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عبداهلل الفوزان يهنئ محمد رمضان عبدالغني أحد فائزي السحب األسبوعي لـ »الدانة«

من اليمني: إيان هاريس ومي املضف وفادي مطر في جناح البنك

»الخليج الدولي« يعّين عادل المنقور 
مديرًا تنفيذيًا لألعمال المصرفية

»برقان« يرعى ملتقى عضوية
»ربيع 2010« لمعهد التمويل الدولي

أعل���ن بنك برقان عن رعايته ملتقى »عضوية ربيع 2010« ملعهد 
التمويل الدولي الذي أقيم في مدينة ڤيينا بالنمسا في الفترة من 9 
إلى 11 يونيو اجلاري حتت عنوان »احملافظة على قوة التنسيق بني 

مجموعة دول العشرين في بيئة ما بعد األزمة«.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن رعاية اجتماع معهد التمويل 
الدولي دليل التزام بنك برقان على دعم مهنة التمويل العاملي وتقدمي 

املزيد من العون ملا فيه مصلحة أعضائه.
وقالت رئيس اخلدمات املصرفية االستثمارية واخلزانة واملدير 
األعلى بالبنك مي املضف: »لقد تشرفنا مبواصلة دعم هذا االجتماع 
الذي حضره كبار املسؤولني التنفيذيني من القطاع املالي في جميع 
أنحاء العالم. هذا احلدث الس���نوي املهم يتيح للمش���اركني فرصة 
التواصل مع أعضاء مجتمع املصارف العاملية ووضع استراتيجيات 
وسياسات التنمية االقتصادية«. وقد شارك في ملتقى عضوية معهد 
التمويل الدولي أكثر من 700 من أبرز اخلبراء املاليني وصناع القرار 
االقتصادي م���ن جميع أنحاء العالم، ويعتبر معهد التمويل الدولي 
الرابطة العاملية الوحيدة التي جتمع املؤسسات املالية العاملية والذي 

أنشئ عام 1983 كاستجابة ألزمة الديون العاملية.

أعلن بنك اخلليج الدولي عن 
تعيني عادل عبداحملس����ن املنقور 
مديرا تنفيذيا لألعمال املصرفية في 

مقر البنك مبملكة البحرين.
وكان املنق����ور، وه����و مواطن 
س����عودي، قد شغل س����ابقا عدة 
مناصب في البنك العربي الوطني 
خالل الفترة من 2001 الى 2010، كان 
آخرها منصب مس����ؤول االئتمان 
األول. وقبل ذلك عمل ملدة عامني 
في بنك جي بي مورجان تشيس 
في البحرين كنائب رئيس � متويل 
الش����ركات. يذكر أن املنقور ابتدأ 
حيات����ه املهنية موظف����ا في بنك 

اخللي����ج الدولي عام 1987. وخالل 12 عاما من العمل 
في البنك تدرج في عدة مناصب وترأس خالل الفترة 
م����ن عام 1995 الى عام 1999 قس����م التمويل املهيكل 
ف����ي البنك. وف����ي تعليق له على ه����ذا التعيني، قال 

الرئي����س التنفيذي لبنك اخلليج 
الدولي، د.يحيى عبداهلل اليحيى: 
»إنني أتطلع الى العمل مع عادل 
الذي يتمتع بخبرات واس����عة في 
مختل����ف امليادين املصرفية. فهو 
ميتلك ق����درات متميزة في مجال 
متويل املشاريع والشركات وادارة 
املخاطر. ويأتي تعيينه كجزء من 
الى زيادة  الرامي����ة  البنك  جهود 
تعزيز وتنوي����ع اخلدمات املالية 
التي يقدمها وتوطيد عالقاته بقاعدة 

عمالئه«.
من جانبه، أعرب عادل املنقور 
عن سروره بانضمامه مرة أخرى 
الى بنك اخلليج الدولي »الذي متتع مبكانة رائدة في 
الس����وق املصرفي على مدى العقود الثالثة املاضية 
وتبوأ مكانة ال تضاهى كأبرز البنوك االس����تثمارية 

في الشرق االوسط«.

»الخليج« يعلن الفائزين بسحب »الدانة«

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص 
الفوز بجوائز نقدية على مدار العام لعمالء الدانة، 
حيث يقدم البنك سحوبات أسبوعية، ربع سنوية 
وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح حساب الدانة 

ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة.
وق���د أجرى البن���ك في 20 اجلاري الس���حب 
األس���بوعي العشرين حلساب الدانة معلنا بذلك 
عن أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم على جائزة 
قدرها 1000 دينار، وهم: راشد سعود راشد العازمي، 
ناتيا كابور نالني بيمال كابور، رحاب عبدالعزيز 
موسى النقي، جمال حسني جعفر نصيب، فاطمة 
عبدالرضا رمضان، مليحة جاسم محمد الشمالي، 

زهراء عبدالعزيز محمد بوعباس، ميثة فالح فهد 
الهاجري، آمنه محمد عبدالسالم، ومحمد رمضان 

عبدالغني.
اجلدير بالذكر انه يتعني على العمالء إيداع احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار الذي 
يؤهل العميل للدخول في السحوبات األسبوعية، 
الربع سنوية والسنوية تلقائيا. كما يتميز حساب 
الدانة من بنك اخللي���ج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع 
العمالء أيضا عل���ى توفير املال، فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلساب زادت الفرص 

املتاحة للفوز.

المطيري: »الكويتية« وضعت الخطط الالزمة 
لضمان انسياب الحركة في فصل الصيف

أكد مس����اعد مدي����ر دائرة 
اخلدمات األرضية ملطار الكويت 
الدولي مبؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية محمد نهار 
املطيري على جناح قطاعات 
املؤسسة العاملة في املطار في 
وضع اخلطط الالزمة الحتواء 
ضغط العمل والطلب املتزايد 
على السفر من خالل التطبيق 
الناجح خلطة العمل املوضوعة 

في هذا الصدد.
وقال املطيري ان موس����م 
الصيف يتسم بذروة وكثافة 
التشغيل سواء على اخلطوط 

املعتادة او املوس����مية وكذلك لغالبية شركات 
الطيران األخرى العاملة في مطار الكويت الدولي 
حيث دعمت املؤسس����ة النوبات املسؤولة عن 
عمليات تشغيل املطار بنوبات مساندة تعمل 
على مدار الساعة باالضافة الى توفير مجموعة 
م����ن املوظفني يعملون في نوبة ليلية تبدأ من 
الساعة 12 مساء كما تسعى جاهدة كونها وكيل 
اخلدمة لعديد من شركات الطيران العاملة في 
مطار الكويت لتوفير كل ما يلزم لهذه الشركات 
من خدمات وانظمة ومعدات حديثة وذلك من 
خالل اس����تحداث قس����م خاص لتقدمي جميع 
اخلدمات والتس����هيالت وكذلك تشغيل فريق 
عمل لدعم هذه الشركات بصورة افضل، الفتا 
الى حصول املؤسس����ات على العديد من كتب 
الشكر والتقدير من شركات الطيران وكذلك من 
السفارات األجنبية نظير جودة اخلدمات املقدمة 
وجهود موظفي املؤسس����ة في اكتشاف حاالت 

التزوير في اجلوازات وسمات الدخول.
واوضح ان املؤسس����ة تق����دم خدمة الوزن 
املبكر لالمتعة لرحالت اليوم التالي من خالل 
الكاونترات من 8 الى 12 في صالة عمل املؤسسة 
وذلك بغية تخفيف االزدح����ام واضفاء املزيد 
من سالس����ة وانسيابية احلركة مشيرا الى ان 
تقدمي اخلدم����ات للركاب احلاجزين عن طريق 
االنترنت يتم من خالل مراجعة مكتب مراحب 

الذي يقع في صالة املغادرة 
بني منطقة عمل رقم 1 ومنطقة 

عمل رقم 4.
وأضاف انه يوجد قس����م 
اخلدمات اخلاصة الذي يقوم 
مبساعدة املسافرين املرضى 
وكذلك املعاقون وكبار السن 
إنهاء إجراءات س����فرهم  في 
الالزمة  وتق����دمي اخلدم����ات 
الى  البرقيات  لهم وارس����ال 
احملطات اخلارجية، مش����يرا 
الى وجود قس����م مراحب في 
موقعي املغ����ادرة والوصول 
والذي يقدم خدمات متنوعة 
للمسافرين مبا فيها االستفادة من قاعة الدرجة 
األولى )دسمان( واجناز اجراءات السفر مقابل 
رسوم تنافسية، الفتا الى وجود لوحات ارشادية 

إلعالم املسافرين بأي معلومات جديدة.
واهاب املطيري باملسافرين الى ضرورة التأكد 
من سمات الدخول )الڤيزا( والتواجد باملطار قبل 
3 ساعات من موعد االقالع مشيرا الى االجراءات 
األمنية التي تطبق على املسافرين الى الواليات 
املتحدة األميركي��ة مم��ا يتطلب حضورهم قبل 
موع����د االق��الع ب� 3 س����اعات على االقل وذلك 
حسب تعليمات السلطات األميركية، موضحا 
ان »الكويتية« وشركات الطيران األخرى تغلق 
بوابات االغالق قبل 10 دقائق من موعد االقالع، 
األمر الذي يتحتم معه تواجد جميع الركاب عند 
هذه البوابات قبل 40 دقيقة من موعد االقالع، 
مناشدا املسافرين التقيد بالتعليمات واالرشادات 
والسيما تلك املتعلقة بأمنهم وسالمتهم والتأكد 
من عدم حمل األشياء املمنوع حملها على الطائرة 
حس����ب اإلجراءات املتبعة في هذا الش����أن مع 
مالحظة اال يزيد وزن شنطة األمتعة على 32 
كيلو حس����ب تعليمات اإلدارة العامة للطيران 
املدن����ي، وحقيبة يد واحدة ال يزيد وزنها على 
7 كيلوغرامات وذلك لتفادي السلبيات الناجمة 
والتي قد تؤثر على س����المة الطائرة والركاب 

وكذلك انسياب احلركة داخل الطائرة.

نظرًا لكثافة التشغيل والطلب المتزايد على السفر

عادل املنقور

ستيفان بتشلر

محمد املطيري

ضمن عروض الصيف الرائعة

عروض خاصة ومميزة من »بدجت لتأجير السيارات« 
و»أكتوبوس للسفر« لضيوف »طيران الجزيرة«

جميعها مبقاع���د جلدية مميزة 
للشركة. وتوفر مقصورة »درجة 
رج���ال األعمال« عل���ى »طيران 
اجلزي���رة« لضيوفها املزيد من 
الراح���ة والرفاهية، مبا في ذلك 
سهولة وبساطة احلجز واملكاتب 
الدخول  املخصصة لتس���جيل 
للطائ���رة، إلى جانب الس���ماح 
له���م ب���وزن مجان���ي لألمتعة 
املسجلة يصل إلى 40 كجم، كما 
يتواف���ر لضيوف »درجة رجال 
إلى  الدخول  إمكاني���ة  األعمال« 
قاع���ات الضيافة باملطار، فضال 
عن اخلدم���ات املميزة والبرامج 
املمي���زة على منت  الترفيهي���ة 
الطائرة. وتسير »شركة طيران 
اجلزيرة« رحالته���ا إلى العديد 
من الوجهات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، وتركيا، 

إضافة إلى إيران وباكستان.

سيدخل في السحب على جائزة 
عطلة ثانية، وس���يتم السحب 
ملعرفة أسماء اثنني من الفائزين 
سعيدي احلظ في منتصف شهر 
أغسطس، وستكون جائزة كل 
منهما تذكرتي ذهاب وعودة على 
الدرجة السياحية باإلضافة إلى 
إقامة ملدة ليلت���ني بفندق أربع 
جنوم في إحدى وجهات طيران 
اجلزيرة التالية: بيروت، دمشق، 

دبي، عمان، شرم الشيخ.
وأضاف بتشلر: »نحن على 
ثقة بأن ضيوفنا سيش���عرون 
مبتعة كبيرة عند اختيارهم لهذه 
العروض القيمة، ونتمنى للجميع 

قضاء إجازة صيفية ممتعة«.
يشار إلى أن »شركة طيران 
اجلزيرة« متلك حاليا أس���طوال 
مكونا م���ن 11 طائرة جديدة من 
ط���راز إيرب���اص A320 مزودة 

تكلفة إضافية.
3 - عند إجراء احلجز الفندقي 
عن طريق »طي���ران اجلزيرة« 
و»أكتوب���وس للس���فر« خالل 
الفترة ما بني 13 يونيو وحتى 7 
أغسطس 2010 فإن اسم الضيف 

ف���ي املنطقة، لذل���ك فإننا نبذل 
أقص���ى ما بوس���عنا لنقدم لهم 
خدماتنا ببساطة وبأفضل ظروف 

السفر«. 
الترويجي  ومع هذا العرض 
أصبح بإمكان ضيوف اجلزيرة 

االستفادة من املزايا التالية:
1 - عند استئجار سيارة من 
»بدجت« لتأجير السيارات في 
منطقة الشرق األوسط خالل شهر 
يونيو فإنه يس���تطيع الترقية 
واختيار سيارة من الفئة األعلى 

من دون رسوم إضافية.
2 - عند استئجار سيارة من 
»بدجت« لتأجير السيارات خالل 
ش���هر يوليو في منطقة الشرق 
األوسط أو أوروبا أو افريقيا فإنه 
سيحصل على تخفيض مقداره 
5% باإلضافة إلى إمكانية احلصول 
على س���ائق للسيارة ومن دون 

اعلنت شركة طيران اجلزيرة 
امس عن إطالقها عرضا ترويجيا 
خاصا مع شركة تأجير السيارات 
الفن���ادق  »بدج���ت« ووكي���ل 
»أكتوبوس للسفر« مينح ضيوفها 
خالل موسم الصيف تخفيضات 
على أسعار استئجار السيارات 
وعند ترقيتها إلى الفئة األعلى، 
أو الفوز بجائزة اإلقامة بفندق 

4 جنوم.
وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
س���تيفان بتش���لر: »إن عرضنا 
اجلديد الذي نطلقه لضيوفنا من 
خالل شراكتنا مع »بدجت لتأجير 
السيارات« و»أكتوبوس للسفر« 
يؤكد عل���ى التزامن���ا بتحقيق 
رغبات ضيوفن���ا، فنحن نعلم 
أنهم يخططون لقضاء اإلجازة 
الصيفية بني ذويهم وأصحابهم 


