
نجاح طرازات »بنتلي« الهجينة 

في  14,659 سيارة  بلغت  إجمالية  مبيعات  موتورز« عن  »بنتلي  أعلنت شركة 
لة بذلك زيادة 31 في املائة مقاَرنة بسنة 2020. وقد ارتكز هذا  عام 2021، مسجِّ
اإلنجاز على طرح طرازات جديدة وتوفير مجموعة جديدة من املنتجات وزيادة 
في الطلب على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة، والتي جرى تقديمها كجزء من 
توّجه الشركة القائم على تحويل كل سياراتها إلى كهربائية بحلول سنة 2030 
وفقًا الستراتيجية Beyond100. ولقد ضمن نجاح الخيار الهجني الجديد بقاء 
Bentayga كطراز »بنتلي« األول، مع بيع املزيد منها في سنتها الخامسة أكثر 

من أي وقت سبق.

»كيا« تحصد جوائز مرموقة 

موديالتها،  أحــدث  من  الثنني  مرموقتني  تصميم  جائزتي  كيا  شركة  حصدت 
الــرابــع من كيا كرنفال  الكهربائية، والجيل  أوفــر  فــازت كيا EV6 كــروس  حيث 
MPV على أعلى التصنيفات في فئة »النقل‹‹ في جوائز »غود ديزاين« السنوية. 
 )BEV( الجديدة هي أول سيارة كهربائية من كيا تعمل بالبطارية EV6 والسيارة
في كل فئاتها، وتعتمد على النظام الجديد للمنصة الكهربائية العاملية النموذجية 
)E-GMP(. وتتميز كل فئات السيارة كيا كرنفال MPV الجديدة، بمظهر جريء 
مربع الشكل يعكس الجماليات البصرية املوجودة في مجموعة الطرازات الناجحة 

من سيارات الدفع الرباعي. 

»QX50 امتيازات متعددة لـ»إنفينيتي

أطلقت »إنفينيتي« السيارة الرياضية املدمجة متعددة االستخدامات واألكثر تقدمًا 
QX50. وبدءًا من مقصورتها الواسعة التي تم تصميمها لضمان راحة السائق، 
وحتى األسطح األنيقة التي تبهر الناظرين وتعزز الشعور بالراحة واالنفتاح، فقد 
تم تصميم QX50 بدقة متناهية. ويتميز هذا الطراز باستخدام أول نسخة يتم 
إنتاجها من محرك VC-Turbo في العالم، بعد دورة تطوير تجاوزت مدتها 20 
الجديد  الطراز  ويتمتع  االحتياجات.  الهندسي مختلف  اإلنجاز  هذا  ليلبي  عامًا، 

بنظام InTouch الذي يأتي مقترنًا مع نظام تحديد املواقع العاملي.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــه: ضـــوضـــاء  ــالــ ــيء عـــلـــى حــ ــ  شـ
ّ

ـــل كــ
اإلطـــــــــارات، زعـــيـــق نـــاقـــل الــحــركــة، 
ــــوت املـــكـــابـــح املـــرتـــفـــع، الــغــبــار  صـ
الذي يلف الحلبة مؤكدًا على احتدام املعركة. 
بــطــولــة الــعــالــم لــلــرالــيــات عــلــى حــالــهــا، وفــق 

 
ّ

إل والحماسة،  والسرعة  التنافس  مقاييس 
جنونية  بسرعة  تنطلق  غريبة  مــركــبــات   

ّ
أن

للمرة  تــشــارك  الحلبة، وحــوش هجينة  على 
األولــــى كــســيــارات رالــــي مــن جــيــل املستقبل. 
هي، وفق املحللني ومحبي سباق السيارات، 

لحظة سيسجلها التاريخ لسنوات طويلة.
ــدر« إنــــه قـــد تــكــون  ــ ــرايـ ــ ــوتـ ــ يـــقـــول مـــوقـــع »أوتـ

قوتها  تبلغ  التي  الهجينة  السباق  سيارات 
500 حصان والقائمة على سيارات هاتشباك 
وكــــروس أوفــــر املــألــوفــة هــي أكــثــر الــســيــارات 

الكهربائية إثارة حتى اآلن.
فقد وجدت التقنيات املختلفة التي تم شحذها 
في رياضة السيارات طريقها إلى الحلبة على 
مر السنني، ســواء كــان ذلــك من خــال الشحن 
التوربيني أو املكابح القرصية أو غيرها من 
فإن  املكهرب،  العصر  هــذا  فــي  ولكن  الحلول. 
تدفق الخبرات يسير فــي كــا التــجــاهــني، إذ 
ا 

ً
يتخذ أحــدث جيل من سيارات الرالي نسخ

هجينة مثل »فورد بوما« و»تويوتا ياريس« 
و»هيونداي i20«، ويحولها إلى وحوش ذات 
مظهر بري معززة كهربائيًا قادرة على السير 
فــي الــوحــل والــثــلــج وعــلــى الــحــصــى والــطــرق 

املعبدة على حد سواء.
ــن الـــســـائـــقـــني الــــعــــاديــــني إلـــــى املــتــســابــقــني،  مــ
تساعد السيارات الهجينة على املضي قدًما 
وأسرع باستخدام وقود أقل. وهذا هو الحال 
مــع ســيــارات الــســبــاق. وكشفت فـــورد النقاب 
عن سيارة Puma WRC ذات املظهر املجنون 
قبل الجولة األولى من بطولة العالم للراليات 
الـــشـــهـــر.  ــذا  ــ مــــن هــ ــق  ــ ــــت لحــ فــــي وقــ  )WRC(
وتويوتا   i20 هيونداي  يشملون  املنافسون 
يارس. ومن بني املرشحني البريطانيني الذين 
السيارات، جوس غرينسميث  قيادة  يأملون 
فــي ســيــارة بــومــا وإلــفــني إيفانز مــن تويوتا، 
ويأمل األخير الحصول على لقبه األول بعدما 

احتل املركز الثاني في العامني املاضيني.
فــي  الـــهـــجـــيـــنـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

ســـيـــارات الـــرالـــي الــجــديــدة أكــثــر تــعــقــيــًدا إلــى 
ــارات  ــيـ ــن تـــلـــك املـــــوجـــــودة فــــي الـــسـ ــا مــ ــد مــ حــ
ــبـــدأ هو  ــر. لــكــن املـ ــ الـــعـــاديـــة أو الــــكــــروس أوفــ
على  يحصلون  السائقني  أن  ويعني  نفسه، 
دفعة كهربائية مؤقتة ملحرك البنزين املزود 
بــشــاحــن تــوربــيــنــي ويــســتــخــدمــون مـــا يصل 
إلـــى 500 حــصــان لــفــتــرات قــصــيــرة، وتتجدد 
البطارية للقيام بذلك مرة أخرى. بني املراحل 
يــمــكــنــهــم حـــتـــى اإلبــــحــــار ملـــســـافـــات قــصــيــرة 

ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وحـــدهـــا.  بـــاســـتـــخـــدام الـــطـ
ويــشــرح مــوقــع اتــحــاد الــســبــاقــات الــدولــي أن 
إلى  الجديدة تصل  الهجينة  الرالي  سيارات 
الـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى ويــمــكــنــهــا املــنــافــســة في 
تويوتا  شركة  وكشفت  الصعبة.  السباقات 

جـــازو ريسينغ، وهــيــونــداي مــوتــورســبــورت 
الــجــديــدة  ســيــاراتــهــا  عـــن   ،M-Sport Fordو
بالكامل والتي ستتنافس عبر 13 جولة في 
أربـــع قــــارات. وتــقــود تــغــيــيــرات بيئية كبيرة 
الــلــوائــح الــفــنــيــة الــجــديــدة لــاتــحــاد الــدولــي 

للسيارات نحو مستقبل أكثر استدامة.
الـــســـيـــارات الــهــجــيــنــة املـــوصـــولـــة بــالــكــهــربــاء 
ــان مــتــطــورة،  واملــبــنــيــة حـــول هــيــكــل خــلــيــة أمــ
الــوقــود األحــفــوري بنسبة  وطاقة خالية من 
الطاقة املستدامة،  املــائــة، وإمــــدادات  فــي   100
أكثر  الــريــاضــة بمستقبل  الــتــزام  مفتاح  هــي 

خضرة.

»وحوش« هجينة على حلبات السباق
)Getty /( خالل االستعراض التجريبي لفورد بوما )إريك ألونسوGetty /تويوتا ياريس سيارة هجينة نحو الحلبة )سجورد غان ديرول

)Getty( طّور سارقو السيارات أساليبهم
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تعزيز قدرات السيارات 
الهجينة لتصبح مؤهلة 

للمنافسة

طرق متعددة لحماية 
السيارة أبرزها أقفال 

المقود والعجالت

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوأ  ــــن أسـ ــارة واحـــــــــدة مـ ــيــ ــســ ــة الــ ــرقــ تـــعـــتـــبـــر ســ
الــتــجــارب الــتــي قــد يــمــر بــهــا الــنــاس، فــمــا هي 
مــن حمايتها من  تمّكنك  الــتــي  األجــهــزة  أهـــم 
السرقة؟ يعتبر جهاز اإلنذار أساسيًا بالطبع، 
إل أنه لسوء الحظ ليس كافيًا لردع اللصوص 
ــاء الـــذيـــن طـــــوروا أســالــيــبــهــم إلســكــات  ــيــ األذكــ
قام  السبب  لهذا  انطاقه.  قبل  اإلنـــذار  صــوت 
أجهزة  أفــضــل  باختبار  وان«،  »مــوتــور  فــريــق 
ملكافحة سرقة السيارات وخلص إلى تحديد 
التثبيت  عملية  حيث  مــن  منها  خمسة  أبـــرز 
وسهولة الستخدام والتصميم، وكذا عوامل 

مثل السعر والفاعلية العامة.
وتــبــني بــعــد الخــتــبــار أن أفــضــل األجــهــزة هو 
قــفــل فــرامــل عجلة الــقــيــادة الــعــاملــي مــن شركة 
الامع  القفل  ويــهــدف  األمــيــركــيــة.   Tevlaphee
ــدنــــي بـــالـــكـــامـــل، إلـــــى جــعــل  ــعــ والـــبـــســـيـــط واملــ

أثــنــاء وقــوفــهــا.  مركبتك غــيــر صــالــحــة للعمل 
واألداة  الســتــخــدامــات  متعدد  الــجــهــاز  يعمل 
املــعــدنــيــة شـــديـــدة الــتــحــمــل مـــن خــــال ربــطــه 
بعجلة قيادة سيارتك. يمكنك تثبيت الطرف 
املقابل خلف دواسة القابض أو دواسة الوقود 
أو دواســة الفرامل. وتمكن فريق املراجعة من 

تثبيت القفل في أقل من دقيقة واحدة.
القيادة  قفل عجلة  الثانية  املــرتــبــة  فــي  وجـــاء 
Twin Hooks 3000 Club. ومع الطاء األصفر 
 ،The Simpsons مــن  بشخصيات  يــذكــر  الـــذي 

ــقـــدر مــــا هــو  ــًا مـــرئـــيـــًا بـ ــ ــ ــذا الـــقـــفـــل رادعـ ــ يـــعـــد هـ
القيادة  عجلة  على  تثبيته  يتم  مـــادي.  رادع 
الـــخـــاصـــة بـــك والـــشـــريـــط الـــطـــويـــل يــجــعــل من 
املستحيل قلب املقود بالكامل. ويصلح القفل 
للسيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي 

والشاحنات الصغيرة.
في املرتبة الثالثة جاء قفل اإلطارات من شركة 
ــارات  ــ إطـ مــشــبــك  ويــعــتــبــر  ــًا.  أيـــضـ  Tevlaphee
ــر بــنــظــام  ــ األمـــــان بــســيــطــًا عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
التثبيت  مضاد للسرقة. إنه يعمل عن طريق 
ــــن املــســتــحــيــل  ــــدى عـــجـــاتـــك ويـــجـــعـــل مـ ــإحـ ــ بـ
ــا بـــالـــكـــامـــل. كــمــا أنــــه مـــرئـــي لــلــغــايــة  تـــدويـــرهـ

بفضل الطاء األصفر واألحمر الامع.
إلى املرتبة الرابعة، حيث يأتي تطبيق التتبع 
ســيــارتــك،  ُســـرقـــت  إذا   .Vyncs GPS Tracker
 ل يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به 

ً
فعادة

إلى جانب التصال بالشرطة. يأمل التطبيق 
ــك. يــتــم تــوصــيــل جــهــاز التتبع  فـــي تــغــيــيــر ذلــ
بسيارتك ويخبرك بموقع السيارة في الوقت 
الــفــعــلــي. يـــقـــرأ أيـــضـــًا تــشــخــيــصــات الــســيــارة، 

ويقدر حجم استهاك الوقود.
فــي املــرتــبــة الــخــامــســة تــأتــي حقيبة »تــيــكــون 
فـــاراداي«. فقد أصبح السيارات بــدون مفتاح 
فــي تصميمات  يــصــدق  أمـــرًا شائعًا بشكل ل 
املــركــبــات. على الــرغــم مــن أن هــذا يعد مائمًا 
ملــالــكــي الــســيــارات، إل أن مــن املــمــكــن أن يكرر 
ــدره مــفــتــاح  الـــلـــص تـــــردد الــــراديــــو الـــــذي يـــصـ
الـــتـــشـــغـــيـــل، مـــمـــا يـــعـــرض ســـيـــارتـــك لــلــخــطــر. 
املشكلة من  إلــى مواجهة هــذه   Ticonn تهدف
والــتــي  بــهــا،  الــخــاصــة   Faraday خـــال حقيبة 
داخــل  الكهرومغناطيسية  املــوجــات  تحجب 
بـــتـــكـــرار هــذا   Ticonn قـــامـــت ــة مــعــيــنــة.  ــاويـ حـ
مــن مسح  أي شخص  ملنع  على نطاق أصغر 
مــفــاتــيــح الـــســـيـــارة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــذه 
املـــيـــزة حــصــلــت عــلــى درجــــــات عــالــيــة نسبيًا 
وفقًا ملعايير الختبار الخاصة، فقد تم وضع 
حقيبة Ticonn في مكان أدنى في هذه القائمة 

ألنها ل تفيد جميع مالكي املركبات.

سرقة السيارات
اختبار يحدد أفضل خمس وسائل لردع أذكى اللصوص

جديد السيارات
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