
»كريتا« من »هيونداي« في الهند وروسيا

قبل مدة، أطلقت »هيونداي« الكورية الجنوبية سيارتها »كريتا« Creta في الهند، 
خرى السيارة 

ُ
بتصميم جديد كليًا، وفي اآلونة األخيرة، وصلت إلى روسيا ودول أ

التي تأتي بهيكل »كروس أوفر« متوّسط الحجم، بطول 4.3 أمتار وعرض 1.79 
متر وارتفاع 1.63 متر، ووزن 1150 كيلوغرامًا وسعة صندوق تبلغ 444 لترًا. 
ومن الداخل، تتميز السيارة بقمرة قيادة عصرية، وتتوّسط واجهة القيادة فيها 
شاشة تعمل باللمس مقاسها 10.4 بوصات، فيما تظهر مقابل السائق مباشرة 

خرى بمقاس 12.3 بوصة هي عبارة عن لوحة عدادات رقمية.
ُ
شاشة أ

»جيلي« تطلق طرازًا رُباعّي الدفع 

عــمــدت الصينية »جــيــلــي« Geely إلـــى تــســريــب مــعــلــومــات عــن ســيــارة ُربــاعــيــة 
عنها رسميًا  الستارة  تزيح  أن  قبل   ،KX11 »11كــيــه.إكــس« باسم  كبيرة  الدفع 
على  املنتظرة  السيارة  بنى 

ُ
العام. وست هذا  القادم  الدولي  في معرض شنغهاي 

منصات »سي.إم.إيه« CMA املختبرة في العديد من مركبات »جيلي« و»فولفو«، 
الداخل بثالثة صفوف من  علمًا أن هيكلها طوله 4.73 أمتار، وهي مجهزة من 
الوسائط  متعّدد  بنظام  مـــزودة  قيادتها  وواجــهــة  ركـــاب،  لسبعة  تتسع  املقاعد 

متطور يمكن التحكم به عبر شاشة ملس مقاسها 12 بوصة.

استدعاء »مرسيدس« في ُعمان

بــالــتــعــاون مع  ُعــمــان،  فــي سلطنة  املستهلك«  لحماية  الــعــامــة  »الــهــيــئــة  اســتــدعــت 
تعود   )AMG G63( »بنز للسيارات«، 27 سيارة »مرسيدس  الــزواوي  »شركة 
طرازاتها إلى األعوام بني 2018 و2020، وقالت إن االستدعاء يشمل 25 سيارة 
 S 63 AMG GT ومركبتي مرسيدس بنز ،AMG G63 من نوع مرسيدس بنز
4MATIC+، بسبب مادة مطاطية لخط تغذية الزيت إلى الشاحن التوربيني غير 
يظهر  قد  القيادة  أثناء  الحراري  للتحميل  نظرًا  أنه  بحيث  للمواصفات،  مطابقة 
املكونات  تفادي مالمسته  الحالة ال يمكن  هــذه  وفــي  انتقائي،  الخط تسرب  في 
التغذية  الشركة على استبدال خط  املحرك، وعليه ستعمل  الساخنة في حجرة 

في السيارات املتضررة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــفـــات فـــــي عـــالـــم  ــيـ ــنـ ــتـــصـ تــــتــــعــــّدد الـ
ــف 

ّ
ــا ُيــصــن الــــســــيــــارات، وبـــيـــنـــهـــا مــ

أفـــضـــل املـــرتـــقـــب أن ُيــبــصــر الــنــور 
ــارات  ــيــ الــــســ وتــــحــــديــــدًا   ،2021 ــام  ــ ــعـ ــ الـ خــــــال 
الــكــهــربــائــيــة والـــســـيـــارات الــخــارقــة، الــتــي أعــّد 
قــائــمــة بأحسنها  املــتــخــّصــصــة  املـــواقـــع  أحــــد 

التي من املقرر أن تدخل إلى صــاالت العرض 
الــتــجــاريــة تــبــاعــا خـــال الـــعـــام الـــجـــاري. وفــي 
التقرير نستعرض 11 سيارة تتضّمنها  هذا 
الــائــحــة لـــطـــرزات مــن شــركــات »ألــفــا رومــيــو« 
و»بــــــــي.إم   ،Audi و»أودي«   ،Alfa Romeo
»أوتــو  أعــده موقع  التصنيف   .BMW »دبليو
يستغرب  لم  الــذي   ،Auto Express إكسبرس« 
تهيمن  الكهربائية  السيارات  الناس  يــرى  أن 

على هذا الصعيد، مع استعداد »مرسيدس« 
ســوق  لـــولـــوج   ،Audi و»أودي«   ،Mercedes
الــســيــارات الــفــاخــرة بــمــوديــات جــديــدة طــراز 
»إي.كـــــيـــــو.إس« EQS، و»إي-تــــــــرون جــي.تــي« 
 Citroen إي-ســــي4«  و»ســيــتــروان   ،e-tron GT
األعلى  الكهربائية  املركبات  في جانب   ،e-C4

كلفة نسبيا. 
الجديدة  السيارات  قائمة  على  نظرة  وبإلقاء 
القادمة في العام 2021، يمكن ماحظة أن طفرة 
سيارات الدفع الرباعي ماضية في االزدهــار، 
مع إطــاق طــرازات مثل »تونالي« Tonale من 
الستار  »بي.إم.دبليو«  وكشف  روميو«،  »ألفا 
عن سيارتها الكهربائية بالكامل »آي.إكس3« 
iX، فيما من املتوقع أن يــزداد قطاع سيارات 
أكبر  بشكل   SUVs الرياضية  الرباعي  الــدفــع 
مع تقديم إطاق »هيونداي« Hyundai، العنان 

.Kona N »لسيارتها »كونا إن
وكـــل ذلـــك يــأتــي فــي خــضــم الــتــنــافــس املحتدم 
بني شركات صناعة السيارات لجذب اهتمام 
عشاق القيادة، فيما يعاني االقتصاد العاملي 
من ركود شديد. ومن الطرازات التي تخوض 
 Giulia »جــولــيــا جــي.تــي.إيــه«  أيــضــا  املنافسة 
إن«  »ألفا روميو«، وآي20  الواسعة من   GTA
  ،Hyundai »هــيــونــداي«  مــن  هــاتــشــبــاك   N i20
.Lotus 131 الرياضية من Type »131 و»تايب

املوقع املتخصص  اتبع  التصنيف،  وفــي هــذا 
به  يبدأ  الــذي  الحرف  أبجديا بحسب  ترتيبا 
الثاث  الشركات  الشركة، وضمن الئحة  اســم 
املــذكــورة، وكــان الفتا احــتــال ســيــارات شركة 
 4 الائحة، مقابل  5 مراكز في  »بي.إم.دبليو« 

لشركة »أودي« و2 لشركة »ألفا روميو«.
1 - »جوليا جي.تي.إيه« من »ألفا روميو«، من 
املــتــوقــع أن تــدخــل ســـوق املــبــيــعــات فــي صيف 

.2021
ــعــرض في 

ُ
2 - »تــونــالــي« مــن ألــفــا رومـــيـــو«، ت

ربيع 2021.
»أودي«، تدخل  مــن  »إي-تــــــرون جـــي.تـــي«   -  3

السوق في الربيع أيضا.
4 - »كيو4 إي-ترون« من »أودي«، في خريف 

.2021

في  »أودي«،  مـــن  ــاك«  ــ بـ ــبـــورت  سـ ــيـــو5  »كـ  -  5
جنيه  ألــف   45 يناهز  تقديري  بسعر  الربيع، 

إسترليني.
موعد  ُيـــحـــّدد  لــم  »أودي«،  مــن  »آر.إس3«   -  6

عرضها للبيع هذا العام بسعر تقديري يبلغ 
49 ألف إسترليني.

ــر 2021،  ــ ــي.إم دبــلــيــو 2 كــوبــيــه«، أواخـ ــ 7 - »بــ
بسعر تقديري يبلغ 30 ألف إسترليني.

8 - »بــي.إم دبليو 4 كشف«، أوائــل هــذا العام، 
بسعر 45 ألفا و785 جنيها إسترلينيا.

9 - »بي.إم دبليو أي.4«، أواخر عام 2021.
ــي.إم دبــلــيــو أي.نــكــســت«، أواخــــر الــعــام  10 ـ »بــ

أيضا.
عرض للبيع 

ُ
11 ـ »بي.إم دبليو أي.إكــس3«، وت

خال موسم صيف 2021.

أفضل »بي.إم« و»أودي« و»ألفا روميو« في 2021
»إي-ترون جي.تي« من »أودي« )الشركة(»جوليا جي.تي.إيه« من »ألفا روميو« )الشركة(

)Getty( »كيو4 إي-ترون« من »أودي« و»بي.إم دبليو 2 كوبيه«

»جينيسيس جي.في 80« الجديدة يبدأ سعرها من 48 ألفًا و900 دوالر )الشركة(

12

تضم الالئحة 5 سيارات 
»بي.إم« و4 »أودي« 

و2 »ألفا روميو«

يتراوح سعر السيارة 
بين 48.9 ألف دوالر 

و59.15 ألفًا

سيول ـ العربي الجديد

بــعــد 4 ســـنـــوات فــقــط عــلــى انـــطـــاقـــتـــه، أنــتــج 
ــيــــارات الـــفـــاخـــرة فــــي »هـــيـــونـــداي«  قـــســـم الــــســ
ُرباعية  أول سيارة فاخرة  الجنوبية  الكورية 
»بـــي.إم دبليو« BMW قضت  أن  الــدفــع، علما 
 X5 »515 عــامــا حــتــى أنــتــجــت طــرازهــا »إكــــس
األولــى  للمرة  »شــيــروكــي«  بعدما ظهر جيب 
كــأول ســيــارة حديثة ُربــاعــيــة الــدفــع فــي العام 
1984، كــمــا اســتــغــرقــت »بــــورشــــه« 3 ســنــوات 
2002. طراز  »كــايــني« سنة  نتج 

ُ
ت كي  إضافية 

الخارجي  بتصميمه   Genesis »جينيسيس« 
األنيق وتجهيزاته اإللكترونية املتقدمة سهلة 
االستخدام، يتميز بمقصورة داخلية مجّهزة 
بــمــقــاعــد تــتــســع لــســبــعــة أشـــخـــاص. وبــنــطــاق 
سعري يراوح بني 48 ألفا و900 دوالر للطراز 
ألفا و150 دوالرًا ألعلى سعر  األســاســي و59 
في الفئة، فإن »جي.في GV80 »80 ُيعد إضافة 

الفتة إلى قطاع السيارات األكثر تنافسية في 
الواليات املتحدة هذه األيام، واملتمثل في فئة 
االستخدامات  متعددة  الرياضية  الــســيــارات 
الفاخرة. وفي حني ال تزال العامات التجارية 
و»بـــــي.إم«   Audi »أودي«  الــشــهــيــرة  األملــانــيــة 
و»بـــورشـــه«   Mercedes-Benz و»مـــرســـيـــدس« 
الــفــئــة مـــن ســوق  Porsche تــهــيــمــن عــلــى هــــذه 
السيارات، فهي »براندات« ال تخلو من خيبات 
العروض  الــوقــت نفسه، تراجعت  األمـــل. وفــي 
»لـــكـــزس« Lexus و»إنــفــيــنــيــتــي«  املــقــدمــة مـــن 

 Lincoln »و»لينكولن Acura »و»أكورا Infinity
إلـــى زبــائــن الــســيــارات الــفــاخــرة فــي الــســنــوات 
األخــــيــــرة. ولـــذلـــك، ربــمــا تــجــد »جــيــنــيــســيــس« 
الــفــرصــة مــائــمــة القــتــحــام الــســوق بسيارتها 

»جي.في80«.
قــد ال يــكــون الــراغــب فــي شـــراء ســيــارة ُرباعية 
فاخرة متحّمسا لشراء ماركة »جينيسيس«، 
بــاعــتــبــارهــا ال تـــــزال تـــبـــدو غــامــضــة مــقــارنــة 
ببقية العروض الفاخرة املتجذر معظمها في 
تاريخ الصناعة منذ أكثر من 70 عاما، بحسب 
إذا  لكن  األميركية.  »بلومبيرغ«  خبراء شبكة 
استمرت الشركة الكورية الجنوبية في إنتاج 
القّيمة، فقد يكون  سيارات مثل »جــي.فــي80« 

آن األوان لبدء االهتمام بها.
عــنــد تــجــربــة قــيــادتــهــا، أثــبــتــت »جــــي.فــــي80« 
صــابــة وتـــوازنـــا الفـــتـــني، مـــع مـــحـــّرك مـــزدوج 
 3.5 وســــعــــة  حـــصـــانـــا   375 بــــقــــوة  الـــتـــيـــربـــو 
لــــتــــرات و6 صـــبـــابـــات، كـــمـــا تــتــمــيــز قــيــادتــهــا 
األوتوماتيكية ذات الثماني سرعات بساسة 
كافية، فهي مزّودة بنظام تعليق يتم التحكم 
على  املطبات  »رؤيـــة«  ويمكنه  إلكترونيا  فيه 
الــطــريــق أمــامــك وضــبــط صــابــة الــركــوب على 
أســاســهــا. مــن الـــداخـــل، تــبــدو الــســيــارة المعة 
ومــصــنــوعــة جــيــدًا ومـــدروســـة ومــريــحــة، بما 
الــســائــق والــــركــــاب شـــعـــورًا بالسكينة  يــمــنــح 
والـــهـــدوء شــبــه الــكــامــل فــي املــقــصــورة، بعدما 
تمّكنت الشركة من إلغاء الضوضاء الخارجية 
إلى حد كبير. صحيح أنه من الصعب املبالغة 
الدفع  فــي تقدير مــدى أهمية ســوق ســيــارات 
الـــربـــاعـــي فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي األشــهــر 
املقبلة، وفقا لعدد من املحللني، إنما سيكون 
ــيـــارات  نـــحـــو 80% مــــن جــمــيــع مــبــيــعــات الـــسـ
الجديدة عبارة عن شاحنات خفيفة وصغيرة 
ــارات دفـــع ربـــاعـــي. وفـــي الــســيــاق، يقول  ــيـ وسـ
رئيس قسم أبحاث السيارات في »بلومبيرغ 
ــذا املـــزيـــج  ــ ــنـــان، إن هـ ــيـ إنـــتـــلـــجـــنـــس«، كــيــفــن تـ
سيصل إلى 90% من سوق السيارات الجديدة 

في غضون عامني أو 3 أعوام.

»جينيسيس« 2021
»هيونداي« تنافس السيارات الُرباعية الفاخرة

جديد السيارات

Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة


