
 18  سيارات  الجمعة  ١٩  نوفمبر  ٢٠١٠   

 سيارة مرسيدس ـ بنز GL غراند إيديشن تدفع عجلة 
SUV النمو في فئة سيارات الدفع الرباعي

 «فولكس واجن» الشرق األوسط تعزز  نجاحات اتحاد اإلمارات لكرة القدم
 اتفاقية مدتها عامان تحدد «فولكس واجن» شريك السيارات الرسمي لالتحاد والفرق الوطنية

 عقدت فولكس واجن الشـــرق األوســـط، املكتب اإلقليمي ألكبر 
مصنع للسيارات في أوروبا، وشركاؤها في اإلمارات، شركة النابودة 
للسيارات وشـــركة علي وأوالده، اتفاقية تعاون مع احتاد اإلمارات 
العربية املتحدة لكرة القدم تكون مبوجبها فولكس واجن الشـــرق 
األوسط شريك السيارات الرســـمي لالحتاد والفرق الوطنية لكرة 

القدم في اإلمارات العربية املتحدة.
  ومتاشـــيا مع أهداف شـــركة فولكس واجن الشرق األوسط في 
تقدمي الدعم اإليجابي واملســـاهمة في رعاية املجتمعات التي تعمل 
فيها، ستقوم شركة السيارات األملانية وشركاؤها احملليون برعاية 
وتشجيع ودعم احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم والفرق 
الوطنية مبا مجموعه ٤٠ سيارة من سيارات فولكس واجن، باإلضافة 

إلى استضافة أحداث أخرى. 
 ،GTI وسيتم استخدام سيارات طوارق، وباسات سي سي، وغولف  
وسيارات فان متعددة االستخدامات من قبل العبي املنتخب الوطني 

وموظفي احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم.
  وستكون االتفاقية التي وقعت من قبل كبار املسؤولني لدى الطرفني 
في أكتوبر وأعلن عنها اليوم في مؤمتر صحافي مشترك أقيم في مقر 
احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم في دبي، سارية املفعول 

من تاريخه وصاحلة ملوسمني حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.
  وفي هذا اخلصوص، قال املدير اإلداري لـ «فولكس واجن» الشرق 
األوسط ستيفان ميكا: «لطاملا نشطت فولكس واجن في دعم رياضة 
كرة القدم للعديد من السنوات، سواء من خالل رعاية الفرق احمللية 

في األســـواق التي نعمل فيها، أم بطـــوالت كرة القدم اخلاصة التي 
تنظمها الشـــركة على مســـتوى العالم مثل بطولة دوري فولكس 

واجن للشباب».
  وأضاف: «يأتي توقيع هذه االتفاقية لدعم احتاد اإلمارات العربية 
املتحدة لكرة القـــدم والفرق الوطنية كخطـــوة متينة على طريق 
تعزيز عالقاتنـــا والتزاماتنا جتاه اإلمـــارات العربية املتحدة التي 
يستقر فيها املكتب اإلقليمي لشركتنا، ونحن نتطلع ملشاهدة اإلثارة 
التي سيحملها املوسمان القادمان ونأمل بأن يساهم الدعم اإليجابي 
الذي نقدمه اليوم في النجاح املتواصل الذي يحققه ســـفراء الكرة 

اإلماراتية املوهوبون».
  وتعليقا على توقيع االتفاقية، قال رئيس احتاد اإلمارات العربية 

املتحدة لكرة القدم محمـــد خلفان الرميثي: «إن توحيد جهودنا مع 
فولكس واجن الشرق األوسط خطوة مهمة في توسيع مدى أهداف 
وتطلعات فرق كرة القدم في اإلمارات العربية املتحدة. ونحن نرى 
أن التزامها نحو رياضة كرة القدم في الدولة فضال عن املنطقة أمر 
جدير بالثناء، ونحن فخورون بكوننا ســـنعمل على مدى العامني 

املقبلني مع شريك على هذا املستوى من التفاني».
  وتدعم فولكس واجن األنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، 
من ضمن ذلك إقامتها واحدة من كبرى بطوالت كرة القدم في العالم 
لألطفال الذين ال تزيد أعمارهم على ١٣ عاما، إضافة إلى دعم الفرق 
الرياضية كنادي وولفســـبورغ األملاني حامل لقب الدوري األملاني 

لكرة القدم ملوسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩. 

 ممثلو «فولكس واجن» مع مسؤولي احتاد الكرة اإلماراتي عقب توقيع االتفاقية  

 ٤٤٦ مليون يورو زيادة في إيرادات «فيراري» للربع الثالث  

 «نيسان» تقدم المركبة الكهربائية التجريبية الجديدة 
  في عالم التنقل المستدام لمجتمع منعدم االنبعاثات

 «ML» مبيعات مرسيدس ـ بنز لفئتي 
و«GL» ترتفع ٧٠٪ في الربع الثالث  

 حتتفـــي ســـيــارتا 
مرســـيدس ـ بنز ML و
GL من إصدارات جراند 
الناجـــح في  بأدائهمـــا 
أكتوبـــر ٢٠١٠ بارتفـــاع 
مبيعاتهما بنســـبة ٧٠٪ 
في تقريـــر الربع الثالث 

للعام احلالي.
النتائج    وقد جــــاءت 
املبهرة إلصدارات غراند 
متماشــــية مــــع توقعات 
الشركة األملانية لتصنيع 
السيارات بزيادة حصتها 
الدفع  في سوق سيارات 

.SUV الرباعي
  وقد حققت املبيعات 
الكلية لشركة مرسيدس 

الشرق األوسط واملشرق العربي ارتفاعا في شهر 
أكتوبر بزيادة تفوق تلك التي حققتها خالل نفس 
الشهر من العام املاضي، بارتفاع مبيعات اململكة 
العربية السعودية بنسبة ٢٠٪، وزيادة نسبتها 
في أبوظبي بنسبة ١٩٪ وفي دبي بنسبة ١٥٪ إلى 
جانب منوها في الكويت بنســــبة ١٣٪.وقد القى 
إصدارا غراند من الفئتني ML وGL، واللتان تبلغ 
قيمتهما ٢١٥٫٠٠٠ درهم إماراتي و٢٩٩٫٠٠٠ درهم 
إماراتي على التوالي، استحســــانا كبيرا لتمنح 
الشركة دفعة ونتائج إيجابية لفئة سيارات الدفع 
 E-وأسهمت موديالت كل من الفئة.SUV الرباعي
والفئة-S والفئة-C بشــــكل إيجابي في نتائج 
 E-مبيعات شــــهر أكتوبر املاضي، بتعزيز الفئة
موقعهــــا في صدارة فئة الرفاهية من ســــيارات 
الصالون الكبير بزيادة وصلت نسبتها إلى ١٧٪ 

خالل هــــذا العام عند مقارنتهــــا بالعام املاضي.
وبتوافرها بالباقة الرياضية AMG، تواصل موديالت 
الفئة-S والفئة-C إثبات شعبيتها الكبيرة لتسهم 
بذلك في حتقيق النجاح املبهر لهذه النتائج.وفي 
هذا الصدد، قال مدير املبيعات والتسويق لسيارات 
مرسيدس-بنز في الشرق األوسط واملشرق العربي 
فرانــــك بيرنتالر: «إنها لنتائج إيجابية حقا تلك 
التي حققتها سيارات غراند إديشن ML وGL وهو 
أمر من شأنه املساهمة في زيادة حصتنا في سوق 
سيارات الدفع الرباعي SUV. ومن جانب آخر وكما 
هو متوقع، تواصل الفئة -E هيمنتها، وأصبحت 
العبا أساسيا في عموم املنطقة». وتعكس املبيعات 
اإلقليمية بدورها األداء العاملي بارتفاع مبيعات 
الربع الثالث على مســــتوى العالم بنسبة ٢٣٪ 

وذلك بتسليم ٤٧٥٫١٠٠ سيارة. 

 أعلنت شركة فيراري ان اجمالي ايرادات الربع الثالث 
من ٢٠١٠ بلــــغ ٤٤٦ مليون يورو بزيادة مقدارها ١٢٫٦٪ 
عن ايــــرادات الربع الثالث من عام ٢٠٠٩، ومت تســــليم 
١٫٣٩٨ مليون سيارة الى الوكالء (بزيادة بلغت ٣٫٩٪)، 
وقالت الشــــركة ان ارباح التداول متميزة، حيث حققت 
منوا بلغت نسبته ٤٦٪ مسجال ٧٦ مليون يورو، أي ما 
يعادل ١٧٪ من الدخل مقارنة بالنسبة احملققة في الربع 
الثالث من ٢٠٠٩ التي بلغت ١٣٪، وترجع هذه النتيجة 
بصفة أساسية الى زيادة املبيعات، والتقدم املتميز في 
برنامج التخصيص، واجلهود املستمرة، من أجل زيادة 
كفاءة جميع قطاعات الشركة، مبا في ذلك قسم سباقات 
السيارات.فيما يتعلق بطرازات السيارات، يواصل طراز 
كاليفورنيــــا تفوقه كما يقدم الطــــراز ٤٥٨ إيطاليا أداء 
متميزا، وهو الطراز الذي بدأ تسليمه بالفعل في جميع 
األســــواق، ومن املتوقع له ان يحقــــق زيادة كبيرة في 

التسليم خالل األشهر املقبلة.

  وأظهرت النتائج حتقيق إيرادات بقيمة ١٫٣٤٩ مليون 
يورو (بزيادة بلغت ٤٫٨٪) خالل الثالثة ارباع األولى من 
العام املالي بإجمالي ٤٫٥٩٨ ماليني ســــيارة مت تسليمها 

الى الوكالء (بزيادة بلغت ٢٫٤٪).
  وحققت الشركة أرباح تداول بلغت ١٩٢ مليون يورو 
خالل هذه الفتــــرة مقارنة بأرباح العام املاضي البالغة 

١٦٧ مليون يورو (بزيادة ٩٪).
  كما حققت الشركة نتائج مذهلة فيما يتعلق بالتدفقات 
النقدية الصناعية التي ســــجلت رقما قياسيا بلغ ٢١٣ 
مليــــون يورو، وهو ما يعد نتيجــــة ذات أهمية خاصة 
في ضوء املســــتويات الثابتة من االستثمارات املوجهة 
لتطويــــر املنتجات.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
الشركة لوكادي مونتزمولو: النتائج االقتصادية مثلها 
مثل نتائج املسابقات الرياضية، فهي تلخص املجهودات 
الضخمة التي يبذلها جميع أفراد فريق فيراري، وفي سوق 
اليزال غير مستقر، جنحت فيراري في مواصلة تقدمي 

سياراتها احلصرية واملبتكرة والتي تتمتع مبستوى فريد 
من اجلودة، وهو ما أتاح لنا القدرة على استغالل فرص 
املبيعات املهمة، وفي مجال السباقات، مكنتنا العزمية 
واإلصرار الشــــديدين على عدم االستســــالم من وضع 
أحد سائقينا في الريادة في بطولة فورموال ١ لسباقات 
السيارات، وعلينا متابعة هذا االلتزام، في السوق وداخل 
حلبة السباق على حد سواء لكي نختتم عام ٢٠١٠ الذي 

كان استثنائيا بالنسبة للشركة ـ بالشكل املناسب.
  وأضاف: خالل األشهر التسعة األولى من ٢٠١٠ شهدت 
بعض أسواقنا التقليدية التي تأثرت بشدة جراء األزمة 
االقتصادية بعض االنتعاش، فارتفع سوق أميركا الشمالية 
بنسبة ٥٪، واململكة املتحدة بنسبة ١٧٪، وأستراليا بنسبة 
١٠٪، وفي أسواقنا اجلديدة استمر السوق الصيني في 

الزيادة ليحقق ١٥٪.
  أما بالنسبة للمنتجات املرخصة فقد تنامت بنسبة 

تصل الى ١٠٪. 

 أعلنت شركة نيسان موتور احملدودة عن مقترحها في مجال التنقل في مجتمع 
مستدام ومنعدم االنبعاثات، ومركبة كهربائية جتسد هذا املقترح وهي «املركبة 

التجريبية اجلديدة من نيسان ملفهوم التنقل».وتواصل 
نيســـان إبداعاتها في تكويـــن إمكانات جديدة حتققها 

الســـيارات الكهرباذية، ويتمثل أحد االقتراحات في 
تقدمي منط مستدام وفعال ومريح للتنقل، يركز على 
الزيادة في أعداد العائالت من كبار السن والعّزاب، 
باالضافة الى تلبية متطلبات التنقل ملسافات قصيرة 
أو في مجموعات صغيرة، ويتمثل اقتراح الشركة 

في «املركبة التجريبية اجلديدة من نيسان ملفهوم 
التنقـــل» لتحقيق ذلك الهـــدف، وهناك ٤ كلمات 

رئيســـية تلخص اقتراح «املركبة التجريبية 
اجلديدة من نيسان ملفهوم التنقل»:

  - اإلبداع: مركبة مدمجة جديدة لشخصني 
لتلبية االحتياجات املختلفة في مناســـبات 

عديدة.
  - السهولة: احلجم الذي ميكن أي شخص 

من قيادة وركن املركبة بسهولة.- السالمة:
   مناورة تشـــبه مناورة الدراجات النارية مع 

امكانات أكبر لتحقيق السالمة.- النظافة: عدم وجود انبعاثات أثناء القيادة.
  متثل املركبة التجريبية اجلديدة من نيسان ملفهوم التنقل مركبة سهلة االستخدام 
ومدمجة للغاية وتعمل على الكهرباء بنسبة ١٠٠٪ دون أي انبعاثات ضارة بالبيئة، 
ومن املتوقع استخدامها خلدمة نواح حياتية عديدة. وستدرس نيسان استخدام 

هذه املركبة للعديد من اخلدمات مثل: «خدمة التنقل السلس»، وهي خدمة للنقل 
العام فعالة ومريحة للغاية تصل بني النقل العام والســـيارات الكهربائية املدعمة 
بتقنية املعلومات، و«املشاركة في السيارة الكهربائية بنمطني»، حيث ميكن 
االستخدام كوسيلة نقل خاصة في الصباح واملساء، وكسيارة للشركات 
خالل ساعات العمل، واملساهمة في تلبية متطلبات املجتمعات من 
خالل أساليب محســـنة للتنقل في املدن واملواقع السياحية.

وتسعى نيسان لتكون رائدة عامليا في مجال النقل منعدم 
االنبعاثات مع شركة رينو، شريكها في التحالف، وتدشن 
نيسان سيارة نيسان «ليف»، وهي أول سيارة كهربائية 
١٠٠٪ منعدمة االنبعاثات يتم تسويقها على نطاق واسع، 
في اليابان والواليات املتحدة األميركية في ديسمبر 
املقبل وفـــي أوروبا في أوائل ٢٠١١، وباالضافة الى 
تطوير وانتاج الســـيارات الكهربائية، تعمل 
نيسان من خالل أسلوب شامل على ترويج 

أساليب النقل املستدام.
   ويشمل ذلك شراكات نيسان في مجال 
انعدام االنبعاثات الضارة بالبيئة التي تضم 
أكثر من ٨٠ دولة ومدينة ومؤسســـة على 
مستوى العالم، الى جانب مساهمني رئيسيني 
آخرين، واستخدام البنية التحتية لشحن السيارات 
الكهربائية واســـتخدام بطاريات ليثيوم – أيوم املستعملة في 
الســـيارات الكهربائية وترويج إعادة تدوير القطع املستخدمة في 

إنتاج املركبات. 

 سيارة مرسيدس ـ بنز ML غراند إيديشن تأسر االنتباه في منطقة الشرق األوسط

 جانب من توقيع االتفاقية 


