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السيارات الوطنية تثري
السوق القطري بأفضل الطرازات

طــرازات  عن  قطر  في  مــازدا  لسيارات  احلصري  املــوزع   ، الوطنية  السيارات  شركة  كشفت 
جديدة والتى اثرت من خاللها السوق احمللي بطرازات تلبي رغبات كافة العمالء ،ومنها على 
سبيل املثال النسخة اجلديدة من مازدا CX٣  كروس اوفر  املدمجة   ٢٠١٧  ذات اخلمس 
 Cx٢. وميكن االطالع على موديالت مازدا  ٣WD , AWD مقاعد رباعية الدفع بنسختيها
اجلديدة من خالل زيارتكم مبعرض مازدا امليز و املوجود بفريج النصر على مدار سبعة ايام 
عمل في االسبوع  ويبدأ العمل من الساعة  ٩ صباحا – ٩ مساًء ما عدا يوم اجلمعة والتي يعمل 

املعرض اثناء الفترة املسائية فقط .

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..
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اجليده للسيارات توقع اجليده للسيارات توقع 
اتفاقية مع هاي سكاياتفاقية مع هاي سكاي

عودة عاطفية لــ (نيسان عودة عاطفية لــ (نيسان 
باترول فانتا ليمون)باترول فانتا ليمون)

بيجو بيجو ٥٠٠٨٥٠٠٨......
جتربة عائلية بدرجة امتيازجتربة عائلية بدرجة امتياز

اإلطارات الذكية رقم صعب اإلطارات الذكية رقم صعب 
في تكنولوجيا السياراتفي تكنولوجيا السيارات

الفردان للسيارات الرياضة حتقق مستوٍى الفردان للسيارات الرياضة حتقق مستوٍى 
عاٍل من الطلب على مازيراتي ليڤانتيعاٍل من الطلب على مازيراتي ليڤانتي ٢٢

  كــشــفــت شــركــة الــفــردان 
بــدء  مبناسبة  لــلــدّراجــات 
املــوســم اجلــديــد عــن باقة 
مـــن الــــعــــروض اخلــاصــة 
على  الـــــدّراجـــــات  لــعــشــاق 
أحدث الطرازات الفاخرة 
دّراجــات  بينها  من  والتي 
دوكـــــاتـــــي، وتــــرايــــومــــف، 
وبــي إم دبــلــيــو، و كــي تي 
تـــزال  فـــال  وبــيــاجــيــو،  إم، 
جمهورها  تبهر  الــشــركــة 
بـــــدّراجـــــاتـــــهـــــا الــــفــــريــــدة 

وطرازاتها املتألقة دائًما.

الفردان للدّراجات تطلق حملة ترويجية

الدوحة،  كارز  موتور  رولز-رويس  تعاونت 

لسيارات  املعتمد  واملـــوّزع  احلصري  الوكيل 

مــالذ  مــرســى  مــع  قــطــر  فــي  رولز-رويس 
كمبينسكي، اللؤلؤة - الدوحة، املنتجع فائق 

الفخامة والواقع على اجلزيرة االصطناعية 

اخلاصة به، ليشّكل جتربة فندقية حتاكي 

السيارات.  قطاع  في  رولز-رويس  فخامة 

الضيوف  يستمتع  التعاون،  هــذا  إطــار  وفــي 

املــقــيــمــون فــي اجلــنــاح املــلــكــي بــتــجــربــة من 

الــفــخــامــة املــصــّمــمــة لــتــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم 

اخلـــاصـــة والـــتـــي تــتــمــّيــز بــلــمــســة األصـــالـــة 

رولز- بها  تتفّرد  التي  الشخصية  والعناية 

املصممة  رولز-رويس  جتربة  تبدأ  رويــس. 

خصيصاً للعائالت امللكية وكبار الشخصيات 

املقيمني  الضيوف  من  وغيرهم  واملشاهير 

فـــي األجــنــحــة املــلــكــيــة فـــي مــنــتــجــع مــرســى 

الــضــيــوف  وصــــول  قــبــل  كمبينسكي،  مـــالذ 

الذي  املوقع  من  نقلهم  يتّم  إذ  الفندق  إلــى 

رولز- ســيــارات  فــي  الــدوحــة  فــي  يفّضلونه 

رويس مصّممة حسب الطلب. وعند تسجيل 

الضيوف وصولهم إلى جناحهم املمتّد على 

٦٥٠ متراً مرّبعاً.

السيارت املصفحة تتحدى الرصاص 
ويعشقها اصحاب املاليني

غير  أخــر  كوكب  فــي  يعيشون  املــلــيــارات  أصــحــاب  ان  على  االرضــيــة  الــكــرة  سكان  أغلب  يجزم 
كوكبنا فأغلى الصناعات تدور حول رغباتهم أو من يحاولوا التشبه أو احلاق بهم وبالطبع عالم 
السيارات يدخل ضمن أهم الصناعات التى تدور حول فلك رغبات االثرياء واملشاهير ولم ينتهي 

االمر عند انامل االبداعيني في عالم السيارات.
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 كشفت شركة الفردان للدّراجات مبناسبة بدء املوسم اجلديد عن 
باقة من العروض اخلاصة لعشاق الدّراجات على أحدث الطرازات 
إم  وبــي  وترايومف،  دوكــاتــي،  دّراجـــات  بينها  من  والتي  الفاخرة 
جمهورها  تبهر  الشركة  تــزال  فال  وبياجيو،  إم،  تي  كي  و  دبليو، 

بدّراجاتها الفريدة وطرازاتها املتألقة دائًما.
يحظى عشاق الدّراجات النارية بفرصة ال تضاهى، حيث ميكنهم 
مشاهدة الدّراجات الفاخرة طوال شهر ديسمبر وشهر يناير في 
التي  املبهرة  واألسعار  اخلاصة  العروض  ومطالعة  العرض  صالة 
تتضمن  واملستعملة،  اجلــديــدة  الـــدّراجـــات  على  الــشــركــة  تقدمها 
املجموعة اجلديدة من الدّراجات طرازات فيسبا ٣٠٠ جي تي إس 
العصرية  بونفيل  ترايومف  دّراجـــات  وسلسلة  فئتها،  في  األقــوى 

وسلسلة  املهيب،  احلجم  ذات  كوماندر  وترايومف  الكالسيكية، 
دّراجــــات املــغــامــرات والــرحــالت تــرايــومــف أدفــنــتــشــرز، ولــم تنس 
الــشــركــة محبي بــي إم دبــلــيــو مــقــدمــًة لــهــم أيــقــونــة مــن أيــقــونــات 
الدّراجات السوبر النارية بي إم دبليو S١٠٠٠R، وأيًضا بي إم دبليو 
الــوعــرة،  للطرق  إم  تــي  كــي  دّراجــــات  مــن  ومجموعة   ،RnineT
الشركة  تّوجتها  الــتــي  آر   ١٢٩٠ دوك  ســوبــر  إم  تــي  كــي  ودّراجــــة 
يُعيد  والــذي  األشــواط،  رباعي  قوي  مبحرك  إم  تي  كي  النمساوية 
كما  شـــرس،  هجومي  تصميم  فــي  واألداء  الــقــوة  مفهوم  صياغة 
بانيجال  دوكــاتــي  اإليطالية  الشركة  دّراجـــات  سلسلة  عــن  تكشف 
الرباعية  كــات  أركــتــك  دّراجــــات  وأيــًضــا  مونستر  دوكــاتــي  وعائلة 

وغيرها الكثير.

باقة جديدة من أحدث طرازات الدّراجات النارية

الفردان للدّراجات تطلق حملة 
ترويجية الفتتاح املوسم اجلديد

 - الرياضية  للسيارات  الــفــردان  شركة  أعلنت 
حتقيق  عن   – قطر  ملازيراتي  الرسمي  الوكيل 
ليڤانتي  ســيــارة  على  الطلب  مــن  كبير  إرتــفــاع 
،ســـرعـــان مـــا  ّمت اإلعـــــالن عـــن وصــولــهــا الــى 
األســــــواق الــقــطــرّيــة. وبــعــد أشـــهـــٍر قــلــيــلــة من 
مــن فئة  اإلعــــالن عنها أصــبــح هـــذا الـــطـــراز - 
الــســيــارات الــريــاضــيــة املــتــعــددة اإلســتــعــمــاالت 
للعمالء  ــل  املـُـفــضَّ اخلــيــار   - الــفــاخــرة   (SUV)
على  كانت  ســواء  يُضاهى  ال  أداء  عن  الباحثني 
الــطــرقــات الــعــاديــة أوالـــوعـــرة، خــاصــّة  كونها 

سيارة مريحة وعملية في آٍن واحد. 
وبــعــد اإلعــــالن عــن مــبــيــعــات مــازيــراتــي التي 
خالل   ٪٣٨ إلى  وصلت  مبيعات  نسبة  سجلت  

شــهــر أغــســطــس فــي كـــٍل مــن منظقة الــشــرق 
أيضاً  قطر  حّققت   ، وأفريقيا  الهند  األوســط، 
حجوزات طلب مسبق ملدة أربعة أشهر وقائمة 
أشهر  أربــعــة  ملـــدة  اخلــاصــة  للطلبات  إنــتــظــار 
حققته  الــذي  الباهر  النجاح  على  تعليقاً  أيضاً. 
سيارة ليڤانتي ، قال شارلي داغر - املدير العام 
ملازيراتي قطر في الفردان للسيارات الرياضية 
التي  الكبير  الطلب  على  جــداً  ُســعــداء  ”نحن   -

تلقتها ليڤانتي من عمالئنا في قطر».
 و أضاف قائالً:“ باعتبارها السيارة الرياضية 
من  األولـــــى   (SUV) االســتــعــمــاالت  املــتــعــددة 
مستوًى  إرســــاء  مــن  متكنت  فــقــد  مــازيــراتــي، 
جديد من املعايير في هذه الفئة. وقد حققت 

املــســتــوى  نــفــس   S ولــيــڤــانــتــي ليڤانتي  مــن  كـــٍل 
العالي من الطلب. وتعتبر منطقة دول اخلليج 
وأّن  خاصة  لنا،  بالنسبة  هــامــاً  ســوقــاً  العربي 
السيارة  قدرة  اكتشاف  على  حريصني  عمالئنا 

على الطرق الوعرة والعادية على حٍد سواء.»
قدمت ليڤانتي مفهوم جديد في فئة السيارات 
الفارهة املتعددة االستعماالت(SUV)، وتوفير 
أعلى مستوى من الراحة حتى على أكثر الطرق 
خــارجــٍي  بتصميٍم  ليڤانتي  وتتميز  وعـــــورًة. 
فريٍد من نوعه ميزج ما بني اخلطوط الرحبة 
وروعــــة ســـيـــارات الــكــوبــيــه إلـــى جــانــب أحــدث 
ال  مستوى  متنح  الــتــي  التكنولوجية  التقنيات 

مثيل له من األمان والترفيه أثناء القيادة.

ضمن فئة السيارات الرياضية (SUV) الفاخرة 

الفردان للسيارات الرياضة حتقق مستوٍى عاٍل من الطلب على 

مازيراتي ليڤانتي
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عن  سريعة  حملة  في  موتور  هيونداي  شركة  كشفت 
عالية  النموذجية   N السيارة  طرز  أحدث  مواصفات 
للسيارة  املــزمــع  العاملي  اإلطـــالق  ُقبيل  وذلــك  األداء، 
في معرض باريس الدولي للسيارات. وُصّمم الطراز 
النموذجي RN٣٠ بوحي من عالم سباقات السيارات 

ليمنح سائقه البهجة وشغف القيادة على الطريق.
ويــســتــنــد الـــطـــراز RN٣٠ عــلــى اجلــيــل اجلـــديـــد من 
سيارات هيونداي i٣٠، وجرى ابتكاره كسيارة سباق، 
فيما ّمت تطويره بتعاون وثيق بني ”هيونداي موتور 
التابع  التقني  واملــركــز  الــســيــارات،  لرياضة  ســبــورت“ 
لهيونداي موتور أوروبا، وقسم تطوير مركبات األداء 

مايك  وقــال  مــوتــور.  لهيونداي  التابع  العالي  واألداء 
والشرق  إفريقيا  في  هيونداي  عمليات  رئيس  سونغ، 
األوسط، بهذه املناسبة، إن هذه نظرة متعمقة نلقيها 
مواردها  هيونداي  فيها  تُسّخر  التي  ”الكيفية  على 
التقنية العاملية لتبتكر سيارة نابضة باإلثارة، وشهادة 
اجليل  من   i٣٠ لسيارة  الرائع  الهندسي  املستوى  على 
اجلديد، الذي يدعم املشروع“، وأضاف: ”ميكن من 
املواصفات  بعض  على  الــتــعــّرف  النظرة  هــذه  خــالل 
املــقــّررة،   N السيارة  ُطــرز  فــي  تضمينها  سيتم  التي 

والـــتـــي ســــوف تــتــيــح مـــســـتـــوًى جــــديــــداً من 
األداء  سيارات  لعشاق  اإلثارة 

بتصميم  اآلســر  النموذجي  الطراز  ويتميز  العالي“. 
العالي  بــــاألداء  متخصصة  وتقنيات  هـــادف  هــوائــي 
ال  بشكل  ويبدو  السرعة.  عالية  مثيرة  قيادة  تقّدم 
لــبــس فــيــه أن الــســيــارة RN٣٠ قــد وِرثــــت ُصــورتــهــا 
 iالظلية من اخلطوط السلسة واملتماسكة للسيارة ٣٠

أكثر  بهيئة  ولكن  اجلــديــد،  اجليل  من 
عرضاً  وأوسع  انخفاضاً 

من  لتمكينها 

حتقيق مزيد من االستقرار خالل القيادة واالنعطاف 
بــســرعــات عــالــيــة. ومـــن املــنــتــظــر أن يــتــم االحــتــفــال 
النموذجية   N هــيــونــداي لــســيــارة  الــعــاملــي  بـــاإلطـــالق 
 ٢٠١٦ للسيارات  الدولي  باريس  معرض  في   RN٣٠
 i٣٠ هــيــونــداي  ســيــارة  جــانــب  إلــى  سبتمبر،   ٢٩ يــوم 

مــن اجلــيــل اجلــديــد وســيــارة i١٠ اجلــديــدة. وانتهى 
ســونــغ إلــى الــقــول: ”جنــحــت هــيــونــداي بالكشف عن 
مجموعة من الطرز اجلديدة والسيارات النموذجية 
أقيمت  التي  الكبرى  الدولية  السيارات  معارض  في 
هذا العام، وفي كل طراز منها جتسيد ألعلى معايير 
 RNو٣٠  i٣٠ ســيــارات  سيما  وال  واالبــتــكــار،  اجلـــودة 
كبيراً  التي من املؤكد أنها سوف ُحتدث قدراً 
مــن االهــتــمــام فــي أوســـاط عشاق 

السيارات في العالم“.

هيونداي تكشف النقاب عن أحدث طرزهيونداي تكشف النقاب عن أحدث طرز

السيارة السيارة NN النموذجية عالية األداء النموذجية عالية األداء
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السيارت  عالم  صعود  في  صعباً  رقماَ  االطـــارات  اعتبرت  
تاريخها  مدى  على  قدمته  نظراً  وذلــك  الصناعة  قمة  الي 
مع  تــعــانــقــت  ان  الــــي  الـــطـــرق  اطــــار  اول  المــســت  ان  مــنــذ 
بعض  أكد  ان   بعد  االكتشافات  باهم  السيارات  التكنولوجيا 
سيكون  القادمة  القليلة  السنوات  خالل  أن  السيارات  خبراء 
حالتها  بطبيعة  السائق  إبالغ  السيارات  إطــارات  مقدور  في 
االستشعار  وحدات  من  بعدد  تزويدها  خالل  من  وسيرها 
اطــارات  منه  يصنع  الــذي  املــطــاط   في  زراعتها  سيتم  التي 
السيارة ،وجاء ذلك بعد عدد من التصريحات التي أدلها بها 
السيد نيكوالي سيتسر أحد املسئولني في شركة كونتنينتال 
وبعض  اإلطـــارات  تصنيع  في  املخصصة  العمالقة  األملانية 
العناصر األخرى للسيارات ، وذلك خالل فاعليات معرض 
مدينة  في  اليوم  فاعلياته  يقام  الذي  للشاحنات  آي.أيه.أيه 
الشركة  هــذه  أن  حديثه  خــالل  وأضــاف   ، األملانية  هانوفر 
على  التقنية  هذه  لتنفيذ  الفعلية  خطواتها  أخذت  العمالقة 
املوعد  عن  االعــالن  يتم  لم  اآلن  حتى  ولكن   ، الواقع  أرض 
الرسمي خلروج هذه التقنية الى النور وتداولها في األسواق 

احمللية والعاملية .
عندما سؤال عن املوعد الرسمي لظهور هذه التقنية ، أجاب 
التكنولوجيا  هــذه  ظهور  موعد  حتديد  أن  قــائــالً  نيكوالي 
فحسب  شركتنا  على  فقط  يتوقف  لم   ، النور  الى  اجلديدة 
، وإمنــــا ايــضــاً عــلــى الــشــركــات األخــــرى الــتــي تــقــوم بــانــتــاج 
تنفيذ  في  استخدامها  يتم  والتي  األخرى  الفرعية  املكونات 
العمالء  اســتــعــداد  مبــدى  أيــضــاً  يتعلق  فيما  األنــظــمــة،  هــذه 
لــدفــع مــبــالــغ إضــافــيــة مــقــابــل احلــصــول عــلــى هـــذه القيمة 
يتم  لم  اآلن  حتى  أنه  نيكوالي  السيد  صرح  فقد   ، املضافة 
على  مــؤكــداً   ، املصنعة  الشركة  قبل  مــن  األمـــر  هــذا  حسم 
على  الفترة  هذه  خالل  بالفعل  تعمل  كونتنينتال  شركة  أن 
إنتاج  تكنولوجيا وحدات االستشعار في اإلطــارات اخلاصة 
املطاط  في  االستشعار  وحــدات  تزويد  وسيتم   ، بالسيارات 
اخلاص باإلطار نفسه ، واجلدير بالذكر أن هذه الوحدات 

سوف تعمل على توفير بعض البيانات  التي تتعلق بسالمة 
ضغط الهواء داخل السيارة ، باإلضافة إلى درجة احلرارة 
عن تقنية التنبيه في حال تعرض  داخل اإلطارات ، فضالً 
هذه االطارات إلى أي خطر طارئ مثل االنفجار او الثقوب 

وغيرها .
وأضاف سيتسر أن استخدام نظام قياس حركة اإلطارات 
توصيل  خالل  من  وذلك   ، الفنية  الناحية  من  متاحاً  أمــراً 
أحــد احلــلــول بــوحــدات االســتــشــعــار فــي اإلطـــــارات، مشيراً 
إلـــى أن هــنــاك بــعــض احلــلــول االخــــرى الــتــي تــعــد أرخــص 
حيث  من  عملية  أكثر  كونها  إلــى  باإلضافة   ، تكلفة  وأقــل 
القائمة  التحليالت  مثل  اإلطـــــارات،  حــركــة  رصــد  ســرعــة 
على وحدات االستشعار والتي يتم من خاللها رصد معدل 
دوران هذه العجالت ،واجلدير بالذكر أن محيط الدوران 
مــع تــآكــل اإلطــــــارات، كــمــا ميــكــن لهذه  ينكمش تــدريــخــيــاً 

الوحدات ان تقوم برصد معدل التسارع  أو حتى استخدام 
كاميرات التصوير احلصول على البيانات الالزمة ملثل هذه 

التحليالت.
املناسب،  الــتــوزان  إيــجــاد  فقط  يجب  انــه   ” سيتسر  يــقــول 
بطريقة  املــنــاســب  احلـــل  تــوفــر  الــتــي  املــنــاســبــة  التكنولوجيا 
على انه يأمل  من شركة  كونتنينتال خالل  فعالة“ مؤكداً 
النصف الثاني من عام ٢٠١٧ ان تقوم بإطالق بوابة ”كونتي 
للعمالء  تتيح  سوف  والتي  اإلنترنت  على  للعمالء  كونيكت“ 
مراقبة ضغط الهواء ودرجة احلرارة في إطارات السيارات 
الساعة،  مدار  على  بالكامل  بالعميل  اخلاص  الشاحنات  أو 
كما تقوم فكرة هذه اخلدمة اجلديدة على منوذج ما ميكن 
أن توفره احللول الرقمية من مناذج أعمال جديدة وتقدم 
اخلــدمــات الــتــي تــتــجــاوز املــنــتــجــات األصــلــيــة نفسها، وهــو 

االجتاه الذي كان أحد محاور معرض آي.أيه.أيه األخير.

رصد سرعة رصد  اإلطارات

اإلطارات الذكية
رقم صعب في تكنولوجيا السيارات
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طـــراز عــائــلــي اعــتــمــد عــلــى الــتــفــوق عــلــى مستويات 
الــعــمــلــيــة واألمــــــان واالعـــتـــمـــاديـــة الـــتـــي ميــكــن أن 
تفتقد  مــا  عــادة  املتطلبات  هــذه  ووســط  تقدمها، 
واجلمال،  األناقة  للمسة  السيارات  من  الفئة  هذه 
للسائق،  توفرها  قد  التي  املمتعة  القيادة  وجتربة 
وهــــو مـــا عــمــلــت بــيــجــو بــجــهــد عــلــى تــطــويــره في 
ــيــة، وبـــخـــاصـــة ســيــارتــهــا ٥٠٠٨  ــعــائــل ســـيـــاراتـــهـــا ال
الكبيرة، والتي تثبت بشكل واضح أن العائلية ليس 

بالضرورة مملة.
فرنسي  خارجي  تصميم  على   ٥٠٠٨ بيجو  تعتمد 
املدمج  احملرك  غطاء  من  بداية  بجدارة،  اجلينات 
االنــســيــابــي الـــذي يضم خــطــوط الــقــوة فــي الوسط 
ــبــني، وأســــد بــيــجــو الــشــهــيــر مــتــصــدًرا  وعــلــى اجلــان
الواجهة، واملزيد من التطعيمات الكرومية الالمعة 

التي تضيف للسيارة قدر جيد من التميز.
وحــادة  التصميم  أنيقة  األمــامــيــة  املصابيح  وتــعــد 
اخلـــطـــوط جتــعــل شــخــصــيــة الـــســـيـــارة أكـــثـــر قـــوة، 
والكثير  فاخر  طابع  ذات  االمامية  التهوية  وشبكة 
من اخلطوط الالمعة لتؤكد على متيزها، وكذلك 
املصد األمامي ذو اخلطوط البارزة واحلجم الكبير 
التهوية  وفــتــحــات  الــســيــارة،  شخصية  مــن  لــيــعــزز 
السفلية الكبيرة مع مصابيح الضباب  كبيرة احلجم 
على اجلانبني لتؤكد على شخصية السيارة العملية.

هو  تــالحــظــه  أن  ميــكــن  مـــا  أول  اجلــانــبــني،  عــلــى 
اجللوس  جتعل  التي  الضخمة  الزجاجية  املساحات 
داخل السيارة أكثر بانورامية، وبخاصة مع السقف 
الــزجــاجــي، والــواجــهــة الــزجــاجــيــة الــضــخــمــة التي 
جتعل الطريق مفتوح أمام اجلميع. كذلك ميكنك 
وصول  تتيح  التي  احلجم  كبيرة  األبــواب  مالحظة 
احلجم  كبيرة  اجلانبية  واملــرايــا  للمقصورة،  سهل 
ملزيد من األمان في متابعة الطريق على اجلانبني.
بتصميم   ٥٠٠٨ بيجو  تأتي  اخللفية،  الواجهة  وإلى 
يغلب  التي  اخللفية  املصابيح  حيث  هـــدوًءا،  أكثر 
عليها اللون األحمر وحتتل القوائم اجلانبية لتفسح 
مجال كبير لباب التحميل اخللفي الكبير، وحافة 

الــتــحــمــيــل املــنــخــفــضــة لــتــســمــح بــرفــع األمــتــعــة إلــى 
اخللفي  املصد  وكذلك  بسهولة،  التخزين  مساحة 
البارز ليوفر املزيد من األمان للسيارة ويعزز من 

شخصيتها القوية.
املقصورة والتجهيزات

يبدع الفرنسيون في تصميم مقصورات السيارات، 
وذات  ورحــبــة  عــصــريــة   ٥٠٠٨ بــيــجــو  فــمــقــصــورة 
خطوط تصميم محببة للعني تشعرك باملتعة سواء 

كنت سائق أو راكب.
فعجلة القيادة ثالثية األذرع ولوحة العدادات كبيرة 
واملعلومات  الالمع،  الكرومي  اإلطــار  ذات  احلجم 
الواضحة، وكذلك شاشة املعلومات كبيرة احلجم، 
والكونسول الوسطي املرتفع املقرب ليد السائق، كل 
متيًزا  أكثر  قيادة  جتربة  توفير  في  يساهم  ذلــك 
لــلــســائــق. إضــافــة لــذلــك، تــتــوفــر الــســيــارة بخامات 
عالية اجلودة وتشطيب متميز، مما يعزز الشعور 

بالفخامة داخل املقصورة.
كــذلــك تــوفــر املــقــصــورة مــســاحــات حــركــة كبيرة 
املقاعد،  بــني  واملــســاحــات  السقف  بارتفاع  للركاب 
قدر  أقــصــى  لتوفير  املصممة  املقاعد  إلــى  إضــافــة 
ممــكــن مــن الـــراحـــة لــكــافــة الـــركـــاب، واملــســاحــات 
الزجاجية التي توفر رؤية متميزة للطريق لكافة 
املتعددة  التخزين  مساحات  جــانــب  إلــى  الــركــاب، 
املقاعد  خلف  لتر   ٨٢٣ إلــى  تصل  والــتــي  والكبيرة 

وتعتبر خيار مثالي للعائالت.
احملرك واألداء

على الرغم من حجمها الكبير، إال أن بيجو ٥٠٠٨ 
ألداء  السيارة  دفع  على  قــادر  قوي  مبحرك  تتوفر 
السيارة  الطويلة،  الرحالت  يناسب  ومتميز  سلس 
شحن  ذو  ـــات  األســـطـــوان ربـــاعـــي  مبـــحـــرك  تــعــمــل 
 ١٥٦ بــقــوة  مــحــرك  وهــو  لــتــر،   ١٫٦ سعة  توربيني 
احملــرك  ويتصل  نيوتن.متر،   ٢٤٠ وعــزم  حصان 
بــنــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي مــن ٦ ســرعــات يدفع 
بالعجالت األمامية لسرعة ١٠٠ كم/س خالل ٩٫٦ 

ثانية، ولسرعة قصوى ١٩٥ كم/س.

مستويات عالية من األمان واالعتمادية ...
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شاشة عرض يوكونيكت تعمل باللمس
بلوتوث       قياس ٨،٤ بوصة  مع نظام المالحة  
لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة

مصدات نظام التشغيل عن ُبعد       قياس ٧ بوصة  
    أمامية وخلفية من الكروم    حجرة تخزين خلف المقعد

نظام صوت فاخر مقاعد حاضنة كهربائية  

٩٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

SLT رام ١٥٠٠
كابينة عادية

،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل
�سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات
نظام إدارة تخزين كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية  

شاشة عرض يوكونيكت     اHمتعة والمعدات رام بوكس®  
بلوتوث       تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة مع نظام المالحة  

لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة
مصدات أمامية نظام التشغيل عن ُبعد       قياس ٧ بوصة  

    وخلفية من الكروم    نظام صوت فاخر 

١٢٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

 SLT رام ١٥٠٠
4x4 كابينة مزدوجة

،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل
�سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان

  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات مع

    ناقل حركة دوراني    نظام إدارة اHمتعة رام بوكس®
  درجات جانبية أسطوانية من الكروم

  فتحة سقف كهربائية    موّجه المسننات والتروس
  مقاعد جلدية    نظام فتح اHقفال

    عن ُبعد "أدخل وانطلق"™
١5٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

رام ١٥٠٠ الرامي 
4x4 كابينة مزدوجة

بمناسبة نهاية السنة

٣٠،٠٠٠ ر.ق

مـهـرجـان الـسيـارات

وّفــر لــغــايــة
لـفـتـرة مـحـدودة، بـكـمـيـة مـحـدود

فـقـط ١٠٪ دفـعـة أولـى
مـع تـمـويـل مـن الـوكـالـة

ضمان المصنع لمدة ٥ سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كلم
استبدل سيارتك القديمة  

@ُتطبق الشروط واLحكام. ضمان لمدة ٥ سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ كلم. تفضل بزيارتنا في صالة العرض لمزيد من التفاصيل. اHكسسوارات / المواصفات الظاهرة في الصورة قد ال تكون متوفرة في الطراز القياسي. ©٢٠١٦ السنة مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات 
المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، دودج، جيب، رام، موبار وSRT هي عالمات تجارية مسّجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

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 عصرb إلى ٨ مساًء

مواعيد خدمة مابعد البيع : من السبت إلى الخميس ، ٧ صباح� حتى 9 مساًء  | الجمعة:  7 صباح� إلى ١١ صباح�  ; 2 ظهرb حتى الساعة 9 مساًء



االثنني ٢٧ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٨) ٦
جتربة مصممة خصيصاً للمشاهير  وكبار الشخصيات ...

رولزرولز--رويس ومرسى مالذ كمبينسكيرويس ومرسى مالذ كمبينسكي
مينحان عمالؤهم املميزين جتربة ملكيةمينحان عمالؤهم املميزين جتربة ملكية

احلــصــري  الــوكــيــل  الـــدوحـــة،  كــــارز  مــوتــور  رولز-رويس  تــعــاونــت 
مالذ  مرسى  مع  قطر  في  رولز-رويس  لسيارات  املعتمد  واملـــوّزع 
على  والواقع  الفخامة  فائق  املنتجع  الدوحة،   - اللؤلؤة  كمبينسكي، 
حتاكي  فندقية  جتربة  ليشّكل  به،  اخلاصة  االصطناعية  اجلزيرة 
التعاون،  هذا  إطار  وفي  السيارات.  قطاع  في  رولز-رويس  فخامة 
الفخامة  من  بتجربة  امللكي  اجلناح  في  املقيمون  الضيوف  يستمتع 
األصالة  بلمسة  تتمّيز  والتي  اخلاصة  احتياجاتهم  لتلبي  املصّممة 

والعناية الشخصية التي تتفّرد بها رولز-رويس.
للعائالت امللكية وكبار  تبدأ جتربة رولز-رويس املصممة خصيصاً 
الشخصيات واملشاهير وغيرهم من الضيوف املقيمني في األجنحة 
الضيوف  وصول  قبل  كمبينسكي،  مالذ  مرسى  منتجع  في  امللكية 
إلى الفندق إذ يتّم نقلهم من املوقع الذي يفّضلونه في الدوحة في 
سيارات رولز-رويس مصّممة حسب الطلب. وعند تسجيل الضيوف 
مرّبعاً، يتّم تعريفهم  وصولهم إلى جناحهم املمتّد على ٦٥٠ متراً 
إلى مساعدهم اخلاص وُمينحون خياراً ما بني سيارة رولز-رويس 

فانتوم أو جوست أو رايث أو داون لقيادتها خالل مّدة إقامتهم. 
يستطيع الضيوف أن يبدأوا نهارهم بنزهة في احلدائق الغضة في 
احلمام  في  بعدئٍذ  يسترخوا  وأن  كمبينسكي،  مالذ  مرسى  منتجع 
الــرومــانــي اخلــاص املــشــرف على املــيــاه الــالزورديــة التي يتميز بها 
اخلليج العربي. وسيستبق احلاجب اخلاص بهم كامل احتياجاتهم 
في  الرومنسي  العشاء  جتربة  الى  وصــوالً  املرّطبة  املنشفة  من  بــدءاً 
التالي  الصباح  فــي  الضيوف  وينتظر  الشاطئ.  على  خاصة  كبائن 
فطور ملكّي يتم تقدميه لهم في اجلناح املميز واملريح، على أن يليه 
الذي  األوســط  الشرق  في  الوحيد  كالرينز  منتجع  في  شامل  عالج 

يتضّمن أفخر الذهب وأفضل أنواع الشوكوالته التي تغني البشرة.
كمبينسكي  مالذ  ومرسى  رولز-رويس  بني  ما  التعاون  هذا  يشمل 
الذين  الشخصيات  كبار  من  الضيوف  جميع  أذواق  تلّبي  طــرازات 
الطراز  قيادة  بفرصة  الضيوف  بالتالي  ويحظى  الفندق.  يــزورون 
فانتوم  سيارة  ذلك  في  مبا  الكاملة  املجموعة  من  لهم  يحلو  الذي 
التي تشّكل التعبير األروع عن فخامة رولز-رويس، ورايث، السيارة 
األقوى التي ُصنِعت على اإلطالق في تاريخ رولز-رويس، وجوست، 
السيارة الليموزين األفخم لرجال األعمال، وداون السيارة املكشوفة 
التي توّفر جتربة القيادة األجمل على اإلطالق في العالم والتي ال 

تعرف أّي مساومة.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السّيد إيهاب عالم، مدير عام شركة 
عن  نعلن  أن  «يسعدنا  قــائــالً:  الــدوحــة،  كــارز  موتور  رولز-رويس 
كمبينسكي.  مالذ  مرسى  فندق  مع  لشراكتنا  اجلديد  االمتداد  هذا 
كما  جداً  الفاخر  الفندق  هذا  مع  الوطيدة  عالقتنا  يعّزز  تعاون  إّنه 
كّنا  لطاملا  عاملياً.  الرائدتني  التجاريتني  العالمتني  بني  العالقة  يوّطد 
الكرام  لضيوفنا  العمالء  خدمة  مستويات  أعلى  بتقدمي  ملتزمني 
ويسّرنا بالتالي أن نضع هذه التجربة في متناول ضيوف األجنحة 

امللكية في مرسى مالذ.»
مرسى  فندق  عــام  مدير  سليمان،  وســام  السيد  جانبه  من  وقــال 
لتوفير  رولز-رويس  مع  التعاون  «يسرنا  قائالً:  كمبينسكي،  مالذ 
جتربة متميزة للعمالء. الرسالة واضحة: حني تقيمون في اجلناح 
أكثر  بامللوكية  تليق  عالمة  من  وما  كملوك  يومكم  متضون  امللكي 

من رولز-رويس.»
جزيرته  على  الــدوحــة   – الــلــؤلــؤة  كمبينسكي،  مــالذ  مــرســى  يقع 

الترفيه  خــيــارات  مــن  قليلة  خــطــوات  بعد  على  اخلــاّصــة  املنعزلة 
في  سنترال»  ومنطقة «مدينا  أرابيا  بورتو  في  املوجودة  واملطاعم 
اللؤلؤة قطر، وعلى بعد ١٠ دقائق في السيارة عن منطقة األعمال 
فــي اخلــلــيــج الــغــربــي. وتــشــّكــل اجلــزيــرة وجــهــة أخــــاذة لــإلجــازات 
القصيرة واالستجمامية حيث تضّم شاطئاً خاصاً وأحواض سباحة 
ومالعب  لليخوت،  ومرًسى  املائية،  للرياضات  ومرافق  خارجية، 
تنس، وحدائق وباحات خالبة. تضّم الوجهات املذاقية  ١١ مطعماً ، 

ومقًهى، مع مساحات خارجية. 
اآلبــاء  أحــد  بتوجيهات  حتيا  كـــارز  مــوتــور  رولز-رويس  تـــزال  ال  و 
املؤسسني لها، السير هنري رويس الذي يقول «اسَع إلى املثالية في 
كّل ما تقوم به. خذ أفضل ما جتد واجعله أفضل مما هو عليه، أّما 
في حال لم يكن موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه.» وقد جتّسدت 
أفضل  إبــداع  إلــى  الدائم  العالمة  سعي  في  التوجيهية  املبادئ  هــذه 

السيارات في العالم ألكثر من قرن من الزمن. 
إلى جانب متّيزها على صعيد الهندسة، تتيح العالمة أمام عمالئها 
برنامجها  إطار  في  التخصيص  ملسات  من  استثنائياً  نطاقاً  الكرام 
اخلاص «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب، والذي مينح كّل عميل 
فرصة املساهمة في تصميم سيارته اخلاّصة لتكون فريدة بامتياز 

وال تشبه أحداً سواه.
وبالتالي يتيح برنامج بيسبوك للتصميم خيارات ال حدود لها على 
سيارات  من  سيارة  كّل  على  نراها  التي  اجلانبية  اخلطوط  صعيد 
مقّدمة  يزّين  الذي  السعادة  روح  لتمثال  بالنسبة  أو  رولز-رويس، 

كّل سيارة، أو حتى للخشب أو اجللد والسيما للطالء اخلارجي. 
رولز- تتمّتع  التحديد،  وجه  على  اخلارجي  الطالء  أللــوان  بالنسبة 

رويس بامتالكها لوحة ألوان تضّم أكثر من ٤٤,٠٠٠ لون مختلف 
ميــكــن لــلــعــمــالء االخــتــيــار مــنــهــا ولــكــن قــد يــكــون لــعــمــالء الــعــالمــة 
سيارتهم  فــي  جتسيدها  يـــوّدون  خــاّصــة  حكاية  أحياناً  املتمّيزين 
فيقومون بالتوصية على لون فريد خاّص بهم وحدهم يتّم صنعه 

خصيصاً لهم وتتّم تسميته باسمهم.
قد يستمّد العمالء إيحاءهم من أّي شيء ذات قيمة معنوية لهم، من 
ربطة عنقهم املفّضلة، أو أحمر الشفاه املفّضل بالنسبة لهم، أو من 
أزهارهم املفّضلة أو حّتى من لعبة الطفولة التي كانت األقرب إلى 
قلوبهم وسيقوم الفريق املتخصص بالطالء ضمن برنامج بيسبوك 
وأمانة  متناهية  بدقة  اللون  ذلك  بتحقيق  الطلب  حسب  للتصميم 
اإلعــداد  خاصية  عبر  مسبقاً  مشاهدته  ميكنهم  أّنــه  حّتى  مطلقة 
في  شخصياً  باملشاركة  للعمالء  يسمح  مما  بيسبوك  برنامج  ضمن 

عملية التصميم وتصّور سياراتهم قبل االنتهاء من صنعها.
خالل  من  السيارة  على  وضعه  يتّم  حّتى  اللون  اختيار  يتّم  إن  وما 
على  الــطــالء  مــن  طبقات  تسع  تطبيق  تتضّمن  جــداً  دقيقة  عملية 
هيكل السيارة حرصاً على أن يبقى اللون وفياً لتمنيات العميل. يتّم 
بعد ذلك صقل السيارة يدوياً بالرمل بعناية فائقة قبل ختم الطالء 

بنوع من الورنيش املجفف لضمان ملسات نهائية مثالية. 
ّمت   ،٢٠١٤ يونيو  في  وحتــديــداً  العالمة،  تاريخ  في  األولــى  وللمّرة 
سيارة  في  احملــّرك  إلــى  اخلارجي  الهيكل  من  اللون  نطاق  توسيع 
ووترسبيد دروبهيد كوبيه املكشوفة املصّممة حسب الطلب ضمن 
برنامج بيسبوك، فتلّون بالتالي احملّرك أيضاً باللون األزرق النابض 
احلرفية  البراعة  مدى  على  آخر  مثال  وهذا  السيارة،  يكسو  الذي 

التي تُطّبق ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب.

إيهاب عالم: 
التعاون 

يعّزز عالقتنا 
الوطيدة

بني 
العالمتني 
التجاريتني 

الرائدتني 
عامليا



٧االثنني ٢٧ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٨)
سيارة السباق الشهيرة بعد ٣٠ عاماً ...

عودة عاطفية لــ (نيسان باترول فانتا ليمون)عودة عاطفية لــ (نيسان باترول فانتا ليمون)
فــي صحــراء افــريقيــافــي صحــراء افــريقيــا

 أعـــــادت شــركــة ”نــيــســان“ تــأهــيــل ســـيـــارة الــســبــاق 
الشهيرة ”نيسان باترول فانتا ليمون“ بعد ٣٠ عاماً 
متــامــاً مــن تــواريــهــا عــن األنــظــار فــي أعــقــاب تألقها 
ومت   .«١٩٨٧ داكــار  باريس-  منافسات ”رالــي  ضمن 
مجدها  لتستعيد  كامل  بشكل  السيارة  ترميم  إعادة 
السابق من خالل عودة عاطفية إلى موطنها الروحي 
وسط الكثبان الرملية للصحراء األفريقية الكبرى.  
عالم  في  أسطورية  مبكانة  السيارة  هــذه  وحتظى 
بحروف  اسمها  كتابة  في  جنحت  حيث  السباقات، 

من ذهب في تاريخ الرالي الشهير بعد الظفر بلقب 
فئة سيارات الديزل إلى جانب تبوئها املركز التاسع 
سيارة  أول  بذلك  لتكون  للسباق  العام  الترتيب  في 
املــراكــز  ضمن  الــســبــاق  تنهي  الــديــزل  بــوقــود  تعمل 
العشر األولى. ويذكر بأن السيارات التي تتبوأ املراكز 
األولى في السباق اليوم تعمل جميعها بوقود الديزل.
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء ســـيـــارة «نــيــســان 
بــاتــرول فــانــتــا لــيــمــون» إلـــى فــريــق متخصص من 
األوروبــــي“  التقني  نيسان  ”مــركــز  فــي  املهندسني 

مبدينة برشلونة اإلسبانية، حيث عمل هؤالء ألكثر 
من عامني خالل عطالت نهاية األسبوع على ترميم 
في  الصدأ  عليه  أتــى  حطام  من  وحتويلها  السيارة 
إمكانات  ذات  ســيــارة  إلــى  اإلسبانية  املتاحف  أحــد 

عالية تواكب معايير السباقات على الطرق الوعرة.
وبهذه املناسبة، قال بيدرو دياز إيالن، مدير فريق 
هــنــدســة الــكــهــربــاء واإللــكــتــرونــيــات لـــدى ”مــركــز 
الــذي  الوحيد  واملــوظــف  األوروبــــي“،  التقني  نيسان 
املركز  عمل  كــادر  ضمن  عمله  رأس  على  يــزال  ال 

منذ عام ١٩٨٧: «نحن فخورون جداً بهذه اللحظة 
الــتــاريــخــيــة، إذ لــطــاملــا ارتــبــطــت أذهــانــنــا وقــلــوبــنــا 
من  بالتأكيد  يخل  لم  الذي  املشروع  بهذا  وأرواحنا 
عارمة  بفرحة  تكللت  جهودنا  ولكن  الصعوبات، 

حلظة رؤيتنا السيارة مجدداً وسط الصحراء“.
ليمون»  فانتا  بــاتــرول  «نيسان  جنــاح  قصة  وكانت 
في ”رالي باريس- داكار ١٩٨٧“ قد بدأت قبل عام 
لرياضة  ”نيسان  وضعت  عندما  التاريخ  ذلــك  من 
الــرالــي  ســبــاقــات  فــي  للمشاركة  خــطــًة  الــســيــارات“ 

املــرمــوقــة للتحمل عــلــى الــطــرق الـــوعـــرة. وقـــررت 
آنذاك  املشاركة  الرئيسية  السيارة  تكون  أن  الشركة 
ذات  الدفع  رباعية  بــاتــرول“   - ”نيسان  سيارة  هي 
عمل  فريق  إشــراف  حتت  وذلــك  الواسعة،  الشعبية 

مختص من مركزها في إسبانيا.
إعـــادة  مــشــروع  تكاليف  تغطية  ”نــيــســان“   وتــولــت 
تأهيل السيارة عبر صندوق ”األداء واالبتكار“ الذي 
تنسجم  مشاريع  لتمويل  سنوياً  فيه  املال  ادخار  يتم 

مع شعار الشركة «إبداع يثير احلماس».



االثنني ٢٧ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٨) ٨

ان  على  االرضية  الكرة  سكان  أغلب  يجزم 
أخر  كوكب  فــي  يعيشون  املــلــيــارات  أصــحــاب 
غــيــر كوكبنا فــأغــلــى الــصــنــاعــات تـــدور حــول 
احلــاق  أو  التشبه  يــحــاولــوا  مــن  أو  رغباتهم 
ضمن  يدخل  الــســيــارات  عالم  وبالطبع  بهم 
أهم الصناعات التى تدور حول فلك رغبات 
عند  االمـــر  ينتهي  ولـــم  واملــشــاهــيــر  االثـــريـــاء 
انامل االبداعيني في عالم السيارات بل دخل 
الـــدروع  مبدعي  االثــريــاء  أرضـــار  خــط  على 
هذا  وخــرج  الشرسة  االسلحة  تهاب  ال  التى 
املزيج بصناعة طراز من السيارات تنظر الي 
وخاصة  للصغار،  الكبار  كنظرة  الــرصــاص 
أطلق  الصواريخ  ضد  سيارة  عن  اعلن  بعدما 
عــلــيــهــا  طـــــراز ”مـــــــارودر ”كــــأقــــوى ســيــارة 
للتدمير  قابلة  الغير  و  العالم  فى  مصفحة 
بــعــد ان خــضــعــت إلطــــالق وابــــل مــســتــمــر أو 

هجمات مبدفع بازوكا أو صواريخ .
بــالــطــبــع لــكــل مــنــتــج حــجــة إنــتــاجــه و صــنــاع 
أصحاب  ان  هي  حجتها  املصفحة  السييارات 
يكون  أن  البد  الرفيعة  املناصب  أو  املليارات  
لــهــم بــعــض األعـــــداء أو املــتــربــصــني٬ لــهــذا ال 
على الــطــرقــات من  يــوجــد شيئ أكــثــر أمــانــاً 
الترفيه  بــوســائــل  مليئة  مصفحة  ســـيـــارات 
بهياكل  مجهزة  السيارات  هــذه  أن  وخاصة 
للرصاص  مــقــاومــة  ونــوافــذ  صلبة  حــديــديــة 
جتعل  البوليكاربونات  مــن  مصنوع  وفــرش 
سيارات كاملرسيديس والكاديالك غير قابلة 
لإلختراق. ومن أفضل ميزات هذه السيارات 
املصفحة أنها حتتوي على مستوى عالي من 
األحيان  معظم  وفي  الداخل.  من  الرفاهية 
سيارات  بأنها  اخلــارجــي  مظهرها  يوحي  ال 
ـــتـــبـــاه، ومــنــهــا  مــصــفــحــة حــتــى ال تــلــفــت اإلن
سيارات   ١٠ بأغلى  الئحة  املــثــال  سبيل  على 
معظمها  شـــراء  ميــكــن  الــعــالــم  فــي  مصفحة 
بأقل من مليون دوالر أمريكي،  لكزس أل 
سيارة  تقوم  دوالر  ألف   ٣٠٠  – أل   ٤٦٠ أس 
الرفاهية  مبــزج  أل»   ٤٦٠ أس  أل  «لــكــزس  
واألمان من خالل العديد من املزايا املقدمة 
مــن قــبــل شــركــة «إنـــكـــاس». وبــالــرغــم من 
وزنها املرتفع٬ إال أن هذه السيارة قادرة على 
بقوة  مــحــرك  بفضل  كــبــيــرة  بــســرعــة  الــســيــر 

٣٨٩ حصان. 

دوالر  ألــف   ٣٤٠  – ســيــدان  آي  أل   BMW 

تـــقـــوم شـــركـــة «إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال أرمـــوريـــنـــغ 

 BMWــــ ال ســيــارات  بتحويل  كــوربــوريــشــن» 

باألحرى  أو  مصفحة  سيارات  إلــى  العادية 

السيارة  هــذه  وتتميز  قتالية.  دبــابــات  إلــى 

على  قــادر  حصان   ٤٠٠ بقوة   V٨ مبحرك 

حتــريــك الــهــيــكــل املــصــفــح بــســرعــة فــائــقــة. 

وبالرغم من أن معظم السيارات املصفحة 

اخللفية  املقاعد  في  الــركــاب  بحماية  تقوم 

الــســيــارة  هــــذه  أن  إال  الــتــكــلــفــة٬  لــتــخــفــيــض 

مــصــفــحــة مـــن جــمــيــع اجلــــوانــــب. كــاديــالك 

إسكاليد إي أس في – ٣٥٠ ألف دوالر تُعتبر 

فــي»  أس  إي  إســكــالــيــد  ســـيـــارة «كـــاديـــالك 

قــمــة فــي الــرفــاهــيــة فــهــي مــجــهــزة بفرش 

جــلــدي وشـــاشـــات مــســطــحــة كــبــيــرة وآخـــر 

السيارات.  عالم  في  التكنولوجيا  تقدمه  ما 

السيارة  هــذه  تتميز  األمنية٬  الناحية  ومــن 

قــادر  مم   ٤٠ بسماكة  وزجـــاج  قــوي  بهيكل 

بينز  مرسيديس  الــرصــاص.  مقاومة  على 

األســـواق٬  فــي  دوالر  ألــف   ٤٠٠ غـــارد –  أس 

فهي توفر حماية أمنية سيارة «مرسيديس 

بينز أس غارد» هي أكثر سيارات مصفحة 

لهذه  ميكن  األمنية٬  الناحية  ومــن   . مبيعاً 

الداخلية  مقصورتها  رفاهية  إلى  باإلضافة 

ــاً الـــســـيـــارة  ــي وذلــــــك بــســعــر مــنــخــفــض نــســب

بندقية  مــن  مطلق 
ُ
ال  الــرصــاص  مــقــاومــة 

خـــزان  عــلــى  حتـــتـــوي  أنـــهـــا  ٦٠ «كـــمـــا  «أم 

تعرضها  حــالــة  فــي  إلستخدامه  أوكــســجــني 

لهجوم بغازات سامة. نايت اكس في – ٦٢٩ 

ما  أفضل  هي  في»  اكس  دوالر «نايت  ألف 

أحد  فيهيكلز»٬  «كونكويست  شركة  تقدمه 

أهم مصنعي السيارات املصفحة في العالم. 

فريدة  السيارة  هــذه  فــإن  الشركة  وبحسب 

من  سيارة   ١٠٠ تصنيع  مت  وقــد  نوعها  من 

هيكلها  إلــى  وباإلضافة  فقط.  الــطــراز  هــذا 

املقاوم للمتفجرات٬ فإن هذه السيارة تُعتبر 

عجالت.  أربع  على  محمولة  فندقية  غرفة 

بــاألقــمــار  مــوصــول  بــتــلــفــزيــون  تتميز  فــهــي 

التحكم  ميكن  ومقاعد  وثــالجــة  الصناعية 

إحتوائها  ذلك  من  واألهم  حرارتها٬  بدرجة 

عــلــى صـــنـــدوق أســـــود متـــامـــاً كــالــطــائــرات. 

هورن إي بي سي – ٦٣٠ ألف دوالر 

التــخــفــي ســـيـــارة «هـــــورن إي بـــي ســـي» ما 

متــتــلــكــه مـــن مـــيـــزات دفـــاعـــيـــة فــمــظــهــرهــا 

اخلـــارجـــي يـــدل عــلــى أنــهــا ســيــارة عسكرية 

السيارة  حجم  إعــتــداء.  أي  ردع  على  قـــادرة 

كــبــيــر جــــداً وأرضــيــتــهــا قـــــادرة عــلــى حتمل 

أن  أمــن  رجــل  وبإستطاعة  اليدوية  القنابل 

يقوم بتشغيل مدفع رشاش مثبت على سقف 

السيارة. إذا هذه السيارة تالئم اإلستخدامات 

وبسعر  األثرياء٬  رفاهية  من  أكثر  العسكرية 

كامل  أمني  فريق  نقل  ميكنها  كبير٬  منزل 

بداخلها. أودي إي ٨ سيكيوريتي – ٧٠٠ ألف 

دوالر ال يستطيع أحد أن يالحظ بأن «أودي 

مصفحة  ســـيـــارة  هـــي  ســيــكــيــوريــتــي»   ٨ إي 

عــاديــة٬  ســيــارة  كأنها  لــتــبــدوا  مصممة  فهي 

ولــكــنــهــا مــعــتــمــدة مـــن قــبــل مــركــز جتـــارب 
شركة «أودي»  وبحسب  األملاني.  املقذوفات 
من  يــدويــاً  جتهيزها  يتم  السيارة  هــذه  فــإن 
َِقبل أخصائيني أمنيني. ويستغرق العمل على 
أكثر  مصفحة  سيارة  ٨ «إلــى  الــــ«إي  حتويل 
الــســيــارة  هيكل  ويستطيع  ســاعــة.   ٤٠٠ مــن 
نوافذها  أن  كما  القذائف  من  نوع  أي  حتمل 
مــكــونــة مـــن طــبــقــات مـــن الــبــولــيــكــاربــونــات 
جي  بينز  مرسيديس  للتفجيرات.  املقاومة 

٦٣ إي أم جي – مليون دوالر 
تــعــتــبــر ســـيـــارة «مــرســيــديــس بــيــنــز جـــي ٦٣ 
الليموزين  سيارات  أفضل  من  جــي»  أم  إي 
املــصــفــحــة جتــهــيــزاً وهـــي مـــن صــنــع شــركــة 
«إنكاس». يتميز داخلها بجلد أسود وأضواء 
وكاميرات  للرصاص  مقاوم  وزجاج  خالبة 
مصفحة  الــســيــارة  أرضــيــة  أن  كما  مــراقــبــة. 
والشظايا٬  التفجيرات  حتمل  على  وقـــادرة 
وخـــــــزان الــــوقــــود مــحــمــي . مــــن الـــعـــوامـــل 
اخلارجية أيضاً كاديالك واحد – ٥٫١ مليون 
واحد»  «كاديالك  أنها  إذ  بـ«الوحش»  دوالر 
في  مصفحة  سيارات   ١٠ أشهر  إحــدى  هي 
التي  الــوحــيــدة  الــســيــارة  أيــضــاً  وتلقب  العالم 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  رئيس  يستقلها 
وتتميز هذه السيارات بخزان وقود مصفح 
مقاوم للحرائق٬ وبجهاز إطفاء أوتوماتيكي 
وبخزان داخلي لألكسجني وبأسلحة إضافية 
السيارة  هيكل  أمــا  اخلــلــفــي.  الــصــنــدوق  فــي 
فمصنوع من الفوالذ واألملنيون والتايتينيوم 
جــداً  ثقيلة  أبوابها  يجعل  ممــا  والسيراميك 
صعوبة  سيجد  الــعــادي  الشخص  أن  لدرجة 
فـــي فــتــح أبـــوابـــهـــا مـــن اخلـــــــارج. ومبــــا أنــهــا 
سيارة الرئيس٬ فهي أجهزة إتصال مشفرة 
أيضاً  حتمل  الطوارئ.  حالة  في  لإلستخدام 
في  مصفحة  سيارات  اغلى   ٬٩٨ تي  كومبات 
سياسة  الرئيسية  دوالر  مليون   ٥٫١ العالم – 
كشفت  وتــكــنــولــوجــيــا  عــلــوم  تسليح  إقــتــصــاد 
شـــركـــة «دارتـــــــز» الـــروســـيـــة عـــن ســيــارتــهــا 
يبلغ  ٩٨ «والـــتـــي  تـــي  املــصــفــحــة «كـــومـــبـــات 
سيارات  أكثر  السيارة  هذه  عد 

َ
 ٥٫١ سعرها 

مصنوع  داخلها  أن  حتى  رفاهية  مصفحة 
من  وُت  أمــريــكــي.  دوالر  مــلــيــون  بــالــكــامــل 
وبحسب  لــلــحــيــتــان !  الـــذكـــري  الــعــضــو  جــلــد 

(مارودر) االقوى وغير قابلة للتدمير...

السيارات املصفحة
تتحدى الرصاص ويعشقها اصحاب املاليني
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مــوقــع الــشــركــة عــلــى شبكة اإلنــتــرنــت٬ فــإن 
قبل  من  مرغوبة  املصفحة  السيارات  هــذه 
الــســيــاســيــني الــــروس واألمـــــراء األوروبـــيـــني. 
وباإلضافة إلى جلد العضو الذكري للحيتان٬ 
فــــإن هــــذه الـــســـيـــارة مــرصــعــة مـــن الــداخــل 
األمنية٬  الناحية  من  أما  واألملــاس.  بالذهب 
٩٨ «مــقــاوم  تــي  ســيــارة «كــومــبــات  فهيكل 
لــلــرصــاص ولــلــمــتــفــجــرات حلــمــايــة ركــابــهــا 
املــهــمــني كــمــا أنـــهـــا تــتــمــيــز مبـــحـــرك ذي ٨ 

إسطوانات بسعة ١٫٨ لتر. 
وتعتبر سيارة الرئيس االمريكي واحدة من 
اقوي السيارات املصفحة من باب بانه رئيس 
أكبر دول العالم ومن بابا اخر نظراً للدعاية 
اخلياالت  من  هالة  صنعت  التى  الهوليودية 
التى ارتبطبت بحرب الفضاء ، فعلى الرغم 
الهامة  والشخصيات  الـــدول  رؤســـاء  أن  مــن 
سيارات  العالم،يستقلون   أنــحــاء  جميع  فــي 
حفاظا  وذلك  لهم  خصيصاً  تُصنع  مصفحة 

على أرواحهم.
ومــــــرة أخــــــرى بـــالـــرغـــم مــــن أن الـــســـيـــارة 
املصفحة تعتبر متقاربة من حيث النوع التي 
املعدلة،  السيارة  لقب  عليها  يُطلق  أن  ميكن 
ـــه يــتــم اســتــبــدال الـــزجـــاج الــعــادي  وذلــــك ألن
من  درع  وتركيب  للرصاص  مضاد  بزجاج 
الفوالذ قد يصل وزنه في بعض احلاالت إلى 
اإلطــارات  وتغيير  كيلوجرام،   ٦٠٠ من  أكثر 
ملسافة  السير  على  قــادر  أخر  بنوع  وتبديلها 
أكثر من ٨٠ كيلومتر لو انفجرت ، وقد تصل 
تكلفة تلك التعديالت إلى أكثر من ١٥٠ ألف 

دوالر أمريكي .
اال ان سيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما 
هي «الوحش» من أقوى السيارات املصفحة 

في العالم ومن مواصفاتها :
-تشبه املدرعة العسكرية حيث يصل سمكها 
إلى ٨ بوصات ووزنها مياثل طائرة بوينج ٧٤

جنرال  شاحنة  هيكل  شكل  على  -مصممة 
موتورز وتزن ٦٣٥٠ كلغ.

-هيكل السيارة مصنوع من الفوالذ واألملنيوم 
والتيتانيوم والسيراميك.

-يصل سمك زجاج السيارة إلى ٥ إنشات.
بنظام  مدعم  السيارة  من  السفلي  -اجلانب 

يحميها من الهجمات بالقنابل.
ثاني اقوي سيارة مصفحة في العالم 

ميتلكها الرئيس الروسي
طــــــــورت الـــــشـــــركـــــات الـــــروســـــيـــــة الــــســــيــــارة 
بالرئيس  اخلــاصــة  اجلــديــدة  الـــ«لــيــمــوزيــن» 
الــــروســــي فـــالدميـــيـــر بـــوتـــني، حــيــث سيتم 
اســتــبــدال ســيــارتــه الــقــدميــة بــســيــارة تتمتع 

مبواصفات عالية.
مواصفات اقوي سيارة مصفحة في العالم 

وتــــأتــــي ســــيــــارة «بـــــوتـــــني»، اقـــــــوي ســـيـــارة 
تستطيع  عــالــيــة  دفــاعــيــة  بـــقـــدرة  مــصــفــحــة 
إلى  وتــتــحــول  الــنــوويــة،  الهجمات  تــواجــه  أن 
غرفة عمليات تدير حربًا شاملة، باإلضافة 
مستوى  على  مسبوقة  غير  مــواصــفــات  إلــى 
الرفاهية والفخامة واالبتكار، بحسب موقع 

إيالف
اقوي سيارة مصفحة

وقرر «بوتني» استبدال سيارته احلالية من 
نوع  من  بسيارة   «S Class» مرسيدس  نوع 
في  مصفحة  سيارة  اقــوي  ليموزين»  «زيــل 
العالم ، التي تعتبر أول سيارة من نوعها في 
العالم، ال سيما أنها محصنة ضد جميع أنواع 
الهجمات  ذلــك  في  مبا  احملتملة،  الهجمات 
ـــنـــوويـــة أو الـــكـــيـــمـــاويـــة، حـــســـب صــحــيــفــة  ال

«البيان».
اقوي سيارة مصفحة

وأعلنت شركة «زيل»، املصنعة لهذه السيارة 
صناعتها  مــدة  أن   ( مصفحة  سيارة  اقــوي   )
استغرقت ٦ سنوات، كما أنها صناعة روسية 

منه  رغبة  وذلك  بوتني،  من  بطلب  بالكامل 
في دخول روسيا على خط املنافسة احلقيقية 

في مجال صناعة السيارات الفخمة.
اقوي سيارة مصفحة

في العالم  سيارة مصفحة  وتتكون اقوي 
ــا،  ـــهـــا ١٦ طــنً ــلــغ وزن ــب مـــن ٦ أبـــــــواب، وي
لتر،   ٧٫٧ بسعة  قــوي  مبــحــرك  ومــــزودة 
التيتانيوم،  مــن  بطبقة  تتمتع  أنــهــا  كــمــا 
لدرجة  اخلــالــص،  احلــديــد  مــن  وسقفها 
طراز  من  دبابة  وزن  حتمل  يستطيع  أنه 
«تي ٧٢»، كما يوجد داخل السيارة جميع 
حمام  ذلك  في  مبا  املطلوبة،  املستلزمات 
مقسم  مــع  ومــكــتــب  لــالســتــحــمــام،  ودش 
إلكترونًيا،  بها  التحكم  يتم  فيما  هاتف، 

سواء من الداخل أو اخلارج
اقوي سيارة مصفحة في العالم مهيأة أيًضا 
فتستطيع  داخلها،  من  شاملة  حــرب  إلدارة 
الــتــحــول إلـــى قــاعــدة اتـــصـــاالت واجــتــمــاعــات 
قدرة  ولديها  سيرها،  أثناء  سرية  عسكرية 
مباغتة  هجمات  أي  مواجهة  على  استثنائية 
ضمن قصف جوي أو بري أو حرب شوارع، 
جــديــدة  مبــواصــفــات  متتعها  إلـــى  بــاإلضــافــة 
ثكنة  إلى  يحولها  الذي  األمر  مألوفة،  وغير 

متنقلة.
شبكة  نشرت  روســي  لصحفي  جتربة  وفــي 
سيارة  داخـــل  لــه  فيديو  األمــريــكــيــة  فــوربــس 
بـــوتـــني الـــقـــدميـــة يــتــضــح مـــــدى اإلمـــكـــانـــات 
مبجرد  الــســيــارة  بــهــا  تتميز  الــتــي  الــرهــيــبــة 
دخــولــهــا تشعر كــأنــك فــي عــالــم خـــاص يتم 
الــتــحــكــم فــيــه مـــن خـــالل أجـــهـــزة الــرميــوت 
السيارة  خــارج  املركبة  والكاميرات  كنترول 
لــرؤيــة مــا يــدور فــي اخلـــارج، باإلضافة إلى 
منه  تخرج  به  ودرج  الشعر،  لتصفيف  مرآة 
اخلــمــور، بــاإلضــافــة إلـــى مــســدســات مخبأة 

تخرج بضغطة زر.
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املوزع   ، الوطنية  السيارات  شركة  كشفت 
عن  قطر  في  مــازدا  لسيارات  احلصري 
طرازات جديدة والتى اثرت من خاللها 
السوق احمللي بطرازات تلبي رغبات كافة 
العمالء ،ومنها على سبيل املثال النسخة 
كــــروس    CX٣ مـــــــازدا  مــــن  اجلــــديــــدة 
اخلمس  ذات    ٢٠١٧ املــدمــجــة    اوفــــر  
 AWD بنسختيها  الدفع  رباعية  مقاعد 
, ٢WD. وميكن االطــالع على موديالت 
مازدا  Cx٣ اجلديدة من خالل زيارتكم 
مبــعــرض مـــازدا املــيــز و املــوجــود بفريج 
الــنــصــر عــلــى مـــدار سبعة ايـــام عــمــل في 
االســـبـــوع  ويـــبـــدأ الــعــمــل مـــن الــســاعــة  ٩ 
صــبــاحــا – ٩ مــســاًء مــا عـــدا يـــوم اجلمعة 
والتي يعمل املعرض اثناء الفترة املسائية 

فقط .
وقـــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي مـــن شــركــة 
  CXالــســيــارات الــوطــنــيــة  تــأتــي مــــازدا ٣
دفع  مبواصفات  اجلديدة  اوفــر   كــروس 
ربـــاعـــي مــتــمــيــز فــلــلــمــرة األولـــــى ، يــأتــي 
اجلــيــل اجلــديــد مــن مــــازدا بــــأداء وخفة 
حــركــة ال تـــقـــارن وبــأحــجــام مــنــاســبــة ، 
اضافة الى التكنولوجيا املتقدمة واملساه ” 
سكاي اكتف  تكنولوجي ”  كما انها تتميز 
 ، الــوقــود   استهالك  فــي   اقتصادية  بانها 
  MZD Connect نـــظـــام  الــــى  اضـــافـــة 
القيادة  عرض  شاشة  لتشمل  باإلنترنت 
 Active Driving Display الــنــشــطــة 
وتكنولوجيا ” اي – اكتف سينس  لنظام 
السالمة واالمان لتنبض باحلياة  ولتكن 
وجــهــة اجــيــال الــشــبــاب والـــذيـــن يحبون 

املغامرة  في قطر .
وتتوافر اكل نسخ ٣-CX مبحرك بنزين 
 ١٤٦ بقوة  لتر   ٢ سعة   G أكتيف  سكاي 
من  أوتوماتيك  حركة  ناقل  مع  حصان 
لتضفي  سبورت  وضعية  مع  سرعات    ٦
بذلك قوة على الطرقات مثلها في ذلك 
تلك  ومتــنــح   الرياضية،  الــســيــارات  مثل 
اخلاصية اداء قوي في االطارات االمامية 
او خالل االربع اطارات وذلك من خالل 

. i-Active نظام
واالمــان  السالمة  نــظــام   مــن  يعزز  ومــا 
اجلـــديـــدة    CX ٣ مــــــازدا  ســــيــــارات  فـــي 
كليا  امتالك سيارات مــازدا  نظام – اي 
–  اكتف سينس والذي يعزز من فرص 
الــســالمــة واالمــــان اثــنــاء الــقــيــادة  ، فهذا 
النظام يساعد قائد السيارة على املخاطر 
احملتملة ، كما تضم  التكنولوجيا اجلديدة 
من مــازدا ٣ CX  تكنولوجيا ” امــان ما 
قبل االصطدام ” مما يساعد في جتنب 
خطورتها  من  التقليل  او  االصطدامات  
تلك  جتنب  ميكن  ال  والتي  احلــاالت  في 

االصطدامات 
كــمــا تــتــوافــر مــــازدا بــنــظــام الــتــحــكــم في 
  (MRCC  ) واملسمى  واالبــحــار  املــراقــبــة 
ونــظــام الــقــيــادة الــنــشــطــة ونــظــام رصــد 
التحذير  ونظام   (BSM  ) العمياء  البقع 
 (RCTA ).مــن حــركــة املــــرور اخلــلــفــيــة
سكاي  السيارة  بجسم  متربط  وجمعيها 
اكـــتـــف  والــشــاســيــه ، وتـــأتـــي املـــوديـــالت 
اجلـــديـــدة مـــن مــــــازدا   CX٣ بـــإطـــارات 
مفتاح  بــدون  ودخــول  بوصة   ١٨ بحجم 
لــألبــواب  وقــفــل  احملـــرك  لتشغيل  زر  مــع 
سماعات   ٧ من  صوتي  ونظام  مركزي 
للرؤية  كهربائية  ومـــرابـــا   بــي  اس  ويـــو 
وكــــراســــي مـــن اجلـــلـــد الــفــخــم وشــاشــة   
تعمل باللمس ٧ بوصة ونظام معلوماتي 
مبجموعة من االوامر الصوتية وبلوتوث 
وقائمة  سمعي  بنظام  يرتبط  للتليفون  

متعددة من املميزات االخرى .
وكما كشفت مازدا عن سيارتها اجلديدة 
  CX-٩ احلـــــجـــــم    كـــبـــيـــرة    SUV ال  
واجلـــديـــدة كــلــيــاً  ، مــع اضــافــة تــطــورات 
مذهلة لسيارات الدفع الرباعي لألسرة .

و حصلت مازدا ٩ -CX   بجليها اجلديد  
والـــذي  وعــصــري  مــتــطــور  تصميم  عــلــى 
 ” احلــركــة  روح  كــــودو   ” مــــازدا  تسميه 

من  براعة اجلودة  والذي يضفي مزيداً 
من  اجلــديــد  للجيل  املــتــألــق  والتصميم  
كليا  اجلـــديـــدة   CX-٩ مـــــازدا  ســـيـــارات 
وضع  من  االنتهاء  مت  فقد   ،  ٢٠١٧ لعام 
من  للسيارة  الداخلية  النهائية   اللمسات 
هو  الشاغل  شغلهم  كان  مهندسني   قبل 
الى  اضــافــة   ، التفاصيل  بــأدق  االهــتــمــام 
االحــــدث فــي وســائــل االتــصــال ووســائــل 
املتمثلة  السالمة  وتقنيات  الركاب  راحة 

 ” سينس  اكــتــف   – آي   ” تكنولوجيا  فــي 
للسيارة  الداخلية  املصورة  ان  الى  اضافة 
بني  مــا  جتمع  جميعها  كــراســي   ٧ تضم 
تفضلها  والتي  واجلاذبية  الفخامة  قمة 
 ، للمحركات  وبالنسبة   ، العائالت  دائما 
مبحرك    CX- ٩ مـــازدا  تــزويــد  مت  فقد 

تيربو سعة ٢٫٥ لتر ، ٢٥٠ حصان.
قمة الكفاءة للسيارات العائلية :

اسكاي   ” التيربو  الشحن  محرك   يوفر 

اكتف جي ” قمة الكفاءة واألداء للوصول 
القيادة  متعة  من  جديدة  مستويات  الى 
يعمل  التيربو  حملرك  املباشر  فاحلقن   ،
الى  اضافة   ، الـــدوران  عــزم  تسريع  على 
باستهالك  يتعلق  فيما  اقــتــصــادي  كــونــه 
السلسلة  الــقــيــادة  تعزيز  وزيــــادة  الــوقــود 
واآلمنة على الطرقات من خالل احدث  
تكنولوجيا ” سكاي اكتف ” والتي تنفرد 

بها  االجيال اجلديدة من مازدا كلياً . 

يــنــتــج  لـــتـــر   ٢,٥ بـــســـعـــة  احملـــــــرك  يــــأتــــي 
ـــــدوران ،  ٤٢٠  نــيــوتــن مــتــر مــن عـــزم ال
حركة  بناقل  احملــرك  هــذا  يتصل  حيث 
العجالت  الى  احلركة  ينقل  اوتوماتيكي 
التيربو   ويــقــوم   ، الــربــاعــي  الــدفــع  بنظام 
بالتحكم في تدفق الهواء والعوادم  حسب 

سرعة دوران احملرك 
ديناميكيات القيادة الذكية :

اجلديد   التيربو  الشحن  محرك  مينحك 

االبتكارات  وتساعد  باالسترخاء   شعوراً 
املــتــعــلــقــة بــالــهــيــكــل  الـــــى جـــانـــب املـــــواد 
  CX-٩ مـــازدا  ســيــارة  جلعل  املستخدمة 

اخف وزناً واكثر اماناً وصالبة .
ميتاز الشاسيه بقوائم هندسية في االمام  
 ، اخللف  من  الوصالت  متعدد  وتصميم 
ومتت هندسة نظام الدفع بكل العجالت  
اجلديد  اجلــيــل  مــن    I- Active AWD
بالثقة   تتسم  قيادة  متنح  بحيث   ، ملــازدا 
في  تساهم  بينما  طريق   سطح  اي  على 

الوقت ذاته في التوافق البيئي .
قمة التكنولوجيا  واالتصاالت اينما تكون 
متــثــل تــكــنــولــوجــيــا اجلـــيـــل اجلـــديـــد من 
مازدا ٩-cX  اتصال متكامل بني االنسان 
والــســيــارة ، واتـــصـــال فــــوري مــع الــعــالــم 
حــيــنــمــا تــكــون عــلــى الــطــريــق ، فــهــذا ما 
بني  التفاعل  واحهة  من  كل  لك  مينحه 
االنسان واآللةHMI  املتطورة من مازدا 
بــاإلنــتــرنــت    MZD Connect ونـــظـــام 
النشطة  الــقــيــادة  عـــرض  شــاشــة  لتشمل 
حيث   ،  Active Driving Display
ميكنك بالعديد من املميزات وذلك من 
عجلة  خلف  بك  اخلــاص  القيادة  مركز 
ــقــيــادة بــفــضــل وجــــود كـــل مـــن اجــهــزة  ال
الــقــيــاس ومــفــاتــيــح الــتــحــكــم املــوضــوعــة 

بشكل مثالي . 
املوزع   ، الوطنية  السيارات  شركة   وتقدم 
احلصري لسيارات مازدا في قطر اجيال 
جــديــدة ومــتــنــوعــة مـــن  ســيــارات مـــازدا 
العائلية   الــســيــارات  الـــى  اضــافــة  ســيــدان 
وسيارات البيك اب  موجودة حصريا في 
على  النصر  فريج  فــي  الشركة  معرض 

مدى سبعة ايام في االسبوع .
وطبقا للعادات والتقاليد اليابانية القدمية 
فــالبــد مـــن  وجـــد تــنــاغــم بـــني احلــصــان 
والـــفـــارس  ،وهــــذا مــا ميــكــن ان نسميه 
مع  السائق  تــالزم  اي   ،JINBA ITTAI
واحــد ”  والفارس  احلصان  او ”  السيارة 
مازدا  اجيال  تكنولوجيا   استوحيت  وقد 
على مر العصور  من تلك املقولة اليابانية  

القدمية .
 بدأت شركة  السيارات الوطنية تعاونها 

... JINBA ITTAI متعة  قيادة مازدا املسماة

السيارات الوطنية تثري السوق 
القطري بأفضل الطرازات

مازدا مازدا ٩٩--CXCX كفاءة عالية وتصميم فريد  كفاءة عالية وتصميم فريد ٢٠١٧٢٠١٧
مازدا تطلق النسخة اجلديدة مازدا تطلق النسخة اجلديدة ٣٣--CXCX كروس اوفر املدمجة  كروس اوفر املدمجة ٢٠١٧٢٠١٧



١١االثنني ٢٧ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٨)

مع العالمة التجارية مازدا في عام ١٩٧١ 
وعلى مدى تلك الفترة استطاعت شركة 
مبيعات  شبكة  تكوين  الوطنية  السيارات 
واسعة  خلدمة البيع وما بعد البيع  من 

خالل  فريق عمل مؤهل  وخبير .

دوراً  الوطنية  السيارات  لشركة  كــان  لقد 
قــويــاً وفـــعـــاالً فــي حتــقــيــق الــنــمــو املــتــزايــد 
للعالمة التجارية مازدا في قطر على مر 
السنني من خالل االبداع في البيع وجهود 
للعناية  املــســتــمــرة  واملــــبــــادرات  الــتــســويــق 

بالعمالء في قطر في البيع وما بعد البيع .
الوطنية  الــســيــارات  شركة  حصدت  وقــد 
العديد من اجلوائز ” منها جائزة افضل 
أداء ” من شركة مازدا موتور كوربوريشن 
واإلدارة  املبيعات  في  للكفاءة  اليابان    –

اجليدة للعالمة التجارية في قطر .
بفريج  والــكــائــن  مــــازدا  مــعــرض  يتميز 
وانــه  والـــرائـــع  الــفــريــد  بتصميمه  الــنــصــر 
تسوق  جتربة  يضفي  حتى  اتساعاً   اكثر 
رائعة من خالل مجموعة من اخلدمات 
واملـــرافـــق ومـــواقـــف الــســيــارات مــن اجــل 

راحة عمالء مازدا 
وفـــي اطــــار جــهــودهــا لــتــطــويــر خــدمــات 
الــســيــارات  شــركــة  قــامــت   ، البيع  بعد  مــا 
السريع  اخلدمة  مركز  بتشغيل  الوطنية 
والــذي يقع  بالقرب من اشــارات رامــادا 

بالطريق الدائري الثالث .
اما مركز اخلدمة الرئيسي وقطع الغيار 
فيتواجد باملنطقة الصناعية ، شارع رقم 
١٦ ، وهو مركز معد ومجهز الستقبال  
العمالء اضافة الى وجود مركز الصيانة 
والــــــذي يـــقـــدم خــدمــاتــه طــبــقــاً ألحـــدث 
الى  اضــافــة   ، والتكنولوجيا  الفحوصات 
مركز تدريب معتمد من مؤسسة مازدا.



االثنني ٢٧ ربيع أول ١٤٣٨ هـ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ م  العدد (١٥٨) ١٢

أعــلــنــت ‘اجلــــيــــده لـــلـــســـيـــارات’، الـــوكـــيـــل احلــصــري 
اتفاقية  توقيع  عن  قطر،  في  ‘شفروليه’  لسيارات 
مع شركة ‘هاي سكاي ليموزين’، إلضافة ٦٠ سيارة 
‘شــفــرولــيــه’ إلـــى أســطــول شــركــة الــلــيــمــوزيــن الــذي 
سيصل مع هذه االتفاقية إلى ٨٠ سيارة ‘شفروليه’.
وتعتبر هذه االتفاقية لزيادة عدد سيارات ‘شفروليه’ 
الثانية من نوعها هذا العام، وهي تعكس قوة العالقة 
املختلفة  االحتياجات  بتلبية  واإللــتــزام  الشركتني  بني 
لــعــمــالء ســـيـــارات ‘لـــيـــمـــوزيـــن’ بــشــكــل خــــاص وســـوق 
السيارات بشكل عام. كما تشمل الصفقة بيع ٥٠ سيارة 

من  سيارات  و١٠  كـــروز’٢٠١٦،  طراز ‘شفروليه  من 
طراز ‘شفروليه ماليبو’ ٢٠١٦.

لشفروليه  الرئيسي  املركز  في  االتفاقية  توقيع  ومت 
من  عــدد  بحضور  وذلــك  سكوير،  اجلــيــده  مبنطقة 
مــســؤولــي ‘اجلـــيـــده لــلــســيــارات’، مبـــن فــيــهــم ولــيــد 
مدير  الفّيومي،  وحسام  املبيعات؛  عام  مدير  السيد، 
قطاع الشركات واجلهات احلكوميه وعمرو محمد، 
اســتــشــاري أول مــبــيــعــات الــشــركــات؛ ، حــيــث قــامــوا 
لكل  املتميز  للدعم  تكرمياً  تقديرية  جائزة  بتقدمي 
من السيد رائد عليان، مدير عام شركة ‘هاي سكاي 

ليموزين’؛ وقمر الدين، مدير العمليات في الشركة.
وبهذه املناسبة، قال السيد عبدالرحمن صالح محمد 
ليموزين’،  سكاي  ‘هــاي  شركة  صاحب  العبيدلي، 
والتقدير  الشكر  بخالص  أتوجه  أن  بداية  «يسعدني 
آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  إلى 
ثاني، أمير البالد املفدى، لقيامه بإطالق ‘رؤية قطر 
الوطنية ٢٠٣٠’ التي تهدف إلى دعم شركات القطاع 
مع  املثمرة  شراكتنا  نواصل  أن  يسعدنا  كما  اخلــاص. 
سيارة   ٥٠٠ اليوم  منتلك  حيث  للسيارات’.  ‘اجليده 
األخيرة  الــشــراء  عملية  أعــقــاب  فــي  أسطولنا  ضمن 

إلى  العدد  يرتفع  أن  ونتوقع  ‘شفروليه’،  لسيارات 
مهمتنا  وتتمحور   .٢٠١٧ عــام  بحلول  سيارة   ١٠٠٠
‘ليموزين’،  لسيارات  التجارية  العمليات  دعم  حول 
خــاصــة مــع االســتــعــداد الســتــضــافــة مــنــافــســات كــأس 
الــعــالــم فيفا ٢٠٢٢ فــي قــطــر، إضــافــة إلــى االلــتــزام 
اتفاقيتنا  غــرار  على  جديدة  شــراكــات  في  بالدخول 

األخيرة مع ‘اجليده للسيارات’«
كــمــا صـــرح ولــيــد الــســيــد، مــديــر عـــام املــبــيــعــات في 
‘اجليده للسيارات’، «نسعى الستمرار عالقتنا املثمرة 
مــع شــركــة ‘هـــاي ســكــاي لــيــمــوزيــن’ فــي املستقبل، 

كروز’  ‘شفروليه  بسيارات  الشركة  تزويد  ويسعدنا 
أعلى  توفر  والتي   ٢٠١٦ موديل  ماليبو’  و‘شفروليه 
مستويات األداء أثناء القيادة، باإلضافة إلى تصميمها 

اآلمن وتقنياتها فائقة التطّور».
أفضل  للسيارات’  ‘اجلــيــده  «تــوفــر  السيد:  وأضـــاف 
إضافة  ‘شفروليه’،  لسيارات  البيع  بعد  ما  خدمات 
فريق  افضل  خالل  من  العمالء  خدمات  تقدمي  إلى 
عــمــل فــي جــمــيــع قــطــاعــات الــشــركــة، والــتــي نفخر 
بــتــقــدميــهــا عــمــالئــنــا وخـــاصـــة شــركــة ‘هــــاي ســكــاي 

ليموزين’«.

لتزويدها بـ٦٠ سيارة شفروليه ...

اجليده للسيارات توقع اتفاقية مع هاي سكاي ليموزين


