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»رولز ـ رويس« تؤسس مكتبًا

إقليميًا في منطقة الشرق األوسط

فرديناند ألكسندر بورشه يحتفل باليوبيل الماسي لميالده

»نيسان« تدّشن الناقلة البحرية الفعالة في استهالك الطاقة

في العالم، كما استحوذت املنطقة 
على 20% من املبيعات اإلجمالية 
لسيارات »رولز ـ رويس« خالل 

العام املاضي.

1974، وفي العقود التالية، صمم 
عددا كبيرا من اإلكسسوارات 
الكالســــيكية للرجــــال، مثل 
الساعات والنظارات واألقالم، 
التي حققت جناحا عامليا حتت 
االســــم التجاري، وفي الوقت 
نفسه، قدم هو وفريقه، ضمن 
 Design by«( العالمة التجارية
F.A. Porsche« أي »مصممة من 
قبل فرديناند ألكسندر بورشه(، 
عــــددا كبيــــرا مــــن املنتجات 
الصناعيــــة واألدوات املنزلية 
ومنتجات للمستهلكني لعمالء 
مشهورين على الساحة العاملية، 
ألكسندر  وقد حظي فرديناند 
بورشه بتقدير لعمله كمصمم 
عبر فوزه بالعديد من اجلوائز 

واألوسمة. 

منطقة بحر الشمال، حيث تكون 
قوة الرياح عند أعلى معدالتها.

اجلديــــر بالذكــــر أن تخفيض 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون 
يعتبر من األولويات الرئيســــية 
في برنامج نيسان األخضر 2010 
البيئي  العمل  الذي ميثل خطــــة 
النصفية للشركة، وباالضافة إلى 
تصنيع سيارات منعدمة االنبعاثات 
وصديقة للبيئة، تعمل نيسان على 
تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد 
الكربون من خالل عمليات انتاج 
ونقل وبيع السيارات، وإلى جانب 
العمليات  جهود نيسان لتحسني 
مثل تعزيز خطوط النقل أو حتسني 

معدالت شحن املركبات.
وستساهم السفينة اجلديدة 
الفعالة في اســــتهالك الطاقة في 
انبعاثات غــــاز ثاني  تخفيــــض 
أوكسيد الكربون خالل نقل املعدات 
املستخدمة في العمليات اللوجستية 

العاملية ملركبات نيسان.

وجهة ممتازة تؤمن عاملا متكامال 
لكل ما يحتـــاج إليه العميل في 

محطة واحدة.
وفي معرض حديثه عن هذا 
املفهـــوم العصـــري، عبر مدير 
األعمال في دار الغامن غاري هاتشر 
قائال: »وكجزء من مهمتنا لتسهيل 
منو قطاع البناء في الكويت، تقدم 
دار الغامن مركـــز »أفكار« الذي 
تهدف مـــن خالله إلى تلبية كل 
متطلبات العمالء في مجال البناء 

حتت مظلة واحدة«.
 واضاف: »ان هذا املركز هو 
األول مـــن نوعه الـــذي يطبق 
طريقة مبتكرة في تقدمي املساعدة 
للعمالء، مبساعدة ومتابعة من 
موظفينا األكفاء الذين ال يألون 
جهدا في خدمة العمالء وتزويدهم 
باالستشارات الالزمة على مدار 
فترة تطبيق املشروع ومنذ أن 
يبصر النور وذلك حرصا منا على 
أن نضمن لهـــم احللول الفعالة 
والعملية في بناء مشاريعهم على 

أكمل وجه«
وقـــال: »إن »أفـــكار« كفيل 
بتحقيق حلم أي مالك منزل من 
خالل خطوات بسيطة، سريعة، 
سهلة وأقل إرهاقا وحتول عملية 
بناء املنزل إلى متعة وفق معياري 
إننا نؤمن  البساطة والفاعلية، 
بأن »أفكار« سوف يشكل ثورة 
فنية في عالم البناء ونفخر بأن 
نكون سباقني في طرحه في سوق 

الكويت«.
من جانب آخر، يضم »أفكار« 
أيضا مركزا للمؤمترات للتصميم 
والبناء، يشكل منصة أساسية 
مبنية على أساس علمي لتلبية 
احتياجات املهندسني املعماريني 
واملصممني واملطورين ومقاولي 
البناء، ما يشكل وسيلة ممتازة 
لعرض منتجاتهـــم وخدماتهم 
وأيضا إللقـــاء الضوء على منتجات جديدة مبتكرة من شـــأنها أن 

تعود بالفائدة على أصحاب املشاريع.
وشـــدد على انه إزاء النمو املطرد في مشاريع اإلسكان والتنمية 
في الكويت، يحرص مركز »أفكار« على املساهمة في تقدمي خبراته 
وتصوراته، وذلك باالســـتناد إلى ما ميتلكه من منتجات وخبرات 

مهنية لقيادة العمالء في االجتاه الصحيح.

املتواصلة للعالمة حول العالم، 
مشيرا إلى أن ثالثة من موزعي 
املنطقة جاؤوا ضمن قائمة أفضل 
عشرة موزعني لسيارات الشركة 

في شتوتغارت في عام 1972، ثم 
نقل مقره الرئيسي إلى مدينة 
»زيل أم سي« النمساوية في عام 

كارز«، تورستني مولرأوتفوش أن 
منطقة الشرق األوسط تعد إحدى 
أهم أسواق الشركة وتلعب دورا 
حيويا في تعزيز مسيرة النمو 

فخريا للمجلس.
وقد أسس فرديناند ألكسندر 
بورشه استديو »بورشه ديزاين« 

املخصصة لنقل الســــيارات عبر 
البحار، الســــتخدام هذه السفينة 
لنقل مركبات نيســــان إلى شمال 
أوروبا وروسيا، ومن املتوقع أن 
حتقق الســــفينة أعلى فاعلية في 

بنحو 2500 طن.
وتخطط شــــركة يورو مارين 
كاريير بي.في، وهي شركة هولندية 
مملوكة من طرف نيسان موتور كار 
كاريير واملشغلة للسفينة اجلديدة 

اعلنت شـــركة »دار الغامن« 
التابعة ملجموعة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للشـــركات، عن 
تقدميها إلـــى املجتمع الكويتي 
وللمرة األولى مركز »أفكار«، الذي 
ميثل مفهوما ثوريا جديدا جلميع 
احتياجات املنـــزل والبناء بدءا 
من التصميم حتى تنفيذ أعمال 

التشطيب النهائية للمنزل.
فـــي بيان  الشـــركة  وقالت 
صحافي ان مركز »أفكار« الواقع 
في الشويخ حتت مظلة دار الغامن، 
ميثل حلوال فعالة لكل شخص 
يبحث عن مركز تسوق واحد يضم 
كل ما يحتاج إليه من متطلبات 
مشـــاريع البناء، الفتـــة الى ان 
»أفكار« يقدم مجموعة من األفكار 
املنزل  اإلبداعية لكي يأتي بناء 
متكامال وحتفة فنية راقية، مبا 
يجعله الوجهة املثالية لكل راغب 
في احلصول على االستشارات 
املهنية العالية حول كيفية بناء 

املشروع أو املنزل.
 ولفتت الشركة الى ان »أفكار« 
تفخر بقيادتها لعدد من املشاريع 
احلاصلة على جوائز سواء في 
الكويـــت أو خارجها، كما تقدم 
باقة غنية ومتنوعة من املنتجات 
واخلدمـــات، مـــا يجعلها احلل 
األنسب واملرن لتسوق العمالء إذ 
توفر عليهم الوقت وعناء التنقل 
من مكان إلى آخر للتسوق من اجل 

منازلهم أو مشاريعهم للبناء.
واشـــارت الى انه ضمن هذا 
املفهوم الفريد، يكفل مركز »أفكار« 
البساطة واجلودة في  لعمالئه 
املنـــازل حيث  معامـــالت بناء 
تنطلق رحلـــة العميل فيه بدءا 
مـــن التخطيط مـــرورا بتوفير 
التصاميم الثالثية األبعاد وطلب 
املنتج ووصوال إلى تأمني خدمات 
التمويـــل واالئتمـــان، ومن ثم 

التسليم والتركيب والبناء، وأخيرا خدمة ما بعد البيع والصيانة. 
ويلبي »أفكار« متطلبات التطور العصري في مستلزمات البناء، 
حيث يوفر في ربوعه العديد من املنتجات العاملية البارزة الشاملة 
للمواد املعدنية األولية، أدوات العزل واالسمنت، التكييف املركزي، 
املصاعد، احلمامات، املطابخ، واألجهزة الكهربائية، إلى جانب وضع 
اللمســـات النهائية للتصميم الداخلي. وبذلـــك يتحول »أفكار« إلى 

أعلنت شركة »رولزـ  رويس 
موتور كارز« عن تأسيس مكتب 
إقليمي لها في منطقة الشـــرق 
األوسط يتخذ من اإلمارات العربية 
املتحدة مقرا رئيسا له، وذلك في 
إطار التأكيد على التزامها جتاه 
املنطقة التي تستحوذ على نسبة 

عالية من مبيعات الشركة.
ويتولى قيـــادة فريق عمل 
»رولز ـ رويـــس موتور كارز« 
ـ  Rollsالشرق األوسط جيمس 
كرايتون، الذي جرى اختياره في 
وقت سابق من العام احلالي لشغل 
منصب املدير االقليمي، ويعاونه 
فريق يضم كل من: مدير التسويق 
ماركوس ريل، مدير املبيعات أمين 
غـــامن، ومدير االتصال واإلعالم 
عـــالء طربيه، ومدير خدمات ما 
بعد البيع محمد يسري، ومدير 
الدعم ايرنست بابكه، ومسؤولة 
الشؤون اإلدارية واحلسابات لويز 

نودسني.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في »رولزـ  رويس موتور 

اعلنت شركة بورشه األملانية 
لصناعة السيارات عن احتفال 
الرئيس الفخري ملجلس رقابة 
الشركة البروفيسور فرديناند 
ألكسندر بورشه بعيد مولده 
اخلامس والسبعني في احلادي 

عشر من ديسمبر اجلاري.
ويتمتع فرديناند ألكسندر 
بشــــهرة كبيــــرة نابعــــة من 
عبقريته التصميمية، إذ تألقت 
حياته املهنية بتصميـم سيارات 
أسطورية مثل »904 كاريرا جي 
تي إس« و»بورشه 911«، وقد 
تخلى عن منصبه في إدارة شركة 
بورشه عام 1972، ليؤسس في 
العام نفسه استديو »بورشه 
ديزاين« ويحقق شهرة عاملية 

كمصمم مستقل للمنتجات.
وقد ولد فرديناند ألكسندر 
بورشــــه فــــي احلادي عشــــر 
من ديســــمبر عــــام 1935 في 
شــــتوتغارت بأملانيــــا، وهو 
االبن األكبر لـ »فيري بورشه« 
و»دوروتيــــا«، وعندمــــا كان 
ألكســــندر طفال، متحور عامله 
حول السيارات، إذ أمضى وقتا 
التصميم  طويال في مكاتــــب 
التطوير اخلاصة  ومشــــاغل 
بجده فرديناند بورشــــه، في 
العام 1943، انتقلت العائلة مع 
شركة بورشه إلى النمسا، حيث 
ألكسندر دراسته، وبعد  تابع 
العودة إلى شتوتغارت في العام 
1950، اجتاز فرديناند ألكسندر 
االمتحــــان املدرســــي النهائي 
وســــجل في كليــــة التصميم 
العام  في مدينة »أولم«، وفي 
1958، انضم إلى دائرة تصميم 
شركة بورشه التي كانت تعرف 
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.Porsche KG
وبعدمــــا حتولت شــــركة 
بورشه إلى شركة مساهمة في 
العام 1972/1971، تخلى فرديناند 
أفراد  ألكسندر بورشه وباقي 
العائلة عن املناصب اإلدارية 
الشــــركة، لكن  التنفيذية في 
بصفته مســــاهما وعضوا في 
مجلس الرقابة، أشرف ألكسندر 
على تطوير شــــركة بورشــــه 
األملانية لصناعة السيارات لعدة 
سنوات، وشغل منصب رئيس 
مجلس الرقابة بني العامني 1990 
و1993، وفي عام 2005، تخلى 
عن منصبه كعضو في مجلس 
رقابة شركة بورشه لصالح ابنه 
أوليفر، وجرى تعيينه رئيسا 

كشفت شــــركة نيسان موتور 
الناقلة  احملدودة، عن تدشــــينها 
اجلديدة كليا أم.في »سيتي أوف 
سانت بيترسبيرغ«، املخصصة 
للنقل البحري للسيارات في املنطقة 

األوروبية.
فــــي بيان  الشــــركة  وقالــــت 
الناقلــــة قد  صحافــــي إن هــــذه 
صنعت من قبل شــــركة كيوكيو 
شيبيارد كوربوريشني، وهي تقدم 
تخفيضا في مقاومة الهواء بنسبة 
50% مقارنة بالسفن التقليدية من 
خالل جعل اجلزء األمامي من هيكل 

السفينة رشيقا ونصف كروي.
وحســــب حســــابات املالحة 
الســــنوية البالغة نســــبتها %75 
ملعدل الظروف الهيدروغرافية في 
منطقة شــــمال احمليط األطلسي، 
ميكــــن للتصميــــم اجلديد توفير 
اســــتهالك الوقود حتى 800 طن 
سنويا، ما يعني تقليل انبعاثات 
غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا 

فرديناند ألكسندر يعمل في مرسمه عام 1989 

الناقلة أم.في »سيتي أوف سانت بيترسبيرغ«

فريق عمل »رولز ـ رويس موتور كارز«

دار الغانم: مركز »أفكار« رمز التحول الجديد 
في قطاع احتياجات المنزل والبناء

ألول مرة في الكويت

مركز »افكار« من اخلارج

خدمات متنوعة في مركز »أفكار«


