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جانب من توقيع عقد الوكالة

بمناسبة 
حلول 
شهر 
رمضان 
الفضيل

»أودي الكويت« 

»فــورد« 
حسب موقع »كيلي بلو بوك«:

تقدم عروضًا مميزة على موديالت 2010 بقسط شهري 
 iPadيبدأ من 181 ديناراً وتأمين شامل مجاناً و

األكثر إقبااًل لدى المتسوقين
الراغبين في شراء سيارات جديدة

وفق���ا ألحدث نس���خة من دراس���ة »ماركت 
إنتليجنس براند ووت���ش« التي يجريها موقع 
»كيلي بلو بوك« واصلت فورد تربعها على عرش 
الصدارة باعتبارها العالمة التجارية األكثر إقباال 
بني 37 عالمة جتارية، حيث اس���تأثرت ب� %29 
)أي الثلث تقريبا( من إجمالي أصوات املتسوقني 
الراغبني في شراء سيارات جديدة، متفوقة بفارق 
كبير على كل من تويوتا 22% وشيفروليه %21 

اللتني احتلتا املرتبتني الثانية والثالثة.
ووفقا لدراس���ة »براند ووتش 2010« للربع 
الثاني، تفوق���ت فورد بص���ورة خاصة ضمن 
الرياضية متعددة االستخدامات  السيارات  فئة 
وسيارات الكروسوفر غير الفخمة، لتعزز موقعها 
ف���ي الصدارة بواقع أربع نق���اط مقارنة بالربع 
السابق، مستأثرة بحوالي النصف 46% من معدل 
إقبال الراغبني في شراء سيارات جديدة من فئة 

 )SUV( السيارات الرياضية متعددة االستخدامات
وسيارات الكروسوفر غير الفخمة. وفي املقابل، 
احتل���ت كل من هوندا وتويوتا املركزين الثاني 
والثال���ث، بعد أن حصل���ت كل منهما على %35 

فقط.
وبهذه املناس���بة، قال املدير التنفيذي العام 
لش���ركة فورد في منطقة الشرق األوسط الري 
براين: »تعكس نتائج دراس���ة »كيلي بلو بوك« 
التفوق الكبير ملنتجاتن���ا الرائدة والتي تتميز 
بأعلى معايير السالمة واجلودة واملزايا التقنية. 
كما نالحظ التوجه نفسه هنا في املنطقة، حيث 
تواصل فورد حتقيق منو مس���تقر في املبيعات 
مبنطقة الش���رق األوسط، مما يعكس الشعبية 
املتنامي���ة واجلاذبية الكبيرة التي باتت حتظى 

بها لدى مشتري السيارات«.
ومن جهته، قال خبير حتليل السوق في موقع 

»كيلي بلو بوك« جيمس بيل: »تظهر نتائج النسخة 
األخيرة من دراسة »براند ووتش« التي يجريها 
موقع »كيلي بلو بوك« أن سوق السيارات يشهد 
عملية إعادة خلط األوراق، في وقت أصبحت فيه 
عالمات جتارية محددة حتظى مبكانة متقدمة على 
صعيد الصورة الذهنية للمستهلكني، األمر الذي 

لم نكن نتوقعه قبل عام أو عامني«.
وأضاف: »تواصل فورد مس���يرتها بنس���ق 
تصاعدي.. فعندما تقوم بتصنيع منتجات عملية 
ومذهلة بأس���عار معقولة وتروق للمتس���وقني 
الراغبني في شراء سيارات جديدة، تبدأ الصورة 
الذهني���ة لدى املس���تهلكني بالتغير، األمر الذي 

يتبعه ازدهارا ومنوا في املبيعات«.
وخالل الربع الثاني من 2010، اختار متسوقو 
السيارات املتانة/املوثوقية والراحة أثناء القيادة 
والكفاءة في استهالك الوقود واألداء على الطريق 

والس���المة )على التوال���ي( باعتبارها العوامل 
اخلمسة األهم عندما يتعلق األمر بشراء سيارة 

جديدة.
إنتليجنس براند  وشملت دراس���ة »ماركت 
ووتش 2010« التي يجريها موقع »كيلي بلو بوك« 
أكثر من 3000 من الراغبني في شراء سيارات جديدة 
على موقع kbb.com خالل الفترة من 6 أبريل حتى 
17 يونيو 2010. وتعتبر »براند ووتش« دراسة 
متواصلة ترصد تصورات املستهلكني، وتبحث 
في التفاصيل املتعلق���ة بنقاط القوة والضعف 
في كل فئة من فئات الس���يارات. وتتبع »براند 
ووتش« في املقام األول جاذبية العالمة التجارية، 
ومستوى اإلقبال على الفئة احملددة من السيارات، 
وعوامل هامة تتعلق بالصورة الذهنية ملتسوقي 
السيارات اجلديدة وأداء العالمات التجارية بناء 

على تلك العوامل.

أعلنت »رولز � رويس« موتور كارز عن وصول سيارتي »فانتوم« 
إلى أبوظبي ضمن برنامج التصميم حسب الطلب، وتعكسان التراث 

الثري لإلمارة ومناظرها الطبيعية اخلالبة.
واس���تلهم تصميم الس���يارة »فانتوم« ذات األربعة أبواب من 
املناظر الطبيعية الرائعة في منطقة بينونة إلى الغرب من أبوظبي، 
وتعرف املنطقة، التي تضرب بجذورها في التاريخ لقرون ماضية، 
بسحر وجمال كثبانها الرملية التي انعكست على التصميم الداخلي 
واخلارجي للسيارة، في حني جرى تضمني لون الصوف الطبيعي 

والبني، إضافة إلى سقف متقوس من اجللد الطبيعي الفاخر.
واس���توحي التطعيم من األلوان التقليدية احلية لعدة اجلمل 
العربي، وجرى تصني���ع ذلك يدويا في مصنع »جودوود« حيث 
العناية بأدق التفاصيل، مع إجراء عملية التطعيم باستخدام قطع 
صغيرة من قش���رة اخلش���ب امللونة وجتميعها يدويا باستخدام 

ملقاط صغير لضمان أقصى درجات الدقة.
ومن ناحية أخرى، تعكس الس���يارة »فانتوم كوبيه« رشاقة 
وقوة وخفة حركة الصقر )الشاهني( الذي تشتهر به املنطقة، مع 
هيكل خارجي باللون األبيض اللؤلؤي ويحتوي على خط جانبي 
مزدوج باللون األحمر الثيودوري، الذي يتناغم مع اجللد األحمر 
املطعم بالصدف في مقصورة السيارة التي جرى تصميمها لتمثل 

تعبيرا خاصا وطابعا فريدا.

وفي مش���هد يبرز الش���غف بالصقور ويحاكي مهارة الصيد 
باستخدامها، تعرض العناصر جميعها موضوعا مميزا عن الصقور، 
بدءا من الصقر املطعم باألصفر النحاسي واملصنوع من قطعة واحدة 
من احلديد املقاوم للصدأ، وحتى مساند الرأس املطرزة بالصقور، 
والتي احتاج تطريز الواحدة منها أحد عشر لونا مختلفا من اخليوط، 
لتحمل في ثناياها 21.011 غرزة في كل وسادة، ومتثل هذه السيارة 

جتسيدا حقيقيا ملهارة وإبداع احلرفيني في »جودوود«.
وصرح املدير اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط لدى »رولز 
� رويس« جيمس كرايتون بأن برنامج التصميم حس���ب الطلب 

يواصل تقدمي دفعة قوية لنجاح مبيعات الشركة، مشيرا 
إلى أن أربعة من موزعي منطقة اخلليج جاءوا ضمن 

قائمة أفضل عشرة موزعني لسيارات الشركة حول 
العالم، وأوضح أن الشركة سجلت خالل النصف 
األول من العام احلالي أفضل مبيعات في منطقة 
الشرق األوسط على اإلطالق، حيث متكنت من 
مضاعفة مبيعاته���ا مقارنة بنفس الفترة من 
2009. ويشار إلى أن برنامج التصميم حسب 

الطلب، الذي تتصدر منطقة الش���رق األوسط 
مبيعاته حول العالم، يتيح للعميل حتديد املواصفات 

الشخصية لسيارته البتكار طراز فريد خاص به.

A6 املزودة مبحرك سعته 2.0 ليتر واملعزز بنظام 
شاحن الهواء )توربو(. هذا باإلضافة إلى A5 بفئتيها 
الكوبيه وال� Sportback ذات الطابع الرياضي املميز، 
وفئة ال� SUV من موديالت Q5 وQ7 التي تتسع ل� 
7 أشخاص واملزودة بتقنية quattro للدفع الرباعي 

الدائم لقيادة أكثر أمانا ومتعة. 
متت���ع بقيادة أحدث ما توصل���ت إليه »أودي« 

وم���ا تقدمه م���ن مواصفات 
خاص���ة مثل تقنية مصابيح 
النه�����ار،  LED لإلضاءة في 
ومصابيح خلفية مذهلة التي 
تس���لط الضوء على تصميم 
املنفرد م���ع مجموعة  أودي 
القوية  واسعة من احملركات 
الت���ي تزودك  االقتصادي���ة 
بتجرب���ة قي���ادة ديناميكية 
 quattro مدهش���ة مع تقنية
للدفع الرباع���ي الدائم، األمر 
الذي يوفر ديناميكية عالية 

وأداء رياضيا الفتا.
وحت���رص »أودي« على 
تزوي���دك بتجرب���ة قي���ادة 
ديناميكي���ة مدهش���ة واآلن 
متنح���ك الفرص���ة القتن���اء 
أح������دث مودي�����الت 2010 

ابتداء من 181 دينارا شهريا فقط. 
وتقدم »أودي الكويت« هذه الباقة لفترة محدودة 
من خالل معرضها الكائن في منطقة الش���ويخ  � 
شارع البيبس���ي في أوقات الدوام الرسمي خالل 
شهر رمضان املبارك من الساعة 10 صباحا وحتى 
الساعة 1 ظهرا ومن الساعة 8 مساء وحتى الساعة 

11 مساء.

أعلن���ت »أودي الكويت«، 
وميثلها ش���ركة فؤاد الغامن 
وأوالده للس���يارات، عن بدء 
حمل���ة Audi Extra تزامنا مع 
حلول شهر رمضان الفضيل، 
املميز على  العرض  ويسري 
باقة من موديالت 2010 التي 

صممت لتبهر.
 Audi Extra وتوف���ر حملة
التي تستمر خالل شهر رمضان 
املبارك جهاز iPad مجانا عند 
شراء »أودي TT« باإلضافة إلى 
مصابي���ح LED أمامية وباقة 
من االكسسوارات مجانا. هذا 
إلى تقدمي »أودي«  باإلضافة 
 A5 عيدية« عل���ى موديالت«
Sportback وQ7 تصل إلى 5 
آالف دوالر. وأخيرا تأمني شامل 

.A6 أو أودي A4 مجانا ملدة سنة عند شراء أودي
وتقدم »أودي الكويت« خالل فترة العرض التي 
تسري من 13 اغسطس وحتى 15 سبتمبر عروضا 
مميزة تش���مل جميع مودي���الت »أودي« اجلديدة 
وبأسعار مغرية. وتشمل هذه احلملة 6 فئات من 
ط���رازات أودي وهى TT الرياضي���ة، A4 اجلديدة 
وامل���زودة مبحرك TFSI 1.8 او TFS( 2.0  توربو(، 

»أودي« و»فولكس واجن«
تعتمدان وكيلهما في العراق

وسعت »أودي« و»فولكس 
واجن � الشرق األوسط« من 
ش���بكة وكالئهما في املنطقة 
لتصل إلى العراق، وذلك عندما 
أعلن���ت العالمتان األملانيتان 
الرس���مية م���ع  ش���راكتهما 
الوطنية لتجارة الس���يارات، 
إحدى شركات مجموعة معني 
ل�  بهبهاني، كوكيل رس���مي 
»أودي« و»فولك���س واجن« 

في العراق.
هذا وجتري حاليا عمليات 
تش���ييد صالتي عرض أودي 
وفولك���س واج���ن باإلضافة 
إلى مرك���ز اخلدمة في اربيل 
بكردس���تان على قدم وساق، 
وس���يتم االفتتاح في ش���هر 

العام احلالي.  س���بتمبر من 
كما تشتمل اخلطط التوسعية 
لكل من أودي وفولكس واجن 
العراقية على  في األس���واق 
تش���ييد مراك���ز متكاملة في 
اربيل وبغداد. جتدر اإلشارة 
إلى أن جميع املراكز وصاالت 
العرض ستشيد اعتمادا على 
التصميم العصري املشترك 
جلميع مراكز أودي وفولكس 
واجن في املنطقة ووفقا ملعايير 
التصميم املتبعة لدى العالمتني، 
موفرة جميع أنواع اخلدمة التي 

تضمن رضا العمالء.
وقد مت تعيني أحمد شريفي 
مديرا ُقطريا للوطنية لتجارة 
السيارات التي ميتلكها معني 

بهبهان���ي الذي عل���ق قائال: 
»يتمتع السوق العراقي بفرص 
هائلة، ونحن فخورون بتمثيل 
كل من أودي وفولكس واجن، 
املتألقتني في عالم  العالمتني 
صناعة السيارات، وكلنا ثقة 
بتحقيق النجاح الذي نصبو 

إليه في األسواق العراقية«.
كما جتدر اإلشارة إلى أنه 
في الوقت الذي يتم فيه تشييد 
صاالت العرض ومراكز اخلدمة، 
يخضع فريق املبيعات وما بعد 
البيع إلى برامج تدريب مكثفة 
به���دف التأكد من جهوزيتهم 
لتسلم زمام مهامه مبا يتوافق 
واملعايي���ر الدولي���ة لكل من 

العالمتني.

 L’INSPIRATION: " يزده���ي 
الوقت ب���زي مونتانا  مع س���اعة 
L’INSPIRATION ، ليس���ت س���اعة 
l’inspiration جوه���رة وحس���ب 
إنها  وليست من األكسيس���وارات، 
طق���م مجوه���رات بح����د ذاته���ا. 
ش���كلت ق���ارورة العطر الش���هي�ر 
Air du Temps  مص���در اإليح���اء 
 L’INSPIRATION لتصميم س���اعة
واقُتبست منها اخلطوط املتعرجة 
للش���كل املج���دول، نق���ش عال���م 
مونتان���ا الرمز - املس���توحى من 
الزخرفة املعمارية الداخلية لبوتيك 
أفينو مونتاني  األكسيسوارات في 
الس���وار حسب  في باريس. صمم 
طريق���ة حياكة الزرد احلصرية في 
ميالنو التي ش���كلت شهرة املوديل 
املعَل���م L’INSPIRATION . يلت���ف 
هذا الس���وار كدثار ح���ول املعصم 
ويحضن داخ���ل ثناي���اه املعدنية 
الدقيقة علب���ة ذات حواف مجدولة 
أيضا. أم���ا امليناء املتوافر بش���كل 
مطبوع أو مكس���و  بع���رق اللؤلؤ 
أو بالروديوم، فق���د رصع ب�28 أو 
ب�56 ماسة. ولكي تتحلى بطقمها، 

تنس���اب اليد بني س���اقي الس���وار 
املشرعتني، املزدانتني عند طرفيهما 
بحلقت���ني م���ن ف���والذ مصق���ول، 
واحلاملتني لنقش مونتانا. تعطي 
ساعة L’INSPIRATION  وْهم قماش 
ثمني ومتثل اجلرأة املس���تجدة في 
دار مونتان���ا. اس���تقت م���ن حيث 
الش���كل م���ن عالم األزي���اء بحيث 
نكتفي به���ا رداء فري���دا. متوافرة 
بكامل تشكيالتها وتصاميمها لدى 
الوكي���ل احلصرى : ش���ركة روائع 

جنيف للساعات  بكامل فروعها. 

فانتوم»رولز ـ رويس«  تكشف النقاب 
عن سيارتي 

تعكسان تراث أبوظبي وضمن برنامج التصميم حسب الطلب


