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عبدالسالم البحر

»الوطنية« تطلق جدول رحالتها الشتوية في أكتوبر وتتسلم طائرتها الرابعة
أعلنت اخلطوط الوطنية، ش���ركة الطي���ران الكويتية ذات 
اخلدمات املتميزة، عن جدولها الش���توي املزمع إطالقه نهاية 
أكتوبر املقبل، مؤكدة أن اإلضافة اجلديدة على وجهات الشركة 
تتضمن تس���يير رحالت ملدينة جدة والتي تأتي بالتزامن مع 

اقتراب موسم احلج نهاية نوفمبر املقبل.
ويتضمن جدول الرحالت اجلديد عمقا إضافيا جلدول الرحالت 
احلالي برحالت إضافية إلى العديد من الوجهات املطلوبة لتأتي 
اخلطوط الوطنية بجدول أكثر تطورا من احلالي، إذ من املقرر 

أن تزيد اخلطوط الوطنية رحالتها إلى كل من دبي والبحرين 
ودمش���ق باإلضافة إلى أوقات أكثر مالئمة لضيوف اخلطوط 
الوطنية ملدينة ش���رم الش���يخ. وتعكس التطويرات اجلديدة 
خطة الش���ركة للموسم املقبل والذي من املقرر أن يتواكب مع 
تس���لم اخلطوط الوطنية لطائرتها الرابعة أواخ���ر أكتوب���ر 

املقب��ل.
وبهذه املناسبة، أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب عبد 
السالم البحر في تصريح صحافي أمس أنه كان من الضروري 

بدء تسيير الرحالت إلى جدة في شهر أكتوبر مبا يتيح املجال 
للشركة لالستعداد ملوسم احلج املزدحم.

وأضاف البحر »كان يتطلب منا املزيد من الوقت للتباحث مع 
السلطات السعودية وإنهاء اإلجراءات للحصول على الرخص 
النهائية وأوق���ات الرحالت من الكويت إل���ى جدة، وقد أبدت 
السلطات السعودية تعاونا ومساعدة كبيرتني إلنهاء اإلجراءات، 
لكننا نعلم أن هذه األمور معقدة وتتطلب وقتا كبيرا إلنهائها، 

ونحن نشكر لهم تعاونهم ودعمهم«، 

هارون بداًل من خوري 
في إدارة »كامكو«

افادت ش���ركة مش���اريع 
الكويت االس���تثمارية  إلدارة 
األص���ول بان عض���و مجلس 
 إدارة الش���ركة ويليام خوري 
قد تقدم باستقالته من عضوية 
مجلس اإلدارة وقد متت املوافقة 
عليها، وقد مت استدعاء العضو 
االحتياط األول للمجلس   محمد 

نور الرحمن هارون. 
وذكر موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية ان بنك الكويت 
املركزي وافق في 2009/8/3  على 
طلب جتديد س���ريان املوافقة 
لش���ركة مش���اريع الكوي���ت 
االس���تثمارية إلدارة  األصول 
بش���راء ماال يتجاوز 10% من 
أسهمها املصدرة ملدة ستة أشهر 
اعتبارا  من تاريخ انتهاء املوافقة 
احلالية في 2009/9/16، وذلك 
مع ضرورة االلتزام مبا وضعه 
البن���ك املركزي م���ن ضوابط 
وشروط في شأن متلك الشركة 
الى  املساهمة ألسهمها اضافة 
ضرورة االلتزام بأحكام املادة 
115 مكرر من قانون الشركات 
التجارية واحكام القرار الوزاري 
رقم 10 لسنة 1987 وتعديالته 
مبوجب القراري���ن الوزاريني 
رقم 11 لس���نة 1988 ورقم 273 

لسنة 1999.

»عارف« لم توقع
 أي اتفاقية مع »بيتك« 
إلعادة هيكلة الديون

أوضحت شركة مجموعة 
عارف االستثمارية عبر موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية 
فيم���ا يخ���ص إع���ادة هيكلة 

مديونية   شركة املجموعة.
ان الشركة مازالت تدرس 
مع »بي���ت التمويل الكويتي« 
املوضوع املشار اليه ولم يتم 
توقيع أية اتفاقية حتى  تاريخه، 
وستقوم إدارة الشركة بإخطار 
ادارة السوق في حال االتفاق 

بهذا  اخلصوص. 

إدراج أسهم »الكويتية 
للخدمات الطبية« 

بالسوق الموازي أمس
أعلن سوق الكويت لألوراق 
الكويتية  الش���ركة  ان  املالية 
الطبي���ة أدرجت  للخدم���ات 
في الس������وق امل���وازي امس 
باللغ���ة  التال���ي  النحو  على 
العربية »عيادة ك« وباللغ��ة 

 .»K Clinic« االجنليزي��ة

رئيس تنفيذي
جديد لبنك اإلثمار

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة ان بن���ك اإلثمار أفاده 
بأنه مت تعيني محمد حس���ني 
في منصب الرئيس التنفيذي 
لبنك اإلثمار وذلك خلفا للرئيس 
التنفيذي احلالي وعضو مجلس 
االدارة مايكل لي وذلك اعتبارا 
من امس وسيحتفظ لي وحسني 
بعضويتهما في مجلس ادارة 

البنك.

خط جدة بالتزامن 
مع موسم الحج

قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب 
الوطني��ة  للخط��وط 
عبدالس��الم البحر أنه 
بس��بب أوضاع سوق 
السفر احلالية فقد ارتأت 
اخلطوط الوطنية إطالق 
خط جدة ف��ي أكتوبر 
وجتيير جهودها نحو 
جدول ش��توي مريح 
لضيوفن��ا ويواك��ب 
املقرر  تطلعاتهم. ومن 
أن تتس��لم اخلط��وط 
الوطنية طائرتها الرابعة 
ايرباص  م��ن ط��راز 
A320 املعدة خصيصا 
للشركة املتخصصة في 
تقدمي خدمات الس��فر 

املتميزة.


