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مقدمة »رولز - رويس« املعهودة مع تفاصيل أكثر حداثة

)أسامة البطراوي(الغامن وبيتر شومبان يتصافحان

الغامن في مقصورة سيارة »جوست« اجلديدة

محمد الغامن خالل املؤمتر الصحافي

»علي الغانم وأوالده« يكشف النقاب عن أقوى ما أنتجته شركة »رولز - رويس«

سيارة »جوست« سهولة القيادة وتطور التقنية وحس االبتكار
منى الدغيمي 

أعلنت شركة »رولز - رويس 
 Rolls-Royce Motor »موتور كارز
Cars عن إطالقها سيارتها اجلديدة، 

»جوست«Ghost، في الكويت.
وبهذه املناسبة قال املدير العام 
الغ���امن وأوالده  ملجموعة علي 
للسيارات محمد الغامن: »يسعدنا 
أن نختم هذا العام بإطالق الطراز 
الراقي اجلديد »جوس���ت« من 
»رولز - رويس موتور كارز«، 
والذي القى اهتماما في منطقة 
الشرق األوسط وحول العالم«.

 وتابع: »إننا متفائلون ببداية 
الطراز اجلديد،  استثنائية لهذا 
الذي سيساهم في منو مبيعات 

شركتنا لعام 2010«.
خ���اص  تصري���ح  وف���ي 
للصحافيني على هامش املؤمتر 
الصحافي اخلاص بإطالق سيارة 
جوس���ت، قال الغامن انه سيتم 
تسليم الدفعات األولى من سيارة 
»جوست« إلى العمالء في منطقة 
الش���رق األوس���ط نهاية شهر 

ديسمبر اجلاري 2009.
أن الشركة تسلمت  وأضاف 
عدة طلبات حلجوزات من طرف 
احملبني لسيارات »رولز – رويس«، 
مشيرا إلى أن هناك ضغطا في 
الوقت احلالي عل���ى تلبية كل 
طلبات الزبائن في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط واستدرك بقوله 
إلى تلبية  ان الشركة ستسعى 
كل الطلبات في الوقت املناسب 

إلرضاء عمالئها.
وتابع ان »جوس���ت« جتسد 
نهج »رول���ز - رويس« املتمثل 
في املضي قدما جتاه ابتكار كل 
ما هو جديد وبذل أقصى اجلهود 

حليازة رضا العميل.
وكشف عن انها تتمتع بالطابع 
الفخم املميز لش���ركة »رولز - 
أقل رسمية  رويس«، مع مظهر 

مما هي عليه سيارات »فانتوم«، 
مشيرا الى انها تعتبر من أقوى ما 
أنتجته شركة »رولز - رويس« 
على االطالق بوجود محرك تربو 
V12 بس���عة 6.6 لترات، مينحك 

شعورا متفردا أثناء القيادة.
وقال: »جوس���ت« هي رؤية 
للبس���اطة، لألخذ بقيم »رولز 
- روي���س« األساس���ية وخلق 
الرفاهية املعاصرة. التي جتمع 
سهولة القيادة ومجموعة كبيرة 
من التقنية املتطورة، إلى جانب 
حس االبتكار.وفي وصفه لسيارة 
ان االنسيابية  »جوس���ت« قال 
تغلب على أس���لوب تصميمها، 
انه جرى تصنيع  الى  مش���يرا 
هيكل الس���يارة من الفوالذ مع 
عدم وج���ود فواصل بني الهيكل 

واألجزاء الداخلية.
ويأتي ه���ذا األس���لوب في 

التصميم لتقليل األبعاد اخلارجية 
للسيارة واحملافظة على أكبر قدر 
م���ن الرحابة ضم���ن املقصورة 

الداخلية.
وتعتبر »جوست« Ghost من 
أكثر التصاميم الهندسية ابتكارا 
وديناميكي���ة في عال���م »رولز 
� روي���س«Rolls-Royce ، الذي 
تخطى عام���ه ال� 100 في التميز 
في التصميم والهندسة والتعبير 

عنها بأسلوب عصري حديث.
وخت���م بقول���ه ان فري���ق 
املصممني ف���ي »رولز � رويس« 
Rolls-Royce يسعون إلى إخراج 
حتفة فنية عند اس���تلهام طراز 
جديد من السيارات إلحداث الفرق 
ضمن قيم الشركة، الفتا الى انه 
 Ghost »كنتيجة جاءت »جوست
انس���يابية في خطوطها، ملكية 

في فخامتها.

من جهته، صرح املدير اإلقليمي 
ملنطقة الشرق األوسط لدى شركة 
 ،Rolls-Royce »رولز � رويس«
خالل طرح الط���راز اجلديد في 
الكويت بيتر شومبان: »منذ أن 
جرى اإلعالن عن بدء العمل على 
الس���يارة اجلديدة ضمن الفئة 
اجلديدة عام 2006، تلقينا العديد 
من ردود الفعل واالقتراحات التي 
 Ghost »أظهرت أن سيارة »جوست
س���تتخطى كل التوقعات حتى 

قبل إطالقها«.
وأضاف شومبان: »استطاعت 
»جوست« Ghost أن جتذب املزيد 
من املشترين إلى قائمة العمالء 
 Rolls-Royce»في »رولز � رويس
، مبدين إعجابهم بتلك الثالثية 
التي قلما جتتمع في الس���يارة: 
األناقة، التقنية الثورية، واملظهر 

العصري«.

الغانم: متفائلون 
ببداية استثنائية 
لهذا الطراز 
الجديد الذي 
سيساهم في نمو 
مبيعات شركتنا 
لعام 2010

خمسة طرازات 
لـ »رولز ـ رويس موتور كارز« 

ابتداء من الربع األخير لهذا العام
س���تنتج »رولز رويس موتور كارز« خمسة 
طرازات ابت���داء من الربع االخير من العام: 2009 
Ghost فانتوم، فانتوم بقاعدة عجالت ممتدة، فانتوم 
دروبهيد كوبيه املكشوفة، وفانتوم كوبيه وتتمتع 
س���يارات فانتوم مبحرك قوي V12 بس���عة 6.75 
ليترات وبقوة 453 حصانا على س���رعة دوران 
للمحرك 5350 في الدقيقة )338 كيلو وات / 460 
PS و 720 نيوتن/متر عزم الدوران على س���رعة 

دوران للمحرك 3500 في الدقيقة(.


