
»إكس بينغ« تتوقع تسليم سيارات طائرة بحلول 2024

توقعت شركة إكس بينغ هايتك Xpeng Heitech الناشئة بدء تسليم سيارات 
املدعومة من  الشركة  وقــال تشاو ديلي، مؤسس  للعمالء بحلول 2024.  طائرة 
العاملة  القوة  ستوسع  الشركة  إن  الكهربائية  للسيارات   Xpeng بينغ«  »إكــس 
لتشمل 700 موظف بحلول نهاية العام مقابل 400 شخص حاليًا. ووفق ديلي، 
فإن نموذج »إكس بينغ هايتك« سيكون قادرا على القيادة على الطريق وملسافة 
ّسست في عام 

ُ
تزيد على 600 كيلومتر بشحنة واحدة. لكن رئيس الشركة التي أ

2013 لم يوضح املسافة التي يمكن أن تطير بها السيارة بعد كل عملية شحن.

»فيتول« تنضم لعالم السيارات الكهربائية 

عالم  إلــى   Vitol »فيتول«  النفط  لتجارة  العالم  في  مستقلة  أكبر شركة  تنضم 
دوالر  مليون   250 بقيمة  مشتركا  مشروعا  شكلت  إذ  الكهربائية،  الــســيــارات 
مع الصينية »بي واي دي«. وقالت »فيتول« إن املشروع الجديد سيقدم خدمات 
والــشــركــات  املـــدن  إلــى  للشحن  التحتية  البنية  وخــدمــات  الكهربائية  الــســيــارات 
يستهدف  الجديد  املشترك  املشروع  أن  »بلومبيرغ«،  وفق  وأضافت،  واملنظمات. 
أسطولها  في  الكربون  من  التخلص  إلــى  تتطلع  التي  والعامة  الخاصة  املنظمات 
من خالل التحول نحو الطاقة الكهربائية. وكانت »فيتول« قد استثمرت أكثر من 

مليار دوالر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنواع الوقود النظيفة األخرى.

»جنرال موتورز« تبدأ إصالح »بولت« الكهربائية 

توقعت »جنرال موتورز« GM البدء في استبدال وحدات البطاريات في سيارات 
التي تم استدعاؤها في موعد قريب قد يكون  الكهربائية  »شيفروليه بولت« 
البطاريات »إل. الشهر املقبل، وقالت إن تحديد املوعد جاء بعدما أعاد مورد 

جي كيم« إنتاج خاليا البطاريات مع عمليات التصنيع املحدثة في »ميشيغان«. 
واستدعت الشركة الشهر املاضي أكثر من 140 ألف سيارة كهربائية، بسبب 
االستدعاء  عملية  تكلف  أن  املتوقع  ومــن  تلقائيا.  البطاريات  اشتعال  خطر 
الشركة نحو 1.8 مليار دوالر، مع تفاوض الشركة الستعادة بعض التكاليف 

من »إل.جي كيم«.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

فـــي رصــــد لـــلـــســـيـــارات مــتــوســطــة 
العالم  فــي  مبيعًا  األكــثــر  الحجم 
عـــام  ـــن  مــ األول  الـــنـــصـــف  خــــــال 
 Toyota كــامــري«  »تــويــوتــا  2021، حــافــظــت 
الــقــائــمــة،  ــدارة  الــيــابــانــيــة عــلــى صــــ  Camry

 Nissan سيلفي«  »نيسان  مواطنتها  تلتها 
 Tesla Model مــوديــل3«  »تــســا  ثــم   Sylphy
3 األمــيــركــيــة، فــيــمــا دخــلــت ســـيـــارة »بــويــك 
إلــى   Buick Excelle GT جــــي.تــــي«  إكـــســـل 
قائمة املتصدرين لائحة األكثر مبيعًا على 

مستوى املعمورة.
العام   مــن  األول  النصف  نتائج  تفاصيل  فــي 

الجاري 2021 التي عرضها موقع »فوكاس تو 
موف« Focus2Move، بقيت »تويوتا كامري« 
الشعبية  من  التصنيف، مستفيدة  رأس  على 
الكبيرة التي تتمتع بها، وخاصة في الواليات 
املــتــحــدة وكـــنـــدا، لــيــبــلــغ حــجــم مــبــيــعــاتــهــا في 
العالم ما مجموعه 344745 سيارة منذ بداية 
الــعــام الــحــالــي حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران، 

بحصة بلغت نسبتها %8.2.
بــرز تقدم الفت  أن  »كــامــري«  وسبق لسيارة 
ــعـــام  ــذ بــــدايــــة الـ ــنـ ــر مـ ــ ــا فــــي تــصــنــيــف آخــ ــهـ لـ
الـــجـــاري حــتــى نــهــايــة يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، حيث 
قفزت من املركز العاشر إلى املركز السادس، 
أســواق  داخــل  األكثر مبيعًا  السيارات  ضمن 
الواليات املتحدة، التي بقيت مسيطرة عليها 
وبــاعــت   ،F-Series »فـــــــــورد-إف«  ــازع  ــنـ مـ بـــا 

210630 مركبة، بزيادة نسبتها %60.5.
وفـــي املـــركـــز الــثــانــي، حــلــت ســـيـــارة »نــيــســان 
ســيــلــفــي« بــمــبــيــعــات بــلــغــت 258589 مــركــبــة، 
وحصة نسبتها 6.1%، تليها »تسا موديل3« 
األكثر شهرة بني السيارات الكهربائية، التي 
وحــــدات،   251220 ببيعها  مــراكــز   3 تــقــدمــت 

وحازت حصة سوقية بلغت نسبتها %6.
وفــــي املــرتــبــة الـــرابـــعـــة، أتــــت »بــــــي.إم دبــلــيــو« 
 Series  3  BMW الــثــالــثــة  بــفــئــتــهــا  األملـــانـــيـــة 
بإجمالي مبيعات وصل إلى 220620 سيارة 
خال أول 6 أشهر من السنة، لتسجل حصة 
بلغت نسبتها 5.2%، وتلتها سيارة »هوندا 
أكورد« Honda Accord اليابانية املنشأ التي 
تراجعت مركزين إلى املرتبة الخامسة، وبلغ 
إجمالي مبيعاتها 220165 سيارة، ووصلت 

حصتها السوقية إلى ما نسبته %5.2.
كــذلــك خــســرت ســيــارة »فولكسفاغن الفــيــدا« 
Volkswagen Lavida األملانية درجتني ونزلت 
 181328 بتسجيلها  الــســادســة  املــرتــبــة  إلـــى 
سيارة مبيعة، وحــازت حصة سوقية بلغت 

نسبتها 4.3% في السوق العاملية ككل.
ــع، جــــــــــاءت ســــيــــارة  ــابــــ وفــــــــي املــــــركــــــز الــــــســــ
 Mercedes C كــــــــاس«  ــــي  سـ »مــــرســــيــــدس 
مبيعات  بإجمالي  الفخمة  أألملــانــيــة   Class

وســجــلــت  وحــــــــدات،   153107 ــــى  إلـ ــلـــت  وصـ
حصتها السوقية 4.4%، لتتقدم بذلك على 
مــنــافــســتــهــا األملـــانـــيـــة أيــضــًا »فــولــكــســفــاغــن 
حلت  الــتــي   Volkswagen Passat بـــاســـات« 
فـــي املــرتــبــة الــثــامــنــة وبـــلـــغ إجــمــالــي حجم 

وبلغت  137456 سيارة،  العاملية  مبيعاتها 
حصتها السوقية ما نسبته %3.3.

وفي ذيل الئحة املتصّدرين، تقدمت سيارة 
درجــــة  األملـــانـــيـــة   Audi A4 إيـــــــه4«  »أودي 
واحــــــدة، لــكــنــهــا قــبــعــت فـــي املـــوقـــع الــتــاســع 
ــا، بــبــيــعــهــا  ــهــ ــيــ ــار إلــ ــ ــشـ ــ ــة املـ ضـــمـــن الــــائــــحــ
السوقية  حصتها  لتبلغ  مــركــبــة،   131969
»بويك  ســيــارة  تليها  ثــم   ،%3.1 نسبته  مــا 
التي   Buick Excelle GT جــي.تــي«  إكــســيــل 
ــت فــي املــرتــبــة الــعــاشــرة واألخـــيـــرة على 

ّ
حــل

القائمة ببيعها 121490 وحــدة لتصل  منت 
حصتها السوقية إلى ما نسبته %2.9.

السيارات متوسطة الحجم األكثر مبيعًا في 2021
)Getty( تويوتا كامري« ال تزال الفائزة في سباق المبيعات عالميًا«)نيسان سيلفي« حلت في المرتبة الثانية مبيعًا )الشركة«

)Getty( »3المرتبة الثالثة من نصيب »تسال3« والرابعة »بي.إم

يشتمل المظهر األمامي على مفهوم الدرع الديناميكي األنيق والرياضي )الشركة(
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حافظت »تويوتا كامري« 
اليابانية على صدارة 

المبيعات عالميًا

المركبة معروضة في 
»شركة قطر للسيارات« 

وكيل »ميتسوبيشي«

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــرض »شــــركــــة قــطــر  ــتـــا عــ ــالـ تــســتــضــيــف صـ
»ميتسوبيشي  للسيارات«، الوكيل املعتمد لـ
موتورز« اليابانية في الدوحة، على طريق 
ــلــــوى وفــــــي الـــــخـــــور، مـــركـــبـــة »إكـــلـــيـــبـــس  ســ
متعددة  الرياضية  السيارة   ،»2021 كروس 
االستخدامات، الكروس أوفر الجديدة، التي 
األداء  في  الكفاءة  مستويات  بأعلى  تتميز 
املحّسن  الخارجي  والتصميم  الديناميكي، 
بالكامل، مع هيكل تم تمديده ليصبح أكثر 
طواًل، ومقصورة داخلية عصرية أنيقة تمت 
 عــن تــزويــدهــا بمجموعة 

ً
تــرقــيــتــهــا، فــضــا

ــدث املـــواصـــفـــات الــتــقــنــيــة املــتــطــورة،  مـــن أحــ
والعديد من مزايا السامة واألمان الذكية.

ومنذ طرحها ألول مرة في األسواق العاملية 
فـــي عـــام 2017، والـــــذي تـــزامـــن مـــع الــذكــرى 
ــة لـــتـــأســـيـــس شـــركـــة مــيــتــســوبــيــشــي  ــويـ ــئـ املـ
كــروس مبيعات  إكليبس  مــوتــورز، سجلت 

ــر مــن  ــثـ ــيــــارة فــــي أكـ ــــف ســ تــــجــــاوزت 270 ألـ
الــعــالــم. وخــال  100 دولـــة بمختلف أرجـــاء 
فترة قصيرة من الزمن، نالت هذه السيارة 
الرائعة وعن جدارة واستحقاق أعلى مراتب 
العاملية  للجوائز  برامج عديدة  من  الشرف 
واإلقليمية املرموقة، كما حصدت 16 جائزة 

رفيعة املستوى.
ــيــــة  ــامــ ــة األمــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــكــــل الـ وتـــــــم تــــطــــويــــر شــ
والــجــرأة«،  »الجمال  مفهوم  وفــق  والخلفية 
ورافق عملية إعادة التصميم تمديد الهيكل 
ليصبح أكثر طواًل، بما منح شكل السيارة 

مــزيــدًا مــن التناسق والــرقــي واألنـــاقـــة، كما 
عـــزز اإلطـــالـــة الــعــصــريــة لــســيــارة ريــاضــيــة 

متعددة االستخدامات.
واشتمل املظهر األمامي على مفهوم الدرع 
ابتكار  مــن  والــريــاضــي  األنــيــق  الديناميكي 
في  أســهــم  ــــذي  والـ ــوتـــورز،  مـ ميتسوبيشي 
التعبير عن القوة ومستويات األداء العالي 
للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات. 
الخطوط  ذي  الكلي  للتصميم  واســتــكــمــااًل 
الحادة املتناسقة، ضمت املصابيح التي تم 
الشكل  جريئة  أمامية  مصابيح  تحديثها 
انعطاف،  وإشــــارات  نــهــاريــة،  مــع مصابيح 
ـــع وأكـــثـــر  ــ بـــمـــا يــمــنــح الـــســـيـــارة هــيــئــة أوسـ
ــاءت املــصــابــيــح األمــامــيــة  ــ ــًا. فــيــمــا جـ عـــرضـ
خماسية األضاع املتوفرة بنوع هالوجني 

وLED ومصابيح الضباب.
أمــــا املــصــابــيــح الــخــلــفــيــة ثــاثــيــة األبـــعـــاد، 
ــزة لــعــامــة  ــيـ ــمـ ــتــــي تـــضـــم املـــصـــابـــيـــح املـ والــ
ــح الـــخـــلـــفـــيـــة،  ــيــ ــابــ مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي، واملــــصــ
االنعطاف،  وإشـــارات  الكاشفة،  واملصابيح 
إلــى جــانــب مصابيح الــرجــوع إلــى الخلف، 
فــقــد تــم وضــعــهــا فــي مــكــان أعــلــى، بــمــا عــزز 
الخلف  مــن  للسيارة  االستثنائية  اإلطــالــة 
وجــعــل مــن الــســهــل رؤيــتــهــا بــوضــوح أثــنــاء 
. وجــــــــاءت هــــــذه املــصــابــيــح 

ً
ــادة لــــيــــا ــيــ ــقــ الــ

بتصميم سداسي واضح املعالم، ليعّبر عن 
املظهر القوي املتني.

من  للسيارة  املهيب  الشكل  تعزيز  تــم  كــذلــك 
خــــال عـــجـــات أملـــنـــيـــوم اخــتــيــاريــة مصممة 
حــديــثــًا قــيــاس 18 بــوصــة تــتــكــون مــن عشرة 
ــــت عــمــلــيــة  ــمـ ــ أضـــــــــاع ثـــنـــائـــيـــة الــــــلــــــون. وضـ
التحسني أيضًا عنصرًا رئيسيًا آخر تمثل في 
زيــادة طــول إكليبس كــروس الجديدة، حيث 
بلغ طول قاعدة العجات 2670 ملم، والطول 
)أطــول بمقدار  للسيارة 4545 ملم  اإلجمالي 
عــام 20(، وعرضها  بــطــراز  مــقــارنــة  140 ملم 
1805 ملم، وارتفاعها 1685 ملم )نظام الدفع 

الثنائي(/ 1690 ملم )ألعلى فئة(.
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