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األثنني ١٧ شعبان ١٤٤٠ هـ ٢٢ ابريــل ٢٠١٩ م  العدد (٢٧٥) ملحق أسبوعي يصدر عن

    

كانت املرة السادســــــة التي أســــــافر فيها إلى أملانيا، 
ولكنها األفخم، تذكــــــرة طيران متنحك الدخول 
إلــــــى عالــــــم األغنيــــــاء vip طــــــوال ٦ ســــــاعات، كل 
جيراني الركاب تظهر على مالبسهم وعطورهم 
رائحة الثراء، إال جاري في املقعد املجاور للنافذة، 
الذي استســــــمحني أن نتبادل املقاعد في الطائرة 
املتجهة إلى مدينة هامبورج األملانية، أجبته: على 
الرحــــــب والســــــعة، ولكن رد فعله جتــــــاوز حاجز 
املجاملة، حتى إنني شــــــعرت أنه سيضيفني على 
قائمــــــة من يحق لهم ميراثــــــه، الغريب في األمر 
أن كل هذه احملادثة متت بلغة اإلشارة! اعتقدت 
أنــــــه يتمتــــــم باألملانيــــــة والعبــــــد هللا ال يعرف من 
أملانيا سوى ماركات الســــــيارات التي جتاوزت كل 
حدود أملانيا، ال تتعجب فهناك كثيرون يعيشون 
على كوكب «العالم الثالــــــث» يحلمون بأن يقتني 
أحد أثريــــــاء املنطقة ســــــيارة«BMW» ليكســــــبوا 
حق رؤيتهــــــا، ومنهم العجوز الليبــــــي، الذي يضع 
عالمتها علــــــى مقدمة دراجتــــــه الهوائية  وعندما 
ســــــألته ضاحكاً: ما هي ماركة دراجتك يا شيخنا 
؟ قــــــال مفتخًرا: إنها «Bm» نطقهــــــا بدون دبليو 
وسألته: إذن دراجتك أملانية قال : ال بل هي ليبية 
صنعت بيد حفيدي عمر عبقري قبيلة القذاذفًة 
لم أســــــتطع اللحاق به، اختفى هو ودراجته خلف 
رمال صحراء قرية «زلة» التابعة حملافظة سبها 
الليبية، توقف تفكيري في قصة: هل ليبيا تصنع 
دراجــــــات أم أن العجــــــوز يحلــــــم بأن تدخــــــل ليبيا 

عالــــــم اإلنتاج. قاطعنــــــي جاري فــــــي املقعد للمرة 
الثانية بلغة اإلشــــــارة، عّرفني فيها عن شــــــخصه 
عبــــــر الكتابة على هاتفه: أنا شــــــكري شــــــاكر من 
افغانستان أحمل جواز ســــــفر دبلوماسي أملانياً.!، 
وعن اســــــتخدامه لغة اإلشــــــارة كتب يخبرني أنه 
فقــــــد النطــــــق إثر حادث ســــــقوطه مــــــن «تراس» 
منــــــزل عائلته أثنــــــاء محاولته تقليد ســــــوبر مان 
وعلى الرغم من أنها أســــــوأ حادثة، إال أنها كانت 
ســــــبَب كل هــــــذا التحدي الذي انفجــــــر في داخله، 
حتى وصل إلى مرتبة عالم بيئي بدرجة مشهور، 
ســــــألته عن السيارات الصديقة للبيئة، وأهم هذه 
العالمات؟ كتب ســــــاخًرا: كل السيارات التي تسير 
علــــــى كوكب املريــــــخ صديقة للبيئة، يــــــا عزيزي: 
كل شــــــيء له مدخنــــــة على الكــــــرة األرضية عدو 
للبيئة، ظهرت على وجهه عالمات الدهشــــــة ثم 
كتب: هل تعرفني قلت لألســــــف لم أسمع عنك، 
ولكنني أعرف العالم عبد القدير خان أبو القنبلة 
النووية الباكستانية، قال البروفسور خان صديق 
لي، سألته بدهشة: ولكن البروفسور خان يصنع 
مــــــا يدمر البيئة، رفع هامته وقال: يا ابن العربي 
البروفســــــور منقذ باكســــــتان االسالمية، لم نكمل 
محادثتنا الكتابية فقد أعلــــــن كابنت الطائرة عن 
وصولهــــــا األراضــــــي األملانية، ذهــــــب صديقي إلى 
قاعة كبار الزوار في حراســــــة مشــــــددة، وذهبت 

إلى صالة القادمني من أرض العرب...
هذا واهللا أعلم.
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سيـارات
من كوكب المريخ..!

الفردان للسيارات تستعد ألطالق عروضا حصرية الفردان للسيارات تستعد ألطالق عروضا حصرية 
على طرازات على طرازات BMWBMW مبناسبة شهر رمضان املبارك مبناسبة شهر رمضان املبارك

الوكيل  للســــــيارات،  شركة الفردان  تستعد 
 BMW لعالمــــــة  واملعتمــــــد  احلصــــــري 
في قطــــــر ألطــــــالق عروًضــــــا حصريــــــة و 
 BMW بالفعل غير مسبوقة على طرازات
مبناسبة شــــــهر رمضان املبارك على عدد 
مــــــن طــــــرازات ٢٠١٩ مــــــن BMW ضمن 

الفئة X إضافة إلى ســــــيارات BMW الفئة 
اخلامســــــة، وBMW الفئــــــة الرابعة غران 
كوبيه.ويتيــــــح هــــــذا العرض الذي ســــــوف 
تطلقه قريبا جداً شركة الفردان للسيارات 
مبناســــــبة حلــــــول شــــــهر رمضــــــان املبارك 
فرصة رائعة المتالك سيارات فاخرة من 

طــــــراز BMW.   وميكن للعمالء بناًء على 
هذا العرض القادم أن يســــــتمتعوا بأمتالك 
واحدة من أكثر الســــــيارات شــــــهرة ضمن 
 BMW :والتي تضم ،BMW مــــــن X فئة
X١، وBMW X٢، وBMW X٣. و سوف 
ميثل العرض الرمضانــــــي الفرصة األمثل 

الكتشــــــاف متعة القيادة وامتالك سيارتك 
املفضلــــــة مــــــن BMW. وتدعــــــو الفــــــردان 
للســــــيارات عمالئهــــــا بزيارة أقــــــرب صالة 
عــــــرض BMW بدولة قطر لالطالع على 
طــــــرازات BMW اجلديــــــدة وحجز موعد 

لتجربة قيادة في أقرب موعد ممكن.

BMW قريبــا جــدا عــرض غيــر مسبـــوق ألمتــالك
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كرمت شركة عبد اهللا عبد الغني وإخوانه ،الوكالء 
الفائزين   ، قطر  في  تويوتا  لسيارات  الوحيدون 
االحــالم  ســيــارة  رســم  فــي «مسابقة  احملظوظني 

الثالثة عشرمن تويوتا « في حفل خاص.
جتاوزت أرقام املشاركة في حدث هذا العام ، كما 
أكثر  من  مشارك   ١٥٠٠ من  أكثر   ، متوقًعا  كان 
الواسعة  الشعبية  يدعم  ممــا   ، مــدرســة   ١٦٠ مــن 

للمسابقة.
شــهــد الـــفـــائـــزون مـــن الــفــئــات الــعــمــريــة الــثــالث 
حــصــولــهــم عــلــى شـــهـــادات ومــيــدالــيــات وهـــدايـــا ، 
تهنئة  تذكارات  على  مدارسهم  ممثلو  حصل  كما 
خــاصــة  فــى حفل تــوزيــع اجلــوائــز الــذي أقيم في 

و   . أبريل  من  األول  في  الرئيسي  تويوتا  معرض 
إلى  الــفــائــزة  الــرســوم  جميع  إرســـال  سيتم  ســوف 
اليابان للمشاركة في املسابقة العاملية وقد يحالف  
احد الفائزين احلظ بالسفر إلى اليابان في رحلة 

مدفوعة بالكامل مع والديه.
الفائزون هم:

الفئة االولى اقل من ٨ سنوات
ــــى: بـــالك بـــنـــزال    - دى بــى اس-  اجلــائــزة االول

املدرسة الهندية احلديثة
اس-  بــى  دى  راجيس-  ســــارة  الــثــانــيــة:  اجلـــائـــزة 

املدرسة الهندية احلديثة   
الهندية  املــدرســة  رفيق-  عاليا  الــثــالــثــة:  اجلــائــزة 

االسالمية
الفئة الثانية من سن ٩ سنوات الى ١١ سنة

الهندية  املدرسة  كومار-  كرثنة  االولــى:  اجلائزة 
االسالمية 

بيرال  مــدرســة  راميش-  بــيــال  الــثــانــيــة:  اجلـــائـــزة 
الشعبية

دار  مــدرســة  سادران-  نــيــراج   : الــثــالــثــة  اجلــــاءزة 
السالم الهندية 

الفئة الثالثة من سن ١٢ الى ١٥ سنة
االرقــم  أكدمية  على-  خديجة   : االولــى  اجلــائــزة 

للبنات
بيرال  مــدرســة   - كــومــار  ناندانا   : الثانية  اجلــائــزة 

الشعبية
اجلـــائـــزة الــثــالــثــة: جــانــيــشــا ســيــلــفــراج - املــدرســة 

الهندية االسالمية
تؤمن شركة عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه بتنمية 
الشركة  رؤية  مع  متاشيا  ولهاذا  القطرى  املجتمع 
لتطوير وتعزيز املواهب احمللية ، مت تقدمي جوائز 

جلنة التحكيم اخلاصة.
والفائزون هم:

الفئة االولى 
فاطمة الكعبى- مدرسة افواز العاملية 

الفئة الثانية 
الرمي اليافعى- مدرسة البيان االبتدائية 

خلفان السويدى- مدرسة افواز العاملية
الفئة الثالثة

محمد  بنت  مــوزة  مدرسة  الباكر-  حسن  حليمة 
االعدادية 

االعــداديــة  اخلـــور  مــدرســة  املــهــنــدى –  حسن  هيا 
املستقلة  

التنفيذي  الــرئــيــس   ، مـــوروجـــان  ك.  ر.  الــســيــد  وقــــال 
عبد  اهللا  عبد  شركة  مبادرات  من  ، «كواحدة  باإلنابة 
الغنى وإخوانه  املوجهة نحو املجتمع ، احتفظت مسابقة 
األطفال  قلوب  في  خاصة  مبكانة  تويوتا  أحالم  سيارة 
في  الشركة  سعادة  عن  عبر  كما  املستقبل».  حماة   «،

زيادة عدد األطفال املشاركني في هذه املسابقة.

 عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه تويوتا عبد اهللا عبد الغنى وإخوانه تويوتا
تعلن عن الفائزين فى مسابقة رسم سيارة االحالمتعلن عن الفائزين فى مسابقة رسم سيارة االحالم

مبشاركــة اكثـــر مـــن ١٥٠٠ مشتـــرك مـــن ١٦٠ مدرســـة ...
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    XTÔRKXTÔRK أوتو كالس للسيارات تزود أوتو كالس للسيارات تزود
مبركبة ماكسس مبركبة ماكسس T٦٠T٦٠ لدعم عملياتها لدعم عملياتها

شركات  إحدى  للسيارات،  كالس  أوتو  شركة  وقعت 
مــجــمــوعــة نــاصــر بــن خــالــد والــوكــيــل الــعــام املعتمد 
شراكة  اتفاقية  قطر،  في  ماكسس  التجارية  للعالمة 
وتعاون مع XTÔRK  لتزويدها بالشاحنة اخلفيفة 
دعــم  بـــهـــدف   T٦٠ مــاكــســس  الـــربـــاعـــي  الـــدفـــع  ذات 

عملياتها التشغيلية.
بني  املتبادل  التعاون  إطــار  في  االتفاقية  هذه  وتأتي 
أداء     XTÔRK املغامرات ملنصة  يتيح  ما  الطرفني 
قيادة  بتجربة  واالستمتاع  بيسر  ومهامها  أعمالها 
الشاحنة  وتعرف  قاسية.  عمل  ظــروف  في  مريحة 
بأدائها  العالم  مستوى  على   T٦٠ ماكسس  اخلفيفة 
على  حصل  الذي  السالمة  ومستوى  العالية  وقدراتها 
السيارات  تقييم  من ”برنامج  جنوم  خمس  تصنيف 

.ANCAP “اجلديدة
املدير  الصحن،  هشام  السيد  قــال  اإلطـــار  هــذا  وفــي 
العام لشركة أوتو كالس للسيارات: ”يسر شركة أوتو 
املغامرات  ريــاضــة  دعــم  وماكسس  للسيارات  كــالس 
في قطر. وتعد مركبة ماكسس T٦٠ اخليار املثالي لـ 
XTÔRK  لتبية متطلبات أعمالها والقيام مبهامها. 
االجتماعية  املسؤولية  مــن  جـــزءاً  األمــر  هــذا  ويعتبر 
احمللي.  مبجتمعنا  التزامنا  ضمن  ويــنــدرج  لشركتنا 
التي  املــبــادرات  هــذه  دعــم  فــي  نساهم  بــأن  ونفتخر 

تعود بالفائدة على اجيالنا الشابة في قطر“.
  XTÔRK بدوره قال السيد حسن نبيل احلسن مدير
: ”يسعدنا عقد هذه الشراكة مع أوتو كالس للسيارات 
جعم  بـــهـــدف  اســكــولــنــا  إلــــى   T٦٠ لــضــم  ومــاكــســس 

الصحراء.  فــي  املــغــامــرات  ومــعــدات  النقل  متطلبات 
لــلــريــاضــة  مــنــصــة    XTÔRK أن  إلـــــى  وبـــالـــنـــظـــر 
واملغامرات، فإن عملنا يتطلب مركبة ميكنها حتمل 
 T٦٠ ملاكسس  اختيارنا  جاء  ولذها  القاسية  الظروف 
ومعايير  مــذهــل  واداء  عــالــيــة  بــقــدرات  تتمتع  الــتــي 
وماكسس  للسيارات  كالس  أوتو  نشكر  عالية.  سالمة 
في  شراكتنا  تعزيز  إلــى  ونتطلع  الــتــعــاون  هــذا  على 

مبادرات أخرى“.
Tالشاحنة اخلفيفة ماكسس ٦٠

أثبتت الشاحنة اخلفيفة ماكسس T٦٠ قدراتها العالية 
عــلــى الــطــرق املــســتــويــة وغــيــر املــســتــويــة وعــلــى طــرق 
مقارنا بغيرها من  اجلبال حيث سجلت أداء ممتازاً 
األمــور  مــن  الــســالمــة  وتعتبر  فئتها.  فــي  الــشــاحــنــات 

سالمة  أنظمة  تعتمد  ولهذا   ،T٦٠ لشاحنة  الرئيسية 
محتملة.   حــــوادث  أي  لتجنب  نشطة  وغــيــر  نشطة 
احلـــرارة  تكنولوجيا  املــركــبــة  تستخدم  جــهــة،  فــمــن 
املعدنية.  صفائحها  ومتانة  قــوة  لتحسني  والتحويل 
لتمنح  هـــواء  أكــيــاس  نــظــام  تتبنى  أخـــرى  جهة  ومــن 

السائق والراكب احلماية الكاملة.
التي  األولــى  الصينية  املركبة   T٦٠ ماكسس  أصبحت 
جنوم  اخلمس  فئة  من  متفوق  تصنيف  على  حتصل 
فــي مــجــال الــســالمــة مــن بــرنــامــج تقييم الــســيــارات 
اجلديدة ANCAP لتؤكد بذلك على ريادتها كواحدة 
وقد  فئتها.  في  وأمــانــاً  سالمة  األكثر  السيارات  من 
حــقــقــت املــركــبــة عـــالمـــات مــتــفــوقــة فـــي كـــل أقــســام 
 ANCAP االخــتــبــار حــيــث يــظــهــر تــقــريــر بــرنــامــج

املعدالت العالية للمركبة حيث سجلت معدالً إجمالياً 
بدرجة ٣٥,٤٦ من أصل ٣٧.

ومن املزايا األخرى، تزويد الشاحنة بـ ٢ من األكياس 
وحصولها  احلـــراري،  التحويل  تكنولوجيا  الهوائية، 
احلـــوادث،  مــن  للسالمة  جنــوم  خمس  تصنيف  على 
نــاقــل حــركــة يـــدوي، وغــيــرهــا مــن املــمــيــزات. تعمل 
 ٢,٤ بسعة  مبحرك   T٦٠ ماكسس  اخلفيفة  الشاحنة 
تزويدها  مت  وقــد  حصاناً   ١٣٦ قــوة  يولد  عــادي  ليتر 
بأداء  وللراغبني  سرعات.   ٥ من  عادي  حركة  بناقل 
مبحرك   T٦٠ ماكسس  تتوفر  وديناميكي،  ممــتــاز 
معزز بسعة ٢,٨ ليتر تيربو يولد طاقة ١١٠ كيلو واط 
وعزم دوران يصل لغاية ٣٦٠ نيوتن في املتر. وتتمتع 

الشاحنة بقوة جّر لغاية ١ طن.

أداء متفــوق ومستـــوى سالمـــة مــن خمس جنـــوم ...
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مجموعة املانع تنظم حملة للتبرع بالدممجموعة املانع تنظم حملة للتبرع بالدم
أطلقت مجموعة املانع حملة التبرع بالدم، كجزء من القيم األساسية للمجموعة والتزامها بدعم 
املجتمع احمللي. أقيمت الفعالية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، التي ساهمت في إجناح هذه 

احلملة.
ال  لصحتنا.  جًدا  مهم  أنه  احملتاجني.  ومساعدة  مجتمعنا  لدعم  واجب  فقط  ليس  بالدم  التبرع 
يوجد حد لفوائد التبرع بالدم ألولئك الذين يحتاجون إليه. التبرع بالدم له العديد من اآلثار على 

الصحة اجلسدية والنفسية  كما ميكن للتبرع بوحدة دماء أن ينقذ حياة ٣ أشخاص.
من الناحية النفسية ، التبرع بالدم يساعد في تقليل التوتر والتخلص من املشاعر السلبية ويوفر 
شعورا باالنتماء للحد من العزلة. أما من الناحية اجلسدية ، التبرع بالدم بانتظام يقلل من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألزمات القلبية ألنه يقلل من لزوجة الدم ويقلل من مخازن احلديد. 
كما أنه يقلل من خطر اإلصابة بالسرطان ألنه يساعد على زيادة قدرة مضادات األكسدة. أخيًرا ، 
يقدم التبرع بالدم فحًصا مجانًيا للصحة من أجل التبرع بالدم ، يجب إجراء فحص صحي يغطي 
النبض وضغط الدم ومستوى حرارة اجلسم ومستويات الهيموغلوبني. يقدم هذا االختبار نظرة 

عامة لصحة الشخص وميكنه أن يكتشف بفعالية املشاكل الصحية املستقبلية.
وعلق السيد طارق املانع ، املدير املالي ملجموعة املانع على هذا النشاط قائالً ”نحن في املجموعة  
نبذل قصارى جهدنا للمساهمة في خدمة مجتمعنا احمللي وذلك كجزء من قيمنا األساسية“.و 

أضاف ”ال يوجد شيء أكثر فائدة و أهمية من التطوع إلنقاذ حياة شخص آخر“.
وقال السيد شوقي يونس ، مدير املوارد البشرية في املجموعة: «نحن ندرك فوائد التبرع بالدم 
أهمية  حول  ملوظفينا  الترويج  أردنــا  السبب  ولهذا  للمتبرعني.  أيًضا  ولكن  للمتلقي  فقط  ليس 
التبرع بالدم .انه عمل نبيل و بطولي أن تتبرع بالدم إلنقاذ األرواح ”.و ختم قائال ”نشكر مؤسسة 
حمد الطبية التي ساعدتنا على القيام بهذا النشاط  بنجاح ونتطلع إلى العمل معهم مرة أخرى 

في هذه القضية النبيلة ”. 

بالتعـــاون مع مؤسســـة حمـــد الطبيـــة ...

طارق املانع: نبذل قصارى جهدنا للمساهمة في خدمة مجتمعنا احمللي

شوقي يونس: 
احلملة ساهمت 

في الترويج حول 
أهمية التبرع 

بالدم ملوظفينا 
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،  في شهر الخير
عروضنا

. وإختياراتك غير

وّفر لغاية

30,000 ر.ق*

رحالت لشخصين**7
لحضور نهائي دوري األبطال في مدريد 

واحظى بفرصة للفوز بواحدة من الجوائز التالية   

50
50

أو

قسيمة شرائية 
بقيمة 3,000 ر.ق من

سامسونغ غاالكسي 
أس 10

المعرض الرئيسي - طريق سلوى  
معرض السد 

معرض بن عمران 
معرض الخور 
معرض بروة 

4428 3333
XE  على نيسان باترول  *

•  يسري هذا العرض على باترول، باثفايندر، أكس-تريل، كيكس، مكسيما وألتيما 2019 لمبيعات التجزئة فقط 
**الرحالت تشمل تذاكر السفر بدرجة رجال األعمال + فندق + تذاكر المباراة

•  أول سحب على 7 رحالت لشخصين لحضور المباراة النهائية لدوري األبطال في مدريد سيتم في 8 مايو 2019
•  ثاني سحب على 50 سامسونغ غاالكسي أس 10 و 50 قسيمة شرائية بقيمة 3,000 ر.ق من هارفي نيكولز سيتم في 16 يونيو 2019

١٧٨٣/٢٠١٩

اختبـار سيـارة بورشـه اجلديـدة تايكـاناختبـار سيـارة بورشـه اجلديـدة تايكـان
يصــل إلى مرحلتــه األخيــرة  يصــل إلى مرحلتــه األخيــرة  

أولى  وهــي  تايكان،  سيارة  تستعد  دبــي. 
ســيــارات بــورشــه الــريــاضــيــة الــتــي تعمل 
اختبارات  الستكمال  بالكامل،  بالكهرباء 
الــقــيــادة الــنــهــائــيــة قــبــل أن تــدخــل خط 
سيارة  على  االختبارات  وُجترى  اإلنتاج. 

على  االسكندنافية،  الـــدول  فــي  تــايــكــان 
بعد بضعة كيلومترات فقط من الدائرة 
إثبات  بهدف  وذلــك  الشمالية،  القطبية 
القيادة  ديناميكية  حيث  من  إمكاناتها 
نفسه،  الوقت  وفــي  واجلليد.  الثلج  على 
يــســعــى مــهــنــدســو بــــورشــــه لــالســتــفــادة 
الكرة  نصف  فــي  الصيفية  األجــــواء  مــن 
اجلــنــوبــي؛ فــفــي جــنــوب أفــريــقــيــا، يقوم 
املــهــنــدســون بـــإجـــراء اخــتــبــارات مــا قبل 
الــتــعــديــالت  إدخـــــال  جـــانـــب  إلــــى  األداء، 
النهائية املرتبطة باألداء املستمّر وقابلية 
مهندسو  فيعكف  دبــي،  في  أمــا  اإلنــتــاج. 
بورشه على إجراء اختبارات التحّمل في 
في  البطارية  شحن  واختبار  احلار  املناخ 
الظروف اجلوية القاسية. وتتميز الدول 
ــعــالــم والــتــي  ــثــالثــني املــنــتــشــرة حــــول ال ال
ُجتــــرى فــيــهــا االخـــتـــبـــارات عــلــى ســيــارة 
تتراوح  التي  حــرارتــهــا  بــدرجــات  تايكان 
إلى  الصفر  حتــت  مئوية  درجــة   ٣٥ بــني 

٥٠ درجة مئوية.  
وقـــال نــائــب رئــيــس خــط إنــتــاج الــطــراز، 
ســتــيــفــان فــيــكــبــاخ: ”بـــعـــد االنـــتـــهـــاء من 
احملاكاة احلاسوبية واالختبارات الشاملة 
على املنصة في وقت سابق، وصلنا اآلن 
إلى املرحلة األخيرة من برنامج االختبار 

الــقــاســي. وقــبــل إطــــالق ســـيـــارة تــايــكــان 
قد  ننكون  الــعــام،  هــذا  نهاية  الــســوق  فــي 
ماليني  ستة  يقارب  ما  بالسيارة  قطعنا 
كيلومتر حول العالم في سبيل اختبارها. 
إننا بالفعل سعداء للغاية بالوضع احلالي 
لـــســـيـــارات االخـــتـــبـــار؛ وســتــكــون تــايــكــان 
منوذجاً إحدى سيارات بورشه األصيلة“. 
وغــنــٌي عــن الــقــول إن الــســيــارات بورشه 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، شـــأنـــهـــا شـــــأن ســيــاراتــهــا 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــعــــمــــل مبــــحــــرك 
لــنــفــس  تــخــضــع  أن  يـــجـــب  االحــــــتــــــراق، 
بــرنــامــج االخـــتـــبـــارات الــقــاســي. وفــضــالً 
فـــإن  املــــتــــفــــّوق،  األداء  اســـتـــعـــراض  عــــن 
إثبات  يتضمن  مــا  دائــمــاً  الــبــرنــامــج  هــذا 
في  اليومي  لالستخدام  املطلقة  املالءمة 
جميع الـــظـــروف املــنــاخــيــة. وعــلــى وجــه 
اخلــــصــــوص، تــعــتــبــر املــــيــــزات املــعــيــاريــة 
ضبط  أو  البطارية  شحن  مثل  القاسية 
حـــــرارة مــنــظــومــة احلـــركـــة ومــقــصــورة 
القاسية  املناخية  الــظــروف  فــي  السيارة 
من اجلوانب اإلضافية في الطرازات التي 
التطوير  أهـــداف  أمــا  بــالــبــطــاريــة.  تعمل 
بورشه  تسعى  التي  النموذجية  األخـــرى 
لتحقيقها فتشمل أداء الدارة الكهربائية، 
مدى  وكذلك  التسارع،  معدالت  وتعدد 

املسير املناسب لالستخدام اليومي. 
ـــادة االفـــتـــراضـــيـــة داخــــــل مــنــطــقــة  ـــقـــي ال

”غرين هيل“ 
باختبار  املتخصصون  اخلــبــراء  اســتــطــاع 
مرحلة  نتائج  مــن  االســتــفــادة  الــســيــارات 

االختبارات الرقمية من خالل استخدام 
ــســتــخــدم أجــهــزة  ــنــمــاذج الــرقــمــيــة. وتُ ال
احلــاســوب فــي الــوقــت الــراهــن مــن أجل 
تــصــمــيــم الــهــيــكــل والـــقـــيـــادة والــشــاســيــه 
واملـــعـــدات اإللــكــتــرونــيــة واملــركــبــة ككل 
فــي الـــطـــراز اجلــديــد مــن أجـــل مــحــاكــاة 
اختبار  على  ينطوي  مــا  وهــو  وظائفها، 
كــيــفــيــة عــمــل هــــذه األجـــــــزاء مـــع بعض 
النماذج  قطعت  املــجــمــل،  وفــي  الــبــعــض. 
عشرة  من  أكثر  تايكان  لسيارة  الرقمية 

ماليني كيلومتر رقمياً. 
قد  التطوير  مهندسي  بــأن  يعني  وهـــذا 
حلبة  حــول  تايكان  سيارة  بقيادة  بــدأوا 
باستخدام  نــوردشــاليــفــه  نــوربــورغــريــنــغ 
ُمــحــاكــي الــقــيــادة فــي مــرحــلــة مــبــكــرة، 
بــحــيــث أتــــاح لــهــم اخــتــبــار وتــقــيــيــم أداء 
الــــــدارات الــكــهــربــائــيــة لــلــســيــارة. وخــالل 
هذه العملية، رّكز املهندسون على إدارة 

الطاقة الكهربائية التي تلعب دوراً مهماً 
ثمان  من  أقــل  بزمن  جولة  حتقيق  في 
الــذي  نوردشاليفه  مضمار  على  دقــائــق 
يــبــلــغ طــولــه ٢٠٫٦ كــيــلــومــتــر.  ســتـُـعــرض 
سيارة بورشه تايكان في شهر سبتمبر، 
وســيــتــم طــرحــهــا رســمــيــاً فـــي األســـــواق 
أكثر  بالفعل  وهناك  العام.  نهاية  بحلول 
احملتملني  املــشــتــريــن  مـــن   ٢٠٫٠٠٠ مـــن 
حول العالم ينتظرون طرح السيارة. وقد 
بتسجيل  احملتملون  العمالء  هـــؤالء  قــام 
أسمائهم في قائمة البرنامج االختياري 

وسددوا دفعة أولى من قيمة السيارة. 

من احملاكاة احلاسوبية عبر منصة االختبار إلى الطرقات ...من احملاكاة احلاسوبية عبر منصة االختبار إلى الطرقات ...
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هيونداي سنتافي أفضل تصميمهيونداي سنتافي أفضل تصميم
لسيارات الدفع الرباعي متوسطة احلجم

حصلت سيارة هيونداي سنتافي ٢٠١٩ اجلديد كليًّا، التي توزعها 
في قطر شركة سكايالين للسيارات، على جائزة أفضل تصميم 
مجلة «آراب  مــن  احلــجــم  متوسطة  الــربــاعــي  الــدفــع  لــســيــارات 
موتورز الشرق األوســط».  وتعد هيونداي سنتافي واحــدة من 
شكلها  بفضل  األوســـط  الــشــرق  فــي  فئتها  فــي  الــســيــارات  أبـــرز 
وتتمتع  اإلستثنائي.  وأدائــهــا  التنفيذية  وخصائصها  اإلنسيابي 
ما  األمـــان،  مــن  عالية  ومستويات  فسيحة  مبقصورة  السيارة 
عن  فضًال  العائلية،  الــســيــارات  فئة  فــي  األمــثــل  اخلــيــار  يجعلها 
مالئمتها لالستخدام في مختلف فصول السنة.  ويتسم التصميم 

من  بني  يجمع  مثالي  عصري  تصميم  بأنه  للسيارة  اخلارجي 
املالمح احلادة والهادئة التي تبرز الشكل االنسيابي للسيارة. كما 
جانب  إلى  بة  املركَّ األمامية  باملصابيح  األمامية  الواجهة  تتميز 
الشبك األمامي املتتالي االنحدار الذي تُعرف به عالمة هيونداي.  
وتناسب سيارة سنتافي اجلديدة كليَّا العائالت التي تبحث عن 
السيارات املرتفعة عن األرض، كما أنها قادرة على حتّمل السير 
في املناطق الوعرة والشوارع غير املمهدة. وباإلضافة إلى ذلك، 
يولد  ســرعــات  بثمان  مــزود  جديد  أتوماتيكي  ناقل  بها  يوجد 

طاقة وأداء عالًيا خالل الرحلة على الطريق.   وتعليًقا على الفوز 

بجائزة أفضل تصميم لسيارات الدفع الرباعي متوسطة احلجم 
، قال السيد جوهان مادراز، مدير التسويق في شركة سكايالين 
للسيارات: «يشرفنا للغاية احلصول على هذه اجلائزة املرموقة 
مــن واحــــدة مــن أبــــرز مــجــالت الــســيــارات فــي قــطــر والــشــرق 
مثالية،  عائلية  سيارة  كلًيا  اجلديدة  سنتافي  سيارة  األوســط. 
وقـــد القـــت اهــتــمــاًمــا بــالــًغــا مــن جــانــب عمالئنا فــي قــطــر منذ 
طرحها في السوق في ديسمبر ٢٠١٨».  تتاح سيارات هيونداي 
ملجموعة  التابعة  للسيارات،  سكايالين  شركة  لــدى  قطر  فــي 

اجليدة واملوزع الرسمي لشركة هيونداي موتور. 

واحــدة مــن أبرز السيــارات فــي فئتهــا فــي الشــرق األوســط ...
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أعلنت شفروليه عن وصول سيارة السيدان متوسطة 
احلجم ماليبو ٢٠١٩ اجلديدة كلياً إلى منطقة الشرق 
رائــدة  مبستويات  اجلديدة  السيارة  وتتمتع  األوســط. 
وأداء  نشطة  أمـــان  ومــيــزات  الـــوقـــود،  اســتــهــالك  فــي 
ُملفت، وقد باتت اآلن متوفرة في صاالت البيع لدى 

وكالء شفروليه في جميع أنحاء املنطقة.
وفي هذا السياق، قال أحمد سدودي، املدير اإلقليمي 
لعالمة شفروليه الشرق األوسط وإفريقيا: «حظيت 
هــذا،  سوقنا  فــي  بالغة  بحفاوة   ٢٠١٩ ماليبو  ســيــارة 
هذه  أن  إذ  لنا،  بالنسبة  مفاجئًا  يكن  لم  الــذي  األمــر 
في  التكنولوجيا  حيث  من  تقدًما  األكثر  هي  السيارة 

تاريخ سيارات ماليبو. ويسعى املستهلكون اليوم بشكل 
اقتصادية  مبزايا  تتمتع  سيارة  على  للحصول  متزايد 
في استهالك الوقود، إلى جانب أداء ديناميكي، وتلبي 
سيارة ماليبو ٢٠١٩، بفضل محركات التوربو احلديثة 
التي مت تزويدها بها، هذه املتطلبات بكل سهولة. وأنا 
على ثقة بأنها ستواصل التألق وستحافظ على السمعة 
السابقة  ماليبو  سيارات  حققتها  التي  الرائدة  واملكانة 

في املنطقة».
مبحرك   ٢٠١٩ ماليبو  شفروليه  ســيــارة  تــزويــد  مت 
مستوى  توفير  على  قــادر  لتر   ١٫٥ سعة  جديد  توربو 
يصل  فئته،  في  األفضل  بني  من  يُعد  وقود  استهالك 

إلى ١٦٫٧ كلم / لتر. ويقترن احملرك مع علبة تروس 
توليد  على  قـــادر  وهــو  ســرعــات،  بست  أوتوماتيكية 
قوة حصانية تبلغ ١٦٣ حصاناً وعزم دوران يبلغ ٢٥٠ 
الدقيقة.  في  دورة   ٥٠٠٠  –  ٢٥٠٠ عند  للمتر  نيوتن 
ينتج  لتر   ٢٫٠ سعة  توربو  بشحن  محرك  يتوفر  كما 
قوة تبلغ ٢٥٠ حصانًا لتقدمي مزيد من األداء املتميز 
 ١٤٫٢ يبلغ  الــوقــود  استهالك  في  اقتصادي  معدل  مع 

كيلومتر لكل لتر.
كلًيا  جديد  تصميم  ذو  بواجهة   ٢٠١٩ ماليبو  وتــأتــي 
واجلـــريء  الــريــاضــي  الــطــابــع  عليه  يغلب  مظهر  مــع 
حظيت  كما  وأدائها.  السيارة  قــدرات  مع  يتماشى  مبا 

نظام  خــالل  من  مماثل  باهتمام  الداخلية  املقصورة 
يوفر  والــذي  والترفيه  للمعلومات  اجلديد  شفروليه 
التوافق  ذلك  في  مبا  ممتازة،  وترفيه  اتصال  ميزات 
على  التعرف  ومــيــزة   Apple CarPlay تطبيق  مــع 
سلبية  أمان  مبيزات  السيارة  جتهيز  مت  كما  الصوت. 
النقطة  وتنبيه  املــســار،  مــغــادرة  تنبيه  مثل  ونشطة، 
األوتوماتيكي،  شبه  الركن  ونظام  العمياء،  اجلانبية 
شفروليه  تأتي  جاذبيتها،  ولتعزيز  الكثير.  وغيرها 
في  مبا  جديدة،  خارجية  ألــوان  بتسعة   ٢٠١٩ ماليبو 
املعدني،  الداكن  األخضر  هي  لونية،  إضافات   ٣ ذلك 
املعدني.  الداكن  واألزرق  املعدني،  الداكن  والــرمــادي 

كما تأتي السيارة بعجالت ذات تصاميم جديدة تزيد 
من جاذبيتها البصرية.

 ٢٠١٩ ماليبو  ســيــارة  فــي  ســـدودي: ”عملنا  وأضـــاف 
على كسر النمطية التي قد ترتبط في بعض األحيان 
بفئة سيارات السيدان العائلية متوسطة احلجم. وقد 
جاءت النتيجة مدهشة بالفعل، مع أداء يتناغم بشكل 
على  املساومة  دون  للسيارة  العدواني  املظهر  مع  تام 
ميزة االقتصاد في استهالك الوقود، أو راحة أو أمان 
الركاب. وتتمتع سيارة شفروليه ماليبو ٢٠١٩ بأفضل 
ميزات السالمة النشطة شموًال في فئتها، األمر الذي 
ينطوي على أهمية كبيرة نظًرا لكونها سيارة عائلية“.

شفروليه ماليبو شفروليه ماليبو ٢٠١٩٢٠١٩
مستــوى جديـــدة مـــن القيــادة االمنــــةمستــوى جديـــدة مـــن القيــادة االمنــــة

اجليـــده للسيــــارات الوكيــــل احلصـــــري ...
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تولت شركة عبد اهللا عبد الغني وإخوانه ذ.م.م. – املوزع 

احلــصــري لــســيــارات تــويــوتــا ولــكــزس فــي قطر – مهمة 

الثالثة  نسختها  فــي  الــدولــيــة  الــشــطــرجن  بــطــولــة  تنظيم 

إشراف  وحتت  للشطرجن  القطري  االحتــاد  مع  بالتعاون 

ورقابة االحتاد الدولي للشطرجن. 

الدولية  البطولة  مــن  الثالثة  النسخة  شــهــدت  وقــد  هــذا 

واألعمار.  اجلنسيات  مختلف  من  العباً  سبعني  مشاركة 

ويــكــمــن الــهــدف مــن تنظيم هـــذه الــبــطــولــة فــي تشجيع 

ودعم عشاق لعبة الشطرجن وهواتها في املجتمع بإتاحة 

الفرصة لالعبني غير املصنفني في احلصول على تصنيف 

دولي و متهيد الطريق لالعبني املصنفني لتحسني مراكز 

تصنيفهم الــعــاملــيــة. وشــهــدت هـــذه الــبــطــولــة عــلــى مــدار 

على  مصنف  غير  العباً  عشرين  حصول  الثالث  نُسخها 

تصنيف دولي.

لُعبت البطولة في ٥ جوالت وفق النظام السويسري / ٦٠ 

دقيقة لكل العب + ٣٠ ثانية إضافية لكل حركة.

وحضر حفل توزيع اجلوائز كل من السيد/ أحمد أبو سعد 

– املدير العام ملبيعات لكزس الوطنية وممثل فريق إدارة 

شركة عبد اهللا عبد الغني وإخوانه ذ.م.م. والسيد/ عمر 

للشطرجن،  القطري  االحتــاد  إدارة  مجلس  عضو  املري – 

والــســيــدة/ جــو تــشــن – أمـــني صــنــدوق االحتــــاد الــدولــي 

التنفيذي  املــديــر   – بولوغان  فيكتور  والسيد/  للشطرجن 

لالحتاد الدولي للشطرجن.

في  الدولية  البطولة  بلقب  بوضياء  سيدي  املوريتاني  تّوج 

نسختها الثالثة بعد أن جنح في حسم الصدارة لصاحله 

تعادلهما  بعد  املنعم  عبد  حسن  الفلبيني  حــســاب  على 

ليتم  األخـــيـــرة،  اجلــولــة  بــعــد  منهما  لــكــل  نــقــاط  بخمس 

فيها  فاز  والتي  التعادل  لكسر  فاصلة  مباراة  إلى  اللجوء 

املوريتاني بوضياء. 

كما يحظى الفائز باملركز األول و بطل البطولة بالكأس 
 ESــهــدى ســيــارة لــكــزس ٣٥٠ وجـــائـــزة نــقــديــة كــذلــك يُ
البطولة  شهدت  فيها.  األسبوع  نهاية  عطلة  جولة  لقضاء 
مــنــح جـــوائـــز خــاصــة ملــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــالعــبــني 
والــالعــبــات كأفضل العــب حتــت ســن ٢٠ عــامــاً، وأفضل 
العب حتت سن ١٢ عاًما وأفضل العبة بشكل عام. كما 
شهدت البطولة ظهور بعض الفئات اجلديدة من اجلوائز 
تتمثل في جائزة أفضل دور وأفضل العب غير مصّنف 
بشكل عام وجائزة املدّمر. وفي الوقت نفسه، حصد كلٌّ 
أعلى  على  جويا  دي  ويـــوري  فــلــوريــان  واالبـــن  األب  مــن 

عائلة  أفضل  جائزة  إثرها  على  وحصال  تراكمية  نتيجة 
للمرة الثالثة على التوالي. كما أُهدوا فرصة قضاء عطلة 
هايبرد  فور  راف  تويوتا  بسيارة  والتجول  األسبوع  نهاية 

اجلديدة.
وحصد منصور الري جائزة أفضل العب قطري، بينما 
حصدت خلود اخلليفي على جائزة أفضل العبة قطرية. 
بسيارات  بالتجول  التمتع  منهما  كل  جوائز  تتضمن  كما 
األســبــوع،  نهاية  عطلة  فــي   .٣٥٠  RXو  GS٣٥٠ لكزس 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه نـــال الــالعــب الــواعــد عــبــد اهللا محمد 
احلميد لقب أفضل العب قطري حتت ١٦ عاماً، حيث 

نال إشادات كبيرة من املتابعني كموهبة قطرية صاعدة 
املركز  على  احلــائــز  بوضياء  ســيــدي  صــرح  و  هــذا  بــقــوة. 
العام  هــذا  البطولة  كــانــت  ”لــقــد  قــائــالً:  بالبطولة  األول 
الشباب  الالعبني  عدد  ازديــاد  ظل  في  الصعوبة  غاية  في 
جيداً  تدريباً  يتلقون  الذين  و  بقوة  الصاعدين  والناشئني 
تركيزهم  انصّب  حيث  للشطرجن  القطري  االحتــاد  في 
على اللعبة بصورة رائعة حيث كان الفتاً حماسهم القوي 
في إحراز نتائج ايجابية مع الالعبني املصنفني دولياً ذوي 
اخلبرة ”. تُعد بطولة شركة عبد اهللا عبد الغني وإخوانه 

ذ.م.م املفتوحة مبادرة للمسؤولية االجتماعية تهدف إلى 

تطوير املجتمع من خالل الرياضة، وبالفعل فقد أحدثت 
البطولة تأثيراً ملموساً على حياة عشاق الشطرجن الصغار 
والكبار حيث أتاحت لهم هذه البطولة الفرصة بتسجيل 
أسماءهم على سلم التصنيف العاملي. كما شهدت البطولة 
غير  الالعبني  نصف  من  أكثر  تواجد  الثالث  نُسخها  في 
قاطع  دليل  وهذا  عاماً.   ١٢ سن  حتت  فئة  في  املصنفني 
جميع  في  الشطرجن  لعبة  وانتشار  ازدهــار  استمرار  على 
البطولة  سعت  التي  األهــداف  ضمن  فمن  الدولة،  أنحاء 
إلى حتقيقها هو تشكيل جيل جديد من العبي الشطرجن 

احلاصلني على تصنيف دولي في قطر.

عبد اهللا عبد الغني وإخوانهعبد اهللا عبد الغني وإخوانه
تنظيم بطولة دولية مفتوحة للشطرجنتنظيم بطولة دولية مفتوحة للشطرجن

حتت شعار بناء جيل جديد من العبي الشطرجن في قطر ...
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جاكوار الند روڤرجاكوار الند روڤر
متنــح األملنيــوم دورة حيــاة ثانيـــةمتنــح األملنيــوم دورة حيــاة ثانيـــة

التالية  املرحلة  بتطوير  روڤــر»  الند  تقوم «جاكوار 
باألملنيوم  اخلاصة  املغلقة  احللقة  استراتيجية  من 
مركبات  تصنيع  إلعادة  مبتكرة  مبادرة  خالل  من 

اليوم، وحتويلها إلى سيارات الغد.
 يسعى مشروع «رياليتي» إلى احلصول على األملنيوم 
وإعــادة  املوجودة  روڤــر  والنــد  جاكوار  سيارات  من 
املركبات  لصناعة  اجلـــودة  عالي  كأملنيوم  تشكيلها 

اجلديدة.
  ويـــتـــم اخـــتـــبـــار هــــذه الــعــمــلــيــة حـــالـــيـــاً عــلــى منـــاذج 
جاكوار  سيارة  من  لإلنتاج  سابقة  مبكرة  جتريبية 
I-PACE متت إزالة بطارياتها بأمان، وتدخل هذه 
تصنيع  إعــادة  عملية  في  أيضاً  بدورها  البطاريات 
تطورها جاكوار الند روڤر، فيما يتم فصل اخلردة 
باستخدام  مختلفة  مـــواد  عــدة  إلــى  الــســيــارات  مــن 
وفــور  ”أكــســيــون“،  شركة  مــن  متطورة  حساسات 
وإعــادة  صهره  يتم  املــواد،  بقية  عن  األملنيوم  فصل 

تشكيله.
عند  مــشــروع ”ريــالــيــتــي“،  يخفض  أن  املتوقع   مــن 
عمله بــكــامــل قــدرتــه االســتــيــعــابــيــة، مــن انــبــعــاثــات 
كمية  ومن  باإلنتاج،  اخلاصة  الكربون  أكسيد  ثاني 
األملنيوم اخلام الالزم إلنتاج املركبات، وقد خفضت 
جاكوار الند روڤر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
باملئة   ٤٦ بنسبة  عاملياً  سياراتها  تصنيع  عن  الناجمة 
للسيارة الواحدة وما زالت ملتزمة بعملية تخفيض 

االعتماد على الكربون.
  ويساعد هذا املشروع الريادي، املؤسس بالتعاون مع 
جهاز ”إنوڤيت يو كيه“ التابع للحكومة البريطانية، 
جـــاكـــوار النـــد روڤــــر عــلــى تــوســيــع احلــلــقــة املغلقة 
 ٢٠١٣ سبتمبر  بني  بها.  اخلاصة  األملنيوم  القتصاد 
طن   ٣٠٠,٠٠٠ حوالي  استخدام  مت   ،٢٠١٩ ويناير 
من خردة احللقة املغلقة لصناعة األملنيوم املضغوط 
خفيف الوزن في هياكل سيارات العالمة التجارية، 
وذلك ضمن كافة طرازاتها من السيارات مبا فيها 

.XE سيارات
أول   XE جــاكــوار ســيــارة  أصبحت   ،٢٠١٤ عــام    فــي 
مركبة في العالم تستخدم سبائك األملنيوم من فئة 
األملنيوم  ويشكل  هيكلها،  ألــواح  لصناعة   RC٥٧٥٤

املعاد تصنيعه ٧٥ من هذه السبائك. كما يصنع نصف 
هيكل سيارة XE من سبائك األملنيوم التي حتتوي 
تصنيعه،  املــعــاد  األملــنــيــوم  مــن  كبيرة  كميات  على 
األمر الذي أصبح ممكناً بفضل نظام احللقة املغلقة 
اململكة  في  الواقعة  املنشآت  تتبعه  والــذي  للتصنيع، 

املتحدة وسلوفاكيا. 
 وكـــجـــزٍء مـــن الـــرؤيـــة املــســتــقــبــلــيــة املــعــروفــة بــاســم 
كهربائية،  طــاقــة  تــواصــل،  (اســتــقــالل،   “ACES”
ونــقــل مـــشـــتـــرك)، ســتــكــون هــنــاك فــرصــة أفــضــل 
حيث  مــشــروع ”ريــالــيــتــي“،  عــبــر  التصنيع  إلعــــادة 
التخطيط  على  قــادرة  روڤــر  النــد  جــاكــوار  ستكون 
لتقاعد أساطيل النقل املشترك الكبيرة، األمر الذي 
سيمكنها من إضافة احللقة املغلقة ضمن اجلداول 
الزمنية لإلنتاج، حيث ميكن استرجاع املركبات، ثم 
بكميات  وتقطيعها  منها،  الضارة  االنعباثات  إزالــة 
من  للنمو  قابلة  أعمال  فرصة  حتقيق  ثم  كبرى، 
خالل استخدام أملنيوم الشركة املعاد تصنيعه ضمن 

منشآتها اخلاصة.
  تستخدم جاكوار الند روڤر حالياً ١٨٠,٠٠٠ طن من 
األملنيوم كل عام، وتشكل هذه الكمية نسبة صغيرة 
مــن ٨٠ مــلــيــون طــن يــتــم إنــتــاجــهــا ســنــويــاً، ويعتبر 
بكثرة،  تصنيعها  يعاد  التي  املــواد  بني  من  األملنيوم 
حيث ما زال يجري استخدام ٧٥٪ من كل األملنيوم 

الذي مت إنتاجه على اإلطالق.
في  ”رياليتي“  مــشــروع  مدير  غيلوم،  غيل    وقــال 
يتم  سيارة  مليون  من  روڤــر: ”أكثر  النــد  جــاكــوار 
تقطيعها كل عام في اململكة املتحدة وهذا املشروع 
الريادي يتيح لنا فرصة حقيقية لنمنح بعض هذه 
وعنصر  قّيمة  مادة  األملنيوم  ثانية.  حياة  السيارات 
أساسي في عملياتنا الصناعية ولهذا نحن ملتزمون 
بــالــتــأكــد مـــن اســتــخــدامــه بــأعــلــى قـــدر ممــكــن من 

املسؤولية“. 
 يقوم مجموعة من علماء  جامعة برونيل بفحص 
األملنيوم املعاد تصنيعه، حيث أجروا عليه اختبارات 
املعايير  حتقيق  لضمان  نقائه،  مدى  وقيموا  متانة 
هياكل  ألـــواح  فــي  الستخدامه  الــالزمــة  امليكانيكية 

مختلف طرازات جاكوار والند روڤر. 

الفردان برمييير الوكيل احلصري ...
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رولزرولز--رويسرويس موتور كارز الدوحة موتور كارز الدوحة
تستضيف نادي قطر للساعات في حدث خاصتستضيف نادي قطر للساعات في حدث خاص

جمــع بيــن السيــارات الفارهــة والساعــات الراقيــة ...

فــي حــدث خــاص و فــريــد مــن نــوعــه والــذي 
جمع بني التمّيز في صناعة السيارات الفارهة 
والــســاعــات الــراقــيــة فــي صــالــة عــرض رولز-
رويس موتور كارز الدوحة في اللٔولٔوة – قطر، 
لهواة  القطري  الــنــادي  بــٔاعــضــاء  ّرحــبــت  الــتــي 
احلصري  احلــدث  هــذا  ٔاُقيم  الساعات.   جمع 
الذي   ٢٠١٩ ابريل   ١٦ الثالثاءاملوافق  يوم  في 
اقــتــصــر حــضــوره عــلــى ٔاعـــضـــاء الـــنـــادي فقط 
بــالــتــعــاون مــع مــجــوهــرات الـــفـــردان. يحتفي 
الــنــادي الــقــطــري لــهــواة جمع الــســاعــات الــذي 
بعالم  واألصــالــة،  للدقة  تقدير  ٔاروع  يّجسد 
مثالية  مّنصة  يّشكل  كما  الــراقــيــة  الــســاعــات 
يرغبون  الذين  الساعات  عشاق  من  ألعضأيه 
دوماً في اقتناء ٔافخم القطع الزمنية ؤارقاها 
من الطرازات العصرية ذات الهندسة املتفوقة 
إلى تلك القطع الكالسيكية الثمينة. وتتشارك 
رولز-رويس موتور كارز الدوحة نفس القيم 
واملــــبــــادٔي مـــع الـــنـــادي الــقــطــري لـــهـــواة جمع 
الساعات وهو ناٍد يجمع هواة التمّيز يجمعهم 
احلدث  هذا  شكل  واحد.  سقف  حتت  الشغف 
لهواة  القطري  النادي  ألعضاء  رائعة  فرصة 
هــواة  مــن  نخبة  يضم  الـــذي  الــســاعــات،  جمع 
جمع الساعات الفاخرة و الثمينة ، الستكشاف 
ٔاحــــدث الــســاعــات الــفــاخــرة والــتــّعــرف ٔايــضــاً 
املــوجــودة  رولز-رويس  ســيــارات  ٔاحـــدث  على 
كــارز  مــوتــور  رولز-رويس  عــرض  صالة  فــي 
رولز- منها  نــذكــر  والــتــي  كثب  عــن  الــدوحــة 
رولز- فانتوم،  ورولز-رويس  رايــث  رويــس 

رويـــس جــوســت إضــافــة إلـــى عــرض حصري 
اجلديدة.ومن  كالينان  رولز-رويس  لسيارة 
الفردان  مجوهرات  عرضت  ٔاخـــرى،  ناحية 
مــجــمــوعــة حــصــريــة مــخــتــارة مـــن الــســاعــات 
القت  والتي  الطلب  حسب  املصممة  الفاخرة 
لهواة  القطري  النادي  ٔاعضاء  وتقدير  إعجاب 

جمع الساعات.
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شركة الفردان للسيارات الرياضية تعرض سيارة شركة الفردان للسيارات الرياضية تعرض سيارة 

ألفا روميو ستلفيو اجلديدة كلياألفا روميو ستلفيو اجلديدة كليا
فــي (دوحــة فيستيفــال سيتــي)فــي (دوحــة فيستيفــال سيتــي)

  كــشــفــت شـــركـــة ”الـــــفـــــردان لــلــســيــارات 

ألفا  لسيارات  املعتمد  املــوّزع  الرياضية“، 

اجلديد  موديلها  عــن  قطر،  فــي  رومــيــو 

من  وتــقــدميــه  ستلفيو  رومــيــو  ألــفــا  كليًّا 

خالل عرض تفاعلي أقامته في ”دوحة 

من  لآلالف  أتيح  وقد  سيتي“.  فستيفال 

تفاعلية  نــظــرة  إلــقــاء  الــســيــارات   محبي 

على تلك السيارة الفخمة املصّنفة ضمن 

ُمتعّددة  الرياضية  الترفيهية  املوديالت 

.(SUV) االستخدامات

تاريخ  فــي   SUV مــوديــل أّول  ــعــرض  ويُ

الــعــالمــة اإليــطــالــيــة املــرمــوقــة فــي جناح 

خـــــاص مبـــركـــز الــــتــــســــّوق الـــكـــبـــيـــر ملـــدة 

عــشــرة أيـــام، حتــديــًدا مــن الــثــامــن عشر 

إبريل  شهر  من  والعشرين  السابع  حتى 

العالمة  لعّشاق  يُتيح  مــا  وهــو  اجلـــاري، 

املفّضل  موديلهم  استكشاف  اإليــطــالــيــة 

والتعرف عن أحدث سيارات ألفا روميو 

عامة  بصفة  عليها  املــقــّدمــة  والــعــروض 

التجهيزية  والفئات  الفنية  واملواصفات 

للطراز ستلفيو على وجه اخلصوص.

تتمّتع ستلفيو اجلديدة بخطوط رياضية 

انسيابية من جميع اجلوانب تَعكس الروح 

األصيلة للعالمة اإليطالية، باألضافة إلى  

اللمسات اجلّذابة التي تأسر القلوب.

أّما عن املقصورة الداخلية فجاءت أنيقة 

وُمتخمة باملكّونات الفخمة عالية اجلودة 

ناعمة امللمس التي شهدت تداخل اجللود 

الــفــاخــرة وزوائــــــد األلــومــنــيــوم وكــذلــك 

الـــقـــشـــور اخلـــشـــبـــيـــة، وجــمــيــعــهــا شــاهــد 

واحلرفية  النهائي  التجميع  جــودة  على 

روميو  ألفا  تغفل  ولــم  العالية.  اليدوية 

بامتياز  األداء  رياضية  سيارتها  جتهيز 

اإللكترونية  األنظمة  من  عريضة  بباقة 

نظام  أبرزها  واألمــان،  للسالمة  املعّززة 

ونظام   ، الــطــوارئ  عند  التلقائي  الكبح 

الــتــحــذيــر مـــن الـــتـــصـــادمـــات األمــامــيــة، 

وذلك للتحذير من تخّطي املسار، وأيًضا 

نظام رصد الزوايا غير املرئية، وغيرها 

من األنظمة املساعدة للسائق.

ويــقــبــع الــكــنــز احلــقــيــقــي لــهــذه الــســيــارة 

الــغــطــاء  خــلــف  األداء  عــالــيــة  الــريــاضــيــة 

األمـــامـــي؛ إذ يــســتــقــّر مــحــرك قـــوي من 

أربـــــع أســـطـــوانـــات ســعــة لــتــريــن مــــزّود 

بشاحن هواء ”توربو“. يوّلد هذا احملرك 

٢٨٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 

٤٠٠ نيوتن/متر، كما يّتصل بعلبة تروس 

أوتوماتيكية من ثماني نسب تنقل عزم 

الدوران لنظام دفع رباعي دائم.

وبــالــنــســبــة إلـــى قــــدرات الــتــســارع ُميكن 

لستلفيو التي حازت جوائز عاملية عديدة 

الرياضية“  العام   SUV” جائزة  آخرها 

البريطانية   What Car مطبوعة  مــن 

 SUV وكــذلــك جــائــزة ”أفــضــل ســيــارة

”الشرق  جوائز  ضمن  ُمدمجة“  فخمة 

 ،(٢٠١٩ (ميكوتي  لــلــســيــارات“  األوســـط 

االنــطــالق مــن الــســكــون إلــى ســرعــة ١٠٠ 

كــلــم/ســاعــة فــي غــضــون ٥.٧ ثـــــواٍن، مع 

 ٢٣٠ مــقــدارهــا  قــصــوى  ســرعــة  تسجيل 

كلم/ساعة.

وبـــهـــذه املــنــاســبــة، قـــال الــســيــد ”شــارلــي 

داغــــر“، املــديــر الــعــام لشركة ”الــفــردان 

ــلــســيــارات الـــريـــاضـــيـــة“: ”ِمــــن دواعــــي  ل

ســــرورنــــا عــــرض املــــوديــــل ألـــفـــا رومــيــو 

ســتــلــفــيــو فــــي مـــــول دوحــــــة فــيــســتــيــفــال 

ذهبية  فرصة  اجلمهور  مينح  إذ  سيتي؛ 

ــــرب عــلــى هـــذا الــطــراز  لــلــتــعــّرف عـــن ُق

الرياضي الفريد، واستكشاف مواصفاته 

وجتهيزاته املختلفة.“

عرض  بصالة  ستلفيو  السيارة  وتتوافر 

الرياضية“  للسيارات  ”الــفــردان  شركة 

بجزيرة  سنترال“  ”مدينا  منطقة  فــي 

اللؤلؤة، علًما بأّن مواعيد العمل الرسمية 

فيها ِمن السبت إلى اخلميس، ِمن الساعة 

العاشرة صباًحا حتى العاشرة مساًء.

ل مركز  يُذكر أنه جرى مؤخًرا افتتاح أَوّ

صيانة عالي املستوى للعالمة ألفا روميو 

على طريق اخلور الساحلي اجلديِد، وهو 

يـَـبــعــُد فقط عــشــريــَن دقــيــقــًة عــن وسط 

اخلــور  خدمة  مركز  ويتضّمن  املــديــنــِة. 

متطّورة  وبيئة  انتظار  منطقة  اجلديد 

تــرّكــز عــلــى الــعــمــالء، إلـــى جــانــب توفير 

باقة متكاملة من خدمات الصيانة وبيع 

قطع الغيار بالتجزئة ويَهدف إلى توفير 

خــدمــات ســريــعــة ومــالئــمــة عــن طريق 

باستخدام  و  املتخصص  الصيانة  فريق 

الــتــقــنــيــات املــعــتــمــدة مـــن املــصــانــع الـــذي 

بعد  خدمة  على  العميل  حصول  يضمن 

البيع عالية اجلودة.

مركــز خدمــات مــا بعــد البيــع علــى طريــق اخلــور الساحلــي ...



شركـــة احلمـــد للسيـــاراتشركـــة احلمـــد للسيـــارات

السيد/ خليفـــة املهنــديالسيد/ خليفـــة املهنــدي

مجموعــة محمــد بن حمــد املانــعمجموعــة محمــد بن حمــد املانــع

TATATATA و  و JACJAC لشركــة بــالك بيــرل لشركــة بــالك بيــرل

شركــــة بـــالك بيـــرلشركــــة بـــالك بيـــرل

احـــدى شركــــاتاحـــدى شركــــات

تتقـــدمتتقـــدم

ليصل العــدد إلــى ليصل العــدد إلــى ٢٥٠٢٥٠ شاحنــة شاحنــة ونأمــل مستقبـًال ونأمــل مستقبـًال
في املزيــد مــن املشــروعــات املشتركــة في املزيــد مــن املشــروعــات املشتركــة 

وجميع العاملني إلستمــرار التعاون املثمر بني الشركتنيوجميع العاملني إلستمــرار التعاون املثمر بني الشركتني
والــذي كــان باكورتــه بيــع شاحنــات مــن نـــوعوالــذي كــان باكورتــه بيــع شاحنــات مــن نـــوع

وإلـىوإلـى

بخالــص التهئنــــة إلــــىبخالــص التهئنــــة إلــــى
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بحضور السيد / محمد بن يوسف املانع املدير التنفيذي 
شتي  فــيــديــادر   / والسيد    ، للسيارات  احلمد  لشركة 
مدير مبيعات الشركة والسيد / خليفة املهندي مدير 
السيد/  العام  ومديرها  بيرل  بــالك  بشركة  وشريك 
جــورجــي أنــيــش ، عــقــدت صــفــقــة كــبــرى بــني شركة 
عقد  بتوقيع  بــيــرل   بــالك  شركة  و  للسيارات  احلمد 
 TATA  PRIMA K بيع ١٠٠ رأس شاحنة من نوع
، ومت تسليم الدفعة األولى من الصفقة بشكل فوري 
وعددها ١٠ شاحنات على أن يتم تسليم باقي العدد 
أسطول  عدد  ليزيد  دفعات  على  املقبلة  الفترة  خالل 
شركة بالك بيرل إلى ٢٥٠ شاحنة كأحد أكبر شركات 

الــنــقــل الــعــامــلــة مبــيــنــاء حــمــد الـــدولـــي بـــدولـــة قــطــر، 
شركة  مبــقــر  الصفقة  عــقــد  تــوقــيــع  مــراســم  وجــــاءت 

احلمد للسيارات مطلع األسبوع احلالي.
في هذا السياق صرح السيد /  محمد بن يوسف املانع 
هللا  احلمد  للسيارات:  احلمد  لشركة  التنفيذي  املدير 
إلى  الشكر  وكــل  الشركتني  بــني  الصفقة  امتـــام  على 
كشريك  املهندي  خليفة   / والسيد  بيرل  بــالك  شركة 
دائم لنا باالعتماد على شاحناتنا، مؤكًدا على اإلتفاق 

عــلــى الــصــفــقــة بــأســعــار مــنــاســبــة لــلــغــايــة ، خــاصــة أن 
التعاون قائم قبل ١٠ سنوات بني شركتني تعمالن في 
مشيرا   ، كبير  بنجاح  مجاله  في  كل  القطري  السوق 
إلى أن شركة بالك بيري ستستلم بشكل فوري عدد 
على   TATA  PRIMA K شاحنات من  رؤوس   ١٠
أن يتم تسليم باقي العدد خالل فترة وجيزة وإن شاء 

اهللا تكون الصفقة فأل خير للجميع.
وأكـــد املــديــر الــتــنــفــيــذي: عــلــى عــراقــة شــركــة احلمد 
وهذا  فيها  العميل  وثقة  منتجاتها  ومتانة  للسيارات 
يــزيــدنــا ثــقــة بــتــواجــدنــا الــقــوي فــي الــســوق الــقــطــري، 

للثقة  الــفــور  على  اجنــازهــا  مت  الصفقة  أن  موضحا 
بينهما  التعامل  بــدايــة  منذ  الشركتني  بــني  املــتــبــادلــة 
على  املانع   / السيد  وشــدد  اآلن.  إلــى  سنوات  عــدة  قبل 
اجلائر  احلصار  رغم  القطري  اإلقتصاد  ومتانة  قوة 
ــنــا احلــبــيــبــة ، بــفــضــل الــقــيــادة  ــت املـــفـــروض عــلــى دول
بن  متيم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  من  احلكيمة 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى ، مؤكدا أن اإلقتصادي 
بدورنا  ونحن   ، وملحوظ  متواصل  منو  في  القطري 
نعمل بحسب رؤوية قطر الوطنية ٢٠٣٠ ، وتطلعات 
القيادة الرشيدة بأن تصبح تصبح قطر  بحلول ٢٠٣٠ 
املستدامة  التنمية  حتقيق  على  قــادرة  متقدمة  دولــة 

وتأمني استمرار العيش الكرمي لشعبها جيال بعد جيل. 
األهـــداف  قطر  لــدولــة  الوطنية  الــرؤيــة  حتــدد  حيث 

كما  الطويل،  املدى  على  لتحقيقها  الدولة  تسعى  التي 
الوطنية  االستراتيجية  لتطوير  عاما  إطــارا  توفر  أنها 
السيد  وكشف  دائــم.  بشكل  تنفيذها  وخطط  الشاملة 
 ،  TATAو  JACاملانع عن توفير قطع غيار عالمة /
وسرعة إمداد شركة بالك بيري بها ، ولكل عمالئنا 
في قطر، وهو ما يعزز وجودنا في السوق بشكل دائم 

، وإن شاء اهللا يكون التوفيق حليفنا في املستقبل.
خليفة املهندي

بشركة  والشريك  املدير  املهندي  خليفة   / السيد  أكــد 
بـــالك بــيــرل عــلــى متــيــز شــاحــنــات TATA بــإثــبــات 
القطري  الــســوق  فــي  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  جناحها 
شركة  أن  إلــى  مشيرا   ، الكبرى  املشاريع  في  خاصة 
يوسف  بن  محمد   / السيد  برئاسة  للسيارات  احلمد 

معها  نتعامل  التي  الشركات  أولــى  مــن  تعد  املــانــع 
بشكل دائم في شراكة بني الطرفني ما 

يقارب العقد من الزمن.

قطع  توفير  هو  أيضا  الشركة  مييز  ما  املهندي  وقــال 
 TATA شركة  عالمة  أن  مــؤكــدا   ، باستمرار  الغيار 
الكبرى  املشاريع  في  بقوة  منافسة  عالمة  للسيارات 
خاصة أنها سيارة اقتصادية وتؤدي العمل بنجاح في 
الصفقة  امتام  عن  املهندي  وكشف  الظروف.  أصعب 
شاحنات   ١٠ عــدد  منها   ، شاحنة   ١٠٠ بــشــراء  بنجاح 
استلمناها على الفور ، وخالل شهر سيتم تسلم بقية 
الصفقة ، وكل الشكر لشركة احلمد للسيارات برئاسة 
السريع  جتاوبهم  على   ، املانع  يوسف  محمد   / السيد 
الطرفني.  مصلحة  يخدم  ملا  بنجاح  الصفقة  بإجناز 
وقال املهندي نحن سعداء بتعافي االقتصاد القطري 

مشاريع  خــاصــة  وثــبــات  بثقة  الــدولــة  مشاريع  وســيــر 
كأس العالم ٢٠٢٢ ، واالقتراب من إجنازها مبا يتسق 

ورؤوية قطر الوطنية  ٢٠٣٠ ، حتت القيادة الرشيدة 
حلضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد املفدى.

جورجي أنيش
كشف السيد / جورجي أنيش املدير العام لشركة بالك 
بيرل عن إمتام الصفقة بهذا العدد الضخم بأن هذا 
يأتي ضمن خطط الشركة بتواجد أسطول ضخم من 
الشاحنات لسرعة إجناز العمل الذي يوكل لنا ومايوفي 

بتعاقدتنا باستمرار ، متوجها بالشكر إلى 
شركة احلمد للسيارات برئاسة 

بــن  مـــحـــمـــد   / الـــســـيـــد 
املانع  يوسف 

وما يقدمونه لشركة بالك بيرل من دعم مستمرعلى 
مدار السنوات العشر منذ بداية التعامل بني الشركتني. 
بيننا  فيما  التعامل  بــدايــة  منذ  أنــيــش   / السيد  وقـــال 
في  الغيار  قطع  لنا  تــوفــر  للسيارات  احلــمــد  وشــركــة 
الوقت املناسب وبأسعار مناسبة جدا ، وأيضا امدادنا 
بشاحنات بديلة ملدة تزيد على ٢٤ ساعة ، حالة دخول 
إنتهاء  وحلني  الوكالة  بنا  اخلاصة  الشاحنات  من  أي 
 TATA شــاحــنــات أن  على  أنــيــش  وشـــدد  بــهــا.  العمل 
اقــتــصــاديــة فــي اســتــهــالك الــوقــود إضــافــة إلــى صالبة 
ضل  فــي  خاصة  التحمل  على  وقدرتها  أدائــهــا  وقــوة 
عالمة  على  ينطبق  وهـــذا  احلـــارة  واألجــــواء  الصيف 

بقوله  تصريحاته  أنيش  وأنهى  أيضا.   JAC شاحنات
ستستضيف  احلبيبة  قــطــر  دولـــة  أن  جميعا  نــعــرف 

أتخذ  ولهذا  األبــواب  على  باتت  التي   ،  ٢٠٢٢ مونديال 
مجلس إدارة شركتنا قرارا باالستعداد والتجهيز من 
اآلن لتلبية متطلبات السوق القطري الذي يشهد منوا 
دولــة  على  اجلــائــر  احلــصــار  رغــم  ملحوظا  إقتصاديا 
صاحب  حضرة  توجيهات  مــع  نتماشى  وأنــنــا  قطر، 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
اجلاهزية  منا  تتطلب  والــتــي   ،  ٢٠٣٠ قطر  ورؤويـــة 

الكاملة.

عـــدد االسطـــول يزيـــد عـــن ٢٥٠ شاحنــــة ...

احلمـد للسيارات وشركة بالك بيرل يوقعان عقـد احلمـد للسيارات وشركة بالك بيرل يوقعان عقـد 
TATA  PRIMA KTATA  PRIMA K توريد توريد ١٠٠١٠٠ رأس شاحنـة من نوع  رأس شاحنـة من نوع
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مرسيدس مرسيدس - - قطر تستضيف عرضا خاصا لسيارةقطر تستضيف عرضا خاصا لسيارة
Mercedes-AMG GT-٤Door Coupé

ناصــر بن خالــد للسيــارات الوكيـــل احلصــــري ...

 أقــامــت شــركــة نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات، 

قــطــر،  فـــي  ملرسيدس-بنز  املــعــتــمــد  الــوكــيــل 

 Mercedes-AMG لــســيــارة  خــاصــاً  عــرضــاً 

إطالقها  قبيل  وذلــك   Door Coupé-٤  GT

رسمياً في السوق القطري.

وأقيم العرض في صالة مرسيدس-بنز على 

طــريــق ســلــوى بــحــضــور ســعــادة الــشــيــخ نــواف 

مجموعة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  ناصر  بن 

ناصر بن خالد، سعادة الشيخ فالح بن نواف 

آل ثاني مدير العمليات بقطاع السيارات في 

واملهندس  خالد  بن  ناصر  شركات  مجموعة 

إيهاب الفقي املدير التنفيذي لقطاع السيارات 

فـــي املــجــمــوعــة، عـــدد مـــن الــعــمــالء القيمني 

وعــــشــــاق ســــيــــارات مـــرســـيـــدس الــريــاضــيــة 

ومدعوين من كبار الشخصيات.

العمليات  مــديــر  فــالــح  الــشــيــخ  ســعــادة  وقـــال 

بقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر 

العرض  هــذا  إقامة  اليوم  «يسرنا  خالد:  بن 

Mercedes- لــســيــارة  واحلـــصـــري  اخلــــاص 

جتسد  الــتــي   Door Coupé-٤  AMG GT

قــيــم االبــتــكــار واإلبــــــداع لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة 

املميزة. فهي تعد من أفضل وأرقى السيارات 

الرياضية ذات األربع أبواب والسفير للفخامة 

إلــى  الــفــئــة  بــهــذه  تنتقل  الــتــي  الــعــالــي  واألداء 

أبعاد جديدة. ونفتخر بتقدميها إلى عمالئنا 

القيمني الذين سيكونون أول من يطلع عليها 

الساحرة  مقوماتها  على  والتعرف  قرب  عن 

في قطر“.

بــــدوره قـــال املــهــنــدس إيــهــاب الــفــقــي، املــديــر 

التنفيذي لقطاع السيارات مبجموعة شركات 

بعمالئنا  الترحيب  خالد: «يسعدنا  بن  ناصر 

مرسيدس-بنز  عـــرض  صــالــة  فــي  الــقــيــمــني 

الرياضية  سيارتنا  على  األولى  النظرة  إللقاء 

 Door-٤  Mercedes-AMG GT الفاخرة 

عــالمــاتــنــا  مــفــخــرة  ســتــكــون  حــيــث   Coupé

السيارة  فهذه  املقبلة.  األعــوام  طيلة  التجارية 

أرقــى  هــي  والفسيحة  والــفــاخــرة  الــريــاضــيــة 

ما يتطلع إليه السائقون الذين ميلكون شغفاً 

بـــالـــســـيـــارات الــريــاضــيــة وفــــي الـــوقـــت نفسه 

يتهتمون بالرحابة واملساحة الفسيحة“.

 Door-٤ Mercedes-AMG GT تعد سيارة

مختلفة  قــيــادة  بتجربة  اجلــديــدة   Coupé

لنهج  استمراراً  وتشكل  كلياً  جديد  بعد  ذات 

اجلديدة  الكوبيه  تعتبر  املميز.   AMG عائلة

إنتاج  من  أبــواب  بأربعة  رياضية  سيارة  أول 

طــرازات  من  تصميمها  مستوحية  أفالترباخ 

لكونها  ونظراً  الناجحة.   AMG GT و  SLS

متزج  فهي   ،AMG مرسيدس تصميم  من 

بني هندسة التصميم الفريد والراحة العالية 

املظهر  وبـــني  االســتــثــنــائــي  الــريــاضــي  واألداء 

الرياضي بأربعة أبواب. فهي متنح املزيد من 

املساحة والرحابة وتعد عالمة فارقة في فئة 

السائقون  يفضلها  التي  الرياضية  السيارات 

بالتجربة  واالســتــمــتــاع  الــيــومــي  لــالســتــخــدام 

.AMG -املميزة ملرسيدس

Mercedes- تشبه  األولــــى،  الــنــظــرة  خـــالل 

من  نظيراتها   ٤Door Coupé  AMG GT

سيارات الكوبيه ذات البابني في نفس الفئة، 

واجلانبية  الــطــولــيــة  الــديــنــامــيــات  حــيــث  مــن 

الكالسيكية  واخلــصــائــص  الــبــارزة  والــظــالل 

لـــســـيـــارات الــكــوبــيــه. فــالــتــصــمــيــم املــعــبــر مع 

املؤخرة املنخفضة واملقدمة البارزة والهيكل 

الــهــجــومــي يــؤكــد عــلــى اجلــيــنــات الــريــاضــيــة 

كونها  جــديــدة  معايير  تــرســي  الــتــي  للسيارة 

أول  وكونها   :AMG عائلة طـــرازات  أحــدث 

أبــــواب،  أربــــع  ذات   GT طــــراز مـــن  ســـيـــارة 

واخلــيــارات  اليومية  الــراحــة  بني  جتمع  فهي 

الشخصية وأحدث معايير هندسة السيارات 

الرياضية.

إيهاب الفقي: إيهاب الفقي: 
يسعدنا الترحيب 

بعمالئنا في صالة 
عرض مرسيدس-

بنز إللقاء نظرة 
حصرية على 

سيارتنا الرياضية 
الفاخر
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أعــلــنــت  شــركــة الــســيــارات الــوطــنــيــة ، الــوكــيــل احلــصــري 
لــطــرازات مـــازدا فــي الــســوق القطري عــن اطـــالق  حملة 
طــــــرازات مـــــازدا املــتــمــيــزة  فـــي عــــروض رمـــضـــان هــذا 
بينها  من   ، عديدة  هدايا  تقدمي  العرض   تضمن   العام، 
حملة  وتقدم  هــذا  عــام»،  ملــدة  للتسوق  هدايا  «إيــصــاالت 
مازدا في رمضان فوائد ذات قيمة مضافة مثل شهادات 
الضمان املمتدة، والتأمني الشامل، واخلدمة، والتسجيل، 
إلــخ، اخلــاصــة بــاملــوديــالت املــخــتــارة، عــالوة على األسعار 
اجلذابة والتنافسية جدا. وبجانب فوائد الشراء،  سيحصل 
السيارة  أو  سيدات  النوع  من  مــازدا  لسيارة  مشتري  كل 
ذات الدفع الرباعي على هدية تتمثل في إيصاالت تسوق 
ذات قيمة عالية والتي ميكن استخدامها ألغراض التسوق 
معرض  وفــي  املشتري.  رغبة  على  بناء  كامل،  عــام  ملــدة 

الناطق  قــال  رمضان،  في  املقدمة  العروض  عن  حديثه 
حملة  نطلق  نــحــن  الــوطــنــيــة: «  الــســيــارات  شــركــة  بــاســم 
رمضان ونقدم جوائز عديدة والتي حتمل شعار ( اإلبداع 
ويتماشى   » املتحدث:  وأضـــاف  معكم)».  والتكنولوجيا 
فريد  تصميم  ذات  كسيارة  مــازدا  ومكانة  وضع  مع  هذا 
التكنولوجيا  على  عــالوة  معقول،  بقسم  شرائها  وميكن 
ونحن  اليابانية.  وجودتها  السيارة  بها  املــزودة  اإلبداعية 
قبل  من  ترحابا  ستلقى  تلك  عروضنا  أن  من  متأكدون 
و(القيمة)  (اجلــــودة)  عــن  دومـــا  يبحثون  الــذيــن  عمالئنا 
العرض  يشملها  التي  الــطــرازات  ومــن  الــوقــت».  ذات  في 
متوسطة    ٢٠١٩ كليا  املطورة  سيدان     ٦ مــازدا  سيارات 
وميكن    . والرفاهية   األناقة  بقمة  تتميز  والتي  احلجم 
حملبي مازدا استكشاف املوديالت اجلديدة واالطالع على  

املوديالت اجلديدة  من خالل زيارة معرض مازدا املوجود 
بفريج النصر على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع  .

الفريدة   اليابانية  التجارية  مــوتــورز  مــازدا  عالمة  تسعى 
دومــا الــى  ايجاد اتصال او شعور قــوي ما بــني  طــرازات 
مازدا وما بني العميل او قائد املركبة  لتصبح جزءا هاما  
من حياته من خالل مجموعة من التحديثات والتطورات 
ــهــا عــلــى الــفــئــة اجلـــديـــدة كــلــيــا ، ومنها  والـــتـــي مت ادخــال
حصلت  حيث  احملــرك،  غطاء  أسفل  طرأ  الذي  التحديث 
مازدا ٦ على محرك جديد ٤ سلندر Skyactiv-G بسعة 
٢٫٥ لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ سرعات 

وقوة ١٨٧ حصان .
التعديالت اخلارجية 

من اخلــارج, حصلت مازدا ٦ على شبك امامي بتصميم 

جديد مميز والذي يعطي تأثير ثالثي األبعاد , ومصابيح 
أمامية LED أكثر عصرية, إضافة الى مصابيح الضباب 
تصميم  حتـــديـــث  مت  فــقــد  اخلـــلـــف  مـــن  أمــــا   , املــدمــجــة 
املصابيح اخللفية، إضافة إلى حصولها على صدام جديد 
مت  ذلـــك،  الــى  بــاإلضــافــة  الــســيــارة.  بــلــون  بالكامل  مطلي 
حتسني قوة ومتانة قاعدة عجالت مازدا ٦ والتي جعلت 
السيارة اكثر هدوًء, عزل, وخفضت من اإلهتزازات، مما 

يعطيها مظهرا رياضيا مميزا .

تكنولوجيا متطورة 
SKYACTIV-  ، احلصرية   Mazda تقنية  تساعد 
 G-Vectoring مــع   VEHICLE DYNAMICS
وأقل  سالسة  أكثر  محرك  حتقيق  في   ،  Control
لـــك ولـــركـــابـــك. فــعــنــد االنـــعـــطـــاف ، يعمل  إرهــــاقــــاً 

الطاقة  توصيل  ضبط  طــريــق  عــن  بسالسة  الــنــظــام 
بنظام  تزويدها  هو  التحديثات  في  االهــم  ويبقى   .
دوران  بعزم  التحكم  عن  املسؤول    G- Vectoring
احملرك  باالعتماد على العديد من احلساسات  التي 
يوفر  مما  السيارة  لكمبيوتر  دقيقة  معلومات   توفر 
على  السيارات  من  الفئة  لتلك  ممكنة  قيادة  افضل 

الطرقات واملنعطفات.
مقصورة تخلق جوا من الراحة 

مت إعادة تصميم املقاعد لتوفر املزيد من الثبات للركاب 
تتوفر  كــمــا   ، الــتــهــويــة  مبــيــزة  املــامــيــة  املــقــاعــد  وزودت 
السرعة  تثبيت  ونــظــام  محيطة   بــكــامــيــرات  املــقــصــورة 
وشاشة علوية منعكسة على الزجاج األمامي وغيرها من 

املواصفات، مما يضفي جوا من الراحة.

السيارات الوطنية الوكيل احلصري لعالمة مازدا ...السيارات الوطنية الوكيل احلصري لعالمة مازدا ...

مازدا ــ قطر تطرح عروض رمضانمازدا ــ قطر تطرح عروض رمضان
وهــدايا تسويقيــة متميـــزةوهــدايا تسويقيــة متميـــزة
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الصانع  ابداعات  احد  كوربوريشن»،  موتورز  «ميتسوبيشي  أعلنت 
الياباني الكشف عن احدث طرازاتها «تريتون أبسلوت»، 

حتت   (٢٠٠ فئة ”تريتون» (إل  من  خاص  موديل 
تعبيراً  صعوبة“   وأكــثــر  صالبة  ”أكــثــر  شعار 

عـــن قــــوة طـــــراز ”تـــريـــتـــون أبـــســـلـــوت“ في 
حتـــدي الــطــرق الــوعــرة والــصــلــبــة ملركبة 

”بيك آب“ الشهيرة، وذلك في معرض 
في   ٢٠١٩ لــلــســيــارات  الــدولــي  بــانــكــوك 
و  تعبر ”تريتون  هذا  اجلديدة.  نسخته 
أبسلوت» عن مفهوم «ما وراء الصعب» 
الــــــذي يـــرتـــكـــز عـــلـــى مــــا يــطــلــق عــلــيــه 
تعكسها  الــتــي  الــشــاحــنــة»  «ديــنــامــيــكــيــة 
صعوبة»  وأكــثــر  صالبة  «أكــثــر  تصميم 

وأيــــضــــا «املـــتـــانـــة الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة» لــفــئــة 
لسيارة  الـــبـــارزة  واخلــصــائــص  «تــريــتــون». 
”تــريــتــون أبــســلــوت“ تُــظــهــر قـــوة وصــالبــة 
التصميم  تنقل  أنها  كما  آب“،  إطارة ”بيك 
الطرق  أصعب  اقتحام  على  يساعدها  الذي 

الـــوعـــرة، والـــوجـــود الــالمــحــدود لــهــا فــي كل 
الفريد  الطراز  لهذا  الوقائي  والهيكل  البيئات. 

الذي يعكس تصميما مالئما للطرق الوعرة، وأنظمة 
إضاءة جريئة تستلهم طبيعة  طبيعة مفهوم ”ما وراء الصعب“ 

لفئة ”تريتون“  والتي مت نقلها عبر أجيال من سيارة ”بيك آب“ البارزة املصممة للسير 
اجلــريء  النموذج  من  كوربوريشن“  موتورز  ”ميتسوبيشي  وتتوقع  الــوعــرة.  الطرق  على 
والطموح أن يحدث صدى واسعا وقويا لدى كل مالكي مركبات «بيك آب» في كل مكان 
أينما  القوي  األداء  على  تساعدها  التي  الهائلة  واإلمكانات  امليكانيكية،  املتانة  جتسيد  عبر 

ذهبت، وهو ما مت تطويره عبر طرح موديل ٢٠١٩ في تايالند اخلريف املاضي.
لـ  الــرئــيــســي  الــشــعــار  طموحك“-  قــائــد  أنـــت  لتكن  أيــضــا «  أبــســلــوت“  وتــعــكــس ”تــريــتــون 
”ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن“-  معبرة عن املادة الوراثية لشركة تصنيع السيارات على 
االستكشافية  والطموحات  التقدمية  القيم  بجانب  القوية  التصميمات  عبر  عام   ١٠٠ مدار 

لقائدي مركباتها.

(ميتسوبيشي موتورز)(ميتسوبيشي موتورز)
تعلــن عــن سيارتهـــا اجلديـــدة (تريتـــون أبسلــــوت)تعلــن عــن سيارتهـــا اجلديـــدة (تريتـــون أبسلــــوت)

حتــت شعـــار (أكثـــر صالبـــة وأكثـــر صعوبــــة) ...
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