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افتتحت مقرها الجديد في الكويت بحضور السفير السعودي

املهنا 40 :في املئة النمو املتوقع
لعمليات «طيران ناس» هذا العام
| كتب محمد الجاموس |
أك��د الرئيس التنفيذي لشركة
ط �ي��ران ن��اس ال�ق��اب�ض��ة ،ب�ن��در بن
ع�ب��د ال��رح �م��ن امل �ه �ن��ا ،أن ال�ش��رك��ة
تخطط لتحقيق نسبة نمو  40في
املئة خالل العام  ،2015مشيرًا إلى
أن ال �ش��رك��ة زادت ع ��دد رح��الت�ه��ا
بن السعودية ودولة الكويت من
رح�ل�ت��ن ع�ن��د ب ��دء ن�ش��اط�ه��ا قبل
ن�ح��و س��ت س�ن��وات إل��ى  38رحلة
أسبوعيًا حاليًا.
وأوض � � � � ��ح امل � �ه � �ن ��ا ال � � � ��ذي ك ��ان
ي� � �ت� � �ح � ��دث ب� � �ح� � �ض � ��ور ال� �س� �ف� �ي ��ر
ال �س �ع��ودي ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال�ع��زي��ز
ال � �ف� ��اي� ��ز ،وح � �ش ��د م� ��ن امل ��دع ��وي ��ن
الذين لبو دعوة الشركة بمناسبة
افتتاح مقرها الجديد في الكويت
م �س��اء أول م��ن أم ��س ،أن ال�ش��رك��ة
ع �ك �ف��ت خ� � ��الل ال� �ف� �ت ��رة امل��اض �ي��ة
على تغيير مفهومها م��ن شركة
ط � �ي ��ران ذات ت �ك �ل �ف��ة اق �ت �ص��ادي��ة
م � �ن � �خ � �ف � �ض� ��ة«ل� ��وك� ��وس� ��ت» ،إل� ��ى
ن�م��وذج مختلف ،م��ا ب��ن شركات
ال� �ط� �ي ��ران ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وش ��رك ��ات
ال �ط �ي��ران االق �ت �ص��ادي املنخفض
ال�ت�ك�ل�ف��ة«م�ه�ج��ن» ،ح�ي��ث تشتمل
طائرات ناس حاليا على درجتن
ه � �م� ��ا درج � � � � ��ة رج � � � � ��ال األع � � �م� � ��ال،
وال ��درج ��ة ال�س�ي��اح�ي��ة ،وب��ذل��ك تم
تغيير هوية الشركة.
وكشف أن الشركة تمكنت من
ت�ح�ق�ي��ق زي � ��ادة ف��ي م �ع��دل ال�ن�م��و
بلغت  40في املئة ،وتوقع تحقيق
ن �س �ب��ة م �م��اث �ل��ة أي  40ف ��ي امل �ئ��ة
خالل العام .2015
وأف ��اد امل�ه�ن��ا أن ال�ش��رك��ة ب��دأت
ع �م �ل �ه��ا ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب�ت�ش�غ�ي��ل
رح � �ل � �ت� ��ن أس � �ب� ��وع � �ي� ��ًا ووص � �ل� ��ت
اآلن إل� � ��ى  38رح � �ل� ��ة أس �ب��وع �ي��ًا
ف��ي االت �ج��اه��ن ،ت �ص��ل إل ��ى أرب��ع
م�ح�ط��ات داخ ��ل امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية ،مشيرًا إلى أنه سيتم

(تصوير زكريا عطية)

الفايز واملهنا يقصان شريط االفتتاح

• الفايز« :الخطوط
السعودية»
في طريقها
للخصخصة
اإلعالن قريبًا عن محطة خامسة،
ومنوهًا إل��ى أن الهدف الرئيسي
م��ن التشغيل إل��ى ال�ك��وي��ت زي��ادة
ح �ج��م ال �ح��رك��ة ب �م��ا ي �ت��واف��ق م��ع
ح �ج ��م ال� �ع ��الق ��ات ب� ��ن ال �ب �ل��دي��ن،
خصوصًا وأن س��وق الكويت من
األسواق املهمة واملتنامية لطيران
ن � � ��اس ،وم� �ش� �ي� �دًا ب ��ال ��دع ��م ال� ��ذي
تقدمة سلطات الطيران املدني في
كل من الكويت والسعودية.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه أك� � � � ��د ال� �س� �ف� �ي ��ر

ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�ف��اي��ز في
س �ي��اق ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى ال �ح ��دث ،أن
زي��ادة ع��دد الرحالت بن الكويت
والسعودية أم��ر إيجابي يعكس
م� �ت ��ان ��ة ال � �ع ��الق ��ة ب � ��ن ال �ب �ل ��دي ��ن،
وب��ن الشعبن الشقيقن ،مشيرًا
إل � ��ى أن زي � � ��ادة ال� ��رح� ��الت ت�ت�ي��ح
ل �ل �م �س��اف��ري��ن ح ��ري ��ة االخ� �ت� �ي ��ار،
خصوصًا أن سوق النقل الجوي
في الكويت سوق حر ،مضيفًا أن
ت �ح��ول«ط �ي��ران ن ��اس»م ��ن ش��رك��ة
ط �ي��ران«ل ��وك ��وس ��ت» إل ��ى م�ف�ه��وم
مختلف يؤهلها لدخول املنافسة
مع الشركات األخرى.
وأش � � � � � � � ��اد ال� � �س� � �ف� � �ي � ��ر ال � �ف � ��اي � ��ز
ب��ال��دور ال��ذي ت�ق��وم ب��ه الشركتن
ال��وط �ن �ي �ت��ن ،ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ت��أخ��ذ طريقها
للخصخصة ،وطيران ناس.

السفير السعودي« :عاصفة الحزم» مستمرة
أكد سفير خادم الحرمني الشريفني لدى الكويت الدكتور عبد
العزيز الفايز ،أن«عاصفة الحزم»مستمرة وتنفذ كافة العمليات
املطلوبة منها لتحقيق أه��داف م�ح��ددة تهدف لتراجع جماعات
الحوثيني ،وجماعات النظام السابق ،واإلق��رار بسلطة الحكومة
الشرعية ،واملعترف بها من جميع الدول واملنظمات العاملية ،منوهًا
إلى أنه بعد ذلك يمكن الذهاب إلى طاولة الحوار واملفاوضات.
وأوض��ح الفايز الذي كان يرد على أسئلة «الراي»على هامش
افتتاح مكتب «طيران ناس» الجديد أول أمس ،أن الحملة أنجزت
ج��زءا من املهام املوكلة إليها ،معربًا عن امله بأن يتم إنجاز ما
تبقى من أهداف الحملة في وقت قريب.
وأكد ردا على سؤال آخر يتعلق بما قيل عن عرض تقدم به
رئيس الوزراء اليمني ويتضمن أن يتسلم مهام رئيس الجمهورية
عبد رب��ه منصور ه��ادي ،أن اليمن له رئيس واح��د وه��و الرئيس
عبد ربه منصور ه��ادي ،وهو الرئيس الشرعي ال��ذي تعترف به
كل ال��دول العربية ،وال��دول األعضاء في املنظمات الدولية واألمم
املتحدة ،مشيرًا إل��ى أن التحالف العربي يقوم ب��أه��داف محددة
تلبية لطلب من الرئيس اليمني الشرعي.

بقيمة  18مليون دوالر

تحالف «الكاظمي  -املجدوعي» يفوز بعقد
الخدمات اللوجستية ملشروع «الوقود النظيف»
وق��ع ت�ح��ال��ف ش��رك��ة مجموعة
ال � �ك� ��اظ � �م� ��ي ال� � ��دول � � �ي� � ��ة وش� ��رك� ��ة
امل� � �ج � ��دوع � ��ي ع� � �ق� � �دًا ب� �ق� �ي� �م ��ة 18
مليون دوالر ،لتقديم الخدمات
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة مل � �ش� ��روع ال ��وق ��ود
ال �ن �ظ �ي��ف مل �ي �ن��اء األح � �م � ��دي ،ف��ي
خ�ط��وة مهمة م��ن ش�أنها إدخ��ال
إن � � �ت� � ��اج ال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
النفطية إلى مستوى العاملية.
وأش� � � � � � ��ار ال� � ��رئ � � �ي� � ��س امل � ��دي � ��ر

ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة ش��رك��ات
ال� �ك ��اظ� �م ��ي ال� ��دول � �ي� ��ة ال ��دك� �ت ��ور
طارق الكاظمي ،إلى فوز شركة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �م��الح��ة وال� �ت� �ج ��ارة
ال� � �ع � ��ام � ��ة وامل� � � � �ق � � � ��اوالت اح� � ��دى
ش� ��رك� ��ات م �ج �م��وع��ة ال �ك��اظ �م��ي
الدولية بعقد تقديم الخدمات
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة مل� �ش ��روع ال ��وق ��ود
ال� �ن� �ظ� �ي ��ف مل � �ي � �ن� ��اء األح � � �م� � ��دي،
وه � � � � ��و ال � � �ع � � �ق� � ��د ال� � � � � � ��ذي ي � �ق� ��وم

ب� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ت � �ح ��ال ��ف ك � ��ل م��ن
« »JGCCorporationاليابانية،
و« ،»GS Engineeringو«SK
 »Engineeringال �ك��وري �ت��ن.
وأضاف «تقوم شركة الخليج
للمالحة بالتحالف مع شركة
املجدوعي بتنفيذ كل األعمال
اللوجستية والنقل ،الى موقع
العمل لكل املعدات واألجهزة
الالزمة للمشروع والتي يبلغ
حجم العمل بها  762ألف طن
م �ت ��ري م ��ن امل � �ع ��دات م�ت�م�ث�ل��ة
ف� ��ي  8000ك��ون �ت �ي �ن��ر واردة
عبر  3000شحنة على مدى
التنفيذ الزمني للمشروع».
وأش ��ار إل��ى وض��ع ترتيبات
النقل للمعدات الثقيلة وذات
األب � �ع� ��اد ال �ف��ائ �ق��ة ح �ي��ث ت�ب�ل��غ

أبعاد أكبر القطع إل��ى  80متر
ط ��ول و 12م�ت��ر ع ��رض و 12.5
م �ت ��ر ارت � �ف � ��اع وب� � � � ��أوزان ت�ب�ل��غ
 850ط�ن��ا م �ت��ري��ا ،وه ��ي أب�ع��اد
وأوزان غير املعتاد نقلها ،أو
التعامل معها بمعرفة شركات
النقل البري العادية .وأوض��ح
ال �ك��اظ �م��ي أن ش ��رك ��ة ال�خ�ل�ي��ج
اح � � � � ��دى ش � � ��رك � � ��ات م� �ج� �م ��وع ��ة
ال �ك��اظ �م��ي ال��دول �ي��ة ل �ه��ا خ�ب��رة
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال تمتد ال��ى أكثر
م ��ن  45ع ��ام ��ًا ،وه � ��ي ح��اص �ل��ة
على ش�ه��ادات اآلي��زو وشهادة
ال � � � « »HSCال ��دول� �ي ��ة ألع �م ��ال
النقل والخدمات اللوجستية،
وش� � ��ارك� � ��ت ف � ��ي أك � �ث� ��ر م � ��ن 16
م �ش��روع��ًا ف ��ي م �ج��ال ال �ب �ت��رول
وال �ط��اق��ة ع �ل��ى م ��دى  15ع��ام��ًا

األخ � � � �ي� � � ��رة وب� � ��ال � � �ت � � �ع� � ��اون م��ع
ش��رك��ة امل �ج��دوع��ي ال�س�ع��ودي��ة،
وال � �ح� ��اص � �ل� ��ة ع � �ل� ��ى ت �س �ج �ي��ل
م ��وس ��وع ��ة غ �ي �ن �ي��س ال ��دول �ي ��ة
ك � ��أك �ب��ر ش ��رك ��ة ن �ق��ل ل��أح �م��ال
ال � �ث � �ق � �ي � �ل� ��ة واألب� � � � � �ع � � � � ��اد ف � ��وق
القياسية.
ول � � �ف� � ��ت إل � � � ��ى أن ال � �ش� ��رك� ��ة
س �ت �ق��وم ب�ت�ن�ف�ي��ذ ك ��ل األع �م ��ال
املتعلقة بالتسلم والتخليص
ال �ج �م��رك��ي ون �ق��ل ك��ل األج �ه��زة
وامل � � � �ع� � � ��دات ول � � � � � � ��وازم ال � �ب � �ن ��اء
الخاصة للمشروع م��ن امليناء
وحتى موقع امل�ش��روع بكفاءة
تامة ،مؤكدًا أن مشروع الوقود
النظيف يعتبر إحدى النقالت
ال�ن��وع�ي��ة ع�ل��ى ط��ري��ق التنمية
االقتصادية للكويت.
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