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مازدا 6

سيارة ليف الكهربائية

»ديملر« مالكة »مرسيدس« تسعى للحصول 
على تكنولوجيا الدفع الهجين من »تويوتا«

أشارت صحف يابانية شهيرة الى ان هناك محادثات جتريها شركة 
دميلر )املالكة لعالمة مرسيدس-بنز العريقة( مع شركة تويوتا ترغب 
من خاللها الشركة األملانية في احلصول على تكنولوجيا الدفع الهجني 
لسيارات تويوتا ولكزس، وفي حال التوصل التفاق نهائي، ستصبح 
»دميلر« رابع صانع للسيارات يحصل على تقنيات »تويوتا« للدفع 
الهجني بعد فورد ونيسان ومازدا. وأشار تقرير نشرته صحيفة نيكي 
اليابانية اليومية إلى رغبة تويوتا في إمتام هذه الصفقة وصفقات 
مشابهة مع صناعة السيارات للبقاء في موقع الصدارة فيما يخص 
تطوير وصنع تكنولوجيا الدفع الهجني التي كان لها دور السبق في 
نشرها عامليا، علما بأن شركات أخرى وأهمها هوندا قد سبقتها إلى 
تقدمي التقنية لكن تويوتا وفرتها بتوليفة أداء كانت األنسب واألكثر 
جذبا للعمالء. وأشار التقرير الى أن »دميلر« تتطلع إلى تكوين حتالف 
أوثق مع تويوت����ا بهدف تطوير تكنولوجيا خاليا الوقود وتقدميها 

لألسواق كخيار أساسي لدفع سيارات املستقبل.
وذكرت صحيفة يوميوري ش����منب الياباني����ة أن املفاوضات بني 
الشركتني العمالقتني بدأت منذ عام، وأنها قطعت شوطا طويال، وأن 
النقاش يركز حاليا حول املكونات التي ترغب »دميلر« في احلصول 
عليها من »تويوتا«. ورفضت تويوتا التعليق رسميا على تلك األخبار 
ولكنها أكدت اهتمامها الكبير بالتعاون مع الشركات املنافسة لها لكي 

تتمكن من تزويدها بتقنيات الدفع الهجني التي طورتها.
وقالت »تويوتا« انها عندما تتلقى أي طلب من شركات منافسة 
للحصول على بعض من تقنياتها فإنها تتدارس األمر بعناية للتأكد من 

قدرتها على تلبية احتياجات تلك الشركات دون 
التأثير سلبا على طاقاتها اإلنتاجية.
ومازالت »بريوس« تسجل إجنازات 

تاريخية مببيعات عاملية كبيرة 
وتعتبر خير ش����اهد على دور 

الرائد في تطوير  »تويوتا« 
تقني����ات الدف����ع الهجني، 
والتي أصبحت أيقونة في 
صناعة السيارات وأثبتت 
موثوقيتها وقدراتها منذ 
اجليل األول في 1997. وقد 
وصلت تقنيتها إلى مراحل 

متقدمة ج����دا من التطور 
واالعتمادية وهو ما يدفع 

املزيد من املصانع للحصول 
عليه����ا. وحتمل املفاوضات بني 

»تويوتا« و»دميلر« إن صدقت عالمات 
استفهام، فقد كشفت »نيسان« مؤخرا عن 

إنفينيتي M بتقنية للدفع الهجني طورتها بنفسها، 
وبوجود حتالف تقني بني نيس����ان-رينو وش����ركة دميلر وبشكل 

خ����اص في تبادل مح����ركات الدفع، كان من ب����اب أولى أن تتفاوض 
»دميلر« مع »نيسان«. 

»بورشه 911 كاريرا جي تي إس«..
أداء رياضي مع توليفة مزايا فريدة

»مازدا« أنتجت مليوني سيارة 
من طراز »مازدا 6« 

..و»جي تي - آر« على منصة التتويج في حلبة بورتيماو البرتغالية
حققت نيسان فوزها الثاني هذا املوسم خالل عطلة 
نهاية األس����بوع في بطولة العالم جي تي 1 لالحتاد 
الدولي لسباقات الس����يارات )FIA( حيث حقق بيتر 
دامبريك ومايكل كروم بس����يارة نيسان جي تي – آر 

سومو باوار النصر في حلبة بورتيماو بالبرتغال.
وبعد ان بدأ كروم السباق من املركز الثاني على 
جدول املتسابقني، دخلت الس����يارة في صراع نحو 
القمة بني نيس����ان وكورفي����ت ومازاراتي، وحتددت 
نتيجة املنافسة قبل 7 دقائق فقط من النهاية عندما 

انطلق دامبريك وجتاوز سيارة الكورفيت التي يقودها 
مارك هينيريتشي وأليكس مارغاريتاس ليصل الى 

موقع الريادة.
وكان النصر هو الثاني لنيسان جي تي – آر هذا 
املوسم حيث كان زمالء بيتر دامبريك ومايكل كروم، 
وهما وارين هيوز وجيمي كامبل – والتر، قد فازا في 
السباق على أرض سومو باوار في سلفرستون خالل 
شهر مايو املاضي. وباالضافة الى فريق سومو باوار 
جي تي، ينافس فريق سويس راسينغ في البطولة 

بسيارتي جي تي – آر. كما ان نيسان هي املورد الرئيسي 
للسيارات الرسمية في هذه السلسلة من السباقات 

حيث توفر كال من مركبات األمان والدعم.
ويساهم فوز دامبريك وكروم في دفع سومو باوار 
جي يت الى املركز الثالث في البطولة التي اليزال فيها 
3 أنشطة، وستجرى اجلولة التالية من البطولة في 
حلبة نافارا في اس����بانيا ف����ي 23 و24 أكتوبر 2010، 
وتتبعها جولتان: انترالجوس في البرازيل وس����ان 

لويس في االرجنتني.
 أعلنت شركة مازدا موتورز 
كوربوريشن ان اجمالي اإلنتاج 
العاملي للس���يارة مازدا 6 قد 
وصل إلى 2 مليون وحدة وذلك 
في نهاية أغسطس 2010، هذا 
ووصلت مازدا إلى تلك العالمة 
الفارقة ف���ي تاريخها خالل 8 
س���نوات و6 أشهر منذ إطالق 
اجلي���ل األول من م���ازدا6 في 

فبراير 2002.
ويعد هذا اإلجناز األسرع- 
بعد مازدا 3- إلنتاج مليوني 
وحدة من طراز واحد منذ إطالق 
مازدا مفهوم الزووم زووم في 

عام 2002.
لقد بدأ انتاج اجليل األول 
من مازدا في عام 2002 وكان 
يتص���در اجلي���ل اجلديد من 
س���يارات مازدا التي ستحمل 
املفهوم اجلديد للشركة وهو 

زووم زووم.. وم���ازدا6 ه���ي 
سيارة متوسطة احلجم جتمع 
بني التصميم الرياضي األنيق 
واألداء االستثنائي للقيادة.. 
وقد القى اجليل األول من مازدا6 
العمالء في  استحسان ورضا 
جميع أنحاء العالم، ليس هذا 
فحسب بل أيضا حصلت على 
أكثر من 130 جائزة عاملية مبا 
في ذلك جائزة س���يارة العام 

لعام 2003 في اليابان.
جدير بالذك���ر أن مازدا69 
قد أعيد تصميمها بالكامل عام 
2007 وذلك متاشيا مع تطور 
مفهوم زووم زووم، وفي فبراير 
2009 حصلت مازدا6 وبجدارة 
على تقدير اخلمس جنوم من 
البرنامج األوروب���ي لتقييم 

..)EURO NCAP( السيارات
وطراز مازدا6 يجري إنتاجه 

حاليا في ع���دة مصانع حول 
العالم مثل مصنع مازدا رقم 2 
في هوفو باليابان وأيضا في 
ميتشغان في الواليات املتحدة 

األميركية.
يذكر أن اإلنتاج العاملي من 
طراز مازدا6 خالل الفترة من 
يناير حتى أغسطس 2010 قد 
ق���ارب 164000 وحدة، وذلك 
بزي���ادة تق���ارب 50% مقارنة 
بالفت���رة نفس���ها ف���ي العام 

املاضي.
وبهذه املناسبة أفاد املسؤول 
إدارة برنامج  ف���ي  التنفيذي 
البحث والتطوي���ر في مازدا 
اليابان سيتا كاناي بأن مازدا6 
تعد من النماذج األساسية التي 
ساهمت بقوة في وضع مازدا 
كعالمة جتارية على الصعيد 

العاملي.

يتربع ط���راز »911 كاريرا جي تي إس« 
ال���ذي يتوافر بنس���ختي كوبيه  اجلديد، 
وكابريوليه، على عرش مجموعة طرازات 
كاريرا، بفض���ل قوته البالغة 408 احصنة 
وديناميكيته املذهلة وجتهيزاته الرياضية 
الالفتة. وهو يولد قوة تزيد على »911 كاريرا 
إس« مبقدار 23 حصانا، ما يتيح له ردم الهوة 
القائمة بني »كاريرا إس« و»911 جي تي3« 
التي تولد 435 حصانا، ويترافق هذا األداء 
الرياضي املعزز مع مزايا اقتصادية الفتة، 
فبفضل اعتماد مقاربة »أداء بورشه الذكي«، 
ال يس���تهلك طراز القمة الرياضي اجلديد، 
املزود مبحرك سعة 3.8 ليترات، وقودا أكثر 
من كاريرا إس في »دورة القيادة األوروبية 
اجلدي���دة«، كما أن ثمن���ه مغر جدا بفضل 
الئحته الطويلة من التجهيزات القياسية، 
يج���در الذكر أن بورش���ه »911 كاريرا جي 
تي إس« س���تحتفل بتقدميها العاملي األول 
في معرض باريس للس���يارات مطلع شهر 

أكتوبر املقبل.

وتطل »911 كاريرا جي تي إس« بتوليفة 
مزاي���ا فريدة ضمن عائلة كاريرا، تش���مل 
جسما أعرض مبقدار 44 ملم، مستمدا من 
طراز »كاريرا 4« ذي الدفع الرباعي الدائم، 
مع محور أعرض ودفع خلفي كالس���يكي، 
كم���ا تبرز »جي تي إس« مرئيا وتقنيا عن 
غيرها من طرازات كاري���را عبر مجموعة 
من التفاصيل. فعلى س���بيل املثال، تعتمد 
السيارة قياسيا عجالت »آر إس سبايدر« 
سوداء اللون قياس 19 بوصة، مع قفل وسطي 
وحافة ملاعة وإطارات قياس 30/305 آر 19 

على احملور اخللفي. 
ومتتد املزايا املرئية لتشمل حافة سفلية 
للمصد األمامي »سبورت ديزاين« مع حافة 
عاكس هواء مطلية باللون األسود، وتنانير 
جانبية خاصة سوداء اللون أيضا، باإلضافة 
إلى شعارات Carrera GTS – باللون األسود أو 
الفضي بناء على لون اجلسم – على البابني 
والغطاء اخللفي، كما أن املساحة بني العادمني 

في املؤخرة مطلية باللون األسود. 

»نيسان« تدّشن عملية تسجيل الطلبات المبدئية 
على سيارة »ليف« الكهربائية لعمالئها في المملكة المتحدة

أعل���ن عنها مؤخ���را، والتي 
س���تنفذ اعتبارا م���ن يناير 
القادم. ويشمل السعر بطارية 

السيارة. 
اجلدير بالذكر أن التقنية 
املتقدمة في نيس���ان »ليف« 
تعني أن استخدامها سيكون 
أرخص بش���كل بارز مقارنة 
بسيارات الهاتش باك العائلية 
املدمجة التقليدية. وحس���ب 
الكهرب���اء ووقت  تس���عيرة 
الشحن، س���يكون باإلمكان 
تشغيل نيسان »ليف« بأقل 
من 2 بنس لكل ميل. وتشمل 
املزايا املالية األخرى تكاليف 
اخلدمة املخفضة واالعفاء من 
رسوم االزدحام في لندن وعدم 
وجود ضريبة على السيارة 
وال منفعة عينية لس���ائقي 
السيارات الذين يعملون لدى 

الشركات. 
تتوافر الس���يارة بخمسة 
ألوان خارجية ومستوى واحد 
من احلشوات ذات املواصفات 
العالية، وتأتي جميع املوديالت 
مجهزة بتكييڤ الهواء ونظام 
مالحي وكاميرا ركن السيارة 
كمزايا قياس���ية، إضافة إلى 
وصلة الهاتف الذكي )سمارت 
فون( التي متكن مالك السيارة 
من التعرف على مستوى شحن 
املركب���ة بالكهرباء، تدفئة أو 
تبريد املقصورة عن بعد من 

خالل الهاتف.
ويق���دم محرك الس���يارة 
الكهربائي قوة 80 كيلو واط 
و280 نيوتن مت���ر من عزم 
الس���رعة  التدوي���ر، وتبلغ 
القصوى للس���يارة أكثر من 
90 ميال في الساعة وبامكان 
املركبة الس���ير ملس���افة 100 
ميل عندما تك���ون البطارية 
مشحونة بشكل كامل، وتشير 
الدراسات الى أن معدل املسافة 
التي يقطعها السائقون يوميا 
في اململكة املتحدة أقل من 30 

ميال. 

 WWF والصناعة ف���ي هيئة
الرائ���دة عاملي���ا واملهتم���ة 
باحملافظة على البيئة، دعمه 
إلس���تراتيجية الس���يارات 
الكهربائي���ة الت���ي تنتهجها 
نيسان داكس لوفغروف، وقال: 
»علينا أن نقل���ل من التنقل 
بالسيارات وأن نحصل على 
أساليب أفضل للسفر باملركبات 
واختيارات أفضل لوس���ائط 
النقل العام، وما نعمله يقلل 
الكربونية بحوالي  االنبعاث 
25%، وعلين���ا أن نحقق ذلك 
من خ���الل كل اجله���ات. إن 
ظهور الس���يارات الكهربائية 
مع الت���زود بالطاقة البعيدة 
عن االنبعاث من األمور التي 
لها دور كبير، وتساعد نيسان 
ليف في تطبيق هذه اخلطة 

ودفعها نحو األمام«.
سيتم بيع نيسان »ليف« 
بسعر 23990 جنيها استرلينيا، 
آخذين بعني االعتبار احلوافز 
احلكومية البالغة 5000 جنيه 
استرليني ملشتري السيارة 
الكهربائي���ة ومعدل ضريبة 
القيم���ة املضاف���ة 20% التي 

واللتان أكدتا االهتمام باملركبة 
اجلديدة وقامتا بتجربة قيادة 

السيارة في مرحلة مبكرة.
وقال املدير البيئي للشركة 
في ايكيا ليمتد تشارلي براون: 
»متنحني نيسان ليف كل ما 
السيارة، وليس  أحتاجه في 
فيها الشيء الذي الأريد – وهو 

العادم«.
أم���ا، مدير عام أس���اطيل 
املركب���ات في »بريتيش جاز 
س���ينتريكا« كولن ماريوت: 
السيارات  »س���يكون اعتماد 
الكهربائي���ة مهم���ا للغاي���ة 
ملس���اعدتنا عل���ى تخفيض 
االنبع���اث الكربوني���ة م���ن 
إلى  النقل والوصول  وسائل 
أهدافنا فيما يتعلق بالتغير 

املناخي«.
وأضاف: »إنه أمر رائع أن 
نرى املنتجات اإلبداعية مثل 
نيسان ليف تدخل األسواق. 
ومن منظور أساطيل املركبات، 
ستلعب السيارات الكهربائية 
بالتأكي���د دورا رئيس���يا في 

املستقبل«.
وأكد مدير قس���م األعمال 

وبهذا تصبح نيسان أول شركة 
مصنعة للسيارات تقدم سيارة 
كهربائية حقيقية وبس���عر 
معقول لتسويقها على نطاق 
واسع حول العالم«. وأضاف 
ويلكوكس: »هناك اهتمام كبير 
بسيارة نيس���ان ليف حول 
العالم، وبلغ عدد املس���جلني 
للحصول على الس���يارة في 
الواليات املتح���دة األميركية 
واليابان أكثر من 25 ألف عميل. 
السيارة  إننا نعلم أن منافع 
الكهربائية قد أعجبت السائقني 
في اململكة املتحدة، وسيترجم 
أبداه  الذي  الكبي���ر  االهتمام 
العمالء سواء من األشخاص أو 
مالك األساطيل إلى طلب كبير 
يزيد على حجم االنتاج األولي 

من سيارات نيسان ليف«.
ومع اس���تمرار س���يارة 
نيسان »ليف« في جذب انتباه 
العمالء، تس���تحوذ السيارة 
الكهربائي���ة اجلدي���دة على 
مخيلة الشركات املهتمة بالبيئة 
من بني الش���ركات املشهورة 
مبصداقيتها ومنتجاتها، ومنها 
شركة بريتيش جاز وايكيا، 

أعلنت شركة نيسان موتور 
احملدودة أن بإمكان مشتري 
السيارات في اململكة املتحدة 
اآلن دخول تاري���خ صناعة 
أوائل  السيارات ليكونوا من 
العم���الء الذي���ن يس���جلون 
أسماءهم للحصول على أول 
س���يارة كهربائية 100% في 
العالم بسعر مناسب، والتي 
يتم إنتاجها على نطاق واسع. 
وقد افتتحت الشركة التسجيل 
على السيارة اجلديدة في األول 

من سبتمبر.
وميكن للعمالء التسجيل 
للحصول على الس���يارة من 
خ���الل املوق���ع االلكتروني 
 www.nissan.co.uk/LEAF
املخص���ص للحج���ز ودفع 
مبلغ أولي قابل لالسترجاع 
بقيمة 257 جنيها إسترلينيا، 
وهذه هي اخلطوة األولى في 
عملية احلصول على واحدة 
من س���يارات نيسان »ليف« 
اليابانية، وسوف يبدأ تسليم 
الس���يارات في ش���هر مارس 
املقبل ويبلغ سعرها 23990 
جنيها استرلينيا )مبا في ذلك 
احلوافز احلكومية التي تبلغ 

5000 جنيه استرليني(.
وسيكون بإمكان املسجلني 
على السيارة اجلديدة احلصول 
على فرصة جتربة قيادة نيسان 
»ليف« في نهاية العام احلالي، 
وفي ذلك الوقت عليهم تأكيد 
طلبهم لشراء السيارة رسميا. 
كما مت افتتاح مركز لالتصال 
ملس���اعدة العمالء والرد على 

استفساراتهم.
وق���ال ب���ول ويلكوكس، 
مدير ش���ركة نيسان موتور 
)بريطانيا(: »تعتبر نيسان 
ليف اجنازا هائال في تاريخ 
نيسان. وسيتم تدشني السيارة 
في اليابان والواليات املتحدة 
في األس���ابيع القليلة املقبلة 
وفي اململكة املتحدة والبرتغال 
وايرلندا في بداية العام املقبل، 


