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جوائز قيمة من »اجلزيرة« بالتعاون مع »ڤيزا«

ارتفاع صادرات النفط الكويتي الى الصني

انضمام Infunity إلى )مول 360(

خدمة غسيل السيارات بأسلوب جديدمحمد اخلارجي يتوسط فريق عمل الشركة عقب افتتاح اخلدمة اجلديدة

30 فائزًا من ضيوف »طيران الجزيرة«
و»ڤيزا« في جوائز السحب األسبوعي

139.7% نسبة ارتفاع واردات الصين
من النفط الكويتي في يونيو

الكويت توقع اتفاقية ثنائية مع بلغاريا 
لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين

أعلنت ش���ركة طيران اجلزي���رة بالتعاون مع 
»ڤيزا« أس���ماء 30 فائزا نتيجة أول س���حب على 
اجلوائز األسبوعية والذي ضم فائزين عن ثالثة 
أسابيع، حيث سيحصل كل فائز على قسيمة سفر 
بقيمة 200 دوالر، كرصيد على بطاقته االئتمانية 
ليستخدمها عند احلجز للسفر مع طيران اجلزيرة، 

والهدية صاحلة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010.
وفي هذا اخلصوص، ق���ال الرئيس التنفيذي 
لطيران اجلزيرة س���تيفان بتش���لر في تصريح 
صحافي: »أطلقنا هذا العرض لتمكني جميع الناس 
من االستمتاع بعطالتهم مع املزيد من الفائدة القيمة، 
ونحن سعداء بانتشار هذا العرض بشكل واسع، 
وهو يؤكد التزامنا جتاه ضيوفنا بتقدمي عروض 

قيمة أثناء سفرهم في موسم الصيف«.
مشيرا الى ان الفائزين في السحوبات األسبوعية 
الثالثة والذي���ن مت االتصال بهم من طرف طيران 
اجلزيرة يتعاملون مع مصارف: سيتي بنك، والبنك 
املركزي الكويتي، وبنك الكويت الوطني، والبنك 
السعودي البريطاني، والبنك األهلي، وبنك التجارة 

العراقي وبنك برقان، وبنك بوبيان.
وأضاف: »نتمنى للفائزين االستمتاع بخدماتنا 
عالية اجلودة واللطيفة، وأن يكونوا ضيوفا دائمني 

على طيران اجلزيرة«.
وأوضحت الش���ركة في بيان صحافي أنه عن 
طريق هذا العرض يتمكن 10 فائزين أسبوعيا من 
احلصول على قس���يمة تذاك���ر بقيمة 200 دوالر، 
وميت���د العرض من 10 يونيو حتى 10 أغس���طس 
املقبل، ويس���تفيد الضيوف من هذا العرض عند 
حجزهم تذاكر على طيران اجلزيرة باستخدام بطاقة 
»ڤيزا« االئتمانية أو بطاقة »احلسم«، وسيحصل 

حاملو بطاقة »ڤيزا« على فرصة للفوز عند احلجز 
على الدرجة السياحية وعلى فرصتني للفوز عند 
احلجز على درجة رجال األعمال، أما حاملو بطاقة 
»ڤيزا برمييم« فسيحصلون على فرصتني للفوز 
عند احلجز على الدرجة السياحية وعلى 3 فرص 

للفوز عند احلجز على درجة رجال األعمال.
وفي هذا الصدد، قال رئيس االتصاالت التسويقية 
في شركة »ڤيزا« ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ميسرة غضبان طرابلسي: »إنها فرصة ممتعة 
لعمالئنا، كما ان احلصول على قسائم السفر هي 
هدية مثالية في هذا الصيف. ونحن نعمل دائما على 
حتسني جتربة السفر حلاملي بطاقة ڤيزا بجوائز 
وحوافز ال ميكن نسيانها، إضافة إلى املالءمة واألمان 

املرافقني الستخدام بطاقة ڤيزا«.
اجلدير بالذكر ان شركة طيران اجلزيرة متلك 
حاليا أسطوال مكونا من 11 طائرة جديدة من طراز 
إيرباص A320 مزودة جميعها مبقاعد جلدية مميزة 
للشركة، وتوفر مقصورة »درجة رجال األعمال« 
على »طيران اجلزيرة« لضيوفها املزيد من الراحة 
والرفاهية، مبا في ذلك س���هولة وبساطة احلجز 
واملكاتب املخصصة لتسجيل الدخول للطائرة، إلى 
جانب السماح لهم بوزن مجاني لألمتعة املسجلة 

يصل إلى 40 كجم.
كم���ا يتوافر لضيوف »درج���ة رجال األعمال« 
إمكانية الدخول إلى قاعات الضيافة باملطار، فضال 
عن اخلدم���ات املميزة والبرامج الترفيهية املميزة 

على منت الطائرة.
وتسير شركة طيران اجلزيرة رحالتها إلى العديد 
من الوجهات في منطقة الش���رق األوسط وشمال 

افريقيا، وتركيا، إضافة إلى إيران وباكستان.

طوكيو � كونا: أظهرت بيانات 
صينية رسمية اليوم ان صادرات 
الكويت من النفط اخلام الى الصني 
قفزت بنسبة 139.7% في يونيو 
املاضي مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي لتس���جل مستوى 
قياس���يا عن���د 1.26 مليون طن 
مبع���دل 308 آالف برميل يوميا 
لتصبح بذلك سادس اكبر مورد 

نفطي للصني.
وقالت االدارة العامة لالستهالك 
ان الصادرات الكويتية من النفط 
شكلت 5.6% من اجمالي واردات 
النفط الصينية مقارنة مع %3.2 
في يونيو من العام املاضي و%3.3 
في شهر مايو املاضي مشيرة الى 
وصول الصادرات الكويتية في 
النص���ف االول من العام احلالي 
الى 203 آالف برميل يوميا بنسبة 
ارتفاع 23.8% مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.
وارتفع اجمالي واردات الصني 
من النفط في شهر يونيو املاضي 
بنسبة 34.1% على اساس سنوي 
لتصل ال���ى 5.44 ماليني برميل 

يوميا.

أعلنت االدارة العامة للطي���ران املدني أمس عن توقيعها باألحرف 
األولى على اتفاقية ثنائية بني دولة الكويت وجمهورية بلغاريا لتنظيم 

خدمات النقل اجلوي بينهما.
وق��ال رئي��س وف�د الكويت لهذه املباحثات نائب مدي��ر ع��ام الطيران 
املدني لشؤون سالم��ة الطي��ران والنق��ل اجل��وي ف��ي االدارة م.نبيل 
الزام���ل ان هذه االتفاقية تأتي ضمن سياس���ة االدارة العامة للطيران 
املدني نحو فتح األجواء وتوثيق العالقات اجلوية الثنائية مع الدول 
األخرى وتيس���ير تشغيل شركات الطيران التجاري للركاب والشحن 
التابعة لكال البلدين ولربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من املطارات 
الدولية مبا يعزز حركة النقل اجلوي بني البلدين وتش���جيع التبادل 

التجاري بينهما.
وذكر الزامل ان الطرفني عقدا مباحثات ثنائية تتضمن مذكرة تفاهم 
»شملت جميع النقاط التي مت بحثها واالتفاق عليها والتي كان أبرزها 
تعيني جميع الناقالت الوطنية للكويت والتشغيل بأي عدد من الرحالت 
للركاب والش���حن البحت مبمارس���ة النقل باحلرية الثالثة والرابعة 
واالتفاق على تشغيل ثالث رحالت اسبوعيا لنقاط فيما وراء بلغاريا 

باستثناء أوروبا وذلك مبمارسة احلرية اخلامسة«.
واضاف انه مت االتفاق على التعاون التجاري بني شركات الطيران 
املعينة في البلدين، وضم الوفد في عضويته مدير ادارة النقل اجلوي 
م.نادر البلوشي وناصر بورس���لي وابرار الشمري من قسم الشؤون 

الدولية ووفاء البكر من وزارة اخلارجية.

اكبر  وعادت انغوال لتصبح 
الدول املصدرة الى الصني بنسبة 
24% مقارنة بالعام املاضي لتصل 
الى 913 الف برميل يوميا تليها 
الس���عودية ب�897 أل���ف برميل 
يوميا وبنسبة ارتفاع نحو %25 
فيما حتتل ايران املرتبة الثالثة 
الف  بنسبة 6.7% ومبعدل 423 

برميل يوميا.
وتعتبر الصني ثاني اكبر الدول 

الواليات  املستهلكة للنفط بعد 
املتحدة واعطت احلكومة الصينية 
املبدئية على مشروع  موافقتها 
بناء مؤسسة البترول الكويتية 
وشركة )س���ينوبيك( الصينية 
النفط  مصفاة عمالق���ة لتكرير 
في مدينة )زاجنيانغ( في اقليم 
)غوانغدون���غ( جن���وب الصني 
بتكلفة تصل الى تسعة مليارات 

دوالر.

حصلوا على قسائم سفر بقيمة 200 دوالر

»مول 360« يعلن افتتاح مركز  Infunity الترفيهي العائلي

»األولى للوقود« تدشن خدمة غسيل السيارات

افتتحت الشركة األولى للوقود خدمة غسيل السيارات 
مبحطة القصر )15( باجلهراء وذلك بحضور نائب العضو 

املنتدب للتسويق بالوكالة محمد اخلارجي.
وقد قامت »األول���ى للوقود« بتوفي���ر هذه اخلدمة 
مبحطاتها ملا متتاز به هذه األجهزة من السرعة وبالتالي 
توفير الوقت لعمالئها واجلودة، وذلك حرصا من األولى 

على س���المة مركبات عمالئها باإلضافة الى أنها أجهزة 
مبواصفات حديثة ومتطورة.

ومن ضمن خطة الشركة إعادة ترميم محطاتها بأحدث 
التصاميم العاملية وتوفير كافة اخلدمات التي يتطلبها 

السوق والتي تسهل أمور عمالئها.
وتعتبر محطة القصر باجلهراء ثامن محطة في توفير 

خدمة غسيل السيارات باإلضافة إلى محطات »الساملية 
الدائري الرابع، مبارك العبداهلل، الش���ويخ شارع جمال 
عبدالناصر، الدائري السادس، الساملية شارع عبدالكرمي 

اخلطابي، قرطبة، الدعية«.
وسيتم توفير خدمة غسيل السيارات مبحطات أخرى 

تابعه لألولى للوقود في وقت قريب.

 INFUNITY أعلن مول 360 عن افتتاح مركز
الترفيهي العائلي املصمم وفق آخر ما توصلت إليه 
تقنيات الترفيه والتسلية، حيث يضم مجموعة 
متنوعة ومتكاملة من األلعاب الترفيهية ومرافق 
التسلية التي ترضي أذواق جميع أفراد العائلة من 

خالل موقعه في الطابق الثالث من مول 360.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة التسويق في مول 
 ،Infunity  360 كالوديا لوبوشينسكا: »مع افتتاح
أحدث املراكز الترفيهية العائلية بالكويت، أصبح 
بوسع ضيوفنا الصغار قضاء أمتع األوقات في 
اللعب واالستكشاف من خالل باقة مبتكرة من 
األلعاب ووس���ائل الترفيه التي مت اس���تقطابها 

إلرضاء أذواق جميع افراد العائلة«.
وأضافت: »يشكل الشباب شريحة كبيرة من 
املجتمع الكويتي لذا فمن الضروري كذلك توفير 
مساحة عائلية للترفيه وبأسلوب عصري يناسب 
تطلعاتهم، وفي ظل الطقس احلار طوال أش���هر 
الصيف يصبح املركز الترفيهي العائلي املكيف 

داخل مركز جتاري، الوجهة األمثل للترفيه«. 
وتض���م مرافق الترفيه والتس���لية في مول 
360 ثالثة اقسام مختلفة مينح كل منها جتربة 
 Infunity فريدة لش���ريحة عمرية معينة، فمركز

الترفيهي اجلديد، ميتد على مساحة تزيد على 
5.000 متر مربع ويض���م مجموعة من األلعاب 
املتنوعة واملبتكرة والشيقة التي تناسب جميع 
الفئ���ات العمرية الفراد العائل���ة، باإلضافة الى 
منطقة العاب صممت خصيصا للصغار دون سن 
اخلامسة وصالتني إلقامة احلفالت اخلاصة وأعياد 
امليالد وركن لبيع املأكوالت اخلفيفة ومس���رح 

مجهز ملختلف األنشطة االستعراضية. 
أما صالة البولينغ التي تغطي مساحة تزيد 
على 2.500 متر مربع تضم 16 ممرا باإلضافة إلى 
4 ممرات VIP  متنح روادها املزيد من اخلصوصية 

وتتميز بأجوائها وتصميمها الفريد.
أما القسم الثالث فهو Freeze Club الذي يشغل 
مساحة 1.500 متر مربع يضم األلعاب اإللكترونية 
وألعاب الڤيديو إضاف���ة إلى طاوالت البلياردو 
ومنطقة استراحة ميكن من خاللها قضاء أمتع 

األوقات وتناول املأكوالت اخلفيفة.
ويحتضن مول 360 تش���كيلة من العالمات 
التجارية الراقية وخيارات الترفيه املبتكرة لزواره. 
ويس���تضيف املول حاليا 109 متاجر، فضال عن 
مجموعة متنوعة من املطاعم واملقاهي التي متيزه 

من سائر مراكز التسوق. 

بمحطة القصر »15« بالجهراء

شاشة العرض اجلديدةمرزوق اجلاسم

)أسامة البطراوي(اجلاسم متوسطا قيادات وفريق عمل املشروع عقب إطالق املشروع

الجاسم: »مؤسسة الرسالة« تطلق مشروع »نيوز راما« 
عبر شاشات عرض ذات أسلوب جديد

محمود فاروق
أعلن املدير العام ونائب رئيس 
مجلس إدارة مؤسس���ة الرسالة 
األولى للدعاية واإلعالن مرزوق 
اجلاسم عن إطالق مشروع »نيوز 
راما« وهو عبارة عن طرح شاشات 
عرض ذات أسلوب جديد تربط 
اخلب���ر الصحاف���ي باإلعالن في 
شاش���ة واحدة مع عرض أخبار 
متنوعة مبجاالت مختلفة في آن 

واحد.
إلى  ان الشركة اجتهت  وقال 
فكرة دمج اإلعالم باإلعالن ودمج 
اخلبر الفوري باإلعالن اجلاد من 
خالل جري���دة الالعب الرياضية 
املنشأة حديثا وجريدة الرسالة 
ومتثيل ذلك في مشروع »نيوز 
راما«، متوقع���ا أن يتم بيع 300 
شاشة حتى نهاية العام احلالي 

بتكلفة نصف مليون دينار.
وأشار اجلاس���م على هامش 
حفل نظمته مؤسس���ة الرسالة 
األولى للدعاية واإلعالن مس���اء 
أمس األول إلى انه ميكن استخدام 
هذه الشاش���ة في األماكن العامة 

إلى تأس���يس  ظه���رت احلاجة 
كيان فني متخصص في طباعة 
أنواعها فتم  اإلعالنات بجمي���ع 
إنشاء مؤسس���ة تابعة للشركة 
األم وهي الرسالة األولى للدعاية 
واإلعالن حيث اس���تحوذت على 
وكالة »س���يجناراما« األميركية 
وكانت هذه اخلطوة إضافة مميزة 

للعمل الفني في الشركة.

قرية واحدة

من ناحية اخرى، قالت مديرة 
إدارة العالقات العامة باملؤسسة 
نوال الدروي���ش: »نعيش اليوم 
ف���ي عالم ضاقت به املس���احات 
وقصرت به املس���افات وأصبح 
قرية واح���دة وصغيرة بفضل 
التقدم الهائل مبجال التكنولوجيا 
والقف���زات الس���ريعة ف���ي علم 
البرمجي���ات، فالكلمة أصبحت 
رقما واخلبر أصبح صورة بفضل 
الفاكس واإلنترنت وتكنولوجيا 
الديجتال«. وأضافت ان مؤسسة 
الرسالة األولى للدعاية واإلعالن 
هي شريحة اجتماعية واقتصادية 
كويتية قبلت التحدي بأن حتمل 
بيرق احلراك اإلعالمي من خالل 
مش���روعها اإلعالمي األول الذي 
بني على أساس توظيف التطور 
التكنولوجي في مصلحة اإلعالم 
والذي يعتبر علم���ا من العلوم 
احلديثة التي فرضتها متطلبات 
العصر وموجبات التطور احلديث 
املس���تمر ضمن أصول ومعايير 
محددة لتوصيل الرسالة املنشودة 
إل���ى جمي���ع ش���رائح املجتمع 
وقطاعات���ه سياس���ية كانت أو 
اقتصادي���ة أو اجتماعية، الفتة 
إلى انه نظ���را لالرتباط الوثيق 
بني اإلعالم وعملية اإلقناع فالبد 
أن تكون املؤسسة مبنزلة حلقة 
الوص���ل في مش���روعنا هذا بني 
املؤسسات والشركات والهيئات 
املعلن���ة واملس���تهلك عن طريق 
دمج اخلبر باإلع���الن من خالل 
الص���ورة واحلرك���ة للربط بني 

اإلعالن واملستهلك.

مرحلة حتد في حياتنا العملية 
فبعد حترير الكويت مت التوسع 
وزيادة إمكانيات مطابعنا التجارية 
والصحافية فكان لها دور فاعل في 
طباعة عدد من الصحف اليومية 
واملجالت األسبوعية والكثير من 
املطبوعات التجارية التي تتطلب 

مهارة فنية عالية«.

كيان فني

وذكر انه عند ازدهار الكويت 

وأضاف قائال: »بعد سنوات 
وحتقيق اإلجناز تلو اآلخر تطلب 
األمر أن تكون هناك مطبعة خاصة 
للجريدة حتى أنشئت في 1968 
مطبعة أوفست للرسالة وكانت 
النواة احلقيقية في العمل مبجال 
طباعة الكتب املدرسية واملجالت 
واجلرائ���د حتى أصبحت أفضل 
املطاب���ع في هذا املج���ال إلى أن 
أتى الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت حيث كانت هذه املرحلة 

التجارية  واألسواق واملجمعات 
ان »الرس���الة«  واملقاهي، مبينا 
تأسست كجريدة أسبوعية عام 
1961 على يد املرحوم حمد العيسى 
وزميله عبداحلميد املزيدي ونظرا 
لعدم تفرغها للصحافة وشؤونها 
مت التنازل عن الرخصة لصديقها 
جاسم مبارك ليكمل مسيرة الشركة 
في مجال الصحافة ملا يتمتع به 
من حس صحافي وتوجه سياسي 

قومي واضح في تلك الفترة.

توقع بيع 300 شاشة بنهاية 2010 بكلفة نصف مليون دينار


