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أسرع سيارات لوتس على اإلطالق

ً »لوتس الغامن« تطلق سيارة Evora Sport 410 GP اجلديدة كليا

إنتاج Evora 410 سيقتصر
على 150 سيارة سنوياً حول العالم

بعد النجاح الباهر الذي حققته سيارات لوتس في الكويت، 
تكشف لوتس الغامن النقاب عن أحدث سيارات لوتس الرياضية 
 Evora Sport 410 الفريدة في الكويت، وهي ســيارة لوتــس
GP Edition التي تعد أحدث اإلضافات إلى سلســلة سيارات 
لوتــس Evora احلصرية من الفئة املتقدمة، إذ ال تعكس هذه 
السيارة فقط على السمعة الالمعة التي حازتها سيارات لوتس 
املصنعة بالكامل باليد، بل تظهر أيضا كأفضل املوديالت التي 
مت تصنيعها والتي يقتصر إنتاجها على 150 سيارة سنويا 

في جميع أنحاء العالم.
 Evora Sport ومن املواصفات التي تتمتع بها سيارة لوتس
GP Edition 410 هي الكتلة األكثر خفة، وقوة السحب املنخفضة 
والقوة السفلية املعززة، وهي مواصفات جتعل هذه السيارة 
األسرع في القيادة على خط مستقيم وكذلك عند املنعطفات. 
وال شــك أن سيارة Evora Sport 410 هي دراسة متكاملة في 
هندسة النقاء وخفة الوزن التي اشتهرت بها سيارات لوتس.
الســيارة مصنوعة يدويا بالكامل مبســاعدة 400 عضو 
مــن الفريق املتخصص وفي مقر لوتس في مدينة هيثل في 
اململكة املتحدة، حيث مت تصميم ســيارة Evora 410 بأحدث 
جيل من الهندسة املعمارية التي تستخدم مواد األملنيوم التي 
انفردت بها سيارات لوتس، والذي بدوره يوفر صالبة عالية 

في االلتواء ويقلص من وزن السيارة.
وبشــكلها األكثر أناقة وســقفها املنحدر، حصلت سيارة 
لوتس اجلديدة على مجموعة شاملة من املكونات املصنوعة 
مــن ألياف الكربون، مبا في ذلك الفاصــل األمامي، واللوحة 
األمامية اجلديدة، وشكل السقف، والباب اخللفي، واللوحات 
اجلانبية اخللفية، والتي مت جميعها تصنيعها يدويا وخصوصا 

للسيارة.
كمــا مت جتهيز ســيارة Evora Sport 410 بعجالت خفيفة 
الوزن صممت لتنســجم مع هندســة الســيارة، إذ متكن من 
توفيــر 7.2 كيلوغرامــات، باإلضافة إلى كــون اإلطارات من 

.»4S طراز »ميشالن بايلوت سبورت
وبوزنها الذي ال يتعدى 1370 كيلو غراما، تضع ســيارة 
Evora Sport 410 معيــارا جديدا من خالل كونها األخف وزنا 

.Evora والطراز األكثر تركيزا من بني سيارات

وقد أعــاد مختبر لوتس الشــهير، املتخصص في الوزن 
اخلفيــف، النظر في كل جانب من جوانب الســيارة، إليجاد 
وفورات جديدة في الوزن، وهو ما نتج عن توفير 60 كيلو 
 Evora 400 مقارنة بسيارة Evora Sport 410 غراما في سيارة

التي سبق أن نالت على إعجاب العالم.
وباإلضافة إلى االستخدام املكثف أللياف الكربون الذي وفر 
14.3 كيلوغراما، استطاعت لوتس تخفيض املزيد من الوزن عبر 
استخدام بطارية ليثيوم أيون التي وفرت 10.8 كيلوغرامات، 
وعجالت خفيفة الوزن التي وفرت 7.2 كيلوغرامات، عالوة 

عن مجموعة من التحســينات اإلضافيــة مثل هيكل الزجاج 
األمامي اجلديد الذي وفر 3.4 كيلوغرامات. 

وبدوره، أتاح الوزن اخلفيف إمكانية إعادة معايرة التعليق 
وتعديل الهيكل، مبا في ذلك حتسني هندسة العجالت وصمامات 
ممتص الصدمات، وكانت النتيجة تصميما أكثر متانة وحتكما 
أكبر في القيادة حتى يحصل قائد السيارة على جتربة قيادة 

أكثر سالسة.
وقد أدى تصميم املكونات اجلديدة بالكربون، والعمل الدقيق 
لتوجيه الهواء فوق وحتت هيكل السيارة، إلى انخفاض في 

نظام السحب وحتسني االســتقرار في السرعات العالية، ما 
 Evora Sport يوفر ثقة تامة لقائد الســيارة إذ تبقى ســيارة

410 قابلة للسحب في جميع السرعات.
وتعد سيارة Evora Sport 410 أسرع سيارات لوتس على 
اإلطالق، إذ تنتقل من سرعة 0 ميال في الساعة إلى 60 ميال 
بغضــون 3.9 ثوان، فــي حني تبلغ ســرعتها القصوى 190 

ميال في الساعة.
ويدفع السيارة محرك سداسي االسطوانات فائق القدرة، 
ســعته 3.5 ليترات، تصل قوته إلى 400 حصان عند 7000 
دورة في الدقيقة، تترافق مع عزم دوران 420 نيوتن مترعند 
3500 دورة في الدقيقة، وتتوافر السيارة بشكل أساسي بناقل 
حركة يدوي من ســت سرعات، والذي يحتوي على دواليب 
تعديل الســرعة بالقصور الذاتي من أجل االنتقال الســريع 
بني الســرعات، في حني أن تروس فرقيــة محدودة االنزالق 
من نوع تورسن )LSD( توفر قوة سحب أكبر وسرعة أكبر 

عند املنعطفات.
وتوفــر ســيارة Evora Sport 410 للقائــد إمكانية اختيار 
إعــداد القيادة الــذي يفضله وذلك من بــني القيادة اليومية، 
القيادة الرياضية، الســباق أو الوقوف، إذ متكن كل من هذه 
اإلعــدادات االنتقال بني درجات تدريجية من الســيطرة على 
القيادة قبل أن يتدخل النظام. كما تستخدم إعدادات القيادة 
صمامــا فرعيــا من عادم احملرك عند االنتقال بني الســرعات 
املتوسطة إلى العالية، مما يزيد من استجابة دواسة الوقود 
فــي إعدادات القيــادة الرياضية والســباق. ويتم تعزيز هذا 
األداء بفضــل كامت صوت العادم عالــي التدفق املصنوع من 

التيتانيوم واملتوافر بشكل اختياري.
كما تلقت مقصورة Evora Sport 410 االهتمام ذاته بالتفاصيل 
التي اشــتهرت به عالمة لوتس، وتشــمل التفاصيل الدقيقة 

إمكانية اختيار باقة ألوان املكونات الداخلية.
أما مقاعد السيارة الرياضية، فهي في النموذج الرئيسي 
مصنوعة من ألكانتارا، وكذلك عجلة القيادة، ولوحة القيادة 
الســفلية، وناقل الســرعة، ووحدة التحكم املركزية. كما مت 
جتهيز الســيارة بنظام ترفيهي متكامل يعمل بشاشة ملس، 

ويضم وصلة لآليبود وميزة البلوتوث.
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X - سايت تفتتح معرضها التاسع عشر في خيطان

بحضــور فريــق اإلدارة 
مــن  X-ســايت  افتتحــت 
إلكترونيــات الغــامن أحدث 
معارضهــا وهــو املعــرض 
التاسع عشر في مجمع سما 
في منطقة خيطان على طريق 
املطار رقــم 55، حيث توفر 
للزبائن مجموعتها الواسعة 
واملتنوعة من اإللكترونيات، 
بــدءا مــن الهواتــف النقالة 
اإللكترونيــة  واملنتجــات 
الصغيرة إلى األجهزة املنزلية 

وأجهزة الكمبيوتر.
املعــرض اجلديد،  وبهذا 
تقترب X-سايت إلى زبائنها 
في الكويــت مبفهومها الذي 
يرتكــز على خدمــة العمالء 
وتقــدمي أفضل جــودة لهم 
بأســعار تنافسية، إذ يخدم 
املعرض اجلديد سكان منطقة 
خيطــان واملناطق املجاورة 
اليرمــوك  مثــــــل منطقــة 
التي تقع على بعـد دقيقتني 
ومنطقة جنوب السرة التي 
تبعــد عــن موقــع املعرض 

خمس دقائق. 
ويتمتع املعرض اجلديد 
مبســاحة واســعة تتميــز 

املعرض يتميز 
مبساحة واسعة 
وبتصميم داخلي 

أنيق يهدف
إلى تعزيز

جتربة العمالء

بتصميم داخلي أنيق يهدف 
إلى تعزيز جتربــة العمالء 
عند التسوق. ويفتح املعرض 
أبوابه من الســاعة العاشرة 
صباحا حتى العاشرة مساء 
طيلة أيام األسبوع، كما يوفر 
جميع اخلدمات التي تقدمها 
X-سايت في جميع معارضها.
وتعــد X-ســايت مــن 
إلكترونيات الغامن أكبر شبكة 
معــارض لإللكترونيات في 
الكويت وأســرعها منوا في 

يزيد من العبء الذهني وغالباً ما يتسبب بالحوادث

فورد: »الهاتف« خطر يهدد تركيزك أثناء القيادة
يعتقد معظــم الناس أن 
بإمكانهم أداء عملني مختلفني 
في وقت واحد، إال أن األبحاث 
النفسية تثبت أن الدماغ ليس 
مؤهــال ألداء املهام املتعددة، 
خاصة عند قيادة السيارة، 
وعندمــا يجبــر الدماغ على 
متابعــة عدد مــن العمليات 
في وقت واحــد، يؤدي ذلك 
في الواقــع إلى إبطاء تنفيذ 

جميع املهمات. 
وعلى سبيل املثال، يظن 
غالبية السائقني أن بإمكانهم 
التحدث على الهاتف بأمان، 
وإبقــاء تركيزهم كامال على 
الطريــق في الوقت ذاته، إال 
أن األبحــاث العلميــة تؤكد 

خالف ذلك.
انتباه  وعندما يتشــتت 
الســائقني أو يــزداد العبء 
الذهنــي عليهــم، قــد يؤدي 
ذلك حلدوث عواقب كارثية. 
ووفقا لبيانات منظمة الصحة 
العاملية، يلقى أكثر من 1.25 
مليون شخص حتفهم سنويا 
نتيجة حلوادث السير على 
الطرقات، كما تشير الدراسات 
الســائقني  إلــى أن أخطــاء 
مسؤولة عن التسبب بنسبة 

94% من تلك احلوادث.
وحدد اخلبراء أربع فئات 
رئيسية لألمور التي تشتت 
انتباه السائق أثناء القيادة، 
وتصرف تركيزه الذهني عن 
إلى  الطريق، لتــؤدي غالبا 

حوادث خطيرة. وهي:
البصريــة:  املشــتتات   -1
وهي التصرفات التي جتعل 
السائقني يبعدون أعينهم عن 
الطريق، مثــل تفقد الهاتف 

املتحرك أو وضع املاكياج.
2 - املشتتات السمعية: هي 
األصــوات العالية جدا، مثل 
التحدث في الهاتف، أو سماع 
املوسيقى التي تصرف انتباه 
السائق عن سماع األصوات 
األخرى احمليطة، والناجمة 

عن حركة املرور.
3 - املشتتات اليدوية: وهي 
جميع احلركات التي تسبب 
إبعاد إحدى يدي السائق، أو 
كلتيهما، عن عجلة القيادة، 

كاألكل أو الشرب.
4 - املشــتتات اإلدراكيــة: 
وهي نقص التركيز الذهني 
الناجم عن حاالت معينة مثل 

اإلرهــاق والتعب، أو تناول 
أنواع معينة من األدوية أو 
غيرها من املشتتات اليومية.
وفي هذا السياق، يعتبر 
مــات جيــرالش مــن ذوي 
االطالع الكبير في هذا املجال، 
فهــو واحد مــن أكثر مدربي 
القيــادة خبرة لــدى فورد، 
حيث أمضى سنواته العشر 
املاضية في تدريب املهندسني 
جلعلهم خبــراء في القيادة 
لدى مركز اختبار فورد في 

أستراليا. 
ويقول جيــرالش: خالل 
ســنوات عملي دربت املئات 
من الســائقني على القيادة. 
وبناء على خبرتي، أستطيع 
التأكيد على أن بيئة الطريق 
االعتيادية تســتهلك حوالي 
85% من قدرة السائق الذهنية 
أثناء القيادة. ويضيف: كتابة 
رســالة نصيــة، أو التقــاط 
صــورة ســيلفي، أو حتــى 
إجراء حوار مع أحد الركاب 
في الســيارة هي أمور تبدو 
بســيطة جــدا، إال أنها تزيد 
العبء الذهني أثناء القيادة 
وغالبا ما تتسبب باحلوادث.

وتشير سلطات املرور في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
إلى أن اســتخدام الســائقني 
لهواتفهم املتحركة في تصفح 
مواقع التواصل االجتماعي أو 
تصوير لقطات الفيديو أثناء 
القيادة يتسبب بحوالي %10 

من حوادث التصادم. ويعتبر 
هذا األمر مثيرا للقلق، نظرا 
ألن الســيارة التــي تنطلق 
بسرعة 100 كم/ساعة تقطع 
مســافة 390 متــرا خالل 14 
ثانيــة، وهو معــدل الوقت 
الالزم اللتقاط صورة سيلفي.
وفي إطار عمل جيرالش 
كســائق فائــق املهــارة في 
الســيارات،  جتارب قيــادة 
يقوم بدفع املركبات إلى أقصى 
حدود قدراتها، متجاوزا إلى 
حد كبير ما يواجهه السائق 
القيــادة.  أثنــاء  العــادي 
ولتحقيق ذلك، ينبغي دفع 
السائقني املتدربني إلى القيام 
بذلك أيضــا، والوصول إلى 
احلدود القصــوى لقدراتهم 
على التركيز الذهني في كثير 

من األحيان.
وأوضح جيرالش قائال: 
»عندمــا تســتخدم 85% من 
قدرتك الذهنية خالل القيادة، 
فلن يتبقى كثير من القدرة 
لدى دماغك علــى أداء مزيد 
من املهام. وبغض النظر عن 
مستوى مهارتك، سواء أكنت 
محترفا، أم أنك تقوم بالقيادة 
خالل فترات متباعدة، فعندما 
تبــدأ بــإدراك مقــدار اجلهد 
الذهني الــذي تبذله لقيادة 
السيارة، سيساعدك ذلك على 
إبقاء تركيزك الذهني حاضرا، 
ويحافظ على سالمتك أثناء 

القيادة«.

بسرعة 100 كم/س تقطع السيارة مسافة 390 مترا خالل 14 ثانية وهو معدل الوقت الالزم اللتقاط »سيلفي«

بيئة الطريق 
االعتيادية تستهلك 

85% من قدرة 
السائق الذهنية

منطقة اخلليج، حيث بدأت 
توســعها خارج الكويت في 
عام 2015 بدخولها في السوق 

السعودية.
الكويــت، متتلــك  وفــي 
عشــر  تســعة  X-ســايت 
معرضا منتشــرة في جميع 
أنحاء الكويت خلدمة جميع 
الزبائن، في حني توفر كذلك 
متعــة وراحة التســوق من 
املنزل عبــر حتميل تطبيق 
X-سايت املجاني أو تصفح 
www. املوقع الرسمي للمتجر

.xcite.com
للعمــالء  ميكــن  كمــا 
االســتمتاع بالعديــد مــن 
اخلدمات املميزة من X-سايت 
مبــا فــي ذلــك التســهيالت 
التمويليــة، والتســوق في 
أي من املتاجر املختارة التي 
تعمل على مدار 24 ســاعة، 
باإلضافة إلى برامج الضمان 
والتوصيل املجاني وخدمات 
التركيب. ويخدم مركز خدمة 
العمالء املتكامل من X-سايت 
العمالء ستة أيام في األسبوع 
بفضــل فريــق مــن الفنيني 

املتمرسني في مجالهم.


