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 وفق تقرير اإلدارة العامة للطيران المدني عن حركة السفر في مطار الكويت الدولي لشهر يوليو ٢٠٠٩ إلقامة مشروع متكامل في وسط بيروت على أرض مساحتها ٧٧٠٨ أمتار مربعة

 «الند مارك» توّقع عقد قرض بقيمة
   ١٣٠ مليون دوالر مع بنك لبنان والمهجر

 «الجزيرة» تحتل المرتبة األولى ألكبر عدد من الرحالت 
 بودي: نتطلع للمزيد من النمو والتوسـع بعد تسلم طائرات جديدة يناير المقبل 

 أعلنت شـــركة طيران الجزيرة أنها أصبحت أكبر 
مشغل في مطار الكويت الدولي لعدد الرحالت حيث 
انها تشغل واحدة من كل أربع رحالت تقلع من الكويت، 
حاملة واحدا من كل أربعة مسافرين وذلك حسب تقرير 
اإلدارة العامة للطيران المدني عن حركة الســـفر في 

مطار الكويت الدولي لشهر يوليو ٢٠٠٩.
  وجـــاء في التقرير أن «طيران الجزيرة» ســـيرت 
١٨٣٤ رحلـــة ما بين إقالع ووصول في شـــهر يوليو 
أي ما يعادل ٢٥٪ متقدمة بذلك على ثاني أكبر شركة 

طيران بمعدل ٤٪.

  األداء الملحوظ

  وقال رئيس مجلس اإلدارة في «طيران الجزيرة»، 
مروان بودي: «جاء هذا األداء الملحوظ نتيجة إعادة 
هيكلة الشبكة التشغيلية للشركة هذا العام والتزامنا 
بخططنا للتوسع على الرغم من التحديات التي تشهدها 
األســـواق اإلقليمية والعالمية. وأضاف انه بعد أقل 
من ٤ سنوات منذ انطالق الشركة، أصبحت «طيران 
الجزيرة» أســـرع شـــركات الطيران نموا في الشرق 
األوسط حيث تشغل أسطوال من عشرة طائرات إلى 
٢٩ وجهة، ونتطلع للمزيد من النمو بعد تسلم طائرات 

جديدة يناير المقبل». 
  وتابع بودي: «إننـــا نفخر بالثقة التي حظينا بها 
من ضيوفنا المسافرين حيث ان واحدا من كل أربعة 
مسافرين اختار السفر مع «طيران الجزيرة» ونحن 

اليوم في مركز ريادي غير مسبوق ونتطلع من خالله 
إلى المزيد من التوسع الذي سيخدم نمو حركة السفر 

في مطار الكويت واالقتصاد بشكل عام».
  ومن ناحيته قـــال الرئيس التنفيـــذي لـ«طيران 

الجزيرة»، ســـتيفان بيتشلر: «إن ما نقدمه هو منتج 
ذو قيمة عالية وبأســـعار مناسبة في جميع أسواقنا 
وهو الدافع الرئيســـي وراء إصرارنا على النمو رغم 
توابع األزمة االقتصـــــاديـــة». وتابع: «نحن اليوم 
نرى النتائج اإليجابــــيـــة لذلك وعلى أرض الواقع 
حـــــيث ان واحدا من كل أربعة مســـــافرين اختاروا 
الســــفر على مــــتن طيـــران الجــــزيرة الى وجـــهاتنا 

الممــــيزة». 
 (IATA) وفـــي تقرير اتحاد النقل الجـــوي الدولي  
الصادر في شهر أغسطس ٢٠٠٩ عن حركة الطـــيران 
في شهر يوليو، قال االتحاد ان الطلب على الســــفر 
خالل الشهر قد انخفض بنسبة ٢٫٩٪ مقارنة بالفــــترة 
ذاتها مـــن العام المنصرم، كما ذكـــر التقرير أن هذا 
االنخفاض يعتبر تحسنا مقارنة بشهر يونيو الذي 
شهــــد انخفاضا بنسبة ٧٫٢٪ ومقارنة أيضا باألشهر 
الــــســـبعة األولى من العام التي شـــهدت انخفاضا 

بنسبة ٦٫٨٪. 
  يذكر أن شركة طيران الجزيرة مدرجة في ســــوق 
الكويت لألوراق المالية وتشـــغل أسطوال من عشر 
طائرات إيرباص A٣٢٠ إلى وجـــــهات في أرجاء الشرق 
األوسط، وأوروبا، وإيران، وشـــمال أفريقيا، والهند. 
ولدى الشركة طلبات شراء مؤكدة لـ ٣٠ طائرة إضافية 
من إيرباص سوف يتم تسليمها في السنوات القادمة 
مع تسليم الدفعة األخيرة من الطائرات بحلول العام 

 .٢٠١٤

 أعلنت شركة الند مارك عن توقيعها عقد قرض 
مببلغ ١٣٠ مليون دوالر مع بنك لبنان واملهجر وذلك 
بحضور كل من رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
لشركة الند مارك حمد محمد الوزان ورئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لبنك لبنان واملهجر سعد األزهري 
وبحضور الرئيس التنفيذي ملجموعة CFH املالية، 

املستشار املالي ملجموعة الند مارك فوزي فرح. 
  وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن مشروع 
الند مارك مشروع متكامل ميتاز مبوقعه اإلستراتيجي 
في الوســــط التجاري ملدينة بيــــروت، حيث ميتاز 
باحتوائه على شقق سكنية ومجمع جتاري ومحالت 
ترفيهية مثل املقاهي وناد صحي ودور للســــينما 
ومركز تســــلية والعاب باإلضافــــة إلى بناء من ٤٢ 
طابقا مخصص لشقق سكنية فاخرة ولفندق ٥ جنوم 
ومركز جتاري مساحته حوالي ٢٠ ألف متر ولتأمني 
العدد الكافي من مواقف السيارات سيكون باملشروع 

ثمانية أدوار حتت األرض مواقف سيارات. 
  وأشارت الشــــركة إلى أن املشروع سيقام على 
أرض مساحتها ٧٧٠٨ أمتار مربعة ومبساحة مبنية 
إجمالية تبلغ ١٥٠ ألف متر مربع وأن التكلفة اإلجمالية 
للمشروع حوالي ٣٠٠ مليون دوالر ويعد مشروع 
الند مارك أعلى برج في منطقة بيروت بارتفاع ١٧٠ 
مترا، ووضع التصميم املعماري للمشــــروع مكتب 
املهندس العاملي Jean Nouvel مع شركة خطيب وعلمي 

وسوف تقوم شركة Millennium Development بدور 
مدير املشروع كما ستقوم مجموعة CFH املالية بدور 

املستشار املالي للمشروع.
  وبهذه املناسبة قال حمد محمد الوزان ان مشروع 
الند مارك مشروع مميز حيث يعد من أضخم املشاريع 
العقارية في منطقة سولدير ويعتبر التوقيع على 
هذا العقد مبثابة مرحلة بارزة في إطالق املشروع، 
مضيفا أن شركة الند مارك ملتزمة وداعمة إلجناز 

مشروعها لقناعتها مبدى جدواه. 
  ووجه الوزان نيابة عن مجلس اإلدارة شكره إلى 
رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة اللبنانية ورئيس 
مجلس النواب ومؤسسة تشجيع االستثمار في لبنان 
(IDAL) وشركة سوليدير لدعمهما ملشروع الند مارك 
الذي سوف تبدأ أعمال البناء فيه في خريف ٢٠٠٩. 
وأبدى الوزان شــــكره إلى إدارة بنك لبنان واملهجر 
التي بدورها ســــاهمت في إطالق املشروع من خالل 
الديناميكية وســــرعة التعامل، كمــــا أكد على مدى 
ارتياحه للوضع العام في لبنان خصوصا ان إطالق 

املشروع يأتي بعد حلول صيف مزدهر.
  من جانبه شدد ســــعد األزهري بأن إدارة البنك 
تدعم املشاريع التي تســــاهم في النمو االقتصادي 
وازدهار السياحة في لبنان، معتبرا أن مشروع الند 
مارك هو مشروع واعد يصب في مصلحة االقتصاد 

الوطني. 

 لقطة جماعية للمشاركني في ندوة الصناديق والصكوك اإلسالمية 

 مروان بودي

 هدى صادق

 «التجاري» يعايد موظفيه على جميع مستوياتهم

 بالتعاون مع إدارة الرقابة الشرعية بالبنك

 خالل األشهر الثمانية األولى من العام الحالي

 «الدولي» ينظم ندوة الصناديق
   والصكوك االستثمارية اإلسالمية 

 الكويتيون يحتلون المرتبة األولى في االستثمار 
العقاري باألردن باستثمارات بلغت ١٦ مليون دوالر

 كونا: ذكر تقرير عقاري ان املستثمرين الكويتيني 
حلوا في املرتبة االولى من حيث عدد املستثمرين في 
سوق العقار االردني خالل االشهر الثمانية األولى 
من العام احلالي وبلغ عددهم ٩٦٧ مستثمرا بقيمة 

استثمارات بلغت حوالي ١٦ مليون دوالر.
  وقالت دائرة االراضي واملساحة االردنية ان العراق 
جاء في املرتبة الثانية من حيث عدد املســــتثمرين 
وبلغ عددهم ٨٤٦ مســــتثمرا فيما حل السعوديون 

ثالثا مبجموع ٣٠٨ مستثمرين.
  أما من حيث قيمة االستثمارات فقد حل العراقيون 

اوال بقيمة اجمالية بلغت ١١٢ مليون دوالر فيما حل 
األميركيون ثانيا وبلغت قيمة استثماراتهم ٢٤ مليون 
دوالر وجاء السعوديون ثالثا بقيمة استثمارات بلغت 
٢٠ مليون دوالر فيما حل املستثمرون الكويتيون رابعا 

بقيمة استثمارات بلغت حوالي ١٦ مليون دوالر.
  وفيما يتعلق بحجم التداول في ســــوق العقار 
االردني فقد اظهرت البيانات انها بلغت خالل االشهر 
الثمانيــــة االولى من هذا العــــام ٣٫٩ مليارات دوالر 
بنســــبة انخفاض بلغت ٣٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام املاضي.

 نظم قســـم التدريب بإدارة 
املوارد البشرية في بنك الكويت 
الدولي بالتعاون مع إدارة الرقابة 
الشرعية بالبنك ندوة «الصناديق 

والصكوك اإلسالمية» وذلك خالل 
الفترة من ١٦-٢٠٠٩/٨/٢٠. وقد 
تطرقت هذه الندوة إلى التعريف 
بأنواع الصناديـــق والصكوك 

االســـتثمارية اإلسالمية وبيان 
ما تتميز به باإلضافة إلى طريقة 
إدارتها واإلجراءات اخلاصة بها 

في البنوك اإلسالمية. 

 صرحت مســـاعد مدير عام إدارة الموارد البشـــرية في 
البنـــك التجاري هدى صادق بان البنك قد دأب على مكافأة 
موظفيه باعتبارهم المحرك األساسي لتطوير أعمال البنك 
وتحقيـــق المزيد من االنجازات، منوهة في هذا الصدد الى 
ان مكافأة الموظفين على جميع مســـتوياتهم في مثل هذه 
المناسبات االجتماعية تعزز روح األسرة الواحدة بين جميع 
الموظفين وتدعم توجهات البنك الرامية إلى التواصل مع 

جميع الموظفين.
   وكعـــــادة حميــدة انتهجهـــا «التجـــاري»، فان البنك 
قدم عيدية لموظفيه بمناســـبة شهر رمضان وعيد الفطر 

المبارك.
  واختتمت صادق تصريحها بتهنئة الجميع بمناسبة شهر 

رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد. 

 حمد الوزان مصافحا سعد األزهري  عقب توقيع االتفاقية


