
سيارات

الدوحة ـ العربي الجديد

موتورز  جنرال  مجموعة  تتحرك 
األمــيــركــيــة بــشــكــل مــتــســارع نحو 
تــطــويــر الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
بــغــيــة االســـتـــفـــادة بــأكــبــر قــــدر مـــن الــتــغــيــرات 
املــقــبــلــة فــــي الــــســــوق فــــي ظــــل تـــوجـــه اإلدارة 
ــيــــع هــــذه  ــو تــــوســ ــة، نــــحــ ــلــ ــبــ ــقــ األمــــيــــركــــيــــة املــ
الذي يدفع عمالق الصناعة  الصناعة، األمر 
األمــيــركــي نــحــو الــحــصــول عــلــى أكــبــر حصة 
من السوق، وهو ما يثير تساؤالت حول إذا 
ما كان هذا الهدف يستلزم ابتالع املنافسني 

املحليني أم سيكون للسباق رأي أخر؟
األســـبـــوع املـــاضـــي، أعــلــنــت جـــنـــرال مـــوتـــورز، 
ــيـــر  ــبـ وخـ مــــهــــنــــدس  آالف  ثـــــالثـــــة  تــــوظــــيــــف 
معلوماتية ومصمم، بهدف تطوير مركبات 
ــد بـــاشـــرت  ــ ــيــــادة. وقـ ــقــ كــهــربــائــيــة وذاتــــيــــة الــ

املــجــمــوعــة بــعــمــلــيــات الــتــوظــيــف هــــذه على 
ــام  ــعـ الـ ــــن  مـ األول  ــــع  ــربـ ــ الـ ــى  ــتـ حـ تـــســـتـــمـــر  أن 
مــارك  املجموعة  رئــيــس  وشـــدد   .2021 املقبل 
رويــــــس، عــلــى أهــمــيــة مـــواصـــلـــة »الــتــوظــيــف 
وفق  جــديــدة«،  منوعة  بمواهب  واالستعانة 
بـــيـــان صــحــافــي، مــضــيــفــا: »إنـــنـــا مــصــمــمــون 
التي  البرمجيات  على االستمرار في تطوير 
املركبات  ســوق  على  للهيمنة  إليها  نحتاج 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتـــحـــســـني تـــجـــربـــة الـــزبـــائـــن 
الخبرة  يــد عاملة مــن ذوي  والــحــصــول على 
الــبــرمــجــيــات«. وتسعى املجموعة  فــي مــجــال 
التي تتخذ مقرا لها في ديترويت إلى تطوير 
بالكامل  الكهربائية  املــركــبــات  مــن  طـــرازًا   20
بــحــلــول 2023، لــحــجــز مــكــان لــهــا بــمــواجــهــة 

»تسال«، أبرز األسماء في هذا املجال.
مدار  على  بالفعل  مــوتــورز،  وطرحت جنرال 
الفترة املاضية مركبات هجينة أو كهربائية 

ــــت« مــــن »شـــفـــرولـــيـــه«،  ــــولـ ــولــــت« و»بـ مـــثـــل »فــ
تعزيز وجودها  إلــى  تسعى  الشركة  أن  غير 
فــي هـــذه الــســوق. وهـــي قــدمــت أخــيــرا نسخة 

كهربائية من طراز »هامر« الرباعي الدفع.
إلى عالم تهيمن  النقل  وينظر معظم خبراء 
فيه السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية 
 ،

ً
عــلــى الــســفــر عــلــى الـــطـــرق الــبــريــة مــســتــقــبــال

األميركية  بلومبيرغ  لشبكة  تقرير  بحسب 
أنه يمكن  إلى  الجاري، مشيرة  الشهر  مطلع 
حّدد نتيجة االنتخابات األميركية ما إذا 

ُ
أن ت

كــان األمــر سيستغرق عقدًا من الزمن لبلوغ 
هذه املرحلة، أو أنه سيحتاج إلى فترة أطول.
لكن جو بايدن الفائز باالنتخابات الرئاسية 
الــثــالــث مــن نوفمبر/تشرين  الــتــي جـــرت فــي 
الثاني الجاري بدا أكثر تحمسا من منافسه 
ــرامـــب املــنــتــهــيــة  املــــهــــزوم الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـ
واليته، حيث تشمل خطة بايدن لهذا القطاع 
تشييد أكثر من نصف مليون محطة شحن 
االئـــتـــمـــان  ــادة  ــعــ ــتــ واســ  ،2030 عـــــام  بـــحـــلـــول 
الــضــريــبــي الــكــامــل لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، 
ووضــــع لـــوائـــح تــشــريــعــيــة أكــثــر صـــرامـــة من 
الــســيــارات  اســتــخــدام  أن تشجع على  شأنها 

العاملة بالطاقة الكهربائية.
بينما في املقابل كان من املتوقع أن يحافظ 
ــــذي يضمن  ــع الــــراهــــن الـ ــرامـــب عــلــى الـــوضـ تـ
تــخــفــيــف مــعــايــيــر انــبــعــاثــات الـــوقـــود وخــطــة 

لبناء عدد أقل من مرافق الشحن.
لــــــــإدارة  ــة  ــيــــاســــات املــــرجــــحــ الــــســ ــدو  ــبــ وال تــ
للمنافسة  الوحيد  املحرك  املقبلة  األميركية 
الــشــرســة املــرتــقــبــة عــلــى صــنــاعــة الــســيــارات 
ــات املـــتـــحـــدة، وإنــمــا  الــكــهــربــائــيــة فـــي الــــواليــ
هــنــاك إصـــــرار أوروبــــــي عــلــى إفـــســـاح املــجــال 
ــــق خــطــط  ــات وفــ ــبــ ــركــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــــهــــذه املــ

زمنية موضوعة، السيما في أملانيا وفرنسا 
وبريطانيا والنرويج.

ووفـــــق تــقــريــر حـــديـــث نـــشـــره مـــؤخـــرا مــوقــع 
»بيست سيلينغ كارز« الذي يتتبع مبيعات 
ــإن هـــنـــاك نــمــوا  ــ ــول الـــعـــالـــم، فـ ــ ــارات حـ ــيــ الــــســ
الكهربائية  الــســيــارات  مبيعات  فــي  واضــحــا 
ــواق الــكــبــيــرة مـــع إمــكــانــات  ــ ــ فـــي جــمــيــع األسـ
هائلة لزيادة املبيعات واملكاسب في حصتها 
فــي الــســوق بمجرد إعـــادة فتح االقــتــصــادات 
األوروبـــيـــة بــالــكــامــل بــعــد انــحــســار تــداعــيــات 

جائحة فيروس كورونا.
وخـــــالل الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
كــانــت أملانيا أكــبــر ســوق أوروبـــي للسيارات 
الــكــهــربــائــيــة، بينما تــراجــعــت الــنــرويــج إلــى 
املـــركـــز الــــرابــــع، وانــتــقــلــت فــرنــســا إلــــى املــركــز 

الثاني قبل اململكة املتحدة.
وســــارعــــت فــرنــســا إلــــى اإلعــــــالن عـــن حــوافــز 
لشراء سيارات جديدة بينما صدمت أملانيا 
صناعة السيارات من خالل تقديم الدعم فقط 

وفي  الكهربائية.  الشحنات  ذات  للمركبات 
أملانيا، زادت عمليات تسجيل السيارات التي 
 ،%43 بنسبة  الكهربائية  بالبطاريات  تعمل 
بنسبة  بريطانيا  فــي  املبيعات  زادت  بينما 

160% على أساس سنوي.
وفـــي مــقــابــل الــطــلــب املــتــزايــد عــلــى الــســيــارات 
الكهربائية فــإن املــعــروض مــا يـــزال مــحــدودًا 
وفـــق تــقــاريــر متخصصة مــا يــدعــو شــركــات 
كــبــرى مــث جــنــرال مـــوتـــورز وتــســال وغيرها 
من الكيانات إلى توسيع خطوط إنتاج هذه 

النوعية من املركبات.
االندماجات  من  املزيد  السوق  تشهد  وربما 
ــرار مـــا شــهــدتــه في  ــ ــتــــحــــواذات عــلــى غـ واالســ
ــنــــوات املـــاضـــيـــة وخـــــــالل عـــمـــر صــنــاعــة  ــســ الــ
الـــســـيـــارات املــتــطــورة بــشــكــل مــتــســارع خــالل 

العقود األخيرة.
وتــعــد جــنــرال مــوتــورز مــن أضــخــم الشركات 
التي تضم تحت إدارتها العديد من املاركات 
الــشــهــيــرة، فــقــد اســـتـــحـــوذت عــبــر تــاريــخــهــا، 
على أكثر من  30 ماركة معروفة في صناعة 
الــســيــارات حـــول الــعــالــم، وفـــق تــقــريــر حديث 
ــار« الـــبـــريـــطـــانـــي املــخــتــص  ــ ملــــوقــــع »أوتــــــــو كـــ
ــبـــار الــــســــيــــارات. وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــن  بـــأخـ
ــاري، أعــلــنــت  ــ ــجـ ــ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـ
ــــاح قــويــة خــالل  جـــنـــرال مـــوتـــورز، تــحــقــيــق أربـ
الربع الثالث من العام الجاري، حيث حافظت 
عــلــى تـــصـــدرهـــا لـــســـوق الـــشـــاحـــنـــات الــكــبــيــرة 
في  األغـــراض  الرياضية متعددة  والــســيــارات 
املجموعة  إيـــرادات  املتحدة. وبلغت  الــواليــات 
فيما  دوالر،  مليار   35.5 الــثــالــث  الــربــع  خــالل 
ــرائـــب بــقــيــمــة 5.3  ــا قــبــل الـــضـ ــراحــ ســجــلــت أبــ
عن   %78 نــســبــتــهــا  ــادة  ــزيــ بــ دوالر  ــارات  ــيـ ــلـ مـ

الفترة نفسها من العام املاضي 2019.

عصر جديد  
للسيارات الكهربائية

)Getty( نمو سوق السيارات الكهربائية يدفع جنرال موتورز لتطوير خطوط اإلنتاج

)Getty /نماذج من سيارات أكيورا التي تعدل وسائدها الهوائية )ألكسندر تامارغو
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جنرال موتورز تطور 
20 طرازًا كهربائيا بالكامل 

بحلول 2023

35.5 مليار دوالر إيرادات 
المجموعة خالل الربع 

الثالث من العام

تحمي وسادة الهواء 
الجديدة الدماغ خالل 

الحوادث األمامية

واشنطن ـ العربي الجديد

املـــــرور على  لــســالمــة  الــوطــنــيــة  اإلدارة  كــانــت 
الفيدرالية  للحكومة  التابعة  السريعة  الطرق 
أكثر من خمس سنوات  األميركية تتجه منذ 
السيارة  اخــتــبــار جــديــد لتحطم  نحو إضــافــة 
إلى برنامج تقييم السيارات الجديدة. ويقوم 
 Frontal االخــتــبــار عــلــى مـــا يــشــار إلــيــه بــاســم
مــقــدمــة  عــنــد  الـــتـــصـــادم  اخـــتـــبـــار  أو   Oblique
الـــســـيـــارة الــجــانــبــيــة. تــعــد إضـــافـــة اخــتــبــارات 
الـــتـــصـــادم الـــجـــديـــدة أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــتــعــزيــز 
الــســالمــة الــعــامــة لــلــركــاب، وطــريــقــة لحصول 
الخمس  الــســيــارات على تصنيف  مــن  العديد 
نجوم في السالمة. ال يوجد حتى اآلن موعد 
محدد لــإدارة الوطنية لسالمة املرور إلطالق 
وفــق  بــهــا،  الــخــاص   Frontal Oblique اخــتــبــار 
موقع »موتورتراند« املتخصص، ولكن شركة 
آكيورا، وهي شركة فرعية من هوندا اليابانية 
الفخمة،  الـــســـيـــارات  صــنــاعــة  فـــي  متخصصة 
ستطلق مــن خـــالل ســيــارتــهــا الــجــديــدة 2021 
للركاب  مبتكرة  هوائية  وســـادة   Acura TLX
مصممة خصيصًا للنجاح في االختبار، عبر 

اإلمساك برأس الركاب حني حصول االرتطام.
السيارة من الجهة  وتسبب اختبارات تحطم 
األمامية الجانبية في تحطم السيارة أكثر من 
الــحــوادث األمــامــيــة الــعــاديــة. وُيعتقد أن هذه 
الــحــوادث مــســؤولــة عــن حــوالــي ربــع الوفيات 
ــارات املـــجـــهـــزة بـــالـــوســـائـــد  ــيــ ــســ بــــني ركــــــاب الــ
الهوائية. وكانت املشكلة الكبرى خطر إصابة 
ــــؤدي الــتــأثــيــر  ــارة. إذ يـ ــيـ ــركـــاب الـــسـ الــــدمــــاغ لـ
الناجم عن هذا  الشديد لالصطدام والـــدوران 
الــنــوع مــن الــحــوادث إلــى تحرك جسم الراكب 
جانبيًا، ليجبره على التحرر من حزام األمان 
والــتــســبــب فـــي انــــــزالق الــــــرأس مـــن الـــوســـادة 
الــهــوائــيــة إلـــى لــوحــة الـــقـــيـــادة، مـــا يــــؤدي إلــى 
 ،Honda R&D الدماغ. وابتكرت شركة تضرر 
التي تعمل جنًبا إلى جنب مع مزود السالمة 
Autoliv، وسادة هوائية جديدة للركاب تعمل 
بشكل أكثر موثوقية على إشراك رأس الراكب 
في هذه الحوادث الصعبة ليصبح أكثر ثباتًا. 
وبــداًل من توفير وســادة واحــدة كبيرة، فإنها 
توفر ثالث جوانب منفصلة. تمتلىء األكياس 

على الجناحني الجانبيني أواًل، يليها الكيس 
الوسطي الضحل. بذلك يكون نظام الوسادة 
الهوائية أكثر قدرة على إدارة طاقة التباطؤ، 
 أثناء غرقه 

ً
مما يؤدي إلى إبطاء الرأس قليال

في الوسادة.
وتــــم تــصــمــيــم الــــوســــادة الـــهـــوائـــيـــة للعمل 
البيسبول  قفاز  بها  يلتقط  التي  بالطريقة 
ــان مــــن املـــمـــكـــن أن تــصــطــدم  ــ ــتـــي كـ ــكــــرة الـ الــ

بــالــســيــاج، وفــــي  هـــذه الــحــالــة الــســيــاج هو 
ــة إلـــــى أن  ــركـ ــادة. وتـــشـــيـــر الـــشـ ــيــ ــقــ لـــوحـــة الــ
التصميم الجديد يقلل من إصابات الدماغ- 
وبالتالي احتمال تلف أنسجة املخ - بنسبة 
75 في املائة. ويتوقع موقع »موتورتراند« 
أن يكون طراز Acura TLX 2021 األفضل أداًء 
املــرور  لسالمة  الوطنية  اإلدارة  اختبار  في 
عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة عــنــدمــا يــتــم طــرحــه 
أخــيــرا، وهـــذه الــوســادة الــهــوائــيــة الجديدة 
ســتــنــتــشــر فــــي جـــمـــيـــع ســـــيـــــارات تــشــكــيــلــة 
إنــتــاج  خـــط  كـــل  بــــدء  مـــع   Honda / Acura
 Honda R&D جــديــد. أمــا األكــثــر أهمية فــإن
الــتــرخــيــص  العــتــمــاد  يــخــطــطــان   Autolivو
الحر لهذه التكنولوجيا التي تنقذ الحياة، 
وخاصة الدماغ، حتى يتمكن جميع الركاب 

في النهاية من العودة إلى بيوتهم.

تعزيز األمان
وسادة هوائية تمسك برأس الراكب عند االصطدام

»بنتلي« نحو التنّقل الفاخر المستدام
طاتها ألن تصبح شركة رائدة عامليًا 

ّ
استعرضت شركة بنتلي للسيارات مخط

التفاصيل حول  الفاخر املستدام، حيث كشفت عن مزيد من  ل 
ّ
التنق في مجال 

من  ناحية  كــل  ابــتــكــار  بــإعــادة  بنتلي  وســتــقــوم   .Beyond100 استراتيجيتها 
أعمالها لتصبح شركة محايدة بانبعاثات الكربون في كل ما تقوم به مع دخولها 

الثاني من أعمالها. ويرتكز هذا الهدف على برنامج تحويلي  يشمل  في القرن 
مجموعة طرازاتها بحيث توفر حصريًا سيارات هجينة قابلة للوصل بمصدر 
كهربائي خارجي )PHEV( أو سيارات كهربائية ببطارية )BEV( بحلول العام 

2026، مع سيارات كهربائية بالكامل فقط بحلول العام 2030.

»هيونداي« تكشف عن »سوناتا 2021«
كشفت شركة هيونداي موتور عن املزيد من التفاصيل حول طراز سوناتا إن 
الين- N Line لعام 2021، والتي تأتي بشكل جديد كلًيا. وصممت سوناتا إن 
الين لتكون نقطة دخول مميزة إلى العالمة التجارية »إن« عالية األداء لهيونداي، 
والتي تتميز بتصميمها املتطور وترقياتها القوية لألداء. ويكمل طراز »إن الين« 

هايبرد  وســونــاتــا  إطـــالق سوناتا  بعد  هــيــونــداي،  مــن  تشكيلة سوناتا  توسيع 
الجديدة في عام 2019، والتي تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العمالء. وتنضم 

السيارة الجديدة إلى التشكيلة التي تلبي طموح القيادة الرائدة.

»المبورغيني« تقّدم »هوراكان إيفو فلو«
تقّدم »أوتوموبيلي المبورغيني« مجموعتها »هوراكان إيفو فلو كابسيول« التي 
الفائقة  الرياضية  للسيارة  والجريئة  الفاتحة  األلــوان  من  جديدة  تشكيلة  ل 

ّ
تمث

ق عبر طالء خارجي غير المع مع ألوان داخلية وخيارات 
ّ
بمحّرك V10، بحيث تتأل

األلــوان  تقاليد  من  املستوحاة  فلو«،  إيفو  »هــوراكــان  ى 
ّ
وتتبن مكّملة.  تجهيزات 

الحيوية التي تعّزز الخطوط واألشكال لطرازات المبورغيني، نمطًا خارجيًا ملِفتًا 
من األلوان الثنائية التي تعّزز حضور السيارة على الطريق. وتتوفر خمسة أنماط 
تجمع بني األلوان الخارجية والداخلية هي األخضر، البرتقالي، األزرق، واألصفر.

جديد السيارات

يستعد عمالق صناعة السيارات األميركية للهيمنة على 
سوق الطرازات الكهربائية بإنفاق متزايد على تقنياتها 
وعمليات توظيف كبيرة، األمر الذي يؤشر إلى مواجهة 
محتملة مع مواطنتها »تسال« التي نجحت في اختراق 

هذه النوعية من المركبات 

جنرال موتورز نحو الهيمنة على السوق 
فهل تبتلع تسال؟
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