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«لينك آند كو ٠٥» اجلديدة كليا

«الزياني» تكشف عن «لينك آند كو ٠٥» 
في معرض «الكويت للسيارات ٢٠٢٣»

اجللديــة املخملية الشــعور 
بالفخامة واإلضاءة احمليطة، 
ولتوفر شعور ال يضاهى من 
الترف. ومت تصنيع مقصورة 
القيادة لتكون صديقة للبيئة 
 «AQS» بعد جتهيزها بنظام
ونظام التنقية لتعطي الشعور 
بالراحة، كما مت جتهيز وظائف 
دخول السيارة وبدئها بنظام 
البصمــة لتوفيــر املزيد من 

الراحة لالستخدام اليومي.

بحجم ١٢ إنشا باإلضافة إلى 
كاميرا خلفية ورادارات موزعة 
على أجزاء املركبة نحو قيادة 
آمنة، كما مت توفير الشــحن 
الالســلكي للهاتف في مكان 
رائع ومريح للســائق، وهي 
مــزودة بالعديد من وصالت 
«USP». ومت جتهيــز املركبة 
 «Harman Infinity» بتقنيــة
لتوفير متعة سمعية رائعة 
أثنــاء القيادة لتعطي املقاعد 

و«جيلي». ومتتلك «لينك آند 
كو ٠٥» اجلديدة كليا تفاصيل 
ومواصفات مليئة بالرفاهية 
والراحــة لقائــد املركبة تبدأ 
من حلظــة دخولها، وأبرزها 
املقاعــد واملقصورة  تصميم 
الرحبــة،  املســاحات  ذات 
فضــال عن تزويدهــا مبقاعد 
مطرزة بأفخم أنواع اجللود 
واألخشاب. وتأتي املقصورة 
أيضــا بشاشــة ملــس كبيرة 

سرعات، وتتسارع من ٠ إلى 
١٠٠ كلم خالل ٦٫٧ ثوان فقط. 
وتتمتــع املركبة بالعديد من 
املواصفــات التقنيــة املميزة 
داخــل املقصــورة، وكانــت 
«الزياني» قــد أطلقت عالمة 
«لينك آند كو» في نوفمبر ٢٠٢١
بطرحها موديل ٠١ املتطورة 
وذات احلضــور املميــز على 
الطرقات، والتي مت تطويرها 
«ڤولڤــو»  بــني  بالشــراكة 

أطلقــت شــركة الزيانــي 
املــوزع املعتمد  للســيارات، 
فــي   «LYNK&CO» لعالمــة 
الكويــت، مركبــة «لينك آند 
كــو ٠٥» ٢٠٢٣ رباعية الدفع 
اجلديــدة كليــا، وذلك خالل 
مشاركتها في فعاليات معرض 
الكويت للسيارات ٢٠٢٣، الذي 
أقيمــت فعالياته فــي «مول 
٣٦٠» مؤخرا، وذلك بحضور 
ممثلي السفارة الصينية في 
الكويت، ومسؤولي الشركة، 
وحشــد كبير مــن اجلمهور 
الذين حرصوا على التعرف 
على مميــزات الوافد اجلديد 

إلى قطاع السيارات احمللي.
وكطرازت «لينك آند كو» 
األخــرى ستســتخدم «٠٥» 
منصــة «CMA» مــن تطوير 
«ڤولڤو»، وستســتمد قوتها 
من محرك رباعي االسطوانات 
سعة ٢ ليتر بقوة ٢٥١ حصانا 
و٣٤٩ نيوتن/متــر مــن عزم 
الــدوران، ويتصــل بناقــل 
حركــة أوتوماتيكــي بثماني 

مركبة الدفع الرباعي اجلديدة كلياً وصلت الكويت

(أحمد علي) فريق عمل «LYNK&CO» الزياني بعد الكشف عن السيارة اجلديدة  

املقدم علي تقي لـ «األنباء»: دوة الفحم 
واملدفأة الكهربائية من أبرز أسباب حرائق الشتاء

ونحن في موسم الشتاء والتخييم واستمتاع رواد البر بجمال الصحراء ال يعكر صفو هذه األيام أكثر مما نسمعه بني احلني واآلخر من حدوث 
عدد من احلرائق والتي يكون أغلبها سببه دوة الفحم او املدفأة. هكذا حرصت «األنباء» على إجراء لقاء مع مراقب مراقبة اإلعالم باإلنابة بقوة 

اإلطفاء العام املقدم علي محمد تقي، ملعرفة أسباب حدوث احلرائق بشكل عام على مدار العام وأسباب حدوثها حاليا في فصل الشتاء. وقد 
ألقى املقدم تقى خالل اللقاء الضوء على هذا املوضوع من جوانبه كافة، كما أسدى عددا من النصائح إلى املواطنني واملقيمني والتي ميكن 

من خاللها جتنب حدوث احلرائق. في السطور التالية التفاصيل.

ونحن في موسم التخييم 
والشتاء هل ترون زيادة في 
عدد حاالت احلرائق بسبب 

دوة الفحم؟
٭ بالنسبة حلوادث الشتاء 
ال نســتطيع القــول إن عدد 
احلوادث قد زاد وإمنا األمور 
طبيعيــة ونوعية احلوادث 
تختلــف عما هــي في فصل 
الصيــف، فحوادث الشــتاء 
تكون ما بني مصادر التدفئة 
مثل الفحم واخلشب واملدفأة 
الكهربائية مبختلف أنواعها، 
وقد شهدنا في الفترة املاضية 
عددا من احلــوادث املتعلقة 
بدوة الفحم وهذا ما تضعه 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
نصب عينها، وذلك لتوعية 
اجلمهــور مــن املواطنــني 
واملقيمــني، حيــث إن الفحم 
مير بأكثر مــن مرحلة منها 
عملية االحتــراق، حيث انه 
فــي بداية احتراقــه ينبعث 
منه غاز أول أكسيد الكربون 
وهو غاز خانق قاتل لذا فمن 
األفضــل وضــع دوة الفحم 
خارج اخليمة ومن ثم يتحول 
الفحم ملرحلة «التجمر» بأن 
يصبــح جمرا، وهنــا نؤكد 
على ضرورة عمــل تهوية، 
السيما ان في املرحلة الثانية 
يخرج من الفحم غاز يسحب 
األكسجني، لذا من الضروري 
في املخيمات عمل تهوية من 
أجل معادلة األكسجني مع غاز 

ثاني أكسيد الكربون.

ما األسباب التي تؤدي لتلك 
احلرائق، هل دائما تكون 

بسبب إهمال شخصي أم 
هناك أسباب خارجة عن 

اإلرادة؟
٭ تقع معظم احلرائق بسبب 
اإلهمال الشخصي، فالناس 
مبجــرد انخفــاض درجات 
احلرارة تلجأ لوسائل التدفئة 
وهنــا تقع احلــوادث فبعد 
إشــعال الفحم يقوم الناس 
بتركها في املكان املغلق وقت 
النــوم مما يؤدي إلى عملية 
اختناق ومن ثم قد يؤدي إلى 
الوفاة باإلضافة إلى أسباب 
أخــرى متعلقــة باأللعــاب 

النارية وعبث األطفال.
عدد البالغات

كم عدد البالغات التي تصلكم 
يوميا تقريبا سواء من 

املخيمات أو من حرائق املنازل؟

حتذرون من شراء الفحم 
من مصادر مجهولة بالشارع 

واألفضل أخذ الفحم من 
أماكن معتمدة؟

٭ نؤكــد دومــا على شــراء 
الفحــم مــن أماكــن معتمدة 
والبعد عن شراء الفحم من 
مصادر مجهولة جتبنا لشراء 
فحم مغشــوش يؤدي ملزيد 
من احتمالية حدوث احلرائق 
وعند إشعال الفحم في البداية 
يتبني جودته وإذا لم يتحول 
الفحم إلى جمــر يجب عدم 
إدخاله إلى داخل اخليمة مع 
ضرورة عمل تهوية إلدخال 

األكسجني للخيمة.

هل هناك بدائل عن استخدام 
الفحم تكون أكثر أمانا؟

هل استخدام الفحم والدفاية 
داخل أماكن مغلقة يزيد من 

خطورتها؟
٭ استخدام وسيلة التدفئة 
إذا مت اســتخدامها بطريقــة 
خاطئة قد تؤدي إلى حوادث 
وفي كل األحوال يجب عمل 
تهوية في املكان سواء كانت 
التدفئة عن طريق الفحم أو 

مدفأة الكيروسني.
زيادة اخلطورة

هل استخدام املدفأة 
الكهربائية أفضل من األنواع 

األخرى؟
٭ تعتبر املدفأة الكهربائية 
أفضل من األنواع األخرى في 
عمليــة التدفئة ولكن يجب 
ان نحــرص ان نســتخدمها 

الشتاء تختلف عن الصيف، 
ففي الشتاء تكثر احلوادث في 
املخيمــات واأللعاب النارية 
أما الصيف فتكثر احلوادث 
في البحر وكذلك في املنازل 
بسبب عبث األطفال، السيما 
في عطلة الصيف يكون األهل 
في الدوامــات وأبناؤهم في 

املنازل.

ما مخاطر مدفأة الزيت 
املنزلية؟

٭ مدفــأة الزيــت املنزلية 
تعد من أفضل أنواع املدافئ 
ولكــن مخاطرها تكمن في 
التوصيل اخلاطئ للمدفأة، 
وذلك عن طريق توصيلها 
في مشترك الكهرباء ويجب 
دائما توصيلها مباشرة في 

٭ لكل وسيلة تدفئة أخطار 
محتملة في حال استخدامها 
بشــكل خاطــئ أو فــي حال 
وقــوع إهمال فمثــال املدفأة 
الكهربائية قد ال تنتج عنها 
غازات ضــارة ولكن وجود 
حمــل كهربائي أو متاس قد 
يســبب حادثا، وبالرغم أن 
الفحم ال يشــتعل بالطريقة 
الكهربائية ولكن تنتج عنه 
غازات قد تؤدي إلى االختناق 
وتسبب حوادث كونها مصدرا 
حراريا ذا اشــتعال، وميكن 
الكيروسني  استخدام مدفأة 
للتدفئة داخل اخليمة ولكن 
يجب ان يتــم وضعها على 
أرض مســطحة وعدم عبث 
األطفــال بها كونهــا مصدر 

حراري.

بالشــكل الصحيــح، وذلــك 
عند تركيبها يجب أن تكون 
مباشــرة في نقطة الكهرباء 
وعــدم اســتخدامها لعملية 
تنشيف املالبس وبعد االنتهاء 
من اســتخدامها يجب إغالق 

املدفأة مباشرة.

بشكل عام ما أبرز أسباب 
حدوث احلرائق مؤخرا في 

الكويت على مدار العام؟
٭ أبرز احلــوادث حاليا في 
الدرجة األولى متاس كهربائي، 
حمــل كهربائي زائــد، عبث 
أطفال مبصــادر حرارية أو 
مواد قابلة لالشتعال باإلضافة 
إلى حــوادث متعمدة وغير 
متعمدة وكذلك تسرب سائل 
قابــل لالشــتعال، وحوادث 

نقطة الكهرباء والتأكد من 
عدم إغالق فتحات التهوية.

ما نصائحكم لرواد البر حول 
استخدام الفحم أو الدفايات؟

٭ خالل موسم البر هناك 
بعض النصائــح الوقائية 
بعــني  تؤخــذ  أن  يجــب 
االعتبــار مثــل اســتخدام 
الفحــم بالشــكل الصحيح 
عنــد إشــعال الفحم يجب 
ان يكون بعيــدا عن املواد 
قابلة لالشــتعال واخليام 
وبعــد اإلشــعال واالنتهاء 
من مرحلــة التجمر ميكن 
إدخال الفحــم إلى اخليمة 
مع التأكد من وجود تهوية 
داخل اخليمة والتخلص من 
الفحم بطريقة الردم وعند 
استخدام املدفأة الكهربائية 
التأكد دائما من عدم تغطية 
مراوح التهوية والقيام بإغالق 

مصدر الكهرباء مباشرة.

هل هناك إجراءات معينة 
يتعني على أصحاب املطاعم 
واملقاهي استخدامها جتنبا 

ألي حرائق خاصة في 
املقاهي التي تقدم الشيشة 

ومسموح بها التدخني؟
٭ يفترض ان جميع املطاعم 
واملقاهي تطبق اشــتراطات 
األمن والسالمة املعمول بها 
مــن قبل قــوة اإلطفاء العام 
وبنــاء علــى تطبيــق تلــك 
املطاعــم لالشــتراطات يتم 

منحها الترخيص.

ما مخاطر استخدام 
الشواحن الكهربائية سواء 

ألجهزة الهواتف أو الشيشة 
اإللكترونية؟ وما نصائحكم 

بهذا اخلصوص؟
٭ البد من اختيار الشواحن 
ذات اجلودة العالية والبعد 
عن الشــواحن ذات اجلودة 
الرديـئـــــة التــــي يسبــب 
اســتخدامها انفجار ألجهزة 
الشــواحن مبا يتســبب في 

حدوث حرائق.

في ختام احلوار ما كلمتكم 
للمواطنني واملقيمني لتجنب 

حدوث احلرائق؟
٭ أنصح جميع رواد املخيمات 
كوننا في موسم الشتاء بإخراج 
دوة الفحم الى خارج اخليمة 
قبل النوم والتأكد من إطفائها 

متاما.

مراقب مراقبة اإلعالم باإلنابة بقوة اإلطفاء العام حّذر من تركها مشتعلة داخل األماكن املغلقة سواء باملنازل أو اخليام

املقدم علي تقي والزميلة آالء خليفة                   (زين عالم)

كثير من احلرائق في البر أسبابها وسائل التدفئة

التعامل مع الدوة بحذر وحرص يجنب اشتعال احلرائق

آليات اإلطفاء جاهزة للتعامل مع أي طارئ

٭ البالغــات اخلاصة وفقا 
إلحصائيــة إدارة العمليات 
املركزيــة تبــني ان حرائــق 
املنازل متثل ٤٠٪ من مجمل 
البالغات التــي تصل ملركز 
العمليــات اخلــاص بقــوة 
اإلطفاء العام، أما بالنســبة 
للمخيمات فاحلوادث اخلاصة 
بها تكاد ال تذكر ما يعادل ٢٪ 
من مجمل احلوادث اليومية 
وغالبا ما يكون حريقا بسبب 
مصدر حراري بسبب الفحم 
أو متــاس كهربائي بســبب 
التمديدات أو األحمال الزائدة 

على املولدات الكهربائية.

يوجد حاليا في األسواق فحم 
مغشوش من خالل خلط 

الفحم الرديء باجليد، فهل 

عاليـةضـرورة عمـل تهوية فـي املـكان وجتنـب اسـتخدام الفحـم املغشـوش لـرداءة جودته جـودة  ذات  لألجهـزة  كهربائيـة  شـواحن  شـراء  علـى  احلـرص  يجـب 
بهـاالبد من التأكد من عدم تغطية فتحات التهوية وإغالق مصدر الكهرباء مباشرة بالنسبة ملدفأة الزيت االلتـزام  واملقاهـي  املطاعـم  علـى  الواجـب  االشـتراطات  مـن  مجموعـة  هنـاك 

أجرت احلوار: آالء خليفة

ملشاهدة الڤيديو


