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خالل احلدث األهم في عالم السيارات الفخمة والكالسيكية »كونكورز دي إليغانس«

»دايناميكس« ممثل رسمي لسيارات »باغاني أوتوموبيلي« في الكويت

هوراسيو باغاني وأحمد صقر املعوشرجي

ف���ي فبراير املنصرم بدأت ش���ركة 
العاملية الشهيرة  السيارات اإليطالية 
»باغاني أوتوموبيلي« جولتها الشرق 
أوس���طية بعرض خاص هو األول من 
نوعه للسيارة املميزة »باغاني هيوايرا«، 
وحضر العرض الذي أقيم في حلبة ياس 
في أبوظبي مجموعة من كبار الشخصيات 
والضيوف والزوار والصحافيني املهتمني 

بالسيارات احلديثة.
الش���ركة اإليطالية تابعت جولتها 
وحطت رحاله���ا في الكويت، حيث مت 
اإلعالن عن متثيل ش���ركة دايناميكس 
لسيارات »باغاني أوتوموبيلي«، تاله 
الكش���ف عن ط���راز باغان���ي هيوايرا 
وذلك خالل فعاليات مسابقة كونكورز 
دي إليغانس وبحضور س���مو الشيخ 
ناصر احملمد الصباح الذي أبدى إعجابه 
الشديد بالسيارة اجلديدة ومبالمحها 
ومزاياها الرائعة. وبهذه املناسبة، عقدت 
ش���ركة دايناميكس مؤمت���را صحافيا 
بحضور مديرها التنفيذي أحمد صقر 
املعوشرجي، ومؤسس شركة باغاني 
أوتوموبيلي وكبير مصممي سياراتها 

هوراسيو باغاني.
وفي كلمة له قال هوراسيو باغاني: 
لقد ظل الشرق االوسط سوقا رئيسية 
بالنسبة لنا. كما ان لنا فيه الكثير من 
املعجبني املهتم���ني بإجنازاتنا. وتابع: 
من خالل س���يارتنا اجلديدة »باغاني 
هيوايرا« الت���ي تعتبر أبرز إجنازاتنا 
واكثرها طموحا حتى اآلن اس���تطعنا 
تطوير س���يارة متفوق���ة عالية األداء 
استطاعت ان جتذب أنظار العمالء في 
مختلف أنحاء العالم. يذكر ان هوراسيو 
باغاني قد صمم بنفس���ه سيارة وايرا 
كوبي���ه ذات البابني، وقد صنعت هذه 

السيارة في مدينة مودينا اإليطالية.
ويدعم هيكل السيارة محرك توربو 
Mercedes- مزدوج من طراز مرسيدس

AMG V12 بسعة 6 ليترات توازي قوته 
730 حصانا ويبلغ عزم دورانه 1000 
نيوتن متر، وقد متت مزاوجته مع ناقل 
حركة ب� 7 سرعات متتابعة متكن السيارة 
الفائقة ذات الوزن البالغ 1350 كجم من 
التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة خالل 
3.3 ثوان وصوال إلى سرعتها القصوى 

ه���ذا احل���دث الكبير ال���ذي يعتبر 
أكبر وأرقى جتمع لنخبة السيارات 
الكالسيكية، وعلى  الفخمة  العاملية 
الرغم من ان الكويت دولة صغيرة 
جغرافيا وسوقها محدود نسبيا إال 
انها تزخر بالكثير من عشاق السيارة 
باغاني � والسيارات الفاخرة بصفة 
عامة، وتتمثل قيمة هذه السيارة في 
جمالها وروع���ة تصميمها والكفاءة 
العالية للم���واد التي صنعت منها، 

التي تبلغ 370 كلم/ ساعة. ويبلغ ثمن 
السيارة 1.250.000 يورو باإلضافة إلى 

الضرائب احمللية.
من جانبه، قال املعوشرجي: انه 
مع انتعاش سوق مبيعات السيارات 
الفاخرة ووفرة القوة الشرائية نرى 
أن الكويت هي أحد أهم األسواق في 
املنطقة للسيارات العاملية الفاخرة.

وأض���اف املعوش���رجي: انه من 
دواع���ي الفخر مش���اركتنا في مثل 

وإذا نظرنا الى عملية املزج املاهرة 
بني الفن والعلم ف���إن املثال األعلى 
لذلك هو الس���يارة باغاني. وأعرب 
املعوشرجي عن بالغ شكره لرئيس 
اللجنة املنظمة ملسابقة »كونكورز دي 
إليغانس« عبدالعزيز اسحق الذي قام 
بدور مهم وفعال في اإلعداد للمعرض 
وما تعلق به من جتهيزات وتوجيه 
دعوات واستضافة كرمية، حيث كان 
جوهر جناحه باملستوى الالئق الذي 

يضع الكويت بجانب الدول الكبرى 
في هذا املجال.

باغاني أوتوموبيلي 

ان شركة سيارات باغاني اوتوموبيلي 
الرياضية شركة خاصة اسسها هوراشيو 
باغاني عام 1991 في سان سيساريو سول 
بانارو بالق����رب من مودين����ا � إيطاليا، 
وتتمتع شركة باغاني بخبرة كبيرة في 
مجال املواد املميزة التي تس����تخدم في 
صناعة وتصميم السيارات املطورة، ومت 
اجلمع بني العلم والفن في سيارة تعتبر 
من أرقى وأفخم الس����يارات املتميزة في 
العالم، وتلقت السيارة باغاني هيوايرا 
أهم اجلوائز املمنوحة للسيارات األوروبية 
املتفوق����ة خالل عام 2012 وأطلقت عليها 
مجلة »ايفو« EVO البريطانية لقب »أفضل 
سيارة عاملية« عام 2013 وأفضل سيارة 
عملية من مجلة »كار« Car عام 2013 ايضا، 
وأفضل السيارات الفخمة في العام ذاته من 
مجلة »توب جير« Top Gear، وخالل العام 
2013 استطاعت السيارة باغاني هيوايرا 
ان تؤكد سمعتها الطيبة كواحدة من أفضل 
السيارات املتميزة على املستوى العاملي 
كأسرع سيارة في العالم، حيث حطمت 
الرقم القياسي السابق على حلبة سباق 

توب جير وهو دقيقة و13.8 ثانية.

Dynamics co شركة دايناميكس

متثل شركة ديناميكس مجموعة من 
الشركات الفخمة العاملية من بينها سيارات 
باغاني Pagani التي تعتبر واحدة من أرقى 
السيارات في العالم، وهي من الشركات 
املتخصص����ة في تقدمي أفخ����م املنتجات 
واخلدمات لكل م����ن يبحث عن الفخامة 

واجلودة في السوق الكويتي.

هوراسيو باغاني مقدما عرضا موجزا لسمو الشيخ ناصر احملمد الصباح

ضمن إطار االلتزام باملسؤولية االجتماعية وفي خطوة نوعية، أعلنت مجموعة 
 )H-1( هيونداي موتور استعدادها لوهب 21 مركبة إسعاف مرتكزة على طراز
إلى منظمة األمم املتحدة للمساعدة في تعزيز أنشطة االستجابة الدولية جتاه 
مرض إيبوال في منطقة غرب أفريقيا، وخصوصا ليبيريا. وسيجري تسليم هذه 
املركبات املزودة بأجهزة التنفس االصطناعي، وعبوات األوكسجني وغيرها من 
املعدات الطبية األخرى إلى احلكومة الليبيرية عبر منظمة األمم املتحدة بهدف 
دعم األنشطة الطبية هناك. عن هذه املبادرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة شمال 
اخلليج التجارية رائد ترجمان: إن قيام هيونداي بهذه املساهمة اإلنسانية إلى 
جانب األمم املتحدة يعتبر فخرا كبيرا لنا، ونأمل أن تؤدي س����يارات اإلسعاف 
دورها املطلوب في توفير املتطلبات الطبية اخلاصة والدعم الالزم لعالج هذا 
املرض واحلد من انتش����اره، كما أكد التزام هيونداي وإصرارها الدائم على أداء 

مسؤوليتها االجتماعية بشكل فعال كلما دعت احلاجة.
بدوره، قال نائب الرئيس ومدير املكتب اإلقليمي لشركة هيونداي في أفريقيا 
والش����رق األوس����ط توم لي: نحن فخورون لتمكننا من االنضمام إلى اجلهود 
الدولية الضرورية ملكافحة مرض ايبوال ونأمل أن تسهم مشاركتنا في توفير 

بعض الدعم ملنظمة األمم املتحدة وفريقها اخلاص بهذا األمر.
وحاليا ينتش����ر ڤيروس إيبوال املميت، الذي ظهر في غينيا السنة املاضية، 
ف����ي العديد من دول غرب أفريقيا مثل ليبيريا، س����احل العاج، نيجيريا، مالي 
والسنغال، مع ظهور بعض احلاالت في الواليات املتحدة األميركية وإسبانيا. 
ووفق����ا ملنظمة الصحة العاملية )WHO(، حصل����ت 7.645 حالة وفاة من أصل 

19.648 إصابة مت اإلبالغ عنها )حتى 23 ديسمبر 2014(.
وبشكل منفصل، تنشط شركة هيونداي موتور، التي تقود »مجموعة هيونداي 
موتور«، في توفير فرص العمل والدراسة في املناطق غير النامية ومن ضمنها 
أفريقيا. فقد قامت الشركة في العام 2013 بافتتاح مركز أحالم هيونداي � كويكا 
في غانا والذي يعد جزءا من برنامج املس����ؤولية االجتماعية املؤسساتية لدى 

الشركة. وهذا املركز هو عبارة عن مدرسة ثانوية تقنية موافق عليها من قبل 
احلكومة قامت هيونداي بتأسيسها بالتعاون مع »كويكا« التي هي وكالة حكومية 
كورية، ومنظمة »ب����الن كوريا« التي تعتبر فرعا من بالن الدولية، واحدة من 

أقدم وأضخم املنظمات املتخصصة بالتنمية بني أوساط األطفال.
كما أقامت شركة هيونداي موتور حفال بارزا إلطالق مركز أحالم هيونداي 
� كويكا الثالث في كمبوديا خالل ش����هر أبري����ل 2014، وذلك بعد افتتاح مراكز 

مشابهة في غانا )يناير 2013( وإندونيسيا )يناير 2014(.
وإضافة لهذا، أطلقت شركة هيونداي موتور أيضا مركز تعليم وتدريب 

مهني في رواندا ف����ي العام 2013، وهو يهدف إل����ى تعزيز إمكانيات 
الس����كان احملليني للتمتع باملهارات الت����ي متكنهم من احلصول 

على وظيفة وتعزيز قدراتهم الريادية في العمل للمس����اعدة 
في حل مشكلة البطالة في الدولة. وإلى جانب تأديتها 

مسؤوليتها االجتماعية من خالل مبادراتها اإلنسانية، 
تطرح هيونداي »شمال اخلليج« بشكل دوري 

باقة متجددة من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العمالء ومنحهم فرصة المتالك 
هيونداي بأس����عار مميزة وس����هلة، 
وأيضا بهدف املس����اهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« كسيارة 
ناجحة وكعالمة جتارية استطاعت 
بوقت قصير منافسة أقدم شركات 
الس����يارات وأكثرها عراقة، ووفاء 

لفلسفة »هيونداي« التي تضع حاجات 
العمالء عل����ى رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

تشارك في محاربة مرض إيبوال هيونداي
في غرب أفريقيا


