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كأول انطالقة للشركة لبدء عمليات الشحن

»الجزيرة« تعّين »جي ايه سي« البحرين وكياًل 
لعمليات الشحن اعتبارًا من بداية مايو الجاري

اختارت ش���ركة طيران اجلزيرة شركة »جي ايه 
سي« - البحرين الرائدة في خدمات الشحن واخلدمات 
اللوجس���تية وكيال لها في عمليات الشحن كمصدر 

خارجي اعتبارا من بداية مايو اجلاري.
وذلك مبوجب اتفاقية حصرية تعد أول انطالقة لبدء 
عمليات الشحن لشركة طيران اجلزيرة في البحرين، 
حيث ستتولى »جي ايه سي« - البحرين مسؤولية 
إدارة املبيع���ات وموظفي العمليات التابعني لقس���م 

الشحن اجلوي. 
 وقد وقع االتفاقية ممثال ملجموعة بودي للطيران 
املشغل الرسمي لطيران اجلزيرة نائب الرئيس ومدير 
عام قسم الش���حن منذر ناجية، وعن »جي ايه سي« 

رئيس مجلس اإلدارة محمد فخرو.
وبهذه املناس���بة قال مدير العمليات والتس���ويق 
ملجموعة بودي للطيران املش���غل الرس���مي لطيران 
اجلزيرة قس���م الش���حن اجلوي روبير حايك: »لبدء 
عمليات الش���حن بصورة واثقة وناجحة في س���وق 
جديدة، ولتنمي���ة أعمالنا فإنه من األهمية مبكان أن 
يكون لنا شريك محلي قوي من ذوي اخلبرة الراسخة«، 
مضيفا: »وأنا على ثقة بأن »جي ايه سي – البحرين« 
ه���ي خيار طبيعي نظرا لتواجدها منذ أمد طويل في 

الس���وق، فضال عما تتمتع به من قدرات تش���غيلية 
أثبتت جدارتها«.

وتابع بالقول: »بصفتها وكيال الحتاد النقل اجلوي 
الدولي )إياتا( فإن جي ايه سي تتمتع بسمعة طيبة 
كشركة رائدة على الصعيد امليداني، ولقد ملسنا ورأينا 
قدرتها على إيصال الش���حنات املوكلة بها. من خالل 
الشراكة اجلديدة سنكون قادرين على متكني عمالئنا 
الكرام من تصدير، أو استيراد شحناتهم من البضائع 
على نحو فعال من وإل���ى اململكة ومن جميع أنحاء 

املنطقة وخارجها«.
من جانبه قال العضو املنتدب في شركة »جي ايه 
سي« - البحرين الكابنت بيتر غرونبرغ: »نحن فخورون 
جدا بالتعاون مع طيران اجلزيرة، التي تعد واحدة من 
أسرع شركات الطيران منوا في صناعة الطيران في 
اخلليج. إنني متأكد من أن سمعة اجلزيرة املرموقة، 
باإلضافة إلى الفريق اإلداري في جي ايه سي الذي يضم 
نخبة من ذوي اخلبرة واحلرفية العالية، سيؤديان 

إلى ترسيخ شراكة ناجحة جدا ودائمة«.

عمليات متخصصة

وكجزء من التزامها جتاه الش���راكة اجلديدة فإن 

»جي ايه س���ي« تستثمر املزيد من املوارد في مجالي 
املبيعات وموظفي العمليات التي سيكون مقرها في 
مكتب مخصص في مجمع اخلدمات اللوجس���تي���ة 
العاملية )GLS( الكائن في احملرق والذي بدوره يحتل 
موقعا مثالي�������ا بالق���رب م����ن مط����ار البحري���ن 

الدول���ي.
ويضيف غرونبرغ قائال: »سيستفيد العمالء من 
موقعنا املخصص خلدمة العمالء، ومن التكنولوجيا 
املتقدمة املس���تخدمة ف���ي إدارة العمليات على مدار 
7/24، مبا في ذلك أجهزة األشعة السينية، وإمكانية 
الوصول إلى مدرج املطار لتخليص البضائع املستعجلة. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإنه باإلمكان االستفادة أيضا من 
إمكانيات وكالة اخلليج الفعالة املتاحة حاليا كقدرة 
إضافية، وخيارات توصيل مرنة إليصال الش���حنات 

إلى وجهتها النهائية«.
اجلدير بالذكر أن شركة طيران اجلزيرة املتنامية 
تسير رحالت إلى 21 وجهة في منطقة الشرق األوسط 
على وجه العموم، وفي الوقت الراهن تشغل طيران 
اجلزي���رة أس���طوال مكونا م���ن 11 طائ���رة من طراز 
من A320 وهي تس���ير 14 رحل����ة أس���بوعي���ا م���ن 

البحري��ن.

منذر ناجية متبادال وثائق العقد مع محمد فخرو بحضور بعض مسؤولي الشركتني

محمد العمر

أكد أن »عارف« تتمتع بمالءة وندعمها بشكل كامل

العمر: »بيتك« يحقق نموًا في ماليزيا وتركيا
و53% من إيرادات 2009 »خارجية«

أكد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
سليمان العمر ان »بيتك« ملتزم 
بدع���م مجموعة ع���ارف حتى 
تس���تعيد مكانته���ا وقيمتها 
احلقيقية مؤكدا ان املجموعة 
تتمتع مبالءة مم���ا دفع بيت 
التمويل الكويتي � الذي ميتلك 
52% من املجموعة � التخاذ دور 
البنك القائد وإعادة جدولة ديون 
عارف البالغة 450 مليون دوالر،  
وأش���ار العمر في لقاء خاص 
مع CNBC عربية أنه مت بالفعل 
حتويل دي���ون عارف قصيرة 
األجل إلى طويلة األجل تتراوح 
بني 18 شهرا و5 سنوات إلعطاء 
الشركة مساحة كبيرة إلعادة 
هيكل���ة اس���تثماراتها وقد مت 
بالفعل االلتزام بكل مديونياتها 
للبن���وك األجنبي���ة، وأضاف 
الرئيس التنفي���ذي لبيتك ان 
هناك فريقا كامال يتابع أعمال 
عارف يوما بي���وم وأن هناك 
دعما كامال لرئيسها التنفيذي 
إبراهيم اخلزام  وفيما يخص 
تأثير خسائر عارف على بيتك 
صرح العمر بأن خسائر عارف 
أغلبها دفترية وليست محققة 
كما أنه يت���م جتميع ميزانية 
عارف داخل ميزانية بيتك شهرا 
بشهر وربعا بربع وبالتالي لن 

نشهد تأثيرا كبيرا ومفاجأ على 
ميزانية بيتك، مضيفا ان أرباح 
بيتك للرب���ع األول خير دليل 
على ذل���ك كما أن املخصصات 
التي اتخذها البنك في األشهر 
ال� 3 األولى من 2010 تبلغ %50 
فقط مما أخ���ذه العام املاضي 
وهو مؤشر إلى أن البنك ليس 
في حاجة إلى أخذ مخصصات 

كبيرة.
وفيم���ا يخص أداء »بيتك � 
ماليزيا« صرح العمر بأن »بيتك 
– ماليزيا« تعرض ملا تعرضت 
له كل املؤسسات املالية حول 
العالم بسبب األزمة، ولكن متت 
إعادة هيكلة البنك مبا يتناسب 
مع األوضاع احلالية ومت تعيني 

رئيسة تنفيذية جديدة ونحن 
متفائلون بأداء »بيتك – ماليزيا« 
في املرحلة املقبلة وخير دليل 
على ذلك األرقام فلقد شهد »بيتك 
– ماليزيا« من���وا في األصول 
بنسبة 7% ومنو 17% في الودائع 
ومنو 30% في حقوق املساهمني 
اإلي���رادات 485  وبلغ اجمالي 
مليون رجنت ومت توزيع 162 
مليون رجنت على املساهمني.

وأضاف العمر ان بيتك قادر 
عل���ى اس���تيعاب أي تأثيرات 
سلبية قد تأتي من هنا أو هناك 
بس���بب أدائه املمتاز أيضا في 
مواقع كثيرة مثل تركيا حيث 
إيرادات »بيتك – تركيا«  منت 
47% في عام 2009 وبلغت ربحية 
السهم 24% ومنت الودائع %35،  
وبالتالي وعلى الرغم من بعض 
السلبيات حقق بيتك 168 مليون 
دينار كويتي إيرادات تشغيلية 
في الربع األول من هذه العام، 
وهذا بسبب توسعاته اخلارجية 
في ظل ضوابط محددة لتقليل 
املخاطر، وأضاف ان عام 2008 
كانت اإليرادات اخلارجية متثل 
42% من إيرادات بيتك أما عام 
2009 فبلغت 53% وهذا دليل 
على جناح إس���تراتيجية بيت 
املديني  الكويتي على  التمويل 

القريب والبعيد.

يفتتحه السفير المصري مساء غد وتعرض خالله مشروعها العمالق »بورت غالب« 

»الخرافي« ترعى المعرض المصري للعقار واالستثمار
ترع���ى مجموع���ة اخلرافي 
املع���رض املص���ري للعق���ار 
املقررة  الس���ادس  واالستثمار 
إقامته ف���ي الفترة من اخلامس 
وحتى التاسع من مايو اجلاري 
في مركز املؤمت���رات والرويال 
سويت بفندق موفنبيك باملنطقة 
احلرة مبيناء الش���ويخ، حيث 
تش���ارك املجموعة مبشروعها 
العمالق بورت غالب الذي يعتبر 
درة اس���تثمارات املجموعة في 

مصر.
الش���ركة  وتقي���م املعرض 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املع���ارض UNIEXPO بالتعاون 
مع االحتاد الدولي لرجال األعمال 
في مصر وبإش���راف من الهيئة 
املصرية العامة لشؤون املعارض 
واألسواق الدولية ومكتب التمثيل 
الكويت،  التجاري املصري في 
وحيث يشارك في دورته السادسة 
أكثر من 36 ش���ركة ومؤسسة 
عقارية واس���تثمارية في مصر 
والكويت جميعها تعرض عشرات 
املشروعات والفرص االستثمارية 
في جميع أنحاء مصر، ويفتتحه 
الس���فير املصري لدى الكويت 
طاهر فرحات في السادسة من 
مساء غد وسط حضور جماهيري 
مكثف من اجلالية املصرية في 

الكويت.
وتعرض مجموعة اخلرافي 
خالل املعرض مشروعها العقاري 
العمالق في بورت غالب والذي 
يض���م وحدات س���كنية كاملة 
التشطيب مبس���احات تبدأ من 
48 مترا مربعا ومفروشة بالكامل 
بالتجهيزات واألثاثات الفندقية 
أكبر  الوحدات على  وتطل تلك 
مارين���ا لليخوت في الش���رق 
األوسط، كذلك تعرض وحدات 
سكنية كاملة التشطيب بوسط 
مدينة بورت غالب في مشروع 
قرية الب���رج باإلضافة إلى ذلك 
تعرض أراضي للمش���روعات 
السكنية والسياحية واإلدارية، 
كما ستطرح بورت غالب وحدات 
متنوعة منها استديوهات وشقق 
ذات غرفة واحدة وغرفتني وثالث 
غ���رف باإلضاف���ة إل���ى ڤيالت 

ومحالت جتارية.
وتقدم مجموع���ة اخلرافي 
أس���عارا خاص���ة للتعاق���دات 
خالل املعرض املصري للعقار 
واالستثمار السادس على شراء 
الوحدات السكنية والسياحية 
واإلداري���ة كما تع���رض فرصا 

اس���تثمارية رائع���ة وجديدة 
للراغبني في االستثمار العقاري 
من املواطنني الكويتيني أو املقيمني 

املصريني والعرب واألجانب.
 ويعد مشروع بورت غالب 
أضخم منتجع سياحي في منطقة 
الش���رق األوسط وقد حقق في 
فترة وجي���زة جناحات عاملية 
حي���ث أصبح واح���دا من أهم 
العاملية في  السياحية  املقاصد 
منطقة الشرق األوسط بفضل ما 
يتمتع به من إمكانيات سياحية 
وطقس معتدل وشمس ساطعة 
ورمال ذهبية ومياه بحر نقية 
صافي���ة وش���عاب مرجاني���ة 
بألوانه���ا البديعة، كذلك ترجع 
ه���ذه النجاحات إل���ى اجلهود 
الت���ي بذلتها مجموعة اخلرافي 
واالس���تثمارات التي قامت بها 
في هذه املنطقة حيث أنش���أت 
مطار مرس���ى علم الدولي الذي 
يبعد خمس دقائق عن منتجع 
بورت غالب ويستقبل طائرات من 
معظم العواصم األوروبية ومن 
مدن أخرى في الشرق األوسط 
وتعمل به خطوط طيران برحالت 
منتظمة بني القاهرة ومرس���ى 
علم وبني الكويت ومرسى علم، 
كذلك أنشأت مجموعة اخلرافي 
مارينا دولي���ة في بورت غالب 
تستقبل اليخوت الضخمة وتقدم 
ألفي يخت  خدمات ألكثر م���ن 
سنويا، وكانت بورت غالب بقعة 
منسية على اخلريطة السياحية 
اس���تطاعت مجموعة اخلرافي 
من اكتشافها وإحيائها لتحقق 
بذلك أسطورة سطرتها الطبيعة 
على مر العصور لتكون واحدة 

من أفضل البقاع السياحية في 
العالم وأنفقت املجموعة الكثير 
في مشروعات البنية التحتية من 
محطات لتحلية املياه ومحطات 
لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات 
املياه والصرف الصحي وغيرها 
من املشروعات التي وفرت لبورت 
غالب التميز السياحي في مصر 

ومنطقة الشرق األوسط.
وق���د انته���ت املجموعة من 
إنشاء وتسويق املرحلة األولى 
ملشروع بورت غالب وبدأت في 
تس���ويق املرحلة الثانية ومن 
بينها مشروع مارينا ريزيدانس 
وتقع في جنوب ش���رق مدينة 
بورت غالب وتطل على مارينا 
بورت غالب الدولي والتي تعتبر 
البحرية للمدينة ويتم  البوابة 
حاليا طرح املرحلة الثانية من 
املارينا لالستثمار وتبلغ املساحة 
أربعمائة الف متر مربع تقريبا 
وتتميز وحدات مارينا ريزيدانس 
بأنها تطل عل���ى مارينا بورت 
غالب الدولي وهو ميناء لليخوت 
الس���ياحية احمللية واألجنبية 
يسع ألف يخت بطول قد يصل 

ملائة وعشرين مترا.
ويحت����وي املش����روع عل����ى 
وحدات سكنية فندقية تطل على 
املارينا، القنال وحمامات السباحة 
مبساحات مختلفة وتتميز الوحدات 
بأنها كاملة التش����طيب والفرش 
والتكييف املركزي وتتميز هذه 
الوحدات بأنها تس����تخدم جميع 
اخلدم����ات املتوافرة ف����ي فنادق 
اإلنتركونتننتال م����ن )مطاعم، 
مالع����ب جولف، تن����س، صالة 
جيمانزيوم، باراشوت، باراسيلنج 

وتزحلق على املاء(، كما يحتوي 
على ثالثة فنادق عاملية فئة خمسة 
 Intercontinental The جنوم وهي
Palace، Crowne plaza Sands و

Crowne Plaza Sands وفندق أربعة 
جنوم ه����و Marina Lodge، كذلك 
تطل وحدات مارينا ريزدنس على 
كورنيش بورت غالب الذي يطل 
على مارينا بورت غالب الدولي.

ويحتوي أيضا على مجموعة 
من احملالت العاملية والكافيهات 
واملطاعم مثل )بيتزاهت، كوستا 
كافيه وفيش ماركت وباس���كن 
روبن���زو جراند كافيه واملطعم 
الصين���ي وفرايداي���ز(، وف���ي 
مارين���ا ريزدنس يوجد اخلان 
وهو عبارة عن ش���ارع يشبه 
خان اخلليلي مقامة به بالفعل 
مجموعة م���ن البازار ومحالت 
لبيع األحجار الكرمية والذهب 
والفضة وغيرها من املنتجات 
السياحية، وتوجد بها محالت 
متاح���ة لإليج���ار وتعتبر من 
الفرص االستثمارية ذات العائد 
املتميز للراغبني في االستثمار، 
كذلك توجد بها اجلزيرة اخلضراء 
التي تقام عليها احلفالت الصيفية 
وقد متت استضافة عدد من جنوم 

الغناء العربي عليها.
ومن بني املش���روعات التي 
ب���ورت غالب في  س���تطرحها 
املعرض أيضا مش���روع قرية 
البرج وتقع غرب مدينة بورت 
غالب على مساحة تقدر بأربعمائة 
ألف متر مرب���ع، ويطلق عليها 
مرتفعات البرج نظرا لوجودها 
على ثالثة مس���تويات مرتفعة 

عن بعضها البعض.

منتجع بورت غالب حيث للسياحة مفهوم آخر


