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لقطة جماعية للمشاركني في النشاط التدريبي

جانب من الطالب املتدربني في »املجموعة العربية للسيارات«

جاء تحت عنوان »برنامج ثندربيرد ـ 3« ابتداء من شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس المقبل

»المجموعة العربية للسيارات« تنظم نشاطًا تدريبيًا لطلبة التدريب الصيفي
أعلنت املجموعة العربية للسياراتـ  حمد محمد الوزان 
وشركاه عن تنظيمها نشاطا تدريبيا للطلبة الذين انضموا 
الى التدريب الصيفي في الشــــركة للحصول على خبرة 
علمية خالل عطلة الصيف ابتداء من شــــهر يوليو حتى 

منتصف شهر أغسطس 2009.
وذكرت املجموعة في بيان صحافي أمس أن النشاط 
التدريبي للطلبة يأتي ضمــــن جهود املجموعة العربية 
للسياراتـ  حمد محمد الوزان وشركاه املتواصلة لتوطيد 
دورها االجتماعي والوطني، مضيفة أن املجموعة حترص 
خالل فترة الصيف علــــى تلقي الطالب التدريب العملي 
في جو عملي بامتياز وعلــــى درجة عالية من احلرفية، 
متهيدا النخراط الطالب في ســــوق العمل بعد تخرجهم 

من اجلامعات.
وأشارت املجموعة الى أن هذا النشاط الذي جاء حتت 
عنوان: »برنامج ثندربيردـ  3 للمجموعة العربية للسيارات 
ـ حمد محمد الوزان وشــــركاه«، مكمل للتدريب العلمي 
الذي يتلقاه الطلبة في »املجموعة« وادارتها التشغيلية، 
وركز التدريب الصيفي على تعزيز مفاهيم اجلودة، حيث 
سلط الضوء على أهمية خدمة العمالء باألسلوب األمثل 
الذي يرتقي الى مســــتوى توقعات عمــــالء »املجموعة« 

ويفي باحتياجاتهم.
هذا ويخوض الطالب من خالل التدريب العملي، ظروف 
وحتديات العمــــل بكل ثقة وثبات حتت إشــــراف مدراء 
وموظفني على درجة عالية من اخلبرة واالحتراف، يولون 

هؤالء الطلبة كل اهتمام ورعاية.
ويأتي دور »املجموعة« هذا الصيف وفي كل مناسبة، 

ليكمل عمل الطالب الدراسي من خالل توفير بيئة واقعية 
للممارسات املهنية االحترافية الرفيعة والتي متهد طريق 
الطلبة لبدء أولى خطواتهــــم اجلادة في احلياة العملية 
من خالل معايشتهم ألجواء العمل والتزامهم بالضوابط 
واألصول املتبعة في »املجموعــــة« وتقدمي الدعم الالزم 

لفهم هذه املمارسات وتطبيقها.
كما يأتي التدريب الصيفي بصيغته العملية ليصقل 
شخصية الطالب وليساعده للتأهل لالنخراط في أجواء 
التحدي احلقيقي في احلياة العملية، وكانت بداية األسبوع 
الثالث، انطوت على نشاطات متعددة مثل: جتربة قيادة 
ســــيارات »فورد« للطالب في مشرف، زيارة إلى »مركز 
الطفولة« وحضور حفل تخرج اطفال املركز الذين حصلوا 

من الطالب على هدايا من »فورد«.
يذكر أن نشــــاط الطلبة التدريبي يســــتضيف ضيفا 
أسبوعيا إللقاء كلمة ومحاورة »طالب ثندربيردـ  3«، وكان 
ضيف األسبوع األول مديرة العالقات العامة واالتصاالت 
في شركة ڤيڤا لالتصاالت هند الناهض، وضيف األسبوع 

الثاني كان د.محمد العوضي.
وأعرب جميع الطلبة املشاركني في »برنامج ثندربيردـ  
3«، عن مدى سعادتهم باالهتمام الذي يتلقونه من »املجموعة 
العربية للســــيارات ـ حمد محمد الوزان وشركاه«، وعن 
تقديرهم لبيئة العمل في »املجموعة« الغنية باخلبرات 
والكفاءات الهادفة الى حتقيق التطور على الصعد كافة، 
وأعلن معظم الطالب عن رغبتهم في االنضمام الى »املجموعة 
العربية للســــيارات ـ حمد محمد الوزان وشركاه«، بعد 
االنتهاء من دراستهم الثانوية وتخرجهم من اجلامعات.

أعلنت عن وصول السيارة الكهربائية بالكامل أسواق أميركا واليابان في 2010

»نيسان« تجرب منصة سيارتها الكهربائية على طراز »تيدا«
»تويوتا« تنتج سيارة أوريس الهجينة

بمصانعها في بريطانيا منتصف 2010

 أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن أنها 
ستنتج اعتبارا من منتصف عام 2010 سيارة أوريس 

املهجنة في مصانع الشركة في اململكة املتحدة.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن قرار 
إنتاج سيارة أوريس الهجينة من بريطانيا ميثل أول 
جتسيد خلطة، شركة تويوتا موتور كوربوريشن 
لتوســـيع عملياتها التجارية فـــي أوروبا لتتميز 
بالسوق األوروبية من خالل قوتها في تكنولوجيا 

السيارات الهجينة.
وأوضحت أن هذه السياسة توضح مدى جدية 

شركة تويوتا وادارتها بإعطاء األولوية الى تلبية 
احتياجات األســـواق، باعتبارها أوليات محورية 
اقليمية، نسبة للمشقة البالغة التي تواجه صناع 
ومنتجي السيارات العاملية في الوقت الراهن وذلك 

بسبب البيئة االقتصادية غير املواتية حاليا. 
وأعلنت الشـــركة أنها باعت فـــي أوروبا اكثر 
من 370 الف وحدة غير هجني من موديل تويوتا 
أوريس املنتجة من بريطانيا ومن تركيا وذلك منذ 
التسعينيات عندما مت إنتاج أول منوذج من سيارة 

أوريس عام 2007.

أعلنت شــــركة نيسان موتور 
احملدودة عن قيامها بتجربة منصة 
ســــيارتها الكهربائية على طراز 
منوذجي مبني على هيكل طراز 
سيارة »تيدا«، وذلك بهدف إثبات 
القدرات العاليــــة ومتعة القيادة 
الفريدة التي توفرها هذه السيارة 
اخلالية مــــن االنبعاثات املضرة 
بالبيئة، متوقعة وصولها بأسواق 

أميركا واليابان في 2010.
وكشفت الشــــركة مؤخرا عن 
نظام متطــــور لتقنية املعلومات 
خاص بالسيارة الكهربائية صمم 
لتقدمي خدمات املساعدة لسائقي 
هذه املركبات على مدار الســــاعة 
وطوال أيام األسبوع، موضحة ان 
طراز السيارة الكهربائية النموذجي 
صمم باالعتماد على منصة السيارة 

الكهربائية املطورة حديثا.
وأشارت الى ان منصة السيارة 
الكهربائية تتميــــز بهيكل عالي 
الصالبة ومحرك عالي الكفاءة مع 
بطارية مدمجة من أيون ليثيوم 
تتميز بطاقة وقدرات عالية، وكلها 
خصائص توفر للسائق مستويات 
قيادة فريــــدة تصاحبها درجات 
أمــــان كبيرة وهدوء اســــتثنائي 

أثناء القيــــادة، وهو في حد ذاته 
خاصية فريدة بالنسبة لنظام دفع 
كهربائي بالكامل.ويستطيع احملرك 
الكهربائي الــــذي يصنع بالكامل 
داخل مصانع نيســــان توليد 80 
كيلوواط من االســــتطاعة و280 
نيوتــــن/ متر من العزم، ما ميكن 
السيارة من التفوق في قدرتها على 
االستجابة والتسارع. هذا باإلضافة 

إلى نظام التحكم في احملرك الفريد 
من نيسان الذي يساهم بدوره في 
تعزيز قدرات التســــارع املتفوقة 

في السيارة.
وقــــد وضعت بطاريــــة أيون 
الليثيــــوم املدمجة والقادرة على 
توليد 24 كيلوواط/ ساعة حتت 
قاعدة السيارة من أجل االستفادة 
أكثر من املســــاحة السفلية دون 

اإلضرار مبســــاحة املقصورة أو 
التخزيــــن اخللفي، كما تســــمح 
البطارية  طريقة توزيع جســــم 
بتحسني انسيابية الهواء املتدفق، 
ما يساعد على تقليص جهد اجلر 
الالزم أثناء القيادة. هذا باإلضافة 
إلى نظام توليد الطاقة من املكابح 
الذي يسمح بشحن البطارية أثناء 
اســــتخدام املكابح فــــي تقليص 

السرعة أو الكبح.
وقد عززت نيســــان من فترة 
عمــــل البطارية من خــــالل إطار 
إضافــــي يحمي نظــــام البطارية 
ويزيد من صالبة املنصة بصفة 
عامة، كما أن التوفيق بني منصة 
عالية الصالبة ونظام دفع كهربائي 
يقلص كثيرا من عوامل االهتزاز 
وضجيج األصوات اخلارجية، وفي 
املقابل يزيد من مستويات الراحة 

والهدوء ومتعة القيادة.
وذكرت ان نيسان طورت نظام 
تقنية معلومــــات متطورا خاصا 
بسياراتها الكهربائية يربط وحدة 
اإلرســــال داخل الســــيارة مبركز 
بيانــــات عاملــــي من أجــــل تقدمي 
السيارات  املساعدة ملســــتخدمي 
الكهربائية على مدار الساعة وطوال 
أيام األسبوع.وتسمح هذه الوظيفة 
بالتشغيل اآللي ملكيف الهواء أو 
لشحن البطارية عند وقت محدد 
سبق ضبطه، وميكن ضبط مكيف 
الهواء على التشــــغيل اآللي حني 
تكون السيارة في طور الشحن من 
أجل تبريد املقصورة عند درجة 
حــــرارة معينة قبل أن يســــتقل 

السائق والركاب السيارة.

جاكوار XJ اجلديدة كليا

»الزياني« تكشف عن سيارة جاكوار XJ الجديدة كليًا
كشفت شركة الزياني النقاب عن طراز 
جديد ومميز لسيارة جاكوار الرياضية 

الفاخرة إنها جاكوار XJ اجلديدة كليا.
ومتنح سيارات جاكوار XJ اجلديدة 
كليا طابعا جديدا وجريئا لقطاع السيارات 
الفاخرة، كما توفر هذه السيارات الرياضية 
األنيقة املتطورة مزيجا رائعا يجمع بني 
الذي يخطف األنفاس والرفاهية  األداء 
والراحة والتصميـــم العصري واملزايا 
الهندسية دون املساومة على أي منها.

وبناء على النجاح الذي حققه كل من 
طرازي XK وXF اجلديدين، يأتي تقدمي 
سيارات XJ اجلديدة كليا كنقطة حتول 
مهمة في عالمة جاكوار املفعمة بالقوة 
واحليوية. وباعتبارها أفضل ســـيارة 
بأربعة أبواب تصنعها الشركة، فهي تنقل 

جاذبيتها إلى جيل جديد من العمالء.
وفي هذا اإلطار قال مدير عام شركة 
الزياني ديريك دافيز: »اننا متحمسون 
للغاية بشأن سيارتنا املميزة واجلديدة 
كليا، والتي ترسي معايير جديدة فيما 
يتعلق بالتصميم واألداء واملزايا الهندسية، 
إن عمالء جاكوار في الكويت يبحثون عن 
الفخامة والتفرد واألداء، ونحن واثقون من 
أن سيارة XJ اجلميلة واجلذابة ستالقي 
جناحا كبيرا، متاما كالنجاح الذي حققته 

.»XKو XF سيارتا
ومن أهم ما مييز سيارة XJ عناصر 
التصميم اخلارجي والداخلي الفريدة، إذ 
تتمتع بسقف زجاجي بانورامي مبتكر 
كجزء أساسي من مفهوم تصميم جاكوار 
XJ اجلديدة كليا، ما مينح السيارة خطا 

سقفيا أكثر انخفاضا وبساطة، كما يعزز 
كال من اإلضاءة والرحابة الداخلية بشكل 
هائل، كما توفر النماذج القياسية وتلك 
املزودة مبحور عجالت طويل، بيئة أكثر 

نقاء ورفاهية لركاب املقعد اخللفي.
 XJ وتقـــدم املقصورة في ســـيارات
اجلديدة كليا أربعة مستويات مختلفة، 
تتراوح بـــني الفخم والفخم جدا وطراز 
بورتفوليو، والرياضي املمتاز، مما يتيح 
للعمالء اختيار تصميم مقصورة السيارة 
مبا يتناســـب مع أذواقهم فيما يخص 
خيارات األلوان واألســـطح اخلشـــبية 
واجللود التي لم يسبق استخدامها في 

سيارات جاكوار.
تســـتفيد ســـيارات XJ من محركات 
جاكوار القوية والفعالة واألكثر تطورا 

على اإلطالق، إذ أنها مزودة مبحرك قوي 
 )V8( ذي ثماني أسطوانات عادي الشحن
بسعة 5.0 ليترات، ومحرك البنزين ذي 
 )V8( ثماني إســـطوانات فائق الشحن
بسعة 5.0 ليترات، تصل قوته إلى 470 

حصانا.
الديناميكية  ارتقت تقنيات جاكوار 
إلى مستويات جديدة فيما يتعلق بجميع 
خصائـــص ســـيارات XJ اجلديدة كليا 
مبا فيها تعليـــق الهواء والديناميكيات 
التكيفية )كنظام تخفيف االرتداد املتغير 
باســـتمرار( والتحكم التفاضلي الفعال 
والتحكم بواسطة مقود سريع النسب، 
مما يقدم معاجلـــة ديناميكية وجتربة 
قيادة مرنة ومريحة لطاملا اشتهرت بها 

جاكوار.

طراز السيارة الكهربائية النموذجي الذي صمم باالعتماد على منصة السيارة الكهربائية املطورة حديثا
سيارة أوريس املهجنة


