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مسؤولو هيئة الدفاع اللوجستية
 في الجيش األميركي يزورون »أنهام«

»االتصاالت السعودية« بين أقوى المنافسين 
على رخصة للهاتف النقال في سورية

.. وفريق العالقات العامة يزور المرور

»دبي العالمية« تتطلع
 إلى  بيع أصول نفيسة لخفض الديون

»الدراسات المصرفية« يطلق اإلصدار 
العشرين من »التقرير المالي«

قالت هيئة الدفاع اللوجس���تية في اجليش 
األميركي ان قائد دعم القوات في الهيئة، عميد 
القوات اجلوية سكوت تشامبرز، وصل مؤخرا 
إلى الكويت مع مدير الهيئة نائب أميرال البحرية 
آالن ثومبسون، ومسؤولني من سلسلة توريد 
املنتجات الغذائية، لزي���ارة ممثلني عن املورد 

الرئيسي للمواد الغذائية اجلديد للهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن الهدف 
من قيام املجموعة بزيارة شركة أنهام يتمثل في 
متابعة وضمان االنتقال السلس بني موردي املواد 
الغذائية للقوات األميركية وغيرها من مدنيني 
ومقاولني تابعني للجيش األميركي والبالغ عددهم 

145 ألفا في كل من الكويت والعراق واألردن.
وأوضحت أن ممثلي هيئة الدفاع اللوجستية 
األميركية مبن فيهم مدير التموين كابنت البحرية 
مايكل هانس���ني، قضوا يوما كامال في منشآت 
شركة أنهام، حيث استمعوا إلى تقارير موجزة 
عن أعمال الشركة، وقاموا مبراقبة عملياتها، مع 
تقييم أداء فريقها العامل وطرح عدد من األسئلة 

اجلوهرية عليهم.
وفي هذا الصدد، قال قائد دعم القوات في هيئة 
الدفاع اللوجستية األميركية سكوت تشامبرز: 
»نرغب في أن نؤك���د ملقاتلي اجليش األميركي 
أن اخلدم���ات والدعم الذي يتوقعونه من هيئة 
الدفاع اللوجس���تية ستس���تمر دون أي توقف 
خالل فترة انتقال العق���د من املورد القدمي الى 

املورد اجلديد«.
واضاف: »ينصب التركيز األساسي إلدارة دعم 
القوات في هيئة الدفاع اللوجستية في اجليش 
األميركي في ضمان أن تستمر وجبات العطلة 
التي يستحقها مقاتلونا وينتظرونها في غرف 
الطعام دون أي انقطاع خالل فترة األعياد، أثناء 
مرحلة انتقال العقد من املورد القدمي الى املورد 

اجلديد شركة أنهام«.
اجلدير بالذكر ان شركة أنهام حتل محل املورد 
الرئيس���ي السابق للمواد الغذائية، وهو شركة 
املخازن العمومية »اجيليت���ي«، بالرغم من أن 
االخيرة ستستمر في تقدمي الدعم حتى اكتمال 

االنتقال، ومن املتوقع أن تبدأ ش���ركة أنهام في 
تنفيذ خدماتها اللوجستية الى اجليش األميركي 
في منتصف س���بتمبر املقبل، وتبلغ مس���توى 
األداء الكامل خلدمة القوات األميركية في الكويت 

والعراق واألردن في نوفمبر 2010.
ويتضمن الدور اجلديد للمورد الرئيسي للمواد 
التموينية لدعم القوات األميركية في إدارة جميع 
املخاطر املتمثلة في ش���راء وتخزين وتس���ليم 
املأكوالت واملشروبات إلى القوات األميركية في 
البلدان التي تنفذ فيها خدمتها في شرق جنوب 
آسيا، حيث يتم تزويد العديد من مواد األطعمة 
األساسية من قبل الواليات املتحدة األميركية، 
إضافة إلى ذلك، تتولى ش���ركة أنهام مسؤولية 
تخزين وتدوير املخزون وتسليمه إلى املستهلكني 
كوجب���ات جاهزة وأطعمة مباح أكلها ووجبات 

حالل.
ويقول املس���ؤولون ان هيئ���ة دعم القوات 
األميركي���ة تتوقع احلصول عل���ى رؤية كاملة 
جلميع العمليات اللوجستية، وان شركة أنهام 
ستستخدم النظام االلكتروني لتسلم الطلبات 

اإلجمالية بغية تسجيل طلبات العمالء.
ويضيفون ان املورد الرئيسي اجلديد للمواد 
التموينية للجيش األميركي متواكب حاليا مع 
اجلداول الزمنية احمل���ددة واملتطلبات في دعم 
العمليات التي مت تكليفه بتحقيقها في العراق.

ويقول مسؤولو دعم القوات في هيئة الدفاع 
اللوجستية األميركية انهم باالستناد إلى إمكانيات 
أداء ش���ركة انهام، على ثقة بأن تتمكن »أنهام« 
بكل كفاءة من تسليم األطعمة الالزمة واملطلوبة 
إلعانة قوات اجليش األميركي في الكويت والعراق 

واألردن.
وينص العقد املبرم بني دعم القوات في هيئة 
الدفاع اللوجس���تية في اجليش األميركي وبني 
ش���ركة أنهام على فترة أساس���ية متتد ملدة 18 
ش���هرا، تبدأ منذ تسلم الطلب األول، وفي حال 
التمتع بقيمة جميع اخليارات ملدة 6 س���نوات، 
حتدد القيمة النقدية لهذه الترسية مببلغ 2.16 

مليار دوالر.

الرخصة، لكنها قالت إنه ستكون هناك عملية 
للتأهي���ل األولي، موضح���ة أن مجلس الوزراء 
وافق على البدء بإجراءات إدخال املشغل الثالث 
لالتص���االت النقالة وفق ثالث مراحل، تش���مل 
التأهيل األولي والتأهيل الفني واالس���تثماري 

ومن ثم املزاد املالي.
واملشغالن احلاليان للهاتف احملمول هما »إم تي 
إن«، وهي شركة من جنوب إفريقيا و»سيرتيل« 
اململوكة في معظمها لرجل األعمال السوري رامي 
مخلوف. وتعمل الشركتان في سورية مبقتضى 
 .)B.O.T( عقدين للبناء والتشغيل ثم نقل امللكية
ووافقت احلكومة السورية مبدئيا على مقترح 

لتحويل العقدين إلى رخصتني.
وأصدرت احلكومة الس���ورية قانونا جديدا 
لالتصاالت هذا العام لتأس���يس هيئة تنظيمية 
وإدارة شركة الهاتف الثابت اململوكة للدولة على 

أسس جتارية.

� رويت���رز:  دمش���ق 
تعتزم احلكومة السورية 
طرح مزاي���دة لرخصة 
مش���غل ثال���ث للهاتف 
النقال بعد س���نوات من 
التأجيل. وأبدت شركات 
دولية، مثل »تركسيل« 
التركية و»زين« الكويتية، 
اهتمامه���ا بالعم���ل في 
س���ورية التي يبلغ عدد 
سكانها 20 مليون نسمة، 
ويوجد بها حوالي سبعة 
ماليني مستخدم للهاتف 

احملمول.
وكشف مصدر في صناعة االتصاالت أن شركة 
االتصاالت السعودية التي تسيطر عليها احلكومة 
السعودية قد تكون بني أقوى املنافسني، خصوصا 
بعد حتسن الروابط بني دمشق والرياض العام 

املاضي.
وقال املصدر إن هناك أيضا شركات من الصني 
وقط���ر واإلمارات العربية في انتظار الس���ماح 

مبشغل ثالث.
وأضاف أن »احلكومة تريد إظهار أنه ميكنها 
إصدار رخصة جديدة بطريقة حرفية، احلديث 
في السوق هو أنهم يبحثون عن مستشار دولي 

ليقدم املشورة لهم«.
واالتصاالت مس���ألة حساس���ة في سورية 
التي تخضع لعقوب���ات أميركية، لكنها اتخذت 
خطوات لتحرير أجزاء من اقتصادها بعد عقود 

من سياسات فاشلة للتخطيط املركزي.
ولم حتدد احلكومة الس���ورية موعدا لطرح 

أعلن بي��ت التمويل الكويتي )بيتك( عن قيام فري��ق العالقات العامة بزيارة 
املوقع اخلاص بدوريات مرور محافظة العاصمة الكائن خلف مبنى سوق الكويت 
لألوراق املالية، حيث هنأ الفريق ضباط وأعضاء الدورية مبناسبة شهر رمضان 
الكرمي وقدموا لهم الهدايا الرمضانية الرمزية مشاركة لهم في أجواء هذه املناسبة، 
م��ا كان له أثر طيب في نفوس��هم وأوضح »بيتك« في بي��ان صحافي أن زيارة 
فريق العالقات العامة جاءت ضمن مبادرات »بيتك« للتواصل مع مختلف شرائح 
املجتمع السيما خالل شهر رمضان املبارك، وتقديرا جلهودهم املبذولة في خدمة 

املجتمع من مختلف املواقع.
م��ن جانبهم أعرب فري��ق دوريات مرور العاصمة ف��ي املوقع عن تقديرهم 
ملبادرة »بيتك«، مؤكدين أن مثل هذه املبادرات ليست بغريبة عليه حيث تنبع من 
حس أصيل ومس��ؤولية عالية في تقدير الدور الذي تقوم به مختلف مؤسسات 

املجتمع والقائمني عليها.

دب���ي � رويترز: أفادت وثيقة حصل���ت عليها رويترز بأن دبي 
العاملية تعتزم بيع أصولها النفيس���ة على مدى ثماني س���نوات 
جلمع أكثر من 19.4 مليار دوالر لس���داد مستحقات الدائنني الذين 

احترقت أصابعهم بفعل توسعها الطموح.
وأبلغ���ت املجموعة اململوكة للحكوم���ة الدائنني خالل اجتماع 
عق���د يوم 22 يوليو في فندق أتالنت���س الفاخر في دبي ان هيكل 
رأس���مالها غير مالئم وبحاجة إلى إعادة هيكلة »عاجلة« حسبما 

ذكرت الوثيقة التي وزعت خالل االجتماع.

طوكيو � كونا: ارتفعت صادرات الكويت الى اليابان بنسبة %30.8 
عما كانت عليه في العام املاضي لتبلغ قيمتها 889.5 مليون دوالر 
في يوليو املاضي فيما قفزت صادرات اليابان الى الكويت بنس����بة 

41.5% الى 123.7 مليون دوالر.
وأوضحت وزارة املالي����ة اليابانية في تقرير ان الكويت حققت 
فائضا جتاريا مع اليابان في يوليو املاضي وللش����هر الثالثني على 
التوال����ي بلغ 765.8 مليون دوالر اذ بلغ حجم التبادل التجاري بني 

البلدين 10.53 مليارات دوالر في عام2009.
وتراجع الفائض التجاري ملنطقة الش����رق األوسط مع اليابان 
بنسبة 2.7% الى 7.49 مليارات دوالر اذ انخفضت صادرات اليابان 
الى املنطقة بنسبة 0.9% مقارنة بالعام املاضي لتبلغ قيمتها 9.64 

مليارات دوالر.
وفي ش����هر يوليو املاضي تراجعت ص����ادرات النفط اخلام الى 
اليابان بنس����بة 1.3% وتراجعت ص����ادرات املنتجات النفطية كذلك 
بنسبة 33.7% عما كانت عليه في العام املاضي فيما ارتفعت صادرات 

الغاز الطبيعي املسال بنسبة %34.5.
ومنت صادرات اليابان الى منطقة الش����رق األوسط في يوليو 
املاضي بنس����بة 5.7% اذ بلغت قيمتها 2.16 مليار دوالر على الرغم 

من تراجع صادرات الفوالذ واملكائن والقطع الكهربائية.
وأكد التقرير ان الطلب على السيارات اليابانية في منطقة الشرق 
األوس����ط والتي تشكل نصف اجمالي وارداتها من السيارات ارتفع 

بنسبة %36.5.
وس����جل ميزان التجارة الياباني العاملي فائضا بنسبة %119.9 
بقيمة 9.55 مليارات دوالر في يوليو املاضي مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي 2009 وللشهر السادس عشر على التوالي.
وس����جل إجمالي الصادرات اليابانية منوا بنسبة 23.5% بقيمة 
70.95 مليار دوالر للش����هر الثامن على التوالي وارتفعت الواردات 

بنسبة 15.7% إلى 61.41 مليار دوالر للشهر السابع على التوالي.

أعلن مدير معهد الدراسات املصرفية بالوكالة عادل علي سلطان 
عن انطالق اإلصدار العشرين من »التقرير املالي 2006 � 2009« الذي 
يصدره املعهد ضمن سلسلة من اإلصدارات الدورية التي تنفذها 
وحدة البحوث باملعهد بصفة سنوية وذلك تلبية الحتياجات عمالئه 
لبيانات وإحصائيات ومعلومات تدعم القطاع املصرفي واملالي في 
عملية صنع القرار. واوضح ف���ي بيان صحافي أن التقرير يوفر 
بيانات إجمالية حول الوضع املالي وتطور وأداء القطاعات املالية 
في الكويت، مبا في ذلك قطاع املصارف التقليدية واإلسالمية وقطاع 
االس���تثمار والتأمني للشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، كم���ا يتضمن التقرير احدث بيانات مقارنة متوافرة حول 
الوضع املالي، وكذلك الترتيب وفق مؤش���رات مالية رئيسية لكل 

من البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمني.

لمتابعة وتقييم أداء المورد الرئيسي للمنتجات الغذائية في الكويت

الحكومة السورية تعتزم طرح مزايدة لمشغل ثالث

العبداهلل: الكويت والعراق سيتقاسمان حقول النفط الحدودية

»بيتك«: مهرجان تسويقي للسيارات المستعملة وأنواع مختارة من الجديدة
منتصف الش����هر الفضيل موعدا 
إلطالق ه����ذه احلمل����ة ليواصل 
»بيتك« خدماته وعروضه املميزة 

للعمالء.
ولفت العيسى الى أن معارض 
املنتشرة جغرافيا في  السيارات 
مختل����ف املناطق احليوية، يقدم 
»بيتك« من خاللها جتربة رائدة 
وفري����دة، حي����ث جتم����ع معظم 
العالمات حتت سقف واحد مبا يوفر 
على العميل عناء التنقل ويتيح 
له املقارن����ة بني أنواع عديدة من 
السيارات مع توفير كافة متطلبات 
العملية التس����ويقية، مشيرا الى 
أن احلمالت التسويقية املتتالية 
تأتي لتقدم ميزات وخدمات إضافية 
للعمالء من وكالء ومستهلكني في 
إطار العالقات الوثيقة التي تربطهم 

مع »بيتك«.

أيام املهرجان وما  الكثيف طوال 
حققه من نتائج للوكالء والعمالء 

على حد سواء.
وأش����ار الى أن جميع الوكالء 
الذين شاركوا في احلملة األولى 
في يونيو املاضي عادوا ليشاركوا 
مجددا ف����ي احلملة الثانية للثقة 
املتبادلة مع »بيتك« وما حتقق من 
نتائج فعلية، كما زاد عدد الوكالء 
املشاركني في احلملة الثانية ليصل 
إلى خمسة وكالء، مشيرا في هذا 
الصدد الى أن العروض تتضمن 
سيارات متنوعة بينها السيارات 
املستعملة ذات املوديالت احلديثة، 
كما يعرض »بيتك« سيارات جديدة 
ومختارة واردة من الوكيل وبأسعار 

تنافسية أيضا.
وذكر أنه مت اختيار هذا املوعد 
خالل شهر رمضان وحتديدا في 

الكبير  النجاح  التس����ويقي بعد 
الذي حققه املهرجان التس����ويقي 
األولى والذي حمل نفس االس����م 
خالل شهر يونيو املاضي، حيث 
جتس����د النجاح في حجم اإلقبال 

والشركات الرائدة في السوق احمللي 
من خالل تقدمي »بيتك« خدمة بيع 
األمانة في منافذه البيعية، وهي 
خدمة متعددة األهداف تتيح لوكالء 
الرائدة في  السيارات والشركات 
س����وق الس����يارات باإلضافة إلى 
العمالء ع����رض س����ياراتهم من 
مختلف العالم����ات، وفق معايير 
»بيتك« التي تضمن جودة وسالمة 
السيارات حتى يتم عرضها في هذه 
املعارض، مستفيدين من السمعة 
والثقة العاليتني اللتني يتمتع بهما 
»بيتك« في أوساط السوق، وفي 
ذات الوقت تتيح الفرصة للعمالء 
للحصول عل����ى أفضل العروض 
املمكنة في السوق على مستوى 
األس����عار وكذلك على مس����توى 

خدمات ما بعد البيع.
وأضاف: مت تنظيم هذا املهرجان 

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( ممثال في إدارة السيارات 
عن إطالق مهرجان تسويقي حتت 
عنوان »أسعار استثنائية فقط في 
معرض الفروانية«، مبشاركة عدد 
من أهم وكالء السيارات في الكويت 
وبعض الشركات الرائدة في سوق 
السيارات وذلك من خالل عرض 
مجموعة مختارة من الس����يارات 
بأسعار ومزايا غير مسبوقة وذلك 
من خ����الل مع����رض »بيتك« في 

الفروانية »منطقة الضجيج«.
وقال مدير إدارة السيارات في 
»بيتك« عاهد مبارك العيسى في 
تصريح صحاف����ي، ان املهرجان 
الذي يس����تمر ملدة  التس����ويقي 
ثالثة أيام اعتبارا من 23 اجلاري 
حتى 25 من����ه، يأتي لدعم عالقة 
»بيتك« املتميزة مع وكالء السيارات 

مؤسسة البترول تقيم غبقة رمضانية للعاملين في القطاع النفطي

بمزايا وأسعار استثنائية في معرض الفروانية

الشيخ أحمد العبداهلل وسعد الشويب في حديث خاص خالل الغبقة

عاهد العيسى

الشيخ أحمد العبداهلل وسعد الشويب وسامي الرشيد وفاروق الزنكي خالل الغبقة

إقبال كثيف من العمالء على السيارات املعروضة

شريف حمدي ـ رويترز: 
قال وزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل 
امس ان الكويت والعراق توصال إلى اتفاق 
أولي بش���أن تقاسم انتاج حقول النفط 
احلدودية. وقال ان البلدين اتفقا من حيث 
املبدأ وإن اجلانب الكويتي وّقع بالفعل 
االتفاق الذي قد يوقعه اجلانب العراقي 

هذا األسبوع أو األسبوع املقبل.
وقال الشيخ أحمد العبداهلل انه راض 

عن أسعار النفط احلالية.
هذا وكان العبداهلل الذي يرأس أيضا 
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد 
أقام غبقة رمضانية اول من امس تكرميا 
للعاملني في القطاع النفطي، حيث حرص 

الوزير على استقبال األسرة النفطية.
وحض���ر األمس���ية الرمضانية كبار 
القيادات في القطاع، حيث كان في مقدمة 

التنفيذي للمؤسسة  الرئيس  احلضور 
سعد الش���ويب ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة نفط الكويت 
سامي الرشيد ورئيس مجلس ادارة شركة 
البترول الوطنية فاروق الزنكي ورئيس 
مجلس ادارة ش���ركة البترول الكويتية 
العاملية حسني اسماعيل ورئيس مجلس 
ادارة شركة ناقالت النفط الكويتية نبيل 
بورسلي ورئيس مجلس ادارة الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بدر اخلش���تي، 
والعضو املنتدب لدائرة العالقات البرملانية 
واحلكومية واإلعالم باملؤسسة الشيخ 
طالل اخلالد والعضو املنتدب للتخطيط 
باملؤسسة ورئيس مجلس ادارة شركة 
التنمية النفطية هاشم الرفاعي ورئيس 
مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات 

البترولية مها مال حسني.

30.8% نسبة ارتفاع صادرات الكويت إلى اليابان 
68.33 دوالرًا 

سعر النفط الكويتي
قالت مؤسسة البترول الكويتية 
ان س��عر برميل النف��ط الكويتي 
انخف��ض 1.25 دوالر في تعامالت 
أول من أمس ليستقر عند مستوى 
للبرمي��ل مقارن��ة  68.33 دوالرا 
بتعامالت االثنني البالغ عندها 69.58 

دوالرا.
ويأتي تراجع النفط عامليا بسبب 
تفاقم تراجع الطل��ب عليه نتيجة 
استمرار املخاوف من تباطؤ تعافي 
االقتصاد العاملي خاصة مع ظهور 
بيانات وتقاري��ر غير ايجابية في 
االقتصاد األميركي خاصة في قطاع 
السكن اضافة الى حتذير رئيس بنك 
االحتياطي االحتادي من ان مخاطر 
تكرار الركود أعلى مما كانت عليه 

قبل ستة اشهر.
ويعتبر مستوى سعر البرميل 
هذا اقل من السعر املستهدف من 
قبل منظمة دول أوپيك حيث تسعى 
الى ابقاء سعره بني 70 و80 دوالرا 
من اجل حتقيق التوازن بني مصالح 

املنتجني واملستهلكني.


