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 «الجزيرة»: أكثر من مليون مسافر
  على رحالتنا حتى نهاية الربع الثالث

 واصلت تشغيل حصة سوقية قيادية خالل سبتمبر  

 قالت شركة طيران اجلزيرة 
انها استحوذت مرة أخرى على 
حصة ســـوقية قيادية من بني 
إلى  الكويتية  الناقـــالت  جميع 
التي تشـــغل  الوجهات  أغلبية 
إليها، عدا الرحالت إلى مدينتي 
الريـــاض وجدة كونها محدودة 
بعدد املقاعد املسموح بها مقابل 

الشركات الكويتية األخرى.
   وأوضحـــت الشـــركة، التي 
حققت نسبة التزام بلغت ٩٤٫٣٪ 
في جدول مواعيد السفر خالل 
ســـبتمبر املاضي، في تقريرها 
الشـــهري عن أدائها التشغيلي 
لشهر سبتمبر، أنها نقلت أكثر 
من مليون مســـافر منـــذ بداية 
العام احلالي ولغاية ســـبتمبر، 
ليصل إجمالي املســـافرين على 
منت طيران اجلزيرة منذ تأسيسها 
في عام ٢٠٠٥ إلى ســـتة ماليني 
ونصف املليون مســـافر، أي ما 
يعادل ضعف سكان الكويت في 

غضون خمس سنوات.
   وافاد التقرير بأنه خالل شهر 
سبتمبر، احتلت طيران اجلزيرة 
مكانة أكبر مشغل من بني جميع 
الناقالت إلى الوجهات األكثر طلبا 
خالل الشهر وباألخص خالل عطلة 
عيد الفطر، حيث استحوذت على 
حصة ســـوقية بلغت ٣٥٪ إلى 
بيروت، و٣٤٪ إلى عمان، و٤٣٪ 

إلى االسكندرية.
  كما أشار التقرير إلى أن طيران 
اجلزيرة كانت املشغل األكبر من 

بني الناقالت الكويتية إلى الوجهات 
السياحية، مستحوذة على حصة 
بلغت ١٨٪ إلى اسطنبول، وحصة 
٤٢٪ إلى شـــرم الشيخ، وحصة 

٥٤٪ إلى األقصر.
  واستحوذت طيران اجلزيرة 
على حصة سوقية بلغت ٤٢٪ على 
خط الكويتـ  دمشق. كما حصدت 

طيـــران اجلزيرة أكبر نســـبة 
سوقية من بني شركات الطيران 
الكويتية املشغلة على اخلطني 
من األكثر تنافســـية في شبكة 
وجهات الشركة وهما: الكويت ـ 

دبي والكويت ـ البحرين.
  وتشـــغل طيـــران اجلزيرة، 
احلاصلة علـــى جائزة «أفضل 

طيران لعام ٢٠١٠» من قبل مجلة 
«أربيان بزنس»، وعلى اجلائزة 
الذهبية مـــن «ماجنوم اوبس» 
لعـــام ٢٠١٠، إلـــى ١٧ وجهة في 
الشرق األوســـط تضم وجهات 
رجال األعمال مثل دبي والبحرين، 
والوجهات الســـياحية كشـــرم 

الشيخ واسطنبول.

 «ڤيڤا» تطلق حملة «من ٥ إلى ٥»
  شاملة مكالمات بالمجان لعمالئها 

 فيما يشـــكل حتوال جديدا في العالقة بني 
شركات االتصاالت واملشتركني، أعلنت شركة 
االتصـــاالت الكويتية (ڤيڤـــا) في مهرجانها

«VIVA Festiva»» «أم املفاجآت» عرضا احتفاليا 
أمام مشتركيها ميكنهم بالتواصل مع بعضهم 
البعض مبكاملات مجانية من ٥ صباحا حتى 
٥ مساء، في حملة «من ٥ إلى ٥»، وهو الرقم 

األول الذي يحمله أي مشترك في «ڤيڤا».
  وقالت الشركة في بيان صحافي انها تنوي من خالل هذه املفاجأة 
اجلديدة أن تؤسس ملرحلة جديدة في التعاطي مع مشتركيها، حيث 
تلي هذه املفاجأة مفاجآت أخرى، لتدخل في إستراتيجية مختلفة 
في تقدمي اخلدمات، علما أنها ليست املرة األولى التي تفاجئ «ڤيڤا» 
عمالءها بعروض مغرية ومبتكرة، بعد أن غيرت املعادلة في السوق 
الكويتي، وهو ما يفتح املجال أمام غير املشـــتركني باالستفادة من 

املفاجآت النوعية املقبلة.
  وبينما يترقب السوق الكويتي تغييرات مرتقبة، تبادر شركة 
«ڤيڤا» مبنح عمالئها من الدفع اآلجل واملسبق وللذين لم ينضموا 
بعد إلى عالم «ڤيڤا» بإجراء مكاملات مجانية على أي رقم من «ڤيڤا» 
من الساعة ٥ صباحا حتى الساعة ٥ مساء، يوميا، على أن يجري 
عمالء الدفع املسبق مكاملة ملدة ٥ دقائق خالل هذه الفترة، ثم ميكنهم 

بعدها التحدث مجانا والتمتع بالعرض اجلديد.
  وعن هذا العرض، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ڤيڤا» م.جنيب 
العوضي: «ان عالم «ڤيڤا» مختلف وجديد، حيث يسعى دائما إلى 

قراءة حاجات الســـوق الفعلية، ومتطلبات 
عمالئه التي تفيدهم في حياتهم العملية وفي 
تقليل التكلفة عليهم، وسط اإلمكانات املتاحة 
حاليا في التواصل املجاني، لذا كان هذا العرض 
النوعي الذي تليه عروض أخرى في اإلطار 
نفسه، لنثبت ملشتركينا والعمالء اجلدد أن 

ڤيڤا تقدر».
  وأضاف: «كل شيء ممكن مع «ڤيڤا»، نحن 
نعلـــم حاجات العمالء إلـــى التواصل خالل 
النهار، خصوصا شرائح املوظفني والطالب 
والشباب ورجال األعمال وسيداته والنساء 
فـــي املنزل وغيرهم، ففتحنـــا أمامهم املجال 
للحديث مجانا في ساعات الذروة في النهار، 
لتسهيل تنفيذ أعمالهم وتواصلهم مع أحبائهم 

وأصدقائهم».
  ويعتبر عرض املكاملات املجاني اجلديد األول من نوعه في الكويت، 
لتدخل «ڤيڤا» مفهوما حديثا في مجانية االتصال والتواصل، بشكل 
يبرز مسؤوليتها االجتماعية جتاه عمالئها القدامى واجلدد، ولتبدأ 
في التطبيق العملي «خارج الشـــعارات اجلميلة» للدور املفترض 
على شـــركات االتصال في زيادة التواصل بني البشر ومنح القدرة 

للجميع باالتصال خللق العدالة في االتصال.
  ويضاف عرض املكاملات املجاني إلى سلسلة من العروض سبق 
أن طرحتها «ڤيڤا» ضمن إطار مهرجان «VIVA Festiva»، كباقة الـ ٥٥ 
دينارا التي تسمح باستخدام محلي غير محدود للمكاملات الصوتية 
والرســـائل النصية القصيرة (تطبق شروط سياسة االستخدام)، 
مكاملات الڤيديو ورسائل الوسائط املتعددة، تصفح اإلنترنت، خدمة 
البالك بيري احمللية، باإلضافة إلى خصم على الرســـائل النصية 
القصيرة الدولية، فضال عن االشتراك بباقات اإلنترنت املميزة التي 
تتناســـب مع جميع املتطلبات، والتي توفر سرعة مميزة وجودة 
عالية، متكن املشتركني من تصفح اإلنترنت واالطالع على بريدهم 

اإللكتروني والعديد من اخلدمات في أي زمان ومكان وجدوا. 

 «أم المفاجآت» تنطلق مع مهرجان الشركة 

 م.جنيب العوضي

 «برقان» يعرض حساب «يومي» في «ناقالت النفط» 

 «التجاري» يجري سحب «النجمة» الشهري اليوم 

الرائدة»، «إن حساب يومي يحظى 
بإقبال كبير ينعكس في عدد العمالء 
املتزايد. وإننا ملتزمون بالتواصل 
الفعال مع املؤسسات التي تضم في 
كوادرها البشرية مزيجا منتجا من 
الشباب الكويتي وكذلك املقيمون. 
وإننا نحرص على توفير الفرصة 
جلميع هؤالء املوظفني لالستفادة 
من حلولنا وخدماتنا ومنتجاتنا 
املصرفيــــة لتكون عونا لهم على 
مزيد من النجاح والفوز» تضيف 

املخيزمي.
  وفي شــــرحها لفلسفة البنك 
الدافعة لهذه األنشطة والزيارات 
أن  التفاعلية، أوضحت املخيزمي 
استراتيجية البنك تنطلق بشكل 
دائــــم وفعال من شــــعاره (أنت 
دافعنا) ليكــــون البنك في حركة 
ابتــــكار وعمل دؤوبــــة لتطوير 
وتقدمي أفضل احللول املصرفية 
التي متنح العمالء ما يحتاجونه 

ويتوقعونه. 

واخلاص لنقدم لهم القيمة املضافة 
من خــــالل خدماتنــــا ومنتجاتنا 
املصرفيــــة التي تلبي احتياجات 
مختلف شرائح املجتمع وتساعدهم 
على االستفادة من املزايا واخلدمات 
التــــي نقدمها في حلولنا البنكية 

مديري املصرفية الشخصيةـ  مدير 
عام في بنك برقان منيرة املخيزمي: 
«تعبر زيارتنا إلى شركة ناقالت 
النفط الكويتية عن التزامنا الدائم 
بالتواصل مع كل اجلهات والهيئات 
واملؤسســــات في القطاعني العام 

 في بادرة جديدة تعزز احلضور 
النوعي خلدماته ومنتجاته، قام 
بنك برقــــان بزيارة إلى شــــركة 
الكويتية، حيث  النفــــط  ناقالت 
التقى مبوظفيها وقدم لهم تعريفا 
التي يقدمها  باخلدمات واملزايــــا 

حساب (يومي).
  ومثــــل البنك في هــــذا اللقاء 
مــــن موظفي  التواصلــــي فريق 
الذين قدموا  اخلدمة املصرفيــــة 
ملوظفي الشــــركة شرحا متكامال 
حول مزايا حســــاب (يومي) وما 
يقدمه مــــن فرص كثيرة وفريدة 
الوحيد في  باعتباره احلســــاب 
الكويت الذي يقدم سحوبات يومية 
بجائزة مقدارها ٥٠٠٠ دينار، حيث 
ميكن فتح احلساب بكل سهولة 
من خالل إيــــداع مبلغ ٥٠٠ كحد 
أدنى في احلســــاب ملدة ٣٠ يوما 
ليدخل بعدها السحب اليومي على 

اجلائزة النقدية.
  وعن هذه الزيارة، قالت رئيس 

 أعلن البنـــك التجاري الكويتي انه 
ســـيجري اليوم السحب على حساب 
النجمة الشهري لعمالئه، والذي يجري 
كل أول أحد من كل شهر، حيث تكون 
هناك ٨١ فرصة للفـــوز لعمالء البنك 
التجاري املشاركني بحساب النجمة لربح 
١٠٠ الف دينار كجائزة أولى، وتتوزع 

اجلوائز الثمانني على النحو اآلتي:
  اجلائزة مـــن الثانية إلـــى الواحد 

والعشرين: ١٠٠٠ دينار.
  اجلائزة من الثاني والعشرين إلى 

الواحد والثمانني: ٥٠٠ دينار.
  اجلدير بالذكر أنه باســـتطاعة أي 
شـــخص أن يفتح «حســـاب النجمة» 
بإيداع مبلغ ٥٠٠ دينـــار فقط في أي 

مـــن فروع البنك التجـــاري الكويتي، 
فكلما ازداد رصيد حساب العميل في 
«حساب النجمة» ازدادت فرص الربح 
حيث يحتسب كوبون للسحب مقابل 
كل ٥٠ دينارا باحلساب، كما يتميز هذا 
احلساب بأنه ميكن السحب واإليداع 
في أي وقت إضافة إلى إمكانية إصدار 
بطاقة سحب آلي واحلصول على جميع 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل خدمة 
التجـــاري اون الين واخلدمة الهاتفية 
وخدمات مركز االتصال وخدمة الرسائل 
القصيرة وكذلك اســـتخدام احلساب 
إلصدار بطاقـــة ائتمانية مقابل حجز 
مبلغ في حالة عدم حتويل الراتب إلى 

حساب آخر في البنك. 

 موظفو البنك في شركة ناقالت النفط لعرض اخلدمات  

 حصة طيران الجزيرة لشهر سبتمبر إلى الوجهات التي تشغل إليها 
 الحصة السوقية 

 مجموع الشركات األخرى  الوجهة 
المشغلة إلى الوجهة 

 الخطوط الجوية 
الكويتية 

 الخطوط 
الوطنية     

 الكويت - اسكندرية  ٤٣٪  ٥٪  ١٣٪  ٣٨٪ 
 (ALY+HBE)

 الكويت - عمّان  ٣٤٪  ١٢٪  ٢٥٪  ٢٨٪ 
 الكويت - حلب  ١٠٠٪  -  -  - 

 الكويت - أسيوط  ٦٤٪  -  -  ٣٦٪ 
 الكويت - البحرين  ٢١٪  ٩٪  ١١٪  ٥٩٪ 
 الكويت - بيروت  ٣٥٪  ٢٤٪  ٢٠٪  ٢١٪ 
 الكويت - دمشق  ٤٢٪  ١٦٪  ٣٢٪  ١٠٪ 
 الكويت - دير الزور  ١٠٠٪  -  -  - 

 الكويت - دوحة  ١٣٪  -  ١٣٪  ٧٤٪ 
 الكويت - دبي  ١٨٪  ٧٪  ١٥٪  ٦٠٪ 

 الكويت - اسطنبول  ١٨٪  ١٠٪  -  ٧٢٪ 
 (SAW+IST)

 الكويت - األقصر  ٥٤٪  -  ٢٢٪  ٢٥٪ 
 الكويت - مشهد  ٢٨٪  -  -  ٧٢٪ 
 الكويت - شرم الشيخ  ٤٢٪  ٣٣٪  ٢٥٪  - 

  املصدر: تقرير اإلدارة العامة للطيران املدني حلركة املسافرين خالل سبتمبر ٢٠١٠ 

ق فرص استثمار مبتكرة لعمالئه   «الخليج» يسوِّ
 أقام أمسية خاصة لعمالء الخدمة المصرفية المميزة 

املنتجات واخلدمات املصرفية التي 
تلبي احتياجاتهم املالية.

  هذا، وقد أطلــــق بنك اخلليج 
صفحة خاصة باخلدمة املصرفية 
املميزة علــــى موقعه اإللكتروني 
http://www.e-gulfbank.com/
eng/pbanking/index.jsp والتــــي 
أداة  مت تصميمها لتكون مبنزلة 
إرشادية لكبار العمالء واستعراض 

مزايا تلك اخلدمات.
  ويتواجد مســــؤولو اخلدمة 
املصرفية الشخصية في طوابق 
اخلدمة املصرفية املميزة في األفرع 
التالية: العدان، العديلية، ضاحية 
عبداهللا السالم، الفحيحيل (مجمع 
الفحيحيل  الغامن)،  الكترونيات 
(مجمع نايف الدبوس)، الفروانية، 
اجلابريــــة، مبارك الكبير (املركز 
الســــاملية  النزهة،  الرئيســــي)، 
(اجلمعية التعاونية)، الشــــعب، 
الشرق، املنصورية، السرة، الشويخ 

الرئيسي، وميناء الشويخ. 

توافر معاملة شخصية وتفضيلية 
للعمالء الذين يستخدمون خدماتنا 
املصرفية املميزة، فضال عن احلرص 
على إطالعهم على ما نعرضه من 
خدمات مصرفية شاملة». هذا، وقد 
صممت اخلدمة املصرفية املميزة 
لتعكس االرتقاء مبستوى اخلدمة 
مبا يتوافق مع متطلبات العمالء 
الشخصية، وتتضمن مجموعة من 

على منت شركة الطيران املذكورة. 
وبهذه املناسبة، علق مساعد مدير 
عــــام قطــــاع إدارة الثــــروات في 
بنك اخلليــــج عادل املطوع قائال: 
«نلتزم فــــي بنك اخلليج بتوفير 
أفضل اخلدمــــات املصرفية التي 
تتضمن مجموعة من املزايا املتميزة 
لعمالئنا. وتأتي هذه األمسية في 
إطار جهودنا املتواصلة لضمان 

 أقام بنك اخلليج بالتعاون مع 
اخلطوط اجلوية الســــنغافورية 
ومجوهرات الفارس أمسية خاصة 
بحضور ٢٠٠ شخص من عمالء 
التي  املميزة  اخلدمة املصرفيــــة 
يوفرها، وذلك في فندق جي دبليو 

ماريوت يوم ١ نوفمبر اجلاري.
  وقد أتاح هذا احلدث اخلاص 
للبنــــك فرصة لقــــاء أهم عمالئه 
وتعزيز صالتــــه بهم، فضال عن 
استعراض مجموعة واسعة من 
اخلدمات واملنتجات الفريدة ذات 
القيمة املضافة والتي يقدمها البنك 
حاليا وتشمل تسويق صناديق 
استثمارية صممت خصيصا وفق 
احتياجات العمالء. وفي إطار هذا 
احلدث، استمتع الضيوف بحسن 
الضيافة التي اشتهرت بها اخلطوط 
السنغافورية كما حظوا بفرصة 
الفوز بتذكرتي سفر ذهابا وإيابا 
على درجة رجال األعمال إلى واحدة 
من خمس وجهات مختلفة في آسيا 
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