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املاجد: البنك 
سيسير في نصف 
السنة الثاني على 

نفس مستوى 
النصف األول

مليارا شخص 
سيديرون 

معامالتهم املالية 
باملوبايالت الذكية 

خالل 15 عاماً

أكبر: معدالت منو 
الشركة في

10 سنوات خطت
الـ %1000

30 ألف برميل 
حجم اإلنتاج 

احلالي في 4 دول

د.منصور بوخمسني وسارة أكبر في لقطة جماعية مع موظفي الشركة خالل االحتفال مبرور 10 سنوات على تأسيس »كويت انرجي«

بوخمسني: رأسمال »كويت إنرجي« تخطى املليار دوالر
أحمد مغربي 

أكد رئي����س مجلس إدارة 
شركة كويت إنرجي د.منصور 
بوخمسني أن رأسمال الشركة 
تخطى امللي����ار دوالر، مبينا 
أن الش����ركة بدأت عملها قبل 
10 س����نوات برأسمال يبلغ 3 
ماليني دوالر و4 موظفني في 
حني يبلغ عدد موظفيها حاليا 

700 موظف.
ف����ي  وق����ال بوخمس����ني 
تصريح����ات صحافية على 
هامش احتفال الشركة مساء 
أمس االول مبرور عشر سنوات 
على إنشائها ان الشركة بعد 
عقد م����ن إنش����ائها »أجنزت 
الكثير،  الكثير ومازال هناك 
وق����د بدأنا من دون إنتاج أما 
ألف  اليوم فلدينا نح����و 30 
برمي����ل يومي����ا ف����ي 4 دول 
وطوال مسيرتنا حققنا خسائر 
وأرباحا وستكون السنوات 

العشر املقبلة أفضل«.
وبنينّ أن أكبر حتد »يواجهنا 
حاليا هو تقلب أسعار النفط، 
لكنن����ي أعتق����د أن الفك����رة 
الرئيسية التي تأسست عليها 
الشركة ما زالت صاحلة وهناك 
مجال ممتاز ويتزايد للقطاع 
اخلاص في الصناعة النفطية 
في منطقة الش����رق األوسط 
فخالل السنوات العشر املاضية 
فتحت أسواق عمان والعراق 

ومصر وتوسعت.
وبني أنه بعد استقرار اليمن 
سيكون سوق النفط هناك أكبر 
للشركات اخلاصة »وما نسمع 
عنه انفتاح سوق النفط في 
إيران فمجال التوسع موجود 
والعم����ل موج����ود والفكرة 
األساس����ية هي أن الوقت قد 
حان للقطاع اخلاص أن يعمل 
النفطية التزال  فالصناع����ة 
فكرة صاحلة وتزداد رسوخا 
النقاط  أب����رز  وثباتا«. وعن 
األساس����ية في استراتيجية 
)كويت إنرجي( خالل السنوات 
املقبلة قال بوخمسني: »نحن 
شركة عربية نعمل في الشرق 
األوسط ونعتقد أن هذا سوقنا 
وامل����كان ال����ذي حققن����ا فيه 
جناحا وأرباحا واستطعنا أن 
ندخل فيه بعالقات جيدة مع 
احلكومات والشركات الزميلة 
واملقاولني«. وأشار إلى وجود 
أربع دول  الش����ركة اآلن في 
عربية هي مصر وعمان واليمن 
والعراق و»ننوي التوسع في 
هذه ال����دول وفي حال فتحت 

أسواق ليبيا سننظر لها وكذلك 
دول اخلليج س����ندخل فيها 
الفرصة«. وحول  اتيحت  لو 
آخر أخبار الش����ركة أفاد بأن 
إنتاج الشركة في مصر »جيد 
ومستمر وأخيرا وقعنا اتفاقية 
الشراكة مع البترول املصرية 
وش����اركونا بحصة 10% في 

قطاع 9 في العراق«.
من جانبها قالت الرئيس 
التنفيذي في شركة )كويت 
إنرجي( سارة أكبر إن مرور 
عشر س����نوات على تأسيس 
الشركة كان مبنزلة حلم بات 
واقعا عل����ى األرض ومتكنت 
خالله الشركة من ترجمة كل 

طموحاتها إلى واقع عملي.
أكب����ر أن هناك  وأضافت 
الكثير من الطموحات ما زالت 
اإلدارة تعم����ل على حتقيقه« 
التحديات  الكثير من  وهناك 
الكبيرة التي واجهناها خالل 
تلك الفت����رة«. ولفتت إلى أن 
وج����ود )كويت إنرجي( جاء 
في وقت احتاج فيه الس����وق 
إلى شركة من القطاع اخلاص 
التنقيب  القدرة عل����ى  لديها 
واالستكشاف في منطقة الشرق 
األوسط مبينة أن الشركة منذ 
التأسيس حققت نتائج جيدة 

النفطي والقطاع  القطاع  في 
املالي واس����تطاعت مواجهة 
حتديات األزمة املالية العاملية 
عام 2008. وذكرت أن الشركة 
متكن����ت من امت����ام عمليات 
استحواذ في مصر وهي أصول 
ش����ركة )أويل سيرش( التي 
كانت موجودة في رأس قطارة 

وبعض األصول في اليمن.
األم����ور كانت  وقالت إن 
جيدة وتتطور حتى انطلقت 
»ثورات الربيع العربي« عام 
2011 وكان لها بعض التداعيات 
على أوضاع املنطقة في العراق 

واليمن ومصر وتونس«.
القط����اع  أن  وأوضح����ت 
النفطي لم يتأثر كثيرا إال في 
اليمن بسبب الوضع األمني 
هناك ووجود حصار اقتصادي 
وبحري كما أن »الربيع العربي« 
لم يؤثر على عمليات شركة 

كويت إنرجي أو أصولها.
وعن أداء الشركة ومعدالت 
منوها خالل السنوات العشر 
املاضية أشارت أكبر إلى أن منو 
الشركة كان مبعدالت تخطت 
1000% »حيث بدأنا بحوالي 3 
ماليني دوالر وقيمة الشركة 
حاليا تتخطى املليار ونصف 

املليار دوالر«.

عبدالوهاب عبداهلل )يسارا( خالل حديثه مع أحد العمالء

عادل املاجد متحدثا

من خالل مشاركتها في  معرض الكويت الدولي للعقار

»ثري برو« تطرح مشاريع عقارية مميزة في أملانيا االحتادية

»بوبيان«: نسعى لرفع حصتنا السوقية إلى 12% خالل 3 سنوات

أكدت ش���ركة ثري برو 
العقارية مشاركتها في معرض 
الكويت الدولي للعقار الذي 
تنظمه مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
على أرض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 5 

إلى 10 اكتوبر اجلاري.
وأكد ذلك املدير التنفيذي 
للشركة عبدالوهاب عبداهلل، 
مؤكدا أن شركة »ثري برو« 
هي شركة كويتية تأسست 
في العام 2014 لتصبح إحدى 
الش���ركات العقارية املميزة 
في املنطقة، حيث يقوم على 
إدارته���ا فريق عمل متكامل 
ذو خبرة عالي���ة في مجال 
العق���ار األوروبي بش���كل 
خاص، واضعة نصب عينيها 
خدمة العمالء بالدرجة االولى 
والس���عي املس���تمر لتقدمي 
املتميزة  العقارية  اخلدمات 
واملتكامل���ة، واحلرص على 

تفهم احتياجات العمالء.
وأضاف أن الشركة ومنذ 
أن قامت بأول مشاريعها في 

التنفيذي  الرئي���س  قال 
لبنك بوبيان عادل املاجد إن 
البنك يسعى الى رفع حصته 
السوقية مبعيار قيمة األصول 
إلى 12% خالل ثالث سنوات 

من 7% حاليا.
املاجد ل�»رويترز«  وقال 
على هام���ش القمة العاملية 
لالقتصاد اإلسالمي في دبي، 
الرئيس���ية  أمس، إن املهمة 
خالل الفت���رة املقبلة هي أن 
»نقوي مركزنا التنافسي في 
الكويت« ف���ي ظل األوضاع 
احلالية غير املواتية للتوسع 
التي متر بها املنطقة حيث كل 

شيء »معلق«.
الفصلية  النتائج  وحول 
قال املاجد إن البنك أرس���ل 
بالفعل بيانات الربع الثالث 
للجه���ات الرقابي���ة، رافضا 
اخلوض في تفاصيل النتائج 
القانونية  نظ���را للقي���ود 

املتعلقة باإلفصاح.
لكن���ه أض���اف أن البنك 
السنة  سيس���ير في نصف 
الثاني على نفس مس���توى 

نصف السنة األول.
ومنت أصول البنك بنسبة 
19% لتص���ل إلى 2.89 مليار 
دينار في نهاية النصف األول 
من العام احلالي مقابل 2.419 
مليار دينار في الفترة املقابلة 

من 2014.
وحق���ق البن���ك منوا في 
أرباح���ه الصافي���ة بلغ���ت 
نس���بته 28% ليصل إلى 16 
ف���ي النصف  مليون دينار 
األول من العام احلالي، مقابل 
12.6 مليون دينار في الفترة 

املقابلة من 2014.
كم���ا اس���تعرض املاجد 
مستقبل اخلدمات املصرفية 
بناء على التطورات الكبيرة 
ف���ي اس���تخدام االنترن���ت 
الذكية، وذلك في  والهواتف 
واحدة من ابرز جلسات القمة 
العاملية لالقتصاد االسالمي 
2015 التي انطلقت فعالياتها 

في دبي. 
وقال املاجد ان التطورات 
العالم  التي شهدها  األخيرة 
ممثلة في االنتشار السريع 
الرهيب  لالنترن���ت والنمو 
الذكية  الهوات���ف  ألجه���زة 
وجعلها في متناول اجلميع 

أملانيا االحتادية  جمهورية 
بات يشغل تفكيرها مستوى 
املقدم���ة وجودتها  اخلدمة 
ورقيها، وذلك للوصول إلى 
أفضل ما ميكن من اخلدمات 
واملواد واخلامات العصرية 
واحلديثة لتتناسب مع الذوق 
العالي لعمالئها، حيث قامت 
بتوفير أج���ود أنواع أعمال 
التش���طيبات م���ن مختلف 
املنتج���ات األوروبي���ة ذات 
العاملية  الراقية  املواصفات 
اللمس���ات  لتس���تكمل بها 

الرائعة.

قد أحدث الكثير من التغيير 
ف���ي حياة الن���اس اليومية 
بكافة ش���رائحهم. وأضاف 
على الرغم من ان هذا التغيير 
قد ينظر اليه انه قد استفاد 
القادرون  أو  منه األغني���اء 
على امتالك التكنولوجيا فإن 
الواقع يب���دو مغايرا، حيث 
منحت التكنولوجيا الرخيصة 
الفرصة للجميع للحصول 
عل���ى االنترن���ت والهواتف 
الذكية وغيرت كثيرا في حياة 
الدخل  البسطاء ومحدودي 

حول العالم.
وأوضح انه وفقا لدراسة 
أعدتها مؤسسة ماكنزي فإن 
500 الى 1000 مليون شخص 
حول العالم سيدخلون عالم 
االنترنت خالل 3 س���نوات 
واألهم ان هؤالء لن يكونوا 
بحاجة الى أجهزة كومبيوتر 
أو أجه���زة لوحي���ة، حيث 
سيعتمدون بصورة كبيرة 

على هواتفهم النقالة.
انه بحلول عام  وأضاف 
2020 فإن عدد مس���تخدمي 
الهواتف الذكية سيتجاوز 6 
مليارات نسمة ميثلون %70 
من تعداد سكان العالم واالهم 
ان 80% منهم سيتركز في آسيا 

وأفريقيا والشرق األوسط.
وأشار املاجد ان ذلك معناه 
ان التحوالت املقبلة ستكون 
للتكنولوجيا الرخيصة ممثلة 
في االنترنت املجاني أو شبه 
الذكية  املجاني والهوات���ف 
الرخيصة الدور الرئيس���ي 
في أحداثها وه���و ما يعني 
ح���دوث نق���الت نوعية في 
حياة البشر اليومية. وأضاف 
»باختص���ار ش���ديد ان ذلك 
التكنولوجيا لم  ان  يعن���ي 

وقال ان الش���ركة أعدت 
مش���روعني عقاري���ني ف���ي 
أملاني���ا، األول ف���ي منطقة 
وال���ذي  »تزفايبروك���ن« 
جنحت في تس���ليم صكوك 
املرحلة االول���ى منه، حيث 
يقع املش���روع ف���ي منطقة 
متتاز مبوقعه���ا اجلغرافي 
وتشكل نقطة التقاء بني أملانيا 
وأوروبا، فيما يقع املشروع 
اآلخر في منطقة »بومهولدر« 
في اجلنوب الغربي من أملانيا 
والتي متتاز بطبيعتها اخلالبة 
والهادئة وس���ط مساحات 
خضراء شاس���عة وبالقرب 

من بحيرة مائية طبيعية.
ولفت إلى استمرار النمو 
االقتصادي في أملانيا والذي 
سجل ارتفاعا بواقع 2% خالل 
الع���ام 2014 انعكس إيجابا 
العقارية  على االستثمارات 
هناك، وسط انخفاض غير 
مسبوق ألسعار الفائدة، األمر 
الذي يتوقع معه اس���تمرار 
العقار هناك  انتعاش قطاع 

بوتيرة متسارعة.

تعد رفاهية كم���ا كانت في 
املاضي بل أصبحت ضرورة 
ألنها أصبحت أساس���ية في 
حياة اإلنس���ان اليومية أيا 
كان مس���تواه املعيش���ي أو 

االجتماعي«.
ونوه ال���ى ان الكثير من 
احملاوالت التي القت جناحا 
في توفي���ر انترنت رخيص 
او شبه مجاني الى جانب ما 
أعلنته شركات عمالقة مثل 
جوجل وفيسبوك عن مبادرات 
فعلية لتوفير انترنت مجاني 
للجميع السيما الدول الفقيرة. 
وضرب مثاال بالطائرة بدون 
طيار التي تنوي فيس���بوك 
إطالقه���ا والت���ي ميكنها ان 
تغطي مناطق شاسعة مزودة 
إياها باالنترنت املجاني ملدة 
قد تصل الى 3 أشهر اعتماد 

على الطاقة الشمسية. 
من ناحية أخرى أش���ار 
املاجد الى أن املستقبل يحمل 
الكثير للبش���رية من خالل 
إمكانية احلصول على خدمات 
ومنتجات وحلول مصرفية 
كانت حكرا على البنوك من 
خ���الل مصادر أخ���رى مثل 
شركات االتصاالت أو شركات 

تؤسس لهذا الغرض.
وأضاف: »بدون شك فإن 
احلديث عن مس���تقبل باهر 
للهواتف النقالة عموما والذكية 
على وجه اخلصوص يستند 
الى الواقع الذي تعيشه بعض 
الدول في قارة افريقيا مثل 
كينيا وتنزانيا وقارة آسيا 

مثل الهند وبنغالديش«.
من ناحية أخرى أوضح 
املاجد ان الدراسات تؤكد ان 
حوالي 2.5 مليار ش���خص 
العالم  بال���غ حاليا ح���ول 
محرومون متاما من اخلدمات 
املصرفية ألسباب تتعلق في 
غالبها بتصنيفهم ضمن فئة 
الدخ���ل. وأضاف  محدودي 
انه وحسب دراسة ملؤسسة 
غيتس فإنه خ���الل 15 عاما 
من اآلن فإن أكثر من 2 مليار 
شخص بالغ سيتمكنون من 
إدارة موارده���م املالية دون 
احلاجة الن يكونوا عمالء في 
أي بن���ك أو مصرف اعتمادا 
الهواتف  على تكنولوجي���ا 

الذكية واالنترنت.

»بي بي«: 20 مليار دوالر تعويضاً ألسوأ كارثة بأميركا

إفالس 3 مصارف روسية دفعة واحدة

واشنطن � رويترز: أعلنت 
الواليات املتحدة عن تسوية 
بأكث����ر من 20 ملي����ار دوالر 
للدعاوى االحتادية ودعاوى 
الواليات بح����ق بي.بي فيما 
يتعلق بحادث التسرب النفطي 
املمي����ت الذي وق����ع بخليج 

املكسيك قبل 5 سنوات.
وقال����ت وزي����رة الع����دل 
األميركي����ة لوريتا لينش إن 

االتفاق »أكبر تس����وية تبرم 
مع كيان واح����د في التاريخ 
األميركي«. وص����در اإلعالن 
بحضور كبار مسؤولي وكالة 
البيئي����ة ووزارتي  احلماية 

التجارة والزراعة.
كانت بي.ب����ي أعلنت في 
يوليو أنها س����تدفع ما يصل 
إلى 18.7 مليار دوالر غرامات 
إلى احلكومة األميركية وخمس 

واليات لتسوية كل الدعاوى 
تقريبا املتعلقة بحادث التسرب 
الذي وقع عام 2010 وذلك في 
أكبر تس����وية تبرمها إحدى 
الشركات في التاريخ األميركي. 
وفي ذلك الوقت كان االتفاق 

بانتظار املوافقة القضائية.
وكان انفجار املنصة الذي 
حدث في 20 ابريل 2010 هو 
أسوأ كارثة نفطية بحرية في 

تاريخ الواليات املتحدة وأودى 
بحياة 11 عامال وتس����بب في 
تس����رب ماليني البراميل من 
النفط بسواحل عدة واليات 

لفترة قاربت الثالثة أشهر.
وقالت لينش »فور موافقة 
احملكمة سيطلق هذا االتفاق 
واح����دا م����ن أضخ����م جهود 
الترميم البيئي في العالم على 

اإلطالق«.

موسكو � أ.ف.ب: أعلن البنك 
املرك�زي الروسي أم�س إفالس 
3 مصارف روس����ية صغيرة 
دفعة واحدة ما يرفع الى أكثر 
من 50 عدد املؤسسات املالية 
التي تأثرت باألزمة االقتصادية 

في روسيا منذ مطلع العام.

وفي ع����دة بيان����ات قال 
البنك املركزي انه قرر سحب 
الترخي����ص املصرفي لبنك 
»انفستراست« املصنف 361 
من ناحية األص����ول والبنك 
الوطني املوحد 622 النتهاكهما 
قواعد تبييض األموال والقيام 

الى  بتحوي����الت مش����بوهة 
اخلارج. أما مصرف ليسبنك 
433 فلم يك����ن لديه رؤوس 
أموال كافية بس����بب انتهاج 
سياسة »ملنح قروض محفوفة 
باملخاطر« والقيام بعمليات 

»مشبوهة«.

الى هذه املصارف  إضافة 
ال� 3 خس����رت 51 مؤسس����ة 
مالية تراخيصها منذ مطلع 
انكماش����ا  الذي ش����هد   2015
النفط  نتيجة تراجع أسعار 
والعقوبات الغربية بس����بب 

األزمة األوكرانية.

سكوت جيجينهامير 

MIT زين« تطلق النسخة التاسعة من مسابقة منتدى«
أعلنت مجموعة زين عن 
اطالق النسخة السنوية التاسعة 
 MITEF من مس���ابقة منتدى
ألفضل األعمال الناش���ئة في 
العالم العربي، وذلك بالتعاون 
مع منت���دى MIT والش���ريك 
املؤس���س مبادرات »مجتمع 
جميل«. وذك���رت املجموعة 
التي متلك وتدير ثماني شبكات 
اتصاالت متطورة في منطقة 
الش���رق األوسط وأفريقيا ان 
منتدى MIT للمنطقة العربية 
الذي تأسس في العام 2005، 
يعتبر واحدا من بني 28 فرعا 
عامليا ملنتدى MIT العاملي، وهو 
املنتدى الذي يعمل جاهدا على 
تشجيع اإلبداع على مستوى 
العالم من خالل إش���راك رواد 
األعمال الطموحني في مبادرات 
تعتمد على الرعاية والتواصل. 
وأفادت زين بأن منافس���ات 
املسابقة لهذا العام ستمتد إلى 
ثالثة مسارات، وكل مسار ميثل 
فئة مختلفة، وهي: فئة األفكار، 
وفئة األعمال الناش���ئة وفئة 
ريادة األعمال االجتماعية، حيث 
املالية  يبلغ إجمالي اجلوائز 

أكثر من 150 ألف دوالر.
وأشارت إلى أنه سيتم منح 

الفائزين باملراكز الثالثة األولى 
جوائز مالية، باإلضافة مزايا 
كثيرة أخرى من بينها التدريب 
الرفي���ع، والرعاي���ة والدعم 
التواصل  اإلعالمي، وف���رص 

مع مجتمع األعمال.
وذكرت أن���ه من املقرر أن 
تقام جوالت في شهري فبراير 
ومارس 2016 في مصر واألردن 
واملغ���رب واإلم���ارات، حيث 
ستبلغ املس���ابقة ذروتها من 
خالل حدث سيقام على مدى 
خمسة أيام في جدة في اململكة 
العربية السعودية خالل الفترة 
من 5 إلى 11 أبريل 2016، حيث 
من املقرر إعالن الفائزين في 
املسابقة خالل مراسم احلفل 
اخلتامي بتاريخ 14 أبريل 2016، 
على ان يعقد مؤمتر MIT العربي 
ملراجعة التكنولوجيا في تاريخ 
15 أكتوبر 2015. وتعليقا على 
الدعم ال���ذي تقدمه مجموعة 
 MITEF زين ملس���ابقة منتدى
ألفضل األعمال الناش���ئة في 
الرئيس  ق���ال  العربي  العالم 
التنفيذي ف���ي مجموعة زين 
سكوت جيجينهامير: »تواصل 
زين تق���دمي الدع���م إلى هذه 
املس���ابقة من منطلق اميانها 

بضرورة تشجيع جيل األفكار 
اجلديدة، وهو األمر الذي من 
املرجح له أن يؤدي إلى تطوير 
التكنولوجي���ا أو التطبيقات 
التالي���ة الالزمة لتغيير وجه 
صناعتنا أو حتى لتغيير وجه 
العالم«. وأضاف جيجينهامير: 
»نتطلع إلى التفاعل والتواصل 
مع املتس���ابقني الناجحني في 
فعاليات مس���ابقة هذا العام، 
وسنحرص على انتهاز الفرصة 
كي نتعلم الكيفية التي ميكننا 
من خاللها حتس���ني نظرتنا 
املستقبلية، بينما نواصل رحلة 
تطورنا كي نصبح مشغل منط 

احلياة الرقمي«.
ومن جانبها قالت رئيسة 
مجلس إدارة منتدى MIT للعالم 
العربي هالة فاضل »نحن في 
غاي���ة احلماس���ة، إزاء الدعم 
املتواصل مع املوجة املستقبلية 
من املبتكرين من شتى أرجاء 
املنطقة، وفي ظل النمو السريع 
الذي تشهده بيئة ريادة األعمال 
على مستوى املنطقة والدعم 
الذي نتلقاه من جانب شركائنا، 
فإننا نتوقع أن نتلقى عددا غير 
مسبوق من الطلبات للمشاركة 

في مسابقة العام احلالي«.

53% نسبة املوافقات على إعادة جدولة مديونية »أعيان«

»بوبيان ب«: شراء 59 مليوناً من أسهم »نفائس«.. استثمار في فرص جيدة

تصفية تابعة لـ »انوفست«استقالة في »بيتك«

670 مليون برميل احتياطيات الشركة 
ذكرت سارة أكبر ان حجم احتياطيات 
الشركة تصل إلى 670 مليون برميل، 

مضيفة: »لدينا استراتيجية وتركيز كبير 
على تطوير حقول العراق في السنوات 

الثالث املقبلة واإلنتاج سيبدأ خالل شهر«.
وقالت أكبر إن الوقت احلالي يعتبر فرصة 
للشراء في إشارة إلى أن الشركة لن تركز 

على العراق فقط بل ستدرس العديد من 

الفرص االستثمارية املعروضة عليها 
موضحة أن األصول أصبحت رخيصة جدا، 

وبالتالي فإن فرصة الشراء متاحة.
وعن قرار إدراج الشركة في بورصة لندن 
أشارت إلى أن وضع البورصة حاليا ليس 

مالئما »بالتالي علينا انتظار التوقيت املناسب 
لإلدراج« متوقعة أن يشهد السوق نوعا من 
االنتعاش والتطوير ليصبح أفضل مستقبال.

أخبار البورصة

قالت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
إن نسبة املوافقات على إعادة جدولة 
مديونية الشركة قد بلغت 53% حتى 

تاريخنا هذا.
وأوضحت »الشركة« في بيان نشر 

على موقع البورصة، أنه جار حاليا 
متابعة دائنني آخرين ميثلون نسبة %22 

الستكمال احلصول على موافقاتهم 
اخلطية قريبا.

وأشارت »الشركة« إلى تقدم بعض 

الدائنني بطلب متديد املهلة من خالل 
جتديد استحقاق الدفعة املستحقة في 
30 سبتمبر 2015 إلى 28 يناير 2016، 

مؤكدة أنها بصدد احلصول على 
موافقات أغلبية الدائنني على التمديد.

أعلنت شركة بوبيان 
للبتروكيماويات »بوبيان ب« أنه 

مت ترسية مزاد لعدد 59.3 مليون 
سهم من أسهم شركة نفائس 

القابضة لصاحلها ش بسعر 
130 فلسا للسهم الواحد وبقيمة 

إجمالية 7.7 د.ك، وذلك من خالل 
محفظتنا االستثمارية لدى شركة 

االستثمارات الوطنية والتي تهدف 
الى تنويع مصادر دخل الشركة 

واستثمار الفوائض املالية في فرص 
مجدية.

أفاد بيت التمويل الكويتي بأن زياد عبداهلل العمر مدير 
عام املوارد البشرية واخلدمات العامة للمجموعة قد 

تقدم باستقالته لدى بيت التمويل الكويتي اعتبارا من 
2015/11/1 بناء على طلبه وألسباب شخصية.

قالت شركة انوفست ان مجلس إدارة شركة مدائن اللوزي 
احملدودة وهي شركة تأسست في جزر الكيمان )صندوق 

استثماري( ومتلك فيها »انوفست« ما نسبته 31%، قد قرر تصفية 
الشركة ومخارجة املستثمرين، وذلك بعد التوصل الى اتفاق ببيع 
جميع أصولها إلحدى الشركات االستثمارية في مملكة البحرين.

جيجينهامير: 
نواصل رحلة 

تطورنا كي نصبح 
مشغل منط

احلياة الرقمي


