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 »تنسيقية دائني الدار« انتهت
من مناقشة تفاصيل خطة إعادة الهيكلة

 »الكويت للتأمين« تدرس التخارج
من استثمارات غير إستراتيجية

 جدولة 30 مليون دينار مستحقة
على »بيت االستثمار« لجهات خارجية

»جلوبل كونكشن« تستعد لمعرض 
المباني الذكية واألمن والسالمة 

العصفور لـ »األنباء«: »رتاج للتأمين التكافلي« 
تتوقع زيادة عدد متعاقديها إلى %35

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة رتاج للتأمني التكافلي احمد العصفور 
ان مجلس ادارة الش����ركة سيجتمع في 25 من 
الشهر اجلاري ليناقش خطة العمل املقترحة 
من طرف مدراء االدارات. واضاف في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان اخلطة املقترحة ستتضمن 
مجموعة من الطلبات والتوصيات التي مبوجبها 
سيعمل كل مسؤولي الش����ركة على تطبيقها 
للوصول الى غاية حتقيق نسبة زيادة في عدد 

املتعاقدين الى 35% في سنة 2010.

عمر راشد
اوضحت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان اللجنة التنس����يقية لدائني الدار 
انتهت من مناقشة تفاصيل خطة اعادة 
الهيكلة مع ممثلي شركة الدار وسيتم 
عرضها على الدائنني من داخل وخارج 
الكويت في اجتم����اع يعقد بالكويت 
قريبا جدا. وقالت املصادر ان االجتماع 
س����يعرض تفاصيل اخلطة ومعرفة 
األصول التي س����يتم بيعها وكيفية 
السداد وموعده، على ان يتم الرد على 
خطة اعادة الهيكلة من قبل الدائنني 

بعد دراستها.
ولفتت ال����ى ان االنتهاء من خطة 
اعادة الهيكل����ة قد يكون قبل او بعد 
15 ديسمبر املقبل، مستدركة بانه من 

املتوقع ان تكون جاهزة بنهاية العام 
احلالي.

وفي السياق ذاته، اشارت املصادر 
 Stand Still Agreement الى ان اتفاقية
املتعلق����ة بتجميد األوضاع لن تؤثر 
على أداء وسير املفاوضات بني اللجنة 
وممثلي الدار وان اللجنة مستمرة في 
عملها حتى لو لم حتصل على النصاب 
املطلوب حتقيقه إلنقاذ اتفاقية جتميد 
األوضاع وهي نسبة ال� 51% املطلوبة 

لتنفيذ املطلوب منها.
وبينت املصادر انه ال نية لتمديد 
مهلة التوقيع عل����ى اتفاقية جتميد 
االوضاع ملا بع����د 12 نوفمبر، الفتة 
الى ان اعضاء اللجنة في انتظار رد 

الدائنني عليها.

محمود فاروق
علم����ت »األنباء« من مصادر ذات 
صلة ان شركة الكويت للتأمني تدرس 
التخارج من بعض استثماراتها غير 
االس����تراتيجية خالل الفترة املقبلة، 
مبينا انها استطاعت اطفاء ما يتجاوز 
80% من خسائرها في سوق الكويت 
لألوراق املالية. وأوضحت املصادر ان 
معدالت اإلقراض لدى الشركة بلغت 
0%، نافية ما تناول خالل الفترة االخيرة 
من ارتفاع في معدالت اإلقراض، حيث 
أخذت الشركة مخصصات مالية حفاظا 

على التدفقات النقدية لديها.
واشارت املصادر الى ان الشركة 
اس����تطاعت ان حتقق فوائض مالية 
جيدة، وذلك عبر اس����تثماراتها ذات 

التمويل الذاتي.
جتدر االشارة الى ان مجلس ادارة 
شركة الكويت للتأمني اعتمد البيانات 
املالي����ة املرحلية للش����ركة للفترات 
املنتهي����ة في 30 س����بتمبر من العام 
احلالي، حيث سجلت الشركة خسارة 
ب� 4.4 ماليني دينار والتي تعادل 23.1 
فلسا للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 8.2 
ماليني دينار، ما يعادل 42.4 فلس����ا 
للس����هم في الفترة نفسها من العام 
املاضي، فيما حققت الشركة ارباحا في 
الربع الثالث من العام احلالي قدرها 
238.4 الف دينار، ما يعادل 1.23 فلس 
مقارنة بأرباح قدرها 818.1 الف دينار، 
ما يعادل 4.2 فلوس في الفترة نفسها 

من العام املاضي.

عمر راشد
كش���ف الرئيس التنفيذي في بيت االس���تثمار اخلليجي بدر العلي 
ان الش���ركة بصدد جدولة مديونياتها الت���ي تقارب ال� 30 مليون دينار 

املستحقة جلهات خارجية خالل الفترة القليلة املقبلة.
ولفت الى ان اجمالي مديونية الشركة البالغة 56 مليونا تتوزع بني 6 
جهات خارجية من بينها 4 بنوك، في حني يبلغ عدد اجلهات احمللية 5 من 
بينها 3 بنوك. وقال ان اولوية الشركة تتجه الى جدولة كل مديونياتها، 
خاصة املس���تحقة جلهات خارجية، وذلك لالنتهاء من االلتزامات التي 

تقف وراء تطوير اداء الشركة مستقبال.
وبني انه ال مش���اريع جديدة في الفترة املقبلة، الفتا الى ان الشركة 

تعمل على ادارة السيولة لديها بشكل يعزز قدراتها املستقبلية.

بدأت شركة جلوبل 
كونكشن استعداداتها 
ملعرض املباني الذكية 
واألم���ن والس���المة 
الذي س���يقام للسنة 
التوالي  الرابعة على 
املقبل،  في 22 مارس 
حتت رعاية الش���يخ 
ط���الل اخلالد األحمد 
العض���و  الصب���اح 
املنت���دب للعالق���ات 

احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم في مؤسسة البترول 
الكويتية، واإلدارة العامة لإلطفاء 

كرعاة رسميني.
 وص���رح مدير عام الش���ركة، 
املستش���ار احمد محمد املنصور 
بأن املع���رض يلع���ب دورا مهما 
بطرح آخر األف���كار التخصصية 

العاملية  واالبتكارات 
آلخ���ر م���ا توصلت 
الصناع���ات  إلي���ه 
بهذا  التكنولوجي���ة 
املج���ال، ويلقى دور 
االمن والس���المة في 
العام  له���ذا  املعرض 
حص���ة كبي���رة من 
االهتم���ام، حيث إن 
اإلدارة العامة لإلطفاء 
حرصت على وجود 
الشركات واملؤسس���ات اخلاصة 
التي توفر أنظمة األمن والسالمة 
من مختل���ف القطاعات لتطرح ما 
لديها من جديد في هذه الصناعات 
املتطورة دائم���ا، ليتعرف عليها 
العارضون أو الزوار عن قرب مثل 
قطاع املكافحة وقطاع الوقاية ملا له 

من أهمية في هذا املجال.

احمد  املنصور

أحمد العصفور

أخبار الشركات
»الوطنية لالتصاالت« تكّرم وكالءها المعتمدين

»الحدوة الكويتية« توقع بروتوكواًل مع »آمان« 

»الدوحة« يطلق بطاقة »دريم« االئتمانية الجديدة
ملجموع���ة EMV حيث انها مجه���زة بأحدث تكنولوجيا 
الرقائق التي تضيف حماية اكبر على البطاقة وخصوصية 

افضل، ومبيزات تأمينية متطورة.
وتتيح بطاقة »درمي« حلامليها الفرصة للتحقق من 
الرصي���د عبر خدمة االنترنت، وفرصة لالس���تفادة من 
تأجيلني اختياريني للس���داد س���نويا، كما متنح حاملي 
البطاقة فرصة االس���تفادة بالشراء والتسوق من دون 

فائدة ملدة تصل الى 55 يوما.
مينح بنك الدوحة عمالءه الفرصة لفتح حس���ابات 
تناس���ب جميع االمكانيات واالحتياجات اخلاصة بهم، 
بدءا من احلساب اجلاري بالدينار أو بالدوالر او اجلنيه 
اإلسترليني، أو اليورو، وحساب الوديعة الثابتة ذي أقصى 
حدود للمرونة والعوائد املجزية مع إمكانية جتديد أجل 

الوديعة بشكل تلقائي ومبعدل فائدة تنافسي.
هذا ويعتبر بن���ك الدوحة من اكبر البنوك التجارية 
في دولة قطر، حيث تغطي فروعه كل أنحاء دولة قطر 
إلى جانب وجود عدة فروع متكاملة أخرى لدى البنك، 
أحدها في نيويورك بالواليات املتحدة األميركية، واآلخر 
في دبي، والثالث في الكويت، كما يوجد لدى البنك مكاتب 
متثيلية في كل من لندن واسطنبول وطوكيو وسنغافورة 

وشنغهاي وسيول وبوخارست.

اطلق بنك الدوحة، احد افضل البنوك القطرية الرائدة 
في تقدمي اخلدمات املصرفية ف���ي الكويت، بطاقة فيزا 
»درمي« االئتمانية اجلديدة، كأول بطاقة ائتمانية مجانية 

مدى احلياة على مستوى الكويت.
وتوفر بطاقة االحالم »درمي« الذي اطلقها بنك الدوحة 
مميزات وخصائص غير محدودة، ومن دون حتميل أي 
رسوم سنوية على البطاقة. باالضافة الى خدماتها التامينية 

على السفر وحماية االئتمان وحماية املشتريات.
وفي تعليقه على اطالق بطاقة درمي، قال املدير االقليمي 
لفرع البنك في الكويت احمد املهزع »يسعى بنك الدوحة 
من خالل دخوله السوق املصرفي الكويتي لتقدمي افضل 
واح���دث اخلدمات املصرفية لالفراد والش���ركات وذلك 
في اطار س���عي البنك الدائم للتميز في سوق اخلدمات 

املصرفية في الكويت«.
واضاف املهزع: »ان البنك ال يدخر جهدا من اجل تعزيز 
موقعه في السوق الكويتي، كما يسعى دائما الى تسهيل 
العمليات املصرفية امام عمالئه، وذلك من خالل اطالق 
اخلدم���ات املصرفية املتنوعة واخليارات املتعددة لفتح 
احلسابات وتش���مل احلساب اجلاري وحساب الوديعة 
الثابتة، وحساب التوفير، باالضافة الى حساب حتت الطلب 

والذي يتناسب مع ظروف احلياة اليومية املختلفة«.

 وق���د حازت بطاقة »درمي كارد« على ش���كر وتقدير 
ش���ركة »فيزا انترناشونال« على متيز هذه البطاقة من 
ناحية شكلها غير االعتيادي بااللوان الشفافة واخلطوط 
احلمراء، اضافة الى تطابق بطاقة االئتمان »درمي كارد« 

دعت »الوطني����ة لالتصاالت« موزعيها املعتمدين 
كعادتها في كل عام حيث حترص على االجتماع بهم 
وتبادل اآلراء واملقترحات وس����بل تطوير العالقات 
مبا يص����ب في تق����دمي خدمة مضافة إل����ى العمالء، 
كما تنتهز الفرصة لكي تع����زز أواصر العالقات مع 
موزعيه����ا عبر تكرميهم تقدي����را منها جلهودهم في 
تعزي����ز مكانتها الريادية في صناع����ة االتصال كما 

تقريبها إلى عمالئها.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الشركة أنه كان 
في استقبال املوزعني املعتمدين كبار قياديي »الوطنية 

لالتصاالت« يترأسهم سكوت جيجنهامير، املدير العام 
والرئيس التنفيذي للشركة ومحمود عوض مدير إدارة 
املبيعات إضافة إلى عامر حيات مدير إدارة املوزعني 

ونخبة من املوظفني في إدارة املبيعات.
وترى الوطنية في اجتماعها السنوي مع موزعيها 
املعتمدين فرصة ثمينة لإلطالع على متطلباتهم والبحث 
معهم حول كيفية تعزيز التعاون كما تطلعهم على 

آخر املستجدات حول إستراتيجيتها للتوزيع.
وفي هذا اإلطار حتدث محمود عوض قائال: »إننا 
نفخر بعالقتنا املميزة مع موزعينا الذين ننظر إليهم 

على أنهم عضد لنا ودعم أساس����ي في مسيرتنا لكي 
نضمن انتش����ار خدمات الوطنية فتصل إلى عمالئها 
أينما كانوا في كل أرجاء الكويت، إننا إذ نكرم قاعدة 
موزعي الوطنية اليوم، نفخر بأن نقول انهم شركاؤنا 
في النجاحات املاضية التي حققناها والتي سوف نبني 

عليها لنحقق املزيد في احلاضر كما املستقبل«.
وقد تخلل احلفل نقاشات حول وضع السوق وآخر 
التطورات فيه كما عرضت الوطنية إس����تراتيجيتها 
البناءة اجلديدة التي ستتبعها في عام 2010 تتضمن 

رؤية الوطنية املتعلقة بكيفية تصنيف املوزعني.

أعلنت ش���ركة الحدوة 
العامة  الكويتية للتجارة 
والمق���اوالت المتخصصة 
في تجارة المعدات بمختلف 
أنواعها ف���ي الكويت، أنها 
وفي أطار دع���م العالقات 
التجاري���ة مع الش���ركات 
العالمية التي حصلت على 
وكاالت لتمثيلها في الكويت 
وقعت بروتوكول تعاون 
مع شركة »آمان« األلمانية 
العالمي���ة به���دف زيادة 
الش���ركتين  التعاون بين 
في مجال المعدات الثقيلة، 
والوقوف على احتياجات 
السوق الكويتي من المعدات 
اإلنشائية ومعدات تسوية 

الطرق والرصف.
وقد مثل شركة الحدوة الكويتية في توقيع 
البروتوكول المدير العام للشركة حسن السبر، 
فيما مثل شركة »آمان« األلمانية المدير اإلقليمي 

للشركة طارق الجندي.
وقال المدير العام لش���ركة الحدوة حس���ن 
السبر ان توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة 
األلمانية سيمكن »الحدوة الكويتية« من الحصول 
على حصة متميزة من س���وق المعدات الثقيلة 
في الكويت، مش���يرا إلى السمعة العالمية التي 
تتمتع بها ش���ركة »آمان«، حيث انها تعمل في 

مجال المعدات اإلنشائية ومعدات تسوية الطرق 
والرصف، منذ 135 عاما ولها أفرع متعددة حول 
العالم، ولديها نحو 2800 مصنع لإلس���فلت في 

مختلف دول العالم.
م���ن جانبه، أعرب المدير اإلقليمي لش���ركة 
»آمان« ط���ارق الجندي عن س���عادته بتوقيع 
»البروتوكول« مع شركة الحدوة الكويتية التي 
تعد من الش���ركات المتميزة العاملة في مجال 
المعدات الثقيلة في الكويت، مشيرا إلى أن توقيع 
االتفاقية س���يتيح مزيدا م���ن التعاون وتقوية 

األواصر بين الشركتين.

تعزيزًا لتوطيد أواصر العالقات معهم

سكوت جيجنهامير يتوسط موزعي الشركة املعتمدين

املدير العام لشركة احلدوة الكويتية حسن السبر اثناء توقيع البروتوكول مع الشركة األملانية

صورة الدرمي كارد

»مينا العقارية« تربح 433.3 ألف دينار بالربع الثاني
إجمالي الموجودات ارتفع إلى 40.032 مليون دينار

د.فؤاد العمر

 »المركزي« يستحدث برنامجًا
لتوظيف وتدريب الخريجين

للمرة األولى في مسيرة القطاع املصرفي وكعادته دائما، يقوم بنك 
الكوي���ت املركزي بتقدمي دعم جديد لهذا القطاع احليوي عن طريق 
تقدمي برنامج تدريبي يهدف إلى توظيف وتدريب اخلريجني الكويتيني 
وتأهيلهم قبل تس���لم أعمالهم. وقد كلف بنك الكويت املركزي معهد 
الدراسات املصرفية بإعداد وتنفيذ املشروع الذي يهدف إلى تدريب 
نخبة متميزة من خريج���ي اجلامعات وتوظيفهم بالبنوك ومن ثم 
تدريبهم ملدة عام كامل قبل تسلمهم ملهام وظائفهم، حيث ان التدريب 

النظري والعمل وامليداني سيؤهلهم لشغل تلك الوظائف.
جتدر اإلش���ارة إلى أن البرنامج ال���ذي افتتحه أمس مبقر املعهد 
د.رضا محمد اخلياط، مدير املعهد، وبحضور قيادات املعهد ومشرفي 
البرنامج، سيس���تغرق عاما كامال يكتسب املشاركون فيه املعارف 

واملهارات الالزمة للعمل في القطاع املصرفي والتميز في أعمالهم.
كما قدم د.رضا شكره ملجلس إدارة املعهد ملؤازرته للمعهد وكذلك 
مدراء املوارد البشرية في البنوك، كما شكر مسؤولي وموظفي املعهد 

الذين بذلوا كل جهد في سبيل إجناح مشروع تقدمي البرنامج.

صرح رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية 
د.فؤاد عبداهلل العمر بأن مجلس اإلدارة اعتمد 
في اجتماعه األخير النتائج املالية للربع الثاني 
للسنة املالية احلالية واملنتهي في 2009/9/30 
حيث بلغ صافي األرباح آلخر ثالثة أشهر 433.3 
ألف دينار، بينما بلغت ربحية السهم 2.2 فلس 
وإجمال����ي املوج����ودات 40.032 مليون دينار، 
ليصل إجمالي األرباح للنصف األول 540.982 
دينارا، بواقع ربحية للسهم بلغت 2.8 فلس. 
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة د.فؤاد العمر 
ان مجلس اإلدارة ناقش في االجتماع التطورات 
في مشاريع الشركة والوضع احلالي لها، كما 
تابع املجلس اجلهود املبذولة لتعزيز األنشطة 
املشتركة مع الشركات الزميلة وسبل التغلب 

على الظروف االقتصادية الراهنة.

وأضاف أن األزمة املالية العاملية ألقت بظاللها 
عل����ى الكويت ومنطقة اخللي����ج العربي وهي 
األس����واق الرئيس����ية التي تعمل بها الشركة، 
حيث كان أثرها كبي����را على جميع القطاعات 
االقتصادي����ة خاصة القطاع املال����ي والقطاع 
العقاري واإلنشائي. وأوضح انه ومع وجود 
هذه التحدي����ات إال أن »مينا العقارية« ركزت 
على استكمال اإلستراتيجية التي مت اعتمادها 
من قبل مجلس اإلدارة، وذلك إلميانها وقناعتها 
بأهميتها مما خفف على الشركة من حدة هذه 
األزمة. مبينا ان الشركة ستستمر في املستقبل 
في العمل على استكمال اإلستراتيجية املوضوعة 
لتنويع مصادر الدخل للشركة سواء من خالل 
التوزيع اجلغرافي ألعمالها أو اخلدمات واألنشطة 
التي تعمل بها حتى تكون معينا لها في مواجهة 

أي هزة مالية مستقبلية. وأشار إلى أن األزمة 
املالية العاملية استدعت اتخاذ إجراءات استثنائية 
واحترازية لضمان اس����تمرار العمل وتطوير 
املشاريع التي تقوم بها الشركة. وكذلك استنباط 
األفكار املبتكرة لتمويل املش����اريع املستقبلية 
وتطوير العالقات اإلستراتيجية مع الشركات 
واملؤسسات املالية، إضافة إلى ترشيد امليزانية 

لتحقيق نتائج ايجابية ملساهمي الشركة.
وأكد أن »مينا العقارية« عملت على قراءة 
السوق جيدا واعدت خطة تتوافق مع متطلبات 
املرحلة احلالية واملس����تقبلية عبر االستمرار 
في التركيز على الفرص التشغيلية واختيار 
املناطق املستقرة اقتصاديا لالستثمار. وتطوير 
مش����اريعها القائمة مبا يحق����ق عوائد مجزية 

للشركة واملساهمني.


