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أطلقت ش���ركة اخلطوط اجلوية البريطانية مقصورة الدرجة 
األولى اجلديدة التي بلغت كلفتها 100 مليون جنيه استرليني، وذلك 
ضمن خطة الش���ركة لتطوير أبرز منتجاتها مع تواصل املنافسة 
في قطاع الطيران ل���ركاب الطيران املمتاز )الدرجة األولى ودرجة 
رجال األعمال(، لتس���تعيد بذلك مكانتها كشركة طيران رائدة في 

الطيران املمتاز.
جاء ذلك خالل حفل أقامته اخلطوط اجلوية البريطانية في مقر 
السفارة البريطانية في الكويت، ومت عرض املقصورة اجلديدة ضمن 
موقع احلدث، حيث متكن العمالء من االطالع على ميزات وخدمات 
املقصورة للمرة األولى، وتتضمن املزايا اجلديدة أسرة أعرض بنسبة 
60% عند الكتفني، وخزائن شخصية وستائر إلكترونية، مع إضاءة 

متميزة ميكن تعديلها مبا يتناسب مع رغبة املسافر.
وفي هذه املناسبة، قال املدير التجاري للخطوط اجلوية البريطانية 
في منطقة الشرق األوسط باولو دي رنزيس »نعتقد أن املقصورة 
اجلديدة تقدم التوليفة املناسبة التي جتمع بني اخلصوصية والفخامة 
واألناقة، مع االحتفاظ بطابعها الكالس���يكي الراقي. ونحن سعداء 
للغاي���ة باهتمام العم���الء وما عبروا عنه م���ن ردود فعل إيجابية 
حول املنتج اجلديد، ونتطلع قدما إلتاحة الفرصة أمامهم الختبار 

مقصورتنا اجلديدة في الكويت«.
وأكد دي رنزيس أن االستثمار في هذا املنتج املتميز سيساعد على 

ضمان منو الشركة على املدى الطويل، وأضاف: »نعتقد أن مواصلة 
االستثمار في منتجاتنا ذات اجلودة العالية ميثل اخليار الصحيح، 
والسيما على منت رحالتنا الطويلة، حيث ال تزال مستويات الطلب 

عالية على خدمات تلك املنتجات الراقية«.
وأوضح دي رنزيس بالقول: »ال شك أننا كرسنا معايير جديدة في 
قطاع السفر عندما قمنا بإطالق أول سرير مسطح بالكامل في العالم 
لعمالئنا على درجة رجال األعمال في عام 2000، ومتثل مقصورة 
الدرجة األولى اجلديدة خطوة أخرى ستعزز مكانتنا الرائدة كشركة 

طيران حترص دائما على إطالق منتجات وخدمات مبتكرة«.
وتأتي وحدة التحكم باملقعد بدال من املفاتيح التي كانت موجودة 
س���ابقا لتعطي املسافر حرية كاملة في تعديل وضعية مقعده بكل 

دقة، إضافة إلى املساند الهوائية إلراحة الرأس وأسفل الظهر.
وتستكمل املزايا الراقية للمقصورة، بأسلوب خدمة متميز من 
طاقم املقصورة مت تصميمه لضمان خدمة عالية املستوى للعمالء 
الذين ب���ات بإمكانهم تناول الطعام أو النوم أو العمل في أي وقت 
أرادوا. يذكر أن اخلطوط اجلوية البريطانية تسير رحالت يومية 
إل���ى مطار هيثرو في لندن من الكويت وميكن االطالع على جدول 
الرحالت الكامل واألس���عار من خالل املوقع اإللكتروني للش���ركة 
ba.com، حيث ميكن للعمالء احلجز والدفع وإمتام إجراءات السفر 

عبر االنترنت.

علي البغلي

جورج كوبر والسفير النمساوي لدى لبنان يتوسطان احلضور خالل حفل التدشني للخط اجلديد

.. وفي جولة بني الشركات املشاركة باملعرض

اخلالدي يتابع جديد ساعات 2010

عبدالعزيز اخلالدي والسفير السوري بسام عبداملجيد وعماد تيفوني وعبدالرحمن النصار يقصون شريط افتتاح املعرض

بمواعيد تلبي احتياجات عمالئها

بحضور الخالدي ويستمر على أرض المعارض حتى 13 الجاري

»الخطوط الوطنية« تطلق رحالت مباشرة
بين بيروت وڤيينا بواقع 3 رحالت أسبوعياً

انطالق معرض الساعات بمشاركة 30 شركة

احتفل���ت ش���ركة اخلطوط 
الوطنية بتشغيل أحدث خدماتها 
في بيروت من خالل إطالق رحالت 
مباشرة بني العاصمة اللبنانية 
والعاصم���ة النمس���اوية ڤيينا 

اعتبارا من األسبوع اجلاري.
وأعلنت الشركة عن تسيير 
ثالث رحالت أسبوعية بني بيروت 
وڤيينا أي���ام األربعاء واجلمعة 
واألحد مبواعيد مناس���بة خالل 
النهار تلبي احتياجات  ساعات 

ضيوفها في لبنان والنمسا.
حضر حفل العشاء الذي أقيم 
بهذه املناسبة في قصر سرسق 
باألشرفية السفير النمساوي لدى 
لبنان واإلدارة العليا للش���ركة، 

باإلضاف���ة إلى قياديني في حقل 
الطيران اللبناني ونخبة من وكالء 

السفر واإلعالميني.
بدوره، ق���ال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للخطوط 
الوطنية عبدالس���الم البحر في 
تصريح صحافي »نحن سعداء 
كشركة كويتية أن نحط رحالنا 
في بيروت، لتكون محطة انطالق 
إلى  املباشرة  مناسبة لرحالتنا 
العاصمة النمساوية، كما نفخر 
بأن نكون شركة الطيران الوحيدة 
التي تقدم على تشغيل رحالت 
مباشرة بني بيروت وڤيينا لنفتح 
بذلك آفاقا جديدة ومتعددة للسفر 
من بيروت إلى ڤيينا ومنها إلى 

سائر املدن والعواصم األوروبية 
باإلضافة إلى خدمة الراغبني في 
السفر من ڤيينا إلى بيروت ومنها 
إلى العديد من م���دن وعواصم 

الشرق األوسط«.
واشار إلى أن ڤيينا تعد من 
أكثر امل���دن جذبا للس���ياح في 
العال���م ملا تتمتع ب���ه من غنى 
ثقافي وتراثي أوروبي، كما تعد 
بيروت من أجمل املدن السياحية 
في الش���رق األوس���ط، وتفخر 
اليوم بأن  الوطني���ة  اخلطوط 
تس���هم في تعزيز الروابط بني 
البلدين ومد جس���ور التواصل 

للمسافرين فيهما.
وكانت اخلطوط الوطنية قد 

وقعت مؤخ���را اتفاقيتي الرمز 
املشترك واالنترالين مع اخلطوط 
اجلوية النمساوية � الناقل الرسمي 
للنمسا � ليتيحا بذلك املزيد من 
خيارات السفر لضيوف اخلطوط 
الوطنية وذلك عبر إضافة العديد 
من الوجهات األوروبية اجلديدة 
سهلة الربط عن طريق ڤيينا، إذ 
بإمكان ضيوف اخلطوط الوطنية 
في لبنان السفر إلى العديد من 
املدن األوروبية عبر ڤيينا، منها 
براغ، وارس���و، دوسولدورف، 
كولوني���ا، كالغنف���ورت، لينز، 
الكثير وذلك من خالل  وغيرها 
تذكرة سفر واحدة تتيح لهم إمتام 

سفرهم بكل سهولة ويسر.

جميع أجنحة املش���اركني حيث 
عبر في تصريحات صحافية عن 
ارتياحه وتقديره للمستوى الراقي 
الذي ظهر به املعرض في اشارة 
منه الى التط���ور امللموس الذي 
طرأ على املع���رض منذ انطالق 
دورته األولى قبل نحو 15 عاما. 
وأكد اخلالدي على اهتمام الوزارة 
مبثل هذه املعارض التي تنعش 
القطاع وفي الوقت نفسه ترسخ 
العالقة بني الش���ركات املشاركة 
والزوار، ولفت الى ان الوزارة تبذل 

جهدا في مكافحة جميع وسائل 
الغش التجاري وتطبق القانون 
على كل من تس���ول له نفس���ه 
التالعب باملستهلكني وخداعهم. 
وجتدر االش���ارة الى ان معرض 
الساعات يقام مبشاركة اكثر من 
30 شركة ووكيل ساعات محليا 
ألشهر املاركات العاملية اليابانية 
منها والسويس���رية والفرنسية 

واألميركية.
هذا وتس���تعرض الشركات 
الساعات  أنواع  املشاركة جميع 

الرجالي منها واحلرميي والشبابي 
او  ولكل األوقات س���واء املساء 
الصباح او الس���اعات الرياضية 
الى جانب س���اعات احلائط على 

اختالف أشكالها.
ويس���تقبل املع���رض زواره 
بالصالة رقم 8 على مدى فترتني 
صباحية من الساعة 9.30 صباحا 
الى 1 ظهرا واملسائية من الساعة 
4.30 عصرا الى 9.30 مساء ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الساعة 

5 عصرا الى 10.30 مساء.

عاطف رمضان
أكد الوكيل املس���اعد لشؤون 
الرقابة التجارية في وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي ان 
الوزارة أغلقت االسبوع مؤخرًا 
أكثر من 30 محال مخالفا تتعلق 
الغذاء منتهية الصالحية  مبواد 
ضمن جهودها الرامية للحد من 

الغش التجاري.
وأضاف في تصريح صحافي 
عقب افتتاح معرض الس���اعات 
2010 ب���أرض املعارض بحضور 
السفير السوري لدى الكويت بسام 
عبداملجيد ان الكويت تفخر بأنها 
سوق مهم لقطاع الساعات يضم 
أش���هر املاركات العاملية، مشيرا 
ال���ى ان أفخر وأع���رق مصانع 
الساعات في العالم حترص على 
التواج���د محلي���ا لتلبية حاجة 
املواطنني واملقيمني وكذلك جتار 

الترانزيت.
التجارة  وأوض���ح ان وزارة 
والصناعة تش���جع وتدعم مثل 
اقامة هذا املع���رض الذي ينجح 
دائما في حتريك السوق باجتاه 

الرواج املنشود.
ولفت الى ان معرض الساعات 
2010 يحوي 30 ش���ركة محلية، 
مشيرا الى انه يتميز باخلصومات 
التي تقدمها الش���ركات املشاركة 
بأس���عار متفاوتة ف���ي متناول 
اجلمي���ع. ودعا اخلالدي جمهور 
املواطنني واملقيمني لزيارة املعرض 
الذي يجمع حتت سقفه عددا كبيرا 
التي تستعرض  الش���ركات  من 
التي تتناسب  الساعات  مختلف 
مع كل األذواق. وقال ان اقامة هذا 
املعرض جاءت متناسبة مع دخول 

موسم عيد األضحى املبارك.
وأش���اد اخلال���دي بجه���ود 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
ف���ي التنظيم اجلي���د لألجنحة 
املشاركة في املعرض الذي يلعب 
دورا ملموسا في تنشيط قطاع 
الس���اعات باعتب���اره واحدا من 
القطاعات التجارية املهمة والتي 
تتسم بنشاط وازدهار ملحوظني 
في ظل حركة مس���تمرة القطاع 
طوال العام. هذا وتستمر أنشطة 
املعرض حتى 13 نوفمبر اجلاري، 
وقد قام اخلالدي بقص ش���ريط 
االفتتاح وسط حضور مجموعة 
من الس���فراء والديبلوماس���يني 
املعتمدي���ن ل���دى الكويت وكذا 
حضور عدد من املهتمني بقطاع 
الش���ركات  الس���اعات ومديري 

املشاركة في املعرض.
وقد شارك باحلضور مسؤولو 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
يتقدمه���م رئيس مجلس االدارة 
عماد تيفوني ونائب رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
النص���ار واملدير  عبدالرحم���ن 
التنفيذي للشركة عبداهلل احلمدان 
ومساعد املدير لشؤون العالقات 
العامة ضاري العيبان ومسؤولة 
املعرض بالشركة أفنان السميط 

ومسؤولو املعارض بالشركة.
وقد قام اخلالدي بجولة شملت 

قام���ت وزارة النف���ط 
بتكرمي وزير النفط السابق 
احملامي علي البغلي، وذلك 
أقامته  الذي  خالل احلفل 
الوزارة خالل االس���بوع 
اجلاري مبناس���بة مرور 
50 عاما على انشاء منظمة 
ال���دول املص���درة للنفط 

)أوپيك(.
وقالت الوكيل املساعد 
للشؤون االقتصادية في 
الوزارة ن���وال الفزيع انه 
حدث س���هو غير مقصود 
عن���د قراءة اس���م الوزير 
البغلي حي���ث كان اسمه 
م���ن ضم������ن قائم������ة 

املكرم��ني.
النفط  وتقدمت وزارة 
البغلي  للمحام���ي عل���ي 
باالعتذار على هذا اخلطأ 

غير املتعمد.
ال���وزارة  وتس���تذكر 
الدور املهم ال���ذي قام به 
البغلي حني توليه وزارة 
النفط ومش���اركت���ه في 
املؤمترات الوزارية ملنظم���ة 

أوپي��ك.

وزارة النفط
كّرمت علي البغلي

بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني

تكريم ثالثي لـ »مرسيدس ـ بنز« في النسخة 
األولى من جائزة الشرق األوسط للسيارات

»الخطوط البريطانية« 
تطلق مقصورة الدرجة األولى الجديدة 

حصدت شركة مرسيدس � 
بنز الشرق األوسط واملشرق 
العربي ثالثة ألقاب من جائزة 
الش����رق األوس����ط للسيارات 
)MEMA(، في احتفال تزامن مع 
افتتاح الدورة العاشرة ملعرض 

الشارقة الدولي للسيارات.
وبترشيحها للحصول على 
خمس جوائز، من ضمنها أفضل 
الرفاهية  سيارة SUV من فئة 
املتميزة وأفضل سيارة رياضية 
من الفئة املتمي����زة، مت تكرمي 
مرس����يدس � بن����ز باختيارها 
للحصول على ثالثة أوس����مة، 
حاصدة ألقاب جائزة الش����رق 
 MEMA األوس����ط للس����يارات
كأفضل سيارة صالون من الفئة 
املتميزة ل� E 350 وأفضل سيارة 
رفاهية ل� S 500 وأفضل سيارة 
 ML �من الفئة املتميزة ل SUV

.AMG 63
وبلجن����ة حتكي����م ضمت 
صف����وة الصحافيني واخلبراء 
املختصني في عالم السيارات، 
مت تكرمي الشركة األملانية بهذه 
األلقاب من قبل محمد بن سليم 
راعي جائزة الش����رق األوسط 
للس����يارات، ونائ����ب رئيس 
 ،FIA االحتاد الدولي للسيارات
ورئيس نادي اإلمارات للسيارات 

والسياحة.
وبتلقيه اجلائزة، قال مدير 
املبيعات والتس����ويق لشركة 
مرسيدس � بنز الشرق األوسط 

واملشرق العربي فرانك بيرنتالر 
»لطاملا أظهر عمالؤنا في املنطقة 
تقديرهم لسياراتنا ملا تتميز 
به من مستوى رفيع ورفاهية 
متفردة في فئاتها. ومن ش����أن 
هذا التقدير الذي حصلت عليه 
مرسيدس � بنز كاألفضل إقليميا 
عبر ثالث فئات في جائزة الشرق 
األوس����ط للس����يارات، تعزيز 
مكانتنا كشركة رائدة في مجال 
الرفاهية في  تصنيع سيارات 
منطقة الشرق األوسط واملشرق 

العربي«.
إن األلق����اب التي حصدتها 
شركة تصنيع سيارات الرفاهية 
ه����ي تكرمي ألفضل م����ا تقدمه 
من س����يارات في املنطقة على 
الفئات،  العديد من  مس����توى 
فقد مت تكرمي اجليل اجلديد من 
الفئة –E كأفضل سيارة صالون 
متمي����زة لتفردها مبواصفات 
األمان والراح����ة والكفاءة، في 
ح����ني متكنت الفئة -S، والتي 
متتلك الرحابة واألداء املتطور 

ومعايير الرفاهية املطلقة، من 
ضمان مكانتها كأفضل سيارة 

صالون من فئة الرفاهية.
وبحصولها على لقب أفضل 
سيارة SUV من الفئة الرياضية 
 ML املتميزة، تواصل س����يارة
AMG 63 جذب األنظار مبزيج 
اس����تثنائي من سالسة نظام 
املتف����وق، والتصميم  القيادة 
املتفرد، ومعايير األمان منقطعة 
الراحة  النظير، ومواصف����ات 

املثالية.

)سعد هنداوي(


