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الش����ركة الوطنية  اعلن����ت 
لالتصاالت ع����ن اطالق عرضها 
اجلديد على خدمة االنترنت النقال، 
حيث يس����تطيع عمالء الشركة 
اآلن احلص����ول على USB مجانا 
أو جهاز راوتر بسعر مخفض مع 
كل اشتراك Wnet عالي السرعة، 
مشيرة الى انه مبا ان االنترنت 
أصبح وسيلة اتصال أساسية في 
املجتمع ف����إن الوطنية لن تدخر 
جهدا في أن جتعله مبتناول كافة 

العمالء وبكل سهولة.
الش����ركة، في بيان  واعربت 
صحافي، عن تقدمي جتربة أفضل 

لعمالئها عبر متييزهم بعروض نوعية على خدمتها 
الريادية Wnet، وذلك في إطار سعيها املتواصل إلثراء 
جترب����ة العمالء في عالم الهات����ف النقال وخدماته 

التكنولوجية املتنوعة.
وقال مدير العالقات العامة بالشركة عبدالعزيز 
البالول: »إننا في الوطنية نهدف الن نقدم لعمالئنا 
أح����دث وأنس����ب اخلدم����ات واملنتج����ات وبأفضل 

األسعار«.

وأضاف: »لقد أصبح خلدمة 
Wnet ش����عبية كبيرة بني قاعدة 
عمالئنا املتنامية لذلك فقد حرصنا 
على تطوير اخلدمات املوجودة 
اكبر  لدينا، لكي تس����تفيد منها 
ش����ريحة من الناس ويتمتعون 
بخدمة االنترن����ت النقال بأقوى 

االسعار التنافسية«.
وقالت الش����ركة ف����ي بيانها 
الصحافي: »انها عروض جديدة 
ال تقاوم من الوطنية لالتصاالت، 
تسمح للعمالء االشتراك بخدمة 
Wnet عالي السرعة مقابل 21 دينارا 
ش����هريا مع احلصول على جهاز 
USB مجانا، وألولئك الذين يفضلون مع اشتراكهم 
 Wnet بانترنت عالي السرعة احلصول على راوتر
فيمكنهم ذلك أيضا وش����راء الراوتر بسعر مخفض 
مقابل 20 دينارا«. منوهة الى ان كال العرضان متاحان 
لالشتراك الشهري بشرط االلتزام باالشتراك ملدة سنة 
واحدة على األقل، كما ميكن للعمالء محادثة اخلط 
الساخن واحلصول على خدمة التوصيل والتركيب 

مجانا وخالل 90 دقيقة فقط.

توصلت مجموعة »اخلرافي« 
الكويتية إلى اتف����اق مبدئي مع 
وزارة الكهرباء والطاقة املصرية 
إلنش����اء محطة تولي����د كهرباء 
تعمل بالغ����از الطبيعي مبنطقة 
غرب دمياط بقدرة 750 ميجاوات 
باستثمارات تتجاوز قيمتها املليار 
دوالر، حس����بما ذكرت صحيفة 

»البيان« اإلماراتية.
وأش����ارت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء املصرية وفق ما 

نشرته إحدى الصحف األجنبية 
إل����ى ان املفاوضات بني اجلانبني 
بدأت من����ذ عدة أش����هر وانتهت 
إلى حتدي����د موقع للمحطة غرب 
محافظة دمياط الساحلية، األمر 
الذي يستلزم إقامة محطة ملعاجلة 
مياه البحر. وتبلغ مدة عقد بيع 
التيار 20 عاما قابلة للتجديد، كما 
مت االتفاق على سعر مبدئي يبلغ 
4.5 س����نتات للكيلووات/ساعة، 
وسيتم توريد الكهرباء من احملطة 

بهذا السعر إلى الوزارة.
وتستعد مجموعة »اخلرافي« 
لتوريد 12 توربينة لتوليد الكهرباء 
خالل الفترة املقبلة عقب االنتهاء 
من إعداد دراسة اجلدوى اخلاصة 
باملشروع. وأكدت املصادر أنه مت 
االتفاق على اجلدول الزمني لتنفيذ 
املشروع، واملقرر أن يكون في عام 
املتوقع في  العجز  2011 ملواجهة 
الكهرباء خالل العام املقبل والذي 

يصل إلى 800 ميجاوات.

عبدالعزيز البالول 

)قاسم باشا( خالد بن سالمة متحدثا خالل اجلمعية العمومية

)سعود سالم( بدر اجلاراهلل متوسطا أعضاء مجلس إدارة »املواشي« خالل املؤمتر الصحافي

بن سالمة: »الري لوجستيكا« أجرت مخازنها
لـ »أنهام« عبر »جاسم الوزان للتجارة العامة«

»الوطنية لالتصاالت« تقدم »راوتر« بسعر مخفض 
»Wnet« مجانًا مع كل اشتراك USB أو

مجموعة الخرافي: اتفاق مبدئي إلنشاء
محطة كهرباء في مصر بقيمة مليار دوالر

52.5 مليون دينار خسائر »األهلية«
الكويت لألوراق  قال سوق 
املالية ان الشركة األهلية القابضة 
اإلدارة قد  أفادت بأن مجل���س 
اعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009 ، حيث تكبدت 
الشركة خسارة نحو 52.5 مليون 
دينار أي ما يعادل خسارة للسهم 
بقيمة 63.8 فلسا مقارنة بتكبدها 
خلسارة بقيمة 47.8 مليون دينار 
في 2008 أي ما يعادل خسارة 

58.2 فلسا للسهم.
وبل���غ إجمال���ي موجودات 
الش���ركة املتداولة خالل 2009 
نحو 80.6 مليون دينار مقارنة 
بإجمالي موج���ودات متداولة 
بقيم���ة 100.6 مليون دينار في 
2008. وأفادت الشركة بأن مجلس 
إدارة الشركة أوصى بعدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31ديس���مبر 2009، علما ان 
ه���ذه التوصية تخضع ملوافقة 
العمومية واجلهات  اجلمعي���ة 

املختصة.
وتضم���ن تقري���ر مراقبي 
التأكيد على  احلس���ابات على 

األم���ر التالي: ب���دون التحفظ 
في رأينا نسترعي االنتباه إلى 
إيض���اح 3.26 ح���ول البيانات 
إن األمر املبني  املالية املجمعة. 
في اإليضاح املذكور يقدم إفصاحا 
حول التزام املجموعة مبتطلبات 
املادة 171 من قانون الش���ركات 

التجارية.
إيضاح 3.26: خسائر متراكمة 
بلغت اخلسائر املتراكمة للشركة 
األم كما في تاريخ املركز املالي 
97.38 ملي���ون دينار مبا ميثل 

117.59% من رأسمال الشركة. وفقا 
للمادة 171 من قانون الشركات 
إذا جتاوزت خسائر  التجارية، 
الشركة 75% من رأسمالها، يتعني 
على مجلس إدارتها الدعوة إلى 
عقد جمعية عام���ة غير عادية 
الواجب  ملناقش���ة اإلج���راءات 
اتخاذها.تدرس املجموعة إعادة 
هيكلة رأسمال الشركة بناء على 
امللكية املوجب املتوافر  حقوق 
البالغ 55.046 مليون دينار كما 

في 31 ديسمبر 2009.

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة الري لوجستيكا خالد بن سالمة عن عزم 
الشركة على اإلدراج في سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة، مبينا ان اختي����ار التوقيت يعتمد على 

استيفاء »لوجستيكا« لشروط اإلدراج.
واضاف بن سالمة في تصريحات على هامش 
اجلمعية العمومية للش����ركة أمس والتي عقدت 
بنسبة حضور بلغت 80.45%، أن »الري لوجستيكا« 
قامت بالتوقيع في 1 اجلاري على عقد اتفاق مع 
شركة جاسم الوزان وأوالده للتجارة العامة لتأجير 
مخازن الشركة، وهي التي قامت بدورها بالتعاقد 

مع شركة »انهام دبي« للغرض نفسه.
ونفى ارتباط »الري لوجستيكا« بأي تعاقدات 
مع اجليش األميركي، موضحا أن شركة »انهام« 
لديها بالفعل اتفاقيات مع اجليش األميركي لتقدمي 

خدمات لوجستية.
وأكد أنه ال توجد أي التزامات على الش����ركة، 
وأن قرار إدارة الشركة بإيقاف أعمال الشركة في 
كل من قطر وعمان في الربع األول من عام 2010 
نظرا لبقاء النتائج س����لبية والتي تؤثر بشكل 

سلبي على نتائج الشركة بشكل عام.
ولفت بن سالمة إلى تأثير األزمة االقتصادية 
العاملية على حجم أعمال الشركة سواء في مجال 
الشحن أو التخزين، مشيرا إلى أن إدارة الشركة 
حاول����ت جاهدة لتخطي جمي����ع العقبات إال أن 
نتائجها بقيت سلبية وبلغ إجمالي خسائر عام 

2009 مبلغ 672.07 ألف دينار.
وتابع قائال: ان عام 2009 صنف بأنه أس����وء 
مرحلة مير بها قطاع الشحن اجلوي العاملي، الفتا 
إلى أن اإلحصائيات س����جلت أدنى نسبة ركود 
وتأثرت الكثير من قطاعات العمل بش����كل كبير 
مما أدى إلى انخفاض في اإليرادات وتوقف بعض 
الشركات عن العمل نهائيا، وفي حاالت أخرى مت 

إلغاء بعض املشاريع الكبرى وتأجيلها.
وزاد أن االحتاد الدولي للنقل اجلوي صرح في 
بداية عام 2010 بتحسن قطاع الشحن اجلوي وأن 
فترة الركود بدأت باالنحسار، وأن منوا في هذا 
القطاع قد بدأ بالفعل يتخذ مسارا نحو االرتفاع 
وأن املرحلة املقبلة ستكون مرحلة منو وحتسن 

ملموس، وهذا ما دلت عليه املؤشرات مؤخرا.
وفي ختام كلمته أش����ار بن سالمة إلى قيام 
إدارة الشركة اجلديدة بعدة تعديالت وإجراءات 
س����واء فيما يتعلق بسياس����ات واستراتيجيات 
وخطط الش����ركة أو في األمور املالية واإلدارية 
والتنظيمية، إضافة لعدة اج����راءات لتخفيض 
املصاريف س����واء أكانت مصاريف التشغيل أو 

املصاريف اإلدارية واملالية.
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية على جميع 
البن����ود الواردة في جدول األعم����ال ومن أهمها 
املوافقة على تخويل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات 
املناس����بة فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة أو 
رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض خارج 

الكويت.

تعتزم اإلدراج في البورصة وتوقف أعمالها في قطر وعمان لنتائجهما السلبية

تنفيذ المشروع يبدأ في 2011

عمومية »الدار« 26 أغسطس

لقطات على هامش المؤتمر

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن اجلمعية العمومية 
العادية لشركة دار االستثمار ستنعقد يوم 8/26 املقبل 
في وزارة التجارة والصناعة، وس��يتم خاللها مناقشة 
توصي��ة مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن الس��نة 
املالية املنتهية في 2008/12/31. وأضاف بيان البورصة انه 
ستتم مناقشة بنود أخرى على جدول األعمال علما ان 
هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة.

ذكر اجلاراهلل ان الشركة استقبلت خالل اليومني املاضيني 
باخرتني خالل وقت قياسي ولم يكن هناك تأخير في تسلم 
هذه األغنام، مشيرا الى ان احدى الباخرتني تابعة للشركة 
وقد وصلت الى ميناء الش���ويخ محملة ب� 44 ألف رأس من 
الغنم وان الباخرة الثانية كانت محملة ب� 10 آالف رأس من 

الغنم.
نفى مس��اعد العضو املنتدب في الشركة فيصل البدر انه 
تلقى رس��الة من الوكيل املساعد لش��ؤون الرقابة التجارية علي 
البغلي بشأن وجود نقص في أعداد األغنام في السوق احمللي.

لفت اجلاراهلل الى أن الش���ركة لديها 25 شاحنة لنقل 
األغنام من امليناء الى املزرعة الكائنة في منطقة الصليبية، 

مشيرا الى ان هناك معوقات تواجهها الشركة في عملية سير 
الشاحنات خاصة ان املرور ألزم الشاحنات بالسير في أوقات 
معين���ة وانه طلب من املرور »اس���تثناء« الش���ركة من هذا 

البند.
أف��اد اجلاراهلل بأن الهيئة العامة لالس��تثمار متلك 57% في 
الش��ركة وان القطاع اخلاص ميتلك 43% من الشركة، مشيرا الى 
ان القطاع اخلاص كس��ب قضية ابتدائي واستئناف لرفع سعر 
األغنام وان وزارة التج��ارة والصناعة طعنت بالتمييز ورفض 
الطعن وان الشركة كان بإمكانها ان تعلق احلكم وتبيع بالتسعيرة 
»دينار وربع« أو »دينار ونصف« للكيلو، مؤكدا ان الش��ركة لم 

تنفذ احلكم حفاظا على مصلحة املواطنني.

بيت التمويل الخليجي
يبدأ العمل بمدينة الطاقة الليبية

سورية ستسمح للبنوك بالعمل على أراضيها

ب���دأت ليبي���ا األعم���ال األولي���ة إلنش���اء مش���روع مدين���ة 
دوالر. ملي���ار  و20   10 ب���ني  تت���راوح  بتكلف���ة   الطاق���ة 
وأكد الرئيس التنفيذي ل� »مدينة الطاقة قطر« هشام العمادي في 
تصريحات صحافية ان مشاريع مدن الطاقة بدأ تنفيذها في قطر 
عام 2007 ثم انطلقت مشاريع إنشاء مدن مشابهة في ليبيا لتكون 

مركزا للطاقة في شمال افريقيا.
وأوضح العمادي أن مشاريع مدن الطاقة في قطر وليبيا والهند 
لم تتضرر جراء األزم���ة املالية العاملية رغم اآلثار احملدودة التي 

خلفتها األزمة على الشركات.
يش���ار إلى أن املدين���ة الليبية للطاقة تقام بش���راكة بني بيت 
التمويل اخلليجي وش���ركة النقاط اخلمس للتطوير واالستثمار 
الس���ياحي إحدى الش���ركات التابعة لصندوق اإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي.
ومتتد مساحة املدينة إلى 780 هكتارا ومن املقرر أن تصبح مقرا 
رئيسا ألهم شركات النفط والغاز في العالم حيث سيتم جتهيزها 

بأحدث التقنيات واملعلومات.
وحتتوي املدينة على مجمعات تتكون من مراكز لقواعد البيانات 
واالستثمارات البيئية والطاقة املتجددة. ويحتوي املشروع على 
ش���ركات ش���حن وجتارة ومجمع لالحتادات والنقابات واإلعالم 
والصحافة ومركز خلدمات األنشطة واألعمال اخلارجية إلى جانب 

احتوائه على منتزهات ووحدات سكنية ومجمعات التجارية.

قالت س���ورية إنها ستسمح 
لبنوك االستثمار بالعمل في البالد 
مع استمرار احلكومة في حترير 
القطاع املالي، وقد حددت احلكومة 
احلد األدنى لرأس املال الذي ميكن 
ألي بنك استثمار أن يبدأ به العمل 
في سورية بعشرين مليار جنيه 
س���وري )429 مليون دوالر(، 
وستسمح بتحويل األرباح من 
العمليات للخارج حلملة أسهم 

أجانب وسوريني مغتربني.
وكان بنك االستثمار املصري 
� هيرميس قد  املالية  املجموعة 

ذكر أوائ���ل الع���ام احلالي أنه 
يدرس فتح فرع في سورية التي 
حتتاج إلى عشرات املليارات من 
الدوالرات إلصالح بنيتها التحتية 

املتهالكة.
وبدأت بنوك جتارية خاصة 
نشاطها في س���ورية قبل سبع 
سنوات وهو ما اعتبر نقطة حتول 
مهمة في اقتصاد البالد الذي شهد 
عمليات تأميم كثيفة بعدما تولى 
حزب البعث السلطة عام 1963 
وحظره أي نشاط معارض وفرض 
قانون الطوارئ الذي مازال ساريا. 

ويعمل حوالي 13 بنكا خاصا في 
س���ورية حاليا الى جانب ستة 
بنوك حكومية، والتزال البنوك 
احلكومية تهيمن على النصيب 
األكبر من السوق رغم ان معظم 
األعمال غي���ر احلكومية تذهب 

للبنوك اخلاصة.
يش���ار إل���ى ان العقوب���ات 
األميركية الت���ي بدأت الواليات 
املتح���دة فرضها على س���ورية 
في ع���ام 2004، خففت من همة 
الغربي���ني ع���ن  املس���تثمرين 

االستثمار في سورية.

بتكلفة تتراوح بين 10 و20 مليار دوالر

الجار اهلل: »المواشي« ال تحتكر السوق المحلي
وليس من اإلنصاف التحدث عن أزمة لحوم أو أسعار

عاطف رمضان
ناش����د رئيس مجل����س إدارة 
ش����ركة نقل وجتارة املواشي بدر 
الوزراء  اجلاراهلل رئيس مجلس 
سمو الشيخ ناصر احملمد التدخل 
املتكافئة  لتصحيح املعادلة غير 
وما تعاني منه الش����ركة من بيع 
اغنامه����ا بأقل من س����عر التكلفة 
التزاما بالتسعيرة التي وضعتها 
وزارة التجارة والصناعة، مشيرا 
الى ان الشركة تتعرض الى »هجمة 
شرسة« في بعض وسائل اإلعالم 
وان االدعاء بأن مبلغ ال� 5 دنانير 
املقررة كدعم للرأس يكون لتغطية 
فرق التكلفة ال يستقيم مع الواقع 
خاصة وان فرق التكلفة عن البيع 
يفوق ذلك ويص����ل إلى اكثر من 
15 دينارا حس����بما تؤكده األرقام 
املدققة واملثبتة من مكاتب التدقيق 
احملاس����بية العاملية، موضحا ان 
الشركة ال تتقاضى مبلغ الدعم اال 
على االغنام التي توردها للسوق 

الكويتي.
واضاف اجلار اهلل خالل املؤمتر 
الصحفي ال����ذي عقده امس حول 
ما اثير عن وجود ازمة حلوم في 
الكويت ان هناك ثالثة عوامل حتدد 

اسعار االغنام تتمثل فيما يلي:
1 – نتيج����ة النق����ص العاملي 
فقد ارتفعت اس����عار االغنام عام 
2010 مقارنة بعام 2009 بنس����بة 

.%33.21
2 – ارتفع س����عر Fuel Oil من 
287.4 دوالرا للطن عام 2009 الى 
485.5 دوالرا للطن عام 2010 اي 

بارتفاع قدره %68.93.
3 � اس����عار ص����رف ال����دوالر 
االسترالي 0.209 فلس مقابل الدينار 
الكويتي عام 2009 بينما قفز الى 
0.257 فلس عام 2010 اي بزيادة 

.%22.89
واستطرد اجلاراهلل قائال: نحن 
في النهاية ممثل����ني حكومة وأي 
معلومة حتتاجه����ا الهيئة العامة 
لالس����تثمار نزودها بها فورا وقد 
مت تزويد الهيئة العامة لالستثمار 
مؤخرا بكش����وف تفصيلية تبني 
االس����عار والتكلف����ة الفعلية وما 

يترتب عليها من خسائر تتكبدها 
الشركة.

واوضح انه ليس من االنصاف 
ان يتم احلديث ع����ن ازمة حلوم 
ادعاءات  الى  واس����عار اس����تنادا 
االطراف ذات الصلة املباشرة بهذا 
النشاط كتجار االغنام واجلزارين 
ومحالتهم والذي����ن تغلب عليهم 
مصاحلهم بالدرجة األولى وليست 
مصلحة املس����تهلك والذي تعمل 
الشركة على وضع الضوابط الالزمة 
لتصل ه����ذه االغنام واللحوم الى 
املستهلك الفرد بعيدا عن استغالل 

وما زامن ذلك من االرتفاع احلاد في 
اسعارها فإن نقل وجتارة املواشي 
عملت بحكم مسؤوليتها لتوفير 
احتياج����ات الكويت م����ن االغنام 
خالل الفترة املقبلة وباألخص قبل 
وأثناء شهر رمضان املبارك حسب 
ما مت اإلعالن عن����ه وهو 216226 
رأسا وحمولة 3 بواخر قبل الشهر 
الفضي����ل بكمية وقدرها 107.745 
رأس����ا وكذلك 108.481 رأسا خالل 
الشهر الفضيل باإلضافة إلى ما يتم 
استيراده من أغنام مبردة مبعدل 
2700 رأس يتم استيرادها أسبوعيا 

التجار ومحالت التجزئة، مشيرا 
الى ان الشركة مسؤولة عن %80 

من سوق املاشية في الكويت.
وب����ني اجلاراهلل أن متوس����ط 
الشهر ألعداد األغنام احلية يبلغ 
75.197 أل����ف رأس غن����م حي مما 
يؤكد تغطية احتياجات الس����وق 
واملستهلك الفتا الى انه على الرغم 
من النقص العاملي احلاد في كميات 
االغن����ام املتاح����ة وباألخص في 
استراليا وانخفاض املخزون فيها 
من االغنام احلية من 180 مليون 
رأس غنم الى 70 مليون رأس غنم 

بالطائرة رغم ارتفاع اسعار االغنام 
املبردة من 2009 إلى 2010 بنسبة 
20% وحتديد سعره من قبل وزارة 
التجارة والصناعة دون ان يشمله 

الدعم.
ولفت اجلاراهلل الى ان الشركة 
وحسب االرقام املدققة واملؤكدة قد 
حققت خسائر تقدر ب� 1.730.555 
مليون دينار ف����ي عمليات البيع 
في الس����وق احمللي خالل الستة 
أش����هر املاضية م����ن 2010 والتي 
امتصت ارباح املبيعات اخلارجية 
ب� 1.373.450 دينارا والذي يؤكد 
نفي ش����بهة االحتكار عن الشركة 
وأن ما تقوم به الشركة من بيع أقل 
من التكلفة التزاما بالتسعيرة التي 
وضعتها وزارة التجارة والصناعة، 
والذي كان مثار انتقاد ومالحظة 
ديوان احملاسبة ثم ما متثله هذه 
املبيعات من هدر للمال العام كما 
انها محل قلق للمساهمني من القطاع 
اخلاص في الشركة والذين ميثلون 

43% من رأسمالها.
الوقت  أنه في  وأكد اجلاراهلل 
الذي تتوقع الش����ركة والعاملون 
بها الدعم واملس����اندة والتشجيع 
لالس����تمرار مبا تقوم به من عمل 
معقد ومضن في سبيل خدمة بلدنا 
واملس����تهلكني تبعا ملا حتظى به 
من احترام وتقدير عاملي واقليمي 
اكبر ناقلي  بصفتها واحدة م����ن 
املاشية في العالم وما حققته من 
اعلى درجات االلتزام مبقاييس هذه 
االنشطة فإنه ولألسف تتعرض 
للكثي����ر من حم����الت هجوم من 
الداخل التي ال تخدم وال تس����اهم 
في احملافظة على االس����تمرار في 
تقدمي وتطوير ما تقدمه من خدمات 
للبالد واملستهلكني وتخلق ارباكا 

في السوق.
واشار الى ان الشركة في حقيقة 
االمر ال حتتكر نشاط جتارة االغنام 
في البالد مستدال على ذلك بوجود 
الكثير من شركات االجتار باملواشي 
وتراخيص االستيراد التي تسمح 
بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية باالضافة الى 
اآلالف من مربي االغنام واملفترض 
مساهمتهم بتزويد السوق احمللي 
بحاجته من االغنام، بل ان شركة 
املواش����ي تقوم بتوفي����ر االغنام 
واللحوم بصورة دائمة ومنتظمة 
على مدار العام وبأس����عار ثابتة 
حسب التس����عيرة املفروضة من 
قب����ل وزارة التج����ارة والصناعة 
والذي يعني التزامها بالبيع بأقل 
مما تتكلفه والذي يكبدها اخلسائر 
الفادحة التي تؤكدها األرقام املعلنة 
واملدققة وبالتالي ينفي احتكارها 
لهذا النش����اط ولعدم حتقيقها اي 
مكاسب منه بل حتقيقها للخسائر 
كما ان نشاط الشركة طوال هذه 
السنني ساهم ومازال يساهم في 
حفظ التوازن في س����وق املاشية 
واللح����وم في بلدنا الغالي والذي 
اس����تفاد من����ه بالدرج����ة األولى 

املستهلك.

الشركة وفرت احتياجات الكويت من األغنام خالل الفترة المقبلة وباألخص شهر رمضان الفضيل

الـ 5 دنانير المقررة كدعم للرأس لتغطية فرق التكلفة ال يتناسب مع الواقع
1.7 مليون دينار خسائر الشركة في السوق المحلي في النصف األول

3 عوامل تحدد أسعار األغنام وانخفاض المخزون في أستراليا إلى 70 مليون رأس غنم

ناشد سمو رئيس الوزراء التدخل لتصحيح المعادلة غير المتكافئة ووقف نزيف الخسائر التي تتكبدها الشركة

أسعار كيلو اللحوم في المنطقة
سعر الكيلو بالدينار الكويتيسعر الكيلو بالعملة المحليةالعملةالبلدم
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