
»اقتصادية« جديدة من »فولكسفاغن«

من املتوقع أن تصل النماذج الجديدة املعدلة من سيارات »بولو« Polo االقتصادية 
الــعــالــم، حسبما أعــلــن وكـــاء »فولكسفاغن« في  إلــى عــدد مــن أســـواق  قريبًا، 
موسكو. ورغم أن النماذج الجديدة حافظت على سمة توفير استهاك الوقود، 
فقد أصبحت أكبر وأكثر عصرية ومختلفة كليًا عن نماذج »بولو« التي ظهرت 
أمتار وعرضه  إلــى 4.39  فـــازداد طــول هيكلها  األخــيــرة،  العشر  السنوات  في 
كليًا  السيارات بتصميم جديد  هــذه  وارتفاعه 1.46 متر.  وتتميز  1.69 متر 
للواجهة األمامية واملصابيح، وأصبح شبك املبرد أعرض وأكثر بروزًا ومطليًا 
جريئًا  مظهرًا  املركبة  تمنح  هوائية  فتحات  جانبيه  على  وُوضــعــت  بالكروم، 

وأكثر عصرية.

»تسال« تقبل الدفع بعملة »بيتكوين«

بعد خطوتها الجريئة لاستثمار في عملة »بيتكوين« Bitcoin في وقت سابق 
فــي قبول  اآلن  األميركية   Tesla Inc »تــســا« الــعــام، ستباشر شركة  هــذا  مــن 
أكبر عملة إلكترونية في العالم كأداة لدفع ثمن سياراتها الكهربائية، حيث أعلن 
رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، األربعاء املاضي، أنه »يمكنك اآلن شراء تسا 
أيضًا  متاحًا  العملة سيكون  بهذه  الدفع  أن  إلــى  مشيرًا  بيتكوين«،  باستخدام 
للعماء خــارج الواليات املتحدة، في وقت الحق من العام الجاري.  وأوضــح أن 
»تسا« ستستخدم فقط البرامج الداخلية ومفتوحة املصدر، وأن أي »بيتكوين« 
مدفوعة للشركة سيتم االحتفاظ بها على أنها »بيتكوين« ولن يتم تحويلها إلى 

عملة ورقية.

استدعاء »هوندا« لخلل في العّدادات

من  »هــونــدا«  ألــف سيارة   1.036 استدعاء  عن  السعودية  التجارة  وزارة  أعلنت 
طرازات »أوديسي« و»بايلوت« موديات بني العامني 2018 و2021. وقالت الوزارة 
في بيان، إن االستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم في لوحة العدادات قد يؤدي 
العدادات ملعلومات مهمة، مثل ضغط زيت املحرك وعداد  إلى عدم عرض لوحة 

السرعة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

على  السريعة  الــســيــارات  تحظى 
اخـــتـــاف مــاركــاتــهــا وطـــرازاتـــهـــا، 
ــنـــون بـــهـــا حـــول  ــتـ ــفـ بــمــعــجــبــن ُيـ
العالم، لدرجة أنهم يدفعون أثمانها مهما 
كــانــت بــاهــظــة. لــكــن مــا هــي أســـرع مركبات 
فـــي صـــــاالت الــبــيــع حـــالـــيـــا؟ إلـــيـــك أســـــرع 5 
 سيارات معروضة للزبائن في العام 2021، 

ــلـــمـــوقـــع الـــبـــريـــطـــانـــي املــتــخــصــص  وفــــقــــا لـ
!Carwow »كارواو«

سبورت  سوبر  تشيرون  »بوغاتي   –1
 Bugatti Chiron ســيــارة  تتميز   :»+300
 304 تبلغ  قصوى  بسرعة   300  Supersport
أمــيــال فــي الــســاعــة، وقـــد تمكنت مــن بلوغ 
هذه السرعة عندما قررت الشركة الفرنسية 
 Ehra-Lessien اختبار  مسار  فــي  تجربتها 

الـــتـــابـــع لــشــركــة »فــولــكــســفــاغــن« األملـــانـــيـــة. 
ــة الــبــالــغــة قــوتــهــا  ــ ــذه اآللـ ــإن هــ ــك، فــ ــ ــع ذلـ ومــ
الــقــيــاســي  ــم  الــــرقــ تــحــمــل  ال  ــان  1600 حـــصـ
الــعــاملــي رســمــيــا، ألنــهــا بلغت هـــذه السرعة 
فــي اتــجــاه واحـــد فــقــط، فــي حــن أن تحطيم 
مرتن  بذلك  القيام  يفرض  القياسي  الــرقــم 
تقرر  لم  ما  اتجاهن متعاكسن، وهــذا  في 

»بوغاتي« القيام به.

2– »إس.إس.ســــي تــواتــارا«: تــصــل 
 SSC Tuatara لــســيــارة  الــقــصــوى  الــســرعــة 
 فــي الــســاعــة، رغم 

ً
األمــيــركــيــة إلــى 268 مــيــا

أن سرعتها ال تخلو من بعض الجدل. فقد 
 
ً
ادعت الشركة أن هذه السيارة تمكنت فعا

 فـــي الــســاعــة 
ً
مـــن الــســيــر بــســرعــة 316 مــيــا

ما  لــعــام 2020،  األول  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 
لكنها  الــعــالــم،  فـــي  ــرع ســـيـــارة  أســ يجعلها 
اعترفت الحقا بوجود خطأ في نظام تحديد 
املــواقــع الــعــاملــي )GPS( الـــذي حـــّدد السرعة 
ــهـــدت االخـــتـــبـــارات  ــاطـــئ. وشـ عــلــى نــحــو خـ
 فــي الساعة 

ً
أنــهــا بلغت 286 مــيــا الــاحــقــة 

 في 
ً
حدًا أقصى، وبلغ متوّسطها 283 ميا

الساعة في رحلة االتجاهن.

وصــلــت  سبيدتايل«:  »ماكالرين   -3
 McLaren لــــســــيــــارة  الــــقــــصــــوى  الــــســــرعــــة 
في   

ً
مــيــا  250 إلـــى  الــبــريــطــانــيــة   Speedtail

األرقــام  صّمم ملاحقة 
ُ
ت لم  أنها  الساعة مع 

الــقــيــاســيــة الــعــاملــيــة، لــكــنــهــا أســــرع ســيــارة 
اإلنكليزية.  الشركة  اإلطــاق صنعتها  على 
ــارة  ــ ــيـ ــ ــــسـ والـــــــســـــــيـــــــارة أســـــــــــرع مـــــــن آخـــــــــر الـ
 McLaren F1 »1األسطورية »ماكارين إف

ذات املقاعد الثاثة. 

ريجيرا«:سرعة سيارة  4- »كوينيغسيغ 
 250 تبلغ  الــســويــديــة   Koenigsegg Regera
الــســاعــة، أي أنــهــا مطابقة لسرعة   فــي 

ً
مــيــا

»سبيدتايل« Speedtail، وهي مزّودة بمحرك 
تيربو مــزدوج V8، ومحرك كهربائي ينتج 
إجمالي 1500 حــصــان. وخــافــا ألي سيارة 
خـــــرى فـــي هــــذه الــقــائــمــة، يــمــكــن أن تنتقل 

ُ
أ

 
ً
»ريجيرا« من سرعة 0 إلى سرعة 250 ميا

في الساعة باستخدام ترس gear واحد فقط. 
وبصرف النظر عما إذا كنت تنطلق بسرعة 
 في الساعة أو تهدف للوصول إلى 

ً
30 ميا

 في 
ً
ســرعــتــهــا الــقــصــوى الــبــالــغــة 250 مــيــا

الساعة على مسار مغلق، فستكون قد بلغت 
سرعتها القصوى املشار إليها.

إس.فــي. أفينتادور  »المبورغيني   -5
 Lamborghini لــســيــارة  ســرعــة  تــصــل  جيه«: 
 في 

ً
أقــصــاه 217 ميا إلــى مــا   Aventador SVJ

الساعة، وهــي أســرع سيارة يمكن للمعجبن 
ــا حــالــيــا مـــن شـــركـــة »المــبــورغــيــنــي«  ــراؤهــ شــ
ــي الــنــســخــة  ــ ــة. وهــــــــذه الــــســــيــــارة هـ ــيــ ــالــ ــطــ اإليــ
أفينتادور«  النهائية من عائلة »المبورغيني 
الخارقة، وتنتج قوة هائلة تبلغ 770 حصانا 
من محركها V12 سعة 6.5 لترات. وسرعتها 
 في الساعة هي في 

ً
القصوى البالغة 217 ميا

الواقع السرعة نفسها لسيارة »أفينتادور إس« 
األخــف   »SVJ« لــكــن  الــقــيــاســيــة،   Aventador S
وزنـــا تبلغ هــذه الــســرعــة فــي زمــن أقــصــر، كما 

أنها أكثر سرعة عند االستدارة حول الزوايا.

أسرع 5 سيارات في العالم لسنة 2021
الثانية األميركية SSC Tuatara بسرعة 268 ميًال في الساعة )الشركة(األولى الفرنسية Bugatti Chiron Supersport 300 بسرعة 304 أميال في الساعة )الشركة(

الثالثة McLaren Speedtail البريطانية والرابعة Koenigsegg Regera السويدية )الشركتان(

ربما تتجاوز »فولكسفاغن« شركة »تسال« في مبيعات السيارات الكهربائية )الشركة(

12

أسرع سيارة من »بوغاتي« 
الفرنسية بسرعة 

قصوى 304 أميال

مبيعات الشركة 
األلمانية مرشحة لتجاوز 
»تسال« في وقت قصير

برلين ـ العربي الجديد

ُدما في 
ُ
تمضي شركة »فولكسفاغن« األملانية ق

بالسيارات  الخاصة  استراتيجيتها  تعزيز 
الــذي ربما يقودها  العاملة بالبطارية، األمــر 
في   Tesla Inc »تـــســـا«  شـــركـــة  تـــجـــاوز  إلــــى 
مبيعات السيارات الكهربائية في أقرب وقت 
ممكن، يــرّجــح »دويــتــشــه بــنــك« أن يــكــون عام 
الــســوق سيطبق مضاعفات  كــان  وإذا   .2022
و»نــيــو«  »تــســا«  الــتــي حققتها  لتلك  مماثلة 
الكهربائية  الــســيــارات  »بــزنــس«  فــي   Nio Inc
لشركة »فولكسفاغن«، فستناهز قيمتها 195 
مليار يورو تعادل 230 مليار دوالر، أي أكثر 
وفقا  للشركة،  الحالية  اإلجمالية  القيمة  من 
تيم  بقيادة  محللن  مجموعة  أعــّدتــه  لتقرير 
روكوسا في »دويتشه بنك«، األمر الذي رفع 
 
ً
مسجا  ،%46 بنسبة  »فــولــكــســفــاغــن«  ســهــم 

270 يــورو مطلع األسبوع. واستفادت أسهم 
ارتفعت  إذ  التوّسعية،  خططها  مــن  الــشــركــة 
ــم الــــعــــاديــــة خـــــال األســـــبـــــوع، بــنــســبــة  ــهــ األســ
وصلت إلى 14%، واألسهم التفضيلية %8.4 
ارتفعت  املــاضــي،  فرانكفورت. واألســبــوع  في 
أملــانــيــا بنسبة  فــي  املــتــداولــة  املــالــيــة  األوراق 

22% و16% على التوالي.
وبــارتــفــاعــهــا الـــقـــوي، ســرقــت شــركــة صناعة 
 SAP »السيارات تاج شركة البرمجيات »ساب

SE العماقة كأكبر شركة مدرجة على مؤشر 
الــقــيــاســي، لتصبح  األملـــانـــي   DAX »داكـــــس«
األولــى  للمرة  الباد  في  قيمة  الشركات  أكثر 
منذ فضيحة الغش في محركات الديزل عام 
بسعر  وتــالــيــا  أضـــرت بسمعتها  الــتــي   2015
»تسا«  لتخطي  خططها  أدت  وقــد  سهمها. 
فـــي قـــيـــادة صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
ــراء بـــن مــســتــثــمــري الــتــجــزئــة  ــ إلــــى مـــوجـــة شـ

األميركين وزيادة في حجم التداول.
 هــنــاك فرصة 

ّ
أن  Rokossa »وتـــرى »روكـــوســـا

ــارات »فــولــكــســفــاغــن«  ــيـ جــيــدة لــتــســلــيــمــات سـ
الكهربائية لتتجاوز »تسا« في وقت قصير، 
إذ يتم طرح السيارة متعددة األغــراض »أي.

دي ID »4.4. وقال املسؤولون التنفيذيون في 
 Seat »الــعــامــة الــتــجــاريــة اإلســبــانــيــة »ســيــات
التابعة للشركة، هذا األسبوع، إنهم يخططون 
إلطاق سيارة كهربائية للمناطق الحضرية 
في عام 2025 بتكلفة تتراوح بن 20 ألفا و25 
لتحويل  »فولكسفاغن«  يــورو. وتخطط  ألــف 
إلــى مركز  مصنع »ســيــات« خـــارج برشلونة 
من  أكثر  إنتاج  بهدف  الكهربائية  للمركبات 
ألــف سيارة فيه سنويا، وهــو ما يعادل   500
عمليات تسليم »تسا« العاملية في عام 2020.

ــات »تـــــــراتـــــــون«  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ وتــــــدخــــــل وحــــــــــدة الـ
Traton SE أيــضــا فــي هــذا املــزيــج، إذ ستعزز 
اســتــثــمــارات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــهــربــائــيــة إلــى 
1.6 مــلــيــار يـــورو بــحــلــول عـــام 2025 صــعــودًا 
من مليار يورو في السابق وتقليص اإلنفاق 

على محركات االحتراق.
 ،Traton »تــراتــون«  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
»مــســتــقــبــل   

ّ
إن قــــــال  ــر،  ــدلــ ــنــ ــرويــ غــ ــيــــاس  ــاتــ مــ

بــالــديــزل بعد  لــن يتشّكل  التجارية  املــركــبــات 
ه 

ّ
اآلن، بل بالشاحنات الكهربائية«، مضيفا أن

للعماء،  بالنسبة  التكاليف  نظرًا النخفاض 
 الشاحنات التي تعمل بالبطاريات ال بّد 

ّ
فإن

التي تستخدم خايا  أن تسود على تلك  من 
وقود الهيدروجن، والتي ستقتصر إلى حّد 

كبير على األسواق املتخصصة.

»فولكسفاغن« الكهربائية
استراتيجية سترفع قيمتها إلى 230 مليار دوالر

جديد السيارات

Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة


