامسة على التوالي. وحصدت الصانعة الكورية جائزتن من اجلوائز املرموقة 
الرياضية  والسيارة  “باليسيد”  االستخدامات  متعددة  املركبة  من  كل  ف��ازت  عندما  الواسعة،  العاملية  الشهرة  ذات 
النموذجية “لو فيل روج” بفئة “السيارات/املركبات” التي تشهد منافسة سنوية محتدمة من قطاع صناعة السيارات 

العاملي. شركة سكايالين للسيارات، تابعة ملجموعة اجليدة واملوزع الرسمي لسيارات هيونداي موتور في قطر.

نالت هذه اجلائزة للعام اخلامس على التوالي ... 

هيونداي موتور
حتصد جائزتني من جوائز
)آي إف ديزاين 2019(

للتصميم
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ح��ص��دت ش��رك��ة ق��ط��ر ل��ل��س��ي��ارات، ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة 
شركات ناصر بن خالد واملوزع العام املعتمد لشاحنات 
لشاحنات  العام  »م��وزع  جائزة  على  قطر،  في  ف��وزو 
ف���وزو ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وإف��ري��ق��ي��ا« وذل���ك خ��ال 
حفل اجلوائز الذي أقيم ضمن فعاليات مؤمتر داميلر 
ال��ش��رق األوس����ط وإفريقيا  ال��ت��ج��اري��ة ف��ي  ل��ل��م��رك��ب��ات 
2019. وتكّرم هذه اجلوائز املوزعني والوكاء للعامة 
تقديراً  وإفريقيا  االوس��ط  الشرق  في  ف��وزو  التجارية 
جلهودهم والتزامهم بالعامة التجارية الرائدة فوزو 

وبعمائها القيمني.
للمركبات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  باكستر  إي��ف��ن   / السيد  وتسلم 
بالنيابة  اجل��ائ��زة  خالد  ب��ن  ناصر  شركة  ف��ي  التجارية 
هنري  سبستيان  السيد  من  للسيارات  قطر  شركة  عن 
املدير العام لفوزو الشرق األوسط وإفريقيا الذي أشاد 

الترويج  ف��ي  ومتيزها  للسيارات  قطر  ش��رك��ة  بجهود 
وتصدرها  القطري  السوق  في  ف��وزو  التجارية  للعامة 
قطاع الشاحنات اخلفيفة. وقد أقيم حفل اجلوائز على 
مجموعة  مشاركة  شهد  ال��ذي  الرئيسي  املؤمتر  هامش 
مختارة  مجموعة  وح��ض��ور  الرئيسيني  املتحدثني  م��ن 
من فريق اإلدارة التنفيذي ملركبات داميلر التجارية من 

ضمنهم الرئيس والرئيس التنفيذي كاي وولف ألدن.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ق��ال سعادة الشيخ فالح بن ن��واف آل 
مجموعة  ف��ي  ال��س��ي��ارات  بقطاع  العمليات  مدير  ث��ان��ي، 
على  باحلصول  تشرفنا  »لقد  بن خالد:  ناصر  شركات 

هذه اجلائزة املرموقة من فوزو، التي تعّد دلياً واضحاً 
اخلفيفة  ال��ش��اح��ن��ات  ق��ط��اع  ف��ي  الرفيعة  مكانتنا  على 
بنا  التجارية  العامة  ثقة  وتظهر  األوس��ط  الشرق  في 
وال��ش��اح��ن��ات. وستشكل  امل��رك��ب��ات  ب��ه��ذه  وث��ق��ة عمائنا 
هذه اجلائزة حافزاً لنا لنواصل جهودنا ومسيرة تألقنا 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات في الفترة املقبلة، ولنعزز 
أيضاً عاقتنا املتينة مع فوزو واملبنية على عوامل الثقة 
للسيارات  قطر  ش��رك��ة  وستبقى  امل��ت��ب��ادل.  واالح���ت���رام 
ملتزمة بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 وستعمل 
ب���ق���وة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق رك���ائ���زه���ا وع���ل���ى رأس���ه���ا ال��ت��ن��م��ي��ة 

االقتصادية في قطر«.
لشركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الصحن،  م��ن جانبه ص��ّرح هشام 
قطر للسيارات: »تؤكد هذه اجلائزة املرموقة من فوزو 
مكانتنا الرائدة بني وكاء العامة التجارية في املنطقة. 
في  سوقية  حصة  أعلى  متلك  للسيارات  قطر  فشركة 
قطر في قطاع الشاحنات اخلفيفة، كما تتميز بخدمات 
ما بعد البيع العالية اجلودة والتي تعطي العماء األولوية 
لفريق  احلثيثة  اجل��ه��ود  ثمرة  اجل��ائ��زة  فهذه  املطلقة. 
العمل وللدعم الكبير الذي نحظى به من فوزو ونحن 

نتطلع إلى مواصلة وتعزيز هذه العاقة على الدوام«.

وتعليقاً على حصول شركة قطر للسيارات على جائزة 
السيد سبستيان هنري  ف���وزو، ق��ال  ال��ع��ام م��ن  م��وزع 
»على  وإفريقيا:  األوس��ط  الشرق  لفوزو  العام  املدير 
للسيارات  املاضية، حققت شركة قطر  السنوات  مدار 
أرقاماً استثنائية في املبيعات وأظهرت قدرات عالية 
ال��ت��ي تستحقها وع��ل��ى جعل  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى م��ن��ح ف���وزو 
القطري.  السوق  في  الشاحنات  ص��دارة  في  منتجاتنا 
وتأتي هذه اجلائزة تقديراً لدورهم الكبير في جعل 
فوزو اخليار املفضل للشركات وعرفاناً منا بريادتهم 

لهذا القطاع في املنطقة«.

تواصل شركة قطر للسيارات، املوزع العتمد مليتسوبيشي 
ف���وزو ف��ي ق��ط��ر، ت��زوي��د ال��س��وق ال��ق��ط��ري باحلافات 
واملوثوقية  باملتانة  تتميز  ال��ت��ي  اخلفيفة  وال��ش��اح��ن��ات 
والسعر املناسب. وقد مت تصميم شاحنات فوزو بإتقان 
األعمال  قطاعات  ومختلف  العماء  متطلبات  لتلبية 
وت���ق���دمي اخل���دم���ة ل��ن��ق��ل ال���رك���اب وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ات 

التجارية وغيرها.
ف���وزو ه��ي ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م��ن دامي��ل��ر AG، واح���دة 
أقسامها  مع  العالم.  في  السيارات  شركات  أجن��ح  من 
النقل  وع���رب���ات  ل��ل��رك��اب  مرسيدس-بنز  ل��س��ي��ارات 

وش��اح��ن��ات وح���اف���ات دامي���ل���ر، واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة، 
مجموعة داميلر هي شركة تصنيع السيارات العاملية 

التجارية  للسيارات  العالم  الرائدة وأكبر مصنع في 
لتطوير  كمركز  ف��وزو  يقدم  ع��امل��ي.  حضور  ذات 

جنبا  الهجينة.  وتقنياتها  اخلفيفة  ال��ش��اح��ن��ات 
إلى جنب مع BharatBenz، فوزو هي شركة 

متثل داميلر الشاحنات آسيا.
تتميز العامة التجارية فوزو باجلودة واملتانة 
والكفاءة العالية في توفير الوقود والتصميم 
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي. وت��ع��ت��ب��ر ف������وزو واح�������دة م��ن 

التي  الرائدة  اليابانية  التجارية  العامات 
وتطوير  التكنولوجية  ابتكاراتها  تواصل 
ومتطلبات  تطلعات  لتلبي  م��رك��ب��ات��ه��ا 

الشركات واألفراد بكلفة مناسبة.

تقديــراَ لريادتهــا فــي قطــاع الشاحنــات اخلفيفيــة ...

قطر للسيارات )Fuso( حتصـل علـى جائـزة )مــوزع العــام(
فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا

هشام الصحن: قطر للسيارات متلك أعلى حصة سوقية في قطر في قطاع الشاحنات اخلفيفة
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اكثر  تكرمي  عن  للدراجات  ال��ف��ردان  شركة  أعلنت 
الطرق  على  »مغامرة  فعالية  في  مشاركا   20 من 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز قطر  ال��ت��ي نظمتها  ال���وع���رة« 
لوسيل  حلبة  ون��ادي   “ “بطابط  النارية  للدراجات 

الرياضي .
 BMW امل��ش��ارك��ون على ش��ه��ادات متيز م��ن  حصل 
التقنيات وامل��ه��ارات  ال��وع��رة  ال��ط��رق  ل��ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى 
على  ال��دراج��ات  لقيادة  يحتاجونها  ال��ت��ي  األس��اس��ي��ة 
الطرق الوعرة ، مثل احلصى ، و املناورة عبر املياه 

والوحل بشكل آمن
وشهدت النسخة الثانية من الفعالية التي مت تنظيمها 
منتصف يناير املاضي بعنوان “مغامرة على الطرق 

النارية  الدراجات  إقباال كبيرا من مالك   ، الوعرة” 
من  خصيصا  حضروا  محترفون  مدربون  وقادها 
التقنيات  احلضور  بتعليم  املدربني  قام  حيث  أملانيا 
واملهارات األساسية التي يحتاجونها لقيادة الدراجات 
إع��ادة تعريف  الوعرة وه��ذا يسهم في  الطرق  على 

شغف قيادة الدراجات النارية على هذه الطرقات.
اياد الصعيدي مدير عام  السيد  املناسبة قال  وبهذه 
املشاركني  تكرمي  اليوم  “يسرنا  للدراجات  الفردان 
معنا في فعالية املغامرة على الطرق الوعرة، ونعد 
خالل  الفعاليات  باستمرار  النارية  الدراجات  مالك 
ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ال���ف���ردان ل��ل��دراج��ات 
رائدة في منح العمالء جتارب استثنائية، وفي هذه 

تعريف  إع���ادة  منها  ال��ه��دف  ،ك��ان  الرائعة  الفعالية 
الطرق  على  النارية  الدراجات  قيادة  شغف  مفهوم 

الوعرة ». 

مشاركا   20 م��ن  اك��ث��ر  ال��ي��وم  “وسنمنح  واس��ت��ط��رد 
شهادة متيز ملشاركتهم في هذه الفعالية والتي تفيد 
آمن  الوعرة بشكل  الطرق  للقيادة على  جاهزيتهم 

بعد التدريبات التي حصلوا عليها على أيدي مدربني 
على أعلى مستوى .”

مدير   - الهيدوس  ابراهيم  السيد  أش��اد  جانبه  م��ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ف���ي م���رك���ز ق��ط��ر ل���ل���دراج���ات ال��ن��اري��ة 
“بطابط« بتنظيم شركة الفردان للدراجات النارية 
هذه الفعالية الرائعة التي لتدريب  مالك الدراجات 
وأكد  النارية  دراجاتهم  بقدرات  وتعريفهم  النارية 
مالك  ق��درات  لتطوير  الفعاليات  ه��ذه  أهمية  على 
ال��ي��وم على جن��اح الفعالية  ال��دراج��ات وق���ال »ن��ؤك��د 
أكثر من 20 مشارك على شهادات إجادة  بحصول 
الطرق  على  النارية  ال��دراج��ات  لقيادة   BMW من 
الوعرة .« من ناحية اخرى قال السيد محمد اجلندي 
للدراجات  قطر  مركز  في  العامة  العالقات  مدير 
النارية “بطابط “ نحن سعداء بتكرمي املشاركني في 
الوعي بني  لنشر  الفعالية ونؤكد على أهميتها  هذه 
الدراجني  مهارات  وصقل  النارية  ال��دراج��ات  م��الك 
بالتقنيات  والتعريف  ال��وع��رة  املناطق  ف��ي  للقيادة 
للدراجات في هذه االماكن حيث ان اغلب الدراجني 
يقودون في الشوارع او املناطق خفيفة الوعورة دون 

جتربة التقنيات العالية للدراجة.«

الفـردان للدراجـات تكـرم املشاركـني فـي  فعاليـة

)مغامرة على الطرق الوعـرة(

بالتعــاون مركــز قطــر للدراجــات الناريــة )بطابــط( ...

ايـاد الصعيـدي:
الفــردان للدراجـات
رائــدة فــي منـــح

العمالء جتارب استثنائية
على الطرق الوعرة
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املعتمد  وامل����وّزع  احل��ص��ري  ال��وك��ي��ل  ل��ل��س��ي��ارات،  ال��ف��ردان  أعلنت  ان  منذ 
عرض  بإطالق  اجلديد  للعام  استقبلها  عن  قطر،  في   MINI لسيارات 
مذهل على جميع السيارات اجلديدة من طراز MINI 2019 بثالثة أبواب 
الشهيرة   MINI والذي القي رضا غير مسبوق منعشاق ومحبي عالمة 
في عملية الشراء وخاصة ان عرض العام اجلديد يضمن طريقة بسيطة 
العالم، وذلك  األكثر متيًزا في  السيارات  إحدى  تعقيدات المتالك  دون 
تأكيًدا على التزام الفردان للسيارات مبواصلة العمل على توسيع وتطوير 

التجارب التي تتيحها لزبائنها وتقدمي خيارات اخلدمات لهم.
ط��رازات  من  املفضلة  سياراتهم  امتالك  بسهولة   MINI لعمالء  وميكن 
2019 بأسعار تبدأ من 109 آالف ريال قطري. ويضمن عرض   MINI
العام اجلديد راحة البال للعمالء على الطريق، وذلك بفضل الضمان ملدة 
اخلدمة  باقة  سنوات  وث��الث  الكيلومترات،  حتديد  ب��دون  سنوات  ث��الث 

ملسافة تصل إلى 40 ألف كيلومتر.
أيًضا من   MINI إلى ذلك، سيحظى عمالئنا عند شراء سيارة  وإضافة 
إق��ام��ة مجانية مل��دة ليلتني ف��ي فندق  ال��ع��ام اجل��دي��د على  خ��الل ع��رض 
مرسى مالذ كمبينسكي الفاخر، والذي يقع في اللؤلؤة في قلب الدوحة.  
وف������ي ت���ص���ري���ح ل�����ه ق������ال ال���س���ي���د أمي������ن ب������رج������اوى، م����دي����ر م��ب��ي��ع��ات 
شركة الفردان للسّيارات: “ال شك أن تقدمي أفضل اخليارات والعروض 
لزبائننا ومنحهم أعلى مستوى من اخلدمات والرعاية يعد من األمور 
فإننا  ذل��ك،  على  وبناء  للسيارات.  الفردان  في  لنا  بالنسبة  أهمية  األكثر 
سعداء ألننا نستهل عام 2019 بهذا العرض احلصري واملميز، والذي يقدم 
املفضلة  السيارات  أكثر  إح��دى  رائعة المتالك  في قطر فرصة  للزبائن 
واملرغوبة على مستوى العالم لالستمتاع مبا تزخر به من مزايا مذهلة”.
يتوفر عرض السنة اجلديدة ابتداًء من 1 يناير وحتى 28 فبراير، 2019. 
وندعو الزبائن للحضور وإلقاء نظرة عن قرب على الطرازات اجلديدة 
م��ن س��ي��ارة MINI، وح��ج��ز مواعيد جت���ارب ال��ق��ي��ادة ف��ي ص��ال��ة عرض 
الفردان للسيارات في أبراج الفردان، اخلليج الغربي، أو في شارع سحيم 
اي��ام  ال��س��د، وذل��ك م��ن الساعة 9 صباحاً وإل��ى 9 م��س��اًء ط��وال  ب��ن حمد، 

األسبوع عدا اجلمعة. 

الفردان للسيارات الوكيل احلصري

إقبال غير مسبوق
على العرض املذهل لــ أحدث طرازات MINI الشهيرة 

أس��رع  م��ن  واح���دة  االجنليزية  “ل��وت��س”  تعد عالمة 
العاملية حيث تأسست شركة لوتس  السيارات  وأقوى 
بريطانية  ت��ق��ن��ي��ات  ك��ش��رك��ة   1952 س��ن��ة  ل��ل��س��ي��ارات 
سيارات  وصناعة  احملركات  تطوير  في  متخصصة 
 ،Hethel ال��س��ب��اق وال���ت���ي ي��ق��ع م��ق��ر ه���ا ف���ي ه��ي��ث��ي��ل
ن��ورف��ول��ك, ب��إجن��ل��ت��را، وان��ت��ج��ت ال��ش��رك��ة ع��ل��ى م��دار 
التي القت  ال��ط��رازات  م��ن  الكثير  السنوات  ه��ذه  ك��ل 
مما  ال��س��ي��ارات  صناعة  خ��ب��راء  م��ن  كبير  استحسان 
عالم  محبى  من  كثر  وعشاق  عاملية  شهرة  أكسبها 
السيارات االنيقة والقوية وهذا ايضاً ما دفع العمالق 
زيهيجياجن  مجموعة  استحوذت  في  ممثالً  الصيني 
من   %51 على   للسيارات،  القابضة  الصينية  جيلي 

أكبر  ف��ي  كشريك  البريطانية  ل��وت��س  ش��رك��ة  أس��ه��م 
صفقة ف��ي ع��ال��م ال��س��ي��ارات وأح��دث��ه��ا على االط��الق 
وه��ذا ما أك��ده دان��ي��ال دوجن��ه��وي ل��ي، نائب الرئيس 
في  القابضة  ملجموعة جيلي  املالي  واملدير  التنفيذي 
بروتون  “إننا مع  )روي��ت��رز(:  نقلته  تصريح صحفي 
ولوتس، وسيساعد انضمامهما ملجموعتنا في تعزيز 
عالمة  تاريخ  نحترم  أننا  خاصة  و  العاملية  بصمتنا 
ب���روت���ون ال��ع��ري��ق��ة، وال���ت���ي س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا 

مستقبال لألفضل.”.
أرقاًما قياسية في  هذا وقد حققت جيلي من قبل 
استحوذت في عام  الشركات، حيث  االستحواذ على 
2010 باالستحواذ على فولفو السويدية من مجموعة 

فورد، ثم في العام 2013 استطاعت أن تستحوذ على 
شركة تاكسي لندن، يذكر أن قيمة الصفقة لم يتم 
خبراء  ولكن  اآلن،  إل��ى  رسمي  بشكل  عنها  اإلع��الن 
دوالر  مليار   7.5 بنحو  قيمتها  ي��ق��درون  ال��س��ي��ارات 
أم��ري��ك��ي. وف��ي خضم ك��ل ه��ذه ال��ت��ط��ورات وال���رؤى 
املستقبلية يتوقع خبراء عالم السيارات لعالمة لوتس 
البريطانية ان تدخل بقوة الي االسواق العاملية  حيث 
أطلقت س��ي��ارات »ل��وت��س« ، األك��ث��ر شهرة ف��ي عالم 
سباقات السيارات وخاصة ان العالمة متتلك تاريخاً 
تأسيس  فمنذ  السباقات  س��ي��ارات  مجال  ف��ي  عريق 
مجموعة »لوتس« من قبل أسطورة سباقات السيارات 
»كولن تشامبان«، باتت »لوتس« هي املعيار الرئيسي 

في  وثابتة  رشيقة  س��ي��ارات  فهي  السباق،  لسيارات 
الوقت نفسه، تترجم كل خواطر سائقها إلى حقائق 
ناحية  من  مذهلة  »لوتس«  الطريق،وسيارات  على 
التكنولوجيا والتصميم، ويتم تصنيع كافة تفاصيلها 
بعناية من خالل تكنولوجيا الهندسة البصرية يدويا 
من قبل محترفني متميزين في بريطانيا. وفي هذا 
السياق أكدت شركة لوتس البريطانية، عزمها دخول 
األولى  للمرة  أوف��ر  الكروس  مركبات  عالم صناعة 
مركباتها  أول��ى  وإنتاج   ،2019 عام  بحلول  بتاريخها 
حالياً  من���واً  األك��ث��ر  تعد  ال��ت��ي  الفئة  ه��ذه  على صعيد 
سوق السيارات عاملياً،  ومنافسة طرز شهيرة تنتجها  
على  العالم  ح��ول  ال��س��ي��ارات  ش��رك��ات صناعة  كبرى 
طراز  أبرزها  من  املركبات  من  القطاع  ه��ذا  صعيد 

“بورشه ماكان” الشهير.
لوتس، جان مارك  التنفيذي لشركة  الرئيس  وانتقد 
غ��ال��ي��س، ف��ي ت��ص��ري��ح��ات مل��وق��ع “أت����و أك��س��ب��ري��س”، 
تقدمي  في  الشركات  بعض  ل��دى  السائدة  التوجهات 
بنية  ذات  االستخدامات،  متعددة  رياضية  سيارات 
ستأخذ  “ل��وت��س  إن:  وق���ال،  وثقيلة،  احلجم  كبيرة 
منحى مغاير متاماً، بإنتاج مركبة خفيفة وسريعة، 
ستكون منافسة قوية على صعيد فئة اكروس أوفر 
ب��ص��ورة ع��ام��ة، وط���راز “ب���ورش م��اك��ان” على وجه 

التحديد، بل ستكون أفضل منها أيضاً”.
ووفقاً لتقارير صحفية، فإن طراز “لوتس” املرتقب 
توربو  أوف���ر، سيحظى مب��ح��رك  ال��ك��روس  فئة  ف��ي 
حصاناً،   450 ح��اج��ز  تتخطى  ق��وة  ان��ت��اج  على  ق���ادر 
بجانب حصول السيارة على هيكل متني مصنع من 
ال��ك��رب��ون وامل��ع��دن، م��ا يكسبها رش��اق��ة أكبر  أل��ي��اف 
وأقل  مبنافساتها،  مقارنة  منخفضاً  إجمالياً  ووزن��اً 

بنحو 200 كيلو غرام من “بورشه ماكان” احلالية.
وتعتمد لوتس في بناء طرازها األولى على صعيد فئة 

الكروس أوفر، على خدمات شركة جيلي الصينية، 
السيارة  جتميع  أن  البريطانية  ال��ش��رك��ة  أك���دت  كما 
ال���ذي سيقلل م��ن تكاليف  األم���ر  ال��ص��ني،  سيتم ف��ي 
التجميع، وينعكس إيجاباً على السعر الذي سيخولها 
هذا  ويأتي  التسعيرية.،  الناحية  من  املنافسة  ب��دوره 
“ألسباب شخصية” وكون “الوقت قد حان للمضي 
قدما” حسب غاليس الذي انضم إلى صانعة السيارات 
بيجو سيتروين في   PSA البريطانية من مجموعة 
2014 والتي كان مسؤوال تنفيذيا فيها، مع ذلك فقد 
أشرف على إطالق موديالت مثل لوتس إليس وإيفورا 
وإكسيج ،وعلى مدار العشر سنوات األخيرة لم تطلق 
كليا  جديدة  موديالت  البريطانية  السيارات  صانعة 
وذلك لضعف املوارد املالية، إال أن ذلك سيتغير متاما 
بفضل شراءها بواسطة جيلي التي متتلك أيضا فولفو 
وبوليستار ولينك آند كو ولندن تاكسي وحصة %10 
غاليس في منصبه  في مرسيدس. هذا وسيستبدل 
كينجفنغ فنغ وهو نائب رئيس مجموعة جيلي أوتو، 
تأمل  األم���ور  زم���ام  على  رج��ال��ه��ا  إح���دى  وبسيطرة 
إنتاج  خط  كامل  استبدال  الصينية  السيارات  صانعة 
جديدة  موديالت  وإط��الق  الرياضية  لوتس  سيارات 

بينها كروس أوفر.
وت����واص����ل م��ج��م��وع��ة »ل����وت����س« ب�������إدارة اجل���دي���دة، 
السيارات  واع��دة من  تقدمي مجموعة  جناحاتها مع 
اجلديدة في املستقبل، هذا بالتوازي مع العمل الدائم 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ج��م��وع��ة احل��ال��ي��ة م��ن ال���ط���رازات، و 
الشرق  منطقة  في  )لوتس(  مكانة  وتطوير  بتوسيع 
األوس������ط، وال���ت���ي ط��امل��ا ك��ان��ت س��وق��ا رائ���ع���ا لتقدمي 
السيارات الرياضية الفاخرة وأكدت االدارة اجلديدة 
ع��ل��ى س��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ع��م��ل م���ع ش��رك��ائ��ه��ا ف���ي ال��ش��رق 
االوس��ط��م��ن ال���ط���رازات ال��ت��ى الق��ت جن��اح��ات كبيرة 

منها على سبيل املثال وليس احلصر طراز

)جيلــي( العمالقــة تدعــم استراتيجيــة املستقبــل ...

عالمة )لوتس( تثري عالم السيارات الفاخرة
بطـرازات حتاكـي شغـف عشاقهـا



األثنني 20 جمادى اآلخرة 1٤٤0 هـ 25 فبـرايــر 2019 م  العدد )267(

10

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

-الوكيل  الرياضية  للسيارات  ال��ف��ردان  شركة  أعلنت 
شراكتها  عن  قطر-  في  مازيراتي  لسيارات  الرسمي 
احلصرية مع “ معرض الدوحة للمجوهرات و الساعات 
“، لتكون راعي السيارات الرسمي لهذا احَلدث املمّيز 
في نُسخته السادسة عشرة. وللعام الثالث على التوالي، 
تُصبح مازيراتي قطر جزًءا ال يتجزأ ِمن قصة جناح 
ذلك املَعرض الذي يستقطب هواة التحف واملجوهرات 
ِمن كل َحدب وصوب، وهو يُقام -كما َجرت العادة- 
ال��دوح��ة للمعارض وامل���ؤمت���رات.  وضمن  ف��ي م��رك��ز 
هذه الشراكة املمتدة واملثمرة، وّفرت شركة الفردان 
للسيارات الرياضية ثماني سيارات كواتروبورتيه لكبار 
ليتعّرفوا  ال��ك��رام،  امل��ع��رض  ض��ي��وف  م��ن  الشخصيات 

ومستويات  االستثنائي  الرياضي  األداء  على  كثب  عن 
الفخمة.  السيدان  ه��ذه  توّفرها  التي  والترف  الراحة 
واسعة  مجموعة  بني  ذاتها  بحّد  جوهرة  وباعتبارها 
ال��ف��ن��ي��ة، س��ت��ك��ون ليفانتي  ِم���ن امل��ج��وه��رات وال��ت��ح��ف 
ت��روف��ي��و م��ح��ّط أن��ظ��ار ال��ض��ي��وف وزّوار امل��ع��رض في 
في  مب��ازي��رات��ي  َع��رض خاصة  َعرضها مبنّصة  أث��ن��اء 
نُسخته  في  الساعات  و  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
ليفانتي  األداء  عالية  النسخة  وجَتمع  عشرة.  السادسة 
تروفيو ما بني التصميم الذي يأسر القلوب والقدرات 
االستثنائية لتحدي الطرقات واملسالك الوعرة؛ إذ إنها 
مجّهزة مبحرك V8 بسعة 3.8 لتر يوّلد قّوة عاصفة 
تبلغ 590 حصانًا و730 نيوتن-متر من عزم الدوران. 

الفخم  ال��ط��اب��ع  استكشاف  امل��ع��رض  لضيوف  ومُي��ك��ن 
ِمن  احلصرية   SUV���ال لهذه  الظاهر  التقني  والتفّوق 
امل��وج��ود على اجلانب  خ��الل جناح م��ازي��رات��ي اخل��اص 
األيسر من مدخل املعرض الرئيسي. ولن تَكن ليفانتي 
لزّوار  تُعّدها مازيراتي  التي  الوحيدة  املفاجأة  تروفيو 
“ معرض الدوحة للمجوهرات و الساعات “؛ إذ سيتم 
أمام  ريبيلي  جيبلي  اإلنتاج  محدودة  النسخة  َع��رض 
املدخل الرئيسي خارج املعرض. وكان جرى تخصيص 
200 سيارة فقط من ريبيلي ألسواق أوروب��ا والشرق 
األوس����ط وإف��ري��ق��ي��ا، م��ن��ه��ا 21 ن��س��خ��ة ف��ق��ط ألس���واق 
ريبيلي  جيبلي  وتستعني  وإف��ري��ق��ي��ا.  األوس���ط  ال��ش��رق 
ممّيزة  فخمة  وم��ق��ص��ورة  ج���ّذاب  خ��ارج��ي  بتصميم 

النهائي.   التجميع  وج���ودة  ال��ي��دوي��ة  باحلرفية  تّتسم 
السيد  الشراكة احلصرية، قال  وفي تعليقه على هذه 
“شارلي داغر”، املدير العام لشركة الفردان للسيارات 
فمازيراتي  ال��ش��راك��ة؛  بهذه  س��ع��داء  “نحن  الرياضية: 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  مع  تتعاون 
ال��ش��راك��ة  م��ن��ذ ع����ام 2017، ويُ��ش��رف��ن��ا مت���دي���د ه����ذه 
اع��ت��راًف��ا ِم��ن��ا مبكانة ومت��ّي��ز ه��ذا امل��ع��رض احَل��ص��ري. 
وتُ���ع���ّد م���ازي���رات���ي مب��ث��اب��ة ع��الم��ة تَ���رم���ز إل���ى األن��اق��ة 
الطابع احلصري،  اليدوية وأيًضا  واألصالة واحلرفية 
الدوحة  معرض  مع  نشاركها  التي  نفسها  القيم  وهي 
املعرض كذلك  الساعات.” ويَستضيف  و  للمجوهرات 
منها  والفخمة،  الرياضية  م��ازي��رات��ي  أس��ط��ول  ب��اق��ي 

طرازات جيبلي بفئاتها املتنّوعة خلفية الدفع، وكذلك 
أول  أي��ًض��ا، هناك  ال��دف��ع.  رباعية   S Q4 الفئة جيبلي
 SUV االس��ت��خ��دام��ات  متعدد  ترفيهي  ري��اض��ي  ط���راز 
يتوافر  ال��ذي  ليفانتي  وه��و  مازيراتي،  بتوقيع  ممهور 
 ،GTS ول��ي��ف��ان��ت��ي   S ول��ي��ف��ان��ت��ي  ليفانتي  ب���ال���ط���رازات 
ليفانتي  أداء  واألق���وى  جتهيًزا  األع��ل��ى  بالفئة  ناهيك 
وغ��ران  توريزمو  غ��ران  الطرازين  وبخالف  تروفيو. 
كابريو، تتوافر سيارات كواتروبورتيه بفئات متنّوعة؛ 
بدًءا من الفئة التقليدية املدّعمة مبحرك فئة V6 سعة 
3 لترات بقدرة 350 حصانًا، وصواًل إلى النسخة األعلى 
أداًء كواتروبورتيه GTS املزّودة مبحرك فئة V8 سعة 

3.8 لترات بقوة 530 حصانًا.

مازيراتـي قطـر راعي السيـارات الرسمـي
لـ )معــرض الدوحــة للمجوهــرات و الساعــات(

شارلي داغر:
يشرفنا متديد هذه الشراكة

اعترافا منا مبكانة ومتيز
هذا املعرض احلصري

افخــر الطــرازات فــي عالــم السيــارات ...

السيارات  صناعة  شركة  ف��ي‘،  إن  ’ف��ي��راري   أعلنت 
ال��ري��اض��ي��ة واخل���ارق���ة امل��درج��ة ف��ي أس����واق ال��ب��ورص��ة 
NYSE/( الرمز  حتت  نيويورك  وب��ورص��ة  اإليطالية 
أو  ’ف���ي���راري‘  ب��اس��م  ل��ه��ا  )ويُ���ش���ار   )MTA: RACE
الرابع  للربع  املوّحدة  األولية  النتائج  عن  ’الشركة‘(، 
ول��ف��ت��رة األش���ه���ر االث���ن���ي ع��ش��ر امل��ن��ت��ه��ي��ة ب��ت��اري��خ 31 

 9251 الشحنات  مجموع  بلغ   .2018 ديسمبر 
وحدة في عام 2018، بزيادة 853 وحدة 

امل���اض���ي.  ب��ال��ع��ام  ق��ي��اس��اً   %10.2+ أو 
وح���ق���ق���ت ال���ش���رك���ة ه�����ذا اإلجن�����از 

ب��ف��ض��ل ارت���ف���اع ح��ج��م م��ب��ي��ع��ات 
من��اذج��ه��ا امل����زودة مب��ح��رك 12 
أسطوانة )V12( بنسبة %19.6، 
م��ب��ي��ع��ات  ازدادت  ح���ني  ف���ي 
ال���ن���م���اذج امل��������زودة مب��ح��رك 
بنسبة   )V8( أس���ط���وان���ات   8

تألق  رئ��ي��س��ي،  وبشكل   .%7.3
س��ي��ارة  النماذج V12 مع  أداء 

’812 سوبر فاست‘، ليقابلها جزئياً 
ان��خ��ف��اض م��ب��ي��ع��ات ’الف����ي����راري أب��ي��رت��ا‘ ال��ت��ي 

يخّص  وفيما  اإلص��دار.  محدودة  سلسلتها  استكملت 
بورتوفينو‘، فضالً  ’فيراري  برزت   ،V8 النماذج أداء 
عن اإلصدار اخلاص الذي مت إطالق مناذجه مؤخراً 
حتت اسم ’488 بيستا‘ وامتّد انتعاش حجم الشحنات 
إلى جميع املناطق: إذ ارتفع حجم الشحنات في أوروبا 
وازداد في  13.1%؛  بنسبة  وأفريقيا  األوسط  والشرق 
الصني  من  كل  في  وقفز  6.7%؛  بنسبة  األمريكّيتني 
نسبة  وب��ل��غ��ت  12.6%؛  بنسبة  وت���اي���وان  ك��ون��غ  وه��ون��غ 

االرتفاع 7.8% في بقية دول آسيا واحمليط الهادئ. 

ارت����ف����ع 
ص��اف��ي إي������رادات ال��ش��رك��ة ف��ي ع���ام 2018 

مبقدار بضعة ماليني ليصل إلى 3420 مليون يورو، 
وبارتفاع  احلالي،  الصرف  لسعر  وفقاً   %0.1 بزيادة 
3.2% بناء على السعر الثابت للعملة. وحظيت إيرادات 
مليون   2535 بلغت  )بقيمة  الغيار  وقطع  ال��س��ي��ارات 
يورو، بازدياد +3.2% وفقاً لسعر الصرف احلالي؛ أو 
الثابت للعملة( بالدعم نتيجة  +6.9% بناء على السعر 
الشركة مع مناذج  التي حققتها  املرتفعة  البيع  أرق��ام 

أب��رزه��ا 
فاست‘  سوبر   812’
على  وع���الوة  بيستا‘.  و’488  بورتوفينو‘  و’ف��ي��راري 
املخصصة  التصاميم  وب��رام��ج  األس��ع��ار  لعبت  ذل���ك، 
دوراً إيجابياً في عمليات تسليم سيارات ’فيراري جيه 
50‘ وعمليات التسليم األولى لسيارات ’إف إكس إكس 
بانخفاض مبيعات  قوبلت جزئياً  والتي  إيفو‘،  كيه   -
احملركات  إي���رادات  وَعَكَس تآكل  أبيرتا‘.  ’الف��ي��راري 
الصرف  لسعر  بالنسبة   %23.8- ي���ورو،  مليون   284(

احل���ال���ي 
انخفاض  للعملة(  ال��ث��اب��ت  وال��س��ع��ر 
إي��رادات  وارتفعت  ’م��ازي��رات��ي‘.  إل��ى  الشحنات  حجم 
ال��ت��ج��اري��ة )506 مليون  ال��رع��اي��ة وال��دع��اي��ة وال��ع��الم��ة 
أو +%5.3  الصرف احلالي؛  لسعر  ي��ورو، +2.4% وفقاً 
بناء على السعر الثابت للعملة( بفضل اإليرادات القوية 
في  التصنيف  مستوى  ارت��ف��اع  على  ع���الوة  ل��ل��رع��اي��ة؛ 
متت  م��ا  وه��و   ،2016 بعام  قياساً   2017 ع��ام  بطولة 
مقابلته جزئياً بانخفاض املبيعات الناجم عن أنشطة 
للعملة،  وك��ان  التجارية.  بالعالمة  صلة  ذات  أخ��رى 
وحتوطات  وتقومي  الصفقات  تأثيرات  ذل��ك  في  مبا 
مليون   105 بقيمة  سلبي  تأثير  األجنبية،  العمالت 

ي����ورو )ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي ال�����دوالر األم��ري��ك��ي، واجل��ن��ي��ه 
االسترليني، والني الياباني(.

أبرز اإلجنازات في عام 2018
’488 بيستا‘: في 21 فبراير 2018، 
’ف��ي��راري‘  مجموعة  أعلنت 
أنها اختارت النسخة الثامنة 
وال���ث���م���ان���ني م����ن م��ع��رض 
ج��ن��ي��ف ال���دول���ي ل��ل��س��ي��ارات 
عاملية  منصة  أول  ليكون 
للكشف عن سيارتها ’488 
خليفة  تعتبر  التي  بيستا‘، 
ال���س���ل���س���ل���ة اخل�����اص�����ة م��ن 
املعززة  ’فيراري‘  سيارات 
 488’ وجتسد   .V8 مبحرك
ب��ي��س��ت��ا‘ خ���ط���وة ه���ام���ة ن��ح��و 
األم�����ام م���ن ال��س��ل��س��ل��ة اخل��اص��ة 
ديناميكيات  حيث  م��ن  السابقة 
املستمّد  التقني  االرتقاء  األداء ومستوى 
من اخلبرة في سباقات السيارات. محّرك ’فيراري‘ 
بجائزة  يفوز  ليتر   3.9 أسطوانات V8 سعة  بثماني 
’أفضل محّرك عاملي للعام‘: حازت أحدث محركات 
املعززة مبحرك V8 وشاحن تيربو، والتي  ’فيراري‘ 
الفئة،  ’فيراري‘ من هذه  تنبض في جميع سيارات 
الثالثة  للسنة  العالم  ف��ي  محرك  أفضل  ج��ائ��زة  على 
’أف��ض��ل محرك  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  ف��ي حفل  التوالي  على 
عاملي للعام‘ الذي أقيم بتاريخ 5 يونيو 2018. وعالوة 
ع��ل��ى ذل����ك، مت اخ��ت��ي��ار م��ح��رك ’ف����ي����راري‘ بثماني 
محرك  أفضل  ليكون  تيربو  أسطوانات V8 وشاحن 

طوال السنوات العشرين املاضية.

الفردان للسيارات الرياضية الوكيل احلصري في قطر ...

)فيراري إن في(
تعلــن عــن زيــادة غيــر مسبوقــة فــي املبيعــات
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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

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة ال���س���ي���ارات ال��وط��ن��ي��ة، ال��وك��ي��ل 
احلصري ل� عالمة م��ازدا في قطر عن متديد 
مرنة   حصرية  ع��روض  شعار«  حتت  حملتها 
إلى  عديدة  جوائز  متنح  والتي  إث��ارة  األكثر   «

عشاقها في السوق القطري .
وت��ط��رح ش��رك��ة ال��س��ي��ارات ال��وط��ن��ي��ة مجموعة 
مثل  لعمالئها  أضافة  تعد  التي  القيمة  النقاط 
وضمان  الكيلومترات،  م��ح��دود  غير  ض��م��ان 
ش���ام���ل، وخ���دم���ة ص��ي��ان��ة وت��س��ج��ي��ل م��ج��ان��ي 
وغيرها من املميزات على موديالت مختارة، 

بأسعار جذابة جدا وغير قابلة للمنافسة.
املوديل  اختيار  للعمالء  أيضا  احلملة  تتيح  كما 
م��ن مجموعة واس��ع��ة، وان��ت��ق��اء إم���ا “ال��ت��أم��ني 
ال���ش���ام���ل امل���ج���ان���ي ل���ع���ام واح������د” أو “خ��دم��ة 
أيهما  كيلومتر  ال��ف   20 أو   ع��ام  مل��دة  مجانية 
أس����ب����ق«، ب���اإلض���اف���ة ال����ى امل���م���ي���زات األخ����رى 
امل��ض��م��ون��ة. ومت��اش��ي��ا م��ع امل��ك��ان��ة ال��ت��ي وصلت 
ناهيك   ، ممتازة  جتارية  كعالمة  م��ازدا  إليها 
وتقنياتها  واجل��اذب��ة،  الفريدة  تصميماتها  عن 
اإلبداعية التي يُراعى فيها دائما معايير اجلودة 
اليابانية والدقة املتناهية، فإن حملة » عروض 
كي  أطلقت  قد   “ العام  لنهاية  مرنة  حصرية 
س��ي��ارات  اق��ت��ن��اء  ع��ش��اق  م��ن  ك��ل  يستفيد منها 
تتضمن  والتي  الرباعي  الدفع  وأيضا  السيدان 
م����ازدا  م���ودي���ل 2019. وت���ظ���ل  ف���ئ���ات ح��دي��ث��ة 
الغالبية  يُصنع  التي  الوحيدة  التجارية  العالمة 
متاحة  وه��ي  اليابان،  في  فئاتها  من  العظمى 

للبيع في منطقة الشرق األوسط.
إظهار  إكس-5«:  »س��ي  اجلديدة  م��ازدا  سيارة 

أبعاد جديدة للقيادة
أعلنت السيارات الوطنية مؤخرا عن أن سيارة 
م��ازدا »سي إكس-5« اجلديدة مطروحة اآلن 
للبيع في دولة قطر، لتحقق بذلك حلم شركة 
م��ازدا بتوفير س��ي��ارات دف��ع رباعي مت��زج بني 

متعة القيادة وراحة الراكب.
أجل  تعمل من  فريدة  وم��ازدا عالمة جتارية 
تصبح  ولكي  العمالء،  مع  قوية  تأسيس عالقة 
جزء أساسيا من حياتهم. ولتحقيق ذلك تعمل 
مازدا من أجل تعزيز شعور الصلة بني السيارة 
تتمركز  س��ي��ارات  صنع  إل��ى  يقود  ما  والسائق، 
حول اإلنسان والتي تعمل في تناغم مع احلواس 

اإلنسانية.
تصميم كودو باعث احلياه في السيارة

مت���ت إع�����ادة ت��ع��ري��ف ت��ص��م��ي��م ك�����ودو ك��ب��اع��ث 
التعبير  تعزيز  خ��الل  السيارة  من  ال��ي  للحياة 
امل��ن��خ��ف��ض وال����واس����ع ل��ه��وي��ة م�����ازدا امل��ت��ط��ورة. 
اس��ت��ق��رت م����ازدا ع��ل��ى امل��ت��ان��ة ال��ص��اف��ي��ة ككلمة 
رئيسية وحتّدت نفسها للنهوض مبفهوم كودو 
إل���ى م��س��ت��وى ج��دي��د. مستوحى م��ن احل���روف 
تقدمي احلد  التقليدية، واصلت مازدا  اليابانية 
األدنى من اجلماليات وهو مفهوم يعني كونها 
األساسية.  غير  العناصر  جميع  من  خلوا  أكثر 
وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���ي امل��ظ��ه��ر اخل����ارج����ي اجل����ريء 
الركاب  جميع  متنح  التي  والداخلي  واملتميز  

شعوًرا لطيًفا.
ديناميكيات القيادة

تقنية  ك��ل��ًي��ا  اجل���دي���دة   5-CX س���ي���ارة  ت��ت��ب��ن��ى 
وهي  ال��س��ي��ارات،  ف��ي  للتحكم   G-Vectoring
SKYACTIV- اكتيف  س��ك��اي  تقنيات  أول���ي 
صقل  مت  وق��د   ،VEHICLE DYNAMICS
ال��ب��ش��ري��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ال���ق���ي���ادة مت��اش��ي��ا م���ع  أداء 
مع  يتوافق  ال��ذي  الديناميكي  السلوك  وحتقيق 
توقعات السائق وقيادة مريحة مع احلد األدنى 
م��ن ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ي اجل���ذع ب��ني جميع ال��رك��اب. 
يسمح  مما  ه��دوًءا  أكثر  بأنها  املقصورة  تتميز 
مب��ح��ادث��ة أك��ث��ر راح���ة وت��وف��ر امل��ق��اع��د اخللفية 
مستويات أعلى من الراحة وسهولة االستخدام.
ت���أت���ي س���ي���ارة CX5 اجل����دي����دة ك��ل��ي��ا م�����زوًده 

يعمل  وال��ذي    2.5  SKYACTIV-G مبحرك 
بالبنزين مباشرة. مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
س��رع��ات.  س��ت  ذو   SKYACTIV-DRIVE
هذه احملركات توفر تسارعا قويا لتوليد الطاقة 
وع��زم  الدقيقة  ف��ي  دورة   5.700 187ح��ص��ان 

دوران 250 نانومتر 5000 دورة في الدقيقة.
أعلى  حتقق  م��ازدا  سلسلة  االستباقية  السالمة 

درجات السالمة
إلى جانب مجموعة كبيرة من املزايا القياسية  
ت���وف���ر س����ي����ارات م�������ازدا ال���ري���اض���ي���ة م��ت��ع��ددة 
السالمة  تقنيات  املزيد من  االغ��راض وسيدان 

االستباقية i-ACTIVSENSE والتي تشمل:
• رادار مازدا ملراقبة السرعة

• املساعدة في البقاء علي املسار
• التعرف على اشارات املرور

• شاشة عرض القيادة النشطة
• دعم الفرامل الذكي داخل املدن

كما مت جتهيز معظم ط���رازات م���ازدا  بواقي 
اخ��ت��ي��اري مل��ن��ع ال��ت��ص��ادم األم���ام���ي وم��ص��اب��ي��ح 
معهد  قبل  من  اختبارها  مت  محددة   أمامية 
ال���ت���أم���ني ل��ل��س��الم��ة ع��ل��ى ال���ط���رق���ات ال��س��ري��ع��ة 
تصنيفها  األم��ري��ك��ي��ة ومت  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات 
بكونها علي اعلي درجات السالمة و مازدا هي 
املصنعة  ال��ش��رك��ات  م��ن  الوحيد  الكامل  اخل��ط 
لسيارات الركاب القادرة على تقدمي مثل هذه 

اخلدمات في السنوات األخيرة.
على  للسالمة  ال��ت��أم��ني  معهد  اخ��ت��ب��ارات  ت��ق��وم 
جوانب  من  جانبني  بتقييم  السريعة  الطرقات 
ال���س���الم���ة: ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل وه����ي كيف 
حت��م��ى ال��س��ي��ارة س��ائ��ق��ه��ا ف���ي ح��ال��ة احل����وادث 
وجتنب األعطال والتخفيف من حدتها  وهي 
تكنولوجيا ميكن أن متنع التصادم أو تقلل من 
شدته. متنح جوائز معهد التأمني للسالمة على 
الطرقات السريعة ألولئك الذين يحصلون على 
للتصادم   اختبارات  خمس  في  جيدة  تقييمات 
ملنع  أو مم��ت��از  م��ت��ق��دم  تقييم  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
حلالة   مؤهلني  ليصبحوا  األم��ام��ي  االص��ط��دام 

اعلي درجات السالمة.
  i-ACTIV ALL-WHEEL DRIVE نظام 

املدعم للثقة  
ب��ج��ع��ل  ي���ت���زع���زع  ال������ذي ال  ال����ت����زام م�������ازدا  إن 

ال��س��ي��ارات ت��وح��ي ب��ال��س��ع��ادة واإلث������ارة واض��ح��ا 
نظام  م��ن  املستمدة  ال��ق��ي��ادة  ديناميكيات  ف��ي 
م��ج��ال  ف���ي  ث��ق��ة  األك���ث���ر    I-ACTIV AWD
التكنولوجيا واألداء للسيارات الرياضية متعددة 

االغراض املعاصرة.
خ��الل  م���ن    I-ACTIV AWD ن���ظ���ام  ي���أت���ي 
عوامل  االعتبار  بعني  تأخذ  والتي  مستشعراته 
مثل زاوية التوجيه  ومدخالت اخلانق وتدوير 
ال���ع���ج���الت م����ع درج������ة احل��������رارة واس���ت���خ���دام 
الظروف  لرسم ص��ورة واضحة عن  املساحات 
  I-ACTIV AWD لنظام  ميكن  اخل��ارج��ي��ة. 
في  م��رة   200 أكثر من  الطاقة  ضبط مخرج 
للتنبؤ   ، مختلًفا  متغيًرا   27 باستخدام  الثانية  

مبا تبدو عليه ظروف الطريق.
م������ازدا  CX9 اح���ص���ل ع��ل��ي��ه��ا ل��ع��ائ��ل��ت��ك  وق��م 

بقيادتها بنفسك
 9-CX ال���ت���ج���اري���ة اجل����دي����دة م������ازدا ال���ع���الم���ة 
املالئم  واملظهر  ال��رق��ي  م��ن  مثالي  مزيج  ه��ي 
االغراض.  الرياضية متعددة  للسيارات  للعائلة 
بنزين  مبحرك  تتميز  م���ازدا  س��ي��ارة  أول  إنها 
2.5T SKYACTIV-G. يقدم محرك الشحن 
التوربيني أداًء رائداً في فئته مع كفاءة عالية .لم 
يسبق أن شعرنا باإلثارة في السيارات الرياضية 
يعمل  مقاعد.  السبعة  ذات  االغ���راض  متعددة 
املبتكر   Dynamic Pressure Turbo نظام 
وفًقا  ال��ه��واء  وت��دف��ق  ال��دف��ع  تعديل ضغط  على 
لسرعة احملرك للتغلب على املشكالت التقليدية 

مثل التأخر التوربيني.
مازدا 6  سيدان مع الفارق

 م���ازدا 6  ه��ي س��ي��ارة السائق. س��ي��ارة رياضية 
ش��خ��ص��ي��ة م���ع ك���ل ش����يء ف���ي ق���م���رة ال��ق��ي��ادة 
بالقيادة  االستمتاع  على  ملساعدتك  املخصصة 
من خالل الشعور املباشر بكونك تستمتع داخل 
ال��س��ي��ارة. س��ي��ارة م����ازدا 6 ف��ري��دة م��ن نوعها 
وجاذبية  دقيق   عاطفي وحتكم  تصميم  ذات 
م��ت��م��ي��زة  م����ازدا 6 ت��أت��ي بجسم ج���ذاب يوضع 
ع��ل��ى ه��ي��ك��ل م��ع��ال��ج ح����اد وي��ح��ي��ط بتصميم 
التقسيمات  الداخل تشترك  داخلي فاخر.  من 
األساسية عالية اجلودة في نفس احملرك رباعي 
حصانًا.   184 بقوة  لتًرا   2.5 سعة  األس��ط��وان��ات 
بالنسبة للداخل والصف األساسي  فإن محرك 
رباعي األسطوانات سعة 2 لتر 154 حصان هو 
األوتوماتيكي  احلركة  ناقل  يتوفر  متاح.  خيار 
السالمة  ال��س��ت س��رع��ات وأح����دث م��ي��زات  ذو 
التكيفي  ال��س��رع��ة  تثبيت  ن��ظ��ام  م��ث��ل  ال��ن��ش��ط��ة 
ال��ط��وارئ في  ف��ي ح���االت  التلقائية  وال��ف��رم��ل��ة 
اإلص���دارات عالية اجل��ودة. ه��ذا وتسعى شركة 
ال���س���ي���ارات ال��وط��ن��ي��ة ج���اه���دة ف���ي دع���م ال��س��وق 
التي حتقق رغبات  الطرازات  بأفضل  القطري 
قطري  في  السيارات  عالم  عشاق  وطموحات 
وك��ع��ادت��ه��ا ت��ب��دع ال��ش��رك��ة ف��ي ت��ن��وع ع��روض��ه��ا 

التسويقية فيما يلبي طموحات العمالء.

بسبب االستجابة الكبيرة وحتقيقا لرغبات العمالء ... 

السيارات الوطنية حتقق رغبات العمالء 
و متدد حملة )عروض حصرية مرنة(
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ك���ش���ف���ت ش����رك����ة »ال�������ف�������ردان ب��رمي��ي��ي��ر 
الند  جل��اك��وار  املعتمد  الوكيل  م��وت��ورز«، 
روڤ����ر ف���ي دول����ة ق��ط��ر، ع���ن خططها 
لتقدمي اثنتني من أشهر سيارات املصّنع 

البريطاني في العالم، وهما سيارتا جاكوار 
I-PACE الكهربائية احلائزة على العديد من 

اجلوائز وسيارة F-PACE SVR. وجاء القرار بتقدمي 
هذين املوديلني للعمالء في قطر بناًء على النمو الكبير 
امل��ت��ح��ق��ق، ك��م��ا ت��ظ��ه��ر م��ب��ي��ع��ات ال��وك��ي��ل امل��ع��ت��م��د لعام 
2018. وأكدت »الفردان برمييير موتورز« جتاوزها 
في  قطر  دول��ة  ف��ي  املطلوبة  للمبيعات  السنوي  احل��د 
من  اجليدة  الطلب  مستويات  على  وللحفاظ   ،2018
العمالء لسيارات العالمة التجارية في 2019، تخطط 

ب��ش��دة إلس��ع��اد  ج���اك���وار إلط����الق م��ودي��ل��ني منتظرين 
 I-PACE ج��اك��وار  وهما  قطر؛  في  السيارات  سائقي 
الكهربائية وF-PACE SVR . ستكون قطر بني أوائل 
تستقبل  التي  أفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  أس��واق 
على  احل��ائ��زة  الكهربائية   I-PACE ج��اك��وار  س��ي��ارة 
اجلوائز، ومن املقرر أن تصلها في النصف الثاني من 

 .2019
ي������وف������ر ت���ص���م���ي���م 

قوة  الفعال   I-PACE س��ي��ارة 
مع  ان��ب��ع��اث��ات،  أي  ب���دون  كبيرة  وديناميكية 

احلفاظ على األداء املميز للسيارات الرياضية، وحازت 
السيارة التي تثير االهتمام واحلماس في املنطقة على 
أكثر من 30 جائزة عاملية منذ الكشف عنها، مبا في 
ذلك جائزة سيارة العام في أملانيا، وسيارة العام 2019 
في النرويج، وجائزة أفضل سيارة كهربائية في العام 
عاملياً من مجلة “بي بي سي توب جير”. ومت ترشيح 
األوس���ط وشمال  ال��ش��رق  ف��ي منطقة  م��ؤخ��راً  السيارة 
سيارة  ألفضل  ويلز”  “ع��رب  مجلة  جلائزة  أفريقيا 
كهربائية في العام. كما إنه من املنتظر تقدمي سيارة 

 F-PACE SVR
واألداء  امل���ذه���ل  ال��ش��ك��ل  ذات 
املرتفع ألول مرة في السوق القطرية هذا العام، ومت 
جاكوار  سيارات  أداء  جتمع  التي  السيارة  هذه  جتهيز 
املتفوق مع الرفاهية االستثنائية والتكنولوجيا املتقدمة 
إلى  إض��اف��ة  مخصص،  تعليق  ون��ظ��ام  محسن  بهيكل 
جتربة  لتوفير  الهوائية  الديناميكية  معايير  تعزيز 
قيادة مثالية في كل الظروف. وتولى قسم العمليات 
بنسبة  قوتها  وتعزيز  السيارة  ه��ذه  تصميم  اخل��اص��ة 
سوبرتشارجد  بنزين  مب��ح��رك  ت��زوي��ده��ا  عبر   ،%44

ثماني األسطوانات بسعة 5.0 لترات وقوة 550 حصان، 

في  كيلومتر   100 س��رع��ة  إل���ى  ال��وص��ول  م��ن  ميّكنها 

ال��س��اع��ة خ���الل 4.3 ث���وان���ي، وت��ب��ل��غ س��رع��ت��ه��ا ال��ق��ص��وى 

الساعة(.  في  ميل   176 )أو  الساعة  في  كيلومتر   283

وق���ال س��ام��ر ب��و درغ���م، م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة »ال��ف��ردان 

»استطاعت  موتورز«:  برمييير 
قوياً  ح��ض��وراً  أن حتقق  ج��اك��وار 
ب���ني ق���اع���دة ال��ع��م��الء ف���ي ق��ط��ر، 
على  الطلب مستمراً  ولهذا ما زال 
م��خ��ت��ل��ف س���ي���ارات���ه���ا، رغ����م بعض 
أن  وأض����اف  ال���س���وق«.  ف��ي  التقلبات 
العام  ه��ذا  جديدين  موديلني  »إط���الق 
أم���ر م��ث��ي��ر ل��ن��ا، ف��ق��د أظ��ه��ر ع��م��الؤن��ا في 
لهما، كما سيجذب تقدمي سيارتي  كبيراً  قطر ترقباً 
 F-PACE SVR و  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة   I-PACE ج���اك���وار 
امل��زي��د م��ن االه��ت��م��ام ب��س��ي��ارات ج���اك���وار”. م��ن جانبه 
قال بروس روبرتسون، املدير التنفيذي جلاكوار الند 
النجاح  روڤر الشرق األوسط وشمال أفريقيا: “يؤكد 
الفردان برمييير موتورز في قطر قوة  الذي حققته 
إحدى  كانت قطر  حضور ج��اك��وار”، وأض��اف “لطاملا 
أهم أسواقنا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما 
يظهر من مخططات النمو لهذا العام، ونحن واثقون 
من حتقيق مستويات مرتفعة جديدة في 2019 بفضل 

إطالق املوديلني اجلديدين”.

الفــردان برميييـــر الوكيـــل احلصـــري ...

جاكوار تعزز منوها في السوق القطري
بسيارتان جديدتان هذا العام

سامر بو درغم :
استطاعت جاكوار أن 

حتقق حضورا قويا بني 
قاعدة العمالء في قطر


