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خالل احلرب العاملية الثانية 
مت تفجير املصنع فقام »إنزو« 
بنقل الشركة إلى »مارانيللو« 

»األنباء« تنشر قصة نجاح فيراري بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها

بداية حصان فيراري اجلامح
عندما متسك قلمك لكتابة شيء عن »عالمة احلصان اجلامح« فانه من الصعب عليك أن تصف أسطورة كهذه ببضع 

كلمات أو سطور أو حتى صفحات، ولن تستطيع التعبير عن مدى االعجاب بهذه السيارة االيطالية املعروفة 
بعراقتها وتاريخها الفريد في عالم السيارات الرياضية السريعة ذات الطابع الفاخر، هي سيارة انحنت لها القبعات 
منذ نشأتها، وتربعت على عرش اجلمال والقوة والسرعة واألداء والتفوق منذ أكثر من 70 عاما من االبداع فاحتلت 
الصدارة في كل شيء، انها »فيراري« العالمة األسطورة األكثر اثارة في عالم السيارات. »األنباء« مستمرة بنشر 

سلسلة من احللقات املتتالية ستعرفكم من خاللها على تاريخ عالمة »فيراري« االيطالية منذ تأسيسها:

قرر »انزو فيراري« انشــاء سياراته اخلاصة حتت اسم 
»فيراري«، ومت ذلك في عام 1947 حيث صنع سيارة أسماها 
)125 اس(، وســجلت على أنها أول سيارة رياضية قانونية 
فــي العالم تصلح للقيادة علــي الطرقات، ومن هنا انطلقت 
أسطورة »احلصان اجلامح« الذي يعد اليوم من أشهر عالمات 

السيارات في العالم.

لكن.. لماذا »الحصان الجامح«؟ 
اختار »انزو« شــعارا لســياراته وهو »احلصان األسود 
اجلامــح« داخل درع صفراء، حيث يــدل اللون األصفر على 
اللون الذي مييز مدينة مودينا مسقط رأسه، ويعلوه العلم 
االيطالي، وأحيانا يحتوي على حرفي SF اللذين يرمزان إلى 
Scuderia Ferrari، ويأتي الشــعار بشكل مستطيل طولي في 

مقدمة الســيارة أحيانا ويوضع الشعار بشكل »درع« على 
جوانب السيارات قرب األبواب.

وقصة اختياره لهذا الشعار مثيرة، ففي عام 1923 وبالتحديد 
 ،Savio في يوم 17 يونيو حينما فاز »انزو« في سباق حلبة
قابل والدة الطيار فرانشيسكو باراكا األسطورة الذي توفي 
أثناء قيادته لطائرته SPAD S.XIII في احلرب العاملية األولى، 
فأهدته الشعار الذي كان يضعه ابنها على طائرته لكي يجلب 
له احلظ وطلبت منه أن يضعه على سيارته، كان لون اخليل 
علــى الطائرة أحمر بخلفية بيضاء، ولكن »انزو« اســتخدم 
اللون األسود الذي استعمل أثناء العزاء بالطيار بعد وفاته، 
وظل هذا الشعار رفيقا لسيارات فيراري في الطرقات وعلى 
احللبات وأصبح رمزا من رموز االنتصارات املتتالية وحتقيق 

البطوالت املهمة.

فيراري والحرب العالمية الثانية
 ،Auto-Avio Costruzioni مت تفجير املصنع اخلاص بشركة
فقام »إنزو« بنقل الشركة ملدينة مارانيللو، وبعد انتهاء احلرب 
العامليــة الثانية بدأ في انتاج ســيارات للطرقات وأصبحت 

الشركة تعرف بـ Ferrari S.P.A في عام 1947.
وبدأ بأول سيارة للطرقات من فيراري وهي S 125 موديل 
1947، وكانت السيارة مزودة مبحرك سعة 1.5 ليتر مكون من 
12 اسطوانة على شكل حرف V، وقام »انزو« بإنتاج السيارة 
 Scuderia وبيعها ليســتخدم أرباحها في دعم وتقوية فريق
Ferrari، في عام 1962 قامت فيراري بانتاج أول سيارة تعتبر 
من فئة السيارات الرياضية اخلارقة، هذه السيارة هي 250 
GTO، وفي عام 1988 طور »انزو« هذه الفئة وأنتج آخر سيارة 
له قبــل وفاته في نفس العام، هذه الســيارة كانت فيراري 
F40 التي تعتبر من أشــهر السيارات الرياضية اخلارقة في 
 F50 التاريخ ومت انتاج 1315 نسخة منها.  ثم جاءت فيراري
لتستبدلها في عام 1995 والتي مت انتاج 394 نسخة منها فقط، 
في عام 2002، ومت استبدال F50 بسيارة خارقة والتي أطلق 
عليها اسم مؤسسها »فيراري انزو« والتي كان من املفترض 
أن تسمى بـ F60 وقبل عامني مت اطالق السيارة األروع ضمن 
 The Dino هذه الفئة من السيارات »ال فيراري«. كانت فيراري
أول سيارة مبحرك وسطي، 
وفي عام 1973 قامت الشركة 
بانتاج أول محرك V12 متوسط 
 ،Berlinerra Boxer في السيارة
ثم فيراري Testarossa والتي 
مــا زالــت تعتبر من أشــهر 
ســيارات فيراري، وفي عام 
2012 حطمــت فيراري الرقم 
القياسي ألكبر موكب في حلبة 
Silverstone Circuit في اململكة 
املتحدة مبشاركة 964 سيارة 

من فيراري.

250GTO فيراري

Dino فيراري

احللقة
الثانية

أحدث طرز العالمة N يمنح شغف القيادة ومتعتها على الطريق للجميع يوم 22 الجاري بالتعاون مع نادي كامارو الكويت في حلبة سرب

هيونداي موتور تكشف النقاب
عن RN30 عالية األداء

»شفروليه الغامن« حتتفل بالذكرى
الـ 50 إلطالق كامارو األسطورية

سيارة فيراري 488 سبايدر التي حازت االهتمام الكبير، 
باتت متاحة اآلن في معرض الزياني في الري، هذه السيارة 
تشكل أحدث إبداع في تاريخ مارانيلو املستمر في مجال 
السيارات املكشوفة املجهزة مبحرك وسطي خلفي مؤلف 
من ثماني أســطوانات بشــكل V وهو أقــوى محرك على 
اإلطالق مع ســقف معدني قابل للطي RHT ذات مستوى 

عال من االبتكارات التقنية والتصميم احلديث.
كانت فيراري أول شــركة تطرح ســقفا معدنيا قابال 
للطي في ســيارة فيراري 488 سبايدر، ويؤمن هذا احلل 
وزنا أقل بـ 25 كلغ وراحة أفضل داخل املقصورة مقارنة 
بالسيارات ذات السقف القماشي التقليدي، وعلى غرار كل 
نسخات سبايدر السابقة من طرازات فيراري، تستهدف 
هذه الســيارة العمالء الذين ينشــدون متعة القيادة في 
الهواء الطلق في سيارة رياضية عالية األداء تتسم بصوت 

محرك فيراري الذي ال يشبه أي صوت آخر.
وصممت كل ناحية من نواحي السيارة لتشكل معيارا 
تقنيا جديدا يحتذى به في قطاع الســيارات، من الهيكل 
 V8 املجســم املصنوع مــن األملنيوم إلى احملــرك اجلديد
بتقنية شحن التوربو، والديناميكا الهوائية التي جتمع 
بني احلاجة إلى مستوى أعلى من القوة الضاغطة نزوال 
وإلى معامل جر أدنى، وجتمع أيضا بني متطلبات انسياب 
الهواء التي تفرضها مقصورة سيارة مكشوفة وديناميات 
السيارة التي جتعلها سريعة ورشيقة ومتجاوبة للغاية.
حتــت الغطاء األمامي يقع نابض ســيارة فيراري، أال 
وهو محرك مع شــاحن توربو سعته 3.9 ليترات، حيث 
قامت شركة فيراري بطرحه في سيارة 488 جي تي بي، 
ويتسم هذا احملرك بأداء خارق بكل معنى الكلمة، فهو يولد 
قوة أقصاها 670 حصانا وقوة عزم تصاعدية 760 نيوتن 

تعتــزم هيونــداي جلب 
الســيارات  إثــارة رياضــة 
إلــى صــاالت العــرض، مع 
استمرارها بالكشف تدريجيا 
عن خططها اخلاصة بالعالمة 
التجاريــة الفرعية اجلديدة 
N مــن طرز الســيارات ذات 
األداء العالي. وميثل الطراز 
RN30، الذي كشفت هيونداي 
النقاب عنه األسبوع املاضي 
خالل مشاركتها في معرض 
باريس للسيارات 2016، أحدث 
طرز العالمة العالية األداء من 
هيونــداي، وهو طراز ميثل 
سيارة سباق متقدمة متنح 
شغف القيادة ومتعتها على 
الطريــق للجميع. ويجســد 
الطــراز RN30 منوذجــا ملا 
ميكــن لهيونداي أن حتققه، 
كما يقدم نظرة فاحصة على 
بعــض التقنيات التي ميكن 
توقعها في إطار أول طراز من 
طرز سيارات N التي تخضع 

للتطوير حاليا.
ومت تطوير RN30 بتعاون 
وثيق مع شــركة هيونداي 
لرياضــة  موتورســبورت 
التقني  الســيارات، واملركز 
التابــع لهيونــداي موتــور 
أوروبا، وقسم تطوير مركبات 
األداء واألداء العالــي التابع 
لهيونــداي موتــور، وذلــك 
استنادا الى السيارة هيونداي 
i30 مــن اجليــل اجلديــد. 
النموذجي  الطــراز  ويتميز 
اآلسر بتصميم هوائي هادف 
وتقنيات متخصصة باألداء 
العالــي تقدم قيــادة مثيرة 

عالية السرعة.
ألبيــرت بيرمان،  وقــال 
رئيــس قســم االختبــارات 
وتطويــر املركبــات العالية 
األداء لدى هيونداي موتور، 
 ،RN30 مبناسبة الكشف عن
إن هذا الطراز »يجسد منوذج 
السيارة القوية عالية األداء 
التــي تقدم قيــادة رياضية 
نشــطة مفعمــة باإلثــارة«. 
وأضــاف: »مت اســتلهام هذا 
الطراز من حماســنا لتقدمي 
ســيارة عاليــة األداء ميكن 
للجميــع التمتــع بقيادتهــا 
مــا  وســرعان  بســهولة، 
سيتطور ليصبح رسميا أول 

أعلنت شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده، املوزع احلصري 
لسيارات شفروليه في الكويت، عن استضافتها لواحدة من أضخم 
األنشطة اخلاصة بالسيارات التي شهدتها الكويت لهذا العام وهي 
حفل مبناسبة الذكرى الـ 50 إلطالق للسيارة األسطورية كامارو 
من شــفروليه، وذلك ضمن فعالية غنية بالتحدي والتشــويق 
في حلبة ســرب للسيارات في الشويخ، يوم السبت 22 أكتوبر 
اجلاري من الساعة 5 مساء بالتعاون مع نادي كامارو الكويت.  
وال تنتهي املتعة والتشــويق عند هذا احلد، بل تقوم شفروليه 
الغامن أيضا بعرض كل موديالت اجليل الســادس وهي مجهزة 
باكسســوارات خاصة ليشــاهدها احلضور ويتعرفوا على هذه 
األيقونة وتاريخها الغني بالنجاح كواحدة من أشــهر السيارات 
الرياضية التي ميكن تعديلها وتزيينها باالكسسوارات الشخصية 
التي تعكس ذوق وأسلوب قائدها. وإضافة إلى وجود موديالت 
أخرى من شفروليه باكسســوارات مميزة وخاصة، وأنه ميكن 
للزوار التعرف على القفزات اجلبارة التي حققتها هذه األسطورة 
عبر أجيالها الستة. وجلعل هذا احلدث اخلاص بسيارة كامارو 
غنيا باإلثارة والتشويق، سيتم تقدمي استعراض يحبس األنفاس 
ألقوى مستويات األداء في هذه السيارة اجلديدة ملشاهدة إمكانيات 
كامــارو اجليل الســادس وقدرتهــا على التجاوب بــكل دقة في 
املناورات وسرعة التوقف في أقصر مسافة ممكنة. كما سيوفر 
هذا احلدث أكبر عدد من جتارب القيادة يجري في يوم واحد مما 
يتيح للجمهور التفاعل واملشاركة في حتقيق هذا الرقم القياسي 
والتعرف إلى املزايا الغنية لهذه السيارة. منذ إطالقها في العام 
1967 حافظــت كامــارو على اهتمام الشــباب وعشــاق املغامرة 
والتشــويق طوال 50 عاما شــهدت خاللها هذه الســيارات عددا 
كبيرا من التحســينات والتطويرات شملت النواحي الهندسية 
واجلماليــة والتكنولوجيــة لتتوافق مع اهتمامــات عمالء هذه 
السيارة في كل جيل وصوال إلى اجليل السادس من هذه السيارة، 
حيــث يأتي املوديل اجلديد بتصميم مذهل في كل زاوية وجزء، 
وبأداء جبار حملرك وضعت فيه شفروليه أقوى ما توصلت إليه 
ليكون اجليل الســادس من كامارو هــو األقوى من حيث األداء، 

طرز العالمة N، وقد اعتمدنا 
التي  التقنية،  على خبراتنا 
ساهمت في شحذها جناحاتنا 
في عالم رياضة السيارات، 
لتحقيق بهجة اجلمع الشيق 
بــني األداء والتحكــم، وهو 
الهــدف الذي تســعى عالمة 
N التابعــة لهيونــداي إلــى 
حتقيقه في طرز األداء العالي 

املستقبلية«.
 RN30 وتكتسب السيارة
قــوة حركتهــا مــن محــرك 
عالي األداء بســعة 2.0 ليتر 
مزود بشاحن تيربو، تعمل 
هيونــداي علــى تطويــره 
لتركيبه في طرز N اإلنتاجية، 
وقد زودته بشــاحن تيربو 
أكبر حجما لزيادة قوة الدفع 
عنــد الضغــط بقــوة علــى 
دواسة الوقود. ومت تركيب 
كتلة األسطوانات في احملرك 
باســتخدام قطــع مصنعــة 
بالتشكيل بدل الصب، لزيادة 
متانتهــا ومقاومتها العالية 
مــن أجــل حتقيــق حتكــم 
أفضل بالقوة اإلضافية التي 
يصدرها احملــرك، ما يجعل 
الســيارة RN30 فــي أعلــى 

متر عند سرعة 3000 دورة في الدقيقة، فتتسارع سيارة 
488 سبايدر من صفر إلى 100 كلم/الساعة في غضون 3 
ثوان، ومن صفر إلى 200 كلم في غضون 8.7 ثوان. وهو 
عــالوة على ذلك محرك ذي كفاءة خارقة، حيث إنه ليس 
أقوى مبئة حصان من احملرك السابق الذي يعمل بسحب 
الهواء الطبيعي فحســب، بل يصــدر أيضا انبعاثات أقل 

من ثاني أكسيد الكربون.
ويتســم محرك التوربــو ثماني األســطوانات بطابع 
فريــد، ويقــدم مســتويات متزايدة من القــوة على كامل 
نطــاق ســرعة دوران احملرك. والتخلــص كليا من تأخر 
التوربــو التقليدي مع خانق يســتجيب فــي 0.8 ثانية. 
وال يعود الفضل في ذلك إلى املكونات املســتخدمة شأن 
شــاحنات التوربو فحســب، بل أيضا إلى عملية اإلنتاج 
املتطــورة التي ال ميكن حتقيقها إال في مصانع مارانيلو 
احلديثة التي يتشاطرها أيضــــــا قسم »سكودريـــــــا« 
من أجــــــل تعزيز نقل تكنولوجيــا سيـــــارات فيراري 
املخصصة للسباق إلى السيارات املخصصة للقيــــــادة 

علــــى الطرقات اليومية.
ومتاشيا مع تقاليد فيراري، يتميـــز طراز 488 سبايدر 
بالصوت القوي املميز، حيث مت استخدام رؤوس العادم 
ذات أنابيب متســاوية الطول لكن أطول مقارنة بالنسخ 

السابقة، والعمود املرفقي املسطح.
ومت تعزيز الصوت أكثر بإجراء دراسة معمقة للصوت 
الــذي يصدره العادم عند ســرعات مختلفة للمحرك. أما 
عند كشــف الســقف، فالصوت جذاب من دون شك لكنه 
غير مزعج، علما أن قوة الصوت ووضوحه يزدادان عند 
جتاوب احملرك فورا مع دواســة الوقــود وازدياد القوة، 

فيتعزز بذلك الشعور باألداء الهائل.

درجات اجلاهزية لالنطالق 
بأداء عــال تباهي فيه بقوة 
عزم تبلغ 380 حصانا و451 
نيوتن متر من عزم الدوران.
ويتحكــم ناقــل حركــة 
مــن  التعشــيق،  مــزدوج 
النــوع املعتمد على ســائل 
تبريــد، مبســتويات عــزم 
املثيــرة لإلعجاب،  الدوران 
ويتسم بتجاوب أسرع أثناء 
نقــل احلركة بــني التروس 
واملزاوجة املباشرة للحصول 
على تسارع نشــط. وتأتي 
السيارة RN30 مزودة بنظام 
قيــادة بالعجــالت األربــع 
AWD مــن أجل ضمان أعلى 
درجات التحكم بقوة السيارة 
ودقة التوجيه أثناء القيادة 

بسرعات عالية.
السيارة بجناح  وتتميز 
خلفي كبير يولد قوة دافعة 
سفلية أثناء القيادة بسرعة 
عالية، ويعطيها نسب تصميم 
متوازنة من الناحية اجلمالية. 
كذلك تخلق الزعنفة املثبتة 
على طــول اخلــط املركزي 
للسقف والتي تخترق اجلناح 
اخللفي، مظهرا خلفيا فريدا 
من نوعه. وتتضمن السيارة 
ناشرا خلفيا كبيرا يقع فوق 
الواقعــني  العــادم  أنبوبــي 
الوســط واملكســوين  فــي 
بالسيراميك األبيض، يعمل 
على حتقيق التوازن األمثل 
للقوة الدافعة السفلية، فيما 
يكتمــل املظهــر الديناميكي 
للســيارة بالعجالت خفيفة 
الوزن املصنوعة من سبيكة 
األملنيوم والبالغ قياسها 19 

بوصة.
تعاون مصممو السيارة 
ســباقات  وخبــراء   RN30
السيارات من شركة هيونداي 
موتورسبورت تعاونا وثيقا 
أثناء عملية التصميم الداخلي 
لضمــان أن يظــل اهتمــام 
الســائق منصبا متاما على 
السيارة والطريق. وقد صمم 
مقعد السائق بشكل رياضي 
يتناسب مع جسمه ويحتويه، 
فيما يلتف قفص متكامل حول 
املقصــورة ليزيد مــن قوة 
جسم السيارة، ويدعم حماية 
السائق في جميع احلاالت.

RN30 بنيت 
كسيارة سباق 
إلثبات األصالة 

 N الرياضية لطرز
من هيونداي

فيراري
488 سبايدر 

القوية..
اآلن في الزياني


