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وهب البروفيســــــور »ســــــابورو أوينو« األستاذ بكلية 
الزراعــــــة حياتَــــــه وعلَمــــــه لطــــــاب جامعــــــة طوكيو، 
ويُحكى أنه نسَي -أو تناســــــى- أن يتزوج، لم يعرف 
لــــــه أصدقــــــاء أو معــــــارف، وقت كان أغلب الشــــــعب 
اليابانــــــي وحكومتــــــه يعيشــــــون مــــــن أجــــــل متجيــــــد 
ديكتاتورية اإلمبرطور، الذي جند اليابانيني لتنفيذ 
حلمه االستعماري، إال أن البروفيسور ومعه أمثاله 
من العلماء املكافحني عاشوا من أجل متجيد العلم، 
كان البروفيسور يرى أمل التغيير في طابه الذين 
قــــــرروا التعبيــــــر عن شــــــكرهم لتضحية أســــــتاذهم 
بأهدائه كلبًا اســــــمه »هاتشــــــيكو« له نفس الصفات: 
الوفــــــاء والذكاء، أســــــعدت الهدية البروفيســــــور الذي 
فتح بيتــــــه وعقله وقلبــــــه لرفيق دربــــــه، الذي طال 
انتظاره وكأنهمــــــا كانا يبحثان عن بعضهما البعض، 
ولوال قرار اجلامعة بعــــــدم اصطحاب احليوانات ملا 
فارق األســــــتاذ صديقه الكلب هاتشــــــيكو، الذي أصر 
أن يرافق البروفيســــــور إلى محطة قطار »شيبويا« 
لتوديعه ويظل يجلس بالســــــاعات في انتظار عودته 
عاشــــــت ملحمة الوفاء ملدة خمســــــة أعــــــوام، وكتبت 
نهايتها في أكتوبــــــر 1925 بعد أن وصل القطار ولم 
يــــــأت البروفيســــــور »ســــــابورو أوينو«، الــــــذي وافته 
املنيــــــة وهو بني طابه. ظل الكلــــــب منتظًرا صديقه 
ملدة ســــــبع ســــــنوات أمام محطة القطــــــار، ذاع صيت 
»هاتشــــــيكو« في كل املدن اليابانية من خال مقال 
صحافــــــي حتدث كاتبــــــه عن قصة الصداقــــــة القوية 

التــــــي ربطت بني هذا الكلب وســــــيده شــــــهيد العلم، 
والتى لم متحها الســــــنون. وفــــــي أبريل193٤ حضر 
الكلــــــب العجــــــوز حفل تدشــــــني متثال لــــــه صنع من 
البرونز ووضع أمام محطة »شــــــيبويا« ولكن يابان 
أواخر العشــــــرينيات تختلف كلياً عــــــن كوكب اليابان 
الشقيق فقد أمر احلاكم العسكري بأمـر الديكتاتور 
في منطقة شيبويا بإعدام متثال الكلب، ووكل قطع 
احلديــــــد برميها في فرن إلذابتها لصناعة أســــــلحة 
للجيــــــش الياباني الســــــتخدامها في احلــــــرب العاملية 
الثانيــــــة، أكثر احلروب دموية، والتي استبســــــل فيها 
اجليــــــش اليابانــــــي لدرجــــــة أن األمريــــــكان أصابهم 
الرعــــــب من احتــــــال اليابانيني لهم، فقــــــرروا إلقاء 
قنبلتني في نكازاكي وهيروشــــــيما، رحل الديكتاتور 
وحــــــل محله علمــــــاء اإلبــــــداع الياباني، الذيــــــن حّولوا 
خراب ودمار اليابان املهزومة إلى كوكب تكنولوجي 
وسط دهشة دول احللفاء املنتصرين، وبعد احلرب 
بأيــــــام انتشــــــر خبر مــــــوت الكلــــــب هاتشــــــيكو فقرر 
احلاكم الدميقراطي لـمنطقة شــــــيبويا بدفن أحشاء 
الكلب بجوار صديقه  البروفيسور، وحتنيط اجلسد 
ووضعه في متحف العلوم الوطنى الياباني كما أمر 
بســــــرعة إعادة بناء متثال كلب في نفس املكان الذي 
كان ينتظر فيه خلَّه الوفّي، ومنذ ذلك الوقت أصبح 
التمثال َمعلًما ســــــياحيًا من معالم طوكيو. أّثر علماُء 
اليابان في احليوان قبل اإلنسان فحّلقت منتجاتهم 

فوق رؤوس الُكسالى... هذا واهلل أعلم.

بقلــم : محمـــد العشـــري
myashri@raya.com

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

أكاديميــة اإلجــارة للسواقـــة
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الفردان للدراجات
تطرح أحدث طرازاتها من الدراجات النارية

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت .. 
قـــوة األداء الراقي علـــى الطرقـــات

املناعـي التجاريـة طورت مركز )جي إم سي( 
اجلديدة ليوفر املبيعات وخدمات ما بعد البيع السيارات الوطنية تكشف الستار11

عن مازدا 6 سيدان الرياضية 2019

الظهور االول في املنطقة
BMW X7 الفردان للسيارات تكشف عن طراز
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تمثال كلب ..!
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توزيعها  على  تشرف  التي  قطر،  شيفروليه  مــت  قــدَّ
لنسخة  الرسمية  الرعاية  للسيارات،  اجلــيــدة  شركة 
الذي  الصحراوي«  »العديد  حتــدي  من  احلالي  العام 
اجـــني  شــــارك فــيــه أكــثــر مـــن 500 شــخــص مـــن الـــدرَّ
ـــحـــدي، وضــعــت  ـــت ائــــني. وخــــــال فـــعـــالـــيـــات ال والــــعــــدَّ
شــيــفــرولــيــه جـــهـــاًزا لــلــتــصــويــر الــتــلــقــائــي اســتــخــدمــه 

املشاركون اللتقاط صور فوتوغرافية توثِّق ذكرياتهم 
ل حلظات اإلجناز والنجاح. وتعليًقا  مع التحدي وتسجِّ
على رعاية شيفروليه للتحدي، قال مود دانييل، مدير 
التسويق مبجموعة اجليدة: »لقد سعدنا مبشاركتنا في 
الــذي شــارك فيه أشخاص  الــودّي الرائع  هذا التحدي 
من مختلف أنحاء العالم. لقد متيَّزت النسخة الرابعة 

من التحدي هذا العام عن غيرها من النسخ السابقة 
األولــى. وهذا دليل  للمرة  القطريات  النساء  مبشاركة 
قطر  فــي  الــدرجــات  لــركــوب  املتنامية  الشعبية  على 
إلى  ذلــك يرجع  فــي  والفضل  عــام،  بوجه  والــريــاضــة 
لــلــدراجــات وغــيــره مــن اجلــهــات احمللية  مركز قطر 
ويسعدنا دعمهم«. يعكس حتدي »العديد الصحراوي« 

قطر،  دولة  في  والرياضة  البدنية  باللياقة  االهتمام 
الــعــديــد مــن الرياضيِّني  وهــو مــا جتلى فــي مــشــاركــة 
والرياضيَّات. وقد أشرف على تنظيم التحدي مركز 
قطر للدراجات الهوائية بالتعاون مع املجلس الوطني 
للسياحة وبدعم من وزارة الثقافة والرياضة واالحتاد 
شيفروليه  وترعى  هذا  الهوائية.  للدراجات  القطري 

العديد من الفعاليات احمللية في إطار التزامها بدعم 
الصناعات في قطر وإشــراك أفراد املجتمع.  مختلف 
رعايتها  املاضي  الشهر  قدمت  قد  شيفروليه  وكانت 

الرسمية ملهرجان الشوكوالتة والشاي والقهوة.

اجليـــدة للسيـــارات الوكيــــل احلصـــــري ...

شيفروليه قطر ترعى النسخة الرابعة من حتدي )العديد الصحـراوي(
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رقم الترخيص ٢٠١٩/٢٣٨

في  بالكامل  الكهربائية   I-PACE جاكوار  سيارة  فــازت 
جوائز  الــعــام” ضمن  “ســيــارة  بجائزة  اخلــاص  التصويت 
جاكوار  أول سيارة  لتكون   ،2019 األوروبية  العام  سيارة 

تفوز بهذه اجلائزة املرموقة.
تتألف جلنة حتكيم سيارة العام األوروبية من 60 صحفي 
ســـيـــارات مــن 23 بـــلـــداً، وتــكــرم هـــذه اجلـــائـــزة االبــتــكــار 
التكنولوجي والتصميم واألداء والفعالية والقيمة احملققة 

بالنسبة للسعر.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  رالف سبيث،  البروفسور  وقال 
“جاكوار الند روڤر”: “أن تكون أولى سياراتنا الكهربائية 
أول سيارة جاكوار تفوز بجائزة ‘سيارة العام األوروبية‘ 

أمٌر مينحنا شعوراً كبيراً بالفخر”
اململكة  فـــي   I-PACE ســـيـــارة  وهــنــدســة  تــصــمــيــم  “مت 
املتحدة من الصفر، إنها أكثر السيارات الكهربائية العاملة 
بالبطارية تطوراً من الناحية التكنولوجية. إنها سيارة تغير 
القواعد فعاً. الفوز بجائزة سيارة العام األوروبية شرف 

وتكرمي حقيقي ملا قدمه فريقنا عاملي املستوى”.
في  واملطّورة  املصممة   ،I-PACE جاكوار  سيارة  حققت 
أكثر من  بيع  املتحدة، مبيعات مذهلة عاملياً، مع  اململكة 

8,000 سيارة حتى اآلن – 75 باملئة منها في أوروبا
ال توجد سيارة أخرى على الطرقات حتمل مظهر أو أداء 
إلى  لاستفادة  هندستها  متــت  حيث   ،I-PACE ســيــارة 
أقصى حٍد من مجموعة نقل احلركة الكهربائية والهيكل 
الرياضية  الــســيــارات  أداء  لتقدم  األلــومــنــيــوم،  مــن  املــعــدل 

واجلانب العملي من السيارات متعددة األغراض.
بــاســتــخــدام  لــلــعــمــاء  الــشــحــن  إعــــادة  عملية  تسهيل  ومت 
خدمات الشحن العامة من جاكوار، والتي ميكن الوصول 

إلــــيــــهــــا عــــبــــر تــطــبــيــق 
مـــــخـــــصـــــص 

لــذلــك أو بــاســتــخــدام مــفــتــاح الــتــعــرف مبــوجــات الــراديــو 
الطلب  حــســب  املصممة  الــشــحــن  بــاقــات  ومـــع   ،)RFID(
والـــرســـوم املــجــمــوعــة فــي فـــاتـــورة شــهــريــة بــســيــطــة، يتاح 
لعماء سيارة I-PACE االستفادة من أكثر من 85,000 

نقطة شحن في مختلف أنحاء أوروبا.
حصلت سيارة I-PACE على 55 جائزة عاملياً منذ إطاقها 
العام املاضي، مبا في ذلك جوائز “سيارة العام” في كل من 
العام  “سيارة  وجائزة  املتحدة،  واململكة  والنرويج  أملانيا 
“بي  عن  الــصــادرة  جير”  “تــوب  مجلة  من  الكهربائية” 
الصني،  في  اخلضراء”  العام  “سيارة  وجائزة  ســي”،  بي 
 )ECOBEST( االقتصادية”  “السيارة  وجائزة 

من “أوتوبيست”.

I-PACE جاكوار
حتصــل علــى لقــب سيــارة العــام األوروبيـــة

الفــردان برميييـــر الوكيـــل احلصــــري ...



)269( الع������دد  م    2019 م��������ارس   11 ه�������   1٤٤0 رج������ب   ٤ األثن������ن 

4

فيـراري إف 8 تريبوتـو
لغة تصميمية جديدة جتسـد وفاء العالمـة ألقـوى سياراتهـا

احتفاء بالتميز في عالم السيارات الرياضية ...

 F8( ‘تــنــفــرد ســيــارة ’فـــيـــراري إف 8 تــريــبــوتــو
اجلديدة  الرياضية  السيارة  بكونها   )Tributo
مــــزّودًة مبحّرك  وتــأتــي  فــيــراري  لعامة  كلياً 
وسطي خلفي لتمثل التعبير األرقى عن سّيارة 
هذه  وتتمتع  فيراري.  من  مبقعدين  بيرلينيتا 
أن  كما  كلياً،  فــريــدة  ومــزايــا  بــخــواص  السيارة 
اســمــهــا يــجــســد عـــربـــون وفــــاء وتــقــديــر ألقـــوى 
الــســيــارات املــــزّودة مبــحــرك )V8( األقـــوى في 

تاريخ سيارات عامة احلصان اجلامح.
جديداً  معياراً  تريبوتو‘   8 ’إف  سيارة  وترسي 
الــقــيــادة  األداء ومــتــعــة  الــســوق عــلــى صعيد  فــي 
ستضمن  حيث  التحكم.  وســهــولــة  والــتــجــاوب 
ألفضل  الــرائــع  األداء  اخــتــبــار  السائقني  جلميع 
محرك )V8( في العالم، إلى جانب االستمتاع 
مبستوياٍت غير مسبوقة من التجاوب وجتربة 

القيادة املريحة واملتمّيزة.
وناجت  تبلغ 720 حصاناً  استطاعة ضخمة  ومع 
بات  حصان/ليتر،   185 حاجز  يتجاوز  طاقة 
 )V8( األسطوانات  ثماني  السيارة  محّرك  هذا 
تاريخ سيارات فيراري خارج إطار  األقوى في 
الــســيــارات اخلــاصــة؛ ليرسي هــذا احملــّرك  فئة 
معايير جديدة كلياً ليس على صعيد احملّركات 
ملختلف  وإمنــا  فحسب،  توربو  بشاحن  املجّهزة 

أنواع احملّركات أيضاً. 
بشاحن  املــــزّودة   )V8( اســتــخــدام محرك  ومت 
تــوّلــد مستويات  أخـــرى  طــــرازات  فــي  توربيني 
مختلفة مــن الــطــاقــة؛ وقـــد فـــاز هـــذا احملــرك 
بجائزة “أفضل محّرك” في مسابقة “أفضل 
 ،2016( متتالية  سنوات  لثاث  للعام”  محّرك 
 2018 عــــام  فـــي  فــــاز  كــمــا  و2018(.  و2017، 
بجائزة “أفضل محّرك في العقَدين املاضيني”. 
وتوّلد Tributo F8 قدرتها البالغة 720 حصاناً 
من دون أّي تأخير في التوربو مع صوت ممتع 
باهر. ويقارع هذه الطاقة املتاحة فوراً أسلوُب 
املعتمدة  املتطورة  احللول  بفضل  ممتاز  قيادة 
جديدة  نسخة  وتشمل  السيارة،  ديناميات  في 
 +FDE الدينامي  للتعزيز  فــيــراري  نظام  مــن 
الذي ميكن تفعيله عند إدارة جهاز مانيتينو إلى 
وضعية السباق RACE للمّرة األولى. ويهدف 
هـــذا الــتــعــديــل إلـــى جــعــل الـــوصـــول إلـــى أقــصــى 
قـــدرات الــســيــارة وقــيــادتــهــا عند هــذه احلــدود 

حّتى.  السائقني  مــن  أكــبــر  لــعــدد  أســهــل  مسألة 
وبات قطر املقود أصغر لزيادة مستوى اللمس 
وملنح االنــطــبــاع بــأّن الــســيــارة أكثر رشــاقــة. زد 
الــوزن جعلت  على ذلــك أّن إجـــراءات تخفيض 
كيلوغراماً  بأربعني  أقــل  اجلــاف  السيارة  وزن 
التجاوب  مــن ٤88 GTB، ممــا حــّســن ســرعــة 
التأثير  دون  ســواء مع  على حّد  القيادة  ومتعة 

في راحة املقصورة.
وتساعد احللول الدينامية الهوائية املتطورة التي 
االستفادة  على  السيارة  بــدن  في  اعتمادها  مّت 
قــدر اإلمكان من احملــّرك اجلــّبــار. فعلى غرار 
“٤88 بيستا” ٤88 Pista، مّت تطوير مجموعة 
 F8 لــســّيــارة  املخّصصة  االنسيابية  التجهيزات 
Tributo باالستيحاء مباشرة من حلبة السباق 
السيارة عّدة خاصّيات من طراز ٤88  وتعتمد 
مع  الــتــعــامــل  عــلــى  للمساعدة  مصّممة   Pista
حـــرارة احملـــّرك، ومــن ضمنها مــثــاً املــبــّردات 
األمامية املائلة إلى اخللف والفتحات الدينامية 
لــســحــب الــــهــــواء نــحــو احملــــــّرك الـــتـــي تــقــع على 
الرفع عوضاً عن اجلانبنَي  جهتَي جانح تعطيل 

اخللفيني.
تــريــبــوتــو‘  ’فــــيــــراري إف 8  وجتـــّســـد ســـيـــارة 
الرياضّية )Tributo F8(، التي صممها ’مركز 
فيراري للتصميم‘، توجهاً جديداً في التصميم 
يعكس في جوهره التفّرد واملزايا األساسّية التي 
’فــيــراري‘،  ســّيــارات  بها جميع  ــزت  لطاملا متــيّ
االســتــثــنــائــي  األداء  صــعــيــد  عـــلـــى  وخـــصـــوصـــاً 

واالنسيابّية والكفاءة الديناميكّية الهوائّية.
هوائية  بقناة  تريبوتو‘   8 ’إف  مقّدمة  وتتمّيز 
والتي   ،))S حــرف  شكل  على  انسيابّية  أمامّية 
ظــهــرت ألول مـــّرة فــي ســيــارة ’فــيــراري ٤88 
لتتناسب  تصميمها  إعــادة  متت  ولكن  بيستا‘، 
الــتــي طـــرأت على هذا  الــواســعــة  التعديات  مــع 
اجلزء من السيارة. وتساهم تلك القناة وحدها 
باملئة   15 بنسبة  قــوة جر  في  إجمالية  بــزيــادة 
مــقــارنــة مـــع ســـّيـــارة ’٤88 جـــي تـــي بــــي‘. كما 
 LED ملصابيح  واملـُـدمــج  اجلــديــد  التصميم  أن 
األمامية املتموضعة بشكٍل أفقي يضمن تعزيز 
اخلواص الديناميكية الهوائية للسيارة عبر دمج 
إلى  بــاإلضــافــة  املــكــابــح،  لتبريد  جــديــدة  منافذ 
منافذ الهواء املوجودة في اجلزء اخلارجي من 

املصد األمامي. ويهدف ذلك إلى حتسني تدفق 
الهواء عبر كامل بطانات قنطرة العجات، ما 
الفرملة  زيــادة حجم نظام  يساعد على تافي 

للتكّيف مع السرعات العالية للسيارة.  
من ناحية أخرى، يتيح الزجاج اخللفي اجلديد 
رؤية  املتطّورة  ’ليكسان‘  مــادة  من  واملصنّوع 
ُحجرة احملّرك بوضوح، ويُضفي ملسًة عصرية 
على التصميم الفريد املستوحى من سيارة ’إف 
٤0‘، أشهر سّيارات ’فيراري‘ املزودة مبحرك 
ثــمــانــي اســـطـــوانـــات. إلـــى جــانــب ذلــــك، تساعد 
فــتــحــات الــتــهــويــة ضــمــن الــقــســم اخلــلــفــي على 
اســتــخــراج الــهــواء الساخن مــن ُحــجــرة احملــّرك 
دون التأثير على كفاءة اجلناح اخللفي الذي مت 
تطويره خصيصاً لتعزيز قوة اجلر املتوّلدة في 
القسم اخللفي من السيارة. وميتاز هذا اجلناح 
األضــواء  حــول  بانسيابّية  يلتف  فريد  بتصميم 
اخللفية، كما يُخفف بشكٍل ظاهري من مركز 
األضــواء  تصاميم  بعودة  ويُبّشر  السيارة،  ثقل 
اخللفية  واملــــصــــّدات  املــــزدوجــــة  الــكــاســيــكــّيــة 
ميّزة  متثل  والتي  الهيكل،  لــون  بنفس  املطلّية 
ذات  الرياضية  ’فــيــراري‘  ســّيــارات  فريدة في 
أسطوانات،  بثماني  مبحرك  املــزّودة  املقعدين 
’فــيــراري  ــارات  ســّي مــن  إلهامها  تستقي  والــتــي 

308 جي تي بي‘ التي ُصّنعت عام 1975.
مبقصورة  تريبوتو‘   8 ’إف  سيارة  وتتسم  كما 
قـــيـــادة كــاســيــكــّيــة تــتــشــابــه إلـــى حـــٍد كــبــيــر مع 
ذات  ’فــيــراري‘  سيارات  في  القيادة  مقصورة 
القسم  فــي  محركها  يتموضع  الــتــي  املــقــعــديــن 
الــســيــارة. وقــد ُصممت  األوســـط واخللفي مــن 
السائق جتربة مريحة  ملنح  املقصورة خصيصاً 
ابـــتـــكـــار جميع  إعــــــادة  ومــتــكــامــلــة، حــيــث مت 
لوحة  وخاصة  األساسية،  التصميمية  العناصر 
وممرات  لألبواب  الداخلية  واجليوب  العدادات 
للسائق  املــقــصــورة  هــذه  وتضمن  كما  التهوية. 
والرّكاب جتربة قيادة وتنقٍل مريحة وُمحّسنة 
ألبــعــد احلـــــدود، وذلــــك بــفــضــل االعــتــمــاد على 
التفاعلية  التحكم  واجــهــة  مــن  اجلــديــد  اجلــيــل 
القيادة  وعجلة   ،))HMI واآللـــة  اإلنــســان  بــني 
اجلديدة كلياً، وعناصر حتكٍم شاملة، وفتحات 
جديدة  شاشة  إلى  باإلضافة  مستديرة،  تهوية 

تعمل باللمس قياس 7 بوصة أمام الراكب.

رئيـ�س جملـ�س الإدارة

عبد الله بن خليفة العطية

رئي�س التحرير

�صالح بن عف�صان الكواري

الإ�شـراف العام على التحـرير

حممــد الع�صــري

التحــريـر

حممــد ال�صيـــد

عبــد اللـه نــور

الإخـراج الفني والتنفيذ

ح�صــن منجــي

اإدارة الت�شويق والت�شال : 

تليفـــون : 44466622

مـوبايــل : 55683067 

myashri@raya.com

00974  

 00974  

طبعـت مبطابـع

ملحـق ا�شبوعـي ي�شـدر عـن

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



)269( الع������دد  م    2019 م��������ارس   11 ه�������   1٤٤0 رج������ب   ٤ األثن������ن 

5

بسنة   )MG Motor( موتور‘  ’إم جي  حتتفل شركة 
متّيزت بكثير من النجاح في مجال املبيعات بالشرق 
العام 2018 مع زي��ادة إجمالية  األوس��ط، حيث أنهت 
ب��ل��غ��ت 453 ب��امل��ئ��ة ف���ي ك��ام��ل أن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة. وب��ع��د 
املستوى  على  جديدة  ط���رازات  ثالثة  بإطالق  قيامها 
التي   MG GS  ،MG RX5  -  2018 خ��الل  اإلقليمي 
أعيد حتديثها وMG6 اجلديدة كّلياً – حتتفل العالمة 
التجارية بريطانية املنشأ بعملية إعادة نهوض أساسية 

في املنطقة.
وف���ي ق��ط��ر، ح��ق��ق��ت ش��رك��ة أوت���وك���الس ل��ل��س��ي��ارات، 
القابضة  ب��ن خ��ال��د  ن��اص��ر  إح���دى ش��رك��ات مجموعة 
وال��وك��ي��ل ال��ع��ام املعتمد ل��� ’إم ج��ي م��وت��ور‘ ف��ي قطر، 
إجن��ازاً كبيراً من حيث النمو في نسبة املبيعات بلغت 
274% لتسجل بذلك رقماً مهماً وتعزز مكانة إم جي 
كواحدة من العالمات التجارية األكثر مبيعاً. وتقديراً 
لهذه اجلهود، قامت إم جي الشرق األوسط باعتماد 

صالة عرض أوتو كالس للسيارات / إم جي في قطر 
كصالة العرض اإلقليمية املعتمدة في املنطقة.

التي متلك شبكة مخّصصة  وتتمّتع ’إم جي موتور‘، 
م��ن ش��رك��اء امل��ب��ي��ع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ت��ض��م 20 
صالة عرض بارزة و21 مركز خدمة حديث، بتوّسع 
متناٍم على الصعيد اإلقليمي مع تأكيد كل من طرازي 
بني  ش��ع��ب��ي��ة  األك���ث���ر  أن��ه��م��ا  ع��ل��ى   5-RXو  360  MG
منتجات الشركة. ومع انضمام ثالثة طرازات إضافية 
إلى املجموعة املتوافرة في املنطقة خالل العام 2019، 
الصحيح  الطريق  على  تكون  التجارية  العالمة  ف��إن 

لالستمرار بعملية التوّسع التي تسير بها.
سيارة  تصل  س��وف   ،2019 م��ن  ال��ث��ال��ث  الفصل  ففي 
سيدان مدَمجة قوية جديدة لدعم ما توفره العالمة 
التجارية ضمن الفئة C، وتأتي بعدها في وقت الحق 
االستعماالت  م��ت��ع��ّددة  رياضية  مركبة  الصيف  م��ن 
التقنيات  ب���أح���دث  غ��ن��ي��ة  ج���دي���دة  م��ب��ت��َك��رة   )SUV(

املتطّورة. وأخيراً، سوف تدخل MG فئة جديدة كّلياً 
SUV من  إطالقها ألول مركبة  مع   2019 العام  في 

7 مقاعد.
العالمة  سّجلته  ال���ذي  الكبير  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  تعليقاً 
لشركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ل���ي،  ت���وم  ق���ال  ال��ت��ج��اري��ة، 
’سايك موتور الشرق األوسط‘: »لقد تعّزز التزامنا 
باملنطقة أكثر عبر النتائج اإليجابية جداً للعام 2018، 
وسوف نعمل على االرتكاز على هذا النجاح وزيادته 
مألوفاً جداً خالل  اسماً   MG أكثر مع سعينا جلعل 
السنوات القادمة. وكعالمة جتارية جديدة نسبياً في 
الشرق األوسط، وفي ظل الظروف احلالية لألسواق 
من  بكثير  حظينا  ال��ت��ح��ّدي��ات،  ب��ع��ض  ت��ش��ه��د  ال��ت��ي 
التشجيع على إثر القبول الكبير الذي القته العالمة 

التجارية.”
الطريق في  ري��ادة  “إننا مصّممون على  وتابع يقول: 
التصميم متمحورة حول  ذكية  العمالء سيارات  منح 

تُعتبَر  كما  باالعتمادية.  متمّيزة  أه��م  وبشكل  األداء 
لفترة  سياراتنا  تغّطي  والتي  ج��داً،  التنافسية  كفالتنا 
ست سنوات أو مسافة 200 ألف كيلومتر، عرضاً بارزاً 

ميّكننا من التمّيز عن باقي منافسينا.« 
إق��ب��االً قوياً ج��داً على  كما أوض��ح ق��ائ��الً: »لقد شهدنا 
ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة م��ن ِق��بَ��ل ال��س��ائ��ق��ات ال��س��ي��دات، إذ 
الشرق  MG في  مالكي  كافة  باملئة من   21 نسبة  إن 
ط��راز  مالكي  ونحو نصف  النساء،  م��ن  ه��ن  األوس���ط 
MG6 اجلديد كّلياً هن سيدات أيضاً. وميكننا بالطبع 
اجلديد  توّجهنا  إلى  اإلحصائيات  أسباب هذه  إرج��اع 
بوضوح  تستقطب  س��ي��ارات  تصميم  نحو  وال��ع��ص��ري 

عمالئنا من السيدات.”
وخ��ت��م ي���ق���ول: “م���ن ن��اح��ي��ة اجل�����ودة، ن��ث��ق ج����داً ب��أن 
نُ��خ��ِض��ع  ف��ن��ح��ن  للمنطقة.  ج��اه��زة مت��ام��اً  س��ي��ارات��ن��ا 
االختبارات  تشمل  قاسية  مكثَّفة  لتحّديات  منتجاتنا 
في  هنا  تقام  وه��ي  القاهرة،  املناخية  ال��ظ��روف  في 

الشرق األوسط بالتحديد.”
إض��اف��ة إل���ى ط���رح ث��الث��ة ط�����رازات، أط��ل��ق��ت العالمة 
 2018 خ��الل  ج��دي��داً  مبتَكراً  تطبيقاً  أي��ض��اً  التجارية 
للهاتف  تطبيق  أول  وه��و   ،MG iLink اس��م  يحمل 
ال��ذك��ي ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ي��ج��م��ع ب��ني اخل��ص��ائ��ص 
تفاعلية  واجهة  عبر  املفيدة  واخلدمات  الديناميكية 
واحدة سهلة االستعمال، كما إنه التطبيق الوحيد في 

السوق الذي يوفر تقنية ’استشعار النقر‘.
 SAIC( ‘وعلى الصعيد الدولي، حتّقق ’سايك موتور
Motor(، الشركة األم لعالمة MG Motor، أداًء جيداً 
السيارات  قطاع  يشهد  حيث  الصني،  األم  سوقها  في 
أداًء  األف��ض��ل  ب��ني  م��ن  الشركة  وتُ��ع��ّد  التباطؤ،  بعض 
إذ ب��اع��ت ال��ع��ام امل��اض��ي ع����دداً ق��ي��اس��ي��اً م��ن ال��س��ي��ارات 
بالعام  مقارنة   %1.75+( مركبة  مليون   7.0517 بلغ 
 24 عن  تزيد  حّصة  تكسب  أن  املتوّقع  وم��ن   ،)2017

باملئة من السوق.

)إم جـي موتــور(
حتتفــل بسنــة مبيعــات مميــزة في الشــرق األوسـط خالل 2018

MG تعتمد صالة عرض أوتو كالس إقليميا ...
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طرحت شركة الفردان للسيارات، الوكيل احلصري واملعتمد لعالمة BMW في 
قطر، طراز BMW X7 األول على االطالق في حدث حصري شهد حضور نخبة 
من كبار الشخصيات، و السادة اإلعالميني والذى أقيم في فندق سانت ريجيس 

الدوحة.
ويجمع طراز BMW X7 بني احلضور الطاغي على الطرق الوعرة، واألداء الفائق 
على الطرقات املمهدة، ويتمتع مبقصورة فاخرة مزودة بأحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا، وقد اطلع ضيوف شركة الفردان للسيارات على مزايا هذا الطراز 
BMW بشكل حصري، ليكونوا أول من يستكشف هذا الطراز  اجلديد كلًيا من 

في املنطقة.
املتوقع  BMW X، وم��ن  فئة  واألكبر ضمن  األح��دث  الطراز   BMW X7 ويعّد
األنشطة  سيارات  سوق  في  حضوره  مؤكًدا  كبيًرا  اهتماًما  الطراز  هذا  يلقى  أن 
الرياضية. ومتنح أبعاد BMW X7 حضوًرا طاغيًا على الطرقات، إذ يبلغ طوله 
5150 مم، فيما يبلغ عرضه 2000مم، ويبلغ ارتفاع الطراز 1805 مم، أما قاعدة 

العجالت فيبلغ طولها 3105 مم.
وخطوط  األرض،  ع��ن  مرتفعة  بقاعدة  اخل��ارج��ي  الهيكل  تصميم  يتميز  كما 
 BMW شبك  حتمل  مقدمة  إل��ى  باإلضافة  الواسعة،  والنوافذ  الطولية  السقف 
هى األكبر مقارنة مع أي طراز أصدرته BMW، وزودت BMW X7 بإطارات 
مصنوعة من السبائك اخلفيفة بقياس 20 بوصة قياسًيا، متنحها حضوًرا ملفتًا.

الثالثة  املقاعد  والرحابة، فصفوف  الفخامة  مثااًل على  الداخلية  املقورة  وتعتبر 
تتميز  كما  أج��واء فخمة،  ال��راح��ة ضمن  وال��رك��اب  السائق  باجللد متنح  املكسوة 
املقصورة برحابتها وتتسع لسبعة أشخاص بكل راحة، فيما يحظى ركاب الصف 
لليدين  مبساند  مقاعده  زودت  فقد  الفخامة  م��ن  متساوي  مبستوى  اخللفي 

.USB وحامالت أكواب وفتحات
وزود طراز BMW X7 مبحرك قوي مينحها قوة وأداًء رياضًيا رائًعا، ويتمتع 
يولد قوة قدرها  أسطوانات  ثماني   V8 مبحرك xDrive50i  BMW X7 طراز
462 حصانًا. وبهذه املناسبة علق معن احلموي، املدير التنفيذي للعمليات، قطاع 
السادة  باستقبال  الفردان: “سعدنا  لدى مجموعة  واملركبات  السيارات  عمليات 
اإلع��الم��ي��ني وال��ض��ي��وف م��ن ك��ب��ار الشخصيات ف��ي ه��ذا احل���دث احل��ص��ري ال��ذي 
استعرضنا فيه طراز BMW X7 اجلديدة، بحضورها امللفت ورحابة مقصورتها 
ومزايا القيادة الرياضية غير املسبوقة في مثل هذه الفئة من السيارات ، حيث 
موقعها  م��ؤك��دة  ج��دي��د،  مستوى  إل��ى  والفخامة  بالرفاهية   BMW X7 تنتقل 
عالمة  م��ن  الشهيرة   X ط����رازات  مجموعة  ضمن  األف��خ��م  ال��ط��راز  باعتبارها 
BMW، و تفرض BMW X7 اجلديدة حضورها الطاغي وهيبتها على الطرق  
التصميم احلديثة  لغة  للغاية. فيما متنحها  الهيكل اخلارجي اجلريء  بتصميم 

بخطوطها الدقيقة هالة عصرية تستشرف املستقبل”.

الفــردان للسيــارات
BMW X7 تكشــف عــن طــراز

الظهــور االول فـــي املنطقــــة

معـن احلمـوي:
الطــراز اجلديــد ينتقــل مبفهــوم الرفاهيـــة

الي مستـــــوى غيــــر مسبـــوق

ضمــن فاعليــة العــرض احلصــري ...
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كاديـالك قطـــر
حتتفل بتدشني أول صالة عرض حتاكى هوية العالمة باملنطقة

املناعـي التجاريـة
طورت مركز )جي إم سي( اجلديدة ليوفر املبيعات وخدمات ما بعد البيع

... XT6 مــع الظهــور اإلقليمــي األول ملركبــة

تضــم مركــز خدمــة متطــور مــع صالــة عــرض )جــي إم ســي( ...

محمد حلمي: فخورون بأن نكون روادا في تعزيز
عمــالء )كاديــالك( مبنطقـــة الشــــرق األوســــط

بـ’شركة  متمّثلة  ’كــاديــاك قطر‘،  أعــادت 
العماء  جتربة  تعريف  التجارية‘،  املناعي 
الفاخرة عبر افتتاح صالة عرضها اجلديدة 
التي تتبع الهوية األحدث لعامة ’كادياك‘ 
عن  عــبــارة  وهـــي  الــتــجــاريــة،   )Cadillac(
اســتــثــمــار بـــعـــّدة مـــايـــن مـــن الـــــــدوالرات. 
نوعها  األولــى من  الصالة  بتدشن  واحتفاالً 
ــلــعــامــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق  ل
بالكشف عن  ’كـــاديـــاك‘  األوســــط، قــامــت 
تظهر  والــتــي  كــّلــيــاً  اجلــديــدة   XT6 مركبة 

للمّرة األولى في الشرق األوسط.
متاشياً مع التوّجه الدولي للعامة التجارية 
القائم على تعزيز جتربة العماء واالرتقاء 
تتضّمن منشأة  أعــلــى،  مــســتــويــات  إلـــى  بــهــا 
’كادياك‘ اجلديدة البالغة مساحتها 2500 
متر مرّبع مجموعة من املرافق والتسهيات 
شــامــلــة خــط خــدمــة مــدَمــج وغــرفــة واقــع 
العرض على  افتراضي حديثة. وتقع صالة 
الشرقي وميكنها استيعاب  الصناعية  شارع 
حتى 24 مركبة – 16 جديدة و8 مستعَملة 

معتَمدة.
مركبة  محّلياً  ـــى  األول لــلــمــّرة  ظــهــرت  كما 
XT4 اجلــديــدة واألولــــى مــن نــوعــهــا أيــضــاً 
والـــتـــي بـــدأ اآلن بــيــعــهــا فـــي األســــــواق، مما 
أوائــل  بــن  يكونوا  أن  فرصة  العماء  مينح 
مــالــكــي هـــذه املــركــبــة الــريــاضــيــة مــتــعــّددة 
املــدَمــجــة اجلــديــدة   )SUV( االســتــخــدامــات
املــقــبــل مــن عماء  للجيل  ــمــة  واملــصــمَّ كــّلــيــاً 

املركبات الفاخرة.
املدير  تعليقاً على هذا، قال محمد حلمي، 
الـــعـــام لــلــمــجــمــوعــة لــــدى ’شـــركـــة املــنــاعــي 
تـــدشـــن صـــالـــة عــرض  ـــســـيـــارات‘: »إن  ـــل ل
أساسية  خطوة  يشّكل  اجلديدة  ’كــاديــاك‘ 
مهّمة للعامة التجارية في املنطقة. ونحن 
فخورون بأن نكون رّواداً في تعزيز جتربة 
عماء ’كادياك‘ مبنطقة الشرق األوسط، 
وباألخص في قطر. وتُعّد منشأة ’كادياك‘ 
اجلديدة في الدولة املقر األمثل للمجموعة 
املــرتــَقــبــة بــشــوق مــن مــركــبــات ’كـــاديـــاك‘ 
 XT4 مركبة  تقودها  والتي  كّلياً،  اجلديدة 

األولى من نوعها لدى ’كادياك‘.”
احــتــفــاالً بــهــذه اخلــطــوة األســاســيــة الــبــارزة 
كبار  مــن  عـــدد  تــواجــد  الــتــجــاريــة،  للعامة 
مـــســـؤولـــي الـــعـــامـــة الــتــجــاريــة األمــريــكــيــة 
الــراقــيــة خــال حفل افــتــتــاح صــالــة العرض 
رئيس  بــاتــي،  أالن  بينهم  ومــن  اجلــديــدة، 
’جـــنـــرال مـــوتـــورز‘ فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة 

بــالــتــعــاون مــع وكيلها  افــتــتــحــت ’جـــي إم ســـي‘ 
احلـــصـــري فـــي دولـــــة قـــطـــر، ’شـــركـــة املــنــاعــي 
اإلطاق  لها على  أول منشأة  أبــواب  التجارية‘، 
وخدمات  للمبيعات  معاً  صة  مخصَّ الدولة  في 
املرافق  هــذه  وتقع  الغيار.  وقطع  البيع  بعد  مــا 
في موقع مائم ضمن العاصمة الدوحة وتتأّلق 
مساحة  وتضم  للعامة  ث  احملــدَّ التصميم  عبر 
صة  مخصَّ كبيئة  مــرّبــعــاً  مــتــراً   2,231 قــدرهــا 
للعماء شاملة ركناً حصرياً بطرازات ’دينالي‘ 
الظهور  االفــتــتــاح  حــفــل  شــهــد  وقـــد   .)Denali(
 )GMC Sierra( ‘األول ل ’جي إم سي سييرا

اجلديدة كّلياً.
لدى  نوعها  مــن  األولـــى  املتكاملة  املــنــشــأة  هــذه 
’جي إم سي‘ هي عبارة عن استثمار قيمته عّدة 
ماين من الدوالرات، وستمنح العماء جتربة 
واخلــدمــات  املبيعات  فــي مجال  وراقــيــة  كاملة 
هــذا حتــت سقف  وكــل  الغيار،  وتعامات قطع 
واحـــد. وتستوعب املــرافــق اجلــديــدة عــرض 26 
طــــرازاً جــديــداً مــن ضــمــن مجموعة املــركــبــات 
 )SUV( االســـتـــخـــدامـــات  مـــتـــعـــّددة  الــريــاضــيــة 
الراقية األحدث التي توفرها العامة األمريكية 

العريقة.
تعليقاً على هذا، قال محمد حلمي، املدير العام 
للمجموعة لدى ’شركة املناعي التجارية‘: “تُعّد 
’جي إم سي‘ عامة أسطورية في قطر، وهي 
ونحن  الــدولــة.  فــي  وغني  طويل  بتاريخ  تتمّتع 
فــخــورون ملــنــح عــمــاء ’جـــي إم ســـي‘ التجربة 
املتمّيزة من الفئة األولى التي تشتهر بها العامة 
الفاخرة، باإلضافة إلى توفير مستوًى عاٍل من 
نحو  إضافية  وكخطوة  البيع.  بعد  مــا  خــدمــات 
صة  مخصَّ منطقة  بتصميم  قمنا  أيضاً،  األمــام 
حصرياً لطرازات ’دينالي‘ بحيث متنح العماء 
الفريدة  التجربة  عرضنا  صالة  زيارتهم  عند 
التي توفرها العامة الفرعية الراقية من ’جي 

إم سي‘.”
العرض اجلديدة  افتتاح صالة  شارك في حفل 
عدد من كبار مسؤولي شركة ’جنرال موتورز‘، 
موتورز  ’جــنــرال  رئيس  باتي،  آالن  بينهم  من 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة‘ والــرئــيــس الـــدولـــي لعامة 
الرئيس  الــتــجــاريــة، وجـــون روث،  ’شــفــرولــيــه‘ 
الشرق  اإلداري لشركة ’جنرال موتورز  واملدير 
األوسط وأفريقيا‘، وكريس كارابوياس، مدير 
أول لــتــخــطــيــط األعــــمــــال، وجــــون ســتــابــلــتــون، 
موتورز  ’جنرال  في  للمالية  التنفيذي  الرئيس 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة‘، وأوفـــــوري أغــبــوكــا، املــديــر 
التنفيذي للموارد البشرية في أمريكا الشمالية، 

وعمليات أفريقيا والشرق األوسط.

يتمّيز بيك-آب ’سييرا‘ اجلديد كّلياً للعام 2019 
وسيتم  الــســوق،  فــي  اللعبة  قــواعــد  يغّير  بكونه 
االرتقاء  بعدما مت  اجلديدة  الصالة  في  عرضه 
به إلى املستوى التالي عبر عملية إعادة تصميم 
وقـــدرات  زاً  مــعــزَّ خــارجــيــاً  كاملة أعطته شــكــاً 
ومستويات  الــــدروب  كــافــة  عــلــى  للسير  عــالــيــة 
أما مجموعة طــرازات فئة  الرقي.  فاخرة من 
’دينالي‘ من ’سييرا‘ للجيل القادم فتتأّلق عبر 
بفئتها،  رائــدة  بتقنيات  وتتمّتع  تصميم جــريء 

البيك-آب  فئة  تعريف  تعيد  مــّرة جديدة  وهي 
الراقية، بينما في الوقت ذاته ترتقي بأسطورة 
وقــدرات  تصاميم  قّمة  على  املترّبعة  ’دينالي‘ 

ورقي طرازات ’جي إم سي‘.
خارج  الوحيدة  املنطقة  األوســط  الشرق  يُعتبَر 
مركبات  تصدير  يجري  التي  الشمالية  أمريكا 
’جي إم سي‘ إليها، مما يؤّكد على أهمية الدول 
العربية في صياغة تراث عامة ’جي إم سي‘ 

التجارية.

واملـــــديـــــر الـــــدولـــــي لـــعـــامـــة ’شـــفـــرولـــيـــه‘ 
املدير  كارابوياس،  وكريس   ،)Chevrolet(
األول لتخطيط األعمال، وجون ستابلتون، 
املدير التنفيذي للمالية في ’جنرال موتورز 
الرئيس  روث،  وجــون  الشمالية‘،  أمريكا 
لــشــركــة ’جــنــرال مــوتــورز  واملــديــر اإلداري 
وكريستيان  وأفــريــقــيــا‘،  األوســــط  الــشــرق 
لــشــركــة ’كــاديــاك  املــديــر اإلداري  ســومــر، 

الشرق األوسط‘.
مت ابتكار XT6 طراز العام 2020، التي تُعّد 
أكبر مركبة كروس أوفر من ’كادياك‘، 
بـــهـــدف متــكــن الـــعـــمـــاء مـــن االســـتـــفـــادة 
مـــن وقــتــهــم بــأفــضــل شــكــل ممــكــن أثــنــاء 
تــواجــدهــم عــلــى الــطــريــق، وذلــــك بفضل 
الــذي يضم  كّلياً  اجلديد  الطراز  متّتع هذا 
فاخرة  مبقصورة  للمقاعد  صفوف  ثاثة 
مــتــكــّيــفــة ومــتــصــلــة، تــكــّمــلــهــا خــصــائــص 
شاملة  وباقة  االستجابة  عالية  السيطرة 

من مزايا السامة.
أمـــا طـــــرازات ’كـــاديـــاك XT4‘ اجلــديــدة 
دة مبـــحـــّرك جــديــد  فــتــتــمــّيــز بــكــونــهــا مــــــزوَّ
ليتر مع   2.0 ’كــاديــاك‘ سعة  بالكامل من 
قـــّوة مــصــاَدق عليها  يــوّلــد  توربيني  شــاحــن 
قدرها  الــســيــارات‘  مهندسي  ’جمعية  مــن 
ويــقــتــرن  كـــيـــلـــوواط(.   177( حــصــانــاً   237
نقل حركة  نظام  اجلديد مع  احملــّرك  هــذا 
أوتــومــاتــيــكــي مــن تــســع ســرعــات مــع مــّيــزة 
 Electronic( الدقيق  اإللكتروني  التبديل 
Precision Shift( من اجليل القادم، وهو 
اجلديدة  اخلصائص  من  مبجموعة  يتمّتع 
زة لــكــفــاءة اســتــهــاك الــطــاقــة شاملة  املـــعـــزِّ
 Active Fuel( مّيزة اإلدارة الفّعالة للوقود
إيــقــاف  عــلــى  تعمل  الــتــي   )Management

عمل األسطوانات وفق احلاجة.
املرافق  من  مجموعة  الشركة  لدى  ويوجد 
الــوكــرة، بن  الــدوحــة،  املنتشرة في كل من 

محمود، أم صال، أم األفاعي وأبو نخلة.
وأضاف محمد حلمي، قائاً: »إن استثمارنا 
في هذه املرافق اجلديدة يؤّكد على التزامنا 
العميق جداً جتاه العامة التجارية والعماء 
بالعامة  ثقتنا  دلــيــل على  قــطــر، وهــو  فــي 
الذي تسلكه. ومع أخذنا  التجارية واالجتاه 
بــعــن االعــتــبــار مــســتــويــات املـــاءمـــة والــثــقــة 
فيما يعتّلق بعمائنا، فإننا نسعى عبر صالة 
عرضنا ومركز اخلدمة اجلديدين إلى ملنح 
هؤالء العماء متاماً ما نعلم بأنهم يتوّقعونه 

منا، وهو دوماً األفضل.
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)تويوتا جازو( للسباقات
يستعـــد ملواجهـــة تضـــاريس قطــــر الفريــــدة

مــع بلـوغ )قيـادة اخلـمس قـارات( مرحلتــه األخيــرة ...

يواصل فريق  إفريقيا،  الــذي حققه في  النجاح  بعد 
املرحلة  بــأطــاق  اجنــازاتــه  للسباقات  جـــازو  تــويــوتــا 
من  قــارات«  اخلمس  »قيادة  مشروع  من  النهائية 
ـــة قــطــر ضــمــن اجلــولــة االســيــويــة والــتــى تشمل   دول
الفريق من  رحلة  بــدأت  األوســـط،  الــشــرق  منطقة 

الدوحة ومروراً  بكل من »دخان و اخلور«.
املــشــروع ملساعدة جميع كــوادر  وقــد مت تقدمي هــذا 
أقصى  الــعــمــاء  مــركــبــات متنح  تطوير  على  تــويــوتــا 
وذلك  توقعاتهم.  وتتخطى  القيادة  متعة  درجــات 
منذ إطاقه في العام 201٤ وحتى يومنا هذا، غطى 
قــارات من  أربع  الذي ميتد لسبع سنوات،  املشروع، 
الــعــالــم، ولــديــه الــقــدرة عــلــى تــوحــيــد جميع أعــضــاء 

شركة تويوتا البالغ عددهم 370,000 حول العالم.
وخـــال هـــذه الــرحــلــة، قــطــع حــوالــي 20 عــضــواً من 
الغنى  عبد  اهلل  عبد  وشركة  تويوتا  شركة  موظفي 

تبلغ حوالي 300 كيلو متر  وإخوانه احملليني مسافة 
عــبــر قــطــر. ويــتــضــمــن مــســار الــرحــلــة الــقــيــادة عبر 
الــتــنــوع، في  الــتــي تتسم بــقــدر كبير مــن  الــطــرقــات 
الطريق   ظـــروف   على  فيه  يتعرفون  الـــذي  الــوقــت 
التي يتم فيها استخدام مركبات تويوتا بشكل يومي 

من قبل العماء الكرام.
ويتمثل جوهر مشروع »قيادة اخلمس قارات« في 
يصنعون  والناس  الناس«  تــدرب  »الطرقات  عبارة 
تويوتا  موظفي  بتمكني  األمــر  يتعلق  إذ  املــركــبــات”، 
من اخلروج من وراء مكاتبهم ليختبروا الطرقات 
التأثير  حــول  عمقاً  أكثر  فهماً  ويكتسبوا  كثب  عــن 
أداء  عــلــى  املختلفة  الــقــيــادة  حُتـــِدثـــه ظـــروف  الـــذي 
مركبات تويوتا حول العالم والنظر إليها من زاوية 
بطريقة  العماء  مع  التواصل  خال  ومن  مختلفة. 
هادفة واالستماع إلى آرائهم وماحظاتهم، تستطيع 

استخدامهم  وأوجه  احتياجاتهم  فهم  تويوتا  شركة 
ملركباتها بشكل أفضل.

وقال السيد ر.ك. مورغهن املدير التنفيذى باإلنابة 
»نــشــعــر بــحــمــاس كــبــيــر النـــطـــاق مـــشـــروع ’قــيــادة 
اخلــمــس قـــــارات‘ فـــي رحــلــة مـــن االســتــكــشــاف في 
الثقافة  على  كثب  عــن  التعرف  خــال  ومــن  قطر. 
الفريدة واملناخ االستثنائي فإن هذه الرحلة ستمكن 
أعـــضـــاء الــفــريــق مـــن جــمــع مــعــلــومــات قــيــمــة حــول 
 )QDR( واالعتمادية  التحمل  وقــوة  اجلــودة  عوامل 
على  وتساعدهم  تويوتا،  مركبات  بها  تشتهر  التي 
كان  لطاملا  آفــاق جديدة.  إلى  املعايير  بهذه  االرتقاء 
عماؤنا مصدر إلهام ال ينضب لنا في سعينا احلثيث 
لتطوير مركبات أفضل وأكثر أماناً وذات أداء بيئي 
ال يضاهى، ونود أن نعرب لهم عن شكرنا وامتناننا 

لهم على دعمهم املتواصل”.

السيارات  للدور احملوري لرياضة سباقات  وتعزيزًا 
تنفيذ مشروع  املستقبلية، فإن  املركبات  في تطوير 
» قيادة اخلمس قارات« يجري حتت مظلة »تويوتا 
جازو للسباقات«، العامة التجارية العاملية لعمليات 
السيارات.  سباقات  رياضة  مجال  في  تويوتا  شركة 
ذات مرة، قال السيد كيشيرو تويودا، مؤسس شركة 
تــويــوتــا مــوتــور كــوربــوريــشــن، إن ريــاضــة ســبــاقــات 
لتطور  وضــروريــاً  جوهرياً  عنصراً  تشكل  السيارات 
مت  وقــد  بأكمله.  وللقطاع  املركبات  تصنيع  عملية 
تناقل هذا االعتقاد عبر األجيال، لتتم ترجمته في 
اآلونــــة األخــيــرة مــن خـــال تــأســيــس »تــويــوتــا جــازو 
ــتــزام الــشــركــة الــراســخ  لــلــســبــاقــات«، والــــذي ميــثــل ال
لتطوير  احلثيث  السعي  في  احلــدود  لتخطي جميع 
أفــضــل مــركــبــات عــلــى اإلطــــاق مــن خـــال ريــاضــة 
ـــارات، حــيــث تــتــم دراســــــة وحتــلــيــل  ـــســـي ســبــاقــات ال

أقصى  املركبات  تقدم  عندما  جُتمع  التي  املعطيات 
مستويات األداء، لتساهم في االرتقاء بتجربة القيادة 
قــارات«،  اخلمس  قيادة   « مشروع  وكــان  اليومية. 
والــــذي يــدخــل ضــمــن إطـــار مــشــاريــع تنمية املـــوارد 
تويوتا،  شركة  بها  تقوم  التي  املــدى  طويلة  البشرية 
بعد  لينتقل  الــعــام 201٤،  فــي  أستراليا  فــي  بــدأ  قــد 
ذلك إلى أمريكا الشمالية في العام 2015، وأمريكا 
الاتينية في العام 2016، وأوروبا في العام 2017، 
املشروع،  استهال  ومنذ   .2018 العام  في  وإفريقيا 
قــطــع 556 عــضــواً مــن داخـــل الــيــابــان وخــارجــهــا ما 
يوما.   399 مــدى  على  كيلومتر   99,600 مجموعه 
دورة  فــإن  املــشــروع،  هــذا  على  للقائمني  وبالنسبة 
تعد   2020 طوكيو  في  والباراملبية  األوملبية  األلعاب 
معلماً بارزاً في رحلة الفريق، والذي سيسعى جاهداً 

ملواصلة أنشطته حتى ذلك احلني.

عــلــى هــامــش فــعــالــيــات »جــائــزة قــطــر الــكــبــرى« التي 
أقيمت في الفترة من 8 إلى 10 مــارس اجلــاري على 
حلبة لوسيل الدولية كشفت شركة الفردان للدراجات 
الــنــاريــة عــن أحـــدث طــــرازات الـــدراجـــات الــنــاريــة التي 
طال انتظارها من عشاق هذه الرياضة ،حيث كشفت 
الــشــركــة عــن أحـــدث ابــتــكــارات BMW وهـــي دراجـــة  
األوســط  الــشــرق  فــي  مــرة  RR BMW S1000 ألول 
 “ و   ”R  Panigale V٤« دوكـــاتـــي  عــن  كــشــفــت  كــمــا 

.Adventure R 790 KTM و “ S 1260 DIAVEL
حضره  استقبال  حفل  الشركة  نظمت  املناسبة  وبهذه 
إياد  السيد  تقدمهم  النارية  للدراجات  الــفــردان  فريق 

الصعدي، مدير عام الشركة استعرضت الشركة خاله 
أحـــدث الـــدراجـــات الــنــاريــة الــتــابــعــة لــكــبــرى الــعــامــات 
الــتــجــاريــة الــفــاخــرة ورفــيــعــة املــســتــوى فــي الــعــالــم مثل 

إم دبليو  إم.، وتــريــومــف، وبـــي  تـــي.  دوكـــاتـــي وكــيــه. 
وابريليا  غـــوزي،  ومــوتــو  وفيسبا،  وبياجيو،  مــوتــوراد، 
واسعة  تشكيلة  الســتــعــراض  حصرية  منصة  وتخّلله 

لرياضة  املخّصصة  واإلكسسوارات  املابس  أحدث  من 
التسوق  فرصة  للزّوار  أتاحت  والتي  النارية  الدارجات 

مباشرًة خال احلدث.
»الــفــردان  الــعــام لشركة  املــديــر  الصعيدي،  إيــاد  وقــال 
للدراجات  الكبرى  قطر  جــائــزة  »متثل  لــلــدراجــات«: 
النارية  الــدراجــات  ولعشاق  لنا  مثالية  منصة  الــنــاريــة 
ــعــة  الســـتـــعـــراض أحـــــدث ابـــتـــكـــارات الـــشـــركـــات املُــَصــنِّ
 ، العالم وسط أجواء حماسية  النارية حول  للدراجات 

وتكمن أهمية هذه البطولة في كونها واحدة من أهم 
كبرى  تستقطب  والتي  قطر  في  الرياضية  الفعاليات 
النارية  الدراجات  وسائقي  العاملية  التجارية  العامات 

احملترفني واجلمهور في مضمار واحد«
الظهور األول لــ”RR BMW S1000” في املنطقة 

وحتــــدث الــصــعــيــدي عـــن أحــــدث الــــدراجــــات الــتــي مت 
طرحها فقال » تعد RR BMW S1000 اجلديدة من 
الصانع األملاني والذي يقدم الطراز اجلديد ألول مرة 
في منطقة الشرق األوسط وهي تُعد اجليل الثاني من 
للمشاركة  املعدلة  دراجات Super Bike  النارية  فئة 

في السباقات.«
 S1000 وأضاف »ويختلف اجليل اجلديد من األيقونة

RR BMW  عــن اجلــيــل الــســابــق مــن خـــال الــواجــهــة 
عن  تنم  حــادة  بنظرات  تطل  والتي  املعدلة،  األمامية 
للكشافني  املتماثلة  الوضعية  بفضل  والــشــراســة  الــقــوة 
املساعدة  األنظمة  من  بالعديد  تزخر  كما  األماميني. 
من  تزيد  والتي  االختيارية،  التجهيزات  باقة  ضمن 

حتكم قائد الدراجة مبركبته.”
DQS بنظام ”R Panigale Vدوكاتي »٤

وحتدث الصعيدي عن أحدث إصدارات دوكاتي فقال 
  ”R  Panigale V٤“ دوكــاتــي  عن  اليوم  نكشف  “كما 
والتي حتمل محرك  V٤مكون من ٤ اسطوانات بسعة 
 KG 172 998 سي سي، وهو بقوة 221 حصان بوزن
 DQS ونــاقــل حركة مــن ســت ســرعــات مــزود بنظام

للتنقل السريع بني تروس السرعات”.
الســتــقــطــاب   ، اجلـــديـــدة   R  Panigale V٤ صــمــمــت 
اهتمام عشاق رياضات السرعة على احللبات ، وذلك 
بــفــضــل حتــديــثــهــا ملــفــهــوم األداء لــيــس فــقــط الــتــســارع  
والقدرة على التوقف  وأفضل وقت لانعطاف ، ولكن 
النظر عن  الــركــوب ، بغض  الــســامــة وســهــولــة  أيــًضــا 

مستوى اخلبرة .”
العامة  عــشــاق  تــذهــل   S  1260  DIAVEL دوكــاتــي  

بشخصيتها وتصميمها
 DIAVEL دوكــاتــي  دراجـــة  عــن  الشركة  كشفت  كما 
S 1260 وهي غير تقليدية ، فريدة ، ال تخطئها العني. 
التي أذهلت عشاق العامة بشخصيتها ، وتصميمها ، 

ومحركها األصيل.
اجلديدة   S  1260  DIAVEL عن  الصعيدي  وحتــدث 
على  متعة  أكــثــر   S  1260  DIAVEL وتــعــد   “ فــقــال 
أوالراكب  للقائد  ، ســواء  املختلطة وأكثر راحــة  الطرق 

على حد سواء.”
الطرق  ADVENTURE R 790 رشيقة على   KTM

الوعرة
وأشـــــــــــار الــــصــــعــــيــــدي إلــــــــى إطـــــــــاق دراجـــــــــــــة  790 
كــشــفــت  والــــتــــي   KTM مــــن   ADVENTURE R
الــشــركــة عــنــهــا أيــضــا فــقــال “مت تــطــويــر دراجــــة 790 
لدراجات  الوراثية  اجلينات  من   ADVENTURE R
وهي   ،  KTM فــي  الــوعــرة  للطرق  املخصصة  السباق 
دراجـــــة نـــاريـــة رائـــعـــة عــلــى الـــطـــرق الـــوعـــرة مــجــهــزة 
متنح   ، الدراجة  حركة  خفة  مع  الشديدة.  للتضاريس 
و  الــوعــرة  الــطــرق  للقيادة على  آفــاقــا جــديــدة  قائدها 
املــســاس بخفة احلــركــة  لــلــوقــود دون  تــوفــيــراً مــذهــاً 

والرشاقة .”
الــتــواجــد في  أهمية  الصعيدي على  أكــد  اخلــتــام  وفــي 
“جائزة قطر الكبرى والتي تستقطب عشاق رياضات 
الدراجات النارية والتي كانت فرصة رائعة لنا إلطاق 
األذواق  الدراجات والتي ترضي كافة  أحدث طــرازات 
الطرق  املعبدة وحتى  الطرق  على  للقيادة  كانت  سواء 

الوعرة.”

على هامش )جائزة قطر الكبرى( في حلبة لوسيل الدولية ...

الفردان للدراجات
تطرح أحدث طرازاتها من الدراجات النارية
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Mazda CX–5 | 2017

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

Mazda 6 | 2018

Mazda CX–9 | 2018

عروض
حصرية مرنة!

تم تمديد
فترة العرض

لمدة عام واحد

مجانًا
لمدة عام واحد/تأمين شامل

 20,000 كلم1

مجانًا
خدمة صيانة

تسجيل 
مجاني

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

أسعار رائعة
ادفع %50 اآلن و%50 الحقًا2

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

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

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

صنـاعـــة يــابــانيــة
هاتف: 44435965 - 44417859
مبيعات األساطيل: 33588411

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

2019/668

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

ايام عمل في االسبوع  .
اليابانية  التجارية  موتورز  مــازدا  عامة  تسعى 
الفريدة  دوما الى  ايجاد اتصال او شعور قوي 
ما بني  طرازات مازدا وما بني العميل او قائد 
املــركــبــة  لتصبح جـــزءا هــامــا  مــن حــيــاتــه من 
الــتــحــديــثــات والــتــطــورات  خـــال مجموعة مــن 
 ، كليا  اجلــديــدة  الفئة  ادخــالــهــا على  والــتــي مت 
ومنها التحديث الذي طرأ أسفل غطاء احملرك، 
مـــازدا 6 على مــحــرك جــديــد ٤  حيث حصلت 
مرتبط  لتر   2.5 بسعة   Skyactiv-G سلندر
بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وقوة 

187 حصان .
التعديات اخلارجية 

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

وخفضت من اإلهتزازات، مما يعطيها مظهرا 
رياضيا مميزا .

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

السيارات على الطرقات واملنعطفات.
مقصورة تخلق جوا من الراحة 

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

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

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

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

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

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

بعدا آخر من التميز .
التصميم الداخلي :

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

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

الشعور بالضوضاء ومزيد من الراحة بداخلها.
نظام  مراقبة النقاط العمياء   

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

جوا من األمان  والسامة  للركاب . 

تتميــز بقمــة األناقـــة والرفاهيــــة  ... 

السيارات الوطنية تكشف الستار 
عن مازدا 6 سيدان الرياضية 2019
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م���ن���ذ ان اع���ل���ن���ت ق���ط���ر ل���ل���س���ي���ارات، امل�������وزع امل��ع��ت��م��د 
القوة  مليتسوبيشي موتورز عن اطالق عالم جديد من 
واألناقة في سيارات الدفع الرباعي ،دعماً منها ألثراء 
السوق القطري بأفضل مركبات الدفع الرباعي و التي 
النوع  ه��ذا  عشاق  ب��ن  خاصة  مكانة  لنفسها  حجزت 
م��ن ال��س��ي��ارات. ول��ه��ذا ق��ررن��ا جتربة ق��ي��ادة اح��دث ما 
مت طرحه مؤخراً وهي مركبة ميتسوبيشي مونتيرو 

سبورت الرياضية حيث
وع��ص��ري  م��ت��ط��ور  خ��ارج��ي  بتصميم  امل��رك��ب��ة  تتميز 
انسيابيتها.  ب��ف��ض��ل  م���ع���ززة  ري��اض��ي��ة  ب����روح  وت��ت��م��ت��ع 
تهوئة  بشبكة  السيارة  تتمتع  املقدمة،  مستوى  فعلى 

ومصابيح  احلجم  ضخمة  سفلية  فتحة  م��ع  تتداخل 
إنارة أمامية دقيقة، فيما تبرز في املؤخرة مصابيح 
الصادم اخللفي ضمن  توقف خلفية تنطلق من فوق 
خ��ط رف��ي��ع ي��ت��ح��ّول إل���ى م��ث��ل��ث ج��ان��ب��ي م��ع االق��ت��راب 
يلعب غياب  أخ��رى،  اخللفي. ومن جهة  الزجاج  من 
الصادم اخللفي النافر دوراً بارزاً في استغالل املساحة 
بشكٍل كامل ملصلحة رحابة الصندوق اخللفي وتعزيز 

القدرة على تسلق املرتفعات.
املقصورة الداخلية

م��ن ال���داخ���ل، ت��ض��م م��ون��ت��ي��رو س��ب��ورت ل��وح��ة ق��ي��ادة 
معززة تبدو أكثر تناسباً مع الشخصية املدنية للسيارة. 

ف��ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ق��ب��ض علبة 

ال���ت���روس ال����ذي ي��ت��خ��ذ ش��ك��ل ث��ع��ب��ان ال���ك���وب���را، تتمتع 
امل��ق��ص��ورة مب��ق��ود ذو إط���ار سميك ول��وح��ة ق��ي��ادة مع 
بنسب  التحكم  عتالت  تبرز  كما  واض��ح��ة،  م��ؤش��رات 
على  واملثّبتة  األلومنيوم  من  املصنوعة  التروس  علبة 
ب���ارز وض��م��ن تصميم شبيه مبا  ب��ش��ك��ٍل  امل��ق��ود  ع��م��ود 

يتوفر للسيارات الرياضية العالية األداء.
املتطور  البلوتوث  بنظام  القيادة  مقصورة  تتميز  كما 
الذي متّكنت معه ميتسوبيشي من حل مشكلة تواجه 
إل��ى وجهته ومبجرد  ال��س��ائ��ق  فعند وص���ول  اجل��م��ي��ع، 
توقف احملرك، تتحول املكاملة إلى الهاتف النقال بشكٍل 

إنهاء  انتظار  إلى  احلاجة  دون  مباشر 

امل���ك���امل���ة. ف���ي ال��ق��س��م اخل��ل��ف��ي م���ن امل���ق���ص���ورة، ت��أت��ي 
ميتسوبيشي مونتيرو سبورت مجهزة بثالثة صفوف 
مقاعد، فيوفر الصف الثاني لركابه األساسين مساحة 
واألك��ت��اف، كما مينح صف  وال���رؤوس  رحبة لألرجل 

املقاعد الثالث، مستويات راحة مقبولة للركاب. 
وت��ق��وم م��ون��ت��ي��رو س��ب��ورت ع��ل��ى ق��اع��دة ع��ج��الت يبلغ 
حجمها 2,800 ملم، وطول إجمالي 4,785 ملم، فيما 
بات ارتفاعها 1,805 ملم. ويتمتع الهيكل يقدرة عالية 
مانعاً  فّعال  بشكٍل  الطريق  ارجتاجات  امتصاص  على 

وصولها بشكٍل عنيف إلى مقصورة القيادة.

احملرك واألداء
ت��ع��م��ل م��ون��ت��ي��رو س���ب���ورت مب��ح��رك ي��ت��أل��ف م���ن ست 
أسطوانات سعة 3.0 ليتر يولد قوة 219 حصاناً مقابل 
عزم دوران أقصى يبلغ 285 نيوتن متر. ومن خالل 
م��ف��ت��اح م��ث��ّب��ت ف��ي ل��وح��ة ال��ق��ي��ادة، مي��ك��ن للسائق أن 
على  عبر ضبطها  س��واء  السيارة  دفع  بوضعية  يتحكم 
وضعية الدفع بعجلتن أو بأربع عجالت، علماً أّن هذا 
األمر ميكن أن يحصل حتى خالل القيادة على سرعة 
مونتيرو  مركبة  ت��وف��ر  كما  ك��ل��م/س.   100 إل��ى  تصل 
سبورت شعوراً عالياً بالثقة املمزوجة مع الراحة املثالية 
القادر على  التعليق املتطّور واملقود  التي يوفرها نظام 

توجيه العجالت األمامية بالشكل املطلوب.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت
قـــوة األداء الراقـــي علـــى الطرقـــات

قطــــر للسيــــارات الوكيــــل احلصــــري ...




