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)قاسم باشا( سارة فهد الصباح مترئسة عمومية الشركة  

بوستر اخلدمات املصرفية املميزة من »اخلليج« 

)قاسم باشا( فهد بودي وإبراهيم العطية خالل املؤمتر 

ناصر مجاورحسني العبداهلل

»الوطني«: توقعات بتباطؤ نمو
الطلب العالمي على النفط في 2011

ما يقارب 75 دوالرا في الربعني 
التاليني.

أما السيناريو األكثر تشاؤما، 
فيفت���رض منو الطلب مبقدار 
0.8 مليون برميل يوميا فقط 
في العام املقبل بسبب ارتفاع 
البطالة باستمرار  مس���توى 
وتدهور األوضاع االقتصادية. 
السيناريو، توقع  ووفقا لهذا 
»الوطني« أال يرتفع سعر النفط 
الثاني من  الربع  الكويتي في 
العام 2011 ليبقى في نطاق ال� 
65 دوالرا للبرميل، بافتراض أن 
التراجع في األسعار لن يكون 
حادا مبا يكف���ي حلمل أوپيك 

على تغيير سياستها.
لكن في حال جاء فصل شتاء 
أبرد من املتوقع، فذلك سيؤدي 
إلى تغيير ديناميكية السوق 
العام احلالي، ليرتفع  بحلول 
الطل���ب على النفط ما بني 0.1 
و0.2 مليون برميل يوميا في 
الربع األخي���ر من العام 2010 
والرب���ع األول من العام 2011، 
فينتج عن ذلك سحب أكبر من 
املخزون النفطي في بداية العام 
2011، ومبوجب هذا السيناريو، 
لن ينخفض سعر النفط الكويتي 
دون ال� 70 دوالرا للبرميل، بل 
على العكس قد يرتفع أكثر من 
ذلك بكثير إذا ما فشلت أوپيك 

في زيادة اإلمدادات.
ووفقا لهذه السيناريوهات 
الثالثة، أشار »الوطني« إلى أن 
معدل سعر النفط الكويتي في 
السنة املالية 2011/2010 يبقى 
ضمن نطاق ضي���ق يتراوح 
ب���ني 72 و73 دوالرا للبرميل، 
وسيكون تأثير هذه الفروقات 
على األسعار ملحوظا أكثر في 

العام املقبل.
مع ذلك، توقع »الوطني« ان 
امليزانية فائضا كبيرا  حتقق 
جديدا مهما كان السيناريو، الفتا 
الى انه إذا جاءت املصروفات 
احلكومية الفعلية أقل من تلك 
املقدرة في امليزانية مبا يتراوح 
بني 5% و10% كالعادة، فقد حتقق 
امليزاني���ة فائضا يتراوح بني 
2.3 و3.9 مليارات دينار العام 
احلالي، وذلك قبل اس���تقطاع 
10% من اإلي���رادات اإلجمالية 
إلى صندوق احتياط األجيال 
املقبلة، ويتباين ذلك بوضوح 
مع العجز البال���غ 6 مليارات 
دينار ال���ذي كان متوقعا في 
ميزانية 2011/2010، اس���تنادا 
إلى سعر شديد التحفظ يبلغ 

43 دوالرا للبرميل.

أوپيك من الغاز الطبيعي املسال 
مبق���دار 0.5 إل���ى 0.6 مليون 
برميل يومي���ا في العام 2011، 
تشير األرقام إلى أنه قد يتوجب 
على املنظمة أن ترفع إنتاجها 
من النفط اخلام بش���كل كبير 
في العام املقبل لتفادي ارتفاع 

أكبر في األسعار.
ويقوم السيناريو األساسي 
ل���دى »الوطن���ي« ف���ي ه���ذا 
اخلصوص على أن منو الطلب 
على النفط سيتبع املسار الذي 
أرس���اه مركز دراسات الطاقة 
العاملي، فيما يتوقع أن ترتفع 
اإلم���دادات من خ���ارج أوپيك 
)مع احتساب إنتاج أوپيك من 
الغاز الطبيعي املسال( بشكل 
طفيف ف���ي الفصول الربعية 
املقبلة، وسيهيئ ذلك لتراجع 
تدريجي في أسعار النفط في 
الفترة املتبقية من العام احلالي، 
وردا على هذا التراجع، ستعمد 
أوپيك إلى خفض اإلنتاج قليال 
مبقدار 0.2 مليون برميل يوميا 
في بداية العام 2011، وستبدأ 
األسعار في االرتفاع مجددا في 
منتصف العام 2011 مع حتسن 
النفط، وفي  الطلب على  منو 
ظل هذه االفتراضات، سيتراجع 
متوسط سعر النفط الكويتي 
من 73 دوالرا للبرميل في الربع 
الثالث من العام 2010 إلى 68 
دوالرا في الربع األول من العام 
2011، قبل أن يرتفع مجددا إلى 

وبع���د ارتفاعه مبقدار 0.9 
ملي���ون برمي���ل يوميا )ومبا 
نسبته 3%( بني شهري مارس 
وديس���مبر من العام املاضي، 
تباطأت وتيرة ارتفاع إجمالي 
إنتاج أوپيك )باستثناء العراق( 
في العام 2010، مرتفعا بنحو 0.2 
مليون برميل يوميا في األشهر 
الثمانية حتى شهر أغسطس، 
ويبلغ إجمال���ي إنتاج أوپيك 
حاليا 26.8 مليون برميل يوميا، 
أي أعلى مب���ا يقارب مليوني 
برميل يوميا من املستوى احملدد 
التي  وفقا حلص���ص اإلنتاج 
اعتمدتها املنظمة في نهاية العام 
2008 والتي تش���هد خروقات 
متكررة، ويعكس هذا االرتفاع 
الطفيف في إنتاج أوپيك على 
األرجح اس���تعدادها للحفاظ 
على األسعار عند املستويات 
املرغوب فيها في ضوء حتسن 
ظ���روف الطلب وازدياد الثقة 

جتاه السلع عموما.
ورأى »الوطني« أن األنباء 
خارج منظمة أوپيك تبدو أقل 
أن االرتفاع  إذ يبدو  إيجابية، 
السريع في إمدادات النفط اخلام 
من خارج أوپيك أواخر العام 
2009 إلى أوائل العام 2010 قد 
تباطأ، ولفت الى توقعات بعض 
احمللل���ني أن يبقى اإلنتاج من 
خارج أوپيك على حاله أو أن 
يتراجع في العام املقبل، وفي 
حني يتوق���ع أن يرتفع إنتاج 

عند مستوى 89 دوالرا للبرميل، 
وهو املستوى األعلى لها منذ 
شهر مايو، ما يعكس اآلمال أن 
تتحسن الظروف االقتصادية 
العاملية تدريجي���ا، وبالتالي 

الطلب على النفط.
لكن على الرغم من وجود 
هذه اآلمال، الحظ »الوطني« أن 
معظم التوقعات تشير إلى أن 
منو الطلب العاملي على النفط 
سيتراجع قليال في العام القادم 
بسبب تراجع اإلنفاق احلكومي 
وتالشي حزم التحفيز، حيث 
ترى وكالة الطاقة الدولية أن 
منو الطلب س���يتباطأ من 1.9 
مليون برميل يوميا )أو %2.2( 
في 2010 إلى 1.3 مليون برميل 
يوميا )أي 1.5%( في 2011، لكن 
الوكالة تقر بأن سيناريو أكثر 
تشاؤما قد يقود إلى تبدد أي 
زيادة تقريبا ف���ي الطلب في 

العام املقبل.
من ناحي���ة أخرى، يتوقع 
مركز دراسات الطاقة العاملية 
أن يتراجع النمو على الطلب من 
1.6 مليون برميل يوميا العام 
احلالي إلى 1.4 مليون برميل في 
العام 2011، لكن هذه التوقعات 
تأخذ في احلسبان تسارعا في 
النص���ف الثاني من 2011 بناء 
على نظرة أكث���ر تفاؤال ترى 
أن االقتصاد العاملي س���يكون 
قد جتاوز حينها أضعف فترة 

له.

أشار بنك الكويت الوطني 
في موجزه االقتصادي األخير 
عن اس���واق النفط وتطورات 
النفط  إلى أن سعر  امليزانية، 
اخلام الكويتي بقي ضمن نطاق 
70 إلى 75 دوالرا للبرميل طوال 
سبتمبر تقريبا، وذلك للشهر 
الذي  التوالي  اخلامس عل���ى 
تراوح فيه معدل سعر البرميل 
في هذا النطاق الضيق، وكان 
سعر النفط قد راوح ملدة أحد 
عشر ش���هرا من االثني عشر 
النطاق  ف���ي  ش���هرا املاضية 
األوسع قليال والبالغ 70 إلى 80 
دوالرا للبرميل الواحد، وهو ما 
يعتبر تغيرا ملحوظا مقارنة مع 
التقلبات التي شهدتها السنوات 

القليلة السابقة.
ورأى »الوطني« أن أسعار 
النفط اخلام فشلت في مماشاة 
الس���ريع في أسعار  االرتفاع 
الس���لع األخرى في األسابيع 
األخيرة، رغم ارتفاعها امللحوظ 
عن املستويات املنخفضة التي 
هبطت إليها في مارس 2009، 
وعلى سبيل املثال، ارتفع مؤشر 
مكتب أبحاث الس���لع املراقب 
عامليا بنسبة 15% منذ منتصف 
ش���هر يوليو، بسبب االرتفاع 
الس���ريع مؤخرا في أس���عار 
املواد الغذائية واملعادن الثمينة 
مثل الذهب، وفي املقابل رمبا 
النفط قد بلغت  تكون أسعار 
حدها األقصى بس���بب النمو 
النفط،  إمدادات  املتواصل في 
مبا في ذلك التزام منظمة أوپيك 
بإبقاء األسعار عند مستويات 

»معقولة«.
والحظ »الوطني« أن أسعار 
الرئيسية  اخلامات املرجعية 
ارتفعت فوق مستوى 80 دوالرا 
بقليل في نهاية سبتمبر بعد أن 
بقيت معظم الشهر في حدود 
75 دوالرا للبرميل، ويرتبط هذا 
التحرك على األرجح بتراجع 
الدوالر، واستمر تداول  قيمة 
مزيج برنت بسعر أعلى قليال 
من نظيره األميركي، مزيج غرب 
تكساس، ويعتبر هذا التداول 
معاكسا للمسار التاريخي له، 
فقد مت تداول مزيج برنت عند 
مس���توى قريب من 84 دوالرا 
عند بداية أكتوبر اجلاري، أي 
أعلى بدوالرين من السعر الذي 

بلغه مزيج غرب تكساس.
وقد ارتفعت أيضا أس���عار 
عقود النفط اآلجلة قليال، إذ يتم 
التداول اآلن بعقود النفط اخلام 
اخلفيف تسليم ديسمبر 2012 

األسعار قد تتراجع مع استمرار ضعف االقتصاد العالمي

»منا القابضة«: »المصرية ـ الكويتية« تواصل 
مشاوراتها لالتفاق مع الحكومة المصرية

بودي: »غيتهاوس« يدرس زيادة رأسماله 
ومستعد لتطبيق معايير »بازل 3«

»الخليج« يوسع نطاق 
خدماته المصرفية المميزة في 17 فرعًا

دبي دشنت معبرًا يربط أكبر مطار
في العالم بمنافذها البرية والبحرية

دبي � د.ب.أ: دشنت إمارة دبي 
بدولة اإلم����ارات العربية املتحدة 
أمس األول معبرا يربط بني واحدة 
من كبرى املناطق احلرة في منطقة 
الشرق األوسط ومطار يخطط له 
أن يكون األكبر عامليا. وذكر بيان 
إماراتي أن معبر النقل واخلدمات 
اللوجس����تية »دبي لوجيستكس 
كوريدور« يربط بني املنافذ البحرية 

والبرية واجلوية في دبي.
أقيم املعبر على مساحة تقدر 
ب� 200 كيلومتر مربع ليربط بني 
»ميناء جبل علي« الذي يعد سادس 
أكبر مين����اء للحاويات في العالم 
واملنطقة احلرة جلبل علي »جافزا«، 
التي تضم 6500 ش����ركة و»دبي 
وورلد سنترال« الذي يضم مطار 

آل مكتوم الدولي والذي سيصبح 
عند اكتماله األكبر عامليا من حيث 

املساحة والطاقة االستيعابية.
ان املعبر سيوفر  وتؤكد دبي 
زيادة في »حركة التدفقات التجارية 
في اإلمارة ورفع مستوى كفاءتها 
مبا يتيح تعزيز القدرة التنافسية 
االقتصادية لدبي ولدولة اإلمارات 
بش����كل عام«، كما انه »سيحسن 
حركة الشحن من البحر إلى اجلو 
الدخول  إلغاء إجراءات  من خالل 
واخلروج بني املناطق احلرة التي 
يصل بينها املعبر«. ونقل البيان عن 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 
رئيس هيئة الطيران املدني بدبي، 
قوله »ميثل افتتاح املعبر إجنازا 
غير مسبوق في تاريخ دبي حيث انه 

وفي ظل البنية التحتية املتطورة 
التي حتظى بها اإلمارة سيس����هم 
»دبي لوجستكس كوريدور« في 
تعزيز تنافس����ية دبي وموقعها 
املتميز كمركز لوجستي عاملي«. 
كانت مؤسسة مطارات دبي افتتحت 
في ش����هر يونيو املاضي املرحلة 
األولى من مطار »دبي ورلد سنترال 
آل مكتوم الدولي«، الذي تؤكد أنه 
»س����يكون األضخم في العالم مع 
اجنازه كامال خالل أعوام قليلة«. 
وتنفذ دبي املطار اجلديد مبواصفات 
جتعل »طاقته االس����تيعابية عند 
اكتماله 160 مليون مس����افر و12 
مليون طن شحن سنويا ويضم 
أربعة مبان للمسافرين وخمسة 

مدرجات«.

أعلن بنك اخللي����ج امس عن 
توسيع نطاق خدماته املصرفية 
املميزة بحيث أصبحت تشمل 17 
فرعا من فروعه ال� 52 املنتش����رة 
في أنحاء الكويت.  واوضح البنك 
في بي����ان صحاف����ي ان اخلدمات 
املصرفي����ة املميزة الت����ي يقدمها 
صممت لتعكس االرتقاء مبستوى 
اخلدمة مبا يتوافق مع متطلبات 
العم����الء الش����خصية، وتتضمن 
مجموعة من املنتجات واخلدمات 
املصرفية التي تلبي احتياجاتهم 
املالية.  واشار البنك الى انه أطلق 
صفحة خاصة باخلدمات املصرفية 
املميزة عل����ى موقعه اإللكتروني 
على شبكة االنترنت، الفتا الى انه 
مت تصميمها لتك����ون مبثابة أداة 
إرشادية لكبار العمالء واستعراض 
مزايا تلك اخلدمات.  واضاف البنك 
أنه مع توفيره اخلدمات املصرفية 
املميزة في عدد أكبر من الفروع، 
أصبح البنك اكثر قدرة على منح 

العم����الء منتج����ات بديلة مالئمة 
تتوافق مع متطلباتهم املالية، وذلك 
من خالل موظفني متخصصني في 
اخلدمات املصرفية املميزة، حيث 
تتيح املنتجات التي يوفرها فريق 
اخلدمات املصرفية املميزة ميزة 
تنافسية وتتضمن مجموعة شاملة 
التأم����ني واملنتجات  من برام����ج 
االستثمارية القوية. ولفت البنك الى 
انه في إطار التوجه نحو التوسع، 
قام مؤخرا بإبرام عدد من اتفاقيات 
التعاون مع املركز املالي الكويتي 
وبيت االستثمار العاملي »جلوبل« 

لتقدمي مجموعة كبيرة من منتجات 
االستثمار، إلى جانب اتفاقيته مع 
الش����ركة األميركية للتأمني على 
احلياة )أليك����و( لتقدمي عدد من 
التأمني، مؤكدا مواصلته  خدمات 
تزويد عمالئه باحللول واملنتجات 
املصرفية التي تعد األكثر ابتكارا في 
الكويت واملصممة وفقا الحتياجات 
العمالء الشخصية، منوها الى انه 
متكن من ترس����يخ مكانته كجهة 
رائدة في تقدمي اخلدمات املصرفية 
واملالي����ة لهذه القاعدة املميزة من 

العمالء.

العطية: البنك سيطرح صندوقًا عقاريًا بـ 150 مليون جنيه إسترليني 
وصكوك بـ 70 مليون جنيه ويستهدف السوقين الفرنسي والبريطاني

لتوفير أفضل الفرص االستثمارية لعمالئه.
وأفاد بأن البنك يلقى دعما لتسويقه من احلكومة 

البريطانية في األسواق املختلفة.
وتابع: »على س���بيل املثال كان ش���رف لبنك 
»غيتهاوس« أن يش���ارك عم���دة مدينة لندن في 
رحلة أعمال خاصة إلى الواليات املتحدة األميركية 
عام 2009 لتسويق التمويل اإلسالمي البريطاني 
حيث كان البنك اإلس���المي الوحيد املش���ارك في 

هذه الرحلة.
وأضاف: »ال ننس���ى الدع���م الكبير الذي قدمه 
لنا األمير أندرو، دوق يورك، في زيارته اخلاصة 
للكوي���ت والذي خص فيها زيارة لرئيس مجلس 

إدارة بنك غيتهاوس«.
وذكر العطية أن بنك غيتهاوس منذ التأسيس، 
قدم للمس���تثمرين العديد م���ن األصول العقارية 
املتميزة املضمون���ة بعقود إيج���ار طويلة األمد 
وملستأجرين ذوي س���معة، وتوفر هذه األصول 

عوائد استثمارية بلغت نحو %10.
وأشار إلى ان عملية االستحواذ األخيرة للبنك 
ملبنى أوفس بروكر بلغت قيمتها 29 مليون جنيه 
إسترليني، والتي متت بالتعاون مع بيت األوراق 
العاملية، الفتا إلى أن البنك يقدم الفرص االستثمارية 
املتعددة لشريحة من املستثمرين الذين يرغبون في 
عوائد مستدامة وقوية مدروسة املخاطر والعوائد 
والتي تتوافر في جو استثماري شفاف وفي سوق 

واع، كما هو احلال في السوق البريطاني«.
واستعرض العطية مجموعة من الصفقات التي 
عقدها البنك الس���يما منها عملية االستحواذ ملقر 
ش���ركة بروكتر آند جامبل في بريطانيا، وسكن 
واتكن جونس للطالب، ومستشفى أوشن سايد، 
ومبنى املقر اإلقليمي لشركة االتصاالت البريطانية 
»بريتش تيليكوم« إلى جانب االستحواذ األخير 

لسكن أوفس بروكر للطالب.

منى الدغيمي
إدارة بنك  قال رئيس مجلس 
البنك  ب����ودي ان  غيتهاوس فهد 
ي����درس حاليا زيادة رأس����ماله، 
موضحا أن البنك منذ تأسيسه طبق 
معايير بازل 2 وهو على استعداد 

لتطبيق معايير بازل 3.
وأضاف خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده البنك أمس في املقر 
الرئيسي لبيت األوراق العاملية أن 
نتائج الربع الثالث للبنك ستكون 
جيدة. وأفاد بأن »غيتهاوس« قدم 
استشارات لهيكلة ديون بعض 
الش���ركات العقارية الكبرى في 
الكويت، مشيرا إلى أن البنك يلقى 

دعما من احلكومة في لندن رغم حداثته وعزا ذلك 
إلى الس���معة اجليدة التي حظي بها البنك خالل 
السنوات ال� 3 منذ تأسيسه وأهمية الصفقات التي 

طرحها في لندن وأميركا.
من جهته كش���ف الرئيس التنفيذي لتوظيف 
االستثمارات وتطوير األعمال العاملية إبراهيم العطية 
لبنك غيتهاوس في تصريح صحافي على هامش 
املؤمتر، أن البنك سيطرح قريبا صندوقا عقاريا 
بلندن برأسمال 150 مليون جنيه إسترليني وصكوكا 
بقيمة 70 مليون جنيه إس���ترليني وعمليات في 
اإليجار والتمويل بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، 
كما انه يخطط إلدراج البنك في سوق لندن لألوراق 

املالية.
وقال ان البنك يس���تهدف السوقني البريطانية 
والفرنسية لكثافة اجلالية اإلسالمية فيهما وكذلك 
الس���وق اخلليجية لتوافر الفرص االستثمارية، 
مشيرا إلى أن دول آسيا على خارطة أجندة البنك 
للتعرف عليها واستكش���اف الفرص االستثمارية 

املتاحة داخلها.
واكد ان البن���ك يتمتع بهيئة فتوى ش���رعية 
متخصصة لها دراية مصرفية وقانونية وتشريعية 
ويسعى مستقبال إلى تدريب كوادر في هذا املجال 
لتجنب النقص املوجود في مجال الصيرفة اإلسالمية 
وللتميز على مستوى اخلدمات املالية اإلسالمية.

وأضاف في كلمته خالل املؤمتر أنه مع وجود 
البنية التحتية القوية للبنك، فهو ينهي العام احلالي 
بثقة وإيجابية في النمو والنجاح، مؤكدا ان البنك 
س���يحرص في الفترة القادمة على تقوية أعماله 
احلالية باإلضافة إلى تقدمي أعمال جديدة مثل متويل 

األصول املالية والتمويل املنظم للتجارة.
واوضح في رسالة خاصة إلى املستثمرين أن 
»غيتهاوس« يتطلع إلى التغيير اإليجابي والنمو 
في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما 

الدولية  القانوني للمجموعة 
للمشاريع القابضة والشركات 
املساهمة في املشروع حسني 
العبداهلل، على أن »املصرية � 
الكويتية« تسير وفق القانون 
واإلجراءات املنظمة بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية املعنية 
منذ بداية متلكها األرض وحتى 
اآلن، حيث اش���ترت األرض 
بنفس األس���عار السائدة في 
مص���ر وقتها، وحصلت على 
الالزمة من  املوافق���ات  كافة 
الدولة املعنية ووفقا  أجهزة 

للقوانني السارية.
وأضاف أن تعذر احلكومة 
املصرية عن االلتزام بتعهداتها 
املياه  القانونية ف���ي توفير 
ألرض املش���روع إضافة إلى 
أسباب أخرى تخص احلكومة 
املصري���ة دفع���ت احلكومة 
القتراح بتحويل نشاط األرض 
من زراعي إلى عمراني وطلب 
الش���ركة حول  دراسات من 
أنها  مخطط املش���روع رغم 
كانت قد نفذت أعمال زراعية 
ضخمة وفق املتاح من املياه 
وبعد إنفاق نحو 500 مليون 

جنيه لهذا الغرض.

املش���روع وفق ما هو متفق 
عليه.

وشدد على حرص اجلانب 
الكويتي الذي يساهم بنحو %71 
من رأسمال الشركة املصرية 
الكويتية على دعم الش���ركة 
البناءة  ملواصلة مس���يرتها 
والناجحة في مصر خصوصا 
ان لديها العديد من املشروعات 
الرائدة والتنموية التي تصب 
في صالح االقتصادين املصري 
والكويتي وتنعكس باإليجاب 
على جميع األطراف املساهمة 

في هذا الكيان الكبير.
وأش���ار إلى أن الش���ركة 
املصرية � الكويتية ستواصل 
في الفترة املقبلة مشاوراتها 
مع احلكوم���ة املصرية نحو 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 
آليات حتويل ارض املشروع 
من االس���تخدام الزراعي إلى 
العمراني وفق ما هو معمول 
به ومتعارف عليه في مثل تلك 
احلاالت ومب���ا يضمن تنفيذ 
املشروع بالشكل األمثل ويحقق 
صالح الطرفني مع احلفاظ على 

حقوق الدولة.
 من جانبه، شدد املستشار 

أعلنت شركة منا القابضة 
أن الشركة املصرية � الكويتية 
للتنمية واالس���تثمار املالكة 
ملشروع العياط على مساحة 
26 ألف فدان مبحافظة 6 أكتوبر 
املصرية، تؤك���د التزامها مبا 
ستقرره الدولة جتاه املشروع 
في املرحلة املقبلة يقينا وثقة 
منها في عدالة وحكمة احلكومة 
املصرية وحرصها على حتقيق 
مصالح جميع األطراف برؤية 
واعية ومتفهم���ة لتداعيات 

احلاضر واملستقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي 
لش���ركة منا القابضة ناصر 
مجاور خ���الل جولة نظمتها 
أمس الشركة املصرية الكويتية 
لعدد كبير من ممثلي الصحف 
ووس���ائل اإلع���الم املصرية 
ألرض املش���روع، أن اجلولة 
تأتي في إطار حرص الشركة 
عل���ى مواصلة نهج اإلفصاح 
املتبع  والشفافية والوضوح 
مع وسائل اإلعالم واملجتمع 
بش���كل ع���ام، خصوصا مع 
الكبير للمش���روع  احلج���م 
وارتباطاته املتعددة مع أجهزة 
الدولة املختلفة وتعدد اجلهات 
املشاركة فيه سواء في الكويت 

أو مصر.
وأشار مجاور الى أن شركة 
منا القابضة التي تستفيد من 
املشروع عبر متلكها حلصة 
مباش���رة وغير مباشرة في 
»املصرية � الكويتية « وكذلك 
في ارض املشروع عبر شركاتها 
التابعة والزميلة، تؤكد دعمها 
الكامل للمشروع وتثمن موقف 
احلكوم���ة املصرية الواضح 
بشأن اإلشادة بالتزام »املصرية 
الكامل واحترامها  الكويتية« 
للقوانني وجديتها في تنفيذ 

بشأن تحويل أرض العياط لالستخدام العمراني

يحظى بدعم الحكومة البريطانية ويخطط لإلدراج في سوق لندن

من بين فروعه الـ 52 المنتشرة في أنحاء الكويت 

عمومية الفتوح القابضة تعدل 
المادة »26« من نظامها األساسي

»فلكس ريزورتس« تقدم برامج 
رياضية للياقة عالية الجودة

أعلنت فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات عن تقدمي برنامج رياضي 
متكامل حتت عن���وان »Flex Early Bird Fitness Classes« في نادي »فلكس 
Executive« في الشعب البحري من الساعة السادسة حتى السابعة صباحا، 
وذلك انطالق���ا من جهودها إلى ترويج منط حياة صحي في الكويت خال 
من املشاكل والتعقيدات الصحية، ومبا مينح عمالءها فرصة لبدء نهارهم 
بنش���اط وصحة وحيوية، حيث يعقب البرنام���ج إفطار صباحي صحي 
تقدمه  »فلكس Gourmet«. وقالت الشركة في بيان صحافي ان مدربي فلكس 
صمموا هذا البرنامج الرياضي املخصص لفئة الرجال تقديرا الحتياجاتهم 
إلى ممارس���ة الرياضة مبكرا حيث قد ال يتوافر الوقت لهم لذلك بعد نهار 
عمل طويل ومضٍن، ويتضمن البرنامج تدريبات على االيروبيك، الكارديو، 
ورياضة اجلري كفيلة بأن جتعل من بداية النهار مميزة ونشيطة ملواجهة 
يوم عمل ش���اق. وحول مبادرة فلكس، قالت نائبة الرئيس التنفيذي في 
»فلكس« بس���مة النقي: »في الوقت الذي نشهد فيه تزايد أمراض السمنة 
في الكويت بسبب غياب التوعية وعدم اتباع منط الغذاء الصحي، جند أنه 
من الضروري الس���عي إلى إرساء قواعد صحية في طريقة اتباعنا للحياة 

اليومية كي نضمن أن يكون املستقبل خاليا من االمراض واآلفات«.

أحمد يوسف
وافقت أمس اجلمعية العمومية غير العادية لشركة الفتوح القابضة 

على تعديل املادة )26( من النظام األساسي للشركة.
وترأس���ت اجلمعية العمومية للش���ركة رئيسية مجلس اإلدارة 
الشيخة سارة فهد دعيج الصباح والتي عقدت بنسبة 92% في مقر 
الش���ركة، حيث مت إقرار بنود جدول األعمال واملوافقة على تعديل 
املادة )26( من النظام األساسي والتي ستسمح ملجلس اإلدارة ببيع 
عقارات الشركة ورهن وإعطاء الكفاالت وعقد القروض. يذكر ان شركة 

الفتوح القابضة متتلك حصصا في شركات مدرجة وغير مدرجة.
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