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«تويوتا» تعيد طرح قطع غيار الجيلين الثالث والرابع من «سوبرا»
�أعلنت �رشكة تويوتا لل�سيارات �إع��ادة ت�صنيع وطرح قطع غيار لن�سختي
«�سوبرا» لعامي  1993و.2003
ورغم كونهما ن�سختني كال�سيكيتني من طراز «�سوبرا» ،ف�إن جناح الن�سخة
الأحدث لعام  2020هذا الطراز الريا�ضي الفريد� ،شجع تويوتا على هذه
اخلطوة.
وح�سبما ذكر موقع «موتور وان» املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات ،ف�إن ن�سختي
«�سوبرا» لعامي  1993و 2003متثالن اجليلني الثالث والرابع من هذا الطراز
الريا�ضي ،وهما �أكرث ال�سيارات الريا�ضية انت�شارا يف العامل يف هذه احلقبة

الزمنية.
و�أعلنت تويوتا هذه املفاج�أة لع�شاق طراز «�سوبرا» الريا�ضي ،خالل حفل
تقدمي الن�سخة اجلديدة لعام  2020من هذا الطراز باليابان ،بعد طرحها
ر�سمي ًا يف �أوروبا والواليات املتحدة.
وقال «موتور وان» �إن �رشكة «ج��ازو» اليابانية لقطع الغيار ،هي التي
�ستتكفل بعملية �إعادة ت�صنيع وطرح قطع غيار اجليلني الثالث والرابع من
طراز �سوبرا ،وهي تعد واحدة من ال�رشكات التابعة ملجموعة
تويوتا.

شركات السيارات تتخلى
عن  38ألف موظف
ارتفع �إجمايل عمليات �إلغاء الوظائف
ب�رشكات ال�سيارات ح��ول ال��ع��امل ،مع
معاناة القطاع من تراجع املبيعات منذ
العام املا�ضي ،وخ�لال الأ�شهر ال�ستة
املا�ضية مت �إلغاء � 38أل��ف وظيفة يف
�رشكات ال�سيارات حول العامل.
ووفق �إح�صائية لبلومربغ خف�ضت �رشكة
«داميلر» � 10آالف وظيفة يف �أملانيا يف
� 8أبريل املا�ضي� ،أم��ا �رشكتا «ف��ورد»
و«ني�سان» فقل�صتا عدد الوظائف لديهما

حول العامل مبقدار � 7آالف ،و� 4.5آالف
وظيفة يف مايو احلايل.
ويف نوفمرب املا�ضي خف�ضت �رشكة «جرنال
موتورز» � 14ألف وظيفة حول العامل� ،أما
يف �رشكة «ت�سال» ف�أعلنت تخفي�ض � 3آالف
وظيفة يف الواليات املتحدة يف يناير
املا�ضي.
وت�أتي عمليات اخلف�ض الوظيفي �ضمن
�إغالق امل�صانع وا�ستهدفت العمال الذين
يتقا�ضون رواتب منتظمة.

شاحنات ذاتية القيادة لتوصيل
البريد في أميركا
كما �أن تلك الأزم��ة قد تتفاقم مع تنفيذ
الواليات املتحدة زيادة يف التعريفات
اجلمركية على واردات من ال�سيارات من
اليابان واالحتاد الأوروبي ،وهو القرار
الذي �أجلته يف الأ�سبوع املا�ضي ملدة 6
�أ�شهر.
ويف العام املا�ضي انخف�ضت مبيعات
ال�سيارات يف ال�صني «�أكرب �سوق لل�صناعة
يف العامل» لأول مرة يف  20عام ًا ،وذلك
بنحو  6%لت�صل �إلى  22.7مليون مركبة.

• اختبار شاحنات نقل ذاتية القيادة

• تخفيض الوظائف بشركات السيارات مع تراجع املبيعات

�أعلنت هيئة الربيد الأمريكية اختبارها
خدمة تو�صيل جديدة هي الأول��ى من
نوعها يف تاريخ الربيد ،با�ستخدامها
�شاحنات نقل ذاتية القيادة لتو�صيل
الربيد من و�إلى خمتلف مقراتها ،وذلك
ح�سبما ذكر موقع «ذا فريج» املخت�ص
ب�أخبار التقنيات ،الذي �أفاد ب�أن هيئة

الربيد الأمريكية ت�ستعني ب�رشكة �صناعة
�أجهزة القيادة الذاتية  TuSimpleيف
هذه املهمة.
و�ست�ستمر ف�ت�رة اخ��ت��ب��ار �شاحنات
 TuSimpleذاتية القيادة لتو�صيل
الربيد ملدة �أ�سبوعني� ،ستقوم خاللها
�شاحنات ال�رشكة بتوزيع الربيد مبكاتب

الهيئة الأمريكية بواليات «فينيك�س»
و«�أريزونا» و«داال�س» و«تك�سا�س».
ويبلغ نطاق ال�سري بني مكاتب الهيئة
بهذه الواليات الأمريكية نحو 1000
ميل ،وال��ذي �سي�شكل اختبار ًا قوي ًا
لقدرة �أج��ه��زة القيادة الذاتية لهذه
املحركات.

« »I-PACEمن جاكوار تفوز بـ 3جوائز عالمية جديدة

ف��ازت �سيارة جاكوار  I-PACEالكهربائية بالكامل ب�ألقاب «�أف�ضل
جمموعة نقل حركة كهربائية» ،و«�أف�ضل حمرك جديد» ،و�أف�ضل حمرك
يف فئة � 350إلى  450ح�صانا� ،ضمن جوائز العام العاملية للمحركات
ونواقل احلركة.
ومت الإعالن عن هذه اجلوائز يف معر�ض املحركات وتكنولوجيا نقل احلركة
يف �شتوتغارت ،بعد �أن �أخذت جلنة حتكيم م�ؤلفة من � 70صحافي ًا متخ�ص�ص ًا
يف ال�سيارات من  31بلد ًا قرارها وا�ضعة يف االعتبار امليزات الأ�سا�سية،

• جاكوار حتصد اجلوائز العاملية

التي ت�شمل الأداء والقدرة على القيادة وتوفري الطاقة والإتقان.
وتكرم هذه الألقاب الثالثة االمتياز التقني يف جمموعة نقل احلركة عدمية
ّ
االنبعاثات يف �سيارة  ،I-PACEوالتي مت ت�صميمها وتطويرها من قبل
ال�رشكة نف�سها.
وقال �إيان هوبان ،مدير نقل احلركة يف جاكوار الند روڤر« :قمنا با�ستغالل
كل فوائد هذه البطارية املذهلة وتكنولوجيا املحركات لن�صنع �سيارة
كهربائية مب�ستوى عاملي».

وتابع�« :إ�ضافة النعدام االنبعاثات ،توفر جمموعة نقل احلركة الكهربائية
توازن ًا مثالي ًا يف الأداء والإتقان وامل�سافات املقطوعة� ،إ�ضافة �إلى
التجاوب املمتاز واخلفة وقابلية اال�ستعمال اليومي».
ٍ
�شيء
و�أ�ضاف� ،أن �سيارة  I-PACEمنا�سبة لل�سائقني احلقيقيني ،وقبل كل
هي �سيارة جاكوار بكل معنى الكلمة ..واننا �سعينا ل�صناعة �أف�ضل �سيارة
متعددة الأغرا�ض كهربائية بالكامل يف العامل ،وهذه اجلوائز تعك�س
ذلك ،وتعترب تكرمي ًا ملا حققه فريق الهند�سة».

