
سيارات

لندن ـ العربي الجديد

اإللكترونية  الرقائق  أزمــة  دفعت 
ــركــــات  ــــن شــ الــــــحــــــادة الــــعــــديــــد مــ
الــســيــارات الــعــاملــيــة إلـــى التخلي 
عــن تــوفــيــر خــدمــات كــانــت تــمــّيــز مركباتها 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا والــرفــاهــيــة، والــتــي لطاملا 
كانت مثار تنافس بني املنتجني على مدار 

السنوات املاضية.
وتضّررت شركات صناعة السيارات عامليًا 
مــن عــجــز فــي الــرقــائــق )أشـــبـــاه املــوصــات( 
املـــحـــركـــات وأنــظــمــة  فـــي إدارة  املــســتــخــدمــة 
مساعدة السائق، التي تأتي بشكل أساسي 
مــن آســيــا وبــخــاصــة تــايــوان، حيث طاولت 
األزمــة معظم منتجي السيارات في أوروبا 
والــواليــات املتحدة وحــتــى الــصــني وكــوريــا 

ــررت شـــركـــات  ــ ــــضـ ــا تـ ــدمــ ــنــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. وعــ
الــســيــارات للمرة األولـــى مــن نقص الرقائق 
فــي نــهــايــة الــعــام املــاضــي 2020 لــجــأت إلــى 
تعطيل املصانع، ما انعكس على مستويات 
اإلنتاج، ولكن مع دخول األزمة في شهرها 
الــخــامــس خــال الــعــام الــجــاري، وازديــادهــا 
ــاول الـــشـــركـــات مــــجــــاراة الـــواقـــع  ســــــوءًا، تـــحـ
لــلــحــفــاظ عــلــى بــعــض إنــتــاجــهــا عــلــى األقـــل، 
الكثير من  في  الرفاهية  ولكن على حساب 

الطرازات.
فقد تخلت شركة »نيسان«، عماق صناعة 
الـــســـيـــارات الـــيـــابـــانـــي، عـــن تــركــيــب أنــظــمــة 
ــة فـــي آالف املـــركـــبـــات الـــتـــي تــحــتــوي  املـــاحـ
عــلــيــهــا عــــادة بــســبــب نــقــص الـــرقـــائـــق، وفــق 
تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة، كما 
لـــم تــعــد شــركــة »رام« األمــيــركــيــة تــوفــر في 

الخلفية  املـــرآة   »1500 أب  »البيك  شاحنات 
الذكية التي تراقب النقاط العمياء.

فت »رينو« الفرنسية كذلك عن تركيب 
َّ
وتوق

الشاشات الرقمية كبيرة الحجم خلف املقود 
الرياضية   Arkana »أركـــانـــا«  ســيــارتــهــا  فــي 

متعددة االستخدامات لتوفير الرقائق.
فيروس  عن جائحة  الرقائق  أزمــة  ونتجت 
ــا، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي زيـــــادة الــطــلــب  كــــورونــ
ــاج  ــتــ ــــي إنــ ــلــــى الـــــرقـــــائـــــق املــــســــتــــخــــدمــــة فــ عــ
وأجهزة  التلفاز،  وأجهزة  الذكية،  الهواتف 
الكمبيوتر، التي زادت مبيعاتها خال فترة 
للبقاء  الكثيرين  العاملي واضطرار  اإلغــاق 

في املنازل والعمل عن بعد.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي أدرك فــيــه مـــــوردو قطع 
السيارات متأخرين بدء نفاد كميات كبيرة 
لكل سيارة،  الازمة  الدقيقة  املعالجات  من 
كانت شركات صناعة الرقائق منهمكة في 
تصنيع املعدات الازمة للهواتف املحمولة 
ووحــــــــدات الــتــحــكــم فــــي األلــــعــــاب وأجـــهـــزة 
املتسوقون  يشتريها  كــان  التي  الكمبيوتر 

بجنون منذ بداية جائحة كورونا.
السيارات  التوريد بصناعة  وبدأت مشاكل 
ـــن نــهــايــة  ــي الـــظـــهـــور قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مـ فــ
املــــاضــــي، عــنــدمــا  ــانـــون األول  ديــســمــبــر/ كـ
ــيـــة  ــانـ ــفـــاغـــن« األملـ ــنـــت شــــركــــة »فـــولـــكـــسـ ــلـ أعـ
ــتـــعـــطـــل اإلنــــــتــــــاج بــســبــب  ــتـــعـــد لـ ــا تـــسـ ــ ــهـ ــ أنـ
ذلــك ظهرت إعانات  الــرقــائــق. وبعد  نقص 
الشركات األخرى بشكل سريع عن تعرضها 

لأزمة ذاتها.
ــدُّ األزمـــــــــة اخــــتــــبــــارًا تـــاريـــخـــيـــًا لــقــطــاع  ــ ــعـ ــ وتـ
ــاول فــيــه  ــحــ ــت الــــــذي يــ ــوقــ ــي الــ الــــســــيــــارات، فــ
الكهربائية  السيارات  نحو  التحول  تسريع 
الــذكــيــة، بينما كــانــت الــشــركــات قــد واصــلــت 
على مدار عقود إضافة املزيد من الخاصيات 
عن  تتخلى  اآلن  لكنها  واألفـــضـــل،  املــتــطــورة 

 بعضها، على األقل مؤقتًا، إلنقاذ مبيعاتها. 
ــار الـــجـــاري،  وفـــي وقـــت ســابــق مـــن مـــايـــو/ أيــ
رت شــــركــــة »بـــــي إم دبـــلـــيـــو« األملـــانـــيـــة، 

ّ
حــــــــذ

ــــورد« األمــيــركــيــة ـ  و»هـــونـــدا« الــيــابــانــيــة، و»فـ
نقص  نتيجة  املشكات  تفاقم  مــن  الصينية 

الرقائق اإللكترونية.
ل الفشل في تأمني اإلمدادات األساسية 

ِّ
ويمث

انتكاسة هائلة على املدى القصير، مع فقدان 
ــاري،  ــام الـــجـ ــعـ مــبــيــعــات مـــايـــني املـــركـــبـــات الـ
فيه  تشتد  ملستقبل  بالنسبة  بــســوء  ويــنــذر 
اإلنترنت  تكنولوجيا  شركات  بني  املنافسة 
الفائقة، وشركات اإللكترونيات االستهاكية.

ــع ســـتـــايـــســـي راســــــغــــــون، املـــحـــلـــل فــي  ــ ــوقـ ــ وتـ
ــــي بـــيـــرنـــســـتـــايـــن«  ــــورد سـ ــفـ ــ ــانـ ــ مـــؤســـســـة »سـ
الــعــاملــيــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــة ومــقــرهــا 
الــرئــيــســي فـــي نـــيـــويـــورك، أن تــســتــمــر األزمـــة 
ــادة الـــقـــدرة اإلنــتــاجــيــة  ــ ــول لــحــني زيـ وقــتــًا أطــ

لشركات تصنيع الرقائق.
وفــي السياق، قــال مــارك ليو، رئيس مجلس 
ــاه  ــبــ أشــ لـــتـــصـــنـــيـــع  تـــــــايـــــــوان  شـــــركـــــة  إدارة 
املـــوصـــات، فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة »ســـي بي 

ســـي« مــؤخــرًا إن شــركــتــه الــتــي تــعــد الــكــبــرى 
في العالم ستبدأ في تلبية الحد األدنــى من 
يونيو/  بحلول  الــســيــارات  عماء  متطلبات 
أن يستمر نقص  ه توقع 

َّ
لكن املقبل،  حــزيــران 

رقائق السيارات حتى أوائل عام 2022.
الــســيــارات  صــنــاع  يستطيع  ال  ببساطة  لكن 
االنـــتـــظـــار، وكــــان رد فــعــلــهــم هـــو تخصيص 
نــات الـــنـــادرة لــلــمــركــبــات األكــثــر ربحية  املــكــوِّ
ومبيعًا على حساب الطرازات األخرى، وهو 

أمر تفعله شركات مثل »رينو« و»نيسان«.
وتــصــنــع شــركــات الــســيــارات أيــضــًا مــركــبــات 
بتكنولوجيا أقل، وعادت »بيجو« الفرنسية 
في  القديمة  التناظرية  السرعة  عـــدادات  إلــى 
سيارة »الهاتشباك 308«، بداًل من استخدام 
إلــى رقائق  التي تحتاج  الرقمية  اإلصـــدارات 

يصعب العثور عليها.
ــفـــت شــــركــــة »جــــــنــــــرال مـــــوتـــــورز«  كــــذلــــك كـــشـ
أنها صنعت بعض شاحنات  عن  األميركية 
»شــيــفــرولــيــه ســـيـــلـــفـــرادو« الــصــغــيــرة بـــدون 
وحدة معينة مهمتها االقتصاد في استهاك 
الـــوقـــود، مــمــا يــكــلــف الــســائــقــني حـــوالـــي ميل 
»نيسان«  الــواحــد، وخفضت  للغالون  واحــد 
إنتاجها من املركبات املزودة بأنظمة املاحة 
الــثــلــث، وفــقــًا ملصدر  املــثــبــتــة مسبقًا بــمــقــدار 

مطلع على األمر.
 الشركة اليابانية، التي كانت 

َّ
وقال مصدر إن

من أوائــل صانعي السيارات الذين يحذرون 
من  املاضي  الثاني  كانون  يناير/  بداية  في 
ــا مــــن الـــرقـــائـــق إلـــى  ــهــ ــداداتــ نـــقـــص تـــوجـــه إمــ
الطرازين األكثر مبيعًا في كل سوق رئيسي، 
وفــي أحــد املــواقــف، نقلت »نــيــســان« الرقائق 
من مصنعها في الهند إلى الواليات املتحدة 
للمحافظة  مستأجرة  شحن  رحلة  منت  على 
على استمرار اإلنتاج، فيما رفض ممثل عن 

الشركة اليابانية التعليق، وفق بلومبيرغ.

طرازات شهيرة 
من دون رفاهية 

بسبب أزمة الرقائق

مصنع نيسان للسيارات في اليابان )فرانس برس(

المركبة تتسع لـ7 ركاب وستدخل إلى صاالت العرض خالل العام 2022 )مرسيدس(
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جنرال موتورز تتخلى عن 
رقائق تقلل استهالك 

الوقود في »سيلفرادو«

بيجو عادت إلى عدادات 
السرعة القديمة في 

»الهاتشباك 308«

الشركة األلمانية تخطط 
لتصنيع 8 سيارات كهربائية 

بالكامل العام المقبل

برلين ـ العربي الجديد

»مرسيدس-بنز«  األملانية  العماقة  وّسعت 
بــســوق  اهــتــمــامــهــا  ــرة  ــ دائــ  Mercedes-Benz
عن  بكشفها  بالبطاريات،  العاملة  املركبات 
سيارة فان كهربائية جديدة طراز »إي.كيو.
الــســيــارات  صانعة  تخطط  فيما   ،EQT تــي« 
األملــانــيــة الــفــاخــرة األكــثــر مبيعًا فــي الــعــالــم 
في  بالكامل  كهربائية  ســيــارات   8 لتصنيع 
3 قــارات خال العام املقبل، ملواجهة الشركة 
األمــيــركــيــة الـــرائـــدة فـــي هـــذا املـــجـــال »تــســا« 
في  الــحــالــيــني  املــنــافــســني  وإبـــقـــاء   Tesla Inc
األملانية  مواطنتها  فيهم  بمن  حـــرج،  وضــع 

.BMW AG »بي.إم.دبليو إيه.جي«
الشركة التي تشكل القسم الرئيسي ملجموعة 
»دايملر إيه.جي« Daimler AG أعلنت، مطلع 
األسبوع، أن الطراز الكهربائي الجديد ضمن 
»إي.كــيــو. بــاســم   ،T-Class »تــي-كــاس«  الفئة 

تــــي«، يــتــســع ملـــا يــصــل إلـــى 7 ركـــــاب، وسيتم 
فان  لَيلي  الــعــام 2022،  فــي  للتسويق  إطــاقــه 
»سيتان« Citan التجاري الكهربائي، الذي من 
املقّرر عرضه في وقت الحق من العام الجاري.
 EQT »ومــن املنتظر أن تنافس »إي.كــيــو.تــي
 Microbus »مـــايـــكـــروبـــاص«  مــثــل  ــارات  ــيــ ســ
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــحــاكــي ســــيــــارات الــزمــن 
»فولكسفاغن  شــركــة  تنتجها  الــتــي  الهيّبي 
أن  املــقــّرر  ومـــن   ،Volkswagen AG »إيـــه.جـــي

تغزو صاالت العرض خال العام 2023.
»مرسيدس«  في  الفان  مركبات  قسم  رئيس 
مـــاركـــوس بــريــتــشــفــيــردت أوضــــح، فــي بــيــان، 
ــيــــو.تــــي« مـــن املــتــوقــع أن »يــجــتــذب  أن »إي.كــ
بغض  الخاصني،  العماء  وجميع  العائات 
ــن يــســتــمــتــعــون  ــّمــ ــم، مــ ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــــن أعـ الـــنـــظـــر عـ
بـــاألنـــشـــطـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ويــــحــــتــــاجــــون إلـــى 
الــكــثــيــر مـــن املــســاحــة والـــتـــنـــّوع األقـــصـــى من 
دون التخلي عن الراحة واألناقة«، حسب ما 

أوردت شبكة »بلومبيرغ« األميركية.
ويـــتـــمـــيـــز مـــفـــهـــوم تـــصـــمـــيـــم »إي.كـــــيـــــو.تـــــي« 
ــدن الـــخـــفـــيـــف مـــقـــاس 21  ــعــ ــن املــ بـــعـــجـــات مــ
الجانبني  بوصة، وبــأبــواب منزلقة على كا 
ــــى الــصــف  تــســمــح بــانــســيــابــيــة الــــوصــــول إلـ
الثالث من املقاعد. كما أن اللوحة الكهربائية 

الــطــويــلــة املــخــزنــة فــي حــجــرة مــــزّودة بغطاء 
زجـــاجـــي مـــن املـــتـــوقـــع أن تــســتــقــطــب انــتــبــاه 

عشاق األدوات واألنشطة الخارجية.
وسيتعنّي على عمليات عربات النقل التابعة 
ــيـــدس« أن تــســتــعــد ملـــزيـــد من  لــشــركــة »مـــرسـ
»دايملر«  نهي 

ُ
ت أن  بعد  املستثمرين،  تدقيق 

الثقيلة  الشاحنات  لعمليات  عرضًا مخططًا 
الحــقــًا هـــذا الـــعـــام، عــلــمــًا أن هـــذا الــقــســم كــان 

ــاح خــال  ــ ــ عـــرضـــة لــتــقــلــبــات كــبــيــرة فـــي األربـ
السنوات األخيرة، وسيظل جزءًا من عمليات 
»مــــرســــيــــدس« الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
الــســيــارات الــفــاخــرة الــتــي تــحــقــق مــن بيعها 

عائدات قوية.
يأتي ذلك بعدما فشلت جهود قسم الشاحنات 
لتقاسم تكاليف التطوير، من خال مشاريع 
 Renault »املركبات املشتركة مع شركة »رينو
 Nissan مــــوتــــور«  و»نـــيـــســـان  الــفــرنــســيــة   SA
أعدت »مرسيدس«  اليابانية. فقد   Motor Co
 X-Class »سيارة »بيك آب« طراز »إكس-كاس
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــى »نـــيـــســـان نـــافـــارا« 
Nissan Navara بسبب ضعف املبيعات، فيما 
ســخــر الــزبــائــن مـــن الـــجـــودة املــتــوســطــة لــفــان 
»ســيــتــان« Citan الــصــغــيــر الــــذي يــشــتــرك في 

املكّونات مع »رينو«.

مرسيدس »إي.كيو.تي«
فان ألماني جديد يخوض المنافسة الكهربائية

تصميم جديد لـ»هوندا« سيفيك

كشفت شركة »هوندا« اليابانية عن نسخة جديدة من طراز »سيفيك« Civic بهيكل 
أكبر وأعرض وتصميم أكثر انسيابية ذي مظهر يوحي بالقوة، حيث تغير تصميم 
الواجهتني األمامية والخلفية وشكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، كما 
تراجعت فيه قواعد أعمدة الزجاج األمامي للخلف قليال ليبدو غطاء املحرك أكبر، 
الخلفي أكثر بروزا لتحسني  الخارجي وغطاء الصندوق  الهيكل  وباتت انحناءات 
وعرضه  سنتيمترا،  و67  أمتار   4 بطول  بهيكل  السيارة  وأتــت  الــهــواء.  انسيابية 
180 سم، وارتفاعه 141 سم، واملسافة بني محوري العجالت فيه 273 سنتيمترا، 
وفق موقع »موتور1«. وداخليا تم تزويد قمرة القيادة بشاشة ملسية بمقاس 10.2 

بوصات يمكن من خاللها التحكم بأنظمة امللتيميديا وأنظمة املالحة.

»فورد« تستدعي سيارات من طراز »إكسبلورر«

أعلنت شركة »فورد موتور« األميركية، عن استدعاء عدد من سياراتها من طراز 
»إكسبلورر« إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019 بسبب خلل في تثبيت قضبان 
سقف السيارات. وأشارت الشركة إلى أن قضبان تثبيت السقف يمكن أن تنفك 
الطريق، موضحة  األخـــرى على  الــســيــارات  السير مما يسبب خطرًا على  أثــنــاء 

أن االستدعاء يشمل العديد من فئات »إكسبلورر«، منها »إكسبلورر سبورت«.
ألف سيارة في  التي تشملها خطة االستدعاء نحو 620.5  السيارات  يبلغ عدد 
ألــف ســيــارة فــي كندا و4260 ســيــارة فــي املكسيك.  الــواليــات املتحدة ونحو 36 
وأبــلــغــت الــشــركــة مــوزعــيــهــا ووكـــالءهـــا بتثبيت أســقــف الـــســـيـــارات املــســتــدعــاة 
بمواعيد  الــســيــارات  أصــحــاب  إبـــالغ  وسيتم  مضغوطة.  بالستيكية  بمسامير 

اإلصالح اعتبارا من 28 يونيو/حزيران املقبل.
..

»فولكسفاغن« ُتحّدث »بولو جي تي أي«

من  محّدثة  نسخة  طــرح  اعتزامها  عــن  األملــانــيــة،  »فولكسفاغن«  كشفت شركة 
طرازها الصغير »بولو جي تي أي« Polo GTI، والتي يتوقع طرحها في يونيو/
حزيران املقبل، وفق موقع »موتور1« املتخصص في أخبار السيارات. ولم تكشف 
الشركة بعد عن مواصفات السيارة املرتقبة، فيما تعمل النسخة التقليدية الحالية 
من هذا الطراز بمحرك توربيني جازولني بسعة 2 لتر ينتج قوة 197 حصانا، 

بعزم دوران 236 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات.

جديد السيارات

حديثة  طرازات  طرح  على  المنافسة  من  عقود  بعد 
إنتاج  شركات  أضحت  والرفاهية،  بالتكنولوجيا  تتمتع 
السيارات مجبرة على الرجوع للخلف بإيقاف هذه المزايا 

في طرازات شهيرة بسبب أزمة الرقائق اإللكترونية

»رينو« تتوقف عن تركيب الشاشات 
الرقمية و»رام« تتخلى عن المرآة الذكية

Sunday 16 May 2021
األحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة


