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االثنني ٩ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ ٦ فبراير ٢٠١٧ م  العدد (١٦٤) ملحق أسبوعي يصدر عن

الفردان للسيارات أفضل وكيل لـMINI فى  الشرق األوسط

٧٧

٤٤

قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

الوكيل  للسّيارات،  الــفــردان  شركة  سجلت 
 MINI لسيارات  املعتمد  واملــوزع  احلصري 
آخـــر مــن الــنــمــّو إذ زادت  فــي قــطــر عــامــاً 
 .٢٠١٥ بــعــام  مــقــارنــة   ٪٧ بنسبة  مبيعاتها 
بثالثة   Hatch MINI طــرازات  كانت  فقد 
John Cooper Worksاألفــضــل  و  أبـــواب 

الــفــردان  شركة  إحـــراز  فــي  وساهمت  أداًء 
ــيــمــي لـ لـــلـــســـّيـــارات مــســابــقــة الـــوكـــيـــل اإلقــل

طــرازات  وشهدت  األوســط.  الشرق   MINI
MINI John Cooper Works التي باعها 
الوكيل القطري أعلى نسبة منّو في املنطقة 
طرازات  مبيعات  تلتها   ،٪١٤٫٧ بلغت  حيث 

سجلت  التي  أبـــواب  بثالثة   Hatch MINI
ارتفاعاً بنسبة ٧٪ مقارنة بعام ٢٠١٥.

وتعليقاً على األمر، قال إيهاب عالم، املدير 
العام لشركة الفردان للسيارات: „كان هذا 
في   MINI إلى بالنسبة  بالفعل  ملفتاً  العام 

قطر إذ فزنا مبسابقة الوكيل اإلقليمي.

جيب رنيجيد الصغيرة متنحك متعة القيادة
للطرقات  املخصصة  السيارات  عالم  في  رحلتها  جيب  بدأت 
مع  الــفــكــرة  ولـــدت  أدق،  مبعنى  أو  ــا،  عــاًم  ٧٣ مــنــذ  الــوعــرة 
يطلق  عقود  لعدة  ظلت  السيارات  هذه  أن  حتى  جيب،  مولد 
حيث  حتملها،  التي  التجارية  العالمة  كانت  أيــا  جيب  عليها 
لالنطالق  األســاســي  املعيار  هي  األمريكية  العالمة  أصبحت 
املغامرة  على  األســاســي  املشجع  وأصبحت  الطرقات،  خــارج 

واستكشاف العالم بالسيارات.

٩٩ هيونداي موتور تكشف ع ن هيونداي موتور تكشف ع ن 
رؤيتها ملستقبل عالم السياراترؤيتها ملستقبل عالم السيارات

١٠١٠ اجليده للسيارات تفتتح صالة عرض شفروليهاجليده للسيارات تفتتح صالة عرض شفروليه
ومركز جنرال موتورز للخدمة السريعة في الريانومركز جنرال موتورز للخدمة السريعة في الريان

٨٨ رينج روڤر درة الدفع الرباعي الفاخر رينج روڤر درة الدفع الرباعي الفاخر 
أفضــل مــا أبدعتــه االنامــل االجنليزيــةأفضــل مــا أبدعتــه االنامــل االجنليزيــة

١١١١ دافوس تشهد إطالق (مجلس دافوس تشهد إطالق (مجلس 
الهيدروجني) ملستقبل أكثر اخضراراالهيدروجني) ملستقبل أكثر اخضرارا
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املرتبة  فــي  ووضـــع  بــل  اخلــبــراء  بــه  ينصح  مــا  أول 
االولي من نصائحهم لكل قائد سيارة مهما كانت 
اليقل  النوم  من  وفيرا  قسطا  ينال  ان  هو  املسافات 
عن ٧ ساعات بأى حال من األحــوال حتى تستطيع 
التركيز على الطريق ألن قلة النوم تؤدى إلى النعاس 
املتقطع والذى يؤدى بدوره إلى فقد السيطرة على 
قيادة السيارة ملدة ثوان...وفى تلك اللحظة بالذات 

ميكن أن حتدث كارثة كما هو واضح بالفيديو.
احلالة  من  التأكد   وهــو  مباشرة  الثاني  والشرطة 
بأن  جديدة  تــزال  ال  لوكانت  حتى  لسيارتك  العامة 
لكى  السيارة  أسفل  وتنظر  حولها  بــالــدوران  تقوم 

تتأكد من عدم وجود بقع زيت أو ماء ..ألن اكتشافك 
ألى خلل ولو بسيط مثل تسرب املاء أوالزيت

يقيك شر احلوادث وعلى األقل يوفر عليك مصاريف 
تكثر  املناطق  بعض  ...فمثال...هناك  كثيرة  إصــالح 
فــيــهــا الــفــئــران الــتــى تــقــوم بــقــرض خــراطــيــم زيــت 
الفرامل...فإذا حدث ذلك وانطلقت بسيارتك سوف 

تتعرض حلادث لعدم وجود فرامل.
جدا  بسيط  انــه  اغلبنا  يعتقد  الـــذي  الــشــرط  ويــأتــي 
ربط  وهــو  مباشرة  الثالثة  املرتبة  فــي  اتــي  ولكنه 
خطر  ..ألن  بالسيارة  تنطلق  أن  قبل  األمــان  حــزام 
املـــوت يتضاعف ســت مـــرات فــى حــالــة عــدم ربط 

احلــــزام والــــذى يــــؤدى إلـــى إلــقــاء الــشــخــص خــارج 
الــســيــارة مــن خـــالل الــزجــاج ..أمــــا فــى حــالــة ربــط 
احلـــــزام فـــإن الــشــخــص يــظــل مــربــوطــا بــالــكــرســى 
وميــكــن إخــراجــه فــى حــالــة وقـــوع حــادث..ويــظــهــر 
فى الفيديو أيضا مصير قائد السيارة فى حالة عدم 

ربط حزام األمان .
 التزم باحلارة املرورية التى تسير فيها وإذا انتقلت 
تظل  لكى  وسالسة  بهدوء  فتنقل  أخرى  حارة  إلى 
التكنولوجيا  أن  ..واعلم  القيادة  عجلة  فى  متحكما 
احلــديــثــة لــن تــفــيــد فــى حــالــة الــتــهــور فــى الــقــيــادة 
..فنظام مثل الABS اخلاص مبنع انغالق الفرامل 

رملية  أرض  على  املفاجئ  التزحلق  حالة  فى  يفيد 
أو أرض بها ماء ولكنه ال يفيد فى حالة االنطالق 
الفرامل  على  املتكرر  املفاجئ  الضغط  ثــم  السريع 
أثناء تخطى السيارات أو ما يسمى بالغرز..بل على 
العكس متاما ...سوف يكون ضرره أكثر من نفعه 
فى حالة التوقف املفاجئ للسيارة التى أمامك ألن 

الABS سوف يطيل من مسافة توقف السيارة.
ركز بصرك على تابلوه السيارة من حني آلخر فإذا 
تنبه  يضىء  التحذيرية  املــؤشــرات  أحــد  أن  وجــدت 
سريعا..فمعظم النار من مستصغر الشرر...وكثيرا 
ممن فقدوا محركاتهم بسبب السخونة لم ينظروا 

أن  حــني  ..فـــى  التابلوه  فــى  احلـــرارة  ملــؤشــر  مطلقا 
احلرارة ال ترتفع مرة واحدة بل على عدة مراحل.
أثناء  للتابلوه  دوريــة  بصورة  ينظر  لم  أحــدا  أن  إال 

القيادة.
ألن  سئ   خبر   اي  بعد  سيارتك   وأخيرا.....التقود 
الطريق  على  تظهر  ســوف  العصبية  أفعالك  ردود 
وميــكــن أن تــنــتــهــى بــكــارثــة لـــك ولــغــيــرك ..فــمــن 
املعروف أن الغضب أعمى ...وقيادة السيارة حتتاج 
إلى تركيز عاٍل ..لذلك إذا تعرضت ملوقف مثل ذلك 
فحاول بقدر اإلمكان تفريغ التوتر من خالل السير 

على األقدام لفترة.

شروط واجب توافرها قبل السفر ملسافات طويلة
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بتعزيز جتربة عشاق السرعة ومحّبي الدراجات  التزاماً 
للدراجات»  «الــفــردان  شركة  نّظمت  قطر،  في  النارية 
أقيمت  التي  احللبة»،  على  القيادة  «يوم  فعالية  مؤّخراً 
لوسيل  «حلبة  على  اجلــاري  الثاني  يناير/كانون   ٢٨ يــوم 
الدراجات  قيادة  موسم  انطالق  مع  بالتزامن  الدولية» 
بني  واسعًة  استجابًة  الفعالية  وشهدت  قطر.  في  النارية 
أوساط املشاركني ّممن استمتعوا بتجربة قيادة دراجاتهم 
من  مجموعة  في  واملشاركة  السباق  حلبة  على  النارية 

النشاطات الترفيهية التي صاحبت احلدث. وجاءت هذه 
الفعالية لتشّكل سلسلة من الفعاليات املماثلة التي تعتزم 
في  مبا  العام،  مــدار  على  إقامتها  للدراجات“  ”الفردان 
ذلــك ”يـــوم الــقــيــادة على احلــلــبــة“ املــزمــع أن يــقــام على 
أساس شهري طيلة فترة املوسم احلالي. ومتّثلت أهمية 
احتياجات  لتلبية  خصيصاً  مصّممة  كونها  في  الفعالية 
ومــتــطــّلــبــات الــعــمــالء مــن عــشــاق الـــدراجـــات الــنــاريــة في 
قطر، حيث قّدمت ”الفردان للدراجات“ خالل احلدث 

جــمــلــة مـــن الـــعـــروض والــتــخــفــيــضــات احلــصــريــة على 
خدمات الصيانة السريعة وقطع الغيار جلميع املشاركني، 
النارية  الــدراجــات  أبــرز  من   ٧ استعراض  إلــى  باإلضافة 
الرائدة  العاملية  التجارية  العالمات  لكبرى  املستوى  عالية 
فــي املــجــال.  وشـــارك فــي احلـــدث سائقني مــن منطقة 
اخلــلــيــج . وقــــال أيــــاد الــصــعــيــدي، املـــديـــر الـــعـــام لشركة 
”الفردان للدراجات“: ”نحن سعداء بالتعاون املثمر مع 
الفعالية  هذه  تنظيم  في  الدولية“  لوسيل  نــادي  ”حلبة 

قبل  من  واسعة  إيجابية  استجابة  سّجلت  التي  النوعية 
املــشــاركــني، مــا دفــع بنا إلــى قـــرار حتــويــل هــذه الفعالية 
إلى حدث منتظم، وذلك بالتعاون مع إدارة نادي حلبة 
الوسيل الدولية  في مبادرة ترسخ أواصر العالقات املتينة 
التي تربط بني ”الفردان للدراجات“ واحللبة التي نثّمن 
والكفاءة  اجلــودة  معايير  أعلى  بتحقيق  الوثيق  التزامها 
ملنح  املثالية  الوجهة  بأّنها  تامة  ثقة  على  ونحن  والتمّيز. 
عمالئنا وعشاق الدراجات النارية الفرصة لتجربة القيادة 

القيادة  ”يــوم  وشّكل  املستوى“.   عاملية  سباق  حلبة  على 
النارية  الــدراجــات  لعشاق  ممــتــازًة  منصًة  احللبة“  على 
في الدولة للتواصل والتعّرف على أحدث التكنولوجيات 
واالّجتاهات الناشئة في عالم صناعة الدراجات النارية. 
املالبس  من  واسعة  تشكيلة  استعراض  الفعالية  وتخّلل 
ومعّدات السالمة اخلاصة بالرياضة، وسط أجواء اّتسمت 
دراجاتهم  بقيادة  العمالء  قيام  مع  والسرعة  باحلماسة 

اخلاصة على احللبة.

تخّلله سلسلة من العروض احلصرية للمشاركني

(الفردان للدراجات) تختتم يوم القيادة على احللبة لوسيل الدولية
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أفضل شاحنة
عام� بعد عام.

رام ١٥٠٠ طراز  ليميتد الجديدة ٢٠١٧
محـرك هيـمـي بـ٨ أسـطوانـات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر، قوة ٣٩٥ حصان�

إبتداًء من ٣,٥٨٦ ر.ق بالشهر

حان الوقت للقوة
راحــة الـبــال

من ٩٩,٩٠٠@ ر.ق بالشهر
ا>ن فـقـط ١٠٪ دفـعـة مـقـدمــة 

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

استبدال سيارتك القديمة

رام ١٥٠٠ ٤x٤ SLT كرو ٢٠١٧
 محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر، قوة ٣٩٥ حصان� 

 صندوق خلفي بسعة ٥ قدم  فتحة سقف آلية
 منفذ خلفي القابل لالنزالق   كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع

نظام اDوامر الصوتية مع ميزة بلوتوث المدمج
شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة مع نظام مالحة

إيتداًء من ٢,٦٩٩ ر.ق بالشهر

رام ١٥٠٠ الرامي كرو ٢٠١٧
 محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥،٧ لتر، قوة ٣٩٥ حصان�

 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات
مقاعد لOمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية عند التراجع 

 نظام فتح اDقفال عن ُبعد  مقاعد أمامية قابلة للتهوية
 نظام يوكونيكت مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ إنش
 نظام مالحة   نظام ألباين الصوتي بـ٩ سماعات مع مضخم صوت

 مصابيح أمامية العالية المدى  نظام تشغيل عن بعد

إيتداًء من ٢,٨٤٩ ر.ق بالشهر

تطبق الشروط وا5حكام. يطبق ضمان إعادة الشراء بعد مرور سنتين أو ٤٠،٠٠٠ كلم. السعر ٩٩,٩٩٩ ر.ق هي لموديالت ٢٠١٦
تفضل بزيارة معرضنا للحصول على كافة التفاصيل. اDكسسوارات/ المواصفات الظاهرة في الصورة قد ال تكون متوفرة في الطراز القياسي. 
© ٢٠١٧ مجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة  اDمريكية. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، دودج، جيب، رام ، موبار و SRT هي عالمات تجارية 

مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة اDمريكية ذ.م.م.
خدمة المساعدة

على الطريق
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بــــدأت جــيــب رحــلــتــهــا فــي عــالــم الــســيــارات املخصصة 
للطرقات الوعرة منذ ٧٣ عاًما، أو مبعنى أدق، ولدت 
ظلت  السيارات  هذه  أن  حتى  جيب،  مولد  مع  الفكرة 
لعدة عقود يطلق عليها جيب أيا كانت العالمة التجارية 
هي  األمريكية  العالمة  أصبحت  حيث  حتملها،  التي 
وأصبحت  الطرقات،  خارج  لالنطالق  األساسي  املعيار 
املــشــجــع األســـاســـي عــلــى املــغــامــرة واســتــكــشــاف الــعــالــم 

بالسيارات.
وألن اجلميع أصبح يبحث عن سيارات متعددة املهام 
صغيرة احلجم، فقد قررت جيب أن تقدم فئة جديدة 
هي األصغر في تاريخها، لتمنح متعة املغامرة للمزيد 
من محبيها، وتستكشف عالم جديد لم تكن تعرفه من 
قبل، ولعلها تثبت بأن السيارات متعددة املهام الصغيرة 
قد  مــا  الــقــدرات  مــن  لديها  بــل  للمدينة،  فقط  ليست 

ينافس الكبار.
التصميم والشخصية

تـــأتـــي جــيــب رنــيــجــيــد اجلـــديـــد كــنــتــاج لـــالنـــدمـــاج بني 
فهي  األمريكية،  وكرايسلر  اإليطالية  فيات  مجموعتي 

اجلديدة،  املظلة  حتت  من  تخرج  التي  األولــى  السيارة 
وأول سيارة من جيب يتم تطويرها وبنائها في إيطاليا، 
حيث تعتمد رينجيد على قاعدة بناء من فيات، وهي 

.٥٠٠X نفس القاعدة التي حتمل طراز فيات
وعلى الرغم من ظهور اللمسة اإليطالية في التصميم، 
إال أن رنيجيد لم تبتعد عن تقاليد العائلة األمريكية، 
احلجم  لتخفي  بهجومية  الظهور  حتــاول  فالواجهة 
الــدائــريــة  املصابيح  مــع  وبــخــاصــة  لرنيجيد،  الصغير 
فتحات،  السبع  ذات  التهوية  وشبكة  احلــجــم،  كبيرة 
يأتي  كذلك  جليب.  الكالسيكي  الوجه  يعيدا  والــلــذان 
تصميم  مــع  للتهوية،  فــتــحــات  بــعــدة  األمــامــي  املــصــد 
من  يعزز  وبــروز  شيروكي،  جيب  واجهة  من  قريب 

حجم السيارة.
ومـــن غــطــاء احملـــرك ذو الــقــبــة املــرتــفــعــة فــي الــوســط، 
من  املزيد  تضيف  التي  املنتفخة  العجالت  أقــواس  إلــى 
التصميم  ذات  املعدنية  والعجالت  للتصميم،  العضالت 
تسمح  فــوقــهــا  كــبــيــرة  بــفــجــوات  تتمتع  الــتــي  الــريــاضــي 
مبـــزيـــد مـــن حـــريـــة احلــــركــــة، وكـــذلـــك األبـــــــواب ذات 

التصميم املمتع، والتصميم الصندوقي للسيارة املمزوج 
املــرحــة  الشخصية  عــلــى  لــيــؤكــد  االنــســيــابــيــة  بــاخلــطــوط 

لرنيجيد.
مبتكر  تصميم  فتقدم  لرينجيد  اخللفية  الواجهة  أمــا 
احلجم  كبيرة  الزجاجية  الواجهة  حيث  باملتعة،  ملئ 
ذات التصميم املميز، واجلناح العلوي البارز، واملصابيح 
جـــذاب،  تصميم  ذات   X حـــرف شــكــل  عــلــى  اخلــلــفــيــة 
البارز  واملــصــد  الكبير،  اخللفي  التحميل  بــاب  وكــذلــك 

الذي يضم إضاءة إضافية.
املقصورة والتجهيزات

التميز  فــي  غــايــة  بتصميم  رنــيــجــيــد  مــقــصــورة  تــأتــي 
اإليطالية  الشخصية  تظهر  فهنا  الفئة،  لهذه  بالنسبة 
كل  على  تسيطر  املغامرة  وجينات  املــرح  حيث  بقوة، 
شيء، بداية من عجلة القيادة ثالثية األذرع التي حتمل 
التصميم القياسي لكافة سيارات جيب بلمسة رياضية 
التصميم  ذات  املــتــطــورة  ـــعـــدادات  ال ولــوحــة  ممــيــزة، 
قياس  البيانات  عرض  وشاشة  االنطالق،  على  املشجع 

٣٫٥ بوصة في املنتصف.

جــذاب  بشكل  املصممة  الــتــهــويــة  فــتــحــات  تــأتــي  كــذلــك 
وسط املقصورة، والكونسول الوسطي الذي يضم شاشة 
قياس ٦٫٥ بوصات للنظام املعلوماتي والصوتي، وحتى 
أدوات التحكم في مكيف الهواء ذات التصميم املتميز، 
ومن أسفلها فتحات توصيل USB ومفتاح التحكم في 
وضعية القيادة (Selec-Terrain)، وبالطبع عصا نقل 

احلركة املميزة.
التي  األميــن  اجلانب  على  املثبتة  اليد  جيب  تنسى  ولــم 
والكثير  املغامرات،  خالل  االمامي  الراكب  بها  ميسك 
الرغم  على  املــقــصــورة  داخـــل  التخزين  مــســاحــات  مــن 
مــن صــغــر حــجــم رنــيــجــيــد، وبــالــطــبــع املــســتــوى اجليد 
يتأثرا  لــم  والــلــذان  للمقصورة  والعملية  الــرحــابــة  مــن 
وتتمتع  القيادة.  متعة  على  والتركيز  املمتع  بالتصميم 
من  لتر   ٣٥١ لـ  تتسع  خلفية  تخزين  مبساحة  رنيجيد 
األمــتــعــة، وميــكــن طــي املــقــاعــد اخلــلــفــيــة لـــزيـــادة تلك 

املساحة إلى ١٢٩٧ لتر.
احملرك واألداء

تــأتــي جــيــب رنــيــجــيــد اجلـــديـــدة بــخــيــار مــتــمــيــز للقوة 

مينحها قدرة على منافسة كافة سيارات فئتها بتفوق، 
االسطوانات  رباعي  شارك  تايجر  مبحرك  تعمل  فهي 
ســعــة ٢٫٤ لــتــر، وهـــو مــحــرك مــطــور مــن فــيــات عالي 
التقنية، حيث ميكنه توفير ١٨٥ حصان من القوة عند 
العزم  من  نيوتن.متر  و٢٣٢  الدقيقة،  في  لفة   ٦٤٠٠

عند ٤٨٠٠ لفة في الدقيقة.
ويتصل احملرك ألول مرة في هذه الفئة بناقل حركة 
السيارة  مينح  ما  وهو  سرعات،  تسع  من  أوتوماتيكي 
دون  الــوقــود،  وتوفير  بسالسة  االنــطــالق  على  الــقــدرة 

التضحية باألداء على الطرقات الوعرة.
للتحكم   Selec-Terrain بــنــظــام  رنــيــجــيــد  وتـــأتـــي 
وضعيات   ٥ النظام  يقدم  حيث  االنــطــالق،  منط  في 
ونظام  القوة  منظومة  ضبط  يعيد  منها  كل  مختلفة 
النظام  وهـــم  احــتــيــاجــاتــك.  مــع  يتناسب  مبــا  التعليق 
ونظام  الــطــني،  ونــظــام  الثلج،  ونــظــام  األوتوماتيكي، 
الرمال، ونظام الصخور. فأيا كان الطريق الذي تقود 
السيارة  وستقوم  املناسب  النظام  وضــع  ميكنك  عليه 

بكافة التعديالت الالزمة.

نتاج اندماج فيات اإليطالية وكرايسلر األمريكية ...

جيب رنيجيد الصغيرة متنحك متعة القيادة
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55
أكثر من أكثر من ٢٥٢٥ عاماً من االبتكارات الرائدة… عاماً من االبتكارات الرائدة…

فورد إكسبلورر فورد إكسبلورر ٢٠١٧٢٠١٧ اجلديدة .. قمة االثارة اجلديدة .. قمة االثارة
كشفت املــانــع ‘فــــورد’ الــنــقــاب عــن ســيــارة ‘فـــورد 
بأحدث  واملجهزة  كلياً  اجلديدة   ’٢٠١٧ إكسبلورر 
االبتكارات، حيث اعتمدت الشركة على ريادة هذا 
بعد  عاماً   ٢٥ من  أكثر  مدى  على  للقطاع  الطراز 
إطالقه ألول مرة في عام ١٩٩٠ كطراز عام ١٩٩١. 

ومت إطالق هذه السيارة املجددة واملعاد تصميمها 
واملتطورة من الناحية التقنية اآلن في دولة قطر، 
ومع توفرها في السوق القطري من خالل شركة 
‘فورد’  لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات،  املانع 
هذا  و  مبتكر  بتصميم  الــســيــارة  تــأتــي  قــطــر،  فــي 
متجددة  أفكار  تقدمي  فــي   االستمرار  على  دليل 

و عصرية من قبل صانعيها. وبهذه املناسبة، قال 
إيان بارتريدج، املدير العام لشركة املانع للسيارات: 
مفضالً  « تعتبر سيارة ‘إكسبلورر’ الشهيرة خياراً 
في دولة قطر والعالم بأكمله كونها الرائدة لقطاع 
على  االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
يكتفي  وال  الزمن.  من  قــرن  ربــع  من  أكثر  مــدى 
الطراز اجلديد بالبناء على جناحات ما سبقه، بل 

يتفوق أيضاً من حيث التكنولوجيا الذكية والراحة 
التكنولوجيا  من  للمزيد  تقدميها  ومع  واملظهر». 
سيارة  تعزز  السابقة،  إكسبلورر  بسيارات  قياساً 
‘فورد إكسبلورر ٢٠١٧’ مستويات جتربة القيادة. 
عام  طــراز  في  املتوفرة  التقنيات  قائمة  وتشتمل 

٢٠١٧ على:
نظام املزامنة SYNC ٣: يوفر للمالكني أحدث ما 
توصلت إليه تكنولوجيا االتصال اخلاصة بالسائق

الكاميرات األمامية واخللفية املزودة باملاسحات: 
متتلك كــالهــمــا عــدســات واســعــة الـــزاويـــة وتــأتــي 
مجهزة مباسحات – لتكون مبثابة ميزة حصرية 

في فئتها تظهر للمرة األولى في القطاع
الركن  مساعد  مع  احملّسن  النشط  الركن  مساعد   
العمودي ومساعد اخلروج من مكان ركن السيارة 
ونظام ركن السيارة املتوازي نصف األوتوماتيكي: 
باملوجات  االستشعار  أجهزة  النظام  هذا  يستخدم 
فوق الصوتية ونظام التوجيه الكهربائي املعزز آلياً 
العمودي  الركن  مــنــاورات  في  السائقني  ملساعدة 
احملّسن  النشط  الركن  مساعد  وينطوي  واملتوازي. 
على نظام مساعد اخلروج من مكان ركن السيارة 
الركن  أمكنة  مــن  اخلـــروج  على  السائق  ملساعدة 
املتوازي. ويتحكم النظام بعجلة القيادة، في حني 
وناقل  والفرامل  الوقود  بدواستي  السائق  يتحكم 
الشحن  مبــيــزة  املــــــزودة   USB مــنــافــذ احلـــركـــة. 
واخللفية  األمــامــيــة  اجلــهــة  فــي  تتموضع  الــذكــي: 
الشحن  مبيزة  املـــزودة   USB منافذ  السيارة  من 
الـــذكـــي والــــقــــادرة عــلــى شــحــن األجـــهـــزة الــذكــيــة 
اآللي  الباب  التقليدية.  املنافذ  من  مبرتني  أســرع 
العميلة  الــعــمــيــل/  يــحــتــاج  ال  اخلــلــفــي:  لــلــصــنــدوق 
اخللفي  املصد  منتصف  حتــت  قدمه  لرفع  ســوى 
لــفــتــح أو إغــــالق الـــبـــاب. الــســتــائــر الــهــوائــيــة: تــولــد 
الستائر الهوائية القياسية منطقة من ضغط الهواء 
العجالت  سطح  على  تــؤثــر  أن  شأنها  مــن  العالي 
الهواء  تدفق  بحجز  النتيجة  وتتمثل  واإلطــــارات. 
مستوى  وتقليص  السيارة  جسم  من  مقربة  على 
على  األخـــرى  املــيــزات  قائمة  وتشتمل  االحــتــكــاك. 
اإلنــذار  ووحـــدة  التفاعلي  السرعة  مثبت  مــن  كــل 

بــالــتــصــادم مـــع دعـــم الــفــرمــلــة، ونـــظـــام احلــفــاظ 
على املــســار، ونــظــام املــعــلــومــات اخلـــاص بــالــزوايــا 
باحلركة  اإلنــذار  ووحــدة   ،(®BLIS) املرئية غير 
املرتفع،  بالضوء  األوتوماتيكي  والتحكم  املرورية، 
للنفخ  القابلة  اخللفية  األمــان  أحزمة  إلى  إضافة 
والـــتـــي أصــبــحــت مبــثــابــة عــالمــة ممــيــزة لــســيــارة 
احملــرك  ويــأتــي  السابقة.   وطــرازاتــهــا  ‘إكسبلورر’ 
القياسي ذو األسطوانات الست وسعة ٣٫٥ ليتر في 
بقوة   – وليمتد   XLT ومنــاذج  األســاســي  النموذج 
و٣٤٦  الدقيقة  في  دورة   ٦٥٠٠ عند  حصان   ٢٩٤
نيوتن متر من عزم الدوران عند ٤٠٠٠ دورة في 
 ®SelectShift مع ناقل حركة الدقيقة – مقترناً 
أوتــومــاتــيــكــي مــن ســت ســرعــات. فــي حــني يتمتع 
عند  منوذج ‘إكسبلورر سبورت’ بقوة ٣٧٠ حصاناً 
من  متر  نيوتن  و٤٧٠  الدقيقة  فــي  دورة   ٥٥٠٠
مع  عزم الــدوران عند ٣٥٠٠ دورة في الدقيقة - 
من  أوتــومــاتــيــكــي   ®SelectShift حــركــة  نــاقــل 
الذكي   الرباعي  الدفع  نظام  ويقوم  سرعات.  ست 
سيارة  فــي  التضاريس  بحسب  الــقــيــادة  نــظــام  مــع 
أسرع  بصورة  الظروف  تقييم  بإعادة  ‘إكسبلورر’ 
بواقع ٢٠ مرة من طرفة العني – ليوفر دقًة بالغة 
رصد  يواصل  حني  في  والدفع،  التحكم  حيث  من 
وزاويــة  الوقود  دواســة  ووضعية  العجالت  سرعة 
عــجــلــة الــتــوجــيــه لــتــحــديــد ظــــروف املــركــبــة وأداء 
الــســائــق. ومــن شــأن هــذا األمـــر أن يضمن قــيــادًة 
وقامت  تقريباً.  تضاريس  أي  على  للسيارة  واثقًة 
بصورة  ‘إكسبلورر’  سيارة  هيكل  بتجديد  ‘فــورد’ 
كلية لتوفر مستوًى واضحاً من التميز في جتربة 
و‘ســبــورت’.   XLT منـــاذج تقدمها  الــتــي  الــقــيــادة 
‘ماكفيرسون’  دعــامــة  التعليق  نــظــام  ويستخدم 
 ٣٢ من  موازنة  وقضيب  منفصل  فرعي  إطار  مع 
ملم في مقدمة السيارة، في حني يستخدم نظام 
التعليق اخللفي املستقل قضيب موازنة مبقاس ٢٢ 
ملم. وسيستفيد عمالء سيارة ‘إكسبلورر سبورت’ 
ديناميكية  أكثر  قيادة  جتربة  عن  يبحثون  ممن 
اخللفية  والنوابض  الفريدة  التوجيه  معدات  من 

واألمامية والدعامات واملخمدات اخللفية.
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شاحنات خارقة بأسلحة فتاكة تنطلق على مسار لعبة آنكي أوفر درايف

أعلنت شركة آنكي املتخصصة في تقدمي الروبوتات 
«آنكي  للعبة  جديدة  إضافة  عن  اليوم  الترفيهية 
أوفر درايف» في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
من  املزيد  سيضفي  كتطوير  اإلضافة  هذه  وتأتي 
احلماس والتشوق على اللعبة التي حققت جناحات 
كــبــيــرة مــنــذ اطــالقــهــا فــي املــنــطــقــة. وتــقــدم آنكي 
و»  ويل»  اخلارقتني «فري  الشاحنتني  املرة،  هذه 
نهاية  بحلول  طرحهما  سيتم  واللتني  اكــــس٥٢»، 
اخلارقة  الشاحنات  وتأتي  اجلــاري.  نوفمبر  شهر 

اجلــــديــــدة بــحــجــم أكـــبـــر يـــفـــوق بـــثـــالثـــة أضـــعـــاف 
الــســيــارات اخلـــارقـــة الــتــي طــرحــتــهــا الــشــركــة عند 
عن تزويدها بأسلحة جديدة  إطالق اللعبة، فضالً 
ستضع  للعبة  جــديــدة  بــأمنــاط  مــصــحــوبــة  وقــويــة 
بني  رائع  مزيج  في  احملك  على  املتسابقني  خبرات 
السرعة والقوة  واملرونة.  وتتوفر الشاحنة اخلارقة 
ومن  الكبرى،  املتاجر  في  درهــمــاً   ٣٤٩٫٩٩ بسعر 
بينها فيرجني ميجاستور، وهاب زيرو، وهارفي 
نيكوالس ، أي ستايل، وكذلك في األســواق احلرة 

مبــطــارات دبــي والــشــارقــة. وبــهــذه املــنــاســبــة، قال 
أوروبــا  ملنطقة  العام  املدير  كولينجوود،  ستورات 
غمرتنا  آنــكــي: «لــقــد  شــركــة  فــي  وأفريقيا  وآســيــا 
عليه  حصلنا  الــذي  الكبير  بالتجواب  بالغة  سعادة 
لعبة  أطلقنا  عندما  وذلــك  واملجتمع  اإلعـــالم  مــن 
أنكي أوفردرايف في دولة اإلمارات خالل الصيف 
شكالً  اللعبة  لــعــشــاق  نــقــدم  أن  ويــســعــدنــا  املــاضــي، 
وغير  جديدة  مستويات  إلى  السباق  سيأخذ  جديداً 

مسبوقة من حيث الشكل واملضمون واملهارات.

طرحت شركة ”نيسان“ اليوم نظام الدفع الكهربائي اجلديد e-POWER للمرة األولى أمام 
التقنيات  على  االعتماد  لزيادة  الشركة  استراتيجية  ضمن  مهماً  إجنــازاً   ميثل  وهو  العمالء، 

الكهربائية في إطار رؤية ”نيسان“ للتنقل الذكي. 
”نيسان  ســيــارة  فــي  املعتمدة  الكهربائية  الــســيــارات  بتقنية   e-POWER نظام  ويستعني 
إجمالي  تخطى  حيث  اإلطــالق،  على  مبيعاً  الكهربائية  السيارات  أكثر  تعّد  التي  ليف“ 
مبيعاتها ٢٥٠ ألف سيارة. لكن النظام اجلديد يختلف عن نظيره في سيارات ”ليف“ 
من خالل إضافة محرك صغير يعمل بالبنزين لشحن البطارية عالية األداء عند 
الرفيع  األداء  إغفال  دون  اخلارجية  الشحن  ملنافذ  احلاجة  يلغي  مبا  الضرورة، 
للسيارة. يعتبر e-POWER نظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تسير السيارة 
عالية  البطارية  من  الكهربائية  الطاقة  وتصل  فقط.  الكهرباء  على  اعتماداً 
بنزين  محرك  من  يتألف  الــذي  املدمج  احملركة  القوة  توليد  نظام  إلى  األداء 
احملرك  ويقترن  الكهربائي.  الدفع  وآلية  كهربائي  وعاكس  كهرباء  ومولد 
آخر  محرك  مع  التقليدية  الهجينة  السيارات  في  األداء  منخفض  الكهربائي 
يعمل بالبنزين لدفع العجالت عند انخفاض مستوى شحن البطارية (أو عند 
 e-POWER نظام في  البنزين  محرك  مهّمة  لكن  عالية).  بسرعات  السير 
وخالفاً  بالعجالت.  صلة  أي  له  يكون  أن  دون  البطارية  شحن  على  تقتصر 
للكهرباء دون أن  للسيارات الكهربائية، فإن محرك السيارة يشكل مصدراً 

يقتصر ذلك على البطارية فقط. 
وتتطلب هيكلية النظام عموماً محركاً وبطاريًة أكبر ألن احملرك الكهربائي ميثل 
ضمن  النظام  تركيب  صعوبة  في  زاد  مما  العجالت،  لدفع  والوحيد  املباشر  املصدر 
السيارات الصغيرة الفاخرة أمام شركات السيارات األخرى. ورغم ذلك، فقد كانت ”نيسان“ 
استجابة  أكثر  أساليب  وتطوير  الــوزن،  بتقليل  املرتبطة  واخلبرات  املعارف  الكتساب  سّباقة 
لذلك،  ونتيجًة  احلـــدود.  أقصى  إلــى  الطاقة  إدارة  مستويات  وحتسني  بــاحملــرك،  للتحكم 
يستخدم نظام e-POWER بطارية أصغر من تلك املستخدمة في نظيرتها ”ليف“ مع توفير 

جتربة قيادة مشابهة للسيارات الكهربائية.

(نيســـان) تطـــرح نظــــام الدفــــع
 E-POWER الكهربائي اجلديد

اوسنت مارتن ... جنمة  البساط االحمراوسنت مارتن ... جنمة  البساط االحمر
بريطانية  شركة  احملـــدودة  الجــونــدا  مــارتــن  آســتــون  شركة  تعتبر 
لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، ومقرها في قرية غايدون، 
املؤسسني،  أحد  اسم  من  الشركة  اسم  واشتق  وركشير.  مبقاطعة 
بالقرب  يقام  كان  الذي  آستون  هضبة  وسباق  مارتن،  ليونيل 
 ١٩٩٤ عــام  ومــنــذ  بوكينغامشيري  فــي  كلينتون  آســتــون  مــن 
حتى عام ٢٠٠٧، كانت آستون مارتن جزًء من شركة فورد 
اوتوموتيف  برمييير  شركة  مــن  جــزًء  لتصبح  للسيارات، 
جروب التابعة لفورد في عام ٢٠٠٠. وفي الثاني عشر من 
شهر آذار / مارس ٢٠٠٧، مت شراء الشركة مببلغ ٤٧٩ مليون 
أمريكي)  دوالر  مليون   ٨٤٨ يعادل  ما  استرليني (وهو  جنيه 
مــن قــبــل شــركــة مــشــتــركــة ممــلــوكــة لــشــركــتــي دار االســتــثــمــار 
وأدمي لالستثمار في الكويت ورجل أعمال إنكليزي يدعى جون 
مليون   ٧٧ قــدرهــا  بحصة  فـــورد  واحــتــفــظــت  ســيــنــدرز [٢] 

دوالر أمريكي في شركة آستون مارتن، حيث قدرت قيمة الشركة 
بنحو ٩٢٥ مليون دوالر أمريكي. تأسست شركة آستون مارتن في 
العام  وفــي  بامفورد.  وروبـــرت  مارتن  ليونيل  يد  على   ١٩١٣ عــام 
لبيع  ومارتن  بامفورد  اسم  حتت  الطرفان  تشارك  لذلك،  السابق 
ستريت  كالو  في  مبني  خالل  من  سينجر  شركة  صنعتها  سيارات 
وكالثروب. كيه  دابليو  جي  مركبات  بتصليح  قاموا  حيث  بلندن، 
بالقرب  آستون  هضبة  لسابق  السيارات  جتهيز  في  مارتن  شــارك 
اخلاصة.  سياراتهم  صناعة  الطلرفان  وقرر  كلينتون،  استون  من 
وصنع مــارتــن أول ســيــارة حتمل اســم آســتــون مــارتــن عــن طريق 
لهيكل  األســطــوانــات  ربــاعــي  سيمبلكس  كوفنتري  محرك  تركيب 
في  مبني  علي  حصلوا  ١٩٠٨.ثـــم  مــوديــل  فراشيني  إيــزوتــا  ســيــارة 
شهر  في  األولــى  سيارتهم  وأنتجوا  كنسينغتون  في  باالس  هينيكر 

مارس ١٩١٥. ولم يبدأ اإلنتاج بسبب اندالع احلرب العاملية األولى.

 Golf أليقونتها  األربعني  امليالد  بعيد  احتفاالً 
كــشــفــت شـــركـــة فــولــكــس فـــاغـــن الــنــقــاب عن 
املوديل GTI Clubsport S، والذي يعد أقوى 
مــوديــالت Golf عــبــر الــتــاريــخ، وذلـــك خــالل 
على   GTI ملتقى  فعاليات  ضمن  مشاركتها 
واملمتد  النمساوية  فورتيرزيه  بحيرة  ضفاف 

حتى السابع من الشهر اجلاري.
اجلديد  املــوديــل  أن  األملــانــيــة  الشركة  وضحت 

يعتمد على سواعد محرك تربو سعة ٠ر٢ لتر، 
يزأر بقوة ٢٢٨ كيلووات/٣١٠ حصان. وبفضل 
هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات 
٨ر٥  غضون  فــي  كلم/ساعة   ١٠٠ سرعة  إلــى 
ثــانــيــة فــقــط، بينما تــصــل ســرعــتــهــا الــقــصــوى 
 GTI املــوديــل ويقطع   ، كــلــم/ســاعــة   ٢٦٥ إلــى 
Clubsport S اجلديد حلبة نوربورغرينغ في 
بذلك  ليصبح  دقيقة،   ٧:٤٩:٢١ قـــدره  زمــن 

مستوى  على  األمــامــي  الدفع  مــوديــالت  أســرع 
الــعــالــم. ولــتــحــقــيــق هـــذه املـــعـــدالت اســتــعــانــت 
التحكم  يتم  تعليق  مبجموعة  فاغن  فولكس 
حللبة  خــصــيــصــاً  ومــصــمــمــة  إلــكــتــرونــيــاً  فيها 
مبجموعة  السيارة  جتهيز  مع  نوربورغرينغ، 
السيارة  استغناء  إلى  باإلضافة  رياضية،  عادم 
لتخفيف  اخللفية  املقاعد  عن  األبـــواب  ثنائية 

الوزن مبقدار ٣٠ كيلوغراماً.

فـولكــس فـاغــنفـولكــس فـاغــن
تكشف النقاب عن املوديلتكشف النقاب عن املوديل

  GTI Clubsport SGTI Clubsport S

المبورغیني (هوراكان إل بي) 
٢-٥٨٠ إحساس مبهر للقيادة

الدفع  ذات  النسخة   ٢-٥٨٠ بي  إل  هوراكان  المبورغیني  للسیارات  المبورغیني  شركة  قدمت 
التي   ٢-٥٨٠ بي  إل  لهوراكان  اجلدید  الدینامیكي  املظهر  ویعزز  كوبيه.  هــوراكــان  من  الثنائي 

صممت وصنعت خصصا لًتالئم نظام الدفع اخللفي، من إحساس قیادة المبورغیني.
“تلتزم  التنفیذي:  ومدیرها  للسیارات  المبورغیني  شركة  رئيس  وینكلمان  ستیفان  ویقول 
المبورغیني هوراكان إل بي ٢-٥٨٠ بتقلید شركة المبورغیني في إنتاج طرازات نقیة وملهمة 
عائلة  ضمن  متاماً  املناسب  مكانه  اخللفي  الدفع  طــراز  “یحتل  ویضیف،  بالتقنیة”.  وزاخــرة 
أو الذین یقودون  احتیاجات الراغبین في جتربة قیادة أكثر عمقا،ً  هوراكان، حیث جاء ملبیاً 
حالیا ًسیارات ذات دفع خلفي من طرازات أخرى، ویتوقون إلى قیادة المبورغیني. ویعد هذا 
الطراز أرقى تعبیر عن المبورغیني حتى وقتنا احلاضر، بفضل ما یحویه من حتسینات تقنیة 

رائدة. إنها سیارة جادة لقائدي السيارات اجلادین: الباحثین عن أقصى متعة في القیادة.”
كما صنعت هوراكان إل بي ٢-٥٨٠ هندسیا ًوضبطت لتمنح جتربة قیادة حقیقیة، وذلك من 
خالل محركها V١٠ سعة ٥٫٢ لتر، الذي یعمل بسحب الهواء الطبیعي، ویرسل إلى احملور اخللفي 
ووزنها اجلاف البالغ ١,٣٨٩ كجم فقط،  قدرة،V محركها ١٠تبلغ ٤٢٦ كیلووات/ ٥٨٠ حصانا،ً 

الذي یجعلها أخف من نسخة الطراز ذي الدفع الرباعي مبقدار ٣ كجم
الذاتي  القصور  من  یقلل  مما   ٤٠/٦٠ بنسبة  األمام/اخللف  بین  الــوزن  توزیع  في  انحیاز  ویوجد 
على احملور األمامي. وبفضل نظام إدارة القدرة املجدد بالكامل، الذي یضم تعلیقا أًكثر صالبة، 

ونظاماً جدیدا لًلتوجیه من أجل انعطاف أسرع.

اجليل الثالث لنظام مساعدة ركن السيارة 
من فولكس واجن بالشرق األوسط 

احتفلت فولكس واجن مبرور ١٠ سنوات على طرحها لنظام مساعدة ركن السيارة في 
شكله  من  النظام  تطور   ٢٠٠٧ عــام  في  املنطقة  ســوق  دخوله  ومنذ   ، األوســط  الشرق 
تزيد  مسافة  وجود  اشتراط  مع  فقط  املوازي  للركن  مناورتني  يدعم  كان  الذي  املبدئي 
وخاصة  للسائقني،  املثالي  الرفيق  اآلن  ليصبح  متر،   ١٫٤٠ بـ  للمركبة  الكلي  الطول  عن 
للقاطنني في املدن. ووصل النظام ألول مرة إلى املنطقة على طراز Tiguan إلتاحة حل 

آمن ومريح للسائقني.
الشرق  واجــن  لفولكس  التجارية  العالمة  مدير  ســافــاس،  أنـــدرو  قــال  السياق  هــذا  فــي 
األوسط: „دأب مهندسو فولكس واجن على تقدمي حل جذري للمشكلة الشائعة عاملياً 
املاضي،  العقد  مدى  وعلى  الرائدة.  املبتكرة  التقنيات  تطوير  خالل  من  املركبات  لصف 
شهدنا تطور نظام مساعدة ركن السيارة من ميزة محدودة اخليارات إلى حل متكامل 

لراحة السائقني.

  Q٧Qو  و ٧ R٨Rأودي أودي ٨
تنضم ألسطول تنضم ألسطول 
الشرطة الفارهةالشرطة الفارهة

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى 
يضم  الــذي  الفارهة  دوريــاتــهــا  أســطــول 
في  فخامة  األكثر  الــطــرازات  من  عــدداً 
الــعــالــم ســيــارتــني جــديــدتــني مــن طــراز 
طــراز  مــن  مــركــبــات  وأربــــع   R٨ أودي 
لتعزيز  الـــدائـــم  ســعــيــهــا  فـــي   Qأودي٧

الثقافة املرورية والسالمة. 
التنفيذي  املــديــر  أتــانــاســيــو  إنــريــكــو  عــبــر 
علي  مــع  األوســـط  الــشــرق  أودي  لعالمة 
الـــنـــابـــودة عـــن فــخــرهــم بــهــذه الــشــراكــة 
لديها  للسيارات  النابودة  ”شركة  قائالً: 
عــالقــة قــويــة تــربــطــهــا مـــع شــرطــة دبــي 
ونحن فخورين لرؤية سياراتنا الفاخرة 
السالمة  وترويج  حلماية  واجبها  تــؤدي 

املرورية هنا في دولة اإلمارات. 
وأسرع  أقــوى  اجلديدة   R٨ أودي  تعتبر 
سيارة تنتجها عالمة أودي على اإلطالق. 
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لسيارات  املعتمد  واملـــوزع  احلصري  الوكيل  للسّيارات،  الــفــردان  شركة  سجلت 
آخر من النمّو إذ زادت مبيعاتها بنسبة ٧٪ مقارنة بعام  MINI في قطر عاماً 
 John Cooper و  أبـــواب  بثالثة   Hatch MINI طــــرازات  كــانــت  فقد   .٢٠١٥
مسابقة  للسّيارات  الــفــردان  شركة  إحــراز  في  وساهمت  أداًء  Worksاألفــضــل 

الوكيل اإلقليمي لـMINI الشرق األوسط.
القطري  الوكيل  باعها  التي   MINI John Cooper Works طــرازات وشهدت 
 Hatch طــرازات مبيعات  تلتها   ،٪١٤٫٧ بلغت  حيث  املنطقة  في  منّو  نسبة  أعلى 

MINI بثالثة أبواب التي سجلت ارتفاعاً بنسبة ٧٪ مقارنة بعام ٢٠١٥.
للسيارات:  الفردان  لشركة  العام  املدير  عــالم،  إيهاب  قال  األمــر،  على  وتعليقاً 
مبسابقة  فزنا  إذ  قطر  في   MINI إلــى  بالنسبة  بالفعل  ملفتاً  العام  هــذا  „كــان 
خالل  مــن  واســتــحــوذنــا   ٢٠١٦ لــعــام  األوســـط  الــشــرق   MINIلــــ اإلقليمي  الوكيل 
مبيعاتMINI John Cooper Works  على أكبر حصة من سوق املنطقة. فما 
في   MINI بسيارات  واإلعجاب  املتواصل  الدعم  لوال  النجاح  هذا  حتقيق  أمكن 
خلوض  قطرمن قبل عمالئناً. وتستعد MINI وشركة الفردان للسيارات حالياً 
في  جديدة  طـــرازات  طــرح  سيتخلله  إذ  املماثلة،  بالنجاحات  حافل   ٢٠١٧ عــام 
معرض قطر الدولي للسيارات وإطالق سيارة MINI Countryman اجلديدة 

كلياً التي ستواصل بال شك دفع العالمة التجارية إلى األمام في قطر.“
 MINI هذا العام، صرحت ُعال محسن، مدير عالمة MINI وتعليقاً على جناح
عالمة  إلــى  بالنسبة  إيجابياً  املاضي  العام  ”كــان  للسيارات:  الــفــردان  شركة  في 
MINI مع حتقيق مجموعة من اإلجنازات. ويشرفنا فوزنا باملسابقة اإلقليمية 
محبو  يكنه  الذي  الكبير  اإلعجاب  على  يؤكد  مبا  األوسط  الشرق   MINI لوكالء

 “.MINI العالمة في قطر إلى سيارات
على  جناحها  مسيرة  كلياً  اجلــديــدة    MINI Countrymanســـيـــارة وتــابــعــت 
مقاعد،  وخمسة  أبــواب،  بأربعة   MINI سيارة  أول  فهي  وخارجها.  الطرقات 
السيارات  فئة  في  التجارية  العالمة  تقدم  أكثر  يعّزز  ما  اختياري،  كلي  ودفــع 
الصغيرة الفخمة. كما زّودت هذه السيارة بفئات محركات متنوعة منها محرك 
واالقتصاد  املثلى  القيادة  أداء  جانب  إلى  هذا  اسطوانات.   ٤ من  املؤلف  البنزين 
في استهالك الوقود بفضل تكنولوجيا التقليل إلى احلّد األدنى التي تشمل مزايا 
كخيار  سرعات   ٦ من  يــدوي  حركة  ناقل  وتــوافــر  مــعــززة،  هوائية  ديناميكية 
 MINI Oneقياسي وناقل حركة أتوماتيكي اختياري من ست سرعات (باستثناء
 MINI في طرازات MINI ونظام دفع كلي اختياري من ،(D Countryman
 MINI و   ،MINI Cooper S Countrymanو  ،Cooper Countryman
ونظام   ،MINI Cooper SD Countryman و   ،Cooper D Countryman

.MINI John Cooper Works Countryman دفع كلي قياسي في طرازات
التي  احملــركــات  أقــوى  صاحبة   MINI John Cooper Works ســيــارة  تعتبر 
 TwinPower الثنائي  التوربو  مبحرك  زّودت  فقد   .MINI لسيارة  إنتاجها  مت 
ويبلغ عزم دورانه ٣٢٠ نيوتنمتر،  Turbo سعة ٢ ليتر والذي يوّلد ٢٣١ حصاناً 
أي بزيادة طاقة بنسبة ١٠٪ وعزم دوران بنسبة ٢٣٪ مقارنًة بالطراز السابق، ما 
يتيح للسائق االنطالق من سرعة صفر إلى مئة كلم في الساعة خالل ٦٫١ ثواٍن، 
أي أسرع بـ٠٫٢ ثانية من الطراز األقدم. يشار إلى أّن الطراز اجلديد زّود أيضاً 

بنظام تعليق وتوجيه وكبح محّدث ويتميز بأسلوب عصري. 
يعزى جناح MINI إلى جتربة القيادة امللفتة والفريدة من نوعها وإلى املجموعة 
العريقة  البريطانية  العالمة  وفرتها  التي  واألكــســســوارات  املــعــدات  من  املتنوعة 
للعمالء  يتيح  والذي  الطلب  حسب  للتصميم   MINI Yours برنامج خالل  من 
أذواقهم  مع  يتناسب  مبا  إليها  شخصي  طابع  وإضفاء  سياراتهم  تعديل  إمكانية 
والعجالت  اخلارجّي  الطالء  الواسعة  اخليارات  مجموعة  وتشمل  وتفضيالتهم. 
واأللــوان،  واإلطـــارات  الداخلية،  املقصورة  وألــوان  والفرش،  املعدنية،  بالسبائك 
عن اخليارات احلصرية لـMINI  مثل أغطية املرايا، واملصابيح األمامية  فضالً 

اإلضافية، وديكور السقف، والعناصر البارزة.
الوكيل  وهــي  الــفــردان،  مجموعة  من  كجزء  للسيارات  الــفــردان  شركة  أُّســســت 
 ،Rolls-Royceو MINIو ،BMW احلصري واملوّزع املعتمد في قطر لسيارات
ودّراجات BMW، متلك الشركة صالتا عرض في اخلليج الغربي وشارع سحيم 
أحــدث  تــضــّم  البيع  بعد  مــا  وخلــدمــات  للصيانة  فــريــدة  منشآت  مــع  حــمــد،  بــن 
تقنيات التشخيص والصيانة، مع موّظفني ملتزمني بتوفير متعة القيادة املطلقة 

فضالً على متعة امللكية املطلقة أيضاً.

منو غير مسبوق فى مبيعات MINI بقطر 

الفردان للسيارات  تفوز مبسابقة
أفضل وكيل لـMINI فى  الشرق األوسط

إيهاب عالم :
استحوذنا من خالل 
 MINI Johnمبيعات

Cooper Works  على 
أكبر حصة من سوق 



“في هذه المناسبة قال سامر بو درغم، مدير مبيعات شركة              الفردان بريميير
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ملستقبل  رؤيتها  عــن  مــوتــور  هيونداي  شركة  كشفت 
التنقل، التي تعتقد فيها أن اجليل القادم من تقنيات 
حياة  بشؤون  السيارات  يربط  أن  شأنه  من  التقارب 
ذكية،  ذاتية  قيادة  خالل  من  وثيقاً  ربطاً  املستهلكني 
وحــلــول ذكــيــة فــائــقــة االتـــصـــال، وابــتــكــارات لتعزيز 

الصحة والتمتع بالعافية أثناء التنقل.
وأّكـــــد مــايــك ســـونـــغ، رئــيــس عــمــلــيــات هــيــونــداي في 
إفريقيا والشرق األوسط، بهذه املناسبة، أن الصانعة 
الكورية ترغب في خلق أفضل حلول التنقل باالعتماد 
احتياجات  وتــراعــي  بــاإلنــســان  «تعتني  تقنيات  على 
على  لدينا  متنامياً  «حرصاً  ثّمة  إن  قائالً  املجتمع»، 
وأضاف:  التنقل»،  ملستقبل  رؤيتنا  اآلخرين  مشاركة 
خالل  من  التنقل  ملستقبل  رؤيتنا  حتقيق  على  «نعمل 
تركز  التي  املبتكرة  التقنيات  مــن  واســعــة  مجموعة 
الفائق  الربط  وحلول  والذكية،  املستقلة  القيادة  على 
بشؤون  الــســيــارات  تربط  أن  ميكنها  التي  املتقدمة، 

حياة املستهلك اليومية والعملية».
مـــن جــهــتــه، قـــال الــســيــد بـــاميـــان املــــال، املـــديـــر الــعــام 
لسكايالين للسيارات في قطر: «نتطلع كوننا الشريك 
الــرســمــي لــشــركــة هـــيـــونـــداي مـــوتـــور فـــي قــطــر الــى 
رؤيتها  مع  متاشياً  هيونداي  تقدمها  التي  التطورات 
الطموحة. ويتمثل هدفنا في سكايالين بتقدمي الدعم 
لعمالئنا ليس من خالل تقدمي مجموعة واسعة من 
بل  فحسب  احتياجاتهم  مــع  تتناسب  التي  الــســيــارات 
بتقدمي املشورة ولعب دوًرا فعال في حياتهم اليومية، 
هيونداي  تقدمها  التي  التنقل  حلول  ستساهم  والتي 

في تعزيزها في املستقبل».

منـــاذج «أيـــونـــك» ذاتــيــة الــقــيــادة تكشف الــنــقــاب عن 

تقنيات قيادة ذاتية متطورة
يــنــصــّب تــركــيــز هــيــونــداي مــوتــور حــالــيــاً عــلــى تطوير 
تقنيات في القيادة الذاتية ميكن تسويقها في سيارات 
مـــن الــتــركــيــز عــلــى تطوير  اإلنـــتـــاج الـــتـــجـــاري، بــــدالً 
مركبات منوذجية. وترى الشركة أن السيارات ذاتية 
بأسعار  اجلميع  متناول  في  متاحة  ستصبح  القيادة 
سوف  املستهلكني  مــن  مــزيــداً  أن  يعني  مــا  معقولة، 
يستمتعون بأحدث التطورات في مجال التنقل اآلمن.

وقـــطـــعـــت هـــيـــونـــداي أشـــــواطـــــاً نـــاجـــحـــة فــــي تــطــويــر 
 ،(LiDAR) الــلــيــزر أو  بــالــضــوء  املـــدى  حتــديــد  نــظــام 
واســتــطــاعــت إخــفــاءه عــن األعـــني فــي املــصــد األمــامــي 
على  وضعه  من  بدالً  القيادة  ذاتية  للسيارة ”أيونك“ 
السطح، حتى ال تبدو السيارة مبظهر غريب. وتسمح 
في  بالسير  للسيارة  موتور  هيونداي  تقنيات  أحــدث 
ـــاورة بــأمــان،  الــطــريــق وخــــوض أصــعــب حــــاالت املـــن
بدقة  والــتــعــامــل  للمشاة،  كثيفة  حــركــة  وســط  حتى 
مــع اإلشــــارات الضوئية والفــتــات املـــرور اإلرشــاديــة، 
عن  فضالً  واملطبات،  واحلــواجــز  اإلنشائية  واألشــغــال 

التقاطعات اخلالية من إشارات املرور.
وســيــتــوفــر طــــراز ســـيـــارات ”أيــونــيــك“ الــهــجــيــنــة في 
في  الثاني  الدائري  في  للسيارات  سكايالين  معرض 
أبريل من العام احلالي. وبطرحها لطراز ”أيونيك“، 
هذا  تطرح  شركة  أول  للسيارات  سكايالين  ستكون 
الرامية  استراتيجيتها  مع  متاشًيا   – قطر  في  الطراز 
إلـــى تــقــدمي مــجــمــوعــة واســعــة مــن اخلـــيـــارات أمــام 

عمالئها، ال سيما املهتمني باالستدامة البيئية.

الذكية  الــقــيــادة  بــني  جتــمــع  املتصلة  الــســيــارة  منصة 

وتقنية املعلومات
مـــن املــنــتــظــر أن تــصــبــح الـــســـيـــارة فــائــقــة الـــربـــط أو 
لتحقيق قدر أكبر من الراحة  رئيسياً  االتصال عامالً 
واالستمتاع واملالءمة في أمناط حياة املستهلكني في 
«سيسكو»،  مــع  مــوتــور  هيونداي  وتتعاون  املستقبل. 

املعلومات  تقنية  مــجــال  فــي  عــاملــيــاً  الــبــارزة  الــشــركــة 
فائقة  ذكية  سيارات  إنتاج  بهدف  األمنية،  والتقنيات 
وتقدماً  أماناً  األكثر  بكونها  التباهي  ميكنها  االتصال 
بــني مــا ســيــكــون مــتــاحــاً عــنــدئــذ مــن أنــظــمــة الــقــيــادة 

الذاتية في السوق.
منصة  املشترك  البرنامج  هــذا  يوِجد  أن  املقرر  ومــن 
محّسنة للسيارات املتصلة، ستساعد على متكني حدوث 

االتصال في اجتاهني، سواء داخلياً بني نظم السيارة أو 
خارجياً مع البنية التحتية للطرق، واملركبات املجاورة، 
وترى  السحابة.  على  عالوة  األشياء،  إنترنت  وأجهزة 
هيونداي أن استخدام السيارة املتصلة لن يقتصر على 
يتصل  كونها وسيلة للتنقل، وإمنا سوف تصبح مركزاً 
بالبيئة  وحتى  واملكتب،  وباملنزل  األخــرى،  بالسيارات 

احلضرية األوسع نطاقاً.

وهنالك بالفعل توجهات في قطر لتجربة السيارات 
املتصلة من خالل مشروع ”QatarV٢X“، والذي قد 
يساهم في انتشار مفهوم السيارات املتصلة في قطر 

في املستقبل.

منـــوذج «رؤيــــة الــتــنــقــل» يــقــارب بــني قــــدرات الــربــط 

الفائق وتقنيات املنزل الذكي

املبتكر  منوذجها  خالل  من  موتور،  هيونداي  تعرض 
الــوصــول  ميكن  الـــذي  املـــدى  التنقل،  مستقبل  لــرؤيــة 
إليه في تقنياتها املتطورة. ويستطيع منوذج «سمارت 
السيارة  يدمج  أن  بسهولة،  الذكي،  للمنزل  هــاوس» 
في احلياة اليومية للمستهلكني، وأن «يطمس» اخلط 

الفاصل بني وسيلة التنقل وأماكن املعيشة والعمل.
املستهلكني  متكني  إلى  موتور  هيونداي  رؤية  وتسعى 
دون  اليومية  حياتهم  ممــارســة  فــي  االســتــمــرار  مــن 
الراحة  مزايا  أن  باعتبار  التنقل،  أثناء  حتى  انقطاع 
واملـــالءمـــة واالتـــصـــال فــي كــل مــن الــســيــارة واملــنــزل 

مندمجة في «مساحة واحدة».

بالعافية  التمتع  يضمن  التنقل»   + «الصحة  منــوذج 

أثناء التنقل
التنقل»،   + «الصحة  منــوذج  موتور  هيونداي  قّدمت 
«املدِركة»  للمركبات  املستقبلية  رؤيتها  يجّسد  الــذي 
متتعهم  اســتــمــرار  ليضمن  لركابها،  الصحي  للشأن 
النموذج  وبــإمــكــان  التنقل.  أثــنــاء  والــعــافــيــة  بالصحة 
إظـــهـــار ظـــــروف داخـــــل الـــســـيـــارة لــتــحــســني الــتــحــّكــم 
يسمح  مــا  التنقل،  عــن  الناجمة  والــعــواقــب  بــاإلجــهــاد 
إمــا  الــقــيــادة  أمنـــاط  بــني  التغيير  بــاخــتــيــار  للسائقني 
االسترخاء.  لتحقيق  أو  الشخصية  اإلنتاجية  لــزيــادة 
وتـــراقـــب هـــذه الــتــقــنــيــة الــتــفــاعــلــيــة املـــدِركـــة لصّحة 
الركاب مجموعة من مؤشرات الصحة والعافية عبر 
جميع  في  املنتشرة  االستشعار  أجهزة  من  مجموعة 

أنحاء املقصورة.

روبوتات قابلة لالرتداء تتيح مستوى أرفع حلرية التنقل
روبوتات  عن  اللثام  موتور  هيونداي  شركة  أماطت 
قابلة لالرتداء تعمل بالطاقة مهّيأة إلحداث ثورة في 
مستقبل التنقل الشخصي. وتكشف أحدث االبتكارات 
املتقدمة،  املــســاعــدة  اخلــارجــيــة  الــهــيــاكــل  مــجــال  فــي 
اخلاصة باألغراض الطبية واحتياجات العمل واحلياة 
اليومية، عن طموح الشركة لتوفير دعم للركاب أثناء 
التنقل يتجاوز السيارة ويصاحبهم أينما كانوا ليضمن 
استمرار متتعهم بالعافية. وتشتمل مجموعة الهياكل 
احلركة  في  حتكم  أنظمة  لالرتداء  القابلة  اخلارجية 
من  يعانون  الــذيــن  املــرضــى  لدعم  السيارة  مــنت  على 
إصابات في العمود الفقري السفلي، أو تقدمي الدعم 
للمسنني فــي املــشــي مــن أجـــل حــيــاة يــومــيــة أفــضــل. 
وميكن لهيكل خارجي خاص بأماكن العمل أن يقّدم 
احلــوض،  وملنطقة  اجلسم  من  العلوي  للجزء  الدعم 
الثقيلة  األغـــراض  رفــع  في  العاملني  وقاية  أجــل  من 

من إصابات الظهر.

التنقل النظيف
في  املــســاعــدة  بُغية  النظيف  بالتنقل  هــيــونــداي  تهتّم 
اليوم  البشرية  ينفع  أن  شأنه  من  دائــم  تغّير  إحــداث 
كل  لتقدمي  مستعّدة  بذلك  وهي  القادمة،  واألجيال 
أنواع السيارات البيئية التي يرغب بها املستهلكون في 
بديناميكية  تفريط  دون  مــن  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع 
تطلق  السمات  بني  تــوازن  في  وذلــك  واألداء،  القيادة 
عليه هيونداي اسم «األداء األخضر». وتعتزم الشركة 
إطالق ١٤ طرازاً أو أكثر من املركبات الرفيقة بالبيئة 
هجينة،  طـــرز  خــمــســة  بينها   ،٢٠٢٠ الــعــام  بــحــلــول 
الكهربائي،  بالقابس  للشحن  قابلة  هجينة  وأربــعــة 
وأربعة كهربائية، وطراز كهربائي واحد عامل بخلية 

الوقود.
كذلك تنوي هيونداي، في العام ٢٠١٨، إطالق مركبة 
من اجليل اجلديد، عاملة بخلية وقود الهيدروجني، 
وســتــكــون ســيــارة منــوذجــيــة ربــاعــيــة الــدفــع جــديــدة 
متقدمة  مبتكرة  منصة  على  بنائها  في  تقوم  متاماً، 

مصممة.

تضّم منصة (القيادة الذاتية واالتصال الفائق) ...

هيونداي موتور تكشف ع ن رؤيتها ملستقبل عالم السيارات
متابعــة – محمـــد العشـــري:
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تــعــلــن اجلـــيـــده لــلــســيــارات، الــوكــيــل احلــصــري 
لــســيــارات ‘شــفــرولــيــه’ فــي قــطــر، عــن افتتاح 
صـــالـــة عـــــرض ومــــركــــز اخلــــدمــــة الــســريــعــة 

لسيارات ‘جنرال موتورز’ في الريان.
املــدن  أعــلــى  مــن  واحـــدة  الــريــان  مدينة  تعتبر 
الــقــطــريــة مــن حــيــث الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فهي 
افتتاح  ويأتي  الدوحة،  بعد  التعداد  في  الثانية 
استراتيجية  ضمن  الــريــان  في  اجلديد  الفرع 
عمالئها  وتــزويــد  للتوسع  لــلــســيــارات  اجلــيــده 
مبجموعة من املراكز عالية التجهيز واملوزعة 
العمالء  من  قريبة  لتكون  استراتيجي  بشكل 
اجلديد  الفرع  هــذا  يكون  وبذلك  كــانــوا،  أينما 

هو األقرب للعمالء املقيمني في الريان.
سوف تفتتح الصالة في شارع معيذر بالريان 
مبساحة إجمالية ٤٥٠ متراً مربعاً، وستعرض 
طرازات  من  ‘شفروليه’  سيارات   ٦ من  أكثر 
بليزر’  ،‘تريل  ،‘كامارو’  ‘تاهو’،‘سيلفرادو’ 

،‘ماليبو’ ،‘تراكس’ و‘كروز’.
وقال خالد سمير مدير العمليات في اجليده 
ــســيــارات بـــهـــذه املــنــاســبــة: «يــعــتــبــر الــتــوســع  ــل ل
االستراتيجي إلى منطقة الريان فرصًة لنا في 
بأن  للعمالء  بوعدنا  نفي  كي  للسيارات  اجليده 

نتفوق على توقعاتهم وذلك عبر إتاحة 
مـــواقـــع قــريــبــة وخـــدمـــة مـــا بــعــد الــبــيــع يسهل 
وتقدم  الدولة.  أنحاء  جميع  في  إليها  الوصول 
كل من صالة العرض ومركز ‘جنرال موتورز’ 
ميزة  الريان  في  اجلديدين  السريعة  للخدمة 

هامة في سوق اليوم عالي التنافسية».
املركز  هو  الريان  في  السريعة  اخلدمة  مركز 
ميكانيكيني  أربعة  ويضم  قطر،  في  اخلامس 
متخصصني بسيارات ‘جنرال موتورز’ ويقدم 
‘شفروليه’.  سيارات  ملالكي  متخصصاً  دعماً 

يعتمد املركز في قطر قيم ‘جنرال موتورز’ 

والـــتـــي تــضــع الــســالمــة واجلــــــودة فــــوق جميع 
االعـــتـــبـــارات إلـــى جــانــب إرســـــاء والء الــعــمــالء 

وتخصيص هذه القيم للعمالء احملليني. 
نهتم  ‘نحن  حملة  للسيارات  اجلــيــده  أطلقت 
الــيــوم،  حتى  مستمرة  وهــي   ٢٠١٥ عــام  بــك’ 
ملالكي  واملوجهة  الفريدة  احلملة  هــذه  تقدم 
عدداً  القطرية  السوق  في  سيارات ‘شفروليه’ 
أي  من  أقل  بتكلفة  البيع  بعد  ما  خدمات  من 

مركز 
خــدمــة آخــر فــي الــســوق، وتظهر خــدمــات ما 
الكبيرة  اخلــبــرات  حجم  املتكاملة  البيع  بعد 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا فـــريـــق خـــدمـــة الـــعـــمـــالء في 
‘شفروليه’، باإلضافة إلى الصيانة منذ حلظة 
خـــروج الــســيــارة مــن صــالــة الـــعـــرض. وتــركــز 

حملة ‘نحن نهتم بذلك» 
عـــلـــى اخلـــــدمـــــات الــــتــــي جتـــعـــل مــــن اجلـــيـــده 
للسيارات رائداً في مجال خدمات العمالء وما 

بعد البيع، وهي ترتكز على ثمانية محاور:
- خدمة خالل ساعة واحدة

تــعــدكــم اجلــيــده لــلــســيــارات بـــأن تــكــون خدمة 
سيارتكم مجانية إذا لم تتم في أقل من ساعة 
السوق  في  مسبوقة  غير  ميزة  وهذه  واحــدة، 

القطرية.
- خدمة املساعدة على الطريق متوفرة ٧/٢٤

املنطقة  طرقات  على  املساعدة  خدمة  تتوافر 
ملساعدة  األسبوع  أيام  طيلة  الساعة  مدار  على 
املشكلة،  عن  النظر  بغض  ‘شفروليه’  عمالء 
سواء أكانت عجلة مثقوبة، أو مشكلة فنية، أو 
نفاذ وقود سيارتكم. اجليده للسيارات تضمن 

لكم توافر
 وكالء وفنيي خدمة بأعلى مستويات التدريب 

ملساعدة العمالء على مدار الساعة.

- سيارة بديلة مجاناً

توفر اجليده للسيارات، بشرط التوافر، سيارة 
بديلة للعمالء مجاناً أثناء خدمة سياراتهم.

- خدمة فحص ١٠١ نقطة كحد أدنى
تــوظــف اجلـــيـــده لــلــســيــارات فــنــيــني ومــهــنــدســني 
يتمتعون بأعلى مستويات اخلبرة لضمان فحص 
ممكنة،  وسرعة  دقة  بأعلى  وخدمتها  السيارة 
 ١٠١ على  بالتدقيق  اخلــبــراء  فريق  يقوم  حيث 

نقطة كحد أدنى لضمان حل املشكلة او العطل.
- خدمة استالم وتوصيل مجاني

الثمني،  عمالئها  وقت  للسيارات  اجليده  تقدر 
ولـــــذا تـــقـــدم لــهــم خـــدمـــة اســـتـــالم وتــوصــيــل، 
يرغبونه  مــكــان  أي  مــن  العميل  ســيــارة  ألخــذ 
ثم  الصيانة  عملية  إلمتام  اخلدمة  مركز  إلى 

إعادتها دون أي تكاليف إضافية.

- املركز مفتوح ١٦ ساعة يومياً
حياتهم  جلعل  لدينا  ما  أفضل  لعمالئنا  نقدم 
في  العمالء  الستقبال  أبوابنا  نفتح  لــذا  أسهل، 
السريعة  للخدمة  ‘شفروليه’  مراكز  من  أي 
خالل ساعات العمل التي تغطي ١٦ ساعة من 

اليوم.
- فنيون حائزون على جوائز

لقد حاز خبراؤنا على خمس جوائز متخصصة 
فــي مــجــال خــدمــة الــســيــارات. نــقــوم بتدريب 
خدمة  تــقــدمي  لنضمن  كــفــاءة  بكل  موظفينا 

أفضل ولتكون عروضنا رائعة دائماً. 
- خمسة مراكز خدمة في جميع أنحاء قطر

ــلــســيــارات خــمــســة مــراكــز  افــتــتــحــت اجلـــيـــده ل
في  مــوزعــة  الــســريــعــة،  للخدمة  ‘شــفــرولــيــه’ 
أينما  الــعــمــالء  مــن  قريبة  قطر  أنــحــاء  جميع 

كانوا.
ولــتــقــدمي أفــضــل اخلـــدمـــات لــعــمــالئــنــا، يفتح 
مركز‘جنرال موتورز’ للخدمة السريعة أبوابه 

لساعات مطولة.

اجليده للسيارات الوكيل احلصري ...اجليده للسيارات الوكيل احلصري ...

تفتتح صالة عرض شفروليهتفتتح صالة عرض شفروليه
ومركز جنرال موتورز للخدمة السريعة في الريانومركز جنرال موتورز للخدمة السريعة في الريان

خالد سمير :خالد سمير :
استراتيجيتنا ا لتوسعاستراتيجيتنا ا لتوسع

وتزويد عمالئها مبجموعة وتزويد عمالئها مبجموعة 
من املراكز عالية التجهيزمن املراكز عالية التجهيز
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منذ أن عّينت هيونداي موتور شركة „ سكايالين للسيارات» موزعاً 
رســمــيــاً لــســيــارات هــيــونــداي فــي دولـــة قــطــر، ضــمــن إطـــار جهودها 

الدؤوبة الرامية إلى رفع حصتها في سوق السيارات القطرية.
كــبــيــرة فــي طـــرح خطًطا  و « ســكــايــاليــن لــلــســيــارات» تــبــذل جــهــوداً 
طموحة للنمو، ويساعدها على هذا  فريق قيادي يتمتع بخبرة واسعة 
في العمل في مجال جتارة السيارات في قطر ودول مجلس التعاون 
العام  املدير  الفريق  مقدمة  في  ويأتي  األوســط.  والشرق  اخلليجي 
لدى  رفيعة  قيادية  مناصب  سابقاً  تولى  الــذي  املــال  باميان  للشركة 
ودولة  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  في  دبليو“  إم  ”بي  شركة 

اإلمارات.
وتتولى ” سكايالين للسيارات“ مسؤولية املبيعات وتوفير اخلدمة لكافة 

موديالت هيونداي للعام ٢٠١٧، بداية من سيارات الهاتشباك الصغيرة 
إلى السيدان والسيارات الرياضية متعددة االستخدامات. كذلك سوف 
تقّدم الشركة سيارة جينيسيس الفاخرة إلى السوق القطرية ابتداء من 
الطريق  في  عــرض  صالة  أول  الشركة  افتتحت  وقــد  اجلــاري.  الشهر 
في  واخلدمة  البيع  مراكز  من  مزيًدا  تفتتح  أن  على  الثاني،  الدائري 

أماكن متميزة بجميع أنحاء قطر خالل األشهر املقبلة.
في  هيونداي  عمليات  رئيس  ســونــغ،  مايك  أعــرب  املناسبة،  وبــهــذه 
إفريقيا والشرق األوسط، عن ”إعجابه بتفاني ” سكايالين «، «نظراً 
ما  خدمات  رشة  و  و  العرض  صالة  إنشاء  سرعة  و  للسوق  لفهمهم 
شراكة  عالقات  بناء  إلــى  هيونداي  تطّلع  إلــى  مشيراً   ،»  » املبيع  بعد 
«تواكب النجاح الذي استطاعت العالمة العاملية الشهيرة إحرازه من 

خالل إرسائها أرفع املعايير، ما من شأنه حتقيق الوعود التي نقطعها 
الشريك  «وجــدت  هيونداي  أن  سونغ  واعتبر  لعمالئنا».  أنفسنا  على 

املناسب في قطر».
الرسمي  املــــوزع  بصفتها  لــلــســيــارات»،  ســكــايــاليــن   » تــقــّدم  وســـوف 
لسيارات هيونداي، مجموعة من أكثر السيارات أماناً وابتكاراً وأناقة 
وموثوقية، والتي ُصّممت وبُنيت وفقاً ألعلى املواصفات واملعايير التي 

وضعتها خامس أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم.
من جانبه أعرب باميان املال، عن فخره بتمثيل عالمة هيونداي في 
للحماس»،  مثيرة  كبيرة  فرصة  يجّسد «لنا  ذلك  أن  معتبراً  قطر، 
نكون  أن  في  تتمثل  للسيارات»  سكايالين  في»  رؤية  لدينا  وقــال: « 
مؤسسة خدمية تركز على العمالء، مبا ينسجم انسجاماً تاماً مع روح 

للنمو  واضحة  خططاً  لدينا  فإن  السياق  هذا  وفي  هيونداي،  عالمة 
تتوافق مع ما ننعم به من خبرات ومهارات وطموح لتحقيق النجاح، 

متطّلعني إلى بناء شراكة متينة مع هيونداي في السنوات القادمة».
السوق  في  الواضحة  هيونداي  ثقة  من   » سكايالين   » تعيني  وينبع 
القطرية، والتزامها الكبير جتاه النمو في قطر وبلدان املنطقة، وكان 
عالمات  أكثر  ضمن  السادسة  املرتبة  في  حديثاً  حــّل  هيونداي  اســم 
عن املرتبة اخلامسة والثالثني بني  السيارات قيمة في العالم، فضالً 
وفق  وذلـــك  الــقــطــاعــات،  جميع  فــي  قيمة  التجارية  الــعــالمــات  أكــثــر 
التجارية  العالمات  بتصنيف  املختصة  «إنتربراند»  شركة  تصنيف 
العاملية. كذلك تُعتبر هيونداي خامس أكبر شركة مّصنعة للسيارات 

عاملياً من حيث عدد السيارات التي تنتجها.

موزعا رسميا في السوق القطري ...

(سكايالين للسيارات) تطرح موديالت هيونداي للعام ٢٠١٧

باميان املال : منتلك استراتيجية منو َطموحة لدعم عالمة هيونداي في السوق احمللي


