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السفير صالح البعيجان متوسطا مسؤولي »اجلزيرة« في مطار أبوظبي عقب وصول الطائرة

ستيفان بيتشلر خالل اإلعالن عن إطالق خدمة رجال األعمال اجلديدة

طائرة »اجلزيرة« حتط في مطار أبوظبي للمرة األولى

الشركة لديها رؤية خاصة لتوسيع شبكتها اإلقليمية والربط بين جميع المدن الرئيسية في الشرق األوسط

»الجزيرة« تدشن أولى رحالتها المنتظمة إلى أبوظبي بمعدل رحلتين يوميًا
أبوظبي ـ محمد هالل الخالدي

دشنت شركة طيران اجلزيرة 
أحدث خطوطها اجلوية املباشرة 
بني الكويت وأبوظبي في احتفال 
مميز مبطار أبوظبي الدولي صباح 
أمس حيث كان في اس����تقبلت 
 A320 طائرة اجلزيرة اإليرباص
بترحيب كبير من كبار مسؤولي 
مطار أبوظبي بعد هبوطها على 
أرض مط����ار أبوظبي قادمة من 
الكويت لتعلن بذلك بدء رحالتها 
اجلوية اجلديدة مبعدل رحلتني 

يوميا. 
وق����د أقل����ت طائ����رة الرحلة 
االفتتاحيية وعلى متنها وفد من 
طي����ران اجلزيرة وه����م الرئيس 
التنفيذي للشركة ستيفان بيتشلر 
ورئيس القطاع التجاري ستيفن 
جرينواي ومديرة التسويق ليسلي 
واتسون، وكان في استقبال الوفد 
لدى وصوله سفيرنا في االمارات 
املتحدة صالح البعيجان وممثلون 

عن شركة مطارات أبوظبي.
 وفي كلمة للسفير البعيجان 
بهذه املناس����بة قال فيها انه ال 
ش����ك في أن فتح خ����ط طيران 
جدي����د بني الكوي����ت وأبوظبي 
يعتبر خطوة كبي����رة لتعزيز 
التواصل بني األش����قاء وسوف 
تسهل للمسؤولني ورجال األعمال 
التواصل مع جميع  واملواطنني 
دول املنطقة، وخاصة مع أبوظبي 
التي حتتل مكانة خاصة وهامة 
في ظل هذا التطور امللحوظ فيها 
على مس����توى األعمال وكذلك 
وضعها السياس����ي املتميز في 

عبر املنطقة. وبإطالق هذا اخلط 
اجلوي فإن شركة طيران اجلزيرة 
تساعد املدينة على حتقيق رؤيتها 
كمركز إقليم����ي رائد في مجاالت 

اإلعالم والتجارة والثقافة«.
جتدر االش����ارة الى أن طيران 
اجلزيرة حتلق مبع����دل رحلتني 
يوميا ب����ني املدينتني، حيث تقلع 
األولى من الكويت في الساعة 0735 
والثانية في الس����اعة 1840 بينما 
تقلع األولى من أبوظبي في الساعة 
1040 والثانية في الس����اعة 2145. 
ويأتي إطالق رحالت الطيران بني 
الكويت وأبوظبي مكمال للرحالت 
الست اليومية املباشرة املوجودة 
فعال بني الكويت واملدينة اإلماراتية 

الثانية املهمة، دبي. 
التذاكر  هذا وتتوافر اس����عار 
املخفضة للخط اجلوي املباشر بني 
الكويت وأبوظبي، ولوجهات أخرى 
لرحالت اجلزيرة على موقع الشركة 
jazeeraairways.com. االلكتروني
www، هذا وتقوم طيران اجلزيرة 
بتشغيل أسطول مكون من عشر 
طائرات جديدة من طراز إيرباص 
A320. تتميز كل طائرة بأنها مزودة 
مبقاعد جلدية مميزة للشركة، كما 
توفر مقصورة رجال األعمال أعلى 
معايير الراح����ة والرفاهية لرواد 
الش����ركة املس����افرين من رجال 
األعمال، فضال عن العديد من وسائل 
املتاحة داخل  الرائع����ة  اخلدمات 
الطائرة. وتنطلق رحالت الطيران 
إلى العديد من الوجهات في الشرق 
افريقيا وأوروبا  األوسط وشمال 

وإيران وشبه القارة الهندية.

املنطقة. 
وأضاف البعيجان نأمل أن يكون 
هذا اخلط اجلديد دافعا ملزيد من 
التطور وخطوط رحالت جديدة 
لطيران اجلزيرة التي نتمنى لها 
املزيد من النجاح والتقدم، مشيدا 
بعمق العالقة الوطيدة التي تربط 
الكويت ودول����ة االمارات املتحدة 

الشقيقة.

رؤية خاصة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لطيران اجلزيرة ستيفان بيتشلر 
إن لدى شركة طيران اجلزيرة رؤية 
خاصة أال وهى توس����يع شبكتنا 
اإلقليمية والربط بني جميع املدن 

الرئيسية في الشرق األوسط، وذلك 
من خالل توفي����ر جداول رحالت 
مثالية ومتكررة بأسعار تنافسية 

ال تضاهى ملسافرينا. 
وأوضح أن مدينة أبوظبي تعد 
بالفعل مرفأ جتاريا هاما ومركزا 
إعالميا مميزا، كما أنها أسرع املدن 
منوا وتطورا في الشرق األوسط، 
حي����ث متتلك إس����تراتيجية منو 
طموح����ة للغاي����ة. ويأتي إطالق 
رحالت طيران مباش����رة إلى هذه 
املدين����ة الكبيرة خي����ارا طبيعيا 
بالنسبة خلطوطنا اجلوية، وإنه 
ملن دواعي فخرنا وس����رورنا أن 
نكون ش����ريكا ملدينة أبوظبي في 
صنع تاريخها بينما تأخذ املدينة 

مكانها كمركز للسياحة والثقافة 
والتجارة اإلقليمية.

 وأضاف ان مواعيد الرحالت بني 
املدينتني يجعل من شركة طيران 
اجلزيرة اخليار األمثل بالنس����بة 
لرحالت رج����ال األعمال، كما أنها 
توفر خدمة متميزة للمس����افرين 
الذين يفضل����ون قضاء عطالتهم 
لالس����تجمام واكتش����اف معالم 
أبوظبي، ونحن يسعدنا أن نرحب 
باملسافرين من هذه املنطقة على 

منت رحالتنا.

استحسان السوق المحلي

م���ن ناحيت���ه، رح���ب نائب 
الرئيس التنفيذي لعمليات املطار 

في شركة أبوظبي للمطارات )أداك( 
ناصر جمعة بوفد طيران اجلزيرة 
والوفد اإلعالمي وقال بالنيابة عن 
شركة أبوظبي للمطارات: أرحب 
بشدة بش���ركة طيران اجلزيرة، 
مضيفا »اننا على ثقة أنها ستلقى 
استحسان السوق احمللي باإلضافة 
إلى جناحها توفير رحالت غير 
مباش���رة للعديد م���ن الوجهات 
عبر مطار ابوظبي الدولي، ولقد 
رأين���ا بالفعل زي���ادة في حركة 
مرور املسافرين بشكل ملحوظ 
بني العاصمتني على مدار العامني 

السابقني. 
وبني انه مع التطورات اجلديدة 
التي تش���هدها مدينة  الهائل���ة 

أبوظبي، مثل سباقات الفورميوال 
وان في حلبة ياس مارينا، واملنطقة 
الثقافية في جزيرة الس���عديات 
والعديد من املؤسسات التعليمية 
العاملية املس���توى مثل جامعة 
الس���وربون، وجامعة نيويورك 
املزمع افتتاحها، س���وف يتزايد 
هذا الطلب على الرحالت اجلوية 

إلى العاصمة اإلماراتية. 
وأضاف قائال »تكرس شركة 
أبوظبي للمطارات جهودها من أجل 
زيادة الربط بني املدن وتوسيع 
الت���ي نقدمها  نط���اق عروضنا 
ملجتمعنا، وللمس���افرين خارج 
الوطن على حد سواء. وفي هذا 
الصدد، سوف تخدم شركة طيران 

اجلزيرة السوق املتنامي للسفر 
االقتصادي في الشرق األوسط، 
وتوف���ر خيارا إضافي���ا يحظى 
بالترحيب من اجلميع وإضافة لنا 
كمطار يخدم كل قطاعات املجتمع 

ويلبي احتياجاته«.

مركز إقليمي

من ناحيتها قالت املستش����ار 
األول لالتص����ال بهيئ����ة أبوظبي 
للس����ياحة باربرا ساوندرز »لقد 
أسعدنا جميعا أن تبدأ شركة طيران 
اجلزيرة رحالتها إلى أبوظبي، إذ 
أن هذه النقلة من شأنها أن جتعل 
الدخول إل����ى العاصمة اإلماراتية 
أسهل بكثير بالنسبة للمسافرين 

»األوسط« يقدم »حّجًا وعمرة« وأرباحًا نقدية 
في عرضه الجديد »عيديتك مبّجر مع األوسط«

بلغ إجمالي عدد الفائزين في السحب 200 عميل فازوا بأرصدة تخابر مجانية

»الوطنية لالتصاالت« تجري السحب
أطلق بنك الكويت والشرق األوسط اخيرا عرضه  الـ 25 من سلسلة سحوبات »الرابح«

اجلديد على الوديعة الثابتة حتت شعار »عيديتك 
مبجر مع األوسط« والذي من خالله ينال العميل 
فرصة للربح الفوري والذي ميثل عيدية »األوسط« 
املبكرة له، باالضافة الى تسلم أرباح وديعته مقدما، 
ويأتي ذلك انطالقا من س���عي البنك في تقدمي كل 

ما يتوافق مع تطلعات عمالئه.
وقد أوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفية الش���خصية بالوكالة في البنك شريف 
اخلولي أنه مت تقدمي هذا العرض بالتوافق مع شهر 
رمضان الكرمي ملن���ح الفرصة للتواقني إلى زيارة 
املشاعر املقدس���ة عمرة أو حجا من خالل توفير 
فرصة اس���بوعية للسحب على كل وديعة خاصة 
جديدة قيمتها ال تقل عن 5 آالف دينار، وذلك خالل 

فترة العرض.
وقد كانت أول من حالفها احلظ سكينة القطان 
في السحب األسبوعي األول بتاريخ 30 أغسطس 
2009، وقد حالف احلظ أيضا الرابح في الس���حب 

الثاني بتاريخ 6 س���بتمبر 2009 خالد االنصاري، 
وفي السحب الثالث بتاريخ 13سبتمبر 2009 جمال 
الثويني، باالضافة الى فاطمة عبداهلل التي فازت 
في السحب األخير بتاريخ 27 سبتمبر 2009 حيث 
فازوا جميعهم برحلة »عمرة أو حج« باإلضافة الى 

تسلمهم أرباح وديعتهم مقدما.
وأشار اخلولي الى أنه مبجرد فتح العميل حساب 
الوديعة الثابتة في أي من فروع »األوسط« ال� 25 
املنتشرة في مختلف أرجاء الكويت، فإن للعميل 
فرصة واحدة تؤهله لدخول السحب األسبوعي عن 
كل خمسة آالف من قيمة وديعته، حيث تتضاعف 

هذه الفرص بتضاعف قيمتها.
وأكد اخلولي أن بنك الكويت والشرق األوسط 
يس���عى دائما الى تقدمي كل ما ه���و جديد لتلبية 
احتياجات العمالء بش���كل يع���ود عليهم مبردود 
مال���ي وقيمة مضافة. للمزيد من املعلومات ميكن 
للعميل التفضل بزيارة أقرب فرع إليه أو االتصال 

على خدمة حياكم األوسط على 1812000.

نظمت »الوطنية لالتصاالت«، الشركة املتخصصة 
في توفير خدمات النقال في الكويت واملنطقة، السحب 
الش����هري اخلامس والعشرين من سلسلة سحوبات 
»الرابح« التي توجت عميل الوطنية سعد العازمي، 
الذي فاز باجلائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 500 دينار 
وهي عبارة عن رصيد تخابر مجاني يضاف تلقائيا 
إلى مجموع رصيده. وقد بلغ إجمالي عدد الفائزين 
في السحب 200عميل فازوا بأرصدة تخابر مجانية. 
هذا وقد جرى الس����حب في املبنى الرئيسي للشركة 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعبدالعزيز 
البالول، مدير العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت.  
وكانت »الوطنية« قد أطلقت سحب »الرابح« كعربون 
وفاء جتاه عمالئها، ولك����ي متنحهم الفرصة للفوز 

والتواصل مجانا فقط ألنهم األفضل لها.
ويستمر السحب على مدى عام كامل حيث يجري 

في ال� 25 من كل شهر ليتوج 200 فائز من العمالء.
اجلدير ذكره أن املجال مفتوح أمام كل عمالء الوطنية 
للمشاركة، فمقابل كل خمسة دنانير ينفقونها في إعادة 
شحن أرصدة اخلطوط املسبقة الدفع أو تسديد القيمة 
ذاتها من فواتير اخلطوط اآلجلة الدفع سوف يدخلون 
تلقائيا في السحب كما أن عمالء الوطنية ألكثر من 
عام يتمتعون بف����رص مضاعفة للربح عبر جتميع 
عدد أكبر من النقاط مبعدل )سنة+1( إلى رصيدهم 
للفوز. وأكد البالول في هذه املناسبة على أن املجال 
متاح أمام كل العمالء ليكون����وا من الفائزين وعلى 
أن مبادرة الوطنية هذه تأتي لتعزز اس����تراتيجيتها 
جتاه عمالئها والتي ترتكز في محورها الرئيسي على 
متييزهم ومنحهم دائما األفضل س����واء من اخلدمات 
أو املنتجات والعروض الريادية واحلصرية التي من 

شأنها أن تتوجهم على أنهم األفضل لها دائما.  الفائزة فاطمة نوري عبداهلل تتسلم اجلائزة من املدير اإلقليمي في »األوسط« عامر جنم

وقطع كيكة االحتفال بهذه املناسبة السفير البعيجان متلقيا هدية تذكارية من »طيران اجلزيرة«

..وتطلق درجة رجال األعمال »الرفاهية المطلقة« بأسعار تنافسية
 محمد هالل الخالدي

أعلنت شركة طيران اجلزيرة أنها ستمنح ضيوفها 
املزيد من الرفاهية والراحة بإطالقها لدرجة رجال 
األعمال، حيث توفر هذه الدرجة خدمة رائعة لعمالء 
الشركة خاصة أنها تتميز باخلصوصية والراحة، 
كما أنها متنحهم الفرصة لتجربة جديدة لالستمتاع 
برحالتهم مبزيد من الترف والرفاهية س���واء كان 

ذلك قبل أو بعد صعود الطائرة. 
جاء إعالن اجلزيرة إلطالق هذه اخلدمة خالل حفل 
عشاء أقامته الشركة لإلعالميني مساء أمس األول 
في فندق موڤنبيك البدع بحضور الرئيس التنفيذي 
لطيران اجلزيرة ستيفان بيتشلر ورئيس القطاع 
التجاري ستيفن غرينواي ومسؤول التسويق هيثم 

حبيب وعدد من طاقم طيران اجلزيرة.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي ستيفان 
بيتش���لر إنه يحق للركاب على خطوطنا اجلوية 
ان يتوقعوا من ش���ركتنا احلص���ول على معايير 
اس���تثنائية من الراحة واخلدمة، وبإطالق درجة 

رجال األعمال على طي���ران اجلزيرة، فإننا نعمل 
على توسعة نطاق خدمتنا التي نوفرها ملسافرينا 
من رجال األعمال وللمسافرين الذين يريدون قضاء 
وقت للترفيه واالستجمام ممن ينشدون احلصول 
على أعلى مستويات الراحة والرفاهية عند سفرهم 

مع طيران اجلزيرة. 
وأضاف قائال: سنقدم أفضل قيمة ألسعار رحالتنا 
بحيث تصبح في متناول جميع مسافرينا من رجال 
األعمال بأسعار أقل بنسبة 35% مقارنة بالتي يقدمها 
منافسونا، فضال عن توافر مقاعد أكبر حجما ذات 
مس���احة تبلغ 33 بوصة في املقصورة املخصصة 
لدرجة رجال األعمال على طيران اجلزيرة وإمكانية 
حتويل املقعد األوسط إلى مساحة مخصصة للعمل 
أو االسترخاء من أجل توفير املزيد من الراحة، كما 
نوفر للضيوف في هذه املقصورة وجبات مجانية من 
خالل قائمة طعام رائعة على منت الطائرة، باإلضافة 
إلى إمكانية االختيار من بني مجموعة مجانية من 

اجلرائد الصادرة باللغة العربية أو اإلجنليزية. 

وأش���ار الى انه س���يتم توفير س���ماعات رأس 
للضي���وف من رجال األعمال لالس���تماع للبرامج 
الترفيهية والثقافية الش���ائقة املوجودة على منت 
الطائرة، مضيفا أننا نهدف إلى ضمان اس���تمتاع 
ضيوفنا على درجة رجال األعمال على طيران اجلزيرة 
بتجربة متميزة ليس فقط على منت الطائرة، ولكن 
منذ اللحظة التي يقررون فيها السفر حتى وصولهم 
إلى وجهتهم، ال تتميز أسعار املقاعد على درجة رجال 
األعمال في طيران اجلزيرة بأنها األفضل سعرا فقط، 

ولكن أيضا بأنه ميكن تغييرها كليا.
واوضح بيتشلر أنه مت أيضا إدخال حتسينات 
على اخلدمة املقدمة للضيوف على درجات اجلزيرة 
إيزي واجلزيرة اليت واجلزيرة فريدوم مع توفير 
قائمة طعام جديدة رائعة ملجموعة أكبر من األطعمة 
واملشروبات على منت الطائرة، وستتضمن خيارات 
القائمة اجلديدة مجموعة م���ن الوجبات اخلفيفة 
الصحية مبا في ذلك الس���لطات املتنوعة وسلطة 

الفواكه الطازجة.


