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بناء على مستندات جديدة تقدمها في القضية تنفي عنها تهمة المغاالة في األسعار

الپنتاغون: أسعار »أجيليتي« عادلة ومقبولة

املؤشر 
السعري 

6666.1
بتغير قدره

+16.5

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية انه عطفا على إعالنه السابق 
بتاريخ 2010/7/6  واخلاص بش���ركة املجموعة املشتركة )املشتركة(، 
وترس���ية املناقصة رقم 2009/114 � 2008 إلنش���اء وإجناز وتشغيل 
وصيانة مختبرات وورش بكلية الدراس���ات التكنولوجية بالشويخ 
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي   والتدريب وملدة 1095 يوما 
وبقيمة 29.485.464 دينار. أفادت الشركة بأنه  مت توقيع العقد اخلاص 

باملناقصة.  

»المشتركة« توقع عقد مناقصة بقيمة 29.4 مليون دينار  

الدف���اع  وزارة  أفصح���ت 
االميركي���ة )الپنتاغ���ون( عن 
مستندات جديدة خاصة بوزارة 
الدفاع االميركي���ة والتي كانت 
»اجيليت���ي« قد طالبت الوزارة 
بإفش���ائها، حيث انها ترى انها 
مبرئة لها فيما يخص القضية 
املرفوعة ضدها من قبل وزارة 
الدفاع االميركية والتي تتهمها 
فيها باملغاالة في االسعار والنصب 
عليها ف���ي تنفيذ عق���د املورد 
الرئيسي � هذه املستندات تتضمن 
مراسالت ومذكرات داخلية في 
الدفاع متت عند ترسية  وزارة 
العقد املتنازع عليه � وتذكر هذه 
املراسالت نصا أن وكالة الدفاع 
اللوجستية التابعة للپنتاغون 
ترى ان أسعار اجيليتي »عادلة 
ومقبولة« وان االسعار ممكن ان 
تش���هد تذبذبا مرتني في الشهر 

طبقا ألحوال السوق.
وكانت اجيليتي قد طالبت من 
وزارة الدفاع بضم هذه املستندات 
الى القضي���ة، ولكن الوزارة لم 
تر ان هذه املستندات لها عالقة 
باخلالف احلالي، وقد اضطرت 
الوزارة لتقدمي املستندات اخيرا 
بعد إص���رار اجيليت���ي عليها. 
 CNBC« �وصرح مصدر خاص ل
عربية« بأن ظهور هذه املستندات 
كان الس���بب وراء تخلي وزارة 
الدفاع االميركي���ة عن الدعوى 
التابعة  الش���ركات  ضد إحدى 
ألجيليتي من���ذ ايام، خاصة ان 
هذه البيانات توضح ان عملية 
االس���عار كانت حتت اش���راف 
وكالة الدفاع اللوجستية التابعة 

للپنتاغون.
وطبق���ا للخط���اب املوجه 
اللوجستية  الدفاع  من وكالة 
االميركية ال���ى اجيليتي، فإن 
الوزارة ستقوم بإفشاء املزيد 
م���ن املس���تندات والبيانات 
والتي يبل���غ عددها مليون��ي 

صفح��ة.
وفيما يلي نص املذكرة التي أرس�لها 
املدعي العام في مقاطعة جورجيا الشمالية 

في وزارة العدل األميركية:
أيها السادة الكرام:

اكتب لكم هذه الرسالة ردا على 
طلباتكم املتعددة بالكشف باملواد 
املبرئة، ومن املفترض ان تكونوا قد 
تسلمتم او ستتسلمون قريبا كشفا 
اضافيا يقتصر على مس����تندات 
 Public Warehousing من ش����ركة
)Company K.S.C )PWC ويبلغ 
عدده��ا نح��و مليوني صفح��ة.

ومبا ان السيد بيڤر قد وقع 
على االمر الوقائي، سنبدأ عملية 
تأمني مس���تندات الكشف التي 
زودنا بها الغير، وكما سبق ان 
بلغناكم، يتضمن العديد من هذه 
املستندات معلومات شخصية 
او خاصة امتالكية ونحن لدينا 
ملء الثقة بأنكم ستستخدمون 
املعلوم���ات التي تتضمنها هذه 
املستندات كما نص عليه االمر 

الوقائي.
ام���ا فيما يخ���ص طلباتكم 
املتكررة للحصول على مذكرتي 
التفاوض على السعر PNM، وهما 
برأيكم ذواتا طابع مبرئ، فلدينا 

عدة مالحظات.

اوال: لس���نا بحاج���ة اليك���م 
الطالعنا عل���ى موجباتنا فيما 
املبرئة، نحن  بامل���واد  يختص 
التزمنا  ندركها متاما ولطامل���ا 
به���ذه املوجبات وس���نواصل 

االلتزام بها.
ثاني�ا: فيما يخت��ص مبذكرتي 
التفاوض على الس��عر، نعجز عن 
رؤية كيف انهما ذواتا صلة بالنسبة 
الى موكلكم او كيف ميكن ان تكونا 
مبرئتني بالنس��بة الى موكلكم، ال 
نعتقد ان موكلكم كان موجودا حتى 
عندما مت خلق املستندات وهي ال 
تتوجه بشكل مباشر الى موكلكم 

بأي حال.
ثالث�ا: ان مذكرت���ي التفاوض 
على السعر هما موضوع دعوى 
قضائية مرتبطة بقانون حرية 
املعلومات FOIA رفعتها شركة 
PWC املدعى عليها، وطلباتكم 
املتكررة للحصول على مذكرتي 
التفاوض على السعر، بيد انهما 
ال تتضمن���ان اي مرجع يخص 
موكلك���م او ال تتوجه���ان بأي 
شكل من االشكال الى موكلكم، 
تبني ان موكلكم يود احلصول 
عليهما من اجل الشركة االم، وذلك 
ألنها عجزت عن احلصول عليهما 
في الدعوى القضائية املرتبطة 

بقانون حرية املعلومات.
رغم اننا ال نعتقد ان مذكرتي 
التفاوض على السعر مرتبطتان 
بأي شكل من االشكال مبوكلكم 
او ميكنهما تبرئته، سنزودكم 
باملعلومات التالية من مذكرتي 

التفاوض على السعر.
مذكرة التفاوض على الس�عر اخلاصة 

I باملورد
التفاوض على  تزود مذكرة 

السعر بشكل جزئي:
قدمت شركة Seven Seas ادنى 
سعر اجمالي كما قدمت اسعار 
تسليم، اما PWC فقد قدمت ادنى 
س���عر توزيع، ان االسعار التي 
قدمته���ا Es-Ko وBMMI كانت 
اكثر ارتفاعا في املجاالت الثالثة، 
االجمالي والتسليم والتوزيع، 
وبالتالي فإن االسعار التي قدموها 
لم تكن مغرية كتلك التي قدمتها 
Seven Seas او PWC، بالتوافق 
مع الطل���ب ومعايي���ر اختيار 
املصدر، فإن التسعير االجمالي 

اكثر اهمية نسبية من تسعير 
التوزيع، غير انه مع انخفاض 
الفرق في االسعار االجمالية بني 
عروض مت تقييمها بشكل متساو 
ستزداد اهمية تسعير التوزيع، 
ان الفرق في االسعار االجمالية 
ب���ني Seven Seas وPWC بات ال 
 Seven Seas يذكر )1.1%(، علما ان
هي التي تعرض السعر االرخص، 
ويبلغ الفرق في اسعار التوزيع 
 ،)%8.4( PWCو Seven Seas بني
علما ان ش���ركة PWC هي التي 
تقدم السعر االرخص، وبالتالي 
اصبح عرض PWC مغريا اكثر 
ألنه قد مت حتديد اسعار التوزيع 
للسنة االساسية ومن ثم طوال 
السنوات االربع االختيارية، حيث 
ان االسعار املعروضة مرتكزة 
على سلعة )سلع( معينة يود 
الكاتالوغ  الى  العمالء اضافتها 
وميكن لهذه االسعار ان تشهد 
تذبذبا مبعدل مرتني في االسبوع 

بالتوافق مع شروط السوق.
ف���ي حني ان عرض ش���ركة 
PWC يف���وق اهداف التفاوض، 
فاملنافسة املناسبة على السعر 

مازالت موجودة.
)......................(

اخلامتة
أ � بناء على التقييم املتكامل 
للناحية التقني���ة، والتكلفة او 
السعر، والعروض االجتماعية 
التي قدمها جميع  االقتصادية، 
 PWC العارضني، تقرر ان عرض
هو ذو القيمة االفضل بالنسبة 
الى زبائننا في املنطقة III � كويت 
� وبالتالي ننصح مبنح  وقطر 

.PWC العقد لشركة
ب � تعتبر االسعار التي قدمتها 
شركة PWC عادلة ومقبولة بناء على 

التنافس للحصول على العقد.
ت � ان ش���ركة PWC عازمة 
على ان تكون متعهدا مسؤوال، 
فهي تعمل حاليا كمتعهد ثانوي 
 Ebrex Food في الكويت لشركة
Services امل���ورد املتعهد امللزم 
ملنطقة اوروبا اجلنوبية مبوجب 
 ،2949-D-98-SP0300 العقد
فهي متلك املصن���ع الضروري 
والق���درة املالية لالداء مبوجب 
العقد املقترح، وقد اكد على ذلك 
التقييم التقني الذي شمل زيارة 

املنشآت في املواقع، باالضافة الى 
تقاري���ر Dun & Bradstret التي 
 PWC اشارت الى ان وضع شركة
املالي جيد وذو خطر منخفض، 
ومت���ت ايضا مراجع���ة لوائح 
احلكومة لالحزاب املستبعدة، 
ولم يرد اس���م PWC وال اس���م
Lankford SYSCO ب���ني اس���ماء 
الشركات احملرومة، او املعلقة، 
او غي���ر املؤهلة للحصول على 

عقد او منحة من احلكومة.
مذكرة التفاوض على السعر فيما يختص 

II باملورد
تؤمن مذكرة التفاوض على 
السعر بشكل جزئي براءة ذمة 
 PWC املوظفني � تستخدم شركة
وتوظف اشخاصا صادقني، أكفاء، 

وجديرين بالثقة.
� يخضعون جميعهم للمسح 

االمني احمللي والدولي.
� ال يتم توظيف اي اشخاص 
من بل���دان محظ���ورة من قبل 

الواليات املتحدة.
� فحوصات طبية متشددة.

� عل���ى جميع االش���خاص 
املسؤولني عن االغذية ان يكون 
لديهم شهادات بالصحة الغذائية 

من البلديات احمللية.
)......................(

املنطقة االولى لتصنيف السعر 
الشامل الكويت، العراق، واالردن 

)من االدنى الى االعلى(
TACPWC
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)......................(

النتائج
أ � ملخص: بلغ تقريبا العرض 
النهائي االجمال���ي الذي قدمته 
شركة PWC 838.074.089، وقد 
انخفض بشكل بسيط من عرضها 
االساسي الذي بلغ 839.634.425، 
خفضت نس���بة تكلفة التوزيع 
من 47.1% بعد الطلب االساسي 
الى 37.8% في عرضها النهائي، 
وهذا يعتبر ادنى نطاق تكاليف 
التوزيع املستهدفة القصوى التي 
بلغت 38.2%، اعتبرت االسعار 
عادل���ة ومقبولة على اس���اس 
انها تتوافق مع نس���ب تكاليف 
التوزيع املستهدفة، ان تكاليف 
التوزيع املقترحة حاليا التي تبلغ 

37.8% ه���ي في الواقع ادنى من 
تلك املطبقة ف���ي العقد احلالي 
)38.2%( رغم ان نسبة اخلطر 
قد زادت في ظل الطلب اجلديد، 
تعتبر االسعار عادلة ومقبولة 
على اساس انه مت التفاوض عليها 
ضمن بيئة تنافسية، تتوافق مع 
 ،DSCP التي تستهدفها النسبة 
ونظ���را ألنها ادنى من املعدالت 
املدفوعة لهذه املنطقة  احلالية 

في العقد احلالي.
)......................(

توصيات: 
جتدر االشارة الى ان تكاليف 
التوزيع املقترحة لكل املناطق هي 
ادنى من تل��ك املطبقة في العقود 
احلالية التي تغطي املناطق اجلغرافية 
على الرغم من املخاطر االضافية 
التي يتعرض لها البائعون اثر هذا 
الطلب، في املناطق 2 و4 و5 تكاليف 
الفئة املوص��ى بها هي في الواقع 
ادنى من املخاطر التي ترافق معظم 
عق��ود OCONUS التي ال تش��مل 
هذه املخاطر مم��ا يخلق احتماال 
مرتفعا ان متثل هذه االسعار املعيار 
 OCONUS الذهبي ملقارنات اسعار
املستقبلية، بناء على توافقها لكل 
نسب التكاليف املستهدفة، االغلبية 
الساحقة الهداف فئة او غرض معني، 

مت توزيع املنح كما يلي:
املنطقة 1 � الكوي��ت/ العراق/ 
 ،933.778.040 � PWC � االردن
توصية املنطق��ة 1 تكمن في دفع 
مبلغ اضافي بهدف منح العقد الى 
البائع الذي يتحلى مبواطن القوة 

من الناحية التقنية.
علما ان العقد اجلاري ال ميت 
لوكيلكم بأي صلة ونحن ال نظن 
انه مبرأ بأي ش��كل من االشكال، 
فنحن نزودكم به من باب احليطة 

واحلذر الزائد.
فائ��ق  بقب��ول  تفضل��وا 

االحترام.
ف. جنتري شيلنت

بصفة املدع��ي العام للواليات 
املتحدة

باربارا اي .نيالن
مساعدة املدعي العام للواليات 

املتحدة

باقي الـ 100 مليون دوالر تتسلمها خالل 10 أشهر

»زين« تتسلم 295.4 مليون دوالر
من »بهارتي« بخصوص صفقة »زين - أفريقيا«

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية 
ان شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
أفادت بخصوص صفقة بيع أصول 
أفريقيا ما عدا   املغرب والسودان، 
بانها قد تسلمت مبلغ 295.429 مليون 
دوالر   )بعد خصم املصاريف( من 
شركة بهارتي على ان تدخل ضمن 
البيانات   املالية للربع الثالث للعام 

احلالي.
املبل���غ )100 مليون  باق���ي  اما 
دوالر( فمن املتوقع تس���لمه خالل 
العشرة أش���ه���ر املقبلة وذلك بعد 
استيفاء بعض املتطلب���ات الرسمي��ة 

األخ�رى.
كما س���يتم تس���لم 700 مليون 
دوالر بعد مرور س���نة من تاريخ 
ابرام الصفقة وفق���ا لنص االتفاق 

األساسي.
وفيما يتعل���ق بخصوص بيع 
مبنى »زي���ن« في مملكة البحرين، 
تفيد الش���ركة بان ادارتها مازالت 
تدرس عدة خي���ارات ممكنة به��ذا 

اخلص��وص.  

في قطاعي العقار واالستثمار

»التجارة« تلّوح بتطبيق المادة 178 
على 55 شركة مدرجة

عمر راشد
علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان إدارة 
الش���ركات املس���اهمة بوزارة التجارة والصناعة 
استدعت األسبوع املاضي 55 شركة مدرجة معظمها 
في قطاعي العقار واالستثمار للتنبيه عليها بتقدمي 
بياناته���ا املالية في املواعيد احملددة، الفتة الى ان 
الوزارة أوضحت للشركات أنها ستقوم بتطبيق 
املادة 178 من قانون الشركات في حال تخلفها عن 

تقدمي البيانات املالية.
وقالت املصادر ان الشركات التي مت استدعاؤها 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية ويعاني 
الكثي���ر منها من تراجع األداء منذ تداعيات األزمة 
املالية العاملية، والتي يأتي على رأسها غياب القدرة 
على توفير التمويل الالزم لس���داد مديونياتها أو 
القيام بأعمال تشغيلية جديدة متكنها من حتقيق 

أرباح متكنها من االستمرار.

وقالت ان تشدد »التجارة« في تطبيق القانون 
يأتي في ظل النفضة الثالثية التي تقوم بها اجلهات 
الرقابية ممثلة في بن���ك الكويت املركزي وإدارة 
البورصة ووزارة التج���ارة والصناعة ممثلة في 

إدارة الشركات املساهمة.
هذا وتخول املادة 178 من قانون الشركات لوزارة 
التجارة الدعوة لعقد جمعياتها العمومية ملناقشة 
بياناتها املالية وذلك في ظل التراخي لعدم تقدمي 

تلك البيانات.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة رش���يد 
الطبطبائي قد أشار الى ان تطبيق املادة 178 يأتي 
م���ن منطلق ان عدم االس���تجابة يعد مخالفة من 
قبل هذه الش���ركات لبعض مواد قانون الشركات 
التجارية، مما قد يؤثر على االقتصاد القومي، ويعد 
إضرارا مبصالح الش���ركة أو مبصالح مساهميها 

أو بعضهم.

»عارف طاقة« تربح 11.8 مليون دينار 
اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة عارف 
للطاقة القابضة   )عارف طاقة( اعتم���د البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث بلغت أرباح الشركة 
خالل تلك الفترة 11.875 مليون دينار مبا يعادل 15.8 فلسا للسهم 
مقارنة مع خس���ائر 1.4 مليون دينار مبا يعادل 2 فلس للسهم في 

الربع األول من العام احلالي.

22 مليون دينار أرباح »الكابالت«
ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة اخلليج 
للكابالت  والصناعات الكهربائية )كابالت( اعتمد البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية ف���ي 2010/6/30، حيث بلغت 
أرباح الش���ركة 22.069 مليون دينار مب���ا يع���ادل 105 فل���وس 

للسه��م. 

»الصناعات الوطنية« تربح 4.1 ماليين دينار
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة ش���ركة 
الصناعات الوطنية  )وطنية م ب( اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث بلغت ارباح الشركة 

4.172 ماليني دينار مبا يعادل 12.11 فلسا للسهم.

238 ألف دينار ربح »المسالخ«
قال س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة الشركة 
الكويتية للمسالخ   )مسالخ ك( اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30-06-2010، حيث حققت الشركة 
ارباحًا تقدر ب� 238.119 ال����ف دين���ار مبا يع���ادل 7.6 فل���وس 

للسه��م.

»النخيل« تربح 501 ألف دينار
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عددها امس أعلن سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية أن مجلس ادارة ش���ركة النخيل لالنتاج الزراعي 
)النخيل( ق���د اعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات 

املنتهية في 2010/6/30.
حيث حققت الش���ركة ارباحًا تقدر ب���� 501.862 ألف دينار مبا 

يعادل 9.5 فلوس للسهم.

تشكيل مجلس إدارة »الشامل الدولية«
قال س���وق الكويت لألوراق املالية أن ش���ركة الشامل الدولية 
القابضة   أفادته بإعادة تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة ليصبح خالد 
عبدالرحمن جاسم الشاهني الغامن رئيسا ملجلس اإلدارة   ومشاري 
فهد عبداهلل الرزيحان نائبا لرئيس مجلس اإلدارة   وممثال عن شركة 
توب ارتيكال، وعضوية كل من مثنى عبدالوهاب عبدالعزيز الصالح 
ود.ناصر عقيل بن عبداهلل الطيار ودالل مرزوق أحمد الدوسري.   

»لوجستيك« تربح 4 ماليين دينار
أوضح سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة كي 
جي ال لوجس���تيك   )لوجستيك( اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث حققت الشركة أرباحًا 

تقدر ب� 4.009 ماليني دينار مبا يعادل 17.4 فلسا للسهم.

»انوفست« تخسر 2.6 مليون دينار
ذكر س���وق الكويت ل���ألوراق املالية أن مجلس ادارة ش���ركة 
انوفست اعتمد   البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 
في 2010/6/30.  حيث حققت الشركة خسائر تقدر ب� 2.688 مليون 

دينار مبا يعادل 9.4 فلوس للسهم.

مسؤول مصري ينفي تقدير تغيير نشاط
أراضي العياط التابعة ل� »منا الكويتية«

المقدرة بنحو 30 مليار جنيه والخاصة بـ 26 ألف فدان

� رويت���رز: نفى  القاه���رة 
مسؤول مصري امس أن يكون 
قد مت تقدير قيمة تغيير نشاط 
أراضي العياط اململوكة بشكل 
مباش���ر وغير مباشر لشركة 
منا القابض���ة الكويتية بواقع 
30 ملي���ار جنيه مصري )5.3 

مليارات دوالر(.
وكان���ت صحيفة »املصري 
القاهري���ة نس���بت  الي���وم« 
أمس لرئي���س املركز الوطني 
الستخدامات أراضي الدولة في 
مصر اللواء عمر الشوادفي قوله 
الكويتية  ان الشركة املصرية 
للتنمية واالستثمار التي متلك 
26 ألف فدان في مدينة العياط 
جنوبي القاهرة واململوكة لشركة 
الكويتية تقدمت  القابضة  منا 
بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء 
لتغيير نشاط األرض من زراعي 

إلى استثماري وعقاري.
وقالت الصحيف���ة ان »منا 
القابضة« عرضت دفع جميع 
املس���تحقات املترتبة على هذا 

التغيي���ر وأن رس���وم تغيير 
النشاط وتوصيل املرافق تصل 

إلى أكثر 30 مليار جنيه.
الشوادفي في اتصال  وقال 
هاتفي مع »رويترز« ان هذا الرقم 
هو محض خيال وال أساس له 
من الصحة مؤكدا ان تصريحاته 

لم تنقل بشكل دقيق.
وذكر انه لم يتم حتى اآلن 
تش���كيل جلنة لتقدي���ر قيمة 
األرض وحتدي���د قيمة تغيير 
لنشاط، مبينا ان اجلهة الوحيدة 
املختصة بهذا األمر هي وزارة 

اإلسكان املصرية.
وأضاف ان املعلومات التي 
حصل عليها من الشركة وليس 
من جهات رسمية مصرية تشير 
إل���ى أن تكلفة توصيل املرافق 
للمتر الواحد تبلغ 200 جنيه 
مص���ري، مبينا أن���ه ال ميتلك 
معلوم���ات أخرى مؤكدة حول 
عملية حتويل النشاط وتكلفتها 

اإلجمالية.
وكان سوق الكويت لألوراق 

املالية أعلن صباح امس وقف 
التداول على أس���هم شركة منا 
القابضة بعد نشر تقرير صحيفة 
اليوم وما نس���بته  املص���ري 
للش���وادفي من تقدي���ر لقيمة 
تغيير نشاط األرض بواقع 30 

مليار جنيه.
املنتدب في  العض���و  وقال 
شركة منا القابضة خالد اجلاسر 
ل� »رويترز« ان الشركة املصرية 
الكويتية للتنمية واالستثمار 
لم تتوصل إل���ى اتفاق نهائي 
مع احلكومة املصرية بش���أن 
املستحقات املترتبة على تغيير 
النش���اط وإيصال املرافق إلى 
األرض اململوكة لها في مدينة 

العياط.
وأش���ار اجلاس���ر إل���ى أن 
احلكومة املصرية طلبت تغيير 
نشاط األرض من الزراعي إلى 
العمراني استنادا إلى تقرير جلنة 
متخصصة شكلها املركز الوطني 
الستخدامات أراضي الدولة في 
مصر، حي���ث أكدت اللجنة في 

تقريرها ان األراضي اململوكة 
للشركة ال تصلح للزراعة وال 
توجد كميات إضافية من املياه 
للمش���روع باإلضافة إلى أنها 
منطقة أثري���ة وال ميكن ضخ 

املياه فيها.
وأضاف انه وبناء على طلب 
احلكومة املصرية قامت الشركة 
املصري���ة الكويتي���ة للتنمية 
واالستثمار بتقدمي طلب رسمي 
إلى رئاسة مجلس الوزراء في 
مصر لتغيير النشاط مع إعالن 
الشركة عن اس���تعدادها لدفع 
املستحقات املترتبة على تغيير 
النشاط وتوصيل املرافق والتي 

لم يتم االتفاق عليها بعد.
وق���ال إنه لم يتم حس���ب 
املصادر الرسمية تشكيل جلنة 
لتقدير املستحقات املترتبة على 
تغيير النشاط متهيدا لصدور 
قرار جمهوري بتغيير النشاط، 
مش���يرا إلى أن األرض دخلت 
ضمن مشروع املدينة املليونية 

املزمع إقامتها في العياط.


