
صينية متطورة تتحدى »بي.إم إكس6«

 Huawei »هـــــــواوي« بـــن  بـــإنـــتـــاج مــشــتــرك   Avatar ــارة ــيـ الـــصـــن سـ ســتــطــرح 
انسيابي  و»تشانغان« Changan و»س.إيــه.تــي.إل« CATL، بهيكل »هاتشباك« 
من الخلف يشبه سيارات »إكسX6 »6 من األملانية »بي.إم دبليو« BMW. ورغم 
عدم الكشف عن كافة تفاصيلها، تبن حتى اآلن أنها مجهزة بأنظمة إلكترونية 
والــكــامــيــرات وحساسات  الـــــرادارات  بفضل  الــحــوادث  مــن  على حمايتها  تعمل 
املسافات. وتعمل السيارة بمحركات كهربائية متطورة تمكنها من التسارع من 
0 إلــى 100 كيلومتر في الساعة خــال أقــل من 4 ثــوان، كما جهزت ببطاريات 
حديثة تدعم الشحن املستمر باستطاعة تصل إلى 200 واط، وتمكنها من قطع 

مسافة 700 كلم بالشحنة الواحدة.

»سوزوكي« تنافس »تويوتا راف4«

تستعد اليابانية »سوزوكي« Suzuki للكشف عن سيارة من فئة »إس- كروس« 
 ،Toyota »من »تويوتا RAV4 »4تعتقد أنها قادرة على منافسة »راف S-Cross
وهي تختلف كليا من حيث التصميم عن املركبات الحالية من الفئة نفسها، فهي 
تتميز بهيكل أمنت وأكبر حجما، ومصابيح أنحف، وستعمل بمحركات بنزين 
سعة 1.6 لتر بعزم 117 حصانا، ومحركات توربينية سعة 1.4 لتر وعزم 140 

حصانا، مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية ذات 5 سرعات.

... و»دايهاتسو« تطمح لمجاراة »أفانزا«

أطلقت »دايهاتسو« Daihatsu اليابانية سيارة »زينيا« Xenia ربما تكون قادرة 
على منافسة سيارات »أفانزا« Avanza من »تويوتا«، وهي تتميز بهيكل ميني 
بعجات  ومجهز  1.73 سنتم،  وعــرض  أمتار   4.39 بطول  التصميم  مميز  فــان 
بمقاس 15 و16 إنشا، فيما تتسع قمرتها لـ8 ركاب. وستطرح السيارة بمحركات 
بنزين اقتصادية سعة 1.5 لتر وعزم 106 أحصنة، وثمة نسخة أقوى بمحركات 
سعة 2.0 لتر، بسرعات ميكانيكية وأوتوماتيكية. وُزودت السيارة بأنظمة لتثبيت 
للضوء  واملنحدرات، وحساسات  املنعطفات  على  الثبات  على  والحفاظ  السرعة 

واملطر واملسافات وكاميرات أمامية وخلفية لجعل القيادة أكثر أمانا.

A

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

تــتــطــلــب الـــســـيـــارة عــنــايــة خــاصــة 
كي تحافظ على هيبتها وفعالية 
أدائـــهـــا وحــيــويــة مــظــهــرهــا، أكـــان 
الــخــارجــي.  هيكلها  أو  لداخليتها  بالنسبة 
الداخل  املهم بالنسبة للسيارة من  وإذا كان 

أن تــكــون آمــنــة ومــريــحــة لــأفــراد والــعــائــات، 
 املظهر الخارجي ال يحّسن شكل السيارة 

ّ
فإن

فــي حمايتها  دورًا مهمًا  يـــؤدي  بــل  فحسب، 
أيضًا. 

وأهميته،  الخارجي  املظهر  على  وبالتركيز 
ثمة 6 مؤشرات نابعة من نصائح احترافية 
هــدفــهــا إبـــقـــاء شــكــل الــســيــارة بــحــالــة جــيــدة، 

ــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــا خــــــبــــــراء املــــجــــلــــة اإللــ ــهــ يــــعــــرضــ
املتخصصة »فوكس تو موف«.

الغسل  يساعد  بانتظام:  الــســيــارة  غسل   -  1
بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــطــــاء خــصــوصــًا 
 الدهان يصبح باهتا إذا 

ّ
والسيارة ككل، ألن

طويلة.  لفترة  مغسولة  غير  الــســيــارة  تركت 
ــاخ  ــ ــة جــمــيــع األوسـ ــ عــلــيــك أن تــتــأكــد مـــن إزالــ
ــاء، يــجــب تجفيف  ــ تــمــامــًا. ولــتــجــنــب بــقــع املــ

السيارة جيدًا. 
وغــســل الــســيــارة يــبــدأ مــن تنظيف اإلطـــارات 
األتربة.  من  فيها طبقة سميكة  تتراكم  التي 
وبعد ذلك، يمكن غسل الهيكل. ثم باستخدام 
النوافذ  اغسل  املناسبة،  التنظيف  منتجات 
واملرايا واألضواء. وإذا كانت نوافذك مظللة، 
تـــأكـــد مـــن تــنــظــيــفــهــا بــمــنــاشــف نــاعــمــة ذات 
ألياف دقيقة، إذ قد يتاشى بعض الطاء إذا 

فركت بشدة.
2 - اســـتـــخـــدام مــنــتــجــات تــنــظــيــف مـــحـــددة: 
ــدام مـــنـــتـــجـــات الــتــنــظــيــف  ــخــ ــتــ ــد مــــن اســ ــأكــ تــ
بــالــســيــارة، ألن بعضها قــد يسبب  الــخــاصــة 
باستخدام  يمكن حمايته  الــذي  الطاء  تلف 
 ثمة منتجات مختلفة 

ّ
أغشية واقية، علمًا أن

والـــزجـــاج. ويمكن  الــطــاء  لحماية  مــتــوافــرة 
اســتــخــدام مــنــظــف لــلــعــجــات مــخــفــف بــاملــاء.  
وعـــنـــد تــنــظــيــف الــهــيــكــل، اســـتـــخـــدم شــامــبــو 
منخفض الحموضة وافركه بإسفنجة ناعمة 
قبل الشطف بماء نظيف. وعليك باستخدام 
النوافذ  لتنظيف  بالصابون  ومــاء  ممسحة 
واملرايا واألضواء، ثم ينتهي األمر بالتجفيف 

بقطعة قماش ناعمة نظيفة.
ــهــا مهمة 

ّ
3 - فــحــص الــبــقــع وإزالــتــهــا: رغـــم أن

 تنظيف البقع يبقى مطلوبًا 
ّ
شاقة أحيانًا، فإن

، إذا كــــانــــت الـــطـــيـــور 
ً
بــــن الــــغــــســــات. فـــمـــثـــا

تــســتــخــدم ســيــارتــك كــمــرحــاض، يــجــب عليك 
تنظيفها فورًا بداًل من انتظار الغسلة التالية. 
، تنجذب الحشرات باتجاه 

ً
وعند القيادة ليا

األضـــــــواء وتـــحـــدث فـــوضـــى عــلــى املــصــابــيــح 
األمامية والزجاج األمامي، وبالتالي ال يمكن 

االنتظار حتى يوم الغسيل لتنظيفه.

قــد ال يكون  بانتظام:  الــســيــارة  - تشميع   4
الــســيــارة مــن عوامل  الــدهــان كافيا لحماية 
الــطــقــس، ال سيما الــعــاصــف مــنــه واألشــعــة 
قــد تزيل  البنفسجية وعــوامــل أخـــرى  فــوق 
الــطــبــقــة الــــواقــــيــــة. ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــطـــاء 

ــارة مــرتــن  ــيـ ــّمـــع الـــسـ نــابــضــا بـــالـــحـــيـــاة، شـ
إذا كنت  أكثر  األقـــل، وبــوتــيــرة  سنويًا على 
الثلوج  من  الكثير  فيها  منطقة  في  تعيش 
 الشمع ال 

ّ
أو أشعة الشمس الحارقة، علمًا أن

يحمي الطاء فحسب، بل يعيد إليه ملعانه 
أيضًا.

 ما 
ّ

5 - االهتمام بالتفاصيل سنويًا: رغم كل
زيـــارة مركز تنظيف  املستحسن  مــن  سبق، 
متخصص مــرة واحـــدة سنويًا على األقــل، 
إذ يستخدمون منظفًا إلزالة البقع الصعبة 
ويصلحون الخدوش الطفيفة، ثم يشّمعون 

مركبتك ويلّمعونها.

إليك 6 نصائح احترافية لصيانة مظهر سيارتك
يُنصح باستخدام منظف خاص لإلطارات مخفف بالماء )فرانس برس(يساعد الغسل بانتظام على حماية الطالء خصوصًا والسيارة ككّل

)Getty( زيارة مركز تنظيف متخصص مرة سنويًا على األقل

ينطلق البرنامج التقييمي في اختباراته من إجراء تصادمات مفتعلة بين الطرازات الجديدة للحكم بأيها 
)Getty( األكثر أمانًا بينها

12

إلبقاء الطالء نابضًا 
بالحياة شّمع السيارة 

مرتين سنويًا

»سوبارو أوت باك« 
تصدرت الالئحة 

و»هيونداي« تذيّلتها

لندن ـ العربي الجديد

ُيجري »البرنامج األوروبي لتقييم السيارات 
الجديدة« Euro NCAP، في كل عام، اختبارات 
تفصيلية تنطلق أساسا من تجربة التصادم 
بن النماذج الجديدة التي تسّوقها الشركات 

العاملية في األسواق األوروبية.
بــالــنــجــوم لتقييم  وهــــو يــســتــخــدم تــصــنــيــفــًا 
ــدة، لـــكـــنـــه يــخــلــص  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــرز الــ ــ ــ ـ

ُ
ــط ــ ــ ــة الـ ــ ــــامـ سـ

تتعلق  منفصلة  تصنيفات  مــنــح  إلـــى  أيــضــا 
بتقنيات وإجراءات حماية البالغن واألطفال 
ومــســتــخــدمــي الـــطـــرق املـــعـــرضـــن لــلــمــخــاطــر، 
فضا عن اختبار أنظمة املساعدة على تأمن 

أكبر قدر ممكن من شروط السامة. 
ــذه الــتــصــنــيــفــات،  ــنـــادا إلــــى مــتــوســط هــ ــتـ واسـ
ــارات الــتــي  ــيــ ــســ تــصــبــح بــــاإلمــــكــــان مـــعـــرفـــة الــ
فها البرنامج أنها »األكثر أمانا« بشكل 

ّ
ُيصن

عام، وفقا ملا أورد موقع »كار واو« البريطاني 
املتخصص بــقــطــاع الــنــقــل، والــــذي أوضـــح أن 
اخــتــبــارات الــعــام 2021 خــلــصــت إلـــى اخــتــيــار 
الــســيــارات باعتبارها األفــضــل على هذا  هــذه 

الصعيد:
Subaru Outback »1 – »سوبارو أوت باك

2 Polestar »2 2 - »بولستار
Genesis G80 »803 – »جينيسيس جي

Volkswagen ID4 »44 – »فولكسفاغن أي.دي

Skoda Enyaq iV »5 – »سكودا آينياك أي.في
Toyota Mirai »6 – »تويوتا ميراي

01 Lynk & Co»01 7 - »لينك أند كو
Nio ES8 »88 – »نيو إي.إس

Genesis GV80 »809 – »جينيسيس في
Cupra Formentor »10 – »كوبرا فورمينتور

 Toyota Yaris »11 – »تويوتا ياريس كــروس
Cros

 Ford Mustang »12 – »فورد موستانغ ماك إي
Mach-e

e-tron Audi Q4 »13 – »أودي كيو4 إي- ترون
5 Hyundai Ioniq »5 14 – »هيونداي أيونيك
Hyundai Tucson »15 – »هيونداي توكسون

ُيشار إلى أنه في يونيو/ حزيران 2020، أجرى 
ـــشـــار إلـــيـــه تــحــديــثــا الخــتــبــارات 

ُ
الــبــرنــامــج امل

الــتــصــادم مــن أجـــل مــحــاكــاة اصـــطـــدام ســيــارة 
بأخرى وجها لوجه، وتقييم مدى جودة عزل 
السيارتن.  كلتا  لــركــاب  التجريبية  الــســيــارة 
ــر يــحــاكــي  ــ ــارا جــــديــــدا آخــ ــبــ ــتــ ــا أجـــــــرى اخــ ــمـ كـ
الراكب، ويقيس  التأثير الجانبي على جانب 
ــاب املـــقـــعـــد األمـــامـــي  ــ احــتــمــالــيــة اصــــطــــدام ركــ

بالسائق والتسبب بإصابات.
كما جّدد طريقة اختباره فعالية أنظمة الكبح 
خرى 

ُ
أ الطوارئ، وأنظمة  التلقائي في حاالت 

ترتكز وظيفتها على رصد مدى تنّبه السائق، 
فــي حــن أن اخــتــبــارات أكــثــر حــداثــة أصبحت 
تساهم في إجراء تقييم أكثر تطورا، يأخذ في 
لحظة  في  والسائق  الركاب  الُحسبان سامة 
»مــا بعد االصــطــدام«.  وهــذه األنظمة تختبر 
تــدابــيــر حـــاالت الــطــوارئ فــي الــســيــارة، ومــدى 
سهولة إخـــراج املــصــاب مــن داخــلــهــا، وجــودة 
الطوارئ  املتاحة ملساعدة خدمات  املعلومات 

التي تصل إلى مكان الحادث إثر وقوعه.
ــــذا إلـــى  ــــذا ويـــعـــمـــد الـــبـــرنـــامـــج األوروبـــــــــي هـ هـ
تــحــديــث بــروتــوكــوالت االخــتــبــار الــخــاصــة به 
كل عامن، ولذلك يتم تطبيق التغييرات التي 
إلى  العام 2020  التقييم في  تم إدخالها على 

العام 2021. 

أكثر السيارات أمانًا
تعرّف إلى 15 مركبة مصنّفة أوروبيًا لعام 2021

جديد السيارات
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