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فل هورتون خالل املؤمتر الصحافي للتوعية حول سالمة الطرق

لقطة جماعية لوكالء »رولز ـ رويس« الشرق األوسط

وكالء »رولز ـ رويس« في الشرق األوسط ناقشوا تطوير األعمال خالل العشر سنوات المقبلة
اجتم����ع ممثلون عن وكالء »رولز � روي����س موتور كارز« منطقة 
الش����رق األوس����ط بالقرب من »الجونا بيتش« في والية كاليفورنيا 
األميركية ملناقشة تطوير أعمال الشركة خالل العشر سنوات املقبلة، 
ووداع الرئيس التنفيذي توم بيرفز الذي تقاعد نهاية الشهر املاضي 

بعد مسيرة عمل حافلة بالنجاح.
وأشاد بيرفز بوكالء الشرق األوسط ومساهماتهم القيمة في تعزيز 
حض����ور عالمة »رولز � رويس« في املنطقة، وكان الرئيس التنفيذي 
قد بدأ رحلته املهنية في مجال السيارات في عام 1967 كمهندس حتت 
التدريب في »رولز � رويس«، وفي س����بعينيات القرن املاضي تولى 
مهام مدير منطقة الش����رق األوسط في »رولز � رويس« من مقره في 

الكويت.
هذا وقد حضر االجتماع الذي ترأس����ه مدير املبيعات والتسويق 
في رولز � رويس موتور كارز جوليون ناش واملدير اإلقليمي ملنطقة 
الشرق األوسط بيتر شومبان ومديرو العموم ومديرو العالمة التجارية 

لدى ثمانية وكالء في ست دول.
وأعرب »بيرفز« عن بالغ س����عادته ملتابعة »رولز � رويس« وهي 
تنتقل من وضع قوي إلى آخر أقوى في منطقة الشرق األوسط، وقال 
إن وكالء الشركة في املنطقة لطاملا كانوا ممثلني فوق العادة للعالمة 
األش����هر في عالم السيارات، وأش����ار إلى أن وكالء الشركة يحققون 
مزيدا من النجاحات عبر تدشني أو توسعة مرافق جديدة خالل العام 
احلال����ي. وكانت »رولز � رويس موت����ور كارز« قد أعلنت مؤخرا أن 
مبيعات سياراتها في منطقة الشرق األوسط سجلت أداء قويا خالل 
الع����ام املاضي، إضافة إلى انضمام أربعة وكالء من املنطقة إلى قائمة 
»أفضل عشرة وكالء« لسيارات الشركة على مستوى العالم، كما جاء 
وكيال أبوظبي ودبي على رأس أغلى املواصفات عامليا في العام 2009 
مم����ا يؤكد على توق املنطقة إلى التفرد واملواصفات الش����خصية في 

قطاع السيارات الفاخرة.

.. و »جوست« تحصل على جائزة 
»أفضل األفضل« المرموقة في التصميم

.. وتوزع 4000 وسادة رافعة لألطفال باإلمارات

خالل الربع 
األول

من العام 
الحالي

أعلنت مجموعة BMW عن حتقيق منو إيجابي خالل 
الربع األول من 2010 في نتائج مبيعاتها لعدد من أسواقها 
في الشرق األوس����ط، حيث باعت املجموعة ما مجموعه 
3907 سيارات من BMW وميني في 12 سوقا شرق أوسطي، 

ليرتفع اجمالي املبيعات اإلقليمية بنسبة %13.
وذكرت املجموعة في بيان صحافي أن منو املبيعات 
جاء بالتزامن مع نشاط املوزعني احلصريني حيث حققت 
بعض األسواق منوا ملحوظا. وارتفعت مبيعات سورية 
وأبوظبي بنسبة 82% و31% على التوالي، وارتفعت املبيعات 
في اململكة العربية السعودية بنسبة 30%، وفي البحرين 

بنسبة 17% وفي عمان بنسبة %3. 
وفي هذا الس����ياق قال مدير التسويق واملبيعات في 
مجموعة BMW الش����رق األوسط جاميس كرايتون »إننا 
سعيدون بالتأكيد بهذه النتائج ونشعر بأنها تأتي ترجمة 
للجهود التي بذلها وكالؤنا كافة، والذين منحوا ووضعوا 
حجما كبي����را من وقتهم والتزامهم ف����ي خدمة الترويج 

لعالمتينا التجاريتني BMW وميني«.
وأضاف كرايتون قائال: »لقد أطلقنا طرازين جديدين من 
BMW خالل الربع األول من السنة وهما غران توريزمو من 
BMW اجلديد بالكامل والفئة اخلامسة بتصميمها وهندستها 
اجلديدة، واللذين مت الترحيب بهما في مختلف األسواق 
بحماس����ة كبيرة، كما يسرنا أيضا حفاظ الفئة السابعة 
على مكانتها وبقائها الطراز األفضل مبيعا بني طرازاتنا 
مما يثبت الرغبة الدائمة لعمالئنا في الشرق األوسط في 

شراء أفضل ما تقدمه عالمتنا التجارية«. 
وقد تصدرت الفئة السابعة مجموعة سياراتنا األفضل 
مبيعا مع نسبة منو بلغت 17% )1313 سيارة بيعت(، يليها 
Sports Activity Coupé X6 مع مبيع 765 س����يارة وبلغت 
نسبة الزيادة 31%. إلى ذلك ارتفعت مبيعات الفئة اخلامسة، 
والتي تعتبر من املنتجات اجلوهرية بالنسبة لنا، بنسبة 
19% مع مبيع 556 سيارة، تليها BMW X5 مع 547 سيارة 

أي بزيادة في املبيعات نسبتها %7.
من ناحية أخرى، وبالنسبة ل� »ميني« السيارة صغيرة 
احلجم قوية الش����خصية، فقد أثبتت شعبيتها مع بيع 
116 س����يارة، لتحقق بذلك زيادة في مبيعاتها بلغت %41، 
إلى ذلك، كانت األسواق الثالثة األضخم حجما من حيث 
املبيعات، دبي مع 781 سيارة، وأبوظبي مع 771 سيارة، 

واململكة العربية السعودية مع 736 سيارة.

» BMW «

تنظم مسابقة
لتصميم إبداع جديد 

للمقصورة الداخلية
»ميني« 

أطلقت ش���ركة ميني عب���ر موقعه���ا االلكت���روني 
MINIspace.com مسابقة تصميم إبداع جديد للمقصورة 
الداخلي���ة ميكن توفيره في أحدث طرازات ميني، وذلك 

احتفاال بإطالق سيارة ميني كونترميان.
وتعليقا على املسابقة قالت مديرة ميني في مجموعة 
BMW الش���رق األوسط س���ارة كليبرت ان ميني تفخر 
بتفكيرها اخل���ارج عن املألوف، وم���ن املؤكد أن ميني 
كونترمي���ان متتاز بتصميمها املميز وأس���لوبها األنيق 
وخصائصها املبدعة. وتشكل هذه املسابقة منصة للجمهور 

لتصميم شيء جديد وفيه استخدام مبدع للمساحة.
وأوضح ان ميني كونترميان، التي أطلقت هذه السنة 
في معرض جنيڤ للس���يارات متأل الثغرة بني املفهوم 
الكالسيكي وسيارات النشاط الرياضي SAV، وتوفر متعة 
القيادة املميزة التي تشتهر بها سيارات ميني كافة. أما 
تصميمها فالفت لألنظار وينتقل بوضوح بعالمة ميني 

التجارية إلى القرن ال� 21.
هذا وتنطلق املس���ابقة عب���ر MINIspace.com في 11 
مايو املقبل وسيتم اختيار التصميم الفائز من قبل جلنة 
احلك���م بحيث يجعله فري���ق التصميم في ميني ثالثي 
األبعاد ليتحول في النهاية إلى منتج منوذجي حقيقي. 
وس���يتم عرض هذه النماذج الثالثة في معرض باريس 

للسيارات في أكتوبر 2010.

حصلت »رولز � رويس جوست« اجلديدة على جائزة »أفضل األفضل« الرفيعة 
ضمن جوائز »رد دوت« العاملية التي متنح ألفضل التصاميم جودة ومس����توى في 
عالم تصميم السيارات. وتنفرد »جوست« بشخصيتها الفريدة وحضورها الطاغي 
وتصميمها الذي يقدم بعدا جديدا للقيم التقليدية لعالمة »رولز � رويس« في صبغة 
عصرية تناسب القرن احلادي والعشرين. وعقب اإلعالن عن الفوز باجلائزة صرح 
كبير املصممني بالشركة إيان كاميرون بأن هذا التكرمي يستحقه جميع أعضاء فريق 
التصميم في »رولز-رويس«، وقال إن التحدي الرئيس الذي يواجه أي مصمم هو 
حتويل األفكار إلى واقع يلمس����ه الناس ويحسونه، وأعرب عن فخره بتحقيق هذا 

اإلجناز والفوز بهذه اجلائزة العاملية املرموقة.
وأوضح ان طابع الفخامة يغلب على أسلوب تصميم خطوط »جوست«، وتنساب 
أسطحها اخلارجية الكبيرة واملتصلة بني اخلطوط األفقية املنحوتة بدقة لتضيف أبعادا 
أخرى للتصميم وتعزز دقته الهندسية، ويخلق التناغم بني خطوط منصة األبواب 
املنزلقة إلى أعلى والس����قف املنخفض صورة سيارة تنبض بالقوة املفرطة وكأمنا 
أزيحت املقصورة الداخلية في اجتاه اخللف، وجرى بناء كتفي وجوانب الس����يارة 
برشاقة وكأنها تنساب من األجنحة اخللفية إلى أضواء مؤخرة السيارة، وفي الوقت 
الذي حتمل فيه السيارة اجلديدة املعالم التقليدية لتصميم »رولز-رويس«، تخلق 
املقدم����ة املرتفعة وغطاء مقصورة احملرك الطويل والغطاء األمامي القصير وحاجز 
ال� A-pillar واخللفية األنيقة طابعا غير رس����مي للسيارة، ويحتوي الطراز اجلديد 
 Xenon على ملس����ات عصرية منها مراكز إطارات تصحح املسار ذاتيا وأضواء أمامية

التي تؤطر أكثر القضبان املعدنية األمامية في رولز-رويس« تطورا.

أعلنت مجموعة BMW الشرق األوسط، وبدعم من هيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الطرق 
واملواصالت ف���ي دبي، وبلديتي أبوظبي ودبي، تنظيم يومني للتوعية حول س���المة الطرق 
وذلك في إطار احلملة التوعوية لسالمة الطرق »تيقظ.. حتيا« التي أطلقت مؤخرا والساعية 
إلى تثقيف العائالت حول أهمية ربط أحزمة األمان واس���تخدام القيود املناسبة لألطفال في 

السيارات.
وذكرت الش���ركة في بي���ان صحافي أمس أنه مت تنظيم اليومني ف���ي بداية ابريل اجلاري 
عل���ى كورنيش أبوظبي وفي حديقة خور دبي، وقدمت BMW عروضا تفاعلية حول التركيب 
الصحيح واس���تخدام قيود األطفال املناس���بة، فضال عن توزيع 4000 وسادة رافعة لألطفال 

للعائالت املؤهلة.
وبهذه املناس���بة قال املدير اإلداري ملجموعة BMW الشرق األوسط فل هورتون انه يجب 
أن تكون حماية األطفال أهم أولويات األهل، في احلقيقة انها مسألة حياة أو موت، ومن خالل 
استخدام قيود األطفال املناسبة في السيارة، ميكن لألهل تعزيز سالمة أطفالهم بشكل ملحوظ. 
ووفقا لبحث أجري على عمالء BMW وميني ملعرفة ما يحث السائقني في دول مجلس التعاون 
اخلليجي على املجازفة في سياراتهم، أدركت مجموعة BMW الشرق األوسط مشكلة استخدام 
حزام األمان والس���يما القيود املناسبة لألطفال، والتي اختارت أن تكون موضوعها األساسي 

في حملتها التوعوية الهادفة إلى نشر التوعية حول سالمة الطرق.

»BMW« الفئة الخامسة 
تعزز مبيعاتها خالل 

الربع األول

ترفع مبيعاتها
في منطقة الشرق األوسط 

بنسبة %13


