
»فنزا« من »تويوتا« لتوفير الوقود

 32 من  يبدأ  بسعر   Venza »فــنــزا«  سيارتها  اليابانية   Toyota »تويوتا«  أطلقت 
متميزة  وجعلتها  الــوقــود،  استهالك  في  اقتصادا  أكثر  لتكون  دوالرا،  و670  ألفا 
ببقية  مــقــارنــة  عالية  بانسيابية  املــوســوم  الــخــارجــي  لهيكلها  الــفــريــد  بالتصميم 
سيارات الكروس أوفر، إضافة إلى التقنيات املتطورة الخاصة بسائقها وركابها. 
وبحسب مجلة »موتو1«، السيارة مجهزة بنظام تقني يتحكم السائق من خالله 
أو  املختلفة  النهار  ليتناسب مع فترات  البانورامي  السقف  بدرجة شفافية زجاج 
فصول السنة بما يؤّمن شعورا بالراحة أثناء التنقل، كما جهزت السيارة بأحدث 
أنظمة امللتيميديا والصوتيات ونظام شحن السلكي للهواتف، وأنظمة تساعد على 

التحكم بتقنياتها عبر اإليماء وأوامر الصوت.

»سوزوكي« تنافس »تويوتا« و»ميتسوبيشي«

عــرضــت »ســــوزوكــــي« الــيــابــانــيــة رســمــيــا ســيــارتــهــا »إس.إكــــــــسSX4 »4 مــوديــل 
و»ميتسوبيشي«   Toyota »تــويــوتــا«  أوفـــر  كـــروس  مــركــبــات  بها  لتنافس   2022
بطرازها  مقارنة  انسيابية وتصميم عصري  أكثر  بهيكل  مدعومة   ،Mitsubishi
السابق، طولها 4.3 أمتار وعرضها 1.78 متر وارتفاعها 1.58 متر، ويصل وزنها 
العمياء  النقطة  بنظام  مــزودة  »موتو1«،  والسيارة، بحسب  كيلوغراما.  إلى 1195 
لتفادي الحوادث، وآخر لتشغيل املحرك عن بعد، وثالث للحفاظ على الثبات عند 
املنعطفات واملنحدرات، ورابع لتثبيت السرعة أثناء السفر، إضافة إلى حساسات 
 1.4 سعة  توربينية  بمحركات  وستطرح  والكاميرات.  واملسافات  واملطر  الضوء 
صنع منها نسخ بمحركات هجينة توفيرا 

ُ
ليتر وعزم دوران 129 حصانا، وست

الستهالك الوقود.

رُباعي دفع من »ريفيان« في 2022

تستعد الشركة األميركية املتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية »ريفيان« 
من  اعــتــبــارا   R1S »آر1إس«  الــدفــع  رباعية  سيارتها  بتسليم  للمباشرة   Rivian
أيــار ويوليو/ تموز، بتأخير عن املوعد  الفترة بني مايو/  عام 2022، وتحديدا في 
املعلن سابقا وهو مطلع العام القادم. إشارة إلى أن الشركة املشهورة بتكنولوجيا 
ّســســت عــام 2009، وتصنع منذ ذلــك الحني مركبة رياضية 

ُ
أ الــســيــارات كــان قــد 

كهربائية متعددة األغراض وشاحنة صغيرة يمكنها دعم املركبات املستقبلية.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

العالية  التكنولوجيا  أصبحت 
فــــي عـــصـــرنـــا الـــحـــاضـــر مــــن أهـــم 
امليزات التي يبحث عنها الزبائن 
عــنــدمــا يــعــتــزمــون شـــــراء ســـيـــارة جـــديـــدة، 
فلنتعرف إلى أفضل 10 سيارات هي األكثر 
املتقدمة، وفقا لتصنيف  بالتقنيات  تــزودًا 

.PC Mag »مجلة »بي سي ماغ

 TFSI 55 Audi Q5 2021 »1 - »أودي كــواتــرو
E Quattro: نالت امتيازا بعالمة 4.5 من أصل 
استهالك  فــي  العالية  الــكــفــاءة  بــن  5، ملزجها 
الوقود، واملظهر الجيد، واألداء القوي، وتقنية 
ــقــــصــــورة املـــحـــدثـــة الــــتــــي تــجــعــلــهــا تــتــقــدم  املــ
بسهولة على املنافسن في قطاع »السيارات 

.PHEV »الكهربائية الهجينة
 Ford Mustang »2 - »فــورد موستانغ ماك إي
العالمة نفسها،  Mach-E 2021: حصلت على 

والتقنية  األداء  بــن  ملــوازنــتــهــا  »أودي«  مــثــل 
ــتـــعـــددة االســـتـــخـــدامـــات  ــيـــة مـ ــيـــارة ريـــاضـ لـــسـ

والكهربائية بالكامل.
 Hyundai 2021 »3 - »هيونداي إلنترا هايبرد
بها  حظيت  نفسها  العالمة   :Elantra Hybrid
هـــذه الــســيــارة الــتــي تــجــمــع بــن األداء الــقــوي 
واالقـــتـــصـــاد املـــمـــتـــاز فـــي اســـتـــهـــالك الـــوقـــود، 
الحاد،  والتصميم  املــتــطــورة،  والتكنولوجيا 

لسيارة سيدان مدمجة.
 Toyota  2021 هــايــبــرد«  راف4  »تــويــوتــا   -  4
ورغــم  ذاتـــهـــا،  الــعــالمــة  نــالــت   :Hybrid  RAV4
السيارة أفضل  املتزايدة، تبقى هذه  املنافسة 

كروس أوفر هجينة مدمجة يمكن شراؤها.
 Kia  2021 ــبــــرد«  ــايــ هــ ــتـــو  ــنـ ســـوريـ ــيــــا  »كــ  -  5
Sorento Hybrid: نالت السيارة عالمة أقل من 
سابقاتها األربـــع، وهــي 4 مــن أصــل 5، لكنها 
الــحــال،  املــتــقــدمــة بطبيعة  الــفــئــة  تبقى ضــمــن 
ــعــد بــدايــة واعـــدة النــتــقــال الــشــركــة إلى 

ُ
وهــي ت

الــبــديــل، وتشكل  بــالــوقــود  العاملة  الــســيــارات 
واحدا من الخيارات املمتازة.

 Chevy  2020 إي.فــــي«  بــولــت  »شيفروليه   -  6
مــوديــل 2020  أيضا  نالها   4 Bolt EV: عالمة 
من هذه السيارة الكهربائية، وينصح الخبراء 
بأن على الشركة األميركية الصانعة أن ترفع 
مستوى لعبتها التقنية في هذه السيارة إذا 
ما أرادت أن تتغلب على منافسن أشــداء من 
والكوريتن   ،Tesla »تسال«  مواطنتها  أمثال 
و»كــيــا«   Hyundai »هـــيـــونـــداي«  الــجــنــوبــيــتــن 

.Kia
 Honda 2020 »7 - »هوندا سي.آر- في هايبرد
أوفــر  الــكــروس  CR-V Hybrid: تتوافر ســيــارة 
 4 نالت عالمة  الشهيرة هذه والتي  اليابانية 
من 5 ملوديل عام 2020، بمجموعة نقل الحركة 
النسخة  إلــى حــد كبير  الهجينة، وهــي تشبه 
ــالـــوقـــود، لـــدرجـــة أن الــســائــقــن لن  الــعــامــلــة بـ
مضخة  باستثناء  بينهما  فــرق  أي  يالحظوا 

البنزين.
 Lexus 2021 »8 - »لــكــزس إن.إكـــس 300 إتــش
أيضا،   4 بعالمة  الــســيــارة  300h: حظيت   NX
ورغم أنها ليست السيارة األكثر لفتا لالنتباه 
ــرة، إال أنــهــا  ــاخــ ــفــ ــــروس أوفــــــر الــ ــكـ ــ فــــي فـــئـــة الـ

تتميز بــخــصــائــص أمـــان مــن الـــدرجـــة األولـــى 
واقــتــصــادهــا املــــدروس فــي اســتــهــالك الــوقــود، 
ــارف  ــزخــ ــة بـــعـــض الــ ــركـ وأضــــافــــت إلـــيـــهـــا الـــشـ

الخاصة بها.
عالمتها   :2  Polestar  2021  »2 »بولستار   -  9

 Volvo »فـــولـــفـــو« بـــدخـــول  مـــن 5، وتــتــمــيــز   4
مـــن خــاللــهــا إلــــى ســـاحـــة املــنــافــســة املــحــتــدمــة 
عــلــى ســـوق الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، متسلحة 
من  وبالدعم  السويدي  التصميم  بجماليات 
.Android Automotive »أندرويد أوتوموتيف«
 2021 أي.دي4«  »فــــولــــكــــســــفــــاغــــن   -  10
أصل  مــن   4 عالمة  نالت   :4.Volkswagen ID
5، ورغــم أنها ال تنحرف كثيرا عن الصيغة 
الــقــيــاســيــة لــســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، يمثل 
مــحــركــهــا بـــدايـــة مــبــشــرة ألول كــــروس أوفـــر 
كهربائي بالكامل للشركة األملانية العمالقة 

بتقنية متطورة ومحرك قوي.

أفضل 10 سيارات تزّودًا بالتكنولوجيا العالية
)Getty( في الصدارة TFSI E Quattro 55 Audi Q5 2021 »أودي كواترو«)Getty( 2021 في المركز نفسه Ford Mustang Mach-E »و»فورد موستانغ ماك إي ...

»هيونداي إلنترا 
هايبرد« و»تويوتا 
راف4 هايبرد« من 
أقوى المنافسين 

)الشركتان(

في تصميمها تشبه G90 إلى حد كبير الجيل الحالي G80 متوسط الحجم )الشركة(
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احتلت »أودي« 
الصدارة تليها »فورد« 

و»هيونداي« و»تويوتا«

تخطط الشركة
لتعزيز نصيبها من سيارات 

السيدان الفاخرة

سيول ـ العربي الجديد

 ،Genesis Motor »أزاحــت شركة »جينيسيس
 Hyundai »هــــيــــونــــداي«  ملــجــمــوعــة  الـــتـــابـــعـــة 
Motor Group الكورية الجنوبية، الستارة عن 
الجديدة  الصالون  الخارجي لسيارة  الهيكل 
منها،  ُيتوقع  والتي   ،G90 »جـــي90«  الفاخرة 
تــنــافــس  لــلــبــيــع عــــام 2022، أن  عــنــد طــرحــهــا 
 BMW »7 ــــي.إم دبــلــيــو إيــــهA8 »8 و»بـ »أودي 
 Mercedes-Benz إس«  و»مرسيدس   Series  7

S-Class على مستوى العالم.
وقد ُرصد الجيل الثاني من العالمة التجارية 
الــنــاشــئــة ســابــقــا عــنــد اخــتــبــارهــا فــي أملــانــيــا، 
وفقا ملجلة »أوتوكار«، مما أثار تكهنات بأنها 
سابقتها،  عكس  على  ــا،  أوروبــ فــي  ستنطلق 
فــيــمــا تـــقـــول »جــيــنــيــســيــس« إنـــهـــا »تــخــطــط 
لتوسيع وجودها في سوق سيارات السيدان 
الجنوبية، بل  الفاخرة، ليس فقط في كوريا 

في جميع أنحاء العالم«، لكن املجلة تؤكد أنه 
ال توجد حاليا خطط لبيع الطراز في أوروبا.

ولــنــاحــيــة تــصــمــيــمــهــا، تــشــبــه G90 إلــــى حد 
الحجم،  متوسطة   G80 الحالية  الفئة  كبير 
لكن مع مساحة أكبر الفتة بن عجالتها، بما 
ومجموعة  الباهظة،  فواتيرها  مع  يتماشى 
مــن إشـــارات التصميم الــفــريــدة. وهــي تتميز 
بمصابيح LED أمامية ثنائية الخط املألوفة 
الـــواجـــهـــة األمـــامـــيـــة مــن  ــزيـــن  اآلن، والــــتــــي تـ
إلى شبكة »درع«  الشقيقة، إضافة  الطرازات 

ــتـــي تـــبـــرزهـــا »جــيــنــيــســيــس« عــلــى  كـــبـــيـــرة الـ
تأثير  مــع  الطبقات«  »متعدد  تصميم  شكل 
ثــالثــي األبــعــاد. وعــلــى عكس بقية مــوديــالت 
»جــيــنــيــســيــس«، يــتــمــيــز G90 أيـــضـــا بــغــطــاء 
محرك صدفي »من أجل القضاء على فجوات 
الــلــوحــة وخــلــق انــطــبــاع أنــيــق« بحسب بيان 
صـــادر عــن الــشــركــة. وفــي الــجــزء الخلفي، تم 
تعديل طراز G90 Mk2 مع الطرازات األحدث 
بفضل قــضــبــان اإلضــــاءة املـــزدوجـــة املــمــيــزة. 
ومــن أجــل جــذب االنــتــبــاه إلــى هــذا العنصر، 
قلت مصابيح الرجوع إلى الخلف وأجهزة 

ُ
ن

االستشعار ولوحة األرقام إلى الجزء السفلي 
من السيارة. وعلى نسق A8 و»بــي.إم دبليو 
 G90 لسيارة  تتوافر  إس«،  و»مــرســيــدس   »7
قــاعــدة عــجــالت طــويــلــة مــع مــســاحــة إضافية 
تبلغ 190 ملمترًا، رغم أن هذا لم يتم تأكيده 
اآلن  حتى  »جينيسيس«  تؤكد  لــم  كما  بعد. 
نــقــل حــركــة ســيــتــم تقديمها  أي مــجــمــوعــات 
فــي ســيــارة G90، فــي حــن تــتــوافــر مجموعة 
الحالية بمحرك بنزين رباعي   GV80و G80
وبــــقــــوة 207  لـــتـــر   2.2 ــــات ســـعـــة  ــوانـ ــ ــطـ ــ األسـ
أحصنة أو محرك ديزل رباعي األسطوانات 
سعة 2.5 لتر بقوة 300 حصان.  ومن املحتمل 
أن يعتبر كالهما قويا بدرجة كافية لصالون 
في  »جينيسيس«  طـــرازات  لكن  كبير،  فاخر 
الــواليــات املــتــحــدة مــعــروضــة بمحرك بنزين 
V6 تيربو بقوة 375 حصانا ويمكن أن يجد 

.G90 طريقه إلى السيارة الجديدة

»إكس.إم« من »بي.إم دبليو«
وضــمــن فــعــالــيــات مــعــرض »آرت بــــازل« على 
قـــدمـــت شــركــة  لـــعـــام 2021،  مـــيـــامـــي  شـــاطـــئ 
لسيارتها  جــديــدًا  مفهوما   BMW M GmbH
على منصة عاملية ألول مرة، وهي تتطلع من 
خالل املفهوم BMW Concept XM إلى تقديم 
أقـــوى ســيــارة BMW M عــلــى اإلطــــالق ضمن 
ســلــســلــة اإلنــــتــــاج، والـــتـــي مـــن املـــقـــرر أن يــبــدأ 

تسويقها نهاية عام 2022. 

»جينيسيس جي90«
سيارة جديدة تنافس »بي.إم دبليو 7« في عام 2022

جديد السيارات

Sunday 5 December 2021
األحد 5 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  1  جمادى األول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة


