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ق االأوسط وأفريقيا عن بدء بيع أحدث  أعلنت بورشه ال�ش
ي منطقة الخليج.

إصدار من طراز ماكان رسمياً �ف
ف بورشه ماكان الجديدة من الخارج بتصميم مختلف  تتم�ي

ز  نسبًيا للمقدمة مع لمسة جمالية بلون السيارة الخارجي ت�ب
 GTS عرضها، بينما يُطىل الجزء االأوسط من مقدمة الفئة
 LED باللون االأسود. وأصبحت المصابيح االأمامية بتقنية

مع نظام االإضاءة الديناميكي من بورشه والمرايا الخارجية 
ي جميع الطرازات 

ات االأساسية �ف ف ي من التجه�ي
بتصميم ريا�ف

ي الجزء الخلفي.
الجديدة مع مشتت الهواء �ف

 وحظيت المقصورة بالكث�ي من التحسينات من خالل 
الكونسول الوسطي الحديث الذي يوفر نظام تشغيل 
ي تعمل باللمس بدالً من 

جديداً يستخدم االأسطح ال�ت

وس االأقرص  االأزرار، كما تتضمن المقصورة مقبض علبة ال�ت
ي الجزء العلوي 

ي الساعة التناظرية المثبتة �ف
ي الوسط، وتأ�ت

�ف
ات  ف . ومن التجه�ي ف أساسي من لوحة العدادات كتجه�ي

االختيارية المتوفرة للسيارة مجموعة فرش المقاعد المصنوع 
من الجلد مع حياكة متناغمة.

 ميكانيكًيــا، يلعب المحرك الجديد الرباعي االأســطوانات مع 
شــاحن هواء توربو دور القلب النابض للفئة االأساســية من 
ف  ماكان، وهو يولد قوة تبلغ  265 حصان. كما تم تحســ�ي
أداء الفئة  ماكان أس الجديدة بشــكل أك�ب بفضل محرك 
من ســت أســطوانات سعة 2,9 ل�ت مع توربو مزدوج 380 
ي أس بمحركها الذي 

حصــان، وتتفــوق الفئة ماكان جي �ت
يولد قوة 440 حصان.

أعلنت بورشه الشرق األوسط وأفريقيا عن بدء بيع 

أحدث إصدار من طراز ماكان رسميًا في منطقة الخليج.

بورشه ماكان 2022
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اكة مع وكالء  كــة أينيوس أتوموتيــف اتفاقيات �ش تعقــد �ش
للتوزيــع وتقديــم خدمات ما بعد البيع عىل مســتوى 
العالــم مــن خالل افتتاح ما يصــل إل 200 منفذ بيع 

طالق ســيارة الدفع الرباعي  ومركز خدمات اســتعداًدا الإ
ي يوليو/تموز عام 2022.

غرناديــر �ف
كاء الجدد تنفيذ نمــوذج عالمي فائق  وســيتول هــؤالء ال�ش
المســتوى لخدمــات ما بعد البيع، حيــث تم تطوير هذا 
كة روبرت بوش عىل  ف أينيوس و�ش النمــوذج بالتعاون بــ�ي

كاء التوزيع  مدار الســنوات الثالث الماضيــة. ويُعد �ش
ي شــبكة الخدمة والصيانة، إل جانب 

العنرص االأســاسي �ف
ي توفرهــا منافذ خدمة 

ضافية ال�ت التغطيــة الجغرافيــة االإ
الصيانــة من بــوش المنتقاة بعناية.

ر ورشــة صيانة  ي شــبكة الخدمة المتكاملة توفُّ
وتعــ�ف

ي نطاق مســافة ال تزيد عىل 50 
معتمــدة مــن أينيوس �ف

كــم من معظم العمالء. سيســتفيد مالكو الســيارات 
ي مواقع بعيــدة نائية من مراكز 

الــذي يحتاجــون الدعم �ف
خدمــة الصيانــة من بوشــالمقّدر عددها بـ 10 آالف مركز 
ي 150 دولة. بالنســبة لقطع الغيــار غ�ي المتوفرة 

تنتــ�ش �ف
ها لالأســواق  كة أينيوس توف�ي ي المخزون، تســتهدف �ش

�ف
ي غضون 24 ســاعة.

ة �ف الكب�ي
وتعليًقــا عــىل هذا الحدث، عّلق “مــارك تينانت” المدير 

كــة أينيوس أوتوموتيف قائــالً: “يتمّثل هدفنا  التجــاري ب�ش
ي توف�ي 

ي دعــم عمالئنــا وقتما يحتاجوننــا، وهذا يع�ف
�ف

مجموعــة متكاملــة من الخيارات الرقميــة والفعلية”. 
وأضــاف: “راحة العمالء وتوفر قطع الغيار ومســتوى 

ها  الخدمــة المقدمــة. ثالث دعائم أساســية نركز عىل توف�ي

شركة أينيوس تكشف خطط البيع والخدمة لسيارة 

غرنادير على مستوى العالم
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اء المنشــودة  بشــكل مالئــم، مما يمنح العمالء تجربة ال�ش
والدعــم المطلوب لخدمات مــا بعد البيع.

اء  ي أســواقنا الرئيســية بإمكانية �ش
“كما ســيتمتع العمالء �ف

ي ذلــك إعداد ترتيبات 
نت، بما �ف ن�ت ســيارة غرناديــر ع�ب االإ

تمويــل الســيارة وإجراء عمليات اســتبدال قطع الغيار. 
ي تجربة 

ولكننــا نــدرك تماًما أّن معظم العمــالء يرغبون �ف
اء؛ لذلــك كان ال بد من توف�ي  الســيارة قبــل اتخاذ قرار ال�ش

شــبكة واســعة النطاق عىل أرض الواقع”.
كــة لعمليات  عالن من أينيوس مع إتاحة ال�ش ي هــذا االإ

يــأ�ت
نت لســيارة غرناديــر. ولقد أبدى ما يقرب  ن�ت الحجــز ع�ب االإ

من 75 ألف شــخص ح�ت االآن اهتمامهــم باعتبارهم 
ف القتناء الســيارة. وســيحظى هؤالء “العمالء  عمــالء محتمل�ي

المهتمــون” حرصيـًـا بإمكانية إجراء حجز مبكر للســيارة 
/أيلول قبل إتاحة الحجــز للجميع  ابتــداًء من 30 ســبتم�ب
ين  .  وبدًءا مــن 14 أكتوبر/ت�ش ف بمــدة تصل إل أســبوع�ي

االأول، ســيصبح الحجز متاًحــا للجميع.

ي يوليو/تموز 2022. 
ومن المرتقب بدء تســليم ســيارة غرناديــر �ف
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ي عــام 2017، أدرك رئيس مجموعــة أينيوس، “جيم 
�ف

ي خوض  راتكليف”، أحد عّشــاق الســيارات ومح�ب
، أن ســوق الســيارات يخلو  ف م�ي المغامرات المخرصف

مــن وجــود مركبة دفع رباعــي عملية فائقة االأداء، ذات 
تصميــم مواكــب لروح العرص الحديث وتمتــاز باعتمادية 

كــة أينيوس حيث  عاليــة. ومن هنا جاءت فكرة إنشــاء �ش
اء صناعة الســيارات لتجســيد الرؤية  ضمــت نخبة من خ�ب
الطامحــة البتــكار مفهوم جديد لتطوير ســيارات الدفع 

الرباعــي وتصنيعها.
ف  يطاني�ي ف الطابــع والتصميم ال�ب تجمع ســيارة غرنادير ب�ي

اللذيــن يُبّينان القوة والمتانــة االألمانية ذات الدّقة العالية؛ 
فتســتحق أن تصبــح مركبة دفع رباعي فريدة عالية االأداء. 

وبفضــل تصميمهــا الهندسي المالئم لجميع ظروف 
ف هذه الســيارة بقدرات هائلة ومتانة فائقة 

ّ العمل، فســتتم�ي
ي فئتها للســ�ي عىل الطرق 

وموثوقيــة عالية هي االأفضل �ف

ي اقتناء 
الوعــرة، ما يجعلها مثاليــًة للعمالء الذين يرغبون �ف

ي العالم.
ســّيارة للمهام الشــاّقة، أينما كانوا �ف

كات  كة أينيــوس  أوتوموتيف إحدى ال�ش تُعــد �ش
ي 

التابعــة لمجموعــة أينيوس الرائــدة المتخصصة �ف
وكيماويــات والمواد الكيماويــة المتخصصة  صناعــة الب�ت
والمنتجــات النفطيــة. تضــم المجموعة  26 ألف موظف 

ي 36 قطاًعــا لالأعمــال، فضالً عن شــبكة توزيع تغطي 
�ف

ي 29 دولة. تعمــل مجموعة أينيوس 
194 منشــأة تصنيــع �ف

عــىل تصنيــع منتجات فائقة الجودة لالرتقــاء بكل مظاهر 
الحيــاة العرصية بدءاً من الدهانــات إل المنتجات 
البالســتيكية، والمنســوجات إل التقنيــات المبتكرة، 

ي عام 2019، بلغت 
واالأدويــة ح�ت الهواتــف الجوالة. �ف

ف  ي ح�ي
مبيعــات مجموعــة أينيــوس نحو 61 مليار دوالر، �ف

ائــب تصل إل 6 مليارات  حققــت أرباحــاً قبل خصم الرصف
تقريباً. دوالر 
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اري رومــا بمثابة تكريم لمفهوم الســيارة الرياضة  تعتــ�ب ف�ي

ي الخمســينات 
ي عرفناها �ف

يطاليــة، ال�ت الســياحية  االإ

ي ألهمــت بعًضا من أجمل 
ي وال�ت

والســتينات القــرن الما�ف

طالق مــن مارانيلو، لكن من  هــا رغبة عىل االإ الســيارات وأك�ش

جهــة أخــرى يمكننا القول بأن روما ليســت مجرد تكريم 

، دون أي رؤيــة واضحة للمســتقبل فهي تحمل  ي
للمــا�ف

إرث عقــود وعقود من الســيارات الرياضيــة المتفوقة عىل 

الطرقات كما فوق  مســارات التســابق وتضفــي عليه تقنيات 

مبتكــرة ترســم مســتقبل الحصان الجامــح قبل أن تغلف كل 

ذلــك بإطــار من االأناقة القاطعــة لالأنفاس وحضوًر جذاب 

ال مثيل له.

ي البداية علينا أن نوضح أن روما ليســت بديالً عن طراز 
�ف

ي االأمامي 
بورتوفينــو المجهز بنفس محرك االأســطوانات الثما�ف

اري، وهي عبارة عن  بل  هي إضافة إل تشــكيلة ســيارات ف�ي

ي تم تحســينها وإعادة 
اري ال�ت مزيج من أجهزة وبرامج ف�ي

توجيههــا وتجديدها، فرغــم أنها تعتمد عىل نفس قاعدة 

عجــالت  بورتوفينو ولكــن بعد أن تم تعديل تلك القاعدة 

ي نفس ســياق التجديد 
لتصبح جديدة بنســبة 70 بالمائة، و�ف

ي نســب مع قابض فاصل 
تتمتــع روما بعلبة تروس من ثما�ف

ي ظهرت الأول مرة مع طراز أس أف 
مزدوج  هي نفســها ال�ت

ي 
اري مع محرك مثبت �ف ، كما أنها أول ســيارة ف�ي ادالي 90 ســ�ت

. ي االمــام  تحصل عــىل نظام التحكم باالنزالق الجان�ب

نســان  ي مفهوم واجهة االإ
ك روما �ف ي الداخل ، تشــ�ت

�ف

، مع  ادالي لالآلة  الذي شــوهد الأول مرة عىل أس أف 90 ســ�ت

شاشــة لوحة عــدادات منحنية عالية الدقة مقاس 16 بوصة 

ومقــود مع مفاتيح تحكم باللمــس، إذ توجد مفاتيح التحكم 

الرياضية الراقية

تجربة قيادة فيراري روما
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ضــاءة وتعديل المرآة الخارجية، وكما  باللمــس للتحكم باالإ

اري الحديثــة، يتم التحكم بعلبة  ي معظم ســيارات ف�ي
�ف

ي الكونســول الوســطي 
وس عن طريق مفاتيح مرتبة �ف ال�ت

تحــاكي التصميم الكالســيكي الأدوات التحكم بعلب تروس 

اري. وعىل عكس من أس أف 90، تتمتع روما بشاشــة  ف�ي

تعمــل باللمس مقاس 8.4 بوصة ذات تنســيق عمودي مثبتة 

أعىل الكونسول الوسطي.

ف  الصــور ال تعطي رومــا حقها، فعىل أرض الواقع وبالع�ي

اف  فالفيو  المجردة تبدو الســيارة المصممة تحت إ�ش

ي أعرض وأكــ�ش انخفاًضا وأك�ش دراماتيكية، أما أبعاد 
مانــزو�ف

مقصورة القيادة وتناســقها مع جســم السيارة وتوفر ذلك 

نســياب االأنيق الذي يطبع تصميم الســيارة العام.  االإ

المصابيــح االأمامية النحيفة والموزع الكب�ي يعطي شــكل 

ســمكة القرش للمقدمــة، وما ال يمكنك رؤيته هي مولدات 

ي االأرضية 
الدوامة الهوائية عىل غرار ســيارات الســباق �ف

ي تســاعد روما عىل توليد المزيد من 
الســفلية للمقدمة وال�ت

القوة الســفلية عىل المحور االأمامي.

ي 
ي تأ�ت

ة عىل صعيد التصميم هي الشــبكة ال�ت ف ولعــل أبرز م�ي

اري بأنها شــبيهة  ي وصفتها ف�ي
بنفس لون الجســم، وال�ت
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ي تمثال، هي الجزء االأك�ش إثارة للجدل 
بثقــوب محفــورة �ف

من الخارج وبشــكل متعمد، كما يقــول أندريا ميليتلو، رئيس 

اري: “كانت  ي ف�ي
قســم التصميم الخارجي لســيارات GT �ف

 ، الفكرة أن الســيارة تتمتع بهذا الشــكل النظيف والكالسيكي

ظهار المســتقبل  وكانــت بحاجة إل عنارص تصميم الإ

والتكنولوجيــا الحديثة”. “شــبكة التهوية التقليدية بالكروم 

لن تكون مناســبة .” اللوحة الخلفية الســفلية بشكل حاد 

هي عبارة عن تقليد أنيق شــبيه بما كان يتوفر لدى ســيارات 

ي أو ، 
ي الســتينات عىل غرار االأســطورية 250 جي �ت

اري �ف ف�ي

ي ال تحتوي 
اري منذ طراز 348 ال�ت وروما هي أول ســيارة ف�ي

ي 
عىل مصابيح خلفية مســتديرة، وذلك إذا ما أردنا أن نســتث�ف

نتاج التجاري المحدود. طــراز مونزا ذو االإ

ي إبقاء ذيل روما 
ي �ف

وتطلبــت رغبة رئيــس التصميم مانزو�ف

منخفًضا، تطوير جناح نشــط يقع أســفل النافذة الخلفية 

ًة، ويتمتع  بثالثة إعدادات: الســحب المنخفض ،  مبا�ش

ي 
والقوة الســفلية المتوســطة، والقوة السفلية العالية. �ف

إعداد الســحب المنخفــض، يختفي الجناح مع النافذة 

 ، الخلفيــة. أما عند الحاجة الأقىص درجات الضغط الســفىلي

ه بزاوية 135 درجــة بالمقارنة مع النافذة الخلفية،  فيتــم ن�ش
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مما يولد 209 أرطال من القوة الســفلية عىل المحور 

ي 
الخلفي عند �عة 250 كلم/س، مع زيادة بنســبة 4 �ف

عداد المتوســط ، يطور الجناح  ي االإ
ي الســحب. �ف

المائة فقط �ف

ي المائة من الحد االأقىص للقوة الســفلية مع 
حوالي 30 �ف

ي الســحب. يتم تحديد 
ي المائة فقط �ف

زيادة بنســبة 1 �ف

عتبات تنشــيط الجناح حســب �عة السيارة وإعداد مانيتينو.

ي اســطوانات مزدوج 
ميكانيكًيــا، تتمتع روما بمحرك من ثما�ف

التوربو ســعة 3.9 لي�ت ينتج 612 حصان - 21 حصانًا أك�ش 

ضافية أجهزة االستشــعار  ي القوة االإ
من بورتوفينو. تأ�ت

ي تراقب بدقة دوران 
ي ال�ت

ي علب الشــاحن التوربي�ف
الجديدة �ف

التوربينات وتســمح لها بالدوران أعىل بمقدار 5000 دورة 

ي زيادة الطاقة عىل الرغم من 
ي الدقيقــة عن مــا قبل. تأ�ت

�ف

ي 
ي تقلل الطاقة �ف

ين ال�ت ف تركيب مرشــحات جســيمات الب�ف

نظــام العادم المعاد تصميمه.

عــىل الطريق وخــالل تجربة القيادة يُظهر أداء المحرك 

�عة وتوازن روما، ورغم أنه يســتفيد من عمل أجهزة 

شــحن هواء، لكنه يســتجيب لمدخالت دواسة الوقود بدقة 

محرك يتنفس بشــكل طبيعي، وينطلق بســهولة إل خطه 

ي الدقيقة، إنه ســلس بشــكل رائع. 
االأحمر البالغ 7500 دورة �ف
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وس عىل الفور لالأوامر الصادرة  وبدورها تســتجيب علبة ال�ت

ي يوفرها لك 
مــن المحرك، كما  أن الســلطة العالية ال�ت

ي أن روما تذهب 
نظــام التوجيه عــىل المحور االمامي تع�ف

ي المكان 
تماًمــا إل حيث تشــ�ي إليها، وتظل المقدمة �ف

اري روما مصممة لعبور  الــذي تريده لها، وقــد تكون ف�ي

المســافات الطويلة براحة، مع أكياس التســوق التابعة الأك�ش 

العالمــات التجارية فخامة ملقــاة عىل المقاعد الخلفية أو 

ي صنــدوق التحميل الخلفــي الرحب، إال أنها �يعة للغاية 
�ف

وتوفر تجربة قيادة ال تقل بإثارتها عن أي ســيارة أخرى 

تحمل شــعار الحصان الجامح عىل مقدمتها.

ولعل ما يعمل وراء الســتارة عىل تنفيذ هذا االمر وجعل 

ي آن مًعا هو 
ي �ف

ثارة والر�ت الســيارة بهذا المســتوى من االإ

اري بجيله  ي الرائع من ف�ي نــزالق الجان�ب نظــام التحكم باالإ

الســادس، والذي يضع جميع أنظمــة التحكم الديناميكية 

ف الســاهرة لخوارزمية مصممة  ف الســيارة تحت الع�ي عىل م�ت

ي أنه يعمل 
لزيــادة متعة الســائق. يكمن جمال النظام �ف

معك كســائق، مما يســاعدك عىل تحقيق ما تريد تحقيقه 

بشــكل طبيعي بعيد عن أي شــكل من أشكال التدخل الغ�ي 

مرغوب به من قبلك.



كونه يمتد عىل مسافة 2308 كلم، يعت�ب رالي ترانس أناضوليا 

ي من نوعه بعد 
ي العالم والثا�ف

واحًدا من أطول الراليات �ف

ي نسخة هذا العام استمر الرالي 
، و�ف رالي داكار الشه�ي

، وثمانية ايام  ي
ة أيام منها يومان تسجيل وفحص ف�ف لع�ش

ي بلغ طولها حوالي 1400 كلم. 
لقطع المراحل الخاصة ال�ت

ف من عدة دول منها ايطاليا، هولندا،  تنافس خاللها متسابق�ي

ي جميع الفئات، بداية بالدراجات 
بريطانيا، فرنسا وتركيا و�ف

النارية، والدراجات الرباعية، تلتها فئة السيارات الباغي 

بسائق ومساعد، تلتها الشاحنات، كما خصص لهذه السنة 

ي ال تستلزم إرتداء 
فئة للسيارات الرباعية الدفع العادية، ال�ت

خوذة او اي تعديالت، ولكن ال�عة حددت لهذه الفئة ب 

60 كلم فقط خالل المراحل الخاصة.

” 400 كلم جنوب  انطلق الرالي من مدينة “اسكي شه�ي

ق  اسطنبول ، متجها ال مدينة “كارس” اقىص شمال �ش

تركيا عىل الحدود مع جورجيا وبالقرب من البحر االأسود. 

ات  هذه المسافة يتخللها العديد من درجات الحرارة والتغ�ي

المناخية والمرتفاعات، تتغ�ي درجات الحرارة من الطقس 

قا.  الحار نسبيا 28 درجة، وح�ت درجة الصفر كلما اتجهنا �ش
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التسابق وسط الطبيعة الخالبة

رالي ترانس أناضوليا
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ي 
إضافة ال تغ�ي درجات الحرارة نالحظ التغ�ي بالطبيعة �ف

ي ع�ب 
سهول االأناضول “ من هنا اطلق عىل الرالي اسمه ويع�ف

ي ال تنتهي من السهول، 
ي الشاسعة ال�ت

االأناضول” االرا�ف

ي تزرع اغلبها بالقمح 
ي الزراعية ال�ت

والجبال والغابات واالأرا�ف

ي المزروعة بالتفاح، 
ودوار الشمس، اضافة ال االرا�ف

والعديد من الزراعات االخرى، ولكن بعد منتصف الرالي 

ي أرض الجن بدات قطعان 
وصلنا ال والية “أرزنجان” وتع�ف

ي المراعي الشاسعة، 
ي ال تعد تظهر �ف

االأبقار واالغنام ال�ت

خان. ف ي زمن جنك�ي
تذكرنا بأيام االناضول �ف

” من المدن  ، تعت�ب مدينة “ اسكي شه�ي بالعودة إل الرالي

الشبابية الحتوائها عىل العديد من الجامعات، لذلك نجد 

أن أك�ش سكانها من الطالب ما دون ال25سنة، كما انها 

ي بعض االأماكن نجد الجندول، كما 
قها، و�ف تشتهر بنهر يخ�ت

ق مياه النهر الهادئة مع قائد يلبس نفس  ي فينيسيا، يخ�ت
�ف

ف الذين يقودون هذه القوارب الخشبية  لباس الفينيسي�ي

لغراض سياحية.

تو  انطلقت أول الدراجات النارية بقيادة االيطالي ال�ب

ي االنطالق 
ي رالي داكار، تاله �ف

ف �ف برتولدي، وهو من المشارك�ي

38 دراج ضمن اربع فئات تالهم 17 سيارة رالي ذات الدفع 

الرباعي، المرحلة االول كانت استعراضية بطول 9 كلم. 

ي ال مرحلة اسكي شه�ي 
ي اليوم الثا�ف

لينطلق الرالي الفعىلي �ف

وكانت بطول 117 كلم. طبيعة المرحلة تشبه جبال البحر 

المتوسط ولكن مع درجات حرارة وصلت ال 20 درجة. وفاز 

ف سيارته من  بهذه المرحلة اليطالي فيديريكو بوتو عىل م�ت

ف  كي مرت بجي عىل م�ت
فئة SSV1 بزمن 23:59:1 تاله ال�ت

سوزوكي جراند فيتارا بزمن 07:01:2 وحل ثالثا مرات كميل 

ف سوزوكي فيتارا بزمن 09:10:2. ايضا عىل م�ت

لجاهامان  ف وكفريق متابع للرالي انتقلنا ال المرحلة الثالثة ك�ي

، وكانت المدينة عىل  ف ليتس�ف لنا الوصول قبل المتسابق�ي

بعد 200 كلم من موقعنا، بلغ طول المرحلة 124 كلم. 

وهي مرحلة صخرية صعبة تخللها صعود منحدرات حادة 

ي المرحلة 40 
ب�عات بطيئة نسبيا حيث بلغ معدل ال�عة �ف

مسارات
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كلم. وفاز بهذه المرحلة ايضا فيديريكو بوتو ليتصدر اليوم 

االول بأ�ع توقيت.

كش  ي منطقة �ش
انطلقــت المرحلة الرابعــة لليوم الثالث �ف

ي جبال وغابات تحتوي عىل المياه 
وهــي بطول 95 كلــم �ف

الســاخنة للعالجات الطبيعيــة وينت�ش فيها العديد من 

ي المدن المحيطة. وفاز 
الفنــادق المخصصة لهــذا الغرض �ف

ي ا�تان 
بالمرحلــة االيطالي فيديريكــو بوتو تاله بالمركز الثا�ف

ف SSV بفارق 5 دقائق وبطبيعة الحال  نجــار اوغلو عىل مــ�ت

ي منطقة اســتقالل 
ة ال المرحلة السادســة �ف اتجهنا مبا�ش

يوليو وكانت بطول 94 كلم. مســار الرالي كان داخل غابة 

، وكانت  ف ممطرة ما اســتدعى الحذر من جميع المتســابق�ي

االجــواء داكنــة و ممطرة وباردة بلغت الحرارة اقل من 

ف  كي مرت بجي عىل م�ت
10 درجــات. فاز بهــذه المرحلة ال�ت

يطالي فيديريكو بوتو،  الســوزوكي متقدما دقيقة فقــط عىل االإ

ي 
وبعد هذه المرحىل اتجه الجميع مســاء ال الفندق �ف

مدينة شــوروم شمال العاصمة أنقرة.

ي اليوم الخامس ألغيت المرحلة السابعة بسبب االأمطار 
�ف

وارتفاع منسوب النهر مما شكل خطرا عىل الدراجي، كانت 

ة ال  ة بطول 48 كلم.اتجهنا مبا�ش مرحلة شوروم قص�ي

المرحلة التاسعة وهي تسلق جبل يلدز داغ و اضطررنا 

ف للوصول  للصعود جبال بارتفاع 1800 م�ت لمدة ساعت�ي

ال المكان المطلوب للتصوير. فاز بهذه المرحلة باربادوس 

ف SSV بفارق أقل من دقيقة عن مرات  يانغي عىل م�ت

ي 
كميل ايضا عىل مت SSV، ونهاية اليوم الخامس كانت �ف

لج، طبعا كان مغلقا  ف المخيم قرب منتجع يلدز داغ لل�ت

ي نهاية فصل الصيف. اجواء المخيم الليلية مليئة 
الأننا �ف

وق  ي تستمر ح�ت �ش
بالحركة والحماس، واعمال الميكانيكا ال�ت

ي سباق مع الزمن انطلق بسيارة او دراجة من دون 
الشمس، �ف

مشاكل ميكانيكية.

ي اليوم الســادس باكرا، 
انطلقــت المرحلة الثالثة ع�ش �ف

كانت الســماء صافية وارتفعت درجات الحرارة رغم أن 

ا عن ســطح البحر.  ارتفاع الجبال كان حوالي 2000 م�ت
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المرحلــة بطــول 95 كلم. وبلغ معدل ال�عة 61 كلم/س 

ي تشــبه جبال 
فقط بســبب صعوبة الطريق الحجرية ال�ت

ف  كي بارباروس بانجي عىل م�ت
عمــان . تصــدر المرحلة ال�ت

ف الســوزوكي بفارق 24 ثانية  SSV1 تاله مراد كميل عىل م�ت

كي يالوجي كوركوت بفارق دقيقة 
فقــط. وحل ثالثا ايضا الــ�ت

و8 ثــوان فقط، ليتأخر االيطــالي فيديريكو بوتو ال المركز 

السادس بفارق 6 دقائق.

ي 
ي المرحلة الرابعة ع�ش �ف

وعاد االيطالي بوتو للصدارة �ف

، ،وهي المرحلة االقرص بطول 35  اليوم السادس من الرالي

ي عن ارتان نجار أوجلو الذي 
ف و5 ثوا�ف كلم ، بفارق دقيقت�ي

كان يقود SSV 1 ايضا. وحل ثالثا بارباروس يانجي بفارق 

ف و32ثانية عن االول. كما نرى أن فئة ال SSV1 كانت  دقيقت�ي

ي الرالي .
دائما االأ�ع �ف

ة لليوم السادس كانت بطول 65 كلم.  المرحلة االخ�ي

كي مراد 
وبمعدل �عة وصل إل 48 كلم/س. تصدرها ال�ت

ف السوزوكي جراند فيتارا تاله اليطالي بوتو  كميل عىل م�ت

ف  بفارق 4 ثوان فقط وحل ثالثا تولغا يلمز ايضا عىل م�ت

سوزوكي بفارق 27 ثانية فقط، ما يدل عىل حدة المنافسة 

. ي رالي كالسيكي قص�ي
وكأنهم �ف

اليوم السابع والمؤلف من 3 مراحل بطول إجمالي 303 

كلم. من المراحل الخاصة ألغيت منه المرحلة السابعة 

ي اليوم السابع( بسبب سوء 
ع�ش )الثانية سابًقا كونها تعاد �ف

ف فقط االول بطول 61  االأحوال الجوية فاقترص عىل مرحلت�ي

كلم والثالثة بطول 85 كلم. تصدر

ي والثالث 
ف اليطالي بوتو بفروقات قليلة عن الثا�ف المرحلت�ي

مرات كميل وبارباروس اصحاب السوزوكي جراند فيتارا وال

SSV1 عىل التوالي .

انتهى اليوم السابع يتصدر اليطالي بوتو بفارق يزيد عن 
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كي مرات كميل عىل
التسع دقائق متقدما عىل ال�ت

ف السوزوكي تاله ثالثا بارباروس بفارق يقارب الع�ش  م�ت

ي اليوم الثامن 
ف  SSV1 تبقى مرحلة واحدة �ف دقائق عىل م�ت

ي والية “قارس” بطول 113 كلم. والمعروف 
واالخ�ي وهي �ف

عن منطقة “قارس” من اسمها بأن طقسها متطرف حيث 

تصل درجات الحرارة شتاء ال ناقص 30 درجة. وكان جزء 

لج تم استخدامه صعودا  ف كب�ي من المرحلة منحدر لل�ت

خاصة ان االأرض مازالت جافة قبل موسم الشتاء. ويعت�ب 

( من أهم  لج هذا الذي يسمى )جبال آل واك�ب ف منحدر ال�ت

ي اوروبا، حيث تستخدمه فرق عالمية 
المنحدرات الثلجية �ف

للتدرب قبل

ي هذه المنطقة تستمر 
البطولة االولمبية كون الثلوج �ف

لموسم أطول من المنحدرات االأوروبية.

كما كان متوقعاً، حاول الجميع الحفاظ عىل السيارة 

ومراكزهم إنهاء الرالي دون مشاكل او اية مفاجآت، فلم 

كي ارتان نجار 
يطالي وترك المركز االول لل�ت يضغط االإ

ف  اوغلو بفارق 6 دقائق وحل ثالثا الياس سونماز عىل م�ت

ي L200 بفارق 12 دقيقة عن المتصدر، لينتهي 
ميتسوبي�ش

الرالي أمام قلعة “قارس” بحضور الفعاليات المشهورة 

بصناعة اجبان الجروي�ي السوي�ية.

عىل التوازي نافست الشاحنات الثالثة بعضها ) كلها 

مرسيديس( طوال مراحل الرالي حيث تصدر بالتناوب كل من 

، علما إن  ي
يطالي مارينو مو�ت رمضان يلمز ومرات كاراهان واالإ

ي 
الشاحنات الثالث كانت ا�ع من العديد من السيارات �ف

، فحل اول عىل فئة  توقيت المراحل والتوقيت الجمالي للرالي

الشاحنات رمضان يلمز، تاله مرات )المجنون ( كما يلقبه 

، رغم انقالب شاحنته خالل احدى مراحل اليوم  ف المتسابق�ي

ي ثالثا.
الخامس، وحل اليطالي مارينو مو�ت

ف  م�ي ي فئة الدراجات النارية شارك العديد من المخرصف
أما �ف

تو  ي رالي داكار، منهم االيطالي ال�ب
من أصحاب المشاركات �ف

برتولدي عىل مت Rally KTM450 وكان التنافس حادا 

ي الذي حل 
اري زاشي�ت ف ف مواطنه االيطالي ايضا س�ي بينه وب�ي

ف نفس نوع  ثانيا بفارق ضئيل بلغ 45:1 ثانية فقط عىل م�ت

ف  ي عىل م�ت
الدراجة، وحل ثالثا االيطالي ايضا ميشيل كو�ت

CF-500EX KTM بفارق ساعة و22دقيقة عن االول . وحصل 

.B2 ايضا عىل المركز االأول من فئة
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