
ما زالت أسواق السيارات في اإلمارات خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً تشهد ازدياد 
المبيعات، وسط ثقة المديرين اإلقليميين والوكالء باستمرار هذا النمو مدفوعاً باإلنفاق على مشاريع 
البنية التحتية وعدم خفض الدول الخليجية لميزانيات اإلنفاق رغم تراجع أسعار النفط، وحقق كثير 

من الشركات نمواً بالمبيعات من خانتين في يناير الماضي، وهو مؤشر على مستوى النمو الذي 
ستشهده المبيعات في ٢٠١٥ الذي يشهد أيضاً توسع الشركات في مساحات العرض لمواكبة التوسع 

في الطلب المدفوع بازدياد عدد السكان مع نمو عدد المشاريع التي تستقطب أيد عاملة جديدة، ما 
يجعل السوق المحلي بعيداً عن تراجع المبيعات التي تشهدها أسواق دولية أخرى نتيجة حالة عدم 

اليقين االقتصادي جراء عوامل أساسية في االقتصاد العالمي.
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أبــدى عــدد مــن المديريــن اإلقليمييــن 
شــركات  لكبريــات  المبيعــات  ومديــري 
السيارات تفاؤلهم بنمو المبيعات في العام 
الحالي ٢٠١٥ بناء على نتائج مبيعات شــهر 
يناير، حيث ســجلت كاديالك أرقاماً قياسية 
مقارنة بالفترة نفســها من العام الســابق، 
وحققت أودي أرباحاً من خانتين واستمرت 
بيجو بزيــادة مبيعاتها اعتمــاداً على بعض 

الطرازات.
وأبدى كثير منهم تفاؤلهم باستمرار هذا 
النمو رغــم توقعات بتراجــع نمو مبيعات 
ســوق الســيارات العالميــة، حيــث تغرد 
األســواق المحلية والخليجية خارج ســرب 
المتأثرة بحالة الضبابية  العالمية  األســواق 

االقتصادية.
كما تشهد اإلمارات طرازات جديدة كليا 
خالل العــام، إضافة إلى إطــالق عدد آخر 
من الطــرازات خالل معــرض دبي الدولي 
للســيارات تم كشــف بعضها فيما تحفظت 
الشــركات عن ذكر بعضهــا اآلخر، وإن كان 
الجميــع يجمعــون على أهميــة المعرض 

وتميزه في المنطقة.

ويتوقع موريس ويليامــز، الرئيس والمدير 
اإلداري في شــركة جنرال موتورز الشــرق 
األوسط استمرار النمو بشكل قوي، في ظل 
النجاح المحقق بمنطقة الشــرق األوســط، 
ويمكننــا التأكيــد على أن دولــة اإلمارات 
تســتمر بإثبات حضورها كسوق نحقق فيه 
نمــواً قوياً. وقد ســجلنا في العــام الماضي 

نمواً بنسبة ١٣٫٤٪ في مبيعات اإلمارات.
وبــدأ العام الحالي بشــكل قــوي خاصة 
فــي عالمة كاديــالك، التي حققــت أفضل 
مبيعات قياسية لشــهر يناير. وجاءت هذه 
النتائــج نتيجة الســتراتيجية الشــركة التي 
تضع تركيزاً معمقاً على العمالء وتزويدهم 
بالســيارات الفاخرة التي تناســب أساليب 
حياتهم، مثــل طرازات إســكاليد الرياضية 
وســيارة  الجديدة،  االســتعماالت  متعددة 
ATS كوبيــه. وأضــاف أن هنــاك من دون 
شــك طرازات معينة يفضلها العمالء ضمن 
مجموعــة منتجاتنــا، ونتوقــع أن يســتمر 
اإلقبــال على هذه الطــرازات لدعم أعمال 
جنــرال موتــورز فــي ٢٠١٥. عمالؤنــا في 
الشــرق األوســط معجبون جداً بالطرازات 
الرياضيــة متعــددة االســتعماالت وكبيرة 
الحجم- شــفروليه تاهو، سوبربان، وجي إم 
سي يوكون ويوكون XL، واأليقونة كاديالك 
إســكاليد. أعتقد أنه من العــدل القول إن 
هذه الفئة ستستمر بوضع بصمتها الواضحة 
في السوق. ولكن، تتجه المنطقة أيضاً نحو 
تبني فئة ســيارات الركاب بشكل أكبر، مثل 
شفروليه إمباال، وماليبو، بشكل كبير. ونحن 

نرى عالمات نمو كبيرة في هذه الفئة.
وحــول ما يقــال عن تفضيل الشــركات 
العالميــة تصديــر ســياراتها إلــى الســوق 
الصينــي علــى حســاب األســواق األصغر 
وتأثيــر ذلك على الســوق اإلماراتي، حيث 
يقــول بعــض وكالء الســيارات ان زبائنهم 
يضطــرون لالنتظار فتــات إضافية ليحصلوا 
على ســياراتهم، أجاب ويليامز قائًال أعمالنا 
مزدهرة في الصيــن، ويتم بيع العديد من 
ســياراتنا هناك. ونــرى أيضاً طلبــاً متنامياً 
على ســيارات جنرال موتــورز هنا. ولكن، 

اســتراتيجية العمليات الصلبــة التي تضعها 
جنرال موتــورز تضمن أال يضطــر وكالؤنا 
وعمالؤنا في اإلمارات لمواجهة أي تأخيرات 
ناجمة عن الطلب، بسبب األسواق األخرى.

وذكر يان هندريك شميت المدير التنفيذي 

أن  األوســط  الشــرق  ألودي  للمبيعــات 
اإلمارات هي أكبر سوق ألودي في المنطقة 
بحصة ٥٠٪، وحققنا بداية إيجابية في يناير 
من خالل ارتفاع نسبة المبيعات في الشرق 
األوسط برقم مزدوج مقارنة بالشهر نفسه 
مــن العام الماضي، ونســعى إلــى مواصلة 
تحقيق نسبة نمو من رقم مزدوج هذا العام 

وذلك باالعتماد على تحسن السوق المحلي 
وعلى مجموعــة من الموديــالت الجديدة 
كليــاً والموديالت التي تــم تحديثها والتي 
سيتم اطالقها في سوق الشرق األوسط هذا 
العــام ومن خالل اســتثمارنا المتواصل في 
بنــاء صاالت عرض جديدة مثل صالة عرض 
في أبوظبي ومراكز لخدمة العمالء في قطر 

ولبنان ودبــي، جميع هذه المراكز ســيتم 
تشغيلها هذا العام.

أمــا موديالتنا األكثر شــعبية هي أودي 
Q٥ و Q٧ والســيارة الحائــزة على جوائز 
دولية أودي A٣ السيدان التي أطلقناها في 
الســوق العام ٢٠١٤. هذه الموديالت تمثل 
ما يعــادل ٥٠٪ من حجــم المبيعات. نحن 
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يشــهد العام الجاري ومعرض دبي الدولي 
المقبــل إطالقات  للســيارات في نوفمبر 
حصريــة لعــدد مــن الطــرازات، وقــال 
دافيــد ماريــن المدير اإلقليمــي لمنطقة 
الشرق األوســط، في شركة «بيجو»: نحن 
بالنســبة إلطالق «بيجو  متحّمســون جداً 
٣٠٨» الجديــدة، والتــي حصــدت لقــب 
«ســيارة العام» فــي أوروبا خــالل العام 
الماضي حيث حققت بالفعل أفضل مبيع. 
كمــا نخطط لكشــف النقاب عن نســخة 
حصريــة لـ«بيجــو ٣٠٨» الجديــدة خالل 
«معرض دبي للسيارات»، ولكن ال يمكننا 
البــوح بالمزيــد في هــذه المرحلة. ففي 
العام ٢٠١٥ ســوف تكــون مجموعتنا هي 
األحــدث في تاريخ بيجــو مع ٢٠٨ و٣٠٨ 
و٥٠٨ و٢٠٠٨ و٣٠٠٨ و٥٠٠٨ و«آر ســي 

زد» و«بارتنر» و«بوكسر». 
أما يان هندريك شميت المدير التنفيذي 

لمبيعــات أودي الشــرق األوســط، فقال: 
أطلقنــا منذ مدة قصيرة أودي TT واودي 
Q٧ الجديدتيــن في معــرض قطر الدولي 

للســيارات. ووصلت للتو الموديالت التي 
خضعت لبعــض التحديثــات وهي أودي 
A٧ و S٧ و RS ٧ كمــا وصلــت حديثــا 

السيارة المشوقة أودي S٣. ونتطلع قدماً 
 Aهــذا العام إلطالق مجموعة موديالت ٦
 ٦ RS و Sالجديــدة التي تشــمل أيضــاً ٦
ووصــول أودي Q٣ المحدثة، معرض دبي 
للسيارات سيشــكل منصة مميزة  الدولي 

لعرض هذه الموديالت.

أمــا موريس ويليامــز، الرئيــس والمدير 
موتــورز  جنــرال  شــركة  فــي  اإلداري 
الشــرق األوســط، فقال: لدينا العديد من 
اإلطالقــات الرائعــة المقررة لهــذا العام. 
ومن أهمها تقديم سلسلة V الجديدة كلياً 
من كاديالك. وتعتبر ســيارات ATS-V و

CTS-V طــرازات ذات قــدرات رياضية 
حقيقة معدة لحلبات السباق من المصّنع 
مباشــرة، وهي أيضاً ســيارات فاخرة جداً 
على الطرقات. وســتتوفر أيضاً خالل هذا 
العام، الســيارة الســوبر رياضية المنتظرة 

كورفيت Z٠٦ الجديدة كلياً.

ويقــول إمــري قرايــر، المديــر العام 
لمجموعــة فولفو للســيارات فــي منطقة 
الشرق األوسط وشــمال إفريقيا: سنصب 
تركيزنــا هــذا العــام على ســيارة فولفو 
XC٩٠ بطرازاتها المختلفة، حيث سنطلق 
النســخة الرياضيــة R-Design في وقت 
الحــق من هذا العــام، وفي نهايــة العام 
 Tبمحّركها ٨ XCسنطلق سيارة فولفو ٩٠
التوأم الهجين القابل إلعادة الشــحن الذي 
يكفل أداًء عالياً بقوة تبلغ أربعمئة حصان. 
تعتبر XC٩٠ الســيارة األســرع، األنظف 
واألكثر أماناً في العالم ضمن فئة السيارات 
ويوّلد  االســتعماالت.  متعــددة  الرياضية 
محركهــا قــدرة بقوة ٤٠٠ حصــان وعزم 
دوران يصــل أقصاه إلــى ٦٤٠ نيوتن متر 
بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني ســرعات. 
وهي ســيارة صديقة للبيئة فانبعاثات غاز 
ثاني أكســيد الكربون تصل الى ٥٩ غرام/
كم ومعدل استهالك الوقود يصل الى ٢,٥ 

ليتر كل ١٠٠ كم.

تحــدث دافيــد مارين المديــر اإلقليمي 
لمنطقة الشرق األوسط، شركة «بيجو» عن 
مبيعــات الشــهر األول مــن ٢٠١٥ ، فقال: 
أداء مبيـــعاتنــا خالل شــهر يناير الماضي 
مطابــق لتوقــــعاتنا، خصوصــاً مع افتتاح 
صالــة العرض الجديدة مــن قبل وكيلنا في 
إمارة دبي في منطقة ديرة، وهو ما ســوف 

يسهم في تعـــزيز مبيعاتنا. 
ونأمــل بأن تنمو مبيعاتنــا في اإلمارات 

بنسبة ٤٠ ٪ خالل العام ٢٠١٥.
ونتوقع أن تبقى «بيجو ٣٠١» السيدان في 
طلـــيعة مبيـــعاتنا سواء كان ذلك بالنسبة 

لألســاطيل أو بالنســبة للبيع بالتــــجزئة، 
يتبــعها في ذلك «بيجو ٢٠٨» الهاتش التي 
ســـوف تخضع لعمليات تجديد أنيــقة في 

موديل العام ٢٠١٦. 
ومــن هــذا المنــــطلــق فــإن نســـخ 
ســـــيارات «بارتنر» للركاب والفان سوف 
تتشــاركان فــي توفيــر قيمة كبيــرة لقاء 

سعرهما. 
كمــا أن «بيجــو ٣٠٨» الجديــدة التــي 
أطلقت فــي يناير الماضــي ســوف تلعب 
دوراً رئيســاً في تعزيز حجــم مبيعاتنا في 

العام ٢٠١٥.

ُتشــّكل اإلمارات ســوقاً رئيســاً بالنسبة 
لـ«بيجو» على مستوى دول مجلس التعاون 
الخـــليجــي، فهي تســتحوذ على ما ال يقل 

عن ثلث مبيــــعاتنا في المـــنطقة. 
وحول وجود أي تأخير باستالم السيارات 
قال: إن صادراتنا إلى اإلمارات تأتي حصرياً 
مــن أوروبــا ويمكننــا توفيــر مجموعــتنا 

بالكــــامل من دون أي تأخير.
 ولدينا مصانع في الصين تخدم الســوق 
المحليــة هنــاك والتــي أصبحت رئيســة 
بالنســبة لـ«بيجو» في العام ٢٠١٤ متقدمة 

على فرنسا.



شهد العالم أخيراً تراجع سعر صرف اليورو 
بالنسبة إلى الدوالر إلى مستويات قياسية، 
وهو مــا ينعكس على قطاعــات اقتصادية 
كثيــرة ســلباً أو إيجابــاً، وتثور تســاؤالت 
عديدة لدى كثيرين حول أسباب عدم خفض 
ســعر السيارات األوروبية رغم تراجع سعر 
صــرف اليورو مقابل الــدوالر الذي يرتبط 
بــه الدرهم. وحــاول «البيــان االقتصادي» 
اســتقراء هذه التأثيرات من خالل استطالع 
رأي عدد من المديرين اإلقليميين لكبريات 
شــركات الســيارات العالميــة. ويقول يان 
هندريك شميت المدير التنفيذي للمبيعات 
نتعامــل  نحــن  األوســط:  الشــرق  ألودي 
مــع وكالئنــا المحليين بالعمــالت المحلية 
وبالتالــي نحــن ال نتأثر باليورو وأســعارنا 
ســتبقى متماســكة. اليــورو وكل العمالت 
تتقلب في األســواق العالميــة على الدوام 
ونحن نعمل دائمــا على التخطيط لظروف 

السوق المتقلبة. 
أما الرس إريك فورســبرغ، رئيس فولفو 
للشاحنات لمنطقة شــمال افريقيا والشرق 
األوســط فيقــول: إن تراجــع ســعر صرف 
اليورو كان لــه تأثير جوهري على مصنعي 
الشــاحنات الذين يزودون أســواقا واسعة 
خــارج أوروبا بالمنتجات والخدمات، حيث 
ازداد صافــي أرباحهم. بينما وعلى النقيض 
ســيعاني المصنعون الذيــن يعتمدون على 
األســواق األوروبية تراجع صافي أرباحهم 
كــون معظــم مبيعاتهــم تأتي مــن داخل 
أوروبا. ونحن شــركة مصنعة موجودة في 
أوروبا ونشــعر بتأثيرات تراجع سعر صرف 
اليورو، ولكننا نأمــل بأن نحصل على دعم 
من مبيعاتنا في أســواق أخرى مثل الشرق 

األوسط.
المديــر اإلقليمي  ويعتبر دافيــد مارين 
لمنطقة الشــرق األوســط، شــركة «بيجو» 
أنه إذا بقي اليورو عند مســتوياته الحالية، 
فإن ذلك سوف يشكل فرصة جيدة بالنسبة 

لـ«بيجو» من أجل تحســين أسعارنا وزيادة 
حصتنــا الســوقية، إذ ان صناعــة ســياراتنا 
تعتمد بنســبة ١٠٠٪ علــى مصادر المصانع 

األوروبية.

ويرى موريــس ويليامز، الرئيــس والمدير 
اإلداري في شــركة جنرال موتورز الشــرق 
األوســط، أن حركة العمــالت األجنبية هي 
واحــد من أســباب عــدة تؤثر على ســوق 
الســيارات العالمي. وهناك إجماع من قبل 
المتخصصيــن والمحللين فــي القطاع على 
أننا سنشهد نمواً معتدًال في سوق السيارات 

العالمي في العام الجاري.
فيمــا يــرى أمبرتو ســيني، مديــر عام 
األســواق الدوليــة لشــركة مازيراتــي أن 
سياسة شــركتهم تعتمد على ثبات األسعار 
تتأرجح أسعار الصرف  وشــفافيتها، ودائماً 
صعوداً وهبوطاً، ولكننا نفّضل أال يؤثر ذلك 

على أسعارنا.

واثقون من أن اطــالق أودي Q٧ الجديدة 
خالل هذا العام ســيؤدي إلــى تعزيز ورفع 

نسبة مبيعاتنا للعام ٢٠١٥.
وحول توفيــر طلبات الزبائن بالســرعة 
الممكنة قال هندريك شميت: من أولوياتي 
توفيــر أفضــل تخطيــط لإلنتــاج لوكالئنــا 
وبالتالــي خدمة زبائننا بالصين بالتأكيد من 

أهم األسواق لجميع المصنعين ولكن ذلك 
ليــس له تأثير علــى العــرض والطلب في 
منطقتنا. أودي مصنع للســيارات النخبوية 
محــددة  مواصفــات  لديهــم  وعمالؤنــا 
لمتطلباتهــم والدليــل على ذلك أن ســوق 
الشــرق األوسط هو أكبر ســوق في العالم 
أودي  برنامــج  الحصــري.  أودي  لبرنامــج 

الحصري هـــــــو برنامــج يتـــيح للعميل 
اختيــار مواصفــات ســيارته حســب ذوقه 
ومتطلباته ويتم بعـــد ذلك صنع الســيارة، 
وال يمانــع عمالؤنــا عـــــادة مــن انتظار 
ســيارتهم. هدفنا هــو أن يحظــى وكالؤنا 
بأفضل تشــكيلة مــن الموديــالت لعرضها 
للزبائــن ويتأثــر ذلــك بتوقعات الســوق، 

اللوجســتية  والخدمات  الدقيق  التخطيــط 
والتوزيع.

ويرى ســتيفن رينولدز الرئيس اإلقليمي 
لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الباسيفيك 
في شركة بنتلي أن نتائج مبيعات الشهر 

األول مــن العــام تتضــح بصــورة أكبر 
بعــد إعالن نتائــج الربــع األول، ولكننا 
ننظــر بتفاؤل إلى العــام الحالي، خاصة 
وأن سيارتنا مولســان سبيد تصل الشهر 
الجاري إلى موزعينا في الشرق األوسط، 
بينما وصلت ســلفا ســيارة جي تي ٣ آر 

إلى موزعينا في المنطقة.

وشــكل النمو بالمبيعات بمقدار ٧ ٪ 
الســنة الماضية نجاحا بفضل إنتاج عدة 
موديــالت جديدة بما فيهــا جي تي في 
٨ اس، وفالينغ ســبار في ٨، وكونتننتال 

جي تي سبيد.
وسيشــهد العــام الحالــي تغييــرات 
رئيسية في صالت عرض موزعينا، حيث 
ســيتم تطوير خبرات العمالء والتي هي 

أصال عالية المستوى.
وطوال ٩٥ عاما أنتجت بنتلي موديالت 
كثيرة لكنها تميزت مؤخرا بطيف واسع 
مــن الموديــالت، والعــام الماضــي قاد 
المبيعــات طراز فالينغ ســبار دبليو ١٢ 
وهي أسرع سيارة فاخرة على الطرقات، 
ونتوقع فــي ٢٠١٥ مواصلة نجاح فالينغ 
سبار في ٨. وسنرحب هذا العام بسيارة 

مولسان سبيد قبل نهاية مارس الحالي.
ومبيعــات وكيلنــا في اإلمــارات هي 
األفضــل بمنطقة دول مجلــس التعاون 
الخليجي وفي منطقة الشــرق األوســط 
عمومــاً، وتمضــي خطــط افتتــاح صالة 
عرض جديدة في شارع الشيخ زايد سنة 
٢٠١٦ والتي ســتكون أكبــر صالة بنتلي 

في العالم.
ويتوقع زبائننا انتظارهم بعض الوقت 
للحصول على ســياراتهم التي نوفر فيها 
خيــارات ال متناهيــة مــن التميــز، كما 
في سيارات مولسان شــاهين ومولسان 
ماجســتيك التي صنع ١٥ واحدة من كل 
منهما، إضافة لنسخ محدودة من فالينغ 

سبار.
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يقــول الرس إريــك فورســبرغ، رئيــس 
فولفو للشــاحنات لمنطقة شمال افريقيا 
فــي  إن: مبيعاتنــا  األوســط،  والشــرق 
اإلمارات تسهم بنسبة كبيرة من مبيعاتنا 
فــي المنطقة  بفضل المشــاريع العقارية 
والبنــى التحتية الضخمة واالســتثمارات 
الحكومية الضخمة في مشــاريع اإلعمار 
لمواكبــة النمــو الســياحي وارتفاع عدد 
الســكان واالســتعدادات لمعرض اكسبو 
٢٠٢٠ فــي دبي. وســجلت اإلمارات نمو 

مبيعات لشاحناتنا بنسبة ٤٩ ٪ وهي ثاني 
أكبــر زيادة في منطقــة الخليج، وإحدى 
أكبر الصفقات التي شهدها العام الماضي 
شــراء شــركة في دبي ١٠٠ شــاحنة من 

طراز «اف اتش». 

فمــع إطالق موديالت «اف اتش» و «اف 
ام» و «اف ام اكــس» بدايــة عــام ٢٠١٤ 
ازدادت مبيعاتنا ٢٤ ٪، ونتوقع في ٢٠١٥ 
مواصلــة هذا النجاح بفضل المســتويات 
العاليــة مــن الموثوقية التــي تتمتع بها 

شاحناتنا إضافة إلى األمان وراحة السائق 
وانخفاض اســتهالك الوقود. ومع مواصلة 
نمو ســوق الشــاحنات بالمنطقة نسعى 
لزيادة مبيعات كل من الشاحنات وقطع 
الغيــار لنحافظ علــى نمو مــن رقمين، 
ونراهــن على طراز «اف اتش» الذي كان 
طوال ٢٠ عاماً يشكل ٦٠ ٪ من المبيعات 
العالمية، وقد حظي بجائزة شاحنة العام 
في ٢٠١٤. أما طراز «اف ام» فهو األفضل 
في فئتــه ويمكن اســتخدامه في جميع 
أنواع األعمــال. وتتمتــع «اف ام اكس» 

بمزايا تعزز االستدامة واإلنتاجية.

ويرى إمــري قراير، المدير العــام لمجموعة 
فولفو للســيارات في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا أن العام الحالي بدأ بشــكل 
مســتقر وواعد، فقد حققنا في أســواق دولة 
اإلمارات حجــم المبيعات عينــه مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي. أّال أني ال بد 
أن أعّلق على إجمالي حجم مبيعات السيارات 
في العام الماضي الذي شــهد نمواً بنسبة ٩٪ 
فــي المنطقة ككل، و١٣٪ في دولة اإلمارات. 
ومــن جهة أخرى، شــهدنا نمواً أكثــر اّطراداً 
في فئة الســيارات الفاخرة مقارنة مع النمو 
الذي شــهده إجمالي حجم القطاع وباألرقام 

بلغت نســبة نمو فئة السيارات الفاخرة ١٥٪ 
في المنطقة و٢٢٪ في اإلمارات، وهذا مؤشر 
جيد ومشــجع بالنســبة لفولفو. أما إذا راقبنا 
الحركــة في بداية العــام ٢٠١٥، نرى أن نمو 
فئة الســيارات الفاخرة شــهد انخفاضاً طفيفاً 
في أسواق اإلمارات بينما ما زال مدهشاً في 
المنطقــة ككل.  وتوقعاتنا أن تحقق المنطقة 
في ٢٠١٥ نمــواً في فئة الســيارات الفاخرة 

بنسبة ١٠٪ و١٥٪ في دولة اإلمارات. 
وبيــن قراير أن طــراز XC٦٠ أكثر موديالت 
فولفــو مبيعــاً على الصعيــد العالمي، وحتى 
فــي المنطقة وفي اإلمارات، ونحن نتوقع أن 

تستمر قصة نجاح هذه السيارة في المستقبل. 
ومن جهــة أخرى نحن على موعد مع إطالق 
XC٩٠ الجديــدة كليــاً هذا العام وســتكون 
متاحــة في صاالت العرض بحلــول يونيو أي 
قبيل شهر رمضان الكريم. وبما أن السيارات 
الفخمة المتوســطة الحجم من فئة السيارات 
الرياضية متعددة االستعماالت (SUV) تمثل 
أكثر من ٥٠٪ من فئة الـسيارات الفاخرة في 
اإلمارات والمنطقة، نحن على ثقة بأن فولفو

XC٩٠ الجديــدة ســتكون العباً رئيســياً في 
فئتهــا. فنحن نتلقى أصــداء وتقارير إيجابية 

من اإلعالميين. 
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ألول مرة في ســوق دبي تعرض مرسيدس 
مايبــاخ الجديــدة كلياً في صــاالت عرض 
مشــاريع قرقاش في ديرة وشــارع الشيخ 
زايــد. ولتعزيز التفرد تم تزويد مرســيدس 
مايباخ S ٦٠٠  بأفضل محّرك توربو مزدوج 
وتحتــاج   ،٦٠٠  S طــراز  بتجيهــزات   ،١٢
مرسيدس مايباخ ٥  ثواٍن لتنطلق من الثبات 
إلى ١٠٠ كيلومتر/ الساعة. ومع إزاحة تبلغ 
٥٩٨٠ ســنتيمتراً مكّعبــاً، يتــم بلوغ أقصى 
عــزم للدوران وهــو ٨٣٠ نيوتن للمتر عند 
١٩٠٠ دورة في الدقيقة. والسيارة مجهزة، 
بشكل أساسي، بفتحة سقف بانورامية قابلة 

لالنــزالق. ويضفي نظام الســقف هذا وما 
يتضّمنه من مساحات زجاجية كبيرة أجواء 
خاصة علــى المقصورة الداخليــة، ويمكن 
تعديل درجة ســطوع الزجاج وتغييرها من 
 .MAGIC SKY CONTROL ساطع إلى
توفــر مرســيدس الفئــة S ٦٠٠ العديد من 
أنظمة المســاعدة مما يجعــل القيادة أكثر 
راحــة وأمانــاً. التصميــم الداخلــي المميز 
والحصــري للســيارة يجعلهــا وكأنها قاعة 
اســتقبال أنيقة تنبض بالفخامة والرفاهية. 
مــن الســهل للغاية الدخول مــع وفرة من 
المســاحة، وقد حصلت مرســيدس مايباخ 

الفئــه S على جائــزة أهدأ ســيارة صالون 
في العالم.

 S ويجعل التصميم الخارجي من مرســيدس
٦٠٠ مايبــاخ الحياة العصرية أكثر ســهولة. 
فهي أطول بمقدار ٢٠٧ مم من الفئة S مع 
قاعدة عجالت طويلة. تم تصميم مســاحة 
إضافية مع األخذ في االعتبار راحة الركاب 
دبي- البيان بالخلف.  
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 منحت فولكس واغن - النابودة للسيارات، 
ثالثة مقيمين في دبي، فرصة السفر ٥ أيام 
إلى السويد، واختبار قيادة غولف آر وتعّلم 

بعض مهارات القيادة على الجليد.
وفــاز كل مــن زيد أصغــر كازي من الهند، 
وإسالم مسعود من مصر، وأماندا رشفورث 
مــن المملكــة المتحــدة، برحلــة مدفوعة 
التكاليــف بالكامــل إلــى آرفيدهــوار في 
الســويد، وذلــك كجائزة لهــم مقدمة من 
النابودة للسيارات.   دبي- البيان

قــال الدكتور هاشــم النعيمــي مدير ادارة 
حمايــة المســتهلك بــوزارة االقتصــاد إن 
الــوزارة تتواصــل مــع الشــركة المصنعة 
لســيارات نيســان لتبيــان مــا اذا كانــت 
المحرك للســيارات  المشــكالت في غطاء 
مــن طراز التيمــا التي تم اســتدعاؤها في 
الواليــات المتحــدة وكندا تنســحب على 
السيارات من نفس الطراز المباعة في دولة 
اإلمارات. وأضاف هذه هي الخطوة األولى 
في اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة وعلى 
ضوئها نحدد طبيعة اإلجراء المناسب الذي 

يحقق مصلحة المستهلك ويحفظ حقوقه.

وكانت شركة نيسان قد أعلنت عن استدعاء 
أكثر من ٦٤٠ ألف ســيارة إضافية من طراز 
التيما بســبب مشــكالت في غطاء المحرك 
يمكــن أن تتســبب في فتح غطــاء محرك 
السيارة أثناء حركتها مما قد يزيد من خطر 
وقوع حادث.  أبوظبي ـ البيان
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