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نشتـري

يــوجــد لديــنــا مجوهــرات 
وساعــات ثمينـة مستعملة

في مصاف 
العالمات التجارية الفارهة »إنفينيتي« غازي 

البابطين:

قال: إن عشرين عامًا مرت تميزت خاللها بالتميز واإلنجازات كواحدة من أسرع العالمات التجارية نموًا

»بورشـه« 
تفوز بجائزة »اللوحة الذهبية«

حازت ش����ركة بورش����ه األملانية لصناعة 
السيارات جائزة »اللوحة الذهبية«، بعدما سجلت 
فوزا إجماليا في تقرير »جمعية الرقابة التقنية« 
)T�V( للعام 2010. وفي حفل تس����ليم اجلائزة 

الذي أقامه في األسبوع املاضي احتاد 
»جمعية الرقابة التقنية« في برلني، 
تسلم الرئيس التنفيذي لشركة 
بورشه أملانيا التي تتخذ من بلدة 
»بيتيهامي � بيس����نغني« مقرا لها 
بيرنهارد ماير، اجلائزة املرموقة 

نيابة عن شركة بورشه. 
وقال ماي����ر: »نحن فخورون 
بإحرازنا هذه اجلائزة. فباإلضافة 

العالية وديناميكية  الفاعلية  إلى 
القيادة املتقدمة، تتمحور أبرز خصال 

طرازاتن����ا حول اعتماديته����ا الكبيرة 
وحفاظها على قيمتها، وهو الواقع الذي أكدته 

نتائج معاينات جمعية الرقابة التقنية«.
كما هي احلال مع بورشه في التصنيف العام، 
حل طراز 911 الكالسيكي الرياضي في املرتبة 

األولى أيضا بالنسبة إلى جودته واعتماديته 
املذهلة، وذلك عن فئة السيارات التي يتراوح 
عمرها بني عامني وثالثة أعوام وعن فئة السيارات 
التي يتراوح عمرها ما بني ستة وسبعة أعوام. 
كذلك تألق طراز بوكستر باألخص لناحية 
حرفيت����ه املذهلة إلى جانب عدة 
عوامل أخرى، ما أكسبه لقب أفضل 
سيارة رياضية عن فئة السيارات 
التي يتراوح عمرها بني ثمانية 

وتسعة أعوام.
ويرتكز تقرير »جمعية الرقابة 
التقنية« احلالي على تقييم يتألف 
من أكثر م����ن 7.4 ماليني معاينة 
الرقابة  عام����ة أجرتها »جمعي����ة 
التقنية« في أملانيا طوال فترة اثني 
عشر شهرا. يجدر الذكر بأن مهندسي 
»جمعية الرقابة التقنية« طاملا أكدوا اجلودة 
املذهلة طويلة األمد لطرازات بورشه، وسبق 
لهم أن صنفوا طرازي »911« و»بوكس����تر« في 

املراتب األولى في األعوام املاضية.

 Inspiredفي البداية ما املقصود من الشعار اجلديد 
Performance ؟

 يؤكد هذا الش���عار أن انفينيتي عالمة جتارية 
فخمة ملهمة ومتقدمة األداء حترك مشاعر وأحاسيس 
سائقها في الظروف كافة. كما يؤكد الشعار اجلديد 
)Inspired Performance( أن انفينيت���ي ال تعتمد 
عل���ى مفاهيم الفخامة التقليدي���ة واملتحفظة، بل 
تتخذ خطوات جريئة ومدروس���ة لتقدمي سيارات 
فخمة توفر جتربة قيادة مثيرة وجديدة بالكامل 

لعمالئها. 
وميثل الشعار اجلديد العهد الذي أطلقته انفينيتي 
على نفسها منذ تدشينها بأن تلهم كل عمالئها. وال 
ينحصر هذا مبركبات الشركة، بل يتعدى ذلك ليشمل 
منتجات الشركة وخدماتها ومراكزها واتصاالتها 

واخلطوات التي تقدم عليها. 
 اذن ما ال��ذي مييز انفينيت��ي بصفة خاصة في 

سوق الكويت؟
 لقد دخلت إنفينيتي الكويت من أوسع أبوابها 
بتصاميمها الهندس���ية الرائعة وتقنياتها الفريدة 
من نوعها ولقد استطاعت محاكاة املجتمع الكويتي 
بإبداع التكنولوجيا الذي تقدمه ومن اهمها نظام 

الرؤية الش���املة الذي يقوم مبعاجلة املعلومات 
التي توفرها الكاميرات األربع املوزعة على جوانب 
اإلنفينيتي لبث مشهد محيطي عن العقبات حول 
محيط الس���يارة كامال، ما يخفف من األماكن غير 

املرئية أثناء عملية الركن. 
أما بالنسبة للمستهلك الكويتي فهو مرفه كما 
هي إنفينيتي ومواكب للتطور كما أن له متطلبات 
خاصة دائما ومن ش���أن إنفينيتي أن تلبي له كل 
ذلك مع احلفاظ على املكانة التي تتمتع بها ضمن 

العالمات التجارية الفاخرة.
 م��ا آخ��ر اإلجن��ازات واجلوائز الت��ي حصدتها 

إنفينيتي خالل السنوات األخيرة؟
 حققت إنفينيتي، عالمة الس���يارات اليابانية 
الفاخرة األس���رع منوا في الشرق األوسط، فضال 
عن هذا التميز، احتل���ت طرازات إنفينيتي مراكز 
 FX الصدارة أيضا ضمن فئاتها. إذ صنفت إنفينيتي
مؤخرا في املركز األول عن فئة السيارات الفاخرة 
متوسطة احلجم، واليوم إنفينيتي حتتفل مبرور 20 
عاما على وجودها عامليا وجناحها املستمر ومتيزها 

الفريد إلرضاء النخبة من عمالئنا الكرام. 
 الحظن��ا ف��ي الس��نة أو الس��نتني األخيرتني أن 

هن��اك تركيز كبير على إنفينيتي ف��ي نطاق اإلعالم 
والتسويق، ممكن توضح لنا السر وراء هذا األمر؟

 طبعا إنفينيتي منذ بداية وجودها في الكويت 
ملسنا احلب والتقدير من املجتمع الكويتي للموديالت 
املطروحة التي متيزت بجرأة عن السيارات الفخمة 
األخرى بأنها تبني ترابطا خاصا بينها وبني املالك 
ومتنحه ش���عور الفخامة واالطمئنان وال ننسى 
أن إس���تثمارنا في إنفينيتي لم يكن وليد اللحظة 
وإمنا ما تلمسونه اآلن هو نتاج خطط ومجهودات 
بدأنا مؤخرا، بفضل اهلل، جنني ثمارها وذلك من 
خالل تقدمي أعلى مستويات من اخلدمة بالتوازي 
مع بناء منش���آت تتميز بأفضل املواصفات ومنها 
صالة عرض إنفينيتي والتي دش���نت في مارس 
2008 وهي األولى من نوعها في الش���رق األوسط 
والثانية على مستوى العالم. أضف إلى ذلك زيادة 
على مستوى املوديالت ليغطي جميع احتياجات 
العمالء من السيارات الرياضية الفخمة إلى السيارات 

العائلية الفخمة. 
 ترع��ى إنفينيتي حفالت ليال��ي فبراير هذا العام 
كوس��يلة لتعزي��ز مكانتها ب��ني محبيها، م��ا نوعية 
النش��اطات الت��ي س��تقدمها إنفينيت��ي خ��الل هذه 

الفترة؟
 العالقة التي تربطنا بالوطن ش���راكة وثيقة 
ومتتد لتاريخ طويل ورعايتنا لليالي فبراير ما هي 
إال امتداد وتواصل لهذه الش���راكة، ميكننا أن نبدأ 
من استديو إنفينيتي الذي جترى فيه املقابالت مع 
كل الضيوف وخاصة جنوم الوطن العربي ورجال 
الدين املشاركني في ليالي فبراير واملصمم من قبل 
إنفينيتي ليعكس أجواءها اخلاصة وشخصيتها 
املنفردة، أو استخدام سيارات إنفينيتي في تنقالت 
الفنانني طوال فترة املهرجان والتي تأتي كبادرة 
من إنفينيتي البابطني تقديرا للمشاركني وضيوف 

املهرجان وتعزيزا للعالمة التجارية.
 م��ا اخلطة التي س��تقوم عليه��ا إنفينيتي خالل 
الس��نوات القليل��ة القادمة لتعزز م��ن ريادتها محليا 

وعلى مستوى املنطقة؟
 بشكل عام نس���عى لزيادة حصتنا السوقية 
مع احلفاظ على أعلى مس���تويات اخلدمة لنفوق 
توقعات عمالئنا، والهدف واضح واإلستراتيجية 
هي التميز في جميع نواحي اخلدمة وأماكن تواجد 
منتجاتنا وطريقة التس���ويق حتى نؤكد متيزنا 

ومتيز إنفينيتي وفي النهاية متيز عمالئنا.

قال مدير العالقات العامة في مجموعة عبداحملسـن عبدالعزيز البابطني، غازي البابطني ان عشـرين عاما من التميز واالجنازات النفينيتي 
عززت من مكانتها ووضعتها في مصاف العالمات التجارية الفارهة كواحدة من أسـرع العالمات التجارية منوا وانتشـارا على املستوى العاملي. 
واوضح البابطني ان شـعار الشـركة اجلديد ميثل العهد الذي اطلقته انفينيتي على نفسها منذ تدشـينها بأن تلهم كل عمالئها، وال ينحصر هذا 

مبركبات الشركة بل يتعدى ذلك ليشمل منتجات الشركة وخدماتها ومراكزها واتصاالتها واخلطوات التي تقدم عليها.

وبني ان انفينيتي دخلت الكويت من اوسع ابوابها بتصاميمها الهندسية الرائعة وتقنياتها الفريدة من نوعها ولقد استطاعت محاكاة املجتمع 
الكويتي بابداع التكنولوجيا الذي تقدمه ومن اهمها نظام الرؤية الشاملة، موضحا ان انفينيتي حققت العديد من اجلوائز كعالمة السيارات اليابانية 
الفاخرة االسـرع منوا في الشرق االوسط، فضال عن احتاللها مراكز الصدارة ضمن فئاتها. واشار الى ان العالقة التي تربط الشركة بالوطن شراكة 

وثيقة ومتتد لتاريخ طويل ورعايتنا لليالي فبراير ما هي اال امتداد وتواصل لهذه الشركة، وفيما يلي التفاصيل:

غازي البابطني

ممثاًل لـ »قطر القابضة« 

جرى انتخاب الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم 
آل ثان����ي )31 عاما( عضوا في مجلس الرقابة اخلاص 
بشركة بورشه القابضة للسيارات، شتوتغارت، وذلك 
كممثل عن ش����ركة قطر القابضة محدودة املسؤولية، 

الدوحة.
وقد متت عملية االنتخاب أثناء االجتماع السنوي العام 

الذي عقدته شركة بورشه القابضة يوم اجلمعة.
وسيحل الشيخ جاسم مكان عضو مجلس الرقابة 
الس����ابق، هانز- بيتر بورشه )69 عاما(، الذي تقاعد 

من منصبه في نهاية االجتماع السنوي العام.
وقد عني الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل 
ثاني للفترة املتبقية من والية بورشه، وهي أربعة أعوام. 
يجدر الذكر أن شركة قطر القابضة محدودة املسؤولية 
متتلك 10% من األسهم العادية لشركة بورشه األملانية 
لصناعة السيارات، وذلك عبر شركة تابعة لها ومملوكة 
بالكامل هي »قطر القابضة أملانيا« ومقرها فرانكفورت. 
ويشغل الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني 
منصب رئيس مجلس إدارة مؤسس����ة قطر العاملية، 

الواليات املتحدة األميركية. وهو أيضا عضو في مجلس 
إدارة كل من »مصرف قطر املركزي« و«إنفيستكورب« 

و»ص���ندوق من���ح مؤسسة قطر«.
أما بالنسبة إلى باقي ممثلي املساهمني في مجلس 
رقابة شركة بورشه األملانية لصناعة السيارات، فهم 
رئيس مجلس اإلدارة الدكتور ولفغانغ بورشه، والدكتور 
فرديناند أوليفر بورشه، والدكتور فرديناند كارل بياخ، 
والدكتور هانز ميش����ال بياخ، والبروفسور الدكتور 

أولريتش لينر.

انتخاب الشيخ جاسم آل ثاني في مجلس إدارة »بورشه«

.. وأرقام مبيعات مشجعة للغاية 
القابضة  سجلت شركة بورش����ه 
للسيارات، ش����توتغارت، تقدما الفتا 
في عمليات السيارات اخلاصة بشركة 
بورشه األملانية لصناعة السيارات، 
م املالي  ل من العا وذلك في النصف األو
2010/2009 )31 يولي����و(. فبعد تدني 
مبيعات ش����ركة بورش����ه في األشهر 
م  األربعة األولى بنسبة 25% عن العا
م األولية لألشهر  السابق، تشير األرقا
الس����تة األولى كاملة إلى تراجع هذا 

التدني إلى 3.1% فقط.
املبيعات، فمن  إلى  مما بالنس����بة 
ن تبلغ حوالي 33.200 سيارة،  املتوقع م
مقابل تراجع في الدخل بنسبة 3.3% إلى 
2.9 مليار يورو. وقد عرض الرئيس 
ي، البروفسور الدكتور مارتن  التنفيذ
إ النتائج في االجتماع  م، هذ وينتركو
م لشركة بورشه األملانية  ي العا السنو
م  مقيم يو ي  والذ السيارات،  لصناعة 
ن بورش����ه« في  اجلمع����ة ف����ي »ميدا

شتوتغارت.
ن مبيعات باناميرا  وعلى الرغم من م
اجلدي����دة لم تب����دم إال في س����بتمبر 

م الس����يارة في بعض  2009، ولم تقد
ى في شهر ديسمبر، إال  املناطق س����و
م األولية مشارت إلى مبيعات  ن األرقا م
لطراز بورش����ه الرابع بلغت حوالي 
ل األشهر الستة  8.200 سيارة في خال
األولى. وتشير النتائج األولية ميضا 
إلى انخفاض مبيعات طراز 911 بنسبة 
45% لتس����جل حوالي 7.400 سيارة، 
ي  مقابل توقع بنم����و مبيعات طراز
بوكس����تر وكامين بنسبة 14% لتبلغ 

حوالي 4.500 سيارة. لكن تبقى كاين 
الطرازات مبيعا عند بورشه،  مفضل 
ن تسجل مبيعاتها 13.100  إذ يتوقع م
س����يارة، ما ميثل تدنيا بنسبة %22. 
ويشير حتليل ملبيعات املناطق، إلى 
ن الوضع في سوق مميركا الشمالية  م

يبقى صعبا.
فبينما ستنخفض مبيعات بورشه 
هناك بنسبة 16% لتبلغ حوالى 11.000 
ى هبوط املبيعات  سيارة، يجب مال يتعد

في موروبا نسبة 6% لتسجل حوالي 
10.200 س����يارة. مما ف����ي باقي مرجال 
م األولية لألشهر  العالم، فتشير األرقا
م املالي احلالي  الستة األولى من العا
إلى منو مبيعات بورشه مجددا بنسبة 

18%، لتبلغ حوالى 12.000 سيارة.
م األولية،  إ األرقا ارتكازا على هذ
إ  ن يبلغ اإلنتاى الصناعي في هذ يجب م
الفترة ما مجموعه 877.40 سيارة، وهو 
م السابق  ى نفسه للعا تقريبا املستو
ن بنس����بة 1.9%. وبانتهال  لكن مع تد
م املالي احلالي،  ل من العا النصف األو
ن يخرى من خط التجميع في  يجب م
»اليبزيغ« Leipzig 16.979 سيارة كاين 
و882.9 سيارة باناميرا جديدة. وفي 
الوقت عينه ستصنع 746.8 سيارة من 
طراز 911 باإلضافة إلى 270.5 سيارة من 

طراز بوكستر في الفترة عينها.
إ النتائج اجليدة  بن����ال على ه����ذ
في الربع الثاني، تبقى بورش����ه على 
م  ن تتخط����ى مبيعات العا اعتقادها م
م املاضي،  املالي 2010/2009 تلك للعا

والبالغة 75.238 سيارة.

توقعات أن تصل مبيعات بورشه
إلى حوالي 33.200 سيارة

مبيعات طرازها الرابع بلغت 8.200 
سيارة خالل األشهر الستة األولى


