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 منى الدغيمي
أك����د مصدر مطلع ل� »األنباء« ان ش����ركة بروة 
العقارية املساهم األكبر في شركة االمتياز لالستثمار 
توصلت الى اتفاق حول بدء احملادثات التفصيلية 
عن بيع »حي بروة املالي« الذي تتجاوز مساحته 71 
ألف متر مربع لصالح شركة »قطر للبترول« ليكون 
مقرا رئيسيا للشركة.وتوقع املصدر ان صفقة حي 

بروة املالي ستحقق عوائد جيدة للشركة وملساهميها، 
واضاف ان ش����ركة »االمتياز« س����تعلن قريبا عن 
مجموعة من املشاريع املستقبلية ذات عوائد جيدة 
الفتا الى ان الشركة على مشارف التخارج من بعض 
استثماراتها في قطر بيد انه لم يفصح عن التفاصيل 
التي فضل إرجاءها الى حني اتضاح الرؤية واالتفاق 

على صيغة التخارج النهائية.

»بروة العقارية« توصلت إلى اتفاق لبيع »حي بروة المالي«

خصخصة »الكويتية« وطرح 
الحزمة الثانية من مشاريع 
تطوير المطار أبرز أهداف 
الخطة لتطوير النقل الجوي

 فواز كرامي
ينتظر قطاع النقل اجلوي احمللي حتوالت جذرية 
وكبيرة خالل العام احلالي فرضتها تغيرات سابقة 
في هذا القطاع وعمل دؤوب من »الطيران املدني« 
متثلت هذه التغيرات في سياسة األجواء املفتوحة 
واالتفاقيات التي مت توقيعها من العديد من دول 
العالم في هذا املضمار. وال يختلف اثنان على أن 
جميع التحوالت ستصب إيجابا الستعادة الكويت 
ملكانتها في املنطق����ة وعلى خارطة النقل اجلوي 
كجوهرة اخلليج حيث س����تطال هذه التحوالت 
التراكمية جميع املستويات والقطاعات في النقل 
اجلوي اس����تكماال ملا كانت قد ب����دأت فيه اإلدارة 

العامة للطيران املدني.

تطوير المطار 

ومع زحمة املطار خاصة في أيام موسم السياحة 
ومطالبة شركات الطيران املسافرين بالقدوم إلى 
املطار قبل ثالث ساعات من موعد الرحلة حتسبا 
للتأخير في زحمة املطار. ومطالب شركات الطيران  
برحالت اضافية  مواجهة موسم الذروة إال أن ادارة 
الطيران املدني لم توفر إال عددا قليال من الرحالت 

بسبب اكتظاظ املدرجات ومحطات إيقاف الطائرات، 
لذلك فان اآلمال معلقة على خطة التنمية للقضاء 
على هذه املعوقات الس����يما ان اللمسات األخيرة 
على تصاميم ومستندات احلزمتني الثانية والثالثة 
من مشاريع تطوير املطار س����يتم طرحها تباعا 
والتي تشمل اعمال تطوير املدرج الشرقي وإنشاء 
مدرج ثالث وإنشاء ممرات فرعية وساحات وقوف 
للطائرات ومركزين لإلطفاء واإلنقاذ كما س����يتم 
إنش����اء طرق رئيس����ية وفرعية وجسور وأنفاق 
للسيارات باإلضافة إلى اخلدمات التحتية التابعة 
من شبكات املياه والكهرباء واالتصاالت والصرف 
الصحي وصرف مياه األمطار باإلضافة إلى املشاريع 
االستثمارية األخرى التي ستنفذ مع القطاع اخلاص 
والتي تشتمل على إنشاء وتشغيل مرافق تخصصية 
مثل الفنادق ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات 
ومرافق متوين الطائرات ومحطات وقود ومرافق 
مدينة الشحن اجلوي اجلديدة وجميعها في إطار 
خطة التنمية. فمن املتوقع ملبنى الركاب اجلديد 
يزيد الطاقة االستيعابية ملرافق املطار من 7 ماليني 
إلى 20 مليون مس����افر كما ستقوم مدينة الشحن 
اجلوي بتنشيط حركة الشحن من والى الكويت 

واستقطاب شركات الشحن اجلوي التخاذ مطار 
الكويت الدول����ي مركزا إقليميا لعملياتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية لعمليات الشحن اجلوي إلى 
2 مليون طن س����نويا كم����ا ان املدرجات اجلديدة 
التي سيتم تطويرها ستتحمل اجليل اجلديد من 
الطائ����رات مبا فيها بوينج 800-747 وااليرباص 
العمالقة ايه 380.كما ان إنشاء املدرج الثالث سيزيد 
القدرة التشغيلية للمطار لتصل الى 650 ألف رحلة 

إقالعا وهبوطا في السنة الواحدة.

الثالثة المتميزون 

رغم صغر سوق النقل اجلوي الكويتي من 
حيث عدد السكان وحركة النقل اجلوي إضافة 
إلى التواجد الكبير للعديد من أش���هر شركات 
الطيران العاملية العاملة في املطار اال ان الناقالت 
الثالث الكويتية »الكويتية والوطنية واجلزيرة« 
سيطرت على سوق النقل اجلوي داخل الكويت 
بصورة كبيرة سواء من حيث احملطات التي تصل 
إليها هذه الناقالت او من حيث املنافسة السعرية 
واخلدمية ولعل من اهم التحوالت اجلذرية على 
مستوى الناقالت هو خصخصة الكويتية التي 

ستحول املؤسسة إلى شركة ومتنحها املرونة 
الالزمة ملجاراة التطور والتوسع احمللي من حيث 
فتح محطات جديدة وزيادة في أسطول الناقلة 
باإلضافة الى قيام طيران اجلزيرة باالستحواذ 
على شركة طيران »سحاب لتأجير الطائرات« 
بش���كل كامل متهيدا الس���تحواذها على شركة 
طيران أخرى في املنطقة وفتح محطات جديدة 
بشكل مس���تمر باالضافة الى الزيادة املستمرة 
في عدد طائراتها. ام���ا الناقل اجلوي الكويتي 
األحدث املتمثل في الوطنية فاثبتت من خالل 
خدماتها املتميزة على مستوى املنطقة او العالم 
من ناحية امتالكها ملطارها اخلاص وطائراتها 
احلديثة ومحطاتها املنتقاة  متيزها وتطورها 
السريع على مستوى املنطقة ليكون باحملصلة 
عام 2010 النقلة النوعية لهذه الشركات الثالث 
التي حتمل راية الكويت عل���ى طائراتها التي 

يصل مجموع طائراتها إلى 40.
كما ان التنسيق العالي في العالقة بني الشركات 
الثالث الذي ظهر في اآلونة األخيرة س����يكون من 
العوامل اإلضافية لتقل����ع الكويت إلى مركز نقل 

جوي اقليمي.

التنسيق بين الناقالت 
الثالث »الكويتية« و»الوطنية« 
و»الجزيرة« ضرورة أساسية 
خالل المرحلة المقبلة

جهود الطيران المدني 
وتجديد االتفاقيات الدولية 
الخاصة بالنقل الجوي 
وسياسة األجواء المفتوحة 
أرضية متينة إلطالق القطاع

»خطة التنمية«.. هل تقود الكويت
 لتكون محورًا إقليميًا للمواصالت؟

توقع أن تتم عملية التخارج في أواخر الربع الثاني من السنة الحالية

طالب علي: »االستثمارات الصناعية« تدرس 
عروض التخارج من أحد مشاريعها بقطر

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو المنتدب في ش���ركة 
االستثمارات الصناعية د.طالب 
علي ان الشركة تدرس للتخارج 
من احد مش���اريعها العقارية 

في قطر.
 وأشار الى ان البنك القطري 
الم���وكل اليه القي���ام بعملية 
التخارج بصدد دراسة مجموعة 
من الع��روض المق��دمة من طرف 

مجموعة من المستثمرين.

وأض���اف علي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« انه يتوقع 
ان تنتهي الش���ركة من عملية 
التخارج في أواخر الربع الثاني 

من السنة الحالية.
وعن آخر مستجدات مصنع 
االستثمارات الثالث والخاص 
بإنتاج الزج���اج في مدينة 6 
أكتوبر بجمهورية مصر العربية، 
وقال انه من منطلق الدراسات 
الحالية حول المش���روع فإن 
بداية االنتاج ستكون مع نهاية 

العام الحالي، متوقعا ان يحقق 
المصن���ع الثالث عوائد جيدة 

للشركة.
التكلف���ة  ف���إن  لإلش���ارة 
الى  االجمالية للمصنع تصل 
12 ملي���ون دينار كذلك تمتلك 
الش���ركة مصنعي���ن النتاج 
الزج���اج في مص���ر يحققان 
له���ا عوائد جي���دة، المصنع 
المنزلية  األول ينتج األواني 
العادية والمصنع الثاني ينتج 

د. طالب عليالزخرفة.

صدور حكم لصالح »الوطنية العقارية«  ضد »الموانئ الكويتية« 
أعلنت الشركة الوطنية العقارية بشأن   القضية المقامة من 
الشركة   ضد شركة خليفة الجاسم للنقليات ومؤسسة الموانئ 
الكويتية، بشأن استغاللهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية 
الحرة إبان   ادارة الشركة الوطنية العقارية لها، ان المحكمة 
الكلية قد قضت بتاريخ أمس األول لصالح الشركة الوطنية 
في القضية  سالفة الذكر بقبول الدعوى شكال وفي الموضوع 
بإلزام المدعى عليها االولى  ش���ركة خليفة الجاسم للنقليات 
والخصم المدخل مؤسسة الموانئ الكويتية  متضامنتين بان 
تردا للمدعية الشركة الوطنية العقارية مقابل االنتفاع بقيمة 
  6.95 ماليين دينار عن المس���احات والمدة الواردة بأسباب 

الحكم.
 كما حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية المقامة من شركة 
خليفة الجاس���م للنقليات ومؤسس���ة  الموانئ الكويتية ضد 
الشركة الوطنية العقارية بقبولها شكال ورفضها موضوعا   
وألزمت المدعى عليها االولى شركة خليفة الجاسم للنقليات 
والخصم المدخل   مؤسس���ة الموانئ الكويتية بالمصروفات 
واتعاب المحاماة، علما بان هذا الحكم   صادر من محكمة اول 

درجة وقابل للطعن عليه باالستئناف.  
وافادت الشركة في بيان نشر على سوق الكويت لألوراق 
المالية امس  بانها ستقوم بموافاة ادارة السوق بأي مستجدات 

في حينها.
 واضافت: اما بخصوص ما تردد حول خس���ارة الش���ركة 
االس���تئناف في قضية عقد ادارة المنطقة الحرة المقامة من 
الش���ركة فانها مازالت متداولة ام��ام محكمة اول درجة ولم 

تفصل فيها حتى تاريخه.  
وتابعت: والصحيح هو ان القضية محل الطعن باالستئناف 
س���الف الذكر تخص فق���ط مقر  مكاتب ادارة الش���ركة داخل 
المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ، حيث سبق ان اقامت 
الشركة الوطنية العقارية دعوى أمام   المحكمة الكلية ببطالن 
اجراءات اخالء مقر ادارة الش���ركة، وسبق ان قضت المحكمة 
الكلية لصالح الشركة ببطالن إجراءات إخالء مقر إدارة الشركة 
الوطني���ة العقارية داخل ميناء الش���ويخ من جانب الوزارة 
وألزمت الوزارة بسداد مبلغ تعويض مؤقت   للشركة وقدره 

5.001 آالف دينار وطعنت الوزارة على هذا الحكم باالستئناف 
بتاري���خ 2010/2/15 وقضت محكمة االس���تئناف بقبول الطعن 
شكال وفي الموضوع   بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. 
وسوف تقوم الش���ركة بالطعن بالتمييز  على هذا الحكم خالل 
المدة القانونية. وستقوم الش���ركة بموافاة ادارة السوق بأي 

مستجدات في حينها. 


