
جينيسيس تكشف عن طراز فاخر

»جي تي«  أطلقت جينيسيس طرازها الكهربائي الجديد »X Concept« من فئة الـ
ألول مرة عامليًا في مدينة لوس أنجليس األميركية، لتمثل انطالقة للعالمة الفاخرة 
 »X Concept »جينيسيس  وتعتبر  األداء.  عالية  النظيفة  السيارات  مجال  في 
السيارة النموذجية الخامسة لعالمة جينيسيس، التي سبق لها إطالق »نيويورك« 
و»GV80« و»إسينشيا« و»مينت«. وتتميز مقدمة »جينيسيس X« باالنخفاض 
واالتساع بفضل الجمع بني الشبكة األمامية التي تأتي على شكل درع، واملصابيح 
املصدات  وتخلق  األماميتني.  العجلتني  قوس  تخترق  التي  الخطني  ذات  األمامية 
ذات الطبقات املزدوجة أيضًا انطباعًا بالقوة، فيما ترمز املصابيح الرباعية ذات 

الخطني إلى التكنولوجيا املتقدمة في جينيسيس وتصاميمها الفريدة.

تويوتا تطلق نسخة رياضية جديدة

 »Coupe 86 GT« كشفت شركة تويوتا عن تصميم وبعض مواصفات سيارة
الجديدة، التي يتوقع أن تعلن عنها بشكل رسمي قريبا. وذكر موقع »موتور1« 
التي سربت  والفيديوهات  للصور  بالنظر  أنه  السيارات  أخبار  في  املتخصص 
 »86  GT« عــن ســيــارات التصميم  مــن حيث  اختلفت  أنها  يتضح  املركبة  لهذه 
السيارات  بمصابيح  وأشبه  أبسط  األمامية  مصابيحها  أصبحت  إذ  الحالية، 
القرن املاضي. وحصلت هذه السيارات  التي طرحت في تسعينيات  الرياضية 
على هيكل بطول 4 أمتار و26 سنتيمترا، وبعرض 177 سم، وارتفاع 131 سم، 

وزنه 1270 كلغ، وارتفاعه عن األرض 131 ملم.

Patrol نيسان تدخل تعديالت على

التي  الدفع  Patrol رباعية  اليابانية تعديالت على سيارة  أدخلت شركة نيسان 
الترويجية  الــفــيــديــوهــات  بــعــض  اســتــعــرضــت  الــصــحــراء، حــيــث  تــوصــف بملكة 
لنموذجها الجديد. وطاولت التعديالت التصميم الخارجي، وفق موقع » موتور1«، 
الداخلية في املصابيح،  أمامي كبير، وتغيرت أشرطة اإلضــاءة  إذ جــاءت بشبك 
اللون  إليها خطوط مميزة حمراء  وتبدلت أشكال ممتصات الصدمات لتضاف 
وحــــواف إضــافــيــة لتحسني انــســيــابــيــة الـــهـــواء. وســتــجــهــز واجــهــة الــقــيــادة فيها 
املولتيميديا  بأنظمة  للتحكم  إحداهما  بعضهما،  فــوق  موضوعتني  بشاشتني 
ــرى ملــراقــبــة محيط املــركــبــة عبر  وأنــظــمــة املــالحــة عــبــر األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، وأخــ

الكاميرات والتحكم بأنظمة التكييف والقيادة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

الكهربائية  السيارات  سوق  تتسم 
والــهــجــيــنــة بــمــنــافــســة حــامــيــة بني 
الــشــركــات الــرائــدة فــي هــذا املــجــال، 
مثل األميركية »تسال«، وبقية الشركات التي 
وتسعى  لعقود  العاملية  السوق  على  هيمنت 
الــشــركــات بــال هـــوادة ملــجــاراة الــتــحــّول الكبير 

املستقبل سيكون  بــأن  إلــى توقعات  اســتــنــادًا 
للسيارات الكهربائية، وفي طليعتها »فورد« 
و»هيونداي«  و»شيفروليه«  و»فولكسفاغن« 
ــــرة  دائـ وّســــعــــت  ــتـــي  الـ و»أودي«،  و»فــــولــــفــــو« 

عروضها وأجرت تحديثات مثيرة لالهتمام.
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يـــــعـــــرض هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر أبــــــــــرز الـ
مــــة الحـــتـــيـــاجـــات  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة األكــــثــــر مــــالء
الــعــائــالت، وفــقــا لتصنيف جــديــد ملهندسني 

خبراء أوردته مؤسسة »غود هاوسكيبينغ« 
بحسب  والــســيــارات   ،Good Housekeeping

الفئات هي:
1-»تسال موديل 3« أو Tesla Model 3: أفضل 

سيارة سيدان كهربائية.
سيارة  أفضل   :2  Polestar أو   »2 2-»بولستار 

سيدان كهربائية فاخرة.
 :Chevy Bolt EV 3-»تشيفي بولت إي.فــي« أو

أفضل سيارة مدمجة كهربائية.
4-»كيا نيرو إي.فــي« أو Kia Niro EV: أفضل 
سيارة دفع رباعي كهربائية صغيرة الحجم.

 Volvo 5-»فــولــفــو إكــس.ســي40 ريــتــشــارج« أو
رباعي  دفــع  ســيــارة  أفــضــل   :Recharge  XC40

كهربائية فاخرة صغيرة الحجم.
 Ford Mustang 6-»فورد موستانغ ماك إي« أو
Mach E: أفــضــل ســيــارة دفـــع ربــاعــي مدمجة 

كهربائية.
أفضل   :Audi e-tron أو  ــــرون«  إي-تــ 7-»أودي 

سيارة دفع رباعي مدمجة فاخرة كهربائية.
هذه  فــي  تنشط  هاوسكيبينغ  غــود  مؤسسة 
التصنيفات منذ أكثر من 10 سنوات، ملواكبة 
االتــجــاهــات املــتــغــّيــرة فــي صــنــاعــة الــســيــارات 
واالهتمام العام املتزايد باملنتجات املستدامة، 
في إطــار برنامج جوائز »غــود هاوسكيبينغ 
 ،Good Housekeeping Car Awards »كار أواردز
وقد ركزت في تصنيف السيارات الكهربائية، 
على تقييمات إضافية تشمل سعة البطارية، 
سرعة الشحن، نطاق القيادة، سهولة الوصول 
للطراز  بالنسبة  السعر  الــشــحــن،  منافذ  إلــى 
الهجينة عند  املتغيرات  أو  املكافئ،  القياسي 

االقتضاء، والتوافق مع البنية التحتية.
كما تلحظ عملية التقييم جودة الركوب، أداء 
الوقود، مدى  املحرك، االقتصاد في استهالك 
جودة تعامل السيارة واستجابتها، النعومة 
ــــطـــــالق،  ــد االنـ ــنـ ـــات، الـــضـــجـــيـــج عـ ــبـ ـــطــ ــلـــى املـ عـ
إمــكــانــات الــكــبــح ومـــيـــزات مــســاعــدة الــســائــق، 
إضــافــة إلـــى مــيــزات مــثــل مـــدى راحــــة املــقــاعــد، 
مـــقـــدار املــســاحــة املـــتـــوافـــرة لــلــســائــق والـــراكـــب 
ــاب املــقــعــد الــخــلــفــي،  ــ ــي، ركـ ــامــ فـــي املــقــعــد األمــ
 عــن حجم 

ً
وربــمــا ركــاب الصف الثالث، فضال

الــوســطــي، ووضـــع ووفـــرة حوامل  الكونسول 
األكواب ومنافذ الشحن.

الخبراء  يتأكد  أيــضــا،  التقييم  عملية  وخــالل 
أيضا من أنه يمكن األفــراد الدخول والخروج 
من السيارة بسهولة، مهما كان طول الشخص، 

ومدى سهولة ضبط املقاعد وطّيها، ومساحة 
التخزين املتاحة في صندوق األمتعة. 

كما يشمل التقييم أنظمة املعلومات والترفيه، 
 عـــن جــــودة الــصــورة 

ً
ومــــدى جــودتــهــا، فــضــال

ــــوت، ودرجـــــــة ســـهـــولـــة إقـــــــران الــهــاتــف  ــــصـ والـ
ومــــــدى دقـــــة أنـــظـــمـــة الــــتــــعــــّرف إلـــــى الـــصـــوت، 
وتوافر عناصر التحكم بسهولة بالعديد من 

الخدمات في عجلة القيادة.
ُيـــشـــار إلــــى أن غــالــبــيــة الـــشـــركـــات الــرئــيــســيــة 
أصــبــحــت تــنــتــج ســـيـــارات كــهــربــائــيــة، مــا عــزز 
عــنــصــر املــنــافــســة الـــــذي جــعــل مـــن أســعــارهــا 

أفضل ومعقولة بشكل عام.

أفضل 7 سيارات كهربائية عائلية لعام 2021
»بولستار 2« أفضل سيدان كهربائية فاخرة )Getty(»تسال موديل 3« أفضل سيارة سيدان كهربائية

)Getty( تشيفي بولت« أفضل مدمجة و»كيا نيرو« أفضل رُباعية دفع صغيرة الحجم«

)Getty( فولكسفاغن تراهن على السيارات الكهربائية لمحو فضيحة االنبعاثات
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المنافسة خفضت 
األسعار إلى مستويات 

معقولة بشكل عام

أسهم جنرال موتورز 
حلقت بعد اإلعالن عن 

التخلص من سيارات البنزين

نيويورك ـ العربي الجديد

رغـــم تــحــذيــرات الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــني لقطاع 
السيارات  أن صناعة  مــن  لسنوات  الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة ســتــدمــر األربـــــــاح، إال أن الــواقــع 
حاليا يرسم مشهدا مغايرًا حيث بدأت العديد 

من الشركات في تحقيق عوائد جيدة.
وأدلــى مسؤولون تنفيذيون في شركات مثل 
»فورد موتورز« و»فولكسفاغن، بتصريحات 
ــع األخـــــيـــــرة بــشــأن  ــيــ ــابــ ــــالل األســ مـــتـــفـــائـــلـــة خــ
»غــزواتــهــم« الــكــهــربــائــيــة، وتــوقــعــوا أن تكون 
بالبطارية مربحة مثل  التي تعمل  السيارات 
طرازات محركات االحتراق في منتصف العقد 
تقريبا. وحتى وقت قريب، كان يعرب صانعو 
السيارات علنا في بعض األحيان عن أسفهم 
حول التكلفة الهائلة لتطوير مجموعات نقل 
املصانع.  تجهيز  وإعــادة  الكهربائية  الحركة 
وقاموا ببناء سيارات كهربائية ذات تصميم 
فـــاتـــر، وكـــانـــت مـــحـــدودة الــنــطــاق ومــكــلــفــة في 

ــــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــيـــث ذهــ صـــنـــعـــهـــا، حـ
أوتوموبيل«  كرايسلر  »فيات  لشركة  السابق 
العمالء بعدم شــراء نموذج  إلــى حــد مطالبة 

ضيع أموال الشركة.
إنـــتـــاج  فــــي  املـــصـــنـــعـــون  بـــــدأ  أن  بـــعـــد  واآلن، 
كهربائية  لتكون  خصيصا  مصممة  نــمــاذج 
الــبــطــاريــات،  وتستفيد مــن انــخــفــاض أســعــار 
الرئيس  تبدو الحسابات أفضل بكثير. وقال 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة فــولــكــســفــاغــن األملـــانـــيـــة، 
هــــــربــــــرت ديــــــــــس، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة 
بلومبيرغ األمــيــركــيــة أخــيــرًا: »هــنــاك إشـــارات 

أن  الكهربائية يمكن  السيارات  أعمال  أن  إلــى 
تــكــون عــلــى األقـــل جــيــدة بنفس درجـــة أعــمــال 
األملاني  املصنع  ويعد  التقليدية«  الــســيــارات 
مثاال رئيسيا على مدى التغيرات التي طرأت. 
بتزوير  فولكسفاغن  اعترفت   2015 عــام  وفــي 
ــزل كــــي تـــخـــفـــي هـــذه  ــ ــديـ ــ مــــاليــــني مـــحـــركـــات الـ
املــحــركــات مــدى االنــبــعــاثــات، لكنها اآلن أكبر 
الكهربائية في أوروبــا بعد  صانع للمركبات 
تــطــويــر نــظــام مــوحــد املــعــايــيــر لــدعــم عــشــرات 

الطرازات الكهربائية الجديدة.
ــلـــى أن مــــشــــاركــــة الـــنـــظـــام  ويـــــراهـــــن ديـــــــس، عـ
والتحكم بشكل أكبر في البطاريات سيساعد 
فـــي تــعــزيــز الــربــحــيــة، حــيــث تــخــطــط الــشــركــة 
األملــانــيــة المــتــالك ســتــة مــصــانــع لــلــخــاليــا في 

جميع أنحاء أوروبا. 
وتــخــطــط الــشــركــة أيــضــا الســتــخــدام نطاقها 
ــات  ــعـــالمـ ــــرات الـ ــــشـ ــهـــي تـــمـــتـــلـــك عـ الــــضــــخــــم، فـ
الــتــجــاريــة، بــمــا فــي ذلـــك »بـــورشـــه« و»أودي« 

لتجميع املوارد وخفض التكاليف.
وتتوقع العالمة التجارية الرئيسية ملجموعة 
فـــولـــكـــســـفـــاغـــن أن تـــصـــل هــــوامــــش املـــركـــبـــات 
ــى نــقــطــة تـــحـــول فــــي حـــوالـــي  ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـ
التنفيذي  الرئيس  قاله  ملــا  ووفــقــا   .2025 عــام 
لـــلـــعـــالمـــة الـــتـــجـــاريـــة رالـــــــف بـــرانـــدشـــتـــايـــتـــر، 
يو  »إس  فــئــة  مــن  دي4«  »آي  عــوائــد  ستشبه 
فـــي«، الــتــي بـــدأت للتو ببيعها »إلـــى حــد ما« 
نموذج االحتراق املماثل. كما قالت ماري بارا، 
التنفيذية لشركة »جنرال موتورز«،  الرئيسة 
إن املـــركـــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ســتــجــد طــريــقــهــا 
السيارات  لصانع  السوقية  الحصة  لتوسيع 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، حــيــث حــلــقــت أســعــار 
ــهـــم جــــنــــرال مــــوتــــورز فــــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  أسـ
الثاني املاضي، عندما قالت الشركة إنها تريد 
الــتــخــلــص الــتــدريــجــي مـــن ســـيـــارات الــبــنــزيــن 
وارتــفــعــت أسهم  عــام 2035.  والــديــزل بحلول 
ــام، حــيــث أعــلــنــت عن  ــعـ »فــــــورد« أيــضــا هــــذا الـ
خطط الستثمار 29 مليار دوالر في السيارات 

الكهربائية وذاتية القيادة بحلول عام 2025.

»فورد« و»فولكسفاغن« تتوقعان عائدات قوية
صناع المركبات النظيفة يستعدون لجني األرباح
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