
منافس صيني لسيارات »كامري« اليابانية

بأنها  Binrui، وصفت  الصينية عن سيارة جديدة من سلسلة  كشفت »جيلي« 
منافس جديد لسيارات »كامري« الشهيرة من »تويوتا« اليابانية، وهي تأتي بهيكل 
بالتعاون مع  التي طّورتها »جيلي«  »بــي.إم.إيــه«،  أنيق وكبير مبني على منصات 
لتكون  تؤهلها  التي  املتقدمة  املــيــزات  من  بالعديد  تتميز  كما  السويدية،  »فولفو« 
 Binrui بني أفضل سيارات الفئة »سي+« للعام 2020. وهي تختلف عن سيارات
الــســابــقــة مــن حــيــث املــظــهــر الــخــارجــي، بــخــاصــة لجهة تصميم املــرايــا واإلطــــارات 
الــذي  املــبــّرد  غطاء  تصميم شبك  وكــذلــك  الهيكل،  فــي  العجالت  بفتحات  املحيطة 
يتوّسط الواجهة األمامية، إضافة إلى تصميم الواجهة الخلفية وصندوق السيارة.

12 سيارة فقط من »بنتلي« المنتظرة

أبرز  بني  لتكون   ،Bacalar Roadster »باكاالر رودستر«  »بنتلي« سيارة  طــّورت 
تتميز  فقط.  قطعة   12 منها  طرح 

ُ
بحيث ست النادرة،  الفاخرة  الشبابية  السيارات 

من  مــالمــح  فــي تصميمها  وتجمع  مــكــشــوف،  وســقــف  بمقعدين  بأنها  الــســيــارة 
بمصابيح  مـــزّودة  أنها  كما  الحداثة.  من سمات  والعديد  الفاخرة  بنتلي  مركبات 
دائرية تشبه تلك التقليدية لسيارات »بنتلي«، لكن املصممني أضافوا إلى جوانبها 
خطوط إضاءة بتقنية »ليد«. أما الواجهة األمامية فقد حصلت على شبك مزدوج 
عمالق مع فتحات الهواء باللون األسود. وتعمل السيارة بمحركات مع 12 أسطوانة، 
سعتها 6.0 ليترات، وتولد عزمًا يعادل 659 حصانًا، بما يمكنها من السير بسرعة 

322 كيلومترًا في الساعة.

»آبل« ذاتية بحلول 2024

تعكف شركة »آبل« على إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة بحلول العام 2024، 
ضمن مشروعها املــعــروف بــاســم »بــروجــكــت تــيــتــان« الـــذي بــدأ فــي الــعــام 2014، 
وذلك بعدما كانت قد تراجعت عن هذه املحاولة للتركيز على البرمجيات وإعادة 
تقييم أهدافها، بإشراف دوج فيلد، الذي عمل مع »تسال«، علمًا أن الشركة تنافس 
خرى مثل »الفاِبت وايمو«، ومن أهدافه تصميم بطارية جديدة 

ُ
بمشروعها شركات أ

بكلفة قليلة وطاقة كبيرة تزيد املسافة التي يمكن قطعها.

سيارات

برلين ــ العربي الجديد

ــلــــة الـــتـــي  ــات الــــهــــائــ ــديــ ــحــ ــتــ رغـــــــم الــ
يــمــلــيــهــا انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
استطاعت   ،2019 عــام  ــر  أواخـ منذ 
أداًء جيدًا  بعض شركات السيارات أن تحقق 
ــارات ذكـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــا خـ ــاذهـ ــاتـــخـ بـ ــي عـــــام 2020  فــ
وتــحــمــلــهــا مــخــاطــر جـــيـــدة، وإصـــغـــائـــهـــا إلــى 
أداًء  إحــراز أسهمها  إلــى  أدى  ما  املستهلكني، 
جيدًا في البورصات. غير أن 3 شركات عجزت 

عن تقديم جاذبية إضافية من خالل سياراتها 
الختبار  نظمتها  مجموعات  خــالل  الــفــاخــرة 
الجاري، وهي »مرسيدس«  العام  في  القيادة 

و»جاغوار« و»بورشه«.

ــي.إل.إس«...  ــ ج مايباخ  »مرسيدس 
أكبر خيبة!

وفــقــا لــتــقــريــر مـــن شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ«، كــان 
ــّده يـــتـــوقـــع مــــن هـــــذه الـــســـيـــارة أن تــثــيــر  ــعــ مــ
إعجابه بشدة. فهي سيارة رياضية متعددة 

ــقـــوة 558 حـــصـــانـــا بــســعــر  االســـتـــخـــدامـــات بـ
تــراث   عــن كــون 

ً
ألفا و550 دوالرًا، فضال  161

الــعــالمــة الــتــجــاريــة »مــايــبــاخ« الــضــارب 111 
عاما فــي جــذور الــتــاريــخ، جــاهــزًا الستقطاب 
املــســتــهــلــكــني الــــذيــــن يـــشـــّدهـــم الـــحـــنـــني إلـــى 
أن  هنا  عليها  تعنّي  لكن  العريقة.  السيارات 
تدخل في منافسة مباشرة مع »رولز رويس 
كــولــيــنــان« و»بــنــتــلــي بــيــنــتــايــغــا« املــمــتــازتــني 
حقا فــي هــذا الــجــانــب. لقد بــدت »مرسيدس 
مايباخ جي.إل.إس« عالقة في وسط مؤسف، 
فــهــي لــيــســت ســريــعــة وال أنــيــقــة حــقــا، ألنــهــا 
أبطأ بكثير من قوة 750 حصانا التي تتمتع 
ــة مــتــعــددة  ــيـ ــريـــاضـ بـــهـــا »المـــبـــورغـــيـــنـــي« الـ
االســـتـــخـــدامـــات والـــبـــالـــغ ســعــرهــا 219 ألــف 
دوالر، كما أنها ليست بفخامة العالم القديم 
التي تتمّيز بها »كولينان«. من املؤكد أن أول 
ســيــارة دفــع ربــاعــي مــن »مــرســيــدس مايباخ 
قــيــادة سلس  بــأســلــوب  جـــــــي.إل.إس« تتمتع 
وتــصــمــيــم داخـــلـــي أنــيــق مــتــقــدم تــقــنــيــا، لكن 
األمر نفسه ينطبق على »مرسيدس مايباخ 

إس« الرائعة واألكثر تمّيزًا.

»جاغوار إف- تايب آر«... األكثر قابلية 
للنسيان

نـــظـــرًا إلــــى ســعــرهــا الــبــالــغ 84 ألــــف دوالر، 
شعر من يقود سيارة »جــاغــوار إف- تايب 
آر« بــــأنــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــا هــــو أكــــثــــر مــمــا 
إلى  تفتقر  مــواصــفــات. فهي  مــن  بــه  تتمتع 
لتكون  البنيان  االنــدفــاع والتعامل وجــودة 
قـــــادرة عــلــى املــنــافــســة ضــمــن مــجــمــوعــتــهــا، 
ــارات »بـــــورشـــــه« و»بـــــــي.إم  ــ ــيـ ــ وال ســيــمــا سـ
ــيــــدس«، وحـــتـــى »أســـتـــون  ــرســ دبـــلـــيـــو« و»مــ
ــارتــــن«. لــكــن الــفــئــة »إف« مـــن »جـــاغـــوار«  مــ
قـــدمـــت بــعــض الــتــحــديــثــات، مــثــل مـــصـــّدات 
ــدة، ومــصــابــيــح أمـــامـــيـــة »لـــيـــد« أكــثــر  ــديــ جــ
 ،»Jaguar leaper« ُرفعا، وشارة سوداء المعة
وأضافت شاشة تحكم مقاس 12.3 بوصة 
ــل املـــكـــســـو بـــالـــبـــالســـتـــيـــك. ومـــن  ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
خــلــف عــجــلــة الـــقـــيـــادة، يــمــكــن وصــــف هــذه 
الــفــئــة بــأنــهــا مــنــاســبــة وآمــنــة ورائـــعـــة، لكن 
 هــذه ليست وصفات مناسبة ملا ينبغي أن 

تكون عليه سيارة رياضية مثيرة وأنيقة.

»بورشه 911 سبيدستر«... 
األكثر مبالغة

للمرة  كمفهوم  السيارة  هذه  عندما ظهرت 

ــــى عـــام 2018، كــانــت مــثــيــرة مــشــاهــدة  األولـ
»بورشه« بمناسبة  عودة القيادة املكشوفة لـ
في  الرياضية  لسياراتها  السبعني  الذكرى 
ــاوزن بــأملــانــيــا، لــكــن فـــي عــــام 2020  ــهـ ــنـ زوفـ
سمحت الشركة للصحافيني بقيادة سيارة 
واحدة، إال أن السيارة بدت قديمة، ال سيما 
وكان  والترفيه،  املعلومات  لنظام  بالنسبة 
الــســيــارة أكــثــر لــو لم  مــن املحتمل أن تتألق 
طلق الشركة العديد من سيارات »بورشه« 

ُ
ت

خرى هذا العام.
ُ
الرائعة األ

أسوأ 3 سيارات فاخرة لعام 2020
»مايباخ« من الداخل )Getty(»مرسيدس مايباخ جي.إل.إس« أكبر خيبات أمل العام 2020

)Getty(  »بورشه 911  سبيدستر«

)Getty(  »جاغوار إف - تايب آر كونفيرتابل«

»كيا إي نيرو« صاحبة المرتبة األولى في فئة السيارات العائلية الكهربائية )شركة كيا(

12

»مرسيدس« و»جاغوار« 
و»بورشه« عجزت 

عن تعزيز جاذبيتها

أسعار بعض 
السيارات الكهربائية ال تزال 

مرتفعة نسبيًا

لندن ـ العربي الجديد

ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــل  ــ ــــضـ أفـ ــن  ــ عــ تـــبـــحـــث  ــت  ــنــ كــ إذا 
الــكــهــربــائــيــة لــالنــتــقــال بـــأســـرتـــك مـــع جميع 
ــة الـــتـــي تـــحـــتـــاجـــونـــهـــا، إلـــيـــك قــائــمــة  ــعـ ــتـ األمـ
سرية أعدها 

ُ
أ بأفضل 10 سيارات كهربائية 

مــوقــع »أوتــــوكــــار« الــبــريــطــانــي لــعــام 2021، 
ــذًا فـــي الــُحــســبــان عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مثل  ــ آخـ
ــدى وســـهـــولـــة االســــتــــخــــدام وديـــنـــامـــيـــات  ــ ــ املـ
القيادة والقيمة مقابل املال املدفوع، علما أن 
بعض املركبات الكهربائية ال تزال أسعارها 
مرتفعة نسبيا مقارنة بسيارات الوقود، لكن 
يمكن تعويض أقساطها بانخفاض تكاليف 

تشغيلها.

 35 حــوالــى  ســعــرهــا  نيرو«:  إي  »كيا   .1
ألف جنيه إسترليني، وتتيح حزمة البطارية 
البالغة قوتها 64 كيلووات في الساعة السفر 

حنة واحدة فقط.
ُ

 بش
ً
براحة ملسافة 230 ميال

يبدأ   :»3 آي.دي  »فولكسفاغن   .2
سعرها اآلن بأقل من 30 ألف جنيه إسترليني 
للسيارة  مشابهني  وأداء  نطاق  ذات  لسيارة 

الكهربائية فائقة الصغر.

يبدأ سعرها  إي.في«:  »كيا سول   .3
ألــفــا و795 جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا بعد  مـــن 33 
أرخــص  وهــي  البريطانية،  الحكومة  حــوافــز 

من »كيا إي نيرو«.

إلكتريك«:كانت  كونا  »هيونداي   .4
الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة الــجــيــدة لــنــطــاق 300 
مــيــل وســعــر أقــــل مـــن 30 ألــــف جــنــيــه تــبــدو 
ــيــــونــــداي«  ــال، لـــكـــن شــــركــــة »هــ ــ ــنـ ــ بـــعـــيـــدة املـ
جــعــلــتــهــا حــقــيــقــة واقـــعـــة قــبــل عـــامـــني، بما 

يمثل تحواًل كبيرًا للشركة الكورية.

 :»4 آي.دي  »فولكسفاغن   .5
املتوقع  لكن  ألفا و950 جنيها،   59 سعرها 
السعر  بــني  أكثر جاذبية  تــوازنــا  تحقق  أن 
وقـــابـــلـــيـــة االســــتــــخــــدام عـــنـــد وصـــولـــهـــا فــي 

فبراير/ شباط 2021.

بــمــثــابــة  أصــبــحــت  ليف«:  »نيسان   .6
ــبــــاك« عـــائـــلـــيـــة مــتــوســطــة  ســــيــــارة »هــــاتــــشــ
السوق، تعمل بالوقود التقليدي بمجّرد أن 
تؤخذ في االعتبار منحة الحكومة البالغة 

3 آالف جنيه، بما ُيعزز نقاط قوتها.

سعرها  إس.دبليو«:   5 »إم.جــي   .7
تنافسي للغاية، إذ يبدأ طرازها »إكسايت« 
بــاحــتــســاب  ألـــفـــا و495 جــنــيــهــا   24 بــســعــر 
هو  األعــلــى  النطاق  ألن  الحكومية،  املنحة 

26 ألفا و995 جنيها. 
ويضم هيكل السيارة صندوقا سعته 464 
لــتــرًا ومــســاحــة كــافــيــة لــلــركــاب الســتــيــعــاب 
أسرة بكل راحة، وتسمح بطاريتها البالغة 
بنطاق  الساعة  في  كيلووات   52.5 قدرتها 

.
ً
يبلغ 214 ميال

ريتشارج  إكس.سي40  »فولفو   .8
و985  ألــــفــــا   59 ســـعـــرهـــا  يـــبـــلـــغ  بـــي8«: 
جنيها، وهي طراز مكلف غير مؤهل لنيل 
 مــنــحــة الــحــكــومــة، لــكــنــهــا مــثــيــرة لــإعــجــاب 
واعــدة  عالمة  وهــي  التقني،  املستوى  على 
ــبــــات  ــركــ ــتــــوقــــع أن تـــمـــثـــل املــ ــة تــ ــ ــركـ ــ مـــــن شـ
الــكــهــربــائــيــة 50% مـــن مــبــيــعــاتــهــا الــعــاملــيــة 

بحلول العام 2025. 
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