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عاطف رمضان
اكدت مصادر مســـؤولة بوزارة التجـــارة والصناعة لـ »األنباء« 
ان مديـــر ادارة العالقات التجارية وبراءة االختراع في الوزارة علي 

الهاجري قد اسندت اليه ادارة العقار بالوزارة باالنابة او الوكالة.
وقد صدر قرار وزاري بذلك، علما ان مدير ادارة العقار بـ»التجارة« 
عبـــداهلل العنـــزي قد مت تدويـــره ليصبح مديـــر ادارة التأمني في 

الوزارة.

علي الهاجري مديرًا باإلنابة إلدارة العقار بـ »التجارة«

»كفيك« بصدد االستحواذ على %5 
في 3 شركات مدرجة

النجران: معامالت »الوطني« المصرفية
 عبر اإلنترنت سهلة آمنة ومجانية

»دانة الصفاة« تسعى إلدراج شركة تابعة 
بنسبة 60% في البورصة المصرية

 كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن ان الشركة
      الكويتية للتمويل واالستثمار »كفيك« في طريقها 
لتملك حصص تعادل 5% في 3 شركات محلية مدرجة 
وذلك عن طريق التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية على غرار ما فعلته الشركة أخيرا في شركة 
عقارات الكويت، حيث أفصحت األسبوع املاضي عن 
متلك 5% من أسهم الشركة عبر التداول في البورصة. 

وقالت املصادر ان »كفيك« شــــبه منتهية من متلك 
حصة الـ 5% من الشــــركة االستثمارية وهي شركة 
كبرى وتنتظر الوقت املناسب لإلفصاح عن الصفقة 

ومن ثم شراء ما تبقى من النسبة املستخدمة.
ولفتت املصادر الى ان الشركة اقتربت أيضا من 
نفس احلصة في شركتني عقاريتني وستفصح عنها 

في الوقت املناسب.

باالشتراك في هذه اخلدمة عبر الشبكة من 
خالل www.nbk.com أو زيارة أي من فروع 
البنك الوطني لكي يســـتفيدوا من فرصة 
الدخول في الســـحوبات والفوز باجلوائز 
القيمة بشرط أن يقوم العميل بإجناز ثالثة 

معامالت على األقل خالل شهر واحد«.
وختم النجران قائال: ونغتنم هذه الفرصة 
لتذكيـــر عمالئنا بأهمية االلتزام بإجراءات 
األمان، حيث ان بنـــك الكويت الوطني لن 
يطلب مـــن عمالئه مطلقا اإلفصاح عن أية 
تفاصيل شخصية وسرية تخص حساباتهم 
عبر الهاتف أو اإلمييل أو الرسائل الصوتية 

.»SMS«

أطلق بنك الكويت الوطني مؤخرا حملة 
ترويجية جديدة تهدف ملكافأة عمالئه الذين 
يواظبون على استخدام خدمة »وطني أون 
الين« اإللكترونية إلجناز معامالتهم املصرفية 
عبر شبكة اإلنترنت وذلك مبنحهم فرصا 
للفوز بجوائز قيمة تشتمل على كمبيوتر 
محمول »Notebook« وزيـــن »e-GO« مع 

اشتراك مجاني ملدة عام.
وسيتأهل العمالء لدخول السحب الشهري 
عند اجراء معامالتهم املصرفية عبر الوطني 
أون الين مثل اجراء حواالت نقدية، تسديد 
املدفوعات، طلب كشوفات حساب أو فتح 
حسابات جديدة عبر الشبكة بصورة آلية 

ومباشرة.
وقال مدير مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية عبداهلل النجران: »إننا نتطلع من 
خالل هذه احلملة إلى مكافأة عمالئنا ممن 
يواظبون على استخدام خدمة »وطني أون 
الين« املصرفية اإللكترونية إلجناز تعامالتهم 
البنكية وتشجيع العمالء اجلدد على استخدام 
هذه اخلدمة املميزة للتعامالت املصرفية عبر 
شـــبكة اإلنترنت مع بنك الكويت الوطني، 

البنك األكثر أمانا في الشرق األوسط«.
وأضاف النجـــران ان جميع املعامالت 
الوطنـــي عبر »الوطني  املصرفية للبنك 
أون الين« تتميز بأقصى درجات السرية 
واألمان إضافة إلى أنهـــا خدمات مجانية 
باملطلق، مضيفا أنه »ميكن لعمالئنا إجناز 
معامالتهم عبر »الوطني أون الين« في أي 
وقت ومن أي مكان، ونحن ننصح عمالءنا 

 علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شـــركة
     دانـــة الصفاة الغذائية ســـتتقدم بطلب الى 
البورصة املصرية إلدراج أســـهم شركة مملوكة 
لها بنســـبة 60% فيها وذلك خالل الفترة القليلة 

املقبلة.
وقالت املصادر ان الشركة ترتب أيضا لتخارجات 
من استثمارات لها في السوق املصري يتم التحضير 
لها، ولم تربط املصادر هذا االجراء مبحاولة الشركة 
سداد مديونية محلية ستعلن عنها قريبا في اطار 

تسوية مديونيات الشركة التي جنحت في سداد 
50% منهـــا ومبا يعادل 50 مليـــون دينار خالل 
الفترة املاضية. وأحملت املصادر الى امكانية توزيع 
اسهم نقدية ومنحة على املساهمني عقب الكشف 
عن النتائج املالية عن العام املالي املنتهي في 31 
ديسمبر 2009. جتدر االشارة الى ان شركة الدانة 
كانـــت قد اعلنت عن أرباح تقـــدر بـ 13.6 مليون 
دينار ومبا يعادل 0.05 فلس لكل سهم، وذلك عن 

االشهر التسعة االولى من 2009.

تتعلق بشركة في االستثمار وشركتين في العقار

إطالق خدمة لعمالء »وطني أون الين«

ترتب لتخارجات  في مصر

علي الهاجري

عبداهلل النجران

كوندوليزا رايس

وزيرة الخارجية األميركية ومستشارة األمن القومي األميركي السابقة

كوندوليزا رايس تعرض رؤيتها للمستجدات العالمية 
أمام ضيوف وعمالء البنك الوطني األحد المقبل

رئيس مجلس جامعة »ستانفورد« لتكون بذلك أول 
وأصغر سيدة تشغل هذا املوقع.

وفـــي مرحلة الحقـــة عملت مستشـــارة للرئيس 
بوش األب، الذي اعتمد عليها في فهم سياسة االحتاد 
السوفييتي، كما عملت مستشارة في السياسات النووية 

منذ العام 1998.
 من بوش األب إلى االبن أظهرت كوندوليزا رايس 
كفـــاءة عالية فـــي التعاطي مع امللفـــات التي تولت 
مســـؤوليتها إبان عهد الرئيس جورج بوش األب، إذ 
ان الرئيس األميركي آنذاك كان يعتمد عليها بشـــكل 
تام في فهم سياســـة االحتاد السوفييتي، وقد كانت 
كفاءتها وذكائها في التعاطي مع امللفات التي أوكلت 
إليها في عهد األب، جواز سفرها لتوثيق العالقة مع 
بوش االبن حاكم والية تكساس آنذاك، ولعبت دورا 
محوريا في حملته االنتخابية، فإذا بالرئيس اجلديد 
يرد لها التحية ويعينها في منصب مستشارة األمن 
القومي، في خطوة وصفت بأنها جريئة، اذ ان عمرها 

آنذاك لم يكن قد جتاوز الـ 46 عاما.
تعاظم دور »كوندي« في عهد بوش االبن، ونتيجة 
كفاءتها التي انتزعتها باعتراف اخلصوم قبل األصدقاء، 
اتسع نطاق اهتماماتها ولم يقتصر على الدور السياسي، 
بل لعبت دورا مهما في قطاع جتارة وصناعة النفط، 
حتى أطلق اسمها على إحدى ناقالت النفط العمالقة، 
كما تولت عضوية مجلس إدارة شـــركة شـــيفرون 

العمالقة.
 يذكر أن رايس مولـــودة في 14 نوفمبر من العام 
1954، في مدينة برمنغهام في والية أالباما، وقد انتقلت 
مع أســـرتها إلى مدينة دنفر في والية كولورادو في 

العام 1967.

ان تتحول إلى احلزب اجلمهوري، ومن هناك شـــقت 
طريقها في عالم السياســـة، حيـــث عملت في أوائل 
التسعينيات في منصب كبيرة اخلبراء في الشؤون 
السوفييتية وشؤون شرق أوروبا في إدارة الرئيس 
جورج بوش األب، وفي العام 1993 شـــغلت منصب 

حتل وزيرة اخلارجية األميركية ومستشارة األمن 
القومي األميركي السابقة البروفيسورة »كوندوليزا 
رايس« ضيفة شرف ومتحدثة رئيسية في ندوة بنك 
الكويت الوطني الســـنوية العاملية يوم األحد املقبل، 
تلتقي خاللها بعمالء البنك وكبار الضيوف واملسؤولني 
للحديث حول تطورات األوضاع السياسية اإلقليمية 
والعاملية وتداعياتها علـــى املنطقة والتحديات التي 
تواجه بلـــدان املنطقة والعالم سياســـيا واقتصاديا 

خالل املرحلة املقبلة.
وتعد البروفيسورة رايس من أشهر الشخصيات 
الديبلوماسية األميركية، حيث شغلت منصب وزيرة 
خارجية الواليات املتحدة من عام 2005 إلى عام 2009 
إلى جانب عملها مستشارة للرئيس األميركي لألمن 

القومي من عام 2001 إلى عام 2005.
تولـــت كوندوليزا رايس مهـــام وزيرة اخلارجية 
األميركية في الفترة املمتـــدة بني 26 يناير من العام 
2005 و20 ينايـــر من العـــام 2009، لتكون بذلك أول 

امرأة من أصل أفريقي تتولى هذا املنصب.
وقـــد أتت إلى هذا املوقع مزودة بخبرة طويلة في 
العمل السياسي، اذ عملت قبل املهام الوزارية مستشارة 
لألمن القومي بني العامني 2001 و2005، لتكون بذلك 
أول امـــرأة تتولى هذين املنصبـــني، وقبل ذلك كانت 
أســـتاذة للعلوم السياسية في جامعة ستانفورد في 

والية كاليفورنيا.

مسيرة سياسية حافلة

ومسيرة »كوندي«ـ  كما يحلو للمقربني منها مناداتها 
ـ بدأت في أواخر ســـبعينيات القـــرن املاضي، حيث 
التحقت باحلزب الدميوقراطي حتى العام 1982، قبل 

»بهارتي«  بصدد توقيع اتفاقية قرض خالل يومين 
بقيمة تتراوح بين 7.5 و8 مليارات  دوالر

»باركليز كابيتال« تعهد بتوفير 5 مليارات دوالر في حين قدم 
»ستاندرد شارترد« تعهدًا بـ 5.5 مليارات

قالـــت وكالة »اي 
أف ار آسيـــــــــا« ان 
شركة بهارتي الهندية 
اوشكت على االنتهاء 
التمويل لصفقة  من 
االستحواذ على أصول 
أفريقيـــا«  ـ  »زيـــن 
مضيفة أنه ما بني 10 

و12 مصرفا أعلنت عن استجابتها لطلب الشركة 
باحلصول على متويل بالدوالر واملتوقع أن يكون 

ما بني 7.5 و8 مليارات دوالر.
ووفق ما ذكره أحد املواقع املتخصصة أمس فإنه 
من املتوقع أن تبرم »بهارتي« الهندية االتفاقية 
اخلاصة بالتمويل مع مجموعة البنوك خالل يومني 
حيث توصلت الى نقاط التقاء بشـــأن العملية 
مع عدد من املؤسسات املالية الكبرى التي ابدت 

بدورها حتمسا للصفقة ومتويلها.
واشـــارت الوكالة الى أن »باركليز كابيتال« 
تعهد بتوفير مبلغ 5 مليارات دوالر في حني قدم 

شارترد«  »ستاندرد 
تعهدا بـ 5.5 مليـــارات 
دوالر وليـــــــس 10 
مليارات مما يشير الى 
ان متويل الصفقة لم 
يعد هاجســـا في ظل 
الكثير من  مســـاعي 
واملؤسسات  البنوك 

للمساهمة فيها.
واشارت الوكالة الى ان مصرفيني مقربني من 
الصفقة توقعوا أن تكون عملية التسعير الكاملة 
قريبة من مستوى 200 نقطة فوق سعر الليبور 
وهو على عكس ما سبق ان ذكر في منتصف فبراير 
املاضي عندما أعلنت »بهارتي« عن نيتها لشراء 

»زين ـ أفريقيا« مقابل 10.7 مليارات دوالر.
يذكر ان اجلدول الزمني اخلاص باجناز الفحص 
النافي للجهالة سوف ينتهي بتاريخ 25 اجلاري، 
في وقت يتردد ان »بهارتي« انتهت من اجلانب 

االكبر من عمليات الفحص.

لتمويل صفقة »زين ـ أفريقيا«


