
اقتصاد
االحد 4 نوفمبر 2012

25

الشركة حافظت 
على مكانتها في 

صدارة أداء الوكالء 
احلصريني واملوزعني 

املعتمدين

BMW X5 شهدت إقباال كبيرا فريق مبيعات »علي الغامن وأوالده للسيارات«

»علي الغامن وأوالده للسيارات«: 31% ارتفاع مبيعات BMW وMINI في 9 أشهر
مبيعات طراز القمة، BMW الفئة 

السابعة، بنسبة %10.
وق���د طرح���ت BMW الفئة 
الس���ابعة اجلديدة التي متتاز 
مبستويات جديدة من الفخامة 
والراحة واألداء في الكويت الشهر 
الفائت وم���ن املتوقع أن تكمل 
حكاية جناح سيارة BMW الفئة 
الس���ابعة في الشرق األوسط، 
وسيشكل اجليل اجلديد من هذه 
السيارة قوة دافعة صلبة خلف 
مزيد من اإلجنازات في مبيعات 
ش���ركة عل���ي الغ���امن وأوالده 

للسيارات في املستقبل.
يذكر انه في شهر أغسطس 
2012 احتفلت MINI بعيدها ال� 
53، ومنذ تاريخ تأسيسها عام 
1959 أصبحت هذه السيارة ذات 
الشخصية القوية غرضا محببا 
وس���رعان ما أصبحت تتمتع 
بش���هرة عاملية جتمع كل فئات 
األعمار، كما كان���ت في الواقع 
التي  السيارة الصغيرة األولى 

حتصد جناحا عامليا هائال.
العالمة  والتزال MINI، هذه 
التجارية التي أصبحت تبلغ من 
العمر أكثر من نصف عقد تتمتع 
بنفس مستويات الشهرة وتبرع 

في اجتذاب األنظار نحوها.
ومما يؤكد مكانتها كالعالمة 
التجارية الراقية األسرع منوا في 
العالم كما في الكويت، شهدت 
MINI منوا في مبيعاتها بنسبة 
68% خالل األشهر التسعة األولى 

من عام 2012.
 MINIتصدر املبيعات طراز
Countryman، والت���ي ش���هدت 
مبيعاتها زيادة بنس���بة %115 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الفائت.

وقد تصدر مبيعات السيارات 
خالل األشهر التسعة األولى من 
العام ط���رازات القمة ضمن كل 
فئ���ة، حيث حققت BMW الفئة 
السادس���ة األداء األفضل على 

اإلطالق.
هذا وجتدر اإلش���ارة إلى أن 
مبيعات طراز الكوبيه واملكشوف 
وغران كوبي���ه الذي مت طرحه 
مؤخرا، وهي أول سيارة رباعية 
الدفع وكوبيه في تاريخ العالمة 
التجارية، حققت منوا بنس���بة 

.%915
 BMW من جهة أخرى، شهدت
 BMW X5 Sportsالفئة اخلامسة و
 Activity Vehicleإقب���اال ب���ارزا 
وارتفعت مبيعاتهما بنسبة %45 
و20% على التوالي، بينما ارتفعت 

راقية جديدة مثل اجليل اجلديد 
من الفئة السابعة، والذي أصبح 

اآلن متوافرا في صاالتنا«.

في موظفينا وخدماتنا لعمالئنا، 
كما سنعمل على تنمية محفظتنا 
من املنتجات مع إطالق طرازات 

في الكويت يؤمنون بالعالمات 
 ،BMW التجارية التابعة ملجموعة
ومن هنا، سنواصل استثمارنا 

القطامي: »تبشر نتائج مبيعاتنا 
من ش���هر يناير إلى س���بتمبر 
بعام مكلل بالنجاح. فعمالؤنا 

التي  الباهرة  النتائ���ج  بعد 
حققتها شركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات خالل النصف األول من 
العام، تسير الشركة بخطى ثابتة 
الختتام عام 2012 بنجاح، مع منو 
بنسبة 31% في مبيعات BMW و

MINI خالل األشهر التسعة األولى 
من العام احلالي، وبذلك، تكون 
الشركة قد حافظت على مكانتها 
بني الوكالء احلصريني واملوزعني 
املعتمدين األفضل أداء ملجموعة 

BMW في املنطقة.
املبيعات  وتش���ير نتائ���ج 
هذه إلى منو مستمر في قطاع 
السيارات الفاخرة في الكويت، 
وذلك كنتيجة مباشرة للمعايير 
االستثنائية عبر مختلف أعمال 
الشركة واالستثمار املتواصل 
التابعة  التجارية  العالمات  في 

.BMW ملجموعة
وفي ه���ذا اإلطار، قال املدير 
العام لشركة علي الغامن وأوالده 
للس���يارات يوس���ف القطامي: 
»إننا سعداء جدا بالنتائج التي 
العام.  حققناها حتى اآلن لهذا 
وتواص���ل أعمالنا حتقيق منو 
قياسي يعزى إلى اجتماع شروط 
أساسية وهي البيئة االقتصادية 
 BMW اجليدة ومحفظة مجموعة
من السيارات الراقية واحملبوبة 
الذي  الدائم  االلتزام  إلى جانب 
يظهره فريق العمل من املوظفني 
احملترفني.ومع ذلك، لن نسمح 
له���ذا النجاح ب���أن يخفف من 
حماس���نا، بل سنواصل مبزيد 
من العزمية والتفاني للحرص 
على أن ننهي عام 2012 مببيعات 
تفوق األرقام التي حققناها عام 

.»2011
وعن توقعات الربع األخير، قال 

معرض »علي الغامن واوالده للسيارات«

طراز Mini Countryman في الصدارة BMW6 ذات التصميم اخلالب

اجلمعية االقتصادية تنظم ورشة عمل 
للمبادرين وأصحاب املشاريع الصغيرة

ألعضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية 
والعملية حيث تنظم اجلمعية 
العديد من ال���دورات التدريبية 
الفنية واإلدارية والتخصصية كل 
عام، والتي تهم شريحة كبيرة من 
أعضاء اجلمعية وأفراد املجتمع 
الناحية االقتصادية، حيث  من 
يس���تفيد ع���دد كبير م���ن هذه 
الدورات األمر الذي يؤكد جتاوب 
أعضاء اجلمعية بنشاط الدورات 
التي ش���هدت تنوعا في منهجها 
التدريبي خالل السنوات املاضية، 
مشيرا إلى أن هذه الورشة تعد 
بداية للموسم التدريبي للجمعية 

االقتصادية الكويتية.

تنظم اجلمعية االقتصادية 
الكويتية ورشة عمل للمبادرين 
وأصحاب املشاريع الصغيرة، 
وذل����ك بالتعاون م����ع جامعة 
الكويت ومحفظة  ماس����ترخت 
متويل النشاط احلرفي واملشاريع 
الصغي����رة لدى بن����ك الكويت 
الصناعي وذلك في مقر اجلمعية 
خالل الفترة من 4 الى 8 نوفمبر 

اجلاري.
وفي هذا الصدد، صرح أمني 
سر اجلمعية االقتصادية الكويتية 
فيصل س���عود البدر بأن إحدى 
مؤسسات املجتمع املدني تعمل 
فيصل البدردائما على رفع املستوى املهني 

أعلن����ت »X � س����ايت« م����ن 
الكتروني����ات الغ����امن، امل����وزع 
األساس����ي ألح����دث املنتج����ات 
التكنولوجي����ة،  واالبت����كارات 
عن توقيعها اتفاق����ا نوعيا مع 
ش����ركة هواوي إلطالق وطرح 
منتجات وخدمات هذه الشركة 
التي تعتبر واحدة من كبريات 
الرائدة في  العاملية  الش����ركات 
حلول تكنولوجي����ا املعلومات 
واالتص����االت، مبا يع����د تطورا 
جديدا يؤكد اهتمام »X � سايت« 
الغامن املستمر  الكترونيات  من 

بتعزيز اخلدمات واملنتجات.
وستقدم »هواوي«، من خالل 
الكويت،  موزعها احلصري في 
»X � س����ايت«، باق����ة متنوع����ة 
ومتجددة م����ن األجهزة التقنية 
املتطورة التي تش����مل الهواتف 
الذكية، والكمبيوترات اللوحية 

وأجهزة االنترنت.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
شركة هواوي في الشرق األوسط 
جني جياو: »تعد الكويت سوقا 
اس����تهالكيا ضخما فيما يخص 
اإللكترونيات مما يش����عرنا بأن 
هواوي ستنجح في تقدمي أحدث 
وسائل التكنولوجيا وتطبيقات 
التواصل املبتكرة مع التركيز على 
تلبية أذواق جميع شرائح الزبائن 
أنيقة لكل أجهزتنا«،  بتصاميم 
مش����يرا الى أن االسم التجاري 
ملاركة هواوي، أصبح اليوم عالمة 
رائدة بني أفضل الشركات العاملية 
املصنعة لألجه����زة الذكية التي 

س����امر الصايغ معلقا على هذه 
الشراكة اجلديدة: »يسعدنا هنا 
أن نعبر عن اعتزازنا باختيارنا 
لنكون املوزع احلصري في الكويت 
لهذه العالمة التجارية املتميزة 
في عالم االتص����االت املتطورة، 
وإننا من خالل هذا التعاون مع 
هواوي، سنقوم بزيادة عروضنا 
الترويجية على الهواتف الذكية 
وأجهزة الكمبيوتر اللوحية مبا 
يعود مبزيد من القيمة والتوفير 
على العمالء، وإننا متفائلون جدا 
بأن منتجات هواوي من هواتف 
ذكية وأجهزة كمبيوتر لوحية 
وأجهزة انترنت ستحقق انتشارا 
واسعا وإقباال جيدا لدى زبائننا 

في الكويت«.
يش����ار إلى ان املقر اإلقليمي 
لشركة هواوي العاملية يوجد في 
البحرين مع وجود شبكة فروع 
قوية في جميع أنحاء الش����رق 
األوس����ط، مبا في ذلك احلضور 
الواسع لها في البحرين، اململكة 
الس����عودية، اإلمارات  العربية 
العربية املتح����دة، قطر، عمان 

واآلن في الكويت.
 اجلدير بالذك����ر أن هواوي 
تنتج مجموعة كبيرة من أجهزة 
االتصاالت تزي����د على 15 نوعا 
الذكية وأجهزة  الهواتف  تشمل 
الكمبيوت����ر اللوحية واألجهزة 
االلكترونية اخلاصة باالنترنت، 
املنتجات متوافرة  وجميع هذه 
اآلن في شبكة معارضنا التي تبلغ 
17 معرضا موزعة في جميع أنحاء 
الكويت، إضافة إلى توافرها على 
موقع »X � سايت« على االنترنت 
 � X« وتقوم معارض .xcite.com
سايت«، ضمن نشاطها إلطالق 
هذه األجهزة في الكويت، بتطوير 
وط����رح العديد م����ن العروض 
الترويجية ذات القيمة املضافة 
والتوفيري����ة، كما يقدم معرض 
»X � سايت« األڤنيوز عرضا حيا 
ومباشرا جلميع منتجات هواوي 
بحيث ميكن لل����زوار والزبائن 
التفاعل مع هذه األجهزة وجتربتها 

شخصيا.
وهذه الشراكة مع هواوي من 
شأنها أن تقوي مكانة »X � سايت« 
في السوق من خالل تقدمي أحدث 
أنواع التكنولوجيا أوال بأول إلى 

العمالء.

اللوحية Tablet، فتقدم الشركة 
موديلها الثوري الرفيع واألنيق 
FHD 10 MediaPad املزود بشاشة 
10.1 إنش����ات ومعال����ج رباعي 
)Quad-Core( لس����رعة أعل����ى 
وفاعلية أقوى في األداء، إضافة 
إلى تزويده بسماعتني تعمالن 
 )Surround Sound( بنظام دولبي
جلودة صوت متميزة.وقد ركزت 
هواوي في الشرق األوسط على 
مدار الع����ام املاضي على تقوية 
ش����راكاتها في توزيع املنتجات 
إقليميا، كما جنحت في طرح عدد 
الذكية  من موديالت املوبايالت 

احمللية.
وفي هذا اخلصوص، قال نائب 
الغامن  الكترونيات  الرئيس في 

تقدم أفضل املوبايالت بأسعار 
في متن����اول اجلميع في جميع 

أنحاء العالم.
وستقوم شركة هواوي، من 
خالل شراكتها مع »X � سايت«، 
بطرح التصامي����م اجلديدة من 
موديالت Ascend Platinum التي 
تشمل هواتف ذكية عالية التطور 
تشمل املوديل Ascend D1 بشاشة 
 Ascend P1 4.5 إنشات واملوديل

بشاشة 4.3 إنشات.
وتعمل هذه الهواتف الذكية 
 Ice Cream( 4.0 بنظام أندرويد
إل����ى  Sandwich OS(، إضاف����ة 
 1.5GHz تزويدها مبعالج ثنائي
عالي الفاعلية، أما  )Dual-Core(
الكمبيوتر  فيما يتعلق بأجهزة 

مسؤولو الشركتني خالل حفل التوقيع

لقطة جماعية

خالل الفترة من 4 إلى 8 اجلاري»X ـ سايت« موزعًا حصريًا ملنتجات »هواوي« بالكويت

إعــــالن تذكيري

اجتماع اجلمعية العمومية العادية والغري عادية

الكرام  امل�ساهمني  بدعوة  مقفلة،  )�ش.م.ك(  اال�ستثمارية  اأثمان  �سركة  اإدارة  جمل�ش  يت�سرف 

حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية والغري عادية لل�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31 

قاعة  يف   2012/11/11 املوافق  االأحد  يوم  وذلك  �سباحًا   11 ال�ساعة  متام  يف  انعقاده  املزمع 

االجتماعات مببنى وزارة التجارة وال�سناعة - جممع الوزارات بلوك )2( - الدور االأول - قاعة 

)اأ( وذلك ملناق�سة البنود الواردة يف جدول االأعمال.

وال�ستالم دعوة ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية وجدول االأعمال يرجى من ال�سادة امل�ساهمني 

مراجعة مقر ال�سركة الكويتية للمقا�سة -  برج اأحمد - الدور اخلام�ش م�سطحبني معهم:

 •  البطاقة املدنية االأ�سلية اأو جواز ال�سفر لالأفراد.

•  كتاب تفوي�ش بالن�سبة لل�سركات واملوؤ�س�سات.
وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية ملقر ال�سركة الكويتية للمقا�سة.
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