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»فولكسفاغن« تنافس »تويوتا هيلوكس«

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

.LED »بتقنيات »ليد

»كيا سيراتو« تغزو األسواق

أعلنت »كيا« الكورية الجنوبية أن سيارة »سيراتو« Cerato بتصميمها الجديد 
ستصل إلى األسواق العاملية قريبا، وهي تتميز عن نموذجها السابق بتصميم 
أصبح شبك  إذ  األمــامــيــة،  الواجهة  ناحية شكل  مــن  كليا، وخصوصا  جديد 
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 
إلكترونية.  عـــدادات  كلوحة  تعمل  السائق  قبالة  إلــى شاشة  إضافة  بــوصــات، 
مع  االتصال السلكيا  قــادرة على  ملتيميديا متطورة  بأنظمة  أيضا  وجهزت 

الهواتف واألجهزة الذكية، وأنظمة صوت بمكبرات عالية األداء.

استدعاء »هوندا« لخلل مضخة الوقود

التجارة السعودية 5256 سيارة »هوندا« من موديالت مختلفة  استدعت وزارة 
صنع عامي 2019 و2020، لوجود 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.

نيويورك ـ العربي الجديد

الصغيرة  والسيارات  منذ سنوات 
واملـــــــــدمـــــــــجـــــــــة )بـــــــــــــن الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
األميركي(  بالتعريف  واملتوسطة 
الــعــالــم، ال سيما من  تشهد طلبا كبيرا حــول 
الـــشـــركـــات والــــعــــائــــات الـــصـــغـــيـــرة واألفــــــــراد، 
نــظــرا لــقــدرتــهــا الــعــالــيــة عــلــى تــوفــيــر الــوقــود 
ــــص قــطــع غــيــارهــا وتــكــالــيــف صيانتها  وُرخـ

ـــعـــد مـــتـــواضـــعـــة قـــيـــاســـا بـــالـــســـيـــارات 
ُ
الـــتـــي ت

دفع  مــا  والــريــاضــيــة. وهـــذا  والفخمة  الكبيرة 
األفضل  تقديم  على  التنافس  إلــى  بالشركات 
عبر تزويد مركباتها بالتكنولوجيا الحديثة 
ووسائل الراحة في القيادة والركوب وتخزين 

األغراض.
أفضل 10 ســيــارات من هــذه الفئة أجــرى لها 
املــتــخــصــص   CarMax ــاكــــس«  ــارمــ »كــ مـــوقـــع 
ــــى بـــيـــانـــات مــبــيــعــات  تــصــنــيــفــا، اســـتـــنـــادا إلـ

جــمــعــهــا فـــي الــفــتــرة بـــن 1 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
وكـــان  املــنــصــرمــن،  مـــــــــارس/آذار  و31  األول 
الفتا احتال املنتجات اليابانية صدارة هذا 

التصنيف.
1 - »هــونــدا ســيــفــيــك«: تــقــدم عـــددا كــبــيــرا من 
الــخــيــارات مــع 3 أنــمــاط وقــائــمــة طــويــلــة من 
األداء هما  عــالــيــي  ونـــمـــوذجـــن  ــكـــورات  الـــديـ
»سيفيك سي« والنوع »آر« لألعوام بن 2017 

و2019.
ــرا«: فــســيــحــة ومــريــحــة  ــتـ ــنـ ــيـ ــيـــســـان سـ 2 - »نـ
عد 

ُ
وتتميز برحلة سريعة االستجابة، وهي ت

إضافة رائعة باستخدام محرك 1.8 لتر رباعي 
األسطوانات ينتج 124 حصانا وعــزم دوران 
125 رطل قدم، وحظيت مودياتها بن 2017 

و2019 بتقدير »وكالة حماية البيئة«.
3 - »تــويــوتــا كـــــوروال«: ســيــدان صــغــيــرة ذات 
مقصورة رحبة مصممة للتعامل مع رحاتك 
الــيــومــيــة والـــخـــاصـــة. وبـــاملـــســـاحـــة الــواســعــة 
املــخــصــصــة لـــألرجـــل فـــي املــقــعــد الــخــلــفــي في 
طرازات 2017-2019، ال يشعر الركاب بالضيق 

في داخلها.
4 - »شيفروليه كروز«: تتوافر موديات 2017-

2019 في 5 فئات، وتتمتع بالعديد من ميزات 
االتصال، بما في ذلك تكامل Apple CarPlay و

Android Auto في جميع مودياتها.
5 - »فولكسفاغن جيتا«: تبدأ طــرازات 2017-

2019 بمحرك رباعي األسطوانات بسعة 1.4 
مــع 40 ميا في  مــزود بشاحن توربيني  لتر 

الغالون ونالت تقدير »وكالة حماية البيئة«.
6 - »فورد فوكس«: تأتي موديات 2018-2017 
بشكل قياسي مع محرك رباعي األسطوانات 
سعة 2.0 لتر ونــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي، أو 
مــحــرك اخــتــيــاري ربــاعــي األســـطـــوانـــات سعة 
1.0 لتر مزود بشاحن توربيني، والذي ينقلك 
40 ميا بغالون واحد ونالت بدورها تقديرا 

بيئيا.
7 - »مــــــــازدا3«: مــتــوافــرة كــســيــارة ســـيـــدان أو 
 2018-2017 ــــوديـــــات  مـ ــي  ــأتــ وتــ ــاك،  ــبـ ــاتـــشـ هـ
األساسية بمحرك 2.0 لتر رباعي األسطوانات 
بقوة 155 حصانا وعزم دوران 150 رطل قدم. 
 Grand أو   Touring طـــرازات  اختيار  ويمنحك 

بقوة  األســـطـــوانـــات  ربــاعــي  مــحــركــا   Touring
طاقة  على  للحصول  لتر  و2.5  حصانا   184

إضافية.
الخلفي  مقعدها  يوفر  فــيــرســا«:  »نيسان   -  8
مساحة 37 بوصة في موديات 2019-2017، 

ــك مــســافــة 34 
ّ
وتــســتــهــلــك غــالــونــا واحــــدا لــتــقــل

ميا وحظيت بتقدير بيئي.
كسيارة سيدان  تتوافر  فييستا«:  »فـــورد   -  9
ــــي ســــيــــارة صـــغـــيـــرة تــقــدم  أو هـــاتـــشـــبـــاك، وهـ
ــوة. تــبــدأ  ــقــ ــارات تـــولـــيـــد الــ ــيــ مــجــمــوعــة مــــن خــ
موديات 2017-2019 بمحرك 1.6 لتر رباعي 
دوران  وعــزم  120 حصانا  يولد  األسطوانات 

يبلغ 112 رطل قدم.
إذا كنت تبحث عن  إمــبــريــزا«:  10- »ســوبــارو 
ســيــارة ســيــدان صــغــيــرة أو هــاتــشــبــاك مـــزودة 
بنظام دفع رباعي قياسي، فإن إمبريزا توفر 

قوة دفع رائعة في الطقس الرطب.

أفضل 10 سيارات صغيرة ومدمجة لعام 2021
نيسان سينترا« حلت في المرتبة الثانية بعد »سيفيك« )Getty(هوندا سيفيك« تقدمت كل خيارات تصنيف »كارماكس«

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

داخلية »مرسيدس- بنز إس580 4 ماتيك« بين األفخم عالميًا )الشركة(

الصدارة يابانية 
لشركات »هوندا« 

و»نيسان« و»تويوتا«

تشمل المجموعة 
مرسيدس ورولز 

والمبورغيني 
وكونيغسيغ وفولفو

برلين ـ العربي الجديد

عد املقاعد أساس الراحة في قيادة السيارات 
ُ
ت

وخصوصا الفخمة منها، وفي السياق، يمكن 
عـــرض أكــثــرهــا شــهــرة، »مــرســيــدس« و»رولــــز 
رويــــــس« و»المـــبـــورغـــيـــنـــي« و»كــونــيــغــســيــغ« 
و»فـــولـــفـــو«، اســتــنــادا إلـــى تــقــريــر متخصص 
ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ أوردتــــــــــه الـــشـــبـــكـــة االقــ

»بلومبيرغ«. 
بــنــز S580« مــوديــل 2021:  - »مــرســيــدس-   1
والــرأس  116300 دوالر،  ينطلق سعرها من 
املــيــكــانــيــكــي لــلــمــقــاعــد الـــجـــديـــدة بــــات أقـــرب 
ــان عــلــيــه فـــي الــســنــوات  ــى الــســطــح مــمــا كــ إلــ
الــســابــقــة، بــمــا يــســمــح بــمــامــســة أفــضــل من 
بــرامــج الــتــدلــيــك الــعــشــرة فــي الــســيــارة التي 
العالم  بــأول سلسلة إنتاج في  تتميز أيضا 
من الوسادة الهوائية للمقاعد الخلفية. أما 
الجلود املبطنة في الفئة S الجديدة فناعمة 

وأنيقة وأشبه بحقيبة اليد الراقية.

فــانــتــوم تيمبوس« موديل  2 - »رولــــز رويـــس 
2022: يبدأ سعرها من 500000 دوالر على طول 
كل بــاب، تنطلق أضــواء األلياف الضوئية من 
ثقوب صغيرة لتشكيل أنماط ملتوية دوامية 
تتكامل أســقــف »رولــــز رويــــس« الــشــهــيــرة. في 
مساند  الخلفي  الجزء  يوفر  العجات،  قاعدة 
ــد مـــن الــجــلــد املــــدبــــوغ، وجميع  ــائـ أقـــــدام ووسـ

مقاعدها األربعة مزودة بخيار التدليك.
أفــيــنــتــادور SVJ« مــوديــل  3 - »المــبــورغــيــنــي 
دوالر،   517700 مــــن  ــبــــدأ  يــ ــا  ــعـــرهـ سـ  :2021

ــــو مـــســـتـــوحـــاة مــن  ومـــقـــاعـــدهـــا عـــلـــى شـــكـــل دلـ
الطائرات املقاتلة، مبطنة بإحكام مع جوانب 
طويلة إلبقاء السائق في مكانه أثناء السباق 
حول املنعطفات. وتعانق خطوطها الصارمة 
منتبها  جامدا  يبقيه  بما  والكتفن،  الوركن 
ــه ومــرفــقــيــه  ــ مـــن دون مــنــعــه مـــن تــحــريــك رأسـ
ــيــــه. واملــقــاعــد مــغــطــاة بــجــلــد الــكــانــتــارا  وذراعــ
والــجــلــد املـــدبـــوغ، وهـــي مــتــوافــقــة مـــع أحــزمــة 

السباق ذات الخمس نقاط.
 :2021 مــــوديــــل  جـــيـــمـــيـــرا«  »كــونــيــغــســيــغ   -  4
من  ينطلق سعرها  خــارقــة  كهربائية  ســيــارة 
الخلفية  املقاعد  ضبط  تــم  دوالر،  مليون   1.7
رؤية  املقدمة لضمان خطوط  من  قليا  أعلى 
واضـــحـــة ومــســاحــة قـــصـــوى. وتـــلـــك األمــامــيــة 
قابلة للتعديل كهربائيا في 4 اتجاهات، وثمة 
مــســاحــة كــافــيــة الســتــيــعــاب 4 بــالــغــن بشكل 
مريح، إضافة إلى حقائب اليد. واملقاعد على 
شــكــل دلــــو مــصــنــوعــة مـــن إســفــنــج »مــيــمــوري 
ــيـــر دعــــــم مـــثـــالـــي بـــطـــول  ــتـــوفـ فــــــــوم« مــــدمــــج لـ
من  خالية  واملقصورة  كاما.  الفقري  العمود 
العوائق للركاب في األمام والخلف. وتتحمل 
حـــامـــات األكـــــــواب الــثــمــانــي درجــــــات حــــرارة 
ــضــاف إلـــى وســائــل 

ُ
ســاخــنــة وبـــــاردة، بينما ت

األمامية  املعلومات والترفيه  الراحة شاشات 
والخلفية، وأجهزة الشحن الاسلكية، وأربعة 

مصابيح للقراءة.
يبدأ سعرها  فولفو XC90 موديل 2021:   -  5
من 49695 دوالرا، وبفضل إطاراتها الفوالذية 
القوى  عالية الجودة، يمكن لكل مقعد تقليل 
ولديهم  الــركــاب،  على  الثلث  بمقدار  الرأسية 
فـــي الــصــفــن الــثــانــي والـــثـــالـــث ســتــائــر واقــيــة 
إلى  إضافة  السقف،  في  مدمجة  للنفخ  قابلة 
السائق،  للركبة على جــانــب  هــوائــيــة  ــادة  وسـ
وثــمــة خــيــار لــلــتــدلــيــك فـــي 10 نـــقـــاط. ولــطــاملــا 
كــانــت »فــولــفــو« رائــــدة فــي تــقــنــيــات الــجــلــوس 
املستدامة وغير الجلدية، إذ تستخدم مزيجا 
الحقيقي  الــصــوف  مــن  بها مصنوعا  خــاصــا 

عاد تدويره.
ُ
والبوليستر امل

مقاعد السيارات
إليك أكثرها راحة بين العروض الفخمة

جديد السيارات
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