
اقتصادالخميس  21  اكتوبر  2010   36

»جلوبل« تسدد 222 مليون دوالر
من أصل الديون المستحقة عليها للبنوك الدائنة

أعلن بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« عن تسديده مبلغ 72.5 
ملي���ون دوالر من أصل الدين 
للبنوك الدائنة في 21 اجلاري، 
وقد بلغ اجمالي املبالغ املسددة 
من أصل الدي���ن منذ التوقيع 
اع���ادة اجلدولة  اتفاقية  على 
في 10 ديس���مبر 2009 للبنوك 
الدائنة 151.4 مليون دوالر أي 
ما ميثل 8.8% من اجمالي الديون 
املستحقة على الشركة للبنوك 
واملؤسس���ات املالية باالضافة 
الى مبلغ 70.9 مليون دوالر مت 
سدادها الى حملة السندات في 
23 ديسمبر 2009، ليصل إجمالي 
الديون التي س���ددتها الشركة 

لنحو 222 مليون دينار.
املناس���بة، قال بدر  وبهذه 
الرئيس  الس���ميط  عب���داهلل 
التنفي���ذي ف���ي »جلوب���ل«: 
»استطعنا بفضل من اهلل االلتزام 
بالبنود اخلاصة باتفاقية اعادة 
اجلدولة مع البنوك الدائنة التي 

مت التوقيع عليها في 10 ديسمبر 
.»2009

واضاف: »وبالرغم من التقلبات 
التي شهدتها االسواق في منطقة 
أفريقيا  الشرق االوسط وشمال 
خالل ه���ذه الفترة، حيث تتركز 
معظم استثمارات الشركة، فقد 
متكنا من سداد 151.4 مليون دوالر 
من أصل الدي���ن للبنوك الدائنة 

باالضافة الى خدمة الدين البالغة 
31.9 مليون دوالر«، مشيرا الى ان 
هذه اخلطوة »تؤكد التزام الشركة 
وقدرتها على تسديد التزاماتها في 
مواعيدها كما مت االتفاق عليه مع 
الدائنني س���واء البنوك أو حملة 

السندات«.
اجلدير بالذك���ر ان »جلوبل« 
س���ددت 20 مليون دينار )70.9 

مليون دوالر( حلملة س���نداتها 
في 23 ديسمبر 2009، وذلك بعد 
مضي أقل من أسبوعني على توقيع 
اتفاقية اعادة اجلدولة، كما سددت 
28.9 ملي���ون دوالر الى البنوك 
الدائنة في أبريل 2010 كدفعة أولى 
من الديون املستحقة عليها، تلتها 
دفعة ثانية بلغت قيمتها 50 مليون 

دوالر في يوليو 2010.

سددت 72.5 مليون دوالر من أصل الدين في 21 الجاري 

بدر السميط

»الوطنية لالتصاالت« تتوج عميلها
عبداهلل مسلط بجائزة الميني كوبر 2011

اعلنت الش����ركة الوطنية لالتصاالت عن اجراء 
سحبها الشهري الس����ادس مباشرة على تلفزيون 
»ال����راي« من خالل برنامج »رايكم ش����باب«، وذلك 
بحض����ور كل من ممث����ل وزارة التجارة عبدالعزيز 
أشكناني وممثل الشركة الوطنية لالتصاالت حمد 
املطر. وقد نال اجلائزة األولى عبداهلل مسلط حمود 
وهي عبارة عن سيارة ميني كوبر من طراز 2011 بينما 

فاز 99 من عمالء الوطنية بجوائز أخرى قيمة.
وبهذا تستمر »الوطنية« مبكافأة عمالئها وتفتح 
املجال أمامهم لفرصة أكيد بالربح عبر املشاركة في 
السحب بواسطة خطوات بسيطة أبرزها أن يبدأ رقم 
العميل ب� 6 وأن يستخدم خدمات الوطنية. وبهذه 
املناسبة قالت مدير أول ادارة االتصاالت في الوطنية 

ريهام العيار في معرض تهنئتها للفائزين احملظوظني: 
»اننا سعداء جدا بفوز عمالئنا ونفخر مبكافأتهم كما 
أننا نعدهم باملزيد من املفاجآت كعربون تقدير منا 
إلخالصهم ومواكبتهم الوطنية في مسيرة جناحاتها«. 
وأضافت »إننا مستمرون في إجراء السحب الشهري 
ونأمل أن يكون كل عمالئنا من الفائزين، فالفرصة 

متاحة أمامهم ملضاعفة فرصهم بالربح«.
جتدر اإلش����ارة الى أن الشركة قد أطلقت مؤخرا 
برنامج مكافآت الوطنية والذي يحوي مئات املفاجآت 
لعمالئها عن طريق التسجيل املجاني من خالل املوقع 
االلكتروني Wataniya/rewards.com، كما تستمر في 
سحوبات الوطنية الشهرية ومنذ انطالقتها، لتشهد 

جناحا منقطع النظير.

إلى جانب 99 فائزًا في السحب الشهري السادس

ريهام العيار


