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»تويوتا« تمنح ترخيص استخدام

النظام الهجين في »برايوس« لـ »مازدا« 

ولتحقيق أقصى استفادة من هذا االتفاق 
فإن مازدا تخطط للجمع بني نظام الهجني 
واجليل اجلديد من محركات »ســــكاي« ـ 
ذلك النموذج اجلديد من احملركات واملزمع 
اطالقه في عام 2011 ـ والذي اليزال حتت 
التطوير وذلك لتطوير وتصنيع السيارة 
الهجني في اليابان والهدف من ذلك هو البدء 
في مبيعات تلك السيارة الهجني في السوق 

اليابانية ابتداء من عام 2013.
واستجابة للقضايا البيئية والتي هي 
من اهم اولويات االدارة في كلتا الشركتني 
بدأت شركة تويوتا موتورز ببيع سيارات 
بيروس الهجينة وهي اول سيارة هجني 

شاملة في العالم واطلقت عام 1997 ومنذ 
ذلك احلني انتجت تويوتــــا اكثر من 2.3 
مليون سيارة الكثر من 70 دولة حول العالم، 
هذا ليس كل شــــيء فلقد ادركت تويوتا 
اهمية اســــتفادة البيئة من خالل تعميم 
التكنولوجيا صديقة البيئة واملستخدمة في 
النظام الهجني، ونتيجة لذلك اعلنت شركة 
تويوتا موتورز انها ستأخد بعني االعتبار 
جميع الطلبات املقدمة من الشركات املختلفة 

لتوريد تكنولوجيا النظام الهجني.
وبناء على رؤيتها بعيدة املدى لتطوير 
التكنولوجيا املستدامة زووم ـ زووم فإن 
مازدا تهدف الى زيادة نسبة االقتصاد في 

الوقود في ســــياراتها املباعة حول العالم 
بنسبة 30% وذلك بحلول عام 2015 مقارنة 

مع مستواها عام 2008.
هذا ليس كل شــــيء، فمن اجل تقدمي 
متعــــة القيادة جنبا الــــى جنب مع كون 
السيارة صديقة للبيئة وتتمتع بسالمة 
االداء قامت شــــركة مازدا موتورز ببناء 
استراتيجية عمل جديدة ستعزز من خاللها 
اجلوانب االساسية في مركباتها مبا في ذلك 
احملركات وناقل احلركة باالضافة الى تقليل 
وزن السيارة بشكل عام ومن ثم تدريجيا 
اضافة االجهزة الكهربائية مثل نظام التوقف 

واملكابح ونظام الهجني.

التيما 2009: جائزة   >
 Consumers Digest Beat Buy
Award الرياضيــــة األفضل 
ضمــــن فئتهــــا ممــــا أهلها 
للفوز بجائزة أفضل شراء 
باعتبار: متيز األداء، سالسة 
ناقل احلركــــة CVT براحة 
املقصورة ووفرة خيارات 

التكنولوجيا.
< التيما 2009: شهادة 
 Certification Hi-bird Earned
 USEPA Smart Way Elite
مــــن وكالة حمايــــة البيئة 
األميركيــــة األفضــــل على 
صعيد االبتعاث احلراري 

والتلوث البيئي.
< التيمــــا كوبيه 2010: 
 Highest Side Impact
 NHTSA'S من Safety Rating
كأفضل تصنيف في مجال 
السالمة حلوادث االصطدام 

اجلانبية.
 Highest :2010 ماكسيما >
 Front and side impact Crash
 NHTSA'S من Safety Rating
كأفضل تصنيف في مجال 
السالمة حلوادث االصطدام 

األمامية واجلانبية.

 370Z:  -  2010  >
 Consumers Digest
 Automotive Best buy award
لتميزها على صعيد الشكل 
األنيق، قوة احملرك واألداء 

احلاد الدقيق. 
< 370Z - 2010: جائزة 
Best of what's new من قبل

Popular Science جلهاز ناقل 
 Synchrover احلركة املبتكر
 Match Transmission
حصدتهــــا نيســــان عــــام 
التصنيــــف  2009 ضمــــن 
باعتبــــار متيزهــــا وأدائها 

االستثنائي.
< مورانــــو 2010: أعلى 
تصنيــــف »HHS« علــــى 
صعيــــد تقييــــم املقدمــــة، 
اجلوانب واخللفية املدمجة 

املبتكرة.
< مورانــــو 2010: أعلى 
 Highest Government تصنيف
كأفضل معايير للســــالمة 
املدمجة وكذلك  اجلانبيــــة 
 NHTSA'S أعلى تصنيــــف
كأفضل ســــيارة للسالمة 

اجلانبية عند االصطدام.

بعض الجوائز المكتسبة لـ »نيسان«

نيسان مكسيما ليتم تعميمه 
على سيارات نيسان جميعها 
إنفينيتي  مبا فيها مجموعـــة 
الفاخرة، حيث مت اإلعالن عن 
قائمة أفضل عشـــرة محركات 
 في برنامج جوائز الســـيارات
Awards Auto، فازت نيســـان 
VQ30DE بجائزتها األولى وكانت 
نيسان مكسيما 1995 السيارة 
التي ســـاهمت بطرح سلسلة 
سيارات نيسان VQ وساندت 
الوصول إلـــى املكانة الريادية 
التي تنضم بها  األســـطورية 
نيسان اليوم، وقد شهد عام 2001 
طرح اجليل اجلديد من نيسان 
VQ ممثال في نيسان باثفايندر، 
حيث تعززت قـــوة أحصنتها 
بعد زيادة سعة خزانها إلى 3.5 

ليترات.

في مقدمتهـــا املبيعات املتبوعة 
مبجموعة مـــن اخلدمات الرائدة 
املميـــزة املقدمة إلى العمالء بدءا 
من توفير صاالت عرض السيارات 
ومواقف االنتظار امللحقة، القيمة 
الداخلية  املرافـــق  إلى  والرحبة 
املختصصة ككاونترات االستقبال 
وقاعات االنتظار املزودة بوسائل 
الترفيـــه والتســـلية وكافتيريا 
الضيافة، وكذلك ورشات اإلصالح 
والصيانـــة واملشـــرفون عليها 
من طواقـــم مؤهلة وكوادر فنية 
متخصصة وجتهيزاتها بالتقنيات 
واملعدات املتقدمة والتســـهيالت 
املصاحبة وأيضا مراكز اخلدمة 

السريعة وقطع الغيار.
وتعتبر نيســـان إكس تريل 
SUV اآلن واحدة من اثنتني فقط 
استطاعت احلصول على 43 نقطة 

من معايير أمن وسالمة الصغار 
وهي أعلى نسبة حققتها سيارة 
وفقا الختبارات Euro NCAP كما 
أحرزت السيارة أعلى النقاط على 
الســـالمة اجلانبية عند  صعيد 
احلوادث هذا وقد أثبتت نيسان 
موتور الشركة اليابانية على مدار 
سبعني سنة وأكثر مدى جناحها 
في تبنيها لإلستراتيجية الناجحة 
في التغيير املستمر )SHIFT( في 
جميع مجاالت صناعة السيارات 
التقليدي  التقليدي إلى غير  من 
الذي ميز نيســـان عن منافسيها 
فـــي املنطقة، ولطاملـــا حصدت 
 VQ نيســـان من فئة محـــركات
شـــهادات التقدير العاملية كونها 
األفضل من نيسان على اإلطالق، 
علما أن هذا النوع من احملركات 
قد ظهـــر ألول مرة عام 1995 في 

عمدت »نيسان البابطني« الى 
إنشاء مركز خدمة متخصص لفئة 
نيســـان إكس تريل SUV بهدف 
أكبر  مواكبة نيســـان المتالكها 
 SUV مجموعة من الدفع الرباعي

في املنطقة.
وقد شكل مركز خدمة سيارات 
الدفع الرباعي SUV من نيســـان 
سابقة تعد األولى من نوعها في 
الشرق األوســـط بعد أن اشتمل 
على فريق من املتخصصني األكفاء، 
ومن أكثـــر التجهيزات ومعدات 
اخلدمة والصيانة تقدما وتطبيق 
آخر مستجدات تكنولوجيا خدمة 
السيارات في العالم، يقدم املركز 
خدمـــات على درجـــة عالية من 
أيدي مجموعة من  اجلودة على 
خبراء خدمات الصيانة في أجواء 
مريحـــة تتخطى في مواصفاتها 
جميع التوقعات، ويحتضن املركز 
قاعة انتظار خاصة بالســـيدات 
وأخرى للرجال جهزت جميعها 
بنظام يظهر على الشاشة يتابع 
من خالله العمالء تطور مراحل 

صيانة مركباتهم.
وفي خط مواز للتحســـينات 
الداخليـــة التـــي طـــرأت علـــى 
ســـيارات نيســـان كافـــة، فقد 
التحســـينات اخلارجية  واكبت 
تعليمات الســـالمة الصادرة عن 
اجلهات الوطنية اإلدارية للسالمة 
املرورية على الطرقات السريعة 

.)NHTSA(
وكرست نيســـان على مدى 
السنني تفوقها على صعيد األداء 
املتفق  االســـتثنائي والتصنيع 
والثبات فـــي كل أوجه االمتياز، 
وتوجت ذلك بحصولها على جائزة 
العالمـــة التجارية األفضل لعام 
2008 – 2009 في الكويت وحصد 
جائزة التميز كأفضل وكيل نيسان 
في دول مجلس التعاون، واجلائزة 
الذهبية ألفضـــل خدمات ما بعد 

البيع في املنطقة.
ويجدر الذكر أن شـــركة عبد 
احملســـن عبدالعزيـــز البابطني 
حصدت اجلائزة الذهبية كأفضل 
وكيل نيسان في منطقة اخلليج في 
املبيعات وخدمات ما بعد البيع. 
يعد هذا اإلجناز الكبير حصيلة 
حتقيق نيسان البابطني العديد من 
العوامل البارزة واالعتبارات املهمة 

تنافسي يوفر قيمة مضافة باعتبار 
املزايا الكثيرة اآلنف ذكرها.

 Highest التيما 2009: جائزة >
 Routed Midair Car in Initial Quality
 J.D. أشارت الدراسة التي أجرتها
Power Associates عام 2009 على 
80.930 مستهلكا بعد أول استخدام 
ملدة 90 يوما. منحت اجلائزة إلى 
نيسان ألتيما 2009 بعد أن سجلت 
أقل عدد من املشــــاكل بني كل 100 

سيارة مؤهلة ضمن فئتها.
< التيما 2010: جائزة األفضل 
 Highest Front Impact Cards Safety
Rating من قبل NHTSA كاألفضل 
ضمن فئتها واملدمجة في مضمار 
السالمة بعد حوادث االصطدام من 

اجلهة األمامية.

هذا اللقب مع سيارتني يابانيتني 
مماثلتني وفق ما يلي: 

التكنولوجيا  مــــن  - مزيــــد 
واملزايا »املفتاح الذكي« و»التشغيل 
بكبسة زر« و»نظام ناقل احلركة« 
Xtronic CVT متيزت بها نيســــان 
حيث الشعور الرياضي ضمن فئة 

الصالون.
- األداء : أداء التيما االستثنائي 
علــــى الطريــــق بفضــــل محرك 

عمالق.
- التصميم: أناقة وإبداع من 

الداخل واخلارج.
انعــــدام الضجيج  الراحة:   -
والهدوء داخــــل املقصورة خالفا 

لغيرها.
- الســــعر: ســــعر اقتصادي 

حصلت نيسان على أكثر 
من جائزة لتفوقها على باقي 
الســــيارات مــــن فئتها وهذه 

بعض منها: 
< نيسان تيدا: جتاوزت 
مبيعات نيســــان تيدا سقف 
املليون سيارة في مارس 2008 
بعــــد طرحها أول مرة في 30 

سبتمبر 2005.
< نيسان ألتيما: حصدت 
نيسان التيما جائزة السيارة 
األفضل ضمن فئتها أعطتها 
إياها إحدى مجالت السيارات 
التخصصية في اململكة العربية 
الســــعودية كأفضل سيارة 
صالون في الشرق األوسط. 
ألتيما على  تنافست نيسان 

 ..و»مازدا« تخطط للجمع بين نظام الهجين
والجيل الجديد من محركات »سكاي«

مركز الصيانة في »نيسان البابطني«

سجل »نيسان« حافل باإلجنازات واجلوائز العاملية

تويوتا موتور كوربوريشــــن 
ومازدا موتور كوربوريشن توصلتا 
إنتاج ســــيارات مازدا  اتفاق  الى 
»سكاي« مستخدمة النظام الهجني 

لتويوتا برايوس.
فقد منحت تويوتا الترخيص 
ملازدا باستخدام هذه التكنولوجيا 
للنظام الهجني لديها والذي متيزت 
به سيارات تويوتا موديل برايوس 

الصديق للبيئة.
وستســــتفيد مــــازدا من هذه 
االتفاقية من خــــالل دمج النظام 
الهجــــني مــــع اجليل القــــادم من 
ســــيارات مازدا موديل »سكاي« 
حيث ان محركها حاليا قيد التطوير 
للتصنيــــع في اليابان، كما تهدف 
مازدا الى بدء مبيعاتها للســــيارة 
املزودة بالنظام الهجني في اليابان 

ابتداء من عام 2013.
اجلدير بالذكر ان شركة تويوتا 
موتــــور كوربوريشــــن قامت - 
كاستجابة العتبار القضايا البيئية 
ذات أولويــــة - بتصميم وإنتاج 
أول سيارة تعمل بالنظام الهجني 
الصديق للبيئة في عام 1997. ومنذ 
ذلــــك احلني مت إنتاج أكثر من 2.3 

)عــــادم( منخفضة وإقامة تعاون 
معها في مجال اخلدمات املالية.

وكانت صحيفة وول ستريت 
جورنــــال اآلســــيوية نشــــرت 
تصريحات منسوبة لرئيس الشركة 
اليابانية العمالقة فوجيو تشو قال 
فيها إن الشركتني تدرسان تعزيز 
التعاون بينهما وإقامة مشــــروع 
مشترك إلنتاج محركات سيارات 

ذات انبعاثات منخفضة.

من الشركات األخرى التي تطلب 
ترخيصا الستخدام التكنولوجيا 
الهجينة املبتكرة لدى تويوتا وذلك 
ليتمكن اكبــــر عدد من الناس من 
املساهمة في احلفاظ على البيئة 
بينما يتمتعون بقيادة سيارتهم 
الهجينة.  كما قالت شركة تويوتا 
إنها تبحث مع الشركة األميركية 
العمالقة فورد وشركات سيارات 
أخرى إنتاج سيارات ذات انبعاثات 

مليون من السيارات الهجينة والتي 
مت تسليمها للعمالء في أكثر من 
70 دولة، وذلك اعترافا من تويوتا 
موتوركوربوريشن بأهمية احلفاظ 
على البيئة من خالل التشجيع على 
الترويج للتكنولوجيا الصديقة 
للبيئة، والتي ميثلها النظام الهجني 
والنظام املختلط. وبناء على ذلك فقد 
أعلنت تويوتا موتوركوربوريشن 
املقدمة  الطلبات  أنها ستنظر في 

 شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين
وكيل »نيسان« الحصري األفضل في منطقة الخليج 

تقدير وثناء عالميان إلنجازات »نيسان« على صعيد صناعة السيارات


