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زوّ د السيارة بتقنية التعرّف إلى الوجه لتحذيره من التشتّت ()Getty

شجّ ع ابنك المراهق على وضع هاتفه صامتًا في أثناء القيادة لعدم التلهي بالمكالمات والرسائل

قيادة المراهقين 12 ...نصيحة لسالمتك
نيويورك ـ العربي الجديد

بـ ـق ــدر انـ ــدفـ ــاع امل ــراهـ ـق ــن ل ـق ـيــادة
السيارات في أقرب فرصة سانحة
لـ ـ ـه ـ ــم ،يـ ـعـ ـت ــري الـ ـقـ ـل ــق أه ــال ـي ـه ــم
وعــائــات ـهــم خــوفــا عـلــى ســامـتـهــم ف ــي أثـنــاء
ال ـق ـي ــادة ع ـلــى الـ ـط ــرق ،وال س ـي ـمــا ال ـســري ـعــة.

فما الحل املمكن؟ إليكم  12نصيحة لتهدئة
أع ـ ـصـ ــاب ـ ـكـ ــم ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـج ـل ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
املتخصصة «فوكس تو موف».
 – 1بــرنــامــج م ـيــزة ال ـت ـعـ ّـرف إل ــى ال ــوج ــه :من
األف ـ ـضـ ــل ش ـ ــراء مـ ـي ــزة األمـ ـ ـ ــان ال ـح ــدي ـث ــة فــي
ال ـس ـيــارات وال ـشــاح ـنــات ،وت ـحــدي ـدًا «بــرنــامــج
التعرف إلى الوجه» الذي ّ
ّ
ينبه السائق عندما

جديد السيارات
«سيلفرادو» كهربائية من «شيفروليه»
كشفت الشركة األميركية العريقة «شيفروليه»  ،Chevroletفي معرض سيارات
الس فيغاس  ،2022 CESعن طراز جديد من بيك آب «سيلفرادو» Silverado
الكهربائي موديل  ،2022بهيكل أكثر انسيابية ومصابيح وكشافات ضباب
تعمل بتقنية  ،LEDومحاط بممتصات الصدمات ،ومزود بمنظومتي دفع خلفي

ورباعي ،ومحركني كهربائيني قادرين على توليد عزم يعادل  517حصانا ،وفقا
ملجلة «مــوتــور .»1أمــا مــن الــداخــل ،فهناك شاشتا ملــس كبيرتان ،واح ــدة مقابل
السائق تمامًا تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ،وشاشة ثانية أكبر حجمًا يمكن
بواسطتها التحكم بمعظم تقنيات املركبةُ .
وزودت املركبة بأحدث تقنيات األمان
التي تتحكم بالفرامل تلقائيًا في حــاالت الـطــوارئ ،وكاميرات ترصد محيطها
ً
كامال ،وحساسات للضوء واملطر ،ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب.
طرازان جديدان من «توغ» التركية
ينشط كيان «توغ»  TOGGالتركي ،الذي يختصر «مجموعة شركات السيارات
في تركيا» ،في ميدان املفاهيم املتطورة للمركبات الحديثة .وفي هذا السياق ،أتى
إعالنه عن طرازين جديدين ضمن فعاليات «معرض اإللكترونيات االستهالكية

ت ـن ـحــرف ع ـي ـنــاه ع ــن ال ـط ــري ــق ،ع ـبــر ان ـطــاق
صفارة اإلنذار.
 – 2وضع الهواتف صامتة في أثناء القيادة:
ّ
شجع ابنك على وضع هاتفه صامتًا في أثناء
القيادة ،للتأكد من أنه لن يتحقق من الرسائل
النصية واملكاملات الهاتفية في أثناء القيادة.
 – 3منع رك ــوب أكـثــر مــن شخص مـعــه :يميل
امل ــراه ـق ــون إل ــى أن ي ـكــون لــدي ـهــم الـكـثـيــر من
األص ــدق ــاء ،وم ــن واج ــب األه ــل ع ــدم الـسـمــاح
لهم باملغادرة مع أكثر من شخص واحــد في
الوقت نفسه.
 – 4راف ـق ــه إل ــى ب ـعــض امل ـن ــاس ـب ــات :امل ــدرس ــة
ال ـث ــان ــوي ــة م ـل ـي ـئــة ب ــاالحـ ـتـ ـف ــاالت واألحـ ـ ـ ــداث
الرياضية ،وقــد تــؤدي الــرحــات واملناسبات
الصاخبة إلى تشتيت االنتباه ،لذلك اصطحب
ولدك في مناسبات من هذا النوع.
ّ
 - 5تذكيره بإمكان إلغاء رخصة القيادة :إن
تعلم الـقـيــادة والـحـصــول على رخـصــة سوق
أمر مثير ،ويمكنك استخدام هذا كحافز البنك
املراهق وتذكيره بأن الحوادث قد تؤدي إلى
إلغاء رخصته الجديدة «الغالية على قلبه».
 – 6تزويد املركبة بتقنية االتصال الالسلكي:
وضع سماعة رأس بلوتوث أو أي جهاز آخر
مشابه ُيعد خيارًا جيدًا لتشجيع االتصال من
دون استخدام اليدين.
 - 7إزال ــة جـهــاز ال ــرادي ــو مــن ال ـس ـيــارة :يمكن
أن ت ـكــون املــوسـيـقــى الـصــاخـبــة فــي الخلفية
مــن مخاطر الـقـيــادة املشتتة لالنتباه .لذلك،
يمكنك إخـ ــراج ال ــرادي ــو مــن ال ـس ـيــارة قـبــل أن
يستخدمها ولدك.
 - 8تطبيق يحظر االتصال في أثناء القيادة:
ثمة تطبيقات عديدة يمكن الوالدين تنزيلها
عـ ـل ــى ه ـ ــوات ـ ــف أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــم لـ ـحـ ـظ ــر املـ ـك ــامل ــات
والرسائل في أثناء استشعار أجهزة املحمول
ّ
ّ
تتحرك.
أن السيارة
 – 9عــدم االتـصــال بــه فــي أثـنــاء الـقـيــادة :نظرًا
لعدم ضمان عدم تلقي ولدك مكاملات في أثناء
القيادة ،يمكنك دائمًا التأكد من أنك لن تتصل
به أو تراسله ما دمت تعلم أنه قد غادر املنزل.

فان «فولكسفاغن» كهربائي في مارس
ّ
حدد الرئيس التنفيذي ملجموعة «فولكسفاغن» األملانية هربرت دييس التاسع من
مارس /آذار املقبل موعدًا إلطالق ما قد يكون الطراز األكثر توقعًا بفارغ الصبر
من السيارات الكهربائية الجديدة العاملة بالبطارية ،وهو فان «أي دي باز» ID

 Buzzذو التصميم القديم ُامل ّ
حدث الذي سبق وأطلقته الشركة للمرة األولى عام
 .2017يأتي ذلك في إطار ّ
التحول بقوة إلى مجال «الكهربة» وتطبيق استراتيجية
أثبتت جدواها في بناء العديد من أنماط املركبات املختلفة.

قلة النوم سبب
رئيسي لتشتّت انتباه
السائقين عمومًا
ُ
 - 10كن راكبًا معه :أنت قادر على منع ابنك
امل ــراه ــق م ــن ال ـتــراســل نـصـيــا ،أو غـيــر ذلــك
مــن عــوامــل اإلل ـه ــاء إذا كـنــت راك ـبــا مـعــه ما
استطعت إلى ذلك سبيال .وإذا رأيته راكبًا
دراجة نارية ،اركب معه إذا أمكن ،وتأكد من

أنكما ترتديان خوذات أمان ومالبس واقية.
 – 11الـنــوم لـســاعــات كــافـيــة :قلة الـنــوم سبب
ّ
رئـيـســي لتشتت الـســائـقــن عـمــومــا .ف ــإذا كــان
ولدك مرهقًا ال يستطيع البقاء يقظًا يومًا ما،
ال يجب أن تسمح له بقيادة السيارة أساسًا،
وعليك أن تحدد له موعدًا للنوم حتى يأخذ
قسطًا كافيًا من الراحة.
ً
ً
 – 12عدم القيادة ليال :يوجد فعال في الواليات
املتحدة قيود على القيادة الليلية للسائقني
الشباب في أثناء تعلمهم القيادة ،لكن يجب
أن تـسـتـمــر ه ــذه ال ـق ـي ــود ب ـعــد ت ـخــرج ـهــم من
صفوف التعليم أيضًا.

«دودج تشارجر»
تصدرت سيارات الكوبيه األكثر مبيعًا سنة 2021
ّ
واشنطن ــ العربي الجديد

 ،»2022األول سيارة كروس أوفر مدمجة ضمن فئة  ،C-SUVوالثاني سيدان
بسقف منساب من األمام إلى الخلف بمواصفات أكثر تطورًا من الناحية التقنية
عن النماذج السابقة.

تقنيات عديدة في السيارات الحديثة مفيدة لتالفي الحوادث ()Getty

أظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات األولـ ـي ــة ل ـس ــوق س ـي ــارات
«الكوبيه»  Coupeحول العالم لسنة  ،2021أن
األميركية «دودج تشارجر» Dodge Charger
ّ
تصدرت قائمة األكثر مبيعا ،متجاوزة سيارة
«فـ ـ ــورد م ــوس ـت ــان ــغ»  ،Ford Mustangبينما
تقدمت «بورشه تايكان»  Porsche Taycanبأداء
مذهل وانضمت إلــى القائمة قــافــزة  7مراتب
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،لـتـحــل «ش ـي ـفــرول ـيــه ك ــام ــارو»
 Chevrolet Camaroأخيرة في املركز العاشر.
ومفهوم  Coupeأو  Coupéاملقصودة به سيارة
رك ــاب ذات سـقــف خـلـفــي مــائــل أو مـبـتــور مع
ُ
بــابــن .تاريخيا ،اعتمد هــذا املصطلح للمرة
األول ـ ـ ــى ع ـل ــى الـ ـع ــرب ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـجـ ّـرهــا
الخيول ومخصصة لراكبني مــن دون مقاعد
مــواج ـهــة لـلـخـلــف ،وم ـص ــدر الـكـلـمــة الـتــرجـمــة

الفرنسية لكلمة « .»Cutالكوبيه لها بابان مع
صندوق أو صندوق هاتشباك .كما يمكن أن
يكون سقفها صلبا أو قابال للتحويل .وتتسع
بعض سيارات الكوبيه لشخصني فقط ،بينما
يتسع بعضها اآلخر ملا يصل إلى  5أشخاص،
وهي تأتي ضمن مجموعة واسعة من األحجام
واألسعار ،وتمتد خطوط إنتاجها من أصغر
الـسـيــارات مثل «م ــازدا مياتا» 5-Mazda MX
 Miataإلى أكبرها «رولز رويس رايث» Rolls-

«بورشه تايكان»
حققت أداء مذهًال
بقفزها  7مراكز

تصدرت «تشارجر» السوق ببيع  92510سيارات وبلغت حصتها ( %12.8الشركة)

 .Royce Wraith Coupeفي عام  ،2021تصدرت
«دودج تشارجر» السوق ببيع  92510سيارات
وبلغت حصتها السوقية  12.8في املئة ،علما
أنه تم طرح هذا النموذج في السوق األميركية
عام  ،1966وقد تم تطويره على مدى  7أجيال،
وآخر جيل منها تم تقديمه عام  ،2011فأصبح
منافسا قويا للغاية.
وفــي املــركــز الـثــانــي فــي ري ــادة الـســابــق ،حلت
«فورد موستانغ» ببيع  71660سيارة وحصة
ســوق ـيــة بـلـغــت  12.8ف ــي امل ـئ ــة ،وه ــي س ـيــارة
ُصنعت للمرة األولى عام  ،1965كما أنها أكثر
السيارات شهرة التي أنتجتها شركة «فورد»،
بعد أن ابـتـكــرت فئة «س ـيــارة امل ـهــر» ،بحسب
ل ـق ـب ـهــا ال ـ ـ ـ ـ ــدارج ،مـ ــن «س ـ ـي ـ ــارات ال ـع ـض ــات»
األميركية ،لتصبح كوبيه رياضية ميسورة
الـتـكـلـفــة م ــع أغـطـيــة طــويـلــة وط ــواب ــق خلفية
قـصـيــرة .ويـتــم تــوزيــع جيلها الـخــامــس الــذي
تــم إطــاقــه عــام  2014فــي أكـثــر مــن  135دولــة.
وفي املركز الثالث ،جــاءت «دودج تشالنجر»
 Dodge Challengerبمبيعات شملت 61390
سيارة بحصة  8.5في املئة ،تليها «شيفروليه
كورفيت»  Chevrolet Corvetteفي املركز الرابع
ببيع  37960سيارة وحصة  5.2في املئة .أما
في املركز الخامس ،فقد حلت «بورشه »911
 911 Porscheببيع  33817سيارة وحصة 4.7
في املئة ،تلتها «بورشه تايكان» التي حققت
أداء مــذهــا بـقـفــزهــا  7مــراكــز وبـبـيــع 33269
سيارة وحصة  4.6في املئة ،ثم «فولكسفاغن
أرتيون»  Volkswagen Arteonالتي تقدمت 3
مراكز ،و«مازدا إم إكس 5-Mazda MX »5-التي
قفزت مرتبة واحــدة ،ببيعهما  30580سيارة
وحصة  4.2في املئة و 25311سيارة وحصة
 3.5في املئة على التوالي .وفي املركز التاسع،
ح ـل ــت «كـ ـي ــا س ـت ـي ـن ـغــر»  Kia Stingerال ـتــي
تراجعت مرتبة واحدة ببيعها  24079سيارة
وحصة  3.3في املئة ،ثم «شيفروليه كامارو»
التي خسرت  6مراتب وباعت  23303سيارة
وحصة  3.2في املئة.

