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الموسى: األزمة المالية ستستمر ما لم توضع رؤية واضحة لمشروع وطني متكامل
الكوي�ت آخر دولة في العالم تنش�ئ هيئة س�وق المال.. والعقار أصيب »بنكس�ة« قب�ل بداية األزمة نتيج�ة القوانين التي ص�درت وقيدت حركته

أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« أن قانون »االستقرار« لن يساهم في حل المشكالت بقدر ما هو صمام أمان

علي املوسى

قال املوسى انه ليس هناك مهرب، 
حيث توجد شركات متلك مقومات 
االستمرارية واخرى ستسقط في 
نهاية األمر وتخرج من الس����وق 
خاصة ان املشكلة املالية اعمق مما 
يبدو على السطح، والغالبية منها 
مرتبط����ة بأمر في علم الغيب في 
توقع عودة االمور الى ما كانت عليه 
في سابق العهد اي قبل االزمة، وكما 
كانت عليه في نهاية 2007، ما يجعل 
هناك صعوبة في التنبؤ بذلك وقد 
تتحسن االمور بشكل ملحوظ اال 
انها من املؤكد ان تعود الى ما يحلم 
به الكثيرون ف����ي تخطي ازمتهم 
املالية من حيث وف����رة االئتمان 
وس����هولة احلصول عليه واقبال 
املستثمرين على »فروخ الشركات« 
وقياسا بارتفاع قيم االصول سابقا 
وخالل فت����رات وجيزة مبعدالت 
مضاعفة عما هي عليه االن، والى 
ان نصل الى تلك املرحلة املنتظرة 
كيف ستواجه الشركات املتعثرة 
متطلبات الوفاء بالتزاماتها املالية 
للجهات املقرضة، وكيف ستحقق 
عائدا منطقيا ملساهميها سواء نقد 
او بارتفاع اسعار اسهمهم بالسوق 

واالقبال عليها.

أسباب التفاقم

وعن االس����باب الرئيسية في 
تفاقم أزمة الشركات قال املوسى 
ان انهيار س����وق االئتمان ساهم 
ازمات الشركات االستثمارية  في 
خصوصا ان قسما منها قام بعمليات 
توسع كبيرة دون هيكل متويلي 
قوي، باالضافة الى جلوء البعض 
منها الى ما ميكن ان نسميه ب� »آداب 
اساليب احملاسبة اخلالقة واملبتكرة« 
فضال عن غياب احلكومة الصاحلة، 
وغياب الدور الرقابي ومستويات 
االدارة وضوابطها الداخلية، وانهيار 
بعض االشتراطات الدارة املخاطر 
والتحوط، وعدم مهنية البعض في 
تلك االدارة، جميعها امور ساهمت 
في تفاقم حجم االزمة املالية لبعض 
الشركات وتأثير ذلك على القطاع 

بشكل مباشر من تداعياتها.

قدرة السوق

البيئ����ة  ان  وذك����ر املوس����ى 
االستثمارية ليس����ت مواتية في 
سوق االوراق املالية وال حتى في 
العقار، واحلقيقة ان العقار اصيب 
»بنكسة« قبل بداية االزمة نتيجة 

القوانني التي صدرت وقيدت الرهن 
العقاري في السكن اخلاص قبل 
قوانني 7 و8 و9 باالضافة الى ال� 
»B.O.T«، واجماال فإن مجموعة من 
التنظيمات احلكومية ترتب عليها 
تقييد حركة النشاط العقاري عامليا، 
والناس باتت ال تأمن على فلوسها 
اال اذا كانت حتت »الوس����ادة« او 

»البالطة«.
ام����ا ع����ن انخفاض اس����عار 
الس����كنية، فطبع����ا  االيج����ارات 
العقاري  االيجارات واالس����تثمار 
ليس فيهما نفس املرونة املوجودة 
ف����ي قطاعات اخ����رى، وبالتأكيد 
ستنخفض االيجارات لكن كيف، 
وهناك ايجارات منخفضة واخرى 
مبالغ فيها، وانخفاض قيمته نظرا 

لعدم تسييله.
وعن رأيه في اندماج الشركات 
والبن����وك هل هو ع����الج لالزمة 
احلالية؟ قال املوس����ى قد يكون 
ضروريا للبع����ض، لكن بالتأكيد 
ليس عالج����ا وحال، امنا االندماج 
يعني تخفيف االعباء مبعنى لو 
مت اندماج شركتني او ثالث، فإنه 
يتم تخفي����ض االعب����اء الكثيرة 
الواقعة على كاهل كل شركة عن 
طريق دمج اجله����ود واالجهزة، 
كما ان الدمج يترتب عليه خفض 
العمالة ايضا واع����ادة النظر في 
االستثمارات، واؤكد ان هذا اجراء 
ينبغي النظر فيه دائما وليس في 
ه����ذه االزمة فقط، وهذا ال مينعنا 
من ان نق����ول ان االندماج إلزامي 
وهو ما حدث في اميركا، باالضافة 
لتغيير طبيعة النشاط من شركة 
ذات طابع اس����تثماري الى شركة 
مصرفية، وهذا معناه انها خاضعة 
لرقابة البنك املركزي في اميركا، 
واملقصود هنا ان الشركات الكبرى 
في اميركا قد اختفت ولم يعد لها 
وجود، ونرجع لنقول ان املشكلة 
ليس����ت كثرة الشركات وامنا قلة 

االئتمان.

السوق واإلفصاح

واشار املوسى الى ان الشفافية 
مطلوبة، ونحن لدينا قواعد شفافية 
رمبا ال تطبق بشكل صحيح، ومع 
وجود هيئة سوق املال، فإن عمليات 
االفصاح الب����د ان تنظم وتوضع 
بشكل صحيح، والناس تعودت اال 
تعلن عن ملكياتها في السابق، مما 
التقليد االجتماعي  يعد نوعا من 

ونحن في الكويت ال نحب الشهرة 
الث����روة. والقان����ون يتطلب  في 
االفصاح والش����فافية، لكن ايضا 
الشفافية اما ان تكون مبدأ يطبق 
على اجلميع مبعنى: كنا دائما نقول 
إن ادارة البورصة تتطلب شفافية 
من الش����ركات، بينما البورصة ال 
تتمتع بشفافية، الشفافية ال ميكن 
ان تكون مبدأ انتقائيا، وهي اما ان 
تكون مبدأ معموال به ضمن حوكمة 
الشركات او حوكمة االدارات التي 

تتعامل مع هذه الشركات.
وعن توقعاته بانش����اء هيئة 
سوق املال قال املوسى ان الكويت 
هي آخر دولة في العالم تنشئ هيئة 
سوق املال، وعلى الرغم من ذلك 
نأمل ان تتطابق الهيئة مع املعايير 
الدولية، كما اش����دد على ضرورة 
مناقش����ة القانون في اسرع وقت 
وليس معنى ذلك التعجيل بالقانون 
على وجه السرعة، بالعكس نحن 
نعلم ان هذا عمل تشريعي يحتاج 
لبعض الوقت، لكننا نأمل ان تعطى 
له االولوي����ة، ويصدر في بضعة 
اشهر، والهيئة حتتاج الى لوائح 
وانظم����ة يفترض لعم����ل ذلك ان 
يكون هناك مرحلة اعداد الختيار 
افراد على مستوى عال من اخلبرة 
وتدريبهم ايضا الكسابهم اخلبرات 
الالزمة، في تقديري لكي متارس 

الهيئة نشاطها بشكل مكتمل.
ام����ا التوقع����ات ع����ن الهيئة 
فيفترض بها ان تنشئ بيئة اكثر 
شفافية وصحية، لكن اكرر دائما 
ان الهيئة ليست لها عالقة بارتفاع 
او انخفاض السوق، بل هي تنظيم 
لوجود سوق مالي يتمتع مبعايير 
دولية ويكون موضع ثقة، ما يساهم 
بجذب املس����تثمرين، واعتقد اننا 
دخلنا ف����ي حقبة جديدة تختلف 
الس����ابقة ومتيزت  عن احلقب����ة 
بأمرين االول: ضعف الرقابة على 
املمارسات وهو ما ظهر خالل االزمة، 
واالمر الثاني: ارتفاع قيم االصول 
التي تسببت في مصاحبة سهولة 
احلصول على االئتمان في اطار غير 
مسبوق، مما اوصلنا الى املرحلة 
الس����ابقة، وبالتال����ي حني حدث 
االنهيار، البعض تساءل: ماذا لو 

لم يعد هناك اموال ما املصير؟
واضاف املوسى قائال: »االموال 
موجودة، لكن الكل خائف ومذعور، 
والبنوك جتمدت عمليا في موضوع 

االئتمان«.

استبعد رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة »مجموعة 
االوراق املالية« علي املوسى عودة 
االمور الى نصابها لبعض الشركات 
في امكانية ثباتها وجتاوزها االزمة 
املالية التي تسببت في مضاعفة 
خسائرها وعدم قدرتها على سداد 
مديونياته����ا والتزاماتها للبنوك، 
التي قامت  السيما تلك الشركات 
بعمليات توسع كبيرة دون ضمان 
الهيكل التمويلي، وشدد في حوار 
خاص جلريدة »مكان« في عددها 
الصادر اليوم على ضرورة تواجد 
فريق اقتصادي حكومي قادر على 
التعامل مع االوضاع االقتصادية 
وجتاوز ازماتها، عبر قرارات داعمة 
ومحفزة لع����ودة القطاع اخلاص 
النش����اط،  الى س����ابق عهده في 
مبس����اعدة االنفاق احلكومي على 
املشاريع التنموية واالستثمارية، 
واكد املوسى ان قانون »االستقرار 
املالي« لن يساهم في حل املشاكل 
االقتصادية للشركات بقدر ما هو 
صمام امان للبنوك واملؤسس����ات 
املالي����ة، مم����ا يتطل����ب ضرورة 
توافر حزمة اقتصادية متكاملة، 
لسد ثغرات تبعات االزمة املالية 
بجميع جوانبها والتي تعتمد في 
احدى اه����م ركائزها على االنفاق 
احلكومي في ضمان توافر السيولة 
عبر تلك املش����اريع وفتح قنوات 
فرص االستثمار واملشاريع، قياسا 

مبحدوديتها حاليا.
وأوضح املوسى ان الوضع العام 
احلالي تسوده حالة من الضبابية 
وع����دم وض����وح ال����رؤى، وذلك 
لعدم وجود مش����روع وطني عام 
يشمل جميع النواحي السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية للوقوف 
على ماذا يعارض املعارضون وعلى 
ماذا يؤيد املؤيدون، بخالف ما ينتج 
حاليا دون معرفة لكال الطرفني. فما 
نراه حاليا اقرب الى صراع املصالح، 
فالطرح بشكل عام طرح فئوي، كل 

يحاول ان يجذب املصلحة للجانب 
ال����ذي ينتمي الي����ه، ويدافع بكل 
حمية ملصاحله، وليس هناك من 
يدافع بنفس احلمية واحلماس عن 
قضايا الشعب الكويتي أو التنمية 

والتطوير الكامل لشتى املرافق.
وأضاف املوسى قائال: من هذا 
املنظار بدأ التشرذم واالنقسام غير 
املبررين ملجتمع صغير يطمح الى 
ان يكون اكثر متاسكا في بلد مازال 
يزخر باخليرات التي تكفي ليس 
فقط مليون نسمة، بل كل املقيمني 
عل����ى ارضه، ومتتد يد اخلير الى 

خارج حدوده.

مرحلة مفصلية

وبني املوس����ى ان الكويت متر 
مبرحلة مفصلي����ة من الناحيتني 
السياسية واالقتصادية، فانتخابات 
مجلس االمة لعام 2009 وافرازاتها 
ضمنت نقطة حتول، على الرغم من 
نظرة االحباط والتشاؤم التي بدأ 
الكثيرون يشعرون بها ويتلمسونها 
م����ن الناخب الكويتي والش����ارع 

السياسي بشكل عام.
ولكنن����ا في نف����س الوقت ال 
نستطيع ان ننسى جتربة احلاضر 
واملاضي القريب، وال منلك اال التمني 
أن يكون مجلس 2009 افضل من 
املجالس السابقة، واال فإن اخلسارة 

ستكون جسيمة على اجلميع.
وعن الوضع االقتصادي بشكل 
عام، قال املوسى: ما لم يتم اعداد 
مشروع وطني، خصوصا في جانبه 
االقتصادي، فستس����تمر االزمات 
االقتصادية وتنتقل من جانب الى 
آخر، وتتشتت اجلهود وستتجه 
الى  غالبية االمكانيات واملصادر 
اخلارج بدال من ان تس����تثمر في 
الداخل، والدليل على ذلك املشكلة 
املالية التي يعاني منها الكثير من 
الش����ركات وتتمثل في محورين 
احدهما تواجد الكثير من االصول 
واملشاريع خارج السوق احمللية، 

باالضافة الى عمليات التمويل التي 
مت احلصول عليه����ا من اخلارج 
ايضا، ما جعل االزمة املالية تتفاقم 
في فحواها، السيما بعد ان قامت 
احدى ش����ركات تصنيف املخاطر 
السيادية مبراجعة تقييم املخاطر 
الناجتة عن االزمة بس����بب عدم 
االستقرار »السياسي«، فضال عن 
ان تخفيضا في عملية التصنيف قد 
يصيب بالدرجة االولى التعامالت 
في العمالت االجنبية، وقد يكون 
االثر هامشيا، اال انه يبقى موقفا 
س����لبيا ال نتمنى وجوده في ظل 
الكم الكبير من االصول االجنبية 
اململوكة في الكويت في جانبيها 
الرسمي واالهلي، االمر الذي يتطلب 
الوطني  ضرورة توافر املشروع 
لعملية االصالح االقتصادي بجميع 
مكوناته العملية والفعلية، وعودة 
برنامج التخصي����ص للكثير من 
املراف����ق واخلدم����ات التي بلغت 
مستويات دون الطموح، مثال على 
ذلك الصحة والتعليم واالسكان، 
وايضا اشراك القطاع اخلاص في 
اس����تغالل طاقاته وامكانياته في 
تطوير تلك املرافق وغيرها وفق 
اسس عملية اس����تثمارية حتقق 

االرتقاء مبستوى اخلدمات.

»االستقرار« وسد الثغرات

وذكر ان االزمة املالية بحاجة الى 
حزمة قوانني وليس قانونا واحدا، 
خصوصا ان القانون معني بالدرجة 
االولى بالقطاع املصرفي واملالي، 
ومساهمته في اجلانب االقتصادي 
البنوك على  الكلي في تش����جيع 
االقراض فيما يعني ضرورة توافر 
حزمة اقتصادية متكاملة احدى اهم 
ركائزها االنفاق االستثماري العام 
وتشجيع اخلاص »القطاع اخلاص« 
الفرص واملجاالت  من خالل فتح 
أمامه، وتشجيع انشاء املشاريع 
الصغيرة وخصوصا بالنس����بة 
للش����باب، فضال عن اعادة هيكلة 
بعض االنظمة املالية مثل تأسيس 
شركات االستثمار والرقابة عليها، 
وما ينبغي ان تتمتع به في جانب 
استقطاب االستثمارات واملدخرات، 
جميع االمور املذكورة من شأنها ان 
تساهم في حتريك عجلة االقتصاد 
ومواكبة الركب العاملي والتطور.

وعن واقع الشركات االستثمارية 
قال املوسى ان شركات االستثمار 
باتت في وضع صعب ال حتس����د 

عليه، السيما بعد نضوب مصادر 
التمويل، التي تعتبر مصدر عيشها 
الوحيد. وهذا الوضع ليس مقتصرا 
على الشركات االستثمارية داخل 
الكويت، وامنا ايضا خارجها، ويكاد 
يك����ون هذا الواقع الذي تعيش����ه 
هذه الشركات واحدا، امنا تختلف 
درجات التمويل من ش����ركة الى 
اخرى والتي يعتمد معظمها على 
مصادر متويل خارجية كلما كان 
الوضع اكثر دقة واكثر حرجا، الن 
التمويل اخلارجية عادة  مصادر 
ما تك����ون عالقتها صعبة مبعنى 
انه حني يأتي موعد سداد االلتزام 
يتوقعون ان االموال تأتيهم ليس 
باليوم، لكن بالثانية، وهذا االمر 
سائد في جميع بلدان العالم وليس 
في الكويت فحس����ب، وهذا يدخل 
في اطار حجم االنكشاف واحلجم 
منسوب الى حقوق املساهمني في 
الشركة، وهناك الكثير من شركات 
االستثمار لديها اصول جيدة، بل 
رمبا تكون ممتازة اال انها صعبة 
التسييل، واصعب انواع االصول 
تس����ييال هي االص����ول العقارية، 
فالعقار من الصعب جدا تسييله 
حتى في الظروف االعتيادية، فكيف 
في ظل الوضع احلالي، وهذه اصول 
مدفوع فيها قيمة وهي من اصول 
الش����ركة وفي نفس الوقت عليها 
ديون ح����ل موعدها وبالتالي البد 
من سدادها وهنا تصبح القضية 
قضية سيولة وليست قضية مالءة، 
وايض����ا هناك ش����ركات خصمت 

سيولة حادة لكن تبيع لشركات 
مليئة، ذلك الن صافي اصولها اكثر 

من صافي مديونياتها.
وعن امكانية استيعاب السوق 
شركات استثمارية واسالمية جديدة 
قال املوسى ان االدوات االستثمارية 
أمر مطلوب لشرائح  االس����المية 
كبيرة من املساهمني واملستثمرين 
العمل  الراغبني في ج����دوى ذلك 
وضم����ان ايراداته وعوائده فضال 
عن ان اص����ول العمل االقتصادي 
تتطلب توافر مختل����ف االدوات 
االستثمارية. واشار املوسى الى انه 
من الصعب تشبيه عمل الشركات 
االستثمارية املدرجة في املؤسسات 
املالية واملصرفية بالبنوك باستثناء 
شركة واحدة فقط وهي »الكويتية 
لالستثمار« اما بقية الشركات فهي 
غير مطابقة لعمل النظام املصرفي 
االستثماري وذلك للقيود املفروضة 
عليها والضوابط املعمول بها، فضال 
عن ان مجال التحرك للش����ركات 
االس����تثمارية ال يصنفها مبجال 
البنوك االستثمارية الختالف الكثير 
من املعايير واملتطلبات ليس في 
اجلانب العملي وامنا املهني ايضا، 
واملطلوب من الدولة اعادة هيكلة 
القطاع االس����تثماري برمته للحد 
من املشاكل والعراقيل التي واجهها 

القطاع.

بقاء وخروج

وعن خروج بعض الشركات من 
الس����وق بتأثير مباشر من األزمة 

»دلتا لإلنشاء والتعمير« ترصد إقبااًل كويتيًا
وخليجيًا على العقارات السياحية في مصر

رفعت إيراداتها بنسبة 23.5% بفضل نمو مبيعات »دلتا شرم«

د.علي علبة 

أودي حتتفل مبئويتها األولى

مشروعاتها األخرى العديدة ومنها 
دلتا الس����الملك في الفيوم ودلتا 
س����موحة ودلتا زيزيني����ا ودلتا 
لوران ودلتا الثريا ودلتا الفراعنة 
في اإلس����كندرية. وكشف عن أن 
الشركة تستعد لبدء مشروعاتها 
على مجموعة األراضي التي متتلكها 
في منطقتي املهندسني ومدينة نصر 
بالقاهرة وسموحة باإلسكندرية بعد 
االنتهاء من استخراج التراخيص 
واإلج����راءات األخرى، إضافة إلى 
التفكير في تنفيذ مشروعات مماثلة 
في عدد م����ن دول اخلليج ومنها 
اإلمارات مشيرا إلى أن دلتا تعد من 
كبرى الشركات في مجال التطوير 
العقاري واإلسكان السياحي في 
مص����ر وكان����ت لها الري����ادة في 
العقارية  أرقى املشروعات  تقدمي 
الفاخرة  والسياحية واإلسكانية 
على م����دار 25 عاما. وأش����ار إلى 
السياحي  أن منتجع دلتا ش����رم 
مت تنفيذه مبعايير عاملية وميتد 
على مساحة ضخمة ويتكون من 
2000 وحدة متنوع����ة، بتصميم 
فريد ومساحات خضراء شاسعة 
باإلضافة للخدمات الترفيهية التي 
تشمل 16 حمام سباحة وعددا من 
املطاعم املتنوعة واملالعب والنوادي 
الصحي����ة وأيض����ا خدمات طبية 

وحضانة أطفال.

رصدت شركة دلتا لإلنشاء 
والتعمير املصرية إقباال واضحا 
من املستثمرين العرب وخصوصا 
من الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي على مشروعات اإلسكان 
الس����ياحي في مختلف املناطق 
في مصر وخصوصا املشروعات 
التابعة للش����ركة وأبرزها دلتا 
شرم في شرم الشيخ ومشروعات 
دلتا ستارز ودلتا فلورز ودلتا 
سمارت في القاهرة ودلتا اليف 
في اإلسكندرية. وأرجع رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة د.علي علبة هذا اإلقبال 
اخلليجي على العقارات املصرية 
أنها  إلى  السياحية  وخصوصا 
متثل فرصة استثمارية كبيرة 
خلفتها األزمة االقتصادية، فضال 
عن أن الشركة حترص على تنفيذ 
مش����روعاتها لتلبي احتياجات 
األسرة العربية واخلليجية ومثال 
على ذلك تكرمي قرية دلتا شرم 
مبناس����بة حصولها على لقب 
أفضل منتجع سياحي مناسب 
لألسرة العربية. وأشار إلى أن 
اإلقبال على مشروعات الشركة 
بفضل متيزها وأسعارها املناسبة 
كان وراء ارتفاع إيرادات الشركة 
في الربع األول من العام احلالي 
مبعدل 23.5% تقريبا لتصل إلى 
حوالي 24 ملي����ون جنيه »مبا 
يعادل 4.3 ماليني دوالر« وذلك 
رغم الظروف الراهنة التي متر 
بها األسواق احمللية واإلقليمية 
والدولي����ة. وأوضح أن الزيادة 
في املبيعات كانت واضحة في 
مختلف مش����روعات الش����ركة 
وخصوصا وحدات مشروع دلتا 
شرم مبدينة شرم الشيخ حيث 
اتبعت الشركة سياسة تسويقية 
جديدة تقوم على تقدمي العروض 
واملزاي����ا للعمالء ومنها خفض 
األسعار وتسهيالت في السداد 
وتأجير الوحدات املشتراة لصالح 

العمالء.
وتوق����ع علب����ة مزي����دا من 
اإلقبال على مشروعات الشركة 
وخصوصا دلتا ش����رم من قبل 

العرب واخلليجيني  املستثمرين 
السيما بعدما ملست الشركة ذلك 
خالل مش����اركتها ف����ي املعارض 
العقاري����ة التي أقيمت مؤخرا في 
الكويت واإلمارات وعدد من دول 
اخلليج األخ����رى، إضافة إلى بدء 
موس����م الصيف وقيام الش����ركة 
بإطالق مجموعة من العروض في 

األسعار وتسهيالت في السداد.
وشدد على أن »دلتا« املدرجة 
في البورصة املصرية برأس����مال 
يصل إلى 20 مليار جنيه جنحت 
منذ تأسست في يناير1986 في أن 
تصبح واحدة من أجنح مطوري 
الس����كنية والترفيهية  املشاريع 
والتجارية في مصر مش����يرا إلى 

»أودي«: 2 مليار يورو لتطوير المنتجات والتقنيات سنويًا
سباقات التحمل الفرنسية لومان، والكثير 

غيرها.
في العام 1989، طرحت أودي في األسواق 
أول محرك يعمل بتقنية احلقن املباشر لوقود 
الديزل مع شاحن هواء )توربو( TDI، وعرف 
احملرك إقباال واسعا كونه يستهلك كميات 
منخفضة من الوقود، ويوفر عزما كبيرا مع 
انبعاثات منخفضة جدا للغازات، إذ التزال 
تقنية TDI تلقى ترحيبا منقطع النظير في 
هذه األيام مع محرك TDI 3.0 النظيف، كونه 
يتمتع بقدرات تأدية عالية ويخضع متاما 
ملتطلبات االحتاد األوروبي لالنبعاثات الغازية 
الض����ارة EU 6 التي لن تطبق إال في العام 

2014، أودي تسبق عصرها من جديد.

االحتباس الحراري

باحلديث عن التكنولوجيا، وفي الوقت 
الذي لم يكن فيه العالم يسمع مبصطلحات 
مثل »االحتباس احلراري« و»آثار الكربون«، 
كانت أودي قد طورت طراز Audi duo، وكما 
يشير االس����م، فكان طراز أودي »املزدوج« 
مزودا مبحركني األول في املقدمة ويعمل بوقود 
البنزين والثاني في اجلهة اخللفية ويعمل 
بالطاقة الكهربائية املس����تمدة من صفائح 
مستقبالت الطاقة الشمسية املثبتة على سقف 
السيارة، أي أن العالم كان يتحدث عن سيارة 
هجينة ميكن شحن بطاريتها املصنوعة من 
النيكل – الكادميوم من أي مقبس كهربائي 
عادي. شهد العام 1994 تقنية أخرى تبتكرها 
أودي كانت في السابق حكرا على صناعة 
الطائرات، وهي استخدام األملنيوم لبناء هياكل 
سيارات أودي، األمر كان غاية في الصعوبة 
للتعامل مع األملنيوم وبالتالي كانت تكاليفه 
أكب����ر من احلديد الصلب. وبالرغم من ذلك 
آثرت أودي استخدام األملنيوم لبناء هياكل 
 Audi س����ياراتها وأطلقت على هذه التقنية
Space Frame أو )ASF( كونه يوفر حماية 

أفضل للركاب.
عل����ى مدى األعوام ال����� 100 التي خلت، 
كانت أودي مس����تمرة ف����ي عملية تطوير 
نفسها وبناء األسس املتينة نحو مستقبل 
متماسك معنون بالنجاح لناحية الطرازات 
التي تنتجها أودي، التأدية التمويلية ونتائج 
املبيعات، باإلضافة إلى رضا عمالئها حول 
 »Vorsprung durch Technik« العالم. وباتت
)التقدم عبر التكنولوجيا( أسلوب حياة نحو 
مس����تقبل مزدهر ألودي. هذه العالمة التي 
حفرت بصمتها عميقا في صناعة السيارات 

األملانية.

 hp Type K 50/14 أيسر، حيث قدمت أودي
في العام 1921. أما العام 1926 فكان شاهدا 
على تقدمي أول سيارة مبحرك 8 اسطوانات 
س���عته 3.2 ليترات بقوة 60 حصانا وهي 
هورخ 8Type – لقد كان لهذه السيارة وقع 
كبير في تلك الفترة من الزمن. انتقل هورخ 
مع تقنيات احملركات ليدشن حقبة جديدة 
كليا مع محرك وسطي في العام 1934، ومتكن 
مع هذا احملرك الذي تألف من 12 اسطوانة 
ومن ثم 16 اسطوانة من حتقيق الفوز في 
83 حدثا رياضيا ب���ني أعوام 1934 و1939 
الذي زود في س���يارة السباق االسطورية 

.Auto Union Grand Prix

الراية البيضاء

بدأت القصة هنا في العام 1980، حيث 
دشنت أودي تقنية الدفع الرباعي الدائم – 
quattro – خالل أحداث معرض جنيڤ الدولي 
للسيارات، وكانت السيارة Urquattro التي 
مت تعديلها الحقا للمشاركة في بطولة العالم 
للراليات، ومتكنت من حتقيق انتصارات 
تسرد رواياتها حتى اليوم مسطرة على يد 
جنوم الراليات على غرار الفرنسية ميشيل 
موتو، األملاني والتر رول، الفنلندي هانو 
ميكوال وستيغ بلومكفيس����ت. ولم ترفع 
الراية البيضاء عند تلك احلدود، بل العكس 
متاما، اذ استأنفت أودي سلسلة انتصاراتها 
في عدة س����باقات رفيعة في عالم رياضة 
السيارات منها على س����بيل املثال بطولة 
تسلق مرتفع بايكس بيك األميركي، بطولة 
السيارات السياحية األملانية DTM، بطولة 

األوس����ط عن فخره مبا وصلت إليه أودي 
جيف مانيرينغ قائال: »نحن فخورون جدا 
بعالمة أودي وبتاريخها احلافل باإلجنازات 
والنجاحات، فعلى الش����خص الذي يتوق 
للوصول إلى أهدافه مع مستقبل ناجح مجبول 
بأفكار مبتكرة أن يتمسك بجذوره، وأن يكون 
على دراية بها ويستثمرها بالشكل الصحيح. 
لطاملا كانت سياراتنا وأسلوبنا في التعامل مع 
األسواق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا، 
الشغف، احلس االقتصادي، وبعض من املرح 
أيضا. هناك الكثير والكثير من األس����باب 
التي تدعونا لالحتفال، ونحن نتجه بأقصى 

سرعتنا نحو املائة عام املقبلة«.

السنوات األولى

لطاملا سحرت رياضة احملركات مؤسس 
أودي أوغس���ت هورخ، فعمل على إدخال 
سياراته في معمعة املنافسات لبناء عالمة 
أودي بالش���كل الصحيح واالستثمار في 
مشروع منو اسم شركته حول العالم، فما 
لبث أن حقق الف���وز األول في العام 1914 
مع رالي سلس���لة جبال األلب الذي يعتبر 
اختبارا قاسيا ال يرحم للسائق والسيارة 
أيضا. كان هورخ على علم بأن خوضه غمار 
السباقات والراليات سينعكس بشكل إيجابي 
على تأدية س���ياراته، وعلى الدفع بعجلة 
التطور وابتكار األفكار التكنولوجية التي 
من ش���أنها حتقيق الفوز له في السباقات 
وفي سياراته املخصصة لالنتاج التجاري 
أيضا. إذ متكنت الشركة من أن تكون أول 
صانع أملاني يكشف النقاب عن سيارة مبقود 

قالت شركة أودي لصناعة السيارات ان 
العام 2009 ليس بعام عادي، إذ أن »أودي« 
ال حتتفل بعيدها ال� 100 فحسب مع العرض 
املتميز ألهم سياراتها على مر التاريخ واحلفل 
املوس����يقي الرائع، بل كون أودي اكتس����ت 
بأجمل حلل النج����اح واملجد طيلة األعوام 
املائة التي بدأت في يوليو 1909 مع وصفة 
»Vorsprungdurch Technik« )»التقدم عبر 
التكنولوجيا«(، ومتكنها من احملافظة عليها 
حتى يومنا هذا، وخير دليل على ذلك النتائج 
املتميزة التي حققتها »أودي« في النصف 
األول من العام احلالي في األسواق العاملية 
متحدية ما يواجه����ه العالم من أزمة مالية 

اقتصادية.
واليوم متاما كما جرت عليه العادة منذ 
اليوم األول، ترتكز أودي على عدة أعمدة 
تعكس هويتها أهمها األفكار املبتكرة، وكسر 
حاجز األفكار املبتذلة التقليدية. ولعل ما 
نلمسه اليوم ونراه في جميع سيارات أودي 
من عاطفة، خبرة، وش����غف، ما هي سوى 
دالئل على جناح أودي الذي سطرته الشركة 
األملانية في كتابها على مدى 100 عام كاملة، 
وهذا االمت����داد لإلجنازات التي تفوح منها 
عبق األصالة بدأ على يد مؤسس الشركة 
أوغست هورخ في العام 1909، الذي اختار 
ترجمة اس����م عائلته »هورخ« بالالتينية 
ليكون عالمة جتارية لشركته »أودي«. أما 
قصة احللقات األربع املتقاطعة فتعود إلى 
الع����ام 1932 عندما تعاضدت جهود هورخ 
مع كل من DKW، فانديرر، وأودي، واتخذو 
عبارة »Vorsprung durch Technik« )»التقدم 
عبر التكنولوجيا«( شعارا لشركتهم التي 
ظهرت في اإلعالنات التجارية للمرة األولى 
في العام 1971. واليوم حتتفل أودي بعيد 
ميالدها املائة حاملة معها أمجادها مع عالم 
رياضة الس����يارات، إجنازاتها في األسواق 
العاملي����ة، وجناحاتها املنقطعة النظير في 
مبيعاتها حول العالم. جتدر اإلشارة إلى أن 
أودي تستثمر ما يقارب ال� 2 مليار يورو في 
كل عام بهدف تطوير منتجاتها وتقنياتها، 
وتأمل الش����ركة إلى القف����ز بعدد طرازاتها 
في العام 2015 إل����ى 42 طرازا. وباحلديث 
عن طرازات أودي، فس����تصل إلى أسواق 
الشرق األوسط قريبا جدا خالل هذا العام 
كل من أودي V10 R8 وأودي A5 كابريوليه 
مبوازات املزيد من االس����تراتيجيات التي 
من شأنها دفع عجلة التقدم بشكل أكبر في 

أسواق املنطقة.
كما أعرب املدير اإلداري ألودي الشرق 

100 عام ليست سوى البداية.. خالل االحتفال بمئويتها األولى


