
    

مدينة  أو  الُسفلى،  ساكسونيا  سكان  لك  يجزم 
«املبدعون» أنهم أذكى أجناس األرض، ويقال إن 
هتلر هو من غّذى نعرة الغرور عند أهل ساكسونيا 
بصفة خاصة، وأملانيا بصفة عامة، وإحقاقاً للحق 
مبدعي  من  كبير  عدد  فيها  يعيش  املدينة  فهذه 
عالم السيارات حيث تقبع «فولكس واجن» كواحدة 
من أكبر عالمات السيارات في العالم، والتي تضم 
حتت عباءتها: فولكس، وأودي، وسيات، وسكودا، 
لم  هذا  ومع  والمبرغيني،  وبوغاتي،  وبنتلي، 
ساكسونيا  قانون  شهرة  األيقونات  هذه  كل  تتخط 
ابتدعه  قانون  ميالدي-   ١٥- الوسطى  العصور  في 
النبالء  من  املجرمني  إلنقاذ  ساكسونيا،  حاكم 
بحيث يُؤتى «بالنبيل املجرم» بُعيد شروق الشمس 
أمام  ظّله،  رقبة  على  بالفأس  اجلالد  ويهوي 
بتنفيذ  فرحاً  يصّفقون  الذين  «الّرعاع»  جمهور 
في  الرعاع  رقاب  تقطع  املقابل  وفي  «العدالة»! 
ثواٍن معدودات، الغريب في األمر: أنه على الرغم 
كانت  ساكسونيا  والية  أن  إال  الظلم،  هذا  كل  من 
التي  الكادحة،  الطبقة  بفضل  جتاريًّا  مزدهرة 
لهم  رمى  أن  بعد  مخططاته  في  هتلر  استغلها 
الشعب  سيارة  أو  فاغن  فولكس  تصنيع  «عْظمة» 
على  الكادحة  الطبقة  استيقظت  املرة  هذه  ولكن 
األملاني  الشعب  فقرر  هتلر  وانتحار  أملانيا  دمار 
باملاكينات  التمسك  ساكسونيا  شعب  رأسهم  وعلى 
التي  سيارة «البيتل»  إنتاج  في  بدأت  التي  األملانية 
حديث  أصبحت  التي  الشهيرة  اخلنفساء  تعنى 
شباب العالم مبا فيهم جنود دول احللفاء، زادت 

الهيبز  موضة  مع  الستينيات  أواخر  في  شعبيتها 
في  سببًا  كانت  التي  اإلجنليزية،  البيتلز  فرقة  أو 
-خاصة  العالم  دول  أغلب  في  السيارة  شهرة 
املليون  حاجز  إنتاجها  تخطى  والتي  البرازيل- 
فضيحة  جاءت  حتى  قياسية  فترة  في  سيارة 
ما  املتحدة  الواليات  في  البيئية  باملعايير  التالعب 
لتقدمي  فينتركورن  مارتن  التنفيذي  الرئيس  دفع 
الدوالرات  مليارات  دفع  مع  وطبًعا  استقالته، 
قررت  التي  العالمة  مبيزانية  أضر  كتعويض 
التي  الشهيرة،  للخنفساء  إعدام  مذكرة  صدور 
مبحركها  العالم  جتوب  ساكسونيا  من  خرجت 
فاقت  فنية  قطعة  أصبح  الذي  وشكلها  اخللفي، 
عند  ميالد  شهادة  لها  أعطى  الذي  هتلر،  شهرة 
للسيارات  الدولي  جنيف  معرض  في  عنها  إعالنه 
في عام ١٩٣٤ وخالفا لالعتقاد السائد، فليس هتلر 
من اتصل ببورشيه، بل العكس فاملبدع بورشيه هو 
من طلب لقاء هتلر، لعرض فكرة سيارة الشعب 
في يناير ١٩٣٤ وبعد ذلك، طلب هتلر من يعقوب 
فرلني وكيل مرسيدس بنز، ترتيب للقاء بني هتلر 
وفرديناند بورشيه، في فندق برلني بالتنسيق مع 

«اجليستابو» البوليس السري األملاني .
خالل  النهاية  كلمات  فاجن  فولكس  كتبت 
فيديو  بثها  عند   ٢٠٢٠ السنة  رأس  احتفاالت 
العالم  وّدع  املتحركة،  بالرسوم  مؤثًرا،  حزينًا 
من خالله طرازها الكالسيكي الشهير «بيتل»، 

يحدث كل هذا بعيد عن كوكبنا العربي ...
هذا واهللا أعلم.

إعدام (خنافس ساكسونيا)!    

Phone: 4406-0100        www.ada.com.qa

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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أوتو كالس للسيارات تواصل عرضها 
املميز علـى سيـارة املميز علـى سيـارة MG٦MG٦ املميــزة  املميــزة 

(الفردان برمييير موتورز) تكشـف عـن عـروض 
حصرية على سيـارات جاكوار النـد روڤــرحصرية على سيـارات جاكوار النـد روڤــر

رولزرولز--رويس موتور كارز الدوحة تتفوقرويس موتور كارز الدوحة تتفوق
في املؤمتر اإلقليمي للوكالء احلصرينيفي املؤمتر اإلقليمي للوكالء احلصريني
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رقم الترخيص ٢٠٢٠/٩٣١

سامر بودرغم :سامر بودرغم :
لن يحصل عمالؤنا على لن يحصل عمالؤنا على 
سيارات فاخرة فقط ولكنهم سيارات فاخرة فقط ولكنهم 
سيستفيدون أيضا من مميزاتهاسيستفيدون أيضا من مميزاتها
عند شراء سيارات أحالمهمعند شراء سيارات أحالمهم

(الفردان برمييير موتورز)(الفردان برمييير موتورز)
تكشـف عـن عـروض حصريـةتكشـف عـن عـروض حصريـة

علـى سيــارات جاكــوارالنـد روڤــرعلـى سيــارات جاكــوارالنـد روڤــر
برميييــر  «الفــردان  شــركة  أطلقــت 
موتــورز»، الوكيــل املعتمد لســيارات جاكوار 
النــد روڤــر فــي دولة قطــر، مجموعة من 
العــروض املميــزة للعمــالء الذيــن يبحثــون 

عن سيارة أحالمهم القادمة.
ميكــن للعمــالء احلصــول علــى اســهل نظام 
ســداد على اإلطالق ومزايــا ال تضاهى عند 
شــراء ســيارات جاكوار الند روڤر بالتعاون 
مــع بنــك قطــر الوطنــي. تشــمل العــروض 

بــدون دفعــة أولــى للمواطــن، ٪٢٠ دفعــة 
إلــى٣   تصــل  ســماح  وفتــرة  للمقيــم  أولــى 
أشــهر باإلضافة الى متويل حتى ٦ ســنوات 
بإجمالــي فائــدة ٤٫٧٥ ٪ متناقصــة أي مــا 
العــروض  وتتضمــن  ثابتــة.   ٪٢٫٥٤ يعــادل 
كلــم   ١٥٠,٠٠٠  / ســنوات   ٥ ضمــان  ايضــاً 
(أيهمــا يأتــي أوالً) وخدمــة صيانــة حتــى ٥ 
أوالً)  يأتــي  كلــم (أيهمــا   ٦٥,٠٠٠  / ســنوات 
باإلضافــة الــى ٥ ســنوات خدمــة املســاعدة 

على الطريق.
وفــي هــذه املناســبة، قــال ســامر بودرغم، 
برميييــر  «الفــردان  شــركة  عــام  مديــر 
موتــورز»: «نؤكــد التزامنــا بتقــدمي أفضــل 
ومــع  العمــالء.  رضــا  لضمــان  اخلدمــات 
إطالق هذه العروض اجلديدة، لن يحصل 
فقــط،  فاخــرة  ســيارات  علــى  عمالؤنــا 
ولكنهــم سيســتفيدون أيضــاً مــن مميزاتها 

عند شراء سيارات أحالمهم».



قطر لسباق السيارات والدراجات الناريةقطر لسباق السيارات والدراجات النارية

تتوج ابطال الدراج الرمليتتوج ابطال الدراج الرملي
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ســدل الســتار على الســباق الثالث لتحدي سيلني 
للــدراج ريــس الرملــي الــذي ينظمه نــادي قطر 
لسباق السيارات والدراجات النارية، وذلك على 
حلبة الدراج ريس الرملي اخلاصة بالنادي على 

شواطئ سيلني الرملية.
جــدد  أبطــال  صعــود  اجلولــة  هــذه  وشــهدت 
وجــاءت  اليومــني  مــدار  علــى  التتويــج  ملنصــات 
منافســاتها قمة في اإلثــارة كما متيزت بزيادة 
عدد املتســابقني بشــكل ملحوظ، إذ وصل العدد 
اإلجمالي إلى أكثر من ١٤٠ متسابقاً على مدار 

اليومني.
فئــات  مــع  األول  اليــوم  فــي  البدايــة  وكانــت 
الســيارات املــزودة مبحــركات مكونــة من ســت 
أســطوانات والتي متكن فيها محمد الشرشــني 
من حتقيق ثاني ألقابه في البطولة بعد اجلولة 
االفتتاحيــة فيمــا ذهــب املركز الثاني للمتســابق 

جابر الكواري والثالث ألحمد األنصاري.
أمــا منافســات فئــة الســتوك فقــد شــهدت لقبــاً 

ثالثــاً فــي البطولــة ملهنــا النعيمــي وتــاله محمــد 
حكمــت وصيفــاً ثم ســعود املهنــدي ثالثاً، كذلك 
جــاءت منافســات فئــات التــراك قويــة بدورهــا 
مع تسجيل عدد كبير من املتسابقني في فئتيها 
األولــى  فــي  الفــوز  ذهــب  إذ  واملعدلــة  الســتوك 
لعثمــان فخــرو، مســجالً بذلك االنتصــار الثاني 
لــه هــذا املوســم فيما ذهب املركــز الثاني حملمد 

املناعي والثالث لسلطان الكواري.
أمــا لقــب الفئــة املعدلة لهذه اجلولــة فقد ذهب 
باملركــز  القطــان  علــي  حــل  فيمــا  ســالم  لوليــد 
الثانــي واكتفــى منصــور أمــني باملركــز الثالــث، 
وشــهدت فئــة الكــواد أو الدراجــات التــي تســير 
بأربــع عجــالت فــوز محمــد احلمــادي باملركــز 
األول متقدمــاً علــى عمر احلميــدي الثاني فيما 
اكتفى يوسف الدرويش باملركز الثالث، أما فئة 
اجليب ســتوك والتي شــهدت بدورها مشــاركة 
واســعة فقــد شــهدت فــوز عبــد العزيز اجلاســم 
فيمــا حــل محمــود بــدر باملركــز الثانــي واكتفى 

خالد اليسير باملركز الثالث.
دراجــات  فئــة  فــي  املنافســة  وتيــرة  وارتفعــت 
املوتوكــروس الناريــة والتي تســير علــى عجلتني 
وشهدت بطالً جديداً لهذه اجلولة وهو املتسابق 
وليــد الشرشــني فيمــا حــل كل مــن ديــن فاريــل 
وفنســنت شــاودرون باملركزيــن الثانــي والثالث 
علــى الترتيــب. فــي الوقت الذي شــهدت منصة 
لألطفــال  املخصصــة  البوالريــس  لفئــة  التتويــج 
في هذه اجلولة بطالً جديداً هو املتســابق راشــد 
الدرويــش فيما ســجل محمد اخلنجــي النتيجة 
األفضــل لــه فــي البطولــة بحلوله باملركــز الثاني 

ثم محمد البو حدود ثالثاً.
وشــهد اليــوم الثاني انطالق منافســات مركبات 
الباغــي ومتكــن فــي نهايــة املنافســات املتســابق 
األول  املركــز  حتقيــق  مــن  الســليطي  عبــداهللا 
تاركاً املركز الثاني للمتســابق ســلطان الســويدي 
أمــا املركــز الثالــث فقــد كان مــن نصيــب أحمد 

احلمادي.

منافسـات شرسـة وتنظيـم رائـع ...
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قطر للسيارات متدد عرضهاقطر للسيارات متدد عرضها
علـى مركبـات ميتسـوبيشـي

يشمل طرازات مختارة من إكليبس كروس وأوتالندر وميراج ...

مليتسوبيشــي  املعتمــد  املــوزع  للســيارات،  قطــر  شــركة  أعلنــت 
موتــورز فــي قطر وإحدى شــركات ناصر بن خالــد القابضة، 
عــن متديــد عرضها على مجموعة من ســيارات ميتسوبيشــي 
وأوتالنــدر  كــروس  إكليبــس  مــن  مختــارة  طــرازات  تشــمل 

وميراج لغاية ٤ أبريل.
ويشمل العرض العديد من املزايا منها تأمني شامل ملدة عام، 
تســجيل مجانــي ملدة عــام، ضمان ملدة ٣ ســنوات أو ١٠٠,٠٠٠ 
كلــم. وميكــن احلصول على واحدة من هذه املركبات املميزة 
بــدون دفعــة أولــى وعبــر متويــل داخلي بنســبة فائــدة خاصة 
وتسهيالت كبيرة عن طريق شركة ناصر بن خالد للخدمات 

املالية طبقأً للشروط واألحكام. 
وتبــدأ أقســاط املركبــات التــي يشــملها العــرض مــن ٦٩٩ ريال 
قطــري في الشــهر لتكون في متناول جميــع العمالء الراغبني 
فــي شــراء ســيارة جديــدة في هــذه الفتــرة، كما تتوفر أســعار 

خاصة على الدفع النقدي.
ترسي إكليبس كروس معايير جديدة في فئة الكروس أوفر 
حيــث تلبــي تطلعــات جميــع الفئــات واألعمــار علــى حّد ســواء. 
وتتمتــع مبظهــر جميل وحيوي وانســيابي أنيق يشــبه ســيارات 
الكوبيــه وبتصميــم ســيارات SUV املعروف في ميتسوبيشــي. 
وتقــدم املركبــة اجلديدة مفاجأة من حيث الشــكل والتصميم 
متمثلــة باملقصــورة حيــث يظهــر درة الشــغف الهندســي الذي 
يجمع املميزات الرياضية واألنيقة في الوقت نفسه. من لوحة 
الوظائــف األفقيــة املميزة إلى الزخرفــة باللون الفضي اللماع، 
تســتقبل املقصــورة الســائق والــركاب لتجربــة جريئــة فريــدة 
مــن نوعها ممزوجة بخصائص حديثة من الصوت والعرض 
بغرض الترفيه وتقدمي املعلومات. تتميز سيارة ميتسوبيشي 
إكليبس كروس مبحرك مطور بسعة ١,٥ ليتر بتقنية احلقن 
املباشــر وتيربــو مــزدوج ليولد قوة كبيــرة وعزم دوران متنح 

السيارة أداء نشطاً.
يوفر آوتالندر مساحة رحبة كافية لسبعة ركاب بفضل صف 
املقاعــد الثالــث. كما ميكن تغيير شــكل املقاعد لتالئم حاجات 
ومتطلبات الســائق. تعتمد مركبة آوتالندر على محرك بقوة 
١٦٦ حصاناً وبسعة ٢,٤ ليتر كما تتوفر مبحرك جي تي ألداء 

أقوى يصل لـ ٢٢٤ حصاناً وبسعة ٣ ليترات.
ميتسوبيشسي ميراج هي سيارة السيدان العائلية واالقتصادية 
التــي متنــح الســائق راحــة البــال والكفــاءة العاليــة فــي الكلفــة. 
وبفضل مرونتها في املناورة واحلركة واستهالكها املنخفض 
للوقود، تلبي أعلى توقعات الســائقني والركاب على حّد ســواء. 
ولتوفيــر مزيــد مــن مقومــات الســالمة، تضــم ميتسوبيشــي 
ميــراج هيــكالً معــززاً للســالمة واألمــان مصنــع مــن احلديــد 
جميــع  إلــى  قوتهــا  ويــوزع  الصدمــة  ميتــص  الــذي  املقــوى 

االجتاهات، كما يتميز بخفة وزنه وكفاءته.

•• تأمني شامل ملدة عام
•• تسجيــل مجانـــي ملـدة عـــام

•• ضمان ملدة ٣ سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ كلم



ماألثنين ١٤ رجــب ١٤٤١ هـ ٩ مــارس ٢٠٢٠ م  العدد (٣١٤)
55

حصــدت رولز-رويس موتــور كارز الدوحة 
املؤمتــر  فــي  اجلوائــز  أهــم  مــن  واحــدة 
لرولــز- احلصريــني  للــوكالء  اإلقليمــي 
والتــي  «الترفيــه»،  جائــزة  وهــي  رويــس، 
حتتفــل بالتمّيز فــي مجال العالقات العامة 

والتسويق.
أقيــم احلــدث حتــت عنــوان «األداء مبــوازاة 
العديــدة  بالنجاحــات  واحتفــل  التحــّول» 
لرولــز- احلصريــون  الــوكالء  حققهــا  التــي 

هــذه  جــاءت  وقــد  املنطقــة.  فــي  رويــس 
تفاعليــة  جديــدة  لهيكليــة  نتيجــة  اجلائــزة 
ضمــن  الفئــات  حصــر  ّمت  حيــث  ممّيــزة 
جائــزة  تقــدمي  وّمت  أساســية.  جوائــز  أربــع 
«الترفيــه» إلــى رولز-رويــس موتــور كارز 
الدوحــة الــذي يجمــع بأفضــل شــكل ممكــن 

ما بني اإلجنازات في إدارة عالقات العمالء 
والتسويق.

وكونهــا واحدة من أصعب الفئات للتقييم، 
تشــتّد املنافســة على هــذه اجلائــزة املرغوبة 
املديــر  حبيــب،  ســيزار  فّســر  وقــد  جــداً 
اإلقليمي لرولز-رويس موتور كارز الشــرق 
األوســط وإفريقيــا قائــالً: «مــن أجــل الفوز 
النجــاح  حتقــق  أن  عليــك  مماثلــة،  بفئــة 
فاحلائــز  العمــل.  مــن  أصعــدة  عــّدة  علــى 
علــى هــذه اجلائزة قــادٌر علــى أن يرى أين 
تكمن الفرص ويوّســع أعماله على أساســها 
بطرق جديدة ومبتكرة بالكامل مما يعّزز 
الفرص ألعمال الشــركة وللعالمة التجارية 

على حّد سواء.» 
ومــن جانبــه صــّرح نصــر جيــرودي، املدير 

الوكيــل  للســيارات،  الفــردان  لشــركة  العــام 
كارز  موتــور  لرولز-رويــس  احلصــري 
بجائــزة  فوزنــا  «يشــّكل  قائــالً:  الدوحــة، 
لــوكالء  اإلقليمــي  املؤمتــر  فــي  «الترفيــه» 
كبيــراً  فخــراً  احلصريــني  رولز-رويــس 
وإجنازاً مشــّرفاً بالنســبة لنــا ولفريق العمل 

بالكامل. 
هــذه  علــى  احلصــول  بالتأكيــد  «ويســعدنا 
باالبتــكار  اعترافــاً  تشــّكل  التــي  اجلائــزة 
نؤّديــه.  الــذي  الــدؤوب  والعمــل  والتمّيــز 
ففريقنا ال يتوانى في بذل أّي جهد لتعزيز 
حتقيــق  مــع  الرائعــة  العالمــة  هــذه  مكانــة 
أعلــى املســتويات مــن رضــا العمــالء. وبعــد 
اختتــام عام ٢٠١٩ بنجــاح، نتطّلع إلى املزيد 

من اإلجنازات في عام ٢٠٢٠.

رولزرولز--رويس موتور كارز الدوحةرويس موتور كارز الدوحة
تتفوق في املؤمتر اإلقليمي للوكالء احلصرينيتتفوق في املؤمتر اإلقليمي للوكالء احلصريني

حتـت عنــوان (األداء مبــوازاة التحــول) ...حتـت عنــوان (األداء مبــوازاة التحــول) ...
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دوماسكـو  تواصـل عرضهـا دوماسكـو  تواصـل عرضهـا 
HRHR--VV املميـز علـى املميـز علـى هونـدا هونـدا

تأمني شامل مجاني للسنة األولى كفالة ٥ سنوات غير محدد الكيلومترات ... 

خلدمــات  الدوحــة  دوماســكو    تواصــل 
لســيارات  احلصــري  املــوزع   ، التســويق 
هوندا في قطر عن إطالق عروضا رائعة 
ســيارة هونــدا HR-V وتتضمــن  تأمــني 
شــامل مجانــي للســنة األولــى كفالــة ملــدة 
و  الكيلومتــرات   محــدد  غيــر  ســنوات   ٥
خدمة ثالث سنوات او ٣٠٫٠٠٠ كم  أيهما 

EX و lx   أوال.»على موديالت
التصميم اخلارجي:

تتميز سيارة (HR-V ) بتصميم خارجي 
يتــالءم مــع أذواق جيــل األلفية؛ فالشــبكة 
هيئــة  علــى  ُمصممــٌة  للســيارة  األماميــة 
جناح طائر وهي مطلية بالكروم الداكن 
التــي  األماميــة  املصابيــح  أعلــى  ومتتــد 
حتمــل طــراز بروجيكتور، كمــا أن فتحة 
الشــبك األمامــي املوجــودة أســفل شــريط 
الكــروم، قــد مت تصميمهــا للتأكيــد علــى 
توســيع  جــرى  كمــا  مظهرهــا،  فخامــة 
للمســاعدة  الضبــاب  مصابيــح  مســاحات 
فــي منــح ســيارة (HR-V) مظهــًرا أكثــر 
مبصــدٍّ  الســيارة  ُزودت  وقــد  ُجــرأة، 
رياضي أمامي مينحها مظهًرا قويًّا أكثر 
أناقــة، أمــا فــي مؤخــرة الســيارة فتوجــد 
مصابيــح  مــع  خلفيــة  إضــاءة  مصابيــح 
HR-) مدمجة متنح سيارة LED إضاءة

ميــزة  وتُعــد  مميــًزا.  رياضًيــا  شــكًال   (V
فتحــة الســقف البانوراميــة مــن املميــزات 
 (SUV-B ) ســيارات  فئــة  فــي  اجلديــدة 
يجعــل  ممــا   EX فئــة فــي  تتوفــر  حيــث 
ســيارة  وكأنهــا  تبــدو   (HR-V) ســيارة 
رياضيــة كبيــرة متعددة األغــراض وعلى 
أمت استعداد للمغامرة التالية. إضافة إلى 
ذلــك فــإن ســيارة (HR-V) اجلديدة كليًّا 
مــزودة بإطــارات من األلومنيــوم مقاس 
١٦ بوصة في فئتها DX وإطارات مقاس 

.EXو LX ١٧ بوصة في فئتها

 التصميم الداخلي:
شــبابية  بأجــواء   (HR-V) ســيارة  تتميــز 
مع ملسات فريدة من نوعها؛ فقد صممنا 
 (HR-V) ســيارة فــي  القيــادة  مقصــورة 
كل  وجــود  نضمــن  لكــي  ســهلة  بطريقــة 
شــيء فــي املــكان الــذي حتتــاج إليــه فيــه، 
ومــع أن لوحــة التحكــم مــزودة بأحــدث 
التقنيات، إال أنه من السهل التعامل معها 
واســتخدامها بشــكل ال ميكــن تصديقــه، 
كمــا أن القمــاش البيــج (فــي فئــة DX و

LX) واجللــد البيــج (في فئة EX) يُضفي 
 (HR-V) علــى التصميم الداخلي لســيارة

إحساًسا ال مثيل له بالراحة.
لكــي  مصممــٌة   (HR-V) ســيارة  إن 
تتــالءم مــع منــط حياتك؛ حيــث توفر لك 
مســاحة داخليــة رحبــة، كما يوفــر خزان 
منتصــف  فــي  ليكــون  املصمــم  الوقــود 
صنــدوق  فــي  مســاحًة   (HR-V) ســيارة 
مقاعــد  عــن  فضــًال  اخللفــي،  األمتعــة 
الصف الثاني الســحرية اجلديدة التي تُعد 
ــا علــى التفكيــر الذكــي. لقــد  دليــًال إضافيًّ
ُصممــت مقاعــد الصــف الثانــي الســحرية 
بطــرق  وضبطهــا  اســتخدمها  يتــم  لكــي 
عــّدة لزيــادة ســعة الســيارة، ومتاًمــا مثل 
HR-) ســيارة  متتلــك   ،(Jazz) ســيارات 
V) ميــزة تقســيم بنســبة ٦٠:٤٠ للمقاعد 
يســمح  الواســع  التقســيم  هــذا  اخللفيــة، 
للمقاعد بأن تغوص في أرضية الســيارة، 
ممــا يوفــر مســاحة داخليــة كبيــرة حقــاً، 
وكذلــك ميكــن طيهــا للســماح بالتحميــل 
حتميلهــا  يصعــب  التــي  لألشــياء  اجلانبــي 
اجــات. و بفضــل اآللية اجلديدة  مثــل الدرَّ
لطــي املقاعــد، أمكــن الوصــول إلــى ســعة 
 (HR-V) فــي  األمتعــة  لصنــدوق  أكبــر 
حيــث تبلــغ ســعته ١٤٥٦ لتــًرا  ، كمــا توفر 
ســيارة (HR-V) مســاحًة للــركاب تصــل 

إلــى ١٠٠٫١ قدم مكعب، مع مقعد خلفي 
و مســاحة واســعة لألقــدام، و ذلــك علــى 
الرغــم مــن التصميــم اخلارجــي املدمــج 

للسيارة.
بهــا  ُزوِّدت  التــي  األخــرى  املزايــا  ومــن 
الســيارة، شاشــة عــرض للنظــام الصوتــي 
تعمــل  شاشــة  مــع  بوصــات   ٦٫٨ مقــاس 
باللمس (في الفئات LX وEX) وفتحات 
USB وHDMI تتيــح لك توصيل هاتفك 
مزايــا  مــن  بــه  مــا  واســتخدام  الذكــي 
لديــك  املفضلــة  املوســيقى  تشــغيل  مثــل 
واســتخدام سجل الهاتف إلجراء املكاملات 
الهاتفيــة، كمــا أن عجلــة القيــادة املتعددة 
الوظائــف مــزودة بإمكانيات للتحكم في 
نظام الصوت وتثبيت السرعة مما يجعل 
منها واجهة مســتخدم ســهلة االستخدام 
للســائقني، وتتميــز فئــة EX مــن ســيارة 
م تلقائي في درجة  (HR-V) بنظام حتكُّ
ميكنــك  حيــث  الســيارة  داخــل  احلــرارة 

ضبــط درجــة احلــرارة داخــل مقصــورة 
السيارة بلمسة زر.

هــذا باإلضافــة إلى نظــام الدخــول الذكي 
وزر تشــغيل الــذي يعمــل بالضغــط وهذه 
ومــا   LX فئــات  فــي  متوفــرة  املميــزات 

بعدها.
مجموعة نقل احلركة

تتميز سيارة (HR-V) مبحرك يجمع بني 
األداء العالــي وانخفاض تكاليف التشــغيل؛ 
ذلك أن الســيارة مــزودة مبحرك بتقنية 
(i-VTEC) ســعة ١٫٨ لتر يعمل بالبنزين 
تبلــغ قوتــه ١٤٠ حصانًا عنــد ٦٥٠٠ دورة/ 
الدقيقــة وعــزم دوران ١٧٢ نيوتــن/ متــر 
ممــا  الدقيقــة،  فــي  دورة   ٤٣٠٠ عنــد 
يضاعــف فاعليــة وكفاءة وتوفيــر الوقود، 
ليصل استهالك الوقود إلى ١٦٫٩ كم/ لتر. 
كمــا تتميــز ســيارة (HR-V) بأنها ســيارة 
مــن فئــة الدفــع األمامــي، فهــي مــزودة 
تعشــيق  ذي  أوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل 
مســتمر مــزود بســبع ســرعات. وبفضــل 
ناقــل احلركــة األوتوماتيكي ذي التعشــيق 
املســتمر (CVT)، ميكنــك قيادة الســيارة 
بــكل  األوتوماتيكيــة  القيــادة  وضــع  فــي 
أريحيــة، كمــا ميكنك تغيــر وضعية ناقل 
احلركــة  نقــل  ذراع  باســتخدام  الســرعة 
املُثبــت علــى عجلــة القيادة املســتوحاة من 
الســباق  ســيارات  فــي  القيــادة  عجــالت 
كمــا  فقــط)،   (EX) فئــة  فــي  (متوفــر 
التعشــيق  ذو  احلركــة  ناقــل  اآلن  يتميــز 
املستمر باحتوائه على نظام ُمعدَّل بحيث 
تكون املســافة بني ســنون التــروس أقرب 
بكثيــر منهــا فــي ناقل احلركــة التقليدي، 
ومينح هذا الشــعور «املتدرج» الســائق في 
سيارة (HR-V) إحساًسا أكثر دراية أثناء 
تقليــل  علــى  أيًضــا  يســاعد  كمــا  التســارع، 
مســتويات الضوضاء الداخلية. إضافة إلى 

ذلــك، فــإن ناقــل احلركــة CVT لســيارة 
(HR-V) يســتخدم تعشــيًقا ذا طابــع أكثر 

مرونة وسالسة.
الشاسيه ونظام التعليق

وقــود  خــزان  مــع  الســيارة  شاســيه  يأتــي 
توزانًــا  يوفــر  ممــا  املنتصــف  فــي  مثبــت 
ــا فــي وزن الســيارة، كمــا أنــه يعمــل  مثاليًّ
علــى تركيــز كتلــة الســيارة فــي املنتصــف. 
تفاعليــة  ــدات  ُمخمِّ إلــى  باإلضافــة  هــذا 
 (HR-V) ســيارة  متنــح  واســع  مبــًدى 
مرونًة فائقًة في القيادة كما تقلل انزياح 

جسم السيارة.
تقنيات السالمة ومساعدة السائق

تتميــز ســيارة (HR-V) بقائمــة قياســية 
غيــر  و  النشــطة  الســالمة  مميــزات  مــن 
النشــطة؛ حيــث تتضمــن هــذه التقنيــات: 
 ،(VSA) نظام املساعدة على ثبات املركبة
 ،(TCS) اجلــّر  فــي  ــم  التحكُّ وأنظمــة 
مــع وجــود وســائد هوائيــة أمــام الســائق 
وهــي  األمامــي،  املقعــد  فــي  والــركاب 
ميــزة قياســية فــي جميــع الفئــات، فضًال 
عــن الوســائد الهوائيــة اجلانبيــة والســتائر 
الهوائيــة اجلانبيــة وهي متوفــرة في فئة 
EX فقط، ونظام املوّزع اإللكتروني لقوة 
املكابــح (EBD)، ونظــام ُمراقبــة ضغــط 
اإلطــارات (TPMS) ونظام املســاعدة في 
القيــادة علــى املرتفعــات (HSA)، وبنيــة 
هيــكل مــزودة بتقنيــة الهندســة املتوافقة 
 EX فئــة  أن  كمــا   (ACE) املتطــورة 
مــزودة بكاميــرا خلفية متعــددة الزوايا، 
مــع ميــزة العرض الواســع، وتتميز جميع 
الفئــات مبصابيــح ليــد (LED) لإلضــاءة 
 EXو LX النهاريــة، بينمــا تتميز الفئــات
فقــط مبستشــعرات فــي الزوايــا اخللفيــة 
ومؤخــرة الســيارة للمســاعدة عنــد َصــفِّ 

السيارة.

فيصل شريف
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جتربة تويوتا برادو اجلديدة اجلديدجتربة تويوتا برادو اجلديدة اجلديد
ترتقي بديناميكية القيادة إلى آفاق غير مسبوقةترتقي بديناميكية القيادة إلى آفاق غير مسبوقة

تصميــم عصــري وأداء ديناميكــي معــزز ...تصميــم عصــري وأداء ديناميكــي معــزز ...

تقــدمي  فــي  عريــق  إرث  علــى  اليــوم  جتربتــا  تســتند 
االســتثنائي،  الرباعــي  الدفــع  أداء  مســتويات  أقصــى 
اجلديــد  بــرادو  تويوتــا  لطــراز  اســتثنائية  جتربــة 
واحملســن علــى طرقــات دوحــة اخليــر  الطــراز الذي 
القــى اقبــاال غيــر مســبوق مــن عمــالء وعشــاق تويوتا 
ليــس فــي الســوق القطري بل  في أكثر مــن ١٩٠ بلداً 
فــي أنحــاء العالم، ما يجعله من أكثر طرازات تويوتا 
انتشــاراً، مع ســمعة راســخة كإحدى املركبات رباعية 
الدفــع األكثــر قــوة علــى الطرقــات الوعــرة وأكثرهــا 

موثوقية حول العالم. 
ويستمر تويوتا برادو اجلديد في تعزيز هذه السمعة 
مــع تصميــم خارجــي عصــري أكثــر حداثــة وبطابــع 
يوحــي باملتانــة، ومقصــورة داخليــة أكثــر رقيــاً متتاز 
بتوفيــر أقصــى مســتويات اجلــودة والراحــة، فضــالً 
عن ترقية قدراته الديناميكية وســهولة االستخدام، 
عنــد  أو  املعبــدة  الطرقــات  علــى  ذلــك  كان  ســواًء 
االنطــالق فــي مغامرة على الطرقــات الوعرة، حيث 
وخارجيــاً،  داخليــاً  املعــزز  التصميــم  بــني  مــا  يجمــع 
وديناميكيــة القيــادة املتفوقــة التي تُضفــي املزيد من 
مرونــة املناورة والكفــاءة على أداء القيادة في توازن 

ال يضاهى». 
برهــن طــراز تويوتــا بــرادو علــى مــدى األعــوام عــن 
واالعتماديــة  املتانــة  فيهــا  مبــا  االســتثنائية،  ســماته 
علــى مختلــف التضاريــس والظــروف البيئيــة األكثــر 
قسوة. ويستند الطراز اجلديد إلى هذا اإلرث العريق 
ليتجــاوز توقعــات عمالئنا الكرام في املنطقة. ونحن 
علــى متــام الثقــة بأنــه ســيتخطاها بفضــل مــا يتمتــع 
بــه مــن جــودة عاليــة ودرجات اســتثنائية مــن قدرة 
التحمــل واالعتماديــة، مقترنــة بــأداء ال يُضاهى على 
مــن  متقدمــة  مســتويات  وســط  الوعــرة  الطرقــات 
الراحــة، فضــالً عــن املكانــة املرموقــة التــي تأتــي مــع 
امتــالك هــذه املركبــة رباعيــة الدفــع. وعــالوة علــى 
ذلــك، فقد عمل مهندســو تويوتا علــى تعزيز معايير 
الســالمة ومزايا الراحة التي تزخر بها هذه املركبة، 
والكفيلــة بجعــل تويوتــا بــرادو اجلديد مــن أحد أبرز 
اخليــارات املفضلــة لــدى العائــالت في املنطقــة. وأود 
أن أتوجــه بخالــص الشــكر إلــى جميــع عمالئنــا علــى 
دعمهم وتشــجيعهم املتواصل، ونتطلع إلى االســتماع 
إلى آرائهم وانطباعاتهم حول تويوتا برادو اجلديد». 
طابع عصري ميتاز باملزيد من الديناميكية واملتانة

ألجيــال  اخلارجيــة  التصميمــات  جمعــت  لطاملــا 
األنيقــة  اجلماليــة  اللمســات  بــني  مــا  املتتاليــة  بــرادو 

مختلــف  مــع  تــام  بشــكل  تنســجم  التــي  للمركبــة 
البيئــات، واحلضور القوي الذي يوحي باملتانة والقوة 
املتوقعتــني مــن مركبــة رباعيــة الدفــع ذات قــدرات 

استثنائية. 
ويستند تويوتا برادو اجلديد إلى هذه التوليفة املثبتة 
واملوثوقــة مــع تصميــم جديــد ميتــاز بإطاللــة تعبــر 
عــن املزيــد مــن الرشــاقة والديناميكيــة، فــي الوقــت 
الــذي يحافــظ فيــه علــى ثــالث نقــاط قــوة جوهريــة 
تؤكــد علــى قدرتــه علــى التكيف مــع مختلف ظروف 
القيــادة والتضاريــس. وتضــم هــذه النقــاط «أقصــى 
األماميــة  املصابيــح  مــع  العملــي»،  األداء  درجــات 
أقصــى  يحقــق  بشــكل  املوضوعــة  التبريــد  وفتحــات 
درجــات احلمايــة ويزيــد من إمكانيــة عمق اخلوض 
فــي املــاء، و»أقصــى درجــات التحمــل»، وذلــك مــع 
توفيــر احلمايــة التامــة لنظــام الدفع وجميــع األجزاء 
الوظيفية، باإلضافة إلى «أقصى مستويات القدرة»، 
وذلــك بفضــل قطر الــدوران الضيق وارتفــاع املركبة 
يَُعــدان  واللــذان  (اخللــوص)،  األرض  ســطح  عــن 

عامــالن جوهريــان في القيــادة على أكثــر الطرقات 
الوعرة تطلباً. 

محرك مفعم بالقوة وديناميكية قيادة متفوقة
مختلفــة  بخيــارات  اجلديــد  بــرادو  تويوتــا  يتوفــر 
مــن احملــركات ســواًء كانــت تعمــل علــى البنزيــن أو 
الديــزل، إذ تتنــوع محــركات البنزيــن بــني محــرك 
الســت أســطوانات (V٦) ســعة ٤٫٠ لتــر واملجهــز بـــ ٢٤ 
صمــام DOHC مع تقنية توقيــت الصمامات املتغير 
املــزدوج (VVT-i)، والــذي ينتج طاقة مقدارها ٢٧١ 
حصانــاً، وعــزم دوران يبلــغ ٣٨٫٩ كلــغ-م، أو محرك 
األربع أسطوانات خطية سعة ٢٫٧ لتر واملجهزة بـ ١٦ 
صمــام DOHC مع تقنية توقيــت الصمامات املتغير 
املــزدوج (VVT-i)، والــذي ينتج طاقة مقدارها ١٦٤ 

حصاناً وعزم دوران يبلغ ٢٥٫١ كلغ-م. 
ويقتــرن كال محركــي البنزيــن بناقــل حركــة متعدد 
األوضــاع مــن ٦ ســرعات فائق الــذكاء يتم التحكم به 
إلكترونيــاً، مــع إمكانيــة نقــل احلركة بشــكل تتابعي، 
والــذي يتيــح للســائق تغيير ناقــل احلركة إلــى الوضع 

اليــدوي، األمــر الذي يَُعد خياراً مثالياً لتحقيق املزيد 
الظــروف  خــالل  وخاصــًة  باملركبــة،  التحكــم  مــن 
املناخيــة الصعبــة. كمــا يتوفــر تويوتــا بــرادو بناقلــي 

حركة يدويني بـ ٥ و٦ سرعات. 
ويأتــي تويوتــا بــرادو اجلديــد مــزوداً بنظــام اختيــار 
وضــع القيــادة (Drive Mode Select)، والــذي يتيح 
للســائق ضبــط اســتجابة نظامــي الدفــع والتعليق عن 
طريــق اختيــار الوضــع املناســب لظــروف القيــادة أو 
الســائق  يفضلــه  الــذي  القيــادة  منــط  مــع  ليتناســب 
ليرتقــي مبســتوى متعــة القيــادة. وتتضمــن األوضاع 
املتاحــة كالً مــن الوضــع العــادي (NORMAL) الذي 
يحقق التوازن األمثل بني أداء القيادة واالقتصاد في 

استهالك الوقود، ما يناسب 
ولتحقيق املزيد من القدرات على أداء برادو اجلديد 
علــى الطرقــات الوعــرة، فقــد مت تزويــده بــكٍل مــن 
الــذي   (HAC) التــالل صعــود  علــى  املســاعدة  نظــام 
مينــع املركبــة مــن الرجــوع إلــى اخللــف عنــد التوقف 
واالنطــالق مــرة أخــرى علــى منحــدر حــاد أو زلــق، 

ونظــام املســاعدة علــى نــزول التــالل (DAC) الــذي 
يســاعد علــى حتســني التحكــم بتوجيــه املركبــة علــى 

الطرقات الزلقة وشديدة االنحدار. 
تقنيات سالمة ال تضاهى

يتمتــع تويوتــا بــرادو اجلديــد بصالبــة تامــة تنعكــس 
مــن خــالل البنيــة الهيكليــة التــي تعتمــد بشــكل كبيــر 
على الفوالذ عالي القوة، فيما تساهم أحدث تقنيات 
مســتويات  توفيــر  فــي  املبتكــرة  واألنظمــة  الســالمة 
اســتثنائية مــن الســالمة واألمان، والتــي تكملها باقة 
باســم  املعروفــة  املتقدمــة،  الســالمة  تقنيــات  مــن 
العديــد  تتضمــن  والتــي   ،Toyota Safety Sense
مــن األنظمــة التــي تتمتــع بفعاليــة كبيــرة فــي احلــد 
مــن خطــر وقــوع احلــوادث املروريــة (ال قــدر اهللا)، 

وتشتمل على التالي: 
نظــام األمــان قبــل التصــادم (PCS)، والــذي يعتمــد 
أو  املركبــات  عــن  للكشــف  االستشــعار  أجهــزة  علــى 
العوائــق وحتذيــر الســائق للقيــام باملنــاورة الالزمــة، 
بينمــا يقــوم النظــام بتفعيــل املكابــح أوتوماتيكياً عند 

وجود احتمال كبير لوقوع اصطدام؛ 
نظــام تثبيــت الســرعة الــراداري، والــذي يعــزز مــن 
ســهولة القيــادة. فعنــد االنطالق بســرعة يتم ضبطها 
مسبقاً، يستخدم هذا النظام املستشعر الرادار املوجي 
املليمتــري لرصــد ومراقبــة املركبــة التــي تســير فــي 
األمــام، وتعديل الســرعة عندما يقتضــي األمر ذلك، 
للحفــاظ علــى املســافة اآلمنة التي يتــم حتديدها من 
قبــل الســائق مــن ضمن ثالثــة خيارات متاحة تشــمل 
املسافة الطويلة أو املتوسطة أو القصيرة. وبعد ذلك، 
عندمــا يكشــف النظــام ابتعــاد أو تغيير مســار املركبة 
الســرعة  إلــى  العــودة  يتيــح  األمــام،  فــي  تســير  التــي 

احملددة مسبقاً. 
نظــام اإلضاءة العالي التلقائــي (AHB)، والذي يقوم 
برصــد املصابيــح األماميــة للمركبــات القادمــة مــن 
االجتــاه املعاكــس واملصابيــح اخللفية للمركبــات التي 
العالــي  الضــوء  مــن  كل  وتعديــل  األمــام،  فــي  تســير 

واملنخفض بشكل تلقائي لتوفير رؤية أوضح. 
 ،(LDA) نظــام التنبيــه في حالــة اخلروج عن املســار
املركبــة  انحــراف  عنــد  الســائق  بتنبيــه  يقــوم  والــذي 
عــن املســار دون قصــد مــن الســائق، وذلــك بإصــدار 
حتذيــرات بصريــة علــى الشاشــة متعــددة املعلومــات 
دون  للحيلولــة  ســمعية  وأخــرى  مومــض  ومؤشــر 

وقوع حادث (ال قدر اهللا).



ماألثنين ١٤ رجــب ١٤٤١ هـ ٩ مــارس ٢٠٢٠ م  العدد (٣١٤)
88

معرض قطر للسيارات الكالسيكية معرض قطر للسيارات الكالسيكية 
يختتـم فعالياتــه بجزيرة اللؤلؤةيختتـم فعالياتــه بجزيرة اللؤلؤة

للســيارات  قطــر  معــرض  فعاليــات  امــس  اختتمــت 
الكالسيكية ٢٠٢٠»، التي استمرت على مدار ٤ ايام، 
شــهد خاللهــا هذا احلــدث التراثــي والســياحي اقباال 
كبيــرا مــن الزوار من محبي الســيارات الكالســيكية 
و هــواة امتالك هذا الطراز من الســيارات باالضافة 
الــى الســياح الذين وجدوا فــي املعرض وجهة جاذبة 
 - اللؤلــؤة  جزيــرة  فعاليــات  الــى  تضــاف  ومتميــزة 

قطر.
تنظيم:

و قــد حقــق املعــرض املتميــز الــذي تعتــزم اجلمعيــة 
اخلليجيــة القطريــة للســيارات الكالســيكية تنظيمه 
ســنوياً بالشــراكة مع الشــركة املتحدة للتنمية جناحا 
كبيرا من حيث ايجاد ملتقى تراثي و سياحي يضم 
اجتــذاب  شــانها  مــن  كالســيكية  تاريخيــة  ســيارات 
عــدد كبيــر مــن زوار قطــر الذيــن تســتهويهم مثــل 
هــذه الفعاليات باالضافة الــى تعريف اجلمهور من 
املوطنــني واملقيمــني باهمية هذا النــوع من املعارض 

التي ستصبح فعالية سنوية ينتظرها الكثيرون.
اختتام:

وقــد حضــر حفــل اخلتــام للمعرض كل من ســعادة 
الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي، رئيــس مجلــس 
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  اجلمعيــة  إدارة 
الكالســيكية و الســيد عمــر الفــردان، نائــب رئيــس 
مجلس إدارة اجلمعية اخلليجية القطرية للسيارات 
الكالســيكية  و الشــيخ محمــد بــن فيصــل بن قاســم 
الســيد  و  اجلمعيــة  ادراة  مجلــس  عضــو  ثانــي  ال 
ابراهيــم جاســم العثمــان الرئيــس التنفيــذي وعضــو 
الســيد  و  للتنميــة  املتحــدة  الشــركة  ادارة  مجلــس 
للخدمــات  التنفيــذي  املديــر  اليافعــي  اللطيــف  عبــد 
العامة في الشــركة املتحدة للتنمية و عدد من كبار 
الشــخصيات و الضيوف من املالك و املهتمني بعالم 

السيارات الكالسيكية والنادرة .
جهود:

و عــزز النجــاح املنقطع النظير الــذي حققه املعرض 
اجلمعيــة  جهــود  و  مكانــة  فعالياتــه  انعقــاد  خــالل 
فــي  الكالســيكية  للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة 
املجتمــع القطــري كجهــة راعيــة وداعمــة ألصحــاب 
هذه الفئة من السيارات، كما سلط الضوء على دور 
القطــاع اخلــاص فــي املســاهمة بالترويــج الســياحي 
للدولــة مــن خالل ايجاد معارض وفعاليات ســنوية 
تخلق وجهات سياحية جديدة جتتذب املختصني و 

املهتمني واجلمهور العام ايضا.
تاريخ:

وقــد اســتطاع املعــرض تعزيــز فكــرة االســتثمار في 
السيارات الكالسيكية لدى جيل الشباب من املجتمع 
املعــرض  زوار  اكــده  الــذي  االمــر  وهــو  القطــري، 
انــواع  مختلــف  باقتنــاء  املهتــم  اجلديــد  اجليــل  مــن 
الســيارات وبشــكل خــاص الكالســيكية منهــا، وذلك 
تقديــرا لتاريــخ وتــراث ذويهــم واهلهــم مــن مالكي 
هــذه الســيارات في املجتمع القطري،  كما شــجعهم  
املعــرض علــى اقتنــاء الســّيارات النــادرة فــي قطــر و 
االهتمــام بهــذه الهوايــة وتنميتهــا وابرازهــا بشــكل 

حضاري.
اقبال:

ثانــي،  آل  قاســم  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســعادة  اكــد  و 
عضــو مجلــس إدارة اجلمعيــة اخلليجيــة القطريــة 
مــن  الثانيــة  النســخة  أن  الكالســيكية  للســيارات 
معرض الســيارات الكالسيكية حققت جناحا ملهما 
يشــجع اجلمعيــة علــى متابعــة تنظيمه ســنويا، الفتا 
الــى ان االقبــال الــذي شــهده املعــرض يعتبــر حافــزا 
لتوسيع فعاليات هذا احلدث و زيادة املشاركات فيه 
خــالل الســنوات املقبلــة، مشــيرا الى ان االصــداء التي 
وصلــت الــى القائمــني علــى املعــرض تؤكــد انــه حقق 
الهدف املنشــود من تنظيمه حيث اجتذب الشــريحة 
واحملــب  الهــاوي  الشــاب  اجليــل  وهــم  املســتهدفة 
القتنــاء الســيارات الكالســيكية والذيــن يثمنون ارث 

ابائهم و مقتنياتهم. 
جناح:

وبهذه املناســبة قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل 
بــن قاســم آل ثانــي، عضــو مجلــس إدارة اجلمعيــة 
اخلليجية القطرية للســيارات الكالســيكية في كلمة 
حققــت  لقــد  املعــرض :  ختــام  حفــل  خــالل  القاهــا 
قطــر  ومعــرض  «مســابقة  مــن  الثانيــة  النســخة 

للســيارات الكالســيكية ٢٠٢٠» علــى مــدار ٤ ايــام، 
جناحــا ملفتــا، نظــرا للعــدد الكبيــر الذي اســتقطابه 
الســيارات  اقتنــاء  هــواة  و  محبــي  مــن  املعــرض 
الكالســيكية  ومن الســياح والزوار من داخل الدولة 

وخارجها .
إرث:

اجلمعيــة  اســتطاعت  قائــال:  ســعادته  واضــاف 
اخلليجيــة القطريــة للســيارات الكالســيكية  بنجــاح 
اقتنــاء  وهــواة  مــالك  جتمــع  ســنوية  منصــة  ايجــاد 
الطــرازات النــادرة مــن الســيارات الكالســيكية و أن 
تعــرف اجلمهــور مــن املوطنــني واملقيمــني باهميــة 
هــذا النــوع مــن املعــارض الــذي يــؤرخ و يوثــق حقبة 
طويلــة وقدميــة عاشــها ابنــاء قطــر بــكل مــا حتملــه 

من ارث و ذكريات لالجداد واالباء.
مكانة:

و اوضــح ســعادته أن هــذا النجــاح املنقطــع النظيــر 
الــذي حققــه املعــرض خــالل انعقــاد فعالياتــه عــزز 
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  اجلمعيــة  مكانــة 
راعيــة  كجهــة  القطــري  املجتمــع  فــي  الكالســيكية 
وداعمــة ألصحــاب هــذه الفئــة مــن الســيارات كمــا 
ابــرز الدور احملوري والرئيســي للقطاع اخلاص في 
املساهمة بالترويج السياحي لقطر من خالل ايجاد 
معــارض وفعاليــات ســنوية تخلق وجهات ســياحية 
والســياح  الهــواة  و  املتخصصــني  جتتــذب  جديــدة 

والزوار من املجتمع احمللي.

مزايا:
لفــد  قائــال:  اجلمعيــة  ادراة  مجلــس  عضــو  وتابــع 
متيــزت كل ســيارة مــن الســيارات املشــاركة مبزايــا 
مــن  يجعــل  مــا  ســواها  عــن  مختلفــة  و  فريــدة 
السيارات التي ضمها هذا املعرض ايقونات نفيسة و 
تســتحق الفوز جميعا، وذلك نظرا لالهتمام الكبير 
الــذي يوليــه مــالك الســيارات الكالســيكية للحفــاظ 
والتحفيزيــة  املعنويــة  اجلوائــز  ان  الــى  الفتــا  عليهــا 
التــي ســتوزع علــى الفائزيــن الذيــن قررتهــم جلنــة 
ملواصلــة  لهــم  وحافــز  دافــع  اال  هــي  مــا  التحكيــم 
االهتمــام بالســيارات الكالســيكية فــي قطــر و هــو 
االمــر الــذي تهتــم بــه اجلمعيــة التــي حتــرص علــى 
دعــم أصحــاب هــذه الســيارات وتعمــل علــى حتفيز 
عمليــة االســتثمار فــي هذه الفئة من الســيارات من 

قبل املهتمني والهواة.
انطالقة:

و أكــد ســعادته أن معــرض الســيارات الكالســيكية 
ميثل انطالقة جديدة لقطاع الســيارات الكالســيكية 
فــي قطــر، و أن اجلمعية تســعى بالتنســيق مع كافة 
اجنــدة  فــي  مكانتــه  لتعزيــز  الصلــة  ذات  اجلهــات 
االحــداث الســنوية فــي الدوحة، وذلــك بهدف وضع 
كحــدث  الصحيــح  موقعــه  فــي  الهــام  القطــاع  هــذا 
تراثي وسياحي يعزز السياحة احمللية في الدولة، و 
يجتــذب محبي الســيارات الكالســيكية من مختلف 
دول العالــم خاصــة وان  عــدد مــالك وهــواة اقتنــاء 

هــذا النــوع مــن الســيارات فــي تنامــي ملحــوظ فــي 
قطر واملنطقة ودول العالم. 

حدث سنوي:
و أشار عضو مجلس ادارة اجلمعية الى أن اجلمعية 
اخلليجيــة القطريــة للســيارات الكالســيكية تعتــزم 
جعــل معرض الســيارات الكالســيكية حدثا ســياحيا 
فريــدا مــن نوعــه و تعتــزم توســعة فعالياتــه بشــكل 
يتناســب مــع قيمته  كإرث مجتمعــي تتوارثه اجيال 
هــذا  لصــون  الالزمــة  باملهــارات  تتمتــع  محترفــة 
التــراث واحلفــاظ عليــه، مــن خــالل إكســاب مــالك 
تلــك الســيارات وإحاطتهم بخبــرات تعليمية وفنية 
وثقافيــة، حيــث تســعى إلــى توفــر  كافــة اخلدمــات 
االجتماعيــة والثقافيــة والفنية التي تضمن احلفاظ 

على هذه السيارات وصونها كتراث وإرث وتاريخ.
ثقافة:

و لفت الشيخ محمد الى أن الندوة املتخصصة التي 
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  اجلمعيــة  نظمتهــا 
الكالســيكية على هامش فعاليات املعرض للحديث 
عــن الســيارات الكالســيكية تعزز ثقافــة الوعي لدى 
احلضــور من الهواة واملهتمــني واجلمهور العام وان 
بكيفيــة  املتعلقــة  والتقنيــة  الفنيــة  اجلوانــب  توضــح 
عليهــا  واحملافظــة  الكالســيكية  الســيارات  صيانــة 

وحمايتها كتحف فنية نادرة.
االعالن عن الفائزين:

عــن  االعــالن  املعــرض  مــن  االخيــر  اليــوم  وشــهد 

الفائزيــن مبســابقة افضــل ســيارة كالســيكية حيــث 
مغلقــة  قدميــة  ســيارة  الفضــل  األول  باملركــز  فــاز 
قابلة للكشف حتى العام ١٩٤٧ سيارة من نوع بيجو 
٤٠٢ رودســتر ١٩٣٧، و جائت باملركز الثاني ســيارة 
 ،١٩٢٥ عــام  تصنيــع  غوســت  ســيلفر  رويــز  رولــز 

واملركز الثالث سيارة بويك كشف عام ١٩٤٠.
وفــاز باملركــز األول  ألفضــل ســيارة قدميــة مغلقــة 
قابلة للكشــف للعام ( ١٩٤٨- ١٩٥٧) ســيارة من نوع 
١٩٤٨ و جائــت باملركــز  رولزرويــس ســيلفر ريــث 
الثاني ســيارة فورد ســكايالينر ١٩٥٧، وســيارة من 

نوع مازاراتي اواي سي ايه ١٩٥٧.
 وفــاز باملركــز األول ألفضــل ســيارة قدميــة مغلقــة 
مــن  ســيارة   (١٩٥٨-١٩٦٣  ) للعــام  للكشــف  قابلــة 
وجائــت   ،١٩٦١ عــام  ال  ١٩٠اس  مرســيدس  نــوع 
باملركــز الثاني ســيارة كاديــالك ديفيل ١٩٥٩، و نوع 

مرسيدس ٢٢٠اس تصنيع عام ١٩٥٨.
وفــاز باملركــز األول ألفضــل قدميــة مغلقــة قابلــة 
شــيبلي  مازيراتــي   (١٩٧٤  -١٩٦٤  ) للعــام  للكشــف 
١٩٧٠، وجائــت باملركز الثاني ســيارة دوج تشــارجر 

١٩٦٩، و بي ام دبليو ٢٠٠٠ سي اس ١٩٦٨.
وفــاز باملركــز األول ألفضــل ســيارة قدميــة مغلقــة 
قابلة للكشــف للعام ( ١٩٧٥- ١٩٩٠) ســيارة فيراري 
٥١٢ بي بي اي  ١٩٨٤، وجائت باملركز الثاني سيارة 
بونتياك بونفيل  ١٩٧٧ و مرسيدس دبليو ١٢٦  ٥٦٠ 

اس اي ال ١٩٧٩
و فاز بجائزة اكثر ســيارة محافظ على مواصفاتها 
االصليــة  ثــالث ســيارات مــن نوع مرســيدس باغودا 
١٩٦٣ و ســيارتي كاديالك الدورادو ١٩٧٦، داتســون 

٢٨٠ زد اكس ١٩٧٩
و فــاز بجائــزة افضــل ســيارة محافــظ علــى ارثهــا 

االصلي، سيارة بونتياك ترانس اي ام ١٩٧٨.
حضــورا،  و  متثيــال  االكثــر  الســيارة  بجائــزة  فــاز  و 

سيارة مرسيدس ٦٠٠ دبليو ١٠٠ للعام ١٩٦٨. 
و فــاز بجائــزة أكثــر ســيارة محافظ عليها ، ســيارة 

بي ام دبليو ٣٢٧ للعام ١٩٣٨ .
فخمــة،   اســتثنائية   ســيارة  افضــل  بجائــزة  فــاز  و 

سيارة  رولز رويس فانتوم ٣  للعام ١٩٣٧.
و فــاز بجائــزة افضــل ســيارة فــي العــرض ســيارة 

بيجو ٤٠٢ رودستر ١٩٣٧ 
لقب:

و قد تنافست  الـ٥٠ سيارة املشاركة في املعرض على 
مــدار ٤ ايــام للفوز بلقب افضل ســيارة كالســيكية و 
غيرهــا من االلقاب واجلوائــز التحفيزية واملعنوية، 
حيــث قامــت جلنــة متخصصــة بتقييم الســيارات و 
اختــارت األفضــل فيمــا بينها، وذلــك بإجماع أعضاء 
اللجنة التحكيمية التي وجدت أن كل سيارة تنفرد 
بصفات مختلفة متيزها عن ســواها من الســيارات، 
ما يثبت أن كافة السيارات التي شاركت في املعرض 
هي ســيارات متميزة  وقد فازت جميعها باعجاب 

اجلمهور وادت الهدف املنشود من مشاركتها.
سيارات:

وقــد ضــم املعــرض طــرازات متنوعة من الســيارات 
الكالســيكية، منها « رولز رويس – رينو-  ســتاندر-  
بيجــو – بويــك - كاديــالك – فــورد- شــفروليه- بــي 
 – ســتودابيكر   – جاكــوار   – مرســيدس   – دبليــو  ام 
مرســيدس بانــز- فيــات- دوج - بونتيــاك- نيســان – 
داميلر- اولدزموبيل- تويوتا - فيراري «، والتي ميتد 
تاريــخ تصنيعهــا بــني العام ١٩٢٥ وحتــى العام ١٩٩٠ 

والتي تنافست في املسابقة املرافقة للمعرض.
فئات:

وشــملت هــذه املســابقة خمــس فئــات من الســيارات 
الكالســيكية، حيــث ضمــت الفئــة األولــى: الســيارات 
مــن موديــل العــام ١٩٤٧ ومــا قبــل و الفئــة الثانيــة: 
مــن عــام ١٩٤٨ حتــى ١٩٥٧ و الفئــة الثالثــة:  مــن 
عــام  ١٩٥٨ حتــى ١٩٦٤ و الفئــة الرابعــة:  مــن عــام 
١٩٦٥ حتى ١٩٧٤، في حني شــملت الفئة اخلامسة: 

السيارات من العام ١٩٧٥ وحتى ١٩٩٠. 
هواة:

وتســهم هذه املســابقة التي ســترافق تنظيم املعرض 
سنويا بتعزيز جاذبية املعرض لهواة اقتناء السيارات 
وحتفيــز  بينهــم  فيمــا  املنافســة  روح  إذكاء  فــي  و 
املشــاركني في املعرض على عرض أفضل ما لديهم 

من سيارات وإظهار مدى اهتمامهم بها.

٢٣ فائز مبسابقة  افضل سيارات كالسيكية ...
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جتربة قيادة كيا سيلتوسجتربة قيادة كيا سيلتوس
عروس سوق السيارات القطري عروس سوق السيارات القطري 

رياضيــة متطــورة متعــددة االستخدامــات ...

فــي  اجلديــد  ســيلتوس  كيــا  طــراز  عــن  االعــالن  منــذ 
األســواق الكوريــة، قبــل أن يتــم إطالقهــا فــي معــرض 
لــوس أجنيلــوس والكثير من االســئلة تتبادر الي ذهن 
عشــاق العالمــة الكوريــة املتميــزة مــا هــو جديــد هــذا 
الطراز الذي وصل بالفعل الي اسواق الشرق االوسط، 
اســئلة كثيــرة جعلتنــا نقــرر االســتعجال فــي جتربــة 
حصريــة جلريدة الراية اوتو لعروس الســوق القطري 
كيــا ســيلتوس التي متتاز من النظــرة االولى بتفاصيل 
تصميم دقيقة ومميزة، األمر الذي يضفي عليها جواً 
من املزايا الرياضية املدهشة، وتعد أصغر من أخوتها 
املتوســطة احلجــم مــن ســيارات كيــا ســابورتاج، حيث 
حتتــوي علــى الكثيــر من العناصر بشــكل مدمج األمر 
الذي يتيح فيها مساحة أكبر للركاب واألغراض أكثر 
مــن أي ســيارة رياضيــة متعــددة االســتخدامات مــن 
الفئــة (ب). كمــا يتميــز املوديــل اجلديــد أيضــاً بوجــود 
تعمــل  التــي  والديــزل  البنزيــن  محــركات  مــن  عــدد 

بنظام SmartStream عالي الكفاءة.
 كما تتميز ســيارة كيا ســيلتوس بقيمة رائعة تســتحق 
مقابلهــا املالــي - بفضــل تزويدها مبجموعة من املزايا 
التكنولوجية التي ترفع من مستوى االتصال والسالمة 
إلــى أقصــى احلــدود، إضافــة إلــى املســاحات الداخليــة 
الرحبة، عالية املســتوى والتنوع، التي تســتوعب خمسة 
أشــخاص بإرتيــاح إلــى جانــب التصميم املعاصــر الذي 

مييزها عن سيارات الـ SUV من فئة (ب) األخرى.
كيــم،  هيــون  كيــوجن  الســيد/جيمس  اجــاب  وقــد  هــذا 
رئيــس شــركة كيا موتــورز للشــرق األوســط وأفريقيا 
قائــالً « :تلعــب ســيارة كيــا ســيلتوس دورا رئيســيا فــي 
منــو مبيعــات شــركة كيــا املســتمر فــي منطقة الشــرق 

األوسط، ومن املتوقع أن تتوسع املبيعات 
املتعــددة  املدمجــة  الرياضيــة  للســيارات  العامليــة 
االســتخدامات مــن ٦٫٥ مليــون ســيارة في عــام ٢٠١٨ 
إلــى أكثــر مــن ٨٫٢ مليــون ســيارة بحلــول نهايــة عــام 
٢٠٢٢، علماً بأن منطقة الشــرق األوســط متثل ســوقا 

مهما للنمو في هذا القطاع.»
تشــكيلة  فــي  الفجــوة  ســيلتوس  كيــا  ســيارة  ”متــأل 
ســياراتنا كمــا متثــل نقــاط القــوة التقليديــة لكيــا فــي 
تصميمهــا  مت  حيــث  والتقنيــات،  واجلــودة  التصميــم 
الذيــن  والعمــالء  الشــباب،  العمــالء  احتياجــات  لتلبيــة 

لديهم دراية عالية ومغرمني بالتقنية في منطقة 

رائــع  تصميــم  مــن  بــه  تتمتــع  ملــا  األوســط،  الشــرق 
راقيــة  ومجموعــة  واخلــارج،  الداخــل  مــن  ومدهــش 
مــن التقنيــات ومعــدات وأجهــزة الســالمة و األمــان 

املتطورة» .
كمــا تتميــز ســيارة كيا ســيلتوس بقيمة رائعة تســتحق 
مقابلهــا املالــي -بفضــل تزويدها مبجموعــة من املزايا 
التكنولوجية التي ترفع من مستوى االتصال و السالمة 
إلــى أقصــى احلــدود، إضافــة إلــى املســاحات الداخليــة 
الرحبة، عالية املستوى والتنوع ، التي تستوعب خمسة 
أشــخاص بارتيــاح إلــى جانــب التصميم املعاصــر الذي 
مييزهــا عــن الســيارات الرياضيــة متعــددة األغــراض 

«إس يو في «.
 التصميم اخلارجي

تعتبر سيارة كيا سيلتوس سيارة رياضية «إس يو في 
«متعددة االستخدامات مدمجة ومتطورة كما تتميز 
الرياضــي  التصميــم  بفضــل  املنافســة  الســيارات  عــن 
املتطــور واملســاحة والقــدرات التي توجد في الســيارات 
الرياضيــة متعــددة األغــراض «إس يــو فــي «الكبيــرة، 

وبفضل خصائصها اجلريئة والديناميكية، تتمتع كيا 
ســيلتوس مبجموعة من تفاصيــل التصميم اخلارجي 
احملــرك  غطــاء  مثــل  املدهشــة،  واحلديثــة  املتطــورة 
الطويــل، واخلطــوط واحلــواف القويــة واملتطورة على 
الصــدام األمامــي، واخلطــوط احلــادة املضغوطــة فــي 
جســم الســيارة، كما تتميز أيضا بوجود شــبكة واســعة 
ممــا يجعــل مــن املمكــن  علــي هيئــة «أنــف النمــر»، 
بســهولة التعــرف عليهــا علــى الفــور علــى أنهــا ســيارة 
كيا، ولكن مع سطح جديد بشكل املاس، ومينح خط 
الكتــف القــوي وشــكل البيــت الزجاجــي، الــذي مييــل 

نحو اجلزء اخللفي من الســيارة، الســيارة سمة من 
الهيئــة الرياضيــة الرائعــة، كمــا إن املصــد اخللفي 

مــع وجــود كامت الصــوت املعدني مينح الســيارة 
مظهراً ديناميكي.

ســيلتوس  كيــا  ســيارة  تزويــد  مت  لقــد 
 LED ومصابيــح  أماميــة  مبصابيــح 

بشــكل  ومصممــة  ومتطــورة  كاملــة 
دقيق، مما يوفر تواجدا قويا وواثقا 

للســيارة علــى الطريــق، كمــا متتــد الشــرائط الرقيقــة 
من الضوء األبيض في اجلزء األمامي من السيارة، 

يبلغ طول سيارة كيا سيلتوس ٤,٣١٥ مم، ويبلغ طول 
البــروز األماميــة واخللفي ٨٦٥ملم فقــط و ٨٤٠ملم 
علــى التوالي، مع قاعدة عجالت املســافة بني محوري 
اإلطــارات األماميــة واخللفيــة تبلــغ ٢٫٦١٠مم -أطــول 
مــن العديــد من الســيارات املنافســة لها، كمــا إنه بدفع 
اإلطارات في زوايا جســم الســيارة، وفي ظل االرتفاع 
الكلي البالغ ١,٦٢٠ملم يعني أن سيارة سيلتوس لديها 
قــدرة رياضيــة أكثر من الســيارات الرياضية متعددة 

األغراض «إس يو في «املدمجة األخرى . 
تتمّيــز ســيارة كيــا ســيلتوس بألوانهــا املدهشــة وهــي 
تتنــوع بــني ما يصل إلى ثمانية ألــوان خارجية مميزة 
تختلف من دولة ألخرى والتي تتراوح ما بني األبيض 
و األســود و اللؤلــؤي بلــون الثلــج، والرمــادي املعدنــي، 
الغامــق  األزرق  و  واألزرق،  والبرتقالــي،  والرمــادي، 
بلــون البحــر، األصفــر، كمــا ســتتوفر بعض األلــوان ملا 
يصــل إلــى ثمانيــة خيارات أخــرى من، مــع مجموعة 
مــن األلــوان الثنائيــة للمزيد مــن التخصيص، ويتوفر 
الســقف باللون األســود اللؤلؤي، أو األبيض  الناصع أو 

البرتقالي.
التصميم الداخلي

تتمتــع الســيارة بتصميــم داخلــي مدهــش يتميز مبواد 
عاليــة اجلودة تستشــرف املســتقبل بتصميم املقصورة 
الداخلية اجلذابة في سيارة كيا سيلتوس مبواد عالية 
اجلودة وتقنية تستشــرف املســتقبل، بحيث تســتهدف 
املقصــورة تلبيــة احتياجــات املشــترين الشــبان املتعلقة 
بالتقنيات، حيث أنها تتميز بأشكال واسعة وتفاصيل 

فنية عالية الدقة .
أداء السيارة وقيادتها:

توجــد عــدة محــركات بنزين تعمل بنظام «إســمارت 
بتصميــم  الســيارة  تتمتــع  الكفــاءة  «عالــي  إســترمي 
خارجــي رياضــي أنيــق مــع ميــزة األداء القــوى علــى 
الطريق، عالي الكفاءة وقيادة مريحة للمستخدمني، 
كمــا إن املوديــل اجلديــد مــزود مبحــركات جديــدة 

متتاز بالكفاءة العالية األداء القوي.
مــن  بخياريــن  ســيلتوس  كيــا  ســيارة  تتوفــر 
حيــث  الســوق،  حســب  البنزيــن،  محــركات 
تتوفر مبحرك يعمل بنظام احلقن متعدد 

النقاط (MPI)وسعة ١٫٦لتر مع إمكانية األختيار بني 
ناقل احلركة اليدوي أو األوتوماتيكي بست سرعات، 
كما ينتج ١٢٣عزم دوران وقوة ١٥ ١نيوتن متر، مما 
يتيح تسارعا من ٠إلى ١٠٠كم/ساعة خالل ١٢٫٢ثانية، 
اما احملرك الذي يعمل بنظام احلقن املباشر للبنزين 
بالشــاحن التوربينــي (T-GDi)فيتوفــر بســعة ١٫٤لتر، 
وقــوة قدرهــا ١٤٠حصــان وعــزم دوران ٢٤٢نيوتــن 

متر، مما يتيح تسارعا من .
ولزيادة جتربة ومتعة القيادة، مت جتهيز سيارة كيا 
ســيلتوس بنظــام حتديــد وضعيــة القيادة والــذي يتيح 
للســائق إمكانية تكييف الســيارة وفقاً ألسلوبه املفضل 
أو ظروف الطريق، حيث ميكن للســائق االختيار بني 
فوضعيــة   ،Sport““و“Eco” و“Normal» وضعيــة
القيــادة املراعيــة للبيئــة «Eco“مضبوطــة علــى زيادة 
معاييــر  باســتخدام  األقصــى  للحــد  الســيارة  حركــة 
الرياضيــة  القيــادة  وضعيــة  بينمــا  الوقــود،  لتوفيــر 
واحملــرك  احملــرك  اســتجابة  مــن  ”Sport“تزيــد 

الكهربائي لزيادة الشعور بحيوية القيادة .
السالمة و األمان..

السيارة مجهزة مبجموعة كاملة من أنظمة السالمة 
التفاعلية املتطورة املتاحة

التفاعليــة  وغيــر  التفاعليــة  الســالمة  أنظمــة  تضمــن 
املبتكــرة مــن كيــا أن يظــل ركاب ســيارة كيا ســيلتوس 
رحلــة  كل  فــي  جيــد  بشــكل  أمــان  وفــي  محميــني 
.ونظــرا ألن ســالمة الــركاب متثــل األولويــة القصــوى 
فــي جميــع ســيارات كيــا، فــإن شــركة كيــا تســتهدف 
معاييــر الســالمة األكثــر أمانــاً فــي كل ســوق يتــم فيــه 
بيــع ســيارة كيــا ســيلتوس. كمــا مت تزويــد ســيارة كيــا 
ســيلتوس بســتة أكياس هوائية عند الطلب، فضالً عن 
مجموعة من أنظمة السالمة اإلليكترونية للسيارات، 
وتشــمل كل مــن نظــام كيــا للتحكــم في ثبات الســيارة 
والــذي  القياســية،  للمعاييــر  وفقــا  (VSM)املصمــم  
يتضمن بدوره خاصية التحكم في الســحب والتحكم 
اإلليكترونــي فــي الثبات .وقد مت تزويد الســيارة أيضاً 
التحكــم  ونظــام  لالنغــالق،  املانعــة  الفرامــل  بنظــام 
فــي الســحب، ونظــام املســاعدة فــي التحكــم فــي قــوة 
الفرامل ونظام التحكم املساعد على بدء التشغيل على 
املنحــدرات (HAC)، فضــاًل عــن املجســمات األمامية 
واخللفية للمساعدة على توقيف السيارة في املواقف
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هيونداي موتور تكشف عن تصميمها اجلديدهيونداي موتور تكشف عن تصميمها اجلديد
((EVEV  --بروفيسي) بروفيسيللسيارات الكهربائية املستقبلية) للسيارات الكهربائية املستقبلية

نقلة نوعيه وفلسفة متميزة في التصميمات الرياضية ...نقلة نوعيه وفلسفة متميزة في التصميمات الرياضية ...

أحــدث  عــن  موتــور  هيونــداي  شــركة  كشــفت 
تصاميمهــا للســيارات الكهربائيــة املســتقبلية مــع 
املوديل اجلديد  «بروفيســي- EV»، والذي ينتقل 
بأبعــاد وعناصــر شــكل املركبــات الكهربائيــة إلــى 

مستوى جديد.
املتطــورة  الفلســفة  اجلديــد  التصميــم  يعكــس 
الرياضــي-  «اإلحســاس  لتصاميــم  لهيونــداي 
اللغــة  يجســد   »  Sensuous Sportiness
التصميميــة املبتكــرة لهيونــداي للســيارات، والتــي 
كشــفت عنهــا الشــركة العام املاضــي بطرح موديل 
الواضحــة  اخلطــوط  اعتمــد  والــذي   ،«٤٥”  EV

والهيكل املبسط. 
صممــت «بروفيســي» اجلديــدة معتمــدة الشــكل 
مــن  املســتوحى  املثاليــة  األبعــاد  ذي  األيقونــي 
التصميــم الديناميكــي الهوائي، والذي يســهل من 
االســتفادة مــن قاعــدة العجالت املمتــدة والبروز 
منــوذج  هيونــداي  مصممــو  وقــدم  القصيــر، 
Ultimate Automotive فــي بروفيســي، وذلك 
بفضل بنية الســيارة الكهربائية اجلديدة احملددة 
األسطح بعناية فائقة، وما تتيحه من انسجام ما 

بني األداء الوظيفي والبعد اجلمالي.
وحــول الكشــف عــن الســيارة اجلديدة، قال ســانغ 
يوب لي، رئيس مركز هيونداي العاملي للتصميم: 
«اســتحدثنا رمــًزا جديــًدا لهيونداي يؤســس ملعيار 
جديــد فــي قطــاع الســيارات الكهربائيــة، ويدفــع 
برؤيتنــا فــي التصميــم إلــى آفــاق أوســع، ويعبــر 
التصميــم اجلديــد عــن رؤيتنــا لســيارات املســتقبل 
«أوبتمســتك  تســميتها  علــى  اصطلحنــا  التــي 
فيوتشــرزم»  وهذا أطلقنا على الســيارة اجلديدة 
بروفســي فهــي تعكــس التنبــؤ مبســتقبل متفائــل 

تتطور فيه الصلة بني البشر والسيارات. «

غطى العرض التقدميي أيًضا استراتيجية شركة 
الهيونداي للتحول إلى السيارات الكهربائية حيث 
ناقــش ثالثــة مــدراء تنفيذيــني: توماس شــيميرا، 
هيونــداي  مجموعــة  فــي  املنتجــات  قســم  رئيــس 
موتور؛ لوك دونكرولك، كبير موظفي التصميم 
وأندريــاس  موتــور؛  هيونــداي  مجموعــة  فــي 
للتســويق  الرئيــس  نائــب  هوفمــان،  كريســتوف 
واملنتجــات فــي شــركة هيونــداي موتــور أوروبــا، 
هــذا  فــي  املســتقبل  وشــكل  اجلديــدة  التحــوالت 

املجال.
وتقــوم مجموعــة هيونــداي موتور حالياً بتوســيع 
خط إنتاجها ليشــمل ٤٤ ســيارة تعمل بالكهرباء، 
مــا  الســتثمار  خططهــا  عــن  املجموعــة  وكشــفت 
والتطويــر  للبحــث  يــورو  مليــار   ٥٠ مــن  يقــارب 
فــي التقنيات املســتقبلية بحلــول عام ٢٠٢٥. ومن 
بطاريــة   ٦٧٠،٠٠٠ مــن  أكثــر  تبيــع  أن  املتوقــع 
ســنويًا  الكهربائيــة  للســيارات  وقــود  وخليــة 
بتصنيفهــا  ســاهم  والــذي  الوقــت،  هــذا  بحلــول 
ضمــن أفضــل ثالثــة مــزودي خدمــات الســيارات 
الكهربائية على مســتوى العالم. وتعتزم الشــركة 
حتويــل أكثــر مــن ٧٥٪ مــن مركباتهــا في الســوق 
األوروبية إلى الســيارات الكهربائية بحلول نهاية 
عام ٢٠٢٠، وتهدف الشركة إلى توفير ما يقرب 
كربونيــة  انبعاثــات  بــدون  ســيارة   ٨٠،٠٠٠ مــن 

للمستهلكني األوروبيني هذا العام.
رؤيــة  عــن  تعبــر  اجلديــدة  «بروفســي»  ســيارة 

املستقبل لتصاميم هيونداي
تقــوم فلســفة هيونــداي فــي ســيارات «اإلحســاس 

للجوانــب  املمتــاز  التصميــم  الرياضي»علــى 
تتميــز  حيــث  واملرئيــة  امللموســة 

السيارة بخط انحاء وحيد 

واضح ميتد من األمام إلى اخللف ملظهر رياضي 
وديناميكــي، ويبــدو من التصميــم وكأن اجلانب 
واملشــابه  بانســيابية  واملصمــم  األنيــق  اخللفــي 
موحيــا  لألمــام  الســيارة  يدفــع  القــارب  النحنــاء 
بالتوثــب واالســتعداد لالنطــالق ويعطــي مزيجــاً 

من التناغم والقوة.
عــالوة علــى ذلــك، يوفــر تصميــم «بروفيســي» 
ديناميكية هوائية ممتازة، وهي خاصية مميزة 
تقدمهــا  التــي  الكهربائيــة  الســيارات  لتصاميــم 
هيونــداي، ويســهم تصميــم العجــالت واألشــكال 
املروحيــة املدمجة، في ســحب الهــواء ودفعه إلى 
جوانب السيارة لضمان أفضل انسيابية واستقرار 
على الطرقات، ويكمل السبويلر اخللفي بإضافة 
املزيد من خالل تسخير القوة السفلية للمساعدة 

على ثبات السيارة عند القيادة بسرعة.
وتســاعد مــادة األكريليــك الشــفافة علــى وضــوح 
الرؤيــة للمكونــات في الداخل. وقد مت دمج هذه 
ونظــام  األمامــي  واملصبــاح  الســبويلر  فــي  امليــزة 
الكاميرا (CMS)، مما يحقق شكال جماليا يلفت 

االنتباه لتفاصيل السيارة بشدة.
وُطــورت مصابيــح األمامــي بتقنيــة « البيكســل» 
فــي  الضوئيــة  النقــط  بنظــام  يســمى  مــا  أو 
مــع  مــرة  ألول  شــوهدت  والتــي  «بروفيســي»، 
تصميــم «٤٥» لهيونــداي، فدمجت هــذه التقنية 
واخللفــي  األمامــي  باملصبــاح  املتطــورة  اإلضــاءة 
بطاريــة  طاقــة  مــن  بذلــك  موفــرة  والســبويلر، 

اعتمــاد هــذه  وســيتم  الســيارة. 

املصابيح في كافة طرز هيونداي املستقبلية.
وينعكس تأثير مفهوم ســيارة بروفســي كســيارة 
األســفل  القســم  علــى  للمســتقبل  كهربائيــة 
املدمــة  الهــواء  فتحــة  تســحب  حيــث  للمركبــة، 
مبقدمة السيارة اجلديدة كمية هواء بارد لتبريد 
البطارية الرئيســية عبر املصد املثبت في األســفل 
بشــكل أكثــر فاعليــة، مــا يجعــل الســيارة صديقــة 

لكل من البيئة والعمالء.
تصميــم داخلــي يســتفيد مــن التقنيــات املبتكــرة 

للسيارات الكهربائية
علــى  لبروفيســي  الداخلــي  التصميــم  يعتمــد 
املزايــا الكثيــرة للمســاحة اإلضافيــة التــي توفرهــا 
التصميــم  مــن  فبــدالً  الكهربائيــة،  املركبــات 
مســاحة  تتوفــر  للســيارات،  التقليــدي  الداخلــي 
للــركاب  راحــة  أقصــى  حتقيــق   علــى  تســاعد 
وتشعرهم بأن السيارة ُحتسن استقبالهم في كل 

مرة يستخدمونها.
القيــادة  تقنيــة  مــن  كذلــك  بروفيســي  وتســتفيد 
القيــادة  عجلــة  مــن  فبــدالً  للســائق،  املســتقلة 
حتكــم  عصــا  مــن  أكثــر  توجــد  الكالســيكية، 
joysticks  ميكنهما الدوران إلى اليسار واليمني 
بسالســة منقطعــة، أحدهما في املنصة الوســطى 
واآلخــرى علــى البــاب ليســتطيع للســائق التحكــم 
فــي الســيارة بســهولة. عــالوة علــى ذلــك، وميكن 
مــن  واســعة  مجموعــة  إلــى  الوصــول  للســائقني 
الوظائــف عــن طريــق أزرار التحكــم املدمجــة في 
عصــا التحكــم، وتركز املركبــة التي تقدم 

جتربة مميزة تربط السائق باملركبة  على حفظ 
أمان وسالمة الركاب. 

ويتــرك تصميــم املقصــورة الداخليــة والتعديالت 
علــى نظــام التحكــم الــركاب فــي حالــة اســترخاء 
ومينحهــم املزيــد من احلريــة البصرية من دون 
عقبــات مــع عصــا التحكــم الفريــدة. ويتمكــن كل 
الــركاب مــن االســتمتاع باحملتوى املعــروض على 
الشاشــة الداخلية الواســعة مع لوحة مفاتيح قابلة 
للــدوران. بحيــث ميكــن القــول إن هيونــداي قــد 
خلقــت بيئة داخلية جتمــع بني التصميم الصديق 
بشاشــة  فــي  للشــركة  املتطــورة  والرؤيــة  للبيئــة 

متميزة في مركباتها الكهربائية للمستقبل. 
ويركز التصميم الداخلي لســيارة بروفيسي على 
للبيئــة مــع عناصــر ومــواد مت  أن يكــون صديقــاً 
اختيارهــا بعناية لتعكس التوجه واملفهوم اجلديد 
وذلــك  طريقــة،  بأفضــل  املســتقبل  لهيونــداي 
األبــواب  أســفل  للهــواء  جديــدة  مداخــل  بإضافــة 
اجلانبيــة تســمح بتدويــر الهــواء وضمــان تنقيتــه، 
توفــر  بروفيســي  داخــل  املســتخدمه  فالتقنيــات 
تدفًقــا ثابتًــا للهواء النقي داخــل املركبة. باإلضافة 
إلــى ذلــك، يتــم تدويــر الهــواء املعالج مــرة أخرى 

كهواء نظيف خارج املركبة.
كمــا يتدفــق الهــواء النظيــف على قمــاش األرضية 
الداخلــي لبروفيســي واملصنــوع مــن الصوف على 
الطبيعــة.  فــي  املــاء  تدفــق  مــن  مســتوحى  نحــو 
وتســاعد األلــوان واملــواد الداخليــة املســتخدمة في 
املقصــورة املســافرين فــي قضــاء ممتع مبســاعدة 
اإلضــاءة املنخفضــة، فيمــا تشــجع األلــوان الهادئة 

في داخل السيارة على االسترخاء.
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منــذ ان أعلنــت شــركة الســيارات الوطنيــة، 
عــن  «مــازدا»  لســيارات  احلصــري  الوكيــل 
طرحها احدث طرازاتها «مازدا٣» اجلديدة 
فــي فاعليــة رائعــة فــي « الدوحة فيســتيفال 
ســيتي،»   والطــراز يجــد ترحيــب عــاٍل مــن 
عشــاق وعمــالء مــازدا فــي ســوق الســيارات 
عهــد  مبيــالد  اخلطــوة  مثمنــني  القطــري 
جديد في السوق القطري حيث يجمع طراز 
مــازدا ٣ اجلديــدة كل طموحــات العمالء في 
اقتنــاء ســيارة جديــدة وحتاكــي تكنولوجيــا 
 «٣ «مــازدا  ســيارة  ان  خاصــة  املســتقبل 
يتــرك  تصميمــا  تتيــح  الهاتشــباك  اجلديــدة 
فيمــا  عاطفيــا،  تأثيــرا  مســتخدمه  لــدى 
يهــدف املوديــل الســيدان مــن نفــس الســيارة 
إلــى توفيــر خصائــص أكثــر أناقــة. ويــزود 
والهاتشــباك-   الســيدان  املوديلــني-  مــن  كال 
أكتيــف»،  بتقنيــة «ســكاي  يعمــل  مبحــرك 
أوتوماتيكــي  نقــل  ونظــام  لتــرا،   ٢٫٠ ســعة 
سداســي الســرعات، كمــا تتيح الســيارة أيضا 
محركا أخر يعمل بتقنية «ســكاي أكتيف»، 
وســعته ١٫٥ لتــرا، وتطــورت ســيارة «مــازدا 
٣» اجلديــدة لتكون مصــدرا لإللهام، وخلق 
عالقــة عاطفيــة وطيــدة مــع عمالئهــا. وقــد 
طبقــت الشــركة نهجــا جديــدا بالكامــل فــي 
الســيدان،  أو  الهاتشــياك  املوديلــني  تصميــم 
وكل منهما يجسد مالمح شخصية مختلفة 
تصميــم  الشــركة  واســتخدمت  متامــا.  
«كــودو» املتطــور بصــورة أكبــر علــى غطــاء 
علــى  وأيضــا  ســيدان،  النــوع  مــن  الســيارة 
مقصــورة الــركاب، وكــذا الصنــدوق اخللفي 
لهــا مــا يولد شــعورا باألناقة واملنظــر األخاذ. 
ويُظهر هيكل الســيارة  شــكال انســيابيا أفقيا 
يبــرز مظهــر اجلانــب العريــض واملنخفــض 
أيضــا  ذاتهــا  الســيارة  توفــر  فيمــا  للســيارة، 

الهدوء الذي يروق للعمالء املتميزون .
«مــازدا٣»  ســيارة  تهــدف  املقابــل  وفــي 
تكــون  أن  إلــى  ســيدان  نــوع  مــن  اجلديــدة 
أكثــر رياضيــة، وأيضــا أكثر انفعاليــة، حيث 
تتيــح جوانــب هيــكل قويــة جــدا، ودعامــات 
«سي» التي تلغي خطوط اجلسم التقليدية، 
وتطبيــق انعكاســات متغيرة باســتمرار. كما 
أن موديل  الســيارة «الهاتشــباك» مزود في 
أعــاله بخط ســقف قوي يدل على الســرعة، 
لكنه يساعد على التعبير عن حضور قوي

تلمــس  العنصرالبشــرى:  علــى  -التركيــز 
اإلحساس

يســتمر روح التصميم في ســيارات «مازدا» 
في الظهور في اجلزء الداخلي من سياراتها 
اجلديــدة، وكــذا بيئــة «قمــرة القيــادة» التي 
تساعد السائقني على خوض جتربة ممتازة 
مالئمة، ونظام إتصال أثناء قيادة «مازدا٣» 
اجلديــدة. وشــهدت الســيارة اجلديــدة أيضــا 
إعادة تصميم مسند ذراع الكونسول الوسطي 
مبقبــض التحويــل، جنبا إلــى جنب مع نظام 
حتكــم جديــد ومســند ذراع مت حتريكهمــا 

إلى األمام، فيما مت تغيير حامل املشروبات 
املســتخدم في الســيارة إلى مقدمة الســيارة. 
وهــذا التصميــم اجلديــد يهــدف إلــى إتاحــة 
شــعور طبيعــي ألي ســائق. وتعــد «مــازدا٣» 
بشاشــة  تُــزود  ســيارة  أول  هــي  اجلديــدة 
بوصــة،   ٨٫٨ مقــاس  وترفيــه  معلومــات 
والتــي تعمــل بتقنيــة» إم زد دي كونيكــت» 
كافــة  فــي  الشاشــة  تلــك  وتتــاح  اجلديــدة، 
املوديــالت، وهــو مــا ينطبق أيضــا على نظام 
الصوت اجلديد ٨ سماعات، وثالثي االجتاه، 
وتصميــم جديد لعجلــة القيادة حتتوي على 
مفاتيــح حتكــم مضيئــة، ومفاتيــح حتويــل، 
ومصابيــح «ليــد» أماميــة وأخــرى خلفيــة، 
وهاتــف مزود بتقنية «بلوتــوث»، واإلقران 
الصوتــي، والدخــول بــدون مفتــاح عــن بُعد، 
وفرامل انتظار إليكترونية، ووسائد هوائية 
جديــدة للركبــة، وكاميــرا للرؤيــة اخللفية، 
ومدخلــني صــوت USB ، مــن بــني قائمــة 
طويلــة من املميزات القياســية األخرى. كما 
خيــاري  اجلديــدة  «مــازدا٣»  ســيارة  تتيــح 
اللــون  هــو  األول  جديديــن.  داخليــني  لــون 
الداخلــي اجلديد «جريــج» والذي ميزج بني 
درجــات اللون الرماديــة الفاحتة، مع درجة 
اللــون «البيــج» الفاحتــة، ما يضفي إحساســا 
رائعــا باحليويــة والــدفء والتطــور. وتتفــرد 
باللــون   الهاتشــباك،  اجلديــدة  «مــازدا٣»  
الداخلــي اجلديــد األحمــر للجلــد، كمــا أنهــا 
تتيح مظهرا حيويا يساعد بدوره على زيادة 

اإلحساس بالتصميم اخلارجي.
-النظام الصوتي املتناغم في «مازدا»

مقصــورة  فــي  للصــوت  الكامــل  التحكــم 
الســيارة- ســواء أكان ضوضــاء أم موســيقى- 
هــو عنصر جوهرى أخر من متعة القيادة، 
املتناغــم  الصوتــي  النظــام  يحققــه  مــا  وهــو 
الذي توفره ســيارة «مازدا٣». وهذا النظام 
الصوتــي قــد مت تطويره لتصميــم مقصورة 
الضوضــاء  مصــادر  عــن  تعزلــك  هادئــة 
مــع  الســائق،  ذهــن  تشــتت  التــي  اخلارجيــة 
األصــوات  بســماع  ذاتــه  الوقــت  فــي  الســماح 
الدقيقــة األتيــة من الطريــق واحملرك والتي 

تضيف إلى جتربة القيادة. 
-التركيز على العنصر البشــري: التأكيد على 

معايير السالمة
تشــتمل خصائــص الســالمة التــي تتضمنهــا 
منظومــة «أي-أكتيــف ســينس» اخلاصــة بـــ 
التجاريــة «درايفــر  العالمــة  علــى  «مــازدا» 
أتينشــن أليرت» اجلديــدة ( أو «جهاز تنبيه 
السائق)، والذي يقوم بإظهار حتذير وصوت 
فور اكتشــافه أية مظاهر تعب على الســائق، 
أو انخفــاض فــي درجــة االنتبــاه واليقظــة، 
تقنيــات  أيضــا  املنظومــة  تتضمــن  كمــا 
فرامــل  و»دعــم  الذكيــة»  الفرامــل  «دعــم 
املدينــة الذكيــة» و»رصــد املنطقــة العميــاء» 
و»التحذيــر مــن مغــادرة املســار، مــع نظــام 
املســاعدة على احلفاظ على مســار الســيارة» 

و»التحكــم فــي األشــعة العاليــة» و»التحكــم 
فــي ســرعة الــرادار فــي مــازدا مــع وظيفــة 

«التوقف واالنطالق».
وســتتوافر ســيارة «مــازدا٣» اجلديــدة فــي 
التــي  املمتــازة  القياســية  احلزمــة  خيــارات 
تستهدف جذب شريحة كبيرة من العمالء.

مازدا: مواصلة التفرد
تبــرز حزمــة «مــازدا٣» املمتــازة عبــر نظام 
الصوت الرائع املزود بـ١٢ ســماعة، مع جهاز 
توليف صوت إلتاحة صوت أكثر قوة وأعلى 
جــودة. وتشــتمل التحديثــات األخــرى علــى 
نظــام الصــوت، على الســماعة املصنوعة من 
مــادة األلومنيــوم، وجهــاز االستشــعار الــذي 
يأخــذ شــكل زعنفــة القرش. ويشــعر الســائق 
بقدر كبير جدا من الراحة في مقعده الذي 
ميكــن تعديلــه «كهربيــا» فــي ٨ وضعيــات، 
ونظام ذاكرة ثنائي املوضع للسائق ، كما يُتاح 
للســائق أيضا مقاعد أمامية مدفئة، ناهيك 
أيضا عن مرايا أبواب جديدة ملوضع الذاكرة.

وتأتــي تلــك املجموعــة مــن اخلصائــص مــع 
حزمــة «مازدا٣ برمييــوم»، وتتضمن أيضا 
شاشــة «القيــادة النشــطة» املــزودة بواجهــة 
الســقف  وفتحــة  جلديــة  ومقاعــد  زجاجيــة 
وإضــاءة  بالكهربــاء،  تعمــل  التــي  األماميــة 
«ليــد» األماميــة واخللفيــة ونظــام اإلضــاءة 
األمامــي املتكيف. وتشــتمل حزمــة «مازدا٣ 
برمييوم»، للســيارة «مازدا٣» السيدان على 
ناقل حركة شــبه تلقائي (علبة تروس شــبه 
أوتوماتيكية)، فيما تتيح «مازدا٣ برمييوم» 
دفــة  علــى  الهاتشــباك  «مــازدا٣»  للســيارة 
مــن  ومصنوعــة  بوصــة،  قيــادة مقــاس ١٨ 
مــادة األلومنيوم، وناقل حركة شــبه تلقائي 
عنــد  أوتوماتيكيــة)  شــبه  تــروس  (علبــة 
تزويدها بناقل ســرعة أوتوماتيكي سداسي 
الســرعة ومــزود هــو اآلخــر بتقنية «ســكاي 
اجلديــدة  «مــازدا٣»  وموديــالت  أكتيــف». 
بتقنيــة  لتــرا،   ٢٫٠ ســعة  مبحــرك  مــزودة 
«ســكاي أكتيف-جي»  واملعدة لتوليد أقصى 
طاقة تصل إلى ١٥٢٫٨ حصان، بعزم دوران 
نيوتــن  و ٢٠٠  الدقيقــة،  فــي  دورة  آالف   ٦
متــر، عنــد عــزم دوران ٤ آالف دورة فــي 
الدقيقــة. وبجانــب اخلصائــص الديناميكية 
التي أدخلت على كافة موديالت «مازدا٣»، 
  G-Vectoring Control Plus وكــذا تقنيــة
الذي سيحّســن توزيع عزم الدوران على كل 
عجلة على حدة، ثمة حتسينات أخرى مثل 
املقاعد املعاد تصميمها، وهيكل اجلسم املعاد 
ضبطــه، وكــذا نظــام تعليــق جديــد، ونظــام 
علــى  االهتــزازات  امتصــاص  علــى  يعمــل 
الطــرق، والتــي تســاعد جميعهــا على خوض 

جتربة قيادة ممتعة، من قبل السائق.
اجلديــدة-  «مــازدا٣»  موديــالت  ُوتتــاح 
صالــة  فــي  للبيــع  والســيدان-  الهاتشــباك 
العرض احلديثة التابعة لـ «مازدا»، والكائنة 

في شارع النصر مبنطقة املرقاب الدوحة.
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أوتو كالس للسيارات تواصل عرضها املميز أوتو كالس للسيارات تواصل عرضها املميز 
علـى سيـارة علـى سيـارة MG٦MG٦ املميــزة  املميــزة 

تتوفر سيارة السيدان الرائعة اآلن بسعر خاص وباقة من املزايا ...تتوفر سيارة السيدان الرائعة اآلن بسعر خاص وباقة من املزايا ...

املعتمــد  العــام  للســيارات،الوكيل  أوتــوكالس  تواصــل 
لـــ ‘إم جــي موتــور’ في قطــر، اطالق عرضهــا املميز 
الســيدان  ســيارة  تتوفــر  حيــث   MG٦ ســيارة  علــى 

الرائعة اآلن بسعر خاص وباقة من املزايا.
ويبــدأ ســعر املركبة مــن ٦٠,٠٠٠ ريــال قطري دون 
التقســيط،  إمكانيــة  مــع  أولــى  دفعــة  ألي  احلاجــة 
باإلضافــة إلــى حصــول العميــل علــى عمــالت ذهبية 
مباشرة عند الشراء. ويشمل العرض باقة من املزايا 
تشــمل تســجيل مجاني ملدة سنة، تأمني مجاني ملدة 
ســنة، عازل حراري مجاني، وضمان ملدة ٦ ســنوات 

أو ٢٠٠,٠٠٠ كلم. 

«أثبتــت ســيارة MG٦ مكانتهــا املميزة بني ســيارات 
الســيدان، ويســرنا اليــوم إطــالق هــذا العــرض املميــز 
لنوفــر للعمــالء باقــة مــن املزايــا العديــدة، باإلضافــة 
إلــى هدايــا فوريــة من عمــالت ذهبيــة. ويعكس هذا 
األمــر التــزام أوتوكالس للســيارات بخدمة مجتمعنا 
وعمالئنــا الذيــن يثقــون بعالمتنــا التجاريــة، ونتطلع 
إلــى مواصلــة العــروض التــي تعــود عليهــم بالفائــدة 

واملزايا».
 MG مركبــات  جانــب  إلــى  اآلن  الســيارة  وتتوفــر 
األخرى في صالة عرض أوتو كالس للسيارات على 

طريق سلوى.

 MG يتعّزز الشكل اجلانبي السلس واالنسيابي لسيارة
٦ اجلديــدة كّليــاً عبر ملســة مــن أليــاف الكربون على 
املصــد األمامــي، إضافــة إلــى األضــواء األماميــة التــي 
تتأّلــق مبفهــوم تصميمي مشــابه ملِعلَــم ‘عني لندن’، 
ووجــود أطــراف أنابيب عادم توأمية وشــبك أمامي 
بنمط Star Rider املســتوحى مــن اللغة التصميمية 
التعبيريــة لــدى العالمــة التجارية البريطانية املنشــأ. 
وتســتمر هــذه النفحــة الرياضيــة الراقيــة فــي داخل 
وســطي  وكونســول  عــّدادات  لوحــة  عبــر  املقصــورة 
بتصميــم ذكــي، ويكّمل هذا مقاعــد عصرية مغّطاة 
األســود  باللونــني  مبقصــورة  التمّيــز  مــع  باجللــد، 

واألحمر في طرازات الفئة العليا.
جتهيزات تكنولوجية حديثة

إلــى جانــب توفيــر املســاحة الداخليــة األفضــل ضمــن 
فئتها، فإن MG ٦ اجلديدة كّلياً ترتكز على شــعبية 
MG الواسعة وتعّززها أكثر عبر مستويات غنية جداً 
من التجهيزات البارزة. ومن ضمن هذا على سبيل 
املثــال ال احلصــر شاشــة ملس ملّونة قيــاس ٨ بوصات 
مــع تقنّيــة Apple CarPlay، ومفتاح تشــغيل يعمل 
بالضغــط ، ومّيــزة الدخــول بــدون مفتــاح، ومّيــزة 
التثبيــت األوتوماتيكــي، ونظــام مراقبــة ضغط هواء 
ثنائــي  ونظــام  خلفيــة،  رؤيــة  وكاميــرا  اإلطــارات، 

املناطــق للتحّكــم باملنــاخ البــارد مــع فتحــات خلفيــة 
ر أن يتوفر قياسياً  لتكييف الهواء، وكل هذا من املقرَّ

ضمن كامل نظاق املجموعة.
أداء قوي

وقــد مت جتهيــز MG ٦ مبحــّرك ســعة ١٫٥ ليتــر مع 
شــاحن توربينــي ويتصــل بنظــام نقل حركة ُســباعي 
الســرعات مــع قابــض ثنائــي (DTC)، عــالوة علــى 
توافر خيار تبديل التعشيقات عبر القابض للحصول 
علــى أداء ناعــم دون أي مجهود. ويوّلد هذا احملّرك 
الفّعال العامل على وقود البنزين قّوة قصوى قدرها 

١٦٩ حصاناً وعزماً أقصى يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر.
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