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الصنع في غالبية التصنيفات
تتخلف السيارات األميركية ُ
عن المراتب األولى لصالح جنسيات أُخرى ،لتحل هذه
المرة خلف اليابانيتين «مازدا» و«هوندا» في تصنيف
أفضل طرازات العام 2021

أفضل 10
سيارات موديل
العام 2021
فورد تكشف النقاب عن «مونديو»
واشنطن ـ العربي الجديد

رغـ ـ ـ ــم تـ ـ ــوافـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة مــن
السيارات في األس ــواق اآلن ،إال أن
ت ـعـ ّـدد ال ـخ ـيــارات ال ــذي ُي ـعــد مـيــزة
ج ـيــدة ،يـشـكــل فــي الــوقــت نـفـســه صـعــوبــة في
ات ـخــاذ الــزبــائــن ق ــراره ــم بـشــأن أي الـسـيــارات
هــي األف ـضــل .لـكــن املــوقــع املتخصص «ك ــارز.
ي ــوإس ـن ـي ــوز» ي ـس ـعــى س ـنــويــا إلعـ ـ ــداد قــائـمــة
ّ
تتضمن تصنيفًا
مساعدة على هذا الصعيد
ل ـل ـس ـيــارات ال ـجــديــدة ف ــي ال ـس ــوق األمـيــركـيــة،
بحيث ُتمنح جائزة أفضل عالمة تجارية إلى
صانع السيارات الذي يمتلك أعلى جودة وفقًا
ملعايير تشمل درجات السالمة والتكنولوجيا
واملوثوقية املتوقعة وتوفير استهالك الوقود،
إض ــاف ــة إلـ ــى آراء ص ـحــاف ـيــن م ـح ـتــرفــن فــي

شؤون السيارات ،فجاءت النتائج على النحو
اآلتـ ـ ــي ملـ ــوديـ ــات الـ ـع ــام  ،2021وت ـصــدرت ـهــا
اليابانيتان «مازدا» و«هوندا»:
« – 1م ـ ــازدا» :مــع تشكيلة س ـيــارات صغيرة،
فــازت «م ــازدا» بجائزة أفضل عالمة تجارية
لعام  ،2020حيث تتصدر «إم.إك ــس 5-مياتا»
ترتيب السيارات الرياضية بفضل رشاقتها
املذهلة وقيمتها الكبيرة .كما تتصدر تشكيلة
«م ــازدا »3فئة «سيدان» و«هاتشباك» ترتيب
السيارات املدمجة بأناقة ورشاقة .وتخوض
«مـ ـ ـ ــازدا »6ف ـئــة «سـ ـي ــدان» مـتــوسـطــة الـحـجــم
معركة قوية ضد املنافسني في تلك الفئة.
« – 2ه ــون ــدا» :تحتل س ـيــارات «هــونــدا» قمة
ال ـت ـص ـن ـي ـفــات أو ب ــال ـق ــرب م ـن ـهــا ف ــي ك ــل فئة
تدخلها تقريبًا ،بفضل املزايا البارزة لطراز
«هــاتـشـبــاك ِف ــت» صغير الـحـجــم ،ومجموعة

جديد السيارات
ألوان جريئة لسيارات «بالك بادج»
أعلنت «رولز-رويس موتور كارز» عن طرازات «نيون نايتس» املحدودة من «داون»
ّ
مصممة األلوان في فريق «بيسبوك» لدى
و«رايث» و«كالينان بالك بادج» .وقالت
ُ
ُ
الشركة ،سامي كولتاس ،إن «نيون نايتس تعد ثالثية مفعمة بالحياة ،واستوحيت
ُ
ألوانها مــن الطبيعة .طـ ّـبــق هــذا الـطــاء على طــراز بــاك بــادج مــن سـيــارات رايــث

ُ
است ّ
مدت هذه الثالثية
وداون وكالينان إلضفاء طابع من الغموض والجرأة .كما
املحدودة من الطبيعة وتحديدًا من ضفدع الشجرة الخضراء األسترالي والشجرة
املزهرة من هــاواي والفراشة االستوائية بحيث ساهمت في إضفاء ألــوان أكثر
ً
وتميزًا على سيارات بالك بادج الستقطاب العمالء الذين يعشقون ّ
جرأة ّ
التميز
واالختالف من جميع أنحاء العالم».
اقتصادية رخيصة وأنيقة من «رينو»
بدأ وكالء «رينو» في موسكو اإلعالن عن بيع سيارة «لوغان ستيبواي» املصنفة
كواحدة من أكثر السيارات العملية لعام  .2020وهي تتميز عن مركبات «لوغان»
ّ
السابقة بهيكل أطول بقليل معدل ليكون أكثر ارتفاعًا عن األرض يمكنها من

ُ
اجتياز الطرق الوعرة بسهولة .السيارة التي تعد اقتصادية ورخيصة وأنيقة،
حصلت على مصابيح أمامية جديدة فيها عدسات خاصة تركز حزم اإلضاءة
بشكل ممتاز ،وعلى تصميم جديد ملمتصات الصدمات يتداخل فيه اللونان
الفضي واألس ــود بـصــورة مميزةُ ،
وزيـنــت بعض عناصر هيكلها مــن الـخــارج
بالكروم بأسلوب أنيق.
ُعطل في حزام «مرسيدس جي.إل.إي»

استدعت هيئة حماية املستهلك في سلطنة ُعمان  63مركبة «مرسيدس بنز
جــي.إل.إي» طــرازات  2019و ،2021على خلفية أن مشبك حزام األمــان األوسط
قد يندفع إلى داخل الفجوة بني جسم السيارة ووسادة املقعد في بعض الظروف
أثناء القيام بشبك الحزام ،وعدم تمكن الراكب من استعادة املشبك إلى وضعه
الطبيعي ،وبالتالي لن يتمكن من الشبك في املقعد املتأثر .وسيعمل الوكيل على
ضبط موضع املشبك املزدوج في املركبات املعنية.

سيارة  Miata 5-MXمن «مازدا» اليابانية احتلت المرتبة األولى في التصنيف ()Getty

«سـ ـيـ ـفـ ـي ــك» املـ ــدم ـ ـجـ ــة ،وس ـ ـ ـيـ ـ ــارة «أكـ ـ ـ ـ ــورد»
م ـتــوس ـطــة ال ـح ـج ــم ،ف ــي ح ــن أن سـيــارتـيـهــا
ال ـه ـج ـي ـن ـت ــن «ك ـ ــاريـ ـ ـت ـ ــي» و«إن ـ ـس ـ ــاي ـ ــت» ال
تحققان نتائج جيدة ضد املنافسني ،لكنهما
ال تزاالن خيارين جيدين في فئتهما .وبفضل
التصميم الرائع واألداء الجذاب والعمالنية
ال ـك ـب ـي ــرة ،م ــن ال ـس ـه ــل م ـع ــرف ــة س ـب ــب ح ـلــول
«هــونــدا» فــي املــركــز الـثــانــي ألفـضــل املــاركــات
لعام .2020
« - 3فـ ــورد» :فــي الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة،
ركزت «فــورد» اهتمامها على سيارات الدفع
الرباعي ،واختزلت تشكيلتها لتقتصر على
س ـي ــارة «مــوس ـتــانــغ» األس ـط ــوري ــة ،وس ـيــارة
«ف ـيــوجــن» س ـيــدان مـتــوسـطــة الـحـجــمُ .
وتـعــد
هذه أخبار سيئة بالنسبة إلى زبائن سيدان،
ألن «فـ ـي ــوج ــن» وال ـ ـط ـ ــراز ال ـه ـج ــن كــاه ـمــا
سيارات جيدة .لكن األمور تبدو أكثر إشراقًا
ملشتري السيارات الرياضية ،ألن «موستانغ»
رائعة وتحوز مرتبة قريبة من قمة تصنيفات
هذه الفئة.
« - 4هيونداي» :قد تكون «سوناتا» السيارة
امل ـت ـم ـيــزة ف ــي تـشـكـيـلــة «هـ ـي ــون ــداي» بـعــدمــا
ُ
أعيد تصميمها بالكامل عام  .2020والطراز
ال ـه ـجــن «س ــون ــات ــا ه ــاي ـب ــرد» يـحـظــى حــالـيــا
بمرتبة في أعلى تصنيفات فئته .كما ُتعتبر
«فيلوستر هاتشباك» الرياضية خيارًا آخر
مثيرًا لــاهـتـمــام ،حيث تجمع بــن التطبيق
ال ـع ـم ـلــي ودي ـن ــام ـي ـك ـي ــات الـ ـقـ ـي ــادة امل ـم ـت ـعــة.
وكــل سـيــارة فــي تشكيلتها جـيــدة ،والكفالة
الرائدة في فئتها ال تضاهيها سوى العالمة
التجارية الكورية الشقيقة «كيا».
« – 5كيا» :تخوض «كيا» منافسة قوية في كل
فئة تدخلها ،وقد أصبحت مشهورة بمركبات
ذات قيمة عالية مع تصميمات داخلية عالية

تتضمن
«فئة العشر»
ّ
 3ماركات يابانية واثنتين
كوريتين
«تويوتا» سادسة
لكنها تتميّز بعروض أكثر
من منافساتها
ال ـج ــودة وم ـي ــزات تـقـنـيــة سـهـلــة االس ـت ـخــدام.
ً
مثالُ ،تعد «كيا فورتي» املدمجة خيارًا رائعًا
ملتسوقي سيارات سيدان الراغبني في توفير
استهالك الوقود ومساحة الشحن ومجموعة
كبيرة مــن املـيــزات القياسية .كما أنـهــا تقدم
كفالة رائدة في فئتها.
« – 6ت ــوي ــوت ــا» :م ــع وج ـ ــود  11سـ ـي ــارة فــي
القائمة حاليًا ،لــدى «تــويــوتــا» عــروض أكثر
ُ
م ــن أي ش ــرك ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ف ـه ــي ت ـم ـت ـلــك ط ـ ــرازًا
مشاركًا في كل فئة سيارات رئيسية ،إضافة
إلــى ال ـط ــرازات الهجينة لـسـيــارات «ك ــوروال»
و«ك ــام ــري» و«أف ــال ــون» س ـي ــدان ،مــع درج ــات
عالية من السالمة.
« – 7ف ــول ـك ـس ـف ــاغ ــن» :ت ـق ــدم «فــول ـك ـس ـفــاغــن»
مجموعة من السيارات الجيدة لكنها ليست
رائ ـعــة بــاسـتـثـنــاء واح ـ ــدة .إذ تـتـصــدر «جــي.
تــي.آي هاتشباك» ترتيب السيارات املدمجة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال ـ ــراق ـ ــي،
والتكنولوجيا سهلة االستخدام ،والتسارع
الرائع والرشاقة .كما تتنافس «فولكسفاغن»

ف ــي م ـســاحــة ال ـس ـي ــارة امل ــدم ـج ــة م ــع «غــولــف
هاتشباك» التي تعتمد عليها «جــي.تــي.آي»
و«ج ـ ـي ـ ـتـ ــا» س ـ ـ ـيـ ـ ــدانُ .
وت ـ ـص ـ ـنـ ــف «ب ـ ــاس ـ ــات»
متوسطة الحجم في منتصف فئتها بمزيج
من اإليجابيات والسلبيات.
« – 8شيفروليه»« :شيفروليه» عالمة تجارية
ُ
أخ ــرى ُتنتج سـيــارات فــي معظم الـفـئــات ،من
«سبارك» و«سونيك» الصغيرة إلى «كامارو»
القوية .ومع ذلك ،من املتوقع إزالة بعض هذه
السيارات من التشكيلة في السنوات املقبلة،
حيث تتبع «تشيفي» اتجاه االستثمار أكثر
ف ــي سـ ـي ــارات ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي وال ـشــاح ـنــات
األكثر شهرة وربحية.
« – 9دودج» :ق ـل ـص ــت «دودج» ع ـ ــروض
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا إلـ ــى األس ــاس ـي ــات
فقط ،ومنها «تشارجر» سيدان الكبيرة ذات
ع ـضــات تتخلف عــن مـنــافـســاتـهــا مــن حيث
ال ـج ــودة والـتـطـبـيــق الـعـمـلــي ،لـكــن يـمـكــن أن
تتفوق عليها جميعًا من حيث األداء بفضل
مجموعة خـيــارات توليد القوة الثقيلة .كما
أن «تشالنجر» سيارة عضلية حقيقية بقدرة
قيادة عالية ،وهي تندرج في النصف العلوي
من تصنيف فئة السيارات الرياضية.
« – 10ميني» :تتميز «ميني كوبر» و«ميني
كوبر كلوبمان» بتصميم فريد وديناميكيات
ال ـق ـيــادة املـمـتـعــة ،وه ـمــا خ ـي ــاران ج ـيــدان في
قـطــاع الـسـيــارات الصغيرة الحجم ولديهما
تقييمات موثوقية جيدة .لكن على الجانب
ال ـس ـل ـبــي ،ف ـهــذه ال ـس ـي ــارات أغ ـلــى م ــن معظم
منافساتها ،ألنها خيارات ممتازة في قطاع
يــاحــق امل ـش ـتــريــن امل ـب ـتــدئــن .فـ ــإذا م ــا كــانــت
أهــداف الــزبــون تتركز على التصميم واألداء
املـتـمـيــزيــن ،ف ــإن تشكيلة «مـيـنــي» الصغيرة
واملثيرة تستحق ّ
التأمل.

«بي.إم.دبليو  »ixكهربائية ألمانية فريدة بأكثر
الخدمات االتصالية تطورًا
برلين ـ العربي الجديد

ُي ـع ــد  BMW iXأول طـ ــراز م ــن ش ــرك ــة «ب ــي.
إم.دب ـل ـي ــو» األملــان ـيــة يـعـتـمــد عـلــى مجموعة
أدوات مستقبلية قابلة للتعديل والتوسيع،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ج ـ ــدي ـ ــد ل ـل ـت ـص ـم ـيــم
واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة وم ـ ـت ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة وت ـ ـعـ ــدد
االستخدامات والرفاهية.
يرتكز تصميم املركبة الجديدة على التنقل
ُ
الكهربائي حصرًا ،وتعتبر املثال األول لجيل
مذهل من السيارات التي تشغل مكانة تتيح
لها إعادة تعريف تجربة القيادة واإلحساس
بــالــرحــابــة داخ ــل املـقـصــورة .ويتميز الـطــراز
الـجــديــد بتصميم انـسـيــابــي خــارجــي ،فيما
يوفر تصميمها الداخلي لسائقها وركابها
خـيــارات مبتكرة الستغالل الــوقــت فــي أثناء
الــرح ـلــة واالس ـت ــرخ ــاء بـنـمــط ســامــة وأم ــان
فخم .ومن املقرر أن تنطلق عمليات إنتاجه
خــال النصف الثاني مــن عــام  ،2021ليكون
الطراز األكثر تقدمًا تقنيًا لدى الشركة.
يـجـمــع ال ـط ــراز أحـ ــدث تـقـنـيــات «ب ـ ــي.إم» في
االبـتـكــار واستراتيجية التصميم والقيادة
ال ــذاتـ ـي ــة واالت ـ ـصـ ــال والـ ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وال ـخــدمــات ،كــذلــك ف ــإن مفهومه مـبـنـ ّـي على
االس ـتــدامــة فــي أق ـســام مـتـنــوعــة مــن املــركـبــة،
مثل الخصائص اآليروديناميكية املطورة،
والتصميم الذكي خفيف الوزن ،واالستخدام
املكثف للمواد الطبيعية املعاد تدويرها.
ويـتـكــون نـظــام الـجـيــل الـخــامــس مــن تقنية
 eDriveلـلـقـيــادة بــالـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة من
م ـحــركــن كـهــربــائـيــن وأن ـظ ـمــة إلـكـتــرونـيــة
وتقنيات الشحن والبطارية عالية القدرة،
ليمنح املركبة كـفــاءة استثنائية ،علمًا أن
تقنيات الشركة تتيح توليد طاقة يتجاوز
أقـ ـص ــاه ــا  370ك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــوواط 500/حـ ـص ــان،
لـيـنـطـلــق طـ ــراز  BMW iXم ــن ال ـث ـبــات إلــى
سرعة  100كيلومتر في الساعة خالل زمن
ّ
ثوان.
يقل عن 5
ٍ
وي ـت ـي ــح م ـس ـت ــوى ال ـط ــاق ــة اإلجـ ـم ــال ــي ال ــذي
يتخطى  100كيلوواط ساعي ،ألحــدث جيل
مــن الـبـطــاريــات عالية الـجـهــد ،تحقيق مدى
ق ـي ــادة ي ـت ـجــاوز  600كـيـلــومـتــر ضـمــن دورة
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اختبار  ،WLTPبما يعادل أكثر من  300ميل،
حسب إج ــراءات االختبار الفيدرالي لوكالة
حماية البيئة األميركية.
وت ـت ـيــح ال ـت ـق ـن ـيــات إمـ ـك ــان ال ـش ـحــن ال ـســريــع
للمركبة بالتيار املستمر حتى  200كيلوواط،
وشحن البطارية من  %10إلى  %80خالل أقل
مــن  40دقـيـقــةُ .
وصـمـمــت الـبـطــاريــات لتكون
جزءًا من دورة مصادر طويلة األمد ،وتسهم
في توفير نسبة إعادة تدوير مرتفعة .وثمة

شحن البطارية من
 %10إلى  %80خالل أقل
من  40دقيقة

مجموعة أدوات تكنولوجيا جــديــدة تظهر
ألول م ــرة ف ــي ه ــذا ال ـط ــراز م ـن ـصــة ،لتسجل
ت ـق ــدم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي م ـس ـت ــوى الـ ـقـ ـي ــادة اآلل ـي ــة
ُ
والخدمات الرقمية .وطـ ّـورت قدرة الحوسبة
ملـعــالـجــة ب ـيــانــات يــزيــد حـجـمـهــا  20ضعفًا
مقارنة بالطرازات السابقة.
عضو مجلس إدارة «بــي.إم» ،قسم التطوير،
فــرانــك ويـبـيــر ،ق ــال« :ن ـضــع مـعــايـيــر جــديــدة
للتنقل بفضل تكنولوجيا مبتكرة في طراز
 BMW iXالــذي يتميز بتمتعه بقدرة فائقة
على معالجة البيانات وإمكانات االستشعار
القوية التي تتفوق على ما تتميز به أحدث
ال ـط ــرازات املـتــوافــرة لدينا حــالـيــا ،إذ يتمتع
ويـ ـ َّ
بتقنيات الجيل الـخــامــس ُ
ـزود بوظائف
ج ــدي ــدة وم ـط ــورة لـلـقـيــادة الــذات ـيــة وال ــرك ــن،
كذلك فإنه يعتمد على هــذا الجيل في نظام
القيادة الكهربائية الخاص بمجموعتنا».

