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جنحت شركة ’فورد‘ بتقدمي رؤيٍة جديدة 
في سوق السيارات عبر مجموعتها املتنوعة 
من املركبات. واليوم، تقوم الشركة بإعادة 
صياغة تطلعات األسعار للعمالء في قطر 
م��ح��دودة  لفترة  خ��اص��اً  ع��رض��اً  بطرحها 

على ثالثٍة من طرازاتها. 
املانع  شركة  لدى  اجلديد  العرض  ويتوفر 
ل���ل���س���ي���ارات، امل������وزع احل���ص���ري ل��س��ي��ارات 
’فورد‘ في قطر، ويشمل سيارات الصالون 
و’ف��ي��وج��ن‘  ’ف��وك��س‘  ط���راز  م��ن  العائلية 
أخ��رى  إل��ى جانب مجموعة  و’ت����وروس‘، 
لتلبية طلب  ’ف����ورد‘ س��ع��ي��اً  م��ن س��ي��ارات 

عمالئنا.

فورد موتورز تلبي احتياجات السائقني بطرح ثالثة عروض خاصة

االثنني 2 جمادى األولى 1438 ه� 30 يناي����ر 2017 م  العدد )163( ملحق أسبوعي يصدر عن

تدشن مازيراتي كواتروبورتيه اجلديدة في السوق القطري
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املعرض اخلليجي الرابع جلمال الدراجات 
النارية والسيارات الكالسيكية

للعام الثاني على التوالي، احتفت شركة “الفردان للدراجات” مبشاركتها الفاعلة كراع رئيس 
في الدورة الرابعة من “املعرض اخلليجي جلمال الدراجات النارية والسيارات الكالسيكية” 
الثقافي كتارا في  الثاني اجلاري في احلي  الذي أقيم على مدار يومي 13 و14 يناير/كانون 

العاصمة الدوحة.

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

بعد ثالث سنوات ونصف من النجاح غير 
امل��س��ب��وق ف��ي األس����واق ال��دول��ي��ة، خضعت 
ت��ص��م��ي��م كبيرة  ك��وات��روب��ورت��ي��ه إلع�����ادة 
أب�����رزت أن��اق��ت��ه��ا وش��خ��ص��ي��ة م��ازي��رات��ي 
امل��ت��م��ي��زة. وس��ي��ت��وف��ر ط�����راز م��ازي��رات��ي 
الرئيسي في قطر اعتباراً من اآلن ليتابع 
ب���دأت قبل  ال��ت��ي  املستمر  ق��ص��ة جن��اح��ه��ا 

خمسون عاماً.
املناسبة قال شارلي داغ��ر، مدير  وبهذة 
الفردان  شركة  في  قطر  مازيراتي  عام 
ل���ل���س���ي���ارات ال����ري����اض����ّي����ة: »ص���ن���ع ط����راز 
مازيراتي  ق��ررت  عندما  كواتروبورتيه 
بأربعة  ال��ف��اخ��ر  ال��س��ي��دان  ط���راز  بتجهيز 
مبحرك  ب��ورت��ي��ه »-  ك���وات���رو   »- أب�����واب  
سباق في عام 1963. لم يصنع احد سيارة 
حتتوي  ه���ذا،  ليومنا  و  ق��ب��ل.  م��ن  مثلها 
من  مَصنعة  محرك  على  كواتروبورتيه 
النموذج  مع  مواصلة  إرٌث  ف��ي��راري.  قبل 

اجلديد«. 
اجلديدة  كواتروبورتيه  سيارة  وتخطف 
مع  املتمّيزة  اخلارجية  بلمساتها  األنظار 
التصميم اجلديد للمصد بلون أسود الغير 

المع في اجلهتني األمامية واخللفية.

 الفردان للسيارت BMW الناقل الرسمي 
للبطولة للسنة احلادية عشرة على التوالي

تابعت شركة الفردان للسيارات شراكتها مع بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للغولف للسنة 
احلادية عشرة على التوالي عبر توفير أسطولها من السيارات الفاخرة لنقل كبار العبي الغولف 

املشاركني في النسخة العشرين من البطولة.

4
بطولة قطر ماسترز 2017 للغولف
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إنطلق... في اتجاه أحالمك

*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٪

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

١٥٩,٠٠٠
GT موستانج

٢٤ ٢،٩٦٤ x
شهًرا 

ر.ق.

أو

 مــــــن

١٤٢,٠٠٠
ECOBOOST موستانج

٢٤ ٢،٣٩٠ x
شهًرا 

* *

@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

رؤي��ٍة جديدة في سوق  بتقدمي  ’ف���ورد‘  جنحت شركة 
السيارات عبر مجموعتها املتنوعة من املركبات. واليوم، 
تقوم الشركة بإعادة صياغة تطلعات األسعار للعمالء في 
قطر بطرحها عرضاً خاصاً لفترة محدودة على ثالثٍة 

من طرازاتها. 
وي��ت��وف��ر ال��ع��رض اجل��دي��د ل��دى ش��رك��ة امل��ان��ع للسيارات، 
امل���وزع احل��ص��ري ل��س��ي��ارات ’ف����ورد‘ ف��ي ق��ط��ر، ويشمل 
سيارات الصالون العائلية من طراز ’فوكس‘ و’فيوجن‘ 
أخ��رى م��ن سيارات  إل��ى جانب مجموعة  و’ت����وروس‘، 

’فورد‘ سعياً لتلبية طلب عمالئنا.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، ق���ال إي���ان ب��ارت��ري��دج، امل��دي��ر ال��ع��ام 
لشركة املانع للسيارات: »توفر سياراتنا العائلية للسائقني 

أح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وت��ق��دم ل��ه��م أف��ض��ل م��ع��اي��ر السالمة 
العرض  هذا  يقدمها  التي  امليزات  ومع  واألداء.  والثبات 
اخلاص واحملدود، الذي يشمل عروضاً بأسعار تنافسية 
مع  البال  راح��ة  إل��ى  إض��اف��ًة  شهرية مريحة  أقساطاً  أو 
الطريق  على  املساعدة  خدمة  عن  فضالً  املصنع  ضمان 
ملدة خمسة سنوات، سيكون لدى السائقني قيمة مضافة 

تدفعهم الختيار سيارات ’فورد‘».
العرض على سيارات ’فوكس‘ من 58 ألف  تبدأ أسعار 
ري�ال قطري. ويشتمل العرض على خدمة املساعدة على 
الطريق مجاناً باإلضافة إلى ضمان ملدة خمس سنوات 
أو 100 ألف كيلومتر وذلك على جميع الطرازات الثالثة. 
وجتمع سيارة ’فوكس‘ ذات الشعبية الكبيرة بني املرونة 

التي تتميز بها السيارة العائلية مع املظهر الراقي املتميز 
للسيارات الفاخرة.

تشمل املواصفات واملزايا الرئيسية في سيارات ’فوكس‘:
نظام MyKey: تتيح هذه التقنية ملالك السيارة إمكانية 
السرعة  مستوى  حت��دي��د  مثل  ال��وظ��ائ��ف  بعض  برمجة 
القصوى أو الدنيا. تعد ميزة مثالية إذا كان لديكم سائق 

شاب في العائلة
ي��ت��وف��ر ن��اق��ل احل��رك��ة األوت��وم��ات��ي��ك��ي م��ع وح����دات لنقل 
احلركة على عجلة القيادة، لتتمكنوا من تبديل تروس 
دون احل��اج��ة إلب��ع��اد يدكم ع��ن عجلة  ي��دوي��اً  السرعات 

القيادة
في  يساعد  ال���ذي  احمل��س��ن  النشط  ال��رك��ن  ن��ظ��ام مساعد 

عملية ركن السيارة بشكل عمودي، واخلروج من مكان 
للركن  تلقائي  السيارات كما يتضمن نظام شبه  وقوف 
فوق  استشعار  أجهزة  النظام  ه��ذا  ويستخدم  امل��ت��وازي: 
في  السائقني  ملساعدة  املساعد  التوجيه  وتقنية  صوتّية 

مناورات الركن العمودي واملتوازي
على  التقنية  ه��ذه  تعمل  س��ت��وب‘:  سيتي  ’أك��ت��ف  تقنية 
تفعيل الفرامل تلقائياً في حال عدم مالحظتكم لتباطؤ 

سرعة السيارة التي أمامكم
لكم  تتيح  صوتية  مزامنة  تقنية  وه��ي   :SYNC تقنية 
يتّم  حاملا  القيادة.  عند  تامة  بسهولة  اتصال  على  البقاء 
 ،SYNC امل��زام��ن��ة  ن��ظ��ام  ال��ه��ات��ف م��ع  اق��ت��ران  استكمال 
يتعّرف هذا األخير على هاتفكم وينقل جهات االتصال 

لدعم االتصال الصوتي. كما ميكنه تشغيل املوسيقى من 
.USB هاتفكم أو وحدات

وتبدأ أسعار العرض على سيارات ’فيوجن‘ من 77 ألف 
ري�ال قطري، ويشمل العرض ضمان ملدة خمس سنوات 
أو 100 أل���ف ك��ي��ل��وم��ت��ر. وت��ت��ض��م��ن س���ي���ارات ’ف��ي��وج��ن‘ 
مجموعة متطورة من تقنيات مساعدة السائق، وتتميز 
بني  االختيار  ميكنكم  كما  وامل��ت��ط��ور.  األن��ي��ق  مبظهرها 
سعة  القياسي   iVCT محرك  احمل��رك��ات،  من  خيارين 
في  أك��ب��ر  وبتوفير  محّسن  ب���أداء  يتميز  ال���ذي  لتر   2.5
التوربيني ذو  ’إيكوبوست‘  أو محرك  الوقود،  استهالك 
احلقن املباشر سعة 2 لتر. ويأتي كال احملركني مع ناقل 
احلركة األوتوماتيكي ’سيليكت شيفت‘ ذو ال� 6 سرعات.

املانع للسيارات الوكيل احلصري ...

فورد موتورز تلبي احتياجات السائقني بطرح ثالثة عروض خاصة

إيان بارتريدج : توفر سياراتنا العائلية للسائقني
أحدث التقنيات وتقدم لهم أفضل معاير السالمة
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الفخامة والرفاهية بمقاييس جديدة

مقصورة القيادة مقصورة الترفيه

الهندسة البارعة. والتصميم  المذهل.

MAZDA CX5 AWD 2017 إمتلكها األن.

 MZD CONNECT النظام الجديد لإلتصال داخل السيارة والمالحة

المعرض مفتوح

فـــي األسـبـوع
أيـــام

ت
وا

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

* تطبق الشروط واألحكام.

معرض مازدا
هاتف: 44435965 - 44417859
Email: info@mazda-qatar.com

www.mazda-qatar.com 

ساعات العمل الجديدة
9 صباحًا - 9 مساًء

 باستنثاء يوم الجمعة:
 4.30 من بعد الظهر - 8.30 مساًء

امل��وزع   ، الوطنية  السيارات  شركة  كشفت  ان  منذ 
النسخة  ع��ن  ف��ي قطر  م���ازدا  لسيارات  احل��ص��ري 
اجلديدة من مازدا CX3  كروس اوفر  املدمجة   
بنسختيها  ال��دف��ع  رباعية  مقاعد  اخل��م��س    2017
2WD , AWD ، وردود االفعال على هذا الطراز 
لعشاق  وميكنك   ، ي��وم  بعد  ي��وم��اً  ايجابية  ت���زداد 
م��ودي��الت  على  االط���الع  م���ازدا   اليابانية  العالمة 
م���ازدا  Cx3 اجل��دي��دة م��ن خ��الل م��ع��رض م��ازدا 
املميز و املوجود بفريج النصر على مدار سبعة ايام 

عمل في االسبوع  ويبدأ العمل.
ه���ذا وق���د ص���رح امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي م���ن ش��رك��ة 

ال��س��ي��ارات ال��وط��ن��ي��ة  ت��أت��ي م����ازدا CX3  ك��روس 
اوف����ر  اجل��دي��دة مب��واص��ف��ات دف���ع رب��اع��ي متميز 
فللمرة األول���ى ، ي��أت��ي اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن م��ازدا 
 ، تقارن وبأحجام مناسبة  ب��أداء وخفة حركة ال 
اضافة الى التكنولوجيا املتقدمة واملسماه “ سكاي 
اكتف  تكنولوجي “  كما انها تتميز بانها اقتصادية 
 MZD ال��ى نظام ال��وق��ود  ، اضافة  ف��ي  استهالك 
Connect  باإلنترنت لتشمل شاشة عرض القيادة 
النشطة Active Driving Display وتكنولوجيا “ 
اي – اكتف سينس  لنظام السالمة واالمان لتنبض 
ب��احل��ي��اة  ول��ت��ك��ن وج��ه��ة اج��ي��ال ال��ش��ب��اب وال��ذي��ن 

يحبون املغامرة  في قطر .
بنزين سكاي  CX-3 مبحرك  نسخ  اكل  وتتوافر 
أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 146 حصان مع ناقل 
م��ع وضعية  6 س��رع��ات   م��ن  أوتوماتيك  حركة 
سبورت لتضفي بذلك قوة على الطرقات مثلها 
تلك  الرياضية، ومتنح   السيارات  مثل  ذلك  في 
اخل��اص��ي��ة اداء ق���وي ف��ي االط�����ارات االم��ام��ي��ة او 
خ���الل االرب����ع اط�����ارات وذل����ك م��ن خ���الل نظام 

. i-Active
وما يعزز من نظام  السالمة واالمان في سيارات 
مازدا CX 3  اجلديدة كليا  امتالك سيارات مازدا  

نظام – اي –  اكتف سينس والذي يعزز من فرص 
السالمة واالمان اثناء القيادة  ، فهذا النظام يساعد 
تضم   كما   ، احملتملة  املخاطر  على  السيارة  قائد 
التكنولوجيا اجلديدة من مازدا CX 3  تكنولوجيا 
“ ام�����ان م���ا ق��ب��ل االص����ط����دام “ مم���ا ي��س��اع��د في 
جتنب االصطدامات  او التقليل من خطورتها في 
احلاالت والتي ال ميكن جتنب تلك االصطدامات 

ك��م��ا ت��ت��واف��ر م����ازدا ب��ن��ظ��ام ال��ت��ح��ك��م ف��ي امل��راق��ب��ة 
ال��ق��ي��ادة  MRCC(  ون��ظ��ام   ( وامل���الح���ة وامل��س��م��ى 
النشطة ونظام رصد البقع العمياء ) BSM( ونظام 
 )RCTA اخل��ل��ف��ي��ة.)  امل���رور  م��ن ح��رك��ة  التحذير 

اكتف   س��ك��اي  ال��س��ي��ارة  بجسم  م��ت��رب��ط  وجمعيها 
والشاسيه 

 CX3   وت���أت���ي امل����ودي����الت اجل���دي���دة م���ن م�������ازدا
ب��إط��ارات بحجم 18 بوصة ودخ��ول ب��دون مفتاح 
ل��أب��واب مركزي  لتشغيل احمل���رك وق��ف��ل  م��ع زر 
ونظام صوتي من 7 سماعات ويو اس بي ومرايا  
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��رؤي��ة وك���راس���ي م���ن اجل��ل��د الفخم 
ونظام معلوماتي  بوصة   7 باللمس  تعمل  وشاشة 
مبجموعة من االوامر الصوتية وبلوتوث للتليفون  
ي��رت��ب��ط ب��ن��ظ��ام س��م��ع��ي وق���ائ���م���ة م���ت���ع���ددة من 

املميزات االخرى .

ً السيارات الوطنية املوزع احلصري .. جيل جديد أكثر ذكاءا

مازدا  CX3 كروس اوفر بتكنولوجيا سكاي أكتف املذهلة
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ماسترز  قطر  التجاري  البنك  بطولة  مع  شراكتها  للسيارات  الفردان  شركة  تابعت 
للغولف للسنة احلادية عشرة على التوالي عبر توفير أسطولها من السيارات الفاخرة 

لنقل كبار العبي الغولف املشاركني في النسخة العشرين من البطولة.
ضمت  حيث   2017 يناير  و29   26 ب��ني  للغولف  ال��دوح��ة  ن��ادي  ف��ي  البطولة  نّظمت 
لالعبني  الشخصي  لالستخدام  سيارة  و20  سائق  مع  سيارة   40 السيارات  أسطول 
واملنظمني والقيمني على البطولة. كماضمت السيارات أحدث طرازات BMW ومنها 
 .BMW X6و BMW X5و BMW X4الفئة السابعة والفئة اخلامسة و BMW سيارة
وتعليقاً على أهمية دعم الفعاليات الرياضية في الدولة، قال السيد إيهاب عالم، املدير 
التجاري  البنك  الطويلة مع بطولة  للسيارات: “تعتبر شراكتنا  الفردان  العام لشركة 
قطر ماسترز للغولف خير دليل على التزام شركة الفردان للسيارات بترسيخ مكانة 
االحت��اد  م��ع  مثل شراكتنا  األوس���ط. ومت��ام��اً  ال��ش��رق  ف��ي  للرياضات  ال��دول��ة كمركز 
ق��درات قطر كوجهة دولية  للبطولة على  نؤكد من خالل رعايتنا  للتنس،  القطري 
اللوجستية والتنظيمية الالزمة الستضافة  التحتية والقدرات  للرياضة تتميز بالبنى 
كبرى الفعاليات العاملية. وعالوة على ذلك، سمحت لنا مشاركتنا تسليط الضوء على 

 ”.BMW أفضل طرازات
“إن  ال��ت��ج��اري:  للبنك  التنفيذي  الرئيس  اب��راه��ام،  ج��وزي��ف  السيد  م��ن جهته ص��رح 
شراكتنا املستمرة مع شركة الفردان للسيارات تقدم فرصة رائعة للشخصيات البارزة  
الشكر  بخالص  نتقدم  العالم.  في  السيارات  أفخم  لتجربة  البطولة  في  واملشاركة 
املستمر عبر تقدميهم ملجموعة  الوطنية لدعمهم  املؤسسات  والتقدير لشركائنا من 
من اخلدمات املتميزة التي ترتقي ألعلى املعايير، مبا يضمن استمرار بطولة البنك 

التجاري قطر ماسترز للغولف كفعالية رياضية بارزة ومميزة.”
إلى جانب كل من كريس  البطولة غرمي ماكداول  املشاركني في  أن من بني  يذكر 
وود وأن����دي س��ال��ي��ف��ان وم��ارت��ن ك��امي��ر وإرن����ي إل���س وت��وم��اس ب��ي��ورن ق��ائ��د الفريق 
األوروبي في كأس رايدر لعام 2018. واختبر احلاضرون أفضل األوقات احلماسية 
الرائدة من BMW والتي  على أرض امللعب وعلى الطرقات مع مجموعة السيارات 

BMW X1 الفئة الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة وسيارات BMW تشمل
 .  BMW X6و BMW X5و

يُشار إلى أّن نادي الدوحة للغولف يستضيف بطولة قطر ماسترز املرموقة منذ عام 
1998، ويقوم البنك التجاري برعاية وتنظيم هذه البطولة السنوية مع بداية كل عام 
في قطر، وتضّم مجموعة كبيرة من الالعبني املتمرسني واملبتدئني يتنافسون على 

نقاط التصنيف إلحراز املواقع وعلى جوائز مالية بقيمة 2.5 ماليني دوالر.

بطولة قطر ماسترز 2017 للغولف ...

الفردان للسيارت BMW الناقل الرسمي
للبطولة للسنة احلادية عشرة على التوالي

إيهاب عالم : نؤكد من خالل رعايتنا للبطولة
على قدرات قطر كوجهة دولية للرياضة
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ب��ع��د ث���الث س��ن��وات ون��ص��ف م��ن ال��ن��ج��اح غ��ي��ر املسبوق 
إلع��ادة  كواتروبورتيه  ال��دول��ي��ة، خضعت  األس���واق  ف��ي 
مازيراتي  وشخصية  أناقتها  أب���رزت  كبيرة  تصميم 
املتميزة. وسيتوفر طراز مازيراتي الرئيسي في قطر 
اعتباراً من اآلن ليتابع قصة جناحها املستمر التي بدأت 

قبل خمسون عاماً.
وبهذة املناسبة قال شارلي داغر، مدير عام مازيراتي 
»صنع  الرياضّية:  للسيارات  الفردان  شركة  في  قطر 
بتجهيز  مازيراتي  قررت  عندما  كواتروبورتيه  طراز 
طراز السيدان الفاخر بأربعة أبواب  -« كواترو بورتيه 
»- مبحرك سباق في عام 1963. لم يصنع احد سيارة 
كواتروبورتيه  حتتوي  ه��ذا،  ليومنا  و  قبل.  من  مثلها 
على محرك مَصنعة من قبل فيراري. إرٌث مواصلة 

مع النموذج اجلديد«. 
وت��خ��ط��ف س���ي���ارة ك��وات��روب��ورت��ي��ه اجل���دي���دة األن��ظ��ار 
اجل��دي��د  التصميم  م��ع  امل��ت��م��ّي��زة  اخل��ارج��ي��ة  بلمساتها 
األمامية  اجلهتني  في  الم��ع  الغير  أس��ود  بلون  للمصد 
واخل��ل��ف��ي��ة. وي��ت��أل��ق ال��ش��ب��ك األم��ام��ي اجل��دي��د، وال���ذي 
البارزة، بشكل جديد  يعد من سمات هوية مازيراتي 
ومت��ت��از  أل��ف��ي��ري.  التجريبية  ال��س��ي��ارة  م��ن  مستوحى 
وتتضمن  وف��خ��ام��ة،  ح���دة  األك��ث��ر  بطابعها  ال��س��ي��ارة 
تتباين  بلمسات  الكروم  من  جديدة  عمودية  عناصر 
مع عمق تأثيرات املقدمة الشبيهة بأنف سمك القرش. 
تفاصيل  على  اجلديدة  كواتروبورتيه  سيارة  وحتتوي 
متمّيزة أخرى من بينها احلواف اجلانبية ذات اللون 
ال��غ��ي��ر الم����ع، وامل���راي���ا اخل��ارج��ي��ة بتصميمها  األس����ود 
التقنية  املزايا  باقة من  لتتكامل مع  ما،  نوعاً  ث  احمل��دّ

اجلديدة األخرى.
املركزية  القيادة  للوحة  اجلديد  التصميم  ويستوعب 
شاشة ملس عالية الدقة ومتعددة الوظائف قياس 8.4 
امل��رك��زي  الكونسول  تصميم  إع���ادة  مت��ت  كما  ب��وص��ة. 
بحجم  ي��ت��ح��ك��م  دّواراً  م��ق��ب��ض��اً  ليتضمن  امل��ن��خ��ف��ض 
الترفيه واملعلومات  الصوت والوظائف. ويتوافق نظام 
 Android و    Apple CarPlay نظامي  مع  اجلديد 

س��ي��ارات  ك��اف��ة  جتهيز  ومت  ال��ذك��ي��ة.  للهواتف    Auto
كواتروبورتيه بحّساس لنوعية الهواء، والتي تعد ميزة 
السيارة بشكل ملحوظ.  الركاب في  حتّسن من راحة 
ويتضمن النظام حّساساً ذكياً مع نظام حتليل لإلشارة 
يعمل على حساب مستويات التلوث في اخلارج ومينع 

الهواء امللوث والغازات السامة من دخول املقصورة.
ملساعدة  املتطورة  األنظمة  م��ن  ج��دي��دة  باقة  وتتوفر 
ال��س��ائ��ق ك��خ��ي��ار ف���ي ط����راز ك���وات���روب���ورت���ي���ه اجل��دي��د؛ 
خاصية  م��ع  املتكّيف  السرعة  تثبيت  نظام  وتتضمن 

اإلي��ق��اف واالن��ط��الق، ون��ظ��ام حتذير م��غ��ادرة املسار، 
ونظام التحذير من االصطدامات األمامية مع نظام 
 )Advanced Brake Assist( املتقدم  الكبح  مساعد 
 Automated( ونظام الكبح اآللي في حاالت الطوارئ
Emergency Braking(. كما ميتلك النموذج كاميرا 
النظم  لباقة  للرؤية احمليطية كخيار مرافق  إضافية 
إعادة تصميم طراز مازيراتي  للسائق. ومع  املساعدة 
الرئيسي، كواتروبورتيه، تطلق مازيراتي استراتيجية 
طرازاتها  مجموعة  لكافة  بالتصميم  خاصة  جديدة 

اخل��ي��ارات  م��ن  مب��زي��د  تطلباً  األك��ث��ر  عمالئها  لتزويد 
والتي  الفريدة  الباقات  من  خيارين  عبر  االستثنائية 
التجارية:  العالمة  لهوية  األساسيتني  الركيزتني  تبرز 
ج��ران لوسو وج��ران س��ب��ورت. وج��اء مستوى تصميم 
ك��ل ب��اق��ة ب��ه��دف تلبية اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��الء ال��راغ��ب��ني 
السيدان  فئة  باحلصول على منتج متمّيز وفريد في 
التنفيذية الفاخرة. متتاز جران لوسو بواجهة أمامية 
ذات تصميم جديد ومنخفض مع عنصر جسري عائم 
ومعّوق هواء أنيق ومتألق بتفاصيل الكروم على مصّد 

الصدمات املطلي بلون جسم السيارة. وتتكامل إطاللة 
التصميم اخلارجي مع إطار عجالت بقياس 20 بوصة 
ومالقط مكابح مطلية باللون األسود. وتتألق املقصورة 
املتجسدة من  الفخامة  ب��روح  لوسو  ج��ران  ل�  الداخلية 
زينا  إرمنيجيلدو  مل��س��ات  أو  ال��ف��اخ��رة  اجل��ل��ود  خ���الل 
احل��ري��ري��ة. وت��رت��ق��ي أج����واء امل��ق��ص��ورة ال��داخ��ل��ي��ة إل��ى 
مستويات جديدة بفضل اللمسات الفاخرة من اخلشب 
واجل��ل��ود. تؤكد إض��اف��ات ج��ران س��ب��ورت األنيقة على 
كواتروبورتيه. وفي اجلزء  ل�  الواضح  الرياضي  الطابع 
األم��ام��ي م��ن س��ي��ارة ك��وات��روب��ورت��ي��ه ج���ران س��ب��ورت، 
وظيفة  من  واملركزية  اجلانبية  ال��ه��واء  منافذ  حتّسن 
الواضحة في  اجل��رأة  على  احلفاظ  التبريد، في حني 
املنطقة األمامية. وترتبط الواجهة املنخفضة بالشبك 
اخللفي  اجل��زء  ويتميز  هوائية.  ديناميكية  أقسام  مع 
امل��رك��زي واجل��ي��وب على  بتكوين واض���ح ب��ني اجل���ذع 
وتتكامل  ال��ع��وادم.  على  االهتمام  تركز  التي  اجلانبني 
ج��ريء  ه��واء  مب��ع��ّوق  للسيارة  اخللفية  اجلهة  إط��الل��ة 
لون أسود مصقول )black piano(. ومت  املظهر ذي 
جتهيز كواتروبورتيه بإطار عجالت بقياس 21 بوصة 
وت��ت��أل��ق ب��ل��م��س��ات ن��ه��ائ��ي��ة ذات ل���ون أس����ود الم���ع على 
املصدات، مع مالقط مكابح حمراء اللون وتطعيمات 
وشعار  مازيراتي  لعالمة  األم��ام��ي  الشعار  في  زرق��اء 
مازيراتي  ش��ع��ارات  ع��ن  ف��ض��الً  اجل��ان��ب  على   Saetta

باللون األزرق على أغطية العجالت.
ك��وات��روب��ورت��ي��ه  ل��س��ي��ارة  ال��داخ��ل��ي  التصميم  وتتضمن 
أعيد  وخلفية  أم��ام��ي��ة  مقاعد  س��ب��ورت  ج���ران  بباقة 
تعكس  فيما  الرياضي؛  األداء  مستوى  لتبرز  تصميمها 
بألياف  املتوفرة   – اجل��دي��دة  الرياضية  القيادة  عجلة 
الكربون أو اجللد – املزودة مبفاتيح نقل التروس من 
األملنيوم ودواسات الرياضية من الفوالذ املقاوم للصدأ 
وملسات اخلشبية بلون أسود المع )black piano( على 
لوحة القيادة. وميكن للعميل تعزيز الشكل اخلارجي 
اخلارجي  الكربون  باقة  خالل  من  للسيارة  الرياضي 

اإلختياري لنموذج جران سبورت.

الفردان للسيارات الرياضية ...

تدشن مازيراتي كواتروبورتيه اجلديدة في السوق القطري

شارلي داغر : نشكر عمالؤنا على ما حتقق من زيادة في املبيعات غير مسبوقة 
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السيارات  ن��ادرة بني  ت��زال لكزس GX 460 سيارة  ال 
وتعتبر  ال��ف��اخ��رة،  االس��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��ددة  الرياضية 
ط������رازاً ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى ك���ام���ل اإلم���ك���ان���ي���ات م���ع ب��راع��ة 
باإلضافة  الوعرة،  الطرق  على  القيادة  في  استثنائية 
الركوب  املعبدة وج��ودة  الطرق  اإلدارة على  إلى مزايا 

التي جتسد عالمة لكزس. 
مضت لكزس إلى األمام مجدداً في ابتكاراتها املدهشة، 
ال��ع��م��الء بتصاميمها  ع��ن م��ف��اج��أة  أب����داً  ت��ت��وق��ف  ول���م 
GX اجل�����ريء م���ع الشبك  ت��ص��م��ي��م  ي��س��ه��م  اجل��ري��ئ��ة. 
املغزلي األكبر حجماً في لكزس إلى جانب ديناميكات 
إلى  املبتكرة  بالفخامة  االرت��ق��اء  في  املتقدمة  القيادة 

مستوى جديد”.
ب��ق��درات  امل��ت��م��ي��زة   GX 460 ل��ك��زس وي���ع���زز س���ي���ارة 
التغييرات  م��ن  مجموعة  ال��ن��ط��اق،  واس��ع��ة  خ��ارج��ي��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة ، وع���ل���ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د ن���ظ���ام ال��وس��ائ��ط 
اإلع��الم��ي��ة امل��ت��ع��ددة، ال���ذي ي��س��ت��خ��دم ش��اش��ة رئيسية 
بإمكانية  الشاشة  وتتسم هذه  للتعديل.  قابلة  مبتكرة 
عرض ثالثة أقسام في وقت واحد، حيث ميكن إعداد 
ال��ش��اش��ة بحيث ت��ك��ون م��ف��ردة )م��الح��ة/ خ��ارط��ة(، أو 
شاشة  أو  ص��وت(  خارطة+  )مالحة/  مزدوجة  شاشة 
ب��ث��الث��ة أق��س��ام )م���الح���ة/ خ���ارط���ة+ ص����وت+ التحكم 
باحلرارة أو أي نظام آخر(. ويوفر نظام املالحة أيضاً 

خارطة ثالثية األبعاد. 
وجاءت السيارة بشاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، 
وش���اش���ة م��راق��ب��ة خ��ل��ف��ي��ة، ون���ظ���ام ص���وت م���ع تقنية 
وشاشة  تلقائياً،  ال��ه��ات��ف  دل��ي��ل  نقل  وم��ي��زة  ب��ل��وت��وث، 

لعرض املعلومات اخلاصة باملركبة. 
مركبة واحدة- شخصيتان منسجمتان

من  فخمة  عائلية  س��ي��ارة   GX 460 ل��ك��زس  تعتبر 
األسبوع،  خ��الل  العائلة  رح��الت  تالئم  األول  الطراز 
وميكنها أن تتحول إلى مركبة دفع رباعي في عطلة 
نهاية األسبوع، مع مساحة تتسع لغاية سبعة أشخاص. 
وأصبح مثل هذا التناقض في املهام ممكناً، بفضل 
ب��ن��ي��ة ال��ه��ي��ك��ل ال��ص��ل��ب ع��ل��ى اإلط����ار ون��ظ��ام التعليق 
وال���ذي   ،)KDSS( ال��ق��ي��اس��ي احل��رك��ي  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي 
يساعد ف��ي احل��د م��ن درج���ة م��ي��الن ال��س��ي��ارة بشكل 
واملخدمات  النوابض  جلعل  احلاجة  دون  ملحوظ، 
البالغة   GX 460 محرك   عن  وينتج  صالبة.  أكثر 
شكل  على  إسطوانات   8 من  واملكون  لتر   4.6 سعته 
حرف V، وعزم دوران يبلغ 44.7  كجم – متر، مبا 

يجعل منها مركبة ذات قوة سحب ممتازة. 
تقنية القيادة رباعية الدفع املبتكرة 

تضاف جتربة قيادة لكزس GX 460 وكذلك سالسة 
إلى خصائصها  املعبدة،  الطرق  وهدوء قيادتها على 
شخصيتها  ف��ي  املتمثل  اآلخ���ر  اجل��ان��ب  ف��ي  املدهشة 
القيادة على  إلى  الذي مييل  املزدوجة، وهو اجلانب 
األمر  ه��ذا  املسألة في  تتوقف  ال��وع��رة. حيث  الطرق 
ع��ل��ى ت���زوي���د ال��س��ي��ارة ب��األج��ه��زة امل��ن��اس��ب��ة، ون��ظ��ام 
اخلاصة  واإلع���دادات  بالهيكل،  الديناميكي  التحكم 
بالهيكل الكفيلة بتذليل عقبات الطريق.  وتأتي تقنية 

القياسية،  األوق���ات  كامل  في  الدفع  رباعية  القيادة 
اإلمكانيات  كاملة  الشاسيه  نظم  قائمة  على  األول��ى 
التقنية صندوق  في GX 460، حيث تستخدم هذه 
 ،®TORSEN وتقنية  إلكترونياً  ب��ه  متحكم  نقل 
تقنية  وت���وزع  االن����زالق.  احمل���دود  التفاضلي  والقفل 
TORSEN التفاضلية قوة بنسبة 40:60 في معظم 
ظروف القيادة، ويتم تغيير نسبة هذه القوة حسب 
احل��اج��ة وف��ق��اً الن����زالق ال��ع��ج��الت.  وي��وف��ر ال��ن��ظ��ام 
ال���وع���رة، وميكن  ال��ط��رق  ع��ل��ى  س��رع��ات منخفضة 

تأمني القفل التفاضلي املركزي إلكترونياً. 

تكنولوجيا نظام التعليق
بشكل  توازنها  بإمكانياتها في حتقيق   GX 460 تتسم
بارع على الطرق الوعرة. وميكن للسائق تعديل عملية 
االختيار من بني  ال��ت��وازن من خ��الل  القيادة وحتقيق 
منط القيادة العادي والرياضي، أو األمناط التي توفر 
تتولى  فيما  املتكيف.  املتغير  التعليق  نظام  من  الراحة 
املخمدات التي يتم التحكم بها إلكترونياً بقية املهمة، 

والتكيف مع سطح الطريق.  
وت��ت��ط��ل��ب ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى ال���ط���رق ال���وع���رة  م��داخ��ل��ة 
على  بالقيادة  مقارنة  والعجالت،  احمل��ور  من  أكبر 

خاصة  هندسة  إل��ى  حتتاج  ولكنها  املعبدة،  الطرق 
اإللتفاف  بعملية  امل��س��اس  دون  األم��ر  ه��ذا  لتحقيق 
ع��ل��ى م��ن��ع��ط��ف��ات ال���ط���ري���ق. وت���س���اع���د ل���ك���زس في 
الديناميكي  التعليق  ن��ظ��ام  م��ع  املعضلة  ه���ذه  ح���ّل 
احلركي. ومتكنت لكزس من جعل قضبان التوازن 
أك���ث���ر ص���الب���ة، ل��ت��ق��ل��ي��ل احل����د األق���ص���ى م���ن زاوي����ة 
التعليق  لنظام  وميكن    .%50 بنسبة  الهيكل  ميالن 
الديناميكي احلركي في ذات الوقت، مواصلة تعديل 
درجة مقاومة امليالن الفعلية، باستخدام إسطوانات 
هيدروليكية تعمل على كل قضيب توازن، ومتصلة 

من خالل صمام ضغط استشعار. 
تقنية التحكم بالزحف 

ال��وع��رة وخ��ص��وص��اً على  ال��ط��رق  ال��ق��ي��ادة على  تتطلب 
دواسة  مع  للتعامل  املهارات  بعض  احل��ادة  املنحدرات 
الوقود واملكابح وعجلة القيادة، واحملافظة على تقدم 
  GX 460 السيارة إلى األم��ام بشكل آم��ن. ويتوفر في
عمل  تلقائياً  ينظم  وال���ذي  ب��ال��زح��ف،  التحكم  ن��ظ��ام 
التركيز على  الوقود واملكابح، مبا يتيح للسائق  دواسة 
ب��ال��زح��ف، وال��ذي  التحكم  ن��ظ��ام  امل��ق��ود. وي��ت��م تفعيل 
والطني  الرمال  املركبة على  قيادة  يساعد كذلك على 
السرعات  على  للقيادة  السائق  يتحول  عندما  والثلج، 
إلى األمام  التقدم  النظام للمركبة  املنخفضة. ويسمح 
أو العودة إلى الوراء باستخدام أحد اإلعدادات اخلمس 
للسرعة املتدنية. ويتم أيضاً خالل تشغيل نظام التحكم 

بالزحف تفعيل عمل
األمامي  االن���زالق  م��ح��دود  امل��رك��زي  التفاضلي  القفل 
اإلط����ارات،  ان���زالق  تقليل  على  للمساعدة  واخل��ل��ف��ي، 

وحتقيق أقصى قدر من كفاءة الشاسيه. 
أنظمة السالمة املتقدمة

تتضمن أنظمة السالمة املتقدمة في GX 460 ، نظام 
ويهدف  العمياء،  النقاط  التصادم، ومراقبة  قبل  ما 
نظام ما قبل التصادم إلى املساعدة في تقليل الضرر 
الناجت عن االصطدام، كما تشتمل السيارة على نظام 
مثبت السرعة الراداري الديناميكي، والذي يستخدم 
م��وج��ات راداري�����ة م��ّل��م��ت��ري��ة ل��ل��ق��ي��اس، وي��س��اع��د في 
السيارة  ع��ن  مسبقاً  م��ح��ددة  مسافة  على  احملافظة 
النقاط  مراقبة  نظام  ويستخدم  املقدمة.  ف��ي  التي 
احملاذية  املركبات  عن  للكشف  خلفياً  راداراً  العمياء، 
املرايا  خ��الل  من  مرئية  غير  تكون  والتي  للمسرب 

اجلانبية اخلارجية.

نظم التحكم بالشاسيه على الطرق الوعرة ...

GX 460 لكزس
مـع الشبـك املغزلـي ..
األكبر حجما على اإلطالق
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أع���ل���ن م��ن��ظ��م��و م���ع���رض وم���س���اب���ق���ة ’ج��ل��ف 
ك��ون��ك��ورس‘، أح���د أرق���ى ال��ف��ع��ال��ي��ات اخل��اص��ة 
ب��ال��س��ي��ارات ال��ك��الس��ي��ك��ي��ة، ومب��ن��اس��ب��ة ذك��رى 
م����رور 50 ع���ام���اً ع��ل��ى ان���ط���الق س��ب��اق ’ك���أس 
 ،)Can-Am( األم��ري��ك��ي‘  ال��ك��ن��دي  ال��ت��ح��دي 
بانضمام اثنتني من سيارات شركة ’مكالرين‘ 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ب��ص��ن��اع��ة امل��رك��ب��ات 
مسابقة  ستضفي  وبذلك  الفاخرة.  الرياضية 
مستويات  ك��ون��ك��ورس‘أع��ل��ى  ’جلف  وم��ع��رض 
في  قيمة  وأكثرها  السيارات  ألن��در  الفخامة 

العالم.
الكندي األمريكي‘  التحدي  انطلق’كأس  و قد 
األكثر  السيارات  يعتبر سلسلة سباقات  والذي 
ت��ش��وي��ق��اً ب���ال م���ن���ازع ب��ف��ض��ل ك��س��ره��ا ل��ق��واع��د 
بني  الشمالية  أمريكا  في  التقليدية  السباقات 
للمهندسني  أت���اح  ح��ي��ث   1974-1966 ع��ام��ي 
وأفضلها  قوة  السيارات  أكثر  وابتكار  تصميم 
وقد  الهوائية.  الديناميكية  املزايا  صعيد  على 
ح��ق��ق ف��ري��ق ’م��ك��الري��ن‘ جن��اح��اً الف��ت��اً خ��الل 
السباق بعد فوزه بخمس بطوالت متتالية بني 

عامي 1971-1967.
 )1966( إم‘  كان-  ب��ي   1 إم  ’م��ك��الري��ن  وت��ع��د 
واحدة من أجنح سيارات السباقات في زمنها. 
قسم  ق��ام  اخلمسني،  ميالدها  بعيد  واح��ت��ف��اًء 
’ماكالرين‘  لشركة  التابع  اخلاصة  العمليات 
بتخليد ذكرى تصنيع هذه السيارة عبر إطالق 
 )650S Can-Am( كان-إم‘  إس   650’ ط��راز 
محدودة اإلصدار والتي مت تصنيع 50 سيارة 
منها وارتكز تصميمها على منوذج ’مكالرين 
السوبر   )650S Spider( س��ب��اي��در‘  إس   650
كونكورس‘،  ’جلف  فعاليات  رياضية. وخالل 
سيارة  على  ال��ض��وء  تسليط  م��رة  ألول  سيتم 
امل��زودة مبحرك  ’650 إس كان-إم‘ اجلديدة 
)V( يعمل  ذو 8 أسطوانات على شكل ح��رف 
إلى جانب  امل��زدوج،  التوربيني  الشحن  بتقنية 
ب��ي‘ حمراء   1 إم  ’م��ك��الري��ن  س��ي��ارة  سابقتها 
السقف،  قيادة مفتوحة  بقمرة  امل��زودة  اللون 

والتي أشرف على تصميمها وصناعتها سائق 
ماكالرين.  ب��روس  واملصمم  ال��س��ي��ارات  سباق 
شيفروليه  مبحرك  السيارة  هذه  تزويد  ومت 
 )V( مؤلف من 8 أسطوانات على شكل حرف
شركة  إش��راف  حتت  حصان   340 باستطاعة 

’أول���دزم���وب���ي���ل‘. وك����ان ب����روس م��اك��الري��ن، 
املولود في نيوزيلندا، من عشاق سلسلة ’كأس 
ال��ت��ح��دي ال��ك��ن��دي األم��ري��ك��ي‘ ال���ذي استقطب 
أف��ض��ل وأم���ه���ر ال��س��ائ��ق��ني مب���ن ف��ي��ه��م دي��ن��ي 
هولم وغراهام هيل وجون سورتيس وجاكي 

ستيوارت. ومهد ذلك الطريق أمام مكالرين 
ل��ق��ي��ادة ه���ذه ال��س��ي��ارة ب��رف��ق��ة زم��ي��ل��ه وس��ائ��ق 
آم���ون. م��ن جهة ثانية،  ال��ف��ورم��وال 1 ك��ري��س 
تعتبر ’مكالرين إم 1 بي‘ أول سيارة ُصممت 
األمريكي،  الكندي  التحدي  لكأس  خصيصاً 
لهذا  األول���ى  اللفة  اجتياز  ش��رف  وه��ي حتمل 
’مونت  حلبة  ف��ي  حينها  انطلق  ال��ذي  السباق 
سبتمبر   11 يوم  كيبيك  مبقاطعة  ترمبالنت‘ 
إس‘   650 ’ماكالرين  سيارة  وتستمد   .1966
اجل��دي��دة إلهامها م��ن ط��راز ’م��ك��الري��ن إم 1 
بي‘، وهي جتسد االستمرارية في تبني أحدث 
املواد والتقنيات عن طريق االعتماد ألول مرة 
على هيكل قوي البنية من األلياف الكربونية، 
فضالً عن استخدام األلياف الكربونية لتصنيع 
وامل��ص��دات  الهوائية،  واملكابح  احمل���رك،  غطاء 
األمامية واخللفية، وحواف األبواب، وبطانات 

.)650S Can-Am( العتبات املزدانة بشعار

وق����د ع��م��ل ق��س��م ال��ع��م��ل��ي��ات اخل���اص���ة ال��ت��اب��ع 
مجموعة  تصميم  على  ’م��اك��الري��ن‘  لشركة 
املستوحاة  ال��وزن  العجالت خفيفة  فريدة من 
الستينيات،  فترة  خ��الل  السباقات  أج��واء  من 
فضالً ع��ن م��زاي��ا ف��ري��دة مستمدة م��ن ’ك��أس 
ال��ت��ح��دي ال��ك��ن��دي األم��ري��ك��ي‘ م��ث��ل األج��ن��ح��ة 
األم��ام��ي��ة امل�����زودة ب��ف��ت��ح��ات ت��ه��وي��ة، ون��ظ��ام 
يتميز  ال��ذي  للصدأ  وامل��ق��اوم  املصقول  ال��ع��ادم 
ب��وج��ود 4 م��خ��ارج. وب��ه��ذه املناسبة، ق��ال بول 
العمليات  لقسم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  م��اك��ن��زي، 
’م��اك��الري��ن‘: “ميثل  لشركة  ال��ت��اب��ع  اخل��اص��ة 
سباق ’كأس التحدي الكندي األمريكي‘ جزءاً 
الطراز  ويخلد  ’ماكالرين‘  ت��راث  من  رئيسياً 
اخلاصة  العمليات  قسم  يقدمه  ال��ذي  اجلديد 
لعبوا دوراً  الذين  السيارات واملتسابقني  ذكرى 
رئ��ي��س��ي��اً ف��ي حت��ق��ي��ق ب��ط��والت مم��ي��زة خ��الل 

ستينيات وسبعينات القرن املاضي”.

أفخم فعاليات السيارات الكالسيكية ...

ماكالرين الرياضية الفارهة تتألق خالل معرض جلف كونكورس

الكويتي  نظيره  بالتعاون مع  بورشه قطر  ن��ادي  نظم 
األوسط  بالشرق  بورشه  أندية  فعالية خاصة ألعضاء 
متعددة  مناطق  ف��ي  يناير  شهر  خ��الل  أقيمت  وال��ت��ي 
في الدوحة، وعلى رأسها نادي حلبة لوسيل الرياضي،  
وش���ارك بها أك��ث��ر م��ن 100 عضو م��ن أع��ض��اء ن��وادي 
والذين  والبحرين،  والسعودية  والكويت  قطر  بورشه 
هذا  في  للمشاركة  خصصيها  سياراتهم  بشحن  قاموا 

احلدث.  
تنوعت  للحضور  حافال  برنامجا  املنظمون  أع��د  وق��د 
أن��ش��ت��ط��ه م����ا ب����ني ال���ط���اب���ع األج���ت���م���اع���ي وال���ري���اض���ي 
وال��س��ي��اح��ي، ح��ي��ث ب����دأ ب��ح��ف��ل ع��ش��اء خ����اص ب��ف��ن��دق 
اجلراند حياة )أحد رعاة احلدث( للترحيب بالقادمني 
من ال��دول العربية األخ��رى، ت��اله ي��وم خ��اص ألعضاء 
لوسيل  حلبة  ب��ن��ادي  وأصدقائهم  وعائالتهم  األن��دي��ة 
السيارات  بعروض  املشاركني  استمتع  حيث  الرياضي، 
بالقيادة  املشاركني  العائلية ومتابعة  واألج��واء  املتميزة 
ن��ادي  ق��ام  ال��ي��وم األخ��ي��ر،  املفتوحة على احللبة. وف��ي 
بورشه قطر بتنسيق جولة سياحية بالسيارات البورشه 

لزيارة مجموعة من اشهر معالم الدوحة.
الرميثي رئيس نادي بورشه  السيد خالد حمد  ويقول 
بتقدمي  إطارالتزامنا  في  الفعالية  ه��ذه  “تأتي  قطر: 
جتربة مميزة وفريدة من نوعها ألعضاء النادي. فلقد 
اللؤلؤة وقطر مول ومتحف  إدارة  مع  بالتنسيق  قمنا 
أخرى  أماكن  وع��دة  ثاني  آل  قاسم  بن  الشيخ فيصل 
الستقبال الوفد املشارك في البرنامج، وهو األمرالذي 
مت تنفيذه بنجاح والقى ترحيبا وإعجابا شديدين من 

كل املشاركني وذويهم.”
العاملية  وأضاف موضحا: “ تضم شبكة أندية بورشه 
أنحاء  جميع  في  عضو  و220,000  ن��اد   660 من  أكثر 
واألنشطة  ال��رواب��ط  م��ن  العديد  بينهم  يجمع  العالم، 
النادي  أسس  وقد  والسياحية.  واإلجتماعية  الرياضية 
كجزء من هذه الشبكة املرموقة دوليا وبناء على مبدأ 
تعزيز وتوطيد العالقات وفتح قنوات للتواصل بني كل 
اإلجتماعية  خلفياتهم  اخ��ت��الف  على  ال��ب��ورش��ه  م��الك 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. وس��ي��ك��ون ه��ن��اك امل���زي���د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
بالتعاون مع أط��راف أخ��رى من شبكة ن��وادي بورشه 

لالستمرار في تقدمي أنشطة متنوعة.”
وخ��ت��م ال��رم��ي��ث��ي ح��دي��ث��ه ق��ائ��ال: “وأن����ا ف��خ��ور بفريق 
عمل نادي بورشه قطر الذي ساهم بوقته ومجهوده 

من  ضيوفنا  أم���ام  وتشريفنا  الفعالية  ه���ذه  إلجن���اح 
فريق  ك��ذل��ك  بالشكر  أخ��ص  أن  وأود  اخل��ل��ي��ج.  دول 
الرائع  الدعم  الرياضي على  العمل بنادي حلبة لوسيل 
واملجهود الذي بذلوه جميعا ملساعدتنا في تنظيم يوم 
الدولية  لوسيل  بحلبة  املفتوحة  للقيادة  وأم��ن  ناجح 
خصيصا ألعضائنا وضيوفنا من اخلليج. فلقد أبهروا 
واألس��ل��وب  وتعاونهم  باحترافيتهم  امل��ش��ارك��ني  جميع 

الراقي في املعاملة.” 
ويقول زكريا دشتي، رئيس نادي بورشه الكويت: “لقد 
سعدنا بهذا التعاون مع زمالئنا من نادي بورشه قطر، 
قبل  من  كبير  قبول  على  الفعالية  ه��ذه  ح��ازت  فلقد 
األعضاء وقد استمتع كل أفراد املجموعة املشاركة من 
الكويت بزيارتنا للدوحة واألنشطة املتميزة على مدار 

ثالثة أيام.” 
وي��ذك��ر أن ن���ادي ب��ورش��ه ق��ط��ر ق��د أس���س ع���ام 2014 
بهدف  جمع كل أصحاب سيارات البورشه حتت سقف 
واملسوؤلية  والسالمة  واالبتكار  بالتميز  احتفاًء  واح��د 
ع��دد من  بإنشائه  ق��ام  املجتمع. وق��د  واإلل��ت��زام جت��اه 
باستقاللية  ب��إدرات��ه  يقومون  الذين  البورشه،  مالكي 
تامة عن الوكاله في الدوحة وبشكل تطوعي بالكامل، 
شبكة  وضعتها  التي  وال��ق��واع��د  للشروط  وفقا  وذل��ك 

نوادي بورشه العاملية. 
وتضم شبكة نوادي بورشه التي يعود تاريخها إلى عام 
سيارات  م��الك  م��ن  عضوا   220,000 م��ن  أكثر   1952
البورشه من جميع أنحاء العالم وميثلون مجموعة من 

كبار املسؤولني والشخصيات املهمة والقياديني.

نظمها نادي بورشه قطر ...

أول فعالية أقليمية خاصة ألعضاء

نوادي بورشه بالشرق األوسط

خالد الرميثي : تضم شبكة أندية بورشه العاملية
أكثر من 660 ناد و220,000 عضو من جميع أنحاء العالم
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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@

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 ا¡وامر 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 ل¬مالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ • كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية عند التراجع 

• نظام فتح ا¡قفال 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 وا�حكام. 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. 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 صباح¶ حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصر´ إلى ٨ مساًء

مواعيد خدمة مابعد البيع : من السبت إلى الخميس ، ٧ صباح¶ حتى 9 مساًء  | الجمعة:  7 صباح¶ إلى ١١ صباح¶  ; 2 ظهر´ حتى الساعة 9 مساًء
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للعام الثاني على التوالي، احتفت شركة “الفردان 
في  رئيس  ك��راع  الفاعلة  مبشاركتها  ل��ل��دراج��ات” 
جلمال  اخلليجي  “امل��ع��رض  م��ن  الرابعة  ال���دورة 
الذي  الكالسيكية”  والسيارات  النارية  ال��دراج��ات 
أقيم على مدار يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني 
اجل����اري ف��ي احل���ي ال��ث��ق��اف��ي ك��ت��ارا ف��ي العاصمة 
ال�����دوح�����ة، ف����ي م����ب����ادرة ن���وع���ي���ة ت����ؤّك����د ح���رص 
املستوى  عاملية  الفعاليات  دع��م  على  “ال��ف��ردان” 
ال��رام��ي��ة إل���ى االرت���ق���اء ب��رف��اه��ي��ة امل��ج��ت��م��ع. ويعد 
“امل���ع���رض اخل��ل��ي��ج��ي جل��م��ال ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة 
الفعاليات  م��ن  واح����داً  الكالسيكية”  وال��س��ي��ارات 
السنوية األكثر فعالية في مجال األعمال اخليرية 
حيث يتم تقدمي العائدات احملّصلة خالل احلدث 
ل��دع��م ال��ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان��ي��ة وامل��س��اع��دة ف��ي تأمني 
يتماشى  مب��ا  احمل��ت��اج��ة،  للفئات  ال��رغ��ي��د  ال��ع��ي��ش 
تنتهجها  ال��ت��ي  االجتماعية  امل��س��ؤول��ي��ة  ثقافة  م��ع 
مجموعة شركات “الفردان”، ويكتسب “املعرض 
ال��ن��اري��ة وال��س��ي��ارات  ال��دراج��ات  اخلليجي جل��م��ال 
باعتباره  ك��ب��ي��راً  جماهيرياً  إق��ب��االً  الكالسيكية” 
احلدث اخليري األكبر من نوعه في دولة قطر 
إل��ى دع��م العمل اإلن��س��ان��ي وتقدمي  ال���ذي ي��ه��دف 
احملتاجة.  االجتماعية  الفئات  لكافة  امل��س��اع��دات 
النارية”  للدراجات  “ال��ف��ردان  مشاركة  ومتّثلت 
في دورة العام من احلدث في عرض مجموعة 
ح��ص��ري��ة ض��ّم��ت م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 10 وح����دات من 
ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة ال��ف��اخ��رة واإلك��س��س��وارات التي 
ن��ال��ت إش����ادة واس��ع��ة ب��ني أوس����اط اجل��م��ه��ور من 
ومن  والكالسيكية.  العصرية  امل��رك��ب��ات  محّبي 
أج���ل ض��م��ان أق��ص��ى درج����ات األم����ان وال��س��الم��ة 
جل��م��ي��ع ال��س��ائ��ق��ني، ح��رص��ت “س����ول راي���دي���رز”، 
مع  املتني  التعاون  على  للحدث،  املنّظمة  اجلهة 
ال��داخ��ل��ي  ل��ل��م��رور وق���وات االم���ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
القطرية  في إطار اجلهود املشتركة لرفع مستوى 

الوعي العام بالسالمة املرورية على الطرقات.
العام  امل��دي��ر  الصعيدي،  أي��اد   / السيد  وق��د ص��رح 
لشركة “الفردان للدراجات “: “تشّكل املسؤولية 
املؤّسسية  الثقافة  يتجزأ من  االجتماعية جزًءا ال 
العام من  للشركة ويشّرفنا أن نشارك في دورة 
“امل���ع���رض اخل��ل��ي��ج��ي جل��م��ال ال���درج���ات ال��ن��اري��ة 

استجابًة  س��ّج��ل  ال���ذي  الكالسيكية”  وال��س��ي��ارات 
والعارضني  اجلمهور  قبل  م��ن  كبيرين  وإق��ب��االً 
السياق سوى  على ح��د س���واء. وال يسعنا ف��ي ه��ذا 
أن نثني على اجلهود الدؤوبة التي بذلتها اجلهة 
املنّظمة من أجل ضمان إجناح احلدث وحتقيق 
األه�������داف امل����رج����وة م���ن���ه. وت��ك��م��ن أه��م��ي��ة ه��ذا 
امل��ع��رض ع��امل��ي امل��س��ت��وى ف��ي ك��ون��ه ي��وّف��ر منصَة 
على مستوى  والسيارات  الدراجات  مثاليَة حملّبي 
دول مجلس التعاون اخلليجي لاللتقاء ومشاركة 
شغفهم لهذه الرياضة وفي الوقت نفسه التعّرف 
املجال.  في  اجل��ودة  عالية  املنتجات  أح��دث  على 
واأله����م م��ن ذل���ك، ي��ّت��س��م ه���ذا احل���دث بالطابع 
اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي ون��ت��ط��ّل��ع ق��دم��اً ألن تساهم 
األموال احملّصلة في دورة العام من املعرض في 

مساعدة كل محتاج”.
ال��ع��ام م��ن احل����دث م��ا يزيد  واس��ت��ق��ط��ب��ت دورة 
دول  أرج������اء  م��خ��ت��ل��ف  م���ن  دّراج   1,500 ع��ل��ى 
مسيرة  في  للمشاركة  اخلليجي  التعاون  مجلس 
واملنافسة  للمعرض  املصاحبة  النارية  ال��دراج��ات 
م��دار  على  أقيمت  مسابقة   20 م��ن  أك��ث��ر  ضمن 
للسيارات  راي��درز  اليومني. ونّظم احلدث “سول 
والدراجات النارية”، النادي القطري الذي أّسسه 
ال��ع��ام 2012 ويضم  ف��ي  احل��ّج��اج  ع��ب��داهلل  السيد 
مجموعة من محّبي الدراجات النارية والسيارات 

الكالسيكية في املنطقة.

)الفردان للدراجات( الوكيل احلصري

ترعى املعرض اخلليجي الرابع جلمال الدراجات النارية والسيارات الكالسيكية

أياد الصعيدي:
املعرض سّجل استجابًة 

واقبال كبير من قبل 
اجلمهور والعارضني


