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قطر حتتفل بالذكرى الـ 70 لتأسيس  عالمة فيراري 
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

أعلنت شركة الفردان للسيارات الرياضية 
- املــســتــورد احلــصــري لــســيــارات فــيــراري 
في قطر – عن تنظيم موكب فريد من 
نوعه مؤّلف من مالكي سيارات فيراري 
مع  بالتعاون  الــقــطــري  العلم  رايـــة  حتــت 
العامة للسياحة ، متاحف  الهيئة  كٍل من 

قــطــر ومــركــز مــواتــر، وذلـــك لإلحتفال 
بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة الــســبــعــني لــتــأســيــس 
طليعة  في  قطر  تكون  وبذلك  الشركة، 
التي  األوســط  الشرق  الـــّدول في منطقة 
اخلاصة  العاملية  االحتفاالت  في  تشارك 

بهذه املناسبة.

وستستضيف أكثر من 60 دولة فعالّيات 
ومحّبيها  فــيــراري  عــمــاء  ملنح  مصّممة 
الــفــريــدة، وذلــك  الــتــجــارب  سلسلة مــن 
ضمن مفهوم »اإلحساس يدفعنا« ، وهو 
تأسّست  التي  األركـــان  أحــد  مفهوم شّكل 

مبوجبها أسطورة فيراري وازدهرت.

شاحنات )رام( رأس احلربة في منو 
العالمة التجارية بالشرق األوسط

الــشــرق األوســـط واحـــداً مــن األســـواق الرئيسية  يعتبر 
توسع  عمليات  مقدمة  في  لتكون  اختيارها  مت  التي 
عامة رام التجارية خارج أميركا الشمالية، نظراً ألنها 
كبيراً منذ أن أصبحت عامة جتارية  حققت جناحاً 

قائمة بذاتها في عام 2009.

6 ناصـر بن خالـد للسيـارات تنظـم جتربـة 
قيـادة للعمـالء علـى حلبـة لوسيـل

7 سيارتك منصة برمجيات
على الطرقات

5 لينكولن كونتيننتال 2017 
اجلديدة تخطف أضواء الرفاهية

9 بنتلي ـ قطر تطلق جتربة 
)بنتايغا( على الكثبان الرملية

peugeotqatar.com

طريق سلوى، ساعات عمل المعرض
السبت إلى الخميس من 8:30 صباحًا إلى 9 لياًل،

ويوم الجمعة من 4 مساًء إلى 9 لياًل.
 ساعات عمل خدمات ما بعد البيع

 السبت إلى الخميس من 7 صباحًا إلى 9 لياًل،
ويوم الجمعة من 7 صباحًا إلى 11 صباحًا ومن 2 ظهراً إلى 9 لياًل.

• سنتان خدمة مجانية/40,000 كلم %0
• 3 سنوات ضمان مجاني/100,000 كلم

• تسجيل مجاني دفعة أولى

احتفاالت العام الجديد مستمّرة
 بعروٍض يصعب تصديقها.

انطلقوا مع بيجو بعروضها وأسعارها المذهلة.

+974 4448 9108

 ابتداًء من
49,900 ريال

ابتداًء من
79,900 ريال

 ابتداًء من
74,900 ريال

2017/643
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ترسـي معاييــر جديــدة ضمــن فئتهــا ...

)نيسان( تطرح سيارة )كيكس( اجلديدة كليا
مـن فئـة )كـروس أوفـر(

أطــلــقــت شـــركـــة نــيــســان ســـيـــارة »كــيــكــس« مـــن فئة 
»كــروس أوفــر« الصغيرة واجلــديــدة كلياً في أســواق 
السيارة أحدث  األوســط. وتعتبر هذه  الشرق  منطقة 
ـــارات الــشــركــة مـــن فــئــة »كـــــروس أوفــــــر«، ومت  ســـي
األوملــبــيــة  األلـــعـــاب  إطــاقــهــا ألول مـــرة خـــال دورة 
الصيفية 2016 التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو 
بعداً  السيارة  تضفي هذه  أن  املتوقع  ومن  البرازيلية. 
جديداً بالكامل على سيارات »كروس أوفر« الصغيرة 

ضمن أكثر من 80 بلداً حول العالم.
التنفيذي  املدير  قال سمير شرفان،  املناسبة،  وبهذه 
الشرق األوسط«: »حرصت ’نيسان‘  لشركة »نيسان 
عــلــى تــطــويــر ســيــارة ’كــيــكــس‘ اجلـــديـــدة كــلــيــاً لتلبي 
كأفضل سيارة  العصرية  املدن  العماء في  احتياجات 
أوفـــر‘.  ’كــــروس  فــئــة  مــن  وعملية  وأنــيــقــة  مبتكرة 
على  لقدرتها  الــركــاب  إعجاب  السيارة  هــذه  وستنال 

ــتــعــامــل مع  ــنــة املــعــقــدة وال الــســيــر فـــي طـــرقـــات املــدي
ولعل  للتحكم.  تقنيات متطورة  صعوباتها من خال 
أبرز ما سيثير انتباههم أيضاً هو سهولة ركن السيارة 
بفضل ’نظام شاشة الرؤية الشاملة‘ قياس 7 بوصات 
والذي يعمل بتقنية اللمس واملزود بخصائص مذهلة. 
املقصورة  بــدءاً من   - السيارة  أن مختلف جوانب  كما 
التقنيات  إلـــى  املــريــحــة والــتــصــمــيــم اجلــــريء إضــافــة 
املتطورة - تؤكد بأن ’كيكس‘ ستجذب اهتمام الشباب 
على امتداد أنحاء املنطقة«. وتتاءم السيارة اجلديدة 
وأنــهــا جتمع  املــدن خصوصاً  القيادة فــي  مــع ظــروف 
بني الهيكل اخلارجي املتني ومقعد السائق املرتفع مع 
أبعاد صغيرة تضمن ساسًة كبيرة في األداء وقدرة 
أفضل على املناورة. ويتمتع الهيكل اخلارجي بتصميم 
ديناميكي هوائي متطور يساهم في ترشيد استهاك 
الوقود ويقلل من الضوضاء. كما تعتبر »كيكس« من 

أولـــى الــطــرازات الــتــي جتسد رؤيـــة »نــيــســان« للتنقل 
في  مــرة  ألول  عنها  النقاب  كشف  مت  حيث  الــذكــي، 

»معرض جنيف الدولي للسيارات 2016«.
فائقة  تقنيات  الذكي  للتنقل  »نيسان«  رؤيــة  وتوظف 
مــن شــأنــهــا تسهيل حــيــاة الــســائــقــني وحتــقــيــق هــدف 
الضارة  االنبعاثات  تافي  فــي  األمــد  طويل  »نيسان« 
واحلوادث املميتة على الطرقات. وتستهدف »كيكس« 
هذه  الستخدام  كبير  بشغف  يتمتعون  ممن  الشباب 
التقنيات ويقدرون عالياً دورها في حتويل القيادة في 
املدن إلى جتربة أكثر سهولة وضمان مواكبة أحدث 
التقنيات املتاحة. وتهدف تقنيات التنقل الذكي املتاحة 
في سيارة »كيكس« إلى خفض التوتر واإلجهاد عند 
السائقني من خال ابتكارات متطورة مبا فيها نظام 
»شــاشــة الـــرؤيـــة الــشــامــلــة« و«نـــظـــام رصـــد األجــســام 
املتحركة«. ومت جتهيز »كيكس« بأربع كاميرات في 

مقدمة ومؤخرة السيارة وعلى مرايا األبواب، مما يتيح 
توفير رؤية بدرجة  الشاملة«  الرؤية  لـ »نظام شاشة 
الــســيــارة مــن خــال شاشة مثبتة  360 درجــة حمليط 
تساعد  فاعلة  أداًة  ميثل  ما  وهــو  القيادة،  لوحة  على 
في عملية ركن السيارة. وعندما يكتشف »نظام رصد 
األجسام املتحركة« جسماً متحركاً كأحد املشاة مثاً، 
وقوع  لتافي  للسائق  تنبيه صوتي  إصــدار  على  يعمل 
التّواقون  مالكو »كيكس«  حادث محتمل. وسيستمتع 
مجموعة  استخدام  بسهولة  التقنيات  أحــدث  الختبار 
من  مركزي  بشكل  بها  التحكم  ميكن  التي  األنظمة 
باللمس.  تعمل  بوصات   7 بحجم  ملونة  شاشة  خال 
والصوت،  املاحة،  نظام  على  األنظمة  هذه  وتشتمل 
ونظام االتصال بالبلوتوث. وعدا عن الشاشة الرئيسية، 
السائق  مت وضــع شاشة أخــرى في موقع مميز أمــام 
ضمن لوحة العدادات الرئيسية، وذلك لعرض جميع 

الــرحــات، ونظامي  الـــواردة مــن حــاســوب  املعلومات 
التنبيهات.  املــاحــة والــصــوت، بــاإلضــافــة إلــى عــرض 
الــســيــارة بسهولة مــن خال  إعــــدادات  وميــكــن ضبط 

اخليارات األربعة املوجودة على عجلة القيادة.
الــتــقــنــيــات املــريــحــة واآلمـــنـــة في  وعــــدا عــن مختلف 
إمكانية  تتمثل في  السيارة، ثمة ميزة فريدة أخرى 
الــســيــارة بــفــضــل أنــظــمــة إلــكــتــرونــيــة  الــتــحــكــم بهيكل 
مــتــطــورة تــعــرف بــاســم »نـــظـــام الــتــحــّكــم بــالــثــبــات« 
الكبح  و«نــظــام  بــالــركــوب«  النشط  التحّكم  و«نــظــام 

النشط للمحّرك«.
خال  التدخل  على  بالثبات«  التحكم  »نظام  ويعمل 
على  الــســيــارة  ثــبــات  لضمان  املنعطفات  عند  الــقــيــادة 
املــســار الصحيح مــن خــال اســتــخــدام املــكــابــح فــي كل 
ثبات  على  احلــفــاظ  فــي  يسهم  لــوحــدهــا، ممــا  عجلة 

السيارة وضمان السيطرة عليها.
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www.mazda-qatar.com
info@mazda-qatar.com

2017 | MAZDA 6

2017 | MAZDA 3

2017 | MAZDA CX-5

ت
وا

ضمان غير محدد عدد كلم*سن
خدمة المساعدة على الطريق*

● مجانًا خدمة الصيانة لمدة عامًا واحد /  15,000 كلم )أيهما يأتي اواًل(*
● مجانًا تأمين شامل لمدة عامًا واحد**

● برامج تمويل جذابة***

معرض مازدا
هاتف: 44417859 - 44435965
مبيعات األساطيل: 33871247

مفتوح 7 أيام في األسبوع
ساعات العمل الجديدة: 9 صباحًا - 9 مساًء

باستثناء يوم الجمعة:
4.30 من بعد الظهر - 8.30 مساًء

السعر يبدأ من 53,900 ر.ق*

السعر يبدأ من 62,900 ر.ق* السعر يبدأ من 87,900 ر.ق*

*خاضعة للشروط واألحكام. العرض ساري على عمالء التجزئة فقط. خدمة صيانة مجانية، ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق سارية على موديالت مازدا 6 ومازدا 3.

** مجانًا تأمين شامل، ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق سارية على موديالت مازدا CX-5 فقط.

*** برامج التمويل مرتبطة بالبنوك المحلية / شركات التمويل، وتعتمد على موافقتها.

مجموعة مازدا 2017
احتفل بالقيادة.
وإستمتع بالعروض المميزة!

العرض ساري من 8 فبراير وحتى 8 أبريل 2017 وحتى نفاد الكمية.

يقدم جتربة استكشاف فريدة للعمالء 

شركة السيارات الوطنية تطلق
املوقع اإللكتروني ملازدا بعد تطويره

اطلقت شركة السيارات الوطنية ، الوكيل احلصري 
لسيارات مازدا في قطر مؤخرا املوقع االلكتروني  
ملازدا بعد تطويره Mazda-qatar.com ،  ليعكس 
بذلك استراتيجية مازدا  حيث التفرد والتميز على 

الدوام .
يــقــدم املــوقــع اجلــديــد جتــربــة اســتــكــشــاف وتصفح 
يعزز  ، مما  فئاتهم  مــازدا  بجميع  لعماء  ممتعة 
من تواجد  مازدا في السوق القطري ، ويوفر املوقع 
اجلديد جتربة دخول بسيطة  واالبحار في املوقع 
واملعلومات  الــعــروض  جميع  الستكشاف  بسهولة  
سليم  رأي  بناء  العميل  يستطيع  حتى  ؛  والضمان 

عند اتخاذه قرار بالشراء .

املوقع  ايضاً من اطاق  العماء احلاليني  ويستفيد  
اجلــديــد لــســيــارات مـــازدا بعد تــطــويــره مــن خال 
سهولة الدخول للموقع والذي يضم مواد مرجعية 

مفيدة .
كما يوفر املوقع اجلديدة خدمات الفيديو ووسائل 
يستطيع  ، حيث  توضيحية مفيدة  بصرية وصــور 
الـــعـــمـــاء االبــــحــــار فــــي رحـــلـــة اســـتـــكـــشـــاف رائـــعـــة 
بها  املتعلقة  واخلــدمــات  املختلفة  مــازدا   ملــوديــات 
آل  ناصر  بن  احمد  الشيخ  قــال  ذلــك  وتعليقا على 
ثاني الرئيس التنفيذى لشركة السيارات الوطنية ان 
املوقع االلكتروني  اجلديد ملازدا يأتي في تصميم 
مميز والفت للنظر ويسهل للعماء التنقل داخلة 

الستكشاف آخر االخبار والعروض املتعلقة مبازدا 
والــعــني  الــقــلــب  يــأســر  تصميم  فــي  فئاتها  بجميع 
معا ، مما يعزز من تقوية  عاقة مازدا بعمائها 
مع  اجلــديــد  املــوقــع  ويتناسب   ، اهــدافــهــا  وحتقيق 
التابلت واجلوال  جميع االجهزة  مبا يهيئ اجهزة 
ـــدخـــول مـــن خــالــهــمــا  وســـطـــح املــكــتــب فــيــمــكــن ال

للموقع بكل بساطة .
واخـــتـــتـــم  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى لــشــركــة الــســيــارات 
املاضية  السنوات  مــدى  وعلى  ااننا  بقوله  الوطنية 
قمنا بإجراء عديد من االبحاث والتي مكنتنا من 
اطــاق موقع فريد ملــازدا  حتما سينقل مــازدا الى 

مستوى آخر من التميز

متابعــة : خالــد عطيــة
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مـــــع طــــــرح اجلــــيــــل اجلـــــديـــــد مـــــن ســـيـــارة 
العامة  حتافظ   ،MINI Countryman
فئة  في  تقّدمها  على  العريقة  البريطانية 
سيارة  فتشّكل  الراقية.  الصغيرة  السيارات 
الــطــراز  اجلــديــدة   MINI Countryman
األكــبــر واألكــثــر تــعــدداً فــي االســتــخــدام في 
عــامــاً. وقد  املمتد على 57  الــعــامــة  تــاريــخ 
بالكامل،  اجلــديــد  الــطــراز  هــذا  تطوير  مت 
فبات يتمّيز اآلن بتقدم ملموس من حيث 
املــســاحــة، والــوظــائــف، واحلــضــور الرياضي 

واملزايا الراقية.
 MINI Countryman ســـيـــارة  وحتـــتـــّل 
اجلــديــدة )مــعــّدل اســتــهــاك لــلــوقــود: 7.0-

أكسيد  ثاني  انبعاثات  كلم،  لــيــتــر/100   2.1
املكانة  هــذه  غرام/كلم(   49-159 الكربون 
الـــفـــريـــدة الــتــي تــتــســم بــهــا بـــني الـــطـــرازات 
تصميمها  إلــــى  نـــظـــراً  األخــــــرى  املــنــافــســة 
الفّعال،  الشكل  ذي  وبدنها  املــعــّبــر،  الــقــوي 
وبــخــاصــة، بفضل مــرونــة الــقــيــادة الــرائــدة 
التي تتحلى بها. وحترص النسخة األحدث 
من نظام الدفع الرباعي ALL4 على منح 
قيادة ممتعة على الطرق املعبدة وخارجها 
 MINI أيــضــاً. أضـــف إلـــى ذلـــك أن ســيــارة
Countryman اجلديدة هي الطراز األول 
للعامة الذي يتوفر مبحرك هجني يُشحن 
 MINI Cooperبواسطة مقبس. فمع طراز
من  ـــات  ب  ،S E Countryman ALL4
كيلومتراً   40 مسافة  حتى  القيادة  املمكن 

باستخدام الطاقة الكهربائية فحسب.
تصميم أطول بعشرين سنتمتراً من الطراز 

السابق.
 MINI Countryman سيارة  طول  يزيد 
الــطــراز  عــن  اجلــديــدة حــوالــى 20 سنتمتراً 
ـــســـابـــق، ويــــزيــــد عـــرضـــهـــا حــــوالــــى ثــاثــة  ال
العجات  قــاعــدة  متديد  مت  وقــد  سنتمتر. 
مبقدار 7.5 سم. وتؤدي هذه التغييرات إلى 
زيادة كبيرة في رحابة املقصورة التي تضّم 
خمسة مــقــاعــد كــامــلــة، إلـــى جــانــب زيـــادة 
واضحة في حجم الصندوق وإمكانية نقل 
وضعية  وتــؤمــن  متنوعة.  بأحجام  أمتعة 
اجلــلــوس املــرتــفــعــة رؤيـــة ممــتــازة وقــيــادة 
وبــاإلمــكــان   .MINI مــن  اعتدناها  ممتعة 

رفع املقاعد اخللفية 13 سم أيضاً. 
تصميم قوي وشخصية ناضجة.

 MINI أحــــــرز أحــــــدث جـــيـــل مــــن ســــيــــارة
Countryman تقدماً باهراً من حيث تعدد 
الــراقــي.  االســتــخــدامــات والــرشــاقــة وطابعه 
وبــفــضــل أبـــعـــاد الـــســـيـــارة احملـــّســـنـــة، حتــّلــت 
MINI Countryman بحضور مميز جداً. 
وتبرز طّلتها الفريدة عبر ارتفاعها اإلضافي 
املرتفعة،  اجلــلــوس  ووضــعــيــة  األرض،  عــن 
 MINI أكثر فأكثر مظهر  اللذين يبرزهما 

ALL4 اخلارجي وسّكتَي السقف العاليتني. 
 MINI Countryman ســـيـــارة  وتــتــمــيــز 
اجلديدة بعناصر تصميمية لطاملا اشتهرت 
ثاثية جانبية  بنية  غــرار  العامة، على  بها 
الزجاج  وقسم  سقف،  إلــى  تنقسم  واضحة 
بعد  القصيرة  واملــســافــة  الــرئــيــســي،  والــبــدن 

العجات األماميتني واخللفيتني.
إضــاءة  حلقة  مــع  أمــامــيــة   LED مصابيح 

أثناء النهار للمرة األولى
يختلف الشكل اجلانبي امللفت الذي تتحلى 
الدائري  الشكل  عن  األمامية  املصابيح  به 
الــــذي تــعــتــمــده الــعــامــة عـــــادة. ويــتــمــاشــى 

شكلها املميز املستدير.
 ومع مصابيح LED األمامية االختيارية، 
تتحقق هذه اإلضاءة النهارية للمرة األولى 
عــبــر حلقة إضــــاءة حـــول كــل مــصــبــاح من 

املصابيح األمامية.
مساحة أكبر ألجواء راقية.

 MINI تــنــعــكــس فــــي مـــقـــصـــورة ســــيــــارة 
Countryman اجلديدة، الزيادة الواضحة 
فـــي املـــســـاحـــة، واألجـــــــواء الـــراقـــيـــة ولــوحــة 
التشغيل، فتبرز  العرض احلديثة ومفهوم 
بذلك التقدم احملرز مع االنتقال من جيل 
إلى جيل أحدث. ويستفيد السائق والراكب 
األمــــامــــي مـــن املـــســـاحـــة املـــوســـعـــة لــلــرأس 
والــكــتــفــني. وقـــد مت تــوســيــع مــجــال تعديل 
أيــضــاً. كــذلــك مــن املمكن  املــقــاعــد  وضعية 
الكهربائي  التعديل  خاصية  على  احلصول 
كتجهيز  األمامي  والراكب  السائق  ملقعدي 
اختياري، مع وظيفة الذاكرة ملقعد السائق 
العريضة  غير  البدن  أعمدة  وتسمح  أيضاً. 
أفضل  بــرؤيــة  املرتفعة  اجلــلــوس  ووضعية 
عند املناورة. أما اجلزء اخللفي من سيارة 
فيضّم  اجلــديــدة،   MINI Countryman

ثاثة مقاعد كاملة. 
إطاق السيارة مع محركني.

 MINI تتميز النسخة اجلديدة من سيارة
مــحــركــات  بــتــكــنــولــوجــيــا   Countryman
السوق  في  السيارة  وستُطرح  كلياً.  جديدة 
األحــدث يعمان  الطراز  مع محركني من 
بتكنولوجيا  منهما  كــل  ويتمتع  بالبنزين، 

.MINI TwinPower التوربو الثنائي
 :MINI Cooper Countryman طـــراز 
بالبنزين،  يعمل  بثاث أسطوانات  محرك 
سعته 1499 سم   مكعب، يعمل بقوة 100 
قدره  أقصى  وعــزم  حصاناً  كيلوواط/136 

220 نيوتن متر.
 :MINI Cooper S Countryman طراز
بالبنزين،  يعمل  أسطوانات  بأربع  محرك 
وسعته: 1998 سم مكعب، يعمل بقوة 141 
قدره  أقصى  وعزم  حصاناً  كيلوواطاً/192 

280 نيوتن متر.

57 عاما من االبداع والتطوير ...

سيـارة MINI Countryman اجلديـدة
تتعملـق بيـن الكبــار
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سهولة في التملك
ومتعة في القيادة

يمكن استبدال
جميع أنواع السيارات

ضمان إعادة الشراء

٥ سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
خدمة مساعدة على الطريق

٥ سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
ضمان مصنعي 

بدون موافقة من البنك

*تطبق الشروط واألحكام. األسعار تسرى على موديالت ٢٠١٦ فقط.

almanamotors.com.qa

@fordqa

ص.ب: ٤٩١, الدوحة – قطر – طريق المطار
تليفون: ٩٩٢٢ ٤٤٤٨ فاكس: ٦٤٣٤ ٤٤٦٢

مركز الخدمة الرئيسي: الشارع رقم ٢٣، المنطقة الصناعية
مركز الصيانة السريعة: الغرافة، خلف مركز الالندمارك التجاري

ساعات عمل:
المعرض: السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء  ،  الجمعة: ٤:٠٠ بعد الظهر - ٨:٠٠ مساًء
مركز الصيانة: السبت حتى الخميس: ٧:٠٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء  ،  الجمعة:٩:٠٠ صباحًا - ٦:٠٠ مساًء

مركز الصيانة السريعة: السبت إلى الخميس: ٧:٠٠ صباحًا - ١٢:٠٠منتصف الليل
الجمعة:٢:٠٠ بعد الظهر - ١٠:٠٠ مساًء

٢٠١٧/٨٤٧

كشفت شركة املانع للسيارات )AMC(، املوزع احلصري 
لــســيــارات ’فــــورد‘ و’لــيــنــكــولــن‘ فــي قــطــر، عــن ســيــارة 
والسيارة جتد  ’لينكولن كونتيننتال 2017 اجلديدة كلياً 

استحسان من عشاق العامة في السوق القطري، حيث
تتوافر ’كونتيننتال 2017 بأربعة خيارات وجتسد مزيجاً 
مثالياً من الفخامة والتنوع لتمنح السائقني جتربة قيادة 
احتفت  الــتــي  الفعالية  هــامــش  على  األول،  الــطــراز  مــن 
باملنتجات األمريكية األصيلة. وتتوفر مجموعة سيارات 
’كــونــتــيــنــنــتــال‘ حــصــريــاً فــي صــالــة عـــرض شــركــة املــانــع 
طــرازات  وتشمل  املــطــار،  طريق  على  الواقعة  للسيارات 
’كونتيننتال  و   ‘AWD ريــزيــرف  كونتيننتال  ’لينكولن 
و’لينكولن  سيليكت‘  و’كونتيننتال   ‘FWD ريــزيــرف 
تقنية  مزايا  مع  السيارات  هذه  جميع  وتأتي  برمييير‘. 
وتصاميم فريدة من شأنها أن تعزز من مستوى الراحة 

والرفاهية بالنسبة للسائقني والركاب على حد سواء. 
ومت تزويد سيارة ’كونتيننتال ريزيرف AWD‘ مبحرك 
أســطــوانــات  )GTDI( مــن ســت  املــبــاشــر  تــوربــو باحلقن 
دورة  و5750  حــصــان   400 قــوة  ليولد  ليتر   3.0 بسعة 
األوتوماتيكي  ناقل احلركة  يتضمن  بينما  الدقيقة،  في 
ذو الــســت ســرعــات دواســـــات تــبــديــل الــســرعــات لتائم 

تفضيات السائق فضاً عن نظام مساعدة ركن السيارة 
الذي يعزز من مستوى الراحة والسامة. في حني تأتي 
مبحرك  مــزودة   ‘FWD ريزيرف  ’كونتيننتال  سيارة 
أســطــوانــات  )GTDI( مــن ســت  املــبــاشــر  تــوربــو باحلقن 
بسعة 2.7 ليتر ليولد قوة 335 حصان و5700 دورة في 
املعدني اخلاص بعامة  الشبك األمامي  الدقيقة. ويأتي 

حني  في  السيارتني،  كا  في  قياسي  كخياٍر  ’لينكولن‘ 
املصنوعة  العجات  األنيق من  السيارة مظهرها  تستمد 
مــن األملــنــيــوم املــصــقــول مــن مــقــاس 20 إنــش ومقابض 

األبواب املضيئة.
وباإلضافة إلى ما سبق، تعزز التقنيات احملسنة ملساعدة 
تشتمل  والــتــي  ’ريــزيــرف‘،  ســيــارة  مــن فخامة  السائق 

الصوتي  والتعرف  والترفيه  املزامنة  على كل من نظام 
من  باللمس  تعمل   LCD وشــاشــة   ،3  SYNC احملــســن 
األصــابــع،  متعدد  اللمس  تــدعــم خاصية  إنــش   8 مــقــاس 
بــزاويــة 360 درجـــة ونظام  الــرؤيــة احمليطية  وكــامــيــرا 

مساعدة ركن السيارة.
بــيــنــمــا تـــأتـــي ســـيـــارة ’كــونــتــيــنــنــتــال ســيــلــيــكــت‘ مــــزودة 

ست  من   Ti-VCT املتطور  التوربيني  الشحن  مبحرك 
األوتوماتيكي  احلركة  وناقل  ليتر   3.7 بسعة  أسطوانات 
التشغيل عن  يــعــد نــظــام  الــســت ســرعــات. فــي حــني  ذو 
 Power Door( الكهربائي  األبـــواب  إغــاق  ونــظــام  بعد 
توفرها  الــتــي  املــتــفــوقــة  اإلضــافــيــة  املـــزايـــا  مــن   )Cinch
سيارة  للسيارات  املانع  شركة  تقدم  كما  السيارة.  هــذه 
’لينكولن برمييير‘ التي تضم محرك ذو سعة 3.7 ليتر 
في  املــوجــود  للطراز  مماثل  أوتوماتيكي  حركة  ونــاقــل 
املطلية  األملنيوم  عجات  جانب  إلى  ’سيليكت‘،  سيارة 

مغناطيسياً من مقاس 18 إنش.
وبـــهـــذه املــنــاســبــة، قـــال إيــــان آشــلــي بـــارتـــريـــدج، املــديــر 
’لينكولن  ســيــارات  “تعد  للسيارات:  املانع  لشركة  العام 
فقد  لــذا  بامتياز،  عريقاً  أمريكياً  منتجاً  كونتيننتال‘ 
للسيارات  املانع  لشركة  الكبير  الشرف  دواعــي  كــان من 
الهامة  الفعالية  هــذه  فــي  واملــشــاركــة  دعمها  تــقــّدم  أن 
مثالية  منصة  الفعاليات  هــذه  مثل  وتــوفــر  واملــتــمــيــزة. 
’كونتيننتال‘  طــــرازات  مجموعة  على  الــضــوء  لتسليط 
’كونتيننتال‘  سيارة  وتعتبر  واحملسنة.  اجلديدة   2017
والراحة  والفخامة  األناقة  عناصر  يجمع  مثالياُ  مزيجاً 

التي تلبي االحتياجات املختلفة لعمائنا املميزين”.

املانع للسيارات )AMC( املوزع احلصري ...

لينكولن كونتيننتال 2017 اجلديدة تخطف أضواء الرفاهية
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املــوزع  للسّيارات،  خالد  بن  ناصر  شركة  نّظمت 
املعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في قطر، جتربة 
الدولية، استمتع  قيادة للعماء على حلبة لوسيل 
خالها املــشــاركــون بــقــيــادة احـــدث أنـــواع ســيــارات 
الــســيــدان  طـــــراز  مـــن  الـــفـــاخـــرة  مرسيدس-بنز 
مرسيدس  وســيــارات  املدمجة  السيارات  وكذلك 

.AMG
العماء  مــن  واســعــة  مــشــاركــة  التجربة  وشــهــدت 
القيمني الذين قاموا بتجربة قيادة حتت إشراف 
مرسيدس- مــن  متخصصني  ومــدربــني  خــبــراء 
السيارات  ومزايا  قــدرات  على  أكثر  للتعرف  بنز 
التي  التقنيات  أحـــدث  اســتــخــدام  عــلــى  والـــتـــدرب 

أدخلتها مرسيدس-بنز على سياراتها.
واســتــمــر الــنــهــار الــطــويــل مــن فــتــرة الــصــبــاح إلــى 
فترة بعد الظهر اختبر خاله املشاركون سيارات 
الــســيــدان مـــن الــــطــــرازات املــخــتــلــفــة،  مـــن خــال 
لهذه  اعـــدت خصيصاً  الــتــي  قــيــادتــهــا فــي احلــلــبــة 
التجربة سواء على طرق مستقيمة أو منحنية أو 

التعامل مع املنعطفات.
وقال السيد خالد شعبان املدير العالم لشركة ناصر 
ملرسيدس- املعتمد  املــــوزع  لــلــســيــارات،  خــالــد  بــن 
بنز في قطر :”لقد تشرفنا مبشاركة عدد كبير 
ـــوم طــويــل اخــتــبــروا  مـــن عــمــائــنــا الــقــيــمــني فـــي ي
املتنوعة  مرسيدس-بنز  ســيــارات  احـــدث  خــالــه 
مــن الــســيــارات الــفــاخــرة والــريــاضــيــة واملــدمــجــة 
إشــراف خبراء مرسيدس-بنز. وتأتي هذه  حتت 
خالد  بن  ناصر  الــتــزام شركة  إطــار  في  التجربة 
للسيارات بالتواصل املباشر مع العماء واطاعهم 
على أحدث التكنولوجيا التي تطورها مرسيدس-
القيادة  خــال  الستخدامها  األمثل  والوسيلة  بنز 
على الطريق للحصول على قيادة مريحة وآمنة 

وفاخرة”.
وأضــــاف شــعــبــان :”لــقــد ســاهــمــت هـــذه التجربة 
االستخدام  بأهمية  العماء  عند  التوعية  رفع  في 
مرسيدس-بنز  ســــيــــارات  ملـــقـــومـــات  الــصــحــيــح 
املــتــخــتــلــفــة وبــالــتــالــي االســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى من 
لارتقاء  الــســيــارة  الــتــي تضمها  احلــصــريــة  املــزايــا 
واحلصول  املستويات  أعلى  إلــى  القيادة  بتجربة 
الــتــي تعتبر مــن أولــويــات  على الــســامــة واألمــــان 
خــبــراء  وقـــــام  الـــــــــدوام”،  عــلــى  مرسيدس-بنز 
بتقدمي  املــعــتــمــدون  واملـــدربـــون  مرسيدس-بنز 
التصرف  كيفية  خاله  شــرحــوا  تفصيلي  عــرض 
واالستفادة  الطرق  على  اآلمنة  والقيادة  السليم 
التي  العالية  واخلصائص  التكنولوجية  املزايا  من 

تعتمدها مرسيدس-بنز في سياراتها. 
كـــمـــا شـــهـــدت الـــتـــجـــريـــة الـــعـــديـــد مــــن األنــشــطــة 
التفاعلية واملسابقات املتنوعة كما استمتع الضيوف 
باستراحة متنوعة، تبني ناصر بن خالد للسيارات 
جناحها مرتكزة على عاقات قوية ومستدامة مع 
القيمني من خال تزويدهم مبجموعة  عمائها 
واسعة من املنتجات واخليارات. وقد أصبح اسم 
الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ 
حــافــل مـــن اجلـــــودة فـــي اخلـــدمـــة والــــريــــادة في 
السوق. وتعمل الشركة دائماً على حتقيق تطلعات 

ورغبات العماء وتقدمي أداء يفوق توقعاتهم. 

شهدت مشاركة واسعة من العمالء ...

ناصـر بن خالـد للسيـارات
تنظـم جتربـة قيـادة للعمـالء علـى حلبـة لوسيـل
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 e Call الــطــوارئ  حــاالت  األوتوماتيكي في  االتــصــال  نظام  سيصبح 
مــعــيــاراً قــيــاســيــاً وإلـــزامـــيـــاً فــي الــســيــارات الــتــي تــبــاع بــــدول االحتـــاد 
سيارات  ستكون  اجلــديــدة  السيارات  كافة  أن  يعني  هــذا  األوروبـــي، 
حلول  مع  بأنه  ’جارتنر‘  توقعت  حني  في  قياسية.  بصورة  متصلة 
العام 2020، سيكون هناك 250 مليون سيارة متصلة على الطرقات 
اتــصــال يسير على  لتكون جهاز  الــســيــارات  العالم. ومــع حتــّول  حــول 
الرقمية،  اخلدمات  على  متزايد  بشكل  املشترون  يرّكز  الطرقات، 
عندما  السائقني  وحتـــّذر  الــســيــارة  حالة  تــراقــب  التي  التقنيات  مثل 

يقودون سيارتهم بعكس اجتاه السير.
وخال كلمته في مؤمتر ’بوش‘ ConnectedWorld 2017 الدولي 
في برلني، أعلن الدكتور ديرك هوهسيل، عضو مجلس إدارة ’بوش‘ 
عن إطاق ’حزمة بوش السحابية للسيارات‘، وهي املنصة اجلديدة 
املــكــرســة خلــدمــات الــنــقــل. حــيــث أضـــاف هــوهــســيــل: “إن خــدمــات 
السيارات املتصلة أصبحت في اآلونة األخيرة عاماً مميزاً ضمن قطاع 
برمجية  منصة  هي  للسيارات‘  السحابية  بوش  ’حزمة  السيارات.” 
مــزودي  وكافة  السيارات  لصانعي  مصممة  شاملة  أدوات  وحزمة 
خدمات النقل لتطوير كافة أنواع اخلدمات للسائقني وإلدخالهم في 
السائقون  هوهسيل.”يستفيد  أضــاف  اخلدمات.  لهذه  الواسع  السوق 
السحابية  ’احلــزمــة  خلــدمــات  واملخصصة  الــواســعــة  املجموعة  مــن 
ونائب  العالم  املــديــر  بيشوف،  فولكر  قــال  جانبه  مــن  لــلــســيــارات.”  
رئيس روبرت بوش الشرق األوسط: “السيارات املتصلة تعني املزيد 
من األمان على الطرقات، وبحلول العالم 2025، ميكن إنقاذ حياة 
11,000 فرد عبر اخلدمات املتصلة مثل تنبيه السائقني عند القيادة 
السيارات  قطاع  في  خبراتنا  عززنا  ذلــك،  ولتحقيق  السير.  بعكس 
ومع  والــثــانــويــة.  الرقمية  اخلــدمــات  وتــقــدمي  الصلبة  القطع  لتشمل 
منطقة  أظــهــرت  األشــيــاء،  إنترنت  تقنيات  لتطبيق  الــواســع  االنتشار 
الشرق األوسط –وخصوصاً دبي- ريادة مرموقة وقدرات عالية في 

تبني هذه االبتكارات ضمن بناها التحتية.”
مكمن قّوة ’بوش‘: خبرة عريقة في السيارات واحلوسبة السحابية 

والبيانات الضخمة
’بوش‘  حزمة  إلى  استناداً  للسيارات  السحابية  ’بــوش‘  حزمة  بُنيت 
إلنترنت األشياء، فهي تقدم األساس التقني لكافة اخلدمات املتعلقة 
بالسيارات املتصلة، كما توفر كافة الوظائف املطلوبة للعناصر اخلدمية 
املتصلة مثل األجهزة واملستخدمني والشركات والنطاقات من خال 
منصة موحدة وشاملة. كما تقّدم ’بوش‘ من خال احلزمة السحابية 
للسيارات مناذج برمجية مخصصة، مثل السجل الرقمي أو احللول 
استخدام  النقل  خــدمــات  ملـــزودي  وميكن  التشغيل.  نظم  لتحديث 
هذه احلزمة لتطوير مجموعة من خدمات السيارات املتصلة. بهذا 
السياق، قال هوهيسل: “جتمع ’بوش‘ املهارة الشاملة في السيارات 
واخلبرة في مجال تقنية املعلومات. ومن الفكرة األولية ثم اإلطاق 
ما  بــكــل  عمائنا  نــــزّود  نــحــن  لــلــخــدمــات،  الفعلي  للتشغيل  وصــــوالً 
يحتاجونه من مصدر واحد.” كما جتمع ’بوش‘ العديد من اخلبرات 
ضمن حزمتها السحابية للسيارات، فإضافًة ملهارتها كمزود للنظم 
’بــوش‘  متتلك  املشفرة،  للتقنيات  رائــد  ومـــزود  الــســيــارات  لصناعة 
السحابية  احلوسبة  املجالني كمشغل خلدمات  كل  واسعة في  خبرة 

والتعامل مع البيانات الضخمة. وأّكد هوهيسل أن عماء ’بوش‘ لن 
للسيارات،  السحابية  احلزمة  في  املدمجة  باخلدمات  يتمتعوا فقط 
بل ستستخدمها الشركة في خدماتها الداخلية أيضاً. كما تستعرض 
2017 مجموعة   ConnectedWorld ’بــوش‘  الشركة خال مؤمتر 
مــن اخلــدمــات اجلــديــدة فــي ســيــارة مخصصة للعرض مبنية على 
خدمات  بخمس  قائمة  يلي  وفيما   .F-Pace جاغوار  سيارة  أســاس 

من املفروض أن تصبح قياسية في كافة السيارات:
1. حتذير السائق عند القيادة بعكس السير

في أملانيا وحدها، يتم إذاعة ما يقارب 2,000 حتذير بوجود سائق 
التحذير  يكون  احلـــاالت  معظم  وفــي  عــام،  كــل  السير  بعكس  يقود 
متأخراً، خصوصاً أنه في ثلث هذه احلاالت يكون فيها سائق السيارة 
النتائج  قد قطع 500 متر بشكل وسطي، وفي أسوأ احلــاالت تكون 
بعكس  القيادة  عند  السائق  لتحذير  ’بــوش‘  تقنية  صممت  كارثية. 
السير واملعتمدة على احلوسبة السحابية لتقدمي حتذير خال عشرة 
بعكس  يــقــود  الـــذي  الــســيــارة  لسائق  التحذير  يــصــدر  ثــوانــي، حيث ال 
السير فقط، بل لكافة مستخدمي الطريق بجواره، حيث تعمل هذه 

الوظيفة كوظيفة حماية ضمن البيانات السحابية.
2. التشخيص االستباقي 

اإلجــازة، فتقنية  السيارة خال  إزعاجاً من تعّطل  أكثر  أمٍر  ما من 
إذ  احلــــوادث.  هــذه  مثل  حـــدوث  دون  حتــول  االستباقي  التشخيص 
ميكن للنظام أثناء القيادة العادية حتليل البيانات والتوقع حول حالة 
على  واحلــصــول  القطع  تعّطل  قبل  السائق  وتنبيه  الرئيسية،  القطع 

توصيات باملوعد القادم لزيارة ورشة اإلصاح.
3. مواقف السيارات املعتمدة على البيانات املُشاركة

هذه اخلدمة حتّول عملية ركن السيارة إلى نشاط جماعي تشاركي، 
عليها  املثبتة  املستشعرات  تقوم  املنطقة،  في  السيارة  حركة  فأثناء 
بتحديد املسافات بني السيارات املركونة، ويتم مشاركة املعلومات مع 
خريطة املواقف الرقمية. ومن خال عملية التحليل الذكي للبيانات، 
في  املــواقــف  حالة  حــول  لتوفير حتليل  املعلومة  هــذه  ’بـــوش‘  تقدم 
تقنية  عبر  للمواقف  الرقمية  اخلريطة  تتوفر  بحيث  املنطقة،  هذه 
املوقف  إلى  مباشرة  الذهاب  للسائقني  يتيح  ما  السحابية،  احلوسبة 

الشاغر دون احلاجة للبحث في األرجاء.
4. املساعد الشخصي

إذ ميكن  يتحقق،  باحلصول على مساعد شخصي رقمي  احللم  أن 
الــصــوتــيــة إلدارة مــواعــيــدهــم وطلب  األوامـــــر  اســتــخــدام  لــلــســائــقــني 
الذكية  هواتفهم  فــي  التعديات  وإجــــراء  املعلومات  على  احلــصــول 
وغيرها الكثير من املهام، كل ذلك ميكن القيام به أثناء القيادة على 
الطريق. ومع مرور الوقت يتعلم املساعد الشخصي عادات املستخدم 

وتفضياته حتى يتمكن من خدمته بشكل أفضل.
5. حتديث نظام التشغيل عن بعد

إن حتديث نظام التشغيل من السحابة الرقمية متوفر اآلن للهواتف 
ميكن  حيث  للسيارات،  اخلدمة  هــذه  توّفر  ’بــوش‘  واليوم  الذكية، 
الكهربائية  القيادة ذات قدرات كفاءة أعلى للسيارات  إيصال أمناط 
ساعات  وخــال  اإللكترونيني  القراصنة  من  ومحمي  مشّفر  بشكل 

توقف السيارة.

سيارتك منصة برمجيات على الطرقات
اخلبراء .. عدد السيارات املتصلة 250 مليون عام 2020
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الفردان للسيارات الرياضية املستورد احلصري ...

قطر حتتفل بالذكرى الـ 70 لتأسيس عالمة فيراري

شارلي داغر: اإلبداع و اإلرث الغير مسبوق للعالمة جسد روعة املهارة احلرفية
لسيارات  احلصري  املستورد   - الرياضية  للسيارات  الفردان  شركة  أعلنت 
فيراري في قطر – عن تنظيم موكب فريد من نوعه مؤّلف من مالكي 
الهيئة  بالتعاون مــع كــٍل مــن  القطري  العلم  ســيــارات فــيــراري حتــت رايــة 
العامة للسياحة ، متاحف قطر ومركز مواتر، وذلك لإلحتفال بالذكرى 
السنوية السبعني لتأسيس الشركة، وبذلك تكون قطر في طليعة الّدول في 
منطقة الشرق األوسط التي تشارك في االحتفاالت العاملية اخلاصة بهذه 

املناسبة.
فيراري  عماء  ملنح  مصّممة  فعالّيات  دولــة   60 مــن  أكثر  وستستضيف 
الفريدة، وذلك ضمن مفهوم »اإلحساس  التجارب  ومحّبيها سلسلة من 
يدفعنا« ، وهو مفهوم شّكل أحد األركان التي تأسّست مبوجبها أسطورة 
فيراري وازدهرت أُعلن عن هذا احلدث، خال مؤمتر صحفي ُعقد في 
الشخصيات،  كبار  مــن  عــدٍد  بحضور  كمبينسكي«  مــاذ  »مــرســى  فندق 
ممثلي عن الهيئة العامة للسياحة واإلعاميني، حيت مّت حتويل املكان إلى 

متحف تاريخي يضم مجموعة فريدة  من سيارات فيراري الكاسيكية.
 ، احملــدوة ومميزة  بنسختها  ابيرتا«  أّن سيارة »الفــيــراري  اإلعــان  ومّت 
ذكرى  لتخليد  كرمز  خصيصاً  أُطلقت   -التي  املوكب  طليعة  في  ستكون 
التي  الفريدة  واملتعة  الهائل  األداء  والتي جتمع  ما بني  السبعني-  التأسيس 
ذاته  الهجني  باحملّرك  مجّهزة  وهــي  املكشوفة.  السيارات  قيادة  متنحها 
 Vبشكل أسطوانة   12 من  محّرك  وهــو  الكوبيه،  سيارة  به  تتجّهز  الــذي 
V12(( سعة 6262 سنتيمتراً مكعباً يوّلد 800 حصان )طاقة محّددة قدرها 
128 حصاناً/ليتر، ومعّدل ضغط قدره 13.5:1( مع محّرك كهربائي بقّوة 
120 كيلوواط، ليصبح مجموع الطاقة املوّلدة 963 حصاناً، وينطلق املوكب 
من صالة عرض فيراري الى قلب مدينة الدوحة جُتاه قلعة زبارة األثرية 
التي تعتبر من املواقع التراثية العاملية -التي مّت إدراجها من قبل اليونسكو- 

من أجل تكرمي تاريخ فيراري العريق.
التجارية  العامة  الغير مسبوق لهذه  وتأتي هذه اإلحتفاالت لتبرز اإلرث 
التي تعتبر جتسيداً لروعة املهارة احلرفية اإليطالية منذ عام 1947، كما 

أنها تُسلط الضوء على التاريخ الرياضي الذي لطاملا تفردت به فيراري.  
 تعليقاً على هذا احلدث اإلستثنائي  قال شارلي داغر - املدير العام لفيراري 
قطر في شركة الفردان للسيارات الرياضية - “  تعتبر هذه املناسبة ذات 
العامة  هــذه  وُعشاق  فيراري  سيارات  ملالكي  لنا،  بالنسبة  كبرى  أهمية 
التجارية. فما قامت به هذه الشركة املرموقة على مدار سبعني عاماً منذ 
ال  التي  العالية  الصناعة  وِحرفية  الشغف  على  واضحاً  دلياً  يُعد  تأسيسها 
تزال متيزها لغاية اليوم. وأضاف:” نحن نفتخر بكوننا الوكاء الرسميني 
لفيراري في قطر، ونشعر بأننا فعاً مننح عمائنا جتربة قيادة إيطالية 

أصيلة ال مثيل لها.
الواقعة  الى جانب صالة عرض فيراري  ابيرتا”  سيتم عرض “الفيراري 
في اللؤلؤة – قطر وستُنّظم  أنشطة رائعة  خال هذه الفترة. ومن املُقرر 
كذلك،  الشهر،  هــذا  25   من  يــوم  االحتفالي  السيارات  ينطلق موكب  أن 
ولتتّبعها  االحتفاالت  ملرافقة  اإلنترنت  على  خاصاً  موقعاً  فيراري  أنشأت 
على مدى السنة، وللتعريف أيضاً باللحظات والشخصيات التاريخية التي 

رسمت معالم فيراري وتاريخها العريق.
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ــ  قطر مؤخرا أقوى فعاليتها على  أجرت بنتلي 
،شــارك  بنتايغا  بنتلي  لتجربة  الرملية  الكثبان 
والشيوخ  الشخصيات  كبار  من  عدد  الفعالية  في 

باإلضافة إلى ممثلي وسائل اإلعام.
ممزوجة  الــرفــاهــيــة  مــن  استثنائية  أجـــواء  وفــي 
بـــروح املــغــامــرة تــواصــلــت فــرصــة قــيــادة بنتايغا 
على الكثبان الرملية على مدار يومني في مخيم 
بفرصة  املشاركون  حظي  حيث  سيلني  ريجنسي 

اختبار بنتايغا على الكثبان الرملية.
وعــلــى هــامــش احلـــدث أكـــد الــســيــد روبـــني بــيــل ، 
في بنتلي موتورز  الــدولــي  التسويق  قسم  رئيس 
أن السوق القطري يعتبر موطن لعدد كبير من  
عشاق موديات بنتلي الفاخرة الذين يبحثون عن 
والتعديات  الفخامة  من  عادية  غير  مستويات 
بهم.  اخلاصة  بنتلي  لهم في سيارات  املخصصة 
وكشف أن السوق القطري من أهم األسواق على 

الصعيد العاملي للشركة.
بــيــنــتــايــجــا  تصميماً  “حتمل بنتلي  ويـــضـــيـــف 
أجمل  ولكنها  االختبارية  نسختها  مــن  مستوحاً 
الشهيرة  هويتها  على  حافظت  أنها  كما  بكثير، 
مبصابيح أمامية دائرية تعمل بتقنية LED كما 
في  للمستخدم  مماثل  أيضاً  األمــامــي  شبكها  أن 
سيارات بنتلي اإلنتاجية احلالية، وزودت السيارة 
على  حتتوي  الشكل  مستطيلة  خلفية  مبصابيح 

”.B أضواء بشكل حرف
مــن جــانــبــه أكـــد الــســيــد ســاهــر بــعــاج املــديــر الــعــام 
بنتلي قطر على أهمية احلــدث في تقدميه  في 
قطر  في  بنتلي  عامة  لعشاق  الائقة  بالصورة 
وإبراز قدرات السيارة على الكثبان الرملية وقال 
بنتلي على هوية  تأكيدا من  الفعالية  “تأتي هذه 
االبتكار لدى بنتلي فهي ليست مجّرد سيارة، بل 
الفخامة، األداء وسهولة  هي أسلوب حياة ميزج 

الرباعي  الدفع  سيارة  وهي  اليومي.  االستخدام 
األسرع، األقوى، األفخم واألكثر متّيزاً في العالم، 
كونها تقّدم جتربة قيادة بنتلي األمثل، وتعرض 
مواصفات مبتكرة وتكنولوجية. ُصممت السيارة 
فــي كــــرو، بــريــطــانــيــا، وتــتــمــّيــز بــأســلــوب عامة 
بنتلي اخلاص، وبأناقة ودّقة التنفيذ االستثنائي. 
بنتايغا من خال  بنتلي في طراز  وتظهر هوية 

املصابيح األمامية الدائرية األربعة العاملة بتقنية 
وجانبَي  ببنتلي  اخلاصة  األمامية  اللوحة   ،LED

السيارة العريَضني.
وقد عّلق السيد بعاج قائاً: “تتمّيز بنتلي بنتايغا 
إلى  إضــافــًة  العالم،  فــي  أنــاقــًة  األكــثــر  باملقصورة 
فخامة  وتظهر  لها.  مثيل  ال  التصميم  في  دّقــة 
التصميم البريطاني احلديث من خال التفاصيل 

إلى  املشغولة بدّقة في احلديد، اخلشب واجللد، 
فمستوى  للسيارة.  املختلفة  القطع  صابة  جانب 
االمتياز هذا، ال ميكن التوّصل إليه إال من خال 
“إنني  وأضـــاف:  بنتلي”.  عامة  تصميم  مهارة 
قطر  كــثــبــان  عــلــى  بنتايغا  ســيــارة  لــرؤيــة  سعيد 
إن تختبروا  بأنكم ما  وإنني على يقني  الرملية، 
ابتكار السيارة وراحة قيادتها، ستتعّلقون بأدائها 

ومواصفاتها الدقيقة”.
األلومنيوم  بإستخدام  البريطاني  الصانع  وقـــام 
بكثافة في بناء سيارة بنتلي بينتايجا 2016، مما 
على  أدائــهــا  ليتحسن  وزنها  تخفيض  في  ساهم 
السرعات العالية أو عند سيرها على املنعطفات، 
كــمــا قــلــل مــن إســتــهــاكــهــا لــلــوقــود وخــفــض من 

مقدار انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وبــالــتــأكــيــد وضــعــت بــنــتــلــي ملــســات فـــاخـــرة تليق 
كلياً  اجلــديــدة  سيارتها  بداخلية  العريق  باسمها 
بينتايجا، وزودها بشاشة قياس 8 إنش توّفر 30 
لغة مختلفة، وبنظام ترفيهي خاص يعمل على 

جهازين لوحيني خلف رؤوس املقاعد األمامية.
 6 ســعــة   W12 مبــحــرك  بينتايجا  بنتلي  زودت 
لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 600 
حــصــان و 900 نــيــوتــن.مــتــر مــن عـــزم الــــدوران، 
من  أوتوماتيكي  )جير(  تــروس  بصندوق  يتصل 
السيارة  إلى عجات  القوة  ينقل  ثماني سرعات، 

من خال نظام دفع رباعي.
وأخــيــرا اضـــاف بــان الــســوق الــقــطــري يعتبر من 
االسواق املهمة لدى بنتلي موتورز وقد مت تسليم 
حوالي 180 سيارة بالعام املاضي ومــازال الطلب 
احمللية  بــاالســواق  مــقــارنــة  مرتفع  الــســيــارة  على 
حــيــث حتــتــل قــطــر املـــركـــز الــثــانــي عــلــى مستوى 
الى  ذلك  .. ويرجع  عامليا  الثالث  واملركز  املنطقة 
 ، ثانيا  اوال وبالوجبة موتورز  باملنتج  العماء  ثقة 
بن  الرحمن  عبد  الشيخ  توجيهات  الى  باالضافة 
انتهز  كما   . االدارة  رئيس مجلس  ثاني  آل  احمد 
العماء  جميع  لشكر  الــفــرصــة  هــذه  بــعــاج  السيد 
الفعالية  بــهــذه  واملـــشـــاركـــة  الـــكـــرام حلــضــورهــم 
.. وال ننسى  دائــمــا  االفــضــل  بــتــقــدمي  ووعـــدهـــم 
جميع العاملني بالوجبة موتورز وخصوصا فريق 

املبيعات الذين يعتبرون اساسا بهذا النجاح. 

... SUV أســرع وأقــوى وأفخــم

بنتلي ـ قطر تطلق جتربة )بنتايغا( على الكثبان الرملية
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طبعـت مبطابـع

الرياضية متعّددة االستخدامات شبه املدمجة،  املركبات 
مم���ا ي��ح��ّس��ن ال���رؤي���ة أم����ام امل��رك��ب��ة أث���ن���اء ال���ق���ي���ادة على 
الطرقات املتولية أو االنعطاف. كما تتوفر مّيزة إضافية 
تتمّثل باإلنارة األمامية املتابعة لدخول املنزل والتي تُبقي 
األبواب إلنارة  إقفال  األضواء شّغالة لفترة محدودة بعد 

املنطقة حول املركبة أثناء عملية التفريغ في الظالم.
نظام امان متكامل ..

الستة  الهوائية  الوسائد  ف��إن  م��ا،  ح��ادث  وق��وع  ف��ي حالة 
توفير  نحو  م��وت��ور‘  ه��وي��ن��داي  ’ش��رك��ة  ت��وّج��ه  تستعرض 

األمامية  فالوسائد  م��س��اوم��ة.  أي  دون  اآلم��ن��ة  الهندسة 
تعمل  والستائرية  اجلانبية  األمامية  والوسائد  املزدوجة، 
بالتالزم مع أحزمة األمان ونظام الشد املسبق املوجود في 
املركبة لالرتقاء بسالمة املركبة إلى مستويات ال توازى في 

فئتها.
أنظمة توليد حركة متقّدمة

يجري دفع ’كريتا‘ عبر مجموعة اختيارية من احملّركات 
فهناك  السوق.  حسب  املتوفرة  والفّعالة  والقوية  احملّسنة 
بقّوة 123   Dual MPI 1.6 البنزين  وق��ود  خيار محّرك 

من  كالً  الديزل  محّركات  خيارات  تشمل  بينما  حصاناً، 
 1.6 وم��ح��ّرك  ب��ق��ّوة 90 حصاناً   CRDi 1.4  U2 م��ح��ّرك
بقّوة 128 حصاناً. وجميعها تتصل بنظام   CRDi VGT
6 سرعات حسب  أوتوماتيكي من  أو  ي��دوي  نقل حركة 

نوع احملّرك.
ناقل  أفريقيا مع  دي��زل آخر في جنوب  ويتوفر محّرك 
حركة يدوي وهو محّرك CRDi 1.4 U2 مع نظام سحب 
وي��ت��م��ّي��ز مبستوى  ي��وّل��د ق���ّوة ق��دره��ا 90 ح��ص��ان��اً   WGT

استهالك وقود يصل إلى 4.9 ليتر لكل 100 كيلومتر.

وألول مّرة ضمن هذه الفئة من املركبات، تقّدم ’شركة 
هيونداي موتور‘ نظام نقل حركة من 6 سرعات – يدوي 
أو أوتوماتيكي وفقاً للمحّرك – ضمن خيارات محّركات 
أعلى  ب��ك��ف��اءة  التمّتع  ض��م��ان  ب��ه��دف  ال��دي��زل  أو  البنزين 
باستهالك الوقود، وحتقيق استجابة عالية الدّقة مع انتقال 
االستثنائية.  املتانة  وتوفير  السرعات  ب��ن  ون��اع��م  سلس 
وس���وف ت��أت��ي ’ك��ري��ت��ا‘ بخيار دف��ع ب��ع��ج��ل��ت��ن2WD  مما 
احمل��ّرك  من  ال��ق��ّوة  على  احلصول  اثنتن  لعجلتن  يسمح 

بشكل متزامن.

تتواجد  والتى  اليوم مع سيارة هيونداي كريتا  سنبحر 
املوزع  السوق احمللي حتت سقف شركة سكايالين  في 
دول���ة قطر  داخ���ل  م��وت��ورز  ه��ي��ون��داي  للعالمة  املعتمد 
فبنظرة صغيرة على الطرقات سنجد »كريتا« تتعملق 
بن كبار املاركات مبفهوم بسيط أستطاعت ان حتذف 
الذي  الكوري  املبدع  املستحيل في قاموس  معني كلمة 
قمة  الي  هيونداي  بطراز  ترتقي  ان  انامله  استطاعت 
كريتا  ط��راز  ومنها  شرائحه  مبختلف  السيارات  عالم 
الذي استطاع في زمن قصير ان يدخل ضمن سيارة 
ان ملس  بعد  السيارات  عالم  لكثير من عشاق  االح��الم 
معاً  واجل���ودة  السعر  منظومة  في  العمالء  رغبات  كل 
التقنيات  بافضل  القيادة  ومتعة  الرحابة  يوفر  حيث 
استطاعت  انها  اال  السيارة  حجم  صغر  من  فبالرغم 
ان حتفر اسمها بن السيارات كبيرة احلجم بسماتها 
القيادة  عند  والسالمة  ب��االم��ان  فالشعور   ، الكبيرة 
جتبر منافسيها على االستسالم بقدارات كريتا في 

االسواق .
الذي سيحدثه  الكبير  التأثير  يتوّقع  أح��داً  لم يكن 

املصّنع الكوري للسيارات ضمن هذه الفئة.
ف����ف����ي ف����ئ����ة امل�����رك�����ب�����ات ال����ري����اض����ي����ة م����ت����ع����ّددة 
االستخدامات شبه املدمجة )B-SUV(، التي تُعّد 
ازدادت  السيارات من��واً،  أس��رع فئات  واح��دة من 
 ،2012 ال��ع��ام  منذ  كبير  بشكل  الدولية  املبيعات 
العام  حتى  باملئة   240 بنسبة  املبيعات  ارتفاع  مع 
موتور‘  هيونداي  ’شركة  استجابت  ولقد   .2015
ل��ه��ذا األم����ر ع��ب��ر ط���رح ط���رازي���ن م���ن امل��رك��ب��ات 
ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ّددة االس��ت��خ��دام��ات امل��دم��ج��ة في 
أف��ري��ق��ي��ا وال���ش���رق األوس�����ط خ���الل ف��ت��رة أرب��ع��ة 

في  كلياً  اجلديدة   )Tucson( ’توسان‘  هي  أشهر 
أغسطس واآلن ’كريتا‘ اجلديدة بالكامل.

ش��ّك��ل��ت ’ك��ري��ت��ا‘ م���دخ���اًل ل��ش��رك��ة ’ه���ي���ون���داي‘ إل��ى 
س���وق امل��رك��ب��ات ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ّددة االس��ت��خ��دام��ات 

الذي يشهد منو متزايداً، وسوف تنافس  شبه املدمجة 
ب��ارزي��ن  ع���ّدة مصّنعن  ال��ط��رازات م��ن  مجموعة م��ن 
’ن��ي��س��ان   ،)Renault Duster( داس���ت���ر‘  ’ري���ن���و  م��ث��ل 
 Ford( إيكوسبورت‘  ’ف��ورد   ،)Nissan Juke( ج��وك‘ 
 .)Chevrolet Trax( ‘و’شفروليه تراكس )Ecosport
’التصميم  فلسفة  م��ن  تصميمها  امل��رك��ب��ة  وت��س��ت��ل��ه��م 
متأّثرة  وهي  ’هيونداي‘  تعتمدها  ال��ذي   ‘2.0 السائلي 
من  احلالية  للمجموعة  التصميمية  باخلصائص  أيضاً 
املركبات الرياضية متعّددة االستخدامات لدى ’شركة 
 ،)Santa Fe( ‘هيونداي موتور‘ والتي تضم ’سانتا في
و’ت��وس��ان‘   )Grand Santa Fe( ف��ي‘  سانتا  ’غ��ران��د 

)Tucson( اجلديدة كلياً.
التي  الشابة  العائالت  ’كريتا‘  جت��ذب  أن  املتوّقع  وم��ن 
تبحث عن القيمة العملية، وكذلك املوّظفن في املراكز 
متعّددة  رياضية  مبركبة  يرغبون  الذين  العالية  غير 

االستخدامات 
ب��س��ع��ر ت���ن���اف���س���ي ، 

ت��ع��ّزز ’ك��ري��ت��ا‘ موقع  و 
أكبر  كثاني  م��وت��ور‘  هيونداي  ’ش��رك��ة 

م��ص��ّن��ع ل��ل��س��ي��ارات ي��ع��م��ل ف��ي امل��ن��ط��ق��ة. وه����ذا ال��ط��راز 
رياضية  مركبة  كأكثر  موقعه  سيأخذ  اجلديد  العملي 
السعر من ’هيونداي‘،  متعّددة االستخدامات معقولة 
وسُيحِدث أثراً عبر تصميمه الديناميكي وبنيته القوية 

وتوّجه ’الفخامة العصرية‘ الذي يعتمده.
تصميم خارجي يعتبر عنصراً قوياً 

التصميم اخلارجي  أن  الدولية  األبحاث  و كما كشفت 
وامل��ظ��ه��ر ه��م��ا أب���رز م��ا ي��رّك��ز ال��ن��اس عليه ع��ن��د ش��راء 

مركبة رياضية متعّددة االستخدامات )SUV( – وأشار 
46 باملئة من العمالء أنهم يعتبرون هذا األمر عنصراً 
أساسياً متقّدماً على األداء والرحابة الداخلية. ومتاشياً 
م��ع ه���ذا، اع��ت��م��دت ’ش��رك��ة ه��وي��ن��داي م��وت��ور‘ فلسفة 
السائلي 2.0‘ لضمان توفير ’كريتا‘ مظهراً  ’التصميم 
املمّيزة  والشخصية  باجلرأة  يتمّتع  وديناميكياً  ملفتاً 
للمدينة.  الديناميكية  املزايا  ’كريتا‘  مقّدمة  ومتّثل   ،

ويسيطر ع��ل��ى واج��ه��ت��ه��ا ال��ش��ب��ك ال��ك��روم��ي م��ن ث��الث 
التي  العاكسة  األم��ام��ي��ة  األض���واء  م��ع  ع��ارض��ات متصالً 
حتوي مصابيح LED لتحديد املوقع. وحتيط مبقّدمة 
هذه املركبة الرياضية متعّددة االستخدامات اجلديدة 
املصقولة  اخل��ط��وط  تبرز  كما  ري��اض��ي��ة،  جانبية  أل���واح 
بنعومة على غطاء احملّرك، إضافة إلى الزجاج األمامي 

املنحني، وكّلها توّلد الشعور الرياضي للمدينة.
و متنح اجلهة اخللفية املتطّورة مركبة ’كريتا‘ وقفة 
بارزة على الطريق عند النظر إليها من الوراء. فاألضواء 
املنفصل بحواف كرومية مع املصد  النوع  اخللفية من 
الرياضي املمّيز متنح شخصية خاّصة للمركبة، بينما 
بشكل  العصري  والهوائي  املنحني  السقف  خط  يحّدد 
الرياضية  امل��رك��ب��ة  ه��ذه  شكل  ال��ق��رش  سمكة  زعنفة 

متعّددة االستخدامات عبر تعزيز الزاوية الرياضية.
مقصورة فاخرة رحبة

االستخدامات  متعّددة  الرياضية  املركبة  ’كريتا‘  تُعّد 
األكثر رحابة في فئتها وهي تتمّتع بنوعية جودة عالية 
وتبلغ  سعراً.  األغلى  السيارات  في  ع��ادة  تتواجد  كالتي 
و1780 ملم عرضاً  ’كريتا‘ 4270 ملم ط��والً  قياسات 
و1630 ملم ارتفاعاً، بينما تسمح قاعدة العجالت البالغ 
طولها 2590 ملم استيعاب خمسة رّكاب يجلسون فيها 
براحة. وفي الوقت نفسه تتوفر مساحة واسعة لألرجل 

في املقاعد اخللفية.
تقنيات مفيدة داخل املقصورة

تزخر ’كريتا‘ مبجموعة من أكثر التقنيات تقّدماً في 
 LCD فئتها. ومن بن هذه املزايا هناك شاشة عرض
تعمل باللمس قياس 5 بوصات مع نظام بيانات الراديو 
)RGS( وتقنية البلوتوث وكاميرا خلفية، وذلك وفقاً 

للسوق الذي توجد فيه املركبة.
وب��ه��دف ج��ع��ل ح��ي��اة ال��ع��م��الء أس��ل��س، ت��وف��ر ’ك��ري��ت��ا‘ 
ال��زر  على  بالضغط  والتشغيل  ال��ذك��ي  امل��ف��ت��اح  م��ّي��زت��ي 
مما يسّهل جتربة الركوب والقيادة. وتتيح هذه املّيزة 
للسائقن الدخول إلى املركبة عبر ضغطة بسيطة على 
الباب دون احلاجة إلخراج  املوجود على مقبض  ال��زر 

املفتاح من جيبهم.
املقصورة األكثر هدوءاً بفئتها

التي مت تصميمها  للجسم،  واملتقّدمة  املقّواة  البنية  إن 
مّكنت  ق��د  بفئتها،  رائ����دة  س��الم��ة  م��س��ت��وي��ات  لتوفير 
م��ه��ن��دس��ي ’ش���رك���ة ه��ي��ون��داي م���وت���ور‘ م���ن تخفيض 
مستويات الضجيج، االهتزاز واخلشونة )NHV( كثيراً، 
مما يجعل من هذه املقصورة األكثر هدوءاً ورقياً في 

فئتها.
في  بفئته  الرائد  األداء  ه��ذا  حتقيق  في  الفضل  ويعود 
مجال تخفيض مستويات الضجيج، االهتزاز واخلشونة 
ل��ل��ص��وت مجتمعة مع  اس��ت��خ��دام م����واد مم��ت��ّص��ة  إل���ى 
هندسة متقّدمة للمحّرك ونظام نقل احلركة وقطع 
بنية اجلسم. ومت احتواء الضجيج، االهتزاز واخلشونة 
عبر  مالحظتها  تصعب  مستويات  إل��ى  بها  وال��وص��ول 
مقاومة  وحشوات  القيادة  لوحة  في  ع��وازل  استخدام 
وقواعد  األرضية  في  للصوت  مخّمد  وط��الء  لالهتزاز 
منطقة  صالبة  تعزيز  جانب  إل��ى  للمحّرك،  م��ع��ّززة 

األنبوب واعتماد بنية مزدوجة عازلة في األبواب. 
السالمة والثبات

تختلف  القيادة  وظ��روف  األرضية  التضاريس  أن  مبا 
من مكان ووقت آلخر، فإن ’شركة هيونداي موتور‘ 
أي  في  وثابتة  آمنة  تكون  أن  يجب  املركبة  أن  تعتبر 
ظ���رف ك����ان. وأث���ن���اء ق��ي��ادة ’ك��ري��ت��ا‘، مي��ك��ن للعمالء 
ال��ت��اّم��ة كونهم م��وج��ودي��ن داخ��ل  ال��ب��ال  ب��راح��ة  الشعور 
املركبة الرياضية متعّددة االستخدامات شبه املدمجة 
األكثر أماناً في فئتها بفضل فلسفة القيادة اآلمنة لدى 
’هيونداي‘ والتي تضمن تطوير واختبار كل مركباتها 

وفق أعلى املعايير.
املتطّورة  اخلصائص  م��ن  مبجموعة  ’كريتا‘  وتتمّيز 
منافساتها  ع��ن  ال��ت��ف��ّرد  على  تساعدها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
والتي من شأنها تعزيز سمعة ’شركة هيونداي موتور‘ 
ف��ي ت��ق��دمي أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ب��أس��ع��ار ت��ن��اف��س��ي��ة. كما 
أعلى  لتوفير  املتقّدمة  التقنيات  أح��دث  استخدام  مت 
ف��ي مختلف  وع��ائ��الت��ه��م  للعمالء  ال��س��الم��ة  م��س��ت��وي��ات 

أنحاء أفريقيا والشرق األوسط.
مجموعة فريدة  من اخليارات املذهلة

هيونداي  ’شركة  بنية  من  اجلسم  هيكل  استلهام  مت 
تتخذ  والتي  النحل  خللية  املشابهة  احلصرية  م��وت��ور‘ 
وهو  بنيوية جيدة،  وتوفر صالبة  العسل  شكل قرص 
بالتالي يتمّيز مبستويات عالية من الثبات ويستعرض 
فائق  أداء  إل��ى  ي���ؤّدي  مم��ا  الهندسية  التقنيات  أح��دث 
في حالة وقوع حادث. وكجزء من هذا الشكل املشابه 
ال��رف��رف  ال��ت��ع��زي��زات ف��ي  امل��زي��د م��ن  ت��وج��د  للقفير، 
األمامي والربع اخللفي إضافة إلى مسار حمل مزدوج 
حتت اجلسم وخمسة قضبان متقاطعة عالية الصالبة 

في السقف لتعزيز احلماية عند وقوع حادث.
تستفيد  وهي  ومريحة،  ناعمة  بكونها  ’كريتا‘  تتمّيز 
من استخدام الفوالذ عالي الصالبة )AHSS( والفوالذ 
فائق الصالبة )UHSS( لتوفير بنية جسم أخف وزناً، 
االصطدام  حالة  في  التحّمل  على  القدرة  تعّزز  بينما 

وحتمي الرّكاب بفعالية.
بهدف منع وقوع احل��وادث، تتواجد في ’كريتا‘ أربعة 
أنظمة متصلة، وهي تشمل نظام املكابح املانعة النغالق 
العجالت )ABS( ومّيزة التوزيع اإللكتروني لقّوة الكبح 
بضغط  أوتوماتيكياً  التحّكم  على  تعمل  التي   )EBD(
امل��زاي��ا  م��ن  وه��ي  ال��ث��اب��ت،  الكبح  ت��وف��ر  لضمان  الكبح 

املوجودة عادة في املركبات ذات السعر األعلى.
 )ESP( من جهته، يستخدم برنامج الثبات اإللكتروني
املسار،  على  توجيهها  املركبة إلع��ادة  في  املكابح  نظام 
املّيزة   )VSM( املركبة  ثبات  إدارة  نظام  يجمع  بينما 
التوجيه  نظام  مع  اإللكتروني  الثبات  لبرنامج  الذكية 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع��ب��ر امل���وّل���د ل��ض��م��ان ال��ت��س��ارع ال��ث��اب��ت في 
’كريتا‘. وعند اجتماعها معاً، تقّدم هذه األنظمة أداًء 
ال مساومة فيه مع تفادي االن��زالق في كافة األوقات 

في ظل احلفاظ على الثبات والقدرة على التوجيه.
مستويات رؤية زائدة

إن��ارة  ق��درة  كاشفة مع  أمامية  أض��واء  ’كريتا‘  حت��وي 
امل��ن��ع��ط��ف��ات، وه���ي رائ����دة أي��ض��اً ف��ي ه���ذا ض��م��ن فئة 

توفـــــر الراحـــة
هيونـداي )كريتـا( تعشــــق االبتكـارات وحتقـق الرغبـاتومتعة القيادة
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الرئيسية  الــشــرق األوســـط واحـــداً مــن األســـواق  يعتبر 
توسع  عمليات  مقدمة  في  لتكون  اختيارها  مت  التي 
عامة رام التجارية خارج أميركا الشمالية، نظراً ألنها 
أن أصبحت عامة جتارية  منذ  كبيراً  حققت جناحاً 
قائمة بذاتها في عام 2009، لتفوز بالعديد من اجلوائز 
املــرمــوقــة عــلــى طـــول الــطــريــق. وخـــال فــتــرة زمنية 
بتصنيع  تقوم  التي  التجارية،  العامة  قصيرة حققت 
الشاحنات فقط، سمعة قوية كشركة متخصصة في 

الشاحنات.
وأكدت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز  FCA الشرق 
املتوفرة في  التجارية  األوســط أن تشكيلة عامة رام 
استجابة لطلب  وذلــك  كبيراً  املنطقة قد شهدت منــواً 
املــوديــات  بيع معظم  الــفــور  على  يتم  الــعــمــاء، حيث 

اجلديدة املتوفرة في صاالت العرض.

والتي  متري،  1200 طن  رام حمولة   ومتنح شاحنة 
شاحنات  من  كبير  بشكل  موسعة  تشكيلة  إلى  تنضم 
للعامة  وصــــوالً  قــــدرة،  واألعـــلـــى  األكــبــر   1500 رام 
التجارية لشريحة الشاحنات األكبر في منطقة الشرق 

األوسط.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  زواريــس  ماوريتسيو  وقــال 
 “ األوســط  الشرق   FCA أوتوموبيلز   كرايسلر  فيات 
تعتبر رام ركيزة أساسية خلططنا التوسعية، وسوف 
تنمو من ستة في املئة لتمثل 15 في املئة من أعمالنا 

التجارية، ورمبا أكثر من ذلك في السنوات املقبلة”.
توفير  أجل  للعماء من  استمعنا  “لقد  قائاً  وأضــاف 
تشكيلة  هــي  والنتيجة  عنها،  يبحثون  التي  املنتجات 
موسعة من شاحنات رام 1500 مع العديد من خيارات 
إلى  إضافة  والطاقم،  السائق  وكابينة  العادية  الكابينة 

لنا  تـُـكــمــل تشكيلة رام وتــســمــح  شــاحــنــة طــن مــتــري، 
باملنافسة في شريحة كنا غائبني عنها في السابق”.

أوتوموبيلز   كرايسلر  فيات  شركة  لتقديرات  ووفقا 
استحواذ  األوســط، فقد شهد عام 2016  FCAالشرق 
الــشــاحــنــات عــلــى 13 فــي املــئــة مــن إجــمــالــي مبيعات 

املركبات في املنطقة، مما يجعلها ثاني أهم شريحة.
وأضـــاف زواريـــس قــائــاً “فــي حــني أن هــنــاك العديد 
مــن الــفــرص فــي الــشــرق األوســــط، هــنــاك متطلبات 
لضمان النجاح. هذا هو السبب في أننا نعتقد أن وجود 
للمستقبل أمر ضــروري، ونحن  استراتيجية واضحة 
لنصبح العباً  لدينا كل شيء في مكانه  بأن  ثقة  على 

جاداً في هذه الشرائح الهامة”.
أوتوموبيلز   كرايسلر  فيات  استراتيجية شركة  وتقوم 
املنتجات  مــن  مجموعة  عــلــى  األوســــط  FCAالـــشـــرق 

املناسبة التي مت اختبارها على نطاق واسع في املنطقة، 
باإلضافة إلى تركيز قوي على تعظيم إمكانات عامة 

رام التجارية في الشرق األوسط.
جتاه  املساومة  يقبل  ال  التزام  ذلــك،  قمة  على  ويأتي 
كل من عماء التجزئة واألعمال التجارية، يجمع بني 
منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة وضمان سهولة 
إقليمية واســعــة. كما  إليها مــن خــال شبكة  الــوصــول 
تدعم شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز  FCAالشرق 
األوسط منتجاتها بضمانات قوية من الشركة املصنعة 
الــبــال  املــزيــد مــن الطمأنينة وراحــــة  ، وتــقــدم مــوبــار 
سريعة،  خدمة  ومرافق  موسعة،  كفاالت  خال  من 
وصــفــقــات خــدمــة تــنــافــســيــة ومــجــمــوعــة واســعــة من 

اإلكسسوارات.
رئيسياً  عاماً  الغيار  لقطع  السريع  التوافر  يعتبر  كما 

آخر يحسم قرار الشراء، وتغطي شركة فيات كرايسلر 
املنطقة من خال  األوســط  FCAالشرق  أوتوموبيلز  
مركز توزيع إقليمي مخصص لقطع الغيار في منطقة 

جبل علي.
التجارية،  رام  عامة  لعماء  أفضل  خدمة  ولتقدمي 
FCAالشرق  أوتوموبيلز   تقوم شركة فيات كرايسلر 
األوسط بتنفيذ برنامج إقليمي لتأسيس فرق مبيعات 
الفعال  الــدعــم  تــقــدمي  عــلــى  تــدريــبــهــا  وخــدمــة سيتم 

لتشكيلة رام املوسعة.
وشهدت تشكيلة رام 1500 منواً من ثاثة طرازات إلى 
الــطــرازات اجلديدة وهــي أكسبرس،  تسعة، مع طــرح 
توقع  لونغ هــورن وليمتد، مع  بيغ هــورن،  أســبــورت، 
وصول رام ريبيل التي ينتظرها اجلميع بفارغ الصبر 

بحلول منتصف العام تقريباً.

حصدت العديد من اجلوائز املرموقة ...

شاحنات )رام( رأس احلربة في منو العالمة التجارية بالشرق األوسط




