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سيارات
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شاشة في سيارة «تسال» (زانغ بينغ)Getty /

سيارتا «تسال» و«هوندا سيفيك» محطمتان (جف كريتشين)Getty /

خناق تحقيق السالمة يشتد على «تسال»
واشنطن ـ العربي الجديد

تتصاعد حدة التوتر بني «تسال»
 Teslaو»اإلدارة الوطنية للسالمة
املـ ــروريـ ــة ع ـلــى ال ـط ــرق ال ـســري ـعــة»
 NHTSAفي الواليات املتحدة ،التي أصبحت
أك ـثــر ت ـشــددا فــي اس ـت ـجــواب الـشــركــة الــرائــدة
ف ــي م ـج ــال تـصـنـيــع الـ ـسـ ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة

ح ــول ق ــراره ــا ب ـعــدم إص ـ ــدار اس ـت ــدع ــاء أث ـنــاء
تحديث برنامج مهم يدخل في نظام تشغيل
مركباتها .وانفجرت اإلشكالية بني الطرفني
ب ـع ــدم ــا أج ـ ــرت «ت ـ ـسـ ــا» ت ـح ــدي ـث ــا ل ـبــرنــامــج
«الـســائــق اآلل ــي»  Autopilotال ـخــاص بـهــا في
أواخر سبتمبر /أيلول املاضي بهدف تحسني
قدرته على تحديد السيارات املتوقفة بحاالت
الطوارئ املتوقفة ،فيما تقول اإلدارة الرسمية

جديد السيارات
جديدة معدلة من «كيا سيراتو»

أطلقت الشركة الكورية الجنوبية «كيا»  Kiaنماذج معدلة من سيارتها املعروفة
«سيراتو»  ،Ceratoاملعروفة في بعض الــدول باسم «فورتي»  ،Forteوهي تتميز
خصوصا لجهة تصاميم املصابيح األمامية وبعض اللمسات البسيطة لتحسني
مظهر الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات ،وجهزت العجالت بأقراص كروم
مميزة التصميم .وستطرح «سيراتو» بمحركات «إم.ب ــي.أي»  MPIسعة  2.0لتر
بعزم  149حصانا ،ومحركات «جي.دي.أي»  GDIالتوربينية سعة  1.6ليتر وعزم
 204أحصنة ،وستعمل هذه املحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات
وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
العائلية األنيقة «تويوتا ريميون» قريبًا

األميركية املعنية أن عيب األمان كان يجب أن
يؤدي إلى عملية استدعاء للسيارات ،حتى لو
تم التحديث «أونالين» عبر شبكة اإلنترنت.
وفـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة م ــوجـ ـه ــة إلـ ـ ــى م ــدي ــر الـ ـج ــودة
امل ـي ــدان ـي ــة ف ــي «تـ ـسّ ــا» إي ـ ــدي غ ـي ـتــس ،قــالــت
الوكالة إن «أي مصنع يصدر تحديثا أونالين
للحد مــن عـيــب تصنيعي يشكل خـطــرا على
يتعي عليه أن ّ
ّ
يقدم إشعار
سالمة املركبات،
اسـتــدعــاء مصاحب لـهــذه العملية فــي الوقت
املناسب إلى إدارة السالمة املرورية» ،حسبما
أورد موقع «فورتشن» .Fortune
وف ـت ــح م ـس ــؤول ــو ال ـس ــام ــة تـحـقـيـقــا رسـمـيــا
بشأن «السائق اآللي» الخاص بشركة «تسال»
فــي أغـسـطــس /آب ال ـفــائــت ،بـعــد سلسلة من
االص ـ ـطـ ــدامـ ــات بـ ـسـ ـي ــارات م ـتــوق ـفــة ألس ـب ــاب
تتعلق بحاالت طارئة على الشوارع ،وحصل
ذلــك  12مــرة مؤديا إلــى إصابات وأضــرار في
امل ــرك ـب ــات .غـيــر أن امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي للشركة
إلون ماسك تجاهل هذا التحقيق ،معلنا بعد
أيام أن «تسال» ستطرح خيار القيادة الذاتية
الكاملة لجميع املالكني ،الشهر املاضي ،وهي
ميزة تتيح للسائقني رفــع أيديهم عــن عجلة
القيادة بينما يقود «السائق اآللــي» السيارة
ب ـن ـف ـســه ح ـ ــول شـ ـ ـ ــوارع امل ــديـ ـن ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام
ك ــام ـيــرات ــه ف ـقــط لـلـتـنـقــل داخ ـ ــل بـيـئــة مـعـقــدة
للغاية مع املشاة والحيوانات األليفة وسائقي
الدراجات والسيارات األخرى.
ون ـظ ــرا ل ـكــونــه م ـج ـ ّـرد أداة م ـس ــاع ــدة ولـيــس
نظام قيادة ذاتيا حقيقيا ،تظل املسؤولية في
جميع األوقـ ــات عـلــى عــاتــق الـســائــق فــي حــال
وقوع حادث بدال من رميها في وجه «تسال».
وجــاء التصعيد بني «تسال» وإدارة السالمة
املـ ــروريـ ــة ف ــي أعـ ـق ــاب جـ ــدل س ــاخ ــن سـ ــاد في
وقت سابق من العام الحالي ،عندما سحبت
«تـ ـق ــاري ــر امل ـس ـت ـه ـل ــك» ت ـص ـن ـي ـفــات ال ـس ــام ــة
الخاصة بها من بعض طرازات «تسال» ،وأزال
«معهد التأمني للسالمة على الطرق السريعة»
 IIHSتصنيفها «.»Top Safety Pick Plus
وجـ ــاء ك ــا ال ـق ــراري ــن ب ـعــدمــا تــوق ـفــت إدارة
السالمة املــروريــة عن إعطاء الطرازين «»3

سيارة «تسال  »3الكهربائية ()Getty

«تسال واي» عند محطة شحن في سيدني (برندون ثورن)Getty /

يتحمل السائق
ّ
مسؤولية الحادث عند
تولي «اآللي» القيادة
و«واي» و Yعالمات االختيار على موقعها
عـلــى اإلنـتــرنــت للحصول عـلــى تـحــذيــر من
االصطدام األمامي ،والفرملة التلقائية في
حـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ،وال ـت ـحــذيــر م ــن م ـغ ــادرة

املسار ،ودعــم الفرامل في حــاالت الطوارئ.
ووفـ ـق ــا ل ــوك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» األم ـي ــرك ـي ــة،
يغطي التحقيق  765ألف سيارة تقريبًا ،أي
كل ما باعته «تسال» في الــواليــات املتحدة
منذ بــدايــة الـعــام  .2014وسـبــق للوكالة أن
حــددت  12حادثا منذ العام  ،2018أصابت
ّ
التعرف
خاللها ميزة السائق اآللي ،أو ميزة
إلى اإلرشــادات املرورية املعروفة اختصارًا
باسم  ،TACCاملركبات بأضواء وامضة أو
مشاعل أو لوحة سهم مضاءة أو مخاريط
تحذر من املخاطر.

«بي.إم دبليو آي2022 »4

مراهنة على سيدان كهربائية أكثر تطورًا لتعزيز التنافس
برلين ـ العربي الجديد

تستعد الشركة اليابانية «تويوتا»  Toyotaإلطالق نموذجها األحدث من سيارات
«ريـمـيــون»  Rumionالعائلية ،وهــي ،وفــق صــور مسربة ،مشابهة إلــى حــد كبير
لسيارات «إرتيغا»  Ertigaالعائلية الجديدة من «سوزوكي»  ،Suzukiإذ حصلت
على هيكل «ميني فــان» متوسط الحجم وتصميم مماثل للواجهات واملصابيح،
ُ
و 3صفوف من املقاعد تتسع لـ 7ركاب .ومن املنتظر أن تطرح املركبة بمحركات
بنزين سعة  1.5لتر وعــزم  105أحصنة ،لتعمل هــذه املحركات مــع علب سرعة
ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات ،أما سعر السيارة
فسوف يراوح بني  16و 17ألف دوالر.
خطط جديد لشركة «أوروس» الروسية

شـهــدت العاصمة الــروسـيــة موسكو افـتـتــاح صــالــون جــديــد لـسـيــارات «أوروس»
ُ
الفاخرة بلغت مساحته  180مترا مربعا ،مع مساحة خصصت ملنطقة الصيانة
وبلغت  100متر مربع .واغتنمت الشركة املناسبة للكشف عن خط إنتاج «أوروس»
لعام  2022الذي سيشهد سيارة جديدة هي كروس «كوميندانت» ،التي ُيفترض أن
تكون مزودة بمحرك هجني يولد قوة  598حصانا ويتكون من محرك بنزين V8
ومحرك كهربائي وبطارية كهربائية .ولن يزيد خلوص السيارة (أي املسافة بني
قعر السيارة وسطح الطريق) عن  200مليمتر .أما سيارة «ميني وان»« ،أرسينال»،
فقد امتنعت الشركة راهنا عن إنتاجها بسبب قلة الطلب عليها.

يتوقع خبراء من سيارة «بي.إم دبليو» BMW
 i4مــوديــل  2022الكهربائية بالكامل واملقرر
ط ــرح ـه ــا ف ــي صـ ـ ــاالت الـ ـع ــرض م ـط ـلــع ال ـع ــام
املقبل ،أن تصل في الوقت املناسب بالنسبة
لـشــركــة صـنــاعــة ال ـس ـيــارات األملــانـيــة الـفــاخــرة
ال ـتــي تـتـخــذ مــن مـيــونــخ م ـقــرا ،وال ـتــي أعلنت
في  11أكتوبر /تشرين األول الحالي ،ارتفاع
مـبـيـعــات الــربــع الـثــالــث  %8.7قـيــاســا بالعام
السابق .قد تجاوزت هذه املبيعات «لكزس»
 Lexusالتي حلت في املرتبة الثانية في األشهر
التسعة األولــى من عام  ،2021مما جعل «بي.
إم دبليو» تحتل لقب معظم السيارات الفاخرة
املبيعة فــي الــواليــات املـتـحــدة هــذا ال ـعــام ،في
وق ــت سـجـلــت «أودي»  Audiو«م ــرس ـي ــدس-
ب ـنــز»  Mercedes-Benzو«ب ــورش ــه» Porsche
انخفاضا فــي مبيعاتها .وفــي حــن استغرق

وصول «بي.إم دبليو» وقتا أطول من سيارات
ال ـس ـيــدان الـكـهــربــائـيــة ال ـتــي كــانــت مـعــروضــة
لـلـبـيــع ســابـقــا م ــن «أودي» و«بـ ــورشـ ــه» ،فــإن
دخـ ـ ــول ال ـش ــرك ــة األمل ــانـ ـي ــة ال ـ ــرائ ـ ــدة إل ـ ــى فـئــة
ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة الـفــاخــرة يـقــدم خـيــارا
جديدا جذابا لعمالئها الذين يتطلعون إلى
املستقبل ،والذين اضطروا سابقا إلى إنفاق
أموالهم لشراء سيارات من شركات منافسة.
خ ـلــف عـجـلــة ال ـق ـي ــادة ه ــو امل ـك ــان الـ ــذي شعر
فيه خبراء «بلومبيرغ» بالحماس ألول مرة

يراوح سعر
الطرازين بين  55.4ألف
دوالر و 65.9ألفًا

ثوان من صفر إلى  60ميًال في الساعة (الشركة)
تتسارع السيارة خالل 3.7
ٍ

قــادوا فيها سيارة  i4في رحلة عبر بافاريا،
فــاالنــدفــاع الخفيف للمحركات ،واإلحـســاس
الصلب لعجلة القيادة أثناء اتصالها بنظام
الدفع الرباعي ،واستجابة نظام التعليق هي
مــا اس ـت ـحــوذت عـلــى اهـتـمــامـهــم أث ـنــاء السير
على الطريق السريع خارج ميونخ.
وتتميز س ـيــارة «آي 4إم M50 i4 »50بنظام
تعليق رياضي متكيف مع نوابض ومصدات
تم تكوينها فرديا ،ما يجعل السيارة تشعر
باملرونة والضوء ،فضال عن شعور التوجيه
ال ــري ــاض ــي امل ـت ـغ ـي ــر ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة والـ ــذكـ ــاء
االصطناعي .لكن مع تسارعها خالل  3.7ثوان
من صفر إلى  60ميال ( 96.5كم) في الساعة،
وســرعــة قـصــوى تبلغ  140مـيــا ( 225.3كــم)
فــي الـســاعــة ،هــي ليست بنفس ســرعــة أفضل
إصـ ــدارات «بــورشــه تــايـكــان»  Taycanاألغـلــى
ثمنا أو «تسال»  Teslaموديل «إس»  ،Sوهي
إص ــدارات تتسارع إلــى  60ميال في أقــل من 3
ـوان ،وتبلغ سرعاتها القصوى األعلى قوة
ثـ ٍ
 161ميال في الساعة و 200ميل ( 321.8كم) في
الساعة ،على التوالي .ومع ذلك ،فسيارة «بي.
ُ
إم» املـشــار إليها سريعة بما يكفي بالنسبة
لسيارات فئتها ،وتتسم بالثبات الحاد أثناء
قـيــادتـهــا .وتـعـتــزم الـشــركــة بـيــع نسختني من
«آي i4 »4م ـحــرك «إي درايـ ــف eDrive40 40
بقيمة  55.4ألف دوالر ،و M50 i4بقيمة 65.9
ألف دوالر .فالطراز  M50 i4يتسم بمزيد من
القوة وال يحتاج إلى نطاق كبير لالنتقال إلى
سرعة عالية .ويتمتع محرك الــدفــع الخلفي
لـسـيــارة  eDrive40 i4بـقــوة  335حصانا مع
مدى  300ميل ( 482.8كم) ،فيما محرك الدفع
الرباعي  M50 i4قوته  536حصانا مع مدى
يبلغ  245ميال ( 394.2كم).
ُ
ويـقــال حاليا إن كــا الـطــرازيــن  i4سيشمالن
تعليقا هــوائـيــا خلفيا مـنـفـصــا ،يـمــا يعني
تضمينهما ميزة التسوية الذاتية التلقائية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـن ــح الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ثـ ـب ــات ــا ح ـ ـ ـ ــادا ع ـنــد
االرتفاعات املتعرجة.

