
»رُباعية« من »تويوتا كوروال«

تعتزم »تويوتا« اليابانية إطالق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيارات »كوروال« 
Corolla موديل 2022 في عــدة أســواق، على أن تأتي بهياكل كــروس بطول 
4.46 أمتار مبنية على منصات »تنغا-سي« TNGA-C، بمسافة بني محوري 
العجالت تبلغ 2.64 متر. وهي تتمتع بقدارات مميزة على اجتياز الطرق الوعرة 
و18   17 بني  مقاسها  بعجالت  وتجهيزها  ميليمترات   206 هيكلها  الرتفاع 
طرح في الواليات املتحدة 

ُ
إنشا، إلى جانب أنظمة تعليق خاصة. ومن املقرر أن ت

بنظام دفع رباعي، مقابل نظام دفع أمام في بلدان أميركا الجنوبية وغيرها.

مخاوف إطارات تستدعي 5974 »تسال«

 اســتــدعــت شــركــة »تــســال« األمــيــركــيــة 5974 ســيــارة كــهــربــائــيــة فــي الــواليــات 
لــفــقــدان ضغط اإلطــــارات بما يــزيــد من   املــتــحــدة، بسبب عيب فني قــد يـــؤدي 
ــرور عــلــى الــطــرق  ــ ــادث، بــحــســب »اإلدارة الــوطــنــيــة لــســالمــة املـ ــ ــوع حـ خــطــر وقــ
التي   »3 »مــوديــل  ســيــارات  بعض  يشمل  االستدعاء  إن  قالت  التي  السريعة«، 
يعود تاريخ صنعها إلى السنوات بني عامي 2019 و2021، إضافة إلى »موديل 
قرار  بعد  االستدعاء  عملية  وتأتي  و2021.   2020 العامني  في  املنتجة  واي« 
مماثل في فبراير/شباط املاضي شمل 36.1 ألف سيارة »موديل إس« و»موديل 
إكس« في الصني، و134.9 ألف سيارة في الواليات املتحدة، بسبب عطل فني 

في شاشة اللمس.

استدعاء »هوندا أوديسي« في السعودية

أعلنت وزارة التجارة واالستثمار السعودية أنها استدعت 541 سيارة »هوندا 
أوديسي« موديالت العامني 2018 و2019، والسبب وجود خلل في منفذ الطاقة 
إلــى حــدوث احتكاك كهربائي  يــؤدي  الثالث بما قد  الصف  املخصص ملقاعد 
يزيد احتمالية نشوب حريق. وطالبت الــوزارة أصحاب السيارات من التحقق 
الشركة  مع  والتواصل   ،Recalls.sa املركبة من خــالل  رقــم هيكل  من شمول 
املستوردة إلجراء اإلصالحات مجانا لدى وكيل سيارات »هوندا« أي »شركة 

عبدالله هاشم املحدودة«.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

ســـــيـــــارة  عـــــــن  تــــبــــحــــث  كـــــنـــــت  إذا 
ــة مـــتـــعـــددة  ــيــ ــاضــ ــي ريــ ــ ــاعـ ــ دفــــــع ربـ
االســتــخــدامــات SUV جــديــدة ذات 
مـــواصـــفـــات عــالــيــة وأســـعـــار مــعــقــولــة مــوديــل 
العام 2021، فقد تجد ضالتك في هذا التقرير. 
فالزبائن ينشدون مزيدا من القدرة العملية 

واملــنــافــع مــن ســيــاراتــهــم هـــذه األيــــام، ولــذلــك 
ال عـــجـــب مــــن أن ســــيــــارات الــــدفــــع الـــربـــاعـــي 
تخطت الــســيــارات »الــســيــدان« فــي األســـواق 
لتصبح األكثر مبيعا في السنوات األخيرة، 
ــر مساحة 

ّ
تــوف بأنها  عـــادة،  لتمّيزها،  وذلـــك 

باملركبات  مــقــارنــة  والبضائع  لــلــركــاب  أكــبــر 
العادية.

ــــاع مـــســـتـــوى مــقــاعــدهــا  ــفـ ــ جـــزئـــيـــا بــفــضــل ارتـ

وتــوافــرهــا بــمــيــزة الــدفــع الــربــاعــي، غــالــبــا ما 
تـــكـــون هــــذه املـــركـــبـــات أيـــضـــا مــجــهــزة بشكل 
تعامل  لناحية  العادية،  السيارات  من  أفضل 
السائق مع األرصفة القاسية واألسطح الزلقة 

وكذلك الطقس العاصف.
مــن سيارات  للعديد  الباهظة  األســعــار  ورغــم 
والدقيق  الجاد  البحث  أن  إال  الرباعي،  الدفع 
يمكن أن يقودك إلى العثور على سيارات من 
مستعينا  تنافسية،  أكثر  بأسعار  الفئة  هــذه 
ــو.إس  ــ ــراء »يـ ــبـ بـــتـــجـــارب وأبــــحــــاث أجــــراهــــا خـ
نــيــوز« usnews، وأفــضــت إلــى اخــتــيــار 10 من 
أرخــــص ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي، فــي خضم 
ــتـــي تــخــوضــهــا كــبــرى  املـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة الـ
لكسب  الصعيد  هــذا  على  العاملية  الــشــركــات 
ــجــري 

ُ
الــزبــائــن، علما أن املــؤســســة كــثــيــرا مــا ت

تــحــديــثــا لــنــتــائــجــهــا بـــاســـتـــخـــدام الــبــيــانــات 
واملراجعات الجديدة فور ظهورها إلى العلن، 
ولــذلــك قــد ال تتطابق بعض العالمات مــع ما 
يمكن التوصل إليه عند اختبار السيارات في 

وقت ما الحقا.
ــة املـــــحـــــتـــــدمـــــة، يـــصـــبـــح  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ بـــنـــتـــيـــجـــة املـ
الـــعـــثـــور عــلــى ســـيـــارتـــك الـــريـــاضـــيـــة مــتــعــددة 
أكــثــر بحث عــن مجّرد  التالية  االســتــخــدامــات 
ج 

َ
ُمنت دعــائــي ألي  سعر مطبوع على ملصق 

كان. فمن خالل إجراء مقارنة بعض املعايير، 
ــركــــاب والـــبـــضـــائـــع، والــســالمــة  مــثــل أبـــعـــاد الــ
قد  املــتــوقــعــة، واألداء،  املــوثــوقــيــة  وتــقــيــيــمــات 
يــســاعــدك هـــذا الــتــصــنــيــف عــلــى الــتــمــيــيــز بني 
ســيــارة دفــع ربــاعــي رخيصة تستحق الشراء 
خــرى ال بد لك من أن تتجنبها. وقد أفضى 

ُ
وأ

إلـــى احــتــالل »كــيــا« و»هــيــونــداي«  التصنيف 
»شــيــفــرولــيــه«  تليهما  الــــصــــدارة،  الــكــوريــتــني 
ــورد«  ــ ــيـــســـان« الــيــابــانــيــة و»فــ األمــيــركــيــة و»نـ
ــونــــداي« مــــجــــددا تــلــيــهــا  ــيــ ــيـــة، ثــــم »هــ ــيـــركـ األمـ
»مازدا« و»هوندا« اليابانيتان، و»شيفروليه« 

خرى ثم »تويوتا« اليابانية.
ُ
مرة أ

 17490 ســعــرهــا   :Kia Soul ســــول«  »كــيــا   –  1
دوالرا وعالمتها 8.3 من أصل 10.

 :Hyundai Venue فــيــنــيــو«  »هـــيـــونـــداي   –  2
سعرها 18750 دوالرا وعالمتها 7.8.

 Chevrolet بـــاليـــزر«  تـــرايـــل  »شــيــفــرولــيــه   –  3
وعالمتها  دوالر   19000 سعرها   :Trailblazer

غير محددة.
سعرها   :Nissan Kicks كيكس«  »نيسان   -  4

19500 دوالر وعالمتها 7.5.

 :Ford EcoSport ــبــــورت«  إكــــوســ »فــــــورد   –  5
سعرها 19995 دوالرا وعالمتها 6.3.

6 – »هيونداي كونا« Hyundai Kona: سعرها 
20500 دوالر وعالمتها 8.3.

7 – »مازدا سي.إكس-Mazda CX »3-3: سعرها 
20790 دوالرا وعالمتها 7.3.

 :Honda HR-V إتـــــــش.آر-فـــــــي«  »هــــونــــدا   –  8
سعرها 21220 دوالرا وعالمتها 7.4.

 :Chevrolet Trax تـــراكـــس«  »شــيــفــرولــيــه   –  9
سعرها 21400 دوالر وعالمتها 6.7.

 :Toyota C-HR »تــويــوتــا ســـي-إتـــش.آر«  –  10
سعرها 21545 دوالرا وعالمتها 6.8.

أرخص 10 سيارات رُباعية الدفع لعام 2021
)Getty( 10 األولى »كيا سول« سعرها 17490 دوالرًا وعالمتها 8.3 من)الثانية »هيونداي فينيو« سعرها 18750 دوالرا وعالمتها 7.8 )الشركة

الثالثة 
»شيفروليه ترايل 
باليزر« والرابعة 
»نيسان كيكس« 
)الشركتان(

)Getty( تراهن الشركة على تسريع خوض المنافسة في سوق السيارات الكهربائية لدرّ األرباح
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احتلت الصدارة »كيا« 
و»هيونداي« 

و»شيفروليه« و»نيسان«

الشركة تكافح 
في 2021 بعد خسارة 8 
مليارات يورو سنة 2020

باريس ـ العربي الجديد

 Renault SA »تــتــخــذ شــركــة »ريـــنـــو إس.إيــــــه
الفرنسية خطوات رئيسية نحو إنشاء مركز 
لتصنيع السيارات الكهربائية شمال البالد، 
ــا الــتــنــافــســيــة  فــــي مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز قـــدرتـــهـ
األوروبــيــة  الكهربائية  الــســيــارات  فــي ســـوق 
ســريــعــة الــنــمــو، حــيــث مـــن املــتــوقــع أن تعلن 
العريضة  الخطوط  املقبل،  األسبوع  الشركة 
لخطة دمج عمليات 3 مواقع قائمة فعال في 
ورويــتــز   Maubeuge ومــوبــيــج   Douai دواي 
ومملوك  منفصل  قــانــونــي  كــيــان  فــي   ،Ruitz
»بلومبيرغ«  شبكة  نقلته  ملا  وفقا  بالكامل، 
األمــيــركــيــة عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــي خــطــوة 
ستمّهد الطريق إلجراء محادثات مع ممثلي 
الـــعـــمـــال حــــول األجــــــور وظــــــروف الــعــمــل في 
للمركبات  الــذي سيخّصص  املركز  املصانع. 
الــكــهــربــائــيــة ويــمــكــن أن يــنــتــج مــا يــصــل إلــى 
ا رئــيــســيــا من  ــارة، ُيـــعـــد جـــــزء ــيــ 400 ألــــف ســ

اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
لـــوكـــا دي مـــيـــو، الـــرامـــيـــة إلــــى تــغــيــيــر اتــجــاه 
صانعة السيارات املتعثرة وتعزيز إنتاجها 
مــن الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة. كما 
ســتــســاعــد هـــذه الــخــطــوة فـــي الـــوفـــاء بتعهد 
الــحــكــومــة، وهـــي أقـــوى مــســاهــم فــي »ريــنــو«، 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــــني وتـ ــفـ ــ ــــوظـ ــى املـ ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـ

السيارات الكهربائية في فرنسا.
فــبــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن تــولــيــه املــنــصــب في 
بــأن  الـــنـــقـــابـــات  مــيــو  أبـــلـــغ دي  ــام 2020،  ــعـ الـ
تصنيع سيارة كهربائية تقل تكلفتها عن 20 

ألف يورو تعادل 24400 دوالر، هو أمر بالغ 
لــلــشــركــة الــتــي تــكــافــح من  األهــمــيــة بالنسبة 
أجل تأمني املداخيل، علما أن طرازها املتقادم 
الــبــطــاريــة األكــثــر مبيعا  »Zoe« كـــان ســيــارة 
العام املاضي، لكنه يواجه خطر  في أوروبــا 
إنتاج شركتي  ُرز من 

ُ
بط العام،  تجاوزه هذا 

و»فولكسفاغن  األميركية   Tesla Inc »تسال« 
إيه.جي« Volkswagen AG األملانية.

ومــنــذ ذلــك الــحــني، كشف الــرئــيــس التنفيذي 
ــان«  ــغـ ــيـ ــــن تــشــكــيــلــة ســـــيـــــارات »مـ ــنــــقــــاب عـ الــ
سيتم  التي  املستقبلية  الكهربائية   Megane
وحــدة  تختص  بينما  دواي،  فــي  تصنيعها 
موبيج بإنتاج موديالت تعمل بالبطارية من 

.Kangoo »شاحنة التوصيل »كانغو
وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن دي ميو 
 5 Renault »5 عن خطة إلحياء سيارة »رينو
التكلفة  معقولة  كهربائية  كسيارة  الشهيرة 
الزبائن، رغم تحذيره  قــادرة على استقطاب 
من أن تجميعها في فرنسا سيتطلب إشراك 
نتج 

ُ
ت الشركة  أن  علما  واملــوّرديــن،  النقابات 

في الصني حاليا سيارة الكروس الكهربائية 
»داسيا سبرينغ Dacia Spring وتبيعها في 

القارة األوروبية.
ــنـــو« الــعــريــقــة أن أبــلــغــت  وســبــق لــشــركــة »ريـ
املستثمرين بأن العام 2021 سيشكل تحديا 
كبيرا بعدما ُمنيت بخسارة صافية ضخمة 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا 8 مـــلـــيـــارات يــــورو فـــي الــعــام 
املتوقع  مــن  أســوأ  الــذي كانت نتائجه   2020
مـــدفـــوعـــة بــتــداعــيــات كــــورونــــا الـــتـــي ضــربــت 
ــك، تعمل  ــيـــارات.  وعــلــى ضـــوء ذلــ ســـوق الـــسـ
الـــشـــركـــة عــلــى خــفــض الــتــكــالــيــف وتــقــلــيــص 
مع  تكافح  بينما  فرنسا،  في  العاملة  قوتها 
توقف اإلنتاج بسبب نقص أشباه املوصالت، 
املاضي  الــعــام  الــشــركــة تعرضت  أن  ال سيما 
لـــضـــغـــوط شــــديــــدة مــــن الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
املصانع  الوظائف ومستقبل  بشأن  ماكرون 
في شمال فرنسا، بينما تحصل على قرض 

مدعوم من الدولة بقيمة 5 مليارات يورو.

»رينو« الفرنسية المتعثرة
مجّمع مستقل لتصنيع السيارات الكهربائية

جديد السيارات
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