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 أعلنت شـــركة الصفاة للطاقة القابضة 
 عن فوز احدى شـــركاتها التابعة واململوكة 
بنسبة ١٠٠٪ «شركة احلاسبات لتكنولوجيا 
املعلومـــات» ومقرها الكويـــت في مناقصة 
لتوريد أجهزة حاســـب آلي لصالح الهيئة 
التطبيقي والتدريب بقيمة  العامة للتعليم 

٣٥٥ ألف دينار.  

 ذكرت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 
السفن «سفن» انها قامت بتوقيع عقد مقاولة باطن 
رقم ٤٥٥٨٣  مع املقاول الرئيسي لصالح شركة نفط 
الكويت واخلاص بإنشاء محطة ضخ وخطوط أنابيب 
نفط وغــــاز في ميناء األحمدي الــــى محطتي الزور 
والشعيبة لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة اجمالية 

١٦٫١٨٩٫٠٢٢ دينارا ومبدة تنفيذ ٧٠٩ أيام.  

 «سفن» توقع عقد مقاولة باطن  «تكنولوجيا المعلومات» تفوز بمناقصة 

 خليفة العلي: النظر في دعوى 
«الفوارس» ضد «زين» ٨ الجاري

 «صروح» تسعى لتسويق ٦ محافظ استثمارية قبل نهاية ٢٠١٠ 
 شريف حمدي

  علمت «األنباء» من مصـــادر مطلعة ان 
شركة صروح لالستثمار تسعى قبل نهاية 
العام احلالي الى تسويق ٦ محافظ من محافظ 
«صروح املايكرو» والبالغ عددها ٨ محافظ 
تتراوح قيمة كل محفظة بني ٥٠٠ ألف دينار 
ومليوني دينار، الفتة الى انه مت تســـويق 
محفظتني مؤخرا واحدة في مصر واألخرى 

في السعودية.
  وقالت املصادر ان الشركة راعت توزيع 
املخاطر وتنوع االستثمارات في محافظها من 
خالل وجودها في عدد من األســـواق وأكثر 
من مجال اســـتثماري، مشيرة الى ان هناك 
محفظتني في مجال التمويل املالي، ومحفظة 
عقارية في بريطانيا وهي محفظة مدرة للدخل 
(كل ربع سنوي)، كما توجد محفظة استثمار 

في املخازن باملنطقة الصناعية بالبحرين، 
ومحفظتان في مصر، واحدة في مجال التطوير 
العقاري والثانية في مجال الصحة. وأضافت 
ان هناك محفظة تعليمية في الكويت، وأخرى 

ترفيهية في سلطنة عمان.
  وذكرت املصادر ان الشركة ستركز خالل 
فترة تســـويق محافظها االستثمارية على 

أسواق اخلليج ومصر وبريطانيا.

 الكويـــت ـ رويتـــــرز: أكـــــــد 
عضـــو مجـــلس إدارة شـــــــركة 
العلــــي  الشـــيخ خليفة  زيـــــن 
إن شـــــــركة الفــــــوارس رفعت 
دعـــــــوى قضائيــــــة ضــد زين 
بهدف وقـــف فتـــح دفاترها أمام 
مؤسســــــــة االمـــارات لالتصاالت 

(اتصاالت).
الشـــيخ خليـــــفة في    وقـــال 
مقابـــلة مع «رويترز»: «الفوارس 
التي تعتبر من أكبر املالك في زين 

أنه  القضيــــــة وأعتقــــد  رفعت 
حتــــدد لها موعد يوم ٨ ديسمبر 
للنــــظر في الشــــق املستعجــــل 
من القضيـــة وهو طلــــب إيقاف 
قـــرار مجلـــس اإلدارة القاضـــي 
بفتـــح الدفاتر لشـــركة اتصاالت 

االماراتية».
  وشـــكك فـــي جديـــة عـــرض 
«اتصــــاالت» االماراتية لشـــراء 
حصة في زين وقـــال إنه لم يره 

بعد.

 «هانوها» األقرب للفوز بمشروع تحديث أنظمة اإلطفاء
   لـ «البترول الوطنية» بقيمة ٦٢ مليون دينار 

 أحمد مغربي 
  قال مصدر مطلع في شركة البترول 
الوطنية إن شـــركة هانوها للهندســـة 
الكورية اجلنوبية تقدمت  واإلنشاءات 
املالية ملشروع حتديث  العروض  بأقل 
ورفع كفاءة أنظمة اإلطفاء ومنع احلرائق 
في مصافي الشـــركة الثالث بقيمة ٦٢ 

مليون دينار.
  وذكر املصـــدر أن شـــركة هانوها 
للهندســـة واإلنشاءات ســـتقوم وعبر 
وكيلها احمللي شركة مكتب االستشارات 
العملية في تنفيذ وتركيب أنظمة حتري 
احلرائـــق واإلنذار املبكـــر في مصافي 
األحمدي والشـــعيبة وميناء عبداهللا 

ومراكز التسويق احمللية التابعة للشركة 
في الكويت، إضافـــة إلى التخلص من 
أنظمة الهالون احلالية واألنظمة األخرى 
التي تعمل على الغاز، والتي تعتبر منذ 
التســـعينيات مصدرا لإلضرار بطبقة 

األوزون.
  وبني املصدر أن شـــركة ايه بي بي 
للتقنيات الهندســـية قد تقدمت بثاني 
أقل عرض مالي للمشروع بقيمة ٧٦٫٥ 
مليون دينار، وشـــركة توتال للتجارة 
العامة واملقاوالت بثالث أقل العروض 

بقيمة ٩٤ مليون دينار.
  وكشف املصدر أن الشركة عازمة على 
تنفيذ املشروع في أسرع وقت وذلك في 

أعقاب احلرائق التي شبت في عدد من 
املواقع التابعة للبترول الوطنية، مبينا 
أن مدة تنفيذ املشروع سوف تستغرق 

٣٠ شهرا.
  جتدر اإلشارة إلى أن شركة البترول 
الوطنية كانت قد قررت الشهر املاضي 
تأجيل املشروع ألجل غير مسمى وذلك 
بعد عدم تقدمي أي من الشركات املؤهلة 
عطاءات فنية للمناقصة التي قد طرحتها 
الشركة في منتصف يونيو املاضي، إال 
أن إصرار جلنة املناقصات املركزية على 
العروض  الزمنية لتلقي  الفترة  متديد 
الفنية واملالية قد أســـفرت عن تقدم ٥ 

شركات عاملية للمناقصة.

 بعد تقديمها أقل العروض المالية  شكك في جدية عرض «اتصاالت اإلماراتية» 

 الكويت قد تحصل على ٥٪ من «أريفا» بـ ٥٠٠ مليون يورو
 باريس ـ رويترز: أفادت صحيفة ليزيكو 
الفرنسية امس بأن صندوق الثروة السيادية 
بالكويـــت وصندوق اف.اس.اي الفرنســـي 
لالســـتثمار االســـتراتيجي قـــد يصبحان 
املستثمرين الوحيدين في مساعي مجموعة 
اريفا الفرنســـية جلمع اموال والتي تشمل 
ايضا عملية مزمعة لزيادة رأسمال املجموعة. 
وقالت انه قد يجري التوصل التفاق في وقت 
قريب مع الدعوة لعقد اجتماع ملجلس ادارة 

اريفا نهاية االسبوع وجاء تقرير الصحيفة 
ليعارض تقارير اشارت في اآلونة األخيرة 
الى انه لن يتـــم التوصل التفاق قبل نهاية 
العام. وتتطلع اريفا اململوكة بنســـبة ٩٠٪ 
تقريبا للحكومة الفرنســـية والتي تتداول 
بعض أســـهمها في البورصة جلمع رأسمال 
جديد قدره ثالثة مليارات يورو (٣٫٩ مليارات 

دوالر).
   وأجرت املجموعة حتى اآلن محادثات مع 

الثقيلة  مجموعة ميتسوبيشي للصناعات 
اليابانية وصندوقي الثروة الســـيادية في 
الكويـــت وقطر. ووفقا لصحيفة ليزيكو قد 
حتصل الكويت على ٥٪ من أريفا مقابل ٥٠٠ 
مليون يورو بينما قد يشتري صندوق اف.اس.

اي حصة أريفا البالغة ١٤٪ في اس.تي. مايكرو 
الكترونيكس، وقد يتيح ذلك ألريفا جمع ١٫٢ 
مليار يورو، وتقدر حصة املجموعة في اس.تي 

مايكرو بنحو ٧٠٠ مليون يورو. 


