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خدمات ومنتجات

 برعاية وزير األشغال

معرض «البناء واإلعمار» 

ينطلق اليوم 

«املسار»: 58% مبيعات 

معرض الراية للعقار

 تطلق «طــيــران الــجــزيــرة» غــدًا عــروض األســبــوع األخــيــر من 

أكبر عــرض لها هــذا العام «عــرض الشتاء»، الــذي أطلقته منذ 

ضة تبدأ من 20.400 دينارا 
ّ
أسبوعني، تقدم خالله أسعارا مخف

شاملة الضرائب والرسوم إلى ست وجهات وذلك حصريًا على 

.jazeeraairways.com املوقع

وقـــال نــائــب الــرئــيــس للمبيعات فــي شــركــة طــيــران الجزيرة 

رفــيــق بــغــدادي: «هـــذا هــو األســبــوع األخــيــر الـــذي يمكن خالله 

في  قصيرة  عطلة  لقضاء  ممّيزة  عــروض  انتهاز  للمسافرين 

إحدى الوجهات األكثر طلبًا في الشرق األوسط».

للعطالت  األكثر طلبًا  الوجهات  الشتاء»  ويتضمن «عــرض 

القصيرة مثل دبي والبحرين واالسكندرية والقاهرة وبيروت 

وعــّمــان، لفترة السفر ما بني األحــد 18 نوفمبر والخميس 20 

ديسمبر.

وتــشــغــل «طـــيـــران الـــجـــزيـــرة» طـــائـــرات مــكــونــة مـــن درجــتــي 

سفر وهــمــا الــدرجــة السياحية ودرجـــة رجـــال األعــمــال. وتوفر 

األمتعة  األعمال خدمة تسجيل  للمسافرين على درجــة رجــال 

الخاصة بهم، و60 كيلوغرامًا مجانًا لألمتعة املسجلة، وقاعات 

رجـــال األعــمــال، بــاإلضــافــة إلــى مــقــصــورة مخصصة على منت 

الطائرة وقائمة طعام غنية ومتنوعة، فيما تقدم للمسافرين 

على الدرجة السياحية 40 كيلوغراما مجانًا لألمتعة املسجلة 

وأسعار  متغيرة شهريًا  قائمة وجبات ومرطبات  إلى  إضافة 

تنافسية على مدار العام. 

 تـــحـــت رعـــــايـــــة وزيـــــر 

األشـــــــــــــغـــــــــــــال الـــــــعـــــــامـــــــة 

الـــدكـــتـــور فـــاضـــل صــفــر 

يفتتح في تمام الساعة 

الـــــعـــــاشـــــرة مـــــن صـــبـــاح 

اليوم األحــد املــوافــق 18 

نوفمبر 2012 في القاعة 

رقـــــم 8 مـــعـــرض الــبــنــاء 

والــــــذي   ،19 واإلعــــــمــــــار 

تــقــيــمــه وتــنــظــمــه شــركــة 

معرض الكويت الدولي 

املـــــعـــــارض  أرض  عــــلــــى 

حيث  بمشرف،  الدولية 

 18 انشطته من  تستمر 

إلى 24 نوفمبر الجاري.

وقد وجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوة لحضور 

مــراســم حــفــل االفــتــتــاح الـــى جــمــع مــن ســفــراء الــــدول وأعــضــاء 

الكويت،  فــي  اإلعـــالم  ورجـــال  املعتمدين  الــدبــلــومــاســي  السلك 

إضافة إلى عدد من الشركات الراعية للمعرض.

البناء  معرض  مدير  الهندي  خالد  أعلن  املناسبة،  وبــهــذه 

واإلعــمــار 19 لــدى شركة معرض الكويت الــدولــي، ان املعرض 

استقطب أكــثــر مــن 64 راعــيــًا ومــشــاركــًا فــيــه، فــي حــني تشارك 

 بالتيني، وكــال من شركة «إعمار 
ٍ
كل من شركة «عربي» كــراع

أما  - فونتيني»، وشركة «الجــني للمعادن» كراعيني ذهبيني، 

شركة «ديلمون» - مصاعد اورونا فحظيت بالرعاية الفضية، 

األمــــر الــــذي يــشــيــر الـــى اهــتــمــام الــشــركــات واملــصــانــع املحلية 

باملشاركة بقوة في هذا املعرض.

وأضاف ان معرض البناء واإلعمار يعد حدثًا مهما، حيث 

للمشاركة  املهتمة  الشركات  قبل  من  ملحوظًا  تسابقًا  يشهد 

فــي فــعــالــيــاتــه نــظــرًا ملــا لــهــذا املــعــرض املــتــخــصــص مــن أهمية 

البناء  الــراغــب في  الكويتي  املــواطــن  لــدى  وخصوصية كبيرة 

أو استكمال أو تجديد منزله أو قسيمته، إضافة الى شركات 

املقاوالت، مشيرًا إلى أن معرض البناء واإلعمار أصبح سوقًا 

سنويا يتطلع اليه املهتمون، حيث تلتقي فيه شركات البناء 

وشــــركــــات املــــقــــاوالت واملـــكـــاتـــب االســـتـــشـــاريـــة الــهــنــدســيــة مع 

عــرض 6400 متر  واحــد على مساحة  جمهورها تحت سقف 

مربع. 

 أعـــلـــن املــــديــــر الـــعـــام 

ملــــــجــــــمــــــوعــــــة املـــــــســـــــار 

لــــتــــنــــظــــيــــم املـــــــعـــــــارض 

واملــــــؤتــــــمــــــرات ســـعـــود 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــــراد أن 

الـــــشـــــركـــــات املــــشــــاركــــة 

فـــــــي مــــــعــــــرض الــــــرايــــــة 

لــــــلــــــعــــــقــــــار الـــــكـــــويـــــتـــــي 

الـــــــذي طــــــرح مـــشـــاريـــع 

مـــلـــيـــارات   6.2 بــقــيــمــة 

نــجــاحــًا  حــقــقــت  دوالر 

قــــيــــاســــيــــًا ومــــبــــيــــعــــات 

فـــــــاقـــــــت الــــــتــــــوقــــــعــــــات، 

حـــيـــث تـــفـــاوتـــت نــســبــة 

الــتــســويــق واملــبــيــعــات 

مــن شــركــة الـــى اخــــرى فــي املــعــرض الــــذي اخــتــتــم فعالياته 

االربــــــعــــــاء املـــــاضـــــي لـــكـــن املـــبـــيـــعـــات فـــــي املــــتــــوســــط (وفـــقـــا 

املشاريع  الجمالي   %58 بلغت  املــســار)  أعدتها  الحصائية 

الــذي استمر 4 أيــام تحت شعار أقوى  املطروحة باملعرض 

تجمع عقاري في الكويت، االمر الذي يؤشر إلى عودة شهية 

انتقائية  العقاري املحلي ولكن بصورة  إلى السوق  الشراء 

مع استمرار جاذبية العقارات بالنسبة للكويتيني بوصفها 

 حقيقية وليست ورقية. 
ً
أصوال

وأوضــــح مــــراد فــي تــصــريــح صــحــفــي أن نــســبــة املهتمني 

بالشراء تجاوزت 75% في املتوسط.  

 «األهلي» يستضيف

عيادة انترناشيونال كلينك 

«برقان» يعلن الفائزين

في حملة البطاقات

«التجاري» يواصل عروضه

مع «بريتش ايرويز»

 بمناسبة اليوم العاملي ملرض السكر يستضيف 

البنك االهــلــي الكويتي فــرع الــزهــراء الــيــوم االحــد 

فريقا طبيا متخصصا من عيادة انترناشيونال 

كــلــيــنــك الجــــــراء فــحــص الــســكــر لــلــعــمــالء مــجــانــا، 

وتقديم النصائح واالستشارات الطبية واالجابة 

عـــن كـــل االســـتـــفـــســـارات املــتــعــلــقــة بـــمـــرض الــســكــر 

والوقاية منه.

وبـــهـــذه املــنــاســبــة صــــرح مــديــر عــــام الــخــدمــات 

املـــصـــرفـــيـــة لـــــالفـــــراد ســــتــــيــــوارت لـــــوكـــــي: «تـــأتـــي 

هـــذه املـــبـــادرة مــن ايــمــان الــبــنــك االهــلــي الكويتي 

التي نسعى من خاللها  بمسؤوليته االجتماعية 

الى خدمة املجتمع في مختلف املجاالت، وتأكيدا 

لدور البنك في دعم الجوانب الصحية والحمالت 

التوعوية». واضاف «ندعو جميع عمالئنا لزيارة 

فــرع الــزهــراء واجــراء الفحص املجاني للتأكد من 

سالمة صحتهم».

واخــتــتــم لــوكــي «نــشــكــر عــيــادة انــتــرنــاشــيــونــال 

الدعوة وعلى ما قدموه من  كلينك على تلبيتهم 

نــصــائــح واســـتـــشـــارات طــبــيــة لــلــعــمــالء وملــوظــفــي 

البنك االهلي الكويتي على مدى يومني». 

 أعـــلـــن بــنــك بـــرقـــان الــفــائــزيــن 

بــرقــان لحاملي  بــنــك  فــي حملة 

بطاقاته بجهاز آيباد 3 وهاتف 

ســـامـــســـونـــغ جـــاالكـــســـي اس 3، 

وهم: فخر الدين مرجي وعمرو 

الحلواني.

الفائزين ضمن  إعـــالن  يــأتــي 

الـــــــعـــــــرض الـــــــــــذي اطـــــلـــــقـــــه بـــنـــك 

بطاقاته،  لحملة  مــؤخــرًا  بــرقــان 

حــيــث يــحــصــل الــعــمــالء عـــن كل 

10 دنــانــيــر يــتــم انــفــاقــهــا داخـــل 

الـــكـــويـــت عـــلـــى فـــرصـــة لـــدخـــول 

اذا  امـــــــــا  الــــــشــــــهــــــري.  الـــــســـــحـــــب 

اســـتـــخـــدم الـــعـــمـــالء بــطــاقــاتــهــم 

فستتضاعف  الـــكـــويـــت،  خـــــارج 

فرصهم في دخول السحب. هذا 

ويتم االعــالن عن فائزين اثنني 

كـــل شــهــر بــاجــمــالــي 12 فـــائـــزا، 

ليحالفهم  فــائــزيــن   6 ويــتــبــقــى 

الـــــحـــــظ خــــــــالل الـــــثـــــالثـــــة اشـــهـــر 

القادمة.

هــــذا ويــتــمــاشــى عــــرض بنك 

بـــــرقـــــان مـــــع الــــتــــزامــــه املــســتــمــر 

بـــتـــقـــديـــم مـــــزايـــــا مــــتــــعــــددة لــكــل 

عــــــمــــــالئــــــه تــــــنــــــاســــــب اســــــلــــــوب 

حـــيـــاتـــهـــم، ملـــعـــرفـــة املــــزيــــد حـــول 

جـــمـــيـــع خـــــدمـــــات بـــنـــك بــــرقــــان، 

باالضافة الى مختلف العروض 

الـــــــذي يـــقـــدمـــهـــا الـــبـــنـــك، يــتــعــني 

عــلــى الــعــمــالء زيــــارة اقــــرب فــرع 

االتـــصـــال على  أو  بـــرقـــان،  لبنك 

مـــركـــز االتــــصــــال، ولــلــمــزيــد من 

املعلومات يمكن للعمالء زيارة 

مــوقــع الــبــنــك االلــكــتــرونــي على 

 .www.burgan.com

 صــــــرح الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري أن 

الخطوط  مــع  الحصري  عــرضــه 

الجوية البريطانية لعمالئه من 

حملة البطاقات االئتمانية فيزا 

ومــاســتــركــارد، الـــذي كــان البنك 

قـــد أطــلــقــه فـــي 1 أكــتــوبــر مـــازال 

مستمرًا حتى 28 فبراير 2013، 

حـــيـــث يــمــنــحــهــم هــــــذا الـــعـــرض 

خــصــمــا بــنــســبــة 10 فــــي املـــائـــة 

السفر وعلى جميع  تذاكر  على 

الـــــــدرجـــــــات (الـــــــدرجـــــــة األولــــــــى، 

درجــة رجــال األعــمــال، والــدرجــة 

البطاقات  لحاملي  السياحية)، 

الــــــكــــــالســــــيــــــكــــــيــــــة والــــــذهــــــبــــــيــــــة 

والـــبـــالتـــيـــنـــيـــة بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

تــــــذاكــــــر  عــــــلــــــى   %15 خــــــصــــــم 

الـــســـفـــر عـــلـــى جــمــيــع الــــدرجــــات 

انفينيت  فــيــزا  بــطــاقــات  لحملة 

االئـــتـــمـــانـــيـــة، وذلـــــك عــنــد حجز 

تــــذاكــــر الـــســـفـــر إلـــــى أي وجــهــة 

ســفــر مـــن الـــكـــويـــت بــاســتــخــدام 

مركز  في  االئتمانية  بطاقاتهم 

مـــبـــيـــعـــات الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 

الكويت  مدينة  فــي  البريطانية 

الــــــعــــــوضــــــي. ويـــســـعـــي  بـــــــــرج   -

الــبــنــك مـــن خــــالل هــــذا الــعــرض 

إلــــــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل الــــعــــروض 

الــتــســويــقــيــة والــــخــــدمــــات الــتــي 

يــــحــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــمـــهـــا عــلــى 

مـــــــــدار الـــــعـــــام وذلـــــــــك لــتــحــقــيــق 

خالل  من  لعمالئه  التام  الرضا 

مــنــحــهــم فـــرصـــا لــلــتــســوق لــدى 

أفضل أماكن التسوق والتوفير 

في الوقت نفسه. 

ومن املعروف أن هذا العرض 

يعبر عن اهتمام البنك التجاري 

الكويتي بكل عمالئه من حملة 

الـــــبـــــطـــــاقـــــات، ويــــــؤكــــــد حـــرصـــه 

املزايا  الدائم على تقديم أفضل 

والـــعـــروض لــلــعــمــالء بــالــتــعــاون 

مــــــع اكـــــبـــــر وأفــــــضــــــل الــــشــــركــــاء 

وأوســـعـــه انــتــشــارا وثــقــة، إذ أن 

البريطانية  الــجــويــة  الــخــطــوط 

هـــــــي واحــــــــــــــدة مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 

الـــعـــريـــقـــة واملــــمــــيــــزة فـــــي عـــالـــم 

الطيران، وتغطي وجهات سفر 

مــتــنــوعــة ومــفــضــلــة فـــي أوروبــــا 

بالنفع  يعود  مــا  وهــو  واميركا 

على شريحة واسعة من عمالء 

البنك. 

بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر

 «آيباد 3» و«غالكسي اس 3» 

 خصم لغاية 10و 15 في المائة 

طاقم انترناشيونال كلينك في فرع الزهراء ●

 أعلن بيت التمويل الكويتي 

(بـــيـــتـــك) عــــن تـــقـــديـــم عــــروض 

خــاصــة بــالــعــمــالء مــن حاملي 

البطاقات مسبقة الدفع (الخير 

للشباب)،  وحسابي  واألســـرة 

بالتعاون مع مجموعة فنادق 

الكويت»   - «انتركونتيننتال 

االمتياز  نــادي  برنامج  ضمن 

تشمل  حيث   ،Privilege Club

يـــــومـــــي   %50 خـــــــصـــــــومـــــــات 

األحــــد واإلثـــنـــني فــقــط، و%25 

بـــقـــيـــة اإلســـــبـــــوع عـــنـــد الـــدفـــع 

بــطــاقــات مسبقة  بــاســتــخــدام 

الدفع، مع إبراز بطاقة بريفلج 

كــلــوب فــي مــجــمــوعــة مختارة 

لفنادق  التابعة  املتنوعة  الشهيرة  املطاعم  من 

هــولــيــدي إن وكــــــراون بـــــالزا، واملــنــتــشــرة فـــي 3 

محافظات بدولة الكويت.

وأوضح نائب مدير إدارة البطاقات املصرفية، 

«بيتك» يحرص من خالل  أن  الدويسان،  سالم 

تقديم برامج عروض مميزة وخصومات، على 

العمالء، حيث  توفير ما يتناسب مع تطلعات 

ان هذا العامل أصبح يمثل قيمة تنافسية على 

البطاقة  وأهمية  قيمة  ويعزز  السوق،  مستوى 

لــالســتــخــدام الــــدائــــم، كــمــا يــطــمــح «بــيــتــك» إلــى 

تــعــزيــز حــصــتــه الــســوقــيــة في 

البطاقات املصرفية من خالل 

اإلســتــمــرار فــى تــقــديــم بــرامــج 

تـــرويـــجـــيـــة رائـــــعـــــة وعــــــروض 

مميزة. 

الــتــي  الـــــعـــــروض  أن  وذكـــــــر 

تـــســـتـــمـــر حـــتـــى 30 ديــســمــبــر 

املقبل تشمل مطاعم النوخذة 

البحرية  باملأكوالت  الشهيرة 

فــــي جــمــيــع الـــــفـــــروع، ومــطــعــم 

األحـــمـــدي فــنــدق كــــراون بــالزا 

الـــفـــروانـــيـــة، وجـــمـــيـــع مــطــاعــم 

بمنطقة  إن  هـــولـــيـــداي  فـــنـــدق 

تتميز  التي  العاملية،  الساملية 

بــتــنــوع مـــأكـــوالتـــهـــا الــشــرقــيــة 

والــغــربــيــة، كــمــا يــشــمــل الـــعـــرض مــطــاعــم روبـــي 

تــــيــــوزداي وبــيــتــزا بــيــبــيــس بــخــصــم 15% على 

قائمة املأكوالت. 

وأشــــــار إلــــى ســهــولــة حـــصـــول الــعــمــيــل على 

بطاقة بريفلج كارد نادي الخصوصية التابعة 

عند  وذلــك  مجانًا،  الكويت  ـــ  النتركونتيننتال 

اســتــخــراج بــطــاقــة مــســبــقــة الـــدفـــع مـــن بــيــتــك أو 

املطعم  فــي  العميل حجز  وبــإمــكــان  تــجــديــدهــا، 

أوتــجــديــد بــطــاقــة نــــادي االمــتــيــاز لــلــعــمــيــل من 

خالل االتصال على البنك. 

 ،VIVA أعــلــنــت شـــركـــة االتــــصــــاالت الــكــويــتــيــة 

أحدث مشغل لتكنولوجيا االتصاالت في الكويت، 

عن توفير عروض خاصة تطرحها لعمالئها ذوي 

 بــالــعــيــد الــوطــنــي 
ً
الــدفــع املــســبــق واآلجــــل احــتــفــاال

مان، بحيث يتسنى لجميع املشتركني 
ُ
لسلطنة ع

والحصول  وأصدقائهم،  عائالتهم  مــع  التواصل 

على خمس دقائق مجانية مقابل كل اتصال مدته 

خمس دقائق. يسري هذا العرض يوم 18 نوفمبر 

الجاري وملدة 24 ساعة. 

ويأتي هذا العرض نتيجة للعالقات الوطيدة، 

مان، وحرص 
ُ
التي تربط دولة الكويت بسلطنة ع

الــعــمــانــيــني  مـــنـــح األشـــــقـــــاء  عـــلـــى   VIVA شــــركــــة

املقيمني في الكويت فرصة التحدث مع أحبائهم، 

ومــشــاركــتــهــم فــرحــتــهــم بــهــذا الــعــيــد، وكـــذلـــك حث 

املواطنني على تبادل التهاني مع أصدقائهم فقط 

بنصف السعر. 

وبمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، يسر 

شــركــة VIVA أن تــتــقــدم بــأحــر الــتــهــانــي وأصـــدق 

الـــتـــمـــنـــيـــات لــلــشــعــب الـــعـــمـــانـــي بـــأكـــمـــلـــه وألبـــنـــاء 

الجالية فــي الــكــويــت مــؤكــدة الــتــزامــهــا بــأن تكون 

سباقة في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم 

عمالئها  منح  على  املستمر  والعمل  االتــصــاالت، 

تجربة فريدة ال تضاهى. 

 أطلق بنك الكويت الدولي أخيرا عرضا مميزا 

املتنوعة،  الدولي»  «فيزا  لحاملي بطاقات  جديدا 

يــتــيــح لــعــمــالء الــبــنــك الــحــصــول عــلــى خــصــومــات 

خاصة من فنادق ومنتجعات هيلتون في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا وذلك بالتعاون مع فيزا 

انترناشيونال.  

وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، قـــــال مـــديـــر الـــتـــســـويـــق فــي 

مـــســـتـــخـــدمـــي  إن  الـــــعـــــجـــــالن  «الــــــــدولــــــــي» طـــــــــارق 

التمتع  بامكانهم  أصبح  الــدولــي»  «فيزا  بطاقات 

بخصومات تصل الى 33% عند تسديدهم لقيمة 

حــجــوزاتــهــم بــواســطــة هـــذه الــبــطــاقــات فــي فــنــادق 

ومــنــتــجــعــات هــيــلــتــون املــنــتــشــرة فـــي دول الــشــرق 

األوسط وافريقيا. 

حاملو  «سيستفيد  قــائــال:  الــعــجــالن  وأوضــــح 

بــطــاقــات «فــيــزا الــدولــي» مــن الــخــصــومــات عندما 

يسددون قيمة حجوزاتهم في فنادق ومنتجعات 

العمالء  على  ومــا   .2013 أبريل   22 هيلتون حتى 

ســـوى حــجــز الـــغـــرف الــفــنــدقــيــة قــبــل 31 ديسمبر 

املقبل، وذلك عبر املوقع على االنترنت املخصص 

 .«visamiddleeast.com/Hilton لذلك

«بيتك»: خصومات ملستخدمي 

البطاقات  في مطاعم «انتركونتيننتال»

VIVA: حسومات للمتصلني

إلى سلطنة عمان

«الدولي»: عروض على حجوزات 

منتجعات «هيلتون»

 50% األحد واإلثنين و25% باقي األيام 

 اليوم ولمدة 24 ساعة 

 بنسبة 33% ولغاية 22 أبريل 

ملصق الحملة ●
سعود مراد ●

سالم الدويسان ●

شعار الحملة ●

فائز يتسلم جائزته من حنني الرمحي ●

فاضل صفر ●

 «طيران الجزيرة»:

 أسعار جديدة مخفضة 


