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 مجلة السيارات
خالد المالك: بقلم

 

ظلت فكرة إصدار 
) مجلة للسيارات(

على مكتبي منذ 
أن عدت للمرة 
الثانية رئيسًا 

لتحرير صحيفة 
الجزيرة منذ سبع 

 .. سنوات
وآان يفترض أن 
تطل على القراء 

متزامنة في موعد 
صدورها مع صدور 

مجلة الجزيرة 
ومجلة الثقافة 
ومجلة العالم 

الرقمي منذ حوالي
 .. أربع سنوات

ليقترب بذلك عقد 
إصدار المجالت 

األسبوعية على 
مدى أربعة أيام من 
آل أسبوع بانتظار 

صدور المزيد من 
المجالت 

المتخصصة التي 
ُتوزع مجانًا مع 

 . الجزيرة
 *** 

آان هذا هو ما 
 .. آنت أفكر فيه
وأخطط له مع 

الزميل نائب رئيس 
التحرير المهندس 

عبداللطيف 
 .. العتيق

غير أن ظروفًا 
تستجد، وأسبابًا 

تطرأ فتؤجل 
الفكرة، مع رغبة 
باستخدام عامل 
الوقت لتقديم ما 

هو أفضل، آل هذا 
آان يهزم الرغبة 

في استعجال 
إصدار هذه المجلة،

فيؤخر موعد 

بثالث عجالت ويقودها شرطي واحد
 مرآبة لمالحقة المطلوبين

 
 * أشرف البربري : إعداد * 

يبدو أن أفراد رجال الشرطة لن يحتاجوا 
بعد اليوم إلى الرآض خلف المخالفين 

والفارين في ظل التقنية الجديدة 
لمالحقة المطلوبين، وهي عبارة عن 
مرآبة بثالث عجالت تعمل بالبطارية 

آم ساعة،  40وتصل سرعتها إلى
وبالتأآيد فإن أسرع المجرمين ال تصل 

 . سرعتهم الى هذا الحد
 T3(وقد أطلقت المرآبة المسماة 

Series ( 113مؤخرًا أثناء المؤتمر العالمي 
لقادة الشرطة، ويقود المرآبة ذات الثالث 

عجالت رجل شرطة واحد واقفًا، وقد تم 
توفيرها لوآاالت تنفيذ القانون األمريكية 

 . في عموم الواليات األمريكية
موشن المصنعة  3وتدعي شرآة تي

للمرآبة أنها اقتصادية وصديقة للبيئة، إذ 
تجهز بالطاقة بواسطة بطاريتين خفيفتين 

منفصلتين قابلتين للشحن بمبلغ ال يزيد على خمسة بنسات يوميًا آما يمكن 
سيريز بقدرتها على المناورة  3وتتميز تي . رفعهما من المرآبة آل على حدة

سم لتوفر  20آم ساعة، ولها منصة ترتفع عن األرض 40والوصول إلى سرعة
وقد أثبتت . رصدًا للمنطقة المحيطة بالشرطي الذي يقودها من موضع وقوفه

المرآبة فعاليتها في تحسين زمن استجابة الشرطة للحوادث وتقليل اإلجهاد 
 . البدني لرجال الشرطة

وتعمل الشرآة على تجهيز المرآبة في المستقبل القريب بعربة مقطورة 
. وصندوق للخزن

 ..... الرجوع  .....

معارض

 جديد

السالمة

استطالع

مجتمع

يكفي

إطارات

خدمات

استشارات

المستقبل

آشتات

تقاطع

حوار

السوق المفتوح

الصفحةالرئيسة

 للمراسلة

 ابحث في هذا العدد

ابحث  
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