
 »BMW« م����ج����م����وع����ة  أع����ل����ن����ت 
الشرق األوسط أنها حققت نتائج 
من  األّول  ال��ن��ص��ف  خ���ال  قياسية 
2012 بزيادة في مبيعاتها بنسبة 
13 ف�����ي امل�����ئ�����ة، م����ق����ارن����ة ب���ال���ف���ت���رة 

نفسها من 2011. 
��ع األمل���ان���ي ال��راق��ي 

ّ
وب����اع امل��ص��ن

 10.352 ع���امل���ي���ًا  ن���ج���اح���ًا  األك�����ث�����ر 
 »MINI«و»BMW« م����ن  س����ي����ارة 
ل��ع��م��ائ��ه ف���ي 14 س���وق���ًا ب��ال��ش��رق 
لتحقيق  بذلك  ويستعّد  األوس��ط، 
��ل��ة ب��ال��ن��ج��اح في 

ّ
س��ن��ة أخ����رى م��ك��ل

ه���ذه   
ّ
أن ف�����ي  ش������ّك  وال  امل���ن���ط���ق���ة، 

ال���ن���ت���ائ���ج ت����ؤّك����د ب����وض����وح ال��ن��م��و 
���ق���ه ق��ط��اع 

ّ
امل����ت����واص����ل ال�������ذي ي���ح���ق

ال����س����ي����ارات إق��ل��ي��م��ي��ًا، ك���م���ا ت��ش��ي��ر 
النتائج التي حققتها الشركة في 
النصف األّول من السنة إلى طلب 
العماء الدائم على سيارات راقية 

من الطراز األّول.
وح������اف������ظ������ت دول�����������ة اإلم��������������ارات 
���ح���دة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا، 

ّ
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت

كأكبر سوق مع استحواذها على 
51 في املئة من مبيعات مجموعة

خ�����ال   »MINI«و  »BMW«
تليها  ال��س��ن��ة،  م��ن  األّول  ال��ن��ص��ف 
امل����م����ل����ك����ة ال����ع����رب����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة 
وال������ك������وي������ت. وت����ش����م����ل األس����������واق 
األخ��رى التي حققت زي��ادة فردية 
في املبيعات ُعمان مع 38 في املئة، 
وال��ك��وي��ت م��ع 25 ف��ي امل��ئ��ة، وقطر 
م���ع 10  امل���ئ���ة، واألردن  ف���ي  م���ع 21 

ف��ي امل��ئ��ة، ول��ب��ن��ان م��ع 8 ف��ي امل��ئ��ة، 
واململكة العربية السعودية مع 4 

في املئة.
وق�������ال م����دي����ر ق����ط����اع امل��ب��ي��ع��ات 
 »BMW« م��ج��م��وع��ة وال���ت���س���وي���ق، 
ال������ش������رق األوس������������ط أل����ي����ك����س����ان����در 
إف�����ت�����ي�����م�����وف »ن��������ظ��������رًا إل����������ى ع�����دد 
���ب���اع���ة ف����ي ال��ن��ص��ف 

ُ
ال����س����ي����ارات امل

قد  الشركة  السنة تكون  األّول من 
األّول األفضل على  النصف  أنهت 
اإلط�����اق، وه���ي ت��س��ت��ع��ّد لتحقيق 
وبالتعاون  جديدة.  قياسية  سنة 
ال��وث��ي��ق م���ع وك��ائ��ن��ا ال��ح��ص��ري��ن 
ع���ي���ن���ا امل��ع��ت��م��دي��ن، ن��ح��اف��ظ 

ّ
وم���وز

ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا ب��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ات 
ال����ت����ج����اري����ة ال����ت����اب����ع����ة مل���ج���م���وع���ة 

النجاح  م��ن  م��زي��د  ن��ح��و   »BMW«
في منطقة الشرق األوس��ط، وذلك 
مع إط��اق ط��رازات جديدة ومزيد 

من االستثمارات في خدماتنا«.

طرازات »BMW« الفاخرة
زت م���ب���ي���ع���ات ال����س����ي����ارات 

ّ
ع�����������ز

 »BMW« مجموعة  أداء  ال��ف��اخ��رة 
ال����ش����رق األوس�������ط خ�����ال ال��ن��ص��ف 
ك��ان��ت  ب��ح��ي��ث  ال���س���ن���ة،  م����ن  األّول 
ال���ف���ئ���ة ال���خ���ام���س���ة ال�����ط�����راز األك���ث���ر 
 BMW X5 Sports( يليها  شعبية 
الفئة   )BMWو  Activity Vehicle
السابعة، طراز القّمة لدى الشركة. 
وق�������������ال إف������ت������ي������م������وف »ل�����ط�����امل�����ا 
الطليعة  السابعة  الفئة  ت��ص��ّدرت 

ب��ن س��ي��ارات )ال��س��ي��دان( الفاخرة 
�����ت م���ك���ان���ة 

ّ
ف������ي امل����ن����ط����ق����ة واح�����ت�����ل

راس����خ����ة ب����ن ط����رازات����ن����ا األف���ض���ل 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف دول مجلس  م��ب��ي��ع��ًا 
تحافظ  وه��ي  الخليجي،  التعاون 
السيارات  قطاع  ف��ي  رونقها  على 
الفخامة  ق��ّم��ة  تجّسد  إذ  ال��ف��اخ��رة 
واألناقة واإلبداع وهي خصائص 
ي������ق������ّدره������ا وي����ط����ل����ب����ه����ا ع����م����اؤن����ا 

املمّيزون هنا في الشرق األوسط.
وم����ع ان���ط���اق أح�����دث ج��ي��ل من 
ه��ذه ال��س��ي��ارة للبيع ف��ي األس���واق 
��ن��ا 

ّ
إن سبتمبر،  ش��ه��ر  ف��ي  إقليميًا 

الفئة السابعة   
ّ
ب��أن على ثقة تاّمة 

س���ت���واص���ل م��س��ي��رت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة 
وس��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ك��ق��ّوة 
داف���ع���ة خ��ل��ف ت��ح��ق��ي��ق م��زي��د 
من اإلنجازات املستقبلية في 

املبيعات«.
وم�����ن ال������ط������رازات األخ�����رى 
ال�����ت�����ي أث����ب����ت����ت ش���ع���ب���ّي���ت���ه���ا 
 BMW X6( ط��������������راز  ك�����������ان 
و  Sports Activity Coupé

م��ع  ال���ث���ال���ث���ة  ال���ف���ئ���ة   )BMW
س��ي��ارة  و753   1.229 م��ب��ي��ع 
ع��ل��ى ال���ت���وال���ي. ف��ق��د أط��ل��ق��ت 
ال��ش��رق   »BMW« م��ج��م��وع��ة 
األوس��������������ط خ����������ال ال����ن����ص����ف 
الجيل   2012 ع���ام  م��ن  األّول 
األخ��ي��ر م��ن ال��ط��رازي��ن بحيث 
وص�����ل ال����ط����راز ال���ج���دي���د م��ن 
في  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ئ��ة   »BMW«
ش���ه���ر ف���ب���راي���ر، وه�����و ي��ت��ّس��م 
ب��ح��ج��م��ه األك���ب���ر وامل���زي���د من 
ال�����خ�����ص�����ائ�����ص ال����ري����اض����ي����ة 
وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة م���ع خ��ي��ارات 
 Modern،( ال��ث��اث��ة  ال���ق���ي���ادة 
بينما   ،)Sport and Luxury
 X6 Sports( ط��������راز  وص�������ل 
املحّسن   )Activity Vehicle
إلى الشرق األوسط في شهر 

يونيو«. 

»MINI«
ن���م���وًا   »MINI« ش�����ه�����دت 
مبيعاتها خال  في  قياسيًا 
األش����ه����ر ال���س���ت���ة األول�������ى م��ن 
بنسبة  ن��م��وًا  قة 

ّ
محق ال��س��ن��ة 

48 ف���ي امل���ئ���ة ف���ي ت��س��ع��ة من 
أس����������واق ال�����ش�����رق األوس���������ط، 
س���ي���ارة.   695 م��ب��ي��ع  م����ع  أي 
 MINI( تصّدر املبيعات طراز
س��ي��ارة  أّول   ،)Countryman
ال��دف��ع  رب��اع��ي��ة   »MINI« م���ن 

وم���������زّودة ب���أرب���ع���ة أب�������واب وال���ت���ي 
امل���ئ���ة  ف�����ي  اس�����ت�����ح�����وذت ع����ل����ى 41 
امل��ب��ي��ع��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة للعامة  م���ن 
 MINI( ساهمت  بينما  التجارية، 
 MINI(و )MINI Cabrio(و )Hatch
ال��ن��ج��اح  Coupé( ب��ش��ك��ل ب����ارز ف��ي 
ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة 
خال النصف األّول من عام 2012. 
ب���ارزًا  ت��ق��ّدم��ًا   »MINI« وح��ق��ق��ت
أي�����ض�����ًا م������ع ت����وس����ي����ع م���ج���م���وع���ة 
ط����رازات����ه����ا خ�����ال األش����ه����ر ال��س��ت��ة 
األول������ى م���ن ال���س���ن���ة، ب��ح��ي��ث شهد 
 MINI( إط������������اق  م������������ارس  ش�����ه�����ر 
ال��س��ادس  ال��ط��راز  Roadster( وه��و 
 ،»MINI« الذي ينضّم إلى طرازات
من  امل���ك���ش���وف  األّول  ال����ط����راز  �����ه 

ّ
إن

م��ق��ع��دي��ن  ي���ض���ّم  وال�����ذي   ،»MINI«
فقط وه��و م��ث��ال رائ���ع على تطّور 
سنة  بعد  سنة  التجارية  العامة 
ل���ت���ك���ت���س���ب ش������رائ������ح ج������دي������دة م��ن 

املعجبن والهواة.

نمو قياسي للسيارات املستعملة
يحقق جانب آخر من األعمال 
ن���م���وًا م��س��ت��م��ّرًا ض��م��ن م��ج��م��وع��ة 
ال��ش��رق األوس�����ط، وه��و   »BMW«
 )BMW Premium Selection(
املستعملة  ب��ال��س��ي��ارات  ال��خ��اص 
م��ن »BMW«، وال���ذي  وامل��ع��ت��م��دة 
 

ّ
ال��ع��م��اء راح���ة ب���اٍل ال تقل يمنح 

م���س���ت���ًوى ع���ن راح�����ة ال���ب���ال ال��ت��ي 
���ره���ا اق��ت��ن��اء س���ي���ارة ج��دي��دة 

ّ
ي���وف

زيادة  كليًا من »BMW«، وبلغت 
املبيعات ضمن هذا البرنامج 13 
ف��ي امل��ئ��ة ب��ث��م��ان��ي��ة أس����واق خ��ال 

النصف األّول من 2012. 
وأض���������������اف إف�����ت�����ي�����م�����وف »م�����ع 
الفاخرة  املنتجات  س��وق  ارت��ق��اء 
م����ن م����س����ت����ًوى إل������ى آخ�������ر، ت������زداد 
امل���ن���اف���س���ة، غ���ي���ر ان���ن���ا م���ت���أّك���دون 
مكانتنا  على  سنحافظ  أننا  من 
نجاحًا  األك��ث��ر  ال��ع��امل��ي  ع 

ّ
كاملصن

وذل��ك بفضل  ال��راق��ي��ة،  للسيارات 
ح����رص����ن����ا ال������دائ������م ع����ل����ى إط������اق 
ط��رازات جديدة، واالستثمار في 
حرصًا  منتظمة  تدريبية  برامج 
ع���ل���ى أن ت��ب��ق��ى ف�����رق م��ب��ي��ع��ات��ن��ا 
�����اع ب���أح���دث امل��ع��ل��وم��ات 

ّ
ع��ل��ى اط

وإب������������داع������������ات ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
ال��س��ي��ارات، وتقديم  وخ��ص��ائ��ص 
ع������روض م���م���ّي���زة ع���ل���ى األس���ع���ار 
إل���ى جانب  امل����رن  ال��ت��م��وي��ل  ورزم 
عاملية  تسويقية  تطبيق حمات 

املستوى«.

أع��ل��ن��ت »رول������ز- روي����س م��وت��ور 
ك���������������ارز« ع��������ن أح�������������دث ت����ف����اص����ي����ل 
املستعملة  ل��ل��س��ي��ارات  برنامجها 
وامل���ع���ت���م���دة، »ب���روف���ي���ن���ان���س« ف��ي 
ال����ك����وي����ت، ال�������ذي ي���ع���د أح������د أرق����ى 
ال�����ب�����رام�����ج ع������ن ف����ئ����ت����ه ف������ي ق���ط���اع 
خدمات  لتقديمه  نظرًا  السيارات، 
البال  صيانة شاملة تضمن راحة 
ملشتري س��ي��ارات »رول����ز- روي��س« 

املستعملة.
ووف������ق������ًا ل����ل����ب����رن����ام����ج ال����ف����ري����د، 
ت����ح����رص »رول�����������ز- روي����������س« ع��ل��ى 
م��ط��اب��ق��ة ك��ل س��ي��ارة مل��ج��م��وع��ة من 
املعايير املحددة، كما يعمد فنيون 
م��ت��خ��ص��ص��ون إل����ى إج������راء فحص 
اختبارها  يتضمن  ودقيق،  شامل 
م��ن مطابقة  للتأكد  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ك��ل س��ي��ارة »ب��روف��ي��ن��ان��س« ألعلى 
املعايير املوضوعة قبل تسليمها، 
ال����س����ي����ارات  إال  اع����ت����م����اد  ي���ت���م  وال 
الخاضعة ملعايير خدمات صيانة 
ال���ش���رك���ة ال���ص���ارم���ة، وت���ك���ون ه��ذه 
عبر شبكة  فقط  متاحة  السيارات 

وكائها املعتمدين حول العالم.
وي��ع��د ب��رن��ام��ج »ب��روف��ي��ن��ان��س« 
الضمانة األفضل ملشتري سيارات 
»رول��������������ز-روي��������������س« امل���س���ت���ع���م���ل���ة، 

والطريقة األمثل لحماية أموالهم، 
ف���ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ك���ون���ه���ا ت��خ��ض��ع 
لسلسلة من الفحوصات الصارمة 
والتجهيزات الدقيقة قبل التسليم، 
ت���ح���رص »رول��������ز- روي������س م���وت���ور 
كارز« على التحقق من سجل كافة 
بما  للبرنامج  التابعة  ال��س��ي��ارات 
والكيلومترات،  بالصيانة  يتعلق 
امليزات  من  باقة  توفير  عن   

ً
فضا

الفريدة والتي تتضمن كفالة ملدة 
إلى  أدن��ى، باإلضافة  سنتن كحد 
خدمة صيانة مجانية باستخدام 
قطع غيار »رولز-رويس« األصلية، 
وخ���دم���ة امل��س��اع��دة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 
ع���ل���ى م������دار ال���س���اع���ة وف�����ي ج��م��ي��ع 

أنحاء العالم.
وأش����ار امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي شركة 
للسيارات  وأوالده«  الغانم  »علي 

ي��وس��ف ال��ق��ط��ام��ي، إل����ى أن ع��م��اء 
الشركة ينتظرون تقديم مجموعة 
م���ن أف��ض��ل ال���س���ي���ارات ف���ي ال��ع��ال��م، 
الف����ت����ًا إل������ى أن������ه ب���ف���ض���ل ب���رن���ام���ج 
»رول������������ز- روي���������س ب���روف���ي���ن���ان���س« 
أص����ب����ح ب����اإلم����ك����ان ت���وف���ي���ر ن��ف��س 
ال��دع��م وال��ط��م��أن��ي��ن��ة ع��ن��د شرائهم 
ال����س����ي����ارات امل��س��ت��ع��م��ل��ة امل��ع��ت��م��دة 
ت����م����ام����ًا م���ث���ل���م���ا ش����رائ����ه����م إح�����دى 

سياراتنا الجديدة. 
وب��ن أن��ه وتتوافر ل��دى الشركة 
ح����ال����ي����ًا س������ت س�������ي�������ارات »رول����������ز-

روي�����������س« ض����م����ن إط���������ار ب���رن���ام���ج 
»ب����روف����ي����ن����ان����س«، وه������ي »رول��������ز-

 ،2009 ك���وب���ي���ه«  ف���ان���ت���وم  روي�������س 
و»رول����ز-روي����س ف��ان��ت��وم« 2007 و 
ج��وس��ت«  »رول����ز-روي����س  و   ،2010

2010 و 2011 و 2012.
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»أسيكو« تقيم حملة تبرع بالدم ملوظفيها 
ن������ظ������م������ت ش���������رك���������ة أس�����ي�����ك�����و 
ل���ل���ص���ن���اع���ات ح��م��ل��ت��ه��ا ل��ل��ت��ب��رع 
ب��ال��دم مل��وظ��ف��ي��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
ب��ن��ك ال�����دم ال��ك��وي��ت��ي ف���ي م��ق��ره��ا 
ال��رئ��ي��س��ي، م��ش��ي��رة إل���ى أن ه��ذه 
من  كبيرًا  إقبااًل  الحملة شهدت 
الشركة  في  والعاملن  املديرين 
وقطاعاتهم  إدارات��ه��م  بمختلف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��م��ا ي����دل ع��ل��ى روح 
يتمتع  التي  العالية  املسؤولية 

بها املوظفون تجاه املجتمع. 
وأش���������������ادت م�������دي�������رة م�����دي�����ري 
ال��ع��م��ل��ي��ات ف���ي ال��ش��رك��ة غ��ص��ون 
ال���خ���ال���د ب���ه���ذه ال���خ���ط���وة امل��ه��م��ة 
وال����ت����ي ت��ع��ب��ر ع����ن م�����دى ال���ت���زام 
املجتمع،  تجاه  بدورها  الشركة 
مشددة على أن »أسيكو« تسعى 
املجتمع من  ف��ي  لتعزيز دوره���ا 
خ��ال ه��ذه الخطوة، وم��ن خال 
ال���ق���ي���ام ب����ع����دة خ����ط����وات م��ق��ب��ل��ة  
ت��ه��دف ل��دع��م دوره�����ا اإلن��س��ان��ي 
ب��ج��ان��ب ال�����دور األس���اس���ي ال���ذي 

ت��ل��ع��ب��ه ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة 
بشكٍل عام.

وأش���ارت إل��ى أن ه��ذه الحملة 
ت����م����ت ع����ل����ى م����س����ت����وى ع�������ال م��ن 

العناية الطبية من خال الفريق 
ال���ط���ب���ي امل���ت���م���ي���ز م����ن ب���ن���ك ال����دم 
ال���ك���وي���ت���ي ال�������ذي ق������دم م��س��ت��وى 

عاليآ من الرعاية للمتبرعن.

جانب من الحملة

قوة ال تضاهى

بزيادة بلغت 13 في املئة

ق مبيعات قياسية 
ّ

 »BMW« تحق
خالل النصف األول من 2012

»رولز- رويس« : عنوان القيادة الفاخرة

»رولز- رويس« تطلق برنامج »بروفينانس« للسيارات املستعملة

العناية بأدق التفاصيل

العالمة األملانية العريقة


