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منذ اخرتاع الأملاين كارل فريدري�ش بنز عام 1885 �سيارته التجارية الأوىل 

يف العامل املعتمدة على البنزين، وكانت تتحرك بثالث عجالت، تطورت �سناعة 

ال�سيارات وخا�سة يف الدول الأوربية واأمريكا ب�سكل مذهل ومت�سارع، فمن اعتماد �سيارات القرن 

املا�سي على الجهزة والدوات الب�سيطة و�سبه اليدوية اىل ادخال اأحدث التقنيات والخرتاعات 

انعك�ش  ال�سناعة مما  ثورة غرية م�سبوقة على هذه  احدثت  والتي  العلمية عليها  والبتكارات 

ب�سكل لفت على جودة واأداء اجليل احلايل من ال�سيارات.

وبعد الهتمام بتطوير تقنياتها اأخذت �سركات �سناعة ال�سيارات ويف ظل املناف�سة ال�سديدة، 

ال�سيارات  من  متعددة  خيارات  اأمام  اأنف�سهم  وجدوا  الذين  الزبائن  لك�سب  بالغا  اهتماما  تويل 

اجلديدة ذات التكنولوجيا املتطورة واملحتوية على اأحدث التجهيزات والكماليات، حيث اأ�سبح 

لهذه  التنفيذيني  بامل�سوؤولني والروؤ�ساء  ال�سيارات �سئيال، مما حدا  التكنولوجيا بني  الفارق يف 

اقتناء  يف  الراغبني  من  اجلمهور  جلذب  وعملية  جديدة  وو�سائل  �سبل  يف  بالتفكري  ال�سركات 

ال�سيارات.

التوا�سل الجتماعي كفي�سبوك وتويتري  ال�سيارات اىل و�سائل  فقد اجتهت �سركات �سناعة 

واقتناعهم  ر�ساهم  ومعرفة  ال�سيارات  مالكي  اأراء  ومتابعة  لر�سد   +  Google مثل  ومواقع 

ب�سياراتهم وعيوبها امليكانيكية والفنية ان وجدت اأو نق�ش التجهيزات الداخلية وحماولة ايجاد 

الطرق  على  حتدث  قد  التي  واملخاطر  امل�ساكل  وتفادي  العيوب  تلك  لعالج  تكنولوجيا  اأف�سل 

ال�سريعة وداخل املدن.

منتجو  بها  يهتم  التي  امل�سادر  اأهم  من  هذه  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�سبحت  لذلك 

هي  �سياراتهم  واأداء  جودة  من  ال�سيارات  مالكي  �سكاوى  باأن  لإدراكهم  العامل  يف  ال�سيارات 

موؤ�سرات ميكن الخذ بها لتفادي الأخطاء والعيوب، ولإنتاج �سيارات اأكرث اأمانا و�سالمة، وهي 

الأهداف ال�سرتاتيجية التي ي�سعى اليها منتجو هذه ال�سناعة لرتويج وت�سويق منتجاتهم.

من خالل ملحق بانوراما الذي خ�س�سناه هذا ال�سهر ل�سناعة ال�سيارات حاولنا بقدر المكان 

اأفكارهم  ليقدموا  املجال  هذا  يف  خمت�سني  مع  ومقابالت  متنوعة  وا�ستطالعات  موا�سيع  تقدمي 

اأن ن�سكر  واأراءهم عن هذه ال�سناعة ال�سريعة النمو والتطور، كما ل ي�سعنا يف هذا ال�سدد ال 

اأو اخر يف دعمنا من  التي �ساهمت ب�سكل  الوطنية وال�سخ�سيات  ال�سركات واملوؤ�س�سات  جميع 

خالل م�ساهماتهم وم�ساركاتهم املثمرة لخراج هذا امللحق بهذه ال�سورة ليغطي م�ساحة وافية 

من هذا القطاع.

االفتتاحية
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يقول امليكانيكي ال�ساب يون�ش عبا�ش، بداأ م�سواري مع امليكانيكا عام 2003، وذلك بعد تخرجي من املرحلة 

لهذا  اختياري  وجاء  ال�سيارات،  ميكانيكا  تخ�س�ش  يف  وحتديداً  ال�سناعي  بامل�سار  ملتحقاً  كنت  اذ  الثانوية 

ال�سيخ  الثانوية فقط بل التحقت مبعهد  التخ�س�ش ب�سبب ولعي بال�سيارات، ومل اكتِف بالتخرج من املرحلة 

خليفة للتكنولوجيا ملوا�سلة درا�ستي يف هذا املجال.

ويتابع: افتخر بعملي يف هذا املجال فمهنة امليكانيكا مهنة قل من يتقنها ول ا�سعر باخلجل منها اطالقاً 

فهي م�سدر رزقي الوحيد، اعرف بع�ش ال�سخا�ش يلجوؤون اىل كوين موؤهل للعمل يف هذه املهنة لإ�سالح 

�سياراتهم ويتمنون ان يتعلموا ولو جزء ب�سيط عن ال�سيارات، ومهنة امليكانيكا او ا�سالح ال�سيارات لي�ست 

ب�سعبة ولكنها حتتاج اىل تركيز كبري واتقان.

منذ  ال�سيارات  العمل مبيكانيكا  بداأت  ابراهيم:  �سيد  ا�سماعيل  امليكانيكي  ال�ساب  قال  اآخر  من جانب 

عام 2006، واخرتت جمال ميكانيكا ال�سيارات بعد تاأثري باأخوايل منذ �سغري فكنت اراقب ما يفعلون 

كونهم متمر�سني يف هذه املهنة، وب�سبب ولعي بها التحقت بامل�سار ال�سناعي يف املرحلة الثانوية وتخ�س�ست 

يف تخ�س�ش ميكانيكا ال�سيارات.

وا�ساف: »من الطبيعي وجود �سعوبات يف اي مهنة ولكن على امليكانيكي عدم التكرب واللجوء اىل ا�سحاب 

الراتب  الرغم من �سعف  املجال على  »افتخر بعملي يف هذا  الطول لال�ستفادة منهم والتعلم، وتابع  اخلربات 

ولكنني احببت هذه املهنة وتعلقت بها، وعند احتياجي للمال اعمل لوحدي يف ت�سليح �سيارات معاريف لك�سب 

مبالغ اكرب، وقال: »اعتقد ان البع�ش ينفر من هذه املهنة ب�سبب الو�ساخ التي قد تعلق بال�سخ�ش، ا�سافة اىل 

جهل عدد كبري من النا�ش لكيفية التعامل مع ال�سيارات.

اما ال�ساب امليكانيكي عبا�ش علي عبداهلل يقول: »كنت اتابع اخي الكرب عند عمله 

الب�سيطة اىل  ا�ساعده يف بع�ش المور  ال�سيارات منذ نعومة اظفاري، وكنت  يف 

ان توفقت وا�سبحت ميكانيكيا متمكناً، وتابع: »ب�سبب خربتي الطويلة يف جمال 

بالبنزين  تعمل  التي  ال�سيارات  ا�سالح  لدي خربة يف  تكونت  ال�سيارات  ا�سالح 

عدد  بتدريب  وقمت  بي  خا�سة  ت�سليح  ور�سة  لفتتاح  دفعني  ما  معاً،  والديزل 

ال�سباب  البحرينيني وهم موؤهلني حالياً.من 

افتخر   « بعملي يف هذه املهنة على الرغم من انها متعبة بع�ش ال�سيء ال انها مهنة �سريفة وا�ساف: 

ان  واعتقد  جيد،  املجال ومدخولها  هذا  يدخل  ل  ال�سباب  بع�ش 

ولكن ب�سبب تخوفهم من تعطيل ال�سيارة  كونهم ل ميتلكون اخلربة، 

فهذه  جراأة  اكرث  يكونوا  ان  ثقة عليهم  تتطلب  املهنة 

عند كبرية يف النف�ش، و�سي�سعر ال�سباب  بكالمي 

ثم  ومن  تعمل  ل  ل�سيارة  ت�سري ت�سليحهم  يرونها 

بف�سل  جديد  من  الطرقات  ا�سالحهم لها.على 

شغفهم وولعهم بالسيارات دفعهم لممارستها 

شباب بحرينيون.. ميكانيكا السيارات 
مهنة شريفة ال يتقنها الكثير

ح�سني املرزوق:

�سغفهم وولعهم بال�سيارات دفعهم للعمل يف مهنة ال يتقنها الكثريون، رغم متاعبها وقلة مدخولها، اال 

انهم اختاروا هذه املهنة لتطبيق ما در�سوه، وملمار�سة هوايتهم يف الوقت ذاته، متحملني حرارة اجلو معظم 

�سهور ال�سنة وم�سقة وطبيعة العمل القا�سية. حمرر بانوراما ال�سباب قام با�ستطالع اآراء عدد من ال�سباب 

البحريني الذين يعملون يف مهنة ميكانيكا ال�سيارات للتعرف على �سبب تعلقهم بهذه املهنة:
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هناك م�ستلزمات يجب على كل �سائق حملها يف �سيارته يف معظم الوقات حتى لو �سادفته م�سكلة �سي�ستطيع التغلب عليها 

من خالل ا�ستخدام هذه الدوات، ولكي يتجنب النتظار ل�ساعات طويلة للح�سول على م�ساعدة من الآخرين ال اذا ا�ستدعى المر:

العجلة االحتياطية
من اهم ما يجب حمله يف �سندوق ال�سيارة، العجلة الحتياطية فلو �سادفك عطل يف احدى العجالت �ستتمكن من 

ا�ستبدالها بهذه العجلة الحتياطية ويجب عليك فح�سها دورياً والتاأكد من خلوها من العطاب.

آلة رفع السيارات
من ال�سروري التاأكد من تواجد اآلة رفع ال�سيارة يف حال �سادفتك م�سكلة يف احدى العجالت واردت ا�ستبدالها 

بالعجلة الحتياطية يجب توافر هذه الداة لتتمكن من رفع هيكل ال�سيارة وا�ستبدال العجلة التي ا�سابها العطب 

بالعجلة الحتياطية.

صندوق إسعافات أولية
ا�سعاف  من  تتمكن  الولية حتى  لالإ�سعافات  توافر �سندوق  ا�سابات يجب  وقوع حادث ووجود  يف حال 

امل�سابني ب�سكل موؤقت كاإيقاف النزيف او ما �سابه حتى و�سول �سيارة ال�سعاف لنقل امل�سابني.

أسالك لتوصيل البطاريات
قد تتفاجاأ بعدم دوران املحرك اذا اردت ت�سغيل ال�سيارة بعد توقفها لفرتة، ويكون ال�سبب نفاذ �سالحية 

بطارية �سيارتك، لذا احر�ش على حمل ال�سالك املخ�س�سة لتو�سيل البطاريات، ولو توافرت معك هذه ال�سالك 

ف�ست�سهل من ت�سغيل �سيارتك، لكن عليك ايقاف �سيارة احد املارة لتو�سيل بطاريتها ببطارية �سيارتك وبالتايل 

�ستتمكن من ت�سغيلها.

صندوق مفاتيح
من ال�سروري تواجد مثل هذا ال�سندوق يف ال�سيارة فلو �سادفتك م�سكلة ب�سيطة كانف�سال احد النابيب بال�سيارة، 

�ستحتاج اىل مفتاح ذي قيا�ش معني لإعادة تثبيته فعند حملك ملثل هذا ال�سندوق �ستتمكن من ا�سالح ما ميكن ا�سالحه 

لو �سادفتك احدى امل�ساكل.

قفازات
عند تعر�ش �سيارتك لحد العطال يف احد اجزائها لن تتمكن من ا�سالحه نظراً ل�سخونتها، لذا احر�ش على حمل 

قفازات �سميكة لتتمكن من ا�سالح امل�سكلة حتى تتجنب احلروق وات�ساخ يديك.

اإلشارات العاكسة
عند تعطل �سيارتك ليالً احر�ش على تثبيت ال�سارات التحذيرية العاك�سة على الر�ش حتى يتمكن ال�سواق الخرون 

من روؤيتك والبتعاد عنك، فعند حلول الظالم تنعدم الروؤية جزئيا يف بع�ش ال�سوارع لعدم وجود انارة كافية، لذا عليك 

ا�ستخدام هذه ال�سارات التحذيرية يف حال توقف �سيارتك ليالً لتحذير ال�سواق وجتنب ا�سطدامهم بك.

ضروريات أحرص على توافرها في سيارتك

عدد خاص بالسيارات
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»ريث« أحدث سيارات »رولز 
رويس« الرياضية وأقواها

�سيارة »ريث«  �سركة »رولز روي�ش«  طرحت 

للتجربة  البابني  ذات  الريا�سية   )Wraith(

العا�سمة  اإىل  املوؤدية  الطرقات  على  الإعالمية 

اأو »الطيف«، وهي تعد  النم�ساوية فيينا . ويعني ا�سم ال�سيارة »ال�سبح« 

اأحدث واأقوى طراز تنتجه ال�سركة حتى الآن وال�سابع يف �سل�سلة النماذج 

التي اأنتجتها حتت رعاية �سركة »بي اإم دبليو«. 

مدير امل�سروع وامل�سرف على اجلوانب الهند�سية فيه، نيلز غريفل، اأكد 

الإنتاج يجري حاليا مبعدل �سيارتني يوميا، واأنه �سوف يرتفع لحقا  اأن 

اإىل �ست �سيارات يوميا لتلبية الطلب املتوقع عليها. واأ�سار اإىل اأن جتارب 

امل�سروع ا�ستغرقت نحو اأربع �سنوات، واأجرت ال�سركة جتارب الت�سغيل يف 

مناخ بارد يف ال�سويد، والت�سغيل يف مناخ حار يف اليونان. 

وياأمل مدير امل�سروع اأن جتذب هذه ال�سيارة قطاعا جديدا من �سغار 

ال�سن اإىل جتربة �سيارات ال�سركة والن�سمام اإىل النخبة التي تقود �سياراتها. 

الفخامة املعهودة من  الطرق يف مناخ من  اأف�سل انطالقة على  وهي توفر 

ال�سركة. 

ال�سيارة  اإنتاج منوذج مك�سوف من  ال�سركة تفكر يف  اأن  وذكر غريفل 

القرار  ولكن  ريث«،  هيد  »دروب  ا�سم  عليه  تطلق  امل�ستقبل  الريا�سية يف 

النهائي يف هذا ال�ساأن مل يتخذ بعد. 

ال�سركة  اإنتاج  من  الأحدث  ال�سيارة  اختبار  جرى  اأخرى،  ناحية  من 

على مدى يوم كامل انطالقا من فيينا والعودة اإليها عرب �سبكة من الطرق 

ال�سريعة والطرق اجلبلية، �سمل بع�سها طرقا ا�ستعملتها �سيارات »رولز 

روي�ش« يف رايل تاريخي جرى عام 1913. 

ال�سركة يف »ريث« معادلة خفة احلركة  وحققت 

بالنطالق ال�سريع املتاأهب يف 4.4 ثانية لبلوغ �سرعة 

مائة كيلومرت يف ال�ساعة، وذلك بف�سل تركيب اأحد اأكرب 

حمركات ال�سركة على ج�سم خفيف الوزن ن�سبيا. 

ال�سرق  اأ�سواق  على  كبرية  اآمال  ال�سركة  وتعقد 

الأو�سط حيث تاأتي اأ�سواق املنطقة، مع اأوروبا، يف املرتبة 

الثانية بعد ال�سوق الأمريكية يف ت�سويق »ريث«.. 

ربع  نحو  اإىل  لل�سيارة  الأ�سا�سي  ال�سعر  ي�سل  وفيما 

مليون يورو، فاإن اإ�سافة املزيد من التعديالت واخليارات 

عليها من قطاع »بي�سبوك« يف ال�سركة ميكن اأن يرفع ال�سعر 

بنحو 100 األف يورو اأخرى.

لصوص ألمانيا
يفضلون السيارات القديمة

يف  حديثا  �سدرت  درا�سة  ذكرت 

اأن ال�سيارات القدمية ولي�ست  اأملانيا 

احلديثة هي التي تتعر�ش لل�سرقة يف اأنحاء البالد. 

واأو�سحت اأرقام احتاد �سناعة التاأمني يف اأملانيا 

ا�ستهدفوا يف  ال�سيارات  اأن ل�سو�ش  اإف(  )جي دي 

بني  عمرها  يرتاوح  �سيارة،   6622 املا�سي  العام 

اأربع و�سبع �سنوات. يف حني بلغ عدد ال�سيارات التي 

حتى  عمرها  البالغ  تلك  من  لل�سرقة  �سحية  وقعت 

ثالث �سنوات 4847 �سيارة. 

وب�سفة عامة، ت�سدرت ال�سيارات »بي اإم دبليو« 

قائمة الكرث تعر�سا لل�سرقة يف البالد، تليها »اأودي« 

ثم »بور�ش«. 

ال�سيارة  كانت  البحتة  الرقام  وبلغة 

بلغ  حيث  لل�سرقة،  عر�سة  الكرث  »فولك�سفاجن« 

�سيارة.   5771 منها  امل�سروقة  ال�سيارات  عدد 

و�سهدت العا�سمة الملانية برلني اأعلى معدل ل�سرقة 

املا�سي، ثم مدينة هامبورج �سمال  العام  ال�سيارات 

البالد. 

يف  امل�سروقة  ال�سيارات  عدد  اإجمايل  وتراجع 

اأملانيا خالل العام املا�سي بن�سبة 8 يف املئة لي�سل 

ن�سف  ميثل  ما  وهو  تقريبا  �سيارة،   18083 اإىل 

البالد  اأنحاء  ال�سيارات التي �سرقت يف  اإجمايل عدد 

يف عام 2002 والبالغ 34775 �سيارة. 

العديد  الع�سر، مت تزويد  ال�سنوات  وخالل هذه 

ثم  ومن  حركتها  متنع  باأجهزة  ال�سيارات  من 

لة  حليلو تعر�سها ا دون 

لل�سرقة.
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�سعار ال�سيارة لي�ش جمرد �سورة متكن الناظرين من متييز نوع 

اأراد موؤ�س�سو �سركات  انعكا�ش لرواية  اأو موديلها، بل هو  ال�سيارة 

ال�سيارات يف القرن املا�سي اأن يرووها لالأجيال املقبلة، فبقيت �سامدة 

رغم احلروب والأزمات املتتالية.. ماذا تعني �سعارات ال�سيارات اإذاً؟

ن�سرته  كما  ال�سيارات  �سعارات  من  لعدد  تف�سري  يلي  ما  يف 

�سحيفة »نيويورك دايلي«:

�سياراتهم  �سعار  مازيراتي  الأخوين  ا�ستوحى  مازيراتي:   ]

بولونيا  مبدينة  املركزية  ال�ساحة  يف  »نبتون«  متثال  من  ال�سهرية 

الإيطالية حيث م�سقط راأ�ش ال�سركة.

عائلتي  ا�سمي  من  الأوليني  احلرفني  حتمل  روي�ش:  رولز   ]

موؤ�س�سي ال�سركة �سري هرني روي�ش وت�سارز �ستيوارت رولز.

[ هيونداي: تعني الكلمة باللغة الكورية »معا�سر«، وهي �سكل 

معكوف حلرف H ، وترمز ل�سخ�سني هما ال�سركة امل�سنعة والزبون 

يت�سافحان بالأيدي.

ال�سركة  موؤ�س�ش  برج  اإىل  يرمز  الثور  �سعار  لمبورغيني:   ]

فريوت�سيو لمبورغيني.

البي�ساوية  الدائرة  عنا�سر:   3 اإىل  ال�سعار  يرمز  تويوتا:   ]

للتطورات  والثالثة  املنتج  مل�سمون  والثانية  الزبون  لقلب  الأوىل 

التكنولوجية والفر�ش الالحمدودة.

�سركات حتت   4 لن�سمام  اودي  �سركة  �سعار  يرمز  اأودي:   ]

لواء �سركة واحدة مملوكة من قبل اأوغ�ست هورت�ش.

للتما�سي  والأزرق  الأبي�ش  اللونني  ا�ستخدمت  دبليو:  ام  بي   ]

مع العلم البافاري.

أغلى سيارة في العالم بـ 7.8 مليون دوالر
عر�ش يف معر�ش دبي الدويل لل�سيارات جم�سماً اأولياً ل�سيارة لمبورجيني يعد الأغلى من نوعه يف العامل.. ياأتي 

جم�سم الذهب املر�سع بالأملا�ش لدبي كاأول حمطة له قبيل جولة حول العامل.

املج�سم ل�سيارة لمبورجيني افينتادور ال.بي 700-4 كوبيه مطلية بالذهب وهو ن�سخة طبق الأ�سل من املج�سم 

يخطط  مهند�ش �سناعة جم�سمات ال�سيارات روبرت جولنب يف اأملانيا ل�سناعته من الذهب اخلال�ش والأحجار الكرمية وتقدر الذي 

قيمته بنحو 2.9 مليون دولر.

وقال م�سوؤول �سالة العر�ش التي تعر�ش املج�سم يف دبي اإنه مبجرد اكتمال املج�سم املقرر والذي يبلغ طوله 25 بو�سة �سيباع يف مزاد 

ب�سعر مبدئي يقدر بنحو 7.8 مليون دولر، ومن املقرر اأن يتم التربع لالأعمال اخلريية بع�سرة يف املئة من العائدات.

وقال م�سنعو املج�سم اإنه �سيتخطى ثالثة اأرقام عاملية م�سجلة يف مو�سوعة جيني�ش لالأرقام القيا�سية لأغلى واأثمن جم�سم ل�سيارة يف 

العامل واأفخم �سعار واأكرث �سالة عر�ش تاأميناً يف العامل.

شعارات السيارات.. انعكاس لروايات مؤسسيها 
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القاعدة 
اجزاء  كل  يحمل  اطار  عن  عبارة  وهو 

عليه  عليه، ال�سيارة  تثبيتهم  بعد  احلركة  وناقل  كاملحرك 

ويكون له رقم خا�ش مييز كل �سيارة عن الخرى وي�ستطيع مالك ال�سيارة 

التعرف على �سيارته من خالل رقم مييز قاعدة كل �سيارة عن الخرى حتى 

لو مت ا�ستبدال لونها او ارقام اللوحة يبقى هذا الرقم م�ساحباً لل�سيارة، وعند 

تعر�ش ال�سيارة حلادث وو�سوله اىل القاعدة ت�سبح ال�سيارة غري �ساحلة 

موافقة  عدم  عن  ف�سالً  ت�سليحها،  ال�سيارة  مالك  فكر  لو  حتى  لال�ستخدام 

وتعر�ست  حوادث  ا�سابتها  التي  املركبات  ت�سجيل  للمرور  العامة  الدارة 

قواعدها مليالن كونها ت�سكل خطورة على ال�سائق.

المحرك
وهو القلب الناب�ش يف ال�سيارة، فاملحرك م�سوؤول عن توليد الطاقة عرب 

اجزائه املختلفة ومتريرها اىل ناقل احلركة ومن ثم اىل الطارات يف عملية 

ميكانيكية دقيقة، ويجب على م�ستخدم ال�سيارة �سيانة املحرك عرب تغيري 

زيت املحرك واملنقي او »الفلرت« بعد عدد من الكيلو مرتات حتى ل ي�سيبه 

التاآكل من الداخل نتيجة الحتكاك ويعمل لفرتة اطول.

ناقل الحركة
ومتريرها  املحرك  من  الطاقة  ا�ستقبال  يف  احلركة  ناقل  وظائف  تكمن 

اىل العجالت بوا�سطة »الكلج«، كما يتيح لل�سائق اختيار حالة اجتاهه عرب 

التع�سيق لالأمام او اذا اراد الرجوع للخلف، ويتوافر ناقل احلركة بنوعني 

يقوم  الوتوماتيكي  ان  بينهما  الختالف  وجه  و  يدوي  او  اوتوماتيكي  اما 

بالتع�سيق اوتوماتيكياً، واليدوي يتوجب على ال�سائق التع�سيق لل�سرعات 

من خالله بالطريقة اليدوية.

الفرامل
والتوقف  ال�سيارة  �سرعة  تخفيف  عن  امل�سوؤولة  وهي 

التام، ويجب علينا متابعة حالة الفرامل بني فرتة والخرى 

فالفرامل من اهم الجزاء التي يجب معاينتها وا�ستبدالها 

فمن  عطب،  ا�سابها  اذا 

خاللها ميكن لل�سائق جتنب بع�ش احلوادث اذا كانت �سليمة.

بطارية السيارة
ل ميكن ت�سغيل �سيارة دون ا�ستخدام البطارية، فالبطارية تقوم بار�سال 

الكهرباء اىل �سمعات ال�ستعال لتوليد �سرارة اىل املحرك ومن ثم تتم عملية 

الحرتاق داخل املحرك، ويجب علينا معاينة البطاريات بني كل فرتة حتى 

ل تعطب خ�سو�ساً يف الجواء احلارة والرطبة، وهناك عدة انواع للبطارية 

تثبت يف ال�سيارة ح�سب احتياجاتها للطاقة.

مساحات الزجاج
تعمل عرب حتريك ال�سائق لع�سا تثبت عادة بالقرب من املقود وميكنه 

اختيار ال�سرعة املطلوبة لمتام عملية م�سح الزجاج بعد ر�ش الزجاج باملاء، 

ويجب معاينة م�ساحات الزجاج وا�ستبدال الجزاء املطاطية حتى ل يتفاجاأ 

ال�سائق بعدم عملها على اكمل وجه خ�سو�ساً يف الجواء املمطرة او الرطبة.

الوسادات الهوائية
وهي اهم ما يتم تثبيته يف ال�سيارات احلديثة من بعد حزام المان فهي 

تعترب من مكونات ال�سالمة ال�سا�سية لل�سيارة، يتم تثبيتها يف مقود ال�سيارة 

ال�سيارة، وتكون خمباأة يف داخل الماكن  ويف اماكن خمتلفة من مق�سورة 

يف  خم�س�سة  ح�سا�سات  تثبيت  عرب  الو�سائد  هذه  تعمل  لها،  املخ�س�سة 

هيكل ال�سيارة اخلارجي، وعند تعر�ش ال�سيارة لال�سطدام يقوم احل�سا�ش 

الهوائية  الو�سائد  هذه  لنتفاخ  المر  باعطاء  الهوائية  بالو�سائد  املخ�س�ش 

وظهورها حلماية ال�سائق والركاب من خطر ال�سطدام والتعر�ش ل�سابات.

زر عالمة الخطر
يجهل البع�ش �سبب وجود هذا الزر يف ال�سيارات، هذا الزر خم�س�ش 

تتوقف  وقد  ال�سيارة  بوجود عطل يف  ال�سارع  الآخرين يف  ال�سواق  لتنبيه 

يف اأي حلظة، او بامكان ال�سائق ا�ستخدامه يف حالة التعب ليقوم الآخرون 

يف  ال�سوئية  ال�سارات  كل  بت�سغيل  يقوم  كونه  عنه  والبتعاد  بتفاديه 

ال�سيارة جلذب النتباه، وهذا الزر عبارة عن مثلث تتو�سطه عالمة التعجب 

ويكون عادة باللون الحمر حتى يتم متييزه.

تعرف على ما قد تجهله من أهم وظائف أجزاء السيارة 

حتتوي �سياراتنا على اجزاء رئي�سية مهمة واخرى تعترب من املكمالت وقد يجهل اغلب مالك ال�سيارات وظائف 

هذه االجزاء او طرق احلفاظ عليها ومتى ي�ستبدلها، فهناك اجزاء ميكانيكية واخرى كهربائية ولكل منها وظيفته، قمنا 

باختيار عدد من هذه االجزاء لتعريف م�ستخدمي ال�سيارات بها عرب هذه ال�سطور:

عدد خاص بالسيارات
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يبدو أن زمن سيارات فائقة التقنيات اقترب 

تويوتا تطور سيارة
تتواصل عاطفيًا مع سائقها!

بع�ش  املقبلة  الفرتة  خالل  �سن�سهد  اأننا  يبدو 

من  كثري  تغيري  على  �ستعمل  التي  الخرتاعات 

نتفاعل  اأن  ميكن  التي  الطريقة  ب�ساأن  مفاهيمنا 

مع  خاللها  التكنولوجيا احلديثة، ورمبا نكون على موعد من من 

اأ�سياء تبدو كما لو كانت ماأخوذة من اأفالم اخليال العلمي.

يف  اإبداعاتها  اأحدث  لطرح  ت�ستعد  تويوتا  اليابانية  العمالقة  هي  ها 

للمحركات،  طوكيو  معر�ش  فعاليات  �سمن  ال�سهر  هذا  ال�سيارات  عامل 

وهي عبارة عن �سيارة اأطلقت عليها ا�سم FV2، م�سممة لتكوين »عالقات 

ج�سدية وعاطفية قوية« مع ال�سائق. حيث ت�ستعني ال�سيارة بتقنية التعرف 

على ال�سوت وال�سورة لتحديد حالة ال�سائق املزاجية. 

لن  التي  ال�سيارة،  تلك  اأن  اإىل  تويوتا  �سركة  من  م�سوؤولون  واأ�سار 

ال�سماح  �ساأنها  من  بتقنيات  �ستتزود  فقط،  واحد  راكب  �سوى  ت�ستوعب 

التي  العالقة  لتلك  مماثلة  وتفاهم  ثقة  عالقة  نا  ُيكوِّ باأن  وللمركبة  للقائد 

ناألف تكوينها يف كثري من الأحيان بني اخليل و�ساحبه. 

واأ�ساف امل�سوؤولون اأن ال�سيارة �ست�ستعني بتقنية التعرف على ال�سوت 

فح�ش  بو�سعها  و�سيكون  املزاجية،  ال�سائق  حالة  تقراأ  لكي  وال�سورة 

الن�سخة  بقيادة  ال�سائق  الواجهات. و�سيقوم  اإىل  القيادة لكي ت�سري  تاريخ 

الأولية من تلك ال�سيارة عن طريق الوقوف وحتويل ج�سمه ب�سكل حد�سي 

اليمني، حيث  الي�سار واإىل  اإىل  الأمام واإىل اخللف وكذلك  اإىل  لتحريكها 

ملا ذكرته  ان ال�سيارة غري مزودة بعجلة قيادة، طبقاً 

�سحيفة الدايلي ميل الربيطانية. 

بتكنولوجيا  �ست�ستعني  اأنها  تويوتا  اأعلنت  كما 

القريبة  املركبات  باقي  مع  للتوا�سل  الذكي  النقل  نظام 

والبني التحتية املوجودة على الطرق ال�سريعة للتقاط 

معلومات ال�سالمة، مثل اإعطاء اإنذار م�سبق لل�سيارات يف 

الأماكن التي ت�سعب فيها الروؤية اأو عند التقاطعات..

الند روفر إلى التقاعد بعد 
60 عامًا من التميز

التاألق  من  عاما   60 بعد 

ة  بر ملثا ا هي و ها  ومعجبيها  حمبيها  لر�ساء 

�سيارة لند روفر ال�سهرية حتط رحالها معربة عن 

نهاية �سن اخلدمة، لت�سع حدا لكل من يحلم بقيادة 

احدث موديالتها من جديد.

التي  ال�سر�سة  ال�سيارة  تلك  دفندر«  »لند روفر 

تتخطى كل الطرقات الوعرة والأكرث خطورة والتي 

يهوى  وال�سباب ممن  املزارعني  متطلبات  لبت  طاملا 

ال�سحاري والطرقات اخلطرة،  �سلوك  املغامرة عند 

رفعت من اخلدمة بعد �ستني عام من النجاح والتميز.

لند  �سيارة  ت�سنيع  وقف  �سيتم  عامني  خالل 

روفر وحتديدا يف دي�سمرب من العام 2015. وكانت 

اأن  منذ  مركبة  مليوين  نحو  باعت  املالكة  ال�سركة 

اأبريل من العام 1948،  اأب�سرت ال�سيارة النور يف 

وظهرت حينها باللون الأخ�سر الع�سكري.

البيئية  القوانني  �سحية  ال�سيارة  ووقعت 

اإذ ل تتما�سى انبعاثات عادم  ال�سارمة حول العامل 

ما  وهو  العاملية  البيئية  املوا�سفات  مع  حمركها 

عن  خمتلفا  منوذجا  تقدم  ان  ال�سركة  على  يرتتب 

مع  حميمية  عالقة  ذا  منوذجا  وحتديدا  ال�سابق 

البيئة.
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أملك سيارة استخدمت في الحرب األولى وأخرى لرئيس وزراء نيوزيلندا

أكرم مكناس.. أنوي إقامة متحف يضم السيارات 
الكالسيكية الستقطاب سواح من نوع جديد

كتب - ح�سني املرزوق:

اأعمال بارز وناجح يف مملكة البحرين يف جمال عمله وهو القطاع االعالين والت�سويق واال�ستثمار  رغم كونه رجل 

من خالل �سركته فورت�سن برومو�سفن التي حققت جناحات باهرة على امل�ستويات املحلية والعربية والدولية اال اأن هذا 

العمل اليومي وال�ساق مل يثنيه لالهتمام مبجاالت اأخرى تعترب من �سمن الهوايات املحببة له والتي منحها الكثري من الوقت 

واجلهد واملال لتنميتها وتطويرها.

بال�سور يف مدينة دبي  اأكرم مكنا�س من هواة جمع التحف النادرة وهو ميتلك متحفاً خا�ساً  ا�سافة اىل ذلك يعترب 

باالمارات العربية املتحدة، واالهم انه من هواة جمع ال�سيارات الكال�سيكية حيث ميتلك 30 �سيارة من خمتلف ماركات 

اهم  عن  حدثنا  به  لقائنا  وعند  القتنائها،  جذبه  طويل  تاريخ  �سيارة  لكل  ان  �سياراته  مييز  وما  الكال�سيكية  ال�سيارات 

ال�سيارات التي امتلكها و�سبب اهتمامه بها:

اأول  هي  وما  الكال�سيكية؟  ال�سيارات  جمع  هواية  بداأت  متى  منذ   ]

�سيارة قمت ب�سرائها؟

 ،1987 عام  منذ  الكال�سيكية  ال�سيارات  جمع  بهواية  بداأت   -

E Type » من طراز  اول �سيارة وهي »جاجوار  ب�سراء  وحينها قمت 

العام 1972 وكان �سعرها حوايل 15 األف دولر، قمت ب�سرائها اثناء 

تواجدي يف الوليات املتحدة المريكية فاقتناوؤها كان مبثابة حلم يل، 

فهي اأول �سيارة ريا�سية ت�سنعها »جاجوار« مبحرك ذو 12 ا�سطوانة 

وناقل حركة اوتوماتيكي واكرث ما �سد انتباهي ان مقودها يقع يف اجلهة 

الي�سرى فال�سيارات الربيطانية ال�سنع كانت اآنذاك حتتوي على مقود 

يتم تثبيته يف اجلهة اليمنى نظراً لقوانني املرور املطبقة لديهم، وبعد ان 

قمت ب�سرائها قمت ب�سحنها للبحرين وقمت ب�سيانتها، اما ثاين �سيارة 

فقد كانت »نيويوركر« من �سنع �سركة »كراي�سلر« والتي مت ت�سنيعها 

يف عام 1959 وابرز ما مييزها انها �سيارة ريا�سية ذات �سقف قابل 

للفتح، تعود ملكيتها اىل امللك �سعود ال انني مل اقم ب�سرائها من امللك 

اثناء  القطريني  املواطنني  احد  من  ب�سرائها  قمت  فقد  مبا�سرة  �سعود 

تواجدي يف دولة قطر.

[ ما الذي مييز �سياراتك عن �سيارات املهتمني بهذه الهواية؟ وهل هناك 

ماركات معينة من ال�سيارات حتب �سرائها؟

كال�سيكية  �سيارات  ب�سراء  اقوم  ل  انني  غريي  عن  مييزين  ما   -

فقط وامنا ابحث عن ال�سيارة التي ترتبط باأحداث مهمة كاأن تكون اول 

ال�سيارة يف  التي تطراأ على  التحديثات  لل�سيارة واحب مراقبة  ا�سدار 

اىل  ملكيتها  تعود  التي  ال�سيارات  �سراء  احب  كما  الحدث،  الطرازات 

�سخ�سية تاريخية مهمة، على �سبيل املثال لدي �سيارة »فورد T » مت 

�سنعها يف عام 1912 وا�ستخدمت يف احلرب العاملية الأوىل، الغريب 

يف املو�سوع ان ملكيتها تعود جلرنال فرن�سي ال انني قمت ب�سرائها من 

املانيا، كما امتلك �سيارة تعود ملكيتها لرئي�سة وزراء نيوزلندا.

[ هل قمت با�سترياد جميع �سياراتك او هناك �سيارات قمت ب�سرائها 

من البحرين؟

- اغلب �سياراتي الكال�سيكية ا�سرتيتها من خارج البحرين، ماعدا 

من  مو�ستنج  فورد  �سيارة  واحداها  البحرين  من  ا�سرتيتهم  �سيارتني 

طراز عام 1969، قمت ب�سرائها قبل 10 اعوام من ال�سكراب واىل الآن 

اعمل على تزويدها ببع�ش قطع الغيار حتى ت�سبح �ساحلة لال�ستخدام.

[ كيف حتافظ على هذه ال�سيارات وهي تعود ل�سنوات طويلة؟

- كما هو معروف اأن اكرث ما يعر�ش ال�سيارات للتلف ا�ستخدامها 

عدد خاص بالسيارات
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يف الجواء احلارة لذا قمت بتوفري مراآب مكيف لركن هذه ال�سيارات به، فاأنا احر�ش دائماً عند ا�ستخدامي ملثل 

هذه ال�سيارات ان يكون اجلو بارداً ول اقوم بقيادتهم يف ال�سيف ابداً كون ال�سيارات قدمية وتتاأثر باحلرارة، 

ولدي فريق متخ�س�ش لفح�ش ال�سيارات وتزويدها بالالزم.

[ هل تقوم بقيادة �سياراتك الكال�سيكية؟

- نعم، احر�ش على ا�ستخدامهم دورياً عند خروجي مع ا�سدقائي نهاية كل ا�سبوع.

[ هل ت�سرتي �سيارات حديثة ام تقوم ب�سراء ال�سيارات الكال�سيكية فقط؟

من  لكن  هوايتي،  هذه  لن  بجمعهم  قمت  الكال�سيكية  ف�سياراتي  احلديثة،  ال�سيارات  ا�سرتي  بالطبع   -

للجميع  بالن�سبة  مهم  �سيء  فاحلركة  تنقالتي  لكافة  رفاهية  ذات  حديثة  �سيارات  ا�ستخدم  ان  الطبيعي 

ال�سائق يف تفادي احلوادث والتي ل حتتوي  وال�سيارات احلديثة حتتوي على تقنيات عديدة مثل م�ساعدة 

عليها ال�سيارات الكال�سيكية.

[ هل تقوم ببيع ال�سيارات التي متتلكها؟

- �سياراتي الكال�سيكية ل ابيعها مطلقاً، اما ال�سيارات احلديثة اقوم ببيعها وا�ستبدالها باأخرى جديدة كل 3 

�سنوات.

[ هل ت�سارك او تدعم فعاليات عر�س ال�سيارات؟

معر�ش  بعمل  وقمت  الكال�سيكية،  بال�سيارات  تخت�ش  فعاليات  يف  امل�ساركة  احب  نعم   -

بع�ش  ا�ستعارة  يتم  املهمة  الفعاليات  ويف   ،1999 عام  يف  الكال�سيكية  ل�سياراتي 

�سياراتي الكال�سيكية مثل: افتتاح حلبة البحرين الدولية وغريها من الفعاليات.

[ هل ت�سجع ابناءك على ممار�سة مثل هذه الهواية؟

الكال�سيكية  ال�سيارات  ابنائي يقوم بجمع  احد  ان  - نعم والدليل على هذا 

يف لبنان.

[ هل لديك ر�سالة توجهها للمهتمني بهذه الهواية؟

- اوجه ر�سالة ملحبي جمع ال�سيارات الكال�سيكية يف البحرين للتكاتف 

معاً والعمل على ان�ساء متحف ي�سم �سياراتنا ل�ستقطاب نوع جديد من 

ميار�ش  جديد  جيل  وخلق  القت�ساد  لنعا�ش  البحرين  ململكة  ال�سواح 

هذه الهواية، فاأنا قمت بت�سميم متحف يف مدينة دبي يعنى بال�سور 

ومن  العاملية  املتاحف  هيئة  من  ترخي�ش  على  وح�سلت  املتحركة 

مدينة دبي لإقامة هذا املتحف.
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تحول سيارة عادية إلى رياضية خارقة

مركز SMS: كل ما تحتاجه السيارة تحت سقف واحد
�سالح  البحريني  املت�سابق  ذهن  يف  ابتداأ  م�سروع  هو   SMS مركز 

لتحقيق  الطويلة  امل�سرية  هذه  خالل  ثابر   ، �سنة   20 منذ  الدين  �سالح 

حلمه الذي طاملا حلم يف تواجده على ار�ش البحرين وهو حلم كل عا�سق 

ما  بكل  ال�سيارات  تزويد  فئاتها، وهو  ال�سيارات مبختلف  �سباق  لريا�سة 

يلزم حتت �سقف واحد.

تقدم �سركة SMS لزبائنها كل ما يدور يف بالهم من اأفكار من اأب�سط 

الأفكار اىل الأفكار املعقدة حيث بامكانها حتويل ال�سيارة من �سيارة عادية 

اىل �سيارة ريا�سية خارقة »Super Car« وذلك على ايدي متخ�س�سني يف 

جمال تزويد ال�سيارات، كما متتلك SMS اأحدث املعدات الالزمة والتي مت 

جلبها من اأمريكا لتقدمي اأف�سل اخلدمات للزبون.

يف  لتظهر  خاللها  ال�سيارة  متر  خمتلفة  اأق�سام  على   SMS حتتوي 

للزبون،  وت�سليمها  ال�سيارة  لتجميع  ق�سم  مثل:  مميزة  ب�سورة  النهاية 

ا�سافة  ال�سيارات،  كهرباء  لتعديل  ق�سم  والأملنيوم،  احلديد  لفربكة  ق�سم 

اىل ال�سارع الثابت الذي يتيح لل�سيارة الت�سارع ل�سرعات عالية يقوم من 

 SMS خالله الفنيني ب�سبط حمرك ال�سيارة حتى يقدم اداء اف�سل، كما توفر

ق�سماً خا�ساً للر�سم على ال�سيارات والبيوت باليد على ايدي متخ�س�سني.
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»أودي« تصمم سيارة 

افتراضية لفيلم خيال علمي

م�سممو  �ساغ 

»اأودي«  �سركة 

ل�سناعة  الأملانية 

�سيارة  ال�سيارات، 

علمي  خيال  فيلم  يف  لت�ستخدم  افرتا�سية 

مرتقب.

وتتكون ال�سيارة، املعروفة با�سم »فلييت 

�ساتل كواترو« والتي حتمل العالمة التجارية 

متداخلة(،  حلقات  )اأربع  الأملانية  لل�سركة 

اأجهزة  عرب  متت  ر�سومات  من  بالكامل 

الكمبيوتر.

املتخ�س�سة يف �سناعة  اليابانية  »ني�سان موتورز«،  �سركة  ك�سفت 

 ،»E3« ا�سم اأطلقت عليها  اإطالق نظارة ذكية جديدة  ال�سيارات، عزمها 

يبدو اأنها م�سابهة لـ»نظارة غوغل« Google Glass، ون�سرت ال�سركة 

مقطع فيديو ل يك�سف الكثري عن ميزات النظارة، لكنه ي�ستعر�ش �سكلها 

الذي يبدو مماثالً لفكرة »نظارة غوغل« من حيث املبداأ، لكنها تتاألف من 

ذراع واحدة مت تثبيتها بجانب العني الي�سرى، مع ما يبدو اأنها �سا�سة 

�سغرية تقع اأمام العني.

وُيعتقد باأن »ني�سان« �ستقدم النظارة كاأداة اإ�سافية م�ساعدة ل�سائقي 

�سياراتها، اإذ �ستعر�ش بيانات اآنية متعلقة بحالة ال�سيارة، والجتاهات، 

وغري ذلك من املعلومات.

ي�سار اإىل اأن هذه لي�ست اأول مرة تدخل فيها »ني�سان« عامل الأجهزة 

القابلة لالرتداء، اإذ كانت اأعلنت يف ال�سابق عن �ساعة ذكية اأطلقت عليها 

لل�سيارات،  فرانكفورت  معر�ش  يف  عر�ستها   »Nismo Watch« ا�سم 

الوقود  وم�ستوى  ال�سرعة  مثل  لل�سائق،  ال�سيارة  معلومات  تعر�ش 

وح�ساباته  الإلكرتوين  بريده  بتفقد  للم�ستخدم  ت�سمح  كما  ذلك،  وغري 

الجتماعية، اإل اأنها مل تطلقها بعد يف الأ�سواق.

كيف توفر وقود سيارتك؟
ان  نعلم  ل  وقد  الوقود،  من  هائالً  كماً  �سياراتنا  ت�ستهلك 

بع�ش اخلطوات التي نقوم بها ت�سهم يف زيادة معدل ا�ستهالك 

الن�سائح  هذه  اليك  الكثري،  وفرنا  تفاديناها  لو  والتي  للوقود  ال�سيارة 

عزيزي ال�سائق لو قمت بتطبيقها �ستالحظ انخفا�ش ترددك على حمطات 

التزود بالوقود:

خفف سرعتك:
فكلما اأ�سرعت ال�سيارة كلما ا�ستهلكت وقودا اأكرث

حافظ على مستوى سرعتك:
اأخرى  تارة  والإبطاء  تارة  الإ�سراع  بني  ال�سيارة  ا�ستخدام  فتفاوت 

ي�ستهلك الوقود.

تأكد من ضغط هواء اإلطارات: 
فاإذا كان معدل �سغط الهواء يف الطارات منخف�ش �ستحتاج ال�سيارة 

اىل طاقة اكرب للتحرك، وبالتايل �ستزداد ن�سبة ا�ستهالك الوقود.

صيانة السيارة:
قم بتغيري الفلرت املخ�س�ش للوقود، فهذا الفلرت ي�سهم يف القت�ساد يف 

ا�ستهالك ال�سيارة للوقود.

مكيف السيارة:
من  بدلً  المر  ا�ستدعى  اذا  النوافذ  بفتح  قم  باردة  الجواء  كانت  اذا 

ت�سغيل املكيف.

»نيسان« 
تصنع 
نظارة 
ذكية 

للسائق
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رئيس مجلس إدارة أوتو كلكشن وسيم فرهود لملحق سيارات:

معرض البحرين للسيارات يتفوق على 
المعارض الدولية المقامة في المنطقة

ح�سني املرزوق

العام  اإطالقه الأول مرة يف  لل�سيارات مت  الدويل  البحرين  معر�س 

هذا  تنظيم  ويتم  وخمتلفة،  ممتعة  فعاليات  دوراته  يف  حامالً   2007

هذا  بتنظيم  تقوم  الدولية،  البحرين  حلبة  على  عامني  كل  املعر�س 

املعر�س �سركة اأوتوكلك�سن ويف الن�سخة التي �ستقام هذا العام �ستنظم 

فعاليات جديدة وخمتلفة تقدم الأول مرة يف البحرين.

اأكرث على فعالياته املثرية  املميز، وللتعرف  من خالل هذا املعر�س 

�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فرهود  �سامي  و�سيم  قابلنا  واملتنوعة 

اأوتوكلك�سن املنظمة لهذا املعر�س حيث حتدث عن الهدف من تنظيمه 

ووكاالت ال�سيارات امل�ساركة فيه ومتيزه عن املعار�س االأخرى امل�سابهة 

والفعاليات االأخرى امل�ساحبة له. 

وفيما ياأتي ن�س املقابلة:

[ حدثنا عن معر�س البحرين الدويل لل�سيارات.

خمتلف  ي�سم  معر�ش  لل�سيارات  الدويل  البحرين  معر�ش   -

تنظيمه كل  يتم  كانت يف عام 2007،  له  انطالقة  اأول  الفعاليات، 

عامني على حلبة البحرين الدولية، نقوم بدعوة كل وكالت ال�سيارات 

املتواجدة يف البحرين لعر�ش �سياراتهم خالل هذا املعر�ش، اإ�سافة 

اإىل احتوائه عدداً من الفعاليات ال�سيقة واملثرية.

[ ما الهدف من اإقامة هذا املعر�س؟

- الهدف من اإقامته عر�ش اأغلب �سيارات وكالت البحرين حتى 

يتعرف الزبون عليها ب�سكل اأكرب ويجربها قبل اأن يقرر �سراءها.

[ مباذا يتميز هذا املعر�س عن املعار�س االأخرى؟

ال�سيارة  جتربة  من  �سيتمكن  الزبون  اأن  هو  مييزه  ما  اأكرث   -

التي يرغب يف �سرائها يف نف�ش الوقت، ولن يجربها على اأي �سارع 

ذاتها  الدولية، وهذه بحد  البحرين  قيادتها على حلبة  بل �سيجرب 

�ستكون جتربة مثرية للزبون.

[ هل �سيكون املعر�س مقت�سراً على عر�س ال�سيارات فقط؟

فعاليات  عدة  لل�سيارات  الدويل  البحرين  معر�ش  ي�سم  ل،   -

كال�ساحنات  ال�ستهالكية  لل�سيارات  معر�ش  مثل:  معار�ش  وعدة 

لتزيني  اك�سبو«  �سبورت  »موتر  معر�ش  ال�سوكية،  والرافعات 

خم�س�ش  ومعر�ش  الريا�سية،  ال�سيارات  وعر�ش  ال�سيارات 

موؤخراً،  الرابعة  الن�سخة  خالل  باإ�سافته  قمنا  النارية  للدراجات 

بالإ�سافة اإىل الفعاليات الأخرى املتنوعة.

[ هل تتوقع ح�سور عدد كبري من اجلمهور؟

- نعم، اأجنح ن�سخة قدمت للجمهور يف عام 2011 حيث بلغ 

عدد احل�سور حوايل 25 األف �سخ�ش، ويف هذا العام اأتوقع ح�سور 

املزيد من اجلماهري، فالن�سخة الرابعة تت�سمن فعاليات مميزة عديدة 

اأكرث من الن�سخ ال�سابقة، واأتوقع ح�سور ما يقارب من 30-40 األف 

�سخ�ش من داخل وخارج البحرين خالل هذه الن�سخة.

[ ما اأبرز الفعاليات التي �ستكون �سمن املعر�س؟

الفعاليات  على  اأكرب  ب�سكل  الن�سخة  هذه  يف  بالرتكيز  قمنا   -

امل�ساحبة للمعر�ش وقمنا بعمل تطبيق للهواتف الذكية لأنظمة »اأبل«، 

»اأندرويد« يت�سمن الفعاليات التي �ستقدم من خالل هذا املعر�ش مثل: 

فعالية �سحق ال�سيارات من قبل ال�ساحنة املتوح�سة والتي حتمل علم 

البحرين، فقرة »درفت« يقدمه فريق حمرتف من مالطا قمنا بدعوتهم 

لتقدمي ا�ستع را�ش متميز، كما قمنا بدعوة بطل بريطاين لعر�ش قفز 

احلواجز الدراجات النارية، اإ�سافة اىل دعوتنا لفريقني من ال�سعودية 

الأول خمت�ش بـ »الدرفت« والثاين بقفز احلواجز بوا�سطة الدراجات 

النارية، بالإ�سافة لفقرات فنية خمتلفة كاحلفل الذي �سيقدمه مغني 

الراب ال�سهري »xzibit«، وفقرة لنجم »اأ�سرتاليا قوت تالنت« »دانييل 

جوفانوف« الذي يقلد اأ�سوات ال�سيارات ب�سكل مبهر، كما �سيتواجد 

خم�س�سة  خيمة  هناك  و�ستكون  البحرينية،  الفنية  الفرق  من  عدد 

لعر�ش ال�سيارات اخلارقة الكال�سيكية.

[ هل ن�ستطيع القول اإن معر�س البحرين الدويل لل�سيارات يناف�س 

املعار�س الدولية االأخرى؟

املعر�ش  الرابعة من هذا  الن�سخة  اأن تكون  اأتوقع  فاأنا  - نعم، 

لي�ست على امل�ستوى الوطني فقط، بل �ستكون على م�ستوى ال�سرق 

اأدنى، فمعر�ش البحرين الدويل لل�سيارات يتميز عن  الأو�سط كحد 

املعار�ش الأخرى التي يتم تنظيمها يف املنطقة باأن ال�سائق �سيتمكن 

حلبة  م�سمار  على  �سرائها  يف  يرغب  التي  ال�سيارة  جتربة  من 

املعار�ش  لها فقط كما يحدث يف  النظر  من  بدلً  الدولية،  البحرين 

الأخرى.
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اأعلن الباحث نوح خليفة مبنا�سبة اإ�سدار كتاب حوادث اجل�سور 

حتولت  اأن  ا�ستطالعية«  »درا�سة  وال�سلوكية  الفنية  امل�سببات  بني 

والبنى  اجلغرافية  والرقعة  ال�سكانية  الكثافة  يف  كبرية  ع�سرية 

متطلبات  وحددت  املرورية  للحركة  جديدة  مالمح  �سكلت  التحتية 

اأحدث لل�سالمة على الطريق منها احتياجات ثقافية مغايرة ومتطلبات 

اأعمق لل�سالمة على الطريق واإمكانيات اأكرث تطوراً.

اإن�سان  بني  الوطيدة  العالقة  ت�سرد  الدرا�سة  اأن  خليفة  و�سدد 

البحرين ورجل املرور على مر التاريخ وقوة الثقافة املرورية بني �سكان 

البحرين والتح�سر الكبري يف م�سلك احلركة املرورية منذ القدم، مبيناً 

اأن اأهايل البحرين ورجال الأمن �سهدوا منذ ت�سييد اأول ج�سر عبور يف 

البحرين نقلة نوعية يف تاريخ املوا�سالت واأ�ساليب التنقل بني مناطق 

البحرين انطالقاً من تلك اجل�سور التي احتفوا بقدومها وعوملت بوعي 

على امتداد التاريخ.كبري من العنا�سر الب�سرية البحرينية 

اإىل  واأ�سار 

ت  ل لتحو ا

وت�سهيل  اجلزر  بني  الربط  من  اجل�سور  اإن�ساء  دوافع  يف  احلديثة 

عند  املرورية  الختناقات  مواجهة  يف  و�سيلة  اإىل  بينها  التنقل 

التقاطعات وت�سهيل حركة ال�سكان واملركبات بعد الطفرة الإقت�سادية 

احلديثة، مبيناً ان جتربة البحرين عميقة وعريقة يف �سناعة اجل�سور 

وتعود اإىل ما�سي الآباء والأجداد الذين حاولوا ت�سهيل تنقالتهم بني 

جزر البحرين. وراوح ان ردم الكوري اأول واأ�سهر ج�سور العبور يف 

البحرين كان ي�سل الرفاع وحميطها باملنامة وحميطها وج�سر ال�سيخ 

منها  اجل�سور  اإن�ساءات  تتابعت  ثم  باملنامة  املحرق  ي�سل  الذي  حمد 

ج�سراً ي�سل �سرتة باملنامة وغريها من اجل�سور. 

القدمي  اأو�ست بتج�سري العالقة بني  الدرا�سة قد  اأن  جدير بالذكر 

العالقة  ال�سواق وقوة  املرورية بني  الثقافة  اإجتاه قوة  واحلديث يف 

بني رجل املرور وال�سكان واأي�ساً مناف�سة قوية يف الجتاه الإيجابي 

اأن  مبياً  وحديثاً،  قدمياً  املرورية  ال�سالمة  واقع  بني 

يتحقق  �سوف  ذلك 

الطموح  بف�سل 

حلكومة  الكبري 

يف  البحرين  مملكة 

درجات  اأعلى  بلوغ 

التميز وجاهزية القيادات 

اإجتاه احلفاظ  املخت�سة يف 

على موروثنا احل�ساري الذي 

يف  املتمثل  الأجيال  على  تعاقب 

حت�سر ال�سلوك املروري امل�سهود له 

اإىل �سرورة  اإ�سافة  املنطقة  دول  بني 

على  املركبات  كثافة  متغري  درا�سة 

الالزمة على  التعديالت  واإجراء  الطرقات 

احلاجة  ذات  الطرقات  يف  املقررة  ال�سرعة 

اأن ال�سرعة املقررة  ملثل هذه التعديالت مبينًة 

»م�ستوى  بينما  بهويتها  حتتفظ  ال�سوارع  على 

الكثافة على الطرقات« هوية تبدلت من »منخف�سة« 

اإىل »مرتفعة«.

بمناسبة صدور كتابه عن حوادث الجسور.. نوح خليفة: 

التحوالت العصرية شكلت
مالمح جديدة للحركة المرورية 
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ركن  خدمة  لتقدم   2008 مار�ش  يف  بوينت  بارك  �سركة  تاأ�س�ست 

ال�سيارات وهي خدمة توفر يف الفنادق والأماكن الراقية حيث يتم اخذ 

�سيارة الزائر عند مدخل مكان الدعوة من قبل موظف، ويقوم هذا املوظف 

الزائر بالنيابة عنه و ارجاعها اىل املدخل يف وقت رحيل  بركن �سيارة 

الزائر.

الزوار و  ال�سيارات بالرتحيب و م�ساعدة جميع  يقوم موظف ركن 

بجميع  الرتحيب  و  ال�سيارات  باب  بفتح  املوظف  يقوم  حيث  ال�سيوف 

توديعهم  بابت�سامة ومت  ا�سقبالهم  ال�سيوف مت  ان جميع  ليتاأكد  الزوار 

بابت�سامة.

تقدم بارك بوينت خدماتها بطريقتين:

• عقد طويل الجل: يتم تقدمي خدمة ركن ال�سيارات يف هذه الطريقة 
ب�سورة دائمة و منتظمة. يف العادة تقدم هذه اخلدمة للفتادق واملطاعم 

الفاخرة حيث يتم توفري جميع م�ستلزمات اخلدمة من موظفني حمرتفني 

و معدات و خدمة زبائن و حتى تامني على �سيارات، وبف�سل الهتمام 

انه  ميقنني  خدماتهم  تقدمي  يف  الرتكيز  للعمالء  يت�سنا  باخلدمة  الكامل 

�سوف يتم الهتمام براحة زبائنهم باكمل وجه.

خدماتها  تقدم  ولزالت  كانت  حيث  بعمالئها  فخورة  بوينت  بارك 

لفخم الفنادق و املجمعات قي مملكة البحرين مثل:

• فندق كمبنسكي 

• مجمع الستي سنتر

• منتجع العرين 

• مركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول

• جزيرة الريف

• املنا�سبات: جلميع املنا�سبات ومن خالل بارك بوينت ميكنكم الآن 
ال�سيارات ل�سيوفكم مب�ستوى فنادق اخلم�ش جنوم،  توفري خدمة ركن 

حيث �سيتم توفري من�سة اخلدمة و تذاكر ركن ال�سيارات و بال�سافة اىل 

تامني ل�سيارات الزوار. هذه اخلدمة �سوف ت�سيف اىل منا�سبتكم الرقي و 

الراحة ل�سيوفكم ليتمتعوا مبنا�سبة �ساحرة من حلظة و�سولهم اىل وقت 

خروجهم. خدمة ركن ال�سيارات ت�سهل عملية ال�سري و بالأ�سافة اإىل ذلك 

�سوف يقوم موظفو بارك بوينت املحرتفني بالتاأكد انه مت ا�ستغالل جميع 

امل�ساحات املوفرة لل�سيارات.  

البحرين  املنا�سبات يف مملكة  ملختلف  بوينت خدماتها  بارك  قدمت 

�سواء كانت املنا�سبة يف الفنادق او بيوت خا�سة.

تقدم خدماتها ألضخم الفنادق والمجمعات التجارية

بارك بوينت.. أول شركة
متخصصة لركن السيارات في البحرين
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تبلغ كلفتها 1.4 مليون دوالر

أسرع سيارة بالعالم مصنوعة في دبي
ك�سفت �سركة »ديفيل-�سيك�ستني« الإماراتية خالل م�ساركتها يف معر�ش دبي لل�سيارات 2013، عن منوذج لأ�سرع �سيارة يف العامل.

اإىل 560  �سرعتها  ت�سل  اإذ  العامل،  الأ�سرع يف  هي  ال�سيارة  هذه  اإن  ال�سركة:  رئي�ش  نائب  العطار،  وقال حممد 

كيلومرتا يف ال�ساعة، يف حني مل تتجاوز اأ�سرع ال�سيارات يف 

العامل حاجز 400 كيلومرت يف ال�ساعة ح�سب تعبريه.

يف  بالكامل  وجممعة  م�سنعة  »ديفيل-�سيك�ستني«  �سيارة  اأن  العطار  واأ�ساف 

معامل ال�سركة يف دبي، با�ستثناء املحرك الذي يتم ا�سترياده من �سركة اأمريكية ويتم 

ت�سنيعه خ�سو�سا لهذه ال�سيارة.

وتعتمد ال�سيارة حمركا من 16 اأ�سطوانة مع �ساحن توربو رباعي تولد معا قوة 

تربو على 5000 ح�سان متكنها من بلوغ �سرعة 100 كلم يف ال�ساعة خالل 1.6 ثانية 

فقط ح�سب العطار.

وميكن لل�سركة �سناعة 6 من هذه ال�سيارات يف العام الواحد، وتبلغ كلفة الواحدة 

منها نحو 5.5 مليون درهم اإماراتي )1.4 مليون دولر اأمريكي(. وي�سكك البع�ش يف 

اإمكانية اإنتاج �سيارة بهذه املوا�سفات ت�سري على الطرقات، حتى اأن نائب رئي�ش ال�سركة 

نف�سها مل يخف بع�ش العقبات التي تواجههم يف ت�سنيع ال�سيارة »فعجالت ال�سيارات 

العادية مثال ل تتحمل ال�سرعة التي ت�سل اإليها هذه ال�سيارة »الأمر الذي دفع ال�سركة 

اإىل بحث العتماد على اإطارات الطائرات«.
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هي  ال�سيارة  يف  رائحة  اأجمل  اأن  رغم 

رائحة ال�سيارة احلديثة ال�سادرة عن ال�سركة، 

اإل اأن هناك جمموعة روائح اإن �سممتها، فهي 

موؤ�سر مل�ساكل كامنة ل بد من التعاطي معها على الفور.

باأخذ  الأمريكي  بال�سيارات«  العناية  »جمل�ش  ين�سح 

احليطة واحلذر عند �سم الروائح اخلم�ش التالية داخل ال�سيارة 

خوفا على �سالمة �ساحبها وبقية م�ستخدمي الطريق:

رائحة اإلطارات المحروقة: 
وهي دليل على اأن �سيئا ما اأ�سبح رخوا وهو يحتك ب�سي 

ل يجب اأن يحتك به.

الزيت الحار:
تفقد حتت  املحرك.  الزيت يت�سرب من  ان  وهذا دليل على 

�سيارتك، اأو اإذا كان هناك دخان �سادر عن املحرك.

رائحة الوقود:
وهي دليل على ت�سرب الوقود من اخلزان نف�سه، ول بد من 

معاجلتها ب�سرعة كي ل يندلع حريق بطريقة غرب ما�سرة.

سجاد محروق:
خلل يف الفرامل.

رائحة بيض عفن:
عندما  اأي  ال�سيارة،  حمول  يف  م�ساكل  على  موؤ�سر  وهي 

كربيت  غاز  فيتحول  طاقتها،  من  اأكرب  وزنا  ال�سيارة  حتمل 

الهيدروجني اإىل ثاين اأوك�سيد الكربون.

روائح في السيارة مؤشر لمشاكل كامنة في أجزائها
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كتب - ح�سني املرزوق:

ت�سوير - حميد جعفر:

جميل ان نتعرف على اول من 

زاول احدى املهن، للتعرف على 

بدايات هذه املهنة وال�سعوبات التي 

كانت تواجه من زاولها، جمعنا 

لقاء باأول من زاول مهنة تدريب 

ال�سياقة وهو املدرب اأمري بن رجب، 

لريوي لنا بداياته عند مزاولته ملهنة 

التدريب وابرز ال�سعوبات التي 

واجهته والذكريات اجلميلة التي 

رافقته خالل م�سريته الطويلة التي 

امتدت لقرابة 50 عاماً درب خاللها 

�سريحة كبرية من البحرينيني وقد 

كان اللقاء كالتايل:

أمير بن رجب
أول مدرب سياقة بحريني..
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[ يف اأي عام ح�سلت على رخ�سة �سياقتك؟

يف نوفمرب من العام 1961

- كيف ح�سلت على رخ�سة ال�سياقة ومن قام بتدريبك؟

الأ�سغال،  وزارة  �سائق يف  بوظيفة  يعمل  اهلل  رحمه  والدي  كان 

ومل يكن هناك مدربو �سياقة اآنذاك فقام والدي بتدريبي على ال�سياقة، 

ال�سياقة ويف  تقدمت للح�سول على رخ�سة  وعندما ا�سبحت موؤهالً 

نف�ش الوقت ا�سبحت مدرباً لل�سياقة وكنت اول من امتهن هذه املهنة 

يف البحرين.

[ كم كانت تكلفة احل�سول على رخ�سة ال�سياقة حينها؟

ال�ساعة  وكلفة  فل�سا،  ب250  التدريب  رخ�سة  ر�سوم  كانت 

فل�سا،  ب750  ال�سياقة  رخ�سة  و  فل�ش،   800 للتدريب  الواحدة 

ون�ستطيع القول ان كلفة احل�سول على رخ�سة ال�سياقة اجمالً تبلغ 

20 دينارا تقريباً يف ال�سابق.

[ هل ن�سبة املتدربني كانت كبرية يف البداية؟

التدريب  �ساعات  لكلفة  نظراً  قليلة  كانت  املتدربني  ن�سبة  ل،   -

ال�سباب  لن  ال�سن  كبار  من  للتدريب  يتقدم  من  اكرث  فكان  اآنذاك، 

حينها  �سعبة  كانت  فاحلياة  التدريب  كلفة  حتمل  ي�ستطيعون  ل 

ال�سبعينات  فرتة  اما يف  كهذه،  مبالغ  توفري  ال�سباب  على  وي�سعب 

زادت ن�سبة املتدربني نظراً لتح�سن امل�ستوى القت�سادي.

[ هل كان املتدربون بحرينيني فقط او هناك متدربون اجانب؟

- دربت بحرينيني واجانب، فالبحرين كان بها ن�سبة كبرية من 

الربيطانيني فقمت بتدريب عدد منهم على ال�سياقة.

[ ماهو نوع ال�سيارة التي كنت ت�ستخدمها للتدريب؟

- كانت لدي �سيارة هولدن ا�سرتالية ال�سنع وكان وكيلها اآنذاك 

»بوتيا« اآ�سيوي اجلن�سية، حتمل رقم 1019 وهي من طراز 1961.

[ اأين كنت تدرب املتدربني على ال�سياقة؟

- يف منطقة العدلية بالقرب من اذاعة البحرين حالياً، كان هناك 

خمططة  تكن  مل  لكنها  فيها،  املتدربني  لتدريب  نلجاأ  كبرية  م�ساحة 

للتدريب مثل مدر�سة تدريب ال�سياقة الآن فنقوم انا وزمالئي املدربني 

بو�سع جريد النخيل على �سكل موقف حتى يتمكن املتدرب من ركن 

ال�سيارة عرب الرجوع للخلف.

امل�سموح  العمر  كان  كم   ]

للح�سول على رخ�سة ال�سياقة؟

- مثل الآن، اذا بلغ ال�سخ�ش �سن الـ 18 يتمكن من التدرب على 

ال�سياقة واحل�سول على رخ�سة.

[ هل تذكر ا�سم اول متدرب لديك؟

- نعم، كان يدعى علي ال�سوف وهو من منطقة النعيم.

[ هل قمت بتدريب مدربني �سياقة؟

- نعم، قمت بتدريب عدد كبري من مدربي ال�سياقة.

[ هل دربت احد ال�سخ�سيات املحلية املعروفة؟

- نعم، هناك العديد من ال�سخ�سيات املعروفة مثل: حبيب قا�سم 

وزير التجارة �سابقاً، خالد امل�سقطي، من�سور بن رجب وزير الدولة 

مدير  عبدالرزاق  �سالح  وحممد  ال�ساعر،  �سو�سن  العالمية  ال�سابق، 

الك�سافة بوزارة الرتبية والتعليم.

[ هل اأ�سبحت مهنة تدريب ال�سياقة اأ�سهل حالياً؟

ال�سرب،  اىل  ال�سابق واحلا�سر وحتتاج  متعبة يف  املهنة  هذه   -

املدرب  على  لن  كبرية،  وقدرة حتمل  عال  تركيز  اىل  كونها حتتاج 

تدريب ال�سائق اجلديد من البداية اىل ان ي�سبح موؤهالً للقيادة، لكن 

يف ال�سابق كنا نعاين يف ف�سل ال�سيف لن ال�سيارات مل تكن مزودة 

باملكيفات حتى عام 1978.

[ هل مت تكرميك كونك اأول مدرب لل�سياقة يف البحرين؟

ال�سائق  - نعم مت تكرميي يف عام 1981، ح�سلت على جائزة 

املثايل من قبل ال�سيخ عبدالرحمن بن را�سد مدير ادارة املرور وقتها، 

وكانت اجلائزة عبارة عن �ساعة »اأوميغا« ذهبية.

[ هل مازلت تعمل يف جمال تدريب ال�سياقة؟

- ل تركت مهنة التدريب موؤخراً ب�سبب ظرويف ال�سحية.

[ ماذا تعمل االآن بعد تركك ملهنة التدريب؟

- ل اعمل حالياً، وفكرت يف حتويل منزل امتلكه يف منطقة توبلي 

اعول  كوين  اليجار  من  وال�ستفادة  لتاأجريها  جتارية  حمالت  اىل 

على عائلتي، ومهنة تدريب ال�سياقة ل توفر للمدربني راتباً تقاعدياً، 

فقوبل طلبي بالرف�ش بحجة ان املنطقة �سكنية ول ميكن فتح حمالت 

جتارية هناك، مع العلم انه يف نف�ش املنطقة هناك عدد من املحالت 

التجارية.

دربت شخصيات تبوأت 
مناصب مهمة في البحرين

مهنة السياقة متعبة 
وتحتاج إلى صبر

املدرب اأمري بن رجب

مع �سمو ال�سيخ خالد بن حممد مدير اإدارة املرور اآنذاك

بن رجب يف �سيارة التدريب »هلمان هنرت« يف منطقة التدريب بالعدلية
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راحة ورضا الزبائن حجر األساس ألعمال وأنشطة الشركة

مدير عام فيرست موتورز: نمو كبير
في مبيعات سيارات هيونداي في سوق البحرين
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�سيارات  مبيعات  يف  منواً  البحريني  ال�سوق  �سهد   ]

هيونداي كم بلغت ن�سبة املبيعات خالل عام 2013؟

�سيارات هيونداي  مبيعات  بلغت ح�سة  الواقع  - يف 

ن�سبة ممتازة  وهي  عن %11  يزيد  ما  املحلي  ال�سوق  يف 

ولكننا نطمح لكي نزيد من هذه الن�سبة يف العام القادم.

�سرائها؟  على  الزبائن  يقبل  التي  الفئات  اكرث  هي  ما   ]

�سيارات ال�سالون، الريا�سية، او ذات الدفع الرباعي؟

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سالون  �سيارات  ت�سكل   -

ال�سوق  يف  الزبائن  من  اقبال  اأكرث  تالقي  التي  ال�سريحة 

البحريني وتتبعها فئة ال�سيارات ذات الدفع الرباعي اأو ما 

وثم  ال�ستعمالت  املتعددة  الريا�سية  بال�سيارات  ن�سميها 

وال�سيارات  الفخمة  ال�سالون  ك�سيارات  الأخرى  الفئات 

الريا�سية. 

[ ما هو اكرث ما مييز �سيارات هيونداي عن غريها من 

ال�سيارات؟

الطابع  ذات  بت�ساميمها  هيونداي  �سيارات  تتميز   -

الريا�سي الالفتة لالنظار بخطوطها الديناميكية اجلريئة 

ت�سميمها  على  ينعك�ش  وهذا  امل�ستقبلية  والطاللة 

من  بالعديد  جمهزة  تاأتي  انها  كما  والداخلي.  اخلارجي 

مقارنة  اأ�سا�سية  كتجهيزات  املتقدمة  التكنولوجية  املزايا 

بال�سيارات الأخرى املناف�سة. كما ان هيونداي حتر�ش على 

تقدمي اأف�سل م�ستويات اجلودة يف جميع طرازاتها.

املتبعة يف ت�سنيع �سيارات هيونداي  التكنولوجيا  [ هل 

اهلتها لتناف�س ابرز ماركات ال�سيارات العريقة؟

واأكرب  اأهم  اأحد  تعترب  هيونداي  فاليوم  بالطبع،   -

يف  مبا  فئاتها  مبختلف  العامل  يف  ال�سيارات  م�سنعي 

ت�سكل  وهي  التجارية  وال�سيارات  الفخمة  ال�سيارات  ذلك 

بعد  الأخرى خ�سو�ساً  ال�سيارات  مل�سنعي  حقيقياً  تهديداً 

�سيارات هيونداي  التي ح�سدتها  اجلوائز  من  الهائل  الكم 

مازالت  وهي  واأزيرا،  و�سوناتا  وجني�سي�ش  �سنتينيال 

�سيارات  وتنتج  لتبدع  يوم  بعد  يوماً  وتنمو  تتطور 

خمتلف  لتالئم  الأ�سعدة  جميع  على  تطوراً  واأكرث  اأف�سل 

الحتياجات والتوقعات.

ال�سوق  اكرب يف  هيونداي ح�سة  ان حتتل  تتوقع  [ هل 

البحريني وتتفوق على ن�سبة مبيعات ال�سيارات اليابانية التي 

تت�سدر مبيعات �سوق ال�سيارات البحريني؟

وال�سيارات  هيونداي  اأ�سبحت  اليوم  الواقع،  يف   -

اليابانية  لل�سيارات  حقيقياً  مناف�ساً  عموماً  الكورية 

وح�ستها يف ال�سوق البحريني تزداد عاماً بعد عام متفوقني 

يف ذلك على بع�ش ال�سركات اليابانية املعروفة ولي�ش من 

اأن تكون هيونداي اأحد اأكرب الالعبني يف قطاع  امل�ستغرب 

ال�سيارات يف ال�سوق البحريني. 

[ هل توفر هيونداي قطع غيار جلميع املوديالت احلديثة 

والقدمية؟

- راحة ور�سا زبائننا هما حجر الأ�سا�ش لكل اأعمالنا 

عن  اجلواب  فان  ولذلك  موتورز،  فري�ست  يف  واأن�سطتنا 

هذا ال�سوؤال هو بكل تاأكيد. نحن نحر�ش على توفري قطع 

الغيار جلميع املوديالت القدمية واحلديثة منها ونحر�ش 

على اأن نالقي تطلعات زبائننا ومدى ر�ساهم عن خدماتنا 

عن طريق املتابعة معهم واجراء ا�ستبيانات ر�سا الزبائن 

عن طريق ق�سم عالقات الزبائن يف فري�ست موتورز.

[ يف اي جمال تتفوق �سيارات هيونداي على ال�سيارات 

االخرى؟

تتميز  هيونداي  �سيارات  فان  �سابقاً  ذكرت  كما   -

املتطورة  التكنولوجية  ومميزاتها  اجلذابة  بت�ساميمها 

ومتعة  املميز  بالأداء  تت�سم  انها  كما  العالية.  واجلودة 

القيادة. بال�سافة اىل جميع ذلك ولكي جنعل من �سيارات 

ت�ساهى  ل  جتربة  زبائننا  ولنمنح  متيزاً  اأكرث  هيونداي 

اأي من طرازات هيونداي،  وخالية من املتاعب عند اقتناء 

هيونداي  طرازات  جميع  مع  قيا�سية  كميزة  نوفر  فاننا 

الطريق  امل�ساعدة على  ملدى احلياة وخدمة  �سامالً  �سماناً 

لثالث �سنوات جماناً. 

التي ت�سنع يف دول  ال�سيارات  بع�س  [ طرحت موؤخراً 

من  هيونداي  �سيارات  تناف�س  ان  تتوقع  هل  اخرى  اآ�سيوية 

حيث ال�سعر او اجلودة؟

- يف الوقت الراهن ل ي�سكل هوؤلء امل�سنعون تهديداً 

البحريني  ال�سوق  يف  الأقل  على  لنا  حقيقياً  مناف�ساً  اأو 

لأنها عموما مازالت تفتقر اىل اجلودة املتوفرة يف �سيارات 

تكون  قد  ولكن  املعروفة  الأخرى  ال�سيارات  اأو  هيونداي 

مناف�ساً حقيقياً م�ستقبالً ولذلك نحن ل بد اأن نكون منتبهني 

ومتابعني جلميع التطورات والتغريات يف الأ�سواق العاملية 

واملحلية حتى نكون م�ستعدين ملواجهة اأي حتديات.

حجر  هما  ال�سركة  زبائن  ور�سا  راحة  ان  املعطي  رائد  موتورز  فري�ست  �سركة  عام  مدير  قال 

االأ�سا�س لكل اأعمالها واأن�سطتها موؤكدا اأن هيونداي وال�سيارات الكورية عموماً اأ�سبحت مناف�ساً حقيقياً 

بعد عام متفوقني يف ذلك على بع�س  اليابانية وح�ستها يف ال�سوق البحريني تزداد عاماً  لل�سيارات 

ال�سركات اليابانية املعروفة.

الريا�سي  الطابع  ذات  بت�ساميمها  هيونداي  �سيارات  تتميز  بانوراما،  ملحق  مع  مقابلة  وقال يف 

ت�سميمها  على  ينعك�س  وهذا  امل�ستقبلية  واالطاللة  اجلريئة  الديناميكية  بخطوطها  لالنظار  الالفتة 

�سنتينيال  هيونداي  �سيارات  التي ح�سدتها  اجلوائز  من  الهائل  الكم  اىل  م�سريا  والداخلي  اخلارجي 

وجني�سي�س و�سوناتا واأزيرا، وهي مازالت تتطور وتنمو يوماً بعد يوم لتبدع وتنتج �سيارات اأف�سل 

واأكرث تطوراً على جميع االأ�سعدة لتالئم خمتلف االحتياجات والتوقعات.

وفيما يلي ن�س املقابلة:
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توا�سل حملة »�سدمي« الرتويجية فعالياتها واأن�سطتها بغية تعريف العامة بخدمة �سدمي للتزود بالوقود والتي توفرها �سركة نفط البحرين 

»بابكو« على م�ستوى الأفراد واملوؤ�س�سات مبملكة البحرين.

لقد �سهدت احلملة جناحاً باهراً يف العديد من حمطات اخلدمة للتزود بالوقود التابعة ل�سركة بابكو بح�سور وم�ساركة عدد من موظفي وحدة 

اإ�سدار البطاقات بفرع الت�سويق يف بابكو.

وخالل فعاليات احلملة اأعرب العديد من مرتادي املحطات عن ر�ساهم باخلدمات والت�سهيالت التي توفرها خدمة �سدمي للتزود بالوقود، و�سارك 

العديد من مرتادي املحطات يف امل�سابقات التي تقام �سمن فعاليات واأن�سطة احلملة، و�سوف يتم الإعالن عن الفائزين فيها بنهاية احلملة.

ويف هذا الإطار، مت طباعة ما يقارب من 4000 ن�سرة حول ثقافة ال�سالمة يف �سركة بابكو، ومت توزيعها مبحطة املحرق للتزود بالوقود. 

تت�سمن الن�سرات عدداً من الن�سائح والإر�سادات التي تهدف اإىل توعية مرتادي املحطات باإجراءات ال�سالمة يف املحطات خالل التزود بالوقود. جتدر 

الإ�سارة ان حملة �سدمي الرتويجية بداأت فعالياتها يف 28 اأكتوبر 2013 ومن املقرر اأن ت�ستمر حتى منت�سف �سهر يناير 2014. تغطي احلملة 

لرتويجية  – ا بالوقود  للتزود  بالوقود، حمطة مدينة حمد  للتزود  بالوقود، حمطة عايل  للتزود  ال�ستقالل  التالية: حمطة  املحطات 

الدوار الثاين، حمطة الفاحت للتزود بالوقود. 

كما جتدر الإ�سارة اأن بطاقة �سدمي للتزود بالوقود مت تد�سينها يف 

عام 2012، ومنذ ذلك احلني وحتى اليوم مت 

على  يربو  ما  ا�سدار 

بطاقة.   37،500

ذلك،  عن  ف�سالً 

خدمة  تتوافر 

للتزود  »�سدمي« 

اأكرث  يف  بالوقود 

حمطة   16 من 

بابكو  ل�سركة  تابعة 

اأرجاء  خمتلف  يف 

املتوقع  ومن  اململكة، 

العدد  هذا  ي�سهد  اأن 

خالل  مطردة  زيادة 

والأعوام   2014 عام 

املقبلة مب�سيئة اهلل.

استمرار حملة سديم الترويجية
بالمحطات حتى منتصف يناير 2014
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اأعلنت موؤخراً وحدة اإ�سدار البطاقات ب�سركة نفط البحرين »بابكو« 

بابكو.   �سركة  من  ال�سادرة  �سدمي  لبطاقة  الرتويجية  احلملة  بدء  عن 

تهدف احلملة اإىل توعية رواد حمطات اخلدمة للتزود بالوقود عن مزايا 

ومنافع البطاقة التي تعد الأوىل من نوعها يف اململكة.  ت�ستهدف احلملة 

عدداً من حمطات اخلدمة للتزود بالوقود يف جميع اأرجاء اململكة.  ويف 

للتزود  ال�سيف  حمطة  يف  الرتويجية  احلملة  اطالق  مت  ال�سدد،  هذا 

بالوقود حيث �سهدت احلملة اقبالً وا�سعاً من رواد املحطة الذين �ساركوا 

يف خمتلف الفعاليات التي مت تقدميها مبا فيها الهدايا املادية للفائزين 

بابكو  �سركة  م�سئويل  من  عدداً  الفعالية  ح�سر  احلملة.  اأن�سطة  يف 

بالإ�سافة اإىل فريق �سدمي الرتويجي. جتدر الإ�سارة اإىل اأن �سركة بابكو 

على  املحافظة  مبداأ  من  انطالقا  للوقود  �سدمي  بطاقة  اطالق  عن  اأعلنت 

املقدمة  اخلدمات  وتطوير  لتح�سني  املتوا�سل  ال�سعي  اإطار  ويف  البيئة 

للزبائن وتلبية تطلعاتهم املختلفة.  تعك�ش اخلطوة التزام �سركة بابكو 

البيئة  م�ستويات  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  البيئية  التوجهات  بتعزيز 

وفق امل�ستويات العاملية املرجوة، مبا ي�سهم ب�سكل فعال يف احلفاظ على 

البيئة.  ومنذ تد�سينها خالل مايو 2012، حققت البطاقة اللكرتونية 

جناحا طيبا يف تلبية تطلعات خمتلف الزبائن من فئتي الأفراد وال�سركات 

على م�ستوى اململكة. كما جتدر الإ�سارة اأن بطاقة �سدمي عبارة عن بطاقة 

ذكية ت�ستخدم لدفع قيمة �سراء املنتجات التي تقوم �سركة بابكو ببيعها 

يف حمطات الوقود. توفر البطاقة م�ستويات عالية من احلماية واأ�سلوب 

البطاقة  تتيح  كما  الوقود.  قيمة  لدفع  واأمان  �سريع واكرث مالئمة  دفع 

للزبون اإمكانية مراقبة ميزانية ا�ستهالك الوقود والتحكم فيها بطريقة 

البطاقة مبثابة مبادرة طموحة مبا يعك�ش  اأكرث مالئمة و�سهولة. تعد 

باحتياجات  للوفاء  وعملياتها  خدماتها  بتحديث  بابكو  �سركة  التزام 

الوطنية  ر�سالتها  لتعزيز  اجلاد  �سعيها  من  انطالقا  الزبائن  وتطلعات 

يف خدمة املجتمع. 

محطة السيف للتزود بالوقود تستضيف فعاليات الحملة

وحدة إصدار البطاقات في »شركة بابكو«
تعلن عن انطالق حملة سديم الترويجية
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خدماتنا تشمل الزيوت واإلطارات والبطاريات وكفاءة السيارات

مدير عام شركة بن هندي للعناية بالسيارات..
نعتني بزبائننا على أعلى وأرقى المستويات العالمية

اأجرى احلوار: موؤمن �سوقي اأحمد

امل�ستهلكني يف مملكة  فئات  الطيبة بني جميع  وال�سمعة  ال�سيت  ذائع  ا�سم  هندي،  بن  اأحمد  عبداهلل  �سركات  جمموعة 

البحرين فهي ت�سم عددا كبريا من ال�سركات ومتثل العديد من العالمات التجارية العاملية الرائدة يف اململكة. وما اأن يرتدد 

ا�سمها يف اأي منا�سبة اإال وكان الثناء والتقدير من ن�سيبها.

فلمجموعة �سركات عبداهلل اأحمد بن هندي باع طويل يف قطاع التجارة واالقت�ساد يف اململكة حيث مت اإن�ساوؤها يف مطلع 

عام 1965، عندما �سق عبداهلل اأحمد بن هندي طريقه يف جمال التجارة واالأعمال، وكانت من اأقدم املجاالت التي عمل بها 

هي جتارة قطع الغيار وزيوت ال�سيارات والبطاريات، ومن ثم تو�سعت جماالت عمل املجموعة لت�سم العديد من املجاالت 

االأخرى منها ال�سيارات واملركبات الثقيلة، تقنية املعلومات واالت�ساالت، مراكز ال�سيانة واخلدمة، تاأجري ال�سيارات، قطاع 

تربيد املناطق، و�سائل النقل العام، الدعاية واالإعالم، اال�ستثمار العقاري، جمال ال�سحافة والن�سر والتوزيع وغريها.

ومع زيادة العالمات التجارية العاملية التي متثلها جمموعة بن هندي يف جمال االإطارات والبطاريات والزيوت والكماليات 

التي تقدمها يف هذا املجال حتت ق�سم »االإطارات والبطاريات وملحقاتهما  ال�سيانة واخلدمة  اإىل  املرتبطة بها، باالإ�سافة 

TBA«، ويف اإطار التو�سعات واال�ستثمارات الكربى التي تقوم بها جمموعة بن هندي، راأت االإدارة العليا للمجموعة حتويل 
هذا الق�سم واملرافق التي ي�سمها اإىل �سركة حتت ا�سم »بن هندي للعناية بال�سيارات«.

وملعرفة كل ما يخت�س ب�سركة بن هندي للعناية بال�سيارات وما ت�سمه من عالمات جتارية عديدة واخلدمات اخلا�سة 

التي تقدمها يف جمال ال�سيارات، كان لنا هذا اللقاء مع توما�س جون – مدير عام ال�سركة.
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هندي  بن  �سركة  تقدمها  التي  التجارية  والعالمات  املنتجات  هي  ما   ]

للعناية بال�سيارات؟

- يرتكز جمال عمل ال�سركة يف تقدمي الإطارات والبطاريات والزيوت 

متثل  حيث  بهم،  املرتبطة  اخلدمة  اأنواع  وكافة  ال�سيارات  واإك�س�سوارات 

�سبيل  على  منها  العاملية  الإطارات  من  ورائدة  ال�سركة جمموعة خمتارة 

اإطارات  اليابانية،   )Sumitomo( �سوميتومو  اإطارات  احل�سر  ل  املثال 

اإطارات فيدرال  الهند،  بي كيه تي )BKT( واإطارات جيه كيه )JK( من 

)Federal( من تايوان واإطارات زيتا )Zeta( ال�سينية. 
وتاأتي �سركة بن هندي للعناية بال�سيارات الوكيل احل�سري لزيوت 

كوفران  وزيوت  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  من   )ENOC( اإينوك 

)Kofran( الفرن�سية والكثري غريها.

وا�سعة من  ت�سكيلة  لزبائنها  بال�سيارات  للعناية  بن هندي  تقدم  كما 

بطاريات ال�سيارات منها بطاريات بي�سفيت�ش )Besfits( من كوريا )التي 

ل حتتاج اإىل �سيانة( من �سركة موبيز الكورية الرائدة يف هذا املجال.

 - الأمريكية   )BG( جي  بي  ومنتجات  خدمات  اإىل  اأي�ساً  بالإ�سافة 

الختيار املحرتف للعناية الكاملة بال�سيارات، وغريها العديد من العالمات 

ال�سهرية. 

خدماتها  تقدم  التي  بال�سيارات  للعناية  هندي  بن  �سركة  تقع  واأين   ]

للزبائن؟

كويك  مراكز  اأربع  بال�سيارات  للعناية  هندي  بن  �سركة  ت�سم   -

فيك�ش للخدمة ال�سريعة لل�سياراات والتي تقدم جميع خدمات ال�سيارات 

والإطارات والبطاريات والإك�س�سوارات وتوازن الإطارات و�سبط العجالت 

وغريها خالل 60 دقيقة فقط وجلميع موديالت وعالمات ال�سيارات.

وتقع يف اأماكن ا�سرتاتيجية مثل �سلماباد، عراد، ال�سهلة والرفاع. كما 

مركز  بال�سيارات  للعناية  هندي  بن  �سركة  خلدمات ت�سم  »عناية« 

على  نوعه  من  الأكرب  ُيعد  والذي  ال�سيارات 

وادي  برتول  حمطة  يف  ويقع  اململكة  م�ستوى 

و�سرح  عالمة  وهو  الرفاع،  مبنطقة  ال�سيل 

متميز لل�سركة ول يوجد له مثيل يف البحرين، 

املوزعني  من  وا�سعة  و�سبكة  جمموعة  بجانب 

املعتمدين بجميع اأرجاء مملكة البحرين.

[ كيف جاءت فكرة اإن�ساء �سركة بن هندي 

للعناية بال�سيارات؟

والبطاريات  الإطارات  جتارة  بداأت   -

منذ  هندي  بن  مبجموعة  والإك�س�سوارات 

ق�سم  حتت   1965 عام  يف  ال�سركة  بداية 

الزبائن  لزيادة احتياجات  )TBA( ونظراً 

وزيادة  ال�سوق،  متطلبات  ولتلبية 

التي  واخلدمات  التجارية  العالمات 

نقدمها للزبائن، كان ل بد من هذه اخلطوة 

وحتويل الق�سم اإىل �سركة متكاملة حتت 

مظلة جمموعة �سركات بن هندي.

[ ما هي اخلدمات التي يقدمها مركز 

عناية خلدمات ال�سيارات؟

املرتبطة  اخلدمات  يقدم جميع   -

بالإطارات من �سبط وتوازن وتغيري 

وعالمات  موديالت  جلميع  الزيوت 

البطاريات،  وخدمات  ال�سيارات 

كفاءة  زيادة  خدمات  بجانب 

عمراً  اأطول  لتجعلها  ال�سيارات 

واأف�سل اأداًء، بالإ�سافة اإىل غ�سيل وتلميع ال�سيارات من الداخل واخلارج 

الأجنحة  مثل  ال�سيارات  اإك�س�سوارات  اأنواع  جميع  وتركيب  واآلياً،  يدوياً 

واحلليات اخللفية واجلانبية، البلوتوث، وتظليل النوافذ وغريها الكثري.

ولراحة زبائننا اأكرث فاإن مركز عناية لل�سيارات ي�سم اأي�ساً كافترييا 

ال�سيارات،  تاأمني  ال�سيدات،  لنتظار  خا�سة  ومنطقة  لل�سالة،  ومكان 

�سالون للحالقة للرجال وحمل لبيع الأجهزة، بالإ�سافة اإىل توفري خا�سية 

الواي فاي يف منطقة النتظار وغريها الكثري.

[ ماذا عن االأ�سعار، هل هي مرتفعة الثمن اأم يف متناول اجلميع؟

- اأ�سعارنا تناف�سية للغاية ونحن واثقون من هذا لأن زبائننا هم من 

يرددون ذلك، وبالإ�سافة اإىل الأ�سعار فاإن ما مييزنا اأكرث عن اجلميع هو 

اأعلى واأرقى امل�ستويات  العناية املمتازة وال�سخ�سية خلدمة زبائننا على 

العاملية.

[ هل هناك نية للتو�سع واإن�ساء فروع اأخرى؟

- نعم هناك خطة متكاملة للتو�سع يف امل�ستقبل وا�سعني يف العتبار 

م�ساريع  واأول  فيك�ش،  كويك  ومراكز  عناية  ملركز  الكبرية  النجاح  ق�سة 

هذه اخلطة اإن�ساء مركز »عناية« اآخر يف منطقة املحرق بداخل اأ�سوار نادي 

بعناية  اختيارها  مت  ا�سرتاتيجية  منطقة جتارية  وهي  الريا�سي  املحرق 

واحلد  املحرق  جزيرة  يف  الزبائن  من  كبرية  �سريحة  املركز  هذا  ليخدم 

وعراد وقاليل واملناطق املجاورة لها.

[ متى من املتوقع االنتهاء من هذا امل�سروع؟

- �سوف يكون جاهزاً للعمل به مب�سيئة اهلل يف �سهر فرباير 2015.

تفقدية  جولة  يف  توما�ش  ا�سطحبني  اللقاء  هذا  من  النتهاء  وبعد 

�سريعة بني اأرجاء مركز عناية بالرفاع، بعدها اأدركت متاماً اأن التميز يف 

جمال ما لي�ست جمرد كلمة ُتقال ولكن ل بد لها اأن ُترتجم على اأر�ش الواقع 

وهذا وما وجدته بهذا املركز.
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كتب - ح�سني املرزوق:

حوادث ال�سيارات املميتة يف تفاقم م�ستمر راح �سحيتها عدد كبري من ال�سباب اما ب�سبب ال�سرعة الزائدة 

يف ال�سياقة، اما ب�سبب قطع اال�سارات ال�سوئية احلمراء او خمالفتهم النظمة املرور االخرى، كما يالحظ ان 

عدد املخالفات ا�سبح يتفاقم ب�سكل رهيب وان ال�سريحة الكربى من املخالفني ح�سب االح�ساءات هي من 

فئة ال�سباب من اجلن�سني.

الظاهرة  ال�سوء على م�سببات هذه  ال�سباب اللقاء  ال�سحفي مع عدد من  اال�ستطالع  باجراء هذا  قمنا 

املتفاقمة، وهل يتحمل ال�سباب فعال هذه امل�سوؤولية وكيفية التخفيف من املخالفات املرورية واحلوادث املميتة 

واالقرتاحات التي يرونها للحد من امل�سبب الرئي�سي لهذه احلوادث اال وهي ال�سرعة.

 1862
مخالفة 

سرعة زائدة 
خالل شهر

عدد خاص بالسيارات

ح�سني علي فا�سل عبا�س عائ�سة ح�سن
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يقول الطالب حممد جمال ال�سلمان يف هذا ال�سدد ان قطع ال�سارة 

النا�ش  توعية  للمرور  العامة  الدارة  وعلى  خطرية  خمالفة  احلمراء 

ب�سكل اكرب من خالل عمل ن�سرات وحمالت تثقيفية مل�ستخدمي الطريق 

لتعريفهم بالنظمة املرورية ب�سكل اكرب خ�سو�ساً ال�سواق اجلدد.

وا�ساف: اكرث فئة يف اعتقادي تخالف انظمة املرور هي ال�سباب 

كونهم دائما على عجلة من امرهم حتى يف اتخاذهم لقرارات م�سريية 

عرب  ال�سباب  من  املتهورين  خمالفة  املرور  وعلى  احلياة،  يف  مهمة 

ت�سديد العقوبات بدون رفع ا�سعار املخالفات.

اما ال�ساب فا�سل عبا�ش علي فيقول: يجب و�سع كامريات لت�سوير 

ت�سببت يف  فهذه اخلطوة  ال�سارة احلمراء وخمالفته  بقطع  يقوم  من 

هدر ارواح بريئة، فاغلب ال�سباب متهورون يف �سياقتهم ويجب على 

الدارة العامة للمرور تكثيف العالنات وتوعيتهم عرب خمتلف و�سائل 

العالم املختلفة.

وتابع انا �سد زيادة ا�سعار املخالفات، وعلى املرور فر�ش عقوبات 

او  ارتكابها  وقت  يف  املخالفة  دفع  على  املخالفني  اجبار  مثل  اخرى 

توقيف املخالف.

من جانب اخر قال علي �سهرام وهو طالب جامعي ان على ادارة 

ا�سارة  كل  يف  ال�سارة  يتخطى  من  ت�سور  كامريات  و�سع  املرور 

ال�سوئية  ال�سارات  من  بالقرب  للمرور  دوريات  تواجد  او  �سوئية 

ملخالفة ال�سيارات التي تتخطى املربع ال�سفر، فاأنا منذ ان مت تطبيق 

هذا القانون مل ار �سخ�ساً يلتزم به ما يت�سبب يف اختناقات مرورية 

وبالتايل وقوع حوادث.

من  ال�سباب  فئة  هي  املرورية  النظمة  تخالف  فئة  اكرث  وا�ساف 

اجلن�سني، ويف اعتقادي ان احلمالت املرورية ل جتدي نفعاً فكل ما كان 

الدارة  اكرب، وعلى  ب�سكل  ال�سباب  كلما خالف  هناك حمالت مرورية 

املخالفني،  هوؤلء  بخ�سو�ش  �سارمة  قوانني  و�سع  للمرور  العامة 

فت�سديد العقوبات مطلوب مثل زيادة ا�سعار املخالفات لكن هذه الزيادة 

لها �سلبيات فقد تقلل عدد املخالفني لكنها �ستكون مبثابة ثقل على عاتق 

املواطن ب�سبب مدخوله املحدود.

النا�ش  اكرث  ال�سباب  ان  على  هالل  علي  ح�سني  ال�ساب  اكد  كما 

تهوراً يف ال�سياقة ويجب و�سع كامريات يف كل ا�سارة �سوئية للحد 

من ظاهرة جتاوز ال�سارة احلمراء، وتابع اعتقد ان احلمالت املرورية 

التوعوية كافية لكن على الدارة العامة للمرور تكثيف دوريات املرور 

على ال�سوارع. 

وعن زيادة ا�سعار املخالفات يقول: ل اوؤيد زيادة ا�سعار املخالفات 

رخ�ش  �سحب  مثل  العقوبات  ت�سديد  للمرور  العامة  الدارة  على  بل 

القيادة اذا ا�ستدعى المر.

اما زينب الغي�ش تقول: اعتقد ان الجراءات واحلمالت التي تقوم 

لتكثيف  حاجة  هناك  ان  اعتقد  ول  كافية  للمرور  العامة  الدارة  بها 

مثل  اكرث �سرامة  قوانني  عليهم و�سع  لكن يجب  احلمالت،  هذه  مثل 

ال�سارات  يقطع  من  لت�سوير  كامريات  املخالفات وو�سع  ا�سعار  رفع 

ال�سوئية، يف اعتقادي ان مثل هذه اخلطوات �ست�سهم ب�سكل كبري يف 

احلد من ارتكاب املخالفات، فال�سباب وانا واحدة منهم دائمو ال�سرعة 

ال�ساب مرتني قبل  العقوبات حتى يفكر  املرور ت�سديد  والتهور وعلى 

اقدامه على خمالفة القوانني.

وتوافقها يف الراأي الطالبة ود املحميد حيث تقرتح تكثيف دوريات 

املخالفني  لت�سوير  كامريات  وتثبيت  ال�سوئية  ال�سارات  عند  املرور 

وار�سال املخالفات لهم فور وقوع املخالفة، وترى ان اكرث من يرتكب 

هذه املخالفات هم من فئة ال�سباب خ�سو�ساً حديثي رخ�ش ال�سياقة، 

ارتكاب  من  احلد  ت�سهم يف  املرورية  ان احلمالت  اعتقد  »ل  وت�سيف: 

ال�سباب للمخالفات فهم ل يكرتثون لهذه ال�سياء بل على الدارة العامة 

للمرور اأن تنظم حما�سرات تثقيفية قبل ح�سول ال�سائق على الرخ�سة 

كبار  نظر  فح�ش  ويجب  كما  احلالية،  املحا�سرات  من  اف�سل  ب�سكل 

ال�سن واعادة اختبارهم يف ال�سياقة عند جتديدهم لرخ�ش ال�سياقة.

دوريات  ن�سر  يجب  ح�سني،  ح�سن  عائ�سة  تقول  جهتها  من 

مرورية بالقرب من ال�سارات الواقعة بال�سوارع املهمة ويجب برجمة 

ال�سارة  ال�سارات على ت�سوير من يتخطى  التي تثبت يف  الكامريات 

وهي �سفراء اي�ساً فاللون ال�سفر يعترب حتذيرا لل�سائق حتى يتوقف 

ولي�ش النطالق باأق�سى �سرعة، وترى ان �سباب اجليل احلايل هم اكرث 

املخالفني فاغلبهم يف�سل اقتناء �سيارات ريا�سية من اجل الت�سارع بها، 

كما توؤيد زيادة ا�سعار املخالفات للحد منها.

املرورية  الثقافة  اإدارة  باأعمال  املكلف  ويف هذا اخل�سو�ش �سرح 

الإدارة  باأن  اأحمد جمال  الرائد يو�سف  للمرور  العامة  لالإدارة  التابعة 

يف  املرورية  واملراقبة  العمليات  اإدارة  دوريات  خالل  ومن  م�ستمرة 

يف  واملتمثلة  احلديثة  التقنيات  خالل  من  ال�سرعة  خمالفات  ر�سد 

املرورية  الدوريات  يف  املزودة  واملتحركة  الثابتة  ال�سرعة  كامريات 

للطرق ال�سريعة. 

وقال اإن الإدارة العامة للمرور �سبطت 1862 خمالفة �سرعة زائدة 

خالل 23 يوما من ال�سهر املا�سي »نوفمرب« واإن هذا العدد لي�ش بقليل 

اجل�سيمة  املخالفات  من  يعترب  املخالفات  من  النوع  هذا  ان  �سوء  يف 

التي توؤثر ب�سكل وا�سح يف معدلت ال�سالمة املرورية والتي ت�ساعف 

ال�سابات  على �سعيد  املرورية  للحوادث  الناجتة  املخاطر  ن�سبة  من 

اجل�سمانية التي قد ت�سل ل �سمح اهلل اإىل الوفاة وعلى �سعيد الأ�سرار 

يف املمتلكات العامة واخلا�سة. 

مرورية  جتاوزات  املخالفات  تلك  ترافق  ما  غالباً  اأن  جمال  وبني 

اأخرى منها عدم اللتزام بامل�سار ال�سحيح والدخول يف امل�سارات ب�سكل 

خطر واإرباك احلركة املرورية لباقي م�ستخدمي الطريق مما يوؤثر على 

�سالمة م�ستخدمي الطريق ب�سكل عام م�سدداً على انه من خالل الدعم 

الال حمدود من قبل وزير الداخلية مت تزويد دوريات الإدارة بو�سائل 

لن  الإدارة  وان  اخلطري  املروري  ال�سلوك  هذا  من  للحد  حديثة  تقنية 

اإجراءاتها  كافة  و�ستتخذ  املخالفات  من  النوع  هذا  ر�سد  يف  تتهاون 

القانونية متهيداً لإحالة املخالفني للنيابة العامة مكررا اأهمية اللتزام 

م�ستخدمي  كافة  و�سالح  خري  فيه  ملا  املرورية  والقواعد  بالأنظمة 

الطريق.

إدارة المرور: لن 
نتهاون في 

رصد المخالفين

زينب الغي�سعلي �سهرامالرائد يو�سف جمال

December 2013

39



December 2013

عدد خاص بالسيارات

40

ل�سيارات  احل�سري  الوكيل  كانو،  خليل  اإبراهيم  �سركة  اأعلنت 

 Corolla تويوتا  اإطالق  عن  البحرين،  مملكة  يف  ولكز�ش  تويوتا 

2014 اجلديدة يوم ال�سبت 7 دي�سمرب 2013 يف معر�ش تويوتا 

وكبري  كانو  خليل  اإبراهيم  �سركة  اإداريي  كبار  بح�سور  �سرتة،  يف 

تويوتا يف  ع�ساق  من  العديد  اإىل جانب   Corolla تويوتا  مهند�سي 

اململكة ومندوبني عن ال�سحافة املحلية.

وبيع  عاماً   47 مدى  على  �سطرتها  التي  النجاح  م�سرية  ومع 

 Corolla ما يزيد عن 40 مليون مركبة على م�ستوى العامل، تقدم

اجلديدة مفهوماً اأكرث جراأة وديناميكية لرتتقي مبفهوم هذه ال�سيدان 

الأ�سطورية لدى امل�ستهلكني ب�سكٍل غري م�سبوق.

ويف ت�سريح لـ �سينيت�سي يا�سوي، كبري مهند�سي تويوتا قائالً: 

بالكامل حتمل  اجلديدة   Corolla تويوتا  باأن  تامة  ثقة  على  »اإنني 

بو�سوح الب�سمة الوراثية املتناقلة على مدى عمر هذا الطراز، والتي 

توؤكد على مهمة تويوتا Corolla بتقدمي املفاهيم والتقنيات الرائدة 

با�ستمرار، وبذل اجلهود لبتكار املركبة الأكرث �سعبية على م�ستوى 

الوراثية تعي�ش حالياً  الب�سمة  باأن هذه  اأقول  اأن  واأ�ستطيع  العامل، 

طرازات  خالل  من  جاهدين  �سعينا  لقد  م�سريتها.  يف  جديدة  حقبة 

يف  العمالء  و�سعادة  ر�سا  حتقيق  اإىل  املتعاقبة   Corolla تويوتا 

جميع اأنحاء العامل. وياأتي اطالقنا للجيل احلادي ع�سر من تويوتا 

اأق�سى  توفر  ع�سرية  �سيدان  مركبة  بتقدمي  منا  التزاماً   Corolla
درجات املتعة يف القيادة ،القوة يف الأداء ف�سالً عن راحة البال«.

ومن جهته قال اأمين �سحادة، مدير الت�سويق يف �سركة اإبراهيم 

بت�سميم  اجلديدة   2014  Corolla تويوتا  تاأتي   « كانو:  خليل 

ع�سري يج�سد اإطاللة ريا�سية راقية، ويوفر جتربة قيادة ديناميكية 

تعزز مكانة Corolla يف �سدارة فئة ال�سيارات ال�سيدان. كما وت�سمن 

املزايا اجلديدة فيها اأق�سى م�ستويات الراحة اإىل جانب نظم ال�سالمة 

الركاب يف  �سالمة  الرا�سخ جتاه  تويوتا  التزام  توؤكد  التي  ال�ساملة 

جميع الأوقات.«

املوديل  من  اأطول  اجلديدة   Corolla تويوتا  ت�سميم  ياأتي 

اأقل  وارتفاٍع  ملم،   15 بحوايل  واأعر�ش  ملم   80 بحوايل  ال�سابق 

ح�سوراً  للمركبة  الأمامي  اجلزء  ت�سميم  ويعك�ش  ملم.   5 بحوايل 

قوياً واإح�سا�ساً باجلودة العالية التي ُتعرف بها تويوتا، كما وت�سهم 

�سعور ع�سري. وفيما  اإ�سفاء  LED يف  بتقنية  املتوهجة  امل�سابيح 

يتعلق بت�سميم املنطقة اخللفية، ترتبط منطقة لوحة الت�سجيل ب�سكل 

متماثل مع امل�سابيح اخللفية املدجمة وخطوطها الن�سيابية، لتوحي 

بعر�ش اأكرب و�سكل جذاب مبركز ثقل منخف�ش.

الألوان  Corolla اجلديدة بت�سكيلة وا�سعة من  وتتوفر تويوتا 

تزيد يف بهجتها واأناقتها عرب �سبعة األوان: الأبي�ش ال�سوبر، والأبي�ش 

اللوؤلوؤي الالمع، والف�سي املعدين، والرمادي املعدين، واأ�سود امليكا، 

والأزرق املعدين والأزرق غامق امليكا.

مع   2014  Corolla لتويوتا  الداخلية  املق�سورة  وتتما�سى 

التح�سينات. ومتتاز  من  م�ستوًى جديداً  املظهر اخلارجي، وت�سيف 

اأفقي اأنيق للوحة العدادات ي�سفي عليها  مق�سورة الركاب بت�سميم 

لوحة  يف  اجلودة  عالية  مواد  ا�ستخدام  مت  وقد  بالرحابة.  �سعوراً 

تصميم عصري يجسد إطاللة رياضية راقية

شركة إبراهيم خليل كانو تطلق
كوروال بتقنياتها المبتكرة 2014 
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العدادات والأجزاء املحيطة بها.

ت�ساهى،  ل  واأناقة  متفرد  ت�سميم  من  توفره  ما  اإىل  بالإ�سافة 

اللتزام  Corolla اجلديدة على  الهند�سي لتويوتا  فقد ركز اجلانب 

حيث  الأ�سطورية،  املركبة  هذه  به  عرفت  طاملا  الذي  الفائق  بالأداء 

ذو  اأحدهما  للمحركات،  خيارين  اجلديدة   Corolla تويوتا  تقدم 

اأربع ا�سطوانات ب�سعة 1،6 لرت ثنائي الكامات ومزود بـ16 �سمام 

حقن  نظام  ويعتمد  املزدوج،   VVT-I بتقنية  ويعمل   DOHC
تبلغ 121 ح�سان )�سايف(،  طاقة ق�سوى  مولداً  للوقود  اإلكرتوين 

ب�سعة  حمرك  فهو  الثاين،  اخليار  اأما  كغم-م.   15.7 دوران  وعزم 

 DOHC 2.0 لرت ذي اأربع اأ�سطوانات ثنائي الكامات بـ16 �سمام

يعمل بتقنية VVT-I املزدوج معززة بنظام حقن اإلكرتوين للوقود 

مولداً طاقة ق�سوى تبلغ 143 ح�سان )�سايف(، وعزم دوران 19.1 

كغم-م.

حركة  بناقل   Corollaتاأتي احلركة،  بناقل  يتعلق  وفيما 

اأوتوماتيكي 4 �سرعات فائق الذكاء. وتاأتي مزودة مبجموعة متنوعة 

كاملة  باأغطية  تتميز  التي  بو�سة   15 قيا�ش  فولذية  عجالت  من 

للعجالت اأو عجالت اأملنيوم بقيا�ش 15 بو�سة اأو بقيا�ش 16 بو�سة.

عايل  هواء  تكييف  بنظام   2014  Corolla تويوتا  وتتمتع 

الكفاءة ذي اأداء تربيد رائد ل�سمان اأجواء 

ت�سميم  خالل  من  املركبة  داخل  مريحة 

مدمج خفيف الوزن. 

هذا وتتوفر تويوتا Corolla بنظام 

�سوتي متطور عايل اجلودة مع وظائف 

من  واملالئمة  الراحة  من  ملزيد  حم�سنة 

اإىل  بالإ�سافة  �سماعات   6 اأو   4 خالل 

.USBو AUX منافذ

 Corolla تويوتا  تاأتي  اأي�ساً 

مُيّكن  ذكي  وت�سغيل  دخول  بنظام 

الأبواب  وفتح  قفل  من  ال�سائق 

نظام  اعتمد  كما  الذكي.  املفتاح  بحمل  بب�ساطة  املحرك  وت�سغيل 

�سرقة  ملنع  املعّرف  املفتاح  دون  من  املحرك  ت�سغيل  الكرتوين مينع 

املركبة. 

املكابح  قوة  خ�سائ�ش  تغيري  مت  الكبح،  اآليات  حيث  ومن 

لتعزيز الإح�سا�ش بدوا�سة املكابح ب�سكل اأكرب. ويتمتع نظام التحكم 

باملكابح بنظام املكابح املانعة لالنغالق )ABS( املزود بنظام توزيع 

على  املركبة  حفاظ  ي�سمن  والذي   ،)EBD( اإلكرتونياً  الكبح  قوة 

 Corolla تويوتا  تزويد  مت  كما  املكابح.  ا�ستخدام  عند  ا�ستقرارها 

2014 بالو�سائد الهوائية ثنائية املراحل بنظام )SRS( لتقليل اآثار 

ال�سطدام على ال�سائق والراكب الأمامي. 

من  توفره  ملا  البحرين،  �سعبية يف  الأكرث  ال�سيارة  تويوتا  تعد 

جودة عالية واأحدث التقنيات املبتكرة، بالإ�سافة اإىل الدعم امل�ستمر 

اأعلى م�ستويات اخلدمة  »اإبراهيم خليل كانو« يف توفري  من �سركة 

البيع  مراكز  من  �سخمة  �سبكة  خالل  من  الأ�سلية  الغيار  وقطع 

اململكة.  اأرجاء  يف  واملنت�سرة  املتخ�س�سة  تويوتا  خدمات  ومراكز 

اإىل  اأو 150،000 كم  Corolla اجلديدة ب�سمان 4 �سنوات  تتوفر 

كانو«  خليل  »اإبراهيم  �سركة  توفرها  التي  املزايا  من  العديد  جانب 

لعمالئها يف البحرين.
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اأول  الدولية  البحرين  حلبة  تعترب 

م�سمار ي�ست�سيف �سباقات اجلائزة الكربى 

جنوب  منطقة  يف  تقع  وهي  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  وان«  »الفورمول 

جائزة   –  1  FORMULA الدولية  البحرين  حلبة  وت�ست�سيف  البحرين، 

البحرين الكربى لطريان اخلليج 2013 بالإ�سافة اإىل �سباقات عاملية اأخرى 

مثل �سباقات ال�سرعة العاملية و�سباق التحمل 24 �ساعة بالإ�سافة لل�سباقات 

املحلية.

 56.2 يعادل  ما  اأمريكي  دولر  مليون   150 احللبة  بناء  كلفة  بلغت 

تيلكي،  هريمن  ال�سهري  الأملاين  املهند�ش  �سممها  وقد  بحريني.  دينار  مليون 

بينما حظيت �سركة �سيباركو البحرينية بعقد ت�سييدها بالتعاون مع �سركة 

دبليو �سي تي WCT املاليزية. وقد بداأ العمل على احللبة يف ال�سابع من �سهر 

نوفمرب عام 2002 وا�ستمر لغاية 5 مار�ش 2004 بعد 16 �سهرا من العمل 

املتوا�سل، يف رقم قيا�سي بالن�سبة لإن�ساء احللبات.

اأنواع خمتلفة  �سممت احللبة بطريقة مبتكرة وجتمع على ار�سها �ستة 

من احللبات المر الذي ت�سمح لها با�ست�سافة عدة اأنواع من فعاليات ريا�سية 

للكارتنج.  فيفا  وحلبة  الوعر  للم�سمار  بالإ�سافة  العام،  طوال  ومتنوعة 

�سويا  اإ�ستخدامها،  ميكن  املخت�سرة  امل�سارات  من  عددا  الت�سميم  وت�سمن 

اإىل  اإ�سافة  ون�ساطات جتارية  ال�سباقات،  من  عدد  ل�ست�سافة  الأمر،  لزم  اإذا 

األف   60 لـ  احللبة  وتت�سع  العربية.  ال�سحراء  ربوع  يف  تدريبية  دورات 

م�ساهد، ويعلو مبانيها ت�ساميم ت�سبه �سقف اخليام وذلك تناغما مع الطابع 

ال�سحراوي للحلبة. 

اجلديدة  وان  الفورمول  حلبات  ت�ساميم  من  عددا  احللبة  ت�سميم  األهم 

املتواجدة يف �ستى انحاء العامل. اإذ يعد هذا ال�سرح مبثابة نقطة اإلتقاء اإقليمية 

ال�سيارات  �سباقات  ال�سرعة،  �سباقات  من  ال�سيارات  ريا�سة  اأنواع  جلميع 

الريا�سية وال�سياحية. 

وت�سم احللبة مرافق متعددة من �سالت ال�سيافة مبختلف الأحجام، ميكن 

الرتفيهية  والن�ساطات  ال�سركات  فعاليات  من  كبري  عدد  لإقامة  ا�ستخدامها 

انتقاء مواقع رائعة ت�سمح  العمالء من خاللها ترفيه عمالئهم عرب  ي�ستطيع 

لهم بروؤية ال�سباقات من اأماكن مميزة وح�سرية.

ويحتوي برج ال�سخري الرائع الذي اأ�سبح الن من العالمات البارزة يف 

مملكة  يف  امل�ساهد  اأجمل  اأحد  على  تطل  رائعة  �سالت  على  البحرين  مملكة 

اىل  ا�سافة  هذا  احللبة.  اأرجاء  لكافة  بانوراميا  م�سهدا  يوؤمن  مما  البحرين 

الرئي�سي  املدّرج  يف  الرئي�سية  املن�سة  �سرفات  توؤمنها  التي  املميزة  الإطاللة 

على مقطع الإنطالق والو�سول يف احللبة اإ�سافة اإىل نادي البادوك ومراكز 

�سيانة فرق الفورمول وان. 

اأما �سالت الواحة، و التي ت�سع 100 �سخ�ش، فهي مثالية للرتفيه لعدد 

كبري من الأ�سخا�ش خا�سة واأنها تت�سع لـ 100 �سيف. ويعترب هذا املوقع 

على  يحدث  ما  معظم  لهم مب�ساهدة  ي�سمح  ال�سباقات حيث  مل�سجعي  مثاليا 

اجلزء ال�سحراوي من امل�سار. 

للتقاء  فريدة  وفر�سة  هامة  التقاء  نقطة  الدولية  البحرين  حلبة  متثل 

أول مضمار يستضيف سباقات 
الفورموال في الشرق األوسط

حلبة البحرين الدولية ..
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واجتماع وجهات نظر وح�سارات العامل. فالهالة العاملية التي حتيط باململكة 

اأجواء جائزة  اإزدادت خالل ال�سنوات اخلم�ش املا�سية التي �سبقت وعاي�ست 

عامليا  اإهتماما  الفعالية  وّلدت  فقد  الوىل.  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

بني  الفارق  راأب  �ساعد على  الأو�سط مما  ال�سرق  اإىل جمتمع  واقعية  ونظرة 

اإىل احل�سارة العربية. فاأكرث من 450  وجهات النظر وتطوير نظرة العامل 

ال�سخري  منطقة  يف  الكربى  البحرين  جائزة  تابع  تلفزيوين  م�ساهد  مليون 

وكانوا �ساهدا على تفوق اململكة وقدرتها على حتقيق اإجنازات رائدة.

مواصفات حلبة البحرين الدولية

�سّيدت حلبة البحرين الدولية على موقع مب�ساحة 169 هكتارا جنوب 

غرب اجلزيرة الرئي�سية ململكة البحرين. وتتميز عن غريها من احللبات كونها 

ت�سم �ستة م�سارات م�ستقلة عن بع�سها، ميكن ا�ستخدام اأربعة منها يف نف�ش 

الوقت. 

لت�سكال  واخلارجية  الداخلية  احللبتان  تتقاطع  الكربى:  اجلائزة  حلبة 

حلبة الفورمول واحد التي توفر م�سهدا بانوراميا رائعا من املدّرجات وبرج 

�سخري لكبار ال�سخ�سيات. يبلغ طول احللبة 5.411 كلم، وتتمتع بانحدار 

علوي بن�سبة اأق�ساها 3.60% وانحدار �سفلي بن�سبة اأق�ساها %5.60.

وقد بذلت �سركة تيلكي الأملانية للهند�سة جهودا جبارة ل�سمان �سخ�سية 

فريدة للحلبة اإن كان مبنعطفاتها الـ 15 اأو مقاطعها امل�ستقيمة. اأما متو�سط 

وقت اللفة الواحدة ل�سيارة الفورمول واحد عرب م�سارها فيبلغ 1 دقيقة و 30 

ثانية مبتو�سط �سرعة 213 كلم/�ش.

احللبة الداخلية: الهدف الرئي�سي من ت�سميم احللبة الداخلية هو توفري 

احللبة  �سباقات  فعاليات  اإىل  اإ�سافة  والختبارت  للتجارب  مالئم  �سرح 

الداخلية، بالإ�سافة اإىل مدر�سة ال�سباقات ون�ساطات تدريب ال�سائقني.

كبري  عدد  ل�ستيعاب  اخلارجية  احللبة  �سممت  اخلارجية:  احللبة 

الختبارات  اإىل  اإ�سافة  ال�سركات،  ون�ساطات  فعاليات  ال�سباقات،  اأنواع  من 

التي يجريها ال�سانعون والفرق على الهيكل، املحرك، الإطارات وغريها من 

مقومات ال�سيارة.

يف  كبرية  ب�سعبية  ال�سرعة  �سباقات  حتظى  ال�سرعة:  �سباقات  حلبة 

 1200 طولها  يبلغ  التي  احللبة  هذه  �سممت  وقد  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة 

مرت وعر�سها 18.5 مرت ل�ست�سافة كافة اأنواع �سباقات ال�سرعة التي ت�سمل 

تتجاوز  التي  فيول«  »توب  القمة  �سيارات  اإىل  و�سول  التقليدية  ال�سيارات 

�سرعتها 500 كلم/�ش! ويوجد يف هذه احللبة مقطع موؤّقت بطول ربع ميل 

»400 مرت« مبني باخلر�سانة امل�سلحة.

حلبة البادوك: يبلغ طول هذه احللبة 3.705 كيلومرت، ويرتاوح عر�سها 

ما بني 14 و22 مرتا، وحتتوي ت�سع منعطفات.

حلبة التحمل: يبلغ طول احللبة 6.299 كيلومرت، ويرتاوح عر�سها بني 

14 حتى 22 كيلومرتا، وحتتوي على 23 لفة.
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أبرز سيارات جيمس بوند الخارقة
لطاملا لفت جيم�ش بوند الأنظار يف كل اأفالمه حني يظهر ب�سيارته 

وهو  ال�سعبة.  ومهامه  القوية  اأدواره  تلبي  التي  اخلارقة 

يظهر خلف مقود �سيارات ذات اأداء قوي وخارق يف �سرعته 

ان تخط  اأفالمه  �ساركت يف  التي  املوديالت  وا�ستطاعت كل 

جنومية توازي باأهميتها اإطاللة بوند البطولية.

فيما يلي اأبرز اأربع �سيارات �ساركت يف اأفالم جيم�ش بوند و�سوف تظل اأقوى 

ال�سيارات التي قام بقيادتها يف اأفالمه.

DBS اأ�ستون مارتن

فح�سب موقع طريق الأخبار، ت�سبه تلك ال�سيارة چيم�ش بوند اإىل حد كبري 

فهي عن حق اأكرث ال�سيارات ا�ستحقاقا للمركز الأول ولي�ش لأنها الأقوى فقط بل 

التقنية  املعدات  اأ�سبحت ل تعتمد يف قوتها على  لأنها مثل چيم�ش بوند نف�سه 

الأناقة  بروح  تتمتع  �سيارة  فهي  ذلك  اإىل  اإ�سافة  ال�سواريخ  واإطالق  احلديثة 

والقوة الذكية التي تنبع من ال�سرعة وقوة املحرك القادر على توليد 510 اأح�سنة 

وتتمتع ال�سيارة بت�سميم اأنيق ينا�سب بوند بلونها الرمادي الالمع والتفا�سيل 

قائمة  على  الأول  املركز  ت�ستحق  جعلها  ذلك  كل  الكربون  الياف  من  امل�سنوعة 

اأقوى �سيارات چيم�ش بوند.

Hornet
والأ�سلحة  باملعدات  مليئة  دائما  �سيارته  اأن  بوند  چيم�ش  معجبو  يعلم 

ال�سيارات  تلك  تقوم بع�ش  قد  التحكم والت�سال  تقنيات  فبجانب  ت�ساعده  التي 

اأن ال�سيارة التي ح�سلت على املركز الثاين مل تكن مثل  اإل  باملطاردات ال�سعبة 

اأنها  اإل  املثرية  التعديالت  تلك  على  حت�سل  فلم  بوند  چيم�ش  �سيارات  باقي 

معظم  اأن  من  وبالرغم  اأي�سا  املثرية  الهوائية  الألعاب  ببع�ش  القيام  ا�ستطاعت 

 AMC Hornet ال�سيارات التي ظهرت يف �سل�سلة الأفالم اأوروبية ال�سنع اأتت

 The Man With The من الوليات املتحدة الأمريكية لتلعب دورا مهما يف فيلم

Golden Gun الذي مت ا�سداره عام 1974

Vanquish اأ�ستون مارتن

قد  ال�سيارة  كانت  وقد   Die Another Day فيلم  ال�سيارة يف  تلك  ظهرت 

مت طرحها للمرة الأوىل يف الأ�سواق عام 2001 كبديل ل�سل�سلة Virage وظل 

انتاجها قائما بني اأعوام 2001 وحتى 2005 حيث قامت بالظهور يف الفيلم يف 

عام 2002 ولعبت ال�سيارة دورا مهما يف الفيلم حيث كانت الو�سيلة التي قام 

من خاللها چيم�ش بوند بانقاز الفتاة Jinx والق�ساء على غرميه Zao يف م�سهد 

مطاردة �سريعة على الثلوج واأ�سبحت ال�سيارة بعد ظهورها يف الفيلم رمزا قيما 

وو�سيلة دعائية حيث مت ت�سويق ال�سيارة على اأنها �سيارة بوند املف�سلة.

2000GT تويوتا

هي اأوىل ال�سيارات الريا�سية ذات الأداء الفائق 

يف  ظهورها  بف�سل  اإ�سما  لنف�سها  �سنعت  والتي 

You Only Live Twice عام 1969 وتظل  فيلم 

2000GT واحدة من اأكرث �سيارات تويوتا رغبة يف 
القتناء بف�سل ت�سميمها ذو اخلطوط القوية وحمركها 

القوي الذي يحمل العديد من التقنيات احلديثة اإ�سافة 

اإىل ذلك فقد مت انتاج ال�سيارة ب�سورة حمدودة للغاية 

منها اثنتان فقط ظهرت يف الفيلم وحملت جمموعة من 

مت  قد  ال�سيارات  تلك  اأن  كما  احلديثة  التقنية  املعدات 

�سنعها خ�سي�سا يف ن�سخة مك�سوفة ظهرت يف الفيلم مل 

يتم طرحها يف الأ�سواق.

ر  عقبات قانونية قد ُتؤخِّ
ظهور السيارات التي 

توقف نفسها بنفسها
التلغراف  �سحيفة  اأ�سارت 

قوانني  هناك  اأن  اإىل  الربيطانية 

معمول بها متنع قائدي املركبات من ترك املحرك 

املقعد  اأحد موجوداً يف  اأن يكون  يعمل من دون 

بع�ش  هناك  اأن  ومعروف  للقيادة.  املخ�س�ش 

ال�سركات الكربى التي من بينها فورد، فولفو وبي 

التكنولوجيا.  تلك  تطوير  على  تعكف  دبليو  اإم 

من  موافقات  على  للح�سول  �ستحتاج  لكنها 

جانب امل�سوؤولني يف الحتاد الأوروبي واحلكومة 

اأن تبداأ بالفعل يف بدء عمليات  الربيطانية، قبل 

البيع.

ت�سمح  اأن  اجلديدة  التقنية  تلك  �ساأن  ومن 

والقيام  ال�سيارة  من  باخلروج  املركبات  لقائدي 

موجود  تطبيق  مب�ساعدة  وركنها  باإيقافها 

اأن  تكمن يف  امل�سكلة  لكن  املحمول.  الهاتف  على 

لبد  واأنه  القانونية،  العقبات  من  عدداً  هناك 

القوانني  وتنظر  �سيء.  اأي  قبل  جتاوزها  من 

الذين  ال�سائقني  اإىل  اأوروبا  يف  بها  املعمول 

يرتكون مركباتهم دون اأن يوقفوا حمركاتها على 

الآن  اآمن. وجتري  غري  عمل  بثمة  يقومون  اأنهم 

 ،»ACEA« ،رابطة �سناعة ال�سيارات الأوروبية

حمادثات متوا�سلة مع امل�سوؤولني ملعرفة الوقت 

القادرة  ال�سيارات  تلك  فيه  تباع  اأن  ميكن  الذي 

على اإيقاف نف�سها بنف�سها. 

�سركة  با�سم  ناطق  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

فورد قوله: »�سيكون بو�سعنا بيع تلك ال�سيارات 

على يف غ�سون عامني  ح�سولنا  بعد 

الأخ�سر  ال�سوء 

يجنبنا  الذي 

م�ساكل  اأي 

قانونية«.
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شركة اإلطارات بيريلي 
تهدد باالنسحاب من 

بطولة العالم
الطارات  �سركة  حذرت 

انها قد جتد  اليطالية برييلي من 

بطولة  من  الن�سحاب  على  جمربة  نف�سها 

العامل ل�سباقات فورمول واحد املو�سم املقبل 

يف حال مل ي�سمح لها باجراء التجارب قبل 

انطالق املو�سم.

وقعت  قد  اليطالية  ال�سركة  ان  ورغم 

فهي  البطولة،  يف  م�سوارها  ملوا�سلة  عقدا 

اىل  افتقادها  نتيجة  كبري  باحباط  ت�سعر 

للمو�سم  حت�سريها  يف  الالزمة  امل�ساعدة 

و�سط  كبريا  حتديا  �سي�سكل  الذي  املقبل 

التعديالت التقنية اجلديدة واهمها ا�ستخدام 

ال�ساحن الهوائي »توربو«.

اجتماعات  اىل  امل�سادر  بع�ش  وا�سارت 

يف  املا�سية  القليلة  ال�سابيع  يف  عقدت 

ال�سخ�سيات  بع�ش  بح�سور  برييلي  مقر 

املرموقة يف عامل فورمول واحد للبحث يف 

وقد  الالزمة،  التجارب  اىل  الفتقار  م�ساألة 

الو�سع  بان  ال�سخ�سيات  هذه  بع�ش  اعترب 

غري مقبول.

ان  من  اليطالية  ال�سركة  وتتخوف 

تواجه امل�ساكل يف بداية املو�سم املقبل ب�سبب 

التجارب  اجراء  فر�سة  على  ح�سولها  عدم 

مع  التاأقلم  عليها  ان  خ�سو�سا  الالزمة، 

على  يوؤثر  قد  ما  وهذا  اجلديدة،  ال�سيارات 

تواجه  التي  ومنتجاتها  برييلي  �سورة 

النتقادات يف املو�سم احلايل اي�سا.

الن�سحاب  برييلي  قررت  حال  ويف 

يف  العامل  بطولة  ف�ست�سع  املقبل،  املو�سم 

يف  خ�سو�سا  البديل  ايجاد  حماولة  ماأزق 

ظل التعديالت التقنية على �سيارات 2014 

مي�سلني  الفرن�سية  ال�سركة  متنع  قد  والتي 

من العودة اىل البطولة رغم انها ك�سفت يف 

ال�سهر الخرية عن رغبتها بالعودة.
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مت اختيار طراز »�سانتا يف« )Santa Fe( من »�سركة هيونداي 

اأف�سل  بلقب  للفوز   )Hyundai Motor Company( موتور« 

مركبة متعّددة ال�ستخدامات متو�ّسطة احلجم يف فعالية جوائز »اأي 

 North American( ال�سمالية  اأمريكا  املتبّقية يف  للقيمة  اإل جي« 

التوايل،  على  الثانية  لل�سنة   )ALG Residual Value Awards

بينما ترّبعت جمّدداً �سيارة »اأك�سنت« )Accent( من �سركة ت�سنيع 

ال�سيارات الكورية العمالقة على راأ�ش الالئحة يف فئة ال�سيارات �سبه 

املدجمة مكّررة بذلك النجاح الكبري الذي حّققته �سنة 2012.

وتغّطي جوائز »اأي اإل جي« )ALG( ال�سنوية ذات التاأثري العايل 

خمتلف اأرجاء اأمريكا ال�سمالية وهي تكّرم املركبات التي ُيتوّقع منها 

»سانتا في« و»أكسنت«
من »هيونداي« تفوزان بأرقى جوائز القيمة المتبّقية
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اأن حتافظ على اأعلى معّدلت القيمة املتبّقية من ال�سعر الأ�سلي بعد فرتة 

متلّك تقليدية متتّد لثالث �سنوات.

الأبرز �سمن قطاع  اإل جي« على م�ستوى وا�سع املعيار  وُتعّد »اأي 

وبيانات  املتبّقية  القيمة  يخ�ّش  فيما  ال�سمالية  اأمريكا  يف  ال�سيارات 

التجارية  العالمات  تقدير  اجلوائز  هذه  عرب  ويتم  القيمة،  انخفا�ش 

املتبّقية يف مركباتها من خالل توفري  القيمة  امللتزمة بتح�سني معّدلت 

منتجات فائقة للعمالء.

ك�سبتها  جوائز  جمموعة  من  كجزء  الأخري  الفوز  هذا  وياأتي 

يف  العمالء  جمّدداً  متنح  وهي  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  »هيونداي« 

ال�سرق الأو�سط مزيداً من الثقة بالعالمة التجارية الكورية التي تك�سب 

�سعبية متزايدة جداً، كما تعّزز من �سهرة ومكانة »هيونداي« يف املنطقة. 

ومبا اأن القيمة املتبّقية تبنّي ب�سكل دقيق كيفية احتفاظ املركبة بقيمتها، 

م�ستويات اجلودة  اإىل  اإ�سارة وا�سحة  ت�سّكل  اإل جي«  »اأي  فاإن جوائز 

العالية التي يجدها العمالء واخلرباء على حد �سواء يف طرازي »�سانتا 

يف« و»اأك�سنت«. 

لـ  الإقليمي  املكتب  ومدير  الرئي�ش  نائب  يل،  توم  قال  هذا،  حول 

اأفريقيا وال�سرق الأو�سط: »الفوز بهذه اجلوائز لل�سنة  »هيونداي« يف 

الثانية على التوايل هو �سهادة على التزام »هيونداي« بت�سنيع مركبات 

تتمّتع بجودة فائقة مقارنة مبناف�ساتها، وذلك متا�سياً مع توّجه ’الفخامة 

الع�سرية‘ للعالمة التجارية. وُيعتربرَ »�سانتا يف« و»اأك�سنت« طرازان 

اأكرث  �سيعّزز  العامل  اأرجاء  من خمتلف  جوائز  بهكذا  والفوز  �سهريان، 

ثقة العمالء باجلودة التي تتمّيز بها طرازات »هيونداي« يف الأ�سواق«.
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   يف مطلع هذا العام اجلاري 2013 قامت جمموعة �سركات عبداهلل اأحمد بن هندي – اإحدي املوؤ�س�سات 

التجارية الرائدة مبملكة البحرين بالإعالن عن اإفتتاح �سركة جديدة تابعة للمجموعة حتت ا�سم 

بق�سم  املتعلقة  الأمور  كافة  اإدارة  ال�سركة  هذه  تتوىل  حيث  بال�سيارات«.  للعناية  هندي  »بن 

الإطارات والبطاريات والكماليات املرتبطة بهما مبجموعة عبداهلل بن هندي.

   اإن العمل يف جمال الإطارات والبطاريات ُيعد جزًء متاأ�سالً يف اأن�سطة جمموعة عبداهلل 

الطويلة  الأوىل منذ مايقارب من 48 عاماً، وعلى مدار هذه احلقبة  بدايتها  بن هندي منذ 

اإىل مكانتها احلالية لتتنوع الأن�سطة التي تعمل بها  من الزمن، منت املجموعة واإرتقت 

لت�سم العديد من املجالت منها ال�سيارات، الت�سييد والبناء واملعدات ال�سناعية، تقنية 

املعلومات والإت�سالت، امل�ساريع اخلا�سة يف جمال الغاز والنفط، و�سائل املوا�سالت 

والنقل العامة، تاأجري ال�سيارات مراكز العناية بال�سيارات والكثري غريها.

وُيعد ق�سم الإطارات والبطاريات والكماليات املرتبطة بهما رائداً يف جمال توزيع 

منتجات ال�سيارات يف اململكة. ويعمل الق�سم بكفاءة تامة وقدرة ممتازة منذ العقد الأول 

للمجموعة، وت�سهد الأن�سطة التي يعمل بها تو�سعاً كبرياً ب�سورة هائلة مما دفع الإدارة 

العليا للمجموعة اأن تقرر منح الق�سم اإ�سماً وهوية خا�سة به حتت م�سمى »بن هندي للعناية 

شركة بن هندي للعناية بالسيارات

اسم يعني العراقة والتميز
في عالم خدمات السيارات بالمملكة
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بال�سيارات«.

وتاأتي �سركة بن هندي للعناية بال�سيارات املوزع املعتمد يف البحرين للعديد من العالمات التجارية ال�سهرية واملعروفة عاملياً يف 

جمال منتجات ال�سيارات ومنها اإطارات �سوميتومو »Sumitomo اليابانية، اإطارات بي كيه تي BKT« واإطارات جيه كيه »JK من الهند، 

اإطارات فيدرال )Federal( من تايوان، زيوت اإينوك ENOC« من دولة الإمارات العربية املتحدة، وبطاريات بي�سفيت�ش )Besfits( من 

كوريا ، والكثري غريها. 

التجزئة واخلدمة، ت�سم �سركة بن هندي للعناية بال�سيارات مراكز كويك     ويف ق�سم 

فيك�ش خلدمات الإطارات واخلدمة ال�سريعة والتي تقع يف اأماكن اإ�سرتاتيجية مثل �سلماباد، 

واملقيمني  البحرينيني  من  للكثري  املف�سلة  املراكز  من  وهي  والرفاع،  ال�سهلة  الرفاع،  عراد، 

اأي�ساً. كما ت�سم مركز عناية خلدمات ال�سيارات والذي ُيعد الأكرب من نوعه على م�ستوى 

متميز   و�سرح  عالمة  وهو  الرفاع،  مبنطقة  ال�سيل  وادي  برتول  حمطة  يف  ويقع  اململكة 

لل�سركة ول يوجد له مثيل يف البحرين.

املنتجات  اأف�سل  وتقدمي  ومتميز   جديد  هو  ما  كل  بتقدمي  ال�سركة  وتتعهد  هذا       

واخلدمات للزبائن يف اململكة وباأف�سل الأ�سعار التناف�سية.
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فهد املرباطي

عمر املرباطي

اأحمد عبداحلكيم

اأمرية من�سوري

هيفاء اأبوحمودحمد اأحمد

ا�ستطالع - ح�سني املرزوق:

ال�سيارة  باختيار  فيقوم  لل�سيارة،  الفرد  احتياجات  تختلف 

العائلية  ال�سيارات  اقتناء  يف�سل  فالبع�ش  حياته،  منط  تنا�سب  التي 

والبع�ش الآخر يف�سل ال�سيارات ال�سالون، ال ان ال�سباب قد تختلف 

وجهات نظرهم يف اختيار ال�سيارة التي يرغبون بها ويعود ذلك اىل 

حب التميز او �سعياً وراء املظاهر، وللتعرف على ال�سباب التي دفعت 

ال�سباب ل�سراء �سياراتهم قمنا بعمل هذا ال�ستطالع مع عدد منهم ملعرفة 

�سبب اختيارهم ل�سياراتهم.

مبتدئة في السياقة
»قمت  وموظفة  طالبة  وهي  من�سوري  امرية  تقول  ال�سدد  وبهذا 

مبتدئة  فاأنا  يل  اهلي  ن�سيحة  ب�سبب  �سيفيك  هوندا  �سيارة  ب�سراء 

�سغرية  �سيارة  فهي  احتياجاتي  تنا�سب  ال�سيارة  وهذه  ال�سياقة  يف 

�سيارة  ب�سراء  احلم  »كنت  وت�سيف  ذاته،  الوقت  يف  واقت�سادية 

ما  ان  ال  ال�سيارات  من  النوعية  هذه  احب  كوين  ريا�سية  مر�سيد�ش 

منعني من اختيارها �سعرها العايل فاأنا يف مقتبل العمر وقمت بتوفري 

مبلغ ال�سيارة من راتبي الب�سيط ب�سبب حبي لالعتماد على نف�سي لبناء 

حياتي منذ بدايتها.

التصميم واألداء
حلمت  طاملا  التي  ال�سيارة  ب�سراء  »قمت  يقول  املرباطي  فهد  اما 

بقيادتها وهي فورد »مو�ستنج« فاأنا كاأغلب ال�سباب نف�سل ال�سيارات 

الريا�سية ويعود ذلك اىل ت�سميمها اجلذاب وادائها الريا�سي العايل، 

ال�سيارة  لهذه  اختياري  عند  اهلي  اقناع  �سعوبات يف  واجهت  وتابع 

فهم يخ�سون علي من ال�سرعة ون�سحوين ب�سراء �سيارة �سالون بدلً 

من الريا�سية ال انني ا�سريت على هذه ال�سيارة ب�سبب تولعي بها قبل 

ح�سويل على رخ�سة القيادة.

أفضل السيارات العائلية
من جانب اآخر قال ال�ساب حمد احمد »وهو مالك ل�سيارة »دودج 

املنا�سب  و�سعرها  العايل  اداوؤها  �سيارتي  ل�سراء  مادفعني  �سارجر«: 

ا�سخا�ش،  لعدة  تت�سع  التي  ومق�سورتها  اجلميع  متناول  يف  كونه 

وا�ساف كنت احلم ب�سراء �سيارة عائلية من ماركة لكز�ش ال ان كلفتها 

العالية جعلني اختار �سيارتي هذه.

سيارة متعددة االستخدامات
جيب  �سيارة  »امتلك  املرباطي  عمر  ال�ساب  قال  ال�سياق  ذات  ويف 

لنقل  بها  ا�ستعني  فاأنا  ال�ستخدامات  متعددة  �سيارة  كونها  راجنلر 

اف�سل  انا  وتابع  للبحر،  ذهابي  عند  �سكي  واجلت  النارية  دراجتي 

راودين  حلم  مبثابة  فهي  الكورفيت  خ�سو�ساً  الريا�سية  ال�سيارات 

�سبب  ويعود  املرتفع،  �سعرها  ب�سبب  اقتنيها  مل  انني  ال  ال�سغر  منذ 

الديناميكي  الداء  الريا�سية  ال�سيارات  من  النوعية  هذه  اىل  تف�سيله 

املبهر و�سكلها اجلذاب.

أحب السيارات الفاخرة
�سيارة  ب�سراء  احلم  »كنت  اأبوحمود  هيفاء  اأكدت  ال�سدد  هذا  ويف 

عندما  احلمد  الفاخرة وهلل  ال�سالون  �سيارات  اقتناء  احب  فاأنا  لكز�ش 

توظفت قمت ب�سراء �سيارتي اللكز�ش وما دفعني لختيار هذه النوعية 

من ال�سيارات �سعرها املنا�سب و�سكلها اجلذاب ا�سافة اىل كونها �سيارة 

�سبابية فاخرة.

اشتريت سيارة أحالمي
احالمي،  �سيارة  »ا�سرتيت  عبداحلكيم:  احمد  قال  اآخر  جانب  من 

فاأنا منذ زمن اهوى هذه النوعية من ال�سيارات الريا�سية ب�سبب حبي 

لل�سرعة وال�سكل الريا�سي اجلذاب، ال انني واجهت �سعوبة يف باديء 

المر ب�سبب رف�ش اهلي لهذه النوعية من ال�سيارات ب�سبب خطورتها 

على ح�سب راأيهم.

البعض يقتنيها بدافع التميز واآلخر لتصميمها وأدائها

سيارات الشباب: رياضية.. ديناميكية.. فاخرة 




