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بدء الجولة الثانية من محادثات التجارة اليابانية األوروبية
§طوكيو - د ب أ

الثانية من  األوروبي جولتهما  اليابان واالتحاد  بدأت   [
مفاوضات التجارة الحرة أمس االثنين )24 يونيو/ حزيران 
إزالة  لمناقشة  الجانبين  إذ يسعى كال  2013(، في طوكيو؛ 
التعريفات والحواجز غير الجمركية لتعزيز التجارة والنمو.

وبينما كانت الجولة األولى من المحادثات التي جرت في 
بروكسل في أبريل/ نيسان في معظمها إجرائية، إال إنه من 
على  قطاع  كل  تتناول  محادثات  الجانبان  يعقد  أن  المتوقع 
يوليو/  من  الثالث  حتى  تمتد  والتي  الجولة  هذه  في  حدة 

الخدمات  وتجارة  السلع  تتضمن  مجاالت  وتغطي  تموز 
واالستثمار والملكية الفكرية، بحسب ما أفادت وكالة األنباء 

اليابانية »كيودو«.
صادراتها  في  زيادة  هناك  تكون  ان  في  اليابان  وتأمل 
اإلقليمي  التكتل  إلى  المنزلية  وااللكترونيات  السيارات  من 
األوروبي،  االتحاد  فرضها  التي  التعريفات  إزالة  من خالل 
غير  الحواجز  إزالة  إلى  األوروبي  االتحاد  في حين يسعى 
الجمركية والوصول بشكل أكبر إلى مشاريع القطاع العام 

في اليابان.

تفتتح فروعًا لها في دول الخليج 

»مينا أيروسبيس« تستأجر مواقف لطائرات خاصة في مطار البحرين
§ المنامة - عباس سلمان

»مينا  الخاصة  الطيران  شركة  قالت   [
لطائرات  مواقف  استأجرت  إنها  أيروسبيس« 
الدولي  البحرين  مطار  في   )Hangers( خاصة 
وأنها  خاصة،  شركات  على  تأجيرها  بهدف 
تنوي افتتاح فروع لها في دول مجلس التعاون 
بهدف  و2014   2013 العامين  خالل  الخليجي 

المنطقة. توسيع نشاطها في 
إياد  والمبيعات،  التسويق  مدير  أفاد  فقد 
وهبة، في »مينا ايروسبيس«، التي تقوم بإدارة 
 ،)Hangers( استأجرت  إنها  الخاصة،  الطائرات 
الخاصة،  للطائرات  صيانة  ومحطات  مواقف 
البحرين،  الدولي من شركة مطار  المطار  خلف 
إلى  تأجيرها  بهدف  فيها  باالستثمار  وقامت 

الخاصة. الشركات 
أن  خاص  حديث  في  »الوسط«  وهبة  وأبلغ 
 ،)Two Hangers( الشركة قامت بتطوير موقفين
المواصفات  بحسب  المطار،  خلف  يقعان 
الثالث  الموقف  في  العمل  وسيبدأ  العالمية، 
حتى  اتفاقيتين  الشركة  وقعت  حين  في  قريباً، 
إدارة  تحت  الطائرات  لوضع  مالك  مع  اآلن 

الشركة.
في  سيبدأ  الموقفين  في  العمل  أن  وأضاف 
الذي  األمر  2013؛  العام  تموز  يوليو/  مطلع 
سيسمح للشركة، التي تدير اآلن أربع طائرات 
 )Cargo( للشحن  واثنتين  للرحالت  اثنتين   -
وقت  في  المملكة،  في  أعمالها  بتوسيع   -
تستعد فيه إلى فتح فروع في المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتم تأسيس »مينا أيروسبيس« في البحرين 
العام  في  تجديدها  تم  ولكن   ،2004 العام 
مستثمرين  إلى  بالكامل  مملوكة  وهي   ،2007

في البحرين، وهي الشركة الثانية الخاصة في 
واحدة  تجارية  شركة  بها  تعمل  التي  المملكة 
الشركة  توقف  بعد  الخليج«  »طيران  هي 
ألسباب  العمل  عن  البحرين«  »طيران  الثانية 

مالية.
ومعظم الطائرات الخاصة تطير إلى مطارات 
إلى  باإلضافة  وأوروبا  العربية  الخليج  دول 
الخاصة  الطائرات  هذه  ويستخدم  آسيا. 
والشيوخ،  واألمــراء  األعمال  أصحاب  عادة 
للتنقل  بالنفط  الغنية  الخليجية  المنطقة  في 

بحرية وبسرعة وخصوصية.

 خطط التوسع
»مينا  أن  وهبة  ذكــر  ــرى،  أخ ناحية  من 
أيروسبيس« ستفتتح فرعها الثاني في العاصمة 
الذي  رمضان،  شهر  بعد  )الرياض(  السعودية 
ينتهي في نهاية يوليو المقبل، في حين تخطط 
جّدة  من  كل  في  آخرين  فرعين  لفتح  الشركة 

ودبي خالل العام 2014.
وشرح وهبة أن الشركة حصلت على الموافقة 
وأنها  الفرع،  لتأسيس  التجاري  والسجّل 
يبدأ  الذي  رمضان  شهر  حلول  مع  ستشتغل 

الرياض،  فرع  بتأثيث  تقوم  لكي  يوليو   10 في 
»ولكن العمل فيه سيبدأ بعد انتهاء رمضان«.

»مينا  أن  وهبة  ــاد  أف ــؤال  س على  ورداً 
أيروسبيس« اتفقت مع مالك 4 طائرات لوضع 
فرع  في  الشركة  إدارة  تحت  الطائرات  هذه 
التفاصيل بشأن  من  الرياض«. ولم يعط مزيداً 
الشركات  من  العديد  هناك  ولكن  الرياض،  فرع 
طائرات  يملكون  الذين  والمستثمرين  الخاصة 

خاصة بهم في المملكة السعودية.
وتتخصص الشركة في مجال توفير الطائرات 
من  واألفــراد  الشخصيات  لكبار  المستأجرة 

ولها  والزبائن،  والشركات  الثروات  أصحاب 
والرحالت  السفر  وكاالت  كبرى  مع  تحالفات 
الطائرات  تأجير  وشركات  الوساطة،  وشركات 

في جميع أنحاء العالم.
وأوضح وهبة أن عدد الرحالت تصل بين 20 

إلى 50 رحلة شهرياً.
المجموعة مستمرة  أن  بيَّن  قد  وكان مسئول 
البحرين،  المدني في  للطيران  في رؤية ممتازة 
منطقة  لخدمة  استراتيجياً  موقعاً  تحتل  ألنها 
لديها  البحرين  أن  كما  وآسيا.  األوسط  الشرق 
في  بالتنظيم  كذلك  وتتمتع  العاملة،  القوى 

شئون الطيران المدني.
شركات   9 العربية  الخليج  دول  في  وتعمل 
تجارية، من ضمنها 3 في دولة اإلمارات العربية 
تمتلك  حين  في  الكويت،  في  واثنتان  المتحدة، 
وسلطنة  السعودية  العربية  المملكة  حكومات 
دول  لكن  واحدة.  والبحرين شركة  عمان وقطر 
الخاصة  بالشركات  كذلك  تعّج  الست  الخليج 
بنشاطات  تقوم  التي  تلك  أو  األعمال  بأصحاب 

التأجير.
ومعظم شركات الطيران العاملة في المنطقة 
أسعار  ارتفاع  ظل  في  وخصوصاً  مربحة،  غير 
اإلجمالية،  الكلفة  ثلث  نحو  يمثل  الذي  الوقود 
للوطنية،  رمزاً  يعد  الشركات  هذه  ولكن وجود 
الماليين من  مئات  الحكومات تضخ  فإن  ولذلك 

الدوالرات فيها حتى ال تتوقف.
واحتلت دول الشرق األوسط المرتبة الثانية 
وقت  في  الجوية،  الرحالت  في  النمو  حيث  من 
سعت فيه العديد من دول الخليج العربية مثل 
كمركز  للعمل  وقطر  والبحرين  وأبوظبي  دبي 
أوروبا  إلى  المتجهة  الجوية  للرحالت  رئيسي 

والشرق األقصى، بحسب تقرير صدر مؤخراً.

»مينا أيروسبيس« استأجرت مواقف في مطار البحرين بهدف تأجيرها على شركات خاصة

 تغطية 18 مليون دينار 
من صكوك السلم اإلسالمية

»الخليج المتحد« يشتري 30٪ حصة إضافية من »إف آي إم«

 »بيتك - البحرين« يحصد جائزتين 
»Communicator Awards« من

§المنامة - بيتك البحرين
البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  فاز   [
بجائزتين ذهبية وأخرى فضية من المؤسسة 
وذلك عن   »Communicator Awards« العالمية 
التصميم  ذي  الجديد  اإللكتروني  الموقع 
الذي  النقالة  األجهزة  شاشات  مع  المتوافق 
أن  المؤسسة  واعتبرت  مؤخراً.  البنك  أطلقه 
وجاءت  باإلبداع  يتسم  الجديد  البنك  موقع 
الكبيرة  البنك  لجهود  تقديراً  الجائزتين  هذه 

في مجال التسويق واالتصال.
البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  وفاز 
وهيكل  بنية  عن  للتمّيز  الذهبية  بالجائزة 
المتجاوب.  التصميم  ذي  اإللكتروني  الموقع 
عن  الفضية  التمّيز  بجائزة  البنك  فاز  كما 
المتاحة  المالية  الخدمات  ومستوى  نوعية 
وقال  للبنك.  الجديد  اإللكتروني  الموقع  عبر 
الكويتي  التمويل  بيت  لدى  التنفيذي  المدير 
»يسعدنا  جواهري:  عبدالرزاق  البحرين   –
الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، وأشكر 
القائمين على المشروع حيث بذلوا جهداً كبيراً 

في إنشاء الموقع اإللكتروني الجديد. لدي ثقة 
أحدث  من  سيستفيدون  عمالءنا  بأن  كبيرة 
الموقع حيث يتسم  التقنيات المستخدمة في 
مختلف  مع  وتكيفه  معه  التعامل  بسهولة 

األجهزة اإللكترونية«.
على   »Communicator Awards« وتعمل 
اإلبداع  عن  الناتجة  واألعمال  الجهود  تكريم 
دائماً  وتأثيراً  انطباعاً  تترك  التي  والحرفية 
بغض النظر عن حجم الشركة. إن حفل توزيع 
عن  عبارة   »Communicator Awards« جوائز 
في  المهتم  الرائد  العالمية  الجوائز  برنامج 
التسويق  مجال  في  الكبيرة  األفكار  تقدير 
سنة   20 نحو  قبل  تأسس  إذ  واالتصال 
مختلف  من  طلب   6000 من  أكثر  ويستقبل 
أكبر  أحد  يعتبر  لذا  والمؤسسات،  الشركات 
برامج توزيع الجوائز بالعالم. ويشرف على 
األكاديمية   »Communicator Awards« جوائز 
مجموعة  وهي  البصرية،  للفنون  الدولية 
من  األولى  الدرجة  من  المهنيين  من  مكونة 
االتصاالت  وشركات  اإلعالم  وسائل  كبرى 

واإلعالن والتسويق.

 – الكويتي  التمويل  بيت  أن  يذكر 
 2013 العام  مطلع  في  قام  البحرين 

الموقع  وتطوير  تصميم  بإعادة 
التصميم  بتقنية  للبنك  اإللكتروني 
بنك  أول  ليكون  الحديثة  المتجاوب 
تجاري ودولي يطبق أحدث تقنيات 
العرض على شاشات األجهزة النقالة 
في موقعه اإللكتروني الجديد. وتتيح 

أي  مع  التكّيف  للموقع  التقنية  هذه 
جهاز يقوم بتصفح الموقع، سواء كان 

أو  اآليفون،  )كاألندرويد،  متنقاًل  هاتفاً 
البالكبيري(، األجهزة اللوحية )كاآليباد 

الكمبيوتر  وأجهزة  التاب(  أو 
المحمولة أو المكتبية.

جــوائــز  أن  إلـــى  يــشــار 
قد   »Communicator Awards«
الجاري  العام  خالل  بها  فاز 
ومشهورة  عريقة  شركات 
بيل  مؤسسة  مثل  بالعالم 
غيتس، والت ديزني، ومزراتي.

§المنامة - عباس المغني
يتخذ  الذي  المتحد  الخليج  بنك  اشترى   [
البحرين مقراً له، حصة إضافية تبلغ 13 في المئة 
باستثمار  بمالطا،  إم  آي  إف  بنك  مال  رأس  من 

يصل إلى نحو 100 مليون دوالر.
وذكرت شركة مشاريع الكويت القابضة مالكة 
بنك الخليج المتحد، أن البنك اشترى حصة أخرى 
إم  آي  إف  بنك  مال  رأس  من  المئة  في   13 تبلغ 

بمالطا، لتصل إلى 38 في المئة.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق 
مشاريع  شركة  »تود  المالية:  لألوراق  الكويت 

شراء  تم  قد  بأنه  تفصح  أن  القابضة  الكويت 
بنسبة  بمالطا  إم  آي  إف  بنك  في  أخرى  حصة 
بنك  قبل  من  البنك  مال  رأس  من  المئة  في   13
الخليج المتحد وهو شركة تابعة إلى المجموعة، 
المشاريع  مجموعة  ملكية  نسبة  ستكون  وعليه 
كشركة  وسيعامل  المئة،  في   38 هي  البنك  في 

زميلة للمجموعة ابتداء من تاريخ االستحواذ«.
مايو/   30 في  ذكر  المتحد  الخليج  بنك  وكان 
حصته  لرفع  موافقة  على  حصل  أنه   ،2013 أيار 
باستثمار  إم  آي  إف  بنك  في  المئة  في   43.7 إلى 
يصل إلى 125 مليون دوالر؛ إال أن إعالن الشركة 
الكويت  بورصة  في  المتحد  الخليج  لبنك  المالكة 

أكدت يوم أمس أن البنك رفع حصته إلى 38 في 
المئة.

يذكر، أن بنك الخليج المتحد مدرج في بورصة 
آخر  وبلغ  االستثماري،  القطاع  ضمن  البحرين 
سعر لسهمه نحو 206 فلوس. وهو مملوك بنسبة 
85.47 في المئة لشركة مشاريع الكويت القابضة، 
وبنسبة 9.04 في المئة لشركة الكويتية المتحدة 
لالستشارات. وحقق البنك أرباحاً في الربع األول 

من العام 2013 تبلغ نحو 6.5 ماليين دوالر.
وكان بنك الخليج المتحد أعلن بنهاية شهر مايو 
لالستثمار  منافع  شركة  أسهم  على  االستحواذ 

بموجب متطلبات عرض االستحواذ اإللزامي.

 »ميديا وييز« تطّور المواقع
 اإلعالنية لـ »المعارض«

§السنابس - هيئة المعارض والمؤتمرات
للمعارض  البحرين  هيئة  وقعت   [
وييز  ميديا  شركة  مع  عقداً  والمؤتمرات 
من  أعلنتها  التي  بالمناقصة  فوزها  بعد 
من  العديد  فيها  شارك  عامة  مناقصة  خالل 
الشركات العاملة في مجال الدعاية واإلعالن 
وذلك من أجل تطوير الدعاية واإلعالن بمركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. 
الفائزة  الشركة  مع  العقد  توقيع  تم  وقد 
اإلعالنية  المواقع  تطوير  أعمال  في  لتبدأ 
الفنية  للمواصفات  وفقاً  والدعائية، 
الهيئة  خطة  ضمن  والمعتمدة  واللوجستية 

كافة  والدعائية  اإلعالنية  مواقعها  لتطوير 
وأجود  أفضل  تحقيق  أجل  من  المركز  في 
والمنظمين  لزبائنها  اإلعالنية  الخدمات 
ما يساعد  والدوليين؛  واإلقليميين  المحليين 
للفعاليات  الــزوار  جذب  على  الحفاظ  في 
واإلقليمية  المحلية  المتنوعة  والمعارض 
والدولية التي تقام في مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات بشكل مستمر. حضر 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  االتفاق  حفل توقيع 
حسن  والمؤتمرات،  للمعارض  البحرين 
ميديا  لشركة  التنفيذي  والرئيس  محمد، 

وييز نضال برقاوي.

§المنامة - مصرف البحرين المركزي
] أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 146 من صكوك السلم 

الحكومية الشهرية التي يصدرها »المصرف« نيابة عن حكومة مملكة البحرين. 
وتبلغ قيمة اإلصدار 18 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 26 يونيو/ 

حزيران 2013 وتنتهي في 25 سبتمبر/ أيلول 2013. 
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 0,72 في المئة، مقارنة مع اإلصدار السابق والذي كان 

بعائد 0,72 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 150 في المئة.

حسن محمد )منتصف الصورة( بعد توقيع العقد


