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! متابعة — محمد طلبة ووليد الدرعي

اختتم امس معرض قطر الدولي للسيارات فعالياته.. 
حيث شهد اليوم االخير حضور اكثر من 15 الف زائر 
اكتظت بهم اجنحة املعرض ليصل عدد زوار املعرض 
خــالل ايــامــه االربــعــة الــى حــوالــي 75 الــف زائـــر. وشهد 
املــعــرض حــضــورا مكثفا لــألســر والــعــائــالت واألطــفــال 
ابــدى الجميع اعجابه الشديد باملوديالت  أمس حيث 
املختلفة من السيارات الرياضية والفاخرة ورباعية 
الـــدفـــع مـــن الــــطــــرازات الــســتــة والـــثـــالثـــني األكـــثـــر تــألــقــًا 
مــن بــني عــالمــات الــســيــارات الــتــجــاريــة. وقــالــت مــريــام 
غنجي مسؤولة العالقات العامة للجمعية االيطالية 
لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات ان عــــدد الـــزائـــريـــن ملـــعـــرض قطر 
الــدولــي للسيارات مــن املتوقع أن يــتــراوح بــني 70 إلى 
75 ألــفــا، مشيرة إلــى أن الــرقــم وصــل فــي أيـــام املعرض 
الثالثة األولى من املعرض إلى نحو 60 ألف زائر، مما 
الـــذي لقيه املعرض  يقيم الدليل على النجاح الكبير 
إلــى ان النسخة  فــي نسخته األولــــى. واشــــارت غنجي 
األولى من املعرض قدمت أحدث أنواع السيارات التي 

أنتجتها كبريات الشركات العاملية.
 مــوضــحــة أن املـــشـــاركـــة االيـــطـــالـــيـــة شـــهـــدت الــعــديــد 
مــــن الـــشـــركـــات مــثــلــت الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة االبـــــرز 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. وقــــالــــت ان املــــعــــرض مــثــل 
ـــــلـــــزوار تـــــجـــــاوز عـــــددهـــــم عـــشـــرات  وجــــهــــة جـــــاذبـــــة ل
التي صاحبت  التنشيط  فقرات  إلى  اآلالف، مشيرة 
والتفاعل  البهجة  مــن  أجــواء  أدخــل  والــذي  املــعــرض 
بـــني الــعــارضــني والـــزائـــريـــن. ولــفــتــت غــنــجــي إلـــى أن 
األولــى  فــي نسخته  للسيارات  الــدولــي  قطر  معرض 
والزائرين وهو ما  العارضني  اقباال كبيرا من  اثبت 
القادمة  القليلة  الــســنــوات  فــي  املنظمني  على  يحتم 
تــوســيــع املــســاحــات املــخــصــصــة لــلــمــعــرض حــتــى تتم 
االســتــجــابــة إلـــى تـــزايـــد الــطــلــبــيــات املــســتــقــبــلــيــة مــن 
واشارت غنجي  العالم.  في  السيارات  قبل مصنعي 
إلـــى الــطــفــرة االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا قــطــر فــي 
مــخــتــلــف املـــجـــاالت االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة مما 
يــجــعــلــهــا ســوقــا مــهــمــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
لــلــســيــارات ســواء مــن حــيــث االســتــهــالك أو مــن حيث 
املجاورة  للدول  التصدير  قاعدة العادة  استعمالها 

قطاع  أن  واوضــحــت غنجي  االقــلــيــمــيــة.  االســـواق  او 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي قــطــر مـــن املـــرجـــح ان يــشــهــد 
انــطــالقــة جــديــدة عــقــب الــنــســخــة األولـــى مــن مــعــرض 
يتحول  أن  امكانية  باعتبار  للسيارات  الدولي  قطر 
بــيــع ســيــارات على  عــقــود  إلــى ســوق حقيقية البـــرام 
نـــطـــاق واســـــع، مــمــا يــعــطــي آفـــاقـــا أخـــــرى لــلــمــعــرض 
ويــجــعــلــه عــلــى األجــنــدة الــرئــيــســيــة ألصــحــاب الــقــرار 
فــي صــنــاعــة الــســيــارات الــعــاملــيــة. واشـــارت مــســؤولــة 
الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة لــلــجــمــعــيــة االيـــطـــالـــيـــة لــصــنــاعــة 
االيطالية  املــشــاركــة  دعــم  ينتظر  أنــه  إلــى  الــســيــارات 
التي  املــتــزايــدة  نــظــرا لألهمية  الــقــادمــة  الـــدورات  فــي 
للسيارات  الدولي  قطر  بها معرض  يتمتع  أضحى 
بــاالضــافــة إلــى امــكــانــيــة الــشــراكــة الــتــي قــد تــبــرز من 

املشاركات. هذه  مثل  خالل 
النجاح  بــعــد  انــه  املنظمة  بــالــشــركــة  مــصــادر  واكـــدت 
الــكــبــيــر لــلــمــعــرض فـــي دورتـــــه الــحــالــيــة فـــانـــه تــقــرر 
زيـــــــادة عـــــدد الــــشــــركــــات الــــعــــارضــــة خـــــالل الـــــــدورات 
الــقــادمــة اضــافــة الـــى زيـــادة عـــدد املــســاحــات املــقــررة 
بــعــد ان طــلــبــت شـــركـــات الـــســـيـــارات الـــكـــبـــرى زيــــادة 
مـــســـاحـــاتـــهـــا اضــــافــــة الـــــى شــــركــــات جــــديــــدة طــلــبــت 
املــشــاركــة الول مـــرة.. وحـــرص عــدد كــبــيــر مــن الـــزوار 
عــلــى املــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــات الــتــي نــظــمــتــهــا ادارة 
املـــعـــرض وتــضــمــنــت الـــقـــيـــادة مــســابــقــات االنـــجـــراف 
أحدث  قيادة  واختبار  الوعرة  املناطق  في  والقيادة 
متعددة  الرياضية  والسيارات  السيارات  موديالت 
االســتــخــدامــات. اضــافــة الـــى قــيــام الــخــبــراء بــتــقــديــم 
نـــصـــائـــح احــــتــــرافــــيــــة بـــخـــصـــوص الــــقــــيــــادة ويـــضـــم 
املــعــرض أكــثــر مــن 55 عــارضــًا بــمــا فــي ذلــك شــركــات 

السيارات. قطع  بيع 

◄ لوازم السيارات
وشـــهـــد املــــعــــرض مـــشـــاركـــة مــــن عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات 
السيارات  ولوازم  كماليات  في  املتخصصة  املحلية 
مــنــهــا مــجــمــوعــة الــنــهــدي الــتــي تـــشـــارك بــجــنــاح فــي 
االمـــاكـــن املــخــصــصــة لــشــركــات الــكــمــالــيــات.. ويــقــول 
اســامــة ديـــاب نــائــب مــديــر الــشــركــة ان املــشــاركــة في 
املــــعــــرض تـــأتـــي بـــغـــرض دعـــــم املــــعــــرض والـــتـــرويـــج 
لــلــشــركــات املــحــلــيــة بــاعــتــبــار مــجــمــوعــة الــنــهــدي من 
ابـــرز الــشــركــات فــي الــســوق املــحــلــي املــتــخــصــصــة في 
كماليات السيارات ومنها عوازل الحرارة التي تقلل 
الــســيــارات.. واضــاف ان منتجات  الــحــرارة داخــل  من 
الـــشـــركـــة شـــهـــدت اقــــبــــاال كـــبـــيـــرا فــــي املــــعــــرض حــيــث 
تــلــقــت الــشــركــة الــعــديــد مــن طــلــبــات الـــشـــراء.. واشـــاد 
ديــاب بــمــعــرض قــطــر الــدولــي لــلــســيــارات الــذي شهد 
حــضــورا الفــتــا مــن الــشــركــات الــعــاملــيــة الــتــي حرصت 
عــلــى املـــشـــاركـــة وطــــرح احــــدث مـــوديـــالت الــســيــارات 
اضـــافـــة الـــى شـــركـــات االطـــــارات ولـــــوازم الـــســـيـــارات.. 
وأكــــد أســـامـــة ديــــاب حــــرص شــركــتــه عــلــى املــشــاركــة 
فــي الـــدورات الــقــادمــة مــن املــعــرض وزيـــادة املساحة 
املـــخـــصـــصـــة بـــعـــد نـــجـــاحـــه الـــكـــبـــيـــر فــــي اســـتـــقـــطـــاب 
الــشــركــات الــعــاملــيــة.. مــشــيــرا الـــى ان املـــعـــرض يــعــبــر 
بــصــدق عــن الــنــهــضــة الــتــي تــشــهــدهــا قــطــر فــي كــافــة 
العام  املدير  يسري  قال محمد  من جانبه  املجاالت. 
الحصري  الوكيل  للسيارات —  ابن عجيان  لشركة 
لـــســـيـــارات ســـكـــودا.. نــحــن نـــشـــارك فـــي مــعــرض قــطــر 
نظرا ألهمية  األولى  الدولية  في نسخته  للسيارات 
قــطــر كــدولــة رائـــدة فــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج حــيــث كــانــت 
قــطــر قــــادرة عــلــى تــحــقــيــق مـــعـــدالت نــمــو اقــتــصــادي 
األزمة  فترة  9 ٪ خالل  الى  مثيرة لإلعجاب وصلت 
 145 ان قطر تخطط النفاق  العاملية. واضاف  املالية 
الطاقة والبنية  مليار دوالر لالستثمار في مجاالت 

الــتــحــتــيــة والــعــديــد مــن الــقــطــاعــات األخــــرى لــتــعــزيــز 
بعدا  األكثر  الخليجية  الدولة  باعتبارها  مكانتها 
لــلــنــظــر ولــتــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــا الـــطـــمـــوح لـــلـــســـنـــوات الــــ 
20 املــقــبــلــة. وقـــال: بــدأنــا بــيــع ســيــارات ســكــودا منذ 

النجاح  من  8 سنوات  وبعد   2002 يونيو  منتصف 
5000 سيارة سكودا تجوب شوارع  من  أكثر  لدينا 
دولــــــة قـــطـــر. واضـــــــاف ان مـــبـــيـــعـــات ســــكــــودا حــالــيــا 
تـــحـــتـــل املـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد شـــركـــتـــي مـــرســـيـــدس 

17 ٪ مـــن حــصــة  ام دبــلــيــو وتــســتــحــوذ عــلــى  وبــــي 
ســوق الــســيــارت األوروبــيــة بــدولــة قــطــر. مــشــيــرا الــى 
تــكــريــم قــطــر كــصــاحــبــة أكــبــر أســطــول ومــبــيــعــات من 
سيارات سكودا سوبرب في أسواق الشرق األوسط 
وذلـــك بــمــســاهــمــة ودعـــم شــركــائــنــا فــي ســكــودا اوتــو 
النجاح.  هذا  على  للحفاظ  تقدمنا  نواصل  وســوف 
مـــشـــيـــرا الــــى عــــرض الـــســـيـــارة يـــتـــي الـــجـــديـــدة الــتــي 
في  االوســط  الــشــرق  فــي  االولــى  للمرة  تقديمها  يتم 
األكثر  الطراز  وكان  للسيارات.  الدولي  قطر  معرض 
مــبــيــعــا طــــراز "اوكـــتـــافـــيـــا". كــمــا شــهــد طـــــرازا "يــتــي" 
و"ســـوبـــرب كــومــبــي" تــطــورا مــمــتــازا فــي عـــام املــبــيــع 
"ســكــودا"  مبيعات  واصــلــت  كما  لهما.  الــكــامــل  األول 
نــمــوهــا بــشــكــل ديــنــامــيــكــي فــي األســـواق الــنــامــيــة في 
الـــصـــني وروســـيـــا والـــهـــنـــد. واضـــــــاف.. تــنــظــر شــركــة 
"ســـكـــودا أوتــــو" الـــى قــطــر بــاعــتــبــارهــا ســوقــا نــامــيــا 
فـــائـــق األهـــمـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط، كــمــا 
النمو  الــتــطــور  دائـــم  بــاقــتــصــاد مستقر  قــطــر  تتمتع 
بــثــبــات. هــذا بــاإلضــافــة الــى ان مــنــح دولـــة قــطــر حق 
من   2022 في  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تنظيم 
الكبيرة في  املزيد من االستثمارات  شأنه استقطاب 

الرائعة. الدولة  هذه 

◄ موديالت جديدة

واســتــعــرضــت شــركــة "نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات"، 
في  بنز"  "مرسيدس —  لسيارات  الحصري  الوكيل 
إطار  من سيارات ضمن  في جعبتها  ما  أروع  قطر، 
مــشــاركــتــهــا فـــي "مـــعـــرض قـــطـــر الــــدولــــي لــلــســيــارات 
العديد  الفعالية بإطالق  2011 وقامت الشركة خالل 
"جي  مثل  الجديدة  بنز"  "مرسيدس —  من سيارات 
إل  و"إم   "2011 إديــشــن  ليمتد   100 آريبيا  كــالس   —
جــرانــد إيــديــشــن 2011"، وقــال خــالــد شــعــبــان، املــديــر 
لـــلـــســـيـــارات": "ان اطـــالق  لــــ"نـــاصـــر بـــن خـــالـــد  الـــعـــام 
مـــعـــرض دولـــــي لـــلـــســـيـــارات فـــي قـــطـــر شـــهـــد الــعــديــد 
مــن أهـــم الــعــالمــات الــتــجــاريــة فــي عــالــم الــســيــارات". 
تــضــفــي  بـــنـــز‘  ’مـــرســـيـــدس —  أن  "ال شـــك  وأضــــــاف: 
نــكــهــة مــمــيــزة عــلــى أي مــعــرض تـــشـــارك فــيــه بــفــضــل 
مـــوديـــالتـــهـــا الــــجــــديــــدة الــــتــــي يـــرتـــقـــبـــهـــا الـــجـــمـــهـــور 
ســنــويــًا بـــفـــارغ الــصــبــر، وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك هــو 
إديــشــن  100 ليمتد  أريــبــيــا  ســيــارتــا ’جــي — كــالس 
نــثــق  الــلــتــان   ‘2011 إديـــشـــن  جـــرانـــد  إل  و‘إم   ‘2011
بــأنــهــمــا ســتــالقــيــان إقــبــاًال واســعــًا فــي قــطــر". وكــانــت 
"مـــرســـيـــدس بـــنـــز" قـــد أطـــلـــقـــت فـــئـــة "جــــي — كـــالس" 
 200 32 عــامــًا وبــاعــت منها أكــثــر مــن  ألول مــرة قــبــل 
ألــف ســيــارة حــول الــعــالــم حــتــى اآلن. ومــا زالــت هــذه 
السيارة — التي تتحدى الطرق الوعرة — محافظة 
عــلــى رونــقــهــا وألــقــهــا إلــى يــومــنــا هــذا والســيــمــا في 
التي لعبت دورًا رئيسيًا في  الشرق األوسط  منطقة 
منها خالل  آالف نسخة   4 بيع  انتشارها، وشهدت 
الرابعة  املكانة  بذلك  لتتبوأ  املاضية  الـ10  السنوات 
بني أكبر أسواق "جي — كالس" العاملية، إلى جانب 
كــونــهــا أكــبــر ســوق ملــبــيــعــات مــوديــل "جــي 55 إيــه إم 
جــي".وقــد تــعــاونــت "مــرســيــدس بنز الــشــرق األوســط 
واملشرق العربي" مع "مرسيدس بنز جي — كالس" 
إلنتاج نسخة خاصة بالشرق األوسط من فئة "جي 
— كــالس" فــي خــطــوة تــهــدف إلــى االعــتــراف بــالــدور 
املـــهـــم الــــــذي لــعــبــتــه هـــــذه املـــنـــطـــقـــة فــــي نـــجـــاح هـــذه 
الــفــئــة املــتــواصــل مــنــذ عــام 1979.ويــتــضــمــن اإلصــدار 
الــخــاص لـــ"جــي — كــالس أريــبــيــا" 100 ســيــارة فقط، 
الكشميري  األبيض  وهي تأتي بلونني مذهلني هما 
واألســــــــود الـــفـــاحـــم الــــــذي يـــكـــســـب الـــســـيـــارة مــظــهــرًا 
مذهًال وأنيقًا تعززه جنوط من قياس 19 بوصة تم 
ذات  رائعة  ورفــرفــات  ناشف  أســود  بلون  تشطيبها 

تصاميم ساحرة.

محلي 2
► SUNDAY  ٣٠  JANUARY  ٢٠١١ – No ٨٢٦٣ ¶األحـد ٢٦ صفـر ١٤٣٢هـ - ٣٠ ينايـر ٢٠١١م -  العـدد ٨٢٦٣◄  

انطالقة جديدة للقطاع في السوق املحلي

معرض قطر الدولي للسيارات 
يستقطب ٧٥ ألف زائر في أربعة أيام
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 شركات السيارات
العاملية تطلب 

توسيع مشاركتها 
باملعرض

في دورته املقبلة 

¶  مشاركة محلية 

¶  اقبال كبير 

¶   اسامة دياب¶   مريام غنجي

¶  فعاليات مثيرة 
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