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 خصومات حتى ٤٠٪ في «أتالنتيس بالم دبي»

 «برقان» يطلق أمتع العروض التوفيرية 
لحاملي بطاقات «ڤيزا برقان»

 «سوق شرق» يطلق 
  مهرجانه التسوقي «أحالمك أوامر»

 ..ويعلن الفائزين بسحب حساب «يومي»

باحلجوزات في فندق أتالنتيس 
بالم دبي باستخدام بطاقات ڤيزا 
برقان قبـــل ١٥ يناير اجلاري، 
العمالء على غرفة  ســـيحصل 
ديلوكس لشـــخصني وكوبون 
عشاء بقيمة ٦٢ دينارا، ويشمل 
هذا السعر أيضا إفطار لشخصني، 
وموكتيل لشـــخصني، ودخول 
النادي الليلي لشخصني، ودخول 
إلى لوســـت تشامبرز  مجاني 
(الغرف املفقودة)، ودخول مجاني 
إلى األكوافنتشـــر، وجلســـات 
عالجيـــة في النـــادي الصحي 
وأسعار خاصة في دولفني باي. 
وتبلغ القيمة األساســـية لهذه 

املزايا كلها ١٥٢ دينارا. 
  واضافت: «إن بطاقات ڤيزا 
التي نقدمها في بنك برقان هي 
بوابة للدخول إلى عالم من املزايا 
املغرية والشـــيقة والتي تلبي 
الكثير من احتياجات وأسلوب 

حياة حامليها». 

الفواتير ليوم واحد فقط، حيث 
يتوجب وضع كل أرقام الفواتير 
املجمعة إذا كانت مجموعها ٥٠ 

دينارا في صندوق السحب».
  وتتنوع الهدايا بني قســـائم 
مشـــتريات من مركز ســـلطان 
الشـــايع  وسلســـلة متاجـــر 

وإلكترونيات يوريكا. 

٢٠١١/١/٩ الســـاعة ٧ مساء على 
املســـرح الروماني على جائزة 
واحدة عبارة عن «٥ آالف دوالر 

نقدا».
  وأضافت: «كل من يتسوق من 
محالت السوق بقيمة ٥٠ دينارا 
يحصل على كوبون واحد «امسح 
وقد تربح»، كما يجوز جتميع 

 أعلن سوق شرق عن إطالق 
التســـوقي «أحالمك  مهرجانه 
أوامر» في حفل حضره مديرو 
احملال التجارية في سوق شرق 
وممثلـــو الهيئات اإلعالمية في 
الكويـــت، ويضم هذا املهرجان 
جميع محالت سوق شرق والبالغ 

عددها ١٠٥ محالت.
  وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
سوق شـــرق دينا معرفي في 
تصريح صحافـــي: «كما عود 
الكرام  ســـوق شـــرق عمالءه 
في كل عام، حيـــث انطلق هذا 
املهرجان التسوقي في بداية العام 
لتنشيط حركة املبيعات مبحالت 
السوق وكذلك لتقوية عالقاتنا 
مع عمالئنا الكرام الذين نعتز بهم 

وبخدمتهم على مدار العام».
  وأوضحت: «يستمر املهرجان 
إلـــى ١/٨/ ٢٠١١،  مـــن ٢٠١١/١/٢ 
حيث يحصل املتسوقون على 
كوبونات لدخول السحب على 
جوائز املهرجان، إذ ســـيجري 
السحب على هذه اجلوائز يوم 

 أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية حلساب «يومي»، وقام البنك بإيداع مبلغ 
٥٠٠٠ دينار وهو قيمة اجلائزة في حساب كل من 
الفائزين احملظوظني األربعة لألســـبوع املاضي، 
وقد جرى الســـحب في املكتب الرئيســـي للبنك 
حسب اإلجراءات املتبعة فكان احلظ من نصيب 
الفائزين: جوناثان سامر جوزيف غيريافي، أمينة 
إبراهيم الشعار، صالح خالد صالح املزيني، ناصر 
ســـبيل عتيق املطيري، وحسيني جوجن سيف 

الدين جوجن.
  وقد قامت رئيسة مديري املصرفية الشخصية 

ـ مدير عام البنك منيرة املخيزمي بتقدمي التهنئة 
للفائزين في سحوبات األسبوع املاضي، وقالت في 
تصريح صحافي: ان حساب «يومي» هو احلساب 
األوحد واألكثر تفردا في الكويت، فهو حســـاب 
يقدم ســـحوبات وجوائز يومية مجزية مقدارها 
٥٠٠٠ دينار عدا أيام العطل األسبوعية والعطل 
الرســـمية، واليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد 
حتمل إليك خبر الفوز بجائزة ٥٠٠٠ دينار، يسرنا 
أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه الفرصة الفريدة 
الســـتثمار ودائعهم بالطريقة التي تعود عليهم 

بفرص أكبر للفوز. 

ونقوم وفقا لهذا بابتكار وتطوير 
أنسب احللول والعروض لنلبي 
العمالء وأســـلوب  احتياجات 
حياتهم. وإننا نحرص على أن 
تعطي عروضنا وشراكاتنا ميزة 
إضافية حلاملي بطاقات برقان 

االئتمانية».
القيام  انـــه عند    واوضحت 

 أعلن بنـــك برقان عن تقدمي 
عرض مميز لعمالئه من حاملي 
بطاقات ڤيزا وذلـــك في فندق 

أتالنتيس بالم دبي.
  وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه اخلطـــوة تأتي لتعزز 
التزامه الدائم نحو عمالئه وتقدمي 
أنسب العروض واخلدمات لهم، 
حيـــث يوفر العـــرض اجلديد 
حلاملـــي بطاقات ڤيـــزا برقان 
خصومـــات تصـــل إلـــى ٤٠٪ 
عنـــد قيامهم باحلجز في فندق 
أتالنتيس بالم دبي باستخدام 
بطاقات ڤيزا برقان االئتمانية 

حتى ٢٠ فبراير ٢٠١١.
  وفي إشارة إلى اخلصومات 
اخلاصة التي يوفرها العرض، 
قالـــت رئيـــس مديـــري قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك برقان منيرة املخيزمي: 
«إننـــا ننظـــر بعـــني االهتمام 
واملتابعة الحتياجات عمالئنا، 

 منيرة املخيزمي 

 جانب من إجراء السحب

 الفودري مكرما العتيقي بحضور التركيت 

 جانب من إدارة سوق شرق

 األولى إلى كل من دبي وبيروت وعمان ودمشق واالسكندرية والبحرين

 «الجزيرة» تتصدر 
  الناقالت الكويتية في نوفمبر

 أصدرت شركة طيران الجزيرة أمس 
تقريرها الشـــهري عن ادائها التشغيلي 
لشـــهر نوفمبر ٢٠١٠، حيث استحوذت 
الشـــركة على حصة سوقية قيادية إلى 
أغلبية الوجهات التي تشغل إليها لتتفوق 
من جديد على الناقالت الكويتية األخرى، 
عدا الرحالت إلى مدينتي الرياض وجدة 
كونها محدودة بعدد المقاعد المسموح بها 

مقابل الشركات الكويتية األخرى.
  وكشـــف التقرير، الـــذي اعتمد على 
إحصائيات اإلدارة العامة للطيران المدني 
المستقلة لشهر نوفمبر ٢٠١٠، أن الشركة 
تواصل االســـتحواذ على حصة قيادية 
على الوجهات األكثر تنافسية في الشرق 
األوســـط، حيث استحوذت على حصة 
ســـوقية بلغت ٢٨٪ على خط الكويت ـ 
بيروت، و٣٤٪ على خط الكويتـ  عمان، 

و٤٩٪ على خط الكويتـ  االســـكندرية، 
و٤١٪ على خط الكويت ـ دمشق.

  واظهر التقرير ايضا استحواذ طيران 
الجزيرة على أكبر حصة من بين الناقالت 
الكويتيـــة إلـــى الوجهات الســـياحية 
والمفضلة خالل عطالت نهاية األسبوع 
ووجهات رجال األعمال مع حصة سوقية 
بلغت ١٦٪ على خط الكويتـ  دبي، و٢٠٪ 

على خط الكويت ـ البحرين.
  يذكـــر أن طيـــران الجزيـــرة حائزة 
جائـــزة «أفضـــل شـــركة طيـــران» 
لعام ٢٠١٠ من «مجلة أرابيان بيزنس»، 
باإلضافـــة إلى الجائزة الذهبية من قبل 
«ماجنوم أوبس أووردز ٢٠١٠» وتشغل 
الشركة رحالت إلى ١٧ وجهة في الشرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا خالل موسم 

الشتاء ٢٠١١/٢٠١٠. 

 «األهلي» يطلق خدمة «األهلي تشات» األولى في الكويت

 ١٠٠ ألف دينار من «نجمة التجاري» لـ «جاسم الرندي»

 «إيكويت» تدشن جناح األطفال في مستشفى العدان

  اجلدير بالذكر أن كل ٥٠ دينارًا 
ضمن رصيد حساب «النجمة» 
تؤمن للعميـــل فرصة الدخول 
بالسحب الشـــهري على جائزة 
الـ ١٠٠٫٠٠٠ دينار، والدخول في 
السحب الثالثي الذي يجرى مرة 
كل أربعة شهور على جوائز بقيمة 
٣٠٠٫٠٠٠ دينار يتم فيه اختيار٣ 
فائزيـــن يحصل كل واحد منهم 
على جائـــزة الـ ١٠٠ ألف دينار، 
كما يتميز هذا احلساب بأنه من 
دون فوائد وميكن السحب منه 
واإليداع فيه في أي وقت، إضافة 
إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 
آلي عليه، واحلصول على جميع 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين، واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة، وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانيـــة في حالة عدم حتويل 

الراتب. 

بإجناز هذا اجلناح الذي يحتوي 
الطبية  على احـــدث االجهـــزة 
املتقدمة، مشيرا الى دعم الشركة 
املتواصل للعديـــد من القضايا 
الصحية والتوعويـــة على مر 

االعوام.
ايكويـــت  شـــركة    متثـــل 
التي تأسست  للبتروكيماويات 
سنة ١٩٩٥ شراكة عاملية بني شركة 
صناعـــة الكيماويات البترولية 
وشركة داو للكيماويات وشركة 
بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
القريـــن لصناعـــة الكيماويات 

البترولية.
  وبدأت شركة ايكويت عمليات 
اإلنتاج في شهر نوفمبر ١٩٩٧، 
الوحيد  وهي حاليـــا املشـــغل 
ملجموعـــة متكاملة من املصانع 
ذات املواصفات العاملية التي تنتج 
أكثر من ٥ ماليني طن ســـنويا 
البتروكيماوية عالية  املواد  من 
اجلودة التي يتم تســـويقها في 
الشرق االوسط وآسيا وأفريقيا 

وأوروبا. 

الدائم  والصناعة على تعاونها 
وإشـــرافها الفعال على عمليات 
التي متت بسالســـة  الســـحب 

ونظام.

جميع الفائزين في سحب النجمة، 
الفتا الى أنه سيتم قيد اجلوائز 
النقدية إلى حسابهم في البنك، 
موجها الشـــكر لوزارة التجارة 

والعشرين الى احلادية والثمانني 
وقيمتها ٥٠٠ دينار لكل منهم.

  واضاف البنك في بيان صحافي 
انه ينتهز هـــذه الفرصة ليهنئ 

  وبالنيابة عن وزارة الصحة، 
أشـــاد مدير منطقـــة االحمدي 
الصحية د.فهـــد الفودري بدور 
شـــركة ايكويـــت وتعاونها مع 
الوزارة من خالل تبرعها الكرمي 

الى تأصيل  املجتمعية الساعي 
الشـــراكة والتعاون مع  مبادئ 
وزارة الصحة التي تبذل الكثير 
لضمان جودة وفعالية اخلدمات 

الصحية في الكويت».

العتيقي:  ادارة الشركة يوسف 
«هذا الدعم وهذه الرعاية يلقيان 
كامل تأييد مجلس ادارة شركة 
ايكويت حيث انهما جزء وامتداد 
ايكويت للمســـؤولية  لبرنامج 

 أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن إجراء عملية السحب الشهري 
على «حساب النجمة»، وذلك في 
املركز الرئيسي للبنك في متام 
الساعة ٦:٣٠ من مساء أمس األول، 
بحضور ممثـــل وزارة التجارة 
والصناعـــة نومـــس النومس، 
وممثلـــة وزارة الداخلية تهاني 
إبراهيم املرشود، كما حضر عن 
البنك التجاري موظفون من قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة 
اإلعالن والعالقات العامة وقطاع 
الدعـــم الفنـــي وإدارة أمن نظم 
معلومـــات التكنولوجيا وجمع 

كبير من عمالء البنك.
  وقد فاز جاسم محمد عبداهللا 
الرندي باجلائزة األولى وقدرها 
١٠٠ ألف دينار، وفاز عشـــرون 
آخرون باجلوائز من الثانية إلى 
احلادية والعشرين وقيمتها ١٠٠٠ 
دينار لكل منهم، كما فاز ستون 
آخـــرون باجلوائز مـــن الثانية 

ايكويت عن   أعلنت شـــركة 
تدشني جناح خاص باالطفال في 
مستشـــفى العدان، حيث قامت 
الشركة بتمويل جتديد وإعادة 

تأهيل اجلناح بالكامل.
  وقد مت افتتاح اجلناح بحضور 
مجموعة من الشخصيات، منهم 
نائب رئيس مجلس ادارة شركة 
ايكويت رجا زيدان وكوكبة من 
قيادات وإداريي وزارة الصحة.

  وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة حمد التركيت 
انه: «للخدمات الصحية دور مهم 
في جميع املجتمعات، وقد كان 
هذا االمر من العوامل التي أدت 
الى قيام شـــركة ايكويت بدعم 
وزارة الصحة من خالل متويل 
جتديد وإعادة تأهيل هذا اجلناح 
وجتهيزه بأحدث االجهزة الطبية 
املتقدمة ملساهمته احملورية في 
الذين  رعاية االطفـــال املرضى 
يستحقون اقصى درجات الرعاية 

على الدوام».
  من جانبه، قال رئيس مجلس 

 أعلن البنك األهلي الكويتي عن إطالق خدمة «األهلي 
تشات» االولى في الكويت وذلك ضمن األنشطة املستمرة 
لتطوير مركز االتصال الهادف الى تقدمي أفضل اخلدمات 

املصرفية وأكثرها توفيرا للوقت.
  وعـــن هذه اخلدمة اجلديدة قال رئيس إدارة قنوات 
االتصـــال بالبنك عثمان توفيقي في تصريح صحافي: 
«إن خدمة األهلي تشات هي األولى من نوعها في الكويت 
التي مت ابتكارهـــا وتطويرها لتكون واحدة من أفضل 
قنوات التواصل مع العمالء في القطاع املصرفي احمللي، 
وحتـــرص إدارة مركز االتصال علـــى تدعيم خدماتها 

باالبتكار الدائم، وباســـتثمار أفضل التقنيات املصرفية احلديثة، وأكفأ املوظفني 
لنمنح عمالءنا اخلدمة التي يتوقعونها من البنك األهلي الكويتي، مع حرصنا على 

توفير أفضل وأنسب احللول املصرفية بطريقة متنحهم 
الرضا، وكل ما يحتاجه العميل هو فتح نافذة الكترونية 
على «األهلي تشات» ليبدأ في احملادثة االلكترونية مع 
احـــد موظفي اخلدمة القادرين على تزويد العميل بكل 

ما يحتاجه من معلومات وحلول».
  واضاف انه مع انطالق هذه اخلدمة غير املسبوقة، 
يكون البنك األهلي قد أضاف عالمة بارزة جديدة ملستوى 
اجلـــودة الرفيع عبر خدماتـــه الرائعة وذلك من خالل 
استفادته من أســـلوب احلياة العصري واجلديد الذي 
جعل الكثير من شـــرائح املجتمـــع تتعامل مع طريقة 
احملادثة االلكترونية بشكل شـــبه يومي، مما يجعل وجود «األهلي تشات» قناة 

جديدة تؤكد قدرة البنك على التجاوب املثمر مع عمالئه. 

 «زين»: إيناس حسن الفائزة األخيرة 
  بجائزة الـ ٣٠ ألف دوالر األسبوعية 

وفي الوقت نفسه ستساعدهم 
هذه احلملة في احلفاظ على أن 
يكون لهم سجل ائتماني سليم 
مع الشـــركة، مع سداد املبالغ 

املالية للفواتير.
أنها ملتزمة    وكشفت زين 
دائمـــا بالبحث عمـــا يرضي 
العمالء وما يتناسب  رغبات 
مع متطلباتهم، وفي ذات الوقت 
فهي لن تدخر جهدا في طرح كل 
ما هو جديد من اخلدمات التي 
تتقابل مع توقعاتهم وجتعلهم 

مميزين باستمرار. 

بعـــد جديد فـــي عالقتها مع 
عمالئها، والتي تسعى باستمرار 
إلى تعزيزها بجميع وســـائل 
االتصال سواء كانت مباشرة 

أو غير مباشرة.
  واعتبرت زين أنشطة هذه 
احلملة وسيلة اتصال مباشرة 
مع عمالئها وحتمل معها قيمة 

مضافة.
  وبينت أن عميـــل اإليزي 
بإمكانه الفوز باجلائزة النقدية 
وكذلك أصحاب اخلطوط آجلة 
الدفع أمامهم نفس الفرصة أيضا 

 أعلنت شركة زين لالتصاالت 
عن فوز إيناس محمد حســـن 
بجائزة الـ ٣٠ ألف دوالر وذلك 
بعد السحب األسبوعي األخير 
في حملتهـــا الترويجية التي 
الربع األخير من  أطلقتها في 
٢٠١٠ لعمالئهـــا من أصحاب 
خطـــوط اإليـــزي وخطوط 
الفواتيـــر وكذلـــك خطـــوط 

البيانات.
  وذكرت الشـــركة في بيان 
صحافي أن احلملة التي أطلقتها 
وانتهت في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
تسمح لكل عميل في شركة زين 
بالدخول في سحب أسبوعي 
على جوائز مالية بقيمة ٣٠ ألف 
دوالر، باإلضافة إلى الدخول في 
السحب على اجلائزة الكبرى 
(سيارة فيراري كاليفورنيا)، 
فعند إعادة التعبئة برصيد ٥ 
القيام بسداد  أو عند  دنانير، 
فاتورة ٥ دنانير يحصل العميل 

على فرصة للفوز.
الفرصة    وانتهزت الشركة 
لتهنئة الفائزة باجلائزة املالية 
املاليـــة األخيرة)  (اجلائـــزة 
في ســـحوباتها األسبوعية، 
وأوضحت أن جميع عمالء زين 
مدعوون للدخول في السحب 

على اجلائزة الكبرى.
أنهـــا أطلقت هذه    وبينت 
احلملة رغبة منها في إضفاء 

 الفائزة إيناس حسن ممسكة بشيك جائزة الـ ٣٠ ألف دوالر األسبوعية 

 حصة طيران الجزيرة لشهر نوفمبر ٢٠١٠ 
  على الوجهات التي تشغل إليها 

 الوجهة  الحصة السوقية 
 ٪٤٩  (ALY+HBE) الكويت ـ اإلسكندرية 
 الكويت ـ عمّان  ٣٤٪ 
 الكويت ـ حلب  ١٠٠٪ 
 الكويت ـ أسيوط  ٦٣٪ 
 الكويت ـ البحرين  ٢٠٪ 
 الكويت ـ بيروت  ٢٨٪ 
 الكويت ـ دمشق  ٤١٪ 
 الكويت ـ دير الزور  ١٠٠٪ 
 الكويت ـ الدوحة  ١٢٪ 
 الكويت ـ دبي  ١٦٪ 
 ٪١٣  (SAW+IST) الكويت ـ اسطنبول 
 الكويت ـ األقصر  ٧٨٪ 
 الكويت ـ مشهد  ١٥٪ 
 الكويت ـ شرم الشيخ  ٤٣٪ 

 املصدر: تقرير اإلدارة العامة للطيران املدني حلركة املســـافرين خالل 
شهر نوفمبر ٢٠١٠ 


