
12 هيونداي موتور تكشف عن 
رؤيتها ملستقبل عالم السيارات
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 ك���ش���ف���ت ش����رك����ة ال����س����ي����ارات 
ال��وط��ن��ي��ة ، امل������وزع احل��ص��ري 
ل��س��ي��ارات م���ازدا ف��ي قطر عن 
ال��ن��س��خ��ة احمل���دث���ة  م���ن م����ازدا 
ب��ن��س��خ��ت��ي��ه��ا س�����ي�����دان وه���ا   3
، وح��ص��ل��ت  ت���ش���ب���اك    2017 
م������ازدا اجل����دي����دة ع��ل��ى بعض 
ال���ت���ح���دي���ث���ات ال���ب���س���ي���ط���ة  م��ن 
خالل اضافة  بعض متطلبات 
ال��س��الم��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا س��ك��اي 
اك��ت��ف  وك��ذل��ك ن��ظ��ام  مراقبة 
من  امل��ط��ور     G- Vectoring

شركة مازدا موتورز.

G – Vectoring   مازدا  3 سيدان اجلديدة  بنظام  حتكم
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الفردان للسيارات حتتفل بسيارة BMW الفئة اخلامسة
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الفردان برمييير موتورز
أفضل وكيل الند روڤر للعام 2016 

الوكيل احلصري جلاكوار الند روڤر في دولة  مت تكرمي شركة »الفردان برمييير موتورز«، 
قطر، مؤخراً ضمن جائزة أفضل تقني للعام وأفضل مستشار خدمة للعام 2016 من جاكوار 

الند روڤر، وذلك لقاء متيزها في تقدمي خدمة رفيعة املستوى للعمالء.

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

الوكيل  للسيارات،  ال��ف��ردان  شركة  أعلنت 
 BMW احلصري واملوزع املعتمد ملجموعة
 BMW ف����ي ق���ط���ر ع����ن وص������ول س����ي����ارة
صاالت  إل��ى  كلياً  اجلديدة  اخلامسة  الفئة 
يتميز  املقبل.   األسبوع  ابتداًء من  عرضها 
سيدان   BMW س��ي��ارة  م��ن  السابع  اجليل 
األنيق  ال��ري��اض��ي  بطابعه  اخل��ام��س��ة  الفئة 
وتشمل أهّم مزاياه اجلديدة ديناميكيات 
م����ع����ززة، وم��ج��م��وع��ة أن��ظ��م��ة م��س��اع��دة 
وات��ص��ال��ي��ة ال ت��ض��اه��ى، إل���ى ج��ان��ب نظام 
تشغيل مبتكر. تتميز سيارة السيدان هذه 
متنح  أن  املتوقع  وم��ن  ال��واس��ع��ة  بشعبيتها 
مثيل  ال  قيادة  جتربة  قطر  في  السائقني 
 BMW لها.  يحّد التطبيق الصارم ملفهوم
EfficientLightweight للتصميم خفيف 
ال������وزن واالس����ت����خ����دام امل���ت���زاي���د ل��أمل��ن��ي��وم 
السيدان  س��ي��ارة  م��ن وزن  املتني  وال��ف��والذ 
ال��ف��ئ��ة اخل��ام��س��ة مب��ع��دل 100 ك��ي��ل��وغ��رام 
ذات  الهيكل  وي��ت��م��ّي��ز  بسابقتها.  م��ق��ارن��ًة 
منخفض،  ثقل  مبركز  اجلديد،  التصميم 
وت��وزي��ع ال���وزن امل��ت��س��اوي ال���ذي تشتهر به 
تعزز  ال��ت��ي  الهيكل  وزن  وخ��ف��ة   ،BMW

املرونة االنعطافية.

كيا ــ قطر تدشن كادينزا 2017
»كيا  املتميزة  ال��ك��وري��ة  للعالمة  احل��ص��ري  الوكيل  وال��ت��ج��ارة  للسيارات  العطية  ش��رك��ة  دش��ن��ت 
موتورز« أقوي طرازاتها من النوع الفاخرة بجيلها الثاني من سيارة السيدان كيا كادينزا اجلديدة 
يضع  الطراز.  هذا  من  السابق  اجليل  حصده  ال��ذي  مسبوق  الغير  الدولي  النجاح  على  بناءاً  كلياً 
اجليل اجلديد من هذه السيارة معايير جديدة للراحة وديناميكيات وتقنيات القيادة في قطاع 

سيارات السيدان الكبيرة.
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5 بيجو 3008 اجلديدة ...
بيجو تتخطى الهدف

10 مبيعات شاحنات فولفو حتقق 
املزيد من النمو في املنطقة

4 املانع للسيارات يطرح لينكولن 
كونتيننتال 2017 في السوق القطري

11  Road King هارلي – ديفيدسون
املعدلة أكثر شراسة على الطريق
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74,999 ر.ق*
3 صفوف  |  7 مقاعد  |  محرك 6 سلندر بقوة 270 حصان  |  ناقل حركة اتوماتيكي 6 سرعات  |  أتوماتيكية بالكامل

عجالت ألمنيوم قياس 18 بوصة  |  تحكم في القيادة  |  نظام التنبيه الخلفي

www.hyundai-qatar.com 4435 5117 :الدوحة
فريق األساطيل: 1247 3387

مفتوح 7 أيام في األسبوع
Email: info@hyundai-qatar.com

الفرصة المثالية إلمتالك
سيارة ديناميكية رباعية الدفع بــ 7 مقاعد!

إغتنمها قبل نفادها...

السعر يبدأ من

تفضلوا بزيارة معرض الدوحة، شركة السيارات الوطنية
)طريق سلوى بالقرب من تقاطع رمادا(

*تطبق الشروط واألحكام.

حصريا لدى شركة السيارات الوطنية 

G – Vectoring مازدا 3 سيدان اجلديدة بنظام حتكم
كشفت شركة السيارات الوطنية ، املوزع احلصري 
لسيارات مازدا في قطر عن النسخة احملدثة  من 
مازدا 3 بنسختيها سيدان وها تشباك    2017 ، 
التحديثات  وحصلت مازدا اجلديدة على بعض 
ب��ع��ض متطلبات  اض��اف��ة   خ���الل  م��ن  البسيطة  
السالمة وتكنولوجيا سكاي اكتف  وكذلك نظام  
شركة  م��ن  امل��ط��ور     G- Vectoring م��راق��ب��ة 
م��ازدا موتورز . وميكن االط��الع على موديالت 
م��ازدا  3 اجلديدة من خ��الل زيارتكم معرض 

مازدا املوجود بفريج النصر على مدار سبعة ايام 
عمل في االسبوع .
Jinba – Ittai روح

تستلهم سيارات مازدا 3 اجلديدة  جودة األداء 
Jinba- اليابانية  ال���روح  م��ن  العالية  وال��ك��ف��اءة 
Ittai والتي تعمل على ايجاد توافق بني السيارة 
والسائق وشبهتها في ذلك بني الراكب واحلصان 

ي��ض��ف��ي  ، مم����ا 

في  فالتحكم  السيارة  تلك  على  القيادة  متعة 
السيارة من  اسهل ما ميكن .

سكاي اكتف ديناميكز 
تقدم تكنولوجيا سكاي اكتف ديناميكز مراقبة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��ح��رك وال���س���رع���ات وال��ش��اس��ي��ه 
 Jinba-Ittai روح  اض��ف��اء  اج��ل  م��ن  وال��ب��ودي 
والتي متيز  والسيارة  السائق  بني  االرتباط  في 
م����������ودي����������الت 

مازدا عامة عن غيرها من السيارات األخرى .
 G- Vectoring نظام حتكم

عليها  حصلت  ال��ت��ي  التحديثات  ف��ي  االه���م  يبقى 
مازدا هو تزويدها بنظام G- Vectoring  املسؤول 
عن التحكم بعزم دوران احملرك  باالعتماد على 
ال��ع��دي��د م���ن احل���س���اس���ات  ال��ت��ي ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات  
قيادة  افضل  يوفر  مما  السيارة  لكمبيوتر  دقيقة 
الطرقات  على  ال��س��ي��ارات  م��ن  الفئة  لتلك  ممكنة 
م��ازدا  من  سيارة  اول  ه��ذه  وتعتبر   � واملنعطفات 

حتصل على هذا النظام املتطور .
 تتوافر مازدا 3 اجلديدة 2017 بخيارات  متنوعة 
م���ن احمل���رك���ات ال��رب��اع��ي��ة  االس���ط���وان���ات مم��اث��ل��ة 

للمتوفرة في الطراز احلالي .
آداء  اقصى  توفير  ف��ي   ذل��ك  التحكم  نظام  يوفر 
وعزم لإلطارات من خالل التركيز على التحميل 
ب��ط��ري��ق��ة راس��ي��ة ع��ل��ى االط�����ارات ، ف��ب��م��ج��رد ب��دء 
القوة  ادارة  النظام على  يعمل هذا  السيارة  تشغيل 

والعزم ومن ثم االنتقال الى االطارات االمامية .
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م��وت��ورز«،  برمييير  »ال��ف��ردان  تكرمي شركة  مت 
الوكيل احل��ص��ري جل��اك��وار الن��د روڤ���ر ف��ي دول��ة 
للعام  تقني  أفضل  ج��ائ��زة  ضمن  م��ؤخ��راً  قطر، 
للعام 2016 من جاكوار  وأفضل مستشار خدمة 
الند روڤر، وذلك لقاء متيزها في تقدمي خدمة 

رفيعة املستوى للعمالء.
الند  وكيل  أفضل  جائزة  على  الشركة  وحصلت 
في  ال��ب��ارز  لنجاحها  ت��ق��دي��راً   2016 للعام  روڤ���ر 
ال��س��وق خ���الل ال��ع��ام امل���اض���ي. وت��ل��ت��زم »ال���ف���ردان 
العالمة  وقيم  بوعود  بالوفاء  م��وت��ورز«  برمييير 

من خالل التميز على جميع املستويات في قطر.
وحصلت »الفردان برمييير موتورز” على جائزة 
ع��الء شماس،  األمسية، حيث حصد  خ��الل  ثانية 
أحد أفراد فريق الشركة، جائزة أفضل تقني الند 
روڤر للعام. ومن بني 12 شخصاً تخطوا مرحلة 
للنهائيات،  ووص��ل��وا  النهائية  نصف  التصفيات 
اإلقليمية  ال��ت��ص��ف��ي��ات  ف���ي  ش����ارك ع���الء ش��م��اس 
الواقعة في  أوت���ودروم”  النهائية في حلبة “دب��ي 
املتحدة في  العربية  اإلم��ارات  بدولة  دبي  مدينة 
في  للمشاركة  ع��الء  ينتقل  وس���وف  ي��ن��اي��ر.  شهر 
تقني  العاملية ألفضل  نهائيات جاكوار الند روڤر 
ل��ل��ع��ام، ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي اململكة امل��ت��ح��دة ف��ي شهر 

نوفمبر 2017.
ك��م��ا ج���اء ري��ت��ش��ارد ج��ب��ل��ي��س، أح���د أف�����راد ف��ري��ق 
امل��رك��ز  ف��ي  “ال���ف���ردان برمييير م���وت���ورز” أي��ض��اً 
للعام  ج��اك��وار  ل��دى  تقني  أف��ض��ل  الثالث جل��ائ��زة 
2016. وي��ش��ك��ل اخ��ت��ي��ار ري��ت��ش��ارد ض��م��ن امل��راك��ز 
ال��ث��الث��ة األول����ى ل��ع��ام��ني ع��ل��ى ال��ت��وال��ي دل��ي��الً على 

التزامه الراسخ جتاه فريق جاكوار.
وت��ن��ظ��م ال��ش��رك��ة حت���دي أف��ض��ل تقني ل��ل��ع��ام كل 
أفضل مستشار  فئة  تقدمي  العام مت  وه��ذا  سنة، 
خدمة كدليل على التزام شركة جاكوار الند روڤر 
توفير  العمالء من خالل  بتعزيز خدمة  املتنامي 

فريق عمل عالي املهارة واخلبرة.
وخالل النسخة األولى من جائزة أفضل مستشار 
البيروتي  ك��ل م��ن محمود  ت��أه��ل  ل��ل��ع��ام،  خ��دم��ة 
وإبراهيم البراغيتي من فريق “الفردان برمييير 

وص��ل��وا  ال��ذي��ن  التسعة  املتنافسني  ب��ني  م���وت���ورز” 
أكثر من 90 متقدماً.  النهائية من بني  للمرحلة 
ومت����ت اإلش�������ادة ب��ح��رف��ي��ة م��ح��م��ود وإب���راه���ي���م 
ومهاراتهما في مجال عملهما والتزامهما مببادئ 
الند  جاكوار  عالمة  حت��رص  التي  أوالً”  “العميل 
روڤر على الوفاء بها على مستوى املنطقة والعالم.

وخ���ض���ع امل���ت���س���اب���ق���ون ال���ن���ه���ائ���ي���ون ل��س��ل��س��ل��ة م��ن 
املستويات  إلب���راز  والعملية  النظرية  التقييمات 
التي  العمالء  وخ��دم��ة  الفني  ال��دع��م  م��ن  الرفيعة 

تفخر بها جاكوار الند روڤر.
في  العمالء  خدمة  مدير  بريستون،  روب  وق��ال 
جاكوار الند روڤر الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 
»إن منصة جائزتي مستشار اخلدمة وتقني العام 
جاكوار  فريق  أعضاء  لتكرمي  رائعة  طريقة  هي 
الن���د روڤ����ر ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون مب��س��اه��م��ات قيمة 
قام  لقد  لعمالئنا.  املستوى  رفيعة  لتوفير جتربة 
رائ��ع  بعمل  م��وت��ورز«  »ال���ف���ردان برمييير  ف��ري��ق 
وراسخة  قوية  ق��اع��دة عمالء  لبناء  امل��اض��ي  ال��ع��ام 
ف��ي ق��ط��ر. وت��واص��ل ش��رك��ة »ال���ف���ردان برمييير 
موتورز« االرتقاء باملعايير في املنطقة من خالل 
ال��ع��م��ل اجل����اد وال��ت��ف��ان��ي ف��ي خ��دم��ة ال��ع��م��الء في 
أعمال شركتنا  تعزيز  في  يساعد  ما  وه��و  قطر، 
في املنطقة يوماً تلو اآلخر. يسرنا أن نهنئ الفريق 
لهم  ونتمنى   ،2016 لعام  الهامة  إجنازاتهم  على 

كل التوفيق في األعوام املقبلة«.
من جانبه قال أندرو ويلر، مدير خدمة ما بعد 
م��وت��ورز«:  برمييير  »ال���ف���ردان  ش��رك��ة  ف��ي  البيع 
»نحن سعداء بتكرمينا من قبل جاكوار الند روڤر 
تقديراً جلهودنا  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
العمالء  ألن  ون��ظ��راً  العالمتني.  كلتا  اجل��ادة جت��اه 
ف��ي تطور مستمر،  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي منطقة 
خدمة  في  الصحيح  املنهج  العتماد  بحاجة  فإننا 
نحن  ق��ط��ر.  ف��ي  النجاح  حتقيق  لضمان  العمالء 
نفتخر بحجم املهارات التقنية وغير التقنية التي 
ي��وم،  ك��ل  لتقدميها  امل��وه��وب  عملنا  فريق  يسعى 
وسعداء بأن نكون جزءاً من جناح ومنو عالمتي 

جاكوار والند روڤر في الشرق األوسط«.

أفضل تقني للعام وأفضل مستشار خدمة ... 

الفردان برمييير موتورز .. أفضل وكيل الند روڤر للعام 2016 

روب بريستون :

الفردان برمييير موتورز قام بعمل 
رائع العام املاضي لبناء قاعدة 
عمالء قوية وراسخة في قطر
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إحجز قياد

لــيــوم
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almanamotors.com.qa

إنطلق... في اتجاه أحالمك

@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

سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
ضمان مصنعي 

يمكن استبدالضمان إعادة الشراءبدون موافقة البـنــك
جميع أنواع السيارات سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم٥ 

٥ خدمة مساعدة على الطريق

ر.ق.

أو

 مــــــن

١٧٩,٠٠٠
GT موستانج

٢٤ ٣،٠١٣ x
شهًرا 

ر.ق.

أو

 مــــــن

١٤٢,٠٠٠
ECOBOOST موستانج

٢٤ ٢،٣٩٠ x
شهًرا 

* *

*تطبق الشروط واألحكام. قد تختلف المواصفات عن الظاهرة في الصورة. األسعار تسرى على موديالت  ٢٠١٦ فقط وحتى نفاذ الكمية.
  تحتسب األقساط الشهرية لموستنج ECOBOOST على أساس تسديد دفعة أولى بنسبة ٢٠٪ ولموستنج GT بنسبة ١٠٪

أعلنت شركة املانع للسيارات )AMC(، املوزع احلصري 
وص��ول  ع��ن  قطر،  ف��ي  و’لينكولن‘  ’ف���ورد‘  لسيارات 
إلى  كلياً  اجلديدة   2017 كونتيننتال‘  ’لينكولن  سيارة 

السوق احمللية.
أربعة  من  مجموعة  وفق  ’كونتيننتال‘  سيارة  وتأتي 
املانع  تتوفر جميعها في صالة عرض شركة  خيارات 
ل��ل��س��ي��ارات ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ط��ار ف��ي العاصمة 

القطرية الدوحة.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق���ال إي���ان آش��ل��ي ب��ارت��ري��دج، امل��دي��ر 
’لينكولن  للسيارات: “تعتبر سيارة  املانع  العام لشركة 
في  وال��راح��ة  والفخامة  لأناقة  م��رادف��اً  كونتيننتال‘ 
أثناء تقدميها لتجربة قيادة من الطراز األول. وليست 
م��ج��م��وع��ة ط������رازات ع���ام 2017 س���وى ت��أك��ي��د ج��دي��د 
على ذل���ك”. وأض���اف ب��ارت��ري��دج: “م��ن خ��الل تقدمي 
بتلبية  قمنا  أننا  نشعر  نحن  األرب��ع��ة،  ال��س��ي��ارة  من��اذج 

االحتياجات املختلفة لعمالئنا املميزين”.
م��زودة   ‘AWD ري��زي��رف  ’كونتيننتال  س��ي��ارة  وت��أت��ي 

مبحرك GTDI من ست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر يولد 
الدقيقة،  في  دورة   5750 عند  القوة  من  حصان   400
إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع 

دواسات تبديل السرعات وفرامل وقوف كهربائية.
 ‘FWD ري��زي��رف  ’كونتيننتال  س��ي��ارة  تأتي  ح��ني  ف��ي 
 335 )ي��ول��د  ليتر   2.7 بسعة   GTDI مب��ح��رك  م���زودة 
حصاناً من القوة عند 5700 دورة في الدقيقة(. ويأتي 
’لينكولن‘  بعالمة  اخل���اص  امل��ع��دن��ي  األم��ام��ي  الشبك 
مظهرها  السيارة  تستمد  ح��ني  ف��ي  قياسي،  كتجهيز 
املصقول  األملنيوم  من  املصنوعة  العجالت  من  األنيق 
عدمية  الداكنة  املطلية  واجليوب  إنش   20 مقاس  من 

اللمعان ومقابض األبواب املضيئة.
القابلة  والراكب  السائق  مقاعد  تساهم  الداخل،  ومن 
ونظام  الدقيقة  الثقوب  ذو  باجللد  واملكسوة  للتدفئة 
خضعت  ال��ت��ي  ال��ن��اع��م��ة  والتشطيبات  ب��امل��ن��اخ  التحكم 
في  الرائعة  اخلشبية  والتشطيبات  السيارة  مقاعد  لها 
تقدمي مستوى معزز من الراحة وجتربة قيادة أفضل.

السائق  مساعدة  لتكنولوجيا  احملسنة  امليزات  وتشتمل 
على كل من:

ال��ص��وت��ي  ال��ت��ع��رف  ن��ظ��ام امل��زام��ن��ة SYNC 3 ون��ظ��ام 
احملسن ونظام الترفيه

في  إن���ش   8 م��ق��اس  م��ن  باللمس  تعمل   LCD ش��اش��ة 
ال��ك��ون��س��ول امل���رك���زي ت��دع��م خ��اص��ي��ة ال��ل��م��س م��ت��ع��دد 

األصابع.
ونظام  درج���ة   360 ب��زاوي��ة  احمليطية  ال��رؤي��ة  كاميرا 

املساعدة النشط لركن السيارة
مبحرك  م��زودة  سيليكت‘  ’كونتيننتال  سيارة  وتأتي 
وذات  ليتر   3.7 بسعة  أسطوانات  ست  من   Ti-VCT

ناقل احلركة األوتوماتيكي بست سرعات.
سيليكت‘  ’كونتيننتال  لسيارة  الرئيسية  املزايا  تشتمل 

على:
أوتوماتيكياً  ل��إلغ��الق  القابلة  اجلانبية  ال��رؤي��ة  م��راي��ا 

بواسطة محرك كهربائي
)Power Door Cinch( نظام إغالق األبواب الكهربائي

نظام تشغيل عن بعد ووصول ذكي مع ميزة التشغيل 
بلمسة زر.

وباإلضافة ملا سبق، تقدم شركة املانع للسيارات سيارة 
ذو  مب��ح��رك  م���زودة  ت��أت��ي  ال��ت��ي  برمييير‘  ’لينكولن 
سعة 3.7 ليتر وناقل احلركة أوتوماتيكي مماثلة لتلك 
إل��ى جانب عجالت  ’سيليكت‘،  س��ي��ارة  ف��ي  امل��وج��ودة 

األملنيوم ذات الطالء املغناطيسي من مقاس 18 إنش.
ط��رازات  جميع  توفرها  التي  السالمة  مزايا  وتشتمل 

’كونتيننتال‘ على:
اإللكتروني  التحكم  ونظام   ®AdvanceTrac نظام 

)ECS( بالثبات
األم��ام��ي؛ جوانب  وال��راك��ب  للسائق  وس��ائ��د ه��وائ��ي��ة – 
السائق؛  ركبة  جانبية؛  هوائية  ستارة  االمامية؛  املقاعد 

الوسادة الهوائية املدمجة في علبة القفازات/ الباب.
في  تأسست  التي  للسيارات‘،  ’املانع  اكتسبت مجموعة 
أبرز  إحدى  اليوم  لتصبح  متنامية  مكانة   ،1960 عام 
دولة قطر، ومساهماً  في  الرائدة  التجارية  الشركات 

وتتركز  للدولة.  التنموية  ال��رؤي��ة  حتقيق  في  رئيسّياً 
كما  قطاعات،  عدة  في  للمجموعة  التجارية  األنشطة 
املشهود  ال��ش��رك��ات  م��ن  العديد  تضم  محفظة  متتلك 
ل��ه��ا دول��ي��اً وال��ت��ي تتخصص ف��ي م��ج��االت ال��س��ي��ارات، 
واملقاوالت، وخدمات الكمبيوتر، والعقارات، والسفر، 

واخلدمات البحرية اخلارجّية.  
تعد ’شركة املانع للسيارات‘، التي تأسست عام 1965، 
امتيازات حصرّية  املسؤولية ومتتلك  شركة محدودة 
في دولة قطر للعديد من أرقى شركات السيارات في 
األمريكية  للسيارات  احلصري  امل��وزع  أنها  كما  العالم؛ 
الشهيرة ’فورد‘ و’لينكولن‘. وتوفر الشركة مج موعة 
واس��ع��ة م��ن ال��س��ي��ارات ال��ف��اخ��رة، وس��ي��ارات ال��س��ي��دان، 
وال��ش��اح��ن��ات ال��ص��غ��ي��رة )ال��ب��ي��ك أب(، وامل��رك��ب��ات ذات 
الكبيرة.  العائلية  املركبات  إلى  إضافة  الرباعي،  الدفع 
البيع من  الشركة لعمالئها خدمات ما بعد  تقّدم  كما 
التي متتلكها وطاقمها  احلديثة  الصيانة  ورشة  خالل 

من الفنيني املؤهلني وذوي اخلبرات العالية.

مزودة مبحرك GTDI من ست أسطوانات ...
املانع للسيارات يطرح لينكولن كونتيننتال 2017 في السوق القطري

إيان بارتريدج :
تقدم جتربة قيادة 

فاخرة من الطراز األول 
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راحـــة
الـبــــال ا
ن فقط ١٠٪ دفـعـة مـقـدمــة 

مجان� صيانة لسنتين/ ٤٠،٠٠٠ كلم
ضمان إعادة الشراء بعد سنتين@

شــيروكي
محرك تايغرشارك®  سعة ٢،٤ لتر، قوة ١٨٤ حصان�

 إبتداًء من ١،٧٤٩ ر.ق بالشهر

كومباس
محرك بسعة ٢،٤ لتر مع النظام المتغير لتوقيت

عمل الصمامات ، قوة ١٧٤ حصان�

 إبتداًء من ١،٤٩٩ ر.ق بالشهر

ريـنيجـيـد
محرك تايغرشارك®  سعة ٢،٤ لتر، قوة ١٨٠ حصان�

 إبتداًء من ١،٣٩٨ ر.ق بالشهر

تطبق الشروط وا�حكام. يطبق ضمان إعادة الشراء بعد مرور سنتين أو ٤٠،٠٠٠ كلم.
تفضل بزيارة معرضنا للحصول على كافة التفاصيل. ا�كسسوارات/ المواصفات الظاهرة في الصورة قد ال تكون متوفرة في الطراز القياسي. 
© ٢٠١٧ مجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة  ا�مريكية. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، دودج، جيب، رام ، موبار و SRT هي عالمات تجارية 

مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة ا�مريكية ذ.م.م.
خدمة المساعدة

على الطريق

www.facebook.com/united cars almana 


طـريـق الـمـطـار:  هاتف:     9045 4448  |  9933 4448 (٩٧٤+)     فاكس:  ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح² حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصر° إلى ٨ مساًء

مواعيد خدمة مابعد البيع : من السبت إلى الخميس ، ٧ صباح² حتى 9 مساًء  | الجمعة:  7 صباح² إلى ١١ صباح²  ; 2 ظهر° حتى الساعة 9 مساًء

جراند شيروكي إبتداًء من ٢,٧٩٩ ر.ق بالشهر
محرك بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر  •  قوة ٣٨٠ حصان�  •  نظام الدفع الرباعي كوادرا تراك ٢® 

نظام يوكونيكت للمالحة مع نظام ا�وامر الصوتية وميزة بلوتوث  •  مقاعد قابلة للتهوية
نظام التعليق الهوائي كوادرا ليفت  •  كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع   •  حساسات أمامية وخلفية للركن

حان وقت المغامرة

 License number 358/2017

باعت ما يزيد عن نصف مليون سيارة حول العالم

بيجو 3008 اجلديدة ... بيجو تتخطى الهدف
بيع  الهدف  ك��ان   3008 سيارتها  بيجو  أطلقت  عندما 
عدد محدد، إال أن 3008 استطاعت جتاوز هذا العدد 
مبقدار 50%، وباعت ما يزيد عن نصف مليون سيارة 
القوية  ال��ن��ج��اح لشخصيتها  ه��ذا  وي��ع��ود  ال��ع��ال��م،  ح��ول 

والتي تتفوق على الكثير من منافسيها.
التصميم اخلارجي

يتصدر أسد بيجو تصميم 3008 ويؤكد على شخصيتها 
القوية بسهولة وسرعة. 

بوضوح  ال��ق��وة  خطوط  يبرز  القصير  احمل��رك  فغطاء 
أمامك ليؤكد أن 3008 متيل للجانب العائلي والعملي، 
أداء  توفر  أن  وميكنها  ه��ني،  مبنافس  ليست  أنها  إال 

م��ت��م��ي��ز، وب��خ��اص��ة م���ع امل��ص��اب��ي��ح األم��ام��ي��ة عصرية 
ن��ه��اري��ة،  أض����واء LED وأض����واء  ت��ض��م  ال��ت��ي  التصميم 
وك��ذل��ك ع��دس��ة إض����اءة ك��ب��ي��رة ف��ي امل��ن��ت��ص��ف جت��ذب 

االنظار بسهولة.
أما شبكة التهوية، فيطغي عليها الطالء الكروم الالمع، 
األعلى،  إط��ار عريض مع كلمة بيجو في  بها  ويحيط 
وكذلك املزيد من التطعيمات الكرومية حول مصابيح 
شبكة  وكذلك  األسفل،  من  األمامي  واملصد  الضباب 

التهوية السفلية التي متيل للجانب الرياضي.
العجالت  أق��واس  من  اخلطوط  تنطلق  اجلانبني  على 
كبيرة  املعدنية  العجالت  تضم  التي  املنتفخة  األمامية 

األعتاب  إلى  إضافة  الرياضي،  التصميم  ذات  احلجم 
اجل��ان��ب��ي��ة ذات ال��ط��الء ال��ك��روم��ي ال��الم��ع، وامل��س��اح��ات 
الزجاجية احملاطة كذلك بخط فضي، واملرايا اجلانبية 
املطلية بالكروم الالمع، وهو تصميم يعبر عن فخامة 

السيارة.
تصميمية  ملسات  تقدم   3008 لبيجو  اخللفية  الواجهة 
العاملة  اخللفية  املصابيح  منها  تبرز  أنيقة،  فرنسية 
بال� LED على شكل سهم، إضافة إلى اجلناح اخللفي 
الرياضي للسيارة، واملصد اخللفي كبير احلجم إضافة 

إلى حافة التحميل املنخفضة وباب التحميل الكبير.
املقصورة والتجهيزات

داخ����ل امل���ق���ص���ورة جت��م��ع ب��ي��ج��و 3008 ب���ني ال��ف��خ��ام��ة 
والعملية والعائلية بشكل ذكي.

السائق  على  مركزة  القيادة  لوحة  تأتي  املقدمة  ففي 
ومتعة القيادة، بداية من عجلة القيادة ثالثية األذرع 
ال��ت��ي مت��ي��ل ل��ل��ج��ان��ب��ي ال���ري���اض���ي، إض���اف���ة إل����ى ل��وح��ة 
العدادات ذات احلواف الكرومية واملؤشرات التي متيل 
للجانب الفاخر وكذلك شاشة املعلومات في املنتصف 

التي متنح السائق كافة البيانات خالل القيادة.
أما الكونسول الوسطي فيضم تصميم عصري لأزرار 
م��ع ن��ظ��ام ص��وت��ي وم��ك��ي��ف ه���واء ق���وي، وم��ق��ب��ض في 
اجل��ان��ب األمي���ن ل��ل��راك��ب األم���ام���ة مينحه امل��زي��د من 

الثبات خالل السير، إضافة إلى املقاعد التي توفر قدر 
جيد من الراحة والثبات لكافة الركاب خالل ظروف 

القيادة الرياضية.
احملرك واألداء

كونها سيارة عملية عائلية تعمل بيجو 3008 مبحرك 
يوفر لها مزيج من األداء واالقتصادية.

بقوة 155  لتر  االسطوانات سعة 1.6  فاحملرك رباعي 
حصان، ويتصل احملرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 
6 سرعات يوفر أداء سلس وانسيابي واستجابة جيدة 
استهالك  للسيارة كذلك معدل  القيادة، ويوفر  خالل 

للوقود يصل إلى 7.6 لتر لكل 100 كم.
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الوكيل  للسيارات،  الفردان  أعلنت شركة 
احل����ص����ري وامل��������وزع امل��ع��ت��م��د مل��ج��م��وع��ة 
BMW ف���ي ق��ط��ر ع���ن وص�����ول س��ي��ارة 
BMW الفئة اخلامسة اجلديدة كلياً إلى 
صاالت عرضها ابتداًء من األسبوع املقبل. 
 BMW سيارة  من  السابع  اجليل  يتميز 
الرياضي  الفئة اخلامسة بطابعه  سيدان 
األن���ي���ق وت��ش��م��ل أه����ّم م���زاي���اه اجل��دي��دة 
دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات م�����ع�����ززة، وم���ج���م���وع���ة 
تضاهى،  ال  وات��ص��ال��ي��ة  م��س��اع��دة  أنظمة 
تتميز  مبتكر.  تشغيل  نظام  جانب  إل��ى 
الواسعة  بشعبيتها  ه��ذه  السيدان  س��ي��ارة 
ومن املتوقع أن متنح السائقني في قطر 

جتربة قيادة ال مثيل لها. 
م��ت��ع��ة ق���ي���ادة م��ط��ل��ق��ة وم���زاي���ا ه��وائ��ي��ة 

ديناميكية غير مسبوقة
 BMW مل��ف��ه��وم  ال���ص���ارم  التطبيق  ي��ح��ّد 
للتصميم   EfficientLightweight
خ��ف��ي��ف ال�������وزن واالس����ت����خ����دام امل���ت���زاي���د 
لألملنيوم والفوالذ املتني من وزن سيارة 
ال��س��ي��دان ال��ف��ئ��ة اخل��ام��س��ة مب��ع��دل 100 
ويتمّيز  ب��س��اب��ق��ت��ه��ا.  م��ق��ارن��ًة  ك��ي��ل��وغ��رام 
مبركز  اجل��دي��د،  التصميم  ذات  الهيكل 
املتساوي  ال��وزن  وت��وزي��ع  منخفض،  ثقل 
وزن  وخ��ف��ة   ،BMW ب��ه  تشتهر  ال����ذي 
االنعطافية،  امل��رون��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الهيكل 
وراح��ة  رائ��ع��ة  ديناميكية  ق��ي��ادة  جتربة 
خالل الرحالت الطويلة، وهو أمر مييز 
وتضيف  اخلامسة.  الفئة   BMW سيارة 
 Integral مثل  املتعددة  الهيكل  خيارات 
الكلّي  الدفع  ونظام   Active Steering
الذكّي xDrive مواهب أخرى إلى رزمة 
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ومصممة  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة 
للحرص على تصّدر سيارة BMW الفئة 
اخل��ام��س��ة فئتها م��رة أخ���رى. ي��ش��ار إلى 
BMW س��ي��دان  ُم��ع��ام��ل ج���ّر س��ي��ارة  أّن 
الفئة اخلامسة اجلديدة التي يبلغ طولها 
4935 ملم يبلغ 0.22 في أقصى درجات 

فعاليته، ويعتبر رائداً في هذه الفئة.
في هذا اإلطار، قال السيد إيهاب عاّلم، 
م��دي��ر ع���ام ش��رك��ة ال���ف���ردان ل��ل��س��ي��ارات: 
الفئة   BMW تقدمي سيارة  “يسرنا جداً 
اخل���ام���س���ة اجل����دي����دة ك��ل��ي��اً ف���ي ص���االت 
ع���رض���ن���ا ل��ع��م��الئ��ن��ا ف����ي ق���ط���ر. ون��ح��ن 
األناقة  سيقدرون  العمالء  أن  ثقة  على 
وسيتمتعون  ال��س��ي��ارة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ّي��ز  ال��ت��ي 
شركة  في  متكنا  وق��د  قيادتها.  بتجربة 
جناحات  حتقيق  من  للسيارات  الفردان 
توفير  عبر  القطري  السوق  في  متتالية 
أحدث  وتقدمي  استثنائية  عمالء  خدمة 
BMW. واليوم  الطرازات من مجموعة 
م���ع ال��ك��ش��ف ع���ن س���ي���ارة BMW ال��ف��ئ��ة 
للباحثني  ج��دي��د  ط���راز  لدينا  اخل��ام��س��ة، 

عن سيارة جتمع بني الفخامة واألداء.”
اخلطوة التالية نحو القيادة اآللية

بتجهيزات  الفئة  ه��ذه  س��ي��ارات  زّودت 
مع  تعمل  ستيريو  كاميرا  منها  قياسية 
اختيارّية  سمعّية  ف��وق  ومجّسات  رادار 
مل���راق���ب���ة امل��ن��ط��ق��ة احمل��ي��ط��ة ب��ال��س��ي��ارة. 
وت��ت��ض��م��ن امل���زاي���ا اجل���دي���دة ف���ي س��ي��ارة 
نظام  إلى جانب  اخلامسة  الفئة   BMW
املساعدة على جتّنب احلوادث والتحذير 
من التجاوز، نظام مساعدة تغيير املسار 
احلماية  ونظام  املسار،  على  واحملافظة 
ال��ذي  اجلانبي  االص��ط��دام  م��ن  الناشطة 
واملنطقة  املسار  يستمّر في رصد ح��دود 
على  السائق  ويساعد  بالسيارة  احمليطة 
تفادي االصطدامات الوشيكة من خالل 

إدخال بيانات تصّحح التوجيه.
اخلامسة  ال��ف��ئ��ة   BMW س��ي��ارة  وت��ت��خ��ذ 
خ��ط��وة أخ���رى جت��اه ال��ق��ي��ادة اآلل��ي��ة من 
نظام  ف��ي  إض��اف��ي��ة  م��زاي��ا  إدراج  خ���الل 
  )Active Cruise Control (ACC
االخ���ت���ي���اري وال��ت��وج��ي��ه ون���ظ���ام م��راق��ب��ة 
اعتماد قيود  امل��زاي��ا  امل��س��ار. وتشمل ه��ذه 
ضمن  السائق  ينتقيها  أن  ميكن  سرعة 
 Speed خيار املساعدة على ضبط السرعة
Limit Assist. وميكن للسائق أن يؤّكد 
ويغّيرها  ال��س��رع��ة  تقييد  خ��ي��ار  اع��ت��م��اد 
في إع��دادات النظام مبعدل 15 كلم في 
تساعد  كذلك،  نقصاناً.  أو  زي��ادة  الساعة 
السائق أكان يسير بسرعة صفر  السيارة 
أو 210 كلم في الساعة في احلفاظ على 
املسافة الفاصلة بني السيارات، والتسارع، 
وال��ف��رم��ل��ة، وم��راق��ب��ة امل���س���ار. وي��س��اه��م 
األم��ر في تعزيز ال��راح��ة إل��ى ح��ّد كبير، 
ال سيما عند السرعات املنخفضة وتباطؤ 
املزدحمة من  املناطق  السير عند  حركة 
الطرقات السريعة. وقد أصبحت وظيفة 

  Auto Start Stopاآلل����ّي والتشغيل  التوقف 
ما  السير،  وح��رك��ة  الطريق  بوضع  مرتبطة 

يوّفر للسائق راحة أكبر أثناء القيادة. 
و  530i  BMW ج����دي����دان  وق�����ود  م��ح��رك��ا 

540i BMW
مبجموعة  س��ي��دان  اخل��ام��س��ة  ال��ف��ئ��ة  زودت 
مؤخراً  ط��ورت  التي  احملركات  خيارات  من 
 .BMW EfficientDynamics تبعاً ألنظمة
وتوفر تكنولوجيا التيربو الثنائي أداًء متميزاً 
عند  السيارة  ستتوفر  استثنائية.  فعالية  مع 
للدفع  خيار  مع  للمحرك  بخيارين  إطالقها 

 .BMW xDrive اخللفي أو الدفع الرباعي
اإلداري  امل���دي���ر  س���ي���ب���رت،  ي���وه���ان���س  وق�����ال 
مبناسبة  األوس���ط  ال��ش��رق   BMW ملجموعة 
ال��ك��ش��ف ع���ن ال����ط����راز اجل���دي���د ف���ي ف��ع��ال��ي��ة 

 BMW حصرية في الدوحة: „تستمر سيارة
الفئة اخلامسة في إثبات متّيزها من خالل 
ي��ج��ّس��د م���ا يتوقعه  إذ  أح����دث ط����راز م��ن��ه��ا، 
ال��ش��رق األوس���ط م��ن سيارة  عمالء كثر ف��ي 
سيدان مترفة. فتصميمها اخلارجي عصري 
الداخلية رحبة وفاخرة.  وأنيق ومقصورتها 
ال��ري��اض��ي واجل���ودة  ال��ط��اب��ع  فهي جتمع ب��ني 
ال��ع��ال��ي��ة وال��ع��م��الن��ي��ة وال���راح���ة. وق���د ُصنعت 
ل��ف��ه��م ال��س��ائ��ق م��ن خ���الل م��ج��م��وع��ة ملفتة 
فيها  مب��ا  اجل��دي��دة  التكنولوجية  امل��زاي��ا  م��ن 
وأنظمة   iDrive نظام  من  اخلامس  اجليل 
م��س��اع��دة ال��س��ائ��ق األخ�����رى. ه���ذا ب��اإلض��اف��ة 
 BMW إل���ى خ��دم��ات ج��دي��دة ع���دة وم���زاي���ا
ال��س��الم��ة.  ت��ع��زز  ال��ت��ي    ConnectedDrive
ب��اخ��ت��ص��ار، زّود ه���ذا ال���ط���راز ب��ك��اف��ة امل��زاي��ا 

الذي حققته  املتميز  النجاح  املطلوبة ملواصلة 
 7.9 يقارب  ما  بيع  مّت  إذ  السابقة  ال��ط��رازات 
م��الي��ني ن��س��خ��ة م���ن األج���ي���ال ال��س��ت��ة األول���ى 

لسيارة BMW الفئة اخلامسة.
استطاعت مجموعة BMW عام 1996والتى 
ع��ّي��ن��ت ش��رك��ة ال���ف���ردان ل��ل��س��ّي��ارات ال��وك��ي��ل 
في  للمجموعة  امل��ع��ت��م��د  وامل�����وزع  احل��ص��ري 
ق��ط��ر، ل��ت��ث��ري ال���س���وق ال��ق��ط��ري ل��ل��س��ي��ارات 
التطور  على  وتساعده  لها  مثيل  ال  بخبرات 
مم��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى ال���ف���ردان ل��ل��س��ي��ارات التى 
س��رع��ان م��ا ب���دأت األع���م���ال ت��زده��ر بفضل 
خبرتها املمتدة على سنوات طويلة في قطاع 
عرض  ص��االت  في  واستثماراتها  السيارات، 
BMW وMINI اجلديدة واملتطورة ومرافق 

خدمة ما بعد البيع في قطر.

ح��ي��ث خ���اض���ت ال����ف����ردان ل���ل���س���ّي���ارات رح��ل��ة 
ناجحة ودعمت منّو مجموعة BMW املتني 
ارتفعت مبيعات  وازدهارها في قطر، وقد 
سيارات BMW و MINIخالل العقد املاضي 
بنسبة 75%. وميكن أن تعزى أرقام املبيعات 
 X6 و   X5 ط����رازات  رواج  إل���ى  ه���ذه  امللفتة 
كما  قطر.  في  عمالئها  لدى  السابعة  والفئة 
و  BMW M الفرعيتني  العالمتني  أداء  أّن 
MINI John Cooper Works كان متميزاً 
ف��ي ش��رك��ة ال��ف��ردان ل��ل��س��ّي��ارات ال��ت��ي احتلت 
مكانة رائ��دة في املنطقة من حيث مبيعات 

العالمتني.
للسّيارات  الفردان  الشراكة بني شركة  بدأت 
وم��ج��م��وع��ة BMW ب��اف��ت��ت��اح ص��ال��ة ع��رض 
املنطقة  ف��ي  ص��ي��ان��ة  وم��رف��ق  ال��س��ّد  منطقة 

ال��ص��ن��اع��ي��ة ف��ي ال���دوح���ة. ون��ت��ي��ج��ة ل��الرت��ف��اع 
الكبير في الطلب على مّر السنني، استثمرت 
عرض  صالة  في  للسّيارات  ال��ف��ردان  شركة 
جديدة في اخلليج الغربي عام 2008 ووّسعت 
منّو  لتستوعب  البيع  بعد  م��ا  خ��دم��ة  م��راف��ق 
املقيمني في قطر. ومع حمل صالة  العمالء 
ع���رض اخل��ل��ي��ج ال��غ��رب��ي ح��ال��ي��اً ه��وي��ة شركة 
ال���ت���ج���اري���ة، س��ت��س��ي��ر ص��ال��ة   BMW ع���الم���ة 
للتجديد  وتخضع  خطاها  على  السد  ع��رض 
لتصبح متوافقة مع أحدث مقاييس العالمة. 
مت��ّك��ن��ت ش��رك��ة ال���ف���ردان ل��ل��س��ّي��ارات خ��الل 
السنوات العشرين املاضية من توفير اخلدمة 
في  وامل����الءم����ة  ال��ش��ف��اف��ي��ة  وإدراج  امل���م���ت���ازة 
وأصحاب  العمالء  بني  العالقة  نواحي  كافة 

املصلحة.

ايهاب عالم : كسبنا ثقة العمالء بتوفير خدمات استثنائية وطرح أحدث الطرازات 

اجليل السابع يوفر ابتكارات تكنولوجية مذهلة ...

الفردان للسيارات تستقبل BMW الفئة اخلامسة اجلديدة كليا 

مستويات عالية من األداء والفخامة
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خارجي  تصميم  املستقيم«  اخل��ط  »بساطة 
أكثر أناقة وثقة 

مت اب�����داع ال��ت��ص��م��ي��م اخل���ارج���ي ل��س��ي��ارة كيا 
كادينزا في إستوديو شركة كيا في كاليفورنيا، 
كيا  ل��س��ي��ارة  األول����ي  التصميم  رأس  مسقط 
تراكستر و« جي تي 4 ستينغر« التي ال ميكن 
بالدقة  التصميم  ويتميز  تصميمهما.  نسيان 
ويشع بالثقة واخلطوط والتفاصيل الواضحة 
االبداع  بدأت حكاية  لقد  واملعبرة.  واجلميلة 
التنفيذي  املدير  كيا  مع فلسفة  األخيرة من 
للتصميم في الشركة، بيتر شراير التي كثيراً 
اخلط  بساطة  على  وت��رك��ز  بها  يُستشهد  م��ا 

املستقيم.
الواجهة األمامية اجلديدة من الشبك التي مت 
تصميمها على شكل »أنف النمر« التي تتميز 
ال��ب��ارزة  ت��زال ه��ي السمة  بها س��ي��ارات كيا ال 
في تصميم سيارات كيا، إال أنها تطورت إلى 
شكل سداسي جديد يعزز بصرياً من عرض 
سيارة كيا كادينزا مع وجود خطوط متتد إلى 

أسفل املصابيح األمامية. 
داخ��ل   ”LED« بنظام  اإلض���اءة  تقنية  خلق 
البيانو”  تشبه “مفتاح  التي  اخللفية  املصابيح 
عمقاً بصرياً وتكمل اإلشارات الضوئية لتصبح 
على شكل حرف Z. تشمل التفاصيل البديعة 
متتد  التي  بطالء الكروم  األخرى الزخرفة 
مظهر  وت��ب��رز  األمتعة،  ص��ن��دوق  غطاء  عبر 
طالء  ملسات  تضفي  كما  كادينزا،  كيا  سيارة 
اجلانبية  امل��راي��ا  على  ال��راق��ي  الكروم الذوق 

والنوافذ املربعة اخللفية.
اخلارجي بالتدقيق  نهج التصميم  تعزيز  مت 
كادينزا  كيا  املثلى. سيارة  إختيار األبعاد  على 
فى  كما  اإلجمالي  الطول  نفس  لها  اجل��دي��دة 
 20+( قليالً  إنها أعرض  السابق، إال  ال��ط��راز 
مت  مليميتر(.  إرتفاعا)-5  وأق���ل  مليميتر( 
محور العجالت  قليال بني  امل��س��اف��ة  مت��دي��د 
األم���ام���ي���ة واخل��ل��ف��ي��ة ل��ت��س��ه��م ب��ح��وال��ي 945 
ألق��دام  املخصص  احليز  فى  زي��ادة  مليميتر 
متديد  مت  لقد  اخللفية.  فى املقاعد  ال��رك��اب 
إل��ى اخللف  م��ن بوصتني  أك��ث��ر  السقف  خ��ط 
ال���رأس اخللفى  م��ع احل��ف��اظ على نفس حيز 
وحتسني حيز الصندوق قليال للحصول على 

منظر جانبي رياضي أفضل لسيارة كادينزا.
كما أن اإلطارات متوفرة  ب�قياس  17أو 18 أو 
19 إنش مصنعة من خليط معدن األملونيوم.

مقصورة داخلية مريحة ورائعة 
ال��داخ��ل��ي��ة بعناية  امل���ق���ص���ورة  ت��ص��م��ي��م  أع��ي��د 
إل��ى جانب إس��ت��خ��دام م��واد ذات ج��ودة أعلى 
من  أع��ل��ى  ومب��س��ت��وي��ات  ال��س��اب��ق  من الطراز 
معاجلة  مت��ت  ال��ت��ف��اص��ي��ل.  ك��ل  احلرفية فى 
ال��داخ��ل��ي  التصميم  ف��ي  ال��ن��اع��م��ة  امل��ن��ح��ن��ي��ات 
التصميم  لسيارة كادينزا، كما هو احلال فى 
اخل����ارج����ي، ب��ال��ع��دي��د م���ن اإلن���ك���س���ارات في 

األسطح.

قام مصممي كيا بالعمل على مفهوم التوسعة 
كادينزا  كيا  لسيارة  الداخلي  للحيز  البصرية 
م��ع ل��وح��ة ق��ي��ادة وس��ط��ي��ة وع�����دادات ملتفة 
األبواب  ألواح  تنساب بشكل رائع وتندمج في 
التي تتميز بخطوط من التطريز التي توحي 
ب��ال��ع��ن��اي��ة اخل��اص��ة. مت ت��زي��ني أل����واح األب���واب 
وعالية اجلودة،  امللمس  ناعمة  مب��واد  نفسها 
سيارة  مقصورة  الناعم حيز  اجللد  ويغلف 
ك���ادي���ن���زا. ل��ق��د مت إس���ت���خ���دام ج��ل��د م���ن ن��وع 
ن���اب���ا ف���ي ال��ت��ص��م��ي��م ال���داخ���ل���ي ل��ل��س��ي��ارة مع 
فخم  ت��ن��ج��ي��د  م��ن��ج��دة  م��ق��ع��د  وجود مساند 
م��ع��ني هندسى مما  ش��ك��ل  ع��ل��ى  وب��خ��ي��اط��ة 
يضفي على املقصورة اجلميلة أصالً جوا في 

غاية اجلاذبية. 
جتربة  شاملة لضمان  حت��س��ي��ن��ات  أج��ري��ت 
ق���ي���ادة م��رض��ي��ة وأك���ث���ر م��ت��ع��ة. مت خفض 
مقعد السائق إلعطاء شعوراً أكثر بأن السياره 
املهندسني  رياضية وأكثر استقراراً، كما قام 
املقعد قليال ووتطويرها عن  بتوسيع وس��ادة 
طريق تزويدها بآلية حتريك الوسادة بحيث 
تكون منزلقة وقابلة للدوران مما يسهل على 
السائق إيجاد الوضعية املريحة له خلف عجلة 

القيادة. 
املستخدمة  ال��ت��دف��ئ��ة  ع��ن��اص��ر  ه��ن��دس��ة  مت��ت 
للدفء،  توازنا  أكثر  لتوزيع  املقعد  تدفئة  فى 
للتحكم  ذك��ي  بنظام  تتميز  املقعد  وم��دف��أه 
باحلراره تلقائيا بعد فترة معينة من الزمن. 

وللمرة األولى في تاريخ الشركة، قامت كيا 
تصميم  ف��ي  األب��ع��اد  ثالثية  م���واد  بإستخدام 
الكادينزا اجلديدة  الداخلية لسيارة  املقصورة 

من النوعية املمتازة لتوحي بالفخامة.
بقدر  ودعمها  القيادة  مقصورة  تصميم  مت 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  م��ا  آخ��ر  م��ن  واف��ر 
في إطار التناسق واإلنسجام، كما مت مراعاة 
س��ه��ول��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ا ب��ني ال���راك���ب واألج��ه��زة 
وال��ت��ص��م��ي��م ال��ه��ن��دس��ي ال���ذك���ي ال�����ذي ي��ع��زز 
م��ت��ط��ل��ب��ات وإح���ت���ي���اج���ات ال���رك���اب ووس���ائ���ل 
ال��ت��ح��ك��م إل����ى ج���ان���ب م��ج��م��وع��ة م���ن م��زاي��ا 
ال���راح���ة مم��ا ي��ج��ع��ل جت��رب��ة ال��ق��ي��ادة ممتعة 
وغير مجهدة. كما خفضت املقاعد األمامية 
واخللفية ب� 10 ملم للسماح للركاب باجللوس 
في وضعية طبيعية ومريحة أكثر مع توفير 

مساحة إضافية للمنطقة الرأس.
هذا ومت زيادة طول قاعدة العجالت بحوالي 
10 م��ل��م مم��ا ي��س��اع��د ع��ل��ى اع��ط��اء امل��ق��ص��ورة 

مساحة أكبر.
كادينزا  املقصورة اجلديدة من سيارة  تتمتع 
مب��س��اح��ة أم��ت��ع��ة األك���ب���ر ف���ي ف��ئ��ت��ه��ا وي��ب��ل��غ 
 452 من  ليتر VDA( توسعت   515 حجمها 
ل���ي���ت���رSAE( وه����ي اح�����دى س���م���ات امل��م��ي��زة 
إضافة  اجلديدة. ومت  سيارة الكادينزا  ف��ي 
ارتفاع  املقصورة من حيث  أكبر في  مساحة 
الراكب  مينح  مما  باألمتعة  املخصص  املكان 

مكاناً أوسعاً لوضع األمتعة .
أنظمة سالمة متطورة ونظام  “درايف وايز  

- DRIVE WISEاملقدم من شركة كيا 
أس��اس  على   2017 ك��ادي��ن��زا  س��ي��ارة  إعتمدت 
من  أك��ث��ر  على  يتحتوي  جسم  وهيكل  ق��وي 
املئة من احلديد الصلب املطور عالي  50 في 
الكمية  ضعف  من  أكثر   -  )AHSS( اجل��ودة 
ال��س��اب��ق. يستهدف  ال���ط���راز  امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي 
املهندسون احلصول على تقييم عام من فئة 
لسالمة  الوطنية  اإلدارة  م��ن  جن��وم  اخلمس 
 )NHTSA( ال��س��ري��ع��ة  ال���ط���رق  ع��ل��ى  امل�����رور 
والفوز بجائزة أعلى درجات السالمة واألمان 
م���ن م��ع��ه��د ال��ت��أم��ني ل��ل��س��الم��ة ع��ل��ى ال��ط��رق 

السريعة
حتتوي سيارة كيا كادينزا على أحدث امليزات 
األوتوماتيكي  التحكم  مثل  السائق  تعني  التي 
ال���ذك���ي وامل���ت���ط���ور ف���ى ال��س��رع��ة م���ع وظ��ي��ف��ة 
ال��ت��وق��ف وب���دء احل��رك��ة، وخ��اص��ي��ة التحذير 
م��ا قبل االص��ط��دام األم��ام��ي وال��ك��ب��ح ال��ذات��ى 
ف���ي ح�����االت ال�����ط�����وارئ، وحت���ذي���ر اخل����روج 
وألول  أيضاً  كيا  سيارات  حتتوي  املسار.  من 
م���رة ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ك��ش��ف ال���ذك���ي ل��ل��س��ي��ارات 
غير  العمياء/املناطق  النقطة  في  توجد  التي 
التي تستشعر االجنراف غير املقصود  املرئية 
باجتاه سيارة مجاورة وتلقائيا تكبح العجلة 
لتحفظ  املعاكس  آلخ��ر  اجلانب  فى  األمامية 

السيارة فى املسار الصحيح.
أداء أكثر جتاوباً ... ثبات أكثر على الطريق

وأكثر  أق��وى  اجلانبية  اجلسم  أل��واح  أصبحت 
إنبعاج  أي  ح��دوث  مقاومة  لتحسني  صالبة 
ف��ي س��ي��ارة ك��ي��ا ك��ادي��ن��زا. ل��ق��د زادت صالبة 
املئة  ف��ي   35 م��ن  بأكثر  ال��س��ي��ارة  ف��ي  الهيكل 
الهيكلية  امل��ك��ون��ات  اس��ت��خ��دام  زي����ادة  بفضل 
األم��ر  ب��احل��رارة،  املثبتة  وامل��ك��ون��ات  الالصقة 

الذي حسن من ديناميكية ومتعة القيادة.
ال��ه��ي��ك��ل ال���ع���ام ل��ل��س��ي��ارة أخ���ف وزن�����اً، وذل���ك 
الصلب  من  بدالً  األلومنيوم  استخدام  بفضل 
األمامية،  القيادة  مفاصل  مثل  مناطق  ف��ي 
الفرعي  الهيكل  بتزويد  املهندسون  ق��ام  كما 
األم����ام����ي واخل���ل���ف���ي ب��ب��ط��ان��ات/ج��ل��ب أك��ب��ر 
ل��ت��ح��س��ني ال���ص���الب���ة اجل���ان���ب���ي���ة وم��س��ت��وي��ات 

.)NVH( الضوضاء واالرجتاجات واخلشونة
إلى زيادة معامل  التعليق احملسن  أدى نظام 
ال��رف��ع ف��ي س��ي��ارة كيا ك��ادي��ن��زا )وه���ي القوى 
التي حتدث أثناء صعود وهبوط السيارة أثناء 
احلصول  ه��ي  النهائية  والنتيجة  احل��رك��ة(، 
على إستقرار وتعامل أفضل مع السيارة أثناء 
أكثر  القيادة  أصبحت  لقد  العالية.  السرعة 
أفضل في  قبل مع حتسن  استجابة من ذي 
التحكم  وح���دة  إس��ت��ب��دال  بفضل  اإلس��ت��ق��رار 
 -16 سعة  املعالج  “ذات   )ECU( اإللكتروني 
ذات  جديدة  بوحدة  السابق  الطراز  في  بت” 

معالج أكبر سعة 32- بت.

محرك قوي سعة 3.3 لتر بست أسطونات ألداء قوي ... 

كيا ــ قطر تدشن كادينزا 2017 اجلديدة الفاخرة

تصميم جريء وتكنولوجيا
متقدمة للجيـل الثاني

دشنت شركة العطية للسيارات والتجارة الوكيل احلصري للعالمة الكورية املتميزة 

الثاني من سيارة السيدان  »كيا موتورز« أقوي طرازاتها من النوع الفاخرة بجيلها 

كيا كادينزا اجلديدة كلياً بناءاً على النجاح الدولي الغير مسبوق الذي حصده اجليل 

السابق من هذا الطراز. يضع اجليل اجلديد من هذه السيارة معايير جديدة للراحة 

وديناميكيات وتقنيات القيادة في قطاع سيارات السيدان الكبيرة.
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جتربة  هيونداي  وكيل  سكايالين  شركة  قدمت 
لتجربة  قطر  دول���ة  ف��ي  االع���الم  ملمثلي  حصرية 
ع��ل��ى ط��رق��ات  ت���وس���ان 2017  ط�����راز ه���ي���ون���داي 
م��دي��ن��ة ال���دوح���ة ل��ل��ت��ع��رف أك��ث��ر ع��ل��ى أم��ك��ان��ي��ات 
السيارة عن قرب مع اختبار قدراتها بشكل عملي 
والرياضى،  اجل��ريء  تصميمها  خ��الل  وذل��ك من 
التي توفرها،  العالية  الراحة والرحابة  ومستويات 
اجلديدة  السالمة  وأنظمة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اجل��دي��دة صممت  “ت��وس��ان”  ف��إن هيونداى  فيها، 
لترسى معايير جديدة في هذه الفئة من السيارات 
ول��ت��وف��ر   ،SUV األغ�������راض  م���ت���ع���ددة  ال��ري��اض��ي��ة 
متطّلبات واحتياجات جميع العمالء ممن يبحثون 

عن سيارة عملية جداً.
ك��م��ا ن���ال���ت ه���ي���ون���داى »ت����وس����ان« اجل���ي���ل اجل��دي��د 
، م��ن��ذ اط��الق��ه��ا ف���ي ع���ام 2004 ع��ل��ى اس��ت��ح��س��ان 
العديد  وحصدت  العالم،  أنحاء  جميع  في  العمالء 
حفل  في  املثال،  سبيل  على  العاملية،  اجلوائز  من 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال��رض��ا ع��ن ال��س��ي��ارات ال���ذي نظمته 
خالل  سيارة  أفضل  ولقب   ،AutoPacific شركة 
ال���ع���ام ف���ي روس���ي���ا، وأف���ض���ل ت��ص��ن��ي��ف م���ن معهد 
 )IIHS( السريعة  ال��ط��رق  على  والسالمة  التأمني 
بالواليات املتحدة األمريكية لعامى 2013 و2014، 
املتحدة  بالواليات  بيع  إعادة  أفضل قيمة  وجائزة 
 5 تصنيف  ح��ازت  أنها  إل��ى  باإلضافة  األمريكية، 
معايير  الختبارات  األوروب���ى  البرنامج  في  جن��وم 

. Euro NCAP السالمة
استخدام  بفضل  احلماية  مستويات  أعلى  تؤمن 
الفوالذ AHSS ومزايا السالمة الرائدة التي جرى 

اختبارها حلمايتك حتى في أصعب الظروف.
استهدفت هيونداى »توسان حتقيق أفضل صالبة 
املوسع  االس��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن  فئتها  ف��ي  هيكلية 
بنسبة   )AHSS( ال��ص��الب��ة  ع��ال��ى  امل��ت��ط��ور  ل��ل��ف��والذ 
يعزز  ال��ذي  األم��ر  الهيكلية،  الالصقة  وامل���واد   %51
مستويات الصالبة واحلماية للركاب بطريقة أكثر 
فاعلية بسبب قوة بنية الشاشيه. كما أنها مجهزة 
أم��ان وس��الم��ة مثل وس��ائ��د هوائية  بوسائل  أي��ض��اً 
أمامية للسائق والراكب األمامى، ومكابح مضادة 
اإللكترونى  االت���زان  وب��رن��ام��ج   ،)ABS( لالنغالق 
ال��س��ي��ارة دون  ال���ذي ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ث��ب��ات   )ESC(
املكابح  تدعيم  وبرنامج  السيطرة،  عن  تخرج  أن 
بصلة،  مع  التعتيم  ذاتية  داخلية  وم��رآَه   ،)BAS(
وع����رض ل��ل��ك��ام��ي��را اخل��ل��ف��ي��ة، وإض�����اءة حت��ذي��ري��ة 
ل��ل��وق��وف امل��ف��اج��ئ، وق��ف��ل أوت��وم��ات��ي��ك��ى ل��أب��واب 
اخللفية،  املسافة  حتذير  وجهاز  السرعة،  حسب 
 )VSM( السيارة  ثبات  إدارة  نظام  إل��ى  باإلضافة 
الذي يساعد على التأكد من ثبات السيارة في حالة 
فرملة السيارة وانعطافها في وقت واحد خصوصا 
التحكم  خ��الل  من  الوعرة  أو  الزلقة  الطرق  على 
 )ESC( الذي يجمع بني برنامج االتزان اإللكترونى
وتعزيز التوجيه لعجلة قيادة السيارة طبقاً ملوقف 

القيادة.
املرتفعات  القيادة على  املساعد عند  التحكم  نظام 
ال��ط��رق  ال���ق���ي���ادة ع��ل��ى  ل��ل��م��س��اع��دة ع��ل��ى   )HAC(

من  السيارة  البرنامج  ه��ذا  مينع  حيث  الصاعدة، 
الواقعة بني  امل��دة  ال��رج��وع للخلف وال��ت��دح��رج ف��ي 
الوقود عند  حترير الفرامل والضغط على دواسة 

االنطالق.
بلوغ  )DBC( عند  املنحدرات  التوازن عند  برنامج 
منحدر، كل ما عليك فعله هو تشغيل هذا النظام 
الفرامل  م��ع  احمل���رك  عمل  بتنسيق  بعدها  ليقوم 

لتالئم  أوتوماتيكى  بشكل  السيارة  سرعة  لتحديد 
أفضل قيادة آمنة أثناء النزول على املنحدر، ومنع 

السيارة من االنزالق.
قوة أداء استثنائية تفوق توقعاتك

تعتمد السيارة مبختلف فئاتها األربع على محرك 
قوى بتكنولوجيا GDI ذات خاصية احلقن املباشر 
قوياً  أداء  يضمن  مما  األسطوانات  رباعى  للوقود 

التوفير  ضمان  إل��ى  باإلضافة  ملحوظاً  وت��س��ارع��اً 
لل�»130  بقوة  لتر   1.6 ال��وق��ود، سعة  استهالك  في 
حصان« وعزم دوران أقصى يبلغ »161 نيوتن«، 
هذا  س��رع��ات،   6 من  أوتوماتيك  حركة  ناقل  مع 
في  ماكفرسون  من  متطور  تعليق  نظام  بجانب 
األم���ام وآخ���ر متعدد ال��وص��الت ف��ي اخل��ل��ف، كما 
يجعل   0.33 يبلغ  ال��ذي  ال��ه��واء  مقاومة  معامل  أن 

“توسان” األفضل في فئتها، وذلك بفضل انسيابية 
ينعكس  مما  السيارة،  جلسم  اخل��ارج��ى  التصميم 
ال��س��ي��ارة في  ال��وق��ود وث��ب��ات  على ك��ف��اءة استهالك 
ويجعلها  القيادة  ويعزز جتربة  العالية،  السرعات 

أكثر هدوءاً ومتعة.
تصميم يعدك بالرفاهية املطلقة

ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ى م��ق��دم��ة “ت���وس���ان” ش��ب��ك س��داس��ى 
أكثر  ويجعلها  األضالع مييز سيارات “هيونداي” 
األنيقة،  األمامية  املصابيح  إلى  قوة وثباتاً، إضافة 
بينما تتمّتع اجلهة اخللفية بتصميم ناعم أنيق مع 
خطوط أفقية تنساب من أقواس العجالت اخللفية 

وتتعّزز عبر املصابيح اخللفية.
التعبير األمثل عن “الفخامة العصرية” التي تتبعها 

هيونداي
امل��س��ت��وح��ى من   2.0 ال��س��ل��س  ال��ن��ح��ت  ي��ع��د تصميم 
انسيابية الطبيعة أحدث إصدارات فلسفة التصميم 
ال��ت��ي ت��ن��ف��رد ب��ه��ا ه��ي��ون��داى وي��ع��ط��ى ل��� “ت��وس��ان” 
إطاللة رياضية مميزة، كما يشمل كافة التعديالت 
واألداء  ال��ق��ي��ادة  ب��إم��ك��ان��ي��ات  يتعلق  فيما  ال��الزم��ة 

والراحة والسالمة.
يبلغ إجمالى طول “توسان” ذات الطابع الرياضى 
ويبلغ  مم،   1850 اإلجمالى  وعرضها  مم،   4475
ارتفاعها اإلجمالى 1660 مم، ليتيح مساحة داخلية 
رحبة لركابها للشعور باملزيد من الراحة واحلرية، 
ويبلغ ارتفاعها عن األرض 182 مم، حتى ميكنك 
أو على  املدينة  داخ��ل  س��واء  عليها متاماً،  االعتماد 

الطرق السريعة.
األناقة جتسدت في مقصورتها الداخلية

س��واء كنت سائقا أو راك��ب��ا ف��ي “ت��وس��ان” ستشعر 
حتماً بأنك في منزلك. فكل شيء بداية من املقاعد 
املكسوة باجللد األسود أو األحمر مع مقود وناقل 
املتحركة  الرأس  باجللد ومخادع  يكتسيان  حركة 
وتشغيل  دخ���ول  إمكانية  م��ع  واخللفية  األم��ام��ي��ة 
الكروم  من  وح��زام  مفتاح  دون  السيارة  محرك 
ب���األب���واب اجل��ان��ب��ي��ة وص�����والً إل���ى إم��ك��ان��ي��ة تعديل 
اخللفية  امل��ق��اع��د  وظ��ه��ر  كهربائياً  ال��س��ائ��ق  ك��رس��ى 
الراحة  قدر من  أقصى  لك حتقيق  يضمن  يدوياً 
التحكم  أج��ه��زة  جميع  صممت  لقد  وال��رف��اه��ي��ة. 
ف��ي متناول  لتكون  ب��ذك��اء  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل��واص��ف��ات 

يدك لتمنحك شعوراً بالسيطرة الكاملة.
ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر

أو  “ت��وس��ان” بضمان 5 س��ن��وات  ه��ي��ون��داى  تتمتع 
أق����رب( م��ن ج��ى بى  )أي��ه��م��ا  أل���ف كيلومتر   100
العميل  ثقة  التي ح��ازت على  الشركة  أوت��و،  غبور 
من  أكثر  إل��ى  املمتد  تاريخها  م��دار  على  املصرى 
لعمالء هيونداى شبكة  الشركة  توفر  ستني عاماً. 
خدمات متكاملة متتد إلى كافة أنحاء اجلمهورية 
انتشاراً في مصر، تشمل 28  األكبر واألوس��ع  هي 
تابعة  البيع  بعد  م��ا  خ��دم��ات  م��راك��ز  و9  معرضاً 
جلى بى غبور أوتو و15، مراكز خدمة معتمدة، 
ف��ض��ال ع��ن 32 م��ن��ف��ذ ب��ي��ع ل��ق��ط��ع ال��غ��ي��ار األص��ل��ي��ة 
100%، ما بني 14 منفذاً تابعاً جلى بى غبور أوتو، 

و18 منفذ معتمد.

سكايالين وكيل هيونداي .. طراز يستحق الثناء

جتربة هيونداى توسان 2017 الفاخرة على طرقات الدوحة



االثنني 16 جمادى األولى 1438 هـ  13 فبراير 2017 م  العدد )165(

10

ال��ش��رق األوس����ط” موظفيها األف��ض��ل أداًء  ك��ّرم��ت ش��رك��ة “ن��ي��س��ان 
وذلك  املنطقة،  أرج��اء  جميع  من  واملبيعات  اخلدمات  مجالي  في 
للمهارات  السنوية  مسابقتها  في  االمتياز  جوائز  توزيع  حفل  خالل 
اإلقليمية الذي أقيم البارحة في مدينة ألعاب “أي إم جي وورلد” 
وتأتي هذه اخلطوة  الشركة.  دبي بحضور 2500 من موظفي  في 
في إطار استراتيجية “نيسان” املتواصلة لتكون في طليعة مزودي 
اليابانية  السيارات  شركة  وحت��رص  املنطقة.  في  العمالء  خدمات 
على االستثمار بقوة في خدمة العمالء مع التركيز على التزام أرقى 
املعايير مبجال املبيعات وخدمات ما بعد البيع. وأكد سمير شرفان، 
املدير التنفيذي للشركة، خالل احلفل على أن خدمة العمالء تندرج 
في صلب عمليات الشركة. وقال شرفان بهذه املناسبة: »نرّكز في 
منطقة الشرق األوسط وجميع األسواق العاملية األخرى على مواكبة 
توقعاتهم  تتخطى  وتوفير جتربة  العمالء،  أرقى مستويات خدمة 
راسخاً  التزاماً  العملية، يتطلب ذلك  الناحية  السياق. ومن  في هذا 
بتدريب موظفي الشركة لضمان أن تواكب خدماتنا أفضل املعايير 
العاملية، وتوفير جتربة تتجاوز توقعات العمالء وتعزز والءهم جتاه 
اإلقليمية من »نيسان«-  املهارات  الشركة”. وتكّرم جوائز مسابقة 
خالل  أداًء  األفضل  املوظفني  العشرين-  دورت��ه��ا  اليوم  بلغت  والتي 
التقنيني  تشمل  قطاعات  ألرب��ع��ة  ج��وائ��زه��ا  املسابقة  وت��وف��ر  ال��ع��ام. 

الوصول  بهدف  الغيار  وقطع  املبيعات  وف��رق  اخلدمة  ومستشاري 
واالرتقاء مبهاراتهم. وتغطي هذه  الفرق  ق��درات هذه  أقصى  إلى 
من اخلبرة في قطع غيار  ب��دءاً  األع��م��ال  اجل��وائ��ز مختلف جوانب 
»نيسان« األصلية مروراً باستشارات اخلدمة ووصوالً الى مهارات 

البيع واخلبرة التقنية. 

األفضل أداًء في مجالي اخلدمات واملبيعات ...

نيسان تكّرم موظفيها بجائزة االمتياز
في مسابقة املهارات اإلقليمية

ص��رح��ت  دوم��اس��ك��وامل��وزع امل��ع��ت��م��د ل��ش��اح��ن��ات ف��ول��ف��و ف��ي ق��ط��ر، عن 
التي  الصعبة  ال��ظ��روف  رغ��م   2016 ع��ام  خ��الل  مبيعاتها  استمرارمنو 

تعاني منها األسواق.
شاحنات  تواصل  القطري،  السوق  في  ال��رائ��دة  مكانتها  إل��ى  باإلضافة 
فولفو مسيرتها احلافلة بالنجاح.  فقد سجلت رقما قياسيا جديدا في 
 2016 لسنة  للمبيعات  وضعته  ال��ذي  ال��ه��دف  حققت  أن  بعد  املبيعات 
اجل��رارة  وال���رؤوس  فولفو  شاحنات  وتضمن  الثالث.  الربع  في  كامال 
أقصى قدر من اإلنتاجية في الظروف القاسية مع كفاءة قياسية في 
الوكيل.  ودع��م  األداء  ف��ي  عالية  وج���ودة  وموثوقية،  ال��وق��ود  استهالك 
وسجلت هذه اآلليات اجلبارة زيادة بنسبة 35% في العام 2016 مقارنة 

مع العام 2015.
وفي هذه املناسبة،  قال فيصل الشريف، املدير التنفيذي في دوماسكو: 
»تفتخر دوماسكو باألداء القوي  القوي لشاحنات فولفو في قطر من 
حيث املبيعات. فهذه الشاحنات تستمر في اختراقها لأسواق وتشهد منوا 

قويا عاما بعد عام. ورغم الظروف الصعبة التي كانت سائدة في العام 
النمو بنسبة 35% مبثابة جناح كبير«.  2016، يُعتبر حتقيق زي��ادة في 

التجارية  للمركبات  واملبيعات  التسويق  مدير  مجيد،  محمد  وأوض��ح 
في دوماسكو: »زبائننا يطلبون حلول النقل الفعالة، ونحن ملتزمون 
أرق��ام  إن  معهم.  األم��د  طويلة  عالقات  وبناء  وأكثر  توقعاتهم  بتلبية 
املبيعات للعام 2016 تثبت أن شاحنات فولفو قادرة على تلبية توقعات 
الكفاءة القصوى من حيث  عمالئنا، ال بل تتخطاها من خالل تقدمي 
الطريق  ال��رغ��م م��ن أوض���اع  املمتعة على  وال��ق��ي��ادة  ال��وق��ود  اس��ت��ه��الك 

والظروف املناخية الصعبة«.
وتعتبر شركة الدوحة خلدمات التسويق ذ.م.م. )دوماسكو( مجموعة 
املتنوعة  التجارية  العالمات  المتالكها  نظراً  قطر  في  رائ��دة  شركات 
واحلائزة على جوائز عاملية مثل هوندا،سيارات فولفو، شاحنات فولفو، 
جي أيه سي، سي أم سي، ماسترغاز، كارير، افترون، رامي��ون ويل، 

تيتان، بوليس، غانت، كاسيو والعديد من العالمات األخرى.

سجلت رقما قياسيا و حققت الهدف 2016 ...

مبيعات شاحنات فولفو
حتقق املزيد من النمو في املنطقة
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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.

ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال����دّراج����ني، تُعتبر 
الكالسيكّية  التجوال  دراج���ة   ®Road King
من Harley-Davidson®. ويجّسد مظهرها 
ت��اري��ًخ��ا ح���اف���اًل؛ إّن���ه تصميم ص��م��د ع��ل��ى م��ّر 
إل��ى سنة 1949 عندما  السنني وتعود ج��ذوره 
خرجت أّول دّراجة من خط التجميع، وكانت 
حت��م��ل اس���م FL، وان��ط��ل��ق��ت ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 

السريعة. 
ديفيدسون   - ه��ارل��ي  أض��اف��ت   ،2017 ولسنة 
 Road ابتكار  مشّوًقا جديًدا من خالل  فصالً 
King Special؛ الدّراجة التي تتمّيز بشخصّية 
ج��دي��دة مفعمة ب��اجل��رأة وب��ط��اب��ع أك��ث��ر ح��ّدة 
وس��������واًدا. م���ن خ����الل ت��ص��م��ي��م��ه��ا امل��ن��خ��ف��ض، 
وامل��ع��اص��رة  ب��احل��ي��اة  النابضة  ال��ط��اق��ة  تستمّد 
من الشوارع وحتّولها إلى شيء يتمّيز مبظهر 

وطابع مختلفني متاًما.
ن��ق��اوة جتربة   FL ط����رازات »ل��ط��امل��ا عكست 
قيادة هارلي - ديفيدسون. من خالل استبدال 
تصميم  وجعل  األس��ود  باللون  الكروم  أسطح 
ال����دّراج����ة م��ن��خ��ف��ًض��ا أك���ث���ر، ارت��ق��ي��ن��ا ب���دّراج���ة 
جديد  م��س��ت��وى  إل���ى  التقليدّية   Road King
يواكب عالم الدّراجات املعّدلة. ُصّممت دّراجة 
بسرعة  قيادتها  لتتّم   Road King Special
والعدائية.  الشراسة  شديدة  وه��ي  وحماسة، 

كما صّممناها...
 1750cc مطلّية باألسود كّلًيا ومجّهزة مبحّرك
ي��رت��ق��ي  اجل����ّب����ار،   ™Milwaukee-Eight
مظهر دّراجة Road King Special اجلديدة 
من   Touring ال��ت��ج��وال  دّراج����ات  مبجموعة 
تصميمّي  مستوى  إل��ى   Harley-Davidson
جديد جذريًا، يعّبر عن منظور عصرّي لطراز 

Road King الكالسيكّي.
مّت حتديث  واحمل���ّرك،  التصميم  غ��رار  وعلى 
نظام التعليق أيًضا. املكّونات الداخلّية للشوكات 
بالتخميد؛  م��ح��ّس��نً��ا  ت��ق��ّدم حت��ّك��ًم��ا  اجل���دي���دة 
وق����د أُع���ي���د ت��ص��م��ي��م مم���ت���ّص���ات ال��ص��دم��ات 
املسبق  التحميل  تعديل  مع  بالكامل،  اخللفّية 

الهيدروليكّي للنوابض )عوًضا عن الهواء(.
ال��داك��ن��ة وق���اع���دة املصباح  ال��ن��اح��ي��ة األم��ام��ّي��ة 
األم���ام���ّي ال��ه��ائ��ل��ة ب��ال��ل��ون األس����ود ال���ب���ّراق هي 
 Road ل��دراج��ة  امل��ت��م��ّي��ز  التصميمّي  العنصر 
خ��الل  م���ن  ذل���ك  وي��ت��ع��ّزز   ،King Special
ع��دم وج���ود ال��زج��اج األم��ام��ّي ال��ق��ي��اس��ّي. كما 
يتعّزز األسلوب من خالل املقود العالي املتدّلي 
الذي  9 بوصات وعرض 1,25 بوصة  بارتفاع 
يضع الدّراج في وضعّية عدائّية على الدّراجة، 

ومريحة أيًضا خالل الرحالت الطويلة. 
 Road King دراج������ة  ف���ي  احمل������ّرك  واق���ي���ة 
اليدوّية،  التحّكم  ومقابض  واملقود   ،Special
وامل��راي��ا، وأض���واء اإلش���ارة، وأغطية احمل��ّرك، 
العادم  ودروع  والكوامت،  الهواء،  فلتر  وغطاء 
على  احلفاظ  مّت  س��وداء.  بأسطح  أيًضا  تتمّيز 

للمحّرك  الرئيسة  املكّونات  الكروم في بعض 
وأنابيب  السفلّية،  الصّمامات  أغطية   – فقط 
على  للتركيز  الغّمازة  واألص��اب��ع  ال��دف��ع،  أذرع 
Milwaukee- األيقونّي حملّرك V-Twin شكل

التوقيت  لسلسلة  ج��دي��د  غ��ط��اء  ث��ّم��ة   .Eight
جندها  النهائّية  اللمسة  وهذه  متمّيز،  بنمط 

أيًضا على كونسول خّزان الوقود وفلتر الهواء.
األمل��ن��ي��وم  م���ن  ج���دي���دة   Turbine ع���ج���الت 
ال��ب��ّراق تشتمل على  امل��ص��ب��وب ب��ال��ل��ون األس���ود 
رف��راف  م��ع  بوصة   19 قياس  أمامّية  واج��ه��ة 
األمتعة  الناحية اخللفّية، حقائب  مدمج. في 
مظهر  لتأمني  ال��ك��وامت  ف��وق  ت��ت��دّل��ى  الطويلة 
حركة  م��س��ار  م��ن  التخفيف  ب���دون  منخفض 
اخللفّية  الواجهة  في  ل��وح  ثّمة  التعليق.  نظام 
مي��أ ال��ف��راغ ب��ني حقائب األم��ت��ع��ة وال��رف��راف 

تكّمل  املنخفضة  التسجيل  ول��وح��ة  اخل��ل��ف��ّي، 
اخل���ط���وط امل���ت���راّص���ة وامل��ن��خ��ف��ض��ة ل��ل��واج��ه��ة 
اخللفّية.  كما يوّلد كّل محّرك من محّركات 
Milwaukee-Eight عزم دوران أقوى بنسبة 
10 ب��امل��ئ��ة م��ن احمل����ّرك ال��س��اب��ق ف��ي ط���رازات 
السعة،  إلى زيادة  التجوال. باإلضافة  دّراجات 
بنسبة   Milwaukee-Eight م��ح��ّرك  يتمّيز 
ب��أرب��ع��ة  أس��ط��وان��ات  أك��ب��ر ورؤوس  ان��ض��غ��اط 
أكبر  إدخ��ال وإخ��راج  تدّفق  صّمامات، وسعة 
الصمامات  حت��ري��ك  وح���دة  باملئة.   50 بنسبة 
األذرع  أّن تصميم  تعديل حيث  أّي  تتطّلب  ال 
الصّمامات  خلوص  بضبط  يسمح  املترّجحة 
ف���ي امل��ص��ن��ع م����دى احل����ي����اة. ش���م���وع ال��ت��ش��غ��ي��ل 
اح��ت��راٍق  ف��ي  تساهم  أسطوانة  لكّل  امل��زدوج��ة 
العامل  املنفرد  الكامات  عمود  فاعلية.  أكثر 

الناحية  تعقيًدا من  أخ��ّف وزنً��ا وأق��ّل  بسلسلة 
االحتكاك  م��ن  أق��ّل  نسبة  وي��وّل��د  امليكانيكّية، 

والضجيج.
بالوزن   Milwaukee-Eight محّرك  يتمّيز 
فإّن  لذا  مكانها،  يحّل  التي  كاحملّركات  نفسه 
ف��ي حتسني  مباشرًة  تساهم  اإلض��اف��ّي��ة  ق��ّوت��ه 
Milwaukee- محّرك  يتسارع  التسارع.  أداء 

باملئة   11 ب��ن��س��ب��ة  أس����رع  ب��ش��ك��ل   107  Eight
ال��س��اع��ة، أي أنه  م��ن صفر إل��ى 60 م��ي��الً ف��ي 
حتّسن يوازي مقدار طول دّراجتني إلى ثالث 
دّراج��ات، وأسرع بنسبة 11 باملئة من 60 إلى 
للسرعة،  أعلى ترس  الساعة في  في  80 ميالً 
أي أنه حتّسن ي��وازي مقدار طول دّراج��ة إلى 
 Twin Cam مب���ح���ّرك  م���ق���ارن���ًة  دّراج����ت����ني، 

.103 High Output

توّفر قدرة التحّكم احملّسنة وراحة القيادة ...

هارلي – ديفيدسون Road King املعدلة أكثر شراسة على الطريق
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ك��ش��ف��ت ش��رك��ة ه��ي��ون��داي م��وت��ور ع��ن رؤي��ت��ه��ا ملستقبل 
تقنيات  من  القادم  اجليل  أن  فيها  تعتقد  التي  التنقل، 
ال��ت��ق��ارب م��ن ش��أن��ه أن ي��رب��ط ال��س��ي��ارات ب��ش��ؤون حياة 
ذات��ي��ة ذكية،  ق��ي��ادة  م��ن خ��الل  وثيقاً  رب��ط��اً  املستهلكني 
وحلول ذكية فائقة االتصال، وابتكارات لتعزيز الصحة 

والتمتع بالعافية أثناء التنقل.
وأّكد مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا 
الكورية  الصانعة  أن  املناسبة،  بهذه  األوس���ط،  وال��ش��رق 
ت��رغ��ب ف��ي خ��ل��ق أف��ض��ل ح��ل��ول التنقل ب��االع��ت��م��اد على 
املجتمع«،  احتياجات  وتراعي  باإلنسان  »تعتني  تقنيات 
ق��ائ��الً إن ث��ّم��ة »ح���رص���اً م��ت��ن��ام��ي��اً ل��دي��ن��ا ع��ل��ى م��ش��ارك��ة 
اآلخرين رؤيتنا ملستقبل التنقل«، وأضاف: »نعمل على 
حتقيق رؤيتنا ملستقبل التنقل من خالل مجموعة واسعة 
املستقلة  القيادة  على  تركز  التي  املبتكرة  التقنيات  من 
ميكنها  التي  املتقدمة،  الفائق  الربط  وحلول  والذكية، 
اليومية  املستهلك  ح��ي��اة  ب��ش��ؤون  ال��س��ي��ارات  ت��رب��ط  أن 

والعملية«.
من جهته، قال السيد باميان املال، املدير العام لسكايالين 
الرسمي  ال��ش��ري��ك  كوننا  »نتطلع  ق��ط��ر:  ف��ي  ل��ل��س��ي��ارات 
ال��ت��ط��ورات التي  ال��ى  لشركة ه��ي��ون��داي م��وت��ور ف��ي قطر 
ويتمثل  الطموحة.  رؤيتها  مع  متاشياً  هيونداي  تقدمها 
من  ليس  لعمالئنا  الدعم  بتقدمي  سكايالين  في  هدفنا 
خالل تقدمي مجموعة واسعة من السيارات التي تتناسب 
املشورة ولعب دوًرا  مع احتياجاتهم فحسب بل بتقدمي 
فعال في حياتهم اليومية، والتي ستساهم حلول التنقل 

التي تقدمها هيونداي في تعزيزها في املستقبل«.
مناذج »أيونك« ذاتية القيادة تكشف النقاب عن تقنيات 

قيادة ذاتية متطورة
ي��ن��ص��ّب ت��رك��ي��ز ه���ي���ون���داي م���وت���ور ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
في سيارات  تسويقها  الذاتية ميكن  القيادة  في  تقنيات 
اإلنتاج التجاري، بدالً من التركيز على تطوير مركبات 
من��وذج��ي��ة. وت���رى ال��ش��رك��ة أن ال��س��ي��ارات ذات��ي��ة القيادة 
ستصبح متاحة في متناول اجلميع بأسعار معقولة، ما 
يعني أن مزيداً من املستهلكني سوف يستمتعون بأحدث 

التطورات في مجال التنقل اآلمن.
وق��ط��ع��ت ه��ي��ون��داي أش���واط���اً ن��اج��ح��ة ف��ي ت��ط��وي��ر نظام 
واستطاعت   ،)LiDAR( الليزر أو  بالضوء  املدى  حتديد 
إخفاءه عن األعني في املصد األمامي للسيارة “أيونك” 
ذاتية القيادة بدالً من وضعه على السطح، حتى ال تبدو 
السيارة مبظهر غريب. وتسمح أحدث تقنيات هيونداي 

ال��ط��ري��ق وخ���وض أصعب  ف��ي  بالسير  ل��ل��س��ي��ارة  م��وت��ور 
حاالت املناورة بأمان، حتى وسط حركة كثيفة للمشاة، 
امل��رور  والف��ت��ات  الضوئية  اإلش���ارات  مع  بدقة  والتعامل 
واملطبات،  واحل��واج��ز  اإلنشائية  واألش��غ��ال  اإلرش���ادي���ة، 

فضالً عن التقاطعات اخلالية من إشارات املرور.
وسيتوفر طراز سيارات “أيونيك” الهجينة في معرض 
من  أبريل  في  الثاني  ال��دائ��ري  في  للسيارات  سكايالين 
ال��ع��ام احل��ال��ي. وب��ط��رح��ه��ا ل��ط��راز “أي��ون��ي��ك”، ستكون 
في  الطراز  هذا  تطرح  أول شركة  للسيارات  سكايالين 
تقدمي  إل��ى  ال��رام��ي��ة  استراتيجيتها  م��ع  متاشيًا   – قطر 
أمام عمالئها، ال سيما  مجموعة واسعة من اخليارات 

املهتمني باالستدامة البيئية.
منصة السيارة املتصلة جتمع بني القيادة الذكية وتقنية 

املعلومات
من املنتظر أن تصبح السيارة فائقة الربط أو االتصال 
عامالً رئيسياً لتحقيق قدر أكبر من الراحة واالستمتاع 
املستقبل.  ف��ي  املستهلكني  ح��ي��اة  أمن���اط  ف��ي  وامل���الءم���ة 
وتتعاون هيونداي موتور مع »سيسكو«، الشركة البارزة 

األمنية،  والتقنيات  املعلومات  تقنية  مجال  ف��ي  عاملياً 
ب��ه��دف إن���ت���اج س���ي���ارات ذك��ي��ة ف��ائ��ق��ة االت���ص���ال ميكنها 
التباهي بكونها األكثر أماناً وتقدماً بني ما سيكون متاحاً 

عندئذ من أنظمة القيادة الذاتية في السوق.
وم��ن امل��ق��رر أن ي��وِج��د ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج امل��ش��ت��رك منصة 
محّسنة للسيارات املتصلة، ستساعد على متكني حدوث 
االتصال في اجتاهني، سواء داخلياً بني نظم السيارة أو 
خارجياً مع البنية التحتية للطرق، واملركبات املجاورة، 
وت��رى  السحابة.  ع��الوة على  األش��ي��اء،  إنترنت  وأج��ه��زة 
على  يقتصر  لن  املتصلة  السيارة  استخدام  أن  هيونداي 
يتصل  تصبح مركزاً  وإمن��ا سوف  للتنقل،  وسيلة  كونها 
بالبيئة  وحتى  واملكتب،  وباملنزل  األخ���رى،  بالسيارات 

احلضرية األوسع نطاقاً.
السيارات  لتجربة  قطر  ف��ي  توجهات  بالفعل  وهنالك 
وال��ذي قد   ،”QatarV2X“ املتصلة من خالل مشروع
يساهم في انتشار مفهوم السيارات املتصلة في قطر في 

املستقبل.
منوذج »رؤية التنقل« يقارب بني قدرات الربط الفائق 

وتقنيات املنزل الذكي
املبتكر  م��ن خ��الل منوذجها  م��وت��ور،  ه��ي��ون��داي  تعرض 
ال��وص��ول  ال����ذي مي��ك��ن  امل����دى  ال��ت��ن��ق��ل،  ل��رؤي��ة مستقبل 
»سمارت  من��وذج  ويستطيع  املتطورة.  تقنياتها  في  إليه 
السيارة  ي��دم��ج  أن  بسهولة،  ال��ذك��ي،  للمنزل  ه���اوس« 
للمستهلكني، وأن »يطمس« اخلط  اليومية  احلياة  في 

الفاصل بني وسيلة التنقل وأماكن املعيشة والعمل.
وتسعى رؤية هيونداي موتور إلى متكني املستهلكني من 
انقطاع  دون  اليومية  حياتهم  ممارسة  في  االستمرار 
وامل��الءم��ة  ال��راح��ة  م��زاي��ا  أن  باعتبار  التنقل،  أث��ن��اء  حتى 
واالت��ص��ال ف��ي ك��ل م��ن ال��س��ي��ارة وامل��ن��زل مندمجة في 

»مساحة واحدة«.
أثناء  التمتع بالعافية  التنقل« يضمن  منوذج »الصحة + 

التنقل
قّدمت هيونداي موتور منوذج »الصحة + التنقل«، الذي 
للشأن  »امل��دِرك��ة«  للمركبات  املستقبلية  رؤيتها  يجّسد 
بالصحة  متتعهم  اس��ت��م��رار  ليضمن  لركابها،  الصحي 
إظهار ظروف  النموذج  وبإمكان  التنقل.  أثناء  والعافية 

ال��ت��ح��ّك��م ب��اإلج��ه��اد وال��ع��واق��ب  داخ���ل ال��س��ي��ارة لتحسني 
الناجمة عن التنقل، ما يسمح للسائقني باختيار التغيير 
أو  الشخصية  اإلنتاجية  ل��زي��ادة  إم��ا  القيادة  أمن��اط  ب��ني 
التفاعلية  التقنية  ه��ذه  وت��راق��ب  االس��ت��رخ��اء.  لتحقيق 
الصحة  الركاب مجموعة من مؤشرات  املدِركة لصّحة 
املنتشرة  والعافية عبر مجموعة من أجهزة االستشعار 

في جميع أنحاء املقصورة.
روبوتات قابلة لالرتداء تتيح مستوى أرفع حلرية التنقل

أماطت شركة هيونداي موتور اللثام عن روبوتات قابلة 
لالرتداء تعمل بالطاقة مهّيأة إلحداث ثورة في مستقبل 
التنقل الشخصي. وتكشف أحدث االبتكارات في مجال 
الهياكل اخلارجية املساعدة املتقدمة، اخلاصة باألغراض 
طموح  عن  اليومية،  واحلياة  العمل  واحتياجات  الطبية 
ال��ش��رك��ة ل��ت��وف��ي��ر دع���م ل��ل��رك��اب أث���ن���اء ال��ت��ن��ق��ل ي��ت��ج��اوز 
السيارة ويصاحبهم أينما كانوا ليضمن استمرار متتعهم 
القابلة  اخلارجية  الهياكل  مجموعة  وتشتمل  بالعافية. 
السيارة  م��ن  احل��رك��ة على  ف��ي  أنظمة حتكم  ل��الرت��داء 
ل��دع��م امل��رض��ى ال��ذي��ن يعانون م��ن إص��اب��ات ف��ي العمود 
الفقري السفلي، أو تقدمي الدعم للمسنني في املشي من 
أجل حياة يومية أفضل. وميكن لهيكل خارجي خاص 
بأماكن العمل أن يقّدم الدعم للجزء العلوي من اجلسم 
رفع  ف��ي  العاملني  وق��اي��ة  أج��ل  م��ن  احل���وض،  وملنطقة 

األغراض الثقيلة من إصابات الظهر.
التنقل النظيف

تهتّم هيونداي بالتنقل النظيف بُغية املساعدة في إحداث 
واألجيال  اليوم  البشرية  ينفع  أن  شأنه  من  دائ��م  تغّير 
القادمة، وهي بذلك مستعّدة لتقدمي كل أنواع السيارات 
أن��ح��اء  جميع  ف��ي  املستهلكون  ب��ه��ا  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  البيئية 
واألداء،  القيادة  بديناميكية  تفريط  دون  من  العالم، 
وذلك في توازن بني السمات تطلق عليه هيونداي اسم 
أو  إط��الق 14 ط��رازاً  الشركة  »األداء األخضر«. وتعتزم 
العام 2020،  بالبيئة بحلول  الرفيقة  املركبات  أكثر من 
بينها خمسة طرز هجينة، وأربعة هجينة قابلة للشحن 
بالقابس الكهربائي، وأربعة كهربائية، وطراز كهربائي 

واحد عامل بخلية الوقود.
ك��ذل��ك ت��ن��وي ه��ي��ون��داي، ف��ي ال��ع��ام 2018، إط��الق 
م��رك��ب��ة م��ن اجل��ي��ل اجل���دي���د، ع��ام��ل��ة بخلية وق��ود 
ال��ه��ي��دروج��ني، وس��ت��ك��ون س��ي��ارة من��وذج��ي��ة رباعية 
ال��دف��ع ج��دي��دة مت��ام��اً، تقوم ف��ي بنائها على منصة 

مبتكرة متقدمة مصممة.

تضّم منصة )القيادة الذاتية واالتصال الفائق( ...

هيونداي موتور تكشف عن رؤيتها ملستقبل عالم السيارات




