
12 املتحدة للسيارات-املانع تبرم 
صفقة رائدة مع هرتز قطر
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رولز-رويس ــ الدوحة حتصد اجلوائز ألدائها املتمّيز 

2

3

قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

كــــارز  مــــوتــــور  رولز-رويس  حــــصــــدت 
الدوحة، الوكيل احلصري لسيارات رولز-

رويس موتور كارز في قطر، التقدير عن 
أدائها املمتاز خالل عام 2016 وقد تُرجم 
ذلــــك فـــي فـــوزهـــا بــخــمــس جـــوائـــز خــالل 
السنوي  كـــارز  مــوتــور  رولز-رويس  حفل 

للوكالء اإلقليميني ملنطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا، والذي أٌقيم مؤخراً في دبي.

وحصلت رولز-رويس الدوحة على جوائز 
عــن إجنــازاتــهــا فــي مــجــال خــدمــة مــا بعد 
بعد  ما  خلدمة  التسويق  ومــبــادرات  البيع 
الشركة  حصدت  ذلــك،  إلــى  إضافة  البيع. 

شــهــادتــي متــّيــز عــن إجنــازيــن متمّيزين، 
واحــــد عــلــى صــعــيــد الــتــســويــق وآخــــر على 
صعيد العالقات العاّمة وذلك للمرة الثالثة 
عــلــى الــتــوالــي، وقـــد ســاهــم كـــّل ذلـــك في 
الذي حتققه رولز-رويس  املستمّر  النجاح 

موتور كارز الدوحة. 

شركة السيارات الوطنية تطلق
املوقع اإللكتروني ملازدا بعد تطويره 
اطــلــقــت شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة، الــوكــيــل احلــصــري 
لــســيــارات مـــــازدا فـــي قــطــر مـــؤخـــرا املـــوقـــع االلــكــتــرونــي  
بذلك  ليعكس   ،Mazda-qatar.com تطويره  بعد  ملــازدا 

استراتيجية مازدا  حيث التفرد والتميز على الدوام.

9 شاحنات مرسيدس-بنز أكتروس .. خمس 
عقود من الريادة في الشرق األوسط

10 جينيسيس G80 .. الفاخرة 
تأسرك بسحرها

8 جاكوار XF خطوة
تطويرية مبتكرة

11 تويوتا )هايبرد( العاملية تتجاوز 
حاجز الـ 10 ماليني مركبة

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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املباشرة  اإلدارة  كارلوس غصن، عن  »نيسان«  تنحى رئيس مجموعة 
للشركة اليابانية، على أن يبقى رئيس مجلس إدارتها من أجل التركيز 
على التحالف مع شركتي »رينو« و»ميتسوبيشي موتورز« وحمله إلى 
قمة صناعة السيارات العاملية، وأعلن غصن، في بيان أصدرته الشركة 

اليابانية، »سأواصل اإلشراف على الشركة وتوجيهها«.
الفرنسية، والتي  لشركة »رينو«  أنه سيبقى في مــوازاة ذلك رئيساً  إال 
لم تنه مرحلة التحول، ويرأس منذ فترة مجلس إدارة »ميتسوبيشي 
 - الفرنسي  وغــصــن،  املاضية.  السنة  أزمــة  مــن  أنقذها  التي  مــوتــورز« 
عاماً،   16 منذ  تولى منصبه هذا  الــذي  عاماً(   62( البرازيلي   - اللبناني 
وينسب إليه الفضل في إنهاض »نيسان« التي كانت على وشك اإلفالس 
في أواخر التسعينيات، سيحل محله هيروتو سايكاوا املدير في الشركة 
أيضاً اعتباراً من 1 أبريل املقبل. وقال غصن »هناك وقت يجب التحلي 
فيه بالواقعية حول ما نقوم به وما ميكننا القيام به جيداً، إنه العنصر 
لقد  آخــر،  لشخص  اإلدارة  لتسليم  األوان  آن  »لقد  احلــاســم«، مضيفاً 
أجهز  وكنت  ياباني،  يخلفني  أن  فــي  رغبتي  عــن  الـــدوام  على  عبرت 
لم  املجموعة  داخــل  الصغيرة  »الــثــورة«  سايكاوا منذ ســنــوات«. وهــذه 
 1977 الــعــام  منذ  املجموعة  فــي  متواجد  سايكاوا  ألن  مفاجأة،  تشكل 
وُرّقي إلى منصب رئيس مساعد في نهاية أكتوبر املاضي، حني انضمت 
»ميتسوبيشي موتورز« إلى حتالف »رينو - نيسان«، ومن اآلن وصاعداً 
سيتولى منصب الرئيس التنفيذي حتت إشراف غصن. وبهذه اخلطوة 
تطوى صفحة بالنسبة لغصن الذي وصل إلى اليابان العام 1999 إلنهاض 
مجموعة »نيسان«، ثم عني رئيسا لها في العام 2001، وقد متكن عبر 

إلى  اإلفــالس  وشــك  على  مجموعة  حتويل  من  الكلفة  خفض  سياسة 
شركة مربحة بلغ رقم أعمالها السنوي نحو 100 مليار يورو. وبحسب 
أحد املقربني من غصن، فإن الظروف متوافرة حالياً لكي يبتعد بعض 
استراتيجية  خطة  نهاية  يشكل   2017 العام  ألن  »نيسان«،  عن  الشيء 
تنتهي في  للمجموعة  حتت عنوان »قوة 88«، كما أن واليته كرئيس 
اآلن  وطموحاته  الراحة،  الى  ينصرف  رجال  »ليس  لكنه  املقبل،  يونيو 
هي بناء كيان عاملي مع انضمام )ميتسوبيشي(«. وسيبقى برنامج عمل 
األساسية  واألســواق  وفرنسا  اليابان  بني  وقته  يقسم  إذ  مكثفاً،  غصن 
الــيــابــان، ومع  املــتــحــدة والــصــني خــصــوصــاً(. ففي  )الــواليــات  للسيارات 
األخذ باالعتبار جناح مجموعة »نيسان« التي تضم 152 ألف موظف، 
سيعمل غصن على إنهاض »ميتسوبيشي موتورز«، التي تضم 30 ألف 
»ريــنــو«،  برئاسة شركة  الــرجــل ميسك  اليـــزال  فرنسا،  وفــي  شخص. 
مع هدف  جــديــداً  لها سقفاً  والتي حــدد  ألــف موظف،  التي تضم 120 
الوصول إلى رقم أعمال يبلغ 70 مليار يورو بحلول العام 2022. ويحلم 
للتحالف عاملياً رغم تأكيده بأن هذا األمر ليس  األولــى  غصن باملكانة 
االدخــار وخفض  التركيز على فرص  له مفضالً  بالنسبة  الصدارة  في 
الكلفة على مستويات كبرى في قطاع يعتبر هامش مناورته ضعيفاً. 
ويشمل التحالف أيضا اكبر شركة روسية مصنعة للسيارات »افتوفاز« 
)الدا( والتي تواجه صعوبات كبرى لكنها بدأت بتحسني أوضاعها، أنتج 
9.86 مليون سيارة في العام 2016 ليقترب بذلك من األميركية جنرال 
موتورز )10 ماليني سيارة( التي حتل خلف »فولسفاغن« األملانية )10.3 

مليون سيارة( و»تويوتا اليابانية« )10.18 مليون سيارة(

كارلوس غصن يتنحى
عن ادارة العالمة اليابانية  نيسان  موتورز
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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  لعمالء  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 اطالق  العمالء احلاليني  ويستفيد  
اجلــديــد لــســيــارات مـــازدا بعد تــطــويــره مــن خالل 
سهولة الدخول للموقع والذي يضم مواد مرجعية 

مفيدة .
كما يوفر املوقع اجلديدة خدمات الفيديو ووسائل 
يستطيع  ، حيث  توضيحية مفيدة  بصرية وصــور 
الـــعـــمـــالء االبــــحــــار فــــي رحـــلـــة اســـتـــكـــشـــاف رائـــعـــة 
بها  املتعلقة  واخلــدمــات  املختلفة  مــازدا   ملــوديــالت 
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 للعمالء التنقل داخلة 

الستكشاف آخر االخبار والعروض املتعلقة مبازدا 
والــعــني  الــقــلــب  يــأســر  تصميم  فــي  فئاتها  بجميع 
معا ، مما يعزز من تقوية  عالقة مازدا بعمالئها 
مع  اجلــديــد  املــوقــع  ويتناسب   ، اهــدافــهــا  وحتقيق 
التابلت واجلوال  جميع االجهزة  مبا يهيئ اجهزة 
ـــدخـــول مـــن خــاللــهــمــا  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 
اطــالق موقع فريد ملــازدا  حتما سينقل مــازدا الى 

مستوى آخر من التميز

متابعــة : خالــد عطيــة
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حصدت رولز-رويس موتور كارز الدوحة، 
رولز-رويس  لــســيــارات  احلــصــري  الــوكــيــل 
أدائها  عن  التقدير  قطر،  في  كــارز  موتور 
تُـــرجـــم  وقـــــد  عـــــام 2016  خـــــالل  املـــمـــتـــاز 
ذلـــــك فــــي فــــوزهــــا بــخــمــس جــــوائــــز خـــالل 
الــســنــوي  كــــارز  مــوتــور  رولز-رويس  حــفــل 
األوسط  الشرق  ملنطقة  اإلقليميني  للوكالء 

وإفريقيا، والذي أٌقيم مؤخراً في دبي.
الدوحة على جوائز  وحصلت رولز-رويس 
عن إجنازاتها في مجال خدمة ما بعد البيع 
البيع.  بعد  مــا  خلدمة  التسويق  ومــبــادرات 
إضافة إلى ذلك، حصدت الشركة شهادتي 
على  واحــد  متمّيزين،  إجنــازيــن  عن  متّيز 
صعيد التسويق وآخر على صعيد العالقات 
التوالي،  على  الثالثة  للمرة  وذلــك  الــعــاّمــة 
وقــد ســاهــم كــّل ذلــك فــي الــنــجــاح املستمّر 
كـــارز  مـــوتـــور  رولز-رويس  حتــقــقــه  الــــذي 

الدوحة. 
التزام  ليؤّكد  اإلقليمي  التقدير  هذا  ويأتي 
جتــاه  الـــدوحـــة  كـــارز  مــوتــور  رولز-رويس 
تقدمي نتائج استثناية عبر مختلف مجاالت 
كــارز.  موتور  رولز-رويس  لصالح  أعمالها 
أّن رولز-رويس موتور  إلى  اإلشــارة  جتدر 
كارز الدوحة قد استهّلت عام 2017 بنتائج 
لتتويج  تاريخه ونتطّلع قدماً  ممتازة حتى 

سنة أخرى واعدة بالنجاح.«
كــارز  مــوتــور  رولز-رويس  شــركــة  وتــعــد  
الدوحة، التابعة لشركة الفردان للسيارات، 
هي الوكيل احلصري لسيارات رولز-رويس 
فــي قــطــر. ومـــع صــالــة عـــرض ذات موقع 
ومنشآت  اللؤلؤة-قطر،  فــي  اســتــراتــيــجــي 
بعد  مــا  لها على صعيدي خدمة  مــنــازع  ال 
موتور  رولز-رويس  تفخر  والصيانة،  البيع 
الــدوحــة بتقدمي اخلــدمــات وتقنيات  كــارز 
وتــلــتــزم مع  كما  تــطــّوراً  األكــثــر  التشخيص 
فريقها بتوفير أروع جتربة قيادة وأفضل 

جتارب امللكية على اإلطالق. 
ـــفـــردان لــلــســيــارات الــتــى  كــمــا ان  شــركــة ال

كــجــزء مــن مجموعة  عـــام 1996  تــأســســت 

املــوّزع احلصري والرسمي  الــفــردان، وهي 

ورولز-رويس   MINIو  BMW لــســيــارات 

الـــنـــاريـــة. مـــع صـــاالت   BMW ودّراجــــــــات 

منطقة  في  استراتيجي  موقع  ذات  عــرض 

اخلليج الغربي وسحيم بن حمد، ومنشآت 

بعد  مــا  لها على صعيدي خدمة  مــنــازع  ال 

الــفــردان  مجموعة  تفخر  والصيانة،  البيع 

التشخيص  وتــقــنــيــات  اخلـــدمـــات  بــتــقــدمي 

األكثر تطّوراً كما وتلتزم مع فريقها بتوفير 

امللكية  أروع جتربة قيادة وأفضل جتارب 

على اإلطالق.

خالل حفل للوكالء اإلقليميني...

رولز-رويس ــ الدوحة حتصد اجلوائز ألدائها املتمّيز

مبشاركة كبار الفرسان فئة 5 جنوم ...

تويوتا ــ قطر الراعى الذهبى لبطولة سيف األمير لقفز احلواجز

قامت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه، الوكيل 
الوحيد لسيارات تويوتا في دولة قطر، برعاية 
احلواجز  لقفز  الدولية  قطر  بطولة  منافسات 
املــقــامــة فـــي نــــادي الــســبــاق والــفــروســيــة،وتــعــد 
 5 دولـيـة  بـطـولـة  األمـيـر  سـمـو  ســيــف  بطولة 
كـبـار  فـرسـان  فيها  سيـشـارك  والــتــى  نـجـوم، 
الــفــرســان  ويــســتــطــيــع  دولـيـا،  املصنفني  مـن 
الــحــصــول عـلـى نقاط من البطولة تفيدهم في 
التصنيف الــعــاملــي، وبــهــا مــنــافــســات بـنـجـمـتـني، 
فـكـثـرة الـبـطـوالت فـئـة الـــ5 نـجـوم تـدفـع العديد 
منافسات  أغلب  إن  للمشاركة.  الـفـرسـان  مـن 
ثم  ومــن  عالية،  إرتــفــاعــات  على  تقام  البطولة 
حيث  مرتفع  املشاركني  الفرسان  مستوى  فــإن 
لديهم القدرة الرياضية للتعامل مع املنعطفات 
في  للتنقل  الالزمة  السرعة  وجرعات  احلــادة، 
الـــــدورات األكــثــر صــعــوبــة. هـــذه املــمــيــزات التي 
يختص بها الفرسان هي مماثلة لسيارات تويوتا 
التي يتم تصنيعها مع أعلى مستوى من اجلودة 

وضمان اإلستقرار واألمان. 
إن قـــفـــز احلــــواجــــز أفـــضـــل مــــا ميـــثـــل ريـــاضـــة 
ما  كــل  يجتمع  ففيه  اجلمهور  أمــام  الفروسية 
يجذب املرء إلى هذه الرياضة من فن وجمال 
تقريبا جميع  بــه  تتميز  راقـــي  وارتــبــاط  أصــيــل 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة الــتــي جتــمــع بـــني اإلنــســان 
واخلــيــل. وال شــك أن شعبية ريــاضــة احلــواجــز 
تكمن في سهولة فهم طريقة احتساب النقاط 
فما من شيء أسهل علينا من أن نتابع الفارس 
يطيح  أيهم  ونــالحــظ  يركضان  وهما  واخلــيــل 
بأقل عدد من احلواجز في أقصر وقت. وعمليا 
فأن الفارس يطوي املسار الكبير كالبرق مخلفا 
من وراءه جميع احلواجز وهي قائمة في مكانها 
ال تتزحزح، وحقا فان ذلك شيء بطولي مثير 

تنحبس له أنفاس الفارس واملشاهدين.
ــــن يــكــتــمــل احلـــديـــث عـــن قــفــز احلـــواجـــز  ول
دور  أال وهو  اسهام  أهم  إلى  التطرق  دون 
مصممي املسارات التي تقفز على حواجزها 
املــســارات هم  اخلــيــول. ومعظم مصممي 
املشهورون  وخاصة  السابقون  الفرسان 
ونوعية  متغيرات  مع  العمل  إن  منهم. 
ال مــــحــــدودة مـــن احلــــواجــــز وحتــديــد 
املــســافــات مبــا يــتــنــاســب مــع اخلــطــوات 

وتقاربها  األبعاد  وتقدير  للخيل  العادية 

داخل املضمار وإعداد مسارات المتحان مهارة 
الـــفـــارس وخــيــلــه يــتــطــلــب مـــن املــصــمــم تــدابــيــر 
دقيقة وحلوال عملية للصعوبات التي قد تواجه 

الفرسان أثناء القفز.
ملا  الرياضات  أمتع  من  الفروسية  رياضات  إن 
تثيره في النفس من عاطفة وال شك أن يرجع 
إلى أن اجلــواد يشبع نفوسنا بحب اجلمال أكثر 
مــن أي حــيــوان آخـــر ويــعــمــل فــي الــوقــت نفسه 
اهلل  عبد  شــركــة  تــود  آمــالــنــا.  لتحقيق  بشجاعة 
بــالــغ شرفها  عــن  التعبير  وإخـــوانـــه  الــغــنــي  عــبــد 
واعــتــزازهــا بــرعــايــة هــذا احلـــدث الــبــارز، األمــر 
الفعاليات  الــشــركــة فــي دعــم  الـــذي دأبـــت عليه 
الــكــبــرى الــتــي تــرعــاهــا احلــكــومــة ســــواء كــانــت 
رياضية، اجتماعية، تعليمية، ثقافية أو خيرية.
وإخوانه  الغني  عبد  اهلل  عبد  شركة  في  ونحن 
فخورون بأن نكون طرفا رئيسيا في دعم هذه 
املسيرة  روافـــد  مــن  ورافـــدا  ورعايتها  األنشطة 
شركة  تكن  الدولة”.لم  تنتهجها  التي  التنموية 
دائما  الــصــدارة  فــي  فقط  الغني  عبد  اهلل  عبد 
السوق في قطاع  الرائدة في  الشركة  باعتبارها 
في  بسخاء  اإلســهــام  في  أيضا  ولكن  السيارات  
و  الدولية  و  احمللية  واملناسبات  املنظمات  دعم 
الــى مستوى  االرتــقــاء  إلــى  دائما  الشركة   تسعى 
تدعم  اجتماعية  مسؤولة  ذات  كمؤسسة  أعلى 
خصوصا  وتــهــدف  الــبــالد،  فــي  الهامة  األنشطة 
لــرفــاه الــشــعــب واألمــــة كــكــل. و ســـوف تعرض 
عــدد من  إخــوانــه  و  الغنى  عبد  اهلل  عبد  شركة 
االكثر  الهايبرد  السيارة  بريوس  تويوتا  سيارات 
مبيعا فــى الــعــالــم و قــد قــامــت الــشــركــة بــاهــداء 
للجنة   2017 موديل  كــروزر  جى  اف  سيارتني 
عبد  اهلل  عبد  شركة  تأسست  للبطولة.  املنظمة 
كجزء   1958 عـــام  فــي  ذ.م.م  وإخـــوانـــه  الــغــنــي 
عام  وفي  في قطر.  التحتية  البنية  تطوير  من 
1964 منحت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه 
في  لكزس  بوكالة  متبوعة  تويوتا  وكالة  ذ.م.م 
الغني  عام 1990. تطورت شركة عبد اهلل عبد 
وإخـــوانـــه ذ.م.م  لــتــكــون واحــــدة مــن شــركــات 
التي  مــع عملياتها  فــي قطر  الــرائــدة  الــســيــارات 
املستعملة  والــســيــارات  الثقيلة  املــعــدات  تــشــمــل  
عرض  صالتي  الشركة  لدى  السيارات.  وتأجير 
لــتــويــوتــا وصـــالـــة عـــرض لــلــكــزس فــضــالً عـــن 9 

مراكز للخدمة في جميع أنحاء قطر.
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قــامــت شــركــة صــالــح احلــمــد املــانــع الــوكــيــل احلــصــري 
لسيارات نيسان في دولة قطر بتأكيد رعايتها ودعمها 
لعام   “ اهلل  عبد  “عــادل   2016 للراليات  العالم  لبطل 

2017 وللموسم الثاني على التوالي.
وقد أقيمت مراسم التوقيع في املقر الرئيسي لشركة 
املــوافــق 16 فبراير  املــانــع يــوم اخلميس  صــالــح احلــمــد 
منافسات  دخــل  الــذي  البطل  هــذا  شــارك  لقد   .2017
الــبــطــولــة ملــوســم 2016 بــهــدف واحـــد الغــيــر أال وهــو 
حصد اللقب وهذا ما حتقق من خالل املثابرة والعمل 
الــــــدؤوب حــيــث متــكــن مـــن احلـــصـــول عــلــى الــبــطــولــة 

بجدارة.
املــانــع ، رئيس  وحتـــدث السيد / هــشــام صــالــح احلــمــد 
مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي لشركة صالح احلمد 
بأن  إنــه لشيء عظيم  قــائــالً:«  املناسبة  املانع في هــذه 
نكون جزءا من الفريق الرابح من خالل تقدمي الدعم 
والذي   QX لعادل وفريقه، فريق  العام 2016  خالل 
أثمر عن فوزه ببطولة العالم. نحن نؤكد على دعمنا 
الالمتناهي للشباب القطري املوهوب والطموح والذي 
كــل مــا يفعل،  األفــضــل فــي  يضع نصب عينيه حتقيق 

وقد أثبت البطل عادل أن ال شيء مستحيل«
مـــن جــهــتــه قـــال عــــادل عـــبـــداهلل »تــعــد شــركــة صــالــح 
السوق  الــرائــدة في  الشركات  املانع إحــدى أهــم  احلمد 
السيد/ هشام  الذي قدمه  الدعم  القطري، وقد شكل 
صالح احلمد املانع خالل العام 2016 دوراً رئيسياً في 
وأفــراد فريقي سعداء جدا  وأنا  العالم.  ببطولة  فوزنا 
حيث   2017 ملوسم  والــدعــم  الشراكة  هــذه  بإستمرار 
ان لدينا الهدف نفسه وهو الفوز ببطولة العالم للمرة 
الثانية. وأخيراً أود أن أضيف أنه لوال دعم الرعاة 
القطري  اإلحتــاد  لنا من 
لـــلـــســـيـــارات 

الوكيل  املانع  احلمد  النارية وشركة صالح  والدراجات 
احلـــصـــري لـــســـيـــارات نــيــســان قــطــر ملـــا حتــقــقــت هــذه 

البطولة في العام املاضي«
ويجرى حالياً وضع خطط للقيام بحمالت في جميع 
أنحاء قطر لتعزيز القيادة اآلمنة والتوعية بخصوص 
باإلستعانة  وذلــك  األمـــان  أحــزمــة  استعمال  ضـــرورة 
الداخلية  بــــوزارة  عمله  مــن  املكتسبة  عـــادل  بــخــبــرات 
وكجزء أساسي من دوره كسفير لشركة صالح احلمد 
املانع، وهذا في صلب رؤية شركة صالح احلمد املانع 

لتطوير مسؤولية الشركة جتاه املجتمع.
وسيعمل عادل بصفته بطال معروفا في إطار حمالت 
القيادة اآلمنة والتوعية إلستعمال حزام األمان وكذلك  
لتعزيز توجهات شركة صالح احلمد املانع وكجزء من 

رؤية دولة قطر 2030 لدعم األنشطة الرياضية.
وســيــشــارك عـــادل بــســيــارتــه نــيــســان بــاتــرول XE في 
 T2 الـــ  فئة  للراليات  العالم  لبطولة  11حــدث  إجمالي 

حول العالم و4 بطوالت إقليمية .
العالم  البطل خــالل موسم 2016 من كــأس  وشـــارك  
لــرالــيــات الــكــروس كــاونــتــري بــدعــم مــن قــبــل نيسان 
الــشــرق األوســــط، ونــيــســان قــطــر، واالحتــــاد القطري 
القطري  حّقق  حيث  الــنــاريــة،  والــدراجــات  للسيارات 
 نتائج باهرة خالل مشاركته األولى في البطولة العاملية، 
وأكــــــدت نــيــســان بــــاتــــرول أحــقــيــتــهــا كــأفــضــل ســيــارة 
انـــتـــزاعـــهـــا  ـــعـــد  ــــم، ب ــــعــــال ال ـــوى  ـــى مـــســـت »تــــــي 2« عـــل
ــتــوالــي بــعــد فــوز  لــلــقــب الــبــطــولــة لــلــعــام الــثــانــي عــلــى ال
الـــعـــام 2015. بــالــفــئــة فـــي   ديــنــيــس بــيــريــزوفــســكــي 
عــادل حسني عن  القطري  السائق  أعــرب  من جانبه، 
للراليات  الــعــالــم  كـــأس  بــطــولــة  لــقــب  ســعــادتــه بحصد 
فئة  منافسات  ضمن  كانتري”  “كــروس  الصحراوية 
شكره  موجها  األولــــى،  مشاركته  فــي  وذلـــك   ،»T2«
الحتـــاد الــســيــارات الـــداعـــم الــرئــيــســي جلميع األبــطــال 

القطريني، على احتفالية تكرميه .
وقـــال حــســني، فــي تــصــريــح ممــاثــل، “إن أكــثــر شــيء 
بالدي  وعلم  اسم  رفع  باللقب هو  الفوز  في  أسعدني 
للراليات  العالم  بطولة  مثل  كبير  عــاملــي  محفل  فــي 
التي  البطوالت  تعد واحــدة من أهم  التي  الصحراوية 
للسيارات، فضال عن جناحه  الدولي  االحتــاد  ينظمها 
في أول اختبار على املستوى الدولي كسائق وليس مالح 
القطري على أن هذا اإلجنــاز سيمنحه  السائق  وشدد 
املــزيــد مــن اإلصــــرار والــعــزميــة عــلــى املــواصــلــة بنفس 
العام  البطولة خــالل  اجلديدة من  النسخة  في  الــروح 
احلالي، متوجها بالشكر والتقدير إلى جميع من دعمه 
خالل املوسم املاضي، وفي مقدمتهم احتاد السيارات، 

وكذلك الشركات الراعية له.

للموسـم الثانـي علـى التوالـي ... 

شركة صالح احلمد املانع تختار )عادل عبد اهلل( بطل العالم للراليات سفيراً لها

هشام صالح حمد املانع : نؤكد على دعمنا الالمتناهي للشباب القطري املوهوب والطموح 

عادل عبد اهلل :  دعم شركة صالح احلمد املانع لعب دورا رئيسيا في فوزنا ببطولة العالم 2016
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سيارة  انها  االول��ي  اللحظات  من  تشعرك 
أحالمك بالرغم من صغر حجمها ولكن 
زئ��ي��ر  ت��س��م��ع  م��ح��رك��ه��ا  أدارة  ومب����ج����رد 
يطالبك بفك اطارته لينطلق على الطرقات 
فهي  الطرقات  نوع  او  الرؤية  كانت  مهما 
مت��ت��ل��ك ح���ل���ول ذك���ي���ة ل��ل��ط��رق��ات ال���وع���رة 
القوية  البريطانية  السيارة  انها   ، واملمهدة 
ميني وال��ت��ى ط��رح��ت اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
سيارة MINI Countryman، أمام رجال 
لتجربتها  االرض  بقاع  شتى  م��ن  االع���الم 
على طرقات ضواحي العاصمة البريطانية 
حتافظ  أنها  اجلميع  على  لتعلن  “ل��ن��دن” 
العريقة وتقّدمها  البريطانية  العالمة  على 
في فئة السيارات الصغيرة الراقية. فتشّكل 
اجل��دي��دة   MINI Countryman س��ي��ارة 
الطراز األكبر واألكثر تعدداً في االستخدام 
في تاريخ العالمة املمتد على 57 عاماً. وقد 
بالكامل،  اجل��دي��د  ال��ط��راز  ه��ذا  تطوير  مت 
فبات يتمّيز اآلن بتقدم ملموس من حيث 
الرياضي  واحل��ض��ور  وال��وظ��ائ��ف،  املساحة، 

واملزايا الراقية.
 MINI Countryman س���ي���ارة  وحت���ت���ّل 
ل��ل��وق��ود: 7.0- استهالك  )م��ع��ّدل  اجل��دي��دة 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  كلم،  ليتر/100   2.1
املكانة  هذه  غرام/كلم(   49-159 الكربون 
ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ت��ت��س��م ب��ه��ا ب���ن ال���ط���رازات 
تصميمها  إل����ى  ن���ظ���راً  األخ������رى  امل��ن��اف��س��ة 
الفّعال،  الشكل  ذي  وبدنها  املعّبر،  ال��ق��وي 
الرائدة  القيادة  مرونة  بفضل  وبخاصة، 
التي تتحلى بها. وحترص النسخة األحدث 
من نظام الدفع الرباعي ALL4 على منح 
قيادة ممتعة على الطرق املعبدة وخارجها 
 MINI أي��ض��اً. أض��ف إل��ى ذل��ك أن س��ي��ارة
ال���ط���راز  ه���ي  اجل����دي����دة   Countryman
األول للعالمة الذي يتوفر مبحرك هجن 
 MINIبواسطة مقبس. فمع ط��راز يُشحن 
 ،Cooper S E Countryman ALL4
 40 مسافة  حتى  القيادة  املمكن  م��ن  ب��ات 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��اس��ت��خ��دام  كيلومتراً 

فحسب.
اجلديدة:   MINI Countryman سيارة 

حملة عامة عن االبتكارات
مقاسات ملفتة وطول يفوق الطراز السابق 

بعشرين سنتيمتراً.
خمسة مقاعد كاملة، وزيادة واضحة في 

املساحة وتعدد االستخدامات.
حت��ك��م ك��ه��رب��ائ��ي ب��ب��اب ال��ص��ن��دوق، فضالً 

على فتحه وإغالقه بدون ملسه.
 MINI Picnic ل��ل��ن��زه��ات   MINI مقعد 
Bench: وس��ادة مريحة قابلة للطي على 
استخدامها  ميكن  السيارة  صندوق  عتبة 
ك��م��ق��ع��د م���ري���ح ع���ل���ى ح���اف���ة ال���ص���ن���دوق 
الطلق.  الهواء  ولالستخدامات املختلفة في 
 MINI Cooper S E Countryman
 MINI عالمة  م��ن  األول  ال��ط��راز   ALL4
ال������ذي ي��ت��ح��ل��ى مب���ح���رك ه���ج���ن يُ��ش��ح��ن 
بواسطة مقبس. جيل جديد من احملركات 
وال��ع��ل��ب ال��ت��روس، ون��ظ��ام ال��دف��ع الرباعي 
ع��دادات  لوحة  كفاءة محّسنة.  مع   ALL4
برنامج  األول�����ى.  ل��ل��م��رة  ملسية  ش��اش��ة  م��ع 
يقيس  ال����ذي   MINI Country Timer

متعة القيادة على الطرق الصعبة والوعرة. 

ال��ذي   MINI Connected App تطبيق 

يعمل كمساعد شخصي على أساس يومي، 

 MINI Find Mate وعند السفر. خاصية

على  السائق  يحتاجه  ما  كل  يعرض  ال��ذي 

منت السيارة، أو يبقيه ضمن مجال النظر.

ت��ص��م��ي��م أط�����ول ب��ع��ش��ري��ن س��ن��ت��م��ت��راً من 

الطراز السابق.

 MINI Countryman يزيد طول سيارة 

الطراز  عن  سنتمتراً   20 حوالى  اجل��دي��دة 

ال���س���اب���ق، وي���زي���د ع��رض��ه��ا ح���وال���ى ث��الث��ة 

العجالت  قاعدة  متديد  مت  وق��د  سنتمتر. 

التغييرات  مب��ق��دار 7.5 س��م. وت���ؤدي ه��ذه 

إلى زيادة كبيرة في رحابة املقصورة التي 

تضّم خمسة مقاعد كاملة، إلى جانب زيادة 

واضحة في حجم الصندوق وإمكانية نقل 

وضعية  وت��ؤم��ن  متنوعة.  بأحجام  أمتعة 

اجل��ل��وس امل��رت��ف��ع��ة رؤي���ة مم��ت��ازة وق��ي��ادة 

وباإلمكان   .MINI م��ن  اعتدناها  ممتعة 

رفع املقاعد اخللفية 13 سم أيضاً. وينقسم 

املقعد اخللفي القابل للطي بحسب تقسيم 

متغيرة  ميالن  زاوي��ة  ويؤمن   .40:20:20

ل��زي��ادة  أو  ل���دى اجل��ل��وس  ال��راح��ة  لتعزيز 

صندوق  حجم  ويبلغ  ال��ص��ن��دوق.  مساحة 

احلاجة  بحسب  زيادته  وميكن  ليتراً   450

وبالتالي،  ل��ي��ت��رات.   1309 إل��ى  يصل  حتى 

تصبح الزيادة القصوى 220 ليتراً باملقارنة 

مع الطراز السابق.

تصميم قوي وشخصية ناضجة.

 MINI أح�����رز أح�����دث ج��ي��ل م���ن س���ي���ارة

حيث  م��ن  ب��اه��راً  ت��ق��دم��اً   Countryman

االس��ت��خ��دام��ات وال��رش��اق��ة وطابعه  ت��ع��دد 

احملّسنة،  ال��س��ي��ارة  أب��ع��اد  وبفضل  ال��راق��ي. 

بحضور   MINI Countryman حت��ّل��ت 

مم��ي��ز ج����داً. وت��ب��رز ط��ّل��ت��ه��ا ال��ف��ري��دة عبر 

ووضعية  األرض،  عن  اإلض��اف��ي  ارتفاعها 

أكثر  يبرزهما  اللذين  املرتفعة،  اجل��ل��وس 

اخل��ارج��ي   MINI ALL4 مظهر  ف��أك��ث��ر 

سيارة  وتتميز  العاليتن.  السقف  وسّكتَي 

بعناصر  اجلديدة   MINI Countryman

تصميمية لطاملا اشتهرت بها العالمة، على 

تنقسم  واضحة  جانبية  ثالثية  بنية  غ��رار 

إلى سقف، وقسم الزجاج والبدن الرئيسي، 

واملسافة القصيرة بعد العجالت األماميتن 

الكبيرة  ال��ع��ج��الت  وأق����واس  واخللفيتن، 

ومن  السفلي.  القسم  في  العرض  وزي���ادة 

األسطح  على  الدقيقة  االن��ح��ن��اءات  خ��الل 

بن  آسراً  السيارة تالعباً  يبرز في  الكبيرة 

الضوء والظالل، مما يبرز تصميم السيارة 

الرياضي والبدن بالتصميم بالرأسي.

إض��اءة  حلقة  م��ع  أمامية   LED مصابيح 

أثناء النهار للمرة األولى

يختلف الشكل اجلانبي امللفت الذي تتحلى 

الدائري  الشكل  عن  األمامية  املصابيح  به 

ال����ذي ت��ع��ت��م��ده ال��ع��الم��ة ع�����ادة. وي��ت��م��اش��ى 

املتماثل قليالً  املستدير وغير  املميز  شكلها 

ال��س��ي��ارة مبنظر  لتحظى  امل��ب��ّرد  م��ع شبك 

الوقوف  مصابيح  أما  متاماً.  فريد  أمامي 

ال���ه���واء فتستخدم  ف��ي م��س��اح��ب  امل��دم��ج��ة 

بشكل ق��ي��اس��ي ل��إض��اءة ف��ي ال��ن��ه��ار. وم��ع 

االخ��ت��ي��اري��ة،  األم���ام���ي���ة   LED م��ص��اب��ي��ح 
تتحقق هذه اإلضاءة النهارية للمرة األولى 
ع��ب��ر حلقة إض����اءة ح���ول ك��ل م��ص��ب��اح من 

املصابيح األمامية.
مساحة أكبر ألجواء راقية.

 MINI ت��ن��ع��ك��س ف����ي م���ق���ص���ورة س����ي����ارة 
Countryman اجلديدة، الزيادة الواضحة 
ف���ي امل���س���اح���ة، واألج�������واء ال���راق���ي���ة ول��وح��ة 
العرض احلديثة ومفهوم التشغيل، فتبرز 
بذلك التقدم احملرز مع االنتقال من جيل 
إلى جيل أحدث. ويستفيد السائق والراكب 
األم����ام����ي م���ن امل���س���اح���ة امل���وس���ع���ة ل��ل��رأس 
وال��ك��ت��ف��ن. وق���د مت ت��وس��ي��ع م��ج��ال تعديل 
املمكن  م��ن  كذلك  أي��ض��اً.  املقاعد  وضعية 
الكهربائي  التعديل  خاصية  على  احلصول 
كتجهيز  األمامي  والراكب  السائق  ملقعدي 
اختياري، مع وظيفة الذاكرة ملقعد السائق 
العريضة  البدن غير  أيضاً. وتسمح أعمدة 
أفضل  برؤية  املرتفعة  اجللوس  ووضعية 
عند املناورة. أما اجلزء اخللفي من سيارة 
فيضّم  اجل��دي��دة،   MINI Countryman
ثالثة مقاعد كاملة. وقد مت توسيع فتحات 
ال��ب��اب��ن اخل��ل��ف��ي��ن ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ال��ط��راز 
عند  الراحة  من  املزيد  مينح  مما  السابق، 
دخول السيارة واخلروج منها. وعالوة على 
املصممون  حرص  السيارة،  داخل  العرض 
بقدر  للساقن  املتاحة  املساحة  زي��ادة  على 

كبير أيضاً.
إطالق السيارة مع محركن.

 MINI تتميز النسخة اجلديدة من سيارة
م��ح��رك��ات  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا   Countryman
السوق  في  السيارة  وستُطرح  كلياً.  جديدة 
مع محركن من الطراز األح��دث يعمالن 
بتكنولوجيا  منهما  كل  ويتمتع  بالبنزين، 
 .MINI TwinPower ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ورب��و 
 :MINI Cooper Countryman ط��راز 
محرك بثالث أسطوانات يعمل بالبنزين، 
سعته 1499 سم   مكعب، يعمل بقوة 100 
قدره  أقصى  وعزم  حصاناً  كيلوواط/136 
 MINI Cooper S 220 نيوتن متر. طراز
بأربع أسطوانات  Countryman: محرك 
س��م   1998 وس���ع���ت���ه:  ب���ال���ب���ن���زي���ن،  ي��ع��م��ل 
ك��ي��ل��وواط��اً/192   141 ب��ق��وة  يعمل  مكعب، 
حصاناً وعزم أقصى قدره 280 نيوتن متر. 
وتشمل املجموعة أيضاً أول محرك هجن 
MINI: ط���راز  امل��ق��ب��س م���ن  ب��ش��ح��ن ع��ب��ر 
 MINI Cooper S E Countryman
يعمل  أسطوانات  بثالث  محرك   :ALL4
بالبنزين، سعته 1499 سم   مكعب، يعمل 
ح���ص���ان���اً، مع  ك����ي����ل����وواط/136  ب���ق���وة 100 
 65 بقوة  يعمل  متزامن  كهربائي  محرك 
الطاقة  ك��ي��ل��وواط/88 ح��ص��ان��اً، مم��ا يجعل 
حصاناً  كيلوواط/224   165 تبلغ  اإلجمالية 

وعزم 385 نيوتن متر.

جتربة قوية على الطرقات البريطانية الوعرة .. 

MINI COUNTRY MAN
متنحك الشعور بالقيادة على حلبات السباق

رسال���ة �� لن�����دن

جتربة �� محم��د العش����ري
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احلصري  الوكيل  مــوتــورز«،  برمييير  »الــفــردان  شركة  اعلنت 
جلاكوار في دولة قطر، عن جناح غير مسبوق الدوحة لسيارة 
وتصميمها  العالية  بديناميكيتها  متــتــاز  الــتــي   ،”XF« جــاكــوار 
كميات  من  املصنوع  هيكلها  بفضل  اخلفيف  ووزنها   ، اخلــاص 

كبيرة من األملنيوم.
تشكيلة سيارات  إلــى  كلياً  اجلــديــدة   XF جــاكــوار  وتنضم سيارة 
الصالون من جاكوار بني طرازي XE وXJ، لتكون بذلك القلب 
قــيــادة  بديناميكيات  تــزويــدهــا  لــشــركــة جـــاكـــوار. ومـــع  الــنــابــض 
ومستويات نقاء رائدة في فئتها، جتمع جاكوار XF اجلديدة كلياً 
بشكل ال مثيل له بني التصميم والفخامة والتكنولوجيا والكفاءة 

لتتصّدر بذلك قطاع السيارات التجارية.
منذ  العاملي  الصعيد  على  مميزة  استجابة   XF ســيــارة  وتشهد 
إطالقها في معرض نيويورك الدولي للسيارات، حيث نالت ايضاً 

إلى سلسلة ردود إيجابية في دولة قطر.
والـــتـــزامـــاً مبــبــادئــنــا املتمثلة فــي تــقــدمي ملــســات أنــيــقــة وأســطــح 
األكثر  السيارة  هي  كلياً  اجلــديــدة   XF جــاكــوار  كانت  متناسقة، 
التنفيذية. ومت  السيارات  البصرية في قطاع  الناحية  من  متيزاً 
جــاكــوار  هياكل  إلــى  اســتــنــاداً  ديناميكي  بشكل  الــســيــارة  تصميم 
املصنوعة بشكل مكثف األلومنيوم، إذ جتمع بني األبعاد واألسطح 
واخلــطــوط املــذهــلــة الــتــي حتــدد هــويــة جميع ســيــارات جــاكــوار، 
إلى  إضافة  أوســع،  داخلية  أطــول، ومساحة  قاعدة عجالت  مع 

معّدالت جّر هوائي ديناميكي منخفضة للغاية.
وحتــافــظ جــاكــوار XF اجلــديــدة كــلــيــاً عــلــى الــســمــات األســاســيــة 
املصنوع بشكل مكثف  أنها تستخدم هيكل جاكوار  إال  لسابقتها، 
مـــن األملـــنـــيـــوم، ممـــا يــســمــح بتقليل وزنـــهـــا مبـــا يــصــل إلـــى 190 
إلــى 28 في  االلــتــوائــيــة مبــا يصل  كــيــلــوغــرامــاً، وزيــــادة صالبتها 
املائة. كما شهدت بنية السيارة الهندسية حتسينات كبيرة أيضاً 
جوهرية  التحسينات  هذه  وتعتبر  واألبعاد،  التجميع  حيث  من 

لتصميم جاكوار.
وجتــمــع املــقــصــورة بــســالســة بــني املــــواد والــتــشــطــيــبــات العصرية 
فائقة  التقنيات  وأحــدث  التقليدية،  جاكوار  وحرفية  الفاخرة، 

القياس  أجــهــزة  لوحة  شاشة  مثل  مميزة  وظــائــف  مــع  التطور، 
الليزري  الــعــرض  وتقنية  بــوصــة،   12.3 مــقــاس   TFT نــوع  مــن 
املمتاز  والترفيه  املعلومات  ونــظــام  السائق،  نظر  مستوى  على 

.InControl Touch Pro
قال ربيع عطايا، مدير عام شركة “الفردان برمييير موتورز”: 
الــســيــارات وأعــرقــهــا ضمن  مــن أفــضــل  “صنعت جــاكــوار بعضاً 
العالمة  بدعم  للغاية  فخورون  ونحن  السنني،  مر  على  فئاتها 
التجارية بصفتنا الوكيل احلصري في قطر. ونحن ال نزال نشهد 
انتقال العالمة التجارية املرموقة من جناح إلى آخر في أسواقنا، 
 XF كما أننا سعيدون للغاية باالقبال الشديد علي سيارة جاكوار

اجلديدة كلياً هنا في قطر “. 
قـــال يـــان ثــبــو، مــديــر األعـــمـــال اإلقــلــيــمــي جلـــاكـــوار النـــد روڤــر 
األنيق  التصميم  “يسهم  إفريقيا:  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  فــي 
واملتطور لسيارة جاكوار XF اجلديدة كلياً في إضفاء التميز عليها 
ومعرفتها على الفور بأنها سيارة جاكوار من أي زاوية. وتقدم 
مميزات  لعمالئنا  هــذه  الفاخرة  الديناميكية  الصالون  ســيــارة 
معايير  تضع  إذ  الديناميكية،  جــاكــوار  بشخصية  حتتفي  رائعة 
جديدة الستجابة املقود وجودة التوجيه، والراحة االستثنائية إلى 

وقد  املميز.  واألداء  النقاء  مستويات  أعلى  جانب 
رائعاً  استقباالً  كلياً  XF اجلديدة  لقيت جاكوار 

التي  بالنجاح  جـــداً  سعيد  وأنـــا  إطــالقــهــا  منذ 
حققته في قطر بالتعاون مع شركة الفردان 

برمييير موتورز”.
 XF :ًاجلديدة كليا XF وتضّم تشكيلة جاكوار
 ،XF R-Sportو  ،XF Prestigeو  ،Pure
 XF جـــاكـــوار  مـــوديـــالت  تشكيلة  و   .XF-Sو
صــاالت  لــدى  حصرياً  متوفرة  كلياً  اجلــديــدة 

عرض شركة “الفردان برمييير موتورز” في 
جميع أنحاء قطر.

)الفردان برمييير موتورز(
حتقق جناحاً غير مسبوق في دولة قطر

جاكوار XF خطوة تطويرية مبتكرة

مولود جديد ينضم ألسرة رينج روڤر ...

رينج روڤر ڤيالر ابتكار على طريق االبداع
في  الفاخرة  الرباعي  الــدفــع  ســيــارات  ابتكار  مت 
سبعينيات القرن املاضي، عندما طرحت عالمة 
النــد روڤـــر ســيــارة ريــنــج روڤـــر األصــلــيــة. وبعد 
حــوالــي نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــن، ال تـــزال روح 
اقتراب موعد إطالق  االبتكار هذه مستمرة مع 
الرابع ضمن عائلة رينج روڤر في األول  العضو 

من شهر مارس املقبل.
تــتــمــيــز ســــيــــارة ريـــنـــج روڤــــــر ڤـــيـــالر اجلـــديـــدة 
فيها  األساسيتان  والسمتان  وأناقتها،  ببساطتها 
الرائدة  والتقنيات  اخلارجي  الشكل  بساطة  هما 

التي توفرها للعمالء.
وفـــي هـــذا اخلــصــوص، قـــال جــيــري ماكغفرن، 
»نطلق على  روڤـــر:  النــد  لــدى  التصميم  مــديــر 
الطليعية،  روڤر  رينج  اسم سيارة  ڤيالر  سيارة 
ـــعـــداً جـــديـــداً مـــن الــتــألــق واحلـــداثـــة  إنــهــا تــقــدم بُ
رينج  تغّير سيارة  العالمة. سوف  لهذه  واألناقة 

روڤر ڤيالر كل املفاهيم.«
ومت تطوير سيارة ڤيالر لتالئم جميع املناسبات 
وجلميع التضاريس، مع استخدام مواد مستدامة 
فـــريـــدة وتــقــنــيــات هــنــدســيــة مــتــطــورة لــتــواصــل 

التفوق واالرتقاء إلى  تقدمي نهج الند روڤر في 
آفاق جديدة. ويعود استخدام اسم ڤيالر إلى أول 
شكلت  التي  الستينيات،  في  روڤــر  رينج  منــاذج 

بدايات قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.
إخفاء  التطوير  مهندسو  أراد  احلــني،  ذلك  وفي 
لـ 26 منــوذج في مرحلة ما قبل  الهوية األصلية 
اإلنــتــاج مــن طـــراز ريــنــج روڤـــر، فــاخــتــاروا اسم 
»ڤــيــالري«،  الالتينية  الكلمة  من  املشتق  ڤيالر، 
عن  الكشف  وسيتم  الغطاء.  أو  احلجاب  وتعني 
املــزيــد مــن املعلومات حــول ســيــارة ريــنــج روڤــر 
2017. منذ  مـــارس  مــن شهر  األول  فــي  ڤــيــالر 
تــقــوم النــد روڤـــر بتصنيع ســيــارات  عــام 1948، 
القدرة  التي جتّسد سعة  األصيلة  الرباعي  الدفع 
وديسكڤري،  ديــفــنــدر،  املــوديــالت:  تشكيلة  فــي 
وديــســكــڤــري ســـبـــورت، وريـــنـــج روڤـــــر، وريــنــج 
روڤر سبورت، ورينج روڤر إيڤوك، حيث تقوم 
الدفع  ســيــارات  قطاع  مالمح  بتحديد  منها  كــل 
تصدير  ويجري  العاملي.  املستوى  على  الرباعي 
إلى أكثر  املوديالت هذه حالياً  80% من تشكيلة 

من 170 دولة حول العالم.
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أكثر  من  مرسيدس-بنز  من  أكــتــروس  شاحنات  تعتبر 
الشاحنات مبيعاً في الشرق األوسط مع وصول املبيعات 
في  ساحنة  ألف   760 إلى  الرائدة  الشاحنة  لهذه  العاملية 
فئتها  في  متفوقة  معايير  الشاحنة  هــذه  ترسي  العالم. 
وتــلــبــي الــتــحــديــات الــفــرديــة لــكــل مــهــمــة. وقـــد برهنت 
أكـــتـــروس عـــن مــرونــتــهــا وقــوتــهــا فـــي الــعــمــل ســــواء في 
القطاعات اخلفيفة أو الثقيلة لتشكل احلل األمثل جلميع 
مقوماتها  وكــفــاءة  متانتها  وبفضل  األعــمــال.  متطلبات 
حتى في أصعب الظروف، فإن التعامل مع الشاحنة سهل 

للغاية لتوفر للسائق السالمة والراحة التامة.
املعتمد  املـــوزع  للسيارات،  خالد  بــن  ناصر  شركة  ويــســّر 
الــقــطــري  الـــســـوق  تـــزويـــد  قـــطـــر،  فـــي  ملرسيدس-بنز 
بشاحنات مرسيدس-بنز أكتروس، الشاحنة األكثر كفاءة 

وموثوقية في فئتها.
الثقيل” وصــوالً  إلــى فئة “العمل  مــن “اجلــيــل اجلــديــد” 
في  رائـــــدة  مرسيدس-بنز  كــانــت  الــثــالــث،  اجلــيــل  إلـــى 
وقد  عــامــاً.   50 مــدار  على  الشاحنات  تكنولوجيا  حتسني 
حطيت أكتروس بتقدير وإشادة العمالء لتصبح الشاحنة 
الشاحنة،  قطع  كافة  صممت  املنطقة.  في  مبيعاً  األكثر 
أملانيا وفق  عالية في  املصابيح، بجودة  إلى  من احملرك 
أعــلــى مــعــايــيــر االحتــــاد االوروبــــــي. ويــضــمــن هـــذا األمــر 
مع  مرسيدس-بنز  شــاحــنــات  تــوافــق 
املعايير الدولية املتعلقة بالكفاءة 

واملوثوقية في كل األوقات. 
أضيفت  التي  التعديالت  إن 
ـــتـــالئـــم املـــنـــاخ  حــــصــــريــــاً ل
والــطــبــيــعــة اجلــغــرافــيــة 
من  جتــعــل  للمنطقة 

شاحنات أكتروس الشريك املثالي حلاجات النقل. فيمكن 
لشاحنات أكتروس نقل األحمال الثقيلة جداً بكل جدارة، 
وقد جهزت احملركات بسعة 7 ليترات و 8 ليترات بطاقة 
أداء  القوي  بينما يضمن احلقن  للمحرك  تبريد معززة 

قوياً وثابتاً سواء على الطرق املستوية أو الوعرة.
تتميز شاحنات أكتروس من مرسيدس-بنز مبقصورتها 
الرائعة في الداخل واخلارج وتأتي بثالثة أحجام صغيرة 
وآمنة  مريحة  عمل  أجـــواء  لتوفر  وكــبــيــرة  ومتوسطة 
للغاية. صممت شبكة تبريد احملرك لتوفر أعلى معدالت 
القصوى  املقدمة احلماية  بينما متنح  للمحرك،  التبريد 
نظام  ويــأتــي  املــواقــع.  كافة  فــي  بسالمة  لتعمل  للشاحنة 
التحكم مبستوى الضجيج ليمنح السائق أقل مستوى من 
السالمة  أعلى معايير  وفــق  والــهــدوء  والصوت  االهــتــزاز 

االوروبية.
السالمة والراحة املثالية

منذ إطالقها، حصلت شاحنات أكتروس على العديد من 
تصميمها  بفضل  وذلــك  الــعــام”  “شاحنة  منها  اجلــوائــز 
ومواصفاتها املتفوقة. تتمتع أكتروس مبزايا مهمة عديدة 
والسرير  املــســار  على  للمساعدة   Telligent نظام  منها 
التروس  وعلبة  الــرأس،  تعديل  قسم  مع  واملريح  الكبير 
املبتكرة بنظام PowerShift لتضيف إلى الشاحنة املزيد 
وسهولة  والــراحــة  واالقــتــصــاديــة  السالمة  مقومات  مــن 
الــقــيــادة أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. ومبــا أنــهــا مصممة 
بها من  أكتروس معايير خاصة  والعيش، ترسي  للعمل 
خـــالل املـــزج بــني التصميم اجلــــذاب والـــصـــارخ والــراحــة 

والعمل لتترك انطباعاً كبيراً.
تــعــمــل حـــواجـــب الــشــمــس عــلــى حتــســني درجــــة الــســالمــة 
اخلارجية  املرايا  هندسة  تضمن  بينما  الرؤية،  ووضــوح 
على جوانب  أقل لالتساخ خصوصاً  أقل وتعرضاً  اهتزازاً 
املـــرآة. كــل شــيء فــي أكــتــروس يعمل لهدف معني وهو 
ضـــمـــان إجنـــــاز االعــــمــــال بـــراحـــة وأمــــــان وســــالمــــة. إن 
للغاية  قــويــة  احلــديــد  مــن  بالكامل  املصنوعة  املــقــصــورة 
احلماية  الفعالة  الــســالمــة  أنظمة  تــوفــر  بينما  ومتينة، 
القصوى للسائق واملركبة واحلمولة أيضاً. وتدعم املقاعد 
املريحة واآلمنة السائق خصوصاً خالل الرحالت الطويلة 
والقيادة في ظروف صعبة. وفي حال عدم وضع حزام 

األمان، فإن جرس التنبيه ينطلق تلقائياً.
ويعمل كيس الهواء االختياري وجهاز احلد من الصدمات 

فــي حــــزام االمــــان عــلــى تقليل املــخــاطــر 

واإلصــابــة فــي حــال وقـــوع أي حـــادث، حيث تعمل على 
امتصاص الصدمات ومتنع االحتكاك املباشر بني اجلسم 

العلوي للسائق واملقود. 
الكفاءة  العالي  الــهــواء  تبريد  نــظــام  يساهم  املــقــابــل،  فــي 
الشرق  فــي  العالية  احلـــرارة  درجـــة  تبريد  على  والسعة 
الــنــظــام وتــزويــده بنظام  األوســــط. فقد مت تعديل هــذا 
نسبة  ذات  املناطق  في  حتى  الهواء  جــودة  لضمان  تنقية 
الــهــواء  الــنــظــام مــن حــالــة  العالية. وميــكــن تعديل  الــغــبــار 
اخلارجي إلى حالة تدوير الهواء الداخلي وفق ما يتطلب 
السائق. وتساهم فتحات التهوئة في األبواب بتعزيز تدفق 

الهواء املنعش والبارد إلى مختلف أرجاء املقصورة.
V8 واحملّرك األقوى V6 كفاءة محّركات

تتوّفر محّركات أكتروس V6 بسعة إزاحة تبلغ 11,9 لتراً 
كيلووات )من  إلى 320  بقدرة من 230  األداء  فئات  مع 
توربيني  بشاحن  مـــزّودة  وهــي  حصاناً(،   435 إلــى   313
احلّد  إلى  وتصل  داخلي،  هــواء  مبرد  مع  التفريغ  بنظام 
ـــــدوران عــنــد 1080 دورة في  ال لــعــزم  الــفــعــلــي  األقــصــى 
في  غــايــة  تعتبر  للقوة  املثلى  اخلـــواص  وهـــذه  الــدقــيــقــة. 

الكفاءة الستهالك الوقود.
ولـــســـنـــوات عــــديــــدة، تــــوّفــــرت فـــي األســـــــواق مــحــّركــات 
الــتــحــكــم اإللــكــتــرونــي،  V6 ســداســيــة األســـطـــوانـــات ذات 
واســتــخــدمــت غــالــبــاً لــلــقــيــام مبــهــمــات الــنــقــل ملــســافــات 
قصيرة )مواقع اإلنشاءات، تسليم البضائع، التخلص من 
بقدرة 394  استخدام طــراز احملــّرك  يتّم  النفايات(. كما 

حصاناً للنقل عبر ملسافات طويلة.
النقل  مبهام  للقيام  مثالية  القوية   V8 محّركات  وتعّد 
الصعبة التي متتد ملسافات طويلة، وألداء مهمات أعمال 
اإلنشاءات الشاقة، مثل ربطها مع العربات شبه املقطورة 
وتنتج  الثقيلة.  العمليات  ألداء  املجهزة  مــحــاور   3 ذات 
هــذه احملــّركــات قــدرة تــتــراوح بــني 350 كــيــلــووات )476 
حصاناً( وبني 425 كيلووات )478 حصاناً(، وتتميز بسعة 
املروحة  نظام رفع كفاءة  لتراً. ويعمل   15,9 تبلغ  إزاحــة 
فيبقى  الوقود  استهالك  أما  التبريد.  قــدرة  حتسني  على 
ــقــوة الــكــافــيــة بــشــكــل دائــــم نــظــراً  مــتــواضــعــاً مــع تــوفــيــر ال
الفعلي عند 1080 دورة  الــدوران األقصى  لتحقيق عزم 

في الدقيقة.
وتوّفر علب التروس ذات الشبكة الثابتة لشاحنة أكتروس 
توزيعاً مثالياً للتروس يتطابق مع تصنيفات قوة احملّرك، 
وذلـــك بفضل نــقــالت الــتــروس الــســت عــشــرة األمــامــيــة، 

الــتــروس  تغيير  للسائق  وميــكــن  اخللفيتني.  والنقلتني 
باستخدام نظام نقل احلركة ®Telligent أو نظام نقل 
احلركة التلقائي ®Telligent ويجمع كال اخليارين بني 
امليكانيكي  اإلجــهــاد  مــن  األدنـــى  واحلـــد  التحويل  سهولة 
الواقع على مجموعة ناقل احلركة. كما يتوفر أيضاً نقل 

احلركة الهيدروليكي يدوياً.
 Telligent® اخلصائص: أنظمة

شاحنة أكتروس متفّوقة بتصميمها املالئم ملكان العمل، 
الشاحنة  وتــضــع  للتحرك.  واســعــة  مــســاحــات  وتوفيرها 
معايير جديدة في التشغيل واألمان والراحة والتجهيز، 
بدءاً من وظيفة مساعد املكابح وحتى مجموعة العدادات 
السفلية،  الــنــوم  فــي منطقة  الــفــاخــر  والــســريــر  ــنــة  احملــسّ
وتساعد املزايا العملية العديدة سائق الشاحنة على الشعور 
بالراحة، حتى في ظل ظروف القيادة املرهقة. للحصول 
تتوفر فيها مجموعة  وراحــة،  أماناً  أكثر  على خصائص 

حتّكم ديناميكية وأنظمة مساعدة السائق عند الطلب.
طريق  عــن  الشاحنة  ســائــق   Telligent® أنظمة  تــدعــم 
األنظمة  تتأكد  املكّونات.  أفضل بني جميع  تفاعل  تقدمي 
بينها  فيما  تتفاعل  والشاسيه  واملكابح  احملـــّرك  أن  مــن 

بسالسة.
التشغيل  بيانات  نظام صيانة ®Telligent جميع  يسجل 
سوائل  حــالــة  فحص  على  ويعمل  بــاســتــمــرار،  الرئيسية 
إلى  يحتاج  مــا  لــعــرض  الــبــالــيــة،  الــغــيــار  وقــطــع  التشغيل، 
االستخدام  إلى  النظام  ذلك  ويهدف  استبدال.  أو  تغيير 
كجزء  اخلدمة  جتهيزات  بوضع  ويسمح  للسوائل  األمثل 
من خطط مهام الشاحنة. بحيث يعمل ذلك على خفض 
بصورة  للملكية  اإلجمالية  التكلفة  وتقليل  التعطل  زمن 

كبيرة.
يحّدد نظام التحكم في الثبات ®Telligent املتوفر ضمن 
 - للشاحنة  الوشيك  الثبات  عــدَم  االختيارية  التجهيزات 
قدر  ويقاومه  االنقالب-  أو  االنفصال  أو  االنـــزالق  مثل 
اإلمكان. وذلك من خالل التأثير في عزم دوران احملرك 
وإجراء تعديالت تستهدف نظام مكابح اجلرار وتنشيط 
نــظــام مــكــابــح املــقــطــورة، تبني شــركــة نــاصــر بــن خالد 
مع  واملستدامة  القوية  عالقاتها  على  جناحها  للسيارات 
القيمني من خالل تزويدهم مبجموعة واسعة  عمالئها 
من املنتجات واخليارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً 
للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من اجلودة في 

اخلدمة والريادة في السوق.

ناصر بن خالد للسيارات املوزع املعتمد ...

شاحنات مرسيدس-بنز أكتروس
خمس عقود من الريادة في الشرق األوسط

مبحركني 
مختلفني بسعة 

6 و 8 ليترات 
لتعمل بكفاءة 

عالية في كافة 
الظروف

يتوالف اكتروس 
مع الشرق 

االوسط بفضل 
تعديالته التي 
تالئم املنطقة
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أســتــطــاعــت هــيــونــداي مـــوتـــورز أن تــفــرض 
بطراز  الفارهة  السيارات  عالم  على  كلمتها 
جينيسيس G80 السيارة الفاخرة ذات الطابع 
اخلاص والتي تتميز بلمسة من األناقة العالية 
باإلضافة الى احملرك القوي حتى يقبل عليها 
املستخدمني ، باعتبارها واحدة من السيارات 
الــفــاخــرة و متكنت  الــســيــدان كبيرة احلــجــم 
من املنافسة مع العديد من السيارات االخرى 

و حققت مبيعات عالية حول العالم .
أمــــان  بـــنـــظـــم   G80 جــيــنــيــســيــس  وتـــتـــمـــيـــز 
أوتوماتيكية،  طــواريء  مكابح  مثل  قياسية 
من  التحذير  مــع  العمياء  نظام رصد البقع 
حركة املرور اخللفية، مساعد احلفاظ علي 
املسار والتحذير من مغادرة املسار مع عجلة 
وكاميرا  ذكــي،  سرعة  مثبت  خاصة،  قيادة 

رؤية خلفية.
كما تأتي السيارة بتسع وسائد هوائية وأحزمة 
العالية مع  االضــاءة  أمــان نشطة مع مساعد 
علي  اختيارية للتوقف تعتمد  مساعدة  نظم 
8 حساسات فائقة توجد علي كال الصادمني. 

الســالمــة
وهذه  العمالء  وراحــة  سالمة  اإلبتكار  يعزز 
هــي املــعــايــيــر الــثــابــتــة الــتــي تــدفــع إلـــى ابتكار 
الــذي  االبــتــكــار  G80،إن  جنيسيس   ســيــارة 
يــركــز عــلــى اإلنـــســـان فـــي ســـيـــارة جنيسيس 
G80.سوف يغير مفهوم القيادة فتكنولوجيا 
الـــســـالمـــة الـــذكـــيـــة والـــصـــلـــب املـــتـــطـــور عــالــي 
املــقــاومــة وتــوظــيــف هــنــدســة غــيــر مسبوقة 
تساعدان في توفير سالمة وأمن استثنائيني.

)AHSS( الفوالذ املتطور شديد الصالبة
مت حتقيق املتانة القصوى لبدن السيارة، من 
فــي تصميم  الــفــوالذ  اســتــخــدام  تعزيز  حيث 
وتطبيق  الــلــيــزريــة،  والــلــحــامــات  هــيــكــلــهــا، 
التنسيق الهيكلي لزيادة كفاءة الفوالذ املطور 

شديد الصالبة.
صالبة الهيكل وقوته

الفضل يعود للمنصة اجلديدة كلًيا التي تقدم 
تطبيًقا أفضل حتى من الصلب املتطور عالي 
 G80 جينيسيس  تــوفــر   )AHSS( املــقــاومــة 

هيكاًل ذا بناء أكثر صالبة.
نظام من 9 وسائد هوائية

الــســيــارة بــوســائــد هــوائــيــة ذكــيــة،  مت جتهيز 
تعمل على ضبط معدل توسعها وفق درجة 
التصادم في مقعد السائق والراكب األمامي. 
الــنــظــام مــن 9 وســائــد هــوائــيــة تعمل  يتكون 
وســــادة حلــمــايــة ركــبــة الــســائــق، عـــالوة على 
أمــامــيــة وخــلــفــيــة وجانبية  وســائــد هــوائــيــة 
التصادم  حالة  في  والركاب  السائق  حلماية 

املختلفة

التصميم اخلارجي
تصميم  ذو  و  اكبر حجما  بشبك   G80 تأتي 
حــــاد يــحــتــوي فـــي الــــداخــــل عــلــى عــــدد من 
الــقــضــبــان احلـــديـــدة الــعــريــضــة كــمــا يحيط 
الــكــروم الفضي  بالشبك األمــامــي إطــار مــن 
و في أسفل املصد يوجد فتحات تهوية ذات 

تصميم عريض احلجم .
بــيــنــمــا املـــصـــابـــيـــح األمـــامـــيـــة فـــهـــي ذات 
تصميم عريض و حاد إلى جانبي السيارة 
كما أنها بتقنية LED و في أسفل املصد 
تصميم  ذات  ضـــبـــاب  مــصــابــيــح  يـــوجـــد 
عــريــض و يحيط بــهــا اطـــار مــعــدنــي ، و 
ياتي غطاء احملرك بتصميم كبير احلجم 
و عريض و عليه بعض اخلطوط احلادة 
و التي تعطي السيارة تصميم راقي و من 
حاد  خطوط  أيضا  يوجد  السيارة  جانب 
و اإلطــارات بتصميم رياضي مبقاس 18 

بوصة .
األبعــاد  ثالثيــة  األماميــة  املصابيــح  تعكــس  و 
الفريــدة   G80 جنيسيــس  ســيارة  شخصية 
واالنتقال  العاليــة  الســرعات  فعنــد  واملترفــة 
ــاءة  اإلضـــ ـــــاط  أمنـــ تتكيــف  ــارات،  ـــ املــســـ بيــن 
الرؤيــة  مجــال  توســيع  أجــل  مــن  تلقائيــاً 

وحتســني مســتوى السالمة.
تتميز مجموعة املصابيح اخللفية بأحجامها 
الكالسيكية املتنـاسقة، والرسوميات الدقيقة 
ــيــقــاً و  واملـــعـــقـــدة، لــتــمــنــح مــظــهــراً خــلــفــيــاً أن

عصرياً.
التصميم الداخلي 

فـي جميـع أنحاء املقصورة تـم اسـتخدام مـواد 
وفعاليتهـا،  العاليـة  بجودتهـا  تتميـز  طبيعيـة 
تنال  فخمــة  جتربـة  الــســيــارة  قــائــد  ومتنـح 
إعجابه فتبــرز التفاصيــل اجلماليــة الدقيقــة 
ســيارة  قيمــة  لتكشــف  اســتثنائية  بأناقــة 

جنيسيــس G80 املتألقــة.
فتحة سقف بانورامّية

براحة  تشعرك   G80 جينيسيس  مــقــصــورة 
أكـــبـــر مـــع فــتــحــة ســقــف كــهــربــائــيــة تتمتع 
بــخــاصــيــة اإلنـــــزالق آلــًيــا لــتــوفــر لــك مــنــظــًرا 

شاماًل بانورامًيا للسماء.
وحدة التحكم العلوية

وعالوة على الراحة االستثنائية في املقصورة 
ميــكــنــك الــتــحــكــم فـــي مــصــابــيــح املــقــصــورة 
التحكم  وحــدة  من  الشاملة  السقف  وفتحة 

العلوية.
ساعة أنيقية

يوجد في سيارة جينيسيس G80 ساعة تظهر 
لــك فــي كــل األوقــــات حملــة مــن التكنولوجيا 

عالية املستوى املتوفرة في السيارة.

سكايالين املوزع املعتمد بدولة قطر

جينيسيس G80 .. الفاخرة تأسرك بسحرها
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عن  مــؤخــراً  كوربوريشن  مــوتــور  تويوتا  شركة  أعلنت 
الـ  مــركــبــات  مــن  التراكمية  العاملية  مبيعاتها  تخطي 
بلغت  حيث  مركبة،  ماليني   10 الـــ  حاجز  »هــايــبــِرد« 
بتاريخ 31 يناير من العام احلالي 10,05 مليون مركبة. 
وال يعكس هذا اإلجناز الكبير النتائج اإليجابية كأرقام 
حققتها الشركة، وإمنا أيضاً الدور املتزايد للتكنولوجيا 
للحد  السائدة  احللول  كأحد  اآلن  تبرز  أصبحت  التي 
املترتبة على ظــاهــرة االحــتــبــاس احلـــراري  مــن اآلثـــار 

والغازات األخرى املسببة للتلوث البيئي. 
على  احلــفــاظ  فــي  املساهمة  أن  تويوتا  شركة  وتَعتَبِر 

اســتــخــدام  عــن  الــنــاجــم  البيئي  ـــر  األث وتخفيف  البيئة 
املــركــبــات مــن أهـــم أولـــويـــات الــشــركــة. وانــطــالقــاً من 
ــتــهــا بــــأن حتــقــيــق األثــــر اإليـــجـــابـــي الــكــبــيــر مــنــوط  رؤي
باستخدام املركبات الصديقة للبيئة على مستوى واسع، 
العاملية  األســـواق  تشجيع  إلــى  سعت  تويوتا  شركة  فــإن 
عــلــى اســتــخــدام مــركــبــات الــــ »هــايــبــِرد« بشكل أكــبــر. 
وكانت تويوتا قد أطلقت “كوستر هايبِرد إي في” في 
أغسطس 1997 ومركبة تويوتا “بريوس” في ديسمبر 
من العام نفسه، والتي كانت أول مركبة “هايبِرد” يتم 
إنتاجها على نطاق واسع في العالم. ومنذ ذلك احلني، 

من  كبيراً  دعماً  “هايبِرد”  الـ  تويوتا  مركبات  حظيت 
العمالء من أنحاء العالم. 

يوشيتسوغو،  تاكايوكي  السيد  قال  ذلــك،  على  وتعليقاً 
في  تويوتا  لشركة  التمثيلي  للمكتب  الرئيسي  املمثل 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا: »نشعر 
باالمتنان جتاه كل عميل من عمالئنا الذين قدموا لنا 
الدعم في مسيرتنا نحو إرساء معايير التنقل املستدام، 
الــكــبــيــر. وتعكس  وســاهــمــوا فــي حتقيق هـــذا اإلجنــــاز 
ـــ ’هــايــبــِرد‘  الــزيــادة املــطــردة فــي مبيعات مــركــبــات ال
اإلقبال الكبير الذي تتمتع به حول العالم، والذي تعززه 

اجلهود احلثيثة التي تبذلها شركة تويوتا لتطوير أفضل 
تكنولوجيا  مــزايــا  تقتصر  وال  اإلطـــالق.  على  مركبات 
ثاني  انبعاثات  خفض  على  نقدمها  التي  ’هــايــبــِرد‘  الـــ 
الكفاءة  من  عالية  مستويات  وحتقيق  الكربون  أكسيد 
م  لتُقدِّ ذلك  تتجاوز  بل  فحسب،  الوقود  استهالك  في 
جتربة قيادة تفاعلية وانسيابية ومريحة، مما يساهم 
التزام  في حتقيق أعلى مستويات الرضا. ونحن لدينا 
راســـخ مبــواصــلــة الــعــمــل جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع  عمالئنا 
مركبات  وتــطــويــر  الــعــاملــيــة  البيئية  الــقــضــايــا  ملــواجــهــة 

تتخطى توقعاتهم “.

تويوتا )هايبرد( العاملية تتجاوز حاجز الـ 10 ماليني مركبة
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توفر 30 سيارة من طراز دودج نيونة لإليجار ...

املتحدة للسيارات-املانع تبرم صفقة رائدة مع هرتز قطر

جورديب سينج : نحن على ثقة تامة 
أن شراكتنا مع هرتز ــ قطر ستضمن 
أعلى مستويات الرضا لعمالئنا الكرام

سنــاء وحمــان : سعـــداء النضمــــام 
سيــــارة )دودج نيـون( اجلديدة كليـا 
إلسطـــول سياراتنـــا لثقتنـا بقدراتها

أعلنت شركة املتحدة للسيارات-املانع عن إبرامها صفقًة 
جديدة  سيارة   30 لبيع  قطر‘  ’هرتز  شركة  مع  رائــدة 

كلياً من طراز ’دودج نيون 2017‘.
الــتــي تــنــدرج ضمن فئة  ومتــتــاز ســيــارة ’دودج نــيــون‘، 
ليتر من   1.6 املتطور سعة  ســيــدان، مبحركها  ســيــارات 
طراز E-torQ Evo I-4 املزود بأربع أسطوانات، وعلبة 
تــــروس أوتــومــاتــيــكــيــة ســداســيــة الـــســـرعـــات، وعــجــالت 
بــتــصــمــيــم مـــاســـي قـــيـــاس 17 إنــــش مـــع مــجــمــوعــة من 

التقنيات املساعدة للسائق.
وتــشــمــل مـــزايـــا االتـــصـــال االســتــثــنــائــيــة لــلــســيــارة نــظــام 
املــعــلــومــات الــتــرفــيــهــي املــدمــج مــع شــاشــة عـــرض تعمل 
للرسائل  وقــارئ  الــدقــة،  عالية  بوصة   7 قياس  باللمس 
منافذ  ودعـــم   ،USB توصيل  ومقبس   ،SMS النصية 

أجهزة ’آي بود‘ و’بلوتوث‘.
وبهذه املناسبة، قال جورديب سينج مولتاني املدير العام 

اإلطــالق  أعقاب  »فــي  للسيارات-املانع:  املتحدة  لشركة 
الناجح لسيارة ’دودج نيون‘ اجلديدة كلياً في قطر، يسر 
شركة ’املتحدة للسيارات-املانع‘ اإلعالن عن عقد صفقة 
الرائدة في مجال تأجير  مع واحدة من أهم الشركات 
نبرم  أن  وإنــه ملن دواعــي سرورنا  البالد.  السيارات في 
شراكة مع ’هرتز قطر‘، ونحن على ثقة تامة من أن 
اجلودة العالية للسيارة واخلدمات الرفيعة املستوى التي 
أعلى  ستضمن  البيع  بعد  مــا  خلــدمــات  فريقنا  يقدمها 

مستويات الرضا لعمالئنا الكرام«.
بدورها، قالت سناء وحمان، املدير العام لشركة ’هرتز 
قــطــر‘: »نــحــن ســعــداء للغاية النــضــمــام ســيــارة ’دودج 
نــيــون‘ اجلــديــدة كلياً إلســطــول ســيــاراتــنــا، ولــديــنــا آمــال 
كبيرة حيال فرص التعاون املستقبلي مع شركة املتحدة 
إلى  السيارة  هــذه  بــقــدرات  نثق  ونحن  للسيارات-املانع. 
أبعد احلدود خاصًة من حيث املستويات الفريدة للراحة 

واألمان التي ستوفرها لعمالئنا”.
أهم ما مييز هذه السيارة ، من حيث الشكل اخلارجي 
واملواصفات الفنية ، باإلضافة إلى التقنيات الكنولوجية 
 ، التقرير  لنا هذا  ، كان  السيارة  بها هذه  التي ستتمتع 
التصميم اخلارجي دودج نيون موديل 2017  اجلديدة 
الــســيــارة يحمل  لــهــذه  اخلـــارجـــي  التصميم  جـــاء  حــيــث 
التي متيزت بها شركة دودج على  البصمات األساسية 
مــــدار تــاريــخــهــا الــســابــق ، حــيــث متــتــعــت هـــذه الــســيــارة 
بالشبكة األمامية الصغيرة احلجم ، والتي جاءت حتمل 
املصابيح  أما عن   ، املصنعة في منتصفه  الشركة  شعار 
والتي  الــدوائــر  من  بعدد  تتمتع  فجاءت   ، لها  األمامية 
بــاإلضــافــة   ،   LED الــنــهــاريــة  اإلضــــاءة  بتقنية  زودت 
الـــي الــهــالــوجــني ، أمـــا عــن املــصــد األمــامــي لــهــا ، فجاء 
التي  احلـــادة  اخلــطــوط  بعدد مــن  ومـــزود  أكبر حجماً 
العديد من  السيارة ومتيزها بني  هــذه  قــوة  تؤكد على 

الـــطـــرازات املــنــافــســة لــهــا ، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى تــزويــده 
بأماكن مخصصة للمصابيح الضبابية كتجهيز قياسي 

لهذه السيارة .
 2017 موديل  نيون  دودج  للسيارة  واالداء  احملــرك  قــوة 

اجلديدة
  2017 مــوديــل  نــيــون  دودج  للسيارة  الــداخــلــي  التصميم 
اجلــديــدة : أمــا عــن التصميم الــداخــلــي لــهــذه الــســيــارة ، 
حيث  والرقي،  للفخامة  احلقيقي   املعني  يعكس  فجاء 
استخدمت الشركة املصنعة خامات ناعمة امللمس وذات 
اجلودة اجليدة والتشطيبات املصنوعة من مادة الكروم 
الالمعة ، أما عن املقاعد اخلاصة بهذه السيارة ، فجاءت 
ترحب  والتي  الفاخرة  باألقمشة  مغطاه  مبقاعد  تتمتع 

باستقبال أصحاب األجسام املتوسطة .
 2017 مــوديــل  نــيــون  دودج  للسيارة  الــداخــلــي  التصميم 

اجلديدة

 2017 موديل  نيون  دودج  للسيارة  اخلــارجــي  التصميم 
اجلديدة

احملرك واألداء للسارة دودج نيون موديل 2017 اجلديدة
ــهــذه الــســيــارة ، فــجــاءت  أمـــا عـــن املـــواصـــفـــات الــفــنــيــة ل
السيارة دودج نيون موديل 2017 اجلديدة تتمتع حتتوي 
مبحرك e.torQ  وذو سعة لترية تبلغ  6,1 لتر ومكون 
الى  باالضافة  هذا   ، صماماً  و16  اسطوانات  أربعة  من 
كامة علوية فردية SOHC ، األمر الذي مينحه القدرة 
 5500 عند  أحصنة   110 حــوالــي  تبلغ   قــوة  توليد  على 
دورة في الدقيقة مع عزم دوران، كما يبلغ 152 نيوتن 
متر عند 4500 دورة في الدقيقة، ويتصل هذا احملرك 
بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ، بفضل 
الــتــســارع من  الــســيــارة  لــهــذه  السابقة ميكن  املــواصــفــات 
السكون  حتى سرعة  100كلم/س خالل مدة زمنية ال 

تتعدى  10.4 ثانية.




