
سيارات

لندن ـ العربي الجديد

عن التصنيف الجديد الصادر هذا 
األســبــوع، تــقــول »أوتــوتــرايــدر« إن 
خــبــراءهــا دقــقــوا فــي أكــثــر مــن 300 
طراز متاح حاليًا، وحصروا الالئحة بأفضل 
12 سيارة جديدة دون سواها، بحيث تغطي 
مجموعة متنوعة من أنماط الحياة املختلفة، 
بدءًا من رّواد الطرق، وسائقي املسالك الوعرة، 
مـــــرورًا بــــذوي الـــــذوق الـــفـــاخـــر، ووصــــــواًل إلــى 
البيئة وجعلها  إلى صون  املتطلعني  الزبائن 
أولــــويــــة. وتــــم اخـــتـــيـــار الـــســـيـــارات بـــنـــاء على 
مــجــمــوعــة مــعــايــيــر، مــنــهــا الــــراحــــة الــداخــلــيــة 
وتجربة  التقنية  واملــيــزات  التصنيع  وجـــودة 
القيادة والسعر، شرط أن تكون موديل العام 
الحالي أو القادم، وأن تحصل على 4 عالمات 

أو أكثر في مقياس مكّون من 5 نقاط، ليخلص 
التصنيف إلى اختيار 12 سيارة موديل 2021، 
نعرضها فيما يلي من األرخــص إلى األغلى، 
مع األخــذ في االعتبار أن هــذه السيارات هي 
فــئــات مختلفة، مــع سيطرة  فــي  األفــضــل لكن 
واضـــحـــة لــلــشــركــات اآلســيــويــة )تــهــيــمــن على 
ثلثي املجموعة(، وال يعني أن ما يرد أواًل هو 

األفضل بينها باملطلق:

Nissan Kicks
ويبدأ  اليابانية  مــوتــور«  »نيسان  تنتجها 
عد من 

ُ
سعرها من 20.65 ألف دوالر. وهي ت

أكثر السيارات بأسعار معقولة في القائمة، 
ــن الـــســـمـــات وإمـــكـــانـــيـــة  ولـــديـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــ
التعديل بحيث يمكن ملجموعة واسعة من 

السائقني تحمل ميزانيتها.

Kia K5
ــة الــجــنــوبــيــة  ــكـــوريـ تــنــتــجــهــا »كـــيـــا كــــــورب« الـ
ألـــف دوالر، وهــي  مـــن 23.59  ويـــبـــدأ ســعــرهــا 
مظهر خارجي  مــع  الحجم  متوسطة  ســيــدان 
الفـــت لــلــنــظــر وتــصــمــيــم داخـــلـــي فــســيــح عــالــي 
التقنية، وهي جيدة بما يكفي لجعل الراغبني 
بشراء سيارة »بي.إم« BMW من الفئة الثالثة 

يعيدون النظر بجدية في خياراتهم.

Ford Bronco Sport
تــنــتــجــهــا »فــــــورد مــــوتــــور« األمـــيـــركـــيـــة ويــبــدأ 
ســيــارة  هـــي  دوالر.  ألــــف   26.82 مـــن  ســعــرهــا 
قــدرات  كـــروس أوفـــر مناسبة للطرق ولــديــهــا 
ــرة، مــــع االحـــتـــفـــاظ بــــروح  ــ ــــوعـ عـــلـــى الــــطــــرق الـ

موديل »برونكو« السابق.

Hyundai Santa Fe
مـــن إنـــتـــاج »هـــيـــونـــداي« الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، 
ويبدأ سعرها من 26.85 ألف دوالر. التحديث 
الكثير  مع  أكبر  سيارة  وكأنها  تبدو  جعلها 
املــحــرك. ففيها خيار  التنوع تحت غــطــاء  مــن 
تيربو قوي، وهجني )قياسي AWD(، ونموذج 
عد الشركة جيدة إلى حد ما 

ُ
هجني مدمج. وت

في سيارات الدفع الرباعي والهجينة. كما أن 
داخليتها أصبحت أكثر هدوءًا وتمّيزًا.

150-Ford F
تــنــتــجــهــا »فــــــورد مــــوتــــور« األمـــيـــركـــيـــة ويــبــدأ 
تمنح  وهــــي  دوالر.  ألــــف   28.94 مـــن  ســعــرهــا 
الـــســـائـــقـــني املــــزيــــد مــــن الــــخــــيــــارات واملــــرونــــة 
الشاحنة  اســتــخــدام  تجعل  الــتــي  والتفاصيل 
أسهل، بما في ذلك مسطرة مدمجة في الجزء 
الــداخــلــي مــن الــبــاب الــخــلــفــي ومــنــافــذ الطاقة 

وخيارات التصميم الداخلي الراقية.

Kia Sorento
ــة الــجــنــوبــيــة  ــكـــوريـ تــنــتــجــهــا »كـــيـــا كــــــورب« الـ
ألــف دوالر. وتنتقل  ويبدأ سعرها من 29.39 
نسختها الجديدة من سيارات الدفع الرباعي 
منخفضة التكلفة إلى سيارات الدفع الرباعي 

شبه الفاخرة عن طريق بعض الخيارات. مع 
سيارة  روح  على  كيا  استحوذت  سورينتو، 

»تيلورايد« الشهيرة في مجموعة أصغر.

Toyota Venza
تــنــتــجــهــا شــركــة »تـــويـــوتـــا« الــيــابــانــيــة ويــبــدأ 
تــعــود  وهــــي  ألــــف دوالر.   32.47 مـــن  ســعــرهــا 
الحجم  كــســيــارة هجينة متوسطة  املـــرة  هــذه 
القائلة  األســطــورة  فــقــط، وتكشف  مــن صفني 
بأن السيارات الهجينة هي حل وسط لتوفير 
أوفر  كــروس  أنها سيارة  كما  للوقود.  أفضل 

جديدة تمامًا.

Volvo XC40
ويبدأ  السويدية  »فولفو«  مجموعة  تنتجها 
ألــــف دوالر. وهــــي ســيــارة   33.7 مـــن  ســعــرهــا 
مـــتـــعـــددة األغـــــــراض SUV صــغــيــرة مــمــتــازة. 
عتبر نسخة Recharge مقنعة بشكل خاص 

ُ
وت

ألنــهــا ســـيـــارة كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل بتصميم 
متميز وقـــوة 402 حــصــان ومـــدى 208 أمــيــال. 
كما تتميز بتسارع مذهل ومدى الئق، إضافة 
إلى سمعة »فولفو« التي تكتسبها عن جدارة 

فيما يتعلق بالسالمة.

Acura TLX
من مجموعة »هوندا« اليابانية ويبدأ سعرها 

إلــى   Acura عــــادت  وقـــد  ألـــف دوالر.   37.5 مــن 
بالكامل،  تصميمها  ــعــاد 

ُ
امل الفخمة  جــذورهــا 

مــع تــركــيــز أكــبــر عــلــى األداء والــتــكــنــولــوجــيــا. 
تتمتع  ممتازة  رياضية  ســيــدان  ســيــارة  إنها 
وأداء محّرك  وقيادة سلسة  بمعالجة رشيقة 
ممتع. فإذا كنت تنوي شراء سيدان رياضية 
متوسطة الحجم بسعر معقول، فإن TLX هي 

بديل ممتاز مع القليل من التنازالت.

Lexus IS
تــابــعــة لــشــركــة »تـــويـــوتـــا« الــيــابــانــيــة ويــبــدأ 
الـــســـيـــدان  ــــذه  هـ ألـــــف دوالر.   39 مــــن  ســـعـــرهـــا 
املحدثة متوازنة بشكل جميل ودقيقة ونقية، 
بموثوقية  التحديث  يأتي  ممتعة.  قيادة  مع 
طويلة األمد وتجربة ملكية ميسورة التكلفة، 
وهو أمر ال تحصل عليه دائمًا في سيارة تركز 
على السائق. وُيظهر هذا اإلصدار األخير من 
IS أن »لكزس« جادة في تقديم كل من الفخامة 

واألداء الرياضي في آن معًا.

Genesis GV80
ــة  ــوريــ ــكــ ــة ملــــجــــمــــوعــــة »هــــــيــــــونــــــداي« الــ ــعــ ــابــ تــ
الجنوبية، ويبدأ سعرها من 48.9 ألف دوالر. 
ــاخـــرة مــتــوســطــة  ــاعـــي فـ ــع ربـ ــارة دفــ ــيـ إنـــهـــا سـ
الــحــجــم مــع مــقــاعــد مــتــوفــرة بــثــالثــة صــفــوف، 
وتــتــنــافــس بــســعــرهــا مــبــاشــرة مـــع املــنــافــســني 
ــــني األكـــثـــر تــكــلــفــة. وقــــد تـــكـــون هــذه  ــيـ ــ األوروبـ
الــســيــارة الــريــاضــيــة مــتــعــددة االســتــخــدامــات 
جديدة  واملريحة  حّسنة 

ُ
وامل والرائعة  املهيبة 

تمامًا، لكنها بالفعل تتربع على قمة فئتها.

Chevrolet Tahoe
األميركية  مــوتــورز«  مــن مجموعة »جــنــرال 
ألــف دوالر. وتتميز   49 مــن  ويــبــدأ سعرها 
تعليق  بــنــظــام  تصميمها  املــعــاد  الــســيــارة 
قيادة  بما يوفر  الــعــجــالت،  ربــاعــي  مستقل 
مريحة على الطرق الوعرة، ويوفر مساحة 
والسيارة  والبضائع.  للركاب  أكبر  داخلية 
متاحة بمجموعة جذابة من املحركات، بما 

في ذلك الديزل.

أفضل 12 سيارة
تصنيف »أوتوترايدر« 

لموديالت 2021

Acura TLX 2021 إنتاج القسم الفاخر من »هوندا« اليابانية ويبدأ سعرها من 37.5 ألف دوالر )الشركة(

)Getty( مشكلة اإلمدادات بأشباه الموصالت خفضت كمية اإلنتاج في مصانع »جنرال موتورز« وغيرها
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8 سيارات بين األفضل 
تنتجها شركات يابانية 

وكورية جنوبية

يبدأ سعر السيارات من 
20.6 ألف دوالر وصوًال 

إلى 49 ألفًا

نقص الرقائق أوقف 
اإلنتاج في 3 مصانع 

أميركية شمالية

ديترويت ـ العربي الجديد

العام  فــي  األربــــاح  لنمو  الــحــذرة  التوقعات 
2021 التي قّدمتها شركة »جنرال موتورز« 
األميركية تعكس الضرر املرتقب من نقص 
ــتـــرّدد صــــداه في  أشـــبـــاه املـــوصـــالت الــــذي يـ
مــصــانــع شـــركـــات الـــســـيـــارات الــعــاملــيــة على 
ــم. فـــالـــشـــركـــة الــــتــــي تــتــخــذ  ــالــ ــعــ مـــســـتـــوى الــ
ــرار نــمــو  ــمــ ــتــ ــتـــوقـــع اســ ــرويــــت مــــقــــرًا، تـ ــتــ ديــ
ــن ربـــع  ــام بـــعـــد اإلبـــــــالغ عــ ــعــ ــل هـــــذا الــ الــــدخــ
ــع قـــوي فـــي الـــعـــام 2020، لــكــنــهــا حـــذرت  رابــ
ــدهــا نقص 

ّ
مــن الـــريـــاح املــعــاكــســة الــتــي يــول

أشباه املوصالت، والذي أدى إلى تخفيض 
إنــتــاجــهــا فــي 3 مــصــانــع أمــيــركــيــة شمالية. 
»جـــنـــرال مـــوتـــورز«،  الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــــ
ــأن تـــحـــمـــي شــركــة  ــ مـــــــاري بــــــــارا، تـــعـــهـــدت بــ
تداعيات  مــن  األميركية  الــســيــارات  صناعة 
نقص الرقائق مركباتها ذات هوامش الربح 
األعلى، وقالت: »نحن نفعل كل ما هو ممكن 
حــالــيــًا، لــــذا لـــن نــفــقــد أي إنـــتـــاج عــلــى مـــدار 
الدفع  وســيــارات  الكبيرة  للشاحنات  الــعــام 

الرباعي«.
لــدى »إدوارد جــونــز«، جيف ويــنــداو،  املحلل 
قال لشبكة »بلومبيرغ« عبر الهاتف: »كانت 
ــنـــاك ريـــاح  ــل مـــن الـــتـــوقـــعـــات، وهـ الــنــتــائــج أقــ
معاكسة مثل نقص أشباه املوصالت وأسعار 
إلــــى أن »أداء األســـهـــم كــان  الـــســـلـــع«، مــشــيــرًا 
فــتــرة زمنية ننفق فيها  نــدخــل  لكننا  جــيــدًا، 
مبالغ هائلة على مبادرات النمو املستقبلية، 

إنما أمامنا هذه الرياح املعاكسة قادمة«.

خسائر الشركات 61 مليار دوالر
وقد خّصص صانعو أشباه املوصالت مزيدًا 
بما  االستهالكية،  للمنتجات  الحصص  من 
أجبر شركات صناعة السيارات على التدافع 
تعاف  أدى  فيما  الكافية،  اإلمــــدادات  لتأمني 
السيارات  الطلب على  املتوقع في  أســرع من 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة فــي األشــهــر األخــيــرة، 
إلــى تفاقم أزمــة الــعــرض. في السياق، أفــادت 
ــنـــرز«  ــيـــكـــس بـــارتـ الـــشـــركـــة االســـتـــشـــاريـــة »ألـ
بـــأن الــنــقــص الــعــاملــي فــي الــرقــائــق قــد يكلف 
مــن  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  61 الــــســــيــــارات  صـــانـــعـــي 

ــذا الـــعـــام. مـــن جــهــتــهــا،  خــســائــر املــبــيــعــات هــ
قالت »جنرال موتورز« إن النقص سيخفض 
بــمــقــدار بــني 1.5 مــلــيــار ومــلــيــاري دوالر من 
رت 

ُ
أرباحها املعدلة للعام 2021، بعدما اضط

لــوقــف الــعــمــل فــي 3 مــصــانــع حــتــى منتصف 
مارس/ آذار املقبل، وبناء بعض املركبات في 
خرى، ريثما يرد على السوق املزيد 

ُ
مصانع أ

من الرقائق، علمًا أن الشركة حاولت التقليل 
الرقائق  نــدرة  إنها تعتبر  الــضــرر، قائلة  من 

بمثابة »نكسة مؤقتة«.
قال  جاكوبسون،  بــول  للشركة،  املالي  املدير 

في مكاملة: »ال نعتقد أن هذه الرياح املعاكسة 
ــــل ســتــؤثــر عــلــى قــــوة أربــاحــنــا  قــصــيــرة األجـ
طويلة األجل، فالعمل األساسي لم يكن يومًا 
أكثر قــوة مما هو عليه اآلن«، مشيرًا إلــى أن 
األقل  السيارات  الرقائق من  »جـــي.إم« تحّول 
شــهــرة إلـــى أكــثــرهــا مبيعًا مــن أجـــل تخفيف 

الضغط عن امليزانية والتأثير في سوقها.
وتوقعت »جنرال موتورز« أن تراوح األرباح 
ــرائــــب بــــني 10  ــة قـــبـــل الـــفـــوائـــد والــــضــ ــدلـ ــعـ املـ
 ،2021 الــعــام  فــي  مليار دوالر  مــلــيــارات و11 
وهو ما يعني أرباحًا معدلة للسهم من 4.5 
 4.9 مــع  مقارنة  دوالرات،   5.25 إلــى  دوالرات 
أرباحًا  للسهم و9.7 مليارات دوالر  دوالرات 

معدلة في العام 2020.
لـــدى »كـــريـــدي ســـويـــس«، دان ليفي،  املــحــلــل 
كتب في مذكرة بحثية أن الطلب القوي على 
مركبات »جــي.إم« واالندفاعة القوية باتجاه 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة ســيــســاعــدان الشركة 

على تجاوز التحّدي املؤقت لنقص الرقائق.

الرقائق تضغط »جنرال موتورز« وخسائر 
الشركات 61 مليار دوالر

سعر »تسال 3« مضاعف في سنغافورة
تــبــيــع شــركــة »تـــســـا« Tesla Inc األمــيــركــيــة املــتــخــصــصــة بــإنــتــاج الــســيــارات 
الكهربائية، طرازها »تسا 3« في سنغافورة، بسعر يبدأ من نحو 113 ألف دوالر 
التي  التكلفة  من ضعف  أكثر  أي  أميركي،  دوالر  ألــف   85.2 تعادل  سنغافوري 
الواليات املتحدة، بلد الشركة األم، وفقًا لشبكة  تبيع بها السيارة نفسها داخل 

 عن موقع »تسا سنغابور«. 
ً
»بلومبيرغ«، نقا

ويمكن أن يرتفع سعر هذه السيارة إلى نحو 155 ألف دوالر سنغافوري بمجّرد 
الــربــاعــي، فــي حــن أن سعر املركبة يبدأ في  الــدفــع  تضمن إضــافــات مثل نظام 

الواليات املتحدة من نحو 38 ألف دوالر.

مبيعات أقل من »هوندا« و»نيسان«
ألف   250 بمقدار  و»نيسان«  »هــونــدا«  مبيعات شركتي  تنحسر  أن  املتوقع  من 
آذار 2021، بسبب  مــارس/  في  تنتهي  التي  الحالية  املالية  السنة  بنهاية  سيارة 
املــوصــات، ومــا يلحقه من أضــرار بإنتاج هذا  العاملي في رقائق أشباه  النقص 

أكتوبر/ تشرين  بن  املتوقع  من  أفضل  نتائج  الشركتن سجلتا  أن  مع  القطاع، 
األول إلى ديسمبر/ كانون األول، بحسب رويترز. لكن »هوندا« خفضت مبيعاتها 
املستهدفة 100 ألف سيارة تعادل 2.2%، إلى 4.5 ماين سيارة، بينما خفضت 

»نيسان هدفها 150 ألفًا تعادل 3.6%، إلى 4.015 ماين سيارة.

نمو سوق سيارات الصين %30

العالم، وقد حققت مبيعاتها قفزة كبيرة  للسيارات في  أكبر سوق  عد الصن 
ُ
ت

بلغت نسبتها 30% في يناير/ كانون الثاني املنصرم للشهر العاشر على التوالي، 
بيانات  عــن   

ً
نقا رويــتــرز،  أوردت  ملــا  وفقًا   ،2020 نفسه سنة  بالشهر  مقارنة 

مليون   2.5 إلــى  املبيعات وصلت  أن  أوضحت  التي  السيارات«  »اتحاد مصنعي 
سيارة الشهر الفائت. كذلك زادت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، مثل السيارات 
الكهربائية )التي تعمل بالبطاريات( والهجينة )بنزين وكهرباء( واملركبات التي 
كانون  يناير/  في   %239 بلغت  عالية  بنسبة  الهيدروجن،  وقــود  بخايا  تعمل 

الثاني، مسجلة 179 ألف سيارة.

جديد السيارات

في محاولة لمساعدة المتسّوقين، كشفت الشركة 
»أوتوترايدر«  بالسيارات  المتخصصة  األميركية 
مقرًا،  )جورجيا(  أطلنطا  تتخذ  التي   Autotrader
تحت  العام  لهذا  الجديدة  السيارات  بأفضل  قائمة 

»2021 Best New Cars for« مسّمى

شركات آسيوية تستحوذ على ثلثي المجموعة
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