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تويوتا ياريس سيارة هجينة نحو الحلبة (سجورد غان ديرول)Getty /

خالل االستعراض التجريبي لفورد بوما (إريك ألونسو)Getty /

«وحوش» هجينة على حلبات السباق
لندن ـ العربي الجديد

ّ
كـ ــل شـ ــيء ع ـل ــى ح ــال ــه :ض ــوض ــاء
اإلط ـ ـ ـ ــارات ،زع ـي ــق ن ــاق ــل ال ـحــركــة،
صـ ــوت امل ـك ــاب ــح امل ــرتـ ـف ــع ،ال ـغ ـبــار
الذي يلف الحلبة مؤكدًا على احتدام املعركة.
بـطــولــة ال ـعــالــم ل ـلــرال ـيــات عـلــى حــال ـهــا ،وفــق

ّ
مقاييس التنافس والسرعة والحماسة ،إل
ّ
أن مــركـبــات غريبة تنطلق بسرعة جنونية
على الحلبة ،وحــوش هجينة تـشــارك للمرة
األولـ ــى ك ـس ـيــارات رال ــي مــن جـيــل املستقبل.
هي ،وفق املحللني ومحبي سباق السيارات،
لحظة سيسجلها التاريخ لسنوات طويلة.
ي ـق ــول م ــوق ــع «أوتـ ــوتـ ــرايـ ــدر» إنـ ــه ق ــد تـكــون

جديد السيارات
نجاح طرازات «بنتلي» الهجينة

أعلنت شركة «بنتلي موتورز» عن مبيعات إجمالية بلغت  14,659سيارة في
ِّ
مسجلة بذلك زيادة  31في املائة َ
مقارنة بسنة  .2020وقد ارتكز هذا
عام ،2021
اإلنجاز على طرح طرازات جديدة وتوفير مجموعة جديدة من املنتجات وزيادة
في الطلب على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة ،والتي جرى تقديمها كجزء من
ّ
توجه الشركة القائم على تحويل كل سياراتها إلى كهربائية بحلول سنة 2030
وفقًا الستراتيجية  .Beyond100ولقد ضمن نجاح الخيار الهجني الجديد بقاء
 Bentaygaكطراز «بنتلي» األول ،مع بيع املزيد منها في سنتها الخامسة أكثر
من أي وقت سبق.
«كيا» تحصد جوائز مرموقة

سيارات السباق الهجينة التي تبلغ قوتها
 500حصان والقائمة على سيارات هاتشباك
وكـ ــروس أوف ــر املــألــوفــة هــي أك ـثــر الـسـيــارات
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
الحلول .ولكن فــي هــذا العصر املكهرب ،فإن
تدفق الخبرات يسير فــي كــا االتـجــاهــنً ،إذ
يتخذ أحــدث جيل من سيارات الرالي نسخا
هجينة مثل «فورد بوما» و«تويوتا ياريس»
و«هيونداي  ،»i20ويحولها إلى وحوش ذات
مظهر بري معززة كهربائيًا قادرة على السير
فــي الــوحــل والـثـلــج وع ـلــى الـحـصــى وال ـطــرق
املعبدة على حد سواء.
م ــن ال ـس ــائ ـق ــن الـ ـع ــادي ــن إل ـ ــى امل ـت ـســاب ـقــن،
تساعد السيارات الهجينة على املضي ً
قدما
وأسرع باستخدام وقود أقل .وهذا هو الحال
مــع س ـيــارات الـسـبــاق .وكشفت ف ــورد النقاب
عن سيارة  Puma WRCذات املظهر املجنون
قبل الجولة األولى من بطولة العالم للراليات
( )WRCفـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق مـ ــن ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر.
املنافسون يشملون هيونداي  i20وتويوتا
يارس .ومن بني املرشحني البريطانيني الذين
يأملون قيادة السيارات ،جوس غرينسميث
فــي سـيــارة بــومــا وإلـفــن إيفانز مــن تويوتا،
ويأمل األخير الحصول على لقبه األول بعدما
احتل املركز الثاني في العامني املاضيني.
ّ
ص ـح ـي ــح أن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـه ـج ـي ـن ــة فــي
ً
س ـيــارات الــرالــي ال ـجــديــدة أكـثــر تـعـقـيــدا إلــى
ح ــد م ــا م ــن ت ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي ال ـس ـي ــارات
ال ـع ــادي ــة أو الـ ـك ــروس أوف ـ ــر .ل ـكــن امل ـب ــدأ هو
نفسه ،ويعني أن السائقني يحصلون على
دفعة كهربائية مؤقتة ملحرك البنزين املزود
بـشــاحــن تــوربـيـنــي ويـسـتـخــدمــون م ــا يصل
إل ــى  500حـصــان لـفـتــرات قـصـيــرة ،وتتجدد
البطارية للقيام بذلك مرة أخرى .بني املراحل
يـمـكـنـهــم ح ـت ــى اإلب ـ ـحـ ــار مل ـس ــاف ــات قـصـيــرة

هيونداي الصديقة للبيئة تخوض السباق (أدرياس سوالرو /فرانس برس)

حماسة دائمة لمشجعي الرالي (ماسيمو بيتيول)Getty /

تعزيز قدرات السيارات
الهجينة لتصبح مؤهلة
للمنافسة
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة وح ــده ــا.
وي ـشــرح مــوقــع ات ـحــاد الـسـبــاقــات الــدولــي أن
سيارات الرالي الهجينة الجديدة تصل إلى
ال ـس ــرع ــة ال ـق ـص ــوى ويـمـكـنـهــا امل ـنــاف ـســة في
السباقات الصعبة .وكشفت شركة تويوتا

ج ــازو ريسينغ ،وهـيــونــداي مــوتــورسـبــورت
و ،M-Sport Fordع ــن س ـيــارات ـهــا ال ـجــديــدة
بالكامل والتي ستتنافس عبر  13جولة في
أرب ــع قـ ــارات .وت ـقــود تـغـيـيــرات بيئية كبيرة
ال ـلــوائــح الـفـنـيــة ال ـجــديــدة لــات ـحــاد الــدولــي
للسيارات نحو مستقبل أكثر استدامة.
ال ـس ـي ــارات الـهـجـيـنــة امل ــوص ــول ــة بــالـكـهــربــاء
واملـبـنـيــة ح ــول هـيـكــل خـلـيــة أم ــان مـتـطــورة،
وطاقة خالية من الــوقــود األحـفــوري بنسبة
 100فــي املــائــة ،وإم ــدادات الطاقة املستدامة،
هــي مفتاح ال ـتــزام الــريــاضــة بمستقبل أكثر
خضرة.

سرقة السيارات
اختبار يحدد أفضل خمس وسائل لردع أذكى اللصوص
واشنطن ـ العربي الجديد

حصدت شركة كيا جائزتي تصميم مرموقتني الثنني من أحــدث موديالتها،
حيث فــازت كيا  EV6كــروس أوفــر الكهربائية ،والجيل الــرابــع من كيا كرنفال
 MPVعلى أعلى التصنيفات في فئة «النقل›› في جوائز «غود ديزاين» السنوية.
والسيارة  EV6الجديدة هي أول سيارة كهربائية من كيا تعمل بالبطارية ()BEV
في كل فئاتها ،وتعتمد على النظام الجديد للمنصة الكهربائية العاملية النموذجية
( .)E-GMPوتتميز كل فئات السيارة كيا كرنفال  MPVالجديدة ،بمظهر جريء
مربع الشكل يعكس الجماليات البصرية املوجودة في مجموعة الطرازات الناجحة
من سيارات الدفع الرباعي.
امتيازات متعددة لـ«إنفينيتي »QX50

أطلقت «إنفينيتي» السيارة الرياضية املدمجة متعددة االستخدامات واألكثر تقدمًا
 .QX50وبدءًا من مقصورتها الواسعة التي تم تصميمها لضمان راحة السائق،
وحتى األسطح األنيقة التي تبهر الناظرين وتعزز الشعور بالراحة واالنفتاح ،فقد
تم تصميم  QX50بدقة متناهية .ويتميز هذا الطراز باستخدام أول نسخة يتم
إنتاجها من محرك  VC-Turboفي العالم ،بعد دورة تطوير تجاوزت مدتها 20
عامًا ،ليلبي هذا اإلنجاز الهندسي مختلف االحتياجات .ويتمتع الطراز الجديد
بنظام  InTouchالذي يأتي مقترنًا مع نظام تحديد املواقع العاملي.

ت ـع ـت ـبــر س ــرق ــة الـ ـسـ ـي ــارة واح ـ ـ ــدة مـ ــن أسـ ــوأ
الـتـجــارب الـتــي قــد يـمــر بـهــا ال ـنــاس ،فـمــا هي
ّ
أه ــم األج ـهــزة الـتــي تمكنك مــن حمايتها من
السرقة؟ يعتبر جهاز اإلنذار أساسيًا بالطبع،
إال أنه لسوء الحظ ليس كافيًا لردع اللصوص
األذكـ ـي ــاء ال ــذي ــن ط ـ ــوروا أســالـيـبـهــم إلس ـكــات
صــوت اإلن ــذار قبل انطالقه .لهذا السبب قام
فــريــق «مــوتــور وان» ،باختبار أفـضــل أجهزة
ملكافحة سرقة السيارات وخلص إلى تحديد
أب ــرز خمسة منها مــن حيث عملية التثبيت
وسهولة االستخدام والتصميم ،وكذا عوامل
مثل السعر والفاعلية العامة.
وتـبــن بـعــد االخـتـبــار أن أفـضــل األج ـهــزة هو
قـفــل فــرامــل عجلة الـقـيــادة الـعــاملــي مــن شركة
 Tevlapheeاألمـيــركـيــة .ويـهــدف القفل الالمع
وال ـب ـس ـي ــط واملـ ـع ــدن ــي ب ــالـ ـك ــام ــل ،إل ـ ــى جـعــل

طوّ ر سارقو السيارات أساليبهم ()Getty

مركبتك غـيــر صــالـحــة للعمل أث ـنــاء وقــوفـهــا.
يعمل الـجـهــاز متعدد االسـتـخــدامــات واألداة
امل ـعــدن ـيــة ش ــدي ــدة ال ـت ـح ـمــل م ــن خـ ــال ربـطــه
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.
وج ــاء فــي املــرتـبــة الثانية قفل عجلة القيادة
 .Twin Hooks 3000 Clubومع الطالء األصفر
ال ــذي يــذكــر بشخصيات مــن ،The Simpsons

طرق متعددة لحماية
السيارة أبرزها أقفال
المقود والعجالت

ي ـعــد هـ ــذا ال ـق ـفــل رادع ـ ــا مــرئ ـيــا ب ـق ــدر م ــا هــو
رادع م ــادي .يتم تثبيته على عجلة القيادة
ال ـخــاصــة ب ــك وال ـش ــري ــط ال ـط ــوي ــل يـجـعــل من
املستحيل قلب املقود بالكامل .ويصلح القفل
للسيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي
والشاحنات الصغيرة.
في املرتبة الثالثة جاء قفل اإلطارات من شركة
 Tevlapheeأي ـض ــا .ويـعـتـبــر مـشـبــك إطـ ــارات
األم ـ ــان بـسـيـطــا ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األمـ ــر بـنـظــام
مضاد للسرقة .إنه يعمل عن طريق التثبيت
بـ ــإحـ ــدى ع ـج ــات ــك وي ـج ـع ــل مـ ــن امل ـس ـت ـح ـيــل
ت ــدوي ــره ــا ب ــال ـك ــام ــل .ك ـمــا أنـ ــه م ــرئ ــي لـلـغــايــة
بفضل الطالء األصفر واألحمر الالمع.
إلى املرتبة الرابعة ،حيث يأتي تطبيق التتبع
 .Vyncs GPS Trackerإذا ُس ــرق ــت سـيــارتــك،
ً
فعادة ال يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به
إلى جانب االتصال بالشرطة .يأمل التطبيق
ف ــي تـغـيـيــر ذل ــك .يـتــم تــوصـيــل ج ـهــاز التتبع
بسيارتك ويخبرك بموقع السيارة في الوقت
ال ـف ـع ـلــي .ي ـقــرأ أي ـضــا تـشـخـيـصــات ال ـس ـيــارة،
ويقدر حجم استهالك الوقود.
فــي املــرتـبــة الـخــامـســة تــأتــي حقيبة «تـيـكــون
ف ــاراداي» .فقد أصبح السيارات بــدون مفتاح
أم ـرًا شائعًا بشكل ال يـصــدق فــي تصميمات
املــركـبــات .على الــرغــم مــن أن هــذا يعد مالئمًا
ملــالـكــي ال ـس ـيــارات ،إال أن مــن املـمـكــن أن يكرر
ال ـل ــص تـ ــردد ال ــرادي ــو الـ ــذي ي ـص ــدره مـفـتــاح
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،م ـم ــا يـ ـع ــرض س ـي ــارت ــك لـلـخـطــر.
تهدف  Ticonnإلــى مواجهة هــذه املشكلة من
خ ــال حقيبة  Faradayالـخــاصــة بـهــا ،والـتــي
تحجب املــوجــات الكهرومغناطيسية داخــل
ح ــاوي ــة م ـع ـي ـنــة .ق ــام ــت  Ticonnب ـت ـك ــرار هــذا
على نطاق أصغر ملنع أي شخص مــن مسح
مـفــاتـيــح ال ـس ـي ــارة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن هــذه
املـ ـي ــزة ح ـص ـلــت ع ـلــى درجـ ـ ــات عــال ـيــة نسبيًا
وفقًا ملعايير االختبار الخاصة ،فقد تم وضع
حقيبة  Ticonnفي مكان أدنى في هذه القائمة
ألنها ال تفيد جميع مالكي املركبات.

