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 لتقديم املشورة والنصح 
ً
 إلكترونيا

ً
سالمة  حول ميشالن تطلق موقعا

 اإلطارات خالل فصل الصيف
 

 

 في تكنولوجيا صناعة اإلطارات
ً
هدف " بthetiredigest.michelin.com، املوقع اإللكتروني الجديد "أطلقت ميشالن، الشركة الرائدة عامليا

 خالل سالمة اإلطارات وكيفية فحصها وصيانتها  حول للسائقين توفير نصائح مفيدة 
ً
وسيكون هذا املوقع  .الحار فصل الصيفخصوصا

  حول  ورفع مستوى الوعي لديهم السائقينودعم ملساعدة  بمثابة أداة عملية
ً
. أولئك اإلطارات وتحديدا

ً
 الذين يتنقلون يوميا

 

 ميشالن توليوالشرق األوسط: "وفي هذه املناسبة، قال بيير غرانزوتو، املدير العام لقسم سيارات الركاب ونائب رئيس ميشالن في أفريقيا والهند 

 بأهداف الشركة أننا وقوع األخطاء. كمااملخاطر و  همتجنبوتزويدهم بالنصائح واإلرشادات التي  سائقينأهمية كبيرة لتوعية ال
ً
 راسخا

ً
 نؤمن إيمانا

 ."thetiredigest.michelin.comويسعدنا أن ندعو جميع األفراد لزيارة الصفحة اإللكترونية الجديدة طوال العام.  عمالئنافي االهتمام ب ةاملتمثل

 

 خالل فصل الصيف، حين تشتد درجات الحرارة وترتفع معدالت  همهتمام بإطارات مركباتاال  وأضاف: "يتوجب على جميع السائقين
ً
وخصوصا

تجنب تساعد على بالنسبة للسائق كما  على الطرقاتالسالمة  وتعتبر اإلطارات السليمة مفتاحالرطوبة وبالتالي تتأثر املركبة والكثير من أجزائها. 

 الحاجة إلجراء صيانة مكلفة."

 

 : ةالصيف الحار  أثناء القيادة على الطرقات في أشهر فيما يلي بعض النصائح املفيدة للمساعدة في الحفاظ على سالمة السائق 

 

 عن عالمات تفّحص حالة اإلطارات األربعة بشكل منتظم  .1
ً
ضرر،  أو  اهتراءابحث عن أي عالمة غير عادي.  آكلتواضحة أو تضرر بحثا

ما تبقى من عمر اإلطار، يمكن استخدام مقياس وللتأكد ممتفاوت لإلطارات.  أو التقطعات أو تآكلكالتشققات العميقة أو الكابالت املكشوفة 

، أو االعتماد على مؤشر تلف اإلطار الذي تحتوي عليه معظم أنواع اإلطارات. في اإلطارات( ةمتخصصورشة فحص العمق )متوفر لدى أي 

 به الحد األدنى املسموح يذكر أن .وكشكأي  راودتك وقم باستشارة متخصص في حالةبشكل منتظم في عدة نقاط عمق سطح اإلطار  افحص

 لعمق سطح اإلطار هو 
ً
 ملمتر إلطارات سيارات الركاب.  1.6قانونيا

 

2.  
ّ
 احرص . مرة واحدة في الشهر على األقل ق من ضغط اإلطاراتتحق

ً
على التحقق من ضغط اإلطارات حينما تكون "باردة" أي أنه يجب  دائما

كم، من أجل الحصول على  3تتجاوز ال  سافةعند قيادتها مل على األقل أو ساعتينملدة  ولم تتم قيادتها في حالة وقوفالسيارة أن تكون 

 إلى املستوى املوص ى به.  قياس الضغطلوحدة  بار 0.3 يجب إضافةدافئة، وهي  طاراتإل افحص ضغط  وإذا تم. دقيقة اتقياس
ً
  ،عادة

 
درج ت

دليل السيارة، أو في الجزء الداخلي من غطاء كتيب أو في السائق،  من جهةالسيارة باب قفل بالقرب من  اضغط التضخم املوص ى بهقياسات 

 الفحص هذا  يجب إجراءو الوقود. 
ً
 .متوفر ، إذا كانعن اإلطار االحتياطي على اإلطارات األربعة، فضال

 

املشكلة  ن و من املمكن أن تك، بنية املركبةفي عجلة القيادة أو في اهتزاز شعرت بما . إذا صحيحالشكل الب العجالتتوازن ضبط  تأكد من .3

 بشكل تآكل اإلطاراتفي السوق لتجنب  معروف. يجب ضبط توازن اإلطارات بشكل محترف لدى أخصائي إطارات اإلطارات ميزانيةفي 

 .في السيارة أجزاء التعليقاملفرط على  ن الضغطم وكذلك الحد   متفاوت وسابق ألوانه

 

 للحفاظ على سالمة امختصين فنيينمن قبل  العجالت قم بفحص محاذاة .4
ً
املحاذاة الصحيحة  ضبط ضمانملركبة . من الضروري جدا

عجالت. تختل محاذاة ال ،حفرة في الطريقعلى جسم كبير أو االصطدام بالرصيف أو السيارة  عند قيادةلعجالت. في كثير من األحيان، ل

 .هاأوانوقبل  بشكل غير متساو  اإلطارات  بتآكلإمكانية التحكم بالسيارة وسوف يتسبب  وهذا يمكن أن يؤثر على
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. فهو اإلطاراتالسيارة لدى تاجر إطارات معتمد ومعروف في حال وجود ثقب في أحد إطارات قم بفحص  .5

 يستطيع تقديم املشورة لك في حال حل  أي ضرر بهيكل اإلطارات وإذا كان باإلمكان إصالحه أم ال.

 

ونقلها من األمام إلى الخلف اإلطارات  فمن خالل استبدال مصنع املركبة. ةتوصي، التزم بإلطاراتلالدوري تبديل العند  .6

 
ً
وموزع متوازن  تآكل هذا يساعد على ضمانو اإلطارات األربعة. في  التآكلتتحسن درجة كلم(،  5,000مرة واحدة كل )عادة

 السيارة.ات إطار بالتساوي على جميع 

 

 ممتص الصدمات أن يتسبب يمكن  تعليق.ال أجزاءاحرص على مراقبة  .7
ً
 أو مهترئا

ً
بوتيرة أسرع  طاراتكل اإل تآبفي حال كان قديما

 على التحكم بالسيارة. السائق قدرةيؤثر على و 

 

 اإلطارات واستهالك الوقود، و  إلى زيادة تآكلالحمولة الزائدة تؤدي . سيارتك ة فيالزائد تجنب الحمولة  .8
ً
 قدرةعلى هي تؤثر سلبا

 التحكم بالسيارة، وتزيد مسافة كبح الفرامل. في السائق

 

 

 

 انتهى

 

 نبذة عن "ميشالن"

والسيارات والدراجات الهوائية،  تكرس "ميشالن" جهودها لتحسين التنقل املستدام، وتعمل على تصميم وصناعة وبيع اإلطارات ملختلف أنواع وسائل النقل بما فيها الطائرات،

ات املزارع، والشاحنات الثقيلة، والدراجات النارية، واملركبات الفضائ افات أو ناقالت التربة، ومعد  ة سياحية، وخرائط، والجر 
 
ية األمريكية. من جهة أخرى، تنشر الشركة أدل

 لخدمات النقل عبر 
ً
 إلكترونيا

ً
ر دعما

 
في ميشالن حوالي ViaMichelin.comوأطلس الطرقات، وتوف

 
 111,700. يقع مقر الشركة الرئيس ي في كليرمون فيران، فرنسا، يبلغ عدد موظ

ف في أكثر من 
 
ل  170موظ

 
دولة حول العالم. وتمتلك املجموعة مركز ألبحاث التكنولوجيا، يتولى مهمة التطوير الهندس ي في كل من أوروبا،  17موقع إنتاج في  67دولة، وتشغ

ات التجارية والتسويقية ، )www.michelin.com(وآسيا  وشمال أمريكا،  له، إدارة املهم 
ً
ا خذ من دبي مقر  بينما يتولى املكتب اإلقليمي لشركة ميشالن الشرق األوسط، الذي يت 

 للعمالء وتحقيق طموح الشركة العالمي للنمو  في تلك املناطق.والتوزيع في بلدان أفريقيا والهند، والشرق األوسط، وذلك لتوفير دعم أفضل 

 

 ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع

 ماجد املحمودي

 مدير االتصاالت الخارجية، ميشالن أفريقيا والهند والشرق األوسط

 +971 (0) 48 078 276 

mahmoudi@ae.michelin.com-majid.al 
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