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أحد الفائزين يتسلم جائزته

ستيفان بيتشلر

تيد بريتي

سعدون عليبدر السميط

أول التزام بعد توقيع اتفاقية إعادة الجدولة

»جلوبل«: 20 مليون دينار لحملة سنداتها في موعد استحقاقها

أعلنت شركة طيران اجلزيرة عن إعادة هيكلة شبكة خطوطها 
اجلوية، وتأتي الهيكلة اجلديدة استجابة لألوضاع احلالية لألسواق 
املوس����مية والتي من شأنها أن تؤثر على بعض الرحالت، ومنذ 
تاريخ األح���د 13 ديس����مب���ر أوقفت الشرك���ة رحالتها اجلوية 
ما بني الكويت ومدينة الغردق����ة في مصر وذلك حتى تاريخ 2 
يونيو 2010، وسيس����تمر العمل على هذا اخلط اجلوي بش����كل 
موسمي، حيث ستنطلق بعض الرحالت إلى الغردقة في العطالت 
األس����بوعية مع بداية الع��ام 2010 أثن��اء موسم العط��الت، أما 
الرحالت إلى صنعاء فس����تنطل��ق م��ن البحري��ن اعتب��ارا م��ن 

3 يناي��ر 2010.
كما أعلنت اجلزيرة عن انه سيتم حتديد ما اذا كانت الرحالت 
ما بني الكويت وطهران وما بني دبي والبحرين ستس����تمر في 3 
يناي����ر 2010، أما آخر رحلة من الكويت إلى بومباي فس����تكون 
بتاريخ 3 يناير وآخر رحلة عودة من بومباي إلى الكويت يوم 
4 يناير 2010، أما اخلط اجلوي ما بني الكويت والالذقية والذي 
كان يفت����رض أن يفتت����ح بتاريخ 15 ديس����مبر فقد تأجل موعد 

افتتاحه إلى وقت الحق.
وتعليقا على إعادة هيكلة ش����بكتها، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة طيران اجلزيرة ستيفان بيتشلر »جنري مراجعة دائمة 
لش����بكة وجهاتنا لنتأك���د م���ن اس����تمراريته���ا في حتقي���ق 
العوائد للشركة على الرغم من العم���ل في ظل بيئ���ة جتاري��ة 

صعب��ة«.
وأضاف بيتش����لر »ان التغييرات التي أجريناها س����تمنحنا 
فرصة لزيادة عدد الرحالت على بعض الوجهات أو اطالق وجهات 

جديدة عليها اقبال اكبر«.

أعلن بيت االس���تثمار العاملي )جلوبل( امس 
عن تس���ديده مبلغ 20 ملي���ون دينار )حوالي 70 
مليون دوالر( حلملة سندات جلوبل وذلك بتاريخ 

استحقاقها في 23 ديسمبر اجلاري.
ويأتي هذا االستحقاق بعد مرور أقل من أسبوعني 
على توقيع »جلوبل« اتفاقية اعادة جدولة ديونها 
مع 53 بنكا دائنا والذي أعلن عنه مؤخرا. وفي هذه 
املناسبة، صرح الرئيس التنفيذي في »جلوبل« بدر 
السميط قائال: »اجتازت »جلوبل« أول استحقاق 
له���ا بعد توقيع اتفاقية اع���ادة اجلدولة ومتكنت 
من س���داد 20 مليون دينار في موعد استحقاقها. 
وتؤكد هذه اخلطوة التزام الشركة وقدرتها على 
تس���ديد التزاماتها في مواعيده���ا، كما مت االتفاق 
عليها مع الدائنني من بنوك وحملة سندات«. يذكر 

أن تسديد مبالغ اصدارات سندات »جلوبل« الثالث في 
مواعيد اس���تحقاقها هو أحد البنود الواردة في اتفاقية 
اع���ادة اجلدولة التي وقعت عليها »جلوبل« مع البنوك 

مؤخرا.
وكانت »جلوبل« أعلنت في شهر نوفمبر املاضي عن 
تقدمي ضمانات حلملة س���نداتها وذلك حرصا منها على 
املساواة بني جميع دائنيها، علما أن جميع السندات التي 

أصدرتها الشركة في السابق لم تتضمن أي ضمانات.

وأض���اف الس���ميط: »لعبت جلوب���ل دورا بارزا في 
تطوير سوق السندات بالكويت. واليوم نحن فخورون 
كشركة مصدرة للسندات باملس���اهمة في احلفاظ على 
سمعة هذا القطاع من خالل تسديد التزاماتنا في مواعيد 

استحقاقها«.
وتوجه السميط بالشكر جلميع دائني الشركة وباألخص 
حملة السندات وش���ركة كامكو، ممثل هيئة حملة هذا 
االص���دار، على تعاونهم البن���اء وتفهمهم خالل الفترة 

املاضية مؤكدا حرص ادارة الشركة على مصلحة 
جميع األطراف.

م���ن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لش���ركة 
مشاريع الكويت االستثمارية الدارة األصول )كامكو( 
وممثل هيئة حملة س���ندات جلوبل سعدون علي 
قائال: »تؤك���د هذه اخلطوة التزام ادارة »جلوبل« 
جتاه الوعود التي قطعتها كما أنها ستساهم ليس 
فقط في بث روح التفاؤل لدائني جلوبل فحسب، بل 
في التأثير ايجابيا على قطاع التمويل في املنطقة 
وباألخص على عمليات اعادة اجلدولة األخرى«.

وذكر علي: »متكنت جلوبل من خالل حرفيتها 
وشفافيتها ومنوذج عملها من توقيع اتفاقية اعادة 
جدولة ديونها وسداد أول استحقاقاتها. وأثبتت 
جلوبل أن قطاع االس���تثمار ف���ي املنطقة عموما 
والكويت خصوصا قادر على اجتياز جميع الصعوبات 

والتحديات اذا ما وجدت النية الصادقة واالصرار«.
 يذكر أن شركتي »جلوبل« و»كامكو« لعبتا دورا بارزا 
خالل السنوات املاضية في اعادة احياء وتطوير سوق 
السندات في الكويت فقد عملتا على تشجيع الشركات 
لالقتراض من خالل السندات وقامتا بإدارة عدد كبير من 
االصدارات وطرح وادارة صناديق تستثمر في السندات 

املصدرة من قبل الشركات الكويتية.

»الخليج« يعلن الفائزين 
بسحب الدانة األسبوعي

أعلن بنك اخلليج عن أس����ماء الفائزين في سحب الدانة األسبوعي 
حيث نال نويل جورج مسعود اجلائزة الكبرى وقدرها 10 آالف دينار، 
بينما فاز كل من، حسني العجمي، خالدة خنافر، أحمد الكاظمي، ألطاف 
حسني بهورا أصغر علي بهورا ومنشان مخلف اجلنفاوي بجائزة قدرها 

ألف دينار.
ويتعني على عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط لفتح حساب 
الدانة الذي سوف يؤهلهم تلقائيا للدخول في السحوبات األسبوعية، 
الشهرية والس����نوية حلساب الدانة. وال يقدم حس����اب الدانة في بنك 
اخلليج للعمالء فرص الربح فقط، بل يقدم لهم أيضا الوسيلة املثالية 
لتوفير النقود، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلس����اب، 

زادت الفرص املتاحة للفوز.

مكي القالف

تتواصل أنشطتهما حتى الثاني من يناير المقبل

معرضا الخريف للعطور والساعات يستقبالن
زوارهما بأرض المعارض الدولية بمشرف

تسوية بين »الكويتية« و»العراقية« على الطائرة 
المحجوزة بضمان من »جيه بي مورغان«

»الوطنية لالتصاالت« تحّذر عمالءها
من محاوالت نصب

»التمويل الخليجي« يعّين شركات إلدارة
مشروع مرفأ تونس المالي ووضع تصاميمه

أعلن تعيين بريتي في منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة

.. ويعيد شراء صكوك
بقيمة 9 ماليين دوالر خالل الربع األخير 

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان بيت التمويل 
اخلليجي )متويل خليج( افاد بأنه قد اعاد ش���راء 
صكوك له بقيمة 9 ماليني دوالر خالل الربع األخير 
من هذا العام. هذا، وأفاد البنك بأنه كان قد أصدر 

بتاريخ 2007/7/26 صكوكا تبلغ قيمتها 200 مليون 
دوالر، علما ان قيمة الصكوك املتبقية في السوق 
في الوقت احلالي تبلغ 152 مليون دوالر وسوف 

تستحق بتاريخ 2012/7/26.

أف���ادت الش���ركة الوطني���ة 
لالتصاالت بورود شكاوى اليها، 
من جانب عدد من العمالء، تفيد 
بتلقيهم مكامل���ات من مجهولني 
يدعون أنهم موظفون في الشركة 
ويطلبون من العمالء إعادة شحن 
بطاقاتهم، م���ا يخولهم لدخول 
سحب على جوائز كبيرة، شرط أن 
يزودوا املتصلني بالرقم املتسلسل 

للبطاقة.
وبناء عليه، يهم »الوطنية« 
هنا التوضيح، أنه ال صلة لها في 
هذه االتصاالت وال تعلم مصدرها. 
وحس���ب تقديرها أن من يقوم 

أعلن بي���ت التمويل اخلليجي 
أن مجل���س إدارة البنك قد اضطر 
آسفا لقبول استقالة أحمد فاعور 
م���ن منصبه كعضو مجلس إدارة 
وكرئيس تنفيذي للمجموعة في 
بيت التمويل اخلليجي بعد أن مت 
تعيينه من قبل احلكومة االسترالية 
لتولي منصب العضو املنتدب لهيئة 
البريد االس���ترالية التي تعد من 
اجلهات الوطنية املهمة في أستراليا. 
وقد أعلن رئيس مجلس ادارة البنك 
د.عصام جناحي عن استقالة أحمد 
فاعور وتعيني تيد بريتي للعمل 
بصفة الرئيس التنفيذي بالوكالة 

لبيت التمويل اخلليجي.
من جه���ة أخ���رى، أعلن بيت 
التمويل اخلليجي أمس عن توقيع 
اتفاقية مع الس���لطات التونسية 
بتحويل ملكية ارض مشروع مرفأ 
تونس املالي مؤكدا تعيني شركات 
الدارة املشروع ووضع التصاميم 
الهندسية له. وكشف رئيس مجلس 

بها، عدد من أشخاص ميتهنون 
النص���ب. وتؤك���د »الوطني���ة« 
لعمالئها أن إستراتيجيتها التي 
تقتضي العمل على تعزيز عالقتها 
معهم، ترتكز في طليعة بنودها 
على احترام خصوصيتهم باملطلق 
واحملافظ���ة عليها بكل ما أوتيت 
من عزم. من هنا، تؤكد »الوطنية 

لالتصاالت« أنه ال ميكن أن تقوم 
الش���ركة بفعل مماثل، بأي شكل 
من اإلشكال، كأن تطلب أي أرقام 
أو معلومات خاصة بالعميل. لذا 
تدعو »الوطنية« قاعدة عمالئها إلى 
توخي احلذر من اتصاالت مماثلة 
وعدم التجاوب معها والعمل على 

إبالغ الشركة في احلال.

ادارة بيت التمويل اخلليجي عصام 
اجلناحي في مؤمتر صحافي عن 
حتويل ملكية ارض املشروع باسم 
شركة املش���روع وتعيني شركات 

تونسية للتصميم واالدارة.
واوض���ح ان املرحل���ة األولى 
تستمر 18 شهرا لتنفيذ كامل البنى 
التحتية للمش���روع بكلفة تصل 

الى 180 مليون دوالر، موضحا ان 
الدراسات الرئيسية للمشروع متتد 
6 اشهر على ان تبدأ عملية تنفيذ 
البنى التحتية خالل الربع األخير 
من 2010. واشار الى تشكيل فريق 
لترويج مشروع املركز املالي عامليا 
يضم مسؤولني ورجال أعمال من 

تونس.

فواز كرامي
علم���ت »األنب���اء« من 
مصادر مطلعة ان اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية وافقت 
لنظيرتها العراقية بتسلم 
طائرتها التي اشترتها من 
الكندية  شركة بومباردير 
مقابل ضم���ان صادر من 
»جيه بي مورغان � لندن«، 

مشيرة إلى ان الضمان قد صدر بالفعل من الشركة. 
وبينت املصادر أن تس���وية النزاع عن طريق هذا 
الضمان تسمح للخطوط العراقية بتسلم طائرتها 
حلني صدور احلكم من احملاكم الكندية وفي حال 
صدروه ملصلحة »الكويتية« فإن شركة التامني تتكفل 

بدفع ثمن هذه الطائرة للخطوط الكويتية.

يذكر ان نزاعا قضائيا 
نش����ب بني »الكويتية« 
و»العراقي����ة« بع����د ان 
قامت شركة بومباردير 
الكندية لصناعة الطائرات 
بتسليم اخلطوط العراقية 
احدى الطائرات اجلديدة 
الت����ي ش����ملها احلك����م 
الصادر باحلجز ملصلحة 
»الكويتية«، وهو ما اعتبرته االخيرة خرقا حلكم 
قضائي صادر عن احملكمة العليا في مونتريال 
في الس����ابع والعش����رين من اغسطس املاضي 
والقاضي بحجز على صفقة شراء طائرات ملصلحة 
اخلطوط العراقية من شركة بومباردير بقيمة 

5.5 مليارات دوالر.

وس����ط اقب����ال جماهي����ري 
ملحوظ يواصل معرضا اخلريف 
للعطور 2009 والساعات 2009 
أنشطتهما على ارض املعارض 
الدولية مبشرف حيث تقيمهما 
وتنظمهما شركة معرض الكويت 
الدولي مبش����اركة ما يزيد على 
130 ش����ركة ومؤسسة جتارية 
محلية ودولية حيث تتواصل 
عروضهما حتى الثاني من شهر 

يناير املقبل.
ويق����ام مع����رض اخلريف 
للعطور برعاية كل من: أطياب 
الس����ره وش����ركة جرين الين 

واتليه اجنلوس وش����ركة معه����د وصالون حنان 
دشتي وشركة شارمل باريس ودار الطيب وأطياب 
اخلزامي ومؤسس����ة اجمل العاملية وشركة بودي 
سنتربورفيوم ومركز رصاصي دبي وشركة زهور 
الريف وشركة عرب ليمتد جروب والشركة العربية 

الدولية للعود.
ويس����تطيع الزائر عبر جولة سريعة بأجنحة 
املعرض ان يكتشف احلجم الهائل للعطور املعروضة 
في املعرض والتي تضم ع����ددا كبيرا من العطور 
الغربية التي يتعرف عليها السوق الكويتي ألول مرة 
حيث كشف وكالء اشهر املاركات العاملية للعطور 
عن حرص كبرى معامل العطور العاملية على طرح 
جديدها خالل انشطة معرض اخلريف للعطور لرصد 

ردة فعل قاعدة واسعة من اجلماهير جتاهه.
ومن اجنحة الشركات املشاركة يبرز جناح شركة 
اجمل العاملية حيث تقدم الشركة في جناحها ضمن 
ما تقدمه لعشاق الروائح الطبيعية تشكيلة واسعة 
من العطور املركزة حيث جمعت ما بني العهد القدمي 
وخبراته����ا في العطور التقليدي����ة والتكنولوجيا 
واملفه����وم احلديث لتخلق عه����دا جديدا من افضل 

االختيارات من املنتجات املتنوعة.
وكأحد اكبر منافذ البيع في الش����رق االوس����ط 
يوجد لدى »اجمل« 100 منفذ بيع منتشرة في منطقة 
الش����رق االوس����ط يوجد منها 20 محال في املواقع 
الش����هيرة بالكويت ومن هنا اصبحت »اجمل« هي 
بيت العطور لكونها دائما قادرة على تقدمي االفضل 

لعمالئها املتميزين.
وجناح شارمل باريس للتجميل والعطور يبرز 
ايضا بني اجنحة الش����ركات املش����اركة بديكوراته 
املميزه التي جتذب اليها زوار املعرض وهي تعد من 
اسرع شركات التجميل منوا في اخلليج والشرق 

االوسط.
وتستعرض شارمل باريس لزوار جناحها منتجات 

عالية اجلودة وتشكيلة عريضة 
ومعتمده ذائعة الشهرة لتحتل 
مركزا من املراكز االول في سوق 
مستحضرات التجميل في اخلليج 

والشرق االوسط.
الش����ركات  وتس����تعرض 
املش����اركة في معرض اخلريف 
للعطور منتجاتها في الصاالت 
ارقام 5 � 6 � 7 حيث تضم صالة 
رق����م 7 مجموعة م����ن كبريات 
الشركات حيث تضم القائمة كال 
من: شركة معهد وصالون حنان 
دش����تي وعطورات عبد الصمد 
القرشي وعطورات عبد احملسن 
ومؤسسة اجمل العاملية والشركة العربية الدولية 
للعود ودار الطيب الى جانب مجموعة من الشركات 

االخرى املتخصصة.
ومن الشركات التي اعتادت على املشاركة منذ 
انطالق الدورة االولى ملعرض اخلريف للعطور هي 
ش����ركة أمل الكويت حيث يقول مديرها العام مكي 
القالف ان االزمة املالية العاملية انعكست سلبا على 
مبيعات العطور كما هو احلال في جميع القطاعات 
التجارية وذلك بس����بب زيادة أسعار املواد اخلام 
بنسب بلغت 100% وبالتالي ارتفعت االسعار على 

الزبون وبالتالي قلت املبيعات وتقلصت.
ويقول القالف ان »امل الكويت« اعتادت على تقدمي 
اجلديد لزوار املعرض وألول مره تقدم خصما عاما 
على جميع منتجاتها بنسبة 20% وخصم 50% على 

البخور العتيق ودهن عود امل الكويت اخلاص.
كما تقدم امل الكويت منتجات الهدايا من الصناديق 
امللكية وعلبا لعطور الفاخرة املصنعة جميعها من 
االخشاب الكندية الفاخرة، ومن الصناديق اجلديدة 
التي تطرحها امل الكويت »صندوق الديوان« املميز 

في حجمه واملناسب في سعره ويصلح للهدايا.
ويتابع القالف تصريحاته، مش����يرا الى طرح 
بخور سلطاني اجلديد من جزر اندونيسيا وذلك 
لالستخدام اليومي لعشاق بخور املعمول حيث مت 

توفير كميات كبيرة لتلبية حاجة الزوار.
وبالنسبة للعطور توفر »امل الكويت« من العطور 
اجلدي����دة عطر روح العود الش����رقي والذي ميكن 
تعبئته بنصف السعر، ومن اخلدمات التي تقدمها 
الشركة لزبائنها هي خدمة تعطير ما قبل املناسبة 

)االفراح واالجتماعات واملؤمترات(.
ومن جديد »أمل الكويت« أيضا في املعرض طقم 
الصينية )مبخر جديد( مكون من 5 قطع بش����كل 
متناس����ق ومبتكر وفخم يوضع ف����ي علبة أنيقة 

فاخرة صناعة اسبانية.

الهيكلة الجديدة تمنح الناقلة فرصة التركيز على وجهات أكثر طلباً

»الجزيرة« تعيد هيكلة شبكة خطوطها لضمان الربحية

د.عصام جناحي


