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متواضعة باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا 
على س����همي ايفا والديرة القابضة مع تس����جيل 
اسعارهما السوقية انخفاضا ملحوظا، فيما واصل 
س����هم كويت انفست االنخفاض باحلد االدنى من 
خالل تداول 20 الف سهم فقط، بينما سجل سهم 
الدولية للتمويل ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.
ويتوقع اس���تمرار التداوالت الضعيفة على 
اسهم الشركات االستثمارية الى ان تعلن اغلبها 
عن نتائجها املالية خاصة الشركات اجليدة في 
القطاع، وفي ظل عدم اعالن البنوك عن نتائجها 
حتى اآلن، فإنه يتوقع تأخر الشركات االستثمارية عن اعالن نتائجها 
املالية باستثناء شركات االس���تثمار القابضة التي ال تخضع لرقابة 
البنك املركزي وان كانت بعض الش���ركات القابضة لن تعلن نتائجها 
اال بعد موافقة البنك املركزي على نتائج ش���ركات تابعة لها كشركة 

مشاريع الكويت.
وحافظت اغلب اس���هم الشركات العقارية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت ضعيفة باستثناء اسهم بعض الشركات التي شهدت نشاطا 
نسبيا كسهم عقارات الكويت الذي شهد تداوالت نشطة مع انخفاض 
محدود في س���عره، فيما انخفضت تداوالت سهمي جيزان والدولية 
للمنتجعات، وتراجعت تداوالت سهم الوطنية العقارية مع استقرار 

سعره.

الصناعة والخدمات

تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على سهم منا القابضة الذي سيطرت عمليات البيع 
على تداوالته ما ادى النخفاض س����عره، فيما سجلت اسهم الصناعات 
الوطنية واالنابيب املعدنية واس����منت بورتالند ارتفاعا في اسعارها 

في تداوالت ضعيفة.
وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باس����تثناء بعض االسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا 
في تداوالتها كس����هم زين الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما 
سجل سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت متواضعة، 
وسجل سهم ايفا للفنادق انخفاضا باحلد االدنى معروضا دون طلبات 

شراء في تداوالت ضعيفة.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس����تثناء التداوالت النشطة على سهم التمويل 
اخلليجي الذي سجل انخفاضا في سعره نتيجة سيطرة عمليات البيع 

على تداوالت السهم.

حتسن نسبي في ربحية الشركات، ليواصل 
مس����يرة الهبوط، االمر ال����ذي يظهر ان هناك 
جهات تعمل على ان يكون هناك حالة احباط 
لدى اوساط املتداولني الحداث سخط سياسي 
ضد السلطتني التنفيذية والتشريعية، وهناك 
مبررات حلالة التذمر جتاه السلطتني، فعمليا 
وقياسا باجلهود واملليارات التي انفقتها العديد 
من الدول على مشاريع التنمية للحد من تداعيات 
االزمة، الكويت لم تنفق ش����يئا على مشاريع 
التنمية ليس خالل االزمة فحس����ب، بل على 
مدى السنوات القليلة املاضية االمر الذي زاد 

من تداعيات االزمة العاملية عل����ى مختلف القطاعات االقتصادية 
في البالد، حتى ان هناك من يرى ان تداعيات اخلالفات السياسية 
في الكويت في الس����نوات املاضية كان اكثر تأثيرا على االقتصاد 

الكويتي من االزمة العاملية.
وقد اتس����مت حركة التداول على اس����هم البنوك بالضعف الشديد 
مع محافظة اغلبها على اس����عارها ثابتة باستثناء ارتفاع سهمي البنك 
الوطني وبيتك في تداوالت ضعيفة، 
ويالح����ظ ان����ه رغم الت����داوالت 
الوطني  البنك  املتواضعة لسهم 
اال انه سجل ارتفاعا ملحوظا في 
سعره عكس ما كان يحدث على 
اسهم االسبوع املاضي حيث كان 
في اغلب تداوالت االسبوع املاضي 
يشهد يوميا تداوالت مرتفعة مع 
اس����تقرار في س����عره االمر الذي 
يؤكد عل����ى ان تداوالت الس����هم 
كانت تتم باتفاق بني اجلهات التي 
تقوم بالبيع واالخرى التي تقوم 
بالش����راء، وكان من املفترض ان 
يعلن البنك الوطني نتائجه املالية 
امس اال انه����ا تأخرت لدى البنك 
املركزي، كما ان سهم »بيتك« سجل  
ادنى تداول مع ارتفاع محدود في 
سعره السوقي، ومن املتوقع ان 
يعلن »بيتك« نتائجه املالية خالل 

االسبوع اجلاري.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية في تداوالت 

حجمها 45.1 مليون س����هم نفذت من خالل 1055 
صفقة قيمتها 5.3 ماليني دينار.

واحتل قطاع الش����ركات غير الكويتية املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 27.8 مليون سهم نفذت 

من خالل 425 صفقة قيمتها 3.6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات اخلدماتية على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 25.6 مليون سهم نفذت 

من خالل 663 صفقة قيمتها 7.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 13 مليون سهم نفذت من خالل 545 

صفقة قيمتها 5.6 ماليني دينار.
وخالل شهر مارس وابريل املاضيني شهدت البورصة تداوالت 
قياسية ومعدال يوميا بقيمة التداول وصل لنحو 165 مليون دينار، 
في الوقت الذي كانت فيه اسواق املال العاملية تشهد هبوطا وكذلك 
اسواق املال اخلليجية، واالزمة املالية العاملية مستفحلة، واالنفاق 
احلكوم����ي في ال����دول الغربية واميركا وكذلك ف����ي بعض الدول 
اخلليجية مبئات املليارات من الدوالرات، والكويت لم تنفق شيئا 

على املشاريع التنموية باستثناء 
بعض املسكنات التي ضختها في 
التي بذلت  البورصة واجلهود 
للخروج بقانون االستقرار املالي 
الذي رفضته جميع االوس����اط 
االقتصادية واملالية ولم تدخل 
فيه اي شركة استثمارية، ومع 
الكويتية كانت  البورصة  ذلك 
في قم����ة نش����اطها االمر الذي 
كان يشير الى ان هناك جهات 
ق����ادرة على حتريك الس����وق 
بق����وة، واآلن االوضاع مغايرة 
العاملي في  متاما، فاالقتص����اد 
تعاف واغلب االس����واق املالية 
حققت مكاسب كبيرة، وكذلك 
االس����واق اخلليجية باستثناء 
السوق الكويتي الذي يتجاهل 
كل التطورات العاملية االيجابية، 
وكذلك التطور االيجابي في اداء 
الش����ركات واملتوقع في  اغلب 
الربع الثالث س����واء من خالل 
تقليص كبير في اخلس����ائر او 

هشام أبوشادي
على الرغم من التباين احملدود في مؤش����ري 
سوق الكويت لالوراق املالية في بدايات تعامالت 
االسبوع امس ما بني االنخفاض احملدود للمؤشر 
السعري واالرتفاع احملدود للمؤشر الوزني، اال ان 
املتغيرات الثالثة سجلت مستويات متدنية جدا، 
االمر الذي يشير الى تزايد حالة االحجام عن الشراء، 
خاصة من الصناديق واحملاف����ظ املالية الكبيرة 
جراء تزايد حالة االحباط لدى اوساط املتداولني 
نتيجة االرتفاعات املتواصلة التي حتققها اسواق 
املال العاملية واخلليجية في الوقت الذي يواصل 

فيه الس����وق الكويتي االنخفاض جراء تزايد حالة االحتقان السياسي 
وغي����اب الرؤية الواضحة حول اولويات احلكومة ومجلس االمة جتاه 
االزمة االقتصادي����ة التي تعاني منها مختل����ف القطاعات االقتصادية 
في البالد، فضال عن املعاناة التي تعاني منها اغلب الش����ركات خاصة 
ش����ركات االس����تثمار في ظل مخاوف البنوك من ادخال تعديالت على 
قانون االس����تقرار املالي من قبل مجلس االمة أو الغائه واقرار قانون 
آخر، فضال عن ان ش����ركات االس����تثمار في االصل ترفض القبول بهذا 
القانون، باالضافة الى ترقب النتائج املالية للشركات في الربع الثالث 
من العام احلالي، خاصة قطاعا لبن����وك الذي يعد اهم القطاعات، فقد 
كان من املتوقع ان يواف����ق البنك املركزي على ميزانية البنك الوطني 

لفترة التسعة اشهر اليوم، اال انه مت تأجيل املوافقة.
وبشكل عام، فإن هناك حالة احباط تسود أوساط املتداولني، وهناك 
افتقاد للمبادرة من قبل كبار الالعبني في الس����وق سواء بشكل متعمد 
أو نتيجة االوضاع السياس����ية القائمة وايضا انشغال اكبر مجموعة 

استثمارية بصفقة »زين«.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 29.3 نقطة ليغلق على 7678.6 نقطة 
بانخفاض نسبة 0.38% مقارنة بنهاية تداوالت االسبوع املاضي، فيما 
سجل املؤش����ر الوزني ارتفاعا مبقدار 2.44 نقطة ليغلق على 452.14 
نقطة بارتفاع نسبته 0.54% وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 163.1 مليون 

سهم نفذت من خالل 3441 صفقة قيمتها 29.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 59 شركة وحافظت 

اسهم 40 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 46.4 

مليون سهم نفذت من خالل 449 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 

للتداوالت  الع�ودة 
القياسية في شهري مارس 
اإلحجام  تظه�ر  وأبري�ل 
المتعمد للس�يولة المالية

الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة
 ُتحجم عن الشراء ..

واإلحباط مسيطر على المتداولين

  اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 
15.2 مليون دينار على 51% من القيمة االجمالية للشركات 
والتي شملها التداول، والشركات الست هي: البنك الوطني، 
عقارات الكويت، منا القابضة، زين، هيتس تلكوم، التمويل 

اخلليجي.
  اس��تحواذ قيمة تداوالت سهم زين البالغة 3.6 ماليني 

دينار على 12% من القيمة االجمالية.
  باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك مبقدار 32.6 
نقطة، فقد تراجعت مؤش���رات باق���ي القطاعات اعالها 
قطاع الش���ركات غير الكويتية مبق���دار 69 نقطة، تاله 
قطاع اخلدمات مبق���دار 54.7 نقطة، تاله قطاع االغذية 

مبقدار 39.8 نقطة.

ومؤشرات

انخفاض المؤشر العام 29.3 نقطة وتداول 163.1 مليون سهم قيمتها 29.8 مليون دينار

قيمة  اس�تحواذ 
ت��داول أس�ه�م 6 
ش�ركات عل�ى %51 
م�ن القيمة اإلجمالية

ندوة مشتركة ل� »المحاسبين«
مع نظيرتها البريطانية 16 نوفمبر

»تأسيسية وربة« تتابع إجراءات
تسجيل المكتتبين األربعاء المقبل

»بوبيان« يعّين ناظم القناعي مديرًا عامًا 
للخدمات المصرفية والدعم

ضرار الرباح رئيسًا ل� »استحواذ« القابضة

البدء بدمج أسهم »الكويتية � الصينية« 

بناء على طلب 50% من المساهمين تمثلهم »الزمردة القابضة«

»التجارة« تلغي عمومية »السيف القابضة«

حول المعايير المحاسبية وتطورها تطلع على الراغبين في التنازل عن االكتتاب

محمد الهاجري

)أحمد باكير(

ضرار الرباح

ناظم القناعي

الش���ركة  ال���وزان من  وزينب 
الكويتية لتطوير املش���روعات 

الصغيرة.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن تأسيسية 
بنك وربة ستجتمع خالل يومين للتأكد من سير 
االجراءات الخاصة بالتسجيل من قبل الشركة 
الخليجية لحفظ األوراق وكذلك متابعة تطورات 
االشخاص الراغبين في التنازل وكذلك االشخاص 
الذين لم يس���جلوا مواليدهم وكذلك ما يتعلق 

بعمليات دمج األسهم.
واضاف���ت أن تمديد فترة التنازل غير وارد، 
وان اجتماع الجمعية التأسيسية سيكون في 19 

نوفمبر المقبل مبدأيا وقابال للتمديد اذا ارتأت 
اللجنة ذلك وفق سير االجراءات المتبعة.

وقالت المصادر ان���ه من المتوقع ان يصدر 
مجلس الوزراء قرارا بموجبه يتم تكليف الهيئة 
العامة لالستثمار بتشكيل مجلس ادارة البنك 
قبل انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية وذلك 

خالل الفترة المقبلة.
واضاف���ت ان الهيئة ه���ي المخولة باختيار 
وتش���كيل مجلس االدارة وفقا لما سيتضمنه 

القرار.

فواز كرامي
كشف رئيس مجلس االدارة 
في جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية محم���د الهاجري عن 
تنظيم ندوة مشتركة مع جمعية 
احملاسبني واملراجعني البريطانية 
في 16 نوفمب���ر املقبل لالطالع 
على آخر املستجدات في املعايير 
احملاسبية على مستوى العالم 
وتبادل اخلبرات واآلراء في هذا 
الشأن، مشيرا الى ان اجلمعية 
تقوم بشكل دوري باستضافة 
الندوات التثقيفية االختصاصية 
بهدف توسيع النقاش وتطويره 

خلدمة املهنة في الكويت.
وبني الهاجري، في تصريح 
ل� »األنباء«، ان اجلمعية تنظم 

شرح حول اآللية الجديدة للتداول
عمر راشد

علمت »األنباء« من مصادرها ان ممثلي شركات وساطة اجتمعوا 
امس مع مستشار البورصة الدارة نظم املعلومات عصام العصيمي 
لالجابة عن بعض االستفس����ارات اخلاص����ة بالنظام اجلديد املقرر 

تطبيقه خالل الفترة املقبلة.
واوضحت املصادر ان من بني االستفسارات التي طالب بها ممثلو 
الشركات معرفة املصاريف التقديرية التي تتحملها شركات الوساطة 

لتضمينها في ميزانياتها العام املقبل.
واضافت ان من ب����ني االمور االخرى التي اس����توضحها ممثلو 
الش����ركات معرفة املواعيد اخلاصة جلاهزية ش����ركات الوس��اطة 

لت��نفيذ النظام املطبق قبل 5 يناير املقبل.
ولفتت املصادر الى انه مت االتفاق على عقد اجتماعات دورية بني 
العصيمي وشركات الوساطة لالجابة عن كل االستفسارات اخلاصة 
بشركات الوساطة حول نظام التداول اجلديد. واشارت املصادر الى 
ان اللجنة التنسيقية التي سيتم االتفاق عليها في اجتماع شركات 
الوساطة غدا ستكون مبثابة نواة لتأسيس احتاد لشركات الوساطة 

خالل املرحلة املقبلة.

»خليج زجاج« تربح 3.16 ماليين دينار 
اعلن بيان لس���وق الكويت ل���أوراق املالية أن مجلس ادارة 
شركة اخلليج لصناعة الزجاج »خليج زجاج« قد اعتمد البيانات 
 املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2009/9/30، حيث 
حققت الش���ركة ارباحا للتسعة اشهر مبقدار 3.16 ماليني دينار 
بواقع 82.38 فلسا للسهم مقارنة ب�1.21 ألف دينار أي 31.76 فلسا 

للسهم خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وقد بلغت ارباح الش���ركة في الربع الثالث 1.17 مليون دينار 
بواقع 30.59 فلس���ا مقارنة ب�656.7 ألف دينار أي 17.12 فلس���ا 

للسهم خالل نفس الفترة من العام املاضي.

 206.26 آالف أرباح »جيران القابضة« 
ذكر بيان لسوق الكويت لأوراق املالية أن مجلس ادارة شركة 
جيران القابضة  )جيران ق( ق���د اعتمد البيانات  املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 2009/8/31، حيث حققت الشركة 
ارباحا للستة اشهر املنتهية بنهاية اغسطس مبقدار 206.26 آالف 
دينار بواقع 1.5 فلسا للسهم مقارنة ب� 151.06 ألف دينار أي 1.07 
فلس للسهم خالل نفس الفترة من العام املاضي. وقد بلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 37.571.052  دينار مقارنة ب� 38.466.985  فيما 
بلغ اجمالي املوجودات 48.452.004  دينار مقارنة ب� 49.842.983 
دينار  كما بلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 22.004.568  دينار مقارنة 
ب� 22.338.196  دينار في حني بلغ اجمالي املطلوبات 23.432.716 
 دينار مقارنة ب� 23.648.943 دينار  كما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 

24.961.010  دينار مقارنة ب� 26.137.646 دينار.

»المركز العقاري« يوصي بتوزيع 5.8 فلوس 
بنسبة 7% من القيمة االسمية للوحدة

قال بيان لسوق الكويت لأوراق املالية انه قد ورد آلية من مدير 
صندوق املركز  العقاري أنه أوصى بتوزيع 5.833 فلوس للوحدة 
الواحدة، أي ما يعادل 7% سنويا من القيمة االسمية للوحدة، عن 
شهر سبتمبر املاضي وذلك حلاملي وحدات الصندوق املقيدين 
في س���جل املساهمني. علما أنه قد مت احلصول على موافقة بنك 
الكويت املرك���زي على اجراء هذه التوزيعات علما أن التوصية 

املذكورة أعاله تخضع ملوافقة اجلهات املختصة.

العديد من الندوات بالتعاون مع 
القطاع اخلاص الكويتي كالندوة 
الت���ي نظمت ام���س بالتعاون 
مع الش���ركة الكويتية لتطوير 
املش���روعات الصغيرة والتي 
التعريف باملشاريع  الى  هدفت 
الصغيرة واهميتها في االقتصاد 
الوطني، الفتا الى دعم جمعية 
احملاسبني واملراجعني للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
يذكر ان جمعية احملاس���بني 
واملراجع���ني الكويتية »اللجنة 
الثقافية واالجتماعية« نظمت 
ام���س ن���دوة حول املش���اريع 
الصغيرة وأهميته���ا، تناولت 
املهمة  العدي���د م���ن احمل���اور 
وحاض���رت فيها م.امل الثنيان 

اقر مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة في اجتماعه يوم اخلميس 
املاضي استقالة رئيس مجلس إدارتها هاني عبدالعزيز التركيت وذلك 
ألسباب خاصة والتي تضطره للتواجد وبصفة مستمرة خارج الكويت 
ملدة طويلة. وأعرب مجلس إدارة الش����ركة تقديرها لرئيس مجلس����ها 
ومت تش����كيل إدارة جديد على النحو التالي: ضرار خالد الرباح، رئيسا 
ملجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي، كما أعاد املجلس 
تعيني نادر حمد الس����لطان العيس����ى � نائبا لرئي����س مجلس اإلدارة.  
وقد تقدم ضرار الرباح بالش����كر ملجلس اإلدارة على الثقة التي أوالها 
إياه، وتعهد ومبساعدة إخوانه مجلس اإلدارة وكافة مساهمي الشركة 
وإدارتها وشركاتها التابعة بالعمل اجلاد نحو جتاوز األزمة املالية التي 
طالت كل القطاعات االقتصادية في الكويت واخلارج، وسيقوم رئيس 
مجلس اإلدارة بعقد سلس����لة اجتماعات في األيام القادمة مع مساهمي 
الش����ركة لوضعهم في صورة تطورات األوضاع املالية للفترة السابقة 

والتصورات املستقبلية لها. 

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك 
بوبيان، عادل املاجد عن تعيني 
القناعي في منصب مدير  ناظم 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
والدعم املصرفي، حيث باشر عمله 
اجلدي���د اعتبارا م���ن 11 أكتوبر 

اجلاري.
 وق���ال املاج���د: »إن اختيار 
القناع���ي لتولي إدارة مجموعة 
اخلدم���ات املصرفي���ة والدعم 
املصرف���ي للبنك يأتي من واقع 
خبرته في مجال نظم املعلومات 
الطويلة  واخلدم���ات املصرفية 

التي يتمتع بها والسمعة املهنية 
العالية له محليا والتي باملقابل 
ستكون مكس���با لبنك بوبيان 
وقيمة مضافة لتطوير اخلدمات 
املصرفية والدعم املصرفي خالل 

املرحلة املقبلة«.
وتابع: »يتمتع القناعي بخبرة 
تفوق 24 عاما وتدرج خالل هذه 
السنوات في العديد من املناصب 
إدارة نظم املعلومات  في مجال 
وكذلك إدارة اخلدمات املصرفية 
لأف���راد من خالل عمله في أحد 

املصارف احمللية«.

ب����دأ اعتب����ارا من ام����س دمج 
ش����هادات اسهم الشركة الكويتية 
الصينية االستثمارية. وقالت سوق 
الكويت لالوراق املالية ان طلبات 
دمج اسهم الشركة ستقدم خالل 
الفترة الصباحية فقط وتش����مل 
املدنية جلميع  البطاق����ات  صور 
االف����راد واثبات الزوج����ة او األم 
)صورة شهادة ميالد احد االبناء 

أو صورة عقد الزواج(. 
واضافت البورصة ان الطلبات 
تضم ايضا تنازال مصدقا من االبناء 

املتجاوزة أعمارهم 21 عاما وما فوق 
وتنازال مصدقا م����ن الزوجة الى 
الزوج. واكدت ضرورة ان يكون 
منوذج التنازل مصادقا عليه من 
قبل احد البنوك التجارية او اي جهة 
رسمية ووجود وكالة عامة حتتوي 
على عبارة »وله حق التعاقد مع 

النفس«.
الى ان من شروط  واش����ارت 
التن����ازل ايضا وجود الش����خص 
)املتنازل( عند التوقيع امام املوظف 
وحتويل اسهم االبناء القصر )مع 

وج����ود تنازل مصدق من األب او 
حكم محكم����ة بالوصاية وليس 

باحلضانة(.
الكويتي����ة الصينية  ان  يذكر 
تأسس����ت في عام 2005 برأسمال 
ق����دره 80 مليون دين����ار النتهاز 
فرص االستثمار في آسيا من خالل 
مفهوم الشراكة مع مؤسسات محلية 
واقليمية في آس����يا التي تساعد 
القطاعات على النمو املتواصل وفي 
نفس الوقت تعود على املستثمرين 

بعوائد متواصلة.

التج���ارة وزارة  الغ���ت 
والصناعة الجمعية العمومية 
لشركة السيف الدولية القابضة 
التي عقدت بتاريخ 2009/8/26 
والت���ي ترأس���ها نائب رئيس 
الوزارة ما  الغت  الشركة، كما 
ترتب على الجمعية من قرارات 

واجراءات.
اع��ادة  ال���وزارة  وق���ررت 
مجلس االدارة الس��ابق وابقاء 
الوض���ع ك��م���ا كان قبل هذا 
التاريخ، وجاءت قرارات الوزارة 
بناء على طلب شركة الزمردة 

القابضة ممثلة عن مساهمين 
لديهم اكثر من 50% من الشركة، 
حيث كان��ت هناك مش���اورات 
ودية قام�����ت بها الزمردة مع 
ادارة شركة »السيف« اال انها 
لم تحقق النتائج المطلوبة مما 
اضطرها الى اتخاذ االجراءات 
الجمعية  القانوني���ة اللغ���اء 

العمومية.
وعلمت »األنباء« انه سيتم 
الدعوة لجمعية عمومية جديدة 
بناء على رغبة كبار المساهمين 
النتخاب مجل���س ادارة نظرا 

للتجاوزات الموجودة في اعمال 
المجلس الحالي.

وستق��وم ش���ركة الزمردة 
بمخاطب���ة مجل�����س االدارة 
التخاذ االجراءات الالزمة ل��ذلك 
اال انه م���ن المتوقع ان يق��وم 
نائب رئيس »السيف« بعرقلة 
عقد جمعي���ة عمومية جديدة 
نظرا لوج�ود اجندة شخصية 
لديه، مما س���يض���طر اغلبية 
المساهمين التخاذ االجراءات 
القانوني���ة لعق���د الجمعي���ة 

العمومية.


