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 تقدم أودي خالل مشاركتها في معرض قطر الدولي للسيارات 
٢٠١١ خمسة طرازات جديدة تكشف عنها في املنطقة للمرة األولى 
 GT Rو ٨ W١٢ Aاجلديدة كليــــا، ٨ Aعلــــى اإلطالق، وهي أودي ٧
احملدودة اإلنتاج، هذا باالضافة الى كشف أودي النقاب عن اجليل 
اجلديد كليا من أودي A٦ التي من املتوقع ان تصل أسواق الشرق 
األوسط في النصف الثاني من العام ٢٠١١. أما السيارة اخلامسة 
التي ظهرت للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط فكانت أودي 
e-tron Spyder النموذجية التي أطلت على العالم من بوابة معرض 

أميركا الشمالية الدولي للسيارات ٢٠١١ في ديترويت.
 AUDI هذا وقد حضر روبرت شــــتادلر، رئيس مجلس إدارة  
AG أحداث املعرض الدولي، باالضافة الى جيف مانيرينغ، املدير 
اإلداري لدى أودي الشرق األوسط. «أسواق الشرق األوسط مهمة 
جدا لنا، فهي جزء ال يتجزأ من اســــتراتيجيتنا التي نهدف معها 
لنكون الصانع النخبوي األول في العالم» قال شتادلر وأضاف: 
«نتطلــــع في العام ٢٠١١ الى زيادة حجم مبيعاتنا بنســــبة ٢٥٪ 
وحتقيــــق نتائج مبيعات تكون األفضل لنا في منطقة الشــــرق 
األوسط، هذا عالوة على إسعاد عمالئنا من خالل تقدمي مجموعة 
من املنتجات املتميزة، باالضافة الى ضمان جتربة حقيقية للعمالء 

لدى شبكة وكالئنا».
  وتقرع «أودي» مرة أخرى أبواب فئة جديدة كليا في عالم صناعة 
السيارات مع إماطتها اللثام عن حتفتها الفنية اجلديدة A٧، حيث 
ابتكرت هذه الكوبيه ذات األبواب اخلمسة معانقة أفضل ما 
في ثالث فئات مجتمعة: تألق سيارات الكوبيه بخطوطها 
الديناميكية الرياضية اجلذابة، الراحة والرفاهية التي 
توفرها مقصورة سيارات السيدان وعمالنية 
سيارات الستايشن 

واغن.وها هي «A٧» ترسم حدودا جديدة وتضع قوانني مغايرة 
ملفهوم ســــيارات الكوبيه الكبيرة الفاخرة معتمدة على فلسفة 
«التقدم عبر التكنولوجيا» التي تترجم في اعتماد «A٧» على هيكل 
خفيف الوزن يدخل في تكوينه عدة أجزاء مصنوعة من األملنيوم، 
محرك V٦ ميتاز باعتمادية وتأدية عاليتني، نظام تعليق رياضي، 
باإلضافة إلى العديد من األنظمة املســــاعدة واملتعددة الوسائط 
املتطورة. تتوافر «أودي A٧» في أسواق املنطقة ابتداء من الربع 
األول لعام ٢٠١١ بســــعر يبدأ من ٧١٫٦ الف دوالر في دول مجلس 
التعــــاون اخلليجي.تعكس الكوبيه الفخمــــة الكبيرة A٧ معاني 
فلسفة أودي التي تنتهجها في صناعة سياراتها وهي «التقدم عبر 
التكنولوجيا» وذلك يتضح في عدة أبعاد منها: وزنها املنخفض، 
بفضل االستخدام املكثف لألملنيوم في صناعة هيكلها وأجزائها 
امليكانيكية األخرى، كما تتخذ أودي مع سيارتها الكوبيه الفخمة 
الكبيرة احلجم مسارا جديدا ملفهوم التصميم، حيث يبلغ طول 
٤٫٩٧ امتار، وعرضها ١٫٩١ متر، بينما يصل ارتفاعها إلى حدود الـ 
١٫٤٢ متر. إنها أبعاد خارجية متمايزة تنم عن تصميم خارجي أنيق 
وفريد من نوعه، السيما أن «A٧» تتمتع مبقدمة طويلة ذات نهاية 
قصيرة، قاعدة عجالت طويلة، وجهة خلفية رائعة مع نهاية حادة 
وخطوط انسيابية لعمود C اخللفي، إنها دون أدنى شك سيارة 
كوبيه فخمة ذات طباع ديناميكية مفعمة مبعاني اجلمال.وميكن 
وصف «A٧» بأنها سيارة أودي بأبهى حللها، فاخلطوط الديناميكية 
للجسم اخلارجي املنسابة بتألق حتى آخر السقف من شأنها أن 
تعكس إطاللة جديدة في سيارات أودي وضمن سيارات الكوبيه 
الكبيرة، كما يضم التصميم عموما معاني جمال التقنية احلديثة 
التــــي تتغلغل بها A٧ حتى أدق تفاصيلهــــا. تتوافر A٧ اجلديدة 
مبصابيح أمامية رائعة في تصميمها شأنها شأن أفراد عائلة أودي، 
إمنا جتهز اختياريا بتقنية LED التي توفر أعلى درجات اإلضاءة 
بالتوازي مع أدنى مستويات استهالك الطاقة، حيث 
تأتي A٧ مصحوبة بنظام إضاءة زينون 
املزدوجة في األمام وLED في اخللف 
كتجهيز قياسي، هذا باإلضافة 
إلى تعزيز املصابيح األمامية 
بتقنية اإلضاءة املتكيفة مع 
جميع األحوال اجلوية التي 
تغني السيارة والسائق عن 
مصابيح الضباب االعتيادية 

الكالسيكية.
اخلطــــوط    وجتتــــاح 
الرياضية للجسم اخلارجي في 
«A٧» حدود املقصورة الداخلية األنيقة، حيث 

تستعرض أودي مجددا دورها الريادي في فئتها لناحية التصميم 
الداخلي. اخلطوط األفقية في مقصورة «A٧» توحي باألمان والرحابة 
في نفوس الركاب سواء في املقدمة أو القسم اخللفي منها، ومن أهم 
عناصر تصميم لوحة القيادة هو اخلطوط الديناميكية املتموجة 
التي تبحر بتألقها من باب السائق مرورا بلوحة القيادة وصوال 
إلــــى باب الراكب األمامي، األمر الذي يعزز الطابع الرياضي لهذه 
الكوبيه الفاخرة ذات اخلمســــة أبواب.وباحلديث عن املقصورة 
الداخلية، توجهت قــــدرات وجهود املصممني نحو العناية بأدق 
التفاصيل، للخروج مبقصورة متألقة بأقصى احلدود املمكنة مبا 
يرتقي ملستويات احلرفية اليدوية االستثنائية، وزودت مقصورة 
أودي «A٧» اجلديدة اختياريا بنظام إضاءة داخلي يضفي أجواء 
من التمايز والفرادة، نظام تكييــــف climate-control وخاصية 
التدليك في املقاعد األمامية املكسوة بأفخم أنواع اجللود التي ال 

تتنازل أودي عنها أبدا.
  من جهة أخرى، تعكس حاملة راية عالمة الصانع األملاني ذي 
احللقات األربع، أودي A٨ اجلديدة، معاني الفخامة، الديناميكية 
والفعالية ضمن فئة السيارات الفاخرة مؤكدة فلسفة أودي املبنية 
على «التقدم عبر التكنولوجيا». واليوم، تقدم أودي قمة حاملة 
رايتها وهي A٨ quattro L W١٢ ذات قاعدة العجالت الطويلة واملزودة 
 L Aومتتاز أودي ٨.W مبحرك مكون من ١٢ اســــطوانة على شكل
بحضــــور مفعم بالثقة، إذ حتضر هيبتها معها أينما كانت حتى 
وهي واقفة، فأبعاد هذه الســــيدان الفاخرة ذات قاعدة العجالت 
الطويلــــة تلعب دورا بارزا لناحيــــة اإلطاللة الرائعة واحلضور 
الالفت، السيما أننا نتحدث عن سيدان فاخرة يبلغ طولها ٥٫٢٦٧ 
ملــــم، ازداد طول قاعدة عجالتها مبقدار ١٣٠ ملم مقارنة بالطراز 
العادي، أما بالنسبة لعرض جسم السيارة فلم يتغير مع ١٫٩٤٩ 
ملم، في حني ازداد ارتفاع السيارة مبقدار ٢ ملم ليصل إلى ١٫٤٦٢ 
ملم. جتدر اإلشــــارة إلــــى أن «L A٨» اجلديدة أطول وأعرض من 
منافساتها ذوات قواعد العجالت الطويلة.وتتفوق أودي L A٨ أيضا 
على منافساتها لناحية وزن الهيكل، إذ انه مصنوع بالكامل من 
 (ASF)  Frame Space Audiاألملنيوم على مبدأ هيكل أودي الفراغي
ويتمتع بخفة وزنه الذي ينخفض بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالهياكل 
األخرى املصنوعة من املعدن الصلــــب. اجلدير بالذكر أن هيكل 
ASF يتألف من قطع صفائح وسبائك مصنوعة من األملنيوم، وقد 
دمجت مع الهيكل صفائح مصنوعة من الفوالذ العالي الصالبة 
في منطقة الدعامة املتوسطة، األمر الذي ينتج عنه هيكال عالي 
الصالبة خفيف الوزن قادرا على توفير جتربة قيادة ديناميكية 
مع دقة متناهية في التوجيه، اهتزازات منخفضة جدا، وسالمة 
متفوقة من خالل القدرة العالية على امتصاص الصدمات وتشتيتها 

عن املقصورة. 

 أعلنت شركة «فولكس واجن بهبهاني» عن االطالق 
الرسمي للصفحة اخلاصة بها على موقع الـ «فيس بوك»، 
وذلك البتكارها طريقة جديدة للتواصل مع عمالئها 
من خالل الشبكة االجتماعية االعالمية األكثر شعبية 
في جميع أنحاء العالم.ومبجرد أن تصبح عضوا في 
هذه الصفحة، ميكنك احلصول على آخر أخبار الشركة، 
التعرف على العروض اخلاصة واحلمالت الترويجية، 
مشـــاهدة الڤيديو األخير اخلاص بسيارتك املفضلة، 
احلصول على آخر أخبار اطالق السيارات اجلديدة من 
فولكس واجن والتواصل معنا بآرائك وخبراتك.وقد 
صرح مدير التسويق في شركة فولكس واجن بهبهاني 
فراس مفتي قائال ان نهج التسويق االلكتروني اجلديد 
الذي تتبعه الشـــركة، ســـيكون عامال مهما في خطة 
التســـويق لهذا العام، ليصل الى جميع األفراد الذين 
يســـتخدمون االنترنت كمصدر رئيسي للمعلومات.

التسويق عبر االنترنت أصبحت له اآلن شعبية كبيرة 
محليا، وســـمح للشركات بالوصول الى آفاق جديدة 
وعمـــالء محتملني ال يســـتخدمون الصحف كمصدر 
رئيسي للمعلومات، ومبا أن الزمن في تغيير مستمر 
أصبـــح البد من مواكبته، فلم يعد العمالء مضطرين 
للبحث عن املعلومة أو القدوم الينا للحصول عليها، 

فقد ذهبنا نحن اليهم وسنصلهم أينما كانوا. 

 ستروين 
الى   أشارت شركة ستروين 
أنها قامت بتدوين ٣ نقاط بارزة 
رئيسية في ٢٠١٠: حيث مت بيع 
٤٠٠٠٠٠ مركبة، وحصة السوق 
ثابتة عنـــد ١٥٪، والنجاح غير 
املسبوق لـ ستروين DS٣ وقد 
انتهى العام بسجل عالي ميثل 
أكثر من ٧٥٠٠٠ طلب في شهر 
ديسمبر على (سيارة ركاب + 
الى  سيارة استخدام جتاري)، 

حد ٥٠٪ في ديسمبر ٢٠٠٩.
 :Cوأضافت الشـــركة انها قامت بإطالق أنواع جديدة من السيارات منها ستروين ٣  
الـ C٣ اجلديدة حيث باعت أكثر من ٧٣٠٠٠ وحدة لعامها األول في السوق، وهي التزال 
 Cالسيارة األكثر شعبية في املعدل، وبصورة أكثر اتساعا، التسجيالت اإلجمالية لـ ٣
كالســـيك و C٣ تصل الى ١٠٠٠٠٠ عالمة، وفي شهر ديسمبر فقط، مت أخذ ٢٨٠٠٠ طلب 

لـ C٣ اجلديدة.

 DSكمـــا قامت ســـتروين ٣  
ببيع أكثر من ٢٦٠٠٠ تســـجيل 
في ٩ شهور، الـ DS٣ – السيارة 
األولى في خط DS املميز – لقد 
جتاوزت بشـــكل كبير األهداف 
وبشكل واضح وضعت نفسها 
على انها القائدة في ســـيارات 

الضغط الطرازية.
  ومن بيع األنـــواع اجلديدة 
 :Cسيارة ســـتروين اجلديدة ٤
الـ C٤ اجلديدة أخذت ١٤٠٠٠ طلب منذ إطالقها في أكتوبر ونظرة واعدة لعام ٢٠١١. وقد 
انتهى العام برقم قياسي للطلبات في ديسمبر: ٧٥٠٠٠ طلب سيارة LCV لشهر ديسمبر 

فقط، بارتفاع ٥٠٪ عن عام ٢٠٠٩.
  ومن املتوقع ان يشهد عام ٢٠١١ تركيزا قويا على املنتجات، مع سلسلة مميزة تشمل 
الـ C٣ إربالي وروسيجنول. كونه العام الكامل األول لستروين اجلديدة C٤، ٢٠١١ ستعلن 

 .DSوستروين ٥ DSاملميزين: ستروين ٤ DS اطالق موديلني جديدين في خط

 «أودي» 

 تحتفل بتحقيق رقم قياسي إلنتاج 
السيارات في عام ٢٠١٠

 

 تستحوذ  على حصة ١٥ ٪ 
  من السوق الفرنسي 

 تتألق في معرض قطر للسيارات مع كشفها 
  عن ٥ طرازات للمرة األولى في المنطقة
 

 نيسان سندرالند 
 تأكيداً لمكانتها كأكبر شركة منتجة للسيارات في بريطانيا  

 نتائج البيع عند نهاية ديسمبر ٢٠١٠ 
 اجمالي ١٢ شهر ٢٠١٠  ديسمبر ٢٠١٠ 

 حصة السوق ٪  التسجيالت  حصة السوق ٪  التسجيالت 
 LCV /١٥  ٣٩٩٠٠٠  ١٣٫٧  ٣٦٥٧٥  ستروين، سيارة 

 ١٤٫٦  ٣٢٨١٥٠  ١٣  ٢٩٧٢٠  ستروين، سيارة 
 LCV ،١٧  ٧٠٨٥٠  ١٧٫٧  ٦٨٥٥  ستروين 

 يحتفــــل مصنع نيســــان 
سندرالند بتحقيق رقم قياسي 
في انتاج السيارت لعام ٢٠١٠ 
ما يؤكد مكانة نيسان كأكبر 
شركة مصنعة للسيارات في 

اململكة املتحدة.
  وقد مت صنع ٤٢٣٢٦٢ سيارة 
العام املاضي،  في سندرالند 
الســــيارات  وبلغت نســــبة 
املصدرة ٨١٪. وتظهر األرقام 
التي نشرتها جمعية مصنعي 
وجتار السيارات (SMMT) أن 
املركبات التي أنتجها مصنع 
نيســــان ســــندرالند شكلت 
نســــبة تزيــــد علــــى ١ من ٣ 
ســــيارات مخصصة للركاب 
مت انتاجها في اململكة املتحدة 

عام ٢٠١٠.
  ويعتبر مصنع نيســــان 
سندرالند أكبر منتج للسيارات 
في اململكــــة املتحدة منذ عام 
١٩٩٨. وكان الرقم القياســــي 
الســــابق ملصنــــع نيســــان 
ســــندرالند ٣٨٦٥٥٥ سيارة 
عــــام ٢٠٠٨، وانخفض الرقم 
عام ٢٠٠٩ نتيجة لألزمة املالية 
إلى ٣٣٨١٥٠ سيارة،  العاملية 
أما في عام ٢٠١٠، فلم يحقق 
املصنع الرقم السابق فحسب، 
بل جتــــاوز الرقم القياســــي 

السابق بـ ٣٦٧٠٧ سيارة.
  واستطاع املصنع الوصول 
إلى هذا الرقم القياسي بفضل 
النجاح املتواصل للموديالت 
املنتجة في نيسان سندرالند 
وخاصــــة ســــيارة نيســــان 

قاشقاي.
  وجاء حتول ثالث أضيف 
خلط انتاج قاشقاي في مايو 
٢٠١٠ ما عزز اإلنتاج السنوي 

لسيارات قاشقاي وقاشقاي+٢ 
بـ  إلى ٢٧١١٨٨ مركبة مقارنة 
١٩٨٨٤١ مركبــــة عــــام ٢٠٠٩ 
و٢٢٤٩٨٩ مركبة عام ٢٠٠٨، 
اجلدير بالذكر أن ســــيارات 
نيسان قاشقاي يتم تصديرها 
إلى الشرق األوسط من مصنع 

سندرالند.
  وبعد بدايــــة اإلنتاج في 
أغسطس املاضي، مت تصنيع 
٤٤٦٢٢ سيارة من طراز نيسان 
جوك في املصنع. وكان مصنع 
نيسان سندرالند قد أنتج في 
العام املاضي ٥٤٥٨٠  بدايات 
سيارة من طراز ميكرا، كانت 
آخر سيارة صنعت في شهر 
يوليو قبل انتقال انتاج هذه 
الهنــــد بعد ١٨  إلــــى  املركبة 
عاما مــــن انتاجها في اململكة 

املتحدة.
انتاج ســــيارة    وارتفــــع 
نيسان «نوت»، التي تتشارك 
في خط االنتــــاج الثاني في 
مصنع سندرالند مع نيسان 
جوك، بشكل قوي عام ٢٠١٠ 
إلى ٥٢٨٧٢ سيارة مقارنة بـ 
٥٠٨٨٠ سيارة في العام الذي 

سبقه.
  وبعد ٢٥ عاما من االنتاج، 
شهد مصنع نيسان سندرالند 
في يناير ٢٠١١ حتقيق أحدث 
اجناز تصنيعي حيث بلغ عدد 
املنتجة منذ بداية  السيارات 
عمليات املصنع عام ١٩٨٦ ستة 

ماليني سيارة.
التي  الســــيارة    وكانــــت 
أوصلت الرقم إلى ستة ماليني 
هي سيارة نيسان جوك حمراء 
اللون والتي اجتازت اختبارات 
السالمة واجلودة في ١٨ يناير 

اجلاري.
الرئيس في    وقال نائــــب 
شركة نيسان لعمليات التصنيع 
فــــي اململكة املتحــــدة كيفن 
فيتزباتريك: «كان عام ٢٠١٠ 
سنة ذات أهمية بارزة بالنسبة 
للمصنع وميثل اجنازا كبيرا 
للعاملني، ويعكس أداء املصنع 
أيضا شعبية املوديالت التي 
ننتجها في سندرالند وخاصة 
نيسان قاشقاي ونيسان جوك 
التي صممت ومتت  اجلديدة 
هندستها وصناعتها في اململكة 

املتحدة».
  وأضاف: «من خالل التركيز 
على تنافسية التكلفة واجلودة 
العالية واالستجابة ملتطلبات 
العمالء املختلفة، حققنا منوا 
بارزا في عملياتنا بينما تراجع 
اآلخرون. وسوف تكون هذه 
املعادلة الناجحة مفتاحا لتقدمي 
منتجات جديدة في املستقبل 

وحتقيق املزيد من النمو».
  اجلدير بالذكر أن عام ٢٠١٠ 
شهد اعالن نيسان أن سيارتها 
الكهربائية ١٠٠٪، نيسان «ليف» 
العام  احلائزة جائزة سيارة 
في القارة األوروبية، ســــيتم 
تصنيعها في سندرالند ابتداء 
من عام ٢٠١٣.ويجري حاليا 
تنفيذ أعمال البناء في مصنع 
للبطاريات في سندرالند الذي 
سينتج بطاريات ليثيوم-أيون 
لســــيارات نيســــان «ليف»، 
وسيتســــلم أول العمالء في 
اململكــــة املتحــــدة الســــيارة 
اجلديدة خالل األسابيع القادمة 
بعد اســــتفادتهم من املنحة 
احلكومية البالغ قيمتها ٥٠٠٠ 

جنيه استرليني. 

 للتعرف على العروض الخاصة 
والحمالت الترويجية 

 «فولكس واجن
   بهبهاني»

  تعلن عن صفحتها الرسمية 
على  الـ «فيس بوك»

 


