
، ةينيصلا ةريغصلا تارايسلا تاعيبم لطب
ةديدجلا CHERY EQ1 قالطإ

يدرولا نوللا تاذ EQ1 ةرايس

ALGIERS, ALGERIA, November 30, 2021

/EINPresswire.com/ -- ةنوآلا يف

زارط ثدحأ يريش تقلطأ ، ةريخألا

تاعيبملا لطب ، Chery EQ1 نم يدرو

تارايسلا نم قوسلا عاطق يف

نم .ةينيصلا ةريغصلا ةيئابرهكلا

ىلع ديازتملا بلطلا ةيبلت لجأ

168 ثيدحت مت ، ةدوجلا ثيح نم رفسلا

زارطلا اذهل لماكلاب اًرصنع

ةبرجت بابشلا ءالمعلل رفوي .ديدجلا

كوبسيفلا جور .اًصيصخت رثكأ رفس

زارطل رئازجلا يريشل يمسرلا

.رركتم لكشب اذه ةرايسلا

لعافتلا ةفيظوو تاصوب 10 ساقم ةقدلا ةيلاع LCD ةشاشب ليمجلا يدرولا EQ1 عضو زيهجت مت

اذه زيهجت مت ، دعاقم ةعبرألاو نيبابلا وذ يكذلا ةرايسلا لكش ىلإ ةفاضإلاب .يتوصلا

سمخ نم رغصأ عراستلا تقو ققحي امم ، تاو وليك 55 ةقاطلا يلاع كرحم ثدحأب اًضيأ زارطلا

نم ناعون NEDC لمحتلا .ةعاسلا يف مك 120 ةعرس ىلعأو ةعاس / مك 50 ىلإ ةعاس / مك 1 نم يناوث

يأ نود ةلحرلا رارمتسا نحشلل قرط ثالث نمضت ، هسفن تقولا يف .مك 408 و مك 301 :تانيوكتلا

هرابتعاب موينمولألا نم لماكلاب عونصم لكيهب جذومنلا ميمصت مت ، ةمالسلا ثيح نم .قلق

تانيوكتو ، ةمدقتملا " ءابرهكلا ةيثالث" ةينقتو ، ىوتسملا سفن نم تابكرملا نيب اًديرف

. ميلسلاو نمآلا رفسلا نامضل ةينغلا ةيباجيإلاو ةطشنلا ةمالسلا نامأ

اميف .ينورتكلإلا مكحتلاو كرحملاو ةيراطبلا يف ةمدقتم ةينقت تامكارت اهيدل يريش

، CATL لثم تايراطبلا يدروم رابكل ةيراطبلا ةيلخ يريش تراتخا ، تايراطبلاب قلعتي

يف .ةيراطبلا ةقاط كالهتسا ةعانص يف ىوتسم ىلعأ ققحت اًيتاذ ةروطملا ةيراطبلا ةمزحو

نحشلاو تباثلا دهجلاو ةيراطبلا ةردابم نزاوت لثم تاينقت جمدب Chery تماق ، كلذ نوضغ

، تاكرحملاب قلعتي اميف .ةيراطبلل ةمالسلاو لمحتلا نامضل ةيراطبلا ماظن يف يلاحلا

، .Chery YASKAWA Electric Drive System Co.، Ltd عم كرتشم عورشم يف YASKAWA و Chery تكرتشا

مكحتلل ةبسنلاب امأ .اهتاريظن نم ٪22 ةبسنب فخأو ةءافك رثكأ اهتاجتنم دعت يتلا

اهنكمي يتلاو (VCU) ةرايسلا يف مكحتلا ةدحو لقتسم لكشب Chery تروط دقف ، ينورتكلإلا

لضفأ ًءادأ نمضي امم ، ةقد رثكأ لكشب ةرايسلا تاكرحمو تايراطب ليغشت ةلاح ةبقارم

.ةقاطلا ريودت ةداعإو ةمالسلاو ةقاطلا ثيح نم ةرايسلل

http://www.einpresswire.com


ةمالسلاو ةضوملا جمدت "موينملألا نم لماكلاب ةعونصم ةيقن ةيئابرهك ةرايس" اهرابتعاب

فدهت .ةديدجلا ةينيصلا ةقاطلا تابكرمل قوسلا عاطق يف رايعملا يه EQ1 نإف ، ءاكذلاو

ةيلاع ةديدجلا ةقاطلا ةرايس يريش بلجت نأ لمأن .ةيملاعلا قوسلا لوخد ىلإ نآلا يريش

.اًحوتفم قوسلا نوكي امدنع نييرئازجلل EQ1 عم ةدوجلا

https://www.facebook.com/WithCheryWithLove.DZ لاصتالا وجرملا ,تامولعملا نم ديزملل
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