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»أودي« الكويت تعلن عن تخّرج 

أول مدير وكالة من أكاديمية أودي لإلدارة

2.4 مليار دوالر حجم تجارة قطع غيار السيارات 

»أوتوميكانيكا« الشرق األوسط 
ينطلق مايو المقبل في دبي 

نحو االستمرار في حتسني األداء 
العام وكفاءتنا العملية«.

ينضم لي ألودي الكويت في 
التوسع والنمو  فترة يشهدها 
لدى شركة فؤاد الغامن وأوالده 
للسيارات، حيث ان الشركة قائمة 
على تطوير كل مرافقها والتي 
تش���مل معرض أودي اجلديد 
املصم���م ملواكب���ة احتياجات 
عمالئه���ا ومرك���ز صيانة ذات 
تقنية عالية بناء على مستوى 

أودي العاملي.
أكادميي���ة أودي  ودش���نت 
ل���إدارة ف���ي ش���هر ابريل من 
الع���ام 2009، وذلك في خطوة 
فريدة من نوعها تتخذها أودي 
لتعزي���ز كفاءة مديري وكالئها 
في املنطق���ة وتطوير مهاراتهم 
اإلدارية، األمر الذي ينعكس في 
نهاية املطاف على تأدية فريق 
املبيع���ات، وبالتالي على مدى 
رضا العمالء خالل عمليات البيع 

وما بعد البيع.

أعلن منظمو معرض أوتوميكانيكا، في إيبوك ميسي 
فرانكفورت عن منو سوق قطع غيار وإكسسوارات 
الس����يارات في دبي، حيث بلغ إجمالي حجم جتارة 
دبي املباش����رة خالل النصف األول من العام 2009 
حوالي 2.4 مليار دوالر. ويعد أوتوميكانيكا الشرق 
األوسط أحد أكبر وأهم املعارض التجارية للسيارات 
والذي يضم العديد من األقسام اخلاصة بقطع غيار 
السيارات والشاحنات واحلافالت وخدمات ما بعد 
البيع والصيانة واالكسسوارات باإلضافة إلى جديد 
عالم السيارات من األجهزة واحللول التكنولوجية 
املتطورة وبحث قضايا أمن الطرق وجتنب احلوادث 
واآلثار املترتبة جراء استعمال قطع الغيار املقلدة 
وغيرها من املوضوعات التي تهم شركات السيارات 

وقطع الغيار، وينطلق املعرض في مايو املقبل.
وتشير اإلحصائيات والدراسات إلى أن اليابان 
احتلت املرتبة األولى في العام 2008، كأكبر مستورد 
ف����ي مدينة دبي، بينما جاءت إيران كواحدة من أهم 

الوجهات لشركات إعادة التصدير.
ومتثل قطع الغيار واالكسسوارات أكبر قطاعات 
صناعة السيارات في دبي، حيث تصل نسبة الواردات 
وإعادة التصدير فيها إلى 52%. وأوضح املدير التنفيذي 
في إيبوك ميسي فرانكفورت جي إم بي اتش أحمد 
باولس أن أح����دث اإلحصائيات الصادرة عن دائرة 
اإلحصاء في دب����ي العاملية للنصف األول من العام 
املاضي مبش����رة للصناعة وتؤك����د على حقيقة أن 

القطاع اليزال قويا«.

العمل والت���ي تعتبر من أهم 
مراحل احلصول على شهادة 
مدير وكالة. ويتمتع لي بخبرة 
طويلة في قطاع السيارات ان 
كانت اثناء عمله مع املصانع أو 
الوكاالت وستدعم فريق أودي 
الكويت مس���تقبال. وأضاف: 
»نتوقع أن يجتاز لي كل املراحل 
املقبلة ونتطلع  خالل األشهر 

أعلنت أودي الكويت وميثلها 
الغ���امن وأوالده  ش���ركة فؤاد 
للسيارات تخرج أول مدير وكالة 
من أكادميي���ة أودي لإدارة، إذ 
متكن »لي بوي���ل« من اجتياز 
املرحلة األولى من التقييم اإلداري 
وحصوله على املستوى البرونزي 
في طريقه نحو استكمال باقي 
التدريب اإلداري بهدف  مراحل 
احلصول على أعلى مس���توى 
م���ن أكادميية أودي لإدارة. مت 
إحلاق لي بويل � مدير منتج أودي 
الكويت � بأكادميية أودي لإدارة 
عام 2009 وفي خالل شهور قليلة 
اجتاز املرحلة األولى من البرنامج 
وحصل على شهادة »مساعد« 

في األكادميية.
وبهذه املناسبة قال العضو 
املنتدب لدى شركة فؤاد الغامن 
وأوالده للس���يارات جيم���س 
ماكنزي ديليو: »أبدى لي قدرا 
ملحوظا م���ن اجلهد والتفاني 
أثناء مرحل���ة مراجعة خطة 

جيمس ماكنزي

جانب من معرض »أوتوميكانيكا« في دورته السابقة

A5 سيارة أودي

»لكزس« CT 200h اجلديدة

ناصر العطية متسلما مفتاح طوارق اجلديدة من »فولكس واجن« 

السيارة األولى والوحيدة الهجينة بالكامل من السيارات الصغيرة 

»لكزس« تطلق CT 200h في معرض جنيڤ للسيارات

»فولكس واجن« تؤكد التزامها بدعم سباقات الرالي

 CT 200h سيتم الكشف عن س���يارة لكزس
اجلديدة لعام 2010 في معرض جنيڤ للسيارات، 
 ،LF-Ch وذلك بعد ستة أشهر من اطالق سيارة
والتي مت تصميمها حملبي السيارات الذين يرغبون 
في خفض انبعاثات السيارة الضارة بالبيئة دون 
ان يتنازلوا عن الفخامة واألداء املميز، وستكون 
س���يارة لكزس CT 200h األولى من فئتها التي 
تعمل بنظام الهجني الكامل وبذلك تكون لكزس 
قد حققت مس���تويات جديدة التطور، واالهتمام 
ب���أدق التفاصيل، مع توفي���ر الفخامة املعهودة 

ومتعة القيادة التي عرفت بها لكزس. 
ويتميز اجليل الثاني من محرك لكزس الهجني 
بالتكنولوجيا املتطورة، حيث يعزز مكانة لكزس 
في سوق السيارات الفاخرة واملتميزة، وبذلك تنضم 
CT 200h ال���ى كوكبة من املوديالت املميزة التي 

.LS 600hو RX 450h، GS 450h سبقتها وهي
وس���يتم عرض سيارة CT 200h في معرض 
جنيڤ للس���يارات مما يتي���ح الفرصة لرؤيتها 
بأوروبا ألول مرة كما ميكن تسجيل طلب شراء 

أولي للسيارة قبل نهاية املعرض. 

ف���ي  وسيش���ارك ناص���ر 
سلس���لة من منافسات الرالي 
 المخطط إقامتها خالل 2010 في 
فولكس واجن طوارق الخاصة 
بالس���باقات وهو طراز فريد 
مصمم للسيطرة والتغلب على 
أي تضاريس قد يواجهها عند 
الكبيرة،  الرياضية  السرعات 
بما في ذلك الصحاري الحارة، 
والمرتفعات الشاهقة، والقيادة 
الس���ريعة على الط���رق ذات 
الحصى وال���ذي حقق مؤخرا 
المراتب الثالث األولى والثانية 

والثالثة في رالي داكار 2010.

األبعاد المريحة لسيارات سيدان، 
وبين المواصفات الديناميكية 

للسيارات الرياضية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة سعد بوزوير للسيارات 
سعد بوزوير: »كوني مواطنا 
قطريا، أنا فخور للغاية بالنجاح 
المتواصل الذي حققه ابن بلدي. 
إن ناص���ر ليس فقط س���فيرا 
مشرفا لبلدنا لكنه أيضا بطل 
لكل العرب في العالم. وكوننا 
شريكا محليا لفولكس واجن، 
يشرفنا أن ندعم تحقيق مثل 

تلك اإلنجازات«.

الذي تقدمه فولكس واجن الشرق 
األوسط لي. إن فولكس واجن 
طوارق سيارة جميلة للغاية، 
واألكث���ر من ذلك ه���و أن تلك 
االلتفاتة تمثل االلتزام والدعم 
اللذين تبديهما الش���ركة نحو 
س���ائقي الرالي العرب. وليس 
لدي أدنى شك بأن فولكس واجن 
الشرق األوسط معي في كل ركن 

وسباق أو فوز أحققه«.
وتجمع طوارق، الطراز األكثر 
انتش���ارا من فولك���س واجن 
في الشرق األوسط بين عالم 
سيارات الطرق الوعرة ورفاهية 

بالس���باقات الوطنية في قطر 
ومن ثم الس���باقات اإلقليمية 
الدولي  التي يقيمها االتح���اد 
للسيارات، وبعد ذلك السباقات 
العالمية. ومنذ التوقيع على ضم 
هذا البطل لفريق فولكس واجن 
موتورسبورت في يوليو 2009 
واصل ناصر االنتقال من نصر 
إلى آخر. وتعتزم فولكس واجن 
الشرق األوسط مواصلة دعمها 

لسائقينا المحليين«.
الحفل وخالل  انتهاء  وبعد 
توقيعه للمعجبين، قال ناصر: 
»أنا سعيد جدا بالدعم الكبير 

أكدت فولكس واجن الشرق 
األوسط، المكتب اإلقليمي ألكبر 
مصنع للسيارات في أوروبا، 
وشريكها في قطر شركة سعد 
بوزوي���ر للس���يارات تعزيز 
التزامهما نحو سباقات الرالي 
التي تقام في المنطقة عبر تقديم 
سيارة فولكس واجن طوارق 
V8 لناصر العطي���ة، الفائز 6 
مرات في سباقات االتحاد الدولي 
للسيارات في الشرق األوسط 
والفائ���ز بالمرتبة الثانية في 
سباق رالي داكار 2010، وذلك 
تعزي���زا للعق���د الموقع بين 
البطل القطري وفولكس واجن 

موتورسبورت.
وتسلم بطل الراليات مفتاح 
الس���يارة التي تعتب���ر أرقى 
سيارات فئة ال� SUV، بحضور 
مسؤولين من فولكس واجن 
وممثلين رسميين عن الشريك 
المحلي، فضال عن مشجعين 
وعمالء في الدوحة وذلك خالل 
حفل خ���اص أقيم في معرض 
فولكس واجن لش���ركة سعد 

بوزوير للسيارات.
وق���ال المدي���ر اإلقليم���ي 
للمبيعات ف���ي فولكس واجن 
الش���رق األوس���ط س���تيفان 
تيمرمان: »لقد حققت سباقات 
الرال���ي في المنطق���ة نجاحا 
مذهال بمعدل هائل في السنوات 
العطية  األخيرة، وكان ناصر 
عامال أساسيا في تحقيق تلك 

اإلنجازات«.
وأضاف تيمرمان: »منذ 20 
عاما وناصر يفوز بس���باقات 
الس���يارات، وب���دأ ذلك بفوزه 


