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  اس���تحوذت أسهم مجموعة الصناعات وزين وبنك 
اخلليج ووطني وأجيليت���ي وحيات كوم على 53% من 

إجمالي قيمة التداول التي بلغت 38.6 مليون دينار.
  تص��در س��هم مجموعة الصناع��ات املرتبة األولى من 
حيث قيمة التداول باستحواذ 18% من اجمالي القيمة البالغة 

6.9 ماليني دينار.
  ارتفعت مؤش���رات 5 قطاعات من اجمالي قطاعات 
 الس���وق الثمانية حيث تصدر قط���اع البنوك االرتفاع
ب���� 53.8 نقطة وجاء قطاع »غي���ر الكويتي« في املرتبة 
الثانية بارتفاع 39.6 نقطة، فيما جاء قطاع الصناعة في 
املرتبة الثالثة بارتفاع 32.7 نقطة وحل قطاع اخلدمات 

في املرتبة الرابعة ب� 16.5 نقطة.

بن�ك الخليج يتصدر ت�داوالت قطاع البنوك بقيم�ة 2.6 مليون دينارمجموعة الصناعات تقود تداوالت السوق بنسبة 18% من إجمالي القيمة

حيث بلغ 927.5 ألف سهم وذلك 
الشراء امللحوظ على السهم  بعد 
في السابق على خلفية شائعات مت 
تداولها حول اجتاه الهيئة العامة 
لالستثمار لبيع حصتها في البنك، 
وقد اغلق عند دينار و240 فلسا 

للسهم.
ورغم اعالنه 7.5 ماليني دينار 
خسارة دفترية عن النصف األول، 
شهد س����هم بنك اخلليج تداوالت 
نشطة عليه بعد االعالن عن نتائجه 
حيث اعلن ان درجة انكشافه على 
قروض س����عد والقصيبي طفيفة 
واخذه مخصص����ات بحدود 58.6 
ملي����ون دينار. وقد اغلق س����هم 
»الوطن����ي« على ارتف����اع بوحدة 
سعرية عن االغالق السابق ليستقر 
عند دينار و240 فلسا للسهم. وقد 
شهد السهم عمليات ضغط وجتميع 
القيمة  خالل اجللس����ة وبلغ����ت 
اإلجمالية للتداوالت على السهم 
2.4 مليون دينار. وكان إلعالن بنك 
برقان عن نتائج النصف األول اثر 
ملحوظ في اجتاه املتداولني نحو 
شراء السهم الذي شهد ارتفاعا في 
السعر خالل اجللسة بلغ 380 فلسا 
ليعود ويستقر عند 370 فلسا في 
التداول مبكاسب 5 فلوس  نهاية 

للسهم.
وكان العزوف واضحا على اسهم 
الشركات االستثمارية من املتداولني 
والتي ش����هدت خم����وال ملحوظا 

االميركي طفرة منو خالل النصف 
الثاني وهو ما جعل االسواق املالية 
االميركية واالوروبية تشهد صعودا 
ايجابيا عززته ارتفاعات اس����عار 
النفط التي المس����ت ال� 70 دوالرا 
للبرميل م����ع توقعات بوصولها 
ملس����تويات ال� 80 دوالرا. وواكب 
تلك املؤش����رات االعالنات اجليدة 
للشركات العاملية التي شهد اداؤها 
حتس����نا ملحوظا، فقد اعلن بنك 
باركليز ارتفاعا في ارباحه بنسبة 
8% في النصف االول ليبلغ 98.2 
مليار جنيه استرليني وذلك رغم 
تأثره باالزمة املالية العاملية، وكذلك 
اعالنات باقي الشركات العاملية التي 
شهدت حتسنا ايجابيا في معظم 
مؤشراتها. ومن هنا فإن العوامل 
الداخلية التزال هي املؤشر احلقيقي 
على اداء السوق وهي التي حتكم 
مؤشراته الفنية صعودا وهبوطا 
ووفقا لسلوكيات مديري احملافظ 
وكبار املضاربني. ومن املتوقع ان 
يشهد السوق ارتدادات ايجابية في 
القيمة،  مؤشراته، خاصة مؤشر 
بعد االعالن عن باقي نتائج اسهم 
الش����ركات القيادي����ة والرخيصة 
للنصف األول التي ستكون حاسمة 

في تعزيز ثقة املتداولني.
آلية التداول

التمويل  تراجع نش����اط بيت 
الكويتي »بيتك« خالل اجللس����ة 

االستثمارية بشكل رئيسي في ظل 
اعادة بناء املراكز مع ورود اعالنات 

النصف االول.
مخالفة المؤشرات

جاء اداء السوق املتواضع وفقا 
القيمة مخالفا للمؤشرات  ملؤشر 
العاملية الت����ي دلت جميعها على 
حدوث طفرة ايجابية في االقتصاد 
العاملي، فوفق االخبار الواردة على 
لسان املسؤولني االميركيني، فإنه 
م����ن املتوقع ان يش����هد االقتصاد 

حتركت الى اللون االخضر، وان كان 
تقليص خسارة املؤشر السعري 
عامال رئيسيا في بعث الثقة لدى 
نفسية املتداولني وانتعاش حركة 
التداوالت، اال ان سيادة مبدأ الضغط 
والتجمي����ع على االس����هم خاصة 
الثقة  انعدام  القيادية كانت وراء 

لدى غالبية املتداولني.
ومرحلة »اجلني« و»التجميع« 
خالل جلسات التداول باتت السمة 
املس����يطرة على حرك����ة التداول 
والتي حتركها احملافظ والصناديق 

بعضها غير مشجعة، االمر الذي 
جعل املتداولني يتريثون في الشراء 

او البيع حلني اتضاح الرؤية.
الش����فافية ذات تأثير  وكانت 
واضح على بعض االسهم القيادية 
والتي وجهت اليها 53% من سيولة 
السوق رغم تراجعات بعضها خالل 

جلسة التداول.
وكان العالن نتائج بنك اخلليج 
عن النصف االول االثر الكبير في 
حترك املتداولني على السهم، فرغم 
ان البنك حقق خسارة دفترية تقدر 
ب� 7.5 ماليني دينار بواقع 3 فلوس 
للسهم، اال ان درجة االنكشاف على 
قروض شركتي سعد والقصيبي 
والتي جاءت في مستويات عادية 
لم تكن بحدة الشائعات التي اثيرت 
من قبل، االمر الذي ولد الثقة لدى 
السهم والذي شهد  املتداولني في 
حتركا نشطا في التداوالت بلغت 
8.5 ماليني سهم وارتفع السعر 15 

فلسا ليستقر عند 320 فلسا.
وكذلك اغلق سهم برقان الذي 
حق����ق 12.5 ملي����ون دين����ار بعد 
استقطاع مخصصات 78.4 مليونا، 
مرتفعا 5 فلوس ليستقر عند 370 

فلسا للسهم.
وواصلت االغالقات املتعمدة في 
الثواني االخيرة دورها في اغالق 
السوق على ارتفاع محدود بعد ان 
شهد السوق تراجعا ب� 25 نقطة 
حتى الدقائق االخيرة، وسرعان ما 

برؤيته اإلستراتيجية التي ترجمت 
حلمه وطموحه ف����ي تكوين هذه 
املنظومة االقتصادية واملجموعة 
االستثمارية الكبيرة، وبذلك حفر 
اسمه بني مبدعي االقتصاد اإلسالمي 
املعاصر وبن����ى عالقات قوية مع 
شخصيات اقتصادية وعاملية مؤثرة 
ليس فقط على الصعيد احمللي بل 
على املستوى اخلليجي واإلقليمي 

والعاملي.
 اجلدير ذكره أن س����امي البدر 
يعد من العالمات البارزة في مسيرة 
القطاع اخلاص الكويتي حيث جنح 
في تكوين كيان ومجموعة اقتصادية 
متكاملة األركان ومتعددة األنشطة 
تصل موجوداتها إلى 4.5 مليارات 

دوالر منتشرة محليا وإقليميا.
 وكان الراحل سامي البدر من اشد 
املرتبطني واحملبني لدولة الكويت 
حيث كان رئيسا للصندوق الذي 
مت تأسيس����ه من أجل إعادة إعمار 
الكويت، وبفض����ل رؤيته الثاقبة 
أدخل االستثمارات اخلليجية لدولة 

الكويت.
 واس����تذكارا للدور الذي لعبه 
الراح����ل س����امي البدر ف����ي فترة 
الغزو وم����ا بعدها جتاه الكويت، 
حيث كان يتواج����د في بريطانيا 
واستطاع التأثير على طبقة كبيرة 
من االقتصاديني واملثقفني، بعد أن 
البنية التحتية وتعرضت  دمرت 
املؤسسات املالية للتخريب، لكن 
البدر وكما يقول »كان منش����غال 
القادم����ة والصورة  باخلط����وات 
اجلديدة التي ستكون عليها بلده 
بعد التحرير، وكيف ستكون صورة 
البنوك واملؤسسات املالية وتوجهات 

احلكومة والدولة«.
ويضيف: وجدت أن هناك فرصة 

ووضعها على طرق التنفيذ وجذب 
مساهمني مع احملافظة على حصة 

استراتيجية.
أيضا من أبدع ما رسخه الراحل 
سامي البدر كإستراتيجية ومنهجية 
عم����ل داخل اجلروب هو ان تعمل 
املجموعة بتجانس وتناغم تسير 
في اجتاه واحد لتحقيق فلس����فة 
التكامل، والتي كان لها األثر بدفع 
املجموعة نحو النمو واالزدهار في 
مشاريعها حتى اصبحت من اكثر 

املجاميع مرونة وقوة. 
وأشارت املجموعة الى ان الراحل 
س����امي البدر ترك بصمة واضحة 
في كل من عمل معه أو عايشه من 
قريب أو بعيد عب����ر قلبه الكبير 
واحلنون وش����خصيته الشامخة 
اجلموح وأفكاره اإلبداعية ورؤيته 
الثاقبة والقيم التي ميتلكها، حيث 
بدأ مشواره مبكرا من دون أن تكون 
أمامه  اخليارات الواس����عة كرجل 
عصامي، كما اتسم بالشراسة من 
أجل الدفاع عن مصداقيته ورؤيته 
املستقبلية، عنيدا إلى أبعد احلدود 
السيما فيما يتعلق بتمسكه وإميانه 

التنفيذي  لالس����تثمار والرئيس 
جلراند والذي ش����ارك بإسهاماته 
في عضويات شركات املجموعة، 
بحكم خبرته الطويلة واملتراكمة 
عبر سنوات طويلة واكب خاللها 
عددا من كبار مالك ورؤساء املجاميع 
التجاري����ة االقتصادي����ة خليجيا 
وإقليميا، يص����ادف اليوم مرور 
عام على رحيل سامي البدر تاركا 
مجموعة راسخة متماسكة واجهت 
حتديات األزمة املالية التي تضرب 
أطنابها في اقتصادات العالم منذ عام 
على إندالع الشرارة األولى لألزمة 
املالية العاملية، التي أربكت النظام 
االقتص����ادي العاملي ككل وجرفت 
آالف املؤسسات والكيانات حول 
العالم ف����ي مختلف التخصصات 
ومن بينها كيانات مصرفية عمالقة 

في الواليات املتحدة.
وكانت لإلستراتيجية وفلسفة 
العمل التي رسخها الراحل سامي 
البدر دور كبير في متاسك املجموعة 
في وجه األزمة املالية، بل وانتظام 
أعمالها بشكل انسيابي ومن دون 
تعثرات مالية مع البنوك، وانعكس 
ذلك بكون املجموعة من أقل املجاميع 
استدانة واس����تهالكا للتمويالت 
التقليدية التي تقوم على اإلقراض 
قصير األجل، أو الزائد عن احلاجة، 
مما حمى املجموعة وشركاتها من 
تداعيات وحتديات األزمة وساعدها 
على استمرارها ومتاسكها، وذلك 
بعدم االعتماد عل����ى التمويل بل 
ترسيخ نظام التمويل الذاتي عند 
الدخول في اي مش����اريع وإتاحة 
نظام الشراكة، ملستثمرين وشركاء 
إس����تراتيجيني مبا يوفر التمويل 
الهيكلة  الالزم، أو اعتماد نظ����ام 
املالية، إيجاد الفرصة واستحداثها 

مهمة تتمثل في وجود فراغ في 
النظام املصرفي، وأنه لن يستطيع 
أن يلبي كل متطلبات البناء التي 
أفرزتها املرحلة اجلديدة، ففكرت 
ف����ي صندوق العم����ار الكويت، 
وكتبت بهذا الشأن ورقة اطلع 
عليها أحد األصدقاء السعوديني 
وأوصلها إلى الشيخ صالح كامل 

مالك مجموعة دلة البركة.
سامي البدر بدأ مع مجموعة 
الرواد في بيت التمويل الكويتي، 
بعده����ا تولى منص����ب العضو 
البركة  املنتدب الس����ابق لبنك 
اإلسالمي لالستثمار )البحرين( 
ممثال للش����يخ صالح كامل، ثم 
عاد إلى الكويت ليتولى رئاسة 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للمجموعة الدولية لالستثمار، كما 
شغل رئيس مجلس إدارة شركة 
هيلي وبيكر الش����رق األوسط 
املتخصصة في إدارة ش����ؤون 
العقارات التجارية في مختلف 
أنحاء العالم، عضو مجلس إدارة 
ش����ركة وورلد تيل لالتصاالت، 
رئيس تنفيذي حملفظة البنوك 
اإلسالمية إلعادة إعمار الكويت 
بعد الغزو العراقي، نائب رئيس 
اجلمعية العربية األفريقية لرجال 
وسيدات األعمال، عضو جمعية 
االقتصاديني الكويتية، مؤسس 
هيئة املعايير اإلسالمية، رئيس 
مجلس إدارة بنك »املستثمرون«، 
ت����رأس مجل����س إدارة ش����ركة 
املش����روعات الكبرى العقارية 
جراند، تولى رئاس����ة مجموعة 
»املستثمرون« القابضة، حصل 
على جائزة الرأي العام الدولية 
الفارس العربي ف����ي االقتصاد 

واألعمال 2003.

تستذكر مجموعة »املستثمرون« 
ذكرى وفاة مؤسس املجموعة سامي 
الب����در وذلك من����ذ انطالقتها قبل 
أكثر من خمسة عشر عاما، خاض 
خاللها الكثير من التحديات التي 
واجهته بش����كل شخصي وبشكل 
مؤسس����ي تارة أخرى، حيث قاد 
جروب »املستثمرون« الذي يضم 
حتت مظلته مجموع����ة متنوعة 
من الش����ركات والكيانات التي مت 
تأسيسها وتشغيلها في مختلف 
القطاع����ات االقتصادية املهمة في 
االقتصادات احلديثة والتي تتميز 
بالتش����غيل والتنويع لألنشطة 
االس����تثمارية. وذكرت املجموعة 
في بيان صحافي أمس ان انطالقة 
املجموعة الدولية لالستثمار )سنة 
1993( والتي تعد من الش����ركات 
املؤثرة والقوية في قطاع االستثمار 
بسوق الكويت لألوراق املالية، ومن 
املجموعة تش����كلت كيانات باتت 
تشكل إحدى الدعائم املهمة لالقتصاد 
الوطني مثل شركة )بتروجلف( 
التي تعمل في قطاع النفط والطاقة، 
وشركة املشروعات الكبرى العقارية 
)جراند( املتخصصة في االستثمار 
والتطوير العقاري، وشركة التكافل 
الدولية في قطاع التأمني التعاوني، 
وشركة أصول وآجال للتمويل في 
قطاع التمويل االستهالكي، وبنك 
»املس����تثمرون« في قطاع البنوك 
الكيانات  االس����تثمارية، كل تلك 
تأسس����ت كمجموعة لتكون ثقال 
اقتصاديا مهما ذا مكانة مؤثرة في 

االقتصاد الوطني.
وأش����ارت املجموع����ة الى انه 
ومبرور عام على رحيل س����امي 
البدر رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب األسبق للمجموعة الدولية 

عمر راشد
حال����ت اإلغالق����ات املتعمدة 
وتداول الثواني االخيرة دون إغالق 
املؤشر السعري على اللون األحمر 
ليستقر اللون األخضر على شاشات 
التداول، فيم����ا تراجع »الوزني« 
بش����كل »طفيف« في إش����ارة الى 
تراجع نسبة الس����يولة املوجهة 

الى الشركات القيادية.
وقد كان لعزوف املتداولني وكبار 
املضاربني عن الشراء اثر واضح 
في تراجع القيمة الى مس����تويات 
متدني����ة لم تتعد حتى قبل نهاية 
التداول ب� 15 دقيقة عن 34 مليون 
دينار، إال انها قفزت الى 38.5 مليون 
دينار خ����الل ال� 5 دقائق االخيرة 
مدفوعة بتداوالت هادئة على األسهم 

القيادية.
العنوان  وكانت الشفافية هي 
األب����رز في ت����داوالت امس حيث 
سيطر غياب نتائج معظم الشركات 
للنصف األول على نفسية املتداولني 
الذين فضلوا العزوف عن الشراء 

انتظارا ملا ستسفر عنه النتائج.
وقد س����يطرت عمليات البيع 
الت����داول ملعظم  على مجري����ات 
أسهم الشركات في حترك واضح 
للمحاف����ظ والصناديق للتجميع 
عند اقل األسعار وتأسيس مراكز 

جديدة.
وم����ع ورود أخبار عن تعافي 
النصف  ف����ي  العاملي  االقتص����اد 
األول م����ن الع����ام احلالي وتوقع 
نتائج نصف س����نوية »مقبولة« 
للش����ركات فإن السوق قد يشهد 
حالة من االنتعاش على مستوى 
الفنية خالل جلسات  مؤش����راته 

التداول املقبلة.
ولم تشهد حركة السيولة في 
السوق اي تطور لدخول مستثمرين 
جدد من االسواق املجاورة والتي 
تأكد دخولها في جلس����ة أول من 
امس، حيث كان تأثيرها محدودا 
للغاية ولم تتأث����ر قيمة التداول 

بشكل ملحوظ.
المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
8.9 نقاط ليغلق السوق على 7691 
نقطة، بينما أغلق املؤشر الوزني 
منخفض����ا 0.7 نقطة ليغلق على 

438.57 نقطة.
وقد بلغ إجمالي األسهم املتداولة 
155.8 مليون س����هم بقيمة 38.56 
مليون دينار نفذت من خالل 3930 

صفقة.
وجرى التداول على أسهم 134 
شركة، ارتفع 49 سهما منها، بينما 
أغلقت 54 شركة على انخفاض، فيما 
حافظت 31 ش����ركة على أسعارها 
دون تغيير و69 شركة لم يشملها 

التداول.
وتصدر قطاع اخلدمات النشاط 
بكمية تداول 48.18 مليون س����هم 
نفذت من خالل 1367 صفقة بقيمة 

14.3 مليون دينار.

وجاء قطاع االستثمار في املرتبة 
الثانية بكمية تداول 35.66 مليون 
سهم بقيمة 3.6 ماليني دينار نفذت 

من خالل 802 صفقة.
واحتل قطاع العقارات املرتبة 
الثالثة بكمية تداول 29.5 مليون 
سهم بقيمة 3.6 ماليني دينار نفذت 

من خالل 630 صفقة.
وج����اءت الصناعة في املرتبة 
الرابعة من حيث النش����اط بكمية 
تداول 18.44 مليون س����هم بقيمة 
7.89 مالي����ني دينار بع����دد 353 

صفقة.
وجاء قطاع البنوك في املرتبة 
اخلامسة من حيث النشاط بكمية 
ت����داول بلغ����ت 15 مليون س����هم 
وبقيمة 7.6 مالي����ني دينار بعدد 

520 صفقة.
اما قطاع غير الكويتي فجاء في 
املرتبة السادسة من حيث النشاط 
بكمية تداول 6.4 ماليني سهم بقيمة 
مليون دينار نفذت من خالل 159 

صفقة.
غياب الشفافية

كانت الش����فافية ه����ي عنوان 
تداوالت جلسة امس، وهي ما اثرت 
على تداوالت السوق وفقا ملؤشر 
القيمة، حيث كان الترقب واحلذر 
املتداولني واجتاههم  وراء سلوك 
خليار عدم الشراء وذلك تخوفا من 
نتائج الشركات والتي جاءت في 

في التح����رك من قب����ل املجاميع 
االستثمارية منذ بدايات اجللسة 
حيث تراجعت »ايفا« وشركاتها 
في عملي����ات جني أرباح واضحة 
على اسهمها، فيما لم يتغير سعر 
سهم »مشاريع« الذي استقر عند 

540 فلسا للسهم.
عقارات الكويت

ولم تشهد عقارات الكويت تغيرا 
في سعر السهم واستقر عند 96 
فلسا رغم حتقيق الشركة أرباحا 
مقبولة عن النصف األول، وشهد 
س����هم »وطنية« تداوالت نشطة 
عل����ى خلفية توق����ع أرباح جيدة 
عن النصف األول وبعد توس����يع 
الشركة ألنشطتها مما دعم السهم 
لدى املتداولني حي����ث ارتفع الى 
300 فلس للسهم بارتفاع قدره 5 
فلوس. كما شهد سهم »التجارية« 
ارتفاعا ب� 4 فلوس ليستقر عند 140 
فلسا للسهم بعد حتقيق الشركة 
أرباح����ا 1.8 مليون دينار من بيع 
عقار مملوك لها بقيمة 26.2 مليون 
دينار ومن املقرر ترحيل األرباح 

احملققة للربع الثالث.
وقد شهد سهم »جتارة« تداوالت 
نشطة بلغت 9.6 ماليني سهم واغلق 
عند 70 فلسا محققا مكاسب سوقية 
ب� 4 فلوس للسهم وذلك رغم اعالن 
الشركة عن خس����ارة 562.7 الف 

دينار بواقع 1.49 فلس للسهم.
الصناعة والخدمات

احتل سهم مجموعة الصناعات 
صدارة التداوالت وفقا ملؤش����ري 
القيمة والكمية وذلك بدعم توقع 
حتقيق ارباح جيدة للنصف األول 
بعد قيام الشركة باطفاء خسائر 
الربع األول حيث بلغ سعر السهم 
485 فلسا كحد أعلى ليستقر عند 
480 فلس����ا للسهم بارتفاع بلغ 5 
فلوس للسهم، وبلغ حجم النشاط 
14.3 مليون سهم بقيمة 6.86 ماليني 
دينار. وفي املقابل شهد سهم زين 
عمليات جني أرباح ملحوظة ادت 
الى تراجعه مبقدار وحدتني ليستقر 
عند دينار و240 فلس����ا للس����هم 
بتراجع 40 فلسا وذلك بعد عمليات 
ضغوط على السهم شهدتها جلسة 
أمس، حيث تراجعت نسبة السهم 
في قيمة التداوالت االجمالية الى 
10.8% من 29.7%، ورغم ذلك احتل 
السهم الترتيب الثاني في التداوالت 
وفقا ملؤشر القيمة حيث بلغت 4.2 

ماليني دينار.
وواص����ل س����هم »أجيليتي« 
االستقرار في اسعاره عند دينار 
و180 فلسا للسهم ليغلق مطلوبا 
عند دينار و160 فلسا وقد تأثرت 
عدد من الشركات بأسعار السهم 
خاصة »مركز سلطان« الذي ارتفع 
بحدود 15 فلسا ليستقر عند 475 
فلسا للسهم. وقد استحوذت أسهم 
6 ش����ركات على 53% من اجمالي 

قيمة التداول.

غياب الشفافية يقود سيولة السوق إلى االنخفاض بشكل ملحوظ
ارتفاع المؤشر 8.9 نقاط بكمية تداول 155.8 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار

)محمد ماهر(العزوف عن الشراء ظل مسيطرا في تداوالت أمس

ومؤشراتأرقام

»الرابطة« تدخل في ائتالف مجموعة بوابة العقبة

»يوباك« تربح 2.3 مليون دينار

أعلنت شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل أن 
ش���ركة تطوير العقبة أعلنت أن ائتالف مجموعة 
بوابة العقبة والتي من ضمن أعضائها شركة رابطة 
الكوي���ت واخلليج للنقل ق���د حصل على التقييم 
األعلى، وهو  بذلك يك���ون االئتالف املفضل وفقا 
للش���روط املرجعية للعطاء املتعلق ببناء ميناء 
العقبة اجلديد. وس���تقوم ش���ركة تطوير العقبة 
بالدخول في مفاوضات مباشرة مع االئتالف املفضل 
خالل األسابيع القادمة للتوصل الى اتفاق نهائي 

حول بنود وش���روط اتفاقية  التطوير والتشغيل 
مليناء العقبة اجلديد، وذلك متهيدا لتوقيع االتفاقية 
 املذكورة ومالحقها خالل شهر أكتوبر املقبل في حال 

مت االتفاق على جميع هذه البنود والشروط. 
وأفادت الش���ركة بأن حصتها في االئتالف لم 
يتم حتديدها بعد ومازالت  املفاوضات جارية بني 
أعضاء االئتالف لتحديد النسب النهائية، وذكرت 
الشركة كذلك أن إجمالي قيمة االستثمار هو 700 

مليون دوالر وأن مدة االستثمار 30 عاما.

اعتمد مجلس ادارة شركة املشاريع املتحدة 
للخدمات اجلوية )يوباك( البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009، 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا 

بل���غ 2.3 مليون دينار ما يعادل 27.69 فلس���ا 
للس���هم مقارنة مع ربح بلغ 2.3 مليون دينار، 
ما يعادل 39.99 فلسا للسهم للفترة املقارنة من 

العام املاضي.

»المستثمرون« تستذكر سامي البدر بمرور عام على رحيله
أسس مجموعة اقتصادية متكاملة واجهت تحديات األزمة المالية

سامي البدر 

 »منا القابضة« تتنازل
عن قسائم صناعية

أعلنت شركة منا القابضة أن  مجلس ادارة الشركة وافق بالتوصية 
على تنازل ش���ركة منا القابضة عن جميع القس���ائم  الصادر بها 
عقود تخصيص صناعية ارقام 55/83 من الهيئة العامة للصناعة 
وعرضه���ا على اجلمعية العمومية العادي���ة للموافقة واملصادقة 
على ذلك. واملوافقة بالتوصية على تنازل شركة منا القابضة على 
جميع االفرع التابعة  لها والصادر بها تراخيص جتارية من وزارة 
التج���ارة والصناعة، وعرضها على  اجلمعي���ة العمومية العادية 
للموافقة واملصادقة على ذل���ك واملوافقة بالتوصية بالتنازل عن 
االفرع والقسائم اململوكة لشركة منا   القابضة ملصلحة الشركات 
التابعة والتي متلكها بطريق مباش���ر او غير مباشر بنسبة %100 
وعرضها على اجلمعية العمومية العادية للموافقة واملصادقة   على 
ذلك، ومتت مناقشة اسس ومحاور استراتيجية شركة منا القابضة 
بش���كل مبدئي على   ان يتم تن���اول هذا املوضوع في االجتماعات 

القادمة ملجلس االدارة بشكل مفصل. 

»عقارات الكويت« تربح 
2.9 مليون دينار

ادارة  أعتمد مجلس 
الكويت  شركة عقارات 
البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية 
ف���ي 30 يوني���و 2009، 
حيث جاءت نتائج أعمال 
الش���ركة لتحقق ربحا 
بل���غ 2.9 مليون دينار، 
ما يع���ادل 3.23 فلوس 
للسهم، مقارنة مع ربح 
بلغ 8.1 ماليني دينار، ما 
يعادل 9.02 فلوس للسهم 
للفترة املقارنة من العام 

املاضي.


