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مازدا ٩-CX اجلديـدة كليا أميـرة الرفاهيـة

حقاً انها أميرة الرفاهية بالرغم من انها متتلك تصميم جريء عصري مذهل اال ان اللمسات 
االبداعية للتصميم من الداخل تنقلك الي عالم الرفاهية في غمضة عني وملا ال وهي  مازدا 
CX-٩ احدى ابداعات الصانع الياباني الذي تربع علي عرش عالم السيارات بعد ان مزج بني 
التكنولوجيا والرفاهية في لوحة ابداعية اذهلت عشاق عالم السيارات فمنذ ان كشفت مازدا 
اجلديد   جليها  عن  كلياً   واجلديدة    ٩-CX   احلجم كبيرة    SUVال اجلديدة  سيارتها  عن 
ذات تصميم متطور وعصري حتت شعار ” كودو روح احلركة ” يشعرك بالتغييرات مبجرد 
 ، املتألق  والتصميم   اجلــودة  براعة  متتلك،  مركبة  داخــل  انــك  القيادة  مقود  امــام  جلوسك 

فاجليل اجلديد من سيارات مازدا CX-٩ اجلديدة كليا لعام ٢٠١٧ ، ميتلك أدق التفاصيل.

١٠١٠
٧٧
ابداعات فّن التطعيم في سيارات

رولز-رويس موتور كارز
ال يزال احلرفّيون في دار رولز-رويس في جودوود، إنكلترا يتبعون املبادئ التوجيهية للسير 
أفضل  واجعله  جتد  ما  أفضل  يقول: «خذ  الذي  للشركة  املؤسسني  اآلباء  أحد  رويس،  هنري 
مما هو عليه. أّما في حال لم يكن موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه.» ويواصلون على هذا 

األساس دفع حدود اإلبداع الفّني في تعاملهم مع أفخم أصناف اخلشب واجللود واملعادن.

كيا موتورز حتتل املركز الـكيا موتورز حتتل املركز الـ٦٩٦٩ كأفضل العالمات التجارية كأفضل العالمات التجارية
لقائمة  وفقا  املــاضــي،  الــعــام  خــالل   ٪١٢ بنسبة  مــوتــورز  كيا  التجارية  العالمة  قيمة  زادت   
ارتفع  فقد   .٢٠١٦ لعام  العالم  مستوى  على  جتارية  عالمة   ١٠٠ ألفضل  احلصرية  انتربراند 
 ٥٫٧ من  التجارية  العالمة  قيمة  وارتفعت   .٦٩ املركز  في  لتصبح  مراكز  خمسة  كيا  تصنيف 
مليار دوالر في عام ٢٠١٥ إلى ٦٫٣ مليار دوالر في عام ٢٠١٦. وهذا ميثل زيادة مبقدار سبعة 
هي  التصميمات  إدارة  أن  كيا  فيه  أعلنت  الذي  العام  وهو   ،٢٠٠٦ عام  منذ  أضعاف (٦٠٣٪) 

األساس كإستراتيجية رئيسية لنمو الشركة في املستقبل.

جينيسيس G٩٠ تفوز بجائزة 
أفضل سيدان فاخرة 

الــتــي   ،G٩٠ جينيسيس  ســـيـــارة  فــــازت 
تُــعــتــبــر أحــــدث الــســيــارات الــفــاخــرة في 
ــــشــــرق األوســـــــــط، بـــجـــائـــزة  مــنــطــقــة ال
مـــرمـــوقـــة تـــلَـــت إطـــالقـــهـــا قـــبـــل وقـــت 
قــصــيــر فــــي أســـــــواق املـــنـــطـــقـــة. ونـــالـــت 
الــســيــارة لــقــب ”أفــضــل ســيــارة ســيــدان 
فـــاخـــرة لـــهـــذا الــــعــــام“ خــــالل مــعــرض 
املنعقد  الــفــاخــرة  لــلــســيــارات  ”إكـــســـس“ 
حتى ٢١ أكتوبر اجلاري في مدينة جدة 
 G٩٠ جينيسيس  فــوز  ويأتي  السعودية. 
باجلائزة تقديراً للمستويات العالية التي 

بلغتها من اجلودة الرفيعة.

٦٦

١١١١

العربيه للوكاالت (أراكو)
تطرح املداحل الترابيه اجلديده

(أراكو)  للوكاالت  العربية  الشركة  طرحت 
شركة  ملنتجات  واملعتمد  احلصري  الوكيل 
‘فــولــفــو لــلــمــعــدات اإلنــشــائــيــه’ فـــي دولـــة 
قطر  املداحل الترابيه اجلديده من طراز 
VOLVO SD١١٠B و التي تعتبر أحدث 
مــنــتــجــات الـــشـــركـــه فــــي مـــجـــال مـــعـــدات 
بــوزن  تتميز  الــتــي  و  األســفــلــت  و  الــطــرق 
تشغيلي متوسط (١٢ طنًا ) و كفاءة تشغيل 
الــتــربــة  أنــــواع  مختلف  ضــغــط  فــي  عــالــيــة 
املــســتــخــدمــه فـــي انـــشـــاء الـــطـــرق الــســريــعــة 

واملرافق اخلدمية علي حد سواء .  
وقــد ُصــّمــمــت املــدحــلــة الــتــرابــيــة اجلــديــدة 
املــواصــفــات  حــســب   VOLVO SD١١٠B

٢٢القياسيه.

Mobile: +974 55683067Mobile: +974 55683067

منّو مبيعات فورد من منّو مبيعات فورد من 
السيارات الرياضية متعّددة السيارات الرياضية متعّددة 

االستعماالتاالستعماالت

”الفردان برمييير موتورز.. ”الفردان برمييير موتورز.. 
تقدم عروضاً جذابة على 

٣٣٤٤سيارات جاكوار سيارات جاكوار 
 v والفئة  والفئة EE ٨٨ناصر بن خالد للسيارات تدشن سيارتي مرسيدس ناصر بن خالد للسيارات تدشن سيارتي مرسيدس - - بنز الفئة بنز الفئة
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لــلــوكــاالت (أراكـــو)  العربية  الــشــركــة  طــرحــت 
شركة  ملنتجات  واملــعــتــمــد  احلــصــري  الــوكــيــل 
قطر   دولــة  فــي  اإلنشائيه’  للمعدات  ‘فولفو 
 VOLVO املداحل الترابيه اجلديده من طراز
منتجات  أحــــدث  تــعــتــبــر  الــتــي  و   SD١١٠B
الشركه في مجال معدات الطرق و األسفلت 
و التي تتميز بوزن تشغيلي متوسط (١٢ طنًا ) 

و كفاءة تشغيل عالية في ضغط مختلف أنواع 
السريعة  الطرق  انشاء  في  املستخدمه  التربة 

واملرافق اخلدمية علي حد سواء .  
ــتــرابــيــة اجلـــديـــدة  وقــــد ُصــّمــمــت املــدحــلــة ال
املـــواصـــفـــات  حـــســـب   VOLVO SD١١٠B
القياسيه إلجراءات األمن والسالمه املعتمده 
في السوق القطري والتي حتتم وجود كابينة 

حتت  الــســائــق  بــراحــة  تسمح  مغلقة  مكيفة 
ظروف التشغيل القاسية وسهولة الرؤية في 
مستويات  أعلي  يحقق  مبا  االجتاهات  جميع 

األداء و األمان مبواقع العمل املختلفه.
بالعديد  تتمّتع  اجلــديــدة  الــتــرابــيــة  املــدحــلــة  و 
من املزايا بدًءا من تزويدها  مبحّرك فولفو، 
والذي يتيح أقصي عزم عند أقل عدد دورات 

االقتصادي  األداء  يعّزز  الذي  األمر  للمحرك، 
إلي  الــوقــود  استهالك  مــن  ويقّلص  للمحرك 
باملقارنة   ٪٢٠ إلــى  يصل  قــد  ممكن  حــد  أقــل 
خاصية ”الوضع  اختيار  مع  السيما  مبثيالتها، 
ميكن  كــمــا   (ECO mode) االقــــتــــصــــادي“ 
فــتــح غــطــاء احملــــّرك وإغـــالقـــه كــهــربــائــًيــا مبا 
امليكانيكية  األجــزاء  إلــى  الوصول  سهولة  يتيح 
سرعة  حتقق  والتي  املختلفة  والهيدروليكية 
إجراء الصيانة الدورية.  وتعمل جميع مكونات 
املــدحــلــة فـــي تــنــاغــم تـــام مـــع بــعــضــهــا البعض 
عمر  إطــالــة  مــع  املــســتــوى  رفــيــع  أداء  لتحقيق 
اآللة، في حني تأتي أسطوانة الضغط الرئيسية 
املصنوعة من فوالذ عالي املتانة بتصّميم فريد 

والــذي  الشاقة  باخلدمة  خــاص  كبير  وقــطــر 
يوفر  أعلى معدل ثبات عند التشغيل. 
سهولة وبساطة في التشغيل والصيانة

مت خلخلة الضغط داخل كابينة القياده على 
نحو يرفع كفاءة نظام تكييف الهواء ويحول 
الذي  السائق  حجرة  إلــى  الغبار  دخــول  دون 
يتمّتع مبجال رؤية واسع من األمام واخللف 
وحتى  األرضــيــة  مــن  املمتدة  الــنــوافــذ  بفضل 
بتعديل  يسمح  املقعد  أّن  علي  عــالوة  السقف 

أوضاعه و ميتاز بالراحة واألمان .  
نقاط  جميع  جتميع  ّمت  الصيانة  لسهولة  و 
  Hydraulic Check Points اختبار الضغط
على جانب واحد من املدحلة الترابية لضمان 

و  األدنـــى  احلــد  إلــى  الصيانة  أوقـــات  تقليص 
الفاعلية،  من  مبزيد  الفحص  إجــراء  سهولة 
والتشغيل  اإلنتاجية  حتسني  عــن  يثمر  ممــا 
بشكل عام، ويشار إلى أن هذه اخلطوة تندرج 
للوكاالت  العربية  الشركة  حرص  سياق  في 
(أراكو) - التابعة لقطاع السيارات  مبجموعة 
وتوقعات  احتياجات  تلبية  على   - الــفــردان 
تتطلب  بالتنافسية  حافلة  ســوق  في  العمالء 
أعلى مستويات من اجلودة واإلنتاجية؛ حيث 
بجودة  االرتــقــاء  على  دائــًمــا  الشركة  تــواظــب 
البيع  بعد  ملا  مميزه  خدمات  تقدمي  و  املنتج 
مــن أجــل تــعــزيــز  إنتاجية املــعــدات و اجنــاز 

األعمال في الوقت الصحيح.

بالتعاون مع فولفو للمعدات اإلنشائيه 

ً العربيه للوكاالت (أراكو) تطرح املداحل الترابيه اجلديدة كليا
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موتورز»،  برمييير  «الفردان  شركة  أعلنت 
قطر،  دولـــة  فــي  جلــاكــوار  احلــصــري  الوكيل 
املميزة  الــعــروض  من  مجموعة  تقدمي  عن 
عــلــى ســـيـــارات جـــاكـــوار ضــمــن صــاالتــهــا في 

قطر.
ويقدم العرض مزايا فريدة للعمالء الراغبني 
بــشــراء إحـــدى ســيــارات الــعــالمــة عــن طريق 
التمويل، حيث تشمل ضماناً ملدة ٥ سنوات أو 
وباقة  أوالً)،  يأتي  (أيهما  كيلومتر   ٢٥٠,٠٠٠
كيلومتر   ٦٥,٠٠٠ أو  ســنــوات   ٥ ملــدة  صيانة 
على  مــســاعــدة  وخــدمــة  أوالً)،  يــأتــي  (أّيــهــمــا 
الطريق على مدار الساعة. وإضافة إلى ذلك، 
وباقة  كامل  عــام  ملــدة  مجانياً  شامالً  تأميناً 

تظليل النوافذ على موديالت مختارة فقط.
وفي هذا الشأن، قال ربيع عطايا، مدير عام 
موتورز“: ”نسعى  برمييير  شركة ”الفردان 
لعمالئنا  السيارات  شراء  جتربة  إلثراء  دوماً 
ـــقـــدمي خـــدمـــة عـــمـــالء راقـــيـــة  مــــن خـــــالل ت
وباقات متويل مميزة بالتعاون مع مصارف 
محلية، تسّهل عليهم احلصول على سيارات 

أحالمهم من جاكوار“.
 XE Prestige جاكوار

مفهوم  تــعــريــف   XE جـــاكـــوار ســيــارة  تــعــيــد 
املفّضلة  وهــي  الرياضية،  الصالون  ســيــارات 
لـــدى الــســائــقــني فــي فــئــة ســـيـــارات الــصــالــون 
متوسطة احلجم حول العالم. وتعتبر سيارة 
األولــى  السيارة   ،XE جــاكــوار اخللفي  الــدفــع 
ضــمــن فــئــتــهــا الـــتـــي مت اســـتـــخـــدام األملــنــيــوم 
بكثافة في تصنيع هيكلها األحادي. وبفضل 
ونــظــام  الــصــالبــة،  وفــائــق  اخلــفــيــف  هيكلها 
الــتــعــلــيــق األمــــامــــي املـــــــزدوج الــشــبــيــه بعظم 
الـــتـــرقـــوة، واحملــــــور اخلــلــفــي ذو الـــوصـــالت 
معايير  الـــســـيـــارة  هــــذه  تــرســي  الــتــكــامــلــيــة، 

مبتكرة لديناميكيات القيادة.

 XF جاكوار
جتــمــع جـــاكـــوار XF بــشــكــل ال مــثــيــل لــه بني 
والكفاءة  والتكنولوجيا  والفخامة  التصميم 
لتتصّدر بذلك قطاع السيارات التجارية، مع 
ومستويات  قــيــادة  بديناميكيات  تــزويــدهــا 

نقاء رائدة في فئتها. 
لـــســـيـــارات  املـــشـــابـــه  شــكــلــهــا  تــصــمــيــم  ومت 
كميات  من  مصنوع  هيكل  ضمن  الكوبيه 
مــكــثــفــة مــــن األملــــنــــيــــوم، كـــمـــا جتـــمـــع بــني 
التي  املتناسقة  واخلطوط  واألسطح  األبعاد 
حتـــدد هــويــة جميع ســيــارات جـــاكـــوار، مع 
قــاعــدة عــجــالت أطـــول، ومــســاحــة داخلية 
أوســــع، إضــافــة إلـــى مـــعـــّدالت جـــّر هــوائــي 

ديناميكي منخفضة للغاية.
 F-PACE Prestige جاكوار

أوفر  كــروس  سيارة  هي   F-PACE جاكوار
لتوفر  وهندستها  تصميمها  مت  األداء  عالية 
مــســتــويــات الـــرشـــاقـــة وســـرعـــة االســتــجــابــة 
والـــنـــقـــاء الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا جــمــيــع ســـيـــارات 
جاكوار، مع ديناميكيات ال تضاهى ومرونة 

عالية لالستخدامات اليومية.
ومـــع تــطــويــرهــا بــاســتــخــدام هيكل األملــنــيــوم 
خــفــيــف الـــــوزن مـــن جـــاكـــوار، جتــمــع ســيــارة 
F-PACE بني التناغم والتناسق في مختلف 
املثالية،  ونسبها  األنيقة  وأسطحها  أجزائها 
سيارة  مــن  مستوحاة  مــزايــا  إلــى  بــاإلضــافــة 
الــقــويــة  اخلــلــفــيــة  األوراك  مــثــل   F-TYPE
وفــتــحــات الــتــهــويــة عــلــى أقــــــواس الــعــجــالت 

واملصابيح اخللفية املتميزة.
كما تقدم شركة ”الفردان برمييير موتورز“ 
عـــروضـــاً حــصــريــة عــلــى ســـيـــاراتـــي جـــاكـــوار 
من  تــبــدأ  بــأســعــار   ،XJ وجــاكــوار  F-TYPE
على  قــطــري  ريــــال  و٢٧٩,٠٠٠    ٢٧٥,٠٠٠

التوالي.

الفردان برمييير موتورز..
جاكوارتقدم عروضاً جذابة على سيارات

ربيع عطايا:ربيع عطايا:
نسعى دوماً لتقدمي خدمة عمالء نسعى دوماً لتقدمي خدمة عمالء 

راقية مع باقات متويل مميزة راقية مع باقات متويل مميزة 
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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 
رياضّية  سيارة  ونصف  مليون  من  أكثر  فورد  وباعت 
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 
من   ٪١٦ نسبة   SUV االستعماالت املتعّددة  الرياضّية 

بحلول   ٪٣١ إلى  ترتفع  أن  املتوّقع  ومن  القطاع  حصة 
سنة ٢٠٢٥.

الرياضية  السيارات  فئة  تطوير  على  فــورد  وساعدت 
املتعددة االستعماالت SUV من خالل إطالقها لسيارة 
إكــســبــلــورر مــنــذ أكــثــر مــن ٢٥ عــامــاً. وقـــد بــاعــت منذ 
حول  منها  سيارة  ماليني  ثماني  من  أكثر  احلني  ذلك 
املعّد  من  دقيقتني.  كــّل  السيارة  يقارب  ما  أو  العالم، 
فورد  تنتجها  التي   SUV سيارات مجموعة  تصبح  أن 
أو محّدثة خالل السنوات اخلمس املقبلة،  جديدة كلياً 
مع تقنيات ذكية ومّيزات سالمة محّسنة وخصائص 
رفيعة املستوى من حيث الراحة والقدرات، ما سيسمح 

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

إلى  مؤخراً  فورد  أجرتها  التي  األبحاث  أظهرت  فلقد 
عمرية  فئة  وهــم   - األلفية  جيل  أفــراد  يبدأ  حني  أنــه 
في  بالتفكير   - األوالد  تربية  سنوات  ذروة  في  تدخل 
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  لسبعة  تتسع  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 
جليل  أيــضــاً  بــل  فحسب  األلــفــيــة  جلــيــل  ال   - اجلــــريء 
«طـــفـــرة املـــوالـــيـــد»، مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــســيــارات 

املتعددة االستعماالت االستثنائية لالختيار بينها.
عندما ّمت إطالقها 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،  استهالك  فــي  والتوفير 
االستعماالت  متعّددة  سيارة  بــأّي  مقارنًة  اإلجمالّية 
أثبتت  وقـــد  الــشــاحــنــات.  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.
وّمتت إعادة تصميم كافة التفاصيل في سيارة فورد 
إدج اجلــديــدة كــلــيــاً، مــع أخـــذ الــعــمــالء بــاالعــتــبــار على 
الدوام، الذين يتوقّعون سيارة فخمة وقويّة ومميّزة.  

طرح طرح ٤٤ طرازات طرازات
جديدة خالل جديدة خالل ٥٥ أعوام .. أعوام ..

منّو مبيعات فوردمنّو مبيعات فورد
من السيارات الرياضية متعّددة االستعماالتمن السيارات الرياضية متعّددة االستعماالت
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أطــلــقــت مــجــمــوعــة فـــنـــادق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال بــطــولــة 
الــتــوالــي،  على  عــشــرة  اخلــامــســة  للسنة  املفتوحة  قطر 
ـــادي الــدوحــة لــلــجــولــف، ممــّثــلــًة كــل مــن فــنــادق  فــي ن
ذا  دوحة-  وإنتركونتيننتال  دوحـــة،  إنتركونتيننتال 
سيتي، وكراون بالزا الدوحة-واحة األعمال، بالتعاون 

مع ميتسوبيشي موتورز. 
اجلولف  هــاوي  من  نخبًة  جذب  إلى  البطولة  وتهدف 
العب    ٢٠٠ مــن  عــددهــم  يــتــأّلــف  اخلليج  منطقة  مــن 

دورة  يتضّمن  جـــدول  حــســب  يــومــني  خـــالل  لــيــتــبــاروا 
 “Greensomes“تدريبّية تليها جولة مباراة بطريقة الـ

في ملعب البطوالت اخلاص بنادي الدوحة للجولف.
ويــشــّكــل هـــذا احلـــدث الــســنــوي املــمــّيــز لــنــادي الــدوحــة 
فرصة لالعبي اجلولف ألن يتباروا على ملعب جولف 
لــلــبــطــوالت قــــام بــتــصــمــيــمــه املــهــنــدس املــشــهــور بيتر 

هارادين وفق أفضل املعايير العاملّية. 
وصّرح املدير العام إلنتركونتيننتال الدوحة ومدير عام 

والكويت  قطر  لبلدان  إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة 
والــبــحــريــن، الــســّيــد أنــدريــاس فيستر: ”بــالــتــزامــن مع 
الرؤية اإلستراتيجّية اخلاصة مبسؤوليتنا اإلجتماعّية، 
اجلوائز  تسليم  ليلة  في  اخليري  املزاد  بتنظيم  نستمّر 
وذلك لتقدمي الدعم املالي ملنّظمتني مهّمتني أال وهما 
لدعم  إنتركونتيننتال“  فــنــادق  مجموعة  ”مــؤســســة 
و“اجلمعّية  الــعــالــم  حــول  الطبيعّية  الــكــوارث  ضحايا 
اإلنسانّية  اجلمعيات  إحدى  وهي  للسرطان“  القطرّية 

العام  الوعي  زيــادة  على  تعمل  التي  قطر  في  الــرائــدة 
حول السرطان والوقاية منه“.

واجلدير بالذكر أن شركة ميتسوبيشي موتورز ترعى 
وقد  التوالي.  على  الرابعة  للسنة  املرموق  احلــدث  هذا 
الفقي،  إيهاب  للمهندس  كلمة  الصحفي  املؤمتر  تخّلل 
املدير العام لشركة قطر للسيارات، قال فيها: ”نشارك 
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال القيم ذاتها فيما يخّص 
املسؤولّية اإلجتماعّية وال سّيما ترويج الرياضة ومنط 

عيش صّحي والعطاء للمجتمع. وقد اخترنا هذه السنة 
طرح ثالثة جوائز قّيمة باملزاد بهدف جمع أكبر مبلغ 

ممكن لدعم هذه القضايا النبيلة.“
أزواج  خمسة  ألفــضــل  املــطــروحــة  اجلـــوائـــز  وســتُــمــنــح 
العبني كما وستشمل جوائز خاصة كـجائزة أفضل زوج 
الوصول  ونقطة  الغولف  كــرة  تقطعها  مسافة  وأطــول 
األقرب من احلفر. وستقدم هذه اجلوائز خالل حفل 

يليه عشاء فاخر في نادي الدوحة للجولف .  

للسنـة اخلامسـة عشــرة ...

ميتسوبيشي موتورز و إنتركونتيننتال قطر يطلقان بطولة قطر املفتوحة
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استبدل سيارتك القديمة   |   يسري العرض على طرازات عام ٢٠١٦
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رانجلر
،V محرك بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل  

Eسعة ٣،٦ لتر وقوة ٢٨٥ حصان    
)   سقف صلب قابل للنزع   سقف الحرية (

 عجالت من االلومينيوم المسبوك قياس ١٧ انش

جراند شيروكي
Eسعة ٣،٦ لتر، قوة ٢٩٠ حصان V محرك بنتاستار بـ٦ أسطوانات على شكل  

 Eسعة ٥٫٧ لتر بقوة ٣٨٠ حصان ،V متوفر محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل  
  نظام الدفع الرباعي 4x4 كوادرا تراك ٢®    نظام المالحة وا"وامر الصوتية يوكونيكت مع بلوتوث

شيروكي
،V متوفر محرك ٣،٢ لتر بـ٦ أسطوانات على شكل      Eمحرك 2.4 لتر وقوة ١٨٤ حصان  

وقوة ٢٧١ حصانE    ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات
  شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٥.٠ بوصة  أو  شاشة عرض

قياس ٨،٤ بوصة مع مالحة  

وّفـر حـتـى 10,000 ر.ق@

إملء وقود وانطلق!

صيانة  |   تأمين  |   تسجيل

Gلـ٢ سنوات مجان

ابــتــداًء مــن

٩٩،٩٠٠ ر.ق

  مــرنـــة

دفـعة مـقدمـة
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العام  خــالل   ٪١٢ بنسبة  مــوتــورز  كيا  التجارية  العالمة  قيمة  زادت 
املاضي، وفقا لقائمة انتربراند احلصرية ألفضل ١٠٠ عالمة جتارية 
على مستوى العالم لعام ٢٠١٦. فقد ارتفع تصنيف كيا خمسة مراكز 
لتصبح في املركز ٦٩. وارتفعت قيمة العالمة التجارية من ٥٫٧ مليار 
دوالر في عام ٢٠١٥ إلى ٦٫٣ مليار دوالر في عام ٢٠١٦. وهذا ميثل 
العام  وهــو   ،٢٠٠٦ عــام  منذ   (٪٦٠٣) أضــعــاف  سبعة  مبــقــدار  زيـــادة 
الذي أعلنت فيه كيا أن إدارة التصميمات هي األساس كإستراتيجية 

رئيسية لنمو الشركة في املستقبل.
«عــلــى الــرغــم مــن عــدم االســتــقــرار االقــتــصــادي والــركــود فــي سوق 
العالمة  قيمة  في  االرتفاع  هذا  فإن  املناطق،  من  عدد  في  السيارات 
التجارية كيا موضع ترحيب و انعكاس واضح جلهود الشركة لضمان 
النمو املستقر واملستمر لعالمتنا التجارية،     وقد صرح السيد تشارلز 
لهذا  كيا  حتقيق  أن  مــوتــورز  لكيا  التسويق  قسم  رئيس  نائب  ســوه، 
ملواصلة مهمتنا لتصبح كيا  العالمة التجارية األكثر  املركز يعد دافعاً 

قبوالً و رغبًة في أعني العمالء «.
ألفضل  احلصرية  انتربراند  لقائمة  العاملي  املدير  روشا،  مايك  وقال 
١٠٠ عالمة جتارية على مستوى العالم ، «ميكننا النظر بإعجاب إلى 
النمو الذي حققتة كيا في قيمة العالمة التجارية في السنوات األخيرة 
بها  تتمتع  التي  املواصفات   و  للتصميمات  العمالء  إلجنــذاب  كنتيجة 
مع أنشطة االتصاالت في جميع أنحاء العالم  سيارات كيا، و إرتباطاً 
التي تركز على تطوير العالمة التجارية. فقد كان هذا دافعاً لكيا في 
السوق األوروبية وال سيما عن طريق سيارات الدفع الرباعي، فضال 

عن برامج االتصاالت بالعمالء «.
حيوية، متميزة، موثوقة - تلك سمات العالمة التجارية كيا هذا النمو 
الرائع و الهام هو نتيجة جهود على مستوى الشركة لتعزيز العالمة 
التجارية و ذلك بتكوين رابط يجمع بني سيارات كيا و عمالئها منذ 
نبض  شعار  حتــت  إطلقت  التي  كيا،  حملة  مكنت  وقــد   ،٢٠١٢ عــام 
مختلف، من التأكيد على أن سيارات كيا حيوية و موثوقة و متميزة.
ولعل أهم إجناز على مدى ال ١٢ شهرا املاضية حصول كيا على املركز 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  األولية  اجلــودة  لدراسة  طبقاً  األول 
وهذه  السيارات،  شركات  كبرى  على  متقدمة   .٢٠١٦  J.D. Power
هي املرة االولى منذ ٢٧ عاما. ويعزى حصول كيا على هذا الترتيب 
لكل من السيارة كيا سبورتاج و السيارة  كيا سول. كان اسم كيا أيضا 
من  جتارية  عالمة  أعلى  ثالث  باعتبارها   J.D. Power فى متواجداً 

أداء  و  تصميماً  السيارات،  ألداء  الشركات   جميع  بني  الترتيب  حيث 
املتحدة  الواليات  في   (APEAL) قبوالً  السيارات  أكثر  جائزة  لتنال 

األمريكية.
و على مستوى التصميم واصلت كيا تألقها في عام ٢٠١٦ بحصول 
 red’ كل من سبورتاج اجلديدة كليا و السيارة أوبتيما على جائزة
من  وغــيــرهــا  األخــــرى  املــنــتــجــات  كــذلــك  للتصميم.   ‘iF’ و   ‘dot
التكنولوجيا اجلديدة ساهم في تطورالعالمة التجارية، مع إطالق 
معرض  خــالل  و   ٢٠١٦ عــام   في  كليا.  اجلــديــدة  كادينزا  السيارة  
للتقنيات  رؤيتها  كيا  قدمت   ،(CES) االستهالكية  االلكترونيات 
كيا  وأعلنت  املستقبل،  فــي  الــذاتــي  التحكم  ذات  للقيادة  اجلــديــدة 
جتسد  التي   ،  “DRiVEWISE” الفرعية  التجارية  عالمتها  عن 
فلسفة كيا لسيارات آمنة مع أنظمة مساعدة السائق الذكية املتقدمة 

.(ADAS)
 ، التوربو  للمحركات  العالي  واألداء   ‘GT’ منــوذج  انتاج  في  التوسع 
متيز  و  ترقية  في  ساهمت  امللهمة  والتصاميم  الرياضي،  الشكل  و 

العالمة التجارية كيا.
و على اجلانب االخر و ملتابعة النمو املستمر في الشركة، وفرت كيا 
العالم  فــي  الــبــارزة  الرياضية  األحـــداث  معظم  مــع  رسمية  شــراكــات 
الفيفا  مع  املثال  سبيل  على  كيا.  التجارية  للعالمة  زخما  أضاف  مما 
االميركي  الدوري  االوروبــي،  االحتاد  القدم)،  لكرة  الدولي  (االحتاد 
للمحترفني لكرة السلة، LPGA وبطولة التنس املفتوحة االسترالية 
من  املستهدفني  العمالء  مع  رائــع  و  مثالي  بشكل  للتواصل   أدى  مما 

الشباب في جميع أنحاء العالم. 
INTERBRAND )أفضل العالمات التجارية العاملية(

عالمة   ١٠٠ أفضل  ال١٧  السنوي   INTERBRAND تقرير  ويحدد 
عدة معايير يتم من خاللها  جتارية على مستوى العالم، مستخدماً 
قياس قوة العالمة التجارية، منها الوفاء بتوقعات العمالء من حيث 
القيمة االقتصادية. وكانت منهجية INTERBRAND هي األعتماد 
هذا  ويستند  التجارية.  العالمة  لتقييم  كطريقة   ISO شهادة  على 
التصنيف على مجموعة من املعايير، كاملساهمة في القيمة التراكمية 
العالمات  ذات  للمنتجات  املالي  األداء  من:  كل  في  التجارية  للعالمة 
التجارية واخلدمات، والدور الذي تلعبه العالمة التجارية في التأثير 
على اختيار العمالء، وقوة العالمة التجارية في الوصول لسعر أعلى 

أو أرباح آمنة من اجل الشركة.

قيمة العالمة التجارية كيا تنمو ١٢٪ ...

كيا موتورز حتتل املركز الـ٦٩
كأفضل العالمات التجارية عاملياً لعام ٢٠١٦
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ال يزال احلرفّيون في دار رولز-رويس في جودوود، إنكلترا يتبعون املبادئ 
يقول:  الذي  للشركة  املؤسسني  اآلبــاء  أحد  رويــس،  هنري  للسير  التوجيهية 
«خــذ أفــضــل مــا جتــد واجعله أفــضــل ممــا هــو عليه. أّمـــا فــي حــال لــم يكن 
موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه.» ويواصلون على هذا األساس دفع حدود 

اإلبداع الفّني في تعاملهم مع أفخم أصناف اخلشب واجللود واملعادن. 
يُعتبر فّن التطعيم أحد أروع األمثلة عن قّمة البراعة احلرفية التي جندها 
سيارات  مــن  استثناء  بــدون  ســيــارة  كــّل  حتملها  ملسات  وهــي  جـــودوود  فــي 
جرأة،  أكثرها  إلى  الناعمة  التفاصيل  أدّق  من  كــارز،  موتور  رولز-رويس 
وأمور  أشياء  من  الوحي  مستمّداً  إبداعاً،  األفكار  أكثر  التطعيم  فريق  ينّفذ 
مختلفة مثل رمز عائلي أو حجر ثمني، أو على سبيل املثال، وفي حادثة 
جرت بالفعل، من رغبة العميل في استخدام اخلشب من شجرته املفّضلة 

في أرضه اخلاّصة. 
الكسوات  من  صيغة  ألــف   ٢٠ يناهز  ما  رولز-رويس  من  سيارة  كــّل  تضّم 
يتم تنفيذها باستخدام  خشبياً  ١٢٠ جزءاً  اخلشبية. وتضّم كّل سيارة أيضاً 
أن  وميكن  عميل،  لكّل  فــريــدة  يجعلها  ّممــا  اخلــاصــة،  التزيينية  الكسوات 
هذه  وليست  اجلــودة.  عالي  اخلشب  من  قطعة   ٤٠ حّتى  كسوة  كّل  تتطّلب 
سوى البداية إذ يلي ذلك طالء كّل جزء باللك قبل صقله بدقة بورق الزجاج. 
احلصرّي  االستخدام  على  حرصاً  ممتازة  بحالة  أّنها  من  التأّكد  يتّم  كما 

للقطع التي ال تشوبها شائبة في صنع السيارات.
يتّم اختيار كّل قطعة من الكسوات اخلشبية بدّقة مطلقة وبصورة تسلسلّية 
متناظراً،  من شجرة واحدة، فتُفتح على شكل صفحات كتاب لتوّفر منطاً 
للجانب  انعكاسية  صــورة  السيارة  من  األيسر  اجلانب  تشكيل  على  حرصاً 
على  حرارتها  حلفظ  صندوق  في  الكسوة  تخزين  يتّم  ذلــك،  بعد  األميــن، 
بالتنّفس  للخشب  يسمح  ّمما   ٪٨٠ تبلغ  رطوبة  درجــة  مع  مئوية  درجــة   ٢٥
الصندوق  هذا  في  كسوة  كّل  أّن  بالذكر  واجلدير  مرونته.  على  واحلفاظ 
بشكل بالغ الدقة والرقّي  ُحتفظ ملّدة ثالثة أيام قبل أن يتّم تركيبها يدوياً 

في سيارة رولز-رويس.
كامل،  شهر  من  أكثر  واحــدة  لسيارة  الكسوات  من  طقم  كــّل  يتطّلب  وإذ 
تستوجب عملية تطعيم اخلشب الكثير من اجلدية والتركيز والدّقة لتكون 
فنية أّخاذة في أشهر سيارات رولز-رويس التي نذكر منها  النتيجة أعماالً 
ضّمت  التي   Phantom Pinnacle Travel ترافل بيناكل  فانتوم  مجموعة 
تصّور  فنّية  لوحة  لتشّكل  كّلها  اجتمعت  التطعيم  من  فــردّيــة  قطعة   ٢٣٠

قطاراً عابراً للقاراّت يسير بسرعة فائقة تاركاً خلفه سحابة من البخار. 
 Ghost هــورس  ماجستيك  جوست  مجموعة  تتمّيز  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
Majestic Horse بتطعيمها املهيب حيث احتفلت بعنصر ”اخلشب“ الذي 
لوحة  تــزّيــن  الــتــي  اخلشبية  التطعيمات  فــي  الصينية  احلــصــان  سنة  ميــّيــز 

العدادات اخلشبية املصقولة بشكل ساحر.
 Phantom Metropolitan إلى ذلك، تأّلقت مجموعة فانتوم متروبوليتان
املدن  مشهدية  قّوة  من  مستوحاة  ومعّقدة  دقيقة  بتطعيمات   Collection
اجلمع  خــالل  من  التصميم  هــذا  في  التطعيم  حرفيو  أبــدع  وقــد  احلديثة. 
ّمت  حيث  احلديثة،  والتكنولوجيا  التقليدية  النجارة  أعمال  في  البراعة  بني 
استخدام تقنية القطع بالليزر من أجل صّف القطع اخلشبية املنفصلة البالغ 

عددها ٥٠٠ بدقة متناهية. 
البراعة  رولز-رويس  ســيــارة  عناصر  مــن  عنصر  كــّل  صياغة  فــي  تنصهر 
احلرفية البشرية مع التكنولوجيا احلديثة. تلي ذلك عملية تدقيق صارمة 
العني  وهــي  العالم  في  دّقــة  األدوات  أكثر  استخدام  يتّم  حيث  اجلــودة  في 
كارز  موتور  رولز-رويس  فريق  كامل  يكّرس  ذلك،  إلى  وإضافة  البشرية. 
جهوده للحرص على تقدمي أعلى مستويات اجلودة واإلبداع في كّل أوجه 

العمل من أجل ابتكار عمل فنّي متكامل أّخاذ.
وال شّك في أّن هذا التفاني في إتقان الصنع هو ما ميّيز عالمة رولز-رويس 
األفخم  العالمة  بل  منافسة  كّل  عن  وبعيدة  دائماً  متفّوقة  عالمة  ويجعلها 

واألرقى بني عالمات السيارات الفاخرة.

أروع األمثلة عن قّمة البراعة احلرفية ...أروع األمثلة عن قّمة البراعة احلرفية ...

ابداعـات فـّن التطعيـم فـي سيـاراتابداعـات فـّن التطعيـم فـي سيـارات

رولزرولز--رويس موتور كارزرويس موتور كارز

هنري رويس :
خذ أفضل ما 
جتد واجعله 
أفضل مما 
هو عليه
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للعالمة  املعتمد  املــوزع  خالد  بن  ناصر  شركة  دشنت 
االملــانــيــة الــشــهــيــرة مــرســيــدس  أحـــدث ســيــاراتــهــا في 
السوق القطري مرسيدس-بنز الفئة-E والفئة V من 
بحضور  الــدوحــة  قــاعــات  افخر  فــي  انيق  حفل  خــالل 
االملاني  السفير  راسهم  وعلى  السفراء  من  كبير  عدد 
رجال  من  نخبة  و  الشيوخ  وبحضور  قطر  دولــة  في 
في  وكـــان  واإلعــالمــيــني  الشخصيات  وكــبــار  األعــمــال 
استقبالهم الشيخ نواف بن ناصر رئيس مجلس ادارة 

مجموعة ناصر بن خالد القابضة.
ورّحــــب الــســيــد/ خــالــد شــعــبــان املــديــر الــعــام للشركة 
باحلضور وقـــدم لهم نــبــذة عــن الــســيــارات اجلــديــدة. 
شركة  استراتيجية  ضمن  السياراتني  تدشني  ويــأتــي 
القطري  السوق  تزويد  في  للسيارات  خالد  بن  ناصر 
مجموعة  وتوفير  الــســيــارات  طـــرازات  وآخــر  بــأحــدث 
واسعة من اخليارات واحللول للعمالء القيمني. وبينما 
موديل   E الفئة من  كلياً  اجلديدة  السيارة  تدشني  مت 
وللمرة  لــلــســيــارات  خــالــد  بــن  نــاصــر  طــرحــت   ،٢٠١٧
والتي  االستخدمات  املتعددة   V الفئة  سيارة  االولــى 

جديدة  حلوالً  بذلك  لتوفر  مقاعد  لثمانية  تتسع 
من  والشركات  والعائالت  لألفراد 

العالمة التجارية الفاخرة.
وحتظى الفئة-E مبكانة 

جـــــــوهـــــــريـــــــة ضـــمـــن 
التجارية  الــعــالمــة 

- س سيد ملر
ولطاملا  بــنــز، 

أرســــــــــــــــت 
فـــيـــمـــا 

املعايير املثالية في فئة السيارات  وتكراراً  مضى مراراً 
املستقبل  نحو  التقاليد  بهذه  تنطلق  واليوم،  التنفيذية. 
بثروة جديرة من االبتكارات األفضل في فئتها، والتي 
جديد  مستوى  إلــى  املطلقة  والــراحــة  بالسالمة  حتّلق 
كلياً. وتتميز الفئة E اجلديدة بأسلوبها األنيق والواثق، 
ومرونة التحكم بها، والتصميم الداخلي الثوري لهذا 
الطراز اجلديد واالستثنائي، الذي يّتسم باألبعاد املميزة 
لسيارات السيدان من مرسيدس-بنز. وألول مرة في 
قطر، مت طالق مرسيدس-بنز الفئة V، املركبة التي 
ستغير الكثير من املفاهيم في السوق احمللي وستوفر 
حلوالً ال مثيل لها لألفراد والعائالت، وكذلك لشركات 
ســيــاراة  تعريف   V الفئة  وتعيد  والــضــيــافــة.  السياحة 
في  فــرد  أحــدث  وهــي  االســتــخــدامــات  املتعددة  النقل 
جديدة  معايير  ترسي  الكبيرة،  مرسيدس-بنز  عائلة 
واخلــيــارات  واالبــتــكــار  التصميم  حيث  مــن  فئتها  فــي 
والكفاءة  بالعملياتية   V الفئة  وتتميز  تتيحها.  التي 
وكــذلــك بــالــرحــابــة وبــخــيــارات تغيير شــكــل املــقــاعــد، 
وستشكل  والراحة.  األسلوب  على  أبــداً  املساومة  دون 

الكبيرة  للعائالت  مثالياً  وحـــًال  مهماً  بــديــالً  الــســيــارة 
واملجموعات والشركات في كافة األوقات والظروف. 
ناصر  لشركة  الــعــام  املــديــر  شعبان  خالد  السيد  وقــال 
خالد  بن  ناصر  شركة  تواصل   “: للسيارات  خالد  بن 
للسيارات مسيرتها الناجحة في تقدمي أفخر السيارات 
واجلديدة كلياً في قطر، وذلك بعد فترة بسيطة جداً 
من تدشينها على املستوى العاملي. إنها مرحلة جديدة 
مع  القطري،  السوق  في  معاملها  شركتنا  ترسم  كلياً 
واحللول  اخليارات  من  الواسعة  املجموعة  هذه  توفير 
التي تلبي متطلبات وحاجات اجلميع دون استثناء من 
واحد“.  آن  في  والعملية  واملتطورة  الفاخرة  املركبات 
وأضاف شعبان :“ أود أن أؤكد لعمالءنا بأننا سنواصل 
مستمرـ،  ومنــو  تصاعدي  منحى  فــي  التقدم  مسيرة 
ما  إن  وتــوســيــعــهــا.  محفظتنا  تــنــويــع  فــي  وســنــســتــمــر 
نشاهده اليوم هو نتيجة جتارب وتطوير وتكنولوجيا 
ونـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة، وهــــي انــعــكــاس ملـــا متــثــلــه قيم 
مرسيدس-بنز وشركة ناصر بن خالد للسيارات من 
قيم ومبادىء، تقوم على املوثوقية والفخامة واألداء.“

مرسيدس-بنز الفئة-E اجلديدة كلياً:
الظهور  مــع  كلياً  اجلــديــدة   E-الفئة وصـــول  يــتــزامــن 
ــعــاملــي األول لــعــدد مـــن االبـــتـــكـــارات الــتــقــنــيــة الــتــي  ال
جديد،  مستوى  إلى  واآلمنة  املريحة  بالقيادة  ترتقي 
باإلضافة إلى إرساء آفاق جديدة في مجال مساعدة 
وإطاللة  بجاذبية   E الفئة من  السيارة  تتميز  السائق. 
فقط  يتناغم  استثنائي  خــارجــي  تصميم  مــع  مميزة 
الداخلية،  للمقصورة  املُلفت  احلــصــري  األســلــوب  مــع 
ومـــع احلــرفــيــة عــالــيــة اجلــــــودة. كــمــا تــعــتــمــد أنظمة 
جديدة وذكية للمساعدة والسالمة تُـبرز اخلطى التي 
تتمّثل  الــتــي  أهــدافــهــا  لبلوغ  مرسيدس-بنز  تتخذها 
تتضمن  حــــوادث.  دون  املستقلة  الــقــيــادة  تطوير  فــي 
التي  القيادة  ملساعدة  االختيارية  الباقة  سمات  أبــرز 
في  ذكـــاًء  األكــثــر  السيدان  ســيــارة   E-الفئة مــن  جتعل 
 ،DRIVE PILOT املستقلة  الــقــيــادة  نــظــام  فئتها: 
 ،®PRE-SAFE االســتــبــاقــي الــركــاب  حــمــايــة  نــظــام 
PRE- ــفــائــق ضـــد االصـــطـــدامـــات نــظــام احلــمــايــة ال
واملساعد  للفرملة  النشط  املساعد   ،SAFE® PLUS
لنظام  النشط للنقطة العمياء. يظهر جيل جديد كلياً 
يأتي  إذ   ،E-الفئة في  مرة  ألول  الترفيهي  املعلومات 
 .COMAND اإللكترونية األوامــر  بنظام  مجّهزاً 
جانب  إلى  النظام،  خصائص  أبــرز  وتشمل 
أزرار  املـــزدوجـــة،  الــعــرض  شــاشــة 
لــلــتــحــكــم بـــالـــلـــمـــس عــلــى 
عــجــلــة الــقــيــادة، 
والــــتــــصــــمــــيــــم 
فيكي  اجلرا
الــــــذكــــــي 

واجلديد للنظام الهاتفي متعدد الوظائف. ويسمح هذا 
نفسه  الوقت  وفــي  املتحركة،  الهواتف  بشحن  النظام 
احلاجة  دون  للسيارة،  اخلــارجــي  باحمليط  االتــصــال 

ألسالك أو لإلمساك بالهاتف.
مرسيدس-بنز الفئة V: اخليار املثالي

صياغة  بنز“  من ”مرسيدس   V-Class سيارة  تعيد 
مــفــهــوم املـــركـــبـــات مـــتـــعـــددة االســـتـــخـــدامـــات. تــوفــر 
”مــرســيــدس بــنــز“ أرقــــى جتــــارب الــقــيــادة املــريــحــة 
مساعدة  أنظمة  خــالل  من  السالمة  معايير  وأفضل 
مقصورة  تتيح  مبتكراً.  نــظــامــاً   ١١ وعــددهــا  الــســائــق 
السيارات  فئة  ضمن  كلياً  جــديــدة  جتربة   V-Class
متعددة االستخدامات، وذلك بفضل هدوئها املريح، 
وملساتها  صــنــاعــتــهــا،  فــي  املــســتــخــدمــة  املـــــــواد  وجــــودة 
وغيـرها  ألــوانــهــا  وتنـاغم  ومــضــمــونــاً،  شــكــالً  اللطيفة 
التصميم  ومــفــاهــيــم  الــراقــيــة  التفاصيل  مــن  الكثير 
رفــيــع املستوى  ــا إحــســاســاً  اجلـــذابـــة. وتــولــد هـــذه املــزاي
بنز“  سيارات ”مرسيدس  جميع  في  كما  الفئة  لهذه 
املزايا  ومن  املنزل“.  في  شعور ”اجللوس  تضفي  التي 
التكييف  نظام  الفئة  هذه  عليها  تنطوي  التي  الفريدة 
األوتوماتيكي ”ثيرموترونيك“ ويتيح ٣ أمناط تكييف 
و“الــنــمــط   Diffuse احلـــــــرارة“  تـــوزيـــع  ”منــــط  هـــي 
مع   Focus التركيز“  و“منــط   Medium املــتــوســط“ 
يتيح  مبــا  وتــوزيــعــه  الــهــواء  لــتــدفــق  مستقلة  إعـــــدادات 

إمكانية التحكم الشخصي بدرجة احلرارة.
تواكب  متنوعة  بوضعيات  اخللفية  املــقــاعــد  تتمتع   
في  معتاد  هو  كما  السيارة  وتضم  املتطلبات.  جميع 
فردية  مقاعد   ٤ االســتــخــدامــات  متعددة  الــســيــارات 
فاخرة ضمن صفني منفصلني مع مساند للذراعني. 
ميكن  التشغيلي،  واملنطق  املطّورة  التقنيات  وبفضل 
إلى  الــدخــول  لتسهيل  األمـــام  إلــى  املقاعد  طــي 

املقصورة اخللفية.

بحضور السفراء وكبار الشخصيات ...

ناصـر بن خالــد للسيــارات تـدشــن سيــارتــي

مرسيدس-بنز الفئة E و الفئة V في قطر

خالد شعبان : تدشني السياراتني ضمن استراتيجية 
ناصر بن خالد للسيارات في تزويد السوق القطري



٩االثنني ٢٣ محــــرم ١٤٣٨ هـ ٢٤ أكتوبـــر ٢٠١٦ م  العدد (١٤٩)

حققت تويوتا مجددا جناح في الفوز بجائزة الشرق األوسط للسيارة األكثر أمانا والتي 
تعتبر اجلائزة السنوية األرقى في مجال صناعة السيارات، حيث توجت تويوتا باجلائزة 
عن سيارتها الغنية عن التعريف  تويوتا لند كرورز املتعددة اإلستعماالت بإعتبارها األكثر 

امانا في فئتها 
حتت  منتدى  النقل  لسالمة  قطر  منتدي  القطرية  اإلتصاالت  و  املواصالت  وزارة  تنظم 
وتعتبر  واإلتــصــاالت.  املــواصــالت  وزيــر  السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  إشــراف 
حيث  املنتدى.  خالل  تناولها  سيتم  التي  التي  الرئيسية  املواضيع  من  النقل  سالمة  جائزة 
سيقام هذه املناسبة لالشادة بالتميزفي مجال سالمة الطريق في منطقة الشرق األوسط.  
تخططت مركبة تويوتا الند كروز كل التوقعات على الصعيد العاملي ملا تتميز به من قوة 
سيارة  تتميز  والطرقات.  األمكنة  لكل  واألنسب  اإلستعماالت  متعددة  مركبة  بإعتبارها 
تويوتا الند كروزر باألناقة والرفاهية إلى جانب القوة واملزايا العملية. كما أن سيارة تويوتا 
الند كرورز متثل نقطة حتول بني الصبغة املترفة واملغامرة مانحة بذلك ونفس الوقت 
الشعور باحلماسة مع املزايا  نفعية. جاءت تويوتا الند كروز اجلديدة لتأكد لثقافة اجلودة 
األذهان  في  رسخ  ما  وهذا  واحدة  سيارة  في  جتتمع  التي  املتطورة  والتكنولوجيا  العالية 
أن البحث عن سيارة متعددة اإلستعماالت رباعية الدفع يعني سيارة تويوتا الند كرزوز.

مزايا السالمة املتوفرة في سيارة تويوتا الند كروزر
وسائد هوائية (السائق والراكب) وسائد هوائية ستارية وجانبية و وسائد الركبتني. نظام 
نظام  املركبة+  ثبات  في  التحكم  نظام   / الفرملة  توزيع  لالنغالق/نظام  املانع  الفرامل 
التحكم في السحب النشط. نظام املساعد على صعود التالل /نظام املساعدة على الزحف. 
شاشة الرجوع للخلف. نظام التوجيه املعزز آليا. نظام التعليق الديناميكي احلركي. نظام 
أمامية.  ضباب  مصابيح  خلفية.  ضباب  مصابيح  خلفية.  حساسات  التلقائي.  الباب  قفل 
نظام تهوئة الفرامل ( امامي+ خلفي). نظام إنذار ضغط اإلطارات. طفاية حريق. طقم 
اإلسعافات األولية. نظام مراقبة ضغط اإلطارات. مثلثات التحذير. نظام القيادة املتعدد 
العمياء.  مرئية/  غير  البقعة  مراقبة   نظام  املسار.  تغيير  على  املساعدة  نظام  التضاريس. 
نظام التحذير قبل اإلصطدام. نظام للتوجيه بنسب تروس متغيرة. نظام التعليق املتغير. 

مساند رأس نشطة.        
الرئيس  توكتاميس  سيردار  السيد  من  كل  أماناً  األكثر  السيارة  جوائز  تسليم  حضرحفل 
عبد  شركة  مديرعمليات  موركان  والسيد  وإخوانه  الغني  عبد  اهللا  عبد  لشركة  التنفيذي 
تاكايوكي  السيد  من  كل  كوربوريشن  موتورز  تويوتا  عن  ممثلني  وحضر  الغني  عبد  اهللا 
يوشيتسيغو املمثل الرئيسي للمكتب لكزس اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
والسيد إسماعيل يكن مدير العالقات العامة باملكتب اإلقليمي لتويوتا موتوركوربوريشن.

اإلقليمي  لكزس  للمكتب  الرئيسي  املمثل  يوشيتسيغو  تاكايوكي  السيد  صــرح  جانبة  من 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا « شركة تويوتا موتور تسعى جاهدة دائما لتطوير 
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تويوتا حتصد جائزة السيارة
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االثنني ٢٣ محــــرم ١٤٣٨ هـ ٢٤ أكتوبـــر ٢٠١٦ م  العدد (١٤٩) ١٠

جــريء  تصميم  متتلك  انها  مــن  بالرغم  الرفاهية  أمــيــرة  انها  حقاً 
عصري مذهل اال ان اللمسات االبداعية للتصميم من الداخل تنقلك 
الي عالم الرفاهية في غمضة عني وملا ال وهي  مازدا CX-٩ احدى 
بعد  السيارات  عالم  عرش  علي  تربع  الــذي  الياباني  الصانع  ابداعات 
ان مزج بني التكنولوجيا والرفاهية في لوحة ابداعية اذهلت عشاق 
ال اجلــديــدة  ســيــارتــهــا  عــن  مــــازدا  كشفت  ان  فمنذ  الــســيــارات  عــالــم 
اجلديد   جليها  عن  كلياً   واجلــديــدة    ٩-CX   احلــجــم كبيرة    SUV
 ” احلركة  روح  كــودو   ” شعار  حتت  وعصري  متطور  تصميم  ذات 
داخل  انك  القيادة  مقود  امــام  جلوسك  مبجرد  بالتغييرات  يشعرك 
مركبة متتلك، براعة اجلودة والتصميم  املتألق ، فاجليل اجلديد من 
سيارات مازدا CX-٩ اجلديدة كليا لعام ٢٠١٧ ، ميتلك أدق التفاصيل 
السالمة  وتقنيات  الــركــاب  راحــة  ووســائــل  االتــصــال  وسائل  احــدث   ،
املتمثلة في تكنولوجيا ” آي – اكتف سينس ” اضافة الى ان املصورة 
الداخلية للسيارة تضم ٧ كراسي جميعها جتمع ما بني قمة الفخامة 
واجلاذبية والتي تفضلها دائما العائالت ، وبالنسبة للمحركات ، فقد 

مت تزويد مازدا CX- ٩  مبحرك تيربو سعة ٢٫٥ لتر ، ٢٥٠ حصان.
عززت بقيادة سلسلة مع محرك تيربو مذهل:

عزز اجليل اجلديد من مازدا CX-٩ من قوة احملرك ذات التيربو ” 
مستويات  الى  للوصول  واألداء  الكفاءة  قمة  من   ” جي  اكتف  اسكاي 
جديدة من متعة القيادة ، فاحلقن املباشر حملرك التيربو يعمل على 
تسريع عزم الدوران ، اضافة الى كونه اقتصادي فيما يتعلق باستهالك 
الوقود وزيادة تعزيز القيادة السلسلة واآلمنة على الطرقات من خالل 
احدث  تكنولوجيا ” سكاي اكتف ” والتي تنفرد بها  االجيال اجلديدة 
من مازدا كلياً .  كما يأتي احملرك بسعة ٢,٥ لتر ينتج ٤٢٠  نيوتن متر 
من عزم الدوران ، حيث يتصل هذا احملرك بناقل حركة اوتوماتيكي 
التيربو   ويــقــوم   ، الرباعي  الــدفــع  بنظام  العجالت  الــى  احلــركــة  ينقل 
بالتحكم في تدفق الهواء والعوادم  حسب سرعة دوران احملرك ، و 
باالسترخاء  وتساعد  مينحك محرك الشحن التيربو اجلديد  شعوراً 
االبتكارات املتعلقة بالهيكل  الى جانب املواد املستخدمة جلعل سيارة 
وصالبة . ميتاز الشاسيه بقوائم  واكثر اماناً  مازدا CX-٩  اخف وزناً 
ومتت   ، اخللف  من  الوصالت  متعدد  وتصميم  االمــام   في  هندسية 
اجليل  مــن    I- Active AWD العجالت   بكل  الــدفــع  نظام  هندسة 
اجلديد ملازدا ، بحيث متنح قيادة تتسم بالثقة  على اي سطح طريق  

بينما تساهم في الوقت ذاته في التوافق البيئي.
قمة التكنولوجيا  واالتصاالت اينما تكون 

متكامل  اتصال    ٩-cX مــازدا  من  اجلديد  اجليل  تكنولوجيا  متثل 
بــني االنــســان والــســيــارة ، واتــصــال فـــوري مــع الــعــالــم حينما تكون 
بني  التفاعل  واحــهــة  مــن  كــل  لــك  مينحه  مــا  فــهــذا   ، الــطــريــق  على 
  MZD Connect املتطورة من مازدا ونظام  HMIاالنسان واآللــة
 Active Driving النشطة  القيادة  عرض  شاشة  لتشمل  باإلنترنت 
مركز  من  وذلــك  املميزات  من  بالعديد  ميكنك  حيث   ،  Display
القيادة اخلاص بك خلف عجلة القيادة بفضل وجود كل من اجهزة 

القياس ومفاتيح التحكم املوضوعة بشكل مثالي .

جتربـــة قيـــادة فريــــدة  ..

ً مازدا ٩-CX اجلديدة كليا

جتربـــة قيـــادة : محمـــد العشــــري  ..  ترجمــــة : خالــد عطيـــــة 



١١االثنني ٢٣ محــــرم ١٤٣٨ هـ ٢٤ أكتوبـــر ٢٠١٦ م  العدد (١٤٩)

فازت سيارة جينيسيس G٩٠، التي تُعتبر أحدث السيارات 

مرموقة  بجائزة  األوســـط،  الشرق  منطقة  في  الفاخرة 

ونالت  املنطقة.  أسواق  في  قصير  وقت  قبل  إطالقها  تلَت 

العام“  لهذا  فاخرة  سيدان  سيارة  ”أفضل  لقب  السيارة 

حتى  املنعقد  الفاخرة  للسيارات  ”إكسس“  معرض  خالل 

فوز  ويأتي  السعودية.  جدة  مدينة  في  اجلاري  أكتوبر   ٢١

التي  العالية  للمستويات  تقديراً  باجلائزة   G٩٠ جينيسيس 

والتقنية  املتقنة  والهندسة  الرفيعة  اجلـــودة  مــن  بلغتها 

عالمة  إطالق  مع  يتزامن  وهو  املترفة،  والراحة  املبتكرة 

منح  فــي  ويــقــّرر  اململكة.  ســوق  فــي  اجلــديــدة  جينيسيس 

اجلوائز جلنة حتكيم مؤّلفة من صحافيني كبار مختصني 

بشؤون السيارات.

في  جينيسيس  عــمــلــيــات  رئــيــس  ســـونـــغ،  مــايــك  وأعـــــرب 

 Gإفريقيا والشرق األوسط، عن سعادته بفوز السيارة ٩٠

بلقب ”أفــضــل ســيــارة ســيــدان فــاخــرة“، وقـــال: ”يتّضح 

بلقب   G٩٠ جينيسيس  بتكرمي  التحكيم  جلنة  قــرار  من 

أنها  احلصرية،  الفاخرة  السيارات  فئة  في  سيارة  أفضل 

تتفق معنا في اعتبارنا أن هذه السيارة تُبدي كل ما يؤّهلها 

املتسمة  الفئة  هــذه  فــي  جــديــدة  معايير  وتُــرســي  لــلــفــوز، 

بالتنافسية الشديدة“.

عالمة  طـــرز  مــن  املتميز  الــطــراز   G٩٠ الــســيــارة  وتــشــّكــل 

سوق  في  إطالقها  ّمت  التي  اجلــديــدة  التجارية  جينيسيس 

الشرق األوســط أمام وسائل اإلعــالم في دبي خالل شهر 

سبتمبر املاضي. وتأتي سيارة السيدان الراقية هذه مبعايير 

استخدامها  في  السوق  ريــادة  تتوّلى  كما  نُخبوية،  فخامة 

متقدمة  ميزات  تشمل  التي  التقنية،  االبــتــكــارات  ألحــدث 

للسالمة وملــســاعــدة الــســائــق ُوضــعــت ضــمــن إطـــار أبــحــاث 

أجريت على تطوير املركبات ذاتية القيادة. وتتيح السيارة 

G٩٠ ثالثة خيارات من احملركات بست أسطوانات وثماني 

اجلديد  املــزدوج  التيربو  شاحن  خيار  بينها   ،V شكل على 

األلف  من  جديد  هندسي  بتصميم  حظيت  حني  في  كلياً، 

إلى الياء، لتقدمي سيارة متميزة إلى العمالء املتميزين.

واختارت جينيسيس معرض ”إكسس“ للسيارات الفاخرة 

كبوابة لتقدمي الطراز G٩٠ إلى عمالئها في اململكة العربية 

السعودية، حيث حظيت بترحيب كبير من مالكي سيارات 

يبحثون عن الفخامة من دون أية مساومة. وانضم مايك 

سونغ في حضور املعرض وحفل توزيع اجلوائز إلى ممثلني 

عن وكالء التوزيع الثالثة لسيارات جينيسيس في اململكة؛ 

ناغي  يوسف  محمد  ومؤسسة  للتجارة،  الــوعــالن  شركة 

للسيارات، واملجدوعي للسيارات.

وأشــــاد ســونــغ بــالــتــجــاوب الــكــبــيــر الــــذي لقيته مــشــاركــة 

جمهور  مــن  ســـواء  مــعــرض ”إكـــســـس“،  فــي  جينيسيس 

إلى  وانــتــهــى  املــهــمــة،  اجلــائــزة  على  بحصولها  أو  الــــزوار 

بجائزة  وفــوزنــا  املــعــرض  فــي  مشاركتنا  ”تشّكل  الــقــول: 

رائعة  أمــور  لتحقيق  بداية  نقطة  فاخرة  سيدان  أفضل 

ونحن  السعودية،  الــســوق  فــي  جينيسيس  لعالمة  كثيرة 

نتشارك مع موزعينا في اململكة قدراً كبيراً من احلماس 

جتاه املستقبل“. 

معرض (إكسس) للسيارات الفاخرة ...

جينيسيس G٩٠ تفوز بجائزة أفضل سيدان فاخرة
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بمجرد رؤيتها، ال يمكن نسيانها.
الجيل الجديد من الفئة A - الفخامة والحماسة. ويعد كل اختيار من اختيارات

التصميم ذا داللة على روعة سيارة مرسيدس-بنز.
A 250 مـوديـل ٢٠١٦ إبتــداءً من 

*تطبق الشروط واألحكام.

شهريًا* ر.ق   ١٫٩٩٩

*الصورة املعروضة هي ألغراض توضيحية فقط.


