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بنسبة نمو 19% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي

»أجيليتي« تربح 40.5 مليون دينار
في الربع الثالث بواقع 40.33 فلسًا للسهم

طارق سلطان 

بدر العميري

خالد الهاجري

أعلنت شركة أجيليتي عن أرباح قوية 
للربع الثالث من عام 2009، رغم استمرار 

األزمة االقتصادية العاملية.
واستطاعت الشركة اإلعالن عن صافي 
رب���ح للربع الثالث من ع���ام 2009 بلغ 
40.5 مليون دينار، بزيادة 15% مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2008، وبربحية 
40.33 فلسا للسهم، بنمو 19%عن العام 
املاض���ي من خ�������الل تركيزه����ا على 
امل���ال  تعزيز السيول����ة، وادارة رأس 

والتكالي���ف.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أن صافي ربحه���ا للربع الثالث من عام 
2009، بعد تعديل البنود غير املتكررة، 

وبهذا اخلصوص أكد رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة أجيلي��تي 
ط����ارق سلطان أن التحسن الواض����ح 
والنمو املستم���ر في األداء يعكس جناح 
إستراتيجي���ة الشرك���ة التي بدأت تؤت���ي 

ثماره��ا.
وقال »تقس���يم أجيليت���ي إلى ثالثة 
قطاعات جتارية تدار كل منها باستقاللية 
أدى إلى زيادة تركيز كل مجموعة على 
األمور املالية وسهولة رصدها والتحكم 
فيها، وذل���ك في ذات الوقت الذي تعمل 
فيه قطاعات أجيليتي الثالث الرئيسية 
معا لتق���دم لعمالئن���ا خبرات فري����دة 

ميكن أن حتدث فرقا حقيقي���ا«.

قد بلغ 44 ملي���ون دينار بزيادة قدرها 
25% عن الربع الثالث من العام املاضي، 
وبلغت ربحية الس���هم 43.7 فلسا، مما 
يعكس منوا بواقع 28% عن ذات الفترة 

من العام املاضي.

»الكويتية« تدشن خط تشيتاجونج

الحجاج من عمالء »زين« سيتمتعون 
بالتعريفة المحلية لشبكة »زين السعودية«

»قطر القابضة« تبيع أسهمًا من »فولكس واجن«

بلدان المنطقة مطالبة بإيجاد 40 مليون فرصة عمل

»البنك الدولي« يعرب عن مخاوفه 
بشأن فرص العمل في المنطقة

ذكر تقرير حديث صادر ع���ن البنك الدولي ان على بلدان 
الشرق األوسط وش���مال افريقيا ان تفعل املزيد إليجاد نحو 

40 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2019.
وأضاف التقرير ان االستثمارات اخلاصة في املنطقة ازدادت 
بواقع 2% من اجمالي الناجت احمللي مقابل 5% � 10% في آس���يا 

وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية.
وأرجع التقرير سبب التأثير احملدود لالصالحات في املنطقة 
الى الطريقة غير املتكافئة واملتقلبة التي تطبق بها السياسات 
االقتصادية مما يؤدي الى نقص في مصداقية االصالحات في 
نظر كثير من املس���تثمرين. وأشار التقرير الى أسباب أخرى 
ملخاوف املستثمرين مثل عدم ثبات السياسة واملنافسة غير 

العادلة والفساد.
وقال التقرير ان اطالق امكانات املشاريع في املنطقة سيتطلب 
التحول من االمتيازات املترس���خة الى تكافؤ الفرص جلميع 
املستثمرين. ودعا التقرير حكومات املنطقة الى ازالة احلواجز 

الرسمية وغير الرسمية في وجه املنافسة.
موضحا ضرورة دعم االصالحات من خالل تعزيز املؤسسات 
التي تنظم األس���واق وتتفاعل مع الش���ركات بهدف تقليص 
التدخ���ل واملزاجية في فرض القواعد واألنظمة. وأكد التقرير 
على ضرورة تشجيع قيام ش���راكة جديدة ب���ني القطاع���ني 

اخل���اص والع��ام.

فرانكفورت � رويترز: قالت شركة قطر القابضة 
إنها س����تبيع ما يصل إلى 25 مليون سهم ممتاز في 
شركة فولكس واجن تصل قيمتها إلى نحو 1.8 مليار 

يورو »2.70 مليار دوالر« لدعم سيولة السهم. 
وأعربت »قطر القابضة« في بيان عن نيتها مواصلة 
زيادة حصتها من أس����هم »فولكس واجن« العادية 

إلى 17% حس����بما أعلنت من قبل ويتوقف ذلك على 
احلصول على موافقة من اجلهات الرقابية، ويساعد 
بنكا كريدي سويس وجولدمان ساكس في عملية بيع 
األسهم.  وتابعت الشركة أن االسهم التي ستعرض 
للبيع متثل نحو نصف اجمالي التعرض االقتصادي 
ل� »قطر القابضة« ألسهم »فولكس واجن« املمتازة.

كونا: قالت مؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية أمس، إنها دشنت 
خطها اجلديد من الكويت إلى مدينة تشيتاجوجن التجارية في بنغالديش 
رسميا األسبوع املاضي وس����ط تفاؤل كبير بنجاح رحالتها الى ثاني 

اكبر مدينة في هذا البلد املسلم. 
وقال املدير اإلقليمي األعلى في املؤسسة بدر العميري في تصريح 
للصحافي����ني خالل الرحلة ان اخلط اجلديد كان مدروس����ا بعناية وان 
احلاجة له كانت ملحة جدا حيث مت رصد العدد الهائل من املس����افرين 
الراغبني في الذهاب إلى بنغالديش عن طريق تش����يتاجوجن - امليناء 

البحري الرئيسي في هذا البلد اآلسيوي ذي ال� 160 مليون نسمة.
وأوضح العميري ان »الكويتية« كانت تقلع مبعدل رحلة يوميا الى 
العاصمة دكا وتقوم بترتيب رحلة بالباص الى تشيتاجوجن مما استدعى 
تطوير الفكرة لتكون هناك رحلتان مباشرتان اسبوعيا من الكويت الى 
تشيتاجوجن يومي اخلميس والسبت والعودة يومي اجلمعة واالحد.

كشفت »زين« أن حجاج بيت اهلل احلرام من عمالئها سيتمتعون 
بتسعيرة املكاملات احمللية على شبكة زين السعودية خالل موسم 

احلج.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن عمالء زين الكويت سيجرون 
اتصاالتهم خالل فترة موسم احلج وفق التسعيرة احمللية لشبكة 
زين السعودية، مش���يرة إلى أن عميل زين لن يكون بحاجة إلى 
إجراء مكاملاته أو إرسال الرسائل القصيرة بأسعار التجوال املعتادة، 

مادام يجري اتصاله من خالل شبكة زين في السعودية.
وأفادت »بأن عمالء ش���ركة زين الس���عودية سيجدون نفس 
العرض لدى زيارتهم الكويت خالل موسم احلج، حيث سيجرون 
مكاملتهم وفق التسعيرة احمللية لشبكة زين الكويت«. وقال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت خالد الهاجري »ان هذه املبادرة 
نبعت من حرص الشركة على مشاركة عمالئها املشاعر اإلميانية 

التي تسيطر على هذه اللحظات أثناء تأدية مناسك احلج«.

ناصر البليهيسي رفعت مصطفىاحمد عبدالرحمن

يفتتحه السفير المصري اليوم وتنظمه »المتحدة للتسويق«

30 شركة تشارك في المعرض المصري للعقار

يفتتح السفير املصري طاهر فرحات اليوم املعرض 
املصري للعقار واالستثمار اخلامس مبشاركة أكثر من 
ثالثني شركة ومؤسسة عقارية واستثمارية كويتية 
ومصرية تعرض عش����رات املشروعات التي تضمن 
مئات الفرص االستثمارية العقارية في مصر سواء 
أكانت وحدات س����كنية أو مزارع أو عمارات وفيالت 
وقرى سياحية وشاليهات ومنتجعات وأراض للبناء 
ومجمعات جتارية ومحالت للتمليك. تقيم املعرض 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض بالتعاون 
مع مكتب التمثيل التجاري االقتصادي املصري بالكويت 
وحتت إشراف الهيئة العامة لشؤون املعارض واألسواق 
الدولية املصرية وبالتنسيق مع االحتاد الدولي لرجال 
األعمال وعمار يا مصر ويس����تمر املعرض من 11 � 15 
من نوفمبر اجلاري. وصرح مدير عام شركة لؤلؤة 
الوسام العقارية أحمد عبدالرحمن بأن الشركة ستقدم 
مفاجأة ألول ثالثة حاجزين عند التعاقد خالل فترة 

املعرض لش����راء شقة مبدينة الش����روق أو باملعادي 
اجلديدة وهذه املفاجأة ستكون عبارة عن شقة مبدينة 
االسكندرية، وقال إن الشركة ستعرض في جناحها 
مجموعة متميزة من املشروعات العقارية الرائدة في 
محافظات مصر املختلفة متثل فرصا استثمارية رائعة 
للراغبني في االستثمار في القطاع العقاري املصري. 
من جانبه قال رئيس مجلس اإلدارة لش����ركة إسكان 
املش����تركة ناصر البليهيس����ي إن الشركة ستعرض 
مجموعة من املشروعات العقارية االستثمارية الكبرى 
في مصر من بينها مشروع األبيض مبرسى مطروح. 
وقال املدير التنفيذي لش����ركة آفاق للتجارة العامة 
واملقاوالت رفعت مصطفى إن الشركة ستعرض في 
املعرض املصري للعقار واالستثمار مشروعي القطامية 
جاردنز ورينسانس بالزا وهما أرقى مشروعات التجمع 
اخلامس وهي املدينة الواعدة من حيث الرقي والرفاهية 

وفخامة البناء احلديث.


