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تحالف استراتيجي يجمع
 »رينو - نيسان« و»ديملر إي جي« 

..و»رينو ـ نيسان« تفتتح 
مصنعًا في مدينة تشيناي الهندية

»إي إكس« إنفينيتي
كروس أوفر 2010

أعلن حتالف رينو-نيسان ودميلر اي جي عن 
تعاون استراتيجي موسع سيمكن املجموعتني من 
االستفادة بسرعة من عدد من املشاريع املوجودة 
فعليا باالضافة إلى تبادل أفضل املمارسات، مبينة 
أنه س���يتم تبادل األس���هم، حيث سيمنح حتالف 
رينو-نيسان حصة تبلغ 3.1% في دميلر، ومينح 

دميلر حصة 3.1% في رينو و3.1% في نيسان.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس ادارة دميلر 
اي جي ورئيس سيارات مرسيدس-بنز، د. ديتر 
زيتشه ان دميلر وحتالف رينو-نيسان ستجمع 
املصالح املش���تركة بينهما لتشكيل أساس واعد 
لتعاون ناجح واستراتيجي وسليم مبني على عدد 
من أطر التعاون في مجال املشاريع املوجودة فعال 

واجلذابة للطرفني.
واض���اف قائال: »لقد بدأن���ا بالفعل في تعزيز 
تنافسيتنا في قطاع السيارات الصغيرة واملدمجة 
ونعمل على تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
وعلى املدى الطويل في كال املجالني. إننا على دراية 
أن بإمكاننا صناعة منتجات متصلة متاما بالعالمة 
التجارية حسب هياكل مشتركة، وستبقى هوية 

العالمة التجارية غير متأثرة«.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-

نيسان كارلوس غصن: »يعلم حتالف رينو-نيسان 
كيف يعمل بنجاح في الشراكات التعاونية، وتعتبر 

هذه التجربة ذات قيمة استثنائية في عالم اليوم 
وملستقبل صناعة السيارات على املستوى العاملي. 
إن هذا االتفاق سيوس���ع تعاوننا االس���تراتيجي 
وسيخلق قيمة دائمة لتحالف رينو-نيسان حيث 
نعمل على توس���يع وتعزيز مجموعة منتجاتنا 
واالستفادة الفعالة من كل املوارد املتوافرة وتطوير 

تقنيات ابداعية يتطلبها العقد القادم«.
هذا وسيتم االعداد الهندسي خلليفة »سمارت 
فورتو« احلالية، وهي سيارة سمارت اجلديدة بأربعة 
مقاعد ورينو توينغو للجيل القادم، على أساس 
هيكلية مت تطويرها بش���كل مشترك. وستختلف 
جميع املركبات ع���ن بعضها البعض فيما يتعلق 
بتصميم املنتجات. ومن املزايا الرئيسية للهيكلية 
اجلديدة فكرة الدفع اخللفي الفريدة املس���تخدمة 

حاليا في مركبات »سمارت«. 
ومت التخطيط للموديالت التي طورت بش���كل 
مش���ترك لعام 2013 وما بعده، وس���يكون مصنع 
سمارت في هامباش بفرنسا موقع االنتاج لنسخ 
املركبات املكونة من مقعدين، بينما سيكون مصنع 
رينو في نوفو ميس���تو، سلوڤينيا موقع االنتاج 
لنسخ املركبات املكونة من أربعة مقاعد. واعتبارا 
من تاريخ التدشني في األسواق، ستتوافر املوديالت 
املستقبلية التي مت تطويرها بشكل مشترك بقيادة 

كهربائية.

انضم رئيس مجلس إدارة حتالف »رينو � نيسان« 
ورئيسه التنفيذي كارلوس غصن إلى أكثر من 1000 
مدعو في مدينة تشيناي الهندية، الفتتاح أول مصنع 
خاص بتحالف »رينو � نيسان« لصناعة السيارات، 
وقد حضر حفل االفتتاح ممثلون عن حكومة والية 
تاميل نادو الهندية يتصدرهم رئيس وزراء الوالية 

د.كاليغنار كارونانيدهي.
وقد مت استثمار مبلغ 990 مليون دوالر في مصنع 
تشيناي اجلديد الذي تبلغ طاقة إنتاجه القصوى 
400 الف سيارة س���نويا، وسيوظف مبدئيا 1500 
عامل عند بدء اإلنتاج في مايو 2010، ومع وجود 6 
موردين بالقرب من املصنع، تتوقع الشركة ان يساهم 

مصنعها في توفير 6 آالف وظيفة في املنطقة.
وبهذه املناس���بة قال غصن ان املصنع اجلديد 

في تش���يناي ميثل خطوة ب���ارزة لتحالف »رينو 
- نيسان« في الهند، ومع سيارة مايكرا اجلديدة، 
تتمتع مجموعة طرازات التحالف بقاعدة تنافسية 
صلب���ة لالنطالق منها، يدعمها مصنع محلي قادر 

على إنتاج طرازات لرينو ونيسان«.
وأوضح أن نيسان مايكرا اجلديدة املدمجة ستكون 
أول س���يارة ينتجها املصن���ع. وقد خصصت هذه 
الس���يارة التي متتاز بأنه���ا أول طراز يرتكز على 
قاعدة »V« اجلديدة، للس���وق الهندي واألس���واق 
العاملية الذي يضم أكثر م���ن 100 دولة متتد عبر 
أوروبا والش���رق األوسط وأفريقيا. وفي عام 2011 
س���يبدأ املصنع بإنتاج سيارتي رينو »كوليوس« 
Koleos و»فلوينس« Fluence املخصصتني للسوق 

الهندي. 

عززت إنفينيتي، وهي شركة السيارات اليابانية الفخمة، جتهيزات 
طراز »إي إكس«  EX كروس أوفر للعام 2010. 

اجلدي���ر ذكره أن »إي إكس«، األصغر حجما من »أف إكس« واملزودة 
بنظام الدفع الرباعي الدائم ومحرك V6 سداس���ي األسطوانات، هي أول 
س���يارة »كروس أوفر«  Crossover فخمة جتمع بني أناقة وأداء س���يارة 

كوبيه رياضية وشخصية سيارة دفع رباعي مدمجة.
تطل »إي إكس« ذات األبواب اخلمسة بصيت متألق يتجسد بكونها 
أحد أشهر سيارات الكروس أوفر في األعوام األخيرة املاضية. ففي العام 
2008، حازت جائزة »أفضل س���يارة دفع رباعي مدمجة« من مجلة »كار 

ميدل إيست«.
أضاف���ت إنفينيتي إلى طراز العام 2010 من »إي إكس« نظاما مالحيا 
جديدا مزودا بقرص صلب كتجهيز قياسي، ويشتمل على نظام »ميوزك 
بوكس« للترفيه الصوتي بسعة تخزين تصل الى 9.3 جيغابايت، تسمح 
بتشغيل أقراص DVD وتخزين وترتيب املوسيقى بشكل يضمن حتكما 
سهال بها. كما يتيح مقبس USB املتموضع داخل مسند األذرع الوسطي 
باالس���تمتاع باملوس���يقى املخزنة على وصلة الذاكرة أو مشغل ملفات 

.iPod أو جهاز MP3
منذ انطالق مبيعاتها في مارس 2008، شهدت إنفينيتي الشرق األوسط 
جناحا متزايدا لطراز »إي إكس« م���ع العمالء الذي يكثرون من التنقل 
في املدينة. وقد شكلت هذه السيارة اخليار املثالي ملن تخلى عن امتالك 
سيارة كوبيه رياضية أو وجد أنه بحاجة إلى حيز إضافي لعائلته بعد 

الزواج، ومازال يرغب في سيارة رياضية األداء. 

وقال املدير العام إلنفينيتي الشرق األوسط أنطوان بارثس: »تفتخر 
إنفينيتي بتقدمي شيء مختلف مييز كل طراز عن اآلخر. في هذا السياق، 
تبرز »إي إكس« بكونها األكثر تفردا في مجموعة إنفينيتي كاملة. فهي 
جتس���د االندماج املثالي بني طابع الكوبيه األنيق وش���خصية س���يارة 
»الكروس أوفر« املدمجة. لذلك ال نرى سيارة أخرى تشبهها على الطرقات 
اليوم. وعل���ى الرغم من أنها أصغر قليال من ط���راز »أف إكس«، فإنها 
متتاز برحابة مقصورتها التي تشدد على عاملي الفخامة والتكنولوجيا، 
كما تتألق بكون نصف قط���ر دورانها صغيرا للغاية وبدون التضحية 

باحليز الداخلي«.
تتوافر إنفينيتي »إي إكس« مبحرك V6 سداس���ي األسطوانات تبلغ 
سعته 3.5 ليترات ويولد قوة عالية مع صوت مميز. وقد زودت السيارة 
بناقل حركة أوتوماتيكي خماس���ي الس���رعات مع وضعية نقل احلركة 
يدوي���ا وتقنية تالئم بني عملية النقل إلى س���رعات أدنى وبني س���رعة 
دوران احملرك. ويعم���ل ناقل احلركة هذا بالتناغم مع نظام دفع رباعي 
دائم بتحكم إلكتروني، ينقل نس���بة أكبر من قوة احملرك إلى العجلتني 

اخللفيتني لتوفير مزايا التماسك والتوازن واملتعة في التحكم.
عل���ى صعيد التجهيزات، حتظى إنفينيت���ي »إي إكس« بعجالت من 
سبائك األملنيوم قياس 18 بوصة وحساسات ركن أمامية وخلفية وتقنية 
تثبيت الس���رعة ونظام هاتف بتقنية بلوتوث، باإلضافة إلى مصابيح 
زينون أمامي���ة متكيفة ومصابيح خلفية LED ومقعدين أماميني قابلني 
للتعديل آليا ومقبس لوصل جهاز iPod، كما تتوافر إنفينيتي »إي إكس« 
بنظام »شاشة الرؤية الشاملة« الذي يعتبر تطورا طبيعيا لكاميرا الرؤية 
اخللفية أثناء الركن. ويستخدم هذا النظام أربع كاميرات صغيرة مثبتة 
حول جس���م السيارة لتأمني رؤية ش���املة للعقبات احمليطة بالسيارة 
من اجلهات كافة. كما يعتمد على شاش���ة املالحة امللونة لعرض صورة 
محيطية للسيارة أثناء ركنها، ما يخول السائق املناورة بفاعلية أكبر 

في األماكن الضيقة. 
ومتتد مزايا الس���يارة األخرى لتشمل وزنا خفيفا نتيجة 
اعتم���اد مادة األملنيوم في صناع���ة العديد من املقومات، 
 VVEL ونظ���ام التحكم املتغاير برف���ع الصمامات
لتعزيز فاعلية استهالك الوقود، باإلضافة 
إلى أن كال من غطاء احملرك الطويل 
والس���قف الذي يضيق بشكل 
ملح���وظ هما إحدى ركائز 
هوية السيارة التصميمية 
املتألق���ة. وتعتبر هذه 
الصورة اجلانبية الالفتة 
نتيجة مباشرة لقاعدة 
»إي إكس« املشتركة 
مع شقيقتها »جي37 

كوبيه«.

فخامة تجمع األناقة واألداء الرياضي

 تحصد لقب السيارة »فولكس واجن غولف«
األكثر أمانًا لـ 2009

منح البرنامج األوروبي لتقييم الس���يارات 
اجلديدة )EuroNCAP( س���يارة فولكس واجن 
غولف لقب »الس���يارة األكثر أمانا في 2009« 
لتتغلب على منافس���اتها من السيارات ب� 103 
نق���اط، وذلك بناء على جم���ع وحتليل نتائج 

اختبارات التصادم خالل عام 2009.
وكانت شركة فولكس واجن قد قامت بإنتاج 
أكثر السيارات أمانا في عام 2009 وهي سيارة 
غولف التي نالت التقدير، دعما ملستوى سالمة 
مس���تخدمي الطرق في العال���م، حيث أظهرت 
التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 
احتالل حوادث الس���ير املرتبة العاشرة ضمن 
األسباب الرئيسية للوفاة واخلسائر في جميع 
ال���دول األعضاء مبا فيها دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وبأخذ تلك النتائج في عني االعتبار، 
أصبحت احلاجة لصناعة مركبات أكثر سالمة 

ضرورة ملحة في منطقة الشرق األوسط.
وتعليقا على الفوز باجلائزة قال املدير اإلداري 
لفولكس واجن الشرق األوسط ستيفان ميكا: 
»تكمن فلسفة فولكس واجن في ضمان سالمة 
عمالئها على الدوام، حيث مت اإلعالن عن معايير 

جديدة ومشددة الختبار السيارات من برنامج 
)EuroNCAP( في بداية عام 2009، واستطاعت 
س���يارة غولف أن تظهر في مستوى عال من 
األداء حازت من خالله االعجاب في جميع الفئات 
األربع: حماية الركاب البالغني، وحماية األطفال، 
وحماية املشاة، فضال عن أنظمة دعم السالمة 

ومساعدة السائق«.
وحصلت غولف، والتي تعد أفضل سيارات 
فولكس واجن مبيعا في العالم، على تصنيف 
ال� 5 جنوم، للع���ام الثاني على التوالي بأعلى 
مستوى من النقاط بلغ 103 نقاط لتحصد بهذا 
لقب »الس���يارة األكثر أمانا لعام 2009«. وفي 
املجموع، مت اختبار 33 سيارة في العام املاضي 
ضمن برنامج اختبارات التصادم األحدث واألكثر 
 ،)EuroNCAP( صرامة وش���مولية من برنامج
وكانت غولف قد حصلت على ذات التصنيف 

عام 2008.
وتوفر غولف أقصى مستويات السالمة مبا 
حتتويه من مواصفات سالمة قياسية ومن ضمنها 
برنامج الثبات اإللكتروني )ESP( مع مس���اعد 
التوجيه العكسي، ونظام الكبح املانع لالنغالق 

)ABS( مع مساعد الكبح، والنظام املانع لالنزالق 
 ،)EDS( والقفل التفاضلي االلكتروني ،)ASR(
ونظام التحكم في عزم السحب )MSR(، ونظام 
 )Isofix( استقرار املقطورة، وخطافات إيزوفيكس
لتركيب اثنني من مقاع���د األطفال على مقاعد 
الصف اخللفي، إضافة إلى توافر وسادات هوائية 
للسائق والراكب األمامي مع وجود ميزة إيقاف 
فتحها من اجلهة اجلانبية للراكب، مبا في ذلك 
نظام الوسادة الهوائية لركبة السائق ووسادة 
الرأس للراكبني ف���ي الصفني األمامي واخللفي 
مع وسادات جانبية لركاب الصف األمامي. كما 
حصدت الس���يارة املدمجة عام 2008 على لقب 
 )Top Safety Pick( »اختيار السالمة األفضل«
املهم من قبل منظمة التأمني لس���المة الطرقات 
العامة األميركية )IIHS(، وهو التقييم الذي يتم 
من خالل���ه اختبار املركبات في حالة التصادم 
األمامي بسرعة 64 كم/ساعة، والتصادم اجلانبي 
بسرعة 50 كم/س���اعة مع وجود حاجز أمامي 
 ،»SUV« �على شكل الواجهة األمامية لسيارة ال
باإلضافة إلى دراسة أداء املقاعد في حالة التصادم 

اخللفي.




