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وزير التجارة يوقع على قرار بإغالق 11 شركة ومحاًل اليوم
عاطف رمضان

علمت »األنباء« ان ادارة الرقابة التجارية 
بوزارة التجارة والصناعة ستحيل كشفا يحوي 
11 ش����ركة ومحال ومؤسس����ة لوزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون اليوم لتوقيعه على 
قرار باغالقها وذلك ملخالفة هذه الشركات واحملال 

قانون الغش التجاري رقم 2007/62.
واضافت املصادر ان هذه الشركات واحملال 
اعدت »التجارة« بش����أنها محاضر ضبطيات 
متهيدا لتحويله����ا للنيابة التجارية، على ان 
تتصرف معها النيابة سواء بفتحها او استمرار 

اغالقها.

واشارت املصادر الى ان هذه الشركات واحملال 
كانت تقوم بعمليات غش جتاري في بلد املنشأ 
للح����وم اضافة الى قيامها باعادة تعبئة زيت 
الطعام املستعمل مرة ثانية وبيعه للمستهلك، 
واشارت املصادر الى ان هذه الشركات واحملال 

كائنة في مختلف محافظات الكويت.

2.4 مليون دينار أرباح »المشتركة« 
قال���ت ش���ركة املجموع���ة 
انها  املشترك���ة »املش���تركة« 
حقق���ت أرباح������ا بقيمة 2.4 
ملي���ون دينار بواق���ع 30.24 
فلسا للسهم الواحد عن الفترة 

املالية املنتهي����ة في 2010/3/31، 
مق����اب���ل 2.7 ملي����ون دينار 
بواق���ع 34.62 فلسا للسه���م 
الواح����د عن نف���س الفترة من 

الع���ام املاضي.

وقالت الشركة في بيان لها ان 
إجم�الي املوجودات املتداولة بلغ 
103.798 مالي���ني دينار مقابل 
113.88 مليون دينار، وان إجمالي 
املطلوبات بلغ 55 مليون دينار 

مقابل 69.77 مليون دينار، فيم�ا 
ارتف���عت حقوق املساهم���ني 
35.15 مليون دينار مقابل 30.317 
مليون دينار عن نف�س الفترة 

من الع���ام املاضي.

لقيامها بعمليات غش تجاري

العلي لـ »األنباء«: »بيت االستثمار الخليجي« 
تسلمت التقارير المبدئية بتقييم أصولها

منى الدغيمي
الرئي���س  ق���ال 
التنفي���ذي لبي���ت 
االستثمار اخلليجي 
بدر العلي ان الشركة 
له���ا اس���تراتيجية 
جديدة ستعمل على 
تنفيذها بعد انتهائها 
من عملية الدمج مع 

االولى لالستثمار.
واض���اف، ف���ي 
تص����ريح خ����اص 
ب���� »األنب���اء«، ان 

اجلهات املعني���ة بتقييم اصول كل 
من شركتي االولى لالستثمار وبيت 
االس���تثمار اخلليجي قد انتهت من 

عملية التقييم بشكل كامل.
وقال ان ش���ركة بيت االستثمار 
اخلليجي تسلمت التقارير املبدئية 
بتقييم اصولها، مش���يرا الى ان هذا 
التقييم س���يتم عرضه على مجلس 
ادارة الش���ركة خالل الفترة املقبلة 
القرار املناسب  حتى يتسنى اتخاذ 

بناء على هذا التقييم.
واشار الى ان اخلطوة التي ستلي 
تقييم االصول ودراس���تها من قبل 
مجلس االدارة ستكون الدعوة الجتماع 
مجلس ادارة التخاذ القرار النهائي ثم 
الدعوة لعقد جمعية عمومية للموافقة 

على االندماج.
وتوقع العلي ان تبدأ عملية الدمج 
فعليا مع نهاي���ة النصف االول من 
الس���نة احلالية دون ان يرغب في 

حتديد موعد محدد لبدء الدمج.
ان االندماج م���ع االولى  وق���ال 

لالستثمار ستكون 
فيه اضافة، خاصة 
ان هناك تناسقا على 
مستوى نشاط كلتا 
الشركتني وانسجاما 
التنفيذ،  ادارتي  بني 
الفتا الى ان من فوائد 
االندماج س���تكون 
الس���يما  عدي���دة 
تقليل املنافسة في 

السوق.
وعن نتائج الربع 
االول للشركة، توقع 
ان تكون اقل حدة من 2009، مشيرا الى 
ان النتائج املالية للشركة للربع االول 
س���يتم االعالن عنها خالل االسبوع 
املقبل بعد موافقة »املركزي«، واقتصر 
على القول ان النتائج ستكون افضل 

من الربع االول من 2009.
وبالنسبة للمشاريع املستقبلية 
للشركة، قال انه في الوقت احلالي 
ارتأت الش���ركة توقيف اي مشاريع 
استثمارية لشح السيولة في السوق، 
مؤكدا ان ش���ركة بيت االس���تثمار 
اخلليج���ي س���تعاود الدخ���ول في 
مش���اريع جديدة مع نهاية الس���نة 
وبداية السنة اجلديدة في ظل استقرار 
االوضاع االقتصادية العاملية والسوق 

الكويتي.
وكش���ف ان تركيز مشاريع بيت 
االستثمار اخلليجي في الفترة املقبلة 
س���يكون على املس���توى اخلليجي 
واميركا، مش���يرا الى ان الش���ركة 
تفكر في القيام باستثمارات في مصر 

مستقبال.

تفعيل الدمج مع »األولى« بعد موافقة مجلس اإلدارة

بدر العلي

»الوطنية للتنظيف« تتقدم 
لـ 17 مناقصة طرحتها »البلدية« 

بقيمة 400 مليون دينار
أحمد مغربي

علمت »األنب����اء« من مص����ادر مطلعة ان 
شركة الوطنية للتنظيف تقدمت بعروض فنية 
حلوالي17 مناقصة طرحتها بلدية الكويت خالل 
الشهر املاضي بقيمة 400 مليون دينار، مشيرة 
الى ان عروض الشركة املتميزة ستمكنها من    
الف����وز بأكثر من 5 مناقص����ات على االقل من 
هذه املناقصات. وبينت املصادر ان مناقصات 
البلدية ال�17 سوف تغطي جميع مناطق الكويت 
وسوف تكون مدتها 5 سنوات، مشيرة الى ان 
»التنظيف« تقوم حاليا بأعمال هذه املناقصات 
منذ 5 س����نوات، وس����تنتهي مدتها خالل هذه 
األيام، ومن ثم ستنافس عليها من جديد، علما 
بأنه من املقرر ان تتم عملية فرز العطاءات في 
شهر اكتوبر املقبل، واشارت املصادر الى ان قيم 
املناقصات تتراوح بني 15 و30 مليون دينار لكل 
مناقصة. وذكرت املصادر ان الش����ركة انتهت 
من احلصول على تسهيالت ائتمانية من خالل 
مفاوضات مباشرة مع عدد من البنوك احمللية 
والعاملي����ة، وذلك اس����تعدادا للدخول في هذه 
املناقصات التي طرحتها الدولة في 17 منطقة 
م����ن مناطق الكويت ضمن اخلطة اخلمس����ية 
اجلديدة.وذكرت املصادر ان من بني املناقصات 
ال�17 التي طرحتها البلدية تقدمت الشركة بأقل 
عروض للقيام بعمليات النظافة في 10 مناطق 
مختلفة في الكويت بقيمة 15.5 مليون دينار، 
مشيرة الى ان العرض التي تقدمت به الشركة 
تعتبر االفضل من بني 12 شركة محلية تقدمت 
للمناقصة، الفتا الى ان اعم����ال النظافة التي 
ستقوم بها الشركة ضمن هذه املناقصة ستكون 
في مناطق الساملي والصبية وكبد وجواخير 
االبل وامغرة ومناطق البر والعبدلي، مبنية ان 
ان هذه املناقصة كان مقررا لها منتصف ابريل 
املاضي غير ان����ه مت تأجيلها الجراء تعديالت 

على املواصفات الفنية اخلاصة بها.


