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البحر خالل احتفال الشركة مبرور عام على انطالقتها

عبدالسالم البحر

الشيخ مشعل اجلابر

احتفاالً بمرور عام واألسعار بـ 17 ديناراً لدبي والبحرين و30 لدمشق و35 لبيروت و 49 لشرم الشيخ وعمان و62 للقاهرة

عروض ترويجية جديدة من »الوطنية« تبدأ من 17 إلى 62 ديناراً

أعلنــت اخلطوط الوطنيــة، أن عــرض 
احتفاالتها بعيدها األول من خالل منح 11 
ألف تذكرة سفر ألي من وجهاتها بـ 11 دينارا 
ليوم واحد فقط، قد القـــى إقباال منقطع 

النظير من قبل اجلمهور.
وقالت الشـــركة في تصريح صحافي 
لرئيس القطاع التجاري لي شايف »تلقينا 
منذ اإلعالن عن عرضنا االحتفالي عددا هائال 
من االتصاالت كما شهد موقعنا على اإلنترنت 
إقباال غير مســـبوق باإلضافة إلى مكاتب 
الوطنية،  احلجوزات اخلاصة باخلطوط 
وهذا يعكس رغبـــة ضيوفنا الكبيرة في 
السفر على منت اخلطوط الوطنية وجتاوبهم 
معنا منذ الساعات األولى إلعالن العرض 
وهو أمر يدعـــو لالمتنان والفخر«، وذكر 
شايف أن عدد الضيوف الراغبني في السفر 
واالستفادة من العرض فاق 11 ألف مسافر، 
معربا عن أسف الشركة خليبة أمل بعض 
الضيوف الذين لم يتمكنوا من احلصول 
على تذاكر لوجهاتهم املفضلة أو تواريخ 
سفرهم املطلوبة، مشيرا إلى أن الـ 11 ألف 
مقعد مت توزيعهم علـــى جميع الوجهات 
الثماني للخطوط الوطنية، وهناك وجهات 
مفضلة للجمهور الكويتي كالقاهرة وبيروت 

ودبي مت استنفاد العديد منها في الساعات 
األولى للعرض.

وقال شايف انه ومع نهاية هذا العرض 
فسيتمكن 11 ألف شـــخص من احلصول 
على تذكرة سفر لوجهته املفضلة، مبينا 
أنه للعديد من ضيوفنا الذين لم يتمكنوا 
من حجز تذاكرهم فإن احتفاالت اخلطوط 
الوطنية مبناسبة عيدها األول ستتواصل 
اليوم بعروض ترويجية جديدة بأسعار 
مخفضة جلميع الوجهات تبدأ من 17 دينارا 
لدبي والبحرين، و30 دينارا لدمشق، و35 
دينارا لبيروت و49 دينارا لشرم الشيخ 
وعمان، و62 دينار للقاهرة، داعيا من لم 
يتمكن من احلجز على عرض اليوم الواحد 
لالستفادة من هذا العرض من خالل احلجز 
على موقع الشركة على اإلنترنت أو االتصال 
بـ 118 أو زيارة أحد مكاتب اخلطوط الوطنية 
سواء في مطار الكويت الدولي أو ديسكفري 

مول أو مبنى الشيخ سعد للطيران.
يذكـــر أن اخلطـــوط الوطنية تعيش 
احتفاالتها مبناسبة مرور عام على تسييرها 
ألولـــى رحالتها من خـــالل طرح عدد من 

العروض بهذه املناسبة.
وتعد اخلطوط الوطنية أحدث شركات 

الطيران الكويتية التي توفر خدمات متكاملة 
ومتميزة لضيوفها.

بدأت اخلطوط الوطنية تسيير رحالتها 
في يناير من العام احلالي برحالت مباشرة 
إلى العديد مـــن الوجهات املرغوبة وذات 
الطلب املتزايد في املنطقة كالقاهرة وبيروت 
ودبي ودمشـــق وعمان والبحرين وشرم 
الشيخ وجدة والتي من املقرر أن يتبعها 
املزيد من الوجهات األخرى لتأتي جميعها 
ضمن جدول رحالت يناســـب احتياجات 

جميع املسافرين من وإلى الكويت.
ويتكون أســـطول الشركة من طائرات 
جديدة من طراز ايرباص A320 تضم 122 
مقعدا فخما موفـــرة بذلك أقصى درجات 
الراحة للضيوف املســـافرين مقارنة مع 
أي شركة طيران أخرى تعتمد بأسطولها 
على هـــذا النوع من الطائـــرات. ويتمتع 
املسافر على منت اخلطوط الوطنية بأعلى 
مستوى من اخلدمات أثناء الرحالت تتضمن 
الضيافة والترفيه. وتسير اخلطوط الوطنية 
رحالتها بشكل حصري انطالقا من مبنى 
الشيخ سعد للطيران العام لتقدم من خالله 
مستويات غير مسبوقة من اخلدمات الراقية 

لضيوفها.

اعتمد مكتب استثمار رأس املال األجنبي 
التجــــارة والصناعة امس  التابع لوزارة 
عددا من الطلبــــات املقدمة من قبل بعض 
املستثمرين األجانب لالستثمار في الكويت 
وناقش طلبات اخرى متهيدا للبت فيها في 

وقت الحق.
وقال الوكيل املســــاعد بوزارة التجارة 
والصناعة ورئيس مكتب اســــتثمار رأس 
املال األجنبي الشيخ مشعل اجلابر األحمد 
فــــي تصريح لـ »كونا« عقب اجتماع جلنة 
استثمار رأس املال األجنبي ان من املنتظر 
ان يكون للمشاريع املعتمدة آثار ايجابية 

على االقتصاد الوطني.
وأضــــاف ان االجتماع بحــــث عددا من 
القضايا املتعلقة بنشاط االستثمار األجنبي 
في الكويت أهمها تطوير قانون املستثمر 
األجنبــــي والتعديل عليه مبا يعود بالنفع 
على تدفق األموال األجنبية الى األســــواق 
احمللية عبر مشــــاريع استثمارية متنوعة 

ملناقشــــة التعديالت املنتظر اجراؤها على 
قانون املستثمر األجنبي متهيدا لرفعها الى 
اجلهــــات املعنية، مؤكــــدا ان تفعيل حركة 
االستثمارات االجنبية من اهم مقومات حتقيق 
الرغبة االميرية السامية بتحويل الكويت 

الى مركز مالي وجتاري اقليمي.
وافاد بان اللجنة قامت كذلك مبتابعة تنفيذ 
التوصيات التي مت اعتمادها في اجتماعها 
السابق بغرض تقييم االداء وتفعيل املتابعة، 
مشيدا بتعاون اعضاء اللجنة واجلهود التي 
تبذل من قبل اجلميع في سبيل تعزيز حركة 

االستثمارات األجنبية في الكويت.
يذكر ان اجتماع جلنة اســــتثمار رأس 
املال األجنبي عقد برئاســــة وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون وضم في عضويته 
ممثلني لعدة جهات اخرى منها الهيئة العامة 
العامة  املاليــــة والهيئة  للصناعة ووزارة 
لالســــتثمار وبنك الكويت املركزي وغرفة 

جتارة وصناعة الكويت.

القطاعات واملجاالت.
وأوضح الشيخ مشعل ان اللجنة اتفقت 
علــــى عقد اجتماع خاص فــــي وقت الحق 

البحر: نجحنا في المنافسة رغم قسوة األزمة

مكتب االستثمار األجنبي يناقش قريبًا التعديالت 
المنتظر إجراؤها على قانون المستثمر األجنبي

اعتمد طلبات مستثمرين أجانب ويدرس طلبات أخرى للبت فيها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط 
الوطنية عبد الســـالم البحر ان الشركة 
جاءت لكسر احتكار قطاع الطيران الذي 
دام ملـــدة 57 عاما في هـــذا املجال حيث 
متكنت من تثبيت أقدامها بالسوق بفضل 
خدماتها املميزة والراقية ومنافســـتها 

البناءة بالسوق.
وأضاف البحر خالل حواره لتلفزيون 
»الشاهد« عبر برنامج حجي بزنس أن 
عام 2009 كان من أسوأ األعوام التي مرت 
على قطاع الطيران، حيث شـــهد العديد 
من األزمات منهـــا األزمة املالية العاملية 
وانتشار مرض انفلونزا اخلنازير والذي 
اثر بشكل مباشـــر على قطاع السياحة 
والسفر باإلضافة إلى األوضاع السياسية 
الداخلية والتي أثرت على سير العمل نظرا 

للصراع القائم بني مجلس األمة واحلكومة وانشغال الطرفني عن 
املصالح العامة. وتابع: »مع ذلك اســـتطاعت الشركة أن تفتح 8 
محطات ومتكنت من االســـتحواذ على اهتمام عمالء الطيران في 
الكويت وترتب على ذلك حصولنا على حصة جيدة من ســـوق 
الطيران الكويتي وأصبحت العبا رئيســـيا في سوق الطيران«. 
وأشار البحر إلى أن االحتكار الذي كان موجودا بقطاع الطيران 
أدى إلى تدني مستوى اخلدمات املقدمة للمسافرين وغياب املنافسة 
مما دفع الشركة احملتكرة لعدم تقدمي املزيد من اخلدمات والتكاسل 

في عمليات التطوير خلدمة العمالء.

وأوضح أن املنافسة أصبحت شديدة 
في سوق الطيران الكويتي فهي لم تقتصر 
فقط على شركات الطيران احمللية لكن 
هناك منافسة كبرى من الشركات اإلقليمية 
خاصة أنه يوجد العديد منها تابع للقطاع 
احلكومي وبالتالي فهي تلقي دعما قويا من 
حكوماتها وقد ال يكون الربح من أهدافها 
الرئيســـية فبعض منها مهتم بتشغيل 
املواني اجلوية التابعة له وبالتالي ال توجد 
أسس عادلة للمنافسة بني شركات القطاع 

اخلاص والشركات احلكومية.
وبنينّ البحر ان أن هناك حاجة ماسة 
للخصخصة بعد أن اثبت القطاع اخلاص 
تفوقه على القطاع احلكومي في كيفية 
إدارة اخلدمات، مشيرا الى ان اخلطوط 
الكويتية لم يعط لها الفرصة لكي تنجح 
في ظل تزايد التدخالت احلكومية والنيابية في آلية عملها وأصبحت 
حلبة للصراعات السياســـية في الفترة املاضية والكل يذكر انه 
في الســـابق مت تعليق ميزانية اخلطوط الكويتية لعدة سنوات 
وكانت الشـــركة مركزا للتعيني بالواســـطة ممـــا أدى إلى تفكك 

هيكلها اإلداري.
وقال ان هناك الكثير من املعوقات التي تواجه سوق الطيران 
بالكويت من أهمها غياب العدالة في املنافسة والدعم على التذاكر 
احلكومية. ولفت الى ان احلكومة ومجلس األمة هما املســـؤوالن 

عن الوضع املتدني لالقتصاد القومي وضياع األولويات.

فيصل العمر يتحاور مع أعضاء احتاد مالك العقار

العمــــر اقتصادات  ووصــــف 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي 
باالقتصادات الصغيرة واملفتوحة 
علــــى اخلــــارج، مبينــــا ان مثل 
تلك االقتصادات متثل انعكاســــا 
للدورات اخلارجية وال ميكنها ان 
تنأى مبفردهــــا من تلك الدورات 
االقتصاديــــة، واكد ان حتســــن 
أوضاعها منوط بتحسن األوضاع 
خارجيا حتى ميكن احلديث عن 
استعادة النشاط االقتصادي في 
اخلليج بشكل عام والكويت بشكل 
خاص. واكد العمر قائال هناك مبرر 

بان كل حاالت استعادة النشاط 
االقتصادي السابقة متت في ظل 
معدالت مرتفعة للبطالة، وطالب 
بتبني سياسات مباشرة للتعامل 
مع البطالة من خالل منح حوافز 
ضريبية، أو رمبــــا حوافز مالية 
في مقابل كل وظيفة يتم خلقها، 
أو حوافز أخرى لرفع مستويات 

التوظف.
ورأى العمر أن الكويت يجب 
أن تكون واحدة من أفضل املراكز 
للتعامل مع االنكماش االقتصادي 
احلالي، نظرا إلى الزيادة البطيئة 

»مكاسب القابضة« وضعت إستراتيجية طويلة المدى
توقــــع رئيس مجلــــس إدارة 
شركة مكاسب الكويتية القابضة 
والرئيــــس التنفيــــذي ملجموعة 
شــــركات »فيصل العمر« فيصل 
العمر ان يحقق االقتصاد الكويتي 
في العشر السنوات املقبلة منوا 
استثنائيا، مشترطا ان تتوافر له 
عدة عوامل مثل توافر االستقرار 
السياسي واألمني، والقدرة على 
تفعيل بعض الرؤى اإلستراتيجية 
مثل حتويل الكويــــت الى مركز 

مالي.
واكد على ان الشركة أحدثت 
نقلة نوعية خالل الفترات املاضية 
بعد ان وضعت استراتيجية طويلة 
املدى من أهمها تأسيس 3 شركات 
على أمل التوسع في مصادر الدخل. 
واستدرك بقوله ان الشركات الثالث 
تأسســــت في وقت غير مناسب 
بســــبب ما حدث من تداعيات في 
االزمة املالية العاملية وأزمة دبي 
التي اثرت ســــلبا على الشركات 
الكويتية العاملة في املنطقة ولها 

صلة مباشرة بدبي.
واكــــد العمر ان الكويت لديها 
الفرصة لتصبح اول مركز مالي 

اسالمي في العالم.

في اإلنفاق احلكومي ووجود تراكم 
جوهري للثروة.

وتابــــع: في ضــــوء املواجهة 
السياسية بني احلكومة ومجلس 
األمة، نحن ال نتوقع أن يكون اإلنفاق 
االستثماري احملرك الرئيسي للنمو 
االقتصادي غير النفطي، وبالتالي 
لنمو اإلقراض املصرفي وذلك في 
اآلجال القصيرة واملتوسطة، كما 
أننا ال نرى الكثير من التغير املادي 
في املأزق السياســــي احلالي في 

الكويت.
وقال إن صورة األداء املصرفي 
في تلك املنطقة بدأت بالتحسن، 
وقد ترجم تباطؤ النمو االقتصادي 
إلى  وانخفاض أســــعار األصول 
موجة قوية في القطاع املصرفي، 
مشيرا الى انه رغم تراجع النمو 
االئتماني بحدة في شــــتى أنحاء 
املنطقة، »فإنه يتوقع تعافيا في 
عام 2010 نتيجة حتسن التداعيات 
الرغبة في املجازفة«،  وانتعاش 
املتوســــطة  ومن منظور اآلجال 
إلــــى الطويلــــة تشــــير العوامل 
املتدني  الدميوغرافية واالنتشار 
إمكانية قوية للنمو  إلى حتقيق 

االئتماني.

اخلطوط الوطنية تواصل طرح العروض املميزة احتفاال مبرور عام على انطالقها


