
11 بنتلي الدولية تطلق جولتها 
حتت شعار )كن استثنائيا(

6

ي���ج���ت���م���ع اخل�����ب�����راء ك�����ل ع���ام 
قائمة  إص���دار  عند  وحت��دي��داً 
ب����ع����دد م����وت����ى احل����������وادث او 
ال���ض���ح���اي���ا ل���ي���دل���وا ب���دل���وه���م 
لتحجيم  تقريرهم  ويقدموا 
ال����ع����ام وراء  ال���ك���ارث���ة ومي�����ر 
حتى  تتضخم  والكارثة  العام 
لن  ال���ص���ارم���ة  ال����ق����رارات  ان 
تنفع معها والسبب هو غياب 
الطرقات  على  القيادة  ثقافة 
والتى  السريعة منها  وخاصة 
ت��دخ��ل األط��م��ئ��ن��ان على قلب 

قائدي السيارات

أنعدام الوعي عند السائقني وراء احلوادث املرعبة
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دراجة نارية من BMW مبزايا حتطم املستحيل
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شفروليه)ماليبو( االكثر جاذبية وهجومية
استطاعت العالمة االمريكية شيفروليه احتراف الهجومية في التصميمات الهجومية لعقود 
طويلة، حتى بات العالم ال يحتاج لكل هذا احلجم، وعادت السيارات إلى أحجام أكثر ذكاًءا 

توفر ما اعتادت عليه دون أن تبالغ.
وفي اجليل التاسع من ماليبو، تقدم شفروليه الوجه األمريكي مبالمح جديدة، أكثر ذكاء، 
الراحة، وبأنياب هجومية تبقى  وأكثر عصرية واقتصادية، وكذلك أكثر قدرة على توفير 

املنافسني بعيدا، متاما كما اعتادت ماليبو في املاضي.

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

استكماالً الحتفالها مبرور 100 عام 
 BMW على تأسيسها، كشفت شركة
لصناعة السيارات األملانية عن دراجة 
أم��ان��اً،  األك��ث��ر  ال��ن��اري��ة  املستقبل  جيل 
 Motorrad( والتي تعتمد على نظام
مينح  ال����ذي   ،)100  Vision Next
الدراجة ميزة رئيسية وهي احلفاظ 
على االتزان حتت أي ظرف دون أن 
تسقط أرض���اً على اإلط���الق، ل��ذا من 
الرت��داء  احلاجة  دون  ركوبها  املمكن 

خوذة األمان.
وتناقلت مختلف وسائل اإلعالم خبر 
 BMW الثوري لشركة  هذا االختراع 
األملانية الشائعة الصيت، والتي ليست 
ال��س��ي��ارات  رائ���دة ف��ي م��ج��ال صناعة 
إن��ه��ا م��ن رواد صناعة  ب��ل  ف��ح��س��ب، 

الدراجات النارية في العالم أيضاً.
 USA TODAY م����وق����ع  وذك��������ر 
م���ي���زات أخ�����رى ل���ل���دراج���ة ال��ن��اري��ة 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م��ن��ه��ا م���ي���زة ت��دغ��دغ 
رغبات أصدقاء البيئة، ألن انبعاثات 
للبيئة متاماً حيث  الدراجة صديقة 

درجة التلوث فيها صفر.

بيجــو 5008 أناقــة فرنسيــة
منذ الوهلة األولي جتذب إليها الباحث عن طراز عائلي يعتمد على التفوق  مب

واألمان واالعتمادية التي ميكن أن تقدمها، ووسط هذه املتطلبات عادة ما تفتقد هذه الفئة 
من السيارات للمسة األناقة واجلمال، وجتربة القيادة املمتعة التي قد توفرها للسائق، وهو ما 
عملت بيجو بجهد على تطويره في سياراتها العائلية، وبخاصة سيارتها 5008 الكبيرة، والتي 

تثبت بشكل واضح أن العائلية ليس بالضرورة مملة.
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8 مرسيدس-بنز الفئة-E كوبيه اجلديدة
حتلــق فــوق قمــة التقنيــات

9 )إم جي زد إس( تظهر للمّرة األولى
عاملياً قبيل وصولها إلى الشرق األوسط

5 Q60 أنفينيتــي
دينــاميكيــة االداء والفخامـــة

10 WRX STI سوبارو
وحــش سباقـــات الراليـــات
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تستعد شركة الفردان للسّيارات من 11 إلى 14 يناير لفعالية خالل 
نهاية األسبوع الختبار متعة القيادة والفخامة في اللؤلؤة، أحد اكثر 
 BMW لعشاق  الفعالية  هذه  أتاحت  وقد  الدوحة.  في  ترفاً  املواقع 
العالمة،  ه��ذه  م��ن  ال��رائ��د  ال��ط��راز  ق��ي��ادة  اختبار  وعمالئها فرصة 

سيارة BMW الفئة السابعة بطرازاتها املختلفة.
ف��ي ه���ذا اإلط�����ار، ق���ال إي��ه��اب ع����اّلم، م��دي��ر ع���ام ش��رك��ة ال��ف��ردان 
وحماسية  جديدة  ط��رق  إيجاد  إل��ى  دوم��اً  نسعى  »نحن  للسّيارات: 
الفعالية املمتدة على أربعة  للتفاعل مع عمالئنا. وقد ُصممت هذه 
الفاخرة،  ال��س��ي��ارات  تقدمه  م��ا  أفضل  اختبار  فرصة  ملنحهم  أي��ام 
ومتكينهم من القيادة في أنحاء املدينة للتعرف أكثر على السيارة 

والتكنولوجيات التي زّودت بها ولإلحساس مبتعة القيادة املطلقة.«
الرئيسية  ال��س��اب��ع��ة اجل���دي���دة احمل��ط��ة  ال��ف��ئ��ة   BMW ت��ش��ّك��ل س��ي��ارة 
 BMW نظام  من  جديدة  تكنولوجية  مزايا  تشمل  إذ  الفعالية  في 
 Touch Command كشاشة  السائق  ملساعدة   ConnectedDrive
سهلة االستخدام، وهي تثبت أّن االبتكارات الشخصية أساسية بقدر 
التصميم. وهذا النظام عبارة عن جهاز لوحي قياس 7 بوصات يقع 
في اجلهة اخللفية من السّيارة، ومينح الركاب في اخللف قدرة على 
التحّكم بوظائف املعلومات والترفيه والراحة داخل السّيارة. أما مزايا 
 Series Vitality Programme  7  BMW برنامج  فتشمل  الراحة 
اجلديد، الذي يؤّمن خيارات تدليك فاخرة في املقعد داخل السّيارة. 
بواسطة  التحّكم  وظيفة  أي��ض��اً  اجل��دي��دة  التقنية  امل��زاي��ا  ب��ني  وم��ن 
داخل  الركاب  متنح  التي  الفريدة   Gesture Control اليد  إش��ارات 

السّيارة خيار رفع صوت الراديو مبجّرد حتريك اليد أمام الشاشة. 
وال شّك في أّن السائق والركاب على حّد سواء سيستمتعون بسقف 
Sky Lounge الزجاجي البانورامي في سّيارة BMW الفئة السابعة، 
بالنجوم،  املرّصعة  الليل  سماء  أو  الزرقاء  السماء  مبشاهدة  للتمّتع 
ألوان  بسّتة  راقية  داخلية  أج��واء  املشعة  اإلن��ارة  أمن��اط  بينما تضفي 

مختلفة.
بالثقة وال���ق���ّوة، ف��ه��ي تعمل  ال��س��اب��ع��ة  ال��ف��ئ��ة   BMW ت��زخ��ر س��ّي��ارة 
سّت  م��ن   740iLi م��ح��ّرك  وهما  شامل  لتعديل  خضعا  مبحّركني 
أسطوانات ومحّرك750iLi  xDrive من ثماني أسطوانات. ويؤمن 
 4.4 في غضون  كلم/ساعة   100 إلى  من صفر  تسارعاً  األخير  هذا 
ثانية فقط بقوة 450 حصاناً، بينما يعمل احملّرك باألسطوانات الست 
بقوة 326 حصاناً، وعزم أقصاه 450 نيوتن متر عند سرعة 1380 
دورة في الدقيقة. ويتحّسن أداء احملّركني على الطريق بفضل نظام 

.BMW EfficientDynamics

الفردان للسيارات
تستعد لفعالية BMW الفئة السابعة متعة القيادة
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جتربة قيادة أكثر متيزا ...

بيجو 5008 أناقة فرنسية على الطرقات العاملية
منذ الوهلة األولي جذبت إليها الباحث عن طراز 

ال��ت��ف��وق  مب ع��ل��ى  يعتمد  ع��ائ��ل��ي 
تقدمها،  أن  ال��ت��ي مي��ك��ن  واالع��ت��م��ادي��ة  واألم�����ان 
ووسط هذه املتطلبات عادة ما تفتقد هذه الفئة 
م��ن ال��س��ي��ارات للمسة األن��اق��ة واجل��م��ال، وجتربة 
ما  وهو  للسائق،  توفرها  قد  التي  املمتعة  القيادة 
سياراتها  ف��ي  ت��ط��وي��ره  ع��ل��ى  بجهد  بيجو  عملت 
والتي  الكبيرة،  العائلية، وبخاصة سيارتها 5008 
بالضرورة  ليس  العائلية  أن  واض��ح  بشكل  تثبت 

مملة.
فرنسي  تصميم خارجي  على   5008 بيجو  تعتمد 
اجلينات بجدارة، بداية من غطاء احملرك املدمج 
الوسط  ف��ي  ال��ق��وة  خ��ط��وط  ال���ذي يضم  االنسيابي 
وع��ل��ى اجل��ان��ب��ني، وأس����د ب��ي��ج��و ال��ش��ه��ي��ر م��ت��ص��دًرا 

ال���واج���ه���ة، وامل���زي���د م���ن ال��ت��ط��ع��ي��م��ات ال��ك��روم��ي��ة 
الالمعة التي تضيف للسيارة قدر جيد من التميز.

وح��ادة  التصميم  أنيقة  األمامية  املصابيح  وتعد 
اخل���ط���وط جت��ع��ل ش��خ��ص��ي��ة ال���س���ي���ارة أك��ث��ر ق���وة، 
وشبكة التهوية االمامية ذات طابع فاخر والكثير 
من اخلطوط الالمعة لتؤكد على متيزها، وكذلك 
امل��ص��د األم���ام���ي ذو اخل��ط��وط ال���ب���ارزة واحل��ج��م 
وفتحات  ال��س��ي��ارة،  شخصية  م��ن  ل��ي��ع��زز  الكبير 
الضباب  مصابيح  م��ع  ال��ك��ب��ي��رة  السفلية  ال��ت��ه��وي��ة 
كبيرة احلجم على اجلانبني لتؤكد على شخصية 

السيارة العملية.
ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني، أول م��ا مي��ك��ن أن ت��الح��ظ��ه هو 
املساحات الزجاجية الضخمة التي جتعل اجللوس 
داخل السيارة أكثر بانورامية، وبخاصة مع السقف 

التي  الضخمة  ال��زج��اج��ي��ة  وال��واج��ه��ة  ال��زج��اج��ي، 
جتعل الطريق مفتوح أمام اجلميع. كذلك ميكنك 
مالحظة األبواب كبيرة احلجم التي تتيح وصول 
احلجم  كبيرة  اجلانبية  واملرايا  للمقصورة،  سهل 
ملزيد من األمان في متابعة الطريق على اجلانبني.
وإلى الواجهة اخللفية، تأتي بيجو 5008 بتصميم 
يغلب  التي  اخللفية  املصابيح  حيث  ه���دوًءا،  أكثر 
عليها اللون األحمر وحتتل القوائم اجلانبية لتفسح 
مجال كبير لباب التحميل اخللفي الكبير، وحافة 
امل��ن��خ��ف��ض��ة لتسمح ب��رف��ع األم��ت��ع��ة إل��ى  ال��ت��ح��م��ي��ل 
اخللفي  املصد  وكذلك  بسهولة،  التخزين  مساحة 
البارز ليوفر املزيد من األمان للسيارة ويعزز من 

شخصيتها القوية.
يبدع الفرنسيون في تصميم مقصورات السيارات، 

وذات  ورح��ب��ة  ع��ص��ري��ة   5008 بيجو  ف��م��ق��ص��ورة 
خطوط تصميم محببة للعني تشعرك باملتعة سواء 

كنت سائق أو راكب.
ال��ع��دادات  ول��وح��ة  األذرع  ث��الث��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  فعجلة 
ك��ب��ي��رة احل��ج��م ذات اإلط�����ار ال���ك���روم���ي ال��الم��ع، 
املعلومات  شاشة  وك��ذل��ك  ال��واض��ح��ة،  واملعلومات 
كبيرة احلجم، والكونسول الوسطي املرتفع املقرب 
توفير جتربة  ف��ي  يساهم  ذل��ك  ك��ل  ال��س��ائ��ق،  ليد 
تتوفر  ل��ذل��ك،  إض��اف��ة  للسائق.  أكثر مت��ي��ًزا  ق��ي��ادة 
السيارة بخامات عالية اجلودة وتشطيب متميز، 

مما يعزز الشعور بالفخامة داخل املقصورة.
ك��ذل��ك ت��وف��ر امل��ق��ص��ورة م��س��اح��ات ح��رك��ة كبيرة 
املقاعد،  بني  واملساحات  السقف  بارتفاع  للركاب 
قدر  أقصى  لتوفير  املصممة  املقاعد  إل��ى  إض��اف��ة 

مم��ك��ن م��ن ال��راح��ة ل��ك��اف��ة ال���رك���اب، وامل��س��اح��ات 
الزجاجية التي توفر رؤية متميزة للطريق لكافة 
املتعددة  التخزين  مساحات  جانب  إل��ى  ال��رك��اب، 
املقاعد  خلف  لتر   823 إل��ى  تصل  والتي  والكبيرة 

وتعتبر خيار مثالي للعائالت.
على الرغم من حجمها الكبير، إال أن بيجو 5008 
تتوفر مبحرك قوي قادر على دفع السيارة ألداء 
السيارة  الطويلة،  الرحالت  سلس ومتميز يناسب 
ت��ع��م��ل مب��ح��رك رب���اع���ي األس���ط���وان���ات ذو شحن 
ب��ق��وة 156  م��ح��رك  ل��ت��ر، وه��و   1.6 توربيني سعة 
احملرك  ويتصل  نيوتن.متر،   240 وع��زم  حصان 
يدفع  س��رع��ات   6 م��ن  أوتوماتيكي  ح��رك��ة  بناقل 
بالعجالت األمامية لسرعة 100 كم/س خالل 9.6 

ثانية، ولسرعة قصوى 195 كم/س.
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تأسيسها،  ع��ل��ى  ع���ام  اس��ت��ك��م��االً الح��ت��ف��ال��ه��ا مب���رور 100 
عن  األمل��ان��ي��ة  ال��س��ي��ارات  لصناعة   BMW ش��رك��ة  كشفت 
تعتمد  والتي  أم��ان��اً،  األكثر  النارية  املستقبل  جيل  دراج��ة 
على نظام )Motorrad Vision Next 100(، الذي مينح 
االت��زان حتت  الدراجة ميزة رئيسية وهي احلفاظ على 
أي ظ��رف دون أن تسقط أرض��اً على اإلط���الق، ل��ذا من 

املمكن ركوبها دون احلاجة الرتداء خوذة األمان.
وت��ن��اق��ل��ت مختلف وس��ائ��ل اإلع����الم خ��ب��ر ه���ذا االخ��ت��راع 
والتي  الصيت،  الشائعة  األملانية   BMW لشركة  ال��ث��وري 
ليست رائدة في مجال صناعة السيارات فحسب، بل إنها 

من رواد صناعة الدراجات النارية في العالم أيضاً.
للدراجة  أخ���رى  م��ي��زات   USA TODAY م��وق��ع  وذك���ر 
أصدقاء  رغبات  تدغدغ  ميزة  منها  املستقبلية،  النارية 
للبيئة متاماً حيث  الدراجة صديقة  انبعاثات  البيئة، ألن 

درجة التلوث فيها صفر.
وح��س��ب م��وق��ع إذاع����ة ص���وت أم��ي��رك��ا ن��ق��ال ع��ن “إدغ����ار 
ال��ن��اري��ة ف��ي شركة  ال��دراج��ات  ه��اي��ن��رش” مدير صناعة 
الدراجة  قائد  يساعد  الذاتي  التوازن  “نظام  فإن   BMW
الدراجة  تبعث  حيث  ظ��رف،  أي  حتت  بها  التحكم  على 
إش������ارات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال����ت����وازن ع��ن��دم��ا ي��ق��وم رك��اب��ه��ا 

بحركات فجائية«.
إلكترونية  ن��ظ��ارة  ب��واس��ط��ة  ال��دراج��ة  ق��ائ��د  يتفاعل  كما 
حت��ت��وي ع��ل��ى إح���داث���ي���ات وم��ع��ل��وم��ات ت��غ��ط��ي ل���ه م��ج��ال 
بيانات  له  وتظهر  الرياح  مخاطر  من  وحتميه  الرؤية، 

الطريق.
التأكيد على عدم احلاجة الرتداء  ولكن على الرغم من 
خ��وذة األم���ان عند ق��ي��ادة ه��ذه ال��دراج��ة إال أن املتحدث 
باسم شركة »BMW« نصح بارتداء خوذة األم��ان لدى 
ال���دول تفرض  الكثير م��ن  ال���دراج���ة، خ��اص��ة أن  رك���وب 
بهذا  القانون  يراعي  األم��ان وتغرم من ال  ارت���داء خ��وذة 

الشأن.
الدراجة ال  املستخدمة في هذه  الذاتي  االت��زان  إن تقنية 
ب��اّط��راد، ومن  ت��زال في مراحلها األول��ي��ة، ولكن تتطور 
أن  إال   ،2030 ع��ام  ف��ي  متقدمة  م��راح��ل  تبلغ  أن  التوقع 
ستصبح   2021 عام  وبحلول  أنه  أعلنت  األملانية  الشركة 

جميع مركباتها ذاتية القيادة.
وتعد ه��ذه ال��دراج��ة واح���دة م��ن ع��دد قليل م��ن النماذج 
إلى واقع،  لتحويلها  األملانية  الشركة  التي تسعى  اجلديدة 
على  توقيعها  األمل��ان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  تضع  ال��وق��ت  نفس  وف��ي 
النارية  الدراجات  عالم  في  القادمة  املستقبلية  التوقعات 

في السنوات الثالثني املقبلة.
التدابير  اتخاذ  أنه مت  الدراجة  تصميم هذه  في  اجلديد 
النموذجية  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ة  صممت  حيث  لها  البيئية 
Motorcycleل��ت��وف��ي��ر صفر   100  BMW Vision Next
من اإلنبعاثات ، كما تتمتع بنصيب من الذكاء االصطناعي 
الدراجة أثناء  الذي يساعدها  في احلفاظ على استقامة 
BMWتريد  يبدو، شركة  ما  وعلى  واحل��رك��ة،  ال��وق��وف 
التخلص من اخلوذة من خالل إعطاء السائقني ما يعرف 
ب� The Visor، وهو عبارة عن نظارة تقوم بتزويد قائد 
ال��ف��ع��ل وال��ت��ي ميكن  ال���دراج���ة ب��امل��ع��ل��وم��ات وردود  ه���ذه 

التحكم فيها عن طريق حركات العني.
والطريف أن هذه الدراجة هي عبارة عن  دراجة نارية 
منوذجية، وقد ال يتم إنتاجها بشكل اقتصادي أو عرضها 
هذه  ولكن  املستهلكني،  لعامة  وموجه  ال��دراج��ات  لسوق 
الدراجة النموذجية تكشف لنا كيف ستكون نظرة شركة 

BMWلقطاع الدراجات النارية السريعة.

دراجة نارية من                مبزايا حتطم املستحيل
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الفئات متيزا  الفاخرة واحدة من أكثر  الكوبيه الرياضية  السيارات  تعتبر فئة 
ف��ي ع��ال��م ال��س��ي��ارات، ف��ه��ي م��زي��ج خ���اص ب��ني األداء وال��ف��خ��ام��ة، م��ع خطوط 
التصميم اجلذابة والعالمة التجارية املتميزة، والتي تضع ملساتها اخلاصة لتتم 
اخللطة ،وفي هذه احلالة تأتي أنفينيتي على قمة املتنافسني في هذه الفئة، 
وبخاصة مع ما تقدمه من جانب الترف املعهود من إنفينيتي وشراكتها في 

عالم الفورميال 1 التي اضافت املزيد من الهجومية جليناتها الرياضية.

التصميم اخلارجي
إذا أردت أن تصف تصميم إنفينيتي Q60 بالكلمات، فمن املمكن أن تختصره 
الواجهة األمامية، حيث املصابيح ذات  البداية من   ، االب��داع املطلق  في وصف 
التصميم األخاذ العاملة بال� LED التي متاشي خطوط التصميم العامة للسيارة 
إلى  املصابيح  ح��ول  اخلطوط من  وتنساب  والهجومية،  احل��دة  املزيد من  مع 
املصد األمامي البارز ذو التصميم الرياضي والذي يضم شبكة تهوية رياضية 

في األسفل مقسمة لثالثة أقسام وكأن Q60 تكشف عن نابيها.
حتمل  والتي  املقدمة  في  احلجم  كبيرة  الرئيسية  التهوية  شبكة  تأتي  كذلك 
املنتصف مع تصميم رياضي للشبكة، وإطار  شعار أنفينيتي كبير احلجم في 
الفخامة، إضافة  باملزيد من  بالشبكة لتوحي  الذي يحيط  الالمع  الكروم  من 
إلى غطاء احملرك املرتفع من اجلانبني وكأن احملرك يحاول الهروب من فرط 

القوة.
األب��واب  مقابض  ومب��ح��اذاة  املرايا  أسفل   Q60 جانبي  على  اخلطوط  وتنطلق 
املساحات  تأتي  كذلك  اخللف،  في  ال��ب��ارزة  العجالت  ألق��واس  ال��وص��ول  وحتى 
إش��ارات  حتمل  التي  التصميم  انسيابية  وامل��راي��ا  التصميم  متميزة  الزجاجية 
األب���واب رياضية اخل��ط��وط واألع��ت��اب  LED، وك��ذل��ك  ب��ال���  العاملة  االن��ع��ط��اف 

اجلانبية.
أما في اخللف، ف� Q60 تبرز شخصيتها الرياضية بقوة مع احلافة البارزة لباب 
بال�  العاملة  اخللفية  واملصابيح  السيارة،  ارتكازية  تعزز  التي  اخللفي  التحميل 
LED ذات التصميم اجلذاب، وبالطبع املصد كبير احلجم الذي يضم فتحات 

طرد العادم الكبيرة على اجلانبني، ومشتت الهواء البارز في املنتصف.

املقصورة والتجهيزات
داخل مقصورة Q60 ميكنك القيادة برياضية وأنت تستمع ملوسيقاك املفضلة 

وتنعم بدرجة احلرارة التي تفضلها.
عجلة القيادة ثالثية األذرع الرياضية تشجعك على االنطالق ومتنحك التحكم 
ب��ارزة، مع  الفاخر، مع حياكة  الوقت تأتي مكسوة باجللد  املناسب وفي نفس 
يوضح  ري��اض��ي  بتصميم ج��ذاب  تأتي  ال��ع��دادات  ول��وح��ة  ج��زء معدني سفلي، 
خالل  املهمة  البيانات  كافة  لك  توفر  معلوماتية  شاشة  مع  بسهولة  املعلومات 

الرحالت.
أما الكونسول الوسطي فيركز التجربة نحو السائق ومينحه قدر مناسب من 
من  والكثير  لألوروبية،  مييل  بسيط  تصميم  مع  األدوات،  كافة  في  التحكم 
التجهيزات التي حتيط باملقصورة، ومنها النظام املعلوماتي املتطور املتوفر في 

.Q60

احملرك واألداء
للسيارة  يوفر  رياضي  بطابع  منهم  كل  احملركات،  بخيارين من   Q60 تتوفر
أداء متميز، احملرك األول مصنع بالكامل من األملونيوم رباعي االسطوانات ذو 
حقن مباشر للوقود، وتصل سعة هذا احملرك إلى 2 لتر، مع قوة 208 حصان 
عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم 350 نيوتن.متر ما بني 1500 و3500 نيوتن.

متر.
أما احملرك الثاني األكثر قوة فهو V6 يتوفر بخيارين للقوة، األول 300 حصان 
عند 6400 لفة في الدقيقة، وعزم 400 نيوتن.متر ما بني 1600 و5200 لفة 
نيوتن. ب� 400 حصان وعزم 475  األكثر قوة فتأتي  النسخة  أما  الدقيقة،  في 

لسرعة  ث��وان، ويصل   5 خ��الل  ك��م/س  لسرعة 100  الثبات  وينطلق من  متر، 
قصوى 250 كم/س.

أكثر الفئات متيزا في عالم السيارات ...

Q60 أنفينيتــي
دينــاميكيــة االداء والفخامـــة
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يجتمع اخل��ب��راء كل ع��ام وحت��دي��داً عند إص��دار قائمة 
ب��ع��دد م��وت��ى احل�����وادث او ال��ض��ح��اي��ا ل��ي��دل��وا ب��دل��وه��م 
العام وراء  الكارثة ومير  ويقدموا تقريرهم لتحجيم 
الصارمة  ال��ق��رارات  ان  حتى  تتضخم  والكارثة  العام 
ل���ن ت��ن��ف��ع م��ع��ه��ا وال��س��ب��ب ه���و غ��ي��اب ث��ق��اف��ة ال��ق��ي��ادة 
تدخل  وال��ت��ى  منها  السريعة  وخ��اص��ة  الطرقات  على 
ال��س��ي��ارات ويعتقد ان  األط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ق��ل��ب ق��ائ��دي 
القيادة أصبحت سهلة وتبدأ الرعونة والالمباالة عند 
الركاب  بني  واحلكايات  القصص  وتبدأ  بل  السائقني 
بنود من وجهة نظري هي  أهم  والسائق متجاهلني 
السائق لكي ال ينشغل بغير الطريق  التحدث مع  عدم 
وخاصة ان حملت هذه  القصص أمر هامة أو اتخاذ 
ال��واع��ي  العقل  انشغال  م��ن  ت��زي��د  ق���رارات صعبة مم��ا 
وترك القيادة للعقل الباطن والذي ال يجيد القيادة في 
السريعة  الطرقات  على  وخاصة  اجلديدة  الطرقات 
والتى  باملستجدات  التعامل  على  برمجته  لعدم  نظراً 
قد حتدث فجأة ، فعلى الرغم من سهولة حل هذه 
العظمى ترها سبباً غير وجيه  الغالبية  ان  اال  الكارثة 
وراء  األخطاء  أه��م  قائمة  ذي��ل  تأتي في  انها  وخاصة 
سبب احل��وادث ، وفي احلقيقة أن احل��ادث الغامض 
السائق، ويكون هو املسؤول  غالبا ما يقع نتيجة خطأ 
يعرف  أن  للسائق  األف��ض��ل  وم��ن  حصوله  ع��ن  األول 
ال��وق��اي��ة م��ن احل����وادث الغامضة حتى ال  ج��ي��دا ط��رق 
الغامضة  احل���وادث  ن��وع من  لها، وهناك  يقع ضحية 
التي يذهب اآلالف ضحيتها كل عام بل كل  اخلطرة 
ي���وم، وه���ذه احل����وادث تقع ل��س��ي��ارة واح���دة مبفردها 
التهور  دون أن تشترك في ذلك سيارة أخ��رى، مثل 
واالن���ق���الب واالن������زالق وص����دم األش���ي���اء ال��ث��اب��ت��ة مثل 
األشجار واجلدران وغيرها، ومع كثرة تلك احلوادث 
ليل نهار كان لنا أن ندرك نتوغل في العالقة الوثيقة 
بني السائق واحلادث ودراستنا هذه تستند على دراسة 

السائق وهذه العالقة.
وهناك نقاط هامة تؤثر على احلوادث املرورية منها 
أثناء  الفعل  للسائق وقدراته على رد  احلالة اجلسمية 
وقوع حدث مفاجئ على الطريق كما يدخل في ذلك 
حدة البصر لديه وحتكمه في عجلة القيادة. و كفاءة 
الالزمة  اإلج���راءات  واتباعه  خبرته  حيث  من  السائق 
أثناء القيادة كإعطاء اإلشارات الالزمة أثناء االنعطاف 
ذلك.  وغير  أخ��رى  لسيارة  التجاوز  عملية  وم��راع��اة 
أو  للسيارة  قيادته  أثناء  للسائق  النفسية  احلالة   – ج 

املركبة وتأثيرها على أسلوب القيادة الذي يتبعه.
التى  السائق  حالة  إلي  األتهام  بأصابع  اخلبراء  ويشير 
ك��ث��ي��را م��ا ت��ك��ون ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي ف��ي احل�����وادث وال 
قيادة  عند  متفتحا  ذهنيا  يقظا  يكون  أن  للسائق  بد 
بعوامل  تتأثر  واليقظة  ه��ذه  االنتباه  وحالة  السيارة، 
ك��ث��ي��رة مم���ا ي���زي���د م���ن خ��ط��ر وق���وع���ه ف���ي ح����وادث 
اص��ط��دام أو ت��ده��ور، وم��ن أه��م ما يؤثر على السائق 
والتعب  اإلره��اق   • السمع.  • ضعف  النظر.  • ضعف   :

واخلوف. • توتر األعصاب والنعاس والتخدير. 
يجب  وش��روط  قوانيني  بسن  الدولة  تتدخل  وبالطبع 
إذ يتوجب عليه  ق��ي��ادة  أع��ط��اء رخ��ص��ة  ت��واف��ره��ا عند 
أوالً أن يخضع لفحص يظهر لياقته الطبية وقدراته 
السير  ل��ق��واع��د  ن��ظ��ري  ث��م يخضع لفحص  ال��ب��ص��ري��ة، 
القيادة،  أثناء  اتباعها  ال��واج��ب  والقوانني  والتلعيمات 
كما يتوجب عليه أخيراً أن يخضع المتحان أو فحٍص 
السيارات،  قيادة  قي  ومهاراته  قدراته  يظهر  عملي 
لالختبار  مؤهل  شخص  ليمتحنه  معه  يركب  حيث 
القيادة،  رخ��ص  مبنح  املخولة  احلكومية  اجلهة  من 
معيناً  ع��دداً  أخذ  إذا  إال  العملي  لالمتحان  وال يخضع 
واملهارات  القيادة  التعليمية في طريقة  ال��دروس  من 
ال��الزم��ة لها. وم��ع ك��ل ه��ذه اإلج����راءات ال��ص��ارم��ة في 

عملية منح رخص القيادة للراغبني بامتالك وقيادة 
ال��ط��ي��ش واالس��ت��ه��ت��ار وال��الم��ب��االة  ال���س���ي���ارات، إال أن 
املستشرية بني الناس هي السبب الرئيسي في حوادث 
السير، فعلى الرغم من أهمية أخذ احليطة واحلذر 
عند القيادة وصرامة القوانني املتعلقة بالقيادة وذلك 
خل��ط��ورة امل��رك��ب��ات على ح��ي��اة ال��ن��اس إال أن ح��وادث 
املؤدية حلوادث  أب��رز األسباب  ازدي��اد. من  السير في 
السير هي السرعة الزائدة والسباقات التي جتري في 
استخدام  وع��دم  باألولويات،  التقيد  وع��دم   ، الشوارع 
لقطع  املخصصة  األنفاق  أو  أو اجلسور  املشاة  خطوط 
ال����ش����وارع، وع����دم إج�����راء ص��ي��ان��ة دوري�����ة ل��ل��م��رك��ب��ات 
وخصوصاً املكابح، وعدم االلتزام باإلشارات الضوئية، 
وال��ف��س��اد امل��س��ت��ش��ري ف���ي ع���دد م���ن ال���ب���ل���دان، وع���دم 
الصرامة في تطبيق القوانني، واالستهتار بحياة الناس 
وعدم استخدام حزام األمان، أو املنبهات )الغمازات( 
عند االنتقال من مسرب إلى مسرب أو عند التجاوز 
أو ال���دخ���ول ف��ي ط���رق ف��رع��ي��ة، وال��ت��وق��ف امل��ف��اج��ئ، 
واس��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة واحل��دي��ث وش��رود 
الذهن، وغيرها العديد من أسباب احلوادث. فالقيادة 

هي أول مرآة ألخالق االنسان.
املميتة  السلوكيات  تلك  أن  وخ��ب��راء  مواطنون  ويؤكد 

السيارات اآلخرين على  السائقني وقائدي  تهّدد حياة 
الطريق ما يتطلب تعزيز الوعي وتشديد الرقابة للحد 

من تلك املخالفات وردع املخالفني.
وأشاروا إلى أن بعض السائقني يقومون بالقيادة بيد 
واحدة، بينما تنشغل اليد األخرى بالتحّدث في اجلوال 
أو كتابة التغريدات أو تصفيف الشعر وتصليح املكياج 
والعديد من األشياء التي تشتت تركيزهم وتعّرضهم 
حلوادث خطيرة قد يفقدون حياتهم بسببها، الفتني 
انفصلت رأس��ه عن جسده في  السائقني  أح��د  أن  إل��ى 
انشغاله  ب��س��ب��ب  قليلة  أس��اب��ي��ع  م��ن��ذ  م����روري  ح����ادث 
في  مصرعهما  شابان  لقي  فيما  اجل���وال،  باستخدام 
التعليقات  بكتابة  انشغالهما  بسبب  منفصلني  حادثني 

على مواقع التواصل االجتماعي أثناء القيادة.
ال��س��ائ��ق��ني ي��ق��وم��ون بتلك األع��م��ال  وأك����دوا أن ب��ع��ض 
اخلارجة عن القانون ويفاخرون بها دون دراية منهم 

أنها قد تؤدي إلى إذهاق أرواح بريئة.
إلى  ل�الراية  حت��ّدث��وا  الذين  واخل��ب��راء  املواطنون  ودع��ا 
ضرورة االهتمام ببرامج التوعية املرورية واالستعانة 
إلى  للوصول  األساليب  أفضل  لتحديد  النفس  بعلماء 
فئة الشباب باعتبارهم الشريحة األكثر تعّرًضا للوفاة 

في احلوادث املرورية.

وأشاروا إلى أنه رغم التحذيرات والتنبيهات وبرامج 
التوعية املختلفة إال أن مثل هذه األساليب في القيادة 
ال تزال منتشرة بني الشباب وهو ما يتطلب من جميع 
ال��ب��الد تكثيف  ف��ي  امل����روري  ب��ال��ش��أن  املعنية  اجل��ه��ات 
جهودها تسليط املزيد من الضوء على النتائج الكارثية 

ملثل هذه األساليب في القيادة.
آدابها وفنونها وأخالقياتها  لها  القيادة  إلى أن  ونبهوا 
وأحكامها وقواعدها وأن أي إخالل بأحد هذه اآلداب 
والقواعد قد يؤدي إلى وقوع كوارث مميتة السيما إذا 
على  أو  مزدحمة  أماكن  في  تسير  السيارة  كانت  ما 

طرق خارجية.
ويؤكد سعد مبارك النابت أن اإلهمال والالمباالة في 
القيادة من املظاهر املوجودة واملنتشرة بشدة السيما 

بني الشباب.
في  مهارتهم  إظهار  السائقني  بعض  يحاول  ويقول: 
أو شغل  واح��دة  بيد  املقود  إمساك  القيادة من خ��الل 
على  التغريدات  أو  النصية  الرسائل  بكتابة  أنفسهم 
الهاتف أو تصفيف الشعر وتصليح املكياج فيختل املقود 
في أيديهم ويفقدون السيطرة على سياراتهم فتكون 
النتيجة هي احلوادث املرورية املميتة التي تقع بسبب 

مثل هذه السلوكيات غير املسؤولة.

ويقول: ليس من العسير رؤية مثل هذه النماذج من 
الطرق سريعة  تلك  كانت  السائقني على طرقنا سواء 
وب��رام��ج  والتنبيهات  ال��ت��ح��ذي��رات  ورغ���م  داخ��ل��ي��ة  أم 
التوعية املختلفة إال أن مثل هذا األساليب في القيادة 
يتطلب من جميع اجلهات  ت��زال منتشرة وه��و ما  ال 
املعنية بالشأن املروري في البالد تكثيف جهود التوعية 
وإلقاء املزيد من الضوء على النتائج الكارثية ملثل هذه 
الوطن  زه��رة شباب  نفقد  ألننا  القيادة  في  األساليب 
في احلوادث التي تنجم عنها، واألفضل حاالً من بني 
مدى  معوًقا  عمره  بقية  يقضي  ق��د  السائقني  ه��ؤالء 

احلياة.

الالمباالة والتهور
ال��ق��ي��ادة ذوق وف��ن  ال��ع��ذب��ة: رغ���م أن  وي���ق���ول ع��ل��ي 
وأخالق إال أن قيادة الكثيرين تفقتد إلىأي شيء من 
ال��ذوق والفن واألخ���الق، بل هي ص��راع على الطريق 
من أجل الوصول أسرع من اآلخرين وال يقتصر األمر 
سياراتهم  يقودون  بعضهم  إن  بل  فحسب  ذلك  على 
وكأنهم يسيرون مبفردهم على الطريق وليس هناك 
أحد غيرهم ، وإال كيف ميكن تفسير تلك الالمباالة 
وال��ت��ه��ور ف��ي ال��ق��ي��ادة وح���رص ال��ب��ع��ض ع��ل��ى إم��س��اك 

باليد  واالنشغال  واح��دة  بيد  القيادة  مقود  »السكان« 
النصية،  ال��رس��ائ��ل  أو  ال��ت��غ��ري��دات  كتابة  ف��ي  األخ���رى 

ويفاخر البعض منهم بهذه التصرفات واحلركات.

حديثي السن .. والتهور
هذه  مثل  يرتكبون  ممن  الغالبية  أن  رغم  ويضيف: 
السن واخل��ب��رة في  الشباب حديثي  األف��ع��ال ه��م م��ن 
القيادة إال أن األمر ال يخلو من شرائح عمرية أخرى 
على  بسهولة  مالحظته  ميكن  م��ا  وه��و  ذل���ك،  تفعل 

الطريق.
ويؤكد العذبة أن مثل هذه األساليب في القيادة تؤدي 
أنها  البريئة كما  األرواح  العديد من  إذه��اق  إلى  كثيًرا 
أيًضا تؤدي إلى إذهاق أرواح هؤالء السائقني أنفسهم.

ويشير إلى حادثة مأساوية راح ضحيتها أحد املواطنني 
الشباب فيقول: منذ نحو شهر تقريبًا لقي شاب قطري 
في مقتبل العمر مصرعه بينما كان في طريقه إلى 
الدوام نتيجة حادث مروري وتبنّي أن الشباب الراحل 
كان يقود سيارته بيد واحدة بينما كانت اليد األخرى 
منه  السيارة  ترّنحت  سيره  وأث��ن��اء  بالهاتف  مشغولة 
السيارة  أن  غير  آخ��ر  مواطن  بسيارة  يصطدم  فكاد 
وقد  انقالبها،  إلى  أدى  ما  الرصيف  باجتاه  انحرفت 
أسفر احلادث عن مصرع الشباب بطريقة بشعة حيث 
انفصلت رأس���ه ع��ن ج��س��ده مت��اًم��ا ل��درج��ة أن رج��ال 
ال��ب��الغ ع��ث��روا عليها  اإلس��ع��اف عندما ح��ض��روا مل��وق��ع 
في مكان آخر بعيًدا عن احلادث ولم يتمالك جميع 
من شاهدوا احلادث أنفسهم من فرط بشاعته حتى 
املواطن الذي كاد السائق الشاب يصطدم به لم يتمالك 
هو اآلخر نفسه من البكاء عليه، أما مشهد والد الشاب 
إل��ى موقع احل��ادث عقب وقوعه  ال��ذي حضر  الراحل 

بدقائق فقد كان مأساة يصعب وصفها.
الوحيد فقد  العذبة: لم يكن هذا احل��ادث هو  ويقول 
سبقه منذ نحو شهرين حادثني آخرين راح ضحيتهما 
بإرسال  االنشغال  السبب وهو  لذات  شابان وقد وقعا 
التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل االجتماعي 
بشكل  التوعية  ببرامج  االهتمام  يستدعي ضرورة  ما 
أكبر والعمل على ابتكار وسائل توعية جديدة تستطيع 
الشباب  ف��ئ��ة  ال��ش��رائ��ح الس��ي��م��ا  إل���ى مختلف  ال��وص��ول 
أفضل  النفس ملعرفة  االستعانة بخبراء علم  يتم  وأن 
األساليب للوصول إلى كل شريحة منها ألن االعتماد 
على األساليب التقليدية لن يحقق النتائج التي نريدها.

سلوكيات مرفوضة
يقول املهندس حسن نصار، مدير التدريب والتطوير 
ف��ي حياتنا  إن��ه يالحظ  للسواقة:  ال��راي��ة  م��درس��ة  ف��ي 
تكاد  السائقني  بعض  يسلكها  ع��دة  سلوكيات  اليومية 
على  سلبية  آث��ار  ولها  البعض  ببعضها  متصلة  تكون 
لعملية  اخل��اط��ئ  االس��ت��خ��دام  مثل  القطري  مجتمعنا 

القيادة )االستيرجن(.
وق������ال: إن ق���ي���ادة ال���س���ي���ارات ل��ه��ا آداب����ه����ا وف��ن��ون��ه��ا 
وأخالقياتها ولها أحكامها وقواعدها، فأي خلل بأحد 
محالة،  ال  ستقع  الكارثة  فإن  إهمالها  أو  البنود  هذه 
وخصوًصا إذا كانت املركبة تتوّسط األماكن املزدحمة 

أو تسير على الطرق اخلارجية.
وي��ض��ي��ف إن���ه وم���ع األس���ف ال��ش��دي��د ن��ش��اه��د أن بعض 
بل  والتعليمات،  اآلداب  ب��ه��ذه  يلتزمون  ال  السائقني 
ي��ق��وم��ون ب��أع��م��ال خ��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون وي��ف��اخ��رون 
بهذه التصرفات واحلركات دون دراية منهم أن من 
إذا وقع حادث )ال قدر  جرائها ستذهب أرواح بريئة 
اهلل(، فنشاهد بعض السائقني يحاولون قيادة املركبة 
باستخدام  مشغولة  األخ���رى  اليد  بينما  واح���دة،  بيد 
ال��ه��ات��ف أو أي ش��يء آخ��ر وال��ب��ع��ض ي��ح��اول تصفيف 
شعره أو تعديل غطاء رأسه بكللتا يديه تارًكا السيارة 
تابلو  على  قدمه  بوضع  يقوم  وآخ��ر  ل��وح��ده��ا،  تسير 

السيارة دون مراعاة ملشاعر وكرامة الناس اآلخرين.
مؤملة  هي  السائقني  لهؤالء  املفرحة  املظاهر  هذه  إن 
مل���ن ح��ول��ه��م، وال ي��ن��ب��غ��ي أن ت��ص��در ع���ن س���ائ���ق، وال 
يجب أن ينسى السائق أن قيادتك للمركبة هي مرآة 
لشخصيتك وتدل على مدى وعيك والتزامك بقانون 

املرور وآدابه.

وأض�����اف إن���ه م���ن امل��ن��اس��ب أن ن��ق��وم ب��ت��وج��ي��ه بعض 
ال��ن��ص��ائ��ح للسائقني ح���ول ط���رق وأس��ال��ي��ب اس��ت��خ��دام 
مقود القيادة ، حيث إن هناك عدًدا من مدارس تعليم 
ق��ام��ت بتطوير أس��ال��ي��ب متعّددة  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��ق��ي��ادة 
املواقف  مع  لتتناسب  وذل��ك  القيادة  عجلة  الستخدام 
السائقون  لها  يتعّرض  أن  املمكن  من  والتي  املختلفة 

أثناء قيادتهم للمركبة.
السائق ألسلوب  اعتماد  يكون  أن  ينبغي  لذلك  وق��ال: 
السيطرة  م��ق��دار  ع��ل��ى  ي��خ��ت��اره مبنيًا  ال���ذي  ال��ت��وج��ي��ه 
والكفاءة والراحة التي يشعر بها خالل قيادة املركبة، 
وهذا يعتمد على عدة أمور: طراز املركبة التي يقودها 
)م����دى خ��ف��ة ح��رك��ة ع��ج��ل��ة ال���ق���ي���ادة(، ُق��ط��ر عجلة 
القيادة، عدد اللفات التي تدورها عجلة القيادة )من 
االنغالق إلى االنغالق(، املوضع الذي يجلس فيه خلف 

عجلة القيادة، بنيته اجلسدية اخلاصة.
ال��ط��ري��ق��ة األف��ض��ل الس��ت��خ��دام ع��ج��ل��ة التوجيه  وع���ن 
أعلى  ال��س��ائ��ق  أن ميسك  يفضل  ي��ق��ول:  )ال��س��ت��ي��رجن(، 
اليدين، ولتكن قبضته عليه خفيفة وأن  بكلتا  املقود 
الضرورة، واحل��رص على  لشدها عند  يكون مستعًدا 
إبقاء كلتا اليدين على املقود أثناء القيادة إال في حالة 

إصدار إشارة بالذراع ألحد مستخدمي الطريق.
االجتاهني  كال  في  املقود  تدوير  للسائق  يتاح  وبذلك 
م��ب��اش��رة، إض��اف��ًة إل���ى م��ق��درة ال��س��ائ��ق ع��ل��ى التحكم 
باملركبة بشكل أفضل خاصة عند وجود أي خطر أو 

ظهور أي مفاجأة على الطريق.
وي���ق���ول ف��ض��ي��ل��ة د. م��ح��م��د ح��س��ن امل��ري��خ��ي، اإلم���ام 
واخلطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : نحن 
األخ��الق  على  وناشئتنا  أجيالنا  لتربية  ماسة  بحاجة 
الكرمية وإبعادهم عن األخالق والتصرفات القبيحة.

كثيرة  نعم  على  أعينهم  أب��ن��اؤن��ا  فتح  لقد  وأض����اف: 
وقليل  ماضية  في سنوات  تكن موجودة  لم  متعّددة 
منهم من يقّدر هذه النعم ويشكرها ويُحافظ عليها، 
وكثيرون منهم ال يبالون بها، بل ال يكادون يعترفون 
والتبديد  فيهم  ال��ظ��اه��رة  العبثية  بدليل  ن��ع��م،  بأنها 
السيارات وحصول  واإلت��الف، وإذا أخذنا نعمة وجود 
األبناء عليها بسهولة ويسر، سنجد أنها من أكبر النعم 

التي لم يثمنها األبناء.
فن  السيارة  ق��ي��ادة  أن  والشباب  األب��ن��اء  ليعلم  وق���ال: 
وذوق وأخالق، والناس يعرفون سائق السيارة صاحب 
مع  وت��أدب��ه  للسيارة  قيادته  خ��الل  من  الطيب  اخللق 
الناس أثناء السير بسيارته، كما يعرفون صاحب اخللق 

السيئ من خالل قيادته للسيارة.
وأكد أن بعض الشباب يحتاج إلى أن يتخّلق بأخالق 
اإلسالم أثناء قيادته لسيارته، ألنهم أساءوا ويسيئون 
يسلم  لم  م��ّروا عليه، حتى احليوان  لكل من  كثيًرا 
اهلل  صلى  ي��ق��ول  ل��ل��س��ي��ارات،  قيادتهم  وم��ن  منهم 
قالوا:  الطرقات  في  واجل��ل��وس  )إي��اك��م  وسلم  عليه 
يا رسول اهلل، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، 
قال: فأما إذا أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه، 
قالوا: يا رس��ول اهلل فما حق الطريق ؟، ق��ال: غض 
باملعروف  واألم���ر  ال��س��الم  ورد  األذى  وك��ف  البصر 
والنهي عن املنكر( رواه البخاري ومسلم. وقال )من 
أخرج من طريق املسلمني شيئًا يؤذيهم كتب اهلل له 
به حسنة، ومن كتب اهلل له عنده حسنة أدخله بها 

اجلنة( رواه الطبراني.
وق����ال: ب��ع��ض ش��ب��اب��ن��ا م��ن األب���ن���اء ال ي��ع��رف��ون ه��ذا 
التوجيه النبوي بحال من األحوال فلم يعطوا الطريق 
ح��ق��ه ب��ل اع��ت��ب��روا ال��ط��ري��ق م��ل��ًك��ا ل��ه��م دون ال��ن��اس 
التفحيص،  وتعّمدوا  جنونية  سرعة  فيه  فأسرعوا 
ون��ح��ن نسمع ص���وت ع��ج��الت س��ي��ارات��ه��م ع��ن بعد، 
تفزع النائم وتخوف املستيقظ، فأغلقوا الشوارع غير 
األرصفة  على  بسياراتهم  وصعدوا  ب��امل��ارة،  ُمبالني 
وت���ش���اج���روا واخ���ت���ل���ف���وا م���ع ب��ع��ض��ه��م أم�����ام ال��ن��اس 
وم���ع أص��ح��اب احمل����الت، وق���د أت��ع��ب��وا رج���ال األم��ن 
وأصابتهم  وماتوا  وتسابقوا  املتكررة،  مبخالفاتهم 
وامتألت  املستعصية  واألم���راض  والكسور  العاهات 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ب��امل��ص��اب��ني م��ن��ه��م، ف��أح��زن��وا آب��اءه��م 

وأمهاتهم وأحرجوهم وأتعبوهم.

ثقافة حقوق الطريق غائبة عن الوعي عند الغالبية العظمى

الرقابة الصارمة وتغليظ العقوبات حلمايـة األرواح 

اخلبراء: الرعونة والغرور وراء القيادة املتهورة ...

الالمبـاالة وانعـدام الوعــي عنـد السائقيـن وراء حــــوادث الطرق املرعبـة
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ب��أب��ع��اده��ا امل��ث��ي��رة وامل��ع��ّب��رة ال��ت��ي مت��ت��از ب��ه��ا س��ي��ارات 
الراحة  النقي واحلسي، ومستوى  الكوبيه، وتصميمها 
الطويلة،  املسافات  خ��الل  رك��اب  ألربعة  متنحه  ال��ذي 
اجلديدة  كوبيه   E-الفئة مرسيدس-بنز  سيارة  جتمع 
بني اجلمال واملزايا الكالسيكية للسيارات الرياضية مع 
أروع اخلصائص التكنولوجية. كما أنها تنبض بالذكاء 
الهواتف  التكامل مع  الفئة-E مثل ميزة  لعائلة  الفائق 
القيادة بواجهة  Apple CarPlay، ومقصورة  الذكية 
السائق  أنظمة م��س��اع��دة  ع��ري��ض��ة، وأح���دث  زج��اج��ي��ة 
خيارات  ع��دة  بني  من  جزئياً  اآللية  القيادة  خيار  مع 
الفائقة مع االنبعاثات  أخرى. وتتناغم قوة احملركات 
املنخفضة للعادم، وأنظمة التعليق املريحة بخصائص 
ال��ت��خ��م��ي��د االن��ت��ق��ائ��ي��ة ل��ت��ض��م��ن جت���رب���ة ق���ي���ادة تتسم 

بالرشاقة واألناقة الرياضية.
األك��ث��ر ذك��اًء  التنفيذية  ال��س��ي��دان  وع��ل��ى خطى س��ي��ارة 
 E-الفئة عائلة  ف��ي  اجل��دي��د  العضو  يشّكل  العالم،  ف��ي 
مولر-تويت،  لينارت  ويقول  مثيرة.  إضافة  الناجحة 
رئيس قسم التسويق واالتصال في سيارات مرسيدس-
هندسية  براعة  األم��ر  “يتطّلب  األوس��ط:  الشرق  بنز 
 E-للفئة ال��ب��ارزي��ن  امل��ي��زت��ني  ع��ل��ى  للمحافظة  متقنة 
أن  كما  االستثنائية.  وقوتها  امل��ت��ف��ّردة  أناقتها  كوبيه؛ 
م��ظ��ه��ره��ا م��ن اخل����ارج ي��أس��ر ال��ق��ل��وب وال��ع��ق��ول، مع 
إطاللة رياضية واثقة، وبنية هيكلية جّذابة ومعّبرة. 
إن الفئة-E كوبيه جتّسد الشغف الذي ميكنك أن تراه، 

واجلمال الذي ميكنك أن تشعر به”. 
وتشّكل الفئة-E كوبيه خطوة جديدة على مسار تطّور 
فلسفة التصميم ملرسيدس-بنز، وذلك من خالل املزج 
بني اجلاذبية الفاتنة والتفّوق التكنولوجي للسيدان، مع 
إطاللة أنيقة ورياضية أكثر. فمع أبعادها االنسيابية، 
تستعرض الكوبيه اجلديدة تصميماً نقياً بأسطح بارزة 

مع عدد أقل من اخلطوط واألشكال احلسية.
وميتاز تصميم الكوبيه للسيارة بطرف أمامي ُملفت 
مع شبكة مبرد رياضية مبوضع منخفض وجنمة في 
الوسط، وغطاء ممدود للمحرك مع انتفاخات بارزة، 
علوية  زجاجية  وبنية  ال���وراء،  إل��ى  منقولة  دف��ع  وآلية 

منخفضة، وطرف خلفي مبظهر رجولي.
للمصابيح  ت��رح��ي��ب��ي��ة  م��ي��زة  األول:  ال��ع��امل��ي  ال��ظ��ه��ور 

اخللفية
ميزة منوذجية أخرى لسيارات الكوبيه من مرسيدس 
اجل��زأي��ن  ذات  ج���داً  املسّطحة  اخللفية  املصابيح  ه��ي 
 LED والتي حتتفل إلى جانب مصابيح ،LED بتقنية
األمامية متعددة األطيف، بالظهور العاملي األول مليزة 
ترحيبية فيها. فعندما يتم فتح السيارة، تُضاء مصابيح 
أطرافها  إلى  السيارة  وسط  من  تباعاً  اخللفية   LED
في  اإلض���اءة  تسلسل  يعمل  غلقها،  وع��ن��د  اخل��ارج��ي��ة. 
أيضاً ميزة لتخفيف  لكليها  املعاكس. ويُضاف  االجتاه 

حدة اإلضاءة إلى األعلى واألسفل.
مقصورة داخلية رياضية وفاخرة مع تفاصيل راقية

اجل��دي��دة  كوبيه   E-للفئة ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ق��ص��ورة  جت��ّس��د 
ال��ت��ول��ي��ف��ة امل��ت��ن��اغ��م��ة ل��ل��ع��اط��ف��ة ال��ري��اض��ي��ة وال��ل��م��س��ات 
ال��ذك��ي��ة ال���ف���اخ���رة. وب��ت��م��وض��ع��ه��ا ف���ي م��ج��ال ال��رؤي��ة 
املباشرة للسائق، تُظهر لوحة العدادات الرئيسية كافة 
التجهيزات االفتراضية، والتي ميكن للسائق أن يختار 
فيما بينها بثالثة أساليب مختلفة، هي: “كالسيكي”، 
إلى املعلومات  “رياضي”، و “متقدم”، وذلك استناداً 
ال��س��ائ��ق ب��أن��ه��ا ذات صلة.  ال��ت��ي ي��ع��ت��ب��ره��ا  وال���ع���روض 

وتساهم أزرار التحكم باللمس على عجلة التوجيه في 
الرئيسية  العدادات  بلوحة  التحكم  من  السائق  متكني 
املتعددة باستخدام نقرات باألصابع،  الوسائط  ونظام 

دون احلاجة إلى رفع اليدين عن عجلة التوجيه.
وتستلهم املقاعد املمتازة والفاخرة في سيارة الكوبيه 
اخلصائص  وتُ��ض��ف��ي  ال��س��ي��دان.  ط���راز  م��ن  مالمحها 
واخلاص  املميز  انطباعها  الرياضية  للمقاعد  الفردية 
العديدة  التفاصيل  وتشهد  األربعة.  املقاعد  جميع  في 
وفائقة الفخامة على املعايير املتفّوقة التي تتحّلى بها 

هذه الكوبيه الرياضية الفارهة.
اللونية  والتراكيب  العالية  اجل��ودة  ذات  امل��واد  وتتناغم 
أن��ي��ق��اً وع��ص��ري��اً. وتكتسب  امل��ع��اص��رة ل��تُ��ح��دث ت��رف��اً 
السيارة إطاللة ُملفتة تشبه فخامة اليخوت من خالل 
اإلضافات اجلّذابة باللون األزرق الذي ينسجم مع لون 

أيضاً  الفئة-E كوبيه اجلديدة  املاكياتو. وستقدم  البيج 
خياراً البتكارين جديدين، هما باقات األجزاء املضافة 
وط��الءات  مفتوحة،  مبسامات  اخلفيف  اخلشب  م��ن 

المعة جداً.
مثل  امللفتة،  مبزاياه   AMG جتهيزات  خط  وسيأتي 
امل��ص��دي��ن األم���ام���ي واخل��ل��ف��ي، وال��ع��ت��ب��ات اجل��ان��ب��ي��ة، 
بشكل  األك��ب��ر،  القياس  ذات  األنيقة   AMG وع��ج��الت 
وتظهر  اخلليجي.  التعاون  مجلس  دول  ف��ي  قياسي 
ال��ن��ق��اط ف���ي ش��ب��ك��ة امل���ب���رد ذات ال��ف��ت��ح��ات األمل��اس��ي��ة 
على  الفرامل  أق��راص  أن  حني  في  بالكروم،  مطلية 
احملور األمامي تأتي بنمط مثقوب. وتزخر املقصورة 
املقاعد اجللدية  املزايا مثل  الداخلية بطيف واسع من 
األس���ود  ب��ال��ل��ون   ARTICO/DINAMICA الفخمة 
املقاعد  وباقة  الرمادي،  باللون  متناقضة  درزات  مع 

من  واجل��ل��دي��ة  ال��ري��اض��ي��ة  التوجيه  وعجلة  امل��ري��ح��ة، 
الفردية اإلضافية  التخصيص  AMG. وتأتي خيارات 
للتصميم  ع��دي��دة  بتفاصيل  الليلية  احل��زم��ة  باقة  م��ع 

باللون األسود الالمع جداً، والنوافذ اجلانبية امللّونة.
أكبر وأكثر فخامة

بطول 4826 ملم، وعرض 1860 ملم، وارتفاع 1430 
ط��رازه��ا  على  اجل��دي��دة  كوبيه   E-الفئة تتفوق  م��ل��م، 
واالرتفاع.  والعرض  الطول  حيث  من  بوضوح  السابق 
والواسعة  العريضة  املسافة  من  الرئيسي  املستفيد  إن 
بني العجلتني، مع مسافة قدرها 1605 ملم في األمام 
هو  ملم(   68+( اخللف  في  ملم   1609 و  ملم(   67+(

ديناميكيات القيادة. 
األك��ب��ر  إن ه����ذه اإلط����الل����ة 

مقارنة  بكثير 

بالطراز السابق تعود بالفائدة على الركاب، مع مزيد 
من الرحابة والراحة.

عند إطالقها في األسواق، سيكون هناك خيار مبدئي 
تتراوح  ناجتة  قوة  بالبنزين، مع  ثالثة محركات  بني 
كيلووات   245 إل��ى  ح��ص��ان(   184( كيلووات   135 م��ن 
)333 ح��ص��ان(. وس��وف يلي ذل��ك ط��رح أن��واع إضافية 
م��ن احمل���رك���ات. وت��أت��ي ج��م��ي��ع ال��ط��رز امل��ت��وف��رة عند 
احلركة  بناقل  قياسياً  مجهزة  األس���واق  في  إطالقها 
مما  س��رع��ات،  بتسع   9G-TRONIC األوت��وم��ات��ي��ك��ي 
أقل  س��رع��ات  م��ع  ل��ل��ت��روس،  ال��س��ري��ع  بالتبديل  يسمح 
على  التحديد  وجه  على  مفيد  تأثير  ولهذا  للمحرك. 

جوانب الكفاءة والضجيج. 
يوفر نظام التعليق في سيارة الفئة-E كوبيه اجلديدة 
مع  املتعرجة،  الطرقات  على  الرشيقة  للقيادة  متعة 
راحة استثنائية للركاب. وتأتي الكوبيه بنظام التعليق 
DIRECT CONTROL بشكل قياسي. وحرصاً على 
املظهر الرياضي، فإن نظام التعليق يتموضع في مكان 
بسيارة  مقارنة  ميلليمتر   15 مب��ق��دار  انخفاضاً  أق��ل 
في  للتخميد  نظام  مع  للراحة  ضبطه  ومت  السيدان، 

ذروة األداء.
وبدالً من ذلك، ميكن جتهيز الفئة-E كوبيه اجلديدة 
بنظام تعليق هوائي متعدد احلجيرات، مع آلية توزان 
عند االلتفاف/االنحدار/الصعود في جميع النواحي. إن 
احلجيرات الثالث ذات األحجام املختلفة في دعامات 
دعامات  في  واالثنتني  اخللفي،  احمل��ور  على  النوابض 
ال��ن��واب��ض ع��ل��ى احمل����ور األم���ام���ي، جت��ع��ل م���ن املمكن 
وبهذه  م��راح��ل.  ث��الث  على  التعليق  بصالبة  التحكم 
إلى  سلس،  أساسي  بتعليق  الركاب  يستمتع  الطريقة، 
جانب الشعور اآلمن بالتحكم اجليد بثبات عند القيادة 

بسرعات عالية.  
إن نظام DYNAMIC SELECT ال يتيح فقط اختيار 
 DYNAMIC BODY جانب  إل��ى  التعليق  خصائص 
بل   ،AIR BODY CONTROL و   CONTROL
ميّكن السائق أيضاً من التأثير على اإلعدادات األخرى 
ل��ل��س��ي��ارة - م��ث��ل اس��ت��ج��اب��ة دواس����ة ال���وق���ود، ووظ��ي��ف��ة 
التشغيل/ اإليقاف االقتصادية، ونقاط التعشيق للناقل 
على مستوى  واعتماداً  الكثير.  األوتوماتيكي، وغيرها 
 DYNAMIC SELECT ن��ظ��ام  ي��وف��ر  ال��ت��ج��ه��ي��زات، 
وض��ع��ي��ات ن��ق��ل احل��رك��ة ال��ت��ال��ي��ة: ك��م��ف��ورت، وإي��ك��و، 
وسبورت، وسبورت +، وإنديفجوال. وتسمح وضعية 
احلركة  نقل  وضعيات  بتنسيق  للسائق  “إنديفجوال” 

املفضلة واخلاصة به. 
كونها عضو في عائلة الفئة-E احلالية، ترتقي الكوبيه 
تأكيد  بكل  وتتسم  التكنولوجية،  باإلمكانات  اجلديدة 
بأنها األكثر ذكاًء من طرازها السابق. وهي تأتي بجميع 
ذكاًء  األكثر  التنفيذية  السيدان  سيارة   ،E-الفئة مزايا 
في العالم. ويتوفر نظام املساعد النشط للفرامل بشكل 
ق��ي��اس��ي، ح��ي��ث ميكنه حت��ذي��ر ال��س��ائ��ق ب���أي اص��ط��دام 
الطوارئ،  فرامل  مع  مثالياً  دعماً  يوفر  مما  وشيك، 
وأيضاً عند الضرورة، تفعيل الفرامل ذاتياً. وباإلضافة 
إلى املركبات الثابتة أو املتوقفة أو التي تتحّرك ببطء، 
يعبرون  الذين  املشاة  عن  الكشف  النظام  لهذا  ميكن 

الطريق في منطقة اخلطر أمام السيارة.

مزج بني الفخامة والتكنولوجيا املتطورة

مرسيدس-بنز الفئة-E كوبيه اجلديدة
حتلــق فــوق قمــة التقنيــات
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أن  للسيارات  العاملية   )MG( ج��ي‘  ’إم  شركة  أّك���دت 
ال��ذي   ،)MG ZS( ‘ط��رازه��ا اجل��دي��د ’إم ج��ي زد إس
ظهر للمّرة األولى على الساحة الدولية خالل معرض 
غوانغزهو الدولي للسيارات الذي أقيم مؤخراً بدورته 
أواخر  األوس��ط في  الشرق  إلى منطقة  ال���14، سيصل 
متعّددة  الرياضية  املركبة  ه��ذه  وت��ق��ّدم   .2017 العام 
جديدة  تصميمة  لغة  اجلديدة   )SUV( االستخدامات 
مة  املصمَّ التقنية  اخلصائص  وباقة من  ’إم جي‘  من 

لتلبية متطّلبات اجليل الشاب.
إنترنت  بنظام  م��زّودة  إس‘  زد  ’إم جي  تأتي مركبة 
ذك�����ي وه�����ي ت���وف���ر ل���ك���ل م��س��ت��خ��دم ه���وي���ة م��س��ت��ق��ّل��ة 
لتسجيل الدخول. وميكن للنظام التعّرف على السائق 
مكّيف  وتشغيل  القفل  فتح  مثل  الوظائف  وتخصيص 
ال���ه���واء ع���ن ب��ع��د. إل����ى ج��ان��ب ه����ذا، مي��ك��ن اس��ت��خ��دام 
وتعديل  السقف  فتحة  وغ��ل��ق  لفتح  الصوتية  األوام���ر 
املوسيقية  امل��ل��ّف��ات  بتشغيل  والتحّكم  امل��رك��ب��ة  ح���رارة 
األيدي يسمح  استخدام  التحّكم بدون  واملالحة. وهذا 
التمّتع  وض��م��ان  الطريق  على  التركيز  للمستخدمني 

بتجربة ركوب أكثر أماناً.
والتحّكم  والسيارة  املركبة  بني  التواصل  ملّيزة  إضافة 
ال��ذك��ي ع��ب��ر ال��ص��وت، يتمّتع ن��ظ��ام امل��الح��ة امل���رن في 
امل��رك��ب��ة ب��ق��درة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��س��ت��ق��ل ل��ل��م��س��ار وتكبير 
لظروف  واالستجابة  السرعة  عبر  اخلارطة  وتصغير 

الطرقات دون أي تدّخل من السائق.
’إم  ف��ي  املدمَجة  ج��داً  امل��ت��ط��ّورة  التقنيات  ع��الوة على 
جي زد إس‘، سوف ينجذب العمالء بقّوة إلى التصميم 
امل��ل��ف��ت وامل��ث��ي��ر ل��ه��ذا ال���ط���راز اجل���دي���د. ف��م��ن اجل��ه��ة 

اخللفية، تبدو املركبة قوية ومليئة بالطاقة مع أضواء 
خلفية مشابهة لكوكبة الدب األكبر، بينما تأتي املقّدمة 
م��ت��م��ّي��زة ع��ب��ر ش��ب��ك مغلَفن م��ش��اب��ه ل��ن��ج��وم ال��س��م��اء، 
إض��اف��ة ألض����واء أم��ام��ي��ة ملفتة م��س��ت��وح��اة م��ن عجلة 

مستوى  أم��ا  الشهيرة.   )London Eye( ل��ن��دن‘  ’ع��ني 
اجلانبية  والنوافذ  الضّيق  احل��زام  وخط  املمّدد  الكتف 
املسحوبة للخلف التي متّيز ’إم جي زد إس‘ فستصبح 
مركبات  من  املقبل  اجليل  تصميم  في  أساسية  سمة 

’إم جي‘.
االستخدامات صغيرة  متعّددة  رياضية  كونها مركبة 
املقصورة  ف��إن  احمل��ت��رف��ني،  للشباب  م��وّج��ه��ة  احل��ج��م 
من  بكثير  تتمّتع  إس‘  زد  ج��ي  ’إم  ل��ط��راز  ال��داخ��ل��ي��ة 

األناقة التصميمية. فالكسوة الداخلية تتكّون من مواد 
زخرفي  بخط  الكونسول  سطح  يتزّين  بينما  بلونني 
باللون الفّضي. وقد مت ابتكار الطراز اجلديد مع وجود 
 LCD اجل��ي��ل ال��ش��اب ف��ي ال��ب��ال، وه���و م����زّود ب��ش��اش��ة
الداخلي  االتصاالت  نظام  تستضيف  بوصات   8 قياس 
خلفية  رؤي��ة  كاميرا  قياسي  بشكل  تتوفر  كما  الذكي. 

وفتحة سقف بانورامية.
إس‘ خيارين من محّركات  زد  ’إم جي  توفر  س��وف 
القصوى  القّوة  )16T( و1.5L. وستكون   1.0T :الوقود
ق��دره 170  األول 125 حصاناً مع عزم أقصى  للخيار 
نيوتن-متر، بينما ستبلغ قّوة اخليار الثاني 120 حصاناً 

مع عزم أقصى يصل إلى 150 نيوتن-متر.
تعليقاً على الظهور األول ملركبة ’إم جي زد إس‘، قال 
صن غوانغ، مدير عام ’إم جي الشرق األوسط‘: “إن 
ثمانينات وتسعينات  ُولِ���د خ��الل  ال���ذي  ال��ش��اب  اجل��ي��ل 
القرن املاضي قد ترعرع في ظل توافر اإلنترنت بعصر 
من  أك��ث��ر  ال��س��ي��ارة  تُعتبَر  ل��ه��م،  وبالنسبة  امل��ع��ل��وم��ات. 
مجّرد وسيلة نقل. لذلك فإن اخلطوة املنطقية التالية 
بالنسبة لشركة ’إم جي‘ كانت تتمّثل بابتكار طراز يلّبي 
باألسس  ملتزماً  يبقى  بينما  الشاب  اجليل  احتياجات 
’إم  ط��رازات  تقّدمها  التي  األساسية  واملزايا  الرئيسية 
ستشهد  إس‘  زد  ج��ي  ’إم  أن  واث���ق���ون  ون��ح��ن  ج���ي‘. 
إقباالً جيداً في الشرق األوسط خصوصاً وأنها منطقة 

شغوفة بأحدث التطّورات في مجال التقنيات.”
م���ن امل��ت��وّق��ع أن ت��ت��وف��ر امل��رك��ب��ة ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ّددة 
العمالء  لصالح  ج��ي‘  ’إم  من  اجلديدة  االستخدامات 

في الشرق األوسط في الفصل الرابع من العام 2017.

توفر املركبة الرياضية تقنيات متقّدمة للجيل احلديث ...

)إم جي زد إس( تظهر للمّرة األولى
عاملياً قبيل وصولها إلى الشرق األوسط

أض���اف���ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ش��رط��ة دب���ي إل���ى أس��ط��ول 
دوري��ات��ه��ا ال��ف��اره��ة ال���ذي ي��ض��م ع����دداً م��ن ال��ط��رازات 
األكثر فخامة في العالم سيارتني جديدتني من طراز 
أوديQ7 في  ط���راز  م��ن  م��رك��ب��ات  وأرب����ع   R8 أودي

سعيها الدائم لتعزيز الثقافة املرورية والسالمة. 
أودي  لعالمة  التنفيذي  امل��دي��ر  أتاناسيو  إنريكو  عبر 
بهذه  فخرهم  عن  النابودة  علي  مع  األوس��ط  الشرق 
الشراكة قائالً: “شركة النابودة للسيارات لديها عالقة 
لرؤية  ونحن فخورين  دبي  تربطها مع شرطة  قوية 
س��ي��ارات��ن��ا ال��ف��اخ��رة ت����ؤدي واج��ب��ه��ا حل��م��اي��ة وت��روي��ج 

السالمة املرورية هنا في دولة اإلمارات.
تعتبر أودي R8 اجلديدة أقوى وأسرع سيارة تنتجها 
العشر  عالمة أودي على اإلط��الق. ويتيح احملرك ذي 
صوت  ويبعث  مذهالً،  أداء  ليتر   5.2 بسعة  اسطوانات 
ه��دي��ره امل��م��ي��ز إح��س��اس��اً ب��ق��وة تخطف األن���ف���اس. ومت 
بنسبة  ال��وق��ود  اس��ت��ه��الك  ترشيد  على  ق��درت��ه  حتسني 
مع  باملقارنة    R8 من��اذج  سلسلة  في   %13 حتى  تصل 

النموذج السابق. 
النموذج اجلديد من مركبة أودي Q7 معايير  يرسي 
جديدة مع السمات فائقة الراحة والفخامة، واملقصورة 
خفة  عن  فضالً  نوعها،  من  األكبر  تعد  التي  الداخلية 
باملقارنة  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   325 حتى  يصل  مب��ق��دار  ال���وزن 
م��ع ال��ن��م��وذج ال��س��اب��ق. وت��رت��ق��ي األن��ظ��م��ة امل��ب��ت��ك��رة في 
السيارات  واملعلومات مبفهوم  واالتصال  الدعم  مجال 
الرياضية الكبيرة متعددة االستعماالت  الى مستويات 
جتسيداً  اجل��دي��دة   Audi Q7 س��ي��ارة  تعتبر  متقدمة. 
التكنولوجيا”، حيث  لشعار عالمة أودي “التقدم عبر 
 %27 بحوالي  تقل  للمركبة  الوقود  استهالك  نسبة  أن 
بني  األفضل  الكفاءة  عالمة  وه��ي  السابق  ال��ط��راز  عن 

املنافسني.

أودي R8 و Q7 تنضم ألسطول الشرطة الفارهة
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استطاعت سوبارو أن ترتقي بسيارتها WRX STI إلى قمة املنافسة لسنوات 
طويلة من خالل تفوقها في بطولة العالم للراليات وغيرها من البطوالت، 
اخلبرة  تلك  لتنقل  وسياراتها،  هندستها  سوبارو  خاللها  من  ط��ورت  والتي 
ح��دود  إل��ى  مهاراتك  دف��ع  على  ق���ادرة  أداة سرعة  الطرقات ومتنحك  إل��ى 

االحترافية.

التصميم اخلارجي
في  التصميمات هجومية،  أك��ث��ر  م��ن  واح���دة    WRX STI س��وب��ارو  ت��ق��دم 
املنتصف،  التهوية الضخمة في  املقدمة يتصدر غطاء احملرك املشهد بفتحة 
ب��ارزة وهجومية تعبر  والتي يحيط بها من كافة اجلوانب خطوط تصميم 
عن قوة ورياضية هذه السيارة، وتنطلق اخلطوط في طريقها نحو املصابيح 
األمامية حادة التصميم، والتي تضم عدسة إضاءة واحدة، وإضاءة نهارية، 
وتبدو أكثر عملية من كونها تهتم باألناقة. كذلك تأتي شبكة التهوية بتصميم 
املنتصف،  البارز في  اللون  رياضي واضح، وبخاصة مع شعار سوبارو أزرق 
النسخة  ه��ذه  يزيد  وال��ذي  اجلانب،  على  االحمر  باللون  املميز   STI وشعار 
في  الكبير  األمامي  املصد  وميتد  قوتها.  على  لك  ويؤكد  متيزا  السيارة  من 
األسفل ليشمل إشارات انعطاف بحجم كبير نسبيا، ومصابيح ضباب دائرية، 
التهوية في املنتصف وعلى اجلانبني. على جانبي  وكذلك املزيد من فتحات 
ت��أت��ي بالطبع  ال��ع��ج��الت، وال��ت��ي  أق���واس  أع��ل��ى  WRX STI تنطلق اخل��ط��وط 
بعجالت معدنية رياضية التصميم مع طالء ذهبي اللون مميز يعيد أيقونية 
باملرايا  م��رورا  اجلانبني  على  احل��ادة  اخلطوط  وتستمر  للسيارة،  التصميم 
اخللف  في  اخللفية،  للواجهة  الوصول  وحتى  ال��ب��ارزة،  واالع��ت��اب  اجلانبية، 
أنيقة  املصابيح  مع  السيارة،  ارتكازية  يعزز  ال��ذي  احلجم  كبير  اجلناح  يأتي 
التحميل  الرياضية، وبالطبع املصد اخللفي كبير احلجم ذو حافة  التصميم 
املنخفضة، ومشتت الهواء السفلي البارز، وأخيرا فتحات طرد العادم الرباعية 

على اجلانبني.

املقصورة والتجهيزات
داخل املقصورة كل شيء في سوبارو WRX STI يركز على الرياضية ، بدء 
من عجلة القيادة ثالثية األذرع ذات القبضة الرياضية متكنك من االنطالق 
والسيطرة على السيارة بطريقة ممتعة، وبخاصة مع لوحة العدادات املميزة 
لسيارات سوبارو املضيئة باللون األحمر والتي متنحك كافة املعلومات بوضوح 
خالل القيادة السريعة. كذلك ياتي الكونسول الوسطي بلمسات باللون األحمر، 
مع شعار STI على تطعيمات من الكاربون فايبر، وعصا نقل السرعات ذات 
املكسوة  الرياضية  املقاعد  وبالطبع  النسخة،  لهذه  املميزة  احل��م��راء  ال���رأي 
قدرا جيدا  العنيفة ومتنحك  القيادة  تدعمك خالل  التي  وااللكانتارا  باجللد 

من الراحة خالل الرحالت الطويلة.

احملرك واألداء
كونها سيارة رياضية خالصة، تهتم WRX STI مبحركها وجانب األداء أكثر 
البوكسر  من أي شيء آخر، فالسيارة تعمل باحملرك األيقوني سعة 2.5 لتر 
في  لفة   6000 عند  حصان   305 بقوة  محرك  وه��و  التوربيني،  الشحن  ذو 
الدقيقة، وعزم 393 نيوتن.متر عند 4000 لفة في الدقيقة، ويتصل احملرك 
بناقل حركة يدوي من 6 سرعات دفع بالعجالت األربعة عبر نظام دفع كلي 
متطور. فنظام الدفع متعدد البرامج يحتوي على ترس تفاضلي وسطي ذو 
حتكم الكتروني، وهو ما يجعل WRX STI قادرة على توزيع العزم بنسبة 
59:41 بني احملورين اخللفي واألمامي، مع ترس تفاضلي ميكانيكي محدود 

االنزالق لتحسني األداء بشكل عام حتت كافة ظروف القيادة.

حتكم 
الكتروني 
قادرة على 
توزيع العزم 
بنسبة 59:41

تصميــم اكثــر هجوميــة وشراســة ...

WRX STI سوبارو
وحــش سباقـــات الراليـــات
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كن استثنائياً‘شعار رفعته شركة Bentley أثناء اطالقها 
العالمة  تعبير  م��ن  األوس���ط كجزء  ال��ش��رق  إل��ى  جولتها 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة ع���ن ال��ت��زام��ه��ا ال��ق��وي 
باستعراض مزايا الفخامة واألداء الرائعة مباشرة أمام 
قاعدة عمالئها املمّيزين في الشرق األوسط. ولقد بدأت 
التي  األوس��ط،  الشرق  استثنائياً‘ في منطقة  جولة ’كن 
رئيسية  دول��ي��ة  مناسبة  ضمن  احمل��ّط��ات  إح���دى  تشّكل 
الفاخر  املالي  احل��ي  إل��ى  زي��ارة  عبر   ،Bentley تنّظمها 
Bentley احل��ال��ي��ني  ل��ع��م��الء  ف��ي م��دي��ن��ة دب����ي. ومي��ك��ن 
وقطر  السعوية  العربية  اململكة  من  كل  في  واحملتملني 
الترحيب بهذه اجلولة قبل نهاية شهر مارس  والكويت 
2017. وخالل املناسبة، يتم عرض مجموعة متنّوعة من 
 Continental، ضمنها  من  املمّيزة   Bentley مركبات 
امل��رك��ب��ة   ،Bentaygaو  Flying Spur، Mulsanne
امل��ت��م��ّي��زة.   )SUV( ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ّددة االس��ت��خ��دام��ات
وعن  شخصياً  التعّرف  بتجربة  التمّتع  ل��ل��زّوار  وميكن 
ال��ط��رازات من أفضل موقع ممكن أال  ق��رب على ه��ذه 
ومطّرز  مصنوع  فاخر  جلدي  مقعد  في  اجللوس  وهو 
تهدف  التي  القيادة  بتجارب  القيام  ميكن  كما  ي��دوي��اً. 
املتفّوقة  الفخامة  ومستويات  اخل��ارق  األداء  إظهار  إل��ى 
تتمّيز  لهذا،  إضافة   .Bentley بها  اشتهرت  لطاملا  التي 

’ج��ول��ة ك��ن اس��ت��ث��ن��ائ��ي��اً‘ م��ن خ���الل تسليط ال��ض��وء على 

الرؤية املستقبلية لقطاع السيارات، وحيث تتحّقق هذه 

الرؤية عبر مّيزة Bentley الرائعة للتعّرف على الوجه 

املتطّورة  األداة  فهذه   .Inspirator بتطبيق  واملتمّثلة 

التي تقيس التعبيرات الدقيقة للوجه، تعمل على حتديد 

مستوى التفاعل مع عدد من العوامل البصرية احملفِّزة 

ض��م��ن أس��ل��وب احل��ي��اة، وت��ق��وم ع��ل��ى أس��اس��ه��ا بتطوير 

سيارة احللم للعميل من خالل توفير باقة من األلوان 

وأل���وان  لرغبته  وف��ق��اً  املصنوعة  وال��ك��س��وات  اخل��ارج��ي��ة 

ال��ذوق  حسب  اخلشبية  وال��زخ��ارف  الداخلية  املقصورة 

أوسطية  ال��ش��رق  احمل��ّط��ة  على  تعليقاً  للعميل.  اخل��اص 

التسويق  مدير  بيل،  روب��ن  قال  استثنائياً‘،  ’كن  جلولة 

“تُعّد ’جولة   :Bentley الدولية في شركة  واالتصاالت 

كن استثنائياً‘ جتربة رائعة ميكن للعمالء االستمتاع بها 

 Bentley ل��دى  م��ا  ن��ق��ّدم أفضل  ألقصى درج��ة وحيث 

 Continental إلى عمالئنا، بدًء من متعة قيادة سيارة

GT وصوالً إلى اإلحساس بالتعبير الكامل عن الفخامة 

”.Mulsanne واألداء من خالل سيارة

استعــراض مزايــا الفخامــة واألداء الرائعــة ...

بنتلي الدولية تطلق جولتها حتت شعار )كن استثنائيا(
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مالمــح اكثــر ذكــاء ...

شفروليه )ماليبو(
االكثـــر جاذبيــــة وهجوميــــة

احتراف  شيفروليه  االمريكية  العالمة  استطاعت 
الهجومية في التصميمات الهجومية لعقود طويلة، 
حتى بات العالم ال يحتاج لكل هذا احلجم، وعادت 
ال��س��ي��ارات إل��ى أح��ج��ام أكثر ذك���اًءا توفر م��ا اعتادت 

عليه دون أن تبالغ.
وف���ي اجل��ي��ل ال��ت��اس��ع م��ن م��ال��ي��ب��و، ت��ق��دم شفروليه 
الوجه األمريكي مبالمح جديدة، أكثر ذكاء، وأكثر 
عصرية واقتصادية، وكذلك أكثر قدرة على توفير 
بعيدا،  املنافسني  تبقى  هجومية  وبأنياب  ال��راح��ة، 

متاما كما اعتادت ماليبو في املاضي.
هناك الكثير من السيارات التي قد تبدو غير مألوفة 
ف��ي ال��ب��داي��ة، إال إن��ه��ا م��ع ال��وق��ت ت��ب��دو أك��ث��ر جاذبية 
املساحة  وتتضح شخصيتها، وهو ما نراه مع ماليبو، 
بغطاء احملرك  وم��رورا  الكبيرة،  األمامية  الزجاجية 
ذو اخلطوط البارزة التي تعبر عن القوة، تأتي ماليبو 
من  اخل��ط��وط  وت��ن��س��اب  خ��ال��ص��ة.  أمريكية  بجينات 
غطاء احملرك إلى شبكة التهوية االمامية املقسمة إلى 
املنتصف  في  شيفروليه  شعار  حتمل  والتي  قسمني، 
الشبكتني، م��ع خطوط  ب��ني  ع��ل��ى ج���زء م��ع��دن��ي مي��ر 
السفلية  الشبكة  ال��الم��ع تعبر م��ن خ��الل  ال��ك��روم  م��ن 
بتصميم  األمامية  املصابيح  تأتي  كذلك  و  الكبيرة، 
أكثر انسيابية وعصرية، وخلفية سوداء جتعل السيارة 
ت��ب��دو أك��ث��ر ش�����ًرا، م���ع م��ص��د أم���ام���ي ح���اد اخل��ط��وط 
رياضي يضم شبكتي تهوي صغيرتني على اجلانبني، 
ومصابيح ضباب LED، مع مشتت هواء سفلي يحسن 
من ارتكازية السيارة في األمام، على اجلانبني، تبرز 
امل��ع��دن��ي��ة ذات احلجم  ال��ع��ج��الت وال��ع��ج��الت  أق����واس 
ال��ك��ب��ي��ر، وت��ن��ط��ل��ق اخل��ط��وط م��ن ف��وق��ه��م ع��ل��ى شكل 

أمواج كبيرة تخترق األبواب، وحتى الوصول لألقواس 
اخلط  تتبع  كبيرة  زجاجية  مساحات  م��ع  اخللفية، 

االنسيابي للسقف، واملرايا اجلانبية االنسيابية.
الرياضية،  اخلطوط  بعض  فتبرز  اخللف،  في  أم��ا 
وبخاصة على احلافة البارزة لباب التحميل اخللفي 
فتحتي  يضم  ال��ذي  ال��ب��ارز  اخللفي  وامل��ص��د  الكبير، 
اجلانبني، وكذلك مشتت  كبيرتني على  طرد عادم 

الهواء السفلي الصغير في املنتصف.
بني  يجمع  م��ت��م��ي��ز،  داخ��ل��ي  م��ال��ي��ب��و تصميم  ت��ق��دم 
من  الكثير  وتتداخل  العصري،  والتصميم  الفخامة 

اخلطوط لتخلف شخصية معقدة ملاليبو.
املتطور،  املعلوماتي   MyLink نظام  السيارة  وتضم 
ال����ذي ي��دع��م م��ن��ص��ة آب���ل ك���ارب���الي، ومي��ك��ن��ك من 
ت��وص��ي��ل ه��ات��ف��ك ب��ال��س��ي��ارة وم��ت��اب��ع��ة امل��ك��امل��ات أو 
الطريق،  ع��ن  عينيك  لرفع  احل��اج��ة  دون  الرسائل 
وكذلك ارسال الرسائل أو القيام بالكثير من املهام 
على  ماليبو  وعملت   ، الصوتية  األوام���ر  طريق  عن 
املقصورة،  داخ��ل  وال��ه��دوء  ال��راح��ة  حتسني مستوى 
وك���ذل���ك زادت م���ن امل��س��اح��ات امل��ت��وف��رة ل��ل��رك��اب، 
ب��ات��ت مساحة حركة  ف��ي اخل��ل��ف، حيث  وب��خ��اص��ة 

األرجل أكبر ب� 33 مم مقارنة باجليل السابق
تنطلق ماليبو بجسد قوي أخف من سابقه ومحرك 
 ، ال��ري��اض��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة  ب���ني  م���ت���وازن  أداء  ذو 
االس��ط��وان��ات  رب��اع��ي  إيكوتيك  عائلة  م��ن  ف��احمل��رك 
سعة 2.5 لتر، يطلق قوة 186 حصان ويتصل بناقل 
بالعجالت  يدفع  أوتوماتيكي من 6 سرعات  حركة 
األمامية، ويحقق معدل استهالك للوقود يصل إلى 

14.3 كم لكل لتر.


	AUTO Q 6-7
	AUTO Q 9-1-2017



