
سيارات

رغم أن مفهوم Ioniq Seven أكثر نعومة من Kia EV9 لكنه سيارة دفع رباعي بامتياز )الشركة(
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تدور مقاعد 
»هيونداي« باتجاه الباب 

عند توقف السيارة

سيول ـ العربي الجديد

على مــدى سنوات مضت، دخــل إلــى األســواق 
الجديدة  الكهربائية  السيارات  عدد كبير من 
ــركـــات، لكن  ــط تــنــافــس مــحــمــوم بـــن الـــشـ وســ
شــيــئــا واحــــدًا ال يــــزال مــفــقــودًا إلـــى حــد كبير، 
وهـــو صــف الـــركـــاب الــثــالــث. فــســيــارات الــدفــع 
الرباعي والكروس أوفر التي تتسع ألكثر من 
5 ركــاب تحظى بشعبية كبيرة، لكن إذا كنت 
ال تــرغــب فــي حـــرق الــوقــود األحـــفـــوري، تبقى 
ي »هيونداي« 

َ
خياراتك محدودة.  لكن شركت

الجنوبيتن  الكوريتن   Kia Hyundai و»كيا« 
لــديــهــمــا خــطــط لــتــغــيــيــر هــــذا الــــواقــــع. فعلى 
هــامــش مــعــرض لـــوس أنــجــلــوس لــلــســيــارات، 
الــــذي انــتــهــت فــعــالــيــاتــه الــيــوم األحــــد، كشفت 
دفع  لسيارات  مفاهيم  عــن  النقاب  الشركتان 
ربـــاعـــي كــهــربــائــيــة جـــديـــدة بــالــكــامــل تشتمل 
عــلــى 3 صــفــوف ومــوجــهــة ألســــواق الــواليــات 

املتحدة في عام 2024. فقد أطلقت »هيونداي« 
سيارة »أيونيك سيفن« Ioniq Seven، واكتفت 
»كـــيـــا« بــالــكــشــف عـــن مـــامـــح ســيــارتــهــا »إي.
فــي EV9 »9، النسخة األكــثــر تــطــورًا مــن »إي.

في EV6 »6. وتماشيا مع تصاميم الشركتن 
تماما  مختلفتن  السيارتان  تبدو  الحديثة، 
رغم اعتمادهما على منصة E-GMP نفسها، 
arstechnica. ورغم  »أرستيكنيكا«  وفقا ملوقع 
من  نعومة  أكــثــر  هــو   Ioniq Seven مفهوم  أن 
Kia EV9، لــكــن مــن الــواضــح أنـــه ســيــارة دفــع 

رباعي. وبعكس »أيونيكIoniq »5 5 األصغر، 
الذي يشبه الهاتشباك، فإن Seven أكثر طواًل، 
مــع أقـــواس عــجــات مربعة وبـــروز قصير من 

األمام وطول الفت من الخلف. 
ويــنــتــهــي خـــط الــســقــف املــنــحــنــي عــنــد عــمــود 
مــثــل ســيــارة »أودي 7«  يــبــدو  ســمــيــك يجعله 
أيــضــا عــلــى ثــاجــة  Audi A7. وهــــو يــحــتــوي 
ــرة و»مـــــقـــــصـــــورات لـــلـــعـــنـــايـــة بـــأحـــذيـــة  ــيـ ــغـ صـ
الـــركـــاب«. والــافــت أن الــنــمــوذج ال تــوجــد فيه 
لكنه  بنفسه،  نفسه  يــقــود  فــهــو  قــيــادة  عجلة 

مزّود بزند تحكم قابل للسحب.
ــا« فــقــد تــعــمــدت تــقــديــم مــظــهــر أكــثــر  ــيـ ــا »كـ أمــ
صـــابـــة بــمــفــهــومــهــا EV9 بـــزوايـــا أكـــثـــر حــدة 
وسقف مسطح وزجاج أمامي أكثر استقامة. 
ــيــــر الـــــلـــــون األســــــــــود الـــــامـــــع وأقــــــــواس  ويــــشــ
العجات إلى القدرة على القيادة على الطرق 
الـــوعـــرة، رغـــم أن معظم املــالــكــن لــن يــغــامــروا 

كثيرًا بسياراتهم باهظة الثمن.
وفي داخلية هذه السيارة، يمكن طي املقاعد 
الوسطى بشكل مسطح لتكون بمثابة طاولة، 
ــدور عند  كــمــا يــمــكــن لــلــمــقــاعــد األمــامــيــة أن تــ
تــوقــف الــســيــارة، وهـــي مــقــاعــد مــصــنــوعــة من 
الزجاجات الباستيكية املعاد تدويرها ومن 
ألياف الصوف، وأرضيتها مفروشة بموكيت 

مصنوع من شباك صيد معاد تدويرها. 
على عكس »أيونيك سيفن«، لم تذكر الشركة 
، وبــالــتــالــي يتعن على 

ً
قــيــادة مستقا وضــع 

الــســائــق الــقــيــام بـــــدوره. والــشــاشــة العريضة 
بـــمـــقـــاس 27 بـــوصـــة تـــوفـــر لـــلـــســـائـــق شــاشــة 
واملعلومات  واملسافة  السرعة  لعرض  سلسة 
ــداي« قــطــع  ــونــ ــيــ الــتــرفــيــهــيــة. وتـــســـتـــهـــدف »هــ
 ،Seven مــســافــة 300 مــيــل عــلــى األقـــل لــســيــارة
مسافة   Boxier Kia EV9 مــفــهــوم  يقطع  كــمــا 
تصل إلى 300 ميل قبل أن يحتاج إلى الشحن، 
وتراهن الشركتان على أن الناس لن يمانعوا 
بأن تتميز سياراتهم بشحن سريع بقوة 350 
كيلوواط يرفع منسوب البطارية من 10% إلى 

80% في أقل من 20 دقيقة.
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»بيلتا« اقتصادية عملية من »تويوتا«

طــــــرح ســـيـــارة  الـــعـــمـــاقـــة  الـــيـــابـــانـــيـــة   Toyota ــا«  ــ ــوتـ ــ ــويـ ــ »تـ ــة  ــركــ  تـــعـــتـــزم شــ
عن  معدلة  وهــي نسخة  أيــام،  قبل  عنها  التي كشفت  الجديدة   Belta »بيلتا« 
الحجم  ســيــارات »ســوزوكــي ســيــاز« Suzuki Ciaz، بهيكل ســيــدان متوسط 
الــســيــارة مجهزة  أمــتــار وعـــرض 1.73 متر وارتــفــاع 1.47 مــتــر.  بــطــول 4.49 
بصفي مقاعد لـ5 ركــاب، مع صندوق سعته 478 لترا، وواجهة تشتمل على 
نظام متعدد الوسائط )ملتيميديا( ُيدار بشاشة ملس، وتتميز بعض نسخها 

بأنظمة تدفئة للمقود واملقاعد.  
طرح املركبة في الشرق األوسط بمحركات بنزين اقتصادية سعة 1.5 لتر 

ُ
وست

وعزم دوران 105 أحصنة، مع علب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات، وثمة 
نسخ بعلب سرعة يدوية بخمس سرعات.

»أومودا 5« عصرية من »شيري«

أزاحت شركة »شيري« Chery الصينية الستارة عن مركبتها الجديدة »أومودا 
بطول  كـــروس  وهيكل   ،LED إضـــاءة أنظمة  بــأحــدث  املتميزة   5  Omoda  »5
4.4 أمتار وعرض 1.83 متر وارتفاع 1.58 متر، وعجات مقاسها 18 إنشا. 
وداخلية السيارة مزودة بصفي مقاعد جلدية لـ5 ركاب، وواجهة متطورة فيها 
شاشتا ملس مقاس 12 بوصة، وأحدث منظومات امللتيميديا. وتعمل السيارة 
بمحركات »تــي.جــي.دي.أي« TGDI توربينية سعة 1.6 لتر وعزم دوران 197 
حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ومن املرتقب أن تطلق منها 

خرى كهربائية، وفقا ملجلة »موتو1«.
ُ
نسخ بمحركات هجينة وأ

»كايمان 718« من »بورشه«

 Cayman 718 من سيارتها RS GT4 األملانية طراز Porsche »أطلقت »بورشه
خال معرض لوس أنجليس الدولي للسيارات الذي تنتهي فعالياته اليوم األحد، 
وهو يعتمد على سواعد محرك سداسي األسطوانات سعة 3.0 لترات وقوة 368 
كيلوواط/500 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران األقصى 450 نيوتن متر، بما 
يمنح قوة تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خال 3.4 ثوان، بينما 

تبلغ السرعة القصوى 315 كيلومترا.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــّدر »تــــــويــــــوتــــــا كــــــــــــوروال«  ــ ــــصــ ــتــ ــ تــ
السيارات  قائمة   Toyota Corolla
»املدمجة« Compact األكثر مبيعا 
ــــو قـــطـــاع زادت  ــام، وهـ ــعــ فــــي الـــعـــالـــم لـــهـــذا الــ
الــثــمــانــيــة  األشـــهـــر  خــــال   %12.1 مــبــيــعــاتــه 

األولى حتى نهاية أغسطس/آب 2021، ليبلغ 
إجمالّيها 6.5 ماين على مستوى العالم.

ــدمــجــة« وفــقــا للمتعارف عليه 
ُ
والــســيــارة »امل

كــمــا تسّمى  أو  الــشــمــالــيــة،  أمــيــركــا  فـــي دول 
»سيارة عائلية صغيرة« small family car في 
بريطانيا، ُيقصد بها السيارات املصنفة أكبر 
  subcompact »الــحــجــم مــن »ســيــارة صــغــيــرة 

ها أصغر من السيارات متوسطة الحجم 
ّ
لكن

»سي«  الفئة  تقريبا  يعادل  ما  أي   ،mid-size
C في أوروبا.

وقــــــــد حــــافــــظــــت »تـــــويـــــوتـــــا كـــــــــــــوروال« عــلــى 
جريه 

ُ
ت الـــذي  التصنيف  هــذا  على  هيمنتها 

ــــوف«،  ــة املـــتـــخـــصـــصـــة »فــــوكــــس تــــو مــ ــلـ املـــجـ
 Honda Civic ــيـــك«  ــفـ ــيـ سـ ــدا  ــ ــونــ ــ »هــ تـــلـــيـــهـــا 
 ،Volkswagen Golf غــولــف«  و»فولكسفاغن 
 Nissan Sentra »نيسان سنترا«  فيما دخلت 
قــائــمــة الــعــشــر املــتــصــّدرة بــتــقــّدمــهــا 6 مــراكــز 

مقارنة بالتصنيف السابق.
في التفاصيل، حتى آخر أغسطس/آب 2021، 
املــاضــيــة، بقيت  القليلة  الــســنــوات  وكــمــا فــي 
ــــوروال« الــســيــارة املــدمــجــة األكــثــر  »تــويــوتــا كـ
ألــف سيارة   583 مبيعات شمل  برقم  مبيعا 
 »كوروال« 

ّ
وبحّصة سوقية بلغت 9%، علما أن

كــان إنتاجها قــد بــدأ فــي الــيــابــان عــام 1966، 
وكانت السيارة األكثر مبيعا في العالم ملدة 
20 عــامــا، وهــي أيضا السيارة األكــثــر مبيعا 
فــي الــتــاريــخ، إذ تــم بيع أكــثــر مــن 45 مليون 

سيارة منها حتى اآلن.
ــت »هــونــدا سيفيك« 

ّ
وفـــي املــركــز الــثــانــي، حــل

من   %6.1 تـــعـــادل  ســـيـــارة  ألـــف   394 ببيعها 
كعكة الــســوق، وتــم إطــاق أّول طــرازاتــهــا في 
الــجــيــل  مـــرحـــلـــة  ــلـــت  ــــي دخـ الــــعــــام 1972، وهـ
الــعــام 2016، وهــي مــتــوافــرة بـ3  العاشر منذ 
مبيعات  الــشــركــة  ــززت  ــ وعـ أو5.   4 أو  ــواب  ــ أبـ
الــجــيــل األحــــدث،  املـــوديـــل 2017، أو  ســـيـــارت 
الــبــلــدان تقريبا، أي أكثر مــن 140  فــي جميع 
بلدًا، بما في ذلك دول القارة األوروبية، حيث 
اململكة  فــي  »الهاتشباك«  نــمــوذج  إنــتــاج  يتم 

املتحدة و»السيدان« في تركيا.
»فولكسفاغن  فتأتي  الثالث،  املــركــز  فــي  أمــا 
ألـــف ســيــارة  قــدرهــا 245  غــولــف« بمبيعات 
وبــحــّصــة ســوقــيــة بقيت ثــابــتــة عــلــى %3.8، 
تليها فــي املــركــز الــرابــع »هــيــونــداي إلنترا« 
 241 بــلــغــت  بــمــبــيــعــات   Hyundai Elantra
ألــــف ســـيـــارة تـــعـــادل 3.7% مـــن الـــســـوق، ثم 
 Volkswagen Bora بــــــورا«  »فــولــكــســفــاغــن 

ألـــف  بـــبـــيـــعـــهـــا 178  ــامــــس  الــــخــ ــز  ــ ــركـ ــ املـ ــي  ــ فـ
ســـيـــارة تـــســـاوي 2.8% مـــن حــجــم الـــســـوق، 
 Mercedes A Class »و»مرسيدس إيه كاس
في املوقع السادس ببيعها 165 ألف سيارة 

تعادل 2.6% من السوق العاملية لهذه الفئة 
من السيارات.

وفـــي املــركــز الــســابــع، تــحــل »تــويــوتــا ليفن« 
ببيع  مــراتــب   3 تــقــدمــت  الــتــي   Toyota Levin
ألــف سيارة تعادل 2.5%، تليها »مــازدا   161
Mazda »3 3 ثامنة بعد تقدمها مرتبة واحدة 
ببيع 149 ألف سيارة تعادل 2.3%، وبعدها 
باعت  الــتــي   Audi A3 »3إيــــه »أودي  تــاســعــة 
132 ألف وحدة أو 2.1%، ثم عاشرة »نيسان 
ــات وبــاعــت 132  ســنــتــرا« الــتــي ارتــقــت 6 درجـ

ألف سيارة تعادل 2% من حجم السوق.

السيارات العائلية الصغيرة األكثر مبيعًا في 2021
)Getty( 1966 تويوتا كوروال« األولى بدأت اليابان إنتاجها عام«)Getty( 1972 هوندا سيفيك« الثانية تم إطالق أّول طرازاتها عام«

حافظت »كوروال« 
على صدارة البيع تليها 

»سيفيك« و»غولف«

جديد السيارات

)Getty( فولكسفاغن غولف« الثالثة و»هيونداي إلنترا« الرابعة«


