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لــــــم يســــــتطع »عرفــــــات« املنّجــــــد مواجهــــــة طوفان 
املنتــــــج الصيني، الــــــذي دمر ميراَث أجــــــداده »مهنة 
التنجيــــــد« مبنتجــــــات أرخص من املــــــادة اخلام، ما 
أجبر »عرفات« نفســــــه أن يشتري خلطيبته جنمة 
القلــــــوب، تنجيــــــًدا مســــــتورًدا من الصــــــني، فأجبرته 
حماتــــــه علــــــى البحــــــث عن مهنــــــة أخــــــرى، هددها 
عرفــــــات بأنــــــه لــــــن يبيــــــع مهنــــــة األجــــــداد، وإغالًقا 
للجــــــدال رضخ املذكــــــور وطلب من حماتــــــه أعطاءه 
مهلة للبحث والتفكير، وحتى يكســــــب عقل حماته 
قرر أن يســــــرد عليها رؤيا كاذبــــــة، أخبرها أنه رأى 
في منامه األغنياء يجلســــــون حتت قدميه يتسولون 
منه الرؤى!! ابتســــــمت حماتــــــه بخبث، ونصحته أن 
يترك »التنجيــــــد« وميتهن »التنجيم« ووعدته بأن 
جتلب له الضحية مع ســــــيرتها الشخصية شرط أن 
ال ينجم في السياســــــة، وأقســــــمت أنه سيجمع ما ال 
يصدقه عقل أو تصنعه يد العبقري الصيني!! وافق 
»عرفــــــات« في حلظة ضعــــــف، خاصــــــة أن الصني 
لن حتاربه في مهنة التنجيم ألنهم مشــــــغولون مبا 
ينتجــــــون، بدأ »عرفــــــات« املنّجــــــد أول خطواته في 
التنجيم »بواحدة تصيب وعشرة تخيب« ومبساندة 
خبــــــرات حماته فــــــي علم نــــــون النســــــوة ذاع صيته، 
وكبــــــرت طموحاتــــــه وكبرعــــــدد ضحايــــــاه فقرر أن 
يخلد اســــــمه في علم الفلك والتنجيم فاخترع أبراج 
»العرفاويــــــات«، وشــــــّرع لها قوانــــــني ال تعتمد على 
النــــــاري والترابــــــي، بل تعتمد على اســــــتدعاء مومياء 

األجــــــداد! صّدقه الباحثون عــــــن التجديد والتنجيم، 
ورفعوه على األعناق وأغدقوا عليه األموال، وأصبح 
»عرفات« املنّجــــــد منّجَم فضائيــــــات، ومالًكا لقناة 
»املنجمون العرب« وذات يوم اتصلت به شــــــخصية 
مــــــن اجلامعــــــة العربيــــــة تطلــــــب منــــــه التنجيم عن 
مســــــتقبل إنتــــــاج ســــــيارة عربية 100%! ارتعشــــــت يد 
املنجــــــد وهو فــــــي حضرة املســــــؤول وكاد أن يعترف 
بأنه النصاب امللعون، لوال كلمات املســــــؤول: أرجوك 
توافــــــق يا موالنا أعرف لنا ســــــبب فشــــــلنا في تصنيع 
ســــــيارة مع العلم أننا نفعل ما في وســــــعنا وأخبرنا: 
هل ســــــحر األعداء عيونَنا وهل تستطيع أن تبعدهم 
عنــــــا؟ فــــــإذا بعيــــــون عرفات تتســــــع وهامتــــــه ترتفع، 
ثم يقبــــــض على كتــــــف املســــــؤول ويقــــــول: أنت من 
ســــــيقود أول سيارة عربية 100%، ولكن بعد خمس 
خطوات أو خمس ســــــنوات، وعندما ســــــألته حماته 
وإذا انقضت الســــــنوات العجاف ولــــــم تتحقق النبوءة 
؟ ابتســــــم عرفات منّجم الســــــيارات وقال: يا سيدتي 
نحن العرب ال ننتج األســــــماك، مــــــع أننا نعيش على 
بحارها، ولكننا نؤمن بذاكرة األسماك تكرمياً لها، 
ابتســــــمت حماته وقالت: أنــــــت اآلن جدير بأن تكون 
زوج ابنتي »جنمة القلوب« ففاجأها عرفات بفضح 
املســــــتور بأن الطالع مليء بالغيــــــوم، وابنتها من برج 
العبيــــــد و»عرفــــــات« من برج األســــــياد ونصحها أن 
تبحث البنتهــــــا عن عريس من  برج األرنب الصيني 

املظلوم! هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa
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مازيراتي تتألق في النسخة الـ 89 من 
معرض چنيڤ الدولي للسيارات

زيبـــارت ترتقـــي بتقنيـــات خدمـــات 
السيـــارات فــي الســوق القطــري

شركة آل طالب موتوز تزود اسطول 
BX5 اكادميية اخلبرة بسيارات بورجوارد طراز السيــارات الوطنيــة تكشف الستـار11

عــن مــازدا 6 سيــدان الرياضية 2019

تشهد احتفاال بـ 40 عاما على بدء إنتاجها ... 

L200 قطر للسيارات تدشن الشاحنة اخلفيفة ميتسوبيشي

6

دشــــنــــت شــــركــــة قـــطـــر لـــلـــســـيـــارات، 
ميتسوبيشي  ملــركــبــات  املعتمد  املــــوزع 
اخلفيفة  الشاحنة  قــطــر،  فــي  مــوتــرز 
فــي  ــــدة  اجلــــدي  L200 مــيــتــســوبــيــشــي 
الشركة  احتفاالت  ضمن  وذلــك  قطر 
مبــــرور 40 عــامــاً عــلــى إطــــالق اجليل 
املــعــروفــة  الــشــاحــنــة  مـــن هــــذه  األول 
مبرونتها  الــعــالــم  أرجـــاء  مختلف  فــي 
واســتــدامــتــهــا الــعــالــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الراحة التي توفرها. وجاء الكشف عن 
خــاص  حــفــل  فــي   L200 ميتسوبيشي 
عـــرض ميتشوبيشي  فــي صــالــة  أقــيــم 
املهندس  بحضور  ســلــوى  طــريــق  على 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الفقي،  ايهاب 
السيارات في مجموعة شركات ناصر 
املدير  الصحن  السيد هشام  بن خالد، 
والسيد  للسيارات،  قطر  لشركة  العام 
هيثم ايبف مدير العالمة التجارية في 
قطر، باإلضافة إلى مدعوين وضيوف 
وممثلي وسائل اإلعالم. ويأتي إطالق 
ـــقـــطـــري بــعــد  املـــركـــبـــة فــــي الــــســــوق ال
إطــالقــهــا عــاملــيــاً مــبــاشــرة فــي تــايــالنــد 
لــتــشــكــل مــحــطــة مــهــمــة فـــي مــســيــرة 

ميتسوبيشي موترز في املنطقة.

ّعرفات منجم سيارات..!
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Geely تتحدى تسال
بسيـــارة كهربائيـــة متطــــورة

 ”GE11“ ســيــارة  إطــالق  نيتها  عــن   ”Geely“ شركة  أعلنت   
املتوقع أن تصبح منافسا رئيسا لسيارات شركة تسال.

يشبه  بتصميم  ســـيـــدان،  بهيكل  اجلـــديـــدة  الــســيــارة  وســتــأتــي 
تــصــامــيــم ســـيـــارات فــولــفــو مــن الــفــئــة “S” الــتــي طــرحــت في 
السنوات األخيرة، ومقابض لألبواب تندمج داخل الهيكل، كتلك 

املوجودة في سيارات “تسال”.
ومن الداخل، ستأتي “GE11” بواجهة قيادة متطورة مزودة 

وأحــدث  ممــيــز،  ريــاضــي  ومــقــود  باللمس،  تعمالن  بشاشتني 
للسائق،  الصوتية  لــألوامــر  تستجيب  التي  املولتيميديا  أنظمة 
حــرارة  بــدرجــة  والتحكم  الــهــواء  تنقية  أنظمة  إلــى  بــاإلضــافــة 
املقاعد. كما ستعمل هذه السيارة مبحرك كهربائي بعزم 177 
حصانا، قادر حلى حتريكها بسرعة 155 كلم/ ساعة، وستزود 
ببطاريات تكفيها لقطع مسافات تصل إلى 400 كلم بالشحنة 

الواحدة.
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استطاعة  عــن  االمــريــكــيــة  شيفروليه  عــالمــة  اعلنت 
إلى 116 ساعة  للسائقني ما يصل  توفر  أن  طرازاتها 
فــي الــعــام مــن وقـــت االنــتــظــار فــي مــحــطــات الــوقــود 
وذلك بفضل مزايا من األفضل في فئتها في مجال 

كفاءة استهالك الوقود
ما  يقضوا  أن  ميكن  السيارات  سائقي  بــأن  تعلم  هل 
يصل إلى 20 دقيقة من االنتظار في محطات الوقود 
مللء خزانات الوقود في سياراتهم؟ وهكذا فإنهم قد 
يضيعون وقتاً كبيًرا على مدار العام وهم في محطات 
والــركــاب  للسائقني  تــقــّدم  شفروليه  أن  إال  الــوقــود. 
تــوفــيــًرا فــي إجــمــالــي الــوقــت املـــهـــدور، وذلـــك بفضل 
حتققه  أن  تستطيع  والـــذي  لسياراتها  األطـــول  املـــدى 

من خالل الكفاءة العالية في استهالك الوقود، والتي 
متنحهم مدى قيادة أكبر مع أوقات توقف أقل في 
محطات الوقود، وبالتالي توفير وقت إضافي ميكن 
استغالله فــي أمـــور أخـــرى. وفــي هــذا الــســيــاق، قال 
لشيفروليه  التجارية  العالمة  مدير  ســدودي،  أحمد 
الشرق األوسط: “نضطر كثيًرا لضغط جدول أعمالنا 
السريعة،  بوتيرته  يتسم  الــذي  احلــديــث  عصرنا  فــي 
وميكن لتوفير بضع ساعات إضافية أن يشكل فارًقا 
في حتسني جودة حياتنا. ونحن نقوم في شيفروليه 
ومن  عمالئنا،  الحتياجات  وفــًقــا  سياراتنا  بتصميم 
هنا فقد صممنا تقنياتنا للعمل ضمن ظروف العالم 
ــا لــالخــتــبــارات. وتــوفــر  احلــقــيــقــي، ولــيــس فــقــط وفــًق

أفضل  مــن  واحــــداً  الــســيــارات  مــن  احلــالــيــة  تشكيلتنا 
معدالت كفاءة استهالك الوقود ضمن فئاتها، وذلك 
بفضل محركاتها فائقة الكفاءة، األمر الذي ال يساهم 
في توفير املال فحسب، بل الوقت أيًضا. وميكن للناس 
أن يستغلوا ذلك الوقت اإلضافي للقيام بأمور أخرى 
يرغبون بها”. وتضم تشكيلة شيفروليه سيارات مثل 
ترافرس  وشيفروليه   ،2019 اكوينوكس  شيفروليه 

2019، وشيفروليه ماليبو 2019.
ومتتاز سيارة شيفروليه اكوينوكس 2019 التي تتمتع 
توربو  ومــحــرك  الـــوزن  خفيفة  مبتكرة  بتكنولوجيا 
استهالك  اقتصادي في  لتر، مبستوى   1.5 قوي سعة 
الوقود هو من بني األفضل في فئته، يبلغ 15 كيلومتر 

لكل لتر. وميكن خلــزان وقــود كامل أن ينقلكم إلى 
السنة  يوفر حوالي 6 ساعات2 في  أبعد، مما  مسافة 

تستطيعون قضاءها كيفما شئتم.
ماليبو  شيفروليه  لسيارة  ميكن  أخــرى،  ناحية  من 
لتر،   1.5 بسعة  جديد  توربو  مبحرك  املـــزودة   2019
مما  الــوقــود،  مــن  لتر  لكل  كيلومتر   16.7 تقطع  أن 
الوقت  السنة من  إلــى 8 ســاعــات1 في  يوفر ما يصل 
املــهــدور فــي مــحــطــات الـــوقـــود. أمـــا ســيــارة الــكــروس 
 ،2019 ترافرس  شيفروليه  احلجم،  متوسطة  أوفــر 
كفاءة  من  به  تتمتع  مبا  بالفعل  اإلعــجــاب  تثير  فهي 
السيارات  أكثر  بني  أنها من  إذ  الوقود،  استهالك  في 
الوقود في  استهالك  فئتها. ويبلغ معدل  اقتصاًدا في 

هذه السيارة 11.9 كيلومتر لكل لتر، وهو معدل مميز 
جًدا بالنسبة لسيارة عملية بهذا احلجم ذات 8 مقاعد. 
وتستطيع السيارة حتقيق هذه الكفاءة الرائدة بفضل 
مع  مقترن  سرعات،   9 ذو  أوتوماتيكي  حركة  ناقل 
العديد من تقنيات االقتصاد باستهالك الوقود لتوفير 
ما يصل إلى 7 ساعات1 في السنة. وبشكل عام، فإن 
ترافرس هي سيارة كروس أوفر عائلية ستوفر لكم 

املزيد من الوقت لقضائه مع أحبائكم.
الــســيــارات احلــديــثــة هــذه والتي  ومــن خــالل تشكيلة 
تزخر بابتكارات هندسية مدروسة، ال تقتصر روعة 
هذه السيارات على مراعاتها للبيئة فقط، حيث أنها 

أيًضا توفر املال، وفوق ذلك، الوقت الثمني.

تقنيات كفاءة استهالك الوقود من شيفروليه 
توفــر للسائقيــن وقتهــم الثميــن

اجليــدة للسيــارات الوكيـــل احلصــــري ...
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سيارة BMW X5 اجلديدة
تأسر املخيلة مبزايا قيادتها الرياضية

الوكيل  للسيارات،  الفردان  شركة  عرضت 
  BMW املعتمد لسيارات  احلصري واملــوّزع 
، ســيــارات BMW X5 اجلديدة  فــي قطر 
كـــلـــيـــاً فــــى جــمــيــع صــــــاالت عـــــرض شــركــة 
الــــفــــردان لــلــســيــارات فـــي اخلــلــيــج الــغــربــي 

وسحيم بن حمد.
وتــســّنــى مــالــكــي ســـيـــارات BMW X5 فى 
قــطــر أن يــصــبــحــوا مـــن بـــني األوائـــــــل في 
الشرق األوسط الذين يقودون اجليل الرابع 
 BMW X5 سيارة .BMW X5 من سيارة
العصري  بتصميمها  تتميز  التى  اجلــديــدة 
من  اجلــديــدة  النسخة  وتشّكل  فخامتها  و 
الــســيــارة املــفــّضــلــة لــدى   BMW X5 طـــراز

عمالئنا في الشرق األوسط.
وســيــتــســّنــى لــلــعــمــالء الــــذيــــن ســـيـــقـــودون 
سيارتهم الـ BMW X5على طرقات قطر 
اختبار نظام التعليق اخلاص بـX5 اجلديدة 

قيادة  ديناميكيات  لتوفير  صــّمــم  والـــذي 
رائعة وراحة ورشاقة وتوجيهاً دقيقاً. كما 
من  القيادة  بتجربة  التحّكم  نظام  يتوّفر 
أجل إجراء مزيد من التعديالت على األداء 

بحسب التفضيالت الشخصية.

 BMW الرياضية  األنشطة  سيارة  وتتمتع 
مــلــفــت  بـــتـــصـــمـــيـــم  كــــلــــيــــاً  اجلــــــديــــــدة   X5
ومبــقــصــورة داخــلــيــة جـــذابـــة. كــمــا تتميز 
بـــغـــطـــاء احملــــــرك املـــصـــمـــم بــشــكــل بــــــارز و 
والعجلتني  املقدمة  بني  القصيرة  باملسافة 

السداسية  الــعــجــالت  وأقــــواس  األمــامــيــتــني 
الزوايا وباالنحدار الديناميكي للسقف الذي 
يعزز الطابع الرياضي لسيارة X5 اجلديدة. 
الـــ بنسختني:   BMW X5 طـــراز  ويــتــوفــر 
املــزودة مبحرك   xDrive50i  BMW X5

جــديــد مـــن ثــمــانــي اســـطـــوانـــات يـــوّلـــد 462 
إلى  صفر  من  االنطالق  لها  ويتيح  حصاناً 
الــســاعــة خــالل 4.7 ثـــواٍن والـــ  100 كلم فــي 
مبحرك  املــزودة   xDrive40i  BMW X5
ـــد 340 حــصــانــاً  مـــن ســـت اســـطـــوانـــات يـــوّل
ويــتــيــح لــهــا االنـــطـــالق مــن صــفــر إلـــى 100 
كــلــم فـــي الــســاعــة خــــالل 5.5 ثــــــواٍن. يــشــار 
بناقل حركة  مــــزّودان  الــطــرازيــن  أّن  إلــى 
Steptronic من ثماني سرعات وبخيارات 

من BMW Individual خاصة بهما. 
كلياً  اجلـــديـــدة   BMW X5 ســـيـــارة  تــأســر 
املـــخـــّيـــلـــة مــــن خـــــالل وضـــــــوح تــصــمــيــمــهــا 
امللفتة  الرياضية  قيادتها  ومزايا  وراحتها 
وجتهيزاتها املبتكرة. ويسّر شركة الفردان 
منها  اجلــديــدة  النسخة  عـــرض  لــلــســيــارات 
من  الفئة  هــذه  قيادة  ستعّزز جتربة  التي 

السيارات.

الفــــردان للسيــــارات الوكيــــل احلصــــري ...



األثنــــــن 27 جمادى اآلخرة 1440 هـــــــ 4 مــارس 2019 م  العدد )268(

5

على منصة  ســبــورت  مــوتــور  فريق هيونداي  وقــف 
العالم  التوالي في بطولة  الثانية على  للمرة  التتويج 
للراليات 2019، عندما حل السائق تييري نوفيل في 
عن  ضئيل  بفارق  السويد  جولة  من  الثالثة  املرتبة 
منافسيه بعد مرحلة شهدت تنافسية كبيرة. شركة 
سكايالين للسيارات، تابعة ملجموعة اجليدة واملوزع 

الرسمي لسيارات هيونداي موتور في قطر.
غيلسول  نيكوالس  ومساعده  نوفيل  تييري  وقــدم 
عرضاً مبهراً في رالي السويد عندما أنهوا فعاليات 
البلجيكي  الثنائي  ليعود  السابع،  باملركز  األول  اليوم 
ويسجل أداًء رائعاً، مكنهم من إنهاء مراحل السباق 
التسعة عشر بفارق 3 ثواني فقط عن صاحب املركز 

الثاني السائق إيسابيكا البي. 
ووصف نوفيل السباق باملعركة احلامية الوطيس في 
ظل الظروف اجلوية الصعبة، وقال متكنا من إنهاء 
وكنا  ممكنة  نتيجة  بأفضل  الصعبة  املرحلة  هــذه 
قريبني جدا للظفر باملركز األول. وأضاف: عندما 
تبدأ بالعمل بكل طاقتك وحتاول أن حتقق أقصى 
مــا ميــكــن، مــن الــســهــل أن تــقــوم بــبــعــض األخــطــاء 
املركز  على  باحلصول  راضــون  فإننا  لــذا  الصغيرة، 
الــثــالــث، وإضــافــة أربـــع نــقــاط نــقــاط جــديــدة ترسخ 

موقع الفريق باملركز الثاني في الترتيب العام. 
وأن  بداياتها  في  التــزال  البطولة  أن  نوفيل  وأشــار 
الفريق بانتظار الكثير من التحدي واإلثارة في هذا 
الفريق  يستمر  أن  املهم  من  قائالً  واختتم  املوسم. 
بجمع املزيد من النقاط في هذه املراحل االفتتاحية، 
كما أننا سنركز كفريق على املثابرة لتقدمي أفضل 
في  خصوصاً  القادمة  املــراحــل  في  األداء  مستويات 
ضوء استعداداتنا احلالية جلولة املكسيك من بطولة 

العالم للراليات في الشهر القادم”. 
السائقني  بترتيب  الثاني  املركز  نوفيل حالياً  ويحتل 
في  ثانياً  وسيبدأ  نقطة،   40 برصيد  البطولة  فــي 
الــشــوارع  مــن  بالكثير  يتميز  الـــذي  املكسيك  ســبــاق 

الترابية خالل الشهر القادم. 
وبــــدورهــــمــــا قـــــدم الـــثـــنـــائـــي الـــنـــرويـــجـــي أنـــدريـــس 
أمــالنــد من  أنــدريــس جيجر  ومــســاعــده  ميكيلسني 
في  أداًء بطولياً  مــوتــور ســبــورت   فــريــق هــيــونــداي 
املركز  في  السباق  وأنهيا  التتويج،  منصة  مــطــاردة 
الرابع متقدمني على سائق فريق إم سبورت إيفلني 
دانيال  ومساعده  لــوب  سبستيان  حل  كما  إيفانس. 
أعضاء  كــل  بــذلــك  لينهي  الــســابــع.  املــركــز  فــي  إيلينا 
فريق هيونداي موتور سبورت كامل مسافة السباق 
 i20 البالغة 316 كيلو متر على منت سيارة هيونداي

 .WRC كوبيه
واختصر أندريا أدامو، مدير فريق هيونداي موتور 
ســبــورت نــتــائــج مــرحــلــة الــســويــد مــن بــطــولــة العالم 
أن تكون أفضل من ذلك  “أنــه كانت يجب  بالقول 
إال أنــهــا مــن املمكن أن تــكــون أقــل ممــا مت إجنــازه  
الفريق،  الوقت نفسه، لوال األداء اجليد ألعضاء  في 
الثالث  سياراتنا  أن  نذكر  أن  املهم  “مــن  وأضـــاف: 
يؤكد  السباق، ممــا  إنــهــاء كافة مــراحــل  فــي  جنحت 
على قدرات أعضاء الفريق، واالعتمادية واملوثوقية 

  .WRC كوبيه i20 التي تتمتع بها سيارة هيونداي
واختتم أدامو قائالً: “كانت السرعة واضحة جداً في 
أول جولتني من البطولة، إال أننا بحاجة إلى املزيد 
وأننا  خصوصاً  البطولي،  واألداء  اجلــاد  العمل  مــن 
سيشكل  الــذي  املكسيك  سباق  محطة  على  مقبلني 

حتٍد مختلف كلياً عما شهدناه في املراحل األولى. 

هيونداي موتور سبورت
حتظى بالتتويج في بطولة العالم للراليات في السويد

للمــرة الثانيــة علــى التوالــي فــي العــام 2019 ...
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دشنت شركة قطر للسيارات، املوزع املعتمد ملركبات ميتسوبيشي موترز في قطر، 
احتفاالت  ضمن  وذل��ك  قطر  في  اجلديدة   L200 ميتسوبيشي  اخلفيفة  الشاحنة 
املعروفة في  الشاحنة  األول من هذه  على إطالق اجليل  الشركة مبرور 40 عاماً 
التي  ال��راح��ة  إل��ى  باإلضافة  العالية  واستدامتها  مبرونتها  العالم  أرج���اء  مختلف 
توفرها. وجاء الكشف عن ميتسوبيشي L200 في حفل خاص أقيم في صالة عرض 
التنفيذي  املدير  الفقي،  ايهاب  املهندس  بحضور  سلوى  طريق  على  ميتشوبيشي 
لقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر بن خالد، السيد هشام الصحن املدير 
العام لشركة قطر للسيارات، والسيد هيثم ايبف مدير العالمة التجارية في قطر، 

باإلضافة إلى مدعوين وضيوف وممثلي وسائل اإلعالم.
تايالند  في  مباشرة  عاملياً  إطالقها  بعد  القطري  السوق  في  املركبة  إط��الق  ويأتي 
يكون  بذلك  املنطقة.و  في  موترز  ميتسوبيشي  مسيرة  في  مهمة  محطة  لتشكل 
قطر  شركة  لتكون  املنطقة،  في  اجلديدة   L200 ميتسوبيشي  ملركبة  ظهور  اول 
للسيارات الراءدة في تقدمي احدث الطرازات في قطر و ليكون ذلك اول ظهور لها 
مبنطقة اخلليج. وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني، مدير العمليات بقطاع 
السيارات في مجموعة شركات ناصر بن خالد: “يسر شركة قطر للسيارات تزويد 
السوق القطري بهذه املركبة التي ستعيد تعريف قطاع الشاحنات اخلفيفة وتقدمها 
مبفهوم جديد. ومن خالل إطالق ميتسوبيشي L200 اجلديدة، نؤكد على التزامنا 
مبسيرة النمو والتطور في قطر وتوفير كل املوارد الالزمة لدعم متطلبات السوق 

وتزويده مبركبات حديثة وحلول جديدة تتماشى مع املتغيرات في هذا القطاع”.
باحلضور  للسيارات  لشركة قطر  العام  املدير  الصحن  السيد هشام  رّح��ب  ب��دوره 
تقدم  التي   L200 ميتسوبيشي  اخلفيفة  الشاحنة  قطر  في  اليوم  “ندشن  وق��ال: 
مفهوماً جديداً في هذه الفئة ونحن على ثقة بأنها ستلبي حاجات العمالء القيمني 
وتتميز  أنيقة  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي  وعملية  موثوقة  مركبات  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن 
بتصميم عصري وحديث. ويعتبر تدشني هذه الشاحنة محطة بارزة في مسيرة 

شركة قطر للسيارات وميتسوبيشي موترز في قطر”.
نظرة على الشاحنة

املتينة  التصميم  هندسة  مفهوم  لتجسد  اجلديدة   L200 ميتسوبيشي  تطوير  مت 
التي كانت وراء هذه الشاحنة املميزة. فهي تضم العديد من العناصر التي جعلتها 
تتفوق على منافساتها، منها التصميم الساحر الذي يحتضن أحدث التوجهات في 
أداء  يولد  ال��ذي  املعزز  الرباعي  الدفع  نظام  للمقدمة،  الديناميكي  ال��درع  تصميم 
السالمة  ونظام  السائق  مساعدة  أنظمة  وأح��دث  ال��وع��رة،  الطرقات  على  محسنا 
االستدامة  إلى  تضاف  رائعة  حتسينات  اجلديد  الطراز  يضم  املجمل،  في  النشط. 
واملوثوقية وقوت التحمل املطلوبة في االستخدام التجاري والراحة والقيادة السلسة 

للمستخدم الفرد.
التصميم الهندسي املعزز

الداخل  التي تتجسد من  الصلبة”  تتميز L200 بتصميم نشط ضمن نهج “املتانة 
واملعرفة  ال��ق��درات  ف��ي  ويتجلى  التحمل”  يفوق  “تصميم  جوهر  وه��ي  واخل���ارج 
مفهوم  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  املقدمة  حتتضن  ال��ش��رك��ة.  بها  تتمتع  التي  الهندسية 
صممت  التي  واملصابيح  املرتفع  احمل��رك  غطاء  يعمل  بينما  الديناميكي”،  “ال��درع 

مبكان أعلى في املقدمة على منح املوديل اجلديد واجهة أكثر قوة وهيبة.
أما هيكل الشاحنة فيتميز باملنحنيات اجلريئة واخلطوط احلادة التي تعكس قوة 
وحداثة شاحنات ميتسوبيشي. وفي هذا الطراز، أصبحت أجزاء املصابيح والصدام 
جزءاً من التصميم احلاد، لتكمل روعة الواجهتني االمامية واخللفية وتضيف بعداً 
بصرياً الفتاً. ومت حتديث املقصورة الداخلية لتعكس الشعور اجلديد للشاحنة من 
خالل لوحة الوظائف ومنافذ تكييف الهواء. وتكتمل األناقة واجلودة العالية مبواد 

ناعمة للدواسات وتطريز كونسول األرضية واألذرع وفرامل التوقف.
أداء معزز مع الدفع الرباعي 

مت جتهيز شاحنة ميتسوبيشي L200 بخيار الدفع الرباعي الذي يوفر أعلى مستوى 
الشاحنة  تضم  الطرق.  من  ن��وع  أي  مع  والتعامل  للشاحنة  والتماسك  الثبات  من 
اخلفيفة ميتسوبيشي L200 العديد من التحسينات التي وفرتها هندسة التصميم 
املبتكرة فوفرت للشاحنة املتانة واالستدامة واملوثوقية العالية لالستخدام التجاري 
والراحة التامة عند االستخدام الفردي. كما مت تعزيز القيادة مع استخدام معدات 

أكبر المتصاص الصدمات اخللفية وبالتالي تتضمن كميات زيت امتصاص أكثر.
تتوفر ميتسوبيشي L200 في صالة عرض ميتسوبيشي موترز على طريق سلوى، 
الساعة 8  السبت من  إلى  العرض من اخلميس  زي��ارة صالة  للعمالء  حيث ميكن 
لغاية 9 مساًء. كما ميكن زيارة  وأي��ام اجلمعة من 5 مساًء  لغاية 9 مساًء  صباحاً 
صالة العرض في اخلور من السبت إلى األربعاء من 8 صباحاً لغاية 8 مساًء وأيام 

اخلميس من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساًء.

الشاحنة تشهد حتسينات كثيرة احتفاال بـ 40 عاما على بدء إنتاجها ...

قطـر للسيـارات
تــدشن الشاحنــة اخلفيفـــة

L200 ميتسوبيشي
فـــي الســوق القطـــري

هشام الصحن: 
سعداء باختيار 

السوق 
القطري كأول 

اطالق 
لـ ميتسوبيشي 
L200 اجلديدة  

في املنطقة
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نادي مالك جيب
تقيـــم جتمعهـــا السنـــوي فـــي منطقـــة )سيلني(

السنوي في منطقة “سيلني” بحضور  أقام نادي مالك جيب جتمعه 
اغلب اعضاء الفريق هذا وقد شهد احلدث أيضا حضور فرق جيبات 
مــن َعــمــان أكــثــر أنــديــة ســيــارات “اجلــيــب” نشاطا فــي سلطنة عمان 
وقائد  مدير  الشامسي  سالم  السيد  صــرح  املناسبة  وبهذه   ، الشقشقة 
) فريق قطر ملالك اجليب(  باسم  املعروف في قطر  جــروب اجليب 
بني  تواصل  نقطة  افضل  يعد  الــذي  التجمع  هــذا  بإقامة  سعداء  قائالً: 
اعضاء اجلروب ويقام التجمع كل عام منذ النسخة االولى 2014اي منذ 

خمس سنوات على التوالي والهدف منه هو التواصل بني اعضاء الفريق 
واالستفادة من جتربة قيادة امنة على الكثبان الرملية والتعارف على 
لنادي مالك اجليب في قطر وبهذه  املنضمني حديثاً  االعضاء اجلدد 
املناسبة استضفنا الفريق العماني بوش 22 والفريق الثاني فريق صحار 
اللذان يشاركا مع فريقنا  كل سنة من فرق جيبات من َعمان واملدعوين 
كما حضر مــدراء الشرق األوســط في شركة اجليب ومــدراء املبيعات 
الوكيل احلصري لعالمة جيب في دولة  للسيارات  املتحدة  في شركة 

قطر. أقيمت الفعالية من منطقة سلني إلى خور العديد وكان التجمع 
مخيم  فــي  املــســاء  حتى   2019 فبراير   22 بتاريخ  اجلمعة  يــوم  صــبــاح 
الفريق  على  والتعارف  رياضية  أنشطة  الفعاليه  وتضمنت   اجلاعوني 
العماني وتبادل اخلبرات في القيادة على الكثبان الرملية وتالها بعد 
ذلك وجبة غداء، و كان جميع  املشاركني في فرح وبهجة . وفي ختام 
الفعالية مت توزيع اجلوائز من خالل السحوبات على الكوبونات و تكرمي 

الشركات والضيوف ومعظم شباب اجلروب املتفوقني .

مــن اجــل التواصــل بيــن اعضــاء الفريــق ...

وإخوانه-   الغني  عبد  اهلل  عبد  شــركــة  أطلقت 
تــويــوتــا  حملة » جتــربــة الــســيــارات الــســيــدان » 
والتي  اسوف تتيح الفرصة أمام الناس لتجربة 
سيارات تويوتا سيدان األكثر شعبية ) كوروال، 
كــامــري هــايــبــرد، بــرويــس هــايــبــرد،افــالــون و 
يارس(. و تهدف هذه احلملة إلى جعل جتربة 
للراغبني  أكــثــر سهولة  تــويــوتــا  قــيــادة ســيــارات 
في خوض جتربة قيادة بطريقة أكثر سهولة  

وراحة.
متتلك سيارات تويوتا سيدان مميزات ال ميكن 
حصرها في صور وتعجز الكلمات عن التعبير 
الغني  عبد  اهلل  عبد  لذلك منحت شركة  عنها 

لإلحساس  للعمالء  استثنائية  فــرص  وإخــوانــه 
لديهم.  املفضلة  تويوتا  قيادة سيارات  وجترية 
فقط عند اجلــلــوس داخـــل مــقــصــورة ســيــارات 
التي  امليزة  ستكتشف  قيادتها  وجتربة  تويوتا 
جعلت من سيارات تويوتا سيدان اخليار األول 
فــي قــطــر و فــي جــمــيــع انــحــاء الــعــالــم. زودت 
التكنولوجيات  بأعلى  ســيــدان  تــويــوتــا  ســيــارات 
وأكــثــرهــا تــقــدمــا إضــافــة إلـــى تصميم داخــلــي 
مـــريـــح وممـــيـــزات ســـالمـــة عــالــيــة جتــعــل من  
امتالك سيارة تويوتا جتربة مفيدة ومرضية. 
في  لشخصني  بعشاء  يــفــزون  ســوف  فــائــز   25
فندق ماريوت و فائز واحد سعيد احلظ سوف 

)ليلة  االسبوع  نهاية  عطلة  خالل  بإقامة  يفوز 
واحــــدة( الثــنــني بالغني و 2 اطــفــال فــي فندق 
الكائن  تويوتا  زيــارة معرض  املاريوت. ميكنك 
للحصول على فرصة جتربة  الغني  ببرج عبد 
القيادة  جتربة  حجز  أو  تويوتا  سيارات  قيادة 
اخلــــاص بــهــم عــن طــريــق اإلتـــصـــال عــلــى رقــم 
طريق  عــن  الــتــســجــيــل  أو   8001800 اخلــدمــة 
الــواب  موقع  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  حسابات 

اخلاص بالشركة. 
تأسست شركة عبد اهلل عبد الغني و إخوانه  ذ.م.م 
في عام 1958 كجزء من تطوير البنية التحتية 
عــام 1964 منحت شركة عبد  في قطر وفــي 

عـــبـــد  اهلل 
الــغــنــي وإخـــوانـــه 

ذ.م.م وكالة تويوتا. وباعتبارها واحدة من رواد 
عبد  أنشأت شركة  في قطر  الناجحة  األعمال 
اهلل عبد الغني و إخوانه ذ.م.م لنفسها اسما من 
السليمة واألخالقية   التجارية  خالل املمارسات 
وكسبت الشركة سمعة طيبة من خالل الصدق 
والنزاهة  إضافة الى عالقة ممتازة مع العمالء 

والشركاء واملوظفني.
إخوانه  و  الغني  عبد  اهلل  عبد  شركة  تــطــورت 
السيارات  شــركــات  مــن  واحـــدة  لتكون  ذ.م.م  
ـــرائـــدة فـــي قــطــر مـــع عــمــلــيــاتــهــا الــتــي تشمل   ال

تأجير  و  املستعملة  والسيارات  الثقيلة  املعدات 
الغني  عبد  اهلل  عبد  شركة  تكن  لم  السيارات. 
فــقــط فــي الـــصـــدارة دائــمــا بــاعــتــبــارهــا الشركة 
السيارات  ولكن  السوق في قطاع  الــرائــدة في 
املنظمات  فــي دعــم  اإلســهــام بسخاء  فــي  أيضا 
الشركة   تسعى  و  الدولية  و  احمللية  واملناسبات 
كمؤسسة  أعلى  مستوى  الى  االرتقاء  إلى  دائما 
الهامة  األنشطة  دعــم  اجتماعية  مسؤولة  ذات 
فــي الـــبـــالد، وتــهــدف خــصــوصــا لــرفــاه الشعب 

واألمة ككل.

خالل عطلة نهاية االسبوع 

اختبر سيارات تويوتا
و احصل على فرصة لإلقامة

في فندق ماريوت
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شركة آل طالب موتوز
BX5 تزود اسطول اكادميية اخلبرة بسيارات بورجوارد طراز

توفــر جتربــة تعلــم قيــادة لكبــار الشخصيــات ...

ال طالب موتوز  وكيل سيارات  أعلنت شركة 
مع  تعاقدها  عن  األملانية  (العالمة  بــورجــوارد 
الــســيــارات (  اكــادميــيــة اخلــبــرة لتعليم قــيــادة 
الـــرائـــدة فـــي الـــدوحـــة ) عــلــي شــــراء عـــدد من 
ســـيـــارات بــــورجــــوارد طــــراز BX5 لــالنــضــمــام 
ـــقـــيـــادة و الــتــي  الســــطــــول ســــيــــارات تــعــلــيــم ال
القيادة  دورة  لبرنامج  األكــادميــيــة  ستقدمها 

لكبار الشخصيات وقد مت تسليم الدفعة
لتدخل  لألكادميية   BX5 سيارات  من  االولــي 
ضمن اسطول سياراتها الفخمة لتعليم القيادة.
بالتكنولوجيا  مجهزة   ، بورجوارد  تصميم  مت 
اكــادميــيــة  إدارة  فــضــلــت  األملـــانـــيـــة.  واجلــــــودة 
لالختيار من  كــنــمــوذج   BX5 مــوديــل اخلــبــرة 

، ألنــهــا كانت  بــهــم  VIP اخلــاصــة  أجـــل دورة 
مثيرة لإلعجاب مع التصميم الرياضي لسيارة 
بــــورجــــوارد وخــصــائــصــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة مثل 
االستشعار  اجهزة   ،  (  360  ) الشاملة  الكاميرا 
اجتاهي  محاذاة  وميزات  واخللفية.  األمامية 
السيارات  وقــوف  أثــنــاء  الفعالة  القيادة  عجلة 
وعــــــرض مــــن خـــــالل شـــاشـــة تــعــمــل بــالــلــمــس 
 BX5 بــورجــوارد HD قياس 8 بوصة و تقنية 
عــرض وحتدث  إلــى  تتحول  أن  الذكية ميكن 
) اإلجنليزية   / العربية  مثل  مختلفة  لغة   14
األمريكية  املتحدة  الــواليــات   / املتحدة  اململكة 
 / التشيكية   / األملــانــيــة   /  )AUSTRALIAN  /
 / السويد   / الفرنسية   / اإلسبانية   / الدمناركية 

التركية / الروسية / الصينية واليابانية.
يــتــم حــمــايــة الــركــاب بــواســطــة 6 أكــيــاس هــواء 
الــســيــارة  SRS ) أمــامــيــة وجــانــبــيــة ونـــوافـــذ). 
بــأكــمــلــهــا مــصــنــوعــة مـــن الـــفـــوالذ عــالــي الــقــوة 
والــــذي ميكن  الــقــوة  عــالــي  الــقــفــص  وتصميم 
السائقني والركاب.  أن يضمن بفعالية سالمة 
فـــي حـــالـــة حـــــدوث تـــصـــادم ، ســــوف تــنــزلــق 
آلــيــة الـــدواســـة نــحــو االســفــل ، وبــالــتــالــي فصل 
 ، الفرامل  أو فصل قضيب  الدعامات  قضيب 
وامتصاص الطاقة من خالل التشوه وذلك ملنع 
عجلة القيادة من االقتراب من السائق ، واحلد 
من قوة التأثير على قدم السائق ، واحلد من 
خطر االصابة واصابة أقدام السائق ، وكذلك 

احلد من االصابة الثانوية. مت تقليل إزعاجات 
يزيد  ما  إلــى  اخلارجية  الضوضاء  من  السائق 
الــصــوتــي  الــعــزل  مــــواد  عــن 85 % مــن تغطية 
خللق قيادة هادئة وراحة ركوب. املقاعد من 
اجللد الفاخر واملنطقة املزدوجة مكيفة الهواء 
التهوية اخللفية لتوفر بيئة  ومزودة بفتحات 
ميكن  القيادة.  لتعليم  رائعة  وجتربة  فاخرة 
كهربائي  توجيه  مع  بسهولة  القيادة  للطالب 
مــســاعــد لــعــجــلــة الــقــيــادة ومــكــابــح كــهــربــائــيــة 
السيارات عادة ما تكون ميزة  وميزات تعليق 
مــن املــركــبــات احلــديــثــة مبــا فــي ذلـــك املــالحــة 
ونـــظـــام حتــديــد املـــواقـــع. مت حتــســني الــســالمــة 
 BX5 اا من أجل ا ونهار  للقيادة ليال  والرؤية 

وهي مجهزة بأضواء كشافات قابلة للضبط ، 
LED تعمل في  االنعطاف ومصابيح  وأضــواء 
أكادميية  الــقــيــادة فــي  تعلم  إن  الــنــهــار.  وضــح 
اخلــبــرة لتعليم قــيــادة الــســيــارات و بــورجــوارد 
الــتــوقــعــات ويــحــقــق أعلى  يــفــوق  BX5 ســـوف 
برنامج  العمالء مــن خــالل  مستوى مــن رضــا 
توفيره  يتم  الــذي  الشخصيات  لكبار  التدريب 
مــن قــبــل مــدربــني مــؤهــلــني تــأهــيــال ا عــالــي اا 
ومــراقــب مــن قــبــل املــشــرفــني عــلــى الــتــدريــب. 
الــســائــق في  بــتــعــزيــز تعليم  تــقــوم األكــادميــيــة 
املنطقة وتهيئ جميع أنواع املتقدمني للحصول 
على رخصة قيادة في البالد وترويج السالمة 

على الطرق في قطر.

تعــزز وتدعــم رؤية قطــر الوطنيــة 2030 ...

وزارة البلدية بالتعاون مع عبد اهلل عبد الغني
يعلنان عن مسابقة البحث عن الكنز )حتدي الفضاء(

وإخــوانــه،  الغني  عبد  اهلل  عبد  شــركــة  تعقد 
املـــوزع احلــصــري لــســيــارات تــويــوتــا ولــكــزس، 
الكنز  عــن  البحث  املسماة  الثالثة  مسابقتها 
التابعة  العامة  احلــدائــق  إدارة  مــع  بالتعاون 
اجلمعة  يــوم  وذلـــك  والبيئة  البلدية  لــــوزارة 

املوافق 15 مارس 2019. 
تعتبر مسابقة البحث عن الكنز 2019 إحدى 
مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات التي 
للحدائق  والترويج  البيئة  حماية  على  تركز 

العامة في قطر والسالمة على الطرق. 
ال تعد مسابقة البحث عن الكنز سباق طريق، 
حيث يشارك املتنافسون في مغامرة أخرى 
يستكشفون  عــنــدمــا  ـــــارة  واإلث بــاملــرح  مليئة 

ـــعـــامـــة فــــي قــطــر  ـــعـــديـــد مــــن احلـــــدائـــــق ال ال
ويحلون مشاكل مستعصية حتتاج إلى تفكير 
ويــســتــكــمــلــون حتـــديـــات احلـــدائـــق ويــجــدون 
الكنوز املخبأة في أسرع وقت ممكن في كل 
املشاركون  يحصل  مخصصة.  عامة  حديقة 
عــلــى فـــرصـــة لــلــفــوز بــجــوائــز قــيــمــة بقيمة 
قطري  ريــال  و3،000  قطري  ريــال   5،000
و1500 ريال قطري وجوائز خاصة أخرى. 
في أعقاب فعاليات مسابقة البحث عن الكنز 
سيحظى  متتاليتني  ســنــتــني  ملـــدة  الــنــاجــحــة 
جميع املشاركني في مسابقة البحث عن الكنز 
الــنــســخــة عــنــدمــا يــشــرعــون في  2019 بــهــذه 
الذي يركز على “استعادة  الفضاء”  “حتدي 

األرض األم«.
تنطوي الثقافة املؤسسية لشركة عبد اهلل عبد 
بيئة  املساهمة في خلق  على  وإخــوانــه  الغني 
التدوير  إعــادة  طريق  عن  )نظيفة(  خضراء 
مـــن خــــالل بــرنــامــجــهــا الـــداخـــلـــي املــســتــدام. 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية  قيم  تهدف 
اخلاصة بها إلى بناء عالقات وثيقة وتعاونية 
مع مجموعة واسعة من األفــراد واملنظمات 
البيئة ومــن ثم  املــشــاركــة فــي احلــفــاظ على 
الــعــامــة. تواصل  إدارة احلــدائــق  الــتــعــاون مــع 
والبيئة  البلدية  وزارة  رعــايــة  حتــت  اإلدارة 
إحــيــاء وجتــديــد احلــدائــق الــقــائــمــة فــي قطر 
باإلضافة إلى تقدمي مواقع جديدة للمجتمع 

في جميع أنحاء البالد. من خالل توفير هذه 
احلدائق  فــإن  للمجتمع  الترفيهية  احلــدائــق 
الــعــامــة متــثــل أيــًضــا طــريــقــة الـــــوزارة إلنــشــاء 
بشكل  احلدائق  تعمل هذه  قطر “خضراء”. 
خاص كمركز لألسرة لتوفير مساحة واسعة 
توفر  كــمــا  بالطبيعة  لــالســتــمــتــاع  لــلــعــائــالت 
لــألطــفــال مــنــاطــق لــعــب ممتعة وآمــنــة. كما 
منط  تشجيع  إلــى  باحلاجة  الــــوزارة  تعترف 
الصحي من خالل مجموعة متنوعة  احلياة 
تــوفــيــر مــرافــق  الترفيهية مــع  مــن احلــدائــق 

تخدم جميع األعمار والقدرات. 
مسابقة  إلــى  االنضمام  فــي  للراغبني  ميكن 
البحث عن الكنز تقدمي طلباتهم من خالل 

الــتــســجــيــل فـــي مــوقــع شــركــة عــبــد اهلل عبد 
www. الغني وإخوانه اإللكتروني من خالل

عــالوة   .aabqatar.com/treasurehunt
على ذلك، يتم تشجيع اجلمهور على متابعة 
لشركة  االجتماعي  التواصل  وسائل  حسابات 
عبد اهلل عبد الغني وإخوانه القطرية ووسم 
#mytreasureaab للحصول على مزيد من 
التفاصيل حول احلدث ، هذا و تلتزم شركة 
وتطوير  ببناء  وإخــوانــه  الغني  عبد  اهلل  عبد 
مــبــادرات  خـــالل  مــن  املــســتــدامــة  املجتمعات 
تتبناها  التي  للشركات  االجتماعية  املسؤولية 
والـــتـــي تــعــزز وتـــدعـــم رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة 

.2030
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تسلط مازيراتي الضوء من خالل مشاركتها في معرض جنيف االول واالهم  من نوعه 
في أوروبا، على مازيراتي ليڤانتي تروفيو الرياضية في إصدار التدشني ، وهو إصدار 
محدود مكون من 100 سيارة فقط ، والتي ستكون بطل العرض ، جنبا إلى جنب مع 

الُطُرز األخرى من تشكيلة 2019.
ـــــان جـــــــديـــــــدان فــي  ـــــي عــــــــرض أيـــــضـــــا صــــمــــن مـــــعـــــرض جــــنــــيــــف تـــصـــمـــيـــمـــان داخـــــل
ارمينجيلدو  بواسطة  مادة جديدة حصرية مصنوعة  ، وهي   ™PELLETESSUTA

زينيا Ermenegildo Zegna حصريًا لسيارة مازيراتي.
وللتذكير باخلواص املميزة للعالمة التجارية ، ستقوم مازيراتي بعرض جران توريزمو 
إم سي GranTurismo MC )اختصاًرا لكلمة Maserati Corse( ، ألول مرة مبظهر 

خارجي بلون الرمادي Grigio Lava Matte مع عناصر داخلية من ألياف الكربون.
وسيتم الكشف عن تطوير جديد آخر في افتتاح املعرض ، وهو أحد األمثلة التي جُتّسد 
قدرة مازيراتي على ابداع سيارات مخصصة حسب الطلب: طراز فريد يظهر للنور ملرة 

. واحدة ، مت إنشاؤه وفًقا لطلبات عميل معنينَّ
إطالق ليڤانتي تروفيو- اإلصدار احملدود

ليڤانتي  التدشني من  إصــدار  تقدم مازيراتي   ، السوق  الطراز اجلديد في  بإطالق  إيذانًا 
تروفيو  ، وهو إصدار محدود من 100 سيارة فقط.

 Blu اللون األزرق:  التدشني من ليڤانتي تروفيو  متاًحا ليس فقط في  سيكون إصــدار 
Emozione Matte املعروض في معرض جنيف الدولي للسيارات ولكن أيًضا في لونني 

.Rosso Magma :و األحمر Giallo Modenese :فريدين، األصفر
فيوري”  “بيينو  الفاخر  الطبيعي  اجللد  من  رياضية  مبقاعد  الداخلية  املقصورة  تتميز 
Pieno Fiore املمتاز ، مع خياطة بغرز متباينة وشعار تروفيو “Trofeo” املطّرز على 
الكربون  ألياف  إدراج  ، مع  األصفر  أو  األحمر  أو  األزرق  باللون  ، متوفر  الــرأس  مسند 

احلصرية على املصدات، والزوائد اجلانبية وغطاء احملرك املصمم خصيصاً.
ميكن أن تكون العجالت املعدنية أورايون Orione مقاس 22 بوصة بلون أسود غير المع 
أو أسود المع ، في حني تتوفر مساميك الفرامل باللون الفضي أو األزرق أو األصفر أو 

األحمر.
مت جتهيز ليڤانتي تروفيو بأحد أقوى احملركات على اإلطالق في سيارة مازيراتي. مت 
  Q4 سعة 3,8 لتر القوي الستيعاب نظام  V8  تعديل محرك التوربو املزدوج 8 سلندرات
للدفع الكّلي الذكي ليمنحها تصميم جديد لعمود اإلدارة ، ومضخة وقود جديدة وحزام 

مساعد ، باإلضافة إلى تصميم مختلف لألسالك الكهربائية.
مثل جميع محركات البنزين في مازيراتي ، يتم جتميع هذا احملرك ثُماني السنلدرات 
V8 بواسطة فيراري في مارانيللو. حيث التسارع من 0-100 كم / ساعة في 4,1 ثانية، 

والسرعة القصوى قريبة من 300 كم / ساعة.
مت جتهيز ليڤانتي تروفيو بصندوق التروس األوتوماتيكي ZF ذي الثماني سرعات والذي 
مت استخدامه على جميع إصدارات ليڤانتي، التي تشتهر بتنوعها وشخصيتها الرياضية. 
مت اعتماد وضع القيادة كورسا “Corsa” مع وظيفة التحكم في اإلطالق )باإلضافة إلى 
لسيارة  الرياضي  الطابع  لتعزيز   )Off Road و   Sport و   I.C.E و   Normal وضعيات 
مازيراتي الرياضية الفارهة. يعمل وضع القيادة “Corsa” على حتسني استجابة احملرك 
التسارع ، فضالً عن توفير نقل أسرع للتروس ، وانخفاض  العادم في  وفتح صمامات 
مستويات التعليق الهوائي ، والتخميد الرياضي سكاي هوك Skyhook وإعدادات نظام 
نظام Q4 للدفع الُكّلي الذكي األمثل. كما أنه يتفاعل مع أنظمة التحكم في اجلر ونظام 

برنامج ESP للثبات اإللكتروني لزيادة متعة القيادة.

مازيراتي تتألق
في النسخة الـ 89 من معرض چنيڤ الدولي للسيارات

أول ظهــور ليڤانتــي تروفيــو V8 بإصــدار محــدود ...

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
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Mazda CX–5 | 2017

New 2019 Mazda CX–3 New 2019 Mazda CX–5

Mazda 6 | 2018

Mazda CX–9 | 2018

عروض
حصرية مرنة!

تم تمديد
فترة العرض

لمدة عام واحد

مجانًا
لمدة عام واحد/تأمين شامل

 20,000 كلم1

مجانًا
خدمة صيانة

تسجيل 
مجاني

اختار العرض الذي يالئمك!
عند شرائك سيارة مازدا جديدة، لديك حرية االختيار من العروض المتوفرة لكل موديل.

أسعار رائعة
ادفع %50 اآلن و%50 الحقًا2

العرض ساري من 14 فبراير حتى 31 مارس 2019
خيارات التأجير متاحة بأسعار استثنائية

1  الصيانة المجانية، لعام واحد أو 20,000 كلم يطبق 
على أيهما يأتي أوالً

 2  على سيارات مازدا CX5 موديل 2017، دفعة أولى 50% 
و %50 الحقًا خالل 6-12 شهر، تخضع لموافقة التمويل

صنـاعـــة يــابــانيــة
هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

مفتوح 7 أيام في األسبوع
 السبت - الخميس: 9 صباحًا - 9 مساًء 
الجمعة: 4:30 مساًء - 8:30 مساًء

2019/668

كــشــفــت شـــركـــة الـــســـيـــارات الــوطــنــيــة ، املــــوزع 
احلصري لسيارات مازدا في قطر عن النسخة 
اجلديدة  من سيارات مازدا 6  سيدان  املطورة 
كليا 2019  متوسطة احلجم والتي تتميز بقمة 
األنـــاقـــة والــرفــاهــيــة  . وميــكــن  حملــبــي مـــازدا 
اجلــديــدة واالطـــالع على   املــوديــالت  استشكاف 
املــوديــالت اجلــديــدة  من خــالل زيــارة معرض 
النصر على مــدار سبعة  املــوجــود بفريج  مــازدا 

ايام عمل في االسبوع  .
اليابانية  التجارية  موتورز  مــازدا  عالمة  تسعى 
الفريدة  دوما الى  ايجاد اتصال او شعور قوي 
ما بني  طرازات مازدا وما بني العميل او قائد 
املــركــبــة  لتصبح جـــزءا هــامــا  مــن حــيــاتــه من 
الــتــحــديــثــات والــتــطــورات  خـــالل مجموعة مــن 
 ، كليا  اجلــديــدة  الفئة  ادخــالــهــا على  والــتــي مت 
ومنها التحديث الذي طرأ أسفل غطاء احملرك، 
مـــازدا 6 على مــحــرك جــديــد 4  حيث حصلت 
مرتبط  لتر   2.5 بسعة   Skyactiv-G سلندر
بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وقوة 

187 حصان .
التعديالت اخلارجية 

من اخلارج, حصلت مازدا 6 على شبك امامي 
بتصميم جديد مميز والذي يعطي تأثير ثالثي 
األبعاد , ومصابيح أمامية LED أكثر عصرية, 
, أمــا  املــدمــجــة  الــضــبــاب  الـــى مصابيح  إضــافــة 
املصابيح  تصميم  حتديث  مت  فقد  اخللف  من 
اخللفية، إضافة إلى حصولها على صدام جديد 
الى  بــاإلضــافــة  الــســيــارة.  بــلــون  بالكامل  مطلي 
ذلــك، مت حتسني قــوة ومتانة قــاعــدة عجالت 
مازدا 6 والتي جعلت السيارة اكثر هدوًء, عزل, 

وخفضت من اإلهتزازات، مما يعطيها مظهرا 
رياضيا مميزا .

تكنولوجيا متطورة 
 ، احلـــــصـــــريـــــة   Mazda تــــقــــنــــيــــة  تـــــســـــاعـــــد 
 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS
حتقيق  فــي   ،  G-Vectoring Control مــع 
محرك أكثر سالسة وأقل إرهاقاً لك ولركابك. 
عن  بسالسة  الــنــظــام  يعمل   ، االنــعــطــاف  فعند 
طريق ضبط توصيل الطاقة . ويبقى االهم في 
  G- Vectoring التحديثات هو تزويدها بنظام
الــتــحــكــم بــعــزم دوران احملـــرك   املـــســـؤول عـــن 
بــاالعــتــمــاد على الــعــديــد مــن احلــســاســات  التي 
تــوفــر مــعــلــومــات  دقــيــقــة لــكــمــبــيــوتــر الــســيــارة 
الفئة من  مما يوفر افضل قيادة ممكنة لتلك 

السيارات على الطرقات واملنعطفات.
مقصورة تخلق جوا من الراحة 

املــزيــد من  لــتــوفــر  املــقــاعــد  إعــــادة تصميم  مت 
مبيزة  املامية  املقاعد  وزودت  للركاب  الثبات 
الــتــهــويــة ، كــمــا تــتــوفــر املـــقـــصـــورة بــكــامــيــرات 
علوية  السرعة وشاشة  تثبيت  ونظام  محيطة  
وغــيــرهــا من  األمــامــي  الــزجــاج  على  منعكسة 

املواصفات، مما يضفي جوا من الراحة 
قمة تكنولوجيا اإلتصال السلس .

 MZD مت تـــزويـــد الــســيــارة بــنــظــام  االتـــصـــال
لالتصال  Connect، وهو فكرة جديدة متاماً 
بالطريق.  متصالً  السائق  إلبقاء  السيارة  داخل  
وتــضــمــن لـــك الــتــكــنــولــوجــيــا اجلــــديــــدة الــبــقــاء 
عــلــى اتـــصـــال بــأصــدقــائــك ووســــائــــل الــتــرفــيــه 
 MZD CONNECT شــاشــة  تنقل  االخـــــرى. 
التحكم  شــاشــة  مــع  اجلــديــدة   Infotainment

الــتــي تعمل  الـــشـــاشـــات  أو  الـــوظـــائـــف  مــتــعــددة 
ولديها  انعكاًسا  أقــل  وهــي   ، بسهولة  باللمس 

املزيد من التباين لتحسني إمكانية العرض. 
 SPEAKER-11  ®BOSE الـــصـــوت  نـــظـــام 

SURROUND
مت تزويد  سيارة مازدا 6 اجلديدة كليا بنظام 
 ®BOSE صــوتــي فــائــق اجلـــــودة وهــــو نــظــام
SPEAKER SURROUND-11 والذي يضم 
11 ســمــاعــة ونــظــام صــوتــي فــائــق اجلــــودة مع 
تقنية البلوتوث مما يضفي على جتربة القيادة 

بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي :

عندما جتلس بداخل املقصورة الداخلية للسيار 
ة مازدا 6 موديل 2019، تشعر أنك انتقلت- عبر 

آلة الزمن –إلحدى سيارات املستقبل القريب
 وتـــعـــد الــــقــــيــــادة داخــــــل املــــســــاحــــات الــضــيــقــة 
واملــنــعــطــفــات  حتـــديـــا لــكــل ســـائـــق ، ممـــا حــدا 
بـــادخـــال  الــتــحــديــثــات اجلــديــدة الــتــي أضافتها 
الشركة اليابانية على موديل 2019من طرازها 
الوسطية  الشاشة  فــي  متثلت  والــتــي   ،6 مـــازدا 
بتقنية  تعمل  (والتي  بوصة   8 الكبيرة احلجم) 
اللمس اضافة الى وجود اربعة كاميرات لعرض 
محيط السيارة على الشاشة املركزية كى تصبح 
الرؤية 360 درجة، كما اهتمت الشركة املصنعة 
من  لتقليل  السيارة  في  الداخلية  العزل  مبــواد 

الشعور بالضوضاء ومزيد من الراحة بداخلها.
 نظام  مراقبة النقاط العمياء   

وهو نظام التحذير من السيارات االخرى والتي 
تكون في منطقة النقاط العمياء ، مما يضفي 

جوا من األمان  والسالمة  للركاب .

تتميــز بقمـــة األناقـــة والرفاهيــــة ... 

السيارات الوطنية تكشف الستار
عن مازدا 6 سيدان الرياضية 2019
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العالمات  من  واحــدة  زيبارت،  التجارية  العالمة  تواصل 
التجارية الرائدة التي تعمل حتت مظلة مجموعة شركات  
نــاصــر بــن خــالــد واملــتــخــصــصــة فــي خــدمــات الــســيــارات، 
انــواع  انـــواع اخلــدمــات واحلــمــايــة ملختلف  تقدميها أرقــى 
املركبات مــن الــداخــل واخلـــارج. وبـــدأت زيــبــارت تقدمي 
خــدمــاتــهــا فـــي قــطــر مــنــذ عـــام  2005ضـــمـــن الــعــالمــات 
ناصر  تعمل حتت مظلة مجموعة شركات  التي  املميزة 
في  ميشيغن  في  للشركة  الرئيسي  املقر  ويقع  خالد.  بن 
الواليات املتحدة األميركية وتتمتع بأكثر من 46 عاماً من 
اخلبرة في صيانة وحماية السيارات. تعمل الشركة حالياً 
العالم لتقود هذا املجال  في 400 موقع في 40 بلد حول 
القيمة.  والعروض  اخلدمات  من  الكثير  للعمالء  وتوفر 
عــلــى مـــدى عــقــود واصــلــت زيـــبـــارت بــتــوســيــع منتجاتها 
وتطويرها بتقنيات عصرية لتلبية حاجات السوق املتغيرة 
باستمرار. ولم تعد زيبارت تعرف فقط بحماية السيارات 
ضد الصدأ، امنا اآلن تقدم كل احللول املتكاملة خلدمات 
وحــمــايــة الــســيــارات والــعــنــايــة بــهــا، مبــا فــي ذلـــك التلميع 
احلــراري  والــعــزل  التظليل   ، الــطــالء،  االحترافي، حماية 

وحماية اسفل السيارة والعناية واحلماية الداخلية.
أنواع  أقــوى  من  هي  لزيبارت،  احلصرية  املاسية  العناية 

احلماية اخلاصة بالطالء على وجه األرض.
يبدو جديداً، وهي  السيارة  املاسية ستجعل طالء  العناية 
خدمة صممت في زيبارت حلماية طالء السيارة، وهي 

العناية املاسية  سيليكون.  أو  شمعية  مـــادة  كــأي  ليست 
سوف تعمل على خلق طبقة واقية تستمر ملدة عام كامل، 
تعمل على احلفاظ على طالء سيارتك وتعيد اليها بريق 
الوكالة. وهي عبارة عن عزل كامل للسيارة من اخلارج 
مع احملافظة على اللون األساسي واملظهر البراق واللماع 
السيارة  استخدام مادة شمعية خاصة حتمي  من خالل 
من األوساخ واملياه املاحلة واملطر وجميع امللوثات وكذلك 

أشعة الشمس احلارقة.
مفعمة  لتبقى  الــســيــارة  عمر  يطيل  االحــتــرافــي  التلميع 

باحليوية
ــيــم، أوســــاخ الــطــريــق  ميــكــن أن تــتــرك األوســـــاخ، اجلــراث
املستمر  التنظيف  لكن  ســيــارتــك.  داخـــل  بقعاً  واملــلــوثــات 
نظام  ومع  استمرارية هذه البقع.  واملمنهج سيقوم مبنع 
داخــل  تنظيف  زيــبــارت  توفر  البكتيريتا،  ضــد  التنظيف 
لك  صــحــي  جــو  لتخلق  أيــضــا  معقمة  وجعلها  الــســيــارة، 
من  سيارتك  تبقى  اخلدمة  هذه  خالل  ومن  ولعائلتك. 
الداخل نظيفة ومعقمة، حيث تعمل مواد زيبارت اخلاصة 
على القضاء على البكتيريا واحلصرية لزيبارت تقتل %99 
كل  تنظيف  اخلــدمــة  وتــوفــر  والبكتيريا.  اجلــراثــيــم  مــن 
التهوية،  اليها مثل فتحات  الوصول  التي يصعب  األماكن 
العدادات، حامل األكواب الزجاج كامال، كما يتم تنظيف 
اجللد والفنيل وكامل السيارة من الداخل لتبقى سيارتك 

ستبقى منتعشة، نظيفة، ومليئة.

في  ليوفر  التلميع، صمم  في  اخلــاص  زيبارت  نظام  إن 
الــوقــت مــع احلــفــاظ عــلــى اجلــــودة لــتــقــدم خــدمــة تلميع 
احترافي في وقت قياسي، خصوصاً وأن التلميع املنتظم 
أطول،  لوقت  سيارتك  مظهر  على  احلفاظ  على  يساعد 
أدوات زيبارت  إن  أيضا ملدة طويلة.  مما يحفظ قيمتها 
االحترافية والتقنية في التلميع ستسمح بالوصول ملناطق 
تنظيفها، مبا في ذلك  املستحيل عليك  صعبة جدا ومن 
اجلنوط،  الدقيقة،  األجـــزاء  املعدنية،  واألســطــح  األجـــزاء 

اإلطارات والزجاج اخلارجي.
خدمات التظليل

زيبارت تعتبر الرائدة في صناعة تظليل نوافذ السيارات. 
مع ضمان لعدم وجود فقاعات أو تغيير في اللون الذي 
يعطي  زيـــبـــارت  تظليل  احلـــيـــاة،  مـــدى  ضــمــان  يتضمن 
بالبرودة واجلمال ملدة تدوم. فالتظليل  لسيارتك شعور 
الذي ستختاره سيكون مضمون ضد تغيير اللون ومالئم 
من  ملحوظاً  إنخفاضاً  ومينح  األصــلــي  السيارة  لــون  مــع 
وهـــج الــشــمــس يــصــل الـــى تــســعــني بــاملــئــة. زيـــبـــارت تــوفــر 
درجــــات مــتــعــددة مــن الــتــظــلــيــل تــنــاســب كــل الــســيــارات. 
السيارة  وداخلية  الــركــاب  فيحمي  احلـــراري،  العزل  أمــا 
الــضــارة. الشمس  وأشــعــة  البنفسجية  الــفــوق  األشــعــة   مــن 
املركبات اجلديدة واملستعملة  من الضروري جدا حماية 
مـــن تــشــكــل الـــصـــدأ. لــقــد أوجــــد كــــورت زيـــبـــارت خــدمــة 
من  أكثر  منذ  لزيبارت  واحلصرية  الصدأ  ضد  احلماية 

لهذه اخلدمة أفضل من  خمسني عاماً، وال يوجد مثيل 
احلماية  إن  األخــيــرة.  اخلمسة  العقود  مــر  زيبارت على 
على  للحفاظ  مستمرة  ومازالت  ثــورة  تعتبر  الصدأ  ضد 

قيمة  املركبات.
حماية أسفل السيارة

املكشوفة  املناطق  السيارة هي واحــدة من أكثر  إن أسفل 
سيارتك.  في  املهمة  العناصر  من  العديد  حتتوي  منها. 
الى  الرطوبة واألوســاخ  العناصر واألجــزاء  تتعرض هذه 
واألمالح كما تعتبر من املناظق التي يتعذر الوصول اليها 
ســتــكــون سيارتك  ذلـــك  الـــى  إضــافــة  املــســتــمــر.  للتنظيف 
الكثير  تكلفك  أن  والضرر ومن احملتمل  عرضة  للتآكل 

إلصالحها.
أفالم احلماية اخلارجية للسيارة 

زيبارت الرائدة أبدعت في صناعة أفالم حماية الطالء، 
األكثر  املناطق  تركيبه على  يتم  واقــي  فيلم شفاف  وهــو 
لتحميها  الــهــواء  والغبار  مــع  اإلحــتــكــاك  ملواجهة  عــرضــة 
من اخلدوش الصغيرة التي تسببها ذرات الرمل وأوساخ 
توفر  زيبارت  الترميل من  احلماية ضد  أفــالم  الطريق. 
من  احلماية  على  تساعد  لطالء سيارتك.  فائقة  حماية 
اخلـــــدوش الــنــاجتــة عـــن ارتـــطـــام احلـــشـــرات، والـــرمـــال، 
وأمــالح وأوســاخ الطريق. وهــذه ميكن تركيبها على أي 
منطقة في السيارة، مبا في ذلك غطاء احملرك، جوانب 
السيارة، الصندوق وأماكن الدعسات اخلارجية. إن أفالم 

احلماية ضد الترميل شفافة وال تؤثر على لون ومظهر 
طالء السيارة.

حماية وعناية اجللد
زيبارت  حماية  تشمل  والتي  شاملة  داخلية  حماية  باقة 
حماية  باقة  أفضل  تعد  والــتــي  واجلــلــود  للنسيج  الفائقة 
داخــلــيــة عــلــى اإلطــــالق. فــفــرش الــســيــارة مــعــرض يوميا 
ألخــــطــــار عــــديــــدة مـــثـــل االحــــتــــكــــاك والــــتــــمــــزق نــتــيــجــة 
االستخدام. توفر زيبارت وسائل احلماية اآلمنة للفرش 
من البقع والبهتان واملواد غير املرغوب بها، حيث تطبق 
السيارة  داخــل  واملوكيت  النسيج،  الــفــرش،  على  اخلــدمــة 
على  تساعد  كما  للغاية،  سهال  الــســيــارة  تنظيف  وجتعل 
على  الداخلي  الفرش  واحتفاظ  الداخلي  التنجيد  حفظ 

لونه ومظهره وأناقته.
خدمة استالم السيارة واحلجز املبكر

وضمن سعيها لتوفير أقصى سبل الراحة للعميل، توفر 
او  منزله  في  العميل  من  السيارة  تسلم  خدمة  زيــبــارت 
عمله لتقوم باخلدمات املطلوبة وإعادتها إليه في الوقت 
احملــــدد. كــمــا تــوفــر زيـــبـــارت خــدمــة احلــجــز املــبــكــر عبر 
االتصال املسبق من العميل مبركز االتصال لتحديد املوعد 
األفــضــل إلحــضــار ســيــارتــه إلــى مــركــز اخلــدمــة. وتتوفر 
صباحاً   8 الساعة  مــن  اخلميس  إلــى  السبت  مــن  املواعيد 
السيارات في  ولغاية 8 مساًء في مركز زيبارت خلدمة 

فرع طريق سلوى وقريباً في الفرع اجلديد في اخلور.

تعمل حتت مظلة مجموعة شركات ناصر بن خالد ... 

زيبـــارت ترتقـــي
بتقنيـــات خدمـــات السيـــارات فــي الســوق القطــري




