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»نيسان ألتيما 2010« الجديدة بأسعار لن تتكرر
حانت الفرصة لعش���اق »نيس���ان« لتحقيق حلمهم املنتظر 
باقتناء سيارة العمر »نيسان ألتيما« 2010 اجلديدة، فمع عرض 
»نيس���ان البابطني« االس���تثنائي الكبير، أضحت اآلن »نيسان 
ألتيما«، مبزاياها املذهلة واملتربعة على عرش فئتها في متناول 

كل من يعشقها ويحلم بقيادتها.
تزهو »نيس���ان ألتيما« بأداء مذهل بفضل محرك س���عة 2.5 
ليتر، 4 س���لندرات و16 صماما بكامة علوية مزدوجة بقوة 188 
حصانا وناقل حركة س���لس بتقنية التغير املستمر مع وضعية 
النقل اليدوي ب� 6 س���رعات، ومفتاح ذكي مع تش���غيل السيارة 
بالضغط على دواس���ة الفرامل ودفع مفتاح تشغيل احملرك، كما 
متتاز بنظام ترفيه أنيق يش���مل راديو مع مسجل كاسيت وسي 
دي مع 6 س���ماعات، ومفاتيح مثبتة عل���ى املقود للتحكم اآللي 
بالس���رعة، نظام متقدم للمكابح ABS مانعة لالنزالق، وتوزيع 
قوة الكبح الكترونيا EBD، ومس���اعدة آلية للكبح BAS، ونظام 
التحكم بالسحب TCS، ومانعة لالنزالق ونظام حتكم بديناميكية 
الس���يارة أثناء االنعطاف والدوران VDC.. هذا كله مقابل 5.295 

دينارا فقط.
باإلضافة إلى ما س���بق، فإن »نيس���ان ألتيما« متتاز بكاميرا 
للرؤية اخللفي���ة، ومرآة داخلية أوتوماتيكية لتخفيف انعكاس 
اإلضاءة ليال ونهارا، وشاشة ملونة قياس 4.3 انشات، وبلوتوث، 
 IPOD ذي 9 سماعات مع MP3 ومشغل CD مع Bose ونظام سمعي
وUSP، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع حتكم تلقائي أمامي مزدوج 
بدرجة احلرارة، مع فتحتي تهوية للمقاعد اخللفية، وديكور من 
اخلش���ب الفاخر، وعجالت من األملنيوم قياس 16 انشا، كشافات 
ضباب أمامية، مصابيح انعطاف على مرايا األبواب ومجس���ات 

استشعار خلفية.. هذا كله مقابل 5.500 دينار فقط.
وملزيد م���ن الفخامة والترف يضاف كل ما س���بق ذكره من 
مواصفات مع فتحة سقف كهربائية وجناح خلفي.. مقابل 5.750 
دينارا فقط. سارع باقتناء أفضل املواصفات بأفضل األسعار من 

»نيسان«!

تكريم »أودي ـ الكويت« لبيعها
أكثر من ألف سيارة ألول مرة في الكويت

من خالل عرض »نيسان البابطين« االستثنائي الكبير البدء في عمليات تشييد صالة عرض جديدة

خليفة فؤاد الغامن متسلما اجلائزة من تشاين براند وليلى وفا

معتمدة على سمعتها القوية املبنية 
على اجلودة، التصميم، واالبتكارات 
التقنية. تولي أودي الكويت عناية 
فائقة بخدمة العمالء حيث مت تدشني 
مركز خدمة العمالء للرد على جميع 
االستفسارات مباشرة على مدى 6 
أيام في األسبوع )من السبت إلى 

اخلميس(.

 Audi Terminal �جديدة واملعروفة ب
وذلك في غضون بضعة أسابيع. 
وبهذا، نكون قد مهدنا الطريق نحو 
جتربة فريدة من نوعها لعمالئنا من 
خالل صالة عرض متتاز بتصميم 
متطور وتقنية عالية على أن تنتهي 
عمليات التش����ييد في أوائل شهر 

فبراير 2012.

ستأخذ صالة العرض اجلديدة 
شارع بيبس����ي كوال مقرا لها في 
منطقة الشويخ بجانب مركز أودي 

الكويت احلالي.
كما جتدر اإلشارة إلى أن أودي 
هي العالمة الصانعة للس����يارات 
األكث����ر تقدما في فئة الس����يارات 
الفاخرة في األس����واق الكويتية، 

الكويت، ممثلة  جنحت أودي 
في ش����ركة فؤاد الغ����امن وأوالده 
للسيارات، في إمهار توقيعها على 
مرحلة مهمة في مبيعاتها، فللمرة 
األولى باعت أودي الكويت ما يزيد 
على ال� 1000 س����يارة خالل العام 
2009. وقد أش����ادت أودي شرق 

األوسط بهذا االجناز.
وعلي����ه قدمت أودي الش����رق 
األوس����ط جائزة تقدير ممثلة في 
التس����ويق اإلداري تشاين  مدير 
املبيعات اإلقليمي  براند ومدي����ر 
ليلى وفا إلى ش����ركة فؤاد الغامن 
وأوالده للسيارات ممثلة في خليفة 
فؤاد الغامن رئيس املبيعات وممثل 

املالك.
وبهذه املناسبة، صرح الغامن بأن 
ما حققته أودي الكويت هو اجناز 
كبير لعالمة أودي ولشركة فؤاد 
الغامن وأوالده الوكيل املعتمد ألودي 

في الكويت منذ عام 2004.
وأضاف الغ����امن قائال: »نهدف 
في أودي الكويت إلى استمرارية 
النمو وزيادة احلصة السوقية مع 
دعم عالمة أودي، ونحن اآلن بصدد 
البدء في تشييد صالة عرض أودي 

 الكل يربح لغاية 2000 دينار
مع »جي إم سي يوكون«

 »الخطوط الكويتية« تنظم ورشة عمل
في قوانين الوكالة األوروبية لألمن والسالمة

أقامت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ورشة عمل في مركز األعمال باإلمارات العربية 
املتحدة تختص بقوانني الوكالة األوروبية لألمن 
والسالمة مبشاركة العديد من اجلهات اإلماراتية 
مثل الهيئة العامة للطيران املدني اإلماراتي 
وشركة مطارات أبوظبي والكلية االسترالية 

وبعض شركات الطيران األخرى.
وقال نائب مدير دائرة الهندسة في املؤسسة 
سعود عبدالعزيز الفريح: »نظرا ألن ملجاالت 
الصيانة والسالمة أهمية قصوى، قد اهتمت 
الس���المة وحرصت على  املؤسسة مبفهوم 
تكريسه في كافة مرافقها الهندسية واقامت مثل 
هذه الدورات ونظمت ورش العمل واحللقات 
الدراسية في مركز األعمال باإلمارات العربية 
املتحدة لتطبيق خط���ة الصيانة وذلك بعد 
اعتمادها من الوكالة االوروبية لألمن والسالمة 
لتق���دمي اخلدمات االستش���ارية والتدريبية 

لشركات الطيران األخرى«.

من جانبه، قال مدير مركز األعمال املهندس 
عبداهلل نش���مي العنزي: »االدارة العليا في 
املؤسس���ة حريصة كل احلرص على العمل 
على رفع مستوى األمن والسالمة ومواكبة 
التطورات في قوانني األمن والسالمة واحلفاظ 
على االجنازات التي حققتها املؤسسة واملتعلقة 
باخلدمات املقدمة والسعي لتوسع أكبر من 
حيث خدمات الصيانة والدعم املادي والتدريب 
على األمن والسالمة«، مشيرا الى ان املؤسسة 
هي األولى عربيا في احلصول على ترخيص 
املنظمة األوروبية لقوانني األمن والس���المة 
الصادرة من سلطة الطيران املدني األملاني.

واضاف أن املؤسس���ة تس���عى الى اقامة 
مث���ل هذه ال���دورات لصقل املق���درة الفنية 
والقيام بأعمال الصيانة حس���ب التعليمات 
والنصوص املقرة من قبل مصانع الطائرات 
وهيئات السالمة الدولية وكذلك متابعة اخلطة 

االسترتيجية للمحطات اخلارجية.

ضمن الحملة الترويجية لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني 

بمشاركة العديد من الهيئات اإلماراتية

إحدى الفائزات بجوائز احلملة الترويجية

جانب من تكرمي املشاركني في ورشة العمل

محمد النصار وJustin Webb يتبادالن اتفاق التعاون على إقامة معرض الكويت الدولي للدفاع والطيران 

الترويجية  ضم���ن احلمل���ة 
لشركة محمد صالح ورضا يوسف 
بهبهاني على سيارات »جي إم سي 
يوكون« موديل 2010 والتي أجريت 
خالل مايو اجلاري، فازت إحدى 

العميالت مببلغ 2000 دينار.
وقد شهدت احلملة إقباال قويا 
إذ ان كل شخص يشتري »جي إم 
سي يوكون« خالل فترة العرض 
يربح مبلغا نقديا يتراوح بني 900 

دينار و2000 دينار.
يتميز موديل يوكون بتصميمه 
اخلارجي االنسيابي الذي يضفي 
مزيدا من التميز على عالمة »جي 
ام سي« كما يتسم بتأديته املتقدمة 
ورحابة مقصورته الداخلية وأنظمة 
السالمة املتطورة ونسبة استهالكه 
املنخفضة للوق���ود باملقارنة مع 
الس���ابقة منه. ويتزود  األجيال 
يوكون بجيل رابع من محركات 
V8 فورتيك بسعة 5.3 ليترات يوفر 

قوة كبيرة تبلغ 355 حصانا.

»معرض الكويت« توقع اتفاقًا مع T.N.T األميركية 
لتنظيم المعرض الدولي للدفاع والطيران

وقعت شركة معرض الكويت الدولي 
ممثل����ة بنائب رئيس مجل����س اإلدارة 
التنفيذي عبدالرحمن محمد  والرئيس 
النصار بحضور مديرة إدارة التسويق 
والعالقات العامة باسمة يوسف الدهيم 
مع شركة T.N.T Production, Inc األميركية 
ممثل����ة بالرئي����س Justin Webb اتفاقا 
للتع����اون على إقام����ة معرض الكويت 
الدولي للدف����اع والطيران حتت رعاية 
النائب األول لرئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك على 
الدولية مبشرف خالل  ارض املعارض 
الفترة من 12 الى 14 ديسمبر من العام 

.2011
وفي تعليق له بهذه املناس����بة قال 
النصار ان املعرض ميثل نقلة نوعية في 
طبيعة ومضمون املعارض التي اعتادت 
الشركة على إقامتها سنويا، مشيرا إلى 
أن التعاون مع الشركة األميركية ميثل 

في حد ذاته تطورا في اختيار الشركات 
التي تتعاون معها الشركة الجناز برامج 

معارضها وتنويعها وتطويرها.
ولفت النصار إلى أن رعاية النائب 
األول لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك للمعرض 
متثل دعما ومساندة كبيرة لفكرة املعرض 

وأحد مقومات جناحه الرئيسية. 
ودعا النصار كل اجلهات املختلفة التي 
ستشملها قطاعات املعرض الى املبادرة 
باملشاركة لضمان حتقيق الزخم املنشود 

لذلك املعرض االستراتيجي املهم.
وجدير بالذك����ر ان معرض الكويت 
الدول����ي للدفاع والطيران الذي تخطط 
الشركة إلطالق دورته األولى في العام 
املقبل س����يعنى بكل ما يتعلق باألمور 
الدفاعية واخلدمات اللوجستية املرتبطة 
بها الى جانب استعراض كل ما هو جديد 

في عالم الطيران ولوازمه.

يقام في نوفمبر 2011 بأرض المعارض الدولية بمشرف

انطالق معرض عالم السفر غدًا بأرض المعارض بمشاركة أكثر من 33 جهة
الهالل: عطالت »الكويتية« تقدم عروضها الخاصة إلى دبي وبيروت واإلسكندرية والقاهرة وشرم الشيخ

أحمد الهالل

بدءا من اخلدمة والضيافة وصوال 
الى السالمة، مشيرا الى ان شركات 
الطيران اجلديدة آخذة في خفض 
التكلفة عن طريق تقدمي خدمات 
اقل للمسافرين بينما املؤسسة 
كانت دائما ش���ركة طيران تقدم 
خدمات كاملة وستس���تمر كذلك 
في تقدمي خدم���ات مثل عطالت 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوي���ة 
الكويتية حلزم الس���فر، ونادي 
الواحة لعمالء املؤسسة متكرري 
السفرات ومراحب خلدمات قاعة 
املطار وخدمات الليموزين للنقل 
الراقي واملري���ح الى ومن املطار 
ولهذا فإن كل ذلك قد جعل مؤسسة 
الكويتية متميزة مقارنة بشركات 

الطيران األخرى.
وحول برامج موسم الصيف 
احلالي قال الهالل ان لدى عطالت 
املؤسسة عروضا خاصة جدا الى 
كل من دبي وبيروت واإلسكندرية 
والقاهرة وش���رم الشيخ حيث 
ارتبطت عطالت املؤسسة مع أفضل 
الفنادق في العالم لتقدم أسعارا 
تنافسية عالية من اجل ان يتمتع 
اجلميع بعطالت راقية، الفتا إلى 
ان عطالت املؤسسة لديها عروض 
على شكل حزم حملطات متعددة 
الى كل من اوروبا والشرق األوسط 
القارة الهندية واستراليا  وشبه 
وذلك مبوجب أفضل املزايا، كما 
ان عطالت املؤسس���ة تتخصص 
في حزم العمرة في شهر رمضان 
املب���ارك وميكنها أيضا ان جتهز 
خلدمات استئجار سيارات حول 
العالم، ولديها س���ياحة عالجية 
وتقدم حزما حملط���ات عالجية 
مثل كارل���و فيفاري، وباإلضافة 
الى ح���زم العط���الت فقد قامت 
املؤسس���ة بزيادة عدد رحالتها 
الى ش���يتاجونغ في بنغالديش 
والى كولومبو في سريالنكا ملوسم 

الصيف احلالي.

وأضافت ان قطاع الس���ياحة 
في الكويت يشكل اهمية خاصة 
ف���ي املش���اريع التنموية بهدف 
الى مواردها  اضافة مورد جديد 
االقتصادي���ة حي���ث ان قطاعات 
الدولة بدأت تنظر باهتمام الى ذلك 
القطاع، كما ان القيادات واجلهات 
املعنية بالسياحة قد عقدت الكثير 
من االجتماعات واللقاءات التي مت 
من خاللها اعتماد االستراتيجية 
الوطنية للسياحة والوقوف على 
مراح���ل التنفيذ الت���ي تتطلبها 
املشروعات القائمة والتي تتوافق 

مع طبيعة املجتمع الكويتي.
اخلط���ة  ان  إل���ى  الفت���ة 
االستراتيجية الوطنية لتسويق 
الس���ياحة في الكويت تهدف الى 
جعل البالد مركزا ماليا واقتصاديا 
هاما في املنطق���ة ترجمة لرغبة 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صباح األحمد، خاصة ان الكويت 
تتمتع مبوقع مميز يعتبر نقطة 
التجمعات  اكب���ر  ب���ني  التق���اء 
الس���كانية في املنطقة. وأشارت 
الى ان الكويت متتلك العديد من 
الفرص االس���تثمارية السياحية 
واملناخ املالئم جلذب املستثمرين 
حيث ان االقتصاد الكويتي قوي 
وقادر على ان يحدث تغييرا في 
نوعية املشاريع السياحية وتهيئة 
املنافس���ة  البالد لدخول مرحلة 
وتقدمي جميع التسهيالت جلذب 
املس���تثمرين والسياح، مضيفة 
بانه كنوع من التطور واالهتمام 
الس���ياحي فان وزارة  باجلانب 
التج���ارة والصناع���ة ممثلة في 
قطاع السياحة بدأت في التسويق 
الكويت باعتبارها  للسياحة في 
البلد اجلميل الذي يوفر لزواره 

امتع واجمل االوقات.

الكويت تقدم العروض الخاصة

ومن جانبه، وصف مدير دائرة 

ان جمي���ع هذه املزايا س���تكون 
متاح���ة للركاب عب���ر االنترنت 
إلج���راء حجوزاتهم من دون أي 
متاعب ومن دون مغادرة منازلهم 

او مكاتبهم.
وكش���ف عن ان املؤسس���ة 
س���تعلن عن عملياتها املتزايدة 
ملوس���م الصي���ف ال���ى كل من 
ش���يتاجونغ وكولومبو حيث 
تقوم املؤسسة في الوقت احلالي 
بتسيير 3 رحالت أسبوعيا الى 
شيتاجونغ و5 رحالت أسبوعيا 

الى كولومبو.
وح���ول كيفي���ة مواجه���ة 
املؤسس���ة املنافسة في السوقني 
احمللي والدولي أوضح الهالل ان 
»الكويتية« هي الش���ركة األكثر 
خبرة في الكويت ومنطقة الشرق 
األوسط حيث انها متارس أنشطتها 
منذ 56 عاما وتصل طائراتها الى 
»33« محطة حول العالم، وألنها 
الوطن���ي وأيضا األقرب  الناقل 
الى قلوب املواطنني حيث تتمتع 
املؤسسة بحصة سوقية تتجاوز 
29% في الكويت، وفي ظل ظهور 
ش���ركات طيران جدي���دة حول 
العال���م، فان املؤسس���ة تواجه 
حتديات املنافسة عن طريق تقدمي 
خدمات جديدة وجيدة وسالمة 
عالية املستوى الى ركاب املؤسسة 
حيث متثل الس���المة للمؤسسة 
أولوية رئيس���ية وهو اجلانب 
الذي يتولى مسؤوليته مهندسو 
املؤسسة املدربون مهنيا وطيارو 
املؤسسة أصحاب اخلبرة العالية، 
لذا فإن السفر على منت اخلطوط 
الكويتية يعتبر جتربة  اجلوية 
طيران فريدة خاصة ان املؤسسة 
تتعامل مع كل مسافر باعتباره 

شخصية هامة.
وشدد الهالل على ان مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية متميزة 
من جميع اجلوانب في خدماتها 

استكملت اجلهات والشركات 
املشاركة والراعية ملعرض عالم 
إزاحة  السفر اس���تعداداتها قبل 
الستار عن دورة جديدة للمعرض 
الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي مبشاركة أكثر من 
33 شركة وهيئة سياحية رسمية 
محلي���ة ودولية، حي���ث تنطلق 
أنشطته اليوم على ارض املعارض 
الدولية مبشرف، برعاية وحضور 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل محمد الكندري.
وستتواصل أنشطة معرض 
عالم السفر بالصالة رقم 8 بأرض 
املعارض الدولية حتى 22 اجلاري 
برعاية رسمية من كل من وزارة 
التجارة والصناعة ومؤسس���ة 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
املناسبة، قالت مديرة  وبهذه 
ادارة التسويق والعالقات اخلارجية 
في وزارة التج���ارة والصناعة � 
قطاع السياحة ماجدة بهبهاني ان 
قطاع السياحة في الوزارة يسعى 
الى تنمية سياحة مستدامة تعود 
بالفائدة على املواطنني من خالل 
تعزيز التقاليد األصيلة والثقافة 
املتميزة واملس���اهمة في حتويل 
الكويت الى مركز جتاري ومالي، 
ووصفت معرض عالم السفر بأنه 
من ابرز املعارض السياحية التي 
تقام سنويا في الكويت حيث يشكل 
املعرض منصة مثالية للتواصل 
ب���ني العارضني من جهة والزوار 
واملتخصصني من شركات السياحة 
في املنطقة واملعنيني بالسياحة 

من جهة اخرى.
وأشارت إلى ان السياحة تعتبر 
اليوم من أكثر الصناعات منوا في 
العام وواحدا من أهم القطاعات في 
التجارة الدولية حيث تعد من أكثر 
التي تلعب  القطاعات اإلنتاجية 
دورا مهما وأساس���يا في تكوين 

الدخل القومي.

التسويق واملبيعات في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية احمد 
السفر بأنه  الهالل معرض عالم 
اح���د اكبر املع���ارض التي تقام 
الكويت بالنس���بة لصناعة  في 
الس���فر والسياحة حيث يتطور 
املعرض س���نة وراء االخرى من 

حيث التنظيم والتسهيالت.
واضاف ان مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، باعتبارها الناقل 
الوطني للكويت، تش���ارك بكل 
حماس في املعرض وتسعى جلعله 
حدثا مليئ���ا باإلثارة واحليوية 
املواطن���ني واملقيم���ني  جل���ذب 
لزيارته، مشيرا إلى ان املعرض 
مينح املؤسس���ة منصة لإلعالن 
عن خدماته���ا اجلديدة ولتثبت 
عالمة اخلطوط اجلوية الكويتية 

التجارية في قلوب اجلميع.
وحول املنتج���ات واخلدمات 
اجلديدة للمؤسس���ة، قال الهالل 
ان املؤسس���ة قد قام���ت بطرح 
نظام حجز متطور عبر االنترنت 
عن طريق موقعه���ا اإللكتروني 
املزايا اجلديدة للحجز  يتضمن 
عبر االنترنت مبا في ذلك احلجز 
وخيارات انتقاء وجبات الطعام 
واختيار املقاعد املفضلة وأيضا 
حجز سيارات الليموزين، حيث 


