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املدير اإلقليمي  كشف 
لش���ركة عس���ل معجزة 
الش���فاء محمد املجددي 
عن افتتاح ستة فروع في 
الكويت  مختلف مناطق 
الش���ركة  لبيع منتجات 
املختلف���ة، وذل���ك م���ن 
إدارة  خالل إستراتيجية 
التس���ويق التي حترص 
عل���ى الوص���ول لعمالء 
الشركة حيث هم وحازت 
اقباال جماهيريا ش���ديدا 

رغم حرارة اجلو.
وأكد املجددي في بيان 
صحاف���ي ام���س أن هذه 
الف���روع اجلديدة تعتبر 

قيمة مضافة، إلى جانب منافذ بيع منتجات الشركة في اجلمعيات 
التعاونية، لتكتمل بذلك منظومة إدارة التس���ويق محليا داخل 
الس���وق الكويتي، وتكون منتجات الش���ركة املختلفة أقرب ما 
تكون من العمالء في مناطق الكويت املختلفة، مش���يرا إلى أنه 
بهذه املناسبة س���يتم تقدمي عبوة هدية لكل من يشتري عسل 

معجزة الشفاء وحتى نفاد الكمية.
وأش���ار إلى أن هذه الفروع مت افتتاحها في مناطق: الساملية 
وحولي والفروانية والفحيحيل واجلهراء ومت توحيد تصميم كل 
الفروع بشكل موحد يعطي خصوصية للشركة، ويشعر العميل 
باملودة واأللفة مع موظفي الشركة وتتيح له فرصة اإلطالع على 
جميع أنواع املنتجات بس���هولة ويسر الختيار ما يرغب فيه، 
باإلضافة إلى استعداد البائعني وخبراتهم في اإلجابة عن جميع 
االستفسارات، خاصة ما يتعلق بشهادات اجلودة العاملية التي 
حصلت عليها منتجات الشركة من اكبر الهيئات العلمية والتي 
تؤكد ان منتجات الشركة عضوية بالكامل وخالية متاما من أي 

مواد حافظة أو إضافات صناعية.
وأضاف أن حرص إدارة الش���ركة على اجلودة العالية رغم 
ثبات األسعار يدل مبا ال يدع مجاال للشك أن اكتساب ثقة العمالء 
هو الهدف الذي تس���عى إليه شركة معجزة الشفاء وأن قدرتها 
التنافس���ية تتيح لها االستحواذ على حصة من السوق احمللي 
تتناسب ومكانة الشركة التي وصلت إليها، باإلضافة إلى النجاحات 
العديدة في األسواق املجاورة واآلسيوية والعاملية وآخرها النجاح 
املتميز في س���نغافورة التي وقع مواطنوها في عشق منتجات 
الش���ركة مبختلف األنواع حتى أن الشركة قامت بطرح كميات 

اضافية ليمكنها تلبية الطلب املتزايد على منتجاتها.
واشار الى أن شركة عسل معجزة الشفاء تفخر بأنها من أولى 
الش���ركات الوطنية التي استطاعت النفاذ الى األسواق العاملية 
بقوة رغم اإلجراءات املش���ددة على امل���واد الغذائية في أوروبا 
والواليات املتحدة على سبيل املثال، مما أدى إلى ثقة مختبرات 

الفحص في هذه الدول في اسم الشركة ومنتجاتها.

»بيجو 3008« اجلديدة كليا.. منوذج فريد مبتكر

)أسامة البطراوي(منذر ناجيا وروبير حايك ورفيق بغدادي أثناء قص شريط االفتتاح

مقصورة »3008« مبكونات عالية اجلودة وناعمة امللمس»بيجو 3008 كروسوفر« تشعرك باألمان

محمد املجددي

»معجزة الشفاء« تفتتح 6 أفرع
في مختلف مناطق الكويت

»بيجو 3008« الجديدة كلياً في الكويت

السيارة الداخلي وأما عن وضعية الزجاج 
املفاتي���ح كلها فصممت  األمامي ولوحة 
لتسمح برؤية واضحة دون عوائق. وعيون 
السائق سوف ترى بوضوح لوحة أجهزة 
القياس بدقة ملا تتميز به من خلفية سوداء 

وأرقام بيضاء مع األبر احلمراء.
تنفرد »بيجو 3008« بوجود سقف عازل 
في منطقة تخزين األمتعة، وهذا السقف 
قابل للتعديل في ثالث وضعيات مختلفة 
اي ثالثة مستويات من االرتفاع مما يسهل 
من عملية تخزين األمتعة وحفظها حسب 

حجم األمتعة املرفقة.
يتميز محرك بيجو 3008 بكونه متقدما، 
عال���ي األداء وصديقا للبيئة، تتمتع تلك 
السيارة الفريدة مبحرك سعة 1.6 ليتر، 4 
سلندرات، بقوة 156 حصانا تيربو وبناقل 
حركة تبترونك 6 سرعات، ولكونه صديقا 
للبيئة فإن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 

ال يتعدى 130 جم لكل كيلومتر.
لق���د مت تصميم بيج���و 3008 لتأكيد 
احلصول على تق���ومي خمس جنوم في 
اختبارات السالمة األوروبية اجلديدة يورو 
NCAP لعام 2009، ومن خالل االستعانة 
بست وسائد هوائية متنوعة وأحزمة أمان 
ثالثية نقاط التثبيت، كما أن بعض املقاعد 
اخللفية مجهزة بنقاط »أيزوفيكس« لتثبيت 

مقاعد األطفال عليها.

نظام مقاومة خطر االنقالب.
ويبلغ الط���ول اإلجمالي لطراز 3008 
نحو 4365 مل���م، عرض���ه 2113 ملم مع 
احتساب املرايا اجلانبية، في مقابل 1639 
ملم لالرتف���اع. أما طول قاعدة العجالت، 

فيبلغ 2613 ملم.

التصميم الداخلي

تتميز مقصورة 3008 مبكونات عالية 
اجلودة وناعمة امللمس اضافة الى اعتماد 
وضعية جلوس مرتفعة ملقعد الس���ائق 
لتعزيز الرؤية والثقة عموما، فضال عن 
عتالت وأزرار التحكم بالوظائف احليوية 
في متناول يد السائق، كذلك لبست لوحة 
القيادة أناقة الفتة من خالل كونس���ول 
وسطي بوضعية مائلة، في حني يبرز املقود 
ثالثي األذرع بتلبيسه اجللدي ونهاياته 
السفلية املسطحة، خافيا وراءه عدادات 

دائرية مجوفة جذابة التصميم. 
بدوره، يعزز السقف الزجاجي البانورامي 
الكبير، البالغة مساحته 1.60 متر مربع، 
من مستويات االنشراح والشعور بالرحابة 
للركاب جميعهم، فالتصميم الداخلي لقمرة 
القيادة جتعلها قريبة الشبه بقمرة قيادة 
الطائرة، فلقد مت تصميمها مع وضع مرتبة 
قائد السيارة في املقام األول يتجسد ذلك 
في موقع القيادة نفسه املتناغم مع فضاء 

أعلنت الش���ركة الكويتية الس���تيراد 
الوكيل  الس���يارات )الش���ايع والصقر( 
احلصري لسيارات بيجو في الكويت عن 
اإلطالق الرس���مي لسيارة »بيجو 3008« 
اجلديدة كليا موديل 2011 واحلاصلة على 
لقب سيارة العام )حسب تصنيف مجلة 

ما هي السيارة لعام 2010(.
»بيجو 3008« اجلديدة كليا هي منوذج 
فريد مبتكر ليس فقط في نطاق عائلة بيجو 
ولكن في سوق السيارات بشكل عام، وفي 
هذا الصدد قال املدير العام للشركة الكويتية 
الستيراد الس���يارات )الشايع والصقر( 
فوميو توني ان س���يارات الكروس���وفر 
بشكل عام س���تكون حديث الناس خالل 
األعوام القليل���ة املقبلة خصوصا أولئك 
الذين يرغبون في االستمتاع مبظهر وأداء 
سيارات الدفع الرباعي وفي الوقت نفسه 

دون تكاليف مادية مرهقة.
وأضاف أن السيارة اجلديدة بيجو 3008 
سي سي بالشك ستجذب العديد من محبي 
الرياضة من الشباب والعائالت الصغيرة 
التي تس���عى الى امتالك سيارة رياضية 
تتمتع مبظهر وأداء سيارات الدفع الرباعي 
من دون تكاليف مادية مرهقة، وهو يدعو 
اجلميع لتجربة قيادتها ومقارنتها قبل شراء 

أي سيارة جديدة من هذا الطراز.
وتتجس���د »بيج���و 3008« بس���قفها 
البانورامي ومقصورتها الرياضية الواسعة 
مبحرك 4 سلندرات بقوة 156 حصانا تيربو 
وناقل حركة تبترونك 6 سرعات، ويجمع 
بني طياته حسنات ثالث فئات من السيارات 
في تصميم واحد. هي فئة السيارات متعددة 
األغراض »إم بي في«، والشبه التصميمي 
بني خطوط 3008 وشقيقه الهاتشباك 308 
جلهة التصميم الديناميكي من اجلوانب 

واألبعاد املدمجة.

تصميم خارجي يعكس معنى الحداثة

يحم���ل ط���راز 3008 بع���ض جينات 
الس���يارات الترفيهية الرياضية متعددة 
األغراض »إس يو في«، مثل ارتفاع اخللوص 
األرضي ودعائم احلماية السفلية، فضال 
عن أنظمة إلكترونية حصرية للتحكم في 
ثبات السيارة عموما واستقرارها، ونظام 
التحكم في السلوك الديناميكي الذي ينسق 
مهام نظامي مانع االنزالق الدفعي والتحكم 
الديناميك���ي بالثبات ESP لعبور الطرق 
الرملية والثلجية واملوحلة، يضاف اليها 

افتتحت فرع المبيعات السادس لـ »الجزيرة« في منطقة الشويخ

ناجيا: »بودي للطيران« تجاوزت األزمة المالية
بتركيزها على العروض الحصرية والخدمات المضافة

وأشار بغدادي الى أن الشركة 
بدأت تركز على القيمة املضافة 
للمسافرين، حيث ارتأت االدارة 
التنفيذية بالشركة عدم التركيز 
على ناحية األسعار فقط لكن 
البد أن تش���مل اخلدمات قيمة 
مضافة جديدة تقدم للمسافرين 
على منت طيران اجلزيرة، حيث 
قامت الش���ركة بزي���ادة وزن 
األمتعة ل� 40 كيلوغراما حتى 

شهر سبتمبر املقبل.
وأوضح أن الشركة أطلقت 
الس���فر  امكانية تغيير موعد 
للمس���افرين باإلضافة إلى أن 
الش���ركة تسعى لتقدمي أفضل 
األس���عار بالتزامن مع القيمة 
املضافة ليكون هذا هو التوجه 

اجلديد لطيران اجلزيرة.
الس���لبي  امل���ردود  وع���ن 
للمنافسة الشرسة بني شركات 
الطيران احمللية، قال ان املنافسة 
موجودة والبقاء سيكون للقادر 
على تطوير نفسه وخدماته، 
الفتا إلى أن املنافس���ة ال متثل 
عائقا أمام طموحات الش���ركة 
حيث ان سوق الطيران تعرض 
النخفاضات حادة خالل 2009 
وبداية 2010 وانخفاض األرباح 
كان بفعل األزمة وليس لشدة 
املنافسة فقط، متوقعا أن يشهد 
الطيران احمللي حتسنا  سوق 
تدريجي���ا بداية م���ن النصف 
الثان���ي نظرا لدخ���ول فصل 
الصيف ونزول عدد ال بأس به 
من الوافدين إلى الوجهات التي 
تركز عليها الناقلة كاإلسكندرية 

وبيروت.

وأضاف حايك أن التوسع في 
افتتاح فروع مبيعات طيران 
اجلزي���رة يأتي ضم���ن التزام 
طيران اجلزيرة املستمر بتقدمي 
أس���هل طرق احلجز وأكثرها 
مالءم���ة لضيوفها مع االلتزام 
بأفضل األسعار والوزن اإلضافي 

الذي يصل ل� 40 كيلوغراما.

18 وجهة

ق���ال نائب  م���ن جانب���ه، 
املبيعات في  الرئيس لشؤون 
طيران اجلزيرة رفيق بغدادي 
الوجهات  للصحافيني ان عدد 
التي تهبط فيها اجلزيرة يبلغ 
حاليا 18 وجهة تغطي منطقة 
أوروبا والشرق األوسط، مبينا 
ان الشركة تركز على وجهاتها 
احلالية وال تنوي تدش���ني أي 
وجه���ة جديدة خالل األش���هر 

املقبلة.
وعن خطة الش���ركة إلعادة 
هيكل���ة بعض اخلط���وط التي 
أثبت���ت عدم جدواه���ا جتاريا، 
ق���ال ان إع���ادة الهيلك���ة متت 
في ابري���ل ومايو املاضيني وال 
توجد نية إللغ���اء أي من هذه 
إلى أن  القائمة، الفتا  اخلطوط 
العروض الت���ي تقدمها الناقلة 
الى اإلسكندرية وبيروت بدأت 
في الشهر اجلاري باإلضافة إلى 
وجود عروض حصرية كل يوم 
جمعة من كل أسبوع باإلضافة إلى 
ساعة اخلصومات التي تطرحها 
الشركة على املوقع االلكتروني 
يوميا من الساعة الواحدة ظهرا 

إلى الثانية ظهرا.

نفى ناجيا أن يكون هناك توجه 
لدى الش���ركة الفتتاح أي فرع 
جديد، خاصة ان شبكة الفروع 
الستة باإلضافة إلى فرع املطار 
تعتبر في الوقت الراهن، متوقعا 
افتتاح بعض األفرع اجلديدة 

خالل العام املقبل.
وفيما يتعلق باخلس���ائر 
املستمرة التي متنى بها شركات 
الطيران سواء احمللية والعاملية، 
قال إن جميع الشركات تأثرت 
باألزمة املالية العاملية وما تبعها 
من انعكاسات حادة في الغاء 
الوجهات، وبالنس���بة  بعض 
لطيران اجلزيرة فإن الشركة 
الالزمة  اتخ���ذت اإلج���راءات 
لتجاوز تداعيات األزمة من خالل 
العروض احلصرية والتركيز 

على اخلدمات املضافة.

خطة التوسع

من جانبه، قال مدير املبيعات 
والتسويق في مجموعة بودي 
للطيران روبير حايك في بيان 
صحافي وزعته الشركة خالل 
حفل االفتتاح إن خطة التوسع 
املستمر في افتتاح فروع مبيعات 
طيران اجلزي���رة في مختلف 
مناطق الكويت جاءت بعد أشهر 
من الدراسات والتحضير في إطار 
اجلهود التي تبذلها املجموعة 
لالرتقاء مبس���توى اخلدمات 
املميزة وذل���ك بهدف مواصلة 
تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها 
املسافرين بأسهل الوسائل في 
جميع مناطق الكويت ومبواعيد 

عمل مالئمة.

أحمد مغربي
افتتح���ت مجموعة بودي 
للطيران فرع مبيعات طيران 
اجلزيرة الس���ادس في مجمع 
»اليف سنتر« في منطقة الشويخ 
أمس وذلك لتكمل الشركة باقة 
خدماتها املتميزة التي حترص 
دوما على تقدميها لعمالئها في 
السوق احمللي ومنحهم املزيد من 
اخليارات وأفضل األسعار التي 

تقدمها »طيران اجلزيرة«.
املناسبة، قال نائب  وبهذه 
الرئيس واملدير العام في شركة 
بودي للطيران منذر ناجيا في 
تصريح للصحافيني بعد قص 
ش���ريط افتتاح الفرع اجلديد 
إن افتتاح فرع مبيعات طيران 
اجلزيرة يعد الفرع الس���ادس 
الكويت، موضحا  للشركة في 
أن الناقلة حترص على تقدمي 
أفضل اخلدمات وذلك من منطلق 
اخلطة اإلستراتيجية لطيران 
اجلزيرة م���ع مجموعة بودي 
للطي���ران لتغطي���ة أكبر عدد 
من املكاتب في الكويت خلدمة 

املسافرين.
وأوضح ناجي���ا ان افتتاح 
الفرع اجلدي���د يأتي بالتزامن 
مع بدء موسم الصيف لتلبية 
االحتياج���ات املتنامي���ة ف���ي 
سوق السفر، حيث أن افتتاح 
الفرع يتزامن مع طرح الشركة 
مجموعة من العروض والرحالت 
السياحية لعدة مناطق تناسب 

األذواق املختلفة للمسافرين.
وبني أن افتتاح فرع املبيعات 
اجلديد يأت���ي تنفيذا التفاقية 
االمتياز التي وقعتها املجموعة 
مع طيران اجلزيرة في ش���هر 
م���ارس 2009 والتي حصلت 
املجموعة مبوجبها على وكالة 
حصرية لتشغيل أفرع مبيعات 

طيران اجلزيرة في الكويت.
الكبيرة في  الزي���ادة  وعن 
مكاتب الطي���ران بالكويت في 
ظل عدم وجود رحالت كافية 
للمسافرين خاصة في موسم 
الصيف، قال ناجيا إن السوق 
الكويتي يوجد به لألسف عدد 
كبير من املكاتب السياحية التي 
أظهرت االزمة املالية عدم جدواها 
اقتصاديا، مؤكدا ان مس���توى 
اخلدمة هو الذي يحدد املكاتب 
التي تس���تمر من التي تنتهي، 
وذل���ك من منطل���ق ان قاعدة 
العمالء هي املعيار األساس���ي 

للمنافسة.
وفي س���ؤال من »األنباء« 
حول خطط الش���ركة الفتتاح 
افرع جديدة خالل العام احلالي، 


