
نسخة جديدة من رُباعية »رينو«

املصنفة   Arkana »أركـــانـــا«  مــن  معدلة  نسخ  إطـــاق  الفرنسية  »ريــنــو«  تعتزم 
كأجمل سيارة »كروس أوفر« طورتها في السنوات العشر األخيرة. وهي تأتي 
بهيكل »كروس« انسيابي مع باب مائل لصندوق األمتعة الخلفي يشبه بتصميمه 
صندوق سيارات »إكــسX6 »6 الشهيرة من األملانية »بــي.إم دبليو«، كما تتميز 
بتصميم غريب وفريد ملصابيحها األمامية والخلفية. ويبلغ طول هيكل السيارة 
4 أمتار و54 سنتيمترًا بعرض متر و82 سنتيمترًا وارتفاع متر و56 سنتيمترًا، 
مــتــران و72 سنتيمترًا، وبسعة صندوق  هــي  العجات  مــحــوري  بــن  واملــســافــة 

خلفي يمكن أن تصل إلى 1333 لترًا بعد طي الصف الخلفي من املقاعد.

»المبورغيني« كهربائية كاملة بحلول 2030

الثاني  النصف  في  بالكامل  كهربائية  سيارة  اإليطالية  »المبورغيني«  ستطلق 
من العقد الحالي، وقد عرضت الشركة اململوكة للعماق األملاني »فولكسفاغن«، 
إنــه في  وقالت  املستقبلية،  طـــرازات سياراتها  الكربون من  خارطة طريق إلزالــة 
تطلق  أن  قبل  الهجينة  الــطــرازات  إلــى  الشركة  املقبلة، ستنتقل  العشر  السنوات 

سيارة كهربائية بالكامل في النصف األخير من عشرينيات القرن الحالي. 
وتتكون خارطة الطريق من 3 مراحل: أوالها لعامي 2021 و2022، حيث ستركز 
عــلــى طــــرازات مــحــركــات االحـــتـــراق مــع ســيــارتــن جــديــدتــن فــي مجموعة طــراز 
»فيV12 »12، والثانية ستعكس »االنتقال الهجن« الذي سيحدث بحلول نهاية 
عام 2024، على أن تشهد املرحلة األخيرة إطاق أول سيارة كهربائية بالكامل 

في النصف الثاني من العقد.

استدعاء آالف سيارات »فوكسهول«

أكثر من 234  البريطانية   Vauxhall Motors Limited »استدعت »فوكسهول
ألــف ســيــارة طــراز »زافــيــرا بــي« »Zafira B« مــن األســـواق مــجــددًا بعد استدعاء 
مماثل في يناير/كانون الثاني املنصرم، بسبب خلل في املحرك أدى إلى اشتعال 
لقي الشركة بمسؤولية الخلل على إصاحات غير مناسبة 

ُ
بعض سياراتها. وت

مالكي 234938  إلــى  الشركة خطابات  وأرســلــت  الــســيــارة.  جــريــت على محرك 
ُ
أ

سيارة بخصوص هذه املشكلة في يناير الفائت.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

لفيروس  السلبية  الــتــأثــيــرات  رغــم 
ــــق أشـــبـــاه  ــائـ ــ ــقــــص رقـ كـــــورونـــــا ونــ
السيارات  صناعة  على  املوصالت 
ــا أفــضــى إلــيــه مــن تــأخــيــر لطرح  الــعــاملــيــة، ومـ
أن مجموعة  إال  الــجــديــدة،  املـــوديـــالت  بــعــض 
ــة 2022  ــنـ ــات مــــوديــــل سـ ــبــ ــركــ واســــعــــة مــــن املــ

إمــا ُكشف عنها  األنــواع والشرائح،  بمختلف 
الــتــحــضــيــر  بــــصــــدد  تــفــاصــيــلــهــا  تـــــــزال  أو ال 
لــإعــالن عنها الحــقــا هـــذا الــعــام، ومـــن بينها 
ضــمــن شــريــحــة الـــســـيـــارات الـــعـــاديـــة الــعــامــلــة 
ــذا الــتــقــريــر  بــالــوقــود 8 مــركــبــات يــتــنــاولــهــا هـ
انــطــالقــا مـــن تــصــنــيــف »ذي كـــار كــونــيــكــشــن« 
والتصنيف  املــتــخــصــص.   thecarconnection
املقصود هنا معني به فئة السيارات العادية، 

خــــرى، وتحديدًا 
ُ
أ فــئــات  أنــه ال يلحظ  بمعنى 

 ،SUVs ُرباعيات الدفع متعددة االستخدامات
وكــذلــك األمــــر بالنسبة إلـــى الــســيــارات ذاتــيــة 
تتنافس  التي  الكهربائية  واملركبات  القيادة 
الشركات الكبرى على إطالق طرازات متطورة 
مــنــهــا فــي ســبــاق مــحــمــوم عــلــى اقــتــطــاع أكبر 
قطعة ممكنة من »كعكة« السوق العاملية، وال 

سيما السوق الصينية.
 :Volkswagen Golf GTI »فــولــكــســفــاغــن«   -1
إلـــى  فـــقـــط   Rو GTI ي

َ
عــــــودة طــــــــراز تــــحــــددت 

الــجــيــل  فــــي  لـــعـــام 2022  املـــتـــحـــدة  الـــــواليـــــات 
بمحّرك  يتميز  الــذي  »هاتشباك«  مــن  الثامن 
»تيربو-4« بقوة 242 حصانا وسعة 2.0 لتر، 
مــع ناقل حركة يــدوي مــن 6 ســرعــات أو ناقل 
حركة أوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات، مع 
التصميم  تعليق مستقل محّدث، فيما يتسم 

الداخلي بإصالحات مطلوبة بقوة أيضا.
Honda Civic: ستكون سيارات  »هــونــدا«   -  2
تصميمها  املــعــاد  و»الهاتشباك«  »الــســيــدان« 
Si و ــي 

َ
بــســيــارت الــصــيــف متبوعة  هـــذا  للبيع 

وتـــأتـــي  الـــكـــوبـــيـــه.  ــعـــود  تـ لــــن  فــيــمــا   ،Type R
النسخة الجديدة مع شاشة ملس أكبر بمقاس 
9 بـــوصـــات فـــي الـــداخـــل، لــكــن هـــذا كـــل مـــا هو 

معروف عن هذه السيارة حتى اآلن.
 :Mercedes-Benz C-Class »مـــرســـيـــدس«   -3
أبــواب ترتكز على  بأربعة  هي سيارة فاخرة 
ــز« الــكــالســيــكــيــة مــــن ســـيـــارات  ــنــ تــشــكــيــلــة »بــ
»الــســيــدان« ذات الــدفــع الــخــلــفــي. أمـــا الجديد 
هذا العام، فهو تمّيز الفئة »سي« لعام 2022 
املجددة بمقصورة جديدة مذهلة ومزيد من 
التي  تفقد خياراتها  لكنها  السالمة،  تقنيات 

تضم 6 و8 أسطوانات.
اآلن  حــتــى  يــتــوافــر  ال   :6  Mazda »مـــــــازدا«   -4
ــراءات  ــ ــ ــيء، لـــكـــن بـ ــ ــ تـــأكـــيـــد بـــخـــصـــوص أي شـ
االختراع التي قدمتها الشركة اليابانية تشير 
إلــى وجــود ســيــارة »ســيــدان« ذات دفــع خلفي 
ناقل  6 أسطوانات مضّمن مع  تعمل بمحرك 

حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
»الكوبيه«  5- »سوبارو« Subaru BRZ: تعود 
الرياضية ذات األسعار املعقولة للجيل الثاني 

مع محرك »فـــالت-4« سعة 2.4 لتر وقــوة 228 
حصانا، مع ناقل حركة يــدوي من 6 سرعات 
أو نــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي مـــن 6 ســرعــات 
أيــضــا، وبــدفــع خلفي. وتــقــول الشركة إن هذه 
السيارة تتمّيز بتعليق أكثر صالبة من أجل 

املتوقع وصولها  تــوازنــا، ومــن  أكثر  انعطاف 
إلى السوق الخريف املقبل.

6 - »تويوتا« Toyota 86: حتى اآلن، ال تتوافر 
الــجــديــدة،   »86 »تــويــوتــا  عــن  كثيرة  معطيات 
لــكــن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى نــفــس املـــحـــّرك مع 

تحديثات هندسية.
 V-V and CT5-Cadillac CT4 »7 و8 - »كاديالك
الــتــفــاصــيــل  الــشــركــة  ــعــلــن 

ُ
ت لـــن   :Blackwings

حتى األول مــن فــبــرايــر/شــبــاط، لكن ســيــارات 
»الـــــســـــيـــــدان« املــــدمــــجــــة ومـــتـــوســـطـــة الــحــجــم 
للعالمة التجارية الفاخرة املتعثرة ستحصل 

على إصدارات عالية األداء.

أفضل 8 سيارات موديل 2022
اليابانية »هوندا سيفيك« )الشركة(األلمانية »فولكسفاغن غولف جي.تي.آي« )الشركة(

األلمانية »مرسيدس-بنز سي-كالس« واليابانية »سوبارو بي.آر.زد« )الشركتان(

يمكن السيارة الجديدة التي ستكلف أقل من 60 ألف دوالر أن تقطع أكثر من 300 ميل )كيا(

12

التصنيف ال يلحظ 
الكهربائية ورباعيات 

الدفع وذاتيات القيادة

EV6 هو األول بين 11 
طرازًا مبنيًا على منصة 

مخّصصة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــقـــت عــــالمــــة »كــــيــــا« الـــتـــجـــاريـــة الــتــابــعــة  ــلـ أطـ
»مـــجـــمـــوعـــة هــــيــــونــــداي مــــوتــــور« الـــكـــوريـــة  لــــ
ــارة  ــيــ ســ  11 مـــــن  واحــــــــــدة  أول  ــة،  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل ســيــتــم تــصــنــيــعــهــا على 
مـــدى الــســنــوات الــخــمــس املقبلة عــلــى منصة 
مــخــصــصــة لــلــســيــارات الــعــامــلــة بــالــبــطــاريــة، 
وهي سيارة »كروس أوفر« رياضية متعددة 
االستخدامات من املقرر أن تدخل إلى صاالت 

العرض األميركية مطلع العام 2022.
 EV6 »6.ومــــن املـــتـــوقـــع أن تــنــافــس »إي.فــــــــــي
الكهربائية  أوفــر«  الجديدة سيارات »كــروس 
الجديدة األخــرى، بما فيها »موستانغ ماك-
إي« Mach-E من »فــورد« Ford وطــراز »تسال 
 إطالقها 

ّ
موديل واي« Tesla Model Y، علما أن

ُيــعــّد جـــزءًا مــن تــحــّول عــلــى مــســتــوى القطاع 
باتجاه املركبات الكهربائية، تحسبا الرتفاع 
الــطــلــب ومــعــايــيــر أكـــثـــر صـــرامـــة النــبــعــاثــات 

الكربون، وفقا لشبكة »بلومبيرغ« األميركية.
وتبيع »كيا كورب« حاليا سيارتها الرياضية 
العاملة   Niro »نيرو«  االستخدامات  متعددة 
بــالــبــطــاريــة، والـــتـــي يــبــدأ ســعــرهــا بــنــحــو 40 
ألــــف دوالر، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الــنــســخــات 
علما  والــكــهــربــاء،  بــالــوقــود  العاملة  الهجينة 
أن »إي.فـــي.6« لن تقدم خيارًا هجينا، بل هي 
عـــالمـــة ثــقــة بــــأن مــشــتــري »كـــيـــا« مــســتــعــدون 
لشراء سيارة كهربائية بالكامل. نائب رئيس 
ــل وايــجــر،  الــتــســويــق فـــي »كــيــا أمـــيـــركـــا«، راســ
قال: »في املاضي، كان معدل اعتماد املركبات 

الـــعـــمـــالء   
ّ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــنــخــفــضــا جـــــــدًا، ألن

ولــم يرغبوا في  الــوقــود...  يفضلون محركات 
دفــع أقــســاط الــتــأمــن«، لكنه الحــظ أن األمــور 
تتغير، وقد يكون النقص األخير في البنزين 
بــســبــب تــعــطــل شــركــة »كــولــونــيــال بــايــبــاليــن« 
ــّول. وكـــانـــت الـــشـــركـــة األم  بــمــثــابــة نــقــطــة تــــحــ
»كيا«، والتي تمتلك أيضا شركة »هيونداي  لـ
ــور«، قـــد أعــلــنــت األســــبــــوع املــــاضــــي، عن  ــوتــ مــ
ــة فــي  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــارات كـ ــ ــيــ ــ خـــطـــط لـــتـــصـــنـــيـــع ســ
بقيمة  استثمار  مــن  كــجــزء  املتحدة  الــواليــات 
7.4 مليارات دوالر، على أن يتم تصنيع هذه 
املـــركـــبـــات الــعــامــلــة بــالــبــطــاريــات فـــي مصنع 
 
ّ
أن علما  أالباما،  في مونتغمري،  »هيونداي« 
لدى »كيا« أيضا مصنعا في ويست بوينت، 
 »إي.فــــــــــي.6« الــتــي 

ّ
ــيـــا. وايـــغـــر قــــال إن جـــورجـ

هي  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  تصنيعها  سيتم 
شــبــيــهــة بــســيــارة »كـــيـــا« الــريــاضــيــة مــتــعــددة 
»تيلورايد«  الحجم  متوسطة  االستخدامات 
للشحن  أكبر  بمساحة  وستتميز   ،Telluride
ــع إمــكــانــيــة  »نـــيـــرو«. ومــ ــاب مـــقـــارنـــة بــــ ــركــ والــ
يمكن  واملستمر،  السريع  الكهربائي  الشحن 
من  املتبقي  البطارية  عمر  يطيل  أن  للسائق 
 
ً
لــقــطــع 218 ميال يــكــفــي  بــمــا  إلـــى %80،   %10

)351 كيلومترًا(، وفقا لتوقعات »كيا«.
وعـــنـــدمـــا تـــكـــون مــشــحــونــة بـــالـــكـــامـــل، يمكن 
الــتــي ستكلف أقــل مــن 60  الــجــديــدة  للسيارة 
ألــف دوالر، أن تقطع أكثر من 300 ميل )483 
 »مـــــــــاك-إي« و»تـــســـال« 

ّ
كـــيـــلـــومـــتـــرًا(، عــلــمــا أن

 عن 300 
ً
تمتلكان أقصى نطاقات تزيد قليال

ميل، ويبدأ سعرها من نحو 40 ألف دوالر.
30 سيارة  لبيع  مــوتــورز«  »جــنــرال  وتخطط 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــحـــلـــول عـــــام 2025، 
وســتــصــبــح كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل بــحــلــول عــام 
2035، فــيــمــا أعــلــنــت »فـــــورد« عـــن 3 ســيــارات 
ــاك« الــتــي  ــ كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل، بــمــا فــيــهــا »مـ
ــام املــــاضــــي، ومــن  ــعـ ـــرحـــت لــلــبــيــع أواخــــــر الـ

ُ
ط

املـــتـــوقـــع أن تــكــشــف عـــن اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر 
 في وقت الحق هذا الشهر.

ً
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السيارات الكهربائية
»كيا« تختبر الطلب األميركي بثاني رباعية دفع

جديد السيارات

Sunday 23 May 2021
األحد 23 مايو/ أيار 2021 م  11  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2456  السنة السابعة


