
»أقوى« سيارة من »ريماك«

سيارتها  عن  النقاب  الكرواتية   Rimac Automobili »ريــمــاك«  شركة  كشفت 
القياسية  الــســيــارة  عد 

ُ
ت إنها  قالت  التي   Nivera »نيفيرا«  الــخــارقــة  الكهربائية 

األقوى في العالم، حيث تزأر بقوة 1406 كيلووات/1912 حصانا، وأوضحت أنه 
مع عزم دوران أقصى يبلغ 2360 نيوتن متر تنطلق السيارة السوبر رياضية 
إلى  الثبات  الساعة، بينما تتسارع من  تبلغ 412 كيلومترا في  بسرعة قصوى 

100 كيلومتر في أقل من ثانيتني.

استدعاء »فورد« في قطر

دعيت في دولــة قطر سيارات »فــورد« طــراز »تــورس- إم.كــيــه.إس« موديالت 
ُ
است

)مقبض(،  الداخلية  األبـــواب  لوجود عيب في حركة  األعـــوام بني 2010 و2013، 
»شركة  املــاركــة  وكيل  مــع  بالتعاون  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة  أعلنت  حسبما 
والتصليح  الصيانة  عمليات  ملتابعة  التنسيق  يتم  أن  على  لــلــســيــارات«،  املــانــع 
والتواصل مع العمالء للتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في 
السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع املستهلكني على اإلبالغ عن 
أو تطبيق  املعلنة،  بالوزارة  التواصل  أو مخالفات من خالل قنوات  أي تجاوزات 
الشاشات  نظام  خــالل  مــن  أو  الذكية،  الهواتف  على  والــتــجــارة  االقتصاد  وزارة 
والوسائط اإللكترونية املنتشرة باملجمعات التجارية، حيث يفسح النظام املجال 
أمام املستهلكني الراغبني في التواصل املباشر مع إدارة حماية املستهلك لطرح 

مالحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونيًا.

...و»مرسيدس« في ُعمان

ــــزواوي لــلــســيــارات« في  أطــلــقــت هيئة حــمــايــة املستهلك بــالــتــعــاون مــع »شــركــة الـ
 Mercedes-Benz GLE »مــرســيــدس« ســيــارة   21 لسحب  ُعــمــان حملة  سلطة 
4504MATIC، بسبب احتمال أن خراطيم تصريف مكيف الهواء للمركبات التي 
تم سحبها غير مثبتة بشكل صحيح، بما قد يتسبب في دخــول املــاء املتكثف 
من مكيف الهواء إلى السيارة، وقد يؤدي إلى حدوث تآكل أو تقصير كهربائي 

في املكونات املثبتة في منطقة أقدام السائق األمامي والراكب الثاني في املقعد.

سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

مـــع االنـــحـــســـار الــنــســبــي لــجــائــحــة 
فيروس »كوفيد -19« في الواليات 
املتحدة، أعيد بحذر فتح املدن في 
ــات املــتــحــدة، بــمــا يعني  جــمــيــع أنـــحـــاء الـــواليـ
واالستمتاع  للخروج  اآلن  حــان  قد  الوقت  أن 
بــفــصــل الـــصـــيـــف ورحـــــــات الـــطـــريـــق، بــعــدمــا 

ُحجرت الناس أثناء الوباء. 
ــتـــي يــمــكــن  ــيــــارات الـ ــل الــــســ ــا هــــي أفـــضـ لـــكـــن مــ

االستمتاع بقيادها في فصل العطات؟

مـــن »أســـتـــون مـــارتـــن فــانــتــاج رودســــتــــر« إلــى 
»لينكولن«،  ســيــارات  أحـــدث  »نــافــيــغــايــتــور«، 
ــف مــوقــع »آركــيــتــكــتــشــورال دايــجــيــســت« 

ّ
صــن

في  الــســيــارات  أفــضــل   ،Architectural Digest
هــــذا املـــجـــال، اســـتـــنـــادا إلــــى مــقــايــيــس تــرتــبــط 
بـــاملـــحـــركـــات وديــنــامــيــكــيــات الـــقـــيـــادة وســعــة 
الــتــحــمــيــل والــتــصــمــيــم، وهــــي وفــــق الــتــرتــيــب 

األبجدي:
 Aston »1 - »أســتــون مــارتــن فانتاج رودســتــر
Martin Vantage Roadster: سعرها األساسي 
فــعــا بشكل ال  ألـــف دوالر، وهـــي جــذابــة   161

ــاره، بشكلها املــغــري رغـــم صــغــره،  ــكـ يــمــكــن إنـ
وتـــتـــمـــيـــز بــــــأصــــــوات خـــفـــيـــفـــة مـــــن مـــحـــركـــهـــا 

التوربيني املزدوج V8 بقوة 503 أحصنة.
 Audi »2 - »أودي إيه6 أولرود«/ »آر.إس6 أفانت
Avant AllRoad/ RS6 A6: سعرها األساسي 
 3 فيه  فــي عصر يختار  ألــفــا و900 دوالر.   65
الشاحنات  الجديدة  السيارات  أربــاع مشتري 
وســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، قــد تــبــدو ســيــارات 
الــزمــن، لكن  قــد عفا عليها  »ستايشن واغـــن« 
هناك عدد قليل من الطرق األنيقة للقيام بذلك 
»أودي«،  في  الكبير  الطويل  السقف  من  أكثر 
لتوفير مزيد من راحة  والــذي تم رفعه قليا 
الصعود، واعتماد واحد من أكثر التصميمات 

الداخلية دقة في هذا القطاع.
3 – »شــيــفــرولــيــه ســـوبـــربـــان«/ »جــــي.إم.ســــي 
 Chevrolet إســـكـــااليـــد«  »كــــاديــــاك  يــــوكــــون«/ 
 :Suburban/ GMC Yukon/ Cadillac Escalade
أسعارها األساسية 51 ألفا و700 دوالر، 53 ألفا 
و700 دوالر و67 ألفا و195 دوالرا على التوالي. 
تتميز الــســيــارات الــثــاث بمحرك ديــزل يسير 
728 ميا بخزان واحــد، لكن فقط »إسكااليد« 
 SuperCruise السائق  مساعدة  بحزمة  تتميز 

غير اليدوية من »جنرال موتورز«.
 :Genesis G80 ــــي80«  ــ »جـ »جــيــنــيــســيــس   –  4
دوالرا.  و725  ألـــفـــا   48 ــــي  ــاسـ ــ األسـ ســـعـــرهـــا 
الــعــامــة الــتــجــاريــة الـــراقـــيـــة مـــن »هـــيـــونـــداي« 
مألوفا  اسما  تكون  ال  قد  الجنوبية،  الكورية 
من  كاملة  مجموعة  تصنع  لكنها  اآلن،  حتى 

السيارات املقنعة للغاية.
ــايــــدر«  ــبــ ســ هـــــــوراكـــــــان  »المــــبــــورغــــيــــنــــي   –  5
ســعــرهــا   :Lamborghini Huracan Spyder
توفر  ألفا و654 دوالرا، وهــي   223 األســاســي 
الـــصـــارخ   10-V تــحــديــثــات مــســتــمــرة ملـــحـــرك

والتعليق والسمات الداخلية والتكنولوجيا.
 Lincoln ــتــــور«  ــايــ ــغــ ــيــ ــافــ نــ »لــــيــــنــــكــــولــــن   –  6
و185  ألــفــا   76 األســاســي  سعرها   :Navigator
دوالرا، وتتميز بمساحة داخلية كبيرة كافية 

ألي أمتعة شخصية.
ــه تـــايـــكـــان كـــــــروس تـــوريـــزمـــو  ــ ــورشـ ــ 7 – »بـ
 Porsche Taycan Cross Turismo تــوربــو« 
و850  ألــفــا   154 األســـاســـي  ســعــرهــا   :Turbo
املــســتــقــبــلــيــة  ســــيــــارتــــك  ــتــــكــــون  ســ دوالرا. 

كهربائية، لكن املفضلة حاليا بني العروض 
الخمسة  ذات  الهاتشباك  هــذه  هــي  املــتــاحــة 

أبواب من »بورشه« األملانية.

8 – »تويوتا سوبرا« Toyota Supra: سعرها 
ألفا و90 دوالرا، وهــي رياضية  األساسي 43 
منبثقة  أسطوانات   6 بمحّرك  لراكبني  تتسع 

بشاحن توربيني مزدوج.
 Volvo »909 – »فــولــفــو فــــي60«/ »فــولــفــو فـــي
 40 األساسيان  Volvo V90: سعراهما   /V60
على  دوالر  و800  ألفا  و51  دوالرا،  و950  ألفا 
ــوالـــي. كــلــتــاهــمــا مـــتـــوافـــرتـــان بــنــظــام دفــع  ــتـ الـ
ربـــاعـــي مــنــهــا مـــا هـــو مــــــزّود بــمــحــرك هجني 
يسمح بالقيادة ألكثر من 20 ميا باستخدام 

الكهرباء وحدها.

أفضل السيارات لرحالت الصيف في أميركا
»كاديالك إسكااليد« )Getty(»أستون مارتن فانتاج رودستر

»لينكولن نافيغايتور«

)Getty( »60و»فولفو في

بإمكان السيارة أن تنتقل من الوقوف إلى سرعة 62 ميال في الساعة خالل 5.8 ثوان )أودي(

12

انحسار كورونا يُبشر 
بموسم رحالت برية 

بالواليات المتحدة

في بريطانيا يبدأ سعر 
السيارة من 72435 جنيه 

إسترليني

لندن ـ العربي الجديد

في العام 2007، كانت سيارات الدفع الرباعي 
في املدن البريطانية الكبرى تتعرض لغرامات 
ــيـــارات مـــن قــبــل نــاشــطــني  ــة لـــوقـــوف الـــسـ ــفـ زائـ
مــقــدار  عــلــى  الــضــوء  بيئيني حـــاولـــوا تسليط 
بالبيئة،  الــســيــارات  تلك  تلحقه  الـــذي  الــضــرر 
قبل أن تزدهر مبيعات سيارات الدفع الرباعي 
وتتاشى الحملة بهدوء، لدرجة لم يعد هؤالء 
مــا يكفي من  مــن طــبــاعــة  بــبــســاطــة  يتمكنون 
من  العظمى  الغالبية  أن  باعتبار  امللصقات 

السكان باتوا يقودون ُرباعيات الدفع.
املنافسة  ن 

ّ
الُرباعي سخ الدفع  رواج سيارات 

املنتجات  أحــدث  املنتجة، ومــن  الشركات  بــني 
على هذا الصعيد السيارة الهجينة الجديدة 
 Audi Q7 »7أودي كيو7« سيارة »أودي كيو«
خبراء  أعدها  ملراجعة  وفقا   ،2021  TFSIe  55
لهذه  البريطاني   Autocar »أوتـــوكـــار«  مــوقــع 
ــل املــمــلــكــة املــتــحــدة، حــيــث يــبــدأ  الــســيــارة داخــ

سعرها هنا بـ 72435 جنيها إسترلينيا.
بداخليتها  الفسيحة  السيارة  هــذه  من خــال 
ذات السبعة مقاعد، تبدو »أودي« حريصة على 
أكبر، بفضل  للبيئة بدرجة  أن تكون صديقة 
مــحــرك بــنــزيــن تــوربــو ســداســي األســطــوانــات 
ســعــة 3.0 لــتــرات ومــحــرك كــهــربــائــي مــتــزامــن 
مــع التيار املــتــردد، والـــذي تــم دمجه فــي علبة 
التروس األوتوماتيكية ذات الثماني سرعات. 
وقد تم تحديد نطاق االنبعاثات الصفرية من 
27.3 إلى 29.8 ميا، وتم تحقيق 23 ميا من 
الشحن الكامل في يوم حار مع تشغيل مكيف 

الــهــواء بــقــوة.  بإمكان الــســيــارة أن تنتقل من 
الوقوف إلى سرعة 62 ميا في الساعة خال 
ليثيوم  ثــوان فقط، بفضل حزمة بطارية   5.8
الساعة مثبتة  في  كيلوواط   17.4 بقوة  أيــون 
ــفـــل أرضــــيــــة الــــصــــنــــدوق، عــلــمــا أن مــحــرك  أسـ
»كيو7« يصل وزنــه إلــى نحو 300 كيلوغرام. 
الطراز الجديد من »أودي« فيه نفس تصميم 
ــة الــتــي  لــوحــة الــقــيــادة ذات الــشــاشــة املـــزدوجـ
تعمل باللمس كتلك املوجودة في في سيارات 
خيارين  أيضا  يقدم  لكنه  التقليدية،  »كيو7« 
وثابت   Auto أوتوماتيكي  الهجينة:  للقيادة 
على  يــعــمــل  األوتـــومـــاتـــيـــكـــي  أن  عــلــمــا   ،Hold
إلــى حيث تريد  أفضل طريقة دفــع لتوجيهك 
الــكــفــاءة، بينما تحافظ  بأكبر قــدر ممكن مــن 
ميزة الثبات على شحن البطارية قدر اإلمكان 

باستخدام استعادة الطاقة أثناء الكبح.
وتــتــمــيــز الــســيــارة بــســاســة تــكــامــل مــصــدَري 
 EV الكهربائية الــطــاقــة، فهي تبدأ مــن وضــع 
ثم تتحول إلى هجينة Hybrid عندما تحتاج 
إلى الجاذبية اإلضافية أو في حال أصبحت 
البطارية فارغة. وبالكاد يمكن ماحظة األمر 
عــنــد تــشــغــيــل املــــحــــرك، نـــظـــرا لـــكـــون االنــتــقــال 
سلسا للغاية، والطريقة التي يمأل بها املحرك 
الكهربائي أي فجوات في عزم الدوران مثيرة 
إلى  املكابح  من  انتقالك  أثناء  لكن  لإلعجاب. 
دواسة الوقود، ال تتحرك السيارة كما تتوقع، 
لذا يضطرب التوازن، بيد أن هذا العيب بالكاد 
يمكن ماحظته، كما أنه يؤثر على الكثير من 

خرى أيضا.
ُ
األجهزة الكهربائية األ

إال أن أكــبــر نــقــطــة ضــعــف تــكــمــن فـــي الــــوزن. 
فالسيارة ثقيلة، وال تخفي هذا الحجم مثل 
 .BMW »من شركة »بي.إم دبليو X5 »5إكس«
عاوة على ذلك، فإن اإلطارات البالغ مقاسها 
ــــودة فــــي طـــــــراز اإلصـــــــدار  ــــوجــ 21 بــــوصــــة املــ
ــود تــتــطــايــر فـــوق املــطــبــات األكــثــر حــدة.  األســ
كــمــا أن الــتــعــلــيــق لــيــس مـــعـــزوال بــشــكــل جيد 
املصقولة  الــقــيــادة  تجربة  بقية  توقعت  كما 

واملريحة إلى حد كبير.
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