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E250CGI وفي سبتمبر القادم E500و E350 قدمت منها فئتي

»البشر والكاظمي« تطرح مرسيدس بنز E-Coupé الجديدة
فواز كرامي 

بحضور محمد البشر ومدير 
املبيعات االقليمي في سيارات 
مرسيدس بنز في داميلر الشرق 
االوس���ط واالدنى بابلو سوتو 
اعلنت شركة البشر والكاظمي 
الوكي���ل احلصري لس���يارات 
املرسيدس في الكويت عن بدء 
طرحها للفئة E-Coupé اجلديدة 
في معارض الشركة ابتداء من 
اليوم وذلك بعد مرور اكثر من 
 E ش���هرين على طرحها للفئة
السيدان اجلديدة كليا لتستكمل 
بذل���ك مجموعته���ا الكاملة من 

الطرازات اجلديدة.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد امس في معرض الش���ركة 
في منطقة الش���ويخ قال بابلو 
ان احلصة املتوقعة ملرسيدس 
في السوق الكويتية من الطراز 
اجلديد ذي البابني مع نظرائها 
من الطراز ذاته تصل الى %46، 
مش���يرا الى التغيرات اجلذرية 
الت���ي قدمتها مرس���يدس في 
الكوبيه اجلديدة ان كان من حيث 
التصميم او التقنيات املستخدمة 
او الشكل اخلارجي مؤكدا على 
ان الطراز اجلديد هو امتداد لفئة 
الكوبيه من ال »SLK«، مع خطوط 
مشدودة وعضالت قوية ومقدمة 

حادة سهمية الشكل.
وبني بابلو ان طرح مرسيدس 
E-Coupé بدأ في منطقة الشرق 
االوسط من االس���بوع املاضي 
حي���ث مت طرحها في العاصمة 
اللبنانية بيروت وتلتها الكويت 
على ان يتم طرحها في وقت الحق 
من االسبوع القادم في االمارات 
العربية املتحدة مشددا على اهمية 
سوق الكويت بالنسبة ملرسيدس 

بنز الشرق االوسط والشراكة مع 
شركة البشر والكاظمي.

واش���ار بابلو ال���ى ان فئة 
الكوبيه من املرسيدس بجيلها 
اجلديد ومظهرها الشديد تركز 
على الش���باب الذكور الس���يما 
ان فئ���ة الكوبيه الس���ابقة من 
مرسيدس استهدفت فئة الشابات 
مشيرا الى ان السيارة اجلديدة 
من الكوبيه تناس���ب اجلنسني 

وباالخص الشباب الذكور.
بدوره قال املدير العام لشركة 
البشر والكاظمي هورست نويبر 
ان مبيعات سيارات املرسيدس في 
الكويت شهدت حتسنا ملحوظا 
في الفت���رة القليلة املاضية ان 
كان في مبيع���ات املعارض او 

من خالل خدمات مابعد البيع، 
 E-Coupé الفتا الى ان مرسيدس
ذات البابني مبالمحها الكالسيكية 
لسيارات الكوبيه جتسيد رياضي 
للتصميم الديناميكي الذي تتمتع 
به الفئة E وفي الوقت ذاته حتقق 
افضل مستوى في العالم ملعامل 
اجلر الذي يبلغ 0.24 س���ي دي 
فقط م���ا يجعل الط���راز اكثر 
الواسع كفاءة  سيارات االنتاج 

في االنسيابية الهوائية.
من جانب���ه قال املدير االول 
للمبيعات والعمليات في شركة 
البشر والكاظمي بالي مصطفى 
ان الكوبيه ال تخفي س���را على 
التي  بالفئة E صالون  عالقتها 
اطلقت مؤخرا حيث تبدو العالقة 

واضحة فورا من الوجه املزدوج 
للمصابيح االمامية الذي يتميز 
بتصميم املصابيح على ش���كل 
املعني ولكن بنوع من املعاجلة 
االكثر وحدة رياضية التي تخلق 

مظهرا اكثر ديناميكية وحدة.
فضال عن ذلك توفر الكوبيه 
اجلديدة كل االبتكارات التقنية 
اخلاصة بالفئة E اجلديدة والتي 
ميكن للمرء ان يتوقع ان يجدها 
في كوبيه فاخرة رياضية التوجه 
وتشمل هذه االبتكارات التحكم 
االنتقائ���ي بالتخميد وكش���ف 
نعاس السائق واحلماية الوقائية 
القيادة  للركاب وتسمح حزمة 
الديناميكية احلصرية بالكوبيه 
باختيار عدة اش���كال للتعليق 

بضغط���ة زر كما ان مس���اعد 
املصابي���ح الرئيس���ي املتكيف 
ونظام املكابح االلي في حاالت 
الط���وارئ هما جتهيزان اخران 
تضع بهما السلس���لة اجلديدة 
معيارا جديدا في هذه الفئة من 

السيارات.
ويذكر ان E-Coupé اجلديدة 
البش���ر  س���تتاح في معارض 
والكاظمي بنسختني مبدئيتني 
هما E350 مبحرك ست اسطوانات 
وبقوة 272 حصانا وتسارع من 
0 الى 100 كم/ س���اعة في 6.5 
 E500 ثوان والنسخة الثانية هي
مبحرك 8 اسطوانات وبقوة 388 
حصانا وتس���ارع م���ن الصفر 
الى 100 كم في الساعة في 5.3 

ثوان.
كما ان الفئة E من مرسيدس 
تأخ���ذ دورا ريادي���ا في قطاع 
احملركات اذ ان محركات البنزين 
اجلديدة ذات احلقن املباشر جتمع 
السلس���لة  الكفاءة والقوة  بني 
وس���تتوفر هذه احملركات في 
الش���رق االوس���ط عبر الطراز 
E250CGI في سبتمبر القادم و
E200CGI ف���ي مارس من العام 

القادم.
اما بالنسبة للمقصورة فانها 
تتوافق متاما شكال وشعورا مع 
الشخصية الرش���يقة للكوبيه 
العدادات ذات  اجلديدة فلوحة 
االنابيب اخلمس���ة للمؤشرات 
والشاشة الوسطى تتميز بشكلها 

املرهف وعليها املؤشرات نفسها 
بص���ورة انيقة وه���ي مطوقة 
بحلقات الكروم مع خلفية فضية 

لتقسمات العدادات.
الرياضي   AMG اما ملس���ات
فركزت على امكانيات الرشاقة 
واالداء وتشمل مجموعة تصميم 
AMG للهي���كل املميزة للحاجز 
االمامي مع ماخذ الهواء الكبيرة 
واحلواجز اجلانبية واخللفية 

املميزة مع تطعيم اسود.
ويزيد التصميم تألقا عجالت 
اخلالئط اخلفيفة AMG قياس 
18 بوصة ش���ديدة اللمعان مع 
6 مضلعات ويت���م جمع نظام 
التعلي���ق اجيليت���ي كونترول 
الرياضي ذي النوابض االقسى 

ومخم���د الصدمات واملثبت مع 
اقراص مكابح مثقبة في اجلهة 
االمامي���ة اضافة ال���ى مقابض 
مكبحية حتمل نقش مرسيدس 

بنز.
ويذكر ان االس���عار املبدئية 
اجلدي���دة   E-Coupé للفئ���ة 
باملواصفات اخلليجية تش���مل 
فتحة سقف بانورامية ومقاعد 
امامية بتحكم مناخي وواجهة 
وسائط ونظام كوماند مع مالحة 
ساتلية تبدا من 63 الف دوالر 
للط���راز E 350 و80 الف دوالر 
 E250CGI اما الطراز E500 للطراز
والذي س���يصل الى االس���واق 
سبتمبر القادم فستبدا من 55 

الف دوالر. 

E-Coupé اجلديدةهورست نويبر  يستعرض املساحة الكبيرة في E-Coupé سقف بانورامي وإطارات 18 بوصة وأضواء أمامية على شكل املعنيمحمد البشر في مقصورة

سيارة مرسيدس كوبيه اجلديدة ويظهر محمد البشر ونويبر وسوتو ومصطفىهورست نويبر متوسطا بالي مصطفى وبابلو سوتو خالل املؤمتر الصحافي

عموميتها العادية وافقت على جميع البنود وانتخبت مجلس إدارة جديداً

الش�ركة أخذت مخصصات مالية كافية وخّفضت مصروفاتها اإلدارية بنس�بة %33

العومي: »صروح« مّددت التزاماتها 3 سنوات عبر »األوسط«
وغيّرت إستراتيجية استثماراتها إلى مدرّة للعوائد المحلية

أحمد يوسف
ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
شركة صروح لالستثمار هشام 
العوم���ي ان اإلدارة التنفيذية 
اجلديدة للشركة ومنذ توليها 
مهامها قد عدلت خطط االستثمار 
الت���ي وضعتها اإلدارة القدمية 
الكثير  وذلك لتجنيب الشركة 
م���ن مخاطر االس���تثمار التي 
نتجت عن تداعيات األزمة املالية 

العاملية.
وأضاف العومي خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية أمس بنس���بة حضور 
بلغت 80% ان الشركة عملت علي 
إعادة هيكلة جميع استثماراتها، 
كما عمدت إلى االستثمارات املدرة 
للدخل بغرض استمرار توافر 

السيولة.
وأكد على ان اإلدارة التنفيذية 
اجلدي���دة منذ توليه���ا قامت 
بجدولة جميع التزامات الشركة 
من قصيرة األجل 3 اشهر الى 
طويلة األجل ملدة 3 س���نوات 
من خالل بنك الكويت والشرق 
األوس���ط )األوس���ط(، مشيدا 
بالتعاون البناء مع »األوسط« 
في هذا املجال، ومستدال بذلك 
على الثقة في قدرة الشركة على 
االستمرار في تسديد التزاماتها 
وأيضا في االجتاه نحو حتقيق 

معدالت منو وعوائد جيدة.
ولفت إلى انه بتلك اجلدولة 
ق���د خرجت م���ن عنق  تكون 

املديوني���ات قصي���رة األج���ل 
وتفرغ���ت إل���ى التحصني من 
الديون اخلارجية عبر تسييل 
بعض أصولها التي حققت عوائد 
جيدة ومن ذلك تس���ديد لقيمة 

قرض في البحرين.
وأشار الى ان خسائر الشركة 
احملققة عن العام املالي املنصرم 
2008 بلغت 5.2 ماليني دينار، 
وذلك مقارنة بارباح صافية عن 
العام 2007 بلغت قيمتها 1.65 
مليون دينار، مشيرا إلى ان هذه 
اخلسائر جاءت كنتيجة النخفاض 
قيمة االستثمارات املتاحة للبيع، 
فضال عن خسائر فرق العمالت 

األجنبية ومخصصات خسائر 
االئتمان.

م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي للشركة محسن احلربي 
اتبعت منهجية  ان الشركة قد 
مغايرة لإلدارة الس���ابقة فيما 
إع���ادة تقييم األصول  يخص 

العقارية اململوكة للشركة.
كما أك���د احلرب���ي علي أن 
الشركة قد احتفظت مبخصصات 
تزيد على 1%، كما قامت بعمل 
تخفي���ض املصروفات اإلدارية 
بنسبة تصل إلى 33% باإلضافة 
إلى تقليص املصروفات اخلاصة 
باإليج���ارات واالس���تهالكيات 

والدعاية واإلعالن.
وخالل اجلمعية العمومية غير 
العادية مت إعادة انتخاب أعضاء 
مجل���س اإلدارة وإضافة مقعد 
ثان خاص مبجموعة الصناعات 

ميثله شركة »عمار«.
كم���ا مت تعديل املادة 27 من 
النظ���ام األساس���ي واخلاصة 
بإمكانية بي���ع وإعادة متويل 
العقارات والرهون اإلسالمية، 
حي���ث مت إغفال���ه ف���ي عق���د 

التأسيس.
جتدر اإلشارة إلى انه قد مت 
إلغاء البند السادس من اجلمعية 
العادي���ة واخلاص  العمومية 

اإلدارة  مبكافأة أعضاء مجلس 
والبالغة نحو 7 آالف دينار، كما 
التجارة  حتفظ مندوب وزارة 
انعقاد  والصناعة على تأخير 
اجلمعية العمومية العادية وغير 

العادية للشركة.
وقد مت انتخاب مجلس اإلدارة 
اجلديد ليكون على النحو التالي: 
مقعدين لش���ركة أعيان، مقعد 
لش���ركة أصول، مقعد لشركة 
التخصي���ص، مقعد للش���ركة 
التجارية العقارية، مقعد لشركة 
وفرة لالستثمار، مقعد لشركة 
مجمعات األسواق ومقعد لشركة 

»عمار«.
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