
سيارات

تــــــــتــــــــصــــــــدر »المــــــــبــــــــورغــــــــيــــــــنــــــــي« 
اإليطالية  الــســيــارات  و»فـــيـــراري« 
األكــــــثــــــر شــــــراســــــة وســــــرعــــــة عــلــى 
اإلطـــــاق وســــط الــعــديــد مـــن الـــعـــامـــات الــتــي 
هذا  ليرصد  بتصنيعها،  البلد  هــذا  يحظى 
تحظى  إيطالية  ســيــارات   10 أســـرع  التقرير 

بشهرة عاملية واسعة.

 1 ـ »المــبــورغــيــنــي هـــوراكـــان بــيــرفــورمــانــتــي 
Lamborghini Huracán Performante«

هــوراكــان  طـــراز  المبورغيني  أصـــدرت  عندما 
بــالــضــرورة  تكن  لــم   ،2018 فــي  بيرفورمانتي 
السوق، لكنها  الرياضية األجمل في  السيارة 

كــانــت األســـــرع مـــن صــانــع ســـيـــارات إيــطــالــي، 
وفق موقع »هوت كارز« املتخصص في أخبار 
 على 

ً
السيارات. ويزيد سعر هذه السيارة قليا

قوته  تبلغ  بمحرك  وتتمتع  دوالر،  ألــف   200
631 حصانًا، ويمكنها التسارع من صفر إلى 
ثانية، وسرعة   2.4 في غضون  كليومتر   100

قصوى تصل إلى 324 كليومترًا في الساعة.

إيـــفـــولـــوشـــن«  ــــس  إكـ ــــس  إكـ ــراري إف  ــ ــيـ ــ ـ »فـ  2
Ferrari FXX Evolution

ــارة إلــــى 800  ــيـ تــصــل قــــوة مـــحـــرك هــــذه الـــسـ
حصان، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 

كيلومتر في غضون 2.5 ثانية.

Pagani Zonda R »3 ـ »باجاني زوندا أر
ــام 2007، في  عــ ــرة  مــ الـــطـــراز ألول  ــذا  م هــ ــدِّ ــ ــ

ُ
ق

املـــرمـــوق، وحمل  لــلــســيــارات  مــعــرض جنيف 
ذوقـــًا فــريــدًا مــن نــوعــه فــي التصميم وســعــرًا 
ــلــــيــــارديــــرات  ال يــســتــطــيــع تــحــمــلــه ســـــوى املــ
واملشاهير، إذ تتجاوز قيمة السيارة مليون 
دوالر. ويمكن أن تتسارع من صفر إلى 100 
كيلومتر في غضون 2.5 ثانية. وعلى الرغم 
مـــن أنــهــا قـــد ال تــكــون أكــثــر الـــســـيـــارات راحـــة 
للسائقني طوال القامة، إال أنها ال تزال واحدة 

من أسرع السيارات اإليطالية على اإلطاق.

فــي 12«  ايسينزا إس ســي  ـ »المبورغيني   4
Lamborghini Essenza SCV12

بخاف كونها سيارة مضمار سباق، هناك 
40 وحـــدة فــقــط ُصــِنــَعــت مــن هـــذا الـــطـــراز، ما 
يــجــعــل املــشــتــري يــشــعــر بــأنــه مــمــيــز بــمــا فيه 
الكفاية، وهذه السيارة مجهزة بأقوى محرك، 
ما يمكن السيارة من التسارع من صفر إلى 
100 كليومتر في غضون 2.6 ثانية وبسرعة 
قصوى تصل إلى 338 كيلومترًا في الساعة.

Ferrari SF90 »90 5 ـ »فيراري إس إف
تـــأتـــي مـــع ثـــاثـــة مــحــركــات كــهــربــائــيــة قــويــة 
وتصنف على أنها هجينة تعمل بالكهرباء، 
ويمكنها التسارع من صفر إلى 200 كيلومتر 
في غضون 7 ثــواٍن فقط ويصل سعرها إلى 

547 ألف دوالر.

 Ferrari FXX »6 ـ »فيراري إكس إكس
الـــــــســـــــيـــــــارة مـــــــــــــــزودة بـــــمـــــحـــــركـــــني، واحــــــــد 
 يــعــمــل بــالــبــنــزيــن بـــقـــوة 849 حــصــانــًا مــن

لــــتــــرات، وآخــــر   6.2 بــســعــة  أســـطـــوانـــة   12  
186 حصانًا، حيث يصبح  بقوة  كهربائي 
مجموع األحصنة 1035 حصانًا. وتتسارع 
الـــســـيـــارة لــتــصــل إلــــى 100 كــلــم خــــال 2.6 
 350 القصوى  سرعتها  تبلغ  بينما  ثانية، 

كيلومترًا في الساعة.

 Lamborghini سينتاريو«  »المبورغيني  ـ   7
Centenario

الــعــديــد مـــن ســـيـــارات المــبــورغــيــنــي ســريــعــة. 
حيث  مختلفة،  سالة  بالتأكيد،  سينتاريو، 
يــأتــي هــــذا اإلصــــــدار بــمــحــرك V12 ســعــة 6.5 
ــرات بـــقـــوة مـــحـــرك 759 حـــصـــانـــًا، ويــمــكــنــه  ــتـ لـ
إلـــى 100 كيلومتر خــال  الــتــســارع مــن صــفــر 
2.7 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 350 
كيلومترًا في الساعة، ويصل سعرها إلى 548 

ألف دوالر.

 Mazzanti Evantra ليفانتي«  »مــازيــراتــي  ـ    8
 :MillecavalliMazzanti Evantra Millecavalli

0-60 ميل بالساعة في 2.7 ثانية
م هذا الصاروخ اإليطالي للجمهور ألول  دِّ

ُ
ق

مـــرة فــي عـــام 2013، عــنــدمــا ُكــشــف عــنــه في 
معرض »تــوب ماركيز« في موناكو. وعلى 
عكس ماركات السيارات اإليطالية الشهيرة 
األخــــــرى، ال يـــوجـــد ســــوى خــمــس ســـيـــارات 
ــج فـــي الـــعـــام الـــواحـــد، 

َ
ــنــت

ُ
مـــن هــــذا الـــطـــراز ت

وتبلغ قيمة الوحدة نحو 1.2 مليون دوالر. 
ــيــــارة فــــاخــــرة تـــحـــظـــى بــمــحــرك  ــذه الــــســ ــ ــ  وهـ
ــارع  ــــف حــــصــــان وزمـــــــن تـــسـ ــه ألــ تـــبـــلـــع قــــوتــ
مـــن 0 إلــــى 100 كــيــلــومــتــر فـــي غــضــون 2.7 
ثانية، ومــزودة بميزات مثل عــازل للصوت 

والـــحـــرارة وضــــوء فــي الــصــنــدوق الخلفي.

 Ferrari LaFerrari »9ـ  »فيراري الفيراري أبيرتا
Aperta

الفيراري أبيرتا مزودة بمحرك V12 سعة 6.3 
لترات بقوة مقدارها 789 حصانًا وعزم دوران 
مقداره 700 نيوتن لكل متر ومحرك كهربائي 
بقوة تصل إلــى 161 حصانًا، وهــذا يعني أن 
املحركني مجتمعني يولدان قوة مقدارها 950 
حصانًا وعــزم دوران مقداره 900 نيوتن لكل 
متر، ما يؤمن تسارعًا لهذه السيارة من صفر 
إلى 100 كيلومتر خال أقل من 2.8 ثانية، قبل 
 350 البالغة  القصوى  إلــى سرعتها  أن تصل 
كيلومترًا في الساعة. وتتميز السيارة بسقف 
قـــابـــل لــلــطــّي، ويـــصـــل ســعــرهــا إلــــى 5 مــايــني 
ج ســوى 210 وحــدة فقط 

َ
ُينت لــم  دوالر، حيث 

منها، بيعت 200 وحدة منها فقط للجمهور.

أو«  تــــي  إس  ــان  ــ ــوراكـ ــ هـ »المـــبـــورغـــيـــنـــي  ـ   10
Lamborghini Huracan STO

السرعة،  فائقة  الــســيــارة رياضية  هــذه  ــَعــّد 
ُ
وت

وتــحــتــوي عــلــى مــحــرك V10 يــولــد قـــوة تبلغ 
قـــدره  كـــيـــلـــوواط( وعـــزمـــًا   470( 640 حــصــانــًا 
بالدقيقة،  دورة   6500 عند  متر  نيوتن-   565
وتــأتــي مــع مــيــزة الــدفــع بــالــعــجــات الخلفية، 
مــــا يــمــكــنــهــا مــــن تــحــقــيــق تــــســــارع مـــذهـــل من 
صفر إلى 100 كيلومتر في غضون 2.8 ثانية 
فقط، ومن صفر إلى 200 كيلومتر في الساعة 
ــي غـــضـــون 9 ثــــــــوان، إلـــــى جـــانـــب الـــوصـــول  فــ
إلــــى ســـرعـــة قـــصـــوى تــبــلــغ 310 كــيــلــومــتــرات 
َمـــت سلسلة »المــبــورغــيــنــي  ـــدِّ

ُ
فــي الــســاعــة. وق

 هــوراكــان« للجمهور ألول مــرة في عــام 2014. 
ــــي،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــورغـ ــبـ ــ  ومــــــثــــــل مــــعــــظــــم ســــــــيــــــــارات المـ
اكــتــســب هــــذا الــــطــــراز شـــهـــرة ســريــعــة بفضل 
املــذهــل، ويصل سعر  واألداء  املميز  التصميم 
أحدث طراز من هذه السيارة إلى حوالى 328 

ألف دوالر، وفقًا للموقع اإللكتروني للشركة.
)العربي الجديد(

أسرع 10 سيارات 
إيطالية خارقة

)Getty( طراز المبورغيني هوراكان بيرفورمانتي

)Getty( النقل البحري أحد طرق شحن السيارات بين الدول
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المبورغيني هوراكان 
بيرفورمانتي تتسارع من 0 
إلى 100 كلم في 2.4 ثانية

فيراري إف إكس إكس 
إيفولوشن في الترتيب 
الثاني بتسارع 2.5 ثانية

بوليصة التأمين 
المتميزة تمنح مالك 

السيارة تغطية أفضل 
خالل خدمات الشحن

لندن ـ العربي الجديد

كثيرًا ما يرى املغتربون في الخارج، السيما 
فــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي، إعـــانـــات تتعلق 
بــخــدمــات شــحــن الــســيــارات إلـــى دول أخـــرى، 
فــالــبــعــض مــهــتــم ســــواء خـــال فــتــرة عــمــلــه أو 
لــدى وضــع نهاية لفترة االغــتــراب والــعــودة 
إلـــى وطــنــه بــشــحــن الــســيــارة الــتــي يمتلكها 
لاستفادة منها في تنقاته أو حتى بيعها 

واستغال قيمتها في شيء أخر.
ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن شركة شحن 
إلى  الــســيــارة  بــهــا، يمكنها توصيل  مــوثــوق 
الوجهة املتفق عليها في فترة زمنية محددة 
الكثير  هــنــاك  لـــذا  مــشــاكــل.  أو  تــلــفــيــات  دون 
من األمــور التي ينبغي أن يتأكد منها مالك 
السيارة قبل االتفاق على عملية الشحن من 
املناسبة  الشركة  خــال أي شــركــة. واخــتــيــار 
يأتي من خال العديد من االعتبارات، منها 
تكلفة الشحن، والتأمني على السيارة، تقرير 
الــشــحــن، الــزمــن الـــذي تستغرقه الــشــركــة في 
الـــشـــحـــن. ويــمــكــن أن تــخــتــلــف تــكــلــفــة شحن 
سيارتك بشكل كبير، حسب املسافة املقطوعة 
التقرير  التي تشحنها، وفــق  السيارة  ونــوع 
الـــذي أورده مــوقــع فــوكــس 2 مـــوف« العاملي 

املتخصص في أخبار السيارات.
وتقدم بعض شركات شحن السيارات عرض 
أســعــار فــوريــًا، وكـــل مــا عليك فعله هــو مــلء 
متطلبات  حول  األساسية  التفاصيل  بعض 
أن تجري  لكن يفضل  بــك،  الــخــاصــة  الشحن 
مقارنات بني أكثر من شركة للحصول على 
أفضل سعر ممكن. ومن املهم أن تتأكد من أن 
التي ستشحن سياراتك من خالها  الشركة 
يتوفر لديها خدمات التأمني على السيارات، 
ــن املـــخـــاطـــر.  ــارة ال يــخــلــو مــ ــيــ ألن شـــحـــن ســ
ــارات  ــيـ ــركــــات شـــحـــن الـــسـ فــبــيــنــمــا تــتــخــذ شــ
يــزال  ال  الــازمــة،  السامة  احتياطات  جميع 
من املمكن وقوع الحوادث، لذا يجب أن تطلب 
رؤية نسخة من بوليصة تأمني شركة شحن 

السيارات قبل حجز الخدمة.
ــيــــارة ريــاضــيــة  ــقـــوم بــشــحــن ســ وإذا كـــنـــت تـ
يمكنك  كاسيكية،  ســيــارة  أو  الثمن  باهظة 

غالًبا اختيار بوليصة تأمني متميزة تمنحك 
ذلــك، ويمكنك أيضا  بــداًل من  تغطية أفضل. 
شراء بوليصة التأمني املنفصلة الخاصة بك.

ال بـــد مـــن أن يـــكـــون هـــنـــاك تــقــريــر لــلــشــحــن، 
وذلك للتأكد من أي ضرر يحدث أثناء النقل، 
حــيــث ال بــد أن يتلقى املــالــك تــقــريــرًا يوضح 
بالتفصيل حالة السيارة قبل العبور وتقرير 

ــذا املستند  يــوضــح الــحــالــة بــعــد الــعــبــور. وهـ
يــوضــح لـــك تــفــاصــيــل األضــــــرار الــتــي لحقت 
بالسيارة إن وجدت، حتى تتمكن من مطالبة 
شــركــة الــتــأمــني بــهــا، ويــجــب أن تــســأل شركة 
قبل  بها  الخاص  الشحن  تقرير  عن  الشحن 

اختيار الشركة.
التي  السيارة  فإن  الناس،  وبالنسبة لبعض 
للرفاهية  فــقــط  تــكــون  قــد ال  يــجــري شحنها 
والتنقل وإنــمــا للعمل أيــضــا، لــذا فــا بــد من 
الــتــي ستقوم  الشركة  أن  أن تتأكد جــيــدا مــن 
بــشــحــنــهــا ســتــقــوم بــاالعــتــنــاء بــهــا بمنتهى 
الحرص.  وملعرفة نوع الخدمة التي تقدمها 
التحقق  السيارات، يجب عليك  شركة شحن 
من مراجعاتهم عبر اإلنترنت قبل اختيارها. 
فهذا  إيــجــابــيــة،  تقييمات  لــديــهــا  كــانــت  وإذا 

مؤشر جيد على أنها تقدم خدمة جيدة.

ما الذي يجب البحث عنه في شركة 
شحن السيارات؟

»أستون مارتن« تكشف عن إصدار جديد

رح 
ُ
كشفت شركة آستون مارتن، عن سيارتها املرتقبة »V 12 سبيدستر« التي ط

البريطانية. وقال  العالمة  بواقع 88 سيارة فقط، وفــق  للعمالء  عــدد محدود منها 
ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي واملدير اإلبداعي لدى »أستون مارتن« في 
بيان للشركة، إن تصميم اإلصدار مستوحى من طراز »دي بي آر 1«. ووفق الشركة، 
فــإن محرك الــســيــارة يأتي بـــ 12 أســطــوانــة بسعة 5.2 لــتــرات، وهــو مــزود بشاحن 
توربيني مزدوج، ويمتلك القدرة على توليد طاقة تقدر بـ 700 حصان أملاني و753 
نيوتن متر. وبفضل ذلك، تتسارع السيارة من وضع السكون إلى 100 كيلومتر 

في الساعة خالل 3.4 ثوان فقط، بسرعة قصوى تبلغ نحو 320 كلم في الساعة.

»رولز-رويس« تطرح »فانتوم أوريبي«

ــارز، الــنــقــاب عــن ســيــارة »فــانــتــوم أوريــبــي«  كشفت شــركــة رولـــز-رويـــس مــوتــور كـ
الجديدة، بتصميم خارجي وداخلي أخاذ، تم ابتكاره وتصنيعه يدويًا عبر الجمع 
بني أجود املواد والتقنيات. وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا الطراز، جاء بالتعاون 
ني هما 

َ
ى التصميم الخارجي للسيارة بلون

ّ
مع عالمة »هيرميس« في باريس. ويتحل

األخضر والكريمي. ويمتاز الجزء العلوي من السيارة بلون أخضر أوريبي، وهو 
 مع اللون األبيض الكريمي 

ً
لون تم ابتكاره حصريًا للعميل. ويزداد التصميم جماال

على الجزء السفلي من السيارة.

»JCW« ميني« تطلق نسختها الجديدة من«

املــوديــل  الــفــارهــة،  الــســيــارات  فــي صناعة  الــرائــدة  البريطانية  أطلقت شــركــة ميني 
جديد  بتصميم  والكابريو،  الصالون  بنسختيها   »JCW« سيارتها  مــن  الجديد 
وتجهيزات أوسع. وأوضحت الشركة، أن سيارتها الجديدة تتميز من خالل شبكة 
رباعي  التربو  محرك  ويولد  التهوية.  لفتحات  الجديد  والتصميم  الجديدة،  املبرد 
األسطوانات قوة 231 حصانًا، إضافة إلى ناقل حركة يدوي سداسي السرعات 
أو أوتوماتيكي ثماني السرعات، فيما تنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 246 
كيلومترًا في الساعة. ومن املقرر طرح السيارة الجديدة في األسواق بسعر يبدأ من 

32.8 ألف يورو للموديل الصالون و37 ألفًا للموديل الكابريو.

جديد السيارات

شيوعًا  األكثر  هما  و»فيراري«،  »المبورغيني«  أن  رغم 
البلد  هذا  أن  إال  إيطاليا،  في  الخارقة  السيارت  عالم  في 
يحوي تسع عالمات تجارية معظمها في فئة السيارات 
الماركات  أفخم  إيطاليا  تحوي  حيث  والخارقة،  الفاخرة 

على هذا الكوكب

»المبورغيني« و»فيراري« 
في الصدارة بعدة طرازات
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