
»مرسيدس« تواكب التحّول الكهربائي

جددت شركة »مرسيدس-بنز« األملانية تعهدها بأن تكون مستعدة لتكون فاعلة 
رئيسها  أكــد  فــقــط، حيث  الكهربائية  باملركبات  مــحــصــورة  ــواق ســيــارات  أسـ فــي 
التنفيذي، أوال كالينيوس، أن االستراتيجية تنطلق من تسارع وتيرة التحول باتجاه 
السيارات الكهربائية يوما بعد آخر، ال سيما في قطاع السيارات الفاخرة، ولذلك 
ملجموعة  التابعة  والشركة   ..EQS »إي.كــيــو.إس«  سيدان  بإطالق  الشركة  واكبت 
مكانتها  عــن  لــلــدفــاع  الكهربائي  إنتاجها  تسريع  على  تعكف  إيــه.جــي«  »دايــمــلــر 

كأفضل صانع للسيارات الفاخرة مبيعا في العالم.

»روبوتاكسي« ثالثي الشراكة

»فــورد« Ford و»ليفت« Lyft و»آرغـــو« Argo إلطــالق أساطيل  تنّسق شركات 
سيارات أجرة آلية Robo-Taxis، في إطار تأمني خدمة طلب مركبات ذاتية القيادة 
في ميامي وأوسنت، تكساس، على أن يصل عددها إلى 1000 سيارة تجوب 6 
مدن أميركية بما فيها واشنطن بحلول العام 2023، حسبما أوردت »بلومبيرغ«.

نتج أكبر طرح تجاري للركوب على منت روبوتات، 
ُ
ومن شأن هذه الشراكة أن ت

اآللية،  األجــرة  لنشر سيارات  األساسية  الثالثة  العناصر  بني  تجمع  في صفقة 
لخدمات  كبرى  تكنولوجي مستقل، وشركة  ُمبدع  كبير،  وهــي صانع سيارات 

نقل الركاب.

»فورد« تستدعي »إكسبلورير«

استدعت شركة »فورد« نحو 775 ألف سيارة من طراز »إكسبلورير« الرياضية 
متعددة االستخدامات الشهيرة حول العالم، بعد تقارير عن تسببها بـ6 إصابات 
تتعلق بعجلة القيادة في أميركا الشمالية، بما يشمل طرازات 2013-2017 ُصنعت 
املتأثرة قد تتعرض  في شيكاغو وروسيا، وأوضحت أن »عجلة قيادة املركبات 
لصوت طقطقة وحركات غير عادية، أو انحراف في التوجه«. وأشارت إلى أن هذه 
الطرازات قد تواجه مشاكل مع رابط سحب خلفي مكسور »يقلل بشكل كبير من 
قدرة التحكم في التوجيه، ما يزيد من مخاطر االصطدام«. كما أوضحت أن من 
و59935  الشمالية  أميركا  في  دعيت 

ُ
است 676152 سيارة  774696 سيارة،  بني 

سيارة في الصني.

سيارات
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مثلما تتبارى الشركات، منذ عقود 
طــويــلــة، إلنـــتـــاج أفــضــل الــســيــارات 
تكبير حصتها  على  تعينها  التي 
فــي كعكة الــســوق الــعــاملــيــة، يمكن الــقــول إنها 
ــقـــب أســــوأ  ــلـــى لـ ــا عـ يـــمـــكـــن أن تــــتــــزاحــــم أيــــضــ
سيارات أنتجتها املصانع في تاريخها! إنها 

تــلــك الـــســـيـــارات الــقــبــيــحــة، أو غــيــر »الــبــشــعــة« 
مــرّوعــة، مع  إنما تجربة قيادتها  بــالــضــرورة 
القول إن كثيرا من السيارات  البديهي  أن من 
الــتــي قــد تــراهــا الــعــن اآلن غــيــر جــذابــة كانت 
سابقا تخطف أنظار املعجبن في اإلعالنات 
وصــاالت العرض واالختبارات امليدانية. لكن 
والدتها  منذ  »فاشلة«  كانت  النماذج  بعض 
ــو إكــســبــرس« الــبــريــطــانــي  ــ أصــــال. مــوقــع »أوتـ

ــلـــصـــت إلــــى  املــــتــــخــــصــــص، أجــــــــرى دراســــــــــة خـ
مجموعة سيارات اعتبرها األسوأ في تاريخ 

القطاع، وفي ما يلي أبرزها:
نتجت 

ُ
أ  :REVA G-Wiz »1 - »ريفا جــي- ويــز

ــا« فـــي بــنــغــالــور فـــي الــفــتــرة  ــفـ فـــي مــصــنــع »ريـ
الــســيــارة  الــعــامــن 2001 و2012، وكــانــت  بــن 
الــكــهــربــائــيــة هــنــديــة الــصــنــع مــؤهــلــة عمليا 
كدراجة ُرباعية في اململكة املتحدة، لذا أمكنت 
قيادتها بإجازة سوق الدراجات النارية فقط، 
وأمــكــن ملــن أتــم ســن 16 عاما أن يجلس خلف 

مقودها.
2 - »أوسنت أليغرو« Austin Allegro: أبصرت 
الــنــور فــي الــعــام 1973. وإلـــى جــانــب »مــاريــنــا 
الذي  موريس«، كانت »أوســنت« نتاجا للقلق 
كان يساور »ليالند موتورز« البريطانية في 

السبعينيات.
3 - »كـــرايـــســـلـــر بــــي.تــــي كـــــــــروزر« املــكــشــوفــة 
ــت 

ّ
لــف  :Chrysler PT Cruiser Convertible

ــاؤالت ُمــنــتــج »فــولــكــســفــاغــن« الــشــهــيــر  ــتـــسـ الـ
الــحــديــث هنا ليس عــن »بيتل«  »بــيــتــل«، لكن 

األصلية، بل عن نسخة أواخر التسعينيات.
 SsangYong روديـــــــــوس«  يـــونـــغ  »ســــانــــغ   -  4
تــســودهــا  ــة  ــوريـ ــكـ الـ الـــشـــركـــة  كـــانـــت   :Rodius
الــفــوضــى أوائــــل الــعــام 2004، فــمــا كـــان لــطــراز 
فـــور  بـــالـــســـخـــريـــة  قـــوبـــل  أن  إال  »روديـــــــــــوس« 

إطالقه.
طــلــق 

ُ
أ  :Reliant Robin روبــــن«  »ريــاليــنــت   -  5

النموذج األول في العام 1973، أي خالل أزمة 
الـــوقـــود فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، والقـــى 
استحسانا لهذا السبب قبل أن يصبح موضع 

خرى.
ُ
نفور من الزبائن ألسباب أ

6 - »إف.إ.أو بولونيز« FSO Polonez: أطلقته 
 

َ
شـــركـــة حــكــومــيــة فـــي الـــعـــام 1967، ولــــم يــلــق
الرواج املأمول الفتقاره إلى ميزات تفاضلية.

 :Vauxhall Frontera »7 - »فوكسهول فرونتيرا
عندما كان الطلب الحالي على سيارات الدفع 
الرباعي والكروس أوفر األقــوى على اإلطالق 
في التسعينيات، حاولت »فوكسهول« إحداث 
تأثير من خالل طراز الدفع الرباعي، لكن هذا 

الطراز عجز عن تحقيق املطلوب.

الــســتــار  زيــــح 
ُ
أ  :Hummer H2  »2 »هــامــر   -  8

الــعــام 2002، وُصــّمــمــت على نسق  عنها فــي 
عربة »همفي« العسكرية املخصصة ملناطق 
ــــدو، لـــكـــن ال يــمــكــن  ــعـ ــ ــــروب وتـــرهـــيـــب الـ ــــحـ الـ

ــا فـــي خـــانـــة الــــصــــادرات األمــيــركــيــة  ــهــ إدراجــ
»العظيمة«.

ُعــرضــت   :1007  Peugeot  »1007 »بــيــجــو   -  9
كمفهوم جديد في العام 2002 لقي استحسان 
الكهربائية،  بأبوابه  الــســيــارات  معرض  زوار 
لكن هذه امليزة كانت »الوحيدة« على ما يبدو.

السيارة  نتجت 
ُ
أ  :Lada Riva »الدا ريفا« -  10

الــعــام 1980،  بــأعــداد كبيرة للمرة األولـــى فــي 
لــكــن ســبــق تــســويــقــهــا فـــي الـــواقـــع ســنــة 1970 
ــا  أوروبــ إلـــى  تــصــل  ولـــم   »2101-VAZ« بــاســم

الغربية حتى العام 1983.

أسوأ سيارات أنتجتها مصانع الشركات
)Getty( جيل »هامر« الثاني بين الطرازات المصنّفة فاشلة رغم حمالت التسويق المكثفة)الدا ريفا« أيضًا بين الموديالت المدرجة في التصنيف )فرانس برس«

)Getty( ريالينت روبن« ُشّهر بها في عدة مسلسالت... ولـ»كروز« حصة من االنتقاد

تتيح األداة الجديدة استكشاف مجموعة من المزايا وخيارات التخصيص )الشركة(

12

فشلت »هامر2« 
األميركية في البروز بقوة 

بين الصادرات

سُتساعد األداة على 
تبسيط عملية انتقاء 
المواصفات عن بُعد
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ــارتـــن« أداة جـــديـــدة كليًا  ــتـــون مـ أطــلــقــت »أسـ
اإلنــتــرنــت ُصممت  عــبــر  املــواصــفــات  لتحديد 
خصيصًا لالرتقاء بإمكانات التجربة الرقمية 
ــقــدمــهــا الـــعـــالمـــة لــعــمــالئــهــا وُعـــشـــاق 

ُ
الـــتـــي ت

عتمدين. 
ُ
امل الوكالء  من  وشركائها  سياراتها 

كما كشفت عن أول برنامج تحديثات خاص 
خالل  من  وسياراتها،  منتجاتها  بمجموعة 
أداتها الجديدة لتحديد مواصفات السيارات. 
و»أســتــون مارتن الجــونــدا« شركة بريطانية 
ــفـــاخـــرة  لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة الـ

تأسست في العام 1913.
ــات جــهــود  ــفــ ــواصــ املــ تـــحـــديـــد  أداة  وتـــعـــكـــس 
»أســـتـــون« الـــدؤوبـــة لــتــجــديــد وتــطــويــر رحلة 
الــتــحــّول للعالمة  الــُعــمــالء، ضمن إطـــار خطة 

تحت اسم »بروجيكت هورايزن«.
ــفـــات  املـــواصـ تـــحـــديـــد  أداة  الـــشـــركـــة  وتــــطــــرح 

وقــــت  ــيــــمــــة  وقــ ــيــــة  أهــــمــ إدراك  مـــــن  انــــطــــالقــــًا 
تبسيط  على  األداة  ساعد 

ُ
ست حيث  العميل، 

للعمالء  يتيح  بما  املواصفات  انتقاء  عملية 
تـــخـــصـــيـــص ســـــيـــــارات »أســــــتــــــون« بــمــنــتــهــى 
لتفضيالتهم  وفــقــًا  الطلب  وحــســب  السهولة 
الجديدة  التقنيات  وتــســاهــم  ومتطلباتهم.  
فــي تــمــكــن الــعــالمــة الــتــجــاريــة مــن استبعاد 
بتجربة  واســتــبــدالــهــا  التقليدية  املــواصــفــات 
ممتعة تمنح العمالء مرونة أكبر ومستويات 

عالية من الراحة والقيمة. 

ملستهم  إضافة  في  الراغبن  للعمالء  وُيمكن 
االستفادة  السيارات  على  والفريدة  الخاصة 
الـــجـــديـــدة الســتــكــشــاف مــجــمــوعــة  األداة  ــن  مـ
ــارات الــتــخــصــيــص،  ــيــ شــامــلــة مـــن املــــزايــــا وخــ
بما يشمل باقة متنوعة من الطالء والجلود 

الفاخرة وتشطيبات ألكانتارا.
ــفـــات بــيــئــات  كــمــا تـــوفـــر أداة تــحــديــد املـــواصـ
تيح 

ُ
غامرة ثالثية األبعاد وفائقة الوضوح ت

ــــرب عــلــى الــتــفــاصــيــل 
ُ
لــلــعــمــالء االطـــــالع عـــن ق

مقطع  فــي  مشاهدتها  عبر  للسيارة  الدقيقة 
فـــيـــديـــو ســيــنــمــائــي ُيـــظـــهـــر بــــوضــــوح جــمــيــع 
ــــخــــتــــارة لــلــهــيــكــل الـــخـــارجـــي 

ُ
املــــواصــــفــــات امل

ــقــــصــــورة الــــقــــيــــادة. وهـــــي تـــضـــمـــن أيــضــا  ومــ
خالل  مــن  املثالية  سيارتهم  تــصــّور  للعمالء 
واألنــيــقــة،  الجميلة  الخلفيات  اخــتــيــار  مــيــزة 
بــدءًا مــن بيئة االســتــوديــوهــات ووصـــواًل إلى 

املواقع الحقيقية.

برنامج تحديثات
خاص  تحديثات  برنامج  أول  مــع  وتماشيا 
بمجموعة منتجاتها وسياراتها، يوفر طرازا 
»جــــي.تــــي كـــوبـــيـــه« و»دي.بــــــــي 11 فــوالنــتــي« 
املـــــزّودان بــمــحــرك ثــمــانــي األســطــوانــات سعة 
ــتــــرات، مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مــــن الـــقـــوة  ــيــ 4.0 لــ
إلى 535 حصانا. وُيمكن  للمحرك بما يصل 
زيادة القوة القصوى بمقدار 25 حصانا )24 
حــصــانــا، 18 كـــيـــلـــوواطـــا(، مـــا يــرفــع الــســرعــة 
إلــى مستوى جديد يبلغ 192 ميال  القصوى 

في الساعة.
وتــتــوافــر هـــذه الــقــوة املــتــزايــدة للمحرك عند 
ســــرعــــات أعــــلــــى بـــفـــضـــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــزم 
املحرك.  نطاقات سرعة  في مختلف  الـــدوران 
وإضــافــة إلــى ذلــك، يمكن تزويد سيارة »دي.

بــي 11« حــالــيــًا بــمــقــاعــد »ســبــورتــس بــالس« 
ــة االخـــتـــيـــاريـــة الـــتـــي تـــوفـــر دعــمــًا  ــيـ ــريـــاضـ الـ
إضــافــيــًا لــألكــتــاف والـــصـــدر والـــســـاقـــن لــدى 
ــاب، بــمــا يــتــنــاســب مــع ســيــارة  ــركـ الــســائــق والـ

بهذه القوة املتزايدة والسرعة القصوى.

»أستون مارتن«
أدوات جديدة لتحديث المواصفات عن طريق اإلنترنت

جديد السيارات
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