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 »المال للسيارات المستعملة«
تمدد عرضها الترويجي »امسح ووفر«

مركزان على منصة التتويج لـ »نيسان باترول«
في رالي أبوظبي الصحراوي 2010

3754 سيارة عدد الطلبات المسبقة 
على نيسان LEAF الكهربائية في اليابان

انهت سبع سيارات نيسان رالي ابوظبي 
الصحراوي هذا العام الذي اقيم برعاية شركة 
نيسان للمرة السابعة على التوالي، واستطاعت 
سيارتا باترول اعتالء منصة التتويج ما يعزز 
السمعة املمتازة لسيارة الدفع الرباعي العتيدة 

في منطقة اخلليج.
وقد حققت سيارات نيسان االخرى نتيجة 
جيدة في هذا الرالي الذي اقيم في الفترة من 
27 مارس الى 1 ابريل 2010 عندما وصلت ضمن 
املراكز العشرة االولى واحتلت املراتب الرابعة 
والسادسة والس����ابعة والتاسعة والعاشرة، 
وشارك في الرالي 34 متسابقا لم يستطع سوى 

21 منهم الوصول الى خط النهاية.
هذا وقد حل الفرنس����يان لوران روس����و 
وبورسوتو فرانسوا في املركز الثاني بتوقيت 
بلغ 26 ساعة و43 دقيقة و3 ثوان، اما املركز 
الثالث فكان من نصيب االماراتي عبدالباري 
بن سوقات ومساعده علي ميرزا اللذين انهيا 
الرالي خالل 34 ساعة و40 دقيقة، وجاءت هذه 
النتيجة املشرفة بفضل براعة السائق االماراتي 
وقدرة التحمل الهائلة لس����يارته نيسان، كما 
حصد متسابق اماراتي آخر كأس مرحلة نيسان 
في اليوم الثالث، وقد اقيم حفل تقدمي اجلوائز 
مؤخرا في فندق كراون بالزا الكائن في ياس 

مارينا في امارة ابوظبي.
وقال مدير التس����ويق االقليمي لسيارات 

الدفاع الرباعي في نيس����ان الشرق االوسط 
عبداالله وزني: نيسان ملتزمة برالي ابوظبي 
الصحراوي، وتفتخر بكونها س����يارة الدفع 
الرباعي الرس����مية لهذا الرالي الشهير عامليا 
للعام السابع على التوالي، وتؤمن شركة نيسان 
باهمي����ة االداء القوي والثقة العالية والروح 
التنافس����ية، الواقع الذي يجعل شراكتنا في 

هذا الرالي املضني امرا بغاية االهمية.
جدير بالذكر ان رئيس نادي الس����يارات 
والسياحة في االمارات العربية املتحدة بطل 
الراليات االماراتي الكبير محمد بن سليم اختار 
الشهر املاضي سيارة الدفاع الرباعي نيسان 
باترول 2010 لتكون السيارة الرسمية لرالي 

ابوظبي الصحراوي.
وقال محمد بن سليم الذي يشغل مناصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي للسيارات ورئيس 
نادي الدراجات النارية في االمارات العربية 
املتحدة ورئيس مجلس ادارة اللجنة املنظمة 
لرالي ابوظبي الصحراوي، ان اتفاق الرعاية مع 
نيسان الشرق االوسط يجعل نيسان باترول 
س����يارة الرالي الرس����مية للعام السابع على 
التوالي، كما يجعل نيسان شريكا وثيقا لهذا 
النشاط الذي يش����كل اجلولة االفتتاحية من 
كأس العالم لالحتاد الدولي لسيارات السباقات 
طويلة املدى وبطولة العالم لالحتاد الدولي 

للسيارات للراليات طويلة املدى.

أعضاء جدد في مجلس رقابة »بورشه«

.. وتعيين بيرنهارد ماير مسؤواًل عن المبيعات والتسويق

أعلنت شركة املال للسيارات 
عن متديدها للعرض الترويجي 
األخير »امسح ووفر« لنهاية 
الشهر اجلاري على السيارات 

املستعملة واملضمونة.
وكان ق����د مت إط����الق هذا 
العرض بالتعاون مع شركة 
السور للتمويل، على تشكيلة 
واسعة من السيارات املستعملة 
واملضمونة »سيليكت« بهدف 
إتاحة الفرص����ة أمام العمالء 
للحصول على قيمة مضافة ال 
سابق لها وخصومات كبيرة 
تصل حتى 1430 دينارا، وأن 

التوفير في عرض »امسح ووفر« ال يتوقف عند 
اخلصومات فقط بل يحصل العمالء على العديد 
من امليزات اإلضافية الفريدة من استحقاق القسط 
األول بعد ثالثة أشهر ومقدم مخفض وتسجيل 
مجاني وضمان لغاية سنتني وتبديل فلتر وزيت 
مجاني وكرت بنزين بقيمة 25 دينارا، باإلضافة 
إلى قسيمة مشتريات بقيمة 50 دينارا من سيتي 

سنتر.

القطاع  وقال مدير ع����ام 
ف����ي مجموعة املال أيلي زغب 
»انه نزوال عند رغبة الزبائن 
والطلب على مجموعة السيارات 
املس����تعملة الذي ش����اهدناه 
ونظرا ألوضاع الس����وق فقد 
وجدن����ا أن احلاجة ملحة في 
هذه الفترة لتأمني مركبات يثق 
بها العمالء وبجودتها وبأسعار 
مخفضة لم يسبق لها مثيل 
ومع ضمان ميتد حتى سنتني 
وهذا حلرصنا على متديد فترة 
العرض إلتاحة الفرصة لعدد 
اكبر من عمالئنا لالستفادة من 
أقوى العروض في قطاع املركبات املستعملة في 
السوق الكويتي«. وبني أن حملة »امسح ووفر« 
الترويجية تس����اهم بفضل أسعارها التنافسية 
وخدماتها املتميزة في ترسيخ ريادة شركة املال 
التي ال تكتفي بتقدمي الس����عر األفضل في سوق 
السيارات املستعملة، بل تتعدى ذلك لتمنح عمالءها 
مجموعة من املفاهيم واملي����زات اإلضافية على 

مستوى خدمات ما بعد البيع.

اعل���ن مجل���س رقاب���ة 
ش���ركة بورش���ه األملانية 
الس���يارات عن  لصناع���ة 
تغييرات في عضوية مجلس 
الرقابة وزيادة عدد اعضاء 
الى عشرين، ومع  املجلس 
هذه التغيي���رات لم يحدث 
اي تغييرات في رأس هرم 
مجل���س الرقاب���ة، اذ اعيد 
انتخاب د.ولفغانغ بورشه 
باالجماع رئيس���ا ملجلس 
االدارة و»أوفي هوك« نائبا 

له.
ومبعزل عن د.ولفغانغ 

بورشه بقي املساهمون ممثلني كما كان سابقا 
في مجلس الرقابة، عبر كل من البروفيسور 
فرديناند كاي. بياخ ود.فرديناند اوليفر بورشه 
وهانز – بيتر بورشه ود.هانز ميشال بياخ.

وبالنسبة الى االعضاء اجلدد في املجلس 
فه���م: البروفيس���ور د.مارت���ن فينتركورن 
رئيس مجلس ادارة كل من ش���ركة »فولكس 

واجن« وش���ركة »بورشه« 
القابضة للسيارات و»هانز 
ديتربيتش« عضو مجلس 
ادارة كل من شركة »فولكس 
واجن« وش���ركة »بورشه« 
القابضة للسيارات. باالضافة 
الى د.فرانسيسكو خافيير 
غارسيا سانز وكريستيان 
كلينغل���ر والبروفيس���ور 
الذي���ن  د.هورس���تنوميان 
يشغلون مناصب اعضاء في 
مجلس ادارة شركة »فولكس 

واجن«.
الرقابة  كما عني مجلس 
د.هانز ميشال بياخ والبروفيسور د.مارتن 
فينتركورن وهانز ديتر بيتش اللذين ميثالن 
املس���اهمني وهانز ب���اور وفيرن���ر فيغيش 
وفالتر اول الذي���ن ميثلون املوظفني اعضاء 
جددا ف���ي اللجنة الدائمة ملجلس الرقابة الى 
جان���ب د.ولفغانغ بورش���ه وأوفي هوك في 

هذا املنصب.

 نيسان في الجولة األولى
من بطولة العالم للسيارات

أقيمت اجلولة األولى من بطولة العالم »جراند توريزمو1 لالحتاد 
الدولي للس���يارات »World Championship FIA GT1 للعام 2010« في 
عطلة نهاية األسبوع على مرسى ياس في أبوظبي. وقد خاض فريقا 
نيسان جي تي-آر، »س���ومو باور جي تي« وسويس رايسنغ تيم 

سباقني مليئني باألحداث والتشويق.
وفي هذه املناس���بة، نظمت نيسان الشرق األوسط مسابقة على 
 ،www.nissan-me.com ،اإلنترنت على موقع نيسان الشرق األوسط

من 23 مارس حتى 7 أبريل 2010.
 وقد تأهلت سيارة نيسان جي تي-آر رقم 23، التي يقودها السائق 
»مايكل كروم« من فريق »س���ومو باور جي تي«، في املركز التاسع 
للسباق التأهيلي في أبوظبي يوم السبت. بينما لم تستطع سيارة 
نيسان جي تي-آر الثانية اخلاصة بالفريق التأهل سوى في املركز 
التاسع عش���ر في جولة التجارب التأهيلية التي جرى اختصارها، 
وذلك بعدما عانى السائق من بعض املشاكل. أما بالنسبة إلى سيارتي 
نيسان جي تي-آر رقم 4 و3 اخلاصتني بالسائقني »سايجا آرا« و»كارل 
ويندلنغر« من فريق »سويس رايسنغ تيم«، فلم تستطيعا التأهل 

سوى في املركزين 13 و14 على التوالي لكل منهما.
وخاضت جميع س���يارات نيس���ان جي تي-آر األربع التجارب 
التأهيلية بوزن إضافي بلغ 30 كلغم، أكثر من أي سيارة أخرى، نتيجة 
اختبار موازنة األداء الذي أقيم يوم األربعاء. وكان من املفترض أن 
تك���ون التجارب التأهيلية للجولة األولى من بطولة العالم »جراند 
توريزمو1 لالحتاد الدولي للسيارات« للعام 2010 أول داللة على سرعة 
سيارات »جي تي1« كافة، لكنها لم تستمر أكثر من اللفة األولى من 
أصل ثالث. فمع بقاء دقيقتني فقط على انتهاء اللفة األولى، تعرضت 
املتسابقة »ناتاشا غاشنانغ« على منت سيارة »فورد جي تي« تابعة 
لفريق »ماتيك« إلى حادث كبير، ما أجبر املنظمني على رفع األعالم 

احلمراء ومن ثم إلغاء التجارب بالكامل.

»إنفينيتي« تدعم جوائز نوبل 
اإلنسانية للشرق األوسط

قامت إنفينيتي بدعم »جوائز نوبل اإلنسانية« للعام 2010، التي 
أقيمت مؤخرا وللمرة األولى في املنطقة في »قصر اإلمارات« الواقع 

في إمارة أبوظبي.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان »جوائز نوبل اإلنسانية« 
عبارة عن جتمع سنوي عريق يسلط الضوء على إجنازات املؤسسات 
اإلنسانية ويكرم اجلمعيات اخليرية اإلقليمية على برامجها اإلنسانية 
االس���تثنائية. وقد نظم حفل العشاء »مؤسس���ة اجلوائز اخليرية 
للمش���اهير« Celebrity Charity Awards Corporation، وهي مؤسسة 
أميركي���ة غير ربحية، تعمل على توحيد جهود اجلمعيات اخليرية 
مع املش���اهير وأصحاب النفوذ ووسائل اإلعالم واملواطنني لتوفير 

املنتدى الفعال إلحداث التغيير.

أعل����ن مجل����س الرقابة 
اخلاص بش����ركة بورش����ه 
تعيني بيرنهارد ماير عضوا 
ف����ي مجل����س ادارة صانع 
السيارات الرياضية الفاخرة، 
حيث س����يكون ماير، الذي 
شغل سابقا منصب رئيس 
مجلس ادارة »شركة بورشه 
- أملاني����ا«، التي تتخذ من 
بلدة »بيتيهامي � بيسنغني« 
االملانية مقرا لها، مسؤوال عن 
قسم املبيعات والتسويق.

وذكرت الشركة ان هذه 
اخلط����وة تأتي بعدما غادر 

»كالوس بيرنين����غ«، عض����و مجلس االدارة 
السابق املس����ؤول عن املبيعات والتسويق، 

الشركة في احلال بناء على طلب منه.
وبينت الشركة ان ماير كان شغوفا بعالم 
السيارات منذ صغره. وقد بدأ مسيرته الدراسية 
كميكانيكي متدرب في مجال السيارات، ومن 
ثم حصل على كل مؤهالت العمل كميكانيكي 
محترف، ودرس من بعدها ادارة االعمال في 

بلدة »كالف« القريبة من شتوتغارت.

وبعد العمل في ش����ركة 
»نيكسدورف«، انضم »ماير« 
الى قسم املبيعات في شركة 
بي ام دبليو في العام 1988، 
العديد من  حي����ث ش����غل 
أملانيا  الرائدة في  املناصب 
والعالم. وف����ي يونيو من 
العام 2001، انتقل ماير الى 
ش����ركة بورشه، حيث أدار 
بنجاح قسم املبيعات احمللية 
للش����ركة. وقد شملت ابرز 
مهام����ه حتى اآلن، التعزيز 
املستمر لعمليات ادارة البيع، 
باالضافة الى تطوير أنظمة 
جديدة وإرس����اء موقع ايجابي دائم لعالمة 

بورشه التجارية في سوق الشركة احمللي.
كما تضمنت مس����يرة ماير املهنية كمدير 
اداري ل� »بورش����ه - أملانيا« محطات أخرى 
الفتة، شملت تقدميا ناجحا لطرازي بورشه 
جديدين، هما سيارتا كاين الرياضية متعددة 
االس����تعماالت ف����ي الع����ام 2002، وباناميرا 
غران توريزمو في ش����هر سبتمبر من العام 

الفائت.

بوستر احلملة اخلاصة بـ »املال«

عاصي احلالني مكرما خالل االحتفال

د.ولفغانغ بورشه

بيرنهارد ماير

مركز خدمة »هيونداي« يطلق عرضًا ترويجيًا لموسم الصيف
أعلنت شركة شمال اخلليج التجارية، الوكيل احلصري 
لسيارات هيونداي في الكويت، عن إطالقها للعرض الترويجي 
والتوفيري ملوس����م الصيف احتفاال بافتتاح مركز اخلدمة 
بحلته اجلديدة.  وكانت هيونداي الكويت قد احتفلت بإعادة 
افتتاح معرضها في الشويخ والذي حضر بتصميم عصري 
فري����د يضاهي أرقى معارض الس����يارات العاملية، وبرؤية 
تتوافق مع الهوية املوحدة ملعارض هيونداي حول العالم 
ليكون األحدث من نوعه في منطقة الشرق األوسط. وترافق 
هذا االفتت����اح مع إطالق مجموعة من س����يارات هيونداي 
اجلديدة والفاتنة بتصميمها وأدائها وقوتها كسيارة سوناتا 
وتوسان وكذلك سيارة س����ينتينيال الفائقة الفخامة التي 

ضمنت لهيونداي مكانة مرموقة بني أفخم السيارات العاملية. 
وتزامن����ا مع إعادة تصميم املعرض، فقد كان مركز اخلدمة 
مكانا للعديد من عمليات التجديد والتحديث التي ش����ملت 
التصميم والتجهيزات واخلدمة. وتفخر هيونداي بخدمات 
ما بعد البيع وخدمات الصيانة التي استطاعت عبر السنوات 
املاضية أن حتوز إعجاب العمالء ورضاهم وفق دراس����ات 
عديدة مت إجراؤها في هذا اخلصوص حيث تشمل خدمات 
املرك����ز عمليات الصيانة الدورية وأعمال احلدادة والصبغ 
واألعمال امليكانيكية والكهربائية والفحص الدقيق والشامل. 
وتكفي نظرة سريعة إلى مركز اخلدمة للتأكد من أن طريقة 
العمل هنا تضاهي أرقى املعايير وخاصة من حيث توفير 

أح����دث املعدات والتجهيزات الفني����ة، وكذلك وجود فريق 
متكامل من املهندس����ني والفنيني والتقنيني الذي يتمتعون 
بخبرات مناس����بة جتعل من اختي����ار مركز اخلدمة أقصر 

طريق لراحة البال واالطمئنان.
وعن العرض اجلديد من مركز اخلدمة قال مدير املركز 
رياض طالو: »تعزيزا للتواصل مع عمالء هيونداي وخاصة 
مع اقتراب فصل الصيف، فقد طور مركز اخلدمة برنامجا 
ميسرا للفحص الفني املجاني وكذلك احلصول على خصومات 
كبيرة على قطع الغيار ألعمال الصيانة داخل املركز، وذلك 
ضمانا حلصول العميل عل����ى املنتجات األصلية واخلدمة 
املعتمدة واالحترافية. وجتري طريقة العمل في مركز اخلدمة 

بسهولة كبيرة جتعل من زيارة العميل إلينا أمرا مريحا لنوفر 
له أجود اخلدمات في وقت قياس����ي سواء كانت احتياجات 
العميل فحصا عام����ا أو القيام بأعمال الصيانة الدورية أو 

اإلصالح نتيجة أي عطل أو حادث«.
وتأكيدا على مبدأ التوفير في الوقت واملال على العميل 
فقد شمل العرض الصيفي اجلديد خدمة تبديل الزيت والفلتر 
مببلغ 6 دنانير مما يعد األوفر واألنس����ب خلدمة حتصل 
عليها من الوكيل املعتمد ومن فنيني مؤهلني وباس����تخدام 
قطع الغي����ار األصلية. كما ميكن لعمالئنا االس����تفادة من 
عرض الفحص املجاني للسيارة واستقبال الصيف براحة 

بال وسالمة عالية مع خدمتنا املتميزة.

أعلنت شركة نيسان موتور احملدودة أن 
 LEAF الطلبات املسبقة على سيارة نيسان
الكهربائية بلغت 3754 س���يارة بعد ثالثة 
أس���ابيع فقط على إطالق عملية الطلبات 
املسبقة في اليابان في األول من شهر أبريل 
املاضي. ويتخطى ه���ذا الرقم نصف هدف 
مبيعات نيسان للعام املالي 2010، الذي يبلغ 
6000 سيارة. ويعود السبب وراء ذلك إلى 
استجابة العمالء الرائعة جتاه السيارة، نظرا 
إلى »أدائها البيئي الالفت منعدم االنبعاثات« 
و»ثمنها املقبول بالنسبة إلى كونها سيارة 
كهربائية«، باإلضافة إلى »نظام تكنولوجيا 

املعلومات املتطور« املعتمد فيها.
وحسب تفاصيل الطلبات املسبقة على 
نيسان LEAF فان نسبتي »العمالء األفراد« 

و»عم���الء األس���اطيل«، هي: األف���راد %24 
واالساطيل %36.

أما العمالء األفراد: مجموعة االعمار فهي: 
العشرينات 2% والثالثينات 13% واالربعينات 
24% واخلمسينات 26% والستينات وما فوق 
35%. ويهدف حتالف »رينو – نيسان« إلى 
احتالل موقع رائد في نطاق التنقل منعدم 
االنبعاثات حول العالم، وقد وقع التحالف 
حتى اليوم على شراكات منعدمة االنبعاثات 
م���ع أكثر من 50 حكومة وبلدية وش���ركة 
 LEAF حول العالم، س���تقدم نيسان سيارة
الكهربائية في كل م���ن اليابان والواليات 
املتحدة األميركية وأوروبا في شهر ديسمبر 
من العام احلالي، ومن ثم ستسوقها عامليا 

في العام 2012.


