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 إحدى طائرات «طيران اجلزيرة»

 بصفة دائمة ومجانًا اعتبارًا من ١٥ الجاري

 «الجزيرة» تقدم الوجبات والمرطبات
   على الدرجة السياحية

 

 أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
امـــس انها ســـتقدم، ابتداء من 
١٥ فبرايـــر اجلـــاري، الوجبات 
واملرطبات مجانا وبصفة دائمة 
الدرجة  جلميع املسافرين على 
الدرجة  السياحية، لتوفر بذلك 
الســـياحية علـــى مـــنت طيران 
اجلزيرة أفضل قيمة من بني ما 
تقدمه الناقالت األخرى في الشرق 

األوسط ملسافري هذه الدرجة.

فـــي بيان  الشـــركة    وقالت 
صحافـــي انه مع هـــذه اخلدمة 
اجلديدة، تواصل طيران اجلزيرة 
تقدمي أفضل قيمة للمسافرين على 
الدرجة السياحية، حيث قامت 
مؤخرا مبنح املسافرين إمكانية 
السفر مع ٤٠ كيلوغراما مجانا 
إلجمالي وزن األمتعة املســـجلة 
وبصفة دائمة الى جميع الوجهات 
التي تشـــغل إليها الشركة، ذلك 

باإلضافة الى األسعار التنافسية 
التي توفرها طوال العام، ونسبة 
االلتزام مبواعيد جدول السفر من 
األعلى في الشرق األوسط التي 
فاقت نسبة ٩٥٪، وأسطول حديث 

.Aمن طائرات ايرباص ٣٢٠
  وتسير «طيران اجلزيرة» ١١٢ 
رحلة أسبوعية من الكويت بأسعار 
تبدأ من ١٣ دينارا شاملة الضرائب 
والرسوم اإلضافية، وإضافة الى 

خدمات الدرجة السياحية، توفر 
طيرن اجلزيرة خدمات حصرية 
بأسعار تنافسية للمسافرين على 
درجة «اجلزيرة لرجال األعمال»، 
التي توفر لرجال األعمال مقصورة 
مخصصة وخدمة تسجيل األمتعة 
خاصة بهم وقاعة رجال األعمال 
في املطارات وأسعار تذاكر تبدأ 
من ٥٨ دينارا شـــاملة الضرائب 

والرسوم اإلضافية. 

م الفرع الفائز بمبيعات التأمين  «التجاري» يكرِّ

التي تتناســـب مع احتياجاتهم 
ومتطلباتهم وتقدميها من خالل 
فروعه الـ ٥٣ فرع املنتشرة في 

مختلف مناطق الكويت. 

التأمني والرعايـــة والطمأنينة 
لعمالئه عند ســـفرهم للخارج، 
حيث يولي البنـــك اهتماما في 
توفير أنسب اخلدمات وأفضلها 

شـــركة اميريكان انترناشونال 
غـــروب «AIG» التي تعد إحدى 
أفضل شـــركات التأمني العاملية 
في مجالها، وذلك لتوفير خدمة 

 أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن تكـــرمي فـــرع الصليبخات 
إلحرازه املركز األول في مبيعات 
التأمني لعام ٢٠١٠، وذلك تقديرا 
جلهودهـــم وأدائهـــم املميز في 
حتقيقهم أعلى نسبة مبيعات فيما 
يتعلق بخدمة التأمني أثناء السفر 
ودورهم البارز في خدمة العمالء، 
حيث يتم تقدميها بالتعاون من 
شركة AIG العاملية في تسويق 

خدمة التأمني.
  وبهذه املناســـبة قام كل من 
املدير اإلقليمي في البنك شذى 
منصور وجوزيف بجاني ممثال 
عن شـــركة التأمني بتقدمي درع 
الفوز لفرع الصليبخات تقديرا لهم 
إلحرازهم املركز األول، وتشجيعا 

لالستمرار بهذا املستوى.
  وذكر البنك في بيان صحافي 
انه ابـــرم اتفاقيـــة التأمني مع 

 جانب من التكرمي


