
سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــيــــدان  ــــاع ســــــيــــــارات ســ ــــطـ يــــعــــج قـ
متوسطة  الـــفـــاخـــرة  ــالـــون(  )الـــصـ
الــحــجــم بــالــكــثــيــر مـــن الــــطــــرازات، 
إال أن عــددا قليال منها استطاع أن يفرض 
ــارات املـــشـــتـــريـــن لــلــعــام  ــيــ ــتــ نــفــســه عـــلـــى اخــ
متخصص  تصنيف  وفـــق   ،2021 الـــجـــاري، 
يتطرق إلى العديد من املزايا والعيوب لكل 
سيارة. ووفق التصنيف الذي أورده موقع 
»مــــوتــــور تـــريـــنـــد« املــتــخــصــص فـــي أبــحــاث 
وأخـــبـــار الـــســـيـــارات، تـــصـــدرت الــعــديــد من 
تليها  املشهد،  األملانية  التجارية  العالمات 

اليابانية، وهي وفق الترتيب التالي:

E 1ـ مرسيدس بنز الفئة
ــذه الـــســـيـــارة بــالــتــقــنــيــات الــنــشــطــة  تــتــمــيــز هــ
أنها  الــقــوي والــرفــاهــيــة، كما  الــذكــيــة واألداء 
ــة، إال أن  ــ تــتــحــرك عــلــى الــطــريــق بــهــدوء وراحـ
ســعــرهــا املــرتــفــع جــــاء كــأحــد أبــــرز عــيــوبــهــا، 
باإلضافة إلى مقعدها الخلفي الضيق، حيث 
يدور سعرها في نطاق يراوح بني 55.3 ألف 
املواصفات  وفــق  دوالر،  آالف  و108.5  دوالر 
محركات،  بعدة  متوفرة  والسيارة  املتوفرة. 
منها 2 لتر توربو قوة 255 حصانا، و3 لتر 
توربو 362 حصانا، و3 لتر توربو بقوة 429 
بقوة   8-V التوربو مـــزدوج  لتر  و4  حصانا، 
603 أحــصــنــة، فــيــمــا تــبــلــغ مــســاحــة صــنــدوق 
األمتعة 13 قدما مكعبة. وتتميز باقتصادها 

في استهالك الوقود داخل املدن وعلى الطرق 
السريعة.

A6 2ـ أودي
هذه السيارة بأربعة أبواب، وتتميز بالجودة 
الــعــالــيــة، إلـــى جــانــب الــقــيــادة الــهــادئــة بشكل 
كبير، وتحتوي على محرك أكثر قوة هذا العام، 
بالتكنولوجيا  مليئة  الــداخــلــيــة  واملــقــصــورة 
وتـــمـــتـــاز بــالــفــخــامــة، فــضــال عـــن أن مــقــعــدهــا 
الخلفي مريح، على عكس مرسيدس بنز الفئة 
E التي جــاءت في الترتيب األول وكــان ضيق 
املــقــعــد الــخــلــفــي مــن بــني أبـــرز عــيــوبــهــا. ورغــم 
تعدد مزايا »أودي A6«، إال أنها احتوت على 
بــعــض الــســلــبــيــات، مــنــهــا الــتــصــمــيــم املتحفظ 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــبــعــض. ونـــطـــاق الــســعــر 
ألــف دوالر  السيارة بني 55.9  األساسي لهذه 
و71 ألفًا، وهي متوفرة بمحركات 2 لتر توربو 
 335(  6-V تــوربــو لتر  )248 حصانا(، و3   4-I
ــزدوج ســعــة 2.9  حــصــانــا(، ومــحــرك تــوربــو مــ
لــتــر V-6 )444 حــصــانــا(، ومــســاحــة صــنــدوق 
مرسيدس  في  نظيره  من  قليال  أكبر  األمتعة 

بنز الفئةE ، إذ يصل إلى 14 قدما مكعبة.

3ـ بي إم دبليو 4 سيريز 
فــي األجــيــال الــســابــقــة، تمت اإلشــــادة بسيارة 
ديناميكيات  بسبب  الــخــامــســة،  الفئة   BMW
القيادة الجذابة واملقصورة الداخلية الرائعة، 
امليزة  يــوفــروا  أن  استطاعوا  املنافسني  أن  إال 
ــة الــعــمــالقــة  ــيـ ــانـ ــا، مـــا دعــــا الـــشـــركـــة األملـ ــهــ ذاتــ
الــراحــة  لتوفير عنصر ال يقل جــاذبــيــة، وهــو 
املــاضــي على  فــي  أن كانت تركز  املطلقة، بعد 
 ،2021 لــعــام  وبالنسبة  املطلقة.  الــقــيــادة  آلــيــة 
سيدان  ســيــارة  أفضل  بتحديث   BMW قامت
فــــاخــــرة بــتــصــمــيــم جــــديــــد مـــعـــتـــدل، وتــقــنــيــة 
هجينة معتدلة جديدة، ومحركات أكثر قوة، 
مـــا يــنــعــكــس عــلــى أدائـــهـــا اإليـــجـــابـــي، بجانب 
الــركــوب املــريــح فــي ظــل مــقــصــورة فــاخــرة، إال 
ــه بــاهــظ  أن مـــن بـــني ســلــبــيــات هــــذا الـــطـــراز أنــ

الثمن، حيث يـــراوح بــني 55 ألــف دوالر و104 
آالف دوالر. وتتوفر السيارة بمحركات 2 لتر 
I-4 هجني  لتر  و2  )248 حصانا(،   4-I توربو 
إضافي )288 حصانا(، و3 لتر توربو مزدوج 
I-6 )335 حصانا(، و4.4 لتر مــزدوج التوربو 
V-8 )523 و617 حصانا(، فيما تراوح مساحة 

صندوق األمتعة بني 10 و14 قدمًا مكعبة.

4ـ لكزس إي إس
تمكنت لكزس ES من التمركز وسط سيارات 
سيدان الفاخرة متوسطة الحجم، حيث تأتي 
هذه  لكن  واســعــة.  ومــقــصــورة  فخمة  بمقاعد 
فالقيادة  الرياضة،  على حساب  تأتي  الراحة 
األكثر صالبة تبدو متعارضة إلى حد ما مع 

.ES فلسفة
ــيـــارة أنـــهـــا تــحــتــوي على  ومــــن مـــمـــيـــزات الـــسـ
كبير  أمتعة  وصــنــدوق  رحــبــة،  خلفية  مقاعد 
تبلغ مساحته 17 قدما مكعبة، واقتصاد قوي 
في استهالك الوقود الهجني، أما من عيوبها، 
وصفه  الـــذي  والترفيه  املعلومات  نــظــام  فهو 

»موتور تريند« باملحبط.
ويــــراوح سعر هــذا الــطــراز بــني 41 ألــف دوالر 
 302( 6-V و52 ألفًا، ومتاحة بمحركات 3.5 لتر

حصان(، و2.5 لتر هجني I-4 )215 حصانا(.

5ـ فولفو إس 90 
تــعــتــبــر ســـيـــارة فــولــفــو S90 ســـيـــدان خــيــارًا 
مـــتـــوازنـــًا، حــيــث تــوفــر قـــيـــادة ســلــســة بشكل 
عام، لتتماشى مع املحركات القوية والفعالة. 
الــهــجــني T8 اإلضــافــي بقوة  الــطــراز  ويتميز 
400 حـــصـــان، وتـــوفـــر S90 فــئــة رئــيــســيــة في 
والــجــذاب  البسيط  االســكــنــدنــافــي  التصميم 
ــارج، وقـــــد تـــكـــون أفــضــل  ــ ــخــ ــ ــن الــــداخــــل والــ مــ
ــيــــدان فــــاخــــرة مــتــوســطــة الــحــجــم  ــارة ســ ــيــ ســ
يمكن النظر إليها. كما أن التصميم الداخلي 
جــذابــة،  ويــحــتــوي تطعيمات خشبية  مــريــح 
أما  الرقمية،  ومجموعة قياسية من األدوات 
الــخــارجــي، فجاءت  التصميم  مــا يخص  فــي 
مختلف  بتصميم  الخلفية  املصابيح  بعض 
بالسلبيات،  يتعلق  مــا  فــي  أمـــا   ،2021 لــعــام 
فــجــاءت ضــوضــاء الــطــريــق والـــريـــاح مــن بني 
الـــعـــيـــوب الـــتـــي يــشــعــر بــهــا راكـــــب الـــســـيـــارة. 
ونــطــاق السعر األســاســي يـــدور بــني 52 ألف 
الــســيــارة بمحركات  ألــفــا، وتــتــوفــر  دوالر 49 
لتر  و2  حـــصـــانـــا(،   316(  4-I ــو  تـــوربـ لــتــر   2
مــســاحــة  وتــبــلــغ  حـــصـــان(،   400( I-4 هــجــني 

صندوقها 14 قدمًا مكعبة.

G80 6ـ جينيسيس
لـــم يــكــن طـــــراز جــيــنــيــســيــس G80 مــبــهــرًا في 
أنـــه  إال  ــر،  ــ ــغـ ــ األصـ  G70 طـــــــراز مـــثـــل  نـــجـــاحـــه 
جــمــيــل ويــقــدم مــيــزات تقنية رائـــعـــة، بــيــد أنــه 
لـــيـــس ســـريـــعـــا مـــثـــل مــنــافــســيــه مــــن ســـيـــارات 
ــيـــدان الـــفـــاخـــرة مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، وربــمــا  سـ
الصغيرة،  املشكالت  بعض  التحديث  يعالج 
ــيـــاره  ــتـ ــــرى اخـ ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي جــ
مـــن قــبــل »مـــوتـــور تــريــنــد« فـــي ظـــل تصميمه 
تــراوح  الــتــي  املعقولة  وأســعــاره  االستثنائي 
ألفا. وتتميز السيارة  بني 48 ألف دوالر و61 
وتقنية  بوصة،   14.5 مقاس  ضخمة  بشاشة 
ــان نــشــطــة ومــقــعــد خــلــفــي كــبــيــر، ومــتــوفــرة  أمــ
)300 حصان(،   4-I توربو  لتر   2.5 بمحركات 

و3.5 لتر توربو V-6 )375 حصانا(.

أفضل 6 سيارات 
سيدان فاخرة 
في سنة 2021

 )Getty( E طراز مرسيدس بنز

)Getty( التي تم بيعها مقابل 11.5 مليون دوالر Duesenberg Model J السيارة
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جينيسيس G80 تتميز 
بالتصميم إال أنها ال 

تضاهي سرعة منافسيها

مرسيدس بنز E تمتاز 
بالرفاهية لكّن مقعدها 

الخلفي ضيق

بيع »كوبرا 260« 
بمبلغ قياسي بلغ 14.3 

مليون دوالر

نيويورك ـ العربي الجديد

الــنــادرة التي يمضي على  الــســيــارات  تتحول 
ثمينة  كــنــوز  إلــى  تصنيعها ســنــوات طويلة، 
تدر على مقتنيها عشرات ماليني الــدوالرات، 
مـــن خــــالل صــفــقــات تــخــطــف األنــــظــــار عــاملــيــًا، 
حــيــث لــم يــعــد االهــتــمــام مــقــتــصــرًا عــلــى هــواة 
جــمــع األشــيــاء الــفــريــدة، وإنــمــا الــبــاحــثــني عن 
جني مكاسب كبيرة من املتخصصني في هذه 

النوعية من التجارة.
ومن بني مليارات السيارات التي تم إنتاجها 
البشرية،  تاريخ  في  أول سيارة  منذ تصنيع 
ــالــــم املــــركــــبــــات، إمـــا  ــــدد ضـــئـــيـــل فــــي عــ ــرز عــ ــ بــ
ــرازات مــنــهــا أو تــصــنــيــعــهــا  ـــ ـــطـ ــ ملــــحــــدوديــــة الـ
ــادرة وفـــريـــدة من  ــ بــمــيــزات فـــريـــدة جــعــلــتــهــا نـ
نــوعــهــا فـــي ذلــــك الــــوقــــت، فــضــال عـــن ارتـــبـــاط 
ملكيتها األولى بشخصيات عاملية بارزة في 

مجاالت السياسة أو الفن والرياضة.
وأجـــرى مــوقــع »هـــوت كـــارز« الــكــنــدي مسحًا، 
من خالل تقارير مختلفة نشرتها مؤسسات 
ــبـــع صـــفـــقـــات  ــتـ ومــــــواقــــــع مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـ
تــم بيعها  التي  الــنــادرة  األميركية  الــســيــارات 
على مــدار ســنــوات ماضية مــن خــالل مــزادات 
 ،« Duesenberg SSJ « عاملية. وجــاءت سيارة
األعلى قيمة، وفق األسعار املعلنة حتى اآلن، 
حــيــث تــم بيعها فــي مـــزاد فــي أغــســطــس/ آب 
2018 بقيمة 22.4 مليون دوالر، وهي واحدة 
 Duesenberg من بني اثنتني فقط من طــرازات
التي جرى تصنيعها عام 1935، وكانت   SSJ
مملوكة في األصل للممثل األميركي الشهير 

كالرك غيبل.
ــرع قــبــل الــحــرب  ــ ــذا الــــطــــراز هـــو األســ ــان هــ ــ وكـ
ــفــــارق كــبــيــر،  الـــعـــاملـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، مـــتـــجـــاوزا بــ
ــارتــــن دي بــــي 5«  ســــيــــارات مـــثـــل »أســــتــــون مــ
و»مـــرســـيـــدس غــولــويــنــغ« الــتــي أنــتــجــت بعد 

عقدين من الزمن من الطراز األميركي الفريد.
 ،Duesenberg SSJ إليه  الــذي وصلت  والسعر 
يعد األعلى عامليًا حتى اآلن في مـــزادات بيع 
القائمني على مــزاد شهير  السيارات، رغــم أن 
ــــى أن ســـعـــر الـــســـيـــارة  فــــي فـــرنـــســـا أشــــــــاروا إلـ
الشهيرة بوغاتي رويال Bugatti Royale التي 
تــم بيعها فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الــجــاري 

ــارة األمـــيـــركـــيـــة دون  ــيـ يــقــتــرب مـــن ســعــر الـــسـ
اإلفصاح عن رقم البيع. وكانت بوغاتي رويال 
هذه مخفية عن النازيني خالل الحرب العاملية 
أخــرى  مــع نسخة  إخفاؤها  تــم  الثانية، حيث 
خلف جــدار من الطوب في منزل بوغاتي في 

فرنسا.
ــيـــركـــي  وبــــعــــد الـــــحـــــرب اشـــــتـــــرى ريـــــاضـــــي أمـ
السيارتني من ابنة بوغاتي مقابل 600 دوالر 
الـــــدوالرات لنقل  أنــفــق آالف  لــكــل منهما، وقـــد 
السيارتني إلى الواليات املتحدة في أوائل عام 
1951. بــعــد ذلـــك بــعــام بـــاع إحـــدى السيارتني 
ثم أصبحت  بيك،  كاميرون  السيارات  لجامع 
ا مــن مجموعة بيل هــارا  ــا جـــزًء

ً
السيارة الحــق

الشهيرة التي بيعت في عــام 1986 في مــزاد، 
وبيعت  بينها  مــن   Royale الــســيــارة  وكــانــت 
بسعر قياسي في ذلك الوقت بلغ 6.5 ماليني 
دوالر ملطور عــقــارات يدعى جيري مــور، وقد 
8 ماليني دوالر  بمبلغ  باعها  ثــم  بها  احتفظ 
الذي  بيتزا توم موناجان،  ملؤسس دومينوز 
باعها بــدوره في املــزاد األخير. وفي الترتيب 
األعلى  األميركية  السيارات  حيث  من  الثاني 
قيمة، جاءت »كوبرا 260« التي يعود إنتاجها 
 Carroll Hall إلى عام 1962، فيما قام صندوق
Shelby Trust ببيعها عام 2016 بمبلغ قياسي 
بلغ 14.3 مليون دوالر. وكــان هــذا الــطــراز قد 
غــيــر لــعــبــة ســبــاق الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة إلــى 
ومحرك  الخفيف  بالجسم  تميزت  إذا  األبـــد، 
أميركي خارق، جعل منها قوة ال يستهان بها 
 »GT40 في السباقات. وحلت السيارة »فــورد
في الترتيب الثالث بمبلغ 12.2 مليون دوالر، 
وهي واحــدة من بني ثالث سيارات سباق تم 
النموذج  عــام 1968، وتــم طــرح هــذا  إنتاجها 
الــخــاص للبيع بــاملــزاد العلني فــي عــام 2012 

في مونتيري باملكسيك.

Duesenberg SSJ األميركية تباع بـ 22.4 مليون دوالر
طرازات تجلب لمقتنيها ماليين الدوالرات

»هيونداي« تطرح »جينيسيس« في أوروبا

قالت شركة »هيونداي موتور«، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، 
إنها ستطلق عالمة »جينيسيس« التجارية في أوروبا هذا الصيف، لكسب حصة 
في أسواق السيارات الفاخرة والكهربائية. وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستطلق 
مبدئًيا سيارة »جي 80« السيدان وسيارة »جي في 80« الرياضية متعددة األغراض 
في األسواق األوروبية، مثل أملانيا وبريطانيا وسويسرا في يونيو/ حزيران املقبل. 
ا لطرح سيارة »جي 70« السيدان وسيارة »جي في 70« 

ً
وأضافت أنها تخطط أيض

الرياضية متعددة األغراض، باإلضافة إلى نموذج استراتيجي مخصص لألسواق 
األوروبية، خالل هذا العام.

»تويوتا« تكشف عن طراز عائلي

التي   ،»Sienna Woodland« ســيــارة  اليابانية  »تــويــوتــا«  شــركــة  استعرضت 
صممت لتكون من بني أجمل السيارات العائلية الحديثة وأكثرها تميزا. وتأتي 
املركبة الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار تقريبا، يختلف من حيث الشكل 
واملصابيح،  األمامية  الواجهة  من حيث تصميم  السابقة   Sienna عن سيارات 
واألهم هو أن ارتفاعه عن األرض أصبح أكبر لتكون السيارة مناسبة للرحالت 
التي تتطلب السير على الطرقات الوعرة. وجهزت »تويوتا« هذه املركبة بواجهة 
قيادة عصرية مزودة بشاشة ملس عمالقة وأحدث أنظمة امللتيميديا، فضال عن 
10 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ودعمتها بأنظمة للحفاظ 
الــســريــعــة، وحــســاســات للضوء واملــطــر، وحساسات  الــطــرق  املــســار على  على 

مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

»كيا« تطلق نسخة هجينة من »كيه 8«

أطلقت شركة »كيا«، النسخة الهجينة من سيارة السيدان »كيه 8« في السوق 
املحلية بكوريا الجنوبية، بسعر يتراوح بني 32.9 ألف دوالر و38 ألفا اعتمادا 
على الخيارات. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تخطط إلطالق الطراز الجديد 
في األســواق الخارجية في النصف الثاني من العام الجاري 2021. والسيارة 
الجديدة تعد امتدادًا للسيارة »كيه 7«، املعروفة باسم »Cadenza« في الواليات 
املتحدة، والتي بلغت مبيعاتها أكثر من 500 ألف وحدة على مستوى العالم منذ 

إطالقها في عام 2009.

جديد السيارات

الحجم  متوسطة  الفاخرة  سيدان  سيارات  تحظى 
باهتمام الكثير من المشترين، ال سيما في ظل مواصفات 
الرفاهية والقوة التي تتمتع بها الكثير من الطرازات في 
وقت واحد، ما يجعل االختيار بينها يحتاج إلى المزيد من 

البحث والمقارنة
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