
الثالثاء 26 اكتوبر 2010   37اقتصاد
بوخمسين: »الخطوط الوطنية« تصدر سندات تلبية لتوسعاتها المستقبلية

)قاسم باشا(بوخمسني مترئسا عمومية الشركة

عماد بوخمسني

خالد العلي

جانب من اللقاء

مؤسسة البترول تعرض مهام عملها على ممثلي ديوان احملاسبة

جيدة في املستقبل القريب.
وقال ان هناك منافسة كبيرة في 
سوق الطيران احمللي، ويتطلب هذا 
مجهودات كثيرة واستعدادات مالية 
من اجل البقاء في قمة املنافس����ة، 
وتقدمي خدمات وعروض جديدة 

وجاذبة للمس����افرين وبأس����عار 
تنافسية.

ولفت ال����ى ان هن����اك العديد 
م����ن املمي����زات الت����ي تتمتع بها 
»الوطنية« منه����ا تقدمي خدمات 
مميزة للمسافرين من بوابة املطار 
الى الوجهة االخيرة، وتكللت أخيرا 
باالعالن عن درجة رجال االعمال 
التوسعات  الى  االولى، باالضافة 
في شبكة الشركة والتي ستتجه 

طائراتها الى وجهات جديدة.
العمومية  ووافقت اجلمعي����ة 
العادية املؤجلة للشركة على اصدار 
سندات مبا ال يتجاوز احلد االقصى 
املصرح به قانونا وتفويض مجلس 
االدارة في حتديد مدة تلك السندات 
وقيمتها االس����مية وسعر الفائدة 
وموعد وفائها ومكان طرحها داخل 
أو خارج الكويت وسائر شروطها 

وأحكامها.

املدروسة، التي تعطي قيمة مضافة 
للش����ركة، وايضا تتخذ من رضا 
عمالئها ش����عارا لها ف����ي املرحلة 
املقبلة من خ����الل خدمات فريدة 
ومميزة، وهو األمر الذي مييزها 
عن غيرها من ش����ركات الطيران 

االخرى.
الش����ركة تعمل على  ان  وأكد 
حتقي����ق مصالح املس����اهمني مبا 
يساهم في تعظيم ايرادات الشركة 
املستقبلية، ومن هذا املنطلق فإن 
ادارة الش����ركة أك����دت ان جميع 
عمليات التوسع في شبكة الطيران 
باالضافة الى خدمات املس����افرين 
هي أقصر الطرق لتعزيز االرباح 

املستقبلية للشركة.
وح����ول الربحي����ة املتوقع����ة 
للش����ركة، قال بوخمسني انه في 
حال تنظيم سوق السفر في الكويت 
فإن الشركة ميكنها ان حتقق أرباحا 

أحمد يوسف
قال نائب رئيس مجلس ادارة 
الوطنية عماد  ش����ركة اخلطوط 
الش����ركة تعتزم  ان  بوخمس����ني 
احلصول على سيولة عبر نوافذ 
متع����ددة من أج����ل تلبية وتأمني 
توس����عات الشركة املس����تقبلية، 
التنافس����ي  وأيضا لدعم موقفها 

في السوق احمللي.
جاء ذلك عق����ب انعقاد أعمال 
العادي����ة  العمومي����ة  اجلمعي����ة 
»املؤجلة« أمس بنس����بة حضور 
بلغ����ت 40.98%، مش����يرا الى ان 
الشركة تعمل وفق استراتيجية 
أقرها مجلس االدارة أخيرا لتكون 
»الوطني����ة« الش����ركة االولى في 
السوق الكويتي في تقدمي اخلدمات 

والرفاهية.
وأض����اف ان الش����ركة تعتزم 
التوس����ع في عدد م����ن احملطات 

»الوطني« يكافئ حاملي بطاقاته 
االئتمانية بعروض من »دناتا للعطالت«

قطاع الشؤون المالية واإلدارية
في »البترول« يلتقي ديوان المحاسبة

قام قطاع الشؤون املالية واإلدارية في مؤسسة البترول الكويتية 
وبحضور مدراء الشؤون املالية، بعمل استعراض عن مهام القطاع، 
وايضاح دور ومسؤوليات كل دائرة من الدوائر املختلفة لوفد ديوان 

احملاسبة، وذلك خالل اللقاء الذي عقد يوم األربعاء املاضي.
وخ���الل اللقاء مت التأكيد على العالقات املميزة بني املؤسس���ة 
وديوان احملاس���بة، اذ يعد ديوان احملاسبة شريكا للمؤسسة من 
خالل الدور الرقابي املهم الذي يضطلع به، والذي يسهم في تطوير 

عمل قطاع الشؤون املالية واإلدارية.
وفي نهاية اللقاء أثنى وفد ديوان احملاسبة على التعاون البناء 

واملميز من مدراء وموظفي الشؤون املالية.

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
عن مكاف���أة حامل���ي بطاقات 
»الوطني« االئتمانية من خالل 
تق���دمي ع���روض حصرية لهم 
بالتعاون مع وكالة السفريات 
دنات���ا للعط���الت، الرائدة في 
مجال تقدمي خدمات السفريات 
العاملي���ة واملزودة  الترفيهية 
بخيارات واسعة من الوجهات 
واملنتجعات السياحية ألسواق 

الشرق األوسط.
ويتيح هذا العرض حلاملي 
بطاقات الوطني االئتمانية )ڤيزا، 
ماس���تر كارد وداينرز كلوب( 
الفرصة لالستفادة من عروض 
دناتا للعطالت اخلاصة بالفنادق 
في هذه الوجهات: دبي، مسقط، 
تايلند، جزر املالديف، وتركيا، 
باإلضافة إلى ضمان عدم احتساب 
عمولة إضافية عند اس���تخدام 
بطاقات الوطني االئتمانية لدى 
مكتب دناتا للعطالت، وكذلك 
احلص���ول على خدمة توصيل 
مجاني���ة من املطار إلى الفندق 
وجلسة مجانية في ناد صحي 

وغداء أو عشاء مجاني.
وس���يتمتع حاملو بطاقات 
الوطني داينرز كلوب االئتمانية 
بالدخول مجانا إلى العديد من 
الفاخرة في  قاعات االستراحة 

مطارات العالم.
كذلك يحصل حاملو بطاقات 
الوطني االئتمانية على حسم 
بنسبة 5% من مشترياتهم من 
دنات���ا للعط���الت، وذلك على 
هيئة نقاط مكافآت تضاف إلى 
رصيدهم ف���ي برنامج مكافآت 
الوطني، وبإمكانهم اس���تبدال 
نقاط املكافآت بقسائم شرائية 
واستخدامها لدى دناتا للعطالت 
خالل فت���رة العرض أو في أي 
وقت الحق. ويستمر هذا العرض 

حتى 17 ديسمبر املقبل.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 

مدير ع���ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى بنك 
الكويت الوطن���ي خالد العلي: 
»ان العدي���د من حملة بطاقات 
الوطن���ي االئتمانية يخططون 
للسفر مبناس���بة قدوم موسم 
لألعياد، لذل���ك نوفر لعمالئنا 
الع���روض احلصرية  أفض���ل 
لالستفادة من خبرات دناتا في 
مجال التخطيط لبرامج سياحية 

شاملة«.
وأضاف: »ان سجل التعاون 
ب���ني بن���ك الكوي���ت الوطني 
ووكالة دناتا للسفريات حافل 
بالشراكات واألنشطة املشتركة 
الناجحة، وقد سبق لنا أن نظمنا 
العديد من احلمالت الترويجية 
الناجحة التي القت ردود فعل 
إيجابية وإقباال كبيرا من جانب 

عمالئنا«.
اجلدير بالذكر أن هذا العرض 
متاح جلمي���ع حاملي بطاقات 
الوطني االئتماني���ة احلاليني 
واجل���دد )ڤيزا، ماس���تر كارد 
وداين���رز كل���وب(، كما ميكن 
حلامل���ي بطاق���ات »الوطني« 
االئتمانية احلصول على هذه 
العروض احلصرية من خالل 
احلجز لدى مكتب وكالة دناتا 

للعطالت.

العرض مستمر حتى 17 ديسمبر المقبل


