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أفادت ش����ركة املدينة للتمويل واالستثمار بأنها أقامت 
الدعوى رقم 2010/1675 ضد شركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( بطلب بطالن حكم حتكيم هيئة التحكيم التجاري 
في غرفة صناعة وجتارة الكويت والقاضي بإلزام الشركة 
بأن تؤدي لشركة جلوبل مبلغا وقدره 10 ماليني دوالر قيمة 
أصل الدين ومبلغ 300 ألف دوالر على س����بيل التعويض. 
وأفادت الش����ركة بأن احملكمة أصدرت حكما ببطالن حكم 

وإحالة الدعوى الى إدارة اخلبراء، مش����يرة الى انه سيتم 
إلغاء أي اجراءات اتخذتها ش����ركة )جلوبل( مبوجب حكم 
التحكيم سالف الذكر. ومن جانبها، أفادت شركة )جلوبل( 

في بيان أرسلته الى إدارة السوق بأن احملكمة.
وبينت جلوبل ان احلكم ابتدائي وليس نهائيا وستقوم 
الش����ركة بالطعن في احلكم واتخاذ االجراءات املناسبة إذا 

صدر احلكم في غير صالح الشركة.

صدور حكم ابتدائي لصالح »المدينة«.. و»جلوبل« تطعن

الشركة نجحت في تسوية ديون تجاوزت الـ 30 مليون دينار

تسعى للحصول على تمويالت من أكثر من بنك محلي 

تقدمت للعمل في 3 حقول للغاز والنتائج ستظهر في أكتوبر المقبل

الشركة وجهت كتابًا رسميًا إلى »المركزي« و»التجارة« للموافقة ولعقد جمعية عمومية

»مشاعر« تدرس القيام بعمليات استحواذ 
على شركات ذات إيرادات تشغيلية منتظمة

 »إيكاروس« تتفاوض للدخول في حصتين بمجال 
البتروكيماويات في الكويت والسعودية

»كويت إنرجي« تتأهل للمشاركة  في جوالت 
التراخيص بوزارة النفط العراقية

»ميريل لينش« يتفاوض مع شركة استثمارية 
مدرجة لتمّلك  20% من رأسمالها

 أحمد مغربي 
كش����ف مصدر مس����ؤول 
في ش����ركة كويت انرجي انه 
مت تأهيل الش����ركة للمشاركة 
في ج����والت التراخيص التي 
طرحتها وزارة النفط العراقية 
مؤخرا، حيث ان هذا التأهيل 
مكن الشركة من ان تنافس على 
العمل ف����ي 3 حقول للغاز في 

مختلف اماكن العراق.
وب���ني املصدر الذي فضل 

عدم ذكر اس���مه ل�»األنباء« ان 
نتائج املمارسات على ال� 3 حقول 
ستظهر في اول اكتوبر املقبل، 
متوقعا حصول الشركة على 
حق العمل في اثنني من احلقول 
املتنافس عليها، مشيرا الى ان 
احلق���ل االول يقع في البصرة 
والثاني في ديالى والثالث حقل 

عكاز في االنبار.
وذك���ر املص���در ان تأهيل 
الشركة من قبل وزارة النفط 
العراقية يعتبر مبثابة اخلطوة 

األولى نحو العمل في القطاع 
النفط العراقي بجانب الشركات 
العاملي���ة الكب���رى التي فازت 
بحق التنقيب واالستكش���اف 
ف���ي احلق���ول العراقية، وهو 
ما س���ينعكس بااليجاب على 

امكانيات الشركة الفنية.
الش���ركة  وبني املصدر ان 
حصلت على موافقات رسمية 
من احلكوم���ة املصرية للحفر 
ضمن منطقة االكتشاف النفظي 
الغربية  اجلديد في الصحراء 
مبصر، واصفا ذلك االكتشاف 

بان���ه االكبر من نوعه في تلك 
املنطقة. 

وأوض���ح ان املس���وحات 
اثبت���ت ان  اجليوفيزيائي���ة 
النفط والغاز في هذه  كميات 
املنطق���ة تعتب���ر ذات جدوى 
اقتصادية عالية وتبشر بنمو 
كبير في انتاجية النفط وهو 
ما سينعكس ايجابا على منو 
االي���ردات وتعزيز مس���توى 
الى وجود  الربحية، مش���يرا 
ش���راكات عاملية م���ن جهتني 
استرالية وكندية في هذا البلوك 

االستكشافي الكبير.
وأش���ار الى البئ���ر التي 
وضعتها الشركة مؤخرا في 
وضعية االنتاج بقيمة تقدر 
بنحو 2500 برميل يوميا تبلغ 
حصة كويت انرجي منها 700 
برميل يوميا حيث تقع تلك 
البئر في منطقة زهرة في رأس 

قطارة مبصر.
وكشف املصدر ان كويت 
انرجي تنتج يوميا ما يقارب 
14 ال���ف برميل من النفط، من 
عدد من آبارها حول العالم بينما 
يصل االحتياطي املؤكد واحملتمل 
للشركة الى 51.2 مليون برميل، 
وتعتزم الشركة ادراج اسهمها 
في س���وق لندن أو الكويت أو 
كليهما خالل األش���هر التسعة 
املقبلة، وقد س���جلت الشركة 
أرباحا متواصلة منذ تأسيسها 
ع���ام 2005 وتدير عمليات في 
مصر واليمن وعمان وأوكرانيا 

والتفيا وروسيا وباكستان. 

 محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
أن شركة مشاعر القابضة تدرس حاليا 
القيام بعمليات اس���تحواذ واسعة 
النطاق على عدد من الش���ركات ذات 
اإليرادات التشغيلية املنتظمة وذلك في 
طور سعيها نحو االستغالل األفضل 

ملوارد الشركة.
وأفادت املصادر بأن الشركة تركز 
حاليا استثماراتها في السوقني املصري 

والسعودي، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة نحو تنويع مصادر 
الدخل وتوزيع أصولها جغرافيا، مبينة أن قرار االستثمار في العقار 
املصري جاء بعد وجود طلب حقيقي على املشاريع السكنية هناك 
خاص���ة بعد تعديل القوانني العقارية مما س���اهم في تعزيز الثقة 

باالستثمار العقاري في مصر.
ولفتت إلى متلك الشركة خالل العام املاضي عددا من العقارات 
في املدن اجلديدة وحتديدا في منطقة الشيخ زايد مبدينة السادس 
من أكتوبر كما اس���تحوذت الش���ركة على حصة 20.6% من شركة 
األفق لالستثمار العقاري وهي شركة مصرية تختص باالستثمار 

أنها تقوم حاليا  العقاري، موضحة 
بتسويق مشروع عقاري سكني مميز 
حتت اسم »زايد ديونز كومبلكس« 
على مساحة 232 ألف متر مربع )55 
فدانًا( ويحتوي املش���روع على 120 
عمارة سكنية محاطة مبرافق وخدمات 

رفيعة املستوى.
وأشارت الى جناح الشركة في 
تسوية ديون جتاوزت ال� 30 مليون 
دينار وذلك تنفيذا الستراتيجيتها 
الرامية الى احلد من االستخدام املفرط للدين وعدم الدخول في 
مش���اريع مرتفعة املخاطر عبر متويالت خارجية، موضحة ان 
الوضع املالي واملالءة املالية للشركة جيدان ونسبة الديون الى 
حقوق املساهمني متثل 50% حيث يصل إجمالي املوجودات حتى 
نهاية الع���ام 2009 نحو 100.3 مليون دينار فيما يصل إجمالي 
املطلوبات 32.9 مليون دينار وأن القيمة الدفترية للسهم تصل 
الى نحو 418 فلس���ا، فيما يصل إجمالي حقوق املساهمني 66.9 
ملي���ون دينار وأن العائد على حقوق املس���اهمني بلغ 7.2% مع 

نهاية 2009.

أحمد مغربي 
كشف الرئيس التنفيذي في شركة ايكاروس 
للصناعات النفطية سهيل بوقريص ان الشركة 
تجري حاليا جوالت في مراحل متقدمة مع اكثر 
من بنك محلي للحصول على تمويل للدخول 
الكويت  في مش���اريع للبتروكيماويات في 
والس���عودية، مشيرا الى ان هناك فرصتين 
بالفعل يتم دراستهم ويتم التفاوض حاليا 
على األسعار وسيعلن عنهم اذا ما توصلنا 

مع األطراف على السعر العادل.
وأوضح بوقريص ل���� »األنباء« ان حجم 
الحصة في الفرصتين س���وف ال يتجاوز ال� 
50 مليون دوالر بناء على امكانات الش���ركة 
الحالية والوضع االقتصادي العام، موضحا 

ان الفرص المربحة عادة ما تكون مكلفة.
وبين بوقريص ان الشركة نجحت خالل 
شهر رمضان في نقل ملكية الصناعات الوطنية 
في »سبكيم« و»تصنيع« السعوديتين الى 
ملكيتها بشكل مباشر لتصبح »ايكاروس« 
مالكة لحصة 8.3% في »سبكيم« و5.3% في 
تصنيع، وهذا ما سيعطي الشركة القدرة على 

الحصول على تمويل من البنوك.
تجدر االشارة الى ان ارباح ايكاروس قد 
ارتفعت بنسبة 409% خالل النصف األول من 
العام الحالي حيث حققت الشركة ارباحا تقدر 
ب� 3.2 ماليين دينار ما يعادل 4.4 فلوس للسهم 
مقارنة مع خسائر قدرها 1.06 مليون دينار 

في الفترة المقارنة من العام الماضي.

بدء حملة تسويقية جديدة للمؤسسة تشمل مختلف المحطات العاملة بها

العميري: 65% حصة »الكويتية« من موسم العمرة 
بزيادة نسبتها 30% عن موسم العام الماضي 

تذكرتان بسعر  واحدة
ق��ال العميري ان احلمل��ة تعتمد في 
تسويقها على جزأين، اجلزء األول: السفر 
لشخصني بسعر مقعد واحد الى اجلهات 
التالي��ة: دول مجل��س التعاون اخلليجي 
ع��دا )الرياض – جدة( بس��عر ابتداء من 
26 دينارا، الش��رق األوس��ط )بيروت – 
عمان – دمش��ق – طهران – اإلسكندرية 
– األقصر( بس��عر ابت��داء من 46 دينارا 
والقاهرة ابتداء بسعر 104 دنانير، اوروبا 
فرانكفورت – جنيڤ ماعدا )لندن – باريس 
- روما( بسعر ابتداء من 180 دينارا، الهند 
)بومبي - دلهي( بسعر ابتداء من 58 دينارا، 
كوتش��ن – ترايفندرام بسعر ابتداء من 
78 دينارا، كولومبو بسعر ابتداء من 70 
دينارا، دكا – شيتاغونغ بسعر ابتداء من 
98 دينارا، باكستان )اسالم اباد – الهور( 
بسعر ابتداء من 78 دينارا.وأشار العميري 
الى ان اجلزء الثاني من احلملة يش��مل 
مقعدا واحدا على عدد محدد من الوجهات 
وهي: دول مجلس التعاون اخلليجي عدا 
)الرياض – جدة( بسعر ابتداء من 18 دينارا، 
الشرق االوسط )بيروت – عمان – دمشق 
– طهران – اإلسكندرية – األقصر( ابتداء 
من 30 دينارا، القاهرة بس��عر ابتداء من 
65 دينارا، اوروبا فرانكفورت – جنيڤ 
ماعدا )باريس - روما( بسعر ابتداء من 105 
دنانير ولندن 115 دينارا، نيويورك بسعر 
ابتداء من 180 دينارا، الهند )بومبي - دلهي( 
بس��عر ابتداء من 41 دينارا، )كوتشن – 
ترايفندرام – مدراس( بسعر ابتداء من78 
دينارا، كولومبو بسعر ابتداء من 49 دينارا، 
دكا – ش��يتاغونغ بس��عر ابتداء من 69 
دينارا، باكس��تان )اس��الم اباد – الهور( 
بسعر ابتداء من 55 دينارا، الشرق االقصى 
)بانكوك- ماني��ال – جاكرتا - كواالملبور( 

بسعر ابتداء من 105 دنانير.

)محمد ماهر(بدر العميري خالل اإلعالن عن بدء احلملة التسويقية جانب من أعضاء احلملة التسويقية باملؤسسة   

 أحمد يوسف
أكد المدير اإلقليمي األعلى في مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية بدر العميري استحواذ المؤسسة 
على نسبة 65% من موسم عمرة رمضان في السوق 
الكويتي، وال�35% األخرى مقس���مة بين خطوط 
طيران الجزيرة وخطوط الوطنية للطيران، وان 
هذه النسبة تؤكد اس���تمرار ريادة المؤسسة في 

السوق المحلي، رغم زيادة حدة المنافسة.
وقال العمي���ري خالل المؤتمر الصحافي الذي 
دعت إليه المؤسسة أمس بحضور عدد من المهتمين 
بالقطاع السياحي ووكاالت السفر والسياحة في 

الكويت ان المؤسسة قامت بتشغيل 33 رحلة إضافة 
من الكويت جدة الكويت باإلضافة عن تشغيل 34 
رحلة اعتيادية بنسبة إشغال تزيد على 90% وهو 
انج���از كبير قامت به المؤسس���ة في ظل ظروف 
اقتصادية صعبة يمر بها قطاع الطيران العالمي.

وأضاف ان طائرات المؤسسة نقلت ما يقارب 
12 ألف راكب في موسم العمرة لالتجاهين، بزيادة 
نس���بتها أكثر من 30% عن موس���م العمرة للعام 

الماضي، األمر الذي يعد نجاحا بكل المقاييس.
وأكد على ان اإلعداد الجيد والمنظم لهذا الموسم 
جاء نتيجة تخطيط سليم في جميع دوائر المؤسسة، 

لنصل الى هذا الحجم من الركاب والذي يعد األكبر 
في تاريخ المؤسسة في موسم العمرة.

وعن االستعدادات لموس���م الحج خالل العام 
الحالي، قال العميري ان المؤسسة تعمل على قدم 
وساق لإلعداد لموس���م مميز وذلك بالتعاون مع 

سلطات الطيران المدني الكويتي والسعودي.
وأضاف ان هناك العديد م���ن لجان العمل في 
المؤسسة تعمل بالتعاون مع حمالت الحج والعمرة 
المعتمدة في الكويت على وضع الترتيبات النهائية 
بحيث تسهل جميع إجراءات الحج وتالفي سلبيات 

العام الماضي.

وتوقع ان يش���غل االتجاه الواحد على ناقالت 
المؤسسة حوالي 8 آالف حاج، مؤكدا على ان تيسير 
رحالت لنقل 16 ألف حاج لموس���م هذا العام امر 
ليس س���هال خصوصا ان الموسم محكوم بمدى 

زمني ضيق وهو موسم الحج.
الى ذلك، اس���تعرض العميري عروض الحملة 
التسويقية الجديدة للمؤسسة خالل الفترة من 16 
سبتمبر الى 15 ديسمبر والتي تشمل معظم محطات 
المؤسسة، مؤكدا على أنها تشمل االتجاهين وبأسعار 
تشجيعية مميزة ستستقطب منها المؤسسة شريحة 

جديدة تضاف الى عمالئها الدائمين.  

سهيل بوقريص 

 محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ل� 
»األنباء« ع���ن املفاوضات التي 
يجريها بنك ميريل لينش العاملي 
مع إحدى الشركات االستثمارية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة  تهدف إلى متلك حصة 
تتراوح بني 15 و20% في رأسمال 

الشركة.
وأفادت املصادر بأن الشركة 

االستثمارية وجهت كتابا إلى كل 
من بنك الكويت املركزي ووزارة 
التجارة والصناعة تضمن طلب 
املوافقة على عقد جمعية عمومية 
غير عادية ملناقشة املوافقة من 
عدمها على متلك ميريل لينش 
حصة رئيسية في الشركة، مشيرة 
إلى أن املفاوضات اجلارية تأتي 
ضمن جهود هذه الشركة نحو 
االنفتاح عامليا في مجال تقدمي 

اخلدمات املالية واالس���تثمارية 
بالتحالف مع بنك دولي له سمعته 

العاملية اجليدة.
وأكدت املصادر ان الش���ركة 
االس���تثمارية كان���ت قد بدأت 
بالتوس���ع حس���ب خطته���ا 
االستراتيجية من خالل التعاون 
مع عدد من الش���ركات الزميلة 
والتابعة الت���ي تعمل في عدة 
مجاالت داخل وخارج الكويت، 

وكانت الشركة االستثمارية قد 
دخلت في اس���تثمار جديد في 
القطاع املصرف���ي مؤخرا فيما 
تخارجت من استثمارات خارجية 
أخرى من أجل خدمة استراتيجية 
التوسع، وتوقعت املصادر ان يتم 
اإلعالن عن هذا التحالف اجلديد 
خالل الفترة املقبلة بعد ان يتم 
احلصول على املوافقات الرسمية 

الالزمة من اجلهات املختصة. 


