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أحمد املهزع

البحر: الخطوط الوطنية تحقق 82% زيادة في عدد الركاب بالربع الثاني
أعلنت ش���ركة اخلطوط الوطنية الكويتية أمس 
نتائجها النصف س���نوية لهذا العام مبدية خس���ارة 
قدرها 5.9 ماليني دينار مبقدار 12.07 فلسا للسهم. وقد 
أدرجت اخلطوط الوطنية، ش���ركة الطيران الكويتية 
ذات اخلدمات املتميزة، في سوق الكويت لألوراق املالية 
في 15 ديسمبر املاضي بينما أطلقت عملياتها وأولى 

رحالتها في 24 يناير املاضي.
ويعد العام احلالي من أكثر األعوام حتديا في تاريخ 
الطيران العاملي واإلقليم���ي، إذ أعلنت منظمة النقل 
اجلوي العاملية )آياتا( مؤخرا عن توقعاتها بخسائر 
كبيرة لشركات الطيران العاملية تبلغ 9 مليارات دوالر 
لعام 2009، وفي الوقت ال���ذي يعاني فيه العالم من 
تداعيات األزمة االقتصادية العاملية، إذ باتت شركات 
الطي���ران العاملية كافة تواجه بع���ض التحديات في 
حتقيق العوائد، فإن اخلطوط الوطنية قد سعت ألن 
تضع لها موطئ قدم وأن تستقطب عددا متناميا من 
املسافرين، فزاد عدد الركاب في الربع الثاني من هذا 
العام على منت اخلطوط الوطنية مبقدار 82% مقارنة 
بالرب���ع األول، وذلك مبقابل زيادة في الس���عة بلغت 

75%، وفق ما أعلنته الشركة أمس. 
وأكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
اخلطوط الوطنية الكويتية عبدالسالم البحر »أن القبول 
الذي رأته الشركة من قبل ضيوفنا فاق توقعاتنا، إذ 
احتضن ضيوفنا جتربة الطيران املتميز الذي وفرته 

اخلط���وط الوطنية لهم، وهو أمر يدعونا للس���عادة 
والتفاؤل«، مبينا أن النتائج النصف س���نوية كانت 
متوقعة »إذ لم ميض عل���ى إطالق عمليات اخلطوط 
الوطنية س���وى ستة أش���هر ونحن ال نزال في أول 
سنة تشغيلية للشركة، إذ لم يكتمل تسلم أسطولنا 

اخلطوط الوطنية حتقق زيادة في عدد الركاب عبد السالم البحر

وبالتالي فإن سنة 2009 تعتبر سنة مصروفات أكثر 
منها سنة إيرادات، وهذا أمر طبيعي«.

وأشار البحر الى ان املس���تقبل يخبئ الكثير من 
األخبار الس���ارة للخطوط الوطنية من حيث النتائج 
املالية أو التطوير املستمر لتجربة اخلدمات املتميزة، 

مشددا على أن الشركة تعي متاما التحديات املوجودة 
في قطاع الطيران وتتطلع ملواجهتها والتعاطي معها«. 
وأضاف »لقد تأثرت كل شركات الطيران سلبا باألزمة 
االقتصادية العاملية التي أدت إلى انخفاض عدد املسافرين 
عامليا، إال أننا على ثقة تامة بأننا منلك منتجا متميزا 

وقاعدة متنامية من الضيوف املسافرين الذين عبروا 
عن ارتباطهم الوثيق باخلطوط الوطنية خالل األشهر 
القليلة املاضية وهو أم���ر يدعونا للفخر«، مبينا أن 
هناك مؤشرات تدعو الشركة للتفاؤل باملستقبل ومنها 
الزيادة املستمرة في إيرادات اخلطوط الوطنية باإلضافة 
إلى األداء املتميز الذي باتت حتققه الشركات التابعة 
وهي شركة املشاريع املتحدة خلدمات الطيران )يوباك( 
ورويال أفييش���ن، مؤكدا أن هذه املؤشرات باإلضافة 
إلى ما نطمح إليه من دور للسلطات الكويتية، ممثلة 
في اإلدارة العامة للطيران املدني، ألن تزيد من دعمها 
لقطاع الطيران وتدعيم املنافسة الشريفة والصحيحة 
من ش���أنه أن يدفعنا للتأكيد على مس���تقبل مشرق 

للخطوط الوطنية.
ومنذ إطالق رح���الت اخلطوط الوطنية في يناير 
املاضي، فقد ش���هد قطاع الطي���ران في الكويت زيادة 
بلغت 9% في عدد ال���ركاب في النصف األول من هذا 
العام مقارنة بذات الفترة من العام املاضي، وبني البحر 
أن اخلطوط الوطنية في توسع مستمر منذ إنشائها 
وقد قامت بالعديد من اخلطوات في زمن قياسي، فزاد 
عدد الركاب في الربع الثاني مبقدار 82% مقارنة بالربع 
األول، وذلك في مقابل زيادة في السعة بلغت 75% ما 
يبرهن على موقعنا الثابت والقوي في السوق والذي 
يعتمد على اس���تراتيجية مدروسة للتوسع وأسس 

مالية قوية«.

وصف العام الحالي بأنه من أكثر األعوام تحديًا في تاريخ الطيران العالمي واإلقليمي 

»الخليج« أجرى سحب الدانة األسبوعي 
أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب الدانة األسبوعي 
حيث نالت عبير محمد س����ليمان البصيري اجلائزة الكبرى وقدرها 
10000 دينار، بينما فاز كل من: خالد عبداللطيف شمالن احلساوي، عادل 
محمود محمد بن نخي، محمد حسني علي العجمي، صالح عبدالسالم 
علي العوضي وفواز خالد عبدالعزي����ز الفوزان بجائزة قدرها 1000 
دينار. وذكر البنك في بيان صحافي أمس انه مع إطالق حملة الدانة 
سيتعني على عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط وهو احلد 
األدنى لفتح حس����اب الدانة. ومبجرد إبقاء هذا احلد األدنى س����يدخل 
العميل تلقائيا في الس����حوبات األسبوعية، والش����هرية والسنوية. 
ويتميز س����حب الدانة عن غيره من السحوبات بأنه ال مينح العميل 
فرص����ة توفير النقود فقط، بل مينحه أيضا فرصا متعددة للفوز في 
السحوبات األس����بوعية، والشهرية والسنوية مع العلم أنه كلما زاد 

املبلغ املودع وطالت مدة بقائه، زادت الفرص املتاحة للفوز. 
هذا ويتيح حس����اب الدانة اجلديد لعم����الء بنك اخلليج املزيد من 
الفرص للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية وسنوية. والقيمة املضافة 
تبدأ بفتح حس����اب الدانة اجلديد قبل 5 أيام عمل تسبق السحب، مما 
يخولهم تلقائيا دخول الس����حب األس����بوعي، أو بفتح حساب الدانة 
قبل ش����هر لدخول السحب الشهري أو السنوي. أما بالنسبة للعمالء 
من أصحاب حساب الدانة، فيتمتعون مبيزة إمكانية اإليداع قبل يوم 

واحد فقط من السحب ليتأهلوا.

المهزع: فرص كثيرة للربح من بنك الدوحة لعمالئه
قام بنك الدوحة بإجراء الس���حب الرابع على 
جائزة املليونير الش���هرية في املبنى الرئيسي 
للبنك في العاصمة القطرية الدوحة، ومت إعالن 
اسم املليونير الرابع »إس���حاق طالب البكري« 
كرابع الفائزين في جائ���زة مليونير »الدوحة« 

لهذا العام.
كما أعرب املدير اإلقليمي لبنك الدوحة أحمد 
املهزع فرع الكويت عن شكره لعمالء البنك مؤكدا 
أنه »الي���زال هنالك الكثير م���ن الفرص للربح 
واملفاجئات مع بنك الدوح���ة من خالل برنامج 
)مليونير الدوحة( الذي يعلن اسم مليونير جديد 

شهريا«.
وأشاد املهزع باتساع السوق املصرفي الكويتي 
وحرص العمالء في الكويت من مختلف اجلنسيات 
على تقبل املنتجات واخلدمات املصرفية اجلديدة 
التي تقدمها البنوك، مش���يرا إلى اإلقبال الشديد 

على حسابات التوفير التي يقدمها بنك الدوحة 
ويسعى من خاللها لتلبية جميع احتياجات أسواق 

املنطقة وعمالئها. 
ويعتبر دخول السحب مفتوحا ألي شخص 
لديه حس���اب توفير »مليونير الدوحة« برصيد 
100 دين���ار كحد أدنى، كما ميكن مضاعفة فرص 
الفوز من خالل مضاعفة املبلغ. علما بأن السحب 

املقبل سيقام الشهر اجلاري.
ومن اجلدير بالذكر، أن بنك الدوحة يعتبر من 
اكبر البنوك التجارية في دولة قطر، حيث تغطي 
فروعه كل أنحاء دولة قطر إلى جانب وجود عدة 
فروع متكاملة أخرى لدى البنك، أحدها في نيويورك 
في الواليات املتحدة األميركية، واآلخر في دبي، 
والثالث في الكويت. كما يوجد لدى البنك مكاتب 
متثيلية في كل من لندن واس���طنبول وطوكيو 

وسنغافورة وشنغهاي وسيول وبوخارست.

أجرى السحب الرابع على جائزة المليونير الشهرية


