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المرتبة الثانية لسيارة «شيفروليه سبارك»  Chevrolet Sparkالتي كانت األولى سابقًا ()Getty

الصينية الكهربائية «وولينغ هونغوانغ ميني»  Wuling Hongguang Mini EVاحتلت الصدارة ()Getty

أفضل سيارات المدن أداء لعام 2021
بيروت ـ العربي الجديد

إذا ك ـ ـنـ ــت مـ ـ ــن سـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـ ـ ــدن أو
م ــن ّ
رواده ـ ـ ـ ــا ب ـك ـث ــرة وت ــرغ ــب فــي
ش ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة ه ـ ــي األن ـ ـسـ ــب
ُ
لــوضـعــك ،فــا تـفــاجــأ إذا علمت أن الصينية
ال ـك ـهــربــائ ـيــة «وول ـي ـن ــغ ه ــون ـغ ــوان ــغ مـيـنــي»
 Wuling Hongguang Mini EVق ــد احتلت

ص ـ ـ ــدارة أفـ ـض ــل س ـ ـيـ ــارات املـ ـ ــدن أداء لـسـنــة
 ،2021وفـقــا لــدراســة أجــراهــا مــوقــع «فوكس
تو موف» املتخصص ،عن النصف األول من
ع ــام  ،2021وكـشــف الـنـقــاب عـنـهــا قـبــل أي ــام،
لتصبح «وولينغ» الرائدة الجديدة لفئتها،
تليها «شيفروليه سبارك» Chevrolet Spark
و«مــاروتــي واغــن آر»  Maruti Wagon Rالتي
ت ـقــدمــت  3م ــرات ــب ع ــن الـتـصـنـيــف ال ـســابــق،

جديد السيارات
سيارة أكثر تطورًا من «جيلي» الصينية

مركبة جديدة أكثر تطورا كشفت عنها العمالقة الصينية «جيلي» Geely
باسم «إمغراند جي.إل»  Emgrand GLاملتميزة بتصميم فريد وواجهة أمامية
تجمع مالمح مركبات هــذه الشركة وسـيــارات «لـكــزس» في آن معا ،علما أن
هيكلها يأتي بطول  4.73أمـتــار وعــرض  1.81متر وارتـفــاع  1.47متر .كما
ُجهزت السيارة بفتحة سقف كبيرة وأنظمة كهربائية للتحكم باملقاعد واملرايا
الجانبية ،فضال عن  4كاميرات ترصد محيطها بالكامل ،وحساسات مسافات
أمامية وخلفية ،وحساسات للضوء واملطر.
ميزات جديدة في «كيا سورينتو»

ب ـي ـن ـمــا كـ ــان الف ـت ــا الـ ـت ــراج ــع ال ـك ـب ـيــر ل ـط ــراز
«س ــوزوك ــي سـبــايـسـيــا»  Suzuki Spaciaفي
املركز التاسع.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أنـ ــه ف ــي الـ ـع ــام  2021حتى
يونيو /حزيران املاضي ،احتلت «وولينغ»
الكهربائية ال ـص ــدارة بــن أفـضــل الـسـيــارات
املخصصة للركوب في املدن ببيعها 182767
مركبة خالل  6أشهر ،لتبلغ حصتها السوقية
ما نسبته .%9.2
أم ــا املــركــز الـثــانــي فـكــان مــن نصيب الــرائــدة
الـســابـقــة «شـيـفــرولـيــه س ـب ــارك» ال ـتــي بــاعــت
 117193س ـيــارة ،وبلغت حصتها السوقية
 ،%5.9متقدمة على «ماروتي واغن آر» التي
باعت  94839سيارة وسجلت حصة سوقية
بلغت .%4.8
واحتلت «هـيــونــداي غــرانــد أيHyundai »10
 Grand i10املركز الرابع بتقدمها  5مراكز في
هــذا التصنيف بعدما بــاعــت  90354سيارة
لتبلغ حصتها من السوق  .%4.5إشــارة إلى
أن «ه ـيــونــداي م ــوت ــور» ال ـكــوريــة الجنوبية
ح ـق ـقــت أف ـض ــل أرب ــاح ـه ــا ربـ ــع ال ـس ـنــويــة في
نـحــو  6س ـنــوات ه ــذا ال ـعــام ،مــدعــومــة بطلب
ق ــوي عـلــى س ـيــارات ـهــا مــرتـفـعــة ال ـهــامــش من
ُ
الفئة الرياضية متعددة االستخدامات وطرز
ُ
«جينيسيس» الفاخرة ،علما أن الشركة تعد
بــن أكـبــر  10صـنــاع س ـيــارات فــي الـعــالــم من
حيث املبيعات مع وحدتها «كيا كورب» ،وقد
بلغ صافي ربحها  1.8تريليون وون كوري،
تـ ـع ــادل  1.57م ـل ـيــار دوالر ،ف ــي ال ـف ـت ــرة من
إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران املاضيني،
مقارنة مع  227مليار وون قبل سنة.
وتلتها في املوقع الخامس ضمن التصنيف
الـجــديــد «م ــاروت ــي أل ـتــو»  Maruti Altoالتي
تــراجـعــت درج ــة عــن الـســابــق وبــاعــت 89425
سيارة بحصة سوقية بلغت  ،%4.5ثم «كيا
بيكانتو»  Kia Picantoالتي تقدمت  6مراكز
وب ـل ـغ ــت م ـب ـي ـعــات ـهــا  88354وح ـ ــدة بـحـصــة
سوقية سجلت .%4.4
وكان موقع «كار باير»  carbuyerالبريطاني
قــد أع ــد فــي أغ ـس ـطــس /آب امل ـن ـصــرم ،الئحة

«ماروتي واغن آر» الثالثة و«هيونداي غراند أي »10في المركز الرابع (الشركتان)

«وولينغ» الصينية
بحصة
األولى ببيعها
ّ
 %9.2من السوق
بأفضل أصغر  10سيارات يجري تسويقها
داخ ـ ـ ـ ــل املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ف ـ ــي ع ـ ـ ــام ،2021
وق ــد ت ـصــدرت ـهــا «ك ـي ــا» ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة
و«فولكسفاغن» األملانية و«رينو» الفرنسية.

وفــي املــركــز الـســابــع ،حلت «فـيــات Fiat »500
 500بـبـيــع  83148س ـيــارة وبـحـصــة سوقية
تبلغ  ،%4.2تليها «فيات باندا» Fiat Panda
ببيع مع  79904سيارة وحصة بلغت  ،%4ثم
«سوزوكي سبايسيا» التي سقطت من املركز
الثاني سابقا إلى التاسع حاليا ببيع 78706
س ـي ــارة وح ـص ــة ســوق ـيــة  ،%4وال ـخ ـت ــام في
املركز العاشر مع سيارة «دايهتسو تانتو»
 Daihatsu Tantoالتي هبطت من املركز الثالث
وبــاعــت خ ــال  6أشـهــر مــا مـجـمــوعــه 69262
سيارة مسجلة حصة سوقية بلغت .%3.5

«مرسيدس» في رأس القائمة

إليك أسرع  10سيارات في خسارة القيمة سنة 2021
لندن ـ العربي الجديد

ّ
زودت الشركة الكورية الجنوبية «كيا»  Kiaسيارتها «سورينتو» Sorento
الجديدة بميزات تجعلها متقدمة تقنيا .فخارجيا ،أضاف املصممون ملسات
جمالية لتمييزها عن مركبات «سورينتو» السابقة ،حيث عدلوا قليال تصميم
شبك غطاء املبرد األمــامــي وتصميم ممتصات الصدمات وفتحات الـعــوادم.
أنواع من املحركات ،منها «إم.بي.أي»  MPIبسعة
وستطرح «كيا» السيارة بعدة ُ
 2.5ليتر وعــزم  180حصانا ،وأخ ــرى بعزم  249حصانا ،ومحركات ديزل
توربينية بعزم  199حصانا ،على أساس أن تعمل هذه املحركات بنظامي دفع
أمامي ورباعي.
فخامة وقوة في رُباعية «لكزس»

عرضت «لـكــزس»  Lexusسيارتها «إل.إك ــس»  LXالجديدة التي قــال كثير
مــن املراقبني إنها بــن أكثر املركبات ُرباعية الــدفــع تـطــورا وأنــاقــة وق ــوة .فهي
تــأتــي بـحـجــم شـبـيــه ب ـس ـيــارات «النـ ــد كـ ــروز»  Land Cruiserال ـجــديــدة من
|«تــويــوتــا»  ،Toyotaلـكــن هيكلها أت ــى بتصميم أكـثــر انـسـيــابـيــة وعـصــريــة،
وهيكلها املصنوع من األلومينيوم املتني جعلها أخــف بنحو  200كيلوغرام
تقريبا .أمــا ارتـفــاع هيكلها فيبلغ  285مليمترا .وستطرح منها عــدة نسخ
مجهزة بمحركات مختلفة ،منها بسعة  3.3ليترات وعزم  300حصان ،وسعة
 3.4ليترات بعزم  415حصانا ،على أن تعمل هذه بعلب سرعة أوتوماتيكية
فيها  10سرعات.

م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـف ـقــد ك ــل سـ ـي ــارة ج ــدي ــدة
ج ــزءًا مــن قيمتها ب ـمــرور الــوقــت ،لـكــن بعض
الـسـيــارات تخسر أســرع مــن غيرها على هذا
الصعيد .فما الـسـيــارات ال ــ 10األســرع تهالكًا
واملعروضة في صاالت البيع سنة 2021؟
عادة ما تخسر السيارة صاحبة األداء القوي
أقل من نصف قيمتها خالل فترة ملكية مدتها
 3سنوات أو بعد قطع  36000ميل ،فيما يمكن
أن تخسر السيارات الضعيفة بسهولة  3أرباع
السعر خالل املدة املذكورة ذاتها ،وفقًا ملجلة
 Autoالبريطانية.
«أوتو إكسبرس» Express
مسبب لالهتالك ُامل ّ
ّ
عبر عنه بـ«فقد
أمــا أبطأ
القيمة ب ـمــرور ال ــزم ــن» ،فـهــو ال ـس ـيــارات التي
ت ـش ـه ــد ط ـل ـب ــا قـ ــويـ ــا ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق،
باعتبارها مرغوبة وتتمتع بسمعة طيبة من
حيث املوثوقية والجودة والسالمة.
 – 1يحتل طــراز «مرسيدس بنز إس كــاس»

 Mercedes-Benz S-Classص ــدارة الـسـيــارات
سريعة التهالك في القيمة ،إذ يبلغ متوسط
سعرها جــديــدة  141818جنيهًا إسترلينيًا،
ثم ال يلبث بعد التهالك على مدى  3أعوام أن
ينخفض إلى سعره الجديد البالغ ما نسبته
 %34.2من قيمته األصلية ،فاقدًا بذلك 93385
جنيهًا.
« – 2أودي إي ــه Audi A8 »8هــو ال ـطــراز الــذي
يــأتــي فــي املــرتـبــة الثانية على هــذا الصعيد،
ب ــاع ـت ـب ــاره يـحـتـفــظ ب ـمــا نـسـبـتــه  %34.5من
قيمته األصلية البالغة  75338جنيهًا ،فاقدًا
من سعره  49363جنيهًا.

تخسر السيارة القوية
أقل من نصف قيمتها
خالل  3سنوات

يحتل طراز «مرسيدس بنز إس كالس» صدارة السيارات سريعة التهالك في القيمة ()Getty

« – 3سوبارو إمبريزا»  Subaru Imprezaيأتي
ثالثًا ،إذ يحتفظ بعد  3سنوات بنسبة %37.6
مــن قيمته األساسية البالغة  23740جنيهًا،
فيكون بذلك قد خسر  14815جنيهًا.
 – 4فــي املــركــز ال ــراب ــع تـقـبــع «أس ـت ــون مــارتــن
رابـيــد»  ،Aston Martin Rapideالـتــي تحتفظ
بنسبة  %39.6من قيمتها األساسية البالغة
 150694جنيهًا ،خاسرة  90994جنيهًا بعد 3
سنوات من سنة صنعها.
 – 5في املركز الخامس «ب ــي.إم دبليو» الفئة
الثانية  Series 2 BMWالتي ينخفض سعرها
إلــى  %39.6مــن قيمته األصلية البالغة حني
طرحها في السوق  30271جنيهًا ،بعد خسارة
 18262جنيهًا.
 – 6في املركز السادس طراز «بنتلي مولسان»
 ،Bentley Mulsanneالـ ــذي يـنـخـفــض سـعــره
إلى  %41من سعره األساسي البالغ 259865
جنيهًا ،خاسرًا  153285جنيهًا.
 – 7في املوقع السابع «مرسيدس  -بنز سي.إل.
إس»  ،Mercedes-Benz CLSوهــو طــراز يفقد
فــي  3سـنــوات  37500جنيه مــن أصــل 63750
جنيهًا ،ما يعني أن سعرها يصل إلى %41.2
من القيمة األصلية.
 – 8فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــام ـ ــن «م ـ ـ ــازي ـ ـ ــرات ـ ـ ــي
كواتروبورتيه»  ،Maserati Quattroporteالتي
يـنـخـفــض س ـعــرهــا إل ــى  %42.4م ــن قيمتها
األساسية البالغة  91675جنيهًا ،وهي بذلك
تفقد  52825جنيهًا من قيمتها.
 – 9وفــي املرتبة مــا قبل العاشرة تأتي «بــي.
إم دبليو» الفئة الرابعة  Series 4 BMWالتي
ت ـخ ـســر م ــن قـيـمـتـهــا  21419ج ـن ـي ـهــا ب ـع ــد 3
سنوات من طرحها ،ليسجل سعرها %42.5
من قيمتها األصلية البالغة  37355جنيهًا.
 – 10أخـ ـيـ ـرًا ت ــأت ــي سـ ـي ــارة «فـ ـي ــات  500إل»
 ،500L Fiatال ـتــي تـحـتـفــظ بـعــد  3أع ـ ــوام من
استخدامها بـ ــ %43.8مــن قيمتها األساسية
البالغة  17940جنيهًا ،بمعنى أنها تكون قد
خسرت  10090جنيهًا من سعر الطرح.

