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املركبة الوحيدة اخلالية من االنبعاثات الكربونية في األسواق

تويوتا ميراي.. ورقم قياسي ألطول مسافة دون انبعاثات كربونية
الش���هر األول لطرح ميراي 
الذي فاق  اليابان، األمر  في 
التوقعات بشكل كبير، إذ لم 
تتجاوز خطة الشركة األولية 
لبيع أكثر م���ن 400 مركبة 

بحلول نهاية عام 2015.
كم���ا قام���ت تويوتا في 
وقت س���ابق من هذا العام، 
وفي خطوة تاريخية متهد 
الطريق أمام مستقبل تقنية 
خاليا الوقود الهيدروجيني، 
بتحرير 5.600 براءة اختراع 
خلاليا الوقود الهيدروجيني 
من حق���وق امللكية الفكرية 
التي متلكها، حيث جعلتها 
متاحة مجانا لالس���تخدام 
التج���اري، ويش���مل ذل���ك 
املتقدمة  التقنيات احليوية 
التي مت تطويرها خصيصا 
ملركب���ة مي���راي اجلديدة. 
وس���تتيح تويوتا لشركات 
املركب���ات األخرى  صناعة 
االستفادة من براءات اختراع 
خاليا الوقود الهيدروجيني 
التي متلكه���ا، وذلك إلنتاج 
وبيع مركب���ات تعتمد على 
إلى  التقنية، باإلضافة  هذه 
فتح باب استخدام تقنيات 
تلك الب���راءات أمام موردي 
قطع التبديل لسيارات خاليا 
الوقود وشركات الطاقة الذين 
أسسوا وش���غلوا محطات 
الوقود، وذلك خالل  تعبئة 
املرحلة األولى لطرحها في 
الس���وق، والتي من املتوقع 
أن تستمر حتى العام 2020. 
وس���يتمتع املس���تخدمون 
األوائل لتقنية خاليا الوقود 
الهيدروجين���ي من تويوتا 
بتجرب���ة فص���ل جديد من 
القي���ادة الصديق���ة للبيئة 
واخلالية م���ن أي انبعاثات 

كربونية.
ومتتلك تويوتا تاريخا 
طويال في حتري���ر براءات 
االختراع من امللكية الفكرية 
العالقات  العديد م���ن  عبر 
التعاونية املثمرة، وكان لها 
دور فعال في تسهيل االعتماد 
الهايبرد على  على مركبات 
نطاق واسع من خالل منح 
تراخيص براءات االختراع 

املتعلقة بهذا املجال.

القدرة عل���ى إنتاج معدالت 
انبعاثات منخفضة، باإلضافة 
إلى دفع عجلة التغيير البيئي 
احلقيق���ي واإليجاب���ي عن 
طريق تشجيع استخدام هذه 
املركبات وجعلها في متناول 

اجلميع«.
وأضاف: »نود أن نشكر 
عمالءنا على ثقتهم ودعمهم 
الذي  األم���ر  لنا،  املس���تمر 
يحفزن���ا ويعزز من قدرتنا 
ابتكار مركبات أفضل  على 
من أي وق���ت مضى، فنحن 
ف���ي تويوتا نض���ع نصب 
أعيننا رضا عمالئنا بالدرجة 
األولى، ومن خالل خبرتنا 
الواسعة في املزج بني االبتكار 
التقاليد،  واحملافظة عل���ى 
نسعى باستمرار إلى تطوير 
جيل جديد من املركبات. وقد 
قدمنا مركبة ميراي انطالقا 
من رؤي���ة تويوتا العاملية، 
والتي حظيت باستحس���ان 
عمالئنا. وف���ي ظل اإلدراك 
املتزايد ملشتري املركبات في 
العالم بأهمية احلفاظ على 
البيئة، فإننا على يقني من 
أن تويوتا ميراي ستشكل 
الذي تبنى عليه  األس���اس 
مفاهيم املركبات املستقبلية، 
وس���تضع معايير جديدة 
لصناعة املركبات العاملية«.

وجدير بالذكر أن تويوتا 
تلقت طلبات شراء مبدئية 
بلغ���ت 1.500 مركب���ة في 

بقوله: »يرتكز التزام شركة 
تويوتا جتاه تطوير املركبات 
الصديق���ة للبيئ���ة - على 
غرار مركبة ميراي - على 
3 مب���ادئ أساس���ية، وهي 
اعتم���اد مص���ادر متنوعة 
للطاقة، فض���ال عن تطوير 
مركبات عالية الكفاءة لديها 

العالم مؤخرا بعد أن اختارتها 
مجلة »بوبيوالر ساينس«، 
مجلة العلوم والتقنية الرائدة 
العالم، لتف���وز بلقب  ف���ي 
»أفضل ابتكار جديد« في فئة 
املركبات، واصفة إياها بأنها 

»ثورة في هذا املجال«. 
وأردف يوشيتس���وغو 

حس���ب احلاجة من تفاعل 
الهيدروجني مع األوكسجني 
من الهواء اجلوي، مع اقتصار 
االنبعاثات الناجتة عن هذه 
املاء  العملي���ة على بخ���ار 

فقط«.
وكانت مركبة ميراي قد 
جنحت في استقطاب اهتمام 

تويوتا ميراي جتربة القيادة 
املستقبلية اليوم، حيث تأتي 
إيذانا بعصر جديد من وسائل 
النقل عالية الكفاءة املعتمدة 
على الهيدروجني. فعوضا عن 
التقليدي،  الوقود  استخدام 
يعمل محرك مي���راي على 
املولدة  الكهربائية  الطاق���ة 

أثبت���ت مركب���ة تويوتا 
التي تعمل  ميراي اجلديدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 
قدرتها عل���ى الوصول إلى 
أقصى مستويات الكفاءة في 
األداء، وذلك من خالل جناحها 
في قطع مسافة وصلت إلى 
67 ميال )108 كلم( للغالون 
الواحد وفقا ملعيار احلسابات 
الرسمية األميركية للقيادة 
في املدن/الطرقات السريعة، 
ومبسافة قيادة إجمالية تصل 
إل���ى 312 مي���ال )502 كلم( 
للخزان الواحد، لتكون بذلك 
أول مركب���ة صديقة للبيئة 
متوافرة في األسواق تقطع 
أكبر مس���افة م���ن دون أي 

انبعاثات كربونية.
وقد أكدت الوكالة األميركية 
البيئ���ة، من خالل  حلماية 
الئحة تصنيفات االقتصاد 
في استهالك الوقود اخلاص 
باملركب���ات الرائ���دة والتي 
تعمل باستخدام خاليا وقود 
الهيدروجني، أن تويوتا ميراي 
هي املركبة الوحيدة اخلالية 
من االنبعاثات الكربونية في 
األسواق التي ميكنها اجتياز 
مسافة 300 ميل )483 كلم( 

بخزان واحد.
وتع���د تويوت���ا ميراي 
أول مركب���ة صالون ذات 4 
أبواب تعم���ل بتقنية خاليا 
الوق���ود الهيدروجيني يتم 
تصنيعها على نطاق واسع، 
والتي متتاز ب���أداء ينافس 
أداء املركبات التقليدية التي 
تستخدم محركات االحتراق 
الداخلي. ويعتمد مبدأ عمل 
ه���ذه املركبة عل���ى توليد 
الطاقة الكهربائية عبر تفاعل 
كيميائي بني األوكسجني من 
الهواء اجلوي والهيدروجني 
في خاليا الوقود التي حتملها 

املركبة.
وتعليقا على هذا اإلجناز 
غير املسبوق، قال تاكايوكي 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
التمثيلي لش���ركة  للمكتب 
تويوتا في منطقة الش���رق 
أفريقيا:  األوسط وش���مال 
»بصفته���ا مركب���ة تعتمد 
تقنيات سابقة لعصرها، تتيح 

الشركة تفتح 
آفاقًا جديدة 

إلى املستقبل 
بتحريرها آالف 
براءات اختراع 

خاليا الوقود 
الهيدروجيني 

من قيود امللكية 
الفكرية

مكس����يكو � أ.ف پ: كان����ت 
س����يارة فولكفس����اغن بيت����ل 
)اخلنفساء( ذات شعبية كبيرة 
في مكسيكو، لكنها توشك ان 
تختفي من ش����وارعها بسبب 

سياسة مكافحة التلوث.
ويطلق املكسيكيون على هذه 
السيارات اسم »فوتشو«، وما 
زالت بضع سيارات منها تسير 
في شوارع العاصمة املزدحمة، 
لكن سنوات قليلة كانت كافية 
لتختف����ي هذه الس����يارات من 

االستخدام كسيارات أجرة.
ويق����ول رودريغ����و دياز 
املستشار في الشؤون العمرانية 
»كان ميكن ان يحفظ بعض من 
هذه السيارات في املركز التاريخي 
للمدينة، ولكن لألسف لم يجر 

ذلك«.
وتوش����ك هذه السيارة أن 
تختفي من املكس����يك رغم انها 
عاشت في هذا البلد واحدة من 
اعظم قصص احلب التي ميكن ان 

تكتب بني شعب وسيارة.
فمنذ وصول هذه السيارات 
الى املكسيك في العام 1954، ومع 
انها صمم����ت لتعمل في املانيا 
وليس حتت أش����عة الشمس 
الساطعة والغبار في املكسيك، 
حقق����ت جناحا منقطع النظير 

بني املكسيكيني.
فهي سيارات سهلة التصليح 
ومنخفضة التكاليف ومسلية، 
وهي عوامل جعلت املكسيكيني 
يش����ترون منها خمس����ني الف 

منوذج في سنة واحدة.
ويذكر س����ائق التاكس����ي 
ريكاردو مزايا تلك السيارة في 
مهنته، والس����يما ألن تصليح 

أعطالها كان أمرا مسليا.

باتت تسبب الكثير من التلوث، 
والكثير من الضجيج.

وفي مكسيكو التي يحاصرها 
التلوث وال يكف حلم احلداثة 
عن مراودتها، يبدو أن سيارات 
اخلنفساء الضاحكة تلك لم تعد 

تضحك أحدا هناك.
ف����ي الع����ام 2003، توقف 
مصنع بويبال عن إنتاج سيارات 
اخلنفساء، وهو كان آخر مصنع 

في العالم ينتجها.
ومتنح السلطات مكافأة قدرها 
ألف دوالر لس����ائقي التاكسي 
الذين يتخلصون من سياراتهم 

القدمية.
في العام 2012 كانت 3500 
سيارة خنفساء تستخدم كسيارة 
أجرة، وظل عددها يتناقص بعد 

ذلك وحتول الى خردة.
واليوم، باتت سيارات األجرة 
في العاصمة املكسيكية ذات 4 
أبواب وصندوق خلفي، على غرار 
سيارات االجرة في كل العالم، ولم 
يعد العثور على سيارات أجرة 
من طراز اخلنفساء ممكنا سوى 
في بعض املناطق السياحية، مثل 
تاكسو أو اكابولكو حيث ميكن 
للس����ائح ان يحظى بجولة في 
واحدة من تلك السيارات املطلية 

باألحمر أو باألبيض واألزرق.
أما م����ن يرغب ف����ي رؤية 
س����يارات األجرة الت����ي كانت 
جت����وب مكس����يكو باللونني 
األخضر واألبيض، فان متحف 
التكنولوجيا في برلني يحتفظ 
من����ذ الع����ام 2008 بواحدة من 
تلك السيارات قدمتها له بلدية 
مكسيكو كشكر على هذه السيارة 
األملانية، بعد خمسني عاما من 

اخلدمة.

من أعظم قصص احلب التي ميكن أن تكتب بني شعب وسيارة

ويق����ول »في ح����ال أصيب 
بعطل، كان ميكننا ان نبدل حزام 

املروحة بجوارب نسائية«.
ودفع هذا النج����اح الكبير 
شركة فولكسفاغن األملانية الى 
فتح ف����رع ملصنعها في مدينة 
بويبال املكس����يكية ف����ي العام 

.1964
بع����د ذلك بس����نوات كانت 
س����يارات فولكس����فاغن تنتج 
بوتي����رة ال مثيل لها في تاريخ 
الس����يارات وجتاوزت في تلك 
الفترة عتبة 15 مليون سيارة، 
متفوقة في الطلب على سيارات 

فورد األكثر مبيعا في العالم.
وانتقلت حمى هذه السيارات 
الى دول أخرى في أميركا الالتينية، 
من البرازيل حيث انشئ مصنع 
النتاجها، الى اوروغواي التي 
مازال رئيسها السابق خوسيه 
موخيكا يحتفظ بإحداها ويرفض 
عروضا لبيعها مببالغ طائلة. 

ولم تصمد هوليوود أمام سحر 
هذه السيارات، فأنتجت أعماال 
صورت هذه السيارة على انها 
ذات قلب كبير وم����زودة بكل 
ما ق����د يحتاج اليه الس����ائق، 
وانه����ا قادرة على القبض على 
ش����بكات تهريب اآلثار العائدة 
الى حضارة اآلزتيك القدمية، أو 
أنها قادرة على مصارعة الثيران 

في احللبة..
والقت األفالم عن سيارات 
الفولكسفاغن اخلنفساء جناحا 
كبيرا في ديزني ايضا، مّثل فيلم 
»هربي غوز باناناز« الذي أنتج 
في الع����ام 1980، وس����اهم في 
زيادة شعبية هذه السيارة في 

املكسيك.
لكن صورة هذه الس����يارة 
األسطورية لم تعد على حالها، 
وخصوصا مع االلتفات املتزايد 
الى قضاي����ا البيئة، فهي اليوم 
وفي زمن احلفاظ على البيئة 

سهلة التصليح 
ومنخفضة التكاليف 

ومسلية وهي 
عوامل جعلت 
املكسيكيني 

يشترون منها 50 
ألف منوذج في 

سنة واحدة

املكسيك تطوي صفحة »اخلنفساء«
بعد 50 عاماً من اخلدمة

حتالف أملاني لشراء خرائط »هير«

هل تعود بيجو.. إلى إيران؟

حظوظ »رينو« قد تكون األوفر في العودة مجددا إلى ايران في الصورة: عائلة 
)AP إيرانية داخل صالة عرض سيارات رينو في طهران    )إبراهيم نوروزي

بروكسل � د.ب.أ: ذكرت 
تقارير إخبارية أن مجموعة 
من شركات السيارات الفارهة 
األملانية بينها بي.إم.دبليو 
اقترب����ت من ش����راء خدمة 
الرقمية  خرائط »نوكي����ا« 
املعروفة باسم »هير« مقابل 
2.7 مليار يورو )3 مليارات 

دوالر(.
ونقلت وكالة بلومبرج 
لألنباء االقتصادية عن مصادر 
وصفتها باملطلعة على امللف 
انه ميكن اإلعالن عن الصفقة 
اليوم االثنني، مشيرة إلى أنه 
لم يت����م التوصل إلى اتفاق 
نهائي بني نوكيا ومجموعة 
الشركات التي تضم بي.إم.

دبليو ومرسيدس بنز وأودي 
وهو ما يعني إمكانية تأجيل 
اإلعالن عن الصفقة أو حتى 

فشلها.
في الوقت نفسه، رفض 
مسؤولو شركات السيارات 
وشركة نوكيا التعليق رسميا 

على هذه األنباء.

يذك����ر أن بي.إم.دبلي����و 
التي  وأودي ومرس����يدس 
تتنافس في سوق السيارات 
الفارهة على مستوى العالم 
اتخذت خطوة غير مسبوقة 
بالتعاون معا من أجل صفقة 

استحواذ بهذا احلجم. 
وم����ع اقت����راب ش����ركة 
خدمات اإلنترنت األميركية 
العمالق����ة غوغل من دخول 
سوق السيارات ذاتية القيادة 
)بدون سائق( أصبح من املهم 
للغاية بالنس����بة لشركات 
صناعة الس����يارات الفارهة 

الرقمية  امتالك اخلرائ����ط 
التي س����تحتاج  املفصل����ة 
إليها الس����يارات الذكية في 

املستقبل.
كانت نوكي����ا قد ذكرت 
مراجع����ة  أن  اخلمي����س 
استراتيجية خلدمة »هير« 
وصلت إلى مرحلة متقدمة.

رويت����رز: ق����ال وزي����ر 
الفرنسي لوران  اخلارجية 
فابيوس بعد محادثات مع 
القادة اإليرانيني إن ش����ركة 
بيجو ستروين � التي كانت 
رائدة سوق السيارات سابقا 
في إيران � قد جتد صعوبة 
أكب����ر مقارنة مبنافس����تها 
الفرنسية رينو في العودة 

إلى هناك.
وحظي����ت كل من بيجو 
ورين����و بوضع ق����وي في 
السوق اإليرانية قبل فرض 
عقوبات دولية على طهران 
ف����ي 2011 مما أجبرهما على 

اخلروج من السوق.
الذي   � وقال فابي����وس 
عاد مؤخرا م����ن أول زيارة 
لوزير خارجية فرنسي إلى 
إيران من����ذ 12 عاما � إن رد 
فعل الوزراء اإليرانيني بشأن 

رينو ايجابي.
وقال فابي����وس لراديو 
إنفو: »فيما يتعلق  فرانس 
ببيجو فهي معرض انتقاد من 
قبل القادة اإليرانيني بسبب 
خروجها قبل سنوات قليلة 
بطريقة يعترضون عليها، 
لذلك قد تكون أكثر صعوبة«. 

وتهت����م ش����ركات صناعة 
السيارات مثل بيجو ستروين 
وفولك����س واج����ن بدخول 
السوق االيرانية بفضل توقع 
الدولية عن  العقوبات  رفع 
إي����ران بعد التوصل التفاق 
بش����أن ملفها الن����ووي مع 

القوى العاملية.
وقال كارلوس تافاريس 
الرئيس التنفيذي لبيجو إن 
احملادثات التي جتريها شركته 
بشأن مشروع مشترك مع 
أكبر شركة لصناعة السيارات 
إيران تواجه صعوبات  في 
بفعل مشاعر معادية لفرنسا 

في البالد.
وق����ال إن بيج����و أعدت 
مقترح����ات مع ش����ريكتها 
التاريخية خودرو اإليرانية، 
ونقلت قن����اة برس تي.في 
احلكومية عن خودرو قولها 
إن بيجو يجب أن تأخذ في 
االعتب����ار قراره����ا في 2011 
باخلروج من إيران مبوجب 
العقوبات قب����ل توقيع أي 

صفقة جديدة.


