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»بروة« ترسي عقدًا على »شابورجي« 
قيمته 676 مليون ريال

قادة العشرين يتعهدون بخفض عجز 
الموازنة بنسبة النصف بحلول 2013

 3 ماليين عامل يشاركون في إضراب باليونان 

انتهاء االكتتاب في زيادة رأسمال »المدينة«
ليصل إلى 40.7 مليون دينار

دبيـ  األسواق.نت: أرست شركة بروة العقارية 
القطريـــة، عقد بناء املرحلة األولـــى من املرافق 
املتطورة في مدينة بروة البالغ قيمته 676 مليون 

ريال، على شركة شابورجي بالوجني قطر.
وستقوم الشركة الفائزة بالعقد ببناء منطقتني 
فســـيحتني من املرافق تشـــتمالن على مساحات 
خضراء، وطرق الدراجات، ومالعب األطفال ومنشآت 
اخلدمات املجتمعية املتقاربة، كما يضم املخطط 
مجموعـــة مدارس معتمدة من املنظومة القطرية 
لتقييم االستدامة. وتشمل قائمة األعمال الرئيسية 
في املرحلة األولى بناء حوالي 6 آالف وحدة سكنية 
عاليـــة اجلودة. وتضم املرحلة األولى من مدينة 
بروة والبالغة مســـاحتها 1.4 مليون متر مربع، 
كل أنواع املرافق التي متتـــاز بها املدن احلديثة 

واملشاريع عالية املستوى.
وتشـــمل قائمة األعمال الرئيسية في املرحلة 
األولى بناء حوالي 6 آالف وحدة ســـكنية عالية 
اجلـــودة وتزويدها بأحدث التجهيـــزات الفنية 
وخدمات البنية التحتيـــة، مبا في ذلك منظومة 

للتكييف املركزي، وشبكة للغاز السائل، ومنشآت 
ملعاجلة مياه الصرف الصحي.

جدير بالذكر أن تكلفة املرحلة األولى من مدينة 
بروة تبلغ 7.3 مليارات ريال ومت إجناز 33% من 
املبانـــي و45% من إجمالي املرحلة إلى اآلن، ومن 
املنتظر اكتمال املرحلة األولى من املشـــروع في 

النصف الثاني من العام 2011.
يذكر أن مشروع مدينة بروة هو أول مشروع 
في قطر يطبق مواصفات األبنية اخلضراء »نظام 
كيوساس«، وتبلغ املساحة العامة للمشروع نحو 
»2.7« مليون متر مربع »60%« منها مســـاحات 
خضراء. وقد بدأت مراحل التنفيذ منذ منتصف مايو 
2007 وتنتهي في منتصف مايو 2011، وستشتمل 
املرحلة األولى على إنشـــاء 5968 وحدة سكنية 
يشغلها حوالي 25000 نسمة، فيما تشمل املرحلة 
الثانية على املرافق األساسية خلدمة مدينة بروة 
ومنها 7 مدارس ومستشفى كبير ومركز املرافق 
اخلدمية من محالت للتسوق واملقاهي واملطاعم 

والنوادي الصحية.

واشـــنطن ـ كونا: وافق قادة الدول العشرين 
االقتصاديـــة الكبرى في ختام اجتماعاتهم بكندا 
على وضع جدول خلفض عجز املوازنة بنســـبة 
النصف بحلول عام 2013 وان يتم استقرار نسبة 
الدين العام احلكومي إلى الناجت القومي اإلجمالي 

بحلول عام 2016.
وقال البيان اخلتامي الجتماع الدول العشرين 
»ان الدول املتقدمة أعلنت عن التزامها بخطة مالية 
ستخفض على األقل بنسبة النصف عجز املوازنات 
وتقلل نســـبة الدين احلكومي إلى الناجت القومي 

العام بحلول عام 2016«.
وأعطى البيان احلكومات مرونة في موعد البدء 
في إصالح موازناتهم املالية مناشـــدا الدول ذات 
الظروف املالية احلرجة اإلسراع باعتماد خطوات 

االنتعاش االقتصادي.
وأكـــد أن قادة العشـــرين »اتفقوا على خطط 
الدعم املالية وتباحثوا في خطط االنتعاش املالي 

وطرق تطبيقها في الدول املتقدمة«.
وحاول الرئيس األميركي باراك أوباما الضغط 

الستمرار خطط الدعم احلكومية في ظل ضعف 
مؤشرات االنتعاش االقتصادي إال أن قادة العشرين 

اختاروا أن يركزوا على خفض عجز املوازنات.
وذكر بيان صدر عن البيت األبيض أن »مؤمتر 
قمة العشـــرين في تورنتو وافق على االستمرار 
في تأييد برامج الدعم احلكومية في الوقت الذي 
أدرك القادة أن عجز املوازنات يحتاج إلى ضبط 

ليتالءم مع ظروف كل دولة«.
ولم يخف البيان اخلتامـــي وجود »حتديات 
اقتصاديـــة مهمة« حيث أكد »انه في الوقت الذي 
يحدث فيه النمو فان االنتعاش االقتصادي غير 
مســـتقر وهش ومعدالت البطالة في العديد من 

الدول غير مقبولة«.
ورفض البيان فكـــرة أميركا وأوروبا الداعية 
إلى فرض ضرائب إضافية على البنوك من أجل 
تأسيس صندوق ميول مساعدات مالية في أزمات 
املســـتقبل حيث رفضت الفكرة كل من أستراليا 
واليابان وكندا وهي من الدول التي لم تنهر بنوكها 

جراء األزمة املالية األخيرة.

 أثينا ـ د.ب.أ: من املتوقع أن يشــــارك أكثر من 
ثالثة ماليني عامل من القطاعني العام واخلاص في 
إضراب عام اليوم في اليونان، احتجاجا على اقتراح 

حكومي الصالح نظام التقاعد.
ومن بني املشاركني في اإلضراب الذي من املتوقع 
أن يصيب احلياة في اليونان بالشلل موظفو الوزارات 
احلكومية ومكاتب البلديات واملستشفيات واملصارف 
واحملاكم وكذلك عمال املصانع، ومع توقع مشاركة 

الصحافيني في اإلضراب، يتوقع ان تكون هناك ندرة 
في األخبار الواردة من اليونان.

كما ســــتتأثر حركــــة القطــــارات والنقل البري 
والبحري، إال أن مراقبي حركة الطيران اختاروا عدم 
املشاركة في اإلضراب حلماية صناعة السياحة املهمة 
لبالدهم. وهذا اإلضراب يشكل خامس احتجاج كبير 
منذ كشــــفت أثينا نيتها تبني اإلجراءات التقشفية 

للتغلب على أزمة عجز املوازنة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة املدينة 
للتمويل واالستثمار   قد أفادته باالنتهاء من االكتتاب 
في زيادة رأس مال الشركة حيث بلغ رأسمال الشركة 
املدفوع نحو 407 ماليني ســــهم  مببلغ 40.70 مليون 

دينار وقد بلغ عدد األسهم املكتتب فيها 29.25 مليون 
سهم أي نسبة األسهم املكتتب بها 67.82% من أسهم 
الزيادة وبلغ عدد األسهم غير املكتتب فيها 13.88مليون 

سهم أي بنسبة 32.18% من أسهم الزيادة.

لبناء المرحلة األولى من المرافق المتطورة في مدينة بروة

أكدوا أن عجز الموازنات يحتاج إلى ضبط ليتالءم مع ظروف كل دولة

مجموعة من قادة مجموعة العشرين في ختام اجتماعات املجموعة في كندا

الفتات مشروع »منا مول« في مصر

»بي پي«: كلفة معالجة التسرب النفطي 
بلغت 2.65 مليار دوالر

أبوالحسن: الدمج بين »مشاتل المسيلة« 
و»أعيان المتحدة« يدعم القطاعين

ينعكس إيجابًا على خدمة العمالء

تشكيل مجلس إدارة »التنظيف«

تأجيل قضية »المواشي« 

49 مليون دوالر أرباح »الخليج المتحد«

21.4 مليون دينار 
أرباح »بوبيان للبتروكيماويات«

بنك التسويات الدولية: 
االنتعاش االقتصادي في خطر 

»المارينا مول« يكافئ زواره 

لندن ـ أ.ف.پ: أعلنت شركة »بريتيش بتروليوم« أمس 
انها أنفقت 2.65 مليار دوالر على عملية معاجلة آثار التسرب 
النفطي في خليج املكسيك مشيرة إلى أن هذه الكلفة ترتفع 

بشكل متواصل.
وقالت »بريتيش بتروليوم« في بيان أن هذا املبلغ يتضمن 
مجمــــوع النفقات التي تكبدتها املجموعــــة الحتواء النفط 
وتنظيفه، وحفر بئر احتياطية واملساعدات التي قدمت الى 

الواليات املشاطئة واالضرار التي دفعت حتى االن.
واوضحت املجموعة النفطية انها دفعت حتى اآلن قيمة 
نحو 41 ألــــف اعالن عن األضرار أي مــــا يفوق 128 مليون 

دوالر.
وكــــررت »بريتيش بتروليوم« القول انه من املبكر جدا 
تقدير التكلفة النهائية للكارثة، ومنذ انفجار منصة ديبوواتر 
اوريزون أواخر ابريل وغرقها قبالة شواطئ لويزيانا، تسجل 
التكاليف التي دفعتها املجموعة النفطية لوقف البقعة السوداء 
وتنظيفها، ارتفاعا متواصال، فيما اليزال النفط يتدفق في 

احمليط ويلوث الشواطئ االميركية.
وكانت »بريتيش بتروليوم« أعلنت االثنني املاضي إنشاء 
صندوق بقيمة 20 مليار دوالر، للتعويض لضحايا البقعة 
السوداء. لكن هذا املبلغ ال يشكل سقفا والفاتورة النهائية 

ميكن ان تكون اكبر بكثير.

أكد مدير إدارة املشاريع مبشاتل املسيلة محمد ابواحلسن 
خالل االجتماع اإلداري ان دمج مشـــاتل املسيلة مع شركة 
اعيان املتحدة كانت خطوة ايجابية لدعم وتطوير املشاريع 
والعقود التي مت ابرامها مع القطاعني اخلاص والعام حيث 
لوحظ من خالل هـــذا الدمج أن كثيرا من احللول واألفكار 
اإلبداعية مت تنفيذها بشـــكل متقن وبصورة جمالية فائقة 

في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة احلدائق.
واضاف ان املسيلة ابرمت عقودا جللب املعدات واآلليات 
احلديثة لتســـاعد في تنفيذ املشاريع الزراعية على أسس 
معتمدة وسريعة باإلضافة الى استيراد النباتات واألشجار 

املناسبة واملالئمة للظروف البيئية بالكويت.
من جانبه، أوضح كبير مهندســـي شركة أعيان املتحدة 
مسعود آل رحمن ان الدمج أفاد كلتا الشركتني خصوصا ان 
»أعيان« لديها طاقم له باع طويل في تنفيذ البنية التحتية 
واألعمال امليكانيكية للمشـــاريع الزراعيـــة الكبرى. وأكد 
أن مثل هذا الدمج بني شـــركتي املسيلة وأعيان املتحدة له 
انعكاس ايجابي على خدمة العميل والوصول الى حتقيق 

الذوق الرفيع للحدائق الداخلية واخلارجية.
بدورها قالت مدير العالقات العامة في شـــركة املسيلة 
اميان سلطان ان الشركة دوما حترص على املتابعة الدورية 
مع العمالء ووضع احللول املناسبة لتحقيق رضا وقبول 
العميـــل واضافت ان هناك طاقم صيانة اضافيا ســـيكون 
متواجدا خالل فصل الصيف فقـــط ألعمال الطوارئ التي 
ميكن ان حتدث بســـبب حرارة اجلو واثرها على النباتات 

وشبكات الري.

قال سوق الكويت لألوراق املالية إن شركة الوطنية للتنظيف 
أفادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية والذي مت 
فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشـــركة فقد مت   تشكيل مجلس 
اإلدارة حيث تولى فؤاد إســـماعيل دشتي منصب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ومحمد عبد احملسن العصفور نائب رئيس 
مجلس اإلدارة   وعضوية كل من بدر محمد حسني الصراف وخالد 

جعفر الصايغ وشهد سعيد دشتي.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة نقل وجتارة املواشي 
أفادته بـــأن احملكمة أجلت دعوتها ضد مكتب عقاري في اإلمارات 
إلى جلسة 27 سبتمر 2010 وذلك الطالع اخلصم على مذكرة الدفاع 

املقدمة من الشركة.

قال ســـوق الكويت لألوراق املالية ان بنك اخلليج املتحد افاد 
بانـــه قد امت امس عملية بيع اســـتثماراته في بنك تونس العاملي 
لصالح بنك برقان بقيمة 120 مليون دوالر محققا ربحا بقيمة 49 

مليون دوالر قبل احتساب املصروفات. 

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة بوبيان للبتروكيماويات 
أفادت بأن مجلس اإلدارة اعتمد البيانات املالية الســــنوية للشــــركة 
للسنة املالية املنتهية في 30 ابريل 2010   حيث حقت الشركة أرباحا 
نحــــو 21.4 مليون دينار أي مبا يعادل ربحية للســــهم 44.17 فلســــا 
مقارنة بتحقيق الشركة ألرباح نحو 20.3 مليون دينار أي ما يعادل 
42 فلسا للسهم في نفس الفترة من 2009. هذا وأوصى مجلس إدارة 
الشــــركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة االسمية للسهم 
30 فلســــا لكل سهم للمساهمني املسجلني بســــجالت الشركة بتاريخ 

انعقاد اجلمعية  العمومية.

ـ وكاالت: حذر بنك التسويات  دبيـ 
الدولية من أن االنتعاش االقتصادي 
سيكون في خطر ومعرض النتكاسة 
اذا لم تقم احلكومات بالتحرك سريعا 

لتقليص برامج التحفيز.
ودعا البنك الذي يعد مبنزلة البنك 
املركزي العاملي في تقريره السنوي، 
الى »خطوات« فورية خلفض العجز 
في امليزانية وتراكم الديون في »العديد 
من البلدان الصناعية« التي لم تكشف 

النقاب عن ديونها.
وقال بنك التسويات الدولية إن 
األزمة خلفت وراءها إرثا »شـــاقا« 
الســـيما في الدول الصناعية حيث 

االنتعاش اليزال هشا.
وأضاف البنك أنه في الوقت الذي 
قلل فيه الدعم والتدابير احلكومية 
مـــن األزمة، فإن الثقـــة قوضت من 
جانب آخر، عبر تأخير اإلصالحات 
التي يحتاج إليها االقتصاد احلقيقي 
والقطاع املالي، وأكد أن دعم االقتصاد 

الكلي البد أن تكون له حدود.

أطل��ق املارين��ا مول أول��ى حمالته 
التس��ويقية له��ذا العام حت��ت عنوان 
»فرص��ة لرب��ح 20 الف دين��ار« والتي 
تس��تمر أنش��طتها على مدى 45 يوما، 
وتهدف احلملة الى مكافأة زواره ومنحهم 
فرصة مزدوجة للتسوق والربح. وتأتي 
ه��ذه احلملة كخطوة أولى، ضمن خطة 
إستراتيجية تتضمن سلسلة من احلمالت 
التسويقية الالحقة التي صممت لتميز 

زوار املجمع وتعزز العالقات معهم.
ومبوجب احلملة، فان كل متس��وق 
في محالت املارينا مول وكل زائر ملطاعم 
ومقاهي »الكرس��نت« مؤهل للمشاركة 
في الس��حب الكبير الذي سوف يجري 
في 9 أغسطس املقبل ال يجب عليه في 
سبيل ذلك إال إنفاق قيمة 5 دنانير كحد 

أدنى.
ومبوجب السحب يحصل الفائز األول 
عل��ى اجلائزة الكب��رى وهي عبارة عن 
عشرين ألف دينار وينال الفائز الثاني 
جائزة بقيمة خمسة آالف دينار، حيث إن 
اجلائزتني عبارة عن قسائم شرائية موزعة 

على محالت املارينا مول والكرسنت.
وفي هذا الصدد، قال ممثل عالم املارينا 
عادل بو شبل: ان إدارة عالم املارينا اتخذت 
املبادرة بإطالق حملة مميزة للتس��وق 
انطالقا من حرصها على كسب رضا زوار 
املارينا مول وتلبية رغباتهم في احلصول 
على جتربة مختلفة في التسوق، ممتعة 

ومربحة في آن واحد.

»منا القابضة«: بدء تجهيز موقع »منا مول« في مصر
 بعد توقيع اتفاق مع »برايم« لتوفير 60% من التمويل

العامـــة لكل االتهامـــات التي 
أوردها الشاكون في شكواهم، 
أنها دافعت  كما اكدت الشركة 
عن نفســـها فـــي القضية رقم 
2009/4242 جتاري ومت إحالته 
إلدارة اخلبراء ومازالت محل 
نظر احملكمة وهي التي ادعت 
فيها شركة منا القابضة ببطالن 
عقود البيـــع ملخالفتها النظام 
العام ولبيع أسهم تأسيس قبل 

مضي املدة املقررة بالقانون.
وشددت شركة منا القابضة 
في بيانها الصحافي على أنها 
في سبيل الدفاع عن مصاحلها 
قامت بتقدمي شكوى إلى نيابة 
سوق املال وقيدت برقم 2010/2 
بحق عدد من مالك شركة الشاهد 
العقارية ومازالت النيابة العامة 
حتقق فيها في جرائم التزوير 
والتبديد وبيع أسهم تأسيس 

قبل مضي مدة 3 سنوات. 

دعوى قضائية

وبشأن ادعاء شركة الشاهد 
العقارية بوجود دعوى إشهار 
اإلفالس ضد شركة منا القابضة 
أكد البيان أن هذه الشركة أقامت 
هـــذه القضية بهـــدف زعزعة 
القابضة  وضع شـــركة منـــا 
رغم ان احملكمة انتهت بتاريخ 
2010/6/20 إلـــى رفض الطلب 
املســـتعجل املقام من شـــركة 
الشاهد العقارية بطلب احلجز 
التحفظي ألن الدعوى ليســـت 
قائمة على أي أساس واستجابت 
احملكمة إلى طلب دفاع شركة منا 
القابضة إلى رفض دفاع شركة 
الشاهد العقارية وتأجيل النظر 
بالقضية وهو األمر الذي انتهت 
احملكمة إلى تأجيل القضية إلى 
جلسة 2010/12/5 لإلطالع من 
دفاع شـــركة منا القابضة، كما 
تؤكد شـــركة منا القابضة أن 
القضية ليست مرتبطة بشركة 
منا القابضة وإمنا كل االلتزامات 
القانونية لشـــركة املجموعة 
القابضة  الدولية للمشـــاريع 
والتـــي قيدت فـــي ميزانيتها 
مخصص ألي التزامات مالية.

وأوضحت شركة منا القابضة 
أنها ردت أمام احملكمة من أنها 
ليست طرفا في العالقة مع شركة 
الشاهد العقارية وبالتالي فإن 
دعوى ما سمي بأنه إشهار إفالس 
ال تتسق ال مع احلقيقة وال مع 
الواقع وإمنا جاءت كرد فعل على 
شكوى التزوير املقامة من شركة 
منا القابضة والتي يتم التحقيق 
بها من نيابة سوق املال، وشكوى 
خيانة األمانة احملدد لها جلسة 
2010/8/21 ضـــد عدد من مالك 
شركة الشاهد العقارية واملقامة 
من شـــركة املجموعة الدولية 

للمشاريع القابضة.

القضايا املقامة من عدد من مالك 
شركة الشاهد العقارية والتي 
متتلك بها شركة منا القابضة ما 
متثل نسبته 45% ولها ممثلون 
في مجلس إدارة شركة الشاهد 
العقارية ال متثل بالنسبة لشركة 
منا القابضة سوى التأكيد على 
سالمة التعاقدات التي أبرمتها 
مع شـــركة الشـــاهد العقارية 
والتـــي مازالـــت متداولة أمام 
ساحات القضاء الكويتي الشامخ 

بدرجاته األولى.
ورجح البيان أن حتال أغلب 
تلك القضايا إلى إدارة اخلبراء 
للتأكد من سالمة تلك التعاقدات 
الشـــاهد  املبرمة مع شـــركة 
العقارية في 2008/10/22 وان 
تلـــك التعاقدات هي اآلن حتت 
نظر القضـــاء الكويتي والتي 
سوف تكون شركة منا القابضة 
أو حتى شركة املجموعة الدولية 
للمشاريع القابضة ملتزمة متاما 
به وعلى أمت االستعداد لتنفيذ 
كل مـــا يرد في تلـــك األحكام 
القضائية والتـــي هي عنوان 

احلقيقة لكل املتقاضني.
كما أكدت شركة منا القابضة 
بـــاب حرصها على  أنها ومن 
حماية حقوق مســـاهميها فقد 
اتخذت كل سبل الدفاع القانونية 
التي تقتضيها مصلحة التقاضي 
وهي في سبيل ذلك، فقد دافعت 
عن نفسها في الشكوى املقامة 
من عدد من مالك شركة الشاهد 
العقارية والتي قيدها حتت رقم 
2009/949 حصر نيابة العاصمة 
العامة  النيابة  وانتهت فيهـــا 
إلى حفظ  بتاريخ 2010/03/14 
البالغ املقـــدم مع التأكيد على 
سالمة اإلجراءات التي اتبعتها 
كل من شـــركات منا القابضة 
واملجموعة الدولية للمشاريع 
القابضـــة ومنـــا لالســـتثمار 
إلجـــراءات االكتتاب في زيادة 
رأس املال مع استبعاد النيابة 

إلدارة الفندق الـ 5 جنوم من 5 
شركات عاملية كما تلقت الشركة 
عروضا من 3 شـــركات عاملية 
في مجـــال جتارة التجزئة من 
بينها احدى اكبر الشركات في 
القارة األوروبية وذلك إلدارة 
مشروع املول ومن املتوقع أن 
تبدأ عوائد املشروع في الظهور 
بحلول الربع األخير من عام 2011 
السيما مع موقعه املتميز بالقرب 
من العديد من املنشآت احليوية 
منها القريـــة الذكية واملتحف 

املصري اجلديد.
وحـــول أبرز املشـــروعات 
التابعة  املستقبلية للشركات 
والزميلة أشـــارت شركة منا 
القابضة في بيانها الصحافي 
الى انها متتلك 30% من رأسمال 
املجموعة الدولية للمشـــاريع 
العقارية، ولديهـــا العديد من 
املشـــاريع في الكويت ومصر 
حيث انتهت من تأجير مشروع 
مول الشويخ الكائن في شارع 
الزينة مبساحة مبان تبلغ 4.6 
آالف متر مربع، كما انتهت من 
اجناز مجمعها الكائن في املنطقة 

احلرة بالشويخ.
وفي مصر وبعد جناح الشركة 
في تسويق كامل وحدات املرحلة 
األولى من منتجع درمي فارمز 
على طريق القاهرة اإلسكندرية 
الصحراوي بإجمالي 450 ڤيال، 
ســـتبدأ الشـــركة في تسويق 
املرحلة الثانية من املشـــروع 
خالل الفترة القليلة املقبلة، كما 
تستعد الشركة لفتح فرع لها في 
مصر خالل الفترة املقبلة ملواكبة 
مشروعاتها املتعددة وتوسعاتها 

املتوقعة.
القانوني  وحول الوضـــع 
للشـــركة وشـــركاتها التابعة 
والزميلة سليم وال تشوبه أي 
شائبة قانونية، أوضحت شركة 
منا القابضة في بيانها الصحافي 
القانوني وحتديدا  أن الوضع 

الذي سبق اإلعالن عنه باإلدراج 
في عدد من األسواق اإلقليمية 
ملواكبة توسعاتها في املنطقة، 
وهي بصدد استيفاء إجراءات 
إدراج السهم في كل من البورصة 
املصرية وســـوق دبي، معربا 
عن توقعاته في أن التطورات 
االيجابيـــة علـــى الصعيدين 
املالي والتشـــغيلي ستنعكس 
إيجابا على ثقة املستثمرين في 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
في الشركة ومستقبلها وذلك 
في ضـــوء حتســـن األوضاع 
االقتصادية على املســـتويني 

احمللي والعاملي.

مشروع مصر

وفيما يتعلق مبشروع »منا 
مول« في مصـــر الذي تعتزم 
الشـــركة تنفيذه، فقد مت البدء 
في جتهيز املوقع استعدادا لبدء 
مرحلة البناء بعد أن مت توقيع 
اتفاق مع شركة برامي كابيتال 
القابضة املصرية تتعهد مبوجبه 
بتوفيـــر 600 مليـــون جنيه 
لتمويل املشروع وبنسبة %60 
من التمويل اإلجمالي املطلوب 
للتنفيذ خصوصا بعدما وقعت 
شـــركة منا القابضة عقدا مع 
مكتـــب صبور لالستشـــارات 
الهندســـية أحد أعرق املكاتب 
الهندســـية في مصر ومنطقة 
الشرق األوسط وذلك لتقدمي 
خدماته االستشارية والهندسية 
املتخصصة للمشروع وكذلك 
وقعت عقدا مع شركة بروجاكس 
الدولية املتخصصة في حتليل 
النظم وضبط املشاريع والتي 
تعد أحد أفضل بيوت اخلبرة 
الهندسية في الكويت واملنطقة 

وذلك إلدارة املشروع.
وأوضح البيان أن املشروع 
يشهد إقباال كبيرا من قبل كبار 
املطورين واملستثمرين، حيث 
تلقت الشـــركة خطابات نوايا 

ذكرت شـــركة منا القابضة 
أن معظم الشركات املدرجة في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
عانت ومازالت تعاني من انتشار 
اإلشاعات خصوصا إذا ما كان 
األمر يتعلق مبشروعات ضخمة 
وبشـــراكات متعددة، مؤكدة 
حرصها على التعامل بشفافية 
تامة مع مساهميها واملستثمرين 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وكذلك إدارة السوق واجلهات 
املعنيـــة، كما حتـــرص على 
التواصل املستمر والدائم مع 
مختلف وســـائل اإلعالم عبر 
اإلعالن بشكل مستمر وواضح 
عن تطـــورات الشـــركة على 
الصعيدين التشغيلي واملالي، 
وكذلك التطورات على صعيد 
الشـــركات التابعـــة والزميلة 
التي  واملشـــروعات املتنوعة 

تنعكس على أداء الشركة.
الشـــركة في  وأوضحـــت 
بيان صحافـــي أن لديها خطة 
إســـتراتيجية معتمدة تتسم 
باملرونـــة حيث يتـــم تقييم 
عناصرها دوريا وذلك لتواكب 
املتغيـــرات اخلارجيـــة غير 
املتوقعة ومـــن أهم محاورها 
التنوع اجلغرافي بدخول أسواق 
جديدة عبر حتالفات وخطط 
اســـتحواذ واقتنـــاص فرص 
اســـتثمارية وكذلـــك التنويع 
القطاعي مبا في ذلك التوجه الى 
قطاع اخلدمات السيما التعليم 
إلى  واالتصـــاالت باإلضافـــة 
االستثمار في القطاع الزراعي 
والتوسع في التطوير العقاري، 
وتنفيذ برامج تخارج من عدد 
مـــن االســـتثمارات، وتنويع 
مصـــادر الدخل مـــن مختلف 
القطاعات واملناطق والشركات 
والتركيز على تنمية اإليرادات 
التشغيلية املستمرة. والتعامل 
مع املتغيرات اجلديدة والتركيز 
إدارة املخاطر واحلوكمة  على 
وتفعيل دور البحوث والدراسات 

في دعم اتخاذ القرار.
وأشـــار البيان الى أن »منا 
القابضة« جنحت خالل السنوات 
القليلة املاضية في تنمية حجم 
أصولها بشكل كبير حيث تتراوح 
قيمتها احلالية بني 280 و290 
مليون دينار، وهي موزعة على 
قطاعات مختلفة وفي مناطق 
متفرقة وعبر عـــدد كبير من 
الشركات التابعة والزميلة وتأمل 
الشركة بتحقيق نتائج ايجابية 
وتوزيعات مرضية مبنية على 
معطيـــات ودراســـات لوضع 
الشركة احلالي واملستقبلي في 
ضوء اإلستراتيجية التي بدأت 

في تنفيذها.
الشـــركة  وشـــدد على أن 
ستواصل سعيها لتحقيق هدفها 

أكدت أن طلبات اإلدراج بسوقي مصر ودبي في مراحلها النهائية


