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مبنى »زين« في الكويت

د. سعد البراكنبيل بن سالمة أسعد البنوان

»تنسيقية دائني الدار« تنتهي من صياغة
العقود القانونية لألصول أوائل مارس المقبل

الصقعبي: »العربية العقارية« تحصل على الوكالة الحصرية 
لخدمات البيع واإليجار والتسويق العقاري في لبنان

عمر راشد
كش���ف مصدر مطلع ل� »األنب���اء« ان اللجنة 
التنسيقية لدائني الدار بصدد االنتهاء من إعداد 
املس���تندات اخلاصة بالعقود القانونية اخلاصة 
بأصول الشركة والتي مت االتفاق على تسييلها ضمن 

خطة اعادة الهيكلة سدادا اللتزامات املدينني.
وبني ان االس���بوع االول من مارس هو املوعد 
املتوقع لالنتهاء من تلك املس���تندات وصياغتها 
بش���كل قانوني للحصول على موافقات الدائنني 

عليها بعد ذلك.
ولفت الى ان اجتماعات شبه يومية تتم بني اللجنة 

وممثلي شركة الدار لالتفاق على التفاصيل النهائية 
بش����أن تلك العقود واالتفاق على البنود اخلاصة 
بها قبل الصياغة النهائية التي سيتم عرضها على 
جلنة الدائنني. وكشف املصدر ان اجتماع 8 اجلاري 
املقرر عقده في دبي قد يتأجل ملوعد آخر، مستدركا 
بأن هذا األمر سيحسم في اليومني املقبلني. وحول 
موافقات بقية الدائنني على خطة اعادة الهيكلة بعد 
اقتراب اللجنة من حسم النسبة ملا يفوق 80%، قال 
املصدر ان اللجنة تواصل جهودها مع بقية الدائنني 
للحصول على موافقاتهم وذلك لتقليل نسبة املعارضة 

ملصلحة االغلبية.

وقعت شركة الشبكة العربية العقارية اتفاقية 
تعاون مع رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري 
اللبنانية والمحكم  والمحلف لدى المحاك���م 
المعتمد بمركز التحكيم التجاري بدول مجلس 
التعاون الخليجي شربل قرقومازي، وتقضي 
هذه االتفاقية والتي تمت بالعاصمة بيروت ان 
تكون الش���بكة العربية هي الوكيل الحصري 
في الكويت لخدمات بيع واستئجار وتسويق 

العقار في الجمهورية اللبنانية.
وبهذه المناس���بة قالت الرئيس التنفيذي 
للش���بكة العربية العقارية غدير الصقعبي، 
ان ه���ذه االتفاقية تخول بموجبها الش���بكة 
تقديم جميع الخدمات القانونية والتسويقية 
الخاصة بالخدمات العقارية من شراء وايجار 
وتسويق للعقارات داخل لبنان، حيث يمكن كل 
المهتمين من شركات وافراد من الحصول على 
تلك الخدمات بشكل قانوني وفي مقر الشركة 
في دولة الكويت مما يساهم في توفير الوقت 

والجهد على العمالء وتسهيل معامالتهم.
واوضح���ت الصقعب���ي ان الهدف من هذه 
االتفاقية توفير خدم���ة التثمين العقاري في 
لبن���ان ولكن من داخل الكوي���ت، االمر الذي 
يغن���ي العميل عن الحاجة ال���ى التعامل مع 
اكثر م���ن جه��ة هن��اك، مبين��ة ان الش���ركة 
تقوم بتسجيل الملكيات، وتساه��م في حفظ 

حقوق ال��مالك. 
واشارت الصقعب��ي الى ان اختيار الشبكة 
العربية العقارية لتوس�����ع من نطاق عملها 
في الجمهورية اللبنانية يأتي في اطار تعزيز 
العالقات الثنائية العميقة بين الكويت ولبنان 
والتي تش���مل جميع النواحي ومنها الجانب 
االقتصادي، الفتة في الوقت ذاته الى ان لبنان 
يعتبر من الوجهات المهمة التي يقصدها سكان 
منطقة الخليج العربي وخاصة الكويت، االمر 
الذي يس���اهم في توسيع اطر التنمية في كال 

البلدين.

أكد أن حالة الترقب تسود قاعة التداول إثر إعالنات أرباح الشركات لـ 2009

»غلف انفست«: إقرار قانوني »هيئة المال«
و»خطة التنمية« وراء ارتفاعات مؤشرات السوق

بسبب التداول على سهم وطني 
حيث تداول ب� 25.3 مليون سهم 
بقيمة 27.8 مليون دينار، وشهد 
سهم بيتك تداوال ملحوظا، حيث 
تداول ب� 15.1 مليون سهم بقيمة 

16.2 مليون دينار.
وقد ذكر التقرير في حتليله 
الفني الس���ابق أن املؤشر يجب 
املقاومة  عليه أن يتجاوز نقطة 
األول���ى عند 7.110 نقاط ومن ثم 
نقطة املقاومة الثانية عند 7.250 
نقطة ليستمر في االرتفاع، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول 
املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 
7.000 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 
الثانية 6.840 نقطة. وبالفعل فقد 
تذبذب املؤش���ر بني نقطة الدعم 
ونقطة املقاومة خالل األسبوع. أما 
بالنسبة لتحليله للفترة املقبلة، 
فتوقع أن املؤشر يجب عليه أن 
يتجاوز نقطة املقاومة األولى عند 
7.110 نقاط ومن ثم نقطة املقاومة 
الثانية عند 7.250 نقطة ليستمر 
ارتفاع  في االرتفاع مع ضرورة 
القيم والكمي���ات املتداولة، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول 
املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 
7.000 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 6.840 نقطة.

دينار، وأيضا شهد سهم صافتك 
تداوال ب� 219.7 مليون سهم بقيمة 
16.75 مليون دينار، وحل قطاع 
االستثمار ثانيا بنسبة 21.1% وذلك 
بس���بب التداول على سهم ايفا، 
حيث تداول ب� 164.7 مليون سهم 
بقيمة 17.7 مليون دينار، وشهد 
سهم الصفاة تداوال ملحوظا حيث 
تداول ب� 93.5 مليون سهم بقيمة 
12.9 مليون دينار، ولقد حل قطاع 
البنوك ثالثا بنسبة 18.1% وذلك 

القيادية والتشغيلية  الشركات 
البنوك، كما كان للتوتر  وبقية 
السياسي اإلقليمي بسبب امللف 
السلبي  األثر  اإليراني  النووي 

على السوق.
أفاد  القطاعات،  اداء  وح���ول 
بأنه تصدر قطاع اخلدمات أعلى 
تداول بنسبة 30.3% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع، حيث 
ش���هد س���هم زين تداوال ب� 21.3 
مليون س���هم بقيمة 18.9 مليون 

الرغم من  بشكل نسبي. وعلى 
ارتفاع السوق، إال أنه شهد تذبذبا 
خ��الل األس��ب��وع بسبب ترقب 
جلسة محاكمة شركة أجيليتي 
في القضية املرفوعة ضد الشركة 
من قبل احلكومة األميركية والتي 
تأجلت الى تاريخ 2010/2/8 وأدى 
إلى تذبذب أسهم مجموعة  ذلك 
ترقب  إلى  باالضافة  أجيليتي، 
اعالنات أرباح الشركات املدرجة 
املالية 2009، خصوصا  للسنة 

ذك������������ر 
شركة  تقرير 
انفست  غلف 
األسبوعي أن مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية، حيث 
بواقع  السعري  املؤشر  ارتفع 
 ،%0.43 وبنسبة  نقطة   29.90
كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 
4.10 نقاط وبنسبة 1.09% وذلك 
لعدة عوامل أهمها إقرار كل من 
قانون هيئة سوق املال وقانون 
خطة التنمية من قبل مجلس األمة 
إلى  الثانية ما أدى  في مداولته 
تفاؤل املستثمرين بجدية مجلس 
اإلصالح  على  واحلكومة  األمة 
التعاون بني  االقتصادي وعودة 
السلطتني، كما كان إلعالن أرباح 
البنوك األثر اإليجابي على السوق 
حيث أعلن البنك الوطني عن أرباح 
بلغت 265.2 مليون دينار بربحية 
92 فلسا للسهم، وإعالن بيتك عن 
حتقيق أرباح بلغت 118.74 مليون 
دينار بربحية 52 فلسا للسهم بعد 
إلى  أخذ املخصصات، باالضافة 
النشاط املكثف على أسهم املجاميع 
التي شهدت  الرخيصة  واألسهم 
تداوال ملحوظا وكثرة املضاربات 
عليها الذي أدى الى متاسك السوق 

مجلس إدارة »زين« يقبل استقالة البراك 
ويستحدث منصب كبير المديرين

عقد مجلس إدارة شركة االتصاالت 
المتنقلة »زين« اجتماعا في الس���اعة 
الواحدة من ظهر أمس لمناقشة االستقالة 
التي تقدم بها العضو المنتدب ونائب 
الش���ركة د.سعد  إدارة  رئيس مجلس 
البراك، وقد ت���داول األعضاء موضوع 
االستقالة وتم قبولها اعتبارا من األول 

من مارس المقبل.
وق���رر المجل���س اس���تدعاء عضو 
االحتياط طبقا للقانون والنظام األساسي 
للشركة، كما ناقش المجلس استحداث 
منصب كبير مديرين للش���ركة يخلف 
المس���تقيل ليقوم  المنت���دب  العضو 
بأعم���ال اإلدارة التنفيذية للمجموعة، 
وقرر األعضاء تأجيل البت في اختيار 

االسم للجلسة المقبلة.
وأشار مجلس اإلدارة الى تأكيد انه 
في الوقت الذي يشيد فيه بجهود د.سعد 
البراك في الشركة، ابتداء من نجاح خطته 
نحو العالمية وارتقائه بأدائها الى مصاف 
كبرى شركات االتصاالت حول العالم، 
ومرورا بعالمة زين التجارية رابع اكبر 
ش���ركة اتصاالت ف���ي العالم من حيث 

المساحة الجغرافية.
وتؤكد الش���ركة انها تنتهج نظاما 
مؤسس���يا رائدا يتسم باالحترافية في 
الش���ركة،  إدارة  العم���ل والمهنية في 
وتنطلق قراراتها م���ن مجلس اإلدارة 
طبقا للقانون والنظام األساسي، والشركة 
تؤكد انتهاجها لسياسة وآلية متطورة 
تستهدف تحقيق برنامجها الذي وافق 
عليه  مجلس اإلدارة ببلوغ الشركة الى 
ان تكون من أكبر 10 شركات اتصاالت 
حول العالم، وُتطمئن الش���ركة جموع 
المساهمين الى استمرارها في أداء عملها 
على الوجه المطلوب لتعظيم قيمتها لما 

فيه فائدة ومصلحة المساهمين.

أشاد بجهوده في تطوير الشركة ونقلها إلى العالمية

البنوان عضوًا منتدبًا بالتكليف
وبن سالمة مرشحًا 

لمنصب كبير المديرين

النفيسي: استقالة البراك ستترك 
أثراً سلبياً »مؤقتاً« 

هشام أبوشادي
البي���ان الصادر من مجلس ادارة »زين« في اعقاب اجتماعه 
باس���تحداث منصب كبير مديري الشركة مع تأجيل البت في 
اختيار االسم، اال ان مصادر مطلع�ة ل� »األنباء« اشارت الى ان 
هناك توقعات قوية باختيار وزير املواصالت السابق نبيل بن 
س���المة لهذا املنصب، كما كشفت املصادر عن ان مجلس ادارة 
الشركة اتفق على ان يكون اسعد البنوان عضوا منتدبا بالتكليف 
ال���ى جانب منصبه كرئيس مجلس االدارة، كما طرحت بعض 
االسماء لشغل منصب نائب الرئيس منها عبدالعزيز النفيسي 
ومت استدعاء عضو االحتياط جمال الكاظمي حتى يكتمل اعضاء 

مجلس االدارة.

أوضح مدير عام مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية ناصر 
النفيسي أن استقالة د.سعد البراك سيكون لها أثر سلبي »مؤقت« 
على الش���ركة ألنه قام بتحويل »زين« إلى العب عاملي، وجنح في 

ترك بصمته الواضحة على الشركة. 

التغير %4 فبراير28 ينايراألسهم األكثر ارتفاعا
19.6%0.2550.305شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

16.7%0.1200.140شركة مينا العقارية
14.5%0.0760.087شركة رأس اخليمة لصناعة االسمنت
13.2%0.0530.060شركة صناعات اسمنت ام القيوين

9.4%0.1700.186شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

التغير %4 فبراير28 ينايراالسهم االكثر تراجعا
-12.0%0.0750.066شركة املدار للتمويل واالستثمار
-11.0%0.9100.810شركة السينما الكويتية الوطنية

-10.1%0.0500.045الشركة الكويتية العقارية القابضة
-9.3%0.0270.025شركة االبراج القابضة

-7.4%0.1360.126شركة الصناعات املتحدة

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع
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