
السيارات الكالسيكية ثروة مهمة ويجب االهتمام بها
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تستحق األفضل ..

ميناء  إلى  علي  محمد  األلباني  اجلندي  وصل 
جنوًدا  حتمل  سفينة  منت  على  اإلسكندرية، 
نابليون  ضد  مصر  عن  للدفاع  جاؤوا  أتراًكا، 
الداهية  استطاع  سنوات  ثالث  وبعد  بونابرت، 
أن  إبراهيم  ابنه  مبساعدة  باشا  علي  محمد 
هددوا  بل  األوسط،  الشرق  دول  أغلب  يحكموا 
عرش السلطان العثماني في اآلستانة، ومع هذا 
ترك وراءه أحفاًدا ضعفاء خسروا كل ما جمعه 
يد  في  لعبة  وأصبحوا  بل  كفاحه،  سنوات  في 
الدخاخني  ساللة  من  أنهم  اّدَعْوا  كثر  نصابني 
محمد علي، حتى أصبحنا ال نستطيع أن نفّرق 
وأحدث  األصليني،  واألحفاد  النصابني  بني 
رواد  كل  أجبر  الذي   كاظم  هو  األحفاد  هؤالء 
املقهى الثقافي على أن ينادوه بلقب »كاظم بك 
علي  محمد  أحفاد  آخر  أنه  وتصديق  أفندي« 
يقدم  أن  دون  احلديثة،  مصر  مؤسس  باشا 
يرتدي  كان  أقواله!  صحة  تثبت  رسمية  ورقة 
البرنس شوكت حلمي، الذي أدى أحمد  مالبس 
1963م  الناعمة  األيدي  فيلم  في  دوَره  مظهر 
فاروق-  امللك  تنحي  بعد  حكومي  إنتاج  -كأول 
للساخر  ذاته  بالعنوان  وهو مستوحى من قصة 

توفيق احلكيم. 
يحكي الفيلم عن أحد األمراء العاطلني بالوراثة 
بعد قيام الثورة ثم يصطدم بامرأة تغّير له يده 
من عاطلة إلى منتجة، الغريبة أن أغلب قنوات 
تليفزيون الدول العربية حرصوا على بث الفيلم 
أنه  منهم  اعتقاًدا  العمال-  -عيد  مايو  أول  يوم 

يشجع العاطلني على البحث عن عمل! وكأن كل 
أحفاد  أحد  شوكت  البرنس  طبقة  من  العاطلني 
الشخصية  بك  كاظم  مثل  أو  باشا،  علي  محمد 
-الذي  التي تشبه جّده اخلديوي سعيد  الغامضة 
بعد  سباجيتي  مكرونة  بطبق  السويس  قناة  باع 
أن خدعة الداهية الفرنسي »دي ليسبس« -فقد 
باع كاظم بك ميراث العائلة ولم يتبق  له سوى 
غرفة في بدروم وسيارة صغيرة كانت هي كل 
صابر  بالدكتور  صداقته  ولوال  وعائلته  حياته 
امليكانيكي ما استطاع أن يعيش ال هو وال سيارته 
الثقافي،  املقهى  رواد  أشهر  من  أصبحت  التي 
السيارة  مقدمة  أمام  طاولة  يضع  كان  ألنه 
يتحدثان  وكأنهما  أمامها  كرسي  على  ويجلس 
هو  -طبًعا-  امليكانيكي  وصابر  لسيارة«  »سيارة 
البعض  ظن  حتى  الطلبات  على  يحاسب  من 
عائلة  قصر  في  اجلنايني  ابن  كان  صابر  أن 
امليكانيكي أكمل دراسة الطب  كاظم وأن صابر 
يرد  لهذا  كاظم،  والد  البرنس  بنقود  البيطري 
اجلميل برعايته لكاظم وسيارته، وعندما ُسئل 
كميكانيكي  العمَل  فضل  -الذي  صابر  الدكتور 
اكتفى  القصة  صدق  عن  الطب-  مهنة  على 
كان  بك  كاظم  أن  من  الرغم  على  باالبتسامة، 
كانت  عندما  الدكتور  على  تعارفه  قصة  يروي 
سيارته أكبر حجًما مما هي عليه، وأن الدكتور 
في  فشله  بعد  خطاياه  عن  يكفر  امليكانيكي 
إصالح السيارة التي انكمش حجمها نتيجة خطأ 

في التشخيص.. هذا واهلل أعلم.

سيارة كاظم بك أفندي! 

800 0003  |  qatar.maserati.com مجموعة طرازات مازيراتي 

فوق العادة بكّل المقاييس

الراية حتاور رئيس مجلس إدارة )جمعية السيارات الكالسيكية( .. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: 

أنــت متميز بطبيعتك، وكذلك الحال بالنســبة للفئة الثانية غران كوبيه التي ال تختلف عنك كثيراً. 

الفئــة الثانيــة غران كوبيه 218i مــع مجموعة M الرياضية والفئة الثانية غران كوبيه M235i بقوة 306 حصان. 
صممت كٌل واحدة من هاتين الســيارتين لتجمع بين الكوبيه العصري واألداء الرياضي الفائق الذي تشــتهر به 

  .BMW جميع سيارات

تفضل بزيارة أقرب صالة من صاالت عرض الفردان للســيارات لمعرفة المزيد. 

شركة الفردان للسيارات
صالة عرض أبراج الفردان بمنطقة الخليج الغربي أو صالة عرض شارع سحيم بن حمد

 هاتف: 7577 4447
www.bmw-qatar.com/ar :الموقع اإللكتروني ،bmw@alfardan.com.qa :البريد اإللكتروني

الفئة الثانية 
غران كوبيه

إنفينيتي QX60 تواجه حتديات احلياة بأسلوب أنيق
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تويوتا على منصة التتويج في اليونان
تعزز صدارتها في بطولة العالم للمصنعني ...

تويوتــا تعــزز صدارتها فــي بطولة العالــم للمصنعني بفارق 
57 نقطــة مــع تبقــي ثالثة ســباقاٍت فقط مــن بطولة العام 
احلالــي احتفــل فريق جازو للســباقات GR مؤخــراً بإجناٍز 
مذهــٍل آخــر، حيــث حقق كالــي روفانبيرا فــوزه الثاني في 
بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها االحتاد الدولي 
للســيارات FIA علــى مــن مركبــة تويوتــا يــارس للراليــات 
WRC التــي حتمــل الرقــم 69، وذلــك بعــد االنتصــار الذي 
حققه في رالي أكروبوليس األسطوري باليونان، في حني 
اعتلى سيباســتيان أوجييه منصة التتويج في املركز الثالث 
على من مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي حتمل 
الرقم 1، مما عزز مركزه املتقدم هو وفريقه في ترتيب 
البطولــة.  روفانبيــرا حقق فــوزاً مذهالً على املضمار خالل 
املرحلــة االفتتاحيــة فــي آخــر أيام الســباق، وأكملهــا بفارٍق 
بلــغ 14.1 ثانيــة. وقــد تابــع انتصــاره ليحقق الفــوز على من 
مركبــة تويوتــا يــارس للراليــات WRC التــي حتمــل الرقــم 
 Power 69، وأســرع زمــٍن فــي مرحلــة »بــاور« األخيــرة
Stage، فــي حــني حــل روفانبيرا وأوجييه مــن بني الثالثة 
األوائل بفارٍق بلغ 3.9 ثانية فقط في ختام اليوم الثاني من 
الرالــي. وقــد اســتمتع روفانبيــرا ومســاعده جــون هالتونني 
ببداية قوية في اليوم الثالث من السباق، حيث فاز كالهما 
باملراحــل األربع كاملة مــن الدورة االفتتاحية، ما أتاح لهم 
الصدارة ألكثر من نصف دقيقة خالل يوم الرابع واألخير 
من السباق.  هذا، وقد احتل إلفني إيفانز في املركز الثاني 
في مرحلة »باور« األخيرة Power Stage، في حني حل 
أوجييــه فــي املركــز الثالــث، حيــث حقــق أوجييــه والســائق 
املســاعد جوليان إنغراســيا املركز الثالث على منصة التتويج 
على من مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي حتمل 
الوقــت احلالــي، يتصــدر أوجييــه ترتيــب  الرقــم 1. وفــي 
الســائقني بفــارق 44 نقطــة مــع تبقــي ثالثــة ســباقاٍت مــن 
البطولة. ومع صعود الفريق منصة التتويج للمرة اخلامسة 
لهــذا العــام، وبفضــل النقــاط اإلضافيــة التــي حصدهــا مــن 
عــززت  فقــد   ،Power Stage األخيــرة  »بــاور«  مرحلــة 

تويوتا من تقدمها في فئة املصّنعني بـ 57 نقطة.
ومــن املقــرر أن يخــوض فريق جــازو للســباقات GR رالي 
فنلنــدا الــذي يقــام للمــرة األولــى منذ عامني خــالل الفترة 
1 -3 من شــهر أكتوبر املقبل، وكان الفريق قد فاز بالنســخ 
الثالثــة الســابقة مــن هــذا الرالــي الــذي يقــام بالقــرب مــن 
املقــر الرئيســي للفريــق بجــوار ســاحة اخلدمــات مبنطقــة 
يوفاســكوال. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإننــا ال نعلــم مــا قــد 
العاليــة،  بالســرعات  املعــروف  اخلريفــي  احلــدث  يشــهده 

والقفزات الكبيرة.

 HUAWEI أعلنت مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني عن إطالق هاتف
 HUAWEI اجلديــد كلًيــا، ليكــون أحــدث إضافة إلى سلســلة nova Y60
Nova Y املبتكــرة. وتتميــز هــذه السلســلة مــن هواتــف هواوي بأســعارها 
التنافســية والتــي تتناســب مع مختلــف اإلمكانيات، إلتاحــة الفرصة أمام 
هــواوي  املســتخدمني الستكاشــف منتجــات وخدمــات  مــن  عــدد  أكبــر 

املختلفة واالستمتاع بتجربة رقمية ال مثيل لها.
هاتف HUAWEI nova Y60 الذكي

بســيط  بغطــاء  مطلــي  الذكــي   HUAWEI nova Y60 هاتــف  يأتــي 
 ..Midnight Black و Crush Green ،وعصــري، وبلونــني كالســيكيني
كمــا، ومت تزويــده ببطاريــة كبيــرة بســعة 5000 مللــي أمبيــر، وكاميــرا 
ثالثيــة بالــذكاء االصنطاعــي وشاشــة HUAWEI FullView 6.6 بوصة. 
وبفضــل هــذه املزايــا الرائعة، يُعــد هاتــف HUAWEI nova Y60 الذكي 
اخليــار املُفضــل للترفيــه والدردشــة وتصفــح الشــبكات االجتماعيــة علــى 

مدار اليوم، بجانب كاميرا ال مثيل لها إللتقاط أجمل الذكريات.
كمــا، ويتميــز هاتــف HUAWEI nova Y60 بكاميــرا ثالثيــة مدعومــة 
بالــذكاء االصطناعــي، لتتيــح للمســتخدمني التقــاط صــور أوضــح لتوثيــق 
الكاميــرا الرئيســية بدقــة 13  اليوميــة بســهولة. كمــا، وتأتــي  حلظاتهــم 
ميجابكســل بفتحــة عدســة كبيــرة تبلــغ f / 1.8 إللتقاط مزيــًدا من الضوء 

وإنشــاء صــور عاليــة الدقــة، بينمــا تقلــل اخلوازميــات الذكيــة الضوضــاء 
املدمجــة فــي الصــور لتبــدو مشــرقة وواضحــة حتــى عنــد إلتقاطهــا فــي 
الليــل أو حتــى فــي ظــروف اإلضاءة املنخفضــة. أما الكاميــرا ذات الزاوية 
فائقــة االتســاع التــي تبلــغ 120 درجــة، فإنها احلــل األمثل إللتقــاط الصور 
اجلماعيــة، بينمــا متنــح كاميــرا العمــق تأثيــًرا ضبابًيا في اخللفيــة إلبراز 
العناصــر املــراد إبرازهــا. وتأتــي الكاميــرا األماميــة بدقــة 8 ميجابكســل 
وخوارزميــة الــذكاء االصطناعــي املضمنــة فــي البطاريــة بتأثيــرات رائعــة 
 HUAWEI إلضفــاء جمــال ال مثيــل لــه علــى الصــور، ممــا يجعــل هاتــف

nova Y60 رائع اللتقاط صور السيلفي ومشاركتها مع اآلخرين.
هاتف 8i HUAWEI nova الذكي

يأتــي هاتــف 8i HUAWEI nova مبظهــر مميــز ومبتكــر، حيــث يضــم 
املجــال  إلتاحــة  ميجابكســل   64 بدقــة  حتديثهــا  متــت  رباعيــة  كاميــرا 
الفوتوغرافــي. كمــا،  فــي عالــم االحتــراف  االنطــالق  املســتخدمني  أمــام 
توفــر  التــي   HUAWEI Edgeless Display شاشــة  الهاتــف  ويضــم 
 HUAWEI جتربــة مشــاهدة غامــرة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن تقنيــة 
SuperCharge العصريــة بقــوة 66 واط تعنــي أنــه ميكــن للمســتخدمني 
إعــادة شــحن هواتفهــم بســرعة فائقــة دون تفويــت املتعــة املســتمرة التي 

يوفرها الهاتف الذكي.

هواوي 
تطرح 
هاتفي
8i I nova
 nova Y60
الذكيني 

 6 وسائد هوائية، مفتاح ذكي، تشغيل المحرك بضغطة زر، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة، مبدل سرعات، 
 ،)GPS( متكيفة، مصابيح نهارية،  أجهزة استشعار خلفية، كاميرا الرؤية الخلفية، نظام تحديد المواقع العالمي LED مصابيح أمامية 

نظام MZD، نظام تكامل الهاتف الذكي الالسلكي، وضع رياضي، نظام مراقبة النقاط العمياء باستخدام نظام تنبيه حركة المرور الخلفي، 
فتحة سقف كهربائية، عجالت ألمنيوم مقاس 17 بوصة

 مقاعـد جلدية 
فـاخرة*

مصممة بمهارة وحرفية متقنة 
لتمنحك شعور الرفاهية المطلقة.

 الهاتف الجوال 
المتكامل
مواكبة العالم من خالل 
االتصال بالهاتف الجوال 
المتكامل من خالل نظام 

.MZD Connect

 التحكـم 
الدقيــق

تصميم قمرة القيادة 
متمحور حول االنسان 

ويخلــق رابــط بيـن 
السائق والسيارة.

 شـاشة عرض 
أمامية

 تبقيك في حالة تأهب 
 واطالع على محيطك 

أثناء القيادة. 

 نظـــام صوت 
مميز*

 تجربة رائعة مع النظام 
 الصوتي المحيطي عبر

.Bose 11 سماعة

مـازدا 6 سيــدان الجـديــدة

اإلتـقــــان الُمــلهـــم.

MAZDA 6 | 2021سعة 2.5 لتر )187 حصان(، ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات SKYACTIV محرك

:CORE PLUS 88,900 ر.قفئة 

*مقصورة داخلية جلدية ونظام Bose الصوتي متوفران في مازدا 6 الفئة  High Grade فقط.

صنــاعـة يـابـانـيـــة
للمزيد من المعلومات:
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تأمين شامل لمدة 
تصل إلى 5 سنوات سنوات ***5

ضمان نيسان
أفضل قيمة

لإلستبدال
يشمل

التسجيل دفعة أولى 0% ابدأ الدفع في عام
2022**

Nissan Qatar 4428 3333nissanqatar.com

4185/2021

المعرض الرئيسي - طريق سلوى                   معرض السد                   معرض بن عمران                   معرض بروة                   معرض الخور

LE باترول
ابتداًء من

4,299* ر.ق. /شهرًيا

5.6 L | V8 | 400 HP 

*    القسط الشهري على باترول             2021
**   1 يناير 2022

***  5 سنوات أو 300,000 كلم أيهما يأتي أواًل
-    خاضع لموافقة قسم التمويل الداخلي

-    هذا العرض صالح على مبيعات التجزئة
-    العرض صالح من 26 اغسطس حتى 30 سبتمبر 2021

LE T1

شراء سيارة جديدة اآلن أبسط مما تتخيل. 
سّهلناها عليك.

QX60 إنفينيتـــي
بنسختهــا اجلديــدة واناقتهــا املميــزة

 QX60 كليــاً  اجلديــدة  ســيارتها  تطويــر  إنفينيتــي 
الســائقني  بنســختها لعــام 2022 بشــكل كامــل لتمكــن 
مــن مواجهــة مختلــف حتديــات احليــاة بأســلوب أنيــق 
ومريــح، وذلــك باالعتماد على ُمحرٍك جّبار يتماشــى 
بأدائــه االســتثنائي مع تصميم الهيــكل اخلارجي األنيق 

للسيارة ومقصورتها الداخلية املُفعمة بالهدوء. 
ركــز املهندســون واملصممــون لــدى إنفينيتــي على عّدة 
لســائقيها  تضمــن  ســيارة  لتقــدمي  رئيســية  مجــاالت 
التأقلــم مــع ُمختلــف ظــروف القيادة بأعلى مســتويات 
الراحة والسهولة والهدوء، مبا يشمل التنقالت اليومية 
وذلــك  والترفيهيــة،  العائليــة  الرحــالت  إلــى  وصــوالً 
اســتناداً إلــى اآلراء الــواردة مــن ُمــالك ســابقني لســيارة 
QX60 التــي مُتثــل أحدث ســيارات إنفينيتي الرياضية 
وُمتعددة االســتعماالت األفضل مبيعاً واملزودة بثالث 
أبــرز مزايــا  يلــي  فيمــا  صفــوف مقاعــد. ونســتعرض 

السيارة اجلديدة:
مواجهة حتديات التنقالت اليومية

تتيــح ســيارة QX60 االســتمتاع بتنقــالت يوميــة أكثــر 
سهولة من أي وقٍت مضى بفضل تزويدها مبجموعة 
تقنيــات وحتســينات جتعــل مــن التوقــف املتكــرر أثنــاء 

القيادة أمراً في غاية السالسة. 
نظــام نقــل احلركة، والــذي جرى تزويــده بنظام نقل 
حركة أوتوماتيكي عالي االســتجابة من تســع سرعات 
منــط  لتحديــد  ونظــام  الســرعات  لتبديــل  نظــاٍم  مــع 

القيادة.
لعــام  بنســختها  كليــاً  اجلديــدة   QX60 ســيارة  متتــاز 
2022 بنســب تغييــٍر واســعة النطــاق فيمــا يخص نظام 

نقل احلركة مقارنة بسابقتها. 
يعتمــد نظــام نقــل احلركــة األوتوماتيكــي اجلديــد كلياً 
الــدوران، مــا  لعــزم  مــن تســع ســرعات علــى محــوٍل 

يضمن تسارعاً أكثر استجابة في سيارة QX60 وبأقل 
مستويات الضوضاء. 

تتيح الســرعة املنخفضة األولى قوة دافعة أكبر بنســبة 
يتيــح  للســيارة، ممــا  الســابقة  بالنســخة  60% مقارنــة 

تشغيل السيارة بأداء أعلى واالنطالق بها بثقة أكبر. 
تضمــن التــروس األطــول للســرعات األعلــى فــي علبــة 
التــروس االســتمتاع برحالت طويلة بعــدد دورات أقل 
للمحــرك فــي الدقيقــة الواحــدة، مــا يوفــر مســتويات 

أكبر من الراحة والهدوء في املقصورة.
الرباعــي  الدفــع  جــرى تزويــد ســيارة QX60 بنظــام 
الذكي واحملّسن من إنفينيتي مع آلة االقتران املباشر، 
علــى  والتجــاوب  الثبــات  مســتويات  حتســني  بهــدف 

الطرقات الرطبة والزلقة أو الرملية.
مقارنة بالنظام املُســتخدم في النســخة السابقة، يعمل 
 QX60 نظــام الدفــع الرباعــي اجلديــد كليــاً في ســيارة

علــى جعــل زمن االســتجابة والتفاعل شــبه فوري بدالً 
مــن ُمــدة 0.3 ثانيــة، حتى قبل أن يُدرك الســائق مدى 

احلاجة لذلك.
قــوة احملــرك  إعــادة توجيــه حوالــي 50% مــن  ميكــن 
املتاحــة )279 حصــان/ 350 نيوتــن متــر مــن احملــرك 
سداســي األســطوانات V6 بسعة 3.5 لتر( نحو العجالت 

اخللفية لضمان مزيٍد من الثبات والتجاوب. 
االنــزالق  ومحــدود  النشــط  املكابــح  نظــام  يضمــن 
إعــادة توجيــه عــزم الــدوران من جانب آلخــر لضمان 

استخدام العجالت ذات الثبات األفضل. 
توفــر مقصــورة القيــادة فــي ســيارة QX60 اجلديــدة 
كليــاً جتربــة قيادة ممتعــة ورفيعة املســتوى في جميع 
القيــادة  مقصــورة  تتميــز  الثالثــة.  املقاعــد  صفــوف 
فئــة  مــن  املبّطــن  باجللــد  مكســّوة  ناعمــة  مبقاعــد 
أوتوجراف اجلديدة في الصفني األول والثاني، مزينة 

بأمنــاط ُمبطنــة مســتوحاة مــن التموجــات على ســطح 
املــاء. تتوفــر املقاعد بخاصيــة التحكم بدرجــة احلرارة 
التــي تقــوم بســحب الهــواء وإبعــاده عــن ركاب الصفــني 
األماميــني لتوفيــر مزيــد مــن الراحــة. يتميــز الصــف 
األمامــي مبقاعــد مبتكرة تتماشــى مع ظــروف انعدام 
اجلاذبية. متتاز مقاعد الصف األول بخاصية التدليك 
بشــكٍل  مضبوطــة  برامــج  ثالثــة  مــع  املُتاحــة  املريحــة 
االنتعــاش(  االســترخاء،  القطنيــة،  )الفقــرات  مســبق 
لضمــان الهــدوء واالســترخاء للــركاب بعد يــوم طويل.  
يتميــز الصــف الثانــي مبقاعــد حصرية مكســوة باجللد 
االســتمتاع  للــركاب  يتيــح  مــا  أوتوجــراف،  فئــة  مــن 
بتجربــة جلــوس أكثــر راحــة ضمــن مســاحة فســيحة.  
اســتخدام نظــام تهويــة ُمحّســن وفتحــات تهويــة علــى 
بطانــة الســقف في املقصورة لتوفيــر مزيد من الراحة 

ملقاعد الصف الثاني واملقاعد اجلانبية للصف الثالث.
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السيارات الكالسيكية ثروة مهمة ويجب االهتمام بها

بداية، حدثنا ســعادة الشــيخ عن تولد عشق 
اقتناء السيارات الكالسيكية لديكم؟

منذ ســنوات مبكرة من عمري نشــأ لدي عشــق 
الســيارات بشــكل عــام، علــى الرغم مــن أن هذا 
امليــول لــم يكــن شــائًعا بــن الناس وقتئــذ، حيث 
كنــت انظــر بإعجــاب إلــى الســيارات التــي كانــت 
تنقــل النــاس إلــى محافــل مهمــة مثــل احلــج أو 

الرحالت الطويلة واخلاصة مثل املقناص.
وفي مراحل الحقة من عمري، ازددت حرًصا 
علــى احملافظــة علــى الســيارات التــي بــدأت فــي 
امتالكهــا، ومــع ازديــاد اطالعــي علــى الســيارات 
الكالســيكية وحتولها إلى قطعة باهظة الثمن، 
فكــرت فــي جتميع أكبــر قدر منهــا، وأصبحت 
أتألــم عندمــا أراها مهملة وفي حالة يرثى لها، 
وتُبــاع مببالــغ تافهة جًدا، خاصــة أنها تعد ثروة 

مثل املجوهرات.
فالســيارة  الســن،  كبــار  عــن  حتدثنــا  وإذا 
ألنهــا  نظــًرا  ثمينــة  قطعــة  متثــل  الكالســيكية 
حتمــل معهــا ذكريــات وقصــص خاصــة، علــى 
الرغــم مــن أنهــا مــن املمكــن أن تكــون ســيارة 

بسيطة.
والولع بالســيارات ال يعتبر جديًدا لدى اإلنســان، 
فقد ُعرف البشر باهتمامهم بوسائل املواصالت 
علــى  فهــي  واخليــول،  واجلمــال  الــدواب  مــن 

اختالفها تبقى شاهدة على استعانة البشر بها.

كالســيكية  ســيارة  هنــاك  هــل  الشــيخ،  ســعادة 
حتمل معها ذكريات خاصة معكم؟ 

هي سيارة كالسيكية من طراز »أورزموبيل«، وهي 
دخلــت الدولــة من خالل ســفينة خشــبية »لنج« عبر 
مينــاء ذكريــت غــرب قطــر ، وقــد مت نقلهــا بصعوبــة 

مــن الســفينة إلى خارجهــا. أما الســيارة األخرى فهي 
شــيفروليه بيــك آب موديــل 1948، وكانــت شــاهدة 
علــى  رحــالت صيــد الغــزالن، والســيارات التــي كانــت 
تقلنــا إلــى املــدارس ورحــالت التخييــم فــي بــر قطــر 
وقتئــذ، وكان أبــي يقودهــا. وجميــع هــذه الســيارات 

لــدي اآلن والزالــت أحافــظ عليهــا علــى الرغــم مــن 
مضي كل هذه السنوات.

كيــف بــدأت فكــرة تأســيس اجلمعيــة اخلليجية 
القطرية للسيارات الكالسيكية؟

الســيارات الكالســيكية أصبحــت اســتثماًرا، وبــدالً 

الســيارات يجــب علينــا  مــن رميهــا فــي ســكراب 
احملافظــة عليهــا، ومــن هنــا بــدأت لدينــا فكــرة 
القطرية للســيارات  اخلليجيــة  اجلمعيــة  تأســيس 
الكالسيكية، جلذب جميع املهتمن بها واحملافظة 
علــى هــذه القطــع الثمينــة، وقــد وجــدت الفكــرة 

ترحيبًــا محلًيــا، خاصــة أن الســيارات الكالســيكية 
أصبحــت ثــروة مهمــة في قطر ويجــب االهتمام 
بهــا، فهــي متثل قطعة لهــا تاريخهــا، ولكي نعمل 
معــارض  وننظــم  الثــروة،  بهــذه  التوعيــة  علــى 

ومزادات.
املهتمــن  الشــباب  حتتضــن  اجلمعيــة  أن  كمــا 
بالســيارات الكالســيكية، وتقــدم لهــم احملاضرات 
التوعوية والنقاشــية املتعلقة بهذا املضمار، فتاريخ 
الســيارات الكالســيكية غنــي باملواقــف واألحــداث 
واحملطــات املهمــة، مثــل اســتخدام كبــار رجــاالت 
الدولــة لبعض الســيارات، فهي متثــل قيمة مهمة 

تختلف عن مثيالتها من نفس الطراز.
ومــن جانبــي، حاولــت علــى مــدار 30 عامــاً جمــع 
السيارات التي استخدمها أهل قطر قدمًيا، لتكون 
لدينا مجموعة كبيرة ستساعدنا في دعم أهداف 
ورؤيــة اجلمعيــة ووثائــق كثيــرة ومعلومــات فــي 
هذا اجلانب، وأنا متأكد من ازدياد الوعي بأهمية 

السيارات الكالسيكية.

عــام  بشــكل  املجتمــع  اهتمــام  مــدى  مــا 
بالسيارات الكالسيكية؟

نالحــظ أن املهتمــن بالســيارات الكالســيكية في ازياد 
مســتمر، فهــي متثــل ثــروة فــي النهايــة، ويتضاعــف 
بالطبــع  ولكــن  اآلالف،  مئــات  إلــى  ويصــل  ســعرها 

قيمتها تتفاوت من دولة إلى أخرى.
كيف تنشط اجلمعية على املستوى اخلليجي كما 

هو في مسماها؟
خاصــة  جمعيــة  متلــك  ال  اخلليــج  دول  أن  وجدنــا 
بالســيارات الكالســيكية، ومن هذا املنطلق مت تســمية 
اجلمعيــة بـ»اخلليجيــة القطرية«، ليمتد نشــاطها إلى 
الدول املجاورة، ولها باع طويل في امتالك الســيارات 
منهــم  وزيــارات  ترحيبًــا  وجدنــا  وقــد  الكالســيكية، 

للجمعية، كما أننا من املمكن أن نتوســع في نشــاطاتنا 
في اجلمعيات لتشمل القوارب واليخوت وغيرها من 

الهوايات.
كيف يتم تصنيف السيارات الكالسيكية؟ 

يتم تصنيف أي سيارة يتجاوز عمرها اخلمسن سنة 
ضمن فئة »السيارات الكالسيكية«.

 30 عمرهــا  يتجــاوز  التــي  الســيارة  ان  اآلن  واعتقــد 
عامــاً تعتبــر كالســيكية بســبب التغييــرات الكبيرة في 
طرق صناعة السيارات وتدخل عامل التكنولوجيا في 

صنعها 
الســيارات  عــدد  عــن  أرقــام  أي  توجــد  هــل 

الكالسيكية في قطر؟ 
عــدد  عــن  تقديــرات  تتوفــر  ال  احلالــي  الوقــت  فــي 

الســيارات الكالســيكية فــي قطــر، وعــن أكثــر الفئــات 
الكالســيكية، مثــل  املتوفــرة، فلــكل شــركة ســياراتها 
ســيارة »تيندر بيرد« الكالسيكية وهي من السيارات 
املشــهورة منذ اخلمســينات وهي حتافظ على قيمتها 
حتى اآلن، فهناك سيارات كثيرة ولكن ال تكون كأي 

سيارات عادية وذات تاريخ.
كيــف يتم إجراء عمليات الصيانة على الســيارات 

الكالسيكية؟ 
تعتبر عملية صيانة الســيارات الكالســيكية مســألة 
مكلفــة جداً، بســبب قلة توفر قطــع الغيار الالزمة 
للسيارات والتي عادة تتوفر خارج الدولة، ويتطلب 
الكالســيكية  فالســيارات  أشــهر.  عــدة  وصولهــا 
تتطلب العناية الشــاملة وتشــغيل محركاتها بشــكل 

دوري. ومــن جانبنــا في اجلمعية، ســاهمنا خالل 
بطــرق  النــاس  توعيــة  فــي  كورنكــورد  معــرض 

الصيانة الالزمة.
ما أبرز املبادرات واخلطط املستقبلية التي تعمل 

عليها اجلمعية؟
بأهميــة  الوعــي  زيــادة  علــى  حالًيــا  اجلمعيــة  تعمــل 
الســيارات الكالســيكية، وتوفيــر املبــادرات التي تســهل 
الكثيريــن  إن  حيــث  الدولــة،  فــي  الصيانــة  عمليــات 
يضطــرون إلــى الســفر لصيانة لســياراتهم أو اســتيراد 
قطــع الغيــار الالزمــة، فمن املهم أن نســعى إلى توفير 

آلية لصيانتها محلًيا.
كمــا أننــا بصــدد التحضيــر إلطــالق عــدد من املــزادات 
اخلاصة بالسيارات الكالسيكية محلًيا واملشاركة أيًضا 

في مزادات أخرى في بعض الدول.
كمــا أننــا نحــاول توفيــر الســيارة الكالســيكية مببالــغ 
فــي متنــاول اجلميــع، حيث جرت العــادة على أن يتم 
تصنيف السيارة الكالسيكية ضمن السيارات الباهظة 
تتطلــب  الســيارات بحالــة جيــدة وال  الثمــن، وتكــون 

الكثير من الصيانة.
بتصليــح  خــاص  جــراج  توفيــر  الــى  نهــدف  أننــا  كمــا 
الســيارات الكالسيكية ومحالت متخصصة لبيع قطع 

غيار السيارات الكالسيكية.
موقــع  للجمعيــة  ســيكون  القريــب،  املســتقبل  وفــي 
للســيارات  مرجــع  وســيكون  شــامل،  إلكترونــي 

الكالسيكية في دولة قطر.

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة )جمعية السيارات الكالسيكية(:

حتت رعاية سعادة الشيخة املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف 

قطر، تنظم اجلمعية اخلليجية القطرية للسيارات الكالسيكية مسابقة ومعرض قطر للسيارات 

الكالسيكية 2021 في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر من العام اجلاري، لتعزيز ثقافة 

االهتمام بالسيارات الكالسيكية وإتاحة املجال للجمهور العام، االطالع على مجموعة من أندر 

وأفخم السيارات الكالسيكية اململوكة لهواة ومهتمن باقتناء هذه الفئة من السيارات، فمن 

خالل هذا املعرض، ستتاح للمالك عرض سياراتهم وللمهتمن وعشاق تلك السيارات، مشاهدتها 

واالستمتاع برؤيتها عن كثب، كما ستكشف اجلمعية خالل املعرض عن موقعها اإللكتروني الشامل. 

وفي احلوار التالي، نتعرف املزيد عن اجلمعية ونشاطها، مع سعادة الشيخ  فيصل بن قاسم آل ثاني 

رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخلليجية القطرية للسيارات الكالسيكية. 

إقامـة معرض السيـارات الكالسيكيـة حتت رعاية الشيخة املياسة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر

تدشني املوقع اإللكتروني للجمعية خالل املعرض املقبل
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متثل الفخامة الديناميكية في أبهى صورة

الفردان للسيارات الوكيل احلصري ...

أعلنــت الفردان للســيارات، الوكيــل احلصري واملوزع 
وصــول  عــن  قطــر،  فــي   BMW ملجموعــة  املعتمــد 
 Golden Thunder الثامنــة  الفئــة   BMW ســيارة 
Edition إلــى قطــر. وبفضــل ديناميكيــات القيــادة 
ســيارة  تضيــف  تضاهــى،  ال  التــي  واألناقــة  املذهلــة 
 Series Golden Thunder Edition  8  BMW
الفاخــرة ضمــن  الرياضيــة  للســيارات  ملســة فاخــرة 

مجموعة BMW الفئة الثامنة.
 Series Golden  8  BMW ســيارة  خــالل  ومــن 
 BMW برنامــج  يعــرض   ،Thunder Edition

Individual كيــف ميكــن حتويل الســيارات اخلاصة 
أعلــى  لديهــم  الذيــن  للعمــالء  فريــدة  ســيارات  إلــى 
التوقعــات مــن حيــث األســلوب واجلــودة، باإلضافــة 
إلــى اللمســات الواضحــة التــي تضفــي علــى طــرازات 

اإلصدار طابع السيارة ذات التصميم اخلاص.
وهمــا  التشــطيبات،  مــن  بخياريــن  الســيارة  تتوفــر 
 Frozen Black أو   ،Sapphire Black metallic
metallic. وتعبــر التفاصيــل املختــارة بعنايــة باللــون 
الذهبي عن الطابع الرياضي الفاخر. ويكتمل املظهر 
 BMW Individual High Gloss بخــط  الداكــن 

Shadow Line مــع املزايــا اإلضافيــة واملكابــس ذات 
 .M sports اللون األسود للمكابح الرياضية

يبــرز تبايــن مذهل عــن طريق خطــوط ذهبية متتد 
مــن املئــزر األمامــي إلــى األطــراف اجلانبيــة وصــوالً 
أخــرى  تفاصيــل  أيضــاً  يوجــد  اخللفــي.  املئــزر  إلــى 
املرايــا  الذهبــي، وهــي أغطيــة  مت تشــطيبها باللــون 
حصريــاً  )متوفــر   M اخللفــي  والناشــر  اخلارجيــة، 
 M وعجــالت  كوبيــه(   Series  8  BMW لســيارات 
اخلفيفة قياس 20 إنشــاً التي تتميز بتصميم شعاعي 

مزدوج.

يبرز الطابع الرياضي الفاخر واملزايا الشخصية أيضاً 
ضمن التصميم الداخلي في هذه النسخة من السيارة 
ذلــك  يقتصــر  وال  الفائقــة.  الفخامــة  عــن  للتعبيــر 
 BMW Individual Merino علــى اســتخدام جلــد
 Edition Golden« املمتــد باللــون األســود مــع نقــش
األماميــة  الــرأس  مســاند  علــى  املطــرز   »Thunder
 BMW Individual Alcantara الســقف  وبطانــة 
 Series Coupé 8 BMW في سيارات Anthracite
يظهــر  ولكنــه   ،Series Gran Coupé 8  BMWو
أيضــاً علــى وجــه اخلصــوص مــن خــالل التشــطيبات 

الداخلية في األلومنيوم املتشابك الذهبي. 
املتأللئــة  األســطح  تكتمــل  الوســطية،  اللوحــة  وعلــى 
ذات الهيــكل الرفيــع والفاخــر بشــعار يعبــر عــن هذه 
النسخة. تتميز مناذج النسخة أيضاً باستخدام زجاج 
CraftedClarity لعناصــر التحكــم احملددة ونظام 
.Bowers & Wilkins Diamond الصوت احمليطي

 Series Golden Thunder 8 BMW جتمع سيارة
Edition بني جتهيزات BMW Individual األنيقة 
والطابــع القــوي لـــ M Performance لتوفر منوذجاً 

يتميز بالطابع احلصري واجلودة العالية.

BMW 8 Series Golden Thunder Edition

سديــــر الطبيـــة تعـــزز أسطولهــا
بالشراكـــة مـــع الفــــردان للسيــــــارات

للســيارات،  الفــردان  عــّززت  الدوحــة:  قطــر، 
املســتورد الرســمي لســيارات BMW فــي قطــر، 
شــراكتها مع شــركة سدير الطبية – إحدى أبرز 
الشركات املزودة للخدمات الطبية في الدولة.  

فقد تّوج هذا احلدث بتســليم عدد من ســيارات 
BMW اجلديــدة إلــى ســدير الطبيــة، حيــث مت 
تزويد الشــركة مبجموعة مميزة من الســيارات 
التــي تعــّد أحــدث اإلضافــات إلســطولها. وتعــزز 

هــذه الصفقــة العالقة بني شــركة ســدير الطبية 
وشركة الفردان للسيارات.

تقــدم ســدير الطبيــة احللــول املتكاملــة وتعمــل 
الرعايــة  ومنتجــات  خدمــات  توزيــع  علــى 

الصحيــة، حيث تتمتع مبكانــة مرموقة وتواجد 
واســع في األســواق القطرية مما يجعلها شــريًكا 
بــارًزا ضمن األســماء العاملية فــي مجال الرعاية 

الصحية.

 وتســعى الفردان للســيارات لتحقيق الريادة في 
قطاع الســيارات بدولة قطر، وذلك عبر تعزيز 
الشــراكات القّيمــة فــي املجتمــع ودعــم مــزودي 

اخلدمات املميزين  مثل سدير الطبية.  
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رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن خليفة العطية
مدير التحرير

محمد يوسف العشري
اإلخراج الفني والتنفيذ

حســـن منجـــي

التحرير

عبــد اللـــه نــــور
محمـــد السيــــد

السيــــارات الوطنيـــــة
تسلط الضوء على عروضها الصيفية املميزة

 ،  )NCC( للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  ســلطت 
الوكيــل الوحيــد لســيارات مــازدا فــي قطــر ، الضــوء 
علــى مميــزات عروضها الصيفية لالســتمتاع بـــشراء 
سيارات مازدا  بأفضل األسعار على جميع الطرازات 
خالل حملتها املستمرة والتي القت قبوالً واسعاً من 
قبل مشــتري الســيارات الفاخرة في قطر مع ارتفاع 
مبيعات ســيارات مازدا إلى مســتويات غير مسبوقة. 
كمــا مت تقــدمي فئــات مختــارة مــن طــرازات 2022 

مؤخًرا ضمن احلملة.
وتهدف احلملة املوسمية إلى تقدمي »متعة القيادة« 
لســيارات  مازدا املتميزة للعمالء عند شــراء طرازات 
SUV وســيارات الســيدان ، كمــامت تعزيــز التجربــة 
الفاخــرة واخلاليــة مــن املتاعــب مــن خــالل حزمــة 
ضمــان غيــر محــدود ملــدة 5 ســنوات كــم إلــى جانب 
خدمــة املســاعدة علــى الطريــق ملــدة 5 ســنوات والتي 
لهــا تأثيــر كبيــر على قيمــة إعادة بيع ســيارات مازدا 

مما يوفر راحة البال أثناء امتالكها.
الســيارات الوطنية أطلقت احلملة الرائعة متاشيا مع 
املكانــة التــي حتظــى بهــا مــازدا حيــث تقــدم للعمــالء 
يابانيــة  وجــودة  مبتكــرة  وتقنيــات  فريــد  تصميــم 

لتحقق هدفها وهو العناية بالعمالء 
متعة القيادة آلمنة : تقنية سكاي اكتف 

 تضــم ســيارات مــازدا العديــد مــن التقنيــات  الرائعة  
مثــل تقنيــة ســكاي  اكتــف العائلية والتي ترفــع األداء 
إلــى آفــاق جديــدة وتوفــر متعــة القيــادة املطلقــة في 
نفــس الوقــت. القيــادة املرحة بال مجهــود جتعل املرء 

يشعر بأنه حي!

حلول بارعة ... تكسر احلواجز 
يصمــم مهندســو مــازدا ســياراتهم بالشــعور وليــس 
بورقــة املواصفــات. إنهــم يعلمون أنهــم حصلوا عليها 
بشكل صحيح عندما تشعر أن السيارة قد عادت إلى 
احليــاة. وفــي قلــب كل ســيارة مازدا محركهــا - قوة 

حياتها.
نظام اي اكتف اكثر ثقة وامان 

يتضح التزام مازدا الثابت بتصميم  سيارات تشعرك 
القيــادة  ديناميكيــات  خــالل   مــن  وذلــك  بالبهجــة 
املســتمدة من  نظــام i-ACTIV AWD امللهم الواثق 
الــذي يتقــدم بفارق كبير في التكنولوجيا واألداء عن 

أي سيارة كروس أوفر معاصرة.
يأتــي ضمــان نظــام الدفــع الرباعــي i-ACTIV مــن 
خــالل مستشــعراته ، والتي تأخــذ في االعتبار عوامل 
مثــل زاويــة التوجيــه ، ومدخــالت دواســة الوقــود ، 
وتدويــر العجلــة جنبًــا إلــى جنــب مع درجــة احلرارة 
واستخدام املساحات لرسم صورة واضحة للظروف 
خــرج  اكتــف  ضبــط  اي  لنظــام  اخلارجيــة. ميكــن 
الطاقــة أكثــر مــن 200 مــرة فــي الثانية ، باســتخدام 
27 متغيــًرا مختلًفــا ، »للتنبــؤ« بالشــكل الــذي تبــدو 

عليه ظروف الطريق.
تصميم كودو - بث روح احلركة في السيارة

خلــق احســاس باحلركــة ، حتــى فــي حالــة جمــود ، 
، فلســفة تصميــم »  كــودو  مــازدا  هــذا هــو جوهــر 
روح احلركــة » كــودو يتيح للمصممــني اضافة طابع 
شــخصي علــى كل طــراز مــع احلفــاظ علــى وفائــه 

مبوضوع موحد

مازدا CX30  هندسة بشكل االنسان محورها 
متاشــيًا مــع نهــج مــازدا  الــذي يركــز علــى اإلنســان 
فــي بنــاء الســيارات ، فإن CX30 مازدا  لديها شــعور 
بالوحــدة ميتــد إلــى مــا وراء القيــادة. تضــم  مــازدا 
تتســع  واســعة  مقصــورة   أوفــر   كــروس   30  -CX
خلمســة مقاعــد تلبــي رغبــات عشــاق ســيارات مازدا  
خاصــة  مــن فشــة الشــباب الذيــن يعشــقون كا ما هو 
متميــز فــي احليــاة. تســاعد مقصــورة  القيــادة التــي 
تتمحور حول اإلنســان الســائق على الشعور باالرتباط 
بالســيارة ولكنه ال ينفصل عن الركاب اآلخرين. إن 
التركيــز علــى الراحــة الداخليــة وســهولة االســتخدام 
اليومي يجعل ســيارة مــازدا  الكروس أوفر املدمجة 

اجلديدة كلًيا سيارة للجميع
مازدا CX30  عشق يدوم   

 تظهــر املقصورة اجلذابة ســعى املهندســون للحفاظ 
علــى البيئــة االهادئــة  مــن خالل التركيــز على  تقليل 
كل  قيــاس  مت  واخلشــونة،   واالهتــزاز  الضوضــاء 
ادق  إلــى  جانــب مــن جوانــب مــازدا مــن اإلطــارات 
التفاصيــل   لتقليــل أي ضوضــاء علــى الطريق.، وبعد 
انتقــال األصــوات عبــر  دراســة شــاملة حــول كيفيــة 
مقصــورة الســيارة  فإنــه  يتم تغييــر موضع مكبرات 
الصــوت اعتمــاًدا علــى ترددهــا إلنتــاج صــوت أفضل. 
تعكــس احللــول املبتكــرة مثل هذا الشــغف واالهتمام 
مــازدا   ومصممــي  مهندســي  قبــل  مــن  بالتفاصيــل 
الذيــن يعملــون مًعــا لتحقيــق هــدف مشــترك يتمثل 
العالمــة  فــي توفيــر أفضــل جتربــة ممكنــة حملبــي 

التجارية

مازدا CX30: حرية الذهاب إلى أي مكان
املدمجــة  الكــروس   CX30 مــازدا   تصميــم  مينــح 
 30-CX حريــة التنقــل فــي أي مــكان، تتميــز مــازدا
فــي  رائــدة  قياســية  وقــوة حصانيــة  قــوي  بحضــور 
فئتهــا ونظــام i-Activ للدفــع الرباعي املتوفر والذي  
يســهل القــدرة علــى القيــادة دون عنــاء.  مت تزويــد 
رباعــي   2.0  Skyactiv-G مبحــرك   CX30 جميــع 
أوتوماتيكــي  حركــة  بناقــل  مقترنًــا  األســطوانات 
Skyactiv-Drive 6 ســرعات ســريع التغييــر. يوفــر 
هــذا احملــرك قــوة رائــدة في فئتهــا تبلــغ 155 حصانًا 
الدقيقــة و 200 نيوتــن متــر  عنــد 6000 دورة فــي 
مــن عزم الــدوران عند 4000 دورة في الدقيقة. مت 
جتهيز الكروس املدمجة مبيزة مســاعدة اجلر على 
الطــرق الوعــرة اجلديــدة ، والتــي ميكــن أن تســاعد 
الســائق عنــد املغامــرة علــى التضاريس غير املســتوية. 
حتكــم   G-Vectoring Control Plus مينحــك  
طبيعــي واســتقرارا أكبــر حســب الصــورة التقليديــة، 
فإنــه يتــم التحكم بقوة اجلاذبية على جوانب املركبة 
وعلــى  منفصلــة.  بصــورة  واخللــف  األمــام  وفــي 
النقيــض مــن ذلك، يقــوم نظــام GVC بضبط عزم 
اخلاصــة  التوجيــه  ملدخــالت  وفقــا 

ً
احملــرك  دوران 

 موحــدا لقــوة اجلاذبيــة فــي 
ً
 حتكمــا 

ً
بالســائق ليمنــح 

جميع االجتاهات 
مازدا CX5: أبعاد جديدة ملتعة القيادة

تتوفــر مــازدا CX-5 للعــام فــي قطــر اآلن، وقــد مت 
اطالق اجليل اجلديد  إلعادة التأكيد على حلم مازدا 
فــي توفيــر ســيارة دفــع رباعــي توفــر مزيجــا  بــني 

متعــة القيــادة وراحــة الــركاب. فمــازدا هــي العالمــة 
باســتمرار   تعمــل  التــي  الفريــدة  اليابانيــة  التجاريــة 
اليجــاد  اتصــال عاطفــي مــع العمــالء وتصبــح جــزًءا 
أساســًيا مــن حياتهــم ولتحقيــق ذلك ، عملــت مازدا  
على تعزيز الشــعور باالرتباط بني الســيارة والسائق ، 
حيث ابتكرت ســيارات محورها اإلنســان وتعمل في 
  CX5 انســجام مع احلساســيات البشــرية. تأتي مازدا
 SKYACTIV-G بنزيــن  مبحــرك  كليًــا  اجلديــدة 
2.5 باحلقــن املباشــر. مقترنًــا بناقــل احلركة اليدوي 
بســت   SKYACTIV-DRIVE األوتوماتيكــي 
سرعات. توفر مجموعات نقل احلركة هذه تسارًعا 
قويًــا يوفــر قــوة ناجتــة تبلــغ 187 حصانًــا عنــد 5700 
دورة فــي الدقيقــة وعــزم دوران يبلــغ 250 نيوتــن 

متر عند 5000 دورة في الدقيقة )الدفع الرباعي(
مازدا CX9سيغنيتشر ... تطور مذهل 

حتتــل مــازدا CX9 املرتبــة الثالثة علــى قائمة أفضل 
ســيارات SUV متوســطة عائليــة بفضــل مــا متتلكــه 
مــن حزمــة متميــزة تدمج التصميــم األنيق اجلذاب 
للغاية مع املقصورة الرحبة الراقية واملريحة، إضافة 
لتجربــة القيــادة املمتعــة واألمــان املتكامل مــع نظام 
الترفيــه الســلس، ولذلــك ســوف نتعــرف اليــوم علــى 
 CX9 كافــة مميزاتها خــالل مراجعتها. تتميز مازدا
 SKYACTIV-G  ،مبحــرك بنزيــن غير مســبوق  .
املــزود بشــاحن توربينــي أداًء  2.5T. يوفــر احملــرك 
رائــًدا فــي فئتــه وكفاءة فــي العالم احلقيقــي، ويوفر 
إثــارة القيــادة التــي لــم تشــعر بهــا مطلًقــا في ســيارة 

رياضية متعددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد.
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MG ZS EV الراية اوتو تختبر
أول مركبــة SUV كهربائيــــة

اوتو كالس الوكيل احلصري ...

 SUV فــي جتربــة فريــدة مــن نوعهــا ألول مركبــة
متعــّددة  الرياضيــة  صينيــة  صناعــة  كهربائيــة 
الكهربائيــة اجلديــدة   MG ZS EV االســتعماالت 
كهربائيــة  مركبــة  أول  تُعتبَــر  وهــي  والعصريــة 
بالكامــل مــن العالمــة التجاريــة بريطانيــة املنشــأ. 
مــن ’إم  SUV كهربائيــة كّليــاً  متّثــل أول مركبــة 
بالبيئــة  املهتّمــني  للعمــالء  املثاليــة  الفرصــة  جــي‘ 
كــي يتمّيــزوا بــني أصحــاب الســيارات فــي املنطقــة، 
خصوصــاً وأن هــذا الطــراز اجلديــد قــد بــدأ يتــرك 
املختلفــة حــول  األســواق  فــي  بــارزة  إيجابيــة  أثــاراً 

العالم.
تُعــّد MG ZS EV اجلديــدة مركبــة عمليــة جــداً، 
كيلومتــراً   335 ملســافة  الســفر  علــى  قــادرة  وهــي 
)دورة القيــادة األوروبيــة اجلديــدة NEDC( عبــر 
دة بخاّصية  شحن البّطارية ملّرة واحدة، وهي مزوَّ
الشــحن الســريع الذي ميّكن إعادة شــحن البطارية 
بنســبة 80 باملئة خالل فترة 40 دقيقة فقط. ويتم 
توفيــر الطاقــة مــن خــالل موّلــد كهربائــي مفــرد 
يدفــع العجــالت األماميــة ويُنتِــج قــّوة قدرهــا 148 
حصانــاً و350 نيوتن.متــر مــن العــزم، مــع متكــني 
التســارع مــن صفــر إلــى 100 كلــم/س فــي غضــون 
نظــام  علــى  الليثيــوم  بطاريــة  ثواني.وتعتمــد   8.2
إدارة تــوازن الطاقــة مــع تغليــف منخفــض الضغط 

وضمان لغاية 8 سنوات / 150,000 كلم.
 SUV الطــراز اجلديــد علــى نســخة طــراز  يرتكــز 
ليتــر،   1.5 البنزيــن ســعة  الشــهير مبحــّرك وقــود 
MG ZS، وهــو يُعتبَــر اخليــار املثالي للعمالء الذين 
االعتماديــة  عاليــة  عصريــة  ســيارة  عــن  يبحثــون 
يتمّتعــون  ذاتــه  الوقــت  فــي  بينمــا  معقــول،  بســعر 
مبوقــع متقّدم من ناحية خيارات الطاقة اجلديدة 
املتطــّورة. وكمــا هو احلال مــع مركبات MG، يأتي 
اخلصائــص،  مــن  بكثيــر  مــزّوداً  اجلديــد  الطــراز 
ترفيهيــاً متطــّوراً  حيــث يحــوي نظامــاً معلوماتيــاً 
مع شاشــة ملس قياس 8 بوصات وأجهزة استشــعار 
للركــن، ومّيزتــي التنبيــه مــن اخلــروج عــن املســار 
فــي  واملســاعدة   )Lane Departure Warning(

 ،)Lane Keep Assistance( احلفــاظ علــى املســار
باإلضافة إلى زر يعمل بالضغط لتشغيل احملّرك.

الفاخــرة  الداخليــة  باملقصــورة  املركبــة  وتتميــز 
والراحــة والرحابــة مــع املقاعد اجللديــة واملقود على 
شــكل حرف D والكونســول الناعم امللمس واللمســات 
األنيقة. كما مت جتهيز املركبة مبراوح للمكيف تعمل 
بطاقــة تيربــو وتــوزع احلــرارة علــى كامــل املقصورة 

بفضل قدرة التحكم بها بزاوية 360 درجة.
ومن ناحية السالمة، هناك الكثير من اخلصائص 

التــي توفــر راحــة البــال التاّمــة، حيــث يتــم قياســياً 
تزويــد هــذا الطــراز احلائــز علــى تصنيــف خمــس 
جنــوم مــن البرنامــج األوروبــي لتقييــم الســيارات 
اجلديــدة )Euro NCAP( بخصائــص عديــدة مــن 
بينهــا نظــام منع انغــالق العجــالت )ABS(، التوزيع 
اإللكترونــي للكبــح )EBD(، املســاعدة فــي صعــود 
مراقبــة  نظــام  األوتوماتيكــي،  التثبيــت  التــالل، 
ضغــط اإلطــارات وســتة أكيــاس هوائيــة. أمــا طراز 
LUX األعلــى ضمــن الفئــة، فيحصــل علــى املزيــد 

مــن اللمســات الراقيــة مثــل كاميرا الرؤيــة اخللفية 
ســقف  فتحــة  ديناميكيــة،  توجيــه  خطــوط  مــع 
بانوراميــة، مقعــد للســائق قابــل للتعديــل كهربائياً، 
نظام للتحذير وعجالت ســبيكية بلونني قياس 17 

بوصة.
تضــم مركبــة MG ZS EV نظــام حتذيــر حلــزام 
األمــان فــي املقاعــد األماميــة واخللفية. ويســتخدم 
نظــام مســاعدة الســرعة كاميــرا لتحديــد الســرعة 
القصــوى املســموح بهــا فــي منطقــة معينــة. تعرض 

هــذه املعلومــات للســائق الذي يقــوم عندها بتحديد 
الســرعة املناســبة. ويساعد نظام دعم حتديد املسار 
علــى منــع خــروج املركبــة مــن املســار الــذي تســير 
الطــوارىء  مكابــح  نظــام  اختبــارات  خــالل  عليــه. 
التلقائــي AEB مقايــب مركبة اخرى على الطريق 
الســريع، أظهرت الســرعة املنخفضة وجوب ضبط 
النظــام أكثــر مــن مــرة. ومت تصنيف عمــل النظام 
بعــد تكــرار التجــارب بدرجــة جيــد مــع احلــد مــن 

التصادم والتخفيف منها بدرجة كبيرة.


