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حقق مستورد بورش����ه الرسمي في الكويت، 
شركة بهبهاني للس����يارات، تقديرا بنسبة %100 
في مراجعة داخلية عاملية خلدمة وكالء بورشه، 
ما يجعل من مركز بورشه الكويت أول وكالة في 
الشرق األوسط حتقق هذه النتيجة املذهلة. كما 
تبرهن هذه اجلائزة على أن االستثمارات واجلهود 
األخي����رة تؤتي ثمارها، وأن باس����تطاعة العمالء 
االستمتاع بتجربة امتالك أفضل من السابق. وما 
يزيد من أهمية نتيجة هذه املراجعة، التي تعتبر 
إجنازا عظيما لهذا الوكيل ذي املشاريع املستقبلية 
الطموح، أنها تعود إلى س����وق »مجلس التعاون 
اخلليجي« الديناميكي الذي مازال حديثا نسبيا في 
مجموعة بورشه. وقال العضو املنتدب في شركة 
بورشه الشرق األوسط وأفريقيا ديش بابكي التي 
تتخذ من دبي مقرا لها: »أنا سعيد للغاية بإجناز 
فريق عمل مركز بورشه الكويت، الذي برهن مرارا 
وتك����رارا على التزامه الكامل مبس����عانا لتحقيق 
أفضل درجات رضا العمالء. من الهام مبكان لصانع 
سيارات أال ينتج سيارات عالية اجلودة وحسب، 
بل يدعمها أيضا بخدمة ممتازة كي نؤمن لعمالئنا 
جتربة ممتعة متتد طوال فترة امتالك الس����يارة. 
لهذا السبب بالتحديد، تعتبر بورشه خدمة ما بعد 

البيع جزءا رئيسيا من عملياتها العاملية«.
 وتضمنت املراجعة الداخلية 158 معيارا شملت 
جميع نواحي اخلدمة، كاإلع����داد العام واجلودة 
واملظهر والتدريب وورش العمل وعمليات خدمة 
العمالء. وقد استطاع مركز بورشه الكويت تلبية 
جميع متطلبات التقييم لينال 100% من النقاط التي 

شملها االستبيان. وفي التفاتة تكرمي خاصة، قدم 
نائب الرئيس التنفيذي لعمليات التسويق واملبيعات 
في شركة بورشه Porsche AG كالوس بيرنينغ، 
وثيقة املراجعة إلى علي بهبهاني، الشريك املشترك 
ونائب رئيس شركة بهبهاني للسيارات، أثناء عشاء 

استقبال أقيم في شهر نوفمبر في دبي.
وفي تعليق له على اإلجناز الذي حققته شركته، 
قال بهبهاني: »أنا فخ����ور للغاية بفريق اخلدمة 
بعد البيع لفوزه بهذه اجلائزة، كون أفراده عملوا 
جاهدين ك����ي يصلوا إلى ما نحن عليه اآلن. لكن 
هذه النتيجة املشرفة لم تكن لتتحقق لوال تضافر 
جهود جميع مس����اهمينا وموظفينا في قطاعات 
العمل كافة، لتوفير جتربة امتالك رائعة لعمالء 
بورشه وس����ائقيها. سنواظب دائما على االرتقاء 
بأدائنا أكثر فأكثر في املستقبل، إذ ال أفق للكمال 
وال حدود للتقدم«. وقد استثمرت شركة بهبهاني 
للسيارات بشكل مكثف في مرافق اخلدمة لديها، إذ 
عمدت إلى توسيع مساحة ورشة الصيانة وأقامت 
ردهة استقبال جديدة للصيانة ومرآبا حتت األرض 
وعشرة أقسام عمل إضافية، لتكون بذلك من األكبر 
في العالم. كما وظفت الشركة تقنيني إضافيني من 

أكادميية بورشه التقنية في الفلبني.
كما ش����ملت التحسينات األخرى التي أجرتها 
الشركة، إقامة دائرة للقطع املجددة وتعيني موظفني 
إضافيني وتوسيع املساحة املخصصة لقطع الغيار 
مبقدار 300 متر مربع وزيادة مخزون القطع لضمان 
االلتزام بفلسفة إصالح سيارات العمالء من املرة 

األولى.

بني التقنية العالي����ة واملهارة احلرفية 
اليدوية وأن تبدي قدرات فريدة وتثير 
شغف مصممينا ومهندسينا وشركائنا 
الفنيني. ببس����اطة، كان يجب أن تكون 
أفضل تعبير عن أس����تون مارتن. وكما 
ترون اآلن، ها قد حققنا هذا الهدف بطريقة 

مدهشة«.
وثمة دليل على القدرات اخلاصة التي 
تتميز بها أستون مارتن يتمثل في تقنية 
املكابح املصنوعة من سيراميك الكربون 
خفيف ال����وزن، والتي مت اس����تخدامها 
كأس����اس لنظام مكابحOne-77 ، أعيد 
تصميم األجزاء الداخلية للمالقط لتنقل 
حرارة أقل من دواسات املكابح إلى سائل 
املكابح بينما مت تطوير األقراص نفسها 
لضمان أكبر مساحة احتكاك بني سطح 
القرص ودواسات املكابح لقوة كبح أفضل، 
وبفضل األداء العالي لطراز One-77، مت 
االهتمام كذلك بتبريد املكابح حيث حتتاج 
املكابح لوقت أقل كي تبرد بني التشغيل 

والتسارع.
ومن خالل وزن السيارة الذي يبلغ 
1500 كيلوجرام، ستحتل One-77 مكانا 
بارزا من حيث األداء بني سيارات على 
الطريق. ومن املتوقع أن تتجاوز السرعة 
200 ميل في الس����اعة مع فترة تسارع 
من 0 إلى 60 ميال في الساعة تبلغ 3.5 

ثوان تقريبا. 

أعلنت شركة املجموعة العاملية األولى 
للس����يارات الوكيل احلصري لسيارات 
أستون مارتن في الكويت ان الظهور األول 
لس����يارة One -77 في الشرق األوسط 
كان في الكويت في معرض الشركة ليوم 
واحد فقط حيث حضر العديد من محبي 
سيارات أس����تون مارتن لالطالع على 

.One -77 األسطورة
وقالت الشركة ان الظهور ألول مرة 
لسيارةOne-77  من أستون مارتن فاز 
بجائزة التصميم التي تقدمها كونكورسو 
 )Concorso d'Eleganza( ديليجان����س
للسيارات ذات املفهوم اخلاص والنماذج. 
وقد كشف النقاب عن هذه اجلائزة أثناء 
انشطة كونكورسو ديليجانس العاملي 
الذي أقيم في فندق جراند هوتل فيالت 
ديسته الواقع على شواطئ بحيرة كومو 

في ايطاليا.
ويجس����د موديلOne- 77  س����يارة 
أستون مارتن الرياضية الفريدة والتي 
إبداعات أس����تون مارتن  تلخ����ص كل 
متمثلة في اجلم����ال املطلق واألكيد من 
خالل القدرات االستثنائية باألداء التي 
تعزز كل أداء قدمته س����يارات أستون 
مارتن وما مييز سيارةOne- 77  املهارة 
اليدوية ولكن ما يجعلها فريدة هو االلتزام 
باجلودة مهما كلف م����ن مال، ووعدها 
بتجربة قيادة اس����تثنائية تعتمد على 

احلماس واإلثارة والتشويق بينما تقدم 
أفضل شكل فني للسيارات املرغوبة. 

  One- 77وسيارة أس����تون مارتن
الرياضية اخلارقة التي جتسد كل قيم 
أستون مارتن بدءا من التقنية واملهارة 
اليدوية مرورا بلوحات األملونيوم املشكلة 
يدويا وحتى االهتمام بأدق التفاصيل، 
إنها مبثابة تتويج خلبرة الشركة فهي 
تظهر اجلمال الس����لس الذي يؤثر على 
جميع احلواس باألداء القوي ليفوق أي 

طراز سابق من أستون مارتن.
 ومن خ����الل األداء العالي والقدرة 
على التحمل اللذين يتميز بهما برنامج 

التطوير املكثف لط����راز One-77، قدم 
صال����ون جنيڤ التاس����ع والس����بعني 
للسيارات منصة عرض مثالية إلزاحة 
النقاب عن الهندس����ة الفائقة والتقنية 
املتقدمة واملواد اخلام املثيرة التي تكمن 
خلف املظهر اخلارجي اخلارق لسيارة 

.One-77 
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي 
لشركة أستون مارتن د.أولريش بيز أن 
حلظة الكشف عن أسرارOne-77  هي 
حلظة تبعث في نفسه الفخر »منذ البداية 
األولى للمشروع، كانت رؤيتنا لسيارة 
One-77 بسيطة للغاية. إذ يجب أن جتمع 

»البابطين« تفتتح مركز خدمة جديدًا لـ »رينو« 

أعلنت شركة رينو للس����يارات عن افتتاح مركز خدمة جديد 
في الكويت بالتعاون مع ش����ركائها احملليني ش����ركة عبد احملسن 
عبدالعزيز البابطني، حيث يأتي ذلك في إطار خطط رينو الرامية 

إلى تعزيز أعمالها وخدماتها في الكويت.
وستقوم ورش����ة اخلدمة اجلديدة، التي تقع في منطقة الري 
وتغطي مساحة تتجاوز ألف متر مربع، بتوفير اخلدمة الرئيسية 
للمركبات وخيارات اخلدمة السريعة، باإلضافة إلى برنامج رينو 

»العميل أوال« الذي يضم 11 خدمة متميزة جلميع عمالء رينو.
وقد مت جتهيز ورشة خدمة رينو بأحدث أجهزة ومعدات الفحص 

للمحافظة على سيارات العمالء وجعلها تعمل بأعلى كفاءة.
كما قامت رينو أيضا بتطوير وحتس����ني خدماتها اللوجستية 
في الكويت لضم����ان توفير قطع غيار رينو األصلية في األوقات 

احملددة، مما يضمن جودة اخلدمة التي تقدمها.
وبهذه املناس����بة قال املدير التنفيذي لشركة »رينو اخلليج« 
محمد بناني »لقد أصبحت رينو في كل أنحاء العالم رمزا ومقياسا 
للجودة التي تطورت عبر السنني منذ بداية الشركة في عام 1898، 
إلى أن أصبحت تتمتع بتاريخ عريق وخبرة كبيرة في كل املهارات 

الالزمة إلنتاج وخدمة السيارات على مدى ال� 111 عاما املاضية.
ويسعدني أن أقول إننا وجدنا في شركة عبد احملسن عبدالعزيز 
البابطني أفضل ش����ريك لنا هنا في الكوي����ت لتوفير جميع هذه 

اخلصائص في هذه السوق«.
ووفقا ل� »رينو« فإن الكويت تعد من األسواق املهمة املتنامية في 
املنطقة، حيث أعربت الشركة عن اعتقادها أن هذه السوق تتمتع 
مبقومات هائلة للنمو تتمثل في تعداد سكان يصل إلى حوالي 3.5 

ماليني نسمة، وإمكانيات للنمو االقتصادي على املدى الطويل.
وأضاف بناني قائال »نحن نقوم بضخ اس����تثمارات كبيرة في 
الكويت لتنمية هذه السوق بسرعة، مدعومة باإلنفاق على احلمالت 
التس����ويقية التي ستعزز عالمتنا وتضعها في املكانة الالئقة بها 
في وسائل اإلعالم املختلفة، حيث نعتزم الدخول بكل قوتنا لدعم 
شركتنا وتعزيز عالمتنا التجارية لكن ذلك سيكون بواقعية، سعيا 
لتحقيق هدفنا في أن نصبح أحد الالعبني الرئيسيني على الساحة 

في غضون فترة وجيزة«.
واس����تطرد بناني: »لم تكن أهدافن����ا في الكويت لتتحقق لوال 
الدعم الذي شهدناه من شركائنا ش����ركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكرهم على دعمهم الكامل 

وإخالصهم في العمل لترسيخ مكانة رينو في الكويت«.
وس����تتوافر املجموعة الكاملة لسيارات رينو لدى شركة عبد 
احملسن عبدالعزيز البابطني، وقد مرت جميع طرز السيارات بأصعب 
اختبارات األمان والس����المة لتلبي احتياجات املنطقة، السيما في 

أصعب األجواء املناخية.

»سوبارو ليجاسي 2010« سالمة بتصنيف 5 نجوم
منح البرنامج األوروبي لتقييم مس����تويات السالمة في 
الس����يارات اجلديدة )Euro NCAP( مودي����ل العام 2010 من 
سوبارو ليجاسي أعلى مستويات التقدير وه��و مست��وى 
ال� 5 جنوم، وذلك للنتائج املذهلة التي حققتها في اختبارات 
السالمة. علما بأن هذه االختبارات قد أصبحت أكثر صرامة 
في العام 2009، وذلك بعد إضافة تقييمات جديدة مثل »حماية 
الركاب البالغني«، »حماية الركاب األطفال«، »حماية املشاة على 
الطريق« و»تعزيزات دعم احلماية«. األعوام السابقة شهدت 
حتقيق سوبارو ألعلى مستويات تقييم السالمة في برامج 
تقيي��م دولية مت��عددة، وهذه الس����نة متكنت من حتقي���ق 
مس����ت���وى ال� 5 جن��وم للم��رة األول������ى ف�����ي البرنام��ج 

 . )Euro NCAP( األوروب��ي
وقد مت تطوير أداء س����وبارو ليجاس����ي خالل اختبارات 
التصادم بفضل املواصفات املعززة والتي تتضمن نظام سوبارو 
الثوري لتثبيت أجزاء السيارة وبدنها بالقاعدة وذلك بفضل 
الوصالت املبتكرة على شكل حلقات اسطوانية مستديرة. كما 

عززت ليجاسي اجلديدة بنظام التحكم الديناميكي باحلركة 
وبالوسائد الهوائية األمامية املزدوجة، واجلانبية على شكل 
الستارة والتي باتت تزود بها كمواصفات معيارية أساسية، 
مما يوفر مستويات سالمة فائقة األداء في مختلف الظروف. 
وتعتقد سوبارو بأهمية تطوير كل من »السالمة الوقائية« 
و»السالمة الفعالة« في نفس الوقت. وهذا ما يتضح في نظام 
الدفع املتوازي الدائم بالعجالت األربع )AWD( وفي محرك 
سوبارو بوكسر املخصصني لسوبارو ليجاسي اللذين يوفران 
القيادة املثيرة واملش����وقة مع تعزيز الثقة باألداء والسالمة 

لكل عشاق سوبارو. 
كما تؤمن سوبارو بأنه بتحقيقها ملستوى ال�5 جنوم في 
البرنامج األوروبي لتقييم مستويات السالمة في السيارات 
اجلديدة )Euro NCAP( س����تعزز من مس����تويات الثقة لدى 
عمالئها، والتي س����تكون الدافع لها لالس����تمرار في خطط 
التطوي����ر والصقل لتقنياتها لتوفي����ر املزيد من الطمأنينة 

وراحة البال على الطريق.

مركز بورشه الكويت 
يتبوأ المركز األول

في دراسة عالمية للخدمة

علي بهبهاني متسلما الشهادة التقديرية بحضور روجر كرياكو وديش بابكي و كالوس بيرنينغ

  One -77هاني الشمري( مقصورة متميزة لـ(

جانب من افتتاح مركز اخلدمة اجلديد لـ»رينو«

»المجموعة العالمية 
للسيارات« تعرض 

أستون مارتن 

 One -77  ألول مرة
في الشرق األوسط 


