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توزيعات نقدية ومنحة أكثر من ممتازة واستقرار إدارته وحصافتها جنّبته التأثر باألزمات

توقعات بأن يعلن »الوطني« عن أرباح
تفوق الـ 270 مليون دينار لـ 2009

»زين« دشنت »ماي فاي« أصغر جهاز إنترنت جماعي
في العالم حصريًا لعمالئها بسرعة 7.2 ميغابايت في الثانية

أحمد يوسف
أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
زي���ن الكويت خالد الهاجري ان 
الش���ركة س���تظل األولى على 
التي تقدم  الش���ركات  مستوى 
خدمات الهاتف النقال، وذلك ملا 
لها من باع طويل وخبرة عريقة 
وعدد عمالء أكبر من غيرها في 
الكويت. وقال الهاجري أمس خالل 
مؤمتر صحافي دعت الشركة إليه 
لتدشني جهاز »ماي فاي« الذي 
يعد أصغر جهاز انترنت متنقل 
جماعي في العالم ان الش���ركة 
حريصة على استشراف املستقبل 
بأحدث االجه���زة التكنولوجية 
سواء لتقدمي خدمات االتصاالت 
او ايض���ا لتق���دمي خدمات نقل 
البيانات عبر االنترنت بسرعات 
عالية لتكون بذلك ضمن صفوف 
التي تؤدي  العاملية  الش���ركات 
هذه اخلدمات. وأجاب الهاجري 
خالل املؤمتر عن أسئلة تتعلق 
بالتعاون من شبكتي االتصاالت 
في الكوي���ت »الوطنية � ڤيڤا« 
قائال: ان هناك تعاونا وتنسيقا 
مستمرا، خصوصا فيما يخص 
أبراج االتصاالت وتأجيرها فيما 

هذه النسبة من العمالء تتعامل 
في األساس بخدمة االنترنت.

وق���ال الهاج���ري ان اجلهاز 
اجلديد »م���اي فاي« هو الطراز 
اجلدي���د واألحدث م���ن أجهزة 
االنترنت اجلماعي املتنقلة على 
اإلط���الق ملا توف���ره من منصة 
تطبيق���ات واس���عة ومتنوعة 

للعمالء من األفراد والشركات.
وأوضح أن جهاز »ماي فاي« 
واملخول له الدخول إلى ش���بكة 
النطاق العريض بسرعة تنزيل 
تص���ل إل���ى 7.2 ميغابايت في 
الثانية، وس���رعة حتميل تصل 
إلى 5.76 ميغابايت في الثانية، 
إلى  بس���عة ذاكرة جيدة تصل 
16 غيغاباي���ت، كما يقوم بخلق 
سحابة شخصية متنقلة تسمح 
باالتص���ال بش���بكة االنترنت 
بس���رعات عالية، وهو االتصال 
الذي يسمح ألكثر من مستخدم 
باالشتراك فيه، مبينة أن اجلهاز 
يسمح بتوصيل خمسة أجهزة 
 Wi-Fi �م���زودة بتكنولوجيا ال
الالسلكية س���واء كانت أجهزة 
كمبيوتر أو أجهزة هواتف ذكية 

أو أجهزة األلعاب اإللكترونية.

بيننا، مشيرا الى ان هناك تنسيقا 
وتعاونا مع بلدية الكويت وكثير 
من اجلهات احلكومية فيما يتعلق 

بذلك.
وعن األبراج املخالفة لدى زين، 
قال انها ال تتعدى من 1 الى %2، 
وان الشركة تسعى دائما خلدمة 
عمالئها عبر الطرق املش���روعة 
وبالتعاون مع اجلهات املعنية.

وفي رد على س���ؤال يتعلق 

بإمكاني���ة إتاحة جمي���ع أبراج 
الشركات الثالث لتقدمي اخلدمات 
جلميع العمالء مما يقلل تكاليف 
بناء األبراج وإعادة استثمار هذه 
األموال في خطط أخرى، قال ان 
ذل���ك مس���تحيل لتنويع مجال 
اخلدمات واختالف جودتها من 
شبكة الى أخرى، األمر الذي قد 
يكلف بعض الش���بكات لزيادة 
نسبتها تصل من 100 الى %200 

من كلفة اخلدمات.
وأكد على ان الكويت تطبق 
معايير األمان والس���المة ففيما 
الشبكة على  يتعلق بالترددات 
اعل���ى مس���توى وتص���ل حدة 
التطبيق مبعايرها ما يفوق ما 

يطبق في أميركا وأوروبا.
وعن اخلدمة اجلديدة توقع 
الهاجري اشتراك حوالي 10% من 
عمالء الشركة فيها الفتا الى ان 

هشام أبوشادي
كش���فت مصادر عن ان البن���ك الوطني يتوقع ان 
يعلن عن نتائج مالية اكثر من ممتازة في نهاية العام 

احلالي.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان البنك الوطني يتوقع 

ان يعلن عن ارباح في نهاية عام 2009 تفوق 
ال� 270 مليون دينار علما ان ارباح البنك في التسعة 
اش���هر األولى من العام احلالي بلغ���ت 201.5 مليون 
دينار، وانه يتوقع ان يعلن البنك عن توزيعات نقدية 

وأس���هم منحة أكثر من ممتازة والت���ي تأتي في ظل 
توقعات تشير الى ان الشركات التي يتوقع ان تعلن 
عن توزيعات لن يتجاوز عددها ما بني 20 و 25% من 

اجمالي الشركات املدرجة.
واضافت املصادر الى ان البنك يدرس زيادة رأسماله 

اال انه لم يتخذ قرارا في هذا حتى اآلن.
وأرجعت املصادر االرباح القوية التي سيعلن عنها 
البنك الى عدم تأثره باألزمة العاملية أو أزمة دبي، حيث 
ال يوجد اي انكشافات للبنك على أي من الشركات احمللية 

التي تأثرت بالوضع االقتصادي العاملي او الشركات 
التي تأثرت بأزمة دبي، األمر الذي جعل البنك يحافظ 
على أعلى التصنيفات من قبل اكبر مؤسسات التصنيف 
العاملية رغم األزمة العاملية التي عصفت بأكبر البنوك 
العاملي���ة وبعض البنوك احمللية، والتي لم تؤثر على 
استمرارية البنك في متويل الشركات لدعم االقتصاد 
الوطني، حيث أظهرت هذه االزمات التفوق الذي تتمتع 
به ادارة البنك والقائمة على احليطة واحلذر وأخذ كل 

االحتياطات التي جتنب البنك التأثر باألزمات.

تؤجر فندق »إيالف« لمدة 7 سنوات بقيمة 2.3 مليون دينار

»مشاعر« تتحول إلى »قابضة«
بأصول تجاوزت الـ 100 مليون دينار

اللجنة اإلشرافية للمحفظة المالية الحكومية
تعقد اجتماعاً نهاية األسبوع الجاري

محمود فاروق
توقع���ت مصادر ان تعقد اللجنة االش���رافية 
للمحفظة املالية احلكومية اجتماعا بعد غد اخلميس. 
وكش���فت مصادر ل� »األنباء« ان االجتماع يهدف 
الى بحث آلية عمل احملفظة وإعداد تقرير شامل 
منذ بداية العام متهيدا ملناقش���ته من قبل جهات 
عليا التخاذ اجراءات هامة في شأن احملفظة التي 
حدد لها رأس مال قدره 1.5 مليار دينار اال انه لم 
يستغل سوى 500 مليون دينار فقط على حد قول 

املصادر، وتدير هذه احملفظة الش���ركة الكويتية 
لالس���تثمار وشركة االمان لالستثمار املنوط بها 

التعامل في اسهم الشركات االسالمية فقط.
وكان هناك مطالب بأن تدخل ش���ركات اخرى 
لتشارك في ادارة احملفظة التي واجهت انتقادات 
كبيرة من قبل اوس���اط اقتصادية واستثمارية 
لعدم حتقيق احملفظة لالهداف التي من اجلها مت 
تأسيس���ها وابرزها العمل على استقرار السوق 

ودعم العمل املؤسسي فيه.

محمود فاروق
أعلن رئي����س مجلس اإلدارة 
املنت����دب ملجموع����ة  والعض����و 
خدمات احلج والعمرة »مشاعر« 
خالد األحم����د عن حتويل الكيان 
القانوني للشركة الى شركة قابضة 
حتت اسم شركة مشاعر القابضة، 
مبينا ان الرغبة في التحول تعكس 
الوضع القائم للشركة من تعدد 
األغراض واألعمال لديها. وأوضح 
األحم����د على هام����ش اجلمعية 
العمومية غير العادية للش����ركة 
التي عقدت امس بنسبة حضور 
جتاوزت ال� 80% ان أنشطة خدمات 
احلج والعمرة ال متثل سوى جزء 
ضئيل من حجم أعمال الش����ركة 
عل����ى ارض الواقع، حيث يقارب 
إجمالي أصول »مشاعر« 100 مليون 
دينار، وهي موزعة على شركات 
زميلة وتابع����ة تختص معظمها 
باالستثمار العقاري في مكة املكرمة 
واملدينة املنورة ومصر والكويت، 
هذا باإلضافة الى متلك الش����ركة 
حصصا مؤثرة في شركات تزاول 
أنشطة غير عقارية مثل خدمات 

األغذية والنقل والفندقة.
وكش����ف األحمد ع����ن افتتاح 
فندق إيالف املش����اعر الواقع في 
مكة املكرمة الذي مت تأجيره لشركة 
إي����الف للخدمات الفندقية ملدة 7 
س����نوات مببلغ 30 مليون ريال 

س����عودي، مبا يعادل 2.3 مليون 
دينار. واشار الى ان الشركة لن 
تتخل����ى ع����ن اداء خدمات احلج 
والعمرة حيث س����يتم البدء في 
إجراءات تكوين شركة مساهمة 
حتت اسم مجموعة خدمات احلج 
والعمرة مشاعر بحيث تكون تابعة 
بالكامل لشركة مشاعر القابضة.

واضاف ان تغيير كيان الشركة 
القانوني ال يعد تغييرا في االسم 
فحس����ب بل هو اح����د خطوات 
تصحيح املس����ار التي بدأت منذ 
عام تقريب����ا والتي ته����دف الى 
تبوؤ الش����ركة ملكانة رفيعة بني 
الش����ركات الناجحة في املنطقة، 
مبينا ان االستراتيجية اجلديدة 
بدأت تؤتي ثمارها بعد ان حققت 
ارباحا للتسعة اشهر املنتهية في 
30 سبتمبر للعام احلالي مبقدار 

3.9 مالي����ني دينار اي مبقدار 24 
فلسا للسهم الواحد.

وأكد ان مشاعر القابضة تركز 
حاليا على إعادة هيكلة وجدولة 

لالستثمارات اخلارجية.
وبني ان مجلس ادارة الشركة 
يدرس التخارج من األرض اململوكة 
للش����ركة باملدينة املنورة، حيث 
س����يتم البت في اس����تثمارها او 
التخارج منها عل����ى بداية العام 

املقبل.
هذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومي����ة العادي����ة على بندها 
املتمثل في اعادة انتخاب عضوين 
مكملني وهما شركة الشرق االوسط 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
اعيان القابضة، فضال عن عضو 
الس����ماء  احتياط ش����ركة عنان 

للتجارة العامة واملقاوالت.
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