
سيارات

لندن ـ العربي الجديد

تتجه دول العالم نحو السيارات 
الــكــهــربــائــيــة بــوتــيــرة مــتــســارعــة، 
وســــــــط بــــــــدء تـــطـــبـــيـــق األهــــــــــداف 
املناخية التي تتمثل في خفض االنبعاثات. 
حتى اليوم، أعلن عدد كبير من الدول حظر 
بــن عامي  الــوقــود  العاملة على  الــســيــارات 
الــنــاس  اتـــجـــاه  مـــن  يــزيــد  مـــا  2030 و2035، 
نحو السيارات البديلة. فقد أعلنت الحكومة 
أنه بحلول عام 2030، لن  العام  البريطانية 
بالبنزين  تعمل  ســـيـــارات  أي  ببيع  ُيــســمــح 
املــتــحــدة، وأنــه  الــديــزل تماًما فــي اململكة  أو 
الــســيــارات  عـــام 2035، سيتم حــظــر  بــحــلــول 
ــالــــت حـــكـــومـــة رئــيــس  ــــا. وقــ

ً
الــهــجــيــنــة أيــــض

الــوزراء الكندي جاسنت تــرودو في يونيو/ 

ــاضــــي إن كـــنـــدا ســتــحــظــر بــيــع  ــــران املــ ــزيـ ــ حـ
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة الــتــي تــعــمــل بــالــوقــود 
والشاحنات الخفيفة اعتباًرا من عام 2035 
في محاولة للوصول إلى صافي انبعاثات 
صفرية في جميع أنحاء البالد بحلول عام 

.2050
بينما لــم تــحــدد الـــواليـــات املــتــحــدة مــوعــًدا 
بعد، قالت كاليفورنيا، أكبر سوق للسيارات 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، الــعــام املــاضــي، إنها 
ا من  ستنتقل إلى السيارات الكهربائية بدًء
االتــحــاد  مــفــوضــيــة  كــمــا تخطط  عـــام 2035. 
األوروبــــي ألهـــداف أكــثــر صــرامــة النبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، 
ــهـــاء مــبــيــعــات ســـيـــارات  ــيـــؤدي إلــــى إنـ مـــا سـ

الوقود بشكل فعال في غضون 14 عاًما.
فــمــا هـــي أفـــضـــل عــشــر ســــيــــارات كــهــربــائــيــة 

معروضة اليوم في األسواق وفق تحليل »ذا 
تيليغراف« البريطانية؟

كيا إي نيرو
مع إحداث املزيد من املتغيرات على النموذج 
األساسي وفق ذات األسعار املعقولة، أصبحت 
Kia E-Niro السيارة الكهربائية املفضلة وفق 
نسبة  تقدم  ال  فهي  تيليغراف«.  »ذا  تصنيف 
السرعة والسعر فقط، وإنما سواء  جيدة من 
اخترت بطارية 39 كيلوواطًا في الساعة أو 64 
كيلوواطًا في الساعة، فهي تسبق منافسيها 
كثيرًا من حيث الكفاءة. ويصل سعر السيارة 
الــــســــوق  فـــــي  دوالر  ــــف  ــ ألـ  40.8 ــى  ــ ــ إلـ الـــــيـــــوم 

 في الساعة.
ً
البريطانية، بسرعة 282 ميال

3.ID فولكس فاغن
بحلول الــوقــت الــذي تقرأ فيه هــذا الــنــص، قد 
تكون فولكس فاغن أضافت املزيد واملزيد من 
يبدو  مــا  على   ،3.ID مجموعة  إلــى  املتغيرات 
تقوم بذلك كل يوم، مع مجموعات مختلفة من 
البطارية واملحرك مما يوفر مجموعة كبيرة 
في  مــا جعلها  واألداء،  الــنــطــاق  تغييرات  مــن 
املرتبة الثانية بسعر 39.6 ألف دوالر، بسرعة 

 في الساعة.
ً
تصل إلى 336 ميال

تسال موديل 3 
ا أن النموذج 3 قد فاز 

ً
ال ينبغي أن يكون مفاجئ

بآالف املشترين في جميع أنحاء العالم. تتميز 
بالتصميم الداخلي الذكي والبسيط، والوصول 
إلى شبكة Tesla›s Supercharger، والسعر يبدو 
 إلــى حد مــا، نظًرا للنطاق 

ً
الــواقــع معقوال في 

الهائل واألداء الفائق، فهي تصل إلى 55.9 ألف 
 في الساعة.

ً
دوالر بسرعة 348 ميال

بورش تايكان 
يمكن القول إنها السيارة الكهربائية األفضل 

قـــيـــادة مــعــروضــة لــلــبــيــع الـــيـــوم، ولــكــن حتى 
وقت قريب سعر تايكان املرتفع من الصعب 
من  بشكل جميل  تم تصميمها  لقد  تبريره. 
الــــداخــــل، بـــأربـــعـــة أبــــــواب وجــــــودة صــنــاعــيــة 
كــبــيــرة، وســعــرهــا يــبــدأ مــن 93.5 ألـــف دوالر 

بسرعة 287 ميال في الساعة.

Mach-E فورد موستانغ
مع Mach-E، تمكنت شركة فورد من تصنيع 
ســيــارة SUV فــخــمــة تــوفــر واحــــدًا مــن أطــول 
مقنع.  كهربائية وبسعر  أي سيارة  نطاقات 
ـــا فــعــالــة بــشــكــل مــثــيــر لــإعــجــاب 

ً
إنـــهـــا أيـــض

دوالر  ألــف   51.5 بالنسبة لحجمها. سعرها 
 في الساعة.

ً
بسرعة  379 ميال

جاكوار آي بيس 
حصلت على مجموعة من الجوائز بما فيها 
ــم يــكــن ذلــك  ــيـــارة الـــعـــام 2019، ولــ ــائـــزة سـ جـ
مفاجأة كبيرة، ألن هذه السيارة ليست فقط 
الكهربائية،  السيارات  من معظم  إثــارة  أكثر 
ولكنها مجهزة بشكل جميل وسريع وتعتبر 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة.  واحـــــــدة مــــن أرقــــــى الــــســ

سعرها يبدأ من 89.9 ألف دوالر بسرعة 292 
ميال في الساعة.

فيات 500
سرقت شركة فيات وهــج هوندا إي إلــى حد 
الجديدة 500  فــي سيارتها  قدمت  مــا، حيث 
ــا أكــبــر 

ً
مــركــبــة كــهــربــائــيــة أنــيــقــة تــوفــر نــطــاق

مــقــابــل نــقــود أقــــل، وبــنــفــس الـــقـــدر مـــن الثقة 
وأدائها  الجميل  مظهرها  وبفضل  بالنفس. 
املــفــعــم بــالــحــيــويــة، ال بــد أن تــجــد الكثير من 
املنازل بن سكان املدن املهتمن بها. السعر 
27.5 ألف دوالر بسرعة 199 ميال في الساعة.

EV كيا سول
ا 

ً
الكهربائية تميز واحــدة من أكثر السيارات 

على الطريق، تصميم Soul EV يجعلها تبرز 
من بن الحشود، حتى لو لم يكن ذلك يناسب 
ذوق الجميع. إنها عملية، وواسعة، ومجهزة 
جيًدا، ورائعة في القيادة، سعرها 47.7 ألف 

دوالر بسرعة 280 ميال في الساعة.

فوكسهول موكا إي
ذنــوب  تغفر  أن  يمكنك  الــالفــت،  بتصميمها 
الجيل الثاني من Mokka. حتى على العجالت 
األكبر حجًما، لديها أداء جيد مع االحتفاظ 
بالسيطرة الكافية على الهيكل ملنع االنحدار، 
سعرها يبدأ من 39.8 ألف دوالر بسرعة 201 

ميل في الساعة.

رينو زوي
ــر ومـــقـــصـــورة داخــلــيــة  ــبـ ــهـــرت بـــطـــاريـــة أكـ ظـ
جــديــدة لــهــذا الــنــمــوذج مــنــذ بــضــع ســنــوات، 
ا مثيًرا لإعجاب للغاية 

ً
مما يمنح Zoe نطاق

الطريق تظل واحدة  بالنسبة للسعر، وعلى 
من أكثر السيارات الكهربائية راحة. سعرها 
 في الساعة.

ً
39.8 ألف دوالر بسرعة 245 ميال

أفضل 10سيارات 
كهربائية 
في 2021

)Getty( تتسارع عملية تطوير السيارات الكهربائية

معرض للسيارات في بريطانيا )أدريان دينيس/ فرانس برس(

12

حددت دول عامي 
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كيا »إي نيرو« تعتبر 
من أبرز السيارات 
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ارتفعت مبيعات 
السيارات الجديدة %28 

في يونيو الماضي

لندن ـ العربي الجديد

يــســتــعــد قــــطــــاع الــــســــيــــارات فــــي بــريــطــانــيــا 
ــــوع املـــقـــبـــل مــــن إجــــــــراءات  ــبـ ــ لــلــتــخــلــص األسـ
انتشار  ــرضــت عليه بسبب 

ُ
ف الــتــي  الــســالمــة 

ــا. إذ اعــتــبــر الــعــامــلــون في  ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
القطاع أن اإلشعارات الرسمية ستكون كافية 
لعودة أعمالهم إلى طبيعتها في 19 يوليو/ 
تــمــوز بــالــكــامــل ومـــن دون قــيــود، بــعــد إعــالن 
رئيس الــوزراء بوريس جونسون أن إنكلترا 
 19-Covid في طريقها إلــى رفــع جميع قيود

الباقية، بدءًا من هذا التاريخ.
وقــــــــــال تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــــوقـــــع »كـــــارديـــــلـــــر« 
ــح أن تــعــنــي هــذه  ــ  مـــن األرجـ

ّ
الــبــريــطــانــي، إن

 ارتداء القناع والتباعد االجتماعي 
ّ
الخطوة أن

واختبارات كورونا لن تكون مطلوبة بعد 19 
الــســيــارات اإلنكليزية.  يوليو مــن قبل وكــالء 
ومــن املــتــوقــع أيــضــًا أن املــعــارض والــشــركــات 
املــرتــبــطــة بــقــطــاع الــتــجــارة فــي الــســيــارات لن 
تكون ملزمة بموجب القانون للحصول على 

شهادات األمان من كورونا.
كذلك أنهت الحكومة نصيحتها لألشخاص 
للعمل من املنزل، ما يعني أن جميع موظفي 
الوكاالت يجب أن يكونوا قادرين على العودة 
إلــى العمل فــي مــواقــع عملهم. ومــن املتوقع، 
وفـــق املــوقــع املــتــخــصــص، إصــــدار املــزيــد من 
املناسب، حــول كيفية  الوقت  اإلرشـــادات في 
تقليل الشركات لالتصال غير الضروري في 
مكان العمل. ولفت التقرير إلى أنه سيستمر 
ــن عــلــى تــقــديــم رمــــوز املــســح  ــاكـ تــشــجــيــع األمـ
لكنه   ،19-NHS Covid الضوئي عبر تطبيق 

لن يكون مطلبًا قانونيًا بعد اآلن.
وبن مارس/ آذار ويونيو/ حزيران من العام 
املــاضــي، اضــطــر الــوكــالء إلــى اإلغـــالق الــتــام، 
بريطانيا،  فــي  بــشــدة  الــوبــاء  تفشي  نتيجة 
القطاع خسائر ضخمة، حيث تقول  كّبد  ما 
التقارير إنه سيحتاج فترة ال تقل عن سنتن 
الوكالء  أعــاد   ،2020 يونيو  لتخطيها. ومنذ 
فتح شركاتهم إلى حد كبير، لكنهم خضعوا 
لقيود صارمة لضمان السالمة من الفيروس. 
ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا جــمــعــيــة  وكـــشـــفـــت األرقــــــــــام الــ
أن   )SMMT( الـــســـيـــارات  وتـــجـــار  مــصــنــعــي 

بنسبة  ارتفعت  الجديدة  السيارات  مبيعات 
28 فــي املــائــة فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران، مــقــارنــة 

بالشهر ذاته من عام 2020.
وعلى الرغم من أن النمو الكبير يأتي نتيجة 
لــقــيــود فــيــروس كـــورونـــا األقــــل صــرامــة على 
أنه  إال   ،2020 يونيو  مــقــارنــة بشهر  الــوكــالء 
ُعــرقــل املــزيــد مــن إمــكــانــات املــبــيــعــات نتيجة 

مشكالت توريد أشباه املوصالت.
وتــســتــمــر الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــبــدائــل 

الـــوقـــود فـــي احـــتـــالل الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة 
لــــزيــــادة املـــبـــيـــعـــات. فــقــد ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات 
بالكهرباء  املــوصــولــة  الهجينة  الــســيــارات 
بشهر  مـــقـــارنـــة  ــة،  ــائــ املــ فـــي   145.7 بــنــســبــة 
العام املاضي، بإجمالي 12,139  يونيو من 
الــســيــارات  مبيعات  سجلت  بينما  ســيــارة، 
زيــادة بنسبة 122.9 في  النقية  الكهربائية 

املائة عن الشهر ذاته من 2020.
»ذاتية  العادية  الهجينة  السيارات  وحققت 
 بزيادة قدرها 57.9 

ً
الشحن« 16,150 تسجيال

ارتــفــعــت مبيعات ســيــارات  املــائــة، بينما  فــي 
في   286.7 بنسبة  الخفيفة  والديزل  البنزين 

املائة و192.6 في املائة على التوالي.
وبلغ إجمالي املبيعات في عام 2021 حوالى 
حزيران  يونيو/  نهاية  في  سيارة   909,973
بزيادة 39.2 في املائة، مقارنة بالفترة نفسها 

من عام 2020.

سيارات بريطانيا
القطاع يستعد للتحرر من قواعد »كورونا«

سيارة »فاليينغ سبور« الهجينة من »بانتلي«

الشركة  بــالــطــراز األحـــدث مــن  كشفت »بانتلي مــوتــورز« عــن تفاصيل خــاّصــة 
الهادفة  مسيرتها  ضمن  وذلــك  الفخمة،  السيارات  لتصنيع  العريقة  البريطانية 
 Flying Spur إلى كهربائية. ويرتكز إطــاق طــراز لتحويل مجموعة سياراتها 
»فايينغ  من  الثالث  الجيل  به  ع 

ّ
تمت الــذي  النجاح  على  الجديد  الهجني   Hybrid

سبور«، حيث يتم استخدام نظام توليد حركة ثالث عالي االبتكار لتوفير سيارة 
بانتلي األكثر صداقة للبيئة حتى هذا التاريخ. ومن شأن طرح »فايينغ سبور 

هايبرد« أن ُيوِجد عائلة من سيارات بانتلي الهجينة للمّرة األولى.

»جيب غالديتور« للطرقات الوعرة

طــرحــت شــركــة »جــيــب« ســيــارة »غــاديــتــور ســانــد رانــــر«، الــطــراز عــالــي السرعة 
وبفضل  الصحراوية.  البيئات  وفــي  الوعرة  الطرقات  على  وأداًء  قــدرة  واألفضل 
نظام الدفع الرباعي املعروف من العامة وعمليات تحديث بارزة لنظام التعليق 
الذي خضع الختبارات شاملة على األراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد 
من متانة السيارة وحمايتها، أصبحت »غاديتور ساند رانر« أول سيارة »جيب« 
في الشرق األوسط تحمل شارة »ديزيرت ريتد«. وتضم طرازات »غيب غاديتور 
ســانــد رانـــر« مــخــمــدات »فــوكــس« ذات ممر داخــلــي بــطــول 64 مــلــم، مــع خــزانــات 

خارجية معّدلة خصيصًا للسيارة.

»أستون مارتن فالكيري« تكسر الصور النمطية

شهد عالم السيارات املخصصة للقيادة على الطرقات نقلة نوعية تمثلت بظهور 
ســيــارة أســتــون مــارتــن فــالــكــيــري. وحــقــقــت بــعــده أســتــون مــارتــن تــطــورًا نوعيًا 
لتحقيق  الــســيــارة املصممة خصيصًا  بـــرو،  آر  إم  إيــه  فالكيري  بــإطــاق  جــديــدًا 
الــفــوز فــي سباق لــومــان 24 ســاعــة، لتكون نقطة انــطــاق لها نحو آفــاق جديدة. 
دخلت على 

ُ
وتستند سيارة فالكيري إيه إم آر برو الجديدة إلى التطورات التي أ

املحرك وحزمة الديناميكا الهوائية والشاسيه املخصص ملشروع تطوير السيارة 
الخاصة بسباق لومان.

جديد السيارات

يتجه العالم نحو وقف استخدام سيارات الوقود بالكامل 
خالل السنوات المقبلة، بحيث حدد عدد من الدول العام 
الملّوثة  المركبات  من  التخلص  إلعالن  موعدًا   2030
للبيئة. السيارات الكهربائية هي البديل المطروح من قبل 

الحكومات

استباق التوجه نحو وقف سيارات الوقود

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة


