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عبدالسالم البحر

جانب من عملية السحب الكبير

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي

صبحي فرج

ضاري العيبان

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لـ »الخطوط الوطنية« أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« أن قطاع الطيران يعاني من »االرتجالية«

البحر: ثالثي الحكومة والمجلس والقطاع الخاص لم يعالج األزمة بالطريقة الصحيحة
اكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة اخلطوط الوطنية الكويتية عبدالسالم البحر ان 
قطاع الطيران في الكويت يحمل العديد من التحديات احلقيقية والكبيرة وذلك بسبب عدم وجود قواعد 
واضحة حتكم هذا القطاع وتنظمه، موضحا ان طغيان الطابع االرجتالي على اتخاذ القرارات التي تأتي دون 

دراسة مستفيضة ومن دون وجود اي ارضية مناسبة لها كان السبب املباشر وراء هذه احلالة الغريبة.
وقال البحر في لقاء تنش�ره »األنب�اء« بالتزامن مع جري�دة »مكان« االس�بوعية ان ردود االفعال من 

املس�افرين على منت »الوطنية« منذ بدء عمليات التشغيل منذ 7 اش�هر تقريبا قد فاقت توقعاتنا بكثير 
وهو ما يوضح ان املسافر الكويتي متحمس لوجود شركة طيران وطنية تقدم لهم خدمة متميزة، وذكر 
ان الش�ركة تعمل وفق جدول زمني واضح ومحدد ومعد مسبقا بخطة تشغيلية واضحة ومع وصول اي 
طائرة جديدة من اس�طولنا س�يكون لنا توجهان، اما زيادة احملطات اجلدي�دة او تعزيز احملطات 

احلالية برحالت اضافية.

وذكر ان الش�ركة حصلت على موافقة السلطات الرسمية في السعودية لتسيير رحالت الى مدينة 
جدة اعتبارا من بداية اجلدول الش�توي في نهاية اكتوبر املقبل، كما سيشهد النصف االول من العام 
املقبل تس�لم الش�ركة طائرتني جديدتني من طائرات اسطولنا مما سيس�اعدنا على تسيير رحالت 

حملطات جديدة وتوفير خيارات سفر اكبر وافضل.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية اكد البحر ان شركة 
الوطنية« ش���ركة  »اخلط���وط 
ناش���ئة بدأت بتشغيل رحالتها 
منذ 7 اش���هر تقريبا، وارى ان 
مستوى اخلدمة وردود االفعال 
التي سمعناها من غالبية الركاب 
الذين سافروا على منت »الوطنية« 
حتى اآلن فاقت توقعاتنا بكثير، 
وهذا ما يوضح لنا ان املسافرين 
الكويتيني متحمس���ون لوجود 
شركة طيران وطنية تقدم لهم 
خدمة متميزة، وما قدمناه خالل 
7 اشهر من التشغيل، وفي ظل 
الظروف احمليطة مثل االزمة املالية 
العاملية، يعتبر اجنازا نفتخر به، 
اال ننا البد ان نبني ان ما نقدمه 
حاليا من خدمات هو اقل بكثير 
مما نطمح اليه ونخطط ونعمل 
على تنفيذه، فالقادم بإذن اهلل 
سيكون افضل بالنسبة لطبيعة 

اخلدمات ومتيزها.
البحر قائال: »نحن  واضاف 
نعمل وف���ق جدول زمني محدد 
وواض���ح ومعد مس���بقا بخطة 
تشغيلية واضحة، ومع وصول 
اي طائرة جديدة من اس���طولنا 
سيكون لنا توجهان، اما زيادة 
احملط���ات اجلدي���دة او تعزيز 
احملط���ات احلالي���ة برح���الت 

اضافية«.
وبالنسبة للمحطات اجلديدة 
التي اخذنا املوافقات الرس���مية 
عليها من الس���لطات هناك فهي 
مدينة جدة والتي سنبدأ تسيير 
رحالتنا اليها مع بداية اجلدول 
الشتوي في نهاية اكتوبر املقبل، 
وفي العام املقبل سنشهد نشاطا 
اكبر جلدول رحالتنا، اذ سيشهد 

النصف االول من العام وصول 
طائرت���ني جديدتني من طائرات 
اس���طولنا، مما سيساعدنا على 
تسيير رحالت حملطات جديدة.

الطيران الخاص

وعن مشاكل الطيران اخلاص 
بالكويت قال: »عمل قطاع الطيران 
العديد من  الكويت يحم���ل  في 
التحديات احلقيقية والكبيرة، 
ويعود السبب لعدم وجود قواعد 
واضحة حتكم هذا القطاع وتنظمه، 
وطغيان الطابع االرجتالي على 
التي تأتي دون  القرارات  اتخاذ 
دراس���ة مس���تفيضة ومن دون 
وجود اي ارضية مناس���بة لها، 
ولنا مثال على ذلك في قرار فتح 
االجواء الكويتية، او »الس���ماء 
املفتوحة«، والذي اتخذ بني ليلة 
وضحاها، وهذا يدعونا للتساؤل: 
ملاذا اتخذ هذا القرار بهذا التوقيت 
بالذات بعد ان طرحت احلكومة 
3 تراخي���ص جديدة لش���ركات 
املفترض ان  أليس من  طيران؟ 
تعطي الشركات اجلديدة فرصة 
للعم���ل اوال وم���ن ثم تس���مح 
بدخول املنافس���ني اخلارجيني، 
الطيران  خصوص���ا ش���ركات 
املنافس���ة املدعومة  اخلليجية 
من حكوماتها؟ وهناك س���ؤال 
آخر مهم وهو: هل بقدرة مطار 
الكويت الدولي استيعاب زيادة 
 احلركة الناجتة عن فتح االجواء؟
هذا من جانب، ومن جانب آخر 
فالقوانني املنظمة لقطاع الطيران 
والنظ���م والقرارات املعمول بها 
ايجادها ووضعها في  حاليا مت 
فترة لم يكن في البالد سوى شركة 

طي���ران واحدة وهي »اخلطوط 
اجلوية الكويتية«، فنحن نتحدث 
عن قوانني عمرها يقارب 55 عاما، 
ومن املفترض ان يتم تعديل هذه 
القوانني مبا يتالءم مع الوضع 
اجلدي���د والش���ركات اجلديدة 
والعالقة التي حتكم الدولة مع 
هذه الش���ركات ومع »اخلطوط 

اجلوية الكويتية«.

السماء المفتوحة

ان الشركات  البحر  وأوضح 
الكويتية بالنهاية خاس���رة في 
ظل تطبي���ق االجواء املفتوحة، 
خصوص���ا في ظل ع���دم تقدمي 
التسهيالت للشركات  احلكومة 
الكويتية بصفتها شركات وطنية، 
فسياسة السماء املفتوحة تعطي 
فرص���ة للش���ركات اخلليجية 
وغيرها بتس���يير رحالت غير 
محددة ملطار الكويت الدولي، بينما 
شركات الطيران الكويتية اخلاصة 
واجلديدة لها أساطيل صغيرة 
جدا مقارنة مع اساطيل الشركات 
اخلليجي���ة الضخمة واملدعومة 
من قبل حكوماتها، وبالتالي فمن 
الصعب جدا ان جناريها في ظل 
عدم منحن���ا االفضلية من قبل 

حكومتنا.
وذكر ان سياس���ة الس���ماء 
املفتوحة تتبعها دول ذات الطابع 
الس���ياحي والتي تسعى جلذب 
السياح باستمرار اليها، وهذا أمر 
يتنافى مع ما لدينا في الكويت، 
فلسنا دولة سياحية، وال بنيتنا 
التحتية تستوعب الزيادة في عدد 
الرحالت جراء سياسة االجواء 

املفتوحة.

للمواصالت ف���ي املنطقة كحال 
س���ائر مدن الشرق االوسط، اذ 
كانت الشركات اخلليجية املنافسة 
تعتمد في اغلب اعمالها قبل االزمة 
الرحالت  العاملية عل���ى  املالية 
الطويلة، ولكن بعد ظهور االزمة 
اصبحت هذه الرحالت تشكل عبئا 
على تلك الش���ركات، وأصبحت 
الرحالت خاسرة، وبالتالي كان 
من املنطقي ان تقوم الش���ركات 
بتحويل جزء كبير من الس���عة 
الى الشرق االوسط  من اوروبا 

ومنها الكويت.

التعامل مع األزمة

وردا عل���ى تس���اؤل ح���ول 
احلكومة، مجلس االمة، القطاع 
ت���رون تعاملهم  اخلاص، كيف 
مع االزم���ة االقتصادية احلالية 
منذ بدايتها، قال البحر: االطراف 
الثالثة لم يعاجلوا األزمة بالطريقة 
الصحيح���ة، فاحلكومة تأخرت 
في تقدمي تصوراتها في احللول 
والبرمل���ان ادخلن���ا مبواضيع 
جانبية مثل اسقاط القروض عن 
املواطنني ومحاولة خلط االوراق 
الذي سيساهم في تفاقم االزمة، 
فاجلميع حتدث عن حلول لألزمة، 
لكن ال يوجد من وضع يده على 
اجلرح، ولعله من املناس���ب ان 
نتذك���ر ما حدث بع���د االحتالل 
العراقي، اذ مت اسقاط القروض 
التسليف  مبا فيها قروض بنك 
واالدخار، وتسلم املواطنون 10 
رواتب دفعة واحدة، كذلك قامت 
احلكومة بتعويضهم ماديا، فما 
الذي جرى؟ عادت ازمة القروض 
بع���ض بضع س���نوات وهذا ما 

يعطي انطباعا عن تكرار احلالة 
بعد سنوات اذا ما قامت احلكومة 

باسقاط القروض اآلن.
ويج���ب ان نكتش���ف اصل 
املش���كلة الذي يرجع برأيي الى 
القوانني املوضوعة، فكل البنوك 
في دول العالم قبل ان توافق على 
اقراض ش���خص ما فإنها تقوم 
بدراسة وضعه املالي من ايرادات 
ومصروفات وعلى ضوئها تقرر، 
اما في الكويت ألن املواطن يقوم 
بتحويل راتب���ه على البنك وال 
يستطيع حتويله الى بنك آخر اال 
بشهادة براءة ذمة من البنك االول، 
فإن البنك يضمن بقاء الراتب لديه 
وعدم تسلم املواطن لراتبه اال بعد 
سداد املستحقات، وبالتالي يقوم 
البنك باملوافقة على اقراضه دون 

دراسة وضعه املالي.

صعوبات شركات الطيران

التي  اه���م الصعوبات  وعن 
تواجه »الوطنية« بشكل خاص 
وش���ركات الطي���ران الكويتية 
اخلاصة بش���كل عام في عملها، 
ذكر البح���ر ان أهم الصعوبات 
املنافس���ة  التكافؤ في  هي عدم 
بني الشركات الكويتية اخلاصة 
ومؤسس���ة »اخلطوط اجلوية 
الكويتية« من جهة وش���ركات 
الطيران األجنبية من جهة اخرى، 
ومن أكبر التحديات التي نواجهها 
الذي  الدولي  الكويت  هي مطار 
ينذر بكارث���ة قادمة للكويت ما 
ل���م تتم معاجلتها ف���ورا، وهي 
س���عة املطار احلالية، فالسعة 
األساسية للمطار تستوعب من 
5 الى 6 ماليني راكب سنويا، لكنه 

يستقبل حاليا ما يقارب 8 ماليني 
راكب، كما أن عدد الركاب يزداد 
س���نويا 10% تقريبا، أي أنه من 
املمكن أن يصل عدد الركاب بعد 
6 سنوات تقريبا الى 13 مليون 
راكب سنويا، وبالتالي يجب على 
احلكومة إيجاد حل لهذه األزمة 
التي تن���ذر بعواقب وخيمة إن 

لم حتل.
ونحن في »اخلطوط الوطنية« 
العبء على  إلى تخفيف  بادرنا 
املطار ونقلنا عملياتنا إلى مبنى 
الش���يخ س���عد للطيران، وهو 
مبنى منفصل نسير من خالله 
رحالتنا، وال تعنينا مشكلة مطار 
الكويت الدولي بشكل كبير بقدر 
ما تعني الدولة وقطاع الطيران، 
لكن يجب على احلكومة فعال أن 
حتل هذه األزمة حال ناجحا وليس 
»ترقيعيا« مث���ل أزمة الكهرباء 
وغيرها من األزمات األخرى التي 

مررنا بها.
وحول حصة »الوطنية« في 
الوجهات التي تس���ير رحالتها 
إليه���ا، ذك���ر البح���ر ان جميع 
الوجهات التي نس���ير رحالتنا 
له���ا لدينا فيها حصص مؤثرة، 
لكن خالل فترة الصيف املاضي 
كانت بيروت من أقوى وجهاتنا، 
وكانت حصتنا فيها مؤثرة جدا 
عن بقية الشركات األخرى، ويكفي 
أن رحالتنا لها والتي كانت مبعدل 
رحلتني يوميا كانت في غالبيتها 
ممتلئة بالكامل، وهذا أمر يدعونا 
للفخر بحصولنا على ثقة ضيوفنا 
القدر، كما كانت حصصنا  بهذا 
في وجهاتن���ا األخرى متجاوزة 

لتوقعاتنا.

وفتح االجواء حقق ش���يئا 
واحدا فقط، وهو ان ال� 7 ماليني 
راكب س���نويا الذين ميرون من 
الكوي���ت والذين  خالل مط���ار 
يفوقون قدرته االس���تيعابية، 
ه���ؤالء الركاب لم يس���تخدموا 
شركات الطيران الكويتية ليأتوا 
للكويت او يسافروا منها، وبدال 
من ان تتمتع الشركات الكويتية 
بنصيب االسد من هذا العدد، قامت 
املفتوحة بأخذ  سياسة االجواء 
حصة الشركات الكويتية في نقل 
ركاب من والى الكويت ومنحتها 
لش���ركات الطيران االخرى من 

املنافسني االقليميني وغيرهم.
واضرب مثاال آخر على تخبط 
القرارات احلكومي���ة وغرابتها 
ايضا، قررت احلكومة سابقا منح 

جميع ش���ركات الطيران، سواء 
احمللية منها وغير احمللية خصما 
10% على الوقود، على اساس ان 
الهدف من هذا القرار هو تشجيع 
احلركة في مطار الكويت الدولي، 
فهل يعقل مثال ان تأتي ش���ركة 
طيران اوروبية الى الكويت بهدف 
احلص���ول على خصم 10% على 
الوقود بهدف التوفير، واالولى 
باحلكومة ان تدعم قطاع الطيران 
الكويتي بنفس القدر وتشجع هذا 
القطاع الناشئ ومتنحه االفضلية 
مبا يكفل له املنافسة على مستوى 

املنطقة والعالم.
وحول ما اذا كانت الكويت قد 
اصبحت محور مواصالت اقليميا 
في املنطق���ة، أجاب البحر: نعم 
ارى ان الكويت اصبحت محورا 

الش�ركة حصل�ت عل�ى الموافقات الرس�مية لتس�يير رح�الت إل�ى جدة اعتب�ارًا م�ن نهاي�ة أكتوبر
النصف األول من 2010 يشهد تسّلم طائرتين جديدتين مما يساعد على تسيير رحالت لمحطات جديدة

البنك يقدم عروضاً بالتعاون مع مجموعة المال بالسحب الكبير وإعالن فوز 7 عمالء

بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية خالل الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل

فرج: »بوبيان« حريص على تقديم األفضل لعمالئه 
من خالل حمالت ترويجية هادفة مع شركاء مميزين

»الشايع والصقر« تختتم مهرجان ميشالن

»التجاري« يختتم برنامج التدريب الصيفي

اختت����م البنك التج����اري الكويتي برنامج 
التدري����ب الصيف����ي الذي كان البن����ك قد قام 
بتنظيمه اعتبارا من 21 يونيو إلى 27 أغسطس 
من العام احلالي، حيث حرص البنك ومن خالل 
هذا البرنامج عل����ى تدريب الطلبة والطالبات 
من أبن����اء املوظفني وأقاربه����م على العمل في 
فروع البن����ك وإدارته املختلفة. ومن املعروف 
أن برنامج التدريب الصيفي يتيح للمتدربني 

واملتدربات الفرصة الكتساب معارف وخبرات 
جديدة ومعلومات وفيرة عن طبيعة العمل في 
القطاع املصرف����ي والتعامل مع العمالء بهدف 
تنمية قدرات الطلبة والطالبات وشغل أوقات 
فراغهم في مجاالت مفيدة. وبهذه املناسبة، قالت 
مس����اعد مدير عام إدارة املوارد البشرية هدى 
يعقوب ص����ادق إن برنامج التدريب الصيفي 
حق����ق جناحا كبيرا في ظ����ل اإلقبال امللحوظ 

من جانب املتدربني، حيث قام البنك في ختام 
املتدربني واملتدربات شهادات  البرنامج مبنح 
تقدي����ر ومكافآت مالي����ة حتفيزية، مؤكدة في 
هذا الصدد حرص البنك التجاري الدائم على 
تنظيم البرامج التدريبية التي تستقطب الشباب 
الواع����د وتهدف إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم 
وتشجيعهم على العمل في القطاع اخلاص بصفة 

عامة والقطاع املصرفي بصفة خاصة.

أقام����ت الش����ركة الكويتي����ة 
الس����يارات )الشايع  الس����تيراد 
والصق����ر( وامل����وزع احلصري 
إلطارات ميش����الن داخل الكويت 
السحب الشهري الثالث والكبير 
ضمن انش����طة مهرجان عروض 
ميشالن الذي أقيم في الفترة من 

26مايو وحتى 31 أغسطس.
هذا وقد أقيم السحب في معرض 
الشركة الرئيس����ي لإلطارات في 
الشويخ في الثاني من سبتمبر، 
وبحض����ور كل من ممث����ل وزارة 
التجارة والصناع����ة عبدالعزيز 
أشكناني، مدير إطارات ميشالن 
الزيوت في الشركة فيكاس أناند 
ومساعد التسويق والعالقات العامة 
بالشركة أحمد فاروق ومجموعة من 
موظفي الشركة وبعض العمالء.

وقد اعلن عن فوز 7 من الفائزين 
وهم:

سويدان ثاني العنزي كوبون 
رقم )09822( وقد فاز بس����يارة 

مازدا3 هاتش����باك إيجار ملدة عام 
كامل، جوهر عبدالكرمي الش����طي 
كوبون رقم )6871( وقد فاز بتذكرة 
س����فر إلى )بانكوك/ سنغافورة/ 
كواالملبور(، حسن محمد سعيد 
كوب����ون رق����م )13559( فاز هو 

أيضا بتذكرة سفر إلى )بانكوك/ 
سنغافورة/ كواالملبور(، وعبدا هلل 
جمعه الفزيع كوبون رقم )07927( 
فاز بتلفزيون سامسوجن 32 بوصة 
LCD، محمد صالح الفيض كوبون 
رق����م )0004( وقد فاز بتلفزيون 

سامسوجن 32 بوصة LCD، محبوب 
باشا كوبون رقم )13468( وقد فاز 
بتلفزيون سامس����وجن 32 بوصة 
LCD وأخيرا حميد الرشيدي كوبون 
رقم )078000( وقد فاز بتلفزيون 

.LCD سامسوجن 32 بوصة

العيبان: أرض المعارض الدولية تواصل االستعدادات 
إلقامة معرض البناء واإلعمار 2009

تتواصل استعدادات شركة معرض الكويت 
الدولي إلقامة معرض البناء واالعمار 2009 خالل 
الفترة من 25 إل���ى 31 أكتوبر املقبل على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة قال مدير املعارض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي ضاري العيبان ان الدورة 
املقبلة من معرض البناء واالعمار قد تستقطب 
للمشاركة فيها نحو 50 شركة ومؤسسة جتارية 
ومحلية وأجنبية متخصصة، مش���يرا إلى أنها 
مشاركة تعكس حجم اهتمام الشركات املعنية 
بذل���ك املعرض الذي دأبت على إقامته س���نويا 
الشركة حيث استقطب لزيارته عشرات اآلالف 

من الزوار طوال فترة إقامته. 
وتاب���ع العيبان موضح���ا أن معرض البناء 

واالعمار يعد امللتقى الس���نوي ألكبر عدد من الش���ركات احمللية 
واألجنبية العاملة في مجال البناء وحيث تستعرض فيه الشركات 
املشاركة احدث ما أنتجته مصانع مواد البناء وهكذا تقدم خالله 
احللول املناس���بة واحلديثة جلميع املشاكل والقضايا املعمارية 

املطروحة في القطاع. 
ويق���ول العيبان ان املعرض هذا العام قد اس���تقطب إليه إلى 
جانب الشركات احمللية شركات من دولة االمارات العربية املتحدة 

واململكة العربية السعودية والصني واجنلترا.
 وتشتمل معروضات املعرض على املقاوالت والتركيبات االنشائية 

وامليكانيكية – مواد البناء الرافعات الش���وكية 
والسقاالت – االملنيوم صناعتها – الزجاج صناعته 
وتركيبه – االت ومعدات البناء – التكييف املركزي 
االدوات الصحية واخلالطات – انظمة متديدات املياه 
– خزانات املياه احلديثة – حمامات السباحة – مياه 

الشرب املعدنية – االصباغ واملواد العازلة.
 ولف���ت العيبان إل���ى أن كبرى الش���ركات 
واملؤسسات العاملة في قطاع البناء قد انضمت 
للمشاركة في املعرض حيث تضم قائمة املشاركني 

كال من:
 مجموعة من الش���ركات التركية مبس���احة 
اجمالي���ة وتبلغ 500 مترمرب���ع – مصنع نعمة 
للفيبرجالس)خزانات نعمة( – شركة البرق الفنية 
– شركة التقنية الدولية للتجارة العامة واملقاوالت 
–ش���ركة عربي – شركة اجلال للتجارة العامة واملقاوالت – شركة 
املدد للتجارة العامة واملقاوالت – مجموعة اعمال الدوسري – شركة 
مونتريال الوطنبة للتجارة العامة – ش���ركة الوكاالت املتحدة – 
ش���ركة ارسان – مؤسس���ة احمد صفر )خزانات الزامل(- شركة 
رهام للتجارة العامة – املركز االنش���ائي للتجارة العامة – مصنع 

الكندور – بسامكو – 
 Alomi Real Wood Floors - Leca Company – Iran – Turkel Fair
 Organization - National Plastic Factory – Oman-
DONG GUAN KIN LONG HARDWARE PRODUCTS 

ضمن سعي بنك بوبيان الدائم لتقدمي األفضل 
لعمالئه فقد مت التعاون مع مجموعة املال وكيل 
س���يارات ميتسوبيشي إلطالق حملة ترويجية 
رمضانية حتت شعار »6 أقساط مدفوعة وخياراتك 
أكيد محسومة..«. وتأتي هذه اخلطوة كحرص 
ومبادرة من البنك عل���ى تقدمي عروض تتالءم 
مع عمالئ���ه واحتياجاتهم وأيضا كحرص على 
طرح عروض مميزة تتماش���ى مع شهر اخلير 

والعطاء.
وفي هذا اإلطار قال رئيس مجموعة اخلدمات 
املصرفية في بنك بوبيان صبحي فرج »إن البنك 
سعيد بتلبية احتياجات العمالء من خالل طرح 
حمالت ترويجية عدي���دة ومتنوعة بالعروض 
القيمة واملميزة« وأض���اف »أن »بوبيان« يقدر 

ثقة مجموعة املال الختيارهم بنك بوبيان كجزء 
من حملتهم.

وأض���اف فرج احلملة الترويجية »أقس���اط 
مدفوعة وخياراتك أكيد محس���ومة«، بدأت من 
23 أغسطس 2009 ومستمر لغاية أخر رمضان، 
مش���يرا إلى أن مجموعة امل���ال تقوم من خاللها 
بدفع س���تة أقساط كحد أعلى نيابة عن العميل 
عند التمويل ع���ن طريق بنك بوبيان والعرض 
يشمل س���تة موديالت جديدة كاملة املواصفات 

من سيارات ميتسوبيشي.
واختتم فرج قائ���ال: »إن »بوبيان« حريص 
على تقدمي األفضل لعمالئه مبا يالئم احتياجاتهم 
م���ن خالل حمالت ترويجية هادفة مع ش���ركاء 

مميزين«.


