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 تعتزم «أودي» توظيف نحو 
١٢٠٠ خبير ومختص في مجاالت 
جديدة خالل عام ٢٠١١ في ســــياق 
مســــاعيها الهادفــــة إلــــى تعزيز 
مســــتقبل أعمالها، كمــــا تخطط 
الشركة الستثمار نحو ١١٫٦ مليار 
يورو بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ لتطوير 
منتجات وتقنيات جديدة، وحتديث 
وتعزيز منشآتها املختلفة، وذلك 
مع تخصيص أكثر من ٥ مليارات 
يورو ملنشــــأتيها في إنغولشتات 

ونيكارسولم بأملانيا.
 AUDI وقال عضو مجلس إدارة  
AG للموارد البشرية توماس سيغي 
«ال شك أن اإلبداع يحتاج إلى طاقم 
مبدع، لذلك نعتزم توظيف نحو 
١٢٠٠ مــــن اخلبراء فــــي عام ٢٠١١ 
لالرتقاء بأعمالنا في مجال السيارات 
الكهربائية وبناء الهياكل اخلفيفة، 
ومتكيننا من تنفيذ استراتيجية 
النمو التي ننتهجها». وقد وظفت 
«أودي» خــــالل عــــام ٢٠١٠ نحو 
٥٠٠ خبير، كما باشر ٧٨٠ متدربا 
تدريباتهم املهنية في إنغولشتات 

ونيكارسولم.
  ويعتبر البرنامج االستثماري 
الذي تنوي الشركة تنفيذه بقيمة 
١١٫٦ مليار يــــورو بني عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٥ األكبر من نوعه منذ تأسيس 

ونيكارسولم بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٥. 
وهــــو ما علق عليه ســــتروتبيك 
بالقول: «تتمتع شــــركتنا بفرص 
منو مميزة في كل أنحاء العالم ـ 
وباألخص في الصني، مما سيحقق 
الفائدة ملصانعنا في أملانيا واخلارج 
 AUDI على حد سواء».  وقد تخطت
AG توقعاتها التي حددتها للعام 
٢٠٠٩ مع نتائج مبيعات وصلت 
إلى حوالي الـ ٩٥٠٫٠٠٠ سيارة، كما 
جنحت الشركة في تسجيل عائدات 
بلغت ٣٤٫٢ مليار يورو، فيما بلغت 
األرباح قبل حســــم الضرائب ٣٫٢ 
 AUDI AG مليارات يورو. وتنتج
سياراتها في كل من إنغولشتات 
ونيكارســــولم (أملانيــــا)، جيور 
(هنغاريا)، شاجنشون (الصني) 
وبرســــيل (بلجيكا). وفي أواخر 
العام ٢٠٠٧ شهد موقع أوراجناباد 
في الهند بداية اإلنتاج احمللي لفئة 
أودي A٦ أواخــــر العام ٢٠٠٧ فئة 
أودي A٤ فــــي أول أكتوبر ٢٠٠٨. 
وتنشــــط الشــــركة في أكثر من 
١٠٠ ســــوق حول العالم، ومتتلك 
 Automobili شركات فرعية تشمل
Lamborghini Holding S.p.A فــــي 
سانت أجاتا بولونيز في إيطاليا 
وquattro GmbH في نيكارسولم 

بأملانيا. 

 «أودي» تخطط في ٢٠١١ لتوظيف ١٢٠٠ مختص 
  في مجاالت مستقبلية وتنفيذ أضخم برنامج استثماري  

وتقنيات مســــتقبلية جديدة مثل 
الكهربائية والهجينة،  السيارات 
ومنها سيارة e-tron Audi R٨، التي 
تعتبر أول سيارة رياضية تعمل 
بالكهرباء مــــن «أودي»، وتعتزم 
الشركة طرحها في األسواق أواخر 

.٢٠١٢
  وخالل عــــام ٢٠١١، ســــتطرح 
«أودي» مجموعــــة جديــــدة من 
املوديــــالت التي حتمــــل عالمتها 
ذات احللقات املتداخلة األربع، مبا 
 Audiاجلديدة، و Audi Aفي ذلك ٦

«أودي»، وقال أكسيل ستروتبيك، 
 AUDI AG عضــــو مجلــــس إدارة
للشؤون املالية والتنظيمية، معلقا 
على هذه اخلطوة: «ســــيكون هذا 
االســــتثمار مبثابة األساس املتني 
الذي يســــاعدنا على حتقيق منو 
مربح ومســــتدام، ويدعم جهودنا 
الحتالل أعلــــى املراتب في قطاع 

السيارات الفخمة».
  وســــيتم تخصيص نحو ٨٠٪ 
من مبلغ االستثمار ـ أي ما يعادل 
٩٫٥ مليار يوروـ  لتطوير منتجات 

Hybrid Q٥ التي تعد أول ســــيارة 
بالكامل تنتجها الشركة،  هجينة 
إضافة إلى سيارة Audi Q٣ اجلديدة 
التي مت إنتاجهــــا في مارتروريل 
بإسبانيا لتكون أول سيارة رياضية 
رباعية الدفع ومتوســــطة احلجم 

من «أودي».
  ويستهدف البرنامج االستثماري 
كذلك تطوير منشآت «أودي» في 
أملانيا، حيــــث مت تخصيص أكثر 
من ٥ مليارات يورو إلنفاقهما على 
مصنعي الشركة في إنغولشتات 

 اختبارات الصيانة والتطوير لسيارة أودي

  أعلن دليل تأجير السيارات (ALG) في الواليات املتحدة األميركية، 
املؤسســــة املتخصصة في حتليل القيمة املتبقية للمركبات وتقدمي 
االستشــــارات املتخصصة لقطاع تصنيع الســــيارات على املستوى 
الدولي، عن حصول سيارة هيونداي إلنترا ٢٠١١ اجلديدة كليا على 
اجلائزة األولى للقيمة املتبقيــــة متقدمة بذلك ٧ مراكز مقارنة بعام 
٢٠٠٦، ومتفوقة على منافساتها في فئة السيارات املدمجة مثل هوندا 
وفولكس واجن ونيســــان.  ويعزز فوز هيونداي في فئة السيارات 
املتوسطة املدمجة من سمعة عالمتها التجارية املتنامية، كذلك عوامل 
اإلعجاب مبنتج جديد. ومتنح جوائز «ALG» الســــنوية للســــيارات 
والعالمات التجارية املتوقع أن حتافظ على نسبة عالية من سعرها 

األصلي بعد فترة التأجير التقليدية التي متتد لثالثة أعوام.
  ومن املعايير األساسية التي وضعها «ALG» لتحديد القيمة املتبقية 
األداء التاريخي لهيونداي، جودة السيارة، مستوى اإلنتاج النسبي 
مقابل الطلب والتسعير وإستراتيجية التوسع. إلى جانب التصميم 
Fluidic Sculpture األنيــــق، وتكنولوجيا األمــــان املتقدمة واألفضل 

.mpg highway اقتصاديا في توفير الوقود في فئة ٤٠
  وتشمل أبرز مواصفات طراز هيونداي إلنترا ٢٠١١ اجلديدة كليا 

محرك الشــــركة اجلديد «جاما» سعة ١٫٦ ليتر والذي يعمل باحلقن 
املباشر للوقود والذي ينتج قوة تصل إلى حوالي ١٤٠ حصانا وعزما 

يصل إلى ١٢٣ رطل/قدم.
  ويتصل محرك الســــيارة بناقل سرعة تلقائي «أوتوماتيك» ست 
سرعات وتعمل السيارة بالدفع األمامي، فضال عن متيزها مبعدالت حرق 

وقود أفضل بنسبة ١٠٪ مقارنة مبنافساتها من السيارت األخرى.
   يجدر اإلشارة إلى أن هيونداي حققت عددا من اإلجنازات هذا العام 

إذ حصلت على عدد من اجلوائز واأللقاب حول العالم، منها: 
  - حصلت سيارة هيونداي إلنترا ٢٠١١ على جائزة القيمة املتبقية 

.ALG األولى من
 Brand Keys & Kelley Blue احتلت هيونداي املركــــز األول من -  

Book ملؤشر الوالء.
 Kelley لقبــــت هيونداي بأكثر العالمات التجارية حتســــنا من -  

Blue Book في مؤشر العالمات التجارية للسيارات.

  - احتلــــت هيونداي املركــــز األول في كل من اجلــــودة والقدرة 
 NADA التنافســــية على حد سواء وأداء توزيعها في صيف ٢٠١٠ من

في استفتاء ألداء السيارة.
  - حصدت هيونداي لسيارات السيدان متوسطة احلجم عن طراز 
ســــوناتا، اجلديدة بالكامل، اجلائزة األولى كأفضل سيارة صالون 
متوســــطة احلجم في فئتها من جوائز الشــــرق األوسط للسيارات 

.«MEMA» ٢٠١٠
  - هيونداي i٢٠ سيارة عام ٢٠١٠ من مجلة ECO Car االسترالية.

  - حــــازت هيونداي املركز األول لرضا العمالء في اســــتراليا من 
.Canstar  موقع

  - عالمة هيونداي التجارية احتلت املركز األول في رضا العمالء 

 AutoBild (تقريــــر اجلودة) من مجلــــة
األملانية.

  - مصنع شــــركة هيونداي موتور 
التشــــيك «HMMC» يحصــــد جائزة وطنية للجــــودة في جمهورية 

التشيك
سيارتا هيونداي توسان وإلنترا ٢٠١٠ تفوزان في مؤشر   -  

CACSI استفتاء رضا عمالء السيارات في الصني.
   وقد تأسســــت شــــركة هيونداي موتور عــــام ١٩٦٧، حتى باتت 
مجموعة هيونداي - كيا اليوم إحدى أكبر شــــركات الســــيارات في 
العالم. وتعتبر املجموعة خامس أكبر شركة مصنعة للسيارات عامليا 
إذ يقع حتت مظلتها أكثر من ٢٤ شركة تابعة وفرعية على املستوى 
الدولي. وتضم املجموعة نحو ٧٥ ألف عامل حول العالم، حيث بلغ 
حجم مبيعاتها ما يقارب ٣٫١ ماليني ســــيارة على مستوى العالم في 
عام ٢٠٠٩، محققة مبيعات بلغت ٤١٫٨ مليار دوالر (مبا فيها املصانع 
اخلارجية، وذلك باستخدام متوسط سعر صرف ١٢٧٦ ربحا للدوالر 
األميركي الواحد). وحتقق ســــيارات هيونداي شهرة واسعة عامليا 

حيث تباع في ١٩٣ بلدا من خالل ٦٠٠٠ وكيل ومعرض. 

 «هيونداي» إلنترا الجديدة كليًا 
تحقق أعلى قيمة متبقية

   لعام ٢٠١١ 
«ALG» من  

 أعلنت شــــركة «رينو اخلليج» أخيرا عن اطالق ســــيارتها اجلديدة كليا «رينو 
ســــافران» التي تعد األحدث ضمن تشكيلة سياراتها، وذلك في اليوم األول ملعرض 

الرياض الدولي للسيارات ٢٠١٠.
  وجتسد سيارة رينو الصالون الفخمة النسخة األحدث من طراز «سافران»، الذي 

شهد جناحا كبيرا عند إطالقه في ٢٠٠٨، حيث باع ٢٦٢٤ وحدة في دول اخلليج.
  وبهذه املناســــبة، قال املدير التنفيذي لشركة «رينو اخلليج» مستنصر لكدواال: 
«تعد (رينو سافران) طرازا رئيسيا بالنسبة لرينو، وقد جاء حتسني وتطوير هذا 
الطراز اجلديد بناء على النجاحات التي حققتها الطرازات السابقة في توفير سيارة 

صالون فخمة ورائعة ألسواق دول اخلليج».
  وأضاف: «متثل السيارة (سافران) طرازا مثاليا للعمالء في دول اخلليج. فأصحاب 
السيارات في املنطقة يرغبون في معايير دقيقة بالنسبة لسياراتهم، إذ يبحثون عن 
ســــيارة تستطيع حتمل الظروف املناخية فضال عن توفير راحة وفخامة متميزتني 
ومحرك قوي من أجل قيادة سهلة على الطرقات، ويجمع ذلك كله هيكل سيارة صالون 

عصري. وتتميز (رينو ســــافران) اجلديدة بأنها تلبي كافة هذه االحتياجات 
واملعاييــــر». وأوضــــح: «لقد روعي عند تصميم هذه الســــيارة أخذ 

مناخ منطقة الشــــرق األوســــط بعني االعتبار، كما يشكل نهج 
وفلسفة رينو (Drive the Change) صميم هذه السيارة 

التــــي مت تطويرها باســــتخدام أحدث التقنيات 
املبتكرة لتوفير جتربة نوعية 

ليس للسائق فحسب 
بــــل أيضــــا لكافة 

(سافران)  ركاب 
اجلديدة».

  تعد سيارة 
«رينو سافران» 
اجلديدة أشبه 
تكـــون  مـــا 
حة  ا ســـتر با

خاصة جيدة التجهيز ملمارسة األعمال، حيث توفر الراحة واالسترخاء والفخامة 
بفضل معايير اجلودة واالبتكار العالية املستخدمة في تطويرها. وجتسد «رينو 
سافران» نهج وفلسفة رينو «Drive the Change» حيث سعت رينو لتعزيز التجربة 
التي تقوم السيارة بإيصالها للركاب. كما تعكس السيارة تفاني الشركة في تقدمي 
شيء جديد للمشترين من خالل مجموعة من اخلصائص املتميزة التي تتمثل في 
زيادة املســـاحة املخصصة للركبة بالنسبة للركاب في املقاعد اخللفية، ورحابة 
املقصورة، فضال عن التصميم األنيق، ما يعزز راحة وسعادة السائق والركاب.

  وينم كل شيء في «رينو سافران» اجلديدة عن الفخامة، بدءا من الراحة، ومرورا 
بتقنية «سامسونغ سوبر بالزما» لتنقية الهواء باأليونات، وصوال إلى نظام الصوت 
«آركاميس» و«بوز»، وتضم تشــــكيلة محركات هذا الطراز محرك «V٦» ســــعة ٣٫٥ 
ليترات وقوة ٢٤٠ حصانا، ما يعني أن الركاب سيصلون سريعا إلى وجهتهم بسهولة 
وكفاءة عالية. وحتظى «رينو سافران» اجلديدة بكافة خصائص رينو الرائدة املتعلقة 
باألمان والســــالمة باإلضافة إلى حلول تقنيــــة مت تطويرها داخل إطار عمل حتالف 
رينو - نيسان والتي تعد جزءا ال يتجزأ 
من السيارة اجلديدة، وتشمل هذه 
اخلصائص نظام منع انغالق 
املكابح، ونظام مساعد 
الطــــوارئ،  كبح 
ئد  ســـــــا و و
هوائية معدلة، 
ومجســـــــات 
جانبية، ونظام 
مراقبة ضغط 
هواء اإلطارات، 
إلى  باإلضافة 
مصابيح أمامية 

من «الزينون». 

 «رينو الخليج» تطلق «رينو سافران» الجديدة ٢٠١١ 

 مقر «نيسان»

 أعلنت شركة نيسان موتور 
احملــــدودة عن تدشــــني نســــخة 
متحركة من موقعها االلكتروني 
الــــذي مت تصميمــــه خصيصــــا 
الهواتف املتحركة،  ملســــتخدمي 
حيث ميكن للمستخدمني حتميل 
تطبيقات منفصلة ليتمكنوا من 
الى املوقع االلكتروني  الوصول 
اجلديد، وذلك مــــن خالل ادخال 
 URL)) عنوان مصــــدر االنترنت
 ((http://m.nissan-global.com/EN
في نافــــذة البحث على املتصفح 
في أجهزتهم النقالة للوصول الى 

املوقع االلكتروني العاملي.
النســـخة املتحركة    وتتيح 
للموقع االلكتروني لـ «نيسان» 
امكانيـــة الوصـــول الســـريع 
القناة االعالمية  الى  والســـهل 
والبيانات الصحافية والصور 
وأفالم الڤيديو واملواد االعالمية 
املختلفة من نيســـان، وتتوافر 
حاليا مواصفـــات املنتجات في 
الى  قســـم املنتجات باالضافة 
الوصول الى وصالت احملتويات 
املهنية للحصول على تفاصيل 
مســـتفيضة حـــول التصاميم 
واجلـــودة والتكنولوجيـــا من 
نيســـان. كمـــا يتيـــح املوقع 
االلكتروني امكانية التعرف على 
قسم املعلومات اخلاصة بشركة 
نيسان الذي يضم رؤية ورسالة 
الشـــركة وملخصا عن الشركة 

وأخبار حتالف رينو – نيسان.
  وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
ادارة التســــويق واالتصاالت في 
شركة نيســــان الشرق االوسط 
مونال زيدان: «اننا على ثقة بأنه 
مع ازدياد أعداد مستخدمي الهواتف 
املتقدمة والذين  التقنيــــات  ذات 
يقضون أوقاتا أطول في تصفح 

االنترنت، سيستطيع املتحمسون 
لعالمة نيسان التجارية الوصول 
الى االخبار واآلراء حول نيسان 
بسهولة وسرعة، وقد صمم هذا 
املوقع االلكتروني بطريقة تسمح 
أنحاء  للمســــتخدمني من جميع 
العالم باالستفادة من الوصالت 

بكل راحة». 

 «نيسان» ُتطلق موقعًا إلكترونيًا 
  لمستخدمي الهواتف المتحركة

 «رولز ـ رويس موتور كارز» تحتفل
  بمئوية شعارها «روح السعادة»

 حتتفل «رولزـ  رويس موتور كارز» 
الرائدة في  الشركة 
السيارات  صناعة 
الفاخـــرة، في عام 
٢٠١١ احلالي مبرور 

مائة عام على شعارها 
متثال «روح السعادة» 

الشـــهير املتواجد على 
مقدمة جميع ســـيارات 

«رولزـ  رويس» والذي ميثل 
مصدر الهام للعاملني بالشركة 
وعشاق العالمة حول العالم.

  وإحياء لهذه املناسبة ستحمل كل 
سيارة «جوست» أو «فانتوم» تخرج 
من مصنع الشركة في «جودوود» هذا 
العام نسخة من متثال «روح السعادة» 

منقوش على قاعدته باإلجنليزية «مئوية 
روح السعادةـ  ٢٠١١»، وبخط جرى اختياره 

خصيصا لهذه املناسبة.
  كما تعتزم «رولزـ  رويس موتور كارز» 
إطالق عدد من االنشطة احتفاال بعام املئوية، 

ففي السادس من شهر فبراير، وهو التاريخ 
الذي ســـجل فيه «تشارلز سايكس» تصميم 

متثاله «روح السعادة» ألول مرة عام ١٩١١، 
تنظم الشركة موكبا من مائة سيارة 

«رولزـ  رويس» عصرية وكالسيكية، 
يجوب شوارع العاصمة البريطانية 
مرورا بعدد من أشـــهر املعالم في 

 ،Conduit املدينة مثل ميدان «بيركلي» وشارع
وصوال إلى املقر احلالي والسابق للشركة 

في لندن.
  ولفت «تورسنت مولر ـ أوتفوش»، 
الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن 
متثال «روح السعادة» يعد أشهر 
شعار لشركة سيارات في العالم، 
ويعكس ببراعة متيز 
وتفرد موديالت «رولز 
رويس» في املاضي 

واحلاضر.
  وقال: «ميثل هذا 
الشـــعار مصدر إلهام 
األجداد املؤسســـني لهذه الشركة 
العريقـــة، وكذلك ألصحـــاب ومحبي 

سياراتها على مدى األجيال».
  وأضاف «مولرـ  أوتفوش»: «يواصل 
العاملني  إلهـــام  املميز  الشـــعار  هذا 
لدى هـــذه العالمة الفريدة التي تقدم 
أفخر الســـيارات وأكثرها جاذبية في 

العالم».
  يشار إلى أن «رولزـ  رويس موتور 
كارز» ستكشـــف عـــن املزيد من 
املبادرات املتعلقة باحتفاالتها 
«روح  متثـــال  مبئويـــة 
السعادة»، الذي يجسد 
سيدة طائرة، على مدار 

العام ٢٠١١. 


