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التجارية  الش����ركة  صرح����ت 
اتفاقية  بأن����ه مت توقيع  العقارية 
إدارة وتشغيل بني الشركة التجارية 
 Six Senses العقارية ومجموع����ة
Resorts and SPAS GROUP وذلك 
النادي الصحي  إلدارة وتش����غيل 
والسبا في فندق ميسوني مبجمع 
س����يمفوني التابع للشركة الواقع 
مبنطقة الس����املية وال����ذي يتميز 
بإطاللته على شارع اخلليج العربي 
من جهة وشارع سالم املبارك من 
جهة أخرى. وبهذا الصدد، أوضح 
الرئيس التنفيذي ملجموعة العقار 

والرئيس التنفيذي ملجموعة الشؤون الفنية بالوكالة 
بالشركة علي الكليب أن مجموعة Six Senses تعتبر 
من أكبر وأفضل املجموعات العاملية في إدارة وتشغيل 
املنتجعات والسبا، حيث يتركز اهتمامهم الرئيسي 
على صحة اإلنسان واحملافظة على البيئة، كما تندرج 
حتت املجموعة 6 عالمات جتارية بهذا اخلصوص. 
وأضاف الكليب إلى أن تواج����د Six Senses يعتبر 
األول في الكويت في فندق ميسوني والذي يعتبر 

األول من نوعه بالكويت أيضا وذلك 
حرصا من »التجارية« على كونها 
املميزة  األولى في تقدمي اخلدمات 

في الكويت.
 Six Senses Spa وستقوم شركة
بعمل التصميم الفريد للسبا بإيحاء 
من البيئة مع مراعاة استخدام أحدث 
ما توصلت له التكنولوجيا في مجال 
العالج الطبيعي واالسترخاء، حيث 
سيقدم املنتجع خدمات متعددة منها 
الساونا والبخار والعالج الطبيعي 
باألعشاب واملساج وحمام سباحة، 
وسيقوم بتقدمي هذه اخلدمات أفضل 
املتخصصني في هذا املجال لتوفير أكبر قدر من املناخ 
الصحي الهادئ إلعادة التوازن الطبيعي للجس����م، 
كما س����يتوافر قس����م خاص لبيع الكتب ومنتجات 
األعشاب والزيوت اخلاصة بالعالمة التجارية العاملية 
Six Senses. اجلدير بالذكر أنه س����يتم توفير مركز 
متخصص في تقدمي مش����روبات األعشاب الصحية 
ووجبات خاصة والتي تساعد على احلصول على نتائج 

العالج الطبيعي والتوازن الطبيعي للجسم.

أحمد مغربي
قالت رئيسة مجلس االدارة لشركة 
منا القابضة سميحة احلميضي ان 
جمل����ة العقود الت����ي تنازلت عنها 
الش����ركة األم الى الشركات التابعة 
بلغت 6 آالف متر مربع من القسائم 
املخصصة للش����ركة األم في اطار 
استراتيجية الشركة في تنظيم العمل 
وحتديد مخصصات الشركات التابعة. 
العمومية  جاء ذلك خالل اجلمعية 
العادية للشركة التي انعقدت أمس 
ب����وزارة التجارة بنس����بة حضور 
بلغت 81.43% حيث وافقت اجلمعية 

العمومي����ة على جميع بنود ج����دول األعمال ومتت 
املوافقة على تنازل ش����ركة من����ا القابضة عن جميع 
األفرع التابعة لها والصادرة بها تراخيص جتارية من 
وزارة التجارة والصناعة وترخيص منشأة صناعية 
باالس����م التجاري العثمان للكيه سبان والتي كانت 
أفرعا لشركة املجموعة الدولية للمشاريع الصناعية 
س����ابقا كاآلتي: الرخصة رقم 10772 باس����م العثمان 

للكيه سبان ترخيص صناعي لصالح 
شركة املجموعة الدولية للمشاريع 
الرخصة رقم  الصناعية، وكذل����ك 
)م.م/2002/5035( مطعم قرية الطفل 
الترويحية بنادي التضامن بالفروانية 
لصالح شركة منا للرياضة والترفيه. 
ووافق����ت اجلمعية العمومية ايضا 
على التنازل عن األفرع والقس����ائم 
اململوكة لشركة منا القابضة لصالح 
الشركات التابعة والتي متتلك نسبة 
100% من رأسمالها كاآلتي: املجموعة 
الدولية للمشاريع الصناعية للقسيمة 
الصناعية الواقعة في منطقة امغرة 
الصناعية عقد رقم 83 قس����يمة رقم 153 � 155 � 157 � 
159 � 161 � 163 مبس����احة 6 آالف متر مربع. هذا وقد 
اقرت اجلمعية العمومية للش����ركة كذلك املوافقة في 
حالة وجود اي عائق في اجراءات التنازل الحدى هذه 
الش����ركات ان يتم التنازل للشركة التي ال يوجد بها 
عائق لألفرع والقسائم والرخص وتفويض مجلس 

االدارة في وضع اآللية والضوابط لتنفيذ ذلك.

مطار مرسى علم يستقبل هبوط أول طائرة جامبو »بوينغ 747«
قادمة من إيطاليا وعلى متنها 435 راكبًا

ركاب أول طائرة جامبو 747 يهبطون في مطار مرسى علم

خدمات أرضية سريعة يقدمها مطار مرسى علم للطائرة اجلامبو الطائرة اجلامبو 747 جاثمة فوق مطار مرسى علم

خطوط منتظمة إلى مطار مرسى 
علم من كل من جدة والعاصمة 

األردنية عمان.
وخالل فترة وجيزة استقبل 
مطار مرسى علم الدولي رحالت 
من عدد كبير من العواصم العاملية 
من بينها لندن وباريس وروما 
وبرلني وبيروت ودبي، ويستقبل 
مطار مرسى علم رحالت الطيران 
من ش���تى أنحاء العالم وأيضا 
عددا من خطوط الطيران املنتظمة 
الشارتر تتعدى 32 شركة طيران 
والتي تربط منتجع بورت غالب 
بالعال���م عبر عواص���م كبرى 
كالقاه���رة والكويت وعدد آخر 
من العواصم، ويس���تقبل مطار 
مرسى علم الدولي نحو مليون 

ونصف راكب سنويا.
وقبل إنشاء مطار مرسى علم 
كان يوج���د باملنطقة 800 غرفة 
فندقية، ولكن بعد إنشاء املطار 
ومنتجع بورت غالب أصبحت 
هناك 14 ألف غرفة فندقية وقد 
جتاوز عدد مس���تخدمي مطار 
مرسى علم ال� 3.5 ماليني راكب، 
وخ���الل العام احلالي نتوقع أن 
يصل ع���دد مس���تخدمي املطار 
من ركاب نح���و 5 ماليني راكب 
الطاقة االس���تيعابية  ووصلت 
له إلى 3000 راكب في الس���اعة 
بينما كانت البداية 600 راكب في 
الساعة، كما زاد املدرج الرئيسي 

إلى نحو 4 كيلومترات.

حقق مطار مرسى علم اجنازا 
إل���ى إجنازاته  جديدا يض���اف 
التي حققه���ا خالل  الضخم���ة 
الت���ي ال تزيد  فترة تش���غيله 
على 6 س���نوات منذ أن افتتحه 
الرئيس املصري حسني مبارك 
في عام 2003، حيث ش���هد يوم 
22 أغسطس هبوط أول طائرة 
جامبو )بوينغ 747( تابعة لشركة 
هيلنك امبريال للخطوط اجلوية 
االيطالية بسالم وعلى متنها 435 

راكبا في مطار مرسى علم. 
وتعتبر الطائرة البوينغ 747 
هي أكثر الطائرات النفاثة شهرة 
وتستوعب 524 راكبا وميكنها 
التحليق عل���ى ارتفاعات عالية 
وملسافات بعيدة دون احلاجة إلى 
إعادة التزود بالوقود، وقد هبطت 
الطائرة البوينغ 747 ألول مرة 
في مطار مرسى علم الدولي قادمة 
من ايطاليا حيث جرت مباحثات 
طويلة استمرت أسبوعا بني فريق 
عمل املطار والطائرة حول عمليات 
تأمني هبوط الطائرة ومقاييس 
املطار اجلغرافية وطول املدرج 

وخدمات التشغيل وغيرها.
ويعتبر تاريخ 22 أغسطس 
2009 يوم تاريخي ملطار مرسى 
علم باعتباره تاريخ هبوط أكبر 
طائرة نقل ركاب في املطار حيث 
هبطت في متام الساعة الثالثة 
وعشرين دقيقة عصرا واستغرق 
بقاؤها في املطار ساعتني وثالث 

عشرة دقيقة وغادرت مطار مرسى 
علم في متام الس���اعة اخلامسة 
وثالث وثالثني دقيقة من مساء 
اليوم نفس���ه، متجهه إلى مطار 
شرم الش���يخ وعلى متنها 437 

راكبا.
وقد أج���رى فريق التفتيش 
عل���ى معايير األمن والس���المة 
في املطار الكشف على الطائرة، 
كما قام فريق عمل املطار بإنهاء 
إجراءات املسافرين بالتعاون مع 
سلطات أمن املطار واجلمارك ومن 
جانبه وجه طاقم الطائرة رسالة 
شكر إلى جميع املوظفني الذين 

قدموا اخلدمة للطائرة في الهبوط 
واإلقالع وعلى أرض املطار في 
مرسى علم ملا ملسوه من حفاوة 
واهتمام بالغير. يذكر أن مطار 
مرسى علم الدولي يبعد 5 دقائق 
ب���ورت غالب على  عن منتجع 
ساحل البحر األحمر وهما يشكالن 
درة استثمارات مجموعة اخلرافي 
في مصر عندما قررت املجموعة 
إقامة مطار مرس���ى علم الدولي 

ليخدم املنتجع الكبير.
وكانت مجموعة اخلرافي قد 
جنحت في وقت سابق في االتفاق 
مع مصر للطيران »إكسبريس« 

على تش���غيل رح���الت يومية 
القاهرة ومرسى علم لربط  بني 
منتجع ب���ورت غال���ب بكبرى 
عواصم الشرق األوسط والعالم، 
كما جنحت املجموعة كذلك في 
االتفاق م���ع طي���ران اجلزيرة 
لتش���غيل خط طيران اجلزيرة 
مبعدل رحلتني أسبوعيا يومي 
السبت واألربعاء من كل أسبوع 
من الكوي���ت إلى مرس���ى علم 
والعودة خلدمة حركة السياحة 
الكويتية واخلليجية بصفة عامة 
إلى مرسى علم ومنتجع بورت 
غالب، كذلك جنحت في تشغيل 

»التجارية العقارية« توّقع اتفاقية إدارة وتشغيل 
النادي الصحي و»السبا« في فندق ميسوني 

الحميضي: »منا القابضة« تنازلت عن عقود
القسائم الصناعية لشركاتها التابعة 

ضمن إستراتيجيتها في تنظيم العمل وتحديد المخصصات 

علي الكليب

سميحة احلميضي


