
    

«عاشت الهند مع الصني»، قالها ثم صرخ وسجد 
شنغهاي،  قطارات  محطة  أرض  يقبل  وانبطح، 
الهندي  الشاب  كان  األوردية،  باللغة  يتمتم  وهو 
ضمن وفد سياحي متجه إلى معبد «بوذا»، الذي 
بعد حضور عدد كبير من  زادت أهميته مؤخراً 
جاكسون  مايكل  ابنة  ومنهم  هوليوود،  جنوم 
التي تعّرت وهي تعلن اعتناقها البوذية من أمام 
كلمات  احلضور  أحد  «ماهافيرا»،ترجم  قاعة 
في  جاءه  اإلله «شيفا»  إن  قائالً:  الهندي  الشاب 
شمل  جلمع  «بوذا»،  اإلله  إلى  برسالة  منامه 
«ترامب»  جبروت  أمام  لتقفا  الصني  مع  الهند 
الذي حتدى اإلله، وأعلن عن رغبته في تدمير 
شيفا،  وصديقه  «بوذا»  باركها  التي  «هواوي» 
الواقعة،  مترجم  الهندي  صديقنا  أن  الغريب 
رسالة  هل  سألته  قائالً:  خافت  بصوت  همس 
الصينية  إلى  الهندية  من  ترجمتها  متت  شيفا 
دهشتنا  فقاطع  إليه  نظرنا  بوذا؟  يفهمها  حتى 
بألف  اآللهة  رسالة  ترجمة  عليه  عرضت  قائالً: 
بثت  وبعدها   !B٣٠ هواوي  بهاتف  أو  دوالر 
إلنهاء  متت  مفاوضات  عن  اإلخبارية  الوكاالت 
احلرب االقتصادية بني أمريكا والصني، وخرج 
منها الطرفان بخسائر مالية باهظة، ولم يذكر 
لم  أو  بوذا  أو  شيفا  تدخل  عن  أخباًرا  موقع  أي 
في  تبخر  الذي  الهندي  هذا  عن  أحد  يسمع 
قطار  ركوبي  عند  الواقعة  هذه  تذكرت  الزحام، 
مدينة قرن الثور -مقر عالمة هوواي- في والية 
ضمن  السيلكون،  وادي  أو  الصينية  غوانغدونغ 

نزهة استكشافية للمقر الذي مت استنساخه من 
القطارات  محطات  إن  حتى  أوربية،  مدن  عدة 
بداخلها حتمل أسماء غرناطة وفيينا وأوكسفورد 
دوالر،  ملياري  قاربت  باستثمارات  وباريس، 
وعلى مساحة «مليون وأربعمئة ألف متر مربع» 
سكة  خط  بينها  يربط  مبنى،  عشر  اثني  من 
حديد بطول ٨ كم، بدأت قصة جناح «هوواي» 
التي تعني «زهرة اإلبداع»، بعد استقالة مؤسسها 
أواخر  اجليش  من  فاي»  تشنغ  «رن  الضباط 
خمسة  مع  «هواوي»  شركة  لينشئ  الثمانينيات 
يتجاوز  ال  مال  برأس   ،١٩٨٧ أصدقائه  من 
أصبح  سنوات  ثالث  وبعد  دوالر،  آالف  ثالثة 
أن  بعد  التكنولوجيا  امبراطور  فاي»   تشنغ  «رن 
دولة   ١٧٠ سماء  في  «هواوي»  عالمة  سبحت 
أزعج  ما  وهذا  هواوي»،  «هوانا  أصبح  وطبًعا 
بالتدخل  ترامب  فطالبوا  األمريكية  الشركات 
لعرقلة املكوك «الهواوي» من االنطالق وبالفعل 
بدأ بشن حرب جتارية ومع هذا تؤكد «هواوي» 
على لسان نائبها في أوربا فينسان بانغ إنهم لم 
يفقدوا أي عميل حتى اآلن، بل وقرروا ضخ أكثر 
لتعزيز  أبحاثهم  مراكز  في  دوالر  ملياري  من 
عدد  ومعه  الهندي  الشاب  أن  أعتقد  املكاسب، 
كبير من مفكري اجلامعة العربية لم يستطيعوا 
لم  التي  «هواوي»،  عالمة  جناح  معنى  فهم 
مبدع  ألف   ٩٧ سقفها  حتت  جمعت  بل  تتواكل 

وجعلتهم شركاء وليسوا عبيد...
هذا واهللا أعلم.

هوانا هواوي .. !  

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

أكاديميــة ا�جــارة للسواقـــة
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ميتسوبيشي إكليبس كروسميتسوبيشي إكليبس كروس
أداء قوي وتقنيات حديثةأداء قوي وتقنيات حديثة

مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكالسيكية 
٢٠٢٠٢٠٢٠ ينطلق في  ينطلق في ٤٤ مـارس باللؤلـوة مـارس باللؤلـوة

عرض أوتو كالس للسيارات يشهد عرض أوتو كالس للسيارات يشهد 
إقباال على سيارة إقباال على سيارة MG٦MG٦ املميزة  املميزة 
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رولـــزرولـــز--رويـــس موتــــور كــــــارز الدوحــــةرويـــس موتــــور كــــــارز الدوحــــة
تستضيــــف أسبــــوع اخلدمــــــة والصيانـــــــةتستضيــــف أسبــــوع اخلدمــــــة والصيانـــــــة



العرض األفضل من صني في خدمتك 
تغيير زيت وفلتر اآلن ب ٩٩ ر.ق*. 

المنطقة الصناعية شارع ١٠
بن عمران

 طريق سلوى
الوكرة
الوعب
الخور

* العرض ساري على نيسان صني موديل 2017 أو ما قبل
- العرض غير متوفر من خالل الخدمة المتنقلة

- العرض ساري من 1 مارس 2020 إلى 30 أبريل 2020

١٠١٢/٢٠٢٠



ماألثنين ٧ رجــب ١٤٤١ هـ ٢ مــارس ٢٠٢٠ م  العدد (٣١٣)
33

عرض أوتو كالس للسيارات يشهد إقباال عرض أوتو كالس للسيارات يشهد إقباال 
على سيارة على سيارة MG٦MG٦ املميزة  املميزة 

عمــالت ذهبيــة مباشــرة عـــن الشــــراء ...عمــالت ذهبيــة مباشــرة عـــن الشــــراء ...

شهد عرض أوتوكالس للسيارات، الوكيل العام املعتمد لـ ‘إم جي موتور’ في قطر، املميز 
على سيارة MG٦ إقباال غير مسبوق في املبيعات من قبل عمالء وعشاق عالمة ام جي 
،حيث تتوفر سيارة السيدان الرائعة اآلن بسعر خاص وباقة من املزايا. ويبدأ سعر املركبة 
من ٦٠,٠٠٠ ريال قطري دون احلاجة ألي دفعة أولى مع إمكانية التقســيط، باإلضافة 
إلــى حصــول العميل على عمالت ذهبية مباشــرة عند الشــراء. ويشــمل العــرض باقة من 
املزايا تشــمل تســجيل مجاني ملدة ســنة، تأمني مجاني ملدة ســنة، عازل حراري مجاني، 
وضمــان ملــدة ٦ ســنوات أو ٢٠٠,٠٠٠ كلــم. وقال هشــام الصحن املدير العام لشــركة أوتو 
كالس للســيارات: «أثبتت ســيارة MG٦ مكانتها املميزة بني ســيارات الســيدان، ويســرنا 
اليــوم إطــالق هــذا العــرض املميــز لنوفر للعمــالء باقة من املزايــا العديــدة، باإلضافة إلى 
هدايــا فوريــة من عمالت ذهبية. ويعكس هذا األمر التزام أوتوكالس للســيارات بخدمة 
مجتمعنــا وعمالئنــا الذين يثقــون بعالمتنا التجارية، ونتطلع إلــى مواصلة العروض التي 
تعــود عليهــم بالفائــدة واملزايــا». وتتوفــر الســيارة اآلن إلى جانب مركبــات MG األخرى 
في صالة عرض أوتو كالس للســيارات على طريق ســلوى. يتعّزز الشــكل اجلانبي الســلس 
عبــر ملســة مــن أليــاف الكربــون علــى املصــد  واالنســيابي لســيارة MG ٦ اجلديــدة كّليــاً 
األمامــي، إضافــة إلــى األضــواء األماميــة التي تتأّلق مبفهــوم تصميمي مشــابه ملِعلَم ‘عني 

. Star Rider لندن’، ووجود أطراف أنابيب عادم توأمية وشبك أمامي بنمط

جتهيزات تكنولوجية حديثة
إلــى جانــب توفيــر املســاحة الداخليــة األفضــل ضمــن فئتهــا، فــإن MG ٦ اجلديــدة كّليــاً 
ترتكز على شعبية MG الواسعة وتعّززها أكثر عبر مستويات غنية جداً من التجهيزات 
البارزة. ومن ضمن هذا على ســبيل املثال ال احلصر شاشــة ملس ملّونة قياس ٨ بوصات 
مــع تقنّيــة Apple CarPlay، ومفتــاح تشــغيل يعمــل بالضغــط ، ومّيــزة الدخــول بــدون 
مفتــاح، ومّيــزة التثبيــت األوتوماتيكــي، ونظــام مراقبة ضغــط هواء اإلطــارات، وكاميرا 
رؤيــة خلفيــة، ونظــام ثنائــي املناطــق للتحّكــم باملنــاخ البــارد مــع فتحــات خلفيــة لتكييف 

ر أن يتوفر قياسياً ضمن كامل نظاق املجموعة. الهواء، وكل هذا من املقرَّ

أداء قوي
وقــد مت جتهيــز MG ٦ مبحــّرك ســعة ١٫٥ ليتــر مــع شــاحن توربينــي ويتصــل بنظــام 
نقــل حركــة ُســباعي الســرعات مع قابــض ثنائي (DTC)، عــالوة على توافــر خيار تبديل 
التعشــيقات عبــر القابــض للحصــول علــى أداء ناعــم دون أي مجهود. ويوّلــد هذا احملّرك 
الفّعــال العامــل علــى وقــود البنزيــن قــّوة قصــوى قدرها ١٦٩ حصانــاً وعزمــاً أقصى يبلغ 

٢٥٠ نيوتن-متر.
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رقم الترخيص ٢٠٢٠/٩٣١

الفردان برمييير موتورز تضفي ملسة من التميزالفردان برمييير موتورز تضفي ملسة من التميز
علـى بطولـة علـى بطولـة قطـر توتـال املفتوحـة   للتنـس قطـر توتـال املفتوحـة   للتنـس ٢٠٢٠٢٠٢٠

للعــــام العاشـــر علـــى التوالــي ...

 قامــت شــركة «الفــردان برمييير موتــورز»، الوكيل 
املعتمــد لســيارات «جاكــوار النــد روڤــر» فــي دولــة 
قطر، بكل فخر وإعتزاز بتجديد دعمها وشــراكتها 
للعــام العاشــر علــى التوالــي مــع بطولــة قطــر توتــال 
علــى  املميــز  الرياضــي  احلــدث  للتنــس،  املفتوحــة 
عقــدت  والتــي  الرياضيــة   الدولــة  أنشــطة  جــدول 
أحداثهــا مــن ٢٣ إلــى ٢٩ فبراير على مالعب مجمع 
خليفة الدولي للتنس واالســكواش، مبشــاركة أفضل 

جنمات التنس في العالم.
برميييــر  شــركة «الفــردان  وفــرت  احلــدث  خــالل 

مــن ســيارات  فارهــاً  موتــورز» هــذا العــام أســطوالً 
مــع  ســيارة   ٤٥ ضــم  روڤــر»  و»النــد  «جاكــوار» 
ســائقيهم لضمــان راحــة تنقــل الالعبــات مــع فــرق 
العمل من وإلى امللعب خالل مشاركتهم في البطولة 
ضمــن أجــواء ال تخلو مــن األناقة والرقــي باالضافة 

إلى توفير أفضل سبل الراحة لهم.
فــي هــذه املناســبة قال ســامر بــو درغــم، مدير عام 
شــركة «الفــردان برميييــر موتــورز»: «تعــد بطولــة 
قطــر توتــال املفتوحــة للتنس هذا العــام األفضل من 
عامليــة،  العبــة   ٦٤ ضمــت  والتــي  املشــاركات  حيــث 

تنافســن فيمــا بينهــن لنيــل لقــب البطولــة. وممــا ال 
شــك فيــه أن الشــراكة القائمــة بني شــركة «الفردان 
للتنــس  القطــري  واالحتــاد  موتــورز»  برميييــر 
واالســكواش والريشــة الطائرة هي شراكة منوذجية 
الطرفــني  كال  علــى  باملنفعــة  تعــود  األمــد  طويلــة 

ونحتفل هذه السنة بعامنا العاشر على التوالي.» 
وأضــاف: «نعتــز ونفتخــر دائمــاً بتعاوننــا الوثيق مع 
أبــرز األحداث الرياضية التي تعقد في الدوحة على 
غــرار بطولــة قطر توتال املفتوحــة للتنس، كما نعتز 
أيضاً بدعم دولة قطر بســعيها الدائم لتكون مركزاً 

إســتطعنا  شــراكتنا  خــالل  ومــن  الرياضــي.  للتميــز 
أن نوفــر للبطولــة أعلــى معاييــر الفخامــة والتميــز 
والرقــي مــن خــالل أســطول ســياراتنا، حيــث تعــد 
ســيارات ‘جاكــوار النــد روڤر’ شــريكاً مثاليــاً يعكس 
الصــورة الراقيــة لهذا احلــدث الرياضــي املميز الذي 

يحظى بشهرة عاملية واسعة».
واختتمــت البطولة التي شــاركن بها هــذا العام نخبة 
من أفضل العبات التنس على مستوى العالم بتتويج 
قطــر  بطولــة  بلقــب  ســابالينكا  ارينــا  البيالروســية 

توتال املفتوحة للتنس ٢٠٢٠.
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احلصــري  الوكيــل  للســيارات،  الفــردان  شــركة  طرحــت 
واملعتمــد ملجموعــة BMW في قطر، لعمالئها الكرام باقة 
BMW لإلصــالح التــي متنحهــم راحــة البــال. الباقة متاحة 
لســيارات BMW التــي يقــل عمرهــا عــن ١٠ ســنوات أو لــم 

تتجاوز املسافة التي قطعتها ٢٠٠٬٠٠٠ كم. 
 BMW وميكن لعمالء شــركة الفردان شــراء باقة تصليح
والتــي تتوفــر لفتــرة ســنة واحــدة أو ســنتني أو ثــالث 

سنوات، ليتمتعوا براحة البال والطمأنينة.

 BMW ويتولــى طاقــم العمــل املؤهــل واملعتمد لــدى عالمة
لــدى شــركة الفــردان للســيارات تنفيــذ عمليــات التصليــح 
باســتخدام قطــع غيــار أصليــة، لتحافــظ مركباتهــم علــى 

أدائها القوية مقدم‘ لهم متعة القيادة يوًما بعد يوم.
وحتث شركة الفردان للسيارات عمالءها على استخدام 
قطــع غيــار أصليــة فقط لــدى صيانة وتصليح ســياراته، 
فــاألداء األمثــل ال يتحقــق إال حــني تتــواؤم جميــع القطــع 
 ،BMW بحســب مــا يتطلبــه كل مــن طــرازات ســيارات

مســتويات  وأعلــى  أداء  أفــض  الســيارات  مالكــي  لتمنــح 
السالمة.

الوكيــل  باعتبارهــا  للســيارات،  الفــردان  شــركة  وحتــرص 
أن  علــى  قطــر،  فــي   BMW لعالمــة واملعتمــد  احلصــري 
توفر لعمالئها أرقى اخلدمات املتميزة للعناية بسياراتهم. 
مالكــي  لكافــة  متميــزة  خدمــات  لتوفيــر  الشــركة  وتبــذل 
BMW بغض النظر عن طراز السيارة أو عمرها، ليتمكنوا 

من االستمتاع بأفضل مستويات الراحة والرعاية.

استمتــع بفتـرة إضافيــة مــن راحــت البــال ...

BMWBMW شركة الفردان للسيارات تطلق باقة شركة الفردان للسيارات تطلق باقة
لإلصالح ملدة تصل إلى لإلصالح ملدة تصل إلى ٣٣ سنوات سنوات

رولزرولز--رويس موتور كارز الدوحةرويس موتور كارز الدوحة
تستضيف أسبوع اخلدمة والصيانة املخصص لسيارات رولزتستضيف أسبوع اخلدمة والصيانة املخصص لسيارات رولز--رويسرويس

اســتقبلت رولز-رويس موتور كارز الدوحة أصحاب ســيارات رولز-
رويــس أثنــاء أســبوع اخلدمــة والصيانــة االفتتاحــي لســيارات رولــز-

رويس الذي أُقيم في قطر من ٢٤ وحتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.  
وقــد تشــّرفت رولز-رويــس موتــور كارز الدوحــة، الوكيــل احلصري 
لرولز-رويــس موتــور كارز فــي قطر، بالترحيب بأصحاب ســيارات 
قطرالــذي  فــي  األّول  والصيانــة  اخلدمــة  أســبوع  فــي  رولز-رويــس 
ســاهم فــي متييــز ســياراتهم. أُقيــم احلدث في صالة عــرض رولز-
رويــس موتــور كارز الدوحــة فــي اللؤلؤة حيــث تكفلت الشــركة بنقل 
ســيارات العمــالء التــي حتتــاج الــى اعمــال صيانــة مــن صالــة العرض 
وإلــى مركــز اخلدمــة لتقــدمي مجموعــة مــن اخلدمــات احلصريــة. 
ّمت تقــدمي مجموعــة مــن اخلدمــات احلصريــة واالســتثنائية والتــي 
ّمت توفيرهــا وفقــاً للمعايير العليا التي يســتحقها عمالء رولز-رويس 
أســبوع  مســار  علــى  أشــرف  عليهــا.  معتــادون  هــم  والتــي  القّيمــون 
اخلدمــة األّول اخلبيــر الفنــي ألكســندر ســتارزيكي الــذي انضــّم إلــى 
دار  مــن  والقــادم  الدوحــة  كارز  موتــور  رولز-رويــس  عمــل  فريــق 
عمــالء  حظــي  وقــد  املّتحــدة.  اململكــة  جــودوود،  فــي  رولز-رويــس 
رولز-رويــس مبعاينــة فوريــة وشــاملة لســياراتهم مــع خدمــة تغييــر 
الزيــت باإلضافــة إلــى حتديــث اخلرائــط لســيارات جوســت ورايــث 
وداون التي ّمت إنتاجها بعد أغســطس ٢٠١٥، والتي نّفذها فريٌق من 
الفنيــني احملترفــني الــذي كان متوافــراً طــوال األســبوع.  ومتّتــع أيضــاً 
عمــالء رولز-رويــس مبزايــا عديــدة على قطــع الغيارواألكسســوارات، 
وعــالج حمايــة الطالء، فضالً على تنظيــف اجللد وحمايته. وللعمالء 
الذيــن تطلبــوا خدمــات إضافية، فتســّلمت رولز-رويــس موتور كارز 
الدوحــة ســياراتهم مــن صالــة العــرض إلمتــام إي خدمــة أو أعمــال 
صيانة مطالبة، ثم عاد تسليم سياراتهم الحقاً. وصّرح السيد كريس 
ويغلينســكي، املدير العام املســاعد خلدمات امللكية لدى رولز-رويس 
موتور كارز الدوحة، قائالً: «لقد سعدنا بالفعل بأسبوع رولز-رويس 
للخدمــة والصيانــة، وقــد كان فرصــة مثاليــة لنا للتعبير عــن تفانينا 
جتــاه عمالئنا القيمــني ووالئنا لهم. ونحن ملتزمون أيضاً باحلفاظ 
على هذه الســيارات بأفضل حالتها، وال شــّك في أّن أســبوع اخلدمة 
هو إحدى من الطرق لتحقيق ذلك. وقد سمح لنا هذا احلدث املميز 
بتسليط الضوء على إمكاناتنا الشاملة ومستوى اخلبرة الفنية العالي 

جداً الذي يتمّتع بها اختصاصيو اخلدمة لدينا.
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أوتوكالس للسيارات تطلق عرضا خاصاأوتوكالس للسيارات تطلق عرضا خاصا
  V٨٠Vعلـى مركبـات ماكسـس علـى مركبـات ماكسـس ٨٠

اخليـار األفضـل لعمليــات آمنــة ومريحــة ...اخليـار األفضـل لعمليــات آمنــة ومريحــة ...

نسختان مختلفتاننسختان مختلفتان
من املركبة لنقل الركابمن املركبة لنقل الركاب

والعمليات التجاريةوالعمليات التجارية

للسيارات،  كالس  أوتو  شركة  أطلقت 
الوكيل املعتمد ملركبات ماكسس في قطر، 
 Vعلى مركبات ماكسس ٨٠ خاصاً  عرضاً 
التي تعد اخليار األفضل لألفراد والشركات 
واألغراض  والنقل  الشحن  لعمليات  سواء 
التجارية او لعمليات نقل الركاب املختلفة. 
 ٢٠٢٠ مارس   ٢٠ لغاية  العرض  يسري 
دفعة  بدون  املركبة  شراء  ميكن  حيث 
ملدة  للتقسيط  صفر  فائدة  وبنسبة  أولى، 
شركة  من  الداخلي  التمويل  خيار  مع  عام 
كما  املالية.  للخدمات  خالد  بن  ناصر 
يشمل العرض تسجيل مجاني ملدة عام مع 
ألف   ١٢٠ أو  سنوات   ٣ ملدة  املصنع  ضمان 

كلم (أيهما يأتي اوالً).
من  وغيرها   V٨٠ ماكسس  وتتوفر 
أوتو  عرض  صالة  في  ماكسس  مركبات 
كالس للسيارات على طريق سلوى، وتشمل 
نسخاً مختلفة من اخليارات منها ماكسس 
V٨٠ اخلاصة بأغراض الشحن والعمليات 
لنقل  املخصصة   V٨٠ وماكسس  التجارية 
الركاب وتضم ١٦ مقعداً، حيث تعد احلل 
واملدارس  السياحة  قطاع  في  للنقل  املثالي 

والنقل العام.
 الداخل واخلارج

مت جتهيز ماكسس V٨٠ مبصابيح أمامية 
تضم  كما   .LED وبتقنية  للتعديل  قابلة 
إنشاَ.   ١٦ بحجم  إطارات  القياسية  النسخة 
ومينح تصميم الباب اخللفي سهولة تامة 

في حتميل وتفريغ البضائع.
تتميز  الداخلي،  التصميم  جانب  في 
ماكسس V٨٠ بتصميم مريح، حيث متنح 
من املقدمة إلى اخللف كفاءة عالية وراحة 
للمقصورة.  األوروبية  املعايير  وفق  تامة 
في  توفرها  التي  الرحبة  املساحة  وبفضل 
تغيير  على  والقدرة  اخللفية،  املقصورة 
تتميز  الركاب،  مركبة  في  املقاعد  شكل 
متطلبات  ملالءمة  العالية  باملرونة  املركبة 
يتميز  كما  مناسبة.  كل  وفق  العمالء 
الكونسول الوسطي بالبساطة والوضوح مما 
مبختلف  والقيام  استخدامه  عملية  يسهل 

الوظائف بطريقة حديثة وسريعة.

األداء 
في  التميز  في  رائدة   V٨٠ ماكسس  تعد 
وبتوفيرها  األغراض  املتعددة  املركبات 
ما  القيادة  خالل  الراحة  مستويات  أقصى 
العادية.  السيارة  لقيادة  مشابهة  يجعلها 
حديث  محرك  من  املعززة  القوة  وتتولد 
يعمل  تيربو  ليتر   ٢,٥ بسعة  واقتصادي 
حصاناً   ١٣١ قوة  ويولد  الديزل  بوقود 
مت  املتر.  في  نيوتن   ٣٣٠ دوران  وعزم 
امتصاص  مبعدات   V٨٠ ماكسس  جتهيز 
جمعية  من  معتمدة  دقيقة  صدمات 
لتوفر   ،MIRA السيارات  صناعة  أبحاث 
السيارة  بقيادة  شبيهة  قيادة  للمركبة 
السفر  فرصة  والركاب  السائق  ومتنح 

براحة تامة.
السالمة

ومزايا  خصائص  بأفضل  املركبة  زودت   
السالمة  معدات  منها  واألمان  السالمة 
وخلفية  أمامية  مكابح  وتضم  النشطة 
والتوزيع  املكابخ  انغالق  عدم  نظام  وتقنية 
اإللكتروني لقوة املكابح واملساعدة الطارئة 
للمكابح بحساسات إلكترونية وفق معايير 
التجارية.  للمركبات  األوروبية  التصادم 
كما تضم ماكسس V٨٠ مزيداً من خيارات 
السالمة منها احلساسات اخللفية للتحذير 
بسهولة.  املركبة  وركن  التصادم  من 
على  والقدرة  باملتانة  املركبة  هيكل  يتميز 
امتصاص الصدمات حيث مت تصنيعه من 
مواد قوية للغاية وخفيفة الوزن في الوقت 

السالمة  مستويات  أعلى  لتوفير  نفسه 
والكفاءة العالية في استهالك الوقود. 

اثنني  األمامية  املقصورة  وتضم 
حلماية  الهواء  أكياس  من 

األمامي  والراكب  السائق 
في احلاالت الطارئة.
«ماكسس»  تعتبر 

من  واحدة 
ت  كبا ملر ا

وقد  والركاب.  التجاري  للنقل  املرموقة 
داف  «ليالند  بـ  السابق  في  تعرف  كانت 
فانز» LDV، قبل أن تستحوذ عليها شركة 
ماكسس  جتسد  الصينية.   SAIC «سايك»
من اخلبرة والتفوق الفني في  كامالً  قرناً 
تطوير املركبات التجارية والنقل اخلفيف، 
املعروفة  التجارية  العالمة  حالياً  وتعتبر 

عاملياً في هذه الصناعة.
فازت  املاضية،  السنوات  مدار  وعلى 
ضمنها  من  اجلوائز  من  بالعديد  ماكسس 
«أسطول الباصات للعام» و «أفضل باص 
وكذلك  االبتكار»  «جائزة  و  جديد»، 
جائزة «أفضل باص في العام» ملدة أربعة 
أعوام متتالية من ٢٠٠٥ لغاية ٢٠٠٨. ومت 

االستحواذ على العالمة التجارية من قبل 
شركة «سايك» وهي شركة شنغهاي 

لصناعة السيارات، في أواخر العام 
حالياً  ماكسس  وتوزع   .٢٠٠٠

وتعرف  قارات  أربع  في 
العالم  مستوى  على 

الراحة  مبستوى 
جيا  لو لتكنو ا و

ت  صفا ا ملو ا و
التي  العالية 

توفرها.
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تتمتع سيارة كيا سيلتوس اجلديدة كلياً مبزايا تقنية متطورة 
العالية  السالمة  و  األمان  و  الرحبة  السعة  جانب  إلى  وراقية 
يو  «إس  االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات  فئة  في 
القطري  السوق  سيلتوس  كيا  وتدخل  العاملية،  «املدمجة  في 
وكليها  للسيارات  العطية  من  العمالء  الي   ٢٠٢٠ كهدية 
بتفاصيل  سيلتوس  كيا  سيارة  وتتميز  هذا  قطر  دولة  في 
من  جواً  عليها  يضفي  الذي  األمر  ومميزة،  دقيقة  تصميم 
املتوسطة  أختها  من  أصغر  وتعد  املدهشة،  الرياضية  املزايا 
الكثير  على  حتتوي  حيث  سبورتاج،  كيا  سيارة  من  احلجم 

من العناصر بشكل 
مدمج األمر الذي يتيح فيها مساحة أكبر للركاب و األغراض 
من  االستخدامات  متعددة  رياضية  سيارة  أي  من  أكثر 
الفئة (ب) . كما يتميز املوديل اجلديد أيضا بوجود عدد من 
 » إسترمي  «إسمارت  بنظام  تعمل  التي  البنزين  محركات 

عالي الكفاءة .
كيا  شركة  رئيس  كيم،  هيون  كيوجن  السيد/جيمس  وعلق 
كيا  سيارة  :تلعب   » قائالً  وأفريقيا  األوسط  للشرق  موتورز 
سيلتوس دورا رئيسيا في منو مبيعات شركة كيا املستمر في 

منطقة الشرق األوسط، ومن املتوقع أن تتوسع املبيعات 
االستخدامات  املتعددة  املدمجة  الرياضية  للسيارات  العاملية 
من ٦٫٥ مليون سيارة في عام ٢٠١٨ إلى أكثر من ٨٫٢ مليون 
الشرق  منطقة  بأن  علماً   ،٢٠٢٢ عام  نهاية  بحلول  سيارة 

األوسط متثل سوقا مهما للنمو في هذا القطاع.»
التصميم اخلارجي

في  يو  «إس  رياضية  سيارة  سيلتوس  كيا  سيارة  تعتبر 
عن  تتميز  كما  ومتطورة  مدمجة  االستخدامات  «متعددة 
السيارات املنافسة بفضل التصميم الرياضي املتطور واملساحة 
متعددة  الرياضية  السيارات  في  توجد  التي  والقدرات 
األغراض «إس يو في «الكبيرة، وبفضل خصائصها اجلريئة 
تفاصيل  من  مبجموعة  سيلتوس  كيا  تتمتع  والديناميكية، 
غطاء  مثل  املدهشة،  واحلديثة  املتطورة  اخلارجي  التصميم 
على  واملتطورة  القوية  واحلواف  واخلطوط  الطويل،  احملرك 
جسم  في  املضغوطة  احلادة  واخلطوط  األمامي،  الصدام 
هيئة  علي  واسعة  شبكة  بوجود  أيضا  تتميز  كما  السيارة، 
عليها  التعرف  بسهولة  املمكن  من  يجعل  مما  النمر»،  «أنف 
على الفور على أنها سيارة كيا، ولكن مع سطح جديد بشكل 
الزجاجي،  البيت  وشكل  القوي  الكتف  خط  ومينح  املاس، 
الذي مييل نحو اجلزء اخللفي من السيارة، السيارة سمة من 
الهيئة الرياضية الرائعة، كما إن املصد اخللفي مع وجود كامت 

الصوت املعدني مينح السيارة مظهراً ديناميكي.
لقد مت تزويد سيارة كيا سيلتوس مبصابيح أمامية ومصابيح 
يوفر  مما  دقيق،  بشكل  ومصممة  ومتطورة  كاملة   LED
تواجدا قويا وواثقا للسيارة على الطريق، كما متتد الشرائط 

الرقيقة من الضوء األبيض في اجلزء األمامي من السيارة، 
يبلغ طول سيارة كيا سيلتوس ٤,٣١٥ مم، ويبلغ طول البروز 
التوالي،  على  ٨٤٠ملم  و  فقط  ٨٦٥ملم  واخللفي  األمامية 

األمامية  اإلطارات  محوري  بني  املسافة  عجالت  قاعدة  مع 
السيارات  من  العديد  من  -أطول  ٢٫٦١٠مم  تبلغ  واخللفية 
املنافسة لها، كما إنه بدفع اإلطارات في زوايا جسم السيارة، 
سيارة  أن  يعني  ١,٦٢٠ملم  البالغ  الكلي  االرتفاع  ظل  وفي 
الرياضية  السيارات  من  أكثر  رياضية  قدرة  لديها  سيلتوس 

متعددة األغراض «إس يو في «املدمجة األخرى . 
التصميم الداخلي

عالية  مبواد  يتميز  مدهش  داخلي  بتصميم  السيارة  تتمتع 
الداخلية  املقصورة  بتصميم  املستقبل  تستشرف  اجلودة 
اجلودة  عالية  مبواد  سيلتوس  كيا  سيارة  في  اجلذابة 
تلبية  املقصورة  تستهدف  بحيث  املستقبل،  تستشرف  وتقنية 
أنها  حيث  بالتقنيات،  املتعلقة  الشبان  املشترين  احتياجات 

تتميز بأشكال واسعة وتفاصيل فنية عالية الدقة .
أداء السيارة وقيادتها

البنزين،  محركات  من  بخيارين  سيلتوس  كيا  سيارة  تتوفر 
احلقن  بنظام  يعمل  مبحرك  تتوفر  حيث  السوق،  حسب 
األختيار  إمكانية  مع  ١٫٦لتر  (MPI)وسعة  النقاط  متعدد 
سرعات،  بست  األوتوماتيكي  أو  اليدوي  احلركة  ناقل  بني 
يتيح  مما  متر،  ١نيوتن   ١٥ وقوة  دوران  ١٢٣عزم  ينتج  كما 
تسارعا من ٠إلى ١٠٠كم/ساعة خالل ١٢٫٢ثانية، اما احملرك 
الذي يعمل بنظام احلقن املباشر للبنزين بالشاحن التوربيني 
١٤٠حصان  قدرها  وقوة  ١٫٤لتر،  بسعة  (T-GDi)فيتوفر 

وعزم دوران ٢٤٢نيوتن متر، مما يتيح تسارعا من .
ولزيادة جتربة ومتعة القيادة، مت جتهيز سيارة كيا سيلتوس 
إمكانية  للسائق  يتيح  والذي  القيادة  وضعية  حتديد  بنظام 
الطريق،  ظروف  أو  املفضل  ألسلوبه  وفقاً  السيارة  تكييف 
«Normal“و  وضعية  بني  االختيار  للسائق  ميكن  حيث 
للبيئة  املراعية  القيادة  فوضعية   ،Sport““و“Eco”
األقصى  للحد  السيارة  حركة  زيادة  على  ”Eco“مضبوطة 
القيادة  وضعية  بينما  الوقود،  لتوفير  معايير  باستخدام 
واحملرك  احملرك  استجابة  من  ”Sport“تزيد  الرياضية 

الكهربائي لزيادة الشعور بحيوية القيادة .
السالمة و األمان

السالمة  أنظمة  من  كاملة  مبجموعة  مجهزة  السيارة 
التفاعلية املتطورة املتاحة

تضمن أنظمة السالمة التفاعلية وغير التفاعلية املبتكرة من 
أمان  وفي  محميني  سيلتوس  كيا  سيارة  ركاب  يظل  أن  كيا 
متثل  الركاب  سالمة  ألن  .ونظرا  رحلة  كل  في  جيد  بشكل 
كيا  شركة  فإن  كيا،  سيارات  جميع  في  القصوى  األولوية 
فيه  يتم  سوق  كل  في  أماناً  األكثر  السالمة  معايير  تستهدف 
سيلتوس  كيا  سيارة  تزويد  مت  كما  سيلتوس.  كيا  سيارة  بيع 
من  مجموعة  عن  فضالً  الطلب،  عند  هوائية  أكياس  بستة 
أنظمة السالمة اإلليكترونية للسيارات، وتشمل كل من نظام 
كيا للتحكم في ثبات السيارة (VSM)املصمم  وفقا للمعايير 
القياسية، والذي يتضمن بدوره خاصية التحكم في السحب 

والتحكم اإلليكتروني في الثبات.

كيا سيلتوس اجلديدة كليا كيا سيلتوس اجلديدة كليا 
رياضيةرياضية  متطورةمتطورة  متعددة االستخداماتمتعددة االستخدامات  

العطية للسيارات والتجارة الوكيل احلصري ...
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مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكالسيكية مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكالسيكية ٢٠٢٠٢٠٢٠

ينطلـق فـي ينطلـق فـي ٤٤ مـارس باللؤلـوة مـارس باللؤلـوة

حتــت رعايــة وزيــر الثقافــة والرياضــة ...

برعاية ســعادة الســيد صالح بن غامن العلي، وزير 
اخلليجيــة  اجلمعيــة  تنظــم  والرياضــة،  الثقافــة 
مــع  بالشــراكة  الكالســيكية  للســيارات  القطريــة 
معــرض  و  «مســابقة  للتنميــة،  املتحــدة  الشــركة 
وذلــك   ،«٢٠٢٠ الكالســيكية  للســيارات  قطــر 
مبنطقــة بورتــو أرابيا (١٨ الــى ٢٢ ال كروازيت في 
جزيــرة اللؤلؤة-قطــر، خــالل الفتــرة مــن ٤ إلى ٧ 
مــارس املقبــل، حيــث سيشــارك فــي املعــرض نحو 
٥٠ ســيارة كالســيكية فارهة متثل فئات تاريخية 

مختلفة.
ويســعى املعــرض إلــى حتقيــق عــدة أهــداف مــن 
بينهــا، تعريــف املجتمــع القطــري بشــكل أساســي 
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  باجلمعيــة 
الكالســيكية كجهــة راعية وداعمــة ألصحاب هذه 
الفئــة مــن الســيارات وإبــراز نشــاط اجلمعيــة فــي 

املجتمع القطري.
كمــا يســعى املعــرض إلــى تشــجيع االســتثمار فــي 
علــى  الضــوء  وتســليط  الكالســيكية،  الســيارات 
تاريخهــا فــي قطر، إضافة إلــى الّتعريف باملراحل 
الســّيارات  صناعــة  بهــا  مــّرت  اّلتــي  املختلفــة 
اقتنــاء  هوايــة  وحتفيــز  وتشــجيع  الكالســيكية، 
عــن  فضــال  قطــر،  فــي  الكالســيكّية  الســّيارات 
وفرصــة  ســياحية  وجهــة  ســيمثل  املعــرض  أن 
ثمينــة لتعزيــز دور القطــاع اخلاص في املســاهمة 
بالترويج السياحي للدولة في مختلف القطاعات.

وقــال ســعادة الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي، 
رئيــس مجلس إدارة اجلمعيــة اخلليجية القطرية 
للسيارات الكالسيكية: «إن املجتمع القطري يشهد 
الكالســيكية  الســيارات  باقتنــاء  متزايــداً  اهتمامــاً 
والتــي يتجــاوز عددهــا حاليا ٤ آالف ســيارة متثل 
مختلــف املوديــالت، خاصــة وأن بعضهــا نادر جدا 
حيث يعود تاريخ تصنيعه إلى عشرات السنني، بل 
إن بعــض املــالك لديهم ســيارات موغلة في القدم 
والعراقة، والتي تعود ســنة إنتاجها إلى عام ١٩٢٠ 
ورمبا قبل ذلك التاريخ». وأكد ســعادته أن قطاع 
الســيارات الكالســيكية فــي قطر بــدأ ميضي قدما 
وينمــو بخطوات متســارعة ويرســخ نفســه كقطاع 
تراثي وثقافي ال بد من احملافظة عليه وتشجيعه 
لكــي يواصــل تقدمــه املأمــول ســواء علــى املســتوى 
احمللي أو العاملي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل بن 
قاســم آل ثانــي أنــه ومن منطلــق االهتمام بثقافة 
اقتنــاء الســيارات الكالســيكية ونشــر هــذه الثقافة، 
وزيــادة وعــي املجتمــع بهــا، ومــن منطلق جتســيد 
هذا االهتمام، وكون اجلمعية اخلليجية القطرية 
متثــل  التــي  اجلهــة  هــي  الكالســيكية  للســيارات 
أصحــاب الســيارات الكالســيكية فــي قطــر، ومــن 
واقــع ســعيها إلتاحــة املجــال للجمهــور واملهتمــني 
مختلــف  علــى  كثــب  عــن  باالطــالع  واملعنيــني 
فــي  وأندرهــا  الكالســيكية  الســيارات  موديــالت 
قطــر، يأتــي تنظيم معرض متخصص للســيارات 
ومعــرض  «مســابقة  عنــوان  حتــت  الكالســيكية 

قطــر للســيارات الكالســيكية ٢٠٢٠». مــن جانبه، 
قــال الســيد عمــر الفــردان، نائــب رئيــس مجلــس 
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  اجلمعيــة  إدارة 
للســيارات  قطــر  معــرض  «إن  الكالســيكية: 
الكالســيكية، ميثــل حاضنــة ألصحــاب هــذه الفئة 
مــن الســيارات لعرض ســياراتهم للجمهــور، وفي 
نفــس الوقــت توفيــر منصــة يســتطيع مــن خاللهــا 
مشــاهدة  اجلمهــور  مــن  واملعنيــون  املهتمــون 
الســيارات  مــن  املفضلــة  فئاتهــم  موديــالت 
الكالســيكية، خاصــة وأن هنــاك ســيارات نــادرة 
تعتبــر  والتــي  قطــر  فــي  الكثيــرون  ميلكهــا  جــدا 
مبثابــة حتــف فنية وهندســية يعــود تصنيعها إلى 
أعرق وأكبر شركات صناعة السيارات في العالم، 
والتــي ال تقــدر قيمتهــا بثمــن بالنســبة ألصحابهــا 
الفــردان  وأضــاف  ســواء».  حــد  علــى  وعشــاقها 
متثــل  الكالســيكية  الســيارات  اقتنــاء  عمليــة  أن 

للكثيريــن فــي قطر ثقافة وتراث يجب احملافظة 
عليــه، حتــى أصبــح يُنظــر إليــه علــى أنه جــزء من 
ثقافــة وتــراث املجتمــع القطــري والــذي يتوجــب 
الســيارات  مــّالك  وخصوصــا  املعنيــني  كل  علــى 
ويــرى  وتعزيــزه.  عليــه  احملافظــة  الكالســيكية، 
الفردان أن الســيارات الكالســيكية لها عشاقها في 
مختلــف أنحــاء قطــر كما في جميع أنحــاء العالم، 
مؤكدا أن املعرض سيكون مبثابة الوجهة املفضلة 
ألصحاب وعشــاق الســيارات الكالســيكية على حد 
ســواء، كمــا ميثــل فرصة ســانحة وثمينــة ومنصة 

ثرية الكتشاف هذا القطاع اجلميل من جديد.
قطــر  معــرض  تنظيــم  أن  الفــردان  وأوضــح 
االهتمــام  ظــل  فــي  يأتــي  الكالســيكية  للســيارات 
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  للجمعيــة  الكبيــر 
الكالســيكية بضــرورة االرتقــاء بقطــاع الســيارات 
الكالســيكية فــي قطــر وتوفيــر كل دعــم ممكــن 

الســيارات،  مــن  الفئــة  هــذه  ومــالك  ألصحــاب 
بهــدف حتقيــق التطــور املســتمر الــذي نســعى لــه 
جميعــا لقطــاع الســيارات الكالســيكية، كواحد من 

القطاعات الثقافية والتراثية املهمة في الدولة.
مــن جهتــه، قــال الســيد إبراهيــم جاســم العثمان، 
الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة الشــركة 
املتحدة للتنمية: «تفخر الشركة املتحدة للتنمية، 
للســيارات  قطــر  ومعــرض  مســابقة  باســتضافة 
متّثــل  التــي  اللؤلؤة-قطــر  بجزيــرة  الكالســيكية 

معلماً يجمع بني التراث واحلداثة في قطر.»
وأّكــد الســيد العثمــان علــى ســعي الشــركة املتحــدة 
للتنميــة املســتمر لتوفيــر منصــة لدعــم الهوايــات 
املفضلــة لــدى اجلمهــور الــذي تســتقطبه جزيــرة 
اللؤلؤة-قطــر. وكذلــك دعــا الســيد العثمــان جميــع 
عشــاق  الــى  لإلنضمــام  اجلزيــرة  وزوار  ســكان 
الســيارات الكالســيكية وزيــارة املعــرض لالطــالع 

واالســتمتاع  والثمينــة  النــادرة  الســيارات  علــى 
باألجواء املميزة في جزيرة اللؤلؤة-قطر.

القطريــة  اخلليجيــة  اجلمعيــة  أعضــاء  عّبــر  كمــا 
للســيارات الكالســيكية عــن أملهــم فــي أن يشــكل 
املعــرض املرتقــب، إضافة مميــزة لقطاع معارض 
وللســيارات  قطــر،  فــي  عــام  بشــكل  الســيارات 
الكالســيكية بشــكل خــاص، نظــرا ملا ســيتم عرضه 
مــن ســيارات كالســيكية فريــدة ومميــزة وثمينــة 
ونــادرة. وســيتخلل املعــرض تنظيــم مســابقة على 
هامــش فعالياتــه يتــم مــن خاللهــا اختيــار أفضــل 
ســيارة من بني الســيارات املشــاركة، ســتقوم جلنة 
متخصصة ســيتم تشــكيلها لغاية اختيار الســيارات 
الفائــزة، بانتقــاء واختيار الســيارات الفائزة، والتي 
يجب أن حتظى بإجماع أعضاء اللجنة التحكيمية.
مــن  فئــات  خمــس  علــى  املســابقة  هــذه  وتشــتمل 

السيارات الكالسيكية، تشمل:
الفئة األولى: عام ١٩٤٧ وما قبل

الفئة الثانية: ١٩٤٨ – ١٩٥٧
الفئة الثالثة: ١٩٥٨ – ١٩٦٤
الفئة الرابعة: ١٩٦٥ – ١٩٧٤

الفئة اخلامسة: ١٩٧٥ – ١٩٩٠
وسيتم تصنيف السيارات الفائزة كما يلي:

١. جائزة أفضل سيارة في كل فئة
٢. جائزة الســيارة األفضل متثيل ضمن الســيارات 

املشاركة
أصالتهــا  علــى  محافظــة  ســيارة  أكثــر  جائــزة   .٣

وشكلها األصلي دون جتديد
٤. جائزة السيارة األكثر أناقة

وســيكون لهــذه املســابقة دور كبير فــي إذكاء روح 
علــى  املعــرض  فــي  املشــاركني  وحتفيــز  املنافســة 
عــرض أفضــل مــا لديهــم مــن ســيارات وإظهــار 
املســابقة  فــإن  وبالتالــي  بهــا،  اهتمامهــم  مــدى 
ستســاهم فــي تعزيز جاذبية املعــرض لهواة اقتناء 
الســيارات وللجمهور لزيارته ومشاهدة السيارات 

املعروضة، وخاصة السيارة الفائزة.
نــدوة  تنظيــم  املعــرض،  هامــش  علــى  وســيتم 
متخصصــة حتت عنوان «الســيارات الكالســيكية.. 
بحيــث  للمســتقبل»،  واســتثمار  باملاضــي  شــغف 

تشمل محاورها:
التحديــات التــي تواجــه مــالك وهواة جمــع واقتناء 

السيارات الكالسيكية في قطر.
للســيارات  القطريــة  اخلليجيــة  اجلمعيــة 
الســيارات  أصحــاب  بوصلــة  الكالســيكية.. 
الكالسيكية في قطر (تعريف باجلمعية وشروط 
العضوية، والدعم الذي تقدمه اجلمعية لألعضاء، 

وخطط اجلمعية).
هــي  مــا  الكالســيكية..  الســيارات  وجتديــد  جمــع 
املشاكل الفنية وكيف ميكن صيانة هذه الفئة من 

السيارات واحملافظة عليها؟
أســعار السيارات الكالســيكية في قطر وتداوالتها 

في السوق احمللي.

الشيخ فيصل بن قاسم: 

قطاع السيارات 
الكالسيكية في قطر 
يحقق منوا مستمرا

الفــردان:

املعرض منصة جاذبة 
ألصحاب السيارات الكالسيكية 

وعشاق مشاهدتها

العثمان:

جزيرة اللؤلؤة-قطر 
متثل معلما يجمع بني 

التراث واحلداثة
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فريــق  «مازيراتــي»  اختــارت 
 “٧٠  Multi ”مازيراتــي  زورق 
بقيــادة  طــراز «ترميــاران»  مــن 
جيوفانــي ســولديني للكشــف عن 
اسم ســيارتها الرياضية اجلديدة 
وتصميمهــا  تطويرهــا  مت  والتــي 

وتصنيعها بالكامل في إيطاليا.
موعــد  «مازيراتــي»  واغتنمــت 
 Multi إبحــار زورق ”مازيراتــي
٧٠“ فــي ميــاه الكاريبــي إلجــراء 
تدريــب روتيني اســتعداداً لســباق 
 ٦٠٠ ملســافة  الكاريبــي  البحــر 
 RORC Caribbean) ميــل 
ارتفعــت  حيــث   ،(Race  ٦٠٠
أشــرعة الــزورق بشــكل مفاجــئ 
اجلديــدة  الســيارة  شــعار  ليظهــر 
”MC٢٠“ على الشــراع الرئيســي 

وسط الزورق.
واختارت الشركة، التي تتخذ من 
مقــراً  اإليطاليــة  مودينــا  مدينــة 
لهــا، الكشــف عــن اســم ســيارتها 
اجلديــدة بطريقــة غيــر مألوفــة. 
فالرســوم اجلرافيكيــة اجلديــدة 
التي ظهرت على الشراع الرئيسي 
الرياضيــة،  الســيارة  شــعار  مــع 
اإلبداعيــة  اللمســة  حتمــل  والتــي 
ملركز «مازيراتي سنترو ستيل»؛ 
حتتفــي بانطــالق حقبــة جديــدة 
التجاريــة  العالمــة  مســيرة  فــي 
الوفــي  صديقهــا  يعتبــر  والتــي 
متحدثــاً  ســولديني  جيوفانــي 

رسمياً رئيسياً لها.
وبهــذه الطريقة، وجه ســولديني 
للعالمــة  خاصــة  حتيــة  وفريقــه 
ســلط  ممــا  الفاخــرة،  اإليطاليــة 
الضــوء علــى العالقــة الوثيقــة بني 
األداء  فائــق  ”ترميــاران“  طــراز 

اجلديــدة  الرياضيــة  والســيارة 
مــن «مازيراتــي». ويتجلى إبداع 
مازيراتــي  «مختبــر  مهندســي 
مــن  واضــح  بشــكل  لالبتــكار» 
 Multi خــالل زورق ”مازيراتــي
٧٠“ الــذي وظفــوا فيــه اخلبــرات 
الديناميكيــة الهوائية واإلبداعات 
األداء  وجــودة  التكنولوجيــة 
التــي لطاملــا اشــتهروا بهــا. وهــي 
القيــم نفســها التــي قــادت فريــق 
املهندســني والفنيــني عنــد تطوير 

.MCسيارة ٢٠
ومتثل ســيارة MC٢٠ أول طراز 
فــي  اجلديــدة  املرحلــة  تشــهده 
حيــث  التجاريــة؛  العالمــة  تاريــخ 
 Maserati إلى MC يشير الرمز
Corse، أما الرقم ٢٠ فهو يرمز 
تطويــر  وجــرى   .٢٠٢٠ للعــام 
الســيارة فــي «مختبــر مازيراتــي 
لالبتــكار» وســيتم تصنيعهــا فــي 
مصنع العالمــة التاريخي «فيالي 
تشــيرو مينوتــي»، ليتــم عرضهــا 
مدينــة  فــي  عامليــاً  مــرة  ألول 

مودينا مع نهاية شهر مايو.
تشــاركت   ،٢٠١٢ عــام  ومنــذ 
”مازيراتي“ وجيوفاني سولديني 

واحلمــاس  الشــغف  قيــم  نفــس 
األداء  لتحقيــق  الــدؤوب  والســعي 
ذلــك  منــذ  وجتمعهمــا  األمثــل. 
اســتراتيجية  شــراكة  احلــني 
رعايــة  عالقــة  أي  عــن  تختلــف 

عادية.
عالوة على ذلك، يتشــارك زورق 
”مازيراتي Multi ٧٠“ والسيارة 
اجلديــدة األداء الرياضــي األمثــل 
في الســباقات، فمع هــذا النموذج 
التكنولوجيــا  بوســائل  الغنــي 
«مازيراتــي»  تطمــح  املتطــورة، 
إلــى ترســيخ مكانتهــا مجــدداً في 

عالم السباقات.
جيوفانــي  قــال  املناســبة؛  وبهــذه 
بتمثيــل  فخــور  ”أنــا  ســولديني: 
اإليطاليــة  التجاريــة  العالمــة 
الفاخــرة في جميــع أنحاء العالم، 
ويشــرفني أن يتــم اختيــار زورق 
مــن   ’٧٠  Multi ‘مازيراتــي 
عــم  للكشــف  ‘ترميــاران’  طــراز 
اســم الســيارة الرياضيــة اجلديدة 
االنتظــار  يســعني  وال   .MC٢٠
الختبار قيادة الســيارة، وحضور 
احلدث املنتظر للكشــف عنها في 
مدينة مودينا نهاية شهر مايو“.

”مازيراتــي  زورق  وســيخوض 
لــه،  حتــٍد  أول   “٧٠  Multi
خــالل   ،MC٢٠ شــعار  حامــالً 
 RORC Caribbean ســباق 
٦٠٠ Race الــذي ينطلــق فــي ٢٤ 
مــن  أكثــر  ويتضمــن   ، فبرايــر 
٧٠٠ متنافــس من مختلف أنحاء 
املتســابقني  علــى  ويتعــني  العالــم. 
حــول  ميــل   ٦٠٠ مســافة  قطــع 
األنتيــل  جــزر  مــن  جزيــرة   ١١

الصغرى (البحر الكاريبي).

((٧٠٧٠  MultiMulti مازيراتي) مازيراتي اختيار زورق) اختيار زورق
MC٢٠MCللكشف عن اسم سيارة للكشف عن اسم سيارة ٢٠

يواصــل فريــق «جــازو للســباقات» GR املشــارك فــي 
ضمــن  املمّيــزة  إنطالقتــه  للراليــات  العالــم  بطولــة 
التــي   ،WRC للراليــات»  العالــم  «بطولــة  منافســات 
محققــاً   ،FIA «للســيارات الدولــي  ينظمهــا «االحتــاد 
فــي رالــي الســويد، وذلــك بعــد أن قــاد  أداًء اســتثنائياً 
الســائق إلفني إيفانز للمــّرة الثانية مركبة تويوتا يارس 
للراليــات WRC التــي حتمل الرقــم ٣٣ واحتفل بفوزه 
إيفانــز  إلــى  وانضــم  الســباق.  هــذا  فــي  األول  باملركــز 
السائق كالي روفانبيرا البالغ من العمر ١٩ عاماً والذي 
كان أدائــه ممّيــزاً ليحقــق الفــوز باملركــز الثالــث علــى 
مــنت مركبة تويوتا يــارس للراليات WRC التي حتمل 

الرقــم ٦٩، وذلــك بعد خوض منافســة قوية مع زميله 
فــي الفريــق بطــل العالــم للراليــات الســائق سيباســتيان 
 WRC أوجييــه، ســائق مركبــة تويوتــا يــارس للراليات
التــي حتمــل الرقــم ١٧ والــذي احتــل املركــز الرابــع فــي 

السباق.
وفــي إطــار النتائــج التــي ّمت حتقيقهــا خــالل الســباق، 
يواصــل طاقــم الســائقني اجلــدد انطالقتــه القويــة التــي 
قد حقّقها فريق «جازو للســباقات» في بداية املوسم، 
حيث تصّدرت تويوتا ترتيب املصنعني، وحقق الســائق 
إيفانــز املركز األول في ترتيب بطولة الســائقني للمرة 
األولــى فــي مســيرته االحترافيــة، وجنــح فــي فــرض 

ســيطرته على الســباق بدءاً من االنطالقة وحتى نهاية 
السباق، محققاً فوزه الثاني في بطولة العالم للراليات 
 GB «وذلــك بعــد الفــوز الــذي حقّقــه فــي رالــي ويلــز
لعــام ٢٠١٧. كمــا وأّنه يعّد الفوز األول ملســاعده الســائق 
وبهــذا  للراليــات،  العالــم  بطولــة  فــي  مارتــن  ســكوت 
يعتبر الســائق إيفانز ومساعده أول بريطانيان يفوزان 

في رالي السويد منذ انطالقه في عام ١٩٧٣.
وبعــد فــوزه بـــ ٥ مراحل من أصل ٨ في الســباق، تقّدم 
الســائق إيفانــز على منت مركبة تويوتــا يارس للراليات 
WRC التــي حتمــل الرقــم ٣٣ بفــارق زمنــي بلــغ ١٧٫٢ 
ثانيــة عــن أقرب منافســيه مــع انتهاء اليــوم الثالث من 

الســباق، ممــا دفعــه إلــى اســتكمال جولتــه بحــذر فــي 
اليــوم األخيــر، ليســجل بذلــك فــوزاً بفــارق زمنــي بلــغ 
١٢٫٧ ثانية. ومع انطالقته االســتثنائية في رالي مونتي 
كارلــو الســابق، حيث جنح الســائق روفانبيــرا على منت 
حتمــل  التــي   WRC للراليــات  يــارس  تويوتــا  مركبــة 
الرقــم ٦٩ أيضــاً فــي حتقيــق املركــز الثانــي فــي بعــض 
مراحــل اليــوم الثانــي مــن الســباق. كمــا قــام روفانبيرا 
وأوجييــه بتحقيــق املركــز الثالــث خــالل مراحــل اليوم 
الثالث من الســباق، في حني انطلق الســائق أوجييه في 
اليوم األخير من السباق على منت مركبة تويوتا يارس 
للراليــات WRC التــي حتمــل الرقــم ١٧ بفــارق زمنــي 

بلغ نصف الثانية عن أقرب منافسيه.
وفــي مرحلــة ليكينــاس التــي تبلــغ مســافتها ٢١٫١٩ 
كيلومتــر، جنح الســائق روفانبيرا بتحقيق التوقيت 
األســرع بفــارق زمنــي بلــغ ٣٫٧ ثانيــة محققــاً بذلك 
فــوزه األول ضمــن البطولــة ليحصــد علــى النقــاط 
بــاور  مرحلــة  فــي  املتاحــة  اخلمســة  اإلضافيــة 
األخيرة «Power Stage». وبفضل هذه النتيجة، 
يكون الســائق روفانبيرا بذلك أصغر ســائق يرتقي 
العالــم  بطولــة  منافســات  ضمــن  التتويــج  منصــة 
للراليــات، وهــو أصغــر بعامــني مــن الســائق حامــل 

اللقب مسبقاً. 

ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للعام ٢٠٢٠ ...

فريق (جازو للسباقات)فريق (جازو للسباقات)
يحقــق أداء استثنائيــا فــي رالــي السويــديحقــق أداء استثنائيــا فــي رالــي السويــد

اإلبداعات التكنولوجية ومهارات األداء املطورة ...
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تتميــز مرســيدس-بنز الفئــة C مبعاييــر ومواصفات 
فالســيارة  الوســط،  احللــول  أو  املســاومة  تقبــل  ال 
القويــة التــي ال تتوقــف عــن حتســني قدراتهــا علــى كل 
املســتويات، وعن مواصلــة التطورات اجلديدة وإجراء 
التحســينات علــى التصميم. وبفضل األبعاد املتناســقة 
ومســتوى الراحة العالي باإلضافة إلى مستوى األناقة 
الفاخــر، تقــدم الفئــة C إمكانيــات تفــوق مــا تتوقعــه 

منها في كل رحلة.
روعة التصميم اخلارجي والداخلي

تتميــز  كمــا  األنيــق،  بشــكلها  ســيدان   C الفئــة تتميــز 
بتوفيرها أقصى درجات الرفاهية. وبفضل التصميم 
ــاذ  األخَّ اخلارجــي  واملظهــر  الهوائــي  الديناميكــي 
باإلضافــة إلــى أفضــل تقنيــات أنظمة التعليــق ونظام 
امتصــاص الصدمــات املبتكــر، تعتبر الفئة C جتســيداً 
التصميــم  قــوة  تظهــر  الفائقــة.  القيــادة  لديناميكيــة 
املتقــدم فــي ســيارة الفئــة C علــى نحو واضــح. التميُّز 
في التصميم ومزايا التصميم اخلارجي اجلديد مثل 
الواجهــة األماميــة املعدلــة واملصــدات املعــاد تصميمها 
واُحللــى املطليــة بالكــروم الالمع واملصابيــح األمامية 
 C اجلديــدة املذهلــة جميعهــا يجعــل مــن الفئة LED
فئــًة أكثــر جاذبية من أي وقت مضى.  وتعكس هذه 
الســيارة تفــّردك أثنــاء قيادتهــا بتصميمهــا اخلارجــي 
اجلديــد AVANTGARDE. كان نتــاج التبديــل بــني 
عناصــر التصميــم املتنوعــة هــذه املركبــة االســتثنائية 
املميــزة التــي جتمــع بكل ســهولة بــني التأنــق الرياضي 

والتفرد مع جودة من الدرجة األولى.
ُصممــت مقصورة الفئــة C الداخلية لتعّبر عن روعة 
اإلتقان. فهي تتميز بتجهيزات جديدة فاخرة تشمل 
مواد عالية اجلودة اســتخدمت في التصميم الداخلي 
واإلضــاءة  قــة  املُنمَّ النهائيــة  اللمســات  مــع  للســيارة 
بجــودة  املصنوعــة  مقصورتهــا  تشــعرك  الداخليــة. 
عالية بإحســاٍس رائٍع ومتنحك جتربة قيادة ممتازة. 
ويرتقــي بــك التصميــم الداخلــي إلــى أعلــى درجــات 
الرفاهية منذ حلظة دخولك الســيارة؛ حيث تُشعرك 
باقــة  وتأســرك  بالراحــة  املنمقــة  األخيــرة  اللمســات 

إضاءتها الداخلية.
االرتقاء بأسلوب القيادة واألداء القوي

متنــح مرســيدس-بنز الفئــة C فرصــة القيــادة مثــل 
احملترفــني بنظــام Dynamic Body Control. مــع 
إعــدادات نظــام التعليــق الثالثــي، ميكــن االختيــار بني 
خفة احلركة أو الراحة القصوى، وجتربة ديناميكية 
القيــادة حتديــداً مع مســتوى التعليق املنخفض ونظام 
يتوافــق  رياضيــة.  لقيــادة   Sports Direct-Steer
نظام Stepless بفاعلية مع ظروف القيادة وســرعة 
 Dynamic الســيارة وحالــة الطريــق. يوفــر لك نظــام
بفضــل  الراحــة  درجــات  أقصــى   Body Control
ديناميكيــات القيــادة املتميــزة. كما يتولــى نظام ناقل 
احلركــة ٩G-TRONIC مهــام القيــادة الشــاقة بــدالً 
مــن الســائق. مــع التنقــل التلقائي بني التروس التســعة 
بسالسة وحرفية. كما يسمح التبديل بني التروس ما 

يقلــل من مســتوى الضوضــاء فضالً عن خفض معدل 
استهالك الطاقة.

التقنيات والسالمة واالبتكار
الفئــة C مثــال البراعة التقنيــة الفائقة في الصناعة. 
حيث ميكنها احلفاظ على املسافة وتتبع مسار السير 
فضــالً عــن مســاعدة الســائق عنــد احلاجــة. وتعمــل 
واالختياريــة  القياســية  الســائق  مســاعدة  أنظمــة 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  الســائق  حمايــة  علــى  املبتكــرة 
األشــعة  متعــددة  األماميــة  املصابيــح  تتيــح  مضــى. 
MULTIBEAM LED التفاعــل بــكل ســهولة فــي 
جميــع ظــروف الطريــق وحركــة املــرور وذلك عبر 
فرديــة.  بصــورة  للتحكــم  القابلــة   LED مصابيــح 
 ULTRA الفائــق بالنطــاق  اإلضــاءة  تقنيــة  وتعــزز 
الرئيســية  لإلضــاءة  متنوعــة  نطاقــات   RANGE
عــن  بعيــداً  الطريــق  فتنيــر  بهــا  املســموح  القصــوى 
الســائقني اآلخرين إضافة إلى نظام اإلضاءة النشط 
وأضــواء االنعطــاف التــي ترتقــي مبجــال الرؤية إلى 

أعلى املستويات.
 Driving Assistance القيــادة مســاعد  باقــة  تُقــدِّم 
Package اجلديــدة احلمايــة للســائق من خالل دمج 
أنظمــة املســاعدة والســالمة املتطــورة. تفحص أنظمة 
املســاعدة والســالمة مــن الطــراز األول البيئة احمليطة 
بــك وتكشــف عــن املخاطــر فضالً عــن تشــغيل املكابح 
املخاطــر  جميــع  مــن  حلمايتــك  مســتقلة  بصــورة 

احملتملة. 

وفــي الفئــة C ميكــن االختيار من بني ثالث شاشــات 
عــرض مختلفة في التصميم ســواًء أكانت كالســيكية 
رياضيــة  أو   Progressive متطــورة  أو   Classic
بأســلوبها  املميــزات  هــذه  كل  وتتصــف   .Sporty
العــرض  شاشــة  تتمكــن  شــخصيتك  لتالئــم  اخلــاص 
وفقــاً  املهمــة  املعلومــات  عــرض  مــن  أيضــاً  هــذه 
ملتطلبات السائق. إّن عجلة القيادة اجلديدة مع أزرار 
التحكــم باللمــس ترتقــي بتجربــة قيــادة الفئــة C إلى 
آفاق جديدة، ويتميز كل زر من أزرار عجلة القيادة 
باحلداثــة ووجــود شاشــة عــرض صغيــرة ولــكل زر 
اســتخدام خــاص ووظيفــة معينة. ُميكنك االســتمتاع 
بقيــادة ترتكــز علــى األداء مــن خالل أجهــزة التحكم 
املتوافرة مبجرد ملســة واحدة. كما توفر املزايا شــحن 
الهاتف أثناء القيادة بأسهل الطرق املمكنة باستخدام 
الشاحن الالسلكي من خالل وضع الهاتف على وحدة 
التحكــم املركزية واالســتمتاع بالقيــادة بالكامل دون 

تكوم الكابالت في السيارة.
اخلصائص واملميزات

مميــزات الفئــة C ال تُقــارن. اســتمتع برفاهيــة مزيج 
احلصريــة  التصنيــع  ومــواد  الفاخــرة  املواصفــات 
وأمزجــة األلــوان املوجــودة داخــل مقصــورة القيــادة. 
أيــاً كان اختيــارك، تأكــد أن اجلــودة العاليــة متوافــرة 
 COMAND مــع إمكانــات تصميمية متميــزة. نظام
املتصل باإلنترنت هو كل ما حتتاج إليه للحصول على 
املعلومــات الترفيهيــة واملالحــة واالتصــاالت. تُعــرض 

جميــع املعلومــات التي حتتاج إليها على شاشــة مقاس 
١٠٫٢٥ بوصــات نابضــة باحليــاة. إضافــة إلــى إمكانيــة 
جتنــب االزدحام املروري والعثور على أســرع الطرق 
فضالً عن اكتشاف املخاطر احملتملة مبكراً من خالل 
معلومــات حركــة املــرور املباشــرة وتقنيــة االتصاالت 

.Car-to-X Communication
وميكن توصيل الهاتف بخاصية دمج الهواتف الذكية 
بسالسة من خالل برنامج Apple CarPlayTM أو 
Android Auto. كما ميكن استخدام نظام الوسائط 
 Spotify واالســتماع إلى املوسيقى املفضلة من خالل
والوصــول إلــى جميع التطبيقــات املفضلة على الهاتف 
الذكــي. مت تركيــب نظــام الصــوت بدقــة عالية ضمن 
جتربــة  مينحــك  حيــث  للســيارة؛  الداخلــي  التصميــم 
صوت ال مثيل لها. وتعطيك مكبرات الصوت التسعة 
فــي كل مــكان من جســم الســيارة اإليقــاع املثالي أثناء 
 ®Burmester القيادة. مينح نظام الصوت احمليطي
ســماع  فــي  اســتثنائية  جتربــًة  املوســيقى  محبــي 
املوســيقى عبــر ١٣ مكبــراً للصــوت منتشــرة بالســيارة 
بقــوة صوتيــة ٥٩٠ وات. اضبــط منط الصوت الشــامل 
لُيالئم تفضيالتك الشخصية واستمتع باجلودة العلية 
إمكانيــة   C الفئــة  وتوفــر   .C الفئــة  فــي  للموســيقى 
ضبــط نظــام اإلضــاءة لتناســب شــخصيتك أو حالتك 
النفســية، حيــث متنحك اإلضــاءة الداخليــة ٦٤ درجًة 
مــن درجــات األلوان لتختار من بينها ما يتناســب مع 

أي حالة. 

CC مرسيدسمرسيدس--بنز الفئة بنز الفئة
حتسينات مستمرة لالرتقاء بسيارات السيدان إلى أعلى املستوياتحتسينات مستمرة لالرتقاء بسيارات السيدان إلى أعلى املستويات

ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري ...ناصر بن خالد للسيارات الوكيل احلصري ...
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مازدا ام اكـس مازدا ام اكـس ٥٥ ار اف  ار اف ٢٠٢٠٢٠٢٠
جريئـة وعصـريـةجريئـة وعصـريـة

كشــفت  شركة السيارات الوطنية ، 
الوكيــل الوحيد ملازدا في قطر منذ 
أكثر من  أربعة عقود ، عن  طراز 
 ٢٠٢٠  RF  ٥-MAZDA MX
اجلديــد والذي يتواجد في العرض 
حاليــا  فــي معرض مــازدا والكائن  

بفريج النصر.
الرودستر اليابانية تتجدد بأناقة

 MAZDA مــازدا  ســيارة  جلبــت 
MX-٥ RF ٢٠٢٠ البهجــة واملتعــة 
الســيارات  قائــدي  مــن  للماليــني 
حــول  العالــم ، فقــد امضــت مــازدا 
مــا يقــرب من ٣٠ عامــا من العمل 
لتكــون  والريــادة  واإلتقــان  اجلــاد 
اف  ار   ٥ اكــس  مــازدا  احملصلــة 
 Mazda مــازدا  ابــداع  اســتلهم   ،
MX-٥ RF مــن الرغبــة فــي جلب 
وتعــد   ، للقيــادة  الرائعــة  اإلثــارة 
تطــور   RF  ٥-MAZDA MX
اكثــر مغامــرة مــن مــازدا اكــس ٥ 
فقــد اصبحــت اكثــر جاذبيــة وقــوة 
علــى الطرقــات ، فبضغــة زر وفي 
خــالل١٣ ثانية تقريبا ميكنك فتح 

السقف كهربائيا 
أبــًدا   مــازدا  مهندســو  يفــوت  ال 
الفــرص عندمــا تتــاح لهــم فرصــة 
تقــدمي االفضــل فــي مــازدا  ، فهم 
يســابقون الزمن مــن اجل  حتقيق  
حلمهــم بســيارة رياضيــة مثاليــة، 
 ، بتصميمهــا   القيــام   ثــم  ومــن 
وذلك بهدف رفع مستوى التجربة 

كما لم يحدث من قبل.
تقــدمي  أجــل  مــن  مــازدا  عملــت   
جميــع التفاصيــل املتعلقــة بأحــدث 
روددســتر.  ســيارة  مــن  نســخة 
وأكــدت مازدا رســمًيا انها ســتقدم  

نسخة أكثر قوة ، فقد 
تبنــى  محــرك MX-٥ لعــام ٢٠٢٠ 
محــرك  فــي  جديــدة  تقنيــات 
فــي  مبــا   ،  ٢٫٠  SKYACTIV-G
وأكثــر  وزنــا  أخــف  مكابــس  ذلــك 
حريــة فــي التنفس. يســتخدم ناقل 
احلركــة مزدوجة الكتلــة جديدة، 
 RF  ٥-MAZDA MX وتعتمــد  
محــرك  علــى  ميكانكيــا    ٢٠٢٠
 ، حصــان   ١٨١ قــوة  ليولــد  بنزيــن 
بزيــادة  الدقيقــة  فــي  دورة   ٧٠٠٠
اإلصــدار  عــن  حصــان   ٢٦ قدرهــا 
مــن  قــدم  رطــل   ١٥١ و  الســابق) 
دورة   ٤٠٠٠ عنــد  الــدوران  عــزم 
 ٣ قدرهــا  (زيــادة  الدقيقــة  فــي 
رطــل فــي قــدم) ، والطاقــة أكثــر 
قابلية لالستخدام في كامل نطاق 

احملــرك  اســتجابة  مــع   ، احملــرك 
بسرعة أكبر 

واإلثــارة  التشــويق  مــن  وملزيــد 
 Mazda تشــتمل   ، محــرك  لــكل 
توجيــه  عمــود  علــى   RF  ٥-MX
التلســكوب،   / لإلمالــة  قياســي 
 ، ســوداء  معدنيــة  وعجــالت 
األلــوان  كاملــة   TFT وشاشــة 
مقــاس ٤٫٦ بوصــة ، والتــي تتبنــى 
إشــارة  علــى  التعــرف  نظــام  اآلن 
الرؤيــة  وكاميــرا   ، املتوفــر  املــرور 
تشــتمل  كمــا   ، القياســية  اخللفيــة 
عمــود  علــى  اإلضافيــة  امليــزات 
توجيــه قابــل لإلمالــة والتلســكوب 
، وحزمــة أمــان رياضيــة جديــدة 
تشــتمل   i-ACTIVSENSE مــن 
علــى دعــم مكابــح املــدن الذكيــة  ، 
ونظام التحذير من مغادرة املسار 
ومراقبــة النقطــة العمياء مع تنبيه 

خلفي حلركة املرور
مازدا املتجددة دائما 

مــن  احلالــي  للجيــل  بالنســبة 
منتجات مازدا ، «مازدا برمييوم»  
فهو ليس شعاًرا إعالنًيا فقط .  فقد 
قامــت مــازدا وعلى مدار  تاريخها  
بإنتاج سيارات اتسمت باالناقة في 
التصميــم والتنفيــذ وذلك  منذ  ان 
  ١١٠S Cosmo  اطلق طراز  مازدا

عام ١٩٧٦.
يلجــأ   ، األحيــان  بعــض  فــي 
املصممــون  الــى تصميــم طــرازات 
واضافــة  وفريــدة  للنظــر  الفتــة 
الرائعــة.  الهندســة  مــن   مزيــج 
قيمــة  برمييــوم  مــازدا  وتعــد   ،
عاطفيــة بقــدر مــا هــي قيمــة فــي 
املنتــج. إنــه شــعور الســائق والركاب 

داخل أي سيارة مازدا.
قمة اآلداء 

لقــد عمــل املصممــون بشــق األنفس 
إليجاد شكل يشبه ٥s-MX السابقة 
، ولكــن كان التحــدي الــذي يواجــه 
هــو   ٥-MX مــع  التصميــم  فريــق 
نظــام تقنيــة كــودو  ، مــع احلفــاظ 

على هوية السيارة اخلالصة.
لنفســها  مكانــة  مــازدا  حققــت 
جتربــة  يوفــر  ســيارات  كصانــع 
بكفــاءة  مصحوبــة  رائعــة  قيــادة 
وتعتبــر  الوقــود.  اســتهالك  فــي 
ســيارات مــازدا مزيجــا مثاليــا من 
املمتــاز  والتصميــم  الرائــع  األداء 
والتكنولوجيا الرائدة والقدرة على 
حتمــل التكاليــف. ومــن بــني املزايا 
الفريــدة العديــدة للمركبــات التــي 

تنتجها مازدا تصميم كودو املميز، 
الــذي ميثــل الــروح اليابانيــة «روح 
فلســفة  تســعى  حيــث  احلركــة». 
رابطــة  خلــق  إلــى  هــذه  التصميــم 

عاطفية بني السائق والسيارة 
باســتخدام  القيــادة  دينامكيــات 

تقنية سكاي اكتف 
ليســت  اكتــف  ســكاي  تكنوجليــا  ان 
مجــرد شــعار.  بــل انهــا تعبــر عــن  
فلســفة جهد شــامل خلفض الوزن 
والكفــاءة.  الســالمة  حتســني  مــع 
والنتيجــة الثانويــة يكــون محصلته  
قدرات معاجلة أكبر وديناميكيات 
الهيــكل ، مما يوفر للســائق جتربة 

أكثر اتصاًال وإمتاًعا.
 ، ٥-MX ففــي اجليــل الرابــع مــن
جــزء  كل  بتبســيط  مــازدا   قامــت 
من أجزاء السيارة جميًعا لتصميم  
وثبــات  تــوازن  فــي  تأتــي  ســيارة 
وتتميــز   ،   .٥-MX مــن  متوقــع 
تقنيــات  علــى  باشــتمالها   ٥-MX
تضــم    والتــي  احلصريــة   مــازدا 
و   SKYACTIV-CHASSIS
لســيارة   SKYACTIV-BODY
ذات محــرك أمامــى تعمــل بالدفع 

على العجالت اخللفية
الســابقة   ٥-MX طــرازات  ومثــل 
مــن  الرابــع  اجليــل  يســتخدم   ،
أمامــي  تعليــق  نظــام  رودســتر 
خلفــي  وإعــداد  الترقــوة  مــزدوج 
الــوزن  خفيــف  الوصــالت  متعــدد 
جانــب  إلــى   .، للغايــة  وصلــب 
االســتخدام العالــي للصلــب العالــي 

الشد في اجلسم ،  
وتقنيــات  ســينس  اكتــف  اي  نظــام 

السالمة
تركــز إســتراتيجية مــازدا الثالثيــة 

لألمان لكل سيارة تقدمها على:
١. ســاعد فــي منع احلــوادث متاًما 
توفــر  التــي  املركبــات  باســتخدام 

معاجلة ذكية.
النشــطة  الســالمة  أنظمــة   .٢
وقــوع  منــع  علــى  تســاعد  التــي 
فــي  واملضمنــة   ، احلــوادث 
تســمى   Mazda أمــان  مجموعــة 

.i-ACTIVSENSE
SKYACTIV- صلــب  هيــكل   .٣
SKYACTIV- و   BODY
CHASSIS مت تصميمهمــا بإطار 
مســتمر مــن املصــد األمامــي مــن 
خــالل احلاجز اخللفي. هذه تعمل 
علــى قمع تشــوه ونشــر قــوة التأثير 

في حالة وقوع حادث.
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ميتـسوبيـشي إكليبـس كـروسميتـسوبيـشي إكليبـس كـروس
أداء قـوي وتقنيـات حديثـةأداء قـوي وتقنيـات حديثـة

قطـــر للسيـــارات الوكيــل احلصــري ... قطـــر للسيـــارات الوكيــل احلصــري ... 

تقــدم شــركة قطــر للســيارات، املــوزع املعتمد لســيارات ميتسوبيشــي فــي قطر، 
ســيارات  أفضــل  مــن  واحــدة  تعــد  التــي  كــروس  إكليبــس  ميتسوبيشــي  ســيارة 
الكــروس أوفــر وذلــك لفضــل أدائهــا القــوي وتقنياتهــا احلديثة واملزايــا العديدة 
التي تضمها. وترسي هذه املركبة معايير جديدة في فئة الكروس أوفر حيث 

تلبي تطلعات جميع الفئات واألعمار على حّد سواء. 
مظهر شبيه مبركبات الكوبيه

تتمتع إكليبس كروس اجلديدة مبظهر جميل وحيوي وانسيابي يشبه الشكل اجلميل 
والســاحر النعــكاس خــامت األملــاس خالل الكســوف الكلي. فاللون األحمــر البراق لهذه 

السيارة مياثل هالة الشمس الرائعة من خلف القمر خالل عملية الكسوف.
تصميم ملهم

يثيــر تصميــم املركبــة رغبــة الســائقني فــي جتربــة قيــادة منــذ النظــرة االولــى 
خــالل  الرياضــي  كحركــة  ومتامــاً  القيــادة.  ومتعــة  الكاملــة  الثقــة  لتمنحهــم 
نشــاطه، يترك الشــكل اإلنســيابي واخلطــوط املنحنية واحلــادة انطباعاً هجومياً 

وديناميكياً لدى السائقني وكذلك اجلمهور.
األداء

تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس ٢٠١٨ مبحرك مطور بسعة ١,٥ ليتر 
بتقنيــة احلقــن املباشــر وتيربــو مــزدوج ليولــد قــوة كبيــرة وعــزم دوران متنــح 

السيارة أداء نشطاً.
جسم صلب

إلــى جانــب التصميــم األنيــق، أولــت ميتسوبيشــي موتــرز أهميــة بالغــة جلــودة 
القيادة وصالبة الهيكل. تتســم املركبة بجســمها الصلب واملتني من دون التأثير 
على الوزن احلقيقي للمركبة، وذلك بفضل استخدام تقنيات حديثة ومطورة.

القيادة الذكية
إكليبس كروس هي الكروس أوفر التي ميكن فقط لشركة ميتسوبيشي أن تصنعها 
نظــراً خلبرتهــا العريقــة فــي مجــال تصنيــع ســيارات الدفــع الرباعــي SUV. وبينما 
يبحــث النــاس عــن العديــد مــن اخلصائــص فــي كل مركبــة، تأتــي مركبــة إكليبــس 
كــروس لتلبــي متطلبــات العمالء فــي كل تفاصيلها حيث توفر إعــدادات كاملة من 

القيادة الذكية تضاف إلى متيزها من حيث التصميم واملظهر اخلارجي.
السالمة

مت حتســني هيــكل املركبــة ونظــام التعليــق إلــى أعلــى املســتويات لزيــادة قــدرة 
الســيارة علــى الثبــات والقيــادة اآلمنــة مــن دون التأثيــر علــى اجلــودة والراحــة 
ملســتوى القيادة. فتم تعديل الشاســيه وهيكل الســيارة لتمنح املركبة مزيداً من 

املرونة والسيطرة والقيادة املتفوقة.




