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أنور الغيث د.وليد احلساوي

سفيرنا في العراق علي املؤمن متوسطا بعض املشاركني من الكويت في املعرض

»بيتك«: انتهينا من االستعدادات
الالزمة للتوافق مع متطلبات »أيبان«

»الخليج« يعلن الفائزين بخامس 
»red« سحب شهري لحساب

أعلن بنك اخلليج عن أس���ماء أصحاب 
احلظ السعيد الستة الذين فازوا بجوائز 
السحب الشهري حلساب red الذي أجري 

في 12 اجلاري. 
ونال اجلائزة األولى دعيج سالم خليل 
سميط الذي فاز برحلة إلى باريس تشمل 
اإلقامة ف���ي فندق من فئة 5 جنوم، فضال 
عن اإلفطار وخدمة التنقل، أما الرابحون 
اخلمسة اآلخرون، فهم: والء قاسم حمادة، 
فيصل عبدالوهاب محمد صالح بهبهاني، 
شيخة عوض سحمي الهاجري، فيصل جواد 
كاظم الفضلي، ومها صفر راشد الهاجري. 
 iPod 160GB حيث حصل كل منهم على جهاز

مع نظام الصوت.

وبرنامج red هو حساب الطالب الوحيد 
في الكويت الذي ينظم سحوبات شهرية 
والذي أطلقه بنك اخلليج تلبية الحتياجات 
الذين تتراوح  طالب اجلامعات والكليات 
أعمارهم بني 17 و24 عاما.  ويدخل جميع 
عمالء حس���اب red في الس���حب الشهري 
بشكل تلقائي حني يقومون بتحويل املكافأة 

.red الطالبية الشهرية إلى حساب
كما سيحظى عمالء برنامج red بفرصة 
إدارة حساباتهم من خالل اخلدمة املصرفية 
عبر االنترنت، اخلدمة املصرفية عبر املوبايل 
أو اخلدم���ة الهاتفية املصرفية التي تتيح 
لهم حرية التصرف بحساباتهم بكل سهولة 

ويسر.

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن االنتهاء من تطوير 
كافة األنظم���ة وتهيئة البنية 
التقني���ة اخلاصة للتوافق مع 
رقم احلساب املصرفي الدولي 
� »ايبان«، وال���ذي يهدف إلى 
الدول���ي  التوحي���د  حتقي���ق 
لهيكلة احلس���ابات املصرفية 
مبا ميك���ن البنوك من حتقيق 
عنصري الس���رعة والدقة في 
تنفيذ التحويالت املالية محليا 

ودوليا.
وقال مس���اعد املدير العام 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
انه حرصا  د.وليد احلساوي، 
من »بيتك« على مواكبة قطاع 
األعمال وجتاوبا مع التعليمات 
اخلاصة لبنك الكويت املركزي، 
انتهين���ا من تطوي���ر األنظمة 
املتعلقة بالتوافق مع  التقنية 
الرقم املصرفي الدولي »ايبان«، 
ليصب���ح »بيت���ك« م���ن أول 
البنوك احمللية جتاوبا مع هذا 
االستحقاق. وتوقع احلساوي أن 
يتم التنفيذ على أرقام حسابات 
العمالء وبقية اإلجراءات األخرى 

عن تنفي���ذ التحويالت املالية 
بالس���رعة والدقة املطلوبتني 
وخفض التكاليف من خالل احلد 
من التدخل اليدوي، إضافة إلى 
تعزيز سالمة املعلومات املالية 
املصاحبة للحواالت املصرفية، 
وتوفير األداء املالئم والفعال 
للمصارف املستقبلة للحواالت، 
للتحقق من صحة رقم احلساب 
املالية  ومكان وماهية املنشأة 

التي أصدرته.
من جانبه، أفاد نائب مساعد 
املدير العام للعمليات أنور الغيث 
بأنه مت عقد ورش عمل مكثفة 
لتحديد نطاق وآلية العمل وفق 
تعليمات بنك الكويت املركزي، 
مشيرا في هذا الصدد إلى أنه 
مبجرد إطالق اإلجراءات اجلديدة 
س���يتمكن عمالء »بيتك« كافة 
من احلصول على رقم احلساب 
املصرفي الدولي )IBAN( اخلاص 
الش���خصية لدى  بحساباتهم 
بيتك، والذي سيتم استخدامه 
عند إجراء أي حتويالت مالية 

مصرفية عبر البنوك.
الغيث أن تطبيق  وأوضح 

هذه اآللية سيؤدي إلى تسريع 
وتسهيل حركة تدفق احلواالت 
بني البنوك باستخدام األنظمة 
اآللي���ة وذلك وف���ق إجراءات 
رقابية محكمة، مشيرا الى أن 
هذه احلواالت املصرفية تشمل: 
احلواالت بني البنوك العاملة في 
الكويت، واحلواالت الواردة من 
بنوك خارج الكويت إلى حسابات 
املستفيدين لدى البنوك العاملة 
في الداخل، واحلواالت الصادرة 
من البنوك العاملة في الكويت 
إلى حسابات املستفيدين لدى 
البنوك خارج الكويت في الدول 

املطبقة لنظام اآليبان.
وذكر أنه اعتبارا من نوفمبر 
املقب���ل وقبل تاري���خ تطبيق 
اإلجراءات الرس���مية اخلاصة 
باعتماد هيكل���ة االيبان داخل 
الكوي���ت واحمل���ددة بتاريخ 
2011/1/1 سيتمكن عمالء »بيتك« 
من احلصول على رقم االيبان 
اخلاص بحساباتهم الشخصية 
املصرفي���ة من خ���الل: زيارة 
موق���ع »بيتك« على ش���بكة 

االنترن��ت.

أربيل � كونا: قال سفيرنا لدى 
الكويت  ان  العراق علي املؤمن 
شاركت في معرض اربيل الدولي 
الس���ادس بأكبر جن���اح، حيث 
تشارك 22 ش���ركة كويتية في 

املعرض.
وعبر املؤمن في تصريح ل� 
»كونا« عن ارتياحه لهذا املعرض 
اليجاد آليات عمل مشتركة مع 
العراقية  التج���ار والش���ركات 
للمس���اهمة الفعال���ة في اعادة 
اعمار العراق، واضاف ان قرار 
مشاركة الكويت في هذا املعرض 
جاء كونه يقام في احدى الدول 
ذات املوقع االستراتيجي املميز 
وهي العراق والتي ميكن اعتبارها 
نقطة انطالق لالسواق املجاورة 
كاألردن وس���ورية وفلس���طني 
العراق  ولبنان حي���ث تتصف 
بأنها حديثة النهضة ذات اقتصاد 
متس���ارع النمو مما يؤدي الى 
التجاري بينها  التبادل  تسهيل 

وبني الدول املجاورة.
ويعتبر هذا املعرض من أكثر 

املعارض استقطابا للمستثمرين 
والتجار واملمولني من جميع انحاء 
العالم وذلك ليساهموا في حتقيق 
النمو االقتصادي في املنطقة عن 
طريق التعاقدات املتبادلة بينهم، 
وتأتي اهمية املعرض باعتباره 
احدى الوسائل لدخول الصناعة 
العراقي.  الكويتي���ة للس���وق 
وتساهم الهيئة العامة للصناعة 
بدع���م خ���اص عل���ى االجنحة 
للراغبني من املنشآت الصناعية 
في املشاركة باالضافة الى حتمل 
الهيئة التكاليف اخلاصة بشحن 
النظام  املعروضات وذلك وفق 
املتبع باملعارض الصناعية التي 

تقيمها الهيئة.
بدوره، قال نائب املدير العام 
لتنمية الص���ادرات الصناعية 
بهيئة الصناعة الكويتية صقر 
العنزي بأهمية ه���ذا املعرض 
لكونه نافذة تسويقية جلمهورية 
العراق وتوقع ان يتم الترويج 
للمنتجات الوطنية ذات اجلودة 

العاملية في هذا املعرض.

وعبر عن ش���كره وامتنانه 
لرئاسة اقليم كردستان عن حسن 
االستقبال وتقديره للدعم غير 
احملدود من قبل س���فيرنا علي 
انه سيعقد خالل  املؤمن، وبني 
املع���رض اجتماع���ات ولقاءات 
بني بعض مس���ؤولي الشركات 
الصناعية والتجارية املتواجدين 

في املعرض.
وقامت الهيئة العامة للصناعة 
بتنظي���م جن���اح الصناع���ات 
الكويتية، حيث خصصت 330 
مت���را مربعا مس���احة اجمالية 
للجن���اح الكويتي، ومت جتهيز 
املعرض بجميع صاالته والذي 
تبلغ مساحته االجمالية 20 الف 
متر مربع من قبل 850 ش���ركة 
جاءت من 250 دولة حول العالم 
وقد سجل منوا نسبيا بلغ %20 
في عدد العارض���ني و50% من 
الشركات واملؤسسات املشاركة 
كم���ا ش���هد اقباال م���ن الوفود 
التجارية والصناعية من اوروبا 

والشرق االوسط.

ملطابقة املواصفات التنظيمية 
الدولية بالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي واحتاد املصارف، قبل 
الفترة التي حددها البنك املركزي 
مع بداية الع���ام املقبل، مؤكدا 
في هذا الصدد اهتمام »بيتك« 
التطورات  املتواصل مبواكبة 
التقنية املتالحقة في الصناعة 
املصرفي���ة ومتتع���ه ببني���ة 
تكنولوجية متقدمة س���اعدت 
البنك كثيرا ف���ي التوافق مع 
املتطلبات الرقابية سواء العاملية 

أو احمللية.
وأشار إلى أن هذه اخلطوة 
تهدف إل���ى حتقيق العديد من 
املزايا أهمها تيسير اإلجراءات 
اخلاصة بالتحويالت بني البنوك 
الصادرة والواردة محليا ودوليا، 
وحتقيق سالمة املعامالت املالية 
الت���ي تتضمنه���ا التحويالت 
املصرفية واس���تخدام تقنيات 
املباشر لتعزيز  التنفيذ اآللي 
كفاءة اخلدمات املصرفية املقدمة 
للعمالء وحتسني أدائها، فضال 

تأسيس الجمعية الكويتية للمشاريع 
الصغيرة لدعم المشاريع المهمشة

7.3 مليارات دوالر خسائر
»بنك أوف أميركا« في الربع الثالث 

نيوي���ورك � د.ب.أ: أعل���ن »بنك أوف أميركا« 
األميركي امس عن تس���جيل خسائر خالل الربع 
الثال���ث من الع���ام احلالي قدره���ا 7.3 مليارات 
دوالر بسبب تشديد القواعد املنظمة للحسابات 

االستهالكية وبطاقات االئتمان.
وكان البنك، الذي يوجد مقره في مدينة شارلوت 
بوالية نورث كارولينا األميركية، وهو أكبر مقرض 
في الواليات املتحدة، سجل خالل الربع الثالث من 
العام املاضي خسائر قدرها مليار دوالر مبا يعادل 

26 سنتا للسهم الواحد.
وذك���ر البنك أنه في حال اس���تبعاد النفقات 

واإليرادات غير املتكررة، فإن نتائج الربع الثالث 
من العام متثل ربحا قدره 3.1 مليارات دوالر مبا 

يعادل 27 سنتا للسهم الواحد. 
وتعد هذه األرباح ضعف تلك التي توقع حتقيقها 
احملللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج لألنباء 
االقتصادية آراءهم في وقت س���ابق، والتي قالت 

بتحقيق 14 سنتا للسهم الواحد.
وكان البنك ذكر أمس االول أنه يعتزم استئناف 
عمليات إشهار إفالس املدينني العاجزين عن سداد 
ديونهم، بعد أن كان أوقف هذه اإلجراءات يوم 8 

أكتوبر املاضي ملراجعة اإلجراءات.

جانب من اجلمعية التأسيسية للجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة

ياسر سليمان يهنئ فيصل عبدالوهاب بهبهاني

منى الدغيمي 
أكد عضو هيئة التدريس في 
اللجنة  التطبيقي وعضو  املعهد 
التأسيس���ية للجمعية الكويتية 
للمشاريع الصغيرة سلمان خريبط 
على أن اجلمعية ستسعى لترتيب 
أوراق قطاع املشروعات الصغيرة 
املهمش���ة من أجل إتاحة الفرصة 
للجميع للعطاء واالس���تثمار في 

هذا القطاع.
و لف���ت خ���الل االجتم���اع 
الكويتية  التأسيس���ي للجمعية 
للمش���اريع الصغيرة أمس األول 
في غرفة التجارة إلى ان املشاريع 
الصغيرة عادت إلى البروز بفضل 
توجهات سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد الذي أطلق محفظة لهذا 
املشروع واستمرت من خالل إطالق 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبادرته السامية لدعم العمل 

االقتصادي في الكويت.
من جانبه بني رئيس اللجنة 
التأسيس���ية للجمعية الكويتية 
للمشاريع الصغيرة عبدالعزيز 
بن حوحو أن الهدف العام للجمعية 
مساعدة ودعم أصحاب املشاريع 
أمام  الصغيرة ومتثليهم رسميا 
جمي���ع اجله���ات، الفت���ا إلى أن 
هناك هدفني رئيس���يني للجمعية 
وهما متثيل أصحاب املش���اريع 
الصغي���رة وحمايتهم من خالل 
تقدمي مش���اريع قانون لتش���رع 
الش���رعية وتوافر  القنوات  عبر 
اإلجراءات الكفيلة لفتح الس���وق 
أمام املشاريع الصغيرة وحمايتهم، 
والثاني تأسيس الشبكة الوطنية 

ملعلومات املشاريع الصغيرة.
وأضاف بن حوحو أن من أهداف 
اجلمعية أيضا التوعية لتشجيع 
جميع اجلهات الرسمية واألهلية 
والقطاع اخلاص في املس���اهمة 
الفعالة في دعم املشاريع الصغيرة، 
وتوفير قاعدة معلومات مركزية 
لتكون قل���ب عمل املش���روعات 
الصغيرة وتقدمي االستش���ارات 
التجاري���ة والقانونية والعلمية 

واالجتماعية.
كما أش���ار بن حوحو إلى أن 
اجلمعي���ة تعمل على املس���اعدة 
في تأس���يس مش���اريع مشتركة 
حتت اش���رافها ويخصص جزء 
من دخلها للقائمني عليها وجزء 
للمساهمة االجتماعية، واقتراح 
القوان���ني التي تس���اهم في رفع 
االحتكار وحماية أصحاب املشاريع 
الصغيرة، واقتراح آليات وقوانني 
تساهم في اس���تصدار تراخيص 
وإجراءات تساهم لكل راغب في 

خوض املشاريع الصغيرة أن يعمل 
خارج نطاق العراقيل واإلجراءات 

الطويلة واملعقدة.
وأكدت اإلعالمية والناش���طة 
االجتماعية جناة احلشاش خالل 
كلمته���ا أن بداي���ة التغيير تبدأ 
الشباب  شرارتها وانطالقتها مع 
واجلي���ل الواع���د، موضح���ة أن 
حتقيق ه���ذه الرؤية البد أن يتم 
من خالل االهتم���ام بالتعليم مع 

بداية النشأة.
وأوضحت احلشاش أن الكويت 
بلد خير ولديه القدرات واإلمكانات 
بأن تقوم به صناعات ومشاريع 
ضخمة، الفتة إلى أن القطاع اخلاص 
في أي مجتمع هو مصدر دخل آخر، 
وأن هذه املشاريع الصغيرة لها من 
القوة والقدرة على توفير فرص 
عمل للش���باب وتوفير املنتجات 
األساس���ية وأيضا تقدمي خدمات 
مجتمعية ومس���اعدات الصحاب 

املشاريع األصغر بكل جدية.

»الكويت الدولي« يقيم ملتقى 
الموسوعة اإلسالمية اليوم

بقيمة 48 ألف دينار لدراسة جدوى مركز الفنطاس التجاري

الجهاز الفني للمشروعات التنموية 
يوّقع عقدًا مع »بيكر تلي لالستشارات«

كونا: وّقع اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات 
أمس عقد تقدمي خدمات استشارية لعمل دراسة اجلدوى االقتصادية 
ملشروع املركز التجاري والترفيهي بالفنطاس مع شركة »بيكر تلي 

الكويت لالستشارات« بقيمة 48 الف دينار.
وقال رئيس اجلهاز عادل الرومي ان املشروع هو عبارة عن مركز 
جتاري وترفيهي يضم سوقا على الطراز التقليدي الشعبي للبضائع 
املخفضة األسعار وسوقا لألطعمة الطازجة ومركزا ترفيهيا خلدمة 

وتلبية احتياجات سكان محافظة األحمدي.
وأضاف الرومي ان هذا املش���روع من ضمن املشاريع املقدمة من 
قب���ل بلدية الكويت الى اجلهاز ويع���د مرحلة أولية لتطوير جميع 
املناطق في الكويت، مش���يرا الى وجود اكثر من 27 مش���روعا مع 

جهات حكومية متعددة.
وأوض���ح ان اجلهاز يدرس حاليا طرح العديد من مش���اريع ال� 
»B.O.T« بدل عملية املناقصات في مشاريع املدارس ومباني احملاكم 
ودور القضاء ليتم تصميم هذه املبان���ي بنماذج تلبي احتياجاتها 
وتالئم طبيعة عملها كما هو معمول به في الدول املتقدمة، وأش���ار 
الى ان ايجاد مبان خاصة لألجهزة احلكومية املتعددة بأس���لوب ال� 

»B.O.T« سيعالج مشكلة ايجارها املكلف ماديا.

أعلنت مساعد رئيس املدراء 
التنفيذيني ل���إدارة املصرفية 
لألفراد في بنك الكويت الدولي 
البنك  أن  ضي���اء العصف���ور 
سيقيم ملتقى املوسوعة العلمية 
وذلك الي���وم، لتكرمي عدد من 
الش���خصيات ذات اإلسهامات 
واإلجنازات اإلسالمية البارزة. 
امللتق���ى بفندق  وس���يقام 
هولي���دي إن الس���املية � قاعة 
الدانة، في متام الساعة السادسة 

والنصف مساء.
وسيتخلل هذا امللتقى حفل 
تكرمي للمتميزي���ن في مجال 
احلقل اإلسالمي والعلمي وهم 
العلم���اء األفاضل  النخبة من 
إعداد  ف���ي  الذين يس���اهمون 
التي  املوس���وعة اإلس���المية 
تش���رف على إعدادها املنظمة 
اإلس���المية للتربية والعلوم 
والثقافة )االسيس���كو(، وهم 
كل م���ن: د.صال���ح العجيري، 
الدريع، ومدير عام  د.سليمان 
منظمة االسيسكو سابقا د.سعيد 
النومس العن���زي، إضافة إلى 
اجله���ات الت���ي متث���ل الوجه 
املشرق للعمل اإلسالمي والعلمي 
واالجتماعي في الكويت كوزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 

ميثلها د.عيسى العبيدلى وبدر 
العقيل وجلنة استكمال تطبيق 
الشريعة اإلس���المية وميثلها 
د.عصام الفليج وعلي الكليب 
الزكاة« ود.سليمان  من »بيت 
شمس الدين من الهيئة اخليرية 
العاملية وجامعة الكويت متمثله 

بكلية الشريعة.
ويأتي ذلك حتقيقا لدور البنك 
في املس���اهمة في دعم وتنمية 
املجتمع املدني وإبداعات أفراده 
وعطاءاتهم املختلفة في املجاالت 
العلمي���ة واألدبي���ة والثقافية 
وإسهاماتهم في العمل اإلسالمي 

داخل وخارج الكويت.

ضياء العصفور

أبرمت  � كون���ا:  اخلرطوم 
ش���ركة )زي���ن � الس���ودان( 
لالتص���االت اتفاقا مع الهيئة 
العامة للحج والعمرة بالسودان 
يتم عبره توفير خدمات عملية 
حلجاج بيت اهلل احلرام هذا 

العام.
التنفيذي  الرئي���س  وقال 
للقط���اع اإلداري ف���ي )زين � 
السودان( ابراهيم احلسن ان 
»الشركة قدمت 35 ألف شريحة 
هاتف توفر خدمات استقبال 
املكاملات املجاني���ة وخدمات 
القصيرة اإلرشادية  الرسائل 
أداء هذه الشعيرة  لتس���هيل 

املقدسة«.
ان  وأض�����اف احلس������ن 

ومتكن املستخدمني من االتصال 
البيني شبه املجاني«، مشيرا 
الى ان���ه »مت جتريب اخلدمة 
بنجاح كامل في عمرة ش���هر 
رمضان املبارك واستفاد منها 

آالف املعتمرين«.
من جهته، أشاد املدير العام 
لهيئة احلج والعمرة السودانية 
احمد عب���داهلل احمد بخدمات 
املتقدمة، داعيا جميع  »زين« 
الشركات العاملة في السودان 
»حلذو م���ا ابتدرته زين التي 
عودت السودانيني على تقدمي 
اجلدي���د واملفي���د واملبتك���ر 
واملقتب���س دوما م���ن العالم 
اجلميل الذي م���ا فتئت زين 

تبشر به«.

»اخلدم�����ة توفر خدمة املكاملات 
املخفضة عبر ش���بكة )زين � 
السعودية( عند االتصال بها 

»زين ـ السودان« تقّدم خدمات اتصاالت
غير مسبوقة لضيوف الرحمن هذا العام

22 شركة كويتية تشارك
في معرض أربيل الدولي

العراق يطرح حقوله الغازية للمزاد اليوم
بغداد � أ.ف.پ: يأمل العراق من خالل طرح ثالثة من 
اكبر حقوله الغازية للمزاد اليوم في جذب استثمارات 
دولية، ليحقق طموحه في التحول الى دولة منتجة 
ومصدرة رئيس����ية للغاز، وهو رهان يبدو أصعب 

من رهان النفط.
وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم 
جهاد ان »م����زاد اليوم يهدف الى زيادة انتاج الغاز 
لتوفير االحتياجات احمللية، وتزويد محطات توليد 
الكهرباء واملصانع ووضع العراق بني احد كبار منتجي 

ومصدري الغاز في املنطقة والعالم«.
وتقدمت 13 ش����ركة عاملية ابرزها شركة النفط 
الفرنس����ية العمالقة توتال وش����ركة ميسوبيشي 
اليابانية، باالضافة الى ش����ركات روسية وكورية 
جنوبي����ة وتركي����ة وهندية، للمش����اركة في جولة 

التراخيص التي كانت تأجلت مرتني.
ويأمل العراق في ان ينجح في مجال الغاز مثل 
جناحه في مجال النف����ط. وكان وقع العام املاضي 
اتفاقات مع كبريات ش����ركات النفط لتطوير عشرة 
حقول نفطية ليرفع طاقة انتاجه الى 12 مليون برميل 

يوميا في 2017 مقابل 2.5 مليون برميل حاليا.
ويقدر احتياطي ثالثة حقول غاز بنحو 317 مليار 
متر مكعب، وميتد اكبر هذه احلقول عكاز الذي اكتشف 
في 1992 في محافظة االنبار غرب بغداد على طول 
50 كلم بع����رض 18 كلم، وتقدر طاقته ب� 158 مليار 

متر مكعب، ومت التنقيب في ست آبار منه.
ويقع حقل املنصورية الذي اكتشف في 1979 في 
محافظة ديالى على بعد 100 كيلومتر ش����مال شرق 
بغداد، ويضم احتياطي يبلغ 127.4 مليار متر مكعب 
ويضم احلقل اربع آبار. يشار الى ان احلقلني عرضا 
في جولة التراخيص النفطية السابقة دون ان تفوز 
اي ش����ركة بهما. اما احلقل الثالث فهو سيبة، ويقع 
في محافظ����ة البصرة بجنوب العراق قرب احلدود 
مع ايران والكويت ومت اكتشافه سنة 1968. ويضم 

احتياطي يبلغ 31.1 مليار متر مكعب.
وكم����ا كان احلال مع النفط، ف����إن االمر يتعلق 
باسناد عقود خدمات وليس مشاركة في الربح، اي 
ان العراق يدفع للش����ركات التي يرسو عليها املزاد 

ثمنا ثابتا.

تراجع ربح »اتصاالت«  23% في الربع الثالث 
أبوظبي � رويترز: س���جلت مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت انخفاضا بنسبة 23% في صافي األرباح 
في الربع الثالث في ظل سعي الشركة للتوسع في 

اخلارج لالستفادة من أسواق جديدة.
وقالت ثاني أكبر ش���ركة اتصاالت في العالم 
العربي من حيث القيمة السوقية إن األرباح الصافية 
تراجعت إلى 1.7 مليار درهم ما يعادل 463 مليون 
دوالر ف���ي الربع الثالث من 2.25 مليار درهم في 

نفس الفترة من العام املاضي.
وكان متوسط توقعات احملللني في استطالع 
أجرته رويترز ألرباح صافية قدرها 2.05 مليار 
درهم وقد جاءت النتائج حتت أدنى توقع ألرباح 
قدرها 1.95 مليار دره���م، وبلغت إيرادات الربع 
الثالث 7.3 مليارات درهم مقارنة مع نحو ثمانية 

مليارات دوالر في نفس الفترة قبل عام.
وتتوس���ع »اتصاالت« ومقرها أبوظبي بقوة 
خارج اإلمارات منذ أن فقدت احتكارها لس���وق 

االتصاالت لصالح منافس���تها »دو« التي مقرها 
دبي في عام 2007، وقالت »اتصاالت« إنها عرضت 

شراء حصة 46% في »زين«.
وقالت الشركة في بيان »لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق نهائي بهذا الشأن حتى تاريخ املوافقة 
على هذه املعلومات املالية.. حيث ان هذا العرض 
يعتمد على متطلبات وشروط أخرى محددة يجب 
العمل بها إلمتام الصفقة«. وإذا مت إبرام الصفقة 
فإن االس���تثمار في »زين« سيساعد »اتصاالت« 
على الدخول إلى أسواق عالية النمو في الشرق 

األوسط حيث متتلك »زين« قاعدة راسخة.
ومتتل���ك احلكومة اإلماراتي���ة ثالثة أخماس 
»اتصاالت«. وتراجعت أرباح الشركة في األشهر 
التس���عة األولى من هذا الع���ام إلى 5.6 مليارات 
درهم من 6.4 مليارات في نفس الفترة من  العام 
املاضي، هذا وقد أغلق سهم اتصاالت مرتفعا %2.6 

أمس قبل إعالن األرباح.


