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 قدمت رداً رسمياً للطرف الفرنسي بعدم قبول العرض 

 «زين» ترفض عرض «فيفندي» وتدرس عروضًا
  عالمية لشراء حصة األغلبية في «زين أفريقيا»

 األسواق. نت: أكد مصدر مسؤول في 
مجموعة زين أن الشركة رفضت العرض 
املقدم من شركة فيفندي الفرنسية لشراء 
حصة أغلبية فـــي «زين افريقيا»، تبلغ 
نسبتها ٦٥٪، مشيرا إلى أن «زين» قدمت 
ردا رسميا للطرف الفرنسي بعدم قبول 

العرض.
  مـــن جانبها قالـــت مجموعة اإلعالم 
واالتصاالت الفرنسية العمالقة «فيفندي»، 
في موقعها على شـــبكة اإلنترنت، إنها 
أوقفت محادثات شراء حصة أغلبية في 
عمليات االتصـــاالت اخلاصة مبجموعة 
زيـــن الكويتية في افريقيا، وأضافت أن 
االستثمار احملتمل لم يتماش مع معاييرها 

املالية.

  وقال املصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
إن العرض املقدم من الطرف الفرنسي لم 
يوافق الشـــروط التي حددتها مجموعة 
زين لبيع احلصـــة، خاصة فيما يتعلق 
بقيمة الصفقة وآليات وطرق سداد هذه 

القيمة.
  وأوضح املصدر أن اتفاقا بني الطرفني 
كان يقضي ببقاء املفاوضات بشأن هذه 
الصفقـــة، في إطـــار ســـري، حتى يتم 
التوصل إلى نتائج، األمر الذي لم يلتزم 
به الطرف الفرنسي، بعدما أعلنت على 
موقعها اإللكترونـــي، وكذلك للبورصة 
الفرنســـية، عن أنها أوقفت املفاوضات 

في هذه الصفقة.
  وأكد املصدر على أن «زين» ليســـت 

مجبرة على بيع هذه احلصة، وليســـت 
بحاجة إلى تخارج من أي من استثماراتها، 
إال وفق الشروط التي حتددها وبالعائد 

املادي الذي تراه مناسبا.
  واشـــار املصدر إلى أن مجموعة زين 
لديهـــا عدة عروض أخرى من شـــركات 
عاملية، لشراء حصتها في افريقيا، سيتم 
دراســـتها خالل الفترة املقبلة، وحتديد 
أفضلها للدخول في مرحلة من املفاوضات 

اجلادة مع صاحب أفضل عرض.
  يذكـــر أن «زين»، التـــي تعمل في ١٧ 
دولـــة افريقية، أنفقت أكثر من ١٢ مليار 
دوالر فـــي افريقيا، منذ عام ٢٠٠٥، منها 
نحو مليارين في نيجيريا، وتعتزم إنفاق 

ملياري دوالر إضافية هذا العام. 

 االتفاق المبدئي كان يقضي ببقاء المفاوضات في إطار سـري 

 أكد في لقاء خاص مع قناة العربية عدم وجود نشاط سياسي للشركة مع إسرائيل وأي دولة أخرى

 شولتز: «ستاربكس» تركز على منطقة الشرق األوسط

 هوارد شولتز 

 أكـــد رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي لستاربكس 
هوارد شولتز أن ستاربكس 
ليس لها نشـــاط سياسي وال 
ترتبـــط بعالقات مع أي دولة 
وخصوصا مع إسرائيل، مشيرا 
الى أنه حان الوقت لستاربكس 
لترد على العديد من اإلشاعات 
التي يتم تداولها في بعض دول 

منطقة الشرق األوسط.
  وأشار شـــولتز في مقابلة 
خاصة مع قناة العربية الى أن 
ستاربكس تتواجد في منطقة 
الشرق االوسط منذ ١٠ سنوات، 
وهي تعتبـــر من أهم املناطق 
بالنســـبة لسلســـلة مقاهي 
ســـتاربكس التي تعود بداية 
مزاولة نشاطها الى سبعينيات 

القرن املاضي.
  وقال في مقدمة لقائهـ  وهو 
أول لقاء مع قناة تلفزيونية 

عربية ـ «دعنـــي أبدأ بالقول 
اننا متواجدون في املنطقة منذ 
حوالي ١٠ سنوات ولدينا ٣٠٠ 
متجر ووظفنا ٣٠٠٠ شخص 
ولقد قمنا ببناء على الصعيدين 
الشخصي واملؤسسي بالشراكة 
مع شركة محمد حمود الشايع، 
ما زلنا في املراحل املبكرة من 
النمو فـــي املنطقة، ونحن ال 
نقوم بتقسيم إيراداتنا بحسب 
كل منطقة على حدة وال نحدد 
حصتها من االرباح بنســـبة 
أنها منطقة  مئوية فاحلقيقة 
مهمة جدا للشركة للعديد من 

االسباب».
  وتابع شولتز قوله «نحن 
نعمل كشركة منذ نحو أربعني 
عامـــا وأســـتطيع القول بكل 
وضوح ان شركة ستاربكس 
وانا شـــخصيا لم نكن يوما 
مرتبطني على أي صعيد بدعم 

 «نفط الكويت» تسيطر على تسرب 
نفطي بأحد خطوط النفط

  
  أعلنت شـــركة نفط الكويت انها سيطرت على تسرب نفطي 
وقع امـــس االول في احد خطـــوط النفط املتجهة الـــى مينــاء 

األحمـــدي.
  وقال نائب العضو املنتدب للشؤون اإلدارية واملالية والناطق 
الرسمي في الشركة خالد اخلميس لـ «كونا» ان التسرب حصل 
صباح امـــس األحد في أنبوب النفط رقـــم ١ الواصل الى ميناء 

األحمدي.
  وأضاف اخلميس ان الفرق املعنية التابعة للشـــركة توجهت 
على الفور الى موقع التســـرب حيث مت عزل اخلط فورا ومن ثم 
الســـيطرة عليه من دون وقوع أي إصابـــات. وأوضح ان كمية 
النفط املتســـرب بلغت حوالي ٢٥٠ برميال مت استرداد معظمها، 
مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بإجراء التحقيق الالزم ملعرفة 

أسباب حدوث التسرب.

 «اليمنية للغاز» تؤجل أول شحنة 
  من مصنعها للغاز لمنتصف سبتمبر

  
  دبي ـ رويترز: قـــال الرئيس التنفيذي للشـــركة اليمنية للغاز 
الطبيعي املســـال جويل فور امس إن الشركة أجلت أول شحنة من 
مصنعها للغاز املســـال إلى منتصف سبتمبر بدال من املوعد املقرر 

أصال في أغسطس وذلك بسبب مشاكل فنية طفيفة.
  وقال جويل فور لـ «رويترز» في اتصال هاتفي «نتوقع تصدير 

أول شحنة في منتصف سبتمبر». 
  وفي مايو قالت الشركة إنها ستبدأ شحن الغاز الطبيعي املسال 

في أغسطس.

 «إكسون موبيل» تبدأ عمليات 
  حفر أول بئر عميقة في ليبيا

 أعلنت شركة إكسون موبيل 
لالستكشـــاف أن فرعها، شركة 
إكســـون موبيل ليبيا احملدودة 
قد بـــدأت عمليات حفر أول بئر 
عميقة باملياه املغمورة في ليبيا، 
وتقع البئـــر أ١-٣/٢٠ التي يتم 
حفرها مبنطقة العقد ٢٠ باملنطقة 
املغمورة بحوض سرت، شمال 
شرق مدينة مصراته، في املياه 

املتوسطية الليبية.
  وذكرت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي أمس تستطيع احلفارة 
«نوبل هومر فيرنقتون» التابعة 
لشركة نوبل شمال أفريقيا العمل 
في مياه يصل عمقها إلى ٧٢٠٠ قدم 
(٢١٩٥ مترا)، كما ميكنها احلفر 
علـــى عمق ٣٠٠٠٠ قـــدم (٩١٤٤ 
مترا)، وهي مصممة للعمل بشكل 
فاعل وآمن، كما أنها قادرة على 

العمل في مناطـــق متنوعة من 
املياه العميقة في العالم.

  وبهذه املناســـبة قال رئيس 
شـــركة إكســـون موبيل ليبيا 
احملدودة فيل جوس «لدى شركة 
إكســـون موبيـــل تاريخ طويل 
وناجح من األعمـــال في ليبيا، 
حيث كنا نعمل في السابق ضمن 

شركتي إسو وموبيل.
  ولدى شركة إكسون موبيل 
العمليات  التزام دائم بســـالمة 
وكماليتهـــا، وبحمايـــة البيئة. 
هذه القيم األساسية متأصلة في 
أســـلوب عملنا بالشركة، ويتم 
تطبيقها في جميع أنحاء العالم 
من خالل أنظمتنا اإلدارية. ولدينا 
سجل أعمال حافل بأعلى معايير 
املصنعيـــة في جميـــع جوانب 

أعمالنا. 

أي دولـــة او دعم أي نشـــاط 
للعنف، وبالتأكيد لم أقم يوما 

بدعم شعب ضد االخر».
  وردا على ســـؤال حول ما 
الذي مهد خللق هذه اإلشاعات 
وإرتباطهـــا بخطاب ألقاه في 
إحدى املناسبات باالضافة الى 

حصوله على إحدى اجلوائز 
أجاب قائال «قد يفاجئوك بأننا 
سألنا أنفسنا هذا السؤال وقد 
سألته شـــخصيا، كيف ميكن 
لهذه االشاعة أن تنتشر بهذا 
الشـــكل، ال أنكـــر أنني ولدت 
وتربيت يهوديـــا وأنا فخور 

بذلك».
  وأضـــاف قائـــال «لكن كل 
من يعرفني يعلم أنني بنيت 
الشركة بناء على قيم ومبادئ 
مرتبطة باحترام االنســـانية 
والتنوع، أما فيما يتعلق بذلك 
اخلطاب فلدي فرصة الطالع 

اجلميع على احلقيقة.
  جاء وقت في مدينة سياتل 
قبل بضع ســـنوات كان فيه 
املجتمع اليهودي قلقا للغاية من 
معاناة السامية وقبل عامني وقع 
هناك حادث في مؤسسة يهودية 
قتل فيها أحد االشخاص، لذلك 

التقى املجتمع اليهودي وكنت 
حاضـــرا وحتدثت عن معاداة 
أقل شيئا  الســـامية، لم ولن 
ضد الفلســـطينيني أو العرب 
أو املســـلمني فـــلم يكن هـــذا 
الهـــدف من اخلطـــاب ولكني 
حتدثـــت بقوة حـــول معاداة 

الساميـــة.
  وفيما يتعلق باجلائزة التي 
تسلمها أشار الى انه تسلمها 
مع شـــخصيتني أخريني هما 
مارجريت تاتشر والسيناتور 
جـــوزف بايدن الذي يشـــغل 
منصب نائب الرئيس األميركي، 
واختتم لقاءه بالقول «إذا أردت 
أن أقوم بتصريح اليوم سيكون 
ان بقاءنـــا صامتني وبرفضنا 
احلديـــث عـــن احلقيقة فقد 
ســـمحنا لهـــذه االشـــاعات 
بخلق تصـــور خاطئ حــول 

ستاربكــس». 

 مدير فرع أحد البنوك متورط مع ٤ أشخاص

 ليصل إلى ١٣٫٥٤٪

 دراسة: ٣٣٪ من سكان الكويت خفضوا 
إنفاقهم بسبب األزمة المالية العالمية 

 «أبوظبي» تكشف عن محاولتي اختالس
  بـ ١٥٤ مليار درهم من «المركزي اإلماراتي» 

 المعروض النقدي باإلمارات يسجل
  في الربع الثاني أبطأ نمو منذ ٦ سنوات 

 نمو أرباح مصرف الريان القطري
  للربع الثاني إلى ١٧٦٫٧ مليون ريال

 «فولكس واجن» لن تبت نهائيًا
  في المساهمة في بورشه قبل نهاية الشهر

 انخفاض أرباح «السعودية لألبحاث» 
للنصف األول بنسبة ٧٨٫٦٪

 أظهرت دراسة أجراها مؤخرا Bayt.com، بالتعاون 
مع مؤسسة األبحاث املتخصصة YouGov، أن نسبة 
٣٣٪ من سكان الكويت قد خفضوا إنفاقهم األسري 
في ظروف الضائقة االقتصادية احلالية. وقد أشارت 
الدراســـة إلى أن ٣٠٪ من أصحاب املهن في بقية 
دول منطقة الشرق األوسط قد عمدوا إلى خفض 
إنفاقهم العائلي فيما قام ما يفوق ربع املشاركني 

تقريبا بزيادة مبلغ امليزانية العائلية.
 YouGov في هذا الصدد قال املدير التنفيذي لـ  
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا نسيم 
غريــــب: «لقد حلظنا من خالل أبحاث مماثلة في 
األشهر الست املاضية أن املستهلكني في الكويت 
يخفضون إنفاقهم بشــــكل ملحوظ. وبالرغم من 
بعض مؤشرات التفاؤل التي بدت على مستوى 
القاعدة الشعبية في االقتصاد العاملي، إال أنه يبدو 
أن امليل إلى اإلنفاق بحذر مازال مســــتمرا، وذلك 

على املدى القصير على األقل».
  وعند السؤال عن أسباب خفض أصحاب املهن 
ملصروفهم العائلي، أجابت الشريحة الكبرى من 
املشاركني في بلدان اخلليج، بنسبة ٤٣٪، أن ذلك 
يعود إلى الضائقة االقتصادية. أما السبب الذي 
تبعه بنســــبة ٣٧٪ فــــكان االضطرار إلى خفض 
املصروف ألن املشــــارك أو أحد أفراد عائلته فقد 
وظيفتــــه. وكانت األرقام في اإلمــــارات العربية 
املتحدة هي األعلى من ناحية اإلجابة باالضطرار 
إلى خفض املصروف العائلي بسبب فقدان الوظيفة 
مــــع ٤٥٪، وتلتها الكويت بنســــبة ٤٤٪ ومصر 

بنسبة ٤١٪
  وفيما يتعلق مبا إذا كانوا مستعدين للقبول 
بوظائــــف ذات راتب أقل في حــــال صرفهم من 
وظيفتهم احلالية، لم يصرح إال ٣١٪ من املشاركني 

بأنهم قد يقبلون براتب أقل في حني أجاب ٤٥٪ 
منهم ســــلبا. أما في الكويت فقد أعرب ٣٢٪ من 
املشاركني في الدراســــة عن قبولهم براتب أقل، 
بينما أكد ٤٤٪ من املشاركني رفضهم لذلك. وكذلك 
أتت األرقام مماثلة في البلدان املجاورة مع إبداء 
٣٨٪ من املشاركني في اإلمارات العربية املتحدة، 
٣٧٪ من املشاركني في لبنان و٣٦٪ في البحرين 

واألردن استعدادهم لقبول راتب أقل.
  كما سألت هذه الدراسة املشاركني عن حالتهم 
املادية قبل الضائقــــة وخاللها للتحقق من عدد 
أصحاب املهن الذين شــــعروا بأن وضعهم املالي 
تغير. إذ كان يشعر ٣٦٪ من املشاركني قبل الضائقة 
بأنهم أفضل من نظرائهم فيما شــــعر ٣٩٪ منهم 
أنهم متســــاوون معهم و١٢٪ شعروا بأنهم أسوأ 
حالة منهم. أما خالل فترة الضائقة، فأجاب ٢٥٪ 
من املشاركني بأنهم يشــــعرون بأنهم أفضل من 
نظرائهــــم بينما أجاب ٣٩٪ بــــأن وضعهم املالي 
مساو ملوقع نظرائهم و٢٢٪ منهم قالوا إنهم في 

وضع أسوأ.
  أما فــــي الكويت، فقد أبــــدت النتائج اختالفا 
ملحوظا، إذ أشار ٣٥٪ من املشاركني الى أنهم قبل 
الضائقة كانوا يشــــعرون بأنهم أفضل ماليا من 
أقرانهم، في حني أكد ٢٦٪ فقط منهم بأنهم يشعرون 

بأنهم أفضل حاال في ظل الظروف الراهنة.
  وعند سؤالهم عن سبب هذا التغير في حالتهم 
املالية، فسر نصف املشاركني في الكويت تقريبا، 
أي نحو ٤٦٪ منهم، األمر بفقدان الوظائف، بينما 
صرح ٢٨٪ منهم بأن ذلك يعود إلى خفض رواتبهم. 
كما أفادت الدراسة بأن فقدان الوظائف برز بشدة 
في اإلمارات العربية املتحدة مما يشير إلى اتساع 

نطاق ظاهرة التسريح فيها. 

 أبوظبيـ  كونا:كشفت شرطة أبوظبي عن تعرض 
مصرف اإلمارات املركزي أخيرا حملاولتي اختالس 
مبلغني ماليني على التوالي، بلغ إجماليهما ١٥٣٫٩ 
مليـــار درهم، في قضيتي تزويـــر. وأوضح مدير 
إدارة التحريـــات واملباحث اجلنائية في شـــرطة 
أبوظبي العقيد مكتوم الشـــريفي، في تصريحات 
للصحافيني، أن خمسة أشخاص مشتبه بهم ضالعون 
فـــي احملاولتني، منهم مدير فـــرع أحد البنوك في 
اإلمارات، إضافة إلى شـــخص سادس يقيم خارج 
اإلمارات أوهم املشـــتركني معه بأنه ورث املبلغني 
عن طريق أجداده. وأكد على أن شـــرطة أبوظبي 
ألقت القبض على املذكورين، بعد أن شك مصرف 
اإلمارات املركزي في تزوير املستندات، وقام بإبالغ 
شرطة أبوظبي، وبدأت القضية عندما تقدم ثالثة 
من املشتبه بهم بامتالكهم مستندات حقيقية توضح 

أن مصرف اإلمارات املركزي يدين لقريب لهم يقيم 
خارج اإلمارات بحوالي ٥٢٫٧ مليار درهم، وبالتالي 

وجهت لهم تهمة التزوير في محضر رسمي.
  وقال مدير التحريات في شرطة أبوظبي إنه تبع 
القضية األولى قضية أخرى اتهم فيها اثنان مشتبه 
بهما وهما سائح ومستثمر، بامتالكهما مستندات 
حقيقية توضح أيضا أن مصرف اإلمارات املركزي 
يدين لزعيم العصابة األولى نفســـه مببلغ ادعى 
أنه ورثه عن طريق أجداده بلغ إجماليه ١٠١ مليار 
درهم، ووجهت لهما أيضا التهمة ذاتها. وأضاف أنه 
على الرغم من أن هاتني القضيتني منفصلتان، فإن 
التحقيقات املبدئية التي مت إجراؤها مع املذكورين 
أشـــارت إلى أن الرابط بني القضيتني وجود زعيم 
عصابة يقيم في وطنه األم في إحدى الدول املجاورة، 

وهو احملرك واملوجه األساسي للمذكورين. 

 أبوظبي ـ رويترز: أظهرت بيانات صدرت عن 
مصرف اإلمارات املركزي أن معدل منو املعروض 
النقـــدي بدولة اإلمارات العربيـــة املتحدة تباطأ 
في الربع الثاني ليصل إلى ١٣٫٥٤٪ مسجال أدنى 

مستوياته منذ أكثر من ٦ سنوات.
  وقال البنـــك على موقعه علـــى اإلنترنت إن 
املعـــروض النقدي وهو املقياس األوســـع نطاقا 
للنقود املتداولة في االقتصاد والذي يعد مؤشرا 

للتضخم املستقبلي بلغ ٩٢٥٫٩ مليار درهم بنهاية 
يونيو مقارنة مع ٨١٥٫٥١ مليار درهم في الشـــهر 
نفسه من العام املاضي.  وميثل ذلك ارتفاعا بنسبة 
٢٫٣٪ مقارنة بالربع األول ويعد أبطأ منو سنوي 
في املعروض النقدي منذ الربع األخير لعام ٢٠٠٣ 
بعد أن ارتفع معدل النقود املتداولة في اإلمارات، 
ثاني أكبر اقتصاد عربي، إلى ما يزيد على مثليه 

خالل عامني حتى نهاية عام ٢٠٠٨. 

 دبي ـ رويتـــرز: أعلن مصرف الريان القطري 
امس منو صافي أرباحه نحو خمســـة أمثاله في 
الربع الثاني بفضل زيادة قوية في أنشطة التمويل 

والدخل من العموالت والرسوم.
  وقال البنك االســـالمي الذي تأسس منذ ثالث 
سنوات في بيان على موقع البورصة على االنترنت 
إن صافـــي أرباحه في الربع الثاني زاد إلى ١٧٦٫٧ 
مليون ريال من ٣١٫٠٨ مليون ريال في الربع الثاني 

من عام ٢٠٠٨.
  وزاد دخل مصرف الريان من األنشطة التمويلية 

في الربع الثاني إلى ٢٦٤٫٢ مليون ريال من ١٠٥٫٢ 
ماليني ريال في نفس الفترة من عام ٢٠٠٨. وزاد 
دخل الرسوم والعموالت إلى ٤٨٫٨٨ مليون ريال 

في الربع الثاني من ١٦٫٢٢ مليون ريال.
   وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر أعلن بنك 
قطر الوطني أكبر بنك في البالد من حيث  القيمة 
السوقية منو صافي أرباح الربع الثاني ١٢٪ في حني 
أعلن بنك قطر االسالمي منو أرباح الربع الثاني ١٦٪. 
وعلى النقيض فقد أعلن البنك التجاري القطري 

انخفاض صافي أرباح الربع الثاني ٤٥٪.

 عواصم ـ وكاالت: ذكرت صحيفة بيلد األملانية 
امس إن شركة بورشه اوتوموبيل هولدجن األملانية 
للسيارات تكبدت ديونا قدرها ١٤ مليار يورو (١٩٫٧٥ 
مليـــار دوالر) في محاولتها لالندماج مع شـــركة 
فولكس واجن. وقد أبلغت مصادر رويترز مؤخرا 
أن ديون بورشه تزيد «بوضوح» عن عشرة مليارات 
يورو. وقالت صحيفة دير شبيغل السبت املاضي 
إنه نتيجة للديون الهائلة ســـتدفع فولكس واجن 
ثمانية مليارات يورو لبورشـــه لالستحواذ على 

أنشطتها في مجال السيارات الرياضية.
  ومن املقرر ان تأخذ الشركتان قرارا بشأن األمر 
في الثالث والعشرين من يوليو. من جهة أخرى، 

علمت وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) أن شركة فولكس 
واجن األملانية للسيارات لن تتخذ قرارها النهائي 
بشأن شراء حصة كبيرة في شركة بورشه للسيارات 

الرياضية قبل نهاية يوليو اجلاري.
  وذكرت مصادر مطلعـــة في بورش لـ «د.ب.أ» 
أمس أن مجلس اإلشـــراف على بورشه لن يناقش 
بشكل نهائي مسألة بيع حصة من الشركة لفولكس 
واجن خـــالل اجتماعه املقرر اخلميس املقبل وأنه 
رمبـــا خصص لهذا القرار جلســـة أخرى في وقت 
الحق. وكانت فولكس واجـــن قد أعلنت قبل أيام 
عزمها شراء حصة كبيرة في شركة بورشه املثقلة 

بالديون. 

 الرياضـ  يو بي آي: أعلنت املجموعة السعودية 
لألبحاث والتسويق عن انخفاض أرباحها خالل 
النصف األول من هذا العام بنسبة ٧٨٫٦٪ مقارنة 
مبـــا كانت عليه في الفترة املماثلة من عام ٢٠٠٨ 
وبلغ صافي ربح املجموعة خالل األشـــهر الستة 
املاضية ٣١٫٢ مليون ريال مقابل ١٤٥٫٧ مليون ريال 

للفترة املماثلة من العام السابق.
  وقالت املجموعة في بيان لها امس ان صافي 
الربح خالل الربع الثانـــي بلغ ١٠٫٧ ماليني ريال 
مقابل ٨٧٫٧ مليـــون ريال للربع الثاني من العام 
الســـابق وذلك بانخفاض قـــدره ٨٧٫٨٪. ومقابل 
٢٠٫٥ مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض 

قدره ٤٧٫٨٪.
  وبلغ إجمالـــي الربح خالل الربع الثاني ٨٩٫٨ 
مليون ريال مقابل ١٥٤ مليون ريال للربع الثاني 

من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٤١٫٧٪.
  أما ربحية السهم خالل األشهر الستة املاضية 
فبلغـــت ٠٫٤ ريال مقابل ١٫٨ ريال للفترة املماثلة 

من العام السابق.
  وأعادت املجموعة الفرق في أرباح النصف األول 

من العام ٢٠٠٩ مقارنة بالعام ٢٠٠٨ بشكل رئيسي 
إلى تأثر النتائج للنصف األول من العام احلالي 
بتباطؤ االقتصاد اذ انخفض اإليراد اإلعالني خالل 
النصف األول من ٢٠٠٩ بنسبة ٢٦٫٧٪ مقارنة بالعام 
٢٠٠٨ وذلك نتيجة تخفيض ميزانيات التسويق في 

عدة مجاالت أهمها اخلدمات املالية والعقار.
  كما أشارت الى انخفاض إيراد الطباعة خالل 
النصـــف األول من ٢٠٠٩ بنســـبة ٢١٫٩٪ مقارنة 
بالعام ٢٠٠٨ وإلى أن صافي الربح للنصف األول 
من العام ٢٠٠٨ تضمن أرباحا استثنائية مبقدار 
٣٧٫٨ مليون ريال متثل ما نسبته ٢٦٪ من صافي 
الربح وتتمثل في إعـــادة تقييم بعض العقارات 

مببلغ ٩ ماليني ريال سعودي.
  ولفتت املجموعة إلى استكمال عقود التأجير 
التمويلي السابقة والتي بلغت ٢٨٫٨ مليون ريال 
للنصـــف األول من العام ٢٠٠٨ مقابل ٦٫٤ ماليني 

ريال للنصف األول من العام ٢٠٠٩.
  وقالت انه مت مؤخرا توقيع عقد تأجير متويلي 
جديد من شأنه أن يسهم في حتسني النتائج خالل 

النصف الثاني من العام ٢٠٠٩. 

 اتصاالت اإلماراتية توزع ٢٥ فلسًا أرباحًا للسهم عن النصف األول
 أبوظبيـ  رويترز: قالت مؤسسة االمارات 
لالتصاالت (اتصاالت) في بيان امس إنها 
ستوزع أرباحا مؤقتة بواقع ٢٥ فلسا لكل 

سهم عن النصف األول من عام ٢٠٠٩.
  وقد أعلنت اتصاالت يوم السبت أنها 
حققت أرباحا صافية في الربع الثاني قدرها 
٦٥٦٫١ مليــــون دوالر بانخفاض ١٩٪ عن 
نفس الفترة من العام السابق. لكن األرباح 

جتاوزت توقعات السوق.
  وقالت اتصاالت فــــي بيان على موقع 
سوق أبوظبي لألوراق املالية على االنترنت 
إن مجلس االدارة أقر التوزيعات النقدية 

على املساهمني.
  وقال رئيس مجلس إدارة «اتصاالت» 
محمد عمــــران: تلعب «اتصــــاالت» دورا 
محوريا في األســــواق املتواجدة فيها من 
خالل تطويرها لقطــــاع االتصاالت كون 
املؤسسة تؤمن بأنها شريك استراتيجي في 
التطوير والنهوض بالقطاع في األسواق 
التي تعمل فيها، وتعمل دائما على توفير 
واكتشــــاف قيم مضافة إلى هذه األسواق 
وعدم االكتفاء فقط بتقدمي خدمات االتصال 

العادية، وقد كان لها األســــبقية في نشر 
تقنيات اجليل الثالث واجليل التالي في 
األسواق التي تعمل فيها بقارتي افريقيا 
وآسيا». من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
التصاالت محمد القمزي: «تواجه املؤسسة 
جتربة فريدة على الصعيد الداخلي من حيث 
معدالت اإلشغال أو االنتشار حيث وصلت 
معدالت النفاذ إلى أرقام قياسية تخطت 
حاجز الـ٢٠٠٪ ممــــا وضع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في صدارة دول العالم في 

نسبة انتشار الهاتف املتحرك».
  وأضــــاف: «إن هذا املعدل املرتفع يقلل 
من فرص النمو األفقي في عدد املشتركني، 
ويعطى الفرصة للنمو الرأسي أو التراكمي 
من ناحية معدالت االســــتخدام من حيث 
عــــدد الدقائق أو حركة نقل البيانات عبر 
املوبايل واخلدمات اجلديدة لتقنيات اجليل 
الثالث املتطور وتطبيقاته الذي برعت فيه 
املؤسسة وأنشــــأت ألجله الشبكة األكثر 
تطــــورا وجاهزية ليس على مســــتوى 
الدولة فحسب وإمنا على مستوى املنطقة 

ككل». 


