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هدية «كورونا» لصناعة السيارات !

تصدر عن مؤسسة املصرى للصحافة والطباعة والنشر واإلعالن والتوزيع
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بعرضها فى هوليوود

هيونداى تكشف عن الجيل السابع من Elantra
ألول مرة نسخة هجينة من السيارة وأنظمة «أبل كار بالى» و«أندرويد أوتو» كتجهيز قياسى
فى ذلك التصميم اجلديد واملحرك الهجني
وألول مرة تقدمي أنظمة أندرويد أوتو وأبل
كــار بــاى فى النظام املعلوماتى للسيارة.
سيبدأ إنتاج  ٢٠٢١ Elantraفى اخلريف
فى مصنع الشركة فى مدينة أولسان فى
كــوريــا اجلنوبية وفــى مصنع الشركة فى
مدينة أالبــامــا األمريكية ،ومــن املــقــرر أن
تبدأ املبيعات فى الربع الــرابــع من العام
اجل ــاري ..ويذكر بيان الشركة إن قاعدة
عجالت السيارة أصبحت أطول وأعرض،
بينما يعتمد التصميم اخلــارجــى للهيكل
عــلــى خــط ســقــف منخفض يتبع خطوط
التصميم اخلاصة باللغة اجلديدة
للشركة .وتؤكد هيونداى على
أن الــســيــارة ربــاعــيــة

كتبت .شاهيناز حسني
أطلقت هيونداى رسميا ً سيارتها اجلديدة
كــلــيـا ً  Elantraلــعــام  ٢٠٢١وأعــلــنــت عن
النسخة الهجينة األولى من السيدان الذى
يعد واحــداً من أكثر سياراتها مبيعا ً حول
العالم ،وقدمت الشركة اجليل السابع من
السيارة فــى استوديو «ذا لــوت» وهــو من
أشهر االســتــوديــوهــات فــى غــرب هولييود
من خالل حدث خاص مت بثه حول العالم
على االنترنت .تعرض سيارة  Elantraلعام
 ٢٠٢١أحدث طموحات هيونداى لسيارتها
السيدان املدمجة ،مبا

األبواب مستوحاة من سيارات الكوبيه ولكن
مت تصميمها بأربعة أبــواب من أجل تعزيز
الوظيفية واالســتــخــدام الــيــومــي .سيكون
اجليل السابق من  Elantraهو أول أجيال
السيدان املدمج حصوالً على نسخة أو منط
هجني من ضمن تشكيلة املحركات املتاحة
للسيارة ،مما يوفر استهالك أكثر اقتصادية
من الوقود يقدر بأكثر من  ٢٠كيلومتر لكل
لتر من الوقود ..وقد اهتمت الشركة بأن
توفر املــزيــد مــن الكماليات للسيارة مثل
تقنية املفتاح الرقمي ،وهى تقنية اختيارية
تسمح للسائق بتحميل مفتاح رقمى على
الهاتف املحمول والــذى يتيح فتح السيارة
وبدء تشغيل املحرك وقيادة السيارة بدون
مفتاح فعلى ولكن عبر الهاتف الذكى أو
عبر تقنية  NFCالالسلكية ..من الكماليات
األخــــرى أيــضــا ً الــتــى اهــتــمــت هــيــونــداى
بتوافرها فى اجليل السابع من السيارة

هى أنظمة التزامن مع الهواتف الذكية كل
من أندرويد أوتو وأبل كار بالي ،أضف لها
نظام التعرف الصوتى املحسن والقادر على
التعرف على اللغة الطبيعية ،هذه التقنية
التى تعتمد على الذكاء االصطناعى تتوفر
بها تقنيات فهم الكالم واملعنى العميق وفهم
الكثير من عناصر التحكم فى السيارة وفى
الكماليات املختلفة .وستكون  Elantraمتاحة
بحفنة من تقنيات األمــان والــراحــة ضمن
باقة  SmartSenseالقياسية والتى حتتوى
على أنظمة مثل تفادى التصادم األمامى
باستخدام الكاميرا األمامية ونظام املساعدة
على احلفاظ على احلارة املرورية الذى يقوم
بتعديل اجتــاه عجلة القيادة أوتوماتيكيا ً
للحفاظ على السيارة داخل احلارة .ونظام
تنبيه السائق الــذى يقوم بــقــراءة وحتليل
عناصر كثيرة من السائق وأمنــاط القيادة
ويتنبأ بحاالت التعب أو اإلرهاق أو النعاس

ويقوم بتنبيه السائق وايقاظه .فى املقصورة
الداخلية مت تعديل التصميم ليشمل شاشتان
للوسائط املــتــعــددة مــقــاس  ١٠,٢٥بوصة
أسفل قطعة زجاجية واحدة ..وخالل تقدمي
السيارة قال بريان سميث ،رئيس العمليات
فى هيونداى أمريكا« :فــى حني أن بعض
الشركات املصنعة لم تعد ترى القيمة فى
األعمال املعتمدة على صناعة وبيع السيارات
وأصبحت تركز على التقنيات واالستئجار،
فإننا نــراهــن على صناعة الــســيــارات من
متاما مع كل من
خالل تقدمي منوذج جديد
ً
املحركات التقليدية والهجينة .حتى اآلن
قمنا ببيع أكثر من  ٣,٤مليون  Elantraهنا
فى الواليات املتحدة وأكثر من  ١٣,٨مليون
فى جميع أنحاء العالم ،وسيجلب املظهر
اجلديد اجلــذاب اإلثــارة جليل جديد كامل
من املشترين .ثم مبجرد دخولهم ،سيحبون
جميع امليزات التقدمية».

إنتاج  ٢٠٢١ Elantraفى الخريف بمصانع هيونداى الكورية وأالباما األمريكية

مالك فيات يتبرعون بـ  ١٠ماليين يورو لدعم إيطاليا
استجابة حلالة الطوارئ العاملية
التى تسبب بها انتشار وباء فيروس
كورونا والتى اتخذت الرمز الكودى
 ،COVID-19وضعت عائلة أنييلى
وشــركــاتــهــا سلسلة مــن الــتــدابــيــر
بالتنسيق مع إدارة احلماية املدنية
اإليطالية لدعم اخلدمة الصحية
الــوطــنــيــة اإليــطــالــيــة ف ــى رعــايــة
املرضى وتقدمي املساعدة ألولئك

2.5

حاليا أو الذين
الذين يحتاجون إليها ً
سيفعلون ذلك فى املستقبل .وتعد
عائلة أنييلى هى واحــدة من أكبر
العائالت فى إيطاليا والتى متتلك
شركة فيات من بني مجموعة كبيرة
مــن الــشــركــات األخ ـ ــرى .وقــدمــت
تبرعا بقيمة  ١٠ماليني يورو
العائلة
ً
إلدارة احلماية املدنية اإليطالية
الــتــى تــديــر حــالــة ال ــط ــوارئ على

مليون

قامت فورد رسمي ًا بتعيني جيم فارلى
كرئيس تنفيذى قــادم للشركة انتقاالً
من دوره كرئيس للعمليات .وافقت فورد
على منح فارلى منحة أسهم بقيمة ٢,٥
مليون دوالر إذا حصل بالفعل على منصب
الرئيس احلالى جيم هاكيت البالغ من
عاما.
العمر ً ٦٤

املستوى الــوطــنــي؛ وإل ــى منظمات
اجتماعية أخــرى تعمل فى منطقة
بيدمونت ،لالستجابة لالحتياجات
الصحية واالجتماعية املحلية فى
مدينة تورينو وبييمونتى .وقد قامت
شركة  EXORوالشركات التابعة
لها ومــن ضمنها فــيــات كرايسلر
وفــيــرارى ،بتوفير مــصــادر وشــراء
مــا مجموعه  ١٥٠جــهــاز تنفس،

7000

دفعت مشاكل التوريد التى سببها وباء
فيروس كورونا  ،املصانع اإلسبانية لدى رينو
ونيسان وسيات  ،إلى اإلعالن عن التوقف
املؤقت الــذى قد يستمر أليــام أو أسابيع.
املصنع األكثر تضررا سيكون سيات ،حيث
سيتوقف حوالى  ٧٠٠٠شخص عن العمل
لفترة غير محددة من الوقت.

إلى جانب املعدات الطبية األخرى
مــن مختلف املــورديــن فــى اخلــارج،
وتــســتــعــد لنقلهم اجلـ ــوى الــفــورى
إلــى إيطاليا .كما ســاعــدت FCA
الصليب األحمر اإليطالى بأسطول
من املركبات املجهزة لتوزيع الغذاء
وال ــدواء على املرضى وكبار السن
واألشــخــاص الــذيــن يحتاجون إلى
املساعدة عبر إيطاليا.

25%

تعمل أستون مارتن على خطة لزيادة
رأس املال مبا يصل إلى  ٥٠٠مليون جنيه
إسترلينى أو ما يعادل  ٦١٧مليون دوالر
مبــقــدار  ٣٦مليون جنيه إسترلينى أو
مــا يــعــادل  ٤٤مليون دوالر حتــت قيادة
امللياردير الكندى لورانس سترول صاحب
تقريبا فى الشركة.
حصة  ٢٥باملائة
ً

17%

أعلنت  BMWإن أرباحها التشغيلية
لعام  ٢٠١٩تراجعت بنسبة  ١٧فى املائة،
لكن الطلب على قطاع  SUVذات هامش
الــربــح املرتفع ممــا ساعد الشركة على
تــعــويــض ارتــفــاع اإلنــفــاق عــلــى البحث
والتطوير .تراجعت أرباح العام إلى ٧,٤١
مليار يورو أو ما يعادل  ٨,٢٦مليار دوالر.

3.7

األسبوع املاضى كتبت عن كورونا وتأثيرها على صناعة
السيارات ،ومــا حولها من أنشطة .ســواء التسويقية أو
الرياضية .وعلى مدار أسبوع تطورت األحداث بشكل كبير
أيضا .املزيد من املصانع أعلنت
فى العالم ،وفى بلدنا
ً
تعليق اإلنتاج ،سباقات وأحداث أخرى مت إلغاؤها ،مصانع
سيارات عمالقة بدأت فى إنتاج كمى لألقنعة واملطهرات
لتساعد بالدها فى مواجهة الوباء ،مصانع أخرى قررت
املساهمة فى صناعة أجهزة التنفس .على الصعيد املحلى
رسميا تفعيلها لنظام العمل من
معظم الشركات أعلنت
ً
املنزل .محافظ القاهرة أغلق سوق السيارات املستعملة
فى مدينة نصر ،ووزارة الداخلية قامت بتعليق استخراج
وجتــديــد رخــص القيادة والــرخــص اخلــاصــة باملركبات.
وأمــس األربــعــاء مت إعــان حظر التجوال فى البالد من
مساء وحتى السادسة صباحا وتوقف
الساعة السابعة
ً
كافة وسائل املواصالت العامة فى أوقات احلظر .أعتقد
أننا اليزال أمامنا فترة حتى يزول اخلطر ،ونعود حلياتنا
الطبيعية .وهناك سؤال يطرح نفسه اآلن ،وهو إذا جنح
العالم فى جتاوز األزمة ،كيف ستصبح احلياة وقتها؟ على
مستوى الصناعة وسوق العمل؟ فيما يتعلق بالصناعة ،ما
يحدث بالرغم من أنه قد يبدو حزي ًنا ،تعليق اإلنتاج وإغالق
املصانع ،إال أنه فرصة ذهبية لكى تنضج صناعة السيارات
وتتحول بسالسة للجيل الصناعى الرابع الــذى يعتمد
على الذكاء االصطناعى فى حل املشاكل و افتراضها قبل
وقوعها .أى أنه يتفوق على اإلنسان مبراحل ،خصوصا
مع االستعانة بالروبوت ،الصناعة متلك اآلن قوة األلة
احلركية بجانب العقل اإللكترونى .العنصران لم يتوفرا من
قبل سويا ،كان هناك حاجة دائمة للبشر .الصناعة اآلن ال
ً
حائل خالل
حتتاج إلى البشر بشكل فعلى .والبشر كانوا
الفترة املاضية أمام حتول الصناعة إلى اجليل الرابع بشكل
كامل ،باإلضافة إلــى تطويعها خلدمة أهــداف سياسية
مثل اجتاه الرئيس األمريكى دونالد ترامب خللق وظائف
لألمريكان ،وهو فى الواقع لم يخلق وظائف جديدة ،بل
أعاد ألمريكا وظائف كانت قد تخلصت منها العتبارها
فى الصناعة إه ــدارا للوقت ،مبعنى أن إمتامها خارج
أمريكا أوفر من إمتامها بالداخل .اجتاه ترامب وتركيزه
فى إعادة هذه الوظائف من أمريكا الالتينية والصني إلى
بالده .والنقابات العمالية من الناحية األخرى فى أوروبا
حتاول جاهدة احلفاظ على حقوق العمال ووظائفهم ،أى
أنها تقاوم بشكل غير مباشر التحول للجيل الصناعى
الرابع ألنــه سيؤدى إلــى االستغناء السريع عن العنصر
البشرى .لذلك الوضع احلالى قد يبدو حزي ًنا ولكن أعتقد
أن الفرصة الذهبية جاءت ألصحاب النفوذ والكلمة فى
الصناعة ،فالوضع احلالى قد يكون فرصة لن تتكرر
لالستغناء عن مئات اآلالف من العمال واملوظفني حول
العالم ،واستبدالهم بأنظمة ذكية يديرها عدد محدود جدا
من األشخاص ،مثل مصانع بطاريات الليثيوم اخلاصة
بالسيارات الكهربائية ،اآلن عملية التصنيع تتم بشكل ألى
فعليا للعنصر البشرى .فيروس
بنسبة  ٪١٠٠وال حتتاج
ً
كورونا ،قد يكون أهدى لصناعة السيارات العاملية أكبر
هدية ،وخلصها من «دوشة» النقابات العمالية ،أو تطويع
الصناعة خلدمة أهداف سياسية .وهذا ما سوف نكشفه
الفترة القادمة ،وأعتقد أن األمر لن يتوقف عند صناعة
السيارات فقط ،بل كل املجاالت التى حتتمل التحول للـ
واالستعانة بالذكاء االصطناعى .العالم بعد الكورونا -إذا
جتــاوزه -سوف يتغير  ١٨٠درجــة ،كل ما هو قادم سوف
يكون جديد ومختلف!

مليون

يــواجــه صــنــاع الــســيــارات األوروبــيــة
اضطرابات فى توريد القطع التى يتم
تسليمها من الصني بسبب انتشار وباء
كــورونــا ،وسيتسبب ذلــك فــى انخفاض
مبيعات السيارات بنسبة  ٤فى املئة هذا
العام أو  ٣,٧مليون سيارة ،إلى  ٨٦,٤مليون
وحدة وهو أدنى مستوى منذ .٢٠١٣

5.9%

تراجعت مبيعات السيارات اجلديدة فى
إيطاليا بنسبة  ٨,٨باملائة إلى ١٦٢,٧٩٣
وحدة فى فبراير ،وف ًقا للبيانات الصادرة
عن وزارة البنية التحتية والنقل  ،حيث
عانى السوق من تفشى فيروس كورونا
فــى الــبــاد .يــعــد ه ــذا ثــانــى انخفاض
على التوالى فى إيطاليا هذا العام بعد
انخفاضه بنسبة  ٪٥,٩فى يناير.

«المصرى اليوم» داخل الدورة الثامنة لمعرض «باص وورلد» تركيا
رسالة تركيا .أشرف كاره
شهد مركز معارض مدينة
"أسطنبول" التركية تنظيم الدورة
الثامنة من معرض "باص وورلد –
 - "busworldتركيا  ،والذى جاء
مبساحة تزيد على  25ألف متر
مربع  ،مع مشاركة ما يزيد عن 170
شركة عارضة من  28دولة  ،وبحضور
عمدة مدينة أسطنبول وكل من
فريق عمل معرض باص وورلد
العاملى وكذا الشريك التركى شركة
 hkfللمعارض ،عالوة على نخبة
من رجال الدولة واألعمال .مت قص
شريط املعرض الذى استمر ملدة 3
أيام بالفترة من  5 – 2مارس اجلارى
..2020

هذا وقد أكد املعرض على استمرارية
جناحه بالرغم من عودته من "أزمير"
إلــى أرضــه الطبيعية "أسطنبول" فى
مسيرة تنظيمه املمتدة على مدار ثمانية
دورات والتى يقام كل منها كل عامني ،
حيث أشاد احلضور باملشاركة القوية من
شركات الباصات وعلى رأسهم املصنعني
التركيني بالرغم مــن غياب بعضهم ،
عــاوة على احلضور املتميز من رجال
الصناعة والتجارة املتخصصة بالباصات
ومستلزماتها وكــذا مجموعة اإلعــام
املحلية والدولية احلاضرة للمعرض..
مشاركات محلية وعاملية ناجحة بالرغم
مــن غــيــاب عــدد مــن األســمــاء الكبرى
مــن مصنعى الباصات التركيني شأن
مرسيدس بنز  ، BMC ، Temsa ،إال
أن مشاركات العديد من شركات تصنيع
الباصات األخرى وخدماتها بهذه الدورة
مــن املــعــرض ع ــاوة عــلــى الــعــديــد من
شركات تعديل وتطوير الباصات املينى
واملتوسطة  ،بخالف شركات قطع الغيار
والــصــنــاعــات املــغــذيــة للباصات وكــذا
العديد من الهيئات واملؤسسات الداعمة
 ..قــد أكــد على إيجابية هــذه الــدورة
من املعرض وأهميتها للسوق التركية
والعديد من األسواق املحيطة  ،وقد جاء
من أهم األسماء املشاركة:
 :OTOKARالصانع األكبر واألقــدم

لــلــبــاصــات فــى تــركــيــا وخــاصــة للفئة
املتوسطة ( )Midi-busالتى تتصدر
مبيعات الشركة منها ما يزيد عن %35
من حجم السوق املحلى بخالف أسواق
الــتــصــديــر  ،حــيــث عــرضــت الــشــركــة
مجموعة من أحدث طرازاتها التى تركز
أغلبيتها على قطاع نقل الركاب العام،
والتى كان على رأسها ()Kent Electra
املخصص إلســتــخــدامــات النقل العام
والعامل بالكهرباء بالكامل  ،عالوة على

مجموعة ( )Navigoالشهيرة واملتعددة
األحجام لإلستخدامات السياحية.
 :ANADOLU ISUZUأح ــد
الــشــركــات الــرائــدة املــدعــومــة بخبرات
إيسوزو العاملية وكــذا جنرال موتورز ،
والتى متكنت خالل السنوات املاضية من
تأكيد تفوقها بالسوق التركية وخاصة
مــع الفئة املتوسطة مــن الــبــاصــات –
األكثر رواجا ً بهذا السوق – عالوة على
وصولهم للعديد من األس ــواق العاملية

والتى منها بعض دول الشرق األوسط
التى طــورت لها ع ــدداً مــن الــطــرازات
بشكل خــاص لتستطيع حتمل ظروفها
الــبــيــئــة احلــــارة  ،كــمــا تــعــمــل الــشــركــة
عــلــى الــتــوســع خ ــال املــرحــلــة املقبلة
بــاألســواق األفريقية  ...وع ــاوة على
قطاع الباصات فقد طورت إمكانياتها
خلدمات تصنيع الشاحنات العسكرية
عــالــيــة األداء خـــال س ــن ــوات عملها
األخيرة وقد شاركة الشركة باملعرض مع

مجموعة متميزة من إنتاجها كان على
رأسها باصاها املتوسط
 )Lifeاملخصص خلدمة النقل العام ،
وكــذا باصها الكبير للنقل العام أيضا ً
( )Citiportالــعــامــل بــالــغــاز الطبيعى
 ،وذل ــك بــخــاف ( )NOVO Citiمن
احلجم املتوسط الــذى يخدم مجموعة
من التطبيقات سواء السياحية منها أو
املخصص للمدارس وغيرها.
 :MAPAR-MANوهى الشركة التى
(NOVO citi

متثل باصات مان بالسوق التركية  ،كما
أنها تعمل على إعادة جتديد الباصات
القدمية منها لتتماشى مــع متطلبات
السوق احلديثة والتى متكنت أن تضع
بصمتها بقوة فى هــذا السوق وكذلك
األسواق القريبة بأوربا الشرقية.
 :KARSANرك ــز الــصــانــع الــتــركــى
الــواعــد (كــارســان) بهذا املــعــرض على
أحــدث باصاته العاملة بالكهرباء من
منطلق الــرؤيــة املستقبلية "القريبة "

لتنامى هذا القطاع بقوة  ،فقدم (جيست
–  )Jestضمن فئة املايكروباص متعدد
اإلســتــخــدامــات والـــذى رأيــنــا فيه أنه
الورقة الرابحة للسوق التركية والعديد
من األســواق العاملية فى هذه الفئة من
الباصات وخــاصــة مــع إتــاحــة الفرصة
لــنــا إلجـ ــراء جتــربــة ســريــعــة عــلــى هــذا
الــبــاص عــلــى هــامــش املــعــرض ،وذلــك
عالوة على أحدث إطالقاته (املكهربة)
مع (آتــاك –  )ATAKالــذى جاء ضمن
الفئة املتوسطة .الشىء املميز بباصات
كــارســان الكهربائية فــى أنــهــا جــاءت
لتعتمد على محركات  BMWالكهربائية
التى جتهز فى كل من  ، i3 & i8وهو
األمر الذى زاد من متيزها بني منافسيها
من هذه الفئات.
 :Allisonاملــتــخــصــص فــى صناعة
محاور العجالت قام بإطالق منظومة
جديدة من محاور العجالت اخلاصة
بــالــبــاصــات الــكــهــربــائــيــة ت ــوى أنظمة
تبريد مدمجة  ،األمــر الــذى سيساهم
بقوة فى رفع أداءهــا  ،وخاصة أن أهم
ما قد تشكو منه املركبات الكهربائية
بشكل ع ــام والــبــاصــات بشكل خــاص
هى منظومة التبريد لألجزاء املحركة
وخــاصــة مــع عــدم وجــود أنظمة تبريد
مائية تقليدية بها  ،وإعتمادها كليا ً على
تبريد الهواء.

