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أعلن بيت التمويل اخلليجي 
أمس عن تعيني أحمد فاعور لتولي 
منصب الرئيس التنفيذي اجلديد 
في بيت التمويل اخلليجي حيث 

سيكون مقره في البحرين.
جتدر اإلشارة إلى أن فاعور 
قد ش���غل في الس���ابق منصب 
املدي���ر التنفي���ذي والرئي���س 
التنفي���ذي للعملي���ات ملنطقة 
اس���تراليا في »ناشيونال بنك 

أوف أستراليا«.
املوافق���ة على  هذا ومت���ت 
تعيني فاعور كرئيس تنفيذي 
م���ن قب���ل مجل���س إدارة بيت 
التمويل اخلليجي في اجتماعه 
املنعقد بتاريخ 15 يوليو 2009، 
وأيضا من قبل مصرف البحرين 
املرك���زي. وفي إط���ار منصبه 
كرئيس تنفيذي للبنك، سيقوم 
فاعور بدور أساسي وحيوي في 
توجيه أنش���طة البنك في ظل 
األزمة املالية العاملية باإلضافة 
إلى حتقيق رؤية البنك املعتمدة 
من قبل مجلس اإلدارة واملتمثلة 
ف���ي مكاف���أة مس���اهمي البنك 
األوفياء. وقد علق رئيس مجلس 
إدارة بي���ت التمويل اخلليجي 
د.عصام جناحي قائال »يتمتع 
فاعور بقدرة كبيرة واحترافية 
عالية متكنه من االستفادة من 
خبرته الواسعة املمتدة لسنوات 
طويلة لبلوغ أعلى املستويات 

في املجتمع املالي العاملي«.
وأضاف أن فاعور سيحرص 
عل���ى تطبيق معايي���ر احلكم 
الصالح للمؤسسات مع اإلشراف 
على س���يرها في جميع أنحاء 
املؤسس���ة، كما س���يلعب دورا 
حيوي���ا في تقييم ممارس���ات 
أنشطة الصيرفة اإلسالمية، وأكد 
البنك سيزيد  إلى  أن انضمامه 
من انفتاح البنك على األسواق 
العاملي���ة مع التأك���د من وضع 
البنك على املسار الصحيح جتاه 
حتقيق هدفه املنشود بأن يكون 

بالفعل مؤسسة مالية إسالمية 
عاملية املس���توى. وتابع قوله 
»بصفته مسلما فإنه يقدر جيدا 
القيم اإلسالمية التي يقوم عليها 
عملنا والفلس���فة التي يتبناها 
البن���ك جتاه جمي���ع مبادراته 
املهم���ة«، وأعرب د.جناحي عن 
سعادة البنك بانضمام مسؤول 
بهذه املواصفات والقدرات العالية 
لتحقيق مزيد م���ن اإلجنازات 
عبر السنوات املقبلة وترسيخ 
مكانة بي���ت التمويل اخلليجي 
كبنك اس���تثمار إسالمي عاملي 

املستوى.
وتعليقا عل���ى تعيينه بهذا 
املنصب قال فاعور »يسعدني 
ويشرفني قبول منصب الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل اخلليجي 
الذي يتمتع بسمعة ممتازة في 
الفرص االس���تثمارية  إيج���اد 
املجدية واملتميزة«. وأضاف »إن 
أكثر ما يعجبني هو ما يتسم به 
البنك من رؤية ثاقبة وطموح 
وجرأة وه���ي من أهم املقومات 
التي طاملا عادت مبزايا جمة على 
االقتصادات الناشئة واملستثمرين 

على حد سواء عبر السنوات 
العشر املاضية«.

وتابع »يرى فريق املسؤولني 
بالبن����ك، كم����ا أرى أنا أيضا 
أنه عندم����ا تكون هناك إرادة 
التفوق والتميز لن  لتحقيق 
تكون هناك أي حدود للنجاح 
الذي ميكن أن نحققه جميعا. 
لهذا السبب فإنني سعيد بتولي 
هذا املنصب كرئيس تنفيذي في 
بيت التمويل اخلليجي، والقيام 
بدور رائد في تنمية وتنويع 
أنش����طة األعمال مب����ا يحقق 

النجاح واالزدهار للبنك«.
اجلدير بالذك����ر أن فاعور 
قد ولد في لبنان ونش����أ في 
العام 2004  أس����تراليا، وفي 
انضم إلى »ناشيونال بنك أوف 
أستراليا« إلدارة أنشطة البنك 
في منطقتي أستراليا وآسيا، 
واستمر في جهوده احلثيثة 
في ترؤس برنامج واسع من 
التجديد والنمو في مؤسسة 

مالية رائدة.
وق���د ترك فاع���ور العمل 
ف���ي »ناش���يونال بنك أوف 
أس���تراليا« في بداي���ة العام 
الش���ركة  لتأس���يس   2009
االسترالية لالستثمار، وهي 
شركة مشتركة مت تأسيسها 
بني حكومة الكومنولث وأكبر 

أربعة بنوك في أستراليا.

فاعور رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ »التمويل الخليجي«

تفاصيل حركة الشحن الجوي لشهر يونيو 2009 مقارنة بشهر يونيو 2008
نسبةيونيو 2009يونيو 2008حركة الشحن الجوي

+8%15.003.92816.252.694اإلجمالي/كغم
+6%10.989.34611.640.113الوارد/كغم
+15%4.014.5824.612.521الصادر/كغم

ملخص تغير الحركة لشهر يونيو 2009 مقارنة بشهر يونيو 2008
+10%حركة الركاب

+34%حركة الطائرات التجارية
+8%حركة الشحن اجلوي

تفاصيل حركة الركاب لشهر يونيو 2009 مقارنة بشهر يونيو 2008
نسبةيونيو 2009يونيو 2008حركة الركاب

+10%655.701718.146إجمالي عدد املسافرين
+10%286.167314.066القادمون
+9%369.534404.080املغادرون

تفاصيل حركة الطائرات لشهر يونيو 2009 مقارنة بشهر يونيو 2008
نسبةيونيو 2009يونيو 2008حركة الطائرات

+19%8614 رحلة7233 رحلةإجمالي حركة الطائرات
+34%6850 رحلة5097 رحلةجتارية

-17%1764 رحلة2136 رحلةغير جتارية

 718.1 ألف راكب إجمالي عدد المسافرين
خالل يونيو  بزيادة نسبتها 10% عن  الشهر الماضي 

شهد مطار الكويت الدولي 
الركاب  زيادة ف���ي حرك���ة 
والطائرات التجارية والشحن 
الجوي خالل ش���هر يونيو 
2009، حي���ث بلغت نس���بة 
الزيادة في  حركة الركاب %10 
التجارية  الطائرات  وحركة 
34% وحركة الشحن الجوي 
8% وانخفضت بالمقابل حركة 
الرحالت غير التجارية بنسبة 

.%17
بل���غ إجمال���ي عدد  وقد 
المسافرين خالل شهر يونيو 
في هذا العام 718.1 الف راكب 
مقابل 655.7 الف راكب خالل 
ش���هر يونيو 2008 بزيادة 
قدرها 10%، علما بأن الزيادة 
في حركة ال���ركاب القادمين 
بلغ���ت نس���بتها 10% بواقع 
314 ألف راكب خالل الش���هر 
المذكور مقارنة بشهر يونيو 
2008، حيث كان عدد القادمين 

286 ألف راكب.
المغادرين  اما عن حركة 
فقد بلغ���ت 404 آالف راكب 
خالل ش���هر يونيو الماضي 
الف راكب خالل  مقابل 369 
نفس الشهر من العام 2008 

أي بزيادة قدرها %9.

حركة الطائرات

أما ع���ن إجمال���ي حركة 
التي تم تشغيلها  الطائرات 
م���ن وإلى الكوي���ت الدولي 
خالل شهر يونيو 2009 فقد 
زادت بنسبة 19% بواقع 8614 
رحلة مقارنة ب� 7233 رحلة 
في شهر يونيو 2008، علما 
التجارية  الرحالت  بأن عدد 
التي تم تش���غيلها في شهر 
يونيو 2009 قد زادت بنسبة 
34% حيث بلغت عدد الرحالت 
القادمة والمغادرة 6850 رحلة 
مقارنة م���ع 5096 رحلة في 
ش���هر يونيو 2008 في حين 
انخفضت حركة الرحالت غير 
التجارية بنسبة -17%، حيث 
بلغت 1764 رحلة مقارنة مع 

2136 خالل يونيو 2008.

رحالت جديدة

وقد شهد هذا الشهر تدشين 
رحالت شركة طيران ماهان 

االيراني���ة بواق���ع رحلت�ي���ن 
اس���بوعيا م��ن وإلى مش��هد، 
وكذل���ك صن اير الس���ودانية 
بواقع رحلة اسبوعيا من والى 
الخرطوم، في حين قام طيران 
الجزي���رة بتدش���ين قطاعات 
انطالي���ا والغردقة ومرس���ى 

علم.
كما أعادت التش���غيل على 
قطاعات حلب وصاللة والرنكا 
باالضافة إلى زيادة عدد رحالتها 
ال���ى اس���طنبول وأس���يوط 
واالسكندرية واألقصر والبحرين 
وبيروت ودبي والدوحة ودير 
الزور وشرم الشيخ وصنعاء 

ومشهد.
كما قامت الخطوط الجوية 
الوطنية بتدشين رحالتها الى 
دمشق وش���رم الشيخ وعمان 
باالضافة الى زيادة عدد رحالتها 

الى بيروت بواقع رحلة واحدة 
يوميا ليصبح ع���دد رحالتها 
بمعدل رحلتين يوميا. أما مصر 
للطيران فق���د زادت رحالتها 
القاه���رة بواقع رحلة  لقطاع 
يوميا باالضافة الى تش���غيل 
المزيد من الرحالت االضافية، 
وقامت الملكية االردنية بتشغيل 
الرحالت االضافية  المزيد من 
ايض���ا الى عمان ع���الوة على 
رحالته���ا المنتظمة البالغة 9 

رحالت اسبوعيا.
اما طيران دي اتش ال للبريد 
الس���ريع ف���قد ق���ام بزي��ادة 
رحالته الى البحرين بواقع رحلة 
واحدة اسبوعيا لتصبح عدد 
رحالته 13 رحلة في االسبوع، 
في حين زادت شركة الطيران 
االثيوبية تش���غيلها من والى 
أديس ابابا عن طريق البحرين 

بواقع رحلة واحدة اس���بوعيا 
لتصل عدد رحالتها إلى 4 رحالت 
الشهر ايضا  اسبوعيا، وشهد 
اعادة تش���غيل رحالت شركة 
الدولي���ة االوكرانية  الطيران 

وشركة الطيران الماليزية.

الشحن الجوي

أم���ا ع��لى صعي���د حركة 
الش���حن الجوي ف���ي م��طار 
الكوي���ت الدول���ي فق���د ب��لغ 
الحركة في ش���هر  اج��مال���ي 
ي�ونيو 2009 الى 16.2 مليون 
ك���غ بزيادة بلغت نسبتها %8 
مقارنة ب��ش���هر يونيو 2008 
حيث كان اجمالي حركة الشحن 

15.003.928 كغ.
وقد وصلت حركة الشحن 
الوارد 2009 الى 11.6 مليون كغ 
بزيادة 6% مقارنة بشهر يونيو 
2008، حيث كان حجم الشحن 
الوارد 10.9 ماليين كغ، بينما 
بلغت حركة الش���حن الصادر 
4.61 ماليين كغ بزيادة نسبتها 
15% مقارنة بشهر يونيو 2008 
حيث كان حجم الشحن الصادر 

4 ماليين كغ.

ارتفاع حركة الطائرات التجارية 34% والشحن الجوي بنسبة %8

»بيت األوراق المالية« ال تدرس زيادة رأسمالها

ق���ال مصدر مس���ؤول في ش���ركة بيت
االوراق املالية ان الشركة ال تدرس زيادة 
رأسمالها، مشيرا الى انها قامت في عام 2007 
بزيادة رأس املال. واضاف املصدر ل� »األنباء« 
ان الشركة تتمتع مبالءة مالية جيدة ولديها 

اصول تشغيلية قوية جنبتها تداعيات حدة 
االزمة املالية العاملية، وذكر املصدر ان الشركات 
التابعة لشركة بيت االوراق املالية مستمرة 
في اجناز مشاريعها سواء داخل الكويت او 

خارجها.

 3 مجاميع استثمارية تتجه لالستحواذ
على 6 شركات تشغيلية خالل األيام المقبلة

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها املطلعة اجتاه 3 مجاميع 
استثمارية لالستحواذ على عدد من الشركات العاملة في 

السوق ذات اداء تشغيلي.
ولفتت املصادر الى انه متت مناقشة جميع التفاصيل 
مع الشركات املراد االستحواذ عليها، مشيرة الى انه مت 

تقييم االسهم وفقا للسعر العادل لها.

واضافت ان رأسمال الشركات املراد االستحواذ عليها 
ال يقل عن 5 ماليني دينار لكل منها، مضيفة أنها شركات 
مقفلة. وقالت ان كل مجموعة استثمارية تتجه لالستحواذ 
على شركة او ش���ركتني يغلب عليها الطابع التشغيلي، 
مبجموع يصل الى 6 شركات، الفتة الى انه فور االنتهاء من 
عملية التقييم العادل للسهم واالتفاق عليه بني املجاميع 
االستثمارية والشركات سيتم عقد اجلمعيات العمومية 

للشركات املستحوذ عليها الجراء تغييرات هيكلية على 
ادائها املالي واالداري وكذلك تغيير انشطة بعضها.

واشارت الى ان بعضا من هذه الشركات لديها انشطة 
أداء تشغيلي في دول مجاورة.

وع���ن توقيت االعالن عن الصفقة، اوضحت املصادر 
ان مرحل���ة التقييم قد مت االنتهاء منها، متوقعة االعالن 

عنها خالل االيام املقبلة.

انتهت من مرحلة تقييم األسهم بالسعر العادل

د.عصام جناحي مصافحا أحمد فاعور عقب تعيينه رئيسا تنفيذيا

معن خليل متسلما جائزة أفضل موظف ملبيعات »املستقبل«

قامت شركة املستقبل لالتصاالت FCC اخيرا بتكرمي 
معن عبداهلل خليل الذي فاز بجائزة »أفضل موظف 
مبيعات للشهر« والتي قدمها له مدير مبيعات التجزئة 
عماد عبيد، وذلك جلهوده املتفانية واملثمرة وتفوقه 

في حتقيق معدل مبيعات قياسية خالل الشهر.

وتولي الش����ركة اهتماما كبيرا مبوظفيها ومنهم 
موظفو املبيعات الذين يحققون أداء تنافسيا يساهم 

في تبوؤ الشركة مراتب عليا في السوق الكويتي.
ويأتي التكرمي كنوع من رد اجلميل والعرفان للفائز 

املتميز واملنتج، حتى يكون مثاال يحتذى للغير.

»المستقبل لالتصاالت« تكرم أفضل موظف مبيعات


