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لــه  عالــم الســيارات والبطــوالت والحلبــات وســائقو الســيارات عالــم كبيــر ليــس 

حــدود، العالــم العربــي بحاجــة لنشــر ثقافــة رياضــة الســيارات وأخالقياتهــا، وتوفيــر 

المغامــرة  روح  نقــل  ذلــك  إلــى  إضافــة  العالمــي  الســيارات  ســوق  مســتجدات 

والتشــويق وأســرار عالــم ســائقي الســيارات. 

ومــن هــذا المنطلــق؛ تولــدت لدينــا الرغبــة فــي المســاهمة فــي تثقيــف الجمهور 

فــي عالمنــا العربــي، ومــن أجــل ذلــك كانــت مجلــة "البســتون".

قــش فــي صفحــات هــذه المجلــة تــم مــن فــوق مضمــار الحلبــات، 
ُ

كل حــرف ن

وســطر مــن بيــن عجــالت الســيارات، وأدخنــة عوادمهــا، وطــرب صــوت محركاتهــا، 

وذلــك مــن أجــل نقــل عالمنــا العربــي إلــى مرحلــة الوعــي بعالــم الســيارات.

ــة  ــة ورقي ــن مجل ــيارات م ــم الس ــن عال ــا األول م ــي إصداره ــتون" ف ــون "البس وتتك

مطبوعــة، ونســخة الكترونيــة، مصحوبــة بامتيــازات الوســائط المتعــددة، وتتنــاول 

تغطيــات مرئيــة لبطــوالت االنــزالق بالســيارات -المعــروف "الدرفــت"- بدولــة قطــر، 

وأنديــة الســيارات، وقنــاة علــى "اليوتيــوب"، باإلضافــة إلــى تطبيــق  علــى الجــوال 

مــن أجــل الوصــول إلــى كافــة فئــات المجتمــع.

"المثالي هو الشخص الذي يساعد الناس من أجل االزدهار" 
      هنري فورد-مؤسس شركة فورد للسيارات

طريق العالمية مع بستون

رئيس التحرير

إفتتاحية العدد  
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آخر األخبار
 
ً
مرسيدس بنز تكشف عن فئتها الجديدة كليا

أي-كالس كوبيه

لكزس LS الجديدة متوفرة بنسختين هما 
محرك هجين ومحرك وقود

فــي  بنــز  مرســيدس  شــركة  كشــفت 

ســيارتها  عــن  ديســمبر  شــهر  بدايــة 

أي-كالس  فئــة  مــن   
ً
كليــا الجديــدة 

كوبيــه 2018 عبــر موقعهــا على شــبكة 

اإلنترنــت، بالرغــم أنهــا ســوف تطلــق 

 فــي بدايــة العــام القــادم خــال 
ً
رســميا

للســيارات. ديترويــت  معــرض 

تحمــل هــذه الفئــة تصميمــا يشــبه فئة 

إس-كالس كوبيــه وفئــة ســي-كالس 

بــرزت فيهــا المقدمــة  كوبيــه، حيــث 

التــي  الداخليــة  والمقصــورة  األنيقــة 

تتوفــر  التــي  الفخامــة  روح  تملــك 

إلــى  باإلضافــة  األلمانــي  الصانــع  فــي 

لفئــة  مشــابهة  وتقنيــة  تكنولوجيــا 

الســيدان.

اليابانيــة فــي  ســتطلق شــركة لكــزس 

 جديــدا مــن LS موديــل 
ً
العــام 2017 جيــال

صــور  نشــر  طريــق  عــن  وذلــك   ،2018

الفاخــرة،  الســيارة  لهــذه  تشــويقية 

للســيارات  ديترويــت  معــرض  وفــي 

رســميا. عنهــا  الكشــف  ســيتم 

ويتضــح مــن خــالل الصــورة المنتشــرة 

بأنهــا ســيارة تشــبه لكــزس LF-GC، حيــث 

المشــتركة  األمــور  مــن  الكثيــر  هنــاك 

خــالل  مــن  بينهمــا 

والمحــركات. التقنيــات 

وجديــر بالذكــر أن ســيارة 

خياريــن  ســتوفر  لكــزس 

خــالل  مــن  للجمهــور 

ذات  هجينــة  نســخة 

لتــر  محــرك V6 ســعة 3.5 

 V8 اعتيــادي  ومحــرك 

لتــرات.  5 بســعة 

ArabGT :المصدر

ArabGT :المصدر
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قوة أكثر وأداء أفضل | SEAT Leon CUPPRA الجديدة

ســيات ليــون كوبــرا كمــا عهدنــا أداءهــا 

وإضافاتهــا المتميــزة، ومــن المنطــق 

الجــذاب  تصميمهــا  نســيان  عــدم 

وســعرها المناســب لمواصفاتهــا، لذلك 

االعتبــار والعمــل  بعيــن  أخــذ هــذا  تــم 

تبــرز نجاحهــا.  علــى نســخة جديــدة 

تأتيكــم  الجديــدة   SEAT Leon CUPRA

أحــدث  مــع  جديــدة  بإضافــات 

التكنولوجيــا المدمجــة فــي طرازاتهــا.

كمــا يمكننــا شــكر أحــدث التكنولوجيــا 

فــي األمــان والراحــة والتواصــل، فــإن 

مســاعدة  خدمــات  تقــدم  الســيارة 

علــى  الكشــف  خدمــة  مثــل:  عديــدة 

حالــة ازدحــام الطريــق، وتتبــع خطــوط 

المشــاة  حمايــة  وخدمــة  الطريــق، 

باإلضافــة إلــى تقنيــة التشــغيل بــدون 

نظــام  علــى  تحتــوي  كمــا  مفتــاح. 

مرئــي بشاشــة تبلــغ حجمهــا 8 بوصــات 

المميــزة علــى نظــام  وهــي اإلضافــة 

الجيــل  فــي  والترفيــه  المعلومــات 

الجديــد مــن الســيارة، مــن خــالل هــذا 

مقصــورة  فيهــا  يتواجــد  النظــام 

تحتــوي  النقالــة  للهواتــف  مخصصــة 

الالســلكي  الشــحن  تقنيــة  علــى 

لإلرســال. ومقــوي 

يقــوم   TSI لتــر   2.0 بســعة  محــرك  مــع 

 290 مــن  بــدال  حصــان   300 بتوليــد 

حصــان، هــذه المحــرك ليــس متوفــرا 

فقــط لــدى أعلــى فئــة فــي الكوبــرا، 

فــاآلن يمكــن االســتمتاع بــه فــي جميــع 

بنظــام  تعمــل  أنهــا  كمــا  الطــرازات. 

ــة  ــل حرك ــزودة بناق ــا م ــع أنه ــي م رباع

مــع قابــض مــزدوج )DSG(، مــع أحــدث 

التقنيــات بنظــام التعليــق والمســاعدة 

لراكبهــا  تقــدم  فإنهــا  الطريــق  علــى 

بــاألداء  وقــوة  مميــزا  رياضيــا  شــعورا 

واألمــان.

Themarketnews :المصدر
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آخر األخبار
إطــالق ســيارة فيــراري J50 صاحبــة تصميــم 

الماضــي ولمســة عصريــة
الخمســين  بالذكــرى  فيــراري  احتفلــت 

فــي  الخارقــة  ســيارتها  وجــود  علــى 

الســوق اليابانــي وذلــك بإطــالق ســيارة 

.J50 خاصــة تحــت اســم فيــراري

كثيــرا  يشــابه   J50 فيــراري  تصميــم 

فــي  صنعــت  التــي  الفيــراري  ســيارات 

أعــوام الســبعينات والثمانينــات، ولكــن 

مــن  عصريــة  لمســة  معهــا  حملــت 

الجديــدة.  الفيــراري  ســيارات 

تعتمــد ســيارة فيــراري J50 علــى محــرك 

لتــر مــع شــاحن توربينــي  V8 ســعة 3.9 

 690( حصــان   680 قــوة  يولــد  مــزدوج 

 20 بـــ  أقــوى  أي   )PS أوروبــي  حصــان 

حصــان عــن طــراز فيــراري 488 ســبايدر، 

هــذه  أن  نتوقــع  يجعلنــا  مــا  وهــذا 

الســيارة االحتفاليــة تتســارع مــن 0 إلــى 

100 كــم/س بزمــن يقــل عــن 3 ثوانــي.

مــن  فقــط  نســخ   10 فيــراري  ســتنتج 

ســيارة J50، ولكنهــا لــم تعلــن هــل تــم 

للعمــالء  متوفــرة  مازالــت  أم  بيعهــا 

فقــط.  اليابــان  فــي  المميزيــن 

ArabGT :المصدر
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االنجــراف  رياضــة  لممارســة  المصــري  محمــد  قصــة 

بالســيارة والمعروفــة بـ"الدرفــت"، بــدأت معــه خــالل أيــام 

الجامعــة، وكانــت عبــارة عــن ممارســة الدرفــت فــي 

الشــوارع، ممــا أدى لمواجهتــه مشــاكل مــع الشــرطة، 

بســبب المخاطــر المترتبــة علــى ممارســة هــذه الرياضــة 

لمتســابق  محمــد  تحــول  ذلــك  بعــد  و  الشــارع.  فــي 

لبطــوالت  التســجيل  بــاب  فتــح  تــم  حينمــا  درفــت، 

 ،Nissan Zوهــي الخاصــة  بســيارته  وشــارك   ،Track Days

حيــث قــدم مســتويات رائعــة مــع ســيارة غيــر معدلــة 

موهبتــه  وصقــل  للتعلــم  دفعــه  ممــا  ميكانيكيــا، 

اســتكمل  ثــم  ومــن  الرياضــة،  هــذه  فــي  وإمكانياتــه 

المجهــزة.  BMW ســيارته  مــع  الرياضــي  مشــواره 
عــن  محمــد  تحــدث  بســتون  مجلــة  مــع  حــوار  فــي   

الكثيــر مــن األمــور المتعلقــة برياضــة الدرفــت بشــكل 

التــي  والبطــوالت  المجهــزة  الســيارات  وعالــم  عــام 
فيهــا... شــارك 

شعور سائق "الدرفت" في الحلبة ال يوصف! 

محمد المصري: 

السيارة: BMW E46 االسم: محمد المصري 
الجنسية: األردن 

اسأل مجرب 
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اسأل مجرب 

فــي البدايــة نريــد منــك تعريفــا برياضــة 	 

الدرفــت؟

تعــرف رياضــة "الدرفــت" بأنهــا الفتــرة التــي 

الســيارة  قيــادة  فيهــا  المتســابق  يســتطيع 

بطريقــة عرضيــة ألطــول فتــرة ممكنــة دون 

ارتــكاب أي أخطــاء أو حوادث، وذلــك للحصول 

علــى أكبــر قــدر مــن النقــاط، باإلضافــة إلــى 

االبتعــاد عــن المشــي بطريقــة مســتقيمة، ألنــه 

ال ُيحتســب للمتســابق نقــاط عليهــا، فالســيارة 

البــد أن تســير بشــكل عرضــي مــن خــط البدايــة 

إلــى خــط النهايــة.

لرياضة الدرفت تصنيفات ما هي؟	 

ــي  ــات وه ــدة فئ ــة لع ــت مصنف ــة الدرف رياض

شــبه  وفئــة  المبتدئيــن  أو  الهــواة  فئــة 

المحترفيــن. وفئــة  المحترفيــن 

فــي فئــة شــبه المحترفيــن يكــون الســائق 

هنــاك  يكــون  حيــث  الحلبــة  فــي  لوحــده 

وتختلــف  الحلبــة،  علــى  مرســومة  خطــوط 

ــكل  ــث ل ــرى، حي ــى أخ ــة إل ــن جول ــوط م الخط

جولــة رســمة وتخطيــط معيــن باإلضافــة إلــى 

المنحنيــات المختلفــة. وتقــوم لجنــة التحكيــم 

بحســاب النقــاط لــكل ســائق مــن خــالل مــا 

ــاط  ــذه النق ــث ه ــنقطة التالمــس حي يعــرف بـ

زوايــا  وعلــى  األرض  علــى  منقوشــة  تكــون 

ــائق  ــا الس ــرب منه ــا يقت ــات، أي كل م المنحني

إلــى  باإلضافــة  أكثــر،  نقــاط  علــى  يحصــل 

مرونــة الســيارة خــالل دورانهــا حــول كل زاويــة 

ــزاز أو مــا  بطريقــة سلســة واالبتعــاد عــن االهت

ــؤدي  ــذا ي ــت الن ه ــي الدرف ــردد ف ــرف بالت يع

إلــى خصــم نقــاط مــن الســائق.

فئــة   تشــابه  الفئــة  هــذه  المحترفيــن  فئــة 

ــابق  ــة أن كل متس ــن ناحي ــن م ــبه المحترفي ش

الحلبــة، وكل متســابق  يكــون لوحــده فــي 

ــة،  ــه الخاص ــي جوالت ــه ف ــع نقاط ــوم بجم يق

وفــي الغالــب يتــم حســاب النقــاط مــن 100، 

البدايــة 100 نقطــة  حيــث تكــون عنــد خــط 

ــة  ــة الجول ــد بداي ــم عن ــن ث ــابق، وم ــكل متس ل

تبــدأ النقــاط بالنقصــان مــن خــالل األخطــاء 

بــدأت  المثــال  التــي يرتكبهــا، فعلــى ســبيل 

الجولــة األولــى، ومــن ثــم واجــه المتســابق 

ولــم  الجــدار  مــن  قريبــة  التالمــس  نقطــة 

ــم خصــم  ــة يت يحصــل عليهــا فــي هــذه الحال

5 نقــاط، بعــد ذلــك يتــم احتســاب نقــاط كل 

متســابق، ومــن ثــم وضــع جــدول المنافســات 

للمتســابقين.

يتــم  بطولــة  أي  قبــل  األحيــان  أغلــب  فــي 

ــاط  ــاب النق ــة حس ــرح كيفي ــا وش ــر له التحضي

بالســباق. المتعلقــة  التفاصيــل  وكل 

مــا هــي أخطــر المواقــف خــالل رياضــة 	 

»الدرفــت«؟

هــي  الرياضــة  هــذه  فــي  المواقــف  أخطــر 

الجــدران الموجــودة حــول الحلبــة، ألن نقطــة 

الجــدار،  علــى  موجــودة  تكــون  التالمــس 

وعلــى المتســابق أن يلمــس الجــدار مــن أجــل 

ــة  ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــى النقط ــول عل الحص

الســيارة  صــدام  تالمــس  عــن  عبــارة  تكــون 

الخلفــي بالجــدار، لذلــك كيفيــة الحصــول على 

هــذه النقطــة دون وقــوع خطــأ أو حــادث 

يعتبــر مــن المواقــف الخطــرة فــي االنــزالق.

ممارسة »الدرفت« خارج 
ً
 كبيرا

ً
الحلبات يشكل خطرا

تغــرس رياضــة »الدرفــت« 

ثقافــة  المتســابق  فــي 

ميكانيكيــة 
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الحلبــة 	  خــارج  الرياضــة  هــذه  ممارســة 

خطــر؟ يشــكل 

ــام  ــب أن تق ــة يج ــذه الرياض ــه ه ــد، ألن بالتأكي

فــي حلبــات مخصصــة يتوفــر فيهــا جميــع 

إجــراءات الســالمة، وفــي الدوحــة يوجــد حلبــة 

نــادي قطــر التــي توفــر مــا يحتاجــه المتســابق 

والجمهــور مــن إجــراءات االمــن واالحتياطــات 

ــالمة. ــة للس الالزم

مــا هــي مخاطــر ممارســة رياضــة الدرفت 	 

فــي الشــارع وليــس فــي لحلبة؟

بالتأكيــد، المخاطــر كبيــرة مــن خــالل الضــرر 

الناتــج عــن الحــوادث، ألن رياضــة »الدرفــت« 

تعتمــد بشــكل علــى الســير بشــكل عرضــي، 

ليتمكــن  وتدريبــا  مهــارة  يحتــاج  وهــذا 

الســائق مــن القيــام بذلــك، لهــذا فــإن ســالمة 

الســائق هــي أكثــر األمــور التــي تهتــم بهــا 

كل حلبــات الدرفــت تعتبر،وذلــك مــن خــالل 

اللبــاس الخــاص، حيــث يكــون مضــادا للحريــق، 

ــرأس والحــذاء الخــاص بالســباقات،  وخــوذة ال

أمــا الســيارة فإنــه يتــم التأكــد منهــا مــن خــالل 

وجــود  عــدم  مــن  للتأكــد  الفنــي  الفحــص 

أي تســريب للزيــوت، ووجــود طفايــة حريــق 

وحــزام األمــان ومقعــد األمــان. 

هــذه 	  فــي  الســائق  إحســاس  هــو  مــا 

القيــادة؟ خــالل  الرياضــة 

إحســاس الرياضــة أو إحســاس الســائق أثنــاء 

القيــادة فــي الحلبــة ال يمكــن وصفــه بالــكالم، 

عــن  تختلــف  الحلبــة  فــي  جولــة  كل  الن 

األخــرى، مــن حيــث الزاويــة التــي تســير بهــا 

ــكل  ــة األرض ل ــا ونوعي ــة ميله ــيارة ودرج الس

حلبــة تختلــف عــن األخــرى ومــن بلــد إلــى آخــر، 

فعلــى ســبيل المثــال بعــض الحلبــات فيهــا 

ــيارة  ــل الس ــا يجع ــت، مم ــاء الدرف ــات أثن هضب

الحالــة  هــذه  وفــي  الهــواء  فــي  ترتفــع 

يجــب معرفــة الحــل األمثــل مــن الســائق هــل 

اســتخدام البريــك أم "الهانــد بريــك" لذلــك كل 

جولــة وحلبــة تختلــف عــن األخــرى.

مــا 	  المجهــزة  الســيارات  لعالــم  بالنســبة 

ســيارتك؟ هــي 

سيارتي هي BMW E46 موديل 2003 

مــا هــي األجــزاء التــي قمــت بتعديلهــا 	 

الســيارة؟ علــى  واضافتهــا 

اشــتريتها  بأننــي  وهــي  قصــة،  لهــا   BMW

بمبلــغ زهيــد وهــو 4500 ريــال حيــث كانــت 

اريــد  أننــي  هــو  والســبب  محــرك،  بــدون 

»شــاصي« الســيارة، بعــد ذلــك أرســلتها إلــى 

الميكانيكــي  مــن  طلبــت  وهنــاك  األردن 

إزالــة كل شــيء عليهــا مــن كراســي ولوحــة 

القيــادة واإلطــارات واإلبقــاء علــى »الشــاصي« 

الحركــة. نقــل  ونظــام 

بعــد ذلــك قمــت بتفصيــل قواعــد جديــدة 

ــة،  ــود الحرك ــة وعم ــرة كهربائي ــرك ودائ للمح

ومــن ثــم اشــتريت نظــام نقــل حركــة جديــد 

ميــزات  لــه  ألنــه   BMW M3 بــال  وخــاص 

متطــورة.  وخصائــص 

لســيارة 	  الخاصــة  االحتياجــات  هــي  مــا 

الدرفــت؟

ــل  ــه يفض ــد أن ــت أعتق ــيارة الدريف ــبة لس بالنس

فــي الســيارة اســتعمال محــرك Subra G2 لمــا 

لهــذا المحــرك مــن خصائــص وقابليــة لزيــادة 

يقــارب  مــا  يعطــي  حيــث  األحصنــة،  عــدد 

باإلضافــة  العجــالت،  علــى  حصــان   450-400

الميكانيكيــة  القطــع  وبعــض  »تيربــو«  إلــى 

حصــان،   650 إلــى  الســيارة  تصــل  بهــا  التــي 

ــم  ــق للتحك ــام التعلي ــر نظ ــم تغي ــك يت ــد ذل بع

ــب  ــة يج ــة مهم ــاك قطع ــه، وهن ــي ارتفاع ف

تغيرهــا وهــي Angle kit، وهــي قطعــة تســاعد 

فــي التحكــم فــي درجــة زاويــة دوران العجــل، 

وتعطــي مجــال أكبــر وأفضــل مــن الســيارة غيــر 

ذات  الســيارات  فــي  تفيــد  وهــذه  معدلــة، 

Roll Cage وأخيــرا   المرتفــع،  االحصنــة  عــدد 

وهــو قفــص الحمايــة مهــم لســيارة الدرفــت 

ألنــه يســاعدها فــي االلتفــاف بشــكل ثابــت 

وموحــد.

ســائق 	  يواجهــا  مشــاكل  هنــاك  هــل 

الدرفــت؟

نعــم، المشــكلة هنــا فــي الدوحــة بــأن ســائق 

الدرفــت ليــس لــه راعــي مثــل ســائقي الخليــج، 

وهــذا يمثــل نقطــة ضعــف لــدي المتســابقين 

مــن  متســابقين  مواجهــة  عنــد  قطــر  فــي 

باإلضافــة  الخبــرة  يملكــون  حيــث  الخليــج، 

المســاعدات  كافــة  يقــدم  الــذي  للراعــي 

الماديــة للمتســابق مــن أجــل تعديــل الســيارة 

علــى  للحصــول  كثيــرا  يكلــف  التعديــل  الن 

ســيارة قويــة ذات امكانيــات وأداء عــال فــي 

الحلبــات.

أثنــاء  الدرفــت  فــي  مشــاكل  هنــاك  هــل 

؟ ت ال لبطــو ا

األحيــان  بعــض  فــي  مشــاكل  تحــدث  نعــم، 

عطــل  شــكل  علــى  تكــون  المشــاكل  ولكــن 

فنــي فــي الســيارة مثــل عطــل فــي المحــرك 

ممــا يــؤدي إلــى عــدم اســتكمال البطولــة.
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لهــذه 	  المناســبة  الســيارة  هــي  مــا 

؟ ضــة يا لر ا

المناســبة  الســيارات  مــن   BMW أن  أعتقــد 

ــة  ــي المرتب ــد ف ــا توج ــت ألنه ــباقات الدرف لس

الثالثــة مــن أفضــل 10 ســيارات علــى العالــم 

الدرفــت. رياضــة  فــي 

مــا هــي البطــوالت التــي شــاركت فيهــا؟ 	 

ومــا هــي المراكــز التــي حققتهــا؟

فــي العــام 2013-2014 شــاركت ببطولــة وديــة 

فــي الدوحــة، فــي ذلــك الوقــت كنــت مشــاركا 

فئتيــن  فــي   BMWو  Nissan Z همــا  بســيارتين 

شــبه المحترفيــن والمحترفيــن، وفــي الفئتيــن 

والمركــز  األول  المركــز  عــن  أتنــازل  ال  كنــت 

فئــة  علــى  تركيــزي  نقلــت  بعدهــا  الثانــي، 

BMW وحصلــت علــى مركــز  المحترفيــن مــع 

ــا. ــي فيه ثان

تنظيــم  العربــي  الوطــن  فــي  يوجــد  هــل 

لبطــوالت »الدرفــت«؟ وهــل شــاركت فيهــا؟

اهتمــام  العربــي هنــاك  الوطــن  نعــم، فــي 

برياضــة "الدرفــت"، ففــي الســعودية شــاركت 

عبــارة  كانــت  والتــي    ”Desert force“ ببطولــة 

ــة،  ــدن مختلف ــالث م ــي ث ــوالت ف ــالث ج ــن ث ع

وحصلــت  والدمــام  وجــدة  األحســاء  وهــي 

ــل  ــى قب ــا األول ــي جولته ــي ف ــز ثان ــى مرك عل

أن يحصــل عطــل فنــي فــي المحــرك أدى إلــى 

عــدم اســتكمال البطولــة.

ــت  ــراء" king of desert أقيم ــك الصح ــة "مل بطول

ــة  ــي بطول ــة عمــان وه فــي العاصمــة األردني

المشــاركة  خبــرة  منهــا  اكتســبت  عالميــة 

الخارجيــة.

اسأل مجرب 

BMW  تحتل المرتبة الثالثة 

على العالم في الدرفت 

االحتكاك بالمتسابقين

الدوليين أكسبني 

خبرة كبيرة
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حجرة احتراق 

ً لــ وجه 
Mercedes Benz A250وجها

2016 سنة الصنع: 

بالعجالت األمامية الدفع: 

عدد األسطوانات:   4/مستقيمة
1.991 سم3 السعة: 

218 حصان القوة: 

1200/350-4000 لفة في الدقيقة العزم: 

سداسي السرعات، يدوي  ناقل الحركة: 

التسارع من 0-100 كلم/س:  6.4 ثوان

السرعة القصوى:   240 كلم/س

1455 كلغ الوزن: 

139.000QR :السعر

أطلقــت مرســيدس ســيارة أي 250 ســبورت 

العاليــة  القــدرة  ذو  رياضــي  كموديــل 

مضافــا  الرياضيــة  التصميميــة  والعناصــر 

ــي  ــن أي ام ج ــة م ــر ديناميكي ــا عناص إليه

جيــل جديــد مــن الفئــة أي. 

المظهــر  فــي  تتألــق  وقوفهــا  أثنــاء 

الرائــع ثــم تتــرك انطباعــا رائعــا عنــد انتقــال 

الســرعة مــن الثبــات إلــى المئــة.
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تواصــل شــركة فوكــس فاجــن تطورهــا 

جيــال بعــد جيــل، وتصــل اليــوم إلــى الجيــل 

الســابع مــن طــراز غولــف جــي تــي أي بعــد 

ــام 1974. ــي الع ــواق ف ــت لألس رح
ُ
أن ط

الســيارة ذات  الجيــل أصبحــت  فــي هــذا 

رائعــة  وخطــوط  وتصميــم  انســيابية 

توازنــا وانطالقــة جديــدة  ممــا يعطيهــا 

مــن  القــوي  تســارعها  الــى  باإلضافــة 

المئــة. الــى  الصفــر 

Volks Wagen Golf GTI

2016 سنة الصنع: 

بالعجالت األمامية الدفع: 

 TSIعدد األسطوانات: 4 أسطوانات
1.984 سم3 السعة: 

220 حصان القوة: 

 258Ibs/Ft  :العزم

ــة: سداســي الســرعات بالقابــض  ــل الحرك ناق

 DSG المــزدوج

التسارع من 0-100 كلم/س:  6.5 ثوان

السرعة القصوى:   244 كلم/س

1370 كلغ الوزن: 

147.000QR    :السعر
DSG: Dual clutch gearbox / TSI: Turbocharged Stratified Injection
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تنظــم حلبــة لوســيل فــي كل شــهر بطولــة QRR للســيارات الرياضيــة المجهــزة، وتقام المنافســات 

علــى الحلبــة الدوليــة التــي تعــد مــن أكبــر حلبــات العالــم، وكانــت مواجهات شــهر نوفمبر/تشــرين 

الثانــي مــن أكثــر النــزاالت شراســة وســخونة بخــالف أجــواء الشــهر الــذي أقيمــت فيه.

ومن هنا انطلقنا بسرعة تضاهي تسارع البستونز ...

تغطيات 

موسم ساخن في شتاء بارد!

"الرول ريس" فكرة قطرية بامتياز

مــع انطالقــة المنافســات التقينــا بمديــر البطولــة 

ريــس  الــرول  بــأن  قــال  الــذي  الســحوتي،  أحمــد 

هــي فكــرة شــباب قطرييــن بامتيــاز، وبحمــد للــه 

بالتعــاون مــع  الخامســة  الجولــة  إلــى  اآلن  وصلنــا 

حلبــة لوســيل، وتعتبــر الفكــرة جديــدة فــي الدوحــة 

التعــاون. مجلــس  ودول 

تقــام  ســباق  بطولــة  بأنهــا  الســحوتي  وأضــاف 

فــي حلبــة عالميــة، ويتوفــر لهــا كل ســبل األمــن 

واحتياطــات الســالمة لتفــادي حــدوث أي مشــاكل، 

بيــن  تصــادم  حــوادث  أو  ســيارة  حريــق  مثــل 

. بقين لمتســا ا

وعــن الجمهــور ذكــر الســحوتي بــأن فــي بطــوالت 

العالــم ال يصــل عــدد الجمهــور لمــا يصلــه العــدد مــن 

حضــور فــي بطولــة الــرول ريــس حيــث أكثــر اغلبيــه 

الجمهــور يكــون مــن فئــة الشــباب.

ــرز أســئلة الجمهــور المتعلقــة بشــروط   علــى أب
ً
وردا

اســتعمال  يجــب  بأنــه  الســحوتي  قــال  التســجيل، 

."Street legal الســيارة يوميــا حيــث تعــرف ب " 
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بيــن أدخنــة اإلطــارات توقفنــا مــع المتســابق محمــد 

 BMW الخيــاط بطــل قطــر للدريفــت 2015 وصاحــب

ــا أن الســيارة  طــراز M3 موديــل ،2003، والــذي ذكــر لن

خــالل  مــن  الحلبــات  داخــل  للســباقات  مجهــزة 

إضافــات علــى المحــرك مثــل تيربــو ســتروكر ويصــل 

ــان. ــى 700 حص ــيارة إل ــزم الس ع

بــأن البطولــة أكثــر مــن ممتــازة  ويضيــف الخيــاط 

ألن الشــاب يتوجــه لهــا مــن أجــل الســباق بعيــدا 

عــن التســابق فــي الشــارع، أو أماكــن غيــر مجهــزة، 

مجهــزة  لوســيل  ألن  الســالمة  أجــل  مــن  وذلــك 

ســيارات  ألن  إطفــاء،  وســيارات  إســعاف  بســيارات 

الحريــق. مثــل  لمشــاكل  معرضــة  الســباق 

وفــي الســياق نفســه قــال المتســابق علــى الزبيــري 

ــر  صاحــب ســيارة لكــزس مــن طــراز ISF المــزودة بفلت

F-sport إنــه شــارك فــي البطولــة لتجنــب المخاطــر 

حيــث إن الســالمة هــي أول اهتماماتــه أثنــا الســباق، 

وحــول التنظيــم أكــد الزبيــري بأنــه تنظيــم رائــع، ألن 

الفحــص  هــي  التســجيل  بعــد  التاليــة  الخطــوات 

ــباق  ــالل الس ــاكل خ ــب أي مش ــيارة لتجن ــي للس الفن

حيــث يتــم مــن خــالل الفحــص شــرح كيفيــة التعامــل 

مــع أي مشــكلة يمكــن حدوثهــا. وأردف قائــال بــان 

هكــذا بطــوالت تجعــل الشــباب يفرغــون طاقاتهــم 

داخــل الحلبــة وليــس فــي الشــارع.
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نصائح وإرشادات  

تعرف على

تظهــر  التــي  التنبيهــات  أهــم 
ســيارتك! عــداد  ســطح  علــى 

ــود  ــح وج ــى توض ــدة الت ــات عدي ــارات و العالم ــيارات إش ــداد الس ــطح  ع ــى س ــد ف يوج

ــكلة  ــل او مش ــود عط ــل وج ــيارة مث ــى الس ــن ف ــىء معي ــه لش ــي تنبي ــكلة او تعط مش

ــوار  ــك األن ــاحات، وكذل ــيارة والمس ــالت الس ــط عج ــك ضغ ــت، وكذل ــي الزي ــص ف أو  نق

الضبابيــة  وغيرهــا مــن التنبيهــات التــى تكــون متواجــدة فــى عــدادات الســيارات 

ولكــن لكثــرت وجــود تلــك التنبيهــات وتنوعهــا، قــد يكــون هنــاك البعــض مــن ســائقي 

 لتلــك العالمــات والتنبيهــات فــي 
ً
الســيارات ال يعلمهــا، ذلــك نقــدم لكــم بالصــور شــرحا

ــيارة. ــداد الس ع

نصائح وإرشادات  
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حجرة احتراق 

ابتــكار جديــد يدخــل عالــم الســيارات مــن أوســع 

المحروقــات  مخاطــر  ازديــاد  فبعــد  أبوابــه، 

وتهديدهــا لصحــة اإلنســان والمحيــط البيئــي، 

المحروقــات  أســعار  ارتفــاع  إلــى  باإلضافــة 

العالمــي، ظهــر هــذا االكتشــاف الــذي ســيغير 

عالــم الميكانيــكا، ويعــرف بالســيارات الهجينــة 

أو الهايبــرد. 

 مــن الــرواد، 
ً
ويالقــي هــذا االبتــكار إقبــاال كبيــرا

بشــكل  الوقــود  علــى  تعتمــد  ال  ألنهــا   
ً
نظــرا

أساســي وإنمــا تعتمــد علــى الكهربــاء أيضــا.

الســيارات  مســمى  عليهــا  أطلــق  ولهــذا 

التــي تعمــل بنظاميــن )كهربائــي/  الهجينــة 

ــن  ــارة ع ــاء عب ــام الكهرب ــث إن نظ ــي( حي بترول

بطاريــة ذات عــزم محــدود يصعــب االعتمــاد 

، ممــا يعنــي أن هــذه الســيارات 
ً

عليهــا كليــة

صديــق جديــد للبيئــة، وموفــرة للوقــود فــي 

آن واحــد.

رحلتنــا  انطلقــت  األردنيــة  العاصمــة  صــوب 

لننقــل لكــم التجربــة الفريــدة، التــي حققــت 

الرؤيــة  معــززة  واقتصاديــا،   
ً
بيئيــا  

ً
نجاحــا

العالميــة التــي رســمت تفاصيلهــا فــي قمــة 

المنــاخ بباريــس 2015، وكشــفت عــن الحجــم 

ينتظــر  الــذي  المناخــي  للتهديــد  الحقيقــي 

بأنــه  المؤتمــر  أعلــن  فقــد  البشــرية،  الحيــاة 

ــن  ــا ع ــان تفصلن ــن مئويت ــر درجتي ــق غي ــم يتب ل

اختفــاء الحيــاة البشــرية، جــاء اختــراع الســيارات 

الهايبــرد كضــرورة تحتــم علــى كافــة الــدول 

اســتيرادها. أو  لتصنيعهــا  تعديــل سياســاتها 

الســيارات  مســمى  عليهــا  أطلــق  ولهــذا 

التــي تعمــل بنظاميــن )كهربائــي/  الهجينــة 

ــن  ــارة ع ــاء عب ــام الكهرب ــث إن نظ ــي( حي بترول

بطاريــة ذات عــزم محــدود يصعــب االعتمــاد 

، ممــا يعنــي أن هــذه الســيارات 
ً

عليهــا كليــة

صديــق جديــد للبيئــة، وموفــرة للوقــود فــي 

آن واحــد.

رحلتنــا  انطلقــت  األردنيــة  العاصمــة  صــوب 

لننقــل لكــم التجربــة الفريــدة، التــي حققــت 

الرؤيــة  معــززة  واقتصاديــا،   
ً
بيئيــا  

ً
نجاحــا

العالميــة التــي رســمت تفاصيلهــا فــي قمــة 

المنــاخ بباريــس 2015، وكشــفت عــن الحجــم 

ينتظــر  الــذي  المناخــي  للتهديــد  الحقيقــي 

بأنــه  المؤتمــر  أعلــن  فقــد  البشــرية،  الحيــاة 

تفصلنــا  مئويتــان  درجتيــن  غيــر  يتبــق  لــم 

اختــراع  جــاء  البشــرية،  الحيــاة  اختفــاء  عــن 

الســيارات الهايبــرد كضــرورة تحتــم علــى كافــة 

تعديــل سياســاتها  الــدول 

اســتيرادها. أو  لتصنيعهــا 

نظام عمل المحرك 	 

ســيارات  وكيــل  التقينــا 

المملكــة  فــي  الهايبــرد 

ســلوان  الســيد  األردنيــة 

علــى  لنتعــرف  الحمدانــي 

الســيارة  هــذه  تفاصيــل 

محركهــا  عمــل  وكيفيــة 

. ئي ســتثنا ال ا

الحمدانــي  يقــول 

الســيارة  تشــغيل  أثنــاء 

كال  اســتخدام  يمكــن 

معــا  المحركيــن 

بشــكل متتابــع ففــي 

األولــى  المســافات 

تقطعهــا  التــي 

تكــون  الســيارة 

مشــحونة  البطاريــة 

بالكامــل، وعنــد قــرب 

مــن  يتحــول  نفادهــا 

إلــى  الكهربائــي  النظــام 

المعهــود  الوقــود  نظــام 

هــذه  وفــي  الطريــق  الســتكمال 

اللحظــة يتــم شــحن البطاريــة مــن جديــد، مــن 

جانبــه قــال الســيد ســلوان »إن نظــام الهايبــرد 

داخــل  القيــادة  أثنــاء  حقيقــة  متعــة  فيــه 

المدينــة وباألخــص فــي المناطــق المزدحمــة، 

تحــدث  وال  وناعمــة  لينــة  الســيارة  إن  حيــث 

أي ضوضــاء خارجيــة، أو ضجيجــا مثــل باقــي 

الميــزة األساســية  بــأن   « الســيارات«، وأضــاف 

للبيئــة«،  ملوثــات  أي  تصــدر  ال  بأنهــا  لهــا 

ــذا النــوع  ــن تصنيــع ه ــي الغايــة م وهــذه ه

الســيارات. مــن 

معدل صرف الوقود	 

بالنســبة لمعــدل صــرف الوقــود أشــار الســيد 

ســلوان إلــى »أن صــرف الســيارة داخــل المدينــة 

 العتمادهــا علــى المحــرك الكهربائي 
ً
قليــل جــدا

)البطاريــة( أكثــر مــن الوقــود بســبب اإلزدحامات 

لمســافات  الســير  عنــد  ولكــن  الموجــودة، 

طوليــة تختلــف هــذه الحالــة ويصبــح الصــرف 

ســيارة  مــن  الوقــود  صــرف  ويختلــف  أكثــر«. 

إلــى أخــرى، فعلــى ســبيل المثــال ســيارة تويوتــا 

كامــري ذات محــرك بســعة »2500 لتــر« ذو »4 

فيهــا  الوقــود  صــرف  معــدل  أســطوانات« 

فــي  متــر  كيلــو   15  –  14.5  « بيــن  مــا  يتــراوح 

مــدى  اقصــى  أن  إلــى  باإلضافــة  الســاعة«، 

تســير بــه الســيارة يصــل إلــى مــا يقــارب »800 

كيلــو متــر«، هــذه األرقــام ال يمكــن تحقيقهــا 

المحــرك  ســعة  نفــس  تملــك  ســيارة  فــي 

فقــط. الوقــود  وتســتخدم 

البيئيــة، 	  للســيارات  الدوريــة  الصيانــة 

ة فــر مو

بخــالف الصــورة النمطيــة فــي الشــارع العربــي 

أن الســيارات االقتصاديــة صعبــة الصيانــة

اكتشاف جديد يقتحم عالم 
السيارات من البوابة الذهبية

الميــزة األساســية للســيارة أنها 

ال تصــدر أي ملوثــات للبيئــة
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الصيانــة  قــدرة  عــدم  لدرجــة  ومتطــورة 

يقــول  معهــا،  التعامــل  علــى  التقليديــة 

لهــذا  إن هنــاك كادرا متخصصــا  الحمدانــي 

الفحــص  إن  حيــث  الســيارات،  مــن  النــوع 

بســيط  وهــو  الكومبيوتــر،  خــالل  مــن  يتــم 

خــاص  برنامــج  لوجــود  وذلــك  معقــد  وغيــر 

لــكل ســيارة ولــكل موديــل ومتوفــر وعملــي 

بباقــي  مقارنــة  معقولــة  الصيانــة  وتكلفــة 

قطــع  نفــس  هــي  الغيــار  وقطــع  الســيارات 

غيــار الســيارات الوقــود ال يوجــد أي اختــالف 

بينهــا. فيمــا 

ٌعمر وسعر البطارية. معقول	 

بــأن   « الحمدانــي  قــال  الســياق  هــذا  فــي 

العمــر االفتراضــي لهــذا النــوع مــن البطاريــات 

هــو »7« ســنوات، ولكــن فــي الواقــع توجــد 

ــة  هــو   فــي األردن ُعمــر البطاري
ً
ــا ســيارات حالي

عطــل  حالــة  أي  تســجل  ولــم  ســنوات   »9«

مرتفعــا  البطاريــة  ســعر  كان   
ً
ســابقا فيهــا«. 

 حيــث يصــل إلــى مــا يقــارب »4000 دينــار«،  
ً
جــدا

ــررة  ــا متض ــة أي أنه ــرض األدوات االحتياطي لغ

نتيجــة حــادث ولكــن بطاريتهــا ســليمة %100 

ومكفولــة.

تجــري بعــض مصانــع الســيارات بحوثــا وتجــارب 

البطاريــات  وزن  مــن  تخفيــف  أجــل  مــن 

المســتعملة فــي الســيارات ألنهــا تأخــذ قــدرا 

كبيــرا مــن حمولــة الســيارة والتــي تعتبــر نقطــة 

ســلبية فــي هــذا النــوع.

سعر السيارة 	 

الســيارة الهايبــرد  بــأن ســعر  قــال الحمدانــي 

يســتخدم  )التــي  الســيارات  أســعار  مــن  أقــل 

فيهــا محــرك وقــودي(، وفــي األردن بــدأت 

لدعــم  النظــام  هــذا  بتطبيــق  الحكومــة 

الســيارات للمحافظــة علــى البيئــة، وبالفعــل 

حققــت نتائــج مبهــرة يمكــن نقــل تجربتهــا 

للــدول المحيطــة، وذلــك مــن خــالل تخفيــض 

إلــى  50%  عــن  الخــاص بهــا  الجمــرك  نســبة 

بقيــة الســيارات التــي تســتخدم الوقــود فقــط 

مــن  النــوع  هــذا  انتشــار  فــي  ســاعد  ممــا 

الهــدف  وتحقيــق  المملكــة  فــي  الســيارات 

الملوثــات  مــن  البيئــة  علــى  الحفــاظ  وهــو 

والغــازات التــي تخــرج مــن عــوادم الســيارات.

قمنــا بجولــة فــي العاصمــة لنتعــرف علــى رأي 

الــذي  االختــراع  هــذا  حــول  األردنــي  الشــارع 

أصبــح يجــوب شــوارع المملكــة، توقفنــا مــع 

اللــه  ســاق  هشــام  عمــر  الجامعــي  الطالــب 

قــال بــأن ســيارة الهايبــرد منتشــرة فــي ســوق 

شــوارع  فــي  متواجــدة  وأصبحــت  الســيارات 

الحكومــة  أن  منهــا  أســباب  لعــدة  المملكــة 

الجمــرك  علــى   
ً
تخفيضــا أجــرت  األردنيــة 

ــى  الخــاص بهــا لتشــجيع الشــعب للحفــاظ عل

ناحيــة  مــن  المواطــن  علــى  وتوفــر  البيئــة 

العاديــة،  الســيارة  عكــس  الوقــود  صــرف 

وســبب آخــر هــو »أن قطــع الغيــار متاحــة فــي 

الســيارات  وصيانــة  التصليــح  كراجــات  جميــع 

ــن  ــيء«، ولك ــض ش ــع بع ــعرها مرتف ــن س ولك

ميزتهــا للبيئــة وتوفيــر البنزيــن يجعــل الشــخص 

وأفضــل  األخــرى،  الســيارات  عــن  يفضلهــا 

ســيارة هايبــرد مــن تجربــة هــي تويوتــا بريوس.

وأضــاف الســيد عبــد الرحمــن الحمايــدة بــأن 

ســيارة الهايبــرد تنتشــر يومــا بعــد يــوم فــي 

بشــكل  اقتصاديــة  ألنهــا  الدولــة  شــوارع 

فيهــا  البنزيــن  تخفيــض  فنســبة  أساســي، 

.%60-40 بيــن  تتــراوح 

والقطــع  للصيانــة  المتخصصــة  المراكــز 

ســاعدها فــي االنتشــار فــي الســوق ألن كل 

وال  معقــول  وبســعر  متــاح  الســيارة  قطــع 

جمعــت  أنهــا  فــي  أبدعــت  »بأنهــا  ننســى 

مــع  المحــرك  وقــوة  الشــكل  جماليــة  بيــن 

توفيــر للبنزيــن«، وأنــواع الهايبــرد والطــرازات 

فــي الهايبــرد تجــد نفســها ولكــن محركهــا 

وهونــدا  تويوتــا  مثــل  االعتيــادي،  الوقــود 

 . س ســيد مر و

والجديــر بالذكــر بــأن المحافظــة علــى البيئــة 

مــن  النــوع  لهــذا  والميــزة  الســمة  هــي 

الســيارات ألن المحــرك الكهربائــي ال ينتــج أي 

مصانــع  قامــت  لذلــك  بالبيئــة  ضــارة  غــازات 

ــيارات  ــع الس ــا مصان ــي مقدمته ــيارات وف الس

اليابانيــة بصنــع مــا يقــارب »2« مليــون ســيارة 

إلــى 2009. عــام 1999  هجينــة منــذ 

قطــع الغيــار متاحــة فــي 
جميــع كراجــات التصليــح 

وصيانــة الســيارات

بجمعهــا  أبدعــت  الســيارة 

وقــوة  الشــكل  جماليــة  بيــن 

البنزيــن توفيــر  مــع  المحــرك 
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رادار بستون
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ســيارة  موســتنق  فــورد 

العضالت األمريكية صاحبة 

محقونــة  العالــي  األداء 

ــزدوج  ــي م ــاحن توربين بش

لتكتســح خصومهــا علــى 

الطرقــات
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تحقيقات

تطــور صناعــي كبيــر يشــهده عالمنــا الحالــي 

قــدم  حيــث  لإلنســان  كبيــرة  مكاســب  لــه 

خــالل  مــن  البشــرية  الخدمــات  مــن  الكثيــر 

ــفن  ــرات وس ــن طائ ــة م ــل والحرك ــائل النق وس

وقطــارات وســيارات. هــذا التقــدم الصناعــي 

لــه إيجابيــات كثيــرة ولكــن فــي الوقــت نفســه 

والبيئــة  اإلنســان  صحــة  تهــدد  ســلبيات  لــه 

الصــادرة  الغــازات  تؤثــر  حيــث  بــه  المحيطــة 

مــن عــوادم الســيارات فــي األماكــن المغلقــة 

بشــكل ســلبي علــى صحــة اإلنســان، وذلــك ألن 

الســيارات تعــد وســيلة النقــل األساســية فــي 

داخــل  تحركاتهــا  فــي  وتســبب  هــذا  يومنــا 

الخصــوص  وجــه  علــى  المغلقــة  المواقــف 

خــروج غــازات ضــارة بالصحــة.

" أضــرار  القضيــة  الضــوء علــى هــذه  ســلطنا 

 " الســيارات  عــوادم  مــن  الصــادرة  الغــازات 

الغــازات وأنواعهــا،  أثــر هــذه  وتوقفنــا عنــد 

ومــن  الســيارات،  فــي  فنيــا  مختصــا  وقابلنــا 

ثــم مســؤول المواقــف فــي أحــد المجمعــات 

التجاريــة لمعرفــة هــل هنــاك وســائل وحلــول 

فــي المواقــف للتخلــص مــن هــذه الغــازات، 

طبيــب  مــع  للجلــوس  ذلــك  بعــد  وعدنــا 

األضــرار  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  مختــص 

الناتجــة مــن هــذه الغــازات وعواقبهــا علــى 

بعــض  الســتطالع  باإلضافــة  اإلنســان،  صحــة 

األزمــة. هــذه  حــول  المواطنيــن  آراء 

مــن هنــا نفتــح الملــف الحاضــر الغائــب، ونطــرح 

التســاؤل كيــف تؤثــر هــذه األزمــة؟  ومــا هــي 

نوعيــة  هــي  ومــا  وأيــن؟  المغلقــة  األماكــن 

الغــازات الصــادرة مــن العــادم؟ ومــا هــو الضــرر 

الــذي تســببه علــى صحــة اإلنســان؟

يجــب  صحيــة  مشــكلة  األزمــة  هــذه  تشــكل 

مناســبة  حلــول  وإيجــاد  عندهــا  الوقــوف 

تؤثــر فــي  التــي  الصحيــة  لتفــادي عواقبهــا 

خــاص.  بشــكل  واألطفــال  اإلنســان  صحــة 

وقــوف الســيارات لفتــرة طويلــة يــؤدي 
إلــى خــروج غــازات بشــكل كبيــر!

مختــص  محمــود  إســماعيل  مــع  لقــاء  فــي 

فــي مجــال ميكانيــك الســيارات والــذي أكــد 

طويلــة  لفتــرة  الســيارات  وقــوف  أن  فيــه 

تــؤدي  وبشــكل خــاص فــي أماكــن مغلقــة 

ــر  ــكل كبي ــادم بش ــن الع ــازات م ــروج الغ ــى خ إل

ممــا يؤثــر علــى صحــة اإلنســان.

وقــال أيضــا بــأن عمليــة االحتــراق فــي وقــود 

تتــم  التــي  ديــزل  أو  بنزيــن  ســواء  الســيارات 

الســبب  هــي  والتــي  الســيارة  محــرك  داخــل 

فــي عمــل وحركــة الســيارة ينتــج عنهــا خــروج 

ــراق  ــة االحت ــام عملي ــدم إتم ــارة، وع ــازات ض غ

بشــكلها الصحيــح يــؤدي إلــى خــروج غــاز ضــار 

عــن  عبــارة  الغــاز  ذلــك  ألن  والصحــة  بالبيئــة 

ثانــي أكســيد الكربــون وأول أكســيد الكربــون 

غيــر محترقــة.

خطط مستقبلية لحل هذه األزمة!
أحــد  فــي  المواقــف  مســؤول  للقــاء  ذهبنــا 

مواقــف  علــى  تحتــوي  التــي  المجمعــات 

مغلقــة للســيارات وهــو الســيد خالــد المحســن 

ــة  ــأن ال يوجــد مــراوح صناعي ــا ب والــذي قــال لن

فــي  الداخلــي  الهــواء  لتنقيــة  شــفاطات  أو 

المواقــف وهــذا بســبب بنــاء المجمــع يعــود 

أي  عمــل  يتــم  ولــم  الزمــان،  مــن  عقــد  إلــى 

صيانــة دوريــة للمواقــف، وذلــك الن المجمــع 

مزدحــم بشــكل دائــم وال يوجــد وقــت مــن 

أجــل إنشــاء أو إعــادة بنــاء المواقــف.

فــي الوقــت الحالــي ال يوجــد حلــول لهــذه 

األزمــة ولكــن فــي المســتقبل القريــب هنالــك 

المواقــف وتوســيعها  ترميــم  خطــة إلعــادة 

مــع وضــع مــراوح وشــفاطات لتنقيــة الهــواء 

الكبيــر  النجــاح  بعــد  وهــذا  الجــو،  وتلطيــف 

التــي تحقــق فــي مواقــف ســوق واقــف.

الغازات الصادرة من عوادم 
السيارات تهدد البشرية 

غــاز أول أكســيد 

الكربــون يســبب 

الوفــاة! 
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ضررها يصل باإلنسان إلى الوفاة!
التقينــا الطبيــب المختــص الدكتــور خالــد الخــراز 

والــذي قــدم لنــا معلومــات طبيــة تفصيليــة 

حــول هــذه األزمــة والتــي لهــا أضــرار كبيــرة 

الدكتــور  الوفــاة، حيــث قــال  إلــى  قــد تصــل 

التــي تخــرج مــن عــوادم  الغــازات  بــأن  خالــد 

الســيارات لهــا ضــرر، والــكل علــى علــم بضررهــا 

ــة فقــط  ــد البيئ ــة ولكــن ال تقــف عن ــى البيئ عل

ــان.  ــى اإلنس ــل إل ــا تص إنم

التأثيــر  يكــون  الطلــق  الهــواء  فــي  وأضــاف 

الشــخص  يكــون  عندمــا  ولكــن  مباشــر،  غيــر 

داخــل قاعــات مغلقــة مثــل مواقــف الســيارات 

التأثيــر فــي  يكــون  لذلــك  المنــزل  أو موقــف 

هــذه الحالــة مباشــر ألن الغــازات المنبعثــة مــن 

العــوادم، وهــي أول أكســيد الكربــون والــذي 

إن  حيــث  الوفــاة  ويســبب  ســاما،  غــازا  يعتبــر 

كريــات الــدم الحمــراء مرتبطــة بغــاز أول أكســيد 

بغــاز  ارتباطهــا  مــن  أكبــر  بشــكل  الكربــون 

األوكســجين، فعلــى ســبيل المثــال إن وجــدت 

كريــات الــدم الحمــراء 100 ذرة من األوكســجين 

وذرة واحــدة مــن أول أكســيد الكربــون فإنهــا 

ســوف ترتبــط بأكســيد الكربــون.

لغــاز  التعــرض  اســتمرار  مــع  الخــراز  د.  وأكــد 

أول أكســيد الكربــون هــذا يــؤدي إلــى زيــادة 

نســبته فــي الــدم وتقــل نســبة األوكســجين، 

الــدم  كريــات  تصبــح  ســوف  ذلــك  ونتيجــة 

الكربــون  أكســيد  أول  بغــاز  مرتبطــة  الحمــراء 

هــذه  يــدرك  ال  الجســم  أساســي،  بشــكل 

أو  باالختنــاق  تنبيــه  أي  يعطــي  وال  النتيجــة 

ضيــق فــي التنفــس، ومــن ثــم يمــر الوقــت 

ويشــعر الشــخص بالنعــاس والنــوم وبعــد ذلــك 

أبــدا. يســتيقظ  ال 

الموضــوع  هــذا  بــأن   
ً
قائــال الدكتــور  وأردف 

ليــس مــن الخيــال إنمــا قصــص أكــدت ذلــك 

عنــد إبقــاء الفحــم فــي الخيــم أو بقــاء الســيارة 

فــي أماكــن مغلقــة.

دخــان الســيارات يؤثــر بشــكل كبيــر علــى رئــة 

ومرضــى  األطفــال  خــاص  وبشــكل  اإلنســان 

تحسســا  تســبب  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  الربــو 

خطيــرة  حالــة  وهــذه  الهوائيــة،  بالقصبــات 

إلــى دخولــه  إليهــا الشــخص وتــؤدي  يصــل 

. لمستشــفى ا

وذكــر الدكتــور أيضــا األضــرار التــي يســببها غــاز 

ثانــي أكســيد الكربــون عنــد زيــادة تركيــزه فــي 

التــي  الكربونيــك  حمــض  إلــى  يتحــول  الــدم 

حموضــة  إلــى  تــؤدي 

معظــم  إن  حيــث  الــدم 

تعمــل  الجســم  أنزيمــات 

حموضــة  درجــة  علــى 

ثابتــة.

الطبيعــي  الوضــع  فــي 

عــن  اإلنســان  يستنشــق 

كميــات  رئتــه  طريــق 

مناســبة لمــا يحتاجــه مــن 

األوكســجين ويخــرج غــاز 

الكربــون  أكســيد  ثانــي 

العمليــات  مــن  الناتــج 

جســم  داخــل  الحيويــة 

اإلنســان.

تعــادل  الجــو  فــي  األوكســجين  غــاز  نســبة 

النايتــروس  غــاز  مثــل  أخــرى،  غــازات  خمســة 

المنبعثــة  الغــازات  الكربــون،  أكســيد  وثانــي 

مــن الســيارات -خاصــة-إذا كانــت فــي أماكــن 

مغلقــة تغيــر مــن هــذه النســبة بحيــث تزيــد 

وتقــل  الكربــون  أكســيد  ثانــي  غــاز  نســبة 

ــل فــي  نســبة األوكســجين، بالتالــي يســبب خل

والدمــاغ. الحيويــة  الوظائــف 

التــي  الغــازات  بــأن   
ً
قائــال الخــراز  د.  واختتــم   

بالصحــة،  الســيارات تضــر  تخــرج مــن عــوادم 

وذلــك عنــد زيــادة تركيــز هــذه الغــازات فــي 

ــي  ــدم وبالتال ــي ال ــا ف ــد تركيزه ــا يزي ــو، مم الج

تســبب ضــرر فــي جســم اإلنســان قــد تكــون 

أو  التنفــس  فــي  كضيــق  بســيطة  األعــراض 

الكحــة أو شــديدة وتســتدعي تدخــل طبــي، 

ولكــن االســتمرار فــي تعــرض اإلنســان لهــذه 

مثــل:  األمــراض،  بعــض  يســبب  قــد  الغــازات 

ــار  ــة للكب ــرطان الرئ ــال أو س ــو لألطف ــرض الرب م

وغــاز أول أكســيد الكربــون قــد يســبب الوفــاة.

االزدحام داخل المواقف!
المجمعــات  احــد  لمواقــف  زيــارة  فــي 

الســتطالع آراء الــزوار حــول هــذه األزمــة وعبــر 

الســيد مجــد الشــبلي عــن رأيــه فيهــا حيــث 

الســيارات واألدخنــة  ازدحــام  أزمــة  بــأن  قــال 

أشــخاص  علــى  تأثيــر  لهــا  منهــا  الصــادرة 

المجتمــع، وبشــكل خــاص فــي الــدول صاحبــة 

المنــاخ الحــار يوثــر بشــكل ســلبي مــن خــالل 

درجــات الحــرارة العاليــة والرطوبــة المرتفعــة 

حيــث إنــه مــع دخــان الســيارات الصــادر مــن 

الشــخص  صحــة  علــى  يؤثــر  ســوف  العــادم 

مثــل صعوبــة فــي التنفــس، باإلضافــة إلــى إن 

المواقــف المغلقــة للمبانــي واالزدحــام بهــا 

يــؤدي  عــن مواقــف ممــا  الطويــل  والبحــث 

إلــى ارتفــاع نســبة الغــازات فــي الهــواء داخــل 

الموقــف بهــذا الضــرر يــزداد والحــل هنــا هــو 

بوابــات  إضافــة  أو  الهــواء  لتنقيــة  مــراوح 

ــاج  ــف ال يحت ــن المواق ــة م ــون قريب ــول تك دخ

ــة  ــرا ليصــل إلــى البواب الشــخص إلــى الســير كثي

االزدحــام. أثنــاء 

حلول مقترحة
بعــد إلقــاء الضــوء علــى بعــض النقــاط فــي 

هــذه األزمــة والتــي اكتشــفنا ضررهــا الكبيــر 

الصحــة، البــد مــن وجــود حلــول مــن  علــى 

مــراوح  وجــود  مثــل  عليهــا  القضــاء  أجــل 

وشــفاطات للهــواء فــي المواقــف المغلقــة 

مســتقبلية  خطــط  وضــع  إلــى  باإلضافــة 

لبنــاء مواقــف خارجيــة للحفــاظ علــى صحــة 

اإلنســان، أيضــا أحــد الحلــول المناســبة للبيئــة 

فــي  الجديــد  االكتشــاف  وهــي  واإلنســان 

عالــم الســيارات، وهــي الســيارات البيئيــة التــي 

هدفهــا األساســي هــو الحفــاظ علــى البيئــة 

مــن ملوثــات الســيارات وهــي الســبب الرئيســي 

فــي تدهــور صحــة اإلنســان.

الســيارات البيئيــة 

الحلــول  إحــدى 

لهــذه األزمــة 
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تاريخيــة  حكايــة  تمتلــك  الخنفســاء  أو  البيتــل 

منــذ بدايــة إنتاجهــا إلــى يومنــا الحالي، الســيارة 

الشــكل  علــى  حفاظهــا  فــي  تميــزت  التــي 

ــي  ــا ف ــذ انطالقته ــم الكالســيكي من والتصمي

 حيــاة 
ً
القــرن 19، مثلــت هــذه الســيارة أســلوبا

هــذه  عشــقوا  الذيــن  األشــخاص  مــن  لكثيــر 

األســطورية. الســيارة 

البيتــل هــي إحــدى طــرازات فوكــس فاجــن 

الشــعب«  »ســيارة  األلمانيــة  باللغــة  وتعنــي 

حيــث كان هدفهــا فــي ذلــك الوقــت إنتــاج 

ســيارة بســيطة تخــدم الشــعب فــي تنقالتــه 

داخــل المدينــة، حيــث إن الســيارة هــي إحــدى 

أهــم ضروريــات المســتقبل فــي ظــل الثــورة 

الصناعيــة.

ــقت البيتــل طريقهــا فــي عالــم الســيارات 
َ

ش

بورشــه  فيردينانــد  التقــى  عندمــا   1934 عــام 

للســيارات-والتي  بورشــيه  شــركة  مؤســس 

تصاميمــه  أشــهر  أحــد  البيتــل  ســيارة  تعتبــر 

هتلــر  مــع  الســيارات-  عالــم  فــي  واختراعاتــه 

بإنشــاء ســيارة  األســاس  وذلــك لوضــع حجــر 

الفوهــرر  اقتــرح  بيتــل،  فاجــن  الفوكــس 

فــي  تحمــل  شــعبية  ســيارة  إنتــاج  يتــم  بــأن 

مقصورتهــا 5 أفــراد )ثنيــن بالغيــن و3 أطفــال( 

الســيارة  تكــون  أن  علــى  بســيطة،  بتكلفــة 

ذات  ومعداتهــا  الطبيعــة  لظــروف  مالئمــة 

الــوزن. وخفيفــة  متينــة  جــودة 

لــم يفــوت فيردينانــد الفرصــة لصناعــة الســيارة 

حيــث كانــت فرصتــه كبيــرة للدخــول فــي عالــم 

اودلــف  الزعيــم  مــن  دعــم  ومعــه  الســيارات 

هتلــر، فكانــت النتيجــة هــي إنتــاج ســيارة ذات 

الشــكل  ناحيــة  مــن  نوعــه  مــن  فريــد  طابــع 

والمواصفــات، وضعــت بــه بصمــة كبيــرة فــي 

ــيارات. ــة الس ــخ صناع تاري

بالكامــل  جديــد  تصميــم  ذو  كانــت  البيتــل 

ونظــام تعليــق ومحــرك اقتصــادي قــوي ذو 

أربــع أســطوانات لــه ميــزة فــي أنــه موجــود 

فــي الجهــة الخلفيــة للســيارة ويعمــل بنظــام 

المواصفــات  هــذه  متطــور،  خلفــي  دفــع 

جعلــت منهــا مزيجــا عمليــا متميــزا أدى إلــى 

ممــا  األيــام  تلــك  فــي  ثوريــة  ســيارة  صناعــة 

مــرور  مــع  تتغيــر  ال  كبيــرة  قيمــة  لهــا  جعــل 

الوقــت.

األول  النمــوذج  إصــدار  تــم   1936 عــام  فــي 

ســيارات  ثــالث  تصنيــع  خــالل  مــن  للســيارة 

ــر  ــو مت ــف كيل ــن 50 أل ــر م ــت أكث ــة قطع تجريبي

ــن  ــهر م ــة أش ــرة ثالث ــل لفت ــارات تحم فــي اختب

التعديــالت علــى  العــام وأجريــت بعــد  نفــس 

العــام  فــي  لإلنتــاج  جاهــزة  لتصبــح  الســيارة 

ممتــازة. وجــودة  عاليــة  تقنيــة   ،1938

اندلعــت الحــرب العالميــة عــام 1939، ممــا أدى 

إلــى توقــف إنتــاج هــذه الســيارة فــي المصانع، 

هــذه النقطــة كانــت نقطــة ســوداء وضعهــا 

كانــوا  ألنهــم  األلمــان  المواطنــون  عليهــم 

كمقــدم  مــارك   337 يقــارب  مــا  دفعــوا  قــد 

اعتقــد  العالميــة  الحــرب  وبســبب  للســيارة، 

أدراج  أموالهــم قــد ذهبــت  أن  المواطنــون 

الريــاح، ولكنهــم انتظــروا انتهــاء الحــرب حتــى 

الــذي  المقــدم  علــى  أخــرى  مــرة  يحصلــوا 

مواطــن. كل  دفعــه 

الحــرب العالميــة أنــداك غيــرت تفكير مؤسســي 

الحــرب ممــا  الســيارة خــالل  البيتــل الســتغالل 

إلــى  مدنــي  إنتــاج  مــن  تحويلهــا  إلــى  أدى 

علــى   الضــوء  ُســلط  هنــا  عســكري،  إنتــاج 

الســيارة التــي كان يجــب عليهــا اجتيــاز أصعــب 

قبــل  مــن  لهــا  تخضــع  لــم  التــي  االختبــارات 

ــي  ــاء ف نفس
ُ

ــت الخ ــى االن، نجح ــيارة حت أي س

التجــارب وكان أداؤهــا أكثــر مــن رائــع، فلــم 

الجويــة. الظــروف  مــن  أي  يوقفهــا 

نفساء‹قصص ميكانيكية  
ُ

 ›الخ
 قصة نجاح ٌبعثت من جديد

أدلوف هتلر فيرديناند بورشه

فولكسفاجن - شفايمفاجن 1942، السيارة البرمائية
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الشــركة  قيــام  خــالل  مــن  كان  كلــه  هــذا 

بتصنيــع نوعيــن فــي غايــة األهميــة وهمــا 

الســيارة  هــذه  تاريــخ  فــي  خالديــن  طرازيــن 

وهمــا شــفايمفاجن وكوبيــل حيــث إن األولــى 

)برمائيــة(. للمــاء  مضــادة  كانــت 

الفوكــس  مصنــع  كان  الحــرب  انتهــاء  بعــد 

فاجــن تحــت الســيطرة اإلنجليزيــة حيــث نهــا 

لــم توقــف المصنــع مثــل مــا فعلــت فرنســا 

تحــت  وقعــت  التــي  المصانــع  فــي  وروســيا 

 . تها ســيطر

قامــت الســلطات اإلنجليزيــة بتنظيــف المصنــع 

موظفيــن  وتعيــن  الحــرب  أنقــاض  مــن 

الكافيــة  الخلفيــة  لديهــم  ممــن  مختصيــن 

الســيارات.  فــي 

فــي عــام 1946 شــهد إنتاج أول 10 آالف ســيارة 

لــم  الموظفيــن  إن  حيــث  فاجــن  فوكــس 

يضعــوا فــي حســبانهم أنهــم أعــادوا الحيــاة 

للســيارة وفتحــوا بــاب النجــاح لســيارة البيتــل 

ــد. ــن جدي م

مــرت الســنوات وتوالــت األحــداث، وفرضــت 

ــه  ــى أن ــع إل ــه المصن ــى وج ــة عل ــود خارجي قي

علــى   
ً
ومحافظــا قدميــه  علــى   

ً
واقفــا ظــل 

الســيارة، فلــم يكــن يســتطيع تســليم الســيارات 

لألشــخاص إنمــا عرضهــا فقــط.

ــي  ــة ف ــم بصم ــدا له ــن هولن ــون م ــوة ب األخ

تاريــخ البيتــل ألنهــم كانــوا شــغوفين لإلتجــار 

انتهــاء  انتظــروا  الحــرب،  قبــل  البيتــل  فــي 

الحــرب وســافروا إلــى ألمانيــا فــي عــام 1947 

إنتاجهــا،  تــم  بيتــل  ســيارة  ثانــي  واشــتروا 

بعدهــا تــم تعيــن األخويــن مســتوردين 

لســيارات الفوكــس فاجــن ممــا جعــل 

ســيارة البيتــل تتوســع وتصــل إلــى دول 

والســويد  والدنمــارك  بلجيــكا  مثــل 

الطلــب  كان  حيــث  وسويســرا 

 فــي ذلــك الوقــت.
ً
عليهــا كبيــرا

طفــرة  حدثــت   1948 عــام  فــي 

مــن  ألمانيــا  فــي  اقتصاديــة 

ــة مــن المــارك  ــر العمل خــالل تغيي

الرايخــي إلــى المــارك األلمانــي، 

ممــا أدى إلــى زيــادة الصــادرات 

منهــا بشــكل كبيــر وملحــوظ ألن 

بشــكل  مجهــزة  كانــت  الســيارة 

لمالءمــة  عاليــة  وتقنيــة  رائــع 

ففــي  الطبيعيــة،  الفصــول  كل 

أوقــات الشــتاء كانــت البيتــل تســير 

علــى  وواثقــة  ثابتــة  بخطــى 

الطــرق الجليديــة ألن محركهــا مــزود نظــام 

ــي. ــع الخلف ــيارة ذات الدف ــا للس ــق مالئم تعلي

مــن  المحيــط  تعبــر  البيتــل   1949 عــام  فــي 

علــى  لتبرهــن  المتحــدة  للواليــات  هولنــدا 

الفوكــس  وشــركة  أللمانيــا  ســفيرة  أنهــا 

مــن  بعــض  عليهــا  أجريــت  فاجنفاجــن، 

التعديــالت المحسوســة لتجعــل منهــا أفضــل 

وأفضــل. فــي تلــك الســنة كانــت اآلالف مــن 

البيتــل تجــوب الشــوارع ممــا ســاعد علــى جعــل 

ــي  ــيارات ف ــع للس ــر ُمصن ــس أكب ــع الفوك مصن

أوروبــا.

مــرت الســنوات، والبيتلــز ينتشــر صيتهــا ويــزداد 

ــو األخــرى، ففــي العــام 1992  إنتاجهــا ســنة تل

 21 يقــارب  مــا  البيتــل  ســيارات  عــدد  وصــل 

مليــون ســيارة منتشــرة فــي العالــم، ويعــود 

الفضــل إلــى المصانــع الخمســة فــي ألمانيــا 

ــويك  ــدن وبرانس ــل وام ــر وكاس ــي هانوف وه

وفولفســبورغ.

فــي عــام 1998 شــركة فوكــس فاجــن تطلــق 

علــى  المحافظــة  الجديــدة  البيتــل  ســيارة 

الطــراز الكالســيكي الــذي يميزهــا مــع بعــض 

اللمســات علــى التصميــم. منتصــف العــام 2005 

ــح  ــة مصابي ــم إضاف ــث ت ــل حي ــكل البيت ــر ش تغي

جديــدة  بأقمشــة  مغطــا  ومقاعــد  جديــدة 

جعلهــا ســيارة أنيقــة وجذابــة أكثــر.

ــن  ــر م ــى كثي ــل عل ــم البيت ــل تصمي حص

أفضــل  »جائــزة  أبرزهــا  العالميــة   الجوائــز 

تصميــم للقــرن« مــن قبــل جمعيــة المصمميــن 

الصناعييــن فــي أمريــكا، حصلــت عليهــا ألنهــا 

 وعالمــة تجاريــة رائعــة، 
ً
حققــت نجاحــا باهــرا

باإلضافــة إلــى »جائــزة أفضــل تصميــم« مــن 

مصنــع هانوفــر. 

اعتمــدت البيتــل فــي تصميمهــا علــى مبــدأ 

»التصميــم الديموقراطــي« الــذي جعــل منهــا 

 مــن أكثــر التصاميــم جماليــة فــي القــرن 
ً
واحــدا

للجيــل   
ً
صديقــا البيتــل  ســتبقى  العشــرين. 

مــن   
ً
خليطــا ألنهــا  الســائقين  مــن  الجديــد 

الطــراز القديــم ولمســة مــن الحداثــة.

 
ً
ســتبقى البيتــل صديقــا

ألنهــا  الجديــد  للجيــل 

الطــراز  مــن   
ً
خليطــا

مــن  ولمســة  القديــم 

الحداثــة.



كاريكاتير 
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اسأل مجرب 

حســن المطوع: ســيارات الكالســيك 
تربــط بيــن الماضــي والحاضر

مجلــة  أســرة  جمعــت  خاصــة  جلســة  فــي 

بســتون مــع الســيد حســن مطــوع أحــد أكبــر 

قطــر،  فــي  الكالســيكية  الســيارات  عشــاق 

تحــدث فيهــا المطــوع عــن أهــم األمــور حــول 

بداياتــه مــع عالــم الكالســيك، وعــن االهتمــام 

بالســيارات الكالســيكية فــي قطــر وتجديدهــا، 

لرابطــة  والخارجيــة  الداخليــة  والمشــاركات 

الكالســيك. عشــاق 

أصبــح  ثــم  ومــن  تراثيــة  أدوات  بجمــع  بــدأ 

الكالســيكية للســيارات  عاشــقا 

حســن  لنــا  فتــح  الصــدد  هــذا  فــي  وفــي 

يهتــم  إنســان  بأنــه  وقــال  قلبــه  المطــوع 

ــا  ــع كل م ــه، ويجم ــي ومقتنيات ــراث التاريخ بالت

يختــص بالتــراث القطــري مــن لوحــات وأوانــي 

إلــى  باإلضافــة   ،
ً
يدويــا منقوشــة  وأدوات 

أنــه يقــوم باالحتفــاظ بجميــع األدوات التــي 

البريــة.  الرحــالت  فــي  تســتخدم 

الشــباب  اهتمــام  انتباهــه  لفــت  وأضــاف، 

عالقــة  لهــا  والتــي  الكالســيكية  بالســيارات 

ــباب  ــث إن الش ــر، حي ــي والحاض ــة بالماض وثيق

التــي  الكالســيكية  بالســيارات  يحتفظــون 

واألجــداد  اآلبــاء  قبــل  مــن  تســتخدم  كانــت 

فــي الماضــي، والتــي كانــت تســتخدم بشــكل 

عليهــا  ويطلــق  البــر  رحــالت  فــي  أساســي 

شــركات  أن  ذلــك  إلــى  إضافــة  "الكشــتات"، 

البتــرول كانــت فــي الماضــي تســتخدم ســيارة 

األمريكيــة. أب"  "البيــك 

أكــد  الكالســيك،  عالــم  فــي  بدايتــه  وعــن 

المطــوع بــأن أول ســيارة اشــتراها كانــت قبــل 

خمــس ســنوات وكانــت جــي إم ســي موديــل 

ــن  ــر م ــة لكثي ــيارة بحاج ــت الس ــث كان 1985، حي

ويمكــن  واالكسســوارات،  والقطــع  الصيانــة 

القــول بأنهــا كانــت مفتاحــا لبــاب الكالســيك 

مشــواره  خــالل  والصيانــة  االختيــار  وكيفيــة 

فــي هــذا العالــم الكبيــر.

ميــزة  عنــدي  ســيارة  لــكل  المطــوع: 
خاصــة...

بعــد ذلــك قــال المطــوع أنــه  -وبتوفيــق مــن 

اللــه- اشــترى ســت ســيارات كالســيك، فلــكل 

منهــا مميــزات خاصــة واختالفــات عــن األخرى، 

ــي  ــك الســيارات كانــت ســيارة الج ــن تل ومــن بي

قديمــة  ســيارة  تعتبــر  والتــي   1968 ســي  إم 

الســيارة  هــذه  الكالســيكي،  للتــراث   
ً
ورمــزا

ألنهــا  بالكامــل  ومجــددة  مجهــزة  كانــت 

ــر  ــت أكث ــزارع، وكان ــدى الم ــة بإح ــت مهمل كان

الســيارات  حاجــة للتجديــد والصيانــة بالنســبة 

ســيارات   »إن   
ً
قائــال وأردف  صنعهــا،  لســنة 

جــي إم ســي مــن  موديــالت الســبعينات هــي 

ــالت  ــك مودي ــي امتل ــث إنن ــدي حي ــة ل المفضل

إلــى  باإلضافــة   )  1986/  1985  /1982  /1968  (

ســيارة   وهــي  ألمانيــة،  ســيارة  امتلــك  أننــي 

وهــي   1974 موديــل  كالســيك  مرســيدس 

ســيارة لهــا محبــة خاصــة فــي قلبــي ألنهــا 

مــن الوالــد، لكننــي فــي هــذا الوقــت  متفــرغ 

لالهتمــام  بالســيارات الكالســيكية األمريكيــة«.
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وعنــد ســؤاله حــول أســعار ســيارات الكالســيك 

فــي الســوق أكــد المطــوع بــأن ســعرها يعتبــر 

ــري  ــال قط ــن 100.000 ري ــل ع  وال تق
ً
ــدا ــا ج غالي

بالنســبة لســيارة ذات موديــل قديــم.

تجديد سيارة الكالسيك مكلف!

الدوريــة  والصيانــة  التجديــد  ســياق  وفــي 

ــد  ــأن تجدي ــوع ب ــال المط ــيك ق ــيارة الكالس لس

بعــض  مكلفــا  يعتبــر  كالســيك  ســيارة  أي 

الكالســيكية  الســيارات  مــع  ولكــن  الشــيء، 

البيــك أب بســبب نــدرة قطــع الصيانــة وبعــض 

الكالســيك عنــد تجديــده  اإلكسســوارات، ألن 

يجــب إعادتــه إلــى حالــة الشــركة، وهــذا يعتبــر 

وجــدت  إن  القطــع  بعــض  ألن   
ً
جــدا صعــب 

.
ً
يكــون ســعرها غاليــا جــدا

ــذي  ــراج ال ــد أو الك ــكان التجدي ــبة لم ــا بالنس أم

ــي  ــات ف ــاك كراج ــإن هن ــد ف ــه التجدي ــم في يت

ــن فــي  ــيارة، ولك ــد الس ــوم بتجدي الدوحــة تق

وتكلفــة  صعوبــة  نواجــه  الحــاالت  بعــض 

المجــاورة  الــدول  إلــى  تنتقــل  ولهــذا  عاليــة 

يعــود  والســبب  والبحريــن،  الســعودية  مثــل 

إلــى أن التكلفــة فــي هــذه الــدول اقــل مــن 

تجديــد وصيانــة والعثــور علــى القطــع الخاصــة 

بالســيارة.

وذكــر المطــوع بــأن هنــاك أشــخاص لهــم يــد 

فــي محبتي لســيارات للكالســيك وهــم أعضاء 

رابطــة الســيارات الكالســيكية فــي قطــر، حيــث 

علــى  الحفــاظ  هــو  الرابطــة  مــن  الهــدف 

إلــى جمــع  باإلضافــة  الكالســيكية،  الســيارات 

وذلــك  الكالســيك،  عشــاق  مــن  عــدد  أكبــر 

مــن أجــل االســتفادة مــن الخبــرات مــن ناحيــة 

تجديــد الســيارات وأماكــن بيــع قطــع الصيانــة 

ــن الــدول األجنبيــة. ــة م خاص

وعــن مشــاركاته مــع ســياراته الكالســيكية ذكــر 

المطــوع بأنــه شــارك فــي معــرض للســيارات 

أقيــم فــي جامعــة قطر، والمشــاركة مــع إدارة 

المــرور فــي األســبوع المــروري الــذي يقــدم لنــا 

ــات  ــن فعالي ــاركة ضم ــل المش ــن أج ــوات م دع

المــرور، ومركــز مواتــر نشــاركهم فعالياتهــم 

 
ً
الدوريــة فــي نشــر الثقافــة الكالســيكية، وأخيــرا

 
ً
ســنويا تقــام  التــي  الفعاليــة  الســاعي  درب 

مســيرة  وننظــم  الوطنــي  باليــوم  لالحتفــال 

ــيك. ــيارات الكالس ــن س م

نــدرة قطــع الغيار تســبب 

صعوبــة فــي صيانتها

ــيارات  ــاق الس ــة عش رابط

دور  لهــا  الكالســيك 

مهــم فــي نشــر الثقافــة 

ســيكية لكال ا
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أكبر تجمع شبابي للسيارات
في قطر

تغطيات 

نظــم فريــق كارز انــد كــرك بالتعــاون مــع 

إدارة كليــة الشــمال األطلنطــي أكبــر تجمــع 

 5 بتاريــخ  الكليــة  مواقــف  فــي  للســيارات 

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن هــذا العــام، 

حيــث شــهد حضــور عــدد كبيــر مــن الــزوار 

فــي  الرياضيــة  الســيارات  فــرق  وجميــع 

الشــباب  جــذب  كان  والهــدف  الدوحــة، 

الســيارات. بثقافــة  وتوعيتهــم 

مــن قلــب التجمــع ننقــل لكــم مشــاركة 

الرياضيــة... الســيارات  مــن  كوكبــة 

Soul Jeebers
 ،

ً
فريــق جيــب رانجــالر يضــم 93 عضــوا

ســنة  مــن  موديالتهــا  ســياراتهم 

ــق  ــر الفري ــا مدي ــى 2016، قابلن 1997 إل

محمــد الطيــب الــذي قــدم لنــا نبــذة 

حيــث  وســياراتهم،  الفريــق  عــن 

قــال بــأن ســيارات الفريــق أغلبيتهــا 

معدلــة مــن خــالل شــكلها الخارجــي 

أو محركهــا، الفريــق كلــه يقــدم فــي 

ــة  ــي الدوح ــبوعية ف ــات األس التجمع

أو خارجهــا تعريــف عــن ســيارة الجيــب 

فــي  الســيارة  تقدمــه  ومــا  رانجــالر، 

الطــرق الرمليــة، ومــا هــي المعــدات 

اجــل  مــن  الســيارة  تحتاجهــا  التــي 

الدوحــة. رمــال  فــي  التجــوال 

ويتــم التواصــل بيــن أعضــاء الفريــق 

التواصــل  وســائل  طريــق  عــن 

االجتماعــي الفيــس بــوك والواتــس 

للتجمــع  الترتيــب  يتــم  حيــث  آب، 

إلــى  باإلضافــة  الرمليــة،  الرحلــة  أو 

ــد  ــم عن ــا بينه ــون فيم ــم يتواصل انه

الوقــوع فــي أي مشــكلة أو لتبــادل 

الخبــرات فــي شــراء معــدات التعديــل 

للجيــب. الالزمــة  الميكانيكيــة 

Club Qatar GT86
 86 تويوتــا  لســيارات  شــبابي  فريــق 

قائــده عمــران علــي الــذي قــال لنــا إن 

بدايــة الفريــق كانــت فــي ســنة 2014، 

ســيارات،   10 كان  األعضــاء  وعــدد 

ومســاعدة  الوقــت  مــرور  ومــع 

وســائل التواصــل االجتماعــي وصــل 

ســيارة.  50 إلــى  اآلن 

بشــكل  تتــم  الفريــق  تجمعــات 

األعضــاء  فيهــا  يقــدم  أســبوعي 

المســاعدات فيمــا بينهــم مــن خــالل 

ونصائــح  الســيارة،  وتزويــد  تعديــل 

والمناســبة  الخاصــة  القطــع  لشــراء 

.86 ال  لســيارة 
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VW Club Qatar
ــادي فــي العــام 2011 ووصــل  ــدأ الن ب

عضــو   500 إلــى  اآلن  األعضــاء  عــدد 

مــن مــالك الفوكــس فاجــن غولــف، 

مــالك  جمــع  النــادي  مــن  الهــدف 

الســيارة والتعــارف فيمــا بينهــم مــن 

التــي  األســبوعية  التجمعــات  خــالل 

تكــون علــى شــكل عشــاء أو جلســة 

قهــوة.

العــام  المشــرف  داوود  اللــه  عبــد 

علــى النــادي قــال هنــاك صعوبــات 

نواجهــا فــي التجمــع مــن االزدحــام 

مــن  ألنــه  المدينــة،  فــي  المــروري 

خــط  فــي  الســير  النــادي  جماليــة 

الفوكــس. ســيارات  مــن  مســتقيم 

Cars and karak team
التجمــع  منظمــي  مــع  لقــاء  فــي 

انــد كــرك، قــال ضيــاء  مــن فريــق كارز 

للتجمــع  اإلعــداد  بــأن  اللــه  عبــد  علــي 

حيــث  بالقصيــرة،  ليســت  فتــرة  يحتــاج 

مشــرفي  كل  مــع  التواصــل  يتــم 

كمــارو  مثــل  الرياضيــة  الســيارات  فــرق 

تنظيــم  أجــل  وموســتنج والجيــب مــن 

التجمــع  خــالل  المشــاركة  الفــرق 

مــع  بالحضــور  إقناعهــم  وكيفيــة 

فكــرة  بــأن  وأضــاف  بأكملــه،  الفريــق 

تجمــع الســيارات قضــت علــى العــداوة 

خاللــه  مــن  يتــم  حيــث  الفــرق،  بيــن 

ــع  ــن جمي ــارف بي ــم والتع ــل بينه التواص

. ئهــم عضا أ

وحــول المــكان الخــاص بالتجمــع قــال 

ضيــاء بــأن مواقــف كليــة الشــمال 

األطلنطــي كانــت رائعــة وكبيــرة حيــث 

مــن  الكبيــرة  األعــداد  اســتقطبت  أنهــا 

باإلضافــة  الســيارات،  وســائقي  زوار 

إلــى وجــود شــركة أمــن خاصــة بهــم، 

الســالمة  احتياطــات  جميــع  اخــذ  وتــم 

والكليــة. الشــباب  بيــن  بالتعــاون 

أمــا عــن الصعوبــات التــي واجهتهــم، 

الصعوبــة  بــأن  ضيــاء  أوضــح   فقــد 

إقنــاع  كيفيــة  هــي 

عــدد بشــري كبيــر مــن 

لتأميــن  المتطوعيــن 

كافــة نواحــي التجمــع، 

المتطوعيــن  وإقنــاع 

تــم مــن خــالل حبهــم 

للســيارات،  وعشــقهم 

الســيارات  فتجمعــات 

تجــذب الشــباب وتنشــر 

بثقافــة  الوعــي  لهــم 

الســيارات وهــي الهــدف األساســي مــن 

التجمــع، وأضــاف بــان تجمعنــا األول كان 

ســيارة،   350 يقــارب  مــا  الحضــور  عــدد 

التجمــع حققنــا حضــورا كبيــرا  وبهــذا 

فــاق 600الســيارة و2000 شــخص، وهــذا 

للســيارات  الشــباب  عشــق  علــى  دليــل 

ونجــاح التجمــع.

Qatar Mustang Club
يختلــف  موســتنج  الفــورد  نــادي 

ــا  ــالل حوارن ــن خ ــك م ــره، وذل ــن غي ع

ال  مبــارك  النــادي  مديــر  نائــب  مــع 

ــمي  ــادي رس ــه ن ــال إن ــذي ق ــح ال صال

معتــرف بــه، ويملــك شــهادة رســمية 

للســيارات  المانــع  وكالــة  قبــل  مــن 

نــادي  مواتــر،  مركــز  إلــى  باإلضافــة 

فعاليــات  فــي  يشــارك  الموســتنج 

العالمــي  اليــوم  مثــل  مواتــر  مركــز 

التغطيــة  بنشــر  ويقــوم  للســرطان، 

علــى حســابات النــادي فــي وســائل 

ــدف  ــث اله ــي حي ــل االجتماع التواص

مــن ذلــك تقديــم التوعيــة ومســاندة 

ــة. الفعالي

بــدأ النــادي فــي شــهر نوفمبــر مــن 

العــام 2015 وعــدد المنتســبين للنادي 

النــادي  الن  يــوم  بعــد  يومــا  يــزداد 

العضــالت  ســيارة  ســائقي  يجــذب 

ــا  ــى م ــم إل ــل عدده ــة ووص األمريكي

شــخص.  250 يقــارب 
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حجرة احتراق 

سيدان  VS سيدان 
ــد  ــكل جدي ــي ش ــراز 2016 ف ــي ط ــوناتا ف ــيارة س ــداي الس ــركة هيون ــت ش قدم

 مــن فئــة ســيارات الســيدان المتوســطة، محــرك قــوي ومقصــورة تمتلــك 
ً
كليــا

مواصفــات تســاعدها علــى التناغــم مــع فصــول الســنة، وتعطي راحــة لركابها.

Hyundai Sonata 2016

سنة الصنع: 2016

الدفع: أمامي 

4 سلندر عدد األسطوانات: 

السعة: 2400 لتر 

القوة: 178 حصان

العزم: 228 نيوتن. م

ناقل الحركة: أوتوماتيك

التسارع من 0-100 كلم/س: 8.0 ثوان

خزان الوقود: 68 لتر

الوزن: 1411 كلغ

462 لتر صندوق األمتعة: 
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سيدان  VS سيدان 
أطلقــت شــركة نيســان ســيارتها االلتيمــا مــن جيــل مميز،وتغييــر 

كامــل فــي الشــكل الخارجــي للســيارة، فــي مقصورتهــا الداخليــة 

تغيــرات جذريــة ممــا يعطيهــا جماليــة وراحــة وإحســاس بالفخامــة.

Nissan Altima 2016 

سنة الصنع: 2016

الدفع: أمامي 

4 سلندر عدد األسطوانات: 

السعة: 2500 لتر 

القوة: 182 حصان

العزم: 244 رطل/قدم عند 4000 دورة/دقيقة 

ناقل الحركة: CVT أوتوماتيك

8.0 ثوان التسارع: من 0-100 كلم/س 

خزان الوقود: 68 لتر

الوزن:  1430 كلغ

517 لتر صندوق األمتعة: 
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رادار بستون

التكســي البرتقالي جواز ســفر 

للماضــي الجميــل، مــا زالــت 

أذهــان  فــي  عالقــة  ذكــراه 

األجيــال المتعاقبة حيث كانت 

تعريفــة األجــرة فــي بدايتهــا 

ــد« ــال »واح ــدأ بري تب
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نصائح وإرشادات  

فــي  ومنتشــرة  كثيــرة  أنواعهــا  الســيارات  إطــارات 

الذهــاب  عنــد  ولكــن  ومحليــا،  عالميــا  األســواق 

لشــرائها يجــب معرفــة مميــزات كل نــوع مــن اإلطارات، 

لهــذا يحــاول كل ٌمصنــع أن يجعــل مــن منتجــه مميــزا 

ــا  ــدة يتخذه ــر واح ــاك معايي ــن هن ــوق. ولك ــي الس ف

المشــتري عنــد الذهــاب إلــى متجــر اإلطــارات منهــا 

الهــدوء أثنــاء القيــادة وبشــكل خــاص فــي المســافات 

الظــروف  جميــع  تحملــه  إلــى  باإلضافــة  الطويلــة 

واألجــواء  العاليــة  الحــرارة  درجــات  مثــل  الصعبــة 

الماطــرة، لذلــك جودتــه ومالئمتــه للطريــق مــن أهــم 

مميــزات إطــار الســيارة.

تعرف على اإلطارات المناسبة لسيارتك!

زيــت المحــرك مــن اهــم األمــور التــي يجــب االهتمــام بهــا مــن قبــل 

مالــك الســيارة، وتغيــره بشــكل دوري يحافــظ علــى اســتجابة المحرك 

ــوت  ــتهلك. فالزي ــود المس ــبة الوق ــي نس ــاد ف ــره واقتص ــول عم وط

تلعــب دورا هامــا فــي تحقيــق اقصــى معــدل أداء للمحــرك وتقديــم 

كفــاءة عاليــة أيضــا، لذلــك البــد مــن التأكــد مــن زيــت المحــرك فهنــاك 

الســاخنة،  تناســب  وأخــرى  البــاردة  الجويــة  الظــروف  تناســب  زيــوت 

باإلضافــة إلــى زيــوت خاصــة فــي أوقــات الرحــالت الرمليــة.

ال تنسى تبديل زيت سيارتك! 
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تغطيات 

درب  بفعاليــات  قطــر  مــرور  قريــة  تحتفــل 

الســاعي حيــث تقــدم فعاليــات تتنــاول تعليــم 

ــة  ــادئ الســالمة المروري األطفــال والشــباب مب

التجربــة  ومعايشــة  تطبيقهــا  اليــة  وشــرح 

االفتراضيــة باإلضافــة الــى البرنامــج التثقيفــي 

المروريــة. باإلشــارات  والتعريــف  المــروري 

اول  المــالزم  مــع  القريــة  فــي  جولــة  وفــي 

الســيد فهــد مبــارك العبــد للــه رئيــس قســم 

االعــالم والتوعيــة المروريــة فــي إدارة المــرور 

علــى األقســام الموجــودة فــي خيمــة مــرور 

قطــر وذلــك للتعريــف بأليــة عمــل كل قســم.

بــدأت الجولــة مــع قســم االســتقبال حيــث تــم 

ــه والتــي هــي عمــل إحصائيــة  شــرح اليــة عمل

لعــدد الــزوار فــي الصبــاح والمســاء والتركيــز 

تتركــز  والتــي  الصباحيــة  الفتــرة  علــى  يكــون 

المــدارس  وطالبــات  لطــالب  زيــارات  فيهــا 

الحكوميــة والخاصــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل 

تســجيل البيانــات لــدى القســم.

لتفــادي االزدحــام أثنــاء التســجيل قــال العبــد 

للــه أنــه تــم وضــع شاشــة عــرض لمــادة توعوية 

واكتســاب  منهــا  التعلــم  أجــل  مــن  للطــالب 

ــة. ــة مروري ثقاف

التوعيــة  قســم  الــى  توجهنــا  ذلــك  بعــد 

الشــاملة والــذي فيــه يتــم عــرض ورشــة عمــل 

حــول الســالمة المروريــة فــي ركــوب البــاص 

وبعــض شــروط االمــن والســالمة فــي الشــارع 

ــور  ــول األم ــو ح ــرض فيدي ــالل ع ــن خ ــا م وأيض

ــه بــان هــذه الورشــة  المروريــة، وأكــد العبــد لل

تقــدم امــور ومعلومــات لخدمــة الطفــل حــول 

موضــوع التوعيــة المروريــة.

قســم التوعيــة االلكترونيــة يقــدم الخدمــات 

ــي  ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــالل وس ــن خ م

كل جوانبهــا، وخدمــة مطــراش2 التــي تقــدم 

واالقامــات  المــرور  ومنهــا  شــاملة  خدمــات 

وتصاريــح الخــروج حيــث ذكــر العبــد للــه بــأن 

هــذا القســم يقــدم الخدمــات لجميــع شــرائح 

المجتمــع.

ــم  ــذي يت ــادة ال ــم القي ــه لتعلي ــم دل ــا بقس مررن

فيــه تعريــف بأجــزاء المركبــة وبعــض المشــاكل 

التغلــب عنــد حصــول  التــي يمكــن  الصغيــرة 

ــروط  ــم ش ــان لديه ــة ب ــيط، باإلضاف ــل بس عط

الحصــول علــى الرخصــة واليــة اختبــار القيــادة.

بالمضمــار  مرتبــط  الســيارات  مواقــف  قســم 

والــذي  المروريــة  القريــة  داخــل  الموجــود 

لألطفــال  عملــي  خاللــه تطبيــق  مــن  ســيتم 

اإلشــارات  علــى  والتعلــم  الســيارات  لقيــادة 

وكيفيــة  واالتجاهــات  والمواقــف  المروريــة 

االلتــزام بقواعــد المــرور حيــث ان المضمــار يعــد 

قريبــا مــن الواقــع، وفــي هــذا الســياق أكــد 

العبــد للــه بــأن هــذا التطبيــق العملــي يــؤدي 

الطفــل  لــدي  المروريــة  التوعيــة  تنميــة  الــى 

مــن الصغــر باإلضافــة الــى اننــا ســنقدم جوائــز 

المشــاركين. األطفــال  لجميــع  تحفيزيــة 

اكاديميــة  قســم  الــى  بزيــارة  قمنــا  بعدهــا 

دلــه للقيــادة والتــي تقــدم اختبــار اإلشــارات 

المتعــارف بــه فــي إدارة المــرور وذلــك بســبب 

الصعوبــة التــي يواجهــا المتقدميــن لرخصــة 

يقومــوا  القســم  هــذا  فــي  لذلــك  القيــادة، 

ــة  ــي مدرس ــار ف ــة االختب ــة الي ــة ومعرف بالتجرب

الســواقة. 

قســم الخدمــات الطبيــة يقــدم فحــص للنظــر 

األولــى فــي طريــق  الخطــوة  والــذي يعتبــر 

ومفتــاح  القيــادة  رخصــة  علــى  الحصــول 

الحصــول عليهــا، وأضــاف العبــد للــه بــان بعــد 

اجتيــاز كل مــن اختبــار اإلشــارات وفحــص النظــر 

يحصــل الشــخص علــى رخصــة تراثيــة.

قســم شــيل لديهــم رســومات لألطفــال يتعلــم 

مــن خاللهــا الطفــل إشــارات المــرور مثــل ممــر 

ــات  ــال وكتيب ــا لألطف ــوا هداي ــاة، ويقدم المش

ــأن  ــه ب توعويــة مروريــة، حيــث أضــاف العبــد لل

المعلومــة تصــل للطفــل بطريقــة ترفيهيــة

مرور قطر تقدم فعاليات لألطفال في 
السالمة المرورية في درب الساعي
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يعتبــر ســهل ويثبــت المعلومــة لديــة بطريقــة 

أســهل.

المتواجــدة  المــرور  ســيارة  بجانــب  توقفنــا 

داخــل القريــة وتعمــل علــى كســر الحواجــز بيــن 

الطفــل والشــرطي ولتغيــر مفهــوم الشــرطي 

مــن  للشــرطة  أصدقــاء  وجعلهــم  لألطفــال 

لــدي  األســئلة  كافــة  علــى  اإلجابــة  خــالل 

األطفــال.

وأخيــرا ختمنــا جولتنــا مــع المــالزم بالمتحــف 

المــروي الــذي يحتــوي علــى األدوات المروريــة 

والجهــاز  الشــرطي  خــوذة  مثــل  التراثيــة 

الــى  إضافــة  القديــم،  والهاتــف  الالســلكي 

ذلــك بعــض مــن الصــور القديمــة لرجــال المــرور
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مجتمع بستون

الشــحن  نظــام  تقــدم  إنتنشــن  فاســت 
المــزدوج التوربينــي 

واســتبدال  إلصــالح  إنتنشــن  فاســت  كــراج 

الكائــن فــي واليــة كاليفورنيــا  الغيــار،  قطــع 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  فــي 

إنتنشــن  فاســت  كــراج  بــدأ   2012 عــام  فــي 

العمــل علــى نظــام توربينــي مــزدوج جديــد، 

 ،G37 وانفينيتــي Z350 لمحــرك ســيارة نيســان

 لوجــود عيــوب فــي األنظمــة المتواجــدة 
ً
نظــرا

فــي الســوق، حيــث كان الهــدف ابتــكار نظــام 

توربينــي مــزدوج يقــدم أداء وفعاليــة وكفاءة 

القــوة  رفــع  أجــل  مــن  وذلــك  أكبــر،  بشــكل 

وعــزم الــدوران، حيــث تصبــح قــوة المحــرك 

علــى  و270  المحــرك،  فــي  حصــان   330 مــن 

العجــالت الــى 677 حصــان علــى العجــالت.

ولهــذا تــم تصنيــع مبــردات للمحــرك والزيــت 

هــذه  ان  حيــث  النظــام،  لهــذا   
ً
خصيصــا

المبــردات تتســع فــي قلــب ســيارتي نيســان 

. نفينيتــي ا و

مكونــات النظــام عبــارة عــن مــوزع وضابــط 

مــع  للعــادم  أكبــر  وفتحــات  الهــواء  لحركــة 

أذرع واقيــة مــن الحــرارة مكونــة مــن الفــوالذ 

 GT2850RS المقــاوم للصــدأ، وشــاحن توربينــي

والميــاه  للوقــود  الحاملــة  المــراوح  مــزدوج 

المبــردة بقــدرة تصــل الــى أكثــر مــن 700 حصان 

.Garrett علــى العجــالت مــن شــركة غاريــت

بالهــواء  التحكــم  يمكــن  أنــه  الــى  باإلضافــة 

الداخــل الــى شــاحن التوربينــي، مــع القــدرة 

مــن  35مــم  حجــم  ذو  الهــواء  تبريــد  علــى 

تيــال. شــركة 

ومبــرد  الهــواء  مخــرج  صمامــات  مــم   50

األماميــة  الواجهــة  علــى  متواجــد  للهــواء 

ــد  ــات للتبري ــس طبق ــن خم ــون م ــيارة، مك للس

لديناميكيــة  متقدمــة  بحــوث  علــى  مبنيــة 

ــي  ــة ف ــواء الخاص ــحات اله ــع مرش ــواء، م اله

النظــام.  هــذا 

مــع  للمبــرد  االلمنيــوم  مــن  منحنيــة  اعمــدة 

المخفضــة  الســيليكون  مــن  رقائــق  أربــع 

لدرجــات الحــرارة العاليــة، مشــبك غالــق مــن 

الفــوالذ.

المطلــي  الفــوالذي  التوربينــي  مضفــر 

فــي  مســتخدم  بأســلوب  وذلــك  "بالتفلــون" 

خطــوط  ثــالث  ذو  وهــو  الطائــرات،  صناعــة 

للتبريــد. وســتة  الزيــت  لتوصيــل 

طقــم تغيــر موقــع "الباورســتيرنج" مــن شــركة 

فاســت إنتنشــن، ومخــزن الزيــت مــن األلمنيــوم 

عالــي القــدرة يســاعد علــى فاعليــة تبريــد الزيت 

مــع مقبــض مــن الفــوالذ.

عشــرة خطــوط لنقــل زيــت الشــاحن التوربينــي 

مــن  الزيــت  مرشــحات  طقــم  الحــرارة،  عاليــة 

االلمنيــوم مــع مخــزن زيــت علــوي وطقــم تغيــر 

ــت.  موقــع مرشــحات الزي

50مــم خرطــوم امتصــاص مــن الســيلكون ذو 

القــدرة علــى تحمــل درجــات الحــرارة العاليــة.

تدفــق  وذات  متوازنــة  وقــود  حواقــن 

ــة،  ــرارة العالي ــات الح ــة لدرج ــق لمقاوم متطاب

الموصــالت. وتشــغيل  توصيــل  مــع 

الشــخصي  رأيــي  لــك  أقــدم  القــارئ  عزيــزي 

تزويــد  اجــل  مــن  الجديــد  االبتــكار  هــذا  فــي 

المحــركات، حيــث أنــه نطــام ثــوري فــي عالــم 

انظمــة شــواحن التيربــو، حيــث ان هــذا النظــام 

يعطــي أكثــر مــن ضعــف قــوة المحــرك، وال 

يحتــاج الــى اي اضافــات للوصــول الــى قــوة 

محــرك عاليــة، وال يحتــاج المســتخدم الــى تغيــر 

الــى  أذرع  مــن  الداخليــة  المحــرك  مكونــات 

مكابــس وشــمعات االحتــراق وقاعــدة محــرك، 

الوحــدة  برمجــة  اعــادة  فعلــه  يجــب  مــا  كل 

ــذا  ــأن له ــر ب ــر بالذك ــرك، وجدي ــة للمح المعالج

النظــام قــدرة علــى التحمــل الــى الوصــول الــى 

أكثــر مــن 1000 حصــان علــى العجــاالت عنــد 

تغيــر المكونــات الداخليــة.

بقلم: ضياء العمري






