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»رولز ـ رويس«:  »جوست« تصل
إلى الشرق األوسط نهاية ديسمبر

كشفت »رولز-رويس« موتور كارز النقاب عن 
سيارتها اجلديدة »جوس���ت« خالل معرض دبي 
الدولي للسيارات الذي يقام في الفترة من 16 الى 

20 ديسمبر اجلاري.
وأعرب الرئي���س التنفيذي ل� »رولز-رويس« 
موت���ور كارز ت���وم بيرفز، عن س���عادته لعرض 
الطراز اجلديد »جوست« خالل معرض دبي الدولي 
للس���يارات، وقال إن االستجابة األولية من عمالء 
وعشاق »رولز-رويس« أظهرت مدى أهمية منطقة 
الشرق األوسط بالنسبة ألعمال الشركة في العالم، 
وأكد أن الس���يارة اجلديدة ستضيف بال شك إلى 
قصة جناح وكالء الشركة في املنطقة، ولفت إلى 
أن أربعة من بني أجنح عشرة وكالء في العالم هم 

من منطقة الشرق األوسط.
ويأتي احتفال الكشف عن »جوست« في إمارة 
دبي في ختام جولة ناجحة لطراز »رولز-رويس« 
اجلديد في دول مجلس التعاون اخلليجي، وجتسد 
»جوست« القيم اجلوهرية لسيارات »رولز-رويس« 
ومتتاز بتحسينات تتسم بالعصرية والقيادة بال 

جهد.
 وبالرغم من أن السيارة اجلديدة أقل في الطابع 
الرس���مي مقارنة بعائلة »فانتوم« إال أنها تلتزم 
بجوهر »رولز-رويس« وتركز هندس���تها بشكل 
أكبر على متعة وسهولة القيادة، وتعد األقوى بني 
كل سيارات »رولز-رويس« األخرى، حيث تعمل 
مبحرك تربو مزدوج جديد V12 بسعة 6.6 ليترات 
خاص بهذا الطراز، مما مينح الس���ائق إحساس���ا 

بتدفق النهائي للقوة.
ويطغى عنصر البساطة على تصميم السيارة 

اجلديدة من »رولز- رويس«، حيث تزخر »جوست« 
مبتعة القيادة ورحابة التصميم واألناقة واألسلوب 
العصري واألنظمة والتقنيات املتطورة، وبإعتبارها 
إح���دى أكثر س���يارات »رولز-روي���س« تطورا 
وديناميكية، متثل »جوست« املاركة العاملية الرائدة 
في القرن احلادي والعش���رين، وتعكس مسيرة 
تربو عل���ى ال� 100 عام من التمي���ز في التصميم 

والهندسة.
يش���ار إلى أنه من املقرر تسليم أولى سيارات 
»جوست« إلى العمالء في منطقة الشرق األوسط 

مع نهاية ديسمبر 2009. 

توم بيرفز

مها الغنيم

أكدت أن تأثير األزمة ما كان ليصبح بهذه الشدة لو قام المسؤولون بخطوات »سريعة وقوية« لتخطيها 

الغنيم: التعقيدات السياسية قّيدت قدرة السلطة على مواجهة األزمة 
انتقدت رئيسة شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« مها الغنيم الطريقة 
التي تعامل����ت بها حكومات املنطقة، وخاصة في الكوي����ت، مع األزمة املالية 
العاملية التي قالت إن تأثيرها ما كان ليصبح بهذه الش����دة لو أن املس����ؤولني 

قاموا بخطوات »سريعة وقوية« ملواجهتها.
وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج »أسواق الشرق األوسط CNN« إن شركتها 
التي قامت مؤخرا بإعادة جدولة ديون تقارب ملياري دوالر س����تعيد هندسة 
قطاعات نشاطها املستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بني 
احلكومة ومجلس األمة قيدت قدرة الس����لطة احمللية على مواجهة ما تعرض 
له االقتصاد. ولدى س����ؤالها عن التطورات املقبلة في شركتها التي أعلنت في 
ديس����مبر املاضي عجزها عن دفع قرض بقيم����ة 200 مليون دوالر، ثم عادت 
الش����ركة جلدولة ديونها مؤخرا قالت الغنيم: »جلوبل تختلف عن الشركات 

املنافسة ألنها تتبع أسلوب تنويع االستثمارات«.

وأضافت: »في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، 
واليوم هي ترغب بإعادة هندسة عملها بالتركيز على ثالثة فقط، هي الوساطة 
املالية وإدارة األصول واالستثمار املصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا 
املربح«،  على حساب القطاعني الباقيني وهما صندوق االستثمار والعقارات.
ونفت الغنيم أن تكون خطوات الش����ركة باالقتراض الواسع من أكثر من 
50 مصرفا حول العالم مببالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة إن املش����كلة 
كانت في االس����تحقاقات للديون القصيرة األجل، التي حان موعد سدادها في 

ذروة األزمة املالية العاملية. 
وأضافت قائلة: »املش����كلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض القصيرة 
األجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير 2009، ومن سبتمبر 
2008 حتى ديسمبر من ذلك العام رأينا أسواق املال حول العالم تنهار بقوة، 
وأغلقت أبواب االئتمان ودخل العالم في مرحلة من الفوضى املالية التي وجدنا 

أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها«.
وأعادت الغنيم أسباب اخلسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة عام 2008 
إلى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها االستثمارية، معتبرة أن ذلك كان 
طبيعيا باعتبار أن »جلوبل« كانت تستثمر في العقارات واخلدمات والتمويل 

االستهالكية، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة.
وتابعت بالقول: »ما كان يجب أن تتعرض املنطقة ملا تعرضت له، وقد تضخم 
األمر كثيرا، ما يدفع إلى القول انه لو أن حكومات املنطقة قامت بخطوات أقوى 

وأسرع ملا حدث الضرر وتراجعت الثقة في األسواق بالشكل احلالي«.
ولفت����ت الغنيم إلى أنه كان يجب على احلكومة الكويتية ضخ الكثير من 
املال في االقتصاد احمللي لدرء خطر تعرضه ألزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع 
السياسي الذي يقيد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب املشاكل بني احلكومة 
والبرملان وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم األولويات.

صغيرة الحجم وذات حضور متميز

»Cygnet« استون مارتن« تطلق النموذج التجريبي لـ«
اطلقت استون مارتن 
ام���س أول���ى الص���ور 
 Cygnet الرسمية للسيارة
التجريبي  النم���وذج   ،
اجلديد للسيارة اجلوالة 

الفاخرة.
الس���يارة  وتق���دم 
 Cygnet النموذجي���ة 
ح���ال إبداعي���ا م���دركا 
البيئية،  للمس���ؤولية 
فهي صغيرة احلجم ومع 
ذلك لها حضور متميز، 
وذات فعالية عالية في 
الوقود، وكل  استخدام 
ذل���ك مصحوب باملكانة 
الرفيعة التي يحظى بها 
أصحاب املاركة العريقة 

استون مارتن.
العم���ل  والي���زال 
السيارة  جاريا في هذه 
التجريبي���ة وس���وف 
يس���تمر إلى عام 2010، 
حيث تأمل استون مارتن 
أن يتم إنتاج السيارة في 
هذا العام ليتم توفيرها 
ف���ي البداي���ة لعم���الء 
استون مارتن في أميركا 

السيارة اجلديدة من »استون مارتن«وأوروبا. 

»الحلول المثلى« تشارك في »وظائف 2009«
التنفيذي ملؤسسة احللول  الرئيس  قالت 
املثلى لالستشارات اإلدارية والتسويق د.سلوى 
الشرقاوي ان معرض ومؤمتر الفرص الوظيفية 
السادس ميثل فرصة مهمة للمواهب والطاقات 
الشابة من اجلنسني في كل املجاالت، خاصة انه 
يوفر فرصة اللتقاء الباحثني عن عمل مع ممثلي 

وأصحاب الوظائف حتت سقف واحد. 
وأضافت الش����رقاوي ان »وظائف 2009« 
أصبح يقوم بدور فعال في مساعدة الباحثني 
عن عمل وكذلك املؤسسات الراغبة في زيادة 

نسب العمالة الوطنية لديها، داعية الى ضرورة 
زيادة املشاركات من قبل شركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص، حيث ان من شأن ذلك زيادة 
الفرص واستقطاب اكبر عدد ممكن من الشباب 
الكويتي الطموح الذي يرغب في إثبات ذاته 
حتت راية القطاع اخلاص. وذكرت ان الشركة 
ستعمل على توفير عدد من الفرص الوظيفية 
في عدد من كبريات الشركات والبنوك الكويتية 
خالل فت����رة إقامة املعرض، مش����يرة الى ان 
الشركة ستتلقى طلبات التوظيف املرفق بها 

الس����ير الذاتية للباحثني عن عمل في جميع 
التخصصات، وستقوم الشركة بتوفير دورات 
تدريبية وتأهيلية مل����ن يحتاج الى ذلك قبل 
االلتحاق بسوق العمل. وأعربت عن أملها في 
استكمال مسيرة النجاح ملؤمتر ومعرض الفرص 
الوظيفية في دورته اجلديدة، مشيدة بالنجاحات 
التي حتققت على مدار السنوات الفائتة والتي 
قامت فيها مع����ارض الفرص الوظيفية بدور 
مهم في حل جزء كبير من مشكلة البطالة التي 

توليها الدولة اهتماما بالغا.

»المرشود« ترعى معرض  
»الخريف للعطور« 

أعلنت شركة أطياب املرشود 
للعط����ور مش����اركتها كراع في 
معرض »اخلريف للعطور« والذى 
تنطلق انشطته في 22 اجلاري 
املقبل بأرض  وحتى 2 يناي����ر 
املعارض مبشرف مبشاركة أكثر 
من 100 شركة وحتت رعاية وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد 

الطبطبائي. 
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
الشركة وليد املرشود ان الشركة 
حرصت على املشاركة في املعرض 
ملا يضمه من كبرى الشركات التي 
تقدم منتجات العطور والبخور 
والتي تساعد على منو االقتصاد 
الكويتي موضح����ا أن املعرض 
ميثل فرصة جيدة للشركة للقاء 
عمالئه����ا وتكوين قاعدة عمالء 
جدي����دة، كما أنه يع����د فرصة 
كبيرة للعمالء للتعرف على كافة 

املنتجات اجلديدة للشركة.
وأض����اف أن إس����تراتيجية 
الشركة تقوم على التوسع في 
كافة أنحاء الكويت بحيث تقدم 
منتجاتها لكافة شرائح املجتمع 
حي����ث متتلك الش����ركة فروعا 
متعددة في الكويت وعلى رأسها 
فرع املارينا واملباركية واألڤنيوز 
والفنار والصاحلية واملنار كما 
أنه����ا حريصة على التواجد في 

االنشطة املهمة.
وبني أن الش����ركة تهدف إلى 
التوس����ع في أس����واق املنطقة 
وخاص����ة االس����واق اخلليجية 
من خ����الل افتتاح فروع جديدة 
وخاصة في األسواق اخلليجية 
النامي����ة موضحا أن الش����ركة 
ستقدم خصومات مميزة لعمالئها 
خالل فت����رة املعرض تصل إلى 
15% كما ستقوم الشركة بتقدمي 
جوائز قيمة لعمالئها خالل فترة 
املعرض ولفت املرشود إلى أن 
الشركة بصدد عرض منتجات 

جديدة لها باملعرض . 


