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الفردان تنظم مهرجان السيارات املستعملة املعتمدة
4

فيــراري )كاليفورنيــا تي( .. تراث عريق

مازدا 3 سيدان اجلديدة
G – Vectoring بنظـام حتكم

استطاعت العالمة االيطالية فيراري ان تستحوذ على حواسك من اول جتربة قيادة حقيقة 
لسيارة املستقبل على طرقات احلاضر ، سيدور في خلدك الكثير من االسئلة التى تتمحور 
التشغيل وسماع  التحفة االبداعيةعند مالمسة اصابعة مفتاح  حول ماذا سيشعر قائدة هذه 
السيارة  السير بجواره   التى حتاول  املركبات  بيان حتذيري لكل  يلقي  زئير محركها وكأنه 
القادمة هي الوحش فيراري “كاليفورنيا تي” والتى بات اسم فيراري متردافاً مع السّيارات 

الرياضية املميزة والهندسة املتفوقة غير التقليدية.

النسخة  عــن  فــي قطر  مـــازدا  لسيارات  احلــصــري  املـــوزع   ، الوطنية  الــســيــارات  كشفت شركة 
احملدثة  من مازدا 3 بنسختيها سيدان وها تشباك    2017 ، وحصلت مازدا اجلديدة على 
سكاي  وتكنولوجيا  السالمة  متطلبات  بعض  اضافة   خالل  من  البسيطة   التحديثات  بعض 
. وميكن  مــازدا موتورز  املطور من شركة     G- Vectoring نظام  مراقبة  اكتف  وكذلك 
االطــالع على موديالت مــازدا  3 اجلديدة من خالل زيارتكم معرض مــازدا املوجود بفريج 

النصر على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع .

Mobile: +974 55683067 Mobile: +974 55683067
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قطـر ..
تستحـــــق األفضـــــــل ..

2
تعتمد ميتسوبيشي بشكل أساسي هذه 
املهام  متعددة  الــســيــارات  على  الفترة 
ـــكـــروس أوفـــــر، ومـــن ضــمــن هــذه  وال
ميتسوبيشي  تــأتــي  اجلـــديـــدة  الــقــائــمــة 
الــســيــارة األولـــى  الــتــي تعتبر  أوتـــالنـــدر 
بـــســـبـــعـــة مـــقـــاعـــد الــــتــــي حتــــاكــــي لــغــة 
التصميم اجلديدة للعالمة ، فالتصميم 
اجلديد ال يعد مجرد خطوط متطورة 
بها  تسعى  شخصية  بــل  فقط،  جــذابــة 
مــيــتــســوبــيــشــي ملــزيــد مـــن الــنــجــاحــات، 
لتخرج  لغة جديدة في رحلتها،  وتعد 
وتستعيد  بها،  التي متــر  األزمـــات  مــن 

مكانتها وسط القمة من جديد.

ميتسوبيشي أوتالندر .. مفهوم جديد ! 5
7
8
9
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املتحدة للسيارات – املانع
تطرح سيارة دودج نيون

مرسى مالذ كمبينسكي حتفة 
معمارية تضئ لؤلؤة - قطر

مرسيدس-بنز تستعرض أحدث 
االبتكارات في تكنولوجيا السيارات

)لكزس( و)يوروبا كورب( تكشفان 
عن مركبة القرن الـ 28 الفضائية

)سيلفر فاست( أسرع وأكبر 
يخت في العالم 

الوكيل  الفردان للسيارات،  أعلنت شركة 
BMW في  املــعــتــمــد ملــجــمــوعــة  واملـــــوزع 
قــطــر مـــهـــرجـــان الـــســـيـــارات املــســتــعــمــلــة 
ــهــايــة األســـبـــوع  واملـــعـــتـــمـــدة فـــي عــطــلــة ن
املاضى حيث دعت اجلميع لزيارة صالة 
ـــســـيـــارات  ـــل BMWل و   MINI عــــــرض  
املستعملة فى منطقة السد  في الفترة ما 
إلى 3 ديسمبر.متكن احلاضرون  بني 1 
الفعالية من اإلطــالع على مجموعة  في 
واسعة من السيارات املستعملة واملعتمدة 
 BMW Premium و   MINI  مــــن
نسختها  فــي  الفعالية  هــذه   .Selection

الثانية هذا العام.
فــي هــذا اإلطـــار قــال السّيد إيــهــاب عــاّلم، 
للسيارات:  الــفــردان  لشركة  الــعــام  املــديــر 
العام  حققناه  الــذي  النجاح  من  “انطالقاً 
املاضي في مهرجان عطلة نهاية األسبوع 
للسيارات املستعملة ، نتطلع دائماً ملشاركة 
السابقني   BMW عــمــالء  مــن  كبير  عـــدد 
الفعالية  بــنــجــاح  واجلـــــدد. ونــحــن ســعــداء 
هــذا الــعــام نــظــراً إلــى مجموعة الــطــرازات 

املتنوعة املتوفرة.”
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مــع تــطــور الــكــبــيــر الــــذي شــهــده عــالــم الــســيــارات 
هوس  لديه  الكثيرين  أصبح   ، أسعارها  وارتفاع 
بكيفية العناية بسيارتهم ، ويريدونها دائماً تبدو 
كاجلديدة ، وهنا يبقي التساؤل ، هل حقاً ميكن 
أن تــظــل الــســيــارة كــاجلــديــدة ؟ يــجــب عــلــى هــذا 
 ، السيارات  في مجال  املتخصصني  أحد  التساؤل 
مؤكداً على أنه ميكن فعل ذلك من خالل القيام 
بــبــعــض اخلـــطـــوات وجتــنــب األخــــــرى، وهــــذا ما 

سنتطرق إليه في السطور التالية 

عدم استخدام مغاسل السيارات اآللية :
الهيكل اخلارجي للسيارات  نــادراً ما يتم تنظيف 
مــن الــرمــال املــتــراكــمــة، واألتـــربـــة وغــيــرهــا من 
األوســـــاخ دون أن تــتــرك أثـــار ذلـــك عــلــى دهــان 
 ، فوقها  الفرشاة  بها  مــرة متر  سيارتك في كل 
النوع من املغاسل  لذلك ال ينصح باستخدام هذا 
اليدوية  الطرق  السيارة ، واستخدام  في تنظيف 

والتي تعد األكثر أماناً على طالء السيارة
موعد  حتى  السيارة  على  الطيور  فضالت  تــرك 

الغسل املقبل :
مــن أبـــرز األخــطــاء الــعــفــويــة الــتــي يــقــع بها 
مالكي السيارات ، هو ترك فضالت 
السيارات  الطيور على دهان 
حـــتـــى مــــوعــــد الــغــســيــل 
املقبل ، األمر الذي 
أضــرار  يسبب 
بــــــالــــــغــــــة 

بدهانات السيارات ، وعن السبب في ذلك فيرجع 
إلــــى أن فـــضـــالت الــطــيــور حتـــتـــوي عــلــى حمض 
اللمعة  تعطي  التي  الشمع  طبقة  تآكل  على  يعمل 
الى سطح الطالء ، لذلك فتعتبر فضالت الطيور 
الشمس  أشعة  السيارة من  على طالء  قسوة  أشد 
املباشرة عليها ، لذلك ينصح بعدم ترك فضالت 

الطيور على سطح طالء السيارة ، وسرعة 
غسلها في أقرب وقت ممكن قبل أن 

تقوم باملزيد من الضرر.
ال تغسل سيارتك، ألنها ستتسخ مجدداً:

اعتقاد خاطئة ؛ فهذه القناعة من أهم 
الــقــنــاعــات الــتــي تـــؤدي إلـــى تدمير 

الــطــالء اخلـــاص بــالــســيــارة ، 
لــذلــك يــنــصــح بــعــدم اتــبــاع 
كلما  ، الن  الــقــنــاعــة  هـــذه 
األوســاخ على سطح  زادت 
طـــــــالء الـــــســـــيـــــارة لـــفـــتـــرة 

زادت  كـــلـــمـــا   ، طـــويـــلـــة 
كــمــيــة األضــــــــرار الــتــي 

تنتج عن ذلك،  لذلك ينصح بتنظيفها،  حتى لو 
أخــرى،  مــرة  السيارة  تتسخ  أن  املرجح  كــان من 
هو ممارسة وقائية جيدة وحتمي كثيراً من أي 

اضرار بدهان السيارة.
اإلقتراب من السيارة التي أمامك :

يقوم  فعل   ، أمامك  التي  السيارة  من  االقــتــراب 
معتقدين  السيارات  قائدي  من  الكثيرين  به 
القيادة،  أن ذلك األمر أحد فنون احتراف 
متاماً،  ذلــك  عكس  احلقيقة  بالطبع  ولكن 
فــهــي ممــارســة غــايــة فــي اخلـــطـــورة حتت 
للسيارة  املفاجئ  كالتوقف  طــارئ  أمــراً  أي 
الــتــي أمــامــك ، فــقــد يـــؤدي ذلـــك إلــى 
االصـــطـــدام بــهــا ، ومـــا يــنــتــج عن 
ذلـــــــك مــــــن عــــــواقــــــب وخـــيـــمـــة 
بـــالـــســـيـــارة واالشـــــخـــــاص الــــذي 

يستقلونها .
الضغط  على الفرامل ) املكابح 

( بشدة وتكرار هذا الفعل :
وهـــــذا الـــســـلـــوك غـــايـــة في 
اخلـــطـــورة ، فــقــد يــؤدي 
إلـــــــى هـــــــذا األمــــــــر الــــى 
زيـــــادة خــطــر ارتــكــاب 
احلوادث واالصطدام 

باإلضافة  هــذا   ، خلفها  التي  بــاألخــرى  سيارتك 
الى الغبار الناجت عن الضغط على الفرامل والذي 
سوف يستقر على طالء السيارة مسبباً العديد من 

األضرار ويفقدها رونقها 
ترك اجلليد والثلوج على السيارة :

تفقد  التي  املشكالت  أكثر  من  املشكلة  هــذه  تعد 
الطالء اخلاص بالسيارة رونفقها ، رمبا ال يهتم 
والصقيع  اجلليد  ويــتــرك  املشكلة  بــهــذه  البعض 
والزجاج،   ، السيارة  سطح  أحيانا  تغطي  والثلوج 
والــصــنــدوق وغــطــاء احملـــرك ، فعلى الــرغــم من 
أن هذه الثلوج والصقيع ال يخدش دهان السيارة 
حني ينزلق ، ولكن االتربة التي تتكون حتتها هي 
التي تزداد التصاقاً على الدهان اخلاص بالسيارة 

مسببة العديد من املشكالت به .
ال تهتم بتشميع سيارتك مرتني في السنة :

يقع البعض في هذا اخلطأ ويتجاهلون استخدام 
لــذلــك ينصح   ، الــســيــارة  الــشــمــع  للحماية دهـــان 
كواقي  تعمل  الــتــي  الشمع  مــن  طبقة  بــاســتــخــدام 
للدهان  وينبغي أن تطبق الشمع في كل عام قبل 
الصيف.  قبل  أخــرى  ومــرة  الشتاء،  فصل  حلول 
بتطبيق  وقم  مرموقة،  جتارية  عالمة  استخدم 

ذلك في الظل وخذ وقتك.

طرق بسيطة جتعلك متميزاً بني مالكي املركبات ...

أجعلك سيارتك كاجلديدة ألطول فترة ممكنة
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حصريـا لـدى شركــة السيــارات الوطنيــة 

مازدا 3 سيدان اجلديدة
G – Vectoring بنظـــام حتكــــم

متابعة : خالد عطيه     

كشفت شركة السيارات الوطنية ، املوزع احلصري لسيارات مازدا في قطر عن النسخة 
احملدثة  من مازدا 3 بنسختيها سيدان وها تشباك    2017 ، وحصلت مازدا اجلديدة على 
بعض التحديثات البسيطة  من خالل اضافة  بعض متطلبات السالمة وتكنولوجيا سكاي 
اكتف  وكذلك نظام  مراقبة G- Vectoring   املطور من شركة مازدا موتورز . وميكن 
االطالع على موديالت مازدا  3 اجلديدة من خالل زيارتكم معرض مازدا املوجود بفريج 

النصر على مدار سبعة ايام عمل في االسبوع .
Jinba – Ittai روح

Jinba- تستلهم سيارات مازدا 3 اجلديدة  جودة األداء والكفاءة العالية من الروح اليابانية
الراكب  السيارة والسائق وشبهتها في ذلك بني  توافق بني  ايجاد  Ittai والتي تعمل على 
واحلصان ، مما يضفي متعة القيادة على تلك السيارة فالتحكم في السيارة من  اسهل 

ما ميكن .
سكاي اكتف ديناميكز 

والسرعات  للمحرك  متكاملة  مراقبة  ديناميكز  اكتف  سكاي  تكنولوجيا  تقدم 
السائق  بني  االرتباط  في   Jinba-Ittai روح  اضفاء  اجل  من  والبودي  والشاسيه 

والسيارة والتي متيز موديالت مازدا عامة عن غيرها من السيارات األخرى .
 G- Vectoring نظام حتكم

بنظام  تزويدها  مــازدا هو  عليها  التي حصلت  التحديثات  االهــم في  يبقى 
باالعتماد  احملـــرك   دوران  بعزم  التحكم  عــن  املــســؤول    G- Vectoring
على العديد من احلساسات  التي توفر معلومات  دقيقة لكمبيوتر السيارة 
الطرقات  على  السيارات  من  الفئة  لتلك  ممكنة  قيادة  افضل  يوفر  مما 
النظام  ـ وتعتبر هذه اول سيارة من مــازدا حتصل على هذا  واملنعطفات 

املتطور .
الرباعية   بــخــيــارات  متنوعة مــن احملــركــات  تــتــوافــر مـــازدا 3 اجلــديــدة 2017   

االسطوانات مماثلة للمتوفرة في الطراز احلالي .
 C- Vectoring ميكانيزم نظام حتكم

يوفر نظام التحكم ذلك في  توفير اقصى آداء وعزم لإلطارات من خالل التركيز على 
التحميل بطريقة راسية على االطارات ، فبمجرد بدء تشغيل السيارة يعمل هذا النظام 

على ادارة القوة والعزم ومن ثم االنتقال الى االطارات االمامية .
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انطالقاً من التزامها بتلبية احتياجات عمالئها، أعلنت شركة الفردان 
BMW في قطر مهرجان  الوكيل واملوزع املعتمد ملجموعة  للسيارات، 
حيث  املاضى  األســبــوع  نهاية  عطلة  في  واملعتمدة  املستعملة  السيارات 
دعت اجلميع لزيارة صالة عرض  MINI و BMWللسيارات املستعملة 
فى منطقة السد  في الفترة ما بني 1 إلى 3 ديسمبر.متكن احلاضرون 
في الفعالية من اإلطالع على مجموعة واسعة من السيارات املستعملة 
واملعتمدة من  MINI و BMW Premium Selection. هذه الفعالية 
إيهاب عاّلم،  السّيد  العام. في هذا اإلطار قال  الثانية هذا  في نسختها 
املدير العام لشركة الفردان للسيارات: “انطالقاً من النجاح الذي حققناه 
 ، املستعملة  للسيارات  األسبوع  نهاية  في مهرجان عطلة  املاضي  العام 
واجلــدد.  السابقني   BMW عمالء  من  كبير  عدد  ملشاركة  دائماً  نتطلع 
الطرازات  إلى مجموعة  نظراً  العام  الفعالية هذا  بنجاح  ونحن سعداء 
املتنوعة املتوفرة.” تقّدم سيارات BMW وMINI املستعملة واملعتمدة 
مــع مجموعة واســعــة مــن املــزايــا للعمالء مبــا فــي ذلـــك ســجــل خــاص 
الصيانة، وفحوصات  تشمل  شــهــراً   12 ملــدة  الــســيــارة، وضــمــان  بتاريخ 
الطرقات.  على  املساعدة  خدمة  إلــى  باإلضافة  شاملة  تقنيةوبصرية 
السيارة  تنافسية الستبدال  للسيارات عروض  الفردان  وتضمن شركة 
مجموعة  للسيارات  الــفــردان  شركة  قدمت  جــديــدة.  بسيارة  القدمية 
واسعة من طرازات BMW وMINI مبا في ذلك سيارة BMW الفئة 
 BMW X6 السابعة و الفئة السادسة والفئة اخلامسة و الفئة الثالثة و
لسيارة  الرياضي  والطابع   X فئة  مّيز  لطاملا  قوي  بحضور  تتسّم  التي 
املفضلة  الــســيــارات  مــن  الــطــراز  هــذا  مــن  الثاني  اجليل  ويعتبر  كوبيه. 
في السوق القطري لسنوات. وسيتمكن العمالء من اإلطالع أيضاً على 
X مثل سيارة BMW X5  التي كانت أولى  طــرازات إضافية في فئة 
الطرازات في فئة السيارات النشاطات الرياضية وكان لها تأثيراً كبيراً 
على قطاع صناعة السيارات.  و كانت طرازات MINI حاضرة أيضاً في 
البريطانية  العالمة  وكانت  املاضى.  األسبوع  نهاية  املهرجان في عطلة 
حققت منواً مطرداً في السوق القطري. وضمنت الطرازات املعروضة 
MINI Hatch بثالثة  MINI Clubman باإلضافة إلى سيارة  سيارة 
أبواب وMINI Countryman وهي أول سيارة MINI  بأربعة أبواب 

وتتوفر مع نظام الدفع الكلي ALL4 كخيار إضافي.

شهد أقبال غير مسبوق وعروض حصرية ..

الفردان للسيارات
نظمت مهرجان السيارات املستعملة املعتمدة 
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أعلنت  املتحدة للسيارات – املانع، الوكيل احلصري لسيارات 
كــرايــســلــر وجــيــب ودودج فــي دولـــة قــطــر، إطـــالق ســيــارة 
من  مبحرك  واملـــزودة  كلياً  اجلــديــدة   ‘2017 نيون  ’دودج 
العالية من حيث  الكفاءة  أربع أسطوانات بسعة 1.6ليتر ذو 
استهالك الوقود وناقل حركة اوتوماتيكي من ست سرعات.

املواصفات  من  فريدة  مبستويات  اجلــديــدة  السيارة  وتأتي 
منطقة  في  املدمجة  السيدان  سيارات  قطاع  إلــى  القياسية 
الشرق األوسط، وهي أول سيارة مدمجة تطرحها ’دودج‘ 
قيمة  ذو  عرضاً  تقدم  أنها  كما  سنوات   5 منذ  املنطقة  في 

عالية وطيفاً متكامالً من جتهيزات السالمة القياسية.
وبـــهـــذا الــــصــــدد، قــــال جــــورديــــب ســيــنــج مـــولـــتـــانـــي، املــديــر 
إطــالق  املــانــع: “يسعدنا   – لــلــســيــارات  املــتــحــدة  الــعــام لشركة 
أطلقتها  أول سيارة  نيون‘ في قطر، وكونها  ســيــارة’دودج 
إلـــى قطاع  لــلــدخــول  األوســــط  الــشــرق  فــي منطقة  ’دودج‘ 
اجابية. وبالنظر  الى حتقيق أصداء  أّدى  النمو، مما  مطرد 
ليتر   1.6 البالغ  احملــرك  وحجم  ومواصفاتها،  مزاياها  إلــى 
وناقل احلركة األوتوماتيكي سداسي السرعات، من املتوقع 

أن تستمر في استقطاب االهتمام خالل العام القادم”.
وأضاف مولتاني: “ستوفر سيارة السيدان املدمجة اجلديدة 
وقيمًة  إضــافــيــة  ومــســاحــًة  الــراحــة  مــن  مرتفعة  مستويات 
تــبــدأ من  الــتــي  التنافسية  أســعــارهــا  مــع  املـــال  جــيــدة مقابل 

59،900 ريال قطري فقط.
سيارة  قلب  في  املميز  والتصميم  االبتكار  يقبع  حني  وفــي 
بعالمة  اخلاص  املميز  املتقاطع  الشبك  يبقى  نيون‘،  ’دودج 
’دودج‘ أحد السمات الرئيسية للسيارة، مع الواجهة األمامية 
اخللف  إلــى  املمشوقة  واخللفية  األمامية  واملصابيح  امللتفة 
والــتــي حتــاكــي املظهر الــقــوي املــتــوثــب لــســيــارات ’تــشــارجــر‘ 

و’تشالنجر‘.
لتوفير  األمتعة  وصــنــدوق  الداخلية  املقصورة  تصميم  ومت 
مساحة تخزينية إضافية، حيث تتسع السيارة خلمسة ركاب 

الراحة مع صندوق أمتعة بحجم 520  وفق أعلى مستويات 
ليتر ومجموعة متنوعة من املزايا التي توفر مساحات تخزين 
إضافية. وترسي السيارة معاييراً جديدًة من حيث استخدام 
البارزة، كما  الكروم  ايضافات  العالية مع  مواد ذات اجلودة 

أنها تقدم أقمشًة مختلفة وإضاءة LED داخلية.
مــحــوريــاُ   والـــراحـــة دوراً  الــوظــيــفــي  األداء  مــن  كــل  ويــــؤدي 
ارساء ضوابط حتكم  التكنولوجيا من خالل  باالعتماد على 
تسمح  والــتــي  الــقــيــادة  عجلة  على  املثبتة  االســتــخــدام  سهلة 
على  السيارة  وتشتمل  كلية.  بصورة  القيادة  على  بالتركيز 
’يوكونيكت‘،  جوائز  على  احلائز  والترفيه  املعلومات  نظام 
’بـــلـــوتـــوث‘ ومــجــمــوعــة من  االتـــصـــال بتقنية  مـــع خــاصــيــة 
الرموز سهلة التصفح من أجل االنتقال بني منافذ الوسائط 
 ،USB منافذ  الطقس  وحالة  كالراديو  املتعددة  والوظائف  
حيث أصبح االتصال بالوسائل الترفيهية والبقاء على تواصل 

مع العائلة واألصدقاء أسهل من أي وقت مضى.
األدنى  احلد  السيارة  في  القياسية  السالمة  مزايا  وتتجاوز 
’ماكفيرسون‘  دعــامــات  إلــى  فــاإلضــافــة  الــســالمــة،  ملعايير 
األمامية والقضيب امللتوي الثقيل من اجلهة اخللفية اللذان 
يوفران مستويات عالية من الراحة واالتزان، وجسم السيارة 
العصري الصلب وهيكلها القوي، تشتمل سيارة ’دودج نيون‘ 
على نظام املكابح املانعة لالنغالق ABS والنظام اإللكتروني 
اإللكتروني  النظام  الــى  بــاالضــافــة   ESC بالثبات  للتحكم 
الهواء في  للحد من خطر االنقالب ووحدة مراقبة ضغط 
اإلطارات TPM ونظام منع السيارة من الرجوع إلى اخللف 

عند املنحدرات.
مع  والــراكــب  للسائق  األمــامــيــة  الــهــوائــيــة  الــوســائــد  وتتكامل 
الستائر والوسائد الهوائية األمامية اجلانبية املثبتة باملقاعد، 
الــركــاب. ومــن شأن  ممــا يساهم فــي رفــع مستوى ســالمــة 
مستويات  يــعــزز  أن  األطــفــال  مقاعد  تثبيت  نــقــاط  إضــافــة 

السالمة التي توفرها السيارة.

أول سياراتها املدمجة في الشرق األوسط ...

املتحدة للسيارات – املانع
تطرح سيارة دودج نيون 2017 اجلديدة كلياً في قطر
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جتربة قيادة مركبة املستقبل على طرقات احلاضر ...

فيراري )كاليفورنيا تي( تراث عريق وقدرات باهرة

جتربــــة قيــــادة ــ محمــــد العشـــــري:

قّمة في األناقة الرياضية مع طابع حصري

على  تستحوذ  ان  فيراري  االيطالية  العالمة  استطاعت 
حواسك من اول جتربة قيادة حقيقة لسيارة املستقبل 
على طرقات احلاضر ، سيدور في خلدك الكثير من 
هذه  قــائــدة  سيشعر  مـــاذا  حــول  تتمحور  الــتــى  االسئلة 
التشغيل  مفتاح  اصابعة  مالمسة  االبداعيةعند  التحفة 
لكل  بيان حتذيري  يلقي  وسماع زئير محركها وكأنه 
القادمة  السيارة  بــجــواره   السير  حتــاول  التى  املركبات 
هـــي الـــوحـــش فـــيـــراري “كــالــيــفــورنــيــا تـــي” والـــتـــى بــات 
املميزة  الرياضية  السّيارات  مع  متردافاً  فيراري  اســم 
جتري  عالمة  فهي  التقليدية.  غير  املتفوقة  والهندسة 
تّتسم  لكّنها  السيارات،  محركات  رياضة  عروقها  في 
السائق  تعطي  الـــذي  اإليــطــالــي  التصميم  بــأنــاقــة  أيــضــاً 
شعوراً بالراحة سواء عند اإلستمتاع بالسير بهدوء على 
بأقصى  الــقــيــادة  أو عند  مــتــمــّوج  طــول طــريــق ساحلي 
درجــــات الــتــركــيــز عــلــى حلبة ســبــاق الــفــورمــوال واحـــد. 
وتفتخر فيراري بإجنازاتها ومبواصفات سّياراتها التي 
تزخر بنبض احملركات الرياضة، لكّنها عقدت عزمها 
على السير قدماً نحو املستقبل معّولة على قيم عالمتها 

الراسخة التي وضعها مؤّسس العالمة إنزو فيراري.
لطاملا كانت فيراري في طليعة مجالَي تصميم السّيارات 
ــارات الــريــاضــيــة،  وهــنــدســتــهــا، إن كـــان فــي عــالــم الــســّي
السّيارات  أو  الفاخرة،  الرياضية  السياحة  ســّيــارات  أو 
الشركة  اخلــارقــة، أو ريــاضــة احملــّركــات. وقــد حّققت 
اإليــطــالــيــة الــشــهــيــرة، الــتــي يــجــّســدهــا شــعــار “احلــصــان 
اجلامح” املعروف، شهرة عاملية عبر تصميم سيارات 
أشــبــه بــالــتــحــف الــفــنــيــة الـــراقـــيـــة وجتــهــيــزهــا بــأحــدث 
طرازاتها  مجموعة  وتــضــّم  أدائــهــا.  لتحسني  التقنيات 
املــتــنــوعــة واحلــصــريــة اســـمـــاً مـــن أشــهــر األســـمـــاء الــتــي 
“كاليفورنيا”  طــراز  وهو  أال  فيراري،  بعالمة  اقترنت 
زاويــة من  بالعراقة في كل  الذي يزخر   ،California
زوايا تصاميمه الفاتنة. وكانت أول سيارة فيراري حتمل 
مبحّرك   California  250 ســيــارة   California اســم 
V، وهــو طــراز سبايدر  مؤّلف من 12 أسطوانة بشكل 
بتصميم جذاب ظهر عام 1957 وضّم مقعدين، وكسب 
شهرة على أّنه واحد من أروع تصاميم السيارات التي 
سارت يوماً على وجه األرض. وقد صنعت “سكالييتي” 
Scaglietti قرابة 100 سيارة من هذا الطراز، بعضها 
بهياكل من األملنيوم، ويصل سعر بعض هذه الطرازات 
الـــدوالرات.  املاليني من  إلــى  العلنية  املـــزادات  اليوم في 
أما الطرازات ذات قاعدة العجالت الطويلة فقد ُصنعت 
استبدالها بنسخة  إلى حني  العامني 1958 و1960،  بني 

أخرى ذات قاعدة عجالت قصيرة.
الذي   California وعقب طــراز 250 ظهر طــراز 365 
حظي بــاإلعــجــاب ذاتـــه. ولــم تُصّنع فــيــراري ســوى 20 
الــعــامــني 1966 و1967.  الــطــراز بــني  ســيــارة مــن هـــذا 
املنتجة على جعل اسم  الطرازات  وحرصت ندرة عدد 

California اسماً محفوراً في ذاكرتي البشر والتاريخ.
ــارات عـــام 2008 كشفت  لــلــســّي بـــاريـــس  وفـــي مــعــرض 
الـــشـــركـــة اإليـــطـــالـــيـــة عــــن نــســخــة حـــديـــثـــة مــــن طــــراز 
سّيارة  من  احلالي  اجليل  لتغدو  تطّورت   California
California T التي ُطرحت عام 2014. ويشمل الطراز 
املعدني  بالسقف  املكشوفة  الــســّيــارة  هــذه  مــن  األحـــدث 

V مع  مــحــّركــاً جــديــداً مؤلفاً مــن 8 أســطــوانــات بشكل 
توربو، على غرار طراَزي GTO الذي ظهر عام 1984 
وطراز F40 الذي ظهر عام 1987، ولهذا السبب أضيف 
حرف T إلى اسم California. تكتسب سّيارة فيراري 
California T بفضل تصميمها اجلديد شخصية قوية 
بالطريقة  واألنــاقــة  الرياضية  املواصفات  فيها  جتتمع 

املتناغمة الكالسيكية ذاتها التي عهدناها في كل سّيارات 
احلصان اجلامح. ويشّكل هذا التصميم متازجاً متوازناً 
بأناقة بني األسطح املقّوسة واملقّعرة، مما يكسب سّيارة  
California T اجلديدة جاذبية راقية لطاملا اتسمت بها 
طرازات السيارات السياحية الرياضية GT من فيراري.

تتسع  الــتــي  واملــقــصــورة  املنسابة  االنــحــنــاءات  تلك  ومــع 
املتسامحة  الهيكل  وطبيعة  األمتعة  مــن  صغير  حلّيز 
احلــدود،  أقصى  إلــى  ممتعة  الطويلة  الــرحــالت  جتعل 
بني  مــن   California مــجــمــوعــة  تــكــون  أن  عــجــب  ال 
اإلطــــالق. تشّكل  األكــثــر شعبية على  فــيــراري  ــارات  ســّي
قّمة   California T تــي  كاليفورنيا  فــيــراري  ســيــارة 
األنــاقــة والشكل الــريــاضــي مــع الــتــنــّوع واحلــصــريــة التي 
في  ظــهــرت  أن  منذ   California منـــاذج  بها  متــّيــزت 
باإلبداع  تنبض  فهذه سيارة  املاضي.  القرن  خمسينات 
الذي يرتقي إلى مستوى توّقعات العمالء املدركني الذين 
يضعون متعة القيادة على في أعلى أولوياتهم، لكّنهم 
 GT في الوقت عينه ينشدون سيارة للسياحة الرياضية
وتشّكل  اليومي.  لالستخدام  اعتمادها  ويسهل  مريحة 
California T خير تعبير للمزايا الرياضية التي تتحلى 
بها سيارات “احلصان اجلامح”، لكنها عالوة على ذلك 
تتمّيز بالتنّوع في االستخدامات بفضل بسقفها املعدني 
التي تضّم مقعدين  للطّي )RHT( ومقصورتها  القابل 
أماميني مع مقعدين صغيرين خلفهما )2+2( وغيرها 
الــســيــارة شأنها شأن  الــرائــعــة. وتتمّيز هــذه  املــزايــا  مــن 

رائـــدة  تكنولوجية  بــحــلــول  األخــــرى  فــيــراري  طــــرازات 
احملــّرك من  رأسها  وعلى  فــريــدة،  منها سيارة  جتعل 
التوربو  ولتكنولوجيا  توربو.  مع   V بشكل  أسطوانات   8
مــكــانــة عــريــقــة فــي الــتــقــالــيــد الــهــنــدســيــة لـــدى فــيــراري 
بفضل طرازات معروفة مثل “جي تي أو” GTO عام 
اليوم  عــادت  وقــد  عــام 1987.   F40 ”40 1984 و”أف
إلى قلب سيارة سباقات فورموال واحد. ومتّكن  أيضاً 
املــهــنــدســون فـــي مــارانــيــّلــو، مــقــر فـــيـــراري األســـاســـي، 
مــن تصميم مــحــّرك يجمع مــزايــا مــحــّركــات فــيــراري 
العالي  واألداء  الهائلة  االستجابة  كسرعة  الكالسيكية، 
املذهل،  والصوت  السرعات  جميع  في  القوي  والتسارع 
كالتخفيف  التوربو،  تكنولوجيا  تقّدمها  التي  املزايا  مع 
من االنبعاثات إلى حّد كبير وتقليص استهالك الوقود 
إجنــازاً  يعّد  ما  منمنمة،  وأبعاد  عالية  محّددة  وطاقة 
به  يحتذى  ومــثــاالً  فــارقــة  عــالمــة  يشّكل  مسبوق  غير 
 California T وتتسارع  الــســيــارات.  صناعة  عالم  في 
ثانية،   3.6 كلم/الساعة في غضون   100 إلى  من صفر 
ومن صفر إلى 200 كلم/الساعة في 11.2 ثانية. وتتمّيز 
توفيراً  أكثر  بأنها  السابقة   California طـــرازات  عــن 
للوقود بنسبة 15% تقريبًا*. وقد حتققت هذه 
فيراري  استوحتها  التي  احللول  بفضل  الرائعة  النتائج 
القصور  منها  واحــد،  الفورموال  سباقات  ســيــارات  من 
باإلضافة  املسطح،  املرفقي  والعمود  املنخفض،  الذاتي 
مّدة  تقّلص  التي   twin-scroll بقناتني  التربينات  إلى 
التصنيع،  إجــــــراءات  بــعــض  اســتــجــابــة اخلـــانـــق. وتــلــجــأ 
وعمليات  ذاتــه  املصنع  إلــى  السْبك،  عمليات  وخصوصا 
 Scuderia “سكوديريا”  تستخدمها  التي  ذاتها  اإلنتاج 
)قسم رياضة احملّركات في فيراري( التصنيع. ويُصدر 
محّرك California T صوتاً قوياً جهيراً يتمّيز يزداد 
ك. عالوة  روعة وجماالً مع تزايد سرعة دوران احملــرّ
السيارة  بديناميات  اجلديد  التصميم  يتحلى  ذلك  على 
املنخفضة  املــقــود  حــركــة  بفضل  احلقيقية  الــريــاضــيــة 
توجيه  مجموعة  تؤمنها  التي  األســرع  املقود  واستجابة 
التعليق. وزّودت السيارة أيضاً  جديدة وإعــدادات نظام 
 Magnaride ”بنوابض جديدة ومخّمدات “ماغنارايد
املئة(،  بنسبة 50 في  أســرع  )باتت  األحــدث  من اجليل 
مما  الــبــدن،  حلركة  تسارع  مستشعرات  إلــى  باإلضافة 
يخّفض من ميالن السيارة وتأرجحها )صعوداً ونزوالً( 
راحة  على  احملافظة  مع  أدّق  قيادة  أسلوب  ومينحها 

القيادة.

مرسى مالذ كمبينسكي  ــ اللؤلؤة ...

للرفاهية عنوان
يعتبر مرسى مالذ كمبينسكي اللؤلؤة أول فندق فائق الفخامة يقام في 

هذا املوقع األكثر طلباً ورواجاً. ويعتبر هذا الفندق اجلديد حتفة فنية جتمع 

بني التراث األوروبي الفاخر والهندسة املعمارية املمزوجة بالطابع العربي 

التقليدي األصيل، وهو قصر حقيقي بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فمن 

األروقة واألماكن العامة الفخمة، والغرف واألجنحة الفارهة، إلى مجموعة 

مختارة من أرقى املطاعم والصاالت، فقد أرسى هذا الفندق معاييراً 

جديدة للرفاهية وأصبح عنواناً للفخامة في الدوحة.  فمن حلظة وصول 

الضيوف والزوار إلى مرسى مالذ كمبينسكي سيحصلون على جتربة ال 

تنسى. وستنقلهم الفخامة والعظمة إلى جانب املشاهد اخلاّلبة ملياه اخلليج 

العربي الالزوردية إلى عالم آخر من االسترخاء والهدوء.

مرسى مالذ كمبينسكي حتفة معمارية تضئ لؤلؤة - قطر

وسام سليمان: 
فخورون 
جداً بافتتاح 
هذه الوجهة 
اجلميلة التى 
تثري قطاع 
السياحة

ويضم مرسى مالذ كمبينسكي 281 غرفة فاخرة، مبا في 
ذلك 69 جناحاً راقياً، وجناحني رئاسيني وجناحني ملكيني. 
الـــراقـــيـــة فـــي مــرســى مــــالذ كمبينسكي  وتـــوفـــر األجــنــحــة 
مساحات كبيرة وفاخرة، لتلبي متطلبات الترفيه واألعمال، 
في حني تقدم أفضل مستويات الراحة واالسترخاء. وتتميز 
جــمــيــع الـــغـــرف واألجــنــحــة الــفــاخــرة بـــوجـــود الــشــرفــات أو 
التراسات، وتقدم إطاللة رائعة على حدائق الفندق واخلليج 
العربي وجزيرة اللؤلؤة. وبهذه املناسبة صرح السيد / وسام 
عائلة كمبينسكي.  بالنيابة عن   : قائالً  العام  املدير  سليمان 
أرحب بكم وأشكركم على انضمامكم إلينا هنا في مرسى 
التي  الرحلة  إن هــذه  الــدوحــة.   – اللؤلؤة  مــالذ كمبينسكي، 
املتميزة  الــفــخــامــة والــرفــاهــيــة، والــضــيــافــة  تــنــســى مــن  ال 
واألصــيــلــة، وتــنــاول أشــهــى املــأكــوالت واالســتــمــتــاع بالراحة 
واالســتــرخــاء، وفــقــاً ألعــلــى مستويات اخلــدمــة األوروبــيــة، 
ستعيد صياغة مفهوم الرفاهية في قطر.  لم يكن افتتاح 
لنا  بالنسبة  هـــام  حـــدث  مــجــرد  كمبينسكي  مـــالذ  مــرســى 
تتحول  الــتــي  قــطــر،  لــدولــة  بالنسبة  كــذلــك  ولكنه  وحــدنــا، 
بسرعة كبيرة لتصبح وجهة عاملية املستوى. إن مرسى مالذ 

جتمع  اكتشاف  رحلة  لبدء  املثالية  الوجهة  هــو  كمبينسكي 
التنمية  إلى جانب  الفريد لدولة قطر  الثقافة والتراث  بني 
للخليج  الالزوردية  الزرقاء  املياه  بالفندق  حتيط  احلديثة. 
العربي، وأبراج اللؤلؤة الساحرة في اخللف. وتقدم وجهتنا 
ورصيف  وخــاص  منعزل  بشاطئ  التمتع  رفاهية  اجلديدة 
ومــرافــق  املثيرة  املائية  الــريــاضــات  مــن  ومجموعة  يــخــوت 
قطر.  في  مثيل  لها  يوجد  ال  التي  الهادئة،  الصحي  النادي 
أما خيارات تناول الطعام في مرسى مالذ كمبينسكي فهي 
أركــان  جميع  إلــى  بالسفر  لضيوفنا  سيسمح  مما  تقاوم،  ال 
عالم املأكوالت الفاخرة. فبوجود أحد عشر مطعماً مختلفاً 
لالختيار فيما بينها، سيشعر ضيوفنا بلذة االختيار. ويتوفر 
الطلب  الطعام حسب  تناول  أو  املفتوحة  املائدة  لدينا بوفيه 
التمتع  واألصــدقــاء  لألهل  “ســـوا”، حيث ميكن  فــي مطعم 
الطعام  تناول  أو  اليوم.  مدار  على  املتنوعة  األطباق  بأشهى 
في “السفرة”، حيث يتم تقدمي املأكوالت الشامية التقليدية 
الشرق  منطقة  مــأكــوالت  حملبي  عصرية  ملسة  إضــافــة  مــع 
األوسط. كما ميكنك اختبار مطعم “إل فارو”، حيث تتوفر 
اإلسبانية  املــقــبــالت  لــتــنــاول  ومتميزة  فــريــدة  جتــربــة  لكم 
وذلك ألولئك الذين يسعون الختبار مجموعة متنوعة من 
نادينا  أننا متحمسون جداً ملقصفنا و  النكهات. كما 
اجلــديــد “ايــلــوجــن”، الـــذي يــقــع عــلــى السطح، 
الوجهة املثالية اجلديدة األكثر شعبية ضمن 
الدوحة. وتتوفر  الليلي في مدينة  املشهد 
خدمة املساعد الشخصي، مجاناً جلميع 
واألجــنــحــة، وهـــم مستعدون  الــغــرف 
ــيــاجــات  ــيــة كــــل احــت ــب ــل الســـتـــقـــبـــال وت
الــــضــــيــــوف، مــــن تـــفـــريـــغ األمـــتـــعـــة، 

وصولهم.  قبل  حتى  الــضــيــوف،  يفضله  مبــا  االهــتــمــام  إلــى 
والتي  الشخصية  الــبــّواب  خدمة  اخلدمة  تلك  إلــى  ويضاف 
واملواقع  احمللية  والتقاليد  بالعادات  متعمقة  مبعرفة  تتميز 
السياحية. ويلم البّواب بكل األماكن السياحية في جميع أنحاء 
الفعاليات  كافة  لديه معلومات خاصة عن  املدينة، وتتوفر 
للحصول  املناسب  املكان  إيجاد  في  وسيساعد  واملناسبات، 
إلهاماً  الفنادق  أكثر  أحــد  وباعتباره  املثالية.   الهدية  على 
وسحراً في املنطقة، يقدم مرسى مالذ كمبينسكي خيارات 
استثنائية لتناول الطعام والترفيه لتناسب جميع الضيوف. 
فمع وجود املطاعم واملقاهي في جميع أنحاء الفندق، ميكن 
املأكوالت  أجــود  من  شــيء  بكل  االستمتاع  الفندق  لضيوف 
للمطاعم  الفخمة  الداخلية  والتصاميم  الطازجة،  احمللية 
التي ال تشوبها  املتفوقة  واملقاصف واملقاهي وحتى اخلدمة 
شائبة، لضمان احلصول على جتربة تناول طعام ال تنسى. 

وتتوفر في مرسى مالذ كمبينسكي خيارات ترفيه مبستوى 
عاملي، سواء كنت تبحث عن جتربة احلياة الليلية احلصرية، 
أو جلسة اجتماعية فاخرة أو املكان املثالي لتجديد نشاطك 
عند  الرسمية  غير  امللتقيات  فمن  وراق.  عصري  جــو  فــي 
الفخمة،  الصالة  في  األنيقة  التجربة  إلى  الشاطئ  مقصف 
كل  فــي  املثالية  واخلــدمــات  االستثنائية،  املستويات  ستجد 
مــكــان ووقــــت. ويــعــد الـــنـــادي املـــوجـــود عــلــى الــســطــح املــوقــع 
الساخن الذي طال انتظاره في مشهد حياة الليل في الدوحة 
مع تنظيم عــروض حية راقية وتوفر الــدي اجلــي.  وتضم 
مرافق العافية واللياقة البدنية في مرسى مالذ كمبينسكي 
نــادي صحي  أول  التي متتد على مساحة 3000 متر مربع 
)ســبــا(  لـــ “كــالرنــس” فــي الــشــرق األوســـط ، والـــذي يتميز 
23 غرفة  إلى  باإلضافة  والنساء  للرجال  استرخاء  مبناطق 

التدليك،  باقات  من  مجموعة  كالرنس  يقدم  كما  للعالج. 
واالهتمام باجلمال واجلسد، باإلضافة إلى باقة “آرت أوف 
تاتش” اخلاصة بكالرنس، وحمام مرسى مالذ اخلاص، إلى 
جانب عدد من باقات السبا لالسترخاء واالستجمام. وتشمل 
بالرجال وأخــرى  االســتــرخــاء غــرف ســاونــا خاصة  مناطق 
خــاصــة بــالــنــســاء، وغــــرف الــبــخــار، وحــمــامــات األعـــشـــاب، 
مرافق  الصحي  الــنــادي  ويشمل  داخــلــيــة.   ومــســابــح غطس 
مختلطة،  وأخــرى  بالنساء  خاصة  منفصلة  البدنية  اللياقة 
باإلضافة إلى صالتي تدريب، وصالة خاصة مبدرب خاص 
لــراغــبــي اخلــصــوصــيــة. هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى غـــرف التغيير 
لــلــنــســاء وصـــاالت  لــلــرجــال وأخــــرى مخصصة  املــخــصــصــة 
كما  البخار.  وغــرف  البخار  وحمامات  الرطبة،  االسترخاء 
ميكن للضيوف االستمتاع مبمارسة رياضة التنس في امللعب 
املتوفر في الهواء الطلق أو التريض أو ركوب الدراجات حول 
اجلزيرة. كما مت جتهيز الشاطئ اخلاص املنعزل الذي يبلغ 
طوله 150متراً وبرك السباحة اخلارجية مبظالت وكراسي 
مريحة للتمتع بأشعة الشمس باإلضافة إلى األكواخ اخلاصة 
املتوفرة على الشاطئ اخلاص. وتوجد الكثير من األنشطة، 
مبا في ذلك الرياضات املائية غير اآللية، أو الرحالت اليومية 
الفندق.  كما يعتبر  التي تغادر من خالل رصيفي  لليخوت 
واملناسبات  والفعاليات  لالجتماعات  مفضلة  وجهة  الفندق 
البحرية اجلديدة مبركز  الوجهة  االجتماعية. وتتميز هذه 
في  مبا  مربع  متر   1100 مساحة  على  استثنائي  مؤمترات 
ذلك قاعة باالتزو، وقاعة فينيسيا وست قاعات اجتماعات 
مبداخل خاصة منفصلة. وتشمل املرافق أيضاً جناحاً خاصاً، 
يتصل بصالة باالتزو، وهو مثالي لوفود كبار الشخصيات أو 

حفالت الزفاف.
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أعلنت شركة لكزس مؤخراً عن عقد شراكة إبداعية 
السينمائي.  لــإلنــتــاج  كــــورب«  »يـــوروبـــا  اســتــوديــو  مــع 
التعاون فيلم اخليال  أبرز ثمار هذا  وستكون إحدى 
األلـــف كوكب«  املــرتــقــب »فــالــيــريــان ومــديــنــة  العلمي 
 Valerian and the City of a Thousand(
من   ،2017 الـــعـــام  فـــي  إطـــالقـــه  املـــزمـــع   ،)Planets
ــــن ديـــهـــان. وقـــد تــعــاونــت  بــطــولــة كــــارا ديــالفــني وداي
حيث  للفيلم،  اإلبــداعــي  الفريق  مع  “لكزس”  شركة 
جنــحــا ســويــاً فــي ابــتــكــار تصميم مــن وحـــي اخلــيــال 

وترجمته على أرض الواقع في مركبة “سكاي َجت” 
)SKYJET(، طائرة املطاردة الفضائية التي ستظهر 
تقدمي  إلــى  الفيلم  إنــتــاج  فــريــق  ، وطــمــح  الفيلم  فــي 
كمركبة  وتصويرها  َجت”  “سكاي  الفضائية  املركبة 
متطورة سابقة لعصرها ولكنها تتميز بواقعيتها في 
“فاليريان”  عالم  مــع  تتناسب  والــتــي  نفسه،  الــوقــت 
الــذي يأتي بعد 700 سنة من اآلن. وكــان الفريق قد 
مهندسي  كبير  كاتو،  تاكياكي  السيد  مع  سابقاً  التقى 
“لكزس” وفريق التصميم لدى الشركة، ملناقشة دمج 

واقعي  إطــار  اخليال ووضعها في  تقنيات من وحــي 
مع خصائص تصميمية مستوحاة من عصرنا احلالي 
ملركبة “سكاي َجت”.  كما حتمل هذه املركبة الفريدة 
املــغــزلــي املميز  الــشــبــك  نسخة مــعــدلــة خــصــيــصــاً مــن 
متاثل  أمامية  ومصابيح  الــتــجــاريــة،  لــكــزس  لعالمة 
والتي   ،2018 كوبيه   ”LC“ لكزس  مركبة  مصابيح 

متتاز بطابعها الرياضي وديناميكيتها الهوائية. 
ويجمع فيلم »فاليريان ومدينة األلف كوكب« نخبة 
النجوم، مبن في ذلك كاليف أويــن، وإيثان  من أملع 

هوك، وريهانا، وكريس ووه. ويَُعد هذا املشروع أكثر 
أعمال املخرج السينمائي لوك بيسون طموحاً إلى اآلن، 
حتى  ميزانية  األعــلــى  األوروبــــي  السينمائي  والفيلم 
يومنا هذا. وقد مت اقتباس قصة الفيلم من السلسلة 
 )Valérian( »القصصية الفرنسية املصورة »فاليريان
الذي كتبها بيار كريستني ورسمها جان كلود مزييار، 
بيسون-سيال.   فيرجيني  هي  الفيلم  منتجة  أن  علماً 
قــال  َجــــت«،  »ســكــاي  مــركــبــة  بتطوير  يتعلق  وفــيــمــا 
ديفيد نوردستروم، مدير عام إدارة العالمة التجارية 

السينمائي  باإلبداع  »كمعجبني  لكزس:  لدى  العاملية 
وبأفالم لوك بيسون وأعماله السابقة، نشعر في شركة 
في  ومساعدته  معه  للتعاون  غامرة  بسعادة  لكزس 
حتقيق رؤاه الفنية الفريدة. ولقد استمتعنا بالتحدي 
املتمثل في دمج فلسفة لكزس التصميمية وابتكاراتها 
التكنولوجية في هذا املشروع. ونحن نتطلع إلى تطوير 
شراكتنا مع ’يوروبا كورب‘، ونسعى جاهدين لتقدمي 
جتارب استثنائية قابلة للتطبيق على أرض الواقع في 

السنوات املقبلة«. 

)لكزس( و)يوروبا كورب( تكشفان عن مركبة القرن الـ 28 الفضائية )سكاي َجت(

فيلم اخليال العلمي
)مدينة األلف كوكب(...

قــامــت شــركــة عــبــداهلل عــبــدالــغــنــي وإخـــوانـــه الــوكــيــل احلــصــري 
لــســيــارات تــويــوتــا ولــكــزس فــي قــطــر، بــرعــايــة الــبــطــولــة األولـــى 
لعام 2016 كراعي رئيسي  القدم اخلماسية  لكرة  فانتاستك 5 
احلسيني  حــمــيــد  احلــــدث  هـــذا  بتنظيم  قـــام  قـــد  و  لــلــبــطــولــة. 
أولد بويز في قطر. على أن تذهب عائدات  جمعية  كولومبو- 
البطولة إلى املرافق التعليمية والرياضية للمدرسة في سريالنكا 

والتي سيستفيد منها الطالب هناك بشكل كبير. 
أقــيــم احلــفــل بــنــجــاح مبــشــاركــة 24 فــريــق مــن املــشــاركــني في 
احلدث والذي استمر ملدة يوم واحد في مدرسة اللؤلؤة الدولية 

بالدوحة.
قام السيد معن جاران، املدير العام لشركة التجارة الكهربائية 
الكهربائية في مجال  احللول  توفير  تعمل في مجال  والتي   –
التجارية  باحللول  اخلــاص  القسم  تعتبر  والتي  والتشييد  البناء 
الشركة  بتمثيل  وإخوانه،  والصناعية بشركة عبداهلل عبدالغني 
خالل حفل توزيع اجلوائز للفائزين. ، تندرج تلك الرعاية حتت 
مبادرة املسؤولية اإلجتماعية للشركات اخلاصة بشركة عبداهلل 
عبدالغني وإخوانه لبناء وتطوير املجتمعات من خالل الرياضة.

عبداهلل عبدالغني وإخوانه ترعى بطولة  فانتاستك 5 لكرة القدم اخلماسية

حققت فرق لكزس انتصاراً جديداً على منصة تتويج اجلولة الثالثة من 
 250 ملسافة   2016 للعام  تــي«  جــي  سوبر  »أوتــوبــاكــس  سباقات  سلسلة 
كان  الــيــابــان، حيث  فــي  تــويــن«  أقيم على حلبة »موتيغي  والـــذي  كلم، 
من املقرر أن تقام اجلولة الثالثة من السلسلة في شهر مايو على حلبة 
»أوتو بوليس«، غير أنه مت تأجيلها وتغيير موقع السباق نتيجة لتداعيات 
الهزة األرضية املؤسفة التي ضربت محافظة كوماموتو في شهر أبريل. 
التأهيلية والسباق في  وترتب على عملية إعادة اجلدولة إجراء اجلولة 
اليوم، وهي سابقة حتدث ألول مرة في تاريخ منافسات سلسلة  نفس 

سباقات »أوتوباكس سوبر جي تي«. 
ومكن األداء االستثنائي لسائقي لكزس الفرق من احتالل املراكز املتقدمة 
في السباق ابتداًء من املركز الثاني وحتى املركز السادس. وجاءت مركبة 
كوبيلكو سارد”  لفريق “دينسو  الرقم 39  التي حتمل   ”RC F« لكزس
الثاني  املركز  السائَقنْي هايكي كوفاالينن وكوهي هيراتي، في  ويقودها 
التي حتمل   ”RC F“ وتلتها مركبة لكزس املتصدر.  بفارق بسيط عن 
الرقم 36 لفريق “إيه يو تومز” املؤلف من السائَقنْي دايسوكي إيتو ونيك 
كاسيدي، والذين استفادا من زخم أداء مركبة لكزس”RC F” ليعتليا 

منصة التتويج في املركز الثالث. 
هذا وجاءت مركبتا لكزس “RC F” التي حتمل الرقم 6 لفريق “واكوز 
4CR” ولكزس “RC F” التي حتمل الرقم 19 لفريق “ويدس سبورت 
أدفان” في املركزين الرابع واخلامس على التوالي، تليهما مركبة لكزس    
“RC F” لفريق “زينت سيرومو” في املركز السادس، معلنة عن ختام 

حافل بالتشويق واحلماس لفريق لكزس. 

 RC“ وقد شكلت هذه اجلولة استعراضاً ألداء مهيمن ملركبات لكزس
F” منذ اللحظات األولى من بدء السباق، حيث انطلقت مركبة لكزس 
“RC F” التي حتمل الرقم 39 لفريق “دينسو كوبيلكو سارد” متصدرة 
 36 الرقم  حتمل  التي   ”RC F“ لكزس  مركبة  مباشرة  تليها  السباق، 
الثاني، ثم مركبة أحد الفرق املنافسة  لفريق “إيه يو تومز” في املركز 

التي حتمل الرقم 24. 
الــدورات األولى من السباق منافسة حامية، مع صراع مشوق  وشهدت 
الـ 8 بني أربعة أطــراف على الــصــدارة، وهم مركبة لكزس  في الــدورة 
لفريق “واكــوز 4CR”، ومركبة لكزس  الرقم 6  التي حتمل   ”RC F“
“RC F” التي حتمل الرقم 19 لفريق “ويدس سبورت أدفان”، واثنتني 
غير  و100،   12 الرقمني  حتمالن  اللتني  املنافسة  الــفــرق  مركبات  مــن 
 ”RC F“ الــصــدارة مــن مركبتي لكزس انــتــزاع  تتمكنان مــن  لــم  أنهما 
في املركزين األول والثاني. واستمر السباق مع تبديل بسيط في املراكز 
الـ 19، حيث مت استدعاء معظم املركبات إلى نقطة  إلى الــدورة  وصوالً 

التوقف للصيانة. 
وكان التنافس على أشده بني مركبة لكزس “RC F” التي حتمل الرقم 
الرقم  التي حتمل   ”RC F“ يو تومز” ومركبة لكزس 36 لفريق “إيــه 
39 لفريق “دينسو كوبيلكو سارد” على املركز الثاني مع تقليص السائق 
السائق نيك كاسيدي. وبعد  التي تفصله عن  هايكي كوفاالينن للمسافة 
عدة محاوالت، جنح كوفاالينن أخيراً في تخطي كاسيدي في الدورة الـ 
39، واضعاً نصب عينيه تخطي مركبة الفريق املنافس التي حتمل الرقم 

24 واحتالل املركز األول. 

)أوتوباكس سوبر جي تي( 2016 ...

فرق لكزس )RC F( تقدم أداًء استثنائياً في اجلولة الثالثة
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هذه  أساسي  بشكل  ميتسوبيشي  تعتمد 
الــفــتــرة عــلــى الــســيــارات مــتــعــددة املــهــام 
والـــــكـــــروس أوفـــــــر، ومـــــن ضـــمـــن هـــذه 
ــقــائــمــة اجلــــديــــدة تـــأتـــي مــيــتــســوبــيــشــي  ال
أوتــــالنــــدر الــتــي تــعــتــبــر الـــســـيـــارة األولــــى 
بسبعة مقاعد التي حتاكي لغة التصميم 
اجلديد  فالتصميم   ، للعالمة  اجلــديــدة 
ال يعد مــجــرد خــطــوط مــتــطــورة جذابة 
فقط، بل شخصية تسعى بها ميتسوبيشي 
جديدة  لغة  وتعد  النجاحات،  من  ملزيد 
التي  األزمـــات  مــن  لتخرج  رحلتها،  فــي 
القمة  بها، وتستعيد مكانتها وسط  متر 

من جديد.
ميتسوبيشي  على  التعرف  يصعب  رمبــا 
كبيرة،  مسافة  مــن  اجلــديــدة  أوتــالنــدر 
أن هــذه اخلطوط اجلــديــدة ستعتمد  إال 
كبصمة جديدة لسيارات ميتسوبيشي في 
املستقبل ، ففي املقدمة تأتي شبكة التهوية 
في  الفخامة  روح  يعكس  أنيق  بتصميم 
أوتــالنــدر، وبــخــاصــة مــع الــطــالء الفضي 
الذي يكسوها وفي الوسط الثالثة جواهر 
وتنطلق  ميتسوبيشي،  لــعــالمــة  املــمــيــزة 
باملصابيح  لتحيط  اخلطوط  حولها  من 
األمـــــامـــــيـــــة، وتـــســـتـــكـــمـــل مـــــن اجلـــهـــة 
األمامي بطالء  اخلارجية مرورا باملصد 
 ، الــوصــول لألسفل  فضي المـــع، وحــتــى 
بتصميم  األمامية  املصابيح  تأتي  كذلك 
 LED معقد مليء بالتفاصيل، مع إضاءة
نهائية، واشارات االنعطاف على اجلانب 
الداخلي كما اعتادت ميتسوبيشي، إضافة 
الـــذي يضم  الكبير  األمــامــي  املــصــد  إلـــى 

التي حتتل معظم  السوداء  التهوية  شبكة 
الـــواجـــهـــة فـــي مــحــاولــة جلــعــل الــســيــارة 
الهواء  مشتت  إلــى  إضافة  شــراســة،  أكثر 
تنطلق  اجلانبني  على   ، الصغير  السفلي 
األمامية،  املصابيح  حافة  من  اخلطوط 

وتــنــطــلــق عــلــى األبـــــواب بــاســتــقــامــة حتى 
الـــوصـــول حلــافــة املــصــابــيــح فــي اخلــلــف، 
إضافة إلى املساحات الزجاجية اجلانبية 
التي  الــكــبــيــرة، واألبــــواب كبيرة احلــجــم 
املقصورة،  الدخول واخلــروج من  تسهل 

ــــارزة على  ــــب ــــى الـــدعـــامـــات ال إضـــافـــة إل
األبـــواب ، أمــا فــي اخلــلــف فتاتي  جانبي 
املصابيح الغالب عليها اللون األحمر على 
الــطــريــقــة األمــريــكــيــة، إضــافــة إلـــى بــاب 
التحميل اخللفي الكبير وحافة التحميل 

املنخفضة التي تسهل رفع األمتعة الثقيلة 
السفلية  املنطقة  وكــذلــك  أوتــالنــدر،  إلــى 
أكثر  السيارة  التي جتعل  البارزة  السوداء 

هجومي.
األذرع  ثالثية  الــقــيــادة  عجلة  مــن  بــدايــة 

الـــتـــي حتـــمـــل شـــعـــار مــيــتــســوبــيــشــي فــي 
الــتــحــكــم  ازرار  إلــــى  إضـــافـــة  املــنــتــصــف، 
فــي الــوظــائــف، ولــوحــة عــــدادات بسيطة 
التصميم متنحك كافة املعلومات بسهولة 
الهواء  القيادة، مع فتحات مكيف  خالل 
الــوســطــي املنظم  الــكــبــيــرة، والــكــونــســول 
الـــــذي يــجــعــل املـــقـــصـــورة أكـــثـــر عــمــلــيــة، 
داخلية  مساحات  أوتــالنــدر  تقدم  كذلك 
تدعم  مريحة  ومقاعد  للحركة،  جيدة 
الطويلة،  الرحالت  في  والركاب  السائق 
مــع مــســتــويــات جــيــدة مــن الــعــزل داخــل 
متميزة،  جتهيزات  وقائمة  املــقــصــورة، 
داخــل  جــيــدة  تخزين  مساحات  وكــذلــك 

املقصورة وفي اخللف.
بخيارين  أوتــالنــدر  ميتسوبيشي  تتوفر 
يقدم مستوى  من احملركات، كل منهم 
، فاحملرك  القوة واالقتصادية  جيد من 
حركة  بناقل  يتصل  لتر   2.4 سعة  األول 
نــاقــل  أو   CVT الـــســـرعـــات  اســـتـــمـــراري 
ـــيـــكـــي مــــن 6 ســــرعــــات يــدفــع  أوتـــومـــات
رباعي  دفع  نظام  عبر  األربعة  العجالت 
الكتروني التحكم يضم ثالثة وضعيات، 
اقتصادية،  ووضــعــيــة  تلقائية،  وضعية 
ووضـــعـــيـــة غــلــق كـــامـــل لــلــعــجــالت، أمــا 
الــثــانــي األكــثــر قـــوة فسعته 3.0  احملـــرك 
لــتــر ويــتــصــل بــنــاقــل حــركــة اســتــمــراري 
السرعات CVT أو ناقل أوتوماتيكي من 
6 سرعات ويستخدم نفس نظام الدفع، 
إضــافــة إلـــى قــائــمــة مــن أنــظــمــة الــثــبــات 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــســاعــد الــســائــق على 

التحكم في أوتالندر.

متيزت بجيل جديد وتصميم راق ...

ميتسوبيشي أوتالندر ...
لغـــة االناقــــة و القــــوة
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أعلن معرض قطر الدولي للقوارب 2016 عن مشاركة 
املدى “سيلفر فاست” وللمرة  اليخت األســرع طويل 
األولى في معرض قطر الدولي للقوارب للعام 2016، 
الــذي يرسي في مرجان  األكبر  اليخت  ليكون بذلك 
مارينا واألضخم على اإلطالق الذي يشارك في هذه 
البارزة. وقد جاء هذا اإلعالن خالل مؤمتر  الفعالية 
الكشف عن مجموعة جديدة  أيضاً  فيه  صحفي، مت 
كتارا  ذلــك  في  املرموقني، مبا  والشركاء  الــرعــاة  من 
للضيافة، علي بن علي للفخامة وبيهنيمار. وسيقام 

املعرض في  مرجان مارينا مبدينة لوسيل .
بتصميم  أوينو  أسبني  العاملي  اليخوت  مصمم  وقــام 
االنسيابية  نفس  على  حافظ  الــذي  فاست”،  “سيلفر 
السابقة  لطرازاته  الفريدة  الهيكل  وخطوط  الفائقة 

التي حتظى مبكانة مرموقة في عالم اليخوت. ويبلغ 
إلــى سرعته  طــول »سيلفر فاست« 77 متراً، ويصل 
املثلى،  الظروف  في  عقدة   29 تقارب  التي  القصوى 
األملنيوم  من  العالم  في  يخت  وأســرع  أكبر  يعد  كما 
ومــــزود مبــحــرك مــع قـــوة دفـــع تــقــلــيــديــة مــن حيث 
الطول إلى نسبة السرعة. كما يعتبر “سيلفر فاست” 
يقطع  املـــدى، حيث  جــوال طويل  أســرع يخت  كذلك 
مسافة 4,500 ميل بحري بسرعة 18 عقدة و6,000 
مثبتة  إمكانيات  مــع  عــقــدة   14 بسرعة  بــحــري  ميل 
في قطع رحــالت طويلة دون عناء يذكر في حاالت 
“سيلفر  يخت  أن  ذلــك  إلــى  يضاف  املختلفة.  البحر 
األطلسي  احمليط  عبور  على  بالقدرة  يتميز  فاست” 
بسرعة تقارب 22 عقدة، ما يعد أداًء محطماً لألرقام 

القياسية في هذا املجال. 
ــــر  ــــادر ســــمــــعــــان، مــــدي وبــــــهــــــذه املــــنــــاســــبــــة قــــــــال ن
مـــــعـــــرض قـــــطـــــر الـــــدولـــــي لـــــلـــــقـــــوارب والـــــيـــــخـــــوت 
الــرابــعــة مــن معرض  الـــــدورة  انــطــالق  2016: »مـــع 
يشرفنا  العام،  لهذا  قطر الدولي للقوارب واليخوت 
اإلعالن عن تقدمي »سيلفر فاست«  من قبل الشركة 
بالشكر  أتقدم  أن  وأود  بيهنيمار.  املرموقة  العارضة 
والــتــقــديــر لــلــرعــاة، والـــشـــركـــاء، واجلـــهـــات الــعــارضــة 
وباعتبار  القيمة.  ومساهماتهم  املــتــواصــل  لدعمهم 
أجندة  على  املرتقبة  الفعاليات  مــن  واحـــداً  املــعــرض 
القطاع البحري، نسعى جاهدين إلى عرض القوارب 
والــيــخــوت األكــثــر فــخــامــة واخلـــدمـــات األفــضــل في 

العالم«. 

الــــعــــام 2013، جـــمـــع مــعــرض  فــــي  تــأســيــســه  ومـــنـــذ 
الشركات  قطر الدولي للقوارب واليخوت اآلالف من 
الــــبــــارزة املــصــّنــعــة لـــلـــقـــوارب والـــيـــخـــوت فـــي الــعــالــم، 
والعارضني واملتخصصني من دولة اإلمارات العربية 
أملانيا،  بريطانيا،  فرنسا،  كــنــدا،  البحرين،  املتحدة، 
إيــطــالــيــا، مــونــاكــو، تــركــيــا، لــبــنــان، ســويــســرا، بــولــنــدا، 
وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، إلـــى جــانــب الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمريكية، فضالً عن العديد من الدول األخرى ذات 

الباع الطويل في القطاع. 
العام اجلاري مبثابة منصة للشركات  ويعد معرض 
جديدة  بعقود  الفوز  من  متكنها  القطاع  في  الرائدة 
مــع رسالة  وذلـــك متــاشــيــاً  األعــمــال،  تنمية  وحتفيز 
الــهــادفــة ألن يــكــون منتدى  لــلــقــوارب  مــعــرض قطر 

فــعــاالً فــي دعـــم االزدهــــــار االقــتــصــادي والــشــركــات 
واألهــــداف مع  املــضــمــون  فــي  ينسجم  القطرية، مبــا 
الوطنية  قطر  رؤيــة  جتاه  للمعرض  الراسخ  االلتزام 
افتتاح  الــعــام حفل  املــعــرض فــي هــذا  2030.  سيضم 
املــوافــق  املــهــمــة فــي يـــوم األربـــعـــاء  لــكــبــار الشخصيات 
بن  عــبــداهلل  الشيخ  معالي  يفتتح  حيث  ديسمبر،   7
يفتح  املــعــرض رســمــيــاً.  ثــانــي  آل  بــن خليفة  نــاصــر 
والــقــوارب  اليخوت  بسوق  للمهتمني  أبــوابــه  املــعــرض 
والراغبني بالشراء من منطقة اخلليج والعالم ، من 
يوم اخلميس إلى السبت من الساعة 2:30 بعد الظهر 
بــاإلطــالع على  الــراغــبــني  ولغاية 9:30 مــســاًء. وعــلــى 
القيام  طـــرازات مــحــددة وعــالمــات جتــاريــة معينة، 

بحجز مسبق لترتيب زيارتهم.

معرض قطر 
الدولي للقوارب 

يعلن عن ظهور 
)سيلفر فاست( 

أسرع وأكبر يخت 
في العالم 
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يعد اجليل اجلديد من سيارات مازدا هو األيقونة اجلديدة 
ببساطة  نسفها  تــقــدم  فــهــي   ، الــســيــارات  مــن  الــفــئــة  لتلك 
سيدان  مــازدا  سيارات  تصميم  ومت   ، بالقيادة  لالستمتاع 
لسائقها  كامتداد  للعمل  اجلديدة  الرباعي  الدفع  وسيارات 
املتميز » كودو –  التصميم  ، وتعد احدث جتسيد ملوضوع 
روح احلركة “ ، صممت سيارات مــازدا سيدان اجلديدة 
لتثير اإلعجاب استناداً الى مفاهيم اجلمال األنيق للسيارات 
القياسية من طرازي مازدا “ تاكيري “ ومازدا “ شيناري 
وهي   «  sky active« الفائقة  بالتكنولوجيا  املـــزودة   “  “
في  واالقتصاد  األداء  روعــة  حيث   ، الكفاءة  فائقة  تقنية 

استهالك الوقود .
ميكن ارجاع روح املنافسة والتحدي الذي تتميز به سيارات 
مازدا سيدان اجلديدة الى ارض وشعب هيروشيما ، فبعد 
تعرضه لضربة مدمرة في نهاية احلرب العاملية الثانية ، 
رفض شعب هيروشيما اخلضوع للدمار ومضي لتحقيق 

اكتسبت سيارات مازدا  اجلــاد ومن هنا  والعمل  االزدهــار 
اجلديدة روح التحدي واملنافسة .

تقدم مــازدا افكاراً جديدة  للربط بني اإلنسان واآللــة في 
قمرة القيادة مما يسهل على قائد السيارة التحول ما بني 
كما   ، اللحظة  تتطلبه  مــا  مــع  يتماشى  مبــا  واملتعة  العمل 
ميكن لقائد السيارة اإلستمتاع بجو رائع من اإلثارة   بفضل 

األداء املتميز والسالمة اإلستباقية الفريدة .
ويعد مفهوم » زوم زوم » جتسيدأ للحركة املستوحاة من 
الطبيعة واحليوانات ، فمازدا تريد دائماً لسيارتها ان تكون 
Sky active” على  ، كما يعمل نظام “  في قوة احلصان 
نقل الطاقة الى العجالت عبر نظام نقل احلركة اآللي من 

اجل مساعدة قائد السيارة جتنب وقوع احلوادث .
 ، تكنولوجية  ثورة  ملــازدا سيدان  اجلديدة  التصاميم  متثل 
فالتصاميم اجلديدة تظهر سيارات مازدا  بطريقة مثيرة 
كما لو كانت قادمة من الفضاء اخلارجي ،وترتكز فلسفة 

مازدا في التصميم على كون السيارة ليست مجرد كتلة من 
املعدن ولكنها كتلة من العواطف تنشأ بني القائد والسيارة 
كما هي العالقة بني الفارس واحلصان ، وهذا  هو الهدف 
والــذي يجسد   “ احلركة  “ روح  املتمثل في شعار  النهائي 

اجلمال الديناميكي للسيارة.
جتسد سيارات مازدا سيدان قوة وأناقة احليوانات الكبيرة 
عندما تنقض على فريستها ، وهذا هو جوهر احلركة التي 
تصورها مازدا وكأنك تشعر بأنك تتعامل مع كائن حي ذو 

قلب ينبض وهذا هو اإللهام وراء” روح احلركة“
القيادة  اجلــديــدة بني متعة  مــازدا سيدان  ســيــارات  جتمع 
والــســالمــة الــبــيــئــيــة وقـــد ادخـــلـــت مـــــازدا اربـــعـــة تــعــديــالت 
وتتمثل  اعاله  املذكور  الهدف  لتحقيق  بالتكنولوجيا  تتعلق 
التكنولوجيا اجلديدة في Sky active وتكنولوجيا السالمة 
مازدا  وتؤمن   ، االتصال  وتكنولوجيا  البيئية  والتكنولوجيا 
بني  يجمع  جديد  ملستوى  للوصول  التطور  مبواصلة  دائماً 

سيارات  تطوير  تعزيز  خــالل  من  والسالمة  االبيئي  األداء 
مازدا مساهمة في جعل مازدا في مكان افضل .

مازدا  من  املستقبل  سيارات  في  التكنولوجيا  قمة  وتتمثل 
في إدخال تكنولوجيا Skyactiv في اجليل القادم وتعمل 
تلك التقنية على توفير 30% من استهالك الوقود وتتوافر 
بإثنني من احملركات سعة 2و 2,5 وهي متوافرة لدى دول 
على  التقنية  تلك  تعمل  كما   ، اخلليجي  الــتــعــاون  مجلس 
حركة   وناقل  سرعات  ست  عبر  العجالت  الــى  القوة  نقل 
اوتوماتيكي . تضم سيارات مازدا اجلديدة مجموعة رائعة 
من وسائل السالمة واألمان املتقدمة وذلك لتجنب وقوع 
احلوادث او تخفيف األضرار في حاالت التصادم ،وتركز 
مــازدا على مفهوم السالمة اإلستباقية  والــذي ير كز في 
الكامل على  بــدالً من االعتماد  السيارة  األســاس على قائد 
انظمة السيارة وذلك من خالل تقنية activesense وذلك 

من أجل استشعار اخلطر وتفادي احلوادث .

طرازات مازدا متعة القيادة وروح التحدي
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اجليل التاسع مالمح اكثر ذكاء ...

شفروليه ماليبو الوجة احلقيقي
للسيارات االمريكية االكثر جاذبية

الهجومية  احتراف  االمريكية شيفروليه  العالمة  استطاعت 
في التصميمات الهجومية لعقود طويلة، حتى بات العالم ال 
أكثر  إلى أحجام  السيارات  يحتاج لكل هذا احلجم، وعــادت 

ذكاًءا توفر ما اعتادت عليه دون أن تبالغ.
وفـــي اجلــيــل الــتــاســع مـــن مــالــيــبــو، تــقــدم شــفــرولــيــه الــوجــه 
األمــريــكــي مبــالمــح جـــديـــدة، أكــثــر ذكـــــاء، وأكـــثـــر عصرية 
واقتصادية، وكذلك أكثر قدرة على توفير الراحة، وبأنياب 
هجومية تبقى املنافسني بعيدا، متاما كما اعتادت ماليبو في 
املاضي. هناك الكثير من السيارات التي قد تبدو غير مألوفة 
فــي الــبــدايــة، إال إنــهــا مــع الــوقــت تــبــدو أكــثــر جاذبية وتتضح 
الزجاجية  املــســاحــة  مــالــيــبــو،  مــع  ـــراه  ن مــا  وهـــو  شخصيتها، 
األمــامــيــة الــكــبــيــرة، ومـــــرورا بــغــطــاء احملــــرك ذو اخلــطــوط 
أمريكية  بجينات  ماليبو  تأتي  القوة،  عن  تعبر  التي  البارزة 
خــالــصــة. وتــنــســاب اخلــطــوط مــن غــطــاء احملـــرك إلــى شبكة 
شعار  حتمل  والــتــي  قسمني،  إلــى  املقسمة  االمــامــيــة  التهوية 
شيفروليه في املنتصف على جزء معدني مير بني الشبكتني، 

مع خطوط من الكروم الالمع تعبر من خالل الشبكة السفلية 
أكثر  بتصميم  األمــامــيــة  املصابيح  تــأتــي  كــذلــك  و  الــكــبــيــرة، 
السيارة تبدو أكثر  انسيابية وعصرية، وخلفية سوداء جتعل 
أمامي حــاد اخلطوط رياضي يضم شبكتي  شــًرا، مع مصد 
تهوي صغيرتني على اجلانبني، ومصابيح ضباب LED، مع 
السيارة في األمام،  ارتكازية  مشتت هواء سفلي يحسن من 
الــعــجــالت والــعــجــالت املعدنية  على اجلــانــبــني، تــبــرز أقـــواس 
فــوقــهــم على  الــكــبــيــر، وتنطلق اخلــطــوط مــن  ذات احلــجــم 
شكل أمواج كبيرة تخترق األبــواب، وحتى الوصول لألقواس 
اخللفية، مع مساحات زجاجية كبيرة تتبع اخلط االنسيابي 

للسقف، واملرايا اجلانبية االنسيابية.
الرياضية، وبخاصة  أما في اخللف، فتبرز بعض اخلطوط 
واملصد  الكبير،  اخللفي  التحميل  لباب  الــبــارزة  احلافة  على 
عــادم كبيرتني على  الــذي يضم فتحتي طرد  البارز  اخللفي 
اجلانبني، وكذلك مشتت الهواء السفلي الصغير في املنتصف.

الفخامة  بــني  يجمع  متميز،  داخــلــي  تصميم  ماليبو  تــقــدم 

لتخلف  اخلطوط  من  الكثير  وتتداخل  العصري،  والتصميم 
شخصية معقدة ملاليبو.

وتضم السيارة نظام MyLink املعلوماتي املتطور، الذي يدعم 
بالسيارة  هاتفك  توصيل  كاربالي، وميكنك من  آبل  منصة 
ومتابعة املكاملات أو الرسائل دون احلاجة لرفع عينيك عن 
الطريق، وكذلك ارسال الرسائل أو القيام بالكثير من املهام 
حتسني  على  ماليبو  وعملت   ، الصوتية  األوامـــر  طريق  عــن 
املقصورة، وكذلك زادت من  الراحة والهدوء داخل  مستوى 
املساحات املتوفرة للركاب، وبخاصة في اخللف، حيث باتت 

مساحة حركة األرجل أكبر بـ 33 مم مقارنة باجليل السابق
تنطلق ماليبو بجسد قوي أخف من سابقه ومحرك ذو أداء 
عائلة  مــن  ، فــاحملــرك  واالقتصادية  الرياضية  بــني  مــتــوازن 
 186 قــوة  يطلق  لتر،   2.5 سعة  االسطوانات  رباعي  إيكوتيك 
حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يدفع 
بالعجالت األمامية، ويحقق معدل استهالك للوقود يصل إلى 

14.3 كم لكل لتر.
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