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نيسان سينترا» حلت في المرتبة الثانية بعد «سيفيك» ()Getty

هوندا سيفيك» تقدمت كل خيارات تصنيف «كارماكس»

أفضل  10سيارات صغيرة ومدمجة لعام 2021
نيويورك ـ العربي الجديد

منذ سنوات والسيارات الصغيرة
وامل ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــة (ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
واملتوسطة بالتعريف األميركي)
تشهد طلبا كبيرا حــول الـعــالــم ،ال سيما من
الـ ـش ــرك ــات والـ ـع ــائ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة واألفـ ـ ـ ــراد،
ن ـظــرا لـقــدرتـهــا الـعــالـيــة عـلــى تــوفـيــر الــوقــود
ُ
ورخـ ــص قـطــع غ ـيــارهــا وتـكــالـيــف صيانتها

ُ
الـ ـت ــي تـ ـع ــد م ـت ــواض ـع ــة ق ـي ــاس ــا ب ــال ـس ـي ــارات
الكبيرة والفخمة والــريــاضـيــة .وهــذا مــا دفع
بالشركات إلــى التنافس على تقديم األفضل
عبر تزويد مركباتها بالتكنولوجيا الحديثة
ووسائل الراحة في القيادة والركوب وتخزين
األغراض.
أفضل  10سـيــارات من هــذه الفئة أجــرى لها
م ــوق ــع «ك ــارم ــاك ــس»  CarMaxاملـتـخـصــص
ت ـص ـن ـي ـفــا ،اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى ب ـي ــان ــات مـبـيـعــات

جديد السيارات
«فولكسفاغن» تنافس «تويوتا هيلوكس»

يترقب عشاق سيارات الدفع الرباعي النموذج األحدث من مركبات «أماروك»
 Amarokمن «فولكسفاغن» التي يتوقع أن تكون أقوى منافس لسيارة «تويوتا
هيلوكس»  Toyota Hiluxاليابانية .فالصانعة األملانية تتعاون مع شركة
واكينشو»  Walkinshawإلنتاج سيارة «بيك آب» معدلة عن سيارات «أماروك»
تمتاز بقدرات عالية على اجتياز أصعب الطرقات ،عبر تزويدها بعجالت كبيرة
مخصصة للطرق الوعرة ،وعلى أنظمة تعليق خاصة ،فضال عن ممتصات
صدمات قوية مدعمة باملعدن ،ومصابيح أمامية وخلفية وكشافات مجهزة
بتقنيات «ليد» .LED
«كيا سيراتو» تغزو األسواق

جـمـعـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة ب ــن  1أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول و 31م ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ـن ـصــرمــن ،وك ــان
الفتا احتالل املنتجات اليابانية صدارة هذا
التصنيف.
« - 1هــونــدا سـيـفـيــك» :تـقــدم ع ــددا كـبـيــرا من
ال ـخ ـيــارات مــع  3أن ـمــاط وقــائ ـمــة طــويـلــة من
ال ــدي ـك ــورات ون ـم ــوذج ــن عــال ـيــي األداء هما
«سيفيك سي» والنوع «آر» لألعوام بني 2017
و.2019
« - 2ن ـي ـس ــان س ـي ـن ـت ــرا» :ف ـس ـي ـحــة ومــري ـحــة
ُ
وتتميز برحلة سريعة االستجابة ،وهي تعد
إضافة رائعة باستخدام محرك  1.8لتر رباعي
األسطوانات ينتج  124حصانا وعــزم دوران
 125رطل قدم ،وحظيت موديالتها بني 2017
و 2019بتقدير «وكالة حماية البيئة».
« - 3تــويــوتــا ك ـ ــوروال» :س ـيــدان صـغـيــرة ذات
مقصورة رحبة مصممة للتعامل مع رحالتك
ال ـيــوم ـيــة والـ ـخ ــاص ــة .وب ــامل ـس ــاح ــة الــواس ـعــة
املـخـصـصــة ل ــأرج ــل ف ــي امل ـق ـعــد الـخـلـفــي في
طرازات  ،2019-2017ال يشعر الركاب بالضيق
في داخلها.
« - 4شيفروليه كروز» :تتوافر موديالت -2017
 2019في  5فئات ،وتتمتع بالعديد من ميزات
االتصال ،بما في ذلك تكامل  Apple CarPlayو
 Android Autoفي جميع موديالتها.
« - 5فولكسفاغن جيتا» :تبدأ طــرازات -2017
 2019بمحرك رباعي األسطوانات بسعة 1.4
لتر مــزود بشاحن توربيني مــع  40ميال في
الغالون ونالت تقدير «وكالة حماية البيئة».
« - 6فورد فوكس» :تأتي موديالت 2018-2017
بشكل قياسي مع محرك رباعي األسطوانات
سعة  2.0لتر ونــاقــل حــركــة أوتــومــاتـيـكــي ،أو
م ـحــرك اخ ـت ـيــاري ربــاعــي األس ـط ــوان ــات سعة
 1.0لتر مزود بشاحن توربيني ،والذي ينقلك
 40ميال بغالون واحد ونالت بدورها تقديرا
بيئيا.
« - 7مـ ـ ـ ــازدا :»3م ـتــوافــرة ك ـس ـيــارة س ـي ــدان أو
ه ــات ـش ـب ــاك ،وت ــأت ــي مـ ــوديـ ــات 2018-2017
األساسية بمحرك  2.0لتر رباعي األسطوانات
بقوة  155حصانا وعزم دوران  150رطل قدم.
ويمنحك اختيار ط ــرازات  Touringأو Grand

تويوتا كوروال» و«شيفروليه كروز» في المركزين الثالث والرابع ()Getty

الصدارة يابانية
لشركات «هوندا»
و«نيسان» و«تويوتا»
 Touringمـحــركــا ربــاعــي األس ـط ــوان ــات بقوة
 184حصانا و 2.5لتر للحصول على طاقة
إضافية.
« - 8نيسان فـيــرســا» :يوفر مقعدها الخلفي
مساحة  37بوصة في موديالت ،2019-2017

ّ
وتـسـتـهـلــك غــالــونــا واحـ ــدا لـتـقــلــك مـســافــة 34
ميال وحظيت بتقدير بيئي.
« - 9ف ــورد فييستا» :تتوافر كسيارة سيدان
أو ه ــات ـش ـب ــاك ،وهـ ــي سـ ـي ــارة ص ـغ ـيــرة تـقــدم
م ـج ـمــوعــة م ــن خـ ـي ــارات تــول ـيــد الـ ـق ــوة .تـبــدأ
موديالت  2019-2017بمحرك  1.6لتر رباعي
األسطوانات يولد  120حصانا وعــزم دوران
يبلغ  112رطل قدم.
« -10ســوبــارو إم ـبــريــزا» :إذا كنت تبحث عن
س ـيــارة س ـيــدان صـغـيــرة أو هــاتـشـبــاك م ــزودة
بنظام دفع رباعي قياسي ،فإن إمبريزا توفر
قوة دفع رائعة في الطقس الرطب.

مقاعد السيارات

إليك أكثرها راحة بين العروض الفخمة
برلين ـ العربي الجديد

أعلنت «كيا» الكورية الجنوبية أن سيارة «سيراتو»  Ceratoبتصميمها الجديد
ستصل إلى األسواق العاملية قريبا ،وهي تتميز عن نموذجها السابق بتصميم
جديد كليا ،وخصوصا مــن ناحية شكل الواجهة األمــامـيــة ،إذ أصبح شبك
غطاء املبرد فيها أضيق وأصغر مع مصابيح أكبر ،كما تغير شكل الفتحات
الهوائية على الواجهة ،أما املصابيح فجهزت بخطوط إضاءة مميزة جدا وأحدث
تقنيات «ليد» لتوفير إنارة ممتازة .وداخليا أصبحت هذه املركبة أكثر عصرية
وتطورا ،إذ جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة ملسية متطورة بمقاس 10.25
بــوصــات ،إضافة إلــى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة ع ــدادات إلكترونية.
وجهزت أيضا بأنظمة ملتيميديا متطورة قــادرة على االتصال السلكيا مع
الهواتف واألجهزة الذكية ،وأنظمة صوت بمكبرات عالية األداء.
استدعاء «هوندا» لخلل مضخة الوقود

استدعت وزارة التجارة السعودية  5256سيارة «هوندا» من موديالت مختلفة
صنع عامي  2019و ،2020لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقف
املحرك أثناء القيادة ،بما يزيد خطر وقوع حادث ،وأشــارت الــوزارة إلى ضرورة
التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة ،داعية مالكي السيارات إلى ضرورة
التواصل مع «شركة عبدالله هاشم املحدودة» الستبدال مضخة الوقود مجانا.

ُ
تعد املقاعد أساس الراحة في قيادة السيارات
وخصوصا الفخمة منها ،وفي السياق ،يمكن
ع ــرض أكـثــرهــا ش ـهــرة« ،مــرس ـيــدس» و«رول ــز
رويـ ـ ــس» و«الم ـب ــورغ ـي ـن ــي» و«كــون ـي ـغ ـس ـيــغ»
و«ف ــول ـف ــو» ،اس ـت ـنــادا إل ــى تـقــريــر متخصص
أوردتـ ـ ـ ـ ــه ال ـش ـب ـك ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
«بلومبيرغ».
« - 1مــرس ـيــدس -بـنــز  »S580مــوديــل :2021
ينطلق سعرها من  116300دوالر ،والــرأس
املـيـكــانـيـكــي لـلـمـقــاعــد ال ـج ــدي ــدة ب ــات أق ــرب
إل ــى ال ـس ـطــح م ـمــا ك ــان عـلـيــه ف ــي ال ـس ـنــوات
ال ـســاب ـقــة ،بـمــا يـسـمــح بـمــامـســة أف ـضــل من
بــرامــج الـتــدلـيــك الـعـشــرة فــي ال ـس ـيــارة التي
تتميز أيضا بــأول سلسلة إنتاج في العالم
من الوسادة الهوائية للمقاعد الخلفية .أما
الجلود املبطنة في الفئة  Sالجديدة فناعمة
وأنيقة وأشبه بحقيبة اليد الراقية.

« - 2رول ــز روي ــس فــانـتــوم تيمبوس» موديل
 :2022يبدأ سعرها من  500000دوالر على طول
كل بــاب ،تنطلق أضــواء األلياف الضوئية من
ثقوب صغيرة لتشكيل أنماط ملتوية دوامية
تتكامل أسـقــف «رول ــز روي ــس» الـشـهـيــرة .في
قاعدة العجالت ،يوفر الجزء الخلفي مساند
أق ـ ــدام ووس ــائ ــد م ــن الـجـلــد امل ــدب ــوغ ،وجميع
مقاعدها األربعة مزودة بخيار التدليك.
« - 3المـبــورغـيـنــي أف ـي ـن ـتــادور  »SVJمــوديــل
 :2021س ـع ــره ــا يـ ـب ــدأ مـ ــن  517700دوالر،

تشمل المجموعة
مرسيدس ورولز
والمبورغيني
وكونيغسيغ وفولفو

داخلية «مرسيدس -بنز إس 4 580ماتيك» بين األفخم عالميًا (الشركة)

وم ـق ــاع ــده ــا ع ـلــى ش ـكــل دلـ ــو م ـس ـتــوحــاة مــن
الطائرات املقاتلة ،مبطنة بإحكام مع جوانب
طويلة إلبقاء السائق في مكانه أثناء السباق
حول املنعطفات .وتعانق خطوطها الصارمة
الوركني والكتفني ،بما يبقيه جامدا منتبها
م ــن دون مـنـعــه م ــن ت ـحــريــك رأسـ ــه ومــرفـقـيــه
وذراعـ ـي ــه .وامل ـقــاعــد مـغـطــاة بـجـلــد الـكــانـتــارا
وال ـج ـلــد امل ــدب ــوغ ،وه ــي مـتــوافـقــة م ــع أحــزمــة
السباق ذات الخمس نقاط.
« - 4كــون ـي ـغ ـس ـيــغ ج ـي ـم ـي ــرا» م ــودي ــل :2021
سـيــارة كهربائية خــارقــة ينطلق سعرها من
 1.7مليون دوالر ،تــم ضبط املقاعد الخلفية
أعلى قليال من املقدمة لضمان خطوط رؤية
واض ـح ــة وم ـســاحــة ق ـص ــوى .وت ـلــك األمــام ـيــة
قابلة للتعديل كهربائيا في  4اتجاهات ،وثمة
مـســاحــة كــافـيــة السـتـيـعــاب  4بــالـغــن بشكل
مريح ،إضافة إلى حقائب اليد .واملقاعد على
شـكــل دل ــو مـصـنــوعــة م ــن إسـفـنــج «مـيـمــوري
فـ ـ ـ ــوم» مـ ــدمـ ــج ل ـت ــوف ـي ــر دعـ ـ ــم مـ ـث ــال ــي ب ـط ــول
العمود الفقري كامال .واملقصورة خالية من
العوائق للركاب في األمام والخلف .وتتحمل
ح ــام ــات األك ـ ـ ــواب ال ـث ـمــانــي درجـ ـ ــات حـ ــرارة
ُ
ســاخـنــة وبـ ــاردة ،بينما ت ـضــاف إل ــى وســائــل
الراحة شاشات املعلومات والترفيه األمامية
والخلفية ،وأجهزة الشحن الالسلكية ،وأربعة
مصابيح للقراءة.
 - 5فولفو  XC90موديل  :2021يبدأ سعرها
من  49695دوالرا ،وبفضل إطاراتها الفوالذية
عالية الجودة ،يمكن لكل مقعد تقليل القوى
الرأسية بمقدار الثلث على الــركــاب ،ولديهم
ف ــي الـصـفــن ال ـثــانــي وال ـثــالــث سـتــائــر واقـيــة
قابلة للنفخ مدمجة في السقف ،إضافة إلى
وس ــادة هــوائـيــة للركبة على جــانــب السائق،
وث ـمــة خ ـيــار لـلـتــدلـيــك ف ــي  10ن ـق ــاط .ولـطــاملــا
كــانــت «فــول ـفــو» رائ ــدة فــي تـقـنـيــات الـجـلــوس
املستدامة وغير الجلدية ،إذ تستخدم مزيجا
خــاصــا بها ُمصنوعا مــن الـصــوف الحقيقي
والبوليستر املعاد تدويره.

