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توقع احتمال تقييم األصول كونها كبيرة للغاية

الرئيس التنفيذي لـ »ميليكوم« يلّمح
التفاق قيد اإلعداد لبيع بعض أصول »زين« 

..وإعالن الفائز في السحب األسبوعي 
لمسابقة  »Lucky Draw« لعمالء »إيزي«

كشفت ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( عن نتائج السحب 
 Lucky Drawاألسبوعي  ملسابقة
، وفاز مببلغ ال� 50 ألف دوالر 

سامنوكالل تانديل.
الش����ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن هذه املسابقة والتي 
يستفيد منها عمالء الدفع املسبق 
eeZee القت جناحا كبيرا من قبل 
عمالئها، مشيرة إلى أن التفاعل 
الكبير الذي وجدته الشركة من 
قبل عمالء زين ش����جعها على 

إعادة طرحها من جديد.
الش����ركة أن جميع  وأكدت 
عمالء زين من أصحاب خدمات 
الدفع املسبق »ايزي« مدعوون 

وبشكل رسمي أسبوعيا للدخول 
في هذه املسابقة والتمتع بفرصة 
الفوز مببلغ 50 ألف دوالر، وذلك 
عندما يتم إعادة شحن الرصيد 

مببلغ 5 دنانير.
وقال الرئيس التنفيذي في 
زين الكويت م. خالد الهاجري »ان 
الشركة جنحت في تدشني قيمة 
مضافة من خالل هذه املسابقة 
التي القت جناحا كبيرا وهو ما 
يعكسه حجم املشاركة الكبيرة 

من عمالء الدفع املسبق«.
وأضاف »أن زين إلى جانب 
حرصه����ا على تق����دمي القيمة 
املضاف����ة لعمالئه����ا من خالل 
جميع اخلدمات والعروض التي 

تطرحها، فهي تعمل في الوقت 
ذات����ه على إيج����اد روح املتعة 
واملغامرة بني عمالئها من خالل 
املنتجات التي تقدمها من وقت 

إلى آخر إلى السوق«.
وذكر أن الس����وق الكويتية 
بات����ت تس����تفيد م����ن خدمات 
تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة 
في اآلونة األخيرة بشكل كبير، 
هذا باإلضافة إلى أن العميل بات 
يعي الفوائ����د التي قد يجنيها 
من جانب التقنية احلديثة التي 
نقدمها عبر شبكاتنا وخدمات 
القيمة املضاف����ة التي نحرص 
على تواجدها بجميع العروض 

واخلدمات التي نطرحها.

ستوكهولم � رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 
ميليك���وم ميكائيل جران أمس إنه قد تكون هناك فرص القتناص 
أصول افريقية في قطاع االتصاالت بناء على احتمال تقسيم أصول 
زين في افريقيا بهدف بيعه���ا، وأبلغ جران »رويترز« في مقابلة 
»قد تكون هناك فرصة ما بخصوص تقس���يم األص��ول اإلفريقية 
ل� »زين« لبيعها، إنها كبيرة للغاية بالنس���بة لشركة واحدة لكن 
عند تقسيمها ميكن أن تكون هناك فرصة«.وامتنع عن قول ما إذا 
كانت ميليكوم جتري محادثات مع »زين« لكنه ملح إلى أن اتفاقا قد 
يكون قيد اإلعداد. وقال: »ال ميكنني التعليق بشأن تفاصيل، لكن 
هناك احتمال معقول حلدوث ش���يء ما بشأن األصول«. وتتوسع 
ميليكوم � وهي مجموعة مقرها السويد ومتخصصة في األسواق 
الصاعدة � بنش���اط رغم هبوط أس���همها بعد صدور نتائج الربع 
الثالث لش���عور املس���تثمرين باإلحباط إزاء وتيرة منو العمالء. 
وأوقفت »زين« محادثات الش���هر املاضي لبيع أصولها األفريقية 

إرضاء ملشترين محتملني حلصة في املجموعة الكويتية.

اخلبر الذي انفردت بنشره »األنباء« حول تشغيل املجمع في عددها الصادر بتاريخ 2009/10/28

خالد الهاجري مسلما الفائز اجلائزة

الذهب لدى بلوغه 1093.1 دوالرا لألوقية في طريقه الجتياز حاجز الـ 1095

بتكلفة ملياري دوالر

الكويت تبدأ تشغيل مصنع للمركبات العطرية 
طن من النفتا من الكويت خالل 
الفترة من ديسمبر 2009 حتى 
نوفمبر 2010حسبما قال جتار.

إنهاء  ان  التج���ار  واض���اف 
العق���ود يأتي في وقت يش���هد 
ارتفاعا ف���ي الطلب الفوري في 
آسيا مقارنة معه في مطلع اكتوبر 
بدعم من انتع���اش الطلب على 

البتروكيماويات في الصني.
وق���ال متعام���ل مقي���م في 
س���نغافورة »الش���عور هو أن 
االقتص���اد العاملي بدأ ينتعش.. 
س���يعزز ذل���ك بالطب���ع قطاع 

البتروكيماويات«.
وارتف���ع مؤش���ر مدي���ري 
الذي  املش���تريات في الص���ني 
يصدره اتش.اس.بي.سي إلى أعلى 
مستوى في 18 شهرا في اكتوبر 
إلى 55.4 من 55 في س���بتمبر. 
وهذا هو الش���هر الس���ابع على 
الذي يبقى فيه املؤشر  التوالي 
الذي أعدته مؤسس���ة ماركيت 
البحثية البريطانية وصدر يوم 
االثنني فوق مستوى 50 الفاصل 

بني النمو واالنكماش. 
وزادت طلبي���ات التصدي���ر 
ألعلى مس���توى في 28 ش���هرا. 
وقال املتعامل »سترتفع السوق 
إذا استمر االنتعاش خالل الشهور 
القليلة املقبلة، يبدو أننا خرجنا 

أخيرا من األزمة«.

الكويت � سنغافورة � رويترز: 
قال نائب العضو املنتدب للشؤون 
االدارية واملالية بشركة صناعة 
الكيماوي���ات البترولية س���عد 
العجمي امس إن الش���ركة بدأت 
هذا األس���بوع تش���غيل مصنع 
للمركبات العطرية بلغت تكلفته 
ملي���اري دوالر وإنها تتوقع أن 
يعمل بكامل طاقته بحلول مطلع 

ديسمبر املقبل.
وأضاف ل� »رويترز« ان املصنع 
الذي تبلغ طاقته الرسمية 830 
ألف طن سنويا من الباركسلني 
ونحو 400 ألف طن من البنزين 
العطري � ميكنه أيضا انتاج ما 
يصل إلى مليون طن سنويا من 

النفتا اخلفيفة.
وق���ال »بدأنا )التش���غيل( 
إلى %100  بطاقة 60% وسنصل 
في غضون شهر.. في األسبوع 

األول من ديسمبر«.
الش���ركة  وتابع العجمي ان 
س���تحتاج إلى نحو 2.7 مليون 
طن من النفتا إلنتاج مش���تقات 
البنزين العطري، وأضاف  مثل 
ان الشركة ستشتري املواد اخلام 
من ش���ركة البت���رول الوطنية 

الكويتية.
ومتلك كل من شركة صناعة 
البترولية وشركة  الكيماويات 
البترول الوطنية الكويتية %40 

املستهلك النهائي«.
وعرضت الكويت بيع اإلمدادات 
بعالوة تبل���غ 14 دوالرا للطن. 
واألسعار مرتبطة بأسعار الشرق 
األوس���ط القياسية. وقبل إنهاء 
العقد كان من املتوقع أن تتسلم 
ماروبين���ي وميتسوبيش���ي ما 
يتراوح بني 175 ألفا و225 ألف 

لتوريد النافتا لشركتي ماروبيني 
وميتسوبيشي للشحن في الفترة 
من ديسمبر املقبل حتى نوفمبر 

من2010.
وقال متعامل في شمال شرق 
آسيا »ستلغي الكويت على األرجح 
العقود مع الش���ركات التجارية 
أوال.. أولويته���ا اآلن هي خدمة 

في املصنع بينما متلك الشركة 
الكويتية للعطريات وش���ركة 
القري���ن لصناع���ة الكيماويات 

البترولية النسبة املتبقية.
وبدأت الكوي���ت إنهاء عقود 
مع عمالء فيما تتطلع لتحويل 
الش���حنات إلى مصنع املركبات 
العطرية. وأنهت الكويت عقودا 

قريبة من الصفر وعبر عن ثقته في انتعاش االقتصاد

»المركزي األميركي« 
يبقي أسعار الفائدة دون تغيير 

واشنطن � رويترز: أبقى مجلس االحتياطي االحتادي األميركي »البنك 
املركزي« أمس أسعار الفائدة بال تغيير وعبر عن ثقته في تواصل انتعاش 
اقتصادي رغم انه متس����ك بتعهده إلبقاء تكاليف االقتراض قريبة من 
الصفر »لفترة ممتدة«. وكما هو متوقع أبقى مجلس االحتياطي س����عر 
فائدة األموال االحتادية القياس����ي في نطاق من صفر إلى 0.25%، وقال 
ان االقتصاد »يواصل االنتعاش« منذ االجتماع الس����ابق للجنته لصنع 

السياسة في سبتمبر املاضي.
وقال البنك املركزي األميركي ايضا انه سيشترى نحو 175 مليار دوالر 
من الديون التي أصدرتها وكاالت التمويل العقاري التي تدعمها احلكومة 

وهو ما يقل عن املبلغ الذي خصصه أصال والبالغ 200 مليار دوالر.
وفي بيان جلنته لصنع السياسة الذي ترقبته األسواق قال مجلس 
االحتياطي االحتادي إن إنفاق املس����تهلكني »يبدو انه ينمو لكنه يبقى 
مقيدا بخسائر الوظائف املستمرة وركود منو الدخول وانخفاض الثروة 

العقارية وشح االئتمان«.

لندن � أ.ف.پ: سجل الذهب امس سعرا قياسيا جديدا في سوق 
لندن للمعادن الثمينة حيث بلغ سعر االونصة 1095 دوالرا، وذلك 
اثر اع���الن صندوق النقد الدولي بيع 200 طن من احتياطه من هذا 
املعدن الى الهند. ويأتي هذا االرتفاع مدفوعا بالتراجع اجلديد الذي 
س���جله الدوالر امس، وهو تراجع ينعكس ف���ي الغالب ارتفاعا في 

اسعار املعادن الثمينة.
وسجلت هذه االرقام القياسية اجلديدة غداة اعالن صندوق النقد 
الدولي بيع 200 طن من احتياطه من الذهب الى الهند، اي ما يوازي 
نص���ف كمية الذهب التي يعتزم بيعها على مدى س���نوات لتعزيز 

ماليته، وقدرها 403.3 أطنان.

الذهب قياسي بتجاوزه 1095 دوالرًا

»الجمان«: 1.84 مليار دينار مجموع قروض الشركات الصناعية
ذكر تقري���ر مركز اجلمان 
لالستش���ارات االقتصادي���ة 
في حتلي���ل مختصر لقروض 
شركات الصناعة املدرجة عن 
نهاية النصف األول من العام 
احلالي ان إجمالي عدد الشركات 
الصناعية املدرجة يبلغ حاليا 
28 شركة، وقد أعلنت جميعها 
املالية للنصف  عن بياناته���ا 

األول 2009.
التقري���ر ان مجموع  وقال 
قروضها بلغ 1.845 مليار دينار، 
وقد تصدرت »صناعات« قائمة 
الش���ركات الصناعي���ة األكثر 
اقتراضا باملعيار املطلق برصيد 
1.017 ملي���ار دين���ار، وهو ما 
يشكل 55% من إجمالي قروض 
� بفارق شاسع  القطاع، تالها 
للغاية � »بوبي���ان ب« مببلغ 
164 مليون دينار، ثم »أنابيب« 
مببلغ 150 مليون دينار، وذلك 
كما ف���ي 2009/06/30، أما أقل 
اقتراضا،  الشركات الصناعية 

فكانت »استهالكية« و»البناء« 
و»التغلي���ف« مببلغ 49 و50 
و336 ألف دينار على التوالي، 
في حني خلت كل من »تبريد« 
و»جبس« و»القرين« و»سكب 
ك« من أي قروض في التاريخ 

املذكور.
م���ن ناحية أخ���رى، بلغت 
نسبة القروض إلى املوجودات 
أقصاها بقط���اع الصناعة في 
شركة »أنابيب«  مبعدل %74، 
تلتها »صناعات« بنسبة %61، 
ثم »أس���يكو« بنسبة 51%، في 
حني بلغ���ت تلك النسبة أدناها 
في حالة كل من »منا قابضة« 
و»البناء« بنسبة 1% لكل منهما، 
تلتهما »بورتالند« بنسبة %2، 

ثم »التغليف« بنسبة %3.
إلى أن  وجت���در اإلش���ارة 
متوسط نس���بة القروض إلى 
املوج���ودات تبلغ 22% لقطاع 
الصناعة ككل، وقد فاقت تلك 
النسبة 12 ش���ركة مبا يعادل 

3%، ث���م كل م���ن »الصخور« 
و»التغلي���ف« مبعدل 4% لكل 
منهما، وقد بلغ متوسط قروض 
قط���اع الصناعة إل���ى حقوق 
املساهمني 60%، حيث فاقت 8 
شركات ذلك املتوسط مبا يعادل 
29% من ش���ركات القطاع، في 
ح���ني انخفضت مع���دالت 20 
شركة عن متوسط القطاع مبا 
يعادل 71% من إجمالي الشركات 

الصناعية.
وال ش���ك أن املعلوم���ات 
واالحصائيات أعاله ال تشمل 
الش���ركات الصناعي���ة غي���ر 
املدرجة. وبالرغ���م من أهمية 
املؤش���رات املس����تخلصة من 
التحليل أعاله، إال أنه ال ميكن 
االعتم���اد عليها قطعيا في كل 
احلاالت، وذل���ك في حت����ديد 
الوض���ع االئتمان���ي واملالءة 
املالي���ة لش���ركات الصناعة، 
حيث يتطلب ذلك توافر بيانات 

ومعلومات تفصيلية أخرى.

املساهمني أقصاها في »أنابيب« 
و»صناعات« و»بحرية« مبعدل 
404 و250 و156% على التوالي، 
في حني بلغت تلك النسبة أدناها 
في كل من »استهالكية« و»منا 
قابضة« و»البناء« مبعدل %1 
لكل منها، ثم »بورتالند« مبعدل 

43% من شركات القطاع، بينما 
سجلت 16 شركة نسبة تقل عن 
املتوس���ط مبا يعادل 57% من 
شركات القطاع، وذلك كما في 

.2009/06/30
م���ن جان���ب آخ���ر، بلغت 
نس���بة القروض إل���ى حقوق 

أعلى 10 شركات صناعية اقتراضا من حيث نسبة القروض
الى الموجودات كما في نهاية النصف األول 2009

دب���ي � رويت���رز: ارتفعت 
البورص���ات في دول اخلليج 
ب���أداء قوي  أم���س مدعومة 
الع���املية وإق���بال  لألسواق 
على الش���راء م���ن متصيدي 
الصفقات بعد موجة بيع كبيرة 
لألس���هم في اآلونة األخيرة، 
وسجلت بورصة الكويت أكبر 
مكاسب لها في جلسة واحدة 

منذ سبتمبر.
إدارة  وقال رئيس قس���م 
األصول بش���ركة املس���تثمر 
األول كيث ادواردز »األسواق 
االقليمية تتحرك حذو األسواق 
العاملية، وجاء مؤشر دبي في 
الرابحة في  مقدمة املؤشرات 
املنطق���ة اذ قفز بنس���بة %3 
مدفوعا بأداء قوي لسهم إعمار 

العقارية الذي سجل قفزة بلغت 
6.2% بع���د تباينه في الفترة 

األخيرة.
جت���در اإلش���ارة ال���ى أن 
ارتف��ع املؤش�ر  س���وق دبي 
3% إل���ى 2138 نقط�����ة، وفي 
أبوظ���بي صعد املؤشر %0.1 
إلى 2951 نقطة، وارتفع املؤشر 
السعودي 1% إلى 6343 نق���طة، 

الكويتي %1.2  وتقدم املؤشر 
إل���ى 7330 نق���ط���ة، وزاد 
إلى  القطري %0.4  امل���ؤش��ر 
6958 ن���قطة، وصعد مؤشر 
مس��قط 0.1% إلى 6337 نقطة، 
وتق���دم املؤشر البحريني %0.2 
إلى 1506 نقاط وارتفع مؤشر 
إلى  البورصة املصرية %0.5 

6653 نقطة.

السعودية � رويترز: قالت شركة شيفرون إنها بدأت املرحلة الثالثة 
من اختبارات التقنية لزيادة كمية النفط املستخرجة من املنطقة احملايدة 
بني السعودية والكويت. وتختبر شيفرون تأثير الغمر بالبخار في حقل 
الوفرة النفطي بهدف املس����اعدة في زيادة إنتاج النفط الثقيل إذ يرفع 
البخار درجة احلرارة حتت األرض وهو ما يخفض لزوجة النفط اخلام 
الذي يكون من الصعب استخراجه بدون ذلك. وقالت شيفرون في بيان 

إن هذه املرحلة تبلغ تكاليفها 340 مليون دوالر.

بارتفاع 800 متر ليكون أعلى مبنى في العالم 

»إعمار العقارية« ترجئ افتتاح برج دبي إلى يناير المقبل
دبي � ا.ف.پ: أعلنت شركة اعمار العقارية 
انها ستفتتح في الرابع من يناير املقبل »برج 
دبي« الذي سيكون أعلى مبنى في العالم بكل 
املقاييس حيث يتجاوز ارتفاعه 800 متر، ما 
قد يعطي نفحة انتعاش القتصاد اإلمارة الذي 
تأثر بقوة جراء االزمة االقتصادية العاملية.

وذكر بيان للشركة ان االفتتاح سيتزامن 
مع الذكرى الرابعة لتولي الشيخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم مقاليد احلكم في اإلمارة، 
ورس���ميا لم حتدد بعد الشركة التي متلكها 
جزئيا حكومة دبي االرتفاع النهائي للبرج 
الذي انتهت اعمال تشييده ويتم اآلن وضع 
اللمسات األخيرة عليه، اال ان املوقع االلكتروني 
الرسمي للبرج يشير الى ان ارتفاعه احلالي 

يتجاوز ال� 800 متر.

وذكر البيان ان افتتاح البرج سيكون في 
اطار »احتفال تاريخي وس���ط أرقى مناطق 
األرض على صعيد التطوير العقاري املتكامل 
واملتقن« في إشارة الى مشروع »وسط مدينة 
برج دبي« ال���ذي يتوس���طه البرج ويضم 
»دبي مول« الذي يعد اكبر مركز تسوق في 

العالم.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس ادارة 
شركة اعمار العقارية محمد العبار »لقد ارتأينا 
ان ندشن البرج األعلى في العالم رسميا في 
هذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع ليكون 
ذلك مبثابة رد عرفان متواضع من قبل ادارة 
الشركة ومساهميها الى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم«.
واعتبر العبار ان اجناز البرج »بهذا االرتفاع 

ال���ذي يتجاوز بفارق كبير أطول املباني في 
العالم« ش���كل »حتديا غير مس���بوق على 
املستوى العاملي«، وكان يفترض ان تنتهي 
اعمال بناء البرج في األساس 2008، وكلفة 
»برج دبي« قدرت عند بدء املشروع مبليار 
دوالر فيما قدرت كلفة مشروع »وسط مدينة 
برج دبي« ككل بعشرين مليار دوالر، اال انه 

يتوقع ان تتجاوز كلفة البرج هذا املبلغ.
جتدر االش���ارة الى أن ب���رج دبي صممه 
املعماري االميركي ادريان سميث من شركة 
»سكيدومور اوينغ اند ميريل« ومقرها مدينة 
شيكاغو األميركية، اما بناء البرج فقد قام به 
كونسورتيوم بني شركات سامسونغ الكورية 
اجلنوبية وبيس���يكس البلجيكية وارابتيك 

برج دبي أعلى مبنى في العالم التي مقرها االمارات.

»شيفرون« تجري المرحلة األخيرة
من اختبارات في حقل الوفرة

ارتفاع األسواق الخليجية بفضل صعود األسواق العالمية


