
كروس أوفر بسعر تنافسي من »تويوتا«

أوفـــر، بهدف  كــروس  أحــدث ســيــارة  اليابانية   Toyota »تــويــوتــا« طرحت شركة 
وتشبه  واألســعــار.  املواصفات  من حيث  نفسها  الفئة  أفضل سيارات  منافسة 
سيارة »رايز« Raize الجديدة سيارات ظككريتا« Creta الشهيرة من »هيونداي« 
الكورية الجنوبية، وهي مبنية على منصات معدلة عن منصات DNGA، ووزنها 
بنزين  منها  محركات،  بعدة  السيارة  هــذه  وستطرح  كيلوغراما.   1060 يناهز 
إلى  لكل 100 كيلومتر، إضافة  الوقود  لترات من  اقتصادية تستهلك نحو 3.6 

محركات هجينة صديقة للبيئة، وبأسعار بني 18500 و18900 دوالر.

»ميتسوبيشي آوتالندر« أكثر تطورًا

أدخلت شركة »ميتسوبيشي« Mitsubishi اليابانية تعديالت كثيرة على سيارات 
»آوتالندر« Outlander هذه السنة لتمييزها عن بقية مركبات الدفع الرباعي، فهي 
تتميز بهيكل أكبر حجما من النماذج السابقة، وتتميز بتعديالت على التصميم 
الخارجي، خاصة من حيث شكل الواجهتني األمامية والخلفية وشكل املصابيح 
أثبتت جدارتها مع سيارات  املركبة على منصات  ُبنيت هذه  املثبتة عليها. وقد 
»نيسان إكس-ترايل« Nissan X-Trail، وجاءت بعجالت عريضة مقاسها 20 
إنشا. أما داخليا فقد حصلت على 3 صفوف مقاعد تتسع لسبعة ركاب. وهي 
والكهرباء  بالبنزين  يعمل  املحركات منها محرك هجني  أنــواع من  بعدة  مــزودة 
مطور خصيصا لترشيد استهالك الوقود، ويوفر لها تسارعا من 0 إلى 100 

كيلومتر في الساعة في غضون 6.2 ثوان تقريبا.

»أودي« جديدة تنافس »مرسيدس«

 Audi »التي تستعد »أودي A8L »ُسّربت صور ومعلومات عن سيارة »إيــه8إل
الــفــاخــرة من   Maybach S »ــواق كــي تــنــافــس »مــايــبــاخ إس ــ لــطــرحــهــا فــي األسـ
»مرسيدس« Mercedes، وقد حصلت على واجهة أمامية مجهزة بشبك عريض 
يبرز مالمح القوة، كما زودت بسقف بانورامي كبير، وعجالت عريضة بمقاسات 
كبيرة، ونظام إضــاءة يعتمد على أحدث تقنيات LED. وحصلت السيارة على 
أنظمة أمان متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحاالت الطارئة، وجهزت 

بكاميرات ترصد محيطها بالكامل، فضال عن نظامي دفع أمامي ورباعي.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

قــــد يــــرغــــب كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس فــي 
الثمن  الباهظ  الوقود  كلفة  توفير 
املحافظة على  مــســايــرة جــهــود  أو 
البيئة عند شراء سيارة جديدة، لكن املشكلة 
األســـاســـيـــة الـــتـــي قـــد تــعــتــرض رغــبــتــهــم هــذه 
الكهربائية  للسيارات  املرتفعة  األســعــار  هــي 

بــاملــقــارنــة مـــع الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة الــعــامــلــة 
دعى »بوليهود باتري 

ُ
بالوقود. ففي مناسبة ت

داي« Ballyhooed Battery Day، نظمتها شركة 
»تسال إنك« Tesla Inc األميركية املتخصصة 
العام  فــي  الكهربائية  الــســيــارات  صناعة  فــي 
إيلون ماسك  التنفيذي  2020، وضع رئيسها 
متمثال  طــمــوحــا  هـــدفـــا  لــنــفــســه   Elon Musk
بإنتاج سيارة كهربائية تبلغ قيمتها 25 ألف 

دوالر في غضون ثالثة أعوام. لكن بعد مرور 
كــل هــذه املـــدة ال يـــزال الــحــصــول على أرخــص 
سيارة »تسال« أغلى بـ15 ألف دوالر من سعر 
الــشــعــار الــطــمــوح الــــذي أطــلــقــه مـــاســـك، وفــقــا 
لتقرير أوردته شبكة »بلومبيرغ« األميركية، 
مــا يعني أن تكاليف اإلنــتــاج ال تــزال مرتفعة 
جدا، والفارق كبير بينها وبني إمكانية البيع 
بــســعــر مــعــقــول لــلــراغــبــني فـــي اقــتــنــاء ســيــارة 
كــهــربــائــيــة. فــمــا الــســبــب الــكــامــن وراء إخــفــاق 
ماسك، وربما غيره من مديري الشركات، في 
أوســـع من  لــشــرائــح  للبيع  قــابــل  ُمنتج  تقديم 

الزبائن حول العالم؟
إن بــــلــــوغ هـــــــدف مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع يـــفـــتـــرض 
التصنيع  عباقرة  أدمغة  تصل  أن  بالضرورة 
فـــي شـــركـــات الـــســـيـــارات إلــــى إمـــكـــان الــتــوفــيــر 
املالي عبر تكنولوجيا جديدة، ال سيما على 
كبيرا  ا  جــزء تشكل  التي  البطاريات  مستوى 
ــيـــارة الــكــهــربــائــيــة، مـــع أهــمــيــة  مـــن كــلــفــة الـــسـ
السالمة  املساس مطلقا بشروط  مراعاة عدم 
واألمـــــــــان. فـــفـــي حـــركـــة تــنــافــســيــة مــــع مـــاســـك، 
التقليديون،  السيارات  يضخ عمالقة صناعة 
 Toyota كــو«  مــوتــور  وفــي طليعتهم »تويوتا 
إيه.جي«  و»فولكسفاغن  اليابانية   Motor Co
املليارات  عشرات  األملانية،   Volkswagen AG
ــاق عـــلـــى أمـــل  ــبـ ــسـ ــن الـــــــــــدوالرات لـــخـــوض الـ مــ
النجاح واقتطاع حصة أكبر من كعكة السوق.

بــطــاريــات  تستخدم  الكهربائية  املــركــبــة  لــكــن 
الليثيوم أيون نفسها القابلة إلعادة الشحن، 
كــتــلــك املـــوجـــودة فــي الــكــمــبــيــوتــر املــحــمــول أو 
الــهــاتــف الــنــقــال، إال أنــهــا أكــبــر مــنــهــا بكثير، 
في عبوات  الخاليا  يتم تجميع  ولتصنيعها 
تــشــبــه الــحــقــائــب الــكــبــيــرة وتــوضــع فــي مكان 
مــنــاســب داخـــل هيكل الــســيــارة الــتــي ستعمل 
كالبنزين  التقليدي  الــوقــود  عــن  عــوضــا  بــهــا 

والديزل مثال.
أمـــا أغــلــى مـــكـــّون فـــي كـــل خــلــيــة بــطــاريــة فهو 
أحد قطبني مهمتهما  cathode، وهو  الكاثود 
تــخــزيــن الــكــهــربــاء داخــلــهــا ثـــم إطــالقــهــا عند 

تشغيل السيارة والتنقل بها. 
وغالبا ما تكون املــواد الالزمة في الكاثودات 

لتعبئة املزيد من الطاقة غالية الثمن للغاية، 
ــادن بــمــا فــيــهــا الــكــوبــالــت  ــعـ وتـــحـــديـــدا تــلــك املـ
 lithium والــلــيــثــيــوم   nickel والــنــيــكــل   cobalt
واملنغنيز manganese، وهي مكّونات ال يمكن 

استخدامها إال بعد تعدينها ومعالجتها في 
مركبات كيميائية عالية النقاء وباهظة الثمن 

خرى.
ُ
هي األ

ومـــا دام الــفــارق كــبــيــرا بــني تكاليف إنــتــاج 
احتياجها  بــســبــب  الــكــهــربــائــيــة  الـــســـيـــارات 
الــثــمــن، وتكاليف  أولــيــة مرتفعة  مـــواد  إلـــى 
خـــــــــــرى األقــــــــل إنــــفــــاقــــا عــلــى 

ُ
الـــــســـــيـــــارات األ

االخــتــيــار  فــي  األرجــحــيــة  تبقى  تصنيعها، 
لصالح السيارات العادية على حساب تلك 
يها 

ّ
الكهربائية رغم االتجاه املتزايد إلى تبن

مستقبال في معظم الدول.

كلفة بطارية الكهرباء تتحدى عمالقة السيارات
يجد الزبائن صعوبة بالغة في شراء السيارات الكهربائية )Getty(»تسال« تواجه تحديًا كبيرًا في تخفيض سعر سياراتها

يتراوح متوسط السعر من نحو 40 إلى 70 ألف دوالر )جيب(

12

تتنافس الشركات في 
سوق واعدة لكن 

تحدياتها كبيرة

»جيب« تحتفل بمرور 
80 عامًا في مجال 

الدفع الرباعي

لندن ـ العربي الجديد

ال يــــكــــاد يـــمـــر أســــبــــوع إال وتـــطـــلـــق شـــركـــات 
الــســيــارات منتجا جـــديـــدًا، وجــديــدهــا كشف 
»رولز - رويس« عن منتج يمثل نوعا جديدًا 
من سيارات »بالك بادج غوست« التي سبق أن 
أعلنت عن أول طرازاتها قبل 5 سنوات، تزامنا 
مع طرح »جيب« سيارة »غراند شيروكي إل« 
الجديدة كليا في الشرق األوسط والتي تقول 
فئة  فــي  جــديــدة  معايير  ترسي  إنها  الشركة 
االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
مــع مــزايــا الــســالمــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــراحــة 

األكثر تقدما في فئتها.
ــد أعـــلـــنـــت بــعــد  ــانــــت »رولـــــــز - رويـــــــس« قــ وكــ
املوافقة  منح  عــن  مطّولة  داخلية  مــحــادثــات 
الــرســمــيــة البــتــكــار مــجــمــوعــة مـــن الــســيــارات 
الــتــي تــلــبــي مــتــطــلــبــات شــريــحــة جـــديـــدة من 
ــــالل تـــصـــامـــيـــم »بـــيـــســـبـــوك«  الـــعـــمـــالء مــــن خــ

ــادج«، تـــّم إطــــالق هــذه  ــ ــدعــى »بــــالك بـ
ُ
دائــمــة ت

سم 
ّ
ــهــا ستت

ّ
ولــكــن عـــام 2016،  فـــي  املــنــتــجــات 

اآلن بخصائص َجمالية داكنة وطابع جريء 
ومواد مستخَدمة بأسلوب دراماتيكي. 

ر أبسط 
ّ

واليوم، أطلقت الشركة منتجا يسخ
أشـــكـــال تــصــمــيــم »الـــفـــخـــامـــة املــطــلــقــة« الـــذي 
زه ويعّدله 

ّ
به سيارة »غوست«، ويعز ُعرفت 

ليعكس مفهوم القتامة. 
وقالت في بيان: »لقد أعدنا هندسة سيارتنا 
األكثر تقّدما من الناحية التكنولوجية حتى 

اآلن لــتــعــكــس وجــهــا آخـــر مـــن عــالمــة رولــــز - 
رويس يفيض بالجرأة والديناميكية والقّوة. 
هذا هو أنقى تعبير عن بالك بادج في تاريخ 

عالمتنا. نقّدم لكم بالك بادج غوست«.
ــم ابــتــكــار »غـــوســـت« الـــجـــديـــدة ملــجــمــوعــة  وتــ
مـــن الــعــمــالء الـــذيـــن طــلــبــوا تــصــمــيــم ســيــارة 
ــــز - رويـــــس« رشــيــقــة وبــســيــطــة تحافظ  »رولـ
التواصل وتخلو من  مــن  عــاٍل  على مستوى 
»غوست«  فأتت  غير ضــروريــة.  تفاصيل  أي 
الجديدة لتكون أكثر سيارات الشركة تقّدما 
من الناحية التكنولوجية وأكثرها تمّيزًا من 
السيارة  أن أصبحت  إلى  الجمالية،  الناحية 
من أسرع املنتجات مبيعا في تاريخ العالمة، 
إذ شّكلت أكثر من 3500 تكليف حول العالم.

ــع الــــكــــشــــف عـــــن ســـــيـــــارة »جــــيــــب غــــرانــــد  ــ ــ ومـ
شيروكي إل« الجديدة كليا في منطقة الشرق 
األوسط، تحتفل عالمة جيب بمرور 80 عاما 
عــلــى الـــريـــادة فــي مــجــال الــدفــع الــربــاعــي مع 
عودة سيارة رياضية متعددة االستخدامات 
قــدرة السير  تشكل رمــزًا أميركيا يجمع بــني 
على الطرقات الوعرة وتجربة القيادة الراقية 
على الــطــرقــات املــعــبــدة ويــضــم للمرة األولــى 

في تاريخ السيارة صفا ثالثا من املقاعد.
لتشّكل  األحــــدث  النسخة  هـــذه  وقـــد صممت 
أعــلــى من  بــني مستوى  فــريــدًا يجمع  مزيجا 
قدرات الدفع الرباعي األسطورية والرفاهية 
ــهـــارة  املــتــفــوقــة عــلــى الـــطـــرقـــات والـــشـــكـــل واملـ
وخارجها،  السيارة  داخــل  الراقيني  الحرفية 
ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن املـــــــزايـــــــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

وخصائص السالمة املتقدمة.
اإلداري  ــر  ــ ــديـ ــ املـ ــيــــالنــــي،  مــ ــو  ــ ــاركـ ــ مـ ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
لـــلـــعـــالمـــات األمـــيـــركـــيـــة فــــي »ســتــيــالنــتــيــس« 
الثالثني  تاريخ يناهز  »مــع  األوســـط:  الشرق 
عاما برزت خالله غراند شيروكي كواحدة من 
االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
العالمة، ال مبالغة على  لــدى  األكــثــر شعبية 
اإلطالق في التشديد على أهمية جيب غراند 

شيروكي ملنطقة الشرق األوسط«.

»رولز ـ رويس« و»جيب«
اقتحام السوق بـ»بالك بادج غوست« و»غراند شيروكي إل«

جديد السيارات
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