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ابتداء من 2 يونيو المقبل وعقب إطالق وجهتي إسطنبول وروما

»الوطنية« ترّسخ تواجدها في أوروبا مع ثالث رحالت أسبوعية إلى ڤيينا
أعلنت اخلط����وط الوطنية عن إضاف����ة وجهة جديدة 
إلى ش����بكة خطوطها املتنامية من خالل تس����يير رحالت 
منتظمة إلى العاصمة النمساوية الساحرة ڤيينا ابتداء من 2 
يونيو املقبل، لترسخ بذلك أقدامها في القارة األوروبية بعد 
إعالنها سابقا عن إطالق وجهتني جديدتني إلى إسطنبول 
وروم����ا املقرر إطالقهما في 2 مايو و31 مايو تباعا. ومتثل 
مدينة ڤيينا الوجهة احلادية عشرة من وجهات اخلطوط 
الوطنية منذ إط����الق أولى رحالته����ا التجارية في يناير 
العام املاض����ي، ورابع وجهة جديدة يتم اإلعالن عنها هذا 
الصيف بعد اإلسكندرية وروما وإسطنبول، وستبدأ الناقلة 
املتميزة بتسيير ثالث رحالت أس����بوعية إلى ڤيينا أيام 
األحد، واألربعاء، واجلمعة، انطالقا من مبنى الشيخ سعد 
للطيران العام إلى مطار ڤيين����ا الدولي موفرة لضيوفها 
برنامج رحالت يتالءم م����ع احتياجاتهم، إذ من املقرر أن 

تقلع رحالت اخلطوط الوطنية إلى ڤيينا في الساعة التاسعة وخمس وأربعني 
دقيقة صباح����ا لتصل إلى العاصمة األوروبية في الس����اعة الثانية وخمس 
دقائق ظهرا، موفرة بذلك متسعا من الوقت للضيوف املسافرين لالستمتاع 
باملدينة اخلالبة منذ حلظة وصولهم. وبهذه املناسبة، صرح رئيس مجلس 
إدارة اخلطوط الوطنية والعضو املنتدب، عبدالسالم البحر قائال: »يسعدنا 
أن نبدأ بتس����يير رحالت إلى ڤيينا، ثالث وجهاتنا األوروبية حيث نتوقع أن 

تلعب دورا رئيسيا في برنامجنا التوسعي، ومحطة مهمة 
تفتح آفاقا عديدة للسفر املتميز للمسافر الكويتي«، مشيرا 
إلى أن الكويتيني ارتبطوا ارتباطا قدميا بڤيينا والنمس����ا 
وسيس����اعد إطالق هذا اخلط اجلديد املباشر من الكويت 
إلى تعزيز هذا االرتباط القدمي باإلضافة إلى توسيع نطاق 
العالقات التجارية بني الكويت والنمسا. يذكر أن اخلطوط 
الوطنية تسير رحالتها إلى إحدى عشرة محطة في الشرق 
األوسط وأوروبا وهي: دبي، البحرين، جدة، دمشق، شرم 
الشيخ، القاهرة، بيروت، عمان، االسكندرية، اسطنبول، روما، 
وڤيينا، ويقوم على خدمة هذه الوجهات طاقم متخصص 
وعالي الكفاءة باإلضافة إلى أسطول من طائرات إيرباص 
A320 تع����د األفضل من نوعها وصمم����ت خصيصا وفق 
مقاييس اخلطوط الوطنية. ويتكون أسطول الشركة من 
طائرات جدي����دة من طراز ايرباص A320 تضم 122 مقعدا 
فخما موفرة بذلك أقصى درجات الراحة للضيوف املس����افرين مقارنة مع أي 
شركة طيران أخرى تعتمد بأسطولها على هذا النوع من الطائرات، 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.

عبدالسالم البحر

إقبال متزايد على حملة »الوطني« 
»حوّل راتبك وقد تربح 5000 دينار« 

»المزايا القابضة« تعيد اقتراح زيادة رأسمال الشركة 
واالستحواذ الكلي على »دبي األولى« و»الواجهة المائية«

أعاد مجلس إدارة شركة املزايا القابضة التصويت 
واملوافقة على اقتراح االس���تحواذ على احلصة 
املتبقية من شركتي دبي األولى للتطوير العقاري 
والواجهة املائي���ة العقارية، والبالغة 36% و%21 
على التوالي، وذلك إميانا من الشركة بأن الوقت 
احلالي هو الوقت املناسب لزيادة أصول الشركة 
وأن اإلس���تراتيجية االقل مخاطرة هي تلك التي 
متنح املزايا القابضة إمكانية االستحواذ على أصول 
شركات تابعة متلك اجلزء األكبر منها ولها دراية 
تامة بكيفية إدارتها وتشغيلها. وسيقوم مجلس 
اإلدارة بطرح االقت���راح على اجلمعية العمومية 
للتصويت، وبالتالي اتخاذ القرار النهائي في هذا 
الصدد مبوجب النتائ���ج الصادرة عن تصويت 

اجلمعية العمومية.
وتعليقا على هذا القرار وتوقيته، قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة املزايا القابضة م.خالد إسبيتة: »منذ بداية األزمة 
االقتصادية واملزايا حتاول دمج عملياتها والتوس���ع واالس���تثمار 
في مشاريع جديدة، والتخارج من بعض املشاريع احملددة، وإعادة 
هيكلة أقسامها الداخلية وعملياتها، وجاء االستحواذ على حصص 
األقلي���ة في دبي األول���ى والواجهة املائية ج���زءا من هذه اخلطة. 
وعندم���ا كنا ندرس جدوى هذه الصفقة العام املاضي، كنا جند أن 
هناك العديد من األولويات األخرى على صعيد العمليات املتعلقة 
مبشاريعنا قيد اإلجناز والتي كان يجب التركيز عليها، كما كنا نرى 
أن جدوى القيام مبش���اريع االستحواذ هذه في ذلك الوقت ليست 
كبيرة، باملقارنة مع اجلهود والتكاليف املترتبة. إال أننا اليوم، وبعد 
حتقيق أهدافنا الداخلية، بإمكاننا القيام بصفقة االس���تحواذ هذه، 

وحتقيق معظم الفوائد منها«.
وعن الفوائد التي س���تجنيها املزايا والشركات املدمجة من هذه 
العملية، قال إس���بيتة: »سيؤدي هذا االستحواذ إلى زيادة رأسمال 
املزايا وإجمالي حقوق امللكية، مما سيؤدي بالتالي إلى زيادة كفاية 
رأسمال الشركة من خالل خفض نسبة ديون الشركة إلى رأس املال، 
ونسبة ديون الشركة إلى حقوق امللكية. كما اننا سنكون قادرين، 
عند زيادة امللكية إلى 100%، أو ما يقارب 100%، على االستفادة من 
املوارد املشتركة ما بني الش���ركات الثالث، وبالتالي خفض نفقات 
التشغيل اإلجمالية للمجموعة. من هنا، فإنه ورغم انخفاض عائدات 
أصول دبي األولى والواجهة املائية على املدى القصير، إال أننا ال نزال 

نعتقد بأن لهذه األصول عائدات عالية ممكنة على املدى البعيد«.
أما بالنس���بة للفوائد التي سيجنيها حملة األسهم احلاليني في 
كل م���ن دبي األولى والواجهة املائية، والفوائد التي تنطوي عليها 
هذه الصفقة، أوضح إسبيتة: »من الفوائد األساسية لهذه الصفقة 
أنه من املتوقع أن يكون لدى ش���ركة املزايا إمكانية أعلى من دبي 
األولى والواجهة املائية فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر السوق، 
باإلضافة إلى توزيعات األرب���اح، إذ إن تاريخ املزايا في توزيعات 
األرباح على املساهمني أفضل بكثير من تاريخ دبي األولى، وكذلك 
الوضع بالنسبة للواجهة املائية، والتي كونها شركة جديدة ستجد 
صعوبة في توزيع أرباح على املس���اهمني، هذا إلى جانب تسييل 
السهم، ألن حجم تداول سهم املزايا أعلى بكثير من حجم تداول سهم 

دبي األولى، أما الواجهة املائية فليست مدرجة بعد. 
كما سيواصل مساهمو دبي األولى والواجهة املائية 
احلاليني االستفادة من أي إمكانيات مستقبلية لدبي 
األولى أو الواجهة املائية، حيث سيحافظون على 
ملكية دبي األولى بشكل غير مباشر. وستؤدي هذه 
الصفقة إلى رفع مستوى تنوع املخاطر بالنسبة 
ملساهمي دبي األولى والواجهة املائية حيث ان شركة 
املزايا لديها تنوع أكثر من الناحية التش���غيلية 

واجلغرافية«.
وحتدث اسبيتة عن األسعار وكيفية االشتقاق، 
قائال: »لقد قامت املزايا العام املاضي بتعيني شركة 
الشال لالستشارات الستخالص معدل مقايضة 
لهذه الصفقة، ومت الوصول إلى نس���بة متثل 3 
أسهم من دبي األولى مقابل سهم من املزايا، وقامت 
اإلدارة عند إع���ادة تفعيل هذه العملية بتحدي���ث تقرير التقييم، 
وتوصلت إلى النتيجة ذاتها: 3 أس���هم من دبي األولى تعادل سهما 
واحدا من املزايا. وقمنا مبراجعة هذه النسبة ومقارنتها مع معدل 
أس���عار السوق السائدة حاليا ووصلنا إلى النتيجة ذاتها، 3 أسهم 
من دبي األولى تعادل س���هما واحدا من املزايا. كما قمنا باحتساب 
املتوس���ط املرجح ألسعار اإلقفال لش���ركتي املزايا القابضة ودبي 
األولى خالل الثالثة اش���هر السابقة، ومت الوصول إلى نسبة متثل 
2.75 أس���هم من دبي األولى مقابل 1 س���هم من املزايا. ووفقا لذلك 
كان علينا التأكد من جدوى منح املعدل االقل جلعل العرض جذابا 
بالنسبة للمساهمني احلاليني لشركتي دبي األولى والواجهة املائية، 
وعند التأكد من أن نتيجة حتديد س���عر املبادلة ب� 2.75 س���هم من 
دبي األولى مقابل 1 س���هم من املزايا سيكون له تأثير ضئيل على 
مس���اهمي املزايا احلاليني، أي ما يعادل إضافة قدرها نحو %0.03 
إلى رأس���مال املزايا، فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة األقلية 
من املس���اهمني في دبي األولى والواجهة املائية، وبالتالي سيكون 
من األفضل بالنس���بة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق. 
وطبقا لذلك فإننا جند هذه النس���بة عادلة بالنسبة لكال الطرفني، 

ولذلك فقد تابعنا العمل بهذا االقتراح«.
وأضاف: »أما بالنسبة للواجهة املائية، فإن شركة الواجهة املائية 
العقارية هي ش���ركة غير مدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية 
وال يوجد لها س���عر س���وقي معلن، فقد مت احتساب نسبة املبادلة 
بناء على القيمة الدفترية للسهمني كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009، 
وعليه فإن نس���بة املبادلة بني املزايا والواجهة املائية ستكون 5.5 

سهما من الواجهة املائية مقابل سهم من املزايا«.
وأشار اسبيتة إلى آلية تنفيذ عملية االستحواذ، قائال: »سيتم 
تطبيق هذه العملية، التي من املتوقع أن تستغرق حتى 12 اسبوعا، 
على األرجح عبر االستحواذ على أسهم دبي األولى والواجهة املائية 
من قبل املزايا، وإصدار أسهم جديدة للمزايا بنفس القيمة بالنسبة 
ملساهمي دبي األولى والواجهة املائية، وعليه سيكون شراء اسهم 
شركتي »دبي األولى للتطوير العقاري« و»الواجهة املائية العقارية« 
مش���روطا بقيام هؤالء املس���اهمني الذين باعوا أسهمهم باستخدام 
حصيلة تلك املبيعات في االكتتاب بزيادة رأس���مال ش���ركة  املزايا 

القابضة« 

وسط إقبال كبير، يواصل بنك الكويت 
الوطني حملته غير املسبوقة حتت شعار 
»حول راتبك وق���د تربح 5000 دينار«. 
وتستهدف هذه احلملة الضخمة التي كانت 
قد انطلقت في 7 مارس وتستمر حتى 3 
يوني���و 2010 إتاحة الفرصة أمام جميع 
عمالء حساب الراتب اجلدد الذين يقومون 
بتحويل رواتبهم إلى بنك الكويت الوطني 
لدخول سلسلة من السحوبات األسبوعية 
الثمانية التي س���يجري تنظيمها على 
امتداد فترة هذه احلملة والفوز بجوائز 
نقدية قيمة كل منها 5000 دينار كويتي 
أس���بوعيا. على جانب آخر، أجمع عدد 
كبير من عمالء البنك املتقدمني بطلبات 
لتحويل رواتبهم في مختلف فروع البنك 

الوطني على الفرص املميزة التي تتيحها هذه احلملة من جوائز مجزية 
للعمالء، مؤكدين أن بنك الكويت الوطني ينفرد بحمالته التي حتمل 
معها املزيد من القيمة املضافة واملزايا احلصرية إضافة إلى اجلوائز 

الردود واإلجابات  القيمة. وقد تفاوتت 
على الس���ؤال الذي تضمنه االستطالع 
»ماذا ستفعل إذا ربحت اليوم مبلغ 5000 
دينار كويتي؟«.  وقد حتدد املوعد األخير 
لدخول الس���حب في الثالث من يونيو 
2010، في حني سيجري تنظيم السحب 
األخير في هذه احلملة في السادس من 
يونيو حيث سيحصل كل عميل جديد من 
عمالء حساب الراتب على فرصة واحدة 

لدخول السحب.
وتتميز ه���ذه احلملة بآلي���ة عملها 
البسيطة، حيث ان الدخول في السحوبات 
ال يستلزم من العميل القيام بأية إجراءات 
أو ملء أية استمارات، وكل ما هو مطلوب 
منه هو حتويل راتبه إلى البنك الوطني 
لكي يتم إدراجه بصورة آلية في السحوبات األسبوعية الثمانية التي 
س���تجري في التواريخ التالية: 9 مايو، 16 مايو، 23 مايو، 30 مايو 

و6 يونيو، 13 يونيو، 20 يونيو و27 يونيو.

م. خالد إسبيتة

هيثم احلجي خالل احتفال الشركة مبرور 10 سنوات

التمسك بالتراث الكويتي والعادات 
والتقاليد الكويتية في جل اعالناتهم 
التلفزيونية املصورة باعتبارهم 
ش����ركة كويتية اسست بسواعد 
كويتية، اس����تطاعت كوادرها ان 
تف����رض نفس����ها كمنافس قوي 
وسط الشركات العاملية الكويتية، 
نافية بذل����ك مقولة ان االعالنات 
الكويتية تفتقد لالبداع، وكشف 
احلجي عن تنامي نسبة اعالناتهم 
ايرادات الشركة بنسبة  ومن ثم 
بلغت 300% للعامني 2004/2003 
وارتفعت بنسبة 500% لالعوام 
من 2004 � 2006 ثم بلغت %350 
ب����ني العامني 2006 و 2008 جراء 

تردي االوضاع االقتصادية العاملية 
بصفة عامة، مؤكدا حرص الشركة 
على االرتقاء بنسبة منوها في ظل 
اخلدمات اجلديدة واالفكار املبتكرة، 
واالدوات املتطورة التي ادخلتها 
ومن ذلك اعداده����ا واعتبارا من 
اليوم لبرنامج تلفزيوني سيبث 
في شهر رمضان املبارك بعنوان 
»ملوك الكوت« الذي من شأنه ان 
يحقق لها دخال اضافيا ومردودا 
ماليا طيبا. و»كافيار« هي شركة 
كويتية انشئت بسواعد كويتية، 
واس����تطاعت من خالل كوادرها 
الوطنية ان تفرض نفسها كمنافس 
قوي وسط الشركات العاملية في 

عقود »كافيار« فاقت الـ 10 ماليين دينار في 10 سنوات
اعرب الرئيس التنفيذي لشركة 
»كافيار« هيثم احلجي عن صعوبة 
التكهن بحجم االنفاق االعالني في 
الكويت لتفاوت احلمالت االعالنية 
من موسم آلخر ومن شركة الخرى، 
مؤك����دا انه في ازدي����اد، وان كان 
قد ش����هد تدنيا نسبيا في نسبة 
هذه ج����راء االزمة املالية العاملية 
الراهنة وتداعياتها السلبية على 
مجمل االسواق احمللية واالقليمية 

والعاملية.
وكش����ف احلجي في املؤمتر 
الصحافي الذي دعت اليه الشركة 
مساء امس االول احتفاال مبناسبة 
مرور 10 سنوات على تأسيسها في 
العام 1989 ومزاولتها لنشاطاتها 
الفعلية في العام 2000 ان حجم 
التي نفذته����ا خالل تلك  العقود 
الفترة ف����اق 10 ماليني دينار كان 
الش����ركات  اغلبها م����ع كبريات 
واملؤسس����ات والبن����وك احمللية 
ومن بينها شركة MTC االتصاالت 
املتنقلة التي صورت فيها الشركة 
اول اعالناتها التلفزيونية التجارية 
الوطنية لالتصاالت  والش����ركة 
وسوق الس����املية وبنك الكويت 
الوطني وشركة كميفك وغيرها 
من الشركات التي مازالت حمالتها 
االعالني����ة الدعائية والترويجية 

فاعلة في االذهان.
وفي حني اك����د حرصهم على 

الس����وق الكويتي، فح����ازت ثقة 
عمالئها محليا واقليميا،  واعجاب 
اجلمهور الكويتي، لتصبح مصدر 
فخ����ر للكويت وإلهام للش����باب 
الكويتي الطم����وح. وفي حديثه 
عن هذا قال احلجي »بدايتنا كانت 
من ابسط ما يكون، كنا موظفني 
اثنني ومندوبا وصبيا، بدأنا من 
الصفر وبفضل اهلل ودعم اجلمهور 
والشركات الكويتية استطعنا ان 
ننزل الس����وق الكويتي ونحصل 

على اسم وتاريخ مميز«.
واوض����ح احلج����ي: »دخولنا 
عالم االعالن كان صدفة، ونثمن 
لشركة MTC »زين حاليا« اعطاؤنا 
الفرصة وكنا داشني عليميني، ما 
ابي اقول كنا قاعد نّشير، لكن كنا 
قاعد نّشير، واكتشفنا ان اجلمهور 
كان ناطر احد مثلنا«. انتش����رت 
اعمال »كافيار« بعد ذلك من خالل 
اعالناتها املميزة التي كان لها تأثير 
كبير على اجلمهور الكويتي، مثل 
يبيله وبوراش����د والقبقب، وهي 
اعمال تفاعل معها اجلمهور الكويتي 
الذي تربطه ب�»كافيار« عالقة فريدة 
من نوعها وخاصة خالل ش����هر 
رمضان الفضيل، حيث يتفاعلون 
التلفزيونية بشكل  مع اعالناتها 
ايجاب����ي ويرددونها في اذهانهم 
وتصبح ج����زءا م����ن تعابيرهم 

اليومية.


