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الفردان برمييير تستعرض طرازاتها في جولة القيادة العاملية
6

كيا سبورتاج تفوز بجائزة أفضل
سيارة صغيرة رياضية متعددة األغراض

جيـــب رنيجيـــد 2016 ...
جينات املغامرة تسيطر على كل شيء

متيز طراز كيا سبورتاج في جيله الرابع كاكثر إنتاجاً لشركة كيا للسيارات حتى استطات ان 
تفوز بجائزة Kelley Blue Book’s كأفضل سيارة ميكن شراؤها من فئة السيارات الرياضية 
الصغيرة متعددة األغراض ، مبركز الصدارة ضمن 12 سيارة مت اختيارها باعتبارها األفضل 
في فئتها وذلك بعد عملية مكثفة دامت عاماً كامالً جلمع البيانات واالختبار امليداني وتقييم 

األداء للمئات من مركبات موديل 2017 

اإليــطــالــيــة وكرايسلر  فــيــات  بــني مجموعتي  لــالنــدمــاج  كــنــتــاج  اجلــديــد  رنيجيد  جــيــب  تــأتــي 
األمريكية، فهي السيارة األولى التي تخرج من حتت املظلة اجلديدة، وأول سيارة من جيب 
وعلى  فيات،  من  بناء  قاعدة  على  رينجيد  تعتمد  حيث  إيطاليا،  في  وبنائها  تطويرها  يتم 
الرغم من ظهور اللمسة اإليطالية في التصميم. إال أن “رنيجيد” لم تبتعد عن تقاليد العائلة 

األمريكية، فالواجهة حتاول الظهور بهجومية لتخفي احلجم الصغير لرنيجيد

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067
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نظمت شركة السيارات الوطنية  الوكيل 
احلــصــري لــســيــارات مــــازدا فــي قطر  
يوماً مفتوحاً لسيارات مازدا اجلديدة 
فئات CX5, 9 CX في  مجمع الالند 
مـــارك الــتــجــاري فــي الــفــتــرة مــن 24 
الــيــوم  وخــــالل    ،  2017 نوفمبر   26-
منوعة  مجموعة  عـــرض  مت  املــفــتــوح 
مــن ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي  والــتــي 
الالند  زوار  واعجاب  استحسان  القت 
مارك والذمي كانوا قد  مت تزويدهم 

باملعلومات الالزمة.

أسبوع مرسيدس-بنز 
لألزياء الدوحة ينطلق

في نسخته الثالثة

عــروض متميـــزة
علــى شاحنـــات

هيونـــداي التجاريـــة

فــــورد إيكوسبــــورت
2016 ... الطمــــوح

فــي قالـــب مدمــــج

السيارات الوطنية تنظم يوم مفتوح 
لعشــــاق طـــرازات )مـــازدا( بقـطر

نظمت شركة »الفردان برمييير موتورز«، الوكيل احلصري 
جلــاكــوار النــد روڤــر فــي دولــة قطر، نسختها اخلــاصــة من 
فعالية جتــربــة الــقــيــادة مــن جــاكــوار النــد روڤـــر، وذلـــك في 

جزيرة اللؤلؤة-قطر.
وبحضور عشاق سيارات جاكوار والند روڤر، شكلت الفعالية 
من جولة جتربة القيادة العاملية من جاكوار الند روڤر، 

ً
جزءا 

أجــل  مــن  الــقــيــادة  أنــشــطــة  مــن  وشــمــلــت مجموعة متنوعة 
تزويد العمالء املستقبليني بتجربة قيادة حصرية مع سائقني 

محترفني.
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متابعــــة : خالـــد عطيـــــه

اطــلــقــت شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة ، املـــوزع 
احلــصــري حلـــافـــالت  وشــاحــنــات  هــيــونــداي  
ــبــال  فـــي قــطــر عــرضــهــا اجلـــديـــد “ راحـــــة ال
مالكي  يستطيع  خالله  من  والــذي   “ املطلقة 
حــــافــــالت وشـــاحـــنـــات هـــيـــونـــداي فــــي قــطــر 
االســتــمــتــاع بــحــزمــة جـــديـــدة مـــن اخلــدمــات 
تتضمن 3 سنوات / او ضمان ال محدود على 
الــكــيــلــومــتــرات و خــدمــات مــجــانــيــة  لــعــدد 7 
مــرات  حتى 30,000 كم او عام ، ايهما يأتي 
الشاحنات  على  الــعــرض  هــذ  وينطبق   ، اوالً 
اخلفيفة من هيونداي ويستمر حتى اخلامس 
هــذا  ،  ويشمل   2016 ديــســمــبــر  مـــن  عــشــر 
هيونداي  العديد من شاحنات  الرائع  العرض 
 HD46 و HD التجارية التي تضم   شاحنات
hd78و HD72 65 غمارة واحدة وغمارتني و
قمة   .... االقتصادية من هيونداي  الشاحنات 

الكفاءة والعزم
مــن خـــالل الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــقــدمــة ، تضيف 
شــركــة الــشــاحــنــات اخلــفــيــفــة والــتــجــاريــة من 
على  جــديــداً  ديناميكيا  بــعــدا   HD هــيــونــداي 
اخلفيفة  للحموالت  واملناولة  النقل  شاحنات 
واملتوسطة ، كما تتسم بقوة أدائها  ومتيزها 
فتلك   ، عليها  االعــتــمــاد  وامــكــانــيــة  بــالــراحــة 
املجموعة تعد مثالية لتلبية جميع االحتياجات 

التجارية .
تــخــضــع شــاحــنــات هـــيـــونـــداي HD اخلــفــيــفــة 
لتكون  حــتــى   الــصــارمــة  التحمل  الخــتــبــارات 
واحــــدة مــن افــضــل الــشــاحــنــات فــي الــعــالــم ، 
كــمــا مت تــزويــد شــاحــنــات هــيــونــداي مــن فئة 
يعمل  الــذي   D4DC هيونداي  مبحرك    HD

بالديزل ويتميز بأدائه القوي وقوة حتمله .
مت تـــطـــويـــر هـــــذه الـــشـــاحـــنـــات لــلــعــمــل حتــت 
أنواع  تامة على شتى  الظروف كافة بسالسة 
الطرق فهي قادرة على امتصاص الصدمات 
التوقف  ومكابح قوية كبيرة لتعزيز عمليات 

كما انها مزودة بنظام تعليق على اعلى كفاءة.
مصممة لراحة السائق.

 HD تــتــمــيــز مــجــمــوعــة شــاحــنــات هـــيـــونـــداي
مبقصورات داخلية رائعة توفر نظم السالمة 
الــفــائــقــة، فــهــي مــــزودة بــالــعــديــد مــن أنظمة 
مريحة  قيادتها  جتعل  التي  املتقدمة  القيادة 
ما  واألمـــان،  الــراحــة  للسائق  وتوفر  وسلسة، 
، كما  يجعل شاحنات هــيــونــداي جــذابــة جــداً 

تضم املقصورة مقاعد خلفية من اجل اضفاء 
ــقــيــادة  لتوفر   الـــراحـــة وتــقــلــيــل الــتــعــب مــن ال

للسائق الراحة واألمان على الطرقات .
 65 HD فئة HD مت تزويد  شاحنات هيونداي
, HD , 72 HD 78   بنظام  ايرو 1 ومحركات 
 ps 120 متتاز بقوة التحمل والكفاءة D4DC
عزم  مــن  متر  نبوتن    295 وينتج    3200@
الدوران rpm 2000@295  لتحقيق اكبر قدر 

وهناك   ، واحلمولة  الشحن  في  املــرونــة  من 
مع  تتناسب  لــالخــتــيــارات   متنوعة  مجموعة 
  GVW قوة التحمل تبدأ من 4,1 – 5.2 طن و

من 6.5 طن – 7.5 طن .
املدن  في  والراحة  للخدمات  االمثل  االختيار 

في االماكن الضيقة  
يطلق على فئة HD 46  “  الشاحنة املدمجة 
»  وهي نصف شاحنة مزّودة مبحّرك ديزل 

تلك  وتــعــد   2.3 وحــمــولــة  حصانا   80 لتر   2.6
اكثر   46  HD الــفــئــة مــن ســـيـــارات هــيــونــداي 
الضيقة  والشوارع  املزدحمة  للشوارع   مالئمة 
يتعلق  فيما  اقتصادية   انها  الــى  الــى  اضافة   ،
باستهالكها للوقود مما يزيد من ارتفاع العائد 

االستثماري لتلك الفئة من السيارات .
أداء مثالي وآمن

HD  لتمنح  صممت  فئة شاحنات هيونداي 

، ويقوم ذلك مقام  السالمة  اقصى قدر من 
قــيــادة  ABSوجتـــربـــة  قـــوي  االســــاس لهيكل 
على  مميزات  توفر  الــى  باإلضافة   ، متميزة 
املكابح  انغالق  منع  نظام  مثل  عاملي  مستوى 
اليكترونيا  املكابح   قــوة  تــوزيــع  ونــظــام   ABS
EBD  املزود في كافة  املوديالت ، كما يتوفر 
ملزيد  الكامل  باحلجم  للسائق  هوائية  وسائد 

من السالمة

تقدمها شركة السيارات الوطنية

عروض متميزة على شاحنات هيونداي التجارية
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أيـــام

 ، الشتاء  فصل  فــي  وخــاصــة  العربية  الــبــالد  مــن  العديد  فــي  والرملية  الترابية  العواصف  تكثر 
الكوارث  العديد من  ينتج عنه  ، وقد  الطرق  القيادة على  أثناء  كبيراً  الــذي يشكل خطراً  األمــر 
– ال قدر اهلل – في حال عدم االنتباه اثناء القيادة  ، كما تؤدي هذه العواصف التي العديد من 
األضرار بالسيارات ، لذلك وفي هذا الصدد ، قدم نادي السيارات االملاني »ADAC« مجموعة 
من النصائح الهامة  التي حتمي من كافة األضرار التي تنتج عن السير أثناء العواطف الترابية 

والرملية ، ومن أهم هذه النصائح  ما يلي :

ـــ السير ببطء وحذر شديد أثناء القيادة  أعلى اجلسور أو اجلبال :
في حال التعرض إلى العواصف الترابية أو الرملية ، فينصح خبراء السيارات بعدم القيادة على 
سرعة عالية نهائياً ، ففي هذه احلالة ينصح بالقيادة ببطء شديد ، حتى يساعد ذلك في سهولة 
التحكم بالسيارة أثناء القيادة على الطرق الصحراوية، أو في حالة إذا كنت تسير أعلى اجلسور 
أو  أعلى اجلبال ، وعن السبب في ذلك ، فيرجع إلى أن شدة الرياح التي قد حتدث أثناء هذه 
، لذلك ولتفادي هذا  الطرق  القيادة على  أثناء  السيارة  انحراف مسار  إلى  العواصف قد تؤدي 

األمر ينصح بالقيادة بسرعات بطيئة ، مما قد يؤدي الى عواقب وخيمة أثناء القيادة .

ــ عدم تخطي السيارة املقطورة  والدراجات النارية أثناء القيادة بالعواصف الترابية :
تعد السيارات املقطورة والدراجات النارية أكثر خطورة أثناء قيادتهم وخاصة في حال التعرض 
إلى اي عاصفة ترابية او رياح شديدة، لذلك ينصح خبراء السيارات بتهدئة السرعة أثناء التعرض 

الي عواصف ترابية أثناء القيادة مع عدم تخطي السيارات األخرى.

ـــ ابتعد عن ركن السيارة أسفل األشجار :
مبجرد الوصول إلى املكان الذي تريده ، عليك االبتعاد قدر اإلمكان عن ركن السيارات أسفل 
االشجار ، فقد يؤدي هذا األمر إلى تعرض السيارات الى العديد من املخاطر التي حتدث بفعل 
لذلك في مثل هذه   ، ، وغيرها  السيارات  على  االشجار  ، مثل سقوط  العاصفة  نتيجة  الرياح 

الظروف االستثنائية ، ينصح أن يتم اصطفاف السيارة في األماكن املخصصة لركن السيارات.

ـــ  اتخاذ املسافة الكافية بني سيارتك واألخرى التي أمامك :
ينصح في حال تعرض البالد ألي عواصف ترابية أثناء القيادة على الطرق السريعة بأن يتم اتخاذ 
مسافة كافية بني سيارتك واألخرى التي تقع أمامك ، وعن السبب في ذلك فيرجع الى الرياح 

ميكن أن تغير مساره في أي وقت وبصورة مفاجئة ، لذلك يجب توخي احلذر.

ـــ يجب رفع القدم من على دواسة البنزين :
عادة ما يجد السائق صعوبة بالغة في عبور املنحيات أثناء العواصف الترابية أو الرملية ، األمر 
الذي ينعكس بشكل مباشر على رؤية املنحنيات ، و في مثل هذه األحوال ينصح بضرورة رفع 
القدم من على دواسة البنزين ، كما ينصح ايضاً في مثل هذه احلالة أن يستعد الشخص للضغط 

على الفرامل، لكي تتجنب أي خطر مفاجئ.

ـــ ينصح بالقيادة في منتصف الطريق :
قد يستغرب البعض من هذه النصيحة ، ولكنها حقيقة ، حيث ينصح اخلبراء في احلال القيادة 
أثناء التعرض الى العواصف الترابية او الرملية التي تهاجم البالد في فصل الشتاء أن يقوم السائق 
العمارات وأغصان  بالسير في منتصف الطريق حتى تتجنب أي شيء يسقط من على أسقف 

األشجار أيًضا على السيارة.

يشكل خطراً كبيراً أثناء القيادة على الطرق ...

أحمي نفسك وسيارتك من مخاطر العواصف الترابية
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بعد أن ُطرح اجليل الثاني اجلديد كلياً من سيارة BMW X1 في املنطقة ، ها هو هذا 
الطراز يصبح متوافراً للبيع في صاالت العرض في أنحاء الشرق األوسط.

وسرعان ما استقطبت هذه اإلضافة اجلديدة إلى مجموعة طرازات X التي بيع منها 
أكثر من 740 ألف سيارة في العالم األنظاَر مبساحتها املوّسعة جداً للركاب واحلقائب 
على  ترتكز  التي  ووظائفها  والفاخرة  احلديثة  على مقصورتها  ســواء، فضالً  حّد  على 
السيارة لتكون سيارة تركز على  مفاهيم هندسية سليمة ومتينة. وقد صممت هذه 
الفعالية مع هيكل مطور حديثاً. وتتمّيز هذه السيارة التي تضّم خمسة مقاعد بتصميم 
 BMW xDrive وبتجهيزها بنظام ،BMW Xمستوحى مباشرة من مجموعة طرازات

بالدفع الرباعي الذكي ملنح السائقني بأفضل جتربة قيادة في أسوأ الطرقات حتى. 
مبجموعة  اجلديدة   BMW X1 تتمّيز  الرائدتني،  وفعاليتها  ديناميكيتها  على  عــالوة 
هذه  ومــن  الفئة،  هــذه  فــي  ممــّيــزة  مكانة  فــي  تضعها  الــتــي  املبتكرة  التجهيزات  مــن 
الديناميكي  التحّكم  ونظام  الكاملة،   LED بتقنية  األمامية  املصابيح  االختيارية  املزايا 
 Driving Assistant Plusونــظــام األمامي،  الزجاج  على  العرض  باملخّمدات، وشاشة 

ملساعدة السائق.
 BMW X1 ســّيــارة  الديناميكية  واخلــطــوط  الــقــوي،  واحلــضــور  املتينة،  األبــعــاد  متنح 
 .BMW X بــارزة وتؤّكد على مكانتها كأصغر عضو في عائلة طــرازات  اجلديدة طلة 
وقد زاد ارتفاع الطراز اجلديد مقارنة بالطراز السابق بـ53 ملم، مّما ساهم في زيادة 
رحابة املقصورة. وبفضل زيادة علو املقاعد بشكل ملحوظ )36 ملم من األمام، و64 ملم 

من اخللف(، أصبحت رؤية السائق أفضل.
ذات  السّيارة  في  ملم  بـــ37  اخللفية  اجلهة  في  للركبتني  املخصصة  املساحة  وازدادت 
بينما  اختيارياً،  للتعديل  القابل  اخللفي  املقعد  66 ملم في  القياسية، وحّتى  املواصفات 

ارتفعت سعة الصندوق إلى 505 ليترات.
حول  املتمحور  القمرة  تصميم  بني  اجلــديــدة   BMW X1 ــارة  ســيّ في  املقصورة  جتمع 
السائق الذي بات من أبرز سمات هذه الطرازات مع ملسات تبرز متعة القيادة بأسلوب 
سّيارة النشاطات الرياضية القوي وبني األجواء الراقية العصرية. وتشمل املعدات القياسية 
التكييف، ونظاماً سمعياً بفتحتَي USB وAUX-in، ونظام التشغيل iDrive، مع شاشة 

قياس 6.5 بوصة مدمجة في لوحة التحّكم على شكل شاشة مستقلة. 
يعمل اجليل الثاني من طراز BMW X1 مبجموعة جديدة كلياً من احملّركات تشمل: 

sDrive20i BMW X1: محّرك يعمل بالوقود مؤّلف من أربع أسطوانات سعة ليترين 
يعمل بقوة 141 كيلوواط/192 حصاناً، ويتسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 
7.7 ثانية، ويستهلك بني 5.9 و6 ليترات/100 كلم، ويصدر ما بني 136 و139 غراماً من 

ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
xDrive20i BMW X1: محّرك يعمل بالوقود مؤّلف من أربع أسطوانات سعة ليترين 
ويعمل بقوة 141 كيلوواط/192 حصاناً، يتسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 
7.4 ثانية، ويستهلك بني 6.3 و6.4 ليتر/100 كلم، ويصدر ما بني 146 و149 غراماً من 

ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
xDrive25i BMW X1: محّرك يعمل بالوقود مؤّلف من أربع أسطوانات سعة ليترين 
في  كلم/الساعة   100 إلــى  صفر  من  يتسارع  حصاناً،  كــيــلــوواط/231   170 بقوة  ويعمل 
و152   149 بني  ما  ويصدر  كلم،  ليتر/100  و6.6   6.4 بني  ويستهلك  ثانية،   6.5 غضون 

غراماً من ثاني أكسيد الكربون كل كلم.
بثماني   Steptronic وحـــدة  أو  ســرعــات  بــســّت  تـــروس  بعلبة  احملــركــات  هــذه  وتّتصل 

سرعات، وهما نسختان طورتهما BMW حديثاً.
اجلديدة.   BMW X1 سّيارة  في  الكلي  للدفع  الذكي   xDrive نظام  تطوير  أيضاً  ومّت 
يتّم  الصفائح  متعّدد  بقابض  الــوزن  يوّفر  الــذي  واملدمج  الفعال  النظام  هــذا  ويستعني 
األمامي واخللفي حسبما  الدفع بني احملورين  لتوزيع  التحّكم به هيدروليكياً-كهربائياً 

تقتضي احلاجة.

متعة قيادة حقيقية .. الفردان للسيارات الوكيل احلصري

BMW X1 سيارة
اجلديــد كليـــاً أكثـــر متيــــزاً ومرونــــة

صممت هذه 
السيارة لتكون 

سيارة تركز 
على الفعالية 

مع هيكل 
مطور حديث



االثنني 28 صفــــر 1438 هـ 28 نوفمبـــر 2016 م  العدد )154(

يعرض أحدث مجموعات خريف وشتاء 2017

أسبوع مرسيدس-بنز لألزياء الدوحة ينطلق في نسخته الثالثة

الدوحة  فــي  لــأزيــاء  مرسيدس-بنز  أســبــوع  ينطلق 
في نسخته الثالثة ليجمع نخبة من مصممي األزياء 
أحدث  يعرضون  الراقية  واالكــســســوارات  والساعات 
بيوت  أعـــرق  مــن  مجموعات خــريــف وشــتــاء 2017 
وعشاق  الشخصيات  كبار  من  عــدد  بحضور  املوضة 

األزياء واإلعالميني.
السنة ويستمر فــي هذا  ويــقــام احلـــدث مــرتــني فــي 
نوفمبر 2016 في  إلى 30  أيــام من 28  لثالثة  العام 
األزيــــاء  مصممي  ليمنح  الـــدوحـــة،  هــيــلــتــون  فــنــدق 
املعروفني والواعدين من قطر واملنطقة عرض آخر 
إبداعاتهم وصيحات املوضة اجلديدة للموسم املقبل.

وجـــــاء اإلعــــــالن عـــن احلـــــدث فـــي مـــؤمتـــر صحفي 
مــشــتــرك جــمــع ريـــهـــات مــنــصــور مـــديـــرة احلــــدث، 
والسيد بانكاج جوشي مدير التسويق في شركة ناصر 

بن خالد للسيارات الوكيل املعتمد ملرسيدس-بنز في 
قطر، والسيد تامر فاروق، املدير التنفيذي لتطوير 

األعمال في فندق هيلتون الدوحة.
وقال السيد بانكاج جوشي مدير التسويق في شركة 
ملرسيدس  املعتمد  الوكيل  للسيارات  خالد  بن  ناصر 
بــنــز فــي قــطــر:” مــن خـــالل هـــذه املـــبـــادرات، تؤكد 
شــركــة نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات، املــــوزع املعتمد 
التزامها  على  قــطــر،  فــي  مرسيدس-بنز  لــســيــارات 
مبجتمعنا وبكافة املجتمعات في قطر، حيث تظهر 
ــــاء  دورهــــا املــمــيــز فــي رعــايــة ودعــــم الــفــنــون واألزي
والــريــاضــة والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا مــن املـــجـــاالت. كما 
يعكس هذا األسبوع قيم  العالمة التجارية التي تقوم 

على الفخامة واألناقة والتميز«.
ويــشــارك فــي احلـــدث فــي هـــذا الــعــام أكــثــر مــن 24 

جتارية  لعالمات  مصممون  ضمنهم  مــن  مصمماً 
عاملية معروفة. وسيحضر في اليوم االول املصممة 
الواعدة نوف العمادي من قطر، يليها فيرشا ريدي 
من الهند، بريسم كوتور ومجموعة ناش لدار بريسم 

كوتور، باالس دي أرغانو من بريسم كوتور، مرمي 
بلخياط من املغرب، وسعيد قبيسي من لبنان.

ودور  املصممني  من  كل  يشارك  الثاني  اليوم  وفــي 
الذيب  إميــان  السعودية،  من  فهد  هيفاء  التصميم: 
من السويد، جلباب من السعودية، مجموعة أس أس 
من قطر، زينة زكي وسمية عبد الزراق وفيابيسكو 
من دار ريفاج، وديــان بيالجني من أندونيسيا. في 
الــيــوم الــثــالــث واألخــيــر، سيكون اإلفــتــتــاح مــع أدميــا 
جلــيــلــز مـــاجنـــو الكــشــمــي مـــن قـــطـــر، يــلــيــه عــرض 
قطر،  من  كوتور  لي  وبيير  لبنان،  من  ضيا  ساهر 
الفلبني،  من  الزارو  ســاري  عمان،  من  ليلى  وبينغ 
أنيسة حاسيبوان من أندونيسيا، طاهر من الكويت، 

واالختتام مع دينا وائل من الكويت.
الــعــرض :« أتقدم  وقــالــت راهـــات منصور، مــديــرة 

للسيارات  خالد  بــن  ناصر  لشركة  اجلــزيــل  بالشكر 
الترويج  في  املستمر  دعمهما  على  وملرسيدس-بنز 
إلى  احلــدث  بهذا  لإلرتقاء  ونتطلع  واملــوضــة  لــأزيــاء 
نــيــويــورك وميامي  فــي  األخـــرى  الــعــروض  مستوى 
عالم  فــي  مهمة  مبكانة  ليحظى  وطوكيو،  وبــرلــني 
صــنــاعــة األزيـــــاء وتــعــزيــز صـــورة الـــدوحـــة كعاصمة 

لأزياء«. 
لتطوير  التنفيذي  املدير  فــاروق،  تامر  السيد  وقــال 
الــدوحــة :«يــقــدم فندق  األعــمــال في فندق هيلتون 
ـــدعـــم الـــكـــامـــل لــــــرواد اإلبـــــداع  هــيــلــتــون الــــدوحــــة ال
واإلبتكار، وبالتالي نفتخر ونتشرف بأن نعقد هذه 
الشراكة مع مرسيدس-بنز وشركة ناصر بن خالد 
لأزياء  مرسيدس-بنز  أسبوع  الستضافة  للسيارات 
في الدوحة والذي يجمع نخبة من مصممي األزياء. 

بانكاج جوشي : تؤكد 
رعاية  ناصر بن خالد على 

دعم كل اشكال االبداع 
واملبدعني في املجتمع 
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جاكوار عالمة أستحقت االحترام من قبل عشاق عالم السيارات
جنحت جاكوار في كسب الوالء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك 
التقنيات املتطورة  التجارية على االستثمار في أحدث  بشكل جزئي إلى  تركيز العالمة 
وفي البحث والتطوير، مما يثمر عن تصميم منتجات مبتكرة ألسواق جديدة وقطاعات 

متنامية.
سيارة  التجارية،  العالمة  تاريخ  في  األق��وى  تعتبر  التي  ال��ي��وم،  الشركة  تشكيلة  وتضم 
XJ، وسيارة  الفاخرة  الصالون  F-TYPE Convertible وF-TYPE Coupé، وسيارة 
الصالون الرياضية XF، والسيارة التي مت إطالقها مؤخراً واملصنوعة من األملنيوم بشكل 
مكثف XE التي ترسي معايير جديدة لديناميكيات القيادة في فئة السيارات متوسطة 
اإلع��الن عنها  التي مت  كلياً  اجل��دي��دة  األدائ��ي��ة  أوف��ر  ال��ك��روس  وبالتأكيد سيارة  احلجم، 

مؤخراً F-TYPE، والتي انضمت إلى التشكيلة في عام 2016.
تصميمها  مت  األداء  عالية  أوف��ر  ك��روس  س��ي��ارة  كلياً  اجل��دي��دة   F-PACE ج��اك��وار  تعتبر 
جميع  بها  تشتهر  التي  والنقاء  االستجابة  وسرعة  الرشاقة  مستويات  لتقدمي  وهندستها 
سيارات جاكوار، إلى جانب ديناميكيات القيادة ومرونة االستخدام اليومي التي ال تضاهى.

ومع تطويرها باستخدام هيكل جاكوار خفيف الوزن من األلومنيوم، جتمع سيارة جاكوار 
واألب��ع��اد  واألس��ط��ح  التصميم  خلطوط  النقاء  مستويات  أعلى  كلياً  اجل��دي��دة   F-PACE
التهوية  القوي، وفتحات  ال��ورك اخللفي  F-TYPE مثل  مع مزايا مستوحاة من سيارة 

اجلانبية والشكل املميز لألضواء اخللفية.
من  اجلديد  والترفيه  املعلومات  بنظام  كلياً  اجلديدة   F-PACE جاكوار  سيارة  وتزهو 
جاكوار، ونظام الدفع الرباعي األكثر تطوراً على اإلطالق، مع مجموعة رائعة من تقنيات 

السالمة النشطة، مما يضمن أن تقدم كل رحلة جتربة مجزية أكثر.
أبرز  الكشف عنها حصرياً خالل مؤمتر صحفي حضرته مجموعة مختارة من  وبعد 
وسائل اإلعالم، أعقب حفل إطالق جاكوار F-PACE اجلديدة كلياً أمسية مميزة أقيمت 
في مرسى مالذ كمبينسكي، اللؤلؤة – الدوحة بحضور عدد من أهم كبار الشخصيات 
وعمالء جاكوار املخلصني في قطر. ومت عرض سيارة جاكوار F-PACE اجلديدة كلياً في 
هذا احلدث، حيث أتيح للضيوف إلقاء نظرة عن قرب على أبعادها املذهلة، وأسطحها 

األنيقة، وخطوطها املثالية التي حتدد مالمح جميع سيارات جاكوار.
الرياضية وسيارات  السيارات  الرائدة في صناعة  العاملية  الشركات  و تعد جاكوار إحدى 
ج��اك��وار مبعايير  ارت��ق��ت  ع��ام��اً،   80 م��ن  أكثر  م��دار  ال��ف��اخ��رة. وعلى  الرياضية  الصالون 
ليونز.  ويليام  السير  التجارية  العالمة  مؤسس  من  مستوحى  بإلهام  املتاحة،  ال��ق��درات 
سيارة  ك��ل  تصميم  يتم  حيث  احل��ي��ة،  التكنولوجيا  على  جوهرها  ف��ي  ج��اك��وار  وترتكز 
إلى  تهدف  سياراتها  في  وتقنية  ابتكار  كل  فإن  لذلك،  باحلياة،  تنبض  بصورة  جاكوار 

توفير جتربة قيادة حدسية على الدوام.

الفردان برمييير موتورز...

تستعرض أحدث طرازاتها في جولة جتربة القيادة العاملية من جاكوار الند روڤر
مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل مع احلدث بتغطية مباشرةحضور غفير من عشاق عالم الند روفر وجاكـوار

حسني عدرة : شرف كبير أستضافة اجلولة 
وفرصة لتعزيز التجارب املميزة لعمالئنا

موتورز«،  برمييير  »الفردان  نظمت شركة 
ال��وك��ي��ل احل��ص��ري جل���اك���وار الن���د روڤ���ر في 
فعالية  م��ن  اخل��اص��ة  نسختها  ق��ط��ر،  دول���ة 
جتربة القيادة من جاكوار الند روڤر، وذلك 

في جزيرة اللؤلؤة-قطر.
وبحضور عشاق سيارات جاكوار والند روڤر، 
م����ن ج��ول��ة جت��رب��ة 

ً
ش��ك��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ج����زءا 

ال��ق��ي��ادة ال��ع��امل��ي��ة م���ن ج���اك���وار الن���د روڤ���ر، 
وشملت مجموعة متنوعة من أنشطة القيادة 
بتجربة  املستقبليني  العمالء  تزويد  أجل  من 

قيادة حصرية مع سائقني محترفني.
وف����ي ه����ذا ال����ش����أن، ق����ال ب���ن وي��ل��ك��ي��ن��س��ون، 
جاكوار  ف��ي  القيادة  لتجربة  التسويق  مدير 
أفريقيا  األوس��ط وشمال  الشرق  الند روڤ��ر 
وباكستان: »نسعى باستمرار لتقدمي جتربة 
سياراتنا  حملبي  وتفاعلية  استثنائية  ق��ي��ادة 
في أرجاء املنطقة. وتشكل استضافة جوالت 
جت���رب���ة ال���ق���ي���ادة ال���ع���امل���ي���ة ض���م���ن األس������واق 
الرئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أف��ري��ق��ي��ا ف��رص��ة ه��ام��ة الس��ت��ع��راض أح��دث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واألداء  اب��ت��ك��ارات��ن��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى 

واخلبرات«.
من جانبه، قال حسني عدرة، مدير التسويق 
وع����الق����ات ال���ع���م���الء ف���ي ش���رك���ة »ال����ف����ردان 
ب��رمي��ي��ي��ر م����وت����ورز«: »إن اس��ت��ض��اف��ة ه��ذه 
الفعالية في قطر في إطار جولة ’فن األداء‘ 
القيادة  جتربة  وجولة  ج��اك��وار،  من  العاملية 
من الند روڤر، هو شرف كبير لنا وفرصة 
نوفرها  التي  املميزة  التجارب  لتعزيز  هامة 

لعمالئنا في قطر طوال العام«.
أنشطة ج��اك��وار على ج��ول��ة »فن  واع��ت��م��دت 
األداء«، املبادرة العاملية التي مت تطويرها من 
أجل تقدمي جتربة معاصرة وفاخرة للجيل 
اجلديد من عشاق سيارات جاكوار، وتقدمي 
للعمالء.  راق��ي��ة  وتفاعلية  ترفيهية  جت��ارب 
ورك���زت فعالية جت��رب��ة ق��ي��ادة ج��اك��وار في 
 Smart« ع��ل��ى حت���دي رئ��ي��س��ي  ق��ط��ر بشكل 
فقط  امل��م��ل��وك��ة  اجل���دي���دة  التقنية   ،”Cone
ال��ع��م��الء على  تشجع  وال��ت��ي  ج��اك��وار،  لشركة 
التنافس ضد بعضهم البعض للقيادة ملسافات 
محددة خالل وقت محدد مع التركيز على 
ال��دق��ة ف��ي ال��ق��ي��ادة. وق��د مت��ت دع���وة الفائز 
 Smart« للمنافسة في نهائيات سباق جاكوار
Cone” العاملي، الذي سيحظى الفائز النهائي 
األداء«،  فن  جولة  »بطل  املميز  باللقب  فيه 
فعاليات  إح��دى  إلى  برحلة مميزة  وسيفوز 

قيادة السيارات العاملية.
ك���م���ا ض���م���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ن���ش���اط الن�����د روڤ����ر 
روڤ����ر  والن�������د   ”Scored Precision«
حيث   ”Terrain Trailer Activation“
تسّنى للمشاركون خوض حتديات مثيرة ضد 
جزءا  األنشطة  ه��ذه  وتشكل  بعضاً.  بعضهم 
ًم��ن ج��ول��ة جت��رب��ة ال��ق��ي��ادة م��ن الن��د روڤ��ر، 
لتعريف  ال��رام��ي��ة  اإلقليمية  ال��ق��ي��ادة  جت��رب��ة 
اجل���م���ه���ور اجل���دي���د ب��ال��ع��الم��ة واس���ت���ع���راض 
الصعبة  التضاريس  ضمن  السيارات  ق��درات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
لالستفادة من  التي تعتبر بيئة مناسبة جداً 

القصوى لسيارات الند روڤ��ر. وقد  القدرات 
مت��ت دع���وة ال��ف��ائ��ز أي��ض��اً حل��ض��ور نهائيات 
جولة جتربة الند روڤر في البحرين ليحظى 
بفرصة للفوز برحلة مغامرات ال تنسى مع 

الند روڤر إلى أمريكا اجلنوبية.
الرباعي  الدفع  س��ي��ارات  تقسم  أن  أردت  إذا 
الكبيرة إلى فئتني، ستجد هذه الفئة الفاخرة 
واخل��ام��ات  الدقيقة  بالتفاصيل  تهتم  ال��ت��ي 
عالية اجلودة والرفاهية، وفئة أخرى تهتم 
ب����األداء واالن��ط��الق وال��ه��ن��دس��ة ال��ت��ي تتحدى 
العوائق وتدفعك إلى أقصى حدود اخلرائط.

على  تهيمن  االجنليزية  روف���ر  الن��د  ع��الم��ة 
عشاق الفخامة والقوة..

فهي  تصنيفها،  فيصعب  روف���ر،  راجن  أم��ا 
م��ن ن��اح��ي��ة س��ي��ارة اجن��ل��ي��زي��ة ف��اخ��رة ذات 
م���ق���ص���ورة رح���ب���ة وجت���ه���ي���زات ت��رف��ي��ه��ي��ة 
متطورة، ومن ناحية أخرى ستجد هيكل 
امل��ص��م��م خصيًصا  ال��ه��ن��دس��ي  ال��ت��ف��وق  م���ن 
ل��ت��ح��دي ال��ص��ع��اب واخل����روج ع��ن امل��أل��وف، 
وه���ي ت��رك��ي��ب��ة رمب���ا ال ي��ن��اف��س��ه��ا ف��ي��ه��ا أي 

سيارة دفع رباعي أخرى.
ت���أت���ي راجن روف�����ر اجل����دي����دة ك�����أول س��ي��ارة 
متعددة املهام ذات بدن مصنع بالكامل من 
األملونيوم، والذي تسعى الند روفر من خالله 
لتخفيف وزن السيارة قدر املستطاع وحتسني 
الهيكل اجلديد عن  أداءه��ا، حيث يقل وزن 
فيأتي  التصميم،  أم��ا   ،  .%40 بنسبة  سابقه 
بداية من شبكة  خالصة،  أوروبية  بخطوط 
جانبيها  وعلى  روف��ر  لالند  املميزة  التهوية 

املميز  ال��ت��ص��م��ي��م  ذات  ال��رئ��ي��س��ي��ة  امل��ص��اب��ي��ح 
وال��ت��ي مت��ي��ز واج��ه��ة راجن روف���ر ب��إض��اءة ال��� 
بتصميم  األمامي  املصد  يأتي  كذلك   ،LED
الواجهة،  بقية  مع  يتماشى  ه��ادئ  كالسيكي 
اجلانبني،  على  صغيرة  تهوية  فتحات  م��ع 
وسط  تختفي  مستطيلة  ضباب  ومصابيح 
خ��ط ال��ت��ص��م��ي��م ال��س��ف��ل��ي، وت��ن��ت��ه��ي ال��واج��ه��ة 
مب��ش��ت��ت ال���ه���واء ال��س��ف��ل��ي ال����ذي ي��ن��ظ��م م��رور 

الهواء أسفل البدن.
ك��ل ش��يء  ف��ي راجن روف��ر مميز، س��واء كان 
أو  والتشطيب  الفخامة  أو مستوى  التصميم 
الداخل  في  فالتجربة  املتقدمة،  التجهيزات 
ال��ق��ي��ادة أو أي من  س���واء ك��ان��ت أم���ام عجلة 
امل��ق��اع��د مم��ت��ع��ة وق������ادرة ع��ل��ى أس����ر قلبك 
لوقت طويل فاألبواب املطلية باجللد الفاخر 
اخلشبية،  التطعيمات  مع  البارزة  واحلياكة 
املعدنية  التطعيمات  ذات  ال��ق��ي��ادة  وع��ج��ل��ة 
وأزرار التحكم األنيقة في وظائف املقصورة، 
وك��ذل��ك ل��وح��ة ال���ع���دادات امل��ك��ون��ة م��ن شاشة 
ع���رض ع��ال��ي��ة اجل�����ودة ق��ي��اس 12.3 ب��وص��ة 
املعلومات  السيارة وكافة  ع��دادات  تستعرض 
كل  ج��ذاب��ة،  ورس���وم  أنيق  عصري  بتصميم 
جتربة  وس���ط  ليضعك  بعناية  ص��م��م  ش���يء 

اجنليزية راقية.
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متابعــــة ــ خالـــد عطيـــة :

نــظــمــت شــركــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة  الــوكــيــل 
احلـــصـــري لــســيــارات مـــــازدا فـــي قــطــر  يــومــاً 
 9 CX مفتوحاً لسيارات مازدا اجلديدة فئات
التجاري في  الالند مــارك  ,CX5 فــي  مجمع 
وخــالل    ،  2017 نوفمبر   26-  24 مــن  الفترة 
املفتوح مت عرض مجموعة منوعة من  اليوم 
سيارات الدفع الرباعي  والتي القت استحسان 
قد   كانوا  واللذين  مــارك  الالند  زوار  واعجاب 
مت تــزويــدهــم بــاملــعــلــومــات الـــالزمـــة وكــذلــك 
فــرصــة حــجــز اخــتــبــار قــيــادة مــن قــبــل فريق 

مبيعات مازدا .
وخــــــــالل تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــة ، قــــــال املـــتـــحـــدث  
بــاســم شـــركـــة  الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة انـــه طبقا 
لــالســتــراتــيــجــيــة  الــدائــمــة لــلــشــركــة فــي زيـــادة 
ــتــجــاريــة مـــــازدا وتــقــدمي  الـــوعـــي بــالــعــالمــة ال
السيارات  ، ستقوم شركة  ابداعية  تكنولوجيا  
الـــوطـــنـــيـــة بــتــنــظــيــم  عــــروضــــا مــفــتــوحــة فــي 
املــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة مــثــل فيالجيو 
مول من 1 ديسمبر 2016 ونامل  ان يستفيد 
العمالء من تلك الفعاليات  من خالل قدرتهم 
موديالتهم  عــن  دقيقة  معلومات  جمع  على 

املفضلة من مازدا .
مزيداً من اإلبداع في األسلوب واملزايا اجلديدة

اكتف   اســكــاي  بتكنولوجيا  االنـــظـــار  تــخــطــف  
 CX5  اجلديدة مازدا

اكس 5  ، 2016  خطفت سيارات مــازدا سي- 
سكاي  ونظام  اجلديدة  بالتكنولوجيا  االنظار 
اكــتــف اجلــديــد والــتــي تتميز بــه كــل مــوديــالت 
العصور  مــر  فعلى   ، احلديثة  مـــازدا  ســيــارات 
خــرجــت حتــديــات مـــازدا عــن احلـــدود لتسير 

بخطى واثقة نحو النجاح والتقدم .
ترتكز فلسفة سيارات مازدا سي اكس 5 على  
تــأكــيــد واســتــمــراريــة احلــضــور الــقــوي لــهــا في 
االسواق مبا حتققه من عالقات قوية ومتينة 

مع العمالء .
تأتي مازدا سي اكس -5 موديل2016  مع املزيد 
ــــداع بــاألســلــوب واملـــزايـــا  الــتــي ترتقي  مــن اإلب
بسمعتها الراقية  الراسخة الى اعلى املستويات 
مـــازدا سي  ،وتــعــد  والسالمة  املتعة  مــن حيث 
السيارات  والتي  ارقــى  -5 اجلديدة  من  اكس 
تشتهر بديناميكية القيادة والسالمة والكفاءة 
والراحة ، ويتميز احدث طراز من موديالت 
جــديــد  وجتــهــيــزات  امــامــي  بتصميم    2016
داخلية محسنة وعازل للصوت اقوى واحدث 

املزايا املعلوماتية  الترفيهية .
مازدا سي اكس -5  هو اول منوذج يتم انتاجه  
التي  اكــتــف  ســكــاي  بتكنولوجيا  األســــاس  مــن 
وبلغة تصميم روح احلركة  مــازدا  بها  تنفرد 
كـــودو، ويــقــدم هــذا الــطــراز  اكــثــر بكثير من 
والتطبيقات  لـــــأدوات  اســاســيــة  قــيــم  مــجــرد 
سيارات  مــن  العمالء  يتوقعها  التي  االساسية 
املتعددة،  االستخدامات  ذات  اجلديدة  مــازدا 
قــويــاً من  لــقــد اضــفــى تصميم كــــودو شـــعـــوراً 
اكتف   اســكــاي  تكنولوجيا  وقــدمــت   ، احليوية 
الليلي  واألداء  املــتــعــة  مـــن  عــالــيــة  مــســتــويــات 
والسالمة ، وليس من املستغرب ان يالقي هذا 
الطراز استحساناً وقبوالً رائعاً  من قبل العمالء 
الــعــالــم ،ليصبح واحــــداً  من  انــحــاء  فــي جميع 

املنتجات األساسية للشركة .
جديدة  تصميمات  بإدخال  مــازدا  قامت  لقد 
على طـــراز ســي اكـــس  5  اجلــديــدة ، فقامت 
اكثر  الــشــبــك االمـــامـــي فــأصــبــح اآلن  بــتــعــديــل 
نعومة وأناقة ومت استخدام املصابيح االمامية 

واملصابيح اخللفية ) ليد ( اجلديدة باإلضافة 
الـــــى عـــجـــالت مــعــدنــيــة جــــديــــدة قـــيـــاس 19 
بوصة، كما مت اضافة لونني جديدين للهيكل 

اخلارجي .
املقاعد فأصبحت ذات  إعــادة تصميم  كما مت 
املزيد  املقاعد اخللفية  مع  وسائد اطــول  في 
مـــن الـــراحـــة احملــســنــة  واملــســانــد فـــي املــقــاعــد 

األمامية 
جاءت املقصورة بتصميم يحافظ على وضعية 
منخفضة للجلوس مع كونسول وسطي مميز 

يفصل السائق عن منطقة الركاب، إلى جانب 
لــوحــة قــيــادة أفــقــيــة أنــيــقــة وعــصــريــة. كذلك 
األوتوماتيكية  املــكــّيــف  تهوية  فتحات  لبست 
االستعانة  مــع  الــدائــري  الكالسيكي  التصميم 

بنظام معلوماتي ترفيهي جديد، 
ووضــــــع بـــأعـــلـــى لـــوحـــة الـــقـــيـــادة املــثــبــتــة فــي 
املقصورة  أولت هذه  وضعية منخفضة. وقد 
ومتطلباته،  بالسائق  األولــى  بالدرجة  العناية 
مـــن خــــالل ثـــالثـــة عــــــدادات دائـــريـــة مــجــّوفــة 
متعدد  األذرع  ثــالثــي  ومــقــود  الــرؤيــة،  سهلة 

عالمات  معظم  على  يحتوي  االســتــخــدامــات 
التحّكم بالوظائف احليوية وأزرارها، وشاشة 
الكونسول  أعلى  االستخدامات  متعددة  ملّونة 
بأنظمة  تتعّلق  مــعــلــومــات  تتضّمن  الــوســطــي 

املالحة والنظام السمعي وغيرها.
املعتمدة  املكونات  جــودة  نظرك  يلفت  كذلك 
الــتــي غــابــت عــن الــطــراز الــســابــق، الســيــمــا مع 
االنحناءات وتداخل اجللود الفاخرة واخليوط 
املـــطـــّرزة وزوائـــــد األلــومــنــيــوم الــبــراقــة، على 
أكــثــر مــن مــوضــع. يــضــاف إلـــى ذلـــك املــقــاعــد 

املــطــّرزة،  اجللدية  التلبيسات  ذات  الرياضية 
املكيف األوتوماتيكي والنظام الصوتي املتطور، 
املكاملات  إلجـــراء  البلوتوث  تقنية  إلــى  إضــافــة 
»توم  فئة  املالحي  والنظام  السلكياً،  الهاتفية 
الراحة  املتطور، وغيرها من جتهيزات  توم« 
ـــســـالمـــة، الـــتـــي تــشــمــل الـــوســـائـــد الــهــوائــيــة  وال
الــتــي حتول  النشطة  الـــرأس  املــتــعــددة، مساند 
االصطدام  حــوادث  أثناء  العنق  إصــابــات  دون 
بالفوالذ  املــدّعــم  والهيكل  العنيفة،  اخللفية 
عــالــي الــكــثــافــة، مــا يجعل مــن جــديــدة مـــازدا 

أعلى متانة
مازدا CX-9 احدى ابداعات الصانع الياباني 

تربعت مازدا CX-9 علي عرش عالم السيارات 
في  والرفاهية  التكنولوجيا  بني  مــزج  ان  بعد 
لــوحــة ابــداعــيــة اذهــلــت عــشــاق عــالــم السيارات 
مــازدا عن سيارتها اجلديدة  ان كشفت  فمنذ 
CX-9  واجلــديــدة  الSUV  كبيرة احلــجــم   
كلياً  عن جليها اجلديد  ذات تصميم متطور 
وعــصــري حتــت شــعــار “ كـــودو روح احلــركــة 
امام  جلوسك  مبجرد  بالتغييرات  يشعرك   “
مقود القيادة انك داخل مركبة متتلك، براعة 
اجلديد  فاجليل   ، املتألق  والتصميم   اجلــودة 
CX-9 اجلديدة كليا لعام  من سيارات مــازدا 
2017 ، ميتلك أدق التفاصيل ، احدث وسائل 
االتـــصـــال ووســـائـــل راحــــة الـــركـــاب وتــقــنــيــات 
اكتف   – آي   “ تكنولوجيا  في  املتمثلة  السالمة 
ســيــنــس “ اضــافــة الـــى ان املـــصـــورة الــداخــلــيــة 
للسيارة تضم 7 كراسي جميعها جتمع ما بني 
دائما  تفضلها  والتي  واجلاذبية  الفخامة  قمة 
الــعــائــالت ، وبــالــنــســبــة لــلــمــحــركــات ، فــقــد مت 
تزويد مازدا CX- 9  مبحرك تيربو سعة 2.5 

لتر ، 250 حصان.
عـــــززت بـــقـــيـــادة ســلــســلــة مـــع مـــحـــرك تــيــربــو 

مذهل:
عـــزز اجلــيــل اجلــديــد مــن مــــازدا CX-9 من 
الــتــيــربــو “ اســـكـــاي اكــتــف  قــــوة احملــــرك ذات 
الى  للوصول  واألداء  الكفاءة  قمة  مــن   “ جــي 
مستويات جديدة من متعة القيادة ، فاحلقن 
املباشر حملرك التيربو يعمل على تسريع عزم 
الـــــدوران ، اضــافــة الـــى كــونــه اقــتــصــادي فيما 
يتعلق باستهالك الوقود وزيادة تعزيز القيادة 
الــطــرقــات مــن خــالل  السلسلة واآلمــنــة عــلــى 
احــــدث  تــكــنــولــوجــيــا “ ســكــاي اكــتــف “ والــتــي 

تنفرد بها  االجيال اجلديدة من مازدا كلياً . 
  420 ينتج  لــتــر   2,5 بسعة  احملـــرك  يــأتــي  كــمــا 
الـــدوران ، حيث يتصل  نيوتن متر مــن عــزم 
ينقل  اوتوماتيكي  حركة  بناقل  احملــرك  هــذا 
الرباعي،  الدفع  بنظام  العجالت  الــى  احلركة 
ويــقــوم الــتــيــربــو  بــالــتــحــكــم فــي تــدفــق الــهــواء 
والـــعـــوادم  حسب ســرعــة دوران احملـــرك ، و 
مينحك محرك الشحن التيربو اجلديد  شعوراً 
املتعلقة  االبـــتـــكـــارات  وتــســاعــد  بــاالســتــرخــاء  
جلعل  املستخدمة  املـــواد  جــانــب  الــى  بالهيكل  
ســيــارة مـــازدا CX-9  اخــف وزنـــاً واكــثــر اماناً 
وصالبة . ميتاز الشاسيه بقوائم هندسية في 
االمام  وتصميم متعدد الوصالت من اخللف، 
 I- العجالت   بكل  الدفع  نظام  ومتت هندسة 
ملـــازدا،  اجلــديــد  اجلــيــل  مــن    Active AWD
بــحــيــث متــنــح قـــيـــادة تــتــســم بــالــثــقــة  عــلــى اي 
سطح طريق  بينما تساهم في الوقت ذاته في 

التوافق البيئي .
قمة التكنولوجيا  واالتصاالت اينما تكون 

متــثــل تــكــنــولــوجــيــا اجلــيــل اجلــديــد مــن مـــازدا 
والسيارة  االنسان  بني  متكامل  اتصال    9-cX
تكون على  العالم حينما  فــوري مع  واتصال   ،
الطريق ، فهذا ما مينحه لك كل من واحهة 
التفاعل بني االنسان واآللةHMI  املتطورة من 
باإلنترنت    MZD Connect ونــظــام  مـــازدا 
 Active النشطة  القيادة  لتشمل شاشة عرض 
بالعديد  ميكنك  حيث   ،  Driving Display
من املميزات وذلك من مركز القيادة اخلاص 
بك خلف عجلة القيادة بفضل وجود كل من 
املوضوعة  التحكم  ومفاتيح  الــقــيــاس  اجــهــزة 

بشكل مثالي . 

جنحت في جذب عمالء جدد ..
السيارات الوطنية تنظم يوم مفتوح لعشاق طرازات )مازدا( بقطر
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متيز طراز كيا سبورتاج في جيله الرابع كاكثر إنتاجاً لشركة 
 Kelley Blue كيا للسيارات حتى استطات ان تفوز بجائزة
السيارات  فئة  من  شراؤها  ميكن  سيارة  كأفضل   Book’s
الــصــدارة  مبــركــز   ، األغـــراض  متعددة  الصغيرة  الرياضية 
األفضل في فئتها  باعتبارها  اختيارها  ضمن 12 سيارة مت 
البيانات  كامالً جلمع  وذلــك بعد عملية مكثفة دامــت عاماً 
واالختبار امليداني وتقييم األداء للمئات من مركبات موديل 
بالكامل  اجلديدة  كيا سبورتاج 2017  “لقد حتسنت    2017
إلى  املعبر  اخلــارجــي  التصميم  املهمة من  املــجــاالت  كل  في 
الصالون الداخلي املتميز بكفاءته الوظيفية إلى أدائها الراقي 
 Kelley Blue Book’s مما جعلها تنال تقدير خبراء موقع
باعتبارها أفضل سيارة ميكن شراؤها وسط منافسة شرسة 

ضمن  نوعها  من  فريدة   2017 سبورتاج  كيا  أن  يثبت  مما 
على  األغــراض”  متنوعة  الصغيرة  الرياضية  السيارات  فئة 
للسيارات  كيا  شركة  رئيس  نائب  هيدريك  أورث  قول  حد 
بتصميمها  ســـبـــورتـــاج2017  كــيــا  إن  املــنــتــجــات    لتخطيط 
الشحن  ذو  ومحركها  املبتكر  شكلها  و  املتميز  ــــي  األوروب
التربيني وصالونها الغني باخلاصيات وأمانها الفائق قد أدي 
الى  تصل  بنسبة  ألخــر  عــام  مــن  مبيعاتها  منحنى  لتصاعد 
وسهولة  املريح  التنوع  تقدم  سبورتاج2017  كيا  “إن   %59.3
االســتــخــدام الــتــام واملــنــافــع الــتــي تستحق املــديــح  وكــل ذلك 
قــول جاك  القيادة “ على حد  في حزمة واحــدة مع متعة 

التحرير  –مــديــر  نــيــراد  ر. 
السوقي  التنفيذي واحمللل 

التنفيذي مبوقع Kelley Blue Book’s الذي يضيف قائالً” 
وشمولية  لــطــول  بــاإلضــافــة  القيمة  عــن  املعبر  سعرها  إن 
الــضــمــان كــانــت هــي األخـــرى عناصر رئيسية فــي فــوز كيا 
سبورتاج2017 بجائزة موقع Kelley Blue Book’s كأفضل 
ســيــارة ميــكــن شــراؤهــا مــن الــفــئــة بــالــغــة اإلثــــارة للسيارات 
 Kelley الرياضية الصغيرة متعددة األغراض وتقدم جوائز
خــدمــة  شـــراؤهـــا  ميــكــن  ســـيـــارات  ألفــضــل   Blue Book’s
موديالت  بأفضل  تعريفهم  خــالل  من  للمستهلكني  مهمة 
في  املشاركني  تطلب حتديد  وقــد  السيارات  2017مـــن  عــام 
التصفيات النهائية ومن ثم اختيار الفائزين اختبار وتقييم 

300 موديل جديد من سيارات عام 2017 ويعتبر تصميم  
أقــوى  يلتف حــول هيكل  الــذي  املعاصر  ســبــورتــاج2017  كيا 
واكثر رحابة عن أي وقت مضى كما أن التقنيات املتقدمة 
والتوجيه  التعليق  فــي  املهمة  والتحسينات  للسائق  املعاونة 
ديناميكية  يحسن  بالسيارة  املتوفر  الذكي  الرباعي  والدفع 
القيادة بينما متنح املواد املستخدمة جتربة قيادة فاخرة في 
فئة اقتصادية في األصل إن الصور املتعددة حملركات سيارة 
كــيــا ســـبـــورتـــاج2017 ومــنــهــا احملـــرك ســعــة1.6لــتــر ومــحــرك 
الشحن التوربيني واحملرك سعة 2لتر واحملرك سعة 2.4لتر 

سواًء.

العطية للسيارات والتجارة املوزع الرسمي...

كيا سبورتاج تفوز بجائزة أفضل سيارة صغيرة رياضية متعددة األغراض

أول  إختتام  عــن  الــيــوم  إيــربــاص  شركة  أعلنت 
رقــم   1000-A350 لــطــائــرة  اخــتــبــاريــة  رحــلــة 
MSN059 بعد هبوطها بنجاح في مطار تولوز- 
حسب  ظــهــراً  الثالثة  الساعة  متــام  فــي  بالنياك 
الطائرة  هذه  وتعد   ، الفرنسي  احمللي  التوقيت 
واحــــــدة مـــن أصــــل ثــــالث طــــائــــرات اخــتــبــاريــة 
ـــز رويـــس مــن طــراز  واملـــــزودة مبــحــركــات رول
بــاإلقــالع من  قــامــت  الــتــي    97-Trent XWB
مطار بالنياك في الساعة 10:42 صباحاً حسب 
الــتــوقــيــت احملـــلـــي، مــحــلــقــًة عــبــر جــنــوب غــرب 
فرنسا، وخالل هذه الرحلة قام الطاقم بالتحقق 
وسرعتها  التحليق  على  الــطــائــرة  قـــدرات  مــن 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــطـــيـــران املــرتــفــع واملــنــخــفــض 
والعديد من املناورت األخــرى. ورافــق الطائرة 
فريق تصوير وفريق من اخلبراء لرصد وتوثيق 
فابريس  قال  املناسبة  وبهذه   ، الطائرة  أنشطة 
بــريــجــيــه، املــديــر والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
إيــربــاص:”مــا شــهــدنــاه الــيــوم هــو جنــاح عظيم 
طائرة  أحدث  تعد  والتي   1000-A350 لطائرة 
أود  تشغيلية.  كفاءة  وأكثرها  العالم  في  ركــاب 
أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر وأهنىء كل من 
ال  حدثاً  وجعلها  اليوم  رحلة  إجنــاح  في  ساهم 

ينسى في تاريخ قطاع الطيران التجاري«.
وتأتي سلسة االختبارات على هذه الطائرة مكملًة 
جناح حملة التجارب التي قامت بها الشركة على 

حملة  لكن   ،2014 عــام  فــي   900-A350 طــائــرة 
هذه االختبارات على طائرة A350-1000 ستكون 
أقصر من احلملة السابقة، حيث ستقوم الشركة 
بسلسة من االختبارت على ثالثة طائرات في أقل 
الطائرة  قــدرات  اختبارات  وستجرى  سنة.  من 
الى  باإلضافة  وسرعتها  والتحكم  التحليق  على 

من  والعديد  والكبح  واملنخفض  املرتفع  الطيران 
 ،MSN059 الطائرة رقم األخــرى على  املناورت 
بينما ستجرى اختبارات األداء واحملرك وأنظمة 
أما   ،MSN071 رقــم  الطائرة  على  اآللــي  الطيار 
حتمل  والتي  الثالثة  االختبارية  للطائرة  بالنسبة 
مبــقــصــورة  مــجــهــزة  ســتــكــون   MSN065 رقــــم 

كاملة وسوف يتم تقييم أنظمة املقصورة والهواء 
باإلضافة إلى رحالت اختبارية طويلة املدى. 

وفي نهاية هذه احلملة ستصبح الطائرة مؤهلة 
لــلــخــدمــة فـــي مــنــتــصــف عــــام 2017،  لـــلـــدخـــول 
وستكون اخلطوط اجلوية القطرية املشغل األول 
الطراز  لهذه  طلبية   37 مع  وأكبر عمالئها  عاملياً 

.A350 من عائلة
عائلة  ضــمــن  األكــبــر    1000-A350طراز ويــعــد 
طــــائــــراتA350  وأكــثــرهــا حــداثــة عــلــى مستوى 
العالم حيث جتمع بني الراحة والكفاءة التشغيلية 
والـــقـــدرة عــلــى الــطــيــران طــويــل املـــدى فــضــالً عن 
قدرتها على إستيعاب 40 مقعداً إضافياً من طراز 

 .900-A350
مّعدلة  بأجنحة  مــــزودة    1000-A350 طــائــرة 
ومعدات هبوط جديدة من 6 عجالت ومبحرك 
 ،97-Trent XWB رولز رويس قوي من طراز 
ولهذه الطائرة مزايا نوعية من حيث قدرتها على 
مقصورة  تتمتع  فيما  الــوقــود،  إستهالك  خفض 
بخصائص    Airspace عــالمــة  ذات  الـــطـــائـــرة 
-A350 لراحة مطلقة متاماً كشقيقتها من طراز
900 ولكن بحجم أكبر لتناسب احتيجات العمالء 

الذين يشغلون رحالت طويلة املدى.
الــهــيــكــل  ذات   A350 اإليــــربــــاص  طـــائـــرة  متـــتـــاز 
ذلك  ويعود  كفاءة  وأكثر  أســرع  بكونها  العريض 
إلى جناحها املدبب الذي ميثل ثورة في التصميم 

ــنــامــي ، صــمــمــت هـــذه الــطــائــرة لتوفر  اإليــرودي
فمساحة  والــراحــة  املساحات  من  مستوى  أقصى 
عال  املعتاد وذات سقف  أعــرض من  مقصورتها 
التحكم  وميكن  بانورامية.  إطاللة  توفر  ونوافذ 
بنسبة الــضــوء الـــذي ميــر عبر الــنــوافــذ فــي درجــة 
الكهروميكانيكية  التقنية  بفضل  األعمال  رجــال 
التي متّكن املسافر من حتويل النوافذ من شفافة 
إلى قامتة ، وللتخفيف من اضطراب النوم الناجت 
عادة عن الرحالت الطويلة وللشعور براحة أكبر، 
تبث  ديناميكية   LED بــأضــواء  الــطــائــرة  زودت 
األوقـــات  مختلف  تناسب  مختلفة  بــألــوان  إنـــارة 
الــســفــر. وبفضل نــظــام إدارة  الــيــوم ووجــهــة  مــن 
نقياً  الدقة واحلديث، ستستنشق هواًء  الهواء عال 
الهواء  ضغط  ومــع  دقائق.  بضع  كل  تصفيته  يتم 
املنخفض والرطوبة املتوازنة، ستصل إلى وجهتك 
وأنـــت بــكــامــل نــشــاطــك ، تــعــد طــائــرة اإليــربــاص 
A350 ذات الهيكل العريض منوذجاً للكفاءة من 
حيث التصميم وواحدة من أخف الطائرات وزناً 
ضمن فئتها حيث استخدم في بنائها مواد مركبة 
متطورة معززة مبحركني من اجليل اجلديد من 
تبث   .Rolls-Royce Trent XWB مــحــركــات 
هذه الطائرة كمية أقل من انبعاثات ثاني أوكسيد 
من  احلالي  باجليل  مقارنة  بنسبة %25  الكربون 
أكثر  الطائرات ضمن فئتها مما يجعلها صديقة 

للبيئة.

تسليم أول طائرة
للخطوط اجلوية القطرية 2017

أول رحلة اختبارية
1000-A350 لطائرة إيرباص
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لتقدمي  اجلــديــدة،  إيكوسبورت  فــورد  تسعى 
جسد  ذات  املهام  متعددة  مغامرة  شخصية 
حجمها  أن  إال  الــشــبــاب،  يــنــاســب  هــجــومــي 
املدمج قد ال يتسع لطموحها، وهو ما جعلها 
ما  لتحقق  ــتــكــارات  االب مــن  بالكثير  تــخــرج 

أرادت دون مساومة.
التصميم اخلارجي

تــأتــي فــــورد إيــكــوســبــورت بــأبــعــاد مــدمــجــة 
املناطق  املدينة وفي  داخــل  افضلية  لها  توفر 
 3.998 بطول  السيارة  تأتي  حيث  املزدحمة، 
 1,645 وارتـــفـــاع  مم،   1,765 وعـــرض  مم، 

مم، مع قاعدة عجالت 2,521 مم.
بشبكة  السيارة  تأتي  التصميم،  جانب  على 
فــورد،  شــعــار  حتمل  صغيرة  أمامية  تهوية 
إضافة إلى شبكة إضافية في املصد األمامي 
تــتــصــدر الـــواجـــهـــة بــتــصــمــيــم جــــذاب يضيف 
الــســيــارة،  لشخصية  الــريــاضــيــة  مـــن  املـــزيـــد 
اجلانبني  على  الضباب  مصابيح  جانب  إلــى 
املطلية بالكروم الالمع والتي تبدو كمدفعني 
ملهاجمة الطريق، والزوائد البالستيكية ذات 
التي  األمــامــي  املــصــد  أســفــل  التصميم احلـــاد 

تؤكد على الروح املغامرة إليكوسبورت.
ومن املصابيح األمامية ذات التصميم املتميز 
وغطاء  الــســيــدان،  فيوجن  طـــراز  تشبه  الــتــي 
الــذي متتد خطوطه  احملــرك صغير احلجم 
السيارة،  إلــى جانبي  األمــامــيــة،  الــقــوائــم  إلــى 
تزيد  الــتــي  املنتفخة  العجالت  أقـــواس  حيث 
من عضالت إيكوسبورت، والعجالت املعدنية 
الــبــارزة  ــا  املــراي وكــذلــك  التصميم،  ريــاضــيــة 
املــثــبــتــة عــلــى األبـــــــواب، واالرتــــفــــاع املــلــحــوظ 

للسيارة عن الطريق مبقدار 200 مم.
الكثير من  التي تضم  الواجهة اخللفية  وإلى 
الزجاج  من  بداية  املميزة،  التصميم  ملسات 
ليشعرك  اجلانبني  على  ميتد  الــذي  اخللفي 
الــذي  العلوي  الــســيــارة، واجلــنــاح  بكبر حجم 
األمان  ويوفر مزيد من  السقف  يكمل خط 
التحميل  باب  إضافي، وكذلك  مبصباح كبح 
اخلــلــفــي الــكــبــيــر الــــذي يــكــشــف عـــن مساحة 
تــخــزيــن خــلــفــيــة كـــبـــيـــرة، ويــحــمــل اإلطــــار 
االحـــتـــيـــاطـــي لــيــشــعــرك بــضــخــامــة الــســيــارة 

وقـــدرتـــهـــا عــلــى االنــــطــــالق عــلــى الــطــرقــات 
الوعرة.

املقصورة والتجهيزات
ميكنك  إيكوسبورت  فــورد  مقصورة  داخــل 
نــســيــان الـــهـــدف األســـاســـي لــلــســيــارة وكــونــهــا 
ـــارة  ـــســـي اقــــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث اســـتـــلـــهـــمـــت ال
الصغيرة،  فـــورد  طــــرازات  مــن  مقصورتها 
وخاصة فيستا، لتقدم مقصورة ذات تصميم 
قــيــادة  بتجربة  تنعم  يجعلك  رائـــع  ريــاضــي 

متميزة.
بـــدايـــة مـــن الــــعــــدادات الـــريـــاضـــيـــة، وعــجــلــة 
القيادة ثالثية األذرع متعددة االستخدامات، 
الــتــصــمــيــم  الــتــهــويــة ذات  وكـــذلـــك فــتــحــات 
اجلــــذاب، والــكــونــســول الــوســطــي الـــذي يبدو 
األزرار،  مــن  بالكثير  مضيئني  كــجــنــاحــني 
وحتى املقاعد املريحة ذات الكسوة الشبابية، 
متعة  مــن  ليزيد  خصيًصا  صمم  ذلــك  كــل 

قيادة السيارة.
التجهيزات،  مــن  بالكثير  الــســيــارة  وتــتــوفــر 
 SYNC ونظام  سرعة،  مثبت  نظام  ومنها 
الذي ميكنك من ربط  املعلوماتي من فورد 
الهاتف بالسيارة، أو توصيل أجهزة الوسائط 
USB، وزر تشغيل للسيارة،  املتعددة بوصلة 
ــــواب دون مــفــتــاح، ومــكــيــف هــواء  وفــتــح األب
أوتــومــاتــيــكــي، وكـــذلـــك نـــظـــام مــنــع انــغــالق 

املكابح، ونظام ثبات الكتروني.
فالسيارة  املقصورة،  داخــل  العملية  عن  أمــا 
توفر مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 362 لتر 
من األمتعة، مع امكانية طي املقاعد اخللفية 

لتزيد السعة إلى 705 لتر.
احملرك واالقتصادية

إيــكــوســبــورت مبــحــرك رباعي  فـــورد  تعمل 
نظام حتكم  لتر ذو   1.5 االسطوانات سعة 
مــتــغــيــر فــــي الـــصـــمـــامـــات، وهـــــو مــحــرك 
110 حصان  قــوة  يــولــد  متطور  اقــتــصــادي 
احملــرك  ويتصل  نــيــوتــن.مــتــر.   142 وعـــزم 
 PowerShift أوتوماتيكي  حــركــة  بناقل 
مــــن ســــت ســـــرعـــــات، يــــدفــــع بــالــعــجــالت 
ومــنــاســب  ســـلـــس  أداء  لـــتـــقـــدم  األمـــامـــيـــة 

لشخصية السيارة.

فورد إيكوسبورت 2016 ... الطموح في قالب مدمج
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،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل
سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان�

•  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات
•  كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية

•  شاشة عرض يوكونيكت تعمل باللمس
    قياس ٨،٤ بوصة  مع نظام المالحة  •  بلوتوث  
•  لوحة عدادات بتقنية شرائح الترانزيستور الرقيقة

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

•  مقاعد حاضنة كهربائية  •  نظام صوت فاخر

٩٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق
رام ١٥٠٠ SLT كابينة عادية ،V محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل

سعة ٥،٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان�
•  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

•  كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية  •  نظام إدارة تخزين
    ا¥متعة والمعدات رام بوكس®  •  شاشة عرض يوكونيكت
    تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة مع نظام المالحة  •  بلوتوث  

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

    وخلفية من الكروم  •  نظام صوت فاخر 

١٢٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق

 SLT رام ١٥٠٠
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 وا¡حكام. ضمان لمدة ٥ سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ كلم. تفضل بزيارتنا في صالة العرض لمزيد من التفاصيل. ا¥كسسوارات / 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 
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لالندماج  كنتاج  اجلديد  رنيجيد  جيب  تأتي 
وكرايسلر  اإليــطــالــيــة  فــيــات  مجموعتي  بــني 
تخرج  التي  األولــى  السيارة  فهي  األمريكية، 
املظلة اجلديدة، وأول سيارة من  من حتت 
جيب يتم تطويرها وبنائها في إيطاليا، حيث 
فيات،  مــن  بناء  قــاعــدة  على  رينجيد  تعتمد 
وعلى الرغم من ظهور اللمسة اإليطالية في 
عن  تبتعد  لــم  “رنــيــجــيــد”  أن  إال  التصميم، 
حتاول  فالواجهة  األمريكية،  العائلة  تقاليد 
الصغير  احلــجــم  لتخفي  بهجومية  الــظــهــور 
الــدائــريــة  املــصــابــيــح  مــع  وبــخــاصــة  لرنيجيد، 
السبع  ذات  التهوية  وشبكة  احلــجــم،  كبيرة 
الكالسيكي  الــوجــه  يــعــيــدا  والـــلـــذان  فــتــحــات، 
جليب. كذلك يأتي املصد األمامي بعدة فتحات 
للتهوية، مع تصميم قريب من واجهة جيب 
السيارة  مــن حجم  يعزز  وبـــروز  شــيــروكــي، 
، ومــــن غــطــاء احملــــرك ذو الــقــبــة املــرتــفــعــة 
فــي الــوســط، إلــى أقـــواس الــعــجــالت املنتفخة 
للتصميم،  العضالت  من  املزيد  تضيف  التي 
الرياضي  التصميم  ذات  املعدنية  والعجالت 
الــتــي تــتــمــتــع بــفــجــوات كــبــيــرة فــوقــهــا تسمح 
مبزيد مــن حرية احلــركــة، وكــذلــك األبــواب 
الصندوقي  والتصميم  املمتع،  التصميم  ذات 
ليؤكد  االنسيابية  باخلطوط  املمزوج  للسيارة 
على الشخصية املرحة لرنيجيد، أما الواجهة 
مبتكر  تصميم  فــتــقــدم  لــريــنــجــيــد  اخلــلــفــيــة 
الزجاجية كبيرة  الواجهة  باملتعة، حيث  ملئ 
احلجم ذات التصميم املميز، واجلناح العلوي 
حرف  شكل  على  اخللفية  واملصابيح  البارز، 
X ذات تصميم جذاب، وكذلك باب التحميل 
اخلــلــفــي الــكــبــيــر، واملــصــد الــبــارز الـــذي يضم 

إضاءة إضافية.
املقصورة والتجهيزات

في  غــايــة  بتصميم  رنيجيد  مــقــصــورة  تــأتــي 
الــتــمــيــز بــالــنــســبــة لــهــذه الــفــئــة، فــهــنــا تظهر 
الــشــخــصــيــة اإليـــطـــالـــيـــة بـــقـــوة، حــيــث املـــرح 
وجــيــنــات املــغــامــرة تسيطر عــلــى كــل شــيء، 
التي  األذرع  ثالثية  القيادة  عجلة  من  بداية 

حتــمــل الــتــصــمــيــم الــقــيــاســي لــكــافــة ســيــارات 
جـــيـــب بــلــمــســة ريـــاضـــيـــة ممــــيــــزة، ولـــوحـــة 
املشجع  التصميم  ذات  املــتــطــورة  ـــعـــدادات  ال
عــلــى االنــــطــــالق، وشـــاشـــة عــــرض الــبــيــانــات 
قياس 3.5 بوصة في املنتصف ن كذلك تأتي 
فتحات التهوية املصممة بشكل جذاب وسط 
يضم  الــذي  الوسطي  والكونسول  املقصورة، 
املعلوماتي  للنظام  بوصات   6.5 قياس  شاشة 
التحكم في مكيف  أدوات  والصوتي، وحتى 
أسفلها  ومــن  املتميز،  التصميم  ذات  الــهــواء 
في  التحكم  ومفتاح   USB توصيل  فتحات 
وضعية القيادة )Selec-Terrain(، وبالطبع 

عصا نقل احلركة املميزة.
اجلــانــب  عــلــى  املثبتة  الــيــد  جــيــب  تنسى  ولـــم 
األمين التي ميسك بها الراكب االمامي خالل 
التخزين  مساحات  من  والكثير  املغامرات، 
داخل املقصورة على الرغم من صغر حجم 
رنيجيد، وبالطبع املستوى اجليد من الرحابة 
والــعــمــلــيــة لــلــمــقــصــورة والــــلــــذان لـــم يــتــأثــرا 
بالتصميم املمتع والتركيز على متعة القيادة. 
وتتمتع رنيجيد مبساحة تخزين خلفية تتسع 
لـ 351 لتر من األمتعة، وميكن طي املقاعد 

اخللفية لزيادة تلك املساحة إلى 1297 لتر.
احملرك واألداء

متميز  بخيار  اجلــديــدة  رنيجيد  جيب  تأتي 
لــلــقــوة ميــنــحــهــا قــــدرة عــلــى مــنــافــســة كــافــة 
مبحرك  تعمل  فهي  بتفوق،  فئتها  ســيــارات 
 2.4 االســطــوانــات سعة  رباعي  شــارك  تايجر 
لــتــر، وهـــو مــحــرك مــطــور مــن فــيــات عالي 
حصان   185 تــوفــيــر  ميكنه  حــيــث  الــتــقــنــيــة، 
من القوة عند 6400 لفة في الدقيقة، و232 
في  لفة   4800 عند  الــعــزم  مــن  نيوتن.متر 

الدقيقة.
الفئة  هــذه  فــي  مــرة  احملـــرك ألول  ويتصل 
بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، 
االنطالق  القدرة على  السيارة  وهو ما مينح 
التضحية  دون  الـــوقـــود،  وتــوفــيــر  بــســالســة 

باألداء على الطرقات الوعرة.

حافظت على روح جيب املرحة ...

جيب رنيجيد 2016 ... جينات املغامرة تسيطر على كل شيء
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للسيارات،  اجليده  شركة  في  املستقلة  البيع  مابعد  خدمة  قسم  أقــام 
نــدوًة  قطر،  فــي  شفرولية  لسيارة  الوحيد  واملــــوّزع  احلــصــري  الوكيل 
في فندق كراون بالزا قّدمت للمشاركني من العمالء شروحات فّنية 
للتحديثات  الندوة  وتطّرقت  كــي‘.  ’إن جي  اإلشعال من  عن شمعات 
الفّنية،  ومواصفاتها  كــي  جــي  أن  اإلشــعــال  شمعات  لها  خضعت  التي 
العميل  استخدام  لدعم  وكفاءتها  أدائها  حــول  معلومات  واستعرضت 

لشمعات اإلشعال ’إن جي كي‘.
وتــأتــي الــنــدوة الــفــّنــيــة فــي إطـــار خــطــة الــشــركــة لــتــزويــد عمالئها في 
متت  باملنتج،  التعريف  ولتعزيز  البيع.  بعد  شاملة  بخدمات  الــدوحــة 
دعوة العمالء التجاريني وأصحاب املرائب حلضور الندوة التفاعلية في 
املنتج  الفنية وإطالعهم على حتديثات  محاولة لتزويدهم باملعلومات 
املتمّيزة مثل  التعريف باملنتجات  التعبئة فضالً عن  وعروض صناديق 
شمعات اإليريديوم والبالتني. وحضر الندوة كل من كاي تي راو، مدير 
مدير  باجران،  وزكــي  للسيارات؛  اجليده  شركة  لدى  اجلملة  مبيعات 
للسيارات؛  اجليده  شركة  لــدى  املستقلة  البيع  مابعد  خدمة  قسم  عــام 
ويوجي كاوانيشي، املدير اإلقليمي لشمعات اإلشعال ’إن جي كي‘ في 
الفّني مــن شمعات  املهندس  األوســـط؛ وعــمــار شــكــور،  الــشــرق  منطقة 
اإلشــعــال ’إن جــي كــي‘ الــشــرق األوســـط؛ وإديــســون اوكــركــي، املسؤول 
احمللي من شمعات اإلشعال ’إن جي كي‘ الشرق األوسط، فضالً عن 80 
من العمالء املتمّيزين اآلخرين. وبهذه املناسبة، قال كاي تي راو، مدير 
لتزويد  دائماً  »نسعى  للسيارات:  اجليده  شركة  لــدى  اجلملة  مبيعات 
عمالئنا مبنتجات عالية النوعية وبأسعار تنافسية. ومت تصنيع شمعات 

اإلشعال ’إن جي كي‘ ضمن أحدث املنشآت اليابانية اعتماداً على أحدث 
عام  في  كــي‘  جي  ’إن  مع  شراكتنا  انطالق  ومنذ  واملــعــّدات.  التقنيات 
األوفياء  عمالئنا  بفضل  مرتفعة  منو  معدالت  شركتنا  شهدت   ،2014
الذين أعربوا عن دعمهم وثقتهم مبا نقدمه لهم من أفضل املنتجات 
في السوق«. وتغطي منتجات ’إن جي كي‘ املركبات والدراجات النارية 
مشاريع  ’إن جي كي‘ مؤخراً  وأطلقت  واملــولــدات.  البحرية  واملركبات 
تويوتا  مركبات  منتجات  خاللها  مــن  زّودت  جــديــدة  وتغليف  تعبئة 
ملنتجات  اللون  زرقــاء  تعبئة  وصناديق  الــلــون،  حمراء  تعبئة  بصناديق 

املركبات الكورية، مما سّهل على العمالء قدرة التمييز بينهما.
البيع  بــاجــران، مدير عــام قسم خدمة مابعد  ومــن جانبه، قــال زكــي 
دعمهم  على  عمالءنا  »نشكر  للسيارات:  اجليده  شركة  لــدى  املستقلة 
مما  الــســوق،  في  التجارية  كي  جي  أن  عالمة  مكانة  لترسيخ  املستمر 
بــأن جتسد هذه  الــطــرفــني. ونــأمــل  بــني  القائمة  الــشــراكــة  قــوة  يعكس 
الــشــراكــات رؤيــتــنــا الــطــمــوحــة فــي مــواصــلــة تــقــدمي األفــضــل لعمالءنا 

والتزامنا جتاه التنمية االقتصادية في قطر«.
جي  ’إن  اإلشــعــال  لشمعات  اإلقليمي  املدير  كاوانيشي،  يوجي  واغتنم 
كي‘ في منطقة الشرق األوسط، الفرصة املتمّيزة التي أتاحتها الندوة 
فاستعرض تاريخ الشركة ومنشآتها للتصنيع، فضالً عن فروعها حول 
العالم؛ وقّدم معلومات فنية غنية حول مختلف أنواع شمعات اإلشعال 
ومــزايــاهــا وفــوائــدهــا مثل اإليــريــديــوم والــبــالتــني وجــي بـــاور. وتفاعل 
العمالء بشكل رائع في القسم اخلتامي للندوة عبر جلسة متمّيزة من 

األسئلة واألجوبة.

نّظمها قسم خدمة ما بعد البيع املستقلة وشارك فيها نخبة من العمالء املتمّيزين

اجليده للسيارات تقيم ندوة فنية حول شمعات اإلشعال من إن جي كي




