
12 املوزع الرسمي لهيونداي يطرح 15 طرازا 
مختلفا لسيارات هيونداي وجينيسيس في قطر

5

ال��������ف��������ردان   وق������ع������ت ش������رك������ة 
ل���ل���س���ي���ارات، ال���وك���ي���ل احل���ص���ري 
 BMW املعتمد ملجموعة  وامل��وزع 
مع  مبيعات  اتفاقية  ق��ط��ر،  ف��ي 
السريعة.  للنقليات  قطر  شركة 
ت��س��ت��م��ر االت��ف��اق��ي��ة ط������وال  أرب���ع 
س���ن���وات، ح��ي��ث س��ت��ع��م��ل ش��رك��ة 
ل��ل��س��ي��ارات ع��ل��ى توفير  ال���ف���ردان 
مجموعة سيارات فخمة تضاف 
إل����ى أس���ط���ول ش���رك���ة ال��ن��ق��ل��ي��ات 
و   BMW X5 س��ي��ارات وتشمل 
واخلامسة  السابعة  الفئة   BMW
لتستخدم لنقل كبار الشخصيات.

الفردان للسيارت و قطر للنقليات يوقعان اتفاقية مبيعات
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بورشه )باناميرا( اجلديدة تستعرض تقنياتها الفاخرة على الطرقات اخلليجية 
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G – Vectoring مازدا  3 سيدان بنظام  حتكم
كشفت شركة السيارات الوطنية ، املوزع احلصري لسيارات مازدا في قطر عن النسخة احملدثة  
ت��ش��ب��اك    2017 ، وحصلت م���ازدا اجل��دي��دة على بعض  م��ن م���ازدا 3 بنسختيها س��ي��دان وه��ا 
التحديثات البسيطة  من خالل اضافة  بعض متطلبات السالمة وتكنولوجيا سكاي اكتف  وكذلك 
نظام  مراقبة G- Vectoring   املطور من شركة مازدا موتورز . وميكن االطالع على موديالت 
مازدا  3 اجلديدة من خالل زيارتكم معرض مازدا املوجود بفريج النصر على مدار سبعة ايام 

عمل في االسبوع .

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067

3

قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

اس��ت��ط��اع��ت ان���ام���ل ب���ورش���ه االب���داع���ي���ة 
ان ت���رس���خ ال��ث��ق��ة ع��ن��د ع���ش���اق ب��ورش��ه 
يكتشف اخلبراء  فكلما مت ط��رح ط��راز 
ف��اخ��رة  تقنية  ب��اض��اف��ات  ومتابعينها 
يحمل توقيع بورشه في عالم السيارات 
وخ��ي��ر م��ث��ال ه��ي ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة التى 
دع�����ت ف��ي��ه��ا ب����ورش����ه اع����الم����ي ال���ش���رق 
االوس��ط الكتشاف جديد ط��راز بورشه 
اجل���دي���دة،   Panamera “ب���ان���ام���ي���را” 
بالكامل، كسيارة  تطويرها  أعيد  والتي 

رياضية وصالون فاخرة في آٍن معاً. 
ح��ي��ث أق��ام��ت ب��ورش��ه فعالية ق��ي��ادة ه��ذا 
األسبوع للجيل الثاني من سيارتها الصالون 
بحلة  تطّل  التي  األب��واب،  رباعية  الفاخرة 
وم��ح��رك��ات  م��غ��اي��ر  تصميم  ذات  ج��دي��دة 
أع��ي��د ت��ط��وي��ره��ا وم��ج��م��وع��ة ج��دي��دة من 
أنظمة املساندة. وقد أظهرت جولة القيادة 
ال��ت��ي شملت م���س���ارات ح���ول إم����ارة دب��ي، 
 4S  Panamera 4إس”  “ب��ان��ام��ي��را  ق���درة 
 Panamera Turbo ت��ورب��و”  و”باناميرا 
ع��ل��ى ردم ال���ه���ّوة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال��س��ي��ارات 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ط��م��وح��ة وس���ي���ارات ال��س��ي��دان 

املريحة أكثر من أّي وقت مضى.

شاحنات رام ... دليلك على الطرقات الوعرة
البارزة،  الهجومية  واخلطوط  والصالبة  القوة  عناصر  على  تصميمها  في  رام  شاحنات  تعتمد 
بداية من شبكة التهوية التي تعمل شعار رام املميز، والطالء الكرومي الالمع الذي يغطي شبكة 
التهوية بالكامل، وكذلك غطاء احملرك البارز املرتفع الذي يخفي حتته محرك العضالت الهيمي 
احلجم،  كبيرة  الضباب  ومصابيح  ال��ق��وة  املظهر  ذو  املعدني  األم��ام��ي  املصد  يأتي  كذلك   .V8

والستائر املطاطية التي تنظم مرور الهواء أسفل مقدمه السيارة.

4

9 فيراري - قطر تطلق إختبارات قيادة 
سيارة )جي تي سي 4 لوسو(

10 هيونداي تعرض تشكيلة طرز أيونك 
الكاملة في )ديترويت للسيارات(

8 ناصـر بن خالـد للسيـارات 2016
أداء ثابـت ومنـو مستقـر

11 )كونتيننتال( تعلن عن منو في املبيعات 
وتوسعة شبكتها اإلقليمية في الشرق األوسط
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الرياضية  سيلفيا«  »نيسان  سيارات  سائقي  من  ثالثة  اعتلى 
بارك دِرفت  بُل كار  نهائيات بطولة »ريد  التتويج في  منصة 
2016«، األمر الذي يؤكد مجدداً على مكانة الشركة املرموقة 

في مجال رياضة السيارات.
لشركة  التنفيذي  املدير  شرفان،  سمير  قال  املناسبة،  وبهذه 
في  عريق  ب��إرث  ’نيسان‘  »تتمتع  األوس���ط«:  الشرق  »نيسان 
م��ج��ال س��ب��اق��ات ال��س��ي��ارات، وه��ي حت��رص على م��واك��ب��ة آخر 
من��واً  تشهد  التي  ال��ري��اض��ة  لهذه  ال��ع��ام  املشهد  ف��ي  املستجدات 
النجاح  أعلى مستويات  بأن حتقيق  الشركة  متواصالً. وتدرك 
للسائق  ميكن  س��ي��ارة  توفير  يتطلب  اإلجن����راف  ري��اض��ة  ف��ي 

التحكم بها بشكل كامل«.
وأضاف شرفان: »إن فوز ثالثة من سائقي سيارات ’نيسان‘ 
املشاركني في نهائيات ’ريد بُل كار بارك دِرفت 2016‘ يشكل 
الصحيح، وال سيما من  االجت��اه  نسير في  بأننا  واضحاً  دليالً 
حيث قدرتنا على تلبية االحتياجات الفريدة للمتنافسني سواء 

في مسابقات اإلجنراف أو سباقات التحّمل وغيرها«.
السيارات  رياضة  مجال  في  حافل  بسجل  »نيسان«  وحتظى 
على مدى 80 عاماً، وذل��ك من خالل مشاركاتها عبر جميع 
امل��س��ت��وي��ات ب�����دءاً م���ن ف��ئ��ات ال���ه���واة ووص������والً إل���ى محترفي 
هي  سياراتها  أن  مجدداً  الشركة  وتبرهن  وان«.  »الفورموال 
ال��ذك��ي  ب��ف��ض��ل تصميمها  ال��س��ب��اق��ات  اخل��ي��ار األم��ث��ل خل���وض 
من  الشركة  وتواصل  املستوى.  رفيعة  الهندسية  ومستوياتها 
خ���الل ع��الم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة »ن��ي��س��م��و« إرس����اء م��ع��اي��ي��ر ج��دي��دة 
األداء، مما يجعل سياراتها األكثر طلباً في جميع  على صعيد 

منافسات رياضة السيارات حول العالم.
وفي نهائيات »ريد بُل كار بارك دِرفت 2016« التي اختتمت 
التتويج  منصة  ُعمانيني  سائقني  ثالثة  اعتلى  ديسمبر،   9 يوم 
ب��امل��راك��ز ال��ث��الث األول����ى، ح��ي��ث ت��ب��وأ هيثم احل��دي��دي ذو 18 
الفوز  ال��درف��ت«، وحقق  ون��ال لقب »ملك  األول  املركز  ربيعاً 
التي يشارك فيها  امل��رة األول��ى  بفضل أدائ��ه الالفت رغ��م أنها 
ضمن بطولة تنافسية بهذا املستوى االحترافي. وجاء احلديدي 
البلوشي  علي  السابق  البطل  وح��ل  نقطة،   390 برصيد  أوالً 
إطار  الثالث، وذلك في  املركز  الشيحاني في  ثم طارق  ثانياً، 
ب��ط��ول��ة ض��ّم��ت م��ج��م��وع��ة واس���ع���ة م���ن امل���واه���ب ف���ي منطقة 

ال��ش��رق األوس���ط. ب���دوره ق��ال ف���ادي غ��ص��ن، امل��دي��ر التنفيذي 
تهنئة  »أود  األوس����ط«:  ال��ش��رق  »ن��ي��س��ان  ف��ي  التسويق  لقسم 
هيثم احلديدي لفوزه باملركز األول في نهائيات بطولة ’ريد 
ال��س��ي��ارات تشكل  بُ��ل ك��ار ب���ارك دِرف���ت 2016‘. وألن ري��اض��ة 
لذا نفخر بشراكتنا  األوس��ط‘،  الشرق  ’نيسان  جوهر عمليات 
العام  »ك��ان هذا  وأض��اف غصن:  املشوقة«.  البطولة  مع هذه 
حافالً باحلماس والتشويق بالنسبة ل� ’نيسان‘ على صعيد األداء 
االستثنائي، وال سيما مع إطالق طرازات ’نيسمو‘ في املنطقة 
إل��ى جانب امل��ش��ارك��ة ف��ي »ري��د بُ��ل ك��ار ب��ارك دِرف���ت 2016«. 
ونتوجه بخالص التهاني إلى جميع السائقني الذين شاركوا في 

بطولة هذا العام، ونتطلع ملزيد من احلماس العام املقبل«.
األمثل  اخل��ي��ار  أنها  ال��دف��ع  »ن��ي��س��ان« خلفية  س��ي��ارات  وأثبتت 
»نيسان  سجلت   ،2014 ديسمبر  ففي  اإلجن����راف.  ملسابقات 
ف��ي موسوعة  ج��دي��داً  ع��امل��ي��اً  قياسياً  ال��ش��رق األوس����ط« رق��م��اً 
»جينيس« ألطول جتربة إجنراف مزدوج من خالل سيارتي 
»نيسان 370Z” انزلقتا جنباً الى جنب على احللبة دون توقف 

ملسافة 28,52 كيلومتراً.

)نيسان( حتصد املراكز الثالثة األولى في نهائيات بطولة
)ريد بل كار بارك درفت 2016(

3 سائقني يقودون سيارات )نيسان( الرياضية في صدارة النهائيات

ثمانية عقود
من النجاح املستمر 
في رياضة السيارات 

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.
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متابع���ة : خال��د عطي��ه     

ك��ش��ف��ت ش��رك��ة ال���س���ي���ارات ال��وط��ن��ي��ة ، امل�����وزع احل��ص��ري 
لسيارات مازدا في قطر عن النسخة احملدثة  من مازدا 
3 بنسختيها سيدان وها تشباك    2017 ، وحصلت مازدا 
اجل��دي��دة ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ت��ح��دي��ث��ات البسيطة  م��ن خ��الل 
اضافة  بعض متطلبات السالمة وتكنولوجيا سكاي اكتف  
وكذلك نظام  مراقبة G- Vectoring   املطور من شركة 

مازدا موتورز . وميكن االطالع على موديالت مازدا  3 
اجل���دي���دة م��ن خ���الل زي��ارت��ك��م م��ع��رض م����ازدا امل��وج��ود 

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

ت��س��ت��ل��ه��م س���ي���ارات م�����ازدا 3 اجل����دي����دة  ج����ودة األداء 
 Jinba-Ittai اليابانية  ال���روح  م��ن  العالية  وال��ك��ف��اءة 
ال��س��ي��ارة والسائق  ت��واف��ق ب��ني  اي��ج��اد  وال��ت��ي تعمل على 
وشبهتها في ذلك بني الراكب واحلصان ، مما يضفي 

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

سكاي اكتف ديناميكز 
ت��ق��دم ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا س��ك��اي اك��ت��ف دي��ن��ام��ي��ك��ز م��راق��ب��ة 
والبودي من  والشاسيه  والسرعات  للمحرك  متكاملة 
اجل اضفاء روح Jinba-Ittai في االرتباط بني السائق 
والسيارة والتي متيز موديالت مازدا عامة عن غيرها 

من السيارات األخرى .

 G- Vectoring نظام حتكم
م��ازدا  عليها  حصلت  ال��ت��ي  التحديثات  ف��ي  االه���م  يبقى 
عن  امل���س���ؤول    G- Vectoring ب��ن��ظ��ام  ت��زوي��ده��ا  ه���و 
التحكم بعزم دوران احملرك  باالعتماد على العديد من 
احلساسات  التي توفر معلومات  دقيقة لكمبيوتر السيارة 
مما يوفر افضل قيادة ممكنة لتلك الفئة من السيارات 
على الطرقات واملنعطفات � وتعتبر هذه اول سيارة من 
م��ازدا حتصل على هذا النظام املتطور . تتوافر م��ازدا 3 

اجلديدة 2017 بخيارات  متنوعة من احملركات الرباعية  
االسطوانات مماثلة للمتوفرة في الطراز احلالي .

 C- Vectoring ميكانيزم نظام حتكم
يوفر نظام التحكم ذلك في  توفير اقصى آداء وعزم 
بطريقة  التحميل  على  التركيز  خ��الل  من  ل��إط��ارات 
السيارة  تشغيل  ب��دء  فبمجرد   ، االط���ارات  على  راسية 
ثم  وال��ع��زم وم��ن  ال��ق��وة  ادارة  النظام على  ه��ذا  يعمل 

االنتقال الى االطارات االمامية.

حصريا لدى شركة السيارات الوطنية 

G – Vectoring مازدا 3 سيدان اجلديدة بنظام حتكم
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القوة  عناصر  على  تصميمها  ف��ي  رام  شاحنات  تعتمد 
والصالبة واخلطوط الهجومية البارزة، بداية من شبكة 
الكرومي  والطالء  املميز،  رام  شعار  تعمل  التي  التهوية 
ب��ال��ك��ام��ل، وك��ذل��ك  ال��ت��ه��وي��ة  ال���ذي يغطي شبكة  ال��الم��ع 
ال��ذي يخفي حتته محرك  املرتفع  البارز  غطاء احمل��رك 

.V8 العضالت الهيمي
ك��ذل��ك ي��أت��ي امل��ص��د األم���ام���ي امل��ع��دن��ي ذو امل��ظ��ه��ر ال��ق��وة 
املطاطية  والستائر  احل��ج��م،  كبيرة  الضباب  ومصابيح 
التي تنظم مرور الهواء أسفل مقدمه السيارة، واملصابيح 
 LED األمامية ذات التصميم اجلذاب التي تضم إضاءة
شخصية  وت��ع��زز  التصميم  خ��ط��وط  وتستكمل  ن��ه��اري��ة، 
السيارة، إضافة بالطبع إلى أضواء السقف التحذيرية التي 

توضح ارتفاع الشاحنة.
ذات  احلجم  كبيرة  اجلانبية  امل��راي��ا  تأتي  اجلانبني  على 
الذراع الطويل التي تسمح برؤية الطريق حتى مع قطر 
التي  مقطورات كبيرة احلجم، واالب��واب كبيرة احلجم 
تتيح وصول سهل للمقصورة، وأقواس العجالت املرتفعة 

التحرك  ب��وص��ة   20 ق��ي��اس  الضخمة  للعجالت  لتسمح 
ط��راز 3500  يعتمد  اخللف حيث  بحرية، وبخاصة في 
على عجالت مزدوجة لدعم احلموالت الكبيرة للسيارة.

وتعتمد السيارة على هيكل شديد القوة مع نظام تعليق 
االوزان  تدعم  اخللف  ف��ي  هوائية  وس��ائ��د  يضم  ه��وائ��ي 
ال��ه��واء مع  االه��ت��زازات، وتزيد من ضغط  وتخفف من 
الشاحنة وتعزز من ثباتها  الثقيلة لتعيد رفع  احلموالت 
قد  ثقيلة  أوزان  قطر  حالة  في  وكذلك  الطريق،  على 

تصل إلى 13.5 طن.
كونها سيارة مخصصة للعمل الشاق والرحالت الطويلة، 
فاخرة  مقصورة  على   3500 رام  شاحنة  اعتمدت  فقد 
ورح���ب���ة وت���وف���ر م��س��ت��وى م��ت��م��ي��ز م���ن ال���راح���ة للسائق 
القسط  ومتنحهم  العمل  ي��وم  عليهم  لتسهل  وال��رك��اب، 

املناسب من الراحة بني املهمة والتي تليها.
ت��ق��دم خامات  ف��ال��س��ي��ارة 

الترفيهية  التجهيزات  م��ن  والكثير  اجل����ودة،  متميزة 
ي��دع��م اجلسد  إل���ى م��ق��اع��د بتصميم  وال��ع��م��ل��ي��ة، إض��اف��ة 
املساحات  ال��راح��ة، والكثير م��ن  اك��ث��ر ق��در م��ن  وي��وف��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة س���واء حل��رك��ة ال��رك��اب أو ال��ت��خ��زي��ن، وك��ذل��ك 
الكثير من أنظمة املساعدة االلكترونية التي تسهل مهمة 

السائق.
تتوفر رام 3500 املخصصة للخدمة الشاقة بخيارين من 
احملركات، كالهما محرك عضالت بتقنية هيمي ميكنه 

تقدمي قد كبير من القوة العزم.
اخليار األول حملرك هيمي ال� V8 اجلديد كلًيا، وهو 

حصان   410 توفير  ميكنه  لتر   6.4 بسعة  محرك 
الدقيقة، وع��زم  ف��ي  لفة  ال��ق��وة عند 5600  م��ن 

الدقيقة.  في  لفة   4000 عند  نيوتن.متر   582

 6 م��ن  أوتوماتيكي  ح��رك��ة  بناقل  احمل���رك  ه��ذا  ويتصل 
سرعات يدفع بالعجالت اخللفية.

الشهير سعة   V8 الهيمي الثاني فهو محرك  أما اخليار 
الدقيقة،  لفة في  بقوة 383 حصان عند 5600  لتر   5.7
الدقيقة،  ف��ي  لفة   4000 عند  نيوتن.متر   542 وع���زم 
ويتصل احملرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات 

يدفع بالعجالت اخللفية.

تعتمد على عناصر القوة والصالبة الهجومية البارزة ...

شاحنات رام ... دليلك على الطرقات الوعرة
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 وق��ع��ت ش��رك��ة ال���ف���ردان ل��ل��س��ي��ارات، الوكيل 
 BMW ملجموعة  املعتمد  وامل���وزع  احل��ص��ري 
قطر  شركة  مع  مبيعات  اتفاقية  قطر،  في 
ط��وال   االتفاقية  تستمر  السريعة.  للنقليات 
ال��ف��ردان  أرب��ع س��ن��وات، حيث ستعمل شركة 
ل��ل��س��ي��ارات ع��ل��ى ت��وف��ي��ر م��ج��م��وع��ة س��ي��ارات 
النقليات  شركة  أس��ط��ول  إل��ى  تضاف  فخمة 
الفئة   BMWو  BMW X5 وتشمل سيارات
ال��س��اب��ع��ة واخل���ام���س���ة ل��ت��س��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل ك��ب��ار 

الشخصيات.
وفي حديثه عن الشراكة، صرح السّيد إيهاب 
عاّلم، املدير العام لشركة الفردان للسيارات: 
“يسرنا أن تكون BMW اخليار األول لشركة 
لنكون  السريعة ونتطلع قدماً  قطر للنقليات 
إي��اه��ا شركة  ال��ت��ي منحتنا  ال��ث��ق��ة  ق���در  ع��ل��ى 
أحدث  وستكون  قطر.  في  الرائدة  النقليات 
الفئة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  السابعة  الفئة  ط���رازات 
اخلامسة التي أثبتت ريادتها على مر السنني، 
خ��ي��ر إض��اف��ة إل���ى أس��ط��ول ال��ش��رك��ة م��ع��ززًة 
خدماتها الفاخرة عبر توفير مجموعة حلول 

متنوعة ومتكاملة لعمالئها.” 
ي��ذك��ر أن ش��رك��ة ق��ط��ر ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات ال��س��ري��ع��ة 
ال��رائ��دة ف��ي دول��ة  تعتبر م��ن ش��رك��ات النقل 
القطاع منذ 40 عاماً  قطر وهي ناشطة في 
ومت��ل��ك وت��ش��غ��ل ح��ال��ي��اً أس���ط���والً واس���ع���اً من 
سيارات  م��ن  الفئات  مختلف  م��ن  ال��س��ي��ارات 
ل��ن��ق��ل ال���رك���اب وح���اف���الت وع���رب���ات جت��اري��ة 
في  امل��ع��دات.  من  ومجموعة  وخفيفة  ثقيلة 
ه��ذا اإلط���ار، ق��ال السيد أمي��ن ف���اروق، نائب 
املدير التنفيذي ملجموعة ابن عجيان: “لطاملا 
ركزنا في شركة قطر للنقليات السريعة على 
توفير أفضل جتارب التنقل لعمالئنا. وتعتبر 
خير  للسيارات  ال��ف��ردان  شركة  م��ع  شراكتنا 
اخلدمات.  أفضل  بتوفير  التزامنا  على  دليل 
ن��أم��ل خ��ي��راً م��ن تعاوننا م��ع ش��رك��ة ال��ف��ردان 
ل��ل��س��ي��ارات ون��ت��ط��ل��ع ق��دم��اً إلض��اف��ة س��ي��ارات 

BMW الفخمة إلى أسطولنا.”
وس��ت��س��اه��م ال��س��ي��ارات اجل���دي���دة ف��ي تعزيز 
على  السريعة  للنقليات  قطر  ش��رك��ة  ق���درة 
تلبية احتياجات عمالئها. فقد متكنت سيارة 
تتصدر  أن  م���ن  إط��الق��ه��ا  م��ن��ذ   BMW X5
الرياضية لتكون من  النشاطات  فئة سيارات 
طرازات BMW األفضل مبيعاً. وكان اجليل 
ال��س��ي��ارة   1999 ع���ام   BMW X5 م��ن  األول 
األولى من نوعها التي جتمع بني ديناميكيات 
ال��ط��رق��ات م��ع ق��درات  املتفوقة على  ال��ق��ي��ادة 
استثنائية على الطرقات الوعرة بفضل نظام 

BMW XDrive الذكي ذات الدفع الكلي. 
الفئة   BMW كانت سيارة  لطاملا  من جهتها 
ال��س��اب��ع��ة م��ن ب��ني ال���ط���رازات األف��ض��ل مبيعاً 
ت���ق���دم في  BMW وه����ي  ض��م��ن م��ج��م��وع��ة 

وميزات  مبتكراً  تصميماً  اجل��دي��دة  نسختها 
تكنولوجية متطورة داخل املقصورة وخارجها 
الليزيرية  األم��ام��ي��ة  األض����واء  تكنولوجيا  م��ع 
BMW Laser Light باإلضافة إلى السجادة 

وفتحة   Light Carpet املضيئة  الترحيبية 
السقف Sky Lounge التي تخطف األنفاس. 
ال��ف��ئ��ة اخل��ام��س��ة فلطاملا   BMW أم���ا س��ي��ارة 
تشتهر  ال��ت��ي  املطلقة  ال��ق��ي��ادة  مبتعة  مت��ي��زت 

بها العالمة باإلضافة إلى ديناميكيات هوائية 
لها وه��ي م��زودة مبجموعة واسعة  ال مثيل 
من مزايا املساعدة ومع نظام تشغيلي جديد 

وقدرة تواصل فريدة.

تزود اسطولها بسيارات BMW فاخرة 

الفردان للسيارت وقطر للنقليات السريعة
يوقعـان اتفاقيـة مبيعـات ألسطـول فخـم

إيهاب عالم : نتطلع قدما لنكون على قدر الثقة الثراء السوق بأحدث الطرازات
أمين فاروق : شراكتنا مع الفردان للسيارات خير دليل على التزامنا بتوفير أفضل اخلدمات
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ترسخ  ان  االبداعية  بورشه  انامل  استطاعت 
ال��ث��ق��ة ع��ن��د ع��ش��اق ب���ورش���ه ف��ك��ل��م��ا مت ط��رح 
باضافات  ومتابعينها  اخلبراء  يكتشف  طراز 
توقيع بورشه في عالم  تقنية فاخرة يحمل 
السيارات وخير مثال هي هذه التجربة التى 
دع��ت فيها ب��ورش��ه اع��ام��ي ال��ش��رق االوس��ط 
الك��ت��ش��اف ج��دي��د ط���راز ب��ورش��ه “ب��ان��ام��ي��را” 
Panamera اجلديدة، والتي أعيد تطويرها 
فاخرة  وصالون  رياضية  كسيارة  بالكامل، 

في آٍن معاً. 
ح��ي��ث أق���ام���ت ب���ورش���ه ف��ع��ال��ي��ة ق���ي���ادة ه��ذا 
الصالون  سيارتها  من  الثاني  للجيل  األسبوع 
ال��ف��اخ��رة رب��اع��ي��ة األب����واب، ال��ت��ي ت��ط��ّل بحلة 
جديدة ذات تصميم مغاير ومحركات أعيد 
ت��ط��وي��ره��ا وم��ج��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن أنظمة 
امل��س��ان��دة. وق��د أظ��ه��رت ج��ول��ة ال��ق��ي��ادة التي 
ش��م��ل��ت م���س���ارات ح���ول إم�����ارة دب����ي، ق���درة 
“باناميرا 4إس” 4S Panamera و”باناميرا 
توربو” Panamera Turbo على ردم الهّوة 
الطموحة  الرياضية  ال��س��ي��ارات  ب��ن  القائمة 
وسيارات السيدان املريحة أكثر من أّي وقت 

مضى.
التي  الشاملة  التطوير  عملية  ع��ن  مت��ّخ��ض 
خضع لها مفهوم “باناميرا” تقدمي ابتكارات 
اخللفي  للمحور  توجيه  مثل  جديدة،  تقنية 
السيارة  النحناء  كهروميكانيكية  ومقاومة 
ث��اث��ّي احل���ج���رات. ويُ��رّح��ب  وتعليق ه��وائ��ي 
اجل���ي���ل ال���ث���ان���ي م���ن ط�����راز ب���ورش���ه “غ����ران 
ب��ال��س��ائ��ق   Gran Turismo ت����وري����زم����و” 

والركاب عند الدخول إلى مقصورته مبفهوم 
تستعيض  بالكامل،  جديد  وش��اش��ات  حتكم 
األزرار  ع��ن  لّلمس  املُستشعرة  األس��ط��ح  فيه 
عالية  الشاشات  وتندمج  الصلبة  الكاسيكية 

الدقة باملقصورة. 
أث���ن���اء ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ق���دمي، ق����ال ال��س��ي��د دي��ش 
بابكي، الرئيس التنفيذي لدى بورشه الشرق 
فخورون  “نحن  م.م.ح:  وأفريقيا  األوس��ط 
هذه  الرياضية  الصالون  سيارة  باستعراض 
ال��ت��ي جت��ّس��د فلسفة  األرب���ع���ة،  األب�����واب  ذات 
ال��داخ��ل��ي  مفهومها  إّن  التشغيلية.  ب��ورش��ه 
املستقبلي مع أنظمة مساندة السائق املتعّددة 
املتفوق،  األداء  ذوْي  اجلديدين  ومحركْيها 
تتيح لها اجلمع بن الراحة واألداء والفخامة 
ف��ي ق��ال��ب غ��اي��ة ف��ي اجل���م���ال. ل��ق��د برهنت 
أّن  ’ب��ان��ام��ي��را‘ اجل��دي��دة  مجموعة ط���رازات 
بورشه ال تكتفي بالتحّدث عن سيارات رائدة 

ضمن فئتها فحسب، بل تصنعها أيضاً.”
نائب  دول��ن��ا‘،  ’غ��ي��رن��و  للدكتور  ك��ان  ك��ذل��ك 
رئيس خّط إنتاج باناميرا لدى شركة بورشه، 
هدفنا  “اقتضى  اجلديد:  الطراز  على  تعليق 
أث��ن��اء ت��ط��وي��ر اجل��ي��ل ال��ث��ان��ي م��ن ’ب��ان��ام��ي��را‘ 
تردم  صالون  لسيارة  الناجح  املفهوم  تعزيز 
ال���ه���ّوة ب��ن ال��س��ي��ارات ال��ري��اض��ي��ة وس��ي��ارات 

ال��رك��اب. م��ن ج��دي��د، ب��رع��ت ف��رق التطوير 
لدينا في مواجهة هذا التحّدي بنجاح، لتُكلَّل 
جهودها بطراز حديث يزخر بتوليفة فريدة 
الشركة  ث��ات  وم��ورِّ املعهود  ب��ورش��ه  أداء  م��ن 
رحب  داخ��ل��ي  ح��ّي��ز  توفير  م��ع  التصميمية، 
ال��ط��راز يندفع  يّتسع ألرب��ع��ة أش��خ��اص. ه��ذا 
أّنه  الثقة  التناقضات، ونحن على أمّت  بقوى 

األفضل ضمن فئته.”    
محركان وعلبة تروس جديدة

ست  من  جديدْين  محركْن  بورشه  قّدمت 
وثماني أسطوانات مع شاحنْي توربو، يولدان 
قوة أكبر بالتزامن مع مستويات أقل بكثير 
م��ن االن��ب��ع��اث��ات واس��ت��ه��اك ال���وق���ود. وتُنقل 
الدافعة عبر أّول علبة  العجات  إلى  قوتهما 
 Porsche Doppelkupplung ت�����روس 
ت��اري��خ  ف���ي  س���رع���ات  ث��م��ان��ي  م���ن   ))PDK
ال��ش��رك��ة. وت���وّف���ر ع��ل��ب��ة ال���ت���روس ت��ل��ك ذات 
القابضْن توزيعاً أفضل لنسب التروس وحتّد 

من استهاك الوقود.
باناميرا 4إس

ج��دي��داً  م��ح��رك��اً  4إس”  “ب��ان��ام��ي��را  تتضّمن 
 ”V“ بالكامل من ست أسطوانات على شكل
ت��ورب��و. وهو  ل��ي��ت��رات م��ع ش��اح��ن��ْي  سعة 2.9 
يولد 440 حصاناً عند 5,650 د/د، بزيادة 20 

للسيارة  يتيح  ما  السابق،  اجليل  عن  حصاناً 
ال��ت��س��ارع إل���ى 100 ك��ل��م/س ف��ي غ��ض��ون 4.4 
ثواٍن فحسب )4.2 ثانية مع “ُرزم��ة سبورت 
كرونو” Sport Chrono Package( وصوالً 
إل���ى س��رع��ة ق��ص��وى تبلغ 289 ك��ل��م/س. أم��ا 
بالنسبة إلى معدل استهاك للوقود، فيتراوح 
 184  –  186( كلم  ل��ي��ت��ر/100  و8.1   8.2 ب��ن 
وفقاً  الكربون(  أكسيد  ثاني  من  غرام/كلم 
اجلديدة”  األوروب��ي��ة  القيادة  “دورة  ملعيار 
“باناميرا  استهاك  أّن  يعني  ذلك   .NEDC
4إس” اجلديدة للوقود أقل بنسبة تصل إلى 
ك��ل��م( م��ن اجليل  ل��ي��ت��ر/100  ب��امل��ئ��ة )1.0   11

السابق.
باناميرا توربو

“باناميرا  في  القوي  البنزين  يتأّلف محرك 
ت���ورب���و” م��ن ث��م��ان��ي أس��ط��وان��ات ع��ل��ى شكل 
ت��ورب��و.  ل��ي��ت��رات م��ع ش��اح��ن��ْي  “V” سعة 4.0 
وهو يولد 550 حصاناً عند 5,750 د/د وعزم 
بن  نيوتن-متر   770 ي��ب��ل��غ  أق��ص��ى  دوران 
1,960 و4,500 د/د – تبلغ نسبة وزن السيارة 
لقوتها 3.6 كلغ/حصان فحسب – ما يشير إلى 
ارتفاٍع في قوته وعزم دوران��ه األقصى عن 
اجليل السابق مبقدار 30 حصاناً و70 نيوتن-
الثماني  م��ح��رك  يتسارع  ال��ت��وال��ي.  على  متر 

اجلديد  توربو”  “باناميرا  بطراز  أسطوانات 
ث����واٍن،   3.8 غ��ض��ون  ف���ي  ك���ل���م/س  إل����ى 100 
ث��واٍن مع “ُرزم���ة سبورت  إل��ى 3.6  تنخفض 
كرونو”. وتواصل السيارة تسارعها حتى بلوغ 
س��رع��ة 306 ك��ل��م/س. وي��ت��راف��ق ذل���ك األداء 
يتراوح  للوقود  استهاك  م��ع��ّدل  م��ع  الباهر 
بن 9.4 و9.3 ليتر/100 كلم )أقل من اجليل 
السابق لغاية 1.1 ليتر/100 كلم( وفقاً ملعيار 
ال��ق��ي��ادة األوروب���ي���ة اجل���دي���دة”. أم��ا  “دورة 
الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  إلى  بالنسبة 

فتتراوح بن 214 و212 غرام/كلم.
ت��ع��زي��ز استجابة  ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، مي��ك��ن 
احمل�����رك�����ْن ب���اس���ت���خ���دام “م����ف����ت����اح ت��ش��غ��ي��ل 
مع  ي��ت��وف��ر   –  Mode Switch اإلع������دادات” 
“ُرزم����ة س��ب��ورت ك��رون��و” االخ��ت��ي��اري��ة التي 
تتضمن وظيفة “حتكم باالنطاق” – الذي 
قّدمته بورشه للمرة األولى في طراز “918 
عن  ع��ب��ارة  وه���و   .Spyder  918 س��ب��اي��در” 
يقع  االستخدام  بديهي  دائري  مفتاح تشغيل 
واح���د من  اخ��ت��ي��ار  يتيح  امل��ق��ود،  على عجلة 
 Normal ‘أرب��ع��ة إع�����دادات ق��ي��ادة )’ع�����ادي
 Sport ‘و’سبورت باس Sport ‘و’سبورت
في  وي��ق��ع   .)Individual و’ف�����ردي‘   Plus
االستجابة  “زّر  ه��ذا  التشغيل  مفتاح  وس��ط 

 ،Sport Response Button ال��ري��اض��ي��ة” 
“باناميرا”  ق��وة  السائق  مبتناول  يضع  ال��ذي 

القصوى مبجّرد الضغط عليه.
فلسفة تصميم جديدة

الدينامّية  والشخصية  الفريد  املفهوم  يّتضح 
لسيارة بورشه الرياضية رباعية األبواب من 
تصميم  خ���ال  م��ن  وذل���ك  األول����ى،  اللمحة 
ج��دي��د يُ��ش��ّك��ل ه��م��زة وص���ل م��ع ط���راز 911 
األسطوري. وقد أضفت بورشه حّدة إضافية 
ع��ل��ى ج��س��م اجل��ي��ل ال��ث��ان��ي م��ن “ب��ان��ام��ي��را”، 
جديد  تصميم  ذات  مقدمة  عليه  وأغ��دق��ت 
ُمستعرض في شبك  بقضيب  تبرز  بالكامل 
املُبادل احلراري – يُسلط الضوء على عرض 
ال��س��ي��ارة – وغ��ط��اء محرك على شكل سهم 
يتضّمن ’قّبة قوة‘ بارزة. كما أطالت بورشه 
ق��اع��دة ال��ع��ج��ات مب��ق��دار 30 م��ل��م ودف��ع��ت 
األم��ام، ما أضفى  إلى  بالعجلتْن األماميتن 
ع��ل��ى ال��س��ي��ارة إط��ال��ة أق����وى. وت��ت��ع��ّزز تلك 
“داي����ود”  مب��ص��ب��اح��ْي  ال��ري��اض��ي��ة  الشخصية 
LED أم��ام��ي��ن رئ��ي��س��ي��ن م���ع أرب�����ع ن��ق��اط 
إضاءة “دايود” للقيادة نهاراً وعجات أكبر.

باالنتقال إلى القسم اخللفي، فهو يُبرز طابع 
ل��ط��راز “ب��ان��ام��ي��را”  األب����واب  الكوبيه رب��اع��ي 
أكثر م��ن قبل، ومي��ّي��زه ع��ن س��ي��ارة صالون 

“داي����ود”  م��ص��ب��اح��ْي  يتضّمن  ك��م��ا  تقليدية. 
LED ثاثيَّْي األبعاد – يّتصان الواحد بالثاني 
بواسطة ح��زام “داي����ود” رفيع – م��ع إض��اءة 
كبح مندمجة رباعية النقاط، لتكون النتيجة 

تصميماً ليلياً مميزاً. 
مفهوم داخلي مستقبلي 

“باناميرا”  مقصورة  تطوير  بورشه  أع��ادت 
اجلديدة كي تتاءم مع التوّجهات املستقبلية. 
ف���األس���ط���ح ال���ّل���وح���ي���ة ال�����س�����وداء وال���ش���اش���ات 
بديهية  ُم��س��ت��خ��دم  واج��ه��ة  ت��وف��ر  التفاعلية 
مثل الهاتف الذكي. في هذا السياق، انخفض 
الصلبة  الكاسيكية  التشغيل  مفاتيح  ع��دد 
واملؤشرات التقليدية بشكل كبير، واستعيض 
قابلة  وش��اش��ات  باللمس  تعمل  بلوائح  عنها 
في  الرئيسية  العناصر  متثل  فردياً  للتعديل 
 Porsche ”مقصورة قيادة بورشه املتطورة“
يوفر  م��ا  اجل��دي��دة،   Advanced Cockpit
املقدمة  ف��ي  وال���رك���اب  للسائق  ج��ّم��ة  ف��وائ��د 

واملؤخرة.
ك���م���ا ي��ط��غ��ى ع���ل���ى ك���ون���س���ول م��ق��ب��ض ع��ل��ب��ة 
ال����ت����روس ب���ن ال���س���ائ���ق وم���راف���ق���ه األم���ام���ي 
ب��وص��ات   12.3 ق��ي��اس  باللمس  تعمل  ش��اش��ة 
خ��اص��ة باجليل اجل��دي��د م��ن “ن��ظ��ام بورشه 
السائق  إلدارة االتصاالت” PCM – يستطيع 
الشاشة  إعداد هذه  تغيير  األمامي  ومرافقه 
ب���ورش���ه إلدارة  ف����ردي����اً. وي���ح���ت���وي “ن���ظ���ام 
االت����ص����االت” ع��ل��ى م���زاي���ا م���ع���ه���ودة، تشمل 
 Porsche Connect كونِّكت”  “بورشه  مثاً 
ودم���ج���اً ل��ل��ه��ات��ف ال��ذك��ي ع��ب��ر وظ��ي��ف��ة “أبِ���ل 

إلى  باإلضافة   ،Apple CarPlay كارباي” 
نظام حتكم صوتي جديد يستجيب إلى لغة 

املتكّلم الطبيعية.
إلى ذلك، تتيح بورشه “باناميرا”  باإلضافة 
أّي  الداخلي بشكل أفضل من  تغيير ترتيبها 
ال��ف��اخ��رة،  ال��س��ي��ارات  ط���راز آخ��ر ضمن فئة 
اليومي  لاستخدام  عملية  األكثر  يجعلها  ما 
م���ع إم��ك��ان��ي��ة ط����ّي ظ��ه��ر م��ق��ع��ده��ا اخل��ل��ف��ي 
ليترات   1,304  –  495(  40:20:40 بنسبة 
“غ��ران  ال���  سيارة  ترتقي  كما  األمتعة(.  من 
ت���وري���زم���و” اجل���دي���دة مب��ع��اي��ي��ر ال���راح���ة إل��ى 
م��س��ت��وى ج��دي��د غ��ي��ر م��ع��ه��ود ب��ت��ات��اً، بفضل 
جت���ه���ي���زات اخ���ت���ي���اري���ة ج���دي���دة م��ث��ل سقف 
بوظيفة  وم��ق��اع��د  لانحناء  ق��اب��ل  ب��ان��ورام��ي 
باإلضافة  محيطة،  داخلية  وإض���اءة  تدليك 
من  األب��ع��اد  ثاثي  متطّور  صوتي  نظام  إل��ى 

.Burmester ”بورماستر“
جيل جديد من أنظمة املساندة

“ب���ان���ام���ي���را”  س���ي���ارت���ه���ا  ب����ورش����ه  زّودت 
القياسية  امل��س��ان��دة  أنظمة  م��ن  مبجموعة 
واالخ��ت��ي��اري��ة، جت��ع��ل م��ن م��ه��م��ة ال��ق��ي��ادة 
أب��رز نظام جديد هو  أكثر عملية وأم��ان��اً. 
 Night Vision الليلية”  ال��رؤي��ة  “مساند 
Assistant، الذي يستخدم كاميرا حرارية 
الكبيرة،  الستشعار األشخاص واحليوانات 
ثّم يعرض مؤّشر حتذير ملّون في  ومن 
مقصورة القيادة. وفي حال كانت السيارة 
م�������زّودة ب���� “م��ص��ب��اح��ْي خ���اي���ا ال����داي����ود” 
األم��ام��ّي��ن   LED Matrix Headlights

يتّم  )م��ع 84 نقطة ص��وري��ة(،  اجل��دي��دْي��ن 
أي��ض��اً إض���اءة األش��خ��اص امل��وج��ودي��ن خ��ارج 
النطاق املرئي إلضاءة املصباحْن املنخفضة 
كانوا ضمن مسار  لفترة وجيزة في حال 
جتّنب  للسائق  يتيح  ما  احمُلتسب،  القيادة 

املواقف اخلطرة ُمسبقاً. 
ومل�����ن ي���رغ���ب ب��ال��ن��ظ��ر م���س���اف���ة أب���ع���د ع��ب��ر 
ال��ط��ري��ق، ث��ّم��ة ن��ظ��ام “ب���ورش���ه إن���ودراي���ف” 
اجلديد  االخ��ت��ي��اري   Porsche InnoDrive
الذي يتضمن نظام حتكم متكّيف بالسرعة. 
وه���و يعتمد ع��ل��ى ب��ي��ان��ات امل��اح��ة وإش����ارات 
الفيديو الحتساب واعتماد  الرادار ومجّسات 
ال��ت��س��ارع وال��ت��ب��اط��ؤ األم��ث��ل��ْن، ب��اإلض��اف��ة إلى 
م��راح��ل ال��ت��ط��واف واخ��ت��ي��ار ال��ت��روس، وذل��ك 
ال��ت��ال��ي��ة. للقيام  ث��اث��ة ك��ي��ل��وم��ت��رات  مل��س��اف��ة 
هذا  اإللكتروني  السائق  مساند  يأخذ  بذلك، 
بعن االعتبار، وبشكل أوتوماتيكي، كاً من 
وال��س��رع��ات  ال��ط��رق  وان���ح���دارات  املنعطفات 

القصوى املسموح بها.
بساسة  يجمع  ال��ذي  من مفهومها  انطاقاً 
ال��ري��اض��ي وال���راح���ة وال��ف��خ��ام��ة،  ب��ن األداء 
لسائقي  اجلديدة  “باناميرا”  تطوير  ج��رى 
ال���س���ي���ارات ال��ري��اض��ي��ة ال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون في 
أثبتت  املقاعد واألب���واب. وق��د  ط��راز رباعي 
الذي  املتفّوق  األداء  مدى  توربو”  “باناميرا 
بلغته بورشه مع هذا الطراز اجلديد، بعدما 
س��ّج��ل��ت وق���ت���اً ق��ي��اس��ي��اً ج���دي���داً ع��ل��ى حلبة 
دقائق   7 يبلغ  “نوربورغرينغ-نوردشايفه” 

و38 ثانية.

جتربة رياضية انيقة في أبهى صورها ...

بورشه )باناميرا( اجلديدة تستعـرض تقنياتهـا الفاخـــرة على الطرقات اخلليجية
مت االرتقاء مبفهوم التحكم وشاشات العرضديش بابكي : جتمع بني الراحة واألداء القوي في قالب إبداعي انيق

رسال�ة االم��ارات ��� محم��د العش���ري:

توجيه احملور اخللفي ومقاومة كهروميكانيكية إلنحناء السيارة
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ش��ه��دت ش��رك��ة ن��اص��ر ب��ن خ��ال��د ل��ل��س��ي��ارات، امل��وزع 
عاماً  قطر،  في  مرسيدس-بنز  لسيارات  املعتمد 
ال���رغ���م من  ح���اف���اًل ب����اإلجن����ازات ف���ي 2016 ع��ل��ى 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��س��وق احمللي 
العام جناحات  الشركة في هذا  والعاملي. وحققت 
الشاملة  عديدة متثلت في مواصلة مسيرة منوها 
ح��ي��ث أط��ل��ق��ت ف���ي ق��ط��ر ال���ع���دي���د م���ن ط�����رازات 
ال��س��ي��ارات اجل���دي���دة م��ن ف��ئ��ات ال��س��ي��دان وال��دف��ع 
واملكشوفة  الرياضية  ال��س��ي��ارات  وك��ذل��ك  ال��رب��اع��ي 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى امل���رك���ب���ات ال���ت���ج���اري���ة امل��ت��وس��ط��ة 
االستخدمات.  واملتعددة  الفاخرة  النقل  ومركبات 
ت��ض��م مختلف  ال��ت��ي  ال��ش��ام��ل��ة  وب��ف��ض��ل محفظتها 
خالد  بن  ناصر  شركة  استطاعت  املركبات،  أن��واع 
للسيارات تزويد السوق القطري مبجموعة متنوعة 
من السيارات واملركبات التي تلبي جميع متطلبات 
واحتياجات العمالء، سواء األفراد او الشركات، من 
املركبات الثقيلة أو السيارات الفاخرة، والتي تتميز 
جميعها بالفخامة واألداء والراحة لتعكس الشركة 

بذلك شعار مرسيدس-بنز “األفضل أو ال شيء”.
حتقيق  للسيارات  خالد  ب��ن  ناصر  شركة  واص��ل��ت 
منو ثابت وأرقام مبيعات عالية في مختلف فئات 
الفئة  مرسيدس-بنز  س��ي��ارة  وسجلت  ال��س��ي��ارات. 
مببيعات  مقارنة  املائة  في   12 بلغت  منو  نسبة   E
الفقري  العمود   A الفئة  تعتبر  بينما   ،2015 العام 
للسيارات املدمجة للجيل اجلديد. في فئة السيارات 
الفئة  التوالي سجلت  على  الثالث  وللعام  الفاخرة، 
S أعلى نسبة مبيعات في محفظة مرسيدس-بنز 
على   C الفئة  حافظت  بينما  قطر.  في  فئتها  في 
خصوصاً  العالية  مبيعاتها  ونسبة  القوي  حضورها 
في  واملميزة  الرياضية  الكوبيه  سيارة  إط��الق  مع 
هذه الفئة. وفي عالم السيارات املكشوفة، أطلقت 
 S الفئة الكابروليه في  الشركة في قطر سيارتي 
والفئة C واللتني كانتا عالمتني فارقتني وبارزتني 

في السوق القطري. 
ف��ي ق��س��م س��ي��ارات ال��دف��ع ال��راع��ي SUV، حققت 
محفظة  ف��ي  مبيعات  نسبة  أع��ل��ى   GLE س��ي��ارة 
والتي  مرسيدس-بنز  من  الرباعي  الدفع  سيارات 
تتضمن GLA، GLS، GLC وكذلك GLE كوبيه 
للمرة األولى.  التي أطلقت مؤخراً  GLC كوبيه  و 
أما بالنسبة لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة والقوية 
G، فهي تبقى رمز القوة واألناقة التي ال تضاهى 
الرباعي  ال��دف��ع  س��ي��اراة  عائلة  ع��رش  على  وتتربع 
في مرسيدس-بنز بفضل تصميمها املميز وأدائها 

الذي ال يضاهى. فقد شهدت هذه السيارة منواً في 
أكبر  املبيعات بشكل  بارتفاع  توقعات  مبيعاتها مع 

في هذه السنة والسنوات املقبلة.
AMG حققت  لفئة   رائعاً  وك��ان عام 2016 عاماً 
بنسبة  ارت���ف���اع���اً  وس��ج��ل��ت  الف���ت���اً  أداًء  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
املبيعات بلغت 4% من مجمل مبيعات مرسيدس-

بنز في قطر.
ف���ي ف��ئ��ة امل���رك���ب���ات ال���ت���ج���اري���ة، ش���ه���دت ال��ش��رك��ة 
امل��رك��ب��ات س��واء  من��واً كبيراً م��ع إط��الق العديد م��ن 
ل��ن��ق��ل ال���رك���اب أو ل��ل��خ��دم��ات امل��ت��وس��ط��ة امل��ت��ع��ددة 
االستخدمات. ففي غضون ثالثة أشهر على طرح 
والتي  القطري،  السوق  في  كلياً  اجلديدة   V الفئة 
حلت بدالً من مركبة نقل الركاب “فيانو”، سجلت 
هذه املركبة الفاخرة منواً هائالً في مبيعاتها بلغت 
16%، وهو ما يدل على متيزها عن باقي املركبات 

األخرى. في الوقت نفسه، حافظت املركبة املتعددة 
االستخدمات “سبرينتر” على نسبة مبيعات عالية 
طبي،  إس��ع��اف  كمركبات  الستخدامها  خ��ص��وص��اً 
هائالً  من��واً  مرسيدس-بنز  حافالت  شهدت  بينما 

بنسبة 380% في عام 2016 مقارنة بالعام 2015.
خ��ال��د  ب����ن  ن���اص���ر  ط���رح���ت  ع�����ام 2016،  وف�����ي   
ل��ل��س��ي��ارات ول��ل��م��رة األول�����ى ف���ي ق��ط��ر، مركبتي 
اخل��دم��ة امل��ت��وس��ط��ة “أت��ش��ي��ل��و” و “أت��ي��ج��و” وه��ي 
والق��ت  االس��ت��خ��دام  وم��ت��ع��ددة  متوسطة  مركبات 
ال��ش��رك��ات، وك��ذل��ك الشاحنات  ك��ب��ي��راً م��ن  رواج����اً 
املتوسطة “يونيموغ”. وبالتأكيد، حافظت شاحنات 
حيث  وتوفقها  صدارتها  على  الثقيلة  “أك��ت��روس” 
ريادة  بكثير جميع منافساتها وبقيت في  تخطت 

الشاحنات األكثر موثوقية ومبيعاً.
كان العام 2016 محطة بارزة في تدشني السيارات 
اجل���دي���دة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ان���واع���ه���ا، ب��ع��ض��ه��ا ب��ن��م��اذج 
جديدة وبعضها يطرح للمرة األولى، وهو ما عزز 
بها  تتميز  ال��ت��ي  اخل��ي��ارات  م��ن  ال��واس��ع��ة  احملفظة 
ط���رازات   8 ال��ش��رك��ة  دش��ن��ت  فقد  مرسيدس-بنز. 
ج���دي���دة ف���ي ف��ئ��ات C ك��وب��ي��ه، E، س���ي���ارة ال��دف��ع 
والتي  كلياً  اجلديدة  السيارات  أما   .GLS الرباعي 
 V، فهي  األول���ى  للمرة  مرسيدس-بنز  أ�طلقتها 
 500 G كابروليه، و C ،كابروليه S ،كوبيه GLC
SQUARE السيارة األمثل جلميع الظروف   4X4

والطرق.
ف���ي ف��ئ��ة امل���رك���ب���ات ال��ت��ج��اري��ة اجل���دي���دة أط��ل��ق��ت 
 )Atego( أتيغو  للسيارات شاحنتي  ناصر بن خالد 
على  ال��ض��غ��وط  ت��ص��اع��د  ف��م��ع   .)Accelo( وأت��ش��ي��ل��و 
عملياتها،  الكفاءة ضمن  جوانب  لتعزيز  الشركات 

نفسه  ال��وق��ت  وف���ي  التشغيلية،  تكاليفها  وتقليل 
القطري  للسوق  الشركة  قدمت  إي��رادات��ه��ا،  تنمية 
مجموعتني جديدتني من شاحنات مرسيدس-بنز 
واملوثوقية  بالتنوع  تتمتع  حيث  املتوسطة،  للمهام 
وال����ك����ف����اءة ال���ت���ي ال تُ���ض���اه���ى ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
أص��ح��اب األع��م��ال وم���دراء أساطيل امل��رك��ب��ات في 
تقّدم من  متكامل  وبتصميم  القطاعات.  مختلف 
خ��الل��ه��ا أق��ص��ى م��س��ت��وى م��ن اإلن��ت��اج��ي��ة، وال��راح��ة 
تتمتع  ال��س��الم��ة،  معايير  وأع��ل��ى  للقيادة،  املطلقة 
 )Atego( أت��ي��غ��و  ت��ض��م ط�����رازي  ال���ت���ي  امل��ج��م��وع��ة 
القوة  م��ن  استثنائية  ب��ق��درات   )Accelo( وأتشيلو 
وخ��ف��ة احل���رك���ة. وألن���ه���ا مت��ت��از مب��ع��اي��ي��ر اجل���ودة 
كلتا  تعتبر  املوثوقة واملتفّردة من مرسيدس-بنز، 
الشاحنتني القويتني الشريك األمثل ملتطلبات النقل 

بالنسبة إلى جميع الشركات.

باص  ميني  سبرنتر-  الفئة  الشركة  أطلقت  كما 
الصغيرة  الشاحنة  عائلة  في  مرونة  األكثر  وه��ي 
املعدات  التي تضم مجموعة عريضة من  سبرنتر 
أعلى  تستوفي  التي  اجل��دي��دة  السالمة  ح��زم  وك��ذا 
املواصفات القياسية. وتقترن مجموعة كبيرة من 
من  تستوعب  -التي  الطراز  لهذا  املختلفة  األشكال 
12 إلى 22 راكباً- بخيارات االنتشار غير احملدودة 
فرصاً  تقدم  إنها  رائعة.  مرونة  يوفر  مما  تقريباً 
جديدة الستخدامها في النقل في املناطق الريفية 
أو خدمات النقل العامة أو نقل طالب املدارس أو 

اجلوالت السياحية والرحالت جماعية.
مرسيدس-بنز  ط��الق  مت  قطر،  ف��ي  م��رة  وألول 
املفاهيم  الكثير من  التي ستغير  املركبة   ،V الفئة 
ف���ي ال���س���وق احمل��ل��ي وس��ت��وف��ر ح���ل���والً ال م��ث��ي��ل لها 
السياحة  ل��ش��رك��ات  ل���أف���راد وال��ع��ائ��الت، وك��ذل��ك 
النقل  س��ي��اراة  تعريف   V الفئة  وتعيد  والضيافة. 
املتعددة االستخدامات وهي أحدث فرد في عائلة 
جديدة  معايير  ت��رس��ي  الكبيرة،  مرسيدس-بنز 
في فئتها من حيث التصميم واالبتكار واخليارات 
التي تتيحها. وتتميز الفئة V بالعملياتية والكفاءة 
املقاعد،  شكل  تغيير  وبخيارات  بالرحابة  وكذلك 
دون املساومة أبداً على األسلوب والراحة. وستشكل 
الكبيرة  للعائالت  السيارة بديالً مهماً وحالً مثالياً 
الشخصيات والشركات في  واملجموعات من كبار 

كافة األوقات والظروف.
ت���أك���ي���داً ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��ا ال��ك��ام��ل ب��ق��ط��ر وامل��ج��ت��م��ع 
القطري، قدمت شركة ناصر بن خالد للسيارات، 
الدعم للعديد من الفعاليات واملبادرات في قطر، 
س����واء ع��ل��ى ش��ك��ل رع���اي���ة أو ش���راك���ة. ف��ق��د ك��ان��ت 
ال��ش��رك��ة »ش���ري���ك ال���س���ي���ارات ال���رس���م���ي« جل��وائ��ز 
غ��رات��زي��ا س��ت��اي��ل األول����ى ف��ي ق��ط��ر، وه���ي ج��وائ��ز 
منحتها املجلة الرائدة في قطر. كما رعت الشركة 
جائزتني مميزتني هما جائزة »أفضل مصمم في 
هذه  وتعكس  تسوق«.  وجهة  »أفضل  و  املنطقة« 
ال��رع��اي��ة ال��ت��زام ش��رك��ة ن��اص��ر ب��ن خ��ال��د للسيارات 
املواهب في قطر  ومرسيدس-بنز بدعم وتطوير 
واملنطقة ملساعدتهم على تعزيز مسيرتهم املهنية 

من خالل توفير الدعم والرعاية لهم. 
للقوارب  الدولي  قطر  معرض  الشركة  رعت  كما 
واليخوت 2016 والعديد من املؤمترات واملعارض 

املميزة.

إطالق 8 طرازات جتارية جديدة في السوق القطري 

ناصـر بن خالـد للسيـارات 2016
أداء ثابـت ومنـو مستقـر

خالد شعبان : طرحنا مجموعة متنوعة من طرازات تلبي رغبات العمالء
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املستورد   - الرياضية  للسيارات  ال��ف��ردان  ش��رك��ة  أعلنت 
ال��رس��م��ي ل��س��ي��ارات ف���ي���راري ف��ي ق��ط��ر - ع��ن توفيرها 
الختبارات قيادة لتجربة سيارة »جي تي سي 4 لوسو«. 
األرب���ع���ة مقاعد  امل��ذه��ل��ة ذات  ال��س��ي��ارة  وأح���دث���ت ه���ذه 
 Grand( السياحية  الرياضية  السيارات  عالم  في  ث��ورة 
Tourer(  وذل���ك م��ن خ���الل  ال��دم��ج  م��ا ب��ني  التوجيه 
للمرة  الرباعي  الدفع  نظام  وب��ني  اخللفيتني  بالعجلتني 

األولى، لتقدم أداًء رياضياً ال يُضاهى.
 مت الكشف عن سيارة »جي تي سي 4 لوسو« في قطر 
للعمالء  األم��ث��ل  التصميم  تعتبر  وه���ي  م��اي��و،  ش��ه��ر  ف��ي 

الباحثني عن جتربة قيادة متميزة من فيراري.
 يحمل تصميم سيارة GTC4Lusso توقيع قسم التصميم 
في الشركة “فيراري ديزاين »Ferrari Design، فتُعتبر 
الكوبيه،  الستايشن  س��ي��ارة  م��ن  محّسنة  نسخة  ال��س��ي��ارة 
امل��ؤخ��رة، مما  وذل��ك بفضل تصميم مقّدمة أصغر من 
انسيابي. وقد مت تعزيز  يعطيها سقف منحني ذو طابع 
اخللفية،  املنطقة  تصميم  خ��الل  م��ن  ال��ري��اض��ي  ال��ط��اب��ع 
اإلح��ت��ف��اظ مبسافة  م��ع  السقف  ان��ح��ن��اء  حيث مت خفض 
للركاب  ومريحة  رحبة  مساحة  توفير  لضمان  كافية 

األربعة، فضالً عن صندوق واسع للحقائب.   
  ،6262cc V12 مبحرك  لوسو«   4 سي  تي  »ج��ي  وتأتي 
متنح السيارة قوة 690 حصان - مما يجعلها أقوى سيارة 
متر  نيوتن/   697 يبلغ  أقصى  دوران  وع��زم   - فئتها  في 
عند تسارع 5,750 دورة/ دقيق، وتتسارع  من 0 إلى 100 
القصوى  السرعة  وحتقق  ثانية   3.4 غضون  ف��ي  ك��م/س 

والتي تبلغ 335 كم/س.
وفي هذا السياق، قال شارلي داغر - مدير عام فيراري 
قطر في شركة الفردان للسيارات الرياضية -  “ يرتبط 
إس���م  »ج��ي ت��ي س��ي 4 ل��وس��و  ببعض ط����رازات ف��ي��راري 
ال��س��اب��ق��ة، م��ث��ل »ج���ي ت��ي س��ي 330« امل��ذه��ل��ة، أو ط��راز  
وتنعكس  العالي.  األداء  ذات  لوسو”  بيرلينيتا    GT250
روع�����ة ه����ذه ال���س���ي���ارة ف���ي ك����ٍل م���ن أدائ���ه���ا احل��م��اس��ي، 
س��ع��داء  ون��ح��ن  ال��راق��ي��ة.  ال��ري��اض��ي��ة وتفاصيلها  أن��اق��ت��ه��ا 
قوتها   الختبار  فرصة  ف��ي��راري  وع��ّش��اق  لعمالئنا  لنقدم 

بأنفسهم.”
وتسعى شركة فيراري في قطر وبشكٍل دائم، إلى حتقيق 
بأحدث  تزويدهم  املميزين من خالل  توقعات عمالئها 
إلى جانب خدمة  العالم  على مستوى  املُبتكرة  السيارات 

العمالء اخلاصة بهم واحلاصلة على جوائز عديدة.

بعد ان احدثت ثورة في عالم السيارات ...

فيراري - قطر تطلق إختبارات قيادة سيارة

)جي تي سي 4 لوسو(

شارلي داغر: تنعكس روعة االداء احلماسي
و األناقته الرياضية بتفاصيلها الراقية
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ع���رض���ت  ه���ي���ون���داي م���وت���ور ف���ي م��ع��رض أم��ري��ك��ا 
للسيارات(،  )ديترويت  للسيارات  الدولي  الشمالية 
بالبيئة  الرفيقة  سيارتها  ط��رز  أح���دث  م��ن  ث��الث��ة 
الكهربائي،  »إل��ك��ت��ري��ك«  ال��ط��راز  »أي���ون���ك«، وه��ي 
»بلَغ-إن«  وال��ط��راز  الهجني،  »هايبريد«  وال��ط��راز 

الهجني القابل للشحن بالقابس الكهربائي. 
في  هيونداي  لنجاح  مهماً  عنصراً  املظهر  ويشّكل 
ال��ع��ال��م، وحتقيق  أي��ون��ك ف��ي أرج���اء  ط��رح سيارتها 
يتعلق  فيما  العمالقة  ال��ك��وري��ة  الصانعة  طموحات 

هذه  ط��رز  تصميم  مت  وق��د  بيئياً.  املستدام  بالنقل 
السيارة بطريقة تزيد من جاذبية السيارات الهجينة 

والكهربائية كي تصبح تياراً سائداً.
ويُ��ع��ت��ب��ر دي��ت��روي��ت م��ع��رض ال���س���ي���ارات األه����م في 
أمريكا الشمالية، وأحد أبرز فعاليات عالم السيارات 

على الصعيد العاملي.
وق���د ب��اش��رت ال��س��ي��ارة أي��ون��ك ب��ال��وص��ول إل���ى أول��ى 
أسواق منطقة الشرق األوسط بعد أن باتت حتظى 

مببيعات قوية في أوروبا.

وبهذه املناسبة، قال مايك سونغ، رئيس عمليات 
ه���ي���ون���داي ف���ي إف��ري��ق��ي��ا وال���ش���رق األوس������ط، إن 
أيونك سوف تستقطب مجموعة جديدة  السيارة 
األداء،  وك���ف���اءة  بالبيئة  امل��ه��ت��م��ني  امل��ش��ت��ري��ن  م��ن 
وأضاف: »تلبي أيونك احتياجات مجموعة كبيرة 
بقيادة  يرغبون  ال��ذي��ن  املشترين  م��ن  وم��ت��زاي��دة 
عالية،  كفاءة  وذات  االنبعاثات  منخفضة  سيارة 
دون تفريط في منط حياتهم املعيشية اليومية، 
السيارة من مرونة في  ه��ذه  به  تتسم  ملا  وذل��ك 

التصميم  ع��الوة على  احل��رك��ة،  ق��وى  توليد  نظم 
امل��ت��م��ي��ز وق������درات االت���ص���ال ال��ع��ال��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات 

املتطورة«.
وتُ��ع��ت��ب��ر أي��ون��ك أول س��ي��ارة ف��ي ال��ع��ال��م، وال ت��زال 
ثالثة  بني  من  االختيار  مرونة  تتيح  التي  الوحيدة 
لكن  مختلفة  كهربائية  حركة  بقوى  عاملة  ط��رز 

جميعها مبنية على منصة السيارة ذاتها.
وتشتمل قائمة سيارات هيونداي في املعرض الذي 
األمريكية  ديترويت  مدينة  ف��ي  فعالياته  تتواصل 

حتى 22 من يناير اجلاري، أيونك إلكتريك 2017، 
بلغ-إن  وأي��ون��ك   ،2017 إلكتريك  هايبريد  أي��ون��ك 
القيادة،  ذات��ي��ة  وأي��ون��ك   ،2017 إلكتريك  هايبريد 
ضمن  معروضة  وجميعها   ،2017 سبورت  وإلنترا 
عرض خاص. كذلك تعرض هيونداي طرز السوق 
األمريكية للعام 2017 من سيارات أكسنت، وأزيرا، 
وسانتا  سبورت،  في  وسانتا   ،GT وإلنترا  وإلنترا، 
ه��اي��ب��ري��د،  بلغ-إن  وس��ون��ات��ا   ،T  2.0 وس��ون��ات��ا  ف���ي، 

وتوسان، وفوليستر توربو.

تشمل )هايبريد( الهجني و القابل للشحن ...

هيونداي تعرض تشكيلة طرز أيونك الكاملة في )ديترويت للسيارات(
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شركة   ،)Continental( ’كونتيننتال‘  أعلنت   
وامل����وّرد  ل���إط���ارات  ال���رائ���دة  األمل��ان��ي��ة  التصنيع 
العاملي لقطع السيارات، خالل مؤمترها السنوي 
األوس��ط  الشرق  في  التجزئة  بشركاء  اخل��اص 
مبيعاتها  باملئة في   11 بنسبة  عن حتقيق منو 
األوس��ط. وفي سوق  الشرق  الصافية مبنطقة 
يشهد منافسة قوية جداً وحيث يبحث العمالء 
عن تصاميم راقية وقيمة عالية للمال، شّكل 
الدعم  على  دليالً   2016 العام  في  البارز  النمو 
التجارية  العالمة  شركاء  من  واملستمر  الكبير 
وتقدير العمالء للجودة العالية التي تتمّيز بها 

اإلطارات التي تنتجها شركة ’كونتيننتال‘.
وفي هذا املؤمتر الذي أقيم في دولة اإلمارات 
بشهر  أي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على  املتحدة  العربية 
دي��س��م��ب��ر، ك��ش��ف��ت ’ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال‘ أي���ض���اً عن 
للعام  األوسط  الشرق  بسوق  اخلاّصة  خططها 
2017 والتي تشمل افتتاح نحو 58 منفذاً جديداً 
وسيترافق  املنطقة.  أنحاء  في  بالتجزئة  للبيع 
ه��ذا االس��ت��ث��م��ار اإلض��اف��ي م��ع زي���ادة ف��ي عدد 
وعمليات  التخزين  مرافق  وتعزيز  املوّظفني 
مة  ال��ت��وزي��ع وت���واف���ر م��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة مصمَّ

خّصيصاً للمنطقة.
اإلقليميني  ’ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال‘  ت��وّق��ع ش��رك��اء  وم���ع 
املبيعات  بدفع  التحتية  البنية  تعزيز  يسهم  أن 
العمالء  اجل��دي��دة ستمنح  امل��ت��اج��ر  ف��إن  أك��ث��ر، 
مستوى اخلدمات التي قد ال يتوّقعون توافرها 
لصيانة  ع��ادي��ة  ورش  أو  إط����ارات  متاجر  ف��ي 
ال����س����ي����ارات، إض���اف���ة ب��ال��ط��ب��ع إل����ى م���ا ي��راف��ق 
ه����ذه اخل���دم���ة م���ن جت���رب���ة مم���ّي���زة ل��ت��ب��دي��ل 
متخّصصني  موّظفني  تواجد  وعبر  اإلط���ارات. 
ويقّدمون  جيد  بتدريب  يتمّتعون  ب��اإلط��ارات 
لتلبية  املنتجات  أفضل  حول  املناسبة  النصائح 
العمالء  االح��ت��ي��اج��ات احمل����ّددة، س��وف يحصل 
من  متكاملة  باقة  على  اجل��دي��دة  املتاجر  ف��ي 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ت��م ت��وف��ي��ره��ا وف��ق��اً ملعايير 

’كونتيننتال‘ األملانية القياسية.
كجزء من األسلوب اجلديد الذي يتيح للعمالء 

التجارية بشكل  العالمة  إلى  الوصول  النهائيني 
العام  في  ’كونتيننتال‘  قامت  وأفضل،  أسهل 
بالتجزئة  البيع  منافذ  بافتتاح عدد من   2016
اجل��دي��دة ف��ي مختلف أن��ح��اء ال��ش��رق األوس��ط 
آخ���ره���ا ك���ان ف���ي م��ص��ر واإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة، وذلك ألجل املساعدة في تلبية الطلب 
من  ج��داً  العالي  األداء  منتجات  على  املتنامي 
’كونتيننتال‘  ف���ازت  ك��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة.  ال��ع��الم��ة 
ب��ج��ائ��زة ’أف���ض���ل ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة ج��م��اه��ي��ري��ة 
النقل‘  لسالمة  قطر  ’منتدى  م��ن   للسالمة‘ 
ن��ظ��راً جل��ه��وده��ا ال��ك��ب��ي��رة ف��ي م��ج��ال سالمة 
النقل واملتمّثلة عبر حملتها التي حتمل عنوان 

.)Vision Zero( ‘الرؤية صفر’
ح��ض��ر م��ؤمت��ر ’ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال‘ اإلق��ل��ي��م��ي ع��دد 
الشركة  ف��ي  التنفيذيني  امل��س��ؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 
مدير  فوهلر،  ه��ارمت��وت  الدكتور  بينهم  م��ن 

ال��ت��س��وي��ق وامل��ب��ي��ع��ات إلع���م���ال إب�����دال إط����ارات 
 )PLT( اخلفيفة  والشاحنات  الرّكاب  سيارات 
في أوروب��ا، الشرق األوس��ط وأفريقيا؛ وجون 
أن���در غ��ارس��ي��ا، امل��دي��ر ال��ع��ام إلس��ب��ان��ي��ا وم��دي��ر 
ت��ط��وي��ر األع���م���ال ل��ل��ش��رق األوس����ط وأف��ري��ق��ي��ا؛ 
وخوسيه لويس دي ال فوينته، املدير التنفيذي 
ف���ي ’ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ال���ش���رق األوس������ط‘. وان��ض��م 
إليهم ممّثلون عن العالمات التجارية الشقيقة 
 General( ج���ن���رال‘  ’إط�����ارات  م��ث��ل  ل��ل��ش��رك��ة 
’م����ات����ادور‘   ،)Barum( ’ب��������اروم‘   ،)Tire

.)Uniroyal( ‘و’يونيرويال )Matador(
الدكتور  ق��ال  املناسبة،  ف��ي ه��ذه  أث��ن��اء حت��ّدث��ه 
لدينا  لتوافر  ج��داً  محظوظون  “نحن  فوهلر: 
شبكة بيع بالتجزئة قوية في املنطقة وبشركاء 
والعمالء  ’كونتيننتال‘  احتياجات  متاماً  يعون 
ع��ل��ى ح��د س����واء. وي��ت��م��ّي��ز ش��رك��اؤن��ا بقدرتهم 

امل��م��ت��ازة ع��ل��ى ف��ه��م ال��س��وق بشكل أف��ض��ل من 
بارزة  الكبيرة ووج��ود مرافق  خالل خبرتهم 
ممّيزة  فرصة  يشّكل  امل��ؤمت��ر  وه��ذا  عندهم. 
ورئيسية لنا لالستمرار بتعزيز عالقاتنا معهم 

أكثر.”
من جهته، عّلق جون أندر غارسيا بالقول: “يُعّد 
بالنسبة  للنمو  أس��اس��ي��اً  ال��ش��رق األوس���ط س��وق��اً 
اإلقليمية  واستثماراتنا  ’كونتيننتال‘،  لشركة 
تعّبر  للمنطقة  خّصيصاً  مة  املصمَّ واملنتجات 
عن التزامنا بفهم احتياجات العمالء هنا بشكل 
أفضل وتزويدهم باخلدمات واملنتجات عالية 

اجلودة التي يسعون للحصول عليها.”
قائالً:  فأّكد  فوينته  ال  دي  لويس  خوسيه  أم��ا 
والقّوة  املكانة  املزيد من  ’كونتيننتال‘  “كسبت 
في املنطقة منذ افتتاح مقّرها اإلقليمي للشرق 
األوسط في العام 2015، بينما تعّمقت عالقتنا 

مع شركائنا في أنحاء املنطقة وأصبحت مثمرة 

أكثر. ومن شأن عمليات اإلطالق اجلديدة التي 

نخّطط لها في 2017 أن متنحنا منّصة قوية 

لتحقيق املزيد من النمو املستقبلي.”

ت��أّس��س��ت ’ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال‘ ف���ي م��دي��ن��ة ه��ان��وف��ر 

واح����دة من  اآلن  األمل��ان��ي��ة س��ن��ة 1871، وه���ي 

ال��ش��رك��ات ال��رائ��دة ع��امل��ي��اً ف��ي ت��وري��د املنتجات 

اخلاّصة بالسيارات ورائدة في تطوير وتقنيات 

اإلط�������ارات، ت��دع��م��ه��ا ب��ذل��ك م��ك��ان��ت��ه��ا ال���ب���ارزة 

األصلية  للمنتجات  رائ���د  كمصّنع  أوروب���ا  ف��ي 

ف��ي ق��ط��اع اإلط�����ارات. وي��ق��وم قسم اإلط���ارات 

مجموعة  حت��ت  اإلط����ارات  بإنتاج  الشركة  ف��ي 

متنّوعة من العالمات التجارية شاملة ’إطارات 

و’يونيرويال‘  ’م��ات��ادور‘  ’ب����اروم‘،  ج��ن��رال‘، 

في الشرق األوسط.

حققت نتائج مميزة في 2016 .. )أوتو فيوتشر تك(  الوكيل احلصري

)كونتيننتال( تعلن عن منو في املبيعات وتوسعة شبكتها اإلقليمية في الشرق األوسط

ية
يب

جر
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إحجز قياد

لــيــوم

ا

almanamotors.com.qa

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 على أساس تسديد دفعة أولى بنسبة ٢٠٪

@fordqa

ص.ب: ٤٩١, الدوحة – قطر – طريق المطار
تليفون: ٩٩٢٢ ٤٤٤٨ ٩٧٤+ فاكس: ٦٤٣٤ ٤٤٦٢ ٩٧٤+

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

ساعات  عمل المعرض:
من السبت إلى الخميس: ٨:٣٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء

الجمعة: ٤:٠٠ - ٨:٠٠ مساًء
ساعات  عمل مركز الصيانة:

السبت حتى الخميس: ٧:٠٠ صباحًا - ٩:٠٠ مساًء
الجمعة: ٧:٠٠ صباحًا - ١١:٠٠ ظهرًا؛ ٢:٠٠ بعد الظهر - ٩:٠٠ 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

٥٨,٠٠٠
فوكس

٢٤ ١،١١٦ x
شهًرا 

ر.ق.

أو

 مــــــن

٧٧,٠٠٠
فيوجن

٢٤ ١،٤٨٢ x
شهًرا 

ر.ق.

أو

 مــــــن

١٠٥,٠٠٠
توروس

٢٤ ١،٩٧٧ x
شهًرا 
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تبدأ شركة سكايالين للسيارات، املوزع الرسمي وشريك 
بتنفيذ  اجلديد  العام  قطر،  دول��ة  في  هيونداي  شركة 
خطتها الطموحة لتعزيز انتشار العالمة التجارية العاملية 
في البالد، حيث تطرح في معرضها في الدائري الثاني 
ما  تتنوع  ع��ام 2017  م��ودي��الت  م��ن  ط���راًزا مختلًفا   15
والصالون،  والكوبيه،  للمدن،  املخصصة  السيارات  بني 
وقد  الفاخرة.  السيدان  وسيارات  الرياضية،  والسيارات 
شهدت الشركة في األيام األولى من العام اهتماًما كبيًرا 
من العمالء، مما يعكس قوة العالمة التجارية لهيونداي 

في املجتمع احمللي. 
امل���ال، م��دي��ر عام  السيد بيمان  ال��ص��دد، ق��ال  وف��ي ه��ذا 
على  مقرها  يقع  التي  الشركة  إن  للسيارات،  سكايالين 
الثاني، حققت »منًوا سريًعا في تنفيذ  الدائري  الطريق 
ع���دد م��ن اخل��ط��ط ال��ق��وي��ة وال��ط��م��وح��ة ل��ب��ن��اء ص��ورت��ه��ا 
وح��ص��ت��ه��ا ف���ي ال���س���وق ال��ق��ط��ري��ة مل����ودي����الت ه��ي��ون��داي 
للسيارات  سكايالين  في  ورؤيتنا  الفاخرة.  وجينيسيس 
تتلخص في تقدمي من��وذج مرجعي إلدارة اجل��ودة في 
دولة قطر عبر االستثمار في الشركة والسوق واألفراد«.
وقد كانت هذه الشراكة مع هيونداي للسيارات – على حد 
تعبيره – قراًرا استراتيجًيا يعكس جناح الشركة املصّنعة 
القيمة  ال��وص��ول مبفاهيم  ف��ي  األخ��ي��رة  السنوات  خ��الل 
املستويات،  السيارات ألعلى  واجل��ودة في مجال صناعة 
مؤكًدا على أن هيونداي »استثمرت موارد ضخمة في 
أقسامها  وتطوير  املتقدمة  التكنولوجية  األب��ح��اث  بناء 
جودتها  في  تضاهي  التي  اخلامات  بأفضل  واالستعانة 

العالمات التجارية الفاخرة مقابل أسعار تنافسية«.
وق���د رس��م��ت ش��رك��ة س��ك��اي��الي��ن ل��ل��س��ي��ارات ع�����دًدا من 
األه�����داف ال��ط��م��وح��ة ل��ل��ن��ج��اح ف��ي ال��س��وق ال��ق��ط��ري��ة في 
ال���وق���ت ال����ذي ت��س��ت��ث��م��ر ف��ي��ه ال��ش��رك��ة ب��ك��ث��اف��ة ف���ي ب��ن��اء 
على  ترتكز  واضحة  خطة  وف��ق  التجاريتني  العالمتني 
القطرية  للسوق  املنتجات  تقدمي مجموعة متنوعة من 
البشرية  وامل����وارد  التشغيلية  العمليات  ف��ي  واالس��ت��ث��م��ار 

للشركة. 
املنتجات  م��ن  مجموعة  بعناية  ال��ش��رك��ة  اخ��ت��ارت  وق��د 
دول��ة  ف��ي  ال��س��ي��ارات  عشاق  وت��وق��ع��ات  احتياجات  لتلبي 

قطر، وستقوم سكايالين بطرح 15 طراًزا مختلًفا من 
املخصصة  السيارات  بني  ما  تتنوع   2017 عام  موديالت 
الرياضية،  وال��س��ي��ارات  وال��ص��ال��ون،  وال��ك��وب��ي��ه،  للمدن، 
املوديالت  الفاخرة. وسيكون من بني  السدان  وسيارات 
وإل��ن��ت��را،  وأك��س��ن��ت،   ”i30”و  ،”i10“ ط����رازات  امل��ت��اح��ة 

وسوناتا، وأزيرا، وكريتا، وتوسان، وسانتا في، وغراند 
وموديالت  وان،  إتش  وحافالت  وفيلوستر،  في،  سانتا 
ومن   .G90و  ،G80 ط���رازات  م��ن  الفاخرة  جينيسيس 
أيونيك  م��ودي��الت  ش��رك��ة سكايالين  ت��ط��رح  أن  امل��ت��وق��ع 
الهجينة بداية من أبريل 2017 لتكون أول موزع يقدم 

لتقدمي  سعيها  إط���ار  ف��ي  القطرية  للسوق  امل��ودي��ل  ه��ذا 
مجموعة متنوعة من اخليارات للعمالء وخاصة املهتمني 
حديثه  املال  بيمان  السيد  واختتم  البيئة.  على  باحلفاظ 
للسيارات وتركيزها على  التزام شركة سكايالين  حول 
بناء مستقبل ناجح لهيونداي وجينيسيس في قطر قائال: 

القادم، نرى أمامنا  الذي نتطلع فيه للعام  الوقت  “في 
فلدينا  السوق،  على  إيجابي  أث��ر  لترك  حقيقية  فرصة 
ال��ب��ش��ري��ة واخل��ط��ط  منتجات رائ��ع��ة وك��ذل��ك ال��ط��اق��ات 
بهيونداي  اخل��اص��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  لبناء  ال��الزم��ة 

وجينيسيس في قطر”.

بداية قوية لسكايالين للسيارات مع مطلع العام اجلديد 

املوزع الرسمي لهيونداي يطرح 15 طرازا مختلفا
لسيارات هيونداي وجينيسيس في قطر




