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»الخطوط الوطنية« تعلن عن جدول سفر جديد اعتبارًا من 28 مارس
مواعيد جديدة لرحالت جدة والقاهرة ورحالت إضافية إلى بيروت وعمان

عبدالسالم البحر

تسيير ثالث رحالت أسبوعيا. 
وفي اإلطار ذاته أكد البحر أن 
الوطنية قد وضعت  اخلطوط 
خططا مبتكرة لهذا العام ارتكزت 
آراء واقتراحات ضيوفنا  على 
اإليجابية، قائ����ال »نحن نؤمن 
بأن جدول الرحالت اجلديد هو 
خطوة في االجت����اه الصحيح، 
حيث سيتيح لنا منح ضيوفنا 
اخلدمة التي تلبي احتياجاتهم 
لتتحقق لهم جتربة السفر املمتعة 
واملتميزة«، مشيرا إلى أن وجهات 
اخلط����وط الوطني����ة اجلديدة 
ستشكل خطوة هامة في مسيرة 
منو اخلطوط الوطنية املتواصل 
الطيران املفضلة لدى  كشركة 
املسافرين الباحثني عن اخلدمات 

الراقية في الكويت.

املسافرين، إذ من املقرر أن تواصل 
»الوطنية« تسيير رحلتني يوميا 
إلى القاهرة انطالقا من الكويت 
وذلك في الساعة 11:50 صباحا 
و6:05 مساء مما سيتيح لزوار 
العاصم����ة املصري����ة مغادرة 
الكويت والوصول للقاهرة في 
أوقات مناسبة وأكثر مالءمة من 
اجلدول احلالي. وإلى جانب ذلك، 
ستزيد اخلطوط الوطنية وتيرة 
رحالتها إلى بيروت ابتداء من 
ش����هر يونيو املقبل إلى ثالث 
رحالت في اليوم بدال من رحلتني 
كما هي في اجلدول احلالي، إذ من 
املقرر أن تقلع طائرات اخلطوط 
الوطنية املسافرة إلى بيروت في 
11:35 صباحا، 3:10 بعد الظهر، 
7:25 مس����اء مانحة الضيوف 

ملس����اعدتنا على منحهم أفضل 
جتربة سفر ممكنة، ومن جهتنا 
فنح����ن دائمو احل����رص على 
اإلصغاء لهم وإجراء التغييرات 
الالزم����ة لتلبي����ة احتياج����ات 
ضيوفنا وجعل جتربة سفرهم 
عل����ى منت اخلط����وط الوطنية 
جتربة متمي����زة تالئم جداول 
التي  سفرهم ومعايير اخلدمة 
يتطلعون إليها، فالتغييرات التي 
خضع لها جدول الرحالت لصيف 
2010 تعكس الطلب املتزايد على 
رحالتنا إل����ى بيروت، وعمان، 
وشرم الشيخ، ومن خالل تعديل 
مواعيد اإلقالع إلى وجهات أخرى، 
نهدف إلى منح ضيوفنا الذين 
يس����افرون بهدف السياحة أو 
املرونة عند  املزيد من  األعمال 

خيارات عديدة ألوقات السفر 
التي يفضلونها.

ويشهد جدول السفر الصيفي 
اجلديد أيضا زيادة الرحالت إلى 
العاصمة األردنية عمان لتكون 
بواقع رحلة يوميا بدال من ستة 
أيام في األسبوع، باإلضافة إلى 
زيادة رحالت ش����رم الش����يخ، 
أكثر مدن البحر األحمر شهرة 
وإقباال، إذ ستغادر كل أسبوع 
أي����ام اخلميس،  ثالث رحالت 
والسبت، واألحد، جاعلة منها 
الوجهة املثالية لتمضية عطلة 
نهاية األس����بوع. كما سيشمل 
اجلدول اجلدي����د إطالق وجهة 
جدي����دة ابتداء م����ن 28 مارس 
إلى إسطنبول، عاصمة الثقافة 
األوروبية لعام 2010، إذ من املقرر 

حجز رحالتهم«. 
ومع وصول خامسة طائرات 
اسطول اخلطوط الوطنية في 
نهاية مارس، ستتمكن الشركة 
من تأمني جدول رحالت معزز 
وكذلك إط����الق وجهات جديدة 
داخ����ل املنطق����ة وخارجه����ا، 
ويتضمن اجلدول الصيفي الذي 
الوطنية  أعلنت عنه اخلطوط 
مواعيد س����فر أكثر مالءمة إلى 
مدينة جدة حيث ستقوم الشركة 
بتسيير رحالت من هذه الوجهة 
وإليها أيام األربعاء واخلميس 
والسبت حيث اإلقالع من الكويت 
في الساعة 1:45 من بعد الظهر 
ومغادرة جدة في 4:55 من بعد 
الظه����ر، مانحة بذلك زوار مكة 
املكرمة الفرص����ة املثالية ألداء 

فريضة العمرة خالل عطلة نهاية 
األس����بوع باإلضافة إلى زيادة 
خياراتهم في السفر والعودة إلى 
جدة. إضافة إلى ذلك، يتضمن 

اجلدول اجلدي����د رحالت ذات 
مواعيد أكثر مالءمة إلى القاهرة، 
إحدى أكث����ر وجهات اخلطوط 
الوطنية إقباال من قبل الضيوف 

أعلنت اخلطوط الوطنية أمس 
عن طرح جدول سفر جديد ملوسم 
الصيف والذي يأتي بالتزامن مع 
إلى  الطائرة اخلامسة  انضمام 
أس���طولها نهاية مارس املقبل، 
ويتضمن اجلدول الصيفي اجلديد 
واملعزز املزيد من الرحالت إلى 
كل من بيروت، وعمان، وشرم 
الشيخ، فضال عن مواعيد إقالع 
أكثر مالءمة لضيوف اخلطوط 
الوطنية إلى كل من القاهرة وجدة 
وذلك ابتداء من 28 مارس قبل 

حلول العطل الصيفية.
وبهذه املناسبة، صرح رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للخطوط الوطنية، عبدالسالم 
البحر قائال: »يحرص ضيوفنا 
دوما على موافاتنا باقتراحاتهم 

»اإلمارات ـ دبي الوطني« يفتتح أول مركز 
للخدمات المصرفية الخاصة في أبوظبي

أعلن بنك »اإلمارات � دبي الوطني« امس افتتاح 
أول مركز للخدم���ات املصرفية اخلاصة في إمارة 
أبوظب���ي، وذلك بهدف تلبية الطلب املتنامي على 
احللول املبتكرة التي يوفرها في مجال إدارة الثروات. 
ويأتي افتتاح مرك���ز اخلدمات املصرفية اخلاصة 
اجلديد ليعزز احلضور املتميز الذي يحظى به بنك 
اإلمارات � دبي الوطني حاليا عبر ثالثة مكاتب في 
دبي، ومكتب واحد في لندن، باإلضافة إلى خطته 

التوسعية العاملية نحو مناطق أخرى.
ويوف���ر بنك اإلمارات � دب���ي الوطني خدماته 
املصرفية اخلاصة للعمالء عبر فريق متخصص 
من مدراء العالقات وخبراء االستثمار الذين يقدمون 

مجموعة مبتكرة من خدمات إدارة األصول بكافة 
أنواعها، مبا في ذلك االستثمار في األسهم، والصكوك، 
العقارية،  والصناديق املش���تركة، واالستشارات 
والسندات، إلى جانب س���لة من أفضل املنتجات 

واخلدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وبهذه املناس���بة، قال نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة اإلمارات � دبي الوطني جمال بن غليطة: 
»باسم بنك اإلمارات � دبي الوطني يسعدني اإلعالن 
عن افتتاح مركزنا األول للخدمات املصرفية اخلاصة 
في أبوظبي، والذي يأتي تأكيدا على التزامنا املتواصل 
جتاه تلبية املتطلبات املتنوعة لعمالئنا في جميع 

أنحاء الدولة«.

»الخليج« يعلن عن أسماء الفائزين 
بالسحب األسبوعي للدانة

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص الفوز بجوائز نقدية 
على مدار السنة لعمالء الدانة حيث يقدم البنك اآلن سحوبات أسبوعية، 
ربع س����نوية وسنوية للعمالء الذين يفتحون حساب الدانة ويبقون 

أموالهم فيه ألطول فترة ممكنة.
 وقد أجرى بنك اخلليج في 21 اجلاري ثالث سحب أسبوعي حلساب 
الدانة اجلديد معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها 1000 دينار وهم كاآلتي: سارة اليزابيث ود، خالد اجلعفر، 
مصطفى األربش، عبدالكرمي الفريح، متارى اخلماش، ناصر الفوزان، 

بتول فخرالدين، خضر السيد، نهلة حيات وجواد علي.
هذا ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح حساب الدانة وهو 
200 دينار الذي يؤهل العميل للدخول في الس����حوبات األس����بوعية، 

الربع سنوية والسنوية تلقائيا.
كما يتميز حس����اب الدانة من بنك اخلليج أنه باإلضافة إلى كونه 
مينح فرص متعددة للفوز، فهو يش����جع العمالء على توفير النقود 
أيضا فكلم����ا زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلس����اب زادت 

الفرص املتاحة للفوز.

»كي جي إل الدولية للموانئ« تزيد رأسمالها 
أعلنت شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين 
والنقل )مقفلة( أمس عن قرارها إصدار أس����هم زيادة 
رأس����مال عبر طرح 150 مليون س����هم جديد لالكتتاب 

اخلاص.
وسيأتي هذا اإلعالن بالتفصيل خالل املؤمتر الصحافي 

الذي ستعقده الشركة يوم الثالثاء املقبل.
وعليه تتوجه إدارة شركة كي جي إل الدولية للموانئ 
والتخزين والنقل بدعوة املساهمني احملترمني إلى االكتتاب 
اخلاص بزيادة رأس املال والذي مت عرضه على اجلمعية 
العمومية للشركة ومتت موافقة ومباركة اجلهات الرسمية 
املختصة لطرح اكتتاب 150 مليون سهم جديد قيمة كل 
سهم 100 فلس ودون دفع مصاريف إصدار، وذلك فقط 

ملساهمي الشركة احلاليني على أن يفتح الباب للمساهمني 
اجلدد في املرحلة الثانية من االكتتاب بسعر 100 فلس 
للسهم مضافة إليها مصاريف اإلصدار وقدرها 5 فلوس. 
هذا وسيتم فتح باب االكتتاب اعتبارا من 2 مارس إلى 

16 مارس للمساهمني احلاليني.
وش����ركة كي جي ال الدولية للموان����ئ، والتخزين 
والنقل، هي شركة زميلة لشركة رابطة الكويت واخلليج 
القابض����ة، التي هي بدورها مملوك����ة بالكامل من قبل 
شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل. ويتركز النشاط 
الرئيسي لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين 
والنقل، على تطوير، تشغيل، وإدارة محطات احلاويات، 
وحتميل وتفريغ البضائع عبر »الدحرجة« من إلى املوانئ 

Roll-On-Roll-Off(( وتعتبر الشركة حاليا هي الذراع 
املنوطة بها إدارة وتشغيل املوانئ لصالح املجموعة األم، 
بحيث تتولى النش����اطات العائدة للمجموعة األم على 
مستوى املنطقة، فيما يتعلق بإدارة وتشغيل املوانئ.

ومن أبرز نشاطات الش����ركة حاليا إدارة وتشغيل 
محطة احلاويات في ميناء الشعيبة بالكويت، كما قامت 
بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة محطة احلاويات في 
ميناء صقر بإمارة رأس اخليمة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ووصلت الشركة من خالل شراكتها مع خطوط 
شحن بارزة وهيئة موانئ دمياط إلى املراحل النهائية 
في إنش����اء محطة حاويات رئيسية مبيناء دمياط في 

جمهورية مصر العربية.

عبر طرح نحو 150 مليون سهم جديد لالكتتاب الخاص

»المجموعة العربية للسيارات« تعلن 
رعايتها الماسية لمعرض »حلول«

من قل���ة التمويل حيث تأخرت 
مشاريع تنموية كثيرة في البالد 
بسبب ضعف االدوات التمويلية 
القطاع���ات االقتصادية  فأغلب 
اصابها الركود ابتداء من القطاع 
العقاري والس���ياحي والصحي 
حيث اصبحت تل���ك القطاعات 

تعاني من الشلل.
وقال اضافة الى ورشة العمل 
التي تقام عن التمويل سيكون 
هناك عدة انشطة اخرى تدريبية 
عملية لتعريف املشاركني بخدمات 
االيجارة وفوائده���ا واهميتها 
واساليبها حيث ستقوم شركات 
التموي���ل واإلج���ارة والتأمني 
والبن���وك بع���رض افض���ل ما 
لديها على املستفيدين مباشرة 
حيث يعتبر هذا املعرض فريدا 
من نوعه ويق���ام ألول مرة في 
الكويت واملنطقة وسيقام املعرض 
بعروض ترويجية جديدة تطرح 
اثن���اء فترة اقامت���ه التي متتد 
الى ثالثة اي���ام فاملعرض الذي 
الراية  تقيمه ش���ركة مجموعة 
س���يكون فرصة جيدة للعمالء 
القتناص ودراسة الفرص التي 
ستعرض عليهم مباشرة من قبل 

املشاركني.

الراية  أعلنت شركة مجموعة 
العربية  عن مش���اركة املجموعة 
للس���يارات )حمد محم���د الوزان 
وشركاه( ورعايتها املاسية ملعرض 
»حلول« ال���ذي ينطلق في الفترة 
بني 22 و24 مارس املقبل لعرض 
خدماتها التمويلية واالئتمانية على 
جمهورها بشكل مباشر مصحوبة 
بعروضه���ا املختلف���ة وخدماتها 
اثناء  التي ستكون فقط  اجلديدة 

فترة املعرض وحصرية.
وقال رئيس مجل���س االدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد ان مش���اركة 
العربية للس���يارات  املجموع���ة 
ورعايتها املاسية للمعرض جاءت 
من منطلق ما يحمله املعرض من 
فكر وطرح جديد ومغاير فمعرض 
حلول يعد اول معرض متخصص 
في هذا املجال وهو تقدمي اخلدمات 
التمويلي���ة واالئتمانية وخدمات 
االيجارة املختلفة للشركات واألفراد 
حيث سيتم تقدمي عروض وخدمات 
جديدة ومتنوعة من قبل الشركات 
والبنوك املش���اركة ط���وال فترة 
املعرض، ألن الهدف الرئيسي من 
انشاء هذا املعرض في ذلك التوقيت 
هو معاجلة املش���كلة الناجتة عن 
عدم فتح خط���وط االئتمان وقلة 
التمويل من قبل البنوك والشركات 
التمويلية الى عمالئها بشكل عام مما 
ادى الى توقف الكثير من املشاريع 
ف���ي البالد وانعك���س على حركة 
االنتاج وسوف يقوم املشاركون 
باملعرض على طرح ادوات متويلية 
وائتمانية جديدة تعرض ألول مرة 
مبينا انه سيكون هناك ورشة عمل 
حول ط���رق التمويل تعقد بجوار 
املعرض وهي لتعريف املشاركني 
بأهمية التمويل لهم ومدى تأثير 
ذلك في االقتصاد بكل قطاعاته التي 
عانت كثي���را في الفترات االخيرة 

يقام بين 22 و24 مارس

عدنان احلداد


