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أعلنت شركة فورد الشرق 
األوسط عن تسجيل منو نسبته 
31% في مبيعات مركباتها من بداية 
العام وحتى تاريخه في أسواق 
التعاون  منطقة دول مجل����س 
الفترة  اخلليجي، مقارنة م����ع 

نفسها من العام السابق.
وتصدرت مبيعات الشاحنات 
الرياضية متعددة  واملركب����ات 
االس����تخدامات م����ن عالم����ات 
ف����ورد، ولينكولن، وميركوري 
هذا املنح����ى التصاعدي، حيث 
ارتفعت مبيعاتها بنسبة تقارب 
الثلث )27%( في مختلف أنحاء 
املنطقة خالل األشهر ال� 9 األولى 

من العام.
وبدورها، ش����هدت مبيعات 
الس����يارات طلبا متزايدا، حيث 

سجلت منوا نسبته 34%، وفي مقدمتها طرازا فيوجن 
وتوروس اجلديدان، أحدث اإلضافات على تشكيلة 
فورد. وس����جلت السعودية أعلى معدالت النمو في 
املبيعات، بزيادة قدرها 50% مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام املاضي، وبنمو نس����بته 46% في مبيعات 
الشاحنات واملركبات الرياضية متعددة االستخدامات، 

في حني ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة %54.
وأوضح العضو املنتدب لش����ركة فورد الشرق 
األوسط الري برين أن الفضل في النجاح املتواصل 
الذي تشهده »فورد«، يعود إلى التزام الوكالء املتميز 
واستثماراتهم في املنشآت اجلديدة، إضافة إلى إقبال 
العمالء املتزايد على عالمة فورد وأحدث منتجاتها، 
فضال عن التركيز املتواصل على رضا العمالء، حيث 
قال: »يعد العام 2010 متميزا بجميع املقاييس بالنسبة 
لفورد، إذ حتظى منتجاتنا بتقدير متميز وإقبال كبير 

على الصعيد اإلقليمي والعاملي على حد سواء.
من جهته، قال املدير العام التنفيذي ملبيعات فورد 
الشرق األوسط حسني مراد: »يسعدنا ان نشهد هذه 
النتائج املتميزة التي حققتها منتجاتنا خالل األشهر 
ال����� 9 األولى من عام 2010، كما أننا متفائلون أيضا 
بالربع األخير من العام، بفضل املنتجات اجلديدة التي 
سنطلقها خالل األسابيع املقبلة، والتي تضم أحدث 
التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والفئة على 
حد سواء«. وأضاف مراد: »إننا على ثقة من قدرتنا 
على اختتام ه����ذا العام بأفضل النتائج، خاصة مع 

 V6 إطالق سيارة فورد إدج 2011، وطرازي موستاجن
وV8 املقرر إطالقهما قريبا، لنطرق أبواب العام املقبل 

بنفس الزخم القوي واملنحى التصاعدي املتميز«.
من جهة اخرى، أطلقت فورد الش����رق األوسط 
تقنية »ماي ف����ورد تاتش«، التي توفر طريقة أكثر 
ذكاء وأمانا وبس����اطة لتفاعل السائقني مع تقنيات 
السيارة، وأمناط حياتهم الرقمية. ويشهد »أسبوع 
جيتكس للتقنية 2010«، املعرض التقني األبرز في 
منطقة الشرق األوس����ط والذي يقام في مركز دبي 
الدولي للمؤمترات واملعارض خالل الفترة 17 وحتى 
21 اجلاري، الظهور األول لتقنيتي »ماي فورد« و»ماي 

فورد تاتش« على املستوى اإلقليمي.
وتعود »فورد« هذا العام إلى معرض »جيتكس« 
باعتبارها شركة السيارات الرسمية وذلك للعام 
الثالث على التوالي، حيث ستقوم بإطالق تقنية 
مبتكرة جديدة مؤكدة مكانتها املتميزة على صعيد 
توفير أحدث املزايا والتقنيات لعمالئها. وضمن 
إطار س���عيها ملواصلة موقعه���ا الرائد من خالل 
نظام »SYNC« لالتصاالت والترفيه احلائز على 
اجلوائز، جمعت »ف���ورد« بني عدد من التقنيات 
املبتكرة لتوفير تقنية تواصل ذكية تس���هم في 
تعزيز جتربة القيادة أطلقت عليها اس���م »ماي 
فورد«، حيث س���تظهر للمرة األولى في سيارة 
»فورد إدج 2011« اجلدي���دة التي يجري عرضها 

داخل »قاعة الشيخ سعيد«.

أعلنت ش���ركة »ثريفتي 
لتأجير الس���يارات« التابعة 
ملجموع���ة دول���ر ثريفت���ي 
أتوموتي���ف، وأكبر ش���ركة 
تأجير سيارات في االمارات 
افتتاح  العربية املتحدة عن 
مكتبها اجلديد في دبي مول، 
وجه���ة التس���وق والترفيه 
العالم،  االكبر من نوعها في 
وسيعمل املكتب اجلديد على 
تزويد عمالء الشركة مبختلف 
اخلدمات مبا فيها احلجوزات، 
واالستفس���ار عن االسعار، 
وتأكيد والغ���اء احلجوزات، 
وتلقي الدفعات، وجتديد عقود 
االيجار، باالضافة الى االشراف 

على عالقات العمالء.
وفي هذا الصدد قال املدير 

العام لشركة ثريفتي لتأجير السيارات راهول 
سينغ: »حتافظ دبي على مكانتها الرائدة باعتبارها 
الوجهة االبرز لتجارة التجزئة في املنطقة، اذ 
يتوافد سكان دبي وزوارها القادمون من مختلف 
أنحاء العالم الى مراكز التسوق على مدار العام، 
وقد ش���هدت جتربة أعمالنا في مراكز التسوق 
جناحا كبيرا، اذ الحظنا زيادة في أعداد العمالء 
الذين يختارون خدماتنا في مراكز التس���وق، 
يذكر أننا نتواجد حاليا في خمس���ة مراكز في 
كل من دبي والشارقة، ونسعى دائما للتواجد 

في املواقع الشعبية واملميزة«. 
من جهته ق���ال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اعمار ملراكز التسوق ناصر رفيع: يحتضن »دبي 
مول« منافذ لنخبة من أكبر وأش���هر العالمات 
التجارية في العالم، في شتى املجاالت، ونحن 
على ثق���ة من أن تواجد )ثريفت���ي( في املركز 
ستعزز مجموعة اخلدمات املتاحة لزوار »دبي 
مول« وتؤكد مكانته كوجهة تس���وق وترفيه 
متكاملة تلبي احتياج���ات ومتطلبات العمالء 

على جميع املستويات«.

»رينو« تحتفل بعصر جديد في السعودية 
بإطالق معرض فني فريد في الرياض 

أعلنت رينو للس����يارات عن 
إطالق مع����رض فن����ي فريد من 
الفنية«، والذي  »مجموعة رينو 
يعرض عددا من اللوحات الفنية 
تعود للفترة من س����تينيات إلى 
ثمانينيات القرن املاضي مصحوبة 
بحفل موس����يقي في 23 أكتوبر 

اجلاري.
وتعي »رين����و« متاما عادات 
وتقاليد املجتمع����ات التي تعمل 
فيها، وحترص على التفاعل مع 
هذه املجتمعات بطرق ووسائل 
أخرى تتجاوز صعيد السيارات، 
وميثل عالم الفن إحدى هذه الطرق، 
والذي تفخر الش����ركة بتاريخها 
العريق في التعاون مع هذا العالم.  
فه����ي كعالمة جتارية، س����اعدت 
على تشجيع الفنانني وإبداعاتهم 
الفنية، فضال عن املساعدة على 
نشر الثقافة الفرنسية وإتاحتها 
للجمهور. وكونها شركة نشطة في 
عالم الفن، فإن رينو ترى في ذلك 
طريقة مثلى للتعبير عن قيمها 
وأصولها الفرنسية في كافة أرجاء 

العالم.

لق����د قامت »رين����و« بتعزيز 
عالقاتها مع فنان����ني معاصرين 
العش����رين عاما املاضية،  خالل 
مما أدى إلى تنظيم معرض فني 
فريد من »مجموعة رينو الفنية« 
الواسعة، مصحوبة بحفل موسيقي 
يتضمن مختارات للموس����يقار 
العاملي شوبان، في مقر السفارة 
الري����اض. يقام  الفرنس����ية في 
بحضور نائب الرئيس التنفيذي 
ل� »رينو« ورئيس منطقة آس����يا 
وأفريقي����ا كاتس����ومي ناكامورا، 
والس����فير الفرنسي لدى اململكة 
الس����عودية برت����ران  العربي����ة 
بزانسنو، وأمينة »مجموعة رينو 
الفنية« آن هندري رويه. وسوف 
يقدم املعرض وللمرة األولى في 
السعودية ثراء إبداع الفن الغربي 
خالل فترة حيوية في فن التصوير 
الزيتي، كما سيتضمن املعرض، 
الذي يعرض املي����ول والنزعات 
الفن  الرئيس����ية في  التجريدية 
الغربي خالل الفترة من الستينيات 
إلى الثمانينيات من القرن املاضي، 
تشكيلة واسعة تتألف من حوالي 

40 لوح����ة لفنانني، مثل فيكتور 
فاسارلي، وهنري ميشو، وجوليو 
لو بارك، وخوان ميرو، وروبرتو 
متى، ودوميني����ك تيوال، وبيير 

ألشينسكي.
ويصاحب املعرض مختارات 
موس����يقية للموس����يقار العاملي 
شوبان يقدمها العازف املوسيقي 
ماكسنس بلشن في مقر السفارة 
الفرنسية في احلي الديبلوماسي 
بالرياض. وتعتبر »رينو« اململكة 
العربي����ة الس����عودية الس����وق 
الرئيسية بالنسبة لتوسعها في 
دول اخلليج. وبالتالي فقد قررت 
العالمة التجارية أن تقدم أفضل 
تش����كيالت الس����يارات املصممة 
خصيصا لتلب����ي توقعات هذه 
السوق. وقد قامت الشركة بطرح 
منتجات عالية اجل����ودة يرغب 
فيها املستهلكون السعوديون مع 
مستوى عال من املبيعات وخدمات 
ما بعد البيع في اململكة فضال عن 
ضخ استثمارات كبيرة لبيان مدى 
إخالص الش����ركة خلدمة السوق 

السعودية.

هيونداي سوناتا تحصد جائزة الشرق األوسط للسيارات 

كفالة مدى الحياة على جميع موديالت »هيونداي« 2011
أعلنت شركة ش����مال اخلليج التجارية، الوكيل 
الوحيد واملعتمد لسيارات »هيونداي« بالكويت عن 
ثورة في تاريخ السيارات بالكويت، من خالل تقدميها 
كفالة مدى احلياة عند شراء إحدى سيارات »هيونداي« 
2011. وتعد تلك الكفالة دليل على اجلودة العالية التي 
تتمتع بها سيارات »هيونداي« والتزام شركة شمال 
اخلليج التجارية جتاه العمالء بتوفير سيارات تضمن 

أعلى درجات السالمة أثناء القيادة.
وكان����ت عالمة »هيون����داي« التجارية قد احتلت 
املرتب����ة 65 على قائمة »أفض����ل العالمات التجارية 
العاملية للعام 2010«، والثامنة في شركات السيارات، 
على قائمة شركة »إنتربراند«  )Interbrand( الرائدة 
في تقدمي خدمات االستش����ارات اخلاصة بالعالمات 

التجارية.
بدورها أعلنت الهيئة األوروبية الختبارات األمان 
»يورو إنكاب« في أغسطس املاضي أن سيارة »هيونداي 
توس����ان« ذات الدفع الرباعي، قد حصلت على أعلى 
ترتيب 5 جنوم ضمن فئة السالمة، مما جعلها واحدة 

من أكثر السيارات أمانا في فئتها، وخصوصا ضمن 
فئة اختبارات »حماية الركاب األطفال« واحلفاظ على 
 »i20 سالمتهم. كما حصلت مسبقا كل من »هيونداي
 »i30 عن فئة السيارات صغيرة احلجم، و»هيونداي
عن فئة سيارات هاتش����باك الشبابية على تصنيف 
5 جنوم ضمن فئتها. وقد احتلت الفئة »C« رباعية 
الدف����ع املرتبة األعلى حيث حصدت على تقدير جيد 
بنسبة 88% للركاب األطفال، وذلك في اختبار الدمى 
املخصص للفئتني العمريتني 18 شهرا والثالث سنوات، 
كما حصلت على 90% في اختبار الركاب البالغني، و%71 

في اختبار مزايا السالمة واألمان املساندة. 
اجلدير بالذكر أن شركة شمال اخلليج التجارية 
تط����رح في معرضها حالي����ا مجموعة من املوديالت 
اجلديدة للعام 2011 كسيارة »سانتافي« و»فيراكروز« 
و»سوناتا«، حيث تتميز هذه السيارات برؤية ثورية 
في التصميم الهندسي وفي مواصفات الفخامة الرفيعة 
املستوى مع التركيز الكبير على قوة األداء ومواصفات 

السالمة العاملية.

مايو ويونيو، كما حصل الطرازان 
سوناتا وتوسان على لقب »سيارة 
العام من مجلة »سبورتس أوتو« 

في سورية.
وارتفعت مبيعات »س����وناتا« 
من يناي����ر حتى س����بتمبر 2010 
في سبعة عش����ر بلدا في منطقة 
الشرق األوسط بنسبة قدرها %103 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
املاضي 2009. وستواصل شركة 
»هيونداي موتورز« احلفاظ على 
هذا الزخم في املبيعات من خالل 
االستماع باس����تمرار إلى العمالء 
وإيفاد خبراء اجلودة إلى املنطقة 

بشكل سريع. 
وتعد جوائز الشرق األوسط 
للسيارات)MEMA( مبثابة مبادرة 
أطلقها مركز إكسبو الشارقة بدعم 
التجارة والصناعة في  من غرفة 
الشارقة من أجل تقدير الشركات 
الس����يارات  الرائدة ف����ي صناعة 
الناش����ئة.  بالتقنيات  ولالحتفال 
وللحف����اظ عل����ى أعل����ى درجات 
املصداقية، حترص هذه اجلوائز 
على االس����تقاللية واالبتعاد عن 
التأثي����ر املباش����ر ب����أي معرض 
للسيارات، أو أي عروض تقيمها 
صناعة الس����يارات أو غيرها من 

الشركات التجارية.

وجودها على مس����توى الش����رق 
العام احلالي،  األوسط منذ بداية 
حيث حصلت على لقب »س����يارة 
الع����ام« من مجلتي »س����بورتس 
أوت����و« و»غلف أوتو« في اململكة 
العربية الس����عودية في ش����هري 

األداء املتفوق والسالمة والراحة. 
وتعد هذه السيارة األولى التي 
تفوز باجلوائ����ز املقدمة من قبل 
الشرق األوسط لصناعة السيارات 

هذا العام. 
وكانت س����وناتا قد رس����خت 

وغير املمه����دة، إضافة إلى إجراء 
مقارنات شاملة مع الطرز املنافسة. 
ومتكنت »سوناتا« من التفوق على 
السيارات األخرى في فئتها، مثل 
»هوندا أكورد« و»نيسان ألتيما« 
و»فورد ت����وروس«، وذلك بفضل 

حصدت شركة سيارات هيونداي 
لسيارات السيدان متوسطة احلجم 
عن طراز سوناتا، اجلديدة بالكامل، 
اجلائزة األولى كأفضل س����يارة 
صال����ون متوس����طة احلجم في 
فئتها من جوائز الشرق األوسط 

.)MEMA( 2010 للسيارات
ومت توزي����ع جوائز الش����رق 
األوسط للسيارات في حفل افتتاح 
الدورة العاشرة ملعرض الشارقة 
الدولي للسيارات لعام 2010، في 
تاريخ 14 أكتوبر، مبشاركة جلنة 
تتألف من 12 خبيرا متخصصا في 
عالم الس����يارات من 9 دول متثل 
صناعة السيارات في منطقة الشرق 

األوسط.
وقيم احلكام الطرز – التي مت 
إطالقها خالل فترة اإلثنى عش����ر 
ش����هرا األخي����رة ف����ي 5 دول في 
الشرق األوسط على األقل- وفقا 
لعش����رة معايير، مبا فيها األداء 
املتف����وق، التكنولوجي����ا، القيمة 
مع اجلوانب العملية مع التركيز 
على وجه اخلصوص إذا ما كانت 
تلبي السيارة احتياجات العمالء 

في املنطقة. 
وخضع����ت كل واح����دة م����ن 
الس����يارات املش����اركة لفحوص 
واختبارات على الطرقات املعبدة 

بي. تي.شني مع كأس جوائز الشرق األوسط للسيارات 

نيسان »تاون بود« اجلديدة
الري برين وحسني مراد في لقطة تذكارية

الفرع اجلديد في دبي مول لـ »ثريفتي«

تجمع مزايا سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة

»نيسان« تكشف النقاب عن »تاون بود« الكهربائية
انه���ا توحي ملن يراها وبكل قوة 
بأن لها خ���واص صديقة للبيئة 

ومميزات اقتصادية.
وتعكس املصابيح الرئيسية 
فلسفة نيسان تاون بود في دمج 
النواحي العمالنية باملظهر اجلميل 
عند اغالق األغطية الزرقاء وفتح 
املصابيح الرئيسية، بينما يسهل 
املوقع اخلارجي للصناديق التي 
حتتوي عل���ى املصابيح عملية 
الصيانة األساس���ية. وبش���كل 
مشابه، الدهان القريب من اللون 
الفضي فوق مصابيح االش���ارة 
ليس���ت ملجرد الزينة، فالسطح 
الذي يشبه املرآة يحول مصابيح 
االشارة إلى عاكسات حديثة عندما 

ال تكون في حالة التشغيل.
أم���ا الوضعي���ة اإلبداعي���ة 
للمصابيح الرئيسية فتجعل غطاء 
احملرك شبيها بغطاء احملرك في 
سيارات الكوبيه وليس بعيدا من 
ناحية الشكل عن سيارة نيسان 
Z، ومتنح املركبة هيئة حادة مع 
الزجاج باللون األزرق الذي يذكرنا 
بنيسان كوبيه، بينما تذكرنا أبعاد 
الهيكل مبركبات فترة اخلمسينيات 

من القرن املاضي.
الس���يارة مبالمح  وتتمي���ز 
س���يارات ال� »فان« حيث يفتح 
البابان اخللفيان بشكل منفصل، 
وف���ي اجلزء اخللف���ي مصابيح 
على اجلانب األمين ومكان وضع 
لوحة األرقام على اجلانب األيسر، 
ومقبض الباب اخللفي موضوع 
في منطقة السطح احملدب، وإذا 
نظرنا للسيارة من األعلى جند 
تدفق بصمة القدم املستطيلة على 
مساحة كبيرة لتتصل بالسقف 
البيض���وي، ما مينح الس���يارة 
خطوطا رزينة اضافة إلى الفاعلية 

االيروديناميكية املعززة.

شاشة العرض الثنائية

يتم الوصول إلى جميع أدوات 
التحك���م وامللحقات وتش���غيل 
الوسائط الرقمية من خالل شاشتني 
رقميتني ركبتا في الوسط. ويلعب 
جهاز العرض العلوي دور لوحة 
األدوات ويعرض سرعة السيارة 
وحالة البطارية واملسافة املتبقية 
لقيادة السيارة ونظام املالحة عبر 
األقمار الصناعية، كما جهز النظام 
بتقنية بلوتوث الالسلكية ما يتيح 
امكانية التواصل مع جهاز املساعد 

الرقمي الشخصي.

مقدمة السيارة خلف غطاء يرجع 
للخلف آليا والذي يبدو مضاء من 
اخللف، حيث نن محيطه مصبوغ 
بالل���ون األزرق »الكهربائي«، ما 
يعكس تناسقا لونيا رائعا كون 
السيارة مصبوغا باللون  هيكل 
األبيض. ونرى هذا اللون األزرق 
األب���واب ولوحة  خلف مقابض 
العج���الت  األرق���ام وقضب���ان 
املصنوعة من سبائك املعدن وفي 
أماكن املصابيح الرئيس���ية. وال 
حتتاج الس���يارة لتعرف نفسها 
على أنها سيارة كهربائية، حيث 

االجتماعي���ة املطلق���ة هي عدم 
وجودها«. وه���ذا ما يعيدنا إلى 
التي متثلها  العمالنية  النواحي 

نيسان تاون بود.

التصميم الخارجي

ويش���مل التصميم اخلارجي 
لنيس���ان تاون ب���ود العديد من 
العناصر املألوفة، لكنها مختلفة 
في الوقت نفسه. تستخدم السيارة 
التقنية نفسها منعدمة االنبعاثات 
التي جندها في س���يارة نيسان 
ليف، وتوجد نقاط الش���حن في 

وقال مدير عام قسم التخطيط 
االستكش���افي والتطوي���ري في 
نيسان فرانسوا بانكون: يعرف 
األشخاص ما هو اساسي بالنسبة 
حلياتهم، ومن املنطقي أن يكونوا 
هم من يحدد املواصفات اخلاصة 
بسياراتهم. بالنسبة لهم، احللول 
اجلاهزة ليس���ت كافي���ة، وهم 
السيارة  من يستطيع تش���كيل 
حسبما يتطلبون. إن مستخدمي 
ب���ود اليريدون  نيس���ان تاون 
النماذج اجلاهزة أو رموز املكانة 
االجتماعية، فبالنسبة لهم، املكانة 

كشفت شركة نيسان موتور 
احمل���دودة خالل معرض باريس 
للس���يارات 2010، ال���ذي اختتم 
مؤخرا، النقاب وللمرة األولى عن 
مركبة جتريبية جديدة تقدم نظرة 
ملا ستتوسع نيسان في تطويره 
وانتاجه في عالم املركبات منعدمة 

االنبعاثات.
وأطلقت الشركة اسم »تاون 
بود« على السيارة اجلديدة، وتتميز 
هذه السيارة بتصميمها اجلذاب 
الفسيحة  الداخلية  ومقصورتها 
والعملية. صممت السيارة لتوفر 
حال للتنقل منعدم االنبعاثات من 
أج���ل اجليل اجلديد من أصحاب 
األعمال املبدعني واحملبني لكل ما 
هو جديد في عالم التكنولوجيا، 
انها أكثر من مجرد سيارة وأكثر 
من مجرد مركبة من فئة ال� »فان«، 
حيث انها تفتح صفحة جديدة في 
عالم السيارات مرنة االستخدامات 
وأنيقة الشكل والتي تقدم ايضا 
إلى  الكهربائية  السيارات  حلول 

أعداد كبيرة من العمالء.
وقالت الشركة انه قبل سنوات 
ليس���ت بالطويل���ة، كان مفهوم 
الس���يارة األساسي أخذ شخص 
واحد إلى العمل خمسة أيام في 
األسبوع وتوفير مساحة كافية في 
الصندوق اخللفي لنقل أغراض 
الكافية لفترة  الس���وبر ماركت 
أسبوع ومقاعد كافية لنقل أسرة 
صغيرة إلى ساحل البحر لقضاء 
عطلة نهاية األسبوع. وفي الفترة 
األخيرة، تطورت سيارات السيدان 
وما يسمى بسيارات »ايستيت« 
إلى فئة الهاتش باك والسيارات 
متعددة األغراض والس���يارات 
الرياضية متعددة االستخدامات، 
وحالي���ا فئة »الك���روس أوفر«، 
وصممت جميعها لقطاعات خاصة 
من الس���كان، لكن لم تكن هنالك 
سيارة تلبي االحتياجات اخلاصة 

لألشخاص.
وتقدم نيسان تاون بود منصة 
بسيطة ميكن للمستخدم تكييفها 
خلدمة احتياجاته الشخصية، إن 
كان موسيقيا يريد نقل معداته من 
مكان إلى آخر أو صاحب محالت 
لألطعمة يريد توزيع منتجاته أو 
معماريا يريد نقل رسوماته إلى 
مكاتب عمالئه، ميكن لكل هؤالء 
استخدام مقصورة السيارة حسبما 
يريدون من خالل اكسسوارات من 

نيسان أو من طرف ثالث.

أول مذكرة تفاهم بخصوص السيارة الكهربائية 
من نيسان مع األردن

ــمية  وّقعت كل من اململكة األردنية الهاش
ــدودة مذكرة  ــان موتور احمل ــركة نيس وش
تفاهم للتعريف باملركبات الكهربائية )منعدمة 
االنبعاثات( في اململكة، وهي الشراكة األولى من 
نوعها في املنطقة العربية. ويتضمن االتفاق 
استخدام سيارة نيسان ليف الكهربائية في 

األردن.
ــان »ليف«، السيارة  وتعتبر سيارة نيس
ــى ومنعدمة االنبعاثات كليا  الكهربائية األول
في العالم ذات السعر املناسب. ويولد محرك 
ــيارة الكهربائي قوة 80 كيلو واط و280  الس

نيوتن/ متر من عزم التدوير لتحقيق سرعة 
قصوى تبلغ 140 كم في الساعة. ويعمل احملرك 
الكهربائي ببطارية ليثيومـ  أيون مرققة ببطاقة 

كهربائية تزيد على 90 كيلو واط.
ــحن البطارية بشكل كامل،  وفي حالة ش
ــافة 160 كم، ما  ــغيل السيارة ملس ميكن تش
ــات القيادة اليومية ملعظم  يعني تلبية متطلب
ــر أن األبحاث العاملية  العمالء. اجلدير بالذك
تشير إلى أن معدل املسافة التي يقطعها %80 
ــتوى العالم يوميا تقل  من السكان على مس

عن 100 كم.

كشفت عن تقنية فريدة في معرض جيتكس 2010

»فورد« تسجل نموًا بنسبة %31
في مبيعاتها بدول مجلس التعاون

»ثريفتي لتأجير السيارات« 
تفتتح فرعًا جديدًا في دبي مول


