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عبدالعزيز البالول مسلما الفائز مفتاح الـ »الطوارق«

مها الغنيم

البحر مترئسا اجلمعية العمومية

البحر: الخطوط الوطنية انضمت رسميًا إلى »أياتا«

الغنيم: »جلوبل« قلّصت خسائرها بـ 80% في الربع األول 

اليورو يهبط ألدنى مستوى منذ أربع سنوات
باريسـ  أ.ف.پ: هبط اليورو امس الى ادنى 
مستوى له منذ اربع سنوات امام الدوالر في 
حني منيت البورصات اآلسيوية بخسائر فادحة 
مدفوعة باشتداد املخاوف الناجمة عن ارتفاع 
مديونية عدد من الدول االوروبية وانعكاس ذلك 
على النهوض االقتصادي في القارة العجوز.

وتراجع ســـعر صرف العملـــة االوروبية 
املوحدة الى 1.2234 دوالر وهو ادنى مستوى 
تبلغه منذ ابريل 2006، قبل ان تسجل انتعاشا 
طفيفا، وباتت االســـواق تنتظر عقد اجتماع 
جديد لوزراء مال منطقة اليورو وســـيحاول 
االوروبيون مرة اخرى ايجاد حل لقلق االسواق 
الذي يترجم تدهورا للعملة املوحدة، على الرغم 

من خطة عمالقة اقرت االسبوع املاضي.
وباالضافة الى الديون، يتخوف املستثمرون 
ايضا من ان تؤثر على النمو الضعيف في منطقة 
اليورو خطط اقتصادية تتسم بسياسات تقشف 
متشددة على صعيد املوازنات في املستقبل.

فواز كرامي 
أعلن رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في اخلطوط الوطنية عبد الســــالم البحر ان 
اخلطوط الوطنية انضمت رسميا الى احتاد 
النقل اجلوي الدولي )اياتا( بعد امتامها بنجاح 
برنامج تدقيق الســــالمة التشغيلية لشركات 
الطيران كاشفا عن ان احلجوزات على رحالت 
الشركة عبر االنترنت جتاوزت كل التوقعات 

ووصلت الى 30% من حجم احلجوزات.
وقال البحر ان الناقلة حققت جناحات بارزة 
على الصعيد التشغيلي طوال عام 2009 وباتت 
الشركة تتمتع مبكانة جيدة تتيح لها مواصلة 
هذا التقدم والنجاح آلفاق أوسع وأرحب طوال 

الفترة املتبقية من 2010 وللسنوات التالية.
حديث البحر جاء في اجلمعية العمومية 
العاديــــة املؤجلة لشــــركة اخلطوط الوطنية 
الكويتية »الشــــركة األم للخطوط الوطنية« 
التي انعقدت امس، بحضور 34% من املساهمني 
وانتخبت مجلس إدارة جديدا للشركة للسنوات 

الثالث القادمة.
وقال البحر ان خسائر عام 2009 بلغت 9.6 
ماليني دينار وجــــاءت مطابقة للتوقعات في 
السنة التشــــغيلية االولى نتيجة للتوسعات 
التي قامت بها الناقلة كما ارتفع اجمالي االصول 
من 77.4 مليون دينار في عام 2008 ليصل الى 

79.2 مليون دينار في العام املاضي.
وتال اجلمعية العمومية عرض قدمه الرئيس 
التنفيذي في الشركة جورج كوبر الذي قال: »في 
العام 2009، أطلقت »اخلطوط الوطنية« برنامجا 
مبتكرا ملكافأة ضيوفها متمثال في برنامج ديوان 
»الوطنية« للمسافرين الدائمني، هذا باإلضافة 
إلى خدمات الشحن اجلوي بالتحالف مع شركة 

هيڤي ويت إكسبرس.
واضاف كوبر:بكل فخر واعتزاز نعلن اليوم 
أن »اخلطوط الوطنية« هي عضو رسمي في 

احتاد النقل اجلوي الدولي )أياتا(.
وتعد هذه العضوية اعترافا باملستوى الرفيع 
الذي تتمتع به شــــركتنا على صعيد السالمة 
واألمن واجلودة بعد أن أمتت الشركة بنجاح 
برنامج التدقيق في السالمة التشغيلية لشركات 

الطيران الذي ينظمه االحتاد.
واستعرض كوبر بعضا من أهم احملطات 
والبيانات التي رافقت العام التشغيلي األول 
للخطوط الوطنيــــة، إذ متكنت في عام 2009 
من نقل 270 ألف مســــافر على منت رحالتها، 
وقد جاء تقييم 90% منهم للخدمات املمنوحة 
سواء في اجلو أو على األرض بالـ »جيد جدا« 

أو »ممتاز«.
كما جنحت شركة الطيران في حسن تشغيل 
عملياتها حيث غادر 94.5% من رحالتها املجدولة 

في مواعيدها احملددة.
وعن النصــــف األول من العام احلالي قال 
كوبر تسلمت الناقلة طائرتني جديدتني باإلضافة 
إلى طائرة ثالثة من املرتقب تسلمها خالل شهر 
أكتوبر املقبل ليضم بذلك أســــطول اخلطوط 
الوطنية سبع طائرات مع نهاية العام احلالي 
كما رفعت اخلطــــوط الوطنية عدد وجهاتها 
إلى اثنتي عشرة وجهة بحلول موسم الصيف 
حيث أعلنت عن إطالق وجهات جديدة شملت 
اسطنبول واإلسكندرية وڤيينا وروما موسعة 

بذلك شبكة خطوطها لتشمل أوروبا.
 وفي اخلتام، قال كوبر: »شهد عدد ضيوف 
ديوان الوطنية املسافرين إلى وجهاتنا الرئيسية 
في الشــــرق األوسط ارتفاعا بنسبة 43% كما 
شهدت حصتنا في السوق منوا بنسبة %140 
في شــــهر مارس 2010 مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي. وانتخبت اجلمعية العمومية 
العادية للخطوط اجلوية الوطنية كل من شركة 
اخلليج لتأمينات احلياة وشركة اورجن العقارية 
العقارية وشركة  وشــــركة الضيافة املتحدة 
مجموعة بوخمسني القابضة وشركة مجموعة 
حمد الوزان للتجارة العامة وشــــركة كويت 
انترناشيونال لتأجير وبيع ومتلك الطائرات 
وشركة الفنادق الكويتية ملجلس ادارة الناقلة 

للسنوات الثالث القادمة.

أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبــــل( أمس عــــن صافي 
خســــائر بلغــــت 14.2 مليون 
دينار )بواقع 12 فلسا للسهم 
الواحد(، بانخفاض مقداره %80 
عن اخلسائر املسجلة في الربع 
األول من العام 2009 والبالغة 
69.5 مليون دينار )57 فلسا 

للسهم(.
فيما بلغت خسائر محفظة 
استثمارات الشركة 16.8 مليون 
دينار خالل الربع األول من العام 
2010، أي مــــا ميثل انخفاضا 
بنســــبة 76% عن خسائر في 
الربع األول مــــن العام 2009 
وبانخفــــاض مقداره 72% عن 
خسائر الربع الرابع من العام 

.2009

وانخفضــــت مصروفــــات 
الفوائد بنســــبة 37% مقارنة 
بالربع األول من العام 2009. 
وحققت األنشــــطة الرئيسية 

الرســــــوم  القائمــــــة علــى 
واألتعــــاب )إدارة األصــــول، 
املصرفيــــة  االســــتثمارات 
إيرادات  املالية(  والوســــاطة 
تشــــغيلية بلغت قيمتها 5.1 
ماليني دينــــار وأرباحا بلغت 
2.2 مليون دينار خالل الربع 

األول من العام 2010.
وفــــي معــــرض تعليقها 
الشركــة قالــت  على نتائــج 
رئيــس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتــدب جللوبــل مهــا خالد 
الغنيــــــم: تشــــكــل اتفاقيــة 
إعــادة جدولــــة الديون التي 
دخلت حيز التنفيذ في يناير 
2010 عالمــــة فارقة في تاريخ 

الشركة.
 وتابعت: نحن نركز حاليا 

جميع جهودنــــا على تطوير 
األعمال الرئيسية للشركة املدرة 
للرسوم، وهي إدارة األصول، 
واالســــتثمارات املصرفيــــة، 

والوساطة املالية.
وأضافــــت »انني على ثقة 
أن »جلوبل« ستصبح قادرة 
اآلن على أن تكون شركة أقوى 
وجديرة بخدمة عمالئها بشكل 

أكثر فاعلية«.
يذكــــر ان جلوبــــل أبرمت 
اتفاقيــــة مع جميــــع الدائنني 
العادة جدولة ديونها لتضع 
نهاية لفترة شهدت خاللها قدرا 

كبيرا من عدم اليقني.
وفي 21 ابريل 2010 سددت 
جلوبل دفعة أولى من الديون 

البالغة 28.9 مليون دوالر.

140% نموًا في حصتها السوقية وعموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

»الوطنية« تسّلم الفائز األول بحملة
»Mobile Media« فولكس »طوارق«

تواصل شركة الوطنية لالتصاالت تسليم جوائز سحب حملة 
التسويق عبر الهاتف النقال »Mobile Media« التي أطلقتها مؤخرا، 
والتي تهدف إلى تقدمي خدمات إعالنية لعمالئها لتبقيهم على اطالع 
باملنتجات التي تطرح في األســـواق على مدار الساعة إضافة إلى 

أحدث العروض واملنتجات من املتاجر التي يفضلونها.
وقد مت اإلعالن عن اســـم الفائز بسيارة فولكس واجن طوارق 
2010 من شركة بهبهاني للسيارات وكانت من نصيب عميل الوطنية 

عدنان العوضي. 
وأقيم حفل تســـليم مفتاح السيارة للفائز في معرض فولكس 
واجن حضره كل من مدير العالقات العامة في الوطنية عبدالعزيز 
البالول وعبداحملسن علي بهبهاني ومدير املبيعات فادي إسماعيل 

وفراس مفتي مدير التسويق من فولكس واجن ـ بهبهاني. 
وبهذه املناسبة قدم مدير العالقات العامة في الوطنية عبدالعزيز 
البالـــول تهانيه للفائز وأعرب عن شـــكره إلدارة فولكس واجن 
بهبهاني، مشيدا بالعروض املقدمة من الشركة بالقول »لقد كانت 
العروض املقدمة من شـــركة بهبهانـــي مبثابة عامل جذب وحافز 
للمشـــاركة من قبل املشـــتركني في حملة »Mobile Media« ونحن 

نتطلع في ذلك إلى مزيد من التعاون بيننا«.


