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»طيران اإلمارات« تحصد 3 جوائز من مجلة »بزنس ترافيلر« 
لتعزز مكانتها الريادية في توفير أفضل الخدمات والمنتجات الجوية

جانب من تسلم اجلوائز

الغذائية والطاقة(. لكن األسواق 
ليست دائما على حق، فقد أخطأت 
في الس���ابق. كما انه من املفيد 
اإلشارة إلى أن هذا الفرق قد يكون 
غير دقيق في الوق���ت الراهن، 
بفضل املشتريات الضخمة التي 
يق���وم بها مجل���س االحتياطي 
السندات  الفيدرالي في س���وق 
)باإلضافة إلى ش���ح الس���يولة 
الذي يعاني منه سوق السندات 

املتحوطة من التضخم(.
وأوض���ح أن احلدي���ث عن 
»استراتيجيات اخلروج« يبقى 
مبنزلة إجراء احتياطي ثانوي 
في الوقت الراهن، لكونه يعتقد 
عموما أن هذه االس���تراتيجيات 
ليس���ت ذات ض���رورة ملحة. 
فأسعار األسهم قد ارتفعت في ظل 
سيناريو النمو املعتدل. وبقيت 
الفائدة مستقرة في ظل  أسعار 
سيناريو عدم التغيير في إجراءات 
النقدية. كما أن سعر  السياسة 
صرف الدوالر قد تراجع نتيجة 
االختالالت األميركية الضخمة، 
وكذل���ك في ظ���ل الس���يناريو 
بأن يكون مجل���س االحتياطي 
الفيدرالي آخر من يتش���دد في 
سياسته النقدية. وقال ان هذه 
الس���يناريوهات األكثر منطقية 
لفترة من الوقت، لكن هذا اإلجماع 
استمر لفترة طويلة وقد يكون آن 
األوان للبحث في سيناريوهات 
بديلة )كالعوامل التي من شأنها 
أن تكسر هذا اإلجماع على سبيل 
املث���ال(. وم���ن العوام���ل التي 
سنتابعها في هذا اإلطار، مبيعات 
السيارات واملساكن في الواليات 
املتحدة بعد انتهاء التحفيزات في 
الربع األخير من العام احلالي. كما 
سنتابع اإلنفاق االستهالكي في 
أوروبا وبيانات اإلنتاج والتجارة 
من الصني، باإلضافة إلى أسعار 

السلع.

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان أسواق األس���هم بلغت أعلى 
مستوى لها للعام احلالي خالل 
شهر سبتمبر املاضي، واقترب 
مؤشر داو جونز الصناعي من 
مس���توى 10 آالف نقط���ة خالل 
الشهر، وشهدت أسواق األسهم 
الصينية تعافي���ا ملحوظا، مع 
ارتفاع بعضها إلى نحو ضعف 

مستوياتها خالل العام.
وعزا التقرير هذا االرتفاع الى 
نتيجة املؤشرات اإليجابية التي 
حملتها بعض البيانات االقتصادية 
الصادرة مؤخرا، والتي أظهرت 
املزيد من التحس���ن في أوروبا 
وآس���يا والواليات املتحدة. وقد 
العديد  البيانات  س���اندت هذه 
التي  من تصريحات املسؤولني 
تش���ير إلى أن الركود قد اقترب 

من نهايته.
وأوض���ح التقري���ر انه ومع 
ارتف���اع مس���تويات الثقة لدى 
الش���هية  املس���تثمرين وجتدد 
للمخاطر، تعرض الدوالر األميركي 
لضغوط، فتراجع بنحو 5% مقابل 
اليورو في سبتمبر. لكن على نحو 
غير متوقع، شهدت أسعار الفائدة 
األميركية حتركا طفيفا، إن كان 
بشكل نسبي أو مطلق. ونتجت 
الضغوط التي تعرض لها الدوالر 
من واقع أن الواليات املتحدة متلك 
أكبر اختالالت جتارية ومالية، 
ومن توقعات األسواق بأن يكون 
مجلس االحتياطي الفيدرالي آخر 
بنك مركزي رئيس���ي في العالم 
يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية 
في الدورة االقتصادية احلالية.

آمال استمرارية

وأشار إلى أن ارتفاع أسواق 
األسهم حول العالم خالل سبتمبر 
ج���اء متأثرا بآمال اس���تمرارية 
التعاف���ي االقتص���ادي وبالثقة 

أس���عارها. وقد حف���ز اإلنفاق 
احلكومي الناجت احمللي اإلجمالي 
ملختلف االقتصادات حول العالم، 
والسيما االقتصاد الصيني األسرع 
اتخاذ سياس���ات حتفيزية  في 
والتعافي من األزمة، والذي بدأ 
برامج���ه التحفيزي���ة في الربع 

األخير من العام املاضي.
وأشار التقرير الى انه وعلى 
الرغ���م من أن ه���ذه اإلجراءات 
قد دعمت ش���عور املستثمرين 
واألس���واق املالية، إال أنها، في 
الوقت نفسه، غير مستدامة كما 

هو معروف.
واحلديث في الوقت الراهن عن 
»استراتيجيات خروج« يعتبر 
مطمئنا وباعثا للثقة، لكن حني 
يحني الوقت املناسب، ستتضمن 
»استراتيجيات اخلروج« إجراءات 
غير شعبية مثل زيادة الضرائب 
وخفض اإلنفاق وتشديد السياسة 
النقدية. وهذه اإلجراءات قادمة ال 
محالة. فهل ستكون احلكومات 
والبنوك املركزية مستعدة لهذا 

العالج؟ وهل ستتمكن من اختيار 
الوقت املناسب له؟

وقف البرامج التحفيزية

وذكر أن اجلميع يعرف حاليا 
ان وقف البرامج التحفيزية على 
نحو مبكر جدا من شأنه أن يعيد 
االقتص���اد إلى الرك���ود، كما أن 
االستمرار بها لوقت طويل جدا، 
في املقابل، من شأنه أن يشعل 
التضخم والتداعيات الس���لبية 
املرافقة له، لكن ارتفاع التضخم 
ال يبدو مقلقا في املرحلة احلالية، 
النظري  إط���اره  فهو مازال في 
في عقول احملللني وفي أسواق 

السندات.
ففي الواليات املتحدة، يتراوح 
معدل التضخم املتوقع، واملقاس 
العائد على سندات  بالفرق بني 
اخلزانة األميركية العادية وتلك 
املتحوطة من التضخم ألجل 10 
س���نوات، في حدود 1.75%، أي 
قريبا من املعدل التضخم األساس 
حاليا )أي باستبعاد أسعار املواد 

بأن صناع السياسة سيتخذون 
الق���رارات املناس���بة في الوقت 
النقد  املناس���ب. ومن صندوق 
الدولي إلى مجموعة ال� 20 إلى 
البنوك املركزية، اجلميع يقول انه 
يدرس »استراتيجيات خروج« 
من أجل »اخل���روج« على نحو 
مالئم. لكن اخلروج من ماذا؟ مما 
الشك فيه، اخلروج من البرامج 
النقدي���ة واملالية  التحفيزي���ة 

الضخمة.
وبني انه وإلى جانب الضرر 
الذي حلق مبيزانيات املستهلكني 
والشركات، السيما في الواليات 
املتحدة، يعتبر التعافي احلالي 
هشا أيضا لكونه يأتي في جزء 
منه م���ن البرام���ج احلكومية، 
فبرنامج اس���تبدال الس���يارات 
املستعملة بأخرى جديدة قد دعم 
مبيعات السيارات في أوروبا، كما 
أن اإلعفاءات الضريبية والبرامج 
الواليات  الكمية في  التحفيزية 
املتحدة وفي اململكة املتحدة قد 
دعمت مبيعات املساكن، وبالتالي 

ع���ززت »طيران اإلم���ارات« مكانتها 
الريادية ف���ي توفير أفض���ل اخلدمات 
واملنتجات اجلوية باس���تحقاقها ثالثا 
من جوائز مجلة »بزنس ترافيلر« لعام 
2009، وتسلمت الناقلة جائزتي »أفضل 
درجة رجال أعمال«، و»أفضل ناقلة شرق 
أوسطية« بناء على تصويت قراء »بزنس 
ترافيلر اململكة املتحدة«، وذلك خالل حفل 

خاص أقامته املجلة في لندن.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس 
انه بعد مرور أسبوع واحد فقط، تسلمت 
طيران اإلمارات في هونغ كونغ جائزة 
»أفضل نافلة في الشرق األوسط وأفريقيا« 
نتيجة اس���تفتاء أجرته مجلة »بزنس 
ترافيلر آسيا باسيفيك« لقرائها في منطقة 

حوض احمليط الهادي األسيوية.
 ويأتي هذا التكرمي في أعقاب حصول 
طي���ران اإلمارات عل���ى أربع جوائز من 
مجلة »بزنس ترافيلر ميدل إيست« في 
شهر مايو املنصرم هي: »أفضل ناقلة« 
في الش���رق األوس���ط، و»أفضل درجة 
رجال أعمال«، و»أفضل ناقلة إقليمية« 
و»أفضل برنامج ملكافأة والء املسافرين 

الدائمني«.
 وقال نائب رئيس أول دائرة العمليات 
التجارية في طيران اإلمارات ريتشارد 
فوغان »يشرفنا الفوز بهذه اجلوائز التي 
حصلنا عليها بفضل تصويت قراء مجلة 
بزنس ترافيلر التي متثل معيار اجلودة في 
صناعة الطيران والسياحة. وتعكس هذه 
اجلوائز الثقة التي منحنا إياها عمالؤنا 
في كل من لندن وهونغ كونغ، األمر الذي 
يؤكد تطلعنا املستمر نحو تطوير خدماتنا 
في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السفر 

حتديات عاملية متصاعدة«.
 وأض���اف »تتميز طي���ران اإلمارات 
مبستوى خدماتها املتفوقة في األجواء 
بفضل أف���راد أطقم اخلدم���ات اجلوية 
املؤهلني الذين ينتمون إلى أكثر من 140 
جنسية، ووجبات الطعام على الطائرة 
املكونة من أطباق متنوعة يعدها نخبة 
من أشهر الطهاة العامليني، ونظام الترفيه 
املتطور احلائز العديد من اجلوائز العاملية، 
وأسطولها املتنامي املكون حاليا من 138 
طائرة والذي يعد م���ن بني األحدث في 

األجواء«.

»الوطني« يساهم في تمويل مشروع محطة كهرباء الصبية

»رساميل« ترعى المؤتمر الفقهي للمؤسسات اإلسالمية

.. ووقف البرامج التحفيزية قد يعيد االقتصاد للركود

قام بنك الكويت الوطني مؤخرا وبالتنسيق 
مع عدد من البنوك احمللية بتمويل مشروع 
محطة كهرباء الصبية ال���ذي تبلغ تكلفته 
اإلجمالية 2.65 مليار دوالر، وتأتي مشاركة 
التس���هيالت  ف���ي متويل وتوفير  الوطني 
املصرفية لهذا املشروع احليوي الهام مبثابة 
تأكيد جديد على ق���درة الوطني على إدارة 
وترتيب مثل هذا النوع من الصفقات الضخمة 
والثقة الكبيرة الت���ي يحظى بها في مجال 
التمويل التجاري وخدمة الشركات العاملية 

العاملة العمالقة في املنطقة.
وفي هذا الس���ياق أعربت نائب الرئيس 
التنفيذي في بنك الكويت الوطني ش���يخة 

خالد البحر عن اعتزازها لقيام البنك الوطني 
بدور رئيسي في توفير التسهيالت املصرفية 
ملشروع محطة كهرباء الصبية احليوي الذي 
سيسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية لتلبية 
الطل���ب املتزايد على توفير م���وارد الطاقة 
الكهربائي���ة في الكويت، مش���يرة إلى قيام 
البنك بترتيب وإصدار خطابات الضمان في 
الوقت املناس���ب قبل توقيع العقد اخلاص 

بهذا املشروع.
 وكانت وزارة الكهرب���اء واملاء قد قامت 
بتوقيع عقد لتصميم وإنش���اء وتش���غيل 
وصيانة محطة توربين���ات غازية للطاقة 
الدورة املش���تركة  الكهربائية تعمل بنظام 

في موقع محطة الصبية مع كونسورتيوم 
تقوده شركة »جنرال إلكتريك إنترناشيونال« 
األميركية ويضم إلى جانبها شركة هيونداي 
للصناعات الثقيلة الكورية وذلك بتاريخ 13 
س���بتمبر 2009 وقدرت قيمة العقد بحوالي 
2.65 مليار دوالر. وقد دأبت املؤسسات املالية 
العاملية على منح بنك الكويت الوطني جوائزها 
السنوية املرموقة ألفضل صفقات التمويل 
التجاري في الشرق األوسط على مدى األعوام 
القليلة املاضي���ة والتي توجت مبنحه لقب 
»أفضل صفقة متويل في الش���رق األوسط« 
لعام 2009 من قبل مجلة »ذي بانكر« العاملية 

التابعة ملؤسسة فاينانشال تاميز.

أعلنت ش���ركة ش���ورى لالستشارات 
الشرعية عن توقيع عقد مع شركة رساميل 
للهيكلة المالية ترعى رس���اميل بموجبه 
المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية 
اإلسالمية، والذي سيعقد في 3-4 نوفمبر 

القادم. 
وقد صرح رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب للشركة عصام الطواري بأن شركة 
رساميل تهتم بمثل هذه المؤتمرات الجادة 
التي نأمل أن تس���اهم في تبيين األحكام 
الفقهية الخاص���ة بعدد من القضايا محل 
االجتهاد، إضاف���ة إلى العديد من القضايا 
المهمة المس���تجدة المرتبط���ة بمجاالت 

عملنا في مج���ال الهيكل���ة المالية، وهو 
مجال واسع تتعدد فيه الوسائل واآلليات 
والحلول التي تهدف إلى تلبية احتياجات 
العمالء المختلفة وخصوصا في ظل األزمة 

االئتمانية الراهنة.
وأوضح الطواري أن من بين األسباب 
التي دفعت رساميل إلى المشاركة في رعاية 
المؤتمر كونه يناقش قضايا مهمة متعددة 
تتعلق بالتموي���ل والتعثر مثل موضوع 
مش���روعية مخصص توقع المخاطر في 
البنوك اإلس���المية وتأثيره على حقوق 
المودعي���ن وما الضواب���ط الحاكمة فيه، 
وأحكام تعثر المؤسسات في سداد ديونها 

وآثارها ومخارجها الشرعية، ومشروعية 
وآثار نق���ل عبء اإلثبات ف���ي المضاربة 
والوكالة في االس���تثمار إلى األمناء عند 

اشتباه التعدي أو التفريط.
الجدير ذكره أنه تم تأس���يس ش���ركة 
رس���اميل للهيكلة المالية ف���ي يناير عام 
2006 برأس مال يبل���غ 30 مليون دينار 
مدف���وع بالكامل، وتهدف إل���ى أن تكون 
»متخصصة في إتاح���ة الفرص البديلة« 
في سياق سعيها لتطوير أسواق المال في 
المنطقة من خالل تقديم اصدارات ومنتجات 
مالية قابلة للتداول كفرص بديلة لالستثمار 

والتمويل.

البالغ تكلفتها 2.65 مليار دوالر بالتنسيق مع البنوك المحلية

شيخة البحر

عصام الطواري

مؤشر داو جونز الصناعي اقترب من مستوى 10 آالف نقطة خالل سبتمبر

اخبار الشركات

كما توقعت »األنباء« في 
عددها الصادر اول من امس، 
أعلنت شركة دار االستثمار 
واللجنة التنس����يقية التي 
متث����ل بنوك ومس����تثمري 
شركة دار االستثمار )البنوك 
واملستثمرين( وكذلك العمالء 
املس����تثمرون ف����ي بنك دار 
االستثمار قد اتفقا على متديد 
مواعيد بعض البنود الهامة 
املنصوص عليها في اتفاقية 
جتميد األوضاع إلى 12 نوفمبر 

2009 بدال من 15 اجلاري.
وأوضحت الش���ركة في 

بيان صحاف���ي أن االتفاق يأت���ي في إطار 
جهود الشركة املبذولة ملعاملة جميع البنوك 
واملستثمرين بشكل عادل في عملية إعادة 
الهيكلة املالية التي تقوم بها الشركة، حيث 
اتفقت دار االستثمار مع اللجنة التنسيقية 
على متديد املوعد الذي مت حتديده مس���بقا 

بتاريخ 15 اجلاري.
وقال إن تلك اخلطوة تهدف إلى منح بنوك 
ومستثمري الشركة فرصة أكبر للمشاركة 
الفعالة في عملية جتميد األوضاع، علما أن 
التاريخ اجلديد الذي سيتم بحلوله السعي 

إل����ى التوصل إل����ى اتفاق 
األغلبي����ة بش����أن اتفاقية 
جتمي����د األوض����اع هو 12 

نوفمبر املقبل.
البيان إلى أن  وأش����ار 
متدي����د اجل����دول الزمني 
سيس����اهم في منح الوقت 
الكافي لهؤالء املستثمرين، 
خصوص����ا أولئك املمثلني 
بوس����طاء مث����ل حامل����ي 
الصكوك واملستثمرين من 
خالل وكاالت االس����تثمار، 
وذلك لدراسة اتفاقية جتميد 

األوضاع.

وقد صرح رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لدار االستثمار عدنان املسلم بأن 
الش���ركة حتقق تقدما كبي���را في جهودنا 
املبذولة من أجل إعادة هيكلة أعمالنا، ونشعر 
بأنه يجدر بنا إعطاء بنوكنا ومستثمرينا 
ما يحتاجون إليه من الوقت لدراسة اتفاقية 
جتميد األوضاع وسيساعد هذا التمديد في 
اجلدول الزمني على حتقيق هدفنا املشترك 
للوصول إلى خطة توافقية إلعادة الهيكلة 

املالية خالل مدة أقصر.
من جهته، قال ضابط إعادة الهيكلة املالية 
مايك جرانت بشركة دار 
االستثمار ان هناك التزام 
م����ن الش����ركة واللجنة 
التنسيقية واملستشارين 
املسؤولني بإجناز عملية 
إعادة هيكلة بالغة التعقيد 
وعلى وجه الس����رعة، 
موضحا أن التمديد املتفق 
عليه بني األطراف ال يؤثر 
الدائرة  على مناقشاتنا 
بشكل متواز وبأسلوب 
بن����اء بش����أن التوصل 
إلى خط����ة إعادة هيكلة 

توافقية.

بدر العلي عدنان املسلم

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته 
»األنباء« عن »تنسيقية« دائني »الدار«

»الدار« و»اللجنة التنسيقية للدائنين« تمددان 
الموافقة على تجميد األوضاع إلى 12 نوفمبر

 النقيب: »SAIC« تدخل كمستثمر إستراتيجي
في شركة تابعة لـ »الديرة« بـ 10 ماليين دوالر

حتظى بأعظم فرص النجاح 
والذي احتضنته مجموعة 
BPLG منذ النش����أة واختتم 
النقيب بقول����ه: ان املرحلة 
املقبلة ستش����هد تطورا في 
اداء شركة الديرة القابضة من 
خالل توزيع قاعدة أصولها 
واس����تثماراتها الناجتة عن 
االندماج واس����تمرارها في 
خطتها االستراتيجية العامة 
من حيث توزيع االستثمارات 
قطاعي����ا وجغرافي����ا األمر 
الذي سيحقق عوائد مميزة 

ملساهمينا.
م����ن جانبه، صرح مدير 
عام تطوير األعمال ونائب 
 SAIC الرئيس األول لشركة
جي تي جرومس����كي قائال: 
هذا االستثمار والتحالفات 
االستراتيجية مع مجموعة 
BPLG متثل خطوات متقدمة 
في اس����تراتيجية ش����ركة 
SAIC لتزوي����د قدرات دورة 
الطاقة  احلي����اة لصناع����ة 
التط����ور وتلي  الس����ريعة 
عملية استحواذنا االخيرة 
 R W BECK عل����ى مجموعة
GROUP، كم����ا نتطل����ع الى 
دمج عدد من امكانيات شركة 
 POWER SG مع برنامج SAIC
ومواصلة دعمنا لهذا السوق 

النامي.

حتافظ على مالءتها املالية في 
ظل االزمة االقتصادية الراهنة 
وذلك من خالل االختيارات 
الدقيقة لالستثمارات وفريق 

ادارتها املتميز.
وذكر ان س����وق احلزم 
الذكية والذي  الكهربائي����ة 
توقع����ت مجموعة البحوث 
التس����ويقية من����وه ليبلغ 
171 ملي����ار دوالر في جميع 
انحاء العالم مع حلول العام 
2014 مازال يتميز باجلاذبية 
ومعدل النمو السريع ليقود 
عجلة التح����ول في صناعة 
مرافق الكهرباء، هذا وتستمر 
مجموعة ايف����ا من ضمنهما 
ش����ركة الدي����رة القابض����ة 
بدعمها لفريق االدارة العليا 
للشركة وتقنياتها اميانا منها 
العاملية  بأن استراتيجيتهم 

اعلن رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة 
القابضة عبدالوهاب  الديرة 
 SAIC النقي����ب عن دخ����ول
كمستثمر اس����تراتيجي في 
BPLGlobal )احدى استثمارات 
العاملي����ة  الدي����رة  ش����ركة 
لالتصاالت( مببلغ 10 ماليني 
 SAIC دوالر، حي����ث تعتبر
)مؤسسة التطبيقات العلمية 
العاملية( احدى الشركات التي 
تختص بالتطبيقات العلمية 
والهندس����ية والتكنولوجيا 
في الوالي����ات املتحدة، وقد 
حرص����ت SAIC والتي تعد 
ضم����ن اكب����ر 500 ش����ركة 
)fortune 500( مع مجموعة 
BPLG على جمع امكانياتهم 
العاملية بهدف تدعيم مرافق 
الكهرباء لنشر حلول الشبكة 
الكهربائية الذكية، وحتويل 
كفاءة الطاقة ودقتها، ويبلغ 
التمويل 22 مليون  اجمالي 
دوالر تأتي من شركاء عبر 
احمليط األطلسي باالضافة 
ال����ى املس����اهمني احلاليني 
ملجموع����ة BPLG متضمنة 
شركة الدورادو االستثمارية 
القابضة  الديرة  ومجموعة 
ونوفيتاس كابيتال وأوضح 
النقيب في بيان صحافي ان 
شركة الديرة القابضة مازالت 

عبدالوهاب النقيب

 »العربية للطيران« تطلق رحالتها
إلى مدينة سمارا الروسية في 26 الجاري

أعلنت العربية للطيران 
أم����س عن إط����الق رحالتها 
إلى مدينة سمارا في روسيا 
من مركز عملياتها الرئيسي 
في الش����ارقة، ابتداء من 26 
أكتوب����ر اجل����اري ومبعدل 
رحلتني إسبوعيا. وستنطلق 
رحالت الذهاب واإلياب مبعدل 
رحلتني أسبوعيا بني مطار 
سمارا ومركز عمليات العربية 
للطيران في الشارقة. وستقوم 
الشركة برحلتيها الى سمارا 
أيام االثنني واجلمعة، حيث 
تغادر رحل����ة الذهاب مطار 
الشارقة في متام الساعة 9:10 
صباحا لتصل إلى سمارا في 
متام الساعة 13:40 ظهرا. في 
حني تغ����ادر رحالت العودة 
سمارا في نفس اليوم الساعة 
14:40 ظهرا لتصل إلى الشارقة 

في الساعة 19:05 مساء.

هذا وقال مدير القس����م 
التجاري في شركة »العربية 
للطيران« أي كي نزار: يسعدنا 
إطالق رحالت الش����ركة إلى 
مدينة سمارا الروسية، وجهتنا 
الثالثة في أوروبا الشرقية، 
وتاب����ع: »نظ����را للتاري����خ 
الغني، والعالقات التجارية 
والسياحية التي تربط بني 

منطقة اخلليج ودول شرق 
أوروبا، وخصوصا روسيا، 
فإننا واثقون من أن عمالءنا 
سيستمتعون بفرصة السفر 
الى مدينة س����مارا على منت 
العربية للطيران واالستفادة 
من أسعارنا املميزة والراحة 
واجل����ودة الت����ي تتميز بها 

خدماتنا«.

أي كي نزار


