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 التقوا عددًا من العاملين في «نيسان الشرق األوسط»

التسويق لسيارات الركاب في 
نيسان الشرق األوسط: «ميثل 
النادي مبادرة رائعة من أحد 
مالك سيارات نيسان الذي قرر 
إنشاء ناد خاص في اإلمارات. 
إنه ناد ال يسعى للربح فهدفه 
االستمتاع بوقت جميل وتلبية 
احتياجات املتحمسني لسيارات 
نيسان، ونعتبر أعضاء النادي 
شـــركاء لنا في ترويج عالمة 
نيســـان التجارية، ومن خالل 
مساعدتهم سنستطيع حتقيق 
التجارية في  العالمـــة  التزام 

جميع أنحاء املنطقة».  

الطرقات  نيسان قابلتهم على 
وأخبرتهم حـــول فكرتي، ثم 
الفكـــرة بالطبع  حتولت هذه 
إلى حقيقة، وأخيرا، استطعنا 
ترتيـــب أول اجتمـــاع في ٢٥ 

سبتمبر في مدينة أبوظبي».
  ومت االحتفال بالذكرى الثانية 
لتأسيس النادي في منطقة جبل 
حفيت مبدينة العني بعد قيادة 
الســـيارات  طويلة، ووصلت 
إلى فنـــدق جراند  املشـــاركة 
ميركور حيـــث تناول أعضاء 

النادي وجبة الغداء.
  وقال يوتا يامازاكي، مدير 

 التقى أعضـــاء نادي «جي 
تـــي زد» عددا من العاملني في 
شركة نيسان الشرق األوسط 
أخيرا في حدث مفعم باالنشطة 
املرحة والقيادة املمتعة لالحتفال 
بالذكرى الثانية لتأسيس النادي 
في دولـــة اإلمـــارات العربية 

املتحدة.
فـــي    وأقيمـــت االنشـــطة 
منتصف يناير املاضي وشارك 
فيها حوالي ٥٠ شـــخصا من 
املتحمسني األوفياء ملوديالت 
نيسان الرياضية الفاخرة الذين 
اجتمعوا في احلدث الشـــهري 
لقيـــادة ســـياراتهم في أرجاء 
مختلفة في اإلمارات ومشاركة 
بعضهم البعض في حب مركبات 

نيسان.
  وكان نـــادي «جي تي زد» 
تأسس في سبتمبر ٢٠٠٨ من 
قبل سامر الصالح، الذي ميلك 
ســـيارة إنفينيتـــي. وقد قام 
سامر باالتصال مبالك آخرين 

لالنضمام للنادي.
  وقال ســـامر الصالح: «كان 
علينا التعبير عن حبنا لسيارات 
نيسان ومن هذا املنطلق بدأت 
فكرة تأسيس النادي. حتدثت 
في البداية مع سائقي سيارات 

 سيارات نيسان قبل بدء األنشطة

 األفضل في فئتها وتكتفي بإصدار ١٥٩ غرامًا/كلم من ثاني أكسيد الكربون

 «باناميرا إس هايبريد» تسجل بداية
   فصل جديد في مفهوم «أداء بورشه الذكي»

 تسجل «باناميرا إس هايبريد» بداية فصل جديد في 
مفهوم «أداء بورشه الذكي» الذي تنتهجه شركة بورشه 
األملانية لصناعة السيارات، ومقرها شتوتغارت، متابعة 
بذلك النجاح الذي حتققه سيارة الـ «غران توريزمو» 

هذه رباعية األبواب.
  فمن دون التضحية بأدائها الرياضي وأناقتها، تولد 
السيارة اجلديدة قوة إجمالية تبلغ ٣٨٠ حصانا مع معدل 
استهالك للوقود يبلغ ٦٫٨ ليترات/١٠٠ كلم وفقا لـ «دورة 
القيادة األوروبية اجلديدة» ما ينتج عنه انبعاثات من 

ثاني أكسيد الكربون ال تتجاوز ١٥٩ غراما/كلم.
  هذا الواقــــع ال يجعل من «باناميــــرا إس هايبريد» 
أكثر طرازات بورشــــه اقتصادا على اإلطالق وحسب، 
بل يضعها أيضا في طليعة السيارات الفاخرة املنافسة 
املزودة بنظام دفع مختلط «هايبريد» بالكامل وبفارق 
كبير، وذلك بالنســــبة إلى استهالك الوقود وانبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
  وحتقق «باناميرا إس هايبريد» هذين الرقمني عند 
اعتمــــاد إطارات ميشــــالن االختيارية اخلاصة بجميع 
الفصول، املصممة خصيصا لباناميرا مع احتكاك دروج 
أقل، لكن حتــــى مع اإلطارات القياســــية، يبقى معدل 
استهالك الســــيارة للوقود غير مسبوق في فئتها، إذ 
يبلغ ٧٫١ ليتــــرات/١٠٠ كلم، ما ينتج عنه انبعاثات من 

ثاني أكسيد الكربون تعادل ١٦٧ غراما/كلم. 
  ترســــي «باناميرا إس هايبريد» معايير جديدة، إن 
كان بالنســــبة إلى األداء العــــام أو مقارنة بغيرها من 
السيارات املزودة بطاقة دفع مختلطة «هايبريد»، فهي 

تتسارع إلى ١٠٠ كلم/س في غضون ٦٫٠ ثوان وصوال 
إلى سرعة قصوى تبلغ ٢٧٠ كلم/س.

  ووفقا لظروف القيادة، تســــتطيع السيارة اجتياز 
مسافة تبلغ حوالي الكيلومترين باعتماد الدفع الكهربائي 
وحده، وذلك حتى سرعة قصوى تبلغ ٨٥ كلم/س. يجدر 
الذكر أن نظام بورشــــه للدفع املختلط هو الوحيد من 
نوعــــه في العالم القادر على حتقيق توفير إضافي في 
استهالك الوقود، من خالل وظيفة «اإلبحار الشراعي» على 
الطرقات السريعة، وتقوم هذه الوظيفة بفصل محرك 
االحتراق الداخلي وإيقافه عن العمل على سرعات تصل 
حتى ١٦٥ كلم/س (١٥٦ كلم/س في «كاين إس هايبريد») 

عندما ال يكون محرك البنزين يولد طاقة.
  تندفع «باناميرا إس هابيريد» بتوليفة احملركني عينها 
التي أثبتت جدارتها في طراز «كاين إس هايبريد»، في 
هذا السياق، حتصل السيارة على قوتها بشكل رئيسي 
 «V» من محرك يتألف من ســــت اسطوانات على شكل
سعة ثالثة ليترات مزود بشحان فائق (٣٣٣ حصانا)، 
يســــانده محرك كهربائي (٤٧ حصانا)، ومبقدور كال 
احملركني العمل إما معا أو باســــتقالل الواحد عن اآلخر 
– يســــتطيع احملرك الكهربائي العمل كمولد ومشغل – 
ويشــــكل احملرك الكهربائي مع القابض الفاصل وحدة 
الـــــ «هايبريد» املدمجة املوجــــودة بني محرك البنزين 

وعلبة التروس.
  كما يتصل احملرك الكهربائي ببطارية «معدنـ  نيكل 
مركبة» NiMh تخزن الطاقــــة الكهربائية الناجتة عن 
الكبح وظروف القيادة. أما بالنسبة إلى نقل القوة إلى 

العجلتني اخللفيتني، فكما هو األمر مع طرازات كاين، 
تتسلم هذه املهمة علبة تروس أوتوماتيكية «تيبترونيك 

إس» قياسية من ثماني سرعات ذات نسب متسعة.
  يجدر الذكر أن طراز «غران توريزمو» اجلديد يتألق 
أيضا مببدأ الشاشة املبتكر املعتمد في «كاين إس هايبريد»، 
وتوفر هذه الشاشة للسائق كافة املعلومات الضرورية 

عن قيادة السيارة بأسلوب دفع مختلط.
  ستعزز نسخة «باناميرا إس هايبريد» اجلديدة ذات 
الدفع املختلط جاذبية طراز بورشه الرابع «باناميرا» في 
األسواق، إذ بات يتألف اآلن من ست نسخات مختلفة. 
وتشدد هذه املجموعة املتنوعة من نسخات السيارة على 
األهمية اإلستراتيجية التي توليها بورشه ملفهوم «أداء 
بورشه الذكي»، ورغبة الشركة في توفير نسخات متألقة 
ورائدة ضمن فئة ســــيارات القمة الفاخرة، تتنوع بني 
الرياضية واالقتصادية. ويوضح النجاح الذي تشهده 
باناميرا في األسواق، قدرة بورشه على تلبية متطلبات 
العمالء ورغباتهم. فبعد حوالي ١٥ شهرا على تقدميها 
في األسواق، جرى تسليم ما يقرب من ٣٠٫٠٠٠ سيارة 
باناميرا إلى العمالء حول العالم، ما ميثل حصة تبلغ 
١٣٪ من فئة ســــيارات القمــــة الفاخرة، أما على صعيد 
املنطقة، فقد جتاوزت مبيعات بورشه الشرق األوسط 

وأفريقيا من باناميرا ٢٫٦٠٠ سيارة.
  ويتوقع وصول النسخات األولى من «باناميرا إس 
هايبريد»، التي باتت متوافرة للطلب، إلى املنطقة في 
يوليو ٢٠١١ بثمن جتزئة يبــــدأ مببلغ ١٢٦٫٢٣٤ دوالرا 

في أسواق اخلليج. 

 أعضاء «جي تي زد» يحتفلون 
  بالذكرى الثانية لتأسيس النادي 


