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نقاًل عن »بلومبيرغ األميركية« وبعد استدعاء الشركة لـ 9.5 ماليين سيارة حول العالم

نتائج أميركية رسمية تكشف براءة »تويوتا« 
من حوادث التسارع غير المقصود

مؤكدا س���تتنفس تويوتا 
الصعداء بعد أن أكدت حتقيقات 
أميركية رسمية خلو سياراتها 
من أي خل���ل إلكتروني ميكن 
أن يؤدي إلى مشكلة التسارع 
غير املقصود. وبعد استدعائها 
قرابة 9.5 ماليني سيارة حول 
العالم منذ نوفمبر 2009، منها 
7.5 ماليني سيارة في الواليات 
املتحدة وحدها، أنحت اإلدارة 
الوطنية حلماي���ة املرور على 
 NHTSA الطرق���ات الس���ريعة
الذين  السائقني  بالالئمة على 
ادع���وا بأن س���يارات تويوتا 
تس���ارعت بدون قصد منهم، 
وأكدت أن حتقيقاتها أثبتت عدم 
استخدامهم للفرامل كما ينبغي 
قبل وقوع حوادث التصادم التي 

ارتكبوها.

عدم استخدام الفرامل

ووفقا ل�»بلومبيرغ االميركية« 
فقد جاءت نتائج NHTSA ضمن 
جلسة موجزة الطالع أعضاء في 
الكونغرس األميركي على نتائج 
حتقيقاته���ا التي دلت على عدم 
استخدام السائقني لنظام الفرامل 
كليا في 35 حادثة من أصل 58 
حادثة لس���يارات م���ن تويوتا 
مزودة بصندوق أسود وخضعت 
 ،NHTSA لتحقيق���ات مكثفة من
م���ا يعني أنهم كانوا يضغطون 
بالكامل على دواسة البنزين في 

خطأ غير مقصود منهم.
وفي 14 حادثة أخرى ضغط 
الس���ائقون على دواسة الفرامل 

جزئيا ولي���س كليا قبل وقوع 
احلوادث، وفي 9 حوادث أخرى 
مت الضغط عل���ى الفرامل خالل 
اللحظات األخي���رة قبل وقوع 
احلوادث مباش���رة، وهذا يعني 
التأخر التام في استخدام الفرامل 
الحتمال ع���دم االنتباه، وفي 3 
حوادث اس���تخدمت الفرامل في 
أوقات مبك���رة ولكن ليس قبل 
وقوع احل���وادث، وفي حادثني 
آخرين تبني اس���تخدام الفرامل 

بعد وقوع احلوادث.
وفي حادثة واحدة فقط تبني 
أن سبب التسارع غير املقصود 
يع���ود إلى انحباس دواس���ة 
البنزين في غطاء السجاد. وقد 
اس���تدعت تويوتا املاليني من 

السيارات ملعاجلة املشكلة.
وف���ي حادث���ة أخ���رى لم 
تكن النتائج حاس���مة، وفي 5 
حوادث أخرى لم تتوافر بيانات 
إلكترونية ذلك ألن س���يارات 
تويوتا قب���ل 2007 لم حتمل 
صندوقا أسود مهمته تسجيل 
القراءات قبل وقوع احلوادث.

وأكدت NHTSA أن أكثر من 
نصف الذين ادعوا على سيارات 
تويوتا ثبت مبا ال يقطع مجاال 
للشك أنهم لم يستخدموا الفرامل 
كليا، بل على العكس متاما كانوا 
يضغطون بالكامل على دواسة 
البنزين. وأوضحت NHTSA أن 
حتقيقاتها في ح���وادث أخرى 
أظهرت أن املشكلة ميكن أن تعود 
إلى انحباس دواسة البنزين في 
ارتداد  أو عدم  الس���جاد،  غطاء 

البنزين بعد الضغط  دواس���ة 
عليها. وكانت تويوتا قد عملت 
على معاجلة هاتني املشكلتني في 

عمليات استدعائها الواسعة.
وقبل ظه���ور هذه النتائج، 
أصرت تويوتا على أن مشكلة 
التسارع غير املقصود والتي 
يعاني منها كل صانعي السيارات 
لم تكن في أي حالة من احلاالت 
خللل إلكتروني في نظام التحكم 
البنزين،  اإللكتروني بدواسة 
وأن معظم البالغات التي وردت 
اليها حول التسارع غير املقصود 
كانت بسبب انحباس دواسة 
البنزين في غطاء السجاد، أو 
لعدم ارتداد دواس���ة البنزين، 
وقد عاجلت هذين العيبني عبر 

عمليات االستدعاء الواسعة.
ألير املتحدث  وقال أوليفر 
باس���م NHTSA إن التحقيقات 
التي  في عينة من احل���وادث 
أنحى فيها السائقون بالالئمة 
على تسارع غير مقصود من 
س���يارات تويوتا أثبتت عدم 
وجود أي خلل فني باستثناء 
إمكانية انحباس دواسة البنزين 
في غط���اء الس���جاد أو لعدم 
ارتداد دواس���ة البنزين لعيب 
في ميكانيكيته���ا. وان معظم 
احلوادث جاءت بسبب ضغط 
الس���ائق على دواسة البنزين 

بدال من الفرامل.
وعلى الرغم من ظهور هذه 
النتائج، أكدت NHTSA استمرار 
حتقيقاتها ومبس���اعدة علماء 
من وكالة الفض���اء األميركية 

NASA في محاولة للبحث عن 
أي مؤثرات ميكن أن تؤدي إلى 
اضطراب عمل النظام اإللكتروني 

للتحكم باخلانق.

»تويوتا«: النتائج تتطابق
 مع تحقيقاتنا

وفي بيان رسمي من تويوتا 
 ،NHTSA للتعليق على نتائج
أنها  اليابانية  الش���ركة  أكدت 
تتوافق م���ع نتائج حتقيقاتها 

الداخلية.
وقالت: »أك���دت حتقيقاتنا 
التي وفرناها  فاعلية احللول 
ملعاجلة مش���كلتي عدم ارتداد 
البنزي���ن وإمكانية  دواس���ة 
الدواس���ة في غطاء  انحباس 

السجاد«.
وأكدت تويوتا أنها وبعد أن 
أج���رت عمليات فحص مكثفة 
على أكثر من 4000 سيارة، لم 
تتمكن من البحث عن مشكلة 
واح���دة محتمل���ة ف���ي نظام 
التحك���م اإللكتروني باخلانق 
وميكن أن تؤدي إلى تس���ارع 

غير مقصود.
وق���دم نتائ���ج حتقيق���ات 
إل���ى أعض���اء جلنة   NHTSA
الطاقة والتجارة في الكونغرس 
األميرك���ي وزي���ر النقل رييه 
حلود، ورئيس NHTSA ديڤيد 
س���تريكالند. وكانت صحيفة 
الوول ستريت جورنال قد أكدت 
 NHTSA عبر لقاء مع مسؤول في
أحيل للتقاعد مؤخرا أن وزير 
النقل طلب م���ن NHTSA عدم 

نشر نتائج التحقيقات.

وكالة الفضاء األميركية تساهم 
في التحقيقات

ويس���اهم أكثر من 20 عاملا 
ومهندس���ا من وكال���ة الفضاء 
األميركي���ة NASA ف���ي أعم���ال 
التحقيق، وقد اتخذوا من مركز 
اختبارات مجموعة كرايسلر في 
آبورن هيلز بوالية ميتشيغان 
مقرا لهم. وتنحصر حتقيقاتهم 
في البحث عن أي احتماالت ميكن 
أن ت���ؤدي إل���ى اضطرابات في 
عمل النظام اإللكتروني للتحكم 
باخلانق، مثل التعرض ملجاالت 
� مغناطيس���ية. وفي  إلكت���رو 
كاليفورنيا، يقوم علماء آخرون 
من NASA بفحص برمجيات نظام 
التحك���م اإللكترون���ي باخلانق 
لس���يارات تويوتا بحثا عن أي 
احتماالت ميكن أن تسبب التسارع 

غير املقصود.
وكانت تويوتا قد سبقت كل 
تل���ك التحقيق���ات باللجوء إلى 
شركة إكسبوننت Exponent والتي 
تعتبر من أهم الشركات الرائدة 
في استشارات الهندسة والعلوم 
لكي جتري اختبارات مستقلة، 
وقد أكدت تلك الشركة أن نظام 
التحكم اإللكتروني باخلانق عمل 
بكفاءة عالية ودون أي اضطرابات 
خالل تعريضه ملجاالت إلكترونية 
ومغناطيسية مكثفة تعرض لها 

في نفس الوقت.
حتى تويوتا نفس���ها، أكدت 
وفي أكثر من مناس���بة أن نظام 

اخلانق يحمل تقنية وقائية الهدف 
منها إيق���اف اخلانق عن العمل 
عند وج���ود خلل أو اضطرابات 
غي���ر طبيعي���ة. وعل���ى نحو 
منفصل، أسست NHTSA هيئة 
خاصة أطلقت عليها »األكادميية 
الوطنية للعلوم« ومهمتها البحث 
عن األعطال الفنية احملتملة في 
سائر أنظمة التحكم اإللكترونية 

للسيارات.
ومن مهام هذه الهيئة دراسة 
مش���كلة التسارع غير املقصود 
ليس في سيارات تويوتا وحدها، 
بل في كل صناعة السيارات بال 
استثناء حيث أكد وفي أكثر من 

 NHTSA مناسبة مسؤولون في
أن مشكلة التسارع غير املقصود 
ليس���ت محصورة في سيارات 
تويوتا، بل هناك بالغات حول 
هذه املشكلة ضد جميع صانعي 
السيارات. ونش���ير هنا الى أن 
نتائج حتقيقات NHTSA لم تعتمد 
فقط على السيارات التي تعرضت 
للحوادث بفحوى التسارع غير 
املقص���ود، بل عل���ى حتقيقات 
أجرتها على سيارات من تويوتا 
في مركز أبحاثه���ا واختباراتها 
بوالية أوهايو، حيث سعت إلى 
استجالء احلقائق حول فاعلية 
نظ���ام الصندوق األس���ود في 

تسجيل القراءات اخلاصة بأنظمة 
التحكم اإللكتروني.

وقالت رابطة جرى تكوينها 
للترافع قضائيا ضد تويوتا جراء 
حوادث تسارع غير مقصود إن 
س���يارات تويوتا قبل 2007 لم 

حتمل الصندوق األسود.
وعلى الرغم م���ن ذلك فإن 
الرس���مية من  النتائج  ظهور 
NHTSA ومبشاركة NASA يؤكد 
ويعزز مصداقية تويوتا وسرعة 
عالجه���ا للمكام���ن احلقيقية 
الحتماالت اخللل، كما سيعزز 
الس���وق األميركية  قوتها في 

وباقي األسواق العاملية.

بدء استالم طلبات شراء نيسان »ليف«
 منعدمة االنبعاثات في أوروبا

طلب قوي على نيسان »كروس أوفر« الرياضية 
المدمجة الجديدة

سجلت طلبات العمالء لشراء 
سيارة نيسان جوك اجلديدة التي 
تنتمي لفئة الكروس أوفر الرياضية 
املدمجة واملثيرة أرقاما مدهش���ة 
بلغت 15000 في أوروبا و10000 
في اليابان منذ تدشينها في تلك 
األس���واق قبل شهر تقريبا، ومن 
املتوقع أن يتم تس���ليم املركبات 
في أوروبا في أكتوبر، وفي دول 
اخلليج في النصف الثاني من عام 

.2011
وقال نائب الرئيس للتسويق 
ف���ي أوروبا فينس���ينت ويجنني 
»إننا نشعر بالتفاؤل الكبير حول 
إمكانات جناح جوك في أوروبا، 
لكن حصولنا على طلبيات تزيد 
على 15000 س���يارة خالل أربعة 
أسابيع فقط ميثل أمرا لم نتوقعه. 
ه���ذا الطلب على نيس���ان جوك 
يؤكد األولوية املتمثلة في تلبية 
احتياجات العمالء الذين ال يرغبون 
املتوافرة  التقليدية  املنتجات  في 
حالي���ا في األس���واق ف���ي قطاع 

السيارات الصغيرة بأوروبا«.
وأض���اف »الس���يارة متميزة 
مبظهرها الفريد على الطريق. إنها 
مثيرة حقا وننتظر بفارغ الصبر 
تسليم السيارات للعمالء ورؤيتها 

على الطرقات«. ومع نيسان جوك 
اجلديدة تقدم نيسان فئة جديدة من 
املركبات وهي فئة سيارات الكروس 
املدمجة. وجتمع  الرياضية  أوفر 
السيارة رشاقة السيارة الرياضية 
املدمجة مع أمان ومتانة السيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات. 
وقد جذبت نيس���ان جوك اهتمام 
مجموعة كبيرة من العمالء بفضل 
أدائها العال���ي والصديق للبيئة، 
باالضاف���ة إلى س���عرها املعقول 

واملناسب.
كما جتمع نيس���ان جوك التي 
تض���اف إلى مجموعة س���يارات 
نيسان في فئة الكروس أوفر ميزة 
االستعماالت املتعددة في السيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات 
الرياضي. فتصميمها  مع الشكل 
جريء ومدهش ما يعزز ديناميكية 
سوق السيارات الصغيرة، وكانت 
أبحاث نيسان أظهرت أن مشتري 
السيارات الصغيرة يعتقدون أن 
هذه الفئة من السيارات املطلوبة 

في أسواق اليوم.
من ناحية التصميم ميثل اجلزء 
الس���فلي من جوك ما هو موجود 
فعال ف���ي الس���يارات الرياضية 
متعددة االستخدامات. وفي السيارة 

عجالت كبيرة وإطارات عريضة 
ومس���افة إزاحة موسعة ومظهر 
قوي. أما اجل���زء العلوي فيمثل 
السيارة الرياضية بحق من خالل 
جوانبها املرتفعة والزجاج األنيق 
الذي يش���به الشاشات وأسلوب 
سيارات الكوبيه في خط السقف. 
ويتعزز مظهر الكوبيه في األبواب 
التي لها مقابض مخبأة  اخللفية 

في هيكل الباب. 
وفي املقصورة، تتواصل هوية 
السيارة الرياضية في مكان السائق 
الذي يسيطر عليه تصميم لوحة 
التجهيزات املركزية املس���توحى 
من ش���كل خزان وقود الدراجات 
النارية. كما يع���زز اللون اللماع 
للوحة التجهيزات املركزية � أحمر 
معدني أو رمادي � صورة »الدراجة 
النارية« ويضيف إحساسا بالبهجة 
في الس���يارة. وضمنت نيس���ان 
النواحي العملية من خالل الفتحة 
اخللفية ومنطقة األمتعة متعددة 
االستعماالت مع مقاعد قابلة للطي 
كليا وإمكانية التخزين بشكل غير 

مرئي.
وس���تتوافر في دول مجلس 
التعاون اخلليجي أقوى اخليارات 
من احملركات، ومن املتوقع أن تبدأ 

املبيعات ف���ي النصف الثاني من 
عام 2011: ويعتبر محرك البنزين 
اجلديد )تيربو تشارج( مع تقنية 
 MR16DDT احلقن املباشر للبنزين
من أقوى احملركات في فئته ويولد 
قوة 190 حصانا وعزم تدوير 24.2 

كغ � م.
ويتواف���ر في الس���يارة نظام 
I-CON وهو نظام التحكم املدمج 
التفاعلية  النواح���ي  الذي يعزز 
واإلبداعية ف���ي املركبة اجلديدة. 
ومينح النظام السائق القدرة على 
االستفادة القصوى من الوظائف 
الديناميكية للس���يارة لتناسب 
احتياجاته من خالل لوحة حدسية 

متعددة الوظائف.
وق���ال س���اميون توم���اس، 
نائب الرئي���س األعلى للمبيعات 
والتسويق في أوروبا »نحن على 
ثقة بأن نيس���ان جوك س���تعيد 
النجاح الهائل الذي حققته السيارة 
الكروس أوفر املدمجة قاشقاي، وقد 
وصلت املبيعات في أوروبا وحدها 
مؤخرا منها إلى أكثر من 600 ألف 
سيارة. ونيسان جوك ستؤكد هذه 
السيارة موقع نيسان الريادي في 
قطاع سيارات الكروس أوفر في 

أوروبا والعالم أيضا«.

بدأت شركة نيسان انترناشونال في استالم طلبات شراء سيارة نيسان »ليف« في 
البرتغال وجمهورية ايرلندا، بينما يزداد الطلب العاملي القوي على السيارة الكهربائية 
منعدمة االنبعاثات وذات الس��عر املناسب وهي األولى في العالم التي يتم انتاجها على 
نطاق واسع. كما تأكد توجه بريطانيا نحو السيارة الكهربائية اجلديدة من نيسان في 
سوق ريادي للسيارات الكهربائية في أوروبا، وسيبدأ تسجيل الطلبات في األول من 
سبتمبر. ومتثل عملية تسجيل الطلبة املرحلة األولى للحصول على السيارة الكهربائية 
الثورية، ويعني ذلك أن العمالء في البرتغال وايرلندا وبريطانيا سيكونون أول من يتسلم 
السيارة في أوروبا عند تدشينها أوائل العام املقبل. ويبدأ تسليم سيارات نيسان »ليف« 
في البرتغال خالل ش��هر يناير وفي ايرلندا خالل ش��هر فبراير املقبل وفي بريطانيا 
خالل ش��هر مارس املقبل. وقال نائب الرئيس األعلى للمبيعات والتسويق في شركة 
نيسان انترناش��ونال ساميون توماس: يأتي االعالن ليقدم خطوة جديدة في تدشني 
املركبات منعدمة االنبعاثات في أوروبا. إن سيارة نيسان ليف ستلقى اعجاب العمالء 
على مستويات كثيرة، فهي السيارة الكهربائية األولى منعدمة االنبعاثات كليا التي تتمتع 
بجميع املزايا املالية والبيئية، كما أنها سيارة بحجم عائلي وعملية للغاية وقيادتها في 
غاية املتعة. هذا مزايا رائعة ونيس��ان ليف تولد اهتماما كبيرا من العمالء احملتملني«. 
ومنذ شهر مارس، طلب أكثر من 12 ألف عميل في أوروبا معلومات منتظمة عن تدشني 
نيسان »ليف«، كما جتاوز عدد الطلبات األولية في الواليات املتحدة األميركية واليابان 
23 ألف سيارة منذ بدء احلجز االلكتروني في أبريل. وبسبب الطلب الكبير على نيسان 
»ليف«، س��يتأخر تدشني السيارة اجلديدة قليال عن املوعد األصلي في هولندا، حيث 
من املتوقع تدشينها هناك في يونيو 2011، وسيبدأ تسجيل الطلبات األولية في أكتوبر 
من العام احلالي. ومازالت مواعيد تدش��ني السيارة في األسواق األخرى دون تغيير. 
وإلمتام عملية احلجز، ميكن للعمالء ببساطة في أسواق التدشني األولي للسيارة زيارة 
املوقع االلكتروني لعميل نيسان احمللي وحجز السيارة، وتتطلب عملية احلجز السريعة 
والسهلة ايداع ملبلغ 300 يورو )257 دوالر( ميكن إرجاعه كامال. وسيكون ملن يحجز 
مبكرا فرصة جتربة قيادة نيسان »ليف« في ديسمبر وهو الشهر الذي من املفترض 
تأكيد احلجز خالله رسميا. ومت تأسيس مركز لالتصال في كل دولة ملساعدة العمالء 
واالجابة عن جميع استفس��اراتهم. ويبلغ سعر نيسان »ليف« بعد احتساب احلوافز 
احلكومي��ة 30250 يورو في البرتغال و29995 يورو ف��ي ايرلندا و23990 يورو في 
اململكة املتحدة، مبا في ذلك البطارية. ويعني ذلك أنه بالرغم من التقنيات املتقدمة لن 
تكون نيسان »ليف« أغلى ثمنا، بل ستكون جتربة متلكها أدنى من سيارة الهاتشباك 

العائلية املدمجة التقليدية.


