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»المدينة« وشركاتها تطلق حملة
بين موظفيها للتبرع بالدم

أطلقت شركة املدينة للتمويل واالستثمار حملة للتبرع بالدم 
بني موظفيها وذلك في إطار حرصها ودعمها للحمالت الوطنية التي 
تفيد املواطن واملقيم حيث نظمت الشركة احلملة للتبرع بالتعاون 
مع شركاتها التابعة وذلك في مقرها ببرج العصفور مبنطقة شرق 

بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم املركزي.
وش���هدت احلملة تسابقا بني عدد كبير من املوظفني والعاملني 
بالشركة للمشاركة في تلك املبادرة وذلك بحضور رئيس مجلس 
إدارة شركة املدينة للتمويل واالستثمار خالد املطوع ورئيس مجلس 
إدارة اكتتاب القابضة د.علي الشمالي في الوقت الذي أكد فيه املطوع 
أن مبادرة الشركة بتنظيم حملة للتبرع بالدم ملوظفيها تأتي من 
منطلق إميانها وحرصها على التواصل مع األنش���طة املجتمعية 
واملساهمة اإلنس���انية، التي يحتاجها بنك الدم في عمله لتزويد 
احملتاجني للدم، معربا عن تقديره للمس���ؤولني في بنك الدم على 

تعاونهم مع الشركة في سبيل دعم هذه املشاركة اإلنسانية.
وأوضح املطوع ان مثل هذه املبادرات حتظى باهتمام بالغ من 
قبل مجموعة ش���ركات املدينة، الفتا إلى اس���تمراريتها كنوع من 
املشاركة مع الش���ارع الكويتي ومكوناته مبا يدعم اطر التعاون 

والتكاتف املشترك للمجتمع الكويتي بشكل عام.

القيمة الدفترية للسهم بلغت 257 فلسًا والشركة عقدت عموميتها بحضور %72

93 مليون دينار موجودات »آجال القابضة« 
أعلنت ش���ركة آجال القابضة أنها 
عقدت اجلمعية العامة العادية للشركة 
عن عام 2007 نهاية األسبوع املاضي 
وأقرت اجلمعية كل البنود املدرجة على 

جدول األعمال بأغلبية بلغت %72.
وقالت الشركة في بيان لها ان املركز 
املالي آلجال القابضة قوي ومتني وان 
الشركة ليس لديها اي التزامات تذكر 
وهو ما شكل لها حماية خالل األزمة، 
مش���يرة إلى أن سياسة الشركة التي 
كانت ترك���ز على تنمي���ة العمليات 
التش���غيلية والتركيز على األصول 
ذات القيمة املضافة وحتقيق التوازن 
بني استثماراتها وعملياتها التمويلية، 
ظهرت نتائجها االيجابية خالل األزمة 

املالية العاصفة التي يعيشها العالم.
وأوضحت آجال في بيانها أن إجمالي 
موجودات الشركة يبلغ 93 مليون دينار 
مقابل 16 مليون دينار إجمالي املطلوبات 
املتداولة وغير املتداولة، ما يعني أن 
نس���بة الدين إلى إجمالي املوجودات 
تبلغ 0.03% في حني أن إجمالي الدين 
إلى حقوق املساهمني 0.03% ما يعكس 

قوة املركز املالي للشركة.
في إطار آخر أش���ار البيان إلى أن 
الدفترية لس���هم شركة آجال  القيمة 
القابضة يبلغ 257 فلسا كما في نهاية 
2007، وهو انعكاس آخر حلجم األصول 
التي حتت مظلة الشركة وجودتها رغم 
تداعيات األزمة حيث لم تتأثر بشكل 

كبير حسب البيانات األولية احلالية، 
مشيرا إلى أن القيمة الدفترية تعتبر 
جيدة جدا في ظ���ل االنخفاض الذي 
ضرب أس���عار األصول نتيجة األزمة 
املالية، ملمحا إلى أن قيمة آجال الدفترية 
تعتبر أعلى من شركات كبيرة مدرجة 

في البورصة.
 وذكر البيان أنها تسعى إلى تعزيز 
عملياتها وتفعيل أنشطتها التشغيلية 
بشكل خاص خصوصا من خالل إحدى 
ش���ركاتها وهي آجال للتمويل الذراع 
التمويلي���ة في الس���وق احمللي التي 
تستأثر بحصة جيدة في قطاع التمويل 

االستهالكي والتأجير التشغيلي.
وأوض���ح البيان أن كبار املالك في 

الشركة مستمرون في توفير كامل الدعم 
لشركة آجال القابضة وشركاتها من اجل 
االستمرارية في حتقيق نتائج ايجابية 
مرضية وجيدة خالل السنوات املقبلة، 
مشيرا إلى انه سيتم العمل على إعادة 
الهيكل املالي للشركة وكذلك اإلداري 
في ظل املتغيرات احلالية التي خلفتها 
األزمة على السوق حيث تعتزم الشركة 
اتباع إس���تراتيجية تناسب األوضاع 

اجلديدة مبا ينعكس عليها ايجابيا.
وحتدث البيان عن أن هناك خيارات 
مطروحة أمام الش���ركة فيما يتعلق 
بعملية اإلدراج وهي إما أن يعيد مجلس 
اإلدارة التقدم بطلب لإلدراج أو القيام 
بإمتام عملية اندماج ناجحة مع كيان 

يت���م اختياره بعناي���ة بحيث حتقق 
أو  العملية أقصى فائدة للمساهمني. 
تنفيذ عملية مبادلة لألسهم مبا يعود 
بالفائدة أيضا على جميع املساهمني.

 وكش���فت الش���ركة في بيانها أن 
اخلس���ائر التي حلقت بها ناجمة عن 
انخفاضات في قيم احملفظة االستثمارية، 
حيث ان الشركات الزميلة متكنت من 

حتقيق أرباح بلغت 850 ألف دينار.
وقررت الش���ركة االس���تمرار في 
االحتفاظ باستثماراتها في الشركات 
التابعة والزميلة لقناعتها التامة بها 
وبعملياتها التش���غيلية، وس���تعمل 
على تطويرها وتعزيزها خالل الفترة 

املقبلة.

شعار »زين« التجاري

بدور بوشهري تتسلم اجلائزة

أولغا متسلمة شيك اجلائزة

فريق عمل »اليوسفي« يعرض أحد التلفزيونات اجلديدة

أجهزة متنوعة مبواصفات وتقنيات عالية اجلودة من »اليوسفي«

وائل ديب متوسطا فريق عمل »اليوسفي« عقب طرح األجهزة اجلديدة

وائل ديب متحدثا عن توقعات »اليوسفي« لـ 2009

تطرح 14 مودياًل من تلفزيونات »فييرا« المسطحة خالل األسبوع الجاري

»اليوسفي« تطمح إلى بلوغ 60% من الحصة السوقية 
لمبيعات البالزما و25% لشاشات فوق 37 إنشًا في 2009

 HDMI بالتلفزيونات عبر وصلة
الفت���ا إلى أن ه���ذه اخلاصية 
الس���المة  تعد مالئمة ملبادئ 

واالستدامة البيئية.
وتابع ديب قائ���ال: »تزداد 
املعرفة التقنية باملنطقة ومتابعة 
أبنائها ألحدث التقنيات املتقدمة 
العمالء  ب���ات  والفائق���ة وقد 
اقتناء احللول  حريصني على 
الش���بكية الذكية املتكاملة في 
منازلهم وه���ذا ما حتققه لهم 
أجهزتنا بالشكل األمثل« وختم 
قوله بان تلفزيونات »فييرا« 
توفر للمستهلكني قناة خاصة 
لعرض ذكرياتهم املفضلة مع 

العائلة واألصدقاء.

وكش���ف ان عم���ر أجهزة 
»فيي���را« يصل إل���ى 100 ألف 
س���اعة أي نحو 30 عاما عند 
مدة مشاهدة التلفزيون لثمانية 
اليوم، مشيرا الى  ساعات في 
ان سماكة الشاشات اجلديدة 
اخلالية من الزئبق والرصاص 
1 بوص���ة فيما تبل���غ زاوية 
املشاهدة العريضة 178 درجة. 
وذكر ان من اهم التحس���ينات 
الى  التي أضافتها باناسونيك 
تلفزيونات فييرا خاصية وصلة 
فييرا التي تتيح للمستخدمني 
استخدام جهاز التحكم عن بعد 
اخلاص بتلفزيونات فييرا في 
تش���غيل كل األجهزة املتصلة 

والدقة اللونية لتضمن لعمالئها 
جتربة جيدة عن طريق التجربة 
البصرية السينمائية املتكاملة.

ولفت إلى أن باناس���ونيك 
ق���د طبق���ت تصميم���ا مبدعا 
  NEO PDP»على أجهزة »فييرا
اللونية  الذي يرتقي بالدق���ة 
إلى مس���تويات غير معهودة، 
كاش���فا عن ان ه���ذا التصميم 
يضمن فاعلية استثنائية في 
إنارة الشاشة تفوق كل األجيال 
الس���ابقة وهو م���ا يتميز عن 
التصميمات السابقة مبجاالت 
محورية ثالثة وعددها كاآلتي: 
املواد ومعاجلتها والتأين الغازي 

وتصميم اخللية.

معيارية على جميع موديالت 
ع���ام 2009 وأض���اف أن هذه 
اخلاصي���ة تتي���ح مش���اهدة 
امللتقطة  صورهم وأفالمه���م 
في الت���و واللحظة عبر وضع 
بطاقة الذاكرة الرقمية في املنفذ 
التلفزيون،  املخصص لها في 
مشيرا إلى انه أصبح متاحا أمام 
التمتع مبشاهدة  املستخدمني 
امللتقطة  صورهم وأفالمه���م 
بفضل اخلاصي���ة املدمجة في 

تلفزيونات »فييرا«.
وأشار إلى أن شركة باناسونيك 
العاملية طورت الريادية واالدائية 
الصورية الى مس���تويات غير 
مسبوقة كما طورت نسبة التباين 

منى الدغيمي
كش���ف مدي���ر عام قس���م 
االلكترونيات في شركة عيسى 
حسني اليوسفي وأوالده وائل 
ديب عن أن الشركة تسعى إلى 
ان تبلغ حصتها 60% من السوق 
الس���نة احلالية  احمللي خالل 
ملبيعات البالزما و25% لشاشات 

فوق 37 انشا.
وأضاف في تصريح خاص 
للصحافيني مبناس���بة طرح 
مجموعة واسعة من تلفزيونات 
فييرا املس���طحة أن مبيعات 
أجهزة التلفزيون هي الوحيدة 
التي شهدت مبيعات بنسبة منو 
ملحوظة مقارنة بباقي األجهزة 
إلى أن  االلكترونية، مش���يرا 
الشاشات املسطحة قوضت كل 
التوقع���ات وتخطت مبيعاتها 

أرقاما خيالية.
وتاب���ع ديب بأن أس���عار 
تلفزيون���ات فييرا س���تكون 
تنافسية جدا وستباشر شركة 
عيسى حسني اليوسفي وأوالده 
طرح 14 موديال في السوق خالل 
األسبوع اجلاري السيما شاشات 
الس���ائل وثماني  الكريستال 
شاشات بالزما لتشكل إضافة 
نوعية لسلس���لة تلفزيونات 

فييرا في الكويت.
وقال ان من أهم مزايا سلسلة 
تلفزيونات »فييرا« التي أطلقتها 
»باناسونيك« وظيفة مستعرض 
الصور)وصلة الذاكرة الرقمية 
املتوافرة كخاصية   )sd اآلمنة

في اتصال هاتفي من السفارة الهندية بالكويت

عارف الدين يؤكد لـ »األنباء«:
BTNL وBSNL تقّيمان صفقة »زين«

»الخليج« يعلن الفائز بالسحب
الثاني لفرع »نفط الكويت«

..و »التجاري« يعلن الفائز الجديد
بسحب »حساب النجمة«

عاطف رمضان ـ عمر راشد
تأكيدا ملا نش���رته »األنباء« امس حول تطور موقف شركتي 
BTNL وBSNL بشأن دخولهما في صفقة استحواذ كونسورتيوم 
من 3 ش���ركات هندية ورجل اعمال ماليزي على 46% من اس���هم 
شركة »زين« تلقت »األنباء« اتصاال هاتفيا من السفارة الهندية 
يش���ير الى تأكيد العضو املنتدب في شركة فيفاسي تيليجينس 
فريد عارف الدين على ان شركتيه BTNL وBSNL هما من شركات 
القطاع العام الهندي تسعيان دائما للبحث عن فرص جتارية في 

اخلارج لتوسيع نطاق عملياتهما.
واضاف انه فيما يتعلق بشراء حصة زين فان الشركتني قامتا 
بالبدء في عملية تقيي���م ويجري حاليا اعطاء هذا األمر العناية 

الكاملة.
وكان فريد عارف الدين قد اوضح ان مناقش���ات جترى حاليا 
مع شركتي BSNL وMTNL الهنديتني بشأن إيضاحات حول تقييم 
بعض اجلوانب التجارية اخلاصة بالصفقة، متوقعا ان يتم التوصل 
الى اتفاق قريبا، وقال ان شركة MTNL تقوم حاليا بإجراء تقييم 

اجلوانب التجارية للصفقة لتحديد موقفها.

اعل���ن بنك اخلليج ع���ن الفائز في 
الس���حب الثاني للع���ام احلالي 2009 
فرع ش���ركة نفط الكوي���ت، فوز بدور 
ابراهيم بوش���هري مببلغ 5000 دينار 
حيث قام يعقوب مدير فرع بنك اخلليج 
في شركة نفط الكويت عدنان الشايجي 
بتسليمها اجلائزة الفتا الى انه بامكان 
جميع موظفي شركة نفط الكويت من 

عمالء بنك اخلليج دخول السحب.
البالغة  الفوز باجلائزة  ومبناسبة 
قيمتها 5000 دينار علقت بوشهري قائلة: 
»اشكر بنك اخلليج على اجلائزة الكبيرة 
وعلى اخلدمات املمتازة التي يقدمها من 
خالل فرع شركة نفط الكويت، انه ملن 
الرائع ان يكون لديك فرع مينحك سهولة 
التعامل وبنفس الوقت احلصول على 

فرصة الفوز بهذه اجلائزة املدهشة«.

انضمت أولغا سمعان نادر إلى 
قائمة الفائزين بجائزة ال� 100 ألف 
دينار في »حس����اب النجمة« بعد 
إعالن النتائج في الس����حب الذي 
أقيم في املبنى الرئيس����ي للبنك 
حت����ت إش����راف وزارة التج����ارة 

والصناعة.
وعن تلقيها خبر فوزها قالت 
»إنها بالفعل مفاجأة سارة فعندما 
تلقيت اخلبر م����ن موظفة البنك 
التجاري اعتقدت بأنها مزحة من 
أحد األصدقاء، لذا كررت السؤال 
أكثر من مرة هل أنت متأكدة باني 
فائزة بجائ����زة ال� 100 ألف دينار 
ولم أكن اصدق اخلبر حتى قمت 
باالتص����ال على مرك����ز االتصال 
1888225 للتأك����د من اخلبر حيث 
أكدوا فوزي »بحس����اب النجمة« 
حلظتها غمرتني فرحة الربح مع 

التجاري«.
وقد اثنت اولغا على مصداقية 
البنك وجه����وده املبذولة بتقدمي 
واحلل����ول  اخلدم����ات  أفض����ل 
التي تتناسب  املتميزة  املصرفية 
م����ع احتياجات عمالئ����ه، مقدمة 
الشكر جلميع العاملني في البنك 
التجاري عل����ى جهودهم إلرضاء 

عمالئهم وحتقيق أحالمهم من خالل 
اخلدمات املصرفية املتنوعة.

أنه  وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر 
باس����تطاعة أي شخص أن يفتح 
»حس����اب النجمة« بإي����داع مبلغ 
150 دينارا فقط في أي من فروع 
البنك التجاري الكويتي، فكلما ازداد 
رصيد حساب العميل في »حساب 
النجمة« ازدادت فرص الربح حيث 
يحتسب كوبون للسحب مقابل كل 
50 دينارا باحلس����اب، كما يتميز 

هذا احلس����اب بأنه ميكن السحب 
واإلي����داع فيه في أي وقت إضافة 
إمكانية إصدار بطاقة سحب  إلى 
آلي علي����ه واحلصول على جميع 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية في حال����ة عدم حتويل 

الراتب.

قالت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر خام النفط الكويتي 
صعد امس ال���ى 68.59 دوالرا للبرمي���ل، مقابل 67.82 دوالرا 
للبرميل. هذا، وكانت أعلنت األمانة العامة ملنظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيك( في ڤيينا أمس أن متوسط سعر البرميل اخلام 
من إنتاج الدول األعضاء سجل أول أمس 69.23 دوالرا بزيادة 
قدرها 26 سنتا عن األربعاء املاضي. وكانت املنظمة قررت خالل 
اجتماعها الدوري األربعاء اإلبقاء على سقف اإلنتاج اليومي دون 

تغيير بالنظر إلى املؤش���رات حول خروج االقتصاد من حالة 
الركود. وأعرب وزراء النفط في املنظمة عن رضاهم عن مستوى 
األسعار احلالية. وقال األمني العام للمنظمة، عبداهلل البدري، 
إنه »يجب أن نكون على حذر، ال نريد أن نتخذ إجراء ميكن أن 

يعرض عملية التعافي التي نراها حاليا للخطر«.
وأعرب املسؤول عن أمله في أن تنتهي حالة الركود االقتصادي 

في العالم خالل الربع األول من عام 2010.

الخام الكويتي يصعد إلي 68.59 دوالرًا للبرميل


