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الفردان للسيارات .. 20 عاماً من اإلجنازات
أعـــلـــن الـــوكـــيـــل احلـــصـــري واملـــــــوزع املــعــتــمــد 
ملــجــمــوعــة BMW فـــي قــطــر، عـــن عـــروض 
 BMW و  BMW X6 حصرية تطال طرازي
عــلــى عقد  X5، ومبــنــاســبــة مـــرور 20 عــامــاً 
الــراغــبــون في  الــعــمــاء  لسيستفيد  الــشــراكــة، 
شراء أحد الطرازين من خدمة BMW على 
)أيهما  ألــف كلم  أو 60  مــدى خمس سنوات 
يأتي أوالً( ومن كفالة صاحلة خلمس سنوات 
أو 200 ألف كلم )أّيهما يأتي أوالً(، إلى جانب 
تأمني مجاني ملدة عام و سعر خاص. وبهذه 
عــّام، مدير  إيهاب    / السيد  املناسبة صــرح 
عام شركة الفردان للسّيارات قائاً: “يسعدنا 
أن أشكر عماءنا  حتقيق هذا اإلجنــاز وأوّد 
على وفائهم ودعمهم املطلق خال السنوات 
مجموعة  بالشكر  أخـــّص  كــذلــك،  املــاضــيــة، 
BMW التي أتاحت لنا أن ننمو ونتطّور من 
منتجات  وتقدميها  ودعمها  إرشادها  خال 
في  جهتنا  من  وسنستمر  ومترفة،  فاخرة 
ونتطّلع  التوسعية  خططنا  وتطبيق  التقّدم 

لرؤية ما تعّده لنا السنوات املقبلة.” 
 و أضـــاف عـــام : متــّكــنــت شــركــة الــفــردان 
املاضية  العشرين  السنوات  خــال  للسّيارات 
من توفير اخلدمة املمتازة وإدراج الشفافية 
واملاءمة في كافة نواحي العاقة بني العماء 

وأصحاب املصلحة. 4

املتحدة للسيارات – املانع تفوز بلقب 
الوصيف األول في إدارة عالقات العمالء

االوقات املناسبة الستبدال مكابح سيارتك

حصدت املتحدة للسيارات - املانع املوزع احلصري لسيارات كرايسلر وجيب ودودج في دولة قطر، 
املقام في دبي، واملنظم من قبل  العماء  إدارة عاقات  ’الوصيف األول‘ في مؤمتر  على مركز 
شركة ’فيات كرايسلر أوتوموبيلز الشرق األوسط‘، تقديراً للجودة العالية التي تقدمها في مجال 
إلى  الشركة  فنيي  وصــول  إلى  باإلضافة  البيع،  بعد  ما  التقنية  واخلدمات  العماء  عاقات  إدارة 

نهائيات ’مسابقة موبار للمهارات الفنية‘.

اغلبنا  ان  اال  السيارة  قــيــاادة  في  اخلبرة  سنوات  تعدد  من  بالرغم  لنتعلمه  الكثير  هناك  مــازل 
عندما يتفاجا بعطل ما في سيارته يتحول الي تلميذ في مدرسة ورش تصليح السيارات وبالطبع 
يــقــرأ)املــكــانــيــكــي( عــامــات الــدهــشــة واخلــــوف مــن املــجــهــول )فـــاتـــورة التصليح( ويــبــدأ فــي ســرد 
مصطلحاته الغير مفهومة مستغاً جهل اغلبنا وبالرغم من هذا لم يفكر اغلبنا في تثقيف نفسه 
في مركبة تكاد تصبح واحدة من افراد العائلة ثقافة البد من التعرف عليها حتت شعار الوقاية 
خيراً من العاج وبدون مبالغة فقد حدث عطل مفاجئ في منظومة املكابح  لصديقي حسن ولوال 

العناية األلهية لكاد العطل ان يتسبب فيما ال يحمد عقباه.

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

6

2 5107
تقدم شركة ناصر بن خالد للسيارات، املوزع املعتمد لسيارات مرسيدس بنز في قطر، أحدث مركباتها من 
نوع مرسيدس-بنز سبرينتر 524 من نوع ميني باص اخلاص بالفنادق، والذي ميثل حلوالً مثالية لقطاع 
الضيافة والسياحة.  وقال السيد خالد شعبان املدير العام لشركة ناصر بن خالد للسيارات :«تفتخر شركتنا 
ويعد  القطاعات.  مختلف  في  احللول  اجنــح  متثل  التي  املركبات  بأفضل  القطري  السوق  تزويد  مبواصلة 
املثالي لقطاع الضيافة والذي ميكن استخدامه  سبرينتر 524 من نوع ميني باص اخلاص بالفنادق احلل 

ألغراض متعددة، حيث جتعله مقوماته من حيث الرحابة والراحة واالمان في قمة هذه الفئة«.

مرسيدس-بنز سبرينتر 524  .. احلل األمثل

منّو مبيعات فورد
من السيارات الرياضية 
متعّددة االستعماالت

احملطـــة األخيــــرة 
لبرنامـــج )ذا جـــراند تـــور( 

علـــى أمــــازون برايــــم

شيفروليه )سوبربان(
األسطورة

أصبحت واقعاً
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أيـــام

تعرف على االوقات 
املناسبة الستبدال 

مكابح سيارتك

مازاال هناك الكثير لنتعلمه بالرغم من تعدد سنوات 
يتفاجا  عندما  اغلبنا  ان  اال  السيارة  قياادة  في  اخلبرة 
بعطل ما في سيارته يتحول الي تلميذ في مدرسة ورش 
عامات  املكانيكي(  يــقــرأ)  وبالطبع  الــســيــارات  تصليح 
الدهشة واخلوف من املجهول )فاتورة التصليح( ويبدأ 
جهل  مستغاً  مفهومة  الغير  مصطلحاته  ســرد  فــي 
تثقيف  فــي  اغلبنا  يفكر  لــم  هــذا  مــن  وبــالــرغــم  اغلبنا 
العائلة  افراد  نفسه في مركبة تكاد تصبح واحدة من 
ثقافة البد من التعرف عليها حتت شعار الوقاية خيراً 
وبـــدون مبالغة فقد حــدث عطل مفاجئ  الــعــاج  مــن 
اتو  مخرج  منجي  حسن  لزميلنا  املكابح  منظومة  في 
كيو ولوال العناية األلهية لكاد العطل ان يتسبب فيما ال 
يحمد عقباه والغريبة ان صديقي لم يعرف السبب اال 
بعد تفسير رجال املرور فالعطل كان في وسائد املكابح 
نظام  عمل  عليها  يتوقف  التي  األساسية  املكونات  أحد 

املكابح في السيارة ، حيث تبدأ آليه عمل هذه املنظومة 
االسطوانة  فتقوم  الفرامل،  دواســة  على  الضغط  عند 
إلـــى دائـــرة  الــضــغــط  الــســوائــل حتــت  بــارســال  الرئيسية 
املكابح ، األمر الذي يسبب االحتكاك ، مما يعمل على 
العادي  االستخدام  أثناء  ذلك  ويحدث  السيارة،  إبطاء 
للمكابح، ومبرور الوقت تهترئ الوسائد وتصبح أرق، 
وعندما تقل سمك الوسادة عن 3 ميللي ، فهذا األمر 
استمر  اذا  املخاطر في حال  العديد من  إلى  يــؤدي  قد 
وجب  لهذا  حسن،  لصديقنا  حدث  ،كما  عليها  القيادة 
علينا عند الشك او املاحظة نسرع بتغييرها ، واجلدير 
بــالــذكــر أن مــعــدل اســتــهــاك هـــذه الــقــطــع الــهــامــة في 
الــقــيــادة ،  املــعــتــادة على  الــســيــارة يتوقف على االمــاكــن 
بشكل  واالهتراء  التلف  الى  القطع  تتعرض هذه  حيث 
اســـرع نتيجة الــقــيــادة  فــي املـــدن املــزدحــمــة وعـــادة ما 
مــا بني  يستمر  األجـــزاء  لهذه  االفــتــراضــي  العمر  يكون 

30000–35000 ميل.
احلديثة  الــســيــارات  بعض  هــنــاك  أن  بالذكر  واجلــديــر 
حــال  فــي  للتنبية  انــــذار  بــأجــهــزة  يــتــم جتهيزها  الــتــي 
عــن حد  باملكابح  اخلــاصــة  الــوســائــد  انــخــفــاض سماكة 
معني ، مما يلزم بالتصرف السريع في حال انخفاض 
سماكة وسائد املكابح عند احلد املسموح ، ولكن قبل أن 
نتحدث على االجراءات الصحيحة التي يجب القيام بها 
في حال انخفاض وسائد املكابح عن حد معني ، علينا 
اخذها  التي يجب  االجـــراءات  بعض  الــى  نشير  ان  اوالً 
في عني االعتبار مبثل هذه احلاالت ، ومن اهم هذه 

االجراءات ، ما يلي 
إذا  أنــه  يعني  وهــذا   ، املكابح  وســائــد  استبدال  يتم  اوالً 
األمامية، فيجب في مثل هذه  املكابح  اخترت وسائد 
الــفــرامــل وتغيير  الــوســائــد  احلــــاالت اخــتــيــار زوج مــن 
العجلتني األماميتني حتى ميكن احلصول على وسائد 

فرامل جديدة ، وينطبق هذا األمر ايضاً على الوسائد 
اخللفية لنظام الفرامل بهذه السيارة ، وميكن حتديد 
ام ال ،  الــى تغيير  املكابح فــي حــاجــة  كــانــت وســائــد  اذا 
املكابح بواسطة  تفقد وسائد  اوالً  االتـــي:ـ   ومــن خــال 
أحد الفنيني ، ويتم تغييرها في حالة إذا كانت سماكتها 
املــكــابــح في  أنظمة  نتفقد  وبــعــدهــا   ،  .3mm أقــل مــن
السيارة مثل : الدوارات، والفرجار، اخلراطيم، وحالة 
سائل املكابح،  ثم بعد ذلك يتم إجراء معاينات السامة 
األســاســيــة ، ثــم اخــتــبــار قــيــادة الــســيــارة. نصائح هامة 
لتجنب التعرض إلى أخطار وسائد املكابح في السيارة  
، يجب ان يقوم الفني بفحص سماكة الوسائد اخلاصة 
بالفرامل كل 12 إلى 15 شهر على االكثر ، كما يجب 
احلـــرص على فحص نــظــام املــكــابــح فــي حــالــة إضــاءة 
القيادة  لوحة  في  املــوجــودة  الفرامل  من  التحذير  ملبة 
بــالــســيــارة . هــنــاك أعــــراض األكــثــر شــيــوعــا الــتــي تشير 

املكابح،مثاً   استبدال وســادات  إلى  أنك قد حتتاج  إلى 
فــي حــالــة ســمــاع صــوت طــحــن، أنــني أو ضــوضــاء عند 
استخدام  املكابح ، حتى على السرعات البسيطة ،و في 
حالة ماحظة ان دواســة املكابح اصبحت في وضعية 
تشغيل  حالة  في  وأيضاً   ، املعتاد   من  أكثر  منخفضة 
ضوء التحذير املوجود في لوحة القيادة بالسيارة ، مما 

يدل على ضعف سماكة وسادة املكابح.
السير،  أثناء  القيادة  اهــتــزاز في عجلة  أو   في حالة   
بالسيارة  الدورية  الصيانة  مبوعد  االهتمام  يجب  كما 
واالخــر  احلــني  بني  باملكابح  اخلاصة  الوسائد  وفحص 
فهي مقياس أمان مهم جدا، فإذا كنت تقود سيارتك 
مع مكابح مهترئة، ففي حال إزدادت مسافات الكبح، 
تكلفة  أكثر  هي  )والتي  املكابح  دوارات  تعّرض  فإنك 
مــن وســائــد املــكــابــح( لــلــضــرر واألهــــم مــن ذلـــك أنــك 

تعرض نفسك واآلخرين للخطر.
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www.facebook.com/united cars almana 


طـريـق الـمـطـار:  هاتف:     9045 4448  |  9933 4448 (٩٧٤+)     فاكس:  ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح� حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصر� إلى ٨ مساًء

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

نظام ا�وامر الصوتية يوكونيكت® مع بلوتوث®
قياس ٨٫٤ بوصة

مقاعد فاخرة من الجلد مخارج العادم اللماع المزدوج نظام التحكم بالمصابيح ا�مامية
الطويلة المدى ا�وتوماتيكية

شبك أمامي بلون الهيكل

بمناسبة نهاية السنة

١٧،٠٠٠ ر.ق

مـهـرجـان الـسيـارات

وّفــر لــغــايــة
لـفـتـرة مـحـدودة، بـكـمـيـة مـحـدود

بـدون دفـعـة مـقـدمـة
مع تـمـويـل مـن الـوكـالـة

١٠٩،٩٠٠ ابــتــداًء مــن

ر.ق
دورانــجــو

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.

وجيب  كرايسلر  لسيارات  احلصري  املــوزع  املانع   - للسيارات  املتحدة  حصدت 
ودودج في دولة قطر، على مركز ’الوصيف األول‘ في مؤمتر إدارة عاقات 
أوتوموبيلز  كرايسلر  ’فيات  شركة  قبل  من  واملنظم  دبــي،  في  املقام  العماء 
الشرق األوسط‘، تقديراً للجودة العالية التي تقدمها في مجال إدارة عاقات 
العماء واخلدمات التقنية ما بعد البيع، باإلضافة إلى وصول فنيي الشركة إلى 

نهائيات ’مسابقة موبار للمهارات الفنية‘.
الــعــام لشركة  املــديــر  السيد جــورديــب سينج مولتاني،  قــال  السياق،  وفــي هــذا 
’املتحدة للسيارات – املانع‘: »حترص ’املتحدة للسيارات – املانع‘ بشكل مستمر 
واملواهب خاصة في مجال خدمات  العاملة  القوى  تنمية  االستثمار في  على 
ما بعد البيع، باإلضافة إلى فريقها املختص في إدارة عاقات العماء والذي 
فلسفتنا  أثــمــرت  وقــد  عمائنا.  مــن  عميل  بكل  االهتمام  سبل  أفضل  يعتمد 
اخلاصة املبنية على خدمة عمائنا بأعلى املعايير املمكنة في حصول خدماتنا 
خدمة  مجال  فــي  نقاطنا  مجموع  على  األثــر  كبير  لــه  كــان  عــاٍل  تقديٍر  على 

العماء في املنطقة«. 
وأضاف قائاً: »إنها املرة األولى التي تشارك فيها ’املتحدة للسيارات – املانع‘ 
بهذه املسابقة املرموقة، ويعّد وصولنا إلى النهائيات دلياً على اإلجنازات التي 
حققناها كموزع حصري خال األشهر الـ12 املنصرمة. ولقد استثمرت شركتنا 
الفنيني  بتزويد  وقامت  واملــدربــني،  التقنية  الـــدورات  أفضل  في  كبير  بشكل 
العاملني لديها بأعلى مستويات املعرفة باملنتجات واملعايير مما يؤهلهم لتقدمي 

خدمات أفضل لعمائنا«.
لنجاح  أســاســي  عــامــل  املعرفة  أن  بيقيننا  مدفوعني  »نعمل  بقوله:  واختتم 
خدمات ما بعد البيع؛ ويأتي هذا اإلجناز مبثابة تعزيز خلبرات كامل فريقنا 
في  يصّب  مبــا  للتفوق  الفريق  قدمه  الــذي  املتواصل  واجلــد  للتفاني  وتــكــرمي 

مصلحة عمائنا«.
وفي وقت سابق من هذا العام، حازت الشركة على جائزة ’أفضل أداء‘ خال 
من  وكجزء  موبار‘.  جلوائز  الدولية  ’اللجنة  من   2016 عام  من  األول  الربع 
التحسينات  الشركة عدداً من  العماء أدخلت  الدؤوب بخدمة ودعم  التزامها 
الصناعية وخط  املنطقة  والتي تضم  لديها،  البيع  بعد  ما  في منشأة خدمات 
وما  التزامها جتاه عمائها  من  وانطاقاً  الغرافة،  في  الواقع  السريع  اخلدمة 
يناسبهم، قامت الشركة بزيادة أيام عملها لتصبح 7 أيام في األسبوع ، ويفتح 
مركز خدمات ما بعد البيع لسيارات كرايسلر وجيب ودودج حالياً في املنطقة 

الصناعية، شارع رقم 23.

املتحدة للسيارات – املانع
تفوز بلقب الوصيف األول في إدارة عالقات العمالء

جورديب سينج مولتاني: نحرص على االستثمار في تنمية القوى العاملة واملواهب في خدمات ما بعد البيع
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  BMW عروض غير مسبوقة على طرازات

شركة الفردان للسيارات
حتتفل بعقدين من النجاح املتواصل

إيهاب عاّلم :
يسعدنا حتقيق هذا اإلجناز 
وأوّد أن أشكر عمالءنا
على وفائهم ودعمهم 

BMW في قطر، عن عروض حصرية  املعتمد ملجموعة  الوكيل احلصري واملــوزع  أعلن 
تطال طــرازي BMW X6  و BMW X5، ومبناسبة مرور 20 عاماً على عقد الشراكة، 
لسيستفيد العماء الراغبون في شراء أحد الطرازين من خدمة BMW على مدى خمس 
سنوات أو 60 ألف كلم )أيهما يأتي أوالً( ومن كفالة صاحلة خلمس سنوات أو 200 ألف 
املناسبة  إلى جانب تأمني مجاني ملدة عام و سعر خاص. وبهذه  أوالً(،  يأتي  )أّيهما  كلم 
قائاً: “يسعدنا حتقيق  للسّيارات  الفردان  عــّام، مدير عام شركة  إيهاب    / السيد  صرح 
هذا اإلجناز وأوّد أن أشكر عماءنا على وفائهم ودعمهم املطلق خال السنوات املاضية، 
كذلك، أخّص بالشكر مجموعة BMW التي أتاحت لنا أن ننمو ونتطّور من خال إرشادها 
وتطبيق  التقّدم  في  جهتنا  من  وسنستمر  ومترفة،  فاخرة  منتجات  وتقدميها  ودعمها 
السنوات املقبلة.”   و أضاف عام : متّكنت  التوسعية ونتطّلع لرؤية ما تعّده لنا  خططنا 
املمتازة  اخلدمة  توفير  من  املاضية  العشرين  السنوات  خــال  للسّيارات  الــفــردان  شركة 
لقد  املصلحة،  وأصحاب  العماء  بني  العاقة  نواحي  كافة  في  واملاءمة  الشفافية  وإدراج 
أصبحت العامة التجارية رائدة في قطاع السيارات في قطر وعّززت مكانتها من خال 
نظراً  تتطور  أن  يُتوّقع  والتي   BMW ومجموعة  للسّيارات  الــفــردان  شركة  بني  الشراكة 
لتشاركهما الطموح بالتوّسع في هذا السوق. وكما خاضت شركة الفردان للسّيارات رحلة 
املتني وازدهــارهــا في دولــة قطر، وأثمرت هذه   BMW ناجحة ودعمت منــّو مجموعة 
العاقة على ارتفاع غير مسبوق في  نسبة مبيعات سيارات BMW و MINI خال العقد 
املاضي بنسبة 75%، وميكن أن تعزى أرقام املبيعات امللفتة هذه إلى رواج طرازات X5 و 
 BMW M الفرعيتني  العامتني  أداء  أّن  السابعة لدى عمائها في قطر. كما  والفئة   X6
احتلت  التي  للسّيارات  الفردان  في شركة  كان متميزاً   MINI John Cooper Worksو
مكانة رائدة في املنطقة من حيث مبيعات العامتني. وعّينت مجموعة BMW عام 1996 
شركة الفردان للسّيارات الوكيل احلصري واملوزع املعتمد للمجموعة في قطر. وسرعان 
على  املمتدة  للسّيارات، وخبرتها  الفردان  بفضل سمعة شركة  تزدهر  األعمال  بدأت  ما 
MINI و   BMW عــرض  صــاالت  في  واستثماراتها  الــســيــارات،  قطاع  في  طويلة  سنوات 

اجلديدة واملتطورة ومرافق خدمة ما بعد البيع في قطر. بدأت الشراكة بني شركة الفردان 
في  صيانة  ومرفق  السّد  منطقة  عــرض  صالة  بافتتاح   BMW ومجموعة  للسّيارات 

املنطقة الصناعية في الدوحة. ونتيجة لارتفاع الكبير في الطلب على مّر السنني، 
استثمرت شركة الفردان للسّيارات في صالة عرض جديدة في اخلليج الغربي 

العماء  لتستوعب منــّو  البيع  بعد  مــا  مــرافــق خدمة  ووّســعــت   2008 عــام 
الــغــربــي حالياً  اخلليج  عــرض  ومــع حمل صــالــة  قــطــر.  فــي  املقيمني 
هوية شركة عامة BMW التجارية، ستسير صالة عرض السد على 
خطاها وتخضع للتجديد لتصبح متوافقة مع احدث مقايس العامة. 
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تتمّيز فورد بتاريخ طويل حافل باإلجنازات الرائدة في 
 ،SUV مجال السيارات الرياضية املتعّددة االستعماالت
وإكسبيديشن  وإكــســبــلــورر  إدج  مثل  طــــرازات  بفضل 
األســـواق.  فــي  طرحها  منذ  فئتها  معايير  حتــّدد  التي 
وباعت فورد أكثر من مليون ونصف سيارة رياضّية 
مــتــعــّددة االســتــعــمــاالت SUV حـــول الــعــالــم فــي الــعــام 
املاضي وتخّطط لطرح أربع سيارات رياضّية متعّددة 
اخلمسة  األعــوام  في  كلياً  جديدة   SUV االستعماالت 
الوقت  في  بالتأكيد.  الــريــادة  هــذه  سيعّزز  ما  املقبلة، 
الراهن في الشرق األوسط وأفريقيا، تشّكل السيارات 
نسبة 16% من   SUV االستعماالت  املتعّددة  الرياضّية 

إلى 31% بحلول  املتوّقع أن ترتفع  القطاع ومن  حصة 
سنة 2025.

الرياضية  السيارات  فئة  تطوير  على  فــورد  وساعدت 
املتعددة االستعماالت SUV من خال إطاقها لسيارة 
إكــســبــلــورر مــنــذ أكــثــر مــن 25 عــامــاً. وقـــد بــاعــت منذ 
ذلك احلني أكثر من ثماني مايني سيارة منها حول 
املعّد  من  دقيقتني.  كــّل  السيارة  يقارب  ما  أو  العالم، 
تنتجها فورد  التي   SUV أن تصبح مجموعة سيارات 
جديدة كلياً أو محّدثة خال السنوات اخلمس املقبلة، 
مع تقنيات ذكية ومّيزات سامة محّسنة وخصائص 
رفيعة املستوى من حيث الراحة والقدرات، ما سيسمح 

إلــى أي  بــالــذهــاب  SUV مــن فـــورد  لسائقي ســيــارات 
مكان في أي وقت.

إلى  التي أجرتها فورد مؤخراً  األبحاث  فلقد أظهرت 
وهــم فئة عمرية   - األلفية  أفــراد جيل  يبدأ  أنــه حني 
بالتفكير في   - األوالد  تدخل في ذروة سنوات تربية 
تأسيس عائلة، يزداد اهتمامهم بشراء سيارة متعّددة 

االستعماالت SUV بشكل ملحوظ.
 SUV االستعماالت  املتعددة  الرياضية  السيارات  من 
إكسبيديشن األسطورية باحلجم الكامل إلى إكسبلورر 
املـــتـــوّســـطـــة احلـــجـــم؛ ومــــن ســـيـــارة فــلــكــس املـــتـــعـــّددة 
الــســيــارة  إلـــى  رّكــــاب  تتسع لسبعة  الــتــي  االســتــعــمــاالت 

الــريــاضــّيــة املــتــعــّددة االســتــعــمــاالت األنــيــقــة إســكــيــب، 
وإيــكــوســبــورت الــكــروســوفــر املــتــعــددة االســتــعــمــاالت 
CUV، تثبت فورد عن قوة وتنّوع مجموعة شاحناتها 
ــاتــهــا املـــتـــعـــددة االســـتـــعـــمـــاالت عـــاملـــيـــاً. تــقــّدم  ومــركــب
إدج  فـــورد  تــتــصــّدرهــا  الــتــي   - الكبيرة  املجموعة  هــذه 
املظهر  ذات  واملرهفة  الــبــارزة  اجلــديــدة  الكروسوفر 
ال جلــيــل األلــفــيــة فحسب بــل أيــضــاً جليل   - اجلــــريء 
»طـــفـــرة املـــوالـــيـــد«، مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــســيــارات 

املتعددة االستعماالت االستثنائية لاختيار بينها.
عندما مّت إطاقها قبل عقد من الزمن، ساهمت إدج 
في حتديد معايير فئة الكروسوفر الرياضّية املتعّددة 

تقّدم  السيارات،  إلى  يستند  تصميم  مع  االستعماالت. 
إدج مــســتــويــات أفــضــل مــن الـــراحـــة عــلــى الــطــرقــات، 
القيادة  وديناميكّية  الــوقــود،  استهاك  فــي  والتوفير 
االستعماالت  متعّددة  سيارة  بــأّي  مقارنًة  اإلجمالّية 
أثبتت  الــشــاحــنــات. وقـــد  تــصــمــيــم  إلـــى  تــســتــنــد   SUV
تلبية  على  قـــادرة  االستعماالت  املــتــعــّددة  الــســيــارة  أّن 
احتياجات األشخاص الذين يحتاجون إلى التنّقل يومياً، 

وسرعان ما أصبحت رائدة في الفئة في املنطقة.
ومّتت إعادة تصميم كافة التفاصيل في سيارة فورد 
إدج اجلــديــدة كــلــيــاً، مــع أخـــذ الــعــمــاء بــاالعــتــبــار على 
الدوام، الذين يتوقّعون سيارة فخمة وقويّة ومميّزة. 

طرح 4 طرازات
جديدة خالل 5 أعوام ..

منّو مبيعات فورد
من السيارات الرياضية متعّددة االستعماالت
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ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري ...

مرسيدس-بنز سبرينتر 524
احلل األمثل للنقل وخلدمات الضيافة

املعتمد  املــوزع  للسيارات،  تقدم شركة ناصر بن خالد 
مركباتها  أحــدث  قطر،  في  بنز  مرسيدس  لسيارات 
نوع ميني  نوع مرسيدس-بنز سبرينتر 524 من  من 
بــاص اخلـــاص بــالــفــنــادق، والـــذي ميثل حــلــوالً مثالية 

لقطاع الضيافة والسياحة. 
ناصر  لشركة  الــعــام  املــديــر  شعبان  خالد  السيد  وقــال 
تزويد  :«تفتخر شركتنا مبواصلة  للسيارات  بن خالد 
الــســوق الــقــطــري بــأفــضــل املــركــبــات الــتــي متــثــل اجنــح 
 524 سبرينتر  ويعد  القطاعات.  مختلف  في  احللول 
مــن نــوع ميني بــاص اخلـــاص بــالــفــنــادق احلــل املثالي 
لــقــطــاع الــضــيــافــة والــــذي ميــكــن اســتــخــدامــه ألغـــراض 
الرحابة  حيث  مــن  مقوماته  جتعله  حيث  مــتــعــددة، 

والراحة واالمان في قمة هذه الفئة«.
على  مرتكز  جناحها  للسيارات  خالد  بن  ناصر  تبني 
القيمني من  مــع عمائها  ومــســتــدامــة  قــويــة  عــاقــات 
خــــال تـــزويـــدهـــم مبــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن املــنــتــجــات 
للفخامة  واخليارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً 
والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من اجلودة في اخلدمة 
والريادة في السوق. وتعمل الشركة دائماً على حتقيق 
تطلعات ورغبات العماء وتقدمي أداء يفوق توقعاتهم. 
تأسست الشركة في عام 1957 وهي املوزع احلصري 
فــي قــطــر لــثــاثــة مــن أرقـــى الــعــامــات الــتــجــاريــة في 

.AMG ،العالم: مرسيدس بنز، مايباخ

بــاص اخلاص  نــوع ميني  سبرينتر 524 من 
بالفنادق 

التي سارت على نهجها بقية  كونها الشاحنة الصغيرة 
ـــواع املــركــبــات مــن هــذا الــنــوع، فقد تــبــوأت سبرنتر  أن
املميزة  االعتمادية  وتساعد   .1995 عــام  منذ  املقدمة 

مستخدميها  التشغيل  فــي  الــســيــارة  بها  تتمتع  الــتــي 
األنشطة  التركيز بدرجة كاملة على  في 

الشاحنة اجلديدة سبرنتر مجموعة  التجارية. وتقدم 
عريضة من املعدات وكذا حزم السامة اجلديدة التي 
تستوفي أعلى املواصفات القياسية. بجانب قدرة جتعل 
واملــرور  الضيقة  للشوارع  متاماً  مائمة  سيارة  منها 
املـــزدحـــم. وهـــي مــثــالــيــة لــقــطــاع الــفــنــادق والــضــيــافــة 

وقادرة على نقل املجموعات الكبيرة براحة تامة.
الفئة سبرنتر- ميني باص هي األكثر مرونة في عائلة 
كبيرة  مجموعة  تقترن  سبرنتر:  الصغيرة  الشاحنة 
-التي تستوعب من  من األشكال املختلفة لهذا الطراز 
االنــتــشــار غير احملـــدودة  بــخــيــارات  راكباً-  إلــى 22   12
تــقــريــبــاً ممــا يــوفــر مــرونــة رائــعــة. إنــهــا تــقــدم فــرصــاً 
الريفية  املــنــاطــق  فــي  النقل  فــي  الستخدامها  جــديــدة 
طاب  نقل  أو  املهمة  للشخصيات  النقل  خــدمــات  أو 

املدارس أو اجلوالت السياحية. رحات جماعية.
في  السامة  معيار  هــي  بــاص  ميني  سبرنتر-  الفئة 
بخصائص  مجهزة  فهي  الصغيرة.  الشاحنات  قطاع 
الــذي   ،ADAPTIVE ESP® نــظــام  مــثــل  مــبــتــكــرة 

يــســتــجــيــب بـــدرجـــة أكـــبـــر إلــــى تــوزيــع 
األحـــــمـــــال احلــــالــــيــــة. اجلــــــودة 

اخلــــاصــــة لــــطــــراز مــيــنــي 
بـــــاص مــــن الــشــاحــنــة 

سبرنتر  الصغيرة 
فيما  واضحة 

ـــــق  ـــــعـــــل ـــــت ي

بالراحة: تصميم داخلي واسع ومقاعد مريحة ونظام 
تقّلهم  الذين  الركاب  رحلة  من  يجعل  متميز  تعليق 
جتربة ممتعة من أول ميل قطعته املركبة حتى آخر 

الرحلة.

السامــة 
الثبات  بنظام  ُمجهزة  سبرنتر  الصغيرة  الشاحنة  إن 
ما   ،ADAPTIVE ESP® الــقــيــاســي  اإللــكــتــرونــي 
يجعلها املركبة األكثر أمناً في هذا النوع من املركبات. 
درجــة  مــن   ADAPTIVE ESP® الــنــظــام  ويــرفــع 
معينة  حرجة  مواقف  في  املريحة  والقيادة  السامة 
وإدارة  املــكــابــح  اســتــخــدام  عملية  تنسيق  خـــال  مــن 
 ADAPTIVE® النظام  ويقدم  وحتسينها.  احملــرك 
السائق  مــســاعــدة  خصائص  مــن  مستوى  أعــلــى   ESP
ويزيد من درجة الثبات في املواقف احلرجة، ويعاونه 
في ذلك بعض اخلصائص األخرى مثل أنظمة إدارة 

املــكــابــح إلــكــتــرونــيــاً 

األنظمة  التكُيّفية بني  التحكم في احلموالت  وأنظمة 
األخرى.

 Crosswind املتقاطعة  الرياح  مساعد  خاصية  تعزز 
تعرض  املــروريــة عند  احلـــارة  فــي  البقاء  مــن   Assist
املثال عند  ترابية شديدة على سبيل  رياح  إلى  املركبة 
الصغيرة سبرنتر  الشاحنة  الكبيرة.  الشاحنات  تخطي 
املـــزودة بخاصية مساعد  نوعها  األولــى من  اجلــديــدة 
الرياح املتقاطعة Crosswind Assist لكافة الشاحنات 
اخللفية  األبــواب  ذات  فــان  بانل  الطراز  من  الصغيرة 

والطراز كروباص لنقل الركاب.
الـــــراداري للتحذير مــن اقــتــراب  يــســاعــد هـــذا الــنــظــام 
االصطدام باالشتراك مع نظام مساعد املكابح التكُيفي 
السائق لترك مسافات آمنة بعيدة عن املركبات األخرى 
الــتــصــادم من  فــي األمــــام، وهــكــذا يقلل مــن مخاطر 
اخللف مع املركبات األخرى. ويقيس جهاز االستشعار 
الـــــــراداري املــوجــود 
فــــــــــــــــــــــــي 

املصد األمامي املسافة بني املركبة األمامية التي تسير 
السرعة  يقيس  وكــذلــك  نفسها  املــروريــة  احلـــارة  فــي 

النسبية للمركبتني. 
للنقل،  صغيرة  كشاحنة  بخصائصها  :حتتفظ  األداء 

ولكن تشعر وكأنها سيارة عادية.
اسمها كفيل بأن يتحدث عن مزاياها: حتتل الشاحنة 
الصغيرة سبرنتر مكانة رائدة بني املركبات من الفئة 
إنها  املــذهــلــة.  الديناميكية  الــقــدرة  حيث  مــن  نفسها 
شاحنة قوية مجهزة مبحركات ديزل وبنزين مزودة 
بأربع أسطوانات وست أسطوانات تعمل بطاقة تتراوح 

بني 85 كيلووات و190 كيلووات. 
من  األولـــى  اجلــديــدة  سبرنتر  الصغيرة  الشاحنة  إن 
التي  الفئة  بــني مــركــبــات هــذه  والــوحــيــدة مــن  نوعها 
تقدم خصائص احلركة السلسة على الطريق والقيادة 
ويظهر  الــركــاب.  لنقل  كسيارة  عملها  أثــنــاء  املريحة 
ذلـــك مــن خـــال اســتــخــدام نــاقــل حــركــة تــلــقــائــي في 
محركات البنزين )متوفر ضمن التجهيزات القياسية 
في محركات V6( أو من خال اختيار ناقل احلركة 

اليدوي ECO gear 360 ذي السرعات الستة.
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العالم  حول  رحلتها  وبعد  أنه  اليوم  أمــازون  أعلنت 
عــلــى مـــدى عـــام كــامــل، ســـوف تــكــون دبـــي احملطة 
 The Grand تـــور«  لــبــرنــامــج »ذا جــرانــد  األخــيــرة 
أوريجينال  أمــــازون  بــرامــج  ضمن  وذلـــك   ،  Tour
الرئيسي  الــعــرض  إطــاق  موعد  ليقترب  اجلــديــدة، 
التصوير  اســتــوديــو  تشييد  يــتــم  وســــوف  احلـــصـــري. 
أطول  أمــام  العالم  أنحاء  الــذي جال مختلف  املتنقل 
برج في العالم، برج خليفة، الكائن في وسط مدينة 

دبي. 
وبــإمــكــان اجلــمــهــور الــتــقــدم بــطــلــب االنــضــمــام إلــى 
هــامــونــد، وجيمس  وريــتــشــارد  كــارســون،  جيرمي 
مـــاي فــي اســتــوديــو دبـــي ملــشــاهــدة تــصــويــر بــرنــامــج 
إطاقه هــذا اخلريف على  املزمع  تــور”،  “ذا جراند 
البرنامج  جمهور  ضمن  للمشاركة  فيديو”.  “بــرامي 
أســبــوع، فيما سيتم  ملــدة  التسجيل  ، وســوف يستمر 
الــتــواصــل مــع األشــخــاص املــرشــحــني خـــال األســابــيــع 
من  بالتصوير  البدء  سيتم  بأنه  علما  املقبلة،  القليلة 

االستوديو في شهر ديسمبر.
وقــال جــاي مــاريــن، نائب الرئيس ألمـــازون بــرامي 
فــيــديــو يـــوروب:«بـــعـــد جنـــاح الــرحــلــة املــشــوقــة حــول 
الـــعـــالـــم، ســتــكــون دبــــي الـــفـــرصـــة األخــــيــــرة حملبي 
الــــســــيــــارات لـــإنـــضـــمـــام إلـــــى جـــيـــرمـــي كــــارســــون، 
وريــتــشــارد هــامــونــد، وجــيــمــس مـــاي فــي األســتــوديــو 
لتسجيل حلقات البرنامج »ذا جراند تور«. وأشار إلى 
أن اإلقبال على التذاكر كان كبيرا وبشكل ال يصدق، 
الــيــوم  الــفــرصــة وتــقــدمــوا بطلباتكم  تــفــوتــوا  لــهــذا ال 

وجتارب  مبغامرات  لتستمتعوا  دبي  في  ملشاركتهم 
مشوقة وال تنسى«.

الــذي جــرى تصويره  تـــور”،  إّن برنامج “ذا جــرانــد 
 4K  ”ألترا أتش دي الدقة “فــور كيه  بتقنية عالية 

حصرياً  بثه  يبدأ  سوف   ،Ultra High Definition
ابتداًء من 18 نوفمبر2016  ملشتركي أمازون برامي 
وبــإمــكــانــهــم مــشــاهــدة الــبــرنــامــج مــن خـــال تطبيق 
أمازون فيديو على أجهزة التلفاز الذكية، ووسائط 

 FireTV and FireTV البث املباشر، التي تتوافق مع
 Stick - Xbox, PlayStation, Wii, Wii U, on
تستخدم  الــتــي  املــتــحــركــة  الــهــواتــف  وكــذلــك   ،  iOS
نظام أندرويد، وأجهزة التابليت، وأيضا على املوقع 

اإللكتروني. 
ولـــقـــد ســـافـــر جــيــرمــي وريـــتـــشـــارد وجــيــمــس حــول 
جراند  “ذا  اجلديد  البرنامج  حلقات  لتصوير  العالم 
التالية: جوهانسبيرغ،  املدن  تور”. وشملت رحلتهم 
شتوتغارت،  مع  والباند  وروتــيــردام،  وكاليفورنيا، 

واسكتلندا، وناشفيل. 
الــقــائــمــة الرئيسية  الــبــرنــامــج ضــمــن  وســـوف يــكــون 
ألبــرز البرامج واألفــام املميزة على أمــازون برامي 
فــيــديــو. ويــعــد »بـــرامي فــيــديــو« املــكــان الــوحــيــد الــذي 
ميــكــن مــن خــالــه مــشــاهــدة »أمـــــازون أوريــجــيــنــال 
مـــبـــاشـــرة والـــبـــرامـــج احلـــصـــريـــة  مـــثـــل: “ذا مــان 
إن ذا هـــاي كـــاســـل”، و”تــرانــســبــيــرنــت”، و”مــســتــر 
روبرت بريتشر”، و”مــوزارت إن ذا جنغل”، و “ذا 
كوليكشن”، وريد أوكــس، وبــوش. وميكن ملشتركي 
برامي كذلك مشاهدة برامجهم املفضلة مباشرة أو 
أو  البيت  تنزيلها من “برامي فيديو” ملشاهدتها في 
يفوتوا عروضهم  ال  أن  التجوال، حتى يضمنوا  أثناء 

املفضلة.
باإلضافة إلى برنامج “ذا جراند تور” وآالف األفام 
فإن  فيديو،  أمـــازون  على  التلفزيونية  واملسلسات 
أعضاء “برامي” سيستمتعون كذلك مبايني املنتجات 
التي ميكن احلصول عليها في نفس اليوم، حيث تتيح 
والتنزيل  املباشر  الــبــث  خــيــارات  مــيــوزيــك”  “بـــرامي 
كتاب من  أي  إســتــعــارة  كما ميكن  األغــانــي،  ملايني 
مايني الكتب في املكتبة اخلاصة بـ “أمازون برامي 

فوتوز” و”كيندل”. 

احملطـــة األخيــــرة لبرنامـــج

)ذا جـــراند تـــور( علـــى أمــــازون برايــــم

جيرمي وريتشارد وجيمس 
يدعون االمارتني لالنضمام إلى جمهور االستوديو
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البيئية،  االستدامة  الراسخ حيال  التزامها  انطاقاً من 
على  الضوء  كوربوريشن  موتور  تويوتا  شركة  سلطت 
اإلمــكــانــات الــكــامــنــة الــتــي تتمتع بــهــا دولـــة اإلمــــارات 
العربية املتحدة لتصبح عاصمة العالم للطاقة النظيفة، 
منه  واالستفادة  الهيدروجني  إنتاج  طريق  عن  وذلــك 
لتشغيل  يُــســتــخــَدم  واعـــد  األمــثــل كمصدر  الــوجــه  على 
املركبات األكثر حفاظاً على البيئة ومنعدمة االنبعاثات 
الوقود  خايا  مركبات  عليها  يُطلَق  والتي  الكربونية، 

 .)FCVs( الهيدروجينية
ملركبات  الدولي  “املؤمتر  من  الثانية  النسخة  وخــال 

املــســتــقــبــل«، قــدمــت شــركــة تــويــوتــا اقــتــراحــاً لــدراســة 
من  الــهــيــدروجــني  على  قــائــم  مجتمع  إقــامــة  إمكانية 
شــأنــه املــســاهــمــة فــي حتقيق أهــــداف رؤيـــة اإلمــــارات 
2021 املتعلقة باالستدامة، واملساعدة في التخفيف من 

اآلثار البيئية الستهاك الوقود العضوي. 
وكانت شركة تويوتا قد قدمت مركبة »بريوس« في 
إنتاجها على  يتم  العام 1997 كأول مركبة »هايبِرد« 
اآلن  الشركة حتى  باعت  العالم. وقد  واســع في  نطاٍق 
حــوالــي 9 مــايــني مركبة »هــايــبــِرد« والــتــي ساهمت 
انبعاثات  من  طناً  مليون   67 يقارب  ما  تخفيض  في 

الكربون، وهو رقم آخذ في التزايد يوماً بعد يوم. 
في  أول  إداري  مــســؤول  إيــســي،  كيوتاكا  السيد  وقـــال 
شركة تويوتا موتور كوربوريشن: »نحن على ثقة تامة 
الفعالية  بالغة  وسيلة  توفر  ’هايبِرد‘  الـ  مركبات  بأن 
العضوي مع ما متتاز  الــوقــود  استهاك  احلــد من  في 
عليه  يترتب  ممــا  للبيئة،  صديقة  تكنولوجيا  مــن  بــه 
إلى  ذلــك  في  وللوصول  منخفضة.  كربونية  انبعاثات 
أبعد حد ممكن، فإن التقنيات املُشغِّلة للمركبات التي 
تعمل باستخدام خايا الوقود الهيدروجينية تَُعد عاماً 

حيوياً لتحقيق االستدامة البيئية«. 

للهيدروجني  إيسي: »ومــن منطلق حتديدنا  وأضــاف 
كمصدٍر واعٍد للطاقة في املستقبل، فإننا نؤكد التزامنا 
بتطوير مركبات خايا الوقود الهيدروجينية كمركبات 

صديقة للبيئة بصورة مطلقة«. 
العديدة  املزايا  من  بعض  على  الضوء  إيسي  سلَّط  كما 
ــلــمــركــبــات الـــتـــي تــعــمــل بـــاســـتـــخـــدام خـــايـــا الـــوقـــود  ل
الــهــيــدروجــيــنــيــة، مــوضــحــاً أنـــه ميــكــن أن يــتــم إنــتــاج 
بالوقود،  املركبات  هذه  إلمــداد  كمصدٍر  الهيدروجني 
وذلك باستخدام مجموعة واسعة من مصادر الطاقة 
ــيــة. وعـــاوة على ذلـــك، فــإن انــبــعــاثــات مركبات  األول

خــايــا الـــوقـــود الــهــيــدروجــيــنــيــة أثــنــاء الــقــيــادة تقتصر 
مع  كربونية،  انبعاثات  أي  دون  فقط  املــاء  بخار  على 
حتقيق قيادة انسيابية هادئة وتسارع ممتاز عند نطاق 
السرعات املنخفضة واملتوسطة. هذا وميكن استخدام 
إلمداد  كمصدر  الهيدروجينية  الوقود  خايا  مركبات 
الطاقة، األمر الذي يَُعد مفيداً جداً في حالة الكوارث 
الطبيعية )ال قدر اهلل(. كما متتلك هذه املركبات قدرة 
إعــادة  يتطلب  وال  طويلة،  مسافات  قطع  على  عالية 
مينح  مما  فقط،  دقائق  ثــاث  ســوى  بالوقود  تعبئتها 

السائق حرية أكبر في االستخدام. 

تويوتا تؤكد أهمية الطاقة الهيدروجينية على مالمح االستدامة

خالل النسخة الثانية من

)املؤمتر الدولي ملركبات املستقبل(

املؤلف من  للسباقات،  أدفــان«  ن فريق »ويــدس سبورت  متَكّ
السائَقنينْ يوهي سيكيغوتشي ويوجي كونيمو على منت مركبة 
تي  األول عن فئة “جــي  باملركز  الفوز  لكزس »RC F”، من 
500” في اجلولة السابعة من سلسلة سباقات “أوتوباكس سوبر 
تشانغ  حلبة  على  مــؤخــراً  أقيمت  الــتــي   2016 للعام  تــي”  جــي 
منذ  الطليعة  في  البقاء  في  جنح  أن  بعد  تاياند  في  الدولية 
بدء إشارة االنطاق وحتى عبور خط النهاية. كما أنهى فريق 
وأندريا  أوشيما  كــازويــا  السائَقنينْ  من  املؤلف   ”4CR “واكـــوز 
كالداريللي السباق في املركز الثالث، لتعتلي بذلك مركبتان من 
مركبات لكزس “RC F” منصة التتويج في هذا السباق الذي 

يعتبر األكثر ترقباً في املوسم. 
وقــدم فريق “ويـــدس ســبــورت أدفـــان” الــذي بــدء السباق من 
املركز األول في ترتيب االنطاق أداًء استثنائياً على منت مركبة 
احلفاظ  من  ليتمكن  صحوة،  أجــواء  وســط   ”RC F“ لكزس 
السباق  نهاية  حتى  بــالــصــدارة  مــنــفــرداً  املــتــقــدم  مــركــزه  على 

ليحقق أول انتصاراً للفريق عن فئة “جي تي 500”. ويَُعد هذا 
في   ”RC F“ لكزس  ملركبات  الثاني  هو  األول  باملركز  الفوز 
هذا املوسم، والثاني على التوالي بعد االنتصار الذي حققته على 

حلبة سوزوكا في اليابان. 
للمكتب  الرئيسي  املمثل  يوشيتسوغو،  تاكايوكي  السيد  وقــال 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  تويوتا  لشركة  التمثيلي 
إفريقيا: “لقد كانت اجلولة السابعة من البطولة حدثاً ال يُنسى 
لفرق لكزس ’RC F‘، والتي جنحت اثنتان من مركباتها في 
التتويج لتؤكد مرة أخرى على األداء االستثنائي  اعتاء منصة 
ودرجة االعتمادية العالية التي تتسم بها هذه املركبات. وقدم 
فريقا لكزس الفائزان أداًء مميزاً طوال السباق، إذ يَُعد حفاظ 
مركبة لكزس ’RC F‘ لفريق “ويــدس سبورت أدفــان” على 
عنها  التنازل  دون  نهايته  وحتى  السباق  انطاق  منذ  الصدارة 

ولو ملرة واحدة، إجنازاً فريداً نظراً حلدة املنافسة”. 
وأضاف يوشيتسوغو: “يشكل هذا االنتصار إضافة حقيقية إلى 

السيارات، حيث  سجلنا احلافل باالجنازات في مجال رياضة 
على حلبات  املكتسبة  اخلــبــرات  مــن  االســتــفــادة  على  نــحــرص 
الــســبــاق لتطوير أفــضــل مــركــبــات على اإلطــــاق. ونــحــن نثمن 
استمرار  إلــى  ونتطلع  متابعينا،  كافة  مــن  نلقاه  الــذي  الــدعــم 

دعمهم خال ما تبقى من هذا املوسم”. 
بفارغ  الــســيــارات  ريــاضــة  عشاق  ينتظره  الــذي  السباق،  وشهد 
الصبر، بداية قوية مع استهال مركبة لكزس  “RC F” التي 
حتمل الرقم 19 للسباق من املركز األول في ترتيب االنطاق، 
القيادة،  عجلة  خلف  سيكيغوتشي  يــوهــي  السائق  جــلــوس  مــع 
وكانت  األول.  للمنعطف  وصـــوالً  املنافسة  املــركــبــات  ليتصدر 
بها مركبة لكزس “RC F” رقم  تتمتع  التي  الكبيرة  السرعة 
بالصدارة عن  السائق سيكيغوتشي  ابتعاد  مع  للعيان  بادية   19
متكرر،  بشكل  للدورات  زمن  أفضل  مسجاً  املنافسني،  بقية 
ومضيفاً أربع ثواٍن إلى الزمن الذي يفصله عن أقرب منافسيه 

خال أربع دورات. 

سباقات )أوتوباكس سوبر جي تي 500( 

)RC F( مركبتا لكزس
حتققان انتصاراً مزدوجاً في اجلولة السابعة للعام 2016
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الوكيل  الرياضية،  للسيارات  الفردان  شركة  أعلنت 
عروض  تقدميها  عن  قطر،  في  ملازيراتي  الرسمي 
حــصــريــة تشمل مــجــمــوعــة مــخــتــارة مــن طــرازاتــهــا 
الــفــاخــرة. فعند شـــراء ســيــارة مــن طـــراز جيبلي أو 
كواتروبورتيه، يحصل العميل على دورة في القيادة 
اإلحــتــرافــيــة فـــي إيــطــالــيــا وميــكــنــهــم اإلخــتــيــار بني 
على درجة  وإياباً  ذهاباً  تذكرة سفر  على  احلصول 
رجـــال األعــمــال بــاإلضــافــة الــى 5 ســنــوات صيانة و5 
نــقــدي بقيمة  60,000  اســتــرداد  ســنــوات ضــمــان أو 

ريال قطري.
ســتــقــام دروس الـــقـــيـــادة احلــصــريــة عــلــى حــلــبــة “ 
Varano de‘ Melegari” مبنطقة بارما. وستقدم 
مجموعة من ورش العمل املكثفة حتت إشراف عدد 
من ُمدربي مازيراتي احملترفني، فضاً عن عدد من 
أشهر أبطال العالم في سباقات السيارات الرياضية 

الـــدروس  مــن  كــّل  تقسيم  مت  وقــد  أداًء.  وأفضلهم 
من  املختلفة  املستويات  مــع  تــتــاءم  لكي  التدريبية 
اخلبرة في القيادة، وذلك بهدف تعريف املشاركني 
بيئة  ضمن  مازيراتي  لسيارات  احلقيقي  األداء  على 

آمنة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال شــارلــي داغــــر، املــديــر الــعــام 
سعداء  “نحن  الرياضية:  للسيارات  الفردان  لشركة 
الذي ميثل  العرض احلصري والفريد،  لتقدمي هذا 
التي  احِلرفية  واملــهــارة  العريقة  اإليطالية  التجربة 
لطاملا اشتهرت بها عامة مازيراتي. وتشكل دروس 
القيادة اإلحترافية فرصة رائعة لعمائنا كي يتقنوا 
إيطاليا  قلب  فــي  الرياضية  الــســيــارات  قــيــادة  أســس 

وبالطبع حتت إشراف خبراء مازيراتي.” 
ويـــشـــمـــل الــــعــــرض احلــــالــــي عـــلـــى طـــــــرازي جــيــبــلــي 
أول  جيبلي  وتعتبر   .2016 لــعــام  وكــواتــروبــورتــيــه 

أبــواب من مازيراتي  بأربعة  رياضية  سيارة سيدان 
املثالي،  واألداء  املــذهــل  التصميم  بــني  جتمع  والــتــي 
بخاصية  لتر   3.0 سعة   V6 مبحرك  مـــزودة  وهــي 
طــراز  املجموعة  هــذه  تتضمن  كما  الثنائي.  التيربو 
املــزودة بقوة 410 حصان وتصل سرعتها   S جيبلي 
ثــــوان، وتبلغ  إلـــى 100 كـــم/ ســاعــة فــي غــضــون 5.0 

سرعتها القصوى 285 كم/ ساعة.
ومتـــّثـــل ســـيـــارة مـــازيـــراتـــي كـــواتـــروبـــورتـــيـــه اجلــيــل 
السادس من طراز السيدان الكاسيكي والذي يجمع 
ما بني الهندسة العالية املستوى، األداء اخلارق وراحة 

الليموزين.
فــارقــة في  GTS تعتبر عامة  كــواتــروبــورتــيــه  أمــا   
تــاريــخ مــازيــراتــي، حــيــث أن قــوتــهــا تــصــل إلـــى 350 
حصان وتتسارع  بنسبة 100 كم/ ساعة في غضون 
4.7 ثوان كما تبلغ سرعتها القصوى 307 كم/ ساعة. 

 وتعد عامة مازيراتي اإليطالية  واحدة من كبرى 
السيارات  إنــتــاج  فــي  املتخصصة  التجارية  العامات 
في   1914 ديسمبر   1 فــي  تأسست  حيث  الفخمة، 
الفيري  مؤسسها  يــد  على  اإليطالية  بولونيا  مدينة 
في  واملوهبة  العاطفة  ساهمت  وإخــوانــه.  مازيراتي 
الشركة: فاالبتكار، والتميز، والتحدي،  تكوين روح 
ينعكس في روح العامة التجارية واملتمثل في تقدمي 
كــل مــا هــو ممــيــز او “يــعــاكــس املـــألـــوف”. يــقــع املقر 
الرئيسي احلالي للشركة واملصنع في مدينة مودينا 
الدرجة  من  جديداً  مصنعاً  افتتاح  مت  كما  بإيطاليا. 
العاملية  اجلـــودة  معايير  أعلى  على  استنادا  االولـــى، 
عــام 2013. مت  فــي  )إيــطــالــيــا(،  تورينو  بالقرب مــن 
امتاك شركة مازيراتي من قبل شركة فيات منذ 
عام 1993، التي غدت من عمالقة صانعي السيارات 

في إيطاليا.

الــرؤوس وهو  ثاثي  عبارة عن رمح  الشركة  شعار 
مستوحى من نافورة في ساحة ديل نيتونو في وسط 
بولونيا )إيــطــالــيــا(. وهــو الــرمــز الـــذي يــربــط اإلخــوة 
مبسقط رأسهم وبالفن واحلرفية التي اشتهرت بها 

بولونيا وإمييليا- رومانيا. 
املنتجات،  استثمارات كبيرة في تطوير  ومن خال 
أنحاء  جميع  فــي  وكائها  وشبكة  اإلنــتــاج،  ومــرافــق 
كــبــيــرة في  مــازيــراتــي نقطة حتـــول  الــعــالــم حققت 
إلى جناح طــرازات جران  السيارات. باإلضافة  عالم 
كابريو، حقق اجليل احلديث من  توريزمو وجــران 
النخبوية  السيارة  كواتروبورتيه،  مازيراتي  سيارات 
للشركة وجيبلي، السيارة السيدان التنفيذية الرياضية 
اجلديدة، ركناً أساسياً الستراتيجية العامة التجارية 
إلنتاج ما يقارب 70 ألف وحدة وتعزيز وجودها في 

سوق السيارات الفاخرة في العالم.

مازيراتي ـ قطر تقدم دروس قيادة
لعمالئها على طرازاتها الفاخرة

العواطف  من  له  مثيل  ال  سيل  منحنا  على  قدرتها  على  فــيــراري  شركة  تؤّكد 
 Passione Rossa روســـا«488  باسيوني   488« فيديو  خــال  من  واألحاسيس 
)الشغف األحمر( في هذا الشهر. وقد استوحي هذا الفيديو من مشاعر الشغف 
فيراري،  من   488 سيارات  مجموعة  توّلدها  التي  الهائلة  واملتعة  واحلماسة، 
وهو يعرض لقطات تبرز رشاقة طرازي “488 جي تي بي”488GTB  و”488 
التي  الباهرة  االستمتاع  ومشاعر  استجابتهما  وسرعة   Spider  488 سبايدر” 

يحدثانها في قلوب سائقيها الذين يعيشون جتربة خاصة جداً.
أبو ظبي، فيصطحب  ليلة مميزة على حلبة ياس مارينا في  الفيلم في  ويبدأ 
واحد،  الفورموال  سباقات  في  األسطوري  فيراري  سائق  فيزيكيا،  جيانكارلو 
قيادة مذهلة على حلية  فيراري في  مجموعة محظوظة من عشاق سيارات 
 488 فــيــراري  قــوة  فيزيكيا  يستعرض  وفيما  الــكــاشــفــة.  األضــــواء  يــاس حتــت 
الذي  واحلماسي  العاطفي  التفاعل  نرى  أن  ميكننا  قيادتها،  ومتعة  وسرعتها 
تنفرد سيارات فيراري في زرعه في النفوس والذي يرتسم على وجوه الركاب 
الذين رافقوا فيزيكيا على احللبة. فسرعان ما تتغّير تعابيرهم من السعادة إلى 
احلماسة إلى شعور غامر باالنبهار، إلى أن يطغى عليهم في النهاية شعور من 
اإلعجاب يدوم حتى إلى ما بعد جتربة القيادة األخيرة فيما نرى السيارة تُترك 

جانباً ليبرد محّركها وتتاشى أضواء حلبة السباق لتنطفئ متاماً. 
الفصل األحدث في تاريخ مارانيّلو املستمر  وتشكل مجموعة 488 من فيراري 
وهي   ،V بشكل  أسطوانات  بثماني  مبحرك  املكشوفة  الرياضية  السيارات  من 
بثماني أسطوانات  األقــوى من فيراري مبحّرك وسطي خلفي  املجموعة  أيضاً 
بشكل V. فتجمع بني األناقة الرفيعة والتقدم التكنولوجي املبتكر، مما يعطيها 
السرعة والرشاقة والدينامية. وتعجز أي سيارة أخرى في العالم عن توليد هذه 
األحاسيس العاطفية لدى السائق، مما يؤكد على شهرة عامة احلصان اجلامح 

ومكانتها، وحتفر اسمها في الذاكرة على أنها الشغف األحمر اللون فعاً. 

فيـراري
تلهــب حمــاس عشاقهـــا مـــع إطـــالق

488 Passione Rossa
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تفخر بتصميمها املتميز ومحركها القوي...

شيفروليه )سوبربان(

األسطورة أصبحت واقعاً
ُصممت سوبربان لتترك انطباعها أينما حّلت. 
مينح  واملنحوت  الرياضي  اخلــارجــي  التصميم 
االستخدامات  متعددة  الرياضية  املركبة  تلك 
مقصورتها  أمــا  بالهيبة،  مليئاً  متألقاً  حــضــوراً 
الداخلية فتقدم أعلى معايير الراحة والرفاهية 

واملزايا املتقدمة.
متتلك   ، اخللفية  لــلــواجــهــة  املتميز  التصميم 
خــطــوطــاً انــســيــابــيــة ومــنــحــوتــة كــمــا أنــهــا تقدم 
بــني املــصــابــيــح اخللفية وبــاقــي  تــنــاغــمــاً مــثــالــيــاً 
أجزاء البوابة اخللفية املمتدة لتصل إلى اجلناح 
بتصميمها  تــفــخــر  األنـــيـــق. ســوبــربــان  اخلــلــفــي 

املتميز والراقي.
الشعاعية  الرئيسية  للمصابيح  رؤيتك  مبجرد 
املــتــنــاغــمــة مـــع الــشــبــك األمـــامـــي األنـــيـــق  فــإنــك  
تشعر بحالة عشق فوري للتميز الذي تنفرد به 
سوبربان على الطريق، أضف إلى ذلك اإلنارة 
الفاخرة التي تقدمها مصابيح LED اخللفي ، 
املتوفرة  الكهربائية  الدرجات  تقدم  سوبربان 
لتساعدك وباقي الركاب على الصعود إليها بكل 
واألمــان  الفخامة  مــن  وملــزيــد  راحــة وسهولة، 
فــقــد مت تــزويــد تــلــك الـــدرجـــات بـــإنـــارة أنيقة 

لإستفادة منها في األماكن املعتمة.
ومــــن مــنــطــلــق الــــراحــــة والـــرفـــاهـــيـــة متــيــزت 
الفاخرة  املــزايــا  مــن  بالكثير  بغناها  ســوبــربــان 
الــذي يقدم   LTZ ويبدو ذلــك جلياً في طــراز 
املقاعد احلاضنة املنجدة باجللد املثقب واملبردة 
)قــيــاســيــة فــي طـــراز LTZ(. الــزجــاج األمــامــي 
الثاثي  اخلــتــم  ذات  ــــواب  واألب للصوت  الــعــازل 
يعمان على تقليل مستوى الضجيج واألصوات 
اخلارجية لتنعم وباقي الركاب برحات هادئة 

ومليئة بالرفاهية.
كــمــا متــتــلــك مــقــصــورة ســـوبـــربـــان الــكــونــســول 
املركزي الضخم كفاية ليتسع جلهاز كومبيوتر 
إلى  أضــف  املمتلكات،  مــن  العديد  أو  محمول 
األبــواب  املــوجــودة ضمن  التخزين  أماكن  ذلــك 
والتي متكنك من وضع قوارير املياه واملظات 
واألشياء األصغر حجماً ، و تتوفر في سوبربان 
كهربائياً  للطي  القابلة  الــثــانــي  الــصــف  مقاعد 
ومــقــاعــد الــصــف الــثــالــث الــقــابــلــة لــلــطــي بشكل 
مــســتــوي كــهــربــائــيــاً وهـــي تعتبر )األســـــرع بني 
متنوعة  خــيــارات  سوبربان  لتمنح  منافساتها( 
كافة  لتلبية  حاضرة  ولتكون  املقصورة  ضمن 
يــداك  تــكــون  متطلباتك عــنــد احلــاجــة. عــنــدمــا 
محملتني باألمتعة أو احلاجيات فإن سوبربان 
تــوفــر أيــضــاً حــســاس خـــاص يــقــع أســفــل املصد 
بتحريك  األمتعة  بوابة  فتح  ويتيح لك  اخللفي 

قدمك بحركة بسيطة.
حتـــت شـــعـــار اتـــــرك بــصــمــتــك ميــكــنــك أضــافــة  
الرائع.  سوبربان  مظهر  على  اخلاصة  ملساتك 

االكسسورات  العديد من  االختيار بني  بإمكانك 
الـــرائـــعـــة عــلــى ســـوبـــربـــان كــالــعــجــات الـــســـوداء 
أو  إنــش   22 بقياس  األضـــاع  سداسية  الامعة 
حامل  حتى  أو  السقفي  الكاياك  قــوارب  حامل 
العديد  إلى  باإلضافة  األنيق  الهوائية  الدراجات 
التي  والسحب  القطر  وجتهيزات  معدات  من 

تلبي كافة احتياجاتك.
الــذي   V8  EcoTec3 محرك  سوبربان  تقدم 
مستويات  على  احلــفــاظ  مــع  هائلة  قــوة  يــوفــر 
التضحية  الــوقــود دون  اســتــهــاك  ممــتــازة مــن 

باألداء الرائع وقدرات القطر املتميزة.
انطلق حيث تشاء مع الكفاءة العالية باستهاك 
الـــوقـــود واملــــقــــدرة بـــــ10.2لــــتــــر/100كــــم )طـــرق 
ســريــعــة( ، ســوبــربــان تــقــدم قـــوة 355 حصان 
وميزة   ، متر  نيوتن   519 يبلغ  مــذهــل  وعـــزم 
النشط  اإلدارة  ونــظــام  للوقود  املباشر  احلــقــن 

للوقود يحسنان مستويات توفير الوقود.
نظام التعليق خفيف الوزن يساعد على حتسني 
الكفاءة والتوفير باستهاك الوقود وذلك دون 
لسوبربان  تقدم  التي  العالية  باملتانة  التضحية 
الـــتـــوازن املــثــالــي والــقــيــادة الــســلــســة. ســوبــربــان 
 3,765 حتى  تصل  عالية  قطر  قـــدرات  متتلك 
املراكب وعربات  لقطر  كافية  قــدرة  كغ وهــي 
التجهيزات  مــن  والــعــديــد  الصحراوية  الــقــيــادة 

األخرى.
التي  املتقدمة  السامة  ومــزايــا  االمـــان  عــوامــل 
تــســاعــد عــلــى جتــنــب وقــــوع احلـــــوادث املتنوعة 
أو احلــمــايــة منها فــي حــال وقــوعــهــا. أمــا باقة 
احلماية ضد السرقة املتوفرة فهي تساعد على 

إبقاء ممتلكاتكم آمنة ضمن املركبة.
السامة  مزايا  من  بالعديد  مجهزة  سوبربان 
بـــاإلضـــافـــة المــتــاكــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا املــســاعــدة 
لــتــقــدمي أعــلــى درجــــات األمـــان  ـــك  للسائق وذل

واحلماية املمكنة للسائق وباقي الركاب.
يـــقـــوم نـــظـــام تــنــبــيــه حـــركـــة املـــــــرور اخلــلــفــيــة 
بــتــحــذيــرك مـــن وجـــــود مــركــبــة مــقــتــربــة في 
اجلهة اخللفية عند الرجوع للخلف. تعمل هذه 
املــرور  حــركــة  على كشف  املخفية  احلــســاســات 

اخللفية عند الرجوع للخلف.
يــعــمــل نــظــام املـــســـاعـــدة عــلــى الـــركـــن األمــامــي 
واخلـــلـــفـــي عــلــى اكـــتـــشـــاف األجــــســــام املـــوجـــودة 
السيارة  مــن  واخللفية  األمــامــيــة  اجلهتني  فــي 
العديد  تستخدم  املــيــزة  هــذه  منها.  والتحذير 
األمامية  املصدات  على  املثبتة  احلساسات  من 
أثناء  األجسام  استشعار  على  وتعمل  واخللفية 

احلركة بسرعة أقل من 5 كم/ساعة.
هـــذه املــيــزة املــتــوفــرة تــســخــر حــســاســات رادار 
حركة  مــن  السائق  تنبيه  على  لتساعد  خــاصــة 

املرور اخللفية واقترابها عند الرجوع للخلف.



االثنني 21 صفــــر 1438 هـ 21 نوفمبـــر 2016 م  العدد )153(

ــســيــارات، الــوكــيــل  ــل أعــلــنــت شــركــة اجلـــيـــده ل
احلـــصـــري لــســيــارات شــفــرولــيــه فـــي قــطــر، 
 SeeMyDoha ملــســابــقــة  الــرســمــي  واملــنــظــم 
املسابقة  عـــودة  عــن  الــفــوتــوغــرافــي  للتصوير 
الصور  مــن  املــزيــد  باستقبال  توقعات  وســط 
املذهلة بعد تسجيل دورة العام املاضي لعدد 
مشاركات قياسي وصل إلى 139,051 صورة. 
وكانت املسابقة قد حققت شعبية كبيرًة منذ 
انطاقها عام 2013-2014، حيث أنها تعتبر 
خال  املنتظرة  الفعاليات  أكثر  مــن  واحـــدًة 
العام بالنسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي في 

العاصمة القطرية الدوحة.
للتصوير   SeeMyDoha مــســابــقــة  وتــعــتــبــر 
 SeeMyCity الفوتوغرافي جزءاً من مشروع
للسيارات كوسيلة  اجليده  تبنتها شركة  التي 
الــســنــويــة للتصوير  املــســابــقــة  لــلــمــشــاركــة فــي 
الفوتوغرافي. وترتكز املنافسة على استخدام 
االجتماعي  التواصل  الذكية ومنصة  الهواتف 
’انـــســـتـــاجـــرام‘، وتــســتــمــر عــلــى مــــدى ثــاثــة 
أكــتــوبــر 2016 ولغاية   1 مــن  اعــتــبــاراً  أشــهــر 
الــصــور  جــمــيــع  وســتــتــأهــل   .2017 يــنــايــر   15
 #SeeMyDoha2016 هاشتاج  حتمل  الــتــي 

للمشاركة  تلقائي  بشكل  ’انــســتــاجــرام‘  على 

بــاملــســابــقــة، حــيــث ســيــتــم تــرشــيــحــهــا حلصد 

اجلوائز.

بطريقة  الدوحة  لتصوير  املسابقة  وتهدف 

جتارب  تعكس  وملهمة،  وإبداعية  جديدة 

ــــفــــريــــدة. ومـــــن أجـــــل املـــشـــاركـــة  ــــنــــاس ال ال

تــتــضــمــن جميع  أن  يــجــب  املـــســـابـــقـــة،  فـــي 

للمسابقة  الــرســمــي  الــهــاشــتــاج  املـــشـــاركـــات 

جلنة  وســـتـــقـــوم   .#SeeMyDoha2016

اخلبراء  املؤلفة من مجموعة من  التحكيم 

املعرض  لدخول  الصور  من  اثنتني  باختيار 

كـــل شـــهـــر، وســيــتــم عــــرض جــمــيــع الــصــور 

املرشحة في معرض SeeMyDoha للصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة املــقــرر إقــامــتــه خـــال شهر 
عن  اإلعـــان  سيشهد  والـــذي   2017 فبراير 
اســـم الــفــائــز بــاملــســابــقــة. وســيــحــصــل الــفــائــز 
على رحلة لشخصني إلى سلطنة ُعمان مع 
إقامة ملدة ليلتني في فندق من فئة اخلمس 

جنوم.
العام  هذا  للسيارات  اجليده  شركة  ونظمت 
ثــــاث ورش عــمــل مــجــانــيــة جلــمــيــع هـــواة 
مشروع  أعضاء  وتكّفل  املشتركني.  التصوير 
باكر  وديـــرك  مــور  جــيــرويــن   SeeMyCity
العمل  على ورش  باإلشراف  وماريان هوب 
للمبتدئني،  إلى تدريب نظري  انقسمت  التي 
إلى  النظري  التدريب  من  متقدم  ومستوًى 
أصغر  مجموعات  في  عملي  تدريب  جانب 
الفوتوغرافي  التصوير  وجهة  إلــى  نقلها  مت 

في ’مول احلزم‘.
ومبــــوجــــب قــــوانــــني املـــســـابـــقـــة، يـــتـــم تــقــدمي 
املشاركات عبر ’انستاجرام‘ حصراً. وتنحصر 
تعبر عن قطر  التي  بالصور  املشاركات  هذه 
بــشــكــٍل واضــــح، ولـــن يــتــم الــنــظــر فــي الــصــور 

األخرى املخالفة. 

للعــام الثالـــث علـــى التوالــي ...

SeeMyDoha اجليده للسيارات تعلن عن عودة مسابقة التصوير الفوتوغرافي



 الفئة E الجديدة كليًا.
عبقرية اإلبداع.

استعد لروعة سيارة من عالم الغد تأتيك لتسبق موعدها. اكتشف الـمزايا الفريدة 
التي تجتمع في واحدة من أكثر السيارات عبقرية في العالم.


