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في أواخر »عصر الظلمــــــات« وبداية القرن الـ 13 
حّرم كهنة أوروبا ركوب اآللة احلديدية التي تدفع 
نفسها بنفسها ولقبوها بسيارة الشيطان، ونّوه عن 
هذا »روجر بيكون« في رسالة إلى القس »جيوم 
همبرت« والتي شــــــرح فيها إمكانــــــات هذه اآللة، 
وسرعة حتركها غير املعقولة، وبدون أن تسحب 
بحصان، وعن خوف أغلب رجال الكنيســــــة منها، 
ولــــــم تكن هذه القصة الوحيــــــدة بل هناك قصص 
كثيــــــرة أبطالها أيضاً رجــــــال الدين -كهنــــــة أوربا- 
ولكن هذه املرة من فرنسا، عندما أرسل اخلليفة 
العربي هارون الرشيد ســــــاعة مائية من النحاس 
األصفر هدية إلى شــــــارملان الفرنسي -أحد أباطرة 
الفرجنــــــة- في العام 807 م كانت الســــــاعة العجيبة 
بارتفــــــاع نحو أربعة أمتار و تتحرك بواســــــطة قوة 
مائية، ورغم أنها أثارت دهشــــــة امللك وحاشــــــيته، 
صرخ كهنة امللك قائلني: في داخل الساعة شيطان 
يسكنها ويحركها، ثم تسللوا ليالً ومعهم فؤوسهم 
و حطمــــــوا االختراع العربي، و لــــــم يجدوا بداخلها 
شــــــيطانًا، وقد حزن امللك »شــــــارملان« حزنا بالغا 
واقترح عليه بعض مستشاريه أن يخاطب اخلليفة 
هارون الرشــــــيد ليبعــــــث فريًقا عربًيــــــا إلصالحها 
فقــــــال شــــــارملان: »إنني أشــــــعر بخجل شــــــديد أن 
يعرف ملك العرب أننا ارتكبنا عاًرا باســــــم فرنســــــا 

كلها«.
ســــــيطر بزنــــــس كهنــــــة أوروبــــــا على أحــــــالم فقراء 

العقــــــول، لدرجــــــة أنهم باعوا لهم قطــــــع أراض في 
اجلنــــــة بصكوك العفــــــران فذهب »ذهــــــب« فقراء 
العقــــــول إلى خزائن الكهنة ولــــــوال خبث أحد جتار 
اليهــــــود الذي طلــــــب من كبيــــــر الكهنة شــــــراء النار 
مبئــــــة قطعة ذهبية، وبطمــــــع البزنس وافق الكهنة 
باستهتار وأعطوه صك ملكية النار فوقف اليهودي 
أمام احلشــــــود مخاطباً: من ال ميلك العشرة قطع 
ذهبيــــــة لدخــــــول أرض اجلنة يدفع نصــــــف قطعة 
ذهبية ملســــــح اســــــمه من قائمــــــة دخول النــــــار التي 
أملكها ورفــــــع لهم صك امللكية عالياً، وعلى الرغم 
من كل هذا انتصر علماء الغرب على اجلهل املتعمد 
من الكهنة -احلــــــكام الفعليني ألوروبا- باختراعات 
حقيقية تخدم البشــــــرية فاكتســــــبوا حــــــبَّ واحترام 
شــــــعوب الكــــــرة األرضيــــــة، وانهزم بزنــــــس الكهنة 
وانحصر في أحفادهم صناع اآلالت املدمرة، التي 
حصدت مئــــــات املاليني فــــــي احلربــــــني العامليتني: 
األولــــــى والثانيــــــة، ولكن عــــــادت اختراعــــــات علماء 

اخلير للسيطرة مرة أخرى وحتى يومنا هذا.
العجيــــــب في كل هــــــذه امللحمة هو اختفــــــاء أحفاد 
علماء العربي هارون الرشيد عن عمد أو عن كسل 
أو خــــــوف، ال أعرف الســــــبب احلقيقــــــي، ولكن كل 
ما أعرفه هو استسالم الشــــــعوب العربية لفيروس 
االســــــتهالك املزمن وإبداعهم فــــــي إدمان التعايش 
والدفاع عن منتجات الغير بحب من طرف واحد 

... هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa
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الفردان للسيارات الرياضية تفوز بجائزة )أفضل راع( 
من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

قطر للسيــارات تطلــق عرضــا خاصــا
على ميتسوبيشي باجيرو ومونتيرو سبورت

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت تفوز بجائزة
أفضل مركبة دفع رباعي متوسطة احلجم مازدا CX-3 كروس اوفر املدمجة تتألق 11

على طرقات الدوحة اجلميلة

6

سيارة الشيطان ..!

الراية اوتو تكتشف بورشه ماكان 2019 
فــي عقــر دار املبـــدع االملـانـــي
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فــــورد حتقـــــق أربعـــــة ألقـــــاب فـــي جــوائــز
)سيـــــــارة العــــام في الشــرق األوســـط(

الشاحنات. فالطراز اجلديد يتميز بتصميم أكثر جرأة ويضم مجموعة واسعة 
من التقنيات اجلديدة التي تضيف الكثير من القدرات إلى قائمة املزايا العديدة 

التي تتمتع بها الشاحنة سلفاً.
من  املصنوع  كلياً  اجلديد   150-F ف��ورد  هيكل  تقدمي  من  سنوات  ث��اث  فبعد 
الشاحنة  ت��أت��ي  العسكرية،  للمعايير  امل��ط��اب��ق  ال��ق��وة  ال��ف��ائ��ق  األل��وم��ن��ي��وم  م��زي��ج 
أوتوماتيكي من 10  وناقل حركة  وتقنيات متطورة  بتصميم جديد  اجلديدة 

.150-F سرعات واحملرك األكثر تطوراً حتى تاريخه لشاحنات
يتميز محرك V8 سعة 5.0 لتر احملّسن بالتهوية الطبيعية بتحسينات كبيرة في 
عام 2018 مبا في ذلك املنافذ املزدوجة املتقدمة وتقنية احلقن املباشر ملزيد 
التجويف  بطانة  تقنية  إضافة  ال���دوران. كما متت  وع��زم  القوة احلصانية  من 
ف��ي س��ي��ارة م��وس��ت��اجن شيلبي GT350، لتقليل  أي��ض��اً  ب��ال��رش، وال��ت��ي ظ��ه��رت 
احلركة  ناقل  مع   V8 محرك  يترافق  األول��ى،  وللمرة  األلومنيوم.  كتلة  وزن 

األوتوماتيكي SelectShift من 10 سرعات.
ولضمان توفير أعلى قدرة على اجلر في فئتها، يوفر اجليل الثاني من محّرك 
اجلر  قوة  من  أطنان  ستة  التوربينّي  الشحن  ثنائّي  لتر   3.5 سعة   EcoBoost
بفضل عزم الدوران الهائل الذي يبلغ 578 نيوتن متر. وقد ساهم هذا املستوى 
أو  بالديزل  العاملة  س��واء  املنافسة  على جميع احملركات  التفوق  في  القوة  من 
قدرتها.  ضعف  تقارب  بقوة  تتمتع  التي   V8 محركات  ذلك  في  مبا  البنزين، 
الشحن  ثنائي  احملرك  يوفر  املباشر،  احلقن  وتقنية  املزدوجة  املنافذ  وبوجود 
التوربيني الذي تبلغ قوته 370 حصاناً أداًء مثالياً للمحركات الصغيرة، يتيح لها 

نقل حموالت ثقيلة وسحب املقطورات الثقيلة.
في  االستخدامات  متعددة  رياضية  كبيرة  سيارة  أفضل   - إكسبيديشن  ف��ورد 

2019
هي  وق��ّوة  فريدة  ذكية  وتقنيات  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  من  كلياً  جديد  بتصميم 
ال��وق��ود، وق���درات ج��ر تفوق  األف��ض��ل م��ن نوعها وك��ف��اءة عالية ف��ي استهاك 
التوقعات مقارنة بأي سيارة كبيرة رياضية متعددة االستخدامات، يعد اجليل 
اجلديد من فورد إكسبيديشن 2018 األكثر ذكاًء، واألعلى قدرة وقابلية للتكيف 

من سيارات إكسبيديشن.
 TerrainManagement System™ ويتضمن نظام القيادة بحسب التضاريس
احلديث كلياً منط الرملSand  الذي مت تطويره واختباره في الشرق األوسط 
ملنح العماء قدرة أفضل للقيادة على الطرقات الوعرة. وتشمل أمناط القيادة 
 Sport Normal للقيادة في املدينة؛ والنمط الرياضّي  العادّي  األخرى النمط 
أداء  لتحسني   Tow/Haul السحب/القطر  ومنط  بالتشويق؛  املفعمة  للرحات 
السحب والقطر؛ والنمط االقتصادّي Eco لتعزيز التوفير في استهاك الوقود، 
الثابتة  غير  للطرقات   Grass/Gravel/Snow العشب/احلصى/الثلج  ومن��ط 

ومنط الوحول/احلفر Mud/Rut لألسطح غير املتساوية.
وبوجود أكثر من 40 ميزة جديدة وتقنية ملساعدة السائق، تضفي إكسبيديشن 
على الرحلة متعة ال تضاهى. وتشتمل هذه التقنيات على مساعد الركن النشط 
املوقف،  الركن واخل���روج من  يسّهل عملّية  ال��ذي  الفئة  احل��ص��رّي في  امل��ط��ّور 
باإلضافة إلى الكاميرا بزاوية 360 درجة التي تساعد العماء على رؤية املزيد 

حول سيارة إكسبيديشن لتسهيل الركن.
أّما على الطريق، فإّن مساعد البقاء في خط السير ضمن إكسبيديشن مصّمم 
للتخفيف من انحراف املركبة من دون قصد خارج خّط السير، كما أّن مثّبت 
السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطاق التلقائّي يسمح للسائقني بتحديد 
السير  مل��راق��ب��ة ح��رك��ة  وال��ك��ام��ي��را  ال����رادار  تقنيات  ال��ق��ي��ادة، ويستخدم  س��رع��ة 
نظام  يساعد  وب��دوره،  املركبات.  بني  محّددة  فاصلة  مسافة  على  واحملافظة 
رصد وجتّنب االصطدام على جتّنب املركبات األخرى واملشاة، بينما يتيح نظام 
املعلومات اخلاص بالزوايا غير املرئية BLIS مراقبة الزوايا غير املرئّية خارج 

نطاق نظر السائق.
وتتمّيز إكسبيديشن مبقصورة داخلّية فسيحة توفر للركاب مزيداً من الراحة 
التي تّتسع لثمانية أشخاص مع فسحة كافية لوضع  املقاعد  واملساحة. وبفضل 
االستعماالت  امل��ت��ع��ّددة  ال��ري��اض��ي��ة  ال��س��ي��ارة  ف���إّن ه��ذه  معداتهم وأغ��راض��ه��م، 
باحلجم الكامل جتعل املغامرات العائلّية العصرّية أكثر راحًة خال الرحات 

القصيرة والطويلة.
االستعماالت  متعّددة  س��ي��ارة  أّول  كلياً  اجل��دي��دة  إكسبيديشن  س��ي��ارة  وتُعتبر 
باحلجم الكامل تتمّيز مبقعد قابل لانزالق في الصف الثاني مع ميزة الطّي، 
الثالث من دون احلاجة إلى نزع كرسي  ما يؤّمن سهولة الوصول إلى الصف 
الراشدين  الثالث، حتى  الصف  في  اجللوس  وعند  لألطفال.  املخّصص  األم��ان 
سيقّدرون وجود املزيد من حّيز الساقني واملقاعد القابلة لإلرجاع والذي يعتبر 

األفضل في الفئة.
والتسطيح  للطّي  قابلة  إكسبيديشن  في  والثالث  الثاني  الصف  مقاعد  أّن  كما 
بسرعة بكبسة زّر من أجل احلصول على حّيز تخزين كبير يّتسع أللواح اخلشب 
قياس 4×8 أقدام واملعدات األخرى، تبعاً لوزن احلمولة وتوزيع احِلمل، حتى مع 

إغاق باب الصندوق اخللفّي.
فورد تورنيو كاستم – افضل فان لنقل الركاب من الفئة الرافهة

التي جعلت فورد تورنيو  الرئيسية  السمات  الكفاءة والعملية واملرونة من  تعد 
الواسعة  الداخلية  كاستم تستأثر بشهرة عاملية واسعة. ومن خال مقصورتها 
الشحن  بخاصية  تتمتع  التي   Duratorq الديزل  محركات  وخيارات  واملرنة، 
التوربيني، واملميزات املصممة لتعزيز راحة الركاب، تتمتع فورد تورنيو كاستم 

مبزايا يقل نظيرها.
الفريد ومقدمتها اجلديدة، تضم تورنيو بابني منزلقني جانبيني  وبتصميمها 
أو  للطي،  قاباً  خلفياً  مقعداً  تضم  رحبة  مساحة  عن  فتحهما  عند  يكشفان 
اإلزالة نهائياً. وفي واقع األمر، ميكن تخصيص املقاعد في 30 وضعية مختلفة، 

وهي ميزة تنفرد بها السيارة عن باقي سيارات فئتها.
املتكيفة  املقاعد  أكبر من خال تصميمات  السفر بشكل  تعزيز راحة  وقد مت 
اجلديدة التي تتميز بحشوات إسفنجية وتصميم مميز يتيح للركاب احلصول 
الضجيج  تقنية خفض  مثل  إضافية  إلى جانب حتسينات  مناسبة  على جلسة 
التي متت ترقيتها بشكل ملحوظ في املقصورة اخللفية. ويتمتع ركاب املقصورة 
أيضاً بإمكانية التحكم بنظام التكييف املنفصل واملخصص للمقصورة اخللفية، 
في حني تتيح منافذ الطاقة 12 فولت وشاحن USB شحن الهواتف واألجهزة 

األخرى أثناء التنقل. وتتوفر أيضاً منافذ طاقة اختيارية 230 فولت.

املراكز  كاستم  وتورنيو  وإكسبيديشن  وF-150؛  GT؛  موستاجن  ف��ورد  حصدت 
التي أُقيمت في أبوظبي  العام في الشرق األوس��ط  األول��ى خال جوائز سيارة 

مساء األمس.
اكثر من 50  منذ  انتاجها  يتم  والتي  العريقة  ف��ورد  ث��اث من سيارات  ونالت 
سنة املراكز األولى في اجلائزة ضمن فئاتها، حيث فازت موستاجن التي حتتفي 
بالذكرى السنوية اخلامسة واخلمسني على التوالي إلنتاجها، بلقب أفضل سيارة 
كوبيه فائقة األداء للعام؛ فيما تفوقت الشاحنة اجلبارة F-150، التي تتربع على 
عاماً،   42 منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  مبيعاً  األكثر  الشاحنات  عرش 
على كافة الشاحنات محققة لقب شاحنة العام. وحظيت فورد ترانزيت تورنيو، 
أفضل  بلقب   ،1965 ع��ام  منذ  إنتاجها  يتم  والتي  ترانزيت  ف��ورد  عن  املنبثقة 
فورد  من  اجلديد  اجليل  ف��از  حني  في  للعام.  االستخدامات  متعددة  مركبة 
إكسبيديشن، أيقونة فورد الرياضية متعددة االستخدامات التي تصنعها الشركة 
باحلجم  االس��ت��خ��دام��ات  متعددة  رياضية  س��ي��ارة  أفضل  بلقب  ع��ام��اً   23 منذ 

الكامل في 2019.
اجلائزة  األوس��ط  الشرق  في  العام  سيارة  جائزة  تُعتبر  السادس،  عامها  وفي 
السيارات في املنطقة، وهي تضّم خبرات 19 إعامياً  األكثر شهرًة في قطاع 
الذين  املشرق،  التعاون اخلليجي ودول  بلدان مجلس  السيارات من  من عالم 
يعملون ضمن عّدة مراحل من االختيار ووضع العامات من أجل التوّصل إلى 

الئحة الفائزين.
 وفي هذا السياق، قال جيمي راي، مدير التسويق لدى فورد الشرق األوسط: 
جوائز  توزيع  حفل  خال  العريقة  ف��ورد  سيارات  من  مجموعة  تألق  “يسعدنا 
وإكسبيديشني   150-Fو موستاجن  فسيارات  األوس��ط.  الشرق  في  العام  سيارة 
تعتبر جتسيداً  والتي  األكثر شهرة،  فورد  أربعة من مركبات  كاستم  وتورنيو 
يفضلها  التي  الفائق  األداء  ذات  ال��ط��رازات  بتوفير هذه  املستمرة  ف��ورد  جلهود 

العماء في املنطقة”.
فورد موستاجن - أفضل سيارة كوبيه فائقة األداء للعام

السيارات  بفئة  موستاجن  ف���ورد  س��ي��ارة  ارت��ق��ت   ،1964 ع��ام  ف��ي  إطاقها  منذ 
احلالي  بجيلها  وتواصل  جديدة  آف��اق  إل��ى  القّوة  الفائقة  الرياضّية  األمريكية 
السادس استقطاب جيل جديد من عشاق سيارات الكوبيه فائقة األداء، السيما 
أنها تضم محركاً أسطورياً بثماني أسطوانات V8 سعة 5.0 لتر يولد قوة هائلة 
تبلغ 460 حصان وعزم دوران قدره 570 نيوتن متر وناقل حركة يدوي بست 
أتوماتيكي من 10 سرعات. وبفضل ممتصات للصدمات جديدة  أو  سرعات 
تتيح التحكم بالقيادة بشكل أفضل واملفصل احملوري اجلديد في نظام التعليق 
أكثر  الستجابة  املبتكرة  التثبيت  وقضبان  اجلانبية؛  الصابة  ل��زي��ادة  اخللفي 

سرعة، تبقى موستاجن سيارة رياضية تتميز بقدرة ومكانة ال تُضاهى.
تضم موستاجن أيضاً أول شاشة رقمية بالكامل تقدمها فورد بقياس 12 بوصة 
GT، وميكن تخصيص  ف��ورد  ال��ق��ي��ادة وت��أت��ي مباشرة م��ن س��ي��ارة  ف��ي لوحة 
مجموعة األدوات اجلديدة في هذه اللوحة القابلة للتعديل بسهولة، حيث تقدم 
ثاث طرق عرض منفصلة ألمناط القيادة العادية والرياضية وعلى احللبات. 
ويتيح نظام العادم بأربعة رؤوس مع صمامات نشطة املخّصص لألداء العالي 
إزع��اج  لعدم  ضماناً  الهادئ  التشغيل  بني  العادم  ص��وت  ضبط  إمكانية  للسائق 
ال��ع��ن��ان لزئير احمل���رك ذو االس��ط��وان��ات  اجل��ي��ران ال سيما ص��ب��اح��اً، أو إط���اق 
حفظ  للعماء  كلياً  اجل��دي��دة   Mustang MyMode م��ي��زة  وتتيح  الثمانية. 
إعدادات منط القيادة املفضل لديهم، مبا في ذلك تفضيات التعليق والتوجيه.

فورد F-150 – شاحنة العام
باتت شاحنة فورد F-150 اآلن أكثر متانة وذكاء وقدرة من أي وقت مضى، 
وال��ت��ي مت��ّث��ل ث��م��رة ري���ادة ف���ورد على م���دار أك��ث��ر م��ن 100 ع��ام وخبرتها في 

املانــــــع للسيـــــارات الوكيــــل احلصــــري ...
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مت اإلعالن عن فوز شركة الفردان للسيارات، الوكيل 
 MINIو  BMW لسيارات  املعتمد  واملــوزع  احلصري 
التجارية  للعالمة  أفــضــل وكــيــل   بــجــائــزة  قــطــر  فــي 

MINI في منطقة الشرق األوسط لعام 2018.
الــــدوحــــة قد  MINI فـــي  وكـــانـــت مــبــيــعــات ســـيـــارة 
الــعــام  الــتــوقــعــات بنسبة 30% خـــالل  جتــــاوزت حــجــم 
املــاضــي، ممــا يجعلها أيــًضــا واحـــدة مــن كــبــار وكــالء 
ارتفاع ملحوظ في مبيعات  العالم. مع  MINI حول 
 JOHN طــــرازات  و   MINI Countryman طـــراز 

COOPER WORKS الرياضية.

العالمة  مــديــرة  محسن،  عــال  السيدة  اجلــائــزة  تلقت 
الــتــجــاريــة MINI لـــدى شــركــة الـــفـــردان لــلــســيــارات، 
وحتدثت عن االستراتيجية التي أسهمت في  حتقيق 
MINI في عام 2018  التجارية  هذا اإلجناز للعالمة 
اخلدمات  أفضل  لتقدمي  دائًما  نسعى  نحن   “ قائلة: 
التي  اجلــائــزة  بــهــذه  كبير  بفخر  ونــشــعــر  لــعــمــالئــنــا، 
فهي  االوســـط  الــشــرق   BMW مجموعة  لنا  تقدمها 
عالمة   MINI وتعتبر  وجنــاحــنــا،  تفوقنا  على  دليل 
ومتألقة  عصرية  سيارة  متثل  فهي  رائــعــة–  جتارية 

وتعبر عن أسلوب حياة مليئ باحليوية والنشاط”.

بجد  فــي قطر  عــام 2018، عملنا  فــي   “ وأضــافــت: 
 ،MINI ســيــارات  طـــرازات  إمكانات  للجميع  لنظهر 
ونــتــوجــه بــالــشــكــر جلــمــيــع أفـــــراد فــريــق الــعــمــل على 
نشكر  أن  نــود  كما  عملهم،  فــي  وتفانيهم  جهودهم 

عمالئنا على دعمهم املتواصل”.
أسباب  أهم  أحد   MINI التنوع في طــرازات  ويعتبر 
في  للسيارات  الــفــردان  شــركــة  حققته  الـــذي  النجاح 
الــتــي  الـــريـــاضـــيـــة   JCW قـــطـــر. وخـــاصـــة طـــــــرازات 
أرقــام  إلــى  باإلضافة   – عالية  مبيعات  نسبة  سجلت 
املبيعات التي تظهر الطلب الكبير على جميع أحجام 

احملركات.
وتابعت السيدة عال محسن قائلة: “ لقد كان التعاون 
في  هــاًمــا  سببًا  اإلقليمي   MINI مكتب  مــع  الــوثــيــق 
اختيار األنواع املناسبة من السيارات جللبها إلى قطر، 
أيًضا. فاألمر  احلالي  العام  النهج في  وسيستمر هذا 
ال يتعلق فقط بعرض السيارات للبيع، بل نحتاج إلى 
فهم ما يريدة السوق وتلبية احتياجاته بشكل دقيق”. 
وعــلــق الــســيــد أنــــدريــــاس غــولــويــتــزر مــديــر الــعــالمــة 
الــتــجــاريــة MINI فــي الــشــرق األوســــط والــــذي سلم 
الــفــردان للسيارات  اجلــائــزة إلــى فــريــق عمل شــركــة 

قــائــاًل: “ كــانــت االســتــرايــتــجــيــة املــبــتــكــرة هــي السبب 
الرئيسي لفوز شركة الفردان للسيارات بجائزة أفضل 
وكيل لـعالمة MINI في الشرق االوسط لعام 2018. 
الشرق  يحتذى في منطقة  مثااًل  الشركة  وتعد هذه 
السنة ممتازة  العالم. لقد كانت هذه  األوسط وحول 
هذا  يستمر  أن  ميكن  وال   ،MINI التجارية  للعالمة 
عملنا.   منظومة  في  أقوياء  شركاء  بوجود  إال  النجاح 
نعبر عــن طــريــق هـــذه اجلــائــزة عــن شــكــرنــا لشركة 
والتزامها  املتميز  إجنــازهــا  على  للسيارات  الــفــردان 

.”MINI بنجاح العالمة التجارية

الفــردان للسيــارات تفــوز
MINI بجائزة أفضل وكيل لعالمة

فــي الشــرق االوســط لعــام 2018

تتوالى االجنازات مع اثراء السوق بأفضل الطرازات ...

عال محسن: 
نسعى دائما 

لتقدمي 
أفضل 

اخلدمات 
لعمالئنا 

ونشعر بفخر 
كبير بهذه 

اجلائزة



اجليده للسيارات الوكيل احلصري ...

شفروليه كامارو 2019 تصل إلى صاالت 
العرض في منطقة الشرق األوسط
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أعــلــنــت عــالمــة  شــفــرولــيــه  عــن وصـــول طــراز 
كامارو 2019 أخيًرا إلى أسواق الشرق األوسط، 
ســيــارات  مجموعة  فــي  التشويق  حـــدود  لتنقل 
إلى مستوى جديد. وأصبحت  شفروليه 2019 
هذه السيارة متاحة للبيع لدى وكالء شفروليه 

في املنطقة. 
وفــي هــذا السياق، قــال أحمد ســـدودي، املدير 
األوســـط:  الــشــرق  شفروليه  لعالمة  اإلقليمي 
بــتــصــامــيــمــهــا  كــــامــــارو 2019  ســـيـــارة  “تـــقـــدم 
اجلــــديــــدة املـــزيـــد مـــن اخلــــيــــارات والــتــقــنــيــات 
احلــديــثــة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى. ويتميز 
مــتــنــوعــة  تــخــصــيــص  بـــخـــيـــارات  طـــــراز 2019 
اخلــاصــة  ملــســاتــهــم  بــإضــفــاء  للمشترين  تــســمــح 
على سياراتهم. وجتمع هذه السيارة بني متعة 
العالية من دون  والقيمة  والتحسينات  القيادة 
به  التي تشتهر  األداء األسطوري  املساومة على 

كامارو”.
أمــامــي  بتصميم   2019 كــامــارو  وتتمتع  هـــذا 
واجــهــة  يشمل   ،SSو  LT طــــرازي  فــي  جــديــد 

ومصابيح  ومــشــبــك  جــديــد  بتصميم  أمــامــيــة 
أمامية ثنائية العناصر وغطاء محرك وإضاءة 
LED جـــديـــدة متــنــح الـــســـيـــارة وجـــًهـــا جــديــًدا 
ميــيــزهــا. ويــحــافــظ طـــراز ZL1 عــلــى تصميم 
الهواء،  تدفق  لتعزيز  األمامية احملّسن  واجهته 
بينما مت استخدام مصابيح أمامية فريدة من 

 .RS نوعها في طراز
 6-V مجهًزا مبحرك LT ويأتي طراز كامارو
SS مع  قياسي سعة 3.6 لتر. بينما يأتي طراز 
 8-Small Block V نـــوع  مــن   LT1 مــحــرك 
بتقنية احلقن املباشر وسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 
تبلغ ٤55 حصان )339 كيلو واط( وعزم دوران 
 ZL1 طـــراز  أمــا  للمتر.  نيوتن   617 إلــى  يصل 
 LT8 ســوبــرتــشــارجــد ٤-V فــيــأتــي مــع مــحــرك
سعة 6.2 لتر، ينتج قوة تبلغ 650 حصان )٤85 

كيلو واط(.
 LED وفــي اجلــزء اخللفي، مت دمــج مصابيح 
جديدة بتصميم منحوت يحمل بصمة تصميم 
العدسات  وتظهر  العناصر.  ثنائية  شفروليه 

فيما حتتوي طــرازات   ،LTطـــراز احلمراء في 
RS وSS وZL1 على عدسات واضحة بتظليل 

داكن ذات كثافة محايدة.
هــــــــذا وتــــتــــضــــمــــن احملــــفــــظــــة املـــــوســـــعـــــة مــن 
اإلكسسوارات واإلضافات اخلاصة باألداء اجليل 
سبويلر  مثل  الديناميكية،  املؤثرات  من  الثاني 
مــرتــفــع أســـــود الــــلــــون، وغـــطـــاء فــتــحــة خـــزان 
وقــود بلمسات مــن ألــيــاف الــكــربــون، وشــارات 
كامارو سوداء على الرفارف اجلانبية، وباقات 
نوع  مــن  أداء  ومقاعد  التبريد،  هـــواء  إلدخـــال 
محدثة  أمامية  فرامل  وباقة   ،®RECARO
ذات مكبس سداسي من نوع Brembo® وغير 

ذلك*. 
كما تأتي سيارة كامارو 2019 بتصاميم جديدة 
لإلطارات ونظامي مالحة ومعلومات وترفيه 
مــحــســنــني. وميــكــن لــلــســائــقــني االســتــفــادة من 
ونظام  العرض  كاملة  اخللفية  الرؤية  كاميرا 
التنبيه مــن االصــطــدام األمــامــي اجلــديــد، مبا 

يعزز سالمة جميع الركاب.

الفردان للسيارات تطرح عرضا مذهال
BMW X6 2019 على طرازات

تكســب رضــى العمــالء بعرضهـــا الفريــــد ...

 BMW X6 ســــيــــارة   صــمــمــت 
بـــطـــابـــع الـــفـــخـــامـــة والـــرفـــاهـــيـــة 
الرياضية  املزايا  مع   X لــطــرازات 

لسيارات الكوبيه، مؤكدة حضورها 
ومقدمتها  الــعــريــض  بهيكلها  الــالفــت 

املظهر  ذي   BMW بشبك  املــمــيــزة  املهيبة 
الثنائية  األمامية  املصابيح  تضفي  فيما  الــريــاضــي، 

 35  i BMW X6 وأضواء الضباب مزيًدا من الفخامة.  وزودت
مزيًجا  مينحها   ،BMW Twin Power Turbo بتقنية  مبحرك 
الــقــوة والــكــفــاءة، ويعمل مــحــرك 35i اخلــطــي سداسي  فــريــًدا مــن 
األسطوانات بقوة قدرها 306 حصانًا وعزم أقصاه ٤00 نيوتن متر 
إلى  الثبات  من  لتنطلق  الدقيقة،  في  5000دورة  إلــى     1200 من 
سرعة 100 كم/سا خالل 6.٤ ثانية، فيما تبلغ كفاءة استهالك الوقود 

املجمعة في داخل املدن وخارجها 8.6-8.5 لتر/100 كم.
وتتجه  راقية،  رياضية  مبزايا  الفاخرة  الداخلية  املقصورة  وتتمتع 
وممتازة  شاملة  برؤية  يتمتع  الــذي  السائق  نحو  بالكامل  املقصورة 
بفضل ارتفاع املقعد، بينما يضمن الشكل الرياضي للمقاعد ثباتاً مثالياً 

حــتــى 
فـــــي الــــرحــــالت 

فيما  ديــنــامــيــكــيــة،  األكـــثـــر 
 Driving الــقــيــادة  مــســاعــد  نــظــام  يــوفــر 

السائق  دعــم  أنظمة  مــن  مبتكرة  مجموعة   Assistant Plus
Active  Cruise Control  مع  بالسرعة  النشط  التحكم  ، وظيفة 
وظيفة  Stop & Go، ونظام التحكم بالتوجيه واحلفاظ على املسار، 
االصطدام  واحلماية من  املسار،  اخلــروج عن  عند  التحذير  ونظام 
اجلانبي، واملساعدة على جتّنب احلوادث، ومساعد األزمات املرورية.
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في زيارة حصرية وبدعوة من شركة البراق 
ل��ل��س��ي��ارات م��رك��ز ب��ورش��ه ال��دوح��ة س��اف��رت 
اب��داع��ات  اح����دث  اوت����و ك��ي��و لتكتشف  ال���راي���ة 
االنيقة   2019 ماكان  بورشه  االملاني  الصانع 
بأفضل  العالم  اب��ه��رت  التي  أملانيا  رب��وع  ف��ي 
ال���س���ي���ارات ب��ص��ف��ة ع���ام���ة وب����ورش����ه بصفة 
خ��اص��ة ح��ي��ث اس��ت��ط��اع م��ب��دع��ى ب��ورش��ه ان 
بصورة  العمالء  طموحات  حاجز  الي  يصلوا 
غ��ي��ر مسبوقة ت��رج��م ك��ل ه���ذا ب��زي��ادة غير 
ماكان  ط���راز  ومنها  املبيعات  ف��ي  مسبوقة 
اجلديدة والتي اثبتت وجودها بجوار بأختها 
الكبرى كايني، و اصبحت  ال تقل عنها أبداً 
من ناحية القوة و الثبات و األداء الرياضي، 
ال��ذي اطلق  م��ا يجعل م��اك��ان تستحق االس��م 
ع��ل��ي��ه��ا، و ال����ذي ي��ع��ن��ي “ال���ن���م���ر” ف���ي ال��ل��غ��ة 
ال��ش��ام��ل،  للتحديث  خضعت  اإلن��دون��ي��س��ي��ة، 
كشفت بورشه النقاب عن واحدة من أشهر 
اجلديدة،  ماكان  سيارة  سيارتها:  ط��رازات 
وذلك في فعالية إعالمية مخصصة لتجربة 
ال���ق���ي���ادة أق��ي��م��ت ف���ي ش���م���ال أمل���ان���ي���ا. وم��ع 
مختلفني،  محركني  من  بنسختني  طرحها 
م��ن سيارتّي ماكان  األح���دث  اجليل  ُع��رض 
األق��وى، خالل  النسخة  وماكان إس ، وه��ي 
سيتي  هانسياتيك  من  انطلقت  برية  جولة 
مبدينة هامبورغ إلى ميناء مدينة روستوك 

فارنيموندي. 
امتدت  التي  القيادة  جتربة  فعالية  وج��اءت 
ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني ل��ت��ع��زز م���ن م���وق���ع ه��ذا 
الطراز من بورشه باعتبارها سيارة رياضية 
أصيلة ضمن فئتها، حيث مت اختبار السيارة 
وعلى  املدينة،  قلب  في  متنوعة  ط��رق  على 
الذي ال  )أوتوبان(،  الشهير  أملانيا  أوتوستراد 
وكذلك  م��ح��دودة،  غير  فيه  السرعة  ت���زال 
الريفية  الضواحي  املتعرجة في  الطرق  على 

اجلميلة باملنطقة الشمالية.  
وفي معرض تعليقه على أهمية هذا الطراز 
اجل��دي��د، ق��ال م��ان��ف��رد ب��روي��ن��ل، ال���ذي ُعني 
م���ؤخ���راً ك��رئ��ي��س ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ب��ورش��ه 
“ج��اءت  ش.م.ح:  وأفريقيا  األوس��ط  الشرق 
تتويجاً  ماكان  سيارة  من  األح��دث  النسخة 
ل��ق��ي��م س���ي���ارات ب���ورش���ه   ال��ري��اض��ي��ة، حيث 
والشغف  ال��ع��راق��ة  م��ن  ع��ام��اً  سبعني  جّسدنا 
ال��ه��ن��دس��ي ف���ي ال��ف��ئ��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت أف��ض��ل 
املنطقة.  ف��ي  ب��ورش��ه  س��ي��ارات  ب��ني  املبيعات 

كما إن سياراتنا الرياضية الصغيرة متعددة 
االستعماالت، بفضل األداء الفائق الذي تتسم 
ب���ه، جت��م��ع م��ا ب��ني متعة ال��ق��ي��ادة املُ��ط��ل��ق��ة، 
والتصميم  امل����ت����وازن،  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي  واألداء 
املميزة  املبيعات  نتائج  إل��ى  وبالنظر  األنيق. 
دول  جميع  في  املاضي  العام  حققناها  التي 
الطراز،  ه��ذا  أن  من  واثقون  فإننا  املنطقة، 
والعديد من الطرازات األخرى التي أضيفت 
لتحقيق  ستساعدنا  منتجاتنا،  مجموعة  إلى 
هذا  عملنا  في  اإليجابية  النتائج  من  املزيد 

العام”. 
ماكان  سيارة  من  األساسية  النسخة  وتأتي 
األس��ط��وان��ات سعة  رب��اع��ي  مجهزة مبحرك 
باستطاعة  توربيني  بشاحن  معزز  لتر   2.0
252 ح��ص��ان��اً وع���زم أق��ص��ى ي��ص��ل إل���ى 370 
نيوتن متر. وتتسارع السيارة من السكون إلى 
يُ��زود  )عندما  ثانية   6.5 في  كم/ساعة   100
مبجموعة سبورت كرونو(، وتصل سرعتها 
ال��ق��ص��وى إل���ى 227 ك��م/س��اع��ة. أم���ا س��ي��ارة 
م��اك��ان إس ف��ه��ي م��ج��ه��زة مب��ح��رك جديد 
سداسي األسطوانات، والذي ظهر ألول مرة 
باناميرا  سيارتّي  من  اجلديدة  األجيال  في 
بتقنيته  إس  ماكان  محرك  ويولد  وك��اي��ان. 
)ب���زي���ادة ق���دره���ا 14  ال��ع��ال��ي��ة 354 ح��ص��ان��اً 
حصاناً مقارنة بالنسخة السابقة منه(، ويبلغ 
عزمه 480 نيوتن متر. وبالتالي فإنه ينطلق 
كم/الساعة   100 إل��ى  السكون  م��ن  بالسيارة 
في 5.1 ثواٍن فقط، عند جتهيزه مبجموعة 
سبورت كرونو االختيارية؛ كما تبلغ السرعة 
كل  ويأتي  كم/ساعة.   254 للسيارة  القصوى 
مما  الكفاءة،  في  بزيادة  مقروناً  األداء  هذا 
ي����ؤدي إل���ى ت��وح��ي��د اس��ت��ه��الك ال���وق���ود ب��واق��ع 
8.1 ل��ت��ر/100 ك��م ف��ي س��ي��ارة م��اك��ان، و8.9 

لتر/100 كيلو متر في ماكان إس. 
القيادة في سيارة ماكان  وتبقى ديناميكية 
يزيد  الرئيسية. حيث  واح��دة من مميزاتها 
ويوفر  ال��ق��ي��ادة،  م��ن متعة  امُل���ّدث  هيكلها 
ال��ث��ب��ات وي���ع���زز م��س��ت��وي��ات ال���راح���ة بفضل 
املختلفة،  األح��ج��ام  ذات  املتطورة  اإلط���ارات 
ون���ظ���ام امل��ك��اب��ح امل��س��ن��ة، وال��ن��ظ��ام ال��ذك��ي 
ل��ل��ت��ح��ك��م ب��ال��س��ح��ب م���ن ب���ورش���ه، ح��ي��ث إن 
البعض،  امل��ك��ون��ات م��ع بعضها  اج��ت��م��اع ه��ذه 
لسيارة  ال��ري��اض��ي��ة  بالسمات  تشعر  يجعلك 
م��اك��ان أك��ث��ر م��ن أي وق��ت م��ض��ى.  كما مت 

ت��ع��زي��ز ن��ط��اق ال��ت��ج��ه��ي��زات األس��اس��ي��ة، مما 
أض���ف���ى ع��ل��ى ال����ط����راز اجل���دي���د م����زي����داً من 
اجل���اذب���ي���ة. وأص���ب���ح ب��إم��ك��ان ال��ع��م��الء اآلن 
االس��ت��م��ت��اع ب��امل��ي��زات اجل���دي���دة م��ث��ل فتحة 
التعتيم  ذات  وامل���راي���ا  ال��ب��ان��ورام��ي��ة،  ال��س��ق��ف 
ال��ت��ل��ق��ائ��ي، ون���ظ���ام امل���س���اع���دة ع��ل��ى ال��رك��ن 
وكاميرا  وم��ؤخ��رت��ه��ا،  ال��س��ي��ارة  مقدمة  ف��ي 
ال��رج��وع للخلف، وك��ل ه��ذا ب��دون أي زي��ادة 

على التكلفة. 
اجلديدة  ماكان  في سيارة  التصميم  وشهد 
مظهراً  عليها  ليضفي  ت��ط��وراً  أك��ث��ر  مل��س��ات 
أك��ث��ر مت��ي��زاً وث���ق���ًة، ف��ق��د خ��ض��ع��ت ال��واج��ه��ة 
الشامل  للتحديث  م��اك��ان  لسيارة  األم��ام��ي��ة 
املصابيح  وتأتي  اآلن.  أوس��ع  تبدو  فأصبحت 
أساسي في  كتجهيز   LED بتنقية  األمامية 
اجلديدة  املجموعة  تتألق  حني  في  السيارة، 
 LED بتقنية  األب��ع��اد  ثالثية  األض���واء  بلوحة 
أصبح  كما  السيارة.  من  اخللفي  اجل��زء  في 
أم���ام س��ائ��ق��ي ال��س��ي��ارة م��ّت��س��ع أك��ب��ر للتعبير 
أرب��ع��ة  إض��اف��ة  ع��ن شخصيتهم م��ن خ���الل 
ألوان للسيارة والتي تشمل لون أخضر مامبا 
ميتاليك،  دولوميت  فضي  ول��ون  ميتاليك، 

ولون أزرق ميامي وكرايون. 
ال���داخ���ل، فتتوفر م��اك��ان اجل��دي��دة  أم���ا م��ن 
ذات  األس��اس��ي��ة  التجهيزات  م��ن  مبجموعة 
اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة ح��ي��ث ت��أت��ي أس��ط��ح املقاعد 
مغطاة بجلد الكانتارا، وتكتسي عجلة القيادة 
باجللد،  ال��ذراع��ني  وم��س��ان��د  التبديل  وذراع 
وتتوفر أجزاء إضافية في مقصورة السيارة 
وميكن  اخ��ت��ي��اري.  كتجهيز  باجللد  مكسوة 
للناظر إلى السيارة أن يالحظ هوية سيارات 
القيادة  فعجلة  أنحائها؛  جميع  ف��ي  ب��ورش��ه 
تلك  االخ��ت��ي��اري��ة حت��اك��ي   )GT( ال��ري��اض��ي��ة 
911، في حني  بورشه  في سيارة  امل��وج��ودة 
القيادة ضمن عجلة  اختيار منط  زر  يُعتبر 
ج��زءاً  الرياضي،  النمط  زر  شامالً  القيادة، 
االختيارية،  الرياضية  كرونو  مجموعة  من 
وكان هذا الزر قد استخدم أساساً في سيارة 
أما  الفائقة.  الرياضية   918 سبايدر  بورشه 
الوظائف العملية املسنة فتتضح من خالل 
في  بورشه، مبا  االتصاالت من  إدارة  نظام 
ذلك شاشة تعمل باللمس قياس 10.9 بوصة 
)حيث مت تكبيرها عن قياسها السابق البالغ 

7.2 بوصة(، وتأتي كتجهيز أساسي.

أمل�اني���ا

الراية اوتو تكتشف
بورشه ماكان 2019

في عقـر دار املبـدع االملـانـي

البــراق للسيـــارات وكيـــل بورشــــه ـ قطـــــر ...
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جتربة قيـادة لكزس LS االنيقة 
متنح قائدها شعورا باحلفاوة 

تعرضها عبد اهلل عبد الغنى وإخوانه ...

جتربة قيادة لكزس LS  االنيقة في طرقات 
بامتياز  جنــوم  خمس  جتــربــة  تعتبر  الــدوحــة 
فــهــي متــنــح قــائــدهــا شــعــوراً غــامــراً بــاحلــفــاوة 
بعد  خاصة  السيدان  السيارات  حاجز  يتخطى 
 LS إطالق اجليل اخلامس من مركبة لكزس
السيدان ومع تزويدها بالعديد من املزايا التي 
مت طرحها ألول مرة على مستوى العالم وفي 
والتصميم  األداء  حيث  مــن  لــكــزس  مــركــبــات 
لن  كلياً  اجلديدة  املركبة  فإن هذه  والسالمة، 
الفخامة  عشاق  قلوب  كسب  فــي  فقط  تنجح 
في املنطقة،  بل ستعيد تعريف مفهوم القيادة 
وباجلمع  العصرية.  باألناقة  املقترنة  الفاخرة 
مـــا بـــني احلــرفــيــة اخلــالــصــة وخـــبـــرة لــكــزس 
العريقة وعنايتها بأدق التفاصيل، فإن مركبة 
الــســيــدان الــرائــدة متثل تــطــور لــكــزس كعالمة 
احلياة  منــط  جتسد  فــاخــرة  عصرية  جتــاريــة 

الذي يجذب أنظار العمالء ويلبي تطلعاتهم. 
وسواًء كان ذلك من حيث التصميم اخلارجي 
املــمــيــز أو املــقــصــورة الــداخــلــيــة الــفــاخــرة، فــإن 
تعكس هوية  كلياً  LS اجلديدة  مركبة لكزس 
يابانية قوية ونهجاً فريداً للرفاهية، في الوقت 
التي  املبتكرة  التقنيات  أحدث  فيه  تقدم  الذي 
ُصممت  وقــد  البشري.  العنصر  حــول  تتمحور 
األحـــدث ضمن  لتكون  كلياً  اجلــديــدة  املــركــبــة 
مــركــبــات الــعــالمــة الــتــجــاريــة الــفــاخــرة والــتــي 

تتوفر في أكثر من 90 بلداً حول العالم. 
وتشكل مركبة لكزس LS رمزاً لعالمة لكزس 
الــتــجــاريــة الـــفـــاخـــرة، ولــكــنــهــا ســتــصــبــح أيــضــاً 
املركبات  األمــثــل للجيل اجلــديــد مــن  الــنــمــوذج 
والثقافة  التقليد  عــراقــة  جتسد  التي  الفاخرة 
الــيــابــانــيــة. ويتطلب تــطــويــر مــثــل هـــذا الــطــراز 
الرائد نقلة نوعية تشمل مجموعة واسعة من 
العناصر؛ فبدالً من التقيد بالتقاليد التي كانت 
ف املــركــبــات الــفــاخــرة فــي املــاضــي، فقد  تُــعــرِّ
مبتكر  طــابــع  ذات  مركبة  تطوير  إلــى  سعينا 
وأكثر عمقاً بشكل يخاطب احلواس ومن شأنه 
باملركبات  املهتمني  العمالء  بانتباه  يستأثر  أن 
لتعريف  متاماً  جديدة  قيماً  ويضفي  الفاخرة 

الفخامة. 
أيقونة  كلياً  اجلديدة   LS لكزس  وتَُعد مركبة 

هندسية وعنوان بارز بحد ذاتها، وتستند إلى 
إرث عريق من تقدمي مستويات استثنائية من 
يقترن  والـــذي  بــالــقــوة،  واملــفــعــم  السلس  األداء 
والــهــدوء، وهي  الــراحــة  من  عالية  مبستويات 
الــعــنــاصــر الــتــي جتــســد جــوهــر مــركــبــة لكزس 
الذي  تصميمها  إلى  وباإلضافة  احلقيقي.   LS
يجمع بني الطابع الرياضي ملركبة الكوبيه ذات 
املــقــصــورة الداخلية  اإلطــاللــة اجلــريــئــة، وبــني 
الــتــي تــزخــر بعناصر الــفــخــامــة، فــإن  الــرحــبــة 
يقدم   LS لكزس  اخلامس من مركبة  اجليل 
جتربة قيادة حدسية وأكثر حماساً، باإلضافة 
املبتكرة  التقنيات  من  مبجموعة  تزويده  إلــى 

واملــــتــــطــــورة. وممــــا ال شـــك فــيــه أن مــركــبــة 
لتأكيد  الــفــرصــة  تتيح  الـــرائـــدة هـــذه  الــســيــدان 
جتارب  البتكار  شغفنا  ومواصلة  لكزس  نهج 
استثنائية لعمالئنا وإثراء مشاعرهم من خالل 
منحهم جتربة قيادة ممتعة وحماسية ترتقي 

إلى آفاق جديدة. 
كلياً  اجلــديــدة   LS لكزس  مركبة  تطوير  ومت 
العاملية  الهيكلية  “األطــر  منصة  إلى  باالستناد 
تضمن  الـــتـــي   )GA-L( لـــلـــكـــزس”  اجلــــديــــدة 
وتوفير مركز  لــلــوزن  األمــثــل  الــتــوزيــع  حتقيق 
جاذبية منخفض، ما يسهم في تعزيز استقرار 
املركبة وزيادة قدرتها على املناورة، والتي تَُعد 
بدورها عامالً إضافياً من شأنه تعزيز جتربة 
)الشاسيه(  الهيكل  صــالبــة  تتيح  كما  الــقــيــادة. 
العالية لنظام التعليق متعدد الوصالت اجلديد 
التحكم،  فــي  الــدقــة  مــســتــويــات  أعــلــى  حتقيق 
فضالً عن مستويات استثنائية من الراحة التي 

 .LS لطاملا اشتهرت بها مركبة لكزس
مـــن مركبة  الـــعـــام 2018  ويـــأخـــذ طــــراز  هـــذا 
مختلفاً  نــهــجــاً  “هــايــبــِرد”   500h  LS لــكــزس 
متـــامـــاً عـــن الـــطـــراز الـــســـابـــق، إذ إن نــظــام الـــ 
املــراحــل يجمع بني  “هــايــبــِرد” اجلديد متعدد 
لتر   3.5 سعة   )V6( أسطوانات   6 ذي  محرك 
مع  املباشر  للحقن  “أتكينسون”  دورة  بنظام 
ويستخدم  كهربائيني،  مولِّدين(  )أو  موتورين 
بطارية “ليثيوم أيون” مدمجة خفيفة الوزن. 

وينتج النظام مجتمعاً قوة 35٤ حصان. 
املراحل  متعدد  “هايبِرد”  الـ  نظام  ويستخدم 
ناقل احلركة املتغير باستمرار الذي يتم التحكم 
مجموعة  مـــع   )CVP( إلــكــتــرونــي  بــشــكــل  بـــه 
السرعات  رباعية  جديدة  أوتوماتيكية  تروس 
بتناغم  يعمالن  إذ  الطاقة،  نقل  مرحلة  عند 
وزيـــادة  الــســرعــات،  تبديل  نــطــاق  لتوسيع  تــام 
عبر  األسطوانات  احملــرك سداسي  مــدى عمل 
الـ  نطاق أوســع من ذلــك املوجود في طــرازات 
تقدمي  في  ذلــك  ويساهم  السابقة.  “هايبِرد” 
واالنبعاثات  الوقود  استهالك  مستويات  أفضل 
املنخفضة، فضالً عن حتقيق األداء االستثنائي 
على الطريق، مبا يضمن إرضاء عشاق القيادة 

الذين يطمحون دائماً إلى املزيد.

منصة جديدة ترتقي بتجربة القيادة 
إلى آفاق جديدة
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ميتسوبيشي مونتيرو سبورت تفوز بجائزة
أفضل مركبة دفع رباعي متوسطة احلجم

مــن جوائــز املقــود الذهبــي 2019 بدولــة قطــر ...

حــقــقــت مــركــبــة »مــيــتــســوبــيــشــي مــونــتــيــرو ســـبـــورت« 
احلجم  متوسطة  رباعي  دفــع  مركبة  »أفضل  جائزة 
الــذهــبــي 2019« التي  املــقــود  » وذلـــك ضــمــن »جــوائــز 
تنظمها عرب موترز و X- Tork ، وذلك خالل فعالية 
واملتوسطة  الكبيرة  الــربــاعــي  الــدفــع  بــســيــارات  خــاصــة 
اجلمعة  يــوم  فــي  فــي سيلني  العنة  فــي مخيم  أقيمت 
29 مارس مبشاركة واسعة من مختلف املركبات ذات 
الدفع الرباعي ومركبات SUV من مختلف العالمات 

التجارية بدولة قطر.
وبعد عروض عديدة، مت اختيار املركبة “ ميتسوبيشي 
مونتيرو سبورت “ للفوز بجائزة “ أفضل مركبة دفع 
العالية  لكفاءتها  تقديراً   ،“ احلجم  متوسطة  ربــاعــي 
على الرمال والطرق الوعرة وعلى قدرتها على تخطي 
الــســالمــة  عــنــاصــر  إلـــى  بــاإلضــافــة  الطبيعية  الــعــقــبــات 
واالمان التي توفرها بفضل التكنولوجيا احلديثة ونظم 
والسير  الثبات  على  املركبة  على  تساعد  التي  التعليق 

بقوة في مختلف الظروف. 
وتعليقاً على هذه اجلائزة قال هشام الصحن، املدير 
العام لشركة قطر للسيارات، الوكيل املعتمد لسيارات 
ميتسوبيشي موترز في قطر: “تأتي مشاركة شركة 
قطر للسيارات وميتسوبيشي موترز في هذا احلدث 
ضمن التزامها مبختلف الفعاليات التي تقام في قطر. 
ويعكس فوز املركبة املتألقة مونتيرو سبورت بجائزة 
“ أفضل مركبة دفع رباعي متوسطة احلجم “ قدرات 
هــذه املــركــبــة وكــفــاءتــهــا ســـواء على طـــرق  املــديــنــة أو 
على الطرق الوعرة لتشكل خياراً مثالياً لهواة القيادة 
البّر.  أو في  املدينة  الــظــروف، ســواء في  في مختلف 
ونؤكد من خالل هذه اجلائزة على مواصلة شركتنا 
منافساتها  تتخطى  التي  املركبات  أفضل  تقدمي  في 
مستويات  وتوفر  العالية  وقدراتها  األنيق  بتصميمها 
عــالــيــة مــن مــتــعــة الــقــيــادة ومــعــايــيــر الــســالمــة لتلبي 
مختلف األذواق. وفي هذه املناسبة نتوجه بالشكر إلى 
املبادرة  هــذه  على   X-Tork و  موترز  عــرب  مجلتي 
الفعالية  هــذه  لتقدمي  القيمني  جهود  ونقدر  الرائعة 

املميزة.
بــــــــدوره أعـــــــرب هـــيـــثـــم إيــــبــــف مــــديــــر املـــبـــيـــعـــات فــي 
مــونــتــيــرو  املــركــبــة  بــتــفــوق  ســعــادتــه  عـــن  ميتسوبيشي 
التحدي وقال معلقاً على فوزها في  سبورت في هذا 
الذهبي 2019: “تثبت مونتيرو  املقود  فاعليات جائزة 
سيارات  فئة  في  الــرائــدة  مكانتها  جديد  من  سبورت 

الرباعي حيث تتمتع بتصميم عصري وانسيابي  الدفع 
كفاءة  أثبتت  كما  حديثة  تكنولوجية  خصائص  وتضم 
بذلك  لتكون  الرمال  وعلى  الوعرة  الطرق  على  عالية 
واحــــدة مــن اهـــم املــركــبــات املــتــفــوقــة فــي هـــذا املــجــال. 
سبورت  مونتيرو  تتخطى  املنافسة،  قوة  إلى  وبالنظر 
الدفع  ذات  املــركــبــات  قائمة  لتتصدر  التوقعات  الــيــوم 
الرباعي من حيث الراحة والتصميم ومستويات االمان 
والكفاءة العالية في التعامل مع الظروف الطبيعية. كما 
تعد مركبة أنيقة للقيادة في املدينة لتعكس بشخصيتها 

قيم العالمة التجارية ميتسوبيشي”.
وتعتبر جوائز “املقود الذهبي” من اجلوائز القيمة التي 
الــرائــدتــني فــي مجال   X-Tork تقدمها عــرب مــوتــرز 
الــســيــارات والــريــاضــة واملــغــامــرة، حيث متنح اجلائزة 

عبر جلنة متخصصة ووفق معايير عاملية.
املــســؤول واملنظم  املــديــر  وبــــدوره عــّلــق نبيل احلــســن، 
“نفتخر في قطر   :2019 الذهبي قطر  املقود  جلوائز 
الرباعي  الدفع  ذات  للمركبات  اجلــوائــز  هــذه  بتنظيم 
وذلك وفق معايير عاملية معتمدة. ونسعى من خالل 
هــذه اجلــوائــز إلظــهــار قـــدرات املــركــبــات مــن مختلف 
وكيفية  مبميزاتها  الناس  وتعريف  التجارية  العالمات 
التي  املركبة  اختيار  لهم  ليتنسى  بعضها  عن  اختالفها 
على  ملونتيرو سبورت  بالتهنئة  نتوجه  تلبي حاجاتهم. 
فــوزهــا بــجــائــزة أفــضــل مركبة دفــع ربــاعــي متوسطة 
احلــجــم ونــشــكــر جــمــيــع املــشــاركــني فــي هـــذه الفعالية 

الرائعة.”
للمغامرات  املــثــالــيــة  الــســيــارة  مــونــتــيــرو ســبــورت هــي 
الراحة  وتــوفــر  واملتينة  مبقصورتها  تتميز  والــســرعــة. 
الكاملة واملزايا الذكية ومدار الرؤية الواسعة. وقد متت 
العناية بكل املزايا بدقة متناهية لتمنح السائق والركاب 
متعة القيادة إلى أبعد احلدود والثقة املتناهية. وسواء 
توفر  الــوعــرة،  أو  السريعة  الــطــرق  على  القيادة  كانت 
املــركــبــة قـــوة أداء عــالــيــة، حــيــث تــعــمــل مبــحــرك من 
تليق  عالية  قــوة  لتولد  لــيــتــرات   3 بسعة  أســطــوانــات   6
مبركبات الدفع الرباعي وقيادة سلسة وعالية الكفاءة.

شــركــة قــطــر لــلــســيــارات هــي املــــوزع املعتمد لــســيــارات 
فوسو  ميتسوبيشي  وحــافــالت  وشاحنات  ميتسوبيشي 
في قطر. تأسست الشركة من قبل الراحل الشيخ ناصر 
بــن خــالــد آل ثــانــي فــي عــام 1970 وهــي شــركــة تابعة 
ملجموعة شركات ناصر بن خالد 7التي تتمتع بأكثر من 

70 عاماً من اخلبرة في قطاع السيارات.



)272( الع������دد  م    2019 ابري��������ل   1 ه�������   1٤٤0 رج������ب   25 األثن������ن 

10

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبد الله بن خليفة العطية

رئي�س التحرير

�صالح بن عف�صان الكواري

الإ�شـراف العام على التحـرير

حممــد الع�صــري

التحــريـر

حممــد ال�صيـــد

عبــد اللـه نــور

الإخـراج الفني والتنفيذ

ح�صــن منجــي

اإدارة الت�شويق والت�شال : 

تليفـــون : 44466622

مـوبايــل : 55683067 

myashri@raya.com

00974  

 00974  

طبعـت مبطابـع

ملحـق ا�شبوعـي ي�شـدر عـن

الإ�شدارات اخلا�شة�رشكة اخلليج للن�رش والطباعة

أحـــــرزت هــيــونــداي أعــلــى تــصــنــيــف ممــكــن فـــي أول 
حيث  من  اجلديدة  السيارات  لتقييم  رسمي  برنامج 
أدائـــهـــا الــبــيــئــي. شــركــة ســكــايــاليــن لــلــســيــارات، تابعة 
الرسمي لسيارات هيونداي  واملــوزع  ملجموعة اجليدة 
مـــوتـــور فـــي قــطــر. وقــــام بــرنــامــج تــقــيــيــم الــســيــارات 
دورتـــه  فــي   )Green NCAP( املــســتــدامــة  اجلــديــدة 
االفــتــتــاحــيــة الــتــي تــقــام بــدعــم مـــن بــرنــامــج تقييم 
ســيــارة   12 بتقييم  ــــــي،  األوروب اجلـــديـــدة  الــســيــارات 
مــقــدمــة مـــن 9 مــصــنــعــني عــاملــيــني لــلــســيــارات، عبر 
ظــروف  لتعكس  خــصــيــصــاً  تصميمها  مت  اخــتــبــارات 

الــقــيــادة الــواقــعــيــة. ونـــال طـــراز هــيــونــداي أيــونــك بعد 
تصنيف  أعلى  الدقيقة  االالخــتــبــارات  لهذه  خضوعه 
البرنامج من فئة خمس جنوم بالتساوي مع  يقدمه 

طراز i3 من الصانع األملاني “بي إم دبليو”.  
أيونيك  هيونداي  جنحت  االختبارات،  تفاصيل  وفي 
في نيل الدرجة الكاملة بعشرة نقاط في مؤشر الهواء 
انظيف، كما سجلت 8,5 من عشرة في مؤشر كفاءة 
الطاقة، الذي يعكس قدرة املركبة على حتويل مصدر 
الــطــاقــة الــتــي يــتــم تــزويــدهــا بــه إلـــى طــاقــة حركية. 
معدل  مثل  العوامل  مــن  العديد  املــؤشــر  هــذا  ويشمل 

ومقاومة  احلركية،  القدرة  توليد  في  الطاقة  ضياع 
تؤثر  التي  السيارة  وكتلة  اإلطـــارات  واحتكاك  الــهــواء 
السيارة  حتتاجها  الــتــي  الــطــاقــة  كمية  على  جميعها 

للحركة بشكل مثالي. 
وأكـــد مــايــك ســونــغ، رئــيــس الــعــمــلــيــات فــي هــيــونــداي 
الشرق األوسط وأفريقيا، أن شركة هيونداي ترصد 
استثمارات كبيرة لتحقيق إجنازات هامة في مجال 
النقل املستدام، مشيراً إلى أن “حصول إحدى طرازات 
هيونداي على مثل هذا التصنيف املتقدم من جهات 
الــرضــى  الــكــثــيــر مــن مــشــاعــر  مــرمــوقــة، يبعث فينا 

مستويات  إلى  بالوصول  جناحنا  يؤكد  ألنه  والسعادة 
االســتــدامــة الــتــي طــاملــا كــانــت مــن أهـــم أهــدافــنــا في 

سيارات هيونداي”. 
وأضاف: “جنح برنامج تقييم السيارات اجلديدة في 
الطريق  على  السالمة  مبعدالت  االرتقاء  جهود  دعم 
الدعم  وتقدمي  املشترين  معلومات  إثــراء  خــالل  من 
الالزم لهم التخاذ قرارات شراء تناسب احتياجاتهم. 

السيارات  لتقييم  برنامجهم  أن  املــؤكــد  ومــن 
به مؤخراً، سيعطي  بدأو  الذي  اخلضراء 

اجلـــمـــهـــور املـــســـتـــوى ذاتــــــه مــــن الـــدعـــم 

والــتــوعــيــة لــلــحــصــول عــلــى مــصــادر مــوثــوقــة بسرعة 
وسهولة عندما يقارنون بني الطرازات املتنوعة مدى 
اختبارات  نتائج  ضمن  البرنامج  استدامتها”. وأشــار 
كهربائية  سيارة  وبوصفها  أنها،  إلــى  أيونيك  سيارة 
من  صفري  معدل  إلــى  بالوصول  جنحت  بالكامل، 
االنبعاثات احلرارية، مع معدل جيد جداً في مبستوى 
كفاءة الطاقة، حيث أشارت االختبارات إلى أن معدل 
كليلو واط  يــتــجــاوز 20  لــم  الــطــاقــة  اســتــهــالك 
في  متر  كليلو   100 مسافة  لقطع  ساعي 

جميع االختبارات.

هيونداي أيونيك الكهربائية حتصد تصنيف )خمس جنوم(
فــي أول برنامــج لتقييــم السيــارات الصديقــة للبيئــة ...

ملعرض  راٍع  »أفضل  بجائزة  قطر  مازيراتي  فــازت 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات«؛ وذلــــك بفضل 
مع  األمــد«  طويل  وتعاونها  االستراتيجية  »شراكتها 
املعرض اإلقليمي السنوي الذي يستقطب هواة التحف 

واملجوهرات ِمن كل َحدب وصوب.
وكـــانـــت الــنــســخــة األخـــيـــرة ِمــــن »مـــعـــرض الـــدوحـــة 
للمجوهرات والساعات« لهذا العام قد أقيمت مبركز 
الفترة بني 20- الدوحة للمعارض واملؤمترات خالل 

25 فبراير 2019. 
وجــــاءت هـــذه اجلـــوائـــز الــتــي َمــنــحــهــا املـَــعـــرض الــذي 

بــالــتــعــاون مع  لــلــســيــاحــة”  الــوطــنــي  يُنظمه “املــجــلــس 
شركة “أوديتوار”، لتكّرم أبرز املساهمني في الدورة 
الكبيرة  املـَـعــرض، وتــقــديــًرا جلهودهم  األخــيــرة مــن 
واملتمّيزة في جناحه وتوافد اجلماهير الغفيرة عليه 

من محبي وعّشاق عالم املجوهرات والساعات.
الــتــكــرمي وتــوزيــع اجلــوائــز على شركاء  وأُقــيــم حفل 
أذار )مــارس( اجلــاري،  يــوم اخلميس 1٤  النجاح في 

في أجواء احتفالية بديعة بفندق “دبليو الدوحة”.
قطر  مــازيــراتــي  تُصبح  الــتــوالــي،  على  الثالث  وللعام 
جزًءا ال يتجزأ ِمن قصة جناح ذلك املَعرض العريق، 

من خالل كونها راعي السيارات الرسمي لهذا احَلدث 
املمّيز الذي يستقطب الباحثني عن الفخامة من كافة 
أرجاء العالم. وتعّودت العالمة اإليطالية الفخمة على 
لكبار  األداء  عالية  طرازاتها  من  ممّيزة  باقة  توفير 
ليتعّرفوا  الــكــرام؛  املــعــرض  ضيوف  مــن  الشخصيات 
االستثنائي ومستويات  الرياضي  األداء  عن كثب على 
الثالث  الـــدورات  في  السيارات  لهذه  والترف  الراحة 

األخيرة ِمن املعرض.
وفي تعليقه على هذه الشراكة احلصرية، قال السيد 
“شارلي داغر”، املدير العام لشركة الفردان للسيارات 

في  مــازيــراتــي  لسيارات  الرسمي  -الوكيل  الرياضية 
لنا أن نقيم شــراكــة مــع معرض  َشــرف  “إنــه  قطر: 
منذ  سويًا  تَعاوّنا  إذ  والساعات؛  للمجوهرات  الدوحة 
لسنوات  الــشــراكــة  هــذه  لتمديد  ونتطّلع   ،2017 عــام 
عـــديـــدة قـــادمـــة. إن املَـــعـــرض مُيـــّثـــل فــرصــة رائــعــة 
صورة  أبهى  في  واحَلصرية  القوية  سياراتنا  لعرض 
اجلوهرية  مازيراتي  قيم  تشترك  إذ  للجمهور؛  لها 
وأيًضا  احلصري  والطابع  اليدوية  باحلرفية  املتعّلقة 
الفخامة مع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
بشكل كبير؛ مما يَنعكس باإليجاب على تلك الشراكة 

املــثــمــرة”. جتــدر اإلشــــارة إلــى أن “مــعــرض الــدوحــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات” تــعــود أولــــى دوراتـــــه إلــى 
عشرة  السادسة  دورتــه  العام  هــذا  وأمّت   ،2003 عــام 
مرموقة  عالمة   500 من  أكثر  ويضّم  كبير،  بنجاح 
ويوّفر مجموعة واسعة مختارة من الساعات القّيمة 
واملــجــوهــرات احَلــصــريــة؛ علًما بــأنــه جَنــح فــي خالل 
األعوام السابقة في أن يكون واحًدا من أهم الفعاليات 
التجارية التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة، إلى 
جانب متّتعه بسمعة راسخة كواحد من أكبر املعارض 

الفاخرة في املنطقة وأسرعها منوًا.

الفردان للسيارات الرياضية تفوز بجائزة
)أفضل راع( من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

الوكيـل الرسمـي لسيـارات مازيراتـي فـي قطـر...
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3 صفوف من الرفاهية شاشة عرض أمامية MZD CONNECT شاشة التحكم الدقيقنظام صوتي مميز

AWD 7 مقاعد  3 صفوف -   - CX9 مازدا 

دقة متناهية. وإتقان منقطع النظير.

السعر يبدأ من 119,900* ر.ق )الفئة التنفيذية(

اإلضافات العادية واالختيارية
●  ناقل الحركة i-ACTIV AWD  ●  نظام الدخول الذكي  ●  باب خلفي كهربائي  ●  مصابيح LED أمامية متكيفة

●  كاميرا الرؤية الخلفية ومساعدة ركن السيارة  ●  نظام المالحة GPS  MZD Connect مع نظام HMI  ●  مكيف هواء في ثالثة مناطق

●  سقف بانورامي كهربائي  ●  عجالت ألمنيوم 20 بوصة  ●  نظام التحذير عند الخروج من المسار ونظام المساعدة على البقاء في المسار

●  نظام التحذير من العقبات االمامية   ●  دعم مكابح ذكي   ●  مراقبة النقاط العمياء

* تطبق الشروط واألحكام.

هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

مفتوح 7 أيام في األسبوع
 السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء 

الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

اســـتـــطـــاعـــت شــــركــــة الــــســــيــــارات 
تلبي طموحات عشاق  ان  الوطنية 
السوق  في  اليابانية  مــازدا  عالمة 
التي  الــطــرازات  بــأحــدث  القطري 
حتـــاكـــي شــغــف عــمــالئــهــا والـــيـــوم 
 CX3تكتشف الراية اوتو كيو مازدا
كــــــروس اوفــــــر املـــدمـــجـــة واحـــــدة 
مــــن احــــــدث طــــرازاتــــهــــا الـــتـــي مت 
اقباالً  الــســوق والقــت  فــي  طرحها 
جتربة  مبيعاتها  في  مسبوق  غير 
قيادة انيقة وذكية لـ  CX3كروس 
اوفر  املدمجة 2019 ذات اخلمس 
السيارات  طرحتها  والــتــي  مقاعد 
 , AWD نــســخــتــني  الــوطــنــيــة فـــي 

 .2WD
تــأتــي مــــازدا CX3 كــــروس اوفــر  
رباعي  دفــع  مبواصفات  اجلــديــدة 
متميز وهذه هي املرة األولى ، التي 
يأتي اجليل اجلديد من مازدا بأداء 
وبأحجام  تقارن  ال  حركة  وخفة 
التكنولوجيا  الــى  اضافة   ، مناسبة 
اكتف   سكاي   “ واملسماه  املتقدمة 
تكنولوجي “  كما انها تتميز بانها 
اقتصادية في  استهالك الوقود  ، 
  MZD Connect اضافة الى نظام
ـــرنـــت  كـــمـــا تــشــمــل شــاشــة  ـــت ـــاإلن ب
 Active النشطة  الــقــيــادة  عـــرض 
Driving Display وتكنولوجيا “ 
اي – اكتف سينس  لنظام السالمة 
ولتكن  باحلياة   لتنبض  واالمـــان 

وجـــهـــة اجـــيـــال الـــشـــبـــاب والـــذيـــن 
يحبون املغامرة  في قطر .

نسخ CX3 مبحرك  كــل   وتتوافر 
بنزين سكاي أكتيف G سعة 2 لتر 
بقوة 1٤6 حصان مع ناقل حركة 
أوتــومــاتــيــك مــن 6 ســـرعـــات  مع 
وضعية سبورت لتضفي بذلك قوة 
على الطرقات مثلها في ذلك مثل 
تلك  ومتنح   الرياضية،  السيارات 
االطــارات  قــوي في  اداء  اخلاصية 
االمامية او خــالل االربــع اطــارات 
. i-Active وذلك من خالل نظام

ومــــا يـــعـــزز مـــن نـــظـــام  الــســالمــة 
  CX3 واالمــان في سيارات مــازدا
اجلـــديـــدة كــلــيــا  امــتــالك ســيــارات 
مازدا  نظام – اي –  اكتف سينس 
والـــذي يعزز مــن فــرص السالمة 
واالمـــــــان اثـــنـــاء الـــقـــيـــادة  ، فــهــذا 

على  السيارة  قائد  يساعد  النظام 
جتــنــب املــخــاطــر احملــتــمــلــة ، كما 
من  اجلــديــدة  التكنولوجيا  تــضــم  
مازدا CX3  تكنولوجيا “ امان ما 
قبل االصــطــدام “ مما يساعد في 
التقليل  او  االصــطــدامــات   جتنب 
من خطورتها في احلــاالت والتي 
ال ميكن جتنب تلك االصطدامات 
التحكم  بنظام  مــازدا  تتوافر  كما 
فـــي املـــراقـــبـــة واملـــالحـــة واملــســمــى 
الـــقـــيـــادة  ونــــظــــام    )MRCC  (
النشطة ونظام رصد البقع العمياء 
من  الــتــحــذيــر  ونـــظـــام   )BSM  (
 )RCTA اخللفية.)  املــرور  حركة 
السيارة  بجسم  متربط  وجمعيها 

سكاي اكتف  والشاسيه 
وتـــأتـــي املــــوديــــالت اجلـــديـــدة من 
بــــإطــــارات بحجم   CX3   مـــــــازدا
بـــدون مفتاح  بــوصــة ودخــــول   18
مـــع زر لــتــشــغــيــل احملـــــرك وقــفــل 
لــألبــواب مــركــزي ونــظــام صوتي 
من 7 سماعات ويو اس بي ومرابا  
كــهــربــائــيــة لــلــرؤيــة وكـــراســـي من 
ـــد الـــفـــخـــم وشـــــاشـــــة   تــعــمــل  اجلـــل
باللمس 7 بوصة ونظام معلوماتي 
الصوتية  االوامــــر  مــن  مبجموعة 
للتليفون  يرتبط بنظام  وبلوتوث 
ســـمـــعـــي وقـــائـــمـــة مـــتـــعـــددة مــن 

املميزات االخرى .

السيــارات الوطنيـــة  الوكيـــل احلصـــري بالســـوق القطـــري ...

مازدا CX-3 كروس اوفر املدمجة 
تتألق على طرقات الدوحة اجلميلة
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أطــلــقــت شــركــة قــطــر لــلــســيــارات، املــــوزع املعتمد 
شركات  وإحــدى  قطر  في  مــوتــورز  مليتسوبيشي 
مجموعة ناصر بن خالد القابضة، عرضاً خاصاً 
الرباعي،  الدفع  ذات  ميتسوبيشي  مركبتي  على 

والتي تشمل باجيرو ومونتيرو سبورت.
ويتضمن العرض تخفيضات مباشرة وتسهيالت 
عــلــى األقـــســـاط الــشــهــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى مــزايــا 
عـــديـــدة عــلــى مــركــبــة مــونــتــيــرو ســـبـــورت تشمل 
تأمني شامل مجاني ملدة عام، وتسجيل مجاني، 
ـــوات دون حتــديــد  ملــــدة 5 ســـن وضـــمـــان ممــــدد 

باجيرو  املركبة  األمــيــال. كما يضم عــرض  عــدد 
التأمني  تشمل  ســنــوات   3 ملـــدة  شــامــلــة  خــدمــات 
 3 وضــمــان  الصيانة  وخــدمــة  والتسجيل  املجاني 

سنوات.
وفـــي هـــذا اإلطــــار قـــال ســعــادة الــشــيــخ فــالــح بن 
السيارات  بقطاع  العمليات  مدير  ثاني،  آل  نواف 
بــن خــالــد: “يسّر  نــاصــر  فــي مجموعة شــركــات 
خاصاً  عــرضــاً  تطلق  أن  للسيارات  قطر  شــركــة 
لتمنح  ميتسوبيشي  على مركبتني مميزتني من 
املفضلة  سيارتهم  القتناء  مرنة  خيارات  العمالء 

واجلديدة. وميكن لعمالئنا الكرام شراء السيارة 
عــبــر دفــعــات شــهــريــة واالســتــمــتــاع بــالــعــديــد من 
املزايا. ونحن على ثقة بأن عروضنا تلبي رغبات 
الــعــمــالء فــي قــطــر لــقــيــادة واحــــدة مــن سياراتنا 

املوثوقة وفق حاجاتهم ومتطلباتهم اخلاصة”.
مونتيرو سبورت هي السيارة املثالية للمغامرات 
والسرعة،  وتتوفر اآلن بأقساط ابتداء من 1599 
ريــــال قــطــري فـــي الــشــهــر. تــتــمــيــز مبــقــصــورتــهــا 
الذكية  واملــزايــا  الكاملة  الــراحــة  وتــوفــر  واملتينة 
ومـــدار الــرؤيــة الــواســعــة. وقــد متــت العناية بكل 

والــركــاب  الــســائــق  لتمنح  متناهية  بــدقــة  املــزايــا 
املتناهية.  والثقة  احلدود  أبعد  إلى  القيادة  متعة 
وســــواء كــانــت الــقــيــادة عــلــى الــطــرق الــســريــعــة أو 
الوعرة، توفر املركبة قوة أداء عالية، حيث تعمل 
مبحرك من 6 أسطوانات بسعة 3 ليترات لتولد 
الرباعي وقيادة  الدفع  قوة عالية تليق مبركبات 
باجيرو  مركبة  الــكــفــاءة. تعتبر  وعــالــيــة  سلسة 
للقيادة  املركبات  أفضل  الرباعي من  الدفع  ذات 
على الطرق الوعرة. تعمل السيارة مبحرك ذات 
حركة  ونــاقــل  ليتر   3,5 بسعة  أســطــوانــات  ســت 

ســت  ذات  مـــحـــرك  أو  ســــرعــــات،  خـــمـــس  مــــن 
اسطوانات بسعة 3,8 ليتر. تضم السيارات العديد 
أو  الرباعي  الــدفــع  منها  واملــزايــا  مــن اخلصائص 
خــاصــيــة الــدفــع اخلــلــفــي أو الــدفــع الــكــامــل ذات 
املستوى املنخفض أو العالي. تتيح قاعدة السيارة 
بينما ميكن طي  ركــاب  استيعاب سبعة  الطويلة 
أكثر  املقصورة  لتصبح  الثالث  الصف  في  املقاعد 
املعتمدة  سعة للحمولة. من اخلصائص األخرى 
والبوصلة ومؤشرات  ميزان احلرارة اخلارجي، 

الضغط واالرتفاع ومتطلبات الصيانة.

قطــر للسيــارات تطلــق عرضــا خاصــا
على ميتسوبيشي باجيرو ومونتيرو سبورت

زادت حصتهــا مــن الســوق بصــورة غيــر مسبوقــة ...




