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نبيل بن سالمة

من اليمني أحمد عبد السالم وفيصل اخلالد ود.فاروق التالوي وعمر الشوادفي وحسني العبداهلل خالل املؤمتر الصحافي 

قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر 
برميل النفط الكويتي تراجع 55 سنتا في تعامالت 
اول من امس ليستقر عند مستوى 69.91 دوالرا 
للبرميل مقارنة بتعامالت يوم امس االول حيث 

بلغ عندها 70.46 دوالرا.
ويأتي تراجع اسعار النفط في االونة االخيرة 
بعد ان نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا توقعت 
فيه تباطؤ منو الطلب العاملي على النفط بأكثر 

من 400 ألف برميل يومي���ا في عام 2011 مقارنة 
مع العام املاضي.

ويعتبر س���عر النفط الكويتي احلالي افضل 
بكثير من املستويات التي وصل اليها خالل العامني 
املاضي���ني حيث تراجع الى مس���توى 32 دوالرا 
للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 نزوال من مستوى 
136 دوالرا للبرميل وهو السعر احملقق في يوليو 

من نفس العام.

أسامة أبوالسعود 
أعلنت شركة منا القابضة أن 
الشركة املصرية � الكويتية للتنمية 
واالستثمار التي تساهم »منا« في 
رأسمالها تعتزم إدراج أسهمها في 
البورصة املصرية في النصف األول 
من الع����ام 2011 في خطوة تهدف 
لتوسيع قاعدة امللكية وزيادة عدد 
املستفيدين من مشروعات الشركة 
في مصر وفي مقدمتها مش����روع 
أرض العياط على مساحة 26 ألف 
فدان في محافظة 6 أكتوبر الذي 
تس����اهم به »منا القابضة« بشكل 
مباشر وغير مباشر عبر ملكيتها 
املباش����رة في رأسمال »املصرية � 
الكويتية« وملكيتها غير املباشرة 
عبر شركاتها التابعة والزميلة في 
»املصرية � الكويتية« إضافة إلى 
ملكية عدد من الش����ركات التابعة 
والزميل����ة ل� »من����ا القابضة« في 

األرض.
ج���اء ذلك في مؤمتر صحافي 
عقدته الشركة املصرية � الكويتية 
بالقاه���رة حضره  أم���س األول 
سفيرنا في مصر د.رشيد احلمد 
وعدد من املس���ؤولني املصريني 
من بينهم مدي���ر املركز الوطني 
الس���تخدامات أراض���ي الدول���ة 
الش���وادفي ورئيس  اللواء عمر 
الش���ركة املصرية  إدارة  مجلس 
� الكويتية للتنمية واالس���تثمار 
ومحافظ البحيرة السابق د.فاروق 
إدارة  التالوي ورئي���س مجلس 
الدولية للمش���اريع  املجموع���ة 
القابضة )الكويتية( الوزير السابق 
فيصل اخلال���د والعضو املنتدب 
للشركة الدولية الكويتية للتنمية 
واالستثمار وعضو مجلس الشعب 
املصري أحمد عبد السالم والعضو 
املنتدب لشركة منا القابضة خالد 
اجلاسر وعدد من أعضاء مجلس 
الش���عب املصري وكبار ممثلي 
الصحف ووسائل اإلعالم واحملطات 

الفضائية املصرية والعربية. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة 
الكويتية   � الش���ركة املصري���ة 
للتنمية واالس���تثمار ومحافظ 
البحيرة السابق د.فاروق التالوي 
أن الشركة حرصت على عقد هذا 
املؤمتر بحضور عدد من ممثلي 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
وكذلك وسائل اإلعالم للتأكيد على 
سالمة موقفها القانوني والتزامها 
بشروط التعاقد بالوثائق وبشهادة 
الس���لطتني وإليضاح  مسؤولي 
احلقيقة والرد على املغالطات التي 
أثيرت من أطراف معينة ألسباب 
ش���خصية مستغلني عدم معرفة 
بعض وس���ائل اإلعالم بتفاصيل 
املش���روع وموق���ف احلكوم���ة 

وتطوراته احلقيقية.
وأشار التالوي إلى أن الشركة 
بدأت استثماراتها منذ عام 1999 
ومت دعوة عدد من املس���تثمرين 
الكويتيني لالس���تفادة من مزايا 
االستثمار في مصر واملساعدة في 
تنفيذ خطة الدولة في إضافة نحو 
3.5 ماليني فدان إلى الرقعة الزراعية 
خلدمة أغراض التنمية وخصوصا 
في مج���ال الزراعة الصعب الذي 

النفط الكويتي يستقر عند 69.91 دوالرًا 

عقدت مؤتمرًا صحافيًا في القاهرة الستعراض تطورات المشروع وموقف الجهات الحكومية المعنية 

التالوي: الشركة حصلت على موافقة لجنة المشروعات الكبرى وجميع الجهات المعنية ووقعت عقدًا بتملك األرض 

الشوادفي: مشروع المدينة المليونية تم إدراجه في خطة الدولة اإلسكانية 2008/2007 حسب تقرير وزارة اإلسكان 

»منا القابضة«: »المصرية ـ الكويتية« المالكة ألرض العياط 
تعتزم اإلدراج بالبورصة المصرية في النصف األول لـ 2011

في االستثمار الزراعي.
وأض���اف أن الش���ركة ورغم 
جديتها وكونها وسيلة ملساعدة 
احلكومة على اس���تقطاب املزيد 
االس���تثمارات اخلارجية لقطاع 
الزراع���ة املهم والصعب وتوفير 
املزيد من فرص العمل تعرضت 
الفتراءات من قبل قلة من وسائل 
اإلعالم ترت���ب عليها قيام جلنة 
برملانية أخرى وبحضور عدد من 
اجلهات احلكومية املعنية ببحث 
األمر بناء على طلب من 45 نائبا 
في مجلس الشعب املصري ورفعت 
تقريرها منذ أس���ابيع في صالح 
الشركة إلى رئيس املجلس الذي 
قام بدوره مبطالبة رئيس احلكومة 
والوزارات واجلهات املعنية بحماية 
الش���ركة ومتكينها من حقوقها 
وفق العقود واالتفاقيات الدولية 
خصوصا مع خط���ورة تعطيل 
العربي���ة اجلادة  االس���تثمارات 
وفي ضوء االتفاقي���ات املوقعة 
البلدين حلماية وتش���جيع  بني 

االستثمار.
وأشاد التالوي مبوقف احلكومة 
الداعم لالستثمار اجلاد مستشهدا 
برد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
أحمد نظيف على شكوى الشركة 
من حتركات البعض ضدها حيث 
قال: »الشركة حصلت على موافقة 
جلنة املش���روعات الكبرى على 
مشروعها وحصلت على موافقة 
كافة اجله���ات املختصة ووقعت 
عقدا مع احلكومة بتملك األرض 
ولها اتخ���اذ ما تراه من إجراءات 

قانونية حلماية حقوقها«.
وشدد على أن الشركة متول 
املشروع بشكل ذاتي من أموالها 
دون اللجوء إلى جهات التمويل 
رغ���م أن املش���روع ش���هد ضخ 
استثمارات ضخمة في مشاريع 
االستصالح والزراعة ومحطات 
الري والكهرباء  الرفع وش���بكة 
واملشروعات احليوانية فضال عن 
أنشطتها االجتماعية ودورها في 
حل مشكلة البطالة بخلق نحو 10 
آالف فرصة عمل مباشرة إضافة 

إلى الفرص غير املباشرة.

نحو 5 آالف فدان وزراعة معظمها 
متثل نحو 20% من إجمالي املساحة 
وإنشاء مزرعة جتريبية الختبار 
أنواع احملاصيل املناسبة لها وفق 
دراسات علمية بالتعاون مع جهات 

محلية ودولية.
وشدد التالوي على أن الشركة 
واجهت في بداية عملها حتركات من 
بعض أصحاب املصالح واحملاجر 
في املنطقة املجاورة للمش���روع 
وفق معلومات مغلوطة أدت إلى 
قيام جلن���ة الزراعة في مجلس 
الشعب بدراسة املشروع وخلصت 
إلى التأكيد على التزام الش���ركة 
بتعاقدها مع احلكومة وجديتها 

الصحراوية في تلك الفترة بواقع 
200 جني���ه للفدان ووفق قانون 
ضمانات وحوافز االستثمار وكذلك 
مع صدور قرار جمهوري عام 2004 
مبعاملة املستثمرين الكويتيني في 
الشركة نفس معاملة املستثمرين 

املصريني.
وأض����اف أن الش����ركة أثبتت 
جديتها في االستثمار بعدم انتظار 
وفاء الدولة بتعهداتها وإيصال املياه 
حيث قامت على نفقتها بضخ نحو 
500 مليون جنيه في إنشاء محطات 
رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات 
مياه ضخمة واستغالل ما أتاحته 
لها الدولة من مياه الس����تصالح 

يحتاج إلى اس���تثمارات ضخمة 
على مدى طويل.

وذكر أن الشركة جنحت بفضل 
إصرار القائمني عليها وجديتهم في 
تنفيذ املشروع في مواجهة العديد 
من التحديات التي واجهتها بداية 
من احلص���ول على كل املوافقات 
من اجلهات الرسمية وفي مقدمتها 
اللجنة العليا للمشروعات القومية 
برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 7 
وزارات على مدى 3 سنوات إضافة 
إلى إزالة التعديات التي كانت قائمة 
عليها بتكلفة جتاوزت ضعف قيمة 
األرض مرتني رغم أنها متلكتها من 
الدولة باألسعار السائدة لألراضي 

أكد أنه بسبب إشكاليات من جانب الحكومة األردنية والرغبة قائمة حين تتالشى تلك األسباب

نستعد القتناص فرص في أسواق الشرق األوسط بقطاعي االتصاالت وخدمات اإلنترنت ولم نعتمد نتائج النصف األول حتى اآلن
نحن أول شركة استطاعت إدخال 2.3 مليار دوالر سيولة للسوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب  األزمة

لدينا الرغبة في امتالك شركة االتصاالت في لبنان التي نديرها حال طرحها للخصخصة

بن سالمة: توقف عملية دمج »زين األردن« مع »زين فلسطين«
وبيع حصة في »زين األم« يخص المالك وليس اإلدارة التنفيذية

أسامة دياب
أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة االتصاالت 
املتنقلة نبيل بن سالمة ان عملية اندماج شركتي 
زين االردن مع زين فلسطني توقفت حاليا بسبب 
اشكاليات من جانب احلكومة االردنية حالت 
دون امتام العملي����ة. وقال ان زين لم تصرف 
نظرا عن ذل����ك والتزال لديها الرغبة في امتام 

االندماج حني تتالشى كل االشكاليات.
وعما يتردد بشأن بيع زين حلصة اغلبية أو 

أي من اصولها لشركة »اتصاالت« االماراتية قال 
بن سالمة: انه أمر معني مبالك الشركة وليس 
االدارة التنفيذي����ة، واذا كانت هناك محادثات 
فإنها تخص مالك الشركتني فحسب، وبالتالي 

ال نستطيع اخلوض في احلديث عن ذلك.
وأضاف ان زين تس����تعد القتناص أي من 
الفرص اجلديدة في أس����واق الشرق االوسط، 
مشيرا الى ان زين سيكون لها االسبقية للدخول 
في الفرص املتاحة في قطاع االتصاالت وخدمات 

االنترنت.
وحول نتائج النصف الثاني للشركة، اكد 
انها جيدة دون أن يفصح عن أرقام بعينها لعدم 

اعتماد النتائج من مجلس االدارة حتى اآلن.
ورأى بن سالمة في تصريح للصحافيني على 
هامش تكرمي املتفوقني في الثانوية العامة ان 
زين هي اول شركة كويتية استطاعت أن تدخل 
سيولة نقدية الى السوق الكويتي تتجاوز قيمتها 
2.3 مليار دوالر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، 

متحديا ان يكون هناك شركة في الشرق االوسط 
أدخلت هذا املبلغ في سوقها احمللي، مؤكدا في 
الوقت نفسه قدرة الشركة على ان تكون نسبة 
االقتراض عالية، السيما انها تتمتع مبركز مالي 
قوي خاصة بعد امتام بيع الشركة ألصولها في 
افريقيا. وأوضح ان الشركة ال تتدخل في حتديد 
سعر أسهمها في سوق الكويت لالوراق املالية 
)البورصة( بل تتركه لعوامل العرض والطلب، 
السيما ان زين شركة تشغيلية كما الزالت لديها 

الرغبة في امتالك شركة االتصاالت التي تديرها 
في لبنان »في حال خصخصتها«.

وأشار بن سالمة الى ان قانون انشاء هيئة 
تنظيم االتصاالت ال����ذي قام بإعداده وقت ان 
كان وزيرا لالتصاالت في الوزارة السابقة كان 
في آخر جلس����ات مجلس الوزراء امس االول، 
وبالتالي يتم اعتماده النهائي من املجلس متهيدا 
لعرضه على أول برنامج ملجلس األمة في الفصل 

التشريعي املقبل.

أحمد يوسف
قال الرئيس التنفيذي في شركة جبلة القابضة 
محمود اجلعفر ان الشركة أسست شركة »بالك جولدن« 
وبلغ رأس����مالها 130 مليون دينار وهي متخصصة 
في القطاع النفطي مبساهمة من مساهمني كويتيني 

وخليجيني وأيضا مستثمرين أجانب.
وأض����اف اجلعفر عقب انته����اء أعمال اجلمعية 
العمومية العادية للش����ركة أمس بنس����بة حضور 
بلغت 88.79% ان الشركة حاليا في طور التسويق 
لهؤالء املستثمرين، وان حصة جبلة القابضة بحدود 
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وأشار اجلعفر إلى أن »بالك جولدن ستكون أهم 
اس����تثمارات جبلة خالل املرحل����ة املقبلة، حيث ان 
االستثمار في القطاع النفطي يعطي عوائد بحسب 
الدراس����ات التي أجريت عليه بح����دود من 30 الى 
35%، األم����ر الذي يعود بأكبر قيمة مضافة وعوائد 

عليهم.
وأكد ان االستراتيجية االستثمارية اجلديدة لشركة 
»جبلة القابضة« ستركز على القطاعات الصناعية 
والبيئة واخلدمات، ملا له����ا من عوائد آمنة في ظل 

وجود أزمة ركود جتتاح االقتصاد العاملي.
ولفت الى ان الشركة ستركز على قطاع الصناعة 
عموما والصناعة املتعلقة بالقطاع النفطي خصوصا، 
مشيرا الى ان هناك تركيزا على تعظيم العوائد من 

مشاريع الشركة القائمة حاليا واالهتمام بها.
وقال ان الش����ركة س����تركز أيضا على األنشطة 
املتعلقة بالنفايات السكانية ملا لها من خبرة طويلة 

في هذا املجال، وملا يحققه من عوائد متميزة.
واشار الى ان هناك نية لزيادة رأسمال الشركة 
مبقدار 6 الى 7 ماليني دينار وان هذه الزيادة ستتم 
مناقش����تها خالل اجتماع مجلس اإلدارة خالل شهر 

سبتمبر املقبل.
واوضح ان الش����ركة تعتزم مس����ايرة األسواق 
اخلليجية في توس����عاتها من خالل األنشطة التي 
تعمل فيها الشركة، مؤكدا على مرونة الشركة في هذه 
االجتاهات لتحقيق أكبر عائد من منو هذه األسواق، 

ومبا يعود بالنفع على املساهمني.
وبني ان الش����ركة متلك العديد من االستثمارات 
الواعدة في عدد من الدول اخلليجية، مثل س����لطنة 
عمان، السعودية...الخ، مبينا ان هناك نية للتخارج 
من بعض االستثمارات احمللية خالل الفترة املقبلة 

في حدود من 5 إلى 7 ماليني دينار.

وقال في رده على سؤال حول احملفظة االستثمارية 
للشركة: »ان الشركة كانت قد انتهت منها في شهر 
ابريل 2008، وان احملفظة االستثمارية احلالية تختص 
باستثمار وحيد في شركة االستثمارات الصناعية 
بح����دود مليوني دينار، باإلضافة الى اس����تثمارات 
إس����تراتيجية، وال توجد هناك نية للتخارج منها، 
حيث ان هناك عوائد مرضي����ة وذات جدوى منها، 
مثل االستثمار في شركات مدرجة، ومنها نابسكو، 

وشركة الكوت للمشاريع الصناعية«. 
من جانبه، اوضح رئيس مجلس االدارة لشركة 
جبلة القابضة بدر مساعد الساير ان الشركة حققت 
خسارة مبقدار 17.43 فلسا مبا يعادل 2.562 مليون 
دينار، كنتيجة طبيعية الستمرار الركود االقتصادي 
العاملي الذي قد اثر بالطبع على نتائج اعمال الشركة 

ومشاريعها في الكويت وبعض الدول العربية.
وأكد ان الش����ركة قد انتهت من اعادة جدولة كل 
القروض ليصبح جزء منها طويل األجل مبا يعادل 

60% والباقي قصير األجل.
واضاف »متتلك الشركة استثمارات استراتيجية 
في كل من شركة الداو للمشاريع البيئية والشركة 
الكويتية الوطنية لصناعة زيوت التزييت وشركة 
الضيافة األهلية العقارية والتي بدورها تستثمر في 
أرض مساحتها 30 مليون متر مربع بني مكة وجدة، 
وقال ان جودة أصول الشركة تضعها في وضع مريح 
اذا ما حترك االقتصاد اخلليجي بشكل فعال والذي 

بدأت مؤشراته تظهر في السعودية.
واشار الى ان هناك مفاوضات للتخارج من العديد 
من االستثمارات احمللية في عام 2010 والربع األول من 
2011 وان هذا التخارج سيساعد في تلبية احتياجات 
الشركة من التدفقات النقدية. وقال ان الشركة تقوم 
بهيكلة مشاريعها الصناعية التابعة لها والتي تعتبر 
جاهزة لالدراج في السوق املوازي من حيث انطباق 
الشروط عليها. كما ان ادارة الشركة تقوم بالتحوط 
في االستثمار خاصة ان الش����ركة تتوقع استمرار 
األزمة الى 2011 ونتيجة له����ذا التحوط فإننا نركز 
على دعم استثماراتنا احلالية دون الدخول في أي 

استثمارات جديدة.
واوضح ان قضية الشركة مع ادارة سوق الكويت 
لألوراق املالية مازالت مؤجلة اال ان القضاء حولها 

للحكم في سبتمبر 2010.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية للشركة قد أقرت 

جميع بنود جدول األعمال. 

)قاسم باشا(بدر مساعد الساير ومحمود اجلعفر في جانب من عمومية الشركة

بحصة 16% وعموميتها أقرت جميع بنود جدول األعمال

»جبلة القابضة« أسست »بالك جولدن«
بقيمة إجمالية  130 مليون دينار

الساير: الشركة أعادت جدولة قروضها 60% منها طويل األجل 

التحويل اقتراح حكومي
كشف مدير املركز الوطني لتخطيط استخدامات 
أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء املصري 
م.عمر الش��وادفي عن أن املركز بدأ نش��اطه عام 
2004 أي بعد قيام الش��ركة بعدة س��نوات وقام 
بحل التض��ارب بني اجلهات وطرح فكرة حتويل 
أرض املشروع اململوكة ل� »املصرية � الكويتية« 
ومساحتها حوالي 26 ألف فدان إلى النشاط العمراني 
عام 2006 حيث قام املركز ضمن دراساته املتعددة 
باقتراح إقامة إنش��اء جتم��ع عمراني في املنطقة 
املوجودة بها األرض لعدم توفر املياه الكافية للزراعة 
وعدم صالحية بقي��ة األرض للزراعة إضافة إلى 
خطورة الزراعة والري على املنطقة األثرية املجاورة 
وكأساس لتنميه اقتصاديه لشمال الصعيد وخفض 
معدالت الهجرة إلى العاصمة ملكانها املتوسط بني 
الفيوم والعياط. وأوض��ح أن املركز رفع تقريره 
إلى رئيس ال��وزراء الذي وافق في عام 2007 من 
حيث املبدأ على حتويل النشاط إلى عمراني وأحال 
رئيس الوزراء األمر إلى وزارة اإلسكان والتنمية 
العمرانية التي قامت بدورها بالطلب من الش��ركة 
دراس��ات تفصيلية في هذا الش��أن حيث وافقت 
الش��ركة على رغبة احلكومة وقدمت الدراسة في 
ع��ام 2007 وقبلتها احلكومة م��ن الناحية الفنية 
بالتحويل من االستصالح واالستزراع إلى مجتمع 
عمراني متكامل وفق ش��روط منها االتفاق على 
مقابل إضافي تدفعه الشركة إلى احلكومة قد يبلغ 
نح��و 20 مليار جنيه علما ب��أن احلكومة أدرجته 
ضمن خطتها اإلسكانية الواردة في تقرير وزارة 

اإلسكان لعام 2009/2008.
وش��دد على أن اقتراح املركز بالتحويل جاء 
بناء على، 1� دراسات فنية متخصصة لالستفادة 
املثل��ى من األرض. 2� رغبة في تعظيم اس��تفادة 
الدولة املادية التي تزيد عن 20 مليار جنيه. 3� حل 
مشاكل اإلسكان والبطالة والبيئة في تلك املنطقة، 
بدال من اإلبقاء على النشاط الزراعي غير املجدي 
واملهدد للمنطقة األثرية والذي سيضيع على املال 

العام مبالغ طائلة.
وقال الش��وادفي أن الش��ركة مبوافقتها على 
دفع مقابل حتويل النشاط تكون قد أثبتت جديتها 
ورغبتها الصادقة في العمل واالستثمار احلقيقي 
وفق القانون وتكون قد أعطت مثال غير مسبوق 
في هذا اإلطار على عكس بعض الكيانات األخرى 
التي حولت االستخدام دون اتفاق مع الدولة وترواغ 
حاليا لعدم دفع حق الدولة مثلما حدث من البعض 
على طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي، وقال 
إن: »الهجوم جتدد على الشركة في العام احلالي الن 
الشركة أعطت منوذجا للتعامل السليم مع الدولة 
مبا يعزز موقف احلكومة ضد الشركات األخرى 
املخالفة«، وحث الشوادفي على حتري الدقة واللجوء 
للمصادر الرئيسية قبل نشر املعلومات حتى ال نهدد 
االس��تثمار في مصر ونقف ضد املصلحة العامة 
ونسيء لسمعة الشركات اجلادة بالباطل ونخلط 
األوراق بقص��د أو دون قصد وقال في رده على 
أسئلة الصحافيني: »الوقوف في وجه هذا املشروع 

يعد جرمية في حق مصر واملال العام«.


