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خلف حمادة

بعض ما كتب عن مراد يوسف بهبهاني في صحافة سويسرا

مراد يوسف بهبهاني خالل زيارته لسويسرا 

»طيران الجزيرة« تضع الشعار الرسمي لذكرى
50 عامًا الستقالل الكويت على جميع طائراتها

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
أمس عن قيامها بوضع الشعار 
الرسمي لذكرى اخلمسني عاما 
الستقالل الكويت على جميع 
طائراتها لتصبح أول ش���ركة 
طي���ران كويتية تق���وم بهذه 
اخلطوة لرفع ش���عار الكويت 
على مستوى الشرق األوسط 

خالل شهر فبراير اجلاري.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحافي: ان االحتفال باألعياد 
الوطنية في الكويت مت فيه وضع 
الشعار الرسمي »للذكرى« حتت 
شعار شركة طيران اجلزيرة 
حيث ميكن جلميع املسافرين 
رؤيته عند الصعود أو النزول 
من الطائرة أو حتى من البوابة 
وذلك عند سفرهم مع طيران 
اجلزيرة من 17 مطارا مختلفا 

في الشرق األوسط.
يذكر أن الكويت كانت أول 
دولة في الشرق األوسط التي 
ساهمت بش���كل ملحوظ في 
حترير قط���اع الطيران حيث 

كانت س���باقة في هذا املجال 
على مستوى الشرق األوسط 
الس���مو  حتت قيادة صاحب 

األمير الشيخ صباح األحمد، 
وهو صاح���ب مبادرة حترير 
القطاع حني كان رئيسا ملجلس 

الوزراء ف���ي 2004 وأصبحت 
اليوم طيران اجلزيرة من أكبر 
الكويت  املش���غلني في مطار 

الدولي.
وتوافر طي���ران اجلزيرة 
أفضل قيمة للمسافرين حيث 
أعلن���ت مؤخرا بأنها س���تبدأ 
بتقدمي الوجب���ات مجانا على 
جميع رحالته���ا ابتداء من 15 
فبراير اجلاري، وذلك باالضافة 
إلى األس���عار التنافسية التي 
توفرها طوال العام، وامكانية 
السفر مع 40 كيلوجراما مجانا 
الجمالي وزن األمتعة املسجلة 
وبصف���ة دائم���ة إل���ى جميع 
إليها  التي تش���غل  الوجهات 
الشركة، واخلدمات احلصرية 
للمسافرين على درجة األعمال 
بأسعار تنافسية، ونسبة التزام 
مبواعيد جدول السفر من األعلى 
في الشرق األوسط التي فاقت 
نسبة 95%، وأسطول حديث من 

.A320 طائرات إيرباص
وتسّير طيران اجلزيرة 112 
رحلة أسبوعية بأسعار تبدأ 
من 13 دينارا شاملة الضرائب 

والرسوم اإلضافية.

احتفااًل باألعياد الوطنية

تحت شعار »عيدي يا كويت«

»وربة للتأمين« تطرح عروضًا خاصة وخصومات 
خالل أعياد الكويت تصل إلى %50

صرح مدير أول إدارة تأمني السيارات 
في شركة وربة للتأمني خلف حمادة بأنه 
مبناس���بة أعياد الكويت تقدم الشركة 
عروض���ا خاصة وخصومات تصل الى 
50% على وثيقة التأمني التكميلي وذلك 
سعيا منها نحو تقدمي أفضل اخلدمات 

التأمينية.
وقال ان الشركة تسعى دائما لتحقيق 

أفضل املستويات في خدمة العمالء عبر 
فريق عمل متميز تفخر الشركة بإجنازاته 
وخبرت���ه العملية والفني���ة، والنتائج 
اإليجابية التي حصلت عليها الش���ركة 
جاءت تتويجا للكثير من اخلدمات التي 
قامت بها شركة وربة للتأمني جتاه العمالء 
والوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم 
عبر طرح اخلدمات واملنتجات اجلديدة 

لتضيف لهم قيمة حقيقية دائما ما كانوا 
يبحثون عنها.

وأفاد بأن الشركة وجميع املوظفني 
ملتزمون بتقدمي أفضل خدمة للعمالء 
سواء من عروض أو خصومات تفوق 
كل ما هو متوافر باألس���واق، كما انهم 
ملتزمون بتوفير خدمة مبتكرة ومرنة 

جلميع العمالء.

مراد يوسف بهبهاني أول رجل أعمال يزور سويسرا
تعزز مجموعة بهبهاني )شركة 
مراد يوسف بهبهاني(، يوما بعد 
يوم املزيد من النجاحات واإلجنازات 
في قطاع التجزئ����ة في الكويت، 
وخاصة في سوق الساعات العريقة 
والفاخرة التي متثلها شركة مراد 
يوسف بهبهاني في الكويت وتقدمها 
في سلسلة من املعارض الراقية، 
وس����بق لهذا النج����اح أن بدأ من 
السيد  سنوات طويلة عندما قام 
مراد يوسف بهبهاني بأول زيارة له 
إلى سويسرا للتفاوض واحلصول 
على أول توكيل لساعات أوميغا 
في الكويت، وقد أفردت واحدة من 
أبرز املجالت في سويس����را مقالة 
خاصة عن الكوي����ت وعن زيارة 
السيد بهبهاني باعتباره أقدم شريك 
ووكيل للساعات السويسرية في 

الكويت.
وكان����ت مجل����ة ش����فايتزر 
إيلوس����تريت زايتون����غ )املجلة 
السويسرية املصورة( قد أفردت 
في مقال لها في العام 1946 صفحات 
حتدثت فيها عن أول رجل أعمال 
كويتي يصل إلى سويسرا ليفاوض 
اتفاقيات وتوكيالت  ويوقع على 
جتارية في عالم الساعات أثمرت 
احلصول على توكيل أوميغا في 
العام 1935. ومع املعلومات القليلة 
عن الكويت في سويسرا في ذلك 
الزمان، ألقت املجلة بعض األضواء 
حول الكويت حيث أشارت إلى أنها 
دولة حديثة ناشئة، بل وتساءلت في 
مقدمة املقالة )من منا يعرف أين تقع 
الكويت؟(، ثم بدأت املجلة حتقيقها 
بالتعريف بالكويت وإضاءات على 
حياة شعبها في ذلك احلني حيث 
كانوا يعتمدون على صيد اللؤلؤ 
والسمك والتجارة البحرية الناشئة 
حديثا في ذلك الوقت، ثم تتطرق 
املوض����وع إلى اكتش����اف النفط 
والتطور النس����بي ال����ذي بدأ في 
الكوي����ت، ونقلت املجلة عن مراد 
يوس����ف بهبهاني قوله »لقد كان 
أميرنا الشيخ أحمد اجلابر الصباح 
قائدا فذا وعبقريا في تلك املرحلة 
من تاريخ الكويت حيث قادها وبدأ 
بناءها احلديث بنجاح«. ثم تطرقت 
املجلة إل����ى احلريات في الكويت 
واشارت إلى وجود املسيحيني إلى 
جانب املس����لمني بأمان وجتانس 
مما يعكس الطبيعة املتس����امحة 
للشعب الكويتي، وافردت املجلة 

فقرة خاصة للحديث عما حمله معه 
بهبهاني من عادات غذائية مستقاة 
من ثقافته اإلسالمية، وكذلك زيه 
الوطني الذي قال عنه املجلة انه كان 
عبارة عن »عباية حتتها املالبس 
الشتوية الدارجة في الكويت وهي 
جيلي����ت )جاكيت( عال����ي الياقة 
املتقاطع من  إلى الشريط  إضافة 
جهة الصدر والذي يدل على نقاء 
الدم والساللة بينما تغطي رأسه 
البيضاء وفوقها حلقتان  الغترة 
بلون أسود )العقال(، الذي يعتبر 

الزي التقليدي العربي«. 
وكان مراد يوسف بهبهاني أول 
من حصل على ڤيزا سويس����رية 
حيث أمضى أياما طويلة في أول 
رحلة له من الكويت إلى سويسرا 
مرورا بعدة دول حتى وصل إلى 
مبتغاه ليب����دأ هناك رحلة العمل 
املثمرة، وتع����رض املجلة صورة 
للسيد بهبهاني يطعم األوزات في 
بحيرة زيوريخ حيث أطلقت عليه 

املجلة لقب )السير Sir( حيث نقرأ 
فيها: »الس����ير بهبهاني ال يتوقف 
في سويسرا ليطعم األوزات هنا 
فقط، بل ليبني شبكة واسعة من 
العالقات التجارية التي س����نلقي 

عليها الضوء«.
ومع حصوله عل����ى أول ڤيزا 
سويس����رية يتم منحها للكويت، 
يكون مراد يوسف بهبهاني قد دشن 
حتوال كبيرا في العالقات التجارية 
واالقتصادية مع سويسرا حيث 
قدم بهبهاني للسويسريني تعريفا 
مبا حتمله الكويت الناشئة حديثا 
من إمكانيات مبشرة من الناحية 
التجارية، وعرفهم بأهمية الوقت 
هناك في عملية البناء، وكذلك بحب 
الناس هن����اك للمنتجات األصيلة 
واألصلية، كما س����اهم في زيادة 
التعريف بالكوي����ت وخاصة في 
ذلك الوقت ال����ذي كانت الصورة 
األوروبية عن الكويت غير واضحة 

متاما.

الصحافة السويسرية تحدثت عنه في 1946

إحدى طائرات »طيران اجلزيرة« حتمل شعار الذكرى اخلمسني الستقالل الكويت


