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»مازدا« تسلم سيارة بريماسي هيدروجين أر إي

لشركة إيواطاني اليابانية في كيوشو

وقد صرح مدير برنامج مازدا 
لتطوير نظام الهيدروجني الهجني 
أكيهي����رو كاش����اواجاي أن مازدا 
سعيدة جدا بتسليمها الثاني لطراز 
مازدا برمياسي هيدروجني أر إي 
لشركة إيواطاني والتي لطاملا كانت 
تلك األخيرة من الشركات الرائدة 
والس����باقة في مجال اس����تخدام 
وتطوير الطاق����ة الهيدروجينية 

لسنوات.

السيارة من السير ملسافة تتجاوز 
ال� 200كم.

جدير بالذكر أن تلك السيارة 
الفريدة ميكنها أن تعمل  الهجني 
بالبنزي����ن متام����ا مث����ل الوقود 
الهيدروجيني وذلك بفضل احتوائها 
على نظام الوقود اجلديد والذي 
قد مت تطوي����ره أيضا في بعض 
السيارات الهجني األخرى مثل مازدا 

RX-8 الهيدروجينية الهجني.

التي تقع في أقصى اجلنوب في 
واحدة من اجلزر األربعة الرئيسية 

في اليابان.
مازدا برمياسي هيدروجني أر 
إي الهجني تستخدم نظاما فريدا 
في نقل الطاقة حيث يتم توصيل 
الطاقة إلى عجالت الس����يارة عن 
طريق مح����رك كهربائي ما يعزز 
أداء القيادة ويعزز أيضا من قيمة 
استخدام وقود الهيدروجني لتتمكن 

أعلنت ش����ركة مازدا موتورز 
كواوبوريش����ن أنها قد س����لمت 
الهجني اجلديدة )مازدا  سيارتها 
برمياسي هيدروجني أر إي( إلى 
شركة إيواطاني وهي شركة تعمل 
في مجال تنمية الطاقة في منطقة 

كيوشو اليابان.
هذا وتعد سيارة مازدا برمياسي 
هيدروجني أر إي الهجينة هي أحدث 
طراز من السيارات الهجني حيث 
تستخدم الهيدروجني كوقود بشكل 
كامل.. ويعد هذا التسليم اخلامس 
لسيارات مازدا هيدروجني الهجني 
واملؤجرة عن طريق شركة مازدا 
كواوبوريش����ن والثاني لشركة 
إيواطاني وكانت شركة إيواطاني 
قد تسلمت الدفعة األولى في مايو 

عام 2005.
وق����د أعلن أن تلك الس����يارة 
الهج����ني اجلدي����دة س����وف يتم 
اس����تخدامها في مهام الشركة في 
نطاق مدينة كيتاكيوشو اليابانية 
الهيدروجني  حيث توجد محطة 
الرئيسية في تلك املدينة، وتعد تلك 
السيارة الهجني اجلديدة أول سيارة 
هيدروجني تعمل باحملرك الدوار 
يتم تأجيرها في منطقة كيوشو 

سيارة مازدا برمياسي هيدروجني أر إي

2010 LYNX إعالن الفائزين في جوائز دبي
أقيم مس����اء أمس املهرجان الرابع لتوزيع 
جوائز دبي )LYNX(، أكبر مس����ابقة إعالنات 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك في 
الباالديوم في مدينة دبي لإلعالم، حيث اختير 
156 فائزا من بني 1364 متنافسا، نصيب األسد 
منها كان ملجال اإلعالم ب� 40 جائزة، فيما حقق 
مجال ترويج املبيعات على 26 جائزة. وفيما 

يلي الفائزون باجلوائز:
 Starcom MediaVest اجلائزة الكبرى لإلعالم
 CONFESSIONS OF« دبي، عن حملة ،Group

.Chevrolet �ل »CORPORATE SPIES
اجلائزة الكبرى للنشرات املطبوعة: وكالة 
 out of this« القاه����رة عن حملة ،»Elephant«

world« لشركة سيما للغذاء.
الكب����رى لألنش����طة اخلارجية:  اجلائزة 
شركة »Sataachi & Sataachi«، دبي، عن حملة 

.»Abandoned Cars«

اجلائزة الكبرى لترويج املبيعات: شركة 
ع����ن  دب����ي،   ،»Memac Ogilvy & Mather«

.BP Visco Engine oil �ل »Dustvertising«
اجلائزة الكبرى لألنشطة التفاعلية: شركة 
»Memac Ogilvy & Mather«، دب����ي، عن إعالن 

.SFTP �ل »Boga Cidre«
 Leo« اجلائزة الكبرى للتلفزيون والسينما
 Arabic Films -« القاهرة، عن حملة :»Burnett
 Melody �ل »The Mother of All Foreign Films

.Entertainment
اجلائزة الكبرى لألنشطة املتكاملة: وكالة 
 »89 Fans from 89« القاهرة، عن ،»Elephant«

.Coca Cola�ل
 Leo« اجلائزة الكبرى لألنش����طة احلرفية
 Arabic Films -« القاهرة، عن حملة »Burnett
 Melody �ل »The Mother of All Foreign Films

.Entertainment

 Memac« وكالة العام لس����نة 2010: شركة
 ،TBWA/Raad دبي، تليها ،»Ogilvy & Mather

دبي، وJWT دبي.
 Starcom الوكالة اإلعالمية لسنة 2010: شركة
MediaVest Group، دبي، للس����نة الثانية على 
 ،Leo Burnettدب����ي و OMD التوال����ي، تليه����ا

القاهرة.
شبكة العام لس����نة 2010JWT: دبي، تليها 

شركة »Memac Ogilvy & Mather«، دبي.
 ،Leo Burnett مس����ابقات املبدعني الشباب
 Starcom القاهرة ملس����ابقة الطباعة، وشركة

MediaVest Group، دبي ملسابقة اإلعالم.
 .STC Saudi Arabia :2010 معلن العام لسنة

تسلم اجلائزة املدير العام محمد الفرج.
 2010Ramzi جائزة الشخص املعلن لسنة
 TBWA/Raad املدير التنفيذي لشركة ، Raad

.Middle East


