
سيارة »طائرة« ُتطَرح للبيع قريبًا
برزت إلى العلن قبل أيام السيارة املبتكرة »إيركار فيAirCar V5 »5 التي تتمّيز 
إنها قد  إلــى طــائــرة خــال 3 دقــائــق فقط، وقــال باحثون  التحّول  بقدرتها على 
طَرح للبيع في األشهر الستة املقبلة، علمًا أن البروفيسور السلوفاكي ستيفان 

ُ
ت

كاين هو الذي صّممها بعدما عمل على هذا املفهوم منذ 30 عامًا. وظهر كاين 

قــدم في مطار  ارتــفــاع 1500  ُيكمل رحلتني على  في مقطع فيديو جديد، وهــو 
الطائرة  ســيــاراتــه  بيع  مــن  يتمكن  أن  كــايــن  ويــأمــل  فــي سلوفاكيا.  بييشتاني 

لألثرياء، كاشفًا أن لديه مشتريًا بالفعل.

»غولف آر« 2021 من »فولكسفاغن«
 Golf R آر«  »غولف  سيارة  طــرح  موعد  األملانية  »فولكسفاغن«  شركة  أعلنت 
ن رسميًا في عام 2021، وبدأت عمليًا املبيعات املسبقة 

َّ
دش

ُ
الجديدة للبيع، بحيث ت

األولى في أوروبا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، علمًا أّن السيارة ال تزال تخضع 
جرَيت عليها العام املاضي تجارب الطقس 

ُ
للعديد من االختبارات الجديدة، بعدما أ

البارد بالقرب من القطب الشمالي، وغير ذلك من االختبارات. من ذلك، أن صانعة 
السيارات األملانية أخضعت قاعدة العجات لاختبارات املزودة بالدفع الرباعي، 
الواضحة  التغييرات  باستثناء  الجديد نفسه،  الجيل  وهي تحافظ على تصميم 

جرى قبل التدشني الرسمي.
ُ
التي ست

»موف« لتوصيل الطلبات في موسكو

»مــوف«  شركة  لكن  طرقاتها،  على  القيادة  ذاتية  املركبات  سير  روسيا  تحظر 
نها من العمل في شوارع موسكو من خال 

ّ
Moove لجأت إلى حل وسطي يمك

الطلبات،  بتوصيل  املتخصصة  الذاتية  السيارات  ملرافقة  مهندسني  مع  التعامل 
عن  الكشف  أي  األعلى،  في  الليدار  وتقنية  استشعار خاصة  أجهزة  بمساعدة 
الضوء وتحديد املدى، بحيث تحدد السيارة إحداثيات األجسام القريبة، وتتخذ 
على  مراقبتها  يمكن  التي  الطرقات  على  حركتها  مسار  عــن  مستقلة  قـــرارات 

الشاشة الداخلية.

سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

إّبــان حملة االنتخابات األميركية 
االقتراع  فيها  التي جرى  األخيرة 
ــي، قــــــال كـــــل مــن  ــ ــاضــ ــ الــــثــــاثــــاء املــ
ــحــن الــرئــاســيــن، الــجــمــهــوري دونــالــد 

ّ
املــرش

ــقــــراطــــي جــــو بـــــايـــــدن، إنــهــمــا  تـــــــراب والــــديــــمــ
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة.  يـــدعـــمـــان صـــنـــاعـــة الــــســ

أن يؤدي  إذا ما فاز بايدن،  املتوقع،  وحسب 
ذلك إلى تغييرات لتسريع اعتماد السيارات 
والـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي صــنــعــتــهــا شـــركـــات مثل 

.Nikola »و»نيكوال Tesla »تسا«
 
ً
مستقبا للعالم  النقل  خبراء  معظم  يتوقع 
أن تهيمن فيه السيارات التي تعمل بالطاقة 
البرية،  الــطــرق  على  السفر  على  الكهربائية 
أنه  أوردت  التي  »بلومبيرغ«  شبكة  بحسب 

حّدد نتيجة االنتخابات األميركية 
ُ
يمكن أن ت

ما إذا كــان األمــر سيستغرق عقدًا من الزمن 
لبلوغ هذه املرحلة، أو أنه سيحتاج إلى فترة 
أطول. تشمل خطة بايدن لهذا القطاع تشييد 
أكثر من نصف مليون محطة شحن بحلول 
ــام 2030، واســـتـــعـــادة االئــتــمــان الــضــريــبــي  عـ
الكهربائية، ووضع لوائح  الكامل للسيارات 
تشريعية أكثر صرامة من شأنها أن تشجع 
عــلــى اســتــخــدام الــســيــارات الــعــامــلــة بالطاقة 
الكهربائية، فيما كان من املتوقع أن يحافظ 
ــــذي يضمن  ــع الــــراهــــن الـ ــرامـــب عــلــى الـــوضـ تـ
تــخــفــيــف مــعــايــيــر انــبــعــاثــات الـــوقـــود وخــطــة 

لبناء عدد أقل من مرافق الشحن.
إنيرجي  نيو  »بلومبيرغ  محللي  مــن  فــريــق 
فاينانس« في تقرير قبل االنتخابات، قال إن 
»فوز بايدن، إلى جانب سيطرة الديمقراطين 
على مجلس الشيوخ، يستطيع تغيير مسار 
مع  لــســنــوات،  الكهربائية  الــســيــارات  اعتماد 
عــكــس مــســار بــعــض األضــــرار الــتــي سببتها 

إدارة ترامب«.
ويتمثل االختاف األكثر أهمية بن الرُجلن 
في ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، 
فــي مــوقــفــهــمــا مــن مــعــايــيــر تــوفــيــر اســتــهــاك 
الوقود. فقد خففت إدارة ترامب األهداف التي 
كانت مرسومة في عهد سلفه بــاراك أوباما، 
للسيارات  الدعم  القليل من  تقدم ســوى  ولــم 
ــــت إلــــى أن تـــكـــون 5% من  الــكــهــربــائــيــة، ودعـ
في  كهربائية  األميركية  الــســيــارات  مبيعات 

أي عام بن 2022 و2026.
أما بموجب القواعد األكثر صرامة التي كان 
قــد اقــتــرحــهــا بــايــدن، فيجب أن تــصــل حصة 
سيارات  مبيعات  مــن  الكهربائية  الــســيــارات 
الركاب إلى 25% على األقل بحلول عام 2026، 
الكهربائية  الــســيــارات  مبيعات  وصـــول  مــع 

إلى 4 ماين سنويًا.
فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول جـــوزيـــف أوشـــــا، املــحــلــل 
فــــــي شـــــركـــــة »جــــــــــي.إم.بــــــــــي ســـيـــكـــيـــوريـــتـــز« 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــون الـ ــ ــكـ ــ ــــرغ«: »قــــــــد تـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ »بـ ـــ ــ لـ
التي  الوتيرة  لكن  املستقبل،  الكهربائية هي 
يـــحـــدث بــهــا ذلــــك يــمــكــن أن تــتــغــيــر كــثــيــرًا«، 

مضيفًا أن هــنــاك أيــضــًا »لــغــة أكــثــر طموحًا« 
من حملة بايدن حول تشجيع أشياء محددة، 
الكهربائية  للمركبات  التوريد  سلسلة  مثل 
وإزالة الكاربون وخطوط الشحن الكهربائي.

وبكل األحــوال، فإن »تسا« التي تتخذ بالو 

ألــتــو فــي كــالــيــفــورنــيــا مــقــرًا لــهــا، واملــتــصــدرة 
ــارات الــكــهــربــائــيــة،  ــيـ األولــــــى فـــي ســـبـــاق الـــسـ
تغييرات  أي  مــن  واضــحــًا  مستفيدًا  ستكون 
كبيرة في سياسة القطاع تؤدي إلى اعتماد 

أسرع للسيارات الكهربائية.
»نيكوال«  مثل  الناشئة،  الشركات  فــإن  كذلك 
 Workhorse Group غـــــروب«  و»وركــــهــــورس 
 Lordstown مــــوتــــورز«  ــتــــاون  و»لــــوردســ  Inc
Motors Corp و»نيو« Nio Inc الصينية، التي 
شهدت بالفعل ارتفاعًا في أسهمها املتداولة 
املتحدة خال األشهر األخيرة،  الواليات  في 

لديها أيضًا الكثير لتكسبه.

تأثير لالنتخابات األميركية على السيارات الكهربائية
)Getty( تسال« مرشحة لتكون أكبر المستفيدين من تسهيالت جديدة«)عربة »ديلفري« )توصيل بضائع وطلبيات( من »وركهورس« )الشركة

)Getty /سيارة الرؤساء بعد انتخابهم من صناعة »كاديالك« )كريس غرايثن
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لكل من ترامب 
وبايدن سياسة تسّرع 

الصناعة أو تؤّخرها

تم طرح سيارة 
أوباما »كرايسلر« في 

المزاد بمليون دوالر

واشنطن ـ العربي الجديد

كــل أربــــع ســـنـــوات، تــجــري الـــواليـــات املــتــحــدة 
انتخابات الختيار رئيس جديد. وبعد انتهاء 
على  الــقــدرة  عــن  الرئيس  يتخلى  التصويت، 
ا لقواعد الخدمة السرية، 

ً
القيادة بنفسه وفق

هذا يعني أنه يقود السيارة سائق آخر مدرب 
بشكل احترافي. ولكن ماذا عن السيارات التي 
رؤســاء  الحقًا  أصبحوا  من  باقتنائها  قاموا 

أميركا؟ 
يشير موقع »أوتو بلوغ« إلى أنه من املعروف 
أن الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب يمتلك 
مجموعة من السيارات الفاخرة، بما في ذلك 
 ،SLR  2003 ماكارين  مرسيدس-بنز  سيارة 
كـــاود 1956، وتيسا  ورولـــز رويـــس سيلفر 

رودستر، وسيارة  كامارو شيفي آندي 500.
ــدن يـــمـــتـــلـــك ســـيـــارة  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي جـ

شــيــفــرولــيــه كـــورفـــيـــت ســتــيــنــغــراي خـــضـــراء 
ــده.  ــاف مـــن والــ صــنــاعــة عـــام 1967، هــديــة زفــ
فــــي مــصــنــع  الـــعـــمـــال  فــــي عـــــام 2010، أخــــبــــر 
ــه لــديــه ســيــارة جيب  »جــيــب« فــي تــولــيــدو أنـ
موديل 1973. كان والد بايدن  تاجر سيارات 
»غالبيتها من صناعة جنرال موتورز« ، كما  
قــال ملــوقــع كــار إنــد درايــفــر األمــيــركــي فــي عام 
 Amtrak« ا باسم

ً
2011. ُيعرف جو بايدن أيض

Joe« بسبب ولعه بركوب خط Acela السريع 

للسكك الحديدية من منزله في والية دياوير 
إلــى واشنطن خــال أكثر من ثاثة عقود في 
مجلس الشيوخ. وقــال في حفل »سي أن أن« 
ــام املــــاضــــي: »يــمــكــنــنــا أن نـــخـــرج مــايــن  ــعـ الـ
املركبات من الطريق إذا كان لدينا قطار فائق 
السرعة. لقد كنت نصيًرا لذلك على مدار الـ25 
عــاًمــا املــاضــيــة«. كما أعـــرب بــايــدن عــن دعمه 

للسيارات الكهربائية.
ولكن بعد الــفــوز، يتنقل الــرؤســاء في سيارة 
كــاديــاك ليموزين مــدرعــة تــزن 20 ألــف رطل  
الرغم من أنها  عرف باسم »الــوحــش«. على 

ُ
ت

ترتدي تصميم  كادياك، إال أنها في الواقع 
ــيـــارة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. تـــم بـــنـــاء ســيــارة  سـ
الليموزين املمدودة املصممة خصيًصا فوق 
ثــقــيــلــة ويــمــكــن أن تتسع  مــنــصــة شـــاحـــنـــات 
لديها   ورد،  مــا  وبــحــســب  أشـــخـــاص،  لسبعة 
ــاز املــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ ــال الـ ــ الــــقــــدرة عــلــى إرســ
يلحق  مــن  لـــردع  زيتية خلفها  بقعة  ووضـــع 

بها. وتكلف ما يقرب من 1.5 مليون دوالر.
قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســًا، امــتــلــك بـــــاراك أوبــامــا 
 Hemi بــمــحــرك كــرايــســلــر 300 ســـي  ســـيـــارة 
إسكيب  فــورد  استبدلها بسيارة  ا، 

ً
V8. الحق

هايبرد كان يقودها أثناء حملته االنتخابية 
ــــرح ســــيــــارة أوبـــامـــا  ملــنــصــب الـــرئـــيـــس. تــــم طـ
 eBay ــزاد عــلــى مـــوقـــع ــاملــ كــرايــســلــر لــلــبــيــع بــ

بمليون دوالر.
اختار  بــوش  دبليو  جـــورج  السابق  الرئيس 
شاحنة بيك أب كاملة الحجم وتحديدًا سيارة 
رئيسًا.  انتخابه  قبل  بيضاء   Ford F-Series
فورد  يمتلك سيارة  فكان  كلينتون،  بيل  أمــا 
صناعة  الفاتح  األزرق  الــلــون  ذات  موستانغ 

العام 1967 كان يمتلكها شقيقه األصغر. 
ا لتقارير، قاد الرئيس األميركي األسبق 

ً
وفق

رونالد ريغان سيارة سوبارو برات الحمراء 
حول مزرعته الخاصة في كاليفورنيا. ووفق 
عــدد مــن الــتــقــاريــر، يــبــدو أن ريــغــان استخدم 
الــســيــارة بــنــاًء على طلب مــن ســوبــارو، حيث 
قدم مراجعات أداء منتظمة للشركة اليابانية.

سيارات الرؤساء
أذواق مختلفة لقادة الواليات المتحدة

جديد السيارات
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 )Getty( »سيارة »تسال

وشاحنة »بادجر« من الشركة الناشئة »نيكوال« )الشركة(


