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محمد شلبي

ليال����ي فبراير، احلدث األهم في الكويت والذي يس����تقطب من 
حوله حش����دا جماهيريا غفيرا كل سنة، يحل بيننا هذا العام بعد 
طول انتظار مبيزة مبتكرة جديدة خالقة ذات قيمة إضافية تتجسد 

باإللهام.
ميزة يعود فيها الفضل إلى رعاية »إنفينيتي«، عالمة الفخامة 

والرقي وخيار عشاق الترف، ألنشطة مهرجان فبراير 2010.
وال ريب ان سحر مهرجان هذا العام سيأخذ بعدا جديدا يواكب 
ما تعكسه عالمة إنفينيتي من »أداء ملهم« أخاذ بفضل رعاية شركة 
عبد احملسن عبدالعزيز البابطني وكيل إنفينيتي الوحيد في الكويت 

لليالي فبراير، إذ تضيف إنفينيتي إلى احلدث روحها التي ستسهم 
في حتفيز مشاعر اإللهام مجسدة مفهوم عالمتها التي تعمل ال على 

حتريك املشاعر فحسب، بل على اتقادها عشقا والتهابها حماسا.
»إضافة ملسات الس����حر واحليوية إلى املهرجان، فكرة مبتكرة 
تعكسها إنفينيتي. نحن هنا لنلهم احلضور ونثير تفاؤلهم ونعزز 
من ثقتهم بحيوية مهرجان هذا العام واس����تثنائيته«، يقول محمد 
ش����لبي رئيس العمليات في الشركة، انطالقا من تواجدها الريادي 
كعالمة مميزة، تضيف إنفينيتي الكثير من اإللهام جلميع تفاصيل 
أنشطة املهرجان وبرامجه بأسلوب فريد يثير مشاعر الثقة بعام 2010 

الواعد حيث النجاح واخلير املتوقع للجميع. وفي الس����ياق عينه، 
تقدم عالمة إنفينيتي املرموقة الراقية برنامج »استديو إنفينيتي« 
الذي يستضيف املشاهير والنجوم ورجال الدين والشعراء ليعيش 
محبوهم مع آخر أخبارهم طيلة ليالي املهرجان حيث يتم عرضه 
على شاشة تلفزيون الوطن يوميا من العاشرة حتى الثانية عشرة 
منتصف الليل. جتدر اإلشارة هنا إلى حرص القائمني على املهرجان 
اختيار إنفينيتي عن دون س����واها كوس����يلة النتقال املشاهير في 
أرجاء الكويت وربوعها طيلة ليالي فبراير. واضاف »في هذا أكبر 
دليل على ريادة إنفينيتي ومكانتها الرفيعة لدى املشاهير وعشاق 

الفخامة ول����دى كل من يفتنت بأدائها امللهم«، يعقب بش����ار األمير 
املدي����ر التنفيذي لدار الوطن. ويقول: »نح����ن فخورون بعالقاتنا 
املتميزة مع ش����ركة عبداحملس����ن عبدالعزيز البابطني والتي متثل 
منوذجا يحتذى به. نحن نس����عى جاهدين إلى توثيق هذه العالقة 
وتوطيدها أكثر فأكثر يوما بعد يوم«. جتدر اإلش����ارة إلى أن أداء 
إنفينيتي امللهم يعكس وجه االختالف بني مجرد حتريك املش����اعر 
اإلنسانية واتقادها. بفضل ما تسمو به إنفينيتي من تصميم أنيق 
مبتك����ر وتكنولوجيا ذكية متقدمة وما تختص به من منزلة عالية 

رفيعة، فقد غدت سيارة احللم لدى اجلميع.

تعزز مفهوم األداء الملهم »إنفينيتي«
في ليالي فبراير

وجهت فولكس واجن الشرق األوسط دعوة الى شركائها في 
كل من دبي، وأبوظبي، والكويت، واململكة العربية السعودية، 
والبحرين، وسورية وعمان للمشاركة في الدورة االقليمية 
لبطولة فولكس واجن في مؤهالت خدمة ما بعد البيع 2009، 
حيث سيتأهل فائزان من كل سوق للنهائيات العاملية، وقد 
أقيمت تلك البطولة لتكرمي ومكافأة مستشاري وفنيي خدمة 
ما بعد البيع في فولكس واجن الذين أظهروا أعلى مستويات 

جودة اخلدمة واملعرفة املهنية والتقنية.
وتأتي هذه املبادرة ضمن برنامج مس���تمر من فولكس 
واجن بهدف حتسني معايير اخلدمة بصورة دائمة، وضمان 
بقاء الفنيني ومستشاري خدمة ما بعد البيع على اطالع على 
أحدث املعلوم���ات واملهارات العالية، كما توفر أيضا منصة 
مثالية للتناقش مع خبراء صناعة السيارات بخصوص الرؤى 

واألفكار اجلديدة في مجاالت اخلدمة والتقنيات.
وفي األسبوع املاضي، شارك 31 موظفا من فنيي ومستشاري 
خدمة ما بعد البيع في دورة الش���رق األوسط التأهيلية في 
دبي وتنافسوا فيما بينهم عبر جولتني من االجابة عن أسئلة 

مباشرة ذات خيارات متعددة، وقد فاز واحد من مستشاري 
خدمة ما بعد البيع وآخر من الفنيني من فولكس واجن عن 

كل سوق في تلك اجلولة مظهرين معرفة وخبرة عالية.
وقال توماس فايربر، مدير خدمة ما بعد البيع في فولكس 
واجن الشرق األوسط: »يذهلنا مستوى القدرات واالجنازات 
التي يحققها قسم خدمة ما بعد البيع خالل الدورات التدريبية 
التي نقدمها ملوظفينا باس���تمرار، وال نعتبر مشاركتنا في 
هذه املسابقة اال كوسيلة لتكرمي موظفينا ومكافأة التزامهم 
املتواصل ليس جتاه فولكس واجن وحسب بل قطاع خدمة 
ما بعد البيع بشكل عام، ونحن على ثقة بأن لدينا مجموعة 
من أفضل موظفي اخلدمة املؤهلني من ذوي اخلبرة في هذا 
املجال، ونحن نؤكد على ذلك من خالل توفير هذه الفرصة 
البراز قدراتهم«. وسينضم الفائزون الى الفائزين اآلخرين 
من نحو 65 بلدا في املس���ابقة النهائية العاملية التي ستقام 
في أملانيا العام املقبل للمنافسة على اللقبني العامليني: أفضل 
فني متمرس في العالم وأفضل مستشار خدمة ما بعد البيع 

في العالم من فولكس واجن.

»فولكس واجن«
البيع بعد  ما  لخدمة  اإلقليمية  التصفيات  تستضيف 

أكدت الندروڤر التزامها مبنطقة الشرق األوسط مجددا من 
خالل دخولها سوقا جديدة في املنطقة الشمالية من العراق، التي 
تعرف باس����م »كردستان العراق«. هذا وقامت شركة الندروڤر 
بتعيني »س����ردار للوكاالت التجارية«، الش����ركة الرائدة ضمن 
»مجموعة س����ردار« التي تعد أكبر مجموعة خاصة للسيارات 
في العراق، لتكون وكيلها احلصري هناك، معلنة بذلك دخولها 
إلى املنطقة بش����كل رسمي للمرة األولى. ومن املنتظر أن يعزز 
تعيني سردار للوكاالت التجارية احملدودة من تواجد الندروڤر 
ومكانتها في السوق من خالل أفضل املبيعات وخدمات ما بعد 
البيع، وكذلك البنية التحتية القوية، كما سيتم أيضا االستفادة 
من إمكانات قطاع الس����يارات الفاخرة في املنطقة الشمالية من 

العراق.
التزامه����ا بعالمة الندروڤر  وفي إطار 

التجارية، أقامت مجموعة سردار مركزا 
مخصصا لسيارات الندروڤر في شارع 
غ����والن في مدينة أربي����ل، وقامت 
بتزويده بأحدث التجهيزات الالزمة، 
تبلغ مساحة صالة العرض فيه 2400 

متر مربع، بينما تبلغ مساحة مركز 
خدمة ما بعد البيع 1700 متر مربع. وفي 

هذا السياق قال سردار حسن رئيس مجلس 
إدارة مجموعة سردار »يشرفنا أن منثل الندروڤر 

بشكل حصري في املنطقة الشمالية من العراق.
ونظرا للتاريخ املشرف الذي تتمتع به الندروڤر ومحفظتها 
املتميزة من املنتجات، باإلضافة إلى وجودنا القوي في السوق، 
وبنيتنا التحتية القوية، واالس����تثمار في منشآتنا وموظفينا 
املتفانني، فإننا نتطلع إلى االرتقاء بهذه العالمة التجارية لتتبوأ 

مركز الصدارة في أسواق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة«.
اجلدير بالذكر قيام الندروڤر أيضا بطرح منتجاتها لعام 2010 
ألول مرة في »معرض أربيل للسيارات« الذي جرت انشطته على 
أرض معرض أربيل الدولي خالل الفترة الواقعة بني 10 و13 يناير 

2010، بحضور شركات السيارات الرئيسية في العراق.
ويلعب معرض السيارات هذا دورا محوريا في تطوير قنوات 
جتارية جديدة، وذلك استجابة لالحتياجات املتزايدة التي يشهدها 
قطاع السيارات املزدهر في العراق واملنطقة. من جانبه، قال روبن 
كولغان، مدير عام سيارات جاكوار والندروڤر في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: »نتواجد حاليا في 19 سوقا في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومن خالل التعاون مؤخرا مع 
مجموعة سردار، االسم املرادف للثقة ورعاية العمالء، سنكون 
قادرين على خدمة املنطقة الش����مالية من العراق. وعالوة على 
ذلك، تتمتع مجموعة منتجات الندروڤر التي نقدمها إلى سوق 
املنطقة ومعرض الس����يارات بقوتها ومتيزها، وبهذا نتوقع أن 
تلقى السيارات استقباال حسنا وترحيبا كبيرا من 
قبل املستهلكني هنا، متاما كما كان احلال 
عليه في جميع أنحاء العالم ومنطقة 
الشرق األوسط«. وسيكون مبقدور 
العمالء املميزي����ن من زوار صالة 
عرض الندروڤر في أربيل إلقاء نظرة 
عامة على مجموعة منتجات العام 
2010، التي تضم الس����يارة الرائدة 
»رينج روڤر«، والس����يارة السياحية 
الديناميكية »رينج روڤر سبورت«، وسيارة 
الدفع الرباعي الت����ي مت إطالقها حديثا »الندروڤر 
LR4«، باإلضافة إلى السيارة األسطورية »ديفيندر«. كما تضع 
س����يارات عام 2010 معايير جديدة من حيث األداء واالقتصاد، 
إذ تتمتع بزيادة جوهرية في القوة والعزم أكثر من أس����الفها، 
باإلضاف����ة إلى انخفاض كبير في االنبعاثات الغازية ومعدالت 
اس����تهالك الوقود. وتعد منطقة الشرق األوسط واحدة من أهم 
األسواق بالنسبة لشركة الندروڤر، فعلى الرغم من حالة الركود 
التي شهدتها األسواق العاملية واحمللية مؤخرا، حققت الندروڤر 
عاما جيدا من حيث املبيعات في املنطقة، وتتمتع بوضع قوي 

ميكنها من االستفادة من هذه اإلجنازات في عام 2010.

توقيع وكالة حصرية جديدة وعرض طرازات 2010 في »معرض أربيل للسيارات«

»الندروڤر« 
تدخل إلى األسواق بشمال العراق

كشفت شركة »إنتيليجنت إنيرجي 
و»س���وزوكي موتور« ع���ن دراجة 
التي تعمل  »س���وزوكي بورجمان« 
بخاليا الوقود في قاعة »ليفينج روم« 
في سيتي هول بلندن، وتعمل دراجة 
»س���كوتر بورجمان« بخاليا الوقود 
املناسبة للمدن، التي مت عرضها ألول 
مرة في معرض طوكيو للسيارات عام 
2009، وتستند الدراجة اجلديدة الى 
جناح دراجة »كروس���كايج« النارية 
بخاليا الوقود التي كش���ف عنها في 

عام 2007. 
وتشكل دراجة »بورجمان« خطوة 
رائدة نحو طرح دراجات نارية أنظف 

وأكثر كفاءة بش���كل عملي وس���هل 
الوص���ول إليه م���ع إمكانية خلفض 
االنبعاثات بش���كل كبي���ر في جميع 

أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، قال كيت مالتهاوس، 
رئيس شراكة لندن للهيدروجني ونائب 
رئيس بلدية لندن لش���ؤون احلفاظ 
على األمن، الذي افتتح هذا احلدث في 
لندن في س���يتي هول: »أنا متحمس 
جدا بشأن دراجة سكوتر بورجمان 
بخاليا الوقود. إنها قطعة رائعة تظهر 
كيف ميكننا مكافحة تغير املناخ من 
دون عناء. هذه الدراجة، التي ال تنتج 
شيئا سوى املاء، هي انتصار لإلبداع 

البشري. آمل أن يتخلى شعب لندن عن 
الدراجات النارية من القرن العشرين 
ويقوم بشراء واحدة صممت لتتالءم 

مع القرن الواحد والعشرين«.
الدراجة  إلى ذلك، تأتي  باإلضافة 
مجه���زة بأح���دث أش���كال أنظم���ة 
إنيرجي« لطاقة خاليا  »إنتيليجنت 
املتمي���زة واملبردة  النظيفة  الوقود 
بالهواء ويت���م تزويدها بالوقود من 
خالل أسطوانة من الهيدروجني التي 
ميكن إع���ادة تزويده���ا بالوقود في 
بضع دقائق وتسمح بالقيادة ملسافة 
350كم مقارنة مع دراجة »بورجمان« 

التقليدية.

الدكتور هن���ري وينند،  وعل���ق 
الرئيس التنفيذي لشركة »إنتيليجنت 
إنيرجي« قائال: »إن دراجة بورجمان 
بخاليا الوقود ذات االنبعاثات الصفرية 
هي أحدث منت���ج للعالقة التجارية 
الناجحة بني س���وزوكي وإنتيل���يجنت 

إنيرجي«. 
وأض���اف قائ���ال: »إن الدراج���ات 
مبح���ركات خاليا الوق���ود النظيفة 
مصممة للعالم احلقيقي وس���تكون 
متاحة على نطاق واس���ع لألسواق 
العاملية في املستقبل القريب. كما أن 
املركبات التي تعمل بخاليا الوقود في 
العام قد دخلت مرحلة من اختبارات 

األسطول، وس���تقوم شركتانا قريبا 
بالكش���ف عن تفاصيل أول اختبار 
للط���رق العامة وعرض عن دراجات 
بورجمان بخاليا الوقود والتي ستبدأ 
في اململكة املتحدة في وقت الحق من 

هذا العام«.
وستجرى أولى اختبارات الطرق 
العامة من »سوزوكي بورجمان« مبدئيا 

في لوبورو. 
وسوف تتوسع هذه االختبارات 
لتشمل اختبارات األسطول في املدن 
كلندن، حي���ث ان مركب���ات عدمية 
االنبعاثات مثل الدراجة بخاليا الوقود 

لديها أهم اإلمكانيات األولى.

»بورجمان« »سوزوكي« و»إنتيليجنت إنيرجي« 
تكشفان النقاب عن دراجة سكوتر 


