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العمر وتوبجو يتبادالن الوثائق ويبدو الزبن )ميني(

شريف حمدي
علمت »األنب����اء« من مصادر مطلعة أن هناك اجتماعا 
تشاوريا بني مسؤولي شركة دار االستثمار واللجنة التنسيقية 
لدائني الدار سيعقد في دبي االثنني املقبل. وقالت املصادر ان 
االجتماع يأتي في اطار التنسيق املستمر بني ادارة الشركة 
واللجنة التنسيقية لوضع اللمسات النهائية على اخلطة 
التفصيلية التي ستقدمها »الدار« الى احملكمة املختصة في 

اطار استكمال اجراءات دخول الشركة حتت مظلة قانون 
االستقرار املالي. ولفتت الى أن االجتماع سيتطرق ايضا 
الى التس����وية الودية بني الشركة والبنك التجاري حول 
احلصة املتنازع عليها في بنك بوبيان، مشيرة الى أن هناك 
احتماالت النقعاد اجتماع بني مسؤولي الدار ومجلس االدارة 
اجلديد للبنك التجاري للتشاور حول هذه التسوية، غير 

أن املصادر لم حتدد موعدا لهذا االجتماع.

اجتماع تشاوري بين »الدار« واللجنة التنسيقية االثنين المقبل في دبي

بإدارة »االفكو« ولمدة 7 سنوات

»بيتك« يؤجر 3 طائرات إيرباص إلى الخطوط التركية

مركز »لوفتهانزا« الطبي يفتتح فرعًا في الكويت 

تأجير وإدارة وتسويق الطائرات 
لتعزيز مشاريع »بيتك« وأنشطته 
االستثمارية في مختلف األسواق، 
مجددا في الوقت ذاته اس����تعداد 
الش����ركة لدعم قدرات ش����ركات 
الطيران العاملية الكبرى من خالل 
توفي����ر احتياجاتها من الطائرات 
من مختلف األنواع، باإلضافة إلى 
مساعدتها في مجاالت عمل »االفكو« 
التسويق  الرئيسية األخرى مثل 
وإدارة عمليات التأجير وغيرها وقد 
جنحت الشركة مؤخرا في توقيع 
عق����ود تأجير طائ����رات لعدد من 
شركات الطيران في منطقة اخلليج 

والشرق األوسط والعالم.

طائرات بوينج مؤجرة إلى اخلطوط 
اجلوية التركية، و3 طائرات مؤجرة 
إلى شركة سكاي التركية للطيران، 
وتعتبر إدارتها للطائرات الثالث 
املس����تأجرة اليوم إضافة متميزة 
لعالقاتها القوية واإلستراتيجية مع 
اجلانبني، »بيتك« واخلطوط اجلوية 
التركية، مش����يرا إلى ان الشركة 
تدير أيضا ملصلحة بيتك صندوق 
مالك لتأجير الطائرات الذي يرتبط 
بعالقات تأجير مع شركات طيران 
كبرى في أوروبا والشرق األوسط. 
وأكد أن شركة االفكو، وهي إحدى 
الشركات التابعة ل� »بيتك« تضع 
إمكانياته����ا وخبراتها في  جميع 

مع اخلط����وط اجلوي����ة التركية 
وشركات أخرى، وانه ألمر يبعث 
على السعادة أن يساهم »بيتك« 
بدور في عملية حتديث أس����طول 
طائرات اخلطوط التركية ليواكب 
خطط الشركة في التوسع والنمو 
خالل الفترة املقبلة عبر الدخول إلى 
أسواق عاملية أخرى وفتح خطوط 
ملناطق ووجهات جديدة وبيتك يثق 
في هذه الشركة ويعتز بالشراكة 
معه����ا وتوفير بعض احتياجاتها 

من الطائرات«.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
االفكو احمد الزبن إن الشركة لديها 5 

أصوله حالي����ا 6.5 مليارات ليرة 
تركية ولديه 145 فرعا في أنحاء 
تركيا ويشغل حصة سوقية كبيرة 
بني املصارف التركية الكبرى، كما 
توسع مؤخرا في منطقة اخلليج 
بافتتاح بنكني في البحرين ودبي 
وافتتاح مكتب في كازاخس����تان 
باإلضافة إلى بنك آخر في أملانيا، 
ويعمل لبناء قاعدة من الش����راكة 
التجارية بني تركيا ومجموعة الدول 

اخلليجية واألوروبية.
وأوضح: »أسندنا متابعة وإدارة 
عملية تأجير الطائرات الثالث إلى 
شركة االفكو وهي ذات خبرة طويلة 
في الس����وق التركي ولها عالقات 

الكويتي  التموي����ل  وقع بيت 
)بيتك( اتفاقية لتأجير 3 طائرات 
 »A320-200« ايرباص من طراز
إلى اخلطوط اجلوية التركية ملدة 
7 سنوات تتولى ش����ركة االفكو 
متويل ش����راء وتأجير الطائرات 
إدارة ومتابع����ة عملية تأجيرها 
بالنيابة ع����ن »بيتك« الذي يؤكد 
بهذه اخلطوة ثقت����ه الكبيرة في 
االقتص����اد التركي ويعزز موقعه 
كمستثمر رئيسي بهذا السوق الذي 
حقق فيه جناحات واجنازات كثيرة 
على مدى 20 عاما بدأها بتأسيس 

»بيتك � تركيا« عام 1989.
وبهذه املناس����بة قال الرئيس 
التنفيذي ل� »بيتك« محمد العمر 
في تصريح صحافي عقب توقيع 
االتفاقية بحضور رئيس مجلس 
إدارة اخلط����وط اجلوية التركية 
حمدي توبج����و ورئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
االفك����و احمد الزب����ن، إن »بيتك« 
حريص على دعم عالقات التعاون 
التركي����ة وزيادة  الش����ركات  مع 
استثماراته في هذا السوق القوى 
واملتعدد القدرات الذي يتمتع بنمو 
ويحظى مبجموع����ة متنوعة من 
احملفزات االستثمارية في صورة 
تنوع كبير في األنشطة وحرص 
متواصل من احلكومة على تذليل 
أمام املستثمرين وفتح  املصاعب 
البناء  مجاالت جديدة وتعزي����ز 
التشريعي احملفز والداعم للمستثمر 
في جميع املج����االت. وأضاف ان 
»بيتك« لديه جتربة ناجحة ممثلة 
في »بيتك � تركيا« الذي يبلغ حجم 

أعل����ن مركز لوفتهانزا للخدمات الطبية املتخصص في 
مجال الرعاية واملنتجات الصحية بأملانيا افتتاح أول فروعه 
في الكويت لتق����دمي مجموعة من أرق����ى اخلدمات الطبية 

والسياحة العالجية لعمالئه الكويتيني في أملانيا. 
وبهذه املناس����بة، قال املدير اإلداري ملركز »لوفتهانزا« 
هيندري����ك هامير ان املركز يحرص دائما على تقدمي أفضل 
معايير اجل����ودة والتميز خلدماته الطبي����ة باالضافة إلى 
حتقيق أعلى مستوى من معايير األداء والتكنولوجيا في 
مجال اخلدمات الطبية.  وأضاف ان إدارة الشركة حترص 
على تنظيم أفضل اخلدمات اإلدارية للسفر لرجال األعمال 
مع تقدمي أفضل اخلدمات الراقية لسفر املسؤولني احلكوميني 
والسفارات في برلني، باالضافة الى العديد من خدمات إدارة 
السفر والسياحة العاملية اخلاصة برجال األعمال وأصحاب 

املشروعات الكبرى.
ولفت إلى أن شركة »لوفتهانزا« من الشركات الشاملة 

والتي تعمل في العديد من األنشطة والتخصصات، مشيرا 
الى ان العام احلالي يصادف الذكرى العش����رين لتأسيس 
مركز »لوفتهانزا« للخدمات الس����ياحة والسفر في مدينة 

برلني عام 1990. 
واشار إلى أن شركة »لوفتهانزا« تنظم العديد من اخلدمات 
في مجال إدارة املؤمترات واملعارض واألنش����طة منها على 
سبيل املثال الندوة االقتصادية األملانية العربية ومعرض 
صنع في أملانيا لعام 2009 في الكويت، مشيرا الى أن إجمالي 
مبيعات مركز »لوفتهانزا« الدولي بلغ 600.6 مليار يورو 
سنويا، حيث يحتل املركز موقع الريادة ضمن أهم املراكز 
العاملية في مجال إدارة السفر والرحالت العاملية، الفتا إلى 
أن إجمال����ي مبيعات »لوفتهانزا« زادت مبا يزيد على %50 
في الربع األول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 
2009.  وأشار إلى أن املركز يحرص دائما على تقدمي نطاق 
كبير من اخلدم����ات لعمالئه الكويتيني في أملانيا وذلك في 

مجال خدمات العالج الطبي وخدمات الرعاية الصحية بناء 
على التقارير الطبية واملستندات التي يقدمها العمالء. 

وبني: »أن املركز حريص على تقدمي سعر مناسب جلميع 
عمالئه ولذا فعلى العمالء ع����دم القلق مادمنا حرصنا في 
املقام األول على تقدمي أفضل مجال لتلقيهم العالج«، مشيرا 
الى ان األزمة االقتصادية األخيرة اثرت على مجال اخلدمات 
الطبية بشكل كبير وخاصة بعد تراجع قيمة اليورو وهو 
االمر الذي سيعمل على انخفاض تكلفة العالج باملانيا خاصة 
العم����الء الكويتيني، حيث يتم تق����دمي أفضل اخلدمات في 
املانيا للعميل وأسرته مشتملة على توفير سيارة بسائقها 
ومترجم وبرنامج للرحالت والتسوق جلميع أفراد العائلة 
املصاحبني للعميل. واشار إلى أن العميل في الكويت يحرص 
دائما على تلقي أفضل اخلدمات كما أنه دائما يحرص على 
أن تك����ون اخلدمة في متناول اجلميع ولذا فان املركز يقدم 

ضمانات جلودة اخلدمات في أملانيا.

عقب اختيار محمد الهاشل رئيساً لها 

تستعد لدخول السوقين المصري والسعودي

شخصية أكاديمية وأخرى استثمارية مرشحان 
لعضوية  مفوضية هيئة أسواق المال

عمر راشد
تزايدت وتيرة األخبار حول تشكيل أعضاء 
مفوضية هيئة اسواق املال األربعة خالل اليومني 
املاضيني، بدخول شخصيات أكادميية على خط 
بورصة الترشيحات لها، حيث ان من بني تلك 
التشريحات شخصية أكادميية معروفة ساهمت 
بقدر كبير في إعداد قانون هيئة اس���واق املال 
الذي قدم ملجلس األمة من بني خمس���ة قوانني 
قدمتها جهات مختلفة خالل املناقشات األولية 
 للقان���ون. وقد ذكرت الش���خصية األكادميية 
ل� »األنباء« أن كل هيئات أسواق املال في العالم 
ومن بينها هيئة س���وق امل���ال األميركي بها 3 
أكادميي���ني، دون أن تنفي أو تؤكد ترش���يحها 

لعضوية الهيئة.
ومن بني الشخصيات املرشحة أحد العاملني 

في القطاع االستثماري ويتولى حاليا منصب 
في أحد االحتادات العاملة في القطاع االقتصادي 
بالكويت، حيث أكد أن هناك مفاوضات في هذا 
الشأن، إال أنه لم يدلي مبزيد من التفاصيل حول 
طبيع���ة تلك املفاوضات. وقد أكد كل منهما أن 
اختيار د.محمد الهاشل لرئاسة مفوضية هيئة 
اسواق املال بعد خبرة امتدت ألكثر من 6 سنوات 
في مجال القطاع املصرفي سيؤهله لتولي دفة 
القيادة في الس���وق عبر تنفيذ قرارات جريئة 
طاملا طالبت بها أوساط استثمارية واقتصادية 
لتنقية السوق من املضاربات الوهمية وذلك ملا 
ميتلكه من خبرة في الرقابة على أداء الشركات 
االس���تثمارية. وكان مدير السوق أجاب على 
تساؤالت بشأن غياب فنيني في تشكيلة أعضاء 

املفوضية بالقول اإلجابة عند وزير التجارة.

الشهاب: 6.8 ماليين دينار 
موجودات »المدار العقارية«

محمود فاروق
اعلن رئيس مجلس إدارة شركة المدار للتطوير 
العقاري احمد الشهاب عن الدخول في مشاريع 
عقارية بالسوقين المصري والسعودي خالل 
العام الحالي، مبينا ان الشركة تدرس الدخول 
في مش���اريع بس���لطنة عمان واإلمارات وقال 
الشهاب على هامش الجمعية العمومية العادية 
التي عقدت امس ان موجودات الش���ركة بلغت 
6.8 ماليين دينار بينما بلغ إجمالي المطلوبات 
مبلغا وقدره 791.5 الف دينار للس���نة المالية 

2009، كما بلغ مجموع حقوق الملكية 6 ماليين 
دينار، وفيما يتعلق بحساب األرباح والخسائر 
 حققت الشركة إيرادات بمقدار 699.4 ألف دينار 
وبلغت المصاريف واألعباء 137 ألف دينار، ما 
نتج عنه صافي خسارة بمقدار 836.4 الف دينار 
عن 2009، هذا وقد وافقت الجمعية العمومية 
على جميع بنود جدول أعمالها واعتمدت حساب 
األرباح والخسائر والموافقة على توصية مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن الس���نة المالية 

.2009

)كرم دياب(أحمد الشهاب مترئسا اجلمعية العمومية
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الخالد: الكويت تسعى لتعزيز مفهوم الديبلوماسية االقتصادية
كواالملبور � كونا: 
ق��ال م��دي��ر االدارة 
االقتصادية بوزارة 
السفير  اخلارجي�ة 
الشيخ عل��ي خال��د 
الصباح:  اجلاب��ر 
ان مشارك���ة وزارة 
اخلارجية في املنتدى 
االقتصادي اإلسالمي 
دورت��ه  في  الدولي 
السادسة تأتي منها 
حرص��ا على تعزيز 
مفهوم الديبلوماسية 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة 
بها صاحب  ن��ادى 
السمو االمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأكد الشيخ علي 

الصباح ل� »كونا« امس علي اهمية املشاركة 
في القرارات الدولية والتوصيات املنبثقة 
عن املنتدى التي تصب في خدمة الشعوب 

واالقتصادت االسالمية.
الكويت تبدي اهتماما  الى ان  واشار 
كبيرا بهذا املنتدى ومتثل ذلك في مشاركة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في الدورة الثالثة واستضافة دولة 
الكويت للدورة الرابعة لتضع موطأ قدم 

ثابتة في خريطة هذا املنتدى.
وأوضح ان املنتدى يشهد حضورا من 
الديبلوماسي واالقتصادي  قبل اجلانب 
والقطاع اخلاص ويعطي خالصة املشاريع 
الناجحة التي شهدها العالم اإلسالمي في 
جنوب شرق آسيا وأوروبا. وأكد ان الكويت 
حترص على دعم واجناح جميع أهداف 
املنتدى السيما مشاريع التنمية في قطاعات 
الشباب والسيدات والبيئة فضال عن التنمية 

االقتصادية.
وأفاد بأن املنتدى في دورته احلالية يدعو 

الدول  الى ان تبذل 
من  مزيدا  األعضاء 
اجلهد ملواجهة االزمة 
املالية من خالل تبادل 
اخلبرات خصوصا 
في مجاالت التعليم 
والتكن��ول��وج����يا 
والبيئة والصيرفة 

االسالمية.
وأكد ان مشاركة 
الك��ويت تأت��ي ��من 
منطل��ق حرص���ها 
على متابعة القرارات 
املعنية  ال��دول��ي��ة 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��ال��م 
اإلسالمي وحرصها 
العمل  ع��ل��ى دع���م 

املشترك.
وأكد ان املشاركني في املنتدى اشادو 
مببادرة حضرة صاحب السمو األمير 
بإنشاء صندوق احلياة الكرمية االمر الذي 
التي استضافتها  الرابعة  الدورة  جعل 
الى  ال��دورات نظرا  الكويت من اجنح 
التوصيات واالجنازات التاريخية الصادرة 
املنتدى على مدى ثالثة  عنها. ويجمع 
ايام العديد من رؤساء الدول االسالمية 
الى مفكرين  وممثلي احلكومات اضافة 
اقتصاديني، وذلك للتباحث في القضايا 
فرص  وايجاد  املعاصرة  االقتصادية 
الوفد  ان  يذكر  وجتارية.  استثمارية 
الكويتي املشارك يضم كال من وكيل وزارة 
املالية خليفة مساعد حمادة، ومدير االدارة 
االقتصادية بوزارة اخلارجية السفير 
الشيخ علي خالد اجلابر الصباح والسفير 
الكويتي لدى ماليزيا منذر بدر العيسى، 
والسكرتير األول في السفارة حمد الهزمي، 
املالية عادل  ومدير مكتب وكيل وزارة 

العسعوسي.

الشيخ علي خالد اجلابر الصباح

جانب من أعمال املنتدى االقتصادي اإلسالمي الدولي في دورته السادسة

حضور كبير في نشاطات املنتدى


