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الريس: »لوجستيكا باور« توقع عقدًا بقيمة 
2 مليون دينار مع شركات في باكستان

منى الدغيمي
قال املفوض عضو 
مجل���س ادارة ش���ركة 
لوجستيكا باور سعد 
االدارة  ان  الري���س 
التنفيذية للشركة وقعت 
عقدًا بقيم���ة 2 مليون 
دينار يتعل���ق مبجال 
الطاقة في باكستان من 
خالل حتالف مع شركات 

باكستانية.
 وأضاف في تصريح

ل� »األنباء« ان مدة العقد 3 سنوات تبدأ 
من شهر مارس 2010، مشيرا الى ان 
الشركة تتفاوض حاليا للدخول في 
عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة 
في باكستان وتعقد اآلن عدة اجتماعات 
مع ش���ركات مماثلة سيعلن عنها في 

الوقت القريب.

جهت���ه،  وم���ن 
اللجنة  قال رئي���س 
د.محمد  التأسيسية 
»لدين���ا  املط���وع: 
توج���ه لالس���تفادة 
من انخف���اض قيمة 
اصول بعض الشركات 
القائمة بسبب االزمة 
العاملية المتام عملية 
االستحواذ على عدد 
منها واعادة هيكلتها 
وفقا للمعايير املالية 
احلديثة خصوصا ان الفرصة مواتية 

لالستحواذ على شركات طاقة«.
وعن املشاريع التي ميكن للشركة 
الدخول فيها اوضح د.املطوع انه من 
املتوق���ع ان تدخل الش���ركة في عدة 
مشاريع في مجال مقاوالت الكهرباء 

والبترول.

سعد الريس

أخبار الشركات »المزايا« تحصل على جميع التراخيص الالزمة 
إليصال التيار الكهربائي إلى »سفن زونز«

العتيقي: »هيئة االستثمار« مستعدة لزيادة رأسمال 
»المقاصة العقارية« باعتبارها استثمارًا طويل األجل 

الغنيم: خطة جديدة لـ »فابكو« تتضمن خدمات جديدة
باعتباره واحدا من أهم العارفني بالشركة 
ومجال عملها وباعتباره ملما بتفاصيل 
الس���وق الكويتي في مجال تكنولوجيا 

املعلومات.
ومن جانبه اعرب بودياب عن سعادته 
للعودة الى صف���وف فابكو كمدير عام 
لها حيث س���يعمل مع فريق من اخلبراء 
املختصني على اعادة موضع فابكو كشركة 
رائدة في تقدمي اخلدمات وحلول برامج 
املعلومات في الكويت واخلليج العربي.

وأكد أن الشركة ستقوم خالل الفترة 
املقبلة بتقدمي خدمات جديدة من احدث 
ما توصل���ت اليه صناع���ة تكنولوجيا 
املعلومات في العالم، مؤكدا ضرورة أن 
تواكب الش���ركات الكويتية العاملة في 
مجال تكنولوجي���ا املعلومات أحدث ما 
توصل إليه العالم في هذا املجال، خصوصا 
أن السوق الكويتي سوق مفتوح ولديه 
االمكانات الكبيرة الالزمة الستيعاب هذه 
التكنولوجيا والتعاطي بايجابية مع كل 
ما هو جديد، كما أن الشركات الكويتية 
متعطشة لتقدمي املزيد من اخلدمات في 

هذا القطاع احليوي.

العديد من املس���ؤولني األهمية اخلاصة 
التي س���يضطع بها القطاع اخلاص في 

اخلطة اجلديدة.
وذكر الغني���م ان بودي���اب هو أحد 
مؤسس���ي ش���ركة فابكو وقد عمل فيها 
س���ابقا كمدير عام خالل الفترة من عام 
1996 وحتى 2006، ويأتي تعيينه اليوم 

األزمة العاملية، مشيرا إلى أن اقرار اخلطة 
التنموية للدولة والذي مت باالجماع في 
مجلس األمة من ش���أنه أن يبعث رسالة 
قوية للداخل واخلارج بأن الكويت أصبحت 
على عتبة مرحلة جديدة ستكون التنمية 
الرئيسي والقطاع اخلاص  هي عنوانها 
هو ساعدها األمين الس���يما بعد أن أكد 

اعل���ن الرئي���س التنفيذي لش���ركة 
فابكو للخدم���ات واحللول املتخصصة 
في تكنولوجيا املعلومات فهد الغنيم أن 
الشركة أطلقت خطة متكاملة للتعاطي 
بشكل جديد مع السوق الكويتي تهدف 
الى االرتقاء بخدماتها املقدمة لعمالئها من 
الشركات واملؤسسات والهيئات احلكومية 
إلى اعلى مس���تويات النجاح وتتضمن 

اطالق العديد من اخلدمات اجلديدة.
وأشار في تصريح صحافي الى أنه وفي 
هذا االطار مت تعيني مازن بودياب مديرا 
عاما للشركة لكي يتولى تطبيق اخلطة 
التي ستش���مل تقدمي خدمات تنافسية 
جديدة، وتفعيل خدم���ة العمالء، ورفع 
كفاءة املوظفني، وتطبيق احدث االسس 
واملناهج لضمان اجل���ودة واملرونة في 

العمل.
وأوضح الغنيم أن الش���ركة تستعد 
ملرحلة جديدة تتعاطى فيها مع التغيرات 
احلادثة على السوق احمللي خصوصا بعد 
أن بدأت مؤشرات التعافي في االقتصاد 
العاملي وهو ما انعكس ايجابيا على السوق 
الكويت���ي الذي بدأ يخ���رج من تداعيات 

عمر راشد
 نفى المدير العام في شركة المقاصة 
العقارية طارق العتيقي أن تكون الشركة 
ق���د فقدت 400 ألف دينار من رأس���مالها 
خالل فترة عملها، مستدركا بأن الشركة 
التزال في مرحلة ما قبل التشغيل وتتحمل 
مصاريف التش���غيل المتمثلة في تأجير 
المبنى واإلنفاق على الدورات التدريبية 
وكذلك تهيئة الش���ركة للعمل في الفترة 

المقبلة. 
 وأشار العتيقي إلى أن الشركة ال يمكنها 
أن تعمل في ظل تواضع رأسمالها البالغ 
مليون دينار في ظل تداوالت عقارية تقترب 

من مليوني دينار. 
 واس���ت�درك بالقول ان اله�يئة العامة 
لالستثمار ال تم�انع في زي��ادة رأس�مال 
الش���ركة إلى م�س�تويات 5 أو 6 ماليين 

دينار إذا ط��لبت منه�ا الشركة ذلك. 
 وأضاف العتي��قي ان طلب الش���ركة 
رفع نس���بة العم�ولة إلى 1.25% بدال من 
1% المعم�ول به���ا حاليا هو أمر مطلوب 
وض��روري ل�بدء ت��ش����غ�يل الش����ركة 
وبش�����كل ج���دي خ�����الل الم���رحل���ة 

ال�مقبلة. 
 وبين أن الش���ركة تسعى في الوقت 
الراهن ومن خالل لقاءاتها مع مسؤولين 

في وزارة العدل وغيرها للعمل على تطوير 
قدراتها وبشكل يجعل من قدرات الشركة 
خاصة ما يتعلق بتوثيق العقود قانونيا 
من خالل التنس���يق مع جهات »البلدية« 
و»العدل« و»التج���ارة«، مضيفا ان تلك 
الجهات ه���ي المعنية بتنظيم الس���وق 

العقاري خالل المرحلة المقبلة. 
 وقال إن لجنة التجارة المشكلة لدراسة 
وض���ع »المقاصة العقارية« س���تجتمع 
خالل أيام لدراسة وض��ع ال�شركة ورفع 
التجارة  المطلوبة لوزي���ر  التوصي���ات 
والصناعة للعمل على زيادة قدرة الشركة 

وتطويرها.

تحقيق في »الكويتية« لتجاوزها
في عدد ركاب رحلة قادمة من مومباي

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في اخلط���وط اجلوية 
مت  حتقيق���ا  ان  الكويتي���ة 
فتحه م���ع العاملني في املكتب 
االقليم���ي للكويتية في محطة 
الهندي���ة على خلفية  مومباي 
تسيير رحلة للناقلة من مطار 
مومباي الدولي الى مطار الكويت 
الركاب  الدولي بزيادة في عدد 

)عدد 3 ركاب(وذلك بعد طلب 
رسمي من الطيران املدني الهندي 
بتفسيرات حول خرق »الكويتية« 
لشروط السالمة وحتميل الطائرة 
فوق قدرتها االستيعابية، مشيرة 
الى ان الطيران املدني الهندي أملح 
الى ان القضية قد تتجاوز أمور 
سالمة الطيران لتصل الى مسائل 
متعلقة باألمن السيما ان الركاب 
الثالثة الذي���ن مت ادخالهم الى 

الطائرة لم يسجلوا على قوائم 
املس���افرين اخلاصة بالطائرة. 
وفي التفاصيل بحسب املصادر 
فإن الرحلة الكويتية رقم 302 
املتوجهة من مطار مومباي الى 
مطار الكويت بتاريخ 20 اكتوبر 
املاضي قامت بنقل ثالثة اشخاص 
ممن يحملون بطاقات سفر دائمة 
على اخلطوط الكويتية بسبب 
صل���ة القرابة مع احد العاملني 

في املؤسس���ة، رغم ان الرحلة 
كانت ممتلئة بالكامل األمر الذي 
الهندي  املدني  الطيران  اعتبره 
انتهاكا لقوانني سالمة الطيران. 
وتابعت املص���ادر ان الطيران 
املدني الهندي والعاملني في املطار 
لم يلحظ���وا ان عدد الركاب قد 
زاد بسبب عدم ادخال املسافرين 
على سجالت الرحلة مما دفعهم 
الى األخذ بعني االعتبار االنتهاك 

األمني من قبل اخلطوط اجلوية 
الكويتية اضاف���ة الى االنتهاك 

لقوانني سالمة الطيران.
وبينت املصادر ان املؤسسة 
جتري حتقيقا في الوقت احلالي 
في مالبسات احلادثة وفيما اذا 
كان الطي���ار على علم بالزيادة 
في عدد الركاب على منت رحلته 
أم ال اضافة عن املسؤولني عن 

هذه الواقعة.

ترك بصمة وس���معة مميزة لها في ه���ذا املجال، كما 
تقوم املزايا حاليا بالتفاوض مع مجموعة جديدة من 
األسماء واملاركات الراغبة باالنضمام إلى أسرة »سفن 
زونز« حيث وصلت املفاوضات مبعظمها إلى مراحلها 

النهائية.
وشددت ملحس في حديثها على كون »سفن زونز« 
هو أكثر من مشروع عقاري تطويري عادي بالنسبة 
للمزايا، بل هو مشروع مدر للدخل، تزمع املزايا االستثمار 

فيه على املدى البعيد.
وقد اعدت املزايا خطة تسويقية دائمة للمشروع، 
تضمن انتعاشه بشكل دائم، حيث ستقوم املزايا بتنظيم 
املعارض اخلاصة باملبدعني الكويتيني من خالل مبادرة 
»مركز اإلبداع الكويت���ي«، إلى جانب فتح املجال أمام 
التجار واملستثمرين من داخل املشروع وخارجه إلقامة 
نش���اطات خاصة بهم ضمن القاعة املتعددة االغراض 

التي يضمها املشروع.
كما يفسح املشروع املجال أمام املستثمرين لالستثمار 
في ادوات التسويق اخلاصة باملشروع من خالل االستفادة 
من أعلى التقنيات التس���ويقية اإللكترونية، وعرض 
اإلعالنات في اللوحات اإلعالنية اخلارجية والداخلية، 
العادية واإللكترونية، إلى جانب نش���ر اإلعالنات في 
املجلة السنوية اخلاصة باملشروع وغيرها من األدوات 

التسويقية املبتكرة.
يذكر ان »س���فن زونز« يقع في منطقة الش���ويخ 
الصناعية، التي تعتبر من أكثر املناطق ش���عبية في 
الكويت، وتتميز بقربها من الكويت العاصمة، وميناء 
الشويخ، ومنطقة التجارة احلرة، وميتد على مساحة 

22500 متر مربع.
وقد عمدت املزايا من خالل سفن زونز الى معاجلة 
النقص الذي يصيب هذا القطاع، وذلك بتأمني خدمات 
متكاملة بدءا من مواقف السيارات وصوال الى جمع اكبر 
كم ممكن من مواد البناء واالنشاءات واملكاتب واملعارض 
واملخازن، الى جانب انش���اء قسم مخصص للديكور 
والتصاميم الداخلية، ومكاتب للمقاولني واالستشاريني 

الهندسيني بهدف خدمة األسواق املعنية.

وأشارت ملحس إلى أن استخراج التصاريح اخلاصة 
بأعمال الكهرباء اس���تلزم بع���ض الوقت، إال أن املزايا 
أجنزت حالي���ا أعمال التوصيالت الكهربائية اخلاصة 

باملشروع وقامت باختبار ما مت تنفيذه.
وقالت: »نتوقع في هذه املرحلة املزيد من اإلقبال على 
املشروع نظرا إلى إجناز كافة األعمال وكافة التفاصيل 
التقنية املرتبطة به، وبالنظر ملوقعه االستراتيجي في 
منطقة الشويخ الصناعية، وإلى اجلودة التي يتطلع 
إلى توفيرها، حيث خضعت املنتجات واألصناف املقدمة 
في املنشأة إلى عملية انتقاء دقيقة، ليحافظ املركز على 
اس���م مرادف لتقدمي أعلى مستويات اجلودة، تضمن 
املزايا من خاللها رضا املستأجرين والعمالء على حد 

سواء«.
وذكرت ملحس أن »سفن زونز« جنح في استقطاب 
أكبر املاركات العاملية في عالم البناء، التي استطاعت 

بعد حصولها على جميع التراخيص الالزمة والقيام 
باإلجراءات اإلدارية اخلاصة إليصال التيار الكهربائي 
إلى مش���روع سفن زونز، املشروع األول من نوعه في 
املنطقة واملتخصص مبواد البناء، أعلنت شركة املزايا 
القابضة عن جهوزيتها التامة الفتتاح املشروع في غضون 
شهرين من اليوم، خالل مارس القادم، ريثما يتم وضع 

اللمسات النهائية اخلاصة بعملية التشغيل.
وق���د ارتأت املزاي���ا بعد توافقها مع املس���تأجرين 
واملس���تثمرين افتتاح املش���روع خالل مارس القادم، 
ريثما تنجز كافة التفاصيل اخلاصة باملشروع بالصورة 
املطلوبة والتي كانت قد رسمتها املزايا للمشروع منذ 

مراحل التصميم األولى.
وقد باشر بعض أصحاب احملال في سفن زونز األعمال 
اخلاصة بالديكور ونقل البضائع اس���تعدادا لالفتتاح 

الكبير وانطالق األعمال رسميا في املشروع.
وتتوقع املزايا تس���ارع وتيرة التأجير في احملال 
واملخازن خالل الفترة القادمة، بعد إجناز كافة األعمال 
اإلنش���ائية وإيصال التيار الكهربائي واقتراب موعد 

االفتتاح الرسمي للمشروع.
وفي هذا اإلطار، قالت م.سلوى ملحس، نائب الرئيس 
التنفيذي في ش���ركة املزايا القابضة: »على الرغم من 
األزمة املالية العاملية التي أصابت العالم أجمع، والتي 
أثرت في الكثير من املشاريع، إال أننا في املزايا قررنا 
السير في كافة مشاريعنا التي كنا قد أطلقنا عمليات 
البناء فيها، والتي من ضمنها مش���روع س���فن زونز، 
الذي انتهت املزايا من إجنازه خالل مايو املاضي، لكنها 
كان���ت بانتظار التصديق على كافة املعامالت اإلدارية 

التي استلزمت بعض الوقت«.
وأضافت: »بعد تشاورنا مع املستثمرين واملستأجرين 
والتجار، قررنا أن يكون افتتاح مش���روع سفن زونز 
على مرحلة واحدة، حيث س���يكون االفتتاح مهرجانا 
كامال للمستثمرين والتجار واملزايا، خصوصا أن هذا 
املشروع هو األول من نوعه في املنطقة وهو املشروع 
الذي ستنطلق من بعده سلسلة من املشاريع املشابهة 

في دول مجلس التعاون اخلليجي«.

بودياب: السوق الكويتي لديه القدرة على التعامل مع أحدث أنواع التكنولوجيا

م.سلوى ملحس

طارق العتيقي

مازن بودياب فهد الغنيم

 »الفوز« و»أجوان الخليج« إلطالق 
صندوق لالستثمار العقاري

أحمد يوسف
ل� »األنباء«  أكدت مصادر مطلعة 
اعتزام شركتي الفوز لالستثمار واجوان 
اخللي���ج العقارية إط���الق صندوق 
لالس���تثمار العقاري الي���وم. وقالت 
املص���ادر ان قيمة الصندوق تتراوح 
بني 5 الى 100 مليون دينار، مشيرة الى 
انها قد حصلت على جميع املوافقات 

الرسمية قبل عملية االطالق.

وفي رده على سؤال حول حتديد 
زمن إلطالق الصندوق، قالت املصادر 
ان الوقت الراهن يشهد بداية تعافي 
القطاع العقاري من أزمة أثرت عليه 
خالل العام املاضي، مؤكدة في نفس 
الوقت ان الدارسات التي أجريت على 
التي  القطاعات  الصندوق ونوعي���ة 
س���يعمل عليها بينت حتقيق عوائد 

أكثر من ممتازة.

»دار االستثمار« توصلت لحلول نهائية 
لجدولة مديونية »أعيان«

بدء االكتتاب في زيادة رأسمال »بوبيان«
بنسبة 50% حتى 7 فبراير المقبل

محمود فاروق
علم���ت »األنباء« م���ن مصادر 
ذات صلة ان شركة دار االستثمار 
توصلت الى حلول نهائية بش���أن 
 جدولة مديونية مع ش���ركة تابعة
ل���� »أعيان لالجارة واالس���تثمار« 
البالغة مليون���ي دينار وذلك بعد 
ان عقدت عدة اجتماعات بني الطرفني 
خالل الفترة املاضي���ة، مبينة انه 
بانتهاء ازمة تلك املديونية يصبح 
الطرف���ان مس���تعدين للب���دء في 
جدول���ة مديونياتهما دون عوائق 
وفق تعليمات بنك الكويت املركزي 

حسب قول املصادر.
افادت مصادر  ومن جهة اخرى، 
مطلعة بأن شركة اعيان مستمرة في 
مساعيها فيما يخص ملف القروض 

املس���تحقة وجدولة املديونية على 
الرغم من اعتراض احد الدائنني املتمثل 
في بنك محلي على خطة اعادة جدولة 
املديونية املس���تحقة على الشركة 
والبالغة نحو 390 مليون دينار وآلية 
السداد التي تضمنتها اخلطة، والتي مت 
عرضها مؤخرا من قبل املستشار املالي 
للشركة شركة روتشايلد على دائني 
الشركة. وأكدت املصادر ان الشركة 
حصلت عل���ى موافقة األغلبية على 
خطة اعادة الهيكلة من قبل البنوك 
احمللية وعددها 6 بنوك، مشيرة الى 
انه في حال امتام املفاوضات بنجاح، 
فستكون اعيان جنحت في اعادة هيكلة 
اجلزء األكبر من كامل ديونها، حيث 
تصل حصة البنوك احمللية من كامل 

دين الشركة الى %75.

القانونية الالزمة لهذه 
الزيادة وآخرها صدور 
املرس���وم األمي���ري 
اخلاص باملوافقة على 
الزيادة وقرار وزارة 
التج���ارة والصناعة 

رقم 3 لسنة 2010.
وتبلغ نسبة الزيادة 
50% م���ن رأس���مال 
البنك، ويحق جلميع 
املساهمني املقيدين في 
البنك حتى  سجالت 
تاريخ 21 يناير 2010 
االكتتاب في أس���هم 
الزيادة بسعر إصدار 
255 فلسا للسهم ميثل 
القيمة االسمية للسهم 
وهي 100 فلس مضافا 
اليها عالوة االصدارة 
متضمن���ة مصاريف 
وذل���ك  االكتت���اب، 
حسب قرار اجلمعية 
العمومية للبنك، التي 
عقدت في س���بتمبر 

املاضي.

 � الس���املية  بيروت، 
مبجمع مرمي، اجلهراء 
� مبجم���ع احلجرف 
والفحيحيل(، علما ان 
هذه الفروع تعمل في 
الفترة الصباحية من 
9 الى 1 ظهرا من االحد 
الى اخلميس والفترة 
املسائية من 5 الى 8 
مس���اء من االحد الى 

االربعاء.
وأفاد البنك بأن هذه 
الفروع جميعا تتلقى 
الى  طلبات االف���راد 
جانب تخصيص فروع 
واملباركية  الدروازة 
وش���ارع فهد السالم 
لتلقي طلبات الشركات 
والهيئات واالشخاص 
االعتبارية باالضافة 

الى االفراد.
بن���ك  ان  يذك���ر 
بوبيان كان قد سبق 
ان اعلن ع���ن انهائه 
جمي���ع االج���راءات 

بدأ بن���ك بوبيان 
ام���س ف���ي االكتتاب 
في زيادة رأس���ماله 
ويس���تمر حتى يوم 
االحد املوافق 7 فبراير 
املقبل، وذلك جلميع 
مس���اهميه املقيدين 
في س���جل مساهمي 
البنك بتاريخ 21 يناير 

.2010
وأوضح البنك في 
بيان صحافي ان قبول 
طلبات االكتتاب لدى 
البن���ك يكون  فروع 
العمل  اوق���ات  ف���ي 
الرسمية، حيث يتم 
الطلبات خالل  قبول 
التي تعمل  الف���روع 
بنظام الفترة الواحدة 
)ال���دروازة،  وه���ي 
املباركي���ة، حولي � 
بش���ارع بن خلدون، 
الس���املية � بش���ارع 
سالم املبارك، اجلهراء 
� مبجمع وارة ومجمع 
الوزارات( وذلك من 
الساعة 8:30 صباحا 

الى 3:30 مساء.
ويك���ون قب���ول 
طلبات االكتتاب في 
التي تعمل  الف���روع 
بنظام الفترتني وهي 
الواقعة في  )الفروع 
السالم،  ش���ارع فهد 
الفروانية  خيط���ان، 
� بش���ارع  وحول���ي 

شعار بنك بوبيان


