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عاطف رمضان
ذك���رت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان ما تردد أخيرا بش���أن املفاوضات التي جتريها 
إحدى الش���ركات الهندية لش���راء أصول في »زين« أفريقيا فّجر تساؤالت لدى أوساط 
املستثمرين الذين يحملون أس���هم »زين« عن مدى انعكاس هذه الصفقة على »حاملي 

أسهم زين« وكم النسب التي سيتم توزيعها في حال إمتام الصفقة؟
واضافت املصادر ان الشركة س���تعرض هذا املوضوع على اجلمعية العمومية وان 

املساهمني سيكون لهم القرار األخير بهذا الشأن.

حاملو سهم »زين« يترقبون انعكاسات صفقة »زين أفريقيا« على أسهمهم

العلوش: الجدل التشريعي أفقد »االستقرار « القدرة على حل مشاكل الشركات
عمر راشد

نفى رئيس مجلس اإلدارة في شركة األولى لالستثمار 
د.محمد العلوش وجود صعوبات تواجه تقييم أصول 
بيت االستثمار اخلليجي و»األولى« متهيدا لالندماج 

بينهما، مؤكدا أن عمل اللجنة يس����ير بشكل طبيعي 
ووفق اخلطة الزمني����ة لالنتهاء من عملية االندماج. 
وقال العلوش ل� »االنباء«: ان قانون االستقرار املالي 
خفت قوته في معاجلة أزمة الشركات االستثمارية، 

مستطردا بأن القانون أخذ الكثير من اجلدل خاصة 
في اجلانب التشريعي ما قلل من قدرة االقتصاد على 
التعافي من األزمة املالية الراهنة، مشيرا إلى أن األزمة 
باتت بحاج����ة إلى محفزات قوي����ة حتى ال تتعرض 

الشركات والقطاع املصرفي ألزمة حقيقية في الربع 
الثالث. ولفت العلوش إلى ان خيار زيادة رؤوس أموال 
البنوك احمللية بات أحد احللول املطلوبة لتتوافق مع 

معايير بازل »2« وملعاجلة مسألة املخصصات.

الجزاف: »برقان لحفر اآلبار« تستعد 
لبدء العمل في حفر بئر الخفجي

احلالي قد فازت خالل العام احلالي 
بثالثة عقود بقيمة إجمالية تقدر 
ب� 144 مليون دينار منها عقدان 
لشركة نفط الكويت كالهما ملدة 
خمس سنوات، بينما العقد الثالث 
العمليات املشتركة  هو لشركة 
في اخلفجي ومدته سنة واحدة 
تبدأ من تاريخ وصول احلفار الى 
منطقة العمل مبينا ان كل هذه 
العقود تتعلق بتقدمي الش����ركة 
خلدمات احلفر والصيانة وان 
جميعها كان عن طريق مناقصات 

فازت الشركة بها.

أحمد يوسف
إدارة  توقع عض����و مجل����س 
ش����ركة برقان حلفر اآلبار محمد 
اجلزاف بدء العمل في حفر البئر 
اخلاص بالعمليات املشتركة في 
منطقة اخلفجي في اململكة العربية 
السعودية خالل شهري سبتمبر 

او اكتوبر املقبلني.
وأكد في تصريح ل� »األنباء« ان 
الشركة تعمل حاليا على جتهيز 
معدات احلفر لتنفيذ العقد، مشيرا 
الى ان الش����ركة على أمت استعداد 
للدخول في مناقصات حفر اآلبار 

على مستوى منطقة اخلليج.
وأشار الى ان الشركة قد انتهت 
من مناقصة في البحرين، وحاليا 
يتم س����حب احلف����ارات ومعدات 

احلفار.
وقال ان الشركة تسخر جناحها 
وخبرته����ا العريقة في هذا املجال 
في عمل توس����عات مدروسة في 
أسواق اخلليج، حيث باتت تتمتع 
بسمعة طيبة وكوادر فنية مدربة 
على أفضل املستويات مما يؤهلها 
للمنافسة على نطاق عريض في 

األسواق املجاورة.
ولفت الى ان الشركة خالل العام 

أكد عزم الشركة التوسع المدروس في األسواق المجاورة

محمد اجلزاف

اكتوبر املقبل موعد بدء احلفر في منطقة عمليات اخلفجي


