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ف���ي البداية أوضح مدير عام 
شركة بوبيان لألسماك وعضو 
شركة الصفا لالس���تثمار عزام 
الفلي���ج أن املوافق���ة على إقرار 
عملة خليجي���ة موحدة من قبل 
البرملانية كانت  املالي���ة  اللجنة 
موافقة من حي���ث املبدأ وهي ال 
الكويت  تعتبر ملزمة لدخ���ول 
العملة املوحدة  اتفاقي���ة  ضمن 
اخلليجية، مشيرا إلى انه يجب 
دراسة سلبيات وايجابيات إقرار 
عملة خليجية موحدة. واستدرك 
بأن العملة املوحدة من شأنها أن 

تس���اعد على التصدي لهزات أو ارتدادات ألي أزمة 
مستقبلية.

و أضاف ان توحيد العملة س���يفتح املجال أمام 
دول املنطق���ة إلى ربط اقتصاداته���م وبناء صرح 
اقتصادي متني تتوافر فيه املقومات األساسية للتكتل 

االقتصادي الناجح.

رغبة جادة

من جهته، رأى رئيس جمعية احملاسبني واملراجعني 
محمد الهاجري انه لئن كانت العملة اخلليجية متثل 
أهمية بالنس���بة القتصادات املنطقة إال أنها ليست 
من األولويات االقتصادية للدول اخلليجية. وأضاف 
أن إقرار العملة املوحدة يجب أن تس���بقها عملية 
تهيئة وحتضير البني���ة التحتية املالئمة لضمان 
جناح العملة املوحدة. وشدد الهاجري على أهمية 
أن يكون هناك اقتن���اع ورغبة جادة من طرف كل 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

خيار إستراتيجي

قال اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور ان العملة 
اخلليجية املوحدة خيار اقتصادي استراتيجي ينبع 

من فهم متطلبات الفترة املقبلة 
ملواجه���ة التطورات االقتصادية 
العاملي���ة. ورأى بوخض���ور أن 
إقرار عملة خليجية موحدة في 
الراهن من بني اخليارات  الوقت 
ال���دول اخلليجية للتقليل  أمام 
من وطأة األزم���ة املالية الراهنة 
واألزمات املس���تقبلية.  وأضاف 
أن االيجابيات االقتصادية للعملة 
املوحدة كثيرة السيما منها تخفيف 
تأثير الس���لبيات التي يفرضها 
االقتصاد العاملي الذي يقوم على 
التنافسية واحلرية وهذان املبدآن 
يتطلبان خصوصي���ة وأدوات أهمها عملة موحدة 
تنظمها سياسة نقدية واحدة.  وأوضح بوخضور 
أن من مزايا إقرار العملة املوحدة التقليل من الهدر 
الفارط في صرف العمالت واستكمال بناء السوق 
اخلليجية املشتركة وتقوية االقتصاد اخلليجي امام 
االقتصادات الش���ريكة في العالم. ودعا احلكومات 
اخلليجية إلى تنفيذ مشروع العملة املوحدة على 

ارض الواقع واال تبقى معلقة حبرا على ورق.

 كيان اقتصادي واحد

من جانبه، قال اخلبير املالي علي النمش ان العملة 
اخلليجية املوحدة ستجعل من الكيان االقتصادي 
اخلليجي كيانا واحدا، مش���يرا إلى أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي ينقصها التعاون االستراتيجي 
امللموس. وأضاف ان العملة سيكون لها دور بارز 
في كسر العديد من العراقيل التي تكبل االقتصادات 
اخلليجية في الوقت الراهن السيما منها احلدود. 

وتابع النمش ان اإلضافة التي يتوقعها من إقرار 
العملة اخلليجية املوحدة دمج أسواق املال والربط 
فيما بينها وتسهيل آليات التنقل وتبادل السلع دعم 

للتجارة البينية اخلليجية.

خالل احتفال »البترول الوطنية« بإنجاز مشروع استيراد الغاز المسال بالتعاون مع »نفط الكويت«

الشويب: الكويت مستمرة في استيراد الغاز لمدة 5 سنوات

يلحق ض����ررا بالبيئة ما ميكننا 
من حتقيق هدفنا باحملافظة على 
البيئة، باالضافة الى ان مشروع 
استيراد الغاز قليل التكلفة نسبيا 
Cost Effective، وكمي����ات الغ����از 
املستهلكة في محطات توليد الطاقة 
تؤدي الى توفير موارد من زيت 
الغاز العالي املواصفات الذي تنتجه 
مصافي الشركة ذي القيمة السوقية 
املرتفعة بحيث تتمكن مؤسسة 
البترول الكويتية من تصدير هذه 
الكميات الى االسواق العاملية وعليه 
فإن املشروع يحقق قيمة مضافة 

بكل جدارة.
ولفت الس����عد الى ان اجلهود 
املنسقة ما بني مؤسسة البترول 
الكويتية وشركة البترول الوطنية 
الكويتية وش����ركة نفط الكويت 
هي التي تكمن وراء هذا االجناز 
ونقدم بذلك صورة اخرى عن اهمية 
التكامل في عمليات القطاع النفطي 
الكويتي الذي يأتي ترجمة للجهود 
التي تقودها املؤسسة للنهوض بهذا 
القطاع وحتقيق االهداف الوطنية 

على املديني القصير والبعيد.
واشار الى ان املشروع يحقق 
هدفا بيئي����ا الى جان����ب اهدافه 
االقتصادي����ة وف����ي احلقيقة ان 
البيئة الكويتية  احملافظة عل����ى 
وحتس����ينها عن طريق محاربة 
التل����وث من مص����ادره وخفض 
االنبعاث����ات وامللوث����ات هي في 
صلب استراتيجية شركة البترول 
الكويتي����ة، وهي دائما  الوطنية 
احد االهداف االساس����ية لكل من 
ان  مشاريعها احليوية، موضحا 
الش����ركة حققت خط����وات مهمة 
في ه����ذا املجال نذك����ر منها على 
س����بيل املثال ال احلصر مشاريع 
استرجاع غاز الشعلة في املصافي، 
ومشروع تصفية احلمأة الزيتية 
وهما املشروعان اللذان استحقت 
الش����ركة عليهما اجلائزة االولى 
للوقود االكثر نظافة التي قدمها 
مجلس الوزراء العرب لش����ؤون 
البيئ����ة للعام 2008. ومش����روع 
ف����ي مرافق  اس����ترجاع األبخرة 
التسويق احمللي ومشروع القضاء 
على الروائح الكربونية، وغيرها 
الكثير ولكن اهمها على االطالق 
يظل مش����روع الوق����ود النظيف 

.)Clean Fuel Project(

وكذلك انتاج الوقود النظيف من 
املصفاة اجلديدة التي تظل هدفا 
الوقود  استراتيجيا مهما لتأمني 
النظيف حملطات توليد الكهرباء. 
وذكر انه مت اجناز املش����روع في 
زمن قياس����ي ما بني مارس 2008 
ويونيو 2009 ومت بالفعل استقبال 
اول شحنة من الغاز املستورد في 
27 اغسطس 2009، وذلك بفضل 
اجلهود املخلصة التي بذلها لفيف 
من العاملني في الشركة مع املقاول 
 ،Excelerate Energy الرئيس����ي 
 ،Hyundai Engineering والفرعي
املقاولني احملليني  مشيدا بجهود 
في هذا االجناز الذي جاء مطابقا 
خلطة املؤسسة وملبيا لألهداف 
املرج����وة منه ومؤك����دا االلتزام 
باملواعي����د واجلودة معا من اجل 
القيمة املضاف����ة ألعمال  زي����ادة 
الشركة، ويحقق مشروع استيراد 
ومناولة الغاز فوائد عديدة منها 
توفير الوقود باستمرارية موثوقة 
حملطات توليد الطاقة في األوقات 
التي تك����ون فيها البالد في أمس 
الكهربائية وهي  احلاجة للطاقة 
األوقات التي اصطلح على تسميتها 
بأوقات الذروة، وان الغاز يعتبر 
من اكثر انواع الوقود نظافة وال 

الى حالته الغازية من جديد ومن 
ثم ضخه عبر خطوط انابيب نقل 
الغاز التابعة لشركة نفط الكويت 
وصوال الى محطات توليد الطاقة 
الكهربائية في البالد، وذلك مبعدل 
500 مليون قدم مكعبة في اليوم 
طيلة اشهر الصيف عندما يصل 
انتاج الكهرباء في البالد الى الذروة 
حيث ان هذا هو هدف املشروع وهو 
سد الفجوة اآلخذة في االتساع ما 
بني العرض والطلب على الوقود 
من قبل محطات توليد الكهرباء. 
وذكر ان مواجهة الزيادة الكبيرة 
في االحمال خالل اش����هر الصيف 
الطويلة في الكويت تعتبر حتديا 
استراتيجيا تضطر معه الوزارات 
املعنية لب����ذل جهود مضنية من 
اجل ترشيد استهالك الطاقة، مؤكدا 
على وقوف املسؤولني على اهبة 
االستعداد وفي حالة استنفار دائم 
لضمان عدم حدوث اي نقص في 
امدادات الطاقة، ومشروع استيراد 
الغاز املس����ال الذي بلغت كلفته 
ما يقارب 50 مليون دينار، وهو 
مشروع متوسط املدى يغطي الفترة 
ما ب����ني 2009 و2015، متمنيا ان 
تتمكن البالد من تأمني موارد اخرى 
لزيادة انتاج الغ����از في الكويت 

احليوية التي تضطلع بتنفيذها 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
بهدف تطوير استخدامات الطاقة 
في الب����الد. واضاف الس����عد ان 
مش����روع استيراد الغاز جاء بعد 
دراسة مستفيضة من قبل املؤسسة 
وشركة البترول الوطنية وشركة 
نفط الكويت بالتعاون مع جهات 
حكومي����ة اليجاد بدائ����ل وقود 
الطاقة  تستهلكه محطات توليد 
وتتوافر فيه ش����روط اساس����ية 
من اهمه����ا حماية البيئة والبيئة 
املستدامة وخفض التكلفة، مبينا 
ان الدراسة خلصت الى ان رصيف 
التحميل اجلنوبي القدمي في مصفاة 
ميناء االحمدي هو االنس����ب بني 
املنش����آت البحري����ة التي متلكها 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
الغاز املسال،  الستقبال شحنات 
ومن ثم تخزينها ومعاجلتها ليتم 
ايصالها الى محطات توليد الطاقة 
الكهربائية. وقال ان املشروع متحور 
حول التعديالت األساسية في بنية 
الرصيف لكي يجهز الس����تقبال 
شحنات الغاز عبر ناقالت الغاز ثم 
تفريغها في ناقلة أخرى مخصصة 
الغاز املسال،  لتخزين ومعاجلة 
حيث يتم فيها اعادة الغاز املسال 

أحمد مغربي
قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية سعد الشويب 
ان انتاج الكويت من الغاز يقدر 
ب� 170 مليون قدم مكعبة يوميا، 
متوقعا ان يرتفع متدرجا الى 600 
مليون بحلول عام 2015 ووصوال 
الى مليار ق����دم مكعبة يوميا في 
2020 طبقا الستراتيجية مؤسسة 

البترول الكويتية.
واضاف الشويب، في تصريحات 
صحافية عقب حفل تكرمي العاملني 
على اجناز مشروع استيراد الغاز 
الطبيعي، ان عملية استيراد الغاز 
املسال تأتي متاشيا مع توجهات 
مؤسس����ة البترول الكويتية في 
احلف����اظ على البيئ����ة واملعايير 

العاملية للصحة والسالمة.
ال����ى ان  الش����ويب  واش����ار 
مش����روع الوقود البيئ����ي مازال 
املوافقات م����ن اجلهات  ينتظ����ر 
الرس����مية للعرض على مجلس 
ادارة املؤسسة. وبني الشويب ان 
مش����روع املصفاة الرابعة مازال 
يدرس ويخضع للنقاش من مجلس 
ادارة مؤسس����ة البترول انتظارا 
لرفعه الى املجلس االعلى للبترول، 
موضحا ان املصفاة الرابعة تهدف 
الى انتاج وق����ود صديق للبيئة 
لتغذية محط����ات الكهرباء واملاء 
املوج����ودة ف����ي الكويت وبعض 
املنتج����ات االخ����رى املخصصة 
للتصدير وتصل طاقتها التكريرية 

الى 615 الف برميل يوميا.
واشار الى ان الكويت تستظل 
تستورد الغاز املسال الذي يستخدم 
لتغذية محط����ات الكهرباء ملدة 5 
س����نوات الى حني اجناز مشروع 

املصفاة اجلديدة.
وأشاد الشويب بجهود شركة 
البت����رول الوطني����ة ف����ي عملية 
استيراد الغاز الطبيعي وتفريغه 
من الناقالت الى ش����بكة الشركة 
واالنابيب املخصصة لهذا الغرض 

دون اي حوادث تذكر.
من جانب����ه، قال نائب رئيس 
مجل����س االدارة ونائ����ب العضو 
املنتدب ملصف����اة ميناء االحمدي 
م.أس����عد الس����عد ان االنتهاء من 
مش����روع اس����تيراد وحقن الغاز 
الطبيعي املس����ال »LNG« يضاف 
الى سلسلة واسعة من املشاريع 

)أسامة البطراوي(.. ومقدما درعا تذكارية إلى سامي الرشيدفاروق الزنكي مقدما درعا تكرميية لسعد الشويب بحضور حامت العوضي

محمد الهاجريعزام الفليج

علي النمش

حجاج بوخضور

العبداهلل: الكويت ال ترغب في تغيير
مستويات إنتاج »أوپيك« الحالية

الكويت ـ أ.ف.پ: قال وزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل أمس ان بالده ال ترغب في تغيير مستويات 
اإلنتاج احلالية ملنظمة الدول املصدرة للنفط »أوپيك«، 
مشيرا الى وجود توافق لإلبقاء على هذه املستويات. 
ــئلة الصحافيني حول إمكانية اتخاذ  وردا على أس
»أوپيك« خالل اجتماعها املقبل في االول ديسمبر 
بالعاصمة األنغولية لواندا قرارا حول تغيير حصص 

االنتاج، قال الشيخ احمد »ال تغيير«.
وذكر ان هناك »توافقا« بني اعضاء املجموعة حول 
هذه النقط، وتنتج الكويت حاليا حوالي 2.2 مليون 

برميل في اليوم، وهي رابع منتج في املنظمة.
وكان بعض اعضاء أوپيك وخصوصا ڤنزويال، 
أعربوا عن رغبتهم في إبقاء احلصص اإلنتاجية عند 

مستوياتها احلالية والتي حددت منذ مطلع العام بـ 
24.84 مليون برميل في اليوم.

ــة أوپيك أمس إن  ــن جهة أخرى، قالت منظم م
ــلة خاماتها القياسية تراجع إلى  متوسط أسعار س
77.31 دوالرا للبرميل أول من أمس من 88. 77 دوالرا 

وتضم سلة أوپيك 12 نوعا من النفط اخلام.
ــارى اجلزائري  ــذه اخلامات هي خام صح وه
ــول األنغولي واإليراني الثقيل والبصرة  وجيراس
اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر 
الليبي وخام بوني اخلفيف النيجيري واخلام البحري 
ــعودي وخام  القطري واخلام العربي اخلفيف الس
ــان اإلماراتي وخام ميري الڤنزويلي وأورينت  مرب

من االكوادور.

في رصد لـ »األنباء« حول مدى اإلضافة االقتصادية لها على المستوي المحلي والخليجي

 تمديد الموافقة عليها أمر »وارد« إن لم يتم الحصول على النصاب المطلوب 

اقتصاديون :  »العملة الموحدة« خيار اقتصادي 
وإستراتيجي ينبع من فهم متطلبات الفترة المقبلة

»تنسيقية دائني الدار«: ال تراجع عن خطة إعادة 
الهيكلة والتصويت الرسمي عليها 23 الجاري

»المركز«:  15.2% انخفاض في معدل 
التداول اليومي ببلوغه 46.2 مليون دينار

انطالق أنشطة مهرجان الشارقة ـ اتصاالت 
المائي 2009 بحضور غير مسبوق

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املركز املالي )املركز( ان الس����وق 
تأثر س����لبا بتداعي����ات أزمة دبي 
إثر إعالن ش����ركتي دبي العاملية 
العقارية عن نيتها طلب  ونخيل 
تأجيل موعد سداد قروضها والذي 
جاء مفاجئا مما تس����بب في هلع 
البيع  للسوق نتج عنها عمليات 
العشوائي غير املبررة حيث كانت 
ردة الفعل مبالغا فيها ففقد السوق 
3.7% من املؤش����ر في اليوم األول 
من التداول عل����ى الرغم من عدم 
وجود أي ارتباط مباشر باملشكلة 
مما دفع كل الش����ركات للتصريح 
بعدم وجود عالقة لها خصوصا 
البنوك وال����ذي كان أغلبها بعيدا 
عن املشكلة باستثناء االنكشاف 
احملدود لبنك����ي اخلليج واألهلي 
والذي كان له أثر في التخفيف من 
حدة النزول واستيعاب املشكلة، كما 

كان إلعالن تأجيل محاكمة أجيليتي 
وإمكانية التوصل لتسوية خارج 
احملاكم وإعالن احلكومة عن نيتها 
التصدي لالستجوابات أثر ايجابي 
على الس����وق الذي ارتفع في آخر 
يوم من التداوالت معوضا بعض 

خسائره.
ويبدو أن السوق يفقد تدريجيا 
تعلق����ه بصفقة زين حيث لم يبد 
تفاعال مع إعالن الشركة الهندية 
عن جتميد املفاوضات بشأن شراء 

صفقة زين.
واض����اف التقرير ان املؤش����ر 
الوزن����ي انخفض بنس����بة %3.9 
ليس����جل 371.77 نقط����ة، كم����ا 
انخفض املؤشر السعري بنسبة 
3.4% ببلوغ����ه 6698.20 نقط����ة، 
لتبلغ خس����ائر املؤشرين الوزني 
والس����عري منذ بداية السنة إلى 
8.6% و13.9% عل����ى التوالي، كما 

انخفضت السيولة لهذا األسبوع 
فبلغت القيمة 138.5 مليون دينار 
التداول  انخف����ض مع����دل  حيث 
اليومي بنسبة 15.2% ببلوغه 46.2 
مليون دينار مقابل 54.4 مليونا 
لألربعة أيام من األسبوع املاضي، 
كما انخفض معدل الكمية اليومي 
بنس����بة 39.4% حيث بلغ 224.6 
مليون سهم مقابل 224.6 مليونا 
مقابل 370.4 لألسبوع املاضي. هذا 
وقد احتل قط����اع البنوك املرتبة 
األول����ى لهذا األس����بوع من حيث 
التداول األسبوعية بنسبة  قيمة 
36.7% من إجمالي التداوالت مدفوعا 
بارتفاع التداول على أسهم الوطني 
وبيتك بنس����بة 32% من إجمالي 
الس����وق، وج����اء قطاع  تداوالت 
الثانية بنسبة  اخلدمات باملرتبة 
24.4% مدفوع����ا بارتفاع التداول 

على سهم زين.

بتوجيهات من عضو املجلس 
الش����يخ  الش����ارقة  األعلى حاكم 
القاس����مي  د.س����لطان بن محمد 
وبرعاية ول����ي عهد ونائب حاكم 
الشارقة الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي ووسط حضور إعالمي 
وجماهي����ري كبير، انطلقت أمس 
في إمارة الشارقة أنشطة مهرجان 
الش����ارقة � اتصاالت املائي 2009 
في حديقة املج����از وعلى ضفاف 
بحيرة خالد، حيث افتتح الشيخ 
سلطان بن أحمد القاسمي رئيس 
هيئة اإلمناء التجاري والسياحي 
بالشارقة يرافقه عبداهلل العويس 
مدير ع����ام دائرة الثقافة واإلعالم 
والعميد حميد الهديدي مدير عام 
شرطة الش����ارقة ومروان جاسم 
الس����ركال املدير التنفيذي ملكتب 
تطوير القصب����اء وعدد من كبار 
الشخصيات واملسؤولني انشطة 
انش����طة  الذي يتضمن  املهرجان 
ترفيهي����ة واس����تعراضات مائية 
وعروضا لف����رق عاملية باإلضافة 
ال����ى العديد من العروض املمتعة 

والش����ائقة. هذا وكان����ت اللجنة 
املنظمة ملهرجان الشارقة � اتصاالت 
املائي 2009 قد أعدت مجموعة من 
االنشطة الترفيهية والرياضية التي 
استقطبت ألجلها فرق االستعراض 
التي س����تقدم  الكبرى  العاملي����ة 
الشائقة في قرية موج  عروضها 
بحديقة املجاز، حيث وصلت هذه 
الفرق إلى الشارقة األسبوع املاضي 
وبدأت استعداداتها املكثفة النطالق 

عروضها املمتعة اليوم.
وقد انطلقت أنشطة مهرجان 
الش����ارقة � اتص����االت املائي في 
حديقة املجاز حيث اكتست اإلمارة 
الباسمة بأمواج من الفرح احتفاال 
بالذكرى الثامنة والثالثني الحتاد 
دولة اإلم����ارات العربية املتحدة، 
وشهدت أنشطة املهرجان الترفيهية 
املائية وعروض  واالستعراضات 
الفرق العاملية إقباال كبيرا وحشودا 

جماهيرية غير مسبوقة.
وخللق املزيد من املتعة والترفيه 
واملرح ملختلف أفراد العائلة أعدت 
اللجنة املنظمة ملهرجان الشارقة 

� اتصاالت املائي 2009 العديد من 
األنش����طة الترفيهية والرياضية 
الت����ي اس����تقطبت ألجله����ا فرق 
االستعراض العاملية الكبرى التي 
ستقدم عروضها الشيقة في حديقة 
املجاز. وقد انطلقت انشطة مهرجان 
الشارقة � اتصاالت املائي في حديقة 
املجاز متام الساعة الرابعة عصرا 
وتستمر في التوقيت ذاته بشكل 
يومي حت����ى 12 اجلاري، وأبرزها 
عروض سيسمي ستريت، عروض 
الغطس البهلوانية، انشطة الدوائر 
احلكومية حيث تقوم كل من إدارة 
متاحف الش����ارقة وغرفة جتارة 
وصناعة الشارقة بتقدمي عدد من 
األنشطة ضمن القرية التراثية، في 
حني تقدم بلدية الشارقة ومراكز 
الناشئة مسابقات ترفيهية ومعارض 
لألطفال، كما تشارك شرطة الشارقة 
في عدد من األنشطة أبرزها عروض 
املوسيقى العسكرية، وتقدم كل من 
هيئة البيئة واحملميات الطبيعية 
وإدارة الفنون معارض متخصصة 

وورش عمل لألطفال.

منى الدغيمي 
ــة املالية البرملانية أول من أمس  أقرت اللجن
باإلجماع اتفاقية توحيد العملة اخلليجية وكانت 
ــع  موافقة اللجنة تهدف إلى إعطاء فرصة أوس
ــي لتحقيق األهداف  ــاون اخلليج ملجلس التع

التي أنشئ من اجلها.
ولم تكتف اللجنة بإقرار املوافقة اجلماعية 
ــات بخصوص اآلثار  ــدت بعض املالحظ بل أب
ــتقبلية لهذه العملة على املستويني احمللي  املس

واخلليجي.

موافقة اللجنة املالية إلقرار العملة اخلليجية 
كان منطلق »األنباء« في رصدها آلراء مجموعة 
من االقتصاديني واخلبراء حول مدى اإلضافة 
ــتوى  ــذه العملة على مس ــتكون له ــي س الت
اقتصادات املنطقة حيث اجمعوا على أن العملة 
ــتراتيجيا  ــل خيارا اقتصاديا اس املوحدة متث
ــات الفترة املقبلة ملواجهة  ينبع من فهم متطلب
ــددوا على ضرورة أن  ــورات العاملية وش التط
تكون لهذه العملة جملة من الضوابط واملعايير 

لتحقق التكامل االقتصادي. 

عمر راشد 
أكد مصدر مطل����ع في اللجنة 
الدار أن خطة  التنسيقية لدائني 
إعادة الهيكلة ماضية في طريقها 
وأن إعادة تقييم األصول مرة أخرى 
لن تتم، مشيرا إلى أن حجم انكشاف 

»دار االستثمار« على مديونية دبي لن يؤدي إلى إعادة 
تقييم األصول من جديد.  املصدر أوضح ل� »األنباء« 
أن التصويت على اخلطة س����يكون في 23 اجلاري، 
مؤكدا أن اللجنة بحاجة إلى 66% من أصوات الدائنني 
لتمريره����ا، موضحا أن الفترة قد يتم متديدها إن لم 
يتم التوصل إلى النس����بة املطلوبة.  واش����ار الى أن 

اللجنة ليست معنية باملوافقة على 
اخلطة، مستدركا بأن األصول التي 
تتضمنها اخلطة ال تقل عن املليار 
دوالر من حيث القيمة الس����وقية 
لها، الفتا الى أن اخلطة متتد ل� 5 
سنوات وكل عام يتم بيع أصول 
معينة. وحول ما أش����ار إلي����ه البعض من أن بعض 
الدائنني سيقومون باللجوء للقضاء خوفا من تداعيات 
انكشاف إحدى الشركات التابعة لشركة دار االستثمار 
على مديونية »دبي«، أوضح املصدر أنه من س����ابع 
املستحيالت تراجع بعض الدائنني عن موقفهم حيال 

اخلطة إذا وافقوا عليها. 

»األولى للوقود« تنجز بناء محطة وقود 
 جديدة في غرب مشرف

تعتبر محطة الوقود والتابعة 
للشركة األولى لتسويق للوقود 
مبنطقة مبارك العبداهلل غرب 
مشرف من احملطات اجلديدة 
الت���ي مت االنتهاء م���ن بنائها 
حديث���ا على أحدث التصاميم 
املتطورة والعاملي���ة ومتتاز 
احملطة اجلديدة بأنها شاملة 
اخلدم���ات وتتواف���ر فيها كل 

احتياجات العميل.
وقد صرحت مديرة العالقات 
العامة واإلعالم بالشركة األولى 
للوقود نوال الدرويش بأنه لدى 

الشركة خطة مس���تقبلية واضحة لتوفير كل اخلدمات الالزمة 
مبحطاتها ملصلحة كل من الس���ائق واملركبة، وبناء على ذلك مت 
التنسيق والتعاون مع الكثير من اجلهات التي ستقدم خدماتها 
باحملطات التابعة لألولى للوقود ومنها شركة اكسبريس للهواتف 
)u 4( موزع معتمد لسوني اريكسون والشركة الوطنية لالتصاالت 
على أن يتم توفي���ر جميع اخلدمات التي يحتاجها العميل مثل 
بيع وشراء الهواتف واكسسواراتها وخدمة دفع الفواتير بجميع 

محطاتها وعلى مدى 24 ساعة يوميا. 
وحرصا من األولى للوقود فانه كذلك س���يتم دفع الفواتير 
اخلاصة بش���ركة زين لالتصاالت أيضا. وقد صرحت الدرويش 
أيضا بأنه سيتم افتتاح احملطة بعد االنتهاء من ترتيبات جميع 
اخلدمات املتوافرة فيها بناء على رغبة اإلدارة اجلديدة للشركة 

متممة ألعمال اإلدارة السابقة. 

نوال الدرويش

شعار شركة اكسبريس للهواتف


