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احتلت المرتبة الثالثة حسب المسح السنوي للمسؤولين التنفيذيين من مجموعة بوسطن االستشارية

»تويوتا« تصنف من األوائل في قائمة الشركات األكثر إبداعًا بالعالم

وكاالت: بعد أن تربعت جنرال 
موتورز ف����ي موق����ع القمة على 
صعيد حج����م إنتاج الس����يارات 
العاملي، جنحت »تويوتا« أخيرا 
في انتزاع هذا اللقب منها وتض��م 
مجموعة تويوتا كال م��ن سي��ارات 
دايه��اتس�������و ولك���زس وهينو 
وتويوتا بطبيعة احلال، ما جعل 
حجم إنتاجها السنوي يبلغ 9.5 
ماليني سيارة.وخبرة تويوتا تشمل 
الس����يارات  مختلف املجاالت من 

يقع مقرها خارج الواليات املتحدة 
مثل شركة تويوتا في املرتبة الثالثة 

بعد شركتي ابل وغوغل.

االبتكار

وتابعت: منذ زمن ليس ببعيد، 
كان االبتكار من أولويات الشركات 
لنجاح أعمالها التجارية. أما بعد 
األزمة االقتصادية فاقتصر مجال 
البحث والتطوير واالبتكار على 
فئة قليلة من الشركات. ومن خالل 
املسح السنوي الذي قام به كبار 
املسؤولني التنفيذيني من مجموعة 
بوسطن االستشارية أظهرت النتائج 
القائمة اجلديدة للشركات األكثر 
إبداعا 2009 والتي تقوم باإلنفاق 
على االبتكار على الرغم من الركود 
االقتصادي وانهيار السوق إليجاد 
السبل واملنتجات املبتكرة للمضي 

قدما.

الصغيرة إلى السيارات الكبيرة، 
م����رورا بقط����اع 4×4.وهي تنتج 
محركات بنزين وديزل و»هجينة« 
متطورة، كما تستفيد تويوتا من 
س����يارات عالية اجلودة وشبكة 

توزيع ناجحة جدا.

الشركات الـ 50 األكثر إبداعًا

ونقال عن Businessweek قالت: 

»مع التحول املفاجئ في االقتصاد 
العاملي ال����ذي أثر وبش����دة على 
الصناعات والشركات بأكملها والتي 
تكافح مع تقلص الدخل وامليزانيات، 
بدءا بالشركات املصنعة للسيارات 
واخلدم����ات املصرفي����ة لتجارة 
التجزئ����ة والترفي����ه وصوال الى 
التخصصات. ويظهر ذلك  جميع 
واضحا في أحدث تقييم للشركات 

األكثر إبداعا وذلك من خالل الدراسة 
التي قامت بها مجموعة بوسطن 
االستشارية.في حني ان قائمة 2009 
مازالت تشمل أهم جنومها الدائمني 
في املناصب العليا املعتادة وهي ابل 
وغوغل � إال انه ظهر جليا انضمام 
15 اس����ما جديدا وهو أكبر تغيير 

منذ عام 2005.
وتشمل القائمة شركات أكثرها 

تصنيف تويوتا في قائمة الشركات األكثر إبداعا
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روبرتسون: النتائج الممتازة لـ »علي الغانم وأوالده للسيارات« 
ساهمت بشكل ملحوظ في نتائج مجموعة BMW الشرق األوسط

المسؤول  اإلدارة  أشاد عضو مجلس 
عن المبيعات والتسويق في BMW إيان 
روبرتسون بمبيعات، شركة علي الغانم 
الكويت  وأوالده للسيارات، عند زيارته 
التي تعد االولى وذلك بهدف عقد اجتماع 
مع القيمين على شركة علي الغانم وأوالده 
للس���يارات، واثنى ب���دوره على نتائج 
المبيعات اإليجابية لش���ركة علي الغانم 
وأوالده للسيارات عام 2009 التي ساهمت 
 BMW بشكل ملحوظ في نتائج مجموعة
المالية في الش���رق األوسط على الرغم 
من الظ���روف االقتصادية الصعبة التي 

كانت سائدة.
والجدير ذكره هو أن شركة علي الغانم 
وأوالده للسيارات تحتل مكانة مرموقة 
بين األسواق الخمسة األفضل أداء بالنسبة 
لمجموعة BMW الشرق األوسط عام 2009. 
ومن أبرز المس���اهمين في األداء المتين، 
كانت الفئة السابعة من BMW التي حققت 

زيادة في المبيعات في الكويت بنسبة %51، 
وكانت بذلك السيارة األفضل مبيعا، يليها 
طراز Sports Activity Coupe X6 الذي حقق 
زيادة بنسبة 48%. ذلك، واستمتعت ميني 
أيضا بسنة ناجحة بالتوازي مع احتفالها 
بعيدها الخمسين من خالل تحقيق زيادة 

في مبيعاتها بلغت %29.
وعلق إيان روبرتسون قائال: ساهمت 
النتائج الممتازة التي حققتها شركة علي 
الغانم وأوالده للسيارات عام 2009 بشكل 
ملحوظ في نتائج مجموعة BMW المالية 
في الشرق األوسط. وتشكل هذه المنطقة 
 BMW سوقا أساسيا بالنسبة لمجموعة
نظرا إلى عمالئها المميزين الذين يمتازون 
بأس���لوبهم الرفيع وتقديرهم لطرازاتنا 

الراقية.
وتاب���ع: »أود أن ألفت إل���ى أن الفئة 
الس���ابعة لم تكن أفضل طرازاتنا مبيعا 
عام 2009 فحسب بل كانت أفضل السيارات 

الراقية مبيعا في الشرق األوسط. ويعتبر 
ذلك إنجازا ملحوظا ونتيجة للجهود التي 
بذلها مختلف وكالئنا الحصريين وموزعينا 

المعتمدين«.
وأضاف: كانت بداية هذه السنة جيدة 
جدا بالنس���بة لمجموعة BMW الشرق 
األوس���ط إذ اس���تهلتها بإطالق طرازين 
جديدي���ن وهما غ���ران توريزمو والفئة 
الخامس���ة الجديدة. وسوف يشهد الربع 
 BMW الثاني من عام 2010 وصول طرازي
ActiveHybrid X6 والفئة الس���ابعة فضال 

 .BMW X1 على
ومن ناحي���ة أخرى، عل���ق الرئيس 
التنفيذي لش���ركة عل���ي الغانم وأوالده 
للسيارات قائال فهد الغانم: إننا في غاية 
السرور الس���تضافة السيد روبرتسون 
في الكوي���ت، فنحن نق���در عالقاتنا مع 
مجموعة BMW التي تقوم على أس���اس 
االلتزام والمصداقية على مدى ما يقارب 

30 سنة. وأضاف: »كما نفخر بأن نكون من 
األسواق األفضل أداء بالنسبة لمجموعة 
BMW الشرق األوسط لعام 2009، فان هذا 
النجاح لم يأت س���وى من حرص شركة 
علي الغانم وأوالده للسيارات على خدمة 
عمالئها بأعلى المستويات خالل السنوات 
الس���ابقة وان شاء اهلل نستمر بتقديمها 

لسنوات عديدة قادمة«.
وأضاف الغانم: »تستمر قاعدة عمالئنا 
في الكويت بالنمو بشكل سريع، وبالتالي 
نحن واثقون في أن هذه الطرازات الجديدة 
من BMW، وبشكل خاص الفئة الخامسة 
وX5  ستحافظ على مكانتها وقوتها في 

الكويت«.
وفي النهاية شكر فهد الغانم روبرتسون 
على تقديره لشركة علي الغانم وأوالده 
للس���يارات لما قدمته من نتائج ايجابية 
وعلى حرصه لزيارة الشركة خالل رحلته 

أيان روبرتسون مصافحا فهد الغامن مبناسبة أداء الشركة اجليدهذه إلى الشرق األوسط.

موقع جديد يعكس ديناميكية »إنفينيتي«
أجنزت »إنفينيتي« تصميم موقعها اإللكتروني 
اإلقليمي املتخصص مبنطقة الشرق األوسط الذي 
يوفر للعمالء احلالي����ني واحملتملني باإلضافة إلى 
املتصفحني، مدخال موحدا ومنتظما على ش����بكة 
اإلنترنت إلى عالم إنفينيتي املتألق من السيارات 

الفخمة. 
واملوقع املتوافر باللغتني العربية واإلجنليزية، 
يستطيع حتويل املتصفحني مباشرة إما إلى عالم 
إنفينيتي، أو إلى موزعي إنفينيتي اإلقليميني في 
أذربيجان والبحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر 
واململكة العربية الس����عودية واإلم����ارات العربية 

املتحدة.
كما يتيح املوقع اجلديد، الذي ميتاز بتصميمه 
احليوي املتألق، لعمالء إنفينيتي احملتملني االختيار 
ب����ني توليفات من األل����وان اخلارجية والتطعيمات 
الداخلية لس����ياراتهم، وميتاز أيضا بوظيفة عرض 
تتيح للمتصفحني إلقاء نظرة شاملة بزاوية 360 درجة 
على طرازات إنفينيتي التسعة كافة، وميكن إدارة 
الصورة وعرض ألوان الهيكل اخلارجي والتطعيمات 
الداخلية، بشكل يؤمن صورة دقيقة للسيارة وكأنك 

تتأملها في صالة العرض.
ويتضمن املوقع معلومات ش����املة عن طرازات 
إنفينيتي، مع وظيفة جديدة لطلب جتربة سيارة من 
وكالء إنفينيتي عبر املنطقة، كما يستطيع اإلعالميون 

زيارة قناة إنفينيتي اإلعالمية.
وتعليقا على إجناز املوقع قال املدير العام لوحدة 
أعمال إنفينيتي الش����رق األوسط أنطوان بارتيس: 
»يأت����ي إجناز تصميم موقعن����ا اإلقليمي في الربع 
األول من عام حافل إلنفينيتي في الشرق األوسط، 
وسيش����مل هذا املوقع، الذي يش����كل جزءا هاما من 
فلسفة جتربة إنفينيتي املثالية التي ننتهجها، جتربة 
منتظمة لعمالئنا احلاليني واحملتملني على ش����بكة 

اإلنترنت.
 وتابع قائال: »لقد قدمنا مؤخرا طرازنا التاسع جي 
37، ليتألق مبوجبه سوق الشرق األوسط األوسط 
مبجموعة من طرازات إنفينيتي مماثلة لتلك املوجودة 

في سوق أميركا الشمالية«.

صورة للصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني اإلقليمي إلنفينيتي


