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شيرو ناكامورا وخالد البابطني متوسطني فريق العمل في مجموعة البابطني

خالد البابطني متوسطا شيرو ناكامورا والسفير الياباني لدى استقباله في معرض انفينيتي

 »Cadenza« سيارة كيا كادنزا الوفد الزائر لدى استقباله من قبل مسؤولي كيا

ناكامورا ومنير صوايا بجانب سيارة انفينيتي داخل املعرض

ناكامورا يضع توقيعه على غطاء »نيسان مورانو« بجانب توقيعي كارلس غصن وريتشارد برانسون

فواز كرامي
بإطاللة الفنانني وكاريزما املبدعني 
وفي س����ابقة تعد األولى من نوعها، 
احتفلت شركة عبد احملسن عبدالعزيز 
الوكيل احلصري لنيسان  البابطني، 
إنفينيت����ي في الكويت � باس����تقبال 
العقل املدبر وراء تصميم السيارات 
إنفينيتي، ونائب  الفاخرة  اليابانية 
رئيس أول ورئيس قسم اإلبداع في 
إدارة العالمة التجارية لشركة نيسان 

موتورز احملدودة شيرو ناكامورا.
حيث نظمت الشركة حفل استقبال 
على شرف الضيف الكبير في معرض 
إنفينيتي امس االول � حضره مدير 
عام التسويق واالتصاالت في شركة 
نيسان الشرق األوسط منال زيدان، 
إلى جانب عدد من كبار املس��ؤولني 
في مجم���وعة البابطني وفي مقدمتهم 
كل من: رئي����س مجلس اإلدارة خالد 
البابطني، مدي����ر العمليات التنفيذي 
للمجموعة محمد شلبي وحشد غف��ير 

من مدي��ري الشركة وممثلي الصحافة واإلع���الم وكان من بني املدعوين عدد كبير 
من الفنانني التشكيليني واملهتمني مبجالي التصميم وهندسة السيارات. 

وق����د رحب اجلميع بالضي����ف الكبير الذي يعد العقل املدب����ر املصمم لعائلة 
إنفينيتي ونيسان جي تي آر. 

وبهذه املناس����بة قال صالح البابطني »نحن نثمن غالي����ا هذه الزيارة القيمة 
ونعتبرها أحد أهم األحداث ملا متثل به من خصوصية. 

ال ريب أن إبداعات ضيفنا الكبير ناكامورا لطاملا جسدت مصدر إلهام حقيقي 
ل����كل مبتكر خالق، وكان لها آثارها العظيمة وعالماتها البارزة في رس����م معالم 

تصاميم عائلة نيسان وإنفينيتي«. 
وج����ال الضيف الكبير بصحبة كبار 
مستقبليه في مرافق معرض إنفينيتي 
متفقدا عائل����ة إنفينيتي حيث كانت 
له بصمات مميزة في إرساء معاملها، 
وذلك بعد الترحيب الفياض الذي القاه 
من اجلمي����ع، ترحيب يليق مبكانته 

االستثنائية وبزيارته الهامة. 
وقد مت تس����ليط الضوء على أهم 
مناق����ب الضيف وإجنازات����ه والتي 
استطاع احلضور من خاللها االطالع 
عن كثب على سجل النجاحات الطويل 
ألحد األدمغ����ة اليابانية الفذة. يذكر 
أن ناكامورا خري����ج الكلية املركزية 
في باسادينا/ كاليفورنيا حيث ميالد 
العديد من مشاهير مصممي السيارات 

في العالم.
ويعد ناكامورا أحد رواد إنفينيتي 
ونيسان الكبار حيث طور عالمتيها 
بفضل الكثير من التصاميم الرائعة 
مجسدا جوهر مفهوم العالمتني الذي 
يعكس مبدأ »أدياكا« والتي تعني قمة الفخامة، الترف، األناقة وأس����لوب احلياة 
العصرية من جهة، ومنتهى اجلودة والتفاؤل في عالم اليوم، مبرزا سحر ورغد 

العيش بألوان مغرية قوية لها سطوتها وجبروتها. 
وفي مبادرة مميزة قام ناكامورا بالتوقيع على غطاء محرك سيارة نيسان 

موران����و الذي أع����د خصوصا ليتم بيعه في مزاد علن����ي يخصص ريعه إلى 
أعمال اخلير جنبا إلى جنب مع توقيع كل من ريتش����ارد برانس����ون مؤس����س 
إمبراطورية »فيرجن ميجا س����تور«، وكارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة 

نيسان موتورز.

أعماله جسدت الترف واألناقة والتفاؤل في عالم السيارات

العقل المدبر لتصاميم نيسان وإنفينيتي 
شيرو  ناكامورا في ضيافة »البابطين«

)محمد ماهر( خالد البابطني مكرما ناكامورا

قال نائب الرئيس األول وكبير املبدعني في 
إدارة العالمة التجارية لشركة نيسان موتورز 
احملدودة شيرو ناكامورا ان مدرسة التصميم 
في انفينيتي واملعتمدة بصورة رئيسية على 
اخلطوط الطويلة واالنسيابية في املالمح هي 
الس����مة الرئيس����ية لتصاميم انفينيتي وهي 
مس����تمرة على هذه املدرس����ة في السنوات ال� 
10 املقبلة. وفي تصريح صحافي للعقل املدبر 
لتصاميم سيارات انفنيتي ونيسان على هامش 
اس����تقباله في مجموعة البابطني امس االول، 

اكد ان سيارة 

انفينيتي اجلدي����دة G3 مت طرحها في اليابان 
وسيتم طرحها في أسواق الشرق األوسط في 
فترة قريبة، الفتا الى ان تصميم هذه السيارة جاء 
متماشيا مع النموذج العام لتصاميم انفينيتي 
في اخلطوط الطويلة واالنسيابية وأقل قدر من 

الزوايا احلادة مع ملسة من املعاصرة.
وبني ان شركة انفينيتي مازالت تعمل على 
سيارتها االختبارية »انفينيتي ايسانس« التي 
تندرج حتت فئة الس����يارات السوبر رياضية 
واملترفة مبقعدين حيث نالت »ايسانس« لقب 
أجمل سيارة اختبارية في العالم بحسب مجلة 

أوتو ويك.

ناكامورا لـ »األنباء«: االنسيابية
والخطوط الطويلة.. مدرستنا في التصميم

اختارت كيا موت���ورز العاملية 
أول���ى لتجربة  الكوي���ت، محطة 
 »Cadenza« قيادة سيارة كيا كادنزا
اجلدي���دة، واملتوق���ع طرحها في 
األسواق العاملية خالل شهر فبراير 

من العام املقبل 2010.
وجاء اختيار كيا موتورز للكويت 
كمحط���ة أولى لتجربة الس���يارة 
اجلدي���دة، باعتباره���ا واحدة من 
أهم أسواق السيارات حول العالم، 
والدولة صاحبة الرصيد األعلى من 
مبيعات سيارات كيا موهافي وكيا 

أوبيروس.
الكويتية  الس���وق  كما حتظى 
باهتمام خاص من شركة كيا موتورز 
العاملية، نظ���را للزيادة امللحوظة 
في حجم مبيعات سيارات كيا في 
سوقها احمللي، واستحواذ مجموعة 
الوكاالت الوطنية، الوكيل احلصري 
لسيارات كيا موتورز العاملية في 
الكويت منذ عام 1997، على حصة 
كبيرة من حجم مبيعات السيارات 
مقارنة مع غيرها في جميع الفئات، 
سواء من ناحية السيارات العائلية 

تطوير املعلومات مني سو كيم.
اجلدير بالذكر أنه منذ أن وقعت 
مجموعة شركات عبدالعزيز العلي 
املطوع عق���د الوكال���ة احلصرية 
لسيارات كيا موتورز، قامت بتأسيس 
شركة خصيصا لهذا الغرض حتمل 

اسم مجموعة الوكاالت الوطنية.
التالية  الس���نوات  وعلى مدى 
ش���هدت أعمال مجموعة الوكاالت 

الوطنية، من االستحواذ على %2.4 
من حجم مبيعات السوق الكويتي 
الفترة األخيرة،  للسيارات خالل 
وشهدت الس���نوات التالية زيادة 
مطردة في حجم االستحواذ على 
سوق السيارات في البالد تراوحت 

بني 3.5% و4%.
وق���د عزز هذا النم���و التطور 
الكبير في صناعة سيارات كيا، إذ 

أو الرياضية، والسيارات الفخمة.
هذا، وشارك في جتربة سيارة 
كادنزا اجلديدة كليا كل من: مدير 
هندسة األبحاث بشركة كيا موتورز 
العاملية جوهني بايك، ومدير اخلدمة 
دافيد مببر، ومساعد مدير اخلدمة 
هاني حلمي العقبي، ومساعد مدير 
مركز األبح���اث والتطوير ألنظمة 
املالحة جني بيو كوون ورئيس قسم 

الوطني���ة تط���ورا متناميا، وكان 
الع���ام 2003 منعطف���ا ب���ارزا في 
مسيرة الشركة، إذ وصلت خالله 
مبيعات سيارات كيا إلى 800 سيارة، 
وواصلت املبيعات ارتفاعها لتصل 
إلى 2850 س���يارة في العام 2006 

و3500 سيارة في 2007.
وقد مكنت هذه الزيادة الكبيرة 
في حجم املبيعات مجموعة الوكاالت 

ارتفعت جودتها وزادت مميزاتها 
سواء من حيث املظهر اخلارجي، أو 
التقنيات احلديثة التي متت إضافتها 
للسيارات، لتقدم إلى عمالئها سيارة 
ذات مواصف���ات عالي���ة اجلودة، 

وبأسعار في متناول اجلميع.
أما شركة كيا موتورز الكورية، 
فتأسست في العام 1944، وتعتبر 
حتى اليوم واحدة من أكبر شركات 

صناعة السيارات األسرع واألكثر 
منوا في العالم.

وتسعى شركة كيا موتورز من 
خالل 14 مصنعا منتشرة في ثماني 
دول حول العال���م، إلى إنتاج 1.4 
مليون سيارة سنويا، ويقوم على 
بيع وصيانة س���يارات كيا فريق 
كبير من املوزعني والتجار والفنيني 

ينتشرون في 165 بلدا.
كما أن لدى كيا موتورز اليوم 
أكثر م���ن 33 أل���ف موظف، و40 
ألف عميل، ويقدر العائد السنوي 
للش���ركة مببل���غ 17 مليار دوالر 
أميرك���ي. كما تهت���م كيا موتورز 
العاملية برعاية األحداث الرياضية 
واالجتماعي���ة الكبيرة، رغبة في 
التواصل م���ع عمالئها في جميع 
أنحاء العالم، فهي الراعي الرسمي 
لبطولة استراليا املفتوحة للتنس، 

وكأس ديفز العاملي.
العام 2007  الفترة من  وخالل 
إلى العام 2014 ستكون كيا موتورز 
الشريك والراعي الرسمي لبطوالت 

.FIFA االحتاد العاملي لكرة القدم

»كيا موتورز« تختار الكويت محطة أولى لتجربة أحدث سياراتها »كادنزا« 2010
باعتبارها من أهم األسواق العالمية


