
سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــة مــن  ــوفـ ــكـــشـ ــــارات املـ ــيـ ــ ــــسـ ــانــــت الـ كــ
ــبـــات شــعــبــيــة لــدى  بـــن أكـــثـــر املـــركـ
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــمـــسـ ــي الـــخـ ـــ ــــن فــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــشـ املـ
املــاضــي، حــن قدمت  الــقــرن  مــن  والستينيات 
ــر مــــن 33  ــثـ الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة وحــــدهــــا أكـ
ــرازًا مــنــهــا، قــبــل أن يــتــراجــع املــعــروض منذ  طــ
صنعن من 

ُ
السبعينيات تحت وطاة خوف امل

لــوائــح األمــــان الــصــارمــة الــتــي تــم فــرضــهــا في 
النوعية  بهذه  الشغف   

ّ
لكن الــبــلــدان،  مختلف 

من السيارات يتجدد حاليًا، لتتنافس شركات 
عاملية في طرح طرازات فارهة منها في 2021.

ووفــق تصنيف أجــراه موقع »موتور تريند« 

 
ّ

العاملي املعنّي بأخبار وأبحاث السيارات، حل
الــعــديــد مــن الـــطـــرازات الــتــي تــــراوح أســعــارهــا 
بن 33 ألف دوالر و222 ألفًا ضمن السيارات 

املكشوفة األفضل للعام الجاري.

نسختان من بورش
فـــــي املــــرتــــبــــة األولــــــــــى جــــــــاءت بــــــــورش 911 
ضمن   ،)Cabriolet  911  Porsche( كابريوليه 
الفئات مرتفعة السعر والتي تراوح قيمتها 
السعر  ألفًا، ليعّد  ألــف دوالر و220  بن 115 
الـــبـــاهـــظ أبـــــرز ســلــبــيــاتــهــا لــــدى الــكــثــيــر من 
من  األحـــدث  الــطــراز  يمتاز  بينما  املشترين، 
ــارة الـــريـــاضـــيـــة بـــقـــوتـــه االســتــثــنــائــيــة  ــيـ الـــسـ
بــأعــلــى  ــًا، ويـــحـــظـــى  ــانــ الـــبـــالـــغـــة  650   حــــصــ

مــســتــويــات الـــراحـــة والــديــنــامــيــكــيــة. وتتميز 
ملحوظ،  حــّد  إلــى  األكبر  بأبعادها  السيارة 
كـــي تــتــمــاشــى مـــع مــســتــويــات الــديــنــامــيــكــيــة 
األكـــثـــر تــفــوقــًا، إذ شــهــد هــيــكــلــهــا زيـــــادة في 
الــعــرض عــنــد املــقــدمــة بــمــقــدار  45   ملليمترًا، 
بحيث يصل العرض اإلجمالي للسيارة إلى 
السيارة من  زاد عرض   1840   ملليمترًا، كما 
ليبلغ  1900    مــلــلــيــمــتــرًا،  بــمــقــدار  20    الــخــلــف 
ملليمتر. وللمرة األولى، جرى تزويد السيارة 
بعجات ذات قياسن مختلفن، ليصبح 20 
بوصة في املحور األمامي، وعجلتن قياس 
ــة فــــي املــــحــــور الـــخـــلـــفـــي. وتــعــكــس   21   بـــوصـ
خيارات التجهيز الجديدة املظهر الرياضي 
الدفع. وتشمل  الجريء لسيارة  911   رباعية 
ضمن  الرياضي  الشاسيه  التجهيزات  هــذه 
ــع أغــطــيــة قــابــلــة  نـــظـــام الــــعــــادم الـــريـــاضـــي مـ
بمظهر  الــطــراز  مــقــصــورة  وتتميز  للضبط. 
رياضي مهيب. وتضم التجهيزات األساسية 
للمقصورة كسوة بالجلد بالكامل، وعناصر 
تــزيــيــنــيــة مـــن الـــكـــربـــون، مـــع ملــســات تصميم 

باللون الفضي الفاتح.
وفي املرتبة الثانية حلت بورش أيضًا كأفضل 
ســيــارة مكشوفة، لكن مــن خــال طــرازهــا 718 
والــتــي   ،)Boxster  718  Porsche( بــوكــســتــر 
يــراوح سعرها بن 64 ألــف دوالر و102 ألف، 
وبقوة محرك بن 300 و400 حصان، وهي من 

السيارات االقتصادية في استهاك الوقود.
 ،)BMW Z4( وحلت في املرتبة الثالثة سيارة
الــتــي يـــدور نــطــاق سعرها بــن 51 ألــف دوالر 
العماق  بــن  تــعــاون  ألــفــًا، وهـــي نتيجة  و65 
ــا الـــيـــابـــانـــيـــة، ومـــن  ــة تـــويـــوتـ ــركــ األملــــانــــي وشــ
املميزات فيها تصميمها الخارجي الهجومي 
بشكل كبير والداخلي الرياضي، وثباتها على 
االقتصادي  واالســتــهــاك  السريعة،  الطرقات 
كم.   100  

ّ
لكل لــتــرات   6.5 تستهلك  إذ  للوقود، 

ها 
ّ
 مــن عــيــوب الــســيــارة، وفــق محللن، أن

ّ
لــكــن

ال تتوفر على مساحات تخزين تقريبًا، فيما 
تسارعها أقــل مــن ســيــارات أكــبــر فــي الحجم، 
إلــى 100 كــم في  إذ يصل تسارعها مــن صفر 

ها رياضية.
ّ
الساعة في 6.6 ثوان، رغم أن

جاكوار المحدثة
ــاءت جــــاكــــوار إف  ــ ــــع، جــ ــرابـ ــ ــــي الـــتـــرتـــيـــب الـ وفـ
سعرها  يـــدور  الــتــي   ،)Jaguar F-Type( تــايــب 
آالف،  و108  دوالر  ــــف  ألـ  66 بــــن  األســــاســــي 
وهذا الطراز جرى تقديمه أول مرة عام 2015 
وتم تحديثه بشكل كبير أول مرة عام 2020. 
وبــفــضــل الــتــعــديــات الــتــي أدخــلــتــهــا جــاكــوار، 
تبلغ قـــوة املــحــرك اآلن 575 حــصــانــًا مــع عــزم 

دوران مذهل يبلغ 700 نيوتن متر. 
وتتسارع السيارة الجديدة من صفر إلى 100 
كــم/ ســاعــة فــي 3.7 ثـــوان والــســرعــة القصوى 
 الـــــــوزن الــثــقــيــل 

ّ
ــن ــكـ ــــم/ ســــاعــــة. لـ تــبــلــغ 300 كـ

لـــلـــســـيـــارة، وتـــحـــديـــدًا مــقــدمــتــهــا، يــجــعــل مــن 
الكبح القوي أمرًا يحتاج إلى بعض التركيز، 
خصوصًا حن يكون الطريق يتجه نزواًل مع 
املــطــبــات، والــتــي مــن شأنها أن تزعزع  بعض 

ثبات املؤخرة، لكن بشكل طفيف.

وخــامــســًا، حــلــت مــــازدا MX-5، ضــمــن أفضل 
أقل  فسعرها   ،2021 فــي  املكشوفة  الــســيــارات 
مــن 50 ألــف دوالر، إذ يـــراوح سعرها بــن 28 
ألف دوالر و36 ألفًا. وتتميز السيارة بدعامة 
ــادة الـــصـــابـــة، مع  ــزيـ مـــن الــســبــائــك الــصــلــبــة لـ
تزويدها بعجات مسبوكة مقاس 17 بوصة، 
وتـــمـــثـــل الــــقــــوة املـــتـــاحـــة لـــلـــســـيـــارة نـــحـــو 135 
كيلوواط )181 حصانًا/ 184 حصانًا(، و205 
نيوتن متر من عزم الــدوران، من خال محرك 

بسعة 2.5 ليتر رباعي األسطوانات.

فورد موستانغ المكشوفة
الترتيب السادس تأتي فورد موستانغ  وفي 
)Ford Mustang(، وهي أيضًا سعرها أقل من 
نــطــاق ســعــرهــا بن  يــــدور  إذ  ألـــف دوالر،   50
موستانغ  وتــتــمــيــز  ألــفــًا.  و47  دوالر  ألـــف   34
بثبات مــذهــل، وخــيــارات املــحــرك ضمن فئات 
أربـــع سلندرات  تــأتــي بمحركات  إذ  مــتــعــددة، 
)أســطــوانــات( سعة 2300 سي سي بقوة 310 
أحصنة، وأربع سلندرات سعة 2300 سي سي 
بــقــوة 330 حــصــانــًا، وثــمــانــي ســلــنــدرات سعة 
بــقــوة 460 حــصــانــًا، وثماني  5000 ســي ســي 
ســـلـــنـــدرات ســعــة 5000 ســـي ســـي بـــقـــوة 480 
سي   5200 سعة  ســلــنــدرات  وثماني  حصانًا، 
سي بقوة 760 حصانًا. وفي الترتيب السابع، 
تأتي شيفروليه كامارو، ويــراوح سعرها ما 
بن 33 ألف دوالر و74 ألفًا. ومن إيجابياتها 
ــهــا مــن بــن أفضل الــســيــارات املكشوفة ذات 

ّ
أن

األســعــار املــعــقــولــة، بــاإلضــافــة إلــى الكثير من 
خــيــارات املــحــرك، أمـــا الــســلــبــيــات فتتمثل في 

عدم وجود مساحة في الصندوق الخلفي.
ويحظى الطراز بمساحة داخلية تكفي ألربعة 
ركاب، والرحابة تتوفر باملقاعد األمامية فقط 
منه، التي تحظى بمساحة امتداد أسفل القدم 
تصل إلى 43.9 بوصة، ومساحة لأعلى تصل 

إلى 38.5 بوصة.

أفضل 7 سيارات 
مكشوفة 

في 2021

)Getty( بورش 911 جاءت في مقدمة أفضل السيارات المكشوفة

)Getty( إجراء فحص خارجي لسيارة مستعملة
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شيفروليه كامارو أفضل 
السيارات المكشوفة ذات 

األسعار المعقولة

مساحات التخزين الضيقة 
عيب مشترك بين العديد 

من السيارات

اختبار السيارة محدد 
أساسي للتأكد من عيوب 

قد ال يكشفها الفحص

لندن ـ العربي الجديد

إدخــال  تمامًا  يشبه  مستعملة  ســيــارة  شـــراء 
شــخــص جــديــد إلـــى مــنــزلــك، لـــذا عليك التأكد 
تمامًا مــن معرفة كــل شــيء عــن الــســيــارة قبل 
إبــــرام الــصــفــقــة، ومـــن الـــضـــروري أال تستسلم 
لتقارير الفحص وإنما تجربتها ذاتيا بشكل 

جيد الختبار كل شيء على أرض الواقع.
، قــبــل شــــراء ســـيـــارة مــســتــعــمــلــة، عليك 

ً
بــــدايــــة

نـــطـــاق ســـعـــري، ويـــجـــب أن تتضمن  تــحــديــد 
الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة ســعــر الـــشـــراء والــتــكــلــفــة 

الشهرية لتشغيل السيارة.
سيكون من الرائع أن تتمكن من شراء سيارتك 
ستشتريها  كــنــت  إذا  ولــكــن  نــقــدًا،  املستعملة 
عبر قرض فاحرص على سداد دفعة أولى ال 
تقل عن 20% من قيمتها وحاول تقليل معدل 
الفائدة على القرض عن طريق زيــادة الدفعة 
املقدمة.  وهناك حياة ما بعد امتاك سيارتك، 
لذا تذكر قاعدة امليزانية العامة، فبعد الدفعة 
يزيد  بما ال  القرض  بأقساط  احتفظ  األولـــى، 
عن 20% من صافي الدخل الشهري، كما من 
أي  لتغطية  جانبًا  املـــال  بعض  وضــع  الجيد 

إصاحات.
عبر  املعروضة  السيارات  من  املاين  وهناك 
الــوســائــل املــخــتــلــفــة، لـــذا يــجــب تــحــديــد نطاق 
بــحــثــك لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل الـــفـــرص، وفــق 
ميزانيتك، فيمكنك أن تبدأ بقصر بحثك على 
نــوع الــجــســم، على سبيل املــثــال، ســيــارة دفع 
رباعي أو سيارة سيدان أو شاحنة، ويمكنك 
تــضــيــيــق نـــطـــاق الـــبـــحـــث عــــن طـــريـــق تــحــديــد 
الحجم العام للمحرك وعمر املركبات املفضلة.

وأيـــــا كــــان الـــنـــظـــام األســــاســــي الـــــذي تــخــتــاره 
أو  اإلنترنت  للبحث عن سيارتك، ســواء عبر 
تــجــار أو أفـــراد بــائــعــن، فــا بــد مــن الحصول 
ــال، وفــق  ــ عــلــى الــقــيــمــة الــصــحــيــحــة مــقــابــل املــ
موقع »فوكس 2 موف« األميركي املتخصص 
في السيارات، فعندما تختار ما تريده، يحن 

ق من حالة السيارة.
ّ
الوقت للتحق

لـــــذا، تــحــقــق مـــن تـــاريـــخ الـــســـيـــارة وحــالــتــهــا، 
فــــالــــســــيــــارات املـــســـتـــعـــمـــلـــة تــــأتــــي فـــــي جــســم 
وذلــك  مختلفة،  ميكانيكية  وظـــروف  مختلف 
قل  االســتــخــدام ســابــقــًا. وكلما  حسب طبيعة 

عـــدد املــالــكــن الــســابــقــن، كـــان ذلـــك أفــضــل لــك، 
السابقن  املالكن  من  العديد  مع  فالسيارات 

لديها فرصة كبيرة للمشاكل األساسية.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن إجــــــراء فــحــص الــهــيــكــل 
لــلــتــحــقــق مـــن وجـــــود أي مــشــاكــل فـــي أعــمــال 
الحصول على ميكانيكي مؤهل  فــإن  الــطــاء، 
لــفــحــص ســـيـــارتـــك املــرتــقــبــة أو مـــركـــز فحص 
ــيـــد، حـــيـــث ُيــــجــــرى تــقــيــيــم  ــــر جـ مــتــخــصــص أمـ

شامل قبل إبرام الصفقة.
ومع ذلك، قد ال تكون األعمال الورقية وحدها 
كافية ملنحك الرضا بأن جميع األمور في حالة 
السيارة  تجربة  تكون  ما  غالبا  حيث  جيدة، 

أفضل اختبار. وتتيح تجربة السيارة فرصة 
الختبار الراحة والتعامل، وقد تمنحك أيضًا 
فـــرصـــة لــتــقــيــيــم مـــا إذا كــنــت تــحــب مــكــونــات 

السيارة واإلضافات مثل اإللكترونيات.
وعــنــد إجـــــراء اخــتــبــار قـــيـــادة، جــــرب أســطــحــًا 
وتـــضـــاريـــس مــخــتــلــفــة. تـــذكـــر إبـــقـــاء الـــراديـــو 
ا حتى ال تفوتك أي أصــوات غير عادية. 

ً
مغلق

وتشمل األشياء األساسية التي يجب االنتباه 
التحذير  الــقــيــادة، أضـــواء  اخــتــبــار  إليها عند 
ــاورة والـــتـــســـارع  ــ ــنـ ــ فـــي لـــوحـــة الـــــعـــــدادات، واملـ
والـــــدوران، ونــظــام الــكــبــح، وســهــولــة الــوصــول 
إلى جميع أدوات التحكم، والحالة امليكانيكية 
مثل االهتزازات، باإلضافة إلى مكونات أخرى 

مثل نظام الصوت ومكيفات الهواء.
إذا كانت  الــقــيــادة، تحقق مما  اخــتــبــار  وبــعــد 
كافية لأرجل وسعة صندوق  هناك مساحة 
األمتعة. وبعدما تستقر على حالة السيارة قم 
ببعض البحث واحصل على فكرة عن التكلفة 

العامة للسيارة التي قررت شراءها.

نصائح لشراء سيارة مستعملة: ال تستسلم 
لتقارير الفحص

X-Trail نيسان تعّدل
اليابانية، إدخــال تعديالت على سيارة X-Trail، الجتذاب  قررت شركة نيسان 
أكبر قدر ممكن من الزبائن، وذلك بعد أن الحظت املبيعات القوية التي حققتها 
هــذه املــركــبــة الــعــام املــاضــي. وذكـــر مــوقــع »مـــوتـــور1« األمــيــركــي املتخصص في 
العاملية  الجديدة في الصني وبعض األســواق  السيارة  السيارات، ستطرح  أخبار 
تعديل بعض  السابقة، كما جــرى  النسخ  عــن  بقليل  أكبر  لتأتي  الــجــاري،  الــعــام 

التصميمات الخارجية والداخلية لتصبح أكثر جاذبية.

بــارزة من  وحصلت على واجهة قيادة مختلفة مجهزة بشاشة ملسية متطورة 
ن السائق من التحكم بالعديد 

ّ
منتصفها، وأنظمة مولتيميديا بمساعد رقمي يمك

من تقنيات سيارته عبر األوامر الصوتية. كذلك جهزت بأنظمة أمان قادرة على 
التعرف إلى املشاة وتفعيل أنظمة الفرامل تلقائيًا ملنع االصطدام بهم في الحاالت 

الطارئة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

أودي تكشف عن E-Tron A6 الكهربائية

كشفت شركة أودي األملانية، عن طراز E-TRON A6 الكهربائي، ضمن فعاليات 
معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2021 في الصني، الذي يشهد مشاركة قوية 
بوصة،   22 بقياس  عمالقة  بإطارات  السيارة  وتأتي  العاملية.  السيارات  ملاركات 

وطول إجمالي يصل إلى 4.96 أمتار، وعرض 1.96 متر، وارتفاع 1.44 متر.
وفي ما يخص قدرات املحرك، تقدم أودي طراز E-TRON A6 االختباري الجديد 
بمحرك كهربائي مــزدوج، ينتج قوة إجمالية تصل إلى 470 حصانًا، مع معدل 

 في الساعة خالل 4 ثواٍن.
ً
تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميال

فيات تطرح طرازًا بالتعاون مع غوغل

كشفت شركة فيات اإليطالية، عن املوديل الخاص »Hey Google« من أيقونتها 
الصغيرة 500. وُيَعّد هذا املوديل ثمرة التعاون بني فيات وشركة غوغل األميركية 
العاملة في قطاع التكنولوجيا. وذكرت فيات في بيان لها، أنه من خالل السماعة 
الذكية غوغل Nest املرفقة يمكن قائَد السيارة تحرير أقفال السيارة أو االستعالم 
املوديل  ويتوافر  بعد.  عــن  الحالي  السيارة  موقع  أو  الــوقــود  خــزان  عــن محتوى 
الخاص من الطرازات 500 و500C و500X و500L، وتبدأ األسعار من 14.7 ألف 

يورو للطراز Hey Google 500 املزود بمحرك بقوة 70 حصانًا.

جديد السيارات

يتجدد الشغف بالسيارات المكشوفة التي كانت لعقود 
الشركات  من  العديد  أضحت  إذ  الرفاهية،  رمز  ماضية 
تنافسية.  رياضية  طرازات  طرح  على  تتنافس  العالمية 
تراوح   2021 لعام  فئات   7 أفضل  التقرير  هذا  يرصد 

أسعارها بين 33 ألف دوالر و222 ألفًا

بورش في المقدمة... وشيفروليه 
كامارو تفرض وجودها
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