
15 نسخة من طراز بنتلي كونتنينتال جي تي
املميز  طــرازهــا  مــن  نسخة   15 طــرح  اعتزامها  البريطانية،  بنتلي  شركة  أعلنت 
الرغم من تحقيقه رقمًا قياسيًا كأسرع  للبيع، وذلــك على   »Continental GT«

سيارة ضمن سباقات Pikes Peak في والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة.

ونــشــر مــوقــع »مـــوتـــور1« األمــيــركــي املتخصص فــي أخــبــار الــســيــارات، اللقطات 
الرسمية للطراز، الذي يعمل بمحرك من فئة W12، بسعة 6 لترات، وينتج قوة 626 
حصانا، مشيرا إلى أن البيع سيتم بأسبقية الحجز، حيث يبدأ السعر من 216.4 

عّد بنتلي أكثر عالمة تجارية مرغوبة عامليًا للسيارات الفاخرة.
ُ
ألف دوالر. وت

جاغوار تكشف عن F-Type الجديدة
كشفت شركة جاغوار عن الجيل الجديد من أيقونتها الرياضية F-Type، مشيرة 
املقصورة  تتمتع  الخارجي، كما  للهيكل  تتميز بتصميم جديد  السيارة  أن  إلى 
الداخلية ثنائية املقاعد بمجموعة جديدة من العدادات الرقمية، التي تظهر بياناتها 

عبر شاشة قياس 12.3 بوصة.

وتتوفر السيارة، وفق وكالة األنباء األملانية، بباقة من املحركات، تغطي نطاق قوة 
بني 300 و575 حصانا، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 
ثوان، في حني تصل السرعة القصوى إلى 300 كلم/س. ويبلغ معدل استهالك 

السيارة، التي تتوفر منها نسخ الدفع الخلفي والرباعي، 8.1 لتر/100 كلم.

سيارة عائلية من سكودا

كشفت شركة سكودا التشيكية، عن سيارة عائلية مميزة، ستحل محل مركبات 
Rapid الشهيرة في أسواق العالم. ومن أبرز ما يميز مركبة Scala الجديدة هيكل 
 ،LED إضــاءة فيها شرائط  الشكل  مثلثية  بمصابيح  املــزود  األنيق  الهاتشباك 
والسقف البانورامي الكبير الذي يمتد على طول السيارة ليعطي الركاب شعورا 

مميزا أثناء السفر، والجناح الهوائي الصغير املثبت على مؤخرة السقف.
أما قمرة املركبة فقد أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت 
على مقود رياضي مميز، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة املولتيميديا 
وشاشتني، واحدة بحجم 8 بوصات في منتصفها تعمل باللمس، وأخرى قبالة 

السائق مباشرة، وفق الشركة.

سيارات

الدوحة ـ العربي الجديد

عـــــــادة ال يـــرتـــبـــط االنــــــجــــــذاب إلـــى 
السيارات الفاخرة بعامل استهالك 
الوقود، الذي يكون أكثر تأثيرًا في 
الـــشـــراء بالنسبة لــشــرائــح أخــــرى من  ــرارات  ــ قـ
الـــطـــرازات، ومـــع ذلـــك فــقــد تــوفــرت هـــذه املــيــزة 
في طرازات فارهة للعام 2020، ما يجعل كلف 
 عن توافقها مع 

ً
سيرها على الطرق أقل، فضال

املعايير البيئية.
ــي،  ــركــ ــيــ ورصــــــــد مــــوقــــع مـــــوتـــــور تــــريــــنــــد األمــ
طــرازات   10 السيارات،  أخبار  في  املتخصص 
الوقود،  استهالك  في  بالكفاءة  تتميز  فاخرة 
يجب عليك أخذها في االعتبار، إذا كنت ترغب 

فـــي دفــــع فــواتــيــر أقــــل لـــلـــوقـــود. واســتــحــوذت 
الـــســـيـــارات األملـــانـــيـــة عــلــى املـــراكـــز الخمسة 
األخيرة في القائمة وفقا الستهالك الوقود، 
مــراكــز،  الــســويــديــة بثالثة  املــوديــالت  تلتها 
وأميركية  يابانية  سيارتان  حصلت  بينما 
عــلــى املــركــزيــن األول والــثــانــي. وفــيــمــا يلي 
تــرتــيــب الـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة األكـــثـــر كــفــاءة 
فــي اســتــهــالك الــوقــود وفــق تصنيف املوقع 

األميركي.

530e IPerformance BMW 10 ــ
الكهربائي  املــحــرك  بــن  الــســيــارة  تجمع هـــذه 
العديد  قائدها  تمنح  البنزين، حيث  ومحرك 
مــــن أنــــمــــاط الــــقــــيــــادة، لـــيـــخـــتـــار مــــا يــنــاســبــه 

فعلي،  الــوقــود بشكل  استهالك  مــن  ويخفض 
ويمكن أن تستهلك غالونا واحدا من البنزين 
 )43.4 كيلومترا(.

ً
)3.78 لترات( ملسافة 27 ميال

الرئيسي بن محرك  القيادة  نظام  ويجمع 
ــاعـــي األســـطـــوانـــات بـــقـــوة 135  الــبــنــزيــن ربـ
بتقنية  املــــــزود  حـــصـــانـــا(   184( كـــيـــلـــووات 
واملـــــحـــــرك   BMW TwinPower Turbo
أيــون  ليثيوم  ببطارية  املــدعــوم  الكهربائي 
ــدرة تـــصـــل إلـــى  ــ عـــالـــيـــة الــــجــــودة تــمــنــحــك قــ
نمط  وعــنــد تشغيل  كــيــلــووات/ســاعــة.   9.2
القيادة الكهربائي فقط، تتمكن السيارة من 
قطع مسافة تصل إلى 45 كيلومترا بسرعة 

140 كم/ساعة.

250 Mercedes-Benz CLA  9 ــ
 
ً
ميال  28 يقطع مسافة  أن  الــطــراز  لــهــذا  يمكن 

)45 كيلومترا( من خالل استهالك 3.78 لترات 
من البنزين.

 
220 Mercedes-Benz A 8 ــ

للسير  واحـــدا  غالونا  السيارة  هــذه  تستهلك 
ملسافة 28 ميال )45 كيلومترا( ليتساوى مع 
وبــغــض   ،250  Mercedes-Benz CLA ــراز  ــ طـ
ــتـــار نــــظــــام الـــدفـــع  ــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـــنـــت تـــخـ الـ
الرباعي  الــدفــع  أم خــيــار  األمــامــيــة  بالعجالت 
الرفاهية  فــإن ســيــارة A 220 تمنحك  املــتــاح، 
استهالك  والــوفــرة في  بالسرعة  تتمتع  حيث 

الوقود.

FWD Audi A3  7 ــ
كــيــلــومــتــرا( من   48.3( 

ً
تسير ملــســافــة 30 مــيــال

 Audi A3 لـــتـــرات، وتــعــد خـــالل اســتــهــالك 3.7 
واحدة من سيارات السيدان الفاخرة. 

330i BMW 6 ــ
تقدم مزيجا رائعا من األداء وكفاءة استهالك 
 30 ملسافة  واحـــدًا  غالونا  وتستهاك  الــوقــود، 
حركة  بناقل  وتعمل  كيلومترا(،   48.3( ميال 

أوتوماتيكي بثماني سرعات.

FWD Audi A4 5 ــ
واحدة من أفضل سيارات السيدان الرياضية 
الــســوق تتميز بتصميم داخلي  فــي  الــفــاخــرة 
للسير  البنزين  مــن  غــالــونــا  وتستهلك  راقـــي، 
، وتأتي بمحرك توربو رباعي 

ً
ملسافة 30 ميال

بقوة 248 حصانا.

T8 V60/Volvo S60 4 ــ
غــالــونــا ملسافة  الــســويــديــة  الــســيــارة  تستهلك 
ــــروس  ــال، وتــــــم تــــزويــــدهــــمــــا بـــعـــلـــبـــة تـ ــيــ 30 مــ
أوتــومــاتــيــكــيــة بــثــمــانــي ســـرعـــات، مــمــا يــوفــر 
مــزيــجــا رائـــعـــا مـــن األداء والـــكـــفـــاءة مـــن حيث 

استهالك الوقود.

T8 Volvo S90 3 ــ
تستهلك هذه السيارة الهجينة غالونا واحدًا 

ملسافة 30 ميال )48.3 كيلومترا(.

Lincoln MKZ Hybrid 2 ــ
غــالــونــا  يستهلك  الــهــجــيــنــة،   MKZ لــيــنــكــولــن 
الطراز  إلــى 41 ميال. ويعد هــذا  ملسافة تصل 
أحد أفضل سيارات السيدان في األسواق من 

الشركة األميركية في السنوات األخيرة.

300h Lexus ES 1 ــ
الــهــجــيــنــة،   300h  ES ــكــــزس  لــ قــــيــــادة  يـــمـــكـــن 
بــاالعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بشكل 
كامل أو من خــالل محرك البنزين، ويمكن أن 
تستهلك غالونا من البنزين لقطع مسافة 44 

 )70.7 كيلومترا(.
ً
ميال

10 موديالت فاخرة أكثر كفاءة في استهالك الوقود
)Getty( 300 الهجينةh ES لكزس)Getty( لينكولن تأتي في الترتيب الثاني

)Getty( فولفو من الطرازات األكثر رفاهية وأقل استهالكا للوقود

)Getty( مرسيدس بنز

)Getty( صناعة المركبات تشهد تحوًال سريعًا الختراق المسارات الجوية
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السيارات األلمانية 
استحوذت على المراكز 

الخمسة األخيرة في 
القائمة

السيارة المبتكرة 
قادرة على الطيران على 

ارتفاع 3800 متر

الدوحة ـ العربي الجديد

عرضت شركة هولندية، سيارة طائرة فريدة 
من نوعها، في تطور ينتظر أن يشعل سباق 
الــتــي أعلنت العديد من  الــطــائــرة«  »األطــبــاق 
العمل  األخــيــرة  الفترة  في  العاملية  الشركات 

على تطويرها.
 ،PAL-V واسمها الطائرة،  السيارة  وُجّهزت 
ــلـــة لــلــســحــب  ــلـــويـــة وخـــلـــفـــيـــة قـــابـ ــراوح عـ ــ ــمـ ــ بـ
ــادرة عــلــى الــطــيــران عــلــى ارتــفــاع  ــ تــجــعــلــهــا قـ
ــيـــارات  الـــسـ بـــنـــزيـــن  ــر. وتـــســـتـــخـــدم  ــتـ مـ  3800
لــتــحــلــق بـــســـرعـــة قـــصـــوى تــبــلــغ 200 مــيــل/
الهواء  في  كيلومترا/الساعة(   322( الساعة 
ميل/الساعة   100 بسرعة  وتــتــحــرك  الــطــلــق، 

)160 كم/الساعة( على اليابسة.
املركبة، وفق تقرير نشرته  أن تباع  وينتظر 
صحيفة ديــلــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة، قــبــل أيـــام، 

تلقي  إلــــى  مــشــيــرة  دوالر،  ألــــف   599 بــســعــر 
ــبـــوع  الـــشـــركـــة 70 طــلــبــا لـــلـــشـــراء حـــتـــى األسـ
ــــي، ومـــــن املـــتـــوقـــع أن يـــجـــري تــســلــيــم  ــــاضـ املـ

الشحنة األولى عام 2021.
مــن مركبة  املقعدين  ذات  الــســيــارة  وتــتــحــول 
ذات 3 عــجــالت، إلـــى أوتـــوغـــايـــرو طــائــرة في 
غضون 10 دقائق فقط، ويمكن أن تحلق من 

0 إلى 60 ميال/الساعة في أقل من 8 ثوان.
ــه، الـــرئـــيـــس  ــيــ ــانــــســ ــمــ ــغــ وأعــــــلــــــن روبـــــــــــرت دنــ

سابق  بــيــان  فــي   ،PAL-V لــشــركــة  التنفيذي 
أنه »بعد سنوات من العمل الشاق، والتغلب 
التقنية والــتــأهــيــلــيــة، نجح  الــتــحــديــات  عــلــى 
فريقنا بإنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق 
تحددها  التي  الحالية،  السالمة  معايير  مع 

الهيئات التنظيمية العاملية.
وبــيــنــمــا تــتــطــلــب مــفــاهــيــم شـــركـــات صــنــاعــة 
ــرى لـــوائـــح مــعــدلــة، اخــتــارت  ــ الـــســـيـــارات األخـ
وتصنيع  وتــصــمــيــم  هــنــدســة  عــمــدا   PAL-V
ــات مـــجـــربـــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ســـــيـــــارة طـــــائـــــرة بـ

ومتوافقة تماما مع اللوائح الحالية«.
ــربــــون  ــكــ ــاف الــ ــ ــيــ ــ ــن ألــ ــ وُصــــمــــمــــت املــــركــــبــــة مــ
مدرجا  وتتطلب  واأللومنيوم،  والتيتانيوم 
بــطــول 540 قــدمــا )164 مــتــرا( لــإقــالع و100 
ــرا( لـــلـــهـــبـــوط. ويـــتـــســـارع  ــتــ ــدم فـــقـــط )30 مــ ــ قـ
على  العاملية  السيارات  السباق بن شركات 
طــائــرة، حيث يجري تطوير  مركبات  إنــتــاج 
ــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن  ــ إصـــــــــدارات مــخــتــلــفــة مــــن هـ
واليابان  وسلوفاكيا  التشيك  في  السيارات 
والصن والواليات املتحدة. وسيحتاج املالك 

حتما إلى رخصة قيادة ورخصة طيار.
وال يقتصر األمر على السيارات، فقد دخلت 
الـــدراجـــات الــنــاريــة الــســبــاق أيــضــا. وكشفت 
الــتــي تتخذ  إل أي تكنولوجيز«  »إيـــه  شــركــة 
ــا، قـــبـــل نـــحـــو شــهــريــن  ــهـ ــرًا لـ ــقـ مــــن طـــوكـــيـــو مـ
ــلـــق عــلــيــهــا  ــة طــــائــــرة أطـ ــ ــ عــــن تــفــاصــيــل دراجـ
الــريــاضــيــة،  الـــســـيـــارات  لــتــشــبــه   »Xturismo«
ــاع ملــســافــة مــتــريــن  ــفــ ــي قــــــادرة عــلــى االرتــ وهــ
فــوق سطح األرض فــي ثــالث ثـــوان وتنطلق 
بسرعات عالية، ومن املقرر تجربتها كوسيلة 
نـــقـــل فــــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب فــــي املــــعــــارض 
املختلفة. الدراجة الطائرة التي يبلغ طولها 
بـــمـــحـــرك يــعــمــل  تـــقـــريـــًبـــا مـــــــــزودة  2.8 مـــتـــر 
بــالــبــنــزيــن وتــســتــفــيــد مـــن اســـتـــخـــدام مــــراوح 
الشركة،  فيما تخطط  أسفل جسمها،  مثبتة 
وفق موقع »Nippon« الياباني لبيعها بشكل 
أساسي لألفراد األجانب األثرياء، مع تحديد 
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