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»بوبيان« »التجاري« يسحب مرشحه لـ
بالتزامن مع رفض دعوى »الدار«

 
|   كتب رضا السناري  |

 علمت »الراي« من مصادر ذات صلة ان مرشح البنك التجاري 
لعضوية مجلس ادارة بنك بوبيان طارق العثمان اعلن انسحابه 

من الترشح السباب لم يعلن عنها.
الى بنك بوبيان  العثمان رفع كتابا أمس  ان  وقالت املصادر 
البنك  ادارة  مجلس  لعضوية  ال��ت��رش��ح  ع��ن  التخلي  نيته  يفيد 
املقبلة، وعلى »بوبيان« اخطار بنك الكويت املركزي بانسحابه، 
ول��م ي��ذك��ر العثمان اي اس��ب��اب وراء ذل���ك، واك��ت��ف��ى ب��االع��ان عن 
تخليه عن ترشحه، لكن املصادر ارجعت هذه خطوة الى التنسيق 
الذي قام به كبار املاك اخيرا فيما بينهم لحث »التجاري« على 
سحب مرشحه، خصوصا ان هناك انسجاما بني كبار املساهمني 

و»التجاري« وال يوجد ما يدعو الى استمرار ترشح العثمان.
املستشار  التجاري  البنك  القانونية في  ال��دائ��رة  وك��ان رئيس 
ع��ص��ام أب���و ال��ف��ض��ل أع��ل��ن أن م��ح��ك��م��ة ال���درج���ة األول�����ى أص���درت 
بجلستها املنعقدة بتاريخ 31 مارس الفائت حكمًا لصالح البنك 
التجاري الكويتي وآخرين في الدعوى بعدم اختصاص املحكمة 
بنظر ال��دع��وى وأل��زم��ت امل��دع��ي املصاريف وب��أن ي��ؤدي للمدعى 
ع��ل��ي��ه األول (ال��ب��ن��ك) م��ب��ل��غ أل���ف دي��ن��ار ك��وي��ت��ي أت��ع��اب م��ح��ام��اة 

فعلية.

»بهارتي« تتوقع الحصول
على املوافقات التنظيمية قريبًا

|   إعداد كارولين أسمر  |

 عن الرئيس 
ً
أوردت صحيفة »وول ستريت جورنال« أمس نقا

الهندية  »ب��ه��ارت��ي«  مجموعة  ف��ي  ال��دول��ي��ة  للعمليات  التنفيذي 
م���ان���وج ك��وه��ل��ي أن »ب���ه���ارت���ي« س��ت��رك��ز امل���ق���ر ال��رئ��ي��س��ي الدارة 
أن  بعد  »نيروبي«  الكينية  العاصمة  في  أفريقيا  في  عملياتها 

استحوذت على أصول »زين« االفريقية. 
الكثير من  أن��ه سيكون هناك  ال��واض��ح  وأض���اف كوهلي »م��ن 
التحديات اال أنه بالعموم فان أفريقيا تشكل فرصة مهمة جدًا« 
مشيرًا الى أن »بهارتي« واثقة من أن الشركة ستتغلب على هذه 

التحديات، كما سبق وتغلبت على تحديات السوق الهندي. 
وت��ن��ت��ظ��ر »ب���ه���ارت���ي« ح��ال��ي��ًا م��واف��ق��ات ال��ج��ه��ات ال��ن��اظ��م��ة في 
الصفقة رسميًا.  الق��ف��ال  »زي���ن«  فيها  تتواجد  أفريقية  دول��ة  ك��ل 
وقال كوهلي أن الشركة في صدد وضع اللمسات االخيرة على 
التصميم التنظيمي واالدارة العليا، متوقعًا أن يتم االنتهاء من 

كل هذه االجراءات في غضون شهر.

األرباح التشغيلية بلغت 7.61 مليون دينار
»بيان« تخسر 54.5 فلس السهم:

أملنا كبير في تخطي األزمة
أعلنت شركة بيان لاستثمار عن موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتي 
أظهرت خسارة اجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار، أي 
النتائج  ال��واح��د، وق��د تضمنت ه��ذه  بواقع 54.54 فلس للسهم 
خ��س��ائ��ر غ��ي��ر م��ح��ق��ق��ة ن��ات��ج��ة ع���ن م��خ��ص��ص��ات ت���م أخ���ذه���ا من 
بسبب  االستثمارات  قيمة  في  االنخفاض  مقابل  التحوط  ب��اب 
االنخفاض املستمر في قيم األصول خال العام 2009 والناتج 
عن املناخ االقتصادي العام، غير أن األرباح التشغيلية املحققة 

بلغت 7.61 مليون دينار.
املنتدب للشركة فيصل  العضو  االدارة  وأف��اد رئيس مجلس 
التي  للتطورات  انعكاسات  اال  م��ا ه��ي  النتائج  أن ه��ذه  امل��ط��وع 
السلبية بشكل  آث��اره��ا  وام��ت��دت  العاملية  املالية  األزم��ة  خلفتها 
كبير على االقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى أداء سوق الكويت 
ل���أوراق املالية بشكل خ��اص، حيث أودت ه��ذه األزم��ة بأسعار 
األصول بفئاتها املختلفة ومن بينها أسعار األسهم؛ فمع نهاية 
العام 2009 فقد سوق الكويت لأوراق املالية ما يعادل 33 مليار 
دينار من قيمته منذ ظهور بوادر األزمة في النصف الثاني من 
العام 2008، األمر الذي أدى الى استنزاف قيمة األسهم السوقية، 
ودف���ع���ن���ا ال����ى أخ����ذ م��خ��ص��ص��ات اض���اف���ي���ة مل���واج���ه���ة االن��ك��م��اش 

والركود الذي أصاب األسواق على املستوى العام.
وتمكنت شركة بيان لاستثمار خال العام 2009 من املحافظة 
الطبيعي،  امل��ال��ي��ة واالس���ت���م���رار، ض��م��ن نشاطها  ت��ه��ا  م��اء ع��ل��ى 
ال��ت��زام��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة ع��ن��د استحقاقها، لتكمل  ال��وف��اء ب��ك��اف��ة  ف��ي 
مسيرتها الحالية الهادفة الى التوسع بثبات محليا واقليميا 
واستكشاف فرص استثمارية جديدة ذات قيمة مضافة للشركة 

وعمائها.
كما أفاد املطوع أنه على الرغم من الصعوبات التي شهدناها 
نشهدها  التي  املتزايدة  التحديات  ظل  وف��ي   2009 العام  خ��ال 
اليوم، فان أملنا كبير في تخطي هذه األزمة الى أن تعود الثقة 
العادلة لأصول  القيمة  لتعكس  املالية  األس��واق  الى  تدريجيا 

وبما يحقق أهدافنا وسياستنا االستثمارية.

»مركز التحكيم« يحكم لـ »جلوبل«
بـ12 مليون دينار من »الكويت القابضة«

أعلنت شركة بيت االستثمار العاملي (جلوبل) أن هيئة التحكيم في 
مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت ،قد 
اصدرت حكمها أمس املوافق  بالزام شركة مدينة الكويت القابضة بان 

تؤدي لشركة »جلوبل« 11,57 مليون دينار 
التعويض  أل���ف دي��ن��ار ع��ل��ى سبيل  ، وم��ب��ل��غ 400  ال��دي��ن  قيمة اص���ل 
التي  املبالغ  الحكم لتحصيل جميع  الشركة على تنفيذ هذا   وستعمل 
لجلوبل  دفعها  القابضة  الكويت  مدينة  شركة  التحكيم  ال��زم��ت  لجنة 
علما بان  التاثير املالي على بيانات الشركة املالية ال يمكن تحديده في 

الوقت الحالي  النه يعتمد على على ما سيتم تحصيله فعا.

 »الوطنية« تؤجل إدراجها في قطر 
في  الشركة  سهم  ادراج  تأجيل  لاتصاالت  الوطنية  الشركة  أعلنت 
ببورصة قطر، بعد أن كان مقررًا في 13 الجاري. وأف��ادت أنها ستقوم 

باخطار ادارة السوق باملوعد الجديد الحقا. 

استدعاء زيادة »مبرد«
العمومية  الجمعية  بناء على موافقة  أن��ه  للنقل  مبرد  أف��ادت شركة 
غير العادية للشركة واملنعقدة يوم االثنني املوافق 31 أغسطس املاضي 
على   زيادة رأس املال من 16.78 مليون دينار الى 21.6 مليون دينار اي 
بنسبة 29 في املئة من رأس املال املدفوع بقيمة اسمية 100 فلس مضافا 
اليها عاوة اص��دار قدرها 2 فلس كويتي للسهم، فإن فترة االستدعاء 
امل��واف��ق 6-4-2010   الثاثاء  ي��وم  الفترة من  لتلك  ال��زي��ادة ستكون خ��ال 

وملدة اسبوعني وذلك في مقر الشركة. 

»بفضل عوائد صفقة )زين(... وتوزيعاتها«

»االستثمارات«: السوق مقبل على الرواج
ذك���ر ت��ق��ري��ر ش��رك��ة االس��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة ان ال��س��وق مقبل ع��ل��ى ف��ت��رات رواج 
مستحقة خال الفترة املقبلة، اذ ان قيمة العوائد الجارية ملؤسسات القطاع الخاص 
واألفراد وصغار املستثمرين من صفقة »زين« تفوق 500 مليون دينار، وهي تعادل 

اكثر من نصف قيمة األرباح النقدية املوزعة خال العام املاضي بأكمله.
ولحظ التقرير ان سوق الكويت لاوراق املالية انهى تعاماته هذا االسبوع على 
انخفاض طفيف في ادائه وذلك باملقارنة مع اداء االسبوع املاضي، حيث تراجعت 
املؤشرات العامة (NIC50 - السعري - الوزني) بنسب بلغت 1.7 في املئة و0.2 في 
املئة و 0.9 في املئة على التوالي، وكذلك االمر بالنسبة إلى املتغيرات العامة (املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة - الكمية - عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب بلغت 
للقيمة  اليومي  املعدل  التوالي فيما بلغ  املئة على  املئة و1 في  املئة و7 في  6 في 

املتداولة 76 مليون دينار خال االسبوع مقابل 81 مليونا لاسبوع قبله.
وبالرغم من االحداث واالستحقاقات الجوهرية التي تم حسمها خال تعامات 
هذا االسبوع لم يتمكن سوق الكويت لاوراق املالية في املحافظة على مستواه فوق 
حاجز املقاومة النفسي البالغ 7.500 نقطة وهو ما يلقي الضوء حول سيادة تأثير 
العوامل املادية فيه كمشكلة عمق سيولته على تأثير العوامل النفسية االستثنائية 
والقياسية التي استقبلها خال الفترة ذاتها سواء في ما يتعلق بنجاح صفقات 
التخارج مثل قيام شركة زين باتمام عملية بيعها وحدتها االفريقية (عدا السودان 
واملغرب) او في ما يتعلق بنوايا االستحواذ القائمة والتي تم االعان عنها رسميا 
عن طريق الجهات الرقابية مثل البنك املركزي وادارة سوق الكويت لاوراق املالية، 
اال انه وبالرغم من ذلك فقد كانت ردة فعل السوق متوقعة في ظل شح السيولة 
وضعف قنواته التمويلية املتاحة وكذلك في تأخر اللوائح الرقابية الحالية والتي 
ادت إلى تزاحم اعانات االرباح السنوية لشركات السوق املدرجة وذلك خال فترة 
التزيد على 48 ساعة وهو ما سبب ارباكا لدى املتعاملني وانعكس بشكل مباشر 

على حركة مؤشرات السوق العامة ومتغيراته.
ل��اواق املالية بشكل خ��اص مقبل على فترات  اال اننا نعتقد ان س��وق الكويت 
ق��ادت تعامات  وال��ت��ي  زي��ن  ان شركة  املقبلة، حيث  املرحلة  رواج مستحقة خ��ال 
ال��س��وق خ���ال امل��رح��ل��ة امل��اض��ي��ة وت��ح��دي��دا م��ن��ذ االع����ان ع��ن تلقيها ع���رض ش��راء 
الفعلي  التأثير  اب��ت��داء  عند  تحديدا  قيادته  على  تعمل  س��وق  االفريقية  وحدتها 
للتوزيعات النقدية ابتداء من العام الحالي والتي تم اقرارها بواقع 170 في املئة 
من رأس املال، وهي تفوق باجماليها قيمة 650 مليون دينار وبما يشكل 2 في املئة 
الكويت  بسوق  املسجلة  امل��درج��ة  الشركات  لكامل  الرأسمالية  القيمة  اجمالي  من 
لاوراق املالية، وفي حساب اثر وحجم تلك السيولة على السوق فانه عند استبعاد 
جزء التوزيع النقدي الخاص بحصة حكومة دولة الكويت والبالغة 24.6 في املئة 
من رأسمال الشركة فإن قيمة العوائد الجارية ملؤسسات القطاع الخاص واالفراد 
وصغار املستثمرين تفوق 500 مليون دينار وهي تعادل وحدها اكثر من نصف 
ق��ي��م��ة االرب������اح ال��ن��ق��دي��ة امل���وزع���ة خ��ال 
العام املاضي بأكمله والشاملة لجميع 
ش��رك��ات��ه امل���درج���ة ب��م��ا فيها ت��وزي��ع��ات 

شركة زين خال ذلك العام.
البيان الرسمي الصادر  وم��ن خ��ال 
ب��ش��أن  ع����ن م��ج��ل��س ادارة ش���رك���ة زي�����ن 
ت����وق����ع ت���وزي���ع���ه���ا الرب���������اح ن���ق���دي���ة ف��ي 
يقل عن  بما ال  املقبلة  املالية  السنوات 
اي  الحالي،  للعام  النقدية  التوزيعات 
انها ستكون بمعدل اليقل عن 170 في 
امل��ال وبما يعادل مبلغًا  املئة من رأس 
ال ي��ق��ل ع��ن 726 م��ل��ي��ون دي��ن��ار سنويا 
(من غير استبعاد اسهم الخزينة التي 
الت��س��ت��ح��ق ال��ت��وزي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة) فانه 
يمثل موردًا داعمًا ومستدامًا في تغذية 
سيولة السوق للسنوات املالية املقبلة 
وه�����و ذو ت���أث���ي���ر ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ع��ام��ل 
لسهم  ال��ج��اري  العائد  ان  اذ  مضاعف، 
زي���ن وف��ق��ا الح���دث اق��ف��ال ل��ه يبلغ 12.3 
في املئة وهو ما يعادل اكثر من خمسة 
اضعاف معدل عوائد الودائع السائدة 
ال��دي��ن��ار م��ح��ل��ي��ا، وف���ي املستقبل  ع��ل��ى 
ال��ق��ري��ب ف���إن ه���ذا ال��ع��ائ��د س���وف يكون 
ب��ات��ج��اه االرت���ف���اع ع��ن��د اف���ت���راض ثبات 
السهم  ان تفسخ سعر  ال��ع��وام��ل، حيث 
التوزيع واستحقاقه توزيعات  اثر  من 
نقدية اكبر من شأنه العمل على زيادة 

ذلك العائد بنسبة جوهرية.
وم��ن ج��ان��ب آخ���ر، ف��إن ق��ي��ام الشركة 
ب��ت��س��دي��د ج����زء ك��ب��ي��ر م���ن ال��ت��س��ه��ي��ات 
م��ل��ي��ار دوالر  ب���ح���دود 4.2  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
ب��اس��ت��خ��دام ج����زء م���ن ع���وائ���د ال��ص��ف��ق��ة 
ل���دى ال��ب��ن��وك امل��ح��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة من 
ش���أن���ه ان ي��ن��ع��ك��س ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر على 
ح��ج��م ال��س��ي��ول��ة امل��ت��اح��ة ل���دى امل��ح��اف��ظ 
بشكل  املحلية  ل��ل��م��ص��ارف  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
خ���اص وه���و م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح اف��اق 
جديدة لعملها وتعظيم ارباحها خال 
العام الحالي وبشكل غير مباشر نحو 
تحسني جودة قنوات التمويل املتاحة 
لسوق رأس املال املحلي وتعزيزها بما 
ي��ت��ي��ح ال���وص���ول إل���ى م��س��ت��وي��ات اق���رب 
للقيم العادلة لشركات السوق املدرجة 
وب��ال��ت��ال��ي زي����ادة م��س��ت��وي��ات ارب��اح��ه��ا 
م����ن خ�����ال ت���ح���س���ن اس����ع����ار ال���ش���رك���ات 
التابعة والزميلة او من خال مكاسب محافظها االستثمارية املباشرة ما يؤدي 
اثر  النقدية املوزعة وف��ي ذل��ك توضيح عن  إل��ى تحسني مستويات ارباحها  كذلك 
العامل املضاعف الناتج عن تحقيق شركة زين لارباح االستثنائية والتوزيعات 

القياسية.
وأف�����اد ال��ت��ق��ري��ر ان���ه ب��ن��ه��اي��ة ت�����داول االس���ب���وع امل���اض���ي ب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة 
الرأسمالية للشركات املدرجة في السوق الرسمي 34.589.4 مايني دينار بانخفاض 
قدره 492.6 مليون دينار وما نسبته 1.4 في املئة مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
3.90.5 مايني دينار وما  ق��دره  وارت��ف��اع  35.082.0 مليون دينار  والبالغة  املاضي 

نسبته 12.7 في املئة عن نهاية عام 2009.
ي��وم الخميس 1  امل��واف��ق  ت��داول االس��ب��وع املاضي  واقفل مؤشر NIC50 بنهاية 
وم��ا نسبته  نقطة   84.9 ق��دره  بانخفاض  نقاط   4.934.6 ابريل 2010 عند مستوى 
1.7 في املئة مقارنة باقفال االسبوع قبل املاضي املوافق 25 مارس 2010 والبالغ 
5.019.5 نقاط وارتفاع قدره 763.0 نقطة وما نسبته 18.3 في املئة عن نهاية عام 
املئة من اجمالي قيمة االسهم  املؤشر على 70.8 في  2009 وق��د استحوذت اسهم 

املتداولة في السوق خال االسبوع املاضي.
وأقفل املؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.475.1 نقطة بانخفاض قدره 14.7 
نقطة وما نسبته 0.2  في املئة مقارنة باقفال االسبوع قبل املاضي والبالغ 7.489.8 

نقاط وارتفاع قدره 469.8 نقطة وما نسبته 6.7 في املئة عن نهاية عام 2009.
أما املؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 440.2 نقطة بانخفاض قدره 
4.0 نقطة وما نسبته 0.9 في املئة مقارنة باقفال االسبوع قبل املاضي والبالغ 444.2 

نقاط وارتفاع قدره 54.5 نقطة وما نسبته 14.1 في املئة عن نهاية عام 2009.
وخال تداوالت االسبوع املاضي انخفض مؤشر املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 6.8 في املئة و1.4 في املئة و6.4 في املئة 
على التوالي، ومن أصل ال� 210 شركات مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 177 شركة 
بنسبة 84.3 في املئة من اجمالي أسهم الشركات املدرجة بالسوق ارتفعت أسعار 
أسهم 62 شركة بنسبة 35.0 في املئة فيما انخفضت أسعار أسهم 92 شركة بنسبة 
52.0 في املئة واستقرت اسعار اسهم 23 شركة بنسبة 15.7 في املئة من اجمالي 
ال��ت��داول على أسهم 33 شركة بنسبة  ول��م يتم  امل��ت��داول��ة بالسوق  الشركات  اسهم 
15.71 في املئة من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق الرسمي، كما تم خال 

االسبوع املاضي ادراج عدد 2 شركة للتداول بالسوق الرسمي.

مجلس إدارة »الغرفة« في صورة تذكارية

مجلس اإلدارة الجديد أعاد تشكيل هيئة مكتبه

»الغرفة« في اجتماعها األول: القانون أواًل

... وقالب حلوى باملناسبة

الصالح واملال خالل احتفالهما بالفوز أول من أمس  )تصوير جالل معوض(

ت����ج����ارة وص��ن��اع��ة  غ���رف���ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع���ق���د 
الكويت أول اجتماعاته بتشكيله الجديد صبيحة 
ال���دورة 25 النتخاب نصف أعضاء  نتائج  إع��ان 

املجلس.
وقد أعاد املجلس، بالتزكية واالجماع، تشكيل 

هيئة مكتبه على النحو اآلتي:
- رئيسًا ملجلس  الغانم  ثنيان  - علي محمد   1

اإلدارة
األول  ال���ن���ائ���ب   - ال���ص���ق���ر  ع���ب���دال���ل���ه  خ����ال����د   -  2

للرئيس
3 - عبدالوهاب محمد ال��وزان - النائب الثاني 

للرئيس
4 - عبدالله سعود الحميضي - أمني الصندوق 

الفخري
5 - ول��ي��د خ��ال��د ح��م��ود ال���دب���وس - ن��ائ��ب أم��ني 

الصندوق الفخري
6 - أسامة محمد يوسف النصف - عضو هيئة 

املكتب
7 - عصام محمد البحر - عضو هيئة املكتب

كما أعاد املجلس تشكيل لجانه الدائمة الست: 
والعمل،  الصناعة  ال��ت��ج��اري،  وال��ع��رف  العضوية 
ال��ت��ج��ارة وال��ن��ق��ل، امل��ال��ي��ة واالس��ت��ث��م��ار، امل��ش��اري��ع 
ال����ع����ام����ة واإلس������ك������ان، ول���ج���ن���ة ال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة 
واإلع���������ام، ع���ل���ى أن ت��ج��ت��م��ع ك����ل ل��ج��ن��ة الن��ت��خ��اب 

رئيسها ومقررها.
وب����ح����ث امل���ج���ل���س ف�����ي االج����ت����م����اع اي����ض����ا آخ���ر 
م��س��ت��ج��دات ج���ه���ود ال���غ���رف���ة ال���رام���ي���ة إل����ى ص���دور 
ق��ان��ون��ه��ا ال���ج���دي���د، ال����ذي ت��أم��ل أن ي��أت��ي ت��ط��وي��را 
الغرفة  يساعد  بحيث  الحالي،  لقانونها  عصريا 
ال���ذي تمثله على دعم  الوطني  ال��خ��اص  وال��ق��ط��اع 
ج��ه��ود ال��ت��ن��م��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ال��خ��ط��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي 
بها تحقيقا  العمل  ايضا منطلق  ال��ي��وم  ي��ص��ادف 
ل���ل���رؤي���ة االق���ت���ص���ادي���ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ح��ض��رة 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
إلى مركز مالي  الكويت  الصباح بتحويل  الجابر 

وتجاري.
وكان رئيس الغرفة قد استهل الدورة الجديدة 
مجتمع  بثقة  الفائزين  جميع  بتهنئة  ولرئاسته 
األعمال الكويتي التي يحمل تجديدها وتأكيدها 
في هذا الوقت بالذات مدلوالت كثيرة مهمة. وبعد 
القطامي، ساير  ال��ج��دد، وف��اء  أن رح��ب باألعضاء 
ال��س��اي��ر وع��ب��دال��ل��ه امل���ا، ت��ق��دم ال��س��ي��د ع��ل��ي الغانم 
ال��ف��اض��ل��ني ناصر  للزميلني  ب��ال��ع��رف��ان واالم��ت��ن��ان 
م��ح��م��د ال��س��اي��ر وه����ال م��ش��اري امل��ط��ي��ري، ال��ل��ذي��ن 
لاقتصاد  طويلة  خدمة  بعد  الترشيح  ع��دم  آث��را 

الكويتي وغرفته.
وشكر رئيس الغرفة كل املرشحني دون استثناء، 
كما شكر كل من أدلى بصوته، ووجه شكرا خاصا 
للصحافة ووس��ائ��ل اإلع���ام، وأع���رب ع��ن سعادته 
الغرفة  إدارة  مجلس  ف��ي  الكويتية  امل���رأة  ملشاركة 
للمرة األولى، علمًا ان الغرفة ومنذ تأسيسها عام 

1959، أعطت املرأة حق االنتخاب والترشيح.

»األهلي املتحد- مصر«
يستبعد زيادات جديدة لرأس املال

|   القاهرة - »الراي«   |

اس��ت��ب��ع��د رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة األه���ل���ي امل��ت��ح��د 
رأسمال  لرفع  اتجاه  أي  وج��ود  الرجعان  فهد 
ذراع امل��ج��م��وع��ة ف���ي م��ص��ر »األه���ل���ي امل��ت��ح��د- 
السلبية  ال��ت��داع��ي��ات  اس��ت��م��رار  م��ص��ر« بسبب 
ال��زي��ادة قد ينشأ  أن  املالية، فضا عن  لأزمة 
عنها ضغط بشأن معدالت ربحية البنك التي 
نهاية  امل��ئ��ة  ف��ي   11.2 نسبته  ت��راج��ع��ا  سجلت 

العام املاضي.
وأوض������ح ال���رج���ع���ان، ف���ي ت��ص��ري��ح��ات على 
هامش عمومية البنك، أن مصرفه بصدد اجراء 
بعد  ل��اي��رادات،  التكاليف  لبند  خفض جديد 
نجاحه في الوصول به الى 41.9 في املئة نهاية 
»44.1« في املئة في 2008. فيما  العام مقارنة ب�
يستعد »األهلي املتحد- مصر«، الذي استحوذ 
على بنك الدلتا الدولي قبل عامني، الستكمال 
خطته التوسعية داخل السوق املحلية، وذلك 

على مستوى شبكة الفروع املقرر الوصول بها 
الحالي، مقابل  العام  قبل نهاية  ال��ى 30 فرعا 

26 فرعا حاليا.
وق�����در ال���رج���ع���ان ح��ص��ة م��ص��رف��ه ال��س��وق��ي��ة 
ب��ن��ح��و 0.5 ف���ي امل��ئ��ة ف��ق��ط، الف��ت��ا ال���ى صياغة 
العام 2010 عبر  لزيادتها خ��ال  خطة طموح 
ج��ذب امل��زي��د م��ن ال��ودائ��ع وال��ت��وس��ع املحسوب 

في تمويل الشركات والتجزئة املصرفية.
وأرج�������ع رئ���ي���س »األه����ل����ي امل���ت���ح���د« ت���راج���ع 
م���ع���دالت ن��م��و أرب�����اح ال��ب��ن��ك ب��م��ع��دل 11.2 في 
املئة الى التأثير بتداعيات األزمة املالية، التي 
االت��ج��اه  ال��ى  مشيرا  عاملية،  بكيانات  عصفت 
لزيادة املخصصات ملواجهة كل املخاطر التي 

قد تنجم في املستقبل.
امل��ت��ح��د- مصر«  وط��ال��ب مساهمو »األه��ل��ي 
في عمومية البنك- عقدت أمس- بضخ زيادات 
ج���دي���دة ل�����رأس امل�����ال ت��ص��ل ق��ي��م��ت��ه��ا ال����ى 400 

مليون جنيه، ليصل الى مليار جنيه.

»اتصاالت« تقترب 
من االستحواذ 

على »كورك تليكوم«
دب����ي- روي���ت���رز- أف�����ادت صحيفة 
ال��ب��ي��ان ال��ي��وم��ي��ة ن��ق��ا ع���ن م��ص��ادر 
ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة أن م��ؤس��س��ة 
االم�������ارات ل���ات���ص���االت (ات���ص���االت) 
ت���وص���ل���ت ال������ى ات����ف����اق م���ب���دئ���ي م��ع 
ش���رك���ة »ك������ورك ت��ل��ي��ك��وم« ال��ع��راق��ي��ة 

لشراء حصة أغلبية فيها.
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع���ن م��ص��ادر 
م��ط��ل��ع��ة ف���ي ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة أن 
ال���ش���رك���ت���ني وق���ع���ت���ا م����ذك����رة ت��ف��اه��م 
ب��ش��أن ال��ص��ف��ق��ة م��ن��ذ ف���ت���رة. وك��ان��ت 
ات����ص����االت ق���ال���ت ف����ي ف���ب���راي���ر ان��ه��ا 
اقتربت من االستحواذ على حصة 
أغ��ل��ب��ي��ة ف���ي ك����ورك ت��ل��ي��ك��وم ف���ي ظل 
ت���ط���ل���ع���ه���ا ل������زي������ادة اي�����رادات�����ه�����ا م��ن 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��خ��ارج��ي��ة مل��ث��ل��ي��ه��ا في 
غ��ض��ون ث���اث س���ن���وات. ول���م يتسن 
االتصال على الفور بمسؤولني من 

اتصاالت للتعليق.

• التوزيعات املعلنة 
»زين« تعادل لـ

  2 في املئة من 
القيمة الرأسمالية 
للشركات املدرجة

• توزيعات السنوات 
املقبلة لن تقل 

عن 170 في املئة   
نقدا أي 726 مليون 

دينار سنويا

• 12.3 في املئة العائد 
الجاري لسهم »زين« 

ويعادل 5 أضعاف 
معدل عوائد الودائع 
السائدة على الدينار 

محليًا


