
»فورد« بنظام »أندرويد«

تقنيات  لتأمني  استراتيجية مدتها 6 سنوات،  »فــورد« و»غوغل« شراكة  عقدت 
جديدة تثبت نظام التشغيل »آندرويد« من »غوغل« كنظام أساسي في شاشات 
ن 

ّ
بما يمك الــعــام 2023،  مــن  ابــتــداء  الــســيــارات  والترفيه داخــل ماليني  املعلومات 

الصوتي  »غوغل«  للتنقل ومساعد  »غوغل«  إلى خرائط  الوصول  السائقني من 
للتعامل مع األوامر الصوتية في السيارة من دون استخدام هاتف »آندرويد«. 

أعلنت مؤخرًا عن ترتيب مماثل مع شركة  وكانت شركة »جنرال موتورز« قد 
»مايكروسوفت«، حيث ستكون األخيرة مزودة بخدمة التخزين السحابي لشركة 

»جي.إم« و»كروز«، وهي شركة السيارات املستقلة التي تمتلكها.

»نيو« الصينية تحقق مبيعات قياسية

أحرزت شركة »نيو« Nio الصينية الناشئة في قطاع السيارات الكهربائية بداية 
قوية لهذا العام، بإعالن الشركة املنافسة لألميركية »تسال«، تسليم 7225 سيارة 
العام  الثاني، أي أكثر مــن 4 أضــعــاف عــدد الشهر نفسه مــن  فــي يناير/ كــانــون 
للشهر  قياسيًا  رقمًا  قــد حققت  الشركة  تكون  وبــذلــك  والبالغ 1598.   املــاضــي 
ألفًا و866 سيارة،  إلــى 82  الــتــوالــي، ووصــل إجمالي تسليماتها  الــســادس على 
واستغرقت نحو ست سنوات لبلوغ هذه املرحلة، بينما سلمت »تسال« 180 ألفًا 

و570 سيارة في الربع األخير من العام 2020.

استدعاء 135 ألف سيارة »تسال«

»إس«  الطرازين  ألفًا و951 سيارة من  استدعاء 134  »تسال« على  وافقت شركة 
و»إكس«، نظرًا الحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد ال تعمل، بعدما طلبت 
الجهات التنظيمية املعنية بالسالمة منها ذلك في 13 يناير/ كانون الثاني الفائت، 
ألن سيارات الطراز »إس« موديالت األعوام من 2012 حتى 2015، والطراز »إكس« 
موديالت األعوام من 2016 حتى 2018، تشوبها مشاكل مرتبطة بالسالمة، وفقًا 
ملوقع »بزنس إنسايدر«.  وقد يسبب تعطل الشاشات مشكالت خطيرة، مثل فقدان 
عن  والجليد  الضباب  إزالـــة  أنظمة  وتــوقــف  واالحتياطية،  الخلفية  الكاميرا  صــور 

الزجاج األمامي، األمر الذي قد يقلص الرؤية في حال ساءت األحوال الجوية.

سيارات

طوكيو ـ العربي الجديد

 تــحــّول قــطــاع النقل 
ّ
مــن املــؤكــد أن

مــن املــحــروقــات إلـــى الــكــهــربــاء أمــر 
ضــــــروري لــتــعــزيــز حــمــايــة الــبــيــئــة 
مرحلة  بلوغ  لكن  العامة،  الصحة  وتحصني 
»صفر« انبعاثات من شأنه أن يشكل تهديدًا 

ــا لــلــســيــارات الــصــغــيــرة والــرخــيــصــة،  وجـــوديـ
لليابان، على سبيل  بالنسبة  الحال  كما هي 
املــــثــــال، حـــيـــث تــســتــهــدف الـــســـلـــطـــات انـــتـــقـــااًل 
العام 2050،  الصعيد بحلول   على هــذا 

ً
كامال

على أن تمنع بيع السيارات الجديدة العاملة 
بــالــوقــود فــقــط فــي منتصف ثــالثــيــنــيــات هــذا 
باليابانية  السيارات  ُيطلق على هذه  القرن.  

وُيــقــصــد  Kei، بمعنى »خــفــيــفــة«،  »كــــي«  اســـم 
ثلث  الــســيــارات تشكل نحو  مــن  فئة  بها هنا 
ــارات املــحــلــيــة الـــجـــديـــدة فــي  ــيــ مــبــيــعــات الــــســ
اليابان، حيث إنها وسيلة مواصالت شائعة 
خــــارج املــــدن الـــكـــبـــرى، ويــســتــخــدمــهــا خــاصــة 
املــزارعــون واألســـر الــتــي تحتاج إلــى مركبات 
ع 

َ
صن

ُ
متعددة للتنقل، باعتبارها رخيصة وت

أساسا للبيع في السوق املحلية، وهي مزّودة 
بمقاس  القانون،  بمحركات محّددة، بموجب 
660 سنتيمترًا مكعبا تعادل 40 إنشا مكعبا. 

ومع تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوجا، في العام 2020، بإزالة الكربون من بلده 
بيع  لــحــظــر  وتخطيطه   ،2050 الــعــام  بــحــلــول 
سيارات البنزين بحلول منتصف العام 2030، 
وجــــدت شــركــات صــانــعــة لــلــســيــارات املــدمــجــة 
نفسها أمام أزمة، ومن بينها »هوندا موتور« 
 Nissan مـــوتـــور«  و»نـــيـــســـان   ،Honda Motor
Motor، حيث إن الكلفة اإلضافية املترتبة على 
التكنولوجيا الخضراء تجعل سياراتها أعلى 

كلفة بالنسبة للراغبني بشرائها. 
ــام، يـــمـــكـــن أن تـــضـــيـــف تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــ ــاألرقـ ــ ــ بـ
ي ين، 

َ
الكهرباء إلى السعر بني مليون ومليون

أي ما بني 9600 دوالر و19200 دوالر إلى سعر 
»كــي«، األمــر الــذي قد يضاعف سعرها، وفقا 

ملركز »أبحاث طوكيو توكاي«.
الصغيرة  للمركبات  الياباني  االتحاد  رئيس 
هيتوشي هوري، نقلت عنه شبكة »بلومبيرغ« 
مــــة والــــقــــدرة على  األمــيــركــيــة قــولــه إن »املــــالء
الحياة  شريان  بمثابة  هما  التكاليف  تحّمل 
التي هي وسيلة  بالنسبة للسيارات املدمجة 
بــديــلــة تحل  تــعــمــل كبنية تحتية  مــهــمــة  نــقــل 

محل وسائل النقل العام«.
ــاف، حيث  ــ ــارات »كــــي« شــائــعــة فــي األريــ ــيـ وسـ
ــعــد 

ُ
أنــظــمــة الــنــقــل الـــعـــام مــــحــــدودة، بــيــنــمــا ت

الــيــابــان،  فــي  الضّيقة  للطرق  تماما  مناسبة 
ــتـــي يــكــفــي عــــرض 85% مــنــهــا فــقــط ملـــرور  والـ
ــي »كـــي«، وفــقــا لتصريحات أدلـــى بها 

َ
ســيــارت

اليابانية«  السيارات  رئيس »اتحاد مصنعي 
موتور  »تويوتا  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

ــورب« أكــيــو تـــويـــودا، فــي ديــســمــبــر/ كــانــون  كــ
األول الــفــائــت.  وقـــد دفــعــت عــقــود مــن الــركــود 
ــادي فــــي الــــيــــابــــان املــســتــهــلــكــني إلـــى  ــتــــصــ االقــ
تفضيل سيارات »كي«، حيث بيعت نحو 1.7 
مليون وحـــدة فــي الــعــام املــاضــي إجــمــااًل رغم 

تأثيرات وباء كورونا، في حني ظلت املبيعات 
»اتــحــاد  ثابتة فــي الــســنــوات املــاضــيــة، وفــقــا لـــ

املركبات اليابانية املصغرة«.
وعلى ضوء تأثير كورونا سلبا في النشاط 
االقــتــصــادي عــمــومــا، وعـــودة مــعــدل البطالة 
في اليابان إلى نحو 3%، فإن ثقة املستهلكني 
أن  املرجح  من  فيما  الهبوط،  باتجاه  تنحو 
ــيـــارات »كــــي« عبئا  ــفـــاع أســـعـــار سـ يــضــع ارتـ
 عــلــى ذوي الــدخــل املــنــخــفــض، خاصة 

ً
ثــقــيــال

كثيرات  يعمل  اللواتي  والنساء  السن،  كبار 
مــنــهــن بــــدوامــــات جــزئــيــة ويــكــســن أقــــل من 

الرجال في املتوّسط.

»الكهربة« تهّدد السيارات الصغيرة الرخيصة
»دايهاتسو تانتو« في شوارع طوكيو )فرانس برس(»إن- بوكس« واحدة من سيارات »كي« التي تصنعها »هوندا« )فرانس برس(

)Getty( »سيارات صغيرة من »تويوتا« و»هوندا

)Getty( 2020 كاديالك سي.تي6« في معرض بكين الدولي«
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التحّول إلى الكهرباء 
يزيد السعر بين 9600 

و19200 دوالر

يتطلب تصنيع 
المركبات الكهربائية عددًا 

أقل من العمال

ديترويت ـ العربي الجديد

قـــررت عــمــالق صــنــاعــة الــســيــارات األميركية 
حصر   General Motors ــوتـــورز«  مـ »جـــنـــرال 
مبيعاتها بالسيارات الخالية من االنبعاثات 
ــارًا مـــن الـــعـــام 2035  ــبـ ــتـ املـــضـــرة بــالــبــيــئــة اعـ
حــدًا أقــصــى، فــي خطوة هــي واحـــدة مــن أكثر 
الــخــطــوات طــمــوحــا فـــي صــنــاعــة الــســيــارات، 
ــع لـــلـــشـــركـــة لــتــصــبــح  ــ ــ ــزء مــــن خـــطـــة أوسـ ــ ــ وجـ
العام 2040،  محايدة للكربون تماما بحلول 
ــراق الــداخــلــي  ــتــ ــّرك االحــ لــتــصــبــح ســنــني مـــحـ
اآلونـــة األخيرة  فــي  أعلنت  الشركة  مــعــدودة. 
السيارات  إنتاج  عن  تدريجا  ستتوقف  أنها 
والشاحنات التي تعمل باملحروقات، لتكتفي 
ف 

ّ
الــتــي ال تحتوي تخل املــركــبــات  فقط ببيع 

أي انـــبـــعـــاثـــات مـــن عـــوادمـــهـــا بــحــلــول الــعــام 
2035، فــي تــحــّول جــــذري بــالــنــســبــة لــواحــدة 

ــارات فــي  ــيــ ــســ ــات صـــنـــاعـــة الــ ــركــ ــن أكـــبـــر شــ مــ
العالم وتحقق مليارات الــدوالرات حاليا من 
الرياضية  واملــركــبــات  الصغيرة  الــشــاحــنــات 
التي تستهلك الكثير من الوقود. ومن املرجح 
أن ُيــحــرج إعـــالن »جــنــرال مـــوتـــورز« شــركــات 
العالم  دول  فــي مختلف  الــســيــارات  صــنــاعــة 
 عن 

ً
الــتــزامــات مماثلة، فضال مــن أجــل تقديم 

ــديـــد جــو  ــيـــس األمـــيـــركـــي الـــجـ ــرئـ تــشــجــيــع الـ
بــايــدن واملــســؤولــني املنتخبني اآلخــريــن على 

أكثر جرأة  اتباع سياسات  الضغط من أجل 
ناخي. إذ يمكن 

ُ
في مكافحة ظاهرة التغّير امل

للقادة أن يستشهدوا بقرار »جنرال موتورز« 
 عــلــى أن حــتــى الــشــركــات 

ً
بــاعــتــبــارهــا دلـــيـــال

الكبرى قررت أن الوقت قد حان ليبدأ العالم 
األحفوري  الوقود  من  بعيدًا  التحّول  عملية 
الـــذي دعــم االقــتــصــاد الــعــاملــي ألكــثــر مــن قرن 
حــتــى اآلن، وفــقــا لتقرير أوردتــــه »نــيــويــورك 
تايمز«. وقد أصبح مؤكدًا أن تحّرك »جنرال 
مـــوتـــورز« ســيــؤثــر عــلــى صــنــاعــة الــســيــارات، 
السيارات  بــني شــركــات تصنيع  التي وظفت 
ــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــار، نـــحـــو مـ ــيــ ــغــ وقــــطــــع الــ
الواليات املتحدة في العام 2019، أي أكثر من 

أي قطاع تصنيع آخر حتى اآلن. 
كما سيكون لذلك تداعيات هائلة على قطاع 
ارتباطا  ثــرواتــه  الــذي ترتبط  النفط والــغــاز، 

وثيقا بمحّرك االحتراق الداخلي.
السيارات  السريع في صناعة  التحّول  أن  إال 
قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وفشل األعمال 
ــا، إذ ال تــحــتــوي  ــهـ فــــي املــــجــــاالت املــتــصــلــة بـ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة عــلــى نــاقــل حــركــة وال 
تحتاج إلى غيار زيت، بما يعني أنه سينبغي 
ملــحــطــات الـــخـــدمـــة الــتــقــلــيــديــة إعــــــادة الــنــظــر 
بطبيعة عملها. كما يتطلب تصنيع املركبات 
الذي  العمال، األمــر  أقــل من  الكهربائية عــددًا 
التقليدية.   الصناعة  وظائف  للخطر  يعّرض 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ســُيــحــدث االنـــتـــقـــال إلــى 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة طـــفـــرة فـــي مــجــاالت 
خـــــرى مــثــل تــصــنــيــع الــبــطــاريــات ومــحــطــات 

ُ
أ

الكهربائية  الــســيــارات  أن  إلــى  ُيــشــار  الشحن. 
ــرع نـــمـــوًا فـــي هــذه  ــ هـــي حـــالـــيـــا، الـــقـــطـــاع األســ
الصناعة، لكنها ال تزال تشكل نسبة صغيرة 
ناهز 

ُ
من مبيعات املركبات الجديدة بنسبة ت

3% مـــن اإلجـــمـــالـــي الـــعـــاملـــي، وفـــقـــا لــبــيــانــات 
الـــدولـــيـــة«. ومـــع أن مبيعات  الــطــاقــة  »وكـــالـــة 
ــذه الــــســــيــــارات قــــفــــزت الــــعــــام املــــاضــــي فــي  ــ هــ
أوروبــا والصني، فإنها تظل أشبه بمنتجات 

متخّصصة في الواليات املتحدة.

»جنرال موتورز«
حصر البيع بسيارات خالية من االنبعاثات بحلول 2035
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