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اختتمت إنفينيتي، وهي إحدى أسرع العالمات التجارية 
للسيارات الفخمة منوا في الشرق األوسط، فعاليات اليوم 
األول من أيام معرض دبي الدولي للسيارات بنجاح كبير 

بعد الكشف عن ٤ طرز للمرة األولى في املنطقة.
وكان تركيــــز إنفينيتي على التصميــــم واالبتكار، 
 ،(Q٦٠) فقد كشفت عن الســــيارة التجريبية إنفينيتي
والتي متثل رؤية إنفينيتي لسيارة الكوبيه الرياضية 
املســــتقبلية، وإنفينيتي (Q٨٠) انسبيريشــــني، الطراز 

الرمز للغة التصميم من إنفينيتي. كما شهد اليوم األول 
للمعرض تدشــــني إنفينيتي (Q٣٠) اجلديدة كليا، وهي 
أول ســــيارة من الشــــركة تدخل فئة السيارات املدمجة 
الفاخرة، وإنفينيتــــي LWB QX٥٠، اللتني انضمتا  الى 

مجموعة سيارات إنفينيتي.
من جهته، قال يورغن شميتز، املدير التنفيذي لشركة 
إنفينيتي الشرق األوســــط: «يأتي جناحنا في املنطقة 
بفضل مجموعة سياراتنا املتنوعة والتي تستهدف العمالء 

املميزيــــن. إننا نرفع ســــقف جهودنا دائما ونبحث عن 
طرق جديدة لالبتكار واإللهــــام، والطرز التي نعرضها 
خالل املعرض متثل دليال علــــى تأثير التصميم املميز 

ورؤية إنفينيتي».
وأضاف: «معرض دبي الدولي للسيارات هو املعرض 
الرئيســــي في املنطقة، والذي يناســــب مكانتنا كعالمة 
جتارية رائدة في قطاع السيارات الفخمة. وميثل احلدث 
املنصة املثالية لنا للكشف عن ٤ طرز للمرة األولى في 

املنطقة. وكان اليوم األول للمعرض ناجحا بكل املعايير، 
وقد رحبنا بشركائنا الذين عبروا عن إعجابهم بالسيارات 
اجلديدة املعروضة». وأشار شميتز إلى أن «األشهر الـ ١٠ 
األولى من عام ٢٠١٥ كانت ممتازة بالنسبة الى إنفينيتي، 
ونواصل األداء االستثنائي الذي حققته الشركة حتى اآلن. 
إننا نركز على مواصلة الزخم الذي نشهده هذا العام إلى 
ما بعد عام ٢٠١٦، ونحن واثقون من أن الطرز اجلديدة 

ستلعب دورا مهما في دعم خططنا باملنطقة».

«إنفينيتي» رحبت 
Q30 بانضمام
QX50 LWBو
ملجموعة مركباتها

 N-SPEC لقطة جماعية ملسؤولي «نيسان البابطني» احلاصلني على شهادة

١٠ من مسؤولي مبيعات «نيسان البابطني»
N-SPEC يحصلون على شهادة

تفتخر شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل احلصري لســـيارات 
نيســـان في الكويت، بحصول ١٠ من 
مســـؤولي املبيعات لديها على شهادة 
N-SPEC (شـــهادة برنامج نيســـان 
املبيعات)، والذين أصبحوا  ملسؤولي 
يشكلون اليوم جزءا من الفريق النخبوي 
للمبيعات لدى «نيسان» حول العالم.

وحضر حفل التكرمي كل من رئيس 
عمليات مجموعة البابطني محمد شلبي، 
املدير العام للموارد البشرية في مجموعة 
البابطني عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، 
ومدير عام املبيعات (نيســـان ورينو 
وســـيتروين) عصام ســـالمة، والذي 

رحب بحضور وفد من شـــركة نيسان 
اخلليـــج FZCO - دبي، والذي تضمن 
مدير التسويق واملبيعات بشركة نيسان 

اخلليج FZCO - كاميرون غوينغ.
كما قام غوينغ مبنح دبابيس نيسان 
وجوائز وشهادات للفائزين. وبفضل 
عملهم الدؤوب وتفانيهم، متكن مسؤولو 
املبيعات من إمتام دورات البرنامج املعد 
بنجاح وجتاوز التقييم الذي خضعوا 
له من قبـــل مدير التدريب في قســـم 
املبيعات في نيســـان الشرق األوسط 

تامر ياسني.
وتعتبرN-SPEC من نيسان شهادة 
معترفا بها عامليا وهي متنح عند انتهاء 

مسؤولي املبيعات من دورة يخوضونها، 
والتي تستند الى معايير نيسان العاملية 
اخلاصة بتدريب قسم املبيعات وتهدف 
الى رفع مســـتوى املعرفـــة واملهارات 
لدى املســـؤولني وبالتالي زيادة رضا 

العمالء. 
وتعترف مجموعة البابطني بأهمية 
تدريب وتطوير املوظفني وتســـتثمر 
بكثافة وحرص في هـــذا املجال. ومن 
خالل فريقها املتطور في قسم الصيانة 
والتسليم، تؤكد الشركة سعيها الدائم 
الى اعتماد مزيد من دورات وجلسات 
التدريب بغية تطويـــر مهارات فريق 

املبيعات لديها.

تركت انطباعًا كبيراً مبعرض دبي الدولي للسيارات ٢٠١٥

«فيات كرايسلر أوتوموبيلز» تبهر اجلميع بتشكيلتها املوسعة
تركت شركة فيات كرايسلر 
أوتوموبيلز (FCA) انطباعا 
كبيرا للغاية في معرض دبي 
الدولي للسيارات ٢٠١٥، حيث 
اجتذبت حشودا ضخمة من 
الزوار ومستويات عالية من 
االهتمام، وهي تكشف النقاب 
ألول مرة في العالم عن سيارة 
جديدة وألول مرة في املنطقة 
عن سيارتني جديدتني، إضافة 
إلى سيارات عرض مت ابتكارها 
خصيصا لهذا احلدث، جنبا 
إلى جنب مـــع عرض كامل 
لتشـــكيلة املنتجات الكاملة 

واملوسعة.
وقـــال ماركو ترونشـــي 
التنفيذي واملدير  الرئيـــس 
اإلداري للمكتـــب اإلقليمي 
للشـــرق األوســـط لشركة 
فيات كرايسلر أوتوموبيلز 
(FCA) «شـــعرنا بالسعادة 
نتيجة للمستويات العالية من 
االهتمام بعالماتنا التجارية 
التي شـــاركت  وطرازاتنـــا 
باملعرض. لقد مت جمع أكثر 
من ٨٠٠ طلب قوي خالل هذا 
احلدث، لذلك فمن اإلنصاف 
القول إننا نرى أن مشاركتنا 

حققت جناحا».
الذي حقق  الطراز  وكان 
معظم اإلثارة هو ألفا روميو 
جوليـــا كوادريفوليو وهي 
الرائعة اجلديدة  الســـيارة 
بالكامل املجهزة مبحرك تبلغ 

قوته ٥١٠ أحصنة.
مـــن  العديـــد  وقـــال   
الصحافيني عن السيارة، التي 
عرضت في دبي وذلك ألول 
مرة في العالم خارج أوروبا، 
السيارة املفضلة  إنها كانت 
لديهم في معرض هذا العام 

والسيارة التي يرغبون في 
امتالكها وقيادتها.

وقال فابريتسيو كورسي 
رئيـــس عالمة ألفـــا روميو 
بأوروبا والشـــرق األوسط 
وأفريقيا إن «ألفا روميو جوليا 
كوادريفوليو، املستوحاة من 
تكنولوجيا فيراري، تشهد 
صفحة جديدة يتم كتابتها في 
عام ٢٠١٥ للعالمة التجارية 
التي لـــم تتوقف مطلقا عن 
مفاجئـــة معجبيها. ويجمع 
هذا الطراز اجلديد املذهل بني 
املاضي واحلاضر واملستقبل 
وتعد واحدة من أكثر األمثلة 
الرائعة على متيز ســـيارات 

ألفا روميو».
وشهد املعرض أيضا كشف 
النقاب ألول مرة في العالم عن 
فولباك Fullback، وهي شاحنة 
الطن اجلديدة لعالمة فيات 
بروفيشيونال، التي تستكمل 
القوية للمركبات  التشكيلة 
التجارية اخلفيفة التي ميكن 
االعتمـــاد عليها وبأســـعار 
معقولة لهذه العالمة، والتي 
تضم أيضا طرازات فيورينو 

ودوكاتو ودوبلو.
دومينيكـــو  وقـــال 
غوســـتوليو رئيس عالمة 
فيات بروفيشيونال ألوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا «لقد 

كان هذا إطالقا استراتيجيا 
للغاية، وسوف تلعب فولباك 
بالتأكيد دورا رائدا في فئتها 
املتميزة  بفضل خصائصها 
وهي البنـــاء القوي والثقة 
التـــي حتظى بهـــا. وولدت 
الشـــاقة هذه  بطلة األعمال 
التي ال مثيل لها نتيجة لفهم 
االحتياجات الفعلية للعمالء 
املهنيني، لكنها مناسبة متاما 
أيضا عند اســـتخدامها في 
احليـــاة اليومية والرحالت 
الترفيهية، وذلك بفضل التنوع 

الكبير في استخدامها».
الستار  وشـــهد كشـــف 
الثالث الظهور اإلقليمي األول 
ألحدث ســـيدان الفئة C من 
إنتاج شركة فيات كرايسلر 
أوتوموبيلـــز FCA – وهـــي 
الســـيارة فيات تيبو، التي 
وصفها فابريزيو كوردوني 
رئيس مبيعات FCA ملنطقة 
أوروبا والشـــرق األوســـط 
وأفريقيا بأنها «السيارة التي 
ولدت لتكون سيارة سيدان، 
وتقدم مزيجا فريدا من الراحة 
والكفاءة والتكنولوجيا، مع 
ملســـة إضافية من التصميم 
اإليطالي احلصري الذي يحقق 
سيارة ذات جودة عالية مع 

نسب سيدان نقية».
وقـــال كوردوني «نحن 
نولـــي أهميـــة بالغـــة لهذا 
الطـــراز. هدفنا هـــو زيادة 
وجودنا فـــي منطقة أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا، 
وذلك بفضل الرحابة املمتازة 
ملقصورتها وسعة حمولتها، 
الذي في املتناول،  وسعرها 
واجلـــودة العاليـــة، وأناقة 

التقبل احللول الوسط».

كشفت عن سيارتي «Q٦٠» و«Q٨٠» انسبيريشني التجريبيتني

اختتمت إنفينيتي، وهي إحدى أسرع العالمات التجارية 
للسيارات الفخمة منوا في الشرق األوسط، فعاليات اليوم 
األول من أيام معرض دبي الدولي للسيارات بنجاح كبير 

الرمز للغة التصميم من إنفينيتي. كما شهد اليوم األول 
للمعرض تدشــــني إنفينيتي (Q٣٠) اجلديدة كليا، وهي 
أول ســــيارة من الشــــركة تدخل فئة السيارات املدمجة 

املميزيــــن. إننا نرفع ســــقف جهودنا دائما ونبحث عن 
طرق جديدة لالبتكار واإللهــــام، والطرز التي نعرضها 
خالل املعرض متثل دليال علــــى تأثير التصميم املميز 

«إنفينيتي» تبدع
بمعرض دبي الدولي للسيارات 2015

..«S مرسيدس-بنز الفئة»

تقنيات تسبق الزمن
متكنت قلة من الطرز فقط، وعبر 
تاريخ صناعة السيارات، من ترك بصمة 
واضحة مثلما فعلت مرسيدس- بنز 
الفئة-S. فمن خالل إعادة حتديد مفهوم 
الفخامة، وإدخال تطورات ملموســــة 
على محددات القياس، فضال عن إرساء 
معايير جديدة في جميع الفئات، تنطلق 
الفئة-S بإمكانات التكنولوجيا إلى 
آفاق أبعد وعلى عدة مستويات. إنها 
ليست مجرد ريادة تقنية تضاف إلى 
سجل مرسيدس- بنز احلافل، بل إجناز 
جديد لصناعة السيارات ككل. وكما 
هي احلال مع كل األجيال التي سبقتها، 
يتوقع العمالء أن ترسي الفئة-S معايير 
عصرية في محيطها، لكي حتتفظ بلقبها 
املستحق بجدارة كـ «أفضل سيارة في 
العالم». وبدال من التركيز فقط على 
جوانب السالمة واجلماليات، والقوة 
أو الكفــــاءة، والراحة أو الديناميكية، 
جتسد الفئة-S في الواقع «األفضل وال 
شيء سواه» في كل النواحي. ويقول 
مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: «من 
بني طيف ســــيارات مرسيدس- بنز، 
تعبر الفئة-S متاما عن وعد عالمتنا 
التجارية بأنقى صوره. إنها تقدم أفضل 
وأحدث التجهيزات التقنية، والكفاءة 

املتكاملة، وإضاءة LED الدقيقة، واملزيد 
من الوظائف واملزايا غير املسبوقة من 
قبل. وليس من املستغرب أن حتتفظ 
مبكانتها في صدارة فئة الســــيارات 
الفاخرة، إذ إنها تعيد حتديد املعايير 

بشكل كامل وفي كل مرة».

LED تقنية
منذ ١٠٠ عام تقريبا، وبعد إدخال 
اإلضاءة الكهربائية في عالم السيارات، 
حتدث مرسيدس- بنز اآلن حتوال كامال 
نحو تقنية LED، إذ تعتبر الفئة-S أول 
 LED سيارة في العالم تعتمد على تقنية
من دون مصباح إضاءة فردي واحد، ما 
يبرز جناح مرسيدس- بنز في مواصلة 
دورها الريادي بقطاع اإلضاءة. وتعد 
وظيفة اإلضاءة متعددة املســــتويات 
إجنازا آخــــر وهو األول من نوعه في 
العالم أيضا، فبغــــض النظر عن أي 
مستخدم للطريق من اجلهة اخللفية، 
يتم تخفيف حــــدة مصابيح الفرامل 
خالل الليل أو على سبيل املثال عند 
االنتظار أمام إشارات املرور. ويعمل 
نحــــو ٥٠٠ صمــــام LED على إضاءة 
الطريــــق، والســــيارة، واملقصــــورة 

الداخلية، وصندوق السيارة. 
ووفقا للتجهيزات، فإنها تشتمل 

على: 
• مصابيح Ãمامية: كل منها يتضمن 

LED حتى ٥٦ صمام
• مصابيح خلفية: كل منها يتضمن حتى 
٣٥ صمام LED (باإلضافة إلى ٤ صمامات 

ملصابيح الضباب اخللفية).

LED المقصورة الداخلية.. نحو ٣٠٠ صمام
يعمل نظامان للمساعدة على تعزيز 
جوانب الرؤية والوضوح، حيث أدخلت 
عليهما بعض التحسينات الرئيسية - 
وهما نظام املساعدة الفائق للتكيف مع 
اإلضاءة العالية، ونظام املساعدة الفائق 
للرؤية الليلية. وبفضل كاميرا الستريو 
اجلديدة ومستشعرات الرادار متعددة 
املراحل، توفر الفئة-S رؤية كاملة بـ 
٣٦٠ درجة، وتكتشف األخطار احملتملة 

على الطريق بصورة أفضل.
نظام التعليق: أول نظام تعليق في 

العالم مع «عيون»
تعد الفئة-S أول سيارة في العالم 
ميكنها الكشف عن املطبات على الطريق. 
ويكتشف نظام «مسح سطح الطريق» 
التضاريس غير املعبدة بواسطة كاميرا 
الستريو، أما نظام «التحكم السحري 
بالهيكل» فيعمل علــــى تهيئة نظام 
التعليق بشــــكل فوري للتعامل مع 

الوضع اجلديد. ويتوافر نظام التعليق 
املبتكر هذا كتجهيز اختياري للطرز 
من ٨ إسطوانات. وتضم التجهيزات 
األساســــية للفئة-S نظام التخميد 
املتكيــــف الفائــــق ADS الــــذي يعمل 
باستمرار، ونسخة محسنة من نظام 

.IRMATIC التعليق الهوائي الكامل

مفهوم التحكم والعرض
يتألف مركز املعلومات اجلديد في 
الفئة-S من شاشتي عرض عالية الدقة 
TFT بنسق ٨:٣ مع قطر يبلغ ٣٠٫٧ سم 
للشاشة (١٢٫٣ إنش). وتقوم شاشة 
العرض على اجلهة اليسرى بوظائف 
العدادات السابقة، حيث تزود السائق 
بكل املعلومات ذات الصلة. أما شاشة 
العرض على اجلهة اليمنى فتســــمح 
بالتحكم املريح في وظائف معلومات 
الترفيــــه والراحة. أما بالنســــبة إلى 
الفئة-S، فإن احلاجة املتزايدة باستمرار 
الى دمج الوظائف اإلضافية بالسيارة 

أدت إلى تطوير منطق التشغيل بأكمله 
واالرتقاء به إلى مستويات أعلى. لذا، 
اشــــتملت االعتبارات الرئيسية على 
مقومات محيط العمل ومدى مواءمة 
أسلوب التشغيل وسالمته مع جوانب 

اجلاذبية واجلماليات.
وكان الهــــدف مــــن تصميم مزايا 
التحكم والعــــرض هو جمع وظائف 
التحكم والعرض مع بعضها البعض 
وبطريقة متماسكة من حيث التصميم 
واملالءمة الوظيفية على حد ســــواء. 
وإلى جانب شاشات العرض اجلديدة، 
فإن أســــطح املفاتيح املعدنية وأزرار 
التحكم القوية من األملنيوم تعتبر من 
أبرز التحســــينات البصرية للجودة 
الفائقــــة داخل املقصــــورة الداخلية. 
وبفضل الهيكلية اجلميلة على األسطح 
املعدنية، يتمتع كل مفتاح أو زر حتكم 
فردي بلمسته احلســــية واجلمالية 
والدقة الالمتناهية لتضفي جانبا من 

اخلصوصية على مرسيدس- بنز.


