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»الوطنية لالتصاالت« تحتفل 

بخريجي ثانوية دعيج السلمان الصباح 

»التجارة« رفضت اعتماد ميزانية 2009 
إلحدى الشركات العقارية المدرجة 

وإنه من الرائع حقا أن تكون 
للوطني���ة لالتص���االت بصمة 
واضحة جلهوده���ا الفعالة في 
هذه املناسبات، متأملني من كل 
الشركات األخرى في الكويت أن 
حتذو حذوها في دعم الش���باب 
الكويتي. وأكد البالول أن الوطنية 
لالتصاالت مس���تمرة في دعمها 
للمجال األكادمي���ي في الكويت 
واستعدادها الدائم ملد يد العون 
للخريج���ني بكل مس���اعدة قد 
يحتاجونها ليحققوا املزيد واملزيد 

من النجاحات واإلجنازات.

جتاه الشركة وكانت الشركة قد 
تكبدت خسائر في الربع األول من 
العام احلالي بلغت 3.2 ماليني دينار 

ما يعادل 7.1 فلوس للسهم.

احمللية والعاملية إذ سيعزز البنك 
خدمات التسوية املقدمة لسوق 
دبي املال���ي واألعضاء على حد 
سواء.وأكد املعايرجي أن تعيني 
س���تاندرد تش���ارترد كمصرف 
للتسوية سيتيح له توسيع نطاق 
اخلدمات التي يقدمها للمستثمرين 
والوس���طاء كما س���يمكنه من 
تزويده���م بأرف���ع مس���تويات 
اخلدمات املصرفية وإدارة النقد 

على املستوى العاملي.

إدارة املدرس���ة عن  وقد عبرت 
امتنانه���ا العمي���ق وتقديره���ا 
للوطنية لالتصاالت لتواجدها 
في حفلة التخرج »انه من حسن 
حظنا أن تك���ون معنا الوطنية 
لالتصاالت اليوم في تكرمي طالب 
ثانوية دعيج السلمان الصباح 
في هذه املناس���بة املفصلية في 
حياتهم وإنه���ا للحظات رائعة 
أن نشهد وأولياء األمور ثمرات 
جهودنا ورعايتنا لهؤالء الطالب 
الذين نتمنى لهم دوام النجاح في 

طريق املستقبل«.

 ولفتت ال���ى أن الوزارة بعد 
انتهاء املهلة القانونية احملددة وفق 
مواد قانون الش���ركات التجارية 
ستقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية 

ويش���مل ذلك خدمات حسابات 
العمالء املقدمة للوسطاء ومدراء 
االس���تثمار إضافة إلى عروض 
إدارة الس���يولة النقدي���ة التي 
تشمل إدارة السيولة والتحصيل 

وخدمات الدفع.
وقالت فكري ان تعيني ستاندرد 
تش���ارترد يأتي في إطار التزام 
س���وق دبي املالي إزاء أعضائه 
وعمالئه من خالل توفير خيارات 
متنوعة من مصارف التس���وية 

الوطني���ة لالتصاالت  رعت 
حفل تخريج طالب ثانوية دعيج 
الس���لمان الذي أقي���م في قاعة 
التاسع والعشرين  الزمردة في 
من شهر يونيو املاضي كجزء من 
جهودها في دعم الشباب الكويتي، 
وجاء التكرمي في إطار مسار خطة 
الوطنية لالتصاالت نحو تكثيف 
جهودها في دعم وتشجيع طالب 
الكويت الذين ميثلون مستقبلها 
املشرق، حيث يعتبر من صميم 
أهداف الشركة االهتمام بالشباب 
وتقديرهم وإعطاء قيمة جلهودهم 
املبذولة حلثهم على التطلع دائما 

لنجاح أفضل.
وفيما يتعلق برعاية احلفل قال 
مدير العالقات العامة في الوطنية 
البالول:  لالتصاالت عبدالعزيز 
»نحن ف���ي الوطنية لالتصاالت 
حريصون عل���ى أال نضيع أي 
فرصة تساهم في حتسني وإغناء 
املجتمع الكويتي ولطاملا كان ذلك 

في طليعة جدول أعمالنا«.
البال���ول: »نحن  وأض���اف 
فخورون كل الفخر برؤية الطالب 
اليوم متجهني نحو  يتخرجون 
مستقبل مضيء ومليء بالتحديات 
وسنكون دائما بجانبهم لندعمهم 
في مواجهتها والتغلب عليها«. 

عمر راشد 
 أفادت مصادر »األنباء« بأن 
إدارة الشركات املساهمة في وزارة 
التجارة والصناعة رفضت اعتماد 
ميزانية 2009 إلحدى الشركات 
العقارية املدرجة وذلك الرتفاع 
خسارة الش���ركة عن رأسمالها، 
مستدركة بأن الوزارة طلبت من 
الشركة اإلجابة على استفسارات 
تتعلق بتقييم أصول الش���ركة 
اخلارجية وكذلك بند ذمم مدينة 
والتعامل مع أطراف ذات صلة. 
 وبينت أن الش���ركة حاولت 
خالل األس���بوع املاضي اإلجابة 
عن كل استفسارات الوزارة، غير 
أن مالحظة الوزارة بشأن تقييم 
بعض أصول الشركة اخلارجية 

التزال دون أجوبة. 

دبي � وام: قرر سوق دبي املالي 
تعيني »ستاندرد تشارترد« كبنك 
تسوية في السوق يتولى البنك 
مبقتض���اه احلس���ابات النقدية 
املستخدمة من قبل أعضاء السوق 
التزاماتهم ذات الصلة  لتسوية 
بالصفقات املنفذة في سوق دبي 

املالي.
ووقعت الرئي���س التنفيذي 
للعمليات نائب رئيس أول دائرة 
التقاص والتسوية واإليداع في 
سوق دبي املالي مرمي فكري اتفاقا 
بهذا اخلصوص امس نيابة عن 
الس���وق فيما وقع���ه نيابة عن 
ستاندرد تشارترد هيثم املعايرجي 
مدير عام ورئيس قسم املعامالت 

املصرفية في اإلمارات.
يذكر أن ستاندرد تشارترد 
يعد أحد مصارف »احلفظ األمني« 
املعتمدة في سوق دبي املالي منذ 
عام 2008 وف���ي ضوء اخلطوة 
األخي���رة يصبح أول بنك عاملي 
يقدم خدمات التسوية لسوق دبي 
املال���ي إذ طور البنك العديد من 
املنتجات واخلدمات التي صممها 
لتتوافق مع احتياجات العمالء 

ماتياس مولر

»الوطنية« تكرم ادارة املدرسة

.. وتكرم الطالب املتخرجني

توقعات بتأجيل انعقاد عمومية »األبراج«
عاطف رمضان

قالت مصادر قريبة من وكيل املس��اهمني في ش��ركة 
األبراج القابضة انه يتوقع ان يتقدم بطلب الى وزارة التجارة 
والصناعة إللغاء موعد اجلمعية العمومية املقرر انعقادها 

يوم الثالثاء املقبل وحتديد موعد آخر قريبا.
واضاف��ت املصادر ان الغاء موعد انعقاد العمومية جاء 
بعد خالفات مع احد كبار املساهمني نتج عنه هذا التوجه 

لتحقيق ما يصب في مصلحة املساهمني.

بسبب زيادة خسارتها عن رأسمالها

سوق دبي المالي يضم »ستاندرد تشارترد« 
إلى بنوك التسوية المعتمدة

ليصبح أول بنك عالمي يقدم خدمات التسوية

ق���ام بنك اخلليج بتهنئة موظفيه ف���ي مركز خدمة العمالء على 
فوزهم بجائزة أفضل مركز خلدمة العمالء التي متنحها مجلة بانكر 

ميدل إيست.
وقد أقيم بهذه املناسبة حفل في مركز خدمة العمالء التابع لبنك 
اخلليج حضره كل من مدير عام املوارد البشرية سرور السامرائي 
ومدير عام اخلدمات املصرفية الشخصية علي شلبي، ورئيس التسويق 
مارك ماجناكا باإلضافة إلى مساعد املدير العام للخدمات املصرفية 

اإللكترونية إميان علي ورئيس املركز راسل ساندلن.
وفي تعليقه على هذه املناسبة، قال شلبي: »تعكس هذه اجلائزة 
تفاني موظفينا في عملهم ملنح عمالئنا خدمات مصرفية وفق أرقى 
املعايير العاملية وذلك على امتداد شبكة فروعنا البالغ عددها 51 فرعا، 
نحن فخورون للغاية باإلجناز العظيم الذي حققه فريقنا ونتوجه 

بالشكر لكل فرد منهم على عملهم الدؤوب وتفانيهم في العمل«.
واض���اف: يواصل موظفونا جهودهم وإخالصهم في العمل الذي 
يعد جزءا ال يتجزأ من النجاح املميز الذي يحققه بنك اخلليج ولعل 
مثل هذه اجلوائز خير دليل على التقدم الذي نحرزه في مجال تقدمي 

أفضل خدمة مصرفية. 
هذا وفي ختام احلفل، تقدم شلبي وإميان علي، بالشكر والتقدير 
لكل عضو من أعضاء الفري���ق لفوزهم بجائزة أفضل مركز خلدمة 
العمالء، باإلضافة إلى تعزيز س���معة بنك اخلليج كمؤسسة مالية 

الفريق اإلداري لبنك اخلليج يتوسط فريق خدمة العمالء الفائز رائدة في مجال خدمة العمالء.

»الخليج« يهنئ موظفيه لفوزهم بجائزة أفضل مركز خدمة عمالء

»ماتياس مولر« رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة
شركة بورشه اعتبارًا من أكتوبر المقبل

»كولدويل بانكر«: األزمة أجبرت الشركات العقارية 
على صيانة عقاراتها لتعظيم اإليرادات

قال التقرير األس����بوعي لش����ركة 
»كولدوي����ل بانك����ر« ان بعض����ا من 
الشركات العقارية احمللية تواجه في 
الفترة احلالية حتديات عدة بس����بب 
تأثير األزمة املالية العاملية، يب����دو ان االهتمام باألصول 
واحلف����اظ على جودتها س����يكون املظهر األول من مظاهر 
األعمال امللقاة على عاتقها في املرحلة املقبلة، فعادة ما تقل 
أحجام التداول في فترات األزمات، وتقتصر أدوار الشركات 
على تش����غيل عقاراتها واالهتمام بتعظيم اإليرادات التي 
حتققها العقارات، والتي تعتمد عليها بش����كل أساسي في 

ظل غياب فرص استثمار أخرى.
وأظه����ر التقرير أهمية تل����ك الصيانة في زيادة عوائد 
العق����ار، مؤكدا أن االهتمام بصيانة العقار يزيد من عمره 
االفتراضي ويجعله قادرا على جذب املس����تأجرين. مبينا 
أن الصيانة تعد ضمن أهم العوامل التي تتحكم في سعر 

العقار على املدى الزمني الطويل.
وأكد على ان أعمال الصيانة حتتاج إلى متابعة مستمرة 
تكاد تكون أس����بوعية، وهو م����ا يرهق املالك األفراد منهم 
والشركات، كان من الطبيعي ظهور وكيل صيانة في هيئة 
شركة تتولى هذه األمور نيابة عن املالك، خاصة ألصحاب 
احملافظ العقارية، وقد ازداد عدد الشركات التي تتبنى هذا 
النهج في السوق الكويتي في السنوات األخيرة إلى حد أن 
أغلب الشركات العقارية فرخت شركات تابعة خاصة إلدارة 
العقارات وصيانتها، في حني اجتهت شركات وبنوك أخرى 

إلى تأسيس أقسام إلدارة عقاراتها وعقارات الغير.

وتطرق التقرير الى القاء الضوء على موضوع الصيانة 
مع بداية موس����م الصيف الذي تكثر فيه أعطال املكيفات 
واملصاعد والكهرباء، للتعرف على احتياجات العقارات من 
أعمال الصيانة وتكلفة تلك املصروفات مقارنة مع إيرادات 
العقار، خاصة أن نسبة كبيرة من املالك يتجاهلون أهمية 
الصيانة الدورية لعقاراتهم بهدف التوفير ويعتمدون اعتمادا 
آليا على تقدير احلارس للصيانة املطلوبة ويستعينون برأيه 
الفني لألعمال امليكانيكية والكهربائية واملصاعد وغيرها 
متناس����ني متاما أن هذه األشغال حتتاج خلبرات هندسية 
متخصصة والتي يس����تبدلها احلارس بسباك أو كهربائي 
من أقربائه أو أصدقائه من باب تقدمي اخلدمة لهم والتوفير 
على املالك، ما ينعكس سلبا على محتويات العقار، فتزداد 

األعطال وترتفع كلفة الصيانة فيما بعد.
ويشير التقرير إلى تغير تكاليف الصيانة في فصول 
الصيف والتي ترتفع كلفتها عن صيانة الشتاء بنحو %30 
بحسب الدراسات العاملية، وهي نسبة مبررة في دولة مثل 
الكويت تشتد فيها درجات احلرارة، حيث تستحوذ صيانة 
التكييف في فصل الصيف على اجلزء األكبر من املصروفات 
بنسبة تكاد تصل إلى نحو 50% من إجمالي املبالغ املخصصة 
لصيانة العقار. خاصة أن كثيرا من املالك ال يقدمون على 

صيانة املكيف إال في بداية فصل الصيف.
كما يتأث����ر في الصيف أداء جميع املكونات الكهربائية 
امللحقة بالعقار كاملصاعد وخالطات املياه بسبب عاملني، األول 
هو شدة احلرارة التي تؤثر على أداء األجهزة، والثاني هو 
الضغط الكهربائي الذي يرتفع في الصيف لزيادة استهالك 

الكهرباء. ويبني التقرير أن صيانة العقارات في الش����تاء 
تختلف عن صيانته في الصيف، حيث تتركز الصيانة في 
الصيف على التكييف واملصاعد، بعكس الصيانة الشتوية 
والتي تقتصر على الصرف الصحي وأس����قف العقارات، 
خصوص����ا بعد هطول األمطار التي عادة ما تتس����بب في 
تسرب املياه داخل اجلدران واألسقف، فضال عن الصيانة 

املعتادة سواء فيما يخص الكهرباء أو الدهانات.
ويوضح التقرير كيفية احتساب قيمة الصيانة للعقارات، 
حيث تتراوح النس����ب الطبيعية بني 3% و 7% من إيرادات 
العق����ار املؤجر، علما بان هذه النس����ب تقل كلما زاد دخل 
العقار والعكس صحيح، كم����ا تتحكم بعض العوامل في 
حجم املصاريف ويأتي في مقدمتها عمر العقار ونس����بة 
اإلش����غال وغيرها من العوامل التي تتعلق بالهالك العام 
ملكونات العقار كاملصاعد واملكيفات واحملتويات الكهربائية 
وبالطبع نوعية هذه مواد التشطيب وجودتها وبلد املنشأ 

املستوردة منه.
وقد تصل نسبة مصروفات الصيانة في األبراج القدمية 

واملستهلكة إلى 10% من إيرادات العقار.
وتشمل صيانة العقار صيانة املصاعد والتكييف واألصباغ 
واألسطح واألسقف والكهرباء والصحي واحلدائق وحمامات 
السباحة وأعمال األملنيوم والزجاج، وأعمال النجارة وغيرها. 
وقد تطورت أعمال ش����ركات الصيانة في الفترة األخيرة 
لتشمل حتصيل اإليجارات، ومتابعة الشؤون القانونية مع 
املستأجرين وغيرها من األعمال التي توفر للمالك الراحة 

وترفع من كفاءة العقار.

 دبي � رويترز: قالت شركة دبي القابضة 
للعمليات التجارية، وهي الوحدة الرئيسية 
ملجموعة دبي، إن دائنيها وافقوا على متديد 
أجل قرض تبلغ قيمته 555 مليون دوالر حل 
موعد استحقاقه أمس، األمر الذي يشير إلى 
أن نهاية مش���اكل الدين التي تواجهها دبي 

مازالت بعيدة املنال.
وأوضح���ت »دبي القابض���ة للعمليات 
التجارية« في بيان مقتضب أن متديد أجل 
التجارية، وكشفت  القرض كان بالشروط 
الشركة في يونيو املاضي عن خسارة قدرها 
6.2 مليارات دوالر لعام 2009. وقال كبير 
املتعاملني لدى »جلف مينا لالس���تثمارات 
البديلة« مروان شراب »هذا يزيد من حالة 
عدم اليقني احمليطة بإعادة هيكلة دبي القابضة 
وال يريح املستثمرين في وقت يجري فيه 

وضع اللمسات األخيرة على االتفاق«. وهذا 
القرض املتجدد البالغ 555 مليون دوالر هو 
اجل���زء الذي جرى صرفه من قرض بقيمة 
مليار دوالر مت االتفاق بشأنه في عام 2007 
وقام���ت بترتيبه بنوك ب���ي ان بي باريبا 
وس���يتي بنك ورويال بنك اوف سكوتلند 
وستاندرد تشارترد. وتضمن االتفاق الذي 
ميتد أجله لعام واحد خيارين للتجديد كل 
منهما لسنة واحدة ومت استخدام كليهما وحل 

أجل االستحقاق في الثامن من يوليو.
التي تض���م أصولها  الش���ركة  وكانت 
مجموعة جميرا للفن���ادق ومناطق أعمال 
ووحدات فندقية، قالت في يونيو إنها قد تبيع 

أصوال في أعقاب خسائرها الكبيرة.
وخفضت مؤسسة التصنيف االئتماني 
مودي���ز في 30 من يوني���و تصنيف »دبي 

 ،»B2« القابضة للعملي���ات التجارية« الى
مشيرة الى ضعف السوق العقارية في دبي 
وحالة عدم اليقني بشأن اعادة هيكلة ديون 

الشركة.
وقال رئيس االس���تثمارات في س���يلك 
انفست في لندن دانيل برودي »أول ما خطر 
ببالي هو ان تسهيال بقيمة 555 مليون دوالر 
ملدة شهرين لشركة خسرت نحو مثل هذا 
املبلغ في كل ش���هر من العام املاضي ليس 
سوى طوق جناة للشركة ريثما تلم شتات 
نفس���ها«، مضيفا أنها تذك���رة على أننا لم 

نتجاوز املرحلة الصعبة بعد.
ولم تتأثر األسواق بهذه األنباء اذ أغلق 
مؤشر سوق دبي املالي مرتفعا بنسبة %1.2 
اخلميس املاضي، وكانت دبي أعلنت العام 
املاضي بشكل مفاجئ عن إرجاء سداد ديون 

قدرها 26 ملي���ار دوالر ريثما تعيد هيكلة 
مجموعة دبي العاملية، وكشفت اإلمارة منذ 
ذل���ك احلني عن خطة بقيم���ة 9.5 مليارات 

دوالر إلنقاذ املجموعة.
ويقول محللون إن مخاوف املستثمرين 
أصبحت اآلن تنصب على »دبي القابضة« 
التي تضم استثمارات مالية وفندقية وعقارية 

وتقدر ديونها بحوالي 15 مليار دوالر.
وكانت وحدة أخرى تابعة لدبي القابضة 
هي دبي انترناشونال كابيتال املتخصصة في 
االستثمارات املباشرة طلبت من دائنيها في 

مايو إرجاء السداد ملدة ثالثة أشهر.
ووفق بيانات رويترز استحق قرض على 
دبي انترناشونال كابيتال قيمته 1.25 مليار 
دوالر في يونيو، وقال مصدر مطلع إن إجمالي 

ديون الشركة يبلغ 2.6 مليار دوالر.

بعد حصولهم على جائزة من مجلة »بانكر ميدل إيست«

تعيين »ميخائيل ماخت« عضوًا في مجلس إدارة مجموعة فولكس واجن 

بوسعه لالستفادة من كامل قدرة 
مصنعينا في »زوفنهاوس����ن« 
و»اليبزيغ« لصالح الشركة«.

كما رح����ب »هوك« بحرارة 
إدارة ش����ركة  برئيس مجلس 
بورش����ه اجلديد وق����ال: »بعد 
لقاءاتي العدي����دة مع ماتياس 
مول����ر، ب����ت أدرك ملي����ا أنه 
س����يحافظ على موقع بورشه 
الفريد واملس����تقل في احلاضر 
واملس����تقبل أيضا. هذا الواقع 
بالتحديد يجعله الرجل املناسب 
لنا، نحن ممثلي القوة العاملة، ما 
يحفزنا على توفير أقصى مقدار 
من الدعم له. نحن نراه اليوم 
»رجل بورشه« بكل ما للكلمة 
من معنى، يخولنا العمل بأقصى 
قدرتنا في جميع مصانعنا. أنا 
واثق أن القوة العاملة ستعمل 
بتوافق وجناح م����ع ماتياس 
مولر لصالح ش����ركة بورشه 

باإلجمال«.

عني مجلس رقابة ش����ركة 
بورش����ه األملاني����ة لصناع����ة 
الس����يارات »ماتي����اس مولر« 
)57 عاما( رئيسا جديدا ملجلس 
إدارة صانع السيارات الرياضية 
العالم،  الفاخرة الشهير حول 
وذلك ب����دءا م����ن أول أكتوبر 

املقبل.
وذلك بانتقاله من منصبه 
ف����ي ش����ركة فولك����س واجن 
الس����يارات،  األملانية لصناعة 
إل����ى  ومقره����ا فولس����بورغ، 
قمة الهرم اإلداري في ش����ركة 
بورش����ه، يكون »مولر« يسير 
على خطى »ميخائيل ماخت« 
الذي عينه مجلس  )49 عاما( 
ف����ي مجلس  الرقاب����ة عضوا 
إدارة مجموعة فولكس واجن 
وسيكون »ماخت« مسؤوال عن 
قسم اإلنتاج وبالتالي عن التحكم 
بكافة املصانع ضمن مجموعة 
فولكس واجن والتنسيق فيما 

س����نوات عدة ضمن مجموعة 
بورش����ه، إعادة الت����وازن إلى 
الش����ركة ضمن وق����ت قصير 
وترسيخ عملياتها على قاعدة 
قوي����ة وصلب����ة، كم����ا اختتم 
»ميخائي����ل ماخ����ت« التفاهم 
اجلوهري بني ش����ركة بورشه 
القابضة للس����يارات وشركة 
فولكس واجن األملانية لصناعة 
السيارات، ولعب دورا بارزا في 
حتديد جدول األعمال املستمر 
ملجموعة الس����يارات املندمجة 

بالكامل اخلاصة بنا«.
من جانبه، هنأ رئيس مجلس 
عمال مجموعة بورش����ه أوفي 
هوك، رئي����س مجلس اإلدارة 
السابق »أمتنى مليخائيل ماخت 
حظا موفق����ا وجناحا الفتا في 
منصبه اجلديد في مجلس إدارة 
مجموعة فولكس واجن. و أعلم 
أن املوظفني في بورشه سيظلون 
مقربني منه، وس����يعمل كل ما 

وحسب، بل ستعززه أيضا«.
وقد أثنى الدكتور بورش����ه 
على اإلجنازات املذهلة لرئيس 
مجلس اإلدارة الس����ابق وقال: 
»تس����لم ميخائيل ماخت زمام 
األمور في بورش����ه أثناء فترة 
مصيرية للشركة. وقد استطاع 
عبر مهارته وخبرته التي متتد 

بينها.
وجنح مول����ر، في منصبه 
السابق كمسؤول عن مجموعة 
الطرازات والتخطيط للمنتجات 
وإدارتها في مجموعة فولكس 
واجن وش����ركة فولكس واجن 
في تطوير خطوط اإلنتاج أثناء 
الثالثة املاضية ضمن  األعوام 

مجموعة فولكس واجن.
وقال رئيس مجلس رقابة 
شركة بورشه األملانية لصناعة 
السيارات د. ولفغانغ بورشه: 
»ميتاز ماتياس مولر مبهارة فذة 
واستثنائية كخبير في املنتجات، 
ما ينعكس إيجابيا على التواصل 
بني العالمات التجارية املستقلة 
ضم����ن مجموع����ة س����ياراتنا 
املندمجة والرائدة في السوق 
العاملي. كما ستضمن معرفته 
أن  الكبيرة وخبرت����ه املعمقة 
عالمة بورشه التجارية العاملية 
لن حتافظ على موقعها الريادي 

»دبي القابضة« تمدد أجل قرض بقيمة 555 مليون دوالر

تقـرير


